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سىتىېتنىڭ مول مېۋىلىك پروفېسسورى ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن ئۇيغۇر مهدهنيىتى  شىنجاڭ ئۇنىۋېر

بهدىئى  ئۇيغۇر تارىخى تهتقىقاتى ساھهسىدىكى بۇسۇش خاراكتېرلىق ئىلمى مۇۋهپپهقىيهت ھهم ۋه

تاالنتلىق ، م ئالى ئىجادىيهت ساھهسىدىكى چېلقارلىق ئۇتۇقلىرى بىلهن شۇھرهت قازانغان مهشهۇر

   ،تۇھپىكار مائارىپچى ،ئهدىب 

مهشههدكه تۇتاش باغئېرىق  كۇنى ئاتۇشنىڭ- 28ئاينىڭ -9يىلى -1933ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن 

، دادىسىنىڭ ئىسمى مۇھهممهتئىمىن  ئۇنىڭ،كهنتىدىكى ئۇقۇمۇشلۇق ئائىلىده دۇنياغا كهلگهن 

يېگانه پهرزهنتى بۇلغان ئابدۇشۇكۇرگه  ئانىسىنىڭ- ئاتا،ئانىسىنىڭ ئىسمى ھهمراخانىم ئىدى 

   ،قۇيۇلغان  دهپ ئات) شۇكىرىلال ( ئۇالرنىڭ ئارزۇسى بۇيىچه 

 يىللىرى ئائىلىسى بىلهن-1910مۇھهممهتئىمىننىڭ دادا تهرهپ بوۋىسى ئىبراھىم ھاجىم  ئابدۇشۇكۇر

 گه چىقىپ دادىسى مهمتىمىن ھاجىمدىنقىرغىزىستاننىڭ ئىسسىق كۇل بۇيدىكى قاراقول شهھىر

 ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىننىڭ، قالغان خۇرۇم كارخانىسىنى باشقۇرغان 
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تاشكهنتلهر ده ، كهينىده قاراقول -نىڭ ئالدى) ئىنقىالبى  ئۇكتهبىر( دادىسى مۇھهممهتئىمىن 

ش تۇركۇللۇك خۇجا قاسىم دېگهن مۇھهممهتئىمىننىڭ ئانىسى ھهمراخانىم ئاتۇ ئابدۇشۇكۇر،ئۇقۇغان 

 خۇجا قاسىمباي ئائىلىسى ئهينى، شۇنداقال بىردىن بىر قىزى ئىدى ، يهتتىنجى پهرزهنتى  باينىڭ

يىللىرنىڭ -1920 . تىجارهت بىلهن شۇغۇلالنغان- يىللىرى ئهنجان شهھىرىده ئۇلتۇراقلىشىپ سودا

بىلهن پاراڭلىشىپ ئۇلتۇرۇپ  باللىرىباشلىرىدىكى بىر ھېيت ھارپىسىدا خۇجا قاسىمباي ئايالى ۋه 

ناس ساتقۇچىنىڭ ئۇيىدىن ناس  قىزى ھهمراخانغا ناس خالتىسىنى كۇتۇرۇپ يېقىن ئهتراپتىكى

قىشالقلىرىدا پائالىيهت قىلىدىغان تۇرهجان   قوقان-شۇ ئارىدا ئهنجان، ئهكىلىشكه بۇيرۇغان 

ۇجا قاسىمباينى ئايالى ۋه ئالته ئوغلى باستۇرۇپ كىرىپ خ باسمىچىلىرى خۇجا قاسىمباينىڭ ھويلىسىغا

بۇ قانلىق پاجىئهده پهقهت ناس سېتۋالغىلى چىقىپ ،چىقىپ كهتكهن  بىلهن قوشۇپ ئوققا تۇتۇپ

   ،،،،ئامان قالغان  كهتكهن ھهمراخانال

ا قارا مۇناسىۋىتى بۇلغاچق قاراقولدا تۇرۇپ بۇ پاجىئهدىن خهۋهر تاپقان ئىبراھىم ھاجىم تۇققانچىلىق

قاراقولدىكى ئائىلىسىگه ياندۇرۇپ كېلىپ  يىتىم بۇلۇپ قالغان بۇ يالغۇز قىزنى ئهنجاندىن

مۇھهممهتئىمىن بىلهن بىرنهۋره بۇلغان ھهمراخاننى  كېينچه ئوغلى، ئوقۇتقان ، تهربىيلهپ 

   ،بىرىگه چېتىپ قۇيغان -بىر

مۇھهممهتئىمىن ، تاشكهنتلهرده تۇرغان ، قول يىللىرى قارا-1920 مۇھهممهتئىمىن بىلهن ھهمراخان

يىللىرنىڭ بېشىدا -1930، بولشىۋىكىزمنىڭ تهسىرگه خېلى چۇڭقۇر ئۇچىرغان  ئهپهندى بۇجهرياندا

 مۇھهممهتئىمىن ئهپهندىم بىلهن ھهمراخانىممۇ، ھاجىم ئائىلىسى ئاتۇشقا قايتىپ كهلگهن  ئىبراھىم

 يىلىنىڭ-1933. شۇكۇر مۇھهممهتئىمىن تۇغۇلغان يىلى ئابدۇ-1933، بىرگه قايتىپ كهلگهن 

ھهربى ، سىياسى  يىلىنىڭ باشلىرى قهشقهرنى مهركهز قىلغان ھالدا ئېلىپ بېرىلغان- 1934ئاخىرى ۋه 

ھۇكۇمىتىنى ۋاسته قىلىپ كېلىشىم  كۇچلهرنىڭ قانلىق كۇرهشلىرى خۇجىنىياز ھاجى بىلهن سىتالىن

يازدىن باشالپ مهھمۇت شىجاڭ جهنۇبى  يىلى-1934جىده نهتى، تۇزۇشى نهتىجىسىده ئاخىرالشقان 

ليۇبىن باش قوماندانى ساالھيتى بىلهن قهشقهرگه  ،شىنجاڭ ھهربى گارنىزوننىڭ مۇئاۋىن قوماندانى 

ئهنه شۇ چاغدا ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهرئىمىننىڭ ،باشقۇرۇشقا باشلىغان  ناھىيلهرنى، قاراشلىق شهھهر 

 مهلۇم سهۋهب، م خۇنجىراپ ئېغىزىدا تاموژنا باشلىقى بۇلغان مۇھهممهتئىمىن ئىبراھى دادىسى

ئوغلى  يىلى مۇھهممهتئىمىن ئىبراھىم ئايالى ھهمراخانىم ۋه ئىككى ياشلىق-1835تۇپهيلىدىن 

دا )ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسى  ) . ئابدۇشۇكۇرنى ئېلىپ ليۇبىننىڭ ياردىمىده قارا ماشىنا بىلهن ئۇرۇمچى

ئۇتمهي مۇھهممهتئىمىن ئىبراھىم  ئۇزاق. ائال قاتنىشىپ ئىشلىگهن سانايى نهپىسه خىزمىتىگه پ

، نىڭ يېنىدا مۇپهتتىش بۇلۇپ ئىشلىگهن  ( ماۋزېمىن( ، ئۇلكىلىك مالىيه نازارىتىده جۇبىڭ 

بۇ چاغدا ئابدۇشۇكۇر ، بۇلۇپ تهيىنلهنگهن  يىللىرى چۇچهك مالىيه ئىدارىسگه باشلىق-1937
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مهھهللىسىده تاغىسى شاه ، بۇينى كېسىك ، غۇلجا  انىم بىلهنمۇھهممهتئىمىن ئانىسى ھهمراخ

كېيىن چۇچهككه دادىسىنىڭ قېشىغا بېرىپ پالتاخۇن  ،ھاجىمنىڭكىده بىر مهزگىل تۇرغان 

يىلى دادىسىنىڭ خىزمىتى ئۇرۇمچىگه - 1939، يىلدهك تۇرغان  نىڭ قورۇسىدا بىر) پالتابايېپ(

دىكى ) غهربى زال(يىلنىڭ ئاخىرى -1939. گه كهلگهن بىلهن ئۇرۇمچى ئانىسى-يۇتكهلگهنده ئاتا

دېگهن باھهنه بىلهن دادىسى مۇھهممهتئىمىن ئهپهندى شېڭ سىسهي تهرىپىدىن  يىغىنغا قاتناشقان

 خوتهن(ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن ئانىسى بىلهن دهسلهپ ، ئىلىنىپ تۇرمىگه قامالغان  قولغا

 ئۇدۇلدىكى)خوتهن مهسچىتى (ئۇ دهسلهپ ، رغان ئۇدۇلىدىكى بىر قورۇدا ئۇلتۇ) مهسچىتى 

 كېيىن بۇالق بېشى، كېيىن ئاق مهسچىت قوروسىدىكى باشالنغۇچ سىنىپتا ، باشالنغۇچ سىنىپتا

، بولغان  باشالنغۇچ مهكتهپته باشالنغۇچ مائارىپ تهربىيسىگه ئىگه-5مهھهللىسىدىكى ھازىرقى 

   ،لىپ ئائىلىنى قامدىغان ئانىسى ھهمراخانىم بۇ قيىن كۇنلهرده تىككۇچىلىك قى

ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىننىڭ دادىسى مۇھهممهتئىمىن ئىبراھىم  يىلىنىڭ مهلۇم بىر كۇنى-1944

ئۇزىنىڭ خاتا قۇيۇپ بېرىلگهنلىكىنى بىلىدىغان بۇ كىشى شۇ كۇنىال ، چىققان  تۇيۇقسىز تۇرمىدىن

دېگهن  زىۋاتقا تهۋه قوشئاۋاتلىق روزى ئاخۇنبالىسىنى ئېلىپ پهي- ىوتۇن، بىساتىنى سېتىپ  ئۇي

قهشقهرگه قاراپ  ھارۋىكهشنىڭ ئۇستى كىگىز بىلهن يىپىلغان ئات ھارۋىسىنى كىرا قىلىپ كېچىلهپ

   ،،يۇلغا چىققان 

ئۇز خهلقىنىڭ ، ئېيىتقاندا  گۇدهك ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن ئۇچۇن،  كۇنلۇك سهپهر 95بۇ قېتىمقى 

ئهينى . بىۋاسته تۇنۇشۇش پۇرسىتى بۇلغان  تارىم ۋادىسىنىڭ چۇل ۋه بۇستانلىقلىرى بىلهن. ھاياتى 

باياۋاندا ماڭىدىغان -قۇرۇق چۇل- تاغ بۇيالپ قۇپ  ئۇرۇمچى يولى ھازىرقىدهك-قهشقهر، چاغدىكى 

ئهنئهنىۋى ئادهت بۇيىچه ، ماڭىدىغان ئاۋات يول ئىدى  بوستانلىق ئارالپ-يول بۇلماستىن يۇرت

ھهپتىنىڭ ھهركۇنى بازار بۇلىدىغان بۇلغاچقا ئۇالر ھهر كۇنى  ېقىن يۇرتالردا نۇۋهت بۇيىچهي

بۇ سهپهر ۋه سهپهر تهسىراتلىرى ، ئۇيغۇر تۇرمۇشىنى كۇزىتىپ ماڭغان  دېگۇدهك بازار كۇرۇپ

   . مۇھهممهتئىمىننىڭ كېيىنكى ھاياتىدا بىر قىممهتلىك بايلىق بۇلۇپ قالغان ئابدۇشۇكۇر

دىكى بىر ) جانقورغان(قالغان چوڭ ئانىسى ئانارخان قهشقهر  ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىننىڭ تۇل

شېڭ سىسهي بىلهن ، ئۇالر ئۇدۇل قهشقهرگه بېرىپ شۇ يهرگه چۇشكهن  . قورۇدا تۇردىغان بۇلغاچقا

تا قۇيۇپ ئۇتكۇزۋىلىش پهيتلىرىدىكى قااليمىقانچىلىق تۇپهيلى راستتىنال خا ۋۇجۇڭشىننىڭ ھوقۇق

 ،مۇھهممهتئىمىن ئىبراھىم قهشقهرگه يېتىپ كهلگهن كۇننىڭ ئهتىسى قۇلغا ئېلىنغان  بېرىلگهن

دورىخانىدا  ئانىسى ھهمراخانىم ھېيىتكاه جامهسى يېنىدىكى ئىنايىتىلال ئهپهندى مهسئۇللىقىدىكى

 ئابدۇشۇكۇر  ياشلىق ئوغلى13-12ھهمراخانىم ، دورا ياساش خىزمىتىگه ئۇرۇنالشقان 

ئابدۇرۇسۇل قارىغا  مۇھهممهتئىمىننى ھېيىتكاه مهسچىتنىڭ مۇدهررىسى دوك قارىهاجىمنىڭ شاگىرتى

   ،،،،،،،،،،دىني تهلىم ئېلىشقا بهرگهن
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بىلهن گۇمىنداڭ ھۇكۇمىتى بىرلىكته ) ۋاقىتلىق ھۇكۇمىتى ئۇچ ۋىاليهت ئىنقىالبى( يىلى-1946

ىغا ئاساسهن نۇرغۇن كىشىلهر قاتارىدا ئابدۇشۇكۇر نىڭ روھ (  ماددىلىق بېتىم11( تۇزگهن 

   تۇرمىدىن قۇىيۋېتىلگهن مۇھهممهتئىمىننىڭ دادىسىمۇ

يىلىغىچه -1950 . ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن دىني تهربىيهنى قسقا مۇددهت ئالغاندىن كېيىن ،

   ،ئۇقۇغان   يىل4نهزهر باغدىكى قهشقهر دارىلمۇئهللىمىننىڭ ئۇتتۇرا سىنىپىدا 

شىمال ياشالر بىرلهشمىسى ېئه ئۇقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى قۇرۇلتىيغا ۋهكىل بۇلۇپ  يىلى غهربى-1950

 تىيهنجىن قاتارلىق شهھهرلهرده ئېكۇسكۇرسىيهده،بېيجىڭ ، يىغىندىن كېيىن شىئهن ،  قاتناشقان

 خمىيه- تىتۇتىنىڭ بىئويىلنىڭ ئاخىرى ئۇرۇمچىدىكى سابىق شىنجاڭ ئىنىس-1950، بۇلغان 

 مهكتهبنىڭ ئۇزىگه، يىلى ئۇقۇش پۇتتۇرۇپ-1952، فاكۇلتېتىغا ئۇقۇشقا قوبۇل قىلىنغان 

   ،بۇلغان  شۇ يىلى جۇڭگۇ كوممۇنىستىك پارتىيسىگه ئهزا، ئوقۇتقۇچىلىققا تهقسىم قىلىنغان 

 ھاشارهتشۇناسلىق، ۇكلهر پاتالوگىيسىئۇسۇمل، ئۇسۇملۇكلهر فىزىئولوگىيسى ، تهرهپتىن  مهكتهپته بىر

، ماتېماتكا  ،يهنه بىر تهرهپتىن فىزىكا ، قاتارلىق دهرسلهرگه تهرجىمان ئوقۇتقۇچى بۇلغان ، 

دهرسلىرىنى ، پهلسهپه ، ، ئاساسلىرى  ماركىسىزىم، خىمىيه ۋه ئاگرانومىيه سىنىپلىرىغا ، بىئولوگىيه 

ئۇ دهرس مىقدارى بهك كۇپ ۋهزىپه ئېغىر ،  ىرگهندى ياشقا ك19بۇ چاغدا ئۇ ئهمدىال . ئۇتكهن 

ئانىسىنىڭ قېشىغا داۋاالنغىلى - سهۋهبتىن قهشقهرگه ئاتا شۇ، بۇلغاچقا چارچاپ ئاغىرىپ قالغان 

بۇ ، چېگىرىسىدىكى گۇزهل تۇيۇن بايلىقىدا ئۇچ ئاي ئارام ئالغان  بېرىپ ئاتۇش بىلهن قېرغىزىستان

مۇشۇ تهسىر ، ر قىرغىز قىزى ئۇنىڭدا ياخشى تهسىر قالدۇرغان ئىسىملىك شۇخ بى جهرياندا ئالتۇن

   ،،ناملىق ھېكايىسىنى يازغان ) ئالتۇنقىز( كېيىن  ئاساسىدا

شىئهندىكى غهربى شىمال ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ماركىسىزىم  يىلى ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن-1953

ئاسپىرانتوريىنى پۇتتۇرۇپ ، ىدا بىلىم ئاشۇرغانئهۋهتىلىپ بىر يىل چامس ئاسپىرانتوريسىگه ئوقۇشقا

بۇلۇپ  مهكتىپىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ماركىسىزىم كافىىدراسىدا پهلسهپه ئوقۇتقۇچىسى ئانا

ئىقتىدارلىق ياش  بۇ، بىر نهچچه خىل دهرس ئۇتكهن ۋه بۇ دهرسلهرنىڭ دهرسلىكىنى تۇزۇپ چىققان 

ئۇيغۇرچه ) ئىلمى ژۇرنىلى  شىنجاڭ ئىنىستىتوتى( قىلىنغان يىلىدىن باشالپ نهشىر - 1955ئوقۇتقۇچى 

ئۇنىڭ تهتقىقات ھاياتى ئهنه شۇ  ،نهشرى نىڭ مهسئۇل مۇھهررىرلىكىنى قۇشۇمچه ئۇستىگه ئالغان

ئهسىردىكى ئىككى بۇيۇك  XI ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ،ئىككى تىلدا يازغان ، يىلالردا رهسمى باشالنغان 

ئىلمى ژۇرنالنىڭ خهنزۇچه ھهم ئۇيغۇرچه سانىدا ئىالن  يىلى مهزكۇر- 1956ئالىمى ناملىق ماقالىسى 

   ،قىلىنغان 

تهتقىقاتى ) تۇركي تىلالر دىۋانى( ۋه ) قوتادغۇبىلىك  ) بۇ شىنجاڭ ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا

ئوڭچى ، يىل -20ئۇ مۇشۇ ماقالىسى سهۋهبىدىن ، تهتقىقات ئىدى  ساھهسىدىكى تۇنجى ئىلمى

شىنجاڭدا ، يىلى ئۇچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ تارىخىغا ئائىت -1975 .، كىيگهن قالپىقى،
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مىجىت قاسىم ، دېگهن كىتابىنى يېزىپ تاماملىغان ،، خهلىق ئىنقىالبى  يىلالردىكى- 1949-- 1944

بىرىلغان  شۇ يىللىرى جۇڭگۇ مىقياسىدا ئېلىپ، ئهمما ، ئهزىزلهر بىلهن بىرلىشىپ يازغان  مۇزاپپهر،

   ،قىلىنمىغان  نىڭ تهسىرى بىلهن بۇ ئهمگهك مېۋىلىرى نهشىر،  تۇزىتىش ھهركىتى ئىستىل، 

 يېزا تۇرمۇشىنى كۇرمىگهن ياش. باشلىنىش بىلهن تهڭ ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن  بۇ ھهركهت

دۇرۇشقا تهرهققى قىل دېگهن باھانه بىلهن باشالنغۇچ كوپىراتىپالرنى ئالى كوپىراتىپقا، ماركىسىزىمچى 

سېرىقبۇيا يېزىسىدىكى شاكالئاۋات  ساپهرۋهر قىلىنغان كادىرالر تۇركۇمىده مارالبېشى ناھىيسىنىڭ

يېرىم يىلدىن كېيىن تۇيۇقسىز ئۇرۇمچىگه  ،كهنتىگه ئهۋهتىلىپ مهسئۇل كادىر بۇلۇپ ئىشلىگهن 

كېسىلىگه ناھايىتى چىللىق ،سول ، ، كۇرهش قىلىنغان دهپ قارىلىپ، ئۇڭغا مايىل ، چاقىرتىلغان ھهم

قىسىم كىشىلهر ئۇنىڭغا ھهر خىل ئۇسۇلالر بىلهن زۇيانكهشلىك قىلغان  ئاسان گىرىپتار بۇلىدىغان بىر

شىنجاڭ ئىنىستىتۇتى سهنئهت پاكۇلتېتىنىڭ ، پوتېرېتىنى مۇھهببهتلىشۋاتقان قىزى ھهتتا ئۇنىڭ، 

ۋى رهسىملىرىنى سىزىپ ئوقۇتقۇچىسى رهنا مهخسۇتنىڭ پۇرتېرتى بىلهن قۇشۇپ ھهج ئۇسسۇل

   ،تاملىرىغا چاپالتقۇزغان مهكتهپ

ئىجتىمائى بوھران  ھهقىقهتهنمۇ ئهينى يىلالردا كېڭهيتىۋېتىلگهن سىياسى ھهركهت غايهت ئېغىر

جهمىيهت ئهسهبىيلىكىگه  دهسلهپتىكى سىياسى ئاكتىپلىك بارغانسېرى ئۇمۇمى،پهيدا قىلغان 

يىللىرنىڭ -1950ئىتىپاقىغا  كۇر مۇھهممهتئىمىن سابىق سهۋېتئابدۇشۇ، ئايلىنىپ كهتكهن 

ئۇنى -يىلى - 1958تهقدىرىدىن ئهنسىرهپ  ئانىسى بالىسىنىڭ-ئۇتتۇرلىرى كۇچۇپ كهتكهن ئاتا

بۇ كۇنلهر تېزال ئۇتۇپ ، ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن لېكىن، ئېلىپ كهتكىلى ئۇرۇمچىگه كهلگهن 

   ،ئانىسى ئىالجىسىز قايتىپ كهلگهن- ئاتا، ىگه قوشۇلمىغان تهلىپ ئانىسنىڭ-دهپ ئاتا، كېتىدۇ 

پارتىدىن ۋه خىزمهتتىن ھهيدهپ ، قالپىقى كهيگۇزۇلۇپ  .. ئوڭچى، يىلى ئۇنىڭغا -1959

پۇتكۇل جۇڭگۇ جهمىيىتى ، تهربىيهلهش ئورنىغا ئهۋهتىلگهن  ئهمگهك بىلهن، چىقىرىلىپ 

ه قىينىلۋاتقان ئاشۇ يىلالردا ئۇ ئىككى يېرىم يىلنى ئۇرۇمچىنىڭ قىيامىتىد ئاچارچىلىق قهھهتچىلىكى

 ،سانجىنىڭ يۇقىرسىدىكى غهربى گۇبى چۇللىكىده ۋه ئهمگهك ، مهيدانلىردا، دېهقانچىلىق

 شۇنداق مۇشهققهتلىك، زارلىق ئىچىده ئۇتكۇزگهن - ئهلهم ۋه ئاچ-دهرت، مۇشهققهت-جاپا

ئۇنىڭغا ئهمگهك  بۇ ئېغىر كۇنلهرده، ىل داۋامالشتۇرغانكۇنلهردىمۇ ئۇ روس تىلى ئۇگىنىىشنى ئىزچ

. يۇلهك بۇلغان -يار بىلهن تهربىيهلهش ئورنىدا تۇنۇشقان دۇستى ئابدۇكېرىم ئابدۇرېهىم كۇپ

يىلالردا -1930ئانىسى - ئاتا ئابدۇكېرىم ئابدۇرېهىم بىلهن ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىننىڭ

يىلى ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن -1961 ،ىشلىگهندى ده بىلله ئ،،سانايى نهپىسه، ئۇرۇمچىدىكى 

يىلى ئانىسى ھهمراخانىم -1962، قويۇۋېتىلگهندىن كېيىن  ئهمگهك بىلهن تهربىيهلهش ئورنىدىن

ئابدۇشۇكۇر ، تىن ئۇرۇمچىگه كهلگهن ) چاغدىكى فرونزى دېيلهتتى ئهينى( ئۇنى ئالغىلى بىشهك

ئايدا ئالهمدىن ئۇتكهنلىكىدىن خهۋهر - 11يىلى -1961چاغدىال دادىسىنىڭ  مۇھهممهتئىمىن شۇ
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   ،تاپقان 

  

. ئىجتىمائى ئهنسىزلىك، تىنۋاتقان  ھۇمۇدهپ ئېغىر-ئابدۇشۇكۇر مۇھهممهتئىمىن تارىخ ھاسىراپ

كىشىلهر تهقدىرىنى ئۇيۇنچۇققا ، نهرسىگه  سىياسى سولچىللىق شهخسىنىڭ قىممىتى ئهرزىمهس

ئانىسىنىڭ تهكلىپىنى قوبۇل قىلىپ خاتىرجهم ھايات يولىنى  قۇيۋاتقان ئاشۇ يىلالردائايالندۇرۇپ 

رهنا ، كۇسهن قىزى ، .ئىنسانى تۇيغۇسىنى قهدىرلهشنى ھهممىدىن ئهال بىلىپ  ئۇزۇنىڭ،تاللىماستىن 

 ئانىسى ئىالجىسىز، بىلهن تۇي قىلىش مهقسىتىده ئۇرۇمچىده قىلىشنى قارار قىلغان مهخسۇت

 ،نىڭ توينى قىلىپ قۇيۇپ ، مهشۇقالر -ئاشىق، ئهنسىز يىلالردىكى ، ئايدا بۇ- 4ى يىل-1962

ئىزچىل خهت  بىشكهككه قايتىپ كهنكهن ھهم، دۇنيالىقتىكى يالغۇز ئوغلىنى تهقدىرگه تاپشۇرۇپ 

   ئاالقىسى قىلغان

 koknur:مهنبه

 

 ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن ئهسهرلىرىنىڭ كاتولوگى

0  

  كاتولوگى ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن ئهسهرلىرىنىڭ

  

  :نهشر قىلىنغان كىتابلىرى    

، �ق نهشرىياتى،شىنجاڭ خهل»ئۇسۇل سهنئىتى- ناخشا شىنجاڭنىڭ تاڭ دەۋرىدىكى» .1    

  . يىلى نهشر قىلغان-1980

 - 1980مىللهتلهر نهشرىياتى ، »ھهققىدە"ئون ئىككى مۇقام" ئۇيغۇر كالسسىك مۇزىكىسى» .2    

  .يىلى نهشر قىلغان

  . يىلى نهشر قىلغان- 1982ئۇيغۇر نهشرىياتى  ، قهشقهر) 1(»رۇبائىيات» .3    

 يىلى - 1982نهشرىياتى  ، قهشقهر ئۇيغۇر» ئۇيغۇر پهلسهپه تارىخىغا ئائىت مهسىلىلهر» .4    

  .(كىرگۈزۈلگهن بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ بهش پارچه ماقالىسى(نهشر قىلىنغان 

  . يىلى نهشر قىلغان- 1986، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى »چوغلۇق» .5    

  . يىلى نهشر قىلىنغان-1985ياشالر نهشرىياتى  ، شىنجاڭ»تېتىكائومۇمىي ئىس» .6    

 يىلى نهشر - 1986نهشرىياتى  ، شىنجاڭ خهلق»فارابى ۋە ئۇنىڭ پهلسهپه سىستېمىسى» .7    

  .قىلىنغان
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  .قىلغانيىلى نهشر  -1988ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى -شىنجاڭ ياشالر» قارلىق تاغ شهجهرىسى» .8    

  . يىلى نهشر قىلغان- 1989، قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى )2(» رۇبائىيات» .9    

  . يىلى نهشر قىلغان- 1994شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى  ،«قاتالملىق ئېستېتىكا» .10    

  . يىلى نهشر قىلغان- 1997تى شىنجاڭ خهلق نهشرىيا ، «ئۇيغۇر پهلسهپه تارىخى» .11    

  .يىلى نهشر قىلغان -1997 ،شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى»ئۇيغۇر مۇقام خهزىنىسى» .12    

  .قىلغان  يىلى نهشر-1998، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » غهربىي يۇرت تاشكېمىر سهنئىتى» .13    

  يىلى نهشر-1999، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى » زىنىسىخه"قۇتادغۇبىلىك"» .14    

  .قىلغان

  . يىلى نهشر قىلغان-2000، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » تهئهججۈپنامىسى سهۋدالىق» .15    

ى  يىل- 2000، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) 1(» ھېكمهتلىرى ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن» .16    

  .نهشر قىلغان

 يىلى نهشر - 2001، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » ھىكمهت يىپهك يولىدىكى توققۇز» .17    

  .قىلغان

  . يىلى نهشر قىلغان-2002شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى » مهدەنىيىتى ئۇيغۇرالردا ئىسالم» .18    

 يىلى نهشر - 2002، شىنجاڭ نهشرىياتى ") تۇران تارىخى("»ىيائاس قهدىمكى مهركىزىي» .19    

  .قىلىنغان

   . يىلى نهشر قىلغان-2002ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى  ، شىنجاڭ» ئائىله» .20    

   كىتابالر ئالىمنىڭ ئهسهرلىرى كىرگۈزۈلگهن    

 ناملىق ماقالىسى" گۈللۈك دوپپا توغرىسىدا " ئالىمنىڭ بۇ كىتابقا) (2(»جاھاننامه» .1    

  .  يىلى نهشر قىلىنغان-  1988شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) كىرگۈزۈلگهن

 ئهسىردىكى ئىككى - 11ئۇيغۇر خهلقىنىڭ "كىتابقا ئالىمنىڭ  بۇ(» مهھمۇد قهشقهرى » .2    

 يىلى نهشر -  1985 قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى ،) ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن ناملىق" بۈيۈك ئالىمى

  . قىلىنغان

بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ بهش پارچه غهزەل ، بىر پارچه ) « غهزەل ۋە مۇخهممهسلهر » .3    

  .  يىلى نهشر قىلىنغان- 1983مىللهتلهر نهشرىياتى  (مۇخهممىسى كىرگۈزۈلگهن

" يۈكسهك قهلىبنىڭ شېئىرى ھهيكىلى " ئالىمنىڭ  بۇ كىتابقا(»  توغرىسىدا ئۇيغۇر شېئىرىيىتى» .4    

   .  يىلى نهشر قىلىنغان- 1989خهلق نهشرىياتى  شىنجاڭ) ناملىق ئوبزورى كىرگۈزۈلگهن

مىللهتلهر ) كىتابقا ئالىمنىڭ ئالته پارچه رۇبائىيسى كىرگۈزۈلگهن بۇ(» يېڭى رۇبائىيالر  » .5    

   . يىلى نهشر قىلغان - 1988رىياتى نهش

ئىلمىي  "قۇتادغۇ بىلىك"« بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ ) (1(» ھهققىدە بايان " قۇتادغۇ بىلىك " » .6    
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يىلى نهشر  - 1986 قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى) ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن» قىممىتى توغرىسىدا 

   . قىلىنغان

 ئوتتۇرا ئهسىر« بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ ) (2(» ھهققىدە بايان " قۇتادغۇ بىلىك " » .7    

قهشقهر ئۇيغۇر  (ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن < قانۇنشۇناسلىق تارىخىدىكى ئۇلۇغۋار نامايهندە

   .  يىلى نهشر قىلىنغان-  1986نهشرىياتى 

، مىللهتلهر ) ا ئالىمنىڭ بىر پارچه شېئىرى كىرگۈزۈلگهنكىتابق بۇ(» ئاھ ، يۇلتۇزالر  » .8    

   . نهشر قىلغان  يىلى-  1991نهشرىياتى 

 قهشقهر)بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ تۆت پارچه شېئىرى كىرگۈزۈلگهن(» ياپراقتىكى نهقىشلهر » .9    

  .يىلى نهشىر قىلغان- 1985ئۇيغۇر نهشرىياتى 

شىنجاڭ )غهزىلى كىرگۈزۈلگهن پارچه رۇبائىي ۋە17بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (»  چاچقۇسىتوي » .10    

  .يىلى نهشىر قىلغان- 1985خهلق نهشرىياتى 

،شىنجاڭ خهلق )ئالىمنىڭ ئىككى پارچه شېئىرى كىرگۈزۈلگهن بۇ كىتابقا(» شېئىر100» .11    

  .قىلغان يىلى نهشىر- 1991نهشرىياتى 

شىنجاڭ )بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ بىر پارچه شېئىرى كىرگۈزۈلگهن(» لىرىكىلىرى مۇھهببهت» .12    

  .يىلى نهشىر قىلغان- 1991نهشرىياتى  خهلق

ئۇيغۇر شېئىرىيىتىدىكى  ئىزگۈ پهزىلهتنىڭ"بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ(» قايغۇلۇق ئهسلىمىلهر» .13    

  . يىلى نهشر قىلغان-1996نهشرىياتى  شىنجاڭ خهلق) كىرگۈزۈلگهنناملىق ماقالىسى"ئىپتىخارى

مۇقاملىرىنىڭ قهدىمكى  ئۇيغۇر"بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» قۇمۇل مۇقاملىرى ھهققىدە » .14    

شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) كىرگۈزۈلگهن ناملىق ماقالىسى"  قۇمۇل مۇقاملىرى ھهققىدە -گهۋدىسى 

   . نهشر قىلىنغان يىلى - 1994

ئۇيغۇر مۇقاملىرىنىڭ " بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» ھهققىدە  ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى » .15    

 - 1992، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن" توغرىسىدا  ئېقىملىرى- مهنبه 

   . قىلىنغان يىلى نهشر

 پاراگراف ۋە - 2ئالىم بۇ كىتابنىڭ ئىككىنچى قىسىم ) (2(» ئهدەبىياتى تارىخى  ئۇيغۇر » .16    

  يىلى نهشر- 1993، شىنجاڭ مائارىپ نهشرىياتى ) بابلىرىنى يازغان - 10،  -5،  -4 ، -2

   . قىلغان

املىرىنىڭ ئۇيغۇر مۇق" بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» ئىككى مۇقامى تهتقىقاتى  ئۇيغۇر ئون » .17    

 - 1995، مىللهتلهر نهشرىياتى ) ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن" ئېقىملىرى توغرىسىدا - مهنبه

   . يىلى نهشر قىلغان

 (بهرگهن ئالىم بۇ كىتابنىڭ كىرىش سۆزىنى يېزىپ(» ئىبىن سىنا ۋە ئۇيغۇر تېبابهتچىلىكى » .18    
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،   

   .  يىلى نهشر قىلىنغان-1996ى نهشرىيات شىنجاڭ خهلق

بېغىشلىما ماقالىسى يېزىپ  ئالىم بۇ كىتابقا(» سىېلىشتۇرما ئهدەبىيات ئاساسلىرى » .19    

   . نهشر قىلغان  يىلى-1997، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى ) بهرگهن

 ، (لىمنىڭ بهش پارچه شېئىرى كىرگۈزۈلگهنبۇ كىتابقا ئا(» ئاھ ، نۇرلۇق ئابىدىلهر  » .20    

   .  يىلى نهشىر قىلغان- 1997قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى 

" كىتابقا ئالىمنىڭ بىر پارچه شېئىرى ۋە  بۇ(» ئابدۇكېرىم خوجا ئىجادىيىتى توغرىسىدا  » .21    

   ئۇ شېئىرلىرى بىلهن

 ئۆسمۈرلهر -، شىنجاڭ ياشالر ) ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن لىقنام" خهلق قهلبىدە ياشايدۇ     

  . قىلىنغان  يىلى نهشىر- 1999نهشرىياتى 

  يىللىقىنىڭ دەرسلىك كىتابى بولۇپ ،- 2بۇ تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ (» ئهدەبىيات  » .22    

شىنجاڭ  ، (زۈلگهنناملىق ماقالىسى كىرگۈ" كىتاب ۋە كىتاب مهدەنىيىتى" ئۇنىڭغا ئالىمنىڭ 

   .  يىلى نهشر قىلىنغان-1999مائارىپ نهشرىياتى 

ئۇيغۇرالرنىڭ " بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» مىللهتلهر پهلسهپه تارىخى  جۇڭگۇ ئاز سانلىق » .23    

 يىلى - 1992، ئهنخۇي خهلق نهشرىياتى ) ناملىق ئهسىرى كىرگۈزۈلگهن " پهلسهپه ئىدىيىسى

   . غاننهشر قىلىن

ئالىم بۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇر ، (»  ئىدىيه تارىخى -مىللهتلهرنىڭ پهلسهپه  شىنجاڭدىكى » .24    

  . ( ئىدىيه تارىخىغا ئائىت قىسمىنى يازغان-قىرغىز مىللهتلىرىنىڭ پهلسهپه  ئۆزبېك ،

ئون ئىككى مۇقام ۋە تۇردى "ڭ بۇ كىتابقا ئالىمنى(» سهنئىتى  يىپهك يولى مۇزىكا » .25    

   ناملىق ماقالىسى" ئاخۇن 

  . (خهنزۇچه. ( يىلى نهشر قىلىنغان -1980نهشرىياتى  ، شىنجاڭ خهلق) كىرگۈزۈلگهن

ئهدەبىياتىدىكى مىسلىسىز ئهزىمهت ،  شهرق كالسسىك"بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» شاھنامه» .26    

 يىلى -1998، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) كىرگۈزۈلگهن ناملىق ماقالىسى" ەۋىسى ئهبۇلقاسىم فىرد

   . نهشر قىلغان

بۇ (» يىللىقنى خاتىرىلهش مۇھاكىمه ماقالىالر توپلىمى  2540 كۇڭزى تۇغۇلغانلىقىنىڭ » .27    

   كۇڭفۇزى ۋە قوچۇ" كىتابقا ئالىمنىڭ

 -1992، شاڭخهي سهنلهن كىتاب نهشرىياتى ) ىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهننامل" مهدەنىيىتى     

   . يىلى نهشر قىلىنغان

 ئهلشىر ناۋايىنىڭ پهلسهپه"بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» بۈيۈك شائىر ئهلشىر ناۋائىي » .28    

" ئورنى  قانئهلشىر ناۋايىنىڭ مهدەنىيهت تارىخىمىزدا تۇت"ۋە " قاراشلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىش



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

10

يىلى نهشىر  - 1996شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) قاتارلىق ئىككى پارچه ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن

  . قىلىنغان

ماقالىسى  ناملىق بىر پارچه" تهبرىك ۋە ئۈمىد"بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ (» ۋە مهن " تارىم "».29    

   .  نهشىر قىلغان يىلى-  1996شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) كىرگۈزۈلگهن

قهشقهر )  پارچه رۇبائىيسى كىرگۈزۈلگهن10بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ ) « تالالنغان رۇبائىيالر » .30    

  . يىلى نهشىر قىلغان - 1999 ئۇيغۇر نهشرىياتى

ئىرىيهت شې" بۇ كىتابقا ئالىمنىڭ(» بۇگۈنكى زامان ئۇيغۇر ئهدەبىي تهنقىدچىلىكى  » .31    

شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى  (ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگهن" ئېستېتىكىغا دائىر بىر قانچه مهسىله 

  .  يىلى نهشىر قىلىنغان-2001

   ئالىمنىڭ ئېالن قىلىنغان ماقالىلىرى    

 پارچىگه 200قالىلىرى مۇھهممهتئمىننىڭ تا ھازىرغىچه ئېالن قىلىنغان ما ئالىم ئابدۇشۈكۈر    

 شىنجاڭ" پارچه ، 168دە " غهربىي يۇرت تاشكېمىر سهنئىتى"بۇ ماقالىالردىن  يېقىن بولۇپ ،

پارچىنىڭ  170ژۇرنىلىدا " كىتاپ مۇنبىرى" پارچه ، 181دا " ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

مۇكهممهل دەپ قارالغان  مهن توپلىغان ماتېرىياللىرىم ئاساسىدا. كاتولوگى ئېالن قىلىنغان ئىدى 

  . ماقالىالر كاتولوگىنى تۈزۈپ چىقتىم

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("» ئهسىردىكى ئىككى بۈيۈك ئالىمى  -11ئۇيغۇر خهلقىنىڭ » .1    

   .( سان- 4 سان ، خهنزۇچه - 3ئۇيغۇرچه   يىل- 1956" ژۇرنىلى 

» دەسلهپكى چۈشهنچىلىرىم  ته تىپ مهسىلىسى توغرىسىدىكى سهنئهت- ئهدەبىيات  » .2    

   .( سان-4ئۇيغۇرچه   يىلى-1956" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("

 شىنجاڭ" <1>)«  ئىدىيه تارىخىغا دائىر تهتقىقات تېزىسلىرى-ئۇيغۇر پهلسهپه » .3    

" تهتقىقاتى  پهلسهپه" <2>  سان ؛- 2ئۇيغۇرچه  يىللىق -1980" ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

   .( سان- 4 يىللىق خهنزۇچه -1980ژۇرنىلى 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("» ئېستېتىكىغا دائىر بىر قانچه مهسىله فارابىنىڭ مۇزىكا» .4    

   يىللىق-1980 "ژۇرنىلى

   .( سان- 4ئۇيغۇرچه 

 سان ، خهنزۇچه -3 يىلى -1980" مىللهتلهر رەسىملىك ژۇرنىلى ") «نان ۋە تونۇر» .5    

   .(نۇسخىسى

 ئاينىڭ - 5 يىلى -1980" شىنجاڭ گېزىتى" <1>) «ئاخۇن ئون ئىككى مۇقام ۋە تۇردى» .6    

    كۈنىدىكى سانى ؛- 30

يىپهك يولى مۇزىكا " <3>  سان ؛-1رچه يىللىق ئۇيغۇ -1980 "شىنجاڭ سهنئىتى" <2>    
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  شىنجاڭ  يىل- 1980" سهنئىتى

 قىلغان خهنزۇچه ماقالىالر توپلىمى ، بۇ توپالمغا ئالىمنىڭ يۇقىرىقى ماقالىسى خهلق نهشرىياتى نهشر

   كىرگۈزۈلگهن ؛

  . ( سان-4 يىللىق خهنزۇچه - 1980ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى" <4>    

 1000ئىبىن سىنا تۇغۇلغانلىقىنىڭ (»  ئىبىن سىنا-ئۇلۇغ ئالىمى  ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقىنىڭ» .7    

  ، (بىلهن يىللىقى مۇناسىۋىتى

   .  سان- 3 يىللىق -1980ئۇيغۇرچه " ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى شىنجاڭ"    

 <1>) « سهنئهتنىڭ قايتا ئويغىنىشى-ياۋروپادا ئهدەبىيات  يىتى ۋەئهرەب مهدەنى» .8    

  ژۇرنىلى "كىتابالرغا باھا"

 -2 يىللىق -1982" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى" <2> سان ؛ -4يىللىق  -1980

  . (سان

» يىلىرىنىڭ مۇنهۋۋەر ۋارىسىفارابى ئىلغار ئىجتىمائىي ئىدى - يۈسۈپ خاس ھاجىپ» .9    

  "ئىلمىي ژۇرنىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى("

  .(سان -2 يىللىق -1982

 يىللىق -1981ژۇرنىلى " تارىم("» سىدىق زەلىلى ۋە ئۇنىڭ ئىجادىيهت يولى مۇھهممهد» .10    

  .(سان -4

مهجمۇئهسىنىڭ " بۇالق("»  نىڭ تهتقىقات تېزىسلىرى"ئهدەبىيات تارىخى ئۇيغۇر"» .11    

  .(سانى -1 يىللىق -1981

 1981ژۇرنىلى " پهلسهپه تهتقىقاتى("» سىستېمىسىنىڭ تارىخى قىممىتى فارابى پهلسهپه» .12    

  .(سانى -1يىللىق 

" پهلسهپه تهتقىقاتى("» اجىۋاكۈسهننىڭ ئاتاقلىق بۇددا مۇتهپهككۇرى كۇمىر قهدىمى» .13    

  .( سان-11يىللىق  1981 ژۇرنىلى

 شىنجاڭ("» ۋە ئۇنىڭدىكى تهبىئهت پهلسهپىسى مهسىلىلىرى" ئهل قانۇن فىت تىپ"» .14    

  "ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

  .( سان-2يىللىق  -1982

» دىئالېكتىك مۇناسىۋىتى  مۇھىتىدا بوستانلىق بىلهن چۆللۈكنىڭشىنجاڭنىڭ تهبىئىي» .15    

   شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى("

  .(سان -1 يىللىق -1982" ئىلمىي ژۇرنىلى

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ("» خهلقلىرىنىڭ ئهڭ قهدىمكى تۆت زات توغرىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيا» .16    

   يىللىق-1982" ژۇرنىلى ئىلمىي
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  .(سان -3

 - 10 يىللىق -1982ژۇرنىلى " شىنجاڭ مائارىپى("» تهربىيىسى ۋە ئۇنىڭ رولى گۈزەللىك» .17    

  .(سانلىرى -12 ، - 11، 

 -1982ژۇرنىلى خهنزۇچه " شىنجاڭ سهنئىتى("» ئاماننىساخان ۋە ئون ئىككى مۇقام» .18    

  .(سان -2 يىللىق

" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("» فارابىنىڭ لوگىكىلىق تهلىماتلىرى ئهبۇ ناسىر» .19    

  .(سان -4 -1982 خهنزۇچه

 - 1982" شىنجاڭ گېزىتى("» رۇخسارى مۇقامى ۋە ئۇنىڭ ئىجادچىسى زىكرى ئهلپهتتا» .20    

  .(كى سانى كۈنىدى-17ئاينىڭ  -11 يىلى

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ") «ئوتتۇرا ئهسىر قانۇنشۇناسلىق تارىخىدىكى ئۇلۇغۋار نامايهندە» .21    

  .( سان-1 يىللىق -1984" ئىلمىي ژۇرنىلى

ژۇرنىلىنىڭ " شىنجاڭ سهنئىتى("» سهنئىتىنىڭ يېڭى زېمىنىنى ئاچايلى ئۇيغۇر تىياتىر» .22    

    يىللىق-1984

  .( سان- 3خهنزۇچه 

 - 2 يىللىق خهنزۇچه -1984ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى") «ئون ئىككى مۇقام ھهققىدە» .23    

  .(سان

 ، -9 يىللىق -1984ژۇرنىلى " شىنجاڭ مائارىپى("» مائارىپشۇناسلىق ۋە" قۇتادغۇبىلىك"» .24    

  .( سانلىرى- 10

قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ("» تارىخى تهسۋىرى ئۇيغۇر تېبابهتچىلىكىنىڭ» .25    

   يىللىق- 1984" ژۇرنىلى

  .(سان -3

 ئايدىكى -5 يىلى - 1984" شىنجاڭ گېزىتى("» ئۇسۇلى قهدىمكى كۈسهن كالسسىك» .26    

  .(سانى

ۋە خهلق ئېغىز ئهدەبىياتى " ئون ئىككى مۇقام" ئۇيغۇر كالسسىك مۇزىكىسى» .27    

  "قۇمۇل ئهدەبىياتى("» مهسىلىلىرى

  .( سان-3يىللىق  -1984

» تراگېدىيىسى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى رىۋايهت شهكلى " شىرىن- پهرھاد "» .28    

  .( سان-3يىللىق  -1984 "ئاقسۇ ئهدەبىياتى("

 -1984" شىنجاڭ گېزىتى("» قهدىمكى كالسسىك ئۇسۇلنىڭ يېڭى ھاياتقا ئېرىشىشى» .29    

  .( ئۆكتهبىردىكى سانى- 25يىللىق 
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  .(سان -5  يىللىق-1984ژۇرنىلى " تارىم("» فارابى شېئىرلىرىدىن نهمۇنه» .30    

 -23 يىلى - 1984" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» ھهرخىل يهر ناملىرى ئۈرۈمچىنىڭ» .31    

  .(مارتتىكى سانى

 يىلى - 1984" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» ئۆرە قاڭقىلالر ئهڭ قهدىمكى ئۈرۈمچى ۋە» .32    

  .( ئىيۇندىكى سانى- 16

  .( سان- 8 يىلى ئومۇمىي - 1984" چىالر ۋاقىت گېزىتىئىش") «ئېستېتىكا قانداق پهن؟» .33    

" شىنجاڭ كۈتۈپخانىچىلىقى "-" باھا كىتابالرغا("» يۈكسهك قهلىبنىڭ شېئىرىي ھهيكىلى» .34    

  .(سان- 3 يىلى -1984ژۇرنىلى 

 ئىيۇندىكى - 20ى  يىل-1985" شىنجاڭ گېزىتى("» شارابى تۇرپان ئۈزۈمى ۋە تۇرپان» .35    

  .(سانى

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي " <1>) «"سهددى ئىسكهندەر" ئهلشىر ناۋائىي ۋە» .36    

   سان -4  يىللىق- 1985" ژۇرنىلى

  .( نويابىردىكى سانى-2 يىلى -1985" كهچلىك گېزىتى ئۈرۈمچى" <2>    

نىڭ تولۇق "تۈركى تىلالر دىۋانى") «مهس بايلىق ۋە ئهبهدىي يادىكارلىق تۈگى-پۈتمهس» .37    

  .سان- 12يىللىق-1985ژۇرنىلى تارىم) نهشىرى مۇناسىۋىتى بىلهن

 ژۇرنىلى خهنزۇچه"شىنجاڭ سهنئىتى)"1(»كۈسهن مهدەنىيىتى ۋە ئۇسۇل سهنئىتى» .38    

  .(سان-4

 - 1985ژۇرنىلى "شىنجاڭ سهنئىتى("»ن ئۇيغۇر مۇزىكىچىلىقىنىڭ ئىپتىخارىزاما ھازىرقى» .39    

  .(سان -1يىللىق

 - 1985ژۇرنىلىنى " تىيانشان ئېكرانى("» ماركوپولو ۋە شهرق مهدەنىيىتى ۋىنتسىيلىك» .40    

  .(سان -6يىللىق 

 - 23 يىلى - 1985شىنجاڭ گېزىتى ("» "پاكلىق "- ھېكايه فىلىمى  پاكىستان رەڭلىك» .41    

  .(ئاۋغۇستتىكى سانى

 مايدىكى - 12 يىلى -1985" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى") «قوغۇن ۋە ئۇنىڭ ماكانى» .42    

  .(سانى

قۇمۇل ) "1(» " قۇتادغۇبىلىك "- مهدەنىيىتىنىڭ قامۇسى  ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر» .43    

ياپونچه » جهنۇبىي ئوكيان ئىلمىي ژۇرنىلى«) 2( سان؛ -4يىللىق  -1986ژۇرنىلى " ئهدەبىياتى

  . سان- 11

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ) "1(» تهسهۋۋۇر تېزىسلىرى پهلسهپىنى ئىسالھ قىلىش».44    

خهنزۇچه " ىلىشىنجاڭ پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرن) "2(سان؛  -3 يىللىق - 1987" ژۇرنىلى
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  .سان -4 يىللىق -1987

خهنزۇچه »يىپهك يولى ساياھهتچىلىكى«) 1(» ۋە ئۇنىڭ ئاپتۇرى  "قۇتادغۇبىلىك"» .45    

  . سان-4 يىللىق - 1986ئىنگىلىزچه " يىپهك يولى ساياھهتچىلىكى" (2)  سان؛-2 يىللىق -1986

" شىنجاڭ گېزىتى) "1(» ۋاجلىنىشىدىكى بىر مۇھىم قانۇنىيهترا مىللىي مهدەنىيهتنىڭ» .46    

 ماي ئۇيغۇرچه -17 يىلى - 1986" شىنجاڭ گېزىتى) "2: (خهنزۇچه سانى  ماي- 11 يىلى -1986

  .(سانى

 - 28 يىلى -1986" قهشقهر گېزىتى("» قىممىتى نىڭ ئىلمىي"قۇتادغۇبىلىك"» .47    

  .(ئۆكتهبىردىكى سانى

خاس ھاجىپنىڭ تۆت تادۇ قارىشىدىكى ئومۇملۇق ۋە  ئېمپېدۇكىل بىلهن يۈسۈپ» .48    

 - 1 يىللىق - 1986" پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى قهشقهر("» ئاالھىدىلىك توغرىسىدا

  .(سان

 ، - 10 ، - 9 يىلى -1986" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» گۈزەللىكى خاراكتېر ۋە خاراكتېر» .49    

  .(سانلىرى  فېۋرالدىكى- 11

  .( ئىيۇندىكى سانى- 14 يىلى -1986" شىنجاڭ گېزىتى("» توغرىسىدا پاراڭ بىر شېئىر» .50    

 - 7 يىلى - 1986" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» قىياپىتى ئالۋاستى ۋە ئۇنىڭ يىڭى» .51    

  .(ئىيۇندىكى سانى

 يىللىق -1986" قهشقهر ئهدەبىياتى ("» مهزمۇنى ، شهكلى ھهققىدە رۇبائىي ۋە ئۇنىڭ» .52    

  .( سان- 4

ئۈرۈمچى ("» ماي بوياق رەسىمى ھهققىدە"مۇقام "-سهنئهت  يۇقىرى ماھارەت ۋە ئېسىل» .53    

  .(ماي سانى -12  يىللىق-1986" كهچلىك گېزىتى

 - 1986تىيانشان ئېكرانى (« گۈزەللىك بىلهن خۇنۈكلۈكنىڭ كومېدىيىك سېلىشتۇرمىسى» .54    

  .(سان -6 يىلى

 - 1986" شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى("» "تارىخىي رەشىدى"ھهيدەر ۋە مىرزا» .55    

  .(سان -3يىللىق 

 يىلى -1986" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» ن چوڭ كاساپىتىھهشهمهتخورلۇقنىڭ ئو» .56    

  .(ئىيۇندىكى سانى -10

 -12 ، - 11 يىلى -1986" ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى("» جاباغان ئېلىگه ساياھهت» .57    

  .(ئايالردىكى سانى

  . يىلى-1986 "شىنجاڭ سهنئىتى گېزىتى)"تارىم ۋە نهزىم(»گۈللۈك دوپپا» .58    

شىنجاڭ ) "1(» تارىخىي قاتلىمى ۋە ئىستىتىك ئاالھىدىلىكى نىڭ"ئون ئىككى مۇقام"» .59    
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 - 1987ژۇرنىلى "شىنجاڭ سهنئىتى) "2( سان ؛ - 4 يىللىق -1987» تهتقىقاتى ئىجتىمائىي پهنلهر

  . سان -1 يىلى خهنزۇچه

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("» ئۇيغۇر ئهدەبىياتى-باھا گۆھهريولىدىكى بى يىپهك» .60    

  .( سان-1يىللىق  -1987 "ژۇرنىلى

 ژۇرنىلى"شىنجاڭ مائارىپى("» ئىجتىمائىي تهپهككۇر شهكلىگه ئائىت بىر قانچه مهسىله» .61    

  .( سانالر- 3 ، -2يىللىق  -1987

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ") «نىڭ پهلسهپه قاراشلىرى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشئهلشىر ناۋايى» .62    

  .( سان-2 يىللىق -1987" ئىلمىي ژۇرنىلى

ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى("» تارىخىدىكى يىڭى نامايهندە ئۇيغۇر رەسساملىق سهنئىتى» .63    

  .( سان-6 يىللىق -1987

 يىلى - 1987مهجمۇئهسى " بۇالق) "1(» "مۇھهببهتنامه" ارازمى ۋەمۇھهممهد خ» .64    

   ژۇرنىلى» يازغۇچىالر مىللى«) 2( سان ؛ -18ئومۇمىي 

  .  سان-2يىلى  -1990 خهنزۇچه

 مهجمۇئهسى ئومۇمىي" بۇالق("»  شهرق شېئىرىيىتىدىكى ئىسيانكار ئۇستاز-ھاپىز شىرازى » .65    

  .(انس -20

  .( سان-19مهجمۇئهسى ئومۇمىي " بۇالق("» ئۇلۇغ ئىنسانپهرۋەر شائىر - مهشرەپ» .66    

" كوللىيات مهسنهۋى خاراباتى" «(» ئوقۇلغان شىكايهتنامه ئوتتۇرا ئهسىر جاھالىتىگه» .67    

  .  سان-18مهجمۇئهسى ئومۇمىي  "بۇالق): "»توغرىسىدا

  .(سانى  يانۋاردىكى-24يىلى -1987" شىنجاڭ گېزىتى("» بىر شېئىر ھهققىدە سۆز» .68    

 سېنتهبىردىكى -19 يىلى - 1987" شىنجاڭ گېزىتى("» ھهققىدە پاراڭ ئىككى شېئىر» .69    

  .(سانى

" ئاقسۇ ئهدەبىياتى("» ەرشېئىرىيهت ئۈنچىلىرىگه نهز دىكى" ئاقسۇ ئهدەبىياتى"» .70    

  .( سان-3 يىللىق -1987

" شىنجاڭ مائارىپى("» تهبىئهت قاراشلىرى ھهققىدە مۇالھىزىلهر يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ» .71    

  .(سانلىرى -11،  -10  يىللىق-1988ژۇرنىلى 

ژۇرنىلى  "شىنجاڭ سهنئىتى("» ادېگهن كىتابقا باھ" يىپهك يولى مۇزىكا مهدەنىيىتى"» .72    

  .( سان-5 يىللىق - 1988خهنزۇچه 

" ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى قهشقهر پېداگوگىكا("» ئوتتۇرا ئاسىيا ئىلىنزملىق مهدەنىيهت» .73    

  .( سان-5 يىللىق -1988

شىنجاڭ ("» زىددىيهت فارابى پهلسهپه ئىدىيىسى تهتقىقاتىدىكى مهنتىقىيلىق» .74    
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  .( سان-2 يىللىق -1988" ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("» ۋە چاغاتاي ئهدەبىياتى خوجا باھاۋىدىن نهقىشبهندى» .75    

  .(سان-3 يىللىق- 1988" ژۇرنىلى

ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر ("»  ۋە يهسسهۋىيچىلىكئهدەبىياتىدا ئهھمهد يهسسهۋى ئۇيغۇر» .76    

  .(سان-1يىللىق  -1988" شائىر

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتى"تۆت توملۇق(»ئۇيغۇر ئهدەبىياتى تارىخى پروگراممىسى» .77    

 قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمى)"1(؛)ناملىق كىتاپ ئۈچۈن تهييارالنغان"تارىخى

 قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمى)"2 سان- 4، -3يىللىق- 1987"ژۇرنىلى

  .سانالر- 6 ،-4يىللىق- 1987"ژۇرنىلى

  .(سان -1 يىللىق -1988مهجمۇئهسى " بۇالق("» ئهمىر خىسراۋ دېهلهۋى» .78    

 - 2 يىللىق - 1988مهجمۇئهسى " بۇالق("» مۇتهپهككۇر شائىر نىزامى گهنجىۋى ئۇلۇغ» .79    

  .(سان

 -3 يىللىق - 1988مهجمۇئهسى " بۇالق("» شائىر ناسىر خىسراۋ ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر» .80    

  .(سان

" بۇالق("» ئۇنىڭ شېئىرىي ئىجادىيىتى ھهققىدە شائىر خوجا جاھان ئهرشى ۋە» .81    

  .( سان- 4 يىللىق -1988مهجمۇئهسى 

  .( سان- 4 يىللىق -1988مهجمۇئهسى  "بۇالق("» ىد شىرازىسهئ» .82    

شىنجاڭ ("» توغرىسىدا زەلىلى شېئىرىيىتىنىڭ ئىدىيىۋى مهزمۇنى ۋە بهدىئىي قىممىتى» .83    

  .(سان -1 يىللىق - 1988" مائارىپ ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى

 - 3 يىلى - 1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ىيىۋى تهپهككۇرمهدەنىيهت ۋە نهزەر كالسسىك» .84    

  .(سانى دېكابىردىكى

 ئىيۇندىكى - 16 يىلى -1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ئۇنىڭ شېئىرلىرى ما زۇچاڭ ۋە» .85    

  .(سانى

 يىللىق -1988ژۇرنىلى " تارىم("» مۇئهللىپى توغرىسىدا ھهمرائى غهزەللىرىنىڭ ھهقىقى» .86    

  .( سان- 5

 - 3 يىللىق -1988ژۇرنىلى " قهشقهر ئهدەبىياتى("» شېئىرالر ياش تامچىسىدىن ئۇرغۇغان» .87    

  .(سان

 ئىيۇندىكى -12 يىلى - 1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ئاڭ ئهنئهنىۋى ئاڭ ۋە زامانىۋى» .88    

  .(سانى

" شىنجاڭ گېزىتى("»  مىللهت تهرەققىياتىنىڭ ئېهتىياجى-ئويلىنىش  دە قايتاتارىخ ھهققى» .89    
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  .(ئۆكتهبىردىكى سانى -2 يىلى -1988

  .(سانى  ئىيۇلدىكى- 28 يىلى -1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ياشالر ۋە ئىقتىدار قىممىتى» .90    

 -13 يىلى -1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ئويغىنىشئوخشىمايدىغان ئىككى خىل مىللىي » .91    

  .(نويابىردىكى سانى

  مارتتىكى-12 يىلى - 1988" شىنجاڭ گېزىتى("» ئۇ شېئىرلىرى بىلهن بىلله خهلق قهلبىدە» .92    

  .(سانى

  سېنتهبىردىكى-9 يىلى - 1988" قهشقهر گېزىتى("» قهشقهر ، ساالم ئانا دىيار ئهسساالم» .93    

  .(سانى

 قهشقهر پېداگوگىكا) "1(» نىڭ تهبىئهت پهلسهپىسى قاراشلىرى ھهققىدە" قۇتادغۇبىلىك"» .94    

   سان-1 يىللىق -1989" ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى

  . ن سا-4يىللىق خهنزۇچه  -1990" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى" (2)    

 شىنجاڭ("» يىپهك يولىدىن ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ ئهنگۈشتىرىنى قايتا تېپىۋېلىش» .95    

  .( سان-4 يىللىق -1989" ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى("» بايان مهدەنىيهت سىنكىرتېك قاتالم نهزىرىيىسى ھهققىدە» .96    

  .( سان-4 يىللىق -1989

 يىللىق -1989ژۇرنىلى " تارىم("» قانچه ئېستېتىكىلىق مهسىله شېئىرىيىتىمىزگه ئائىت بىر» .97    

  .( سان- 1

» ئېتىكىدە قهدىمكى مهدەنىيهت ئىزلىرىنى تهكشۈرۈشتىن دوكالت شهرقى تهڭرىتاغ» .98    

    يىللىق-1989" ژۇرنىلىئىلمىي  شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى("

  .(سان -4

  سىنكىرتېك قاتالم قارىشى- مهدەنىيهت تهرەققىياتى توغرىسىدىكى ئىلمىي قاراش » .99    

   "شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("» توغرىسىدا

  .( سان-1يىللىق  -1989

ژۇرنىلى " يېڭى كۆزەتكۈچى("» تارىخى ئويلىنىشقا مۇھتاج تهرەققىياتمىللهتلهر » .100    

  .( سان-7 يىللىق -1989

جۇڭگو غهربىي قىسىم ("» شىنجاڭدىكى مىللهتلهر ئهدەبىياتى ئېچىۋېتىلگهن ئاڭ ۋە» .101    

  .( سان-1 يىللىق - 1989خهنزۇچه  ژۇرنىلى" ئهدەبىياتى

  .(نويابىردىكى سانى -8 يىلى -1989" شىنجاڭ گېزىتى("» ۇھىم بىر تارىخى تهجرىبهم» .102    

  .(ژۇرنىلى" تارىم("» ئاياللىق قهلىبنىڭ مېلودىيىسى» .103    

 - 25 يىلى -1989" گېزىتى شىنجاڭ("» ھهشهمهتخورلۇق ۋە قۇرۇق شۆھرەت» .104    
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  .(يانۋاردىكى سانى

" شىنجاڭ گېزىتى("» كۆرسهتكهن خىزمىتى ئۇيغۇر سودىگهرلىرىنىڭ يىپهك يولىدا» .105    

  .( ئاپرېلدىكى سانى- 27 يىلى -1989

ئۈرۈمچى ("» ئۇيغۇر ئالىملىرى ۋە شائىرلىرىدىن نهمۇنه يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدىكى» .106    

  .(سانىئايدىكى  -1 يىلى -1989" كهچلىك گېزىتى

 -1989ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» ھهسهتخورلۇق ھهققىدە ھهسرەتلىك خىيالالر» .107    

  .( سان- 6يىللىق 

 شىنجاڭ("»  ھهمدەملىكى ۋە ئۇنىڭ يۇرتۋازلىققا يهملىكى-مىللهتنىڭ بىرلىك » .108    

  .( سان-5 يىللىق -1989ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى

شىنجاڭ ") (1) «روھنى ساغالمالشتۇرۇش مىللهتنى گۈللهندۈرۈشنىڭ مۇقهددىمىسى» .109    

   ؛)  سان-4 يىللىق -1989ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى

  .( سان-4 يىللىق - 1990ژۇرنىلى  "مىللىي يازغۇچىالر") (2)    

  .( سان- 10يىللىق  -1989ژۇرنىلى " تارىم("»  روھىماي ھهرىكىتى ۋە لۇشۈن -4» .110    

 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي) ("1(» نورۇز بايرىمى ۋە ئۇنىڭ تارىخى قاتلىمى» .111    

  ؛)  سان-1 يىللىق - 1990" ژۇرنىلى

» رى ھهققىدەقاراشلى  ئىالھىيهت-ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ ئهڭ قهدىمكى تهبىئهت » .112    

  .(سان -1 يىللىق -1990" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("

" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("» غهربىي يۇرت سهنئىتى - ئاسىنا مهلىكه» .113    

  .(سان -4 يىللىق -1990

غازى ئهمهت ماي ("» لقۇنلۇق مۇھهببهتسهنئهت ، سېهىرلىك ھېكمهت ۋە يا يېتىلگهن» .114    

    يىللىق-1990ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى) : "توپلىمىغا باھا" رەسىملىرى بوياق

   . سانلىرى -5 > -4

 - 1990" قهشقهر ئهدەبىياتى("» شېئىرىيىتىدىكى ئىپتىخارى ئىزگۈ پهزىلهتنىڭ ئۇيغۇر» .115    

  .( سان- 1يىللىق 

شىنجاڭ ("» تۈزۈلمىسىدىكى پاجىئهلىك زىددىيهت ھازىرقى زامان مهدەنىيهت» .116    

  .(سان -3 يىللىق -1990ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى

» ئۆزىنى بىلىشى ۋە سوتسىيالىستىك مهدەنىيهت ئۈچ بۇرجىكى - مىللهتنىڭ ئۆز» .117    

  .( سان-5يىللىق  -1990ژۇرنىلى  "شىنجاڭ مهدەنىيىتى("

» گۈللهندۈرۈشنىڭ ئاچقۇچى  ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنى- خهلقنى ئوبرازلىق تهپهككۇر قىلىش » .118    

  .( سان-8 يىللىق -1990ژۇرنىلى " تارىم("
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 فېۋرالدىكى - 27 يىلى -1990خهنزۇچه " ۋېنخۇيباۋ("» مهدەنىيىتى كۇڭفۇزى ۋە قۇجۇ» .119    

  .(نىسا

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر ("» ھهققىدە قىسقىچه بايان ئۇيغۇر ئىسالم مهدەنىيىتى» .120    

  .(فېۋرالدىكى سانى -27 يىللىق - 1990" مۇنبىرى

 - 18 يىل - 1990ئۇيغۇرچه " شىنجاڭ گېزىتى) "1(» ئۈزۈم سهيلىسى ھارپىسىدا» .121    

  .( سېنتهبىردىكى سانى-2ۇچه خهنز (2) ئاۋغۇست ؛

 يىللىق -1990ژۇرنىلى  "شىنجاڭ سهنئىتى("» مىللىي ئۇسۇلنىڭ سىرى ۋە سېهرىي كۈچى» .122    

  .( سان- 5

 -1990ژۇرنىلى  "شىنجاڭ سهنئىتى("»  ئۇسۇل ماكانىنىڭ يېڭى جىلۋىسى- ناخشا » .123    

  .( سان- 4يىللىق 

تولۇق رەتلىنىشى  نىڭ" ئون ئىككى مۇقام "-شهرق سهنئىتىدىكى بىباھا گۆھهر » .124    

  .(سانى سېنتهبىردىكى- 15 يىللىق - 1990" شىنجاڭ گېزىتى("» مۇناسىۋىتى بىلهن

  .( سان- 3 يىللىق -1990ژۇرنىلى " تۇرپان("» ئىلهام قهترىلهر ئىلهامبهخش» .125    

  .( سان-10 يىللىق -1990ژۇرنىلى " تارىم") «تهبرىك ۋە ئۈمىد» .126    

ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى") «ئهلشىر نهۋائىينىڭ مهدەنىيهت تارىخىدا تۇتقان ئورنى» .127    

  .( سان-4 يىللىق -1991

 - 4 يىللىق - 1991ژۇرنىلى " دەنىيىتىمه شىنجاڭ("» كهلگۈسى مۇشۇ يهردىن باشلىنىدۇ» .128    

  .(سان

ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي  شىنجاڭ("» مهدەنىيهت ئىنسانپهرۋەرلىك ۋە سوتسىيالىزم» .129    

  .( سان-3 يىللىق - 1991" ژۇرنىلى

 -3للىق  يى- 1991ژۇرنىلى " ئهدەبىياتى قهشقهر("» ئهزىز دىيار ، شانلىق ئىپتىخار» .130    

  .(سان

 - 1991ژۇرنىلى " ئهدەبىياتى قۇمۇل("»  سانى100ژۇرنىلىنىڭ " قۇمۇل ئهدەبىياتى"» .131    

  .( سان- 3يىللىق 

 - 14 يىللىق - 1992" قهشقهر گېزىتى") «ئۇيغۇر مۇقاملىرىنىڭ تۆت چوڭ ئاالھىدىلىكى» .132    

  .(ئاۋغۇستتىكى سانى

» مهدەنىيىتىدىكى ئهنئهنۋى ئىزچىللىق  كېچهك- ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىم - ساك -سىكتاي » .133    

  .( سان- 2يىللىق  -1992" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("

 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى("» ھهقىقهت ئۈستىدە ئىزدىنىش ھهقىقىي تهتقىقاتچىنىڭ بۇرچى» .134    

  .( سان-4يىللىق -1992" ژۇرنىلىئىلمىي 



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

20

 - 1992ژۇرنىلى  "شىنجاڭ مهدەنىيىتى) "1(» كۈسهن رەسساملىرىنىڭ ئېستېتىك ئېڭى» .135    

  .(سان -5 يىللىق - 1993ژۇرنىلى" شىنجاڭ سهنئىتى) "2( سان ؛ - 3يىللىق 

»  سهنئىتىنىڭ تارىخىي ئۇچۇرىئىلگىرىكى غهربىي يۇرت ئۇسۇل ئىسالمىيهتتىن» .136    

  .( سان-4 يىللىق -1992ژۇرنىلى  "شىنجاڭ مهدەنىيىتى("

يىللىق -1992ژۇرنىلى  "شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» ئون ئىككى مۇقام ۋە نهۋائىيخانلىق» .137    

  .( سان- 5

 - 4يىللىق  -1992 مۇئهسىمهج" بۇالق("» كالسسىك ئهدەبىياتتا خوتهن تهسۋىرى» .138    

  .(سان

 ژۇرنىلى" قهشقهر ئهدەبىياتى("» نى ئوقۇغاندىن كىيىنكى تهسىرات" قارا جاڭگال"» .139    

  .( سان-4يىللىق  -1992

 كالسسىك ئهدەبىياتقا مانى تهسۋىرى ۋە شىنجاڭدىن مانى دىنى رەسساملىرىنىڭ» .140    

  .( سان-4 يىللىق - 1992" نجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر مۇنبىرىشى("» بايقىلىشى

 - 1991" شىنجاڭ گېزىتى) "1(» مهنىۋى مهدەنىيهت قىممىتى ناۋائىي مىسرالىرىنىڭ» .141    

 - 1992" قهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى) "2(؛   ئۆكتهبىردىكى سانى-5يىللىق 

  .  سان- 4يىللىق 

 - 4 يىللىق - 1992ژۇرنىلى " تىل ۋە تهرجىمه("» پهزىلىتى بىلهن  تىل- تىل قۇدرىتى » .142    

  .(سان

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("» "شاھنامه"زور بايلىق  شهرق ئهدەبىياتىدىكى غايهت» .143    

  .(سان -3 يىللىق - 1993" ژۇرنىلى

 - 1993" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("»  مهسىله24مۇقامدىكى  ون ئىككىئ» .144    

  .(سان -1يىللىق 

 -27 يىللىق -1993" شىنجاڭ ئىقتىساد گېزىتى("» يولىنىڭ ئىقتىسادى قىممىتى يىپهك» .145    

  .(سانى مارتتىكى

 - 1 يىللىق - 1993ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» يولىدىكى توققۇز ھېكمهت يىپهك» .146    

  .(سان

" ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى"بۇ ماقاله : (» مهنبه ۋە ئېقىملىرى ئۇيغۇر مۇقاملىرىنىڭ» .147    

  .  يىلى نهشرى-1993شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) كىرگۈزۈلگهن دېگهن كىتابقا

ژۇرنىلى " مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى("» سهھىپه ۋە تۆگه قۇشى روھى دىكى يېڭىيىپهك يولى» .148    

  .(سان -1 يىللىق -1993

 -2 يىللىق - 1993ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» يولىدىكى بىر چوڭ ئىللهت يىپهك» .149    
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  .(سان

" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» هخالقىمهجبۇرىيهت ئ مهنپهئهتدارلىق ئهخالقى ۋە» .150    

  .(سانى  فېۋرالدىكى- 16 يىللىق -1993

 - 19 يىللىق -1993" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» كىتاب مهدەنىيىتى كىتاب ۋە» .151    

  .(سانى يانۋاردىكى

 - 3 يىللىق -1993" تهڭرىتاغ ژۇرنىلى("» شېئىرىيهت ، مهپتۇنكار لهززەت لىرىك» .152    

  .(سان

  .( سان- 5 يىللىق 1993ژۇرنىلى " قهشقهر ئهدەبىياتى") «تۇپراقنىڭ مونولوگى» .153    

 يىللىق -1993" ۋاقىت گېزىتى ئىشچىالر("» كۈسهن مهدەنىيىتىنىڭ تارىخىي قىممىتى» .154    

  .( ئۆكتهبىردىكى سانى- 23

 ، - 5 يىللىق -1993ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى شىنجاڭ("» تهپهككۇر دەرىخىدىن مېۋىلهر» .155    

  .( سانلىرى- 6

قهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ") «زەينۇلئابىدىن مهۋلىۋى دامولال ھاجى تهئرىپىدە» .156    

  .( سان-2 يىللىق -1993" ئىلمىي ژۇرنىلى

شىنجاڭ ) "1(»  ئۇچۇلۇق تارىخ تهتقىقاتى ئۇسۇلى- مېتود  ىخ تهتقىقاتىدىكى تېڭىتار» .157    

    سان ؛-2يىللىق  -1993 ژۇرنىلى خهنزۇچه" سهنئىتى

  .  سان- 2 يىللىق - 1996" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى" (2)    

شىنجاڭ ("» رت ئۇسۇل سهنئىتىنىڭ تارىخى ئۇچۇرىغهربىي يۇ ئىسالمىيهتتىن كېيىنكى» .158    

  .( سان-2يىللىق  -1994ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى

 "شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("» ئۇيغۇر ئهجدادلىرىدا مهي مهدەنىيىتى» .159    

  .( سان-1يىللىق  -1994

شىنجاڭ ") «هدەنىيهتشۇناسلىقىدىكى بىر قانچه مهسىلهئوتتۇرا ئاسىيا ئىنسانىيهت م» .160    

  .(خهنزۇچه( سان -6 يىللىق -1994ژۇرنىلى " سهنئىتى

 نويابىردىكى -17 يىللىق -1992" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى") «ئوقۇتقۇچى توغرىسىدا» .161    

  .(سانى

 -1993" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» ىر ئۇچۇرتارىخىدىن ب غهربىي يۇرت مائارىپ» .162    

  .(سانى يىللىق ئاۋغۇستتىكى

 يىللىق -1993" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» مائارىپ ۋە نهزەرىيىۋى تهپهككۇر مىللى» .163    

  .(ئىيۇلدىكى سانى -29

 - 6 ئاينىڭ -3 يىلى - 1993" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» ئوقۇغۇچى توغرىسىدا» .164    
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  .(سانى كۈنىدىكى

شىنجاڭ پېداگوگىكا ("» ھاجىپنىڭ غايىۋى جهمئىيهت مودېلى يۈسۈپ خاس» .165    

  .( سان-2 يىللىق -1994" ژۇرنىلى ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي

رۈمچى كهچلىك ئۈ") « ئۇلۇغبىك- ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىكى مهشهۇر ئالىم » .166    

  .( دېكابىردىكى سانى-27 يىللىق -1994"گېزىتى

" تهڭرىتاغ("» كالسسىك ئهدەبىياتىمىزدىكى ئهكىس ساداسى مهنسۇر ھهلالجىنىڭ» .167    

  .(سان -3 يىللىق -1995ژۇرنىلى 

شىنجاڭ ("» مهسىلىلىرىتهتقىقاتىدىكى ئىنسانىيهت مهدەنىيهتشۇناسلىقى  يىپهك يولى» .168    

  .( سان-2 يىلىق -1995" ئىلمىي ژۇرنىلى ئۇنىۋېرسىتېتى

ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي  شىنجاڭ("» سوغدىالر ۋە ئۇالرنىڭ ئېتىنىڭ ۋارىسلىرى توغرىسىدا» .169    

  .( سان-3 يىللىق - 1995" ژۇرنىلى

قهشقهر ("» توغرىسىدا بهزى قاراشلىرىم ىنىڭ كېلىپ چىقىشىغهربىي دىيار تىياتىر سهنئىت» .170    

  .( سان- 2يىللىق  -1995" پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنىلى

 جۇڭگو سهنئهت تهتقىقات: بېيجىڭ (» ئۇيغۇر خهلقى ۋە ئۇنىڭ مهدەنىيىتى» .171    

  .(سان -5 يىللىق خهنزۇچه -1995ژۇرنىلى "  سهنئهت تهتقىقاتى-ئهدەبىيات "ئاكادېمىيىسى

شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ("»  فهرغانه- مۇھهممهد ئهل  ئهھمهد ئىبىن» .172    

  .( سان-3يىللىق  -1995" ژۇرنىلى

 "لىقهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئىلمىي ژۇرنى("» ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمى دىن» .173    

  .( سان-3يىللىق  -1995

  .( سان- 6يىللىق -1995ژۇرنىلى " تارىم("» يىپهك يولى ۋە سىېلىشتۇرما ئهدەبىيات» .174    

" شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى("» مهسىلىسى ھهققىدە باالساغۇننىڭ ئورنى» .175    

  .(سان -4 يىللىق -1995

 - 6 ، -5 يىللىق - 1995ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى ("» قايتا ئويلىنىش يىپهك يولىدا» .176    

  .(سان قوشما

 - 1995ژۇرنىلى " شىنجاڭ تهزكىرىسى("» ئۇالرنىڭ تۇرمۇش مهدەنىيىتى ئۇيغۇرالر ۋە» .177    

  .(سان -3يىللىق 

" شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر مۇنبىرى("» نىڭ قهدىمكى گهۋدىسىمۇقاملىرى ئۇيغۇر» .178    

  .( سان-4يىلىق  -1995ژۇرنىلى 

 "قهشقهر ئهدەبىياتى("»  شائىر خوجا نهزەر ھۈۋەيدە-مائارىپشۇناس ، مۇتهپهككۇر » .179    

  .( سان-2 يىللىق -1997ژۇرنىلى 
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شىنجاڭ مائارىپ ") «بارىسىنىڭ جۇغراپىيلىك ئۇقۇم دائىرسىئى" ماچىن"ۋە " چىن"» .180    

  .( كۈنىدىكى سانى- 5 ئاينىڭ - 3 يىلى - 1996" گېزىتى

 - 5 يىللىق - 1990" شىنجاڭ گېزىتى("» ياخشى شېئىر ۋاقىت ھهققىدە يېزىلغان» .181    

  .(مايدىكى سانى

" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("»  پاراسهت-شقان ئهقىل ياتال ياتالشقان ئىنسان ۋە» .182    

  .(سانى  سېنتهبىردىكى-5 يىللىق -1995

  .( ئاۋغۇستتىكى سانى-29 يىللىق - 1995" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى") «سۈكۈنات» .183    

  .(تتىكى سانى ئاۋغۇس- 1 يىللىق -1995" مائارىپ گېزىتى شىنجاڭ("» تهبهسسۇم» .184    

يىللىق تۇنجى سان ؛  -1986 ژۇرنىلى" تهڭرىتاغ("» سهۋدالىق تهئهججۈپنامىسى» .185    

  .( سانلىرى- 2 ، -1 يىللىق -1987

 - 1996" شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى("» تهپهككۇر قىممىتى تهپهككۇر ئىقتىدارى ۋە» .186    

  .(ىسان  نويابىردىكى- 12يىللىق 

 - 1996" شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر مۇنبىرى("»  پېشۋا-يۇرتىدىكى ئهنقا  ئهنقا» .187    

  .(سان -1يىللىق 

 - 1 يىللىق - 1995ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى) ("كىنو سىنارىيىسى) «كۇمىراجىۋا» .188    

  .(سان

 - 4 يىللىق - 1996ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» مېۋىلهر خىدىنتهپهككۇر دەرى» .189    

  .(سان

  .( سان-6 يىللىق -1996ژۇرنىلى " تهڭرىتاغ") «روھىيهت ۋە مهدەنىيهت» .190    

  .( سان- 1يىللىق  -1997ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى("» ئۆمۈر تهلقىنلىرى» .191    

 شىنجاڭ("»  قۇمۇل مۇقاملىرىنىڭ يىلتىزداشلىقى ھهققىدە ئىزدىنىش-دوالن » .192    

  .( سان-1 يىللىق -1998" ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

شىنجاڭ ("» ئىجتىمائىي قىممىتى بهدىئىي ئىجادىيهتته ئايالالر تهسۋىرىنىڭ» .193    

  .( سان-1 يىللىق -1999ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى

شىنجاڭ ("» ئۇيقۇ ۋە زامانىۋى ئاڭ سهھهردىكى ئويغىنىش ئهنئهنىۋى ئاڭ گۇگۇمدىكى» .194    

  .( سان- 1يىلى  -2000ژۇرنىلى " مهدەنىيىتى
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ژۇرنىلى " شىنجاڭ سهنئىتى("» مهدەنىيىتىنىڭ گىنېئالوگىيىلىك سىرى ئۇيغۇر مۇقام» .196    

  .(سان -3 يىلى -2001

  ئهسهرلىرى ئالىمنىڭ تهرجىمه    
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   .  يىلى نهشر قىلغان-1981شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ،  «چوغلۇق قىز» .1    

  .  يىلى نهشىرى- 1987نهشرىياتى  مىللهتلهر» نهزىمتوققۇز » .2    

ئۇنىۋېرسىتېتى  تېلېۋىزىيه- يىلى شىنجاڭ رادىئو-1987»ئېستېتىكىدىن لېكسىيىلهر» .3    

  . باسمىسى

  .«شېكسپېر سونتلىرىدىن تالالنما» .4    

  .  سان- 5 يىلى -1984" رىمتا"» فارابى شېئىرلىرىدىن نهمۇنه» .5    

  . يىلى نهشىرى- 1998شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ) : بىلهن باشقىالر(»شاھنامه» .6    

  نهشىر قىلىنمىغان كىتابلىرى    

  «ھهمراھى غهزەللهر» .1    

ئىلمىي ئهسهر ، ئورگىنال ھالهتته (» ىخى ئىنقىالبىنىڭ قىسقىچه تار ئۈچ ۋىاليهت» .2    

  .(ساقالنغان

  .(ئىلمىي ئهسهر ، ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان ، تامامالنمىغان) «ئانالىتىك پوئېتىكا» .3    

  .(ئىلمىي ئهسهر ، ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان(» جهۋھهرلىرى يىپهك يولىدىكى سهنئهت» .4    

  .(توپلىمى ، ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان غهزەللهر(» غهزەلىيات» .5    

  .(ساقالنغان غهزەللهر توپلىمى ، ئورگىنال ھالهتته(» باھارىيات» .6    

  .(شېئىرالر توپلىمى،ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان(» سېرىن شېرىن ۋە» .7    

  .(، ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان شېئىرالر توپلىمى(» ئاق توز» .8    

  .(ساقالنغان شېئىرالر توپلىمى ، ئورگىنال ھالهتته(» شهبنهم ۋە ئۇچقۇن» .9    

ئايالى رەنا مهخسۇتقا بېغىشالپ يازغان ئۈچ قىسىملىق ئهسلىمه ، (» مهلىكىسى ئهزگۈلۈك» .10    

  . (ھالهتته ساقالنغان رگىنالئو

  (ئۆزى ھهققىدىكى ئهسلىمه ، ئورگىنال ھالهتته ساقالنغان(» مهن ۋە مېنىڭ خهلقىم» .11    

  ئهسهرلىرى ئېالن قىلىنمىغان باشقا    

  .(ماقاله(» ھهققىدە قايتا ئويلىنىش ھاياتىم» .1    

  .(ماقاله(» سكتايالرنىڭ مېتال تاۋالش ھۈنهر سهنئىتى» .2    

  .(ماقاله(» ھايات قاراشلىرىغا باھا ئوتتۇرا ئاسىيا ئهنئهنۋى» .3    

  .(ماقاله(» تۈرك مهدەنىيىتى ھىندىستاندا» .4    

  .(سىنارىيىسى كىنو(» كۈسهن مهلىكىسى» .5    

  .(پوۋېست ، تامامالنمىغان(» يىغاليدۇ مۇھهببهت» .6    

  .(رومان ، تامامالنمىغان(» فارابى» .7    
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  . ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى» سهپهر مهدەنىيهت داالسىغا«ئېزىز ئاتاۋۇلال سارتېكىننىڭ     

   .  نهشرى-1 ئاي - 4 يىلى -2003شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى     

 

 

 

 

 

 

 

  ئابدۈشۈكۈر مۇھهممهت ئىمىن: ئاپتورى 

 

 

 . ئۇيالدۇردى مهسخىرە ۋە ھاقارەت مېنى

 . مهسخىرە ۋە ھاقارەت مېنى روھالندۇردى

 . ئورنۇمدىن دەس تۇرغۇزدى مهسخىرە ۋە ھاقارەت مېنى

 . مهن ئۇنۇڭدىن غۇرۇر ۋە شهرەپ ئېلىپبهسىنى ئاچتىم

 

 

 

 ۋەرلىك ئىنسانىيهتنىڭ تۇغما ئىقتىدارى ،بارا

 . ئىنسانىيهت ئىززىتى ۋە ئىپتىخارىنىڭ جهۋھىرى باراۋەرلىك

 . يۈكسىلىشنىڭ مهشئېلى باراۋەرلىك تۇيغۇسى ئادالهت ۋە

مۇتلهق باراۋەرلىك ھهققىدىكى  ئىنسانىيهتنىڭ ھاياتىدىكى خۇنۇكلهر باراۋەرسىزلىكته ،

مۇتلهق باراۋەر بولغىنىدا قىيامهت قايىم  ئاسمان بىلهن زىمىن. ن تهرسالىقىڭدىن ئاجايىپ چۈچۈيمه

ئېدىرالر مۇتلهق باراۋەر بولغۇنىدا جاھاننى توپان باالسى  ئوكيانالر بىلهن تاغ!!! بولمامدۇ ؟؟؟

 !باسمامدۇ ؟

 ........!؟ بىلهن مامات مۇتلهق باراۋەر بولغىنىدا مهن نىمىنى تهپهككۈر قىلىمهن ھايات

ھهققىدە مېنى ئهپسانه مهستانىسى  باراۋەرلىك! گۈزەللىكى باراۋەرسىزلىكته ئوخشىمامدۇ ؟ئالهمنىڭ 

 ............ ! ! ! قىلمىغىن
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 . ئۆزۈمنى تاماششا قىلىۋاتىمهن- مهن ئوز 

مهن   چاڭدا ،-  قىستاڭچىلىقتا ، توپا -مۇھتاجلىقتا ، مۇھتاجالر ئارىسىدا ، مهن قىستا  مهن

بىلهن  بىرى- ھهممه مېنىڭ نهزىرىمدە ، ئالهم مارجانلىرى بىر . ئهمهس ھىچكىمنىڭ يادىدا 

 . سۈركىلىپ ، ئۇششاقلىنىپ كىتىۋاتقان قۇلۇله قېپىغا ئوخشاش كۈرۈندى

تىترەپ  . بېلىق كۆزلهر مېنى تۇنۇمايدۇ ، گوھهر كۆزلهرنى مهن تاپالمىدىم. تهمتىرەپ قالدىم  مهن

تاماششا  توۋا ئالهم ئهمدى مېنى.  توكىمهن تهمتىرەيمهن ، ئېچىنىپ مولدۈردەك ياش

 ............. قىلىۋاتىدۇ

  ئۇيقۇ ۋه زامانىۋى ئاڭ سهھىرىدىكى ئويغىنىش ئهنئهنىۋى ئاڭ گۇگۇمىدىكى

 

 

  ( 1933.09.28 -  1995.02.27( ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن  : يازغۇچىسى

 

 

ۋاتقان قۇياش بىر قاراشتا ئوخشاشپېتىۋاتقان قۇياش بىلهن سۈبهى سهھهر كۆتۈرۈلۈ كهچقۇرۇن

 ،ئهگهر بىز خىرامانلىق ئىلكىدىن قۇتۇلۇپ . ئوخشىشىپ كهتكهندهك كۆرۈنىدۇ ، چېچىپ  شهپهق

 >> بۇنداق،  كېلىۋاتقان يېڭىلىق بىلهن كېتىۋاتقان كونىلىقنى پهرق قىاللىساقال، شهرق بىلهن غهربنى 

  . قىۋاالاليمىزباي كهتكهن ھادىسىدىكى تۈپلۈك پهرقنى << ئوخشىشىپ

بهزى مىللهت ياكى خهلقلهر بهزىده، ئىنسانىيهتنىڭ ئۆز تارىخىدىكى سهكرهتمىلىكلهر تۈپهيلى 

 >> خىللىرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزمهيال ئۇالرنى ئىجتىمائىي ۋه ئىدېئولوگىيىلىك فورماتسىيىنىڭ بهزى

قى زامان قىممهتئهمما تاۋار ئىگىلىكى بىلهن ھازىر. مۇمكىن  ئىلگىرىلىشى << ئاتالپ ئۆتۈپ

،بۇ . ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهس  << ئاتالپ >> زامانىۋى ئاڭنى قارىشىنى مهركهز قىلغان

جهمئىيىتىگه ئهسىر ھالىتىدىكى ئىنسان ۋه ئىنسان جهمئىيىتىنى كهلگۈسى ئىنسان ۋه ئىنسان ئوتتۇرا

  . ئېلىپ بېرىشتىكى ماددىي ۋه مهنىۋى ئىككى تىرهك

 تۆت >> كېيىنچه، يېرىم فېئوداللىق ئاسارىتىده تۇرغان ،  مۇستهملىكه يېرىم ئۇزۇن مۇددهت

يهنچىلگهن نىڭ سولچىل دىكتاتۇرىسى ۋه مىللىي ئىنكارچىلىقى ئاستىدا<< كىشىلىك گۇرۇھ

،كۆمۈلگهن   يىاللرنىڭ بېشىدا قايتا ئويغانغان مىللىي ئىپتىخارى ۋه-  1980خهلقىمىزنىڭ 
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ماتېرىيالىزمچىالر تولۇق  ئوتلۇق تهلپۈنۈشلىرىنى تارىخىيئهنئهنىۋى مهدهنىيهتكه بولغان

تارىختىكى ھهر، بېرىپال قالماستىن  بۇنداق ھالهت مۇشۇ يىلالردا پۈتكۈل ئېلىمىزده يۈز. چۈشىنىدۇ 

دهۋرلىرىدىمۇ << قايتا گۈللىنىش >> ، << ئويغىنىش قايتا >> قانداق جاھالهتتىن كېيىنكى

  . لىدىن ئهقىلگه مۇۋاپىق ھادىسه ئىدىجۈم، قانۇنىيهتكه  يۈز بهرگهن

تارىخى ئۇتۇقلىرىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىده بىر قاتلىۋهتكهن مۇشۇ ئهسىر يىللىق مهدهنىيهت 2000

 يۈز بېرىۋاتقان، بولۇپمۇ ئۇنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا يۈز بهرگه ، ) كۆرسىتىدۇ   ئهسىرنى-  20( 

ئىپتىخارنىڭ بۇ مىللىي! نى ئالدىرىتىپ قويدى ئۆزگىرىشلهر ھهممه مهملىكهت ۋه مىللهت خهلقلىرى

مانا ئهمدى ئۇ، سۆيۈندۈرگهنىدى  ئهنئهنىۋى ئاڭ شهكلى يېقىندىال كۆتۈرۈلگهن قۇياشتهك بىزنى

بىر قىسىم، دۇنياسىدا قايتا شهكىللهنگهن  ھهتتا پۈتكۈل ئىنسانىيهت، ئۆز ئورنىنى ئېلىمىزده 

ھادىسىسىگه ئايالنغان زامانىۋى ئاڭغا ئۆتكۈزۈپ مۇتهپهككۈرلهر پهرهزلىرىدىن ئومۇم جاھان

 ئانا ھۇزۇرىدىن يېڭى ئۇستاز ئالدىغا كهلگهندهك- ئاتا  بۇ خۇددى. بېرىشكه توغرا كېلىپ قالدى 

 يهنىال ئۇنىڭ مىللىتىمىزنىڭ يېڭى، ئۇنىڭ زۆرۈرلىكى ، كۆرۈنسىمۇ  << ياتسىراڭغۇ >> بىر قاراشتا

  . گۇمان يوقمىللىي ئىپتىخارى بولۇپ قېلىشىدا 

 << ئۆزىنى ئىزدهپ يۈرگهن ئىنساننىڭ پائالىيىتىدىن ئىبارهت - تارىخ ئۆز >> : كارل ماركس

 ئىنسانىيهت ئۆز. تولىمۇ چوڭقۇر ۋهزىندار سۆز ئىدى ، ماركسنىڭ بۇ سۆزى تولىمۇ كهڭ  . دېگهنىدى

قىلىش ىرىگه ئىگهبۇددىستالر ۋه سوپىزمچىالر ئىنساننى تهڭرى سۈپهتل. ئۆزىنى ئىزدهپ كهلدى  -

ئارقىلىق << ياكى ۋهسلى ئىالھىيه << نىرۋانا >> ۋه << رېئاللىقتىن ۋاز كېچىش >> ئۈچۈن

:ئهلىشىر نهۋائىي . كۆتۈرۈشكه ئۈمىد قىلىشتى  تهڭرى دهرىجىسىگه، تهڭرى بىلهن قوشۇۋېتىشكه 

ه ئوتوپىكفارابىي ۋ. دېگهنىدى ، ئۆزۈمنى تاپمىسام  مهن، سهن مېنى قانداق تاپۇرسهن 

 >> بۇرژۇئازىيه ئىنقىالبلىرىنىڭ. تهلىماتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى  سوتسىيالىستالر غايىۋى جهمئىيهت

 ئوت. غايىلىرى ئىنقىالب خىتابنامىسىدىال قېپقالدى  << مېهرىبانلىق، باراۋهرلىك  ،ئهركىنلىك 

ھادىسىلىرى  زىددىيهتلىكيالقۇنلىرى ۋه ئىلىم ئىختىرالىرى بىلهن تولغان مۇشۇ ئهسىرىمىز ئۆزىنىڭ

،ئاللىقاچان ئېشىپ چۈشۈپ   يىل ياراتقان ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىدىن2000ئارقىلىق ئومۇمهن 

مهدهنىيهت بوسۇغۇسىغا دهسسهپ ( سېنكىرىتىك( ئىرسىيهت قۇرۇلمىسى ۋه ئارىالشما ، ئۇچۇر 

ڭ تارىخىي ماھىيىتىئۇنى، ئېيتقاندا  ھهقىقىي مهنىسى بىلهن، مۇشۇنىڭغا ئهگىشىپ . قالدى 

ئىنسان قانداق بولۇشى الزىم ئىدى ۋه قانداق >> ، << ؟ئىنسان زادى نېمه  >> سۈپىتىده

پاراۋانلىقنىڭ ئوبيېكت ۋاسىتىلىرى بىلهن، سانائهت ئۇتۇقلىرى  >> ، << ؟قىسمهتته تۇرماقتا 

 ڭ گارمونىك سائادىتىدىن ئىبارهت سۇبيېكت مهقسهتدارلىقنى-ئىجتىمائىي بهخت  ئىنساننىڭ

تهپهككۇر دېگهن غايهت زور مهسىله پۈتكۈل << ؟مۇناسىۋىتىنى قانداق قايتا تۈزۈش الزىم 

،تارىختىكى سوپىستىك   ئۆزىنى ئىزدهپ يۈرگهن ئىنساننىڭ-ئۆز ، بۇ . بوشلۇقىغا كىرىپ كهلدى 
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ن رېئالئوبيېكىتىنى تاپقا گۇمانىزملىق شېرىن چۈشلىرىدىن پهرقلىق ھالدا ئۆز، ئوتوپىستىك 

زامانىۋى ئاڭ كىشىلهرنى لهرزىگه بۇنداق. مۇمكىنلىك ئالدىدىكى ھهقىقىي ئويغىنىشى بولدى 

- ھهتتا كۆپلىگهن ئىلىم ، سهركهردىلهرنى  ،ئهسهبىيلىك چۈشهكهشلىرىدىكى داھىيالرنى ، سالدى 

كۆپ. ىلدى كهڭ خهلقنى قايتا ئويلىنىشقا مهجبۇر ق ،سهنئهت مۆتىۋهرلىرىنى ، پهن ئهربابلىرىنى 

 ئۆزىنى تاپقان-ئىنساننىڭ ئۆز  >> مۇنداق ئهسىر بولغان كۆره  ئهسىر ئۇنداق ياكى- 21كىشىلهر 

 ئىنساننىڭ ئىنسان تۇرۇپ ئىنسانغا، بۇ . بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلىشقا باشلىدى  << ئهسىرى

ئالدىمىزغا ىڭ كۆزئوخشىماي قالغان ھالهتتىن قۇتۇلۇش يولىدىكى ئىنقىالبىي يېڭى تهپهككۇر ئېراسىن

كۆتۈرۈپ ئۇچۇپ پهن مۇۋهپپهقىيهتلىرى مۇشۇ ئۇلۇغۋار ئاڭنى، يېقىنالپ كېلىپ قالغانلىقىنى 

ئۇنى ئهيىبلهپ، يۇمۇۋېلىپمۇ  ئهھۋالنىڭ دهل مۇشۇنداقلىقىدىن كۆزنى. كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتتى

رېئال، ۆزىنىڭ تارىخىي يىلتىزى قاتالملىق ئاڭ ئ بۇ يۇقىرى. قول سىلكىپمۇ قۇتۇلغىلى بولماي قالدى

گۈزهللىكى بىلهن ئۆزىدىكى مۇتلهق ئۈستۈنلۈككه ئىشهنگهن ھالدا ئىمكانىيىتى ۋه ئاجايىب سېهرىي

 ھازىرقى ئهھۋال خۇددى مۇشۇنداق. مىللىتىمىز ئارىسىدا قهد كۆتۈرۈپ چىقىشقا باشلىدى  ،ئېڭىمىزدا 

  : بولماقتا

  << ؟مهدهنىيىتىمىز يوقىلىپ كېتهمدۇ  ز ۋه ئهنئهنىۋىئۇنداقتا مىللىي ئهنئهنىلىرىمى >>

  << ؟يوقالغانلىقى ئهمهسمۇ  مىللىي ئىپتىخارنىڭ، بۇ  >>

  ! تامامهن ئهكسىچه! ئۇنداق ئهمهس ، ياق 

ھهر بىر قاتالمدا مىللىي ئهنئهنه شۇ مىللهتنىڭ كۆپ قاتالملىق تارىخىي تهرهققىياتىدىكى، مهلۇمكى 

مىللىي مهدهنىيهت ئاالمىتى سمهن يېڭىلىنىپ تۇرغان مىللىي پسىخىك ۋهقى، قىسمهن ساقلىنىپ 

ھازىرقى مىللىي ئهنئهنىلىرىمىز ئۇنىڭدىن. ئهمهس  << پۈتۈلمىش >> ئۇ ئهلمىساقتىكى، بولۇپ 

.ئۆزگهرتىش ياكى ئىسالھ قىلىش ئاساسىدا شهكىللىنىپ كهلگهن  ئىلگىرىكى مىللىي ئهنئهنىلهرنى

؟توتېم ياكى كۆپ خۇدالىق ئهنئهنىلىرىمىزنى ساقلىغان بولۇپ قالماسمىدۇق  ىيبولمىسا بىز ئىپتىدائ

 راۋاجلىنىش ئىچىده يۇقىرى قاتالملىق تۈسكه، ئهنئهنه ئۆزگىرىش ئىچىده راۋاجلىنىدۇ  مىللىي

راۋاجالندۇرۇش ۋه مىللىي ئىپتىخار دېگهنلىكمۇ شۇ مىللهتنىڭ ئۆز مىللىي مهدهنىيىتىنى. داۋاملىشىدۇ 

.ئىززىتىدىن باشقا نهرسه ئهمهس  - ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىگه تۆھپه قوشۇشتىكى غۇرۇر ، ۋهتهن

قىلىش ۋه مىللىي ئىپتىخار ھهققىده سۆز ئاچقىلى تهرهققىياتقا كۆز يۇمۇپ مىللىي ئهنئهنىگه ۋارىسلىق

بۈگۈنكىبىر مىللهت ئۈچۈنمۇ ، داۋاملىشىشى بىر شهخس ئۈچۈنمۇ  ھاياتنىڭ، روشهنكى . بولمايدۇ 

چۈنكى. ۋه زامان تهلىپىگه قانداق ئۇيغۇنلىشىش بىلهن ھهل بولىدۇ  ۋه ئهتىكى زامان مۇھىتى

تۆكۈلگهن يوپۇرماق ياكى ئۆتكهن جهسهتتهك جانلىق ھاياتتىن مهھرۇم بولغان ئۆتمۈش خۇددى

  ! نامىدىن باشقا نهرسه ئهمهس زاماننىڭ

،بهزمىسىگه يارىشا ناۋا قىلىشى كېرهك  ھهر دهۋرنىڭ سازهندىسى ئۆز: ئهلىشىر نهۋائىي 
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  . دېگهنىدى

دۆلىتىنىڭ ئىنسانىيهت قاتارىدا داۋاملىق، مىللىتىنىڭ ، ئادىمىنىڭ  ھازىرقى زامان_ زامانىۋى ئاڭ 

 تىكلهنمهسلىكى تارىخىي-مۇنداق ئاڭنىڭ تىكلىنىش . ئىدىيىۋى شهرتى  روناق تېپىشىنىڭ

  . ه ئۆتكۈر تهسىر كۆرسىتىدۇبولۇشىغا بىۋاسىت تهقدىرنىڭ قانداق

،ئۇ . زامانىۋى ئاڭ سهھىرى ئويغىنىشنى تهقهززا قىلىدۇ  . زامانىۋى ئاڭ سهھىرى يېتىپ كهلدى

باراۋهرلىك ۋه ئورتاق گۈللىنىشنىڭ، ئىنسانىي ئهرك ، قىممهت  - بۈگۈنكى ئىنسانىي قهدىر

زاماننى: ئۇ . ن پائالىيهتچان ئاڭ قاتار كونكرېت مهزمۇنالردىن تهشكىل تاپقا ئۇ بىر. ئهڭگۈشتىرى 

، ئىنساننىڭ ئومۇمىي قىممىتى ۋه ئىقتىدار قىممىتى ئېڭىنى، كهلگۈسىچىلىك ئىدىيىلىرىنى  بىلىش ۋه

ۋاقىت كۆز، ئېچىشنى  ئىجتىمائىي ۋه تهبىئىي پهنلهرنى بىرلهشتۈرۈپ ئارىالشما تهتقىقات ساھهلىرىنى

نۇقتىسىدا تارىخنى قايتا كۆزىتىش ۋه قايتا قى زامان ئېڭىھازىر، قارىشىنى زامانغا اليىقالشتۇرۇشنى

بۇ مهسىلىلهر ئۆز. بىر قاتار ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ  شۇنىڭ بىلهن بىلله باشقا، ئىپادىلهشنى 

  . مۇھاكىمه قىلىنىدىغان مۇھىم تېماتىك نۇقتىالر نۆۋىتىده مهخسۇس

ئىنسانلىق، بۇ ، اڭ سهھىرىده ئويغىنايلى زامانىۋى ئ،  ئهنئهنىۋى ئاڭ گۇگۇمىدا ئۇخلىماي

  ! بولسۇن قهلبىمىزنىڭ ھهقىقىي خىتابى

  ( ئېلىندى  سانىدىن- 1 يىللىق - 2000ژۇرنىلى  < شىنجاڭ مهدهنىيىتى > )

  

 دهسسهپ تۇرغان كور گاداي گۆھهرگه

 

 

 

  ائبدۇشۈكۈر مۇھهممهت ئىمىن:مۇەئللىپى 

 

 

 

ئىنساننىڭ سىرلىرى ! ھهسرهت بىلهن ۈئلۈپ كىتىدۇ، ياشاپ جاپا بىلهن،تۇغۇلۇپ  ئىنسان يىغالپ

 ! بهلكى بهشهرىيهت وئقياسىدا،ەئمهس   مۇناجات ئىالھىيه قۇ ببىسىدا ۇئنىڭ

 بارلىق بولمىغان.تۈمهن بولمىغان بۇالتتى ،بىر بولمىغاندا .تاشقىرى ھېچ نهرسه يوق ۋهھدهتتىن
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يوقلۇقى  بارلىقنىڭ كۆز ائلدىدا__يوقلۇق ،دېمهك .بولسا يوقلۇق ھهققىده ئېغىز ائچقىلى بولمايدۇ 

خهستهلىك ،يوقلۇقى  توقلۇقنىڭ شۇ چاغدا__ائچلىق ،ۋىسالنىڭ شۇ دهقىقىده يوقلىقى __ھىجران ،

 . ساالمهتلىكنىڭ تهنده يوقلىقىدۇر__

ەئمما بۇنىڭ ۋهجى ،ۇئ قۇل !چارىسىزلىكتىن بىچاره ەئمهس !گاداي ەئمهس ئىنسان گۆھهرسىزلىكتىن

 ! ائخىر،لمىغانلىقىدىن ەئمهسقۇ بو ەئركنىڭ مهۋجۇت

ۇئ ەئمدى كۆكته پهرۋاز .مۇناجات ۇئقۇشتى  توۋلىشىپ_ئىنسان ھاۋا گۈلدۈرلىگهنده وئلىشىپ 

 . قىلىشنىڭ مۇمكىنلىكىنى بىلدى

 ۇئ ەئمدى ۆئزىنى داۋاالشنىڭ.يۇقما كېسهللىككه زار يىغالپ قۇربانلىق قىلىشتى  ئىنسان

ۇئنىڭغا  ىڭ مۇقهررهرلىك بىلهن بولغان ائالقىللىرىائالھهزهل مۇمكىنلىكن.ئىمكانىيهتلىرىنى كۆردى 

 . پىچىرلىماقتا

تېخى ئىنساننى ۆئزلىك سارىيىغا ئېلىپ  بۇ ۇئلۇغ ۆئزلۈكنىڭ پېشايۋانىدا سادىر بولۇۋاتقان ھادىس

 . كىرگىنى يوق

 . تهقهززا قىلغۇچى خاسىيهتلىرى بىلهن تهقهززا بولغۇچىنىڭ يېنىدا ھهممه تهقهززالىرىڭ،چۈشهن 

سهجده قىلىۋاتقان چهۋهنداز ،نىجادىيتى سهن روكۇ قىلغان مېهرابتا ەئمهس  رىڭنىڭتىلهكلى

 ! ئىلىكىده

ياندۇرااليدىغان ۇئلۇغ  ائجىزلىقىڭ دېڭىز سۈيىنى ائرقىغا.تىلهكلىرىڭنىڭ سهۋهبكارى ائجىزلىقىڭدۇر 

هن ۇئنى پارچىلىغان س.پارچىالنغانلىقىدىندۇر  قۇدىرىتىڭنىڭ تاغ ھالىتىدىن قۇم ھالىتىگه_كۈچ 

نادان ۋه ،ائچكۆز ھهسهتىڭ ،ۆئزگىنى ائنىي تېپىش نىيىتىڭ ، تهمهخورلىقىڭ،سېنىڭ نهپسىڭ !ۆئزۈڭ 

پۇرۇچ قونچاقلىرىڭغا بولغان خۇپىيانه _ئىقتىدا قىلغان التا  ۆئزۈڭ،تهرسالىقىڭ ۆئزۈڭ ياساپ 

 ! قۇللىقىڭ

 ائت > بىر پۈتۈن قهلبى كامىل،نهپسىڭنى ەئال بىلىپ  < ائت > پارچه_پارچه ، پارچىالندىڭ

ئىنسانىي ، ۆئزلۈك ەئينىكىڭنى سۇندۇرۇپ!تىلىم قىلىۋهتتىڭ __ماھىيهتلىرىڭنى تىلىم  < مىنگۈچى

يولىغا  < مهن تىرىلهي،سهن ۆئل  >،بىردهكلىككه كىرپىدهك نهشتهر سانچىپ 

ائرزۇلىرىڭ تالقان  ۈئمۈت.ۆئلىمالىرىڭ ۇئزۇن بويلۇق قاتىل ئىبلىس تهلهتىده تهرلىمىكته .چۈشتۈڭ 

نهيزه . جېدهل جهڭگاھىغا ۇئچۇشتى_جهڭ ،هك دهرغهزهپ غىچىرلىشىپ قۇمد،بۇلۇپ 

ئىش ،ئىنسان __ ئى ائلهمنىڭ نۇرانه گۈلتاجى،قارا !ۇئنىڭ تهرسا چۇقانلىرى __ائپتۇماتلىرىڭ_

توقلۇقتا مۇاليىم ،ۇئ .تۇتقان  يىرتقۇچلۇقتا گۆشخور ياۋايى ھايۋانمۇ سهندىن ۆئزىنى:ەئمهلىڭگه قارا 

ائستىغا تاشالنغان   تاشالنغان هسرهت داشقازىنىنىڭ ائستىغاائخىرى ھ.سهن ەئسهبىيسهن ،

سهن ئىنسانلىقىڭنىڭ ائسىيسى .قىلىسهن  خهشهكتىنمۇ قهدىرسىز كۆيۈۋاتقانلىقىڭنى كۆرۈپ ناله

بۇ قۇدرىتىڭنى ۆئزۈڭ تۈزدۈڭ !بىنهزهر ەئخلىتى  تۇرمۇشۇڭنىڭ بولغانغان،كامالىتىڭنىڭ قاتىلى ،
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 ! تهنتهكلىكلىرىڭده ائلىقانات چىقىرىپ تۈزدۈڭ، هنەئمما نهپسانىي ئىستهك بىل،ائتهشتىن ،

پىشانهڭ سهھىپىسىده ،يۇلتۇزالر سهيلىسىده ،ەئزهللىك لهھهسىده  تهقدىرىڭ! تهقدىرىڭدىن زارالنما

 - مۇھهببهت ،ۇئ ،  غهزىپى ۇئچقۇنلىرىدا ەئمهس -قهھر ، شهپقىتى -رهھىمى ۋه ياكى تهڭرىنىڭ

سهن كۈتۈرۈپ ،سن ئىزدهپ يۈرگهن ،يۇقاتقان ۇئ سهن ، بىلكى !بۇ ائلهمده  نهپرهتكه تولغان

 . قهلىپ دهرىخىنىڭ مېۋىلىرىده،ئىنسانىي قىممىتىڭنىڭ قىسمهنلىرىده __ يۈرگهن نهرسىده

 سهن.قانچه يۇلتۇز ۆئمرى كهتتى _ ئىدىراك گۈلى قىلىپ ئېچىلدۇرغۇچه قانچه _ ەئقىل  جاھان سېنى

 سهن.ينىكى بولمىقىڭ جائىز ئىدى جاھاننىڭ ۆئزىنى تېپىش يولىدىكى بىر پارچه ھېكمهت ەئ

پۈتۈن  ھهممه ئىقتىدارىڭنى.سىرالرنىڭ ائچقۇچى نهسىبىسىده ائلهمگه كهلدىڭ ،بارلىقنىڭ گۈلشىنى 

 . ۆئز تىزگىنىڭنى ۆئز ەئركىڭگه بهرگهن،ۋۇجۇدۇڭغا ۇئرۇنالشتۇرۇپ 

 كىتاپ سهھىپىللىرىده تاۋالنغان ۆئلمهس روھالر_ ەئقىل ! ۆئزلۈك كامالىغا باشال !  ئىزده- ەئقىل

 تۇرمۇش تهكرارلىقىدا نىگارىنى،تهجىرىبه جهريانلىرىدا پىچىرلىغان دۇنيا ۇئچۇرلىرىدا ، قاتارىدا

يېنىڭدا ، ۇئ، بىلگىنكى .تهپهككۇر بىلهن تهسهۋۋۇر قاناللىرىدا ،كۆرسهتكهن ھېكمهت جۇاللىرىدا 

هرسالىقىڭنىڭ ت،ائستىغا  غهزهپلىرىڭنىڭ يىالن نهشتهر تىلى،نادانلىقىڭنىڭ الچىن كۆز قاپچۇقلىرىغا ،

 ! ائت تۇۋاقلىرى تېگىگه كۆمۈلگهن

 چاڭقاپ يۈرگهن ئىنساندا نه -ۇئنىڭ مۇھتاجلىقى سهھراسىدا ئېچىرقاپ  ھهممه نهرسىنى كۆمگهن ۋه

 تار نهزهر،ۇئ !  كامالهت بولسۇن -نه سېۋىلىزاتسىيه ، بهخت - نه گۈزهللىك ،ائۋاتلىق  - باياشاتلىق

مولۇن  مۇبالىغه قىلغاندىمۇ،شقان كۈتۈپ ياتقان مۈشۈك پۇچۇق يارماق تۆشۈكىده چا، ۇئپۇقىدا 

 ! خاالس،

سېنى گۆھهر .تىلهمچى  ەئي گۆھهرگه دهسسهپ تۇرغان ۋه گۆھهرنى پهرق قىاللمىغان ەئما بىچاره

 ؟دهپ ائتىمىغانمىدى ،گۆھهرنى تاش ، سېنى ئىنسان،گۆھهر سېزهر ئىقتىدارغا قىلغان دۇنيا ،زېمىنگه 

قۇللۇق سۈكۈتى ،تهمهخورلۇق بىلهن بېسىمخورلۇق ، ىمه بىلهن بىخۇتلۇقۋهھ:ەئمدى مۇھىتىڭغا قارا 

كامالهت ،قىسقىسى ... ائچكۆزلۈك بىلهن ئىسراپخورلۇق ، بىلهن قۇلدارلىق كىبىرى ھاۋا سى

بۇ مۇھىتتىكى سهن قاتىل بىلهن !مانا سېنىڭ ۆئمۇر مۇھىتىڭ ،روھيهت  مىزانىدىن چهتنىگهن غهلىته

سېنى ! جىنايهتكار بىلهن راھىپ ،يالغانچى بىلهن زوراۋان ،چى بۇالڭ وئغرى بىلهن،ۆئلگۈچى 

سېنىڭ تاشلىغان زهھهرلىك ،دۇنياسىغا تېخى تۆرهلمىگهن دهۋاالي دېسهم  ۆئلگهن ياكى كىشلىك

بۇ تاشالندۇقالر ائداشتۇرغۇچى ،غهلىتىلىكى شۇكى !ھايات چىمهنزارلىقنى بۇلغىۋهتتى  قالدۇقلىرىڭ

 ! ۇئنى ۆئزىگه مهھلىيا قىلىدۇ، كۆزلهرگه جىلۋه قىلىپ قهلبى ائجىز،كىرىستالدهك  ساختا

 ! ۆئز مۇھىتىڭنى ۋه ۆئز قۇدرىتىڭنى بايقا! كۆزۈڭنى ائچ 

 سهۋدالىق تهەئججۇپنامىسى
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  : نهقىل  

بۇنداق يىلالرنى ائپهت دهپ . تهەئججۇپنامه  بۇ تارىخنىڭ سهۋدالىق يىللىرى يېزىلغان

ىلالرنى ائمهتلىك دهپ ائتىساڭ ۇئنىڭ ي بۇنداق  .ائتىساڭ ائپهتلىرى تولىمۇ پاجىەئلىك 

ائلغا ىئلگىرلىشىگه قوشقان  زۇلمهتنى يېڭىپ، ىئنسانىيهتنىڭ تهجرىبىلهرنى توپالپ 

بۇ . قىلغىلى بولمايدۇ  تۆھپىسى ھېكمهتكه باي قىممهتلىك ائمهت ىئكهنلىگىنى ىئنكار

 .............. ھهقىقهتهن سهۋدالىق يىللىرى ىئدى

، سۇمۇرغنامه ، مارجاننامه ، نامىدىن باشلىنىپ كاككۇك" تهەئججۇپنامىسى سهۋدالىق"

مهن بۇ بهش نامىنى نهشىر . نىجاتنامىده ائخىرلىشىدۇ ، ائرقىلىق داۋاملىشىپ  جاھاننهما

يهنه . كىشىلهرگه كۆرسىتىشكىمۇ ەئندىشه قىالتتىم ، وئيىدا يازمىغانىدىم  قىلىش

كه تاپشۇرغۇم ەئينى يىلالرنىڭ تهپهككۇر ھودۇقۇشلىرىنى جاماەئتچىلىك نېمىشقىدۇر

زامانداشلىرىمنىڭ ھېسىداشلىقىغا ېئرىشىش ۋه گۆدهك ، مهخىسىدىم  بۇنىڭدىن. كهلدى 

قىممىتىنى ھېس -گۈزهللىك ۋه ياخشىلىقنىڭ قهدىر، يورۇقلۇق  پهرزهنتلهرگه ھهقىقي

 . قىلدۇرۇشتىن ىئبارهت

                                                                                        - 

 ائپتوردىن
 

 

 كاككۇكنامه

 

 

***** 

 . جهڭ دۇمبىغىدهك نهره ياڭرىتالمايمهن ،مهن كىچىك قۇشمهن 

 . قىلىدىغان خۇش پۇراقنى تارقىتالمايمهن ائلهمنى مهھلىيا، مهن كىچىك گىياھ 

 . ھهشهمهتلىك بۇژغۇنلىرى يوق مهنده رهشك ۋه ھهسهت ماجىراسىنىڭ

 

***** 

 . ۋهھىمىسىدىن ۈئستۈن ۈئمىدى موللۇقنىڭيوقلۇقنىڭ 
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***** 

 ؛  چېچهك شىرنىلىكىنىڭ جهۋھىرى-ھهسهل 

 .  گۈزهللىك تۇيغۇسنىڭ كىرىستالى- شېئىر 

 

***** 

 . كىرپىك وئقلىرىڭ ماڭا يۈرۈش باشلىغاندا غالىبسهن قاش يالىرىڭ بىلهن

 ! تۇتقۇن بولغىنىدا مهغلۇپسهن قهلبىم قۇدرهتلىك قوشۇنىڭغا

 

***** 

 . خهزىنىنىڭ وئمۇمىي ۋهجى  مۇھهببهت دېڭىزىدىكى گۆھهر- اداقهت س

 . تۇغۇلغان يېڭى قىياپىتى  ساداقهت بېغىدا گۈزهلنىڭ سۇمۇرغدهك قايتا-گۈزهللىك 

 . قىلىدىغان كارامىتى  ساداقهت بىلهن گۈزهللكىنىڭ مېنى مهھلىيا- يۈكسهكلىك 

 

***** 

 . قىلما اۇئنى ۆئز پايىسىدىن جۇد، گۈلگه مهپتۇن بولساڭ 

 . ۇئنىڭ ىئختىراچىلىرىنى ائسرا، گۈزهللىككه مهپتۇن بولساڭ 

 

***** 

 . تىكهنسىز سېرىق چېچهكنىڭ مهپتۇن قىالرلىق خۇش پۇرىقى يوق

 

***** 

 .  خۇشاللىق كۈلكىلىرى قاچىالنغان قاپ- قايغۇ 

 

 گۈللهندۈرۈشنىڭ مۇقهددىمىسى  مىللهتنى-روھنى ساغالمالشتۇرۇش 

 

  مىنمۇھهممهتئى ائبدۇشۈكۈر
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  خارابالشتۇرىدىغان خهتهرلىك ئىللهت  مىللهتنى-ھهسهتخورلۇق 

 

 .ھاكاۋۇرلۇق ساختا شۆھرهت ۋه،قارا نىيهت :ۇئالر ،نادانلىقتىن ۈئچ بىخ ۈئسۈپ چىققان 

 

  شۇپىنخاوئئېر __

 

 

نادانلىقنىڭ ئىككى خىل تارىخىي شهكلى .ائيان  نادانلىقنىڭ مهرىپهتكه زىتلىقى ھهممىگه

) ۋارۋارلىق ( تىن ئىلگىرىكى نادانلىق ) سىۋىلىزاتسىيه ) مهرىپهت،رىبۇنىڭ بى:مهۋجۇت 

بېكىنمه ،بۇنىڭ ئىككىنچىسى . گۇروھىدىكى نادانلىق ۋه قىپيالىڭاچ نادانلىق  ئىپتىدائىي ئىنسان،

 ساختا شۆھرهت بىلهن كىيىندۇرۇلگهن نادانلىق،جهمئىيهت چهمبىرىكىدىكى نادانلىق  ھالهتتىكى

 . ۋهسىسى بىلهن تولغان نادانلىقھهسهتخورلۇق ۋهس،

ۋهھالهنكى .بۇ ئىككى خىل نادانلىقنىڭ تۈپ خۇسۇسىيتى ) ئېراتسىوئناللىق  ) ەئقىلنى رهت قىلىش

ەئقىل ئىنساننىڭ غهيرى ھايۋانىي ەئۋزهللىكى ۋه ئىنسانىي تاكامۇللىشىش  پهقهتال،ەئقىل ،

كۈپ كېتىۋهرگهن مىللهتنىڭ نادانلىققا چۆ،ەئقىلنى رهت قىلغان .تهشكىل قىلغان  مۇمكىنلىكىنى

ھهر بىر  نىڭ << ھاالكهت ترىلوگىيسى >> تۇزۇپ كېتىشتىن ئىبارهت،پارچىلىنىش ،قېلىش ائرقىدا

 . باسقۇچىغا ھهسهتخورلۇقتىن ئىبارهت روھىي كېسهللىك سىڭگهن

 : لىرى مۇنداق << كۆرۈنۈش >> ھهسهتخورلۇقنىڭ بىز تۇنۇپ يهتكهن

وئمۇمهن .ئىبارهت  ھهسهتخورلۇقنىڭ باشلىنىشىدىن__ يهتمهسلىك قارانىيهتلىك ۋه قۇلى ،بىرىنچى 

 <<  زىيالى- ۆئلىما  >> بىلىمىنى پهزىلهت كۇرىسى ۋه كامالهت كۇرىسىغا يهتكۈزمىگهن ائتالمىش،

 . ئىگىلىرىنىڭ چىقىشىنى كۆرهلمهيدۇ الر ۆئز مىللىتىدىن ھهقىقى تهپهككۇر ۋه بىلىم

 : بولىدىغانلىقىنى مۇنداق سۆككهن يهتلىكائبدۇقادىر بېدىل ھهسهتخورلۇقنىڭ قارانى

 ،دىلى ھهسهتكه تولغان ئىچى قارا

 . دائىم پاك ائدهمگه چاپاليدۇ ياال

 ،تۇرۇسقا ئېسىپ كۆر ائپائق پاختىنى 

  جىمى ئىس چاپلىشار شۇ ائق پاختىغا
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. 

نامهرت ،قابىليهتسىز ، تىرىشماس،سهئىدى شىرازى ھهسهتخورلۇقتىكى قارانىيهتنىڭ قولى قىسقا 

 : هملهر قهلبىگه خاس ائالھىدىلىكلىرىنى مۇناق پاش قىلغانائد

 ،يوق ائمال ،قولى قىسقا ھهسهتخور قىالر غهيۋهت 

 .  الل-يۇلۇقساڭ بولۇر تىلى كالۋا  ەئگهر ۇئدۇل

غهيۋهتخور بۇلۇش بىر خىل زىدىيهتچان روھىي  - ھهم قارانىيهت، ناقابىل - قۇلى قىسقا  ھهم

ناقابىل بولغان ئىكهن قابىل بۇلۇشقا تىرىشىشى .وئخشايدۇ  ئىبلىس تهسۋىرىگه،كېسهللىك بولۇپ 

قوللىشى الزىم بولغان نۇرمال روھىي ھالهتنىڭ زىدىيهتچان روھىي  قابىلالرنى،قابىل بۇاللمىسا ،

 ؟ائيالنغانلىقىنى ھهسهتخور قهلبنىڭ ئىبلىسلىقى ەئمهسمۇ  كېسهللىكىكه

نىڭ مۇھىم ائالمىتىدىن ۆئز شېخىنى كۆتۈرۈش ھهسهتخورلۇق، ۆئزگىنى كهسلهپ،ئىككىنجى 

قانداق ،ھهسهتخورلىرى دۇنيادا قانداق يېڭىلىقالرنىڭ بولغانلىقى مىللهتنىڭ نادان.ئىبارهت 

 ۆئز،قانداق كهشپىياتالرنىڭ مهيدانغا چىققانلىقى بىلهن كارى بولماي ،يېزىلغانلىقى  كىتاپالرنىڭ

 . بۇلۇپ كېتىشىدۇ << يۈزى قارا،يۈرىكى يارا  >> مىللىتىده بىر يېڭىلىق باش كۈتۈرسىال

غهزىلىده مىللىتىمىزدىكى بۇ ئىللهتنى مۇنداق  ناملىق << باردۇر >> ائبدۇخالىق ۇئيغۇر ۆئزىنىڭ

 : سۆككهن

 ، تهناسۇر وئرنىغا بىزلهرده بىر ائدهت -تهائۋۇنۇ

  كۈتهرگهننى ۇئرۇپ يېقىتقانىمىز باردۇر يېڭى باشنى

. 

 ،كۆرهلمهسلىك ۋهيا ۆئزى قىاللماسلىق ،قىزىل كۆزلۈك 

 .باغلىسا بهلنى تۈمهن بوھتانىمىز باردۇر الي دهپقى

 

ەئڭ  >> ۇئالر ۆئزلىرى ۇئچىرىغان بهخىتسىزلىكنى،باركى  ھهسهتخورلۇقنىڭ شۇنداق بىر تىپى

ۇئنىڭدىن ەئقلىي ۋه ۋىجدانىي خۇالسه ،دهپ بىلىپ ) بىلىنىسكىي  ) << ياخشى ائلى مهكتهپ

رلىق پىسخىك كېسهللىگى بىلهن چه ەئسهبىي قىساسكا <<سۇنغان ائقسۇڭهكلهر >>،چىقارماستىن 

 >> ائسان يول بىلهن،شېخىنى كېسىپ ،وئرۇسىنى كوالپ ،كهتكهنلهرنىڭ غهيۋىتىنى قىلىپ  ائلدىن

ھهسهتخورلۇقى ۋاسته  بۇنداق كىشىلهرنىڭ.لىق مۇنبىرىگه چىقىشنى قهسىتلهيدۇ  << قهھرىمان
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 >> بۇنى.پ بېرىلىدۇ ئېلى تالالپ وئلتۇرمايدىغان تهرسالىق بىلهن تهنها ياكى تۈركۈم بۇيچه

 : كامالىدىن بىنايى.ەئيىبلهش الزىم  دىگهن نام ائستىدا << قىساسكارالرچه ھهسهتخورلۇق

 ،نوقساندىن يامان ،ھهسهت ھهممه ئىللهت 

 ياماندىن يامان ەئسهت ەئھلى بارچه

. 

 : ناسىر خۇسىراۋ مۇنداق يزغانىدى،دېسه 

 ،بېرىلمىگهيسهن ھهسهتكه زىنهار 

 . مىقدار تۈگهنچى،ھهسهتنىڭ چېكى يوق 

 

چېلىقىدىغان شهكلىدىن  تۆھمهت قىلىش ھهسهتخورلۇقنىڭ ائسان،پىتنه تۇغدۇرۇپ ،ۈئچىنجى 

بۇنى ۇئالر جىنايى ،شۈبهىسىز  ھهسهتخورلۇقنىڭ قورالى پىتنه بىلهن تۆھمهت ئىكهنلىكى.ئىبارهت 

خى خهلقنى پۈتۈن بىر تارى،ائلدىغىلى  تۇرمۇشنى.دهپ ائتىشىدۇ  << سېسىتىش >> بىلهن

ئىرادىلىك كىشىلهر ۆئز ەئجرى بىلهن ھهمىشه ياشناپ  قهيسهر.جهرياندا قايمۇقتۇرغىلى بولمايدۇ 

مانا بۇ پاك ۋه ناپاكلىق كۈرىشىدىكى بىر  << سېسىپ كېتىشى سېسىتقۇچىالرنىڭ >>.تۇرۇۋېرىدۇ

ەئگهر مۇنداق بولمىغاندا تهڭرىمۇ بولمىغان .تارىخنىڭ نۇرانه يۆنىلىشى  مانا بۇ.ھهقىقهت 

 ئىشهنچ ۋه ائلىي ھىممهتمۇ،ئىستىقبالمۇ بولمىغان ،تارىخمۇ بولمىغان ،بولمىغان  ھهقىقهتمۇ،

 !بولمىغان بوالتتى

ۆئزى گۇناھ قىلىپ  >>، << قىلىش ائقنى قارا >>  تۆھمهتچىلىرىمىز-بىزنىڭ ھهسهتخور پىتنه 

قىالر باش >>، << وئغرى وئغرىنى تۇت دهپ ۋاقىراش >>، << باشقىنى گۇناھكار كۆرسىتىش،

كېچىسى  >>،<< بىر ائدهمگه ئىككى خىل تون كهيگۈزۈش >>، << يېزىش نامىدا قارا خهت

باشقىالر نامىدا .شۇغۇللىنىۋېرىدۇ  قاتارلىقالر بىلهن << كۈندۈزى ھازىدار بولۇش،ائدهم ۆئلتۈرۈپ 

تۆۋهننى قۇترتىپ قۇيۇپ ،كىرىۋېلىپ خهت يېزىش  خهت يازغانلهر ئىچىده ائيال كىشى سۈرىتىگه

 ئېغۋانى -پىتنه ، ئېغۋا تارقىتىش - سورۇنالردا ائشكاره پىتنه  - وئلتۇرۇش،قازى بولۇۋېلىش ۆئزى 

 >> قاتارلىق ھادىسىلهرنى كۆرۈپ مىللىتىمىز ئىچىده بۇ جهھهتتىكى چهت ەئلگه كېڭهيتىش

 . نىڭ دۇنياۋى سهۋىيه ياراتقانلىقىدىن ەئپسۇسالنماي تۇرالمىدىم << ماھارهت

ھهسهتخورلۇقنىڭ تۈركۈملهشكهن  باشقىالرنى چهتكه قېقىش،ىپ گۇروھۋازلىق قىل، تۆتىنجى

 ۆئزىنىمۇ،ھهسهتخورلۇق ەئسلىده زهھهرلىك چاياندهك نهرسه بولسىمۇ .ئىبارهت  شهكلىدىن
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تۈركۈملىشىپ  ھهسهتخورالر،باشقىالرنىمۇ كۆيدۈرىدىغان خۇسۇمهتلىك وئت بولسىمۇ ،كۆيدۈرىدىغان 

بىر ،تهسىر كۈچى بولمىسا  ۇئالر مهلۇم ھۇقۇق ياكى.ىدۇ چاياندىن پىل پهيدا قىلىشقا ماقۇل بولۇش،

ەئمما بۇ .تۈركۈملىشىدىغان بولدى  ئىشنى باشقا ئېلىپ چىققىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلگهنلىكتىن

بىۋاپا ،تۈركۈمىدىن يۈز ۆئرۈشكه تهييار  تۈركۈمنىڭ ھهر بىر ھهسهتخور ەئزاسى ھهمىشه ۆئز

يهنى قۇدرهتلىك ،ئىككى شهر ائستىدا  ىرىھهسهتخورلۇق گۇرۇھل.كىشىلهردىن ئىبارهت 

دهرىجىلىك بويسۇنۇش مۇناسىۋهت تهرتىپى بويىچىال  قۇلالرچه،مۇخالىپلىرىغا تاقابىل تۇرۇش ۈئچۈن 

 :شىرازى مۇنداق دىگهنىدى ھاپىز.ساقلىنىپ تۇرۇشى مۇمكىن 

 ، ئىزدىسهڭ گهر ياخشى نام،كهت يامانالر سۆھبىتىدىن 

 . ىسپاتتۇر تامامبهدنىيهتلىك وئل ەئقىلسىزلىققا ئ

 ھهسهتخورلۇقنىڭ ھهرىكهت نىشانىسى - مىللهتنى خانىۋهيران قىلىش، خهلقنى پارچىالش،بهشىنجى 

ۆئزىنى ھاالك ،بىرىنجىدىن ،ھهسهتخورلۇق شۇنداق كىسهلكى .جىنايىتىدىن ئىبارهت  ۋه تارىخى

 ىڭ ۇئيۇشۇشمىللهتن،ۈئچىنجىدىن ؛ئىككىنجىدىن يۇقتۇرۋالغان كىشىلهرنى ھالك قىلىدۇ ؛ قىلىدۇ

قىرقىپ  نۇپۇزىنى داۋاملىق- روھىي ۇئيۇشتۇرغۇچى ائقىل كىشىلهرنىڭ ائبروي ،كۈچىنى تارقاقالشتۇرۇپ 

تىلى ،ھېسىياتى ، ھهسهتخورنىڭ تهپهككۇرى.مىللهتنى ھاالك قىلىشنىڭ جهريانىنى تېزلهشتۈرىدۇ،

بوھتان وئتى ،رى ھهسهت زهھى تىنىقى ۋه يۈرهك سوقۇشى ھهمىشه،قهلىمى خۇنۇكلۇك بىلهن تولغاچقا ،

كهلتۈرۈپ   ائجىزلىقىنى ۇئنىڭ پىسخىك كېسىلى جىسمانىي،ۋه قورقۇش تهشۋىشىده تۇرىدۇ 

ئېچىۋالغان يهنه بىر  << جهڭگاھ >> ھهسهتخورلۇقنى يۇقتۇرغان كىشى ۆئزىگه يارىشا.چىقىرىدۇ 

 بىرلىكى بىلهن ھهسهتخورلۇق تهرىپىدىن چىرمىۋېلىنغان مىللهت گهرچه تىل. ھهسهتخوردۇر

پارچىالنغان مىللهتنىڭ تىلى  قهلبى.قهلبى پارچىالنغان مىللهتتىن ئىبارهت ،بىرلىشىپ تۇرسىمۇ 

مىللهتنى ھاالك قىلىش بىلهن ۆئزىنىمۇ ھاالك  بۇ،قهلبنى پارچىالشقا خىزمهت قىلىشتىن باشالپ   بۇ

 قهلبنى ئىچكى ۆئزهك قىلغان مىللى،تاشقى پوست  تىلنى،روشهنكى ؟قىلىدىغان تىل بولماي نىمه

تهمتىرىشى ھاالكهت ھالقىسىنىڭ ائالمىتىنى ەئكىس ەئتتۈرىدۇ  ۇئيۇشمىنىڭ ھهسهتخورلۇق ئىچىده

 - ۆئي ،ئىچمهك - مىللهتكه يېمهك ،ھايات يولى ئىسپاتلىدىكى  گۈللهنگهن مىللهتنىڭ.خاالس ،

بۇ مىللهتنىڭ ۇئيۇشۇش كۈچ مهنبهسى بولغان .مىللى روھىيهت الزىم  ماكاندىن باشقا مۇھىمى

مهنىۋى يېتهكچىلىك نۇپۇزىقاتارلىقالردىن ،يېڭىلىققا ئىنتىلىش ، ى ەئنەئنهمىلل، ئېتىقاد

تۈزهشتىن گۈللىنىش كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى ،بىناكارلىقنى بۇزۇشتىن ھاالكهت  مۇنداق.ئىبارهت 

 مهنىۋى قهھرىمانلىق ۋه غايىۋى يولباشچىلىق.بىزده ەئستىن چىقىرىلغان ھهقىقهت  ەئمما،ائددى 

بولۇشىنىڭ  قان خهلقنىڭ بىردىنال ھهسهتخورلۇق ۇئچقۇنلىرى بىلهن بهنىتلېگىندىلىرىنى يارات

ھهقىقهتكه  >>: گېرتسىن! تهكتىده تارىخ نېمىنى پىچىرلۋاتقانلىقىنى ائڭقىرىش مۈشكۈل ەئمهسمۇ

ھهقىقهتنى .دېگهنىدى  << دانىشمهنلىكنىڭ باشلىنىشىدۇر ھۆرمهت قىلىش زېرهكلىكنىڭ ۋه
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خهلقىمىزنىڭ تارىخىي ئىستىقبالىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان قهلىب  ،قهلىب سۆيىدىغان قهلىب نۇرانه

 . ۇئنىڭغا جان پېدا قىلىدۇ،ھهقىقهتنى ھۆرمهت قىلىدۇ  مۇنداق قهلىب،

بۇ ۇئالر ،زهربىسىگه ۇئچىرىغانالرغا كهلگهنده شۇنى ئېيتىش كېرهككى  ھهسهتخورلۇقنىڭ قاتتىق

 >>: ھىراكلىت توغرا ئېيتىدۇ!ن سىنىقى خاراكتىر يىتىشتۈرىدىغان شىۋىرغد ۈئچۈن تېخىمۇ قهيسهر

 <<! سېنىڭ زوقالنغۇچىلىرىڭ ھهقىقهتهن تولىمۇ نۇرغۇن،شۇنىڭ ۈئچۈن رهشىك قىلىشىدۇكى  ساڭا

  فېۋرال- 22يىل -1989

 

 21:06 11-1-2005: يېزىلغان ۋاقتى ،  يازما-16

 (پارچه(ھىكمهت يىپهك يۇلىدىكى توققۇز]كۆچۈرۈلمه]

  ? ??  ? ????? ? 

 ھىكمهت يىپهك يۇلىدىكى توققۇز

1 

كۆزۈمگه . ئهينىكىنى ئالدىم "جاھاننامه"قولۇمغا . سۇمۇرۇغ مېنى جاۋاھىرالر غارىغا ئېلىپ كىردى

 ...تۆگه كارۋىنى كۆرۈلدى قىزىل يۇلغۇنلۇق يولدا مهرۋايىتتهك تىزىلىپ كېتىۋاتقان

 دىن" جاھاننامه"

" ئۇلۇغبهك رهسهتخانىسى"كېچىسى سهمهرقهندتىكى   بىريىلالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى - 1980

تهسهۋۋۇرۇم بوشلۇقىدا ئالتۇن . چوڭقۇر خىيالغا چۆكتۈم، تۇتۇپ تهسۋىرلهنگهن ئالبۇمىنى قولۇمدا

 گۈلخانلىرىنىڭ يالقۇنلۇق ئۆركهشلىرىگه ئۇرۇپ قايتا تۇغۇلغان سۇمۇرۇغىنىڭ جهسۇر قاناتلىرىنى داال

جااللىدىن  بهئهينى. بىشارهتلىك كۈلكه ئاۋازى ياڭرىغاندهك بولدىئۇنىڭ خۇش ، ئوبرازى چاقناپ

قهلبىم مۇھهببهت بىلهن  ئهقىل مهنتىقه بىلهن يهكۈنلىيهلمهيدىغان بىر ھهقىقهتنى: رۇمى ئېيتقاندهك

كۆز . ۋۇجۇدۇمنى شېرىن لهرزىگه سالدى ئىللىق روھىيهت، بىر ئۈمىدۋار، ئالدىن ھهس قىلغۇدهك

 ئانا يۇرتۇمنىڭ ئىزگۈ -بهلكى يېڭى ئىقبال  ، بايقالغان يۇلتۇز ئهمهسئالدىمدا بىرهر يېڭى

: بىردىنال ئهقلىمگه كهلدىم، شولىسى جىلۋىلهندى گهۋدىسى ئۇستىگه چۈشكهن ئهنقا قۇشىنىڭ

 "!باشلىنىدۇ كهلگۈسى مۇشۇ يهردىن"

ىلىنىڭ جۇرن" مهدهنىيىتى شىنجاڭ"مهن شۇ ماۋزۇدىكى ماقالهمنى يېزىپ ئىككى يىل ئۆتكهنده 

كاساندىرانىڭ "ئۇنىڭدىن ئىلگىرى  . سانىدا ئېالن قىلىشقا مۇيهسسهر بواللىدىم- 2 يىل - 1992

مانا ، ھېسابالنغان بۇ ھوكۇم)" بىلگۈچى  رىم ئهپسانىلىرىدىكى ئالدىن-كاساندىرا (جۆيلىشى 
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 تارىخنىڭ خهلقارا يهرمهنكه يىغىنى ئارقىلىق رېئال  يىلى سېنتهبىرده ئۈرۈمچىده ئېچىلغان-  1992

 .كهتتى تۇنجى سهھىپىسى بىلهن قوشۇلۇپ

. روھى ئويغاندى "يىپهك يولى"دهك ئۇخلىغان " ئهشابۇلكهھق"بىر نهچچه ئهسىر ! شۇنداق، ھهئه

سۇمۇرۇغى قايتا قانات " يولى يىپهك" ئاسىيا بوشلۇقىدا جهۋالن قىلغان -مىالدىدىن ئىلگىرى ياۋروپا 

 .قويدى ىغا قهدهمتارىخ ئۆزىنىڭ ئۈچىنچى ئىراس. قاقتى

بولغان ئاالقىنى تهخىرسىز  غهربته ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن، جۇڭگونىڭ ئىشىكنى سىرتقا چوڭ ئېچىۋېتىش

ئوتتۇرا ئاسىيا مۇستهقىل  يولغا قويۇش سىياسىتىگه ئۇل سالغان ھازىرقى زامان ئېڭى ۋه

ى ئوتتۇرا ئۆتكىلىدىكى ئاالقىلىرىنىڭ يىپهك يول  غهرب-جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ مهيدانغا كېلىشى شهرق 

 ئاسىيا ئىككىنچى تۆمۈريولىنىڭ - ياۋروپا ، زامانىۋى تاشيول. ئېرىتىۋهتتى ئهڭ ئاخىرقى مۇز قاتلىمىنى

  تېلىكس ئاالقىلىرىنىڭ قايتا- ھاۋا قاتنىشى كېلىشىملىرى بىلهن تېلېگراف ، كىرىشى پائالىيهتكه

ئۇستىده يېڭى   يىپهك يولى خارابىلىرىجانلىنىشى قۇم بارخانلىرى ئىچىگه غهرق بولغان قهدىمكى

زۆرۈرىيهتلىرى شۇنى تهقهززا  ئالهم! يىپهك يولىنىڭ مهيدانغا كهلگهنلىكىنى نامايان قىلدى

 !توختىتىش مۇمكىن ئهمهس بۇ ئۇلۇغ ۋه مۇقهددهس تارىخىي يۈزلىنىشنى، قىلدىكى

كونا تاشقورال "ۇنجى قېتىم تۇرمۇشىنى ت قهدىمكى رىم ئالىمى لۇكرهئوس ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىدائىي

كونا "لوبىك .  يىلى جون-  1865. قوبۇل قىلىندى  ئهسىرده- 19بۇ قاراش . دهپ ئاتىدى" دهۋرى

تومۇر ، )برۇنزا(ۋه مىس " دهۋرى) نهئولهتىك(تاشقورال  يېڭى"، "دهۋرى) پالهئولهتىك(تاشقورال 

ېرىكىلىق قهدىمكى دهۋر تارىخىي  يىلى ئام- 1877. ئوتتۇرىغا قويدى قوراللىرى دهۋرى قارىشىنى

ناملىق مهشهۇر ئهسىرىده ئىنسانىيهت تارىخىنى " قهدىمكى جهمىيهت"مورگان  تهتقىقاتچىسى

دهپ " دهۋرى) مهدهنىيهت(سىۋىلىزاتسىيه "، "لىق دهۋرى) نادان(ۋارۋار "، "دهۋرى ياۋايىلىق"

 يېڭى"بىلهن " ورال دهۋرىكونا تاشق"لوبىكنىڭ . ئالدىنقى ئىككى دهۋرنى جون، بۆلگهن ئۈچكه

 تومۇر ۋه دۆلهت پهيدا بولغاندىن كېيىنكى دهۋرنى، گه تهققاس قىلغان" تاشقورال دهۋرى

 .دهپ ئاتىغانىدى" سىۋىلىزاتسىيه دهۋرى"

ئىنسانىيهت مهدهنىيهت ئاالقىلىرى تارىخىنىڭ ئۈچىنچى  مهن يېڭى يىپهك يولىنىڭ ئېچىلىشىنى

 !ئهلۋهتته، بۇ ئاساسسىز ئېيتىلغان ئهمهس. مهنقاراي ئىراسىنىڭ مۇقهددىمىسى دهپ

تا مىالدىدىن بىر قانچه ئهسىر " كونا قۇرۇقلۇق"ئافرىقىدىن ئىبارهت  -  ئاسىيا-ياۋروپا ، مېنىڭچه

دهپ " ئۇلۇغ يىپهك يولى"ۋه يېقىنقى زامان تهسۋىرىي ئىبارىسى بويىچه  ئىلگىرى باشالنغان

 -رۇن ئىنسانىيهت ئۆزىنىڭ ئهڭ دهسلهپكى شهرق قهدىمكى كارۋان ئاالقىلىرىدىن بۇ ئاتالغان

قىسمهن  ،قىسمهن ئهپسانه ئهدهبىياتىغا ئايلىنىپ كهتكهن، ھازىرغىچه .يۈرۈشىنى باشلىغان غهرب

ئىندىئان ئىمپىرىيىلىرىدىن  ، غار سىزمىلىرى-ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي ئامېرىكا قىيا ، ياۋروپا، ئاسىيا

غهيرىي رهسمىي "تىلسىم بولۇپ تۇرۇۋاتقان  ى شهكلىده ئىزاھسىزقالغان پرامىدا ۋه قهسىر خارابىلىر
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مهدهنىيهت قانىلىنىڭ تارىخىي شهھىرى ھېسابلىنىشى   غهرب- ئهنه شۇ ئهڭ قهدىمكى شهرق " تارىخ

 .الزىم

بولۇپ " ئورمان پادىشاھلىقى"، "بوش ماكان"نهزىرىده ئاللىقانداقتۇ  قهدىمكى سىبىرىيه كىشىلهر

 غهيرىي رهسمىي"ھهتتا تېخىمۇ يىراق زامانالردىكى ،  مىڭ يىل10ر بۇ ماكاننىڭ ئهگه بىز. تۇرماقتا

 غهرب - شهرق  ئۇنىڭدا ھهرىكهتچان ئىپتىدائىي ئىنساننىڭ ئاللىقاچان، ئىغا نهزهر سالساق" تارىخ

تۈركۈمىدىكى خهلقلهرگه   ئالتاي تىللىرى- ھازىرقى ئورال . سهپىرىنى باشلىۋهتكهنلىكىنى كۆرىمىز

ئوخشاپ كېتىدىغان قهدىمكى  سهنهت رېتىملىرى،  ئهپسانىلىرى-فولكلور ، ئادىتىتونۇش 

ئىلگىرى ئاسىيا بىلهن ئامېرىكا قىتهسىنىڭ   مىڭ يىلالر20سىبىرىيىلىكلهرنىڭ بىر قىسمى تهخمىنهن 

ئارىلىدىكى تۇتاش مۇزلۇق ئارقىلىق " ئۈزۈلدى" ۋه" ئۈزۈلۈش "-ئهڭ يېقىن ئىككى تۇمشۇقى 

ئۇالر مايمۇنسىمان ئىنسان . جهنۇبىي ئامېرىكىغا ئۆتكهن كېيىنچه، شىمالىي ئامېرىكائالياسكا ۋه 

ھىندىستانغا ، ئۇزاققا سوزۇلغان ئىپتىدائىي تۇرمۇشنى باشتىن كهچۇرۇپ ئىزى تېپىلمىغان بۇ زېمىندا

 "انئىندىئ"بوغۇزىدا تۇتقۇن بولغان كولۇمبو تهرىپىدىن ناتوغرا ھالدا " ئوتلۇق يهر" بارىمهن دهپ

يۈرۈشلىرىده  ئۇالر غهربىي ياۋروپالىقالرنىڭ قىرغۇچى ۋه قۇلالشتۇرغۇچى ھهربىي. الر دهپ ئاتالغان

قاتارلىق ئاجايىپ " مهدهنىيىتى تىئوتۋاكان"، "ئولمىك مهدهنىيىتى"خانىۋهيران بولۇشتىن ئىلگىرى 

 - تهڭرى ماكان  "سىياقى ئۇلۇغۋار ھهم سىرلىق مىسىر پرامىدىلىرى. مهدهنىيهت تىپلىرىنى ياراتقان

ئىسپانىيىدىكى راسكو ، فرانسىيىدىكى مهشهۇر ئالتامىرا غار سىزمىلىرى پرامىدىسى بىلهن" تىئوتۋاكان

يېقىندىال فرانسىيىنىڭ مارسىل شهھىرى يهنىدىكى كىچىك دېڭىز قولۇقىدىن تېپىلغان  ،غار سىزمىلىرى

يېشىلمىگهن   ئهمما تېخى سىرى،ئاستىدىكى غارغا سىزىلغان رهسىملهر ئهنه شۇ ئهڭ قهدىمكى سۇ

قهدىمكى پائالىيهتچان  ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ.  غهرب مهدهنىيهت ئاالقىلىرىدىن دهرهك بېرىدۇ-شهرق 

مۆجىزه شهكلىده ئېچىلغۇسى ۋه بىزنىڭ  ئۇ. مۇشۇ قانال ساھىلىغا كۆمۈلگهن، مېنىڭچه، مهدهنىيىتى

 .زۇق بېغىشلىغۇسىيېڭى ئو ،قاتمال تارىخىي قاراشلىرىمىزغا يېڭى مهنزىره

 ئارى تۈركۈمىنىڭ - ئاندىرونوم  - بۇ بىرىنچى مهدهنىيهت ئىراسىنىڭ كېيىنكى سهھىسى سومهر

 يىللىرىنىڭ -  1000يىللىرىدىن تاكى  - 3000 ساك قهبىلىلىرىنىڭ مىالدىدىن ئىلگىرىكى - سىكتاي 

لغان دهۋرلهرگىچه سوقرات ئالهمگه كهلگىچه بو غهربته،  شهرقته كۇڭفۇزى-كېيىنكى يېرىمىغىچه 

ئاخمانىيالر ئىمپېراتورلىرى غهرب ۋه ، گرېتسىيه، ئىمپېرىيىلىرى  ھهن-چىن ، ۋهھالهنكى. داۋامالشقان

بهرپا بولغىچه ئۆتكهن بۇ بهھهيۋهت مهدهنىيهت " ئۇلۇغ يىپهك يولى" ،شهرققه يۈرۈش قىلىپ

 !يورۇتۇلغىنى يوق باسقۇچىمۇ تېخى

 15، ئىلگىرى تهدرىجىي شهكىللىنىپ  ئهسىر6 - 5 مىالدىدىن تهخمىنهن، رهسمىي ئېتىراپ قىلىنغان

 غهرب - يىپهك يولى ئاالقىلىرىنى مهن شهرق   ئهسىرگىچه ئىككى مىڭ يىلدهك داۋام قىلغان-  16، -

 .ئىراسى دهپ قارايمهن مهدهنىيهت ئاالقىلىرىنىڭ ئىككىنچى تارىخىي
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نى ياراتقان خهلق ئهڭ " مهدهنىيىتى رئاتلىقال"ئهڭ قهدىمكى ، ۋاسىته قىلغان" جاھانكهزدى"ئاتنى 

ۋاسىته " جاھانكهزدى"تۆگىنى ، ئاچقاندىن كېيىن  غهرب ئاالقىالر لىنىيىسىنى- دهسلهپكى شهرق 

 غهرب ئاالقىلىرى -نى شهكىللهندۈرگهن يېڭى شهرق " مهدهنىيىتى يىپهك يلى"قهدىمكى ، قىلغان

 -  ئاالقه يولى ياۋروپادا ئهدهبىيات يىلغا يېقىن داۋام قىلغان بۇ قايناق ئىككى مىڭ. باشالندى

 يېڭى قۇرۇقلۇقالرنىڭ،  ئوكيان قاتنىشىنىڭ تهرهققىي قىلىشى- دېڭىز ، قايتا گۈللىنىشى سهنهتنىڭ

شهرقتىكى  ،نهتىجىده. بايقىلىشى ۋه سانائهت ئىنقىالبىنىڭ يۈز بېرىشى بىلهن چۆلدهرهپ قالدى

ادىكارلىقلىرى خارابىغا �  موجىزىدارئۇنىڭ، قهدىمكى مهدهنىيهت ئوچاقلىرى تهدرىجىي سوۋۇپ

مهركىزىده پائالىيهت قىلىپ كهلگهن  ئهينى يىلالردىكى قايناق مهدهنىيهت ئاالقىلىرىنىڭ. ئايالندى

يوسۇندا يىپهك يولىنىڭ سىمۋولى بولغان چۆل كېزهر   بارا تهبىي- كىشىلهرنىڭ خاراكتېرىمۇ بارا 

 ئېسهنلىك - بهشىنى قۇمغا تىقىۋېلىشنى ئامان ،ئۇنىڭ ئهكسىچه دهل، توگىنىڭ خاراكتېرىگه ئهمهس

 .تۆگىقۇشنىڭ خاراكتېرىگه ئوخشاپ قالدى دهپ بىلىدىغان

 غهرب ئاالقىلىرىنىڭ ئۈچىنچى - سىمۋول قىلغان شهرق  ئوبرازىنى" قاناتلىق تۆگه"مانا ئهمدى 

، هگىندىلىرى ل-رىۋايهت ، ئاالقىدار ئىراسىنىڭ ئۆز ئهپسانىلىرى ھهربىر، تارىخىي ئىراسى باشالندى

ئۈچىنچى ئىرامۇ ئۆز سهھىپىلىرىنى ئۆز ، ئهقىده ھېكمهتلىرى بولغىنىدهك ، داستانلىرى- ھېكايه 

 "يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېكمهت. "مۇناسىپ لهگىندا ۋه ھېكمهتلهر بىلهن بېزهندۇرگۇسى زامانىغا

موجىزىدار  لغان يىپهك يولى ئاالقىلىرىنىڭ مهركىزىي ئاسىيادا بىنا قى- ئىككىنچى ئىرانىڭ 

 مىللىي مائارىپ ۋه .خهزىنىسىدىكى خۇددى ئهنقا تۇخۇمىنىڭ توققۇز گۆھىرىدىن ئىبارهت

 نهزهرىېىۋى تهپهككۇر

 مۇھهممهتئىمىن ئابدۇشۇكۈر

 

 

لې لىن , خهن زىيۇڭ, سانىدا بېسىلغان -1ژورنىلىنىڭ بۇ يىلقى خهنزۇچه  < شىنجاڭ سهنئىتى>

, نامىلىق ماقالىنى ئوقۇپ < ئىنسان, مهدهنىيهت ,هبىئهتت> ئىسىملىك ئىككى ئاپتۇر يازغان

مىللهتلهرنىڭ روھىيىتىدىكى ئاجىزلىقالر ۋه مىللى مائارىپىمىز  غهربى دىياردا ياشاپ كهلگهن يهرلىك

 .قالدىم توغرىسىدا ئويلىنىپ

 

, زمىللى ئۇيۇشۇشچانلىق ئاجى ,مۇھىتىدا كۈچلۈك < تهبىئهت ئانىسى > ماقالىده غهربي دىيارنىڭ

, ھېسسىياتچان ئىقتىدارى كۈچلۈك, ئاجىز سىياسى ئىقتىدارى, سودا ۋه تهپهككۇر ئىقتىدارى كۈچلۈك

ئۆزىنى بىلىش ئهنئهنىسنى , قىېزىقىش ئىقتىدارى كۈچلۈك يېڭىلىققا, ئهقلى بىلىش ئىقتىدارى ئاجىز
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 ئائىلىسنىڭ روھې ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك, ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنغان بۇلۇپ قهدىرلهش ئىقتىدارى ئاجىز

 ماقاله ئاپتۇرلىرى غهربي دىيارلىقالرنىڭ ئۇيۇشۇش. تۈزۈلمىسى بىلهن سېلىشتۇرۇلغان مهدىنىيهت

پېشىقهدهم  ,ئانىغا-ئاتا, تارىخقا, بىرنىڭ چهتكه قېقىش كۈچىدىن كۆپ ئاجىزلىقنى- كۇچىنىڭ بىر

, ئۇنتۇلۇش ىنىڭۋارىسلىق ۋه قهدىرلهش ئېڭ, ئهنئهنىگه بولغان ھۆرمهت, نامايهندىلهرگه

مىللهتلهرنىڭ يادرو ھاسىل  بىپهرۋالىقتىن كۆپ ئاجىزلىقنى تىلغا ئېلىش بىلهن بۇ, قهدىرلىمهسلىك

قىلغان سىياسى ھاكىمىيهت كونتروللۇقنى  يادرو ھاسىل, تۆت ئهتراپىدىكى ئۇيۇشقان, قىاللماسلىقى

رىنىڭ باشقا خهلىقلهر مهدىنىيهت نامايهندىلى , سهرگهردان مىللهتتىكى, تهقدىر قىلغانلىقى

باشقىلىرى ئۆز تۆھپىلىرى بىلهن بىلله چهكسىز قۇم  تهزكىرىلىرىگه نامى چۈشۇپ قالغانلىرىدىن

 .يورۇق بايان قىلغان-ئوچۇق دېڭىزىغا بۇلىدىغانلىقىنى

 

 تارىخي ئهنئهنىۋى ئاجىزلىقلىرىنىڭ نوقۇل ماقالىنى ئوقۇپ ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ بىر قاتار

ھازىرقى , ئهزهلىلىككه ئىگه بۇلۇپ يارالغان دېگىلى بولمىسىمۇ قېلىپىدا شۇنداق <ىسىتهبىئهت ئان>

روھى مۇھىتىدا ئېغىر دهرىجىده ساقالنغان ئۈچ مۇھىم ئىللهت ۋه ئاجىزلىقنى  ئۇيغۇر ئىجتىمائي ۋه

يورۇق ئىلمي -بۇنوقتىدىن يۇقىرقى ئىككى ئاپتۇرنىڭ ئوچۇق. قىلدىم قايتا ھېس

 .ئوقۇش كېرهك اپوزىتسيسىگهتهسهنن

 

مىللهتنى گۈللهندۈرۈشنىڭ - ساغالمالشتۇرۇش روھنى > مهن ئىلگىرى يېزىپ ئىالن قىلغان

ئۆزىنى - مىللهتنىڭ ئۆز > ,< ھهسرهتلىك خىيالالر ھهسهتخورلىق ھهققىده > ,< مۇقهددىمىسى

 ,< يىپهك يۇلىدىكى بىر چوڭ مىللهت > ,< مهدىنىيهت ئۈچ بۈرجىكى بىلىشى ۋه موتسىيالىستىك

 تۇمۇش شهكلى, مهدهنىيهت پىسخىكى, ماقالىلىرىمده خهلقىمىزنىڭ روھىيهت تۈزىلمىسى نامىلىق

ئىچكى  .جهھهتلهردىكى بىر قاتار ئىللهتلهرنى يۈز خاتىره قىلماي كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدىم

ئۆزىدىن ,ھىرىسمهنلىك ئىغۋاغا-پىتنه, كهسپىي ھهسهتخورلۇق, يۇرتۋازلىق(ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ 

بىزدىكى ئاساسىي ) قهسىت قىلىش ,بىرىگه ئورا كوالش-بىر, ن ياراملىق كىشىلهرنى چۆكۈرۈشچىققا

 .ئالغانىدىم ئىللهت ئىكهنلىكىنىمۇ كۆپ قېتىم تىلغا

 

گاھى چۈشكۈن روھىيهتكه ئهسىر  ,گاھى خوشخۇي, گاھى غهرىبان, گاھى قهھرىمان, ھېسياتقا بېرلىش

غهزهپكه پايلىماي , ئائىلىنى ۋهيران قىلىش  سوۋۇپتېزدىن, ئوقتهك قىزىپ نىكاھلىنىپ, بۇلۇش

مۇھىمى . سۆلهتۋازلىق قاتارلىقالرنى دائىم يۇلۇقتۇرۇپ تۇرىمىز ,بىكار تهلهپ, پاجىئه ھاسىل قىلىش

ئىلمي تهپهككۇرغا نىسبهتهن ھېسىسىيات , نهزهرىيىۋى, مهنتىقى, ئۇمۇمهن ئهقلىي مىللىتىمىز, شۇكى

 بىزده. ات بويچه پىكىر يۈرگۈزىشكه ئېغىر دهرىجىده مايىلئالدىدىكى روھي كهيپىي ۋه ئۆز
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نهزهرىيۋى  ناخشىچىلىق خاھىشى ئىلمي ۋه, سازهندىلىك, ئارتىسلىق, يازغۇچىلىق, شائىرلىق

 .جهھهتتىكى ئىجادىيهت ئىشلىرىدىن كۆپ كۈچلۈك

 

 ئۇستازالرنى, نىپېشىقهدهم جامائهت ئهربابلىر, ئانىالرنى- ئاتا, تولىمۇ ئاجىز بىزده ئهنئهنىۋى ئاڭ

 مهنتىقى چۈشىنىشنىڭ-ئۆزتارىخىنى ئىزچىل, ئۇالرغا ۋاپاسىزلىق قىلىش, ھۆرمهتلىمهسلىك

 قۇرۇق قايىل چىلىق ۋه ئهقىدىۋازلىق تۈپهيلىدىن تۈزۈكرهك ساقالپ قالغان, يىتهرسىزلىكى

اھىدا بۇ گ ,تارىخىمىزنىڭ خېلى بىر قىسمى گاھىدا ئۇ ئىشان. مهدهنىيهت يادىكارلىقلىرىمىزمۇ يوق

ئويلىغىنىزدا دىققىتىمىز  بۇالرنى. خوجىنىڭ ئارقىسىدىن مۇرىت بۇلۇش بىلهن بىلله ئۈتۈپ كهتكهن

تهبىئهت دۇنياسىدىن مهدهنىيهت   ئىنساننى- مائارىپ. بىردىنال مىللي مائارىپىمىزغا بۇرالدى

مىللي , ىنا كارلىققايتا تۆرهلدۈردىغان ئۇلۇغ ب جاھىللىق ئالىمىدىن ئارىفلىق ئالىمىغا, دۇنياسىغا

مىللي ۋه روھىيهت , ئىجتىمائي, مىللهتنىڭ كونكىرېت تارىخى مائارىپ نىسپي مهنىدىن ئېيتقاندا شۇ

 . تهربىيه خىزمىتىدىن ئىبارهت- قاراتمىلىقى كۈچلۈك تهلىم, قىلغان ئاالھىدىلىكلىرىنى ئاساس

 

 ان مىللي مائارىپ ئۆزبۇلۇپمۇ ئۇيغۇرالرغا قارتىلغ, رايۇنىمىزدا مىللي مائارىپ ئاپتونوم

 تهربىيه - تهلىم ئوبيېكتلىرىنىڭ ھالقىلىق ئاجىزلىقلىرىنى ئېنىق بايقىغان ۋه قاراتمىلىققا ئىگه

ھالقىلىق مهسىله , مېنىڭچه .ۋاستىلىرىنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى رۇشهن گهۋدىلهندۈرگهن بۇلۇشى الزىم

ىدىن ئۈستۈن بۇلۇش ھادىسىسنى قۇرۇلمىس ئۇيغۇر روھىيىتىدىكى ھېسسىيا قۇرۇلمىسىنىڭ تهپهككۈر

بۇ مهسىلنى ھهل قىلماي مىللهتنىڭ ئىچكى . ئىبارهت تهربىيه ئارقىلىق تهدرىجىي تهرتىپكه سېلىشتىن

تهدرىجىي ھهل قىلغىلى , ئىزچىللىق مهسىلىسنى چۈشهندۈرگىلى ئهنئهنىۋى, ئۇيۇشچانلىقى ۋه تارىخى

 .بولمايدۇ

 

, )چېرنېشۋىسكىي) <ىقنىڭ مهنىۋى قىياپىتىدىن ئىبارهتخهل-مىللهتنىڭ مۇھىم بايلىقى> ,مهلۇمكى

. نهزهرىيۋى تهپهككۈرغا باغلىق تۈۋهنلىكى ئاخىرقى ھېسابتا-خهلىقنىڭ مهنىۋى قىياپىتىنىڭ يۇقىرى

دهپ ئاتالغان  <زامانىسنىڭ مهنىۋى تاجى ئۆز> نهزهرىيۋى تهپهككۈر دهل ماركىس تهرپىدىن

 .ئىبارت ردىنئىلمي تهپهككۈر ۋه پهلسهپىۋى تهپهككۈ

 

ئاجىزلىقىنى يېتهرلىك  مىللى مائارىپ ئۆز ئوبيېكتلىرىنىڭ نهزهرىيۋى تهپهككۈ جهھهتتىكى

, قانۇنشۇناسلىق, پهنلىرى تهبىئهت, مۆلچهرلىگهن ھالدا تهربىلهنگۈچىلهرگه پهلسهپه

 لوگىكا ,ئوقۇغۇچىالرنى ماتېماتكا, بېرىشى جهميهتشۇناسلىق ۋه تارىخى پهنلهردىن نۇقتىلىق تهربىيه

  .ئىگىلىشىگه كۆپرهك ئىلهامالندۇرشى كېرهك  ئىقتىسادقا ئائىت پهنلهرنى-ۋه سىياسي
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دۇنيادا بىرهر  > ئېنگىلىس  ,دېسه < تهپهككۈر ئىنسانىيهت تهڭرىسى مهنتىقىي> فېيختىۋانگېر

 ننهزهرىيۋى تهپهككۈردىن بىر مىنۇتمۇ ئايرىاللمايدىغا, ئالدىنقى قاتاردا تۇرمهن دېسه مىللهت

, كېرهك سهنئهت بىلهن شۇغۇلالنماسلىق-بۇ ئهدهبىيات, ئهلۋهتته. دېگهنىدى < بۇلۇشى الزىم

 - ئهدهبىيات پهقهت بىزده, بۇ, سهنئهتته نهزهرىيۋى تهپهككۈر يوق دېگهنلىك ئهمهس- ئهدهبىيات

, نىسبهته ژورنالالرغا-گېزىت, سهنئهت كىتابلىرى-ئهدهبىيات, سهنئهتكه نىسبهتهن

قانۇن , ئىقتىساد ,تهبىئهت پهنلىرى, ت ئىجادىيىتىگه نىسبهتهن پهلسهپهسهنئه- ئهدهبىيات

نهزهرىيۋى تهپهككۈر , ئىلمىيٍ تارىخ شۇناسلىققا ئوخشاش غوللۇق, جهمئىيهت شۇناسلىق, شۇناسلىق

 .دېگهنلىك ئىجادىيهت خاھىشى ۋه نهتىجىلىرى تولىمۇ كهم, ۋاستىلىرى

 

, پىكىر يۈرگۈزىدىغان پىرىنسىپالر بويچه- قائىدهبىز ئائىلىلهردىن جهمئيهتكىچه كىشىلهرنى

پىكىر يۈگۈزهلهيدىغان  مۇستهقىل, ئۆز ھېسسىياتلىرىنى تىزگىنلىيهلهيدىغان, سۆزلهيدىغان

تهبىئىي پهن , يۈرگۈزۈشكه يىتهكلهپ بالىالرنى كىچىكىدىن باشالپ نهزهرىيۋى تهپهككۈر, قىاللىساق

تهپهككۈر ئېگىزلىكىنى ئىگىلهشكه ئىنتىلىش ئادىتىنى  ئۇالردا نهزهرىيۋى, كۇرۇژۇكلىرىغا ئۇيۇشتۇرۇپ

بۇشاشماي بىر قانچه يىل قېتىرقىنىپ ئىشلىسهك چۇقۇم كۆرۈنهرلىك  بۇ مهقسهتته, يېتىلدۈرهلىسهك

 .قازىنااليمىز نهتىجه

 

مىنىڭچه ئۇيغۇر مىللىي مائارىپنىڭ  ,نهزهرىيۋى تهپهككۈرنىڭ ئۈستۈن ۋه ئهۋزهل مۇھىتىنى يارىتىش

ھېسابلىنىشى كېرهك ئۇيغۇرالردا ئىسالم   يېتهكچى ئېڭى ۋه تارىخىي خىزمىتى بۇلۇپئاساسىي

 مهدهنىيىتى

 

 مۇھهممهتئىمىن ئابدۇشۇكۈر

 

1 

 

 

تهڭىرىتاغلىرىنىڭ جهنۇب ۋه شىمالىدىكى  بۇۋىلىرى- ھازىرقى زامان ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ يىراق ئاتا

. ئورخۇن ۋه سىلىنگا ئهتراپىدا ياشىغان, ۇيهتته س پهرغانه ۋه, بوستان ۋه يايالقالرنى ئاساس قىلىپ
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بۇغراخان قهھرىمانلىق داستانلىرىغا ۋارىسلىق قىلىشقان  بۆكۈخان ۋه, ئاپراسىياپ, ئۇغۇزخان

شهرقي ئۇيغۇر , ئون ئۇيغۇر. قهبىلىلىرىدىن تهشكىل تاپقان ياغما-خانلىق جهمهتى ياغال قار

ياغلىقارالر گهنجۇ سېرىق ئۇيغۇرلىرىغا , الپئورخۇن ئۇيغۇرخانلىقى غۇ قهبىلىلىرى تهشكىل قىلغان

 غهربي-ياغما قهبىلىلىرى خانلىق جهمهتىنى تهشكىل قىلغان توققۇز ئۇيغۇر, ئادىز, باشقا ئايالنغاندىن

بىلهن ئۇنىڭغا  قۇز ئوردا بۇغرا قارا خانلىقى- قهشقهر, ئىدقۇت ئارسالن خانلىقى- ئۇيغۇرالر بېشبالىق

ئارسىدىكى مهشهۈر يىپهك  نى تهشكىل قىلىپ شهرق بىلهن غهربتهۋه ئوتتۇرا ئاسىيا ئىلىكخانلىقى

بولغان ئىسالم مهدهنىيتىگه  يۇلى ئاالقىلىرى بىلهن ئالهم شۇمۇل تارىخي شۆھرهتكه ئىگه

 .كۆرۈنهرلىك تۆھپه قوشقان

 

مهركىزىي ئاسىيا مىللهتلىرى ئارىسىدا ياشىغان تېررىتورىيلىرىنىڭ  ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ۋه

 كۆكتۈرك قاغانلىقىنىڭ, لتۇراقلىشىش ۋه تېرىقچىلىققا ئهڭ دهسلهپ قهدهم قويغانلىقىئو ,كهڭلىكى

, كهلگهنلىكى دېهقانچىلىق ۋه ھۈنهرسازلىق ئىشلىرى ئۇيغۇرالرنى جهلىپ قىلىش ئاساسىدا مهيدانغا

تىل جهھهتته ئالدىنقى  يېزىق ۋه ئهدهبي, قهلئه ھاياتى ۋه مالىيه سودىغا بولغان ماھارىتى-شهھهر

ئهقىدىلىرىدىن ئاللبۇرۇن ئاالقىنى  توتېمىزم ۋه شامان-ئىپتىدائي ئانىمىزم, ئۇرۇندا تۇرغانلىقى

ئۆز تارىخىدا بىر قاتار , مهدهنىيىتى بىلهن تونۇشقانلىقى مانىي ھهم بۇددىزم, ئاتهشپهرهسلىك, ئۈزۈپ

 تىپىك گهۋده ۋه بىر قانچه خانلىقالر بهرپا قىلغان كۈچلۈك سىياسي قهلئه مهملىكهتلىرى-شهھهر

, شائىرالر- مۇتهپهككۇرئالىم, سهركهردىلهر, مهشهۈرسىياسي ئهربابالر ,ھاسىل قىلغانلىقى

 ئىقتىساد خۇجىدارلىرىنىڭ يېتىشىپ چىققانلىقى بۇ مىللهتنىڭ -كۆرۈنگهن سادا تهرجىمىشۇناسالر ۋه

 هتلىرىنىئهۋزهللىكى ۋه ئۈزىگه خاس تهرهققىيپهرۋهر خاسىي, قاتلىمىنىڭ بايلىقى مهدهنىيهت

تاشقىرى  خۇددى قهدىمكى سۈرىيىلىكلهر ئۆزىگه خاس مىللىي مهدهنىيهتتىن. شهكۈللهندۈرگهن

مهدهنىيهت قاتلىمىنى  مىسسوپوتامىيه ۋه ھىندى مهدهنىيهتلىرى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ, مىسىر, گىرېك

 - گرېك, دىيارتاشقىرى ئوتتۇرا  ئۇيغۇر مىللىتىمۇ ئۆزىگه خاس مهھهللى مهدهنىيهتتىن, بېيتقاندهك

ئۆزىنىڭ مهدهنىيهت خهزىنىسنى بېيتقان  ئهجهم ۋه ھىندى مهدهنىيىتى تهسىرى بىلهن- ئهرهب, رىم

پۈتكۈل ئوتتۇرا ۋه مهركىزىي ئاسىيا مىللهتلىرى ئارىسىدا  بۇ ھال ئۇيغۇر خهلقىنى. ۋه يۈكسهلدۈرگهن

 .ماالھىيىتىگه مۇيهسسهر قىلدى ئهڭ مهدهنىيهتلىك مىللهتنىڭ

 

نوقۇل ئىسالم ئېتىقادى ۋه كاالمىزم چۈشهنچىلىرنى  ىللىتىنىڭ ئىسالم دىننى قۇبۇل قىلىشىئۇيغۇر م

بهلكى پۈتكۈل بىر پۈتۈن دۇنياۋى مهدهنىيهت , چهكلهنمهستىن قۇبۇل قىلغانلىقى بىلهن

يهنى , بۇ ئىككى نۇقتىنى. قۇبۇل قىلغانلىقى بىلهن خارهكتېرلهنگهن ئىسالم مهدهنىيىتىنى-تىپىنى

پائال , بهلكى, بىر قهدهر يۇقىرى مهدهنىيهت تىپىنى شهكلهن ئهمهس ڭ مۇنداقئۇيغۇرالرنى
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شۇنىڭدهك ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ , مهدهنىيهت ئىقتىدارىنى. پهللىسىده تۇرغان ئۆزلهشتۈرۈش

 ئىلگىركى مهدهنىيهت تىپلىرىدىن يۇقىرىراق سېنىكىرىتىك قاتالمدىكى دىنىي مهدهنىيهت ئۆزىدىن

تىپىدىكى  تاجىك-ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلىشى ئىران. كۆرسىتىدۇشهكلى ئىكهنلىكىنى 

قىلىشنىڭ مۇقهددىمىسى  سامانىالر سۇاللىسنى ھېساپقا ئالمىغاندا تۈركىي خهلقلهرنىڭ بۇ دىننى قۇبۇل

تۈرىكلهشكهن مۇڭغۇل قهبىلىلىرى غۇرالر  باشقا تۈرۈكىي خهلقلهر بىلهن. ۋه ئۆلگىسىنى تىكلىدى

 .قىلغان ئىسالمىيهتنى قۇلۇلئارقىلىق 

 

ھادىسىسىدىن   دىنىي شهكىلده مهيدانغا كهلگهن ۋه راۋاجالنغان مهدهنىيهت- ئىسالمىيهت

دىن ۋه , مهدهنىيهت تارىخىنى تۇرمۇش ۋه, ئىنسانىيهتنىڭ بىلىش ۋه تهپهككۈر تارىخىنى. ئىبارهت

نى ياكى مهدهنىيهتنىڭ مهدهنىيهت تارىخى دىنىي, دىنىي مهدهنىيهت تارىخىدىن ئايرىۋېتىدىغان

غهيرىي مهدهنىي ھادىسه سۇپىتىده ئىزاھاليدىغان قاراش  ,دىنىي تىپىنى قانداقتۇر غهيرىي تارىخى

دىن , تارىخ ئىسپاتلىدىكى. ھهقىقهتكه زىت قاراش ۋه ئۇسلۇب تارىخىي. ۋه ئۇسلۇب ئىلىمغا زىت

ۈشهنمهي تۇرۇپ دىنىي شهكىلدىكى مهدهنىيهت تارىخىنى چ ,تارىخىنى چۈشهنمهي تۇرۇپ

روھىيهتتىكى ئىنسانىيهت تارىخىنى تۇلۇق چۈشىنىش مۇمكىن  ئىنسانىيهت روھىنىڭ تارىخىنى ۋه

ھهقىقى . ئۇ تېزدىن بىراق ئاخىرلىشىشى مۇمكىن ئهمهس. ئاخىرالشقىنى يوق بۇنداق تارىخ. ئهمهس

, نىغا ئوخشاشبولغى) ماركىس ( گرېك ئهپسانىلىرى گرېك سهنئىتىنىڭ بالياتقۇسى  تارىخ خۇددى

ئهڭ  رىقابهتكار ئىلهامچىسى ۋه, پهن مهدهنىيىتىنىڭ مۇنبهت تۇپرىقى-مهدهنىيهتنىڭ ئىلىم دىنىي

ئېنفورماتسىيه ۋه يېڭىچه ئاڭ  ھازىرقى. بىرىنى تۇلۇقلىغۇچىسى بولۇشلۇقىنى ئىسپاتلىماقتا-ئاخىردا بىر

جهڭگاھنى  <هتكه قارشىئىالھىي > ياكى <دهھرىلىككه قارشى > تهپهككۈر ئىزدىنىشى بىزدىن

گۈللهندۈرۈش ۋه ئىنسانىيهت ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىش  كۈچهيتىشنى ئهمهس بهلكى مىللهتنى

سائادهت ئۈچۈن بولغان كۈرهشته ئۆزئارا گارمونىلىشىشنى -بهخىت ئىنسانىيهت ۋه, ھهقىقهت, يۇلىدا

 .قىلماقتا تهلهپ

2 

 

 

خرىستىئان , ئهگهر بۇددىزم. ياش دىن ,دىنئىسالم دىنى دۇنياۋى دىنالر ئىچىدىكى ئهڭ كېيىنكى 

شهكلى سۈپىتىده شهكىللهنگهن ۋه ئوتتۇرا ئهسىر  دىنلىرى قۇل ئىگىلىكى دهۋرى مهدهنىيىتىنىڭ خاس

ئىسالم دىنى ئوتتۇرا ئهسىر مهدهنىيىتىنىڭ ئورىگىنال بىر , بولسا شارائىتى تهلهپلىرىگه ئۇيغۇنالشقان
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خرستىئان دىنلىرى ئۆزىدىن , ئهگهر بۇددىزم. ۋاجالنغانمهيدانغا كهلگهن ۋه را تۈرى سۈپىتىده

 دىن ۋه مهدهنىيهت قۇرۇلمىلىرى ئاساسىدا مهيدانغا كېلىپ بىر يۈرۈش بۇددىزملىق ۋه ئىلگىركى

بولغان دىن ۋه  ئىسالم دىنى ئۆزگىچه, خرىستىئانچىلىق مهدهنىيهت شهكىللىرىنى بهرپا قىلغان بولسا

پۈتۈن ئىسالم دىنى  ا مۇۋافىق ئامىللىرىدىن پايدىلنىپ بىرمهدهنىيهت سهمهرىلىرىنىڭ ئىسالمغ

ئىسالم مهدهنىيىتى ياۋروپا  .تۇرمۇش شهكلى ۋه مهدهنىيهت تىپىنى روياپقا چىقارغان, تهلىماتى

 .ھېچقانداق سىر ئهمهس مهدهنىيهت ئويغىنىشنىڭ ئۇرۇقىنى تېرغانلىقى ئهمدى

 

سۇپىتىده مهيدانغا كېلىشكه باشلىغان  ىئىسالم دىنى گهرچه باشتىال بىر خىل مهدهنىيهت شهكل

ئارقىلىق  <شهرق مهدهنىيهت ئويغىنىشى> بهرگهن ئابباسىيه خهلىپىلىكى دهۋرىده يۈز, بولسىمۇ

 بىر خىل دۇنياۋى تارىخىي خاراكتېرلىك مهدهنىيهت تىپىنى  ئهسىرلهر ئىچىده يىپيېڭى-  12- 9

مهدهنىيهت نوقۇل ئىسالم ئېتقادچىلىقى بۇنداق . شهكىللهندۈرۈپ چىقتى نى <ئىسالم مهدهنىيىتى>

, ئهخالقى- ئىسالم ئهدهپ, يهنه ئىسالم قانۇنچىلىقى, دىنىي مهدهنىيهتتىن تاشقىرى مهزمۇن قىلىنغان

 ئىسالم مهدهنىيىتى, ئهرهب يېزىقى ۋه خهتتاتلىقى, ئىسالم ئهدهبىياتى, بىناكارلىقى ئىسالم

ساھهلهرنى ئۆز  كالىندارچىلىقى قاتارلىق, تېباتچىلىك ۋه تهبىئهت ئىلىمىرى, تهركىبىدىكى پهلسهپه

ئىسالم مهدهنىيىتى  .ئىچىگه ئالغان ئهڭ ئىجتىمائىي مهدهنىيهت سىستېمىسىدىن ئىبارهت بولدى

ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىنىڭ ئهينى  ئۆزىگه خاس دىنىي ياكى تارىخىي ئاالھىدىلىكلهردىن تاشقىرى

. ۋهكىللىك قىلىپ دۇنياۋى قىممهت ياراتتى زاماندىكى ئۇمۇمىي مۇۋهپپهقىيهتلىرى سهۋىيىسىگه

, مهدهنىيىتى مىڭ يىلالردىن بېرى مىلياردلىغان كىشى قهلبىنى ئهگهر بۇنداق بولمىغاندا ئىدى ئىسالم

 .ئۆزىگه مۇنداق جهلىپ قىلمىغان بۇالتتى تۇرمۇش يۇسۇنلىرىنى

 

ىر كۆرسىتىشكه دهۋرىده ئوتتۇرا ئاسىياغا تهس (750 - 661( ئىسالم دىنى ئۈمهرىيه سۇاللىسى 

ۋاقتىدا سهركهرده قۇتهيبه ئىبنى ئىبن مۇسلىم باشچىلىقىدىكى  (715 - 705(خهلىپه ۋهلىد . باشلىدى

 قۇشۇنلىرى ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىىشغال قىلىش يۈرۈشىنى باشالپ كۆپ يىللىق جېددى ئهرهب مۇسۇلمان

  شۇنىڭدىن باشالپ. يىلى بۇ ئىشنى مۇۋاپپهقىيهتلىك ئاخىرالشتۇردى-712جهڭلهردىن كېيىن 

مۇخلىسلىرى پهيدا  يهتته سۇ بوستانلىقلىرى بېشبالىقتا ئىسالم, تاالس, پهرغانه ۋه قهشقهر ۋادىسى

كهسكىن ھهربىي زىددىيهتلهر  سامانىالر بىلهن قارخانىيالر ئارىسىدىكى, بۇلىشقا باشلىغان بولسىمۇ

پهقهت سۇلتان , قىپ قىلىندىقاتتىق ته تۈپهيلى ئىسالم دىنى توققۇز ئۇيغۇر قهبىلىلىرى ئارىسىدا

قۇبۇل قىلىپ قارخانىيالر ھاكىمىيىتىنى  يىلى ئاتۇشتا ئىسالم دىننى C?935سۇتۇق بوغراخان 

ھۆكۈمرانلىقى يهتكهن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئىجتىمائىي  ئىگىلىگهندىن كېيىنال ئىسالمىيهت قارخانىيالر

ه كىرگهن ئاالھىده ئېتىنىڭ شهكلى مهدهنىيهتىنىڭ ئۇيغۇرچه مىللى تۈسك تۇرمۇش ۋه ئىدېئولوگىيلىك
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 ئۇيغۇرالرنىڭ سوغدى قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرىنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم .بۇلۇپ قالدى

 ئېرتىش ۋادىسىدىكى باشقا تۈركىي خهلقلهرنىڭ, ئوتتۇرا ئاسىياغا بايقال, ئۆزلهشتۈرشى

ئوۇننهھىرده  نقهرز قىلىپ ماۋاراقارخانىيالرنىڭ سامانىالرنى مۇ, ئارقىدىن يۆتكىلىپ كىلىشى- ئارقا

خهلقلهرنىڭ ئهرهب  قارا خانىيالرنى ئاساس قىلغان تۈركىي, ئىلىكخانلىقالرنى بهرپا قىلىشى

ئهگىشىپ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي  خهلىپىلىكىده تۇتقان ئورنىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىپ بېرىشىغا

بۇ . مهتلىرى شهكىللىنىپ چىقتىمهدهنىيىتى ئاال رايونلىرىدا ئۇيغۇر تۈركىي شهكلىدىكى ئىسالم

ئىسالمىيهت شهكلىده يهنىمۇ راۋاجلىنىشىغا ۋه دۇنياغا  ئهھۋال ئهنئهنىۋى ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ

ئۇيغۇر . ئىسالمىيهت مهدهنىيىتى ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنى بېيىتتى .يۈزلىنىشىگه ئېلىپ كهلدى

 لهر مهدهنىيىتىدهك ئىسالم مهدهنىيىتىنىمهدهنىيىتىگه تۆھپه قوشقان باشقا مىللهت مهدهنىيىتىمۇ ئىسالم

 .ئۆچمهس تۆھپىلىرى بىلهن بېيىتتى

3 

 

 

ئالدىدىكى مهجبۇرىيهتلىرى توغرىسىدىكى  ئادهم ۋه ئۇنىڭ تهڭرى, ئالهم ۋه ئۇنىڭ مهنبهسى

 مانىزملىق دىنىي تهسهۋۋۇر ۋه ئهقىدىلهر ئورنىغا بۇددىزملىق ۋه, ئاتهشپهرهسلىك, شامانىئېزملىق

ئادهمنىڭ يارتىلغانلىقى ۋه مۇسۇلمانچىلىق , سۈپهتلىرى ۋه ئۇنىڭ <بىرلىكىئالله نىڭ >

ئىسالم دىنى . يېڭى ئهقىده ۋه قاراشالر ئورۇن ئالماشتۇردى مهجبۇرىيهتلىرى توغرىسىدىكى

ھهج قىلىش , زاكات- ئۆشره, روزا, ناماز,  ئىمان- مۇسۇلمانچىلىق پهرھىزلىرى تهشهببۇس قىلغان

ۋه  ى ۋه ئېتقاد تۇرمۇشىنىڭ ھهممه تهرهپلىرىگه تىرهن ئورنىشىپ غايهت زورئۇيغۇر روھىيت شهرتلىرى

 .دائىمىي ئېتنىك دىنىي پائالىيهت تۈسىنى ئالدى

 

ئهنئهنىۋى قاراشالر بىلهن , قاراشلىرى ئىلگىركى ئىجابىي) شهرىئهت(قانۇن  ئىسالميهتنىڭ ئهخالق ۋه

 .ڭ يېڭى ئۆلچهملىرىنى شهكىللهندۈردىتهڭرىگه ۋه ئىنسانغا ھاالل مۇناسىۋهتته بۇلىشنى قۇشۇلۇپ

غايىپ  يامانالرنى ھېسابالپ تۇرغۇچى-ياخشى, ۋىجدان نازارىتىدىن تاشقىرى پهزىلهت كۆزهتكۈچى

. تىزگىنلهيدىغان بولدى نازارىتى ئىسالمالشقان ئۇيغۇرالرنىڭ نىيهت ۋه پائالىيهتلىرىنى, پهرىشتىلهر

ئازاب ئۈستىگه يهنه قيامهت  ۋىجدان, ىرىجامائهت پىكرى ئهيىبلهشل, ئىسالم قانۇنى جازالىرى

ئۆزىنى تىزگىنلهش مهسئۇلىيتى -ئۆزى سۇرىقى بىلهن داۋزاخ ئازابى تهشۋىشلىرى قۇشۇلۇپ شهخىسنىڭ

 .ۋه تهسهۋۋۇرىنى كۈچهيتتى
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ھهر , ھهر دهرىجىلىك قازى ۋه مۇپتىالر, شهيخۇلئىسالم- مهخسۇس دىنىي تهبىقه ئۇيغۇرالردا

دىنىي , ماشايىق شهيىخلىرى-مازار, مهزىنلهر, املىرىمهسجىد ئىم-جامه دهرىجىلىك

دىنىي ئىلىم بويچه ھهر دهرىجىلىك ئالىملىق , ئۆلمالىرى-مۇدهررىس مهكتهپ-مهدرىس

 .مهيدانغا كهلدى مهرتىۋىلىرى

 

قۇرۇلۇشلىرىدىن ئۇيغۇر جهمئيتىگه خاس  شهھهر, مهھهلله- يۇرت, ئىسالم مهدهنىيتى ئائىله

گۈمبهزلىرىنىڭ -قهبره, مهقبهره, مهسجىد- جامه, قهسىر-ئوردا .للهندۈردىبىناكارلىق ئۇسلۇبى شهكى

 ئهسلىدىمۇ, بۇ. بىناكارلىقىنىڭ ئهڭ نهپىس شهكلى ۋه نۇسخىلىرىنى قۇبۇل قىلدى ياسىلىشى ئىسالم

 ئىسالمىيهتكه ئۇيۇشقان ياكى تهسىر كۆرسهتكهن ھهرقايسى ئهللهر ۋه خهلقلهر بناكارلىق

 .گهنىدىتهجرىبىلىرىدىن جهمغۇلهن

 

بۇنىڭغا ئاساسى بولغان نهرسه مهيلى . بۇلۇپ قالدى ئهرهب يېزىقى تهدرىجىي ئۇيغۇر يېزىقى شهكلى

مهيلى سوغدى يېزىقى ئاساسىدىكى , شهكلىدىكى يېزىق بولسۇن <رونىك> ئۇرخۇن دهۋرىدىكى

تهۋه يېزىق يالغۇز ھهرپىنى ئاساس قىلغان سېمىت يېزىقى سىستېمىسغا  ,كونا ئۇيغۇر يېزىقى بولسۇن

 ئهرهب يېزىقى كۆپ قېتىم ئىسالھ قىلىنىپ ئۇيغۇر تىلى ئىمال. ئالماشتۇرۇش ئاسان ئىدى بۇلغاچقا

بىلهن مهلۇم  ئهرهب يېزىقى بىلهن بىر قىسىم ئهرهبچه سۆزلۈكلهر. قانۇنىيتىگه ئۇيغۇنالشتۇرۇلدى

 <چاغاتاي> المىشئات .سالماقتا پارىس سۆزلۈكلىرى ئۇيغۇر تىلى لۇغهت تهركىبىگه كىرىپ كهلدى

ئۆزگهرتىلگهن ئۇيغۇر يېزىقى  ئهرهب يېزىقى شهكلىده. تىلى ئۇنىڭ تىپىك ئىپادىسى بولدى

 .ئۆزگهرتتى خهتتاتلىق سهنئىتىنى يېڭىچه شهكىل ۋه نۇسخىالر بويچه

 

تهرجىمه ئهدهبىياتى  ئىسالم مهدهنىيىتىدىن ئىلگىرىال ئۇيغۇرالر باي ئېغىز ئهدهبىياتى ۋه

خهلقئارا سودىگهر ۋه  يىپهك يۇلى مهدهنىي ئاالقىسى ئۇيغۇرالرنى.  ئىدىئهنئهنىسىگه ئىگه

تۈركىي خهلقلهر ئارىسىدا  كىالسسىك ئهدهبىياتى پۈتكۈل. تهرجىمان مىللهت قىلىپ قويغانىدى

كېيىن ئۇيغۇر ئهدهبىياتى نادىر كىالسسىك  ئىسالمىيهتتىن, ئۇيغۇرالردا بىخلىنىشقا باشلىغان بولسىمۇ

بهھرىدىن تاشقىرى  <تۈركىي ئارۇز> ئهسلىدىكى. باشلىدى رى بىلهن تونىلىشقائهدهبىيات نهمۇنلى

 ,تهرجىبهند, قىتئه, رۇبائى, شېئىرىيىتىدىكى باشقا ئارۇز ۋهزىنلىرى بىلهن غهزهل ئهرهب كىالسسىك

نهۋائىلىرىنى  مۇخهممهس قاتارلىق بېيت شهكىللىرى ئۇيغۇر ئارۇز شېئىرىيىتىنىڭ يېڭى, مۇرهببه

ئارقىلىق ئارزۇ شېئىرىيتى  ئىستېداتلىق ئۇيغۇر شائىرلىرى بۇخىل بهھرى شهكىللىرى. ۈردىشهكىللهند

 .بهدىئىي ئوبرازالر بېغىشلىدى ۋه شهرق كىالسسسىك ئهدهبىياتىغا يېڭى تېماتىك مهزمۇنالر ۋه
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ماتېماتكا ۋه تىبابهتچىلىك ئۇتۇقلىرى ئۇيغۇر  ,ئهرهب خهلىپىلىكلىرى توپلىغان كالېندارچىلىق

ئۇيغۇرالر ئهرهب . يېڭى ئۇچۇر ۋه سهۋىيه بىلهن بېزهندۈردى پېننى-مائارىپى ۋه ئىلىم, هنىيىتىمهد

پهن -ئىران ۋه ھىندىستان ئىلىم, سۈرىيه, ئىسكهندىرىيه ۋه مىسىر, رىم-گرېك مهدهنىيىتى ئارقىلىق

 تىرىيه ۋهگېئومې(ھهندهسه ۋه ئالجېبىر , قهمهرىيه كالېندارى. بىلهن قايتا تونۇشتى نهتىجىلىرى

قاتارلىق  ئهبۇبهكرى مۇھهممهد زهكارىيه ئهررازى, خارىس ئىبىن كهلىدا, ماتېماتكىلىرى) ئالگېبرا

ئۇيغۇرالر . كۆرسهتتى ئاپتۇرالرنىڭ تېبابهتچىلىكى ئۇيغۇر جهمئىيىتى ۋه ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا تهسىر

ئوقدىلوس قاتارلىق , بهقرات ,ئهپالتون, ئهرهب مهدهنىيىتى ئارقىلىق يهنه بىر قېتىم ئارستوتىل

ئىسكهندهرنىڭ شهرققه يۈرۈشى ۋه گرېك  ئۇيغۇرالر. قهدىمكى گرېك مۇئهللىپلىرى بىلهن تونىشتى

زامانالردىال گرېك ئاپتورلىرى بىلهن تۈنجى قېتىم  باكتىرىيه دۆلىتى داۋام قىلغان قهدىمكى

 .تونۇشقانىدى

 

 چىلىرىنىڭ توققۇز ئۇيغۇرالر ھاياتىمهدهنىي مۇناسىۋهتلهرگه ئهگىشىپ ئهرهب ساياھهت ئىسالمىيهت

  .بولدى توغرىسىدىكى يازما خاتىرلىرى ئۇيغۇر تارىخىنى تهتقىق قىلىشقا مهنپهئهتلىك مهنبه

4 

 

 

بۇ ئهرهب مهدهنىيىتىگه تهسىر . كۆرسهتكهن ئۇيغۇرالر ئىسالم مهدىنىيتىگىمۇ كۆرۈنهرلىك تهسىر

بىۋاسته ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ئارقىلىقمۇ ئهمهلگه , ئارقىلىقمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا مهدهنىيىتى. كۆرسهتكهن

 .ئاشقان

 

 مهدهنىيىتىنىڭ ئۇتۇقى ھېسابالنغان قهغهزچىلىك ۋه يىپهكچىلىك تېخنىكىسى ئۇيغۇر جۇڭگۇ

تېبابهتچىلىكى بىلهن  جۇڭگۇ. زېمىنلىرى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ئابباسىيه خهلىپىلىكىگه تارقالغان

ئىبىن سىنا ئهسهرلىرىگه ۋه ئهرهب  كىنىڭ ئۇتۇقلىرى ئۇيغۇرالر ئارقىلىقئهرهب ۋه گرېك تېبابهتچىلى

پورۇخنىڭ ئهرهب دۇنياسىدا . تهسىرىنى كۆرسهتكهن تېبابهتچىلىكىنىڭ داۋاملىق راۋاجلىنىشىغا ئۆز

ئىسالمىيهت دۇنياسىدا توققۇز ئۇيغۇر . تۆمۈرىدىن باشالنغانىدى كهڭ كۈلهمده ئىشلىتىلىشى ئاقساق

 ئهبۇناسىر فارابى ناتۇرال پانتئېزملىق پهلسهپىۋى سىستېمىغا ئاساس سېلىپ الىمىپهيالسوپى ۋه ئ

پهلسهپىسىگه  فارابى ئهرهب, دهپ شۆھرهت قازانغان <ئىككىنجى ئۇستاز> ئارىستوتىلدىن كېيىنكى
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ئاتالغۇالرنى  ئهرهب پهلسهپىسىدىكى ئىلمىي, ئهرهبلهرگه گرېك پهلسهپىسىنى تونۇشتۇرۇشقا

ئهبۇئهلى , تۆھپىلهرنى قوشقان ئهرهب مۇزىكىسىغا ئۆچمهس, ئهرهب ماتېماتكىسىغا, قېلىپالشتۇرۇشقا

قاراشلىرىدا چىڭ تۇرۇپ  <تۆت زات> بۇلۇپمۇ فارابىنىڭ, ئىبىن سىنا فارابى قاراشلىرى

ئاساسىدىكى تېبابهتچىلىك قاراشلىرىنى پۈتكۈل ئىسالم  <ئاناسىر تۆت> ,<تۆت تادۇ>  ئۆزىنىڭ

 .بىي ياۋروپاغا تارقاتقانىدىغهر ھهتتا, شهرقىگه

 

نامىلىق مهشهۈر ئهسىرىنى تهقدىم قىلىپ  <تۈرك ديۋانۇ لۇغهتىت > مهھمۇد قهشقىرى ئۆزىنىڭ

 يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ. ئالمىشىشىغا ھهسسسه قوشقان ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ- ئهرهب

شىده ۋه خهلىپه تىپتىكى كهسىرى ئىسالم شهرقىده خهلىپه ھارۇن ره نامىلىق چوڭ <قۇتاتغۇبىلىك>

ئهينى , مهدهنىيهت ئويغىنىشى يېڭى باسقۇچىنىڭ مۇقهددىمىسنى ئېچىپ مهمۇنىدىن باشالنغان

ئهخمهت ئىبىن تولۇد ئۇنىڭ ئوغلى . مۇنبىرىده يېڭى بىر ئېگىزلىك پهيدا قىلدى زامان تهپهككۇر

 مسىر ) 905 -860 (مىسىردا قۇرغان تولۇن خانلىقى   قاتارلىق توققۇز ئۇغۇزسىياسۇنلىرى خۇمارابا

ھهربىي فىلوت  ئهرهب مهدهنىيىتى ۋه خهلق ئىگىلىكى تهرهققىياتىغا كۆرۈنهرلىك تۆھپه قۇشۇش بىلهن

باھائىددىن نهقىشبهندى  غۇجا ئهخمهت يهسهۋىي ۋه. تهشكىللهپ ئاكا دېڭىز بازىسىنى قىلغانىدى

ئىسالمىيهت ) ىئۇستاز ئابۇراخمان جامىنىڭ(مۇخلىسلىرىدىن مهۋالنه سهدىدىن قهشقهرى 

ئهلىشىر نهۋائى ۋه  يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋه. تهسهۋۋۇپچىلىقىنىڭ خىلمۇ خىللىقىنى بېيىتتى

ئىسالمىيهتنىڭ تۈركىي  كىللىكىدىكى ئۇيغۇر ئهدهبىياتى روھىيهت ئاالھىدىلىكلىرى تۈپهيلى

ئالىيىتى نهزهرىيسى ۋه مۇزىكاشۇناسلىق پا فارابى مۇزىكا. تۈردىكى كىالسسىك ئهدهبىياتىنى بېيىتتى

 .نهزهرىيۋى جهھهتته كۆرۈنهرلىك تۆھپه قوشتى ئىسالم مۇزىكا مهدهنىيىتى تهرهققىياتىغا

 

 ئون ئىككى مۇقام > مۇزىكا سهنئىتىدىكى ئاجايىپ كاتتا بايلىق مىڭ يىلالپ داۋام قىلغان شهرق

رىشلىرى تۈركىي خهلقلىرى سالجۇقالرنىڭ غهربكه كۆچۈشى ۋه تۆمۈرلهڭ ھهربىي يۈ ئوتتۇرا ئاسىيا <

 <مۇقام> ,<ماقام>  ئهسىردىن كېيىن پهيدا بولغان-14يېقىن شهرقته - ئوتتۇرا ئارقىلىق

 .ھادىسسىگه كۆرۈنهرلىك تهسىر كۆرسهتتى

5 

 

 

تارىخىي مهدهنىيهت تىپى سۈپىتىده  ئىسالم مهدهنىيىتى ئوتتۇرا ئهسىر شهرقىدىكى ئالهمشۇمۇل
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بهيجاندىن شىمالىي ئافرىقىغىچه كهڭ تېررىتورىيده ئهزهر ,دىن جۇڭگوغىچه) ئاندالوشىيه(ئىسپانىيه 

بۇ . كهينىده ياۋروپاغا تهسىر كۆرسهتكهن-ئورۇشلىرى ئالدى سهلب. كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتى

 .ئۈچۈن مۇھىم ئاساس سالدى) رېنسانىس(ياۋروپا مهدهنىيهت ئويغىنىشى  ئالهمشۇمۇل مهدهنىيهت

 

 .ئۆتتى ن ئون ئهسىردىن كۆپراق ۋاقىتئىسالمىيهتنى قۇبۇل قىلغاندىن بۇيا ئۇيغۇرالر

 

ساھهلىرىده ئۆزىنى  تېخنىكا ۋه سانائهتنىڭ ھهممه-ھازىرقى كۈنده ئىسالم مهدهنىيىتى پهن

. مهدهنىيىتىنى شهكىللىهندۈرمهكته زامانىۋىالشتۇرۇپ ئۆزىگه خاس ئىسالم دۇنياسى ھازىرقى زامان

ئالمالرنىڭ سهھپه  > ,<ئىگىلهش الزىمبولسىمۇ ئۇنى  ئىلىم چىنده > مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ

شېهىدالرنىڭ قهبره تاشلىرىغا ئۇيۇلغان يېزىقالر بىلهن ئوخشاشال  بهتلىرىگه يازغان سىياھى

 <مۇسۇلمانالر مهدهنىيهت ۋه تۇرمۇشتا باشقا خهلقلهردىن ئارقىدا قالماسلىقى كېرهك > ,<قهدىرلىنىدۇ

مهدهنىيهتنىڭ  پهن ۋه-ئىلىم, پىكىر- ه ئاڭدېگهن سۆزلىرى ھېلىمۇ مىللهتنى گۈللهندۈرۈشته يېڭىچ

 پاراسهت- قانچىلىك مۇھىملىقىنى تهكىتلهشته ياتالشقان ئىنسان ۋه ياتالشقان ئهقىل

 

 مۇھهممهتئىمىن ئابدۇشۇكۈر

 

 

 .مېۋىسى كائىناتنىڭ مهنىۋى كامالهتكه ئېرىشكهن- ئىنسان

 

ئوبرازلىرىنىڭ  هلئىزگۈ ئىستهك ۋه ئهۇقهددهس مۇئهكك, پۈتكۈل گۈزهل تهسهۋۋۇر- ئىنسان

 .ئىجادچىسى

 

, ھاالكهت ۋه ئىجادىيهتنى, روھىيهتنى ماددا ۋه, ئۆزىده تهبىئهت ۋه جهمئىيهتنى- ئىنسان

ياخشىلىق ۋه گۈزهللىكنى , چىنلىق, ئهسلىمىنى غايه ۋه تارىخىي, مۇقهررهرلىك ۋه ھۆرلۈكنى

  !مۇجهسسهملهشتۈرگهن مۆجىزىدار شهيئى

 

يهنه شۇ زېمىن  جۈملىدىن, يهت ئېكىنزارلىقىنى بهرپا قىلغۇچىزېمىن سهتهىده مهدهنى- ئىنسان

ھاالك بولماي تۇرۇپ كىشىلىك  ساييارىسىده ئۆز ئىختىرالىرىنى پېتىقلىغۇچى ۋه ئاخىرىدا تېخى زېمىن

 !قىيامىتنى ھاسىل قىلغۇچى قهيسهر
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ه ئهسهبىيلهرچ, ئهمما ئانا زېمىنىنى چهيلهپ, توغرىسىدا چۈشهكهيدىغان بهخت- ئىنسان

بهخت ئارزۇسىدا , دهپ چۈشۈنىدىغان, تهرساالرچه قاقاقالپ ئۆلۈپ ئۆتۈشنى بهخت ,ئۈستۈنلۈككه

 تۈمهن يىلالردىن بېرى تېخى بهخت, بهخت بۇالقلىرىنىڭ كۆزىنى تىندۇرۇپ يۈرۈيدىغان زېمىندىكى

كونكرېت  ئابستراكت بهخت ھهققىده, ئوبرازى ۋه بهخت قىياپىتىنىڭ مودېلىغىمۇ ئېرشهلمىگهن

 !ازهت چىكىدىغان تهلۋهرىي

 

ئىالھىي مۇقهددهسلىكنى ئۆز نهپسىگه يهم , ئاچقان يهھۋى ئىبلىس قاباھىتىگه قارشى جهڭ- ئىنسان

, پهن ھهقىقهتلىرىنىڭ چىرىغىنى پهرلىگۈچى زهكى- قارشى ئىلىم ئۇ ساختىالرغا! قىلغان شهيتان

ئۇنىڭ ! ۈچى خۇدبىنتوقۇپ چىققان ئويدۇرمىالر بىلهن بهزلهپ يۈرگ ئۆزىنى ئۆزى, شۇنىڭدهك

 .نادانلىقىدىن ئىبارهت كرېست ياغىچىغا مىخالنغان پاراسىتى ئۇنىڭ- ئهقىل

 

ئۇ زۇلۇم قىلغۇچى , ئۆزىنىڭ ئىنسانىي ماھىيىتىدىن يۈز ئۆرىگهن, ياتالشقان ئىنسان, دهر ھهقىقهت

 ۆزئۈستۈنلۈك غۇرۇرى ۋه زهبۇنلۇق زااللىتى تۈپهيلى ئ, ھاكىم ۋه مهھكۈم, چهككۈچى ۋه زۇلۇم

بىلىم ۋه  ,بايلىق ۋه ھوقۇق, يهنه قۇدرهت ۋه بهخت, ماھىيهتلىرىدىن ياتالشقان بولۇپ قالماي

ئۆزىنى -ئۇ ئۆز, ئۇنىڭغا قارا. ئىجادىيهت مۇمكىنلىكلىرى تۈپهيلىمۇ ئۆز ماھىيهتلىرىدىن ياتالشقان

چىسى قىلىپ قۇربان تولغۇ, مالىيى ,يالالنما, ئۆزىنىڭ قىممىتىنى ئۆز نهپسىنىڭ ۋاستىسى, چهيلهپ

ھهۋۋا ئانا باغى ئېرهمدىن ئىبلىسنىڭ دامىغا  ئادهم ئاتا بىلهن. پۈچهك تۇرمۇشقا يۈزلهنمهكته

. سىڭىللىرىنى تالىشىپ قابىل ھابىلنى ئۆلتۈرۈپ قويدى .چۈشۈپ ئۆز ماھىيىتىدىن ياتالشقانىدى

لۇت زامانىدىكى , سالىه زامانىدىكى چاقماق, زامانىدىكى تۇپان چېكىدىن ئاشقان ياتلىشىشنى نۇھ

 مهسخىرىگه مۇناسىب, ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ھهرخىل قىرغۇچى قورالالر. توختىتالىغىنى يوق يهر تهۋرهش

ساختاپهزلىكلهر  رهڭمۇرهڭ نۇرالندۇردىغان, غهلته غادىيىش ۋه خۇشامهتگۇيلۇقالر, پاگونالر- تاج

هۋالتلىرىنى تۇپراق تهكتى ئ ئالهمنى ياراتقان خالىقمۇ ئادهم ئاتا. كىشىلىك تۇرمۇشقا سىڭىپ كىردى

مهلۈم . كىسىلىگه گىرىپتار قىلىپ قويدى بىلهن ئۆزگىلهر قۇلىدىن ئالتۇن يىغىۋېلىشنىڭ ساراسىم

. ئالهمشۇمۇل تىرۇيا ئۇرۇشىغا غهرق بولۇپ كهتكهن ئىنسانىيهت ئالتۇن ئالمىنى تالىشىپ, مهنىده

م گىردابىغا خۇددى ئۇتقا ئىنتىلگهن ئۈچۈن ئۆلۈ" ئىلىنا"ھالدا  ئۆزىنى ئۇنتۇغان-ئىنسانىيهت ئۆز

 ۋاسته ئۈچۈن مهقسهتنىڭ قۇربان-ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئاتالمىش زهپهر. يېپىلماقتا پهرۋانىدهك

قۇربانلىق قىلىش  ئۇنىڭ ئهسهبىيلىكى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز ئوغلى ئىسمائىلنى. قىلىنىشىدۇر

, ئهلهيهىسساالمغا قوچقار ئهۋهتىپ ئىبراھىمئالله . ساخاۋىتىگه ئاتىغىنىدهك ھاالكىتىگه يهتتى

ئىنسان ئۆز نهپسى ئۈچۈن كاتتا زهپهر  ,ئهمما. مهقسهت بىلهن ۋاستىنىڭ چېكىنى ئايان قىلدى
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ھازىرقى زامان توتېم مهبۇتلىرى , تاقاپ پاگونالرنى-تهنتهنىلهر ئىچىده ئهڭ ياتالشقان تاج

بارهت ئىپتىدائىي ئىنساننىڭ ۋهھمه ئالدىدا تهنتهنىلىكتىن ئى دهپ ئاتالغان" ئۇلۇغ. "بولۇشۇۋالدى

دهھشهتلىك كهلكۈن سۇلىرى بىلهن كىشىلهر يولىنى توسۇپ . بولغانىدى قورقۇپ تىتىرشىدىن ھاسىل

ئاددىي . چاقماق ۋه بوران ئۇلۇغ ھېسابلىناتتى, گۆلدۈرماما, ئوتلۇق چۆللهر ,ياتقان ئېگىز تاغ

 "ئۇلۇغ"ھهتتا ھاالك قىلىۋېتىدىغان قۇدرهت , جىسمانىي ۋه روھىي جهھهتته پايمال ئىنساننى

بولۇش ئۈچۈن  ياۋۇز ۋه قان پۇراپ تۇردىغان بۇ ئىبارىگه مۇيهسسهر. ئىبارىسى بىلهن ئىزاھلىناتتى

لۇق مۇقامى بىلهن " ئۇلۇغ" تارىخ. ئاددىي ئىنسانلىقتىن ئاالھىده ياخشى ياتلىشىشى كېرهك ئىدى

, ئۇلۇغلۇقى لىنا دهرياسىدىن دىنپىرگىچه چىڭگىزخاننىڭ! ياتلىشىشنى توغرا تاناسىب قىلىپ قويغان

كهتكهن زېمىننى قان بىلهن شهلپهر ماتادهك بويغاندىن  دهشتى قىچاقتىن ئىلهم ئېگىزلىكىگىچه كهڭ

روس كېنهزلىكى ۋه ئهرهب خهلىپلىكى , ئۇلۇغلۇق خارازىم سۇلتانلىقى بۇ, كېيىن بهرقارار بولدى

لىدىن ئىنسانالر روھىيىتىنى مىڭ يول يىراقتىكى سۈرلۈك دهبدهبىسى جۈم, جانلىق زېمىندىكى ھهممه

 كىچىك- ياتالشقان ئىنسانىيهت بۇنداق چوڭ, ۋاھالهنكى. ۋهھمىگه سېلىپ تىتىرهتكهن بىلهن

چوقۇنغاندهك  الرنى ھهمىشه ياساپ چىقىرىپ ئۇالرغا خۇددى ئۆز قولىدا ياسىغان الي بۇتقا" ئۇلۇغ"

" ئۆزلۈك"ئۇنىڭغا  ,ڭ نهزهرىده بۇنداق ياتلىشىش ئهدهپئۇالرنى. سهجده قىلىپ كهلمهكته

 .شولىسىنى چۈشۈرۈش ئالجىغانلىق ھېساپلىنىدۇ

 

 ئۇ. ئۆزىنى سېزىش ۋه بىلىش مهلىكىسىدىن ئىبارهت-  مهۋجۇتلۇقنىڭ ئۆز-پاراسهت -ئهقىل

ئىنسان ئۇنىڭسىز  .ئىنساننىڭ ئىنسانلىق ئىقتىدارى ۋه خاسىيهتلىرىنىڭ ئۇلى ۋه ئاساسىي خهزىنىسى

ئىنسانىي , ئۇ! پاراسىتىمۇ ياتالشقان- ئهقىل ياتالشقان ئىنساننىڭ, ئهمما. توغرا ھايۋاندور-توغرىدىن

, ئۆزىگه مهقسهتدارلىق قىممىتىنى ئاڭقىرالمايدىغان-ئۆز ئىنساننىڭ, ماھىيهتلهرنى كۆرهلمهيدىغان

دهبدهبىلىرى ئۈچۈن ئالدىدىكى نهپسانىي مهنپهئهتلىرى بىلهن كىبىرلىك  نوقۇل ئىنساننىڭ كۆز

 .ھهركهتلىنىدىغان ھېسابات چوتىغا ئوخشاش بىر خىل ئىقتىداردىن ئىبارهت تىنىمسىز

, ئۇ. ئايالنغان ئىنساننىڭ داۋاملىق ياتلىشىپ بېرىشىغا يول باشلىغۇچى ئېزىتقۇغا-پاراسهت- ئهقىل

سودا ۋه , دىيهتۋه ئىجا شۇنىڭدهك ئىختىرا, مۇغهمبهرلىك شهكلىدىمۇ, ھهسهتخورلۇق, ھىيلىگهرلىك

ساالپهتلىك دىنىي ئىززهت ياكى  تهقۋادار, تىجارهت قانۇنىيهتلىرىنى ئىزدىنىش كۆرۈنىشىدىمۇ

خۇددى ئهرهب تىلدىكى , ئۇ! ياتالشقان دىپلوماتىك ماھارهت تهرىزىدىمۇ ياتالشقان ئىنسانغا خاس

 تۆگىنىڭ - "ئهقىل"ئهرهب تىلىدا . قالغان ئىبارىسىنىڭ ئىتمولوگىيىسىگه ئوخشاپ" ئهقىل"

ئۇنى قوزغىاللماس قىلىپ قويۇشقا , باستۇرۇپ باغالپ چۈلۈكىنى ئۇنىڭ چۆككهن ۋاقتىدىكى پۇتىغا

بۈگۈنكى تهدبىرى تۈپهيلى ئهته يهنه تهدبىر قىلىشقا ھاجىتى : "برونىنىڭ ئهبۇ رهيهان. قارتىلغانىدى

 مهنپهئهتلىك ئىشتىكىدېگهن بىر جۈمله سۆزىمۇ ئهقىلنىبڭ ئۆزىگه " ئهقىلىلىقتۇر قالمىغان كىشى
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 يهنىال ياتالشقان ئىنساننىڭ ياتالشقان, ئۇستاتلىقىغا قارتىلغان بولۇپ, چىۋهرلىكىگه

 .پاراسىتىنى كۆرسهتتى- ئهقىل

 

تارىخىي پائالىيهتنىڭ مهركىزى ۋه مهقسىتى  ئۆزىنى پۈتكۈل-ئىنسانىيهت تاكى ئۆز! شۇنداق

نىڭ يهرشارىدا ياشاش شارائىتىنىڭ ئاساسى مۇھىتىنى ۋه ئۇ تاكى ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي, قىلمىغۇچه

قۇرۇلما ۋه , ئاقىالنه تۇرمۇشىغا اليىقالشتۇردىغان تهپهككۇر, ئۆزىنىڭ ساغالم بولغان تهبىئىي مۇنىتنى

 باشقىچه ئېيتقاندا. تورىغا ئاياليدۇرمىغۇچه ياتالشقان ھالهتتىن خاالس بواللمايدۇ پائالىيهت

يهرده ئىنسان  بۇ.  كىشىلىك تۇرمۇشىغا ئىگه بۇاللمايدۇمهرىپهتلىك غايىۋى, ساغالم, نورمال, ئاقىالنه

ئىنسان "ۋه , ساغالملىشىشى ئىنسان روھىيتىنىڭ, باشقىچه ئېيتقاندا, روھىيتىنىڭ ئىنسانلىشىشى

پاراسىتىنىڭ - بۇ ئىنسان ئهقىل. ئىگه ئاالھىده ئهھمىيهتكه) ئارىستوتىل سۆزى" (روھىنىڭ پاكلىنىشى

تېخنىكا -پهن, تهدبىر يىغىنلىرى خهلقئارا, ۇللىرىمۇھاكىمه ئۇس, پىكىر شهكىللىرى

, بايلىق- شۇنداقال پۇل, مىللىي كۆز قاراشالرنى دىنىي ۋه, كىشىلىك مۇناسىۋهتلىرى,كهشپىياتلىرى

پهقهت ئىنسان قىممىتى ۋه , تهرهپلىمىلىك نىزاالرنى چۆرىدىمهي ھاكىممۇتلهقلىق ۋه بىر, ياراغ-قورال

بىلهن ئىجتىمائىي كامالىتىنى مهركىزىي ئوق ۋه ئهڭ ئالى سائادىتى - بهخت ئۇنىڭ بىر پۈتۈن

 .الزىملىقىنى تهقهززا قىلىدۇ ئۆلچهم قىلىش

 

ئارقىلىق ھهقىقىي ئىنسان پهرۋهرلىك مهزمۇنغا  ئىنسان ئۆز ماھىيىتىگه قايتىش, ئېيتىش كېرهككى

) ڭزىكو" (ئهدهپكه قايتىپ, ئۆزىنى كونترول قىلىپ" پاراسهت ئارقىلىق-تويۇنغان ئهقىل

ئۇ ئاددىي رېئاللىقتا ئۆسۈملۈكنى . كهلگۈسىگه ئېرشىشى مۇمكىن پارالق-ئىجتىمائىي كامالهتكه

, ھاۋا مۇھىتىنى نورمالالشتۇرۇش, سۇ, يهر, تۈرلىرىنى ساقالپ قېلىش ھايۋان, ئاسراش

 مائارىپ ۋه, ساغالملىقى ۋه روھنى ئهۋزهللهشتۈرۈش, ئىنسان نهسلى, بىكار قىلىش ھاكىممۇتلهقلىقنى

جهھهتلهرده  مهدهنىيهتنى نوقۇل ئىنسانىيهتنىڭ كامال تېپىشىغا خىزمهت قىلدۇرۇش قاتارلىق-پهن

مهنتىقىسنى بويۇنتۇرۇقىدا پىكىر  ئىنسان داۋاملىق ياتلىشىش ئارقىلىق ئۆز نهپسى. ئىپادىلنىشى الزىم

بۇ , نكىالرغا ئېرىشىشى مۇمكى" تهرهققىيات" ۋه پائالىيهت قىلىش ھېسابىغا شۇنداق ياتالشقان

ھاۋانىڭ بۇلغىنىشى ۋه ئىنسان ھاياتىنىڭ جانلىق , سۇ, يهر- مۇھىتى ئىنسان ھاياتىنىڭ جانسىز باشقى

 ھايۋانات دۇنياسىنىڭ ياشاشقا ئىالجىسىز ھالهتكه چۈشۈشى بىلهن يۈز, ئۆسۈملۈك-مۇھىتى تاشقى

 .بېرىدىغان ھهقىقىي قىياپهتتىن ئىبارهت

 

بىرى , ئىنسان ئىككى قاتالم بۇلۇپ, بىرىنچى: لىمى تۇرۇپتۇقات ئالدىمىزدا بۇنداق ئىككى پىكىر

شۇھالهتتىكى ئىنسانغا , يهنه بىرى, داالسىدا تهمتىرهپ يۈرگهن ئىنسان تىرىكچىلىك, ياتالشقان
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 نۇرغۇن قهلىپ كۆزى ئېچىلمىغان كىشىلهر بۇ ئىنسان ئىچىدىكى. ئىنسانىي ماھىيهت يۇشۇرۇيغان

" ئهنهلههق" .دهيدۇ, قتىكى پىكىرلهرنى پهلسهپىلىك سۆز ئويۇنىھهتتا بۇ ھه. ئىنساننى كۆرهلمهيدۇ

ئهمما ياتالشقان  ,دېگهن چۈشهنچه دهل رىئال" جۇۋام ئىچىده ئىالھ مهۋجۇت"تهلىماتىدىكى 

 .يوشۇرۇيغان دېگهنلىكتۇر ئىنسان ئىچىده ئىالھىي مۇقهددهسلىككه ئىگه ئىنسانىي ماھىيهت

 

ئۆز , بىرى, ئۈچ قاتالملىق بولۇپ (وئىدچه ئهمهسفېر( ئىنساندا ئاڭ مېنىڭچه , ئىككىنچى

ھهققىدىكى ) ئات بوغۇزى(بۇ , ئالدىنقى ئاڭ ,خاھىشى ئۈستىدىكى دائىمىي, نهپسى, مهنپهئىتى

, ئىجتىمائىي, تېخنىكا ئىختىرالىرى-پهن, مۇالھىزىلهر ماتېماتكىلىق, يهنه بىرى, پىداكار ئاڭ

ئىنساننىڭ , ئۈچۈنچى, تهپهككۈر ئېڭى) قىمهنتى(لوگىكىلىق  ئىقتىسادىي ئاالقىلهرگه خاس

مهنپهئهت ياكى ئۈنۈمدارلىق تهرىپىدىن تىزگىنلهنمهيدىغان ئىنسانىي  ئۆزى ھهققىدىكى- ئۆزى

 ئالدىنقى ئىككى قاتالم ئاڭ. ئېڭى) ئويغانغانلىق" (ئارىفلىق"باشقىچه ئېيتقاندا  ,قهلىب ئېڭى

 مىسىده پهقهت مۇمكىنلىك ھالىتىدهكېيىنكى ئارىفلىق ئېڭى ئىنساننىڭ ھهم. ھهممىگه خاس

ۋه  دهۋرنىڭ. پهقهت گۇمانىزمچى مۇتهپهككۈرالردىال زاھىر ھالهتكه يهتكهن, ساقالنغان بولۇپ

گۇمانىزم , سوپىزم ,بۇددىزم, بۇ خىل ئاڭ مانىزم, بىلىش جۇغالنمىسىنىڭ ھهر خىل بولۇشىغا ئهگىشىپ

. بىرىگه ۋارىسلىق قىلىپ كهلدى-بىر ,پۋه ھازىرقى زامان كىشلىك پهلسهپىسى شهكلىده ئىپادىلىنى

مهھدى ئاخىر زامان ياكى ئېيسانىڭ زېمىنغا  ئىمام, ئىنسانىيهتنىڭ كېلهچىكى مايتىرى بۇرھان

ئارىف   "ئۆزىنى تۇتۇپ"بهلكى ئۇنىڭ ئومۇميۈزلۈك  , مىڭ يىل پادىشاھ بولۇشىغا ئهمهس3قايتىپ 

توسقىلى بولمايدىغان " قىيامهت"ئۇنىڭسىز , يۈزلىنىشىگه موھتاج ئىجتىمائىي كامالهتكه, بولۇپ

 .خاالس ,ئاقىۋهت

 

پاراسهت ۋه ھهقىقىي - ئهقىل ياتالشقان, ياتالشقان ئىنسان ۋه ھهقىقىي ماھىيىتىگه قايتقان ئىنسان

يېڭى ئهسىرگه ئېلىپ بارىدىغان  مۇشۇ ئهسىرنىڭ, مانا بۇ, پاراسهت- ئهقىل) ئارىف(ئويغانغان 

يېزىلغان ،  يازما-20 .ئىلهامبهخىش كۈچىنى يوقاتقىنى يوق .بىرىنچى دهرىجىلىك مۇئهمماسى

 11:44 16-2-2005: ۋاقتى 

  ? ??  ? ????? ? 

 توغرىسىدا ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتى

 

 ئابدۇشۇكۈر مۇھهممهتئىمىن
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يهرلىك مىللهت ۋه , ۇقرايونىمىزدا توپلىشىپ ياشايدىغان غولل ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر ئاپتونوم

جۇڭگونىڭ بىر قاتار چوڭ , ئۇيغۇرالر پارچه ھالهتته. يۈرگۈزگۈچى مىللهت ئاپتونومىيه ھوقۇقى

 ,قىرغىزىستان, قازاقىستان, ئۇيغۇرالر جۇڭگودىن باشقا. خىزمهت ۋه تىجارهت قىلىدۇ شهھهرلىرىده

, ئهرهبىستان ،پاكىستان, )ايونىئاساسلىقى بايرام ئهلى ر(تۈركمهنىستان , تاجىكىستان, ئۆزبېكىستان

, كۆرۈنهرلىك نوپۇستا ئامېرىكا قاتارلىق دۆلهتلهرده, روسيه, گېرمانىيه, ئاۋسترالىيه, تۈركىيه

 .مۇئهييهن جامائهت تۈركۈمى شهكلىده ياشايدۇ

 

 مائارىپ- مهدهنىيهت, سېتىق-سودا, ھۈنهرۋهنچىلىك, باغۋهنچىلىك, ھازىر دېهقانچىلىق ئۇيغۇرالر

تهڭشىگۈچ قىلغان  ئۇالر ھازىر بازار ئىگىلىكىنى مهركهز ۋه.  كهسىپلهر بىلهن شۇغۇللىنىدۇقاتارلىق

ئۇيغۇرالر نۆۋهتته تارىخىي  .ھازىرقى زامان ئىقتىسادىي تۇرمۇشىغا بارغانسېرى ئۆزلهشمهكته

  .تهرهققىياتنىڭ يېڭى قاتلىمىنى ھاسىل قىلماقتا

 

جۇڭگو ۋه . تاپقان قهبىله ۋه خهلقلهردىن تهشكىلئۇيغۇرالر مهركىزىي ئاسىيا تىپىدىكى قهدىمكى 

ئۇالر مىالدىيدىن . ئىزدهندى چهتئهل ئالىملىرى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى توغرىسىدا كۆپ

منوسېنىك رايونلىرىدا ياشىغان -ئاندرونوۋ  يىل ئىلگىرى شىمالىي ئالتاي دالىسىدىكى3000-2000

ۇرالرنىڭ ئهڭ قهدىمكى ۋه ئاسىياچه �قلىرىنى ئۇيخهل ساك- سىكتاي, قهبىلىلىرى) ئارىيان(ئارى 

قهدىمكى جهسهتلهرنىڭ باش سۆڭهك . ئهجدادلىرى دهپ قاراشماقتا (ئاق تهنلىك(ئاق جىنىسلىق 

, كىيىنىش ۋه مۇزىكا, ساك ئهپسانه فولكلورى- سىكتاي-قهدىمكى ئارىيان ,قان تىپى, ئانالىزى

ئهينى . ه كۈچلۈك ئىسپات ھازىرالپ بهردىمهرىكىلىرى بۇ مۇھاكىمىگ-سهيله ,بايرام, ئۇسسۇل

دهپ " ئۇلۇغخور"بۇ كهڭ ماكاندا جۇڭگونىڭ رهسمىي يىلنامىلىرىدا " مهدهنىيىتى ئات"زاماندىكى 

 .ساك خهلقلىرىنىڭ زور يۇغۇرۇلۇشىنى مهيدانغا كهلتۈردى-سىكتاي- ئارىيان ئاتالغان

 5 ,6يىلالردىن تاكى 2000-      ساك قهبىلىلىرى مىالدىيدىن ئىلگىرىكى-سىكتاي- ئارىيان

ۋه چىلهن  ھىندىستان زېمىنى, ئىران ئېگىزلىكى, جهنۇب ۋه شهرققه يۆتكىلىپ, ئهسىرلهرگىچه غهرب

تارىم ساكلىرى ۋه  ,ساكلىرى-ھىندىستان ئارىيان, تاغلىرى ئهتراپىغا كېڭهيدى ۋه ئىرانى خهلقلهر

مىالدىيدىن ئىلگىرال ساكالرنىڭ  .هتتىتوخار قهبىلىلىرىنىڭ مىللهت تهركىپىگه سالماقلىق تهسىر كۆرس

تىپىدىكى ئاشىد قهبىلىلىرى ئاسنا ئۇرۇقىنى  (موڭغۇل ئىرقى(ئاسنا قهبىلىلىرى بىلهن موڭغۇللۇئىد 

تۈرۈكلهر - تۈركۈمى2-   ئاسىيا ئۇلۇغخورلىرىنىڭ نهتىجىده مهركىزىي. ئاساس قىلىپ قۇشۇلدى

تۈركىي , اك خهلقىنىڭ يىراق ئهۋالدىس-سىكتاي- ئارىيان ئۇيغۇرالر ئهنه شۇ. مهيدانغا چىقتى
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  .ھېساپلىنىدۇ تۈركۈمىنىڭ يېقىن ئهۋالدى

 

ۋه ئوردۇس ) كهڭ ساي(گهنسۇ  جۇڭگو يىلنامىلىرىده غهربىي جۇسۇاللىسى زامانىدىكى ھازىرقى

كېيىنچه بايقال كۆلى ئهتراپىدا ياشىغان  زهي قهبىلىلىرىنى-دى, ئوتلىقى ئهتراپىدا ياشىغان گۈيفاڭ

ئۇالر . بىۋاسته مهنبهلىرىدىن بىرى دهپ قارغۇچىالرمۇ بار خهلقىنى ئۇيغۇرالرنىڭ) نلهنده(دىڭلىڭ 

يېنسهيدىن يهتته سۇ , بايقالدىن يېنسهيگىچه, دىڭلىڭالرغا ئايرىپ دىڭلىڭالرنىڭ شهرقىي ۋه غهربي

 ,يېقىنقى يىلالردىن بۇيان دىڭلىڭالردىن باشقا. ساھىللىرىغىچه ياشىغان دهپ قارايدۇ ۋه سىر دهرياسى

 ئۇخۇ ۋه قوش قاڭقىل قهبىلىلىرىنى, كروران ئاھالىلىرى بولغان ئۇجيې, قهدىمكى تۇرپان

 .ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت مهنبهسى دېگهن قاراشالرمۇ مهيدانغا چىقتى

 

 تۈركىي خهلقلهر-ساك- سىكتاي-ئارىيان, مهركىزىي ئاسىيادىكى قهدىمكى مىللهت ئۇيغۇرالر

تىل ۋه  ,نىڭ جىسمانىي خۇسىيسىتى ۋه قان ئاالھىدىلىكىئۇالر. تۈركۈمىدىكى مهدهنىيهتلىك خهلق

ئاالھىدىلىكى  مىللىي ئېتنوگرافك تۇرمۇش ئادىتى ۋه تۇرمۇش, سهنئهت ئاالھىدىلىكى- ئهدهبىيات

مىللهت مهنبهسى ۋه , ماسىشتابىنى تارقىلىش, ئۇيغۇرالرنىڭ ناھايىتى يىراق تارىخىي قاتالملىرىنى

ئهجدادلىرىنىڭ بارلىق مۇنهۋۋهر فولكلورى ۋه  ,قتىدارىنىئۆزلهشتۈرۈش ئى, ھهرخىل تهركىبلهرنى

 .قىلىش ساالھىيىتىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ تۇرمۇش مهدهنىيىتىگه تولۇق ۋارىسلىق

 

يىپهك يولى , بوستان مهدهنىيىتى, كۆچۈش قىسمهتلىرى ئاتلىق, ئۇيغۇرالر ئوتالق مهدهنىيىتى

 .اشتىن كهچۈردىمهدهنىيهت باسقۇچلىرىنى ب كۆپخىل دىنىي, ئاالقىلىرى

 

سوغدىالرنى , توخار, كۆچكهن ۋه بۇ يهردىكى ساك ئورخۇن ۋادىسىدىن تارىم ۋادىسىغىچه

يهنىال ئورخۇن ئۇيغۇرلىرى بىلهن تارىم ۋادىسدىكى  ,ئۆزلهشتۈرۈپ مهيدانغان كهلگهن دېگهنده

, ىنهزهرتارىخىي قاتالمدا قانداق تىلدا سۆزلهشكهنلىكىدىن قهتئ ئورخۇن سوغدىالرنىڭ قايسى, ساك

ئاسىيا ئۇلۇغ خورلىرى بولغان ئارىيان تۈركىمى ۋه تۈركىي تۈركۈمىگه بولغان  ئورتاق ھالدا مهركىزىي

 ئات"بۇ خهلقلهر كۆچمه چارۋىچىلىق ۋه . يىلتىزداشلىقىنى ئالدىنقى شهرت قىلىش كېرهك تېرهن

, ۋادىلىرىغا الىرىمۇھىمى تارىم ۋه سىر دهري-تۈپهيلىدىن مهركىزىي ئاسيا رايۇنىغا" مهدهنىيتى

) ئاخمانى(ئىران  ئۇالر جۇڭگو ۋه. بايقال ۋه موڭغۇل ئوتالقلىرىغا كهڭ تارقىلىپ ياشىدى

قىلغان ھون ۋه ساك ئهنئهنلىرىگه  ئىمپېرىيىلىرىگه يېقىن جايالردا ھاكىمىيهت مهركهزلىرىنى بهرپا

ربكه كۆچكهندىن ئۇيغۇرالر غه, يىمىرلىپ ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقى. دېيهرلىك ۋارىسلىق قىلدى

ئادىزالر , ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇرغاندىن باشقا كېيىنمۇ خان ئۇرۇقى بولغان ياغالقارالر گهنجۇ
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سىر دهرياسى ۋادىسىغا - سۇياب, قهشقهر, كۈسهن, قوچۇ باشچىلىقىدىكى باشقا ئۇيغۇر قهبىلىلىرى

كىمىيهتلىرىنى بهرپا كۈسهن ئۇيغۇر خانلىقى ۋه قاراخانىيالر ھا ,يۆتكىلىپ ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى

قالقالۇخانى داۋاملىق گهنجۇ ياغالقار ئۇيغۇر خانلىقى بىلهن قۇدىلىق مۇنا  خوتهن ياغالقار. قىلدى

 خوتهن ياغالقارلىرىنىڭ قهبىلىۋى يېقىنلىقىدىن دېرهك, ئورخۇن ۋه گهنجۇ, بۇ. ساقلىدى سىۋىتىنى

 .بېرىدۇ

 

قهھرىمان پادىشاھى دهپ  ىياپنى ئۆزىنىڭبۇ خۇددى ئۇيغۇرالر قهدىمكى سهمهرقهند ھاكىمى ئاپراس

 .ئهھۋال ئىزچىل ھۆرمهتلهپ كهلگىنىگه ئوخشاش

 

بۇ , بىرىنچىدىن. نامهلۇم قاچان كېلىپ چىققانلىقى) مىللهت نامى(ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنونىمى 

ئېتنىك تۈركۈمىنىڭ مهيدانغا كهلگهن  ئېتنونىمنىڭ پهيدا بولغان ۋاقتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ دهسلهپكى

ئۇيغۇر دهپ ئاتالغان قهبىله دهسلهپ ياغالقار , ئىككىنچىدىن . قىلىپ بېكىتىۋالغلى بولمايدۇۋاقتى

بۇ خاسىيهتلىك نام پۈتۈن , ئىتتىپاقىغا قاتناشقان بىر قهبىلىنىڭ نامى بۇلۇپ باشچىلىغىدىكى ئۇيغۇر

ئۇيغۇر   ئورخۇن,ئىتتىپاقى ۋه ئورخۈن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئورتاق نامى قىلىپ قوبۇل قىلىنغان ئۇيغۇر

سهلتهنهت ناملىرىغا  كۈسهن خانلىقلىرى ئۆز, ئىدىقۇت, خانلىقى يېمىرىلگهندىن كېيىنمۇ گهنجۇ

ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز نامىنى ياغالقار ياكى   سېرىق-ھازىرقى يۈگۇ. ئۇيغۇر ناملىرىنى قۇشۇپ ئىشلهتكهن

 .نامىدا ئىشلهتتى بهلكى ئۇيغۇر, باشقا قهبىله نامىدا ئهمهس

 

  .مهنىده ئىزاھالنماقتا "ئۇيۇشماق, ئۇيۇشۇش"ئىبارىسى ئومۇمى مهنىده " ئۇيغۇر "

 

نامىنى قوللىنىشى ۋه سىياسى ھاكىمىيهت  ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر    

شهكىللهندى ۋه ئۇيغۇر ھاياتىنىڭ ھهرقايسى تارىخىي  ئورنىتىشىدىن خېلى بۇرۇنال تهدرىجىي

تۇرمۇش مهدهنىيىتى ئىزچىللىقى بىلهن تارىخىي قاتالملىقى زهنجىر  , راۋاجلىنىپقاتالملىرىدا داۋاملىق

, بىز ھازىرقى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتگه نهزهر سالساق. قىلدى ھالقىسىنى ھاسىل

 مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك تۇرمۇش مهدهنىيىتىگه ئىگه ئېتنىك مىللهت ئىكهنلىكىنى ئۇيغۇرالرنىڭ

 .جهزىملهشتۈرىمىز

 

شائىره ۋه , تۈركهن خاتۈندهك ئايالالر ھاكىمىيهتكه قاتناشقان, ئۇيغۇر تارىخىدا جهڭگىۋار ئايالالر

بالىالر مهبۇدىسى ئوماي ئانىغا - بىلهن ئانا تۇغۇت مۇناسىۋىتى. مائارىپچىالر خېلى كۆپ بولغان

بۆشۈك , سىمىئات قۇيۇش مۇرا، بالىنىڭ قىرىق سۈيى, سېغىنىش (ئىسالمىيهتتىن كېيىن بۈۋى پاتىمىگه(
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پهرزهنتلىرىنى , ياشقا توشقاندا خهتنه قىلدۇرۇپ مۇراسىم ئۆتكۈزۈش ئوغۇل باال يهتته, تويى

 .ھۈنهرگه بېرىش ئادهتلىرى ئىزچىل ساقلىنىپ كهلدى مهكتهپكه ياكى

 

نىكاھ , توي ئالدىدىكى مهسلىههت چايلىرى, مۇناسىۋىتى بىلهن چاي ئىچكۈزۈش ئۇيغۇرالردا نىكاھ

چىلالقلىرى  قۇدىالر, قىزالر ئولتۇرۇشى- يىگىت, توي مۇراسىمى, گىتنىڭ رازىلىقىنى ئېلىشيى-قىز ئوقۇپ

مهدهنىيهتلهر تهسىرىده  ئۇيغۇرالردا دهپنه مۇراسىمى ھهرقايسى دىنىي. ئىزچىل ساقلىنىپ كهلدى

ئاق بهلۋاغ , ھازىدارالر ئاق رومال سېلىپ ,ئهمما مېيىتنى پاكىزه يۈيۈپ كېپهنلهش, ھهرخل بولسىمۇ

جىنازىنى ئالمىشىپ تالىشىپ كۈتۈرۈپ , چۈشۈرۈش مېيتنىڭ نامىزىنى, زاره قىلىش-اغالپ يىغاب

ئىچ , تهرهپكه قىلىپ ياتقۇزۇش) غهرب(مېيتىنىڭ يۈزىنى قىبله  لهھهتته, قهبرىستانلىققا ئېلىپ بېرىش

قهبره بېشىدا مېيتنىڭ , تاش گورنى تۇپا بىلهن كۆمۈش, بىلهن ئېتىپ گورنىڭ ئاغزىنى كېسهك

 يىل, قىرىق, مېيتنىڭ يهتته, گۈمبهز ئورنىتىش-قهبره تېشى, گۇۋاھلىق بېرىش ئىجابىي تهرپىگه

 ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ. نهزىرلىرىنى ئۆتكۈزۈش ئادهتلىرى بىردهك ئىزچىل بۇلۇپ كهلدى

گۆرگه  مېيتنى تاش, ساندۇققا سېلىپ يهرلىككه قۇيۇش) ساپال(ئهجدادلىرى مېيت سۆڭكىنى كاھىش 

تۇپراق ۋه قۇم تۆكۈپ  ئۈستىگه قىزىل, مېيتنى ئاستىغا ياغاچ شادا قويۇلغان گۆرگه ياتقۇزۇپ, كۈمۈش

 .قولالندى شام گۆرگه قويۇش قاتارلىق دهپنه قىلىش ئۇسۇللىرىنىمۇ, كۆمۈش

 

. بويچه ئۆتكۈزۈلۈپ كهلدى قائىدىلىرى) كالېندار(ئايهملهر قهدىمكى تهقۋىم -ئۇيغۇرالردا ھېيت

نورۇز بايرىمىدىن - ئايهملىرى باھار "سۇ مۈلهك", "كۆك مهشرىپى", بايرىمى) نورۇز" (نهۋرۇز"

زامانالردىن بېرى ئۇيغۇر ۋه ئۇنىڭغا قېرىنداش  بۇ بايرام يىراق قهدىمكى, ئىبارهت بولۇپ

قوغۇن ", "قىزىل كۈل سهيلىسى"ئۇيغۇرالر يهنه . كهلدى مىللهتلهرنىڭ يېڭى يىل بايرىمى بولۇپ

بۇددىزم مهزگىلىده بهش يىلدا بىر قېتىم . بايرامالرنى ئۆتكۈزىدۇ كۈزلۈك- قاتارلىق يازلىق" سهيلىسى

قۇربان , ئىسالمىيهتتىن كېيىن. مۇراسىملىرى بولغان ئىدى" يۆتكهش) بۇت(بۇرھان " ئۆتكۈزۈلىدىغان

 ايرىمى بىلهن قۇشۇلۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسلىق بايراملىرىروزا ھېيت ئايهملىرى نورۇز ب ,ھېيت

  .بولۇپ قالدى

 

ئىگىلىكى ھهر بىر چوڭ ئائىلىنىڭ تۇرمۇش  قورۇ) يېزىالردا ھېلىمۇ بار(ئۇيغۇرالردا يېقىنقى يىلالرغىچه 

, قورشالغان ھهرقايسى بوستانلىقالر قويۇق دهرهخلهر چۆللۈكلهر بىلهن. ھۈجهيرىسى بولۇپ كهلدى

بهلكى ھهرقايسى قورۇالرمۇ , ئاھالىلهر بىلهن قاپلىنىپ قالماستىن ئۆم ئولتۇراقالشقان, الرئېقىن سۇ

 ,پېشايۋان, ئۇيغۇر قورۇلىرى نهقىشلىك دهرۋازه, باراڭلىرى بىلهن قاپلىنىدۇ ئۆزۈم, مېۋىلىك باغ

لخانا قورۇالر با بهزى. قازناقالر بىلهن بىر يۈرۈش قىلىنىدۇ, قىزالر ئۆيلىرى- ئوغۇل, ساراي- ئايۋان
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. بىلهن جۇپ قىلىپ يېپىلىدۇ كۆپىنىچه ئۆيلهر گهجلهنگهن ۋاسا. ئۆيلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 .بېزىلىدۇ تهكچه ۋه مورىالر بىلهن, ) مهرهپ(ھهرخىل نهقهشلىك مېهراب 

 

, قهدىمكى مۇراسىمالر ئۇالر, مۇزىكىغا ئهزهلدىن ھېرىسمهن مىللهت, ئۇسسۇل- ئۇيغۇرالر ناخشا

. شهكىللهندۈردى سهنهملهرنى-مهشرهپ-  ئاساسىدا يهرلىك خهلق مۇقاممهشرهپلهر-مىلىس

, ئهقىل مهكتىپى-ئهخالق ,مهشرهپلهر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهنئهنىۋى ئېتنوگرافىيه مهكتىپى-مىلىس

ئون ئىككى "مۇزىكسى  شۇ ئاساستا ئۇيغۇر كىالسسىك. ئۇسسۇل مهكتىپى بولۇپ كهلدى-ناخشا

 .شهكىللهندى" مۇقام

 

ئهڭ يىراق شامانىزم ئهپسانىلىرىدىن . ئهدهبىياتىغا باي خهلق ئېغىز-لق فولكلورىئۇيغۇرالر خه

ئهجداد سېغىنىش , قهدىمكى قهھرىمانلىق رىۋايهتلىرى, ھىكايهتلىرىگىچه بۇددىزم دهۋرى

چىستانى ئىلىك ", "ئاپراسىياپ رىۋايىتى", "ئوغۇز نامه", "بۆره ھېكايىسى", بولغان رىۋايهتلىرى

تارىخىي  قاتارلىقالر بىلهن مىڭلىغان" سهنهم-غېرىب", "تۇمارس", "دهده قورقۇت", "رىۋايىتى بهك

ئۇيغۇرالر خهلق . سالدى لهتىپه ۋه ئهقلىيه سۆزلهر ئۇيغۇر خهلق ئهدهبىياتىنىڭ ئۇلىنى, قۇشاقالر

ئۇنىڭ ئهڭ . دۇردانلىرىنى ياراتتى ئهدهبىياتى ئاساسىدا يازما ئهدهبىيات ۋه كىالسسىك ئهدهبىيات

ئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىياتى ئۇيغۇرالردىكى  .تىن ئىبارهت" قۇتادغۇ بىلىك"ك سهمهرىسى بۈيۈ

ئۇيغۇر , ھوقۇقىي كۆز قاراشالرنى شېئىرىي تۈسته ئىپادىلهپ ,تارىخىي, ئهخالقىي, دىنىي, پهلسهپىۋى

 .رهڭدار خهزىنىسنى ھاسىل قىلدى, تارىخىنىڭ باي روھىيهت تارىخى ۋه تهپهككۈر

 

ئهجدادلىرى قهدىمكى زامانالردىن باشالپ تهسۋىرىي سهنئهت ھېرىسمهنلىرى  الرنىڭئۇيغۇرالر ۋه ئۇ

 لهرنى) ئابىده(بالبالالر ۋه تاش پۈتۈك , قىياالرغا تۇرمۇش ئوبرازلىرىنى چىكىپ ئۇالر. ئىدى

تىن  (قاشتېشى(قاش , كاھىش, زىننهتلهرنى ياساپ- كۈمۈشلهردىن زىبۇ- مىس, ئالتۇن, ئورنىتىپ

تام  ,ھهيكهلتىراشلىق, تاشكېمىر سهنئىتى بىناكارلىق, ملىرىنى ياساپگۈزهل تۇرمۇش بۇيۇ

ئالدىنقى سهۋىيهگه  مېتال ۋه توقۇلمىالرغا رهسىم ئىشلهشته, تاختا سىزما, ياغاچ ئويما, رهسساملىقى

ۋه مانى دىنىغا ئائىت  بۇددا, )ئاتهشپهرهستىلىك(شىنجاڭدىن تېپىلغان زورو ئاستېر . يهتتى

 .تهتقىقاتچىلىرىنى مهپتۈن قىلماقتا يادىكارلىقلىرىنىڭ قالدۇقلىرى ھېلىمۇ جاھانتهسۋىرىي سهنئهت 

 

مهدهنىيىتىده مهركىزىي ئاسىيا خهلقلىرى ئارىسىدا ئالدىنقى  ئۇيغۇرالر قهدىمدىن تارتىپ تاماق

مهدهنىيىتى بىر مىللهتنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتىنىڭ يىراق تارىخىي قاتالملىرى  تاماق. شۆھرهتكه ئىگه

 ئۈزۈپ تاشالپ: قايسى بىر تهتقىقاتچى. ئۇنىڭ ئېرىشكهن كامالهت دهرىجىسىنى كۆرسىتىدۇ ىلهنب
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ئارىسىدا  (لهغمهن(ياكى پىچاقتا كېسىپ ئېتىلىدىغان سۇيۇقئاش بىلهن ئىنچىكه سوزۇلغان ئهشمه 

, ائامالرھازىرلىنىدىغان ھهرخىل ت تونۇردا. دهپ توغرا ئېيتقان ئىدى, بىر مىڭ يىللىق مۇسۇپه ياتىدۇ

ئۇيغۇر تائاملىرىغا ئاپرىن ئېيتمايدىغان كىشى  پېتىر مانتا ۋه ئهۇراببا قاتارلىق, ھېسىپ, ئۆپكه

ئىشلهپ چىقارغان ھهرخىل مهيزاب ۋه ھاراقالر ھهتتا تاڭ  قوچۇ ئۇيغۇرلىرى. بولمىسا كېرهك

غا جايالشقان ئۇيغۇر تائاملىرى يىپهك يولى ئوتتۇرا بهلۋېغى. قالدۇرغانىدى تهيزۈڭنىمۇ ھهيران

 ئۆز, ئۇيغۇر تائاملىرى. خهلقىنىڭ پىداكارانه مېهماندوستلۇق ئهنئهنىسىگه ھهسسه قوشتى ئۇيغۇر

خهلقىلىرىنىڭ  غهرب-نۆۋىتىده ئوزۇقلۇق ۋه تېبابهت قائىدىلىرىگه ئۇيغۇن بولۇش بىلهن يهنه شهرق

 .ئورتاق ئىشتىها تهلىپىگه ئۇيغۇن بولدى

 

, بىز بازىرىق. تى يىراق تارىخىي ئىزچىللىققا ئىگه بولۇپ كهلدىمهدهنىيى ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىنىش

 قهدىمكى قۇمۇل قارا دۆۋه قاتارلىق قهبرىستانلىقالر بىلهن, كونا كروران, ئهسكى قهلئه ,قاراسۇق

ئهسىرنىڭ  ئۆتكهن, بۇددا تاشكېمىرلىرىدىكى تام رهسىملىرى,  ساك سىزما يادىكارلىقلىرى- سىكتاي

ئۇيغۇر كىشىلىرىنىڭ  رنىڭ باشلىرىدا چهت ئهل ئېتنوگرافلىرى سۈرهتكه ئالغانئاخىرى ۋه مۇشۇ ئهسى

جهڭ ئېهتىياجىغا اليىق , يۈرۈش ئاتلىق, كىيىنىشلىرىدىن ئۇيغۇر كىيىم مهدهنىيىتىنىڭ تۇرمۇش

) زىننهت ۋازلىق(ھهتتا ماننىرىزملىق , ئاالمهتلىرىگه يهنه غايهت زور ئېستېتىك, بولۇشتىن تاشقىرى

, بۇ ھال مىالدىدىن ئىلگىرىكى جاۋلىن ۋاڭنىڭ. بولغانلىقىنى بايقايمىز كلىرىگه ئىگهئاالھىدىلى

 ئوتتۇرا تاڭ زامانىنىڭ, شىمالىي سۇاللىلهرنىڭ, بېشىدىكى شهرقىي خهن سۇاللىسىنىڭ مىالدىنىڭ

مىنىش ۋه  ئاتقا, زىننهت-زىبۇ, ئۇيغۇرچه كىينىش. قىزىقىش دولقۇنىنى شهكىللهندۈردى  "خۇركىيمى"

 .ئىلهام بهردى ھهتتا مهي مهدهنىيىتى نۇرغۇن شائېرالرنىڭ شېئىرىي مىسرالىرىغا,  ئۇسسۇل-ساز

 

. كۆرۈنهرلىك سالماقنى ئىگىلهيدۇ تىجارىتى-ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مهدهنىيىتىده ئۇيغۇر سادا

تۆگىلىك جاھانكهشتىلك ئهنئهنىسنى -ئاتلىق سىكتايالرنىڭ  ئۇيغۇرالر ئهڭ يىراق ئهجدادلىرىدىن

يىپهك يولى سادا تىجارىتىده ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك , سودىسى ئۇالر قاشتېشى ۋه ئالتۇن. هشتۈردىئۆزل

مهشهۇر سۇدا ئاھالىسى دهپ ئاتالغان . ئارىسىدىكى سودىنى تىزگىنلىدى ۋىزانتىيه, بىلهن ئىران

نىڭ ئىران سودىگهرلىرىنى سۇندۇردى ۋه سۇڭ سۇاللىسى, مىللىي تهركىبىگه سىڭدۈرۈپ سوغدىالرنى ئۆز

. كۆرسهتتى ئۇيغۇر سودا سارىيى قۇرۇشقا ئىقتىسادىي جهھهتتىن بېسىم, ۋازارىتىنى بىكار قىلىپ سودا

مال سېتىش ۋه  ئۆز زېمىنىدا, مهيخانا ئېچىپ, ئۇيغۇر سودىگهرلىرى ياسىداق سودا دۇكانلىرى

يېنىك ۋه , پرايون ھالقى ,دۆلهت, الردىن پهرقلىق ھالدا  "ھهتتار"يهرمهنكه بىلهن شۇغۇلالنغۇچى 

سودا كارۋانلىرى تۈزدى ۋه  قىممهت باھالىق بۇيۇمالرنى ئېلىپ يۈرۈيدىغان خهلقئارالىق

 .ياراتتى رايونالر ئېتراپ قىلىدىغان ئالتۇن ئاقچا بىرلىكىنى-دۆلهت
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ئوقيانى ئات ئۈستىده ئارقىغا ئېتىپ  .ئۇيغۇر تۇرمۇش مهدهنىيىتىده تهنتهربىيه مۇھىم ئۇرۇن تۇتىدۇ

, ئوغالق تارتىشىش, )چهۋگهن توپ) ئات توپ, ئات ئويۇنى, چېلىشىش, هككۈزۈشنىشانغا ت

, گاگا توقماق, شاھماتۋازلىق, ساقا ئويناش ,مولالقچىلىق, سېهىگهرلىك, دارۋازلىق, ساغاردى ئويناش

ماھارهت , ئويۇنلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىراده چېنىقتۇرۇش لهگلهك ئۇچۇرۇش ۋه نۇرغۇنلىغان بالىالر

 .مهدهنىيىتى سىستېمىسىنى شهكىللهندۈردى تىپىدىكى تهنتهربىيهيېتىلدۈرۈش 

 

. شهرتلىرى مۇكهممهل ئېتنولوگىيلىك مىللهت ئىكهنلىكى شۈبهىسىزدۇر ئۇيغۇرالرنىڭ بىر پۈتۈن ھهممه

ئۇيغۇرالر . ۋه تۇرمۇش مهدهنىيىتى بۇ ھۆكۈمنى ھهر تهرهپلىمه ئىسپاتاليدۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى

ۇئيغۇر     >        مۇھهممهتئىمىننىڭ.ت ۋه سىياسىي مىللهت كاتېگائئىجتىمائىي مىلله تېخى

                 < .روھىيىتى تهتقىقاتى

 .سارتېكىن ئېزىز ائتاۋۇلال

ەئمما ۇئنىڭ ،يولى توال  ئىنساننىىڭ ھاياتىنى يىرگىنىشلىك ھالهتكه چۇشۇرۇپ قويۇشنىڭ        

، شهخسىيىتىگه چوقۇنۇش   ۆئز،وئيالش ئىنساننى پهقهت ۆئزىنىال- ئىچىده ەئڭ ەئشهددىيسى 

قىلىش ۋه ۆئزنىڭ سىرلىق ھاياتىنى قورساقىنىڭ  ۆئزىدهمهننىيىۋهتنىڭ ھهرقانداق دولقۇنىنى بهرپا

شۇنداقال بۇنىڭغا . ۆئتكۇزۇش دهرىجىسىگه چۇشۇرۇپ قويۇش غېمىده يۇرۇش ھهمده ۋاقىتنى بىكارغا

 .ئىبارهت مهجبورى كۆندۇرۇشتىن

شې- سالىتكوۋ.ئى.م                                                                                    

 دىرن

تويۇنۇشى ائلدى بىىلهن ۆئز روھىيهت  ئىنسانىيهت مهنىۋى كامالىتىنىڭ       

ائشكارلىنىپ مهنىۋىيىتى ۈئچۈن   ئىقتىدارالرنىڭ ۆئزىدىقى يۇشۇرۇن،يېڭىلىنىشى  قۇرۇلمىسىنىڭ

ئىنساننىڭ روھىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ قانداق بولۇشى تهقدىرىنىڭ  ،ۇتهلهپ قىلىد  خىزمهت قىلشىنى

ھهرقانداق مىللهت ۆئز خهلقىنىڭ روھىيىتىنى ،مۇناسىۋهتلىك بولغاچقا  قانداق بولۇشى بىلهن زىچ

روھىنى ۇئرغۇتۇش رىقابهت  ائلغا ىئنتىلىش،ئىستهكلهرگه تولدۇرۇش - ائرزۇ گۈزهل،ساپالشتۇرۇش 

ائبدۇشۇكۇر ،  يۇزلهندۇرۇشكه كۆپرهك ەئھمىيهت بېرىدۇ تهرهققىياتقا، ئېڭىنى كۇچهيتىش

دائىر تهتقىقاتىنى ەئڭ بۇرۇن باشلىغان ۋه   ۇئيغۇرالرنىڭ روھىيهت قۇرۇلمىسىغا مۇھهممهتئىمىن

 خېلى  ۇئنىڭ بۇ جهھهتتهكى ەئمگىكى،پهللگه كۆتۇرۇپ ۆئزگىچه ۇئسلۇپ ياراتقان بولۇپ  يۇكسهك

تاشالش  روھىيىتىدىكى نۇقسانالرنى بايقاش ۋه ئېچىپۇئ ۆئز خهلقىنىڭ .يۇقىرى سالماقنى ئېگىلهيدۇ

راۋاجلىنىشىدىكى بىر مۇھىم   مهدهنىيهت مىللى>>  جهھهتته كۆپلىگهن ئىزدىنىشلهرنى ئېلىپ بېرىپ

 ەئنەئنىۋى ائڭ ۋه زامانىۋى ائڭ>>،<<وئن چوڭ كاساپىتى ھهسهتخورلىقنىڭ>>،<< قانۇنىيهت
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ئېقتىدار  ياشالر ۋه>>،<< تىنىڭ ئېهتىياجىمىللهتلهرتهرهقىيا-تارىخ ھهققىده وئيلۇنۇش >>،<<

ھهشهمهتخورلۇق ۋه >>،<<وئيغۇنۇش وئخشىمايدىغا ن ئىككى خىل مىىللى >> ،쏐< قىممىتى

ۋه   كىالستىك مهدهنىيهت<<ماائرىپ ۋه نهزهرىيىۋى تهپهككۇر مىللى>><<قۇرۇق شۆھرهت

 >> <<ياتالشقان ئىنسسان ۋه ياتالشقان ەئقىل پاراسهت >><<تهپهككۇر نهزهرىيىۋى

ھهمدهملىگى ۋه يۇرتۇۋازلىق  مىللهتنىڭ بىرلىك>><<ھهسهتىخۇرلۇق ھهققىده ھهسرهتلىك خىيالالر

ھازىرقى >><<گۇللهندۇرۇشنىڭ مۇقهددىمىسى مىللهتنى  روھنى ساغالمالشتۇرۇش>>، <<يهملىكى

 مىللهتلهرنىڭ ۆئزۆئزىنى بىلىشى ۋه >><<پاجئىهلىك زىدىيهت جاھان مهدهنىيهت تۇزۇلمىسىدىكى

تىق >> << كهلگۇسى مۇشۇ يهردىن باشلىنىدۇ >><<مهدهنىيهت ۈئچ بۇرجكى  ىيالىستىكسوتس

سهھىپه ۋه تۆگه قۇش  يىپهك يولىدىكى يېڭى>> قۇدىرىتى تىل پهزىلىيىتى بىلهن

 >><<سهھهردىكى وئيغۇنۇش زامانىۋى ائڭ،ەئنەئنىۋى ائڭ گۇگۇمدىكى ۇئيقۇ >><<روھى

ېئالن قىلىپ بۇ جهھهتتىكى بوشلۇققا .رلىق ماقالىلىرىنى قاتا...............<< روھىيهت ۋه مهدهنىيهت

 ۇئ ۆئزخهلقىنىڭ روھىىيهت قۇرۇلمىسى ۈئستىدىكى ئىزدىنىشلىرىده ھهققىده توختۇلۇپ. سالدى ۇئل

 ۇئنىڭ ماكان سهتهىده تۇرغان،ۆئز خهلقىمىنى سۈيىمهن،مهن ۇئيغۇرمهن>>.مۇنداق دهيدۇ

مهدهنىيهت  ھهتتا كهلگۇسى يىلالرغىچه ۇئنڭ،قىياپىتىنى كۇرۇش ۇئچۇن قهدىم زاماندىن ھازىرغىچه 

بايقىۋىلىشى ۇئچۇن  مهن بۇنى باشقىالرنىڭ.مۇھاكىلىمىلهر يۇرگۇزدۇم.تارىخىنى تهتقىق قىلدىم 

سۇبىكتىمىنى خهلقىىمنىڭ ماكان  سۆز،دهك  <ائشىقىنىڭ تهڭرى بىلهن قوشۇلۇشى> بهلكى،ەئمهس 

دهرىد ۋه .ۇئچۇن ئىزدهندىم.شتۇرۇش ۇئبىكىتال زامان قاپالپ تۇرغان ھهقىقى قىياپىتى ائرقىلىق

بۇ ماڭا بوئېزىيه ھۇزۇرى ! فونتان بۇلۇپ چىققان  ھاالۋهتلىرىم ەئنه شۇ ۆئزلۇك ائڭ بۇلىقىدىن

ەئلۋهتته خهلقىمىىڭ ائلىيجاناپ خىسلهت ۋه .ەئززىتى بولدى  ھهيكهلتاراشلىق زوقى ۋه مۇزىكا

ردك ائسمانغا تهلپىكىمنى ئېتىپ خۇددى ائق دىل سهبىيله.سۇيىنىمهن  مۇۋهپپىقىيهت ھېكمهتلىرىدىن

نمه چاره خهلقىم ۆئزنى چىرمىۋالغان ئىللهتلهردىن خالىي . كېلىدۇ سهكرگۇم ۋاقىرىغۇم

ئىبادهتخانىسى ائلدىدا بهھهيۋهت يىالن وئراپ ائلغان مۇيسىپىت  ۇئخۇددى ائفىنا.ەئمهس

ى تهرىپىدىن ۇئز ئىللهتلىر  وئخشاش  تهرىپى تاش بېلىققا ائيالنغان قىزغا راكۇكۇنغا ۋه ياكى ائياغ

 گادايلىق ۋه،مېنىڭچه يىپهك يولى خاراپالشقانلىق بېكىنمه ئىگلىك   .ناتوغرىدۇر بهلكى.ماتالغان 

وئڭۇشسىزلىق ، نادانلىق تۇپهيلى ھاسىل بولشان مهنىۋى ئىللهت خهلقىمىزدىكى بۇتكۇل ائجىزىلىق

ھاسىل  ىخى چۆكمهكېلىشمهسلىكنىڭ يىلتىزىدىن ئىبارهتورىيىسىگه كۈتۈرۈلگهن ئهمهس قېلىن تار

ساھىبجامال  يىتهكچىم قهلهمكهش ۇئستازىم.ائنام -ۇئنىڭ ھهتتا ائتا،سېنىڭ ،قىلغان منىڭ 

تهك ۆئمىلهپ <قۇرۇت مايلق> دىلبىرىمنىڭ روھىيىتىدىن ۇئالرنىڭ وئماق پهرزهنتىنىڭ روھىيىتىگه

مهن >> ..؟ۋاپاسىزلىق ەئمهسمۇ تۇرغان بۇ ئىللهتنى كورمهسلىك ماھىيهتته ۆئز خهلقىگه قىلىنغان

مىللهتكه كوپرهك كوڭۇل بۇلىشىنى  تارىخچىلىرىمىزنىڭ ۆئلگهن جهسهتلهردىن كوره تىرىك
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كوره رىئىال تۇرمۇشقا قىزغىن خهيرىخاھلىق  ماائرىپچىلىرىمىزنىڭ كىتاپ ۋه خېمىك ائنالىزلىرىدىن،

 - ن ەئسىرەئنزارچىلىرىمىزنىڭ كۇندىلىك ۋهقهلىلىرى چاتمىىىغا يۇشۇرۇنغا، يازغۇچى شائىر،قىلىشىنى 

 چىنىلىق قاتلىمىغا چوكىشىنى ۇئالرنىڭ سۇ ۇئستىده لهيلهپ يۇرگهن پاراخۇتالر بۇلىشىدىن ەئسىرلىك

بېيىۋاقتان ، كوره سۇ ائستى كېمىلىرىدهك زىمىن باغلىرى ۇئستىده مۇتهپپهككۇرانه پىكىر يۇرگۇزىشىنى

 كىشىلىرىمىزنىڭ قولىغا كىرگۇزگىنى پاخال

پايدا زىيان مىزانى   ۇپ قالما سلىقىنىجهۋھىرات بول قولدىن بېرىپ قوغىنى

نېفىت ھهققىده ئىپتىخارلىق پىكىر ،پوالت ،دان ،رهھبهرلىكنىڭ ائشلىق  ھهردهرىجىلىك،قىلمىشلىرىنى

قهلبى ۋه قېنى ۇئستىده تهخىرسىز ،سۇڭهك قوۋرىغىسى ،  بىلله مىللهنىڭ ۇئرۇقى يۇرگۇزشى بىلهن

 نوتا گۇ ل گىياھالرنىڭ ۇئز ۆئزىنىڭ  غان ياشئىللهت پاتقىقىغا چۇشۇپ قال.قىلىشىنى  تهپهككۇر

 . مىللهت كېلهچىكىنى نهزهرده تۇتۇپ ۆئزىنى ائپهتتىن قۇتۇلدۇرىشىنى ۇئمۇد قىلىمهن،تونۇپ 

مهدهنىيهت  يىپهك يولى خاراپلىشىشىتىن ئىلگىرىكى دهۋىرلهرده ۇئزلىرىنىڭ كوپلىگهن        

مهدهنىيهتلىك خهلىق   تارىتقان قهدىمىئىختىرالىرى ائرقىلىق پۇتكۇل دۇنيا ەئھلىنىڭ دېققىتىنى

 خهلىقلىرىنىڭكىگه وئخشىمايدىغان ەئل.ۇئيغۇرالر تارىختا ۇئزۇن سهلتهنهت سۇرۇپ باشقا -

بىز ەئجداتلىرىمىزنىڭ >> ەئپسۇس، كهلتۇرگهنىدى نى ۋۇجۇتقا< ۆئزگىچه ۇئيغۇر مهدهنىيىتى>

اتقان ۋى ەئزىز دىيارىمىز شۆھرىتىنى ئېپاردهك تار،الچىن قىلىپ  پهرۋازىنى،جهسۇرلىقىنى ائرىسالن 

قهدىمىكى يىپهك يولىنى قۇم   مارجانلىق دهريادهك نهچچه مىڭ يىل ائققان باغرىدا خۇددى ۈئنچه

نىمىدىن ائيرىلىپ نىمىگه دۇچ كهلگهنلىكلىرىمىزنى ،تهكتىگه كومۇپ قويۇپ  بارخانلىرى

 ياتلىىششمۇشۇنداق تېڭىرقاش ەئسلىدىن  << مانا بهش ەئسىرنى ۆئتكۇزىۋهتتۇق ائڭقىرالماي

كۇلپهتلهركهلگهن  سهۋهپلىك بېشىمىزغه نۇرغۇن  ۋارىسلىق قىلىشقا تازا ەئھمىيهت بهرمهسلىكىمىز،

ياتلىشىشىقا قاراپ  ەئمما بىز بۇ ھهقته ئىنچىكلىك ەئتراپلق وئيالنماي روھىيىتىمىز  بولسىمۇ

دۇشۇكۇر ائب.كوپىيىشكه يۈزلهندى روھىيىتمىزدىكى ناچار ئىللهتلهر كۇندىن كۇنگه  يۇزلهندۇق

قولغا كهلتۇرۇپ ۇئيغۇرالرنىڭ روھىيهت  مۇھهممهتئىمىن بۇ ھهقتكى تهتقىقاتتازور نهتىجلهرنى

 ،.توۋهندىكى تهرهپلهرگه يىغىنچاقلىدى قۇرۇلمىسىداساقلىنىۋاتقان ئىلللهتلىرىنى

 ياغاچ ائياغ قاداپ گهۋده>>.كىتاۋىدىكى <<ھېكمهت يىپهك يولدىكى توققۇز>>.            

 .دىگهن يهرگچىه قارالسۇن << ھېلىگهرلىك >><< ھايۋانى ھهۋهسخورلۇق>><<كورسۇتۇش

 < .تهتقىقاتى ۇئيغۇر روھىيىتى > مۇھهممهتئىمىننىڭ.ائ

  ? ??  ? ????? ? 
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مۇھهممهتئىمىننىڭ ۇئيغۇرالرنىڭ روھىيهت قۇرۇلمىسىغا دائىىر تهتقىقاتى يوقىرىقىدهك  ائبدۇشۇكۇر

قانچه  تۆۋهنده بىز ەئمدى تىپىك قىلىپ بىر،ىئچىگه ائلغان بولۇپ .مهزمۇنالرنى ۆئز  تهرهپلىمه كۆپ

 .ۆئتىمىز  تۈر ھهققىده توختۇلۇپ

 ھهسهتخورلۇق     .1              

يوقىرى  كىمكى ۆئز ۋهتهنداشلىرى نهزىرىده؟بۇ دۇنيادا كىم ھهسهتخورالردىن قۇتۇاللىغان           

ۇئنىڭ .بولىدۇ ۇئشۇنچه ھهسهتخورالرغانىشان،رۇننى ىئگهللىسهشۇنچىلك چوڭ وئ،يۈكسهكلىكته تۇرسا

  يۇزىگه

 . بوھتانالر وئكيانى چېچىلىدۇ  قانچىلىغان

 ائمارو. ژ                                        

بىر ائدهم ۋه ياكى بىر سىنىپنىڭ تىرىشچانلىقى ائرقىلىقال  ئىنسانىيهت مهنىيىۋىيىتىنىڭ يۇكسىلشى     

  ەئمهلگه

بۇ ،كىشىلهرنىڭ وئرتاق كۇچ چىقىرىشى ائستىدا ائندىن ەئمهلگه ائشىدۇ بهلكى،ۇئ  .ائشمايدۇ

كۇرهش ،ئىدىيىسى تۇراقلىق.چىقىرىشتا ەئلۋهتته ائڭ جهھهتتىن وئيغانغان ۇئلۇغۋار ئىشنى روياپقا

 كىشىلهر نىشانى ئېنىق

بارماق بىلهن  ۇئالر بىزده؟ياق ؟ەئمما ۇئالر بىزده شۇنچه كۆپمۇ. يېتهكچىلىك رول وئينايدۇ

ئىگىلهيدىغان مهرىپهتپهرۋهر  ەئنه شۇنداق سان جهھهتتهن تۆۋهن سالماقنى، انىغۇچىلىكال چىقىدۇس

  كىشىلىرىمىزنىڭ زادى

چۇنكى بىز ،جهھهتته يۇرهكلىك سۆزلهغكه ھهقلىق ەئمهسمىز  بۇ؟قانچىلىك قهدىرىگه يهتتۇق

  ۆئزقۇۋىمىزدىن

مۇتهللىپتهك  لۇتپۇلال،ۇرى ائبدۇخالىق ۇئيغ،مهمتىلى ەئپهندى.ائبدۇقادىر دامولالم   بولغان

گىردابىغا ئىتتهردۇق  كۆپلىگهن مهرىپهتسۆيهر وئغالنلىرىمىزنى رهشىك ھهسهت تۇپهيلى ۆئلۇم

 .........شۇنداق ۇئالرمۇ ۇئيغۇر بىزمۇ ھهم؟ بىزچۇ؟ ۇئالر كىملهر ؟ەئمهسمۇ

ھاسىل بولغان قهدىمكى  ائسىيا ئنسان تۇركۇملىرىدىن.ۇئيغۇرالر مهركىزى .ھهممىگه مهلۇم   

 نىيهتلىكمهدى

سېستىمىسىدىكى خهلىقلهر ئىچىده ائق تهنلىك ۋه قىسمهن  ۇئالر تۇركى تىل. مىللهتلهردىن بىرى 

 سېرىق تهنلىك

 يهرلىك،يايالق مهدىنىيىتى بىلهن بوستان مهدىنىيىتىنى بىرلهشتۇرگهن ،بىرلهشتۇرگهن ئېرىقلرنى

  تىجارهت بىلهن

ەئدهبىياتى بىلهن يازما كىالستىك   خهلىق ئېغىزخهلىقائرا يىپهك يولى سودا ائالقىلىرىنى بىرلهشتۇرگهن

بولۇپ <<سۇرگهن مهشەئلچى مىىلهت بولغان بىرلهشتۇرگهن كۆپ قېتىم سهلتهنهت   ەئدهبىياتنى
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دهۋرىمىزگىچه بولغان ائرلىقتىكى تارىخىمىزنى ۋاراقاليدىغان  ئېرامىزدىن ئېلگىرىكى ۋه يېقىنقى

  بولساق ەئجداتلىرىمىزنىڭ

مهدهنىيهت  ۇئالر پهن. قالدۇرارلىق بهدىئى ئىستىداتىنى كورىۋاالاليمىز ائجايىپ كىشىنى ھهيران 

بىرىگه -دهۋىرلهرده بىر  تهرهققى قىلمىغان ۋارىۋارلىق تۇرمۇشىنى كهچۇرىۋاتقان ەئنه شۇ ئىپتىدائىي

مۇرىنى مۇرىگه تىرهپ كۇرهش  ھهمدهم بولۇپ وئرتاق بهخىت ساائدهتنى قولغا كهلتۇرۇش ۇئچۇن

  نىڭقىلىش ائرقىلىق ۆئزلىرى

شۇ سهۋهپلىك ۇئالر ۆئزوئزۇقىنى ۆئزى تېپىپ .ئېهتىياجلىرىنى قاندۇرۇشقان ئىدى  ماددى ۋه مهنىۋى

مهنىلهرنى بېرىدىغان ۇئيغۇر  دىگهندهك << بىرلهشمهك >><،<<ۇئيۇشماق>><< يهيدىغانالر

  ئىبارىسىنى

زىرقى تارىختا ۆئچمهس ئىزالرنى قالدۇرالىغان مۇبادا ۇئالر ھا.قىلىپ<< مىللهت نامى>>ئىتوتىم

 بوھرانىغا گىرىپتا ر بولغان بولسا يۇقۇرىقىدهك <<ھهسهتخورلۇق>>وئخشاش ەئۋالتالرغا

 !  ۆئزۈڭنى تۇنۇ--تهرىپلهشكه اليىق كېلهرمىدىۆئزلهت 

 

  ائبدۇشكۇر مۇھهممهتئىمىن

 

 

، ىئنساننىڭ سىرلىرى !ھهسرهت بىلهن ۇئلىدۇ ، ياشاپ  جاپا بىلهن، ىئنسان يىغالپ تۇغۇلۇپ         

  ! بهلكى ۆئزلهك بىناسىدا،  ۇناجهت قۇببىسدا ەئمهسمۇەئممالىرى م

 ! بىل تىلهكلىرىنىڭ ىئىجادىيىتى ۆئزۈڭده ىئكهنلىكىنى       

ياندۇرااليدىغان ۇئلۇغ  ائجىزلىقىڭ سهندىكى گۇماننى ائرقىغا. تىلهكلىرىڭ ائجىزلىقىڭدىن       

!  پارچىلىغان ۇئزۈڭ ۇئنى. پارچىالنغانلىقىدىندۇر   قۇدرهتنىڭ تاغ ھالىتىدىن قۇم ھالىتىگه- كۈچ 

، نادان ۋه تهرسالىقىڭ ۋه ۆئزۈڭ ياساپ ، ھهسرهتلىرىڭ  - رهشكى، تاماخورلۇرلۇقۇڭ ، نهپسىڭ 

 ! قورچاقلىرىڭ ۆئزۈڭ ىئقتىدا قىلغان تۆمۇر مۇش

نىسبهتهن ياتالشقان قهلبى  ۆئز ماھىيهتلىرىڭگه، پارچىالنغانلىقىڭ ۋهھدهتتىن چهتنىگهن      

، ۆئزلۈك ەئينىكىڭ سۇنغان ، بۇزۇلغان  نىيهتلىرىڭ، پارچىالنغاچقا سهن . ھىجرانىڭدىن ىئبارهت 

بىرى بىلهن جهڭگى جىدهل جهڭگاھى  بىر، ۇئمىد ائزرۇلىرىڭمۇ تالقاندهك پارچىلىنىپ 

سهن ائقىۋهت ھايۋاندىنمۇ بهتهر ، قارا . چۇقانلىرى   ائپتۇماتلىرىڭ ۇئنىڭ تهرسا-- نهيزه   .تۈزگهن 

. دىرسىزلىك ىئچىده جاپا چه ھهسرهت داشقازىنىدا ىئڭرايسهن قه خهستىنمۇ تۈۋهن، يىرتقۇچلۇق 
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بۇ تهقدىرىڭنى ، تۇرمۇشنىڭ ەئخلىتى ، كامالهتنىڭ قاتىلى ، ائسىيسى  سهن سهن ىئنسانلىقىڭنىڭ

 !  نسهنتۈزگه ەئمما نهپسانى ۇئمىد ۋه تهنتهكلىرىڭگه مهھلىيا بۇلۇپ، ائتهشتىن  ،ۆئزۈڭ تۈزگهن 

بهلكى ، غهزىپىده ەئمهس  - قهھرى،  شهپقىتى -تنىڭ رهھىم تهقدىرىڭ ەئزهلىلىكته ياكى ئىالھىيه

ۆئزۈڭ يهنه ، ۆئزۈڭ ئىزدهپ يۈرگهن  ،ۆئزۈڭ يوقاتقان ،  نهپرهتكه تولغان بۇ ائلهمده -مۇھهببهت 

  ! ئىنسانىي قىممىتىڭده_ كۆتۈرۈپ يۈرگهن نهرسىده 

! ەئمهس   باھاسىائتنىڭ سۈرهت! ئىنسانىي قىممهت ائتقا مىنگۈچىنىڭ ماھىيهت قىممىتى         

! قاراپ نهپرهتلهن  بهلكى ائتقا مىنگۈچى قىممىتىده، ۇئنى زهڭگه ائت باھاسىدا قاراپ تهمهننا قىلما 

نهپرهتلىك سىماھقا ائيالندۇرۇۋاتقان  ۆئزىدىن نهپرهتلىنىشنى بىلمىگهن ئىنسان ۆئزىنى بارغانسېرى

لىمىم تىترهپ قه، ئىبارىسىنى دىلىم غهش  << ئىنسان >> مېنىڭ ائخىرقى. ئىنساندۇر 

ائت پېتىقلىۋهتكهن بۇ . ھېسسىياتىدىال ھېس قىاللىشىڭ مۇمكىن  يېزىۋاتقانلىقىمنى پهقهت ۆئزلۈك

  ! ەئي نادان، قانداق تهقدىر نېسىپ بوالتتى  ئىنسانىي قىممهتتىن ساڭا

سهن . مهقسىتى مۇتلهق قىلىپ يوقلۇقتىن ياراتتى ، قىلماق  ھېس، سېنى جاھان بىلمهك           

سهن . ائلال ھهممه ئىقتىدارىڭنى ۆئز ئىلكىڭگه بهرگهن . سىرالرنىڭ ائچقۇچى  ،قنىڭ گۈللىنىشى بارلى

 تهپهككۇر ۋه، تۇرمۇش توزانلىرىدا ، تهجرىبه جهريانلىرىدا ، كىتاب سهھىپىلىرىده  ۇئ! ەئقىل ئىزده 

، هس ەئم بال يهشىكىدىن، ھهسهل ھهرىسىال بال يىغااليدۇ . تهسهۋۋۇرنىڭ تهلقىن ۋه قاناتلىرىدا 

، الچىن قارىچۇقلىرىغا  نادانلىقىڭنىڭ_ ەئقىل يېنىڭدا ، بىلگىنكى . ھهسهل ھهرىسى بول . مۇھىتتىن 

  ! ائستىغا كۆمۈلگهن تهرسالىقىڭنىڭ ائت تۇۋىقى، غهزهپلىرىڭنىڭ يىالن تىلى تېگىگه 

ه ئېچىرقاپ يۈرگهن ئىنساندا نېم ھهممه نهرسىنى كۆمگهن ۋه ۇئنىڭ مۇھتاجلىقى سهھراسىدا      

تار نهزهر ، ۇئ ! سىۋىلىزاتسىيه بوالتتى  _ كامالهت،  گۈزهللىك -بهخت ،  ائۋاتلىق -بايلىق 

  . ەئڭ مۇبالىغه قىلغاندىمۇ مولۇندۇر، ياتقان مۈشۈك  داچهن تۆشۈكىده چاشقان كۈتۈپ، وئچىقىدا 

قۇللۇق پهلهمپهي سىياقىدىكى مهنىۋى ، تهمهخورلۇق ۋه تهكهببۇرلۇق  ،ۋهھىمى ۋه بىخۇدلۇق       

كامالهت مىزانىدىن چهتنىگهن غهلىته ، قىسقىسى _ كۆزلۈك ۋه ئىسراپخورلۇق  ائچ، ۋه قۇلدارلىق 

. قۇل ۋه زوراۋان ، وئغرى ۋه جالالت ، ۇئ قاتىل ۋه ۆئلگۈچى ! مانا ۇئنىڭ ۆئمۈر مۇھىتى  ،روھىيهت 

 ھهرلىكدهي دېسهڭ ۇئنىڭ تاشلىغان زه، ۆئلگهن ياكى كىشىلىك دۇنياسىغا تېخى كهلمىگهن  ۇئنى

ائداشتۇرغۇچى  ۇئنىڭ قالدۇقلىرى، غهلىتىلىكى شۇكى . قالدۇقلىرى ھايات چىمهنزارلىقىنى بۇلغىغان 

  ! قهلبى ائجىز كۆزلهرنى ۆئزىگه مهھلىيا قىلىدۇ، كرىستالدهك 

 

 ەئخالقى مهنپهەئتدارلىق ەئخالقى ۋه مهجبۇرىيهت كۈنى - 26ئاينىڭ - 8يىلى  -   1992

  ىنىشزىمىننى قاپلىغان مۇقهررهر يۈزل
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 ائبدۈشكۈر مۇھهممهتئىمىن

 

 ائرقىدىن بىر قاتار غايهت -يىلالرغا يۈزلىنىۋاتقان كىشىلىك جهمىيهت ائرقا  ۈئچىنجى مىڭ      

 ھادىسىلهر ۋه ۇئالرنىڭ ىئپادىلهش شهكىللىرى قانداق. ۆئزگىرىشلهرگه دۇچ كهلمهكته  كاتتا

 ش مهنتىقىسى بۇيىچهتارىخ ۆئزىنىڭ كامالهتكه قاراپ ىئلگىرله، بۇلۇشىدىن قهتى نهزهر 

ۆئزىنىڭ  ۇئ ۆئز سهۋىيىسىنى مۇەئييهن مىقدار سهۋىيىسىگه يهتكۈزگهندىن كىيىن. ىئلگىرلىمهكته 

 . سۈپهت ماھىيهتلىرىنى روشهنلهشتۈرگۈسى

سرتقا ىئشىكىنى ، ىئسالھاتنى چۇڭقۇرالشتۇرۇش . يۈزلهنمهكته  جۇڭگو بازار ىئگىلىكىگه قاراپ     

ل مۇائمىله ېئڭىنىڭ يېڭى قىممهت قارىشى ۋه يېڭى پاائلىيهت پۇ بازار، ېئچىۋېتىشنى كېڭهيتىش 

 . نۆۋهتتىكى ائساسى تارىخى ېئقىم بۇلۇپ گهۋدىلهنمهكته سهزگۇرلىكىگه ۆئتۈش

ياكى بىرلهشكهن ىئقتىسادى گهۋدىلهرنىڭ يېڭى ىئقىتىسادى پاائلىيهتلىرى  خهلقارادا مۇسهققىل     

 بىر ۆئلچهملىك خهلقارا تاموژنا؛ ڭ كۆپىيىشى ائيرۇپورتالرنى، لىنىيهلىرى ۋه ېئغىز پورت  قاتناش؛ 

ۆئلچىمىنى  كارخانا ۋه شىركهتلهرنىڭ خهلقائرا سۈپهت؛ بېجى تهلىپىنىڭ ۈئستۈلىكىگه ېئرىشىشى 

پۇل مۇائمىله ،  كىرىدىت، خهلقارا بازار ؛ تهقدىر بهلگۈلىگۈچى ائمىل قىلىشقا مهجبۇر بۇلۇشى 

ىئقتىسادى ۆئركهشنى  ى دۇنياۋى ائساسىتورىنىڭ يهر يۈزىنىى تۇتاش قاپالپ كېلىۋاتقانلىق

 . شهكىللهندۇرمهكته

ىئقتىساد ، ەئگهر . قاراش ۈئستۈنلۈكنى ىئگهللىمهكته  ىئقتىسادى چىقىش يۇلى دهپ، نۆۋهتته     

، جهريانلىرى بىردهك ىئسپاتلىغان ھهقىقهتتىن داجىپ روھىيهتتتىن  ىئنسانىيهت تارىخنىڭ پۈتۈن

ۋه كۆپ قىرلىق گارمۇنىيه ھهم مۇۋازىنهتتىن ائيرىلىپ قالسا ىئقتىساد ، ەئخالق  ،بىلىم ، يهنى ەئقىل 

 ەئخالقى مولچهرلىگۇ مهنپهەئتدارلىق ەئخالقى ۋه مهجبۇرىيهت ۇئ، 

 

  دىائلىكتىكىسى ىئككى مهدىنيهت ۋه تارىخنىڭ

 

 ائبدۈشكۈر مۇھهممهتئىمىن
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هدىنيهت مهنىۋى م، تارىخى ماددى مهدىنيهتتىن مهنىۋى مهدىنيهتنى يارىتىش  ئىنسانىيهت       

مهيلى رهسمى لهۋھه . ماددى مهنىۋىيهتنى ئىلگىرى دۈرۈش تارىخىدىن ىئبارهت  ائرقىلىق

 بولمىسۇنىئككى خىل مهدىنيهتتىن نۇقۇل بىرى بىلهنال -ېئغىزغا ېئلىنغان بولسۇن  تهرىقىسىده

ىئككى خىل مهدىنيهت وئتتۇرسىدا زىددىيهتمۇ   .تۇرمۇشنى تهمىن ىئتىش مۇمكىن ەئمهس  كىشىلىك

ھازىرقى  . بهزىده ھهتتا پاجىەئلىك ھالهتكه كۆتۈرىلدۇ، ۇئ بهزىده تۇتۇق بهزىده روشهن  . بۇلىدۇ

بىر خىل . مىسالى  زامان جاھان مهدىنيهت تۈزۈلمىسىدىكى پاجىەئلىك زىددىيهت ۇئنىڭ تىپىك بىر

وئمۇمهن ، مهرىپهتكه ۈئتۈشته  كونا ئىقتىسادى تۈزۈلمه ۋه جاھالهتتىن يېڭى ىئقتىسادى تۈزۈلمه ۋه

زىددىيهت روشهن گهۋدىلىنىشى  چ خىل سهۋهپ تۇپهيلى بۇ ىئككى خىل مهدىنيهت ائرىسىداۈئ

، ھالهتنىڭ بىر خىل زىددىيهتنى ھهل قىلىپ   كونا ىئقتىسادى تۈزۈلمه ۋه-يېڭى ، بىرىنجى . مۇمكىن 

ۆئتۈش مهزگىلىدىكى داۋالغۇشالر ، ىئككىنجى  ؛ۇئنىڭ ىئككىنجى خىل شهكلىنى پهيدا قلىشى 

كىشىلهرنىڭ تارىخى ، ۈئچىنجى ؛ جىدىلىشىشى   خىل مهدىنيهت زىددىيىتىنىڭتۈپهيلى ىئككى

سوبىكتىپ قىزىپ كىتىشلىرى ۋه كونتىرۇل ىئقتىدارىنى  تهجرىبه ۋه قانۇنىيهتلهردىن چهتنىگهن

، ىئستىل ، نهتىجىده كهڭ ائۋام قهلبىده ائڭ قاراش . ىئبارهت  ۋاختىدا ئىشقا سااللماسلىقىدىن

ىئتىقات ۋه چاره تهدبىر جهھهتلهرده بىر قاتار ،  ەئخالق - ەئدهپ  ،مۇھاكىمه ، پوزىتسىيه 

ۋه ، بهزىده ماددى مهدىنيهت   چىرىش ھادىسلىرى يۈز بېرىدۇ، بۇزۇلۇش  ھهتتا، نورمالسىزلىق 

 مهسلهن نۇقۇل ھالدا ماددى تاپاۋهتنى ياكى نۇقۇل قانۇنى، مهدىنيهتتىكى تهكشىسزلىك  مهنىۋى

  نهتىجه دهپ قاراش ۋه ەئكىس ھالدا بۇ جهھهتته-تۇق جازاالشنى مىقدارى جهھهتته ۇئ

كىشىلىك ،  رېائل تۇرمۇشىمىزدا. ۇئمىتسىزلىككه بېرىلدىغان ەئھۋالالر خېلى كهڭتاشا ھاۋاغا ائيلىنىدۇ 

، مهسلهن .ىئگه قىلىدۇ  مۇناسىۋهتلىرىمىزده كۆرۈلىۋاتقان بهزى بىنورمال ەئھۋالالر بىزنى پاكىتقا

ۇئيۇن ، وئقۇغۇچىالردىكى ياسانچۇقلۇق  ،ھورمهتسىزلىك ، غىنلىقى ياشالردىكى يۇقىرى ىئستىمال قىز

ىئلمى تهتقىقات ، ۇئقۇتقۇچىالرغا ۇئقۇتۇش  ،تاماشىغا بېرىلىپ كېتىپ كۈڭۈل قۇيۇپ وئقۇماسلىق 

نهشرىياتچىلىق ، بولۇۋاتقان ھورمهتسىزلىك ۋه كهمسىتىشلهر  ۇئالر دۇچار، سىرتىدىكى كىرىم بېسىمى 

لىرىدىكى ىئقتىسادى ۈئنۈم قوغلۇشۇپ سهلبى خاھىشتىكى باسما ەئپكار نهشىر، قىيىنچىلىغى 

ېئتى ۇئلۇغ  >> ،داۋالىنىش قىيىنچىلىغى ، دوست تارتىشالر ، كېتىشى  بۇيۇملىرىنىڭ يامراپ

 ائئىلىلهردىكى، سهھىيه ەئخالقىدىكى نورمالسىزلىق ، دورىالرنىڭ كوپلىگى  << قۇرۇق سۇپۇرىسى

بېرىلىش  كوپ قىرلىق سىرىتقا،  تهشكىللنىنىش خاھىشى قايتا، ماددى پاراۋانلىقنى ۆئلچهم قىلىپ 

خىل ىئجتىمائى ۋه   چىقىم ائلدىدا تهمتىرهپ قېلىش روھىيىتى ۋه ھاكازاالر بۇ-كىرىم ، ھادىسىى 

 . مهنىۋى بۇزۇلۇشنىڭ بىر قىسىمى
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ماددى ، مهنىۋى تۇرمۇشنى تۇلۇقالشقا سهل قاراش ، قوغلىشىش  قارىغاندا ماددى پاراۋانلىق   

ماددى مهدىنيهت رىقابىتىگه ،  ۆئزىنى نهزهرده تۇتالماسلىق -ۆئز  ،نيهتنى كۆزده تۇتۇپ مهدى

ۇئنىڭ نېگىزى بولغان ماائرىپ رىقابىتىگه ائخىرقى ساھه قاتارىدا مۇائمىله  ،ائالھىده ىئتىبار بېرىش 

اپال ۋاقىر تهجرىبه ساۋاقالرنى ۋه يىراقنى كۈرهلمهسلىك ھادىسلىرىنى بىر، رىائللىقنى كۆرۈپ  ،قىلىش 

تۇرىدىغان ھادىسه بۇلۇپ بىر  بۇ ۋاقىتلىقال مهۋجۇت بۇلۇپ. ىئنكار قىلغىلى بولمايدىغاندهك قىلىدۇ 

 ىئككى خىل -تارىخ . يۈزلىندىغان ھادىسه  لېكىن بهرىبىر تۈزۈلۈشكه، مهزگىل ەئۋجىرهپ كهتسىمۇ 

 ۇئنىڭدا يۈز بهرگهن. ۇئزۇن ھىكايه  مهدىنيهتنى ائرقاق ۋه ۆئرۈش قىلىپ تۇقۇلىدىغان

سىز  . ەئبهدىيلىك ائبىدىلىرى بۇلۇشى ناتايىن ھادىسىلهرنىڭ ھهممىسى مۇەئييهنلهشتۇردىغان

 ەئخالقى  مهنپهەئتدارلىق ەئخالقى ۋه مهجبۇرىيهت. ېئغىر ائپهتلهرنى كهلتۇرىشى مۇمكىن

 

  ىئجتىمائى بهخىت ىئككى مهدىنىيلىك مۇۋازىننىتى ۋه

 

  ائبدۇشكۇر مۇھهممهتئىمىن

 

 

ەئخالقى بۇزۇلۇش يۈز  ىئقتىسادى گۇللىنىش باشلىنىشى بىلهن، تىمائى تارىختا مۇەئييهن ىئج       

 ەئخالق - دهۋرىدىكى ەئدهپ  گۇللهنگهن چۇنچىيۇ  مهسىلهن. بهرگهن تىپىك مىسالالر كوپ بولغان 

چۇ يۇهننىڭ نهزمىلىرىنى ،  چۈشكۈنلۈكى كوڭ فۇزىنىڭ ەئخالق ۋه ىئنسانپهرۋهرلىك قاراشلىرىنى

كۈڭۈلسىزلىكلهر سوقرات ۋه ەئپالتۇننىڭ  ىرىتسىيدىكى ەئخالقىقهدىمقى گ. كهلتۈرۈپ چىقارغان 

وئتتۇرا ەئسىر ەئرهب ىئمپىريىسى دهۋرىدىكى  . ېئتىكا ۋه ماائرىپ قاراشلىرىنى شهكىللهندۈرگهن

قاراخانىالر . ھىكايىلىرىده وئز ىئپادىسىنى تاپقان  << مىڭ بىر كىچه >> مهنىۋى بۇزۇلۇش

مىسراالر   ته زاماننىڭ بۇزۇقلىغى ھهسرهتلىك << قۇتادغۇبىلىك >> دهۋرىده يېزىلغان داستان

بىرى  ياۋرۇپا مهرىپهتچىلىك ھهركىتى دهۋرىدىكى ۇئلۇغ مۇتهپهككۇرالرنىڭ. بايان قىلىنغان  بىلهن

بۇرژۇائزىيهجهمىيىتىده يۈز  بولغان مونتىسكىيۇ ۆئزى غايىۋى جهمىيهت سۈپىتىده تهشهببۇس قىلغان

مانا بۇ شۇنداق  >> ماۋزىدۇڭ بۇ نوقتىنى. هن بهرگهن مهنىۋى چۈشكۈنلۈكتىن پهرياد چهكك

 . دىگهن مىسراغا يىغىنچاقلىغان << جاھان
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، دهرىجىده زهربىگه  بۇ ماددى مهدىنيهت گۇللىنىشكه باشلىغاندا مهنىۋى مهدىنيهت وئخشىمىغان   

ىمى بۇ مهسىلىنىڭ يېر. كۆرسىتىدۇ  ھهتتا دهپسهندىگه ۈئچراش مۇمكىنلىگىنى، ىئتىبارسىز مۇەئمىلىگه 

ىئگهللىگهن تهڭپۇڭسىز ەئھۋال ۇئمۇميۈزلۈك  قالغان يېرىمى شۇكى ماددى مهدىنيهت ۈئستۈنلۈكنى

بۇ . يېڭى تۈزۈملهر مهيدانغا چىقىدۇ ، يېڭى تهلىمات  ،يېڭى ىئدىيه ، زىلزىله قوزغايدۇ يېڭى پىكىر 

كى يهنه ماددى مهدىنيهتنىڭ ىئككىنجى قهدهمدى، پىكىرىدىال ەئمهس  زىلزىله يالغۇز جاماەئت

 بازار ۋه پۈتۈن جهمىيهت دائىمى ھاياتى، ماددى تهقسىمات ، تهقهززالىرىدىمۇ  داۋاملىق ىئلگىرلىشى

مۇشۇنداق  ىئنسانىيهت تارىخىدىكى سهر خىل مۇتهپهككۇرالر. ېئهتىياجلىرىدىنمۇ مهيدانغا كىلىدۇ 

ىڭ مهنىۋى زامانن . ۆئتكۈر زىددىيهت ۋه تهقهززالىق ىئچىده ۆئز تهلىماتلىترىنى شهكىللهندۈرگهن

ۇئنتۇلغۇسىز ېئغىر بهدهل دېغى  ەئمما، ائتمۇسفىراسى ھامان ساپلىشىدىغانلىقى بىزنى ىئشهندۈرسىمۇ 

ھالالردا ىئجتىمائى كۆڭۈلسىزلىكلهرنىڭ قۇربانى   تۇال ياشالر. تارىخ بهتلىرىده يالداما بۇلۇپ قالىدۇ 

اتقان ەئخالق تهشهببۇسلىرى ياۋرۇپا ەئللىرىده يېڭىدىن باش كۈتۈرۈۋ ،ھازىر ائمىركا . بۇلۇپ كېتىدۇ 

كوڭ فۇزىنىڭ ىئنسانپهرۋهر ەئخالق تهلىماتىغا قارىتا ، تىزگىنلهش تهۋسىيىلىرى  مهدىنيهت ائرقىلىق، 

 . ىئسالھ قىلىنغان ەئنەئنىۋى ەئخالق قاراشلىرى بۇنىڭ مىسالى ،قىزىقىش 

ۇئنى ، ىئنسانىيهت ماددى بايلىق ىئشلهپچىقارغان بىرىنجى كۇندىن باشالپال  ،بىلىش كىرهككى      

بهخىتلىك ، ىئنسانىيهت باي بۇلۇشنى ەئمهس . مهنىۋى شهكىلگه ائيالندۇرغان  ،ائڭ شهكلىگه 

 بىلىم ۋه،  ىئدراك -بايلىقمۇ ۆئز نۆۋىتىده يهن ەئقىل ، ماھىيهتلىك ىئستهك قىلغان  بۇلۇشنى

ىئنسانىيهت  >> : ائمىركىلىق ائلىم ھېنرى مورگان توغرا ېئيتقان. ەئخالقنى ائلدىنقى شهرت قىلغان 

ھالهتكه  ائندىن مهدىنيهتلىك، ى بىلهن مهدىنيهتنىڭ ھهممه ائمىللىرىغا ىئرىشكهندىال ائلد

 >> : ىئبىن سىن توغرا ېئيتىدۇ . (  بهت-  55ۇئيغۇرچه  << قهدىمقى جهمىيهت >> ) . يېتهلهيدۇ

يۇقاتقان نهرسىسى بىلهن تاپقان ، ەئجهبا  ! ەئقىل ىئدراكنى يۇقىتىشىپتۇ، بايلىقنى تېپىشىپتۇ 

  (  بهت-  20، ۆئزبېكچه  << ھىكمهت ) << ؟ قىممىتى باراۋهرمىدۇ نهرسىسىنىڭ

ھهرگىزمۇ بىر پۇتلۇق ائلتۇن ، ۇئ . تۇرمۇش تىپىدىن ىئبارهت   كامالهتلىك ىئجتىمائى-- بهخىت    

 ەئخالقى قۇزۇق ەئمهسمهنپهەئتدارلىق ەئخالقى ۋه مهجبۇرىيهت

 

  بىلهن نهپسىنى تىزگىنلهش ەئدهپ بىلهن مهنپهەئتكه ېئرىشىش ۋه ەئخالق

 

 ائبدۇشكۇر مۇھهممهتئىمىن



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

73

 

 

 بېيىماقنى تهلهپ قىلىشقا >>: ۇئقۇتقۇچىلىق قىلغان مهشهۇر مۇتهپهككۇر كوڭ فۇزى ۆئمۈر بۇيى

 >> ، << بۇلۇتتۇر ائدىل بولمىغان بايلىق ۋه موتىۋهرلىك مىنىڭچه >> ەئمما،  << بۇلىدۇ

كۆرگهنده ەئخالقى پايدا مهنپهەئتنى ،  << كامىل ىئنسان بول، ەئدهپكه قايت ، ۆئزۈڭنى تۇت 

 . دېگهنىدى << مهنپهەئت يهتكۈز تهرىقهت بىلهن ائلهمگه،  << بۇرچنى وئيال

ھهتتا . ۋه ماددى مهنپهەئتكه ىئرىشىش يوللۇق  بازار ىئگىلىكىگه يۈزلهنگهن مۇھىتتا بېيىش   

ائچلىق ۋه نامراتلىق گىردابىدا ەئسىرلهردىن بېرى  . ۇئمۇمى خهلىق پاراۋانلىقىغا پايدىلىق

، كىيىمنى پۈتۈن قىلىپ بۇلۇپ ىئقتىسادتا قهد كۈتۈرۈشى ، توق   جۇڭگولۇقالرنىڭ قۇرساقنىائزاپالنغان

 . قۇرۇپ چىقىشى نوۋهتتىكى تارىخنىڭ تهقاززاسى كۈچلۈك ۋه باي دۆلهت

ۆئز ائساسى ۋه ۆئز ، باقمىغان بۇنداق زور ىئجتىمائى بۇرۇلۇش  جۇڭگو تارىخدا مىسلى كۈرۈلۈپ     

بۇنىڭ ھهممىسى ، ەئمما . داۋالغۇشالرنى پهيدا قىلماسلىقى مۇمكىن ەئمهس  سۈرئىتىگه كۆره بىر قاتار

 . خالىي بولغۇسىز دىگهنلىك ەئمهس ەئلۋهتته يوللۇق ياكى

ۇئ ، دىگهنلىك مهنپهەئتدارلىق ەئخالقى پىرىنسىپى بۇلۇپ  ەئدهپ بىلهن مهنپهەئتكه ېئرىشىش   

ا ەئمىلى مهنپهەئت بىلهن بۇنىڭد. ېئرىشىشنى نهزهرده تۇتىدۇ  ەئخالق بىلهن مهنپهەئت ۈئنۈمىگه

 . بۇلىدۇ ەئخالقى قائىده بىرلهشكهن

ھهقىقى ىئقتىدارغا  ەئخالق بىلهن نهپىسنى تىزگىنلهش ەئدهپ بىلهن مهنپهەئتكه ىئرىىششتىكى   

مهنپهەئتكه ېئرىشىش مۇمكىن  ەئدهپ بىلهن، بۇنداق تىزگىنلهش ىئقتىدارى بولمىغاندا . قارىتىلغان 

بۇنداق . مهجبۇريهت ەئخالقىدىن ىئبارهت  نلهشنىڭ ائساسىەئخالق بىلهن نهپىسنى تىزگى.بولمايدۇ 

شهرت ، مهنپهەئتنى نهزهرده تۇتمايدىغان  مهجبۇريهت ەئخالقى الزىم تېپىلغاندا ھىچقانداق

مهسىله دهل مۇشۇ ھهقىقى ۋه ەئڭ تۇپكى ەئخالقنىڭ  . ائلىجاناپ ىئنسانى ەئخالقتۇر، قىلمايدىغان 

، دۆلهت ، بۇ ! ق ھالهتته تۇرۇشىدا ائلدىدا قاندا ماددى رىغبهت ۋه ىئقتىسادى مهنپهەئت

مهتچىلهرنىڭ ىئقتىسادى خىز-ىئشچى ، خهلىقنىڭ   بىلهن ىىھاكىميهت ۋه مهمۇرىيهت وئرگانلىر

؛ يېزا بازار كارخانلىرى ياكى كوپىراتىپلىرى مۇناسىۋىتىده  ،ھهر قايسى شهھهر ؛ مۇناسىۋىتىده 

؛ تېخنىكىلىق تۈرلهر مۇناسىۋىتىده تهتقىقاتى بىلهن تېز ۈئنۈمدار  ائساسى نهزىريه بىلىملىرى

مهھسۇالت ؛ كارخانىلىرى بىلهن خام ەئشيا مهنبهلىرى مۇناسىۋىتىده  ىئشلهپچىقىرىش

ھهر بىر ، ىئپادىلىنىپال قالماستىن   ساتقۇچىالر بىلهن ىئستىمالچىالر مۇناسىۋىتىده ىئشلهپچىقارغۇچى ۋه

 ھهسىنىڭ ھهممه تهرهپلىرىدىمۇجۇملىدىن ماائرىپ سا، شهخىسلهر مۇناسىۋىتىده ، ۋه ائئىله  ساھه

  گهۋدىلىك ىئپادىلىندۇ سهۋدالىق تهەئججۇپنامىسى
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 باب تۆتىنجى

 جاھاننهما

 

 

(1) 

 .قىلىدى كاككۇك شهپهق وئتقىشىدا جهۋالن

 .مارجانالر سۇ يۈزىده بۇزغۇنلىدى

 .ھېكمهت غارى ائلدىغا تاشلىدى سۇمۇرۇغ مېنى ەئڭگۈشتهر تېغىدىكى

 .ا ائلدىممهن جاھاننهما ەئينىكىنى قۇلۇمغ

 .سىدىكى تهقلىدىىيهت ەئينىكى ەئمهس"غايىۋى دهۋلهتنامه"ەئفالتۇننىڭ  مۇ

قىسسىسىدىكى سۇاليمان سۈرىسى پۇتۈلگهن ھېكمهتلىك ۈئزۈكنىڭ يىراقنى زاھىر "كىچه مىڭ بىر"بۇ 

 .ەئڭگۈشتهر ەئمهس قىلغۇچى

 ..........داستانىدىكى جاھان ەئينىكى ەئمهس"شىرىن-پهرھاد"بۇ

 روھىي،مىجهزىنى-مهن ۇئنىڭدىكى ائدهمزاتنىڭ خۇلق ....رىماھىيهتلهر جهۋھى بۇ

  سۆيۈملۈك،ائالمهتلىرىنى

 .ۋه يىرگىنىچلىك خاسىيهتلىرىنى كۆرىمهن

دېگهن خهتلهر يېزىلغاندهك جاھاننهما "بۇ يهرده ۈئمىدكه وئرون يوق"ائلدىدا  دوزاق ئىشكى

 .دېگهن شوال چۈشۈرۈلگهن" ۆئزىنى بىلمهك ەئال"ۈئستىگه  ەئينىكىنىڭ

(2) 

ائلهمده نۇر ۋه سايىلهر قهد كۆتۈرۈپ ،زهر شولىلىرى ۇئپۇقنى بېزىدى ۇئنىڭ،ش كۆتۈرىلدىقويا

 ....چىقتى

 ۇئنىڭ ھهيۋىتى كۆزنى چاقنىتىپ كىبىر ۋه قورقۇنۇچ پهيدا،قېنىدىن سۇغۇرۇلدى قىلىچ

  جاھاندا ھاكىم،قىلدى

 ......ۋه مهھكۇمالر زاھىر بولدى

 دۇنيادا كامىرانلىق ۋه،ت ۋه ھىلىگهرلىك ياراتتى ۇئنىڭ پارقىرىشى ھهسه،جاراڭلىدى ائلتۇن يولالر

 .غۇربهتلىكنىڭ قىسمهتلىرى تۆرهلدى

جاھهننهما ەئينىكىده نۇر ۋه سايىلهردىن ياسالغان  پىرقىراپ تىنمىغان زىمىن سهييارىسىدىكى تىنىق
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رافائىل ۋه ،دانتى ۋه سهئدى،چۈييۈهن ۋه ساگوندىرا ، ھومېر ۋه ۋېرگىل،سۇفىكىل ۋهئىسخولىس

 ،رۋانتىسسې

 ،تاگور ۋه لۇشۇننىڭ كۈلكه ۋه يىغا،ساۋشۆچىن ۋه تولىستوي،بايرون ۋهگيوتى ، بالزاك شېكىسپىر ۋه

 نۇھهببهت ۋه نهپرهت قوزغايدىغان ائجايىپ قهھرىمانلىرىنىڭ كشلىك،مهدھىيه ۋه مهسخىره 

  سهۋدالىقىنى ۋه دانالىقىنى

 .باشلىدى ەئكىس ەئتكۈچى وئبرازلىرى كۆرۇنۇشكه

ەئپسانۋى ئېرهم ......ياراتتى ائپىرىده بولغان ئىنسانىيهت يهھۋهنى دورىغاندهك وئبرازيهھۋهدىن 

 ،بېغىدا ەئمهس

 ......ۋه سايىلهردىن نۇر.اليدىن ەئمهس ،زاھىر زېمىن كۆكسىده 

(3) 

كۆرسىتىدىغان بۇ مۆجىزىگه تهەئججۈپلىنىپ  مهن ئىنسانىيهت ئېلىپ ئىبسانىيهتكه ۆئزىنى

 . زوقالندىم

ئىشىكىنى ائچقان بۇ ئىككىنچى قوياشنىڭ نۇرانه ائپتىپىدىن بۈكسهك  رۇقلۇقئىنسانىيهتكه يو

  پهشتاقى

 ھهر.غارايىپ پاراتىغا كۆز تىكتىم-روھىيهت دۇنياسىدىكى پهزىلهتلهرنىڭ مۇشۇ ائجايىپ، ياساپ

  كىم ۆئز

ۇئالرنىڭ .ماڭماڭتا ۆئزىنىڭ خاراكتېرىنى ياپيالىڭاچالپ كۆتۈرۈپ،ۆئزىنىڭ يۈرىكىنى .،مىڭىسىنى 

 .قالغان اۋهتلىك لوزۇنكىلىرى قهيهلهردىدۇر يقغىشتۇرۇلۇپساخ

 ،كۈلكىلىرىممۇ.غۇرۇرلىنىمهن زوقلىنىپ-زوقلىنىپ ،غۇرۇرلىنىمهن.يېنىپ ئېچىنىمهن-يېنىپ،ئېچىنىمهن

شهكسىز ۋه شهرتسىز مۇھهببهت بىلهن  ئىنسانىيهتكه بولغان،نهپرهتلىرىممۇ ،مهسخىرىلىرىممۇ 

 .تولغان

 .تىنسىز ائزاباليدۇ- ۈئن  ۇئيات مېنى- مۇسنۇ.بىردىنال يىغاليمهن

(4) 

پهرياد ،چىرايلىق سايرىغان قۇش ناۋاسى.ائۋازى گۈلدۈرلىگهن توپ:كۆپ نهرسىلهرنى ائڭلىدىم 

 ،چهككهن ناله

 ئىزگۈلۈك،وئماق بالىنىڭ چۈچۈك تىلى،مۇغهمبهر مهدھيه،يىرىك كىبىر،مهسخىره قاقاقلىغان

 ...ەئللهي

تهنتهنىلىك ، مهجرۇھنىڭ دهلدۈگىنىشى،مگهك ھارغىن ەئ:كۆپ نهرسىلهرنى ۇئچراتتىم 

 نۇرانه،ياۋىداق- يالغان

چاياندهك ،مهنىسىز مهئىشهت،قائىدىلىك قاراقچىلىق ،نهسىههت-پهند ،ئېزىتقۇ،ساختىپهزلىك 
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 ،ھهسهت

 ....پاراكهندىچىلىك تېتىقسىز

 ...... ھهممىسى ۇئنتۇلۇپ كهتتى،كۆپ وئيلىدىم

گۇگۇملۇق قىرغاقتىكى ، سهھهردىكى سهپهردىنتۇمانلىق،تۈندىكى ەئنگهكتىن  يامغۇرلۇق

  قايتىپ مهتهمدىن

بۇلۇت  تۈگۈن-تۈگۈن،چاال شهپهق :كىلىپ سۈزۈلۈۋاتقان ائسمان قهرىگه كۆز تىكتىم

مهشەئل ،جىلۋىسىمۇەئمهس كۆزۈمگه كۆرۈنگىنى بايراق.تۇيۇقسىز زوقلىنىپ كهتتىم ...قاينىمى

ئېغىر ھىجران ۋه بىقهرهل  ۇئ. پارچىسى پىرقىرىغان وئتقاشلىق بۇلۇت، ەئنه.يالجىشىمۇ ەئمهس 

 خارلىقتىن كېيىن ۆئز ائشىقى بىلهن

قاقاقالپ كۈلگهن قىزنىڭ ...غۇالچلىرىنى كېرىپ پىرقىرىماقتا.چاچلىرىنى ۇئچۇرۇپ  ۇئچراشقان قىزدهك

  پاك

 !پهقهت قهلنىمنى تىترهتكهن مۇشۇ ساداال ئېسىمده،مۇشۇ سادا!كۈلكىسى ائڭالندى

 .ڭ ەئۋجى دهپ قۇۋاندىمۇئنى پۈتۈن تهنتهنىلهرنى مهن

 .كهتتى ھهممىسى ۇئنتۇلۇپ،كۆپ وئيلىدىم

 !ئىنسانىيهت كۈلكىسى

(5) 

 .ۇئيالدۇردى مهسخىره ۋه ھا قارهت مېنى

 .مهسخىره ۋه ھاقارهت مېنى روھالندۇردى

 .وئرنۇمدىن تۇرغۇزدى مهسخىره ۋه ھاقارهت مېنى

 .مهن ۇئنىڭدىن غۇرۇر ۋه شهرهپ ئېلىپبهسىنى ائچتىم

 

 ەئخالقى ۋه مهجبۇرىيهت ەئخالقىمهنپهەئتدارلىق 

 

  ۋه تارىخى يىراقنى كۈرۈرمهسلىك <<ىئنژىنىرلىرى ىئنسان قهلبىنىڭ >>

 

  ائبدۈشكۈر مۇھهممهتئىمىن                                                             

    

 تهلىم بىلىم بۇلىغى ۋه، زاماننىڭ ەئقىل چىرىغى   كهڭ مهنىده ۆئزى ياشىغان-ۇئقۇتقۇچى     
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 - ۇئالر كاھىن   قهدىىمقى زامانالردىال! ھهقىقهت جهڭچىسى ،  روھىيهت يىتهكچىسى، تهربىيه باغۋىنى 

ھهقىقهتنىڭ ۋه ، ۇئالر خهلقنىڭ ، ۇئالر قهيهرده ەئۋالت تهربىيلىمىسۇن  ،قهبىله ۇئستازلىرى بولغان 

 . نامايهندىلىرى تارىخنىڭ

ۆئتكۈر ، سۈزۈك ، ساغالم   يهنه جهزمهنۇئقۇتقۇچىالر وئز كهسپىگه ماھىر بۇلۇش بىلهن بىرگه   

ۆئزىنى چهكلهپ قۇيۇش ، بۇلۇپ  بىر كهسپ بىلهنال بهنت. تهپهككۈر قىلغۇچىالر دىن بۇلۇشى كېرهك 

 << ائرىف >> ،ىئبارىسى  << مۇائرىپ >> ! ماھىيهتته شهكلى ۆئزگهرگهن نادانلىق

 >> . ىتىنىڭ مهقس <<مۇائرىف >> قىلماق << ائرىف >> ،ىئپادىسىگه تۇتاشقان بۇلۇپ 

 تهپهككۇر كوپ قىرلىق بىلىمنى، وئيغاقلىق تهپهككۇرنى . وئيغاق دىگهنلىكتۇر  - << ائرىف

سۈزۈلۈشنى  پاك قهلىپمۇ يهنه بىلىمده پىشىش ۋه، وئيغاقلىق يهنه پاك قهلىپنى . تهلهپ قىلىدۇ 

 . خهلىقنىڭ قهلبىدىكى گۇھهر << ائرىف >> تهلهپ قىلىدۇ بۇنداق

تارىخىي نهزهر  ھهم قامۇسى بىلىمدىن باشقا خهلقنىڭ تۇرمۇش رىائللىقىغاۇئقۇتقۇچىالر ۆئز كهسپى   

الر  << ىئزىم >> تارىختىكى پهقهت. ھهرگىزمۇ بىپهرۋا مۇائمىلىده بولماسلىقى كىرهك ، سېلىشى 

 << ىئلمى >> ،بىرىۋاتقان جانلىق تارىخى ھادىسلهرنى  رىائللىقتا يۈز، تهتقىقاتىغىال قىزىقىپ 

ۇئقۇتقۇچىالر . هرۋا مۇائمىلىده بۇلۇش تاش يۈرهكلىك ۋه ەئلهس كۆزلۈكتۈر بىپ ەئمهس دهپ ۇئنىڭغا

 ىئسسىق سوغوق ېئقىمالر ائلدىدا تارىخىي يىراقنى كۈرهرلىكنى، ىئتىبارسىز مۇائمىله  بىر مهھهللىك

كهسپىنى  بىز بىر تهرهپتىن ماائرىپ ۋه ۇئقۇتقۇچىلىق. تېڭىرقىماسلىقى الزىم ، يوقاتماسلىغى 

روھى ، ائئىلىۋى  ،مهمۇرى ، ىئقتىسادى ، ىڭ ۇئقۇتقۇچىالرغا ىئجتىمائى كهمسىتىدىغان خاھىشالرن

ۇئقۇتقۇچىالرنىڭ بۇنداق ، تهرهپتىن  يهنه بىر، زهربه ياكى بېسىم ېئلىپ كىلىدىغانلىقىقغا ېئچىنساق 

ھهمىشه مهنىۋىلىكنى ماددى ، كۈرهش قىلىشىدىن  ھهقىقهتكه ۋاكالىتهن، ھادىسىلهر بىلهن تارىخقا 

. الردىن بۇلۇشىدىن ىئپتىخار ھىس قىلىمىز  << دانكۇ >> پىداكار،  كۈرىدىغان بايلىقتىن ۈئستۈن

 . بىزىيهلهيدۇ  پهقهت ۇئقۇتقۇچىالرنىڭ نۇرانه وئبرازىال تارىخ سهھىپىلىرىنى

 كىشى بىر قانچه، الردىمۇ خامۇشلۇقالر بۇلىدۇ  << ائرىف >> ،بىلمهسلىكلهر  بىلىملىكلهردىمۇ  

ىئلگىرلهپ  ھهتتا تۈنۈگۈنكى ۈئزىدىن پهرقلىنىپ، لگىرىكى بىلىش باسقۇچى بىلهن داۋاملىق ىئ

شۇنىڭ بىلهن بىلله  . بىزنىڭ مهقسىتىمىز ۆئزىمىزنى ەئۋالتالرغا پاك ۋه ۈئنۈمدار يهتكۈزمهك. بارىدۇ 

ەئمما ، ەئۋالدلىرىمىز ھهرگىزمۇ باي  . ەئۋالتالرنىمۇ پاك ۋه بىلىمدار ھالدا كهلگۈسىگه يهتكۈزمهك

  ! قالمىسۇن ن بۇلۇپالردى << ىئنسى جىن>> بۇزۇلغان

 

  توغرىسىدا <<قۇلىقىڭنى تارت ۈئرۈمچى،    ائي- 2يىل  - 1993
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   ائبدۈشكۈر مۇھهممهتئىمىن

 

     

 تىكهنلىك دهرهختىن باشقا ھىچنهرسه، ىئغاڭالتسا يۇپۇرماقلىرىدىن گۇل تۈكۈلىدىغان  - بۇ    

 . . . سىيىلتىز تارتالمايدىغان مهدىنيهت چۆللۈگىىدكى ھازىرقى زامان ەئپسانى

 يالجىراپ تۇرغان چوغقا سىڭىپ،  يۈرىكى زهرگهرنىڭ ېئرىتىش ۇئچىغىدا سۇغا ائيلىنىپ -بۇ     

بېزهندۈرۈپ  نىگاھىنى ساختا تهكهلللۇپ يۇپۇرماقلىرى بىلهن، كېتىۋاتقانلىقىنى سېزىپ تۇرسىمۇ 

 . . . تۇرغان شوھرهت قهھۋاخانىسىدا ۇئقۇلغان كىچىلىك ناخشا

  ىئدراك-ەئقىل ، ىگه سېغىز تۇپراق چاڭ تۇزانلىرىدىن الك سۈركهلگهن ەئتىرگۇل بهرگ بۇ    

 قىراەئتچى قارىينىڭ كۆز قىرى، ەئينىكىگه ھۇدۇققان تهلۋىنىڭ ېئغىر مۇشتىدىن دهز كهتكهن 

تومۇز  ائقچىنىڭ ۋهزنىگه سىيرىلىپ كهتكهن، مۇقهددهس كىتاپ سهھىپىلىرىدن لىپاپىغا قاچىالنغان 

 . . . ائپتىپىدىكى غهلىته رىۋايهت

ھىلىگهر بهگزادىنىڭ قارا قهلبىدن << كۇندۈزى ھازا ائچقان ،كېچىسى قهتلى قىلىنىپ  >> - بۇ   

 بۇيالغان ھېلىله ياغلىقىنى كۆزىگه تاقىۋالغانلىقىنى ۇئنتۇلغان سهبىينىڭ قاتىلغا تامغان قارا بوتقىدا

  . . . ياقا يىرتىپ ۋارقىرىغان ھاماقهت نالىسى، ەئگىشىپ 

تۈۋىنى سهلهپنىڭ قارا ، قوۋزاق پوستىنى ىئشهك غاجىلىغان ، بوران سوققان  رماقلىرىنى يۇپۇ-بۇ     

 ائدا قىلماقچى بولغان، بوشاتقان پهرۋىشسىز دهرهخنىڭ بىگۇنا يولوچىنى بېسىۋېلىپ  سوقماقلىرى

   . . . پۇغانىدىن چىققانلىق غۇرۇرى

ىرهپ ھۇدۇققان بهخىتسىز ەئرۋاھنىڭ گىرداۋىدا تهمت قۇرقۇش، ائچلىق ، ھاقارهت ،  بىر ائپهت -بۇ 

خۇبىن تىرىك چۈشىدىكى مهجنۇن پىرىسىدهك ەئسهبىيى  ۆئز تهقدىرىگه ىئز بېسىپ كىلىۋاتقان

  . . . چۈش

ۇئنىڭ كۆكسىگه قاداپ قويغان ، دادىسى زالنى تۇنۇۋېلىشتىن ىئلگىركى   رۇستهمنىڭ ۆئز- بۇ    

 . . . بهھهيۋهت خهنجىرى

بىرىگه قارشى شىلتىشقان  زلىرىگه زهنجىر تور تاقىۋالغان دهقىقىلهرده بىر گۇل بىلهن نۇرۇزنىڭ يۇ-بۇ   

  . . . قىلىچلىرىنىڭ ىئدراكسىز ساداسى

 ۆئز ۆئزىنى، شۇنىڭدهك قاقاھالپ ائڭالنغان كۈلكه ، ھاقارهتلىك ناله ، خۇرسىنىغانلىق يىغا  بۇ   

  . . . قايتا بىلىشنىڭ جىمجىت سۈكۈناتى

مىىللىتىمىزنىڭ نادىر گهۋدىسى . ەئقىل تۇغۇلىدۇ  ندىن ساغالمساغالم بهده:مهن وئياليمهن    

  ! بىتاپلىق خهستهلىكتىن خالىي ەئمهس
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نادىر  مىللىتىمىزنىڭ. ۆئمىلهپ چىقىدۇ   بۇزۇلغان مۇھىتىتن بۇزۇقلۇق : مهن وئياليمهن  

 ! بىتاپلىق خهستهلىكتىن خالىي ەئمهس  گهۋدىسى

مىللىتىمىزنىڭ ىئللىق قوينىدا . ق وئمىلهپ چىقىدۇ مۇھىتتىن بۇزۇقلۇ بۇزۇلغان: مهن وئياليمهن    

ەئقىلنىڭ بىر : مهن وئياليمهن    ! قىلىدىغان كېسهل سۇغۇرالر يوق ەئمهس يۇقۇملىنىش پهيدا

مىللىتىمىزنىڭ ەئقىل ىئگىلىرى پاك ۋىجدانىنى  . يهنه بىر قانىتى ائر نۇمۇس، قانىتى ۋىجدان 

بۇنداق ۆئتكۈر ەئقىل ىئدراك .  دهپ بىلىدۇ ىئنسانى بۇرچ ناپاك قاباھهتنى قامچىالشنى، ۇئلۇغالپ 

 >> ھىيله يىلىملىرىدا يهملهنگهن زىيانكهشلىك دهۋالىرىنىڭ،  مۇنبىرىده سۇيىقهست ۇئستىكاسىنىڭ

 بهر قارار تېپىشىدىن ىئبلىسنى خۇشال قىلىدىغان، مۆھىرى بىلهن پىچهتلىنىپ  << ائدالهت

 - ىئز گۇلۈككه بولغان ىئشهنچ، جدان ائدىل ۋى، پاجىەئلهرنىڭ چىقماسلىقىغا يهنه ەئقىل ىئدراك 

بىۋاسته  ائدىشىپ ىئشىنىپ قېلىش خۇددى!؟ ىئماندىن باشقا قايسىبىر قۇدرهت كاپالهت بىرهلهيدۇ 

ھهر ھالدا كۆڭۈلدىن  ،بىۋاسته ۆئز كۈزى بىلهن كۆرۈپ ىئشىنىشتهك بهرقارار بولمىسىمۇ ، ەئمىليهتته 

تۇرىدىغان بىلىش  ساندا بۇلۇپبۇ ىئن. كۆز گىچه دولقۇن چېچىپ تۇرىدىغان ىئشهنچتۇر 

ىئنكار ۋه سهالۋهت  ۇئ ۆئز ۆئزىنى. جهريانىدىكى ھهقىقهتكه يانداشقان غهيرى ھهقىقى ھادىسه 

، گىرىكالر دارغا ېئسىۋاتقان سوقراتىنى  مهن . << سۈيۈملۈك ائدىشىش >> قىلىشقا تهييار بولغان

تاز مهزۇن بۇغۇزلىغان ، ەئرشىنى خۇجا چاپقان   بۇرھانىدىن ،قۇندۇز ھاكىمى دارغا ائسقان مهشرهپنى 

دهپ ، خهلقىدىن چىققان دۈشمهنلهر ياتالرغا ائلدىنىپ قهتلى قىلغان  ائبدۇقادىر دامولالمنى ۆئز

بهلكى لۈشۈن ەئپهندى ، بىر زامانالردا خهنزۇالر ائلدىدا ۋاڭ جىڭۋىي ەئمهس  . قاراپ كىلىۋاتىمهن

 >>  جىنازا يۇپۇغى ۈئستىگهكىيىنچه وئيغانغان جاماەئت لۈشۈن. دىيىلگهنىدى  مىللهت خاىئنى

يېقىندىال قىرغىز  . دىگهن يوغان ۈئچ خهتنى يېزىشتى) مىللهتنىڭ روھى  ) << مىللهتنىڭ ەئرۋاھى

بهرگهنلىكى ۈئچۈن چىڭغىز  ۆئز خهلقىگه ھاي، وئزبېك مىللهتلىرىنىڭ كالته تۇقۇنۇشلىرىدا   -

؟ دهپ ۋاقىراشمىدىمۇ  << مىللهت خائىنى >> ائيتماتوفنى ۆئز مىللىتى ائرىسىدىكى بهزى كىشىلهر

مهنتىقىنىڭ ھىچ ، كۈزىنىڭ ھىچقانداق شاھتلىغى ، سىنالمىغان  بىۋاسته ەئمىليهتته، مانا بۇالر 

سۆز ھهركهتنىڭ ھىچقانداق ۆئز ۆئزىگه مهسۇئلىيىتى ، زىددىيهتلىك ىئزچىللىقى  قانداق غهيرى

 ؟قارا كهلكۈنى بولماي نىمه  بولمىغان

بىردىن ائيرىلىپ تۇرغانلىقىدن   بىر ۇئالرنىڭ، ه قىلىپ دهرهخنى ۇئنىڭ ۆئز شېخىنى ساي   

تهپهككۈرنىمۇ يالغان ، ەئقىلنىمۇ گهپ سۆز بىلهن  ،پايدىلىنىپ ۋهيران قىلىش مۇمكىن بولغىنىدهك 

شهيتانمۇ ھاۋا : ھهيرانمهن ! كهسلىۋېتىش مۇمكىن ىئكهن  ياۋىداق بىلهن بىلهن شاخ شېخىدىن

تۇنجى  >> قۇالقنى كىرلهشتۈرۈپ، الغان ياۋىداق سۆزلهپ قۇلىقىغا ي ،ائنىمىزنىڭ كۆزىگه ەئمهس 

،  شۇ يىراق ەئلمىساقتى بىرى ائداشقانالرنىڭ كۆپى كۆزدىن ەئمهس. غا باشلىغانىدى  << گۇناھ

سىزىدىغان  قاتتىق يۇمشاقنى، بۇ تهمىنى سىزىدىغان تىلى ، بۇ قارىغۇ قۇالق ! قۇالقتىن كهتكهن 
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تاكى ائلهمگىچه  ېئغىز بوشلۇقى يوق قۇالق زهررىدىنچوڭ كىچىكىنى پهرقلهندۈردىغان ، چىشى 

قۇالق تۇپهيلى . قۇيىدۇ  بولغان ھهممه نهرسىنى شۇ پېتى يالماپال ەئقىل تهختىگه يانداشتۇرۇپ

 !؟ېئتىلغان وئق ائزمۇ ، يېقىلغان وئت 

دىگهنلهرنى كۆپ قېتىم ! نهپسىڭنى تارت ، تىلىڭنى تارت ، تارت  قولۇڭنى: وئيالپ قالدىم 

 مۇشۇ، دىيىش بىزگه  << قۇلىقىڭنى تارت >> ،كىتاپالردىن تهكرا ر وئقۇدۇم  كۆپ، ائڭلىدىم 

  . . . ەئۋالت كىشىلىرىگه قالغان ائچچىق ھېكمهتنامه بولسا كېرهك

ىئنسانى  كىشىلىك كىرلىرىدىن پاكالنغان، شۇ چاغدىال ىئبلىس تۇزىقى  << !قۇلىقىڭنى تارت >>   

قاراپ سۈزۈك   تۇرغان نىجادىيهت گۇلزارىغاەئقىل بۇركۇتنىڭ ھهقىقهت دۇردانىلىرى چېقىنداپ

ىئللهت بوتقىسىدن ۆئمىلهپ  بۇنىڭسىز. يهڭگىل بهدهنلىرى بىلهن ائزاده پهرۋار قىالاليدۇ ، تهپهككۈر 

  . . .! تۇرۇشىڭ مۇمكىن ەئمهس

  . . . ائياقالشقان قهلبىمدىن تىزىلغان ائخىرقى قهترىلهر نهملىرى، مانا بۇ    

  روھى << تۆگه قۇشى >> ى ۋهىپهك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىش

 

  ائبدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن

 

 

  « ئىككى تهرهپنى بىئارام قىلىدۇ ئۇ ھهر، چۈنكى ،  ئهڭ مۈشكۈل ئىش - ئويغاتماق  »

                                                                                       - « 

   دىن « نىجادىيهتنامه

    

مهدهنىيهت گۈلزارىنى سۇغۇرۇپ كهلگهن خهلقائرا  ىمىز ۋه خهلقىمىزنىڭ تارىختىكى شۆھرهتلىكيۇرت  

مىالدىدىن ئىلگىرىكى زامانالردىن تاكى ! قايتا ئېچىلدى  << يىپهك يولى >> _ ائالقه يولى

 وئكيان قاتنىشىغىچه داۋام قىلغان يىپهك يولى ائالقىلىرىنىڭ سىمۋولى بولغان - يېقىنقى زامان دېڭىز

وئبرازىدا قايتا  << قاناتلىق تۆگه >> يېڭى يىپهك يولىنىڭ ئېچىلىشى بىلهن << تۆگه >>

  ! كهلگۈسىگه ائيالنماقتا بۇنى تهقهززا قىلغان كهلگۈسى بىزنى كۈتۈپ تۇرغان. نامايان قىلىندى 

 قهلەئلهرنى ھالقا -زامانلىرىدا ەئجدادلىرىمىز شهھهر  سىمۋول قىلىنغان يىپهك يولى << تۆگه >>

ھۈنهرپهز ۋه خهلقائرا سودىگهر سۈپىتىده دۇنياغا ، ياراتقان  غان ائۋات بوستان مهدهنىيىتىقىل

مۇشۇ ائساستا سهنەئتته ، تهبىەئت پهنلىرىده قامۇسى ائلىمالرنى يېتىلدۈرگهن  پهلسهپه ۋه، تونۇلغان 
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 ۇئ چاغدىكى تهكلىماكان چۆللۈكى دىيارى مهدهنىيهت چۆللۈكى ھالىتىگه. قازانغانىدى  داڭق

بېغىشلىغان  ەئكسىچه ساياھهتنامه مۇەئللىپلىرىگه ائلتۇن ئىلهام، شۈپ قالغان بولماستىن چۈ

  . مهدهنىيهت دهھلىزى ئىدى

ائۋات ەئسىرلهر خارابىلىرىنى وئغۇت قىلىپمۇ باياشاتلىققا ئىگه  سىمۋول قىلىنغان << تۆگه >>

 ىزمىسى ائلدىداسىيما قىلىنغان يېڭى ەئسىرلهر ت << قاناتلىق تۆگه >> ەئمدى. بواللمىدۇق 

، بولسىمۇ  بۇ غايهت كاتتا ھادىسىنى يېتهرلىك مهنىسى بىلهن ھېس قىلىدىغان كىشىلهر ائز. تۇرىمىز 

  . ۇئنى كهلگۈسى تارىخچىلىرى ئىپتىخارلىنىپ تىلغا ائلىدۇ

دهۋرلهر  نىشانالنغان تارىخىي << قاناتلىق تۆگه >> بىلهن << تۆگه >> ،وئيالپ قالدىم 

سىمۋولنىڭ ئىخچامالش  بۇ بىر؟ لىك ەئسىرلهرگه نېمىنى سىمۋول قىلىش الزىم ائرىسىدا ۆئتكهن زۇلمهت

نى سىمۋول << تۆگه قۇشى >> مېنىڭچه! ۋه ھېس قىلدۇرۇو تهربىيىلهش كۈچى ناھايىتى چوڭغۇ 

  ! ەئلۋهتته، قىلىش كېرهك 

ىئشانلىق ۋه مهزھهپ ، جاھالهتلىك ەئسىرلهرده ئىلىم ۋه ھېكهتتىن ائيرىلىپ  بۇ، شۇنداق 

، قان تۆكتۇق ، بولۇۋېلىپ  << قارا تاغ >> ، << ائق تاغ >> . التقىسىغا پاتتۇق ىتۋازلىقىمۇر

خالىقالرنى خارالپ سىرتتىن كهلگهن مهختۇم  ەئزىزى ۋه، خاراباتى ، زهلىلى ، وئيغاتقۇچى مهشرهپ 

. ياسالما مازارالرنى تاۋاپ قىلىپ ياتتۇق ،  يۈسۈپ چاڭموزاالرنى ەئۋلىيا قىلىۋېلىپ، ەئزهم 

! هدداھلىق ۋه ھاپىزلىق بولدى �وئيناش بىلهن  مىزدىن كهلگىنى داپ تاراڭشىتىپ ۇئسسۇلقولى

  ! سهرهڭگىنىمۇ چهتتىن ائلىدىغان كۈنگه قالدۇق بىر تال، ائخىرى بىر تال قهنت 

بىز بۇ تاشقى مۇھىت . تارىخىي خاراكتېرلىك ھادىسه ئىدى  يىپهك يولىنىڭ خارابلىشىشى خهلقائرا

بىر پۈتۈن ۇئيغۇر مىللىتىنى بىر قانچه . بېكىنمىچىلىك بىلهن شۇغۇلالندۇق  ئىچىده بارغانسېرى

  بىرىنى چهتكه-بىر ،  بىرىدىن ۈئركۈيدىغان -ناھىيىلهر بويىچه قاماپ تاشالپ بىر  - ۋىاليهت

يېللۇ ، زامانالردا ۋاڭ يهندى  بىر. تهييارلىۋالدۇق  << يۇرتۋازلىق پسىخولوگىيىسى >> قاقىدىغان

دهپ  << ۇئيغۇر >> قهلىمىده ئىزچىل ولو ۋه بىر توپ ەئرهب ساياھهتچىلىرىماركاپ، چۇسهي 

 >> ۋهلىخانوۋ قاتارلىقالر قهلىمىده، روبروۋىسكى ، مالۇۋ ،  تىلغا ئېلىنغان ئىباره كېيىنچه رادلوۋ

 >> ، << دوالنلىقالر >> ، << تارانچىالر >> ، << تۇرپانلىقالر >> ، << قۇمۇللۇقالر

 >> ۇئيغۇر ئىبارىسى پهقهت، دهپ يېزىلىدىغان بولدى  << اچىنلىقالرم >> ، << قهشقهرلىقلهر

يېڭى  (  ەئسىرنى كۆرسىتىدۇ- 20( گهرچه بۇ ەئسىرده . الرنىڭ نامىدىال قالدى << ۇئيغۇر سېرىق

 ۇئيغۇر >>  ماائرىپىنىڭ ئىلهامىدا- مهدهنىيهت مهشەئلچىلىرى تهشهببۇسى ۋه ۇئيغۇر مهدهنىيهت 

، تامغىالردا ئېتىراپ قىلغان بولساقمۇ  ۋىۋىسكا ۋه، قهغهزده ، ا ئىبارىسىنى ھهممىمىز ئېغىزد <<

،  نهپرهت سىزىقىدا -مۇھهببهت . قىلىپ كېتهلمىدۇق  ائستىنقى ائڭدا تېخى قوبۇل، لېكىن روھىيهتته 

دوستلىشىش ۋه مۇراسىم ، مهسىله ھهل قىلىش تهستىقىده  ،ھاالۋهت تهقسىم قىلىش چۆمۈچىده 
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 چىقىم -كىرىم ،  چۆكۈش تاناپلىرىدا -ۆئرلهش ، زۇۋانلىرىدا  تهقرىز -باھا ، داستىخانلىرىدا 

! ئېغىر  ائالڭلىقى << ۆئزگه يۇرت كالىسى >> ، << ۆئز يۇرت بالىسى >> سېتكىلىرىدا تېخى

بىر يۇرت بويىچه  مىللىي مهدهنىيهت ائرغىماقلىرىنىڭ بهيگىسىگه قويۇلغان توساق شادىلىرى ھهر

 << ۆئز يۇرت >> ،ەئمهس   شهيتانالر-ھاالك قىلغۇچ ائپهتنى جىن ، بۇ بولمىغۇر ! بىردهك ەئمهس 

ساداقهت ،  << ۆئز يۇرت >> تاماقخانىالرغا كىرىشتىمۇ . ەئزىمهتلىرى بىجا كهلتۈرۈپ تۇرۇپتۇ

 توتېم >> پهقهت ! << ۆئز يۇرت >>  يېتىمدىمۇ- ۆئلۈم ،  << ۆئز يۇرت >> بىلدۈرۈشتىمۇ

  ! قىياپىتىده گىرىم قىلىشال قالدى << مانشا >> يوسۇنىدا بهدهنگه گۈل چېكىش بىلهن <<

 ژۇرنال يايمىلىرى - بىر ناھىيىلهرگه كۆپلىگهن كىتاب  سىرتقا قارىتا ئىشىكنى ئېچىۋېتىش شامىلىدا ھهر

شياڭگاڭالردىن كهلتۈرۈلگهن ، ھهتتا تهيۋهن ، ھهممه يېرىدىن  ۇئنىڭدا جۇڭگونىڭ. كهڭ تارقالدى 

 شهھهرلهرده - پاتال يىراق ۆئلكه - مهن پات . ىلماقتا ەئركىن سېت  ژۇرنالالر-خهنزۇچه كىتاب 

بۇ گۈللهش مۇھىتى ، ەئسهر ەئۋهتىش تهكلىپلىرىنى تاپشۇرۇپ ائلىمهن  چىقىدىغان ژۇرنالالرنىڭ

، روھىيىتى ائلتۇن ۈئزۈككه ياقۇت كۆزدهك بىرلهشكهن مهنزىرىنىڭ ئىپادىسى  بىلهن گۈللهش

. ھهتتا ۈئرۈمچىده كۆرۈش مۇمكىن ەئمهس ، تلهرده ۋىاليهتنىڭ ژۇرنىلىنى باشقا ۋىاليه بىر؟ بىزدىچۇ 

قامال   ۆئزىنى-ۇئ خۇددى مهھبۇس تامىقىدهك ۆئز ، ەئمما . خېلى كۆپ ژۇرنال نهشىر قىلىنىدۇ  بىزده

ھهر بىر  ،ۇئنىڭ ۈئستىگه . ۆئز يۇرت دائىرىسىدىال ھهزىم قىلىنىدۇ _ قىلغان روھىيهت سېپىلى 

كىشىلىرىگىال  ۆئز يۇرت، رلىرىنى ئېالن قىلىپ ۋىاليهت ژۇرناللىرى ۆئز يۇرت كىشىلىرىنىڭ ەئسه

  . ەئۋهتىلىدۇ

يهنه ، سۈپىتىده ماختاپ كېڭهيتىدىغان  يهرلىك شېۋىلهرنى ائالھىده مهھسۇالت، يېقىندىن بېرى 

 >> ، << دوالنى >> ، << كهلپىنى >> ، << ائرتۇشى >>  فامىلىلهر ائخىرىغا-ئىسىم 

باشالمچىالر  هنت ناملىرىنى قوشۇپ ائتايدىغانھهتتا تېخىمۇ كىچىك ك، دېگهنلهرنى  << لهمجىنى

 توتېم >> يۇرتىدا يىراق ەئللهرده مۇساپىرهتته قوللىنىلغان بۇ يۇرت ناملىرى ۆئز! چىقىپ قالدى 

يېڭى يىپهك ! ؟  ھه -ئېتىلىپ چىققاندۇر  ۇئرۇقداشلىق تامغىسى قىلىۋېلىش قايسى روھىيهتتىن <<

 >> ! ېكىنمىچىلىقىنىڭ پېچىتى بۇزۇلغىنى يوقب ەئمما مهھهللىۋى مهدهنىيهت! يولى ئېچىلدى 

 بېشىنى قۇمغا تىقىۋېلىشتىن << تۆگه قۇشى >> ەئمما! پاائلىيهتكه كىرىشتى  << قاناتلىق تۆگه

 قهدىمكى يىپهك يولى ەئزىمهتلىرى بولغان، بۇ ھال داۋاملىشىدىكهن ! خاالس بولغىنى يوق 

ھالىدىن  لىرىدهك بىر زاماندىكى شېشىلىك تالقان بولغان بوتۇلكا سۇنۇق-ۇئيغۇرالر خۇددى كۇكۇم 

شهربهتكه مۇيهسسهر  يېڭى، قالغان كىرىستاللىرىنى ائپتاپ نۇرىدا يالتىرىتىپ ماختىنىشتىن باشقا 

قېلىشقا ئېلىپ بارماسلىق مۇمكىن  بۇ يېڭى يىپهك يولى ھېكمهتلىرىدىن داۋاملىق چهتته. بواللمايدۇ 

  . ەئمهس

 تۆگه قۇشى >> ،روھىنى سىزىپ بهرگهندهك  << ائكىيو >> لۇشۈن ەئپهندى! ەئتتهڭ ، ھهي 
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  . . . تهسۋىرلهپ بېرهلهيدىغان ەئقىل ۋه قول قاچان قهلهم تۇتاركى ەئرۋاھىنى <<

 

  ۈئرۈمچى، ائپرېل  يىل - 1993

 ، شهپهق  چاچرىتىپ  كۈن تاغقا چاپالشتى

 .ۇئپۇق  لىۋىگه  ۋۈركىدى  قىزىلالك

 ،تهق  بولدى  شۇدهم  ائلدىدا  بۇغدانىڭ

 .يوپۇق  سهبدهرهڭ، ھالۋايى ، لمىرۇقائ

 ،دىيار- چهكمىگهن قارلىق تاغ  نهقىسمهت

 . پهرزهنىتلهر قىسمىتىسىمان  ەئزىمهت

 ،بار يىل ھېكايىتى   مىڭ-مىڭ   ۇئنىڭدا

 . ھهر ۆئركهش مىسالى بىر قىسسه داستان

 ،ماناس- ائيچۈرهك، ۇئرۇمقان ، وئغۇزخان

 .ئىللىق قان  سۇغارغان خاكىڭنى تۆكۈپ

 - قىقاس تېكىنلهر، تهڭرىقۇت   ىلىكقانچ

 . شاھىت ماكان  كۆتۈرگهن جهڭلهرگه سهن

 ،سهنده   قىسقىسى  گۈلهمخان ،نۇزۇگۇم 

 ،سهرگهردان مهشرهپكه سهن بولغان پاناھ 

 ،سالغان نىكهمده   ئىشتىياق سهن ماڭا

 . ئىلهامغا دهرگاھ  ۆئزۈڭسهن  قارلىق تاغ

 مۇھهممهد ئىمىن  ائبدۇشۈكۈر -                                            
? ??  ? ????? ? 

 ...ئوقۇتقۇچى توغرىسىد

 

 .ئوقۇتقۇچىغا ھۆرمهت تۇرغۇزۇشتۇر - مائارىپتا مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشنىڭ سىرى

 (ئامىرىكا(ئېمىرسون   -

 ھېكمهت پۇتمىگهن، زمىغان شۇڭىمۇ بۇ نام توغرىسىدا مهدھىيه يا. ھۆرمهتلىك نام  - ئوقۇتقۇچى

ئېلىپ  چۇنكى ئوقۇتقۇچى ئىنسان قهلبىگه تۇنجى مهرىپهت نۇرىنى. مۇتهپهككۇرالر بولمىسا كېرهك 

مىللهتنىڭ ! قۇياش  ئۇ ئىنسانىيهت مهدهنىيهت تارىخىنىڭ ئاسمىننى يورۇتقۇچى! كىرگۈچى مهشئهل 

 «!رىئىنجېنې «ئىنسانىيهت روھىنىڭ، دۆلهتنىڭ مۇرهببى ، باغۋىنى 

بىلىم ، ئۇ  !  پهن دۇنياسىدىكى تۇنجى ھامىيسى- ياش ئهۋالدالرنىڭ ئىلىم - ئوقۇتقۇچى 
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ھېكمهت قامۇسىنىڭ . ئهقىل دۇردانىلىرىنى چاچقۇچى، خهزىنىسىنىڭ ئالتۇن ئىشكىنى ئاچقۇچى 

، ئارىسىدا پهرۋازقىلىپ  تىلسىم بىلهن زامان، تارىخ بىلهن ماكان ، مهنىلىرىنى يهشكۈچى 

 پىداكار -تهشكۈچى زهكى ئۇستاز  ھهقىقهت مهرۋايىتلىرىنى، كۇرالر بىلهن سۆھبهتلهشكۈچى مۇتهپهك

 . ساپ قهلب ئىگىسى، مېهرىبان ، جهڭچى 

 .  ئۇستازالرسىز ئۇلۇغ مهرىپهت ئهزىمهتلىرى ۋايىغا يهتمىگهن بوالتتى-ئوقۇتقۇچى  ئۇلۇغ

زۇلقهرنهيىننىڭ  ئىسكهندهر، التون ئارىستۇتىلنىڭ ئۇستازى ئهپ، ئهپالتوننىڭ ئوقۇتقۇچىسى سوقرات 

سهددىدن ، نهۋائىنىڭ يېتهكچىسى  ئابدۇراخمان جامىي ئهلشىر، ئۇستازى ئارىستوتىل بولغىنىدهك 

  .قهشقهرى جامىنىڭ ئۇستازى ئىدى

تارىخىدىكى بهزى مهشهۇر مۇتهپپهككۇرالر ھهتتا ئوقۇتقۇچىلىق كهسپى بىلهنمۇ  ئىنسانىيهت

، كوڭزى ،گېگىل ، شۈئهنزاڭ ، تا تا تۇڭا ، ئىبىن سىنا ، فارابى ، وگرات ھىپ: مهسلهن  . شۇغۇلالنغان

 .شۇنىڭ جۇملىسىدىندۇر مهمتىلى ئهپهندى قاتارلىقالر، ئابدۇقادىر دامولال .، ھۈۋهيدا ، قىدىرخان 

كهسىپكه بېغىشالنغان مۇھهببهت بىلهن  ئوقۇتقۇچىنىڭ ھۇجۇدىدا ئىككى مۇھهببهت رىشتىسى يهنى

ئوشېنىسكىي ئېيىتقاندهك «مهنسهپدار تۆره ،  ئۇ. ن مۇھهببهت گىرهلهشكهن بولىدۇ ئىلىمگه بولغا

 .« ئهمهس  ئوقۇتقۇچى-مهنسهبدار تۆره ، ئهمهس 

،  جامائهت -ئهھلى ،  جهمئىيهت يېتهكچىلىرى، تا ھازىرغىچه نېمه ئۇچۇندۇر ئوقۇتقۇچى ، ئهمما 

، ئىبارهت بۇ ھۆرمهتلىك نامنى  وقۇتقۇچىدىن دوسىتلىرى ئ-تۇغقان ، ئوقۇتقۇچىالرنىڭ پهرزهنتلىرى 

، مهنىۋى شهرتلىرىنى بىردهك ھېس قىلغان  ئوقۇتقۇچىلىقنىڭ، ئوقۇتقۇچىدهك بۇ تارىخى كۈچنى 

مائارىپتا بىر قاتار كۆڭۈلنى غهش قىلىدىغان مهسىللهر  نهتىجىده. قهدىرلىگهن ئهمهس ، چۈشهنگهن 

 .ساقالنماقتا

 هددهس قهلىبھامىي ۋه بىر مۇق ئىككى ئۇلۇغ

ئۇالرنى بىلمهك ھهرقانداق . ئوقۇتقۇچىدىن ئىبارهت  يهنه بىرى، ئىككى ئۇلۇغ ھامىيىنىڭ بىرى ئانا 

ئۇالرنى قهدىرلىمهك ھهرقانداق مۇھهببهت ۋه كامالهتنىڭ  ،بىلىشنىڭ مۇقهددىمىسى ۋه شهرتى 

 ! شىخارالش بارلىق خارلىنىشنىڭ سهۋهبى ۋه باشلىنى ئۇالرنى، ئوخشاشال ! بوسوغىسى 

ئهنگىليىلىك يازغۇچى . ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن پوئېزىيىلىك ئىباره   بارلىق خىسلهتلهرنى- ئانا 

ئۇ ھهممهيلهن   شۇڭا. بىلهن ئېيىتقاندا «پهرزهنت دىلى ۋه تىلىدىكى تهڭرى» تېككىرىنىڭ سۆزى

بالزاك  . ى تهربىيه مۇرهبب-تۇنجى تهلىم ،  مۇھهببهت مۇئهككىلى -ئېگىدىغان ئۇلۇغ مېهىر  باش

 .«ئېيىتقاندهك «مىللهتنىڭ كېلهچىكى ئانىالر قولىدا

، ئۇ ئىستهك ئويغاتقۇچى . ئىنساننى شهكىللهندۇرگۈچى يهنه بىر ئۇلۇغ سىما ئوقۇتقۇچى بولسا

 ئوقۇتقۇچىنىڭ پىداكار، ئهقىل ئىزلىگۈچى ۋه كامالهت يولىغا باشلىغۇچى ، يېتهكلىگۈچى  تهپهككۇرغا

ۋه ئانىلىق  ىنىسىئى ئانىنىڭ ئۆز پهرزهنتىگه بهخىش قىلغان ئانىلىق پهرۋىشىتهپهككۇر خهز، قهلبى 
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 .يۈرىكى بىر بۇ ئىككى ئۇلۇغ تهربىيچىنىڭ، تهربىيسىنىڭ يېڭى قاتالمدىكى داۋامى بولۇپ 

 - بۇ ئىككى زاتنىڭ بىر  ھهممه جامائهت، ھهممه شاگىرت ، ئهمما نېمه ئۈچۈندۇر ھهممه پهرزهنىت 

ئوخشاشال ھهممه ئانىالر ۋه . چۈشهنمهيدۇ  دىر قىممىتىنى ۋه ھۆرمىتىنى دېگهندهكبىرىگه تهتقاس قه

ئوقۇتقۇچى بولغۇچى ئوقۇغۇچىالر مىللهتنىڭ مهنىۋى  ھهممه ئوقۇتقۇچى ۋه، ئانا بولغۇسى قىزالر 

ئانا ۋه ئوقۇتقۇچىنىڭ ئۆزى قانداق ئاڭ ۋه قانداق  - ساپاسىنى بهلگىلهيدىغان ئىككى ھالقا

بىلىش كېرهككى بۇ بىر پاجىئهلىك . دېگهندهك چۈشهنمهيدۇ  بولۇشى الزىملىقنىسۇپهتكه ئىگه 

 ! ھادىسه

سىناش » دهپ ئاتالغان ئهنئهنه بويىچه «تاپقىرلىق» دېيىلىدىغان مۇسابىقىلهرده  بىزده «زېهىن

 ھايات ئۇالرنىڭ،  ئۇسسۇل چولپانلىرىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنىدۇ -كىنۇ چولپانلىرى ۋه ناخشا  مهشهۇر

، كهشپىياتچىالر  ،ئالىمالر ، مهشهۇر مۇئهللىملهر ،  يۇ -پائالىيهتلىرىنى ھهممهيلهن بىلىدۇ 

ئۇالرنىڭ ھايات ، ئېلىنمايدۇ  ھهتتا،  كهم تىلغا ئېلىنىدۇ -ئهدىبلهرنىڭ ناملىرى كهمدىن 

بۇ نىڭ سهۋهبى . كىشلهر خهۋهرسىز  پائالىيهتلىرى ۋه قازانغان ئۇتۇقلىرىدىن ناھايىتى كۆپ

بۇ . كۆتۈرلۈپ تهشۋىق قىلىنمىغانلىقىدىن بولغان  قۇتقۇچى ئوبرازىنىڭ ئۇلۇغ مۇرهببه دهرىجىگهئو

 . خىزمهتتۇر ناھايىتى نازۇك «بوش قالغان» ئۇللۇق

 ئهمما جاپاكهش كىشلهر، ئهجىرلىك 

. ئىنسانىيهت مهدهنىيتى ئۈچۈن شۇنچه كۆپ ئهجىر سىڭدۈرۈپ كېلىشتى  ئوقۇتقۇچىالر تارىختىن بېرى

ئۇالر ، قان دانچىلىرىدهك ئىنسانىيهت گهۋدىسىنىڭ ھهممه قىسمىغا تارقالغان ۇالر خۇددى قىزىلئ

 جىلغىالردىن تارتىپ ئاۋات - تاغ ،  جهزىره - مهرىپهت مهشئېلى يىراق چۆل  كۆتۈرگهن

ئۇزاق يىللىق تۇرمۇش ئهمهلىيتى جهريانىدا . ھهممىالر يهرنى يورۇتماقتا شهھهرلهرگىچه

 تازىالپ، يىچه ئېيىتقاندا ئومۇمهن ئوقۇتقۇچىالر بىر قانچه قۇرال كىيمىنى يۇيۇپ بو كۆرگهنلىرىمىز

يول  كىچىككىنه ئائىلىسىنى قاتتىق تېجهشلىك بىلهن باشقۇرۇپ كىشلهرگه يول بىرىپ، كىيىپ 

كۆرىدىغىنىمىز  ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىگه كىرگهنده. قول بېرىپ قول تاالشماي ياشاپ كهلدى ، تاالشماي 

دېرىزه ، يوتقانالر ئهمهس  مهرهپكه تىزىلغىنى قېلىن، م ئهمهس دۇنيا خهرىتىسى تامدىكى گىله

ھهرخىل نامراتلىق كېسهللىكلىرى بولۇپمۇ  ، دهپتهرلهر بولدى -تۈۋىدىكى شىرهگه قويۇلغان كىتاپ 

 . قىلىپ قويدى ئاۋاق، سىل كېسىلى ئۇالرنى تېخىمۇ ياداڭغۇ 

مهڭسىتمهسلىك بىلهن مهغرۇر  تقۇچى توغۇرلۇق تولىمۇيېقىندا بىر باجگىرنىڭ بىر پېشقهدهم ئوقۇ

بۇ سۆز . دېگىننى ئاڭالپ قالدىم  «! ئۇ بىر ئهپهندىكهنغۇ ناھايىتى، ئاھاڭدا «كىمكى دهپتىمهن 

، سىياسىي ، ئۇ پۈتۈن جهمئىيهتته ، بولسىمۇ  ئادهتتىكى بىر باجگىرنىڭ ئېغزىدىن چىققان سۆز

 ساقچى خادىمالرغا سېلىشتۇرغاندا ئوقۇتقۇچىنىڭ -ھهربىي ، ياتىر تى - كىنو،  سودا - مالىيه ، مهمۇرىي

 . نهزهرىده قانچىلىك ئورۇنغا قويۇلۇۋاتقانلىقىنىڭ بىر روشهن مىسالى جامائهتچىلىك



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

86

رېزىنكه  ئۇالرنىڭ يانچۇقىدا ياكى.ئۇستىده بور توزانلىرى بار ، ئۇالرنىڭ قوللىرىدا سىياھ  ! راسىت

جاڭگال»  ۇالرنىڭ بىر قىسمى خۇددى ئهختهم ئۆمهرنىڭ «قارائ.تامغا ياكى پۇل چېكى يوق 

مۇشۇنداق . ھېكايىسىدىكى «جاڭگال پهرىشتىسىدهك » بىكارغا دېگۈدهكال خىزمهت قىلماقتا

، چۆكۈپ قالغان  كېسهل ئازابىغا، مۇشۇنداق خانىملىق بىلهن ۋىجىك قېرىغان ، ئهپهندىچىلىك 

ئوقۇتقۇچىالر بايرىمى» » ئۇالر؟ ىت ئۇستازالر ئازمۇ كىشلهر نهزىرىدىن ئۇنتۇلۇپ كهتكهن مويسىپ

ئۇالر پىنسىيگه چىققان ! ؟ئېرىشهلمهيدىغۇ  نىڭ داغدۇغىسىدىن باشقا ھېچقانداق ئهمهلىي نهپكه

ھالقىالرنىڭ ئهڭ ، ئۇالر قاتالمالرنىڭ ئهڭ تېگىده  .  پۇچقاقالردا ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ-پېتىچه بۇلۇڭ 

 دهل مۇشۇ ئوقۇتقۇچىالر ئهڭ يۇقىرى ۋه ئهڭ ئالدىنقى ، مهسىله شۇ يهردىكى.كهينىده تۇرىدۇ 

شۇنى بىلىش كېرهككى .ئىنسان قهلبىنى يارىتىدىغان ئىنجېنېرالردۇر - قاتاردىكى تارىخى بىناكارلىق

ئهزىزلهنگهن جاي دهل بهخىت قۇشى بولغان ئهنقانىڭ تۇخۇم باسقان ماكانىدىن  ئوقۇتقۇچى

 ئالتۇن كۆمۇلگهن خارابه ئۇستىده ھۇۋقۇش -ئوقۇتقۇچى ئهزىزلهنمىگهن جاي . ئىبارهت

 .ماكاندىن ئىبارهت ھۇۋاليدىغان

 ۋاپاسىزلىق كهچۈرۈپ بولمايدىغان، تۆلهپ بولمايدىغان قهرز 

ئۇستازالرغا ، ) پۇشكىن(بهلگۈسى» ئهجداتالرغا قىلىنغان ھۆرمهتسىزلىك ئهخالقسىزلىقنىڭ بىرىنچى»

 . ئاخىرقى قاباھهتلىك شهكلى  ئهڭقىلىنغان ھۆرمهتسىزلىك بارلىق ھۆرمهتسىزلىكنىڭ

ياش ، تهربىيه ئالغان مۇئهللىپتىن پهرزهنىتلهر  ئۆزى، ئۆز ئۇستازلىرىدىن ،  ئانىسىدىن -ئۆز ئاتا 

ئۆز ، بىزده ئۆز ئۇستازىنى ھاقارهتلهشكه ، ۋاھالهنكى  ،ئهۋالتالر تۆلهپ بولغۇسىز قهرزدار 

 يېتهكلىگۈچىسىنىڭ ئىلمىي -ۆز ئوقۇتقۇچىسى ئ، ھهرىكهتته بولۇشقا  مۇئهللىپىگه خىيانهتكارانه

مهنىۋى ۋه ئىلمىي جهھهتتىكى خاتىر ، ئۇالرنىڭ جىسمانى ، چاڭگال سېلىشقا  مۇۋهپپهقىيهتلىرىگه

،  ئۆزى سۆيۇپ، مېنىڭچه .  زهخمهت قىلىشقا پېتىنىدىغان تۇزكور شاگىرتالرمۇ بار - زىيان  جهملىكىگه

 . اپاسىزلىقتىنىمۇ ئارتۇق ئازاب بولمىسا كېرهكپهرۋىش قىلغان ئوقۇغۇچىسىدىن كۆرگهن ۋ

بىرهر ، بىرهر كان  ھهر دهرىجىلىك مائارىپ تارماقلىرى ۋه مهكتهپلهرنىڭ رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ

مائارىپ ، ئوقۇتقۇچىالر توپالنغان  بهلكى، كارخانا ياكى بىرهر مۇالزىمهت ئورۇنلىرىنىڭ ئهمهس 

مۇالزىمى ئىكهنلىكىنى ، پاسىبانى ، تهشكىالتچىسى  ىڭبىناكارلىقى ئادا قىلىنىۋاتقان ئورۇنن

ئۇنىڭدا .ماكان بولۇش كېرهك  ماھىيتى بىلهن تۆرىلهردىن خالىي مائارىپ ئۆز.ئۇنتۇماسلىقى كېرهك 

ھهر دائىم ئوقۇتقۇچىالرنى قىممهتلىك ، ھهممه ئىشتا ، كۆرسىتىش ئهخمهقلىق  كۈچ، كىبىر كۈلكىلىك 

 پېشقهدهم. لىقال خهلقنىڭ مائارىپ ئىشلىرىنىڭ ئاسمىنى يورۇيدۇ قويۇپ قهدىرلهش ئارقى ئورۇنغا

ئۆز نۆۋىتىده  ئۇ.دائىم ئهسلهپ تۇرشىمىزغا تېگىشلىك ئىنسانالردۇر، ئوقۇتقۇچىالر تېخىمۇ قهدىرلهشكه 

بۇنداق ، ئهنئهنىسى ۋه ئهخالقى  ، مائارىپ پىشۋالىرىغا ھۆرمهت قىلىش ئېڭى -ئىلىم، ئهجدادالرغا 

« تهدبىر » تېگى ، قابىلىيهت »  »،  « ه ئهخالق بولمىغاندا ھهرقانداق « ئهقىلئهنئهنه ۋ، ئاڭ 
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«      ئوقۇتقۇچىلىرىغا رهھبهر بولغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆز. تۆشۈك كورىدهك ئهسقاتماس بولۇپ قالىدۇ 

ياش پهرقىگه كهلگهنده « ياشلىق بىلهن . ئوقۇتقۇچىالرغا بهكمۇ ھاركىلىدۇ  چۈجه خوراز » ئهلپازى

 بۇ ئارىدا زامانداش، ئىكهنلىكىنى ) مۇنتسكيۇ ( ئارىسىدىكى مۇساپىنىڭ بهكمۇ قىسقا »  ېرىلىقق

 .كېرهك بولۇشقا كاشىال قىلىدىغان مىڭ يىلالرنىڭ يوقلىقىنى ئهقىل بىلهن ئويالش

ھۆرمهتلىشى ئىنتايىن  ،دوستلىرى قوللىشى ، تۇغقانلىرى ، ئوقۇتقۇچىنى ئۇنىڭ ئائىله ئهزالىرى 

ئۆسۈشى ، بولغىنىنىڭ كىرىمى تۆۋهن  « بىر قانچه قىرىنداش ئىچىده « ئهپهندى، دهرۋهقه . مۇھىم 

تۆھپىسى يوق ، ئهمما بۇ ھهرگىزمۇ ئهجرى كهم  . قوشۇمچه تاپاۋىتى يوق بولىشى مۇمكىن، ئاستا 

 - لېكىن ئىلىم پۈتمهس، كىرىملهر ئىستېمال بولۇپ تۈگىسىمۇ  باشقا بايلىق ۋه. دېگهنلىك ئهمهس 

مهنسهپ تۇتۇشقا دهۋهت قىلغان ئايال ، ئوقۇتقۇچىنى كهسىپ ئالماشتۇرۇشقا  . تۈگىمهس بايلىق

 ئۇنداق ئايال ئۆز ئېرىنى. ئېرىگه ئىختىيارلىق بىلهن ئهمهس نائىالج تهگكهن ئايال  ئهسلىده ئۆز

الالر ئاي مېنىڭچه بۇنداق. ئۇنىڭ ئىجتىمائىي قىممىتى بىلهن قوشۇپ تۇرۇپ سۆيگهن ئايال ئهمهس 

، ئوياليمهن  مهن.  پاتال ئېرىنى پهسلهشتۈرىدىغان كوتۇلداشالرنى قىلماي تۇرالمايدۇ -پات 

ئىپادىلىگهن ھۆرمهتسىزلىك  ئائىلىده ئوقۇتقۇچىغا ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچى بولۇپ قالغانلىقى تۈپهيلى

 .كۆرۈنىشىدىن باشقا نهرسه ئهمهس  ئىتىبارسىزلىكلهرنىڭ ئىخچام-پۈتۈن ئىجتىمائىي ھۆرمهت 

 الزىم تهربىيلىگۈچى چوقۇم تهربىيلهنگهن بولۇشى

تهرىپلىدۇق ۋه ئۇنىڭغا  بىز يۇقىرىدا «ئوقۇتقۇچى» دېگهن سۆزنى ئۇنىڭ ئهسلى ماھايىتى بويىچه

 .تهكىتلىدۇق نىسبهتهن ئومۇميۈزلۈك ھۆرمهت تىكلهشنى

نامغا اليىق شهرهپلىك  ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچى دېگهن. ئوقۇتقۇچى كونكرېت ئىنسان ، ھهممىگه مهلۇم 

«تهربىيىده پۇتۇن :ئېيتقانىدى  گىيوتى توغرا. ياكى ئهمهسلىكى كونكرېت ئوقۇتقۇچى مهسىلىسىدۇر

 «. مهسىله ئوقۇتقۇچىنىڭ كىم ئىكهنلىكىگه باغلىق

» . ھهل قىلىنىدۇ  « ئىنسانىيهتنىڭ تهقدىرى تهربىيه بىلهن، تهربىيه بىرىنچىدىن « ئۇلۇغ ئىش » 

شۇڭا ئوقۇتقۇچى ئۆز كهسپىنى  ؛) گيوتى ( چىدىن تهربىيه « ۋىجدان ئىشى » ئىككىن؛ ) بىلىنسكى ( 

تارىخىي تهرهققىياتقا ئاڭلىق بىرلهشتۈرىشى  ئۇنى ئۇلۇغ، قهلبى ۋه ۋىجدانى بىلهن سۆيۈشى ، ئهقلى 

ئۇنۋان ئالغاندىمۇ ئۆزىنى تۈپ ۋىجدانى ئۆلچهمدىن  ،ھاالۋهتتىمۇ ، ئۇ جاپادىمۇ . الزىم 

 . ويماسلىقى الزىميىراقالشتۇرۇپ ق

ئوقۇتۇش ئىككى  » .  ئۆزىنى تهربىيلهپ تۇرۇشنى شهرت قىلىدۇ-ئوقۇتقۇچى تهربىيچىدىن دائىم ئۆز 

ئۆزىنىڭ بىلىم فوندىنى  » بولۇپمۇ ھازىرقى دهۋرده ئوقۇتقۇچى ھهركۈنى. ھهسسه ئوقۇش دېمهكتۇر 

بىلمى تۆۋهن ، بىلىمسىز . س ئهمه بېيتىپ ۋه يېڭالپ تۇرماي ئۆز مهجبۇرىيتىنى ئادا قىلىش مۇمكىن

ياكى ئوقۇغۇچىلىرى ئاسانال بايقاپ ) مهكتهپ  ) ياكى بىلىمى كونىرىغان كىشلهرنى يۇقىرى سىنىپ

مهكتهپلهرگه ئوقۇتقۇچى نامىدا ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇلغان «  مۇھىمى باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا. ئاالاليدۇ 
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زمىتىنى يۆتكهپ ئاساس مائارىپ مهخسۇس تهربىيلهپ ياكى خى غهيرى ئوقۇتقۇچى » الرنى ياكى

. مائارىپ فرونتىنىڭ زهربىدار ئهترىتىگه ئايالندۇرۇشقا تۇغرا كېلىدۇ  سىنپىدىكى ئوقۇتقۇچىالرنى

 . ئوقۇتۇش سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش مۇمكىن ئهمهس بۇنىڭسىز

غان بولۇشى بىلىم بېرىش ئاساسىدا پىكىر قىلىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۇرىدى ئوقۇتقۇچى يهنه ئوقۇغۇچىغا

مهدهنىيهتنىڭ بۈيۈك ۋهزىپىسى ئىنساننى پىكىر قىلىشقا ئۆگىتىشتۇر »  » چۈنكى. الزىم 

 پهقهت پىكىر قىلىش قابىليىتى،  ئىگىلهنگهن ھهقىقهتنى بىلىۋېلىش بولۇپ - بىلىم  . ( ئېدىسون( 

 . ئهمهلىيهتكه تهدبىقالش مۇمكىن، ئارقىلىقال بىلىمنى راۋاجالندۇرۇش 

 ئوقۇتقۇچى دهرس. ىر جهھهتتىن ئېيىتقاندا ئۈلگه كۆرسىتىپ يېتهكلهش دېمهكتۇر ب تهربىيه يهنه

ئىنساننى  ئۆزىنىڭ ئهمهلىي ھهركىتى ئارقىلىق ئۈلگىلىك، تهجرىبه ئارقىلىق ئىلىمنى ، ئارقىلىق 

قويۇپ توختىماي  ئوقۇتقۇچىنىڭ ئۆزىنى ئۈزلۈكسىز كامالهت يولىغا، بۇ . نامايان قىلىدۇ 

تهربىيه ساھىبى بولۇپ  - شۇ چاغدىال ئوقۇتقۇچى ھهقىقىي تهلىم. ى تهلهپ قىلدۇ ئىلگىرىلىشىن

 . يېتىشىدۇ

 خۇالسه

مائارىپ بىلهن ، نهزهر تاشلىغاندا ئائىله بىلهن ئانا  رېئال دۇنيا ئىچىده تۇرۇپ كهلگۈسىگه

كى ساپاسىنى بهلگىلهشتىكى ھهل قىلغۇچ رولىنى جهمئىيهتتى ئوقۇتقۇچىنىڭ مىللهتنىڭ مهنىۋى

ئهقىده دهرىجىسىگه كۆتۈرۈشنى ، ئومۇمىي ئاڭ دهرىجىسىگه ، قىلىپ  ئومۇمىي كىشلهرنىڭ ئېتىراپ

ئوقۇتقۇچىنى ھۆرمهتلهش بىلهن ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنى قۇرۇلىشىنىڭ ساپاسىنى بىلله  . تهلهپ قىلىنىدۇ

 . تۇتۇش ئۇنىڭ مهركىزىي ھالقىسى چىڭ

  قهشقىرىم                                                  

 ،مهغرىپ ئارا نامىڭ نۇر ئهفشان قهشقىرىم  شهرق بىلهن

 . قهشقىرىم ،زاتىڭ سىماسى دىلدا ئايان ، تارىخىڭ 

 ،ئوق بىلهن يا ئىلكىده ئارتۇچدا ئهۋالدىم ئىزى 

  . تېپىلغان كونا گۈلخان قهشقىرىم سهنده پامىردا

  ،ئېكىن دهسلىبا تاش كهتمهننى بىرلهن بىنا ئهيلهپ

 . قهشقىرىم،  چهكمهن بىلهن ئۈستىنى ياپقان - تۇنجى بوز 

 ،دۇلدۇلى باغرىڭدا كىشنهر تىك تۇرۇپ  ئول ئوغۇزخان

 . قهشقىرىم ،قوۋمى ئۇيغۇر بايرىمى سهندىن قۇتاتقان 

 ،كۈلدى لوپنۇردا مهلهك مىالدىدىن مىالد بۇرۇن 

 . قهشقىرىم، ھۆسنۈڭ نامايان  جامى جهمشىت ئهكسىده

 ، كىيىك تېرىگه «ئاۋستا» نى پۈتكهن چىغىبىر تۈمهن 
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 . قهشقىرىم، قاشى بىرلهن نهقشى تاپقان ، ياقۇت ، ئۈچه 

 ،تهڭ ئوق ئۈزدى الچىن لهشكىرىڭ  ئالدى ھهم ئارقىغا

 . قهشقىرىم، قهي ئېلىنىڭ خۇسراۋى يانىڭدا ۋهيران 

 ،كۆكسى زهر ساۋۇت ئېگىن ، باشىڭدا بۈركۈت دوبۇلغۇ 

 . قهشقىرىم، بارىگاھان  قاقهھرىمان ئهپراسىياپ

 ، باش ئهگسه ھىندۇ قوشمۇ ھهم، ئهجهم ، يۇمسا كۆز ئېفرات 

 . شانى ئاسمان قهشقىرىم، سهنده ئىسكهندهر چېكىندى 

 ،چىنگىچه كارۋان مهنزىلى  رىم بىلهن تاكى يىراق

 . قهشقىرىم، ئىستىقامهت ئهھلىگه ئالىپتا داسخان 

 ،ئهنبهرىن يېيىپ ھىندۇ ، چىن تاۋارى ، مهستىكى رۇم 

 . زهۋقىن ئالغان قهشقىرىم كۇللى ئالهم قىزلىرىنىڭ

 ،  ئىالھ- تهڭرىتاغدا بارىگاھ قۇرغان سىياق تهڭرى 

 . قهشقىرىم، چوڭ قۇرۇمدا قاش يهنه ئالتايدا زهركان 

 ، مىڭ لهھهت -شاھىدى مىڭ ، زهرگهر  ساك ۋه يۇرچى كونا

 . هشقىرىمق ،پاكلىقتىن دىلدا ئىمان ، يورۇقلۇق ، كۈن 

 ،تارمۇ باغراش ۋه ئورخۇنالردا كۆپلهپ قالدى باغ 

 . ئارا شاھانه ئهدنان قهشقىرىم  بوستانالر-باغۇ 

 ، پىرى شامان داپ ئۇرۇپ ئهلگه سهھهتلىك ئىزلىگهن

 . ئاتهشى زهر دوشىت چىغى نۇردىن زهرهپشان قهشقىرىم

 ،ئاسمانغا قويدى بۇددىها  مىڭ ئهدهپ كهپتهرلىرىن

 .قهشقىرىم ت بابىدا «مىڭ ئۆي» ياراتقاننهقشى سهنئه

 ، زۆھره ھهم - ئىشقى دهرياسىدا ئۈزگهن مۇندا تاھىر 

 . بۇرۇن تىلالردا داستان قهشقىرىم قىسسهسى مىڭ يىل

 . قهلبىگه ئول گۈزهل ئهرمهن قىزىنى بهند ئىتىپ ئۆز

 . پهرھادىڭدىن ئۆزگه كىم ئىشىق ئىچره سۇلتان قهشقىرىم

 ،لىم خۇيلىن ھهم كومراجىۋا ئالدى ته سهنده قايتا

 . قهشقىرىم  چالغۇ سازنى كهڭ ئالهمگه يايغان- رهقىس 

 ،ناله ئىزھارىم تاالي چۆل ئۈستىده يىغالر بۇلۇت 

 .قهشقىرىم، مىڭالرچه بارخان ، ئهمهس   بىر ئۇستىخانىم

  ،قىلدى غهرق   ماكاننى-قۇم دۆۋىسى قانچه ئىزگۈ يۇرت 
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 . قهشقىرىم،  بوران -ئهگدى قهددىڭنى ئۆزۈڭدىن پىتنه 

 ،پاك سهللىسى ساتۇق بۇغرا ئاتام  باشىدا

 . قهشقىرىم ،قايتىدىن جىسمىڭنى يۇيدى نۇرى ئىرفان 

 ،ھىكمىتىڭ خارابىدا جهم قىلدى مهشرق غهربنى ھهم 

 . قهشقىرىم، يايدى تۈركىي دىۋان  شۆھرىتىڭنى كۆكه

 ، قۇت بىلىگ»جاۋاھىرىن ۋايىگه يهتكۈزدى يۈسۈپ»

 . ھېكمهتلىرىدهك دۇرى رهيهان قهشقىرىيهسسهۋى 

 ،مۇبارهك جامىگه  بولدى ئۇستاز سهددىدىن قهشقهر

 . مىر ئهلشىر نهزمىگه دۇرىنى چاچقان قهشقىرىم

 ،ئهھمهت قهشقىرى تۈزدى سهمهرقهنت ھۆسنىنى  ،مالىك 

 . قهشقىرىم،  مىرزا ھهيدهر قهلبىگه ئاتهشنى سالغان

 .ا ئاماننىساقهلبى ناۋ، تهمبۇرىده «چهببىيات» 

 .قهشقىرىم، مۇقام»دا مهڭگۈ مۇزگان  قۇتلۇق«ئون ئىككى

 . نالىسى  تۈن چالسىمۇ پۈتمهس ساتارىڭ- ئىككى كۈن 

 . قهشقىرىم، ناۋادا سهن جاھان خان ، سۆيگۈ ، كۆرك ، ئىزگۈ 

 ،نۆۋبىتىدىن تا بۇ دهم ، زهلىلى ، مهشرهئپ  ،خرقىتى 

 . شقىرىمقه ئهرشى ھهم خامۇشىنى باغرىغا باسقاب

 ،قالدى خاكىڭ قوينىدا نىزارى تۇردۇم بۇلبۇلى 

 . قهشقىرىم، خۇنابى ئهبغان  سادىقىڭ يازمىشلىرى

 ، قۇم بىسىپ يىپهك يولىن كهتتى ئهسىرلهپ قۇت قوشۇڭ

 . كۆزلىرى ئۆچمهس ئۈمۈد كۆكىده چولپان قهشقىرىم

 ،كهستى شېخىڭنى ئوت چىقىن  ،بولدى يات قۇرداشلىرىڭ 

 . قهشقىرىم، هڭنى ھهم قوينىدا جانان ئۇنتۇدى شهجر

 ،بىر رىۋايهتتهك بۇدهم نامىڭنى ئهسلهر كهڭ جاھان 

 . قهشقىرىم  شاھى مارجان بىر زامان ئىقلىم كۆزىده

 ، سهن گويا «ئهسهاب كهھهب» ده كۆپ ئهسىر ياتقان يىگىت

 . نۇر پىشانهڭده يهنه تهقدىرى جهۋالن قهشقىرىم

 ،نهپهس گويا رابات بۇ سهن قالۇرسهن بىز كىتهرمىز

 . ئېتىبارىم تهختىده تۇز ھهققى خاقان قهشقىرىم

 ،سۆيگۈڭ ئاتهشى قىلدى مىنى يۇرت ئاشىقى  مېهرى
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 . قهشقىرىم ،بۇ كاتا دهرمان ، خاكىڭا بېشىم قويسام 

 ،سهكيامۇن يهنه ، كۇڭفۇزى ، ئهپالتون ، سۆزله سوقرات 

 . مقهشقىرى، دهمسىز ماكانىن سۆيسه ئوغالن  سىز گۇناھ

 ،بىخۇتلۇقۇم  ،مهن گۇناھ دهرمهن جېمى بهڭباشلىقىم 

 . مهن ساۋاب دهرمهن تاۋاب ئىلماقنى ھهر ئان قهشقىرىم

 ،شهيدالىق تېشىپ شهيدائى يازدى ئىشقىنى  روھى

 . قهشقىرىم قۇت ماڭا كۆكسىنى ئاچسا ئۆز قهردىردان

 ،پىتنىلهر ھهريان ھۆرۈپ باغىم توزۇتسا ئهيىپ ئهمهس 

 . قهشقىرىم،  ئېهسان -تارتمىقىم پاك خهير  هردئىشقىدىن د

 ،پاسات سۆزلهر ساڭا  قىل ھهزهر بىر جىننى گهر ئىشىقتىن

 .  ئۇل الپى شهيتان قهشقىرىم-  ھېكمهتسىز سانا - ئهقىل 

 ،پىتنه تۈپهيلى تارتقىنىڭ ،  نىزا -ئهمهس پىرقه  ئاز

 . دهۋران قهشقىرىم توختىماي ماتهم يېشىڭ بىرقانچه

 ،ن باغىدا تۈزدۇم ئۇشبۇ ئىشقىڭ نامهسىن ئهندى جا

 . تۇپراقى شۇدهم تهختى سۇاليمان قهشقىرىم زهرره

  ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهد ئىمىن -                                                    

-------------------------------------------- 

ناملىق كىتابىدىن   سهپهر»ئاتاۋۇلال سارتېكىننىڭ «مهدهنىيهت داالسىغا  ئېزىز

  ئىبرهت ۋه ھېكمهت2يىلى  - 1993          . ئېلىندى

 

 

 ،دۈشمهن تاپ دهنا ، دوستۇڭدىن  ئهقىلسىز

 . يېڭىلسهڭ بۇنىڭدا بىر ھېكمهت مهنا

 ،يهڭمهكنى چاغلىما زهپهر  ناداننى

 . ئهرزىمهس قىلماقلىق ئۇڭا تهمهننا

 

 ،تاشلىما ھهسرهت چېغىدا  چىن دوسىتنى

 . ارتۇقچه ھهم يۈرمه شاتلىق بېغىدائ

 ،دىلدارسىز تۇتما دىلىڭنى  دىل تۇرۇپ

 . ۋه ئۇنى رهنجىتمه ھهسرهت بېغىدا
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 ،مۇھتاجدۇر ئاۋام سۆزىگه  رهنامۇ

 . ئهقىلمۇ كۈچ تاپار ئهلدىن ئۆزىگه

 ،سىناپ پهرىق ئهتكىن  ئۆزگىلهر سۆزىنى

 ،كۆز تۇرۇپ ئالدانما ئۆزگه كۆزىگه 

 

 ،قىڭ چۈشهنسهڭ ئىبرهت بايلى تهپهككۇر

  . ئىبرهتسىز جۇالسىن يوقىتار ھېكمهت

  ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهد ئىمىن -                                         

? ئاي-  ??  ? ????? ? 

  سۈكۈنات

 ! ئهمهس  ئۇ سۈكۈت قىلىش-سۈكۈنات    

جۈرئهتسىزلىكته   ۋه ئۇنىڭغا قارشى كۈرهشكه يولسىزلىققا شېرىكچىلىك-  سۈكۈت قىلىش   

  ئىپادىلىندىغان ۋىجدانسىزلىق

 . ھهممىگه روشهن ئىكهنلىكى.ئىپادىلىرىدىن بىرى 

 - سۈكۈنات ، ئېنىقراق ئېيىتقاندا  ، سۈكۈنات ئۇ تاقهت جۈملىسىدىكى ئهقلىي ھادىسه -سۈكۈنات    

 ،تهپهككۇر ئۆركىشىده شهكىللهنگهن 

 . ورمۇزالنغان بىر مهزگىللىك ئاالھىده روھىي كهچۈرمىشتىن ئىبارهتئارقىلىق ت ئىراده

تهدبىر  مىللهت ۋه دۆلهت ئۈچۈنمۇ ئاالھىده قىممهتلىك تهپهككۇر ۋه، سۈكۈنات شهخس ئۈچۈنمۇ    

  ھېكمهتلىك، ئۇ مول مېۋىلىرى ، پهيتى بولۇپ 

 . ساۋاقلىرى بىلهن خاراكتېرلهنگهن - تهجرىبه، بىشارهتلىرى 

ھهم ، لۇشۈن ھهم ئىچ ئاغرىتىپ . ھهرخىل  ات تۈرلىرى ۋه سۈكۈنات سهمهرىلىرىسۈكۈن   

  ئوبىكىتلىرىنى نهپرهتلىنىپ كهلگهن ئىجتىمائىي

ئۆركهشلىرىنى باشتى  ئاكىيۇ» ئوبرازىغا مۇجهسسهملهش ئالدىدا سۈكۈنات ئازابىدا پىكىر»

  ئابدۇقادىر دامولال چهتئهلدىن ئوقۇشنى. كهچۈرگهن 

 مىللى زۇلۇم ۋه جاھالهت تۇمانلىرى ئۈستىگه قوشۇلغان ئهجنهبىي، تىغا قايىتقاندا يۇر تامامالپ

 جاھانگىرالر،  مىكىرىنى بايقاپ -جاھانگىرالرنىڭ ھىيله 

 - ئورنىۋالغان مااليالرغا قارشى ۋولقاندهك پارتىالپ چىقىش ئالدى  ۋه ئۇالرنىڭ مىللى تونىغا

 . سۈكۈنات خىلۋىتىگه چۆككهن كهينىده كۆپ قېتىم
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بىلهن تېتىقسىز ۋايساشالر مهزگىلى بولغىنى  مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى» نوقۇل تهلۋه دهبدهبىلهر»   

  ئۆز نۆۋىتىده جۇڭگو تارىخدىكى، ئۇ . يوق 

، بىلىش  مول، جۇڭگودىكى ئىلغار كىشىلهر كۆپ جهھهتلىمه . ئۇلۇغ سۈكۈنات دهۋرى ھهم بولدى 

  نىشئىزدى، ئويغىنىش ، پهرق ئېتىش ، چۈشىنىش 

 . يېڭى دهۋر تهسهۋۋۇرىنىڭ كارتىنىسىنى سىزىشتى پىكىر تهلقىنلىرى بىلهن

ئىرادىسىدىن ھالقىپ كهتكهن تهبىئىي ياكى ئىجتىمائىي كۈچلهر   شهخىسنىڭ ئۆز-سۈكۈنات    

 ،ئىنسانىي تهپهككۇرىدىمۇ  بىسىمى ئالدىدىكى

، جۈملىدىن ، ايتا ئويلىنىشتىمۇ ئاستىدىكى ق ئۆزىنى تىزگىنلىگهن ئاڭلىق ئىراده- شۇنىڭدهك ئۆز 

 بىر مهزگىللىك جهمىئهتتىكى ھهرخىل يالغان ياۋىداق ياكى

تهبىئىي ياكى ، نهتىجىده  . چۈشهنمهسلىكتهك روھىي بۇرۇقتۇمىلىققا ئۇچرىغاندىمۇ يۈز بىرىدۇ

  ئىجتىمائىي كۈچلهر مۈشكۈالتلىرىدىن غهلبه قىلىش ئۈچۈن

پائالىيىتىنى ئوپراتسىيه قىلىپ  ئۆز؛  كونكرىت مۇھاكىمه قىلىدۇ ئۆز ئوبىكىتلىرىنىڭ قانۇنىيهتلىرىنى

  ؛ئهۋزهل پائالىيهت ئۇسۇللىرىنى ئويلىنىدۇ 

ۋه كىشىلهرده  سېلىشتۇرمىسى) سىياسىي(سىنىپىي، بوھتان ۋه چۈشهنمهسلىكلهرنى جهمئىيهتشۇناسلىق 

  ھهقىقىي ئهھۋالنى بىلىش شهكىللهنگىچه

 . رىدۇداۋامالشتۇ سۈكۈنات يوللىرىنى

 - ۋىجدان ، تارىخ ئۆتمۈشى ،  ئۆزىنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسى،  ئۆزىگه قارىتا ئالغاندا -سۈكۈنات    

  ئۇتۇق ۋه سهۋهنلىرى،  جاسارىتى - ئىراده ، مهجبۇرىيىتى 

مۇنداق .ئىبارهت  شهكلىدىمۇ غايهت قىممهتلىك كامالهت شهرتىدىن  ئۈستىدىكى ئهقلىي ئويلىنىش

  النىڭ ئايروپورتقا قونۇشى سىياقىدىكىسۈكۈنات خۇددى ئاروپى

پاكلىقى ۋه تهدبىر  تهدبىر، قهتئىيلىكى ، ۋىجدان ئىجراسى ، ئۆز مهجبۇرىيهتلىرى(قايتا ئويلىنىشى» »

  ئۆز خهلقى ۋه پۈتكۈل(ۋه « قايتا بايقىشى» ) ئاقىالنىلىكى

كىتابتىن  ( تىكىشىلىك جهمئىيهتنىڭ سهۋىيىسى ۋه ئاالقه قۇرۇلمىلىرىنىڭ ھازىرقى رېئال ھالى

 . ئااللمىغان دانىشمهنلىك سهمهرىلىرىگه مۇيهسسهر قىلىدۇ

بۇ ئومومهن ھايۋانالردا بولۇشى ، بىلىش چوڭ بهخت ۋه كاتتا ئىقتىدار بولۇپ  سۈكۈنات قىلىشنى

 . بولمىغان ئىنسانىي خاسىيهت ۋه كامالهت ھېسابلىنىدۇ مۇمكىن

، تهپهككۇرۇم ، ان نهرسه ئۆز ئهقلىم مېنى ئاسارهتكه سالغ» بۇنداق سۈكۈناتنىڭ شۇئارى

 . بولمىقى الزىم روھىمدىكى كىشهنلهر» دېگهن

 - جىددى ، ساختىلىقىنى  - چىن،  باشقىالرغا قارتا ئۇالرنىڭ ئهسلى قىياپىتىنى -سۈكۈنات    

  يهڭگىلتهكلىكىنى بايقاشتا تىپىك كۆزىتىش ۋه ئويلىنىۋېلىش
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پۇرسهتپهرهستلهرنى تېخىمۇ  ،نى ۋه ۋاپاسىز دوستالرنى ئۇ ساختا قهھرىمانالر. مومېنتىدىن ئىبارهت 

 . چوڭقۇرراق ئېچىپ بېرىدۇ

ھهتتا پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ شۇ بىر دهۋردىكى سىۋىلزاتسىيه ،   ئۆز مىللىتىنىڭ-سۈكۈنات    

  ئۇنىڭ ئۇتۇق ۋه، سهۋىيىسىنى  قۇرۇلمىسى ۋه مهدهنىيهت

، ۋاھالهنكى . تهپهككۇر سهكلىدىن ئىبارهت  مزهئىپلىكلىرىنى ئهستايىدىل ئويلىنىشتىمۇ مۇھى

 بارلىق ھهقىقىي «تهپهككۇر قىلىدىغان» مىللهتنى يىتىشتۈرۈش

ئۆزىگه ماختىنىپ يۈرگهن» مىللهت - «ئۆز.  تهربىيىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى مهقسىتى ھېسابلىنىدۇ -تهلىم 

  ئوخشىمايدىغان  بىرىگه-بىلهن «تهپهككۇر قىلىدىغان» مىللهت بىر 

    . خاالس، ي ئىستىقبالغا يۈزلهنگهن مىللهتتۇر تارىخى

مهزمۇنى  ئۇ ئۆز،  شهخسنىڭ ھاياتىدا كۆپ قېتىم دۇچ كېلىدىغان روھى ھالهت بولۇپ - سۈكۈنات    

  يهكۈن ۋه تهدبىرلىرىنىڭ، پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ساپاسى ، 

 . بىلهن بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىدۇ ئاقىالنىلىكى

 ئۆزىنى - ئۆز ،  ئۆزىنى ئاڭقىرىش - قهلىبنىڭ ئۆز  قهيسهر، تىراق كۆرهر ،  ئۈمۈدۋار - سۈكۈنات    

 . ئاشۇرۇش يولىدىكى « مىراج » ىدۇر  ئۆزىنى ئهمهلگه-كۈچهيتىش ۋه ئۆز 

ئهگهر قورقۇش كهلسه ! تهپهككۇر بىلهن ئۇچرىشىدۇ  بۇ «مىراج» دا ئۇ رىئاللىق بىلهن تويۇنغان

  زهئىپلهرچه سۈكۈنات، ن ئهمهس دۈشمهندى تهلۋىلهرچه الپخورلۇق قىلغان

  . قىلىۋاتقان رهقىبىدىن قورقۇش الزېم

 ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن -                                                           

   تهبهسسۇم

 

 ساتتى قىلىدىغان ياكى پۇل ئورنىدا بانكىغا قويۇپ -ئالدى ، تاۋار ئهمهس  ،ئۇ ، تهبهسسۇم       

 . اقاليدىغانس

نىيهتنى بېزهپ  ناپاك، مۇغهمبهر كۈلكه ۋه خۇشامهت ھېجىيىشى ئهمهس ، ئۇ ، تهبهسسۇم       

  جۇالالندۇرغان ۋه

 . سېلىپ يۈرىدىغان بىر پاشكا ئالىي ماركىلىق تاماكىدهك يانچۇققا

ڭ ئىنسانىي ھېسياتنى، چېچىكى  -  ئىنسان قهلبىنىڭ سىرتالشقان نادىر گۈل- تهبهسسۇم       

  - خۇشبۇي ئىپار

دۇنياغا كۆز ئاچقان بوۋىقنىڭ تۇنجى يىغا ، چهككهن ئانا  تۇغۇت ئازابىدا پهرياد. ئهنبىرى 

 ،تهبهسسۇم قىلىدۇ  ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا

ماڭغىنىنى كۆرگهن كىشى تهبهسسۇم  مهيلى ئۆز ياكى ئۆزگه پهرزهنتىنىڭ تۇنجى قىتىم تايتاڭالپ
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  ئۇ پاك. قىلىدۇ 

تهلپۈنىشى ۋه جۇالسى سۈپىتىده ئىنسان گۈزهللىكىنىڭ بىباھا  ،ىنىڭ ئىقتىدارى ھېسداشلىق روھ

  ئهڭگۈشتىرى بولۇپ

 . مهيدانغا كىلىدۇ

كىشىلىك مۇناسىۋىتىده چفقنايدىغان   ھۆرمهت ۋه ئىپتىخار يالدامىسى تهرىزىده-تهبهسسۇم      

 بىز. مهرۋايىت 

 تانسىالردا ھۆرمهت ۋه زوق تهبهسسۇملىرى - ۇسۇل ئ. بىلهن كۈتىۋالىمىز  مىهمانلىرىمىزنى تهبهسسۇم

  تهبهسسۇملىرى

بىلهنال  تهبهسسۇم ئۆزىنىڭ پاكلىقىنى پهقهت ئۆز ھېسياتىنىڭ چىنلىقى. ئىپادىلهيمىز 

 . گهۋدىلهندۈرهلىشى مۇمكىن

مهن جهنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قانچه ۋىاليهت   يىلى يازدا- 1950. ئىككى ئىش ئېسىمده      

 غا ۋهكىل بولۇپئوقۇغۇچىلىرى

 كهلگىنىمده ئۈچ ۋىاليهتتىن تېيىپچان ئېلىيوف قاتارلىق بىرقىسىم ياشالر ۋه ئوقۇغۇچىالر ئۈرۈمچىگه

  ۋهكىللىرى بىزنى قىزغىن

قانچه قىتىم تهبهسسۇم قۇچقان ئىللىق  ئۈرۈمچى ۋه شىئهنده تېيىپچان ئېلىيوف بىر. كۈتۈۋالدى 

 چىراي ۋه مىهرىبان سۆزلهر

ئۇنىڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى دهۋرىده يولى ئېتىلگهن ۋه ئازاب ئىچىده ، بۇ  . بىلهن پاراڭالشتى

 جهنۇبىي شىنجاڭ ئېڭرىغان

ئۇچقۇنلىرىدىن بىرى  خهلقىگه بولغان چوڭقۇر ھېسداشلىقى ئۆملۈك ئارزۇسىنىڭ بهھرىمهنلىك

 . ئىدى

نى يوقالپ كىسهلخانىغا شائىر ئابدۇكېرىم خوجايېف يىلى ئاخىرقى تىنىقلىرىنى تىنىۋاتقان -1988     

  خوجايېف. چىقتىم 

مهن باشقىالر تاقاپ :ئايرىمچه قوزغىلىپ ئولتۇرۇپ ئاجىزالپ كهتكهن ئاۋازى بىلهن  كارۋىتىدىن

 رهڭلىك كۆزهينهك بىلهن قويغان

بۇ كۆزهينهكنى چۆرىۋىتىپ قارىسام ،   ئۈچ يىل بولدى-ئىككى . سىزگه يىگىرمه يىل خاتا قارىدىم 

 اجان ۋه مهردانهئۇ ھاي... سىز 

 بۇ. ئېيتىپ كۆكسىدن بىر ئېغىر تاشنى ئېلىۋهتكهندهك يېنىكلهپ تهبهسسۇم قىلدى  سۆزلىرىنى

 ،تهبهسسۇم ئۇنىڭ كۆزىدىمۇ 

ئۆلۈم بۇ ئىككى . كۆزۈمگه ياش ئالدىم  مهن ئىختىيارسىز. سۆزىدىمۇ بهرىق ئۇرۇپ تۇراتتى 

  ئهزىمهت شائىرنىڭ تهبهسسۇمىنى
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قايتا پهيدا  ئهسهرلىرىنى ئوقۇغاندا، يازغاندا ، ئۇالرنى ئهسلىگهنده ، سىمۇ ئاخىرالشتۇرغان بول

  بولىدىغان ھاالل تهبهسسۇم دولقۇنلىرىنى

 . ئاخىرالشتۇرالىغىنى يوق

يۈرهك كېپىنىكى  تهلپۈنگهن،  تهلمۈرگهن كۆڭۈل بۇلبۇلى ئۇچراشقان گۈل جىلۋىسى - تهبهسسۇم      

 . ئېرىشكهن گۈل شىرنىسى

مهن يىگىرمه . ئۆز مهبۇدى ، ئۆزمهھبۇبى ، يۈرگهن ئۆز قهلبى  ننىڭ يوقاتقان ۋه ئىزدهپئىنسا، ئۇ 

  ئىككى يىلغا سوزۇلغان

سېلىشتۇرغىنىمدا  تهبهسسۇمسىز دۇنيا ئازابلىرى بىلهن ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كېيىنكى چىمهندازلىقىنى

  تهبهسسۇم ئىنسانىنىڭ

 . تى ئىكهنلىكىنى سېزىمهنھاياتىدىكىبهخ ئىجتىمائىي، تاشقى ھېسياتى 

ئۆزى بىلهن ئۆزگىنىڭ قهلبىنى بىر رىشتىده  ، ئىجتىمائىي مۇھهببهت -تهبهسسۇم      

   ئالىي-تهبهسسۇم . سۆيۈندۈرگهن 

ۋه ھۆرمىتىنى  رىغبهت،  ئىپتىخارى -زوق ،  تۇيغۇسى - ئۆزى بىلهن ئۆزگىنىڭ ھېس ، خهيرىخاھلىق 

 .بىر ئوبرازغا مۇجهسسهم قىلغان

تهبهسسۈم ، ئوياليمهنكى . تهبهسسۈملۈك ئائىله ئىناق ئائىله  ،هسسۈملۈك تۇرمۇش بهختلىك تهب

  سىرتىدىكىلهرگه پهقهت ئائىله

ئائىلىده ئهر . پهرده بولمىسا كىرهك  قارتىلغان قىزىل سىرالنغان دهرۋازا ياكى توز شهكلى چېكىلگهن

   ئايال تاكى ئۆمرىنىڭ-

ئۇنىڭ خىزمىتى تېز . تهبهسسۇمسىز مۇھىت كېسهلچان مۇھىت . تهبهسسۈمگه مۇھتاج  ئاخىرغىچه

  تېز ئۆلتۈرۈشتىن قېرىتىش

ئائىلىلهر يوقىتىۋاتقان تهبهسسۇم  تىكىنىنى ئائىله ئىچىگه» بهخىتسىز، «گۈلنى سىرىتقا. ئىبارهت 

  گۆھىرىنى تۈمهنلهپ پۇل ياكى

بۇنداق تهببهسسۇم مۇھىتى . بۇيۇملىرى بىلهن قايتا تېپىۋېلىش مۇمكىن ئهمهس   زىننهت-زىبۇ 

 ئائىلىده ئاتالمىش بولمىغان

، كۆكهرمه ،  قوپال - پهرزهنتلىرىنىڭ توڭ  ۋايساش ۋه ئاقىۋهتته، ئهدىپىنى بېرىش ، تهقۋايىلىق» »

 سىلكىشلىشى  ئانىنى- ھهتتا ئاتا 

 ئائىله مانا بۇ ئىككى خىل ، «قىشقا توڭ قاغا، «يازغا بۇلبۇل . ھۆكۈمران مۇھىت بولۇپ قالىدۇ 

 ! مۇھىتىنىڭ يارشىقى

ھېس ۋه ،  پىكىر -ئهڭ ئىزگۈ ئىنسانىي ئاڭ ، دۇنيادا ئهڭ پاك   رىقابهتكه تولغان-تهبهسسۇم      

 . ھېسداشلىقىنىڭ مهشئېلى



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

97

، ئۈمىدلهندۈرۈپ  دانكو قولىدىكى يالقۇنلۇق يۈرهكتهك ئىنسان ئهۋالدىنى، ئۇ ئوكياندىكى ماياك 

  ىڭئۇن. ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدۇ 

، ئىنسان ھامان ئىنسان ، دهرھهقىقهت . دېگهندىن ئىبارهت  «! «سهن ھامان ئىنسان: لهۋھىسى 

  ئۇ ئۈنچه جاۋاھىرالر غارىغا

تۈۋىده  ياپراقسىز يالغۇز دهرهخ، دۇلدۇل تۇلپارغا مىنگهندىمۇ ، ئىگه بولغىنىدىمۇ 

 ھهسرهتلىنىۋاتقىنىدىمۇ ئۆزىنىڭ ئىنسانلىقىنى

ئۈمىدسىزلىك مۇز دهرياسىغا تهۋهككۇل قىلغان ئادهم «ئىنسان» ئىبارىسىنى  . ئۇنتۇماسلىقى كېرهك

 ،ھاياجانالنغىچه تهكرارلىسا  تاكى

كۈتىۋالىدىغان تنجى مهلىكه باشقا نهرسه  ئۇنى. ئۈمىد ۋه جاسارهت ساھىلىغا قايتىشى مۇمكىن 

  يهنىال ھېلىقى ئالتۇن، ئهمهس 

 ، كۈنهملىك ھېجىيىشلىرى -قهستۇ ، ىغۋا كۈلكىلىرى  ئ-پىتنه . تهبهسسۇمدىن ئىبارهت  - چىراغ

  مۇغهممهرلىك نېزىقاشلىرىغا

 قىممهتنى خارلىغۇچىالرنىڭ ئهڭ - قهدىر  ھهقىقى ئىنسانىي، كهلگهنده شۇنى ئېيتىش كېرهككى 

  ئاخرقى تاپاۋىتى تارىخنىڭ ئاچچىق

. اممۇلالشتۇرۇپ كهلمهكته تاك ،تارىخ ئىنسانىيهتنى يارىتىپ . مهسخىرىسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس 

 بۇ ئۇلۇغۋار ئانا بۈركۈت چۈجه

 سائادىتىنى ھۆدده ئالغان تارىخ دولقۇنالر -ئىنسانىيهت بهخت . كهچۈرمهيدۇ  ئوغرىلىغۇچىالرنى

  تهبهسسۇم. ئىلگىرلهيدۇ  يېرىپ

 ! ئۇنىڭ مىلودىيىسى

                                                                                                       

          

 ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن -                                                    

   ئۈرۈمچى ، كۈنى 12 ئاينىڭ - 12يىل  -1990                            

 تېپىۋىلىش ىپهك يولىدىن ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ئهڭگۈشتىرىنى قايتا

 

  كهلگۈسىگه يۈزلهنگهن دۇنيا ۋه زامانىۋى ئهقىل .1                             

 

بهلىكى ئهقىل بىلهن ، رىئاللىقنىڭ كۆچۈرمىسى ئهمهس  غايه... ،غايه رېئاللىققا مۆكۈنگهن بولىدۇ  »

 ،كۆرۈلىدىغان 

 «. تهقلىد قىلىنىدىغان مهلۇم نهرسىنىڭ مۇمكىنلىكى تهسهۋۋۇر بىلهن
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 بېلىنىسكى

بۈگۈنكى سهۋىيىسى   تېخنىكا تهرهققىياتىنىڭ-ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرى بىلهن پهن     

  ئىنسانىيهت تارىخى ئىككى

. همئىيىتىدىن ئېشىپ كهتتى مهدهنىيهت سهمهرىلىرىنىڭ ج مىڭ يىل ئىچىده ئېرىشكهن ھهممه

  مهدهنىيهت

 جهمئىيهت ۋه ئىچكى مۇناسىۋهتلىرى ئۈستىدىكى ئاڭ ۋه -) سىۋىلىزاتسىيه) ئىنسانىيهتنىڭ

  ئىقتىدارى تىزگىنلهش

 زېمىن -ئىنسانىيهت تهبىئهت  . دهۋرىنىڭ مۇقهرهرلىكلىرىنى پهيدا قىلدى  ساھهسىده يېڭى بۇرلۇش

  ۋه ئالهم

، تىزگىنلهش ،  ئۆزىنى بىلىش -يهنه ئۆز ، قالماستىن  ىتىنى كۆرسىتىپسهھنىسىده ئۆز قۇدر

  ئىنسانىيهتنىڭ ھهر

گارمونىك  ،مىللهتلهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتلهرنى ئاقىالنه ، رايون ،  دۆلهت - تۈركۈملىرى  قايسى

  يېڭى رېلىسىغا كىرگۈزۈش

 پهن مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى -لىم ئى. يۈزلهندى  جهھهتتىمۇ ئۆز مۇمكىنلىكلىرىنى رېئالالشتۇرۇشقا

  ،مۇھىتىنى بۇلغاش 

 ئۇرۇش ۋه ئىجتىمائىي، ھهرنىي ئهسلهھهلهر مۇسابىقىلىرىنى ئاشۇرۇش ، كۈچهيتىش  دۈشمهنلىكىنى

  ئاپهتلهرگه

بىلهن مهرىپهت ) كۈلتۈر  ) قىسقىسى مهدهنىيهت، ھېرىسمهنلىك قىلىش قاتارلىقالرغا قارىتىش 

 ئاقىالنه  تېخنىكا بىلهن

زىدىيهتلهر ئورنىغا ئۇالر ئارىسىدىكى يېڭىچه تهپهككۇر ۋه راتسىئونال  ڭ ئارىسىدىكى كهسكىنئا

  يېتهكچى مهرىئوئهتنى

  . ئايالنماقتا قىلغان گرمونىك بىردهكلىكنى دهسسىتىش تارىخنىڭ ماھىيهتلىك جهريانىغا

 - 19رتىپى بويىچه كالېندار ته بۈگۈنكى تارىخ ئادىتتىكى، شۇنى ئايرىم كۆرسىتىش ھاجهتكى     

  ئهسىرگه-20ئهسىرنىڭ 

 تېخنكا -پهن ، شۇنىڭدهك ، قىممىتىنى كۆرسىتىش بىلهن ئهمهس  مىقدار  ئالمىششىدىن ئىبارهت

  تهرهققىياتىنىڭ يېڭى

ساھهسىدىكى   تېخنىكىنىڭ سېستېمىلىرى ۋه قۇرۇلمىلىرى- تېزلىكى ئاساسىدا ئۇچۇر ئىلمى ۋه پهن 

  كۈنتهرتىپلهر قىممىتىنى

 مهدهنىيهت ۋاستىلىرىنىڭ سۇبىكتىپ مهقسىتى - پهن  پۈتۈن، مۇھىمى ، ۆرسىتىش بىلهنمۇ ئهمهس ك
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  بولغان ئىنسانىيهتنىڭ

مهرىپهتتىن ئىبارهت يېڭى سۈپهتتىكى تاكاممۇللنىش دهرىجىسى بويىچه ئىزاھلىنىشى  - ئاقىالنه

   تېخىنىكا-تارىخ پهن ،  الزىم

ئۇنىڭ بهختسىزلىك سهۋهبلىرى ، ياتالشتۇرۇش  ساننى تىخىمۇۋاستىلرىنى ئىشقا سىلىپ ياتالشقان ئىن

  ۋه شارائىتىنى تېخىمۇ

 ئىجتىمائىي ۋه روھى پاجىئهلهرنى پهن تېئىنىكا ۋاستىلىرى ۋه ئهسهبىي تهنتهك ،ئېغىرالشتۇرۇش 

  ۋهھىمىلهر بىلهن تېخىمۇ

 « گۈرزه » ۋه « ئىنفورماتسىيىلىك مهدهنىيهت ئېرىشكهن تېخىمۇ ئېلېكتىرونلۇق ۋه، كۈچهيتىش 

  سېهرىي ئالخىميه » لهر

ئهقىل ۋه قهلبىنى تېخىمۇ دهپسهنده قىلىشقا خاتىمه بېرىدىغان مىسلىسىز  ىنسانىيهتنىڭ�ئارقىلىق 

  ئاڭ - زور ئهقىل

، تهرهققىياتىنىڭ تارىخى ماھىيىتى  مانا بۇ ھازىرقى زامان. ئويغىنىشىنىڭ مۇقهددىمىسىنى باشلىدى 

 ! ىكىسىتارىخى خاراكتېرىست

 يۈزلهنگهن دۇنيا دېگهنده دهل مۇشۇ ماھىيهت دهل مۇشۇ خاراكتېرىستىكىنى نهزهرده بىز كهلگۈسىگه

 . تۇتىمىز

زامانىۋى ، بىرىنچىسى  . زامانىۋىي ئهقىل دېگهنده ئىككى قاتالملىق مهنىنى ئاڭقىرااليمىز    

  ، زامانىۋى ئاڭ بولۇپ - ئهقىل 

بۇ رېئاللىقنىڭ ھازىرقى زامان ئىنسانىيىتى . رده تۇتىمىز شهكلىنى نهزه ئاڭنىڭ ھازىرقى زامان

  ،ئىنكاسى  مېڭىسىدىكى

ھازىرقى ، ئىككىنچىسى  . زامانغا اليىق ھهرخىل ئاڭ شهكىللىرى ۋه سهۋهيىسىنى كۆرسىتىدۇ

  مهرىپهتكه خاس ئاقىالنه

بارهت ئهسىر بۇ دېگهنلىك مهلۇم ئهسىردىن ئى. كۆرسىتىدۇ  تهپهككۇر باسقۇچىنى) راتسىئونال  )

  كالېندار، خاراكتېرلىك 

، خاراكتېرلىك  سۈپهت، خاراكتىرلىك ئاڭ شهكلىدىن پهرقلىق بولغان پۈتكۈل تارىخىي خاراكتېرلىك 

   ئۆزىنى-ئىنساننىڭ ئۆز 

بىز تۆۋهنده شۇ مهنىدىكى زامانىۋىي ئهقىل . دېگهنلىكتۇر  قايتا تېپىۋېلىشى خاراكتېرلىك ئهقىل

 . ىزتوغرىسىدا توختىلىم

بىلهن پۈتكۈل  جۈزئىي ئىنسان گۇرۇھى، ھازىرقى زامان ئهقلىي مهدهنىيهت بىلهن مهرىپهتنىڭ    

  مهقسهت، ئىنسانىيهتنىڭ 

مۇناسىۋىتىنى تۇغرا ھهل قىلىشقا يۈزلهنگهن ئاڭدىن  ئۆتمۈش بىلهن كهلگۈسىنىڭ، بىلهن ۋاستىنىڭ 
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 ئىنسانىيهتنىڭ ئۇ. ئىبارهت 

 . ايهت زور قهدهمتاكاممۇللىنىش يولىدىكى غ

 تهرهققىي قىلىۋاتقان مهملىكهتلهر، ئهقلى تهرهققىي قىلغان مهملىكهتلهر بولسۇن  ھازىرقى زامان   

  ھازىرقى زامان سهۋىيىسىدىن، بولسۇن 

ئۇالرنىڭ رېئال تۇرمۇشى ۋه كهلگۈسىگه ئېنتىلىشلىرىگه  تولىمۇ يىراقتا قالغان مىللهتلهر بولسۇن

  تارىختا ،ته كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتمهك

 تېخنىكا -پهن ، دهۋرى  مهرىپهتچىلىك، مهدهنىيهت ئويغىنىشى ، بولۇپ ئۆتكهن مىللىي ئويغىنىش 

  ئىنقىالبلىرىدىن پهرقلىق ھالدا ھازىرقى

پۈتكۈل ئىنسانىيهت ، ئىنقىالبىي ئويغىنىش ئۇچۇر دهۋرىگه خاس ئالهمشۇمۇل  ئىدېئولوگىيىلىك

 ىۋىئۇ ھهم مهھهلل. ئالغان  خاراكتېرى

ھهرقانداق . بىلهن چهكلهنمىگهن  ھهم مهھهللىۋى چهكلىمىلهر، ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه 

 ،مهدهنىيهتپهرۋهر  - ھهر قانداق ئىلىم، تهرهققىيپهرۋهر 

ئويغىنىشىغا يىتهرلىك پائالىيهتچانلىق  ھهرقانداق ۋهتهنپهرۋهر ۋه ئىنسانپهرۋهر زامانىۋى ئاڭ

 بولمىغاندا نداقئۇ. بىلهن مۇئامىله قىلىشى كېرهك 

دهۋر ئېقىمىدىن ئارقىدا ،  ئۇ ھازىرقى زامهن تارىخنىڭ تۈپ يۆنىلىش ئۇرغىلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان

  بۇ ئهستايىدىل ئويلىنىشقا. قالغان بولىدۇ 

 تارىختا ھهر قېتىملىق ئاڭ ئىنقىالبى ۋه مهدهنىيهت ئويغىنىشلىرىغا قارشى، تۈپ مهسىله  تېگىشلىك

  ىقلىرى ئۈچۈن ئۆزىنىڭمهيدابدا تۇرغانل

ئاالمهتلىرىنى مۇقۇمالشتۇرىۋالغان مهشهۇر نوپۇز  تارىخى خاراكتىرىسكىسىغا مۇتهئهسسىپلىك

  بىلىملىرىنىڭ بۇ ئۇالرنىڭ. ئىگىلىرى بولۇپ ئۆتكهن 

پاراسهت ۋه ئالدى كۆرۈش  - بهلكى ئهقىل، ئهينى زامان سهۋىيىسىدىن كهملىكى تۈپهيلى ئهمهس 

  ،رىنىڭ كهملىكى تهپهككۇر ئىقتىدا، 

 قهدىمكى كۈسهن بۇددا مۇتهپهككۇرى كومراجىۋا بۇددىزمدا. سهۋهبىدىن شۇنداق بولغان  قاتماللىقى

 ،ھىنايا مهززىپىدىن ماھايا مهززىپىگه بۇرالغاندا 

كومراجىۋانىڭ ، بوتۇشما ناملىق مهشهۇر ئالىم قارشى چىققان  ئۇنىڭ ئۆئۈسهندىكى ئۇستازى

  تهلىم بهرگهن ئۇستازى يىچهكهشمىردىكى ھىنايا بو

بۇددا ، ماھايانا قاراشلىرىنى قوبۇل قىلىپ  پانتودادۇ كۈسهنگه كىلىپ ئۆز ئوقۇغۇچىسىنىڭ تهسىرىده

 . ئىسالھاتىغا قاتنىشىپ زور شۆھرهت قازانغان

بولغانلىق ئهمهس»  چۈنكى « بىلىم بولغانلىق ئهقىللىق. بۇ ئۇنڭ ئاقىالنىلىقىنى كۆرسهتكهن 

  ،« كىشىكهر ئۆزىنى قهدىرلىشى  . )گراكلىت ( 
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 . ( گېگېل( يۈكسهك نهرسىگه مۇناسىپ ئىكهنلىكىنى بىلىشى الزىم »  ئۆزىنىڭ ئهڭ

  يىپهك يولى ۋه ئۇنىڭ قايتا جانلىنىشى .2           

 

مهنپهئهتلىرىدىن ئايرىپ تاشاليىدىغان ئهخالق  بىزنىڭ مهنپهئهتلىرىمىز ھهمراھلىرىمىزنىڭ»    

  «.ىسىز ئهخالقتۇرساختا ۋه مهن

                                                                                                       

  گولباخ -                        

بۈگۈنكى كۈنده ئهڭ يۇقىرى ۋه ئهڭ كهڭ مهنىده ئىنسانىيهتنىڭ  يىپهك يولى» ئىبارىسى»     

  سىملىرىقى شهرقى ۋه غهربىي

تارىخىدا ئاالھىده بىر قاتالم   ئۆزىنى ئىزدهش- ئىنسانىيهتنىڭ ئۆز ،  بىرى بىلهن قوشۇلغان -بىر 

  بىلىش ۋه مهدهنىيهت بهرپا

ئۇ ئىلگىرىكى . بهلۋېغى مهنىسىده مۇجهسسهم ئىباره بولۇپ قوللىنىلماقتا  قىلغان ئهڭ زور قۇرۇقلۇق

 ،مهدهنىيىتى» يولى  «ئاتلىقالر

 سوغدى يولى» -«ئۇيغۇر ، يولى»  «قهدىمكى كارۋان، سىيا مىللهتلهر كۆچۈش يولى»  ئا-ياۋرو »

  دېئهئهن مهنىدىكى قىممهت

يىپهك يولىغا . يىپهك يولى ھهقىقهتهن يىپهك يولىنى تۇتاشتۇردى ، كهتتى  كاتىگورىيىسىدىن ئېشىپ

  سېنكىرىتىك خاس

بولۇپمۇ ، رايونلىرىنى  مهركىزى قىسمىيىپهك يولى ، مهدىنىيهت ئاالمهتلىرىنى شهكىللهندۇردى 

  شىنجاڭ ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا

يىپهك يولى . قىپچاق دااللىرىنى دۇنياۋى ئاالقىگه ئېلىپ كىردى  - بىلهن ئۇنڭغا ئاالقىدار مۇڭغۇل

  ئاسىيا  مهركىزى-ئوتتۇرا 

، راقلىشىشى قهبىلىلىرىنىڭ ئولتۇ كۆچمه چارۋىچىلىرى ئارىسىدىكى بىرقهدهر ئالدىغا كهتكهن ئۇيغۇر

  قهلئه-شهھهر ، بوستان 

خهلقئارا سۇدىغا قهدهم قويۇشى ئارىئان تۈركىي خهلقلهر ئارىسىدا يازما  ،ھاياتىغا كىرىشى 

  كالسسىك ئهدهبىيات ،مهدهنىيهت 

شهرھىچىلىكته ئالدىغا كېتىشىگه سالماقلىق  جۈمىدىن ئهلقئارا تهرجىمه، ۋه كالسسىك مۇقامچىلىقتا 

 . تهسىر كۆرسهتتى

ئوتتۇرا ۋه مهركىزى ئاسىيادىكى باشقا خهلقلهر مىڭلىغان يىلالر مابهينىده  ئۇيغۇرالر تهسىرىده

  يوسۇندا ئۇالربىسىپ تهدرىجى

ئاددىي ساۋات بولۇپ قالغان  بۇ. ئۆتكهن مهدهنىيهت باسقۇچلىرىغا قهدهم قويۇشقا باشلىدى 
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 . تارىخىي پاكىتتىن ئىبارهت

ويىچه شهرق ۋه غهرىپ ئارىسىدىكى ئهڭ چوڭ قانال سۈپىتىده ئىگىلىكى ب يىپهك يولى تاۋار    

  دىگهندىمۇ ئىسكهندهرنىڭ ئهڭ كهم

تاكى ماركاپولونىڭ جۇڭگوغا قىلغان  جاڭ چىيهننىڭ غهربىي دىيارغا كېلىشىدىن. شهرققه يۈرۈشى 

   ئهسىردىن ئارتۇق17سهپىرىگىچه 

 ياۋروپا، جۇغراپىيىلىك كهشپىياتالر ،  ئوكيان قاتنىشىنىڭ راۋاجلىنىشى -دېڭىز  . داۋام قىلدى

 مهدهنىيهت ئويغىنىشى بىلهن تهدرىجىي

نهتىجىده يىپهك . بېكىنمىلىك ھالهتكه كىرىپ قالدى  ،چوڭ قۇرۇقلۇق قاتنىشى مهھهلىۋىي تۈسكه 

 ئۆتمۈشنىڭ تارىخىي، يولى خارابلىققا 

 . ئهسلىمىلىرىدىن بىرىگه ئايلىنىپ قالدى

نىش ۋه خارابلىنىش تارىخى بىزگه بىرقاتار قىممهتلىك ھهقىقهتلهرنى ئېچىپ گۈللى يىپهك يولىنىڭ    

  ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىمى يىپهك . بېرىدۇ

، شىنجاڭ جهمئىيىتى تهقدىرىگه بىۋاسته  يولى ئاالقىلىرى ئېچىۋىتىشنىڭ بىكىنمىلىككه زىت ھالدا

  بىر قانچه دىنىي،  يېزىق -بىرقانچه تىل 

ئاجايىپ ،  سېنتىزلىنىشى،  ئارا ئۇچرىشىپ -يهت تىپلىرىنىڭ ئۆز مهدهنىيهت بىر قانچه مهدهنى

  مۇزىكىالر- چالغۇ ، بۇددىزىم كېمىر سهنئىتى 

تېماتىكىسى ۋه دىتاللىرى بىلهن تويۇندۇرۇلغان كالسسىك ئهدهبىيات ۋه  يىپهك يولى، مۆجىزىلىرى 

 ،مۇۋاپپهققىيهتلىرى  تهرجىمهشۇناسلىق

ئۇتۇقلىرى يىپهك يولى راۋان ئېقىمى بىلهن  نهققاشلىق، اكارلىق بىن، شىپاگهرلىك ،  پهن -ئىلىم 

  مهيدانغا مهھهللىۋى مۇنبهت تۇپراق ئاساسىدا

) توققۇز چاۋۇپ ،جۈملىدىن ئۇيغۇرالشقان سوغدى (كهلگهن ئالهمگه مهشهۇر بولغان ئۇيغۇر

  يىپهك يولى، سودىگهرلىرى يىپهك يولىنى ئېچىش 

  راباتلىرىنى ئاۋاتالشتۇرۇشتا دېئىمىي باغۋهنلىك- ىپهك يولى شهھهر ي، سۇغىرىش   چېچهكلىرىنى- گۈل 

 ئۇالرسىز. خىزمىتىنى كۆرسهتكهن 

 ناگاندىكى سهپهرلىرى مۇنداق -ناگان   ساياھهتچىلهرنىڭ-راھىب ،  سهركهردىلهر -پادىشاھ 

  زېمىن ئۈستىدىكى «سامانيولى» نى دائىمىي راۋان

ئۆركهشكه كهلتۈرۈپ  ار مهنپهئهتلىرى مهدهنىيهت ئېقىمىنىتاۋ. ھالهتكه كهلتۈرهلمىگهن بوالتتى 

 تۇرىدىغان يالقۇنلۇق قۇدرهت سۈپىتىده يىپهك

 . بېغىشلىغانلىقى سىر ئهمهس يولىغا ھايات

ئاسارىتىده ھهتتا يىپهك يولىنىڭ مىڭلىغان  ئالدى بىلهن ئۇيغۇرالر بېكىنمىلىك، شىنجاڭلىقالر     
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  هنزىرىسىنىم يىلالرنى ئاتالپ گۈللهنگهن ئاۋات

ئىقتىدارى بىلهن ياراتقان شانلىق  ئۆزىنىڭ ئاجايىپ مهدهنىيهت ئىختىرا قىلىش. ئۇنتۇپ كهتكهن 

  ئىقتىسادىي، تۆھپىلىرىنى ئۇنتۇپ كهتكهن 

ئىچىگه تېرهن  روھىي كىساللىكلهر، خۇراپاتلىق ، مهنىۋىي نادانلىق ، نامراتلىق ، تۇرغۇنلۇق 

  ئهلمىساقتىن شۇنداقبۇ ھالهت گويا . چۆكۈپ قالغان 

يىپهك يولى گۈللهنگهن دهۋرگه سېلىشتۇرغاندا . بىلمهسلىك دهرىجىسىگه يهتكهن  دېگهندهك ئۆزىنى

 قهدىمكى. ياتلىشىپ كهتكهن  ئۇيغۇرالر

تاالشقان شىنجاڭ مهدهنىيىتى خارابىلىرى   رىم ۋه قهندىهار مهدهنىيهتلىرى بىلهن ھۆسىن- گرېك 

 . دىن بىرىئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ئىپادىلىرى

،   قاتناش-تاۋار ،  تېخنىكا - پهن ، ئىشلهپچىقىرىش ئۆئۈچلىرىنىڭ بۈگۈنكى تهرهققىياتى    

   مهرىپهتنىڭ يېڭى يۈزلىنىشى-مهدهنىيهت 

 ياپونىيه مالىيه گۇرۇھلىرى -ئامېرىكا . بارلىققا كهلتۈردى  يىپهك يولىنى قايتا ئېچىش» شۇئارىنى»

  ىرىدۇنياۋى يۇق يىپهك يولى بويالپ

ئۆز دىققهت نهزىرىنى يېڭى  ئهمدى ئىنسانىيهت ئۈچۈن. سۈرئهتلىك تاشيول قۇرۇشنى پىالنلىدى 

  ئېچىلغان ئامېرىكا ۋه ئاۋستىرالىيه

 ئوكيان قاتنىشىنى قۇرۇقلۇق قاتنىشىدىن قۇالي كۆرۈش -دېڭىز ، مهركهزلهشتۈرۈش  قىتئهلىرىگه

  ئىنسانىيهت. ئۆتۈپ كهتتى  دهۋرى

 داۋانلىرىنى ئومۇميۈزلۈك -تاغ ، ئوكيانلىرى  - دېڭىز،  ئاتموسفىرا بوشلۇقى ئۇنىڭ، زېمىننى 

 . بوسۇندۇرۇش دهۋرىگه كىرىپ كهلدى

 - ئهقلىي  بۇ ھال يىپهك يولى ھهققىده. يىپهك يولى قايتا جانلىنىش دهۋرىگه قهدهم قويدى     

  مىللىتىمىز، تارىخىي قاراشنى تىكلهپ 

تۈرلۈك مهدهنىيهت ، رىقابهتكه تولغان ، ئىستىقبالىنى ئالدىن كۆرۈپ  شيۈزلىنىۋاتقان يېڭى گۈللىنى

   ئارا- تىپلىرى ئۆز  ۋه تهپهككۇر

يېڭى ، ئىقتىدارىمىزنى جارى قىلىپ  سۈركىلىشىۋاتقان بۈگۈنكى دهۋرده مۇنهۋۋهر ئهنئهنه ۋه ھاياتى

 قىياپهت بىلهن دۇنياغا يۈزلىنىشىمىزنى

  . قىلىدۇ تهلهپ

 ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن -                                                               

بىخهتهرلىك  وئزۇقلىنىش ۋه، ۇئ . ۇئچۇر سۇبيېكتى ئىقتىدارىغا ئىگه ئىجتىمائىي ھايۋان _ ئىنسان 

  . ئىقتىدارىغا ئىگه ماكان خاراكتېرلىك تامغىلىق ۇئچۇر، يهنه زامان ، ۇئچۇرىغىال ەئمهس 

ئىنسانىيهت يازما تارىخ ۋه كىتاب  . سهك ۇئچۇر ۋه مۇقهددهس تامغىدىن ئىبارهتيۈك_ كىتاب 
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يېزىق ائرقىلىق قالدۇرۇشتىن ئىلگىرى ۆئز  سهھىپىلىرىگه بىلىش ۋه ئىپادىلهش جهۋھهرلىرىنى

،  سۆڭهك - قورچاق ياكى تاش ، ۆئركهشلىرىنى قىيا تاشالرغا  ائلهم قاراشلىرى ۋه روھىيهت، تۇرمۇشى 

 - تامغا ، قاچىالرغا ھهر خىل قىياپهتلىك ياكى سىمۋوللۇق رهسىم  كاھىش، ىرىغا برونزا بۇيۇمل

 - ناخشا ،  چۆچهك -مهسهل ،  رىۋايهت -ەئپسانه ،  تهمسىل -ماقال ، چېكىشكهن  بهلگىلهر بىلهن

 كىتاب >> مانا بۇالر كىتاب شهكلىگه كىرمىگهن. شهكلىده ەئقىل دهستۇرلىرى ۈئزۈشكهن  قوشاق

  . تىن ئىبارهت<<

دهجله ۋه فرات ائرىلىقىغا _ ئىككى دهريا  _ ھازىرغىچه يېزىق شهكلىدىكى ەئڭ قهدىمكى كىتاب

يىلالر ئىلگىرىكى اليدىن بىنا ۋه قهسىرلهر  كۆچۈپ كهلگهن خهلقلهرنىڭ مىالدىدىن ۈئچ مىڭ

. داستانىدىن ئىبارهت  << پايتهخت قۇرغۇچى گىلگامىش >> ياسىغاندا الي تاختىالرغا يېزىلغان

، تىن باشقا << كىتاب >> قهلهم بىلهن الي تاختىالرغا يېزىلغان _  ۇئچلۇق تاياقچهبۇ تۇنجى

شاھى  بابىل << كىتاب >>  ەئسىر ئىلگىرى مىخ يېزىق بىلهن يېزىلغان18مىالدىدىن  يهنه

  .  ماددىلىق قانۇن دهستۇرى ھېسابلىنىدۇ282ھاممۇرابىنىڭ 

 تارىشىالر كىتابچىلىقنىڭ -ارالنغان تاختا قىلىنىشىغىچه تېره ۋه مهخسۇس تهيي قهغهزنىڭ ئىختىرا

خاراكتېرلىك  قهغهزنىڭ ئىختىرا قىلىنىشى كىتابچىلىق تارىخىدا ئىنقىالب. ۋاسىتىسى بولغان  ائساسىي

، مىرزاخانىالر قۇرۇلۇپ  شۇندىن باشالپ خانلىق سارايالردا مهخسۇس. ۆئزگىرىش پهيدا قىلدى 

 - ياغاچقا خهت وئيۇش ائرقىلىق كىتاب  ،ىنچه كېي. ەئسهرلهر قهلهم بىلهن كۆچۈرۈلىدىغان بولدى 

مىخ مهتبهەئ . مهتبهەئ كهشىپ قىلىندى  ائرقىدىنال تاش، رىسالىلهرنىڭ نۇسخىسىنى كۆپهيتىش 

كېيىنچه مىخ . كىتابچىلىقىغا ائيالندۇردى  ھازىرقى زامان كىتابچىلىقىنى رهسمىي نهشرىيات

بۈگۈنكى كۈنده ئېلېكترونلۇق  . ائساسلىنىدىغان بولدى مهتبهەئچىلىك قوغۇشۇن تاياقچىلىرىغا

مهتبهەئچىلىك تېخنىكىسىنىڭ داۋاملىق . كهڭ وئمۇمالشماقتا  مهتبهەئ تېخنىكىسى مهيدانغا كېلىپ

تېلېۋىزوردهك جهمئىيهت نهشرىياتچىلىقى بىلهن ائئىله نهشرىياتچىلىقى  راۋاجلىنىشى خۇددى كىنو ۋه

 ،بۇ . لىنىدىغانلىقىدىن دېرهك بهرمهكته يېڭى تۈزۈلمىنىڭ يېقىندىال رېائللىققا ائي بىلله ساقالنغان

جهھهتته  ئىنساننىڭ ۇئلۇغ ۇئچۇر ئىقتىدارىنىڭ دولقۇنسىمان تهسىر دائىرىسىنى زامان ۋه ماكان

  . يېڭى پهللىگه كۆتۈرگۈسى

 ۇئلۇغ روھىيهت خهزىنىسى

بوشلۇقىنىڭ  كهڭ مهنىده ئىنسانىيهتنىڭ بىلىش تارىخى ۋه ئىنساننىڭ تهسهۋۋۇر_ كىتاب 

ياخشى . كائىنات  كىتاب ائلدى بىلهن ئىنسان قهلبىدىكى. ىلهشكهن شهكلىدىن ئىبارهت سهھىپ

بۇ ەئينهكته ۆئز ،  كۇتۇپخانا ھهقىقىي مهنىسى بىلهن كائىناتنىڭ جاھاننامه ەئينىكى بولۇپ
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ئىنسان كىتاب ائرقىلىقال  . سهرگۈزهشتىلىرىمىزدىن ھالقىغان دۇنياۋىي ماھىيهتلهر جىلۋىلىنىدۇ

 ەئنگلىيىلىك مۇتهپهككۇر بېكون ئېيتقاندهك . نى قىياسىي ھالهتته باشتىن كهچۈرىدۇپۈتكۈل تارىخ

كىتاب بىزنى  . << ەئۋالدقا يهتكۈزىدىغان كېمه كىتاب قىممهت باھا يۈكنى ەئجدادتىن >>

، بىناالر ، پۈتۈن ماددىي روزىغارالر . ۋارىسى قىلىدۇ ، ئىزاھلىغۇچىسى  مۇنهۋۋهر مهدهنىيهتنىڭ

كىتاب  پهقهت، ھهتتا پۈتۈن سۈرۈك مىللهتلهرمۇ يوقىلىپ كېتىدۇ ، ر ۋه مهملىكهتلهر شهھه ،بانكىالر 

خانىدانلىقالر قىسسىلىرىنى  ، رىۋايهتلهرنى - بىز كىتاب شاراپىتىدىن قهدىمكى ەئپسانه . يوقالمايدۇ 

ئىنسان ياراتقان . بىلهلهيمىز   سهنەئت دۇردانىلىرىنى- ەئدهبىيات ، پهلسهپه جهۋھهرلىرىنى ، 

كىتاب ئىنسانىيهت تارىخىنىڭ . كىتابتۇر  ۆجىزىلهر ئىچىده مهڭگۈلۈك ھاياتقا ئىگه مۆجىزه پهقهتم

ھهقىقهت يالقۇنلىرىنى تىرىكلىك دهرگاھىدا مهڭگۈ  ۇئلۇغ تارىخىي سىماالرنىڭ، ۆئلمهس روھى 

دۇنيانى مىڭلىغان ، ەئگهر كىتاب بولمىغان بولسا  . يېلىنجىتىپ تۇرىدىغان مۇقهددهس وئچاق

، مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا ! قۇتۇلدۇرۇشى مۇمكىن بولمىغان بوالتتى  اشمۇ جاھالهت ائزابىدىنقۇي

ۇئ بولسىمۇ ۇئلۇغ روھىيهت ، مهدهنىيهت ۋه تارىخ بىرال خهزىنىگه ئىگه ،   پهن-پۈتكۈل ئىلىم 

  . كىتابتىن ئىبارهت قهسىرى بولغان

قهدىمكى رىم ناتىقى . ۇۋاھنامىسى گ ھهر بىر شهخسنىڭ مهنىۋى فوندى ۋه ۇئنىڭ كامالهت_ كىتاب 

كىتابسىز شهخس مهيلى ۇئ . دهپ توغرا ئېيتقان  << جانسىز تهن_ كىتابسىز ۆئي  >> تىستىرون

ۇئ بهختسىز ۋه بهختسىزلىكىدىن خهۋهرسىز ، خهزىنه ئىگىسى بولسۇن  مىراسخور ياكى ائلتۇن، باي 

 . تسىز ۆئمرىكۆته بهنده ھېسابلىنىدۇمهدهنىيهت تارىخىدىن ساۋا، ياشىسىمۇ  ۇئ يۈز يىل، ناداندۇر 

 

 ناداننىڭ بىر. گۈزهللىك ۋه ۇئزۇن ۆئمۈر بهخش ئېتىدۇ ، ياخشىلىق ، ۆئز ائشىقىغا چىنلىق  كىتاب

كىتاب  . ەئسىرلىك ۆئمرى بىلىملىك كىشىنىڭ يېرىم ەئسىرلىك ۆئمرىدىن كۆپ قىسقا ھېسابلىنىدۇ

زىننهت بۇيۇملىرىمۇ  تىنى ھهر قانداق نۇسرى-ۇئنىڭ ئىنسانغا بېغىشلىغان نۇر ، قهلبنى پاكاليدۇ 

كىتاب . مۇقهددهسلىك نۇرى ائتا قىلىدۇ  كۆزى ۋه سۆزىگه، ۇئ قهلبنى نۇرالندۇرۇپ . پهيدا قىاللمايدۇ 

نادانلىق ئىجىللىرى بهەئينى گۆشىيىپ تۇرغان قارا  ،ائشنالىرى خۇددى ائلماستهك يارقىن بولسا 

  . تاشقا وئخشايدۇ

 >> : البولبى توغرا ئېيتىدۇ. دهرياسى ۋه مهنىۋى قىياپهت مهكتىپى مىللهتنىڭ مهدهنىيهت  _ كىتاب

كىتابلىرىنىڭ سانى بىلهن  تهرهققىياتنىڭ وئمۇمىي كۆلىمى ھهر بىر مىللهت ائھالىسىنىڭ وئقۇۋاتقان

بهلكى نادانلىقتىن قۇتۇلۇش ، تېجهش ەئمهس  نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى پۇل . << ۆئلچىنىدۇ

مىللهتلهرنىڭ قهلب بايلىقى بىلهن ، تارىخ ئىسپاتلىدىكى  . لهن ھهپىلىشىشتۇرۋه بۇ يولدا كىتاب بى

 دېگهن ەئقىدىگه << ائندىن كاالم، ائۋۋال تاائم  >> . تاناسىپتۇر قول ئىلكىدىكى بايلىق توغرا

ەئقىده  چاپلىشىۋالغان مىللهت گادايلىققا ۋه ۇئنىڭ باش جىنايهتچىسى بولغان نادانلىققا چىن



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

106

، بۇ ، ئېچىلىدۇ  نادانلىققا قارشى ائتلىنىشقا جۈرەئت قىلغاندىال بهخت يولى. ۇر باغلىغان مىللهتت

چاقنىتىدىغان گىلهم ۋه زىننهت  پۇل تاپقاندا ۆئيىنى كۆزنى. پوالتتهك ھهقىقهتتۇر ، ەئپسانه ەئمهس 

ئىشكاپلىرى بىلهن بېزىگهن ائئىلىنىڭ قىممىتى  بۇيۇملىرى بىلهن بېزىگهن ائئىله بىلهن ۆئيىنى كىتاب

ۇئالر روناق ، ائئىلىلهر ۆئز قىراەئتخانىسىغا ئىگه بولۇپ  تهرهققىي قىلغان ەئللهردىكى. قلىقتۇر پهر

. ۆئرلهيدۇ ، ۇئالر ۋه ۇئالرنىڭ پهرزهنتلىرى كىتاب مۇھىتىدا ۆئسىدۇ  ،تاپقانسېرى كىتاب سېتىۋالىدۇ 

 ىشرهترهڭدار گىلهم ۋه ئ، ۆئيىنى ەئينهك تام . ائئىلىلهر بۇنىڭ ەئكسىچه بولىدۇ  قاالق ەئللهردىكى

، مهغرۇر  ۇئالر، جاھازىلىرى بىلهن بېزىگهن ائئىله كىشىلىرىنىڭ مهنىۋى دۇنياسى خۇنۈك بولىدۇ 

بۇ . چۈشكۈنلىشىدۇ  ۆئزلىرى ۋه پهرزهنتلىرى تېزدىن، سۆلهتۋاز بولۇپ ، پۇلپهرهس ، تهنتهك 

  ! جهھهتتىكى مىسالالر كۆز ائلدىمىزدا تولۇپ يېتىپتۇ

 بۇ ائددىي تهسۋىر. بهخت قۇشى ەئنقا _ كىتاب ، رۇستهم پالۋان _ كىتاب ، لوقمان ھېكىم  _ كىتاب

  ! بهلكى مهڭگۈلۈك ھهقىقهت، ەئمهس 

 تهدبىر -ئېتىقاد ۋه چاره ،  ەئخالق - ەئدهب  ،مۇھاكىمه ، پوزىتسىيه ، ئىستىل ، قاراش ، ائڭ 

بهزىده . چىرىش ھادىسىلىرى يۈز بېرىدۇ ، بۇزۇلۇش  ھهتتا، جهھهتلهرده بىر قاتار نورمالسىزلىق 

نوقۇل ماددىي تاپاۋهتنى ، مهسىلهن ، مهدهنىيهتتىكى تهكشىسىزلىك  ماددىي مهدهنىيهت ۋه مهنىۋى

 نهتىجه دهپ قاراش ۋه ەئكس ھالدا بۇ -جازاالشنى مىقدارى جهھهتته ۇئتۇق  ياكى نوقۇل قانۇنىي

تۇرمۇشىمىزدا  رېائل. ۈئمىدسىزلىككه بېرىلىدىغان ەئھۋالالر خېلى كهڭتاشا ھاۋاغا ائيلىنىدۇ  جهھهتته

، بىزنى پاكىتقا ئىگه قىلىدۇ  كىشىلىك مۇناسىۋهتلىرىمىزده كۆرۈلۈۋاتقان بهزى بىنورمال ائھۋالالر، 

وئقۇغۇچىالردىكى ، ھۆرمهتسىزلىك  ،ياشالردىكى يۇقىرى ئىستېمال قىزغىنلىقى ، مهسىلهن 

ۇچىالرغا وئقۇتق، قويۇپ وئقۇماسلىق   تاماشىغا بېرىلىپ كېتىپ كۆڭۈل- وئيۇن ، ياسانچۇقلۇق 

ۇئالر دۇچار بولۇۋاتقان ھۆرمهتسىزلىك ۋه  ،ئىلمىي تهتقىقات سىرتىدىكى كىرىم بېسىمى ، وئقۇتۇش 

نهشر ەئپكارلىرىدىكى ئىقتىسادىي ۈئنۈم قوغلىشىپ  ،نهشرىياتچىلىق قىيىنچىلىقى ، كهمسىتىشلهر 

ىنىش قىيىنچىلىقى داۋال، دوست تارتىشىشالر ، يامراپ كېتىشى  سهلبىي خاھىشتىكى باسما بۇيۇملىرىنىڭ

سهھىيه ەئخالقىدىكى ، دورىالرنىڭ كۆپلۈكى  << سۇپرىسى قۇرۇق ،ئېتى ۇئلۇغ  >> ،

، ائئىلىلهردىكى ماددىي پاراۋانلىقنى ۆئلچهم قىلىپ قايتا تهشكىللىنىش خاھىشى  ،نورمالسىزلىق 

،  تى چىقىم ائلدىدا تهمتىرهپ قېلىش روھىيى-كىرىم ، قىرلىق سىرتقا بېرىلىش ھادىسىلىرى  كۆپ

  . بۇزۇلۇشنىڭ بىر قىسمى ۋهھاكازاالر بۇ خىل ئىجتىمائىي ۋه مهنىۋى

 ماددىي، مهنىۋى تۇرمۇشنى تولۇقالشقا سهل قاراش ، ماددىي پاراۋانلىق قوغلىشىش  ،قارىغاندا 

رىقابىتىگه  ماددىي مهدهنىيهت،  ۆئزىنى نهزهرده تۇتالماسلىق -مهدهنىيهتنى كۆزده تۇتۇپ ۆئز 

ساھه قاتارىدا مۇائمىله  ۇئنىڭ نېگىزى بولغان ماائرىپ رىقابىتىگه ائخىرقى، رىش ائالھىده ئېتىبار بې

كۆرهلمهسلىك ھادىسىلىرىنى بىر   ساۋاقالرنى ۋه يىراقنى- تهجرىبه ، رېائللىقنى كۆرۈپ ، قىلىش 
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ۋاقىتلىقال مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ھادىسه ،  بۇ. ۋارقىراپال ئىنكار قىلغىلى بولمايدىغاندهك قىلىدۇ 

_ تارىخ . لېكىن بهرىبىر تۈزۈلۈشكه يۈزلىنىدىغان ھادىسه  ،پ بىر مهزگىل ەئۋجىرهپ كهتسىمۇ بولۇ

ۇئنىڭدا يۈز بهرگهن . ائرقاق ۋه ۆئرۈش قىلىپ توقۇلىدىغان ۇئزۇن ھېكايه  ئىككى خىل مهدهنىيهتنى

  . ھهممىسى ۇئ مۇەئييهنلهشتۈرىدىغان ەئبهدىيلىك ائبىدىلىرى بولۇشى ناتايىن ھادىسىلهرنىڭ

  ى مهدهنىيهت مۇۋازىنىتى ۋه ئىجتىمائىي بهختئىكك

بۇزۇلۇش يۈز  ئىقتىسادىي گۈللىنىش باشلىنىشى بىلهن ەئخالقىي، تارىختا مۇەئييهن ئىجتىمائىي 

دهۋرىدىكى ) ەئمىنىيه  ) گۈللهنگهن چۈنچيۇ، مهسىلهن ، بهرگهن تىپىك مىسالالر كۆپ بولغان 

چۈ ، قاراشلىرىنى  سانپهرۋهرلىك ەئخالق چۈشكۈنلىكى كوڭ فۇزىنىڭ ەئخالق ۋه ئىن- ەئدهب 

ەئخالقىي كۆڭۈلسىزلىكلهر  قهدىمكى گرېتسىيىدىكى. يۈهننىڭ نهزمىلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان 

وئتتۇرا ەئسىر ەئرهب . شهكىللهندۈرگهن  سوقرات ۋه پالتوننىڭ ئېتىكا ۋه ماائرىپ قاراشلىرىنى

ىلىرىده ۆئز ئىپادىسىنى ھېكاي << مىڭ بىر كېچه >> ئىمپېرىيىسى دهۋرىدىكى مهنىۋى بۇزۇلۇش

ته زاماننىڭ << قۇتادغۇبىلىك >> دهۋرىده يېزىلغان داستان قاراخانىالر خانلىقى. تاپقان 

ياۋروپا مهرىپهتچىلىك ھهرىكىتى . ھهسرهتلىك مىسراالر بىلهن بايان قىلىنغان  بۇزۇلغانلىقى

ىيهت سۈپىتىده ۇئلۇغ مۇتهپهككۇرالرنىڭ بىرى بولغان مونتېسكيۇ ۆئزى غايىۋى جهمئ دهۋرىدىكى

 بۇ. قىلغان بۇرژۇائ جهمئىيىتىده يۈز بهرگهن مهنىۋى چۈشكۈنلىكتىن پهرياد چهككهن  تهشهببۇس

  . يىغىنچاقلىغان دېگهن مىسراغا << مانا بۇ شۇنداق جاھان >> نۇقتىنى ماۋ زېدۇڭ

 كىتاب دېڭىزى ۋه غهۋۋاسلىق ماھارىتى

. بولدى  قهم بىلهن ئىپادىلهشمۇ مۈشكۈلۇئنى ره، دهۋرىمىزدىكى كىتاب شۇ قهدهر كۆپهيدىكى 

كىتابنى ائچسىال  >> ،دهرۋهقه . ەئمما ھېلىمۇ كىتاب يۈزىگه چىقمىغان بوشلۇقالر ناھايىتى نۇرغۇن 

بۇ ، جاۋاھىرات يىغىدىغان غهۋۋاس بولۇش  ەئمما كىتاب دېڭىزىدا قانداق،  << مهنپهەئت بېرىدۇ

  . مۇھىم ماھارهت

مۇتهپهككۇرانه مۇھاكىمه ، ائساسىي نهزهرىيه ، رسه ەئسلى مهنبه قىلىۋهتكهن نه كىتابالرنى دېڭىز

، پۇشۇقى  ئىچ، ۋهقه بايان ، يهشمه ، بهلكى تارماقالتما ، كىتابالرنىڭ كۆپلۈكى بولماستىن  قىلغۇچى

بۇ ھال ھهر بىر ەئقىل  . قۇراشتۇرما كىتابالرنىڭ كىتاب بازىرىغا كهلكۈندهك كىرىپ كېلىشىدىن بولدى

ئېيتىش . بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ   پهرق ئېتىش ۋه كىتاب تالالش ئىقتىدارىغا ئىگهئىگىسىدىن كىتاب

ھهقىقىي ، كۆرگهن كىشىلهر بولۇشى ناتايىن  ھهقىقىي دانىشمهنلهر كىتابنى ھهممىدىن كۆپ، كېرهككى 

بۇ بىزگه خۇددى سۇغا . بولۇشىمۇ شهرت ەئمهس  ائلىمالرمۇ ەئڭ نۇرغۇن كىتاب يازغان كىشىلهر
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لهيلىشى ماكان ۋه زامان جهھهتته بىردهك بولمايدىغانلىقىغا  هرسىلهرنىڭ چۆكۈشى ياكىتاشالنغان ن

تۈر ۋه قىممهتكه ، يهنى كىتابالر بىر قانچه سىزىق ۋه قاتالم  ،وئخشاش بىر ھهقىقهتنى 

  . ۇئقتۇرىدۇ بۆلۈنىدىغانلىقىنى

تېرىيالالردىن ما - وئمۇمهن ۋهزىيهت ۋه سىياسهتكه ائئىت كىتاب، كىتاب وئقۇغۇچى كىشى ۈئچۈن 

  : ۈئچ خىل كىتاب وئقۇش تهۋسىيه قىلىنىدۇ، تاشقىرى 

 يهنى چوقۇم ائلىي، بۇ خىل كىتابالر ئىككى تۈرگه بۆلۈنىدۇ . ائساسىي بىلىم كىتابلىرى  ،بىرىنچى 

بويىچه   بالداق بولغان كىتابالر بىلهن مهلۇم ساھه- مهلۇماتلىق سهۋىيىگه ئېرىشىش ۈئچۈن شهرت 

  . ئىبارهت  ماتېرىيالالردىن-ئېلىپ بېرىش ۈئچۈن الزىم بولغان كىتاب تهتقىقات ، ئىزدىنىش 

ائۋىائماتكىغا يانداش يۈرگهن  بۇ خۇددى. بىلىم قۇرۇلمىسىنى بېيىتقۇچى كىتابالر ، ئىككىنچى 

ۇئچۇر بېغىشلىغۇچى كىتابالر بولۇپ   كېمىلهرگه وئخشاش ائالقىدار وئبيېكتالردىن بىلىم ۋه-پاراخوت 

  . قىلىدۇ ىنىڭ تاشقى پوستىنى تهشكىلائساسىي بىلىم كىتابلىر، 

 سهنەئتكه ائئىت - ەئدهبىيات  بۇ خىل كىتابالرغا. بهدىئىي لهززهت بېغىشلىغۇچى كىتابالر ، ۈئچىنچى 

مهسلىههت ، قولالنما ، ۆئرنهك  كىشىلىك تۇرمۇشقا ائئىت،  كۆرگهزمىلهر - ەئسهر ياكى وئيۇن 

  . بهرگۈچى كىتابالر كىرىدۇ

چهمبهر ، نۇقتا ، قاتالم ، ۆرۈش بىلهن ۇئدۇل كهلگىنىچه كۆرۈش تالالپ ك كىتابالرنى، مېنىڭچه 

، ائيرىپ كۆرۈش بىلهن خالىغانچه كۆرۈشنىڭ كىتاب كۆرگۈچىگه بېرىدىغان تهسىرى  تۈزۈلمىسىگه

 نهچچه وئن يىلدا مۇنتىزم وئقۇتۇپ ئىختىساس ئىگىلىرىنى تهربىيىلهپ چىقىشقا بولۇپمۇ

  . شاش بولمايدۇسېلىشتۇرغاندا ھاسىل قىلىدىغان ۈئنۈمى وئخ

ھهر خىل كىتابالرغا . شۇنىڭدهك يهنه كۆڭۈللۈك ساياھهت ، زېهنىي ەئمگهك  كىتاب كۆرۈش ئېغىر

 مهلۇم باب ۋه، بىر قۇر كۆرۈپ قويىدىغان . كۆرۈش تهلىپى ۋه ۇئسۇلى بىردهك بولمايدۇ  بولغان كىتاب

بهزى . بولىدۇ  ىغان كىتابالرتهكرار كۆرىد، تهپسىلىي كۆرىدىغان ، سهھىپىلىرىنى تالالپ كۆرىدىغان 

قۇرۇلمىسىنى نهزهرده  ۇئنىڭ ائپتورىنىڭ بىلىم، كىتابالرنىڭ پهقهت مۇندهرىجىلىرىنى ۋاراقالپال 

كىتابالر ۈئچۈن مهخسۇس ۋاقىت  وئمۇمهن تهپسىلىي ۋه تهكرار كۆرۈلىدىغان. تۇتۇپ قويۇپ قويۇلىدۇ 

سىستېمىلىق ، سىنى بىر يۈرۈش قىلىپ قانچى ۇئنداق كىتابالرنىڭ بىر.  خاتىره ھازىرلىنىدۇ - قهلهم ، 

سىزىق ، بهلگه ، كىتابالرنى رهڭدار قهلهم بىلهن خهت  شهخسهن مهن بۇنداق. كۆرگهن ياخشى 

ئىلهام ۋه كۆچمه تهسهۋۋۇرغا ئىگه بولىمهن ، ۇئنىڭدىن بىلىم ،  قويۇپ بويىۋېتىشنى ياخشى كۆرىمهن

خىل كىتابالردا چۈشىنىشلىك بولمىغان وئت تۇتاشتۇرغاندهك بىر ئىش بۇ  بۇ خۇددى يالقۇندىن، 

كىتاب كۆرگۈچىنىڭ ، بۇ . ۋه تهبىرلهرنىڭ ۇئچرىشى ناھايىتى ياخشى ەئھۋال  مۇھاكىمه، ائتالغۇ 

  قولالنمىالرنىڭ ياردىمى-بۇنداق ەئھۋالدا لۇغهت ، يېڭى بىلىمگه دۇچ كېلىشى بولۇپ  ۆئزىده يوق

 گېزىت سهۋىيىسىدىكى، ممىباب سهن ھهمىشه ائ. بىلهن بۇ بىلىمنى ۆئزلهشتۈرۈۋېلىش الزىم 
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، مېنىڭچه  . چۈشىنىشلىك ماتېرىيالالرنى ياخشى كۆرسهڭ مهڭگۈ ۆئز ئىزىڭغا سهكرهپ قېلىۋېرىسهن

ائختۇرۇشقا  لۇغهت، تۈگمهنگهن وئخشاش خۇسۇسىيهتكه ئىگه بولۇپ قېلىش ياخشى ەئھۋال ەئمهس 

ائلدىدا تۇرغاندهك  ۈلۈشمهجبۇر بولغىنىڭدا ھورۇنلۇق بىلهن كايىماي يېڭى بىر بالداق كۆتۈر

  ! روھالن

ئېهتىمال  >> كىتاب وئقۇش ائلدىدا مۇەئييهن مهدهنىيهت سهۋىيىسىگه ئىگه بىر زىيالىي ۈئچۈن

ەئكسى . قاراشتا بولۇشنىڭ پايدىسى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ  دېگهن << مېنىڭ خاتا بولۇشى مۇمكىن

 << ۇ ەئرزىمهس ەئسهر ئىكهنب >> ھهتتا، ھېچنهرسه يۇقماسلىقى  ھالدا وئقۇغاندا ۇئ كىتابتىن

  . تۇغۇلۇشى مۇمكىن دېگهن قاراش

 

 كىتاب مهدهنىيىتى ۋه مىللهتنىڭ مهنىۋى قىياپىتى

، وئخشاشال   تهربىيىنىڭ تۈپ مهقسىتىگه-بارلىق تهلىم . ۋاسىته ، كىتاب وئقۇش مهقسهت ەئمهس 

. تىن ئىبارهت يۈكسهلدۈرۈش كىتاب وئقۇشتىكى مهقسهتمۇ مۇستهقىل تهپهككۇر قىلىش ئىقتىدارىنى

مىللهتنىڭ مهنىۋى قىياپىتىنى تۈزهش ۋه  تهپهككۇر ئىقتىدارىنىڭ وئمۇمىيۈزلىك يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى

  . يۈكسهلدۈرۈشنىڭ ائساسلىق بىر ھالقىسى

مۇھىمى  . كىتاب وئقۇشتىن مهقسهت نوقۇل ائلىم بولۇش ەئمهس، شۇنى ئېنىق ئېيتىش كېرهككى 

مىللهتنىڭ بىلىملىك  پۈتۈن، مىي خهلققه كۆتۈرۈپ ئېيتقاندا بۇنى وئمۇ، ھهقىقىي ائدهم بولۇش بولۇپ 

، شهخسنىڭ كىتاب وئقۇشى ، بۇ  . روھىي دۇنياسى باي يېڭى ەئۋالدلىرىنى يېتىلدۈرۈشتىن ئىبارهت، 

كىتاب تهربىيىسى ۋه نهشرىياتالرنىڭ  مهكتهپلهرنىڭ، ائئىلىلهرنىڭ كىتاب زاپىسىغا ئىگه بولۇشى 

وئرتاق مهقسهت ۋه غايىده پاائل ماسلىشىشىنى  ر قانچه تهرهپنىڭكىتاب چىقىرىشى قاتارلىق بى

  . تهلهپ قىلىدۇ

 ۆئسمۈرلهر. ئېچىلىش ائالمهتلىرى بىلهن تولغان دهۋرده ياشاۋاتىمىز  << يىپهك يولى يېڭى >> بىز

ھهممه  ،كىتاب ۈئستىده پاراڭلىشىشى ، ائيالالر كىتاب وئقۇشى ، ەئرلهر ، ياشانغانالر ، ياشالر ، 

ۈئچۈن ياخشى كىتاب  پهرزهنتلهر، كىتاب ۆئيلىرى بهرپا قىلىنىشى ، كىتاب ئىشكاپلىرى ائئىلىلهرده 

ۆئيگه كىتابنىڭ كىرىشى  . مۇھىتى يارىتىلىشى ۋه بۇ خىل زۆرۈرىيهت چوڭقۇر ھېس قىلىنىشى الزىم

، ەئۋزهل وئرۇنغا قويۇلىدىكهن   زىننهت ۋه پهرداز بۇيۇملىرىنىڭ كىرىشىدىن ائۋۋال ۋه- زىبۇ 

بىزده نادان ھالهتتىكى . باشاليدۇ   ۋه ائئىلىۋى بهخت بىزگه تهبهسسۇم قىلىشقائىجتىمائىي

باياشادلىق بىلهن ئىپتىخارلىنىدىغان كهيپىيات  مهدهنىي ھالهتتىكى، باياشادلىق بىلهن ەئمهس 

بهخت ( مهدهنىيهتسىز ائئىلىلهرگه چۈشكهن ەئنقا  ،بىلىش كېرهككى . تۇرغۇزۇلغىنى ياخشى 

  ! ىردهملىكالنىڭ سايىسى ب)قۇشى 
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 >> مۇھىم نهشرىياتچىلىق مىللهتنىڭ مهنىۋى قىياپىتى ۋه كامالىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشته غايهت

مۇھهررىرلىرى مىللىي مهدهنىيهت  نهشرىيات،  ژۇرنال - گېزىت  ! << مهنىۋى رىزىق دهرگاھى

رىده ۇئالر خۇددى دىن قىسسىلى. ئىنژېنېرلىرى  بىناكارلىقىنىڭ مۇقهددهس بۇرچ ۆئتهيدىغان

، تهخىرسىز ۋاقىت قارىشىغا ۋه مۇقهددهس پاكلىققا ، كۆرهرلىككه  سۆزلهنگهن ماالئىكىلهردهك يىراقنى

، ھهقىقهتكه بولغان وئتلۇق مۇھهببهتكه ، بىلىمگه ، ەئقىلگه ، خهلققه  دانىشمهنلهردهك

 ،ا نۇرالندۇرۇش ئىقتىدارىغ، وئرۇنالشتۇرۇش ، قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىنى تالالش  بىناكارالردهك

 >> خهلقىمىزنىڭ، گېوئلوگالردهك جاپا چېكىپ بايلىق ئىزدهپ تېپىش روھىغا ئىگه بولىدىكهن 

  . پىداكار تۆھپىكارالر سارىيىغا ائيلىنىدۇ << مهنىۋى رىزىق دهرگاھى

ھالقىلىق  نهشرىياتچىلىق خهلق تارىخىدا مىڭ يىلالر مهدھىيىلىنىدىغان ياكى ھهسرهتلىنىدىغان

تارىخىدا خهتتاتالر بىر  خهلقىمىز، تتىكى فېرما ياكى سودا شىركىتى ەئمهس ۇئ ائده. وئرۇندا تۇرىدۇ 

يۈزلىگهن دىۋانالرنى كۆچۈرۈپ ،  قانچه ائبىده ۋه تۇرپان تېكىستلىرىنى يېزىپ قالدۇرمىغان بولسا

  ؟! مهدهنىيهت ائسمىنىمىزنى يورۇتقان بوالتتۇق  قالدۇرمىغان بولسا بىز قايسى يۇلتۇزالر بىلهن

 سىرتقى -ئىچكى ، دائىره ، نۇقتا ، ۇئ ۇئل ائساس . بىناكارلىق  ئىستراتېگىيىلىك_ نهشر ەئپكار 

مىللىي مهدهنىيهتكه _ نهشر ەئپكار . ەئتراپلىق پىالنالشنى تهلهپ قىلىدۇ  چهمبهرنى پهرقلىق ھهم

  . خاراكتېرلىك قان ئىشلهپچىقارغۇچى وئرگان تارىخىي

 خاتىمه

  پهننىڭ-كىتاب وئقۇش ۋه ئىلىم ، رىپ ماائ، بازار ئىگىلىكىگه يۈزلىنىش مهدهنىيهت 

 بىزنىڭ ماددىي ۋه مهنىۋى، ەئھۋال دهل ۇئنىڭ ەئكسىچىدۇر ، ەئرزىمهسلىكىنى كۆرسهتمهيدۇ 

. تهقهززا قىلىدۇ  ئىقتىسادىي ۋه كىتابىي بايلىقتا زامانىۋىي سهۋىيىگه كۆتۈرۈلۈشىمىزنى، مهدهنىيهتته 

شهيئىلهر توال ھالالردا ۆئزىنىڭ  يېڭى.  كېلىدۇ ەئمما باھار شامال بىلهن، باھار ۆئزى شامال ەئمهس 

ھازىرقى بىر مهزگىللىك ھودۇقۇشمۇ . كۆرۈنمهيدۇ   توزانلىرى تهرىپىدىن روشهن- دهبدهبىسى ۋه چاڭ 

  . شۇنداق

، ۇئ ھهممىنى . قولى بىلهن بىنا قىلغان ھهقىقىي ۋه بىردىنبىر ەئلئېهرام  ئىنسانىيهت ۆئز_ كىتاب 

 كىتابقا تهڭ كېلىدىغان ئىنسانىيهت. لهرنى ۆئزىگه جۇغلىغان ماھىيهت ۋه ھادىسى پۈتكۈل

دۇنياسىدا  بۇنىڭدىن خهۋهرسىزلىك كىشىلىك! جۇغلىغان ئىككىنچى بىر خهزىنه مهۋجۇت ەئمهس 

  ! تېڭىرقاپ يۈرۈشتىن باشقا نهرسه ەئمهس
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  ئۈچ خىل قىممهت ئۈچ خىل مىللهت ۋە مىللىيهتلىكتىكى

  ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن

 

 

 قهدىمكى يىپهك يولى خارابالشقاندىن كېيىنكى كهنجى ئوتتۇرا ئهسىر جاھالىتىنى باشتىن ىزب

تاشلىغىنىمىزدا،  كهچۈرۈپ، كۆپ قىرلىق، كهسكىن رىقابهتكه تولغان بۈگۈنكى دۇنياغا نهزەر

مىللهتلهر قاتارىدا گۈللهپ  مىللهتنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش قىممىتى بىلهن راۋاجالنئ غان

ئهۋزەللىككه ئىگه بولغان رىقابهت  (ئومۇمالشقان(نىش قىممىتى ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسال راۋاجلى

ۋاھالهنكى، پۈتۈن ھاياتىي كۈچ ئىقتىدارىنىڭ . قىلىمىز ئىقتىدارىغا باغلىق ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس

مۇجهسسهملىشىشىدىن تهشكىل تاپىدىغان بۇنداق ئۇنىۋېرسال رىقابهت قىممىتى ھهر  مهركهزلىشىش،

 ئىنسان ئۈچۈن، ھهر بىر مىللهت ئۈچۈن، ھهر بىر مهملىكهت ئۈچۈنمۇ ئاساسلىق ھايات ۋە ربى

ئۇنىڭ  خىلىتلىرى- ئادەمنىڭ ھاياتىي كۈچى، ئىممونىتېت ھالىتى، مىزاج. قابىلىيهت دەرىجىسىدۇر

» ئائۇرا»-- ئىچكى ئهزالىرىدا مۇجهسسهملىشىپ، بهدىنىنى ئوراپ تۇرغان نۇر چهمبىرىكى

مىللهت - ئىيهت جهمئ-بىر مىللهتنىڭمۇ ئۆتمۈش تارىخى ئهمهس، ھازىرقى ئائىله. دۇجىلۋىلىنى

ھاياتىي سۈپهت ئىقتىدارىنى،  ئهھۋالى، مهنىۋىي، ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى، ئىقتىدار ھالىتى ئۇنىڭ

ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسال رىقابهت ئىقتىدارىغا   قىسقىسى،–رىقابهت ئىقتىدارى ۋە ئىجادىيهت كۈچلىرىنى 

نهچچه مىڭلىغان مىللهتنى، تارىختا نامى  هزلىشىشىدىكى سهۋەب شۇكى، يهر يۈزىدىكىمهرك

قىلغان مىللهتلهرنى سېلىشتۇرۇپ ئۆلچهيدىغان،  ئۆچكهن ياكى ھاياتىي ئىقتىدارىنى نامايهندە

ئاچىدىغان بىرال مىزان بار، ئۇ بولسىمۇ ئۇنىۋېرسال رىقابهت  «پال«ئۇالرنىڭ كهلگۈسى ھهققىدە 

  .سۈپهتلىرىدۇر رى ۋە ئۇنىڭئىقتىدا

 

ساھىبجامال بولسۇن، مهيلى ئۇ  ئېيتىش كېرەككى، ھهر بىر ئادەمنىڭ مهيلى ئۇ تۇغما قابىل ياكى

بولسۇن، مهيلى ئۇ ئىقتىساد ياكى  يۇقىرى دەرىجىلىك سىياسىئون ياكى جامائهت ئهربابى

 مهئىشهت دەرىجىسى، كامالهت ياكى پهن، سهنئهت بىلهن شۇغۇلالنغان بولسۇن، ئۇنىڭ-ئىلىم

قىسمهتلىرى ئاخىرقى ھېسابتا ئۇنىڭ -تهقدىر شهخسىي ئىززىتى ۋە رىقابهت كۈچى، بهختى ۋە

قاڭقىپ -ئهۋزەللىكى تهرىپىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇ ھالقىپ شهخسىي ئىرادىسى ياكى مۇناسىۋەت

دىن ئېتنىك تۈركۈمنىڭ ئومۇمىي ھالهت چهمبىرى تهرىپى چىقىپ كېتهلمهيدىغان، ئۇ تهۋە

  .رەقدىرىنىڭ مىللهت ھالىتىگه بېقىنىش قانۇنىدۇر مانا بۇ شهخس. بهلگىلىنىدۇ
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كامالهت ۋە رىقابهت ئىقتىدارىغا قاراپ ئۈچ خىلغا -ئۇالرنىڭ مهلهكه ھازىرقى دۇنيا مىللهتلىرىنى

سىياسىي «ۋە » ئىجتىمائىي مىللهت«، »ئېتنولوگىيىلىك مىللهت«: ئۇالر .بۆلۈش مۇمكىن

  .ئىبارەت تىن»مىللهت

 

شهرتلىرى بويىچه ئۆلچىگهندە،  دېگهندە، ئومۇمهن مىللهتشۇناسلىق» ئېتنولوگىيىلىك مىللهت»

يېزىقى، تارىخى، فولكلور - ئۇيغۇرالر ئۆز تىل .مىللهتلىك شهرتلىرى تولغان مىللهتنى نهزەردە تۇتىمىز

ى زامان ئهدەبىياتى، مهشرەپ خهزىنىسى، كىالسسىك ۋە يېڭ- مۇقام بايلىقى، مائارىپ سىستېمىسى،

 يېتىم يوسۇنلىرى، مىللىي مهدەنىيهت ئىرسىيىتى بولغان تىپىك ئېتنولوگىيىلىك- ئۆلۈم تۆكۈن ۋە-توي

ئىللهتلهر، دەل  ئۇالردىكى كۆپلىگهن ئىپتىخارلىق خاسىيهتلهر بىلهن بىرقاتار. مىللهتلىكى سۆزسىز

كۆپ . توغرا تاناسىپتۇر نلىك بىلهنمۇشۇ مۇقامغا يهتكهنلىك، ئهمما ئۇنىڭدىن ئېشىپ كېتهلمىگه

چېتىلىدىغان نهرسىلهرگه كۈچلۈك  نومۇسىغا-ھالالردا ئۇالر مىللهتنىڭ ئىپتىخارى ۋە ئار

يالغانلىقىنى پهرقلهندۈرۈشته -قىلىش، راست نهپرەت ئىپادىلىسمۇ، ئۇنى ئاقىالنه تهھلىل- غهزەپ

هتتا ئهڭ سۆيۈملۈك كىشىلىرىگه قارشى بىرىگه ھ-ئۇالرنى بىر مۇشۇ ئاجىزلىقىدىن. ئاجىزلىق قىلىدۇ

مانا بۇ گۇماندا بولۇپ، ئىشهنچته بولماسلىق، غهزەبته بولۇپ  .چۆچهككه سېلىش مۇمكىن-سۆز

  .ئهقىلدە بولماسلىقتۇر

 

دەپ قاراشقا  «تهبىئىي مىللهت«دېگهنلىك ئېتنولوگىيىلىك مىللهتنى » ئىجتىمائىي مىللهت»

ئۈستۈنلۈكى بىلهن  لىك مىللهتتىن ئۆزىنىڭ بىر بالداقئېتنولوگىيى. سېلىشتۇرما قىلىنغان

ئومۇمىي تۈركۈم ئېڭى ۋە مىللىي  ئهگهر بىز ئېتنولوگىيىلىك مىللهتنى. خاراكتېرلهنگهن مىللهتتۇر

ئىجتىمائىي مىللهتنى بۇنداق ئاڭ، بۇنداق  ھهمدەملىككه ئېرىشمىگهن مىللهت دەپ قارىساق،

ئىجتىمائىي مىللهتنى ئېتنولوگيىلىك مىللهتتىن . مۇمكىن مىزھهمدەملىككه ئېرىشكهن مىللهت دېيىشى

ئۆزىگه بولغان تۈركۈم ئېڭى، كۈچلۈك ئىچكى ئۇيۇشۇش كۈچى، - ئۆز ئۈستۈن قىلغان نهرسه ئۇنىڭ

مهدەنىيهت ئىزچىللىقى ۋە بۇ ئۈچىدىن مۇجهسسهم بولغان ئۇنىۋېرسال  ئاڭلىق ئهنئ ئهنىۋىي

 ۋەقه، ئىجتىمائىي مىللهتنىڭمۇ بىر قاتار خۇنۈكلۈكلىرى،دەر. ئۈستۈنلۈكىدىن ئىبارەت رىقابهت

ئۇالر . بولىدۇ زەئىپلىكلىرى بولسىمۇ، ئهمما ئۇالردىن ئۇنىڭ ئهۋزەللىكلىرى ئاللىقانداق ئۈستۈن

ھهمدەملىكىدىن ئېشىپ  بىكارتهلهپ اليغهزەللىك، تهلۋىلهرچه ھهشىمهتخورلۇق، مىللهتنىڭ

مىللهت گهۋدىسىنى پېتىقالپ  ياكى گۇرۇھ مهنپهئىتى ئۈچۈنچۈشكهن يۇرتۋازلىق، ئۆز مهنپهئىتى 

بىر يهڭدىن قول چىقىرىپ ئۆز  بىر ياقىدىن باش،. دەپسهندە قىلىشتىن خېلىال چهتلهشكهن

  .دائىمىي ئاالمىتى تىلهكداشلىق قىلىش ئۇالرنىڭ-قېرىنداشلىرىغا خهيرخاھلىق
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» ئىجتىمائىي مىللهت«دەرىجىسىنى،  دېگهن ئىبارە مىللهتلهرنىڭ كامالهت» سىياسىي مىللهت»

بولۇپ، ئادەتتىكى سىياسىي سهلتهنهت  كاتېگورىيىسىدىن پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن قوللىنىلغان

زامان مىللهتلىرى ئىچىدە ئهڭ يۇقىرى  ھازىرقى» سىياسىي مىللهت«. مهنىسىگه قارىتىمىغان

ه، رىقابهت ۋە ئىجادىيهت بىرلىك ھهمدەملىكك ئهنئهنىۋىي مهدەنىيهت، مىللىي ئاڭ ۋە-مىللىي

ئۆزىنىڭ بىرقاتار ئۆزگىچه ئاالمهتلىرى بىلهنمۇ كۆزگه  ئۈستۈنلۈكىگه ئىگه بولۇش بىلهن بىرگه

  .تاشلىنىدۇ

 

بىلله  تېخنىكا، تاۋار ۋە سودىدا دۇنياۋىي تهسىر قوزغاپ قالماستىن، شۇنىڭ بىلهن- يالغۇز پهن ئۇالر

  .قوزغىغان هھهتتىنمۇ باشقا خهلقلهرنىڭ ھهۋىسىنىتۇرمۇشنى تهشكىللهش، تۇرمۇش مهدەنىيىتى ج

 

ئۆزىدىن - قالماستىن، يهنه ئۆز ئۇالر ئۆز مىللىي تۈركۈمىنى ئهۋزەللىك بىلهن گهۋدىلهندۈرۈپ

چاغلىرىدىكى غهيرىي » مىللهت تهبىئىي«ئۆز مىللىتىنىڭ ئىجتىمائىي مىللهت، . ھالقىغان

مهسخىرە قىلىشقا تۇتۇنئ -سىستېمىلىق تهنقىد اشكارا،ئىنسانپهرۋەر، غهيرىي مهدەنىي ئىللهتلىرىنى ئ

  فىلىملهر ئىشلىگهن؛-كىنو بۇ ھهقته ئهسهرلهر نهشر قىلغان،. غان

 

تهتقىقاتىدا، ئىنسانىيهت تارىخىنى كهلگۈسى  ئۇالر نهزەرىيىۋىي تهپهككۇر ۋە ئاساسىي نهزەرىيه

توپلىشىپ ياشايدىغان . قىلدىھهممىنىڭ دىققىتىنى جهلپ  كامالهتكه ئېرىشتۈرۈش ئىزدىنىشىدە

. ئازابىنى باشتىن كهچۈرگهن يهھۇدىيالرغا نهزەر سالساقال كۇپايه ياپونالر بىلهن تارقىلىپ ياشاش

ئۈنۈمسىز، تاغلىق ئارالنى ماكان قىلغان، مهدەنىيهت تارىخىغا خېلىال كېيىن  ياپونالر كىچىككىنه

 ى، تۈركۈم ئېڭى ۋە مىللهتنىڭ قاتتىقئۇالردىكى ياشاش رىقابهت كۈچ. قويغان مىللهت قهدەم

ئهلدىكى  ھهمدەملىكىگه شۇ قهدەر زىچ مهركهزلهشكهنكى، ئۇالر ئۆزىنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى ۋە چهت

. ئىپتىخارىنى ئۆلچهم قىلغان- نومۇس ھهر بىر قهدىمى، ھهر بىر سۆزى، ھهر بىر ھهرىكىتىگه مىللىي

ئۈنۈمدارلىق مۇمكىنلىكى ئۈستىگه  ىئۇالر خهلق ئىگىلىكى بىلهن خهلق تۇرمۇشىنى يۇقىر

  .ئۇيۇشتۇرغان

 

ئۇالر تارىخىي ھادىسىلهر سهۋەبىدىن چهت ئهللهرگه چېچىلىپ  .يهھۇدىيالرمۇ شۇنداق خهلق

تۇرمۇش پاراۋان بولسا شۇ يهرگه ئۆزىنى ئاتماي، يهنىال كىچىككىنه  كهتكهن بولسىمۇ، نهدە

 توپلىنىپ، تېز ئارىدا كۈچلۈك رىقابهت قۇدرىتىگهزېمىنى ئىسرائىلىيىگه تهخىرسىز  بولسىمۇ، ئانا

  .ئېرىشتى
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تۇغما ياكى ئۆزگهرمهس قېلىپتا  ئهلۋەتته، بىرىنچىدىن، ھازىرقى بۇ ئۈچ خىل مىللهت كاتېگورىيىسى

تارىخىدا بۇ پهللىلهرنى بېسىپ ئۆتۈشى  ھهرقانداق مىللهت ئۆزىنىڭ يېتىلىش. قۇيۇلغان ئهمهس

ئىككىنچىدىن، ھازىرقى زامان مىللهتلىرى ئىچىدىكى  .تىشى مۇمكىنياكى چېكىنىپ تۆۋەنلهپ كې

مىللهتمۇ تارىخىي ۋە ئىجتىمائىي ئاجىزلىقالر، بۆھران ۋە زىلزىلىدىن  يۇقىرى كاتېگورىيىدە تۇرغان

  .ئۇالرنىڭ ئالدىدىمۇ تېخىمۇ يۇقىرى كامالهتكه يۈزلىنىش مهسىلىسى مهۋجۇت .خالىي ئهمهس

 قىسقىلىقى، تۇرمۇش رىسقى،- ىللهتلىرىنىڭ قول ئىلكىنىڭ ئۇزۇنھازىرقى جاھان م مانا،

ئۈچ  ئابرۇيى، مهتبۇئات نوپۇزى، تونۇلۇش دەرىجىسى، تهسىر دائىرىسىنى بهلگىلهپ تۇرغان- يۈز

  !تامغا

 

  !مانا ئهمدى ئۆزىمىزگه قايرىلىپ قاراپ باقايلىچۇ

 

ئالهمشۇمۇل ئالىمالر   كۆرۈنگهنشائىرلىقتىن باشقا بىزدە-ئۇلۇغبېك پاجىئهسىدىن كېيىن ئهدىپ

ئهدەبىياتنى بىردىنبىر ئىپتىخار  چىقمىدى، مهنىۋىي مهدەنىيهت خهزىنىمىز ھېسسىي سهنئهت ۋە

! ئۇسسۇل، دېمىمىزنىڭ يهتكىنى ناخشا بولدى قولىمىزنىڭ يهتكىنى. پهللىسى قىلىشقا مهجبۇر بولدى

» شېئىرىيهت مىللىتى«، »ئۇسسۇل مىللىتى-ناخشا«كاتېگورىيىسىدىكى  «ئېتنولوگىيىلىك مىللهت«بىز 

 …بوياقچىدىن ئارتۇقراق خىمىك، تۆمۈرچىدىن ئارتۇقراق فىزىكلىرىمىز بولمىدى .بولۇپ قېلىۋەردۇق

 

ئاقىۋەتته  سهنئهتته داڭق چىقارغان، سهنئهتكه يۆلىنىپ تىرىكچىلىك قىلىدىغان سىگانالرنىڭ

بىلهن، تارىخ  ا چۈشكهن الماكانلىقىتېرىپ ياشاشق-ماكانسىز جاھان كېزىپ، تىلهپ- يۇرت

يهھۇدىيالرنىڭ نهزەرىيىۋىي  جېدەللهردە قىرىلىپ ھالى قالمىغان- بورانلىرىدا چېچىلىپ، جهڭ

، قۇدرەتلىك، »ئالىمالر مىللىتى» تهپهككۇر ۋە ئۆتكۈر پهنلهرگه بولغان يۈكسهك ئېتىبارىدىن

  .غا كهلتۈرمىدۇقئالدىمىز زامانىۋىي مىللهت كامالىتىگه يهتكهنلىكىنى كۆز

 

ئىبارىئىرىگه مهست بولۇپ، بۇ » ئاتاقلىق» ،«تاالنتلىق«دېگهن نام بىلهن » شېئىر مىللىتى»

تىن ھېچبولمىغاندا »ئېتنولوگىيىلىك مىللهت«مىللىتىمىزنى  جهھهتتىكى ئۇتۇقلىرىمىز نېمىشقا

  مۇقامىغا كۆتۈرمىگهنلىكىنى ئويالپمۇ كۆردۇقمۇ؟ لىك»ئىجتىمائىي مىللهت«

 

كهتمهن بىلهن «پاجىئهسىدىن ئىلگىرىكى ئۇيغۇرالر ھهرگىزمۇ نوقۇل  ھهممىگه مهلۇم، ئۇلۇغبېك

يوقى ئۈچال شادىلىق - دىن ئىبارەت بارى»دۇتار بىلهن ئۇسسۇل«، »بىلهن غۇسۇل ناماز«، »ھوسۇل

  .چاققا بهند بولغان مىللهت ئهمهس ئىدى پىرقىرىما



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

115

 

ئۆي زىياپهت، پۇل تاپسا -هنسهپ تاپسا ئۆيمۇم قېنى ئويالپ كۆرۈڭچۇ، بۈگۈنكى كۈندە

ھېسىپ چاغلىق - پاقالچاق، ئۆپكه- بولمىغاندا كالال مهدىنىگه زىيارەت، بۇ ئىككىسى- مهككه

يهتمىگهن خهلق يهنىال كونا مۇقامغا يورغىلىسا، ئهسر ئالماشقان  تىجارەتتىن باشقىسىغا قۇربىتى

  !نېسىۋىسى ئالمىشارمۇ؟ بىلهن ئۇنىڭ رىسقى

 

بولۇپ، ئىچكى نىزا ۋە » بىزدىن ئهۋلىيا چهتتىن، مۇرت«ىنقى بهش ئهسر مابهينىدە يېق

  تهپرىقىچىلىكته ئېرىشكىنىمىز زادى نېمه بولدى؟

پىرقىۋازلىقى،  مۇخلىسلىق-يېقىنقى بهش ئهسردىن بۇيان دىنىي مهزھهپچىلىك بىلهن مۇرت

گۇرۇھۋازلىق، ئهل غېمىنى مۇز   كىچىكمهھهللىۋازلىق، مولالم ياكى ئهپهندىلىرىمىزدىكى- يۇرتۋازلىق

ھېرىسمهنلىكى، تۈركۈم ئېڭى ۋە مىللىي  بالداق- دەرياغا پىرقىرىتىپ چۆرۈۋەتكهن مهنسهپ

دەرەخسىز جهزىرىدىكى قۇيۇنتازدەك - بىلهن دەل مهدەنىيهت ئىنكارچىلىقىنىڭ تهلۋە دەبدەبىلىرى

ئوغۇز سۈتىدەك «زەھهر تۈپهيلىدىن تۆھمهتخورلۇقى قاتارلىق ئالته  ئىغۋا-مهسئۇلىيهتسىز پىتنه

كه ئايالندۇرۇپ »ئېچىغان سۈت«ئۇيۇشۇش كۈچىنى » ئۇيغۇرالر«نىدىكى �م دېگهن» ئۇيىماق

  .بولۇپ چىقتى» ئىسمىمىز ئۇيغۇر، ئىشىمىز ئۇرغۇي» نهتىجىدە. قويدى

 ئهمما بىر بىرىدىن مهلۇم دەرىجىدە پهرقلهنسىمۇ،-ئىپتىخارلىق سهھىپىلىرى بىر گهرچه تارىخىمىزنىڭ

بىلهن  ئۇيغۇرالر دىغار، ھون، تېلې قهبىلىلىرى. كۈچلۈك ئۇيۇشقاقلىق ئۇلىدا جىلۋىلهنگهنىدى قهدەر

سۇاللىسى سهلتهنىتىنى  توققۇز ئوغۇزالرنى بىرلهشتۈرۈپ جۇجان ۋە كۆكتۈرك خانلىقىنى غۇلىتىپ، تاڭ

ىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، يىپهك مۇھاسىر سۈيگۈن قوشۇنلىرى بىلهن تۈبۈتلهرنىڭ تاالڭ قىلغۇچ- ئۆڭلۈك

تازىالپ، سامانىيالرنى مۇنقهرز قىلىپ، ئۆز تهسىرىنى  يولىنى نهچچه قېتىم ئۈزۈپ قويغان كۈچلهرنى

بهيگىدىكى «ئهرەب تىلى بىلهن —ئۆز تىلىنى ئىمپىرىيه تىلى ئهرەب خهلىپىلىكىگىچه كېڭهيتىپ،

ھهمدەملىكنىڭ شاراپىتىنى - تا بىرلىكئىچكى ئۇيۇشۇش ۋە سىرتقا قارى مهرتىۋىگه كۆتۈرۈپ،» ئاتتهك

ۋاھالهنكى، ئىسكهندەر زۇلقهرنهيننى چېكىندۈرگهن، چىڭگىزخان سهلتهنىتىگه  .نامايىش قىلغانىدى

 ھالىتىگه» ئات«ئوزۇق بېغىشلىغان بۇ خهلق كېيىنچه، ئهھمهتشاھ قاراقاشى غهزىلىدىكى  مهنىۋىي

  !چۈشۈپ قالدى

 

ئىدراكىمىزدىن باشقا ھېچقانداق خىزىر - ئهقىل نياسىدا بىزگهبىلىشىمىز كېرەككى، ئىنسانىيهت دۇ

  !رەھنهما ئهمهس

ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن :  يازغۇچىسى (گېزىتىدىن ئېلىندى» ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ»)

 )1995.02.27 - 1933.09.28 )  
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تا ئوخشاش كۆتۈرۈلۈۋاتقان قۇياش بىر قاراش كهچقۇرۇن پېتىۋاتقان قۇياش بىلهن سۈبهى سهھهر

ئهگهر بىز خىرامانلىق ئىلكىدىن قۇتۇلۇپ ، . كۆرۈنىدۇ  شهپهق چېچىپ ، ئوخشىشىپ كهتكهندەك

 "" كېلىۋاتقان يېڭىلىق بىلهن كېتىۋاتقان كونىلىقنى پهرق قىاللىساقال ، بۇنداق شهرق بىلهن غهربنى ،

  . كهتكهن ھادىسىدىكى تۈپلۈك پهرقنى بايقىۋاالاليمىز"" ئوخشىشىپ 

 ئۆز تارىخىدىكى سهكرەتمىلىكلهر تۈپهيلى ، بهزىدە بهزى مىللهت ياكى خهلقلهر انىيهتنىڭئىنس

"" ئۇالرنى  ئىجتىمائىي ۋە ئىدېئولوگىيىلىك فورماتسىيىنىڭ بهزى خىللىرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزمهيال

 ھازىرقى زامان قىممهت ئهمما تاۋار ئىگىلىكى بىلهن. ئىلگىرىلىشى مۇمكىن "" ئاتالپ ئۆتۈپ 

بۇ ، . كېتىشى مۇمكىن ئهمهس  ئۆتۈپ"" ئاتالپ "" قارىشىنى مهركهز قىلغان زامانىۋى ئاڭنى 

كهلگۈسى ئىنسان ۋە ئىنسان جهمئىيىتىگه  ئوتتۇرا ئهسىر ھالىتىدىكى ئىنسان ۋە ئىنسان جهمئىيىتىنى

  . تىرەك ئېلىپ بېرىشتىكى ماددىي ۋە مهنىۋى ئىككى

تۆت "" كېيىنچه  يېرىم فېئوداللىق ئاسارىتىدە تۇرغان ،ئۇزۇن مۇددەت يېرىم مۇستهملىكه ، 

ئاستىدا يهنچىلگهن  نىڭ سولچىل دىكتاتورىسى ۋە مىللىي ئىنكارچىلىقى""كىشىلىك گۇرۇھ 

ئىپتىخارى ۋە كۆمۈلگهن ،   يىلالرنىڭ بېشىدا قايتا ئويغانغان مىللىي- 1980خهلقىمىزنىڭ 

تارىخىي ماتېرىيالىزمچىالر تولۇق  نۈشلىرىنىئهنئهنىۋى مهدەنىيهتكه بولغان ئوتلۇق تهلپۈ

ئېلىمىزدە يۈز بېرىپال قالماستىن ، تارىختىكى ھهر  بۇنداق ھالهت مۇشۇ يىلالردا پۈتكۈل. چۈشىنىدۇ 

دەۋرلىرىدىمۇ يۈز "" قايتا گۈللىنىش "" ، "" قايتا ئويغىنىش  "" قانداق جاھالهتتىن كېيىنكى

  . لگه مۇۋاپىق ھادىسه ئىدىجۈملىدىن ئهقى بهرگهن قانۇنىيهتكه ،

ئۇتۇقلىرىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بىر قاتلىۋەتكهن مۇشۇ ئهسىر  يىللىق مهدەنىيهت تارىخى 2000

 ، بولۇپمۇ ئۇنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا يۈز بهرگهن ، يۈز بېرىۋاتقان) كۆرسىتىدۇ   ئهسىرنى-  20( 

ئىپتىخارنىڭ بۇ  مىللىي! ىتىپ قويدى ئۆزگىرىشلهر ھهممه مهملىكهت ۋە مىللهت خهلقلىرىنى ئالدىر

سۆيۈندۈرگهنىدى ، مانا ئهمدى ئۇ  ئهنئهنىۋى ئاڭ شهكلى يېقىندىال كۆتۈرۈلگهن قۇياشتهك بىزنى

دۇنياسىدا قايتا شهكىللهنگهن ، بىر قىسىم  ئۆز ئورنىنى ئېلىمىزدە ، ھهتتا پۈتكۈل ئىنسانىيهت

ىگه ئايالنغان زامانىۋى ئاڭغا ئۆتكۈزۈپ ھادىسىس مۇتهپهككۇرالر پهرەزلىرىدىن ئومۇم جاھان

 ئانا ھۇزۇرىدىن يېڭى ئۇستاز ئالدىغا كهلگهندەك -خۇددى ئاتا  بۇ. بېرىشكه توغرا كېلىپ قالدى 

 كۆرۈنسىمۇ ، ئۇنىڭ زۆرۈرلۈكى ، يهنىال ئۇنىڭ مىللىتىمىزنىڭ يېڭى"" ياتسىراڭغۇ  "" بىر قاراشتا

  . يوقمىللىي ئىپتىخارى بولۇپ قېلىشىدا گۇمان 

"" ئۆزىنى ئىزدەپ يۈرگهن ئىنساننىڭ پائالىيىتىدىن ئىبارەت  - تارىخ ئۆز: "" كارل ماركس 

 - ئىنسانىيهت ئۆز . سۆزى تولىمۇ كهڭ ، تولىمۇ چوڭقۇر ۋەزىندار سۆز ئىدى  ماركسنىڭ بۇ. دېگهنىدى 

 ه ئىگه قىلىشبۇددىستالر ۋە سوپىزمچىالر ئىنساننى تهڭرى سۈپهتلىرىگ. ئىزدەپ كهلدى  ئۆزىنى
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ئارقىلىق تهڭرى  "" ۋەسلى ئىالھىيه"" ياكى "" نېرۋانا "" ۋە "" رېئاللىقتىن ۋاز كېچىش "" ئۈچۈن 

سهن مېنى : ئهلىشىر نهۋائىي  . بىلهن قوشۇۋېتىشكه ، تهڭرى دەرىجىسىگه كۆتۈرۈشكه ئۈمىد قىلىشتى

 ئوتوپىك سوتسىيالىستالر فارابى ۋە . قانداق تاپۇرسهن ، مهن ئۆزۈمنى تاپمىسام ، دېگهنىدى

ئهركىنلىك ، "" بۇرژۇئازىيه ئىنقىالبلىرىنىڭ  . غايىۋى جهمئىيهت تهلىماتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى

ئوت يالقۇنلىرى ۋە ئىلىم . ئىنقىالب خىتابنامىسىدىال قېپقالدى  غايىلىرى"" باراۋەرلىك ، مېهرىبانلىق 

نىڭ زىددىيهتلىك ھادىسىلىرى ئارقىلىق ئومۇمهن تولغان مۇشۇ ئهسىرىمىز ئۆزى ئىختىرالىرى بىلهن

 ياراتقان ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىدىن ئاللىقاچان ئېشىپ چۈشۈپ ، ئۇچۇر ، ئىرسىيهت  يىل2000

مۇشۇنىڭغا  . مهدەنىيهت بوسۇغىسىغا دەسسهپ قالدى) سېنكىرىتىك ( قۇرۇلمىسى ۋە ئارىالشما 

ئىنسان زادى "" سۈپىتىدە  ئۇنىڭ تارىخىي ماھىيىتىئهگىشىپ ، ھهقىقىي مهنىسى بىلهن ئېيتقاندا ، 

سانائهت "" ، "" قىسمهتته تۇرماقتا ؟  ئىنسان قانداق بولۇشى الزىم ئىدى ۋە قانداق"" ، "" نېمه ؟ 

 سائادىتىدىن -بىلهن ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي بهخت  ئۇتۇقلىرى ، پاراۋانلىقنىڭ ئوبيېكت ۋاسىتىلىرى

دېگهن "" گارمونىك مۇناسىۋىتىنى قانداق قايتا تۈزۈش الزىم ؟  لىقنىڭئىبارەت سۇبيېكت مهقسهتدار

  ئۆزىنى ئىزدەپ يۈرگهن-بۇ ، ئۆز . پۈتكۈل تهپهككۇر بوشلۇقىغا كىرىپ كهلدى  غايهت زور مهسىله

ھالدا  ئىنساننىڭ تارىختىكى سوپىستىك ، ئوتوپىستىك ، گۇمانىزملىق شېرىن چۈشلىرىدىن پهرقلىق

بۇنداق زامانىۋى  . تاپقان رېئال مۇمكىنلىك ئالدىدىكى ھهقىقىي ئويغىنىشى بولدىئۆز ئوبيېكتىنى 

داھىيالرنى ، سهركهردىلهرنى ،  ئاڭ كىشىلهرنى لهرزىگه سالدى ، ئهسهبىيلىك چۈشهكهشلىرىدىكى

مۆتىۋەرلىرىنى ، كهڭ خهلقنى قايتا ئويلىنىشقا   پهن ئهربابلىرىنى ، سهنئهت- ھهتتا كۆپلىگهن ئىلىم 

ئىنساننىڭ "" ئهسىر ئۇنداق ياكى مۇنداق ئهسىر بولغان كۆرە  - 21كۆپ كىشىلهر . جبۇر قىلدى مه

بۇ ، ئىنساننىڭ ئىنسان . بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلىشقا باشلىدى "" ئهسىرى   ئۆزىنى تاپقان- ئۆز 

 ئىنسانغا ئوخشىماي قالغان ھالهتتىن قۇتۇلۇش يولىدىكى ئىنقىالبىي يېڭى تهپهككۇر تۇرۇپ

ئۇلۇغۋار ئاڭنى  ئېراسىنىڭ كۆز ئالدىمىزغا يېقىنالپ كېلىپ قالغانلىقىنى ، پهن مۇۋەپپهقىيهتلىرى مۇشۇ

مۇشۇنداقلىقىدىن كۆزنى يۇمۇۋېلىپمۇ ،  ئهھۋالنىڭ دەل. كۆتۈرۈپ ئۇچۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتتى 

لىق ئاڭ ئۆزىنىڭ تارىخىي بۇ يۇقىرى قاتالم. قالدى  ئۇنى ئهيىبلهپ قول سىلكىپمۇ قۇتۇلغىلى بولماي

ئاجايىپ سېهرىي گۈزەللىكى بىلهن ئۆزىدىكى مۇتلهق ئۈستۈنلۈككه  يىلتىزى ، رېئال ئىمكانىيىتى ۋە

 ھازىرقى ئهھۋال. ئېڭىمىزدا ، مىللىتىمىز ئارىسىدا قهد كۆتۈرۈپ چىقىشقا باشلىدى  ئىشهنگهن ھالدا

  : خۇددى مۇشۇنداق بولماقتا

  "" مهدەنىيىتىمىز يوقىلىپ كېتهمدۇ ؟ هنىلىرىمىز ۋە ئهنئهنىۋىئۇنداقتا مىللىي ئهنئ ""

  "" ئهمهسمۇ ؟ بۇ ، مىللىي ئىپتىخارنىڭ يوقالغانلىقى ""

  ! تامامهن ئهكسىچه! ياق ، ئۇنداق ئهمهس 

 ئهنئهنه شۇ مىللهتنىڭ كۆپ قاتالملىق تارىخىي تهرەققىياتىدىكى ھهر بىر قاتالمدا مهلۇمكى ، مىللىي
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ئاالمىتى  قلىنىپ ، قىسمهن يېڭىلىنىپ تۇرغان مىللىي پسىخىك ۋە مىللىي مهدەنىيهتقىسمهن سا

ئهنئهنىلىرىمىز ئۇنىڭدىن  ھازىرقى مىللىي. ئهمهس "" پۈتۈلمىش "" بولۇپ ، ئۇ ئهلمىساقتىكى 

. قىلىش ئاساسىدا شهكىللىنىپ كهلگهن  ئىلگىرىكى مىللىي ئهنئهنىلهرنى ئۆزگهرتىش ياكى ئىسالھ

ئهنئهنىلىرىمىزنى ساقلىغان بولۇپ قالماسمىدۇق ؟   بىز ئىپتىدائىي توتېم ياكى كۆپ خۇدالىقبولمىسا

راۋاجلىنىدۇ ، راۋاجلىنىش ئىچىدە يۇقىرى قاتالملىق تۈسكه  مىللىي ئهنئهنه ئۆزگىرىش ئىچىدە

ندۇرۇش ۋە ئىپتىخار دېگهنلىكمۇ شۇ مىللهتنىڭ ئۆز مىللىي مهدەنىيىتىنى راۋاجال مىللىي. داۋاملىشىدۇ 

 .  ئىززىتىدىن باشقا نهرسه ئهمهس-، ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىگه تۆھپه قوشۇشتىكى غۇرۇر  ۋەتهن

ھهققىدە سۆز ئاچقىلى  تهرەققىياتقا كۆز يۇمۇپ مىللىي ئهنئهنىگه ۋارىسلىق قىلىش ۋە مىللىي ئىپتىخار

مىللهت ئۈچۈنمۇ بۈگۈنكى بىر  روشهنكى ، ھاياتنىڭ داۋاملىشىشى بىر شهخس ئۈچۈنمۇ ،. بولمايدۇ 

چۈنكى . ئۇيغۇنلىشىش بىلهن ھهل بولىدۇ  ۋە ئهتىكى زامان مۇھىتى ۋە زامان تهلىپىگه قانداق

جهسهتتهك جانلىق ھاياتتىن مهھرۇم بولغان  ئۆتمۈش خۇددى تۆكۈلگهن يوپۇرماق ياكى ئۆتكهن

  ! زاماننىڭ نامىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

كېرەك ،  ڭ سازەندىسى ئۆز بهزمىسىگه يارىشا ناۋا قىلىشىھهر دەۋرنى: ئهلىشىر نهۋائىي 

  . دېگهنىدى

دۆلىتىنىڭ ئىنسانىيهت قاتارىدا داۋاملىق  ھازىرقى زامان ئادىمىنىڭ ، مىللىتىنىڭ ،_ زامانىۋى ئاڭ 

 تىكلهنمهسلىكى تارىخىي -ئاڭنىڭ تىكلىنىش  مۇنداق. روناق تېپىشىنىڭ ئىدىيىۋى شهرتى 

  . ئۆتكۈر تهسىر كۆرسىتىدۇ ولۇشىغا بىۋاسىتهتهقدىرنىڭ قانداق ب

ئۇ ، . سهھىرى ئويغىنىشنى تهقهززا قىلىدۇ  زامانىۋى ئاڭ. زامانىۋى ئاڭ سهھىرى يېتىپ كهلدى 

ئىنسانىي ئهرك ، باراۋەرلىك ۋە ئورتاق گۈللىنىشنىڭ   قىممهت ،-بۈگۈنكى ئىنسانىي قهدىر 

زاماننى : ئۇ . دىن تهشكىل تاپقان پائالىيهتچان ئاڭ كونكرېت مهزمۇنالر ئۇ بىر قاتار. ئهڭگۈشتىرى 

،  كهلگۈسىچىلىك ئىدىيىلىرىنى ، ئىنساننىڭ ئومۇمىي قىممىتى ۋە ئىقتىدار قىممىتى ئېڭىنى بىلىش ۋە

ئېچىشنى ، ۋاقىت كۆز  ئىجتىمائىي ۋە تهبىئىي پهنلهرنى بىرلهشتۈرۈپ ئارىالشما تهتقىقات ساھهلىرىنى

نۇقتىسىدا تارىخنى قايتا كۆزىتىش ۋە قايتا  زامان ئېڭى قالشتۇرۇشنى ، ھازىرقىقارىشىنى زامانغا اليى

بۇ مهسىلىلهر ئۆز . بىر قاتار ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ  ئىپادىلهشنى ، شۇنىڭ بىلهن بىلله باشقا

  . مۇھاكىمه قىلىنىدىغان مۇھىم تېماتىك نۇقتىالر نۆۋىتىدە مهخسۇس

ۇخلىماي ، زامانىۋى ئاڭ سهھىرىدە ئويغىنايلى ، بۇ ، ئىنسانلىق ئ ئهنئهنىۋى ئاڭ گۇگۇمىدا

  ! خىتابى بولسۇن قهلبىمىزنىڭ ھهقىقىي

  ( سانىدىن ئېلىندى - 1 يىللىق - 2000ژۇرنىلى " شىنجاڭ مهدەنىيىتى  " )
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 تۈگىدى 
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  !!! ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

تۈزۈپ چىققان ئېلكىتابالر پهقهت ئۆگىنىش ۋە بىرقىسىم >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

دىن باشقا سودا ئىشلىرى پايدىالنغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا يولالندى ، ئۇنىڭ

ئهگهر قانۇنسىز باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت . قاتارلىقالرغا ئىشلىتىش مهنئىي قىلىنىدۇ 
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