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ئويلىنىش ئىچىدە ئىلگىرلەش

(ئەدەبىي ئاخبارات)
مىڭچىبى لولۇلۇ (موڭغۇل)
توختى باقى ئارتىشى تەرجىمىسى
.1پاكىتالرنىڭ قىستىشى
جۇڭگو ،چەت ئەل ئالىملىرىنىڭ شىنجاڭ تارىخى ھەققىدىكى ئەسەەرلىرىنى ئوقۇغانەدا،
ئۇيغۇرالر ئېسەى مىلەلەت دېەگە خۇالسەىگە كېلىشەىڭى تەبىئىەي ،شەىنجاڭدا يەز بەرگە
بە ى تەەارىخىي ھادىسەەىلەر گويەەا تېپىشەەماققا ئوخشەەايد  .مەسەەىلە  :قەدىمكەەى امانەەدا بەەۇ
ېمىندا ھونالر ،چوڭ ياۋچىالر،ساكالر ،ئېفتالىتالر ،چاڭالر ،تزبزتلەر ،تزركلەر ،سەىاانپىاالر،
قىتانالر ،جۇرجانالر ،موڭغۇلالر ياشىغا  .بۇ مىللەتلەرنىەڭ بە ىسەى ئەز دەۋرىەدە كەارامەت
ورىاى ە  ،قەەۇدرەت تېپى ە  ،جاھەەاننى سەەورىغا  .لەەېكى ھەەا ىرقى كزنەەدە بولسەەا ،بە ىسەەى
كىچىكەەلە  ،ئەەاجى ال كەتتەەى ،بە ىسەەى تەەارى سەھنىسەەىدى پزتەەزنلە يوقىلىە كەتتەەى.
ئۇيغۇرالر بولسا ،تارىختىكى بورا  -چاپقۇندا راۋاج تېپى  ،ورىاى  ،شەىنجاڭنىڭ ئاساسەىي
مىللىتىگە ئايالندى ،بۇنىڭ سىرى نېمە؟
بۇر نقى قوچۇ ئۇيغۇرلىرى ئز دەۋرىەدە تۇرپانەدىال سەوغدى يې ىقەى ،قەدىمكەى ئۇيغەۇر
يې ىقى ،خەن يې ىقى ،سزرىاە يې ىقى ،سانسكرىت يې ىقەى ،پەار يې ىقەى ،تەزر يې ىقەى ۋە
تاڭغۇت يې ىقى بىلە بەۇددا دىنىغەا ،مەانىي دىنىغەا ،نېسەتورىاا دىنىغەا ،مەجۇسەى دىنىغەا
ئائىت دىنىي كىتابالرنى تاش مەتبەئەدە نەشىر قىاللىغا  ،بۇنەدا ئەھەاال ئەز امانىسەىدا
د ناادا كەم ئۇچراپتىكە  .بۇنىڭ سىرى نېمە؟
بىەەرەر دەۋرنىەەڭ مەدەنىەەاەت جەۋھەرلىرىنەەى ئەكەە ئەتتەەزر بېرەلەيەەدىغا كاتتەەا
مەدەنىاەت ئەربابلىرى يو مىللەتنى ئىنتايى مەدەنىاەتلىك مىلەلەت ،دە ئاتىمەا تە .
شىنجاڭدىكى ھەر قايسەى مىللەتەلەر ئىچىەدە ئۇيغەۇر مىللىتىەدى يزسەز خەا ھاجىە ،
مەھمۇد قەشقەرى دېگە ئىككەى نەپەر كاتتەا مەدەنىەاەت ئەربەابى چىققەا  ،بۇنىەڭ سەىرى
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نېمە؟
ئۇيغۇرالر ئىلگىر -ئاخىر بولۇ شاما دىنىغا ،مەانىي دىنىغەا ،مەجۇسەى دىنىغەا ،بەۇددا
دىنىغا ،ئاخىرىەدا ئىسەالم دىنىغەا ئېتىقەاد قىلغەا  .د ناەادا دىە  -ئەقىەدىنى شەۇندا كەز
تاللىغا مىللەت تولىمۇ ئا تېپىلىد  .بۇنىڭ سىرى نېمە؟
ئۇيغۇرالر شىمالىي موڭغۇل قۇملۇقىدا ياشىغا چاغلىرىدا سا جەھەتتى ئانچە كەز
ئەمە ئىدى .كېاى ئزچ يولغا بزلزنز كزچز  ،تېخىمۇ چېچىلىە كەتتەى .ئەممەا ئەۇ
ئزتمەيال تارىمدىكى بىر مۇنچە قەبىلە -ئەللەرنى ئاسسىمىلااتسىاە قىلدى .كېاىنكى ئەۇ
تارىخىي جەرياندا خېلى كەز خەن نەى ،موڭغەۇلنى ،قىتەانالرنى ئاسسىمىلااتسەىاە قىلەدى.
شۇندا ور ئاسسىمىلااتسىاە قىلىش ئىقتىدارىدىكى سىر نېمە؟
ئالتەەا تىلەەى سىستېمىسەەىدىكى مىللەتلەرنىەەڭ ھەممىسەەىنىڭ تەەارىختى قالغەەا ئېغى ە
ئەدەبىااتى بار ،لېكى ئز ئالدىغا سىستېما ھاسى قىالاليدىغا نۇرغەۇ ئەدەبىەي مىراسەى
بار مىللەت پەقەت بىرال ئۇيغۇر مىللىتى ،بۇنىڭدىكى سىر نېمە؟...
مە ئەنە شۇ مەسىلىلەر ئزستىدە بىر ئۇيغۇر بۇرادىرىمدى ئەقى سەورىدى  .ئەۇ ئەالىي
مەكتەپنىڭ پروفېسسورى بولۇ  ،شىنجاڭنىڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسەىاانىڭ قەدىمكەى مەدەنىاىتەى،
ئوتتۇرا ئەسىردە فەارابى ۋەكىللىكىەدىكى ئىسەالم -ئەرەب مەدەنىاىتىنەى پىششەى بىلەتتەى،
خەن الرنىڭ كالسسىك ئەدەبىااتىغا بەكمەۇ قى ىقەاتتى ،ھەا ىرقى امەا د ناەاۋى پەلسەەپە
ئېقىملىرىەەدىنمۇ كەڭ مەلۇمەەاتلى ئىەەدى .ئۇنىەەڭ ئېسەەتېتىكا ،مۇ ىكەەا ،ئۇسسەەۇل ۋە تەەارى
قاتارلى ساھەلەرنى ئز ئىچىەگە ئالغەا كەز خىە ئەسەەرلىرى بەار .ئەۇ چەز يزئەننىەڭ
«توققۇ نە مە» نەاملى شەېئىرلىرىنىمۇ تەرجىەمە قىلغەا  .ئەۇ ھەقىقىەي بىلىملىەك ،ئزتكەزر
نە ەرلىك ئالى  ،ئۇ ئارىالشەما مەدەنىەاەت نە ەرىاىسەىنى تەرغىە قىلغەانلىقى ،شەېئىرلىرىدا
دىنغەەا نىسەەبەتە بە ى قاراشەەلىرىنى ئىپەەادىلە قويغەەانلىقى ،ئەەز مىللىتىنىەەڭ ئەيىبلىرىنەەى
ئەگىتى تەنقىد قىلغانلىقى ئزچز ،دائى يېتى ھالەتكە چزشز  ،چوڭقۇر خىاالغەا چزكەز
قالىدىكە  .ئۇ مۇندا دەيد :
 بۇ سىرالرنى ،ھا ىرقى اما تىلى بىلە ئېاتقاندا ،ئېچىەاېتىش ،قوبەۇل قىلىەش،دەيېشەەىش مەەۇمكى  .شەەىنجاڭنىڭ ئەەزچ تەرىپەەى ئېگىە تەەا  .ئومەەۇمە قارىغانەەدا ،ئەەۇ تەبىئىەەي
مەەۇھىتى جەھەتەەتى بېكىەەك ھەەالەتتە تۇرىەەد  .شەەۇنىڭغا تەشەەەككۇر ئېاتىمى كەەى ،قەدىمكەەى
اماندىكى ئاتلى مىللەتلەر ۋە سەودىگەرلەر تەا  -داۋانالردىە ئېشەى  ،بىپايەا چەزللەرنى
كې ى  ،خەلقئارا كارۋا يوللىرىنى ئېچى  ،د ناانىڭ شەرقى بىلە غەربىنەى تۇتاشەتۇرغا .
يۇنا  ،ر م مەدەنىاىتى ،ئىەرا  -ئەجەم مەدەنىاىتەى ،ئىسەالم -ئەرەب مەدەنىاىتەى بەۇ يەرگە
توپالنغا  .مانا مۇشۇندا مۇھىتتەا ئزسەز يېەتىلگە ئۇيغۇرالرنىەڭ تەرە  -تەرەپەكە يەول
ئاچىەەدىغا ئېچىەەاېتىش روھىغەەا ۋە ئەتراپلىەە قوبەەۇل قىلىەەش غەيەەرىتىگە ئىەەگە بولۇشەەى
تەبىئىي .تەرە  -تەرەپكە يول ئاچقاندىال رونا تاپقىلى ،تەرەققىەي قىلغىلەى بولىەد  .بۇمەۇ
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ھەەا ىرقى كزنەەدە د نااغەەا پەەۇر كېتىااتقەەا نە ەرىەەاىگە ،تېرمودىنامىكىنىەەڭ  -2قەەانۇنىاىتى
بەەويىچە بارلىققەەا كەلەەگە ئېنتەەروپىاە نە ەرىاىسەەىگىمۇ ئۇيغەەۇ كېلىەەد  .تاشەەقى د ناەەادى
داۋاملى ە ھالەەدا قەەۇۋۋەت -مەدەت ئېلى ە ئەەز ىنى تولەەۇقال تۇرغانەەدا ،يىلتى سەەى گىااھقەەا
ئوخشەەاش ھەەالەتكە چزشەەز قالمايەەد  .ئەرەبلەرنىەەڭ بىەەر ئەەالىمى ئۇيغۇرالرنىەەڭ تەەارىخىي
ئەنئەنىسىنى مۇندا بىر ئوبرا لى ئوخشىتىش بىلە سزپەتلىگە  :ئەۇ گويەا تەزت تېمىنىەڭ
ھەممىسىدى دېرى ە ئېچىلغا ئزيگە ،گزللەرنىڭ رەڭ ،پۇرا تەزرلىرىنى ئەايرىپمۇ تۇرمەايال
شىرنە يىغىدىغا ھەسەل ھەرىسىگە ئوخشايد .
پروفېسسەەەورىمى مەدەنىەەەي مىراسەەەالرنى تەكىەەەاە قىلىەەە ئۇخاليەەەدىغا ئەەەادەملەرگە
ئوخشىمايد  .مېنىڭ ماختا ئېاتقا گەپلىرى ئۇنى مەمنۇ قىاللمىەدى ،ئەكسەىچە ،ئۇنىەڭ
چىرايى تۇتۇلدى.
 ئۇيغۇرالرنىڭ ئېسەى ئەنئەنىلىرىنىەڭ - ،دېەدى ئەۇ گەپەكە كىرىشەى  - ،تەارىختىكىئەڭ پەەارال نەتىجىسەەى قاراخەەانىالر سەەۇلتانلىقىنىڭ ۋ جۇدقەەا كەلگەنلىكىەەد ر .ئۇنىڭەەدى
كېاى  ،دېڭى  -ئوكاا قاتنىشى راۋاجالنغانلىقتى  ،شىنجاڭنى ئارىال ماڭىدىغا خەلقئەارا
سودا كارۋا يوللىرى بىكەار بولەۇ قالەدى .شەۇندا بولسەىمۇ ،ئۇيغەۇرالر شەۇ كونەا يىەپە
يولىەەدا جاپاغەەا چىەەدا قاتنەەا يەەزر  ،كەڭ د ناەەا بىەەلە بولغەەا ئاالقىسەەىنى سەەاقال
كەلگەنىەەدى .يېقىنقەەى نەچەەچە ئەەو يىەە مابەينىەەدە ،ئەەاۋۋال ئەرەب د نااسەەى تەرەپەەكە
بارىەەدىغا يەەولالر بېكىلەەدى ،ئانەەدى جەنەەۇبىي ئاسەەىاا ئىككىنچەەى قۇر قلۇقىغەەا بارىەەدىغا
يولالر بېكىلدى ،ئۇنىڭدى كېاى سوۋېت ئىتتىپەاقى تەرەپەكە بارىەدىغا يەولالر بېكىلەدى،
پزتەەز مەملىكەتتىمەەۇ مەملىەەكەت دەرۋا ىلىرىنەەى قۇلەەۇپالش سىااسەەىتى يولغەەا قويۇلەەدى.
شىنجاڭ بىر -ئىككى يى ئەمە  ،يىگىرمە ئوتتەۇ يىە بېكىەك ھەالەتتە قالەدى .قەدىمكەى
اماندىكى ئېچىاېتىش مۇھىتى ئېچىاېتىش روھىنەى يېتىشەتزرگە بولسەا ،ھەا ىرقى بېكىەك
مۇھىت بېكىك پسىخىكىنى پەيدا قىلى قويدى .ئەپسۇسكى ،بى ئىجتىمەائىي ھادىسەىلەرنى
بىەەرال سىااسەەىي نۇقتىەەدى كز ىتىشەەكە بېرىلىەە كەتتەەۇ  .جەمئىەەاەت كەەز تەرەپلىەەمە،
قاتالممۇ -قاتالم ئىكە  ،ئۇنىڭغا بىرال نۇقتىدى قارىغاندا ،چەاال بولەۇ قېلىشەى مەۇقەررەر.
بىر قانچە نۇقتىدى  -سوتسەىئولوگىاە ،پىسەخولوگىاە ،جەۇغراپىاە قاتەارلى جەھەتلەردىە
قارىلىدىغا بولسا ،بىر مۇنچە مەسىلە تېپىش مۇمكى .
بۇرادىرى ئزستىلىدى بىر پارچە سەاالم خەتنەى ئېلىە  ،ماڭەا تەرجىەمە قىلىە بەردى.
ئۇنىڭ ئىچكى ئزلكىدىكى ئەالىي مەكتەپەتە بىلىە ئاشەۇر ۋاتقا ئوقۇغۇچىسەى ئەز خېتىەدە
مۇندا يا غا :
ھزرمەتلىك ئۇستا ى  ،ساالم!
بېاجىڭغەەا كەلگىەەنىمگە يېەەرى يىەە بەەوال دە قالەەدى .بەەۇ يەردە تەرە -تەرەپەەتى
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كېلىااتقەەا خەۋەرلەر ئويلىنىشەەقا مەجبەەۇر قىلغەەانلىقتى ،كز م ئېچىلىشەەقا،نە ەر دائىەەرەم
كېڭىاىشكە باشالۋاتىد  .سېلىشتۇرغاندا پەرقلىگىلى بولىەد  .بەۇ ئەادەتتىكى بىەر ھەقىەقەت.
تېخىمەەۇ يەەۇقىرى پەللىەەگە سېلىشەەتۇر كەەزرگىلى بولىەەدىغا نەرسەەىلەر كەەز ئالدىمەەدا
تۇرغاچقا ،ئىلگىرى شىنجاڭدا تېگىگە يېتەلمىگە بىر مۇنچە ئىشەالر چزشىنىشەلىك بولەۇ
قېلىااتىد  .مە ئز مىللىتىمنى قەدىرلەيمە  ،بى نىڭ مىللىتىمىە ئوتتەۇرا ئەسەىردە ئوتتەۇرا
ئاسىاا بويىچە ناھايىتى يۇقىرى مەدەنىاەتكە ئىگە بولغانىكە .
ئېالۋە :ئىرانلى يا غۇچى جۇۋەينى -31ئەسەىردە پزتتەزرگە «جاھانگوشەا »(«د ناەا
ئىسەەەتېال چىسەەەى»)دېەەەگە ئەسەەەىرىنىڭ كىەەەرىش سەەەز ىدە« :ئەەەۇالر ئۇيغۇرالرنىەەەڭ يا مەەەا
ھەەزججەتلىرىنى ،بىلىملىەەر ىنەەى مەدەنىاەتنىەەڭ يەەۇقىرى پەللىسەەى دە قارىغانىەەدى» .دە
يا غا  .مەرىپەت بىلە مەدەنىاەت تزركىي تىلدا ئوخشاش بولغاچقەا ،بە ىەلەر مەدەنىەاەت
بىلە مەرىپەتنى ئايرىش يز ىسىدى  ،مەرىپەتنىڭ ئورنىغا ئىنگلى چە cىاىلىگتىئو دېەگە
سز نى قولالنغا  .كېاى cىاىلىگتىئو دېەگە سەز نىڭ ئەورنىنى«ئۇيغەۇرالر»دېەگە سەز
ئېلى ،ئۇيغۇر دېگە سز تزركىي تىلدا مەرىپە تنىڭ سىماولى بولۇ قالغا  .ئۇيغۇرالرنىڭ
مەدەنىاەت -مەرىپەت جەھەتتە ئوتتەۇرا ئەسەىردە ئوتتەۇرا ئاسەىاا بەويىچە قانەدا چوڭقەۇر
تەسىرات قالد رغانلىقىنى ئەنە شۇنىڭدىنمۇ بىلگىلى بولىد .
يېقىنقى بىر نەچچە يىلدى بۇيا مىللىتىمى نىڭ ئىلگىرىلەش قەدىمى تېە بولۇۋاتامەد
ياكى ئاستىمۇ؟ بى نىڭ خەن خەلقى بىلە بولغا ئەمەلىەي پەرقىمىە ئا ىاىااتامەد يەاكى
كزپىاىااتامد ؟ بۇ مەسىلىلەر يېقىنەدى بۇيەا مەېڭەمگە كىرىاالەدى .بەۇ مەسەىلىلەردە بىەر
خۇالسەەىگە كېلىشەەكە جەەزرئەت قىاللمىەەدى  ،لەەېكى تزۋەنەەدىكى ئەمەلىەەاەتلەر ھەقىەەقەتە
كىشىنى قايغۇرتىد :
-05 .3يىلەەالردا بىەە دى تېاېپجەەا  ،نەەۇ قەەادىر ،ئابەەد كېرى خوجەەا چىققانىەەدى،
كېاىنكى چەاغالردا بولسەا بىە دە تىبەتلىەك اشەىداۋاغا ،قەا ا ئەكەبەرگە ئوخشەاش پزتەز
مەملىكەتكە مەشھۇر شائىر ،يا غۇچى چىققىنى يو .
.2بى نىڭ شىنجاڭنىڭ «ناخشا -ئۇسسۇل ماكەانى» دەيەدىغا داڭقەى بەار ئىەدى-05 .
يىلالردا بى نىڭ ناخشا -ئۇسسەۇللىرىمى ھەقىەقەتە پزتەز مەملىكەتەكە پەۇر كەتكەنىەدى.
يېقىنقى يىلالردى بۇيا بىر ئى ىدا توختا قالەد  .مەملىكەتلىەك مۇسەابىقىدە ئەارا بىەر
قېتى -1دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىپتۇ .
.1ئىچكى موڭغۇل ،تىبەت ۋە نىڭشاا رايونلىرىنىڭ چەوڭ -چەوڭ تىاەاتىرلىرى بېاجىڭغەا
ئاپىرى ئوينالدى ،شىنجاڭنىڭ يو .
.4شىنجاڭ داشزنىڭ قۇر لغىنىغا يېرى ئەسىردى كزپرە ۋاقىت بولدى .لېكى «ئۇلۇ
بېرىتەەانىاە ئىپىسكلوفىدىاىسەەى» گە ئىچكەەى موڭغەەۇل داشزسەەى بىەەلە يەەزننە داشزسەەى
كىرەلىگەنۇ ،شىنجاڭ داشزسى كىرەلمىگە .
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.0بى يىپە يولى ئزستىدە ياشا كېلىااتىمى  ،لېكى تاكى ھا ىرغىچە بىە دى يىەپە
يولىغا دائىر چوڭرا ئەسەر چىققىنى يەو ...يەنە بىەر مەۇنچە مىسەال كەلتزر شەزم مەۇمكى ،
مۇشۇندا ھادىسىلەر ئىچىمى نەى ئزرتىمەمەد ؟ ئۇسەتا ى  ،بەۇ ھادىسەىلەر ئزسەتىدە سەى مۇ
باش قاتۇر باققانسى  .ئېھتىمەال ،ئاللىقاچەا جەاۋاب تەاپتىڭى  ،ئەقىە كزرسىتىشەىڭى نى
ئزمىد قىلىمە  .پروفېسسور بۇرادىرى بىردەم ئويالنغاندى كېاى سز لىدى:
-بۇ ياش ئوتتۇرىغا قويغا مەسىلىلەر ئزستىدە ئويلىنى يەزرگىنىمگە بىەر قەانچە يىە
بولۇ قالدى .مىللىتىمىە گە نىسەبەتە ئېاتقانەدا ،خەتەتە يې ىلغەا ھادىسەىلەرنى ئېتىەرا
قىلىش تولىمۇ ئا ابلى ئىش ،لېكى ئەۇالر پاكىەت ،پەاكىتنى ئېتىەرا قىلمەا بولمايەد  .بەۇ
پاكىتالر نۇرغۇ ئادەمنىڭ يزرىكىگە تەگمەكتە ،تەسىر قىلماقتا ،ئەۇالرنى ئەويال كزر شەكە
مەجبەەۇر قىلماقتەەا .ئىلى ە پو ىتسەەىاىدە راسەەتچى بولۇشەەنى تەلە قىلىەەد  .مىللىتىمى نىەەڭ
تارىخىي ئەنئەنىلىرى كېاىنكى چاغالردا راست گەپنى قىلغانەدا ،ئوبەدا جەارى بواللمىەدى.
ئېچىەەاېتىش روھىمىەە ناچەەار بولەەدى ،كەڭ جەلەە قىلىەەش روھىمىەە ئەەاجى بولەەدى .سەەى
ئاخبارات جادىمى ،بۇ جەھەتلەردە سى دە مەلۇمات بولۇشى چوقۇم .لېكى ئەۇ مەسەئۇلىاەت
بى دە ئەمە  ،ئۇنى چېكىدى ئاشقا «سول» چىللى لۇشاەنى كەلتزر چىقارغا .
 چېكىدى ئاشقا «سول» چىللى لۇشاەنى تز ىتىلدىمۇ؟ شۇندا  ،پارتىاە  -33نزۋەتلىەك مەركىە ى كومىتېەت  -1ئومەۇمىي يىغىنەى تەز ەتتى.شۇنى نە ەردە تۇتۇمى كى ،چېكىدى ئاشقا «سەول» چىللىە لۇشەاەنى ماكەا جەھەتەتى
پزتەەز مەملىەەكە تنەەى قاپلىغەەا  .امەەا جەھەتەەتى بولسەەا -3501 ،يىلەەدىكى كزرەشەەتى -
يەرلىك مىللەتچىلىكەكە قارشەى كزرەشەتى باشەال ھېسەابلىغاندا 25 ،يىە داۋام قىلەدى.
مەدەنىاەت ئىنقىالبى جەريانىدا بولسا« ،سول» چىللىە ئەڭ يەۇقىرى پەللىەگە چىقتەى .شەۇ
خاتەەا سىااسەەىي ھەرىكەتەەلەر ئەمەلىەەي تۇرمۇشەەتا تز ىتىلەەدى ،لەەېكى ئۇنىەەڭ كىشەەىلەرنىڭ
يزرىكىەەدە يىلەەال  -يىلەەال قالەەد رغا تەسەەىرىنى بىەەر -ئىككەەى كزنەەدە تەەزگىتىش مەەۇمكى
ئەمە  .شۇ تەسىراتالر ۋاقتەى -مە گىلەى پىشەى يەتكەنەدا ئېچىە  ،يېڭەى سەزپەتتە بەاش
كزتەەزر چىقى ،باشەەقا بىەەر تەرەپەەتى كىشەەىلەرنىڭ ھەرىكىەەتىگە ھزكزمرانلى ە قىلىشەەى
مۇمكى  .ئۇيغۇر خەلقىدە كېاىنكى يىلالردا پەيەدا بولغەا قېاىەداش روھىەي ھەالىتىنى ئەنە
شۇ چېكىدى ئاشەقا «سەول» چىللىە لۇشەاەنىنىڭ مىللىتىمىە دە قالەد رغا ئىللەتلىەرى
دېمە مۇمكى ئەمە  .بۇ جەھەتتە ئەمەلىي تۇرمۇشتى كز ىتى كزرسىڭى ئىكە .
-2قېيىداش روھىي ھالىتى ()1
پروفېسسەەور ئالەەدىمغا قويغەەا مەسەەىلىلەرنى كەەز دە تۇتەەۇ  ،بىرمەەۇنچە ئەەادەم بىەەلە
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پاراڭالشەەتى  ،بىرمەەۇنچە ئەھەەاال بىەەلە تونۇشەەتۇم .بىەەرەر خاتەەا سىااسەەىي ھەرىكەتنىەەڭ
كىشىلەرنىڭ دىلىنى رەنجىتكەندى كېاى قاندا قېاىداش روھىي ھەالەتلىرىنى كەلتەزر
چىقىرىەدىغانلىقىنى چوڭقەەۇر ھەې قىلەەدى  .تەەارىخىي بىمەنىلىەك تەەوال چەاغالردا باشەەقا بىەەر
بىمەنىلىكنىڭ جا الىشىغا ئۇچرايدىكە  .بىرىنچى ئاچچى دەردنى يۇتقا ئادەم ئىككىنچەى
ئەەاچچى دەردنەەى يۇتۇشەەقا مەجبەەۇر بولىەەدىكە  .بىرىنچىسەەىنى نەەائىالج مەجبەەۇرىي يۇتقەەا
بولسا ،ئىككىنچىسىنى ئز رايى بىلە يۇتىدىكە  .ئەنە شەۇندا قېاىەداش ھېسسەىااتىنىڭ
يوشەەۇر ئېقىمەەى دەسەەلە شەەۇندا مەۋج ئەەۇر  ،كزچلەەز ئزركەشەەلەيدىكى ،ھەتتەەا
ئىجتىمەەائىي ئەەورنى خېلەەى يەەۇقىرى ،يىراقق ەا كەەز ى يېتىەەدىغا ئەەادەملەرمۇ ،پەم-پاراسەەىتى
ئزتكزر ،ئېغىر-بېسەى ئەادەملەرمۇ ئۇنىڭغەا تارتىلمەا قالمايەدىكە  .ئەنە شەۇندا پەيتەتە
يەەزرەكتىكى دولقۇننىەەڭ پە كويغەەا چزشزشەەىنى سەەەۋرچانلى بىەەلە كزتزشەەكە مەجبەەۇر
بولىدىكەنسى  .ئەگەر كىمكى يەڭلىرىنى شزمەيلە  ،قوللىرىنى ئوينىتى ،چوقەا كزتەزر ،
دولقۇنغا قارشى ھەرىكەت قىلىدىكە  ،كزتكە ئار سەىنىڭ ئەكسەىچە ئەاقىاەتكە قېلىشەى
تۇرغا گە  .بۇنىڭ بىەر نەچەچە يىە ئىلگىەرى بە ى مەسەىلىلەر توغرىسەىدا بە ى ئۇيغەۇر
مۇتەخەسسىسلەر دى ئەقى سورىسام ،ئۇالر بىر بولسا ،ئەمەلىەي مەسەىلىلەردى ئەز لىرىنى
قاچۇراتتى ،بىر بولسا ،ئالدى-كەينىگە قاراپرا سز لەيتتى ،يەاكى سەوغۇ كزلەزش بىلەنەلە
تزگىتەتتى .بۇ ئۇالرنىڭ تەمكىنلىكەى ،ئېغىەر بېسەىقلىقى .چەزنكى دولقەۇ كزتزر لزۋاتقانەدا،
ئۇالر گە  -سز دە ،ھەرىكەتتە ئېھتىااتچا بولۇشەقا مەجبەۇر ئىەدى .بەۇ يەردىكەى دەردنەى
شەەۇندا دەردنەەى تارتمىغەەا ئادەمنىەەڭ چزشىنىشەەى مەەۇمكى ئەمە  .چېكىەەدى ئاشەەقا
سولچىللى لۇشاەنىنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشەقا بەرگە ەربىسەى ھەر تەرەپلىەمە بولغاچقەا،
ئۇنىڭغا نىسبەتە يېنىش ،قېاداشمۇ كەز تەرەپلىەمە بولماقتەا .پاراڭالشەقا ئەادەملەردى
قالد رغا خەاتىرىلىرى ئەا ئەمە  .ئۇالرنىەڭ ھەممىسەىنى كىتابخەانالر ئالەدىغا قويۇشەۇم
مۇمكى بولمىغاچقا ،بۇ يەردە بىرنەچچە پارچىسىنىال نەقى كەلتزرە .
خاتىرە :3-ئاپتونوم رايۇنلۇ دىنىەي ئىشەالر ئىدارىسەى ئىسەالم دىنىەي باشقارمىسەىنىڭ
باشەەەلىقى مەەەۇھەممەت تۇرسەەەۇ  15نەچەەەچە ياشەەەالردا بار،ئۇنىەەەڭ نۇرلەەەۇ كز لىرىەەەدى
ئۇيغۇرالرغەەا خەەا چەەېچە نلىەەك چىقىەە تۇرىەەد  ،ئەەۇ خەن چىنەەى راۋا سەەز لەيدىكە .
سەەوئاللىرىمغا قالەەد رما جەەاۋاب بېرىە ئولتەەۇردى .نەەا مەسەەىلىلەردە گەپنەەى يوپۇتەەۇ
ئولتۇرمىدى ،ياكى مەنسەپدارالرچە پەزچە گەپەلەر بىەلە قەۇر ياند رىەدىغا ئىشەنىمۇ
قىلمىدى ،ناھايىتى سەمىمىي پاراڭالشتى ،پاراڭ ئارىسىدىكى كزڭزللەز كەزلكىلىرى ئۇنىەڭ
سز لىرىنىڭ سەمىمىاىتىنى تېخىمۇ كزچەيتى تۇردى.
 سەەوۋېت ئىتتىپاقىدى ،تزركىاىەەدى كەلەەگە مۇھەەاجىرلىرىمى دائىەە « :شەەىنجاڭداقاندا بولۇ دى ئەۋج ئېلى كەتتى؟» دە سورايد  .بى ئۇالرغا مۇندا جاۋاب بەرد ،
ئەۋج ئېلى كېتىشىنىڭ مەنبەسى بار-05 .يىلالردا توغرا دىنىي سىااسەەت يېتەكچىلىكىەدە
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خۇداسى لىقنى تەشاى قىلىش ئەركىنلىكىمۇ ،خۇداگزيلۇقنى تەشاى قىلىەش ئەركىنلىكىمەۇ
بەەار ئىەەدى .ۋەتەنەەپەرۋەر دىنىەەي ئەربەەابالر ھزكەەزمەتكە ماسلىشەەى  ،بىرمەەۇنچە پايەەدىلى
ئىشەەالرنى قىلغەەا  .دىە ئىەەدېئولوگىاىگە مەنسەەۇ  ،ئەەۇ ئادەمنىەەڭ ئىەەدىاىاى كەەز قارىشەەى.
مەەارك  ،لېەەنى  :دىنغەەا قوپەەال مەمەەۇرىي ۋاسەەىتە بىەەلە مۇئەەامىلە قىلغىلەەى بولمايەەد  ،دە
ئاللىقاچەەا ئېاتقانىەەدى .مەدەنىەەاەت ور ئىنقىالبەەى مە گىلىەەدە «تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر »
دىننى ۋەھشىالەرچە دەپسەندە قىلدى ،نۇرغۇر مەسچىتنى تاقىاەتتى ،تارتىاالدى :ئىسەالم
سەەا ايى قىلىنەەدى ئەەۇ
ئەھلەەى ئى ەتلەيەەدىغا مەەوللىلىرىمى ئېگى ە قالپەەا كىاگەەز
ساقال ،ئۇ چاپا  -يەكەتە موللىلىرىمى نىەڭ ئىە ەت -ئەابرويى ئىەدى ،بە ى جەايالردا
ئۇالرمەەۇ قەەايچىال  -قىرقىە تاشەەالندى مۇسەەۇلمانالرنىڭ نە ەرىەەدە قۇرئەەا ئالالتائاالنىەەڭ
ۋەھىاەى ،ئەمەرى ئىەدى« ،ھەدىە » مەۇھەممەد ئەلەيھىسەاالمنىڭ تەلىمەى ئىەدى .ئەنە شەەۇ
مەەۇقەددە كىتەەابالر ئەرەبەەچە بولەەۇ  ،مەدەنىەەاەت ئىەەنقىالبىغىچە كەم تېپىالتتەەى .قولىەەدا
ئەرەبچە قۇرئاندى بىرەر نۇسخا بار ئادەم ئەۇنى گەزھەردە قەدىەرلە سەاقاليتتى .لەېكى
ئىساانچى باتۇرالر ئوتقا تاشال تزگەتتى .بۇ ئەھاال مۇسۇلمانالرنىڭ يزرىكىنى يارا قىلمەا
قالمىدى.
ئېالۋە :ئادەمنىڭ ھېسسىااتى تاشقىرىدى كېلىااتقا تەسەىرگە قارىتەا تولىمەۇ سەە گزر
بولىەەد  .ئەەادەم تزرلەەز -تەەزمە شەەەيئىنى ئز ىنىەەڭ ھېسسەەىاات ئەگلىكىەەدى ئزتكەەز ،
شەەۇنىڭغا مۇناسەەەى جەەاۋاب قايتۇرىەەەد  -خۇشەەەال بولىەەد  ،غە ەپلىنىەەەد  ،مەيزسەەەلىنىد ،
ھۇ رلىنىەەد  .ياخشەەىلىققا ياخشەەىلى  ،يامانلىققەەا يامەەانلى ھەر جايەەدا بەەار ،دېەەگە گە
ئادەمنىەەەڭ ھېسسەەەىااتىنىڭ ئەكەەە رولىمەەەۇ بەەەار،دېگە گە  .ئادەمنىەەەڭ ھېسسەەەىااتىنى
قەدىەەەەرلىمىگە كىشەەەەى شەەەەۇ ئادەمنىەەەەڭ ئەەەەز ىنى قەدىەەەەر لىمىەەەەگە بولىەەەەد  .مەەەەارك
«ئىقتىسادشۇناسلى -پەلسەەپە ئورىگىنەالى»نەاملى ئەسەىرىدە« :مەۇھەببە تنەى مەۇھەببەت
بىلەنال،ئىشەەەنچنى ئىشەەەن بىلەنەەلە ئالماشەەتۇر ش مەەۇمكى »دە يا غانىەەدى .ئىسەەكەندەر
لقەرنەيى ئز امانىسىدا شەرققە يزر ش قىلى  ،ئىرا شاھى دارىئۇ ئىئى نى مەغلەۇ
قىلغانىدى .ئۇ ئاتلى لەشكەرلىرىنى باشال ،دارىئۇ ئى نىڭ قەبرىسى يېنىدى ئزتكەندە،
ئەەاتتى چزشەەز  ،قەبەەرىگە گەەزل قويەەۇ  ،ئز ىنىەەڭ ئى ە ەت -ھەەزرمىتىنى بىلەەد رگە  .بەەۇ
بۇنىڭەەدى  2455يى ە ئىلگىەەرى نۇسەەرەت تاپقەەا پادىشەەاھنىڭ مەرىەەپەت ۋە پە ىلىتىنىەەڭ
ئىپادىسى ،ئۇ ئارستوتېلنىڭ مۇناسى شەاگىرتى .ۋەھەالەنكى «ماركسەى منىڭ ھامىاسەىمى »
دېاىشەەىاالغا «تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر » نىەەڭ ۋ جۇدىەەدا ئەكەە ئەتكەنلىەەرى بولسەەا،
ئىپتىەەدائىي ۋەھشەەىالىك بولەەدى .ئەەۇالر «خەلەە »«،ئاممەەا» دېەەگە سەەز لەرنى ئاغ ىەەدى
چزشزرمەيد  ،لەېكى نە ەرىەدە ئەادەم بولسەا كاشەكى .ئەۇالر ئەادەمنى گويەا ئەز قولىەدىكى
يىپالرنىڭ ياردىمى بىلە ھەرىكەتلىنىدىغا قورچا دە قەارا  ،ئۇالرنىەڭ ھېسسەىااتىنى
جالىغىنىچە ئايا  -ئاستى قىلدى .بزگز بۇ بىر تو ئادەمنى قاقشاتقا بولسا ،ئەتىسى ئەۇ
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بىەەر تەەو ئەەادەمنى رەنجىتتەەى ،ئەەۇالر ئەەز ھوقۇقىەەدى پايەەدىلىنى ئزكتەملىەەك قىلىەە ،
كىشىلەرنىڭ يزرىكىگە لەنەت -غە ە ئەۇر قىنى چەاچتى .بۇنەدا غە ە مۇبەادا چەكلىەك
دائىرىدى ھالقى  ،ئومۇمىي تز ئالىەدىغا بولسەا ،ئەتە -ئزگەز يەاكى يوشەۇر ھالەدا،
يەەاكى توغرىەەدى -تەەوغرا ۋە يەەاكى ئەگەەرى يەەولالر بىەەلە كزتزر لز ،ئىجتىمەەائىي تۇرمۇشەەنى
داۋالغۇ تىدىغا كزچكە ئايلىنىدىغانلىقىنى ئۇالر خىاالىغىمۇ كەلتزر شمىدى.
 «تزت كىشىلىك گۇر » يوقالغاندى كېاى  ،پارتىاە ۋە ھزكزمەت دىنىي سىااسەەتجەھەتەەتە مالىمەەانچىلىقالرنى ئوڭشەەا  ،تاقىلىەە كەتەەكە مەسەەچىتالرنى ئېچىەە بەردى،
تارتىاېلىنغا نلىرىنى قايتۇر بەردى 3 ،مىلاو  055مىڭ يزئە پۇل ئاجرىتى  ،نوقتىلىە
مەسچىتلەرنى رېمونت قىلغۇ دى .قۇرئاننى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە ،نەشىر قىلەد ر بەردى.
بەەۇ ئىەەش پزتەەز ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا بەەويىچە يېڭىلى ە بولەەدى .سەەوۋېت ئىتتىپاقىەەدا شەەۇنىڭغا
ئوخشەەاش كىتەەابالرنى نەشەەىر قىلىشەەقا يەەول قويۇلمىغاچقەەا ،بى نىەەڭ ئەەادەملىرىمى سەەوۋېت
ئىتتىپاقىغا تۇغقا يوقال بارسا ،ئەۇ تەرەپتىكەى مۇسەۇلمانالر ئۇيغەۇرچە قۇرئەاننى يەۇقىرى
باھەەادا سەەېتىاېلىش ئار سەەىنى بىلەەد رگە  .ئزر مچىەەدە دىنىەەي شەەزيزئەنمۇ قۇر لەەدى.
ھزكەەەزمەت ھەر يىلەەەى ھەرەمەەەگە ئەەەادەم ئەۋەتىااتىەەەد  .بەەەۇ ئىشەەەالر چەت ئەللەردىكەەەى
مۇسۇلمانالرنىڭ مەدھىاىلىرىگە ئېرىشمەكتە.
لۇم بار يەردە قارشىلى بولىد  .چېكىەدى ئاشەقا سەولچىللى لۇشەاەنى دىنغەا بىەر
قەەانچە يىەە لەەۇم سەەالغانىدى ،ۋە ىاەتنىەەڭ ئز گىرىشەەى بىلەنەەال دىەە ھەۋىسەەى بەەاش
كزتزر شكە باشلىدى ،مەدەنىاەت ئىنقىالبىدى ئىلگىرى مەسچىتكە يولىمايدىغا ئادەملەر
ناما ئوقۇيدىغا بولدى .شەھەرلەردىمۇ ،يې ىالردىمۇ مەسەچىتلەر ياسەالدى ،كېڭەيتىلەدى،
يېڭىدى سېلىندى -3500 .يىلى  34مىەڭ مەسەچىت بەار ئىەدى ،ھەا ىر  35مىڭغەا يەتتەى.
شەەىنجاڭ ئىجتىمەەائىي پەنەەلەر ئاكادېمىاىسەەى بۇلتەەۇر جەنەەۇبىي شەەىنجاڭغا ئەەادەم ئەۋەتى ە
تەكشەەزر قارىسەەا ،چەت -پاينەەا يې ە ىالرد ىمەەۇ ،كوئېنلەەۇ تاغلىرىنىەەڭ ئېتەكلىرىەەدىمۇ،
ھەتتەەا تەكلىماكاننىەەڭ لېاىەەدىمۇ مەسەەچىت بەەار ئىەەكە  .چەت -ياقەەا يەرلەردە يىەەراقتى
كزر نز تۇرغا چىرايلى بىناالرنىەڭ مەسەچىت ئىكەنلىكىنەى سەورىما تۇر پمەۇ بىلگىلەى
بولىەەدىكە  ،توقسەەۇ ناھىاىسەەىنىڭ ناھەەايىتى پاينەەا بىەەر يېرىەەدە خەل ە يەتەەتە چەەاقىرى
يەردىە توشەەۇ كېلىە ئىچىەەدىكە ،لېكى ئەەۇالر پەۇل يىغىەەش قىلىە  ،ئزسەەتەڭ چاپمەەا ،
مەسچىت سېلىشىپتۇ .مەسچىت سېلىش ئزچز پۇل كېرە  .بەۇ ئەمەدىال باياشەاد تۇرمۇشەقا
ئېرىشىااتقا دېھقا ،چارۋىچىالرغا يەز ئەمەسەمۇ؟!مەسەچىت كەزپەيگەنلىكتى مەدرىسەمۇ
كزپەيمە كتە .تزرلەز سەەۋەبلەر تزپەيلىەدى  ،دېھقەانالر بەالىلىرىنى ئىلىە -بىلىە ۋە پە -
تېخنىكەەەەا ئزگىنىەەەەدىغا ئەەەەادەتتىكى مەكەەەەتەپلەرگە بەرمە  ،مەدرىسەەەەلەرگە بېرىەەەەدىغا
بولۇۋالدى .دىندا ئوقەۇش ئزچەز مۇۋاپىە سەاندا ئوقۇغەۇچى قوبەۇل قىلىەش ۆر ر .لەېكى
تولىمەۇ كەەز بولەۇ كەتسەەە ،ئۇيغەەۇرالر نىەڭ مەدەنىەەاەت سەۋىاىسەىنى ئزستزر شەەكە نەەېمە
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پايدىسى بوالر؟
ئېالۋە :بىر قۇتۇپتى يەنە بىر قۇتۇپقا ئزتز كېتىش ،قېاىداش ،دېگە ئەنە شۇ.
خاتىرە :2-ئاپتۇنۇم رايۇنلۇ ئا سانلى مىللەتلەر تى  -يې ى خى مىتەى كومىتېتىنىەڭ
مۇئەەاۋى مەەۇدىرى ئېلەەى ئابىەەت ئز ىنىەەڭ ئىشخانىسەەىدا خىاالغەەا چزمەەز ئولتۇر پتەەۇ .مە
سورىغا سوئالالرمۇ ئۇ يېقىندى بۇيا كېچە -كزند ئويال يزرگە مەسەىلىلەر ئىەكە .
ئۇنىڭ قوشۇمىسىدى قايغۇ چىقى تۇراتتى .ئۇ بەوم ئەاۋا دا ئەاچچى كەزلكە ئەارىالش گە
باشالش بىلەنال قاينا قالدى:
چېكىدى ئاشقا سولچىللى لۇشاەنى پزتەز جۇڭخەۇا مىللەتلىرىنەى ئز ىنىەڭ ەربەنىشانى قىلدى ،لەېكى تىە  -يې ىە جەھەتەتە پەيەدا قىلغەا بااليىئاپەتلىرىنىەڭ دەردىنەى
بولسا ،پەقەت بىەر نەچەچە مىللەتەال تەارتتى.چېكىەدى ئاشەقا سەولچى سەتالىنمۇ ئز ىنىەڭ
تىلشۇناسەەلىققا دائىەەر ئەسەەەرلىر ىەەدە ،تىەە -يې ىقنىەەڭ سەەىنىپىالىكى يەەو  ،دېگەنىەەدى.
ئېلىمى دىكى چېكىدى ئاشقا سولچى لۇشاە تىە -يې ىقنەى ورمەۇ ور سىااسەەت بىەلە
بىرلەشتزر ۋالدى -05 .يىلالردا سوۋېت ئىتتىپەاقى تەرەپەكە ئەېغىش تەشەەببۇ قىلىنىە ،
ئۇيغەەۇر تىلىغەەا ر تىلىەەدى بىەەر مەەۇنچە ئىجتىمەەائىي ،تەبىئىەەي پە ئاتەەالغۇلىرى قوبەەۇل
قىلىنغانىەەدى .شەەۇ ئاتالغۇالرنىەەڭ قوبەەۇل قىلىنىشەەىنى بىەەر خىەە ئىلگىەەرىلەش دېاىشەەكە
تېگىشەەەلىك .سەەەوۋېت ئوتتەەەۇرا ئاسىااسەەەىدىكى ئىلگىەەەرى ئەرەب ئېلىپبەسەەەىنى قولالنغەەەا
ئىتتىپاقەەداش جۇمھەەۇرىاەتلەر يې ىقلىرىنەەى ئىسەەال قىلى ،سەەالۋيا يې ىقىنەەى قولالنەەدى.
شىنجاڭدىكى ئۇيغەۇر ،قەا ا  ،تاتەار ،قىرغىە  ،ئز بېەك ىاالىالىرىنىەڭ ھەممىسەى دېگەزدە
سوۋېت قا اقىسەتانىنىڭ ،قىرغى ىسەتاننىڭ ،ئز بېكىسەتاننىڭ كىتەاب ،گې ىەت -ژ رنەاللىرىنى
ئوقۇيەەااليتتى .سەەوۋېت ئوتتەەۇرا ئاسىااسەەىدا تەرجىەەمە خى مىتىمەەۇ ياخشەەى ئىشەەلەنگەنىدى.
ئۇالرنىەەڭ كىتەەاب ،گې ىەەت -ژ رناللىرىنىەەڭ يەەاردىمى بىەەلە د ناەەادى خەۋەردار بەەولغىلى
بەەوالتتى -05 .يىلەەالردا شەەىنجاڭدىكى بىەەر نەچەەچە ئەەا سەەانلى مىللەتنىەەڭ مەدەنىەەاەت
جەھەتتىكى ئۇچۇرلىرى ئانچە بېكىك ئەمە ئىدى.
جۇڭگو-سوۋېت مۇناسىاىتىنىڭ بۇ لغانلىقى تى  -يې ىققىمۇ تەسەىر قىلەدى .ئىلگىەرى
ر تىلىدى قوبۇل قىلىنغا سز لەرنىڭ ئورنىنى خەن تىلى ئالدى .ئەمەلىاەتتە ،بۇ بىەر
خى چېكىەنىش .تىە  -يې ىقنىەڭ دۆلەتەلەر مۇناسەىاىتى بىەلە نەېمە ئاالقىسەى بولسەۇ ؟!
خەنە تىلىەەدىكى «پەلسەەەپە»«،تەشەەكىالت»«،ئىقتىسەەاد»«،كەەادىر»دېەەگە سەەز لەر يەەاپو
تىلىدى قوبۇل قىلىنغا  ،ئۇالرمۇ يەاپو باسەقۇنچىلىرىغا قارشەى ئەۇر ش تزپەيلىەدى شەۇ
سەەەز لەرنى ئەەەز گەرتكىنى يەەەو  .شەەەۇ چەەەاغالردا بەەەۇ بىەەەر مەەەۇنچە ئۇيغەەەۇر ىاالىالىرىنىەەەڭ
ئىدىاىسەەىدى ئەەزتمىگە بولسەەىمۇ ،لەەېكى چېكىەەدى ئاشەەقا سەەولچى سىااسەەىي ھەەاۋا
بېسىمىدا ئز گەرتىشكە مەجبۇر بولدى.
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ئېالۋە :خەن الرنىڭ يې ىقى تاشپاقا قېپەى ،ئۇسەتىخا يې ىقەى ،قوڭغەۇرا  -ئىسەرىقدا
يې ىقەەى ،چەەوڭ يەەزگىمەچ خەت ،كىچىەەك يەەزگىمەچ خەت دېگەنەەدە يې ىە نۇسەەخىلىرىدى
ھەەەا ىرقى قېلىپلىەەە يې ىەەە نۇسخىسەەەىغا ئەەەز گەرگىچە شەەەەكى جەھەتەەەتى نۇرغەەەۇ
ئز گىرىشەەلەرنى ئەەز بېشەەىدى ئزتكەەز گە بولسەەىمۇ ،لەەېكى ئاساسەەىي جەھەتەەتى يەنىەەال
يەكەەكە بوغۇملەەۇ شەەەكىللىك يې ىەە ھەەالىتىنى ئەەز گەرتكىنى يەەو  .ھەەالبۇكى ئۇيغەەۇرالر
دەسەلەپتە ر نىەك ئېلىپبەسەى ئاساسەىدىكى تەزركىي يې ىقنەى ئىشەلەتكە  ،كېەاى سەەوغدى
يې ىقى ئاساسىدا قەدىمقى ئۇيغۇر يې ىقىنى ئىجاد قىلغا  ،ئىسالم دىنىغا كىرگەندى كېەاى
ئەرەب ئېلىپبەسەەىنى قولالنغەەا  .قەدىمكەەى امانەەدا ئۇيغەەۇر ئاقسەەزڭەكلىرى پارسەەچىنىمۇ
قولالنغەەا  ،ئۇيغەەۇر خاقانلىرىەەدى بولغەەا توققەەۇ ئوغەەۇ (توققەەۇ ئۇيغەەۇر) خاقانىنىەەڭ
موڭغۇلىاە ئېگى لىكىدى تېپىلغا قەبرە تېشىغا ئۇيغۇر يې ىقەى ،سەوغدى يې ىقەى ۋە خەنە
يې ىقى چېكىلگە  .ئوتتۇرا تز لەڭلىكتى تېپىلغەا قەدىمكەى امەا ئابىدىلىرىەدە  -قەبەرە
تاشلىرىدا خەنە يې ىقىەدى باشەقا يې ىە يەو  .دېمە ،ئۇيغۇرالرنىەڭ تىە قوبەۇل قىلىەش
ئىقتىدارى خەن الر نىڭكىدى كزچلز  ،تۇرپاندى تېپىلغا مەدەنىي يادىكارلىقالر ئىچىدە
خەن ئالىملىرى ئوقۇ يالمىغا بىەر خىە خەنە چە يې ىە چىققا ،تەكشەزر دەلىلەلەش
نەتىجىسىدە ئۇنىڭ قۇجۇ ئۇيغۇرلىرى قوبۇل قىلى قولالنغا تەزت چاسەا خەت ئىكەنلىكەى
مەلۇم بولغا  .بۇمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى ئىسپاتال بېرىد .
ھەقىقەتە چەكتى يېرى قەدەم ئېشى كەتسەىال بىمەنىلىەك بولەۇ قالىەد « .تەزتكىشەەىلىك گەەۇر »يەەاۋا ئەەاتالردە پېتىراقلىەەدى ،ئۇيغۇرالرنىەەڭ تى ە  -يې ىقىغەەا مۇئەەامىلە
قىلىشتا چەكتى يېرى قەدەم ئەمە  ،ئو  -يىگىرمە قەدەملە چەتەنە قاڭقىە كەتتەى،
ر تىلىدى قوبۇل قىلىنغا سەز لەرنىال ئەمە  ،بىەر نەچەچە يەز يىە ئىلگىەرى قوبەۇل
قىلىنغا پارسچە سز لەرنىمۇ قالد رما چىقىرى تاشالشقا ئۇر ندى.
ئەەېالۋە :ئۇيغەەۇر تىلىەەدا چەتەەتى قوبەەۇل قىلىنغ ەا سەەز لەر كەەز  ،ئۇنىڭەەدا پارسەەچە،
خەنە چە ،موڭغەەۇلچە ،ئەرەبەەچە ،ر سەەچە سەەز لەر بەەار .بەەۇ ئەھەەاال ئۇيغۇرالرنىەەڭ تارىختەەا
ئېچىاېتىش روھىغا با ئىكەنلىكىنى چزشەند ر بېرىد .
«تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر » تى ە مەسىلىسەەىدە چەەوڭ خەن چىلى ە قىلەەدى ،ئىلگىەەرىچەتتى قوبۇل قىلىنغا سەز لەرنىڭ ئورنىغەا خەنە چە سەز لەرنى ورمەۇ ور دەسسىتىشەكە
ئۇر نەەدى .مەسەەىلە « :ھېسەەاب»« ،تىەە  -ئەدەبىاەەات» دېەەگە سەەز لەرنى خەن چىغەەا
ئز گەرتىشنىڭ نېمە ھاجىتى بار؟! گې ىتتە تزركزم-تزركەزملە ئەېال قىلىەش يەولى بىەلە
خەن چىغا ئز گەرتىلگە سز لەر بىر نەچەچە مىڭغەا يېتىەد  .بەۇ ئەا گە ئەمە ! كېەاى
بارغانسەەېرى ئەۋجىەەگە چىقتەەى« .ئەەز كەەزچىگە تايىنىە ئىەەش كەەزر ش»« ،غەيەەرەت بىەەلە
كزچىنىەە ئىشەەەلەش» دېگەنەەدە ئىبەەەارىلەرنىمۇ « ىلىگىڭشەەىڭ»« ،فافېنتۇچاەەەاڭ»دە
ئز گەرتىشكە ئۇر ندى .بۇندا ئەھاالنىڭ كىشىنى گۇمانغا،قايغۇغەا قالەد ر شەى تەبىئىەي.
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ئاممەەا بەەۇالرنى قوبەەۇل قىاللمىغاچقەەا،گې ىتتىكى تىەە بىەەلە ئاممەەا ئوتتۇرىسەەىدىكى تىەە
ئوخشىمايدىغا بولدى .ئىنسانىاەت جەمئىاىتى تىلنىڭ پەيدا بولۇشى بىلە تەڭ ۋ جۇدقەا
كەلگە  .تى قااليمىقانالشسا ،ئادەملەرنىڭ ئز ئارا ئاالقىسىگە كاشىال قىلىد .
«تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر » ئاغەەد ر لۇش بىلەنەەال غىەەر قىلىەە تەەزۋەنگە سەەىارىلد .
ئزتمزشتە خەن چىغا ئز گەرتىلگە سز لەرنىڭ ھەممىسىنى قايتا ئز گەرتتۇ  ،يەنە كېلى
ئاشەەۇر ۋەتتۇ  .خەل ە ئاممىسەەى بۇنىڭەەدى بىەەر نەچەەچە يز يى ە ئىلگىەەرىال قوبەەۇل قىلى ە
ئادەتلىنىە كەتەەكە خەنە چە سەەز لەرنىمۇ ئز گەرتىاەتتەەۇ  .مەسەەىلە « :كەەزئەي ى» نەەى
«چوكا» غا« ،بەندىڭ» نى «ئور ند » قا ئز گەرتىاالد  .بۇالر ئەكسىچە ،ئېغى غەا راۋا
چزشمەيد .
ئېالۋە :بىر قۇتۇپتى يەنە بىر قۇتۇپقا ئزتز كېتىش ،قېاداش دېگە ئەنە شۇ.
خەەاتىرە :1-شەەىنجاڭ مېدىتسەەىنا شەەزيزئەنىنىڭ مۇئەەاۋى مەەۇدىرى ئابەەد قادىر راخمەەا
بالنىتسىدا ئوپىراتسەىاە قىلەد ر ئەمەدىال قايتىە چىققەا  .كېسەەلدى تېخەى سەەللىما ا
ساقىاى كەتمىگە  ،بىرئا يەاداڭغۇ ،ئولتەۇر  -قوپۇشەىمۇ تەسەرە ئىەكە  ،بىەر نەچەچە
ئېغىەە گە قىلىەەپال ئەەۇ ئەەالىملى خىسەەلىتىنى ئايەەا قىلەەدى ،بە ى ئىشەەالرنى ئز ىنىەەڭ
كەچزرمىشلىرى بىلە دەلىللە  ،خۇش پېئىللى بىلە سز لە بەردى:
 -05يىلالردا خەن چە ئزگىنىش قى غىنلىقىمۇ ناھەايىتى ئزسەتز ئىەدى .مە لەنجەۇئزنىەەەاېر سەەەىتېتىدا ئوقۇغانەەەدا ،خەنەەە الر بىەەەلە بىەەەر سەەەىنىپتا ئوقەەەۇد م ،خەن چىنەەەى
بىلىاالغاندى كېاى  ،كز ئالدىمدا بىپايا بىلى دېڭى ى پەيدا بولدى.
ئەەېالۋە :مەەۇھەممەت پەيغەمەەبەر«ھەدىەە » تە« :ئىلىەە چىنەەدا بولسەەىمۇ ئەەېلىڭالر»
دېگەنىەەكە  ،ئەرەبەەلەردە« :ئىلى ە ئىگىلىرىنىەەڭ د ۋەت-سەەىااھىنى شەەېھىتالرنىڭ قېنىەەدە
قەدىرلەش كېرە » دېەگە ئىبرەتلىەك سەز بەار ئىەكە  .ئىە ئەسەىردە ئەرەب خەلىپىسەى
مەمەەۇ باغەەداتتا تەرجىەەمە ئىدارىسەەىنىمۇ ئەەز ئىچىەەگە ئالغەەا «ئەقى ە سەەارايى» قەەۇر ،
تەرجىمەەانلىقنى كاتتەەا ئىنئەەامالر بىەەلە تەقەەدىرلىگە  ،چەت ئەللەرنىەەڭ نەرسەەىلىرىنى كەڭ
قوبۇل قىلغەانىكە  .شەۇ مۇناسەىاەت بىەلە ئەل قىنەدى ،ئەل را ى ،فەارابى قاتەارلى كاتتەا
مەدەنىەاەت ئەربەابلىرى ئوتتۇرىغەا چىققەا  ،شەانلى ئىسەالم -ئەرەب مەدەنىاىتەى ۋ جۇدقەا
كەلگە  .دېمە  ،ئېچىاېتىش ،قوبۇل قىلىشمۇ ئەرەب مەدەنىاىتىنىڭ ئەنئەنىسى ،پېشەقەدەم
ئۇيغۇر ىاالىالىرى ئىچىدە خەن چىنەى بىلمەيەدىغانلىرى ئەا  ،مەۇكەممەل بىلىەدىغانلىرىمۇ
كز  ،بۇرھەا شەەھىدى خەنە چە قەدىمكەى ئۇسەلۇبتا شەېئىر يا االيەد  -4« .مەا » نىەڭ
تەسەەىرىنى ھەممىەەدى ئەەاۋۋال قوبەەۇل قىلىە  ،ئۇيغەەۇرچە شەەېئىرنى جەەانلى تىلەەدا يې ىشەەنى
تەرغى قىلغا  .تۇرپەانلى شەائىر ئابەد خالى ئۇيغۇرمەۇ خەن چىنەى ئوبەدا بىلىەدىكە .
ئاپتونوم رايۇننىڭ سابى مۇئەاۋى رەئىسەى مەرھەۇم ئەسەئەت ئىسەھاقۇ  ،شەىنجاڭ سەىفە
داشزسىنىڭ سەابى مۇئەاۋى مەۇدىرى نۇسەرەت شەەھىدى ۋە شەىنجاڭ داشزسەىنىڭ سەابى
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مۇئاۋى مۇدىرى ئەناەرخا باباالر ئا ادلىقتى بۇر ئز پۇلى بىلە ئائىلە ئوقۇتقۇچىسەى
تەكلىەە قىلىەە  ،خەن چىنەەى ئەەزگەنگە  .ئەەزچ ۋىەەاليەت ئىنقىالبىنىەەڭ رەھبەرلىرىەەدى
ئابد كېرى ئابباسو شىنجاڭ دارىلفۇنۇنىدا ئوقۇۋاتقا چېغىدىال خەن چىنى ئەسەتايىدى
ئزگەنگە  .خەن چىنى ئزگىنىش ئەسلىدىنال ئۇيغۇر ىاالىالىرىنىڭ ياخشى ئەنئەنىسى.
 كېاى مە بېاجىڭ مېدىتسىنا شزيزئەنىگە بىلى ئاشۇر شەقا ئەۋەتىلەدى  .يېتەكچەىئوقۇتقۇچى جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىاىسى ئىلى سېكىسىاىسىنىڭ ئە اسى ئىدى ،تەزت خىە
تى بىلەتتى ،نە ەر دائىرىسى كەڭ ،بىلىمى چوڭقەۇر ،مەملىەكەت بەويىچە چەت ئەللەردىمەۇ
داڭقى بار ئىدى .ئەۇ مەنەدى « :نەچەچە خىە چەت ئەل تىلەى بىلىسەى ؟» دە سەورىغاندا،
چزچز كېتى « :چەن تىلىنى بىلىمە »دېدى  .ئۇكزلز كېتىە « :بەۇ كۇپەايە قىلمايەد ،
چەت ئەل تىللىر ىدىنچۇ؟»دە سورىدى« .ئز را ر سچە بىلىمە » دېدى  ،ئۇ« :قەانچىكى
كەەز تى ە بىلەەگە كىشەەى شەەۇنچە كەڭ نە ەرلىەەك بولىەەد » دېەەدى .بېاجىەەڭ مېدىتسەەىنا
شەەزيزئەنىدە تەەزت خىەە چەت ئەل تىلەەى كۇرسەەى بەەار ئىەەكە  .ئۇسەەتا ى مېنەەى كۇرسەەقا
قاتنىشىشەەقا دەۋەت قىلەەدى .شەەۇنىڭ بىەەلە ئىنگلىەە تىلىنەەى تاللىاالەەدى  .تىەە -يې ىەە
ئزگەنگەننىڭ پايدىسىنى كزرد م .ھا ىر ئۇيغۇرچە،خەن چە ،ر سەچە ،ئىنگلىە چە كەسەپىي
كىتابالرنى ئوقۇيااليمە  ،مېدىتسىناغا دائىر مەلۇمەاتالردى خەۋەردار بەوالاليمە  .ئالدىمەدا
كەڭ د ناا تۇر پتۇ .شىنجاڭدا بېكىك مۇھىتتا تۇر قالغانلىقى سەەۋەبى بىەلە قىسەىلى
قالمايمە .
ئەەېالۋە :چېكىەەدى ئاشەەقا سەەولچىللى لۇشەەاەنى ،مەدەنىەەاەت ئىنقىالبەەى جەريانىەەدا
ئاممىنىڭ قوبۇل قىلىش دەرىجىسىگە پەرۋا قىلما  ،خەن چە ئزگىنىشنى تولىمەۇ نەامۇۋاپى
دەرىجىەەدە تەكىتلىەەدى ،ئىشەەچى قوبەەۇل قىلىشەەتا ،كادىرنىەەڭ دەرىجىسەەىنى ئزستزر شەەتە
خەن چە بىلىشنى شەرت قىلىە قويەدى .مىللىەي رەھبىرىەي كەادىرالرمۇ يىغىنەدا خەنە چە
سز لەشكە مەجبەۇر قىلىنەدى .ھەتتەا بىەر مىللىەي رەھەبەر ئەاۋۋال خەنە چە سەز لەيدىغا ،
ئاندى كېاى يەنە بىر مىللىي رەھبەر تەرجىمە قىلىدىغا ئىشەالرمۇ بولەدى-3513 .يىلەى
ئەەەاپتونوم رايۇنلەەەۇ خەلەەە قەەەۇر لتىاى ئېچىلغانەەەدا،ئز ۋاقتىەەەدىكى شەەەىنجاڭ ئىنقىالبىەەەي
كومىتېتىنىەەڭ مەەۇدىرى لەەۇڭ شەەزجى «كۇئېنلەەۇ » مېھمانخانىسەەىدا جەنەەۇبىي شەەىنجاڭ
ۋەكىللىرىنىەەڭ مۇ اكىرىسەەىگە قاتناشەەقانىدى ،جەنەەۇبىي شەەىنجاڭ ۋەكىللىەەرى ئەەز تىلىەەدا
سز لىسە ،ئەۇ چزشەىنەلمە « :كالدىرلىشەى بىەر نېمىلەرنەى دېاىشىدىكەنسەىلەر ،بىرىنىمەۇ
چزشەنمىدى  ،خەن چە سز لىسەڭالر بولمامد ؟»دە چىچىلغا  .ئىلگىرى بە ى خەن چە
مەكەەتە پەەلەردە مىللىەەي سەەىنى بەەار ئىەەدى .مەدەنىەەاەت ئىنقىالبەەى جەريانىەەدا بە ى مىللىەەي
سىنىپالرغا خەن تىلى بىلە دەر ئزتزلىدىغا بولدى .ئزر مچىدە بار -يوقى بىرال قا ا
ئوتتەەەۇرا مەكتىپەەەى ۋە بىەەەرال موڭغەەەۇل سەەەىفە مەكتىپەەەى بەەەار ئىەەەدى ،ئۇالرمەەەۇ ئەمەلەەەدى
قالد ر لدى .تەبىئىاكى ،بۇ جەھەتتىمۇ ئاممىنىڭ يزرىكى داغالندى.
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«تزت كىشىلىك گۇر » يوقالغاندى كېاى ،ئاممىنىڭ قورسەا كزپەزكى تەزگىمىگەبولغاچقا ،جەمئىاەتتە بىردىنال خەن چە ئوقۇماسلى بورىنى چىقتى .بە ىلەر« :نەچچە ئەو
يى بولدى ،ئالىي مەكەتەپلەردە يەنە نېمىشەقا خەنە تىلەى بىەلە دەر ئزتزلىەدىكە ؟»
دېاىشتى ،شۇنىڭ بىلە بە ىلەر :ئالىي مەكتەپلەردىكەى تەياەارلى سەىنىپلىرىنى ئەمەلەدى
قالد ر  ،ئۇنىەڭ ئورنىغەا ئەز تىلىمىە دا دەر ئەزتەيلى ،دېەگە تەشەببۇسەنى ئوتتۇرىغەا
قويەەدى .بە ىەەلەر ،خەن چىنەەى ئزگەنمىسەەە ،ئىچكى ئەەزلكىلەرگە بېرى ە بىلى ە ئاشەەۇر ش،
تەجەەرىبە ئالماشەەتۇر ش ،ئىلمىەەي مۇھەەاكىمە يىغىنلىرىغەەا قاتنىشەەىش قىەەاى بولىەەد  ،دە
ئويال  ،باشقىچە قاراشنىمۇ ئوتتۇرىغەا قويەدى .كزپچىلىكنىەڭ قورسەا كزپەزكى بولغاچقەا،
مەسەەەىلە ئزسەەەتىدە ئويالنغانەەەدا ،ھېسسەەەىاات ئەەەامىلى ئزسەەەتز ئور نەەەدا تەەەۇردى .شەەەۇڭا:
«تەرجىمەەەا ئېلىەەە بارمامەەەد !» دېگەنلەرمەەەۇ بولەەەدى ،مە ئۇيغەەەۇر ىاالىاسەەەى ،ئەەەز
مىللىتىمنىڭ تەرەققىااتى ئزچز ئز مەسئۇلىاىتىمنى ئادا قىلىشى ال ى  .ئۇيغەۇرچە تىببىەي
كىتاب ناھايىتى ئا ،خەن چىنى ئزگەنسە  ،ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىدىغىنى دەرسەلىكلەردىكى
ئەەەا غىنە بىلىەەە بىلەنەەەال چەكلىنىەەە قالسەەەا ،كامەەەالىتىگە يەتەەەكە مۇتەخەسسىسەەەلەرنى
يېتىشتزرگىلى بوالمد ؟ شزيزئەنىمى دە سزھبەت يىغىنەى ئېچىلغانەدا،خەن يولداشەالر بىەر
نەرسەەە دېاىشەەكە ئوڭايسەەى الندى .مە  :ھەمەەمە ئىشەەتا مىللىتىمى نىەەڭ پە  ،مەدەنىەەاەت،
تېخنىكا جەھەتتىكى سەەۋ ىاىسەىنى ئزستزر شەكە پايەدىلى بولىەدىغا بولمايەدىغانلىقىنى
نە ەردە تۇتۇشەەىمى ال ىەە  ،خەنەە تىلىەەدا دەر ئزتزشەەنىڭ الياقەتلىەەك تىببىەەي خەەادى
يېتىشتزر شەەكە پايدىسەەى بەەار ،دېەەدى  .مەكتىپىمىە خەنە تىلىەەدا دەر ئزتزشەەنى قەتئىەەي
داۋامالشەەتۇردى .ئەەاپتونوم رايۇنلەەۇ پارتكومنىەەڭ شزجىسەەى جانابى ە بى نەەى تەقدىرلىەەدى.
ئاپتونوم رايۇنلەۇ سىااسەىي كېڭەشەنىڭ رەئىسەى بەادە تەياەارلى سەىنىپلىرى ئەمەلەدى
قالد ر لسەەا ،ئوقۇتەەۇش -ئوقەەۇش سەەزپىتى تەەزۋەنلە كېتىەەدىغانلىقنى بايقەەا  ،ئەەاپتونوم
رايونلۇ پارتكومغا دوكالت يا غانىكە  ،بە ى ئالىي مەكتەپلەردىكى تەياەارلى سەىنىپلىرى
يەنە ئەسلىگە كەلتزر لزپتۇ ،مۇشۇندا قىلىش ۆر ر.
ئېالۋە :بىر قۇتۇپتى يەنە بىر قۇتۇپقا ئزتز كېتىش ،قېاىداش دېگە ئەنە شۇ.
خەەاتىرە :4 -شەەىنجاڭ ئىجتىمەەائىي پەنەەلەر ئاكادېمىاىسەەى تىەە تەتقىقەەات ئورنىنىەەڭ
مۇئاۋى باشلىقى ئىبراھى مۇتتى مە ھزرمەتلەيدىغا ئەالى  ،كەز يىللىە تەزرمە ھايەاتى
ئۇنىڭ ھاياتقا بولغەا ئزمىەدۋار پو ىتسىاىسەىنى سەۇند رالمىغا  15 ،كە يېقىەنال قالغەا
بولسىمۇ چىرايى پارقىرا تۇرىد  ،قەدەملىرىمۇ مە مۇت .ئۇنىڭ نە ەرىەدە ،شەىنجاڭ بېكىەك
گەۋدە ئەمە  ،ئەەۇ ئز ىنىەەڭ نە ەرىنەەى ھەر تەرەپلىەەمە ئەەاالقىلەر بىەەلە تەەوغرىال تۇرىەەد .
ئۇنىڭ سزھبەتلىرىنى ئاڭلىسىڭى كزڭلىڭى ئېچىلى قالىد  ،ئۇنىڭ سز لىرىدى كىشەىنىڭ
ئە ايىنەەى تىكەنلەشەەتزرىدىغا ھېسسەەىاات چىقمايەەد  .ئېگى ە  -پە يەەولالردا كەەز جاپەەا
چەككە بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ئەلىمغا خا پا قەلبىنى د ناانىڭ مەينەتلىرى بۇلغىاالمىغەا .
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ئۇ ھەرقاندا سور ندا ئى  -قارنىنى ئاشكارا تزكىد .
  -05يىلەەالردا بېاجىەەڭ مىللەتەەلەر نەشەەرىااتىدا ئىشەەلەيتتى  ،نەشەەرىااتنىڭ باشەەلىقىساكوڭلااۋ ئىەدى .شەۇ چەاغالردا ھزكەزمەت مىللەتلەرنىەڭ مەدەنىەي مىراسەلىرىغا ئاجايىە
ئەھمىاەت بېرەتتى .بىر كزنى خا سارىاىغا سەيلى قىلى بېرى  ،خەن  ،مەانجۇ ،موڭغەۇل،
ئۇيغۇر ،تىبەت تىللىرىدا رەتلەنگە «بەش تىللىە مەانجۇچە لەۇغەت» نەى كەزر قالەدى ،
ئۇنى چاەنلۇڭ خا رەتلىگە نىكە  .چاەنلۇڭ كاتتا ىاالىي ،قەلەمگىمۇ ،ئەلەمگىمۇ كامى ،
مەەو قەلەمەەدە مەەاھىرلى بىەەلە يا االيەەدىكە  34 ،مىڭەەدى ئەەارتۇ شەەېئىر يا غەەانىكە .
قاندا  ،كارامەتمىكە ؟! ئۇ ،بېاجىڭدىكى خا سارىاىدا تۇر پمەۇ موڭغەۇل ،تىەبەت ،ئۇيغەۇر
تىللىرىنەەى ئزگىنىاالغەەانىكە (ئەەېالۋە :ئەەا سەەانلى مىللەتەەلەر رايونلىرىەەدا ئىشەەلەۋاتقا
رەھبىرىەەي كەەادىرلىرىمى ئىچىەەدە قېرىنەەداش مىللەتلەرنىەەڭ تىللىرىنەەى ئىگىلىگەنلەردىەە
قانچىسى بار؟!) ئۇنىڭ بىلىدىغىنى بىر نەچچە ئېغى گە  ،بىر نەچچە يەز جەزملە ئەمە ،
بەلكى ھەم سز لىاەلەيدىكە  ،ھەم ئوقۇيااليدىكە  ،ھەم يا االيەدىكە  .ئەۇ «بەش تىللىە
مەەەانجۇچە لەەەۇغەت» نەەەى كەەەز دى كەچزرگىنىەەەدە بە ى ئۇيغەەەۇرچە ئاتالغۇالرنىەەەڭ تەەەوغرا
قوللىنىلمىغەەانلىقىنى كەەزر  ،ئەەز قەەولى بىەەلە تەەز ەتكە  ،يېڭىسەەار ناھىاىسەەى چىاەنلەەۇڭ
خاننىڭ ھۇ رىدا بېكىتىلگەنىكە .
ئېالۋە :ھەر مىللەت راۋاج تاپقا ۋاقتىدا ھاما كەڭ يەول ئېچىشەتا ۋە قوبەۇل قىلىشەتا
باتۇر بولىد  .چاەنلۇڭ شۇندا  ،كاڭشەىمۇ شەۇندا  ،ئەۇ التىنچىنەى بىلىەدىكە  ،ھەر كەزنى
شەەۇنچە ئالەەدىراش بولسەەىمۇ ئەەالگېبرا مەش ە قىلىەەدىكە  .ئۇنىەەڭ ياۋروپانىەەڭ مەەا بويەەا
رەسىملىرىنى باھاالش ئىقتىدارىمۇ ناھەايىتى ئزسەتز ئىەكە  .ئەۇ سەەپەرلەرنى بېسەى
جۇڭگوغا كەلگە ئىتالىاىلىك رەسسام الڭشىنى (بۇ خەن چە ئىسمى) غەا ئوردىەدا رەسەى
سەەەى د رغا  .جۇڭگەەەو -ياۋروپەەەاچە رەسەەەى سەەەى ىش ئۇسەەەۇللىرىنىڭ ئەەەارتۇقلۇ يەەەاكى
كەمچىلىكلىرى ئزستىدە بە ىدە ئۇنىڭ بىلە مۇ اكىرىلىشىدىكە  .ئەۇالر فېئەودال پادىشەا
بولەەۇش بىلەنەەال قالماسەەتى  ،مەەانجۇ مىللىتىنىەەڭ رونەەا تاپقەەا دەۋرىەەدىكى مەدەنىەەاەت
ۋەكىللىرىد ر.
«بەش تىللى مانجۇچە لەۇغەت» ناھەايىتى قىممەتلىەك كىتەاب ئىەكە  .مە قايتىەكەلگە ندى كېاى  ،ئۇنى قايتا نەشىر قىلىش توغرىسىدا ساكۇڭلااۋغا تەكلىە بەردىە  .ئەۇ
كىتاب تولىمۇ چوڭ بولغاچقا ،ئۇنىڭ ئزستىگە ،فوتو باسمىدا چىقىرىشەقا تەوغرا كەلگەچەكە،
نۇرغۇ سەرمايە كېتەتتى ،نەشرىااتنىڭ پۇلى بولمىغاچقەا ،سەاكۇڭلااۋ جۇ ڭلىغەا دوكەالت
يې ىپتەەۇ .جەەۇ ڭلى ناھەەايىتى يەەۇقىرى مەلۇمەەاتلى بولغاچقەەا ،ئەەۇ كونەەا كىتابنىەەڭ قەدرىەەگە
يېتى  ،بېسى چىقىرىڭالر ،قانچىلىك چىقى بولسا ،شۇنچىلىك پۇل بېرىلىد  ،دە تەسەتى
سەەەاپتۇ .مە خىەەە مەتكە ئاكتىەەە قاتناشەەەتى « .بەش تىللىەەە مەەەانجۇچە لەەەۇغەت» ئەەەاخىر
نەشەەىردى چىقتەەى .ئەەۇ ئەەزتمەيال ،سىااسەەەت سەەولغا بۇر لەەۇ كەتتەەى«،بەش تىللىەە
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مەەانجۇچە لەەۇغەت»نەەى نەشەەىر قىلىشەەنىڭ ئەەز ى مېنىەەڭ جىنەەايىتى بولەەۇ قالەەدى .فېئەەودال
ئەخلەتلەرنەى قوغەدىغا دە  ،مېنەى سەولدى سەوراققا تەارتتى ،ھەتتەا مېنەى سەاكۇڭلااۋمۇ
قوغەەدا قااللمىەەدى .مە شەەىنخۇا ئاگېنتلىقىەەدىكى يولداشەەالردى مىننەتەەدارمە « ،بەش
تىللى مانجۇچە لەۇغەت» قايتەا نەشەىر قىلىنغانەدى كېئىەا  ،كزتەزلمىگە ھەالەتتە چەت
ئەلەەلەردە ياخشەەى تەسەەىرات پەيەەدا قىپتەەۇ .مەركى ىەەي شەەىنخۇا ئەەاگېنتلىقى بەەۇ تەسەەىراتالرنى
توپال  ،قى ى سەرلەۋھىلىك پايدىلىنىش خەۋەرلىرىدە ئېال قىپتۇ .بۇنى جۇ ڭلى كزر
ناھايىتى خۇرسە بۇلۇ  ،تەستى سېلى ساكۇڭلااۋغا ئەۋەتى بېرىپتۇ .نەشرىااتىمى نىڭ
بۇ باشلىقىمۇ قى ى ئەادەم ،مېنەى ئەوتتە ئزرتەيەدىغا تەنقىەد ئاسەتىغا ئېلىشەىااتقا بىەر
پەيتتە ،ئۇ كزرەش مەيدانىغا كىرى كېلى  ،پەشەتا ئالدىەدا توختەا « :يولداشەالر‹،بەش
تىللىە مەەانجۇچە لەەۇغەت› نەەى نەشەەر قىلغەەانلىقىمى توغرىسەەىدا ڭلەەى يا غەەا يولاەەور قنى
ئوقۇ بېەرە  .ڭلەى‹:بەۇ خىە مەتكە قاتناشەقا يولداشەالر ،سەىلەرگە تەشەەككزر ،سەىلەر
ناھەەايىتى ياخشەەى ئىەەش قىلەەدىڭالر› دەپتەەۇ .يولداشەەالر ،ئەەويال كەەزر ڭالر ،بەەۇ تەنقىەەد
مەجلىسەىنى ئېچىاېرەمەد يەاكى توختىتىە قويامەد ؟»دېتەى .مېنەى تەنقىەد قىلىااتقەەا
كىشىلەر بىەر-بىەرىگە قارىشەى تەۇر پال قالەدى .ئەلەاەتتە ،چېكىەدى ئاشەقا سەولچىللى
لۇشەەاەنىنىڭ ھەياىسەەى بوشەەاش بۇياقتەەا تۇرسەەۇ  ،كەەزچەيمەكتە ئىەەدى .مېنىڭەەدە كوكەەۇال
بولغاچقا ،بزگز قۇتۇلۇ قالسام ،ئەتىسى تۇتۇلۇ تۇرد م ،كېاى تزرمىگە تاشالندى  ،شەۇ
تاشالنغىنىمچە  25يى ياتتى ...
ئەەەېالۋە :ھەەەا ىر بە ى سەەەور نالردا ئۇيغۇرالرنىەەەڭ قەدىمكەەەى مەدەنىەەەي مىراسەەەلىرىدى
«تزركىي تىلالر دىاانى» بىلە «قۇتادغۇ بىلىك» تىلغا ئېلىنماقتا ،مەملىكەتلىەك سىااسەىي
كېڭەشەەنىڭ مۇئەەاۋى رەئىسەەى ھەم مىللەتەەلەر كومىتېتىنىەەڭ مەەۇدىرى ئىسەەەمائى ئەمەت
تەەزركىاىگە ىاەەارەتكە بارغىنىەەدا ،ئزتكەەزرە مەەۇتىئى ،ئىمىەە تۇرسەەۇنالر رەتەەلە نەشەەىر
قىلد رغا «تزركىي تىلالر دىاانى» نەى ئالغەاچ بارغەا  .تزركىاىنىەڭ رەئىە جۇمھەۇرى ئەۇ
كىتابنى بېشىغا ئېلى  ،خۇرسانلىك بىلە « :بەۇ بىە تەزر كلەرنىەڭ شەانلى مىراسەلىرىمى »
دېەەگە  .شەەىنجاڭ ئىجتىمەەائىي پەنەەلەر ئاكادېمىاىسەەى مىللەتەەلەر ئەدەبىاەەاتى تەتقىقەەات
ئورنىنىڭ باشلىقى ئزتكزرنىڭ «تزركىي تىلالر دىەاانى»نەى دە تارتقەا دەرد-ئەلەملىرىنەى
كى بىلىد ؟ ئا ادلىقتى ئىلگىرى تزركىاىلىك بىر ىاالىي ئزر مچىگە كەلگىنىەدە«،تەزركىي
تىلالر دىاانى»دى بىر نۇسخىنى ئزتكزرگە ھەدىاە قىلغا  ،ئزتكزر شۇ كىتەابىنى قەدىەرلە
سەەەاقال كەلەەەگە  .ئەەەا ادلىقتى كېەەەاى  ،يەەەۇرتى كۇچەەەادىكى خوتۇنىغەەەا تەەەاپىال  ،يەرگە
كزمەەد ر ۋەتكە  .بەەۇنى پەقەت بىەەرال ئەەادەمگە تىنىەە قويغەەانىكە  ،قايسەەىبىر نزۋەتلىەەك
خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا چەت ئەللىك ئەالىمالردى بىەرى شەۇ ئىككەى كىتابنىەڭ
شىنجاڭنىڭ قەدىمكى اماندىكى مۇھى مەدەنىي مىراسى ئىكەنلىكىنى ئېاتقا  ،دىڭ لىچز
بۇ گەپنى ئاڭال  ،ئەاپتونوم رايوننىەڭ ئەز ۋاقتىەدىكى رەئىسەى سەەيپىدى ئە ىە ىگە خەۋەر
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قىلغەەا  .سەەەيپىدى ئە ى ە ى تەرە  -تەرەپەەلە سزر شەەتزر  ،بەەۇ كىتابنىەەڭ ئزتكزرنىەەڭ
قولىدا بار ئىكەنلىكىنى ئاڭال  ،ئزتكزرنى تاپقا  .ئزتكزر ئۇ كىتابنى تەقەدى قىلىشەقا را ى
ئىكەنلىكىنەەى بىلەەد ر ش بىەەلە بىلەەلە ،ئۇنىەەڭ ور قىممىتىنەەى سەەز لە بەرگە  .ئەەاپتونوم
رايوندى ئادەم تەشكىللە  ،رەتلەشنى ،نەشىر قىلىشەنى تەكلىە قىلغەا  .ئەۇ ئەزتمە ،
ئوڭچىالرغا قارشەى كەزرەش باشەالنغاندا ،قەدىمكەى كىتەابالرنى كزمەز ساقالشەنىڭ ئەز ى
ئالەمنى ئز گەرتىش پىالنىنەى يوشەۇر سەاقلىغانلى بولەۇ قالغەا  .ھېلىقەى تزركىاىلىەك
توغرىسىدىكى گەپلەر قوشۇلۇ  ،چزشەند ر كەتكىلى بولمايدىغا مەسىلىگە ئايالنغەا .
شۇنىڭ بىلە ئزتكزر تزرمىگە تاشالنغا  .بۇندا دىشاارچىلىققا ئۇچرىغا ئادەملەر يەالغۇ
بىرال ئەمە  ،شىنجاڭدا مەلىكەت بويىچە ئومۇمالشقا «قالپا » الردى باشقا ،ئا سانلى
مىللەتلەرنىڭ بېشىغا يەنە «چەت ئەلگە باغالنغا ئۇنسۇر»« ،يەرلىك مىللەتچەى ئۇنسەۇر»
دېگە قالپاقالرمۇ كىاد ر لدى .خېلى كز پېشقەدەم ئەالىمالر ،مۇتەخەسسىسەلەرگە يەاكى
ئۇنەەدا  ،يەەاكى مۇنەەدا قالپەەا كىاد ر لەەدى .ئەەۇالر چەكەەكە رىاەەا ەتلەر ئۇيغەەۇر مىللىەەي
مەدەنىاىتىمۇ چەككە رىاا ەتتۇر .بۇ ئەھاال ىاالىاالرنىڭ يەزرىكىنى داغلىمەا قويمىەدى،
سولچى ئەپەندىلەر لە ەتلىك ئاشەلىقنى ھەارا تىرىپىغەا ئايالنەد ر قويەدى .ھاراقنىەڭ
تىرىپىدى لە ەتلىك نەرسە ئەمە  ،ئاچچى نەرسە چىقىد  ،خاال !
 مەدەنىەەەاەت ور ئىنقىالبەەەى جەريانىەەەدا تزرمىەەەدە يېتىەەە ئاڭلىسەەەام ،سەەەاكۇڭلااۋنىكزرەشكە تارتقاندا« ،بەش تىللى مانجۇچە لۇغەت» نەى ئۇنىەڭ يەز ىگە ئېتىشەىپتۇ! «تەزت
كىشىلىك گۇر » جۇڭگونىڭ كونا مەدەنىاىتىنى «فېئەودالى م ،كاپىتەالى م ،شەاۇجېڭجۇيى»
دېەەگە كەەالتەكلەر بىەەلە د مبالىەەدى ،ئۇيغۇرالرنىەەڭ قەدىمكەەى مەدەنىاىتىنىمەەۇ بەەوش
قويمىەەدى .كىمكەەى ئەەز مىللىتىنىەەڭ مەدەنىاىتىنەەى تەرىپلىسەەە ،شەەۇنىڭغا چەەوڭ قالپەەاقالرنى
كىاگز شتى ،مىللىي مەدەنىاەتنى دە پەشاا يېگە  ،تەنقىد ئاستىغا ئېلىنغەا  ،كزرەشەكە
تارتىلغا ئادەم ئا ئەمە .
ئېالۋە :ئۇيغۇرالرنىڭ قەدىمكى مەدەنىاىتىگە فېئودالى منىڭ شامىسى دېگە ئوت تامغەا
بېسىلدى-يۇ 24« ،تارى » قا سەىڭى كەتەكە تەارىخىي ئىەدېئالى منىڭ التقىلىەرى بولسەا،
يەنە لزمزلەەدە يامرىەەدى .بە ىەەلەر ورمەەۇ ور توقەەۇ  ،تەەارىخنى ئەەز مەيلىەەچە بەەۇرمىال ،
خەن الرنىەەڭ رولىنەەى خەەالىغىنىچە مۇبەەالىغە قىلەەدى .بە ىلەرنىەەڭ شەرھلىشەەىچە»疆« ،
دېگە ھەر شىنجاڭنىڭ سەىماولىمىش ،يۇقىرىەدىكى سەى ى ئالتەا تېغەى ،ئوتتۇرىەدىكى
سى ى تەڭرى تېغەى ،ئاسەتىدىكى سەى ى كۇئېنلەو تەېغىمىش ،يۇقىرىەدىكى « »田ھەرپەى
جۇڭغەەارىاە ،ئاسەەتىدىكى « »田ھەرپەەى تەەارىممىش .ئۇالرنىەەڭ بۇنىڭەەدى « :شەەىنجاڭنىڭ
بۇر ننىەەڭ بۇر نىسەەىدىال جۇڭگونىەەڭ ېمىنەەى ئىكەنلىكىنەەى ئەنە شەەۇ « »疆ھەرىپىەەدىنال
بىلگىلەەى بولىەەد » دېەەگە خۇالسەەىنى چىقىرىشەەقا  .شەەۇ مەمەدە ئەەالى ھەەا ىرقى شەنشەەى
ئزلكىسىنىڭ بىر قىسى يەرلىرى جەۇ سۇاللىسەى دەۋرىەدە كەز ئەارت (پەامىر) ئۇيغۇرلىرىغەا
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مەنسەۇ ئىكەنلىكىنەەى ئۇنتەۇ قالغەەا ! يەنە بە ىەلەر« :تۇرپانەەدىكى كەارى نى لىە ېشەەز
كەشى قىلغا » دېاىشتى .ئەۇالر شەۇندا كېلىشەتزر ھېكەايە توقۇغەانكى ،ھەتتەا« :لىە
ېشز تۇرپاندا تزنە قاپتۇ ،كېچىدە يەر ئاستىدا سەۇ شەاقىرا ئاققەا ئەاۋا نى ئەاڭالپتۇ.
ئەتىسى يەرلىك ئادەملەرنى يىغى قۇد كوالتقۇ پتۇ ،كەارى ئەنە شەۇندا پەيەدا بوپتەۇ»
دېاىشەەتى .تەەارىخىي كىتابالرغەەا قارىغانەەدا ،مىالدىەەدى  40يى ە ئىلگىەەرىال تۇرپانەەدا قەەوش
(ئىەەدىقۇت) دۆلىتەەى ھزكەەزم سەەزرگەنىكە  .مۇبەەادا كەەارى بولمىغەەا بولسەەا ،ئەەوتتە ماكەەا
قوچۇدا ئادەملەر نېمە يېگە ،نەېمە ئىچەكە بەوالتتى؟! تەاڭ پادىشەاھلىقنىڭ راھىبەى بەۇددا
نوملىرىنى ئېلى كەېلىش سەەپىرىدە قوچەۇ خەانلىقى تەۋەسەىدى ئزتكەنەدە نەدىكەى سەۇنى
ئىچكەند ؟ تەبىئىاكى ،بۇالر كونا تارىخىي قاراشنىڭ ئاشكارىلىنىشى ،ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىەي
غۇر رىغەەا ئەەا ار قىلىەەدىغا بۇنەەدا قاراشەەالر .ئەلەەاەتتە ،ئۇيغەەۇرالردا كەيپىاەەات قو غايەەد .
ئاممىنىڭ كەيپىااتلىرى قوشۇلۇ توپالنغاندا ،ئەقىلنىڭ كونتروللۇقغەا بويسەۇنۇ  ،مۇۋاپىە
چەكتە توختا قالمايەد  ،چېكىەدى ئېشەى  ،بە ى بىەمەنە ھەرىكەتلەرنەى پەيەدا قىلىشەى
مۇمكى  .داشزنىڭ بىر ئۇيغۇر پروفېسسورى «تەاڭ دەۋرىەدىكى شەىنجاڭ ناخشەا ئۇسسەۇلى»
نەەاملى بىەەر ئەسەەەرنى تەياەەارال  ،نەشەەرىااتقا يوللىغەەانىكە  ،نەشەەرىااتنىڭ بىەەر تەھرىەەرى:
«كىتابىڭى نىڭ ئىسمى ياخشى ئەمەسكە  ،ئز گەرتىە بەرسەىڭى قانەدا ؟» دە تېلىفەۇ
بېرىپتەەۇ .پروفېسسەەور« :نېمىشەەقا؟» دە سەەوراپتىكە  ،تەھرىەەر «نېمىشەەقا تەەاڭ تەۋرىەەدىكى
دەيسەەى ؟ ئۇيغۇرالرنىەەڭ دېسەەىڭى بولمامەەدىكە ؟» دەپتەەۇ .شەەۇ پروفېسسەەور بىەەر ئىلمىەەي
مۇھاكىمە يىغىنىەدا:«مەدەنىەاەت ئە ەلەدى ئز ئەارا قوبەۇل قىلىنىەد  .ئوتتەۇرا تز لەڭلىەك
مەدەنىاىتى ئۇيغۇر مەدەنىاىتىنى قوبۇل قىلغا  ،ئۇيغۇر مەدەنىاىتىمەۇ خەنە مەدەنىاىتىنەى
قوبۇل قىلغا » دە سز لىگەنىكە  ،يىغىندى كېاى بىراۋ ئۇنىڭغا شەېئىر بىەلە ھۇجەۇم
قىلىەە  ،ئەەۇنى «ئەەز مىللىتىنەەى قوغدىمايەەد »دەپتەەۇ .شەەۇنىڭ بىەەلە ئىككەەى مىللەتنىەەڭ
تەەارىختىكى ئز ئەەارا تەسەەىرىي مەسىلىسەەى سەەە گزر مەسەەىلىگە ئايلىنىەە قالغەەا  .ئىلمىەەي
مۇھەەاكىمە يىغىنلىرىەەدا تىلغەەا ئېلىنمايەەدىغا بولەەۇ قالغەەا  .بۇنەەدا پىسەەخىكا تەرەققىەەي
قىلىاېرى  ،تەرىپلەيدىغا گەپلەرال سز لىنى  ،كەمچىلىەك ،ئەيىەبلەر تىلغەا ئېلىنمايەدىغا
ھەەالەت كېلىەە چىققەەا  .يەنە بىەەر يىغىنەەدا«،تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر » نىەەڭ كىتەەابالرنى
كزيد رگەنلىكى ئزسەتىدە گە بولغانەدا ،بىەر ئۇيغەۇر ئەالى ‹« :كىتەابالرنى تەزت كىشەىلىك
گەەۇر › ال كزيەەد رگە ئەمە  ،ئەرەب تارىخىەەدىمۇ كىتەەاب كزيەەد رگە ئەخمىقەەانىلىقالر
بولغەەا ،ئەرەب قوشەەۇنلىرىنىڭ بەەاش قۇمانەەدانى ئەمىەەر قەەۇتەيبە ئەەز قوشەەۇنلىرىنى باشەەال
سەمەر قەندكە بېسى كىرگەندە ،قەدىمكەى ئۇيغەۇر يې ىقىەدىكى كىتابالرنىەڭ ھەممىسەىنى
كزيد ر تاشلىغا  .ئۇنىڭ شتاب باشلىقى ئۇيغۇر بولۇ  ،ئۇيغەۇر يې ىقىەدىكى كىتەابالرنى
ئوقۇغانلىقى ئزچز ھېلىقى باش قۇماندا تەرىپىدى ئزلتزر تاشالنغا » دېەگە  ،بەۇالر
تەەارىخىي پاكىەەت ،لەەېكى بەەۇ گەپەەلەر بە ىلەرنىەەڭ قۇلىقىغەەا ياقمىغەەا  ،گويەەا ئز لىرىنىەەڭ
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يز لىرىگە قارا سزرتزرلگەندە ھەدە كەزچە رەددىەاە بېرىە كېتىشەكە  .ئەمەلىاەتەتە،
كىتەەاب كزيەەد رگەنلەر يەەالغۇ ئەمىەەر قەەۇتتەيبىال ئەمە  ،ئەەز ۋاقتىەەدا ئەەا تاغلىقالرنىەەڭ
سەەەردارى بولغەەا ئاپئەەا خوجەەا دىنىەەي ئەسەەەبىالىكنى قۇتراتقانەەدا ،نۇرغەەۇ كىتەەابالرنى
كزيد ر  ،نۇرغۇ ئادەمنى ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىااغا كزچز كېتىشكە مەجبۇر قىلغا .
ئېالۋە :بىر قۇتۇپتى يەنە بىر قۇتۇپقا ئزتز كېتىش ،قېاداش دېگە ئەنە شۇ.
خاتىرە ... 0 -قېاىداش.
خاتىرە ... 6 -قېاىداش.
مە يەنە ھېلىقەەى ئۇيغەەۇر بەەۇرادىرىمنى ئىەە دە بەەاردى  .ئەەۇ چەت ئەلەەدىكى ئىلمىەەي
لېكسىاىسەەىنى تزگىتى ە ئەمەەدىال قايتى ە كەلگەنىەەكە  ،روھەەى ئزسەەتز  ،كز لىرىەەدى نەەۇر
چاقنەەەا تۇر پتەەەۇ .چەت ئەل سەەەاياھىتى مۇناسەەەىاىتى بىەەەلە نە ەر دائىرىسەەەى تېخىمەەەۇ
كېڭىاىپتۇ ،قاراشلىرىنىڭ دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى كزتزر لزپتۇ.
قېاىەەداش پىسخىكىسەەىنىڭ ئىپەەادىلىرىنى كزر پسەەى  -،دېەەدى ئەەۇ - ،ئەمەلىاەتەەتە،چېكىەەدى ئاشەەقا سەەولچى لۇشەەاەندى قېاىدايەەدىغا پىسەەخىكا خەن الردىمەەۇ ناھەەايىتى
كزچلەەز بولغەەا  .بىەەرا خەنەە الر قېاىداشەەلىقتا دىققىتىنەەى بېكىكلىكەەتى ئېچىەەاېتىش
تەرىەەپىگە يەەزتكە  ،چەت ئەللەرنىەەڭ نەرسەەىلىرىنى ئىمكەەا قەدەر ئەەز ىگە قوبەەۇل قىلىشەەقا
باشەەلىدى .بى ە ئەەا سەەانلى مىللەتەەلەر بولسەەا  ،قېاىداشەەلىقتا دىقەەقەت -نە ەرىمى نەەى ئەەز
چەمبىرىمىەە ئىچىگىەەلە يىغىەە  ،ئز ىمى نىەەڭ مىللىەەي بىەەر نېمىلىرىمىەە نىال ئىمكەەا قەدەر
قوغداش بىلە بولۇ قالد  .خەنە الر بىەرنەچچە يىلەدى بۇيەا پىرقىرىغەۇچ شەەكلىدە
پىرقىەەرا ماڭغەەا بولسەەىمۇ ،يزنىلىشەەى يەەۇقىرى ئەەزرلەش بولماقتەەا ،لەەېكى بى ە بولسەەا ،
چەمبەردىكى بىەر ئىە دىال چەزچىلەۋاتىمى  ،چەمبەرنىەڭ يېەرى دىئەامېتىرى تېخەى شەۇ پېتەى
تۇر ۋاتىد  ،چەمبەر بارغانسېرى تارىاى بارماقتا .قېاىداش روھىەي ھەالىتى بىەلە ئەز ىنى
كىچىككىنە بىر چەمبەر ئىچىگە بېكىتى قويغاندا ،باشقىالرنىڭ نەرسىلىرىنى قوبۇل قىلىش
تولىمۇ تە  .بىرنەچچە يىلدى بۇيا بى دە ئىلگىرىلەش بولدى،لېكى باشقا مىللەتەلەرگە
سېلىشتۇرغاندا ،قەدىمىمى ئاستا.
 بىەەرى پىقىرىغۇچسەەىما  ،بىەەرى چەمبەرسەەىما  ،بەەۇ ناھەەايىتى ئوبرا لىە ئوخشەەىتىشئىكە .
قېاداش پىسخىكىسى مىللىتىمى نى ىاانغا ئۇچراتماقتا ،بېكىنمىچىلىكنى كزچەيتىە ،ئەنئەنىاى ئېچىاېتىش روھىمى نى پەسەيتى قويماقتا .ئەگەر ھوشىمى نى تاپمەا  ،شەۇندا
روھىي ھالەتنىڭ ئەۋج ئېلىشىغا يەول قويىەدىغا بولسەا  ،ئەۇ چاغەدا باشەقا مىللەتلەردىە
كز ئاقىدا قالىمى .
بۇ مەسىلە توغرىسىدىكى مۇالھى ىڭى ئەمەلىاەتكە ئۇيغۇ  ،پىشەقا خۇالسەە ئىەكە .~ ~ 22
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ئوقۇغۇچىڭى غا خەت يا سىڭى بولىدىكە .
 ئاللىقاچا يا دى . .3يۆلىنىۋېلىش پىسخىكىسى
پروفېسسور بىلە يەنە ئۇچراشتى  .ئۇنىەڭ كەيپەى بەوش ،ئۇنىەڭ بىەلە تونۇشەقاندى
بۇيا شۇنى بايقىدىمكى ،ئۇ بىرەر غەشلىككە يولۇققاندىال قوشۇمىسى تزر لز قالىەدىكە .
ئۇنىڭ ئزستىلىدە بىر پارچە سەاالم خەت تۇر پتەۇ ،كونەاېرتى تېخەى ئەمەدىال يىرتىلغانەدە
تۇرىد  .بېاجىڭدىكى ھېلىقى ئوقۇغۇچى يا غا خەت ئىكە :
ھزرمەتلىك پروفېسسور :سى گە ساالم!
خېتىمگە يا غا ئۇچۇرىڭى دى مىننەتدار بولەد م .ئۇسەتا ى  ،سەى نىڭ قاراشەلىرىڭى غا
قوشۇلىمە  ،ھا ىر بى نۇرغۇ جەھەتلەردە قاال ھالەتتە تۇر ۋېتىپتىمى  ،چزنكى،قېاىداش
روھىي ھالىتىمى مىللىتىمى نىڭ ئېچىاېتىش ،قوبۇل قىلىشەىغا توسەقۇ بولماقتەا .مېەنىڭچە،
بۇ ھېچقەانچە ئېغىەر كېسەەل ئەمە  ،پەقەت كزپچىلىەك ئەا -تەوال ئويلىنىەدىغا بولسەاقال
ئەقىلگە كېلەلەيمى  .ھا ىرقى ئۇچۇر دەۋرىەدە بېكىنىەاېلىش ئەز ىنى -ئەز ى ئزلتزرگەنلىەك
بولىد  .بۇ ئاددىي ھەقىقەتنى مىللىتىمى چزشەىنىد  .ئۇسەتا ى  ،ئېاتىڭەا ،قېاىەداش روھىەي
ھالىتىمى تزگىگەندى كېاى  ،مىللىتىمى دە روھىي ھالەتتە يەنە باشقا توسالغۇمۇ بوالرمەۇ؟
مېنىڭچە ،بولىد  .يېقىندا بى بېاجىڭدىكى دوستالر بىر يەرگە توپلىنى قېلى  ،مۇندا بىەر
مەسىلە ئزستىدە مۇھاكىمە قىلىشتۇ  :نېمىشقا بى ئۇيغۇرالر بە ى ساھەدە ناھايىتى ېرە
بولۇ  ،خەن الردى ئېشى چزشىمى  ،يەنە بە ى ساھەلەردە خېلىال ئارقىدا قالىمى  .سەودا
ساھەسىدە ،شىنجاڭدىكى شۇنچە كز مىللەتنىڭ ئۇيغۇرالردى ئېشەى كېتىەدىغىنى يەو .
پەەارتىاە مەركى ىەەي كومىتېتىنىەەەڭ  -1ئومەەۇمىي يىغىنىەەدى تارتىەەە ھەەا ىرغىچە بولغەەەا
قىسەەقىغىنە ئەەو يىە ئىچىەەدە مەيلەەى مەملىكىتىمى نىەەڭ ئىچىەەدە بولسەەۇ  ،مەيلەەى سەەىرتىدا
بولسەەۇ  ،ئۇيغەەۇر سەەودىگەرلىرىمى نىڭ ئەايىغى تەگمىەەگە يەر ئەەا  .گۇاڭەەد ڭلۇ خەنە الر
تىجارەتكە ناھايىتى ماھىر كېلىد  .شۇندا تۇر قلۇ گۇاڭجۇنىڭ سەناۇەنلى دېەگە يېەرى
ئۇيغەەەۇر سەەەودىگەرلەرنىڭ ماكانىغەەەا ئايلىنىەەە قالغەەەا  .بۇنىڭغەەەا خەن الرنىەەەڭ ئز ىمەەەۇ
ھەيرانىكە  .چزنكى باشقا ئزلكە ،رايەۇنالردى بارغەا خەنە الر تىە مەسىلىسەى سەەۋەبى
بىلە گۇاڭد ڭدا تۇرالمايدىكە  .ئۇيغۇر سودىگەرلەر بولسا ،جۇجااڭ دېلتىسىدا بەخۇد
يزرىەەدىكە  .شەەاڭخەيلىك خەن الرمەەۇ تىجەەارەتكە مەەاھىر .شەەۇندا بولسەەىمۇ شەەاڭخەينىڭ
شەەەرقىي جېجاەەاڭ كوچىسەەى ئۇيغەەۇر كوچىسەەىغا ئايلىنى ە كەتكىلەەى تەەا قالغەەا  .ھەتتەەا
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پايتەخت بېاجىڭدىمۇ ئۇيغۇر سودىگەرلەر خېلى قاينايد .
ئېالۋە :ئۇيغۇرالرنىڭ سەودىگەرچىلىك قىلىەش قەابىلىاىتى چەت ئەللىەك ئەربەابالرنىمۇ
ھەيەەەرا قالەەەد رماقتا« .پايەەەدىلىنىش خەۋەرلىەەەرى» نىەەەڭ  -3501يىەەە  -1ئاينىەەەڭ -32
كزنىدىكى سانىغا مۇندا بىر خەۋەر بېسەىلغا « :رېاتىەر ئاگېنتلىقىنىەڭ  -0مەارت گۇاڭجەۇ
تېلىگراممىسەەى .جۇڭگونىەەڭ ئەڭ چەت رايۇنىمەەۇ مەەۇرەككە قەەاراڭغۇ بەەا ارالردىكى پەەۇل
سودىسى بىلە  ،ئەتكەسچىلىك تەورلىرى بىەلە بىرلەشەمەكتە ،شەااڭگاڭنىڭ شەىمالىدىكى
گۇاڭجۇ شۇ توردا مۇھى رول ئوينىماقتا....... .
نۇرغۇ پۇل سودىگەرلىرى شەىنجاڭدى كەلەگە ئۇيغەۇرالر ئىەكە  .ئەۇالر كوللېكتىە
ئەەوقەت قىلىەەدىكە  ،خەنە الر بىەەلە رىقابەتلىشەەىدىكە  .ئەەۇالر چەەوڭ شەەەھەرلەردە يەەاكى
سەەاياھەتگاھالردىكى مېھمانخەەانىالر ئالدىەەدا ئەەوقەت قىلىەەدىكە  .پەەۇل تېگىشەەىدىغا بىەەر
ئۇيغەۇر سەەودىگەر گۇاڭجەەۇ ۋوگ الىنىەەڭ ئالدىەەدا مە بىەەلە گەپلىشەەى « :بىە ھەر بىرىمىە
ئېاىغا  3555يزئەنچە پەۇل تاپەااليمى  ،لەېكى بەۇ ئەوقەت تولىمەۇ مزشەكزل» دەيەد  ...ئەزچ
نەپەر ئۇيغەەۇر سەەودىگىرىدى تەركى ە تاپقەەا بىەەر گۇر پپىەەدىكىلەرنىڭ ئېاتىشەەىچە ،ئەەۇالر
ئزر مچىدى گۇاڭجۇغا ھەر نزۋەت كەلگىنىدە ئزچ ئا تۇرىەدىكە  ،ھەر نەزۋەتتە  15مىەڭ
دولەەالر شەەااڭگاڭ پەەۇلى تېگىشەەى ئېلى ە  ،ئۇنىڭغەەا نۇرغەەۇ گە لىەەمە ئېلى ە  ،ئەەزر مچىگە
ماڭد رىدىكە .
بىر ئۇيغۇر سودىگەر مۇندا دەيد « :بىە كوللېكتىە ھەرىەكەت قىلىمىە  ،چەزنكى بىە
ئېلى كەلگە پۇل كز بولغاچقا ،خەۋ  -خەتەرمۇ چوڭ .بى نىڭ ئوقەت قىلىااتقىنىمى غەا
ئزچ يى بولدى .ھەر قېتىمدا ئزچ ئايچە تۇر مى » .شىنجاڭدى كەلگە ئۇيغۇرالر ئاشەپە ،
ساتراشەەمۇ ئالغەەاچ كېلىەەدىكە  ،ئەەۇالر گۇاڭجۇغەەا كېلى ە كېتى ە تۇرىەەدىغا ئۇيغۇرالرغەەا
خى ە مەت قىلىەەدىكە  .قاچەەانال بولمىسەەۇ  ،شەەۇندا سەەودىگەرلەر بىەەرنەچچە يەەز دى كەم
بولمايەەدىكە  .بۇنەەدا قەەاراڭغۇ بەەا ار ئەەوقىتى جەنەەۇبىي جۇڭگەەودا ناھەەايىتى ئومۇملىشەەى
كېتىپتەەۇ .باشەەقا شەەەھەرلەردىمۇ ،شەەۇ جزملىەەدى  ،بېاجىەەڭ ،شەەاڭخە  ،شەەىئەنلەردىمۇ ۋە
سەەاياھەت مەركە لىرىەەدىمۇ بەەار ئىەەكە  .پەەۇل تېگىشەەىدىغا ئۇيغەەۇر سەەودىگەرلەر بېاجىەەڭ
شەھىرىنىڭ مەركى ىەدىكى بىەر ئاشەخانىنىڭ دائىملىە خېرىەدارى ئىەكە  .ئەۇ ئاشەخانىنىڭ
شۇندا داڭقى باركى ،ھەتتەا چەت ئەللىكلەرمەۇ ئۇنىڭغەا «شەىنجاڭ بانكىسەى» دە لەقەم
قويۇپتۇ...
بەەۇ خەۋەرنەەى نەقى ە كەلتزر شەەتى مەقسەەىتى  ،چەت ئەل پەەۇللىرىنى پەلەممەەا قىلىەەش
ھەرىەەەكە تلىرىنەەەى مەدھىەەەالەش ئەمە  .چەت ئەل پەەەۇللىرىنى پەلەممەەەا قىلىەەەش بىەەەلە
شۇغۇللىنىدىغا خەن الرنىڭ سانى ئۇيغۇرالردى جى كز ئىكەنلىكى چوقەۇم ،لەېكى بەۇ
خەۋەردى قارىغاندا ،خەن الر رىقابەتتە ئۇيغۇرالرغا تەڭ كېلەلمەيد  .مۇشۇ بىەر جەھەتمەۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ سودىگەرچىلىك قابىلىاىتىنى ئەك ئەتتزر بەرمەمەد ؟ سەودا ساھەسەىگە
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قارىغانەەدا ،مە ئۇيغەەۇر بولەەۇش سەەزپىتى بىەەلە ناھەەايىتى پەخىەەرلىنىمە  ،لەەېكى باشەەقا
ساھەلەرگە قارىغاندا ،مەيزسلىنىمە  .مەسىلە  ،مەدەنىاەت ،پە  -تېخنىكا ساھەسەىدىكى
ھەەا ىرقى ھەەالىتىمى كىشەەىنى مەمنەەۇم قىاللمايەەد  .ئۇسەەتا ى  ،سەەى ماڭەەا قارىغانەەدا كەەز
ئەھاالدى خەۋەردار .مە بۇ يەردە مۇندا بىر نەچچىال ئەھاالنى ئېاتا :
 -3506 .3يىلەەى ئەەالىي مەكەەتە ئىمتىھانىغەەا قاتناشەەقا ئۇيغەەۇر ئوقۇغۇچىالرنىەەڭ
ماتېماتىكىدى ئالغا نومۇرى  65قا يەتكەنلەر ئارا  5.5%دى سەل كزپرەكنىال تەشكى
قىلىپتۇ ،بىر پىرسەنتكە يەتمەيدىكە .
 .2يېقىنقى بىەرنەچچە يىلەدى بۇيەا ئۇيغەۇر ئوقۇغەۇچىالردى ئىچكەى ئەزلكىلەردىكى
تەتقىقات ئور نلىرىغا ۋە ئەالىي مەكەتەپلەرگە ئاسەپىرانتلىققا ئىمتىھەا بېرىە ئىمتىھانەدى
ئزتكە  -قوبۇل قىلىنغانلىرى ئونغا يەتمەيدىكە .
 .1شىنجاڭدى ئىچكى ئزلكىلەردىكى ئالىي مەكتەپلەرگە بېرى ئوقۇۋاتقەانالر ئىچىەدە
ئىجتىمەەائىي پەنەەدە ئوقۇيەەدىغانالر تەبىئىەەي پەنەەدە ئوقۇيەەدىغانالرغا قارىغانەەدا جى ە كەەز
ئىكە  ،دېمە ئىلمىي تەتقىقات ئور نلىرىغا بېرى خى مەت قىلىدىغانالرنىڭمۇ ئەا بولۇشەى
تەبىئىي.
بەەۇ مەسەەىلىلەر ھەقىەەقەتە كىشەەىنى قايغۇغەەا سەەالىد  .ئۇنەەدا ئويلىسەەاقمۇ ،بۇنەەدا
مۇھاكىمە قىلساقمۇ ،گە شۇ يەردىكە  :ھا ىرقى د ناادا ھەرقاندا بىەر مىلەلەت مە مەۇت
تۇر راۋاج تاپماقچى بولىدىكە  ،پە  -تېخنىكىسەىنى راۋاجالند ر شەى ۆر ر .ئۇسەتا ى ،
بەەۇ مەسەەىلىلەرنى ئەەويال كەەزرگەنلىكىڭى دە شەەە يەەو  .بى نىەەڭ خۇالسەەىمى مۇ سەەى نىڭكى
بىلە ئوخشاش چىقىشى مۇمكى .شۇندا بولسەىمۇ يەنىەال سەى نىڭ تەلىمىڭى نەى ئاڭالشەقا
تەياارمە .
پروفېسسەەورنىڭ ئويلىغەەانلىرىمۇ بەەار ئىەەكە  .ئەەۇ ھېلىقەەى سەەاالم خەتنەەى قەەاتال ئېلىە
قويۇ  ،ئەويال تۇرماسەتىنال« :بەۇ مەسەىلىنى يېشەىش ئاسەا » دېەدى .ئۇنىەڭ ئېاتىشەىچە،
نۇرغۇ ئادەمنىڭ كزڭلىدە ئويلىغەانلىرى بەار ئىەكە  ،لەېكى گەپنىەڭ ئوچەۇقىنى قىلغىلەى
ئۇنىمايدىكە  .ئۇنىڭ ئز ى بىرمۇنچە سور ندا گەپنىڭ ئوچۇقىنى سز لە كزر پتەۇ ،لەېكى
ھەر قېتى سزلىگىنىدە بىرمۇنچە سەوغۇ  ،تەنە گەپەلەرگە يولۇقۇپتەۇ .ئەۇ شەائىرالرغا خەا
مىجە لىەك بولغاچقەەا ،ئا غىنەا تەنىەەگە ئۇچرىسەەىال كەيپەى ئەەزرلە كېتىەدىكە  .ئۇمەەۇ كەەز
چەەەاغالردا مۇشەەەۇ ئىەەەش ئزچەەەز غەم يە ئا ابلىنىەەەدىكە  .ئەەەۇ ھېلىقەەەى ئوقۇغۇچىنىەەەڭ
جاسارىتىنى يارىتىدىكە  .ئۇ مۇندا دەيد :
 -ۋە ىاەتنىەەڭ تەرەققىاەەاتى بىەە دى د ناەەانى يېڭەەى تەپەككەەۇردا كز ىتىشەەنى تەلە
قىلماقتەەەا .يېڭەەەى تەپەككەەەۇر دېگىنىمىەەە  ،ھەەەا ىرقى امەەەا ئېڭىغەەەا ۋە ھەەەا ىرقى امەەەا
مېتۇدولوگىاىسەەىگە ئىەەگە تەپەككەەۇر دېمەكتەەۇر .ئىجتىمەەائىي ھادىسەەىلەرنى ئەنە شەەۇندا
تەپەككۇر بىلە تەھلى قىلغاندىال ئىلمىي خۇالسە چىقارغىلى بولىد  .بىرمەۇنچە كىشەىلەر
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بىرەر مەسىلە توغرا كەلسىال ھاما ئز ىنى كەمچىلىكسى مەۇكەممەل قىلىە تەسەاىرلەيد ،
ئەيىبنى باشقىالرغا ئىتتىرىەد  .ئەۇ كونەا تەپەككەۇر .ئۇنىەڭ مەسەىلە ھەل قىلىشەقا يەاردىمى
بولمايد  ،كز بولسا ،ۋاقتىنچە ئز  -ئز ىگە تەسەللى بولىد  .بەۇ يەاش ئوقۇغەۇچى ئىككەى
ساھەدىكى پەر بىلە ئوتتۇرىغا قويغا  ،ئەمەلىاەتتە خۇالسىمۇ شەۇنىڭ ئز ىەدى چىقىە
تۇر پتۇ .بۇ ھەقىقەتە كىشىنى ئويالند رىد  :ئۇيغۇرالر سودا ساھەسىدە ئىنتەايى ېەرە ،
مەدەنىاەت ،پە  -تېخنىكا ساھەسىدە بولسا ئارقىدا قالغا  .بە ىلەر ،يىپە يولى ئزستىدە
ياشەەەىغا ئۇيغەەەۇرالر كونەەەا يىەەەپە يولىەەەدىكى ئەرەب ،پەەەار  ،خەنەەە ۋە سەەەوغدىالرنىڭ
سودىگەرچىلىك تەجرىبىلىرىگە ۋارىسەلى قىلىە  ،ئەز ىگە خەا مىللىەي ئەنەئەنە ياراتقەا
دېاىشەەى مەەۇمكى  ،لەەېكى ئۇيغۇرالرنىەەڭ ئېسەەى ئەنئەنىلىەەرى ناھەەايىتى كەەز  ،نېمىشەەقا
سودىگەرچىلىك ئەنئەنىسى جارى بولەۇ  ،باشەقا ئەنئەنىلىەرى جەارى بولمايەد ؟ مېەنىڭچە،
سودا ساھەسىدە ئېتىبار بېەرىش دېەگە گە يەو  ،پزتەزنلە رىقەابەتكىال تايىنىەد  .سەودا
ساھەسەەىدە ھەر بىەەر ئەەادەم ئز ىنىەەڭ سەەۇباېكتى كەەزچىنى ،ھەەا ىرقى مەەودا سەەز بىەەلە
ئېاتقانەەدا ،سەەۇباېكتىپچانلىقىنى ئەڭ ور دەرىجىەەدە جەەارى قىلد ر شەەقا مەجبەەۇر بولىەەد .
مەدەنىاەت ،پە  -تېخنىكا ساھەسىدە بولسەا ،ئۇ نەدى بۇيەا ئېتىبەار بېەرىش سىااسەىتى
يولغا قويۇلغەانلىقتى  ،جاپاغەا چىەدا تىرىشەمايدىغا  ،غەيەرەت -ئىجتىھەات قىلمايەدىغا
يزلىنىاېلىش پسىخىكىسى پەيدا بولۇ قالدى.
 سى شۇندا دە قارامسى ؟ شەەۇندا  .شەەىنجاڭنىڭ مەدەنىەەاەت ،پە -تېخنىكەەا جەھەتەەتە ئارقىەەدا قالغانلىقىنىەەڭسەۋە بلىرى كز  .تەارىخىي جەھەتەتە ،رېئەال جەھەتەتە ،رەھبەرلىەك جەھەتەتە ،كونكرېەت
ئىجەەرا قىلىەەش جەھەتەەتە ،سىااسەەەت جەھەتەەتە ۋە تەدبىەەر جەھەتەەتە سەەەۋەبلەر بەەار ،چەەوڭ
خەن چىلىقنىڭمۇ ،يەرلىك مىللەتچىلىكنىڭمۇ تەسىرى بەار ...نەتىجىسەى بىەر ،سەەۋەبى ھەر
خى  .شۇ سەۋەبلەرنىڭ بىرەرسىگە كز يۇمۇشمۇ يالغەانچىلى بولىەد  ،لەېكى سەۇباېكتى
سەۋەبنى ئز ىمى دى ئى دىشىمى ال ى  .مېنىڭچە ،شۇندا قىلغا تز  .تارىختى قالغەا
پەر تزپەيلىەەدى ھەەا ىرقى باسەەقۇچتا ئېتىبەەار بېەەرىش ۆر ر .ئېتىبەەار بېەەرىش -پەەارتىاە ۋە
دۆلەتنىڭ ئا سانلى مىللەتلەرگە قىلغا غەمخورلۇقى .مۇبادا ئېتىبار بېرىشنى قارىغۇالرچە
چزشەەىنى  ،ئەەۇنى مۇتلەقلەشتزر ۋالسەەا ىاەەا تەەارتىمى  .الۋ ى« :د شەەمىنى يەەو دۆلەت
ھاال بولۇر» دەپتىكە  .بەۇنى ھەا ىرقى امەا تىلەى بىەلە شەرھلىسەە « ،رىقابەتچىسەى
رەقىبى يوقالر ەئىپلىشى كېتىد » دېگەنلىك بولىد .
شەەۇندا  ،مە بولسەەام موڭغەەۇل .دەسەەلەپتە كەسەەكى رىقەەابەت ئىچىەەدە چىڭگى خەەائوتتۇرىغەەا چىققەەا  ،شەەۇنداقال ئەەۇ رىقەەابەت ئىچىەەدە يەر -جاھەەاننى ىل ە ىلىگە سەەالىدىغا
ئىشالرنى قىلغا  .مەنچىڭ خاندانلىقى دەۋرىدە موڭغۇلالر ئاالھىدە ئېتىبارغا ئىەگە بولەدى.
بىرنەچچە يز يىلدى كېاى ئەسلىدىكى قۇدرەتلىك موڭغۇلالر كىچىك مىللەتكە ئايلىنىە
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قالدى.
 ئىلگىرى ،سوتسىاالى منىڭ ئەۋ ەللىكىنەى گەۋدىلەند رىەد  ،دە قارالغەا داشەقا اتامىقى جۇڭخۇا ئېلىنىڭ ئەمگەكچانلىقىنى ،باتۇرلۇقىنى يوقىتىاەتتى .شااڭگاڭ ،سەىنگاپور،
تايالند قاتارلى جەايالر ۋە ئەللەردىكەى خەلقەلەر خەن الرنەى ھەۇر  ،دە ارلىنىەدىكە .
ئىلگىئىەەرى بۇنەەدا دېاىشەەكە يەەول قويۇلمەەايتتى ،دېگەنەەلەرگە «پەەارتىاىگە ،سوتسەەىاالى مغا
قارشەەى» دېەەگە يوغەەا قالپەەا كىاگەەز لەتتى .بەەۇ جەھەتەەتە ئېچىنىشەەلى ىاەەانالرنى
تارتقاندى كېاى  ،مانا ئەمدى جۇڭگولۇقالر :داشقا اننىڭ تامىقى ھۇر  -تەياەار تەاپالرنى
باقىەەدىكە  ،دە ئېتىەەرا قىلىشەەقا مەجبەەۇر بولەەدى .ئېتىەەرا قىلغانەەدا ئەەاكتىپلى بىەەلە
تز ەتكىلى بولىد  .ھا ىر شىنجاڭدا ئېتىبار بېرىشتى پەيدا بولۇدىغا پاسسى تەرەپلەرنى
ئېتىرا قىلمايدىغا ئادەم ئەا ئەمە  .ئۇيەا  -بۇياقالرغەا بېرىە  ،ئۇنىەڭ -بۇنىەڭ گە -
سز لىرىنى ئاڭال  ،جەمئىاەتنى كزپرە تەكشزر كزر شىڭى نى ئزمىد قىلىمە .
خەەاتىرە :3-تەەزركىاە «اللە» ھەسسەەىدارلى كىەەاى شەەىركىتىنىڭ ئۇيغەەۇر دىرېكتەەورى
تاشپوالت بۇنىڭدى  25نەچچە يى ئىلگىرى شىنجاڭدى چىقى كەتكەنەدە ،ھەال -كەزنى
ئانچە ياخشى ئەمە ئىكە  .مانا ئەمدى ئز يۇرتىغا كاتتەا بەا سەودىگەر بولەۇ قايتىە
كەلگە  .ئۇ ئزر مچىدە ۋە غۇلجىدا ئز سەرمايىسى بىلە اۋ ت -فابرىكەا قەۇر ش ئزچەز
كەلگە  .ئۇنىڭدا چەت ئەل دۆلەت تەۋەلىكىگە ئزتتزم دە ھال پەيەدا قىلىەدىغا  ،ئەز ىنى
باشقىالردى چوڭ چاغاليدىغا چاكىنىلى يو ئىكە  .ئۇ كرېسەلودا يەانتۇ ئولتەۇر «نەو
پەەولىتى »cدە قايتەەا -قايتەەا تەكىتلىەەدى .ئەەۇ سەەاالپەتلىك ،گە  -سەەز لىرى سەەىلى ئەەادەم
ئىكە  ،سز نى ئەقىلگە سېلى ئويال  ،جايىدا قىلىدىكە .
مېنىەەڭ بەەوۋىلىرى ئىلگىەەرى ئافغانىسەەتاندا تىجەەارەت قىلغەەانىكە  .چەەوڭ دادامنىەەڭدەۋرىگە كەلگەندە ،چوڭ دادام شىنجاڭغا قايتى كەپتىكە  .تۇرمۇشەنىڭ قىاىنچىلىقىەدى
 -3563يىلى ھزكزمەتنىڭ ر خسىتى بىلە يەنە ئافغانىسەتانغا كېتىپتەۇ .كابولەدا ئىككەى-
ئزچال ئاۋاترا رەستە بەار ئىەكە  ،كىچىەك كەوچىلىرى تولىمەۇ ۋەيەرانە بولەۇ  ،ئەزر مچىگە
يەتمەيەەدىكە  .ئافغەەانالر سەەزپزرگە ياساشەەنى بىلمەيەەدىكە  .ئاتەەا -ئانەەام سەەزپزرگە ياسەەا
سەەېتىپتۇ .كابولنىەەڭ با ارلىرىەەدا ئەەزگرە يەەو ئىەەكە  ،ئانەەام خېمىەەر يېاى ە ئەەزگرە كېسەەى
قۇر تەەۇ سەەېتىپتۇ .ئافغانىسەەتا مەدەنىاەتەەتە ئارقىەەدا ئىەەكە  .مە غۇلجىەەدى چىقىەە
كېتىدىغا چاغدا ئوتتۇرا مەكتەپنى تزگەتمىگە  ،كابولغا بارغانەدى كېەاى  ،ئافغانىسەتا
دۆلەتلىك ئزلچەم ئىدارىسىگە خى مەتكە ئېلىندى  .شەۇ چاغەدا  31يەاش ئىەدى  .شەىنجاڭدا
قويۇدىغانەەدە
ھېچنەرسەەىدى غەەېمى يەەو ئىەەدى ،ھزكەەزمەت ئەەز ىال پەللىەەگە يەتكەەز
خاتىرجەم ئىدى  .تىرىكچىلىك يولىدا غەم -قايغۇ دېگەننەى بىلمەيتەتى  .بولۇپمەۇ ھزكەزمەت
ئا سانلى مىللەتلەرگە ئېتىبار بېرى تۇرغاچقەا ،ئاسەقاپمۇ قالمەايتتى  .مەكەتەپكە خەۇددى
ئوقۇتقەەۇچى ئزچەەز ئوقۇيدىغانەەدەكال تالىشەەى  -تاكاللىشەەى كېتەتەەتى  ،تىرىشەەمايتتى .
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ئافغانىستانغا بارغاندى كېاى ئىش باشقىچە بولۇ چىقتى .ياخشى ئىشلىسىڭى بىرنەزرى،
ياخشى ئىشلىمىسىڭى نا يەو  .ئەزلچەم ئىدارىسەىدە ئىشەتى ھەيەدىلى كېەتەرمەنمىكى
دېگە ئەندىشەىد ىە ادىەال قۇتۇاللمىەدى  .ئەزلچەم ئىدارىسەىدە كەسەىپنى باشەقۇر دىغا
مۇتەخەسسىسەەلەر يەەاكى ئىنگلى ە  ،يەەاكى ھىنەەدى ،ئەەۇالر ئىشەەنى ناھەەايىتى چىەەڭ تۇتىەەد .
ئادەمنىەەڭ مەنىەەاى ھالىتىنىەەڭ رولەەى كەەارامەت بولىەەدىكە  .مېنىڭەەدىكى غەم ئەندىشەەىنى
بىلمەيدىغا خاتىرجەملىكنىڭ ئورنىنى ۋەھىمە ئالدى ،تۇرمۇش پو ىتسەىاەممۇ ئەز گەردى،
يۇرتۇمەەدا ئوقۇشەەقا تىرىشەەمىغا بولسەەام ،ئافغانىسەەتانغا بارغانەەدى كېەەاى قېتىرقىنىەە
ئوقۇيدىغا  ،ئزگىنىەدىغا بولەد م .مۇتەخەسسىسەلەرمۇ مېنىەڭ تىرىشەچانلىقىمنى كەزر ،
قىە غى يەاردەم بېرىەدىغا بولەەدى .شەۇندا قىلىە  ،ئەەاخىر ،ئەزلچەش كەسەپىنى پىششەەى
بىلىاالدى  ،ئىگلى تىلىنىمۇ ئزگىنىاالدى .
ئېالۋە :ئۇ ئىنگلى تىلىنى سۇدە بىلىەدىكە  ،كەمىەنە مەۇخبىر بىەلە سز لەشەكىنىدە
پات -پاتال ئىنگلى چىنى ئارىالشتۇر سز لىدى.
 ئەگەر ئۇ يەردە ھزكەزمەت ئېتىبەار بەرگە بولسەا ،ئزگىنىشەكە ئەۇ قەدەر كەز كەزچسەر قىلما ئىەدى  .كېەاى دادام بىەلە تەزركىاىگە بەاردى  .تەزركىاە كېاىنكەى يىلەالردا
ناھەەايىتى تې ە راۋاجلىنىپتەەۇ .مەدەنىەەاەت سەۋىاىسەەى ئافغانىسەەتاننىڭكىدى كەەز يەەۇقىرى
ئىكە  .ئالىي مەلۇمەاتلى ۋە چەت ئەلەلەردە بىلىە ئاشەۇرغا ئەادەملەر كەز ئىەكە  .مە
چەەاغلى بىلى ە سەەەۋىاەم بىەەلە تەەز كرە خىە مەت تاپالماسەەلىقى تۇرغەەا گە  .شەەۇنىڭ
ئزچز نائىالج ستامبۇل خۇر م اۋ تىغا كىرى ھزنەر ئزگىنىشكە باشەلىدى  .شەۇ جەريانەدا
بىر تزر قى بىلە تۇرمۇش قۇرد م ،پەر ەنت كزرد م .پەر ەنتىمنىڭ ئەھاالىەدى نۇرغەۇ
ئىشالرنى بىلىاالدى  .تزركىاىدە شەرت -شارائىت ناھايىتى ئېغىەر ،دىپلەوم بولمىسەا ،ھەزنەر
بولمىسا ،مائاشى ئوبدانرا خى مەت تاپمەا بەكمەۇ مزشەكزل .قىە ى  33يېشەىدىال ئىنگلىە
تىلىنەەى ناھەەايىتى ئوبەەدا سەەز لەيدىغا بولەەۇ قالەەدى .ئەگەر مەكەەتە ئۇنىڭغەەا ئېتىبەەار
بەرگە بولسا ،تىرىشچانلىقىنى بوشاشەتۇر قويغەا بەوالتتى .دادام تىرىكچىلىەك قىلىشەتا
يولى بار ئادەم بولغاچقا ،ستامبۇلدا خەۇر م اۋ تەى قەۇردى .مە تىجەارەت سەەۋەبى بىەلە
ئىتالىاە ،ياپونىاە ،بۇلغەارىاە ،ئامېرىكەا ،سەوۋېت ئىتتىپەاقى ۋە ئوتتەۇرا ئاسەىااالرغا بەاردى ،
تەياەنگىمۇ سەاياھەت قىلىە بەاردى  .مەنەدە شەۇندا چوڭقەۇر تەسەىرات پەيەدا بولەدىكى،
ھەرقانەەەدا مىلەەەلەت پە  ،مەدەنىەەەاەت ۋە تېخنىكەەەا جەھەتەەەتە تەرەققىەەەي قىلمايەەەدىكە ،
قاالقلىقتى قۇتۇاللمايد  .مەدەنىەاەت ،پە ۋە تېخنىكىەدا تەرەققىەي تېەپىش ئزچەز  ،بەاش
چزكزر تىرىشىد ىغا  ،جاپاغا چىدا ئزگىنىدىغا غەيرەت بولمىسا بولمايد  .سەوۋېتلەر
ئىتتىپاقىەەدىكى ئوتتەەۇرا ئاسەەىاالىقالرنىڭ مەدەنىەەاەت ساپاسەەى شەەىنجاڭنىڭكىدى كەەز
ئزسەەتز ئىەەكە  .ئەەۇالر ئېتىبەەار بېرىشەەنى ئاللىقاچەەا بىكەەار قىلغەەا بولەەۇ  ،يزلىنىەەاېلىش
پسىخىكىمۇ ور دەرىجىدە ئا الپتۇ .ئۇالرنىەڭ تەبىئىەي پە ۋە ئىجتىمەائىي پە ساھەسەىدە
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نۇرغۇ مۇتەخەسسى  ،ئالىمالر بار ،ئايتماتوۋقا ئوخشاش ئەدىبلىرى د نااغا مەشھۇر.
مە بەەۇ نەەزۋەت ئانەەا يۇرتۇمەەدا ئەەز سەەەرمايەم بىەەلە اۋ ت قەەۇر ش ئزچەەز قايتى ە
كەلەەەەدى  .قارىسەەەەام ،بەەەەۇ يەردىكەەەەى خەلقنىەەەەڭ تۇرمەەەەۇش سەۋىاىسەەەەى  -65يىلالرنىەەەەڭ
باشلىرىدىكىدى كەز يەۇقىرى كزتزر لزپتەۇ ،ھەمەمە ئەادەم ئەز ئەوقىتى بىەلە خەاتىرجەم
ياشەەاۋېتىپتۇ ،لەەېكى بە ى ئەەالىي مەكەەتە ئوقۇغەەۇچىلىرى بىەەلە پاراڭلىشەەى قالەەدى ،
ئۇالرنىڭ بىلىە دائىرىسەى تولىمەۇ تەار ئىەكە ! جۇڭگەو ھەر يىلەى قانچىلىەك مەال ئىمپەورت
قىلىد  ،قانچىلىك ئېكسپورت قىلىد  ،باالنسەى ئەاكتىپمۇ يەاكى پاسسەىپمۇ؟ بۇالرغەا جەاۋاب
بېرەلمەيدىكە  .ياشلى دەۋرىمدىكى كەزلەڭگەمنى ئۇالرنىەڭ ۋ جۇدىەدى كەزر قالەدى .
ئۇالر شۇندا بىغەم ،بىپەرۋا ئىەكە  ،جىەددىالىك تۇيغۇسەى ،خەۋ تۇيغۇسەى كەم ئىەكە .
سەەىلەر ،ئاخبەەارات خى مىتەەى بىەەلە شەەۇغۇللىنىدىغا خەەادىمالر چوقەەا بىەەلە دااللەت
قىلساڭالر بولىەد كى ،غەيەرەت قىلمەا  ،جاپاغەا چىەدا تىرىشەما تەۇر  ،رونەا تەاپىمى
دېگە بىكار!
ئەەېالۋە :تاشەەەپوالت تزرلەەز ھادىسەەەىلەرگە سەەەىنچىال قەەارا  ،مەسەەەىلىنىڭ تزگەەەزنى
يزلىنىاېلىش ئىكەنلىكىنى بايقىغا .
خاتىرە :2-شىنجاڭ داشز فى ىكا فاكۇلتېتىنىڭ يەاش ئوقۇتقۇچىسەى ئەركىە سەىدىقنى
ئۇچراتقانلىقى ئزچز ناھەايىتى خۇشەال بولەد م .ئۇنىەڭ ياپونىاىەدى قايتىە كەلگىەنىگە
تېخى ئەمد ىال بىەر نەچەچە كەز بولغەانىكە  .دابە ئېلېكترىەك سەايمانلىرى داشزسەىنىڭ
تەجرىبىخانىسىدىكى ئەھاالالر تېخى ئۇنىڭ كز ئالدىەدى كەتمىەگە  ،ھېسسەىااتى تېخەى
تولۇ ئەسەلىگە قايتمىغەا نىەكە  .مە كزر شەكىلى بارغانەدا ،ئزسەتەلدە ماتېرىاەال يې ىە
ئولتۇر پتۇ .ئۇنىڭ ئېگىە بەويى ،ئەا پىچىە چىرايەى ،ىاەالىي سەزپەت قەامىتى ھەر قانەدا
كىشىنىڭ دىققىتىنى بىردەمەدىال ئەز ىگە تارتىااالاليەدىكە  .ئەۇ شەىنجاڭغا پزتەزنلە يېڭەى
نە ەر بىلە قارايدىكە  .ئۇنىەڭ مېھمانخانىسەىدا چىرايلىە سەزھبەت پەاراڭلىرىنى ئەاڭال
ئولتۇر  ،گويا سەھەرنىڭ سا ھاۋاسىنى سزمزرگەندە  ،ئى  -باغرى ئېچىلى قالدى.
-ياپونىاىنىەەڭ دابە ئېلېكترىەەك داشزسەەىدە بىلى ە ئاشەەۇر ۋاتقا چېغىمەەدا ،يەەاپونالر
ھەدېسىال مەندى « :ياپونىاىگە كەلگەندى بۇيا نە ەرىڭى گە ھەممىەدى بە سەىغمىغا
نەرسە نېمە؟ سى نىڭچە ھەممىدى بە ئوسەال يەرلىرىمىە نەېمە ئىەكە ؟ ھەممىەدى بە
قەەەەاال يەرلىرىمىەەەە نەەەەېمە ئىەەەەكە ؟» دە سەەەەورا تەەەەۇردى .ئەەەەۇالر كەمچىلىكلىرىنەەەەى،
يېتىشسى لىكلىرىنى ئېاتسىڭى خۇرسە بولىدىكە  ،لېكى بى نىڭ جۇڭگودا بولسا ،ياخشى
دە تەرىپلىگەننى ياخشى كەزر دىكەنمى  .ئۇيغەۇرالر جۇڭگولۇقالرنىەڭ بىەر قىسەمى ،بى مەۇ
باشقىالرنىڭ ياخشى دە ماختىشىنى ياخشەى كەزر دىكەنمى  .ئز ىنىەڭ يېتىشسەى لىكلىرىنى
تونۇمىغاندا ئالغا ئىلگىرىلەش مۇمكى ئەمە ئىەكە  .يەاپونىاىگە بارغانەدى كېەاى  ،بىە
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ كەمچىلىكلىرىمى نېمە؟ دېگە سوئال مېڭەمدى كەتمىەدى .مە ئەز م
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يەەاش ،ئەەز منى ياپونالرنىەەڭ ئەەالىي مەكەەتە ئوقۇغۇچىلىرىغەەا سېلىشەەتۇر بەەاقتى  :ئەەالىي
مەكەەتە ئوقۇغەەۇچىلىرى ئىچىەەدە يەەاپو ئوقۇغەەۇچىالر كۇتۇپخانىغەەا ھەممىەەدى كەەزپرە
كىرىەەدىكە  ،بى ە ئەەا كىرىەەدىكەنمى دەرسەەلىكتى باشەەقا ماتېرىاەەالالرنى ئوقۇشەەتا يەەاپو
ئوقۇغۇچىالر كز ئوقۇيدىكە  ،بى ئا ئوقۇيەدىكەنمى  :يەاپو ئوقۇغەۇچىالر ئىچىەدە 4 -1
تى بولۇ قۇر پاراڭ سوقۇدىغانالر ئا  ،بى دە كز ئىكە يەاپو ئوقۇغەۇچىالر ئىچىەدە
ھەددى -ھېسابسى كىنو كزر دىغانالر ،تانسا ئوينايدىغانالر ئا ئىكە  ،بى دە كز ئىەكە .
مانا بۇ ئەھاالالر ئىككى خى پسىخىكىنى ئەك ئەتتەزر دىكە  .بى نىەڭ ئوقۇغەۇچىلىرىمى
ئەەالىي مەكەەتەپكە كىرىاالسەەىال دىپلەەوم ئااللماسەەلىقتى ئەندىشەەە قىلمايەەدىكە  :دىپلەەوم
ئېلىاالسىال ،خى مەتكە تەقسى قىلىنالماسلىقتى ئەندىشە قىلمايدىكە خى مەتكە تەقسەى
قىلىنىەە  ،مەلەەۇم سەەتاژغا ئىەەگە بولغانەەدى كېەەاى  ،ئۇنەەاا ئااللماسەەلىقىدى ئەندىشەەە
قىلمايدىكە  .مانا بۇندا بىغەملىك ،تەبىئىاكى ،كىشەىنى ھۇر نالشەتۇر قويىەد  .يەاپو
ئوقۇغۇچىالردا ئۇندا قورقماسلى يو ئىكە .
ئېالۋە :ھاياتلى ئىجادچەا كەزچكە بەا بولىەد  ،لەېكى ھايەاتلى تەبىئىەي يوسەۇندا
راھەت -پەاراغەتكە ئەامرا بولىەد  .مانەا بۇنەدا ىەددىاەت ئەادەملەرنى تۇرمۇشەتا تزرلەەز
قويىد  :بە ىلەر جەسۇر بولىد  ،بە ىلەر ەئى بولىەد بە ىەلەر ېەرە ،
تزسكە كىرگز
بە ىلەر دۆت بولىد بە ىلەر غالى  ،بە ىلەر مەغلۇ بولىد  .بۇالر ھاياتنىەڭ ئىككەى خىە
خۇسۇسىاىتىدە بولغا ئز گىر ىشلەرنىڭ نەتىجىسى .پەم -پاراسەتلىك ئادەملەرنى ھېسابقا
ئالمىغاندا ،توال ئادەملەر ئز ىنىڭ راھەت -پاراغەت كزر ش تەمەسەىنى قاند ر شەقا تاشەقى
جەھەتتى بىرەر ھىمەات -يزلەنچەز تاپالمىغانەدىال،لېاىنى چىشەلە ،بېلىنى بەاغال  ،ئەز
ۋ جۇدىەەدىكى ئىمكەەانىاەتلەردى پايدىلىنىشەەقا ،پىەەداكارلى كزرسىتىشەەكە ،ئىجەەاد قىلىشەەقا
ئۇر نىەەد  .شەەۇنىڭ بىەەلە ھايەەاتىنى نۇرالند رىەەد  .تاشەەقى د ناەەادى راھەت -پەەاراغەت
سزرگزدە بىرەر ئىمكانىاەت تېپىلى قالسا ،بە ى راھەت كەزر ش تەمەسەىنى ئەجىرسەى ال
قاند ر ش ئىمكانىاىتى چىقى قالسا ،ئۇ ھالدا بوشىشى  ،توختا قالىەد  ،شەۇنىڭ بىەلە
ھاياتنىڭ ەئىپلىكىنى ئاشكارىال قويىد  .ھايەاتنى ئەز مەيلىەگە قويەۇ بېەرىش ،ئۇنىڭغەا
يول قويۇش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەتچا بەندىچىلىك قىلىش -بۇ نادانالرنىڭ نادانلىقىنىەڭ تەز
سەۋەبى .پەقەت پاراسەتلىك ئادەملەرال ھاياتنى قامچا بىلە ھەيدە ماڭىد .
 رو شەكىلسى بولىد  ،ھەرقاندا ئادەم پاسسى روھىي كزچنىڭ ئىلكىگە چزشەزقالغاندا ،ئز ىنىەڭ شەۇندا مەھكەۇم ھەالىتىنى چزشەىنى كېتىشەى تە  .ئەالىي مەكتەپەتە
ئوقۇۋاتقا چېغىمدا ،بە ى ساۋاقداشلىرىمنىڭ بوشاڭلىقىغا ،ئويۇ  -كەزلكە بىەلە ۋاقتىنەى
ايە قىلىە يزرىەەدىغانلىقىغا ،ئەەز ى ناھەەايىتى ېەەرە بولسەەىمۇ ،جاپەەادى قاچىەەدىغانلىقىغا
كەەەز م چزشەەەز قەەەاالتتى .شەەەۇندا ئەھەەەاالالر ئەەەايرى كىشەەەىلەرنىڭال ئوقۇشەەەقا تۇتقەەەا
پو ىتسىاىسەەەەى مەسىلىسەەەەى ئەمەسەەەەلىكىنى ،ئۇنىڭەەەەدا بىەەەەر خىەەەە روھىەەەەي ھەەەەالەت رول
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ئويناۋاتقانلىقىنى ھې قىلغا بولساممۇ ،كونكرېت مە مۇنىنى ئېاتى بېرەلمەيتتى .
فى ىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇئاۋى مۇدىرى غاپپار بى نى چىەڭ تۇتەاتتى .ئەۇ ئېانىشەتېاىننىڭ
نىسەەبەت نە ەرىاىسەەىگە كامىەە ئىەەدى .بە ىمى نىەەڭ ئوقەەۇش نەتىجىمىەە ناچەەار تۇر پمەەۇ
تىرىشمايااتقانلىقىمى نى كزرگىنىدە« :باشقىالر ئېتىبار بېرىەد  ،دە قەارا ئولتۇرامسەىلەر؟
كەز ڭالر يوقمەۇ؟ قولەۇڭالر چەەوال  ،قەۇلىقىڭالر گاسەمۇ؟ سەەىلەر مېاىپمەۇ؟ نېمىشەقا جاپاغەەا
چىدا ئوقۇمايسىلەر؟» دە تەنقىد قىالتتى .بە ى ساۋاقداشالر بۇ تەنقىەدنى ئاڭلىغىنىەدا،
«ئېتىبار بەرمىسە بوالمەد ؟ بى نەى خەن الرغەا ئوخشاتسەا قانەدا بولىەد ؟ تەڭلەشەتزر ش
مۇنكى ئەمە !» دە پەرۋا قىلمەايتتى .ئەويال قارىسەام ،ئەۇالر ئېتىبەار بېرىشەنى مەنىەاى
ھىمات قىلىشىاالغانىكە  .شۇڭا ئۇالر ئەال نەتىجە ئېلىش يولىەدا جاپاغەا چىەدا ئوقۇشەنى
خالىمايدىكە  .مەنمۇ سىنىپتا« :بزگزنكى كزندە ئېتىبەار بېەرىش ۆر ر ،لەېكى بىە ئېتىبەار
بېرىشكە -تەياارغەا ئاشەى بولۇۋالسەا  ،ئز ىمى نىەڭ ئزسزشەىمى گە ىاەا يېتىەد » دەپمەۇ
باقتى  .بۇ گەپنەى ياقتۇر دىغەانالر تولىمەۇ ئەا بولەدى .شەۇنى بايقەا قالەدىمكى ،بىەر خىە
روھىي ھالەت ۋ جۇدقا چىقى قالسا ،شۇندا روھىي ھالەتنى ۋ جۇدقا چىقارغەا مۇھىەت
ئز گەرتىلمەيدىكە  ،ئۇ روھىي ھالەتنى تزگىتىش ناھايىتى قىاى  .مەنمۇ شەۇندا مۇھىتتەا
ئزسكە  .روھىمدا ئۇنىڭ ئى لىرىنىڭ بار -يوقلۇقىنى ئويال قارىسام ،يەو ئەمە ئىەكە .
تەبىئىەەي قىسەەمەتتە خەن الرمەەۇ ،ئۇيغۇرالرمەەۇ بەەاراۋەر بولسەەا كېەەرە  .شەەۇنىڭ ئزچەەز ئەەز
ۋاقتىدا خەن مۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچىالرغا ئوخشاش ئوقۇش ئزچەز  ،ھەتتەا ئەۇالردى ئېشەى
چزشزش ئزچز تىرىشىمە  ،ئاغ ىمدىكى گە بىلەنال توختا قالماسەتى  ،ئەاالچى خەنە
ئوقۇغۇچىالرغا ئوخشاش جاپا چېكى ئوقۇيمە  ،دە نىاەت قىلەدى  ،كەزنىگە  31سەائەت
ئزگىنىمە دە پىەال تەز د م .باشەالنغۇچ ،ئوتتەۇرا مەكەتەپلەردە ئەز تىلىمەدا ئوقۇغاچقەا
خەن چىنى بىلمەيتتى  .ئالىي مەكتەپنىڭ تەياارلى سىنىپىدا بىر يى ئوقۇ  ،خەنە تىلەى
گرامماتىكىسىنى ۋە بىر مۇنچە خا ئاتالغۇنى ئاساسە ئز لەشتزر ۋالدى  .كېەاى ئىنگلىە
تىلىنىمۇ ئزگەنەدى  -3504 .يىلەى ئاپەت ئىمتىھانىغەا قاتنىشەى  ،بىەر قېتىمەدىال ئەزلچەمگە
يەتتى  .شۇنى چزشەندىمكى ،ئادەمنىڭ ۋ جۇدىدىكى يوشەۇر كەزچ چەكسەى بولىەدىكە ،
يوشەەۇر كەەزچنى قەەانچىكى قا سەەىڭى  ،ئەەۇ شەەۇنچە ئۇلغىاىە تەەۇر دىكە  .بە ى ئەەادەملەر
مەەۇۋەپپىقىاەت قا ىنىەەدىكە  ،غەلىەەبە قىلىەەدىكە  .ئۇنىەەڭ سەەەۋەبى ،ئەەۇالر شەەۇ يوشەەۇر
كزچلەرنى ئەڭ ور دەرىجىدە بىلىمگە ،قەابىلىاەتكە ۋە ئۇتۇققەا ئايالنەد ر دىكە  .بە ىەلەر
ئزمەەزر بەەويى پەەاالقال  -سەەوكۇلدا ئزتىەەدىكە  ،بۇنىڭغەەا ئۇالرنىەەڭ ئز ىەەدىكى يوشەەۇر
كەەزچلەرنى ادىەەال قا المىغەەانلىقى ،ئىشەەقا سەەااللمىغانلىقى سەەەۋەبچى بولىەەدىكە  .جاپەەا
چېكىشنىڭ ئز ى يوشۇر كزچلەرنى قا ىدىغا بۇقۇسەا ئىەكە  .باشەقىالر كىنەو كەزرگىلى
بارسا ،مە بارمىدى  ،باشقىالر تانسىغا چزشسە ،مە چزشمىدى  ،قى الر تەبەسسەۇم قىلسەا،
مە مىەەت قىلمىەەدى  ،لەر ا شەەامال سەەوقۇ تۇرغەەا ئايەەدىڭ كېچىلەردىمەەۇ ،قاسەەقاننىڭ
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ھورىەەدە ئىسسەەى تومەەۇ كېچىلىرىەەدىمۇ ،جەەۇت بولەەۇ شەەىاىرغا غۇيۇلەەدا تۇرغەەا
ىمىستا كېچىلەردىمۇ شىرەدى باش كزتزرمە ئوقۇد م.
مە شەەىنجاڭ داشەەز ئوقۇغەەۇچىالر ئۇيۇشمىسەەىغا رەئى ە  ،ئەەاپتونوم رايۇنلەەۇ ياشەەالر
بىرلەشمىسىگە رەئىە  ،ئەاپتونوم رايۇنلەۇ تەۇنجى نزۋەتلىەك ئوقۇغەۇچىالر بىرلەشمىسەىگە
رەئى  ،مەملىكەتلىك -35نزۋەتلىك ياشالر بىرلەشمىسىگە مۇئاۋى رەئى بولغانىدى  ،شۇ
مەنسەپلەرنىڭ سايىسىدە تېخىمۇ كز ئېتىبارالرغا ئېرىشىشى مۇمكى ئىدى ،لەېكى ئەۇالر
تزۋىسى دەرەخ ،يىلتى سى گىااھقا ئوخشەايتتى .قىسەقا ۋاقىەت يېشەى يوپۇرمەا چىقىرىە ،
چەەېچەكلە  -غەەۇنچىال  ،كىشەەىلەرنى وقالند ر شەەى مەەۇمكى  ،لەەېكى تېخىمەەۇ بەكەەرە
يزلىنىاېلىش پسىخىكىسىنى پەيدا قىلىەش ،ئز مەدىكى يوشەۇر كەزچلەرنى قې ىشەتى ۋا
كەچتزر شى مۇمكى  .كزنلەرنىڭ ئزتزشى بىلە يوپۇرماقالر سارغىاى  ،گەزللەر يىگىەلە -
سولىشەەى  ،ئەر ىەەمە ئەەادەمگە ئايلىنىەە قېلىشەەى مەەۇمكى  .چەتەەتى كەلەەگە شەەا -
شەرەپلەرنى ئزتكزنچى بۇلۇت،تزتز دە قارىدى  .شەۇ مەنسەەپلەر دىە ئەز مگە كەلەگە
پايدىسى ئامىلالرغا سوغۇققانلى بىلە مۇئەامىلە قىلىەدىغا بولەد م .چەزنكى ئىجتىمەائىي
پائالىاەت كز بولۇ  ،توال ۋاقتى ئۇ يەر -بەۇ يەرگە بېرىە مەجلىە -يىغىنغەا قاتنىشەىش
بىلە بەنت بولۇ كەتسە ،ئوقۇشۇم توختەا قالىەدىكە  .شەۇنىڭ ئزچەز ئەز مگە ئەز م
غەيرەت بېرى  ،دەم ئېلىش ۋاقتىمنى ۋە ئەۇخالش ۋاقتىمنەى قۇربەا قىلىەدىغا  ،قانچىلىەك
ۋاقىت ايە كەتكە بولسا ،شۇنىڭ ئورنىنى تولد ر دىغا بولد م .شەۇندا قىلىە  ،ئەاخىر،
ئەالچى خەن ئوقۇغۇچىالرنىەڭ نەتىجىسەىگە يېتىشەىاالدى  .ئالغەا ئىنەتىلىش پسىخىكىسەى
كېرەكمۇ ياكى يزلىنىاېلىش پسىخىكىسى كېرەكمۇ؟ ئىككى خى تۇرمۇش پو ىتسىاىسەىدى
ئىككى خى نەتىجە كېلى چىقىدىكە .
ياپونىاىگە بارىەدىغا چېغىمەدا بە ىەلەر ماڭەا« :مە جۇڭگولەۇ ئۇيغەۇر ئوقۇغەۇچى»
دېەەگە سەەەۋەبنى كزرسەەىتى  ،ئېتىبەەار بەرگز ،ئەەز ڭگە ھەل بېرى ە قايتى ە كەلسەەەڭ
بولمىەەدىمۇ دېاىشەەتى،لېكى ئۇنەەدا قىلىەەش سەەەت ئىەەش ئىەەدى .ئۇيغۇرالرنىەەڭ شەەەنىگىمۇ،
جۇڭگونىەەڭ شەەەنىگىمۇ دا چزشەەزرگەنلىك بەەوالتتى .يەەاپونىاىگە بارغانەەدى كېەەاى كەەز م
تېخىمۇ ئېچىلدى .بزگزنكى د ناا سەۇباېكتىپچانلىقنى جەارى قىلەد ر دىغا  ،ئاكتىپچەانلى
بىەەلە پىەەداكارلى كزرسەەەتمىگەندە ،ئىجەەاد قىلمىغانەەدا ،امانغەەا يارىشەەا ئەەادەم بەەولغىلى
بولمايەەدىغا د ناەەا ئىكەنلىكىنەەى چزشەەىنى قالەەدى  .شەەۇنىڭ ئزچەەز  ،جۇڭگولۇقالرنىەەڭ
يەەاپونالردى قېلىشەەمايدىغانلىقىنى ئەال نەتىەەجە بىەەلە ئىسەەپاتاليمە  ،دېەەگە ئىككىنچەەى
نىاەتنى باغلىدى  .بۇ نىاەتنى جاپەا چېكىە تىرىشەقاندىال گەز ەل رېئاللىققەا ئايالنەد رغىلى
بولىد  ،بۇنىڭدى باشقا تەياەار يەول يەو  .يەاپونىاە ئەالىي مەكتەپلىرىەدە ئوقەۇش ھاۋاسەى
بى نىڭكىەەدى ياخشەەى ئىەەكە  ،ئوقۇغۇچىلىرىمەەۇ بى ە گە قارىغانەەدا تىرىشەەچا ئىەەكە  .مە
ئۇالردىنمۇ كزپرا تەر تزكتزم ،ئۇخلىما تەاڭ ئاتقۇ غەا كېچىلىەرى ئۇالرنىڭكىەدى كەز
~ ~ 32

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

بولدى .مىنگۇۋ شەھىرى ياپونىاىنىڭ مەشەھۇر سەاياھەتگاھى ئىەكە  ،دابە شەەھىرىگىمۇ
يېقى ئىكە  .پزتز ۋاقتى تەتقىقات بزلزمىدە ياكى كۇتۇپخانىدا ئزتكەچكە ،ئەۇ يەرگە بىەر
قېتىممەەۇ بېرى ە باقمىەەدى  .ئىككەەى يېەەرى يى ە ئىچىەەدە ئۇسەەتا لىرىمنىڭ يېتەكچىلىكىەەدە
سەككى تەتقىقات تېمىسىنى تاماملىدى  ،ياپونچە ،ئىنگلى چە تىلدا  32پارچە ئىلمىي ماقالە
يا دى  .بۇالرنىڭ بە ىسىنى ياپونىاىدىكى ئىلمىي يىغىندا ئوقۇ بەردى  ،بە ىسىنى خەلقئەارا
ئىلمىي يىغىندا ئوقۇ بەردى  ،ئزچ پارچىسى ئامېرىكىنىەڭ يەۇقىرى سەەۋىاىلىك ئېلىكترىەك
كەسپىي ژ رنىلىدا ئېال قىلىندى.
ۋ جۇد مەەەدا ناھەەەايىتى ور ئىجەەەادىاەت ئىقتىەەەدارى بارلىقىغەەەا بارغانسەەەېرى بەكەەەرە
ئىشىنىدىغا بولد م .شۇنىڭ بىەلە ھەرقانەدا قىەاى مەسەىلىگە د چ كەلگەنەدە ،ئەاۋۋال
ئەەز مگە ئەەز م غەيەەرەت بېرىە  ،ئەەز منى ئىجەەادىاەت چاقمەەاقلىرىنى چاقنىتىشەەقا مەجبەەۇر
قىلىەەدىغا ئىەەدىاىاى ئەەادەت پەيەەدا بولۇشەەقا باشەەلىدى .دابە داشزسەەى يەەاپونىاە بەەويىچە
بىرىنچى قاتاردىكى ئالىي مەكتە بولۇ  ،ئۇالر بىر تېمىنى ئۇ ندى بۇيا تەتقى قىلىە ،
بىرەر نەتىجە چىقىرالمىغانىكە  .شۇ تېمىغەا مەسەئۇل بولغەا ئوقۇتقەۇچى مېنىەڭ ئۇسەتا ى
بىلە پاراڭلىشى  ،مېنىڭمۇ شۇ تېمىنى تەتقىە قىلىااتقەانلىقىمنى ،بەلكەى بىەر ئەا نەتىەجە
قا انغانلىقىمنى ئاڭال  ،دەرھال مېنى ئز لىرى بىلە ھەمكارلىشىشقا تەكلى قىلدى .ئۇالر
مېنىەڭ بىەەر يىە ئىچىەەدە بىەەر نەچەچە تېمىنەەى يەشەەكەنلىكىمنى ئەاڭال ھەيەەرا بولۇشەەتى،
مەخسەەۇ تەكلىەە قىلىەە مېنەەى ئز لىرىنىەەڭ دوكتۇرلۇقتەەا ،ماگىسەەتېرلىقتا ئوقۇۋاتقەەا
ئاسپرانتلىرىغا بىر قېتى ئىلمىي دوكالت بەرگز دى.
ياپونىاىدە ئۇچۇر چاپسا  .ئۇالر چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىالردىنمۇ ئز لىرىگە كېرەكلىەك
نەرسەەىلەرنى ئېلىشەەنى ئەەار قىلىەەدىكە  .ئۇالرنىەەڭ تاشەەقى ئىشەەالر ۋا ارىتەەى چەت ئەللىەەك
ئوقۇغەەۇچىالرنى «د ناەەا بىەەر پزتزنلەەزككە قەەارا كېتىااتقەەا خخەەى ئەسەەىردە سەەى نەەېمە
قىلمەەاقچى؟» دېەەگە تېمىەەدا يەەاپو تىلىەەدا نۇتەەۇ سەەز لەش مۇسابىقىسەەىگە ئۇيۇشەەتۇردى.
ئۇنىڭغا  12نەپەر چەت ئەللىك ئوقۇغۇچى ماقالە ئەۋەتىە تى ىمالتقانىەدى .ئەۇالردى ئەو
ئوقۇغەەۇچى تالالنەەدى ،شەەۇالرنىڭ بىەەرى مە  .مۇسەەابىقە نەتىجىسەەىدە ،جۇڭگولەەۇ بىەەر قى ە
ئوقۇغەەۇچى ئىككىنچىلىكنەەى ،مە تەەزتىنچىلىكنى ئالەەدى  .مۇكاپەەاتنى قولۇمغەەا ئېلىاېتى ە ،
يەەەزرىكى ئوينەەەا كەتتەەەى .بەەەۇ مۇكاپەەەات مېنىەەەڭ چىشەەەىمنى چىشەەەلە تىرىشەەەى ئالغەەەا
ئىنتىلگەنلىكىمنىڭ مۇكاپاتى بولدى ،دە ئويلىدى  .بۇنىڭدى شۇندا چوڭقەۇر تەسەىراتقا
كەلەدىمكى ،ھەرقانەدا ئەادەم يزلىنىەاېلىش روھىەەي ھەالىتىنى تاشلىسەا ،ئاجايىە مەەزجى ە
يارىتااليدىكە  .ھەا ىرقى كزنەدە ،مىللىتىمى نەى مەدەنىەاەت ،پە  -تېخنىكەا جەھەتەتە تېە
راۋاجالنەەد رىمى دېسەەە  ،ئەنە شەەۇندا روھىەەي ھەەالەتلەرنى تاشلىشەەىمى ال ىەە  ،ئېتىبەەار
بېرىشكە تەلمزرسە  ،يزلىنىاېلىش روھىي ھالىتىمى كزچىاى كېتىد  ،خاال .
ئېالۋە :ئۇ تزرلز ھادىسەىلەرگە سەىنچىال قەارا  ،مەسەىلىنىڭ تزگەزنى يزلىنىەاېلىش
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ئىكەنلىكىنى بايقىغا .
مە پروفېسسور بىلە كزر شز  ،ئۇنىڭغا ھزكزملىرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنەى تۇرمەۇش
ئىسەەپاتال بەرگەنلىكىنەەى ئېاتەەتى  .مە پاراڭالشەەقا كىشەەىلەرنىڭ قېاىەەداش پسىخىكىسەەى
توغرىسىد ىكەى قاراشەلىرىمى نى ئاسەا قوبەۇل قىلغەانلىقىنى ،يزلىنىەاېلىش روھىەي ھەالىتى
توغرىسەەىدىكى قاراشەەلىرىمى نى تىلغەەا ئالغانەەدا ،چىرايلىرىنىەەڭ ئزڭگەنىلىكىنىمەەۇ سەەز لە
بەردى .
ماڭەا -،ماڭەا سەز لە بېرىڭەا.ئۇنىەڭ

 تاپقا تىپىك ماتېرىاەاللىرىڭى نى، -دېەدى ئەۇبىلە ئىككىمى  ،قانداقال بولمىسۇ  ،ئىككى مىللەت .ئۇنىەڭ رايىنەى ياند رماسەلىقى ال ىە .
شۇڭا:
 -مىسال كېرا بولسا ،قايسى مىللەتتى بولسۇ مىسەال تېپىلىەدىكە  .خەن الردىنمەۇ
تېپىلىد  ،بى موڭغۇلالردى تېخىمۇ كز تېپىلىد ، -دېدى .
 -قېنەەى ،سەەز لەڭا ،مېنىەەڭ ئز مەەدە مىللىەەي كەمچىلىكەەلەرگە تەەوغرا قارىاااليەەدىغا
غەيرەت بار -يوقلۇقىنى سىنا كزرە  .سز لەۋېرىڭ ،ھې گە يو .
مە تاپقا شۇندا ماتېرىاالالر ئا ئەمە ئىدى .شۇالردى پەقەت بىەرىنىال سەز لە
بەردى :
 ئاپتونوم رايونلەۇ پە  -تېخنىكەا كەادىرلىرى ئىدارىسەى بەۇ يىە بىرقەانچە ئەادەمنىتزۋەنگە ئەالىي مەكتەپنەى پزتتەزرگە ئوقۇغۇچىالرنىەڭ خىە مەت ئەھەاالىنى تەكشزر شەكە
ئەۋەتكەنىەەكە  .ئەەۇالر خ خ جايغەەا بارغانەەدا ،شەەۇ يەردىكەەى دوختۇرخانىنىەەڭ بىەەر مىللىەەي
رەھبىەەرى مۇنەەدا بىەەر ئىشەەنى سەەز لە بېرىپتەەۇ :مېدىتسەەىنا شەەزيزئەنىنى پزتتەەزرگە بىەەر
ئوقۇغۇچى مەكتەپتىكەى چېغىەدىال ئوقۇشەتا بىەپەرۋا ئىەكە  ،تەياەارلى سەىنىپىدا بىەر يىە
ئوقەەۇ  ،سەەىنى ئاشەەالماپتۇ ،جەمئىەەي يەتەەتە يىە ئوقۇپتەەۇ .دوختۇرخانىغەەا دوختەەۇر قىلىە
تەقسى قىلىنغاندى كېاىنمۇ ،ئز كەسپىگە ئەستايىدى كىرىشەمە پتەۇ .شەۇڭا دوختۇرخانەا
ئەەۇنى ئوكەەۇل سەەېلىش خى ە مىتىگە قويۇپتەەۇ .ئوكەەۇل سېلىشەەقىمۇ بىلى ە كېەەرە  .بىەەرا ئەەۇ
ئزگەنمەيدىكە  .چىندامىتسى ئوكۇلى بىلە پېنتسىللى ئوكۇلىنى ئارىالشتۇر ئۇر پتەۇ.
شۇنىڭدى كېاى ئۇ ئوكەۇل ئەۇرغىلى كىرگەنەدە ،كېسەەللەر قېچىە كېتىەدىغا بوپتەۇ .بەۇ
ناھايىتى ئايرى بىر مىسال ،ئومۇمىي ئەھاالغا ۋەكىللىك قىاللمايد  ،ئەلاەتتە.
شۇنچە كز تەكەللۇپنىڭ نېمە كېرىكى بار؟ بى نىڭ ئۇيغۇرالردى ئوقەۇ كامەالەتكەيەتكە  ،مۇنەۋۋەر ئادەملەر چىقمىغا دېمىدىڭى غۇ .شۇندا يزرەككە تېگىدىغا مىسەالالر
بى ئزچز پايدىلى -تە!
پروفېسسور ئزيزمگە كەلەدى ،ئۇنىەڭ چىرايەى گزلەدە ئېچىلىە كەتەكە  .ئور نەد ققا
ئولتەەۇر ش بىلەنەەال كزلكىس ەىنى باسەەالمىدى ،ئەەۇ گويەەا بىەەرەر ئەسەەىرى نوبى ە مۇكاپاتىغەەا
ئېرىشكەندە خۇشال ئىدى.
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 -يېقىنەەدى بۇيەەا ،-دېەەدى ئەەۇ سەەز باشەەال ،-بىە ئۇيغەەۇر ئىچىەەدى بىەەر خىە سەەادا
چىقىااتىد  ،ئۇ سادا بارغانسېرى كزچلز چىقماقتا ،قۇالققا تولىمۇ يېقىملى ئاڭالنماقتا! ئۇ
سادا بالىلى دەۋردىكى تۇرمۇشۇمنى ئەسلەتتى .مېنىەڭ يۇرتەۇم قەشەقەرنىڭ بىەر يې ىسەىدا.
ئزيىمى نىڭ ئالدىدا بىر ئزستەڭ بار بولۇ  ،يا كەزنلىرى ئەۇ سەۇغا تولەۇ كزپەز كەتسەە،
كەەز دە ئا الشەەقا باشەەاليتتى ،قىشەەتا ئزسەەتەڭ پزتەەزنلە قەەۇر قەەاالتتى ،شەەۇنىڭ بىەەلە
كەنتىمى نەەى جىمجىتلىەە قەەاپال كېتەتتەەى .بىەەر ئزيلەەز ئەەادەمنىڭمۇ ئىچىمىەە سەەىقىلى
كېتەتتى .دادامنىڭمۇ ،ئانامنىڭمۇ ئەتىدى كەچكىچە چىرايەى ئېچىلمەايتتى ،راۋاب تامەدىكى
قو ققا ئىلىقلى تۇراتتى ،دادامنىەڭ ئەۇنى چېلىشەقا ھەپسەىلى يەو ئىەدى .باھەار كەزنلىرى
يېتى كەلگەندە ،ئزستەڭ بىردىنال كەلكز سزيى بىلە توالتتى ،تەوال چەاغالردا جىمجىەت
كېچىدە ئۇلغىاەاتتى.سەۇ سەۇغا ،دولقەۇ دولقۇنغەا ئەۇر التتى ،لەپەڭەلە قاشەقا ئەۇر التتى،
شەەۇنىڭ بىەەلە قى ى ە شەەاۋقۇ كزتەەزر لەتتى .ئەەۇ شەەاۋقۇ كزچەەز  ،تارقىلى ە  ،يې ىنىەەڭ
جىمجىتلىقىنى بەۇ ۋېتەتتى .شەاۋقۇندى چىققەا ھايەات بەخەش خۇشەاللى ئزيمەۇ -ئەز
كىرەتتەەى ،ھەربىەەر ئادەمنىەەڭ يەەزرە تەەارىنى چېكىەە  ،روھالنەەد راتتى ،شەەادالند راتتى،
كزلد رەتتى .يېقىندا مەندە يەنە ئزستەڭنىڭ سزيى ئۇيغايغانەدا پەيەدا بولغەا ھېسسەىاات
ۋە خۇشاللى پەيدا بولۇ قالدى.
پروفېسسور چىرايىدىكى كزلكىسىنى يىغى  ،يەنە ئالىمغەا خەا ئېغىەر بېسەى تزسەكە
كىردى.
ئەۇ-،
جەريانىەدا -،دېەدى 

 مەنچىڭ سۇاللىسەى ھزكەزم سەزرگە بىەرنەچچە يەز يىەمانجۇال رمۇ ،خەن الرمۇ ئز ىنى تولىمۇ چەوڭ تۇتقەانىكە  ،نەتىجىەدە ،بارغانسەېرى ئارقىەدا
قەەەاپتۇ .لۇشەەەز ئەپەنەەەدى « AQنىەەەڭ ھەقىقىەەەي تەرجىمىھەەەالى»نەەەى يەەەا دى .بەەەۇ د ناەەەا
سەھنىسىدىكى جىددىي ۋە ىاەتنىڭ خەن الرنىڭ ئز ىدىكى مەنىاى كېسەەللىكلەرگە تەوغرا
قارشەەقا مەجبەەەۇر قىلغەەەانلىقى .ئەەز ىنى ئەەەز ى ئوپىراتسەەەىاە قىلسەەا ،ئەەەز ئەيىبىنەەەى ئەەەز ى
ئاشكارىلىسەەەا ،ئەەەز ىنى ئەەەز ى دەپسەەەەندە قىلغەەەا  ،خورلىغەەەا بولمايەەەد  ،بەلكەەەى ئەەەۇ
ئويغانغانلىقنىڭ ئاالمىتى ،ئالغا ئىنتىلىشنىڭ باشلىنىشى ،مىللىي غۇر ر ،مىللىەي ئىە ەت ۋە
ئىشەنچنى ئورناتقانلىقىنىەڭ نەتىجىسەى .بە ياڭنىەڭ «بەتبەشەىرە جۇڭگولەۇقالر» دېەگە
كىتابى نەشردى چىققاندى كېاى  ،ئىچكى ئزلكىدە ئوقۇۋاتقا بىر بەاالم ماڭەا بىەر نۇسەخا
ئەۋەتىە بەردى .ئەۇ شەۇ مۇناسەىاەت بىەەلە يا غەا خېتىەدە« :خەنە الر ئەز ئەيىبلىرىنەەى
شۇندا ئاچالىغانىكە  ،بى ئۇيغۇرالردا شەۇندا غەيەرەت يوقمىەد ؟» دەپتەۇ ۋە مېنەى مەات
قىلىەەە « :دادا،سەەەى ھەم شەەەائىر ،ھەم يەەەا غۇچى ،شەەەۇندا كىتەەەابنى يې ىشەەەقا جەەەزرئەت
قىالالمسى ؟» دەپتۇ .كېاى ئۇقسام ئۇ كىتاب ئۇيغۇر ياشلىرى ئىچىدە كەڭ تارقالغەانىكە ،
ھەتتەەا ئەەزر مچى شەەەھەرلىك تەجەەرىبە ئوتتەەۇرا مەكتىپىنىەەڭ تولۇقسەەى ئوتتەەۇرا سەەىنىپىدا
ئوقۇيدىغا ئوقۇغۇچىالرمۇ تالىشى ئوقۇۋېتىپتۇ .ئەلەاەتتە ،ئەز ىگە باقمەا  ،خەن الرنىەڭ
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شەەۇندا مەنىەەاى ئەيىبلىرىنەەى ھەەا ا قىلىەەدىغانالرمۇ يەەو ئەمە  ،لەەېكى ئەەۇ كىتەەاب
كزپچىلىك ئادەم ئزچز ئوبدا ئەينە  .ئېاتى باقسەۇنچۇ ،بىە ئەز ىمى قانەدا ؟ يېقىنەدا
«قى ى قوناقلىقتا» ناملى كىنەو قويۇلغانەدا ،بە ى ئۇيغەۇر ياشەلىرى ئىچىەدە كزتەزلمىگە
تەسىرات پەيدا بولدى« .ئىتتىپا » تىااتىرىنىڭ ئارقا رەت ئور ند قلىرىەدا ئولتۇرغانالرنىەڭ
تولىسى ياشالر ئىكە  .ئەۇالر كىنەودىكى بىەر كزر نزشەنى كەزر « :قەاراڭالر ،خەن الرنىەڭ
ئاۋ سەەتچىلىكلىرىنى!» دە مەسەخىرە بىەلە كزلەدى .مە ئارقامغەا بۇر لەۇ « :بى نىەڭ
مىللىتىمى دىمەەۇ شەەۇندا ئىشەەالر يوقمەەۇ؟» دېەەدى  .بە ىسەەى بەەار دېەەدى ،بە ىسەەى شەەز
بولۇۋالدى .ئىككى كز ئزتكەندى كېاى بىر ياش مەندى >« :قى ىە قوناقلىقتەا> دېەگە
كىنو خەن الرنىڭ سەەت ۋە قەاال تەرەپلىرىنەى ئاشەكارىاليدىكەنۇ ،خەنە الر نېمىشەقا يەنە
بارىكەەەالال ئېاتىەەە چەەەاۋا چالىەەەد ؟» دە سەەەورىد  .مە « :بۇنىڭغەەەا ئەەەز ىڭى جەەەاۋاب
تاپىدىغانلىقىڭى غا ئىشىنىمە » دېدى  .ئۇ ياش ئەتىسى سەھەردە يېنىمغا كېلى « :جەاۋاب
تەەاپتى  .بەەۇ ئەھەەاال ھەەا ىرقى ئېچىەەاېتىش ،ئىسەەالھات قىلىەەش يىللىرىەەدا خەن الرنىەەڭ
قاالقلىقتى قۇتۇلۇشقا ئالدىرىغانلىقىنى ئەك ئەتتزر بېرىەدىكە » دېەدى .ئەمەلىاەتەتە
بى نىڭ مىللىتىمى ئىچىدىكى تەرەققىاپەرۋەر كىشىلەر ئز ىمى نىەڭ ئارقىەدا قالغەانلىقىمى نى
ئەەزتكە يىلنىەەڭ كېاىنكەەى يېرىمىەەدى تارتى ە چزشىنىشەەكە باشەەال  ،مەدەنىەەاەت ،پە -
تېخنىكىدا ور قەدەملەر بىلە ئالغا بېسىشىمى نى ئار قىلماقتا ،ھەتتا دىنىەي سەاھەدىكى
ېرە  -ەكى ئەربابالرمۇ شۇندا دەۋەت قىلماقتا.
پروفېسسور خۇشاللىقىدا ماڭا مۇندا بىر نەچچە ئۇنئالغۇ لېنتىسىنى قويۇ بەردى:
لېنتەەەا :3 -پروفېسسەەەورنىڭ ئېالۋىسەەەى :بەەەۇ كەەەورال چاربەەەا يې ىسەەەىدىكى بىرلەشەەەمە
پىششىقال ئىشلەش اۋ تىنىڭ دىرېكتورى راخما  .ئۇنىەڭ دىنىەي ئېتىقەادى چىەڭ ،ھەارا
ئىچمەيدىكە  ،سز ۋە ھەرىكەتتە ئز ىنى ناھەايىتى ئايايەدىكە  .ئۇنىەڭ چاربەا يې ىسەىغا
ئوبەەدا بىەەر ئىەەش قىلىە بېەەرىش ،يې ىەەدىكى دېھقەەانالرنى تېە رە بېاىەەتىش ئار سەەى بەەار
ئىكە  .ئۇ پزتز ۋاقتىنى ،كەزچىنى شەۇ بىرلەشەمە پىششەىقال ئىشەلەش اۋ تىغەا ئاتەاپتۇ.
ھەر كزنى سەھەر تۇر  ،كەچ يېتى  ،ھارما  -تالما ئىشلەيدىكە .
 مە ئز مىللىتىمنى قى غى سزيزمە  ،بىرەر ئەادەم مىللىتىمى نىەڭ كەمچىلىكلىرىنەىتىلغەەەا ئالسەەەا،كزڭلزمگە كېلەتتەەەى ،كزتەەەزرەلمەيتتى  .كىمكەەەى بى نەەەى پەەەاال جەھەتەەەتە
خەن الردى قاال دەيدىغا بولسەا ،قۇلىقىمغەا يىڭەنە سەانجىلغاندە بەوالتتى .مەركى ىەي
كومىتېتنىڭ -1ئومۇمىي يىغىنىدى كېاى  ،يې ا -با ار سەانائىتى كەڭ يولغەا قويۇلەدى .مە
يې ىلى ە ھزكەەزمەتتى ۋە ىەەپە سەەورىدى  ،يې ىلى ە ھزكەەزمەت ماڭەەا بىرلەشەەمە پىششەەىقال
ئىشلەش اۋ تىنىڭ دىرېكتورلۇقىنى تاپشۇردى .اۋ تنىڭ قارىمىقىدا بىر كزمەزر خېڭەى ،بىەر
ھا تېشى كانى بار ئىدى ،دېمە  ،ئىشىمى ئاساسە كوالش -قې ىش ئىەدى .شەائىرلىقتى
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خەۋىرى بار بىر ئىنى  :سېنىڭ بۇ ئىشلىرىڭنىڭ ھەممىسى ئېپتىدائىي قەول ھەزنىرى ئىەكە .
امەەانىاى سەەانائەت دېگىلەەى بولمايەەد  .سەەانائەت ئزچەەز ئىلى ە بىلى ە  ،تېخنىكەەا بولمىسەەا
بولمايد  ،دە اڭلى قىلىدى .ئۇنىەڭ بەۇ قاراشەلىرىغا خاپەا بولەۇ ئااليەدى  .كورلىەدىكى
قورامتەەا تەڭرىتاغنىەەڭ تەەارمىقى ،ئەەۇ تاغەەدا مەدە كەەز  .مە بىەەر ماشەەىنا بىەەلە يەەېمە -
ئىچمەكلىرىمى نى ئېلى  ،بىر چارۋىچىغا يول باشلىتى  ،داۋانمەۇ داۋا  ،بەلمەۇ بەل ئېشەى ،
مەدە  ،ر دا ئى دىدى  .ر دىنى ئوبدا تونۇمايتتى  ،رەڭگىدى ئاالھىدىرە كزر نسىال ،بىەر
نەچەەچە پەەارچە چوقەەۇ ئېلىە خالتىغەەا سەەالدى  ،ئزسسەەىغاندا سەەۇداندىكى سەەۇنى ئىچەەتى ،
قورسىقى ئاچسەا نەا يېەدى  ،ھەر -ھەر ئېگىە تاغالرغەا چىقەتى  ،ھەر -ھەر تىەك يارالرغەا
ياماشەەتى  ،كزنەەد ى ئاپتاپتەەا ئىشەەلىدى  ،كېچىسەەى جەەۇۋامنى يېپىنى ە  ،قەەورام تاشەەالرنىڭ
دالدىسىدا ئۇخلىدى  .بىر كزنى كېچىەدە خەۇدايى چزشەزمگە كىەردى ،ئەۇ قەولى بىەلە بىەر
ئىشارەت قىلىاىدى ،تاغدىكى گزھەرلەر نەۇر چەاچتى قى ىە  ،سەېرى  ،يېشەى  ،كەز نەۇر...
قى ىەەە يەەەاقۇت ،سەەەېرىقى ئەەەالتۇ  ،ئېقەەەى كزمەەەزش ،يېشەەەىلى مەەەرەت ،قارىسەەەى تزمەەەزر،
بېغىررەڭدىكىسەەى مى ە ئىەەكە  .ئۇالرنىەەڭ قې ىشەەىمۇ ئاسەەا ئىەەكە  .كاپسەەۇلدى بىەەرنىال
پارتلىتىەەدىغا بولسەەام،بىر نەچەەچە ماشەەىنا قەەاچىلىغۇدە چىقەەارغىلى بولىەەدىكە  .تاغنىەەڭ
ئزستىدە تۇر خۇشەاللىقىمدى « :مېنەى مەدە تاپالمايەد دەيەدىغا كىە بەار ئىەكە ؟»
دە ۋارقىرىەەاەتتى  .ئويغانسەەام چزشەەزم .ئالەەدىممۇ ،ئارقەەاممۇ قاپقەەاراڭغۇ تەەا  .تەكلىماكەەا
تەرەپتى غۇر -غۇر شامال سوقۇۋېتىپتۇ .شۇ چەا يەا كەزنلىرى بولسەىمۇ ،كېچىەدە بىەر ئەا
سوغۇ بوالتتى .ئۇيقۇم ئېچىلى كەتتى .ئىنىمنىەڭ ھېلىقەى گەپلىەرىگە تەېخىچە ئەاچچىقى
كېلەتتى :ئىلى  -بىلى  ،پە  -تېخنىكىنى ئەجەبمۇ سىرلى بىر نېمە قىلىااپتەۇ -يەا؟! ئۇنىەڭ
كەەارى چەەاغلى  ،كەەانچىلىقنى ئوقۇمىغەەانالرمۇ ر دا ،مەدە تاپااليەەدىكەنغۇ! ...قورامتەەاغنى
توپتوغرا يىگىرمە كز ئارىلىدى  ،ئايىغىمنىڭ چەملىرى تېشەىلى كەتتەى .بىەر مەۇنچە جاپەا
تارتىەەە  ،بىەەەر خالتەەەا مەدە تېپىەەە قەەەايتتى  .ئزيەەەدىكىلەر قانەەەدا مەدە ئىەەەكە  ،دە
سەەورىاىدى ،جەەاۋاب بېرەلمىەەدى  .پزتەەز كەەورلىنى قېەەدىردى  ،شەەۇندا مەدەنلەرنەەى ئايرىە
بەرگزدە بىرەر ئۇيغۇر ئىنژېنېر تېپىلمىدى .كېاى گېئولوگىاىلىك چارالش ئەترىتىدى بىر
خەن ئىنژېنېرنەى تەاپتى  .ئەۇ ئايرىە بەردى .ئېلىە كەلگەنلىرىمنىەڭ بە ىسەى ئەادەتتىكى
تاش ئىكە  ،بە ىسەى كارغەا يارايەدىغا ر دا ئىەكە  .شەۇ ر دىالرنىەڭ اپىسەى قانچىلىەك؟
نەدىە نەگىەەچە تارقالغەەا ؟ چەەارالش ،تەكشەەزر ش ،قې ىشەەنى اليىھىەەلەش ئزچەەز ئىنژېنېەەر
بولمىسا بولمايدىكە  .تەمتىلرەپال قالدى  .دېەمە  ،يىگىەرمە كەز بىكەار ئەاۋارە بەوپتىمە .
ئىنى يەنە كېلى قالدى .ئۇ يەنە تېخنىكا -پېخنىكا دە بىەر نېمىلەرنەى سەز لە كەتتەى.
قاال  ،ئارقىدا دېگە گەپلىرى قۇلىقىمغا يانىال ياقمىدى.
ھەربىي رايۇننىڭ سۇ ئىنژېنېرلى تۇەنى بىلە بىرلىشى مەرمەر تاش كېنى ئاچماقچى
بولد  .شۇ چاغدا توختام تز د  .يول ياساشقا ،ئىشەلەپچىقىرىش مەيەدانىنى تەياارالشەقا،
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ماشىنا -ئزسكزنە ھا ىرالشقا ھەربىالەر مەسئۇل بولدى .ئەمگە ۋە تېخنىكەا كەزچىگە بىە
مەسئۇل بولد  .ماڭا قارايدىغا  31يەردىكى قې ىش ئورنىدا ئىشلەيدىغا ئەمگەكچىنىڭ
ھەممىسەەى دېھقەەا بولەەۇ  ،بىلى ە سەۋىاىسەەى تەەزۋە ئىەەدى .مەرمەر كاننىەەڭ باشەەلىقلىقىغا
يارىغۇدە بىەرەر ئەادەم تەالالش تولىمەۇ قىەاى كەلەدى .كېەاى كزمەزر خېڭىەدى ئەادەتتە
ياخشى ئىشلەيدىغا بىر خاڭ ئىشچىسەىنى باشەلىقلىققا قويەد  .ئەۇ تزشەز تېشەى  ،دورا
قاچىال  ،تاغنى پارتلىتىشنى بىلگە بىلە  ،مەرمەر تاشنى قانەدا قې ىشەنى بىلمىگەچەكە،
ساپسا مەرمەر تاشنى پارتلىتىە كزكەزم -تالقەا قىلىاېتىەدىكە  .شەۇڭا ئەۇ باشەلىقلىقنى
قامالشتۇرالما  ،ئز ى تاپقا ئىشچىالرنى باشەال قېچىە كەتتەى .سەۇ ئىنژېنېرلىە تەۇەنى
 35مىەڭ يەزئە سەەەرمايە سەالغانىدى .بەۇ پەەۇلنى بىكەار كەتكەز ش مەەۇمكى ئەمە  -تە.
ئۇالر مېنى تەڭلىكتە قالد ردى ،ئۇالرنىڭ ئالدىدا يز منى قويغىلى يەر تاپالمىدى .
بۇلتۇر سەەند ڭ ئزلكىسەىنىڭ ۋېافەاڭ ناھىاىسەىگە ئېكسكۇرسەىاىگە بەاردى  .ئەۇ يەردە
يې ا -با ار سانائىتى ناھايىتى ئوبدا يولغا قويۇلۇپتۇ .كېچىككىنە بىر اۋ تتا ئزچ ئىنژېنېەر،
 0-4تېخنىك بار ئىكە  .اۋ ت باشلىقىنىڭ سز لە بېرىشىچە ،ھەا ىرقى كزنەدە سەانائەت
ئزچز پە  -تېخنىكا بولمىسا بولمايدىكە  ،كىمنىڭ تېخنىكىسەى ياخشەى بولسەا شەۇ پەۇل
تاپااليدىكە  .ئۇالرنىڭ سېخلىرى پا  -پاكى  ،ئىشچىالرنىڭ كىاىاالغىنى ئا خەاالت .ئەۇالر
نەپىەەە ئىشەەەلەيدىكە  ،بىەەە بولسەەەا تەبىئىەەەي نەرسەەەىلەرنى گەەەزرجە  ،جزتەەەۇ بىەەەلە
كواليدىكەنمى  .ئۇالر پىششىقال ئىشلىگە مەرمەر تاشلىرىنى كزرسەەتتى ،قارىسەام :نەپە
ھزنەر بىلە ئىشلەنگە سەنئەت بۇيۇمى! ئۇالرغا ئويۇلغا تەا  ،دەريەا رەسەىملىرى ،گەزل،
ئۇچار قانات ،ھاشارات ،بېلى ۋەھاكا ارالر بەئەينەى رەسسەام سەى غا رەسەى ! نېمىەدېگە
چىرايلىە ! بى ە بولسەەا  ،پزتەەز  -پزتەەز مەرمەر تاشەەنى كزكەەزم تالقەەا قىلىاېتىەەدىكەنمى .
ئۇيغەەۇرچە «شەەىنجاڭ گې ىتەەى» مېنەەى دېھقەەا كارخەەانىچى دە ماختىغانىەەدى .ئۇالرغەەا
سېلىشتۇرسام ،مېنى قانداقمۇ كارخانىچى دېگىلى بولسۇ ؟! كېاى يەنە باشەقا بىەر نەچەچە
شەھەرگە بەاردى  .ئەاخىر قايىە بولەد م ،پە  -تېخنىكىەدا قەاال ئىكەنلىكىمى نەى ئېتىەرا
قىلدى  .بۇنى ئېتىرا قىلىش تە  ،كزڭزل ئۇنىمايد  ،يز ىمى گىمەۇ سەەت ،لەېكى پەاكىتنى
ئېتىرا قىلما بولمايدىكە  ،ئېتىرا قىلمىسا تېخىمۇ ئارقىدا قالىدىكەنمى .
ئىەەنى مەنەەەدى « :ئەەەۇ يەر-بەەۇ يەرلەرگە باردىەەەڭ،نېمە تەسەەەىراتالرنى ئالەەەدىڭ؟»دە
سورىغانىدى ،بى نىڭ مىللىتىمى دە ئىجتىمائىي پەندە ئوقەۇ  ،شەېئىر ،ھېكەايە يا ىەدىغانالر
كەەز  ،تەبىئىەەي پەنەەدە ئوقۇيەەدىغانالر تولىمەەۇ ئەەا بولغەەانلىقتى پە  -تېخنىكىەەدا ئارقىەەدا
قېلىااتىمى  ،دە بىر ئا قاينا قالدى ۋە« :سە ئز ڭ نېمىشقا شائىرلىقنى ئوقۇ  ،پە -
تېخنىكىنەەى ئوقۇمىەەدىڭ؟» دە تەنە قىلەەدى  .سىااسەەىي كېڭەشەەنىڭ يىغىنىەەدا ،ئۇيغەەەۇر
ياشلىرىنى تەبىئىي پەنەدە ئوقۇشەقا رىغبەتلەنەد رەيلى ،ئۇنەدا بولمىسەا ،پە  -تېخنىكىەدا
تەرەققىي قىاللمايدىكەنمى  ،دە تەكلى بەردى .
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مە ھزددىگە ئالغا بىر ئور  35مىڭ يزئەندى كزپرە پۇل تاپتى مېنىڭ ئولتۇرا
ئەەزيلىرى كەەونىرا كەتكەنىەەدى .دېھقەەانالر پەەۇل تاپسەەىال ئەەاۋۋال ئەەز سەەالىد  .مە تاپقەەا
پۇلۇمغەەا مەھەللىەەدە «راخمەەا مەكتىپەەى»دە بىەەر مەكەەتە سەەېلى بەردىەە  .پەخرىەەي
مۇدىرلىقنى ئزستزمگە ئالدى  .ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىمتىھەا نەتىجىلىرىنەى مېنىەڭ ئالدىمەدى
ئزتكز دىغەا بولەدى .قايسەى ئوقۇغەۇچى ھېسەابتى ياخشەى نەتىەجە ئالغەا بولسەا ئەۇنى
تەقدىرلىدى  ،ئۇقۇتقۇچىسىنىمۇ تەقدىرلىدى  .يې ىمى نىەڭ تولەۇ ئوتتەۇرا مەكتەپەتە جاپاغەا
چىدا  ،تىرىشى ئوقۇيدىغا ئوقۇغۇچىدى بىر نەچچىنى تالال  ،بىرلەشەمە اۋ تىمىە دى
پۇل چىقىرىە  ،ئىچكەى ئەزلكىلەردىكى ئەالىي مەكەتەپلەرگە كانچىلىقتەا ئوقۇشەقا ئەۋەتىە ،
قايتى كەلگەندى كېاى ئز ىمى گە ئىنژېنېر قىلىاالماقچى بولۇۋاتىمە  .ئەلاەتتە ،ئەتىكەى
قۇير قتى بزگزنكى ئزپكە ياخشى .ھا ىر بىر خەن ئىنژېنېر بىلە مەسلىھەتلىشەىااتىمە ،
ئەەۇنى ئەەز ىمى گە تېخنىكەەا يېەەتەكچىلىككە تەكلىە قىلمەەاقچىمە  .دەۋر راۋاجالنماقتەەا .بى ە
ئىەەدىاىمى دىمۇ ئەەز گىرىش ياسىشەەىمى ال ى ە ئىەەكە  .ئەيىبلىرىمى نەەى ،كەمچىلىكلىرىمى ن ەى
يوشەەۇر يزرمەسەەلىكىمى  ،كەمچىلىەەك بولسەەا ،ئەەۇنى ئېتىەەرا قىلىشەەىمى ال ىەە ئىەەكە .
كەمچىلىكنى يوشۇرما  ،ئەمەلىي ھەرىكەت بىەلە تزگىتىشەىمى كېەرە ئىەكە  .چىرايلىە
گەپنىال قىلغا بىلە  ،قۇالققا ياقىدىغا گەپنىال ياقتۇرغا بىلە ئىش تاڭاتمايدىكە ! بەۇ
ئومەەۇمىي رىقەەابەت دەۋرىەەدە ،كەەز ىمى نى ئەەز ۋ جەەۇدىمى دىكى كەمچىلىكلەرنەەى تېپىەە
تز ىتىشكە تىكىشىمى ۆر ر ئىكە .
ئېالۋە :چەمبەرسىما يولنى تاشال  ،ئالغا ئزندەش دېگە ئەنە شۇ.
لېنتەەا :2 -پروفېسسەەورنىڭ ئېالۋىسەەى :بەەۇ ئابد رىشەەىت مەخسەەۇم ،ئەەزر مچى شەەىخابا
مەسچىتىنىڭ ئىمامى .ئۇ ئىككى قېتى ھەرەمگە بارغەا  ،بىەر قېەتى ئەز ى يەالغۇ  ،يەنە بىەر
قېتى خوتۇنى بىلە بارغا  .مۇسۇلمانالر ئۇنى ھاجى دە ئى ەتاليد  .ئۇ پىكىرى ئزتكزر،
سز مە ئادەم.
 بى مۇسۇلمانالردا بەش پەرھى بار :ھەج قىلما  ،ناما ئوقۇما  ،اكەات بەرمە  ،رو اتۇتمەەا  ،ئىمەەا ئېاتمەەا  .سەەەئۇدى تولىمەەۇ يىەەرا بولغاچقەەا ،شەەىنجاڭ مۇسەەۇلمانلىرىنىڭ
مەككىەەەگە ھەج قىلىەەە بېرىشەەەى بەش پەرھى نىەەەڭ ئىچىەەەدە ھەممىەەەدى قىەەەاى ئىەەەدى.
ئەا ادلىقتى ئىلگىەرى تىبەتنىەەڭ ئەالىي رايونىەدى ئزتەەز  ،كەشەمىرگە بېرىە  ،ھىندىسەەتا
ئارقىلى سەەئۇدىغا بارىەدىغانالر بەار ئىەدى .بە ىەلەر پەامىردى ئزتەز ئافغانىسەتا يەاكى
پاكىستا ئارقىلى باراتتى .سەوۋېت ئوتتەۇرا ئاسىااسەى ،قەارا دېڭىە  -فوسەفور ۋە داردانىە
بوغۇ لىرى ئارقىلى بارىدىغانالرمۇ بار ئىدى .شاڭخەيدى پەاراخوت بىەلە بارىەدىغانالرمۇ
قويەەۇ ،
بەەار ئىەەدى .چېكىەەدى ئاشەەقا سەەولچىللى لۇشەەاەنى مەككىنىەەڭ يەەولىنى ئەەز
مۇسەەۇلمانالرنى بىئەەارام قىلەەدى .مەركى ىەەي كومىتېتنىەەڭ  -1ئومەەۇمىي يىغىنىەەدى كېەەاى ،
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مەككىنىڭ يولى ئېچىلدى.
ئىسەالم د نااسەەى بىەەلە بولغەا ئەەاالقە ئز لەەز بىەەر مەۇنچە يىە ئزتكەنەەدى كېەەاى
بېرىە  ،ئەەز كەەز م بىەەلە كەەزرد م .ئەەۇالردا ئەەز گىرىش ناھەەايىتى چەەوڭ ئىەەكە  .مەككىەەگە
بېرىشتى ئىلگىرى خىاالىمدا :پەيغەمبىرىمى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم سەەئۇدىدا تەۋەللەۇد
قىلغەەا  ،مەككىەەدە دى ە ناھەەايىتى چىەەڭ بولسەەا كېەەرە  ،دە ئەەوياليتتى  ،ئاير پىالنەەدى
چزشەەكەندى كېەەاى قارىسەەام ،سەەەئۇدى ئەرەبىسەەتانىنىڭ پۇلەەدا پادىشەەاھنىڭ سەەزرىتى بەەار
ئىەەكە  .بەيتۇلالغەەا يەەېقى قالغانەەدا قارىسەەام ،بە ىەەلەر سەەىنئالغۇدا رەسەەىمگە تەەارتىاېتىپتۇ.
مەككىنىڭ كوچىلىرىدا سەزرەت تەارتىش ماشەىنىلىرنى كزتزر ۋالغەانالر تەوال ئىەكە  .پەقەت
بەيتۇلالغەەا ئېلىەە كىرىشەەكە ر خسەەەت قىلىنمايەەدىكە  .بىەەر نەچەەچە ئەەالىي مەكتەپنەەى
ئېكىسكۇرسىاە قىلەدى  ،شەۇ ئەالىي مەكەتەپلەردە دىنىەي دارىلئولۇمەدى باشەقا ،ماتېماتىكەا،
فى ىكا ،خىمىاە ،تېخنىئولوگىاە فاكۇلتىتلىرى بەار ئىەكە  ،ھەتتەا سەەنئەت فەاكۇلتىتىمۇ بەار
ئىكە  .بۇالر بى نىڭ ئەنئەنىلىرىمى گە ما كەلمەيەدىغا بولغاچقەا ،ھەيرانلىقتەا چزچەز
كەتتى  .شۇنىڭ ئزچز مەككىنىڭ ئىمامىنىڭ ئالدىغا بېرى سورىسام ،ئىمەام« :ئەالال تائەاال
قۇرئەەا كەرىمەەدە <ئەەزگىنىڭالر ،قولغەەا قەلەم ئېلىە ئەەزگىنىڭالر!> دېەەگە  .پەيغەمبىرىمى ە
مۇھەممەد ئەلەيھىسسەاالم ھەدىسەتە< :ئەزگىنىش مۇسەۇلمانالرغا پەرھىە > دېەگە  .نېمىنەى
ئزگىنىش كېرە ؟ ئزگىنىدىغا نەرسىلەر ناھەايىتى كەز  ،ئزگىنىەدىغا نەرسەىلەر ئىچىەدە
پە  -تېخنىكىمۇ بار .مۇسەۇلمانچىلى پە  -تېخنىكىغەا قارشەى ئەمە » دېەدى .مەككىەدە
بە ى ئادەملەر بىلە پاراڭلىشى قالدى  ،ئۇالرنىڭ ئېاتىشىچە ،بۇنىڭدى نەچچە ئو يىە
مەەۇقەددەم ئەەزتكە پادىشەەا ئابەەد لئە ى سەەەئىدى ،ئۇنىڭەەدى كېاىنكەەى پادىشەەا پايسەەال
سەەەەەئۇدىنى پە  -تېخنىكەەەەا جەھەتەەەەتى تەرەققىەەەەي قىلد ر شەەەەتا ئاجايىەەەە چەەەەوڭ رول
ئوينىغانىكە  .ئۇالردا «ۋاقىتنىڭ ئز ى پۇلد ر» دېگە شۇئار يەو ئىەكە  ،لەېكى ۋاقىتنەى
تولىمۇ قەدىرلەيدىكە  ،ئۇالر ھەتتا نامەا ئوقۇشەقا كېتىەدىغا ۋاقىتنىمەۇ قىسەقارتىاېتىپتۇ.
سەەەئۇدىدا نېفىەەت كەەز  ،كىەەرى تاپەەاۋەت كەەز  ،چەت ئەل پەەۇلى كەەز بولغاچقەەا ،نۇرغەەۇ
ياشالرنى ئالدىنقى قاتاردا تەرەققىي تاپقا دۆلەتلەرگە ئەۋەتى مەدەنىاەت ،پە -تېخنىكەا
جەھەتەەتە ئۇقۇتۇپتەەۇ .ئىلگىەەرى نېفىتلىكلەرنەەى پزتەەزنلە چەت ئەل مۇتەخەسسىسەەلىرىگە
باشقۇرتىدىكە  ،ھا ىر ھەممىنى ،ماشىنا -ئزسەكزنىلەرنىمۇ ئەز مۇتەخەسسىسەلىرى بىەلە
باشقۇر دىغا بولۇپتۇ .بىر كزنى بىر بۇرادىرى مېنى ئز خانىسەىغا چايغەا تەكلىە قىلەدى.
يولدا كېتىاېتى  ،كەڭ كەتكە بىر چزلدى ئزتتۇ  .قارىسام ،شەۇ چزلەدە ئاجايىە كاتتەا،
گزمبە شەكىللىك بىر بىنا بار ئىكە  ،كزلىمى ھەياەت ،كزر نزشى تولىمۇ چىرايلىە  ،مە :
«بۇ نېمە ئىمارەت؟» دە سورىاىدى  ،ھەمسەپەرلىرى « :سزنئىي ھەمەرادى قوبەۇل قىلىەش
ئىستانسىسەەەەەى -،دېەەەەەدى ئىنتەەەەەايى پەخىەەەەەرلەنگە تەلەپپەەەەەۇ بىەەەەەلە  -،بەەەەەۇ يەردە
ئىشەەلەيدىغانالرنىڭ ھەممىسەەى بى نىەەڭ سەەەئۇدىنىڭ مۇتەخەسسىسەەلىرى ،بەەۇ يەردە چەت
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ئەللىك يو » ،ئىسالم د نااسى تەرەققىي تېپىپتۇ ،ئالغەا ئىلگىرىلەپتەۇ دە ئەويال قالەدى ،
بەەۇ مېنىەەڭ ھېسسەەىااتى  .ئەلەەاەتتە ،مەككىەەدى قايتىە كەلەەگە يەنە باشەەقا ئادەملەرنىەەڭ
باشقا قاراشلىرىمۇ بولۇشى مۇمكى .
پروفېسسەەەەورنىڭ ئېالۋىسەەەەى :ئىچكەەەەى ئەەەەزلكىلەردى كەلەەەەگە خەن الر،ھەقىقىەەەەي
سوتسىاالى م شىنجاڭدا ئىكە  ،دەيدىكە  .مەككىدى ھەج قىلى قايتى كەلەگە دىنىەي
ئەربابالرنىەەڭ بە ىسەەى بولسەەا ،ھەقىقىەەي ئىسەەالم دىنەەى شەەىنجاڭدا ئىەەكە  ،دەيەەدىكە  .بەەۇ
گەپلەرنىڭ ئۇرانىدى نېمە چىقىد ؟ ئېھتىمال ،ھەر كىمنىڭ چزشەنچىسى ھەر خىە بولسەا
كېەرە ! -ئىسەالم دىنەەى ئىنسەانالرنى بەخەت-سەەائادەتكە ئېرىشتزر شەنى مەقسەەت قىلىەەد ،
پە  -تېخنىكىمۇ ئىنسانالرغا بەخت-سائادەت كەلتزر شنى مەقسەەت قىلىەد  .شەىنجاڭنىڭ
مەدەنىاەت ،پە -تېخنىكا جەھەتتى تەرەققىي قىلىشىغا ئاكتى مەدەت بېرىشىمى كېرە .
قەشقەر ھېاتگا جامەسىنىڭ ئىمامى مە بىلە ئىسىمداش ،ئۇنىڭ ئىسمىمۇ ئابد رىشىت،
دادىسىنىڭ ئىسمى سابىت .ئۇ  -1نزۋەتلىەك خەلە قۇر لتىاىمى نىەڭ ۋەكىلەى-ئەوردوچىنى،
پارسەەەچىنى ،ئەرەبچىنى،چاغىتەەەايچىنى ئوبەەەدا بىلىەەەدىغا ئزلىمەەەا .مەككىەەەدى قايتىەەە
كەلگەنەەەدى كېەەەاى  ،قەشەەەقەردىكى بە ى بەەەا يەكەەەكە تىجەەەارەتچىلەرنى بىرلەشەەەتزر ،
ئىلگىرىكى مەدرىسنىڭ ئورنىغا «تى تېخنىكومى» دە ئزچ قەۋەتلىك بىر بىنا سەالد ردى.
ئۇنىڭ بۇ ئىشەلىرى قەشەقەردىكى ھەرقايسەى سەاھە ئەربابلىرىنىەڭ مەدھىاىسەىگە سەا اۋەر
بولەەدى .ئەەۇ مېنىەەڭ ياخشەەى بەەۇرادىرى  ،بى ە شەەىنجاڭنى پە  -تېخنىكىەەدا راۋاجالند ر شەەقا
ھەسسە قوشۇش ئار سىدىمى .
ئېالۋە :چەمبەرسىما يولنى تاشال  ،ئالغا ئزندەش دېگە ئەنە شۇ.
لېنتا  :1 -پروفېسسەورنىڭ ئېالۋىسەى :بەۇ لېنتىەدا سەز لەۋاتقىنى ھەزرىاەت مەۇھەممەد،
شىنجاڭ ناخشا -ئۇسۇل ئزمىكىنىڭ ئۇسسۇلچىسى ،بۇ ئىلگىەرىلىمە بىەر ئى ىەدا دەسسەە
تۇر شنى خالىمايد  ،غەيرەت بىلە ئالغا ئىنتىلىد .
شىنجاڭ ناخشا -ئۇسسۇل ماكانى ،لېكى كېاىنكەى بىەر قەانچە يىلەدى بۇيەا بى نىەڭ
ناخشا ئۇسسۇلىمى رونەا تاپالمىەدى ،يېڭەى سەەنئەت نومەۇرلىرىنى بارلىققەا كەلتەزرەلمە ،
كونەەا سەەەنئەت نومەەۇرلىرىمى ئەەاممىنى جەلەە قىاللمەەا كېلىااتىەەد  .پارتىاىمى نىەەڭ -31
قۇر لتىاى جەريانىدا تىبەتنىڭ ناخشا -ئۇسسەۇل ئەزمىكى بېاجىڭەدا ئويەۇ قويەۇ ياخشەى
باھەەەا ئەەەاپتۇ ،مىللەتەەەلەر كومىتېتىنىەەەڭ مەەەۇدىرى ئىسەەەمائى ئەمەت  -1نزۋەتلىەەەك خەلەەە
قەەۇر لتىاى ئېچىلىااتقانەەدا ،شەەىنجاڭ ناخشەەا -ئۇسسەەۇل ئەەزمىكى بېاجىڭەەدا ئويەەۇ قويەەۇ
بەرسەەەۇنمىكى دېەەەگە نىەەەاەتكە كەلگەنىەەەكە  ،لەەەېكى سەەەەنئەت نومەەەۇرلىرىنى كەەەزر ،
غەيرىاەەەرە بىەەەر نەرسەەەە بولمىغاچقەەەا ،ئەەەۇ پىكرىەەەدى كېچىپتەەەۇ .بەەەۇ ئەھەەەاالالر بىەەە دە
كەسىپداشەەالرنى تولىمەەۇ بىئەەارام قىلماقتەەا .يېقىنەەدا ئەنەەاەر تەەوختى «شەەىنجاڭ گې ىتەەى» دە
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ماقالە ئېال قىلىە  ،شەىنجاڭنىڭ ئۇسسەۇل سەەنئىتىنى كونەا ئى ىەدا توختىتىە قويمەايلى،
راۋاجالند رايلى ،يېڭىلى يارىتايلى ،دېگە تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويدى .دېمە  ،بى نىڭ
كەەزڭلىمى دىكى گەپنەەى قىلەەدى .بىەەر نەچەەچە يىلەەدى بۇيەەا باشەەقا ئەللەرنىەەڭ سەەىنئالغۇغا
ئېلىنغەەا بىەەر مەەۇنچە ئۇسسەەۇللىرىنى كەەزرد م .ئەەۇالر تەرەققىەەي قىلەەد ر پتۇ ،امەەانىاى
ئۇسسەۇلالرنى ئز لەشەتزر پتۇ ،ھىنەدىالر ئز لىرىنىەڭ مىللىەي ئۇسسەۇللىرىنى دىسەكو بىەلە
بىرلەشەەتزر  ،پزتەەزنلە ھىندىالشەەتۇر لغا دىسەەكونى ئىجەەاد قىلىپتەەۇ .كىشەەىنى ئاجايىە
مەھلىاا قىلىدىكە ! بىە امەانىاى ئۇسسەۇلدى ئەز ىمى گە كېرەكلىەك نەرسەىلەرنى قوبەۇل
قىلسا نېمىشقا بولمايدىكە ؟
باھار كەلكەزنى مەۋج ئۇر شەقا باشەلىدى .قىە ى دىلنەار ئابەد لال مەركى ىەي مىللەتەلەر
شزيزئەنىنىڭ سەنئەت فەاكۇلتېتىنى پزتتەزرگە  ،ئۇنىەڭ ئوقۇغىنىمەۇ ئۇسسەۇل .ئەۇ-3500 ،
يىلى يىپە يولى ئۇسسۇل كېچىلىكىگە تەكلى قىلىنى  ،ياپونىاىگە بارغەا  .شەۇ ئۇسسەۇل
كەەېچىلىكىگە سەەاھىبخاندى باشقا،سەەوۋېت ئىتتىپاقىنىەەڭ ،تزركىاىنىەەڭ ئۇسسەەۇلچىلىرىمۇ
قاتناشەەەقانىكە  .قىەەە ى ئۇسسەەەۇلدا ئالقىشەەەقا سەەەا اۋەر بوپتەەەۇ ،ياپونىاىنىەەەڭ ئۇسسەەەۇل
مۇتەخەسسىسەەەەلىرى قى ىمغەەەەا :سەەەەىلەر ئۇيغەەەەۇرالر تولىمەەەەۇ گەەەەز ەل كېلىدىكەنسەەەەىلەر،
ئۇسسۇلىڭالرمۇ ناھايىتى چىرايلى ئىكە  ،لېكى يېڭەى مە مەۇ كەم ئىەكە  ،دەپتەۇ .چەت
ئەللەرنىڭ ئۇسسۇل سەھنىلىرى دىلنارنىەڭ كەز ىنى ئېچىپتەۇ ،يەاپو دوسەتالرنىڭ باھاسەى
ئۇنىڭغەەا يەەاراپتۇ ،ئەەۇ ھەر ھالەەدا تېخەەى يەەاش ،ئۇيغەەۇر مىللىتىنىەەڭ ئۇسسەەۇلى ھەققىەەدە
بىلىدىغانلىرى ئا  ،ئەنئەنىنى ئوبدا بىلمىسە ،يېڭىلى يارىتىشمۇ مەۇمكى ئەمە  ،لەېكى
ئۇ ،د ناادىكى بارلى مىللەتلەردى ئزگىنىش ال ىملىقىنى چزشىنىد  ،ئۇ ياپونىاىدە سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ۋەكىللەر ئزمىكىدى ئزبېكچە ئۇسسۇل ئزگىنىپتەۇ ،ياپونالرنىەڭ ،تزركلەرنىەڭ
ئۇسسەەەۇللىرىنىمۇ ئزگىنىپتەەەۇ ،كېەەەاى كاناداغەەەا بارغانەەەدا تەەەا  -تەەەا ئۇسسەەەۇلىنى ،جەەەار
ئۇسسۇلىنى ،امانىاى دىسەكونى ئزگىنىااپتەۇ .نۇرغەۇ يېڭەى نەرسەىلەرنى ئز لەشەتزر ۋاپتۇ.
شىنجاڭغا قايتىە كەلگەنەدى كېەاى  ،دوكەالت بېەرىش يز ىسەىدى بىەر قېەتى كونسەېرت
قويۇ بېرە  ،چەت ئەلدى ئزگىنى كەلگە نەرسىلىرىمنى ئوينا بېەرە  ،شەىنجاڭدىكى
كەسىپداشلىرىمنىڭ يېڭىلى يارىتىشەىغا ئەا بولسەىمۇ ئىلھەام بولەۇ قالسەۇ  ،دە قايتەا-
قايتەەەا تەلە قىلسەەەا ،مەسەەەئۇل ئەەەور نالر ر خسەەەەت قىلمىەەەدى ،دىلنەەەار ئىەەەالج قىاللمەەەا ،
قەمبەرخانىمنىڭ ئالدىغا باردى ،ئۇ ئاپتونوم رايونلۇ ئۇسسۇلچىالر جەمئىاىتىنىڭ رەئىسەى.
ئۇ ،دىلنارنىڭ ئۇسسۇللىرىنى كزر ناھايىتى ھاياجەانلىنىپتۇ ،قى ىمنەى قۇچەاقال تەۇر :
«ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ ھاياتى سىلەر بىر ئەۋالدقا قاراشلى !» دەپتۇ.
پروفېسسەەورنىڭ ئېالۋىسەەى :قەمبەرخانىمنىەەڭ ئاتەەا -ئانىسەەى خېلەەى بەەۇر نال سەەوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىااسىغا بېرى شۇ يەردە تۇر قالغەا  ،قەمبەرخەانى  31يېشەىدا
تاشكەنتتە ئۇسسۇل مەكتىپىگە كىرى ئوقۇغا  ،كېاى «قى ىە بەايرا » ناخشەا -ئۇسسەۇل
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ئزمىكىگە كىرى ئۇسسۇل ئزگەنگە  ،يەنە بىر نەچەچە يىە ئزتكەنەدى كېەاى  ،موسەكااغا
بىلى ئاشۇر شقا ئەۋەتىلگە  ،ئۇ بالتنىمۇ ئزگەنگە  .سەوۋېت ئىتتىپەاقى بالەت ئۇسسەۇلىدا
د نااغا مەشەھۇر .قەمبەرخەانى ئۇالنوۋانىەڭ بالەت ئۇسسەۇلىنى بىەر قەانچە قېەتى كەزرگە ،
موسكاا سەھنىلىرىدە ياۋروپانىڭ ئېسى ناخشەا -ئۇسسەۇل نومۇرلىرىنىمەۇ كەزرگە  ،ئۇنىەڭ
نە ەر دائىرىسى كەڭ -3542 .يىلى شىنجاڭغا قايتى كەلگەندى كېاى  ،ئز مەشغۇالتىنى
ئۇيغۇرچە ئۇسسۇلنى ئزگىنىشتى باشال  ،بارا-بارا ئۇيغەۇرچە ئۇسسەۇلنى راۋاجالنەد رغا .
ئۇ ،ئۇسسۇلنى خۇددى ھاۋادا بۇلۇت ئز گەندە  ،دەريادا سۇ ئاققانەدە  ،تەبىئىەي ،ئەركىە
ئوينايد  ،ئوينىغا ئۇسسەۇللىرىدى خەۇددى شەائىرنىڭ شەېئىرىدە چوڭقەۇر مەنە چىقىە
تۇرىەەەد  .ئەەەۇ باشەەەقىالرنىڭكىنى كەڭ قوبەەەۇل قىلغەەەانلىقى ئزچەەەز يزكسەەەە دەرىجىەەەگە
يەتكەەز ەلىگە  .ئەەۇ ،ياشەەالرنىڭ ئز ىنىەەڭ ئۇسسەەۇل سەەەنئىتى ئى ىنەەى بېسەەى ماڭغەەانلىقىنى
كزرسە ئىنتايى خۇشال بولىد .
 قەمبەرخانى مېنىڭ قى ىمنىڭ دوكالت يز ىسىدى ئويۇ قويۇ بېرىشەىنى ناھەايىتىقى غى قولال  ،ئۇسسۇلچىالر جەمئىاىتىنىڭ باش كەاتىپىنى ئاالقىەدار ئور نالرغەا ئەۋەتىە
سز لىشەەىپتۇ .بىەەر قېتىمەەدا ھەل بولمەەاپتۇ ،يەنە بىەەر قېەەتى سز لەشسەەىمۇ ھەل بولمەەاپتۇ.
قەمبەرخەەانى چىقىمنەەى ئۇسسەەۇلچىالر جەمئىاىتەەى چىقارسەەۇ دېسەەىمۇ بولمەەاپتۇ .ئاخىرىەەدا
ھېلىقى ئور ننىڭ ئادىمى« :دىلنار بى نىڭ قول ئاستىمى دىكى ئەادەم تۇرسەا ،سەىلەر بىە دى
بىسەەورا شەەۇنچە چەەات كېرىااالمسەەىلەر؟» دەپتەەۇ .ئۇالرنىەەڭ ئويەەۇ قويد رماسەەلىقىدىكى
سەۋەب مەركە نىڭ يەككە ئادەملەر ئز ئالدىغا ئويۇ قويسا بولمايەد  ،دېەگە ھەزججىتى
بولغانلىقتىنمىش ،شەۇنىڭ ئزچەز بىەر نەچەچە يىە بىكەار كەتتەى« .بىەر تەزمە يىە بە
ئەەۇ ا  ،چىەەڭ تۇتەەۇ ھەەا ىرقى پەيتنەەى تۇتقۇلەەۇ » دېەەگە گە بەەار .بەەۇ تولىمەەۇ چىرايلىە
گە ،لەەېكى ۋاقىتنەەى ھەقىقىەەي قەدەئىرلەيەەدىغا كى ە بەەار؟ بەەۇ يى ە ھزددىگەرلىەەك يولغەەا
قويۇلدى .مە بۇندا تز لمە ئىسالھاتىنى ئىككى قولال ھىمايە قىلدى  .ناخشا ئۇسسەۇل
ئزمىكىنىەەڭ بىەەر مۇئەەاۋى باشەەلىقى ماڭەەا مەدەت بەردى ،بىەەر ئەترەتنەەى ھەەزددىگە ئالەەدى .
بى نىڭ پۇت -قولىمى نى چزشە قويۇدىغا نەرسىلەر قالمىدى .قى ىمنەى بىەر نەچەچە يىە
ئارماندا قالد رغا بىر كىشىلىك ناخشا -ئۇسسەۇل كېچىلىكەى ئزتكز شەكە بەل باغلىەدى .
مېنىڭ  25نەچەچە يىللىە ھايەاتى سەەھنىدە ئەزتتى ،ئۇيغەۇر ئۇسسەۇلىنى راۋاجالنەد ر ش
جەھەتەەتە ئاالھىەەدە تەەزھپە يارىتالمىەەدى  ،ياشەەالرنىڭ بزسەەز چىقىشەەىنى ئەەار قىلىەەمە .
قى ىمنىڭ كامالەتكە يېتىشى ئزچز شوتا بولۇ بەرمەكچىمە  ،ئۇ مېنىڭ يەلكەمنى ۋاخىنا
قىلى دەسسە  ،باتۇرلۇ بىلە ئى دىنى ئىلگىرىلىسەۇ .ئويەۇننى «ئىتتىپەا » تىااتىرىەدا
قويماقچى بولد  ،ھەر كەزنى كەچ سەائەت  4تىە  35غىەچە قى ىمنىەڭ رېپېتىتسىاىسەىگە
يېتەكچىلىك قىلىش ،سا چىالرنى تەكلى قىلىش ،سەەھنە كىاىمەى ۋە باشەقا ال ىملىقالرنەى
تەياارالش ئىشلىرى بىەلە مەشەغۇل بولەد م .قىسقىسەى ،ئۇششەا  -چزششەە ئىشەالرنىڭ
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ھەممىسىگە ئز م چاپتى  ،بىر نەچچە كزنگىچە ئزيەدە قەارام كزر نمىەدى ،ئەزيگە ھېرىە -
ئېچى يېرى كېچىلەردە قايتتى .
پروفېسسورنىڭ ئېالۋىسى :ھزرىاەت مۇھەممەتنىڭ يولدىشى مۇ ىكانت ئىدى ،ئالدىنقى
يىلەەى ۋاپەەات بولەەدى ،ھزرىاەتنىەەڭ ئزيىەەدە پەەارالى بولەەۇ قالغەەا بىەەر ئىنىسەەى ،ئوتتەەۇرا
مەكتەپەەەتە ئوقۇيەەەدىغا بىەەەر ئوغلىمەەەۇ بەەەار .ئەەەۇ مىللىتىمى نىەەەڭ ئۇسسەەەۇل سەەەەنئىتىنى
راۋاجالند ر ش يولىدا چاپماقتا ،ئزندىمەكتە ،پىداكارلى كزرسەتمەكتە .بۇ ئاسا گەپمۇ؟!
ئويۇ رەسەمىي قويۇلىەدىغا بولەدى ،بىە ئانەا -بەاال ئىككىمىە ناھەايىتى جىددىالەشەتۇ ،
شەەۇنچە كەەز داڭلىەە سەەەنئەتچىلىرى بەەار ناخشەەا -ئۇسسەەۇل ئەەزمىكى ئەەاممىنى جەلەە
قىاللمايااتسا ،يالغۇ بىر كىشىلىك ئۇسسەۇل بىەلە جەلە قىلغىلەى بوالرمەۇ؟ بىە مە مەۇ
جەھەتتىمۇ ،شەكى جەھەتتىمۇ يېڭىالشقا تىرىشەتۇ  .ئەلەاەتتە ،يېڭىەدى ئىجەاد قىلەد
دە ئېاتالمايمى  .مە سەنئەت كېچىلىكىنىڭ سەنئەت يېتەكچىلىكىنى ئزستزمگە ئالەدى ،
قى ىمغا ياردەمچى رولغىمۇ چىقى بەردى  ،قىە ى سەەككى نومەۇر ئۇسسەۇل ئوينىەدى ،مەودا
ناخشىالرنىمۇ چېتى ئوقۇدى .ئەاخىرى قانەدا بولەدى دېمەمسەى ؟ كزتزلمىگەنەدە نەتىەجە
كېلى چىقتى كۇلۇب تاماشىچىالر بىلە لى تولدى ،بىر يزئەنلىك بېلەت بىرىنچى كەزنىال
قاراڭغۇ با اردا  1.05يزئە  ،ئىككىنچى كزنىمۇ  1.05يزئە بوپتۇ .ئىككىنچى كەزنى ئويەۇ
قويۇلۇۋاتقانەەەدا ئۇشەەەتۇمتۇتال تەەەو توختەەەا قالەەەدى ،سەەەەھنىنىمۇ ،پزتەەەز كۇلۇبنىمەەەۇ
قەەەەاراڭغۇچىلى قاپلىەەەەدى .لەەەەېكى تاماشەەەەىچىالر تىپتىەەەەن ئولتەەەەۇردى ،ئىلگىرىكىەەەەدە
ئىسەەەەەقىرىتىدىغا  ،ۋارقىرايەەەەەدىغا ئەھەەەەەاالالر بولمىەەەەەدى .بىەەەەە سەەەەەەھنىدە تەەەەەۇر
تەسىرلەنگەنلىكىمى دى يىغلىاەتتۇ .
سەنئەت كېچىلىكىدە بى نى چوڭقۇر ئويالند ر دىغا بىر ھادىسەە پەيەدا بولەدى :مەودا
ناخشىالرنىڭ ئاخىرىدا «شىنتاەناز» دېگە ناخشا ئوقۇلدى ،ئەۇ خەن الرنىەڭ كونەا خەلە
قوشىقى ئىدى ،خەن ياشلىرى توال ئاڭال ېرىككەنىەدى .كېەاى ئىسەالھات قىلىنغانەدى
كېەەاى يەنە شەەۇ «شەەىنتاەناز» بولسەەىمۇ ،لەەېكى يېڭەەى پەدە بىەەلە يېڭەەى ھېسسەەىاات
ئىپەەادىلەنگەچكە خەن الرغەەا ياقىەەدىغا بەەوپتىكە  ،ئۇيغەەۇر ياشەەلىرىمۇ ئەەۇنى ناھەەايىتى
ياقتۇردى .قى ى شۇ ناخشىنى ئوقۇغاندا پزتەز كۇلەۇب دەۋرە كەتتەى .ئوقەۇ بولغانەدى
كېاى چاۋا ئز نغىچە توختىمىدى .مۇشۇ ئەھاالەدى قارىغانەدا ،مەيلەى ناخشەا بولەد ،
مەيلى ئۇسسۇلدا بولسۇ  ،يېڭى دەۋردىكى خەل ئاممىسەىنىڭ ھەې  -تۇيغەۇلىرىنى ئەكە
ئەتتەەەزر ش ۆر ر ئىەەەكە  ،ناخشەەەا -ئۇسسەەەۇلنىڭ ئىسەەەتىقبالى ئاممىنىەەەڭ يېڭەەەى ھەەەې -
تۇيغەەەەۇلىرىنى يېڭىلىەەەە يەەەەارىتىش روھىمىەەەە بىەەەەلە ئەكەەەە ئەتتەەەەزر بېەەەەرىش-
بېرەلمەسلىكىمى گە باغلى ئىكە .
شۇ سەنئەت كېچىلىكىگە قەمبەرخانىممۇ كالدى .ئۇ سەاالمەتلىكى ياخشەى بولمىغاچقەا
بالنىتسىدا يېتى  ،ئەمدىال چىققەانىكە  ،ئويەۇ تامامالنغانەدا سەەھنىگە چىقىە  ،قى ىمنەى
~ ~ 44

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قۇچاقال  ،ھاياجا ئىچىدە كز لىرىگە ياش ئالەدى ،بىە ئانەا -بەاال ئىككىمى مەۇ ھاياجەا
بىلە يىغلىاەتتۇ  .قەمبەرخانى « :ئوبدا يېڭىلىە يەارىتىڭالر ،ئۇيغەۇر ئۇسسەۇلىنى يېڭەى
سەۋىاىگە كزتزر ڭالر!» دېدى.
ئېالۋە :ھالقىسىما يولنى تاشال ئالغا ئزندەش دېگە ئەنە شۇ.
لېنتەەا  :4 -پروفېسسەەورنىڭ ئېالۋىسەەى :بەەۇ مەھەمەەمەت بەەاغراش ،يېقىنقەەى بىەەر نەچەەچە
يىلدى بۇيا باش كزتزر ۋاتقا يەاش يەا غۇچى ،ئۇنىەڭ تۇرمەۇش ،سەەنئەت جەھەتتىكەى
نە ەر دائىرىسى خېلى كەڭ .بۇنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى مۇندا  -3502 :يىلى تۇغۇلغەا ،
قارا شەھەرلىك ،مۇسەۇلما  ...سەەككى يىللىە ئارتىسەلى  ،ئەالتە يىە شەوپۇرلۇ قىلغەا ،
تىبەتكە ماشىنا ھەيدە بارغا  ...مەمىكەتلىەك ۋە ئەاپتونوم رايونلەۇ گې ىەت -ژ رنەالالردا
ئىلگىەەرى -كېەەاى بولەەۇ  45پەەارچىگە يەەېقى ھېكەەايە ،پوۋېسەەت ،نەسەەىر ۋە ئەدەبىەەي
خەۋەرلىرى ئېال قىلىنغا  ...ھا ىر جۇڭگو يا غۇچىالر جەمئىاىتىنىڭ ئە اسى ،جۇڭگەو ئەا
سانلى مىللەت يا غۇچىلىرى ئىلمىي جەمئىاىتىنىڭ ھەيئەت ئە اسى.
 -مە يې ىشقا يېڭى كىرىشكەندە ،ئەز مىللىتىمىە ئىچىەدىكى ياخشەى ئەادەم ،ياخشەى
ئىشالرنىال تەساىرلە يا اتتى  ،يا غانلىرى ئاسانال مەتبۇئاتقەا چىقەاتتى .ئز ممەۇ ناھەايىتى
كېرىلى يزرەتتى  ،كېاى ئىچكى ئزلكىلەرگە بارغەا چاغلىرىمەدا بە ى خەنە يەا غۇچىالر
بىلە تونۇشتۇم ،ئۇالرنىڭ ئېستېتىكا جەھەتتىكى ئار لىرىنى ئەز منىڭكىگە سېلىشەتۇر
بەەاقتى  .بى نىەەڭ ئىنسەەانىي ھاياتقەەا ۋە جەمئىەەاەتكە بولغەەا نە ەرىمىەە تەەېخىچە يەەز ەكى
قاتالمدىال توختا قېلىقلى بولەۇ  ،ئادەملەرنىەڭ ئىچكەى د نااسەىغا چوڭقەۇرال كىرىە ،
ئادەملەرنىەڭ روھىنەەى ئانەەالى قىاللمەايااتىمى  .يەەا غۇچى بەدىئىەەي ئەوبرا نى ئۇپەەا -ئەڭلىەەك
سزرتز پەردا الش يەولى بىەلە ئەمە  ،تۇرمۇشەتى چەككىەلە ئالغەا جەۋھەر بىەلە
يارىتىەەد « .تەەزت كىشەەىلىك گەەۇر » تەرغى ە قىلغەەا ئالەەدامچىلى ئەدەبىاەەاتى ئەەادەمنى
سەگەكلەشەەتزر دىغا دورا ئەمە  ،بەلكەەى مەسەەت -بىھەەۇش قىلىەەدىغا دورا .مە ئەەز
مىلىتىمگە قەلىمى بىلە بىھۇشلۇ دورىسىنى بەرمەيمە .
مېنىەەەەڭ چزشەەەەەنچەم گې ىەەەەت مەەەەۇخبىرى سەۋىاىسەەەەىدى يەەەەا غۇچى سەۋىاىسەەەەىگە
كزتزر لگندە ،ئز مگە ،باشقىالرغا ،مىللىتىمگە نىسبەتە يېڭەى قەاراش پەيەدا بولەدى ،بىە
ئۇيغۇرالرنىڭ نۇرغۇ ئېسى  ،چىرايلى نەسىلىرىمى بار ئىكە  ،قەاال نەرسەىلىرىمى مۇ بەار
ئىكە  ،ئەگەر ئۇالرغا توغرا قارىمىسەا  ،قەاال نەرسەىلىرىمى يەز بولەۇ  ،ئالغەا چامەداش
قەدىمىمىە گە پۇتلىكاشەاڭ بولىەدىكە  .خەنە يا غۇچىالرنىەڭ ئىچىەدىمۇ بىھەۇش دورىسەى
بېرىەەدىغانالر بەەار ئىكەنەەد  ،لەەېكى ئەەۇالر بارغانسەەېرى ئەەا ىاىاېتىپتۇ .تولىسەەى خەنەە
مىللىتىنىەەڭ مەنىەەاى ئىللەتلىرىنەەى رەھىمسەەى لىك بىەەلە پەەاش قىالاليەەدىغا  .ئۇالرنىەەڭ
ئەسەەرلىرىنى ئوقۇسەەىڭى خەۇددى يا غۇچىنىەەڭ قولىەەدا ئوپېراتسەىاە قەەايچىلىرى شەەىرىلدا
كېسەەىااتقا بىەەر ئەەاۋا نى ئاڭلىغانەەدە بولىسەەى  ،بەدىنىڭىە گە تىتەەرە ئولىشەەىد  ،تېنىڭىە
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جۇغۇلدايد  ،ئوقۇ بولغاندى كېاى ھەتتەا سەوغۇ تەرگە چزمزلىسەى  ،بى نىەڭ ئەدەبىەي
ئىجادىاەتلىرىمى دە ئۇنەدا ئەسەەرلەر ناھەايىتى ئەا  .ھەر قانەدا مىلەلەت مۇنەدا ئىككەى
خى شەارائىتتا ئەز پەۇتىنى ئەز ى چزشەە قويىەد بىەرى ،ياخشەى -يامەاننى ،چىرايلىە -
سەتنى ئايرىما  ،ئز ىنىڭ مىللىي نەرسىسىال بولسەا چىرايلىە دە بېە ەش بىلەنەال بولسەا،
باشقىالرنىڭ ئا غىنە پىكرىگىمۇ قەۇال سالمىسەا ،ئاسسىمىلااتسەىاە بولەۇ كېتەرمىە مىكى
دە ئەندىشە قىلى  ،باشقا مىللەتلەرنىڭ ئوبدا نەرسىلىرىنى قوبۇل قىلمىسا يەنە بىەرى،
ئز مىللىتىنىڭ بىر نېمىلىرىنى ادىەال ئېتىەرا قىلمەا  ،ھەممىەدە باشەقىالرنى دورىسەا .بىە
ئۇيغۇرالردا بۇ ھادىسىلەرنىڭ ھەر ئىككىسەى بەار ،بولۇپمەۇ ئالدىنقىسەى تولىمەۇ گەۋدىلىەك.
مە بەەۇ پاكىتالرغەەا كەەز يۇمۇدىغەەا بولسەەام ،يەەۇقىرى ئەەابرويلۇ پېشەەقەدەم يەەا غۇچىالر،
پېشقەدەم شائىرالر ئاممىنىڭ چىشەىغا تېگىشەكە جەزرئەت قىاللمىغەا يەردە ،مەنەدە ئەا
سەەەويمىالرغا كىەەە قويۇپتەەەۇ ،ھەر مۇقامەەەدا يەەەورغىال يزرسەەەەم ،ئەەەز منى ئەەەز م جاپاغەەەا
قالد رماسەەەمەنمۇ ،دە ئويلىنىەەە ئولتۇرسەەەام ،يا غۇچىغەەەا خەەەا ۋىجەەەدانىمنى يوقاتقەەەا
بولىمە  ،بىر خەن يا غۇچى ماڭا :مە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گزللىنىشىنى ئزمىەد قىلىەمە ،
بەەۇ مىللەتنىەەڭ تەەوپچىالر قاتارىەەدى چىقىرىەە تاشلىنىشەەىنى خالىمەەايمە  ،دە ياخشەەى
ئېاتقەەا  .مە ئەەز مىللىەەتىمگە نىسەەبەتە شەەۇندا پو ىتسەەىاىدە بەەولىمە  .شەەۇندا ! ئەەز
يولۇمەەەدا مەەەاڭىمە  ،قولۇمغەەەا قەلەمنەەەى ئېلىەەە قەەەاال نەرسەەەىلەر بىەەەلە تۇتۇشەەەىمە .
بېرىمە .
مىللىتىمى نىڭ ئەدەبىاات ېمىنىغا يېڭى قا يەتكز
ئىجتىمائىي ئادەت كزچى كزچلز بولىدىكە  .مە ئەنە شەۇندا نىشەانغا قەارا يەول
ئالغىنىمدا ،ئالدى بىلە بە ى ياشانغانرا ئادەملەر تاپا-تەنە قىلەدى ،مېنەى تەنقىدلىەدى،
ئەيىبلىەەەدى ،مېنىەەەڭ «مە ئەەەزلگە ئادەمنىەەەڭ قارىچۇقىەەەدا قېتىەەە قالغەەەا سەەەزرەت»
سەرلەۋھىلىك پوۋېسەتى «جۇڭگەو غەربىەي دىاەار ئەدەبىاەاتى» نەاملى خەنە چە ژ رنالەدا
ئەەېال قىلىنغانەەدى كېەەاى  ،ئۇيغۇرالرنىەەڭ سەەەت يەرلىرىنەەى خەن الرغەەا كەەزرگە مە قىلىە
بېرىپتۇ ،دېگەنلەرمۇ بولدى .قەاراڭ ،بەۇ گەپنىەڭ چوڭلەۇقىنى! ئەادەم ئىجتىمائىالىققەا ئىەگە
مەخلۇ  ،ئادەملەر دېڭى ىدا تۇر قلۇقمۇ يىتى قېلىش تولىمۇ ئا ابلى ئىكە .
ئەەېالۋە :د شەەمەننىڭ قىلى ە  ،مىلتىقىەەدى بولغەەا جەەاراھەت شەەەرەپلىك بولىەەد  ،قەەا
ئوقتە ئېتىلى چىقى تۇرسىمۇ ،كەزكرەكنى كېرىە  ،چىداشەلى بىەلە تەۇرغىلى بولىەد .
ئز ئادەملىرىنىڭ سوغۇ  ،پە نە ەر بىلە  ،مەسخىرە بىلە قىلغەا ئاسەتا خاراكتېرلىەك
ئا ارلىرى يزرىكىڭنى چانا  ،تىلىااتقاندە ئا اباليدىكە !
 ئىچى پۇشتى ،تېڭىرقىدى  ،گاڭگىرىدى  ،ۋە ىاەت ئەز م كېتىااتقەا يەول توغرىسەىدايېڭىباشەەەتى ئويلىنىشەەەقا مەجبەەەۇر قىلەەەدى .خەنەەە يەەەا غۇچىالر خەن الرنىەەەڭ مەنىەەەاى
ئەخلەتلىرىنى سەزپزر چىقارغەانىكە  ،بەۇ ئۇالرنىەڭ كىمەگە كەزرگە مە قىلىە بەرگىنەى؟
كەەزرگە مە قىلى ە كىشەەىلەرنى ئويغاتسەەا ،بۇنىەەڭ نەەېمە يەەامىنى بەەار؟ تې ىنەەى باسسەەا مې ە ى
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چىقىەەد  .مە قەلىمىمنەەى تەەارلى پسىخىكىسەەىغا سەەانجىغا ئىكەنەەمە  ،مىللىەەي تەەارلى
پسىخىكىسى قەول ياند رمىسەا ،ئزتكىەدە سەانچىمىغانلىقى بولىەد  .ئزتكەزدە سانجىلسەا
قول ياند ر شى مۇقەررەر .لۇشزننىمۇ خەن الرنىەڭ كونىلىە تەرەپەدارلىرى «خەائى » دە
تىللىمىغەانمۇ؟! مىللىەتى ئالدىەدا جاۋابكەار بولەەۇش ئزچەز ئەز يولۇمەدا قەتئىەي مېڭىشەەى
كېرە  ،دە ئز  -ئز منى رىغبەتلەنەد رد م .يەا غۇچىالر جەمئىاىتىنىەڭ مۇئەاۋى رەئىسەى
ئابەەد كېرى خوجىەەدى مىننەتەەدارمە  .ئەەۇ ئز ىنىەەڭ پېشەەقەدەملىكى بىەەلە مېنەەى تولەەۇ
چزشەنگە تەلەپپەۇ دا ماڭەا غەيەرەت بەرگە  ،مېنەى قوللىغانىەدى .ئابەد كېرى خوجىنىەڭ
ۋاپات بولغەانلىقىنى ئەاڭال  ،نېمىشەقا ياخشەى ئەادەملەر بالەد ر ئزلەز كېتىدىغانەد  ،دە
ئىنتەەەايى بىئەەەارام بولەەەد م .شەەەىنجاڭ داشەەەزدىكى ئابد شەەەزكزر مۇھەممەتئىمىنەەەدىنمۇ
مىننەتدارمە  ،ئۇ ماڭا نە ەرىاە جەھەتتى يول كزرسەتتى ،شۇنىڭ بىەلە ئىەرادەم تېخىمەۇ
مۇستەھكەملەندى.
ئېالۋە :ئۇيغۇرالرنىڭ كالسسىك ئەدەبىااتىمۇ بېكىك ئەدەبىاات ئەمە  .ئۇيغۇرالرنىەڭ
نۇرغۇ ئەسەرلىرىدە جۇڭگو شاھ ادىلىرى ،يۇنانالرنىڭ سۇلتانى ،ئىسكەندەر لقەرنەيىە ،
ئەرمەنلەرنىڭ شېرىنى ،ئەرەبلەرنىڭ ھار رەشىدى ،ئىرا باتۇرى ر ستەم تەساىرلەنگە .
كالسسىك ئەدەبىاات ئېچىاېتىش يولىدا ماڭغا ئىكەنۇ ،ئەجەبا ئەمدىلىكتە بى ئەز ىمى نى
بېكىك ھالەتكە چزشزر قويۇشىمى كېرەكمىكە ؟
 تارى ھاما ئالغا باسىد  ،مىللەتمەۇ ھامەا ئالغەا چامدايەد  .يېقىنقەى بىەر يىلەدىبۇيەەا ۋا ىاەتەەتە ناھەەايىتى ور ئز گەەزر ش تۇغۇلماقتەەا ،يەەز ەكى ھادىسەەىلەرگە مەدھىەەاە
ئوقۇيدىغا ئەسەرلەرنى ئوقۇشقا كىتابخا چىقمايەدىغا بولەۇ قالەدى ،كىتابخەانالر ئەز
مىللىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ،تېخىمۇ كز تەرەپتى چزشىنىشنى ئار قىلماقتەا ،ئەۇالر قەاال
نەرسىلەردى قورقمايد  ،ئز لىرىنىەڭ قەاال نەرسەىلەرنى پەا  -پەاكى يوقىتااليەدىغانلىقىغا
ئىشەەەىنىد  ،بىەەەر مەەەۇنچە ياشەەەالر شەەەىنجاڭ ئەدەبىااتىنىەەەڭ ھەەەا ىرقى ھالىتىەەەدى نەەەارا ى
ئىكەنلىكىنەەەەى بىلەەەەد ر مېنەەەەى :بەەەەاغراش ،ئەەەەز يولەەەەۇڭ بەەەەويىچە مېڭىەەەەاەر ،دە
رىغبەتلەند رمەكتە.
ئېالۋە :تارى مۇندا بىر قانۇنىاەتنى ،يە قېرىالر ياشالرنى ئەمە  ،ياشالر قېرىالرنەى
تەربىاىلەيەەدىا بىەەر قەەانۇنىاەتنى ئىسەەپاتال تۇر پتەەۇ .قېرىالرنىەەڭ ئاغ ىەەدى ئزتمەەزش
تارىخنىال ئاڭالش مۇمكى  ،ياشالرنىڭ ئاغ ىغا قارىساڭ ،ئەتىكى تارىخقا نە ەر ساالاليسە .
 يېقىنەەدى بۇيەەا شەەىنجاڭدىكى ھەر مىلەەلەت سەەەنئەتچىلىرى ساھەسەەىدە ياخشەەىۋە ىاەت پەيدا بولماقتا .سەنئەت ساھەسىدىكىلەر بېكىك ھەالەتتى ئېچىەاېتىش تەرىەپىگە
قەەارا يەەول ئالماقتەەا ،ئەەاپتونوم رايونلەەۇ ئەدەبىاەەات -سەەەنئەتچىلەر بىرلەشمىسەەى پەەارتىاە
گور پپىسىنىڭ مۇئاۋى شزجىسى ئەنە شۇندا ئەدەبىااتتىكى ئېچىاېتىش تەرەپدارلىرىنىڭ
بىەەرى ،ئەەۇ بى ە دە يەەاش ،ئوتتەەۇرا يەەاش يەەا غۇچىالرنى قوللىماقتەەا ،ھەقنەەى ،ياخشەەىلىقنى،
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گەەەز ەللىكنى تولەەەۇ تاشەەەقا قى غىنلىەەە بىەەەلە ئىپەەەادىلەش سەەەاختىلى  ،يامەەەانلى ۋە
قەبىھلىكنى رەھىمسى د مباالش -بۇ مېنىڭ تىرىشىش نىشانەم.
ئېالۋە :ئۇ بېكىك چەمبەردى چىقى  ،ئالغا بېسىشقا ئزندىمەكتە.
پروفېسسور ئزنئالغۇنى يىغىشتۇر قويەۇ « :يەنە ئەو نەچەچە كىشەىنىڭ سەز ى بەار
ئىدى ،بولدى قىال ، -دېدى. -ئۇالرنىڭ كەسپى ،جەمئىاەتتىكى ئورنى ئوخشەاش ئەمە ،
مەلۇمەەەاتىمۇ ئوخشەەەاش ئەمە ، -دېەەەدى پروفېسسەەەور سەەەز ىنى داۋامالشەەەتۇر ، -لەەەېكى
ئوخشىشىدىغا ئورتا ساداسى بار :دائىە چەمبەرسەىما ئىە دا ئايلىنىە  ،قېاىە يەزر ش
يارىمايد  ،كونا كز قاراش ،كونا چزشەەنچىلەرنى بزسەز چىقىە  ،راۋاج تېەپىش ،يېڭىلىە
يارىتىش كېرە !»
پروفېسسەەور دېرى ىەەدى يىراققەەا قەەارىغىنىچە خىاالغەەا چزمەەدى .باھەەار كەلكەەزنى ئۇنىەەڭ
قەلبىدە دولقۇنال ھېسلىرىنى قو غىماقتا ،ھاياجانالند رماقتا ئىدى .ئۇ بىردىنال ئارقىسەىغا
بۇر لۇ  ،خۇددى يز مىڭ ئەادەم ئالدىەدا نۇتەۇ سەز لەۋاتقاندە يەاڭرا تەلەپپەۇ بىەلە
سز لىدى-:ئېچىاېتىش ،تاۋار ئىگىلىكى ،بەۇ ئىككەى نەرسەە شەىنجاڭنىڭ بېكىەك مەۇھىتىنى
بزسەەەەز تاشەەەەلىدى ،شەەەەىنجاڭلىقالرنىڭ بېكىەەەەك روھىەەەەي ھەەەەالىتىنى تىترىتىەەەە ،ئۇالرنى
ئويالند ر شەەەەقا باشەەەەلىدى ،ئەرەبىسەەەەتانغا ھەج قىلغىلەەەەى ،ئوتتەەەەۇرا شەەەەەر ئەللىەەەەرىگە
سەەودىگەرچىلىككە بارغەەانالر قايتقانەەدا ،ئىسەەالم د نااسەەىنىڭ يېڭەەى ئۇچەەۇرلىرىنى ئېلىەە
كەلمەكەتە سەەوۋېت ئىتتىپاقىغەا ئەەۇر  -تۇغقەانلىرىنى يەەوقال بارغەانالرمۇ ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا
رايۇنلىرىنىەەەڭ ئۇچەەەۇرلىرىنى ئېلىەەە كەلمەكەەەتە ئىچكەەەى ئزلكىلەرنىەەەڭ چەەەوڭ -چەەەوڭ
شەھەرلىرىدى كەلگەنلەرمۇ مەملىكەتنىڭ ھەرقايسەى جايلىرىەدى يېڭەى-يېڭەى ئۇچەۇرالر
ئېلى كەلمەكتە .جۇڭگو ئز گەرمەكتە ،د ناا ئز گەرمەكتە ،ۋە ىاەت بى نى مەجبۇرلىماقتەا.
ئەەز گىرىش ياسەەىما مەەۇمكى ئەمە  .ئەەز گىرىش ياسەەاش ئزچەەز ئەەويلىنىش كېەەرە ،
ئويلىنىشنىڭ ئز ى ئالغا قەدەم تاشالش دېمەكتۇر...سوتسىاالىسەتىك قۇر لۇشەنىڭ قەدىمەى
تې لەشەەمەكتە .قۇر لۇشەەنىڭ ئەەز ى مەەاھىاەتتە ئەەادەمنى تاكامۇلالشەەتۇر ش،ئادەمنى يېڭەەى
بالداققا ئزرلىتىش ھېسابلىنىد  .تارى ،بۇ ماالئىكە ئۇلۇ ئىجادكارد ر ،ھەيكەلتىراشتۇر ،ئەۇ
مەدەنىاەتنىەەڭ يېڭەەى پەللىسەەىدە مىللىتىمى نىەەڭ يېڭەەى ئەۋالدىنەەى ياراتماقتەەا .ھەرقانەەدا
مىللەت ئز ىنىڭ ئەيى  -مېاى تەرەپلىرىگە توغرا قارا  ،كېسەىلىنى يوشەۇرما داۋالىسەا،
ئاندى جانلى  ،جۇشقۇ بوالاليد  ،ئالغا ئىنتىلىدىغا غەيرەتكە كېلەلەيد  .بۇ مىللەتنىەڭ
تەرققىاەەپەرۋەر ئەەوغالنلىرى ئزچەەز تۇرمۇشەەنىڭ ئېلىپبەسەەىد ر .ئۇيغۇرالرنىەەڭ مەدەنىاىتەەى
د ناەەادا كەم ئۇچرايەەدىغا  ،كەەز يولەەدى  ،كەەز تەرەپەەتى  ،كەەز قاتالمەەدى كەلەەگە
چزكتزرمىلەرنىەەڭ جزغلىنىشەەىدى ھاسەەى بولغەەا مەدەنىەەاەت .ئۇنىڭەەدا گەەز ەل ،رەڭەەدار
تەركىەەبلەر بەەار ،بەەۇ بىە ئۇيغۇرالرنىەەڭ پەخەەرى .ئەەۇ بى نىەەڭ تارىخىمى نىەەڭ ھايەەاتىي كەەزچى
بولۇشەەقا تېگىشەەلىك ئىەەدى،لېكى ئۇنىڭغەەا ئارىلىشەەى قالغەەا شەەەرقنىڭ « »AQچىلى ە
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پەلسەەەەەپىلىرىنى ،دىنىەەەەي خۇراپەەەەاتلىقالرنى ،غەربنىەەەەڭ قەەەەۇر شزھرەتپەرەسەەەەلىكىنى
كەەەزرمىگەنلىكىمى ئزچەەەز  ،ھايەەەاتىي كەەەزچىنى تولەەەۇ نامايەەەا قىاللمىەەەد  ،كونىلىققەەەا
چاپلىشەەىاالد  ،ئارقىەەدا قالەەد  .ئىسەەال قىلىەەش ،ئېچىەەاېتىش ،بىەە ئۇيغەەۇر خەلقىەەغە
امەانالردى بۇيەا
نىسبەتە ئېاتقاندا ،شەر بىلە غەربنى ئاالقىالشتۇرغا ،ئەمما ئەۇ
بېكىلى ە قالغەەا يېەەپە يولىنىەەڭ قايتەەا جانلىنىااتقانلىقىەەدى دېەەرە بېرىەەد  .ئەلەەاەتتە،
ئەمەەدى ئەگەەرى-توقەەا  ،ئېگى ە  -پە يەەولالردا ئەەات ۋە تەەزگە بىەەلە ماڭمەەايمى  ،بەلكەەى
ئېلېكتەەرو قاتنەەاش ۋاسەەتىلىرى بىەەلە پەرۋا قىلىەە ئەەۇچىمى  .بى نىەەڭ تەرەققىاەەپەرۋەر
باشالمچىلىرىمى دىققەت -نە ەرىنى ئز ىمى دىكى مەنىاى كېسەەللەرگە تىكىە  ،كىشەىلەرنى
شۇ كېسەللەرنى ئايىماستى يىلتى ى بىلە چىقىرى تاشال ،ساغالم روھىي ھەالەت بىەلە
چاققا ئىلگىرىلەشكە رىغبەتلەند رمەكتە .بۇر يوقىتى قويغا ئېچىەاېتىش ئەنئەنىمىە
يەنە جەەەارى بولىەەەد  .ئەەەۇ تېخىمەەەۇ يەەەۇقىرى پەللىەەەدىكى ئېچىەەەاېتىش بولغۇسەەەى! ...ئەەەادەم
قىاىنچىلى ئىچىدە د نااغا كېلىد  ،قىاىنچىلى ئىچىدە ئزسەزد  .خەۇدا ئەادەمنى ياراتقەا ،
لېكى ئۇنىڭ بەخىنى ياراتقا ئەمە  ،ئادەم بەختىنەى قىاىنچىلىە ئىچىەدە جاپەا چېكىە
تاپىد  .سى ماڭا« :بۇنىەڭ سەىرى نەېمە؟ ئۇنىەڭ سەىرى قەيەردە؟» دە بىەر تەاال سەوئال
قويدىڭى  ،ئزتمزشتىكى سىر بى نىڭ ئەجدادلىرىمى نىڭ قىاىنچىلىقالرنى يەڭگەندى كېەاى
رىقابەتلىشەىش -بەۇ

ۋ جۇدقا كەلتزرگە ئىجادىاەتلىرىەد ر .ئىسەال قىلىەش ،ئېچىەاېتىش،
ئزچ نەرسىنىڭ ئەھمىاىتەى بىە ئۇيغەۇر خەلقەى ئزچەز «قۇتەادغۇ بىلىەك» تىكەى ئەادالەت،
بەخەەت ۋە بىلىمەەدىنمۇ مەەۇھى  .ئەەۇالر بى ە گە يېڭەەى سەەىر (ھەەېكمەت) يارىتىشەەنىڭ ناھەەايىتى
ياخشەەى مەەۇھىتىنى ھەەا ىرال بەرمەكەەتە .قىاىنچىلى ە يەەو ئەمە  ،جاپاغەەا چىدايەەدىغا ،
تىرىشەەى ئالغەەەا ئىنتىلىەەەدىغا روھىمىەەە بولسەەىال ،جۇڭگەەەودا -مىللەتلەرنىەەەڭ بەەەۇ چەەەوڭ
ئائىلىسىدە چوقۇم امانىاى ئاڭ -سەۋىاىگە ئىگە ئۇيغۇر مىللىتى مەيدانغا كېلىد .
پروفېسسەەورنىڭ كى ە ئىكەنلىكىنەەى تەەېخىچە ئېاتمىەەدى  .بەەۇ ،مېنىەەڭ سەەەۋەنلىككە يەەول
قويغەەانلىقى ئەمە  ،بەلكەەى ئاتەەايىتە قىلغەەا ئور نالشتۇر شەەۇم .ئەەۇ ئوتتۇرىغەەا ئەەا را
چىقسۇ  ،ماقاالمنىڭ ئاخىرىغىرا مزكزنەز تۇرسەۇ  ،دېەدى  .چەزنكى كىشەىلەر ئەۇنى تەوال
چاغالردا خاتا چزشەىنى قالىەدىكە  ،شەۇنىڭ ئزچەز دەردى ئېغىەر ئىەكە  .ئۇنىڭغەا دەرد
ئۇستىگە دەرد كەلتزر قويۇشقا يزرىكى چىدىمىدى .مانا ئەمدى قىسقىچە تونۇشتۇرا :
ئىسى  -فامىلىسى :ئابد شزكزر مۇھەممەتئىمى .
مىللىتى :ئۇيغۇر.
خى مەت ئورنى :شىنجاڭ داشز تى -ئەدەبىاات فاكۇلتېتى.
ئزناانى :پروفېسسور.
(«جۇڭگو غەربىي دىاار ئەدەبىااتى» ژ رنىلىنىڭ  -3500يىللى  -0سانىدى )
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توختى باقى تەرجىمىسى.
«تارى » ژ رنىلىنىڭ  -3500يىللى  -33سانىدى ئېلىندى.
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مىللى مائارىپ ۋە نەزەرىيىۋى تەپەككۇر

«شىنجاڭ سەنئىتى» ژورنىلىنىڭ بۇ يىلقى خەن چە  -3سانىغا بېسىلغا  ،خەن يۇڭ،
لې لى ئىسىملىك ئىككى ئاپتۇر يا غا «تەبىئەت ،مەدەنىاەت ،ئىنسەا » نەاملى ماقەالىنى
ئوقەەۇ  ،غەربىەەي دىاەەاردا ياشەەا كەلەەگە يەرلىەەك يەرلىەەك مىللەتلەرنىەەڭ روھىاىتىەەدىكى
ئاجى لىقالر ۋە مىللىي مائارىپىمى توغرىسىدا ئويلۇنى قالدى .
ماقالىەەدا غەربەەى دىاارنىەەڭ «تەبىەەئەت ئانىسەەى» مۇھىتىەەدا غەربەەى دىاەەاردا تەەزرەلگە
ئىنسەەانالردا يەكەەكە ھايەەاتىي ئىقتىەەدار كزچلەەز  ،مىللىەەي ئويۇشۇشەەچانلى ئەەاجى سەەودا ۋە
تەپەككۇر ئىقتىدارى كزچلز  ،سىااسى ئىقتىدارى ئاجى ھىسىااتچا ئىقتىدارى كزچلەز ،
ئەقلى بىلىەش ئىقتىەدارى ئەاجى يېڭىلىققەا قىە ىقىش ئىقتىەدارى كزچلەز  ،ئەز ىنى بىلىەش
ئەنئەنىسەەىنى قەدىەەرلەش ئىقتىەەدارى ئەەاجى ئىكەنلىكەەى تىلغەەا ئېلىنغەەا بولەەۇ  ،ئوتتەەۇرا
تز لەڭلىەەك ئائىلىسەەىنىڭ روھىەەي مەدەنىەەاەت تز لمىسەەى بىەەلە سېئىشەەتۇر لغا  .ماقەەالە
ئەەاپتۇرلىرى غەربىەەي دىاارلىقالرنىەەڭ ئويۇشەەۇش كزچىنىەەڭ بىەەر-بىرىنەەى چەتەەكە قەەېقىش
كزچىدى كز ئاجى لىقىنى تارىخقەا ،ئاتەا-ئانىغەا ،پىشەقەدەم نامايەنەدىلەرگە ،ئەنەئەنىگە
بولغەەەا ھەەەزرمەت ،ۋارىسەەەلى ۋە قەدىەەەرلەش ئېڭىنىەەەڭ ئۇنتۇلەەەۇش ،قەدىرلىمەسەەەلىك،
بىپەرۋالىقەەەتى كەەەز ئەەەاجى لىقىنى تىلغەەەا ئەەەېلىش بىەەەلە مىللەتلەرنىەەەڭ يەەەادرو ھاسەەەى
قىاللماسلىقى ،تزت ئەتراپىدىكى ئۇيۇشقا  ،يادرو ھاسەى قىلغەا سىااسەىي ھەاكىمىاەتلەر
كونتۇر للىقىنى تەقدىر قىلغانلىقى ،سەرگەردا مىللەتلىكەى ،مەدەنىەاەت نامايەنەدىلىرىنىڭ
باشقا خەلقلەر تە كىرىلىرىگە نامى چزشز قالغانلىرىدى باشقىلىرى ئز تزھپىلىرى بىلە
بىللە چەكسى قۇم دېڭى ىغا غەر بولىدىغانلىقىنى ئوچۇ  -يور بايا قىلغا .
ماقالىنى ئوقۇ  ،ئۇيغۇر مەدەنىاىتىنىڭ بىر قاتار تارىخىي ئەنئەنىاى ئاجى لىقلىرىنىڭ
نوقەەۇل «تەبىەەئەت ئانىسەەى» قېلىپىەەدا شەەۇندا ئەۋ ەللىەەكە ئىەەگە بولەەۇ يارالغەەا دېگىلەەى
بولمىسىمۇ ،ھا ىرقى ئۇيغەۇر ئىجتىمەائىي ۋە روھىەي مۇھىتىەدا ئېغىەر دەرىجىەدە سەاقالنغا
ئەەزچ مەەوھى ئىلەەلەت ۋە ئەەاجى لىقنى قايتەەا ھەەې قىلەەدى  .بەەۇ نوقتىەەدى يەەۇقىرىقى ئىككەەى
ئاپتۇرنىڭ ئوچۇ –يور ئىلمىي پو ىتسىاىسىگە تەسەننا ئوقۇش كېرە .
مە ئىلگىەەەرى يې ىەەە ئەەەېال قىلغەەەا «روھنەەەى ساغالمالشەەەتۇر ش ەەەەە مىللەتنەەەى
گزللەند ر شەەنىڭ مۇقەددىمىسەەى»« ،ھەسەەەتخورلۇ ھەققىەەدە ھەسەەرەتلىك خىاەەالالر»،
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«مىللەتنىڭ ئز  -ئز ىنى بىلىشى ۋە سوتىساالىستىك مەدەنىاەت ئەزچ بەۇرجىكى»« ،يىەپە
يولىەەدىكى بىەەر چەەوڭ ئىلەەلەت» نەەاملى ماقەەالىلەردە خەلقىمى نىەەڭ روھىەەاەت تز لمىسەەى،
مەدەنىاەت پىسخىكىسى ،تۇرمۇش شەكلى جەھەتلەردىكى بىر قاتار ئىللەتلەرنى يز خەاتىرە
قىلمەەەا كزرسەەەىتى ئەەەزتكە ئىەەەدى  .ئىچكەەەى ئىتتىپاقسەەەى لىقنىڭ (يۇرتاا لىەەە  ،كەسەەەپى
ھەسەەەتخورلۇ  ،پىتەەنە ئىغااغەەا ھېرىسەەمەنلىك ،ئز ىەەدى چىققەەا يەەاراملى كىشەەىلەرنى
چزكەەزر ش ،بىەەەر-بىەەەرىگە ئەەەورا كەەەوالش ،قەسەەەت قىلىەەەش) بى دىكەەەى ئاساسەەەىي ئىلەەەلەت
ئىكەنلىكىنىمۇ كز قېتى تىلغا ئالغانىدى .
ھىسەەىااتقا بېەەرىلىش ،گەەاھى قەھرىمەەا  ،گەەاھى بېرىبەەا  ،گەەاھى خۇشەەخۇ  ،گەەاھى
چزشكز روھىاەتكە ئەسىر بولۇش ،ئوقتە قى ى نىكاھلىنى  ،تىە دى سەوۋ ئەائىلىنى
ۋەيەەرا قىلىەەش ،غە ىەەپىگە پايلىمەەا پەەاجىئە ھاسەەى قىلىەەش ،بىكەەار تەلە  ،سەەزلەتاا لى
قاتەەارلىقالرنى دائى ە يولۇقتەەۇر تەەۇرىمى  .مەەۇھىمى شەەۇكى ،مىللىتىمى ە ئومەەۇمە ئەقلەەى،
مەنتىقى ،نە ىريىاى ،ئىلمىي تەپەككۇرغا نىسبەتە ھېسسەىاات ۋە كەز ئالدىەدىكى روھىەي
كەيپىاات بويىچە پىكىر يزرگز شكە ئېغىر دەرىجىدە مايى  .بى دە شەائىرلى  ،يەا غۇچىلى ،
ئارتىسەەەلى  ،سەەەا ەندىلىك ،ناخشەەەىچىلى خايىشەەەى ئىلمىەەەي ۋە نە ىريىەەەاى جەھەتتىكەەەى
ئىجادىاەت ئىشلىرىدى كز كزچلز .
بى دە ئەنئەنىاى ئاڭ تولىمۇ ئاجى  ،ئاتا -ئانىالرنى ،پىشقەدەم جامائەت ئەربەاپلىرىنى،
ئۇستا الرنى ھزرمەتلىمەسلىك ،ئۇالرغا ۋاپاسى لى قىلىش ،ئز تارىخىنى ئى چى ەە مەنتىقى
چزشىنىشنىڭ يىتەرسەى لىكى ،قەۇر قەايىلچىلى ۋە ئەقىەدىاا لى تزپەيلىەدى تەز كرە
سەەاقال قالغەەا مەدەنىەەاەت يادىكەەارلىقلىرىمى مۇ يەەو  .تارىخىمى نىەەڭ خېلەەى بىەەر قىسەەمى
گاھىدا ئۇ ئىشا  ،گاھىدا بۇ خوجىنىڭ ئارقىسىدى مۇرت بولەۇش بىەلە ئزتەز كەتەكە .
بەەۇالرنى ئ ەويلىغىنىمى دا دىققىتىمى ە بىەەردىنال مىللىەەي مائارىپىمى غەەا بۇرالەەدى .مائارى ە ەەەە
ئىنسەەاننى تەبىەەئەت د نااسەەىدى مەدەنىەەاەت د نااسەەىغا ،جەەاھىللى ئالىمىەەدى ئەەارىفلى
ئالىمىغا قايتا تزرەلد رىدىغا ئۇلۇ بىناكارلى  ،مىللى مائارى نىسەپى مەنىەدى ئېاتقانەدا
شەەۇ مىللەتنىەەڭ كەەونكىرت تەەارىخىي ،ئىجتىمەەائىي ،مىللىەەي ۋە روھىەەاەت ئاالھىەەدىلىكلىرىنى
ئاسا قىلغا  ،قاراتمىلىقى كزچلز تەلى  -تەربىاە خى مىتىدى ئىبارەت.
ئاپتۇنۇم رايونىمى دا مىللىي مائارى  ،بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغا مىللىەي مائارىە
ئز ئوباېكتلىرىنىڭ ھالقىلى ئاجى لىقلىرىنى ئېنىە بايقىغەا ۋە قاراتمىلىققەا ئىەگە تەلىە -
تەربىاە ۋاستىلىرىنىڭ ئزنزمەدارلىقىنى روشەە گەۋدىلەنەد رگە بولۇشەى ال ىە  .مېەنىڭچە،
ھالقىلى مەسىلە ئۇيغۇر روھىاىتىدىكى ھېسىاات قۇر لمىسىنىڭ تەپەككەۇر قۇر لمىسەىدى
ئزستز بولۇش ھادىسىسىنى تەربىاە ئارقىلى تەدرىجىي تەرتىپكە سېلىشتى ئىبەارەت .بەۇ
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مەسەەەىلىنى ھەل قىلمەەەا مىللەتنىەەەڭ ئىچكەەەى ئۇيۇشۇشەەەچانلىقى ۋە تەەەارىخى ،ئەنئىنىەەەاى
ئى چىللىقى مەسىلىسىنى چزشەند رگىلى ،تەدرىجى ھەل قىلغىلى بولمايد .
مەلەۇمكى« ،مىللەتنىەڭ مەوھى بەايلىقى ەەە خەلقنىەڭ مەنىەاى قىااپىتىەدى ئىبەارەت»
(چېرنىشاىسەەكى) .خەلقنىەەڭ مەنىەەاى قىااپىتىنىەەڭ يۇقەەۇرى -تەەزۋەنلىكى ئەەاخىرقى ھېسەەاپتا
نە ىريىەەەاى تەپەككۇرغەەەا بەەەاغلى  .نە ىريىەەەاى تەپەككەەەۇر دەل مەەەارك تەرىپىەەەدى «ئەەەز
امانىسىنىڭ مەنىاى تاجى» دە ئاتالغا ئىلمىي تەپەككەۇر ۋە پەلسەەپىاى تەپەككەۇردى
ئىبارەت.
مىللىي مائارى ئز ئوباېكتىلىرىنىڭ نە ىريىەاى تەپەككەۇر جەھەتتىكەى ئەاجى لىقىنى
يېتەرلىەەەك مەەەزلچەرلىگە ھالەەەدا تەربىاەلەنگەەەزچىلەرگە پەلسەەەەپە ،تەبىەەەئەت پەنلىەەەرى،
قانۇنشۇناسەەلى  ،جەمئىاەتشۇناسەەلى ۋە تەەارى پەنلىرىەەدى نوقتۇلەەۇ تەربىەەاە بېرىشەەى،
ئوقۇغۇچىالرنى ماتېماتىكا ،لوگىكا ۋە سىااسەى -ئىقتىسەادقا ئائىەت پەنلەرنەى ئىگىلىتىشەكە
كەەەزپرە ئىلھامالند رىشەەەى كېەەەرە  .فېاختىەەەاانگىر «مەنتىقىەەەي تەپەككەەەۇر ئىنسەەەانىاەت
تەورىسەەى» دېسەەە ،ئېەەنگىلى «د ناەەادا بىەەرەر مىلەەلەت ئالەەدىنقى قاتەەاردا تەەۇرىمە دېسەەە،
نە ىريىاى تەپەككۇردى بىر مىنۇتمۇ ئايرىاللمايدىغا بولىشى ال ى  .دېگەنىەدى .ئەلەاەتتە،
بۇ ،ئەدەبىاات -سەنئەت بىلە شۇغۇلالنماسلى كېرە  ،ئەدەبىاەات-سەەنئەتتە نە ىريىەاى
تەپەككەەۇر يەەو دېگەنلىەەك ئەمە  .بەەۇ پەقەت بى ە دە ئەدەبىاەەات-سەەەنئەتكە نىسەەبەتە ،
ئەدەبىاات -سەەنئەت كىتەابلىرى ،گې ىەت-جورناللىرىغەا نىسەبەتە  ،ئەدەبىاەات –سەەنئەت
ئىجەەەادىاىتىگە نىسەەەبەتە پەلسەەەەپە ،تەبىەەەئەت بەنلىەەەرى ،ئىقتىسەەەاد ،قانۇنشۇناسەەەلى ،
جەمئىاەتشۇناسەەلى  ،تارىخشۇناسەەلىققا ئوخشەەاش غۇللەەۇ ئىلمىەەي ،نە ىريىەەاى تەپەككەەۇر
ۋاستىلىرى ،ئىجادىاەت خايىشى ۋە نەتىجىلىرى تولىمۇ كەم دېگەنلىك.
بىەە ئەەائىلىلەردى جەمئىەەاەتكىچە كىشەەىلەرنى قائىەەدە پىرىنسەەىپالر بەەويىچە پىكىەەر
يزرە ىەەدىغا  ،سەەز لەيدىغا  ،ئەەز ھىسەەىااتلىرىنى تى گىنلىاەلەيەەدىغا  ،مۇسەەتەقى پىكىەەر
يزرگز ەلەيەەەدىغا قىاللىسەەەا  ،بەەەالىالرنى كىچىكىەەەدى باشەەەال نە ىريىەەەاى تەپەككەەەۇر
يزرگز شەەكە يېەەتەكلە  ،تەبىئىەەي پە كۇرجۇكلىرىغەەا ئۇيۇشەەتۇر  ،ئەەۇالردا نە ىريىەەاى
تەپەككەەۇر ئېگى لىكىنەەى ئىگىلەشەەكە ئىنەەتىلىش ئەەادىتىنى يىتىلد رەلىسەەە  ،بەەۇ مەقسەەەتتە
بوشاشما بىرقانچە يى قېتىرقىنى ئىشلىسە چوقۇم كزر نەرلىك نەتىجە قا ىنااليمى .
نە ىريىەەاى تەپەككۇرنىەەڭ ئزسەەتز ۋە ئەۋ ەل مەەۇھىتىنى يەەارىتىش ،مېەەنىڭچە ئۇيغەەۇر
مىللىي مائارىپىنىڭ ئاساسەىي يېتەكچەى ئېڭەى ۋە تەارىخىي خى مىتەى بولەۇ ھېساپلىنىشەى
كېرە .
-3551يىلى -6ئا  ،ئزر مچى
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تەپەككۇر ئىقتىدارى ۋە تەپەككۇر قىممىتى

تەپەككۇر تزپەيلىدى سىرى ياپالما ئالەم،
پەرقلەنگە تەپەككۇر سەۋەپلىك ھاياا  ،ئادەم.
ئەمما شۇ تەپەككۇرنىڭ سزپەت ،قىممىتى ھەرخى ،
قانداقمۇ بىرخى بولسۇ دەججال ،سۇاليما  ،ھاتەم.

دەرۋەقە ئىنسا تەپەككۇر ئىقتىدارى تزپەيلى ھاياانات تزركزملىرىدى پەرقلەنەگە .
ئىنسا تەپەككۇر تزپەيلى مەدەنىاەت تارىخى دەرياسەىنى قا غەا  .ئەالەم ئىنسەا تەزپەيلى
ئەەز  -ئەەز ىنى ئى اھالشەەقا مۇيەسسەەەر بولغەەا  .يەنە شەەۇ ئەەالەم ئىنسەەا تەەزپەيلى تەبىئىەەي
گز ەللىكتى تاشقىرى ئىجادىي گز ەللىك مۇمكىنلىكلىرىگە ئېرىشكە .
ئەمما ،تەپەككۇر ھەممە كىشەىدە بىەردە ئېچىلغەا  ،جەارى قىلىنغەا  ،تزھپىكەارلى
ماقامىغەەەەا كزتەەەەزر لگە ئەمە تەپەككۇرنىەەەەڭ مىقەەەەدار ۋە سەەەەزپەتلىرى ،مۇددىئەەەەا ۋە
ئاقىاەتلىرى ،شەكى ۋە ئۇسۇللىرى ھەمەمە كىشەىدە بىەردە ئەمە  ،كىشەىلىك د نااسەى
ھاڭقەەەەا  -دەلد سەەەەتى  ،ھەەەەاڭااقتى – خامۇشەەەەتى تەەەەاكى ئەقىلەەەەدا  -ەكەەەەى ،دانەەەەا-
مۇتەپەككۇرگىچە تەرسا -جاھىلدى  ،تەنەتە  -ھامەاقەتتى تەاكى ئەارى  -فا ىە  ،تەقەاا-
مۇرشەەىدغىچە ھىەەاىلىگەر -مەەۇغەمبەردى  ،خەس ە  -ئەەاچ كەەز دى تەەاكى ھەەاالل كزڭەەزل،
ھىممەتكەەار -سەەاھىبگىچە تۇتر قسەەى پىكىەەردى  ،مەنتىە  -نەەاتىققىچە ھەرخىە تەپەككەەۇر
ئىگىلىرىنى كزر كەلمەكتە .جانلى ھايات قاينىمىدا كز ىنى ئەوتتە قىلىە پارقىرىتىە
تۇرىدىغا جا انىخور -جە ىخوالر ،كز ىنى مزشزكتە يۇمىاالىدىغا مۇغەمبەر -كەا اپالر،
ھاكەەاۋ رلۇ دىمىغىنەەى قىرىەە يزرىاەەدىغا كەەالتە پەمەەلەر ،قەەۇلالرچە خوشەەامەت ۋە تىەە
پزكمىكەشەلىككە ھېرىسەمە روھەى گەادايالر ،پىەداكار ۋە سەېخىي اتەالر ،تەۋەككەۇل يەەاكى
ئىنچىكە ھېسا بىەلە ئىەش تۇتىەدىغا كىشەىلەر ،شەەپقەتلىك غەمخەورالر ،باشەقىالرنىڭ
ئا ابىدى ئىپتىخارلىنىدىغا نائەھلىلەر ،ھوقۇ تامەاخورلىرى ،بىكەار تەلە ياسەانچۇقالر،
ال بىلە ئالدىغۇچى قى ى كز لەر ،مۇشتۇم ياكى تى  -ھاقارەت وراۋانلىرى ،قاتى يەاكى
جەەا سەەاتقۇچىالر ،قىسقىسەەى سەەا ساناقسەەى پىكىەەر ئىگىلىرىنەەى ئەەۇچرىتىمى « .ئىنجى ە »،
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«قۇرئا »« ،مىڭ بىەر كەېچە»« ،كەلىەلە ۋە دېمىەنە»« ،بۇددىھەا تە كىرىسەى»« ،يەارالمىش
ھېكايىلىرى»« ،تەڭەرى كومېدىاىسەى»« ،ئەو كزنلەز سەزھبەت»« ،چاھەار دەرۋىەش» ۋە
بەەال ا  ،سېكىسەەپىر ،تولىسەەتو ئەسەەەرلىرىدە تەسەەاىرلەنگە ئىنسەەانىاەت د نااسەەىدىكى
ئاجايى  -غارايىباتالرنى جانلى تۇرمۇشەتا مىەڭ ھەسسەە ئەارتۇ يولۇقتۇرغانەدى كېەاى ،
«تەڭرى قىاامەت – قاينىمىدا بۇ شەخسلەرنى قاندا سوراقال تەزگىتەر؟» دە قالىسەە .
مانا بۇالرنىڭ قايسىبىرى تەپەككۇردى خالىي سادىر بولغا ؟!
ئزتمزشتىكى داناالر مەدھىاىلىگە تەپەككۇر قابىلىاىتىنىڭ سەزكزدىغا تەرەپلىرىنەى
ئويلىغاندى كېاى  ،كونكېرتلى مۇقامىغا دەسسە تۇر  ،قايتىااشەتى تەپەككۇرغەا ەڭ
سالغۇم بار!
تەپەككۇر ئۇلۇ ئىقتىدار ،ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقى ئۇنىڭ قىممىتىدە.
روشەنكى ،ئوغرىمۇ توغرىمۇ ،الىممەۇ ئەالىممۇ ،جەاھىلمۇ ئەادىلمۇ ،خارامۇشەمۇ دانەامۇ،
پاسىقمۇ ،ئارىفمۇ تەپەككۇر قىلىد  .تەپەككۇر كىشىلىك مەدەنىاىتىنەى ياراتقەا  ،ئەۇنى يەنە
راۋاجالند ر شمۇ ،خانىاەيرا قىلىشىمۇ مۇمكى .
ئېاەەتىش كېرەككەەى ،ھاياانەەات ۋە تەبىەەئەت د نااسەەىغا نىسەەبەتە ئىنسەەا تەپەككەەۇر
ئىقتىدارى بىەلە پەرقلەنەگە  .ئىنسەا تزركەزمى ئىچىەدىكى ھەركىە تەپەككەۇر قىممىتەى
تەەزپەيلى بىەەر-بىرىەەدى پەرقلىنىەەد  .ئى گەەز ۋە قابەەاھەت ،يزكسەەەكلىك ۋە پەسكەشەەلىك،
ھزرلەەز ۋە قۇللەەۇ  ،ئزتكزرلەەز ۋە گەەاللى  ،ھەتتەەا نۇرغەەۇ جەھەتەەلەردە غەەالىپلى ۋە
مەغلۇپلۇ  ،پايدا (تاپاۋەت) ۋە ىاەا تەپەككەۇر قىممىەتىگە بەاغلى  .ئەگەر مىسەال قىلىەش
ال ىە بولسەەا تەپەككەەۇر ئىقتىەەدارىنى تەەاش جىنسەەىگە ئوخشاتسەەا  ،تەپەككەەۇر قىممىتەەى بەەۇ
تاشالرنىڭ ئادەتتىكى شېخى تاشتى ياكى ئالما  -برىلاارتقىچە بولغا كەز دەجىلىەك
قىممىەەتىگە ئزخشەەىتىش مەەۇمكى  .ۋاھەەالەنكى ،كىشەەىلىك ئەقى ە  -پاراسەەىتىگە بەەۇ پەرقلى ە
قىممەتلەر جايالشقا .
شەەەكلە ئالغانەەدا بىەە مەنتىقەەى تەپەككەەۇر ،ماتېمەەاتىكىلى تەپەككەەۇر ،ئوبرا لىەە
تەپەككەەۇر ،تەسەەەۋۋ رچا تەپەككەەۇر ،ئەسەەلىمىچا تەپەككەەۇر ،تەتەەزر تەپەككەەۇر ،قايتەەا
تەپەككەەۇر ،تەنقىەەدىي تەپەككەەۇر ،قۇللەەۇ تەپەككەەۇرى ،ھىەەالە تەپەككەەۇرى (مەسەەىلە ،
جۇڭگۇنىڭ مەشھۇر  16تەدبىەرى) ،ھەربەى (ئىسەتراتېگاىلىك) تەپەككەۇر ،ئالەدى كەزر ش
تەپەككەەۇرى ،مۇسەەتەقى تەپەككەەۇر ،نە ىريىەەاى تەپەككەەۇر ،سەەودا -تىجەەارەت تەپەككەەۇرى،
دپلومەەەاتىاە تەپەككەەەۇرى ،دىئالېكتىەەەك تەپەككەەەۇر ،كەەەومپلېكى تەپەككەەەۇر ،بەەەالىالرچە
تەپەككەەۇر ،سوپىسەەتېكىلى (سەپسەەەتىاا لى ) تەپەككەەۇر قاتەەارلىقالرنى بىلىمى ە  .ئومەەۇمە
ئالغانەەەدا بەەەۇ خىەەە تەپەككەەەۇر شەەەەكىللىرىنىڭ كەڭلىەەەك ۋە تىرەنلىكەەەى ،دەللىەەەك ۋە
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ماھىاەتلىكلىكى ،ئى گز ۋە ئىجابىالىقى ھەرخى .
ئىلىەە  -پەنەەدىكى ھەرخىەە ئەەېقى ۋە ئىلمىەەي گەەۇر ھالر ،بەدىئىەەي ئىجەەادىاەتتىكى
ھەرخى ئۇسلۇب ۋە ئېقىمالر ،دىندىكى ھەرخى سزلز ۋە مە ھەپلەر ،سىاسەىي -ھەربەى،
كەسپىي ۋە تۇرمۇش جەھەتلىرىدىكى ھەرخى تەشەببۇ تزركەزملىرى تەپەككەۇر ئەوقىنى
ئۇل قىلغا  .تەپەككۇر تزپەيلى سوقرات ،ئېاسا پەيغەمبەر ،مانى ،مەنسۇرى ھەلەالج ،برونەى،
بائوئېر ،بابارەھى مەشرە دارغا مىخالندى ،ئزتتەا ئزرتەنەدى .تەپەككەۇر تەزپەيلى گەالىلى،
ناوتەو  ،ئېانىشەەتېاى پە تارىخىەدى ئەەور ئالەدى .تەپەككەەۇر تەزپەيلى ئىەەركى قاغەەا ،
بۇسات قاغا  ،تزمە قاغانالردى باشالنغا ۋە تەڭەرى قاغەا  ،مۇيۇنچەۇر قاغەا دەۋرىەدە
گزللەنگە ئۇرخۇ ئۇيغۇر خانلىقى ( 140ەە  )045ىرقاراقۇۋ بىلە سەانغۇ گزللەز باغەا
ئوتتۇرىسىدىكى ھەسەت تزپەيلى قىرغى خانى ئاجۇسقا يەم بولدى .بەۇ ئىەش قارلۇقالرنىەڭ
قاراقىتەەا خەەانى گزرخەەاننى قاراخانىالرغەەا ( 045ەەەە  )3321سېلىشەەى ،ھىەەدايىتۇلال ئاپەەا
خوجىنىەەڭ يەركە خەەانلىقى ( 3035ەەەە  )3610ئزسەەتىگە جۇڭغەەار قوشەەۇنلىرىنى باشەەال
كېلى مۇنقەر قىلىشىدا قايتا تەكرارالنەدى .ئەيتەاۋ ر ،تەپەككۇرسەى كىشەىلىك د نااسەىدا
«قى تەۋرىمەيد »!
مەسەەەىلە شەەەۇقەدەر روشەەەەنكى ،مىللەتنىەەەڭ روھىنەەەى ساغالمالشەەەتۇر ش ،خەلقنەەەى
پاسىقلىقتى ئارىفلىققا ،االلەتتى سائادەتكە يېتەكلەيدىغا تەلى  -تەربىاىنىەڭ ئاساسەىي
خى مىتەەەى ئەۋالتالرنىەەەڭ تەپەككەەەۇر قىاەەەاپىتىنى ،شەەەۇ ئەەەارقىلى روھىەەەي مەلىكىسەەەىنى
يزكسەلد ر شتى ئىبارەت .بىلىش كېرەككى ،بەخت -سائادەتنىڭ ئەنقا قۇشى ەەە يزكسەە
تەپەككۇر جىنارىغا قونىد !
ف .ئېنگىلى « :بىرەر مىللەت د ناادا ئالەدىنقى ئور نغەا چىقىەمە دېسەە ،نە ىريىەاى
تەپەككۇردى بىر مىنۇتمۇ خالىي بواللمايەد » دېگەنىەدى .ئالەدىنقى قاتەاردا ئەمە ھەتتەا
نۇسەرەتلىك مىللەتەلەر قاتارىەدا ياشەىما ئزچزنمەۇ يېتەرلىەك سەاغالم ،ئزتكەزر ،مۇسەتەقى
تەپەككۇر قىممىتىگە ۋە قىااپىتىگە ئىەگە بولەۇش ال ىە  .بۇنەدا تەپەككۇرسەى «ئەرشەكە»
چىققەەا بىەەلە دىقەەقەت نە ىەەرى ېمىنەەدىكى «كەشەەى» دىەە يىراقلىمايەەد « .سەەەۋرى»
دەرىخىگە چىقى «سەەۋ ى ئەورىكى» گە دومىەال كېتىەد  .ئەاتىالر تەوغرا ئېاتقەا « :قەۇت
يىلتى ى ە قۇتلۇ ئۇگ»! «ئزكى  ،ئزكى  ،ئزكسى لىكىڭگە»!!
مەختۇم ئە ەم ئەۋالتلىرىدى ئىلگىەرى باشەالنغا غەرپەتى پىەرى -مۇرشەىد ،ئىمەام-
ئىشەەا ئى ە دەش ھاۋاسەەى ۋە ئى ىەەدىكى تەپەككەەۇر نامايەنەەدىلىرىنى ئاسەەىي نامىەەدا ھەەاال
قىلىەەش تەلەەاىلىكى بىەەلە «باشسەەى چەۋەنەەدا » بولەەۇ قالغەەا ئۇشەەبۇ خەلە مۇسەەتەقى
تەپەككۇر قىلىەش ئورنىغەا بۇ لغەا رو  ،قۇلالشەقا ئىەرادە ،تەلاىلەشەكە تەپەككەۇردى
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باشەەقا يەنە نەەېمە قىلىشەەى مەەۇمكى ؟! ئەەۇالر ئەەۇ يەردە «پەەاال تەەزرەم» بەەۇ يەردە «پۇسەەتا
خوجەەام» كەينىەەدە مەھەللىەەاى شەەەي –ئىشەەا  ،ئەپەنەەدى -مولالمالرنىەەڭ تەەار قەپىسەەىگە
كىرىاېلى ە  ،خەەۇددى «ھاممەەام ئالدىەەدىكى ھەەور چىقى ە تۇرغ ەا كەەزلگە مىلىنى ە ياتقەەا
بالىالر» دە روھى ئەمىنلىەك بىەلە كەز ئزتكز ىەد  .ئەۇالرنى مە ھە  ،يەۇرت ۋە ئەادەت
رىشاتكىلىرىدى قۇتۇلەد ر  ،بىەر پزتەز امەانىاى تەپەككۇرغەا ئۇيۇشەتۇرىدىغا كەزچنى
ئۇالر ھې قىالالرمۇ؟ ...ئۇالر كز ىنى ئاچقەا ھامەا ھېلىقەى ئىشەا  -مەوللىالر ئۇالرنىەڭ
كز ىگە كزل چاچىد  .مەخۇسۇ كز ئېچىشنى پاراڭ تېمىسى قىلى تەو كېاىە  ،سەەللە
ئورايدىغا روھىاەت سودىگەرلىرى بىلە تەپەككەۇر جە ىخورلىرىمەۇ بىەر ئەېقى سەزپىتىدە
خېچىر مىنى يزرىشەىد  .ئەۇالر كەامىرا بولەۇ كەلەگە  ،كەز ئاچقەانالر پەرىشەا بولەۇ
كەلگە چىنلىقنى قايسەىبىر قەلەم تىتەرىمە يا الىغەا ! مانەا بەۇ «ئەز – ئەز ىگە ئەاڭ» ۋە
«ئز  -ئز ىگە تەپەككۇر»ى بولمىغا خەلقنىڭ مەنىاىاەت ئاسمىنىدىكى قارا تزتە !
بىەەر قاراشەەتىال سەەەللە -كەەۇال ،كەپەەكە -شەەىلەپە قاتەەارلى غەرپەەتى كەلەەگە بەەاش
كىاىملىرىنەەەى كېاىاالغەەەا خااليىققەەەا يېنىشەەەال قەەەاراڭچۇ :ئۇالرنىەەەڭ بېشەەەى «سەەەزرەت»
كزر نىشىدە ئۇالرنىڭ گەۋدىسى بىەلە بويەۇ ئەارقىلى تۇتاشەقا  ،بىەر امەانالردا تەسەاى
ئېسىلغا بۇ بويۇنالرغەا گالىسەتۇ تاقالغەا بولسەىمۇ ،ئەممەا ،ئۇالرنىەڭ بىچەارە مەاھىاىتى
كىشىنىڭ ئىچىنى ئاغرىتىد  ،ئۇالرنىەڭ مېڭىسەىدە «ئىمپەورت قىلىنغەا » تەپەككەۇر قۇشەى
چىكىلدا تۇر پتۇ .بۇ تەپەككۇرالر بىر-بىرىدى قانچە پەرقلى  ،ھەتتا بىربىرىگە مۇخالى
بولۇشىغا قارىمەا پىكىەر تەختىنىەڭ ئىككەى چېتىەدى ئەمە  ،بەلكەى دەل شەۇ تەختنىەڭ
ئز ىەدى ئەور تۇتقەا  .قۇلچىلىە  ،سېتىلىشەقا ھەا ىر -نەا ىرلى  ،خوشەامەتكويلۇ « ،بىەر
بۇغدايغا سەمرى  ،بىر بۇغدايغا ئور قالش» ئۇنىەڭ دائىمىەي ھەاۋا رايەى ،ئەۇالر تۇرمۇشەنىڭ
«ئا ا دېڭىە ى»دىە ئزتەزش ئزچەز خەۇددى نوھنىەڭ كېمىسەىنى چۇۋىغانەدە «چەوڭ
كزلزنگو» (ماھايانا) ھارۋىسىنى پاچەاقال ھەربىەرى بىەر تاختايغەا چىقىاېلىە  ،ئەز لىرىگە
«كىچىەەەك كزلزنگەەەو» (ھىنايانەەەا) ھارۋىسەەەى ياسىاېلىشەەەقا ئالدىرىشەەەىد  .ئەەەۇالر تۇرمەەەۇش
كەلكزنىەەەدە نوھنىەەەڭ يەەەاكى ئۇنىەەەڭ كېمىسەەەىنىڭ قەدرىنەەەى چزشىنىشەەەكە ئەەەاجى  .بەەەۇ
پىتراقچىلىقنىڭ ئز ىمۇ بىر تەپەككۇر ھود قۇشىدى ئىبارەت.
تەپەككەەۇر ئىقتىەەدارى ھەممىەەگە تەئەللەەۇ  ،ئەممەەا تەپەككەەۇر قىممىتەەى ھەر كاللىەەدا
ھەرخى ە  .ئەەز  -ئەەز ىگە تەپەككەەۇر مۇجەسسەەىمى بولمىغەەا مىلەەلەت ئەەز  -ئەەز ىگە ئىەەگە
بولمىغا مىللەتتۇر.
.
بەخت -سائادەتنى دەسلە ئەلگە تىلە،
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بەخت ئەمە ئالتۇ بولسا يالغۇ تەڭلە.
تەپەككۇرسى سائادەتتى ئزمىد كزتمە،
ئز  -ئز ىگە تەپەككۇرسى ئىنسا –تەلاە.

-3551يى -33ئاينىڭ  -34كزنى
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كىتاپ ۋە كىتاپ مەدەنىيىتى
مۇقەددىمە
ئىنسا ەە ئۇچۇر سۇباېكتى ئىقتىدارىغا ئىگە ئىجتىمائىي ھاياا  .ئەۇ ،ئەو قلىنىش ۋە
بىخەتەرلىەەەك ئۇچەەەۇر غىال ئەمە  ،يەنە امەەەا  ،ماكەەەا خاراتېرلىەەەك ،تەەەامغىلى ئۇچەەەۇر
ئىقتىدارىغا ئىگە.
كىتا ەە يزكسە ئۇچۇر ۋە مۇقەددە تامغىدى ئىبارەت .ئىنسەانىاەت يا مەا تەارى
ۋە كىتا سەھىپىلىرىگە بىلىش ۋە ئىپادىلەش جەۋھەرلىرىنى يې ىقئەارقىلى قالد ر شەتى
ئىلگىرى ئز تۇرمۇشى ،ئالەم قاراشلىرى ۋە روھىاەت ئزركەشلىرىنى قىاا تاشالرغا ،قورچەا
ياكى تاش -سزڭە  ،بىرونە ا بويۇملىرىغەا ،كەاھىش قاچىالرغەا ھەرخىە قىااپەتلىەك يەاكى
سەىماوللۇ رەسەى ۋە تامغەەا -بەلگىەلەر بىەەلە چېكىشەكە  .ماقەەال -تەمسەى  ،ئەپسەەانە –
رىاايەت ،مەسەل -چزچە  ،ناخشا –قوشا شەكلىدە ئەقى دەستۇرلىرى تز شەكە  .مانەا
بۇالر كىتا شەكلىگە كىرمىگە «كىتا »تى ئىبارەت.
ھا ىرغىچە يې ى شەكلىدىكى ئەڭ قەدىمكى كىتا ئىككەى دەريەا -دەجەلە ۋە فىەرات
ئارىلىقىغا كزچز كەلگە خەلقلەرنىڭ مىالدىدى ئزچ مىڭ يىلالر ئىلگىرىكى اليدى بىنەا
ۋە قەسەەەىرلەر ياسەەەىغاندا ال تاختىالرغەەەا يې ىلغەەەا «پايتەخەەەت قۇرغەەەۇچى گىلگەەەامىش»
داستانىدى ئىبەارەت .بەۇ تەۇنجى ئۇچلەۇ تايەاقچە قەلەم بىەلە ال تاختىالرغەا يې ىلغەا
«كىتا » بابى شاھى ھاممۇرابىنىڭ  202ماددىلى قانۇ دەستۇرى ھېساپلىنىد .
قەغە نىەەڭ ئىختىەەرا قىلىنىشەەىغىچە تېەەرە ۋە مەخسەەۇ تەياارالنغەەا تاختەەا -تارشەەىال
كىتاپچىلىقنىەەڭ ئاساسەەىي ۋاستىسەەى بولغەەا  .قەغە نىەەڭ ئىختىەەرا قىلىنىشەەى كىتەەاپچىلى
تارىخىەەدا ئىەەنقىال خاراكتېرلىەەك ئەەز گىەەرىش پەيەەدا قىلەەدى .شەەۇنىڭدى باشەەال خەەانلى
سارايالردا مەخسۇ مىر اخانىالر قۇر لەۇ ئەسەەرلەر قەلەم قەلەم بىەلە كزچزر لىەدىغا
بولەەدى .كېاىەەنچە ،ياغاچقەەا خەت ئويەەۇش ئەەارقىلى كىتەەا  -رىسەەالىلەرنىڭ نۇسخىسەەىنى
كەەزپەيتىش ،ئارقىەەدىنال تەەاش مەت ەبەئە كەشەەى قىلىنەەدى .مى ە مەت ەبەئە ھەەا ىرقى امەەا
كىتاپچىلىقىنى رەسمىي نەشىريات كىتاپچىلىقىغا ئايالند ردى .كېاىنچە مى مەتبەئەچىلىە
قوغۇشۇ تاياقچىلىرىغا ئاساسەلىنىدىغا بولەدى .بزگەزنكى كزنەدە ئېلېكترونلەۇ مەتەبەئە
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تېخنىكىسى مەيدانغا كېلى كەڭ ئومۇمالشماقتا .مەتبەئەچىلىەك تېخنىكىسەىنىڭ داۋاملىە
راۋاجلىنىشەەى خەەۇددى كىنەەو ۋە تېلېەەاو وردە جەمئىەەاەت نەشەەىرياتچىلىقى بىەەلە ئەەائىلە
نەشەەەەەىرياتچىلىقى بىلەەەەەلە سەەەەەاقالنغا يېڭەەەەەى تز لمىنىەەەەەڭ يېقىنەەەەەدىال رېئاللىققەەەەەا
ئايلىنىدىغانلىقىەەەدى دېەەەرە بەرمەكەەەتە .ئەەەۇ ئىنسەەەاننىڭ ئۇلەەەۇ ئۇچەەەۇر ئىقتىەەەدارنىڭ
دولقۇنسىما تەسىر دائىرىسىنى اما ۋە ماكا جەھەتتە يېڭى پەللىگە كزتزرگىسى.
ئۇلۇغ روھىيەت خەزىنىسى
كىتەەەاب -كەڭ مەنىەەەدە ئىنسەەەانىاەتنىڭ بىلىەەەش تەەەارىخى ۋە ئىنسەەەاننىڭ تەسەەەەۋۋ ر
بوشلۇقىنىڭ سەھىپىلەشكە شەكلىدى ئىبارەت .كىتاب ئالدى بىلە ئىنسەا قەلبىەدكى
كائىنات .ياخشى كزتزپخانەا ھەقىقەى مەنىسەى بىەلە كائىناتنىەڭ جاھاننەامە ئەينىكەى ،بەۇ
ئەينەكتە ئز سەرگز ەشتىلىرىمى دى ھالقىغا د نااۋى مەاھىاەتلەر جىلاىلىنىەد  .ئىنسەا
كىتەەا ئەەارقىلى پزتكەەزل تەەارىخنى قىااسەەى ھەەالەتتە باشەەتى كەچزرىەەد  .ئەنگىلىاىلىەەك
مۇتەپەككەەۇر بىكەەو ئېاتقانەەدە «كىتەەا قىمەەمەت باھەەا يەەزكنى ئەجەەداتتى  -ئەۋالتقەەا
يەتكز ىەەدىغا كەەېمە» .كىتەەا بى نەەى مەەۇنەۋۋەر مەدەنىاەتنىەەڭ ئى اھلىغۇچىسەەى ،ۋارىسەەى
قىلىد  .پزتز ماددىي رو ىغارالر ،بىناالر ،بانكىالر ،شەەھەر ۋە مەملىكەتەلەر ،ھەتتەا پزتەز
سزر مىللەتلەرمۇ يوقۇلۇ كېتىد  ،پەقەت كىتەا يوقالمايەد  .بىە كىتەا شەاراپىتىدى
قەدىمكەەى ئەپسەەانە -تېەەاايەتلەرنى ،خانىەەدانلىقالر قىسسەەىلىرىنى ،پەلسەەەپە جەۋھەرلىرىنەەى،
ئەدەبىاەەات -سەەەنئەت د ردانىلىرىنەەى بىلەلەيمىەە  .ئىنسەەا ياراتقەەا مەەزجى ىلەر ئىچىەەدە
مەڭگزلز ھاياتقا ئىگە مزجى ە پەقەت كىتاپتۇر .كىتەاب ئىنسەانىاەت تارىخىنىەڭ ئەزلمە
روھەەى .ئۇلەۇ تەەارىخىي سەەىماالرنىڭ ھەقىەەقەت يەەالقۇنلىرىنى تىرىكلىەەك دەرگاھىغەەا مەڭگەەز
يېلىنجىتى تۇرىدىغا مۇقەددە ئوچا  .ئەگەر كىتا بولمىغا بولسا د ناانى مىڭلىغا
قۇياشەەمۇ جاھەەالەت ئا ابىەەدى قۇتۇلد رىشەەى مەەۇمكى بولمىغەەا بەەوالتتى! مۇشەەۇ مەنىەەدى
ئېاتقاندا  ،پزتكزل ئىلىە -پە  ،مەدەنىەاەت ۋە تەارى بىەرەر خە ىەنىگە ئىەگە .ئەۇ بولسەىمۇ
ئۇلۇ روھىاەت قەسرىسى بولغا كىتابتى ئىبارەت.
كىتاب ھەربىر شەخسنىڭ مەنىاى فوندى ۋە ئۇنىڭ كامالەت گۇۋاھنامىسەى .قەدىمكەى
رى ناتىقى تىستىرو «كىتابسى ئز ەە جانسى تە » دە توغرا ئېاتقا  .كىتاپسى شەخ
مەيلەەى ئەەۇ بەەا مىراسەەخور يەەاكى ئەەالتۇ خە ىەەنە ئىگىسەەى بولسەەۇ  ،ئەەۇ بەختسەەى ۋە
بەختسەەى لىكىدى خەۋەرسەەى نادانەەد ر .ئەەۇ يز يىەە ياشىسەەىمۇ مەدەنىەەاەت تارىخىەەدى
ساۋاتسى ئزمرىكزتە بەندە ھېساپلىنىد .
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كىتا ئز ئاشىقىغا چىنلى  ،ياخشەىلى  ،گز ەللىەك ۋە ئەۇ ئزمەزر بەخەش ئېتىەد .
ناداننىڭ بىر ئەسىرلىك ئزمرى بىلىملىك كىشىنىڭ يېرى ئەسىرلىك ئزمرىەدى كەز قىسەقا
ھېسەەاپلىنىد  .كىتەەا قەلبنەەى پاكاليەەد  .ئۇنىەەڭ ئىنسەەانغا بېغىشەەلىغا نەەۇر نۇسەەرىتىنى
ھەرقانەەدا ىنەەنەت بۇيۇملىرىمەەۇ پەيەەدا قىاللمايەەد  .ئەەۇ قەلبنەەى نۇرالنەەد ر  ،روھىاەتنەەى
بېاىتى  ،ئزمزرنى مەنىاى بەخت ۋە يزكسە نە ەر بىلە بې ەيەد  .ئەۇ ئىنسەاننىڭ يەز ى،
كز ى ۋە سز ىگە مۇقەددەسلىك نۇرى ئاتا قىلىەد  .كىتەاب ئاشەنالىرى خەۇددى ئالماسەتە
يارقى بولسا ،نادانلى ئىجىللىرى بەئەينى كزشزر تۇرغا قارا تاشقا ئوخشايد .
كىتا ەە مىللەتنىڭ مەدەنىاەت دەرياسى ۋە مەنىاى قىااپەت مەكتىپى .البەولبى تەوغرا
ئېاتىەەد « :تەرەققىااتنىەەڭ ئومەەۇمىي كزلەەزمى ھەربىەەر مىلەەلەت ئاھالىسەەىنىڭ ئوقۇۋاتقەەا
كىتابلىرىنىەەڭ سەەانى بىەەلە ئزلچىنىەەد » .نەەامراتلىقتى قۇتۇلۇشەەنىڭ يەەولى ،پەەۇل تىەەجەش
ئەمە  ،بەلكەەى نەەادانلىقتى قۇتۇلەەۇش ۋە بەەۇ يولەەدا كىتەەا بىەەلە ھەپىلىشىشەەتۇر .تەەارى
ئىسپاتلىدىكى ،مىللەتلەرنىڭ قەل بايلىقى بىلە قول ئىلكىدىكى بايلى توغرا تاناسەىپتۇر.
«ئاۋۋال تائام ،ئاندى كاالم» دېگە ئەقىدىگە چاپىشىاالغا مىللەت كادايلىققەا ۋە ئۇنىەڭ
باش جىنايەتچىسى بولغا نادانلىققا چىڭ ئەقىەدە باغلىغەا مىللەتتەۇر .نادانلىققەا قارشەى
ئاتلىنىشەەقا جەەزرئەت قىلغانەەدىال ،بەخەەت يەەولى ئېچىلىەەد  ،بەەۇ ئەپسەەانە ئەمە  ،پەەۇالتتە
ھەقىقەتتۇر .پۇل تاپقاندا ئزيىنى كز نى چاقنىتىدىغا گىلەم ۋە ىننەت بۇيەۇملىرى بىەلە
بېە ەلگە ئەەائىلە بىەلە ئەەزيىنى كىتەەا ئىشەكاپلىرى بىەەلە بېە ىگە ئائىلىنىەەڭ قىممىتەەى
پەرقلىقتۇر .تەرەققى قىلغا ئەللەردىكى ئائىلىلەر ئز قىرائەتخانىسەىغا ئىەگە بولەۇ  ،ئەۇالر
رونەەا تاپقانسەەىېرى كىتەەا سەەېتىاالىد  .ئەەۇالر ۋە ئۇالرنىەەڭ پەر ەنتلىەەرى كىتەەا موھىتىەەدا
ئزسىد  ،ئزرلەيد  .قاال ئەللەردىكى ئەائىلىلەر بۇنىەڭ ئەكسەىچە بولىەد  .ئەزيىنى ئەيەنە
تام ،رەڭەدار گىەلەم ۋە ئىشەرەت جاھەا لىرى بىەلە بېە ىگە ئەائىلە كىشەىلىرىنىڭ مەنىەاى
د نااسەەى خۇنەەۇ بولىەەد  .ئەەۇالر مەغەەر ر ،تەنەەتە  ،پەەۇلپە  ،سەەزلەتاا بولەەۇ  ،ئەەز لىرى ۋە
پەر ەنتلىرى چزشكزنلىشىد  .بۇ جەھەتتىكى مىسالالر كز ئالدىمى دا تولۇ يېتىپتۇ!
كىتا ەە لوقما ھېكى  .كىتا ەە ر ستەم پالاا  .كىتەا  -بەخەت قۇشەى ەە ئەنقەا ،بەۇ
ئاددى تەساىر ئەمە  ،بەلكى مەڭگزلز ھەقىقەت!
كىتاپ دېڭىزى ۋە غەۋۋاسلىق ماھارىتى
دەۋرىمى دە كىتا شەۇ قەدەر كزپەيەدىكى ،ئەۇنى رەقەم بىەلە ئىپادىلەشەمۇ مزشەكزل
بولەەدى .ئەممەەا ھېلىمەەۇ كىتەەا يەەز ىگە يەەز ىگە چىقمىغەەا بوشەەلۇقالر ناھەەايىتى نۇرغ ەۇ .
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دەرۋەقە« ،كىتاپنى ئاچسىال مەنپەئەت بېرىد » ،ئەمما ،كىتا دېڭى ىدا قاندا جەاۋاھىرات
يىغىدىغا غەۋۋا بولۇش ،بۇ موھى ماھارەت.
كىتەەەاپالرنى دېڭىەەە قىلىەەەاەتكە نەرسەەەە ،ئەسەەەلى مەنەەەبە ،ئاساسەەەىي نە ەرىەەەاە،
مۇتۇپەككەەۇرانە مۇھەەاكىمە قىلغەەۇچى كىتاپنىەەڭ كەەزپلىكى بولماسەەتى  ،بەلكەەى ،تارماقالتمەەا،
يەشەمە ،ۋەقە بايەەا  ،ئىە پۇشەەۇقى ،قۇراشەتۇرما كىتاپالرنىەەڭ كىتەاب با ىرىغەەا كەلكزنەەدە
كىرىە كېلىشەەىدى بولەەدى .بەەۇ ھەەال ھەربىەەر ئەقىە ئېگىسەەىدى كىتەەا پەر ئېەەتىش ۋە
كىتەەا تەەالالش ئىقتىەەدارىغا ئىەەگە بولۇشەەنى تەلە قىلىەەد  .ئېاەەتىش كېرەككەەى ،ھەقىقەەى
دانىشەەمەنلەر كىتەەابنى ھەممىەەدى كەەز كەەزرگە كىشەەىلەر بولىشەەى ناتەەايى  ،ھەقىقەەى
ئالىمالرمۇ ئەڭ نۇرغۇ كىتا يا غا كىشىلەر بولىشىمۇ شەرت ئەمە  .بەۇ بىە دە خەۇددى
سۇغا تاشالنغا نەرسىلەرنىڭ چزكزشى ياكى لەيلىشى ،ماكا ۋە امەا جەھەتەتە بىەردە
بولمايدىغانلىقىغا ئوخشاش بىر ھەقىقەتنى يەنى كىتابالر بىرقانچە سى ى ۋە قاتالم ،تزر ۋە
قىممەتكە بزلزنىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىد .
كىتەەاب ئوقۇغەەۇچى كىشەەى ئزچەەز ئومەەۇمە ۋە ىەەاەت ۋە سىااسەەەتكە دائىەەر كىتەەا -
ماتىريالالردى تاشقىرى ،ئزچ خى كىتا ئوقۇش تەۋسىاە قىلىنىد :
بىرىنچى ،ئاساسىي بىلىە كىتەاپلىرى .بەۇ خىە كىتەاپالر ئىككەى تەزرگە بزلزنىەد  .ئەۇ
چوقۇم ئالىي مەلۇماتلى سەۋىاىگە ئېرىشىش ئزچز شەرت -بالدا بولغا كىتاپالر بىلە
مەلەەۇم سەەاھە بەەويىچە ئىە دىنىش ،تەتقىقەەات ئېلىە بېەەرىش ئزچەەز ال ىە بولغەەا كىتەەا -
ماتىريالالردى ئىبارەت.
ئىككىنچى ،بىلى قۇر لمىسىنى بېاتقۇچى كىتاپالر .بۇ خەۇددى ئاۋىئاماتكىغەا يانەداش
يەەەزرگە پەەەاراخوت -كەەەېمىلەرگە ئوخشەەەاش ئاالقىەەەدار ئەەەوباېكتالردى بىلىەەە ۋە ئۇچەەەۇر
بېغىشلىغۇچى كىتاپالر بولۇ  ،ئۇ ئاساسىي بىلىە كىتاپلىرىنىەڭ تاشەقى پوسەتىنى تەشەكى
قىلىد .
ئزچىنچى ،بەدىئىي لە ەت بېغىشەلىغۇچى كىتەاپالر بەۇ خىە كىتاپالرغەا ئەدەبىاەات-
سەنئەتكە دائىر ئەسەەر يەاكى ئويەۇ  -كەزرگە مىلەر ،كىشەىلىك تۇرمۇشەقا ئائىەت ئەزرنە ،
قولالنما ،مەسلىھەت بەرگزچى كىتاپالر كىرىد .
مېنىڭچە كىتاپالرنى تالال كزر ش بىلە ئۇد ل كەلگىنىچە كەزر ش ،قەاتالم ،نۇقتەا،
جەمبەر تز لمىسەىگە ئايرىە كەزر ش بىەلە خالىغەانچە كزر شەنىڭ كىتەا كزرگەزچىگە
بولىدىغا تەسىرى ،بولۇپمۇ نەچچە ئو يىلەدا مەۇنتى ى ئوقۇتەۇ ئىختىسەا ئىگىلىرىنەى
تەربىاىلە چىقىشقا سېلىشتۇرغاندا ھاسى قىلىدىغا ئزنزمى ئوخشاش بولمايد .
كىتەەا كەەزر ش ئىېغىەەر ېھنىەەي ئەمەەگە  .شەەۇنىڭدە يەنە كزڭزللەەز سەەاياھەت.
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ھەرخى كىتاپالرغا بولغا كىتا كزر ش تەلىپەى ۋە ئۇسەۇلى بىەردە بولمايەد  .بىەر قەۇر
كزر قويىدىغا  ،مەلۇم با ۋە سەھىپىلىرىنى تالال كزرىدىغا  ،تەپسەىلىي كزرىەدىغا ،
تەكرار كزرىدىغا كىتاپالر بولىد  .بە ى كىتاپالرنىەڭ پەقەت مۇنەدەرىجىلىرىنى ۋاراقالپەال،
ئۇنىڭ ئاپتۇرىنىڭ بىلى قۇر لمىسىنى نە ەردە تۇتۇ قويۇ قويىلىد  .ئۇمەۇمە تەپسەىلىي
ۋە تەكرار كزر لىەدىغا كىتەاپالر ئزچەز مەخسەۇ ۋاقىەت ،قەلەم -خەاتىرە ھا ىرلىنىەد .
ئۇنەەدا كىتاپالرنىەەڭ بىرقانچىسەەىنى بىەەر يەەزر ش قىلى ە  ،سېسەەتىمىلى كەەزرگە ياخشەەى.
شەخسەەە مە بۇنەەدا كىتەەاپالرنى رەڭەەدار قەلەم بىەەلە خەت ،بەلەەگە ،سەەى ى قويەەۇ
بويىاېتىشنى ياخشى كزرىمە  .ئۇنىڭدى بىلى  ،ئىلھام ۋە كزچمە تەۋۋ رغا ئىەگە بەولىمە .
بۇ خۇددى يالقۇندى ئوت تۇتاشتۇرغاندە بىر ئىەش ...بەۇ خىە كىتەاپالردا چزشىنىشەلىك
بولمىغەەا ئاتەەالغۇ ،مۇھەەاكىمە ۋە تەدبىرلەرنىەەڭ ئۇچرىشەەى ناھەەايىتى ياخشەەى ئەھەاال ،بەەۇ،
كىتا كزرگزچىنىڭ ئز ىدە يو يېڭەى بىلىمەگە د چ كېلىشەى بولەۇ  ،بۇنەدا ئەھەاالالردا
لوغەت قولالنمىالرنىڭ ياردىمى بىلە بۇ بىلىمنەى ئز لەشەتزرىاېلىش ال ىە  .سەە ھەمىشەە
ئاممىبا  ،كې ىت سەۋىاىسىدىكى چزشىنىشلىك ماتىريالالرنى ياخشى كزرسەڭ ،مەڭگز ئەز
ئى ىڭغا سەكرە قېلىاېرىسە  .مېنىڭچە ،تزگمەنگە ئوخشاش خۇسۇسەىاەتكە ئىەگە بولەۇ
قالغا ياخشى ئەھاال ئەمە  ،لەزغەت ئاختۇر شەقا مەجبەۇر بولغىنىڭەدا ھور نلەۇ بىەلە
كايىما يېڭى بىر بالدا كزتزر لزش ئالدىدا تۇرغاندە روھال !
مۇئەياە مەدەنىاەت سەۋىاىسىگە ئىگە بىر ىاەالىي ئزچەز كىتەا ئوقەۇش ئالدىەدا
«ئىھتىمال مېنىڭ خاتەا بولۇشەى مەۇمكى » دېەگە قاراشەتا بولۇشەنىڭ بايدىسەى ناھەايىتى
چوڭ بولىد  .ئەكسەى ھالەدا ئوقۇغانەدا بەۇ كىتەاپتى ھېچنەرسەە يۇقماسەلىقى ،ھەتتەا «بەۇ
ئەر ىمە ئەسەر ئىكە » دېگە قاراش تۇغۇلىشى مۇمكى .
كىتاب مەدەنىيىتى ۋە مىللەتنىڭ مەنىۋى قىياپىتى
كىتا ئوقۇش مەقسەت ئەمە  ،ۋاستە .بارلى تەلى  -تەربىاىنىەڭ تەز مەقسەىدىگە
ئوخشاشال كىتا ئوقۇشەتىكى مەقسەەتمۇ مۇسەتەقى تەپەككەۇر ئىقتىەدارنىڭ ئومۇماز لەز
يۇقەەۇرى كزتزرىلىشەەى ۋە مىللەتنىەەڭ مەنىەەاى قىاەەاپىتىنى تەەز ەش ۋە يزكسەلد ر شەەنىڭ
ئاساسلى بىر ھالقىسى.
شەەۇنى ئېنى ە ئېاەەتىش كېرەككەەى ،كىتەەا ئوقۇشەەتى مەقسەەەت نوقەەۇل ئەەالى بولەەۇش
ئەمە  .موھىمى ھەقىقىي ئادەم بولۇش بولۇ  ،بۇنى ئومۇمىي خەلققە كزتەزر ئېاتقانەدا،
پزتەەز مىللەتنىەەڭ بىلىملىەەك ،روھىەەي د نااسەەى بەەا  ،يېڭەەى ئەۋالدلىرىنەەى يىتىشتزر شەەتى
~ ~ 63

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئىبەەارەت .بەەۇ ،شەخسەەنىڭ كىتەەا ئوقۇشەەى ،ئائىلىلەرنىەەڭ كىتەەا اپىسەەىغا ئىەەگە بولىشەەى،
مەكتەپلەرنىەەڭ كىتەەا تەربىاىسەەى ۋە نەشەەىرياتالر كىتەەا چىقىرىشەەى قاتەەارلى بىرقەەانچە
تەرەپنىڭ ئورتا مەقسەت ۋە غايىدە پائال ماسلىشىشىنى تەلە قىلىد .
بى «يېڭى يىەپە يەولى» ئەېچىلىش ئەاالمەتلىرى بىەلە تولغەا دەۋردە ياشەاۋاتىمى .
ئزسەەەمزرلەر ،ياشەەەالر ،ياشەەەانغانالر ،ئەرلەر ،ئايەەەالالر كىتەەەا ئوقۇشەەەى ،كىتەەەا ئزسەەەتىدە
پاراڭلىشىشى ،ھەمەمە ئەائىلىلەردە كىتەا ئىشەكاپلىرى ،كىتەا ئەزيلىرى بەرپەا قىلىنىشەى،
پەر ەنتلەر ئزچز ياخشى كىتا مۇھىتى يارتىلىشى ۋە بۇ خى ۆر رىەاەت چوڭقەۇر ھەې
قىلىنىشى ال ى  .ئزيگە كىتاپنىڭ كىرىشى ىبۇ -ىننەت ۋە پەردا بويۇملىرىنىڭ كىرىشىدى
ئاۋۋال ۋە ئەۋ ەل ئور نغا قويۇلىدىكە  ،ئىجتىمائىي ۋە ئەائىلىاى بەخەت بىە گە تەبەسسەۇم
قىلىشەەقا باشەەاليد  .بىەە دە نەەادا ھەەالەتتىكى باياشەەاتلى بىەەلە ئەمە  ،مەدەنىاەتلىەەك
ھالەتتىكى باياشاتلى بىلە ئىپتىخارلىنىەدىغا كەيپىاەات تۇرغەۇ لغىنى ياخشەى .بىلىەش
كېرەككەەى ،مەدەنىاەتسەەى ئەەائىلىلەرگە چزشەەكە ئەنقەەا (بەخەەت قۇشەەى)نىەەڭ سايىسەەى
بىردەملىكال!
نەشىرياتچىلى مىللەتنىڭ مەنىاى قىااپىتى ۋە كامالىتىنى يۇقۇرى كزتزر شتە غەايەت
مەەۇھى «مەنىەەاى رى ىەە دەرگەەاھى»! گې ىەەت -جورنەەال ،نەشەەىريات تەھرىرلىەەرى مىللىەەي
مەدەنىاەت بىناكارلىقىنىڭ مۇقەددە بۇرچ ئزتەيدىغا ئىېنجىنىرلىرى .ئۇالر خۇددى دىە
قىسسلىرىدە سز لەنگە ماالئىكىلەردە يىراقنى كەزرەرلىككە ،تەخىرسەى ۋاقىەت قارىشەىغا
ۋە مۇقەددە پاكلىققا ،دانىشەمەنلەردە خەلقەقە ،ئەقىلەگە ،بىلىمەگە ،ھەقىقەتەكە بولغەا
ئوتلەەۇ مەەۇھەببەتكە ،بىناكەەارالردە قۇر لەەۇش ماتىاەەاللىرىنى تەەالالش ،ئور نالشەەتۇر ش،
نۇرالند ر ش ئىقتىدارىغا  ،گېئولوگالردە جاپا چېكى بايلى ئى دە تېپىش روھىغا ئىگە
بولىەەدىكە  ،خەلقىمى نىەەڭ «مەنىەەاى رى ىەە دەرگەەاھى» پىەەداكار تزھپىكەەارالر سەەارىاىغا
ئايلىنىد .
نەشەەەەەىرياتچىلى خەلەەەەە تارىخىەەەەەدا مىەەەەەڭ يىلەەەەەالر مەدھىاىلىنىەەەەەدىغا يەەەەەاكى
ھەسەەرەتلىنىدىغا ھەەالقىلى ئور نەەدا تۇرىەەد  .ئەەۇ ئەەادەتتىكى فېرمەەا يەەاكى سەەودا شەەىركىتى
ئەمە  .خەلقىمىە تارىخىەەدا خەتتەەاتالر بىرقەەانچە ئابىەەدە ۋە تۇرپەەا تېكىسەەتلىرىنى يې ىە
قالەەد رمىغا  ،يەەز لىگە دىەەاانالرنى كزچەەزر قالەەد رمىغا بولسەەا بى ە قايسەەى يۇلتەەۇ الر
بىلە مەدەنىاەت ئاسمىنىمى نى يور تقا بوالتتۇ !؟
نەشىر -ئەفكار ئىستىراتېگىاىلىك بىناكارلى  .ئۇ ئۇل ،ئاسا  ،نۇقتا ،دائىرە ،ئىچكى-
سەەىرتقى چەمبەرنەەى پەرقلى ە ھەم ئەتراپلى ە پىالنالشەەنى تەلە قىلىەەد  .نەشەەىر -ئەفكەەار
مىللىي مەدەنىاەت تارىخىي خاراكتىرلىك قا ئىشلەپچىقارغۇچى ئورگا .
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خاتىمە
با ار ئىگىلىكىگە يز لىنىش مەدەنىاەت ،مائارىە  ،كىتەاب ئوقەۇش ۋە ئىلىە  -پەننىەڭ
ئەر ىمەسلىكىنى كزرسەتمەيد  .ئەھاال دەل ئۇنىڭ ئەكسەىد ر .بى نىەڭ مەاددى ۋە مەنىەاى
مەدەنىاەتتە ،ئىقتىسادىي ۋە كىتابى بايلىقتا امەانىاى سەەۋىاىگە كزتزر لىشەىمى نى تەقە ا
قىلىد  .باھار ئز ى شامال ئەمە  ،ئەمما باھار شامال بىلە كېلىد  .يېڭى شەەيئىلەر تەوال
ھالالردا ئز ىنىڭ دەبدەبىسى ۋە چاڭ –تو انلىرى تەرىپىدى روشە كزر نمەيد  .ھەا ىرقى
بىر مە گىللىك روھىي ھود قۇشمۇ شۇندا .
كىتاب ەە ئىنسانىاەت ئز قولى بىلە بىنا قىلغا ھەقىقى ۋە بىردىنبىەر ئەلئېھەرام .ئەۇ
ھەممىنى ،پزتكزل مەاھىاەت ۋە ھادىسەىلەرنى ئەز ىگە جۇغلىغەا  .كىتابقەا تەڭ كېلىەدىغا
ئىنسانىاەت جۇغلىغا ئىككىنچى بىر خە ىەنە مەۋجەۇت ئەمە ! بۇنىڭەدى خەۋەرسەى لىك
كىشىلىك د نااسىدا تىڭىرقا يزر شتى باشقا نەرسە ئەمە .
-3551يىلى -3ئا
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مەنپەئەتدارلىق ئەخالقى ۋە مەجبۇرىيەت ئەخالقى
ىمىننى قاپلىغا مۇقەررەر يز لىنىشى
ئزچىنچى مىڭ يىلالرغا يز لىنىااتقا كىشىلىك جەمئىاىتى ئارقەا -ئارقىەدى بىرقاتەار
غەەەايەت كاتتەەەا ئز گىرىشەەەلەرگە د چ كەلمەكەەەتە .ھادىسەەەىلەر ۋە ئۇالرنىەەەڭ ئىپەەەادىلەش
شەكىللىرى قاندا بولىشىدى قەتئىانە ەر ،تارى ئز ىنىڭ كامەالەتكە قەارا ئىلگىەرىلەش
مەنتىقىسەەى بەەويىچە ئىلگىەەرلىمەكتە .ئەەۇ ئەەز سەۋىاىسەەىنى مەەۇئەياە مىقەەدار سەۋىاىسەەىگە
يەتكز گەندى كېاى ئز ىنىڭ سزپەت ماھىاەتلىرىنى روشەنلەنشتزرگزسى.
جۇڭگەەۇ بەەا ار ئەەېگىلىگىگە يەەز لەنمەكتە .ئىنسەەاالھاتنى چوڭقۇرالشەەتۇر ش ،سەەىرتقا
ئىشىكنى ئېچىاېتىشنى كېڭەيتىش ،با ار –پۇل مۇئامىلە ئېڭىنىڭ يېڭى قىمەمەت قارىشەى ۋە
يېڭەەى پائەەەالىاەت سەەەە گزرلىكىگە ئزتەەەزش نەەەزۋەتتىكى ئاساسەەەىي تەەەارىخى ئەەەېقى بولەەەۇ
گەۋدىلەنمەتە.
خەلقئارادا مۇستەقى ياكى بىرلەشكە ئىقتىسەادىي گەۋدىلەرنىەڭ يېڭەى ئىقتىسەادىي
پائەەەالىاەتلىرى قاتنەەەاش لىنىاىلىەەەرى ۋە ئېغىەەە  ،پەەەورت ،ئايرىپورتالرنىەەەڭ كزپزيىشەەەى
بىرئزلچەملىەەك خەلقئەەارا تامۇجنەەا بېجەەى تەلىپىنىەەڭ ئزسەەتزنلزككە ئېرىشىشەەى كارخانەەا ۋە
شىركەتلەرنىڭ خەلقئارا سزپەت ئزلچىمىنى تەقەدىر بەلگىلىگەزچى ئامىە قىلىشەقا مەجبەۇر
بولۇشەەى خەلقئەەارا بەەا ار ،كرىەەدېت ،پەەۇل مۇئەەامىلە تورىنىەەڭ يەر يەەز ىنى تۇتەەاش قەەاپال
كېلىااتقانلىقى د نااۋى ئاساسىي ئىقتىسادىي ئزركەشنى شەكىللەند رمەكتە.
نەزۋەتتە ،ئىقتىسەادنى چىقىەەش يەولى دە قەەاراش ئزسەتزنلىكنى ئىگىلىمەكەەتە .ئەگەر،
ئىقتىسەەاد ئىنسەەانىاەت تارىخىنىەەڭ پزتەەز جەيەەانلىرى بىەەردە ئىسەەپاتلىغا ھەقىقەتەەتى
داجى روھىاەتتى  ،يەنى ئەقى  ،بىلى  ،ئەخال  ،ئىقتىساد ۋە كز قىرلىە گەارمۇنىاە ھەم
مۇۋا ىنەتتى ئايرىلى قالسا ،ئۇ مزلچەرلىگزسى ئېغىر ئاپەتلەرنى كەلتزرىشى مۇمكى .
ئىككى مەدەنىاەت ۋە تارىخنىڭ دىئالېكتىكىسى
ئىنسانىاەت تارىخىي مەاددى مەدەنىاەتەتى مەنىەاى مەدەنىاەتنەى يەارىتىش ،مەنىەاى
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مەدەنىاەت ئارقىلى مەاددىي مەدەنىاەتنەى ئىلگىەرى سەزر ش تارىخىەدى ئىبەارەت .مەيلەى
رەسەەەمىي لەۋھە تەرىقىسەەەىدە ئېغى غەەەا ئېلىنغەەەا بولسەەەۇ  -بولمىسەەەۇ ئىككەەەى خىەەە
مەدەنىاەتتى نوقەۇل بىەرى بىلەنەال كىشەىلىك تۇرمۇشەنى تەمىە ئېەتىش مەۇمكى ئەمە .
ئەممەا ،ئىككەى خىە مەدەنىەاەت ئوتتۇرىسەىدا ىەددىاەتمۇ بولىەد  .بە ىەدە تۇتەۇ بە ىەدە
روشە  ،بە ىدە ھەتتا پاجىئەلىك ھالەتكە كزتزرىلىد  .ھا ىرقى امەا جاھەا مەدەنىەاەت
تز لمىسىدىكى پاجىئەلىك ىددىاەت ئۇنىڭ تىپىك مىر مىسالى .بىر خى كونا ئىقتىسەادىي
تز لمە ۋە جاھالەتتى يېڭى ئىقتىسەادىي تەز لمە ۋە مەرىەپەتكە ئزتزشەتە ،ئومەۇمە ئەزچ
خى سەۋە تزپەيلى بۇ ئىككى خى مەدەنىاەت ئارىسىدا ىددىاەت روشەە گەۋدىلىەنىش
مۇمكى  .بىرىنچى ،يېڭى -كونا ئىقتىسادىي تەز لمە ۋە ھالەتنىەڭ بىرخىە ىەدىاەتنى ھەل
قىلى  ،ئۇنىڭ ئىككىنچى ،خى شەكلىنى پەيدا قىلىشى ئىككىنچەى ،ئزتەزش مە گىلىەدىكى
داۋالغۇشەەالر تەەزپەيلى ئىككەەى خىە مەدەنىەەاەت ىەەددىاىتىنىڭ جىددىلىشىشەەى ئەەزچىنچى،
كىشەەەىلەرنىڭ تەەەارىخىي تەجەەەرىبە ۋە قەەەانۇنىاەتلەردى چەتەەەنىگە سەەەوباېكتى قى ىەەە
كېتىشلىرى ۋە كونتۇر ل ئىقتىدارىنى ۋاقتىەدا ئىشەقا سااللماسەلىقىدى ئىبەارەت .نەتىجىەدە
كەڭ ئاۋام قەلبىدە ئاڭ ،قاراش ،ئىستى  ،پو ىتسىاە ،مۇھەاكىمە ،ئەدە  -ئەخەال  ،ئىتىقەاد
ۋە چەەەارە -تەدبىەەەر جەھەتەەەلەردە بىەەەر قاتەەەار نورمالسەەەى لى  ،ھەتتەەەا بۇ لەەەۇش ،چىەەەرىش
ھادىسەەەلىرى يەەەز بېرىەەەد  .بە ىەەەدە مەەەاددىي مەدەنىەەەاەت ۋە مەنىەەەاى مەدەنىاەتتىكەەەى
تەكشىسى لىك ،مەسىلە  ،نوقۇل ماددىي تاپەاۋەتنى يەاكى يەاكى نوقەۇل قەانۇنىي جا االشەنى
مىقەەەدارى جەھەتەەەتە ئۇتەەەۇ  -نەتىەەەجە دە قەەەاراش ۋە ئەكەەە ھالەەەدا بەەەى جەھەتەەەتە
ئزمىدسەەەى لىككە بېرىلىەەەدىغا ئەھەەەاالالر خېلەەەى كەڭتاشەەەا ھاۋاغەەەا ئايلىنىەەەد  .رېئەەەال
تۇرمۇشىمى دا ،كىشىلىك مۇناسىاەتلىرىمى دە كزر لىااتقا بە ى بىنورمەال ئەھەاالالر بى نەى
پاكىتقا ئىگە قىلىد  .مەسىلە  ،ياشالردىكى يۇقۇرى ئىستىمال قى غىنلىقى ،ھزرمەتسەى لىك،
ئوقۇغەەەۇچىالردىكى ياسەەەانچۇقلۇ  ،ئويەەەۇ –تاماشەەەاغا بېرىلىەەە كېتىەەە كزڭەەەزل قويەەەۇ
ئوقۇماسلى  ،ئوقۇتقۇچىالرغا ئوقۇتۇش ،ئىلمىي تەتقىقات سىرتىدىكى كىەرى بېسەىمى ،ئەۇالر
د چار بولۇۋاتقەا ھزرمەتسەى لىك ۋە كەمسىتىشەلەر ،نەشەىرياتچىلى قىاىنچىلىقەى ،نەشەىر
ئەفكارالردىكى ئىقتىسادىي ئزنزم قوغلىشى سەلبى خايىشتىكى باسما بويۇملىرىنىڭ يامرا
كېتىشەەى ،دوسەەت تارتىشەەالر ،داۋالىەەنىش قىاىنچىلىقەەى« ،ئېتەەى ئۇلەەۇ  ،سۇپرىسەەى قەەۇر »
دورىالرنىەەەڭ كەەەزپلىكى ،سەەەەھىاە ئەخالقىەەەدىكى نورمالسەەەى لى  ،ئەەەائىلىلەردىكى مەەەاددىي
پاراۋانلىقنى ئزلچەم قىلى قايتەا تەشەكىللىنىش خاھىشەى ،كەز قىرلىە سەىرتقا بېەرىلىش
ھادىسەەلىرى ،كىەەرى  -چىقى ە ئالدىەەدا تەمتىەەرە قەەېلىش روھىاىتەەى ۋەھاكەەا االر بەەۇ خى ە
ئىجتىمائىي ۋە مەنىاى بۇ لۇشنىڭ بىر قىسمى.
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قارىغاندا ،ماددىي پاراۋانلى قوغلىشىش ،مەنىاى تۇرمۇشنى تولۇقالشقا سەەل قەاراش،
ماددىي مەدەنىاەتنى كز دە تۇتۇ  ،ئەز  -ئەز ىنى نە ەردە تۇتماسەلى  ،مەاددىي مەدەنىەاەت
رىقابىتىگە ئاالھىدە ئېتىبار بېەرىش ،ئۇنىەڭ نېگىە ى بولغەا مائارىە رىقەابىتىگە ئەاخىرقى
سەەاھە قاتارىەەدا مۇئەەامىلە قىلىەەش ،رېئەەاللىقىنى كەەزر  ،تەجىەەربە -سەەاۋاقالرنى ۋە يىراقنەەى
كزرەلمەسەەلىك ھادىسەەلىرىنى بىەەر ۋاراقالپەەال ئىنكەەار قىلغىلەەى بولمايدىغانەەدە قىلىەەد  .بەەۇ
ۋاقىەەتلىقال مەۋجەەۇت بولەەۇ تۇرىەەدىغا ھادىسەەە بولەەۇ بىرمە گى ە ئەۋجىەەرە كەتسەەىمۇ،
لېكى بەرىبىر تز لزشكە يز لىنىدىغا ھادىسە .تارى  -ئىككى خىە مەدەنىاەتنەى ئارقەا
ۋە ئەەەزر ش قىلىەەە توقۇلىەەەدىغا ئەەەۇ ھېكەەەايە .ئۇنىڭەەەدا يەەەز بەرگە ھادىسەەەىلەرنىڭ
ھەممىسى مۇئەياەنلەشتزرىدىغا ئەبەدىالىك ئابىدىلىرى بولۇشى ناتايى .
ئىككى مەدەنىاەت مۇۋا ىنتى ۋە ئىجتىمائىي بەخت
تارىختا مۇئەياە ئىجتىمەائىي ،ئىقتىسەادىي كەزللىنىش باشلىنىشەى بىەلە ئەخالقىەي
بۇ لەەۇش يەەز بەرگە تىپىەەك مىسەەالالر كەەز بولغەەا  .مەسەەىلە  ،گەەزللەنگە چزنچەەۇ
دەۋردىكەەى ئەدە –ئەخەەال چزشەەكزنلىكى كەەوڭ فۇ ىنىەەڭ ئەخەەال ۋە ئىنسەەانپەرۋەرلىك
قاراشەەلىرىنى ،چزيزەننىەەڭ نە مىلىرىنەەى كەلتەەزر چىقارغەەا  .قەدىمكەەى كرېتسەەىاىدىكى
ئەخالقىەەي كزڭزلسەەى لىكلەر سەەوقرا ۋە ئەپىالتوننىەەڭ ئېتىكەەا ۋە مائارىەە قاراشەەلىرىنى
شەكىللەند رگە  .ئوتتۇرا ئەسىر ئەرە ئىمپېرىاىسەى دەۋردىكەى مەنىەاى بۇ لەۇش «مىەڭ
بىر كېچە» ھېكايىلىرىدە ئز ئىپادىسەىنى تاپقەا  .قاراخەانىالر خەانلىقى دەۋرىەدە يې ىلغەا
داستا «قۇتادغۇبىلىك»تە اماننىڭ بۇ قلىقى ،ھەسرەتلىك مىراالر بىلە بايا قىلىنغەا .
ياۋر پەەا مەرىپەتچىلىەەك ھەركىتەەى دەۋرىەەدىكى ئۇلەەۇ موتىپەككۇرالرنىەەڭ بىەەرى بولغەەا
مونتىسكىاۇ ئز ى غايىاى جەمئىاەت سزپىتىدە تەشەببۇ قىلغا بۇرجۇا ىاە جەمئىاىتىدە
يەەز بەرگە مەنىەەاى چزشەەكزنلزكتى پەريەەاد چەكەەكە  .بەەۇ نەەوقتىنى ماۋ ىەەد ڭ «مانەەا
مۇشۇندا جاھا » دېگە مىسراغا يىغىنچاقلىغا .
بەەۇ مەەاددىي مەدەنىەەاەت گزللىنىشەەكە باشەەلىغاندا مەنىەەاى مەدەنىەەاەت ئوخشەەىمىغا
دەرىجىەەدە ەربىەەگە ،ئىتىبارسەەى مۇئەەامىلىگە ھەتتەەا دەپسەەەندىگە ئۇچرىشەەى مەەۇمكىنلىكىنى
كزرسەەەىتىد  .بەەەۇ مەسەەەىلىنىڭ يېرىمەەەى .قالغەەەا يېرىمەەەى شەەەۇكى ،مەەەاددىي مەدەنىەەەاەت
ئزستزنلىكىنى ئىگىلىگە تەڭپۇڭسى ئەھاال ئومۇمىاز لز ىل ىلە قو غايد  .يېڭەى پىكىەر،
يېڭى ئىدىاە ،يېڭى تەلىمات ،يېڭى تز ملەر مەيدانغا چىقىد  .بۇ ىلە ىلە يەالغۇ جامەائەت
پىكرىەەەەدىال ئەمە  ،يەنە مەەەەاددىي مەدەنىاەتنىەەەەڭ ئىككىنچەەەەى قەدەمەەەەدىكى داۋاملىەەەە
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ئىلگىرلىشەەى تەقە الىرىەەدىنمۇ ،مەەاددىي تەقسەەىمات ،بەەا ار ۋە پزتەەز جەمئىەەاەت دائىمىەەي
ھايەەەاتىي ئىھتىااجلىرىەەەدىنمۇ مەيەەەدانغا كېلىەەەد  .ئىنسەەەانىاەت تارىخىەەەدىكى سەەەەرخى
مۇتەپەككەەۇرالر مۇشەەۇندا ئزتكەەزر ىەەددىاەت ۋە تەقە الى ە ئىچىەەدە ئەەز تەلىمەەاتلىرىنى
شەەەكىللەند رگە  .اماننىەەڭ مەنىەەاى ئاتمۇسفۇراسەەى ھامەەا شاپلىشەەىدىغانلىقى بى نەەى
ئىشەند رسەەىمۇ ،ئەممەەا ئۇنتۇلغۇسەەى ئېغىەەر بەدەل دېغەەى تەەارى بەتلىرىەەدە يالەەداما بولەەۇ
قالىەەد  .ياشەەالر تەەوال ھەەالالردا ئىجتىمەەائىي كزڭزلسەەى لىكلەرنىڭ قۇربەەانى بولەەۇ كېتىەەد .
ھا ىر ئامرېكەا -ياۋر پەا ئەللىرىەدە يېڭىەدى بەاش كزتزرىااتقەا ئەخەال تەشەببۇسەلىرى،
مەدەنىەەاەت ئەەارقىلى تىەە گىنلەش تەۋسەەىاىلىرى ،كەەوڭ فۇ ىنىەەڭ ئىنسەەانپەرۋەر ئەخەەال
تەلىماتىغا قارىتا قى ىقىش ،ئىسال قىلىنغا ئەنئەنىاى ئەخال قاراشلىرى بۇنىڭ مىسالى.
بىلىەەش كېرەككەەى ،ئىنسەەانىاەت مەەاددىي بەەايلى ئىشەەلەپچىقارغا بىرىنچەەى كزنەەدى
باشالپال ،ئۇنى ئاڭ شەكلىگە ،مەنىاى شەەكىلگە ئايالنەد رغا  .ئىنسەانىاەت بەا بولۇشەنى
ئەمە  ،بەختلىەەك بولۇشەەنى ماھىاەتلىەەك ئىسەەتە قىلغەەا  ،بەەايلىقمۇ ئەەز نزۋىتىەەدە يەنە
ئەقى  -ئىەدرا  ،بىلىە ۋە ئەخالقنەى ئالەدىنقى شەەرت قىلغەا  .ئەامېرىكىلى ئەالى ھېنەرى
مورگەەا تەەوغرا ئېاتقەەا « :ئىنسەەانىاەت ئالەەدى بىەەلە مەدەنىاەتنىەەڭ ھەمەەمە ئامىللىرىغەەا
ئېرىشەەكەندىال ،ئانەەدى مەدەنىاەتلىەەك ھەەالەتكە يېتەلەيەەد «( .قەدىمكىەەي جەمئىەەاەت»
ئۇيغۇرچە -00 ،بەت) .ئىبى سىنا توغرا ئېاتىد « :بايلىقنى تېپىشەىپتۇ ،ئەقىە –ئىەدراكنى
يوقۇتىشىپتۇ! ئەجەبا ،يوقاتقا نەرسىسى بىلە تاپقا نەرسىسىنىڭ قىممىتەى بەاراۋەرمۇ؟»
(«ھېكمەت» ئز بېكچە-25 ،بەت)
بەخەەت ەەەە كامالەتلىەەك ئىجتىمەەائىي تۇرمەەۇش تىپىەەدى ئىبەەارەت .ئەەۇ ،ھەرگى مەەۇ بىەەر
پۇتلۇ ئالتۇ قو ئەمە .
ئەدە بىلە مەنپەئەتكە ئېرىشىش ۋە ئەخال بىلە نەپسىنى تى گىنلەش
ئزمزر بويى ئوقۇتقۇچىلى قىلغا مەشھۇر موتەپەككۇر كۇڭ فۇ ى« :بېاىماقنى تەلە
قىلىشەەقا بولىەەد » ،ئەممەەا «ئادىە بولمىغەەا بەەايلى ۋە مزتىاەرلىەەك ،مېەەنىڭچە بۇلۇتتەەۇر»،
ئەەز ڭنى تەەۇت ،ئەدەپەەكە قايەەت ،كامى ە ئىنسەەا بەەول»« ،پايەەدا -مەنپەئەتنەەى كزرگەنەەدە
ئەخالقىي بۇر چنى ئويال»« ،تەرىقەت بىلە ئالەمگە مەنپەئەت يەتكز » دېگەنىدى.
با ار ئېگىلىكىگە يز لەنگە مۇھىتتا بېاىش ۋە ماددى مەنپەئەتكە ئېرىشىش يوللەۇ .
ھەتتا ئومۇمىي خەل پاراۋانلىقىغا پايدىلى  .ئاچلى ۋە نەامراتلى گىردابىەدا ئەسەىرلەردى
بېرى ئا ابالنغا جۇڭگۇلۇقالرنىڭ قۇرساقنى تو  ،كېاىمىنى پزتەز قىلىە ئىقتىسەادتا قەد
كزتزرىشى ،كزچلز ۋە با دۆلەت قۇر چىقىشى نزۋەتتىكى تارىخنىڭ تەقە اسى.
جۇڭگۇ تارىخىدا مىسلى كزر لمىگە بۇندا ور ئىجتىمائىي بۇر لەۇش ،ئەز ئاساسەى
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ۋە ئز سزرىتىگە كزرە بىر قاتار داۋالغۇشالرنى پەيەدا قىلماسەلىقى مەۇمكى ئەمە  .ئەممەا،
بۇنىڭ ھەممىسى يوللۇ ياكى خالىي بولغۇسى دېگەنلىك ئەمە  ،ئەلاەتتە.
ئەدە بىلە مەنپەئەتكە ئېرىشىش دېگەنلىەك مەنپەئەتەدارلى ئەخالقەى پىرىنسەىپى
بولۇ  ،ئۇ ئەخال بىلە مەنپەئەت ئزنزمىگە ئېرىشىشنى نە ەردە تۇتىد  .بۇنىڭدا ئەمەلىەي
مەنپەئەت بىلە ئەخالقىي قائىدە بىرلەشكە بولىد .
ئەخال بىلە نەپسىنى تى گىنلەش ئەدە بىلە مەنپەئەتكە ئېرىشىشەتىكى ھەقىقەى
ئىقتىدارغا قارىتىلغا  .بۇندا تى گىنلەش ئىقتىدارى بولمىغاندا ،ئەدە بىلە مەنەپەئەتكە
ئېرىشىش مۇمكى بولمايد  .ئەخال بىلە نەپسىنى تى گىنلەشەنىڭ ئاساسەى مەجبەۇرىاەت
ئاخالقىدى ئىبارەت .بۇندا مەجبۇرىاەت ئەخالقى ال ى تېپىلغاندا ھېچقاندا مەنپەئەتنى
نە ەردە تۇتمايەەدىغا  ،شەەەرت قىلمايەەدىغا ئالىجانەەاب ئىنسەەانىي ئەخالقتەەۇر .مەسەەىلە دەل
مۇشۇ ھەقىقىي ۋە ئەڭ تزپكى ئەخالقنىڭ ماددىي رىغبەت ۋە ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئالدىەدا
قانەەدا ھەەالەتتە تۇرىشەەىدا! بەەۇ ،دۆلەت ،ھەەاكىمىاەت ۋە مەمەەۇرىاەت ئورگەەانلىرى بىەەلە
خەلقنىڭ ،ئىشچى -خى مەتچىلەرنىڭ ئىقتىسادىي مۇناسىاىتىدە ھەرقايسەى شەەھەر ،يېە ا-
با ار كارخانىلىرى ياكى كوپراتىپلىرى مۇناسىاىتىدە ئاساسىي نە ىريە بىلىملىرى تەتقىقاتى
بىەەەلە تېەەە ئزنزمەەەدار تېخنىكىلىەەە تەەەزرلەر تەتقىقەەەاتى مۇناسەەەىاىتىدە ئىشەەەلەپچىقىرىش
كارخانىلىرى بىلە خام ئەشىاا مەنبەلىرى مۇناسىاىتىدە مەھسۇالت ئىشلەپچىقارغۇچى ۋە
ساتقۇچىالر بىلە ئىستىمالچىالر مۇناسىاىتىدە ئىپادىلىنىپال قالماسەتى  ،ھەربىەر سەاھە ۋە
ئائىلە ،شەخسلەر مۇناسەىاىتىدە ،جزملىەدى مائارىە ساھەسەىنىڭ ھەمەمە تەرەپلىرىەدىمۇ
گەۋدىلىك ئىپادىلىنىد .
«ئىنسا قەلبىنىڭ ئىنجېنېرلىرى» ۋە تارىخىي يىراقنى كزرەرلىك
ئوقۇتقۇچى ەە كەڭ مەنىدە ئز ى ياشىغا اماننىڭ ئەجى چىرىغەى ،بىلىە بەۇلىقى ۋە
تەلىەە – تەربىەەەاە بەەەاغاىنى ،روھىەەەاەت يېتەكچىسەەەى ،ھەقىەەەقەت جەڭچىسەەەى! قەدىمكىەەەي
امانالردىال ئۇالر كاھى  -قەبىلە ئۇستا لىرى بولغا  ،ئۇالر قەيەردە ئەۋالد تەربىالىمىسۇ ،
ئۇالر خەلقنىڭ ،ھەقىقەتنىڭ ۋە تارىخنىڭ نامايەندىلىرى.
ئوقۇتقۇچىالر ئز كەسپىگە ماىر بولۇش بىلە بىەرگە يەنە جە مە سەاغالم ،سەز ،
ئزتكزر تەپەككۇر قىلغۇچىالردى بولۇشى كېرە  .بىر كەسى بىلەنال بەنت بولەۇ  ،ئەز ىنى
چەكلە قويۇش ماھىاەتتە شەكلى ئەز گەرگە نەادانلى ! «مۇئەارى » ئىبارىسەى« ،ئەارى »
ئىبارىسىگە تۇتاشقا بولۇ «ئارى » قىلما «مۇئارى »نىڭ مەقسىدى« .ئارى » ەە ئويغەا
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دېگەنلىكتەەۇر .ئويغەەاقلى تەپەككەەۇرنى ،تەپەككەەۇر كەەز قىرلى ە بىلىمنەەى تەلە قىلىەەد .
ئويغەەاقلى يەنە پەەا قەلىبنەەى ،پەەا قەلىبمەەۇ يەنە بىلىمەەدە پىشەەىش ۋە سز لزشەەنى تەلە
قىلىد  .بۇندا «ئارى » خەلقنىڭ ئەقلى ۋە قەلبىدىكى گزھەر.
ئوقۇتقۇچىالر ئز كەسپى ھەم قامۇسى بىلىمدى باشقا خەلقنىڭ تۇرمۇش رېئاللىقىغەا
تەەەارىخىي نە ەر تاشلىشەەەى ،ھەرگى مەەەۇ بىەەەپەرۋا مۇئامىلىەەەدە بولماسەەەلىقى كېەەەرە  .پەقەت
تارىختىكى «ئى ى »الر تەتقىقەاتىغىال قى ىقىە  ،رېئاللىقتەا يەز بېرىااتقەا جەانلى تەارىخىي
ھادىسالرنى «ئىلمىي» ئەمە دە ئۇنىڭغا بىاەرۋا مۇئامىلىدە بولۇش تەاش يزرەكلىەك ۋە
ئەلە كز لزكتۇر .ئوقۇتقەۇچىالر بىەر مەھەللىەك ئېتىبارسەى مۇئەامىلە ،ئىسسەى  -سەوغۇ
ئېقىمالر ئالدىدا تارىخىي يىراقنى كزرەرلىكنى يوقاتماسلىقى ،تىڭى قىماسلىقى ال ى  .بى بىەر
تەرەپتى مائارى ۋە ئوقۇتقۇچىلى كەسپىنى كەمسىتىدىغا خائىشالرنىڭ ئوقۇتقۇچىالرغەا
ئىجتىمەەەائىي ،ئىقتىسەەەادىي ،مەمەەەۇرىي ،ئەەەائىلىاى ،روھىەەەي ەربە يەەەاكى بېسەەەى ئېلىەەە
كېلىدىغانلىقىغا ئېچىنسا  ،يەنە بىر تەرەپتى  ،ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بۇندا ھادىسەىلەر بىەلە
تارىخقا ،ھەقىقەتكە ۋاكالىتە كزرەش قىلىشىدى  ،ھەمىشە مەنىاىلىكنى ماددىي بايلىقتى
ئزستز كزرىدىغا  ،پىەداكار «دانكەو»الردىە بولۇشەىدى ئىپتىخەار ھەې قىلىمىە  .تەارى
سەھىپىرىنى پەقەت ئوقۇتقۇچىالرنىڭ نۇرانە ئوبرا ىال بې ىاەلەيد .
بىلىملىكلەردىمەەەۇ بىلمەسەەەلىكلەر« ،ئەەەارى »الردىمەەەۇ خامۇشەەەلۇقالر بولىەەەد  .كىشەەەى
بىرقەەانچە بىلىەەش باسەەقۇچى بىەەلە داۋاملىەە ئىلگىرىكەەى ،ھەتتەەا تزنزگەەزنكى ئز ىەەدى
پەرقلىنى ئىلگىرلە بارىد  .بى نىڭ مەقسىدىمى ئەز ىمى نى ئەۋالدالرغەا پەا ۋە ئزنزمەدار
يەتكەەز مە  .شەەۇنىڭ بىەەلە بىلەەلە ئەۋالتالرنىمەەۇ پەەا ۋە بىلىمەەدار ھالەەدا كەلگزسەەىگە
يەتكز مە  .ئەۋالتلىرىمى ھەرگى مۇ بەا  ،ئەممەا بۇ لغەا «ئىنسەىي جىە »الردىە بولەۇ
قالمىسۇ !
-3551يى -2ئا  ،ئزر مچى
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ئوقۇتقۇچى توغرىسىدا
مائارىپتا مۇۋەپپەقاەت قا ىنىشنىڭ سىرى ەە ئوقۇتقۇچىغا ھزرمەت تۇرغۇ شتۇر.
ەە ئېمىرسو (ئامېرىكا)
مۇقەددىمە
ئوقۇتقۇچى ە ھزرمەتلىك نام .شۇڭىمۇ بۇ نام توغرىسىدا مەدھىاە يا مىغەا  ،ھەېكمەت
پەەزتمىگە مۇتەپەككەەۇرالر بولمىسەەا كېەەرە  .چەەزنكى ئوقۇتقەەۇچى ئىنسەەا قەلەەبىگە تەەزنجى
مەرىەەپەت نەەۇرىنى ئېلىەە كىرگەەزچى مەشەەئەل! ئەەۇ ئىنسەەانىاەت مەدەنىەەاەت تارىخىنىەەڭ
ئاسەەمىنىنى يور تقەەۇچى قويەەاش! مىللەتنىەەڭ بەەاغاىنى ،دۆلەتنىەەڭ مەەۇرەببى« ،ئىنسەەانىاەت
روھىنىڭ ئىجېنېرى!»
ئوقۇتقۇچى ەە ياش ئەۋالدالرنىڭ ئىلى -پە د نااسىدىكى تۇنجى ھامىاسى! ئۇ ،بىلىە
خە ىنىسەەىنىڭ ئەەالتۇ ئىشەەىكىنى ئەەاچقۇچى ،ئەقى ە د ردانىلىرىنەەى چەەاچقۇچى .ھەەېكمەت
قامۇسەەىنىڭ مەنىلىرىنەەى يەشەەكزچى ،تەەارى بىەەلە ماكەەا  ،تىلسەەى بىەەلە امەەا ئارىسەەىدا
پەرۋا قىلى  ،مۇتەپەككۇرالر بىلە سزھبەتلەشكزچى ،ھەقىقەت مەرۋايىتلىرىنى تەشكزچى
ەكى ئۇستا ە پىداركار جەڭچى ،مېھرىبا  ،سا قەل ئىگىسى.
ئۇلەەۇ ئوقۇتقەەۇچى  -ئۇستا الرسەەى ئۇلەەۇ مەرىەەپەت ئە ىمەتلىەەرى ۋايىغەەا يەتمىەەگە
بوالتتى .ئەپالتوننىڭ ئوقۇتقۇچىسى سوقرات ،ئارىستوتىلنىڭ ئۇستا ى ئەپالتو  ،ئىسكەندەر
لقەرنەيننىڭ ئۇستا ى ئارىسەتوتى بولغىنىەدە  ،ئابەد راخما جەامىي ئەلشەىر ناۋائىنىەڭ
يېتەكچىسى ،سەددىدى قەشقەرى جامىنىڭ ئۇستا ى ئىدى.
ئىنسانىاەت تارخىەدىكى بە ى مەشەھۇر مۇتەپەككەۇرالر ھەتتەا ئوقۇتقۇچىلىە كەسەپى
بىلەنمەەۇ شەەۇغۇلالنغا  .مەسەەىلە  :ھىپەەوگرات ،قەەارابى ،ئىەەبى سەەىنا ،تاتۇڭەەا ،شەەۇە اڭ،
گېگى  ،كەۇڭ ى ،قېەدىرخا  ،ھۇۋەيەدا ،ئابەد قادىر دامەۇلال ،مەمتىلەى ئەپەنەدى قاتەارلىقالر
شۇنىڭ جزملىسىدىند ر.
ئوقۇتقۇچىنىەەڭ ۋ جۇدىەەدا ئىككەەى مەەۇھەببەت رىشتىسەەى يەنەەى كەسەەپكە بېغىشەەالنغا
مەەۇھەببەت بىەەلە ئىلىمەەگە بولغەەا مەەۇھەببەت گىرەلەشەەكە بولىەەد  .ئەەۇ ،ئوشېنىسەەكىي
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ئېاتقاندە «مەنسەپدار تزرە ئەمە  ،مەنسەپدار تزرە ەە ئوقۇتقۇچى ئەمە ».
ئەمما ،تا ھا ىرغىچە نېمە ئزچزند ر ئوقۇتقۇچى ،جەمئىاەت يېتەكچىلىەرى ،ئەھلەى –
جامائەت ،ئوقۇتقۇچىالرنىڭ پەر ەنتلىرى ،تۇغقەا –دوسەتلىرى ئوقۇتقۇچىەدى ئىبەارەت بەۇ
ھزرمەتلىەەەك نەەەامنى ،ئوقۇتقۇچىەەەدە بەەەۇ تەەەارىخىي كەەەزچنى ،ئوقۇتقۇچىلىقنىەەەڭ مەنىەەەاى
شەرتلىرىنى بىردە ھې قىلغەا  ،چزشەەنگە  ،قەدىەرلىگە ئەمە  .نەتىجىەدە مائارىپتەا
بىر قاتار كزڭزلنى غەش قىلىدىغا مەسىلىلەر ساقالنماقتا.
ئىككى ئۇلۇ ھامىي ۋە بىر مۇقەددە

قەل

ئىككەەى ئۇلەەۇ ھامىانىەەڭ بىەەرى ئانەەا ،يەنە بىەەرى ئوقۇتقۇچىەەدى ئىبەەارەت .ئەەۇالرنى
بىلمە ھەرقانەدا بىلىشەنىڭ مۇقەددىمىسەى ۋە شەەرتى ،ئەۇالرنى قەدىەرلىمە ھەرقانەدا
مۇھەببەت ۋە كامالەتنىڭ بوسۇغىسەى! ئوخشاشەال ،ئەۇالرنى خەارالش بەارلى خارلىنىشەنىڭ
سەۋەبى ۋە باشلىنىشى!
ئانەەەا ەەەەە بەەەارلى خىسەەەلەتلەرنى ئەەەز ىگە مۇجەسسەەەەملىگە پوئې ىاىلىەەەك ئىبەەەارە.
ئەنگىلىاىلىك يا غۇچى تېككىرىنىڭ سز ى بىەلە ئېاتقانەدا «پەر ەنەت دىلەى ۋە تىلىەدىكى
تەڭەەرى» .شەەۇڭا ئەەۇ ھەممەيەەلە بەەاش ئېگىەەدىغا ئۇلەەۇ مېھىەەر -مەەۇھەببەت مەەۇئەككىلى،
تۇنجى تەلى  -تەربىاە مۇرەببى .بال ا ئېاتقاندە «مىللەتنىڭ كېلەچىكى ئانىالر قولىدا».
ئوقۇتقەۇچى بولسەەا ئىنسەەاننى شەەەكىللەند رگزچى يەنە بىەر ئۇلەەۇ سەەىما .ئەەۇ ئىسەەتە
ئويغاتقۇچى ،تەپەككۇرغا يېتەكلىگزچى ،ئەقى ئى لىگزچى ۋە كامالەت يولىغا باشەلىغۇچى،
ئوقۇتقۇچىنىڭ پىداكار قەلبى ،تەپەككۇر خە ىنىسى ئانىنىڭ ئز پەر ەنتىگە بەخش قىلغەا
ئانىلى پەرۋىشەى ۋە ئەانىلى تەربىاىسەىنىڭ يېڭەى قاتالمەدىكى داۋامەى بولەۇ  ،بەۇ ئىككەى
ئۇلۇ تەربىاىچىنىڭ يزرىگى بىر.
ئەمما نېمە ئزچزند ر ھەممە پەر ەنت ،ھەممە شاگىرت ،ھەمەمە جامەائەت بەۇ ئىككەى
اتنىڭ بىر -بىەرىگە تەققەا قەدىەر -قىممىتىنەى ۋە ھەزرمىتىنى دېگەنەدە چزشەەنمەيد .
ئوخشاشەەال ھەمەەمە ئەەانىالر ۋە ئانەەا بولغۇسەەى قىەە الر ،ھەمەەمە ئوقۇتقەەۇچى ۋە ئوقۇتقەەۇچى
بولغۇچى ئوقۇغۇچىالر مىللەتنىڭ مەنىاى ساپاسىنى بەلگىلەيدىغا ئىككى ھالقا ەەە ئانەا ۋە
ئوقۇتقۇچىنىڭ ئز ى قاندا ئاڭ ۋە قاندا سزپەتكە ئىگە بولۇشەى ال ىملىقىنەى دېگەنەدە
چزشەنمەيد  .بىلىش كېرەككى بۇ بىر پاجىئەلىك ھادىسە!
بى دە « ېھى سىنا » دە ئاتىلىدىغا ئەنئەنە بەويىچە «تەاپقىرلى » دىاىلىەدىغا
مۇسابىقىلەردە مەشھۇر كىنەو چولپەانلىرى ۋە ناخشەا -ئۇسسەۇل چولپانلىرىنىەڭ نەامى تىلغەا
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ئېلىنىد  ،ئۇالرنىڭ ھايات پائالىاەتلىرىنى ھەممەيەلە بىلىەد  -يەۇ ،مەشەھۇر مەۇئەللىملەر،
ئەەالىمالر ،كەشەەپىااتچىالر ،ئەدىبلەرنىەەڭ نەەاملىرى كەمەەدى  -كەم تىلغەەا ئېلىنىەەد  ،ھەتتەەا
ئېلىنمايد  ،ئۇالرنىڭ ھايات پائالىاەتلىرى ۋە قا انغا ئۇتۇقلىرىدى ناايىتى كز كىشەىلەر
خەۋەرسى  .بۇنىەڭ سەەۋەبى ئوقۇتقەۇچى ئوبرا ىنىەڭ ئۇلەۇ بەۇرەببە دەرىجىەگە كزتزر لەز
تەشاى قىلىنمىغانلىقىدى بولغا  .بۇ ناھايىتى نا «بوش قالغا » ئۇللۇ خى مەتتۇر.
ئەجىرلىك ،ئەمما جاپاكەش كىشىلەر
ئوقۇتقۇچىالر تەارىختى بېەرى ئىنسەانىاەت مەدەنىاىتەى ئزچەز شەۇنچە كەز ئەجىەر
سىڭد ر كېلىشتى .ئەۇالر خەۇددى قى ىە قەا دانچىلىرىەدە ئىنسەانىاەت گەۋدىسەىنىڭ
ھەممە قىسمىغا تارقالغا  ،ئۇالر كزتزرگە مەرىپەت مەشئىلى يىەرا چەزل -جە ىەرە ،تەا -
جىلغىالردى ە تارتى ە ئەەاۋات شەەەھەرلەرگىچە ھەممىەەال يەرنەەى يور تماقتەەا .ئەەۇ ا يىللى ە
تۇرمەەۇش ئەمەلىاىتەەى جەريانىەەدا كەەزرگەنلىرىمى بەەويىچە ئېاتقانەەدا ئومەەۇمە ئوقۇتقەەۇچىالر
بىرقانچە قۇال كېاىمنى يۇيۇ  ،تا ىال كېاى  ،كىچىككىنە ئائىلىسەىنى قەاتتى تەجەشەلىك
بىلە باشقۇر كىشىلەرگە يول بېرى يول تاالشما  ،قەول بېرىە قەول تاالشەما ياشەا
كەلەەدى .ئۇالرنىەەڭ ئەەزيلىرىگە كىرگەنەەدە كەەزر دىغىنىمى تامەەدىكى گىەەلەم ئەمە د ناەەا
خەرىتىسى ،مەرەپكە تى ىلغا قېلى يوتقانالر ئەمە  ،دېرى ە تزۋىدىكى شەىرەگە قويۇلغەا
كىتا  -دەپتەرلەر بولدى ،ھەرخى نامراتلى كېسەللىكلىرى بولۇپمۇ سى كېسىلى ئۇالرنى
تېخىمۇ ياداڭغۇ ،ئاۋا قىلى قويدى.
يېقىندا بىر باجگىرنىڭ بىر پىشەقەدەم ئوقۇتقەۇچى توغر لەۇ تولىمەۇ مەڭسىتمەسەلىك
بىەەلە مەغەەر ر ئاھاڭەەدا «كىمكەەى دەپەەتىمە  ،ئەەۇ بىەەر ئەپەنەەدىكەنغۇ!» دېگىنىنەەى ئەەاڭال
قالدى  .بۇ سەز ئەادەتتىكى بىەر باجگىرنىەڭ ئېغى ىەدى چىققەا سەز بولسەىمۇ ،ئەۇ پزتەز
جەمئىاەتەەەتە ،سىااسەەەىي ،مەمەەەۇرى ،مەەەالىاە -سەەەودا ،كىنەەەو -تىاەەەاتىر ،ھەربىەەەي –سەەەاقچى
خادىمالرغەەا سېلىشەەتۇرغاندا ئوقۇتقۇچىنىەەڭ جامەەائەتچىلى نە ىرىەەدە قانچىلىەەك ئور نغەەا
قويۇلىااتقانلىقىنىڭ بىر روشە مىسالى.
راست! ئۇالرنىڭ قوللىرىدا سىاا  ،ئزسەتىدە بەور تەو انلىرى بەار .ئۇالرنىەڭ يانچۇقىەدا
ياكى رې ىنكە تامغا ياكى پۇل چېكى يو  .ئۇالرنىڭ بىر قىسەمى خەۇددى ئەخەتەم ئزمەرنىەڭ
«قارا جاڭگال» ھېكايىسەىدىكى «جاڭگەال پەرىشتىسەىدە » بىكارغەا دېگەزدەكال خىە مەت
قىلماقتا .مۇشۇندا ئەپەندىچىلىك ،مۇشۇندا خەانىملى بىەلە ۋىجىەك قېرىغەا  ،كېسەەل
ئا ابىغەەا چزكەەز قالغەەا  ،كىشەەىلەر نە ىرىەەدى ئۇنتۇلەەۇ كەتەەكە مويسەەىپىت ئۇسەەتا الر
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ئا مۇ؟ ئۇالر «ئوقۇتقۇچىالر بايرىمى»نىڭ داغىد غىسىدى باشقا ھېچقاندا ئەمەلىي نەپكە
ئېرىشەلمەيدىغۇ؟! ئۇالر پىنسىاىگە چىققا پېتىچە بۇلۇڭ -پۇشەقاقالردا ئۇنتۇلەۇ كېتىەد .
ئۇالر قاتالمالرنىڭ ئەڭ تېگىدە ،ھالقىالرنىڭ ئەڭ كەينىدە تۇرىەد  .مەسەىلە شەۇ يەردىكەى،
دەل مۇشەۇ ئوقۇتقەۇچىالر ئەڭ يۇقەۇرى ۋە ئەڭ ئالەدىنقى قاتەاردىكى تەارىخىي بىناكەارلى ەە
ئىنسەەەا قەلبىنەەەى يارىتىەەەدىغا ئىنجېنىەەەرالرد ر .شەەەۇنى بىلىەەەش كېرەككەەەى ئوقۇتقەەەۇچى
ئە ى لەنگە جا دەل بەخت قۇشى بولغا ئەنقانىڭ تۇخۇم باسەقا ماكانىەدى ئىبەارەت.
ئوقۇتقەەەۇچى ئە ىەەە لەنمىگە جەەەا  -ئەەەالتۇ كزمەەەزلگە خەەەارابە ئزسەەەتىدە ھۇۋقەەەۇش
ھۇۋاليدىغا كاماندى ئىبارەت.
تزلە بولمايدىغا قەر  ،كزچزر

بولمايدىغا ۋاپاسى لى

«ئەجەەدادالرغا قىلىنغەەا ھزرمەتسەەى لىك ئەخالقسەەى لىقىنىڭ بىرىنچەەى بەلگىسەەى»
(پۇشكى ) ،ئۇستا الرغا قىلىنغا ھزرمەتسەى لىك بەارلى ھزرمەتسەى لىكنىڭ ئەڭ ئەاخىرقى
قاباھەتلىك شەكلى.
ئەەز ئاتەەا -ئانىسەەىدى  ،ئەەز ئۇسەەتا لىرىدى  ،ئەەز ى تەربىەەاە ئالغەەا مەەۇئەللىپتى
پەر ەنەەتلەر ،يەەاش ئەۋالدالر تەەزلە بولغۇسەەى قەر دار .ۋەھەەالەنكى ،بى ە دە ئەەز ئۇسەەتا ىنى
ھاقارەتلەشەكە ،ئەز مەۇئەللىپىگە خىاانەتكەاررانە ھەركەتەتە بولۇشەقا ،ئەز ئوقۇتقۇچىسەى-
يېتەكلىگزچىسەەىنىڭ ئىلمىەەي مەەۇۋەپپەقاەتلىرىگە چاڭگەەال سېلىشەەقا ،ئۇالرنىەەڭ جىسەەمانىي،
مەنىەاى ۋە ئىلمىەي جەھەتتىكەى خەاتىرجەملىكىگە ىاەا  -ەخەمەت قىلىشەقا پېتىنىەدىغا
تۇ كور شاگىرتالرمۇ بار .مېنىڭچە ،ئز ى سزيز  ،پەرۋىش قىلغا ئوقۇغۇچىسىدى كزرگە
ۋاپاسى لىقتىنمۇ ئارتۇ ئا ا بولمىسا كېرە .
ھەر دەرجىلىك مائارى تارماقلىرى ۋە مەكتەپلەرنىڭ رەھبەرلىەرى ئز لىرىنىەڭ بىەرەر
كا  ،بىەرەر كارخانەا يەاكى بىەرەر مەۇال ىمەت ئور نلىرىنىەڭ ئەمە  ،بەلكەى ئوقۇتقەۇچىالر
توپالنغەا  ،مائارىە كىناكەارلىقى ئەەادا قىلىنىااتقەەا ئور ننىەڭ تەشكىالتچىسەەى ،پاسەەىبانى،
مۇال ىمى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇماسەلىقى كېەرە  .مائارىە ئەز ماھەايىتىنى بىەلە تەزرىلەردى
خەەالىي ماكەەا بولىشەەى كېەەرە  .ئۇنىڭەەدا كىبىەەر كزلكىلىەەك ،كەەزچ كزرسەەىتىش ئەخمەقلىە ،
ھەممە ئىشتا ،ھەردائى ئوقۇتقۇچىالرنى قىممەتلىەك ئور نغەا قويەۇ قەدىەرلەش ئەارقىلىقال
خەلقنىەەەڭ مائارىەەە ئىشەەەلىرىنىڭ ئاسەەەمىنى يور يەەەد  .پىشەەەقەدەم ئوقۇتقەەەۇچىالر تېخىمەەەۇ
قەدىرلەشەەكە ،دائىەە ئەسەەلە تۇرىشەەىمى غا تېگىشەەلىك ئىنسەەانالرد ر .ئەەۇ ئەەز نزۋىتىەەدە
ئەجداتالرغا ،ئىلى مائارى پىشىاالىرىغا ھەزرمەت قىلىەش ئېڭەى ،ئەنئەنىسەى ۋە ئەخالقەى،
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بۇندا ئاڭ ،ئەنئەنە ۋە ئەخال بولمىغانەدا ھەرقانەدا «ئەقىە »« ،قەابىلىاەت» ،تەدبىەر»
تېگى تزشز كورىەدە ئەسەقاتما بولەۇ قالىەد  .ئەز ئوقۇتقۇچىلىرىغەا رەھەبەر بولغەا
ئوقۇغۇچىالرنىڭ «چزجە خورا » ئەلپا ى ئوقۇتقۇچىالرغا بەكمۇ ھار كېلىد  .ياش پەرقىەگە
كەلگەندە «ياشلى بىلە قېرىلى ئارىسەىدىكى مۇسەاپىنىڭ بەكمەۇ قىسەقا» (مونتىسەكىاۇ)
ئىكەنلىكىنى ،بۇ ئارىەدا امانەداش بولۇشەقا كاشەىال قىلىەدىغا مىەڭ يىلالرنىەڭ يەوقلىقىنى
ئەقى بىلە ئويالش كېرە .
ئوقۇتقۇچىنى ئۇنىڭ ئائىلە ئە الىرى ،تۇغقەانلىرى ،دوسەتلىرى قوللىشەى ،ھزرمەتلىشەى
ناھايىتى مۇھى  .دەرۋەقە ،بىرقەانچە قېرىنەداش ئىچىەدە «ئەپەنەدى» بولغىنىنىەڭ كىرىمەى
تەەزۋە  ،ئزسزشەەى ئاسەەتا ،قوشەەۇمچە تاپەەاۋىتى يەەو بولۇشەەى مەەۇمكى  .ئەممەەا بەەۇ ھەرگى مەەۇ
ئەجرى كەم ،تزھپىسى يو دېگەنلىك ئەمە  .باشقا بايلى ۋە كىرىملەر ئىسەتىمال بولەۇ
تزگىسىمۇ ،لېكى ئىلى پزتمە  -تزگىمە بايلى  .ئوقۇتقەۇچىنى كەسە ئالماستۇر شەقا،
مەنسە تۇتۇشەقا دەۋەت قىلغەا ئايەال ئەسەلىدە ئەز ئېەرىگە ئىختىاەارلى بىەلە ئەمە
نائىالچ تەككە ئايال .ئۇندا ئايال ئز ئېرىنى ئۇنىڭ ئىجتىمائىي قىممىتى بىەلە قوشەۇ
تەەەەۇر سەەەەزيگە ئايەەەەال ئەمە  .مېەەەەنىڭچە بۇنەەەەدا ئايەەەەالالر پەەەەات -پەەەەاتال ئېرىنەەەەى
پەسلەشەەەەتزرىدىغا كوتۇلداشەەەەالرنى قىلمەەەەا تۇرالمايەەەەد  .مە ئەەەەوياليمە  ،ئائىلىەەەەدە
ئوقۇتقۇچىغا ئۇنىڭ ئوقۇتقەۇچى بولەۇ قالغەانلىقى تەزپەيلى ئىپەادىلەنگە ھزرمەتسەى لىك
پزتز ئىجتىمەائىي ھەزرمەت ەە ئىتىبارسەى لىكلەرنىڭ ئىخچەام كزر نىشەىدى باشەقا نەرسەە
ئەمە .
تەربىاىلىگزچى چوقۇم تەربىاىلەنگە بولۇشى ال ى
بىەەە يۇقىرىەەەدا «ئوقۇتقەەەۇچى» دېەەەگە سەەەز نى ئۇنىەەەڭ ئەسەەەلى مەەەاھىاىتى بەەەويىچە
تەرىپلىد ۋە ئۇنىڭغا نىسبەتە ئومۇمىاز لز ھزرمەت تىكلەشنى تەكىتلىد .
ھەممىگە مەلۇم ،ئوقۇتقۇچى كونكىرت ئىنسا  .ئۇنىڭ ئوقۇتقەۇچى دېەگە شەەرەپلىك
نامىغەەا اليىەە يەەاكى ئەمەسەەلىكى كونكرېەەت ئوقۇتقەەۇچى مەسىلىسەەىد ر .گىاەەۇتى تەەوغرا
ئېاتقانىدى« :تەربىاىدە پزتز مەسىلە ئوقۇتقۇچىنىڭ كى ئىكەنلىكىگە باغلى ».
تەربىاە بىرىنچىدى «ئۇلۇ ئىەش»« ،ئىنسەانىاەتنىڭ تەقەدىرى تەربىەاە بىەلە ھەل
قىلىنىەەد » (بىلىنىسەەەكى) ئىككىنچىەەدى تەربىەەەاە «ۋىجەەەدا ئىشەەى» (كىاەەەۇتى) شەەەۇڭا
ئوقۇتقۇچى ئز كەسپىنى ئەقلى ،قەلبى ۋە ۋىجدانى بىەلە سزيىشەى ،ئەۇنى ئۇلەۇ تەارىخىي
تەرەققىااتقا ئەاڭلى بىرلەشتزرىشەى ال ىە  .ئەۇ جاپەادىمۇ ،ھەاالۋەتتىمۇ ،ئۇنەاا ئالغانەدىمۇ
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ئز ىنى تز چىجدانى ئزلچەمدى يىراقالشتۇر قويماسلىقى ال ى .
ئوقۇتقۇچىلى تەربىاىچىدى دائى ئز  -ئز ىنى تەربىاىلە تۇر شنى شەەرت قىلىەد .
«ئوقۇتەەۇش ئىككەەى ھەسسەەە ئوقەەۇش دېمەكتەەۇر ».بولۇپمەەۇ ھەەا ىرقى دەۋردە ئوقۇتقەەۇچى
ھەركەزنى ئز ىنىەڭ بىلىە قونەەدىنى بېاىتىە ۋە يەېڭىال تۇرمەەا ئەز مەجبەۇرىاىتىنى ئەەادا
قىلىشەى مەۇمكى ئەمە  .بىلىمسەى  ،بىلىمەى تەزۋە يەاكى بىلىمەى كونىرىغەا كىشەىلەرنى
يۇقۇرى سىنى (مەكتە ) ئوقۇغۇچىلىرى ئاسانال بايقەا ئاالاليەد  .مەۇھىمى باشەالنغۇچ ۋە
ئوتتەەەەەۇرا مەكەەەەەتەپلەرگە ئوقۇتقەەەەەۇچى نامىەەەەەدا ئور نالشەەەەەتۇر قويۇلغەەەەەا «غەيەەەەەرى
ئوقۇتقۇچى»الرنى ياكى مەخسۇ تەربىاىلە يەاكى خى مىتىنەى يەزتكە ئاسەا مائارىە
سىنىپىدىكى ئوقۇتقۇچىالرنى مائارى فرونتىنىەڭ ەربىەدار ئەتەرىتىگە ئايالند ر شەقا تەوغرا
كېلىد  .بۇنىڭسى ئوقۇتۇش سزپىتىنى يۇقۇرى كزتزر ش مۇمكى ئەمە .
ئوقۇتقەەۇچى يەنە ئوقۇغۇچىغەەا بىلىەە بېەەرىش ئاساسەەىدا پىكىەەر قىلىەەش ئىقتىەەدارىنى
يىتىلد رىەدىغا بولۇشەى ال ىە  .چەزنكى مەدەنىاەتنىەەڭ بزيەز ۋە ىپىسەەى ئىنسەاننى پىكىەر
قىلىشەەقا ئزگىتىشەەتۇر» (ئېدىسەەو ) .بىلى ە – ئىگىلەنەەگە ھەقىقەتنەەى بىلىەەاېلىش بولەەۇ ،
پەقەت پىكىەەەر قىلىەەەش قەەەابىلىاىتى ئەەەارقىلىقال بىلىمنەەەى راۋاجالنەەەد ر ش ،ئەمەلىەەەاەتكە
تەدبىقالش مۇمكى .
تەربىەەاە يەنە بىەەر جەھەتەەتى ئېاتقانەەدا ئەەزلگە كزرسەەىتى يېەەتەكلەش دېمەكتەەۇر.
ئوقۇتقەەۇچى دەر ئەەارقىلى  ،تەجىەەربە ئەەارقىلى  ،ئز ىنىەەڭ ئەمەلىەەي ھەركىتەەى ئەەارقىلى
ئزلگىلىك ئىنساننى نامايە قىلىد  .بۇ ،ئوقۇتقۇچىنىڭ ئەز ىنى ئز لزكسەى كامەالەت يولىغەا
قويەەۇ توختىمەەا ئىلگىشەەىنى تەلە قىلىەەد  .شەەۇ چاغەەدىال ئوقۇتقەەۇچى ھەقىقىەەي تەلى ە -
تەربىاە ساھىبى بولۇ يېتىشىد .
خۇالسە
رېئال د ناا ئىچىدە تۇر كەلگزسىگە نە ەر تاشلىغاندا ئائىلە بىەلە ئانەا ،مائارىە
بىلە ئوقۇتقۇچىنىەڭ مىللەتنىەڭ مەنىەاى ساپاسەىنى بەلگىلەشەتىكى ھەل قىلغەۇچ رولىنەى
جەمئىاەتتىكى ئومۇمىي كىشىلەرنىڭ ئېتىرا قىلىە  ،ئومەۇمىي ئەاڭ دەرىجىسەىگە ،ئەقىەدە
دەرىجىسىگە كزتزرىشەى تەلە قىلىنىەد  .ئوقۇتقەۇچىنى ھەزرمەتلەش بىەلە ئوقۇتقەۇچىالر
قوشۇنى قۇر لۇشىنىڭ ساپاسىنى بىللە چىڭ تۇتۇش ئۇنىڭ مەركى ىي ھالقىسى.
-3551يى -2ئا
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ئوقۇغۇچى توغرىسىدا
بىلى  -ئەقى ئو قى
«ئوقۇغۇچى» ەە نېمە دېگە ئىپتىخارلى  ،نېمىەدېگە گەز ەل ئىبەارە ەە ھە! تەبىەئەت
د نااسىدا ئەتىرگزل ،كىشىلىك جەمئىاىتىەدە ئوقۇغەۇچى كىشەى قەلبىنەى سەزيزند رىدىغا
پا  -يۇمرا ۋە ئزمىدۋارلىققا تولغا بىر جز مەزجى ە .تېخەى ئوقەۇش يېشەىغا توشەمىغا
سەەەبىالەر ھەردائى ە سەەومكىرىلىنى ئېسەەى ئوقۇغەەۇچى بولۇشەەقا تەلپزنىەەد  .ئاتەەا -ئەەانىالر
پەر ەنتلىرىنەەەى مەكەەەتەپكە كىرگز شەەەنى ئز لىرىنىەەەڭ ور خۇشەەەاللىقى دە سەەەزيزنىد .
ياشەەەانغانالر ئز لىرىنىەەەڭ ئوقۇغۇچىلىەەە مە گىللىرىنەەەى ئەەەاتەش كەبەەەى تۇيغەەەۇالر بىەەەلە
ئەسلىشىد  ...ۋەھالەنكى ئوقۇشسى قالغا پەر ەنتلەر ،ئاتا -ئانىلىرىنىڭ غەم –قەايغۇلىرى
بىەەلە ياخشەەى ئوقۇمىغەەا  ،مەكتەپەەتى چېكىنەەد ر لگە  ،ھەتتەەا مەھبۇسەەلۇ كىاىمەەى
كىاگە سابى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھەسرەتلىرى كىشىنى لەر ىگە سالىد .
«ئوقۇغۇچى» بىلە «ئوقۇتقۇچى» تەلى  -تەربىاەنىڭ ئىككى كاتېگورىاىسى بولەۇ ،
ئۇ «مەكەتە »تىە ئىبەارەت ئەزچىنچى كەاتېگورىاە بىەلە بىەرلىكتە مائارىپنىەڭ ئاساسەىي
سەەېكىلىنى ھاسەەى قىلىەەد  .ئەممەەا ،ئوقەەۇش بىلىەەش سەەزپىتىدە مەكتەپەەتى ئىلگىەەرى ۋە
ئوقۇتقۇچىلىقتى تېخىمۇ كەڭ بولغا ھادىسىدى ئىبارەت.
مەلۇم بولۇشىچە ،ئىنسانىاەت ئىپتىدائىي جەمئىاەتەتىال تەلىە ەە تەربىەاە پائەالىاىتىنى
جامەەەائە مېخاينى ىمىنىەەەڭ ئاساسەەەلى فونكىساەسەەەى سەەەزپىتىدە ئويۇشەەەتۇرغا  .جامەەەائە
ئاقساقاللىرى كېاىنچە شاما ۋە ھزنەر -ماھارەت پىشەىاالىرى ،ياشەالرنىڭ تەربىاىچىلىەرى
بولۇشقا  .يەككە ئەائىلىلەر مەيەدانغا كەلگەنەدى كېەاى ئاتەا -ئەانىالر ،دىە كەاھىنلىرى،
ھەەزنەر –كەسەەى ئزسەەتىلىرى تەربىەەاىلەش ،يېەەتەكلەش رولىنەەى ئزتەشەەكە  .تەخمىەەنە
يې ىقنىڭ كېلى چىقىشى بىلە ئايرى تەلى –تەربىەاە كەسەپى بولغەا مەكەتە مائەارىپى
مەيدانغا كەلدى.
بزگەەەزنكى كزنەەەدە ،تەلىەەە  -تەربىەەەاە تەەەزرلىرى ۋە مەكتەپەەەتى ئىبەەەارەت مائارىەەە
مۇئەسسەسى شۇ دەرىجىدە راۋاجالنەدىكى ئۇنىڭسەى بزگەزنكى د ناەانى ،ھەتتەا ئۇنىەڭ بىەر
قىسمى بولغا بىرەر يې ا ياكى شەھەرنى تەسەۋۋ ر قىلىش مۇمكى بولما قالەدى.شەۇندا
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بولىشەەىغا قارىمەەا  ،تېخەەى كەەزپلىگە كىشەەىلەر ،ھەتتەەا بە ى ئوقۇتقەەۇچى ،ئوقۇغەەۇچى ۋە
مائارىەە خەەادىملىرى «ئوقۇغەەۇچى» دېەەگە ئىبارىنىەەڭ ھەقىقەەى مەنىسەەىنى ،قىممىتىنەەى
چزشەەىنى يەتەەكە ئەمە  .ئەەۇالر ناھەەايىتى يەەز ە ھالەەدا ئوقۇغەەۇچى ەەەە مەكتەپەەتە ئوقەەۇش
تارىخىنى باشتى كەچزرىااتقا ياش -ئزسمزرلەردى ئىبارەت ،دە چزشىنىد .
مۇتۇپەككەەەۇر يزسەەەز خەەەا ھاجىەەە ئومەەەۇمە كىشەەەىلەرنى تەلىەەە بەرگەەەزچى ۋە
تەربىاىلەنگزچىدى ئىبارەت ئىككى تەزرگە بزلزنىەد  .بۇنىڭەدى باشەقىلىرى «يىلقەا سەانا»
دەيد  .ئۇلۇ ئالى فارابى دۆلەت باشلىقىدى تەاكى بەالىالرغىچە بولغەا ھەمەمە ئاھەالىنى
ئوقۇتقەەەۇچى ۋە ئوقۇغۇچىەەەدى بولەەەۇش ال ىەەە  ،دە قارايەەەد  .بەەەۇ ئىككەەەى مۇتىپەككەەەۇر
مەدەنىاەتلىەەك ،فا ىە جەمئىاەتنىەەڭ پزتكەەزل قۇر لمىسەەىنى مەەۇكەممەل بىەەر مەكەەتە دە
تەۋسىاە قىلغا  .مېنىڭچە ،مائارى  ،مەكتە  ،تەلىە –تەربىەاە توغرىسەىدا بۇنىڭەدى كەڭ
ۋە يزكسە ئى اھات بولمىسا كېرە  .ۋەھەالەنكى ،بىە تەېخىچە ئوقۇغەۇچىنى ئىنسەانىاەتكە
نىسەەبەتە  ،مائەەارىپنى جەمئىەەاەتكە نىسەەبەتە قىسەەمە نەرسەەە ۋە ھادىسەەە ،دە قاراشەەقا
ئادەتلىنى كەلد !
ئىنسا ئەڭ ئالدى بىەلە بىلىەش ئىقتىەدارىغا ئىەگە جەانلى ئىجتىمەائىي گەۋدە .ئەۇ
سوباېكت سزپىتىدە تاشقى د ناا ھادىسلىرىنى سې ىد ۋە ئۇنىڭ ماھىاەتلىرىنى بىلەلەيەد .
بۇندا بىلىش ئىقتىدارسى بىلىمنى ۋە د ناانى ئز گەرتىش پائالىاىتىنى تەسەۋۋ ر قىلغىلەى
بولمايد .
بىلى ئەقى ئو قى .ئىنسا كامالىتىنىڭ مەنىەاى شەەرتى .مۇشەۇ مەنىەدى ئالغانەدا،
ھەرقانەەدا سەەوباېكت ئىنسەەا ەەەە بىلگەەزچى ،ئزگەنگەەزچى ،ئوقۇغۇچىەەدى ئىبەەارەت .بەەۇ
ئاساسەەىي قائىەەدىنى ھەل قىلمەەا تەەۇر  ،مەكتەپەەتە ئوقۇغۇچىلىەە تۇرمۇشەەىنى باشەەتى
كەچزر پمۇ ،ئزردەككە سۇ يۇقمىغاندە ئزتز كېتىدىغا  ،ئوقۇمايەدىغا «ئوقۇغەۇچى»الر
مەسىلىسىنى ئى اھلىغىلى بولمايد .
ئوقۇغەەۇچى ەەەە مىللەتنىەەڭ ،دۆلەتنىەەڭ كەلگزسەەى سەۋىاىسەەى .ئاساسەەىي بىنكەەارلى
ماتېريەەالى .ئىسەەتىقبال كزرسەتكزچىسەەى .ئوقۇغۇچىلى ە دەۋرى ئىنسەەا ھاياتىنىەەڭ امەەا
تەەارىخىنى ،ماكەەا قىممىتىنەەى ۋە قەەانۇنىاەتلەر قەەۇدرىتىنى بىلىەەش دەۋرى .سەەائىتى ئەەالتۇ
بىەەلە تەكرارالنمەەا شەەېرى مە گىلەەى .ئەەۇ ،ئزمىەەدۋارلى چېچەكلىەەرىگە تولغەەا جەنەەنەت
پەسلى .ئەمما ،ئۇنىڭ سوباېكتى ياكى ئوباېكتى پاجىئەلىرىمۇ ئېغىر.
ئوقۇغۇچىلى مە گىلىدىكى ئو چوڭ مۇناسىاەت
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گز ەل ئوقۇغۇچىلى مە گىلى شەرتسى  ،بەدەلسى خىاەالىي جەنەنەت پەسەلى ئەمە .
بىر ئوقۇغۇچىنىڭ مەكتەپتى ياراملى ياكى يارامسى ئادەم بولۇ چىقىشى ئۇنىڭ بىر قاتار
مۇناسەەىاەتلەرنى قانەەدا سەەزپەت ۋە دەرىجىەەدە بىەەر تەرە قىلغەەانلىقى بىەەلە بىااسەەتە
ئاالقىدار .ئۇالرنىڭ مۇھىملىرىنى تزۋەندىكى ئو چوڭ مۇناسىاەتكە ئىخچامالش مۇمكى .
.3مەەۇنتى ى ئوقەەۇش بىەەلە ئز لىكىەەدى ئزگىنىشەنىڭ مۇناسەەىاىتى .ئېاەەتىش ال ىمكەەى
كەلگزسەەەىدە يەەەاراملى  ،بىلىملىەەەك كىشەەەى بولەەەۇ چىقىەەەدىغا ئوقۇغۇچىالرنىەەەڭ بىەەەر
خۇسۇسىاىتى ئۇالرنىڭ مەكتە يار بەرگە پزتز شارائىتتى بايدىلىنى  ،ۋاختىنى قاتتى
كەەونتر ل قىلى ە ئز لىكىەەدى ئزگىنىشەەتى ئىبەەارەت .ئومەەۇمە دەرسەەلەرنى ئەەارا  -ئەەارا
ئز لەشتزرىدىغا  ،ھەتتا دېگەندە ئز لەشتزرەلمەيدىغا ئزتەزلگە دەرسەتى تاشەقىرى
كىتاپخانەەا ،قىرائەتخانەەا فوندىلىرىەەدى مەەاھىرلى بىەەلە پايدىلىنااليەەدىغا ئەەزچ خىەە
ئوقۇغۇچى بولىەد  .شۇبھىسەى كى ،ئز لىكىەدى  ،مۇسەتەقى ئەزگىنىش ئەادىتى ۋە مەاھىاىتى
ئزستز بولمىغا ئوقۇغۇچىالردى ئاالھىدە بىلى ۋە ئىجەادىي قەابىلىاەتكە ئىەگە يەاراملى
كىشىلەرنىڭ چىقىشىنى ئزمىد قىلىش قىەاى  .بەۇ ھەربىەر ئوقۇغۇچىغەا ئوخشەاش بولمىغەا
ئىجتىمەەائىي قىمەەمەت ۋە تەقەەدىر ئېلى ە كېلىەەد  .ئوقۇغەەۇچى تېگەەى -تەكتىەەدى ئالغانەەدا
ئز لىكىدى بىلى خە ىنىسىگە ئېرىشكزچىد ر.
.2ئاسەەا كەسەەپىي بىلىملەرنەەى ئەەزگىنىش بىەەلە ئاالقىەەدار پەنەەلەر ئزگىنىشەەىنىڭ
مۇناسەەىاىتى .ئېاەەتىش كېرەككەەى ،ئاسەەا كەسەەپى پەنەەلەر بىەەلە ئاالقىەەدار پەنلەرنىەەڭ
ئاساسلى ۋە قوشۇمچىلى مۇناسىاىتى مەۇئەياە كەسەى نوقتىسەىدى ئېاتىلغەا بولەۇ ،
پزتەەز پەنلەرنىەەڭ بىلىەە سېستىمىسەەىدا تۇتقەەا ئەەورنى نوقتىسەەىدى ئېاتىلغەەا ئەمە .
ئوقۇغۇچى بۇ مەسىلىنى ھەم كەسەپى مۇتەخەسىسسەلىك نوقتىسەىدى ھەم ئومەۇمىي بىلىە
سىستېمىسى نوقتىسىدى بىر قىلىشنى بىلىشى ال ى .
.1مەكتەپكە ئوقۇشقا كىرىش بىەلە مەكتەپەتە ئوقۇشەتىكى مۇددىئەا (مەقسەەتدارلى )
مۇناسەەىاىتىنى تەەوغرا ھەل قىلىەەش ال ى ە  .بەەۇ ھەەالقىلى مەسەەىلە .ھەەا ىرقى ئوقۇغەەۇچىالردا،
بولۇپمۇ ئالىي مەكتە ئوقۇغۇچىلىرىدا ئومۇمە دىپلوم ئارقىلى مائاشلى خى مەتكە ئىەگە
بولۇش ،تىرىشىپمۇ كەتمەسلىك ،الياقەتلىك ئزلچىمىەدى چزشەزپمۇ قالماسەلى ئىدىاىسەى
بىر قەدەر ئېغىر .بۇندا «يالالنما» ئىدىاە تەسىرىدە دىپلومغا ئىگە بولسىمۇ ،بەرىبىەر دەۋر
دولقۇنلىرىەەدا چزكەەز قالىەەدىغا ناقابى ە كىشەەىلەر كەەزپلە مەيەەدانغا كېلىەەد  .بۇنەەدا
نىاەتتىكەەەەى ئوقۇغەەەەۇچىالر ئوقۇشەەەەنى دىپلەەەەوم ئەمە  ،بەلكەەەەى يزكسەەەەىلىااتقا امەەەەا
قايناملىرىدىكى بىر پزتز ئزمزر قىسمىتى ۋە كىشىلىك قىممىتەى بىەلە ئزلچەشەنى بىلىەش
ال ى .
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.4ھەەا ىرقى مە گىەە بىەەلە يەەېقى كەلگزسەەىنىڭ مۇناسەەىاىتىنى ئايدىڭالشەەتۇر ش
ئىنتايى مۇھى  .بىەر كىشەى تىەن ۋاقىەتالردا ،داۋالغەۇش ۋاقىتلىرىەدا ،ئەۇر ش ۋاقىتلىرىەدا،
ئىەەنقىال ۋاقىتلىرىەەدا ۋە بىەەرتەرەپلىمە ئىجتىمەەائىي قى غىنلى ە ئەسەبىلەشەەكە ۋاقىەەتالردا
ئوقۇغۇچىلىەەە ھايەەەاتىنى ئزتكەەەز ش مەەەۇمكى  .ھەرقايسەەەى دەۋرنىەەەڭ ئەەەز ھادىسىسەەەى،
داغىد غىسەەەەى ،تەەەەزتە تۇمەەەەانلىرى بولىەەەەد  .ياشەەەەالر تەەەەوال ھەەەەالالردا بەەەەۇ ھەەەەالەتنى
مۇتلەقلەشەەەتزرىاالىد  .ئالەەەدىنى ،يىراقنەەەى ،كەلگزسەەەىنى سەەەەگەكلىك بىەەەلە تزرىاالىەەەد .
ئالەەدىنى ،يىراقنەەى كەلگزسەەىنى سەەەگەكلىك بىەەلە مزلچەرلىاەلمەيەەد  .نەتىجىەەدە ئەەۇالر
خى مەتكە چىقى يېڭى ۋە ىاەتكە د چ كېلى ئز لىرىنىەڭ ئوقۇغۇچىلىە دەۋرىەدە نۇرغەۇ
ئەھمىاەتسى قۇربانالرنى بەرگەنلىكىدى پۇشايما قىلىد  .بىلىش ال ىمكى ،تەارى پەقەت
سەەاغالم ،گارمونىەەك ،ئەتراپلىەە  ،نەەۇرانىلىقنىال تە ئالىەەد  .دەسەەلەپتە ئەمە  ،ئاخىرىەەدا
كزلزش ئزچز دائى يىراقنى كزر ش ،يىراقنى ئزلچەم قىلىشنى بىلىش ال ى .
.0ئوقۇش بىلە ئەتراپلىە يېتىلىشەنىڭ مۇناسەىاىتىنى مۇۋاپىە بىەر تەرە قىلىشەنى
بىلىەەش كېەەرە  .ئوقۇغەەۇچى سەەاالمەتلىك ،ئەخەەال  ،ئەەزر  -ئەەادەت ،ئەمەەگە تېخنىكىسەەى،
چەتەەئەل تىلەەى ،ئەدەبىەەاەت -س ەەنئەت بىلىملىرىنەەى ئىگىلەشەەكە ۋە يې ىقچىلى ە  ،نەەاتىقلى
ماھىاىتى قاتارلى بىر قاتار جەھەتلەرگە ئېتىبار بېرىشى كېەرە  .ئەقىە بەۇلىقىنى ئەېچىش
بىلە ئىدىاە ،كزڭزل بايلىقىنى ئاۋ ند ر شەنى بىەرلىكتە ئېلىە بېەرىش كېەرە  .ئەخەال -
دىاانەتنىڭ تەز نى املىە رولىنەى تولەۇ چزشەىنىش كېەرە  .ئەگەر قەلە پەا  ،ئەخالقەى
ئالىجانەەاب بولمايەەدىكە  ،بەرىبىەەر ئىنسەەانىاەت جەمئىاىتىنىەەڭ مەەۇرەككە مۇناسەەىاەتلەر
توقۇلمىسى تەرىپىدى شالال تاشلىنىد .
 .6مەكتە بىلە ئالىنىڭ مۇناسىاىتىدە ھەر ئىككىسىنى ئىجەابىي تەربىەاە كزلشەىنى
دە بىلىش كېەرە  .ئەائىلە تەۇنجى تەلىە –تەربىەاە ئەورنى .شەۇنىڭدە  ،ئائىلىەدە سەەلبى
ئىللەتەەەلەر سەەەاقالنغا بولشەەەىمۇ مەەەۇمكى  .ئوقۇغەەەۇچى ئىمكەەەا قەدەر ئەجەەەدادالردى
ئالىجانابلى يېڭى ئەۋالد بولەۇ يېتىشىشەنى نىشەا قىلىەش ،ئەائىلىگە ئى چىە مېھرىبەا ،
كزيزمچا  ،ھزرمەتچا بولۇشى ،ئائىلىسىگە ئىقتىسادىي جەھەتتە ھاجەتسى بېسەى پەيەدا
قىلماسلىقى ال ى .
.1ئوقۇغۇچىالر ئوقۇغۇچى بىلە ئوقۇتقۇچىالر ئوتتۇرىسەىدىكى مۇناسەىاەتنى ئى چىە
قەدىرلىشەەى ،پىشەەقەدەم ئۇسەەتا الرنى ئىلىە ۋە ئەخەەال نوقتىسەەىدى ھزرمەتلىشەەى ،مىللىەەي
مەدەنىاەت ۋە مىللىي مائارى تارىخىدا ئزتكە مەشھۇر ئۇستا الر ھەققىدە يېتەرلىك بىلى
ۋە ھزرمەت ئەنئەنىسىگە ئىگە بولۇشى ال ى  .ئوقۇغۇچىنىەڭ تىرىشەى ئزگىنىشەى ،كىتەابنى
ئزسەەەەتا بىلىشەەەەى ،ئوقۇتقەەەەۇچىالردى يېەەەەتەكلەش يەەەەاردىمىي ئېلىشەەەەى ،ىەەەەدىاەت ۋە
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ئۇقۇشماسەەلىقنى ۋاقتىەەدا ھەل قىلىشەەى ،ئوقۇتقەەۇچىالر ئارىسەەىدىكى ئىتتىپاقلىققەەا پايدىسەەى
تەسىر يەتكز ىدىغا سز –ھەركەتلەرنى قىلماسلىقى ،ئوقۇتقۇچىالرنىڭ شا  -شەزھرىتىنى
قوغدىشى كېرە .
.0ئوقۇغەەەۇچىالر ئارىسەەەىدىكى مۇناسەەەىاەتمۇ ئىنتەەەايى مەەەۇھى  .بەەەۇ ئوغەەەۇل -قىەەە
ئوقۇغەەەۇچىالر ،ھەريەردىەەە كەلەەەگە ئوقۇغەەەۇچىالر ،ھەرخىەەە خەەەاراكتىر ۋە مېجە دىكەەەى
ئوقۇغۇچىالر ،ئوخشىمىغا كەسەپتىكى ئوقۇغەۇچىالر ئارىسەىدىكى مۇناسەىاەتنىڭ ئەاقىالنە،
مەدەنىاەتلىك بولۇشىنى كوللىكتىاى ىملى روھىدىكى دوستلۇ  ،ھەمكەارلى مۇناسەىاىتىدە
بولۇشنى تەلە قىلىد  .يۇرتاا لى  ،چېكىملىكەاە ئىچىملىكەكە بېەرىلىش ،بىكەار تەلەپلىەك،
ئويۇ تاماشاغا ھېرىسلىك ،ئوغۇل -قى الر ئارىسىدىكى غەيرى نورمال مۇناسىاەتلەر ھېلىمۇ
مەكەەتە مەەۇھىتىنى «يېتەرلىەەك» بولغەەا  ،مەكتەپلەرنىەەڭ تەلىە  -تەربىەەاە فونكىساىسەەىنى
ئزنزمسى ئور نغا چزشزر قويماقتا.
 .5ئوقۇغۇچىالر مەكتە سىرتىدىكى جەمئىاەت بىەلە بولغەا مۇناسەىاەتتە سەەگە
بولىشەەى كېەەرە  .بولۇپمەەەۇ سىااسەەىي كەەەزرەش جىددىلەشەەكە يەەەاكى پەەۇل مۇئامىلىسەەەى
ئزستزنلىكنى ئالغا امانالردا ياش ئوقۇغۇچىالر جەمئىاەتتىكى يامەا كىشەىلەر تەسەىرىگە
ئۇچرا تۇرىد  .ئىچىملىك ،چېكىملىك ،ئەخالقىي چزشكزنلىك ،پۇلغا چوقۇنەۇش ،ئەوغرى-
لزكچەكلەر تزركىمىگە قېتىلىە قەېلىش ئەھااللىرىمەۇ نەزۋەتتە ئاالھىەدە دىقەقەت قىلمىسەا
بولمايدىغا مەسىلىلەرد ر.
.35ئوقۇغەەا كەسەەپى بىەەلە جەمئىاەتەەتە ئىشەەلەيدىغا خى مىتەەى ئوتتۇرىسەەىدىكى
مۇناسىاەت .بۇ ئومۇمە ئوقۇش تاماملىغا ئوقۇغۇچىالرنىەڭ ئار سەىغا بەاغلى بولمىغەا
ھادىسە بولسىمۇ ،ئوقۇغۇچىنىڭ ئاساسىي بىلىمىەي ۋە ماھەارىتى كەز قىرلىە بولغانەدا بەۇ
جەھەتتە ماسالشقىلى بولىد .
يۇقىرىقى ئو چوڭ مۇناسەىاەت ھەققىەدە ئوقۇغەۇچى كەز ىتىش خاراتېرلىەك تەھلىە
يزرگز شى ،قايتا ئزگىنىش ئېلى بېرىشى ال ى .
ئوقۇغۇچىالرنىڭ كەلگزسىگە يز لىنىشى ۋە ئز  -ئز ىنى قەدىرلىشى
ئوقۇغۇچىالر خەلقنىڭ ئزمىد غەۇنچىلىرى .كەلگزسەىنى كەلگزسەىگە تۇتاشەتۇرىدىغا
ئۇلۇ پىشاڭ!
شۇنى ئەپسۇ بىلە تىلغا ئېلىش ھاجەتكى ،تارى ئز ىنىڭ ھەربىر چوڭ قەدىمىەدە
كزپلىگە ياشالرنى ،جزملىدى ئوقۇغەۇچىالرنى بەدەل قىلىە كەلەگە  .ھەربىەر سىااسەى،
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دىنىي مە ھە  ،ئىرقىي كزرەشلەر ئز ىنىڭ ئالدامچى ھىالىسى يەاكى ھەاال قىلغەۇچى تىە
ئۇچىنى ياشالرغا قارىتى كەلگە  .ئاچارچىلى الگېرلىرى ،جەڭ مەيەدانلىرى ،مەھبۇسەلۇ
كامىرلىرى ياشالر ،ئوقۇغۇچىالر بىەلە تولەۇ تېشەى كەلەدى .پۇلەدى ئىبەارەت «سەېرى
ئىبلى » ياشالرنى سېھىرلىك تورىغا قارما ئېلى  ،ئۇالرنى چېكىملىەك ،ئىچىملىەك ،بىكەار
تەلەپلىەەك ،ئوغرىلى ە  ،بۇالڭچىلى ە  ،قەەاتىللى  ،ئالەەدامچىلى  ،يەەالالنمىلى  ،پاھىشەەىاا لى ،
ساتقۇنلۇ كىردابىغەا تاشەال كەلەدى .تارىختەا ھەر قېەتى ئىتىقەاد -مەسەلە كىرى ىسەىغا
يولۇققا  ،غايە بزھرانى يز بەرگە  ،مەنىاى نوپەۇ الر ئەاجى ال كەتەكە  ،ئەخەال ئورنىغەا
تاپاۋەت ،ۋىجدا ئورنىغەا پەۇل ئزسەتزنلز ئالغەا  ،ھەرخىە پوتېنسەىئال ئەاڭ ۋە خەايىش
يەەامرا كەتەەكە مە گىلەەلەردە بىەەر ئەۋالد ياشەەالر ەەەە ئوقۇغەەۇچىالر كەسەەكى تالالشەەقا د چ
كېلىد  .ئەمما تېخىمۇ نۇرغۇ ياش غۇنچىالر چەيلىنىە خەا ا بولىەد  ،بەۇ تارىختەا كەز
قېتى تەكرارالنغا ھەقىقەت ،ئۇنىڭغا كز يۇمۇش نامەردلىك ،كا اپلى  ،ۋىجدانسى لى !
بى  -23ئەسىرگە يز لىنىااتقىنىمى دا كالىنەداردا ئەز گەرگە يېڭەى رەقەمەگە ئەمە
بەلكى بى يز لىنىااتقا يېقىنقى كەلگزسىنىڭ مەنىەاى قىاەاپىتىگە نە ەر سېلىشەىمى ال ىە .
بۇنىڭەەەدى باشەەەقا اماننىەەەڭ ئىلمىەەەي ەەەە تېخنىكىەەەاى تەرەققىااتىنىەەەڭ شەخسەەەكە بولغەەەا
شەەاللىاېتىش كزچىمەەۇ كزچلەەز بولىەەد  .تەلە ئېشەەى بارىەەد  .ئەگەر بى ە جەمئىاەتنىەەڭ
يز لىنىشىنى تەوغرا ئىگەللىەمە مەاھىاەت بىەلە ھادىسەىنى ،ئزتكەزنچى نەرسەىلەر بىەلە
مەەۇقەررەر نەرسەەىلەرنى ئارىالشتۇرىاەتسەەە ئەەاقىاەتتە پۇشەەايما يە قەەالىمى  .مەكەەتە
تامالىغانەەدى كېاىنمەەۇ تەنتەكلىكەەى ۋە ئەسەەەبىالىكى بىەەلە ئەەز ىنى ئەەز ى تۇيەەۇ يولغەەا
سەەېلىاالىدىغانالرمۇ ئۇچرايەەد  .بىەەرەر ياشەەانغا ئىلمىەەي خەەادى يەەاكى مائەەارىپچى ئەەز
ساۋاقداشەەلىرىنىڭ قىسەەمەتلىرىنى ،ئاڭلىغەەا –كەەزرگەنلىرىنى بىرقەەۇر ئەسەەلە چىقسەەۇنچۇ،
ئۇالرنىڭ كز ئالدىغا بىر امەانالردىكى يەۇمرا  ،ئزمىەدۋار يەاش ئوقۇغۇچىالرنىەڭ ھەرخىە
قىسمەت بوللىرىنى كە گەندى كېاىنكى ھەرخى ئوبرا لىرى كېلىد .
ئوقۇغۇچى ئۇلۇ ئىبەارە ،ئەۇالر يىراقنەى كزر شەى ،ھەرخىە ئىھتىماللىقالرغەا تاقابىە
تۇر شەەەقا قابىەەە بولىشەەەى ،ئەەەز ىنى قەدىرلىشەەەى ،كىشەەەىلىك قىممىتىنەەەى بارغانسەەەېرى
يزكسەلد ر تۇرىشى ال ى .
بزگەەزنگىچە ياشەەا ئەەزتكە ئىنسەەانىاەتنىڭ سەەانىنى ئېەەنىقالش مەەۇمكى بولمىسەەىمۇ،
ئەمما ،مۇشەۇ جەريانەدا مەيەدانغا كەلەگە مۇتۇپەككەۇر ،ئەالى كەشەپىااتچىالرنىڭ سەانىنى
ئېەەنىقالش بەكمەەۇ ئاسەەا  .ئەنە شەەۇ سەەانى ئەەا قوشەەۇ ئوقۇغەەۇچىالردى ئەەز قۇشەەۇنى
تولۇقالشقا بەكمۇ مۇختاج!
-3551يىلى -1ئا  ،ئزر مچى
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ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ تۇرمۇش مەدەنىيىتى توغرىسىدا

ئۇيغۇرالر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايونىەدا توپلىشەى ياشەايدىغا غوللەۇ  ،يەرلىەك
مىللەت ۋە ئاپتۇنۇمىاە ھوقۇقى يزرگز گزچى مىللەت ،ئۇيغۇرالر پارچە ھالەتتە ،جۇڭگۇنىەڭ
بىر قاتار چوڭ شەەھەرلىرىدە خىە مەت ۋە تىجەارەت قىلىەد  .ئۇيغەۇرالر جۇڭگەۇدى باشەقا،
قا ىقىسەەتا  ،تزر كمەنىسەەتا  ،ئەرەبىسەەتا  ،تەەزركىاە ،ئاۋسەەتىرالىاە ،گېرمەەانىاە ،روسەەىاە،
ئامرېكا قاتارلى دۆلەتلەردە كزر نەرلىك نوپۇستا ،مۇئەياە جامائەت تەزركىمىي شەەكلىدە
ياشايد .
ئۇيغەەۇرالر ھەەەا ىر دېھقەەەانچىلى  ،باغاەنچىلىەەك ،ھزنەرۋەنچىلىەەەك ،سەەەودا –سەەەېتى ،
مەدەنىاەت –مائارى قاتارلى كەسىپلەر بىلە شۇغۇللىنىد  .ئۇالر ھا ىر با ار ئېگىلىگىنەى
مەرگە ۋە تەڭشەەەىگزچ قىلغەەەا ھەەەا ىرقى امەەەا ئىقتىسەەەادىي تۇرمۇشەەەىغا بارغانسەەەېرى
ئز لەشمەكتە .ئۇيغۇرالر نزۋەتتە تارىخىي تەرەققىااتنىڭ يېڭى قاتلىمىنى ھاسى قىلماقتا.
ئۇيغەەۇرالر مەرگى ىەەي ئاسەەىاا تىپىەەدىكى قەدىمكەەى قەبىەەلە ۋە خەلقلەردى ە تەشەەكى
تاپقەەا  .جۇڭگەەۇ ۋە چەتەەئەل ئەەالىملىرى ئۇيغۇرالرنىەەڭ مىلەەلەت مەنبەسەەى توغرىسەەىدا كەەز
ئى دەندى .ئەۇالر مىالدىەدى  2555ەەە  1555يىە ئىلگىەرى شەىمالىي ئالتەا دالىسەىدىكى
ئاندرونوۋ ە مىنوسېنىك رايونلىرىدا ياشەىغا ئەارى (ئارىاەا ) قەبىلىلىەرى ،سەىكتا  -سەا
خەلقلىرىنەەى ئۇيغۇرالرنىەەڭ ئەڭ قەدىمكەەى ۋە ئاسەەىااچە ئەەا جىنىسەەلى (ئەەا تەنلىەەك)
ئەجداتلىرى دە قاراشماقتا .قەدىمكى جەسەتلەرنىڭ بەاش سەزڭە ئانەالى ى ،قەا تىپەى،
قەدىمكەەى ئارىاەەا  -سەەىكتا  -سەەا ئەپسەەانە فولكلەەورى ،كىاىەەنىش ۋە مو ىكەەا ،ئۇسسەەۇل،
بەەايرام ،سەەەيلە -مەرىكىلىەەرى بەەۇ مۇھەەاكىمىگە كزچلەەز ئىسەەپات ھەەا ىرال بەردى .ئەينەەى
امانەەەدىكى «ئەەەات مەدەنىاىتەەەى» بەەەۇ كەڭ ماكانەەەدا جۇڭگۇنىەەەڭ رەسەەەمىي يىلنامىلىرىەەەدا
«ئۇلۇغخەەەور ( »)大胡دە ئاتالغەەەا ئارىاەەەا ەەەە سەەەىكتا ەەەە سەەەا خەلقلىرىنىەەەڭ ور
يۇغۇرىلىشەەىنى مەيەەدانغا كەلتەەزردى .ئارىاەەا ەە سەەىكتا ەە سەەا قەبىلىلىەەرى مىالدىاىەەدى
ئىلگىرىكەەى  -2555يىلالردى ە تەەاكى  -6 ،-0ئەسەەىرلەرگىچە غەر  ،جەنەەۇ ۋە شەەەرىققە
يزتكىلى  ،ئىرا ئېگى لىكى ،ھىندىستا ىمىنى ۋە چىلە تاغلىرى ئەتراپىغەا كېڭەيەدى ۋە
ئىرانى خەلقلەر ،ھىندىستا ئارىاەا ەە سەاكلىرى ،تەارى سەاكلىرى ۋە تۇخەار قەبىلىىرىنىەڭ
مىللەت تەركىبىگە سالماقلى تەسىر كزرسەتتى .مىالدىاىدى ئىلگىرىال سەاكالرنىڭ ئاسەىنا
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قەبىلىلىەەرى بىەەلە مۇڭغۇللوئىەەد (مۇڭغەەۇل ئىرقەەى) تىپىەەدىكى ئاشەەىد قەبىلىلىەەرى ئاسەەىنا
ئەەۇر قىنى ئاسەەا قىلى ە قوشەەۇلدى .نەتىجىەەدە مەرگى ىەەي ئاسەەىاا ئۇلۇغخورلىرىنىەەڭ -2
تزركزمى ە تزركلەر مەيدانغا چىقتى .ئۇيغۇرالر ئەنە شۇ ئارىاا ە سىكتا ە سەا خەلقىنىەڭ
يىرا ئەۋالدى ،تزركىي تزركىمىنىڭ يېقى ئەۋالدى ھېساپلىنىد .
جۇڭگۇ يىلنامىلىرىدە غەربى جۇ سۇاللىسى امانىدىكى ھا ىرقى گەنسۇ (كەڭسەا ) ۋە
ئەەورد ئەەوتلىقى ئەتراپىەەدا ياشەەىغا گۇيفەەاڭ ( ،)鬼方دى -ە ( )狄翟قەبىلىلىرىنەەى،
كېاىنچە بايقال كزلى ئەتراپىدا ياشىغا دىڭلىڭ (دەنلە ) خەلقىنى ئۇيغۇرالرنىەڭ بىااسەتە
مەنبەلىرىدى بىرى دە قارىغۇچىالرمۇ بار .ئۇالر دىڭالرنى شەرقىي ۋە غەربەى دىڭلىڭالرغەا
ئايرى  ،بايقالدى يېنسەيگىچە ،يىنسەەيدى يەتەتە سەۇ ۋە سەىر دەرياسەى سەاھىللىرىغىچە
ياشىغا دە قارايد  .يېقىنقەى يىلالردىە بۇيەا دىڭلىڭالردىە باشەقا ،قەدىمكەى تۇرپەا ،
كىەەرورا ئاھەەالىلىرى بولغەەا ئەەۇجاې ( ،)乌结ئۇخەەۇ ( )乌护ۋە قەەوش قاڭقى ە ()姑师
قەبىلىلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت مەنبەسى دېگە قاراشالرمۇ مەيدانغا چىقتى.
ئۇيغۇرالر مەركى ىي ئاسىاادىكى قەدىمكى مىللەت ،ئارىاا ە سىكتا ە سا ە تەزركىي
خەلقەەلەر تزركىمىەەدىكى مەدىنىاەتلىەەك خەلە  .ئۇالرنىەەڭ جىسەەمانىي خۇسۇسەەىاىتى ۋە قەەا
ئاالھىدىلىكى ،تى ۋە ئەدەبىاات -سەەنئەت ئاالھىەدىلىكى ،مىللىەي ئېتنوگرافىەك تۇرمەۇش
ئەەادىتى ۋە تۇرمەەۇش ئاالھىەەدىلىكى ئۇيغۇرالرنىەەڭ ناھەەايىتى يىەەرا تەەارىخىي قەەاتالملىرىنى،
تەەەارقىلىش ماسىشەەەتابىنى ،مىلەەەلەت مەنبەسەەەى ۋە ھەرخىەەە تەركىبلەرنەەەى ئز لەشەەەتزر ش
ئىقتىدارىنى ،ئەجداتلىرىنىڭ بارلى مەۇنەۋۋەر فولكلەورى ۋە تۇرمەۇش مەدەنىاىەتىگە تولەۇ
ۋارىسلى قىلىش ساالھىاىتىنى چزشەند ر بېرىد .
ئۇيغەەۇرالر ئەەوتال مەدەنىاىتەەى ،ئەەاتلى كزچەەزش قىسەەمەتلىرى ،بوسەەتا مەدەنىاىتەەى،
يىپە يولى ئاالقىلىرى كز خى دىنىي مەدەنىاەت باسقۇچلىرىنى باشتى كەچزردى.
ھەەا ىرقى امەەا ئۇيغەەۇرلىرى ،نوقەەۇل ھالەەدا -045يىلەەى ئۇرخەەۇ ۋادىسەەىدى تەەارى
ۋادىسىغا كزچكە ۋە بۇ يەردىكى سا  ،تۇخار ،سوغدىالرنى ئز لەشتز مەيدانغا كەلگە
دېگەندە ،يەنىال ئۇرخۇ ئۇيغۇرلىرى بىلە تارى ۋادىسىدىكى سا  ،تۇخەار ،سەوغدىالرنىڭ
قايسى تەارىخىي قاتالمەدا قانەدا تىلەدا سز لەشەكەنلىكىدى قەتئىەي نە ەر ،ئورتەا ھالەدا
مەركى ىەەي ئاسەەىاا ئۇلۇغخەەورلىرى بولغەەا ئارىاەەا تزركەەزمى ۋە تەەزركىي تەەزركىمگە بولغەەا
تېرە يىلدى داشلىقىنى ئالدىنقى شەرت قىلىش كېرە  .بۇ خەلقلەر كزچمە چەارۋىچىلى ۋە
«ئات مەدەنىاىتى» تزپەيلىدى مەركى ىەي ئاسەىاا رايونىغەا ەە مەۇھىمى تەارى ۋە سەىر دەريەا
ۋادىلىرىغا ،بايقال ۋە مۇڭغۇل ئوتالقلىرىغا كەڭ تارقىلى ياشەىدى .ئەۇالر جۇڭگەۇ ۋە ئىەرا
(ئاخمانى) ئىمپېرىاىلىرىگە ېاقى جايالردا ھاكىمىاەت مەركە لىرىنى بەرپا قىلغا ھەو ۋە
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سەەا ئەنئەنىلىەەرىەە دېاەرلىەەك ۋارىسەەلى قىلەەدى .ئۇرخەەۇ ئۇيغەەۇر خەەانلىقى يىمىرىلى ە ،
ئۇيغەەۇرالر غەرپەەكە كزچكەنەەدى كېاىنمەەۇ خەەا ئەەۇر قى بولغەەا ياغالقەەارالر گەنجەەۇ ئۇيغەەۇر
خەەانلىقىنى قۇرغانەەدى باشەەقا ،ئەەادى الر باشەەچىلىقىدىكى باشەەقا ئۇيغەەۇر قەبىلىلىەەرى قۇچەەۇ،
كزسە  ،قەشقەر ،سۇيا ە سەىر دەرياسەى ۋادىسەىغا يزتكىلىە ئىەدىقۇت ئۇيغەۇر خەانلىقى،
كزسەە ئۇيغەۇر خەانلىقى ۋە قاراخەانىالر ھەاكىمىاەتلىرىنى بەرپەا قىلەدى .خەوتە ياغالقەەار
قالقالۇخەەانى داۋاملىەە گەنجەەۇ ياغالقەەار ئۇيغەەۇر خەەانلىقى بىەەلە قۇدىلىەە مۇناسەەىاىتىنى
ساقلىدى .بۇ ئۇرخۇ ۋە گەنجەۇ ،خەوتە ياغلىقارلىرىنىەڭ قەبىلىەاى يېقىنلىقىەدى دېەرە
بېرىەەد  .بەەۇ خەەۇددى ئۇيغەەۇرالر قەدىمكەەى سەەەمەرقەنت ھەەاكىمى ئاپراسەەىااپنى ئز ىنىەەڭ
قەھرىما پادىشاھى دە ئى چى ھزرمەتلە كەلگىنىگە ئوخشاش ئەھاال.
ئۇيغۇرالرنىەەەڭ ئېتنەەەونىمى (مىلەەەلەت نەەەامى) قاچەەەا كېلىەەە چىققەەەانلىقى نەەەامەلۇم.
بىرىنچىەەدى  ،بەەۇ ئېتنونىمنىەەڭ پەيەەدا بولغەەا ۋاقتىنەەى ئۇيغۇرالرنىەەڭ دەسەەلەپكى ئېتنىەەك
تزركىمىنىڭ مەيدانغا كەلگە ۋاقتى قىلى بېكىتىاالغىلى بولمايد ئىككىنچىدى  ،ئۇيغەۇر
دە ئاتالغا قەبىلە دەسلە ياغالقار باشچىلىقىدىكى ئۇيغەۇر ئىتتىپاقىغەا قاتناشەقا بىەر
قەبىلىنىڭ نامى بولۇ  ،بۇ خاسەىاەتلىك نەام پزتەز ئۇيغەۇر ئىتتىپەاقى ۋە ئۇرخەۇ ئۇيغەۇر
خانلىقىنىڭ ئورتا نامى قىلى قوبۇل قىلىنغا  ،ئۇرخەۇ ئۇيغەۇر خەانلىقى يېمىرىلگەنەدى
كېاىنمۇ گەنجۇ ،ئىدىقۇت ،كزسە خانلىرى ئز سەلتەنەت ناملىرىغا ئۇيغۇر نامىنى قوشەۇ
ئىشلەتكە  .ھا ىرقى يۇگۇ ە سەېرى ئۇيغۇرالرمەۇ ئەز نەامىنى ياغالقەار يەاكى باشەقا قەبىەلە
نامىدا ئەمە  ،بەلكى ئۇيغۇر نامىدا ئىشلەتتى.
«ئۇيغەەۇر» ئىبارىسەەى ئومەەۇمىي مەنىەەدە «ئويۇشەەۇش ،ئويۇشەەما » دېەەگە مەنىەەدە
ئى اھالنماقتا.
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مەدەىنىاىتەى ئۇالرنىەڭ ئۇيغەۇر نەامىنى قەوللىنىش ۋە سىااسەى
ھەەاكىمىاەت ئورنىتىشەەىدى خېلەەى بەەۇر نال تەدرىجەەى شەەەكىللەندى ۋە ئۇيغەەۇر ھاياتىنىەەڭ
ھەرقايسەەى تەەارىخى قاتالملىرىەەدا داۋاملىە راۋاجلىنىە  ،تۇرمەەۇش مەدەنىاىتەەى ئى چىللىقەەى
بىلە تارىخى قەاتالملىقى ەنجىەر ھالقىسەىنى ھاسەى قىلەدى .بىە ھەا ىرقى ئۇيغۇرالرنىەڭ
تۇرمۇش مەدەنىاىتىگە نە ەر سالسەا  ،ئۇيغۇرالرنىەڭ مەۇكەممەل ئېتنولوگىاىلىەك تۇرمەۇش
مەدەنىاىتىگە ئىگە ئېتنىك مىللەت ئىكەنلىكىنى جە ىملەشتزرىمى .
ئۇيغەەۇر تارىخىەەدا جەڭگىەەاار ئايەەالالر ،ھەەاكىمىاەتكە قاتناشەەقا تەەزركە خاتۇنەەدە
ئايالالر ،شائىرە ۋە مائارىپچىالر خېلى كز بولغا  .تۇغۇت مۇناسىاىتى بىلە ئانا -بەالىالر
مەبۇدىسى ئۇما ئانىغا (ئىسالمىاەتتى كېاى پزۋى پاتىمەگە) سەېغىنىش ،بالىنىەڭ قىرىە
سزيى ،ئەات قويەۇش مۇراسەىمى ،بزشەز تەويى ،ئوغەۇل بەاال يەتەتە ياشەقا توشەقاندا خەتەنە
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قىلد ر مۇراسى ئزتكز ش ،پەر ەنتلىرىنى مەكتەپكە يەاكى ھەزنەرگە بېەرىش ئەادەتلىرى
ئى چى ساقلىنى كەلدى.
ئۇيغۇرالردا نىكا مۇناسىاىتى بىلە چەا ئىچكەز ش ،تەو ئالدىەدىكى مەسەلىھەت
چايلىرى ،نىكا ئوقۇ قى  -يىگىتنىڭ را ىلىقىنى ئېلىش ،تو مۇراسىمى ،يىگىەت – قىە الر
ئولتۇرىشى ،قۇدىالر چىلالقلىرى ئى چىە سەاقلىنى كەلەدى .ئۇيغەۇرالردا دەپەنە مۇراسەىمى
ھەرقايسى دىنىي مەدەنىاەتلەر تەسىرىدە ھەرخى بولسىمۇ ،ئەممەا مېاىتنەى پەاكى ە يۇيەۇ
كېپەنلەش ،ھا ىدارالر ئا رومال سېلى  ،ئا بەلەاا بەاغال يىغەا ارە قىلىەش ،مېاىتنىەڭ
نەەامى ىنى چزشەەزر ش ،جىنەەا ىنى ئالمىشەەى  ،تالىشەەى كزتەەزر ش قەبرىسەەتانلىققا ئېلىەە
بېرىش ،لەھەتتە مېاىتنىڭ يز ىنى قىبلە (غەر ) تەرەپەكە قىلىە يەاتقۇ ش ،ئىە كزرنىەڭ
ئاغ ىنى كېسە بىلە ئېتى  ،تەاش كەزرنى توپەا بىەلە كزمەزش ،قەبەرە بېشەىدا مېاتنىەڭ
ئىجەەابى تەرىەەپىگە گۇۋاھلىە بېەەرىش ،قەبەەرە تېشەەى -گەەزمبە ئەەورنىتىش ،مېاىتنىەەڭ يەتەەتە،
قىرى  ،يى نە رىلىرىنى ئزتكز ش ئادەتلىرى بىردە ئى چى بولۇ كەلدى .ئۇيغەۇرالر ۋە
ئۇالرنىەەڭ ئەجەەداتلىرى مېاىەەت سەەزڭىكىنى كەەاھىش (سەەاپال) سەەاند ققا سەەېلى يەرلىكەەكە
قويەەۇش ،مېاىتنەەى تەەاش كەەزرگە كزمەەۇش ،مىاىتنەەى ئاسەەتىغا ياغەەاچ شەەادا قويۇلغەەا گەەزرگە
ياتقۇ  ،ئزستىگە قى ى تەوپرا ۋە قەۇم تزكەز كزمەزش ،شەام گەزرگە قويەۇش ،مېاىتنەى
كزيد ر كزلىنى قۇتىغا سېلى بۇددا مۇنارلىرىغا تى ى قويەۇش قاتەارلى دەپەنە قىلىەش
ئۇسۇللىرىنىمۇ قولالندى.
ئۇيغەەۇرالردا ھېاەەت -ئەەايەملەر قەدىمكەەى تەقەەاى (كالىنەەدار) قائىەەدىلىرى بەەويىچە
ئزتكز لەەز كەلەەدى« .نەۋر » (نەەور ) بەەايرىمى« ،كەەز مەشەەرىپى»« ،سەەۇ -مەەزلە »
ئايەملىرى باھار -نور بايرىمىدى ئىبارەت بولۇ  ،بۇ بايرام يىەرا قەدىمكەى امەانالردى
بېەەرى ئۇيغەەۇر ۋە ئۇنىڭغەەا قېرىنەەداش مىللەتلەرنىەەڭ يېڭەەى يى ە بەەايرىمى بولەەۇ كەلەەدى.
ئۇيغەەۇرالر يەنە «قى ىلگەەزل سەيلىسەەى»« ،قوغەەۇ سەيلىسەەى» قاتەەارلى يەەا لى –كز لەەز
بايرامالرنى ئزتكز ىد  .بۇددى ى مە گىلىدە بەش يىلدا بىر قېتى ئزتكز لىدىغا «بۇرھەا
(بەەۇت) يەەزتكەش» مۇراسەەىملىرى بولغانىەەدى .ئىسەەالمىاەتتى كېەەاى  ،قۇربەەا ھېاىەەت ،رو ا
ھېاىەەت ئەەايەملىرى نەەور بەەايرىمى بىەەلە قوشەەۇلۇ ئۇيغۇرالرنىەەڭ ئاساسەەلى بەەايراملىرى
بولۇ قالدى.
ئۇيغۇرالردا يېقىنقى يىلالرغىچە (يېە ىالردا ھېلىمەۇ بەار) قەو ئىگىلىكەى ھەربىەر چەوڭ
ئائىلىنىڭ تۇرمۇش ھزجەيرىسى بولەۇ كەلەدى .چزللەزكلەر بىەلە قورشەالغا ھەرقايسەى
بوستانلىقالر قويۇ دەرەخلەر ،ئېقى سۇالر ،ئزم ئولتۇراقالشقا ئاھالىلەر بىەلە قاپلىنىە
قالماستى  ،بەلكى ھەرقايسى قوقور الرمۇ مېاىلىك با  ،ئز م باراڭلىرى بىەلە قاپلىنىەد ،
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ئۇيغۇر قور لىرى نەقىشەلىك دەرۋا ا ،پىشەاياا  ،ئەاياا  -سەارا  ،ئوغەۇل -قىە الر ئەزيلىرى،
قا ناقالر بىلە بىر يزر ش قىلىنىد  .بە ى قور الر بالىخانا ئزيلەرنىمۇ ئز ئىچىگە ئالىەد .
كزپزنچە ئزيلەر گەجلەنگە ۋاسا بىلە «ۋاساجۇ » قىلى يېپىلىد  .ھەرخى نەقىشەلىك
مېھرا (مەرە ) تەكچە ۋە مورىالر بىلە بې ىلىد .
ئۇيغۇرالر ناخشەا -ئۇسەۇل ،مو ىكىغەا ئە ەلەدى ھېرىسەمە مىلەلەت .ئەۇالر قەدىمكەى
مۇراسىمالر ،مىلى  -مەشرەپلەر ئاساسىدا يەرلىەك خەلە مۇقەام -مەشەرە –سەەنەملەرنى
شەكىللەند ردى .مىلى  -مەشرەپلەر ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەنئەنىاى ئېتنىگوراپىاە مەكتىپەى،
ئاخال  -ئەقى مەكتىپەى ،ناخشەا -ئۇسەۇل مەكتىپەى بولەۇ كەلەدى .شەۇ ئاساسەتا ئۇيغەۇر
كىالسسك مو ىكىسى «ئو ئىككى موقام» شەكىللەندى.
ئۇيغەەۇرالر خەل ە قوكلەەورى -ئېغى ە ئەدەبىااتىغەەا بەەا خەل ە  .ئەڭ يىەەرا شەەامانى ى
ئەپسەەانىلىرىدى بەەۇددى ى دەۋرى ھېكەەايىلىرىگىچە ،قەدىمكەەى قەھرىمەەانلى رىەەاايەتلىرى،
ئەجەەداد سەەېغىنىش رىەەاايەتلىرى بولغەەا «بەەزرە ھېكايىسەەى»« ،ئوغۇ نەەامە»« ،ئاپراسەەىاا
رىەەاايىتى»« ،جىسەەتانى ئىلىگەەبە رىەەاايىتى»« ،دەدە قورقەەۇت»« ،تۇمەەارى »« ،غېرىەە -
سەنەم» قاتارلىقالر بىلە مىڭلىغا تارىخىي قوشەاقالر ،لەتىەپە ۋە ئەقلىەاە سەز لەر ئۇيغەۇر
خەل ئەدەبىااتىنىڭ ئۇلىنى سالدى .ئۇيغۇرالر خەل ئەدەبىااتى ئاساسىدا يا ما ئەدەبىاات
ۋە كىالسسەەەك ئەدەبىاەەەات د ردانىلىرىنەەەى يەەەاراتتى .ئۇنىەەەڭ ئەڭ بزيەەەز سەمەرىسەەەەى
«قۇتادغۇبىلىك»تى ئىبەارەت .ئۇيغەۇر كىالسسەك ئەدەبىاەاتى ئۇيغەۇرالردىكى پەلسەەپىاى،
دىنىي ،ئەخالقىي ،تارىخىي ،ھوقۇقىي كەز قاراشەالرنى شەېئىرىي تزسەتە ئىپەادىلە  ،ئۇيغەۇر
روھىاەت تارىخىي ۋە تەپەككۇر تارىخىنىڭ با  ،رەڭدار خە ىنىسىنى ھاسى قىلدى.
ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرى قەدىمكى امانالردى باشال تەسەاىرىي سەەنئەت
ھېرىسمەنلىرى ئىدى ،ئۇالر قىااالرغا تۇرمۇش ئوبرا لىرىنى چېكىە  ،بالبەالالر ۋە تاشەپزتز
(ئابىدە)لەرنى ئورنىتى  ،ئالتۇ  ،مى  -كزمزشلەردى ىبۇ -ىننەتلەرنى ياسا  ،كەاھىش،
قاش (قاشتېشى)تى گز ەل تۇرمۇش بويۇملىرى ياسا  ،تاشەكېمىر سەەنئىتى ەە بىناكەارلى ،
ھەيكەلتاراشلى  ،تام رەسساملىقى ،ياغاچ ئويما ،تاختا سى ما ،مىتال ۋە توقۇلمىالرغا رەسەى
ئىشلەشەەتە ئالەەدىنقى سەەەۋىاىگە يەتتەەى .شەەىنجاڭدى تېپىلغەەا وروئاسەەتېر (ئاتەشەەپە -
رەستلىك) ،بۇددا ۋە مانى دىنىغا ئائىت تەساىرىي سەەنئەت يادىكارلىقلىرىنىەڭ قالەد قلىرى
ھېلىمۇ جاھا تەتقىقاتچىلىرىنى مەپتۇ قىلماقتا.
ئۇيغۇرالر قەدىمدى تارتى تاما مەدەنىاىتىدە مەركى ىەي ئاسەىاا خەلقلىەرى ئارىسەا
ئالدىنقى شزھرەتكە ئىگە .تاما مەدەنىاىتى بىر مىللەتنىڭ تۇرمۇش مەدەنىاىتىنىەڭ يىەرا
تارىخىي قاتالملىرى بىلە ئۇنىڭ ئېرىشكە كامالەت دەرىجىسىنى كزرسىتىد  .قايسەى بىەر
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تاشال ياكى پىچاقتا كېسى ئىتىلىدىغا سەۇيۇقئاش بىەلە ئىەنچىكە
تەتقىقاتچى :ئز
سەەو لغا ئەشەەمە (لەغەەمە ) ئارىسەەىدا بىەەر مىەەڭ يىللىەە مۇسەەاپە ياتىەەد  ،دە تەەوغرا
ئېاتقانىەەدى .تونەەۇردا ھا ىرلىنىەەدىغا ھەرخى ە تائەەامالر ،ئەەزپكە -ھېسەەى  ،پېتىرمانتەەا ۋە
مۇراببا قاتارلى ئۇيغەۇر تائاملىرىغەا ئەاپىرى ئېاتمايەدىغا كىشەى بولمىسەا كېەرە  .قۇجەۇ
ئۇيغۇرلىرى ئىشلە چىقارغا ھەرخى مەي ا ۋە ھاراقالر ھەتتا تاڭ تەي وڭنىمەۇ ھەيەرا
قالد رغانىەەدى .ئۇيغەەۇر تائەەاملىرى يىەەپە يەەولى ئوتتەەۇرا بەلاىغىغەەا جايالشەەقا ئۇيغەەۇر
خەلقىنىڭ پىداكارانە مېھماندوستلۇ ئەنئەنىسىگە ھەسسە قوشتى .ئۇيغەۇر تائەاملىرى ،ئەز
نزۋىتىدە ئو قلەۇ ۋە تىبەابەت قائىەدىلىرىگە ئۇيغەۇ بولەۇش بىەلە يەنە شەەرى  -غەر
خەلقلىرىنىڭ ئورتا ئىشتىھا تەلىپىگە ئۇيغۇ كەلدى.
ئۇيغۇرالرنىڭ كىاىنىش مەدەنىاىتى يىرا تارىخىي ئى چىللىققەا ئىەگە بولەۇ كەلەدى.
بى با ىرى  ،قاراسۇ  ،ئەسكى قەلەئە ،كونەا كىەرورا  ،قەدىمكەى قۇمەۇل قەارا دۆۋە قاتەارلى
قەبرىستانلىقالر بىلە سىكتا  -سا سى ما يادىكارلىقلىرى ،بۇددا تاشەكېمىرلىرىدىكى تەام
رەسەەەىملىرى ،ئەەەزتكە ئەسەەەىرنىڭ ئەەەاخىرى ۋە مۇشەەەۇ ئەسەەەىرنىڭ باشەەەلىرىدا چەتەەەئەل
ئېتنەەوگرافلىرى سەەزرەتكە ئالغەەا ئۇيغەەۇر كىشەەىلىرىنىڭ كىاىنىشەەلىرىدى ئۇيغەەۇر كىەەاى
مەدەنىاىتىنىڭ تۇرمۇش ،ئاتلى يزر ش ،جەڭ ئىھتىااجىغا اليى بولۇشەتى تاشەقىرى ،يەنە
غايەت ور ئېستتتىك ئاالمەتلەرگە ،ھەتتەا مەاننىرى ملى ( ىننەتاا لىە ) ئاالھىەدىلىكلىرىگە
ئىگە بولغانلىقىنى بايقەايمى  .بەۇ ھەال مىالدىەدى ئىلگىرىكەى جەاۋلى ۋاڭنىەڭ ،مىالدىنىەڭ
بېشىدىكى شەرقى خە سواللىسىنىڭ ،شىمالى سواللىلەرنىڭ ،ئوتتۇرا تاڭ امانىنىەڭ «خەور
كىاىمى» قى ىقىش دولقۇنىنى شەكىللەند ردى .ئۇيغەۇرچە كېاىەنىش ،ىبەۇ -ىنەنەت ،ئاتقەا
مىەەەنىش ۋە سەەەا  -ئۇسسەەەۇل ،ھەتتەەەا مە مەدەنىاىتەەەى نۇرغەەەۇ شەەەائىرالرنىڭ شەەەېئىرىي
مىسرالىرىغا ئىلھام بەردى.
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش مەدەنىاىتىدە ئويغۇر سەودا -تىجەارىتى كزرىنەرلىەك سەالماقنى
ئىگىلەيەد  .ئۇيغۇرالرنىەەڭ ئەڭ يىەەرا ئەجدادلىرىەەدى سەەىكتايالرنىڭ ئاتەەاقلى  -تزگىلىەەك
جاھانكەشتىلىك ئەنئەنىسىنى ئز لەشەتزردى .ئەۇالر قاشتېشەى ۋە ئەالتۇ سودىسەى ،يىەپە
يولى سەودا تىجارىتىەدە ئزتتەۇرا تز لەڭلىەك بىەلە ئىەرا  ،ۋىە انتىاە ئارىسەىدىكى سەودىنى
تى گىنلىەەدى .مەشەەھۇر سەەودا ئاھالىسەەى دە ئاتالغەەا سەەوغدىالرنى ئەەز مىللىەەي تەركىەەپگە
سىڭد ر  ،ئىرا سودىگەرلىرىنى سۇند ردى ۋە سۇڭ سواللىسىنىڭ بەا ار سەودا ۋا ارىتىنەى
بىكەەار قىلىە  ،ئۇيغەەۇر سەەودا سەەارىاى قۇر شەەقا ئىقتىسەەادىي جەھەتەەتى بېسەەى كزرسەەەتتى.
ئۇيغۇر سودىگەرلىرى ياسىدا سودا د كانلىرى ،مەخانا ئېچى  ،ئز ىمىنىەدا مەال سەېتىش
ۋە يەرمەنكە بىلە شۇغۇلالنغۇچى «ھەتتار«الردى پەرقلى ھالدا ،دۆلەت ،رايو ھالقىە ،
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يېنىك ۋە قىممەت باھەالى بويەۇمالرنى ئېلىە يزرىاەدىغا خەلقئەارالى سەودا كەارۋانلىرى
تز دى ۋە دۆلەت – رايۇنالر ئېتىرا قىلغا ئالتۇ ئاقچا بىرلىكىنى ياراتتى.
ئۇيغەەۇر تۇرمەەۇش مەدەنىاىتىەەدە تەنتەربىەەاە ۋە مەەۇھى ئەەۇر تۇتىەەد  .ئوقاەەانى ئەەات
ئزستىدە ئارقىغا ئېتى نىشانغا تەككز ش ،چېلىشىش ،ئەات ئويەۇنى ،ئەات تەو (چەۋكە
تو ) ،ئوغال تارتىشىش ،ساغاردى ئويناش ،دارۋا لى  ،سەېھرىگەرلىك ،مولالقچىلىە  ،سەاقا
ئوينەەەاش ،شەەەاھماتاا لى  ،گاگەەەا -توقمەەەا  ،لەگەەەلە ئۇچەەەۇر ش ۋە نۇرغۇنلىغەەەا بەەەالىالر
ئويۇنلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىەرادە چېنىقتەۇر ش ،مەاارەت يىتىلەد ر ش تىپىەدىكى تەنتەربىەاە
مەدەنىاىتى سېستىمىسىنى شەكىللەند ردى.
ئۇيغۇرالرنىەەڭ بىەەر پزتەەز  ،ھەمەەمە شەەەرتلىرى مەەۇكەممەل ئېتنىلوگىاىلىەەك مىلەەلەت
ئىكەنلىكەەى شزبھىسەەى د ر .ئۇيغۇرالرنىەەڭ تەەارىخى ۋە تۇرمەەۇش مەدەنىاىتەەى بەەۇ ھزكەەزمنى
ھەرتەرەپلىەەمە ئىسەەپاتاليد  .ئۇيغەەۇرالر تېخەەى ئىجتىمەەائىي مىلەەلەت ۋە سىااسەەى مىلەەلەت
كاتېگورىاىسىگە كزتزر لگە ئەمە .
ئۇيغەەۇر روھىاىتەەى ۋە ئۇنىەەڭ ئەەزر  -ئەەادەت قاتەەارلى تۇرمەەۇش مەدەنىاىتىەەدىكى
ئىپادىلىرى ئۇالرنىڭ ياۋر پا مىللەتلىرىدە ئز روھىاىتىنەى ئىنسەاننىڭ تەبىەئەتكە بولغەا
مۇناسىاىتىنى ئو قىلىە ئۇيۇشەتۇرغا تەبىەئەت تەقلىەدچىلىكى ۋە تەبىەئەت پەلسەپىسەى
تىپىدىكى مەدەنىەاەتكە تەۋە ئەمەسەلىكىنى ،يىەرا شەەر مىللەتلىرىەدە ئەز روھىاىتىنەى
ئىسنساننىڭ پادىشا ۋە ھوقۇقدارغا بولغا مۇناسىاىتىنى ئو قىلى ئويۇشتۇرغا ھوقۇ
مۇقەددەسەەەەلىكى ۋە ھوقەەەەۇ كىشەەەەىلىك قاراشەەەەلىرى تىپىەەەەدىكى مەدەنىاەتكىمەەەەۇ تەۋە
ئەمەسەەەلىكىنى  ،ئۇيغەەەۇرالر مەركى ىەەەي ئاسەەەىاا جەنەەەۇبى سەەەىبىريە ۋە غەربىەەەي ئاسەەەىاا
مىللەتلىردە ئەز روھىاىتىنەى ئىنسەاننىڭ ئىالھىەاەتكە ،ئىنسەاننىڭ ئىنسەانىاەتكە بولغەا
مۇناسەەىاىتىنى ئەەو قىلى ە ئويۇشەەتۇرغا پەەانتې م -تەبىەەئەت -ئىالھىەەاەت – ئىنسەەانىاەت
بىردەكلىكەەى قاراشەەلىرى تىپىەەدىكى مەدەنىەەاەتكە تەۋە ئىكەنلىكىنەەى كزرسەەىتىد  .قەدىمكەەى
كز تەڭرى ئىتىقادى ،شامانى ى  ،ئىسالمىاەت ۋە كىالسسەك سەوپى ى قاراشەلىرى ئز ىنىەڭ
ئىنسا بىلە ئىالھىاەت مۇناسىتى تىپىدىكى ئورتاقلىقى تزپەيلىدى ئۇيغەۇرالردا كزچلەز
ئىتىقاد قى قىنلىقىغا ئېرىشتى .ئۇيغۇر روھىاىتەى ئاللىقاچەا ھزكەزمرا ئەقىەدە نوپۇ ىەدى
قالغەەەا بەەەۇ ئىتىقەەەاد قالەەەد قلىرىنى ھېلىمەەەۇ ئەەەز قاراشەەەلىرى ۋە تۇرمەەەۇش ئەەەادەتلىرىەە
ئى چىلالشەەەتۇر كەلمەكەەەتە .ئۇيغەەەۇرالر ۋە ئۇالرنىەەەڭ تۇرمەەەۇش مەدەنىاىتەەەى ئزسەەەتىدە
توختالغانەەدا ،تزرلەەز ئەەزر  -ئەەادەت ۋە تۇرمەەۇش مەدەنىاىتىنەەى تەتقى ە قىلىەەش ئۇنىڭغەەا
ھەەەەزرمەت –ئېتىبەەەەار قىلىەەەەش دېەەەەگە تاشەەەەقى ،ھاسىسەەەەىاى شەەەەەكىلاا لىقتى ئۇيغەەەەۇر
مەدەنىاىتىنىڭ پەلسەپىاى مەدەنىاەت تىپىگە ھزرمەت -ئىتىبار قىلىشقا كزتزرىلىشى ال ى .
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كۈسەن مەدەنىيىتىنىڭ تارىخى قىممىتى

«يىپە يولىدىكى كىشىنى ئەڭ جەلى قىلىدىغا شەھەر ە كۇچا بولسا كېرە »
ەەە مائىجىما شىنجى
3
بىلىش ھادىسلىرىنىڭمۇ قى ىقارلى تەقدىر -قىسەمەتلىرى بولىەد  .پەارال مەدەنىەاەت
ھەققىدىكى تەارىخىي بىلىشەنىڭ ئۇنتۇلۇشەى بىەلە بەۇ ھەقتىكەى قايتەا ئەويغىنىش شەۇنىڭ
جزملىسىدىند ر .ياۋر پادىكى ئەدەبىاات ە سەنئەتنىڭ قايتا گزللىنىش ھەركىتى ئۇنتۇلغەا
قەدىمكى كرېك -رى مەدەنىاىتى ئزچەز شەۇندا تەارىخىي خاراكتىرلىەك قايتەا ئەويغىنىش
بولغانىدى .تېخى يېقىندىال ئزتكز لگە «كزسە مەدەنىەاەت -سەەنئەت بەايرىمى» مەلەۇم
مەنىدە ئۇنتۇلغا قەدىمكى كزسەە مەدەنىاىتەى توغرىسەىدا قايتەا ئويغۇنۇشەتى تۇغۇلغەا
ئىپتىخارلى ئېڭىنىڭ خاتىرىلەش پائالىاىتى شەكلىدىكى ئىپادىسىدى ئىبارەت ،خاال .
ئۇنتۇلۇش بىلە ئويغىنىش تارىخنىڭ چزكزش ۋە ئزرلەش قانۇنىاىەت ئاساسەىدا يەز
بېرىەەەدىغا ئومەەەۇمىي ھادىسەەەە .ئەەەۇ سەۋەپسەەەى بولماسەەەتى  ،ئىنسەەەانىاەت مەدەنىەەەاەت
ئېقىملىرىنىەەڭ ئەەور يزتكىشەەى بىەەلە بىااسەەتە تۇتاشەەقا  .ئاسەەىاادى ئەڭ دەسەەلە ئەەات
چېپىەەە بارغەەەا سەەەىمىلىاا ۋە سەەەىكتا قەبىلىلىەەەرى قەدىمكەەەى كرېكالرنىەەەڭ يەرلىەەەك
مەدەنىاىتىنى ئالەمشۇمۇل مەدەنىاەت تزسىگە كىرگز گەنىدى ،بەۇ مەدەنىاەتنىەڭ رىمەدىكى
داۋامى ئىمپېرىاە شەەكلىدە ئزركەشەلىگەندە ،ئاسەىاادى ئەات چەاپتۇر كەلەگە ھەو –
ئاۋارالر بىلە يەرلىك گۇت قەبىلىلىەرى ئۇنىڭغەا ھەاالكەت بېغىشەلىدى .نەتىجىەدە گرېەك-
رى ە مەدەنىاىتەەى ئۇنتۇلەەدى .بەەۇ مەدەنىەەاەت مىەەڭ يىلەەدى كېەەاى ئەرە مەدەنىاىتەەى ۋە
«يىەەپە يەەولى» مەدەنىاىتەەى تەسەەىرىدە قايتەەا ئويغانەەدى .مانەەا بەەۇ ياۋر پەەادا ئەدەبىاەەات-
سەنئەتنىڭ قايتا گزللىنىشىنىڭ ھەقىقى سىرى!
كزسەەە ەەەە تەكلىماكەەا قەەۇم دېڭىە ى بويىەەدا خەەۇددى ئەەېگە دېڭىە ى قىرغىقىەەدىكى
ئافىنا شەھىرىدە قەدى  -قەدىە امەانالردىكى «شەەھەر –قەلەئە دۆلىتەى» سەزپىتىدە قەد
كزتەەزرگە بولەەۇ  ،كزسەەەننىڭ شەەەھەر نەەامى مىالدىەەدى ئىككەەى ئەسەەىر ئىلگىرىكەەى خە
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سۇاللىسەەى تارىخىەەدا ،مىالدىەەدى ئەەزچ ئەسەەىر ئىلگىرىكەەى ھېندىسەەتاننىڭ ئاسەەۇكا خەەانلىقى
مەنبەلىرىدە مەۋجۇت ئىدى .بەۇ ئىسەكەندەر لقەرنەيىننىەڭ مىالدىەدى ئىلگىرىكەى -106
 -121يىلالردىكى ئوتتۇرا ئاسىااغا يزر ش قىلغا ۋاختىدا كزسەە دۆلىتەى مەۋجەۇتلىقىنى
كزرسىتىد ۋە مەلۇم مەنىدە كزسە شەھرىنىڭ پزتكزل ئوتتۇرا ئاسەىاادىكى ئەڭ قەدىمكەى
شەھەر -قەلئەلەردى بىرى ئىكەنلىكىنى دەىلىللەيد .
كزسە ئاجايى پارال ۋە مەڭگز ئىپتىخارلى كزسە مەدەنىاىتىنىڭ ئاپىرىدىگاھى.
كزسەەە  -ئاجايى ە چىەەاەر ۋە جۇشەەقۇ كۇچەەا ئاھەەالىلىرىنى يېتىشەەتزرگە مەدەنىەەاەت ۋە
مەرىپەت بزشەىگى! مانەا مۇشەۇندا قەدىمكەى مەدەنىەاەت ئاستانىسەى «يىەپە يەولى»نىەڭ
خاراپلىشىشى بىەلە خەۇددى بەۇال يەاكى ئەېقى سەۇدى ئايرىلىە  ،يەامغۇر سەزيى بىەلە
ئاندا -سەاندا كزكىرىە تۇرغەا تەوغراقتە ئەز ئزتمىشەىنى بىلىشەكە ماجالسەى قالغانەدا،
«يىپە يولى» قايتا ئېچىلدى.
2
كزسەەە مەدەنىاىتەەى كاتتەەا ئىلمىەەي تېمەەا .ئەەۇ ھەقەەتە بىەەر قەەانچە كىتەەا تى مىسەەىدى
ھاسى قىلىنغا قامۇ يې ىش مۇمكى  .كزسەننىڭ يا ما تارىخىنى ئىلگىرىكى تاش قەۇرال
مەدەنىاىتى ۋە ئىپتىدائىي ئاڭ شەكىللىرى ،كزسەننىڭ شەەھەر –قەلەئە دۆلىتەى بولغانەدى
كېاىنكى شەھەر سېپى  -ئوردا ۋە تاشەكېمىر بىناكەارلى سەەنئىتى ،كزسەەننىڭ كېاىەنىش-
مېھماندوستلۇ مەدەنىاىتى ،كزسەەننىڭ بەۇددا تەارجىمە -تەربىەاە مەدەنىاىتەى ،كزسەەنىڭ
ھەيكەلتاراشلى  -رەسساملى مەدەنىاىتى ،كزسەننىڭ مۇ ىكا – ئۇسۇل –تىااتىر سەەنئىتى،
كزسەەەەننىڭ خەلقئەەەارا سەەەودا مەدەنىاىتەەەى ،كزسەەەەننىڭ باغاەنچىلىەەەك -ھزنەرۋەنچىلىەەەك
مەدەنىاىتى قاتارلى تېمىالر بويىچە توم-توم كىتاپالرنى يې ى يور تۇش مۇمكى .
كزسەەە «يىەەپە يەەولى» ئومەەۇمىي مەدەنىەەاەت قانىلىەەدىكى ئەڭ قى ىقەەارلى شەەەھەر
ئىەەدى .ئۇنىەەڭ دەسەەلىپىدە كۇشەەا خەەانلىقى ،ئالەەدىنقى چىە  ،غەربەەى لاەەاڭ ،شەەىمالى ۋېەەي،
سىمالى جۇ ،شىمالى چەى ،سەز ۋە تەاڭ پادىشەاھلىرىنى ھەيەرەتتە قالەد رغا مەدەنىەاەت
مەەزجى ىلىرى ،ئۇنىەەڭ ئاتەەام امەەانالردىال يەرلىەەك مەدەنىەەاەت ئەەوچىقى كاتېگورىاىسەەىدى
ھالقى  ،خەلقلەر ،شەھەرلەر ەنجىرىدىكى ئەالتۇ ھالقىغەا ئايلىنىە قالغەانلىقىنى ،ئەينەى
امانەەدا «سەەەرمەرقەند سەەەيقەلى رويەەى ېمىەەنە » («سەەەمەرقەند روھىەەاەت د نااسەەىنىڭ
ئز كز ى») ئەمە بەلكى:
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«كزسەند ر ئول اما سۇمر ماكانى،
ئۇنىڭسى توختىغا ئېرپا راۋانى»
بولۇ قالغانلىقىنى ئىسپاتاليد  .فېئوداللى ئىللەت يىلتى لىرىدى ئزسز چىققەا خەسەتە
تۇيغەەۇالر تەەزپەيلى ،بەەۇ باھەەا بەەۇ باھەەانى «ئاشەەۇر ۋەتكەنلىك» دە تونۇيەەدىغا  ،كەەزنگە
قېلىپتىكى قاراشنىڭ ئېتىرا ىغا ئۇچرىشى كزر نز تۇرسەىمۇ ،لەېكى بەۇ قەدىمكەى «يىەپە
يەەولى»دا كزسەەەننىڭ تۇتقەەا تەەارىخىي ئورنىنىەەڭ ھەقىقەەى يەكزنىەەدى ئىبەەارەت .بۇنەەدا
نارا ىلىقالرغا خاتىمە بېرىدىغا سائەت يېتى كەلمىگە بولسىمۇ ،دەۋرا يېتىە كەلەدى!
مانەەا بەەۇ «كزسەەە مەدەنىەەاەت -سەەەنئەت بەەايرىمى»نىەەڭ ئەەاددىي تەقلىەەدىاەتچىلىكتى ۋە
تېتىقسى مەمۇرىاەتچىلىك دەبدەبىلىرىدى ئايرىلى تۇرىدىغا ھەقىقىي ئەھمىاىتى.
1
كزسەەەەندە خەەەانلى سەەەەلتەنىتىنى سەەەزرگە شەەەەھرىاارالرنىڭ تولەەەۇ تە كىرىسەەەى
ئىشلەنمىگە بولسىمۇ ،لەېكى د ناەاۋى ئەزچ چەوڭ مەدەنىەاەت تىەپىگە سەالماقلى تەسەىر
كزرسەتكە پارال كزسە مەدەنىاىتىنىڭ ئالەمشۇمۇل تارىخىي قىممىتى جاھەا ئەھلىەگە
ئايا بولۇ تۇرماقتا .بى گرېك -رى مەدەنىاىتىگە كزسە مەدەنىاىتى كزرىنەرلىك تەسەىر
كزرسەەەەتكە دېاەلمەيمىەەە  .ئەممەەەا كۇشەەەا –كزسەەەە مەدەنىەەەاەت تىەەەپىگە كزسەەەە
مەدەنىاىتىنىڭ كزرسەتكە تارىخىي تەسەىرىنى ئىنكەار قىلىەش مەۇمكى ئەمە  .بەۇددى ى
بىرخى ە دىنىەەي تەلىمەەات سەەزپىتىدە ھىندىسەەتاندا مەھەللىەەاى ئېتىقەەاد بولەەۇ  ،كېاىەەنچە
ئاسەەۇكانىڭ ور كەەزچ بىەەلە تەرغى ە قىلىشەەى بىەەلە كېڭەيەەتىلگە بولسەەىمۇ ،ئەەۇ پەقەت
كۇشا خانلىقى دەۋرىەدە ،ئېنىقراقەى كانىشەكا امانىەدىال ھىندىسەتا ئوتتەۇرا ئاسەىااغا ۋە
تەدرىجىەەي جۇڭگۇغەەا تارقالغەەا  .بەەۇددى ى نەەوملىرى تەرجىەەمە -تەفسەەىرچىلىكى ،بەەۇددى ى
ھەيكەلتاراشەەەەلىقى ۋە رەسسەەەەاملىقى ئەەەەارقىلى كەەەەز مىلەەەەلەت ،كەەەەز تىەەەە ۋە خىەەەە
مەدەنىەەاەتلەرگە تەسەەىر كزرسەەىتىدىغا خەلقئەەارا دىنىەەي مەدەنىەەاەت تىەەپىگە ئايلىنالىغەەا .
بەەۇددى ى سەەەنئىتى كزسەەەندە «كزسەەە ئۇسەەلوبى» ھاسەەى قىلغەەا  .كزسەەەنچە تەرجىەەمە
(كومراجىاا بەۇ جەھەتتىكەى نوپۇ لەۇ شەەخ ) تىپەى ،كزسەەنچە بەۇددى ى مائەارىپى تىپەى
شەكىللەند رگە  .كزسەنچە بۇددا ھەيكەلتاراچلىقى ۋە رەسساملى ئۇسەلوبى قايتىە يەنە
كۇشەەا  -قەنەەدىھار ،ھىندىسەەتا  -باماەەا بەەۇددا سەەەنئىتى ۋە ھەيكەلتىراش ەلىقىغا تەسەەىر
كزرسەەەەتكە  .كزسەەەەندى ھىندىسەەەتاندا نۇسخىسەەەى بولمىغەەەا كونەەەا برامەەەا يې ىقەەەى
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قولاەەەا مىلىرى بىەەەلە تەرجىەەەمە قىلىنغەەەا بەەەۇددا دەسەەەتۇرلىرىنىڭ تېپىلىشەەەى كزسەەەە
مەدەنىاىتىنىەەڭ كۇشەەا  -كزسەەە مەدەنىەەاەت سېستىمىسەەىدا تۇتقەەا غەەايەت ور ئەەورنى ۋە
تەسىرىنى كزرسەتتى .بۇ مەنىدى ئېاتىش مۇمكىنكى ،كزسە بۇددا سەنئىتى يالغۇ پزتەز
بۇددا سەەنئىتىدىكى ئەڭ نەپىە نەمەۇنە بولەۇ قالماسەتى  ،يەنە ئەۇ ئوتتەۇرا تز لەڭلىەك،
كورىاە ،ياپۇنىاە ،كېاىنكى ھىندىستا بۇددا سەنئىتىنىڭ راۋاجلىنىشەى ئزچزنمەۇ ئىلھەام ۋە
بېشارەت بېغىشلىغا .
ئىنسەەانىاەتنىڭ خەلقئەەارالى مەدەنىەەاەت تىپلىرىنىەەڭ گرېەەك -رىە مەدەنىەەاەت تىپەەى،
كۇشا -كزسە مەدەنىاەت تىپىدى كېاىنكى ئزچىنچى چوڭ مەدەنىاەت تىپى ە سەز تەاڭ
مەدەنىاەت تىپىگە كزسە مەدەنىاىتى سەالماقلى تەسەىر كزرسەەتكەنلىكى ئومەۇم ئېتىەرا
قىلغا تارىخىي پاكىت ۋە تارىخىي قىممەتتى ئىبارەت .كزسە بۇددا تاشەكېمىر سەەنئىتى،
ھەيكەلتىراشەەلىقى ،رەسسەەاملىقى ،مو ىكەەا –ئۇسەەۇل -تىاەەاتىر سەەەنئىتى ،قىاەەاپەت سەەەنئىتى
(كېاىەەنىش ،ىبەەۇ -ىنەەنەت ،پەردا قىلىەەش) ،ئوردىالرنىەەڭ جاھا لىنىشەەلىرى بىەەلە بەەۇددا
تەرجىمە ،تەفسىر ۋە مائاتى ئالدىنقى چى پادىشاھى خوجاە (160ە )100بىلە غەربەى
لااڭ پادىشاسى لز گۇاڭ (102ە)151نىەڭ پزتەز كەزچ بىەلە كزسەەنگە يەزر ش قىلىەش
ھەۋىسىنى قو غىغا  .نەتىجىدە لۇ گۇاڭ كومراجىاانى ھەم  25مىڭ تۇيا ئات -خېچىەردا
كزسەەە سەەەنئىتى ۋە مەدەنىەەاەت نەمەەۇنىلىرىنى غەربەەى لىااڭنىەەڭ پەەايتەختىگە (ھەەا ىرقى
ئەەەەەوۋېي) يەەەەەزتكە كەتەەەەەكە  .بۇنىڭەەەەەدى كومراجىەەەەەاا باشەەەەەلىغا يەەەەەېڭىچە بەەەەەۇددا
تەرجىمانشۇناسەەلىقى ،مائەەارىپى ۋە ماھايانەەا مە ھىپىەەدى ئىبەەارەت ئەەزچ خى ە مەدەنىەەاەت
ھادىسىسى ،د نخۇاڭ بۇددا تاشەكېمىر سەەنئىتى ،غەربەى لاەاڭ مو ىكەا -ئۇسسەۇل سەەنئىتى
شەكىللەنگە  .كېاىنچە شىمالىي ۋېي ،شىمالى چىە ۋە شەىمالى جەۇ پادىشەاھلىرى داتەۇڭ،
لوياڭ ،چاڭئەنلەردە كزسەنچە تاشكېمىر سەنئىتى بىناكارلىقىنى باشلىغا  ،مەلىكە ئاسەىنا،
سۇجۇ  ،بەيجىتۇڭ ،ئاققارى ماندا باشچىلىقىدا كزسە كزيشۇنسلى نە ىريىسەى ،مۇ ىكەا-
ئۇسۇل –تىااتىرسەنئىتى ،كېاى  -كېچە  ،ىبەۇ -ىنەنەت ،ئەات مىەنىش ،يىەمە  -ئىچەمە
مەدەنىاىتى ئىچكى ئزلكىلەرگە ئېقى كىرگە  .سۇ  ،تاڭ سەواللىرى دەۋرىەدە بەۇ كزچلەز
مەدەنىاەت قى غىنلىقى قو غا دەبەدەبىلىك ھالەدا يېەرى ئەسەىردى ئەارتۇ داۋامالشەقا ،
روشەەەنكى ،جۇڭگەەۇ تارىخىنىەەڭ د نااغەەا يەەز لەنگە ئەەالتۇ دەۋرى -سەەز ەە تەەاڭ امانىەەدا
كزسە مەدەنىاىتى نوپۇ لۇ تارىخىي قىممەت ياراتقا .
د ناەەاۋى تەەارىخىي خەەاراكتىر ئالغەەا مەدەنىەەاەت كزسەەە مەدەنىاىتىنىەەڭ تەسەەىرىمۇ
سەەەې ىلەرلىكتۇر .بەەەۇ تەسەەەىر مەەەۇھىمى سەەەۇجۇپنىڭ  32تېمپېراتسەەەىاىلىك كزيشۇناسەەەلىقى
ئاساسەەىدىكى فارابىنىەەڭ مۇ ىكەەا تەلىمەەاتى ،كزسەەە –ئىەەدىقۇت ئاھەەالىلىرىنى ئەەز ئىچىەەگە
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ئالغا جىڭگى خا قوشۇنلىرى ۋە باخشى -ىاالىالرنىەڭ غەربەى ئاسەىاادىكى مەدەنىەاىەت
پائەەەەەالىاىتى ،كزسەەەەەەندىكى چەەەەەالغۇالر ،كزسەەەەەەنچە تەەەەەزركىي مۇ ىكىالرنىەەەەەڭ ئەرە
خەلىپىلىكلىرىەەەدىكى مو ىكەەەا ۋە موقامالرنىەەەڭ شەكىللىنىشەەەىدىكى ئىجەەەابىي ئەھمىاىتەەەى
قاتارلىقالردا نوقتۇلۇ ئىپادىلىنىەد  .مەلەۇم مەنىەدە ۋاسەتىلىك شەەكىلدە بەۇ تەسەىر ئەرە
مەدەنىەەەاەت جۇغالنمىسەەەى ئەەەارقىلى ياۋر پەەەا ئەدەبىاەەەات -سەەەەنئەت قايتەەەا گەەەزللىنىش
ھەركىتىنىڭ مە مۇنىنى بېاتتى.
4
كزسە مەدەنىاىتىنى ئادەتتىكى يەرلىك مەدەنىاەت ھالىتىدى خەلقئەارا مەدەنىەاەت
تىپلىرىغا سالماقلى تەسىر كزرسەتكە  ،ئز ئالدىغا ئۇسلو ھاسەى قىلىەش سەۋىاىسەىەە
كزتزرگە  .كزسەننى يىپە يولىدىكى ئەڭ جەلىپكار شەھەر قىلى تونۇتقا نەرسەە نەېمە؟
مېنىڭچە ئۇ ئىككى مزجى ىدى ئىبارەت.
ئۇنىڭ بىرى ،كزسە مائارىپى ،كزسە ئەينەى امانەدا بەۇددا دىنىەي ،تىە  ،سەەنئەت،
تەبىئىەەي پە  ،ئىجتىسەەاد ،قەەانۇ ۋە تىبابەتچىلىەەك مائارىپىەەدا ئالەەدىنقى ئور نەەدا تۇرغاچقەەا
ئۇنىڭغەەا توققەەۇ چەەاۋ  ،سەەوغدى ،كەشەەمىردى ۋە جۇڭگەەۇدى ئوقۇغەەۇچىالر ،بىكسەەو -
بىكسەەەونى (ئەر -ئايەەەال دىنىەەەي كۇرسەەەانتالر) كېلىەەە ئوقۇغەەەا « ،قەەەۇت»« ،نىلىەەەفەر»،
«بۇسەەەاۋارناتخا »« ،جەەەام»« ،تەەەام»« ،شەەەىمالى تەەەا »« ،ئەەەو سەەەۇ»« ،ھەەەال (قى ىەەە )»،
«شەەوركەنت» (شەەورچۇ )»« ،يونمەەا»« ،چولتەەا (جەەاۋاغۇل) نەەاملى بىھمەەارالر (ئوقەەۇش
يەەۇرتلىرى) بىەەلە جانبەەا لىقنى بىرلەشەەتزرگە «ئالىەە » (بەەاتۇرلۇ ) بىھاراسەەى كزسەەە
دىاارىغا يۇلتۇ دە چېچىلغا  .بەۇ تۇشەما ،بەا  ،فەاچى  ،بۇيەا  ،كومىراجىەاا ،كوبىراالربەۇ،
ۋاسۇ مىترا ،سامگاراكا قاتەارلى مەشەھۇر ئەلالمىەلەر بىەلە ۋىد سەاكا ،سەۇجۇ ۋە ئۇنىەڭ
دادىلىەەرى بەەۇ يەردە تەلى ە  -تەربىەەاە بىەەلە شەەۇغۇلالنغا  .كومراجىەەاا لېكسەەىاە ئوقۇغانەەدا
ئەەالتۇ شەەىر تەختىەەدە ئولتۇرىەەدىغانلىقى ،پادىشەەا  -ئەمەلەەدارالرنىڭمۇ دەرسەەكە داخىەە
بولىەەدىغانلىقى ئەينەەى امەەادا مائارىپنىەەڭ نەقەدەر ئۇلۇغالنغەەانلىقىنى كزرسەەىتىد  .بۇنەەدا
ئەۋ ەل ئور نغا كزتزر لگە مائارىە  ،نوقەۇل دىنىەي ئەپسەانىاى خانىقەا مائەارىپى بولغانەدا
ئىدى ،ئەينى اما كزسەە ئوناېرسەال مەدەنىاىتەى ۋە ئۇنىەڭ خەلقئەارا تەسەىرىنى قىاەا
قىلىش مۇمكى بولمىغا بوالتتى.
بۇ مزجى ىنىڭ يەنە بىرى ،جەلقئارا سەودا -تىجەارەتتى ئىبەارەت .ئېاەتىش كېرەككەى،
كزسە «يىپە يەولى» گەزللەنگە تەارىخىي موھىتتەا رونەا تاپقەا  .كزسەە ئىقتىسەادىي
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ئادەتتىكى دېھقانچىلى  ،چارۋىچىلى  ،ھزنەرۋەنلىك ۋە ئايالنما ئىچكەى بەا ار ئىگىلىكىەدى
ئاللىقاچەەا ھالقىەە كەتكەنىەەدى .ئۇنىەەڭ يېەە ا ئېگىلىكەەى ،چەەارۋىچىلىقى ،بەەاغاەنچىلىكى
خەلقئارا سودا تەلەپلىەرىگە ماسالشەقاندى تاشەقىرى ،ئۇنىەڭ ھەزنەرۋەنچىلىكى -كىمخەا ،
تەتىلەەال ،ىبەەۇ ىننەت ،كىەەاى -كەەېچە  ،ھەەارا –شەەارا تاماكەەا ،دورا ۋە دورا ماتىريەەاللىرى،
يۇڭ -تېرە ،سارا  -قونالغۇ مۇال ىمىتى قاتەارلى ئىقتىسەادىي تارمەاقلىرىمۇ «يىەپە يەولى»
تزسىنى ئالغا  .كزسەنلىكلەر كارۋا سودىسى قىلىش ۋە باج ئېلىشتى تاشقىرى ،تزركەزم-
تزركزم ماھىر تىجارەتچىلەرنى ،بۇددا مانىي ئزلىمالىرىنى ،سەنئەتچىلەرنى ئارقەا-ئارقىەدى
يىرا -يىرا جايالرغا ئەۋەتى «يىپە يەولى» لېنىاىسەىدى نۇرغەۇ ئىقتىسەادىي قىمەمەت
يىغى ئاالتتى .كزسەننىڭ شزھرىتىئاشقانسېرى ،ئۇنىڭغا قى ىقىدىغانالر كزپەيەدى .شەۇنىڭ
بىەەلە خەلقئەەارا سەەودا مەرگە لىرىەەدى بىەەرى بولەەۇ قالمەەا  ،يەنە مائارى ە ۋە سەەەنئەت
ئاسەەتانىلىرىدى بىەەرى سەەزپىتىدىمۇ نۇرغەەۇ تاپەەاۋەتكە ئىەەگە بولەەدى .لەەز گەەۇاڭ ،فەەاخۇ ،
شۇەنجاڭالر كزسە شەھەر مەدەنىاىتى ،خەانلى ئوردىلىرىەدىكى ئېسەى بويەۇمالردى ئەز
ھەيرانلىقىنى ئىپادىلەشكە  .مەلىكە ئاسىنامۇ تو جابد قلىرىنى ئاساسە كزسەنگە اكەا
قىلەەد رغا  .شەەىمالىي ۋېەەي سۇاللىسەەى پەقەت بىەەر قەەانچە تاشەەكېمىر بىنەەا قىلىشەەتا خە ىەەنە
قىاىنچىلىقىغا ئۇچرىغا بولسا ،كزسەندە بىرقانچە يز لىگە تاشكېمىرالر ئارقەا-ئارقىەدى
بىنا قىلىنغا  .قەدىمكى كزسەنلىكلەر چىاەر ۋە ئەقىللى ئىدى .ئۇالر بىر قولەدا مائەارىپنى،
بىەەر قولىەەدا خەلقئەەارا سەەودىنى چىەەڭ تۇتەەۇ  ،بەەۇ ئىككەەى قانەەات بىەەلە ئۇيغەەۇر مەدەنىەەاەت
تارىخىدىكى ئالتۇ سۇمۇرغاقا ئايالنغا ۋە «يىەپە يەولى»دا بىەر مە گىە پەرۋا قىلغەا .
ئەەەەۇالر مائارىپسەەەەى بايلىقنىەەەەڭ ئەەەەاپەتلىكىنى ،بايلىقسەەەەى مائارىپنىەەەەڭ كەەەەزلپەتلىكىنى
چزشەەەنمەيدىغا خامۇشەەالردى ئەمە ئىەەدى .ئېھتىمەەال ،ئەەۇالر ئزتمزشەەتىكى تەەارىخىي
سەەاۋاقالر بىەەلە «يىەەپە يەەولى»دا جاھانەەدارچىلى قىلىەەش تەجرىبىلىرىەەدى مائارى ە ۋە
مائارى ئەۋ ەللىكى ئاساسىدىكى خەلقئارا ئىقتىسادتى ئىبارەت بەۇ ئىككەى ئەڭگزشەتەرگە
ئىگە بولغا بولۇشى مۇمكى .
0
«يىەەپە يەەولى»نىەەڭ خاراپلىشىشەەى كزسەەەنگە تەەارىخىي خاراكتىرلىەەك پەەاجىئە ئېلىە
كەلەەدى .ئەەۇ راۋا خەلقئەەارا قاتنەەاش ۋە سەەودىدى مەھەەر م بولەەدى .تەبىئىەەي ئىگىلىەەك
جەمبىرىكىگە چېكىنىشكە مەجبۇر بولدى .بېكىەنمىچىلىككە بەنەت بولەدى .ئۇنىەڭ مائارىە
ئورنىغا نادانلى  ،مەدەنىاىتى ئورنىغا جاھىللى دەسسىدى .ئۇ قۇم ۋە سۇ ئاپىتىدى ئز ىنى
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قۇتۇلد رالمايدىغا مەجر ھقا ئايالندى .ئۇنىڭ تەا باغرىەدىكى سەەنئەت جەاۋاھىراتلىرىنى
يەر تەۋرەش ،سەەۇ يەەەاالش ۋە ئەسەەەبىي نەەەادانلى ۋەيەەرا قىلىەەەدى .ئۇنىەەڭ تەكلىماكەەەا
ياقىسىدىكى شەھىرى كېتىكتە بىر قانچە شەھەرلەرنى كزچمە قۇم يالما كەتتى .ئەۇ ئەز
–ئەەز ىنى تولىمەەۇ تەسەەلىكتە تەمىلەيەەدىغا  ،كزڭەەزلنى ئەلەەنەغمە -ئۇسەەۇلالر بىەەلە بە لە
تۇرىدىغا بىچارە قىااپەتكە مۇپتىال بولدى .بۇالر يەنە ئۇنىڭ «يىپە يولى»دىە ئايرىلىە
قالغانلىقى ،مائارى ۋە خەلقئارا ئىقتىساد سېستىمىسىدى تولىمۇ يىراقال كەتكەنلىكىەدى
بولدى .مانا بزگەز «يىەپە يەولى» قايتەا ئېچىلەدى .خەلە كز ىەدىكى غەپەلەت دىەاىلىرى
كزتزر لەەدى .كزسەەەنلىكلەر ئۇيقەەۇدى قوپقەەا سەەزبھىلىك ھەەې  -تۇيغەەۇلىرى بىەەلە ئەەز -
ئز ىنى بىلىش ،ئز بەخت -سەائادىتىنى ئىە دەش يولىەدا «كزسەە مەدەنىەاەت –سەەنئەت
بايرىمى»نى ئزتكز شكە تۇتۇندى.
«كزسەەە مەدەنىەەاەت -سەەەنئەت بەەايرىمى» مىەەاە قەەېقىش سەيلىسەەى ئەمە  ،بەلكەەى
يېڭەەى ئويغۇنەەۇش ئابىدىسەەى بولەەۇ قالغۇسەەى .مائارىە ئېڭىنىەەڭ ئزسەەتزنلىكىنى تىكەەلەش
يولىەەدىكى ،مائەەارىپنى ئومەەۇمىي خەلقنىەەڭ تەقەەدىر تارا ىسەەى قىلىەەش يولىەەدىكى يېڭەەى
باشلىنىش بولۇ قالغۇسى!
-3551يى  -35ئا
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فارابى شېئىرلىرىدىن نەمۇنە
ئۇيغەەەەۇر ئەەەەالىمى ،ئارىسەەەەتوتى تەلىماتلىرىنىەەەەڭ ئوتتەەەەۇرا ئەسەەەەىردىكى مەەەەۇنەۋۋەر
نامايەندىسى ،بىر پزتز ناتۇرالىستىك پانتېئى ىملى پەلسەپىاى سېستىمىنىڭ ئاساسچىسى،
ئاتاقلى لوگىك ،ماتېماتىك ،مۇ ىكاشۇنا ەە ئەبۇناسىر فارابى مەشھۇر ئەرە تارىخچىسەى
ئىبى خەللىكاننىڭ «ۋەقىااتۇل ئەئاەا ۋە ئەنبەئەبنەئۇ امەا » نەاملى ئەسەىرىدە ،سەەيد
مەەۇھەممەد باقىرنىەەڭ «رەۋ ەتەەۇل جىن ەا » نەەاملى ئەسەەىرىدە ،ئەخەەمەت ئەيسەەانىڭ «ئەل
مەئىسەەۇرمى كەەاالمۇل ئەتىبىەەبە» نەەاملى ئەسەەىرىدە ۋە مەەۇھەممەد فەردنىەەڭ «دائىرەتەەۇل
مۇئارى » ناملى ئەسەرلىرىدە بىردە قەيت قىلىنىشىچە «مەزلكى چىە (خاقەانىاە دۆلىتەى
نە ەردە تۇتۇلغەەەا ) كاشەەەغەرگە قاراشەەەلى باالسەەەاغۇ يېنىەەەدىكى فرابەەەدا» -015يىلەەەى
تۇغۇلغانىەدى .فەارابى  15يېشەىدى ھالقىغانەدا-35 ،ئەسەىرنىڭ بېشەىدا ئەينەى امانەەدىكى
ئىسالم خەلىپىلىكىنىڭ مەدەنىاەت ئوچۇقى ھېسەاپالنغا باغەداتقا كەتەكە  .مەۋالنە لەۇتپى
ئز ىنىەەڭ «ھاشەەىاەتى مەتەەالىئۇل ئەنەەاەر (نەەۇر مەنبەلىەەرى ھەققىەەدە مۇھەەاكىمە)» نەەاملى
ئەسەەىرىدە ،تاشەەكۇبرى ادە ئز ىنىەەڭ «مىفتاھۇسسەەى ئەەادەت (بەخەەت ئەەاچقۇچى)» نەەاملى
ئەسەىرىدە ،ھەاجى خەلىەەپە ئز ىنىەڭ «كەشەەفۇ نۇ » نەاملى ئەسەەىرىدە ،جەۇرجى ەيەەدا
«ئەرە ئەدەبىاەەەات تەەەارىخى» نەەەاملى ئەسەەەىرىدە فارابىنىەەەڭ ئەەەز ۋەتىەەەنىگە بىەەەر قېەەەتى
قايتقانلىقىنى ۋە سامانى شاھى مەنسۇر ئىبنى نوھنىەڭ تەكلىپەى بىەلە «ئەتەتە ئىلمىسەانى
(ئارىسەەتوتىلدى كېاىنكەەى ‹ئىككىنچەەى تەلىمەەات›)» نەەاملى ئەسەەەرلەر تەەوپلىمىنى يې ى ە
قالەەد رغىنىنى موقۇمالشەەتۇرىد  .تەەزركىاە تىبابەتچىلىەەك تارىخچىسەەى سەەۇھەيى ئەنەەاەر
ئز ىنىەەڭ «تىبابەتچىلىەەك تەەارىخى» نەەاملى ئەسەەىرىدە ئىسەەپىھاندىكى «سەەۇۋانۇل ھىكەەمە»
كزتزپخانىسىدا ساقالنغا فارابى قول يا مىسىنى ئۇنىڭ ئز يۇرتىغەا يا غەا ئەسەىرى ،دە
كزرسىتىد  .فارابى ئوتتۇرا ئاسىاادىكى ئىجتىمائىي پاراكەندىچىلىك تزپەيلىدى يەنىال ئەز
يۇرتىەدى چىقىە كېتىشەەكە مەجبەەۇر بولغەەا  .ئەەۇ يېتىشەەكە ئېنسەەكلوپېدىك ئەەالى  ،ئۇلەەۇ
مۇتەپەككەەۇر ۋە ئىنسەەانپەرۋەر سەەزپىتىدە  365پارچىغەەا يەەېقى ئەسەەەر يې ى ە قالەەد رغا .
فەەارابى ئىسەەتېتىكا ۋە شەەېئىرىاەت توغرىسەەىدا قىممەتلىەەك ئەسەەەر يا غەەا  .ئەەۇ چۇڭقەەۇر
پەلسەەەەپىاى مە مۇنغەەەا ،ئاھاڭەەەدار شەەەېئىرىي ۋە ىەەەنگە ،كزچلەەەز ئىنسەەەانپەرۋەرلىك ۋە
ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىغا ئېگە كزپلىگە شېئىرالرنىڭ مەۇئەللىپى ئىەدى .ئۇنىەڭ شەېئىرلىرى
ئالىمنىڭ ھايات سەرگز ەشەتىلىرى ۋە د ناەا قارىشەىنىڭ تولىمەۇ ئىخچەام ۋە تولىمەۇ گەز ەل
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شېئىرىي تەساىرى سزپىتىدە مەنىاى ئىپادىلەش ۋە بەدىئىي مەھلىاا قىلىش كزچىگە ئەېگە
ئىكەنلىكى بىلە كز گە تاشلىنىد  .فارابى  05ياشقا كىرگە يىلى-505 ،يىلى دەمەشەىقتە
ۋاپات بولدى .ئۇنىڭ جەسىتى شەھەر سېپىلىنىڭ بابۇ سەەغىر دەرۋا ىسەى يېنىغەا دەپىە
قىلىنغانىدى.
تزۋەنەەدە فارابىنىەەڭ ئەرە تىلىەەدىكى توققەەۇ پەەارچە شەەېئىرى ،ئەرەپەەچە ۋە قىسەەمە
ر سچە نۇسخىلىرىدى تەرجىمە قىلى تونۇشتۇر لدى.
3
(فارابىنىڭ قاراخانىالر دۆلىتىگە قايتقانەدا ئانەا دىاەارى تەكلىماكاننىەڭ قەۇم ئاسەتىغا
غەر بولىشىغا ئېچىنى يا غا شېئىرى)
ھەم چېكىنگە ھەمدە تەتزر بۇ اما دەۋرانىغا،
سە قىلى سزھبەت يېتەلمەيسە كزڭزل ئارمانىغا.
بارچە ئەل باشلىقلىرىنىڭ باشلىرى قاتقا تزگەل،
ھەممە باشقا دەرت يېتى ئايالندىمۇ سەۋدايىغا.
ھاجىتى بىلسەم ئز ەمنىڭ جانىغا راھەت كېرە ،
نۇر چزشز تۇرما ئزچز مەندە پېقىر ئالقانىغا،
بىر نىدا كەلدى ماڭا ئىلكىمدىكى نۇر بەرقىدى ،
و -ھو رى ئوخشىغا مىسلى ساما جەۋالنىغا.
يۇرتلىرى چزللزككە غەر بولغا قەدى ئەلللەر ئارا،
مىاە تەرگەندە قەدەم قويد م جاۋاھىر كانىغا.
2
(فارابىنىڭ قاراخانىالر دۆلىتىدىكى تزركىي قەۋملەرنىەڭ بزيەز بىرلىكەى ھەققىەدىكى
ئىلھامى)
يەتتە يۇلتۇ كائىناتتا مەنبەئى نۇر رەببىنا،
مىسلى كزكتە يەتتە دەريا تى مىسىدە دائىما.
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ھەربىرى سەياارىنىڭ سىمائى بىر ئامى ئۇنىڭ،
ماددا ە جەۋھەر خىسلىتى بىر ئەسلى ھەم جەمد ر ئاڭا.
ئە ھەل ھەم ئاتار ھەم مۇشتەرى شەيئىلىرى،
مە قىلۇرمە ياخشىلى ئى لە ھاما سزھبەت ساڭا.
1
(فارابىنىڭ ئز ئانا دىاارى ۋە ئز ۋەتىنىنى ئۇلۇغلىشى)
چەكسى ەخمەت-مۇالقەت سى تەرەپتى تەندە جا ،
سىنە-قەلبى سى تەرەپكە تەلپزنز شەيدا ھاما .
ئولتۇرالماسمە ئى ىمدا قو غىتى تۇرغاچ مېنى،
و  ،ئزمىد ئىككى سەۋە دەل سى تەرەپكە دائىما .
قو غىلى چىقسام ئى ىمدى سى دى ئز گە يو ۋەتە ،
يا ئى ى قويغىلى يو بىر بەدەل مە ئوخشىغا .
سى دى ئەب ەلرە دىاار-ئەل گەر تەئە رى قىلسىمۇ،
ئىلكىگە قەلبىمنى ئالما ئىشقا ئاشما ھېچقاچا .
4
(فارابىنىڭ دۆلەت ئىپتىخار ئىلھامى« .بىر تزۋەنلەشنىڭ ‹تزۋەنلەش ە ئۇرخۇ ئۇيغەۇر
خانلىقىنىەەڭ يېمىرىلىشەەى› بولەەۇر ئەۋجەەى ھامەەا ‹ئەۋجەەى -قاراخەەانىالر خانەەدانلىقىنىڭ
قۇر لىشى›)
بىر تزۋەنلەشنىڭ بولۇر ئەۋجى ھاما ،
يوقۇتۇش بولغا سوقۇشتا دائىما .
ئز خانامنىڭ راھىتى ھاجەت ماڭا،
مە غۇر ر ئز ئى ىتىدىمدى دائىما .
ئىچكىنى ئىلكىمدىكى شەربەت مېنىڭ،
راھىتىمنىڭ شولىدا بەرقى ئايا .
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نۇر جۇال شېشەمدە ئەك ئەتكە نىدا،
خو ھو رلۇ سا -ساماغا ئوخشىغا .
0
(فارابىنىڭ يات ئەلدىكى ئىلى تەھسىلى بىلە يۇرت سېغىنچىسى)
ئىككى شىشە جام بىلە بولدى مېنىڭ ئزمر م ئادا،
ھەممىال مەشغۇللىقىمنى تولد ر قۇيغا ئاڭا.
بىر قەدەھتە قاپقارا تۇرسا سىاايى لىپمۇلى ،
ئز گىدە پەياەند بولۇ تۇرغا شارابىمد ر يانا.
بىرسىگە تولد رغىنى گەر بولسا ھېكمەت گەۋھىرى،
بىرسىدى غەم-قايغۇنى يۇد م پزتز قەلبى ئارا.
6
شەيئىلەر مەۋجۇتلىقىدى ھەم سەۋەپلىك كائىنات،
ھەم سەۋەپلىكنىڭ تزپەيلى ياخشىلى ئۇندى نىجات.
يەر بىلە بەھرى -دېڭى الر تۇرىد ھەمرا بولۇ ،
رەببىنا ،ئاسما -ساما مەرگە لىرىمۇ قاتمۇ قات.
قايدا سە بولدى ماڭا نۇخسا -گۇنا ئزلپەت بزگز ،
پەي -رەھمەت بەخشى ئېتى قىلغى گۇناھىمدى ئا ات.
رەببى-شەيئى پاكلىغى بولسا مەگەر مۇمكى مېنى،
كى ئاناسىر-ئونسۇرىدى قالمىسۇ جىسمىمدە دات.
1
پىشمايى سىرى-ۋ جۇد خام قالدى ئالەم ئز پېتى،
يا تېشىلمە گزھىرى ھەم قالدى ئالەم ئز پېتى.
گەر ئەقى يور چېچى ھەركى ئاڭا مەنە ئېاتسىمۇ،
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ئەسلى چى تەساىرىدى كەم قالدى ئالەم ئز پېتى.
0
ئە قېرىنداش ،خالى تۇر ھەمرا ئەمە ناھە ساڭا.
ھە -ئادالەتنىڭ قېشىدا سە ماكا تۇت دائىما.
بۇ جاھا ساڭا تۇرار مەڭگز مەقام-جايمۇ ئەمە ،
ەربە قىسمەتتى خاال بولمايد ھېكىممۇ يانا.
قالغۇسى مزجى بولۇ ئىخچام تەۋەرر سز لىرىڭ،
بەخش ئېتى تۇرغاچ تىرە مە مۇ پاراسەتلىك ئاڭا.
بىپايا ئالەم ھاما مەشغۇلى ھەركەت ئزستىدە،
تۇرىمى ئوخشا پەقەت تامچە ۋەياكى نوقتىغا.
5
قەسەم بىلال ھاياتلىقتى بى ارمە كزڭزلسى ئەمدى،
بەئەينى ئو كەبى تەندى چىقار جا ۋاقتى تى ئەمدى.
بەخت باشالنسا يەتكەيلەر اۋاللىققا بەختسى لىك،
تەبىئەت جىنسى بى  ،ئز جىسمىمى غا قايتقۇمى ئەمدى.
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ئۇيغۇر شائىرى مازۇچاڭ ۋە ئۇنىڭ شېئىرلىرىدىن
نەمۇنىلەر
ما چاڭ ( )3110-3215نىڭ ئەسلى ئىسمى مويەۇ بولەۇ  ،تۇرپانەدى گەنسەۇدىكى
دىغەەار ئايمىقىغەەا كزچەەز كەلەەگە شەەىركەش نەەاملى ئۇيغەەۇر ئاقسەەزڭەكنىڭ ئەۋالدى.
شىركەش ئەالتۇ خاقەانلىقى ۋاختىەدا دىەاا بەگلىكىنىەڭ تەرجىمەا ئەمەلەدارى ،كەيفىەڭ
شەھرىنىڭ قانۇ ئەمەلدارى ،كېاىنچە ھەبى سەوت ئەمەلەدارى بولغەا  .شەۇ چاغەدا خەنە
تىلىدا ھەربى خى مەت «بىڭ ما» دە ئاتالغاچقا« ،مەا» ئىبارىسەى ئۇنىڭغەا فەامىلە بولەۇ
سىڭى قالغا  .بوۋىلىرى بۇقىنا ماشىچاڭ ،دادىسى مار ڭسەى قاتەارلىقالر ئى چىە تەزردە
يزە سۇاللىسى ئوردىسىدا يۇقۇرى مەنسەپلەردە بولغا  .ما چاڭ قۇباليخا جەنۇبى سۇڭ
سۇاللىسىنى مۇنقەر قىلغا يىلى تۇغۇلغا .
ما چاڭنىڭ بوۋىلىرى خەنە تىە -يې ىقىغەا مەاھىر ئىەدى .دادىسەى شەائىر مار ڭسەى
«جاۋلى » نەاملى دىااننىەڭ ئەاپتۇرى ئىەدى .ما چەاڭ كىچىكىەدى شەېئىرىاەتكە ھەۋە
باغلىغا  .ئۇ 055 ،پارچىغەا يەېقى لىرىەك شەېئىرنى ئەز ئىچىەگە ئالغەا «تاشەلى دىاەار»
ناملى توپالمنىڭ ئاپتۇرى .توپالمدىكى شېئىرالر بۇ مەشھۇر ئۇيغەۇر لىرىەك شەائىرى مويەز
(ما چاڭ)نىڭ لىرىك شېئىرىي ماھارىتىنى نامايە قىلىەد  .تزۋەنەدىكى بىرقەانچە شەېئىر –
نە مىەەلەر ئۇيغەەۇر شەەائىرى مويەەۇ يەەاڭغى -ما چاڭنىەەڭ «تاشەەلى دىاەەار» توپلىمىەەدىكى
ئاجايى گز ەل بەدىئىي چەشەمىدى بىەر قەانچە قەتەرە ،خەاال  .موڭغەۇل ،يەزە دەۋرىەدە
خەنەە ئەدەبىەەي تىلىەەدا شەەېئىر يا غەەا ۋە جۇڭگەەۇ كىالسسەەك ئەدەبىااتىنىەەڭ شەەۇ بىەەر
دەۋرىدىكى شېئىرىاەت گزل ارىغا ھزسەز قوشەقا لىەاە شىشەە  ،گەزە يزنشەى (سەەۋن
قايا) ،جىااۋشىاە  ،ما چاڭ ،سە جە  ،يەن ڭەدا قاتەارلى ئۇيغەۇر ئەدىبلىەرى ئزسەتىدە
ئى دىنىش ئەدەبىاات تەتقىقاتىمى نىڭ موھى بىر ساھەسى بولغۇسى.
ئەمدى ،مويۇ ياڭغى -ما چاڭ شېئىرلىرىدى بىر قانچە نەمۇنىلەرنى مۇشەتەرىلەرگە
سۇنىمى .
3
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لىڭجۇدا
مە مۇشۇ خېشى دىاارىغا قەدەم قويغا اما ،
ياكى چزش ياكى خىاالدە يول ئېلى مە يۇرت تاما :
ئۇندا ئز م مەيلىرى قىلغا كزڭزلنى خۇش كەيى ،
بېدىلىكلەر ئورنىنى ئالغا بۇدەم ئاشلى ماكا .
قى لىرى ماھىر ئۇ يۇرتنىڭ ئاتتا جەۋال قىلغىلى،
ياشىنى قالغانلىرىدا يو ساۋاتسى بىگۇما .
ئوردىمى دېھقانچىلىقنى ئەتىاار بىلگەچ بۇ چا ،
تاڭ سەھەر ئېتى بېشىدا كزرىنەر سزرەم ،ساپا .
2
خېشى دىاارىدىكى نە مە
تۇرىد تىلمە تېغى ئاستىدا خېشى مەۋج ئۇر ،
يېشى ئو سەككى دە قى الر چېچىنى ئالغا ئزر ،
اللىدە كزركەم ئېگىنلەر يالتىرار گويا شەپە ،
جز تاپار بۇددىست يىگىتلەر كەينىدى ئى دە يزر .
يول ئاالر غەر تاما تزگىگە د رد بېسى ،
قايتىشار بايلىقتا ھەتتا تاقىغا ەر چەكتزر .
ئالدىغا مومدىنمۇ ئاپئا قو يېغىنى قويۇۋېلى ،
ئىچىشەر مەي ابنى ئۇندا كاسىنى لى تولد ر .
1
ئىرا سودىگىرى
سودىگەر ئىرانلىقالر دەشتى-چزللزكتى كېلەر،
تزندە كولد رما ئزنى يول يىراقتى ئەسلىتەر.
~ ~ 105

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قارىقاش دەريا لىاىدى ئې كېلەر تاشنى تېرى ،
شەر ئېلىدە ئۇنى كەندىر ھەم يىپەككە تېگىشەر.
4
شى ۋېنخاڭنىڭ «خالتا قۇم دىاانى»غا مەدھىاە
ئاشۇ خالتا قۇمدا ادى قانچە ئالتۇ بار دېسەم،
ھەممىسى ئالتۇ بولۇ چاقناتتى كز منى بۇ دەم.
سى قەدىمدى ەر بىلە بوپسى ئۇدا مەشغۇل مانا،
قىسقا-قىسقا نە مىلەر قىممەت ئىكە ەردىنمۇ ھەم.
بە ىسى جەڭچىگە تولغا قەھرىتا جەڭگا يەنە
بە ىسىدە يز ئاچار پەدە دە كزلگە قى -سەنەم.
باشقا ئا چزشكزنچە دىلدى يا دىڭى شۇنچە شېئىر،
نە مىڭى دە ئاشۇ يى جە بىرلە خې سۇڭ بوپتۇ جەم.
0
چىڭااڭدا
بېدىلەر كزكلەر باھار ،ئاتالرمۇ سەمرىاد بۇئا ،
بۇ ئزچزنچى ئا چېغى تالالر ھزسز قۇچقا ھاما .
بۇ سەپەر ئزتسەم بۇ يەردى چزلسىرە قاپتۇ راۋا ،
لەۋھەگە سالسام نە ەر ،ئزچتى ياۋا قۇشالر شۇئا .
6
سەياىنجى رەسىمىگە
غۇ دىاارىدا بەئەينى خە يېرىدە ئا توالر،
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ئەجدىھا قۇملۇقتا سۇ مۇڭ تارىسىدە ئاڭلىنار.
ئەگمە بو ئزيدە يېتى ۋېنچى كزر پتۇ چزش بۇ دەم،
قا باھار ئز ئەينىكى ئالدىدا ئۇ پەردا قىالر.
1
ۋاڭ جاۋجز
مەپىلىك يز ھارۋا ماڭدى تەڭرىقۇت دىاارىغا،
يو ئور رەسسامغا پارا بەرمىگەنلىك ارىغا.
ئوخشىدى تا قى ىغا قىسى قۇالققا گزل چىمە ،
يا تەرەپتە بار ئىدى بىر ئائىلە دىھقا يەنە.
0
تانشى ساد ل ھە رەتكە
ئايدا ئزچ مىڭ تز ئاشۇ گۇيشۇ دەرىخى بار ئىمىش،
ھەممىسىنى شۇ گز ەل چاڭ ئې ئز ى تىككە ئىمىش.
تىكەر بۇ ۋادىغا،
كىممۇ ئزندى بىرسىنى ئز
ئۇندىكى خىسلەت تومۇ نىڭ تەپتىسىمۇ گزل چېكىش.
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زەينۇلئابىدىن مەۋلەۋى دامولال ھاجىم تەئرىپىدە
ەينۇلئابىەەدى مەۋلەۋى دامەەولال ھەەاجى

امەەانىمى دىكى ئۇيغەەۇر دىنىەەي ئالىملىرىەەدى
كزرىنەرلىك ئور ۋە شزھرەتكە ئىگە مۇدەرر .
ەينۇلئابىدى مەۋلەۋى دامەولال ھەاجى -3535يىلەى ئاسەتى ئاتۇشەنىڭ مەشەھەدكە
تۇتاش با ئېرى يې ىسىدا د نااغا كەلگە  .ئۇنىەڭ ئاتىسەى ھاشەى قەا ى قەۇ ات بولەۇ ،
مەشەەەھۇر ئۇيغەەەۇر ئەەەالىمى ،دىەەە مىللەتنىەەەڭ پىەەەداكارى ،ۋەتەنەەەپەرۋەر ،مەرىپەتەەەپەرۋەر،
ھزرىاەتپەرۋەر ،مۇتەپەككۇر ئابد قادىر ئابد ۋار ئە ى نىڭ سىڭلىسى ھەلىمىخەا ئۇنىەڭ
ئانىسى ئىدى.
ەينۇلئابىەەەدى مەۋلەۋى دامەەەۇلالم سەەەۇلتانەم مەدرىسەەەىدە باشەەەالنغۇچ مەلۇماتقەەەا
ئېرىشكە  .ئۇنىڭ ساۋادىنى ئاچقا تۇنجى ئۇستا لىرى ھابى ھەاجى بىەلە ئابەد راخما
خەلپىتى ئىدى.
ئەەۇ  32ياشەەقا كىرگەن ەدە ئابەەد قادىر دامەەۇلالم ئەەۇنى ئەەز ى مۇدەررسەەلىك قىلىااتقەەا
قەشقەر توغانخا مەدرىسەىگە ئېلىە بېرىە  ،ئەرە تىلەى گىرامماتكىسەى بىەلە نەاتىقلى
مەنتىقىسىنى ئزگەتكە  .كېاى ئاتۇشقا قايتى  ،سۇلتانەم مەدرىسىدە يەنە ھابى ھاجىمدا
ئىككى يى ئوقۇغا  .ئۇنىڭدى كېاى قەشقەرگە يەنە بېرى  ،تزركزل قورغەانبويىلى ئەالى
شەمسەەىددى دامەەۇلالم ھاجىمەەدا ئىككەەى يى ە بەەاالغەت ،پاسەەاھەت ،مەنەەتىقە ئىلىملىرىنەەى
ئوقۇ  30 ،يېشىدا ھىندىستانغا ئوقۇشەقا كەتەكە  .ئەۇ دەيبەنەدىكى مەشەھۇر دارىلئۇلۇمغەا
ئوقۇشەەقا كىەەرىش ئزچەەز سەەارامپۇردىكى مەەا اھىر ل ئۇلەەۇم تەياەەارلى مەكتىپىەەدە بىەەر يىە
ئوقۇغەەا  .كېەەاى ەينۇلئابىەەدى مەۋلەۋى دامەەۇلالم بومبەەا يېنىەەدىكى دابىەە شەەەھرىدە
قۇر لغا جامەئىي ئىسالمىاە ئىنىستىتوتىدا بىر يى يەنە بىلى ئاشەۇرغا  .بەدىەر ل ئەالەم،
شىببىي رەھمەت ئۇسانىي ،ئەناەر شەا قاتەارلى مۇدەررسەلەر ئۇنىڭغەا مەنەتىقە ،پەلسەەپە،
پەلەكىاا « ،تەسرى » (ئالەم سىرلىرى) بويىچە بىلى بەرگە .
شۇنىڭدى كېاى دەيبە دارىلئۇلۇمغا ئىمتىھا بېرىە كىرىە  ،سەەككى يىە بىلىە
ئالغا  .بەۇ ،بىەر يېەرى مىەڭ ئوقۇغۇچىلىە خەلقەارا ئىسەالم ئەالىي مەكتىپەى ئىەدى .ئۇنىەڭ
ئوقۇغەا دەرسەلىرى :تەپسەىر ،پەلسەەپە ،مەنەەتىقە ،ئاقائىەد ،ئەدەبىاەات ،تەارى قاتەەارلىقالر.
ئۇسەەتا لىرى ئەلەەالمە شەەىببىي رەھەەمەت ئوسەەمانىي ،ھزسەەەيى ئەھەەمەد مەدەنىەەي بولغەەا .
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ەينۇلئابىەەدى مەۋلەۋى دامەەۇلالم مەكتەپنەەى «مەۋلەۋى»لىەەك ئۇنەەاانى بىەەلە تامەەامال ،
كېاىنكى مۇدەررسلىكتە «فا ى »لى ئۇناانىغا ئېرىشكە  .بۇ« ،ئەلالمە» لىكتى بىەر دەرجە
تزۋە ئۇناا ئىدى.
ئۇ  10يېشىدا دېھلىدىكى جامەئىي ئەئى ەم مەدرىسىدە «ئزچ-تزت يىە فىقە (دىنىەي
قانۇ ) ئىلمى بويىچە مۇدەرر ۋە بىر مەسچىتنىڭ ئىمامى بولغا .
-3541 ،-3542يىللىرى ھىندىستاندا پاكىستا مۇستەقىللىقى ھەركىتى كەزچەيگە
تىنىچسى كزنلەردە دادىسى ھاشى قا ى كاالندى كەلگە چاقىرى خېتى بويىچە ۋەتەنگە
قايتى كەلگە ۋە سۇلتانەم مەدرىسەىدە تەزت يىە تالىپالرغەا دەر بەرگە  .سەۇ ئەاپىتى
خانەۋەيرا قىلىش ئالدىدىكى سۇلتانەم ما ىرى توققۇ مۇنارلى گز ەل مەقبەرە بولەۇ  ،ئەۇ
يەردە كز ھوجرىلى مەدرىسە بوغانىدى .ئۇنىڭدى كېەاى تەاكى يەر ئىسەالھاتىدا دىنىەي
بىلىەە يەەۇرتلىرى تەەاقىاىتىلگىچە قەشەەەقەر دۆڭ مەسەەچىتتىكى مەدرىسەەتە مەەەۇدەرر ھەم
مەسچىت ئىمامى بولغا  .بۇ مەكتەپەتە 355دىە ئەارتۇ تالىە بولەۇ  ،يېتىە ئوقۇغەانالر
ئىچىەەدە سەەەلە دامەەولال ھەەاجى ئەەوغلى مەەۇھەممەد سەەەلە ھەەاجى  ،ئەەزر مچى نەنمىەەڭ
مەسەەچىت ئىمەەامى مەھمەەۇد دامەەولال ،قەەارا شەەەھەردى بەەارات دامولالھەەاجى ،بزگەەزردى
ئەبەيد لال دامولالھاجىمالر بار ئىدى.
ئۇ ،سزلچى ئىدىاە ھزكزمرانلى قىلغا يىلالردا كزرەشكە تارتىلغا ۋە ئىككەى يىە
دىنىەەي ئەەوڭچى بولەەۇ قامالغەەا  .كېەەاى تزرمىەەدى چىقى ە ئەەائىلە دىھقەەانچىلىقى بىەەلە
شەەۇغۇلالنغا « .مەدەنىەەاەت ور ئىنقىالبەەى» مە گىلىەەدە ئەەۇ ،غۇلجەەا ،ئەەارا تەەزپە قاتەەارلى
جايالردا تۇغقا ۋە تالىپلىرى ئارىسىدا تەركىي ماكا بولۇ يزرگە .
پارتىاە -33نزۋەتلىك -1ئومۇمى يىغىنىدى كېاى ئەۇ يېڭەى ھايەات پەسەلىگە قەدەم
قويۇ  ،قايتىدى مۇدەررسلىك ھاياتىنى باشلىدى.
-3502يىلەەى ئەەۇ لىاىاىەەدە ئېچىلغەەا «مەەۇئىتەمەر ئەەالەمى ئىسەەالمى» (د ناەەا ئىسەەالم
يىغىنى)غا ئىلىمى ۋەكىللىرى ئىچىدىكى تزت ۋەكىلنىڭ ئىچىدە بىردى -بىر ئۇيغۇر ۋەكىلى
بولۇ قاتنىشى  ،كا افىنىەڭ قوبەۇل كزرىشەىگە نائىە بولەۇ  ،بىلەلە رەسەىمگە چزشەكە .
پاكىسەەتا  ،ئەرە بىرلەشەەمە خەلىفىلىگەەى ،يۇگۇسەەالۋىاە ،شىاىتسەەارىاە ،غەربەەى گىرمەەانىاە،
ئەنگىلىاە قاتارلى ئەللەردە بولغا -3504 .يىلى ھەج قىلغا .
-3505يى ① ،ئاتۇش -باغئېرى
ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
ئى اھات① :ئەالى ئابد شەزكزرمۇھەممەتئىمى بەۇ ماقەالىنى -3505يىلەى ئانەا يەۇرتى
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ئاتۇشقا بارغاندا ەينەۇل ئابىەدى مەۋلەۋى دامەۇلال ھەاجى بىەلە سزھبەتلىشەى يا غەا .
ھەم «قەشەەقەر پىەەداگۇگىكا ئىنىسەەتىتوتى ئىلمەەى جەەورنىلى»نىەەڭ -3551يىللىە -2سەەانىدا
ئەەېال قىلەەد رغا  .بەەۇ ئىككەەى ئالىمنىەەڭ شەەۇ قېتىمقەەى سەەزھبىتى شەەۇندا خاسەەىاەتلىك
بولغانكى ئالى ئابد شزكزر مۇھەممەتئىمى ئز ىنىڭ  45 ،15يىللى د ناا قارىشەىغا قايتەا
نە ەر سالغا .
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ئۇيغۇرالردا ئىسالم مەدەنىيىتى

3

ھا ىرقى اما ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ يىرا ئاتا -بەوۋىلىرى تەڭرىتاغلىرىنىەڭ جەنەۇ ۋە
شەەىمالىدىكى بوسەەتا ۋە يەەايالقالرنى ئاسەەا قىلى ە  ،پەرغەەانە ۋە يەتەەتە سەەۇ ،ئۇرخەەۇ ۋە
سىلىنگا ئەتراپىدا ياشىغا  .ئوغۇ خەا  ،ئاپراسەىاا  ،بزكزخەا ۋە بۇغراخەا قەھرىمەانلى
داستانلىرىغا ۋارىسلى قىلىشقا خانلى جەمەتى ياغالقار -ياغمەا قەبىلىلىرىەدى تەشەكى
تاپقا  .ئو ئۇيغۇر ،شەرقى ئۇيغۇر قەبىلىلىرى تەشەكى قىلغەا ئۇرخەۇ ئۇيغەۇر خەانلىقى
غۇال  ،ياغلىقارالر گەنجۇ سېرى ئۇيغۇرلىرىغا ئايالنغاندى باشقا ،ئادى  ،ياغمەا قەبىلىلىەرى
خانلى جەمەتىنى تەشكى قىلغا توققۇ ئۇيغۇر ەە غەربى ئۇيغۇرالر بېشەبالى – ئىەدىقۇت
ئارسالنخانلىقى ،قەشقەر -قۇ ئوردا بەۇغرا قاراخەانلىقى بىەلە ئۇنىڭغەا تەۋە ئوتتەۇرا ئاسەىاا
ئىلىكخەەانلىقىنى تەشەەكى قىلى ە شەەەر بىەەلە غەر ئارىسەەىدىكى مەشەەھۇر يىەەپەل يەەولى
ئەەاالقىلىرى بىەەلە ئالەمشەەۇمۇل تەەارىخىي شەەزھرەتكە ئىەەگە بولغەەا ئىسەەالم مەدەنىاىەەتىگە
كزرىنەرلىك تزھپە قوشقا .
ئۇيغۇرالرنىەەەەڭ ئوتتەەەەۇرا ۋە مەركى ىەەەەي ئاسەەەەىاا مىللەتلىەەەەرى ئارىسەەەەىدا ياشەەەەىغا
تېرتورىاىلىرىنىەەڭ كەڭلىكەەى ،ئولتۇراقلىشەەىش ۋە تېرىقچىلىققەەا ئەڭ دەسەەلە قويغەەانلىقى،
كزكتەەزر قاغانلىقىنىەەڭ دېھقەەانچىلى چەەاە ھزنەرسەەا لى ئىشەەلىرى ئۇيغەەۇرالرنى جەلى ە
قىلىش ئاساسىدا مەيدانغا كەلگەنلىكى ،شەھەر -قەلەئە ھايەاتى ۋە مەالىاە سەودىغا بولغەا
ماھەەارىتى ،يې ى ە ۋە ئەدەبىەەي تى ە جەھەتەەتە ئالەەدىنقى ئور نەەدا تۇرغەەانلىقى ،ئىپتىەەدائىي
ئانامى م -توتېمى م ۋە شاما ئەقىدىلىرىدى ئالالبۇر ئەاالقىنى ئەز  ،ئاتەشپەرەسەلىك،
مانىي ھەم بۇددى م مەدەنىاىتى بىلە تونۇشقانلىقى ،ئز تارىخىدا بىر قاتار شەەھەر -قەلەئە
مەملىكەتلىەەرى ۋە بىرقەەانچە خاقەەانلىقالر بەرپەەا قىلغەەا كزچلەەز سىااسەەىي تىپىەەك گەۋدە
ھاسەەى قىلغەەانلىقى ،مەشەەھۇر سىااسەەىي ئەربەەاپالر ،سەەەركەردىلەر ،مۇتەپەككەەۇر ئەەالى –
شەەائىرالر ،تەرجىمەشۇناسەەالر ۋە كەەزر نگە سەەودا –ئىقتىسەەاد خوجىەەدارلىرىنىڭ يېتىشەەى
چىققانلىقى بەۇ مىللەتنىەڭ مەدەنىەاەت قاتلىمىنىەڭ بەايلىقى ،ئەۋ ەللىكەى ۋە ئەز ىگە خەا
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تەرەققىپەرۋەر خاسىاەتلىرىنى شەەكىللەند رگە  .خەۇددى قەدىمكەى سەزرىاىلىكلەر ئەز ىگە
خا مىللىي مەدەنىاەتلىرى بىلە ئز لىرىنىڭ مەدەنىەاەت قەاتلىمىنى بېاتقانەدە  ،ئۇيغەۇر
مىللىتىمۇ ئز ىگە خا مەھەللى مەدەنىاەتتى تاشقىرى ،ئوتتۇرا دىاار ،گرېەك-رىە  ،ئەرە
–ئەجەم ۋە ھىندى مەدەنىاىتى تەسىرى بىلە ئز ىنىڭ مەدەنىاەت خە ىنىسىنى بېاتقا ۋە
يزكسەلد رگە  .بۇ ھال ئۇيغۇر خەلقىنى پزتكەزل ئوتتەۇرا ۋە مەركى ىەي ئاسەىاا مىللەتلىەرى
ئارىسىدا ئەڭ مەدەنىاەتلىك مىللەتلىك سھالھىاىتىگە مۇيەسسەر قىلدى.
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشى نوقۇل ئىسالم ئېتىقادى ۋە كەاالمى ى
چزشەەەنچىلىرىنى قوبەەۇل قىلغەەانلىقى بىەەلە چەكلەنمەسەەتى  ،بەلكەەى پزتكەەزل بىەەر پزتەەز
د ناەەەەاۋى مەدەنىەەەەاەت تىپىنەەەەى -ئىسەەەەالم مەدەنىاىتىنەەەەى قوبەەەەۇل قىلغەەەەانلىقى بىەەەەلە
خەەاراكتىرلەنگە  .بەەۇ ئىككەەى نەەوقتىنى ،يەنەەى ئۇيغۇرالرنىەەڭ مۇنەەدا بىەەرقەدەر يۇقەەۇرى
مەدەنىەەاەت تىپىنەەى شەەەكلە ئەمە  ،بەلكەەى پائەەال ئز لەشەەتزر ش پەللىسەەىدە تۇرغەەا ،
مەدەنىاەت ئىقتىدارىنى ،شۇنىڭدە ئىسالم مەدەنىاىتىنىڭ ئز ىدى ئىلگىرىكەى مەدەنىەاەت
تىپلىرىەەدى يۇقەەۇرىرا سەەېنكىرىتىك قاتالمەەدىكى دىنىەەي مەدەنىەەاەت شەەەكلى ئىكەنلىكىنەەى
كزرسىتىد  .ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشى ئىرا  -تاجىك تىپىدىكى سەامانىالر
سواللىسەەەىنى ھېسەەەاپقا ئالمىغانەەەدا تەەەزركىي خەلقلەرنىەەەڭ بەەەۇ دىننەەەى قوبەەەۇل قىلىشەەەىنىڭ
مۇقەددىمىسى ۋە ئزلگىسىنى تىكلىدى .باشقا تزركىي خەلقلەر بىلە تزركلەشكە مۇڭغەۇل
قەبىلىلىرى ئۇيغۇرالر ئارقىلى ئىسالمىاەتنى قوبۇل قىلغا .
ئىسەەەالمىاەت -دىنىەەەي شەەەەكىلدە مەيەەەدانغا كەلەەەگە ۋە راۋاجالنغەەەا مەدەنىەەەاەت
ھادىسىسەەىدى ئىبەەارەت .ئىنسەەانىاەتنىڭ بىلىەەەش ۋە تەپەككەەۇر تەەارىخىنى ،تۇرمەەەۇش ۋە
مەدەنىەەاەت تەەارىخىنى دىەە ۋە دىنىەەي مەدەنىەەاەت تارىخىەەدى ئايرىاېتىەەدىغا  ،دىنىەەي
مەدەنىاەت تارىخىنى ياكى مەدەنىاەتنىڭ دىنىي تىپىنى قانەداقتۇر غەيەرى تەارىخى ،غەيرىەي
مەدەنىەەي ھادىسەەە سەەزپزتىدە ئى اھاليەەدىغا قەەاراش ۋە ئۇسەەلوب ئىلىمغەەا ىەەت .تەەارىخى
ھەقىقەتەەكە ىەەت قەەاراش ۋە ئۇسەەلوب .تەەارى ئىسەەپاتلىدىكى ،دى ە تەەارىخىنى چزشەەەنمە
تۇر  ،دىنىي شەكىلدىكى مەدەنىاەت تارىخىنى چزشەنمە تەۇر ئىنسەانىاەت روھىنىەڭ
تارىخىنى ۋە روھىاەتتىكى ئىنسانىاەت تارىخىنى تولۇ چزشنىش مەۇمكى ئەمە  .بۇنەدا
تارى ئاخىرالشقىنى يو  .ئەۇ تىە دى ئەۇ تىە دى تامەامە ئاخىرلىشىشەى مەۇمكى ئەمە .
ھەقىقىي تەارى خەۇددى گرېەك ئەپسەانىلىرى گرېەك سەەنئىتىنىڭ ئاپىرىەدەگاھى (مەاكر )
بولغىنىغەەا ئوخشەەاش ،دىنىەەي مەدەنىاەتنىەەڭ ئىلى ە -پە مەدەنىاىتىنىەەڭ مەەۇنبەت تەەۇپرىقى،
رىقابەتكەەەار ئىلھامچىسەەەى ۋە ئەڭ ئاخىرىەەەدا بىەەەر-بىرىنەەەى تولۇقلىغۇچىسەەەى بولۇشەەەلىقىنى
ئىسەەپاتلىماقتا .ھەەا ىرقى ئېنفورماتسەەىاە ۋە يەەېڭىچە ئەەاڭ تەپەككەەۇر ئى دىنىشەەى بىەە دى
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«دەھەەرىلىككە قارشەەى» يەەاكى «ئىالھىەەاەتچىلىككە قارشەەى» جەڭگەەاھنى كزچەيتىشەەنى
ئەمە بەلكى مىللەتنى كزللەند ر ش ۋە ئىنسەانىاەت ھەمكەارلىقىنى كەزچەيتىش يولىەدا،
ھەقىەەەەقەت ،ئىنسەەەەانىاەت ۋە بەخەەەەت -سەەەەائادەت ئزچەەەەز بولغەەەەا كزرەشەەەەتە ئز ئەەەەارا
گارمونىلىشىشنى تەلە قىلماقتا.
2
ئىسالم دىنىي د نااۋى دىنالر ئىچىدىكى ئەڭ كېاىنكىدى  ،ياش دى  ،ئەگەر بەۇددى م،
خراسەەەتىئار دىنلىەەەرى قەەەۇل ئىگىلىكەەەى دەرۋى مەدەنىاىتىنىەەەڭ خەەەا شەەەەكلى سەەەزپىتىدە
شەكىللەنگە ۋە ئوتتۇرا ئەسىر شارائىتى تەلەپلىەرىگە ئۇيغۇنالشەقا بولسەا ،ئىسەالم دىنەى
ئوتتەەۇرا ئەسەەىر مەدەنىاىتىنىەەڭ ئورىگىنەەال بىەەر تەەزرى سەەزپىتىدە مەيەەدانغا كەلەەگە ۋە
راۋاجالنغا  .ئەگەر بۇددى م ۋە خرستىاا دىنلىرى ئز ىدى ئىلگىرىكى دىە ۋە مەدەنىەاەت
قەەۇر لمىلىرى ئاساسەەىدا مەيەەدانغا كېلىەە بىەەر يەەزر ش بۇددى ملىەە ۋە خرسەەتىاانچىلى
مەدەنىەەاەت شەەەكىللىرىنى بەرپەەا قىلغەەا بولسەەا ،ئىسەەالم دىنەەى ئەەز گىچە بولغەەا دى ە ۋە
مەدەنىاەت سەمەرىلىرىنىڭ ئىسالمغا مۇۋاپى ئامىللىرىدى پايەدىلىنى بىەر پزتەز ئىسەالم
دىنەەى تەلىمەەەاتى ،تۇرمەەەۇش شەەەەكلى ۋە مەدەنىەەەاەت تىپىنەەەى روياپقەەەا چىقارغەەەا  .ئىسەەەالم
مەدەنىاىتى ياۋر پەا مەدەنىەاەت ئويغىنىشەىنىڭ ئەۇر قىنى تېرىغەانلىقى ئەمەدى ھېچقانەدا
سىرئەم .
ئىسالم دىنى گەرچە باشتىال بىرخى مەدەنىاەت شەكلى سزپىتىدە مەيدانغا كېلىشەكە
باشەەلىغا بولسەەىمۇ ،ئابباسەەىاە خەلىپىلىكەەى دەۋرىەەدە يەەز بەرگە «شەەەر مەدەنىەەاەت
ئويغىنىشەەى» ئەەارقىلى  5ە ە  -32ئەسەەىرلەر ئىچىەەدە يىپاېڭەەى بىرخى ە د ناەەاۋى تەەارىخىي
خاراكتېرلىك مەدەنىاەت تىپىنى «ئىسالم مەدەنىاىتى»نى شەەكىللەند ر چىقتەى .بۇنەدا
مەدەنىاەت نوقۇل ئىسالم ئىتىقادچىلىقى مە مۇ قىلىنغەا دىنىەي مەدەنىاەتەتى تاشەقىرى،
يەنە ئىسەەەالم قەەەانۇنچىلىقى ،ئىسەەەالم ئەدە  -ئەخالقەەەى ،ئىسەەەالم بىناكەەەارلىقى ،ئىسەەەالم
ئەدەبىاەەاتى ،ئەرە يې ىقەەى ۋە خەتتەەاتلىقى ،ئىسەەالم مەدەنىاىتەەى تەركىبىەەدىكى پەلسەەەپە،
تىبابەتچىلىەەك ۋە تەبىەەئەت ئىلىملىەەرى ،كالىنەەدارچىلى قاتەەارلى سەەاھەلەرنى ئەەز ئىچىەەگە
ئالغا كەڭ ئىجتىمائىي مەدەنىاەت سىستېمىسەىدى ئىبەارەت بولەدى .ئىسەالم مەدەنىاىتەى
ئز ىگە خا دىنىي ياكى تارىخىي ئاالھىدىلىكلەردى تاشقىرى ئىنسانىاەت مەدەنىاىتىنىەڭ
ئەينەەى امانەەدىكى ئومەەۇمىي مەەۇۋەپپەقاەتلىرى سەۋىاىسەەىگە ۋەكىللىەەك قىلىەە د ناەەاۋى
قىممەت ياراتتى .ئەگەر بۇندا بولمىغاندا ئىدى ئىسالم مەدەنىاىتەى مىەڭ يىلالردىە بېەرى
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مىلااردلىغەەا كىشەەى قەلبىنەەى ،تۇرمەەۇش يوسەەۇنلىرىنى ئەەز ىگە مۇنەەدا جەلى ە قىلمىغەەا
بوالتتى.
ئىس ەالم دىنەەى ئەەزمەرىاە سۇاللىسەەى ( )105 -663دەۋرىەەدە ئوتتەەۇرا ئاسەەىااغا تەسەەىر
كزرسىتىشەەكە باشەەلىدى .خەلىەەپە ۋەلىەەد ( )130 -150ۋاقتىەەدا سەەەركەردە قۇتەەايبە ئىەەبى
مۇسەلى باشەەچىلىقىدىكى ئەرە مۇسەەۇلما قوشەەۇنلىرى ئوتتەۇرا ئاسەەىاانى ئىشەەغال قىلىەەش
يزرىشەەىنى باشەەال كەەز يىللىەە جىەەددىي جەڭلەردىەە كېەەاى -132يىلەەى بەەۇ ئىشەەنى
مۇۋەپپەقاەتلىك ئاخىرالشتۇردى .شۇنىڭدى باشال پەرغانە ۋە قەشەقەر ۋادىسەى ،تەاال -
يەتتەسۇ بوسەتانلىقلىرى ھەتتەا بېشەبالىقتا ئىسەالم مۇخلىسەلىرى پەيەدا بولۇشەقا باشەلىغا
بولسىمۇ ،سامانىاالر بىلە قاراخانىالر ئارىسىدىكى كەسكى ھەربىي ىەددىاەتلەر تەزپەيلى
ئىسالم دىنى توققۇ ئۇيغۇر قەبىلىلىرى ئارىسەىدا قەاتتى تەقىە قىلىنەدى ،پەقەت سەۇلتا
ساتۇ بۇغراخا -510يىلى ئاتۇشتا ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلى قاراخانىالر ھەاكىمىاىتىنى
ئېگىلىگەندى كېاىنال ئىسالمىاەت قاراخەانىالر ھزكەزمرانلىقى يەتەكە ئۇيغەۇرالر ئارىسەىدا
ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىدېئولوگىاىلىك مەدەنىاەتنىڭ ئۇيغۇرچە مىللىەي تزسەكە كىەرگە
ئاالھىەەدە ئېتنىەەك شەەەكلى بولە قالەەدى .ئۇيغۇرالرنىەەڭ سەەوغدى قاتەەارلى ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا
مىللەتلىرىنەەى ئەڭ ئەەاخىرقى قېەەتى ئز لەشتزرىشەەى ،ئوتتەەۇرا ئاسەەىااغا بايقەەال ،ئېەەرتىش
ۋادىسىدىكى باشقا تزركىي خەلقلەرنىڭ ئەرە خەلىپىلىكىدە تۇقا ئورنىنىەڭ بارغانسەېرى
كزچىاى بېرىشىغا ئەگىشى ئوتتۇرا ئاسىاا رايۇنلىرىدا ئۇيغۇر تزركىي شەكىلدىكى ئىسەالم
مەدەنىاىتى ئاالمەتلىرى شەكىللىنى چىقتى .بۇ ئەھاال ئەنئەنىەاى ئۇيغەۇر مەدەنىاىتىنىەڭ
ئىسەەالمىاەت شەەەكلىدە يەنىمەەۇ راۋاجلىنىشەەىغا ۋە د نااغەەا يز لىنىشەەىگە ئېلىەە كەلەەدى.
ئىسەەالمىاەت مەدەنىاىتەەى ئۇيغەەۇر مەدەنىاىتىنەەى بېاىتتەەى .ئۇيغەەۇر مەدەنىاىتىمەەۇ ئىسەەالم
مەدەنىاىەەتىگە تەەوھپە قوشەەقا باشەەقا مىللەتەەلەر مەدەنىاىتىەەدە ئىسەەالم مەدەنىاىتىنەەى
ئزچمە تزھپىلىرى بىلە بېاتتى.
1
ئەەالەم ۋە ئۇنىەەڭ مەنبەسەەى ،ئەەادەم ۋە ئۇنىەەڭ تەڭەەرى ئالدىەەدىكى مەجبەەۇرىاەتلىرى
توغرىسىدىكى شامانىئې ملى  ،ئاتەشپەرەسلىك ،بۇددى ملى ۋە مەانى ملى دىنىەي تەسەەۋۋ ر
ۋە ئەقىدىلەر ئورنىغا «ئالالنىڭ بىرلىكى» ۋە ئۇنىڭ سەزپەتلىرى ،ئادەمنىەڭ يارىتىلغەانلىقى
ۋە مۇسەەەۇلمانچىلى مەجبەەەۇرىاەتلىرى توغرىسەەەىدىكى يېڭەەەى ئەقىەەەدە ۋە قاراشەەەالر ئەەەور
ئالماشتۇردى .ئىسالم دىنى تەشەببۇ قىلغا مۇسۇلمانچىلى پەرھى لىرى – ئىما  ،ناما ،
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رو ا ،ئزشەەرە -اكەەات ،ھەج قىلىەەش شەەەرتلىرى ئۇيغەەۇر روھىاىتەەى ۋە ئىتىقەەاد تۇرمۇشەەىنىڭ
ھەمەەمە تەرەپلىەەرىگە تىەەرە ئورنىشەەى غەەايەت ور ۋە دائىمىەەي ئېتنىەەك دىنىەەي پائەەالىاەت
تزسىنى ئالدى.
ئىسەەەالمىاەتنىڭ ئەخەەەال ۋە قەەەانۇ (شەەەەرىئەت) قاراشەەەلىرى ئىلگىرىكەەەى ئىجەەەابىي،
ئەنئەنىاى قاراشالر بىلە قوشەۇلۇ تەڭەرىگە ۋە ئىنسەانغا ھەاالل مۇناسەىاەتتە بولۇشەنىڭ
يېڭى ئزلچەملىرىنى شەكىللەند ردى .ۋىجدا نا ارىتىدى تاشقىرى پە ىەلەت كز ەتكەزچى،
ياخشەەى –يامەەانالرنى ھېسەەاپال تۇرغەەۇچى غايىەە پەرىشەەتىلەر ،نەەا ارىتى ئىسالمالشەەقا
ئۇيغۇرالرنىڭ نىاەت ۋە پائالىاەتلىرىنى تى گىنلەيدىغا بولەدى .ئىسەالم قەانۇنى جەا الىرى،
جامائەت پىكىر ئەيىبلەشلىرى ،ۋىجدا ئا ا ئزستىگە يەنە قىاامەت سور قى بىەلە دو اخ
ئەەا ابى تەشاىشەەلىرى قوشەەۇلۇ شەخسەەنىڭ ئەەز  -ئەەز ىنى تىەە گىنلەش مەسەەئۇلىاىتى ۋە
تەسەۋۋ رىنى كزچەيتتى.
ئۇيغەەەۇرالردا مەخسەەەۇ دىنىەەەي تەبىەەەقە -شەيخۇلئىسەەەالم ،ھەردەرجىلىەەەك قەەەا ى ۋە
مۇپتىالر ،ھەردەرجىلىك جامە –مەسچت ئىماملىرى ،مە نلەر ،مەا ار -ماشەايى شەەيخلىرى،
دىنىەي مەدرىە  -مەكەەتە مەەۇددەرى  -ئزلىمەالىرى ،دىنىەەي ئىلىە بەەويىچە ھەردەرجىلىەەك
ئالىملى مەرتىاىلىرى مەيدانغا كەلدى.
ئىسەەالم مەدەنىاىتەەى ئەەائىلە ،يەەەۇرت -مەھەلەەلە ،شەەەھەر قۇر لۇشەەلىرىدى ئۇيغەەەۇر
جەمئىاىتىگە خا بىناكارلى ئۇسلوبى شەكىللەند ردى .ئوردا -قەسىر ،جامە -مەسەچىت،
مەقبەرە ،قەبرە -گزمبە لىرىنىڭ ياسىلىشى ئىسەالم بىناكارلىقىنىەڭ ئەڭ نەپىە شەەكلى ۋە
نۇسەەەخىلىرىنى قوبەەەۇل قىلەەەدى .بەەەۇ ئەسەەەلىدىمۇ ئىسەەەالمىاەتكە ئۇيۇشەەەقا يەەەاكى تەسەەەىر
كزرسەتكە ھەرقايسى ئەللەر ۋە خەلقلەر بىناكارلى تەجرىبىلىرىدى جەۋھەرلەنگەنىەدى.
ئەرە يې ىقەەى تەدرىجەەى ئۇيغەەۇر يې ىقەەى شەەەكلى بولەەۇ قالەەدى .بۇنىڭغەەا ئاسەەا بولغەەا
نەرسە مەيلى ئۇرخۇ دەۋرىەدىكى «رونىەك» شەەكلىدىكى يې ىە بولسەۇ  ،مەيلەى سەوغدى
يې ىقى ئاساسىدىكى كونا ئۇيغۇر يې ىقى بولسۇ  ،يالغۇ ھەرپنەى ئاسەا قىلغەا سەېمىت
يې ىقى سىستېمىسىغا تەۋە يې ى بولغاچقا ئالماشتۇر ش ئاسا ئىدى .ئەرە يې ىقەى كەز
قېتى ئىسال قىلىنى ئزيغۇر تىلەى ئىمەال قەانۇنىاىتىگە ئۇيغۇنالشەتۇر لدى .ئەرە يې ىقەى
بىلە بىلەلە بىەر قىسەى ئەرەپەچە سەز لزكلەر بىەلە مەلەۇم سەالماقتا پەار سەز لزكلىرى
ئۇيغۇر تىلى لۇغەت تەركىبىگە كىرى كەلەدى .ئاتەالمىش «چاغاتەا » تىلەى ئۇنىەڭ تىپىەك
ئىپادىسەەى بولەەدى .ئەرە يې ىقەەى شەەەكلىدە ئەەز گەرتىلگە ئۇيغەەۇر يې ىقەەى خەتتەەاتلى
سەنئىتىنى يېڭىچە شەكى ۋە نۇسخىالر بويىچە ئز گەرتتى.
ئىسەەالم مەدەنىاىتىەەدى ئىلگىەەرىال ئۇيغەەۇرالر بەەا ئېغىەە ئەدەبىاەەاتى ۋە تەرجىەەمە
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ئەدەبىااتى ئەنئەنىسىگە ئىگە ئىدى .يىپە يولى مەدىنىەي ئاالقىسەى ئۇيغەۇرالرنى خەلقئەارا
سودىگەر ۋە تەرجىما مىللەت قىلى قويغانىەدى .كالسسەىك ئەدەبىاەاتى پزتكەزل تەزركىي
خەلقلەر ئارىسىدا ئۇيغۇرالردا بىخلىنىشقا باشلىغا بولسىمۇ ،ئىسالمىاەتتى كېاى ئۇيغەۇر
ئەدەبىااتى نادىر كالسسىك شېئىرىاىتىدىكى باشقا ئار شېئىرىاىتىنىڭ يېڭەى نەۋائىلىرىنەى
شەكىللەند ردى .ئىستېداتلى ئۇيغۇر شائىرلىرى بۇ خى بەھىر شەەكىللەر ئەارقىلى ئەار
شېئىرىاىتى ۋە شەر كالسسىك ئەدەبىااتىغا يېڭى تېماتىك مە مۇنالر ۋە بەدىئىي ئەوبرا الر
بېغىشلىدى.
ئەرە خەلىپىلىكلىەەەرى توپلىغەەەا كالېنەەەدارچىلى  ،ماتېماتىكەەەا ۋە تىبابەتچىلىەەەك
ئۇتۇقلىرى ئۇيغۇر مەدەنىاىتى ،مائارىپى ۋە ئىلىە  -پېنىنەى يېڭەى ئۇچەۇر ۋە سەەۋىاە بىەلە
بې ەند ردى .ئۇيغۇرالر ئەرە مەدەنىاىتى ئەارقىلى كرېەك-رىە  ،ئىسەكەندىرىاە ۋە مىسەىر،
سەەزرىاە ،ئىەەرا ۋە ھىندىسەەتا ئىلىە  -پە نەتىجىلىەەرى بىەەلە قايتەەا تونۇشەەتى .قەمەرىەەاە
كالېندارى ،ھەندەسە ۋە ئالجېبىر (گېئومېتىرىاە ۋە ئالگېبرا) ماتېماتىكىلىرى ،خار ئىەبى
كەلىەەدا ،ئەبەەۇبەكرى مەەۇھەممەد ەكەەارىاە ئەررا ى قاتەەارلى ئاپتۇرالرنىەەڭ تىبەەابەتچىلىكى
ئۇيغۇر جەمئىاىتى ۋە ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا تەسىر كزرسەەتتى .ئۇيغەۇرالر ئەرە مەدەنىاىتەى
ئارقىلى يەنە بىەر قېەتى ئارىسەتوتى  ،ئەپىالتەۇ  ،بەقەرات ،ئوقەدىلۇ قاتەارلى قەدىمكەى
كرېك مۇئەللىپلىرى بىلە تونۇشتى .ئۇيغەۇرالر ئىسەكەندەرنىڭ شەەرققە يزر شەى ۋە كرېەك
باكتىرېاە دۆلىتى داۋام قىلغا قەدىمكى امانالردىال كرېك ئاپتۇرلىرى بىەلە تەۇنجى قېەتى
تونۇشقانىدى.
ئىسالمىاەت مەدەنىەي مۇناسەىاەتلىرىگە ئەگىشەى ئەرە سەاياھەتچىلىرىنىڭ توققەۇ
ئۇيغەەۇرالر ھايەەاتى توغرىسەەىدىكى يا مەەا خەەاتىرلىرى ئۇيغەەۇر تەەارىخىنى تەتقىەە قىلىشەەقا
مەنپەئەتلىك مەنبە بولدى.
4
ئۇيغەەەۇرالر ئىسەەەالم مەدەنىاىتىگىمەەەۇ كزرىنەرلىەەەك تەسەەەىر كزرسەەەەتكە  .بەەەۇ ئەرە
مەدەنىاىتىگە تەسىر كزرسەتكە  .ئوتتۇرا ئاسەىاا مەدەنىاىتەى ئەارقىلىقمۇ ،بىااسەتە ئۇيغەۇر
مەدەنىاىتى ئارقىلىقمۇ ئەمەلگە ئاشقا .
جۇڭگەەەەۇ مەدەنىاىتىنىەەەەڭ ئۇتەەەەۇقى ھېسەەەەاپالنغا قەغە چىلىەەەەك ۋە يىپەكچىلىەەەەك
تېخنىكىسى ئۇيغۇر ىمىنلىرى ئارقىل ئوتتۇرا ئاسىاا ۋە ئابباسىاە خەلىپىلىكىگە تارقالغا .
جۇڭگۇ تىبەتچىلىكى بىلە ئەرە ۋە كرېك تىبابەتچىلىكىنىڭ ئۇتۇقلىرى ئۇيغۇر ئەارقىلى
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ئىەەەبى سەەەىنا ئەسەەەەرلىرىگە ۋە ئەرە تىبابەتىچىلىكىنىەەەڭ داۋاملىەەە راۋاجلىنىشەەەىغا ئەەەز
تەسىرىنى كزرسەتكە  .پور خنىەڭ ئەرە د نااسەىدا كەڭ كزلزمەدە ئىشلىتىلىشەى ئاقسەا
تزمزردى باشالنغانىدى .ئىسالمىاەت د نااسىدا توققۇ ئۇيغۇر پەيالسوپى ۋە ئەالىمىي ئەبەۇ
نەسىر فارابى ناتۇرال پانتې ىملى پەلسەپىاى سىستېمىسىغا ئاسا سېلى ئارىسەتوتىلدى
كېاىنكەەى «ئىككىنچەەى ئۇسەەتا » دە شەەزھرەت قا انغەەا  ،فەەارابى ئەرە پەلسەپىسەەىگە
ئەرەپلەرگە گرېك پەلسەپىسىنى تونۇشتۇر شقا ،ئەرە پەلسەپىسىدىكى ئىلمىي ئاتالغۇالرنى
قېلىپالشتۇر شەەەقا ،ئەرە ماتېماتىكىسەەەىغا ،ئەرە مو ىكىسەەەىغا ئەەەزچمە تەەەزھپىلەرنى
قوشەەقا  .ئەبەەۇ ئەلەەى ئىەەبى سەەىنا فرابەەى قاراشەەلىرى ،بولۇپمەەۇ فارابىنىەەڭ «تەەزت ات»
قاراشلىرىدا چىڭ تۇر ئز ىنىڭ «تزت تاد »« ،تزت ئاناسىر» ئاساسىدىكى تىبابەتچىلىك
قاراشلىرىنى پزتكزل ئىسالم شەرقىگە ،ھەتتا غەربىي ياۋر پاغا تارقاتقانىدى.
مەھمەەۇد قەشەەقەرى ئز ىنىەەڭ «دىاانەەۇ لوغەتىەەت تەەزر » نەەاملى مەشەەھۇر ئەسەەىرىنى
تەقدى قىلى ئەرە  -ئۇيغۇر مەدەنىاىتىنىڭ ئالمىشىشىغا ھەسسە قوشقا  .يزسز خەا
ھاجىپنىڭ «قۇتادغۇبىلىك» ناملى چوڭ تىپتىكى ئەسىرى ئىسالم شەرقىدە خەلىپە ھەار
رەشەەد ۋە خەلىەەپە مەمۇنىەەدى باشەەالنغا مەدەنىەەاەت ئويغۇنىشەەى يېڭەەى باسەەەقۇچىنىڭ
مۇقەددىمىسەەىنى ئېچى ە  ،ئەينەەى امەەا تەپەككەەۇر مۇنبىرىەەدە يېڭەەى بىەەر ئېگى لىەەك پەيەەدا
قىلەەەدى .ئەخەەەمەد ئىەەەبى تولەەەۇد ۋە ئۇنىەەەڭ ئەەەوغلى خۇمارابەەەا قاتەەەارلى توققەەەۇ ئوغەەەۇ
سىااسىاۇنلىرى مىسىردا قۇرغا تۇلۇ خانلىقى ( )550 -060مىسىر ئەرە مەدەنىاىتەى ۋە
خەل ئىگىلىكى تەرەققىااتىغا كزرىنەرلىك تزھپە قوشۇش بىلە ھەربى فىلوت تەشكىللە
ئاكا دېڭى با ىسىنى بەرپا قىلغانىدى .غۇجا ئەھمەد يەسەۋى ۋە باھائىەددى نەقشەىبەندى
مۇخلىسەەلىرىدى مەۋالنە سەەەدىدى قەشەەقەرى (ئابەەد راخما جامىنىەەڭ ئۇسەەتا ى) ئىسەەالم
تەسەەەۋۋ پچىلىقىنىڭ خىلمەەۇخىللىقىنى بېاتتەەى .يزسەەز خەەا ھاجى ە ۋە ئەلشەەىر نەەاۋائى
ۋەكىللىگىەەدىكى ئۇيغەەۇر ئەدەبىاەەاتى روھىەەاەت ئاالھىەەدىلىكلىرى تەەزپەيلى ئىسەەالمىاەتنىڭ
تەەەزركىي تەەەزردىكى كالسسەەەىك ئەدەبىاەەەاتىنى بېاتتەەەى .قەەەارابى مۇ ىكەەەا نە ىريىسەەەى ۋە
مۇ ىكاشۇناسلى پائالىاىتى ئىسالم مو ىكا مەدەنىاىتەى تەرەققىااتىغەا نە ىريىەاى جەھەتەتە
كزرىنەرلىك تزھپە قوشتى.
مىڭ يىلال داۋام قىلغا شەر مۇ ىكا سەنئىتى ئاجايى كاتتا بايلى «ئەو ئىككەى
مۇقام» ئوتتەۇرا ئاسەىاا تەزركىي خەلقلىەرى سەالجۇقالرنىڭ غەرپەكە كزچزشەى ۋە تزمەزرلەڭ
ھەربەەى يزر شەەلىرى ئەەارقىلى ئوتتەەۇرا – يەەېقى شەەەرقتە  -34ئەسەەىردى كېاىنكەەى پەيەەدا
بولغا «ماقام»« ،مۇقام» ھاسىسىگە كزرىنەرلىك تەسىر كزرسەتتى.
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0
ئىسالم مەدەنىاىتى ئوتتۇرا ئەسىر شەرقىدىكى ئالەمشۇمۇل تەارىخىي مەدەنىەاەت تىپەى
سزپىتىدە ئىسپانىاە (ئاندالوسىاە)دى جۇڭگۇغىچە ،ئە ەربەيجاندى سەىمالى ئەافرىقىغىچە
كەڭ تېتەەەورىاەدە كزچلەەەز تەسەەەىر كزرسەەەەتكە  .بەەەۇ ئالەمشەەەۇمۇل مەدەنىەەەاەت ياۋر پەەەا
مەدەنىاەت ئويغۇنىشى (رېنسانى ) ئزچز مۇھى ئاسا سالدى.
ئۇيغەەۇرالر ئىسەەالمىاەتنى قوبەەۇل قىلغانەەدى بۇيەەا ئەەو ئەسەەىردى كەەزپرا ئەەزتتى.
ھەەا ىرقى كزنەەدە ئىسەەالم مەدەنىاىتەەى پە  -تېخنىكەەا ۋە سەەانائەتنىڭ ھەمەەمە سەەاھەلىرىدە
ئەەز ىنى امانىاىالشەەتۇر ئەەز ىگە خەەا ئىسەەالم د نااسەەى ھەەا ىرقى امەەا مەدەنىاىتىنەەى
شەكىللەند رمەكتە .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ «ئىلى چىندە بولسەىمۇ ئەۇنى ئىگىەلەش
ال ى »« ،ئالىمالرنىڭ سەەھىپە بەتلىەرىگە يا غەا سەىااھى سەېھىدالرنىڭ قەبەرە تاشەلىرىغا
ئويۇلغا يې ىقالر بىلە ئوخشاشال قەدىرلىنىەد »« ،مۇسەۇلمانالر مەدەنىەاەت ۋە تۇرمۇشەتا
باشەەقا خەلقلەردىەە ئارقىەەدا قالماسەەلىقى كېەەرە » دېەەگە سەەز لىرى ھېلىمەەۇ مىللەتنەەى
گزللەند ر شتە يېڭىچە ئاڭ –پىكىر ،ئىلى  -پە ۋە مەدەنىاەتنىڭ قانچىلىەك مەۇھىملىقىنى
تەكىتلەشتە ئىلھامبەخ كزچىنى يوقاتقىنى يو .
-3505يىلى -25فېارال
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ئوتتۇرا ئاسىيادا قەدىمكى دىنالر

3
ئوتتۇرا ئاسىاا خەلقلىرىنىڭ ئەانېمى ملى د ناەا قارىشەى ئوتتەۇرا ۋە مەركى ىەي ئاسەىاا
جەمئىاىتىدە شاما ئىتىقادى شەكلىدە تولىمۇ ئۇ ا ساقالندى.
شەەاما دىنىنىەەڭ قاچەەا باشەەالنغانلىقى مەلەەۇم ئەمە  ،ئەممەەا ئۇنىەەڭ ئۇر قداشەەلى
تز مى شارائىتىدا ،ئانېمى منىڭ ياخشى –ياما روھەالر توغرىسەىدىكى قارىشەىدى ئزسەز
چىققانلىقى ،ئۇنىڭ بۇددى م ۋە مەانى م ئزسەتزنلز قا انغانغەا قەدەر ئاتەشپەرەسەلىك دىنەى
بىلە بىللە ھزكزمرا ئور ندا تۇر كەلگەنلىكى ئۇنىڭ سەاقىندىلىرىنىڭ ھەتتەا يېقىنقەى
امانغىچە ساقالنغانلىقى ئېنى  .شاما ئىتىقادىغا ئاساسالنغاندا ،ئىنسا مەركە قىلىنغەا
ھالەدا ئەالەم ئەزچ قاتالمەدى ئىبەەارەت بولەۇ  ،ئاسەما  -تەڭەرىلەر ،ياخشەىلى  ،سەەاخاۋەت
مۇئەككەللىرى ھېساپلىناتتى ئۇ سېغىنىش ،مەدھىاىلەش ۋە تاالۋەت ئوباېكتى ئىدى .يەر-
ئىنسانىاەت ماكانى بولۇ  ،يەر ئاستى -جى -ئالااستىالر د نااسى دېاىلەتتى ئۇ ،قارغىش،
د ئايى بەد ،ئەپسۇ ئوباېكتى ئىدى .شاما ئىتىقادىدا ،ياخشەىلى  ،سەاخاۋەت ۋە تەڭەرى-
ئىنسا قىااپەتلىك قىلى تەساىرلەنگە  .كېاىنچە ئۇالرنىڭ ۋە تزرلز ھەزر –پەرىلەرنىەڭ
ئوبرا ىدا كزپلىگە گز ەل ئەپسانىلەر مەيدانغا كەلگە .
شاما ئېتىقادى ئانا ئۇر قى ئاخىرالشقاندى باشال تېخىمەۇ تاكاممۇلالشەتى .ئۇنىەڭ
ئاساسلى ئاالمەتلىرى مۇندا بولغا :
.3ئەەالەمنى يۇقىرىەەدا ئېاتىلغەەا ئەەزچ قاتالمغەەا بزلەەز  ،ھەممىنەەى سەەىرلى قىاەەاپەتتە
ئى اھالش.
.2ئىنسەەەاننىڭ خەەەاتىرەملىكى ،سەەەاالمەتلىكى ۋە مەنپەئەتلىرىنەەەى كەەەز لە  ،ئۇنىڭغەەەا
ھامىالى قىلى  ،يۇقۇرىدا نۇرانە تەڭرىلەر بىلە  ،تزۋەندە جى –ئالااستىالر بىلە ئەاالقە
قىلىدىغا ۋاستىچىالر -شاما (قاما ) باخشىلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشى.
.1شاما باخشىلىرىنىڭ ئادەملەر بىلە جى –ئالااستىالر ئارىسىدا پائالىاەت ئېلى
بېرىشى .مەسىلە  :باخشىالرنىڭ كېسەلگە قايسى جى  -ئالااستى يەاكى يامەا ئەرۋاھنىەڭ
چېپىلغەەانلىقىنى سزر شتزرىشەەى ،ئەەۇنى قارغىشەەى ،قۇدرەتلىەەك نەەۇرانە روھىەەي كەەزچلەرنى
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يەەاردەمگە چاقىرى ە  ،جاھى ە جى ە  -ئالااسەەتى يەەاكى يامەەا ئەرۋاھالرغەەا قارشەەى ئەپسەەۇ
ئوقۇ  ،قۇرال كزتزر  ،ئوت چېچى سېھىرگەرلىك قىلىشى تۇغەۇت ۋە گز ەللىەك نۇمەۇ
تەڭرىسى «ئاب ىت»قا د ئا ئوقۇ  ،تۇغۇتنى يەڭگىللەشتزرىشەى باشەقا كېسەەلدى كېلىە
چىققا چاپلىشىاالغا ياما روھالرنى ئىگىسىگە ھەيدەشى ،ئۇ اققىچە روھەالر د نااسەىغا
قايتمىغا ئەرۋاھالرنى قايتۇرىشى ...قاتارلىقالر.
.4شەەاما باخشەەىلىرىنىڭ بىرقاتەەار سەەېھىرلىك ،دراماتىەەك ،ناخشەەا -ئۇسەەۇللۇ  ،ئەم-
ئىرىملى  ،قائىدە -مۇراسىملى پائالىاەتلىرى ۋە باشقىالر.
شاما دىنىدىكى باخشىلى  ،پېرىخونلۇ  ،ئەم (داۋا) ئۇسەۇللىرى قەدىمكەى ئوتتەۇرا ۋە
مەركى ىي ئاسىاا خەلقلىرى سەنئىتى ۋە تىبەابەتچىلىكنى ئىلگىەرى سەزردى .ئەوت ،ئىسەرى ،
ھورداش ،گزڭگزرتتە ئەملەش ،داغالش ،ئەتىەر ئىشەلىتىش ،قەا چەېكىش ،تېەرىگە ئەېلىش،
تەرلىتىش ،ئۇچۇغالش ،پىر ئوينىتىش ،ئىچىنى سزرد ر ش ،كىچىەك ئوپراتسەىاە قاتەارلىقالر
شاما دىنى نىقابىدا ئېلى بېرىلغا تىبابەت ئەمەلىاىتى بولۇ قالغا .
شەاما دىنەى يەنە قۇربەەانلى ۋە ئىسەتىقامەت ،ھېاەت -ئەەايەم ،يۇلتۇ غەا بەېقىش ،پەەال
ئەەېچىش ،چزشەەكە تەبىەەر بېەەرىش ۋە باشەەقىالر ئەەز تەسەەىرىنى سەەىڭد ر  ،پزتكەەزل ئېتنىەەك
تۇرمۇشنىڭ كز قاتالملى قۇر لمىسىنى ھاسى قىلغا  .مۇندا ئىدېئولوگىاىلىك قۇر لمەا
يېقىنقەەى امەەانالرغىچە باشەەقا ھەرقايسەەى ئېتىقەەاد شەەەكىللىرى بىەەلە بىلەەلە يەەاكى ئەەۇالرنى
يېپىنچا قىلغا ھالدا قىسمە ساقالندى.
2
ئاتەشپەرەسلىك دىنى ئوتتەۇرا ۋە مەركى ىەي ئاسەىاا خەلقلىەرى مەدەنىاىتەى تارىخىەدا
سالما ئور تۇتقا يەنە بىر موھى دىنىي ئىتىقاد ھېساپلىنىد .
شەەۇنى ئى ە اھالش ۆر ركەەى ،ئاتەشپەرەسەەلىك دىنەەى مەيەەدانغا كېلىشەەتى ئىلگىەەرىال
ئوتتەەۇرا ئاسەەىاادا «تەەزت ات»نەەى ئاسەەا بىلىەەش ،ئوتقەەا ،قوياشەەقا چوقۇنەەۇش ئەنئەنىسەەى
بولغا  .ھىرودوت ماسسەاگىتالر ھەققىەدە توختالغانەدا ،ئۇالرنىەڭ گزلخەا يېقىە  ،ئەوتنى
چزرىدە ئولتۇر  ،ئوتقا مېاە تاشال  ،مېاە پۇراقلىرىدى مەست بولەۇ  ،ناخشەا ئوقەۇ ،
ئۇسسۇل ئوينايەدىغانلىقىنى يا غەا  .بە ى مەلۇمەاتالردا ماسسەاگىتالرنىڭ قوياشەنى تەڭەرى
بىلى ئىتىقاد قىلىدىغانلىقى ،ئۇنىڭغا ئاتا ئاتالرنى قۇربانلى قىلىدىغانلىقى ئېاتىلغا .
ئەەوت -قۇيەەاش ،يەر -سەەۇ ەەەە ماسسەەاگىتالر (سەەاكالر)نىەەڭ سەەېغىنىش ئەەوباېكتلىرى
ھېسەەاپلىناتتى .بەەۇ ئەسەەلىدە شەەامانى ى ئەنئەنىسەەىمۇ ئىەەدى .ئەەوتنى ئۇلەەۇغالش ،ئىسەەرى
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تاشەەالش ،يەەا پەەۇرىتىش ،قاپەەا كزيەەد ر ش ،يېڭەەى كېلىننەەى ئەەوتتى سەەەكرىتىش ،يېڭەەى
قەبرىگە چىرا يېقىش قاتارلى ئادەتلەر ئارىاانالرنىەڭ بىەر قىسەمى شەىمالىي ھىندىسەتانغا
كزچكە چاغالردا سەاقالنغا بولەۇ  ،ئۇالرنىەڭ «رىگاۋىەدا» نەاملى قەدىمكەى دەسەتۇرىدا
ئىپادىلەنگە  .ئۇنىڭەدا يەنە ،سەۇ يەار ئېلىە توختىمىسەا ئەادەم قۇربەالى قىلىەش ،مزشەز
يز ىنى يۇسا ،سېغى خا سايرىسا ئۇنىڭ بىشارىتىنى جەوراش قاتەارلى ئەادەتلەر ئۇچرايەد .
بۇ خى ئەھاال ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ ساقىندى سزپىتىدە مەۋجۇت.
ئاتەشپەرەسەەلىكنىڭ ئەنئنىەەاى ئوتقەەا سەەېغىنىش پائالىاىتىەەدى خەەا دىنىەەي ئىتىقەەاد
ئز گىرىشەەى ەەەە بەەۇ دىننىەەڭ ئىجاتچىسەەى ارا ئاسەەتېرا ۋە بەەۇ دىننىەەڭ مەەۇقەددە كىتەەابى
«ئاۋېستا» بىلە مۇناسىاەتلىك.
ارا ئاسەەترى منىڭ ئەسەەلى ماكەەانى ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا بولەەۇ  ،ئۇنىەەڭ ئىەەدىاىاى بەەۇلىقى
ئوتتۇرا ئاسىاا خەلقلىرىنىڭ ئوت بىلە قوياشقا بولغا سېھىرلىك قاراشلىرى ئىدى.
تەبەرىنىەەڭ پىكەەرىچە ،ارا ئاسەەترا گرېەەك بولەەۇ  « ،ەرد شەەت بىننەەى يۇنەەا » دە
ئاتالغا  .ئۇ ،ئىختىال تزپەيلىدى ھىندىستانغا كېلى  ،بىەر غەاردا «ئاۋېسەتا»نەى يا غەا .
برونى ئۇنى ئە ەربەيجانلى سەەفىد تۇمەا دېەگە كىشەىنىڭ ئەوغلى ئىەدى ،دە قارايەد .
ياكسۇ قاتارلى ئالىمالر ئۇنى مىدىاىلىك ئىدى .دەيد  .مېاىەر ،گېگېەر ،گېلەدنېر ،خۇئەارت
قاتارلى ئالىمالر ،جزملىدى «ئوتتۇرا ئاسەىاادىكى قەدىمكەى دۆلەتەلەر» نەاملى كىتابنىەڭ
مۇئەللىپى ۋىلاام مىككوۋرې  :ئاتەشپەرەسلىك دىنىي -ئوتتۇرا ئاسىاادا ،يەنى خارە ى ياكى
باكتېرىاەدە مەيدانغا كەلگە  ،دە قارايد  .ئۇالر بۇ خى قاراشنى «ئاۋېستا»نىڭ تىلەى ۋە
ئۇنىڭدىكى جۇغراپىاىلىك ،ئېتنولوگىاە مە مۇنالر ئارقلى ئى اھاليد  .ۋىلاام مىكگۇۋرې بەۇ
ھەقتە توختۇلۇ ‹ « :ئاۋېستا› كز جەھەتتى قەدىمكى پىرىسىاە تىلىغەا ئوخشەىمايدىغا
 ...قەدىمكى باكتىرىاە تىلىدا يې ىلغا »« ،ھەقىقەتە ‹ئاۋېستا›دا غەربىەي ئىەرا ئىنتەايى
ئەەا تىلغەەا ئېلىنغەەا  ،شەەەرقتىكى دەريەەا ۋە جەەايالر بولسەەا ،كەەزپرە تىلغەەا ئېلىنغەەا » دە
يا غەەا « .ئاۋېسەەتا»دا ارا ئاسەەترا تۇغۇلغەەا جەەا مۇنەەدا تەسەەاىرلەنگە « :ئەەۇ ،شەەۇندا
مەملىكەتكى ،ئۇ يەردە بىھىسا لەشكەرلەرگە باھادىر سەركەردىلەر باشچىلى قىلىەد  ،ئەۇ
يەردىكى يايالقالر ۋە ئېگى تاغالر چارۋىنىڭ ھەممە ال ىملىقلىرىنى تەمى قىلىد  .ئەۇ يەردە
سۇلۇ  ،تېرە كزللەر بار ،ئەۇ يەرنىەڭ كەېمە قاتنايەدىغا دولقۇنلەۇ  ،دەريەالىرى ئەارقىلى
ئىسەەكەت ،پوئەەور ت ،مەەائۇرا (مەرۋە) خەەارېاا (ئەەارىاە) ،گەد ،سەەوغدىاە ،خەەارە م ئەللىەەرىگە
قاتنىغىلى بولىد ».
ارا ئاسەەترا قاچەەا ياشەەىغانلىقى ۋە «ئاۋىسەەتا» قاچەەا يې ىلغەەانلىقى ھەققىەەدىكى
كز قاراشەالر ھەرخىە  .ياكسەۇ  :ارا ئاسەەترا مىالدىەدى ئىلگىرىكەى  -001 -665يىللىەەرى
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ئاخمانىالر سۇاللىسىنىڭ باشلىرىدا ياشىغا دېسە ،ھېر فېلد ئەۇنى مىالدىەدى ئىلگىرىكەى
 -015يىللىرىەەدا ياشەەىغا دەيەەد  .مېاېەەر ،كېنىەەت ،تېلەەې قاتەەارلىقالر بولسەەا مىالدىەەدى
ئىلگىرىكى  -555يىللىرى ياشىغا دەيد  .بەۇ ئاخمەانىالر سۇاللىسەىدى خېلەى ئىلگىرىكەى
دەۋرلەرنەەەى كزرسەەەىتىد  .تەبەرى ئەەەۇنى ئاپراسەەەىااپنىڭ ئورنىغەەەا چىققەەەا تەەەۇرا قاغەەەانى
ئەرجاسى بىلە جەڭ قىلغا ئىرا شاھى گۇشتاسى امانىدا ياشەىغا  ،گۇشتاسەى ارا
ئاسترا بىلە ئۇچرىشى  ،بۇ دىننى قوبۇل قىلغا ۋە نەۋرىسى ئىسپەندىاار ئارقىلى ئىەرا ،
ھىندى ،قىپچا ئەللىرىدە تارقاتقا دېگە پىكىرنەى ئىلگىەرى سەزرىد  .بە ى تەارىخچىالر
ئىسەەپەندىاارنى دارابىەەر دە قىاەەا قىلىشەەىد  .برونىنىەەڭ خەۋەر بېرىشەەىچە ،ارائاسەەترا
«ئاۋستا» نى  32مىڭ مال تېرىسەىگە يې ىە چىققەا  .تەارىخىي مەنەبەلەردە «ئاۋسەتا»نىەڭ
ئەسەەەلى ئەەەزچ پەەەارچە نۇسخىسەەەى بولەەەۇ  ،بىرىنەەەى ئىسەەەكەندەر لقەرنەيەەە كزيەەەد ر
تاشەەلىغانلىقى ،پەقەت ئۇنىەەڭ تىبابەتچىلىەەك ،ئاسەەترونومىاىگە ئائىەەت قىسەەمىنىال سەەاقال
قالغەەانلىقى ،يەنە بىەەر نۇسخسەەىنى گرېتسەەىاىگە ئەۋەتكەنلىكەەى ،ئەەاخىرقى بىەەر نۇسخىسەەىنى
بولسا ،بۇ دىنغا سادى مەجزسىلەر ساقال قالغانلىقى تىلغا ئېلىنغا  .كېاىەنچە ساسەانىالر
ھزكزمرانلى قىلغا  -1ئەسىرلەردە ارائاسەترا دىنەى رەسەمىي ئىتىقەاد سەزپزتىدە ئېتىەرا
قىلىنى « ،ئاۋېستا» قايتا ئىشلەنگە ۋە ھا ىرقىدە ئىخچام ھالەتكە ەەە « ەنەد ئاۋېسەتا»
شەكلىگە كەلگە .
«ئاۋېسەەتا» ەەەە ئەەزچ قىسەەىمدى ئىبەەارەت بولەەۇ  ،بىرىنچەەى قىسەەمى ،ئەڭ قەدىمكەەى
بەەاكتىرىاە (بەەاختەر) تىلىەەدا يې ىلغەەا  .ئەەۇ ارا ئاسەەترا تەرىپىەەدى توپالنغەەا شەەېئىرىاەت
نەمەەۇنىلىرى بولىشەەى ئېھتىمەەال .ئۇنىەەڭ ئىككىنچەەى ،ئەەزچىنچى قىسەەىملىرى نەسەەرىي ئەسەەەر
بولەەۇ  ،ئاخمانىالرنىەەڭ دەسەەلەپكى مە گىلىەەدە ،فەەارفىاە ە ە ئارشەەا سواللىسەەى دەۋردە ۋە
ساسانىالر دەۋرلىرىدە بىر -بىرلە تز لگە بولىشى مۇمكى .
ئاتەش پەرەسلىك دىنىنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرى مۇندا  :د ناا بىر-بىرى بىەلە ھەم
قوشگې ە ئاكا -ئۇكا ،ھەم بىر-بىرىگە ىت بولغا ئىككى قۇتۇپنىڭ كزرىشىدى تەشەكى
تاپقەەا  .ئەەۇ ئىككەەى قۇتەەۇ ە ە يور قلەەۇ ۋە ياخشەەىلى بىەەلە  ،قەەاراڭغۇلۇ ۋە يامەەانلىقتى
ئىبارەت ئۇنىڭ نامايەندىسى ئىككى ئىالھىي كزچ -يور قلۇ تەڭرىسى ئاخۇرا ما دا بىەلە
لمەت تەڭرىسى ئانگىرىماناودى ئىبارەت ئالەم بۇ ئىككەى ئىالھىەي كزچنىەڭ ىەددىاىتى
ۋە كزر شى بىلە تولغا  ،ئەلمنىڭ تەرەققىااتى يور قلۇ بىلە ياخشىلىقنىڭ قەاراڭغۇلۇ
بىلە يامانلى ئزستىدى ئز لزكسى غەلىبە قىلىش جەريانىد ر ۋە باشقىالر.
ئاخمەەانىالر يا مەەا ھەەزججەتلىرى مۇتەخەسسىسەەى ۋ.ۋ.بىتروۋىانىەەڭ كزرسىتىشەەىچە،
ئاخمەەانىالر ارائاسەەترى منى قەەاتتى تەقىەە قىلغەەا  .ئەەۇالر «ۋىسەەا -باگەەا» (ئاتەەا -بەەوۋا)
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ئېتىقادىغا ،كېاىنچە «شەئاشىئەندە» ناملى نىجاتلى ئىالھىغا چوقۇنغا .
ئاتەشپەرەسەەلىك دىنىنىەەڭ شەكىللىنىشەەى ەەە ئوتتەەۇرا ئاسەەىاادا يەەاۋايىلى دەۋردىەە
مەدەنىاەت دەۋرىەگە ەە سىاىلى تسەىاە دەۋرىەگە قەدەم قويغانلىقىنىەڭ ،دەسەلەپكى بوسەتا
مەملىكەتلىەەەەرى شەكىللىنىشەەەەىنىڭ ۋە دەسەەەەلەپكى سەەەەىنىپىي ،ئىجتىمەەەەائىي ئەەەەا ادلى
ئىستەكلىرىنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكىنىەڭ ئىپادىسەى ئىەدى« .ئاۋېسەتا»دا «تېرىلغەۇ يەر» ۋە
«چەەارۋا پەەادىلىرى» دېەەگە ئىككەەى ئىقتىسەەادىي كەەاتېگورىاە بەەويىچە ئولتەەۇرا ئاھەەالىلەر
«ياخشىلىقالر خانلىقى» ،دەشت ئاھالىلىرى «يامانلىقالر خانلىقى» دە ئى اھالنغا  .بەاش
تەڭرى ەە ئاخۇرا ما دا چزلنى تېرىلغۇ يەرگە ئايالند ر شنى تەزھپە ۋە پە ىەلەت دېەگە  .بەۇ
ئارىاانالرنىەڭ كىتەابى «رىگاۋىەدا»دىكەى« :يەر تەڭرىسەىنىڭ مەدەتكارلىقىەدا يەر تېەەرىڭالر،
بۇقۇسا تۇتۇ يەر ھەيدەڭالر ،تەياارالنغا يەرگە دا چەېچىڭالر» دېەگە سەز لەر بىەلە
ئاھاڭداشتۇر« .ئاۋېستا»دا يەنە بۇغدا  ،ئارپا ،ئز م ھەارىقى ،ئولتەۇرا ئەز ۋە بەو ئەز
كىگى ئىشلەش ،ئايا كىاى تىكىش ۋە كىاىش ،ىننەت بويەۇملىرى تاقەاش ئاتقەا مىەنىش،
ھارۋىغا ئات قوشۇش ،ئوتتۇرا ئاسىااغا خا قوش ئزركەشلىك (لوككىلى ) تۇرا تزگىسەى
قاتارلىقالر تىلغا ئېلىنغا  .ئېاتىلىشىچە ،ارائاسترا تزگىچى بولۇ « ،ئاسەترا» دېەگە سەز
«تزگەەزچى» دېەەگە مەنىنەەى بىلد رىەەدىكە  .ئەەۇالر تەرىپىەەدى تەۋسەەىاە قىلىنغەەا  :كەەاال
سزيد كى بىلە ناپاكلىقنى تا ىالش كېسەلنى ئوت -چز دورىالر بىلە ئەملە ە ئوقۇ
ئىرى قىلىش ،يېرىە ۋە تېڭىە داۋاالش ئزلەزكنى مەۇقەددە يەرگە كزممەسەلىك ،سەۇغا
تاشلىماسلى  ،ئوتتا كزيد رمەسلىك ،پەقەت ئېگى ۋە يىەرا دەشەتلەرگە قويەۇ  ،قۇشەالرغا
يەم قىلى بېرىش دېگەنەگە ئوخشەاش ئەادەتلەر تەزت ات قارىشەى ۋە شەاما ئەقىەدىلىرى
بىلە بىردە بولۇ  ،بۇ ،ئىرا ۋە ھىندىستاندا كزر لمىگەنىدى.
ئاتەشپەرەسلىك ەە بۇددى م ۋە ئىسالمىاەتنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە ئوتتۇرا ئاسەىاادا
ساقالندى .ئىپتالىتالر  -0ئەسىردى ئىلگىەرىال بەۇ دىننەى قوبەۇل قىلغانىەدى« .ۋېانەامە»دە
كزرسىتىلىشەەىچە ،ئاتەشپەرەسەەلىك ەەەە قەشەەقەر ،خەەوتە  ،قاراشەەەھەر ،قۇجەەۇ ،ئىاىرغۇلەەدا
ساقالنغا  .شەنجۇاڭ  -620يىلى سەمەرقەند ئەتراپىغا كەلگەندە بەۇ دىننىەڭ بۇددى مەدى
كزچلز ئىكەنلىكىنى بايقىغا  .ئۇنىڭدى بىر ئەسىر كېەاى ئەزتكە سەاياھەتچى خۇيچەاۋ
بەەەۇ ئەھاالەەەدى تەكەەەرار خەۋەر بەرگە  .بەەەۇ دىننىەەەڭ ئەقىەەەدىلىرى كەەەزپلىگە خەلەەە
رىاايەتلىرىەەەەدە ۋە ھېكەەەەايە – چزچەكلىرىەەەەدە ئىپادىلەنەەەەدى ،ھەتتەەەەا ئەلشەەەەىر نەۋائەەەەى
ئەسەەەرلىرىدىمۇ تىلغەەا ئېلىنەەدى .ئاتەەاقلى نىمى ە شەەائىرى گاەەوتى «فائۇسەەت» داسەەتانىدا
ارائاسترا قاراشلىرىدى ئىلھامالنغانىدى.
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1
مەەانى دىنىغەەا كەلسەەە  ،ئەەۇ ،بىەەر تەرەپەەتى  ،ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا ئاتەشپەرەسەەلىك دىنىەەي
قائىدىلىرىەدى ئو قالنغەا بولسەەا ،يەنە بىەر تەرەپەتى  ،ئوتتەەۇرا ئاسەىاانى ئاساسەلى بەەا ا
قىلغا بولۇ  ،ئۇنىڭدا ئوتتۇرا ئاسىاا ئىدېئولوگىاىسىنىڭ تامغىسەى بېسەىلغانلىقى روشەە
ئىدى.
مانى ى ە ساسانىالرنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ياشىغا مانى تەرىپىدى ئىجاد قىلىنغەا
بولەەۇ  ،ئەەۇ ،قەدىمكەەى بەەابىلىاە دىنەەى ىرىەەاا ئېتىقەەادى بىەەلە ئاتەشپەرەسەەلىك دىنەەى
ئاساسىدا بارلىققا كەلگە  .ئۇنىڭدا بۇددى منىڭ ۋە دەسلەپكى خىراسەتىاانچىلىقنىڭ مەلەۇم
تەسىرى بولغا  .بۇ دى تەخمىنە خۇسراۋ نۇشرىاا امانىدا ساسانىالر تەرىپىدى قوبەۇل
قىلىنغا بولسىمۇ ،ئانچە كەز ئەزتمە رەت قىلىنىە  -210 ،يىلەى مەانى ئزلتەزر لگە ۋە
كىتاپلىرى كزيد ر لگە .
مەەانى م  -215يىللىرىنىەەڭ ئالەەدى –كەينىەەدە ،بولۇپمەەۇ مەەانى پاجىئەسەەىدى كېەەاى
قېچى كەلگە مانى ىمچىالر ئارقىلى ئوتتۇرا ئاسىااغا تارقالغا  .بۇ چاغەدا بەۇددى م ئەامۇ
دەريانىڭ شىمالىغا ئەمدىلەتى تارقالغانىدى.
مانى دىنى شىنجاڭنىڭ لوپنۇر كزلى ساھىلىغا تەخمىنە -6ئەسىر ئەتراپىدا سەوغدى
سودىگەرلىرى ئارقىلى تارقىلى كىردى .تارىخىي مەنەبەلەردە بايەا قىلىنىشەىچە ئۇرخەۇ
ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ئزچىنچى قاغانى ئىەدىگە (تەڭەرى قاغەا ) -161يىلەى مەانى ئزلىماسەى
بىلە قارا بالغاسۇ شەھىرىدە ئىككى كز سزھبەتلىشى  ،بۇ دىننەى قوبەۇل قىلغەا  .ل.
گومىلىاىا «قەدىمكى تزركلەر» ناملى كىتابىدا بۇنى مەملىكەتنى مۇسەتەھكەملەش يولىەدا
ئېلى بېرىلغا دىنىي ئىسالھات ئىدى ،دە كزرسەتكە .
مانى م دەستۇرلىرى گەرچە ئىراندا كزيد ر لگە بولسىمۇ ،ئۇنىڭ يەتەتە دەسەتۇرىدى
بىرى بولغا «يارالمىش نومى» شىنجاڭدى تېپىغەا  .تۇرپەا كېمىەر سەەنئىتىدە ئىەدىقۇت
دەۋرىەگ ئائىەەت مەەانى ملى تەەام سەەزرەتلىرى سەەاقالنغا  .مەەانى م يەتەەتە سەەۇ ۋە سەەىر دەريەەا
ۋادىلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تاكى  -051يىلى باھەاردا ئىسەمائى سەامانىنىڭ تەاال -
باالسەەاغۇ رايونىغەەا كەڭ كزلەمەەدە ھوجەەۇم قىلى ە بەەۇ جەەايالرنى ئىسالمالشتۇر شەەىغىچە،
تۇرپا  -ئىدىقۇتتا جزۋەينى امانىلىرىغىچە داۋامالشتى.
4

~ ~ 124

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا قەدىمكەەى دىنلىەەرى ئىچىەەدە بەەۇددى م ئاالھىەەدە ئەەور تۇتىەەد  .ئەەۇ،
مىالدىدى ئىلگىرىكەى  065ەەە  -405يىللىەرى ياشەىغا سەىددخارتخا ئېتنىەك جەھەتەتى
ئارىاا  -سا ئىدى .ئۇ «سا يامۇنى» (ساكالرنىڭ دانىشمىنى) دە ئاتالغا .
بۇددى منىڭ تز ئەقىدىسى مۇندا ئاساسقا ،يەنەى د ناەانى «چەكسەى ئەا ا » دە
قارا  ،ئۇنىڭەدى قۇتۇلەۇش يەولىنى ئىە دەش ئاساسەىغا قۇر لغەا  .ئەۇ« ،تەزت ھەقىەقەت»
ئەقىدىسىنى تەلىمات قىلغا بولۇ  ،ئۇالر :رېئال د ناانىڭ ئا اپلى ئىكەنلىكىنى ئا اپنىەڭ
 32خى ە سەەەۋەپتى (بىلمەسەەلىك ،بىلى ە قەەېلىش ،روھىەەاەت ،جىسەەمانى بەدە  ،سەەە گز،
تەسىرلىنىش ،مۇھەببەت ،ئىنتىلمە  ،مۇھىت ۋە تۇغۇلما  ،ئاغرىما  ،قېرىما  ،ئزلمەكتى )
بولىدىغانلىقى نىجاتلىقنىڭ نىاانا د نااسىدا مەۋجۇتلەۇقى ئۇنىڭغەا ئېرىشەىش يەوللىرى ۋە
ۋاستىلىرىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىدى ئىبارەت.
بۇددى م دەسلىپىدە مەھەللىي دى ئىدى .مىالدىدى ئىلگىەرى  -1ئەسەرنىڭ ئالەدى-
كەينىدە خوتەنگە تارقالغەا  .يەاپۇنىاە ئەالىمى يەزيجى لاەاۋتى بەۇ ھەقەتە «غەربەى دىاەاردا
بەەۇددى م» دېەەگە كىتابىەەدا :مىالدىەەدى ئىلگىرىكەەى -242يىلەەى كەشەەمىرلىك ۋىر جىنەەا
بۇددى منى خوتەندە تارقالغا دە كزرسەتكە  .بۇددى منىەڭ («غەربەى دىاەاردا بەۇددى م»
يۇيجى لااۋتى ‹ياپۇنىاە›-3506 ،يىە  ،خەنە چە نەشەرى -252 ،-300 ،بەتەلەر ).ئوتتەۇرا
ئاسىاادا تارقىلىشىدا تەزر يەاۋچىلىرى قۇرغەا كۇشەا خانلىقىنىەڭ مەشەھۇر ئىمپېراتەۇرى
كانىشكا بۇددا ئالىمى ئاسااگۇشانىڭ قاتنىشىشەى بىەلە  -3ئەسەىردە كەشەمىردە ئاچقەا
تەەزتىنچى قېتىملىەە بەەۇددا قەەۇر لتىاى ئاساسەەلى رول ئوينىغەەا  .بەەۇ قۇر لتەەا ماھايانەەا
مە ھىپىنەەەى ئزسەەەتز ئور نغەەەا ئىەەەگە قىلەەەدى ۋە بەەەۇددى منى غەيەەەرى خەلقەەەلەر ئارىسەەەىدا
ئوبرا الشتۇر تەشاى قىلىشنىڭ ئىمكانىاىتىنى ياراتتى .بۇ ھال مەشھۇر كۇشا  -كزسە
بەەۇددا سەەەنئىتىنىڭ شەكىللىنىشەەىنى ئىلگىەەرى سەەزردى ۋە شەەىنجاڭدا خەەوتە  ،قەشەەقەر،
كزسەەە  ،قەەارا شەەەھەر ۋە قۇجەەۇ قاتەەارلى بىەەر قاتەار دىە ۋە سەەەنئەت بەەا ىلىرىنى بارلىققەەا
كەلتزردى.
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كالسسىك ئەدەبىياتتا خوتەن تەسۋىرى
مە خوتەننى كزرمىدى  .شۇنىڭدە ئە ى دەرگاھنى ىاارەت قىلماقلى ئىسەتىكىمنى
ئۇنتىمىەەەدى  .ئەەەا كزڭەەەزل ،دىلەەەى ھەەەېكمەتكە تولغەەەا  ،مەردانە خىسەەەلەتلىك ،ئاقىەەە ،
مېھماندوسەەت ،قابى ە ۋە شەەائىرانە ھېسەەىااتچا خەەوتە ئاھەەالىلىرىگە بەەاغرى ئەڭ ئەەالىي
ئېھتىرام ۋە سەمىمىي ھزرمەت تۇيغۇسى بىلە كز  -تز چايقىلى كەلدى.
مە بزگز ەە خاسىاەتلىك يېڭى يىە ھارپەا كېچىسەى خەوتە سېغىنىشەى بىەلە بەۇ
سزيگز رىسالىسىنى خوتە دىاارىدىكى ھەممە ئە ىە ئەھلەى جامەائەتكە تەقەدى قىلمەاچى
بولد م.
3
ئەسساالمۇئەلەيكۇم!
يىلالر كالىندارى سەھىپىسىگە يېڭى ەە ئاتەشى رەقەم چەككەنەدە ،نەور شەاماللىرى
كزڭەەزل ئزيىنىەەڭ تەسەەەۋۋ ر پەردىسەەىنى ئۇچەەۇر  ،سەەېغىن د رلىرىنەەى دىاەەار جامالىغەەا
چاچقانەەدا ،مە ئە ى ە ماكەەا  -خەەوتە ئىشەەقىنىڭ يېڭەەى ئزركەشەەلىرىگە غەر بەەولىمە .
خوتەننىڭ ھەربىر سەىقى قۇتلەۇ توپىسەدا بەۇ نەچەچە مىەڭ يىللىە قەدىمكەى مەدەنىەاەت
گزل ارىنىەەڭ تەەارىخىي جەەاۋاھىرات چەەزكمىلىرى بىەەلە ئۇلەەۇ ئە ىەەمەت ئەجەەداتلىرىمى نىڭ
خاسىاەتلىك قەدەم ئى لىرىنىڭ ئىپتىخارلى نەمۇنىلىرى ساقالنغا .
مانا ،يېقىندىال «ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىاات تەتقىقات جەمئىاىتى» قۇر لدى .يىغىە
تەسىراتلىرى بىلە يېڭى يى ھىسىااتلىرنىڭ ئۇچقۇنلىرى باغرى پەلەكىدە خۇددى ئىككەى
يۇلتۇ دە جەم بولۇ  ،يالتىرا كەتتى .مۇبارە نەام ەەە خەوتە نەامى قولۇمەدىكى «دىەاا
ھاپى شىرا ى»دا يې ىلغا تزۋەندىكى بىاىت باغرىمغا ئى دىنىش چاقمىقىنى چېقىاەتتى:
«ياغدى ئېتەكلەردى گۇال  ،ھەيرا ئېر رمەنكى سابا،
ئزتكە يولۇڭ تۇپراقلىرى قىلما نېچز مۇشكى خوتە ».
پەەار

ئۇلەەۇ لېرىەەك شەەائىرى ،تىەەرە تەپەككەەۇر ۋە ئوينەەا تەلەپپەەۇ ئېگىسەەى ھەەاپى
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شىرا ىنىڭ بۇلبۇلدە بۇ ناۋاسى مېنىەڭ قەلبىمەدە مېنىەڭ دەۋرىە ۋە مېنىەڭ روھىاىەتىمگە
اليىە ئەكە سەەادا قو غىەەدى .دەرۋەقە ،ئەەزتكە ھەربىەەر ئەسەەىرنىڭ ،مزچەلنىەەڭ ،يىلنىەەڭ
شاماللىرى گەزل ئېچىلەد ر گەۇال تزكەز ئزتزشەتى .مە يا مەا ئەدەبۇيەاتتىكى خەوتە
تەسەاىرىگە نە ەر سېلىشەقا باشەلىدى  .ئۇنىەڭ بىەر قىممىتەى كالسسەىك ئەدەبىاەەاتىمى دىكى
ئىلمىەي ئى دىنىشەنى خاسالشەتۇر ش ،تېماتىكىالشەتۇر ش ،مىكرولەۇ مۇھەاكىمە يەوللىرىنى
ئېچىشتى ئىبارەت ،ئەلاەتتە.
خوتە ناھايىتى ئۇ ا يىللى ئىپتىدائىي ئىنسەا تزركزملىرىنىەڭ ھايەات سەھنىسەى
ئىدى .ئارخېئولوگىاىلىك قېە ىلمىالر بىەلە قىاەا سەى مىلىرى بىە گە بەۇ ھەرخىە تەارىخىي
قاتالمەەدىكى يىەەرا ھايەەات مېلودىاىسەەىنىڭ غەەۇۋا ئېنفورماتسىاىسەەىنى داۋاملى ە يەتكەەز
كەلمەكتە .ئاندېرسوننىڭ چزچىكىدىكى يېەرى بەدىنەى بىلىە بولەۇ قالغەا سەاھىبجامال
قى دە يېەرى گەۋدىسەى قۇملەۇ دېڭى ىغەا كزمزلەز قالغەا بەۇ ماكاننىەڭ يىەرا تەارىخى
داۋاملى ئايدىڭالشقۇسى.
خەەوتە ەەەە قەەاراقۇر م –پەەامىر ئزچبۇرجىكىەەدىكى تەەارىخى ئەەۇ شەەەھەر –قەلەەئە ەەەە
دۆلەتلەر تى مىسى سزپىتىدە قى ىقارلى مەدەنىاەت تارىخىغا ئىگە .بى خوتەندىكى ئارىئا ە
سەەىكتا (سەەىكى –سەەا ) قەبىلىلىرىنىەەڭ قالەەد ر كەتەەكە ھايەەات يالدامىلىرىەەدى بەەۇ
رايۇننى ئز ئىچىگە ئالغا ھالدا «ئاۋستا» دەسەتۇرىدا تىلغەا ئېلىنغەا «قەھرىمەا تەۇرالر
ساكالر»نىڭ مەدەنىەاەت قالەد قلىرىنى كەزرىمى  ،ئەالتۇ خۇمەار ،ئەالتۇ  -قوچقەار ھەاياا
ئوبرا ىدىكى ىننەت بويۇملىرىنى ياساش ئۇالرنىڭ ئالەمشۇمۇل مەدەنىاەت ئۇسلوبى ئىەدى.
گاھى سا ۋەگاھى تۇر دە ئاتالغا بۇ سىكتا تىپىەدىكى ئاسەىاا تىپىەدىكى ئاسەىاا ئەا
جىنىسەەەلىرى كېاىەەەنچە قىسەەەمە سەەەېرى جىنىسەەەالر سەەەېنكىرتى مى تەسەەەىرىدە تەەەزركىي
قەبىلىلەرگە ئايالنغا بولسىمۇ ،يەنىەال «ئاۋىسەتا»دا ئەڭ قەدىمكەى يا مەا ھەزججەتلەنگە
«تەەۇر» نەەامىنى ئى چى ە ئەەز لىرىگە ئېتنەەونى قىلىشەەقا « .شەەاھنامە»گە ئاسەەا سەەالغا
سەا  -تەۇر خەلە رېەاايەتلىرى ئۇنىەڭ يەنە بىەر ھەزججىتى ئىەدى .ئىلگىەرلە ئىە دەنگە
كىشىگە قەدىمكى خوتە قەبىلىلىرىنىڭ قۇياش ئىالھچىلىقى ،كېاىنكى دىنىەي ۋە د ناەاۋى
مەدەنىاەتلەرگە سىڭى كەتكە ئەزر  -ئەادەت ،قائىەدە -يۇسەۇ ۋە فولكلەور قەاتلىمى ەە
كز ئۇچۇرلۇ يوشۇر نغا ماۋ ھېساپلىنىد .
بۇددى م –خېلىال گزللەنگە خوتە شەەھەر مەدەنىاىتەى ئزسەتىگە كىرىە كەلەگە .
بەۇددى م خەەوتە مەدەنىاىەتىگە يېڭەەى تەپەككەۇر ۋە خەەا سەەنئەت قىممىتەەى بېغىشەەلىدى.
قەدىمكى خەوتە بەۇددى م قەلەئە –رابەاتلىرى ھېسەاپالنغا يوتقەا  ،راۋا  ،مەلىەكە ئەاۋات،
دەندا ئزيلەز  ،كونەا نىەاە قاتەارلىقالردى تېپىلغەا تارشەا پزتەز  ،ياغەاچ ئويمەا ،تارختەا
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رەسەەى  ،ياغەەاچ قىرمەەا ھەيەەكەل ،چەەوڭ –كىچىەەك ال -گەج ھەيەەكەل ،توقۇلمەەا بويۇمالرغەەا
ئىشەەەلەنگە رەسەەەى قاتەەەارلىقالر بەەەۇ ماكانەەەدا بۇددى منىەەەڭ مىەەەڭ يىلەەەال راسەەەا دەۋر
سەەەزرگەنلىكىدى دااللەت بېرىەەەد  .دەرۋەقە ،سەەەىتەيىننىڭ دەنەەەدا ئزيلىكىەەەدى تاپقەەەا
«قۇتلۇ ساماۋى خانىش» (الكشىمى)نىڭ يالىڭاچ رەسىمى شەر رەسساملى سەەنئىتىنىڭ
مىسلىسى نادىر ئزلگىسەى ئىەدى .مە ئەۇنى خەوتە رەسسەاملىرى سەى غا شەەر ۋىناسەى
دە قارايمە .
خەەەوتە رەسسەەەاملىرىدى ۋىسەەەارا پۇچىنەەەا ،ۋىسەەەارا ئىراسەەەانگا ئېلىمىەەە سەەەەنئەت
تارىخىدىكى ئىككى يور يۇلتۇ ئىدى .ئۇالر خا خوتە تەسەاىرى سەەنئەت ئۇسەلوبىنى
ياراتتى .پزتكزل ماكا خاراكتىرلىك سەنئەت ئىجادىاىتىنىڭ ئاساسىي پىرىنسەىپى «ئويمەا-
قوپمەا ئۇسسەەۇلى»نەى يور ققەەا چىقەاردى .سەەىكاناند  ،تەايۇ  ،تانەەار  ،ۋىسەارانام ،شەەىر داما،
ۋىساراشىر قاتارلى بۇددا ئالىملىرى بۇددا نوم -سوترا تەرجىمە -تەپسىراتچىلىقىدا غەايەت
ور شزھرەتلىك تزھپىلەرنى ياراتتى .تىبابەتچىلىك ،گىەلەم -ئەتلەسەچىلىك ،قەغە چىلىەك،
قاشتېشەەىچىلى  -ەگەرلىەەك ۋە يىەەپە يەەولى سەەودا ماھەەارىتى بەەويىچە ئېلىمىەە ۋە شەەەر
خەلقلىرى تارىخىدا ئى چى كز گە تاشلىنى كەلدى.
2
خوتە ھەققىدىكى ئەڭ قەدىمكەى يا مەا ئەدەبىاەات بەويىچە بىە گە يېتىە كەلگىنەى
سەەېمىرا مەلىكىنىەەڭ يەەۇرت ئەسەەلەش شەەېئىرى بىەەلە سەەز سۇاللىسەەى (بەلكەەى سەەىمالى
سۇاللىلەر) دەۋرىدە توپالمغا كىرگز لگە «خوتەندە گزل سەيلىسى» ناملى شەېئىر بولسەا
كېرە  .بۇ نامەلۇم ئاپتۇر يا غا شېئىر مۇندا يې ىلغا :
«قانچە پەرقلى بولسىمۇ تا ۋە دىاار،
چز دەرەخلەر تەڭ سې ەر كەلسە باھار.
شەر ۋە غەرپتە تۇرسىمۇ يۇرتالر ،بىرا
كەلگزسى گزل سەيلىسىگە سەيلىگار».
ئىسەەالمىاەتتى كېەەاى خەەوتە دىاەەارى ئەەز مەدەنىەەي ھاياتىنىەەڭ يېڭەەى دەۋرىنەەى
باشلىدى .ئىسالم دىنى كىرگەندى كېاىنكى يېڭى شەەر ئەدەبىاەاتى مۇنبىرىەدە ئۇيغەۇر ۋە
باشقا تزركىي تىللى ئەدەبىاات كالسسەىكلىرىال ئەمە  ،شەەر كالسسەىك ئەدەبىااتىنىەڭ
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قەلەم ئە ىمەتلىرى خوتە تەساىرىگە ئاتا ئاجايى گز ەل مىسراالر يې ىشتى.
يىپە يولدىكى ئەڭ ئۇلۇ تەارىخىي داسەتا «شەاھنامە»نىەڭ مەۇئەللىپى ئوبۇلقاسەى
فىردەۋسى خوتەننى تۇرا شاھى ۋە قەھرىمانى ئاپراسىااپنىڭ مەشھۇر مەدەنىاەت ۋە سەودا
شەھرى سزپىتىدە كز قېتى ئىجابىي رو ۋە ھزرمەت بىلە وقلۇنەۇ تىلغەا ئالغەا  .ئەۇ
«سىااۋ ش قىسسەسى» ناملى داستاندا تۇرا قەھرىمانى پىراننىڭ خوتەنگە قايتىشىنى:
«بارچەسى تاپشۇر خوتەنگە كەتتى،
شاھى شاھنى كزر شنىڭ ۋاقتى يەتتى»
دە

پىراننىڭ ئاپراسىااپنى خوتەنگە بىخەتەر يەتكز گىنىنى:
«بىئا ار يەتكز دى خوتەنگە لۇتفە ،
كزتزشتى يىغىلى ئۇنى ئەنجزمە ».

دە يا سەەا« ،بىەەجە ۋە مەنىەەچە» داسەەتانىدا ئىەەرا قەھرىمەەانى ر سەەتەمنىڭ يوشەەۇر
خوتەنگە بېرىە  ،ئاپراسەىاا تەرىپىەدى تۇتقەۇ قىلىنغەا بىجەننەى قۇتقۇ شەنى مۇنەدا
يا دى:
«شەھەردى شەھەرگە سو لدى كارۋا ،
ئاقىاەت كزر ندى كارۋانغا تۇرا .
خوتەنگە كېتىشكە ئۇالر دەشت ئېشى ،
ئەر-ئايال چىقىشتى تاماشا قىلى .
تۇراندا بار ئىدى گز ەل بىر ماكا ،
ئارامى ئاالتتى بۇ بۇ جايدا پىرا ».
پىردەۋسى «بەھرەمگور پادىشاھلىقى» داستانىدا:
«كېاى خەۋەر يەتتى ھىندى ئىلە ر مغا،
ئابات تزركۇ ،چىنۇ قاراقۇر مغا»
«چى خاقانى ئاڭال بۇ ھەقتە خەۋەر،
چى خوتە مزلكىدى تاراتتى كز لەشكەر».
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شائىرى ھاپى شىرا ى:

«ياغدى ئېتەكلەردى گۇالب ،ھەيرا ئېر رمەنكى ،سەبا،
ئزتكە يولۇڭ تۇپراقلىرى قىلما نېچز مۇشكى خوتە ».
دە يا غانىدى .لىرىك شائىر سابىر تېرمى ى مۇندا يا غا :
«يز ى ،قاشى ،ساچى مىسلى خىتا بىرلە خوتە ئايى،
بىرى كز ڭ ،بىرى مارجا  ،بىرى سەففا تىنى مىنا».
«بولدى با بۇتخانە يەڭلى اللە گزلدە ھزسنىلەر،
راستى ئېاتسام چىنۇ قەشقەرلى سەنەملەر بەرقىدى ».
ئابۇد رەھى ھاپى خارە مى خوتە ھەققىدە كز توختالغا :
«ئىشقى پوستىدە قالمىدى ھاپى ،
ئورنى بەلگزردى بويى مۇشكى خوتە »
«ئول قارا كز ئاشنا ،ئەركى راۋا يزگرە قاچار،
مۇندايى ۋەھشى ئەمەستۇر ھې ئاھۇ خوتە ».
«يز ى ئزستىندەكى ئول دانە خالى،
گزلى اللە ئز ە مۇشكى خوتەند ر».
سەككاكى مۇندا يا غا :
«تز ئاخشام تولغىنۇ سۇمبۇل بىكى لفۇندى ئا ئۇرد م،
ھەۋانى غالىاە تۇتتى ،جەھا مۇشكى خوتە بولدى».
ئاتايى ئز غە ەللىرىدە خوتە اللىە ارى ۋە مۇشەكى توغرىسەىدا كەز توختالغەا  .ئەۇ
مۇندا يا غانىدى:
«كز مكى سزيدى يز منى مىڭ ئېئتىقادى بىلە،
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كزرەر بۇ مۇشكى خوتەننى ساچىڭ سەۋادى بىلە».
«نەرگى كز ڭ مەن ىلى خوتە اللە ارىندە،
ئوقى قاشىدا ئوينىغۇچى بىر غە ەل يو ».
«تا سەبا لفى نەسىمىدى چى ئەلىدە يايغالى،
مۇشىك سەۋداسى كېسىلدى شەھرى چى ئەتتارىدى ».
ئەبەيد لال لۇتفى:
«ساچىڭدى چز ئوغۇ الر مزشكى خۇشبۇ ،
قىلۇرالر بەند بەند ئانى خوتەندە».
«گا تزكتىلەر خوتە ىاباالرنى،
امانى ر مىنىڭ رەئناالرىنى».
لۇتفى بۇ يەردە خوتەننى ر م بىلە ئوخشاش ئور ندا قويۇ  ،يزكسە ئېتىبار بىەلە
تىلغا ئېلغا .
1
ئۇلۇ ئەلالمە ۋە تەڭداشسەى سەەنئەت ئۇسەتا ى ئەلشەىرناۋائى ئەسەەرلىرىدە خەوتە
ئىبارىسەەى ئەەالتۇ ۋە ئەەاتەش بىەەلە چەەېكىلگە كەەز قىرلىەە  ،جىلاىەەدار ۋە ھەەزرمەت،
سەەزيزنزش د رلىەەرى چاقنەەا تۇرغەەا ئىبەەارە بولەەدى .ئەلشەەىر نەەاۋائى ئەەز لىرىكىلىەەرى-
غە ەللىرىدە خوتە ئىبارىسىنى پەخىرلىك ئور نغا قويغا  .ئۇ:
«دېمە يز كى خوتە گۇل ارىد ر بۇ،
دېمە خەت ،نافەئى تاتارىد ر بۇ»
«چز مەالھەت جا ئالۇر ،ھزسز ئىچرە ئانى ئىستەگى ،
خاھى دىلبەر كىشىاەرى بولسۇ خوتە  ،خاھى ھەبەش».
كويى تۇپراغى ئېر ر مۇشكى خىتا،
ئىستەگى ئانى خەتا قىلما ھەۋە »
«يز ڭ بەيا ىاۇ ئول خالى مۇشكىسا ھىند ،
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غەرى تۇشتى خوتە كىشىاەر ئارا ھىند »
(ئاپئا يز ڭدىكى ئىپار رەڭلىك مېڭىڭ بەئەينەى قەارا تەنلىەك ھىنەدىغا ئوخشەايد .
خۇددى خوتە ئەھلى ئىارىسىغا بىر غېرى ھىندى كېلىپقالغاندە ).
ئەلشىر شاناائى ئز «خەمىسە» داستانلىرىدا خوتە ھەققىدە كزپلە توختالغا  .ئەۇ
«ھەيرەتۇلئەبرار»دى ئىبارەت پەلسەپە -ئېتىكىلى داستانىدا مۇندا يا غا :
«تزركىي خوتە  ،ياپتى چۇ ىابا جەمال،
مۇشكى فىشا بولدى نەسمى شامال»
ئالشىر ناۋائى بۇ يەردە «تزركىي خوتە » ئىبارىسەىنى ئىككەى مەنىەدە ەەە تەزركىي ر م
مەنىسەەدە ،تەەزركىي تىللى ە خەلقەەلەر مەدەنىاىتەەى ئەەوچىقى مەنىسەەىدە ۋە قويەەاش سەەىماولى
سزپىتىدە قولالنغا  .نەتىجىدە بۇ بىاىت:
«قۇياش گز ەل جامالىنى كەڭ يايدى،
شامال گويا ئىپار بولۇ تارالدى»
بولەەۇ چىقىەەد  .ئەلشەەىر نەەاۋائى «پەرھەەاد ۋە شەەېرى » داسەەتانىدا تەەۇنجى بولەەۇ ئىەەرا
پادىشاھى خۇسراۋنى بەاش قەھرىمەا قىلغەا نى امەى گەنجىەاى بىەلە خۇسەراۋ دېھەلەۋى
ئەنئەنىسىنى ئز گەرتىە  ،تەزركىي شەاھ ادە ۋە ھەزنەر -سەەنئەت مەاھىرى پەرھەادنى بەاش
قەھرىما قىلغا تزركىي داستا ياراتتى .بۇ غايەت چوڭ ئىپتىخار ۋە جاسارەت ئىەدى .ئەۇ
خوتە ھەققىدە كزپلە بېاتالر يا غا :
«خوتە مزلكىكى جەننەتتى نىشاند ر،
ساۋادى ئز رە جەننەت جا فىشانىد ر»
(خەەەوتە دىاەەەارى جەننەتەەەتى نەمۇنىەەەد ر .ئۇنىەەەڭ كەەەزكلىمى جەەەا بېغىشەەەلىغۇچى
جەننەتنىڭ ئز ىد ر).
ئەلشەەىر ناۋائىنىەەڭ غەەايىاى جەمئىەەاەت ۋە غەەايىاى پادىشەەا توغرىسەەىدىكى ئوتوپىەەك
ئىەەدىاىلىرىگە بېغىشەەالنغا ئەەاخىرقى داسەەتانى «سەەەددى ئىسەەكەندەر» داسەەتانىدا خەەوتە
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تەساىرىگە ئائىت مىسراالر كز :
«بۇ سز لەر دېگەچ شاھى چىنۇ خوتە ،
د ئاسىغە تى چەكتىلەر ئەنجزمە »
(چى ۋە خوتەننىڭ پادىشاھى بۇ سز لەرنى ئېاتىش بىلەنال ،مەجلى
تى ئاچتى).

ئەھلەى د ئاغەا

«بىرى ئول خوتە ادى مېھر ئىدى،
يەنە مەھاەشى تۇرفە كز گز ئىدى»
(بىر خوتەنلىك مېھر ئىدى ،ئۇ ئاجايى ئا يز لز گز ەل ئىدى).
ئەلشەەەىر نەەەاۋائى خەەەوتە تېمىسەەەىغا ور ھەەەزرمەت ۋە تەڭداشسەەەى ئىتىخەەەار بىەەەلە
يېقىنالشقا  .ئۇنىەڭ نە ىرىەدە خەوتە تەزركىي تىللىە خەلقەلەر مەدەنىاىتىنىەڭ قەدىمكەى
قەلئەسەەى ۋە شەەەر سەەەنئەت ئۇسەەلوبىنىڭ كەەز نى قاماشەەتۇرىدىغا قەسەەىرى ئىەەدى .ئەەۇ
خوتەننى قۇياشەقا ،جەنەنەتكە ئوخشەاش راھەتلىەك دىاارغەا ،مەانى ،دانەى ،قەارە قاتەارلى
نەەامالردا ئاتالغەەا مەەاھىر رەسسەەامالر يۇرتىغەەا ،ئىپەەار چەەاچلى  ،ئەەاھۇ كز لەەز سەەاھىبجامال
قى الر بىلە ئىپار ھىدلىك با –دالىالر ،ئىپار كېاىكى ماكانىغا ئوخشىتى تىلغا ئالغا .
4
بابارەھى مەشرە خوتە دىاارىنى كە گە ۋە بەۇ قۇتلەۇ
بىلە تىلغا ئېلى مۇندا يا غا :

ېمىننەى ئەالىي ھەزرمەت

«مېنىڭ ئاشۇفتە كزڭلزم غۇنچىدە ھەرگى ئاچىلمايد ر،
يزرەكتى غەم كېتەر دە بۇ سەبەبدى مە خوتە كەلدى »
(مېنىەەڭ كزڭلەەزم غۇنچىەەدە ھەرگى ە ئېچىلمايەەد  ،يەەزرە غەملىەەرى كېەەتەر دېەەگە
سەۋەپتى مە خوتەنگە كەلدى ).
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«شەھىدانە خوتەننى تەۋف ئېتەرگە ،ئە مۇسۇلمانلەر،
چۇ اللە دامەنى سەھرا تۇتۇ دەشتى خوتە كەلدى ».
(ھە مۇسەەەۇلمانالر ،مە شەەەەھىدانە خەەەوتەننى تەەەاۋا قىلىەەەش ئزچەەەز  ،سەەەەھرا
ئېتەكلىرىنى اللى ار بىلى  ،خوتە دەشتىگە كەلدى ).
«گۇناھىمدى خەبەر ئالسام جۇھۇد ،تەرسا مېنىڭدە يو ،
خىتايۇ ،چىنۇ ماچىندى خوتە دە ئزرگزلز ئزتتزم»
(گۇناھلىرىمنى سورىساڭ جۇھۇد ،تەرسادى ئارتۇقمە  ،خىتا بىلە چىە مەاچىننى
خوتە دە ئايلىنى چىقتى ).
«ئايا باسقا يېرى سەرسەب بولدى ،ياسۇمە بولدى،
مەشامى بويىدى ھەر سائەتى مۇشكى خوتە بولدى».
(ئايەا باسەەقا يېرىەەڭ گەەۇل ار يەەاكى ياسەەۇمەن ار بولغاچقەەا ،دىمىغىمەەدى ھەرسەەائەت
خوتەننىڭ ئىپار ھىدى چىقى تۇردى).
«ئاھۇ خوتە چەشمى سىااھىڭگە تەسەدد ،
جانانەئى چى لفى د تاھىڭگە تەسەدد »
(ئە خەەوتە ئەەاھۇلىرى قەەارا كەەز ڭگە تەسەەەدد  ،چىەە جانەەانلىرى ئىككەەى تەەال
چېچىڭغا تەسەدد ).

«كزر

بى خوجا نە ەر ھزۋەيدانىڭ:
چۇ لفى خەتىڭنى خوتەندەگى ئاھۇ»

(چاچلىرىڭنى كزرگەندە خوتە ئاھۇلىرىنىڭ خۇشبۇيىنى ھې
«سز

قىلدى ).

پىاالەئى مەينى يىغالسا ئىشرە ئەھلى،
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سۇنارغا مۇغبەچە مەينى كاسەئى خوتە ياخشى»
(پىاالىدە مە ئىچى ئىشرەت ئەھلى يىغالشەقا چزشەكەندە ،مەينەى سەاقى سۇنۇشەقا
خوتە قەدەھى ياخشى).
«مۇھەببەت بۇيىدى بىر ەررە لە ەت قابماغانالرغا،
دىماغىغا ئۇالرنىڭ مۇشكى ئاھۇيى خوتە ياخشى»
(مەەۇھەببەت پۇرىقىەەدى ئەەا راقمۇ لە ەت تاپالمىغەەا كىشەەىلەرنىڭ دىمىغىغەەا خەەوتە
كېاىكىنىڭ ئىپارى ياخشى ).دېگە مىسرالىرىدى ئۇنى قەشەقەردە تۇغۇلەۇ  ،ئافەا خوجەا
تەرىپىەەدى ئەەات قويۇلەەۇ  ،چەەوڭ بولغانەەدى كېەەاى بەەۇ دىاارغەەا توپالنغەەا مەەۇھەببىتىنى
كزرىمى .
مۇھەممەت سىدى ەلىلى:
«ساچقالى ئىپارىنى ئاھۇ خوتە ياخشى» دېگە روھتا كزپلە خوتە تەساىرىگە
بېغىشالنغا بېاتالر يا غا
«ئە ەلىلى ،گزشەنى ماچىندە ئەمدى بادە ئى ،
مۇھتەسى گەرشەھر ئىچىدە ئەلنى ئەيلەر ئېھتىساب»
(ئە ەلىلەەەەەى ،مەەەەەاچى گزلشەەەەەىنىدە ئەمەەەەەدى مە ئىچكىەەەەە  ،گەرچە شەەەەەەھەر
تەكشزرگىچىلەر تىنتىشى يزرسىمۇ).
«شەھرى ماچىند ر ەلىلى تەلبە ئەيلەپتۇر سەپەر،
ئەردەۋى ئىلە كۇچاۋ سەيرى تۇرفند ر تەمەئ»
(تەلەەاە ەلىلەەى مەەاچى شەەەھرىگە سەەەپەر قىلەەدى .ئەمەەدى ئاقسەەۇ ،كۇچەەا ۋە تۇرپەەا
سەيلىسى ئۇنىڭ ئار سىد ر.
«تاماشايى ەلىلى مەھاەشانى شۇخى ماچى ھەر،
خىتا سەھراسىدى گەر جىلاەگەرد ر ماھى تۇرفانى ».
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( ەلىلى ماچىننىڭ ئا يز لز شەوخلىرىنى تاماشەا قىلىااتقانەدا ،خىتەا سەھراسەىدى
تۇرپانى ئايدە جىلاە قىلىد ).
«خىتا سەھراسىدى سۇمبۇلنى ھەرگى بى گە كەلتزرمە،
يىبەرگى ئاھۇيى مۇشكى خوتە ئەلبەتتە-ئەلبەتتە»
(خىتا سەھراسىدى بى گە سۇمبۇل كەلتزرمە ،ئەلەاەتتە ،خەوتە ئىپەار كېاىكلىرىنىەڭ
ئىپارىدى ئىپارىدى ئىبەرت).
خوتەنلىەەك لىرىەەك شەەائىر نەۋبەتەەى خەەوتە توغر لەەۇ ئاجاى ە غەەۇر ر بىەەلە گەەز ەل
مىسراالر يا غا :
«مۇساھىبى قىلساڭ پەيام ئەۋۋەل خوتەندى باشالغى ،
دىلبەرى  ،خۇرشىد يز م ئول سىامىتەندى باشالغى .
باشقا گەپكە ئاچما لەب ،يوقتۇر بۇنىڭدا خاسىاەت،
دى ئارام تەفا خۇر م ئول جانۇ تەندى باشالغى ».
«رەۋ ىگە مانەند خەيال ئەت خوتەننى،
بېھىشتى ىاادە مىسال ئەت خوتەننى.
خۇجەستە خاكى رەھمەت سزرمەسىد ر،
كز ڭگە تۇتىاا خال ئەت خوتەننى.
پەرىلەر بۇسەسى تۇرغە شىرىند ر،
ھزرلەر لەبىگە بال ئەت خوتەننى.
تەلئەتىگە خۇرشىد ،كز لەرىگە ئەختەر،
يادە قاشىگە ھىالل ئەت خوتەننى.
مۇئەللىمى ئافا بىنىشى سۇخەنگۇ ،
تىفلىگە دەر مەقال ئەت خوتەننى.
جاھا شائىرلەرى گزلشەنى باغى،
خەمىسەڭگە قۇرباش ئىتتىسال ئەت خوتەننى.
سە ھەم نەۋبەتى سىاا ر ئىلىگە،
رەقىبلەت كز ىگە ەۋال ئەت خوتەننى»
~ ~ 136

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ھەيدەر خارە مى «گزلشەنۇل ئەسرار» ناملى داستانىدا:
«چۇ يورىدى سزبھى سەھەر ئۇردى دەم،
تىكتى خوتە خۇسرەۋى ئالتۇ ئەلەم»
دېگە بېات ئارقىلى خوتە نامىنى قوياش سىماولى ئورنىدا ئىشلەتتى.
0
خەەوتە ھەققىەەدىكى گەەز ەل تەسەەاىرى كالسسەەىك چاغاتەەا ئەدەبىااتىنىەەڭ كىاىنكەەى
پەسلىدىمۇ ئز ئەنئەنىسىنى داۋامالشتۇردى.
نادىرە پارىسچە يا غا غە ەللىرىنىڭ بىرىدە مۇندا دىدى:
«شەرم ھايادى تزكزلەر ياش سزرمەرەڭ قارا كز ڭ،
خوتە ئاھۇلىرى كز دى شوخلۇقالر يوقالغاندە »
ھەر كېچە قارا خالىڭ سەۋداسى ئەتىر چاچقا ،
خوتە ئاھۇلىرى فەرياد قىلى مۇشكى تارتقاندە »
فۇرمەت مۇندا يا غا :
«خوتە ئاھۇلىرىدە ئانچە سەرگەردا بولۇپتۇرمە ،
ساچى مۇشكى ،خىتا رەشكى خەيالى دىلرەبالەردى »
لىرىك شائىر مەھ

خوتەنى:

«مەنى مەھ نېتە بۇ غۇربەت ئىچرە،
خوتە مۇلكى مېنىڭ ئېردى دىاارى »
«مەھ خوتەنىگە ئالتە شەھەر چارباغىدى ،
كەتكى مەقامى ئەسلىغە يا ئز دىاار خو »
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دە يا سا ،مولال نىاا قارىي سابىر:
«ئاتا مۇلكۇم خوتە چاقار تاغى،
تزت ئىمامالر مۇھىببى مە داغى»
دە يا غا  .مۇھەممەت رەھى راغىبى:
«نېتسۇ نىھا ئولما خوتە مۇشكى جاھاننىڭ كز ىدى ،
مزشكى مۇسەلسەل كاكۇلۇڭ سۇمبۇلنى رەساا ئەيلەسە»
(سەەېنىڭ ئىپەەاردە قەەارا ۋە خەەۇش پۇراقلىەە ئەەزر م چاچلىرىەەڭ سەەۇمبۇلنى رەسەەاا
قىلىااتسەەا ،خەەوتە ئىپەەارى جاھەەا كز ىەەدى ئەەز ىنى يۇشەەۇرما قانەەدا قىلسەەۇ  ).دە
يا غا .
سەدائى:
«نەسىمى سزبھىدى قىلغا مۇئەتتەر بۇ دىماغىمنى،
خوتە سەھراسىدا بۇ مۇشكى تاتارىمدى ئايرىلدى »
(تەەاڭ سەەەھەرلەردە دىمىغىمنەەى خۇشەەبۇ قىلىەەدىغا خەەوتە سەھراسەەىدىكى ئىپەەار
پۇراقلىرىدى ئايرىلدى ).
ئابد را ا ئەندىجانى:
مېھرى ر خىڭنىڭ دەۋرىدە لفىڭ شىكە  -شىكە ،
تاپار دىماغى ئاندە نەسىمى خوتە  -خوتە »
(چېھرىەەڭ قوياشەەىنىڭ ئەتراپىەەدا چاچلىرىەەڭ ئەەورام -ئەەورام بولەەۇ تۇرىەەد  .دىمىغى ە
ئۇنىڭدى خوتەننىڭ خۇش ھاۋاسىنى تاپىد  ).دە يا سا ،مولال بىالل نا ىمى:
«كى ناقى نەسىمى كېتۇردى سۇخە ،
نېد ركى سۇخە بەيئى مۇشكى خوتە »
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بەلكى خەوتە ئىپەارىنى

(نەقى كەلتزرگزچى سز شامىلىنى كەلتزردى .گە ئەمە
كەلتزردى ).دە يا غا .
چىڭ سۇاللىسى شائىرى شاۋشۇ «غەرپ ېمى نە مىلىك بايانلىرى» ناملى ئەسىرىگە
ئز ىنىەەڭ  3061ەەەە – 3010يىللىەەرىغىچە  30يىەە تەڭرىتاغلىرىنىەەڭ شەەىمال -جەنەەۇبىنى
ئايالنغاندا ئالغا تەسىراتلىرىنى توپلىغانىدى .ئۇنىڭغا خوتە ئالتۇنى ،قاشتېشەى ،كىچىەك
خوتە دوپپىسى قاتارلىقالر توغرىسىدىكى تزتلىكلىرى كىرگز لگە  .ئۇنىەڭ بىەرى مۇنەدا
يې ىلغا :
«مۇندا قاشتاش قو يېغىدە يالتىرا قىلغا جۇال،
قاراقۇر م تېغىنىڭ تەكتى ئىكەنغۇ باشقىال!
قارا -يۇر نقاشقا جەمد ر ئالتە شەھەر قاشچىسى،
سۇغا كىرى ئى دىشەر قاشنىڭ چوڭىنى شۇنچىال».
ھەئە -شەەۇندا  ،لۇيەەاۋ ى ئەپەنەەدى بىەەلە رەئىەە ماۋ ېەەد ڭ ئارىسەەىدا يې ىلغەەا
مۇشائىرىلەردى بىرىدىمۇ خوتە (يۇيتىاە شەكلىدە) تىلغا ئېلىنغا .
خەەەوتە  ،ھەقىەەەقەتە ئۇلۇغەەەاار ھەەەېكمەت دىاەەەارى .خەەەوتە ئەەەز بېشەەەىىدى ئەڭ
دەھشەەەتلىك كەەزنلەرنى ئزتكەەز دى .خەەوتە دىاەەارى ۋە ئۇنىەەڭ خەلقىنەەى يۇقىرىەەدا ىكىەەر
قىلىنغا كالسسىك ئەدەبىاات نەمۇنىلىرى بىلە ئىپادىلە تاماملىغىلى بولمايد  .يېقىنقى
امەەا يېڭەەى ئەدەبىاەەاتى قەلەمكەشەەلىرىمۇ بەەۇ گەەز ەل ماكەەا ھەققىەەدە كەەزپلە ئەمەەگە
سىڭد ر شتى .ئەمما ،خوتە ەە ئەبەدىالىك ،پزتمە  -تزگىمە ئۇلۇغاار تېماتىكا.
خوتە يېقىنقەى قىرىە يىە مابەينىەدە ئەز ئىقتىسەادى ۋە مەدەنىەاەت تز لمىسەىدە
يېڭى سزپەت ۋە يېڭى راۋاجلىنىشقا قەدەم قويدى.
مە خوتەننى كزرمىدى  .شۇنىڭدە ئە ى دەرگاھنى ىاارەت قىلماقلى ئىسەتىكىمنى
ئۇنتىمىەەەدى  .ئەەەا كزڭەەەزل ،دىلەەەى ھەەەېكمەتكە تولغەەەا  ،مەردانە خىسەەەلەتلىك ،ئاقىەەە ،
مېھماندوسەەت ،قابى ە ۋە شەەائىرانە ھېسەەىااتچا خەەوتە ئاھەەالىلىرىگە بەەاغرى ئەڭ ئەەالىي
ئېھتىرام ۋە سەمىمىي ھزرمەت تۇيغۇسى بىلە كز  -تز چايقىلى كەلدى.
مە بزگز ەە خاسىاەتلىك يېڭى يىە ھارپەا كېچىسەى خەوتە سېغىنىشەى بىەلە بەۇ
سزيگز رىسالىسىنى خوتە دىاارىدىكى ھەممە ئە ىە ئەھلەى جامەائەتكە تەقەدى قىلمەاچى
بولد م.
-3553يىلى -32ئاينىڭ -13كزنى.
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تەبەسسۇم

-3500يىلى كەز دە ئەاخىرقى تىنىقلىرىنەى تىنىااتقەا شەائىر ئابەد كېرى خۇجەايېفنى
يەەوقال كېسەەەلخانىغا چىقەەتى  .خوجەەايې كارۋىتىەەدى ئەەايرىمچە قو غۇلەەۇ ئولتەەۇر
ئاجى ال كەتكە ئاۋا ى بىەلە  :مە باشەقىالر تاقەا قويغەا رەڭلىەك كەز ەينە بىەلە
سى گە يىگىرمە يى خاتا قارىدى  .ئىككى -ئەزچ يىە بولەدى ،بەۇ كەز ەينەكنى چزرىاېتىە
قارىسام سەى  ...ئەۇ ھاياجەا ۋە مەردانە سەز لىرىنى ئېاتىە كزكسەىدى بىەر ئېغىەر تاشەنى
ئېلىاەتكەندە يېنىكلە تەبەسسەۇم قىلەدى .بەۇ تەبەسسەۇم ئۇنىەڭ كز ىەدىمۇ ،سەز ىدىمۇ
بەر ئۇر تۇراتتى .مە ئىختىاارسى كز مگە ياش ئالدى .
___ ئا.مۇھەممەتئىمى
تەبەسسۇم ،ئۇ ،تاۋار ئەمە  ،ئالدى –سەاتتى قىلىەدىغا يەاكى پەۇل ئورنىەدا بانكىغەا
قويۇ ساقاليدىغا .
تەبەسسۇم ،ئۇ ،مۇغەمبەر كزلكە ياكى خۇشامەت ھىجىاىشەى ئەمە  ،ناپەا نىاەتنەى
بېەە ە جۇالالند رىەەدىغا ۋە بىەەر پاشەەكا ئەەالىي مەەاركىلى تاماكىەەدە يانچۇققەەا سەەېلى
يزر يدىغا .
تەبەسسەەۇم ەەەە ئىنسەەا قەلبىنىەەڭ سىرتالشەەقا نەەادىر گەەزل -چېچىكەەى ،ئىنسەەانىي
ھىسىااتنىڭ خۇشبۇ ئىپار -ئەنبىرى .تۇغۇت ئا ابىدا پەريەاد چەكەكە ئانەا ،د نااغەا كەز
ئاچقا بوۋىقىنىڭ تەۇنجى يىغەا ئەاۋا ىنى ئاڭلىغانەدا تەبەسسەۇم قىلىەد  ،مەيلەى ئەز يەاكى
ئز گە پەر ەنتنىڭ تۇنجى قېتى تايتاڭال ماڭغىنىنى كزرگە كىشى تەبەسسۇم قىلىەد  .ئەۇ
پەەەا ھېسداشەەەلى روھىنىەەەڭ ئىختىەەەدارى ،تەلپزنىشەەەى ۋە جۇالسەەەى سەەەزپىتىدە ئىنسەەەا
گز ەللىكىنىڭ بىباھا ئەڭگزشتىرى بولۇ مەيدانغا كېلىد .
تەبەسسەەۇم ەەەە ھەەزرمەت ۋە ئىختىەەدار يالدامىسەەى تەرى ىەەدە كىشەەىلىك مۇناسەەىاىتىدە
چاقنايەەدىغا مەرۋايەەت .بى ە مېھمەەانلىرىمى نى تەبەسسەەۇم بىەەلە كزتى ەاالىمى  .ئۇسسەەۇل-
تانسەىالردا ھەەزرمەت ۋە و تەبەسسەەۇملىرى ئىپەەادىلەيمى  .تەبەسسەەۇم ئز ىنىەەڭ پەەاكلىقىنى
پەقەت ئز ھېسسىااتىنىڭ چىنلىقى بىلەنال گەۋدىلەند رەلىشى مۇمكى .
ئىككەەى ئىەەش ئېسەەىمدە-3505 .يىلەەى يەەا دا مە جەنەەۇبى شەەىنجاڭدىكى بىرقەەانچە
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ۋىاليەت ئوقۇغۇچىلىرىغا ۋەكى بولۇ ئزر مچىگە كەلگىنىمەدە ئەزچ ۋىاليەتەتى تېاىپجەا
ئېلىاې قاتارلى بىر قىسى ياشالر ۋە ئوقۇغەۇچىالر ۋەكىللىەرى بى نەى قىە غى كزتىاالەدى.
ئەزر مچى ۋە شەىئەندە تىاىپجەەا ئېلىاېە مە بىەەلە بىرقەانچە قېەەتى قىە غى تەبەسسەەۇم
قۇچقا ئىللىە چىەرا ۋە مېھرىبەا سەز لەر بىەلە پاراڭالشەتى .بەۇ ئۇنىەڭ ئەزچ ۋىەاليەت
ئىنقىالبى دەۋردە يولى ئېەتىلگە ۋە ئەا ا ئىچىەدە ئىڭرىغەا جەنەۇبى شەىنجاڭ خەلقىەگە
بولغا چۇڭقۇر ھېسداشلىقى ۋە ئزملەز ئار سەىنىڭ بەھرىمەنلىەك ئۇچقۇنلىرىەدى بىەرى
ئىدى.
-3500يىلى كەز دە ئەاخىرقى تىنىقلىرىنەى تىنىااتقەا شەائىر ئابەد كېرى خۇجەايېفنى
يەەوقال كېسەەەلخانىغا چىقەەتى  .خوجەەايې كارۋىتىەەدى ئەەايرىمچە قو غۇلەەۇ ئولتەەۇر
ئاجى ال كەتكە ئاۋا ى بىەلە  :مە باشەقىالر تاقەا قويغەا رەڭلىەك كەز ەينە بىەلە
سى گە يىگىرمە يى خاتا قارىدى  .ئىككى -ئەزچ يىە بولەدى ،بەۇ كەز ەينەكنى چزرىاېتىە
قارىسام سەى  ...ئەۇ ھاياجەا ۋە مەردانە سەز لىرىنى ئېاتىە كزكسەىدى بىەر ئېغىەر تاشەنى
ئېلىاەتكەندە يېنىكلە تەبەسسەۇم قىلەدى .بەۇ تەبەسسەۇم ئۇنىەڭ كز ىەدىمۇ ،سەز ىدىمۇ
بەر ئۇر تۇراتتى .مە ئىختىاارسى كەز مگە يەاش ئالەدى  .ئزلەزم بەۇ ئىككەى ئە ىەمەت
شەەەائىرنىڭ تەبەسسەەەۇمىنى ئاخىرالشەەەتۇرغا بولسەەەىمۇ ،ئەەەۇالرنى ئەسەەەلىگەندە ،يا غانەەەدا،
ئەسەەەەرلىرىنى ئوقۇغانەەەدا قايتەەەا پەيەەەدا بولىەەەدىغا ھەەەاالل تەبەسسەەەۇم دولقەەەۇنلىرىنى
ئاخىرالشتۇرالىغىنى يو .
تەبەسسۇم ەە تەلمزرگە كزڭزل بۇلبۇلى ئۇچراشقا گزل جىلاىسى ،تەلپزنگە يزرە
كېپىنىكى ئېرىشكە گزل شىرنىسى .ئەۇ ،ئىنسەانىاەتنىڭ يوقاتقەا ۋە ئىە دە يەزرگە ئەز
قەلبى ،ئز مەھبەۇبى ،ئەز مەبەۇدى .مە يىگىەرمە ئىككەى يىلغەا سەو لغا تەبەسسۇمسەى
د ناەەا ئەەا ابلىرى بىەەلە ئۇنىڭەەدى ئىلگىرىكەەى ۋە كېاىنكەەى تەبەسسەەۇم چىمەنەەدا لىقىنى
سېلىشتۇرغىنىمدا تەبەسسۇم ئىنساننىڭ تاشقى ھىسىااتى ،ئىجتىمائىي ھاياتىەدىكى بەختەى
ئىكەنلىكىنى سې ىمە .
تەبەسسۇم ەە ئىجتىمەائىي مەۇھەببەت ،ئەز ى بىەلە ئز گىنىەڭ قەلبىنەى بىەر رىشەتىدا
سزيزند رگە  .تەبەسسۇم ەە ئالىي خەيرىخاھلى  ،ئز ى بىەلە ئز گىنىەڭ ھەې تۇيغۇسەى،
و ئىپتىخەەارى ،رىغەەبەت ۋە ھەەزرمىتىنى بىەەر ئوبرا غەەا مۇجەسسەەەم قىلغەەا  .تەبەسسەەۇملۇ
تۇرمەۇش بەختلىەەك ،تەبەسسەۇملۇ ئەەائىلە ئىنەا ئەەائىلە .ئەوياليمەنكى ،تەبەسسەەۇم پەقەت
ئائىلە سىرتىدىكىلەرگە قارىتىلغا قى ى سىرالنغا دەرۋا ا يەاكى تەو شەەكلى چەېكىلگە
پەردە بولمىسا كېرە  .ئائىلىدە ئەر -ئايال ياكى ئزرمىنىڭ ئاخىرغىچە ئز ئارا تەبەسسەۇمغا
مۇختاج .تەبەسسۇمسى مۇھىت كېسەلچا مۇھىەت .ئۇنىەڭ خى مىتەى تىە قېەرىتىش ۋە تىە
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ئزلتزر شتى ئىبەارەت« .گەزلىنى سەىرتقا ،تىكىنىنەى ئەائىلە ئىچىەگە» قىلىەدىغا بەختسەى
ئائىلىلەر يوقىتىااتقا تەبەسسۇم گزھىرىنى تزمەنلە پۇل ياكى ىبەۇ -ىنەنەت بۇيەۇملىرى
بىلە قايتەا تېپىەاېلىش مەۇمكى ئەمە  .بۇنەدا تەبەسسەۇم مەۇھىتى بولمىغەا ئائىلىەدە
ئاتالمىش «تەقاايىلى » ،ئەدىپىنى بېەرىش ،ۋايسەاش ۋە ئەاقىاەتتە پەر ەنتلىرىنىەڭ تەوڭ –
قوپال ،كزكەرمە ،ھەتتا ئاتا -ئانىنى سىلكىشلىشى ھزكزمرا مۇھت بولۇ قالىەد « .يا غەا
بۇلبۇل ،قىشقا توڭ قاغا» ،مانا بۇ ئىككى خى ئائىلە مۇھىتىنىڭ يارىشىقى!
تەبەسسۇم ەە رىقابەتكە تولغا د ناەادا ئەڭ پەا  ،ئەڭ ئى گەز ئىنسەانىي ئەاڭ -پىكىەر،
ھەەې ۋە ھېسداشەەلىقنىڭ مەشەەئىلى .ئەەۇ ئوكاانەەدىكى مايەەا  ،دانكەەو قولىەەدىكى يەەالقۇنلۇ
يەەزرەكتە ئىنسەەا ئەۋالدىنەەى ئزمىدلەنەەد ر  ،ئاگاھالنەەد ر تۇرىەەد  .ئۇنىەەڭ لەھىسەەى:
«سە ھامەا ئىنسەا !» دېگەنەدى ئىبەارەت .دەر ھەقىەقەت ،ئىنسەا ھامەا ئىنسەا  ،ئەۇ
ئەەزنچە جەەاۋاھىرالر غارىغەەا ئىەەگە بولغىنىەەدىمۇ ،د لەەد ل تۇلپارىغەەا مىنگەنەەدىنمۇ ،ياپراقسەەى
يالغۇ دەرەخ تزۋىدە ھەسەرەتلىنىااتقاندىمۇ ئز ىنىەڭ ئىنسەانلىقىنى ئۇنۇتماسەلىقى كېەرە .
ئزمىدسەەى لىك مەەۇ دەرياسەەىغا ۋەكىللىەەك قىلغەەا ئەەادەم «ئىنسەەا » ئىبارىسەەىنى تەەاكى
ھاياجەەەانالنغىچە تەكرارلىسەەەا ،ئزمىەەەد ۋە جاسەەەارەت سەەەاھىلىغا قەەەايتىش مەەەۇمكى  .ئەەەۇنى
كزتىاالىەەدىغا تەەۇنجى مەلىەەكە باشەەقا نەرسەەە ئەمە  ،يەنىەەال ھېلىقەەى ئەەالتۇ چىەەرا -
تەبەسسەەۇمىدى ئىبەەارەت .پىتەەنە -ئىغەەاا كەەزلكىلىرى ،قەسەەتۇ -كزنەملىەەك ھىجىاىشەەلىرى،
مۇغەمبەرلىك نى ىقاشلىرىغا كەلگەندە شۇنى ئېاەتىش كېرەككەى ،ھەقىقەى ئىنسەانى قەدىەر-
قىممەتنەەى خارلىغۇچىالرنىەەڭ ئەڭ ئەەاخىرقى تاپەەاۋىتى تارىخنىەەڭ ئەەاچچى مەسخىرىسەەىدى
باشقا نەرسە ئەمە  .تارى ئىنسانىاەتنى يارىتى  ،ئۇنى تاكاممۇلالشەتۇر كەلمەكەتە .بەۇ
ئۇلۇغەەاار ئانەەا بزركەەزت چەەزجە ئوغۇرلىغەەۇچىالرنى كەچزرمەيەەد  .ئىنسەەانىاەت بەخەەت-
سەەائادىتىنى ھەەزددە ئالغەەا تەەارى دولەەۇنالر يېرىەە ئىلگىرىلەيەەد  .تەبەسسەەۇم ،ئۇنىەەڭ
مېلودىاىسى!
-3555يى -32ئاينىڭ -32كزنى ،ئزر مچى.
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سۈكۈنات
سزكزنات ەە ئۇ سزكزت قىلىش ئەمە !
سەەەزكزت قىلىەەەش ەەەەە يولسەەەى لىققا شەەەېرىكچىلىك ۋە ئۇنىڭغەەەا قارشەەەى كزرەشەەەتە
جزرئەتسى لىكتە ئىپادىلىنىدىغا ۋىجدانسى لى ئىپادىلىرىدى بىەرى ئىكەنلىكەى ھەممىەگە
روشە .
سزكزنات ەە ئۇ تاقەت جزملىسىدىكى ئەقلىي ھادىسە ،ئېنىقرا ئېاتقاندا ،سزكزنات ەەە
تەپەككۇر ئزركىشىدە شەكىللەنگە  ،ئىرادە ئارقىلى تورمۇ النغا بىر مە گىللىك ئاالھىدە
روھىي كەچزرمىشتى ئىبارەت.
سەەەزكزنات شەەەەخ ئزچزنمەەەۇ ،مىلەەەلەت ۋە دۆلەت ئزچزنمەەەۇ ئاالھىەەەدە قىممەتلىەەەك
تەپەككۇر ۋە تەدبىر پەيتى بولۇ  ،ئۇ مول مېاىلىرى ،ھېكمەتلىەك بىشەارەتلىرى ،تەجىەربە-
ساۋاقلىرى بىلە خاراكتېلەنگە .
سزكزنات تزرلىرى ۋە سەزكزنات سەەمەرىلىرى ھەرخىە  .لۇسەز ھەم ئىە ئاغرىتىە ،
ھەم نەپرەتلىنى كەلگە ئىجتىمائىي ئوباېكتلىرىنى «ئەاكىاۇ» ئوبرا ىغەا مۇجەسسەەملەش
ئالدىدا سزكزنات ئا ابىەدا پىكىەر ئزركەشەلىرىنى باشەتى كەچەزرگە .ئابەد قادىر دامەولالم
چەتئەلدى ئوقۇشنى تامامال ئز يۇرتىغا قايتقاندا ،مىللىي لۇم ۋە جاھەالەت تۇمەانلىرى
ئزستىگە قوشەۇلغا ئەجنەبەى جاھانگىرالرنىەڭ ھىەالە -مىكرىنەى بايقەا  ،جاھەانگىرالر ۋە
ئۇالرنىڭ مىللىي تونىغا ئورىنىاالغا مااليالرغا قارشى ۋولقاندە پەارتال چىقىەش ئالەدى-
كەينىدە كز قېتى سزكزنات خىلاىتىگە چزككە .
«مەدەنىەەاەت ور ئىنقىالبەەى» نوقەەۇل تەلەەاە دەبەەدەبىلەر بىەەلە تېتىقسەەى ۋايساشەەالر
مە گىلى بولغىنى يو  .ئۇ ،ئز نزۋىتىەدە جۇڭگەۇ تارىخىەدىكى ئۇلەۇ سەزكزنات دەۋرى ھەم
بولەەدى .جۇڭگەەۇدىكى ئىلغەەار كىشەەىلەر كەەز جەھەتلىەەمە ،مەەول بىلىەەش ،چزشەەىنىش ،پەر
ئېەەتىش ،ئەەويغىنىش پىكىەەر تەلقىنلىەەرى بىەەلە يېڭەەى دەۋر تەسەەەۋۋ رىنىڭ كارتىنىسەەىنى
سى ىشتى.
سزكزنات ەە شەخسنىڭ ئز ئىرادىسىدى ھالقى كەتكە تەبىئىەي يەاكى ئىجتىمەائىي
كزچلەر بېسىمى ئالدىدىكى ئىنسانىي تەپەككۇردىمۇ ،شۇنىڭدە ئز  -ئز ىنى تىە گىنلىگە
ئەەاڭلى ۋە ئىەەرادە ئاسەەتىدىكى قايتەەا ئويلىنىشەەتىمۇ ،جزملىەەدى  ،جەمئىاەتتىكەەى ھەرخى ە
يالغا  -ياۋىدا بزھتا ياكى بىەر مە گىللىەك چزشەنمەسەلىكتە روھەى بۇر ختۇرمىلىققەا
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ئۇچرىغاندىمۇ يز بېرىد  .نەتىجىدە ،تەبىئىي ياكى ئىجتىمەائىي كەزچلەر مزشەكىالتلىرىدى
غەلىبە قىلىش ئزچز ئز ئوباېكتلىرىنىڭ قانۇنىاەتلىرىنى كونكرت مۇھەاكىمە قىلىەد ئەز
پائەەالىاىتىنى ئوپېراتسەەىاە قىلىەە ئەۋ ەل پائەەالىاەت ئۇسەەۇللىرىنى ئوينىلىەەد بزھتەەا ۋە
چزشەنمەسەەلىكلەرنى جەمئىاەتشۇناسەەلى  ،سەەىنىپى (سىااسەەى) كەەزچلەر سېلىشتۇرمىسەەى ۋە
كىشىلەردە ھەقىقىي ئەھاالنى بىلىش شەكىللەنگىچە سزكزنات يوللىرىنى داۋامالشتۇرىد .
سزكزنات ەە ئەز ىگە قارىتەا ئالغانەدا ،ئز ىنىەڭ بىلىە قۇر لمىسەى ،تەارى  -ئزتمزشەى،
ۋىجەەدا – مەجبەەۇرىاىتى ،ئىەەرادە -جاسەەارىتى ،ئۇتەەۇ –سەەەۋەنلىرى ئزسەەتىدىكى ئەقلىەەي
ئويلىنىش شەكلىدىمۇ غايەت قىممەتلىك كامەالەت شەەرتىدى ئىبەارەت .مۇنەدا سەزكزنات
خەەەۇددى ئاير پىالننىەەەڭ ئايرىپورتقەەەا قونۇشەەەى سەەەىااقىدىكى «قايتەەەا ئويلىنىشەەەى» (ئەەەز
مەجبۇرىاەتلىرى ،ۋىجدا ئىجراسى ،قەتئىالىكى ،تەدبىەر پەاقلىقى ۋە تەدبىەر ئەاقىالنىلىكى)
ۋە «قايتا بايقىشى» (ئز خەلقەى ۋە پزتكەزل كىشەىلىك جەمئىاەتنىەڭ سەۋىاىسەى ۋە ئەاالقە
قۇر لمىلىرىنىەەەڭ ھەەەا ىرقى رېئەەەال ھەەەالىتى) بولەەەۇ كىتەەەاپتى ئاالمىغەەەا دانىشەەەمەنلىك
سەمەرىلىرىگە مۇيەسسەر قىلىد  .سزكزنات قىلىشنى بىلىش چوڭ بەخت ۋە كاتتا ئىقتىەدار
بولۇ  ،بۇ ئومۇمە ھاياانالردا بولۇشى مۇمكى بولمىغا ئىنسانىي خاسەىاەت ۋە كامەالەت
ھېساپلىنىد  .بۇندا سزكزناتنىڭ شۇئارى «مېنەى ئاسەارەتكە سەالغا نەرسەە ئەز ئەقلىە ،
تەپەككۇر م ،روھىمدىكى كىشەنلەر» دېگە بولمىقى ال ى .
سەەزكزنات ەەەە باشەەقىالرغا قارىتەەا ،ئۇالرنىەەڭ ئەسەەلى قىاەەاپىتىنى ،چى ە ەەەساختىلىقىنى،
جىددى -يەڭگىلتەكلىنى بايقاشتا تىپىك كز ىتىش ۋە ئويلىنىاېلىش مومېنتىەدى ئىبەارەت.
ئەەۇ سەەاختا قەھرىمەەانالرنى ،ۋاپاسەەى دوسەەتالرنى ،پۇرسەتپەرەسەەلەرنى تېخىمەەۇ چوڭقەەۇررا
ئېچى بېرىد .
سەەزكزنات ەەەە ئەەز مىللىتىنىەەڭ ،ھەتتەەا پزتكەەزل ئىنسەەانىاەتنىڭ شەەۇ بىەەر دەۋرىەەدىكى
سىاىلى اتسەەىاە قۇر لمىسەەى ۋە مەدەنىەەاەت سەۋىاىسەەىنى ،ئۇنىەەڭ ئۇتەەۇ ۋە ەئىپلىكلىرىنەەى
ئەستايىدى ئويلىنىشتىمۇ مەۇھى تەپەككەۇر شەەكلىدى ئىبەارەت .ۋاھەالەنكى« ،تەپەككەۇر
قىلىەەدىغا » مىللەتنەەى يېتىشەەتزر ش بەەارلى ھەقىقىەەي تەلىەە  -تەربىاىنىەەڭ ئەڭ ئەەالىي
مەقسەەىتى ھېسەەاپلىنىد « .ئەەز –ئەەز ىگە ماختىنى ە يەەزرگە » مىلەەلەت بىەەلە «تەپەككەەۇر
قىلىەەەدىغا » مىلەەەلەت بىەەەر-بىەەەرىگە ئوخشەەەىمايدىغا تەەەارىخىي ئىسەەەتىقبالغا يەەەز لەنگە
مىللەتتۇر ،خاال .
سزكزنات ەە شەخسنىڭ ھاياتىدا كز قېتى د چ كېلىدىغا روھىي ھالەت بولۇ  ،ئەۇ
ئز مە مۇنى ،پىكىەر قىلىەش ئۇسەۇلىنىڭ ساپاسەى ،يەكەز ۋە تەدبىرلىرىنىەڭ ئەاقىالنىلىكى
بىلە بۇر لۇش ھاسى قىلىد .
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سزكزنات ەە ئزمىدۋار ،يىرا كزرەر ،قەيسەەر قەلبنىەڭ ئەز –ئەز ىنى ئەاڭقىرىش ،ئەز -
ئز ىنى كزچەيتىش ۋە ئز  -ئز ىنى ئەمەلگە ئاشۇر ش يولىدىكى «مىراج»د ر .بەۇ مىەراج»دا
ئەەۇ رېئەەاللى بىەەلە تويۇنغەەا تەپەككەەۇر بىەەلە ئۇچرىشەەىد ! ئەگەر قورقەەۇش كەلسەەە
تەلاىلەرچە الپخورلۇ قىلىااتقەا د شەمەندى ئەمە  ،ەئىەپلەرچە سەزكزنات قىلىااتقەا
رەقىبتى قورقۇش ال ى .
-3555يىلى  -32ئاينىڭ -31كزنى
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«قۇلىقىڭنى تارت!» توغرىسىدا
بۇ ەە ئىغاڭالتسا يوپۇرماقلىرىدى پۇل تزكزلىدىغا  ،تىكەنلىك دەرەختى باشەقا ھەې
نەرسە يىلتى تارتمايدىغا مەدەنىاەت چزللزكىدىكى ھا ىرقى اما ئەپسانىسى...
بۇ ەە يزرىكى ەرگەرنىڭ ئېرىتىش ئوچىقىدا سۇغا ئايلىنى  ،يەالجىرا تۇرغەا چوغقەا
سىڭى كېتىااتقانلىقىنى سې ى تۇرسىمۇ ،نىگاھىنى ساختا تەكەللۇ يوپۇرماقلىرى بىەلە
بې ەند ر تۇرغا شزھرەت قەھاەخانىسىدا ئوقۇلغا كېچىلىك ناخشا...
بۇ ەە ئەتىرگزل بەرگىگە سېغى تۇپرا چاڭ -تو انلىرىدى ال سزركەلگە  ،ئەقىە –
ئىدرا ئەينىكىگە ھود ققا تەلاىنىڭ ئېغىەر مۇشەتىدى دە كەتەكە تومەۇ ئاپتىپىەدىكى
غەلىتە رىاايەت...
بۇ ەە «كېچىسى قەتىە قىلىە  ،كزنەد ى ھەا ا ئاچقەا » ھىەالىگەر بەگ ادىنىەڭ قەارا
قەلبىەەدى تامغەەا قەەارا بۇتقىەەدا بويالغەەا ھەەېلىلە يەەاغلىقىنى كەەز ىگە تاقىاالغەەانلىقىنى
ئۇنتۇلغا سەبىانىڭ قاتىلغا ئەگىشى  ،ياقا يىرتى ۋارقىرىغا ھاماقەت نالىسى...
بۇ ەە يوپۇرماقلىرىنى بەورا سەوققا  ،قەوۋ ا  -پوسەتىنى ئېشەە غاجىلىغەا  ،تەزۋىنى
سەەەەلەپنىڭ قەەەارا سەەەوقماقلىرى بوشەەەاتقا پەرۋىشسەەەى دەرەخنىەەەڭ بىگۇنەەەا يولەەەۇچىنى
بېسىاېلى  ،ئادا قىلماقچى بولغا پۇغانىدى چىققانلى غۇر رى...
بۇ ەە بىر ئاپەت ،ھاقارەت ،ئاچلى  ،قورقۇش كىردابىدا تەمتىرە ھود ققەا بەختسەى
ئەرۋاھنىەەڭ ئەەز تەقەەدىرىگە ئەەز بېسەەى كېتىااتقەەا خەەۇبى تىرىەەك چزشەەىدىكى مەجنەەۇ
پىرىسىدە ئەسەبىي چزش...
بۇ ەە ر ستەمنىڭ ئز دادىسى النى تونۇۋېلىشتى ئىلگىرىكى ،ئۇنىڭ كزكسىگە قەادا
قويغا بەھەياەت خەنجىرى...
بۇ ەە گزل بىلە نور نىڭ يز لىرىگە ەنجىر تور تاقىاالغا دەقىقىەلەردە بىەر-بىەرىگە
قارشى شىلتىغا قىلىچلىرىنىڭ ئىدراكسى ساداسى...
بۇ ەە خۇرسىنارلى يىغا ،ھاقارەتلىەك نەالە ،شەۇنىڭدە قاقەاھال ئاڭالنغەا كەزلكە،
ئز  -ئز ىنى قايتا بىلىشنىڭ جىمجىت سزكزناتى...
مە ئەەوياليمە  :سەەاغالم بەدەنەەدى سەەاغالم ئەقى ە تۇغۇلىەەد  .مىللىتىمى نىەەڭ نەەادىر
كەۋدىسى بىتابلى خەستىلىكتى خالىي ئەمە !
مە ئوياليمە  :بۇ لغا مۇھىتتى بۇ قلۇ ئزمىلە چىقىد  .مىللىتمى نىڭ ئىللى
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قوينىدا يۇقۇملىنىش پەيدا قىلىدىغا كېسەل سۇغۇرالر يو ئەمە !
مە ئەەەوياليمە  :ئەقىلنىەەەڭ بىەەەر قەەەانىتى ۋىجەەەدا  ،بىەەەر قەەەانىتى ئەەەار -نۇمەەەۇ .
مىللىتىمى نىڭ ئەقى ئىگىلىرى پەا ۋىجەدانىنى ئۇلەۇغال  ،ناپەا قابەاھەتنى قامچىالشەنى
ئىنسەەانىي بەەۇرچ دە بىلىەەد  .بۇنەەدا ئزتكەەزر ئەقىەە  -ئىەەدرا مۇنبىرىەەدە سزيقەسەەت
ئۇستىكاسەەىنىڭ ،ھىەەالە-يېلىملىرىەەدا يەملەنەەگە ىاانكەشەەلىك دەۋالىرىنىەەڭ «ئەەادالەت»
مەەەزھىرى بىەەەلە پىچەتلىنىەەە  ،بەرقەەەارار تېپىشەەەىدى ئىبلىسەەەنى خۇشەەەال قىلىەەەدىغا
پاجىئەلەرنىەەڭ چىقماسەەلىقىغا يەنە ئەقىە  -ئىەەدرا  ،ئادىە ۋىجەەدا  ،ئى گزلەەزككە بولغەەا
ئىشەەەن  -ئىمانەەدى باشەەقا قايسەەىبىر قەەۇدرەت كاپەەالەت بېرەلەيەەد ؟! ئادىشەەى ئىشەەىنى
قەەېلىش خەەۇددى بىااسەەتە ئەمەلىاەتەەتە ،بىااسەەىتە ئەەز كەەز ى بىەەلە كەەزر ئىشىنىشەەتە
بەرقارار بولمىسىمۇ ،ھەر ھالدا كزڭزلدى كز گىچە دولقۇ چېچى تۇرىدىغا ئىشەنچتۇر.
بۇ ئىنساندا بولۇ تۇرىدىغا بىلىش جەرياندىكى ھەقىقەتكە يانداشەقا غەيرىەي ھەقىقىەي
ھادىسە .ئۇ ئز  -ئز ىنى ئىنكار ۋە ساالۋات قىلىشقا تەياار بولغا «سزيزملز ئادىشەىش».
مە گەەرېكالر دارغەەا ئېسەەىاەتكە سەەوقراتنى ،قۇنەەد ھەەاكىمىي دارغەەا ئاسەەقا مەشەەرەپنى،
بۇرھانىەەدى خوجەەا چاپقەەا ئەرشەەىنى ،تەەا مە بوغۇ لىغەەا ئابەەد قادىر دامەەولالمنى ئەەز
خەلقىدى چىققا د مەنلەر ياتالرغا ئالەدىنى قەتىە قىلغەا  ،دە قەارا كېلىەااتىمە .
بىەەر امەەانالردا خەن ە الر ئارىسەەىدا ۋاڭجىڭەەاېي ئەمە  ،بەلكەەى لۇشەەز ئەپەنەەدى مىلەەلەت
خەەائىنى دېاىلگەنەەدى .كېاىەەنچە ئويغانغەەا جامەەائەت لۇشەەز جىنەەا ا يوپەەۇقى ئزسەەتىگە
«مىللەتنىڭ ئەرۋاھى» (مىللەتنىڭ روھى) دېەگە يوغەا ئەزچ خەتنەى يې ىشەتى .يېقىنەدىال
قىرغى ە  -ئو بېەەك مىللەتلىرىنىەەڭ كەەالتە توقۇنىشەەىلىرىدا ،ئەەز خەلقىەەگە ھەەا بەرگەنلىكەەى
ئزچز چىڭغى ئايتىااماتوۋنى ئز مىللىتى ئارىسىدىكى بە ى كىشەىلەر «مىلەلەت خەائىنى»
دە ۋارقىراشمىدىمۇ؟ مانا بۇالر ،بىااسەتە ئەمەلىاەتەتە سەىنالمىغا  ،كز ىنىەڭ ھېچقانەدا
ساھىتلىقى ،مەنتىقىنىڭ ھېچقاندا غەيرىەي ىەددىاەتلىك ئى چىللىقەى ،سەز  -ھەركەتنىەڭ
ھېچقاندا ئز  -ئز ىگە مەسئۇلىاىتى بولمىغا قارا كەلگزنى بولما نېمە؟
دەرەخنەەى ئۇنىەەڭ ئەەز شەەېخىنى سەەا قىلىەە  ،ئۇالرنىەەڭ بىەەر -بىرىەەدى ئايرىلىەە
تۇرغانلىقىەەدى پايەەدىلىنى ۋەيەەرا قىلىەەش مەەۇمكى بولغىنىەەدە  ،ئەقىلنىمەەۇ گە  -سەەز
بىەلە  ،تەپەككۇرنىمەۇ يالغەا – ياۋىەدا بىەەلە شەاخ -شەېخىدى كەسەلېاىتىش مەەۇمكى
ئىكە ! ھەيرانمە  :سەيتانمۇ ھەۋۋا ئانىمى نىڭ كز ىگە ئەمە  ،قۇلىقىغا يالغا –ياۋىەدا
سز لە  ،قۇالقنى كىرلەشتزر «تۇنجى گۇنا »غا باشەلىغانىدى .شەۇ يىەرا ئەلمىسەاقتى
بېرى ئاداشقانالرنىڭ كزپى كز دى ئەمە  ،قۇالقتى كەتكە ! بۇ قارىغۇ قۇال  ،بەۇ تەمنەى
سەەەەې ىدىغا تىلەەەەى ،قەەەەاتتى –يۇمشەەەەاقنى سەەەەې ىدىغا چىشەەەەى ،چەەەەوڭ –كىچىكىنەەەەى
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پەرقلەند رىدىغا ئېغى بوشلۇقى يەو قەۇال ەررىەدى تەاكى ئەالەمگىچە بولغەا ھەمەمە
نەرسىنى شۇ پېتى يالماپال ئەقى تەختىگە يانداشتۇر قويىەد  .قەۇال تەزپەيلى يېقىلغەا
ئوت ،ئېتىلغا ئا مۇ؟!
ئويال قالدى  :قولەۇڭنى تەارت ،تىلىڭنەى تەارت ،نەپسەىڭنى تەارت! دېگەنلەرنەى كەز
ئاڭلىدى  ،كەز كىتەاپالردى تەكەرار ئوقەۇد م« ،قەۇلىقىڭنى تەارت!» دىەاىش بىە گە ،مۇشەۇ
ئەۋالد كىشىلىرىگە قالغا ئاچچى ھېكمەتنامە بولسا كېرە ...
«قۇلىقىڭنى تارت!» شۇ چاغەدىال ئىەبلى تەو ىقى ،كىشەىلىك كىرلىرىەدى پاكالنغەا
ئىنسانىي ئەقى بزركزتنىڭ ھەقىقەت د ردانىلىرى چېقىندا تۇرغا نىجەادىاەت گزل ارىغەا
قەەارا سەەز تەپەككەەۇر ،يەڭگى ە بەدەنلىەەرى بىەەلە ئەەا ادە پەرۋا قىالاليەەد  .بۇنىڭسەەى
ئىللەت بوتقىسىدى ئزمزلە تۇر شىڭ مۇمكى ئەمە !...
مانا بۇ ،نەملىرى ئاياغالشقا قەلبىمدى تى ىلغا ئاخىرقى قەترىلەر...
-3553يىلى -5ئا  ،قەشقەر
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تەسەۋۋۇپ ۋە مۇھەببەت
«ئز لز » ەە ئز ىنى بىلمە سوپى ى ۋە يېڭى گۇمانى ى پىكىەر ئېقىمىەدىكى ئاساسەىي
كاتېگورىاە.
«ئز لز » ەەە ئىنسەاننىڭ مەاھىاىتى ،ئىنسەا ئالەمنىەڭ مەاھىاىتى .جااللىەدى ر مىەي
بىەەلە ھەرقايسەەى تەسەەەۋۋ پچىالر :ئىنسەەا مەەاھىاىتى جەھەتەەتە تەڭەەرى ،نەپسەەانىاىتى
جەھەتەەتە شەەەيتا ئىنسەەاننىڭ كامەەالىتى ەەەە ئىنسەەاننىڭ شەەەيتا ۋەساەسەەىلىرىگە ئىسەەاا
قىلىشى ،ئز لزكىنى ەە تەڭرىلىك ماھىاىتىنى بىلىشى ،تېپىشى ۋە ئاسرىشى ،دىاىشىد .
ئىنسا جىسمانىي جەھەتتە بىر ئەات ،بىەر ھەاياا  .ئىنسەا مەنىەاى جەھەتەتە ئاتقەا
مىنگزچى ،ئەگەر ئاتقا مىنگزچى دانا بولسا ،ئاتنى كامالەتكە باشەاليد  ،نەادا بولسەا ،ئەات
ئەەۇنى ئوقۇرغەەا باشەەاليد  .ئىنسەەا روھىاىتەەى ھەەاياا ئو قىنىەەڭ ەەەە ئەەات يېمىنىەەڭ قۇلىغەەا
ئايلىنىد  .بىرا  ،ئىنسا ئز ى ھەققىەدە بىلمەيەد  ،غەم يېمەيەد  ،ئەنسەىرىمەيد  .بەلكەى،
ئات غېمىدە ،ئات يېمى غېمىدە پايىپېتە بولىد  .سېنىڭ شېرى خىااللىرىڭغا يوشەۇر نغا
پزتز ئاتەشنى نىاەتلىرىڭدى يوشۇرما  ،ئز ئالقىنىڭغا تەز  ،قەارا ،ئۇنىەڭ قانچىسەى ئەز
ماھىاەتلىرىەەڭ غېمىەەدە ۋە قانچىسەەى ئەەات بوغەەۇ ى غېمىەەدىكى ! سەەە ئاسەەما  -ىمىەە
ھەققىەەدە دانىشەەمە بىلىمەەدا  ،بىەەرا «ئز لەەز » ھەققىەەدە بىەەر نەەادا  ،ھەتتەەا تەلەەاە
ئەمەسمۇسە ! روھى ېمىندا ئزلگە كېاىەك بەدىنىەدە مىغىلەدا يەزرگە چزمەزلىلەردە
ئىنسەەا تزركەەزملىرى نەچەەچە مىەەڭ يىلەەدى بېەەرى قىمىلەەدا تېەەنى تاپمىەەدى .ئز لەەز
خە ىنىسەەىگە قەدەم قويغەەانالر نەەېمە دېەەگە ئەەا ؟! ئز لەەز ەەەە ئۇلەەۇ ئىلى ە  .ئەەۇ ئادەمنىەەڭ
قىممىتىنەەى ئۇنىەەڭ چزمزلىەەدە توپلىاالغەەا كېاىەەك پەەارچىلىرى بىەەلە ئەمە  ،بەلكەەى
كامەەالەتكە قانچىلىەەك يەەېقى  -يىراقلىقەەى بىەەلە ئزلچەيەەد  .ئىنسەەاننى بەەايلى تارا ىسەەىدا
ئزلچە بوالمد ؟!
ئەمما ،ئز لز ئىلمى ئو پاتما ناننى كزتزرىاالغا ناۋايغەا ئوخشەىمايد  .كزتەزر
يزرگە بىلىملىرىڭ باشقا نەرسە ،سە ھە ى قىلغانلىرى باشقا نەرسە ،دەرھال كزتەزرگە
ناننى ،دەرھال يەۋېتەلمەيسە  -دە!
ئز لز ئىلمى ەە ئزلمە چەۋەندا  .ئادەم قېرى  ،ئۇنىڭ مىنگە ئېتى ھاسىرايد  .بەۇ
دەل ئەەات مىنگزچىنىەەڭ پىشەەقا  ،ئەەاتنى ئەەز يولىغەەا كزنەەد رگە ۋە كامەەالەت گىەەرۋىكىگە
يېقىنالشقا چېغى سادىر بولىد  .مانا بۇ ئزمزر دېمەكتۇر.
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ئىنسا ماددىي ھايات ۋە مەنىاى كامالەت ناتەكشىلىكىدە ھەركەتلىنىدىغا شەەيئى.
ئىنسەەا ئەەزمرىنى بەەالىلىقمۇ ئەمە  ،قېرىلىقمەەۇ ئەمە  ،دەل بەەۇ ئىككەەى ئارىەەدىكى يېەەرى
ئەسەەىر مەەاددىي جەھەتەەتە پۇچۇلد رىەەد  ،مەنىەەاى جەھەتەەتە يېتىلد رىەەد  .ئەتەەتەڭ« ،نەەاۋا
مۇقەەامى» ئەۋجىەەگە چىققانەەدا تەەارى چەەارا قىلىەە ئز ىلىەەد  ،تەەارا ئالماشتۇرالمايسەەە .
قولۇڭدى كېلىدىغىنى «ناۋا سا ىنى دەۋرا مۇترەبى بە مىدە چالغا » (نەۋائى مىسراسى)
دېگەندى ئىبارەت.
ئز لز ئىلمى ىەددىاەتچا مەاددىي د ناەادا «بىرلىەك» («ۋەھەدەت») ۋە «ئىشەى »
(مۇھەببەت)نى شۇئار قىلغا  .مۇھەببەت ەە ئز لزككە ئىنەتىلىش ،ئىنسەاننى ئىنسەا بىەلە
(ھاياا بىلە ئەمە ) ،ئىنساننى ئەات مىنگەزچى بىەلە (ئەات بىەلە ئەمە ) ،ئىنسەاننى
مەنىاى ئو بىلە (ئات يېمى بىلە ئەمە ) قوشما  .قۇشەۇلما ەەە ۋەسەلى ،ۋەسەى ەەە
ئىنسەەاننىڭ ئەەز  -ئەەز ىنى تونۇشەەى ،كزر شەەى ،ئز ىنىەەڭ مەەۇقەددە (قۇتلەەۇ ) قەسەەىرىگە
كزتزرىلىشەەى .ئز لەەز شوتىسەەى يەەاكى ئز لەەز د لد لىسەەى ئىنسەەا ئز ىنىەەڭ ئىالھىەەي
كامالىتىگە ،ئىنسانىي قىممەت مىراجىغا چىقالمايد  .ئۇ پۇلدار تزلكە ،ھزسزندار ئا ئېاى ،
ھوقۇقەەدار شەەىر ،ئەەالتۇ قاسەەراقلى سزيىقەسەەتچى يىالنلى ە ماقامىەەدى چەتنەلمەيەەد  .ئەەۇ
«نەزل» بىەەلە يوقلەەۇقتى كېلىە  ،يەنە يوقلۇققەەا «نەزل» بىەەلە كېتىەەدىغا تىللىە  ،ىبەەۇ
ىننەتكە ماھىر ھاياا بولۇ قالىد  ،خاال .
مۇھەببەت ەە ئىنتىلىش .ئۇ ئىنساننى سزيزشكە ھەقلى  .ئۇ ئىنساندا مەيلى مەھبەۇبنى
سزيزش ،مەيلى ئىنسانلى ھەقىقىتىنى سزيزش ،مەيلى ۋەسەلى ئىنسەا (ۋەسەلى ئىالھىەاە)
يولىدىكى مۇھەببەت بولسۇ بىر پزتز  ،ئۇ ھاياتنىڭ ئز لەزكنى تېەپىش يولىەدىكى كەارۋا
بېشى.
سزيزش ئاتتىمۇ ،ئاتقا مىنگزچىدىمۇ بولىد  .ھەقىقىەي مەۇھەببەت ھەقىقەى ئز لەزككە
ئېرىشەەكە ئىككەەى ماھىاەتنىەەڭ قوشۇلىشەەى بولەەۇ  ،بەەۇ ئالەمنىەەڭ ئوچەەۇ  -يەەور ۋە
تەنتەنىلىك تويى ،ئۇلۇ ئى دىنىشنىڭ ەپەر كزيى ،ئىالھالر ۋەسلى مىراسەى .شەېئىرىاەت ۋە
سەەەنئەت ئۇنىەەڭ خاتىرىسەەى ۋە سەەارىاى ،خەەاال  .مەەۇھەببەت جىمەەى ئالەمەەدە روھسەەى ،
ئز لزكسى  ،ئەمما كامى ئىنساندا روھىاەت قۇببىسىغا يەتەكە ھالەدا ئەبىەدىلئەبەت داۋام
قىلىد  .بۇ مۇھەببەتنىڭ بېشىدا ،مەنپىي ئىال ەە ئاياللى كامەالىتى تۇرىەد  .ئەۇ ئەالەم بىنەا
قىلغەەۇچى رېئەەال بىشەەناد ر .ئەەۇ يەەول بېشەەىدا ئومەەا قى ە  ،يەەول ئاخىرىەەدا مېھرىبەەا مومەەا
قىااپىتىدە چاقنايد .
مۇھەببەت مەسىلىسىدە ئىككى شەرت شۇكى ،سە كامى قەلبنەى ئىە دە ۋە ئز ەڭمەۇ
كامى ە قەل ە بەەول .كامى ە قەل ە ھەقىقىەەي ئز لەەزككە ئېرىشەەكە ئىنسەەا ماھىاىتىەەدى
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ئىبارەت .ئاتقا مىنگە مەلىكە ياكى شاھ ادە ،ئات رى قىنى يېمەسەلىكى ال ىە بولغىنىەدە ،
ئاتقەەا يەەاكى ئەەاتتە ھەەاياانىي سەەزيگزگە قۇربەەا بولماسەەلىقى تەۋسەەىاە قىلىنىەەد  .قەەارا،
مۇھەببەت نامىنى سېتى يزرگە ۋە مەڭگز مەۇھەببەتتى بىەخەۋەر كىشەىلەرگە! ئۇالرنىەڭ
قەلبىدە ئالدامچىلى ۋە تەنتەكلىك ھىجىاىشى بىلە يوپۇقدالغا ھاياانلى ھزكزمرانلىە
قىلىەەە تۇرىەەەد  .غە ە ۋە خىەەەرى بەرىبىەەەر سەەەېنىڭ ئزلپىتىەەەڭ بولەەەۇ  ،پاھىشەەەخانىغا
نىكاھالنغا ياكى ئېاى غارىغا سوالنغا ئايالغا ئايلىنى قالىسە .
ئىنسا تۇغۇلىد  ،ئەمما سە تەكرارالنمايسە  .جەنەنەت بىەلە دو اخقەا ئوخشاشەال
قى ى يېپىنچا تاشلىغا ئىشقىاا لى تۇيغۇلىرىدا تزلكىنىڭ ،ئېاىقنىڭ ،شىرنىڭ ،قوتا نىەڭ،
مايمۇننىڭ ،يىالننىڭ نىكاھالنغا مەھبۇبى بولۇ قالەدىڭمۇ ،بولەدى ،بە ! سەە ئز لەز
ئەينىكىدە دو اقتا كزيگزچىسە  .ئىسەىڭدى چىقمىسەۇنكى ،ھەقىقەى جەنەنەت كەۋسەىرىگە
تەشنا ئىكەنسە  ،ئۇنى قەلبەتى ئىە دە ،كەۋسەەر قاچىالنغەا ئىدىشەنىڭ شەەكلى -پەكلەى
بىەەلە كارىەەڭ نەەېمە؟! چەەزنكى ،ئويغانغەەانالر تولىمەەۇ ئەەا ۋە ئەەۇالر خەەېلىال يەەول يەەزرگە !
بىلگىنكى ،ئىنساننىڭ يىتىلىش يەولىنى سەى ى بەرگە ئز لەز ماقامىەدىكى دانىشەمەننىڭ
نەەۇرانە قىاەەاپىتى ئزچەەز ئۇنىەەڭ يېشەەىنىڭ نىەەمە ئەھمىاىتەەى بەەار! سەەە ئەەۇنى ئى ە دە ،ئەەات
مىنگزچىلەر ۋە ئاتنى قاندا مىنىشنى ئزگەتكزچىلەردى ئى دە!
-3552يىلى  -0ئاينىڭ -21كزنى
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ئۆزىنى تىزگىنلەش

ئىنسەەا مەەۇرەككە ئىقتىەەدارلى ىەەددىاەتچا مەەزجى ە .ئۇنىەەڭ روھىاىتەەى ناگانەەدا
چەكسەەى تەلپزنەەزش ۋە پايەەانى يەەو تەسەەەۋۋ ر چېچەكلىەەرى بىەەلە پەرۋا قىلسەەا ،ناگانەەدا
دېڭى  -ئوكاانالردە تاشقىنال  ،بۇجغۇ چاچرىتى  ،رەڭدار بۇلۇتالردە ئىگىە چەوققىالر
ئزسەەتىگە يېپىلىەەد  .ئۇنىەەڭ ئەكسەەى يزنىلىشەەتە ،قۇلۇلىەەدە ۋىجىكەەلە تزگزلىاالىەەدىغا ،
پەرۋانىدە ئەز ىنى ئاتەشەكە ئاتقۇسەى كېلىەدىغا ھەالەتلىرىمۇ بولىەد  .ئەۇ سەېھىرلەنگە
«سۇاليما قۇمرىسى»دىكى بەھەياەت دىاىەدە قەۇمرا ئاغ ىەدى پەۇرقىرا چىقىە  ،يەر-
ىمىننى لەر ىەگە كەلتزرسەە ،بە ىەدە كىچىكىەنە قەۇمرا ئىچىەدە تزگزلەز يېتىشەتى ئەز گە
ئىالج بولمايد  .دەر ھەقىقەت ئىنسا ئەڭ ئالدى بىەلە مەاددىي مەۋجەۇدىاەت سەزپىتىدە،
مۇنەەدا مەۋجۇدىاەتنىەەڭ تەبىئىەەي ۋە ئىجتىمەەائىي قەەانۇنىاەتلىرى تەرىپىەەدى كونتەەۇر ل
قىلىنغا ۋە چەكلەنگە .
ئىنسەەا فى ىئولوگىاىسەەىدە ،بولۇپمەەۇ نېەەرۋا پائالىاىتىەەدە ئوخچەەۇش ۋە تورمەەۇ لىنىش
ئىقتىدارى تزپەيلى ئۇ ھاياتىي پائالىاەتلەرنى گارمۇنىاىلەشتزرىد  .ئىنسا ئىختىەرا قىلغەا
مەەاددىي ۋە مەەۇرەككە سەەايمانالردا ،قاتنەەاش ۋاسەەتىلىرىدە ئەەېچىش -يېەەپىش تەەوچكىلىرى،
تې لىنىش -ئاستىلىتىش ،قو غىتىش ،توختىتىش ئەسااپلىرى بولىەد  .بەۇ ھەممىەگە روشەە
ئېلېمېنتر چزشەنچە.
ئەمما ،ئىنسا ئزچز  ،ئىنسا تزركزملىرى ئزچز بىر خى جىەددىي ئەاڭ سەزپىتىدە
ئەەز ىنى تى ە گىنلەش قۇر لمىسەەىنىڭ بولەەۇش -بولماسەەلىقى ،ئۇنىەەڭ ئىقتىەەدار مەلىكىسەەىنىڭ
نەقەدەر مەەۇھىملىقىنى ھەمەەمە بىلەەگە ئەمە  .چېكىەەدى ئاشەەقا ئەەاچ كز لەەز  ،سەەاختا
شزھرەت ئزچەز ھەممىنەى ۋەيەرا قىلىەش تەلەاىلىكى ،ھسەىترىاە ھاسەى قىلغەا ئىغەاا-
تزھمەتخورلەەۇ  ،بەەۇرچ ،نۇمەەۇ ۋە شەەەرمى –ھايەەا رىجىلىرىنەەى دەپسەەەندە قىلىەەەدىغا
بىشەەەملىك ...ۋە شەەۇنىڭغا ئوخشەەىغا ئىنسەەا قېلىپىەەدى چىققەەا «سەەەلبى ۋە بۇ غەەۇنچى
چەكسەەى لىك» ئۇر نۇشەەلىرى ئەەز ىنى تى ە گىنلەش ئەەاڭ قۇر لمىسەەىنىڭ بولماسەەلىقى بى ەلە
ئاالقىدار.
ئەڭ ئىپتىەەدائىي ئىنسەەا ئەەز ى ئوۋاليەەدىغا ھەەاياا تەەزركىمىگە قۇربەەانلى قىلىەەش،
ئۇنىڭ كزشەندىلىرىنى ئزلتزر ش قاتارلى پائالىاەتلەر ئارقىلى ئز ى ئوۋاليدىغا ھەاياا
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روھلىەەرى ۋە ئىالھلىرىنىەەڭ كەچەەزر م ۋە خارىخاھلىقىغەەا ئېرىشىشەەنى رىەەجە قىلىشەەقانىدى.
قەدىمكەەەەى قەەەەۇل ئىگىلىكەەەەى مەدەنىەەەەاەت ئوچاقلىرىەەەەدا ئەخەەەەال سىاىلى اتسىاىسەەەەى
تەشەببۇسلىرىگە نامايەندە بولغا كۇڭ فۇ ى ،ساكاامۇنى ،سەوقرات ھەېكىملەر ئىنسەاننىڭ
چەكسى خايىشىغا بېرىلمەسلىكى ،ئەز ىنى تۇتەۇ  ،ئەدەپنەى بەجەا كەلتزرىشەى ،ئىنسەاپلى
بولۇشى توغرىسىدا ۋە  -نەسەىھەتلەر قىلىشەقا  .قەدىمكەى كىشەىلەر ياخشەىلى  -يامەانلى
ئىالھلىرى ،يور قلۇ  -قاراڭغۇلۇ دېاىلىرى توغرىسىدا دىنىي يەاكى ئەپسەانىاى ئەقىەدىلەر
توقۇشقا .
سەەەىنىپىي ىەەەددىاەتنىڭ كەسكىنلىشىشەەەى ۋە بىەەەر تەڭرىلىەەەك دىنالرنىەەەڭ ھەەەاكىمالر
ھامىالىرىغەەا ئايلىنىشەەى بىەەلە ئەەز ىنى تىە گىنلەش ئېڭەەى ئى ىلگزچىلەرنىەەڭ ئەەز  -ئەەز ىنى
تەقى قىلىش ،خارالش ۋە قۇللۇ ئاسەارىتىدە دەپسەەندە قىلىشەنى مۇتلەقلەشەتزرىدىغا ،
تەقدىرلەشەەتزرىدىغا پاسسەەى نەرسەەىگە ئايلىنى ە قالەەدى .فېئەەودالى م ئىسەەكەنجىلىرىگە
قارشى ئەركىنلىەك تەشەببۇسەلىرى تەاكى بۇرجۇئەا ىاە مەھكەۇم سەىنىپتى ھەاكى سەىنىپقا
ئايالنغىچە بولغا بۇرجۇئا ىاە مەرىپەتچىلىكى ۋە بۇرجۇئا ىاە ئىنقىالبى دەۋرىدە نىسەپىي-
تەەەارىخىي مەنىەەەدە ئىلغەەەار تەشەەەەببۇ بولغەەەا بولسەەەىمۇ ،كاپىتالىسەەەتىك ئىجتىمەەەائىي
مۇناسىاەتلەر كەسكىنلەشكە كېاىنكى بىرقانچە ئەسىر ئىچىەدە ئز ىنىەڭ سەاختا ،پەزچە
ۋە ناقابى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى .ئىنساننىڭ ،ئىنسانىاەتنىڭ ئەز ىنى تىە گىنلەش ئەاڭ
قۇر لمىسەەەى ،بەەەۇ جەھەتتىكەەەى كەەەز قەەەاتالملى مۇئەسسەەەەلەرنىڭ مەەەۇتلە ۆر رلىكىنەەەى
بارغانسەەىېرى ھەەالقىلى سىاىلى اتسەەىاە تېمىسەەىغا ئايلىنىەە قالەەدى .مۇئەەاياە مەنىەەدە
ئىنسەەانىاەتنىڭ مەخەەت -سەەائادىتى ،تىەەن  -ئامەەانلىقى ،تەقەەدىر -ئەەاقىاىتى ئىنسەەانىاەتنىڭ
ئاڭلى ۋە ئزنزمدار يوسەۇندا ئەز  -ئەز ىنى كونتەۇر ل قىلىەش سەۋىاىسەىگە بەاغلى بولەۇ
قالەەەدى .ەھەرلىەەەك ئىچىملىەەەك ۋە چېكىملىەەەك ،مۇھىەەەت بۇلغىنىشەەەى ،قەەەارا جەمئىەەەاەت
گوروھەەاا لىقى ،ئىرقىەەي ۋە مىللىەەي ئزچمەنلىەەك پىكىەەر ئېقىمەەى ،پىسەەخىك ئىللەتلەرنىەەڭ
ئىجتىمائىي ئەسەبىالىك چزكمىلىرى ھاسى قىلىشى ،ۋاپا ۋە مېھىەر -شەەپقەت گزل ارىنىەڭ
پەەۇل ۋە پەەاراغەت قۇيۇنلىرىەەدا ۋەيەەرا بولەەۇش خەۋپەەى ،سەەاتقۇنلۇ ۋە پۇرسەتپەرەسەەلىك،
ھەربى راسخوتنىڭ كىشىنىڭ يىلىكىنى شەزمز كېتىشەى ،ئەۇر ش تەلەاىچىلىكى ۋە نوپەۇ
كزپزيىشى بزھرانى ،شەخ  ،ئائىلە ۋە مىللەت تۇرمۇشىدىكى ئز ىنى تىە گىنلەش ئەارقىلى
خالىي بولغىلى بولىدىغا ۋە ئز ىنى تى گىنلىمەسلىكتى يەز بەرگە پەاجىئەلەر شەەر ۋە
غەرپتە ئز ىنى تى گىنلەش سىستېمىسىنىڭ ۆر رلىكى توغرىسىدىكى كزچلەز ئەويغنىش ۋە
ئى دىنىشەەنى شەەەكىللەند رمەكتە .مە «قۇتادغۇبىلىەەك» داسەەتانىدىكى ئىجتىمەەائىي بەخەەت
تز لمىسى فورمىسىدا ئىلى  -مائارى  ،ئادى سىااسەت -قانۇ  ،جەمئىاەتتىكى ھەرقايسەى
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قەەەاتالمالرنى تەدرىجىەەەي بېاىەەەتىش يەەەوللىرى توغرىسەەەىدىكى ئۇللەەەۇ قاراشەەەالر بىەەەلە
«ئۇدغەۇرمىش» ئوبرا ىغەەا يىغىنچاقالنغەا ۋە ئوتتەەۇرا ئەسەەىر شەارائىتىدا دىنىەەي ،تەسەەەۋ
تزسەەى ئالغەەا «قانەەائەت»« ،ئەەاقىاەت» كاتېگورىاىسەەىنىڭ تەەزپكى مەەاھىاىتى ،ئىجتىمەەائىي
بەختاە ئىنسانىاەت سىالى اتسىاىسىنىڭ يەنە بىر ئۇللۇ شەەرتى ەەە «ئەز ىنى تىە گىنلەش»
كاتېگورىاىسى ئىكەنلىكىنى ھې قىلەدى  .مۇشەۇ مەنىەدە يزسەز خەا ھاجىە ئز ىنىەڭ
امانىسىدىكى ئەخالقىي چزشكزنلزكلەر كونكرتلىقى ئەينىكىدە ئز ىنى تى گىنلىمەسەلىك ۋە
شەخسەەى مەنەەپەئەت ھەم شەەزھرەت پەرەسەەلىككە بېەەرىلىش يالدامىسەەى بولغەەا ئومەەۇمىي
چزشكزنلز ۋە ئەخال بۇلغۇنىش ھادىسىسىنى تەسەۋۋ ر قىاللىغا .
ئز ىنى تىە گىنلەش ئەاڭ قۇر لمىسەى بىەلە ئاپەائىاەت سېستىمىسەى يەالغۇ «دولەالر
ئىمپېرىاىسى» د نااسىغىال ئەمە  ،ھەممە ،راۋاجلىنىشتا ئارقىدا مېڭىااتقەا خەلقلەرگىمەۇ
مۇتلە ۆر ر .ئېاتىش مۇمكىنكى ،ئز ىنى تى گىنلەشنى ئىنسانىي ئاڭ ۋە ئىجتىمائىي مۇھى
ۋە دائىمىي شەرتى قىلغا خەل  ،گەرچە راۋاجلىنىشتا ئارقىدا مېڭىااتقا بولسەىمۇ ،ئەز ى-
ئەەز ىنى قورقۇتىااتقەەا ۋە ئىجتىمەەائىي ،مەنىەەاى ئىللەتەەلەر ئەەا ابىنى چېكىااتقەەا تەرەققەەى
قىلغەەا خەلقەەلەرگە نىسەەبەتە  ،روشەەە ئەۋ ەللىكەەكە ئىەەگە بولغەەا ئەەاقىالنە تۇرمەەۇش
شەەارائىتىگە مۇيەسسەەەر بولۇشەەى ۋە پەەات ئارىەەدا ئىجتىمەەائىي بەختنىەەڭ بىەەرقەدەر يۇقەەۇرى
پەللىسىگە ئېرىشىشى مۇمكى .
-3555يى -32ئاينىڭ -34كزنى
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تۇپراقنىڭ مونولوگى
تۇپرا ....
تۇغۇلغىنىمەەدى بېەەرى تەەۇپراقنى كەەزر  ،تەەۇپرا بىەەلە ھەپىلىشەەى كىلىەەااتىمە .
دەرسەەلىرىممۇ تەەۇپرا  ،شەەېئىرلىرىممۇ تەەۇپرا  ...خىاەەاللىرى تەەۇپرا ئىلتىجاسەەى ! تۇپراققەەا
دەسسە تۇرغا تۇپراقنىڭ تۇپرا توغرىسىدىكى شېرى خىاالى !
تۇپراقنى كزر  ،تۇپرا بىلە ھەپىلىشى يېشى ئەللىكەتى ھالقىغانەدى كىەاى ،
تۇپراقنى ئويلىنىدىغا قالدى .ئۇ تۇپراقشۇناسەنىڭ يەاكى ئالخىمىكنىەڭ تەۇپرا تەركىبەى ،
تەەۇپرا ئزنزمەەدارلىقى توغرىسەەىدىكى قى ىقىشەەلىرىدى  ،ئەھەەمەت يەسسەەەۋىانىڭ  ،ئەلىشەەىر
نەۋائىانىەەڭ  ،خوجەەا نە ەر ھۇۋەيەەدانىڭ « تەەۇپرا بەەول » دىەەگە نە م -ھېكمەتلىرىەەدى
پەرقلىە بولغەا تەۇپرا تەسەەۋۋ رىغا غەر بۇلۇشەقا باشەلىدى  .كىە بىلسەۇ  ،بۇمېنىەەڭ
تەەۇپرا توغرىسەەىدىكى مۇھەەاكىمىلىرى بولمەەا  ،بەلكەەى تۇپراقنىەەڭ ئەەز -ئەەز ىنى تەپەككەەۇر
قىلىشى بۇلۇ چىقتى .
مە -بىر سىقى تۇپرا ! مېنى كزپتزر تۇرغا نەرسە -سۇ  ،ھاۋا بىلە مەئىشەت.
مە -بىەەەر سەەەىقى تەەەۇپرا ! مېنەەەى يالتىرىتىەەە تۇرغەەەا نەرسەەەە -ئەتراپىمەەەدىكى
تۇپراقالردى چزشكە نۇر قايتىلىمىسى بىلە تۇپراقنىەڭ ھېكمەتلىەك يەارالمىش تەارىخى .
بۇ تۇپرا جانسى نىڭ جانغا ئايلىنىشى ۋە جاننىڭ جانسى غا ئز گىرىشەىنىڭ تەزمە يىللىە
ئاجايى ھېكايەتلىرى ۋە « خېمىرى » نى تاۋلىغا .
مە -بىر سىقى تۇپرا ! تەڭرى ئادەم ئاتىنى يارىتىشەتى ئىلگىەرى ئەقىە -ئىەدرا ،
قايغۇ-ھەسرەت  ،ئىپتىخار-نۇمۇستى بىخەۋەر ئاشۇ تۇپراقنىەڭ  ،ئزتمزشەتىكىمۇ ئەمە ،
كەلگزسەەىدىمۇ ئەمە دەل ھەەا ىرقى ئەۋالدى ! مە ئەەز اتىەەدا ئەجداتلىرىمىەەدى قالغەەا
خا قالد قلىرى ۋە ئەۋالتلىرىمغەا قالىەدىغا توپەا « خېمىەر تەۇر چى » بەارلىقىنى ناگەا -
ناگاندا چزشەكەيمە .
مە -بىەەر سەەىقى تەەۇپرا ! گاھىەەدا ھەسەەرەت كەەز ياشەەلىرىمدى اليغەەا ئەەايلىنىمە
بە ىەەدە جاسەەارەت ئۇچقۇنلىرىمەەدى گاڭەەدە قەەاتىمە  .بەەۇ كەەز ياشەەالر ۋە بەەۇ ئۇچقەەۇنالر
مېنىڭ تارىخى  .مە بىر قانىتى نەۋقىرا  ،بىر قانىتى سۇنغا بزركزتنىڭ پەر ەنتى !
مە  -بىەەر سەەىقى تەەۇپرا ! نەەادا نە ەرىەەدە ئەەات تەەۇۋىقى چەيەەلە ئەەزتكە بىەەر
خەسەەتىدە كەەزر نىمە دانىشەەمەنلەر مېنىەەڭ ېمىنەەدى يۇلتەەۇ الر د نااسەەىغا يۇلەەۇ
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قانىتى دە قارىشىد .

تاشلىنىشىمنى يەر شارىدىكى تەڭپۇڭلۇقۇمنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نا
مە ئالەم تارا ىسىنىڭ گىرى  ،قىاامەت ئىشىكىنىڭ ئەپسۇنى !
مە -بىەەر سەەىقى تەەۇپرا ! مە ساناشەەقا سەەا يەتمەيەەدىغا ئەەالەم تو انلىرىنىەەڭ
ئەر ىەەمە بىەەر ئوچەەۇمى  ،شەەۇنىڭدە جاھەەا دەۋرانىنىەەڭ تەپەككەەۇر قىلىەەدىغا روشەەە
ئەينىكى  .بىلگەنلىرى بىلى  ،بىلمىگەنلىرى تىلسى ...
مە -بىەەر سەەىقى تەەۇپرا ! گاھىەەدا قىلى ە پارچىسەەى  ،گاھىەەدا دەپەەتەر سەھىپىسەەى ،
گاھىدا شا تاجىسى ۋە گاھىدا دەرۋىش ھاسىسەىنىڭ  ،مەيخەور كاساسەىنىڭ ئۇچىغەا بىنەا
يەەزرگە
بۇلەەۇ  ،ھايەەات تاناسەەىپلىرى بىەەلە مامەەات نىسەەبەتلىرىدى ئەەالجەبرى تەەز
تو انمە .
مە -بىەەەر سەەەەىقى تەەەەۇپرا ! گز ەلنىەەەەڭ يەەەەز ىگە ال بۇلەەەەۇ سەەەەزركەلگىنىمدە ،
ساھىبجامالنىڭ سۇمبۇل چاچلىرىغا تار بۇلۇ تېرەنلە كىرگىنىمدە  ،ئاشىقنىڭ بىتاقەت
تەلىپى ۋە مەشۇقنىڭ ئىنتىە ار كەالپۇكى قىاەاپىتىگە كىرىە  ،ئەز منى ئەز م سەزيگىنىمدە
خۇددى بىر-بىرىنى يوقىتىە  ،تەۇنجى ھىجەرا ھېكايىسەىنى ياڭراتقەا ئەادەم ئاتەا بىەلە
ھەۋۋا ئانىەەەدە ئەەەز ئەەەز منى تېپىاالغانەەەدە روھلىەەەنىمە  .ھەيكەلتاراشەەەالر تەەەۇرقى-
ھالىتىمىنى  ،رەسسامالر قەددى-قامىتىمىنى يەنىال مېنىڭ ئز خاكىمدى تەقلىد قىلىشىد .
مە -بىەەر سەەىقى تەەۇپرا ! ئەەاددىاغىنە سەەە گلىرىمدى كەەزرە ئەەز -ئەەز منى سەەې ى
تۇرغەەا ۋە ئاللىقانەەداقتۇر ئىسەەى -فەەامىلە  ،ئزنەەاا -شەەزھرەت  ،لەقەم -تەخەللەەۇ بىەەلە
تامغىالنغا « ھا ىر-مەۋجۇت » تۇپرا قاتۇرمىسى بولسەاممۇ  ،ھەققەى تەپەككۇرلىرىمەدى
كزرە مە يۇقالغا شەيئىمە ! « جا » بىلە « تە » قوشۇلمىسى تەڭلىمىدە « ھايات
» تىەە باشەەقا نەرسەەە ئەمە  .بەەۇ مە ئزچەەز ۋە ئەەز ىنى « مە » دەيەەدىغا ھەمەەمە
تۇپراقداشەەلىرى ئزچەەز « ئىنسەەا » ماقامىەەدىكى « ھايەەات » تىە ئىبەەارەت  .مەەاھىاەت «
ھايات » بىلە « ئىنساننىڭ »  « ،ئىنسانى » ھاياتنىڭ ھەقىقى پەرقى !
مە  ،دەل مۇشۇ « ماھىاەت » ۋە ئۇنىڭ ھەقىقى قىممىتىنى يۇقاتقەا خەا تەو ىنى .
جاننىڭ نالىسى تەنگە قايتا قوشەۇلما بولغانەدە  ،مېنىەڭ مۇناجەاتى يۇقاتقەا ئىنسەانىي
ماھىاەتلىرىمگە مۇيەسسەر بولما .
مە -بىر سەىقى تەۇپرا ! مېنىەڭ ئالقانغەا سەىغدىلىدىغا ھەجىمىمەدە دېڭى الرنىەڭ
ئزڭتزر لز  ،تاغالرنىڭ كزتزر لزش تارىخى  ،مىڭلىغا يىلالر داۋامىەدا تىرنالغەا بوقۇسەا
ئى لىەرى بىەلە جەڭگەەى-جىەدەل  ،غەلىەبە  -ەپەر شەەەجەرىلرىنىڭ يالدامىسەى  ،قەسەەرە ۋە
ئېھرامالرنىەەڭ كېسەەە -تالقەەانلىرى  ،مە كو ىسەەى ۋە ھەەاپى ھاسىسەەىنىڭ سەەۇنۇقلىرى ،
ھېكمەتلەرنىڭ مەلھەملىرىبىلە ئزلىماالرنىڭ ئايا ئى لىرى مۇجەسسەم  .ئۇ مېنىەڭ قەددى
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قەەەامىتى  ،تەەەۇرقى-ھەەەالىتى  ،رەڭگەەەى -روھىەەە  ،خىاەەەال -تەسسەەەەۋۋ رلىرى  ،سەەەزيگز-
ئىنتىلىشلىرىمنىڭ خېمىرىنى پىشۇرغا .
مە -بىەەەر سەەەىقى تەەەۇپرا ! مە مېنەەەى ېمىنەەەدى  ،تەەەزت ئەتراپىەەەدىكى تەەەۇپراقالر
تزركزمىدى  ،بۇ تۇپراقالرنىڭ تارىخى ھېكايەتلىرى  ،چزشەكەش روھىاەتلىەرى  ،ئزمىەدۋار
شېئىرىاەتلىرى ۋە ئاجايى ھېكمەتلىرىدى يۇلۇ ئېلى  ،شاھانە يۇپۇقالر بىلە بې ە ،
ئاخر ما دا ئىلھى ياكى مېتەرا قۇيەاش مۇئەككىلىەدە « نەۇر »  « ،نەۇر ئەفشەا »  « ،نەۇر
ئەوغلى » دىگەەزچىلەرگە قوشەەۇما قېشەەىمنى كزمەزردە قارايتىە  ،مۇشەەتۇملىرىمنى تاغەەدە
تزگز ھومىاىدىغا تۇپراقمە .
مەەاالئىكىلەر تۇپراققەەا  ،قۇيەەاش ېمىەەنگە  ،تەەا چەەوققىلىرى تېەەرە جىلغىالرغەەا تە ى ە
قىلىدىغا امانالردىال ئىنسانىاەت ئز ماھىاەتلىرىگە مۇيەسسەر بۇلۇشى مۇمكى .
مانا بۇ -تۇپراقنىڭ مونولوگى !!!!!!
-3553يى -5ئاينىڭ -1كزنى
قەشقەر-سەمە
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ئۆزلۈك ئەينىكى

ئىنسەەا تەەۇپراقتى ئەەزنگە گىاەەا  ،گىاەەاھتى قەد كزتەەزرگە ھايااننىەەڭ ئاخىرىغەەا
قوشۇلغا كارامەت مزجى ە سزپىتىدە يارالغا پزتكزل كائىناتنىەڭ ئۇلەۇ ئەۋرىشكىسەىدى
ئىبارەت .ئۇ ئەينەككە مۇختاج .ئەۇ ئەشەۇ ئەيەنە ەە ئز لەزكتە ئەز ىنى كزرگەنەدى كېەاى ،
ئز گىلەرنى كزر ش ئىشقىغا ،ئىنسەاننى ئىنسەانىي كامەالەتكە كزتەزر ش ۋە ئىنسەاننى بىەر-
بىرى بىەلە قوشەۇش مەۇھەببىتىگە مۇيەسسەەر بولىەد  .ئەز ىنى كزرمەسەلىك ەەە ئز لەزكنى
بىلمەسلىك ئىنسەاننىڭ ھەاياانلى ىندانىەدىكى ئەڭ قورقۇنۇچلەۇ غەاپىللى ئۇيقۇسەىدى
ئىبارەت .بۇندا غاپى مەغر ر ،تەنتە  ،ئاخما ۋە جەاھىللىقنى «سەەگەكلىك» ۋە بەخەت
ھەەاالۋىتى دە قاراشەەقا ئىجىلراقتەەۇر .بەەۇ ئەەاخىرقى ھېسەەاپتا ئىنسەەانلى مەەاھىاەتلىرىگە
تولمىغا پزچە ئىنسانلى سزرىتىدى باشقا نەرسەە ئەمە  .ئەۇ ەەە ئىنسەا ئىقتىەدارىنى،
ئۇنىڭ كامالەت مۇمكىنلىكىنى ھاال قىلغۇچى يەڭگىلتە غاپىللى .
ئىنسەەەا ئەەەز ىنى چەكەەەلەش ۋە ئەەەز ىنى كونتەەەۇر ل قىلىەەەش ئەەەارقىلى  ،رەقىەەە ۋە
كزشەەەەندىلىرىنىڭ تەھەەەدىتى ،مزشەەەكزل ۋە يېڭىلىشەەەالرنىڭ روھىاەتەەەتە تاۋلىشەەەى ،ئزلەەەزم
تەھدىتى ۋە كىشىلىك ئزمىدى ئارقىلى ئز ىەدە ئىەرادە ۋاراقلىرىنەى مۇجەسسەملەشەتۇر ،
نۇرانىلى ھاسى قىلىد  .بۇ نەۇرالر ئز ئەارا قوشەۇلۇ  ،ھىمەمەت ئىلھەامى ئاسەتىدا ئز لەز
ئەينىكى ھاسى قىلىشى مۇمكى !
ئز لەەز ئەينىكەەى ئىنسەەانىي كامالەتنىەەڭ قەلبتىكەەى مەەاھىاەتلەر قوياشەەى .ئۇنىڭەەدا
ئىلگىرىكى مەقسەتلەرنىڭ پەقەت ۋاستە ئىكەنلىكىنى ،مەيلى مەئىشەت ،مەيلى مەدەنىەاەت،
مەيلى ئىلى ۋە ئىما  ،سەنئەت ۋە شەېئىرىاەتنىڭ ۋاسەتە ئىكەنلىكىنەى ،ھەقىقىەي مەقسەەت
بولسەەا خەەۇددى قۇد ققەەا تاشەەال ئزلتەەزر لگە ۋە ئەسەەىرلە كىشەەىلىك تەسەەەۋۋ رىدى
يوقالغا شەمسىدى ئەتتاردە بىرال نەرسە ەە ئىنسا ۋە ئۇنىڭ كامالەتلىك ئىجتىمائىي –
مەنىەەاى بەخەەت -سەەائادىتى ئىكەنلىكىنەەى كزرىسەەە  .ئەەۇ چاغەەدا ئۇلەەۇ قۇلەەدارالرنىڭ ال
قورچا ۋە خار كزرگە قۇلالرنىڭ نۇرانە ماالئىكە ئىكەنلىكىنى ھې قىلىشەىڭ ،كىشەىلىك
يولىدا مەسلە يزتكىشىڭ ھېچقاندا سىر بولما قالىد !
ئەەز ىنى چزشەەەنگە كامى ە  ،ئەەز مچىلىكنى تاشەەلىغا ئالىمەەد ر ،ئەەۇ ئەەز ىنى -ئەەز ى
ئۇنتۇيد ۋە بارلى ئىنسانىاەت ئالىمى بىلە قوشەۇلىد  .بەۇ ئارىەدا ھەقىقەتنەى يوشەۇرغا
~ ~ 158

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

پەردىەەلەر ،چىگەەراالر ،سەەېپىلالر ،ھېلىقەەى ال قورچاقالرنىەەڭ كىشەەىلەرنى ئ ەز ىگە سەەەجدە
قىلد ر ش كويىدا ياراتقا ئەپسۇنكەش رىسالە ۋە سېھىرگەر نى امالر بولۇ چىقىد  .سەە
تەڭرىلىەەك مۇقامىەەدا تەەۇر ئىنسەەانغا چوقۇنىسەەە  ،بەەۇ ئۇلەەۇ ياتلىشىشەەتى ئز لەەز ۋە
ۋەھدەت د نااسىغا قايتا كز ئەېچىش دېمەكتەۇر .سەە شەۇ چاغەدا ئىسەتىغپار ئوقۇيسەە
ئەەاددىي كىشەەىلەرنىڭ ئۇلەەۇغلىقىنى بىلمىەەگە  ،ئۇلەەۇ كىشەەىلەرنىڭ ھەەاياانىي تەرىپىنەەى
تەرىپىەەنىال تە ئېلى ە  ،كامەەالەت تەرىەەپىگە ئاقلى ە يەتمىەەگە يەەاكى ئەەۇنى تە ئېلىشەەنى
خالىمىغا  ،ھەتتا چەتتى ئۇلۇغاار ئەلالمە ئى دە  ،ئۇڭا مۇرت بولەۇ  ،ئەز ئۇلەۇغلىرىڭنى
ئىغاا كۇھىقاپىنىڭ تاش بورانلىرىەدا يىقىتىە  ،ئەيسەا دەل دارغەا دارغەا مىخەال  ،ئەز گىلەر
قولى بىلە قەتى قىلى  ،كونا جۇۋىغا پزركزنز يزرگە كزنلىرىڭگە توۋا قىلىسە .
دەرھەقىەەقەت ،دانىشەەمەنلىكنىڭ دەردى نۇرغەەۇ  ،ئەەۇ ھاياتنىەەڭ سەەاختا لە ىتىەەدى
كېچىە  ،ھەقىقىەەي ئا ابلىرىەەدا ياشەەايد ياشاشەەنىڭ قىسەەقىلىقىنى بىلىە  ،كەەېچە -كزنەەد
ئەجىر – ئەمەگە قىلىەد ئەۇ ئالەدى دىە يور تقاچقەا قەلبەى ھەقىەقەت ،لەۋ ى ئەادالەت
ئوتىەەدا كزيەەز  ،كىشەەىلەر بىەەلە ئامەتلەرنىەەڭ ئىللەتلىكىنەەى ئېغى ىەەدى چىقىرىشەەتى
ئەيمىنى  ،ئېغىر دىلكەشسى ەەە تەنھەالى ئىچىەدە دەرد يۇتىەد ئەۇ ئزمەزر بەويى رەشەك ۋە
جاھالەت ئىللىتىەدى نەپەرەت ۋە مەيزسەلز چېكىەد  .ئەۇ ئەز ھاياتىەدا قايتەا ئەويغىنىش،
ئۇلۇ بۇر لۇش بىلە ئىككىنچى قېتى قايتا تۇغۇلغا تەپەككۇر بايراقدارىنىڭ دەل ئەز ى!
ئۇ قوياش! تەنھا ،بىرا مىلاۇ  -مىلاۇ يور يۇلتەۇ الرنى يەاراتقۇچى قەلە كامالىتىنىەڭ
ئىنجىنىەەرى .ئەەۇالر دو اخ ئوتىەەدا كزيەەز تۇرسەەىمۇ جەنەەنەت دەرۋا ىسەەىنى ئاچقۇچىالرنىەەڭ
سىماھى بەستى ۋە اھىرى ئەسلىد ر.
ئز لەەز ئەينىكەەى ەەەە مىراجەەى ئەالكەەى ،ئۇنىڭسەەى تەڭرىنەەى ،ئەەز ڭنى ،ئاشەەىقىڭنى،
مەشۇقىڭنى ،مەھبۇبىڭنى ،مەقسىتىڭنى كزرەلمەيسە  .ئز لز ئەينىكەى كامىە ئىنسەاننىڭ
قەلبىدىكى ۋەھدەتتۇر.
ۋەھدەت ەە مۇھەببەتنىڭ ۋىسال تويى!
-3552يى -0ئاينىڭ -24كزنى

~ ~ 159

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئۆزلەت ۋە ئۆزۈڭنى تونۇ!

ئىنسا يىغال تۇغۇلۇ  ،جاپەا بىەلە ياشەا  ،ھەسەرەت بىەلە ئزلەزد ! ئىنسەاننىڭ
سىرلىرى ،مۇئەممالىرى مۇناجات قۇببىسىدە ئەمە  ،بەلكى ئز لە بىناسىدا !
تىلەكلىرىنىڭ نىجادىاىتى ئز ڭدە ئىكەنلىكىنەى بىە ! تىلەكلىرىەڭ ئاجى لىقىڭەدى .
ئاجى لىقىەەڭ سەەەندىكى گۇمەەاننى ئارقىغەەا ياند رااليەەدىغا ئۇلەەۇ كەەزچ -قۇدرەتنىەەڭ تەەا
ھالىتىەەدى قەەۇم ھەەالىتىگە پارچىالنغانلىقىدىنەەد ر .ئەەۇنى پارچىلىغەەا ئەەز ڭ! نەپسەەىڭ،
تەمەخورلۇقۇڭ ،رەشكى –ھەسەەرتلىرىڭ ،نەادا ۋە تەرسەالىقىڭ ۋە ئەز ڭ ياسەا  ،ئەز ڭ
ئىقتىدا قىلغا تزمزر مۇش قورچاقلىرىڭ!
پارچىالنغانلىقىڭ ۋەھدەتتى چەتنىگە  ،ئەز مەاھىاەتلىرىڭگە نىسەبەتە ياتالشەقا
قەلبى ھىجرانىڭدى ئىبارەت .سە پارچىالنغاچقا نىاەتلىرىڭ بۇ لغا  ،ئز لز ئەينىكىەڭ
سۇنغا  ،ئزمىد -ئار لىرىڭمۇ تالقاندە پارچىلىنى  ،بىر-بىەرى بىەلە جەڭگەى –جىەدەل
جەڭگاھى تز گە  .نەي ە -ئاپتۇماتلىرىەڭ ئۇنىەڭ تەرسەا چوقەانلىرى .قەارا ،سەە ئەاقىاەت
ھايااندىنمۇ بەتتەر يىرتقۇچلۇ  ،خەستىنمۇ تزۋە قەدىرسى لىك ئىچىدە جاپا ۋە ھەسەرەت
داشقا ىنىدا ئىڭرايسە  .سە ئىنسانلىقىڭنىڭ ئاسىاسەى ،كامالەتنىەڭ قەاتىلى ،تۇرمۇشەنىڭ
ئەخلىتى ،بۇ تەقدىرىڭنى ئز ڭ تز گە  ،ئاتەشتى  ،ئەمما نەپسانىي ئزمىەد تەنتەكلىەرىڭگە
مەھلىاا بولۇ تز گەنسە !
تەقەەدىرىڭ ئە ىلىلىكەەتە يەەاكى ئىالھىاەتنىەەڭ رەھى ە  -شەەەپقىتى ،قەھەەرى –غە ىپىەەدە
ئەمە  ،بەلكى مۇھەببەت -نەپرەتكە تولغا بۇ ئالەمدە ،ئز ڭ يوقاتقەا  ،ئەز ڭ ئىە دە
يزرگە  ،ئز ڭ يەنە كزتزر يزرگە نەرسە -ئىنسانىي قىممىتىڭدە!
ئىنسەانىي قىمەەمەت ئاتقەەا مىنگزچىنىەڭ مەەاھىاەت قىممىتەەى! ئاتنىەڭ سەەزرەت باھاسەەى
ئەمە ! ئۇنى ەڭگى ئات باھاسىدا قارا تەمەننا قىلما ،بەلكى ئاتقا مىنگەزچى قىممىتىەدە
قەەارا نەپەەرەتلە ! ئز ڭەەدى نەپرەتلىنىشەەنى بىلمىەەگە ئىنسەەا ئەەز ىنى بارغانسەەېرى
نەپرەتلىك سەىماھقا ئايالنەد رىااتقا ئىنسەاند ر .مېنىەڭ ئەاخىرقى «ئىنسەا » ئىبارىسەىنى
دىلىەە غەش ،قەلىمىەە تىتەەرە يې ىااتقەەانلىقىمنى پەقەت ئز لەەز ھېسسەەىااتىدىال ھەەې
قىاللىشەەىڭ مەەۇمكى  .ئەەات پېتىقلىەەاەتكە بەەۇ ئىنسەەانىي قىممەتەەتى سەەاڭا قانەەدا تەقەەدىر
نېسى بوالتتى ،ئە نادا !
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سېنى جاھا بىلمە  ،ھې قىلمەا  ،مەقسەىدى مەۇتلە قىلىە يوقلەۇقتى يەاراتتى.
سە بارلىقىڭ گزللىشى ،سەىرالرنىڭ ئەاچقۇچى .ئەالال ھەمەمە ئىقتىەدارىڭنى ئەز ئىلكىڭەگە
بەرگە  .سەە ئەقىە ئىە دە! ئەۇ كىتەەا سەەھىپىلىرىدە ،تەجىەربە جەريانلىرىەدا ،تۇرمەەۇش
تو انلىرىەەدا ،تەپەككەەۇر ۋە تەسەەەۋۋ رنىڭ تەلقى ە ۋە قاناتلىرىەەدا .ھەسەەەل ھەرىسەەىال بەەال
يىغااليد  ،بال يەشەىكىدى ئەمە  ،مەۇھىتتى  .ھەسەەل ھەرىسەى بەول .بىلگىنكەى ،ئەقىە
يېنىڭەەدا ەەەە نادانلىقىڭنىەەڭ الچىەە قارىچۇقلىرىغەەا ،غە ەپلىرىڭنىەەڭ يىەەال تىلەەى تەەېگىگە،
تەرسالىقىڭنىڭ ئات تۇۋىقى ئاستىغا كزمزلگە !
ھەممە نەرسىسىنى كەزمگە ۋە ئۇنىەڭ مۇختەاجلىقى سەھراسەىدا ئېچىرقەا يەزرگە
ئىنساندا نېمە بايلى  -ئاۋاتلى  ،بەخت -گز ەللىك ،كامالەت ەە سىاىل اتسەىاە بەوالتتى! ئەۇ،
تەەار نە ەر ئوچىقىەەدا ،داچە تزشەەزكىدە چاشەەقا كزتەەز ياتقەەا مزشەەز  ،ئەڭ مۇبەەالىغە
قىلغاندىمۇ مۇلۇند ر.
ۋەھىمە ۋە بىخۇدلۇ  ،تەمەخورلۇ ۋە تەكەببۇرلۇ  ،پەلەمەپە سەىااقىدىكى مەنىەاى
قۇللەەۇ ۋە قۇلەەدارلى  ،ئەەاچكز لز ۋە ئىسەەراپخورلۇ ەەەە قىسقىسەەى كامەەالەت مى انىەەدى
چەتنىگە غەلىتە روھىاەت ،مانا ئۇنىەڭ ئزمەزر مەوھىاىتى! ئەۇ قاتىە ۋە ئزلگەزچى ،ئەوغرى
جالالت ،قۇل ۋە وراۋا  .ئۇنى ئەزلگە يەاكى كىشەىلىك د نااسەىغا تېخەى كەلمىەگە  ،دە
دېسەڭ ئۇنىڭ ھەرلىك قالد قلىرى ھايات چىمەن ارلىقىنى بۇلغىغەا  .غەلىتىلىكەى شەۇكى،
ئۇنىەەڭ قالەەد قلىرى ئاداشەەتۇرغۇچى سەەاختا كرسەەتالدە  ،قەلبەەى ئەەاجى كەەز لەرنى ئەەز ىگە
مەھلىاا قىلىد !
-3552يىلى  -0ئاينىڭ -26كزنى
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ياتالشقان ئىنسان ۋە ياتالشقان ئەقىل-پاراسەت

ئىنسا ەە كائىناتنىڭ مەنىاى كامالەتكە ئېرىشكە مېاىسى.
ئىنسەەا ەەەە پزتكەەزل گەەز ەل تەسەەەۋۋ ر ،ئى گەەز ئىسەەتە ۋە مەەۇقەددە مەەۇئەككەل
ئوبرا لىرىنىڭ ئىجادچىسى.
ئىنسەەا ەەەە ئز ىەەدە تەبىەەئەت ۋە جەمئىاەتنەەى ،مەەاددا ۋە روھىاەتنەەى ،ھەەاالكەت ۋە
نىجادىاەتنى ،مۇقەررەرلىك ۋە ھزرلزكنى ،غايە ۋە تارىخى ئەسەلىمىنى ،چىنلىە  ،ياخشەىلى
ۋە گز ەللىكنى مۇجەسسەملەشتزرگە مزجى ىدار شەيئى!
ئىنسا ەە ېمى سەتھىدە مەدەنىاەت ئېكىن ارلىقىنى بەرپا قىلغۇچى ،جزملىەدى يەنە
شۇ ىمى سەياارىسىدە ئز ئىختىرالىرىنەى پېتىقلىغەۇچى ۋە ئاخىرىەدا تېخەى ېمىە ھەاال
بولما تۇر كىشىلىك قىاامىتىنى ھاسى قىلغۇچى قەيسەر!
ئىنسەەا ەەەە بەخەەت توغرىسەەىدا چزشەەەكەيدىغا  ،ئەممەەا ئانەەا -ېمىننەەى چەيەەلە ،
ئەسەەەەبىالەرچە ئزسەەەتزنلزكتە ،تەرسەەەاالرچە قاقەەەاھال كزلەەەز ئزتزشەەەنى بەخەەەت ،دە
چزشەەىنىدىغا  ،بەخەەت ئار سەەىدا ېمىنەەدىكى بەخەەت بۇالقلىرىنىەەڭ كەەز ىنى تىنەەد ر
يزر يەەدىغا  ،تەەزمە يىلالردىەە بېەەرى تېخەەى بەخەەت ئەەوبرا ى ۋە بەخەەت قىااپىتىنىەەڭ
مودىلىغىمۇ ئېرىشەلمىگە  ،ئابىسەتراكت بەخەت ھەققىەدە كونكرېەت رىاەا ەت چېكىەدىغا
تەلاە!
ئىنسا ەە ئىبلى قاباھىتىگە قارشى جەڭ ئاچقا يەھاى ئىالھىەي مۇقەددەسەلىكنى
ئەەز نەپسەەىگە يەم قىلغەەا شەەەيتا ! ئەەۇ سەەاختىالرغا قارشەەى ئىلى ە  -پە ھەقىقەتلىرىنىەەڭ
چىرىغىنى پەرلىگزچى ەكىي ،شۇنىڭدە  ،ئز ىنى ئز ى توقۇ چىققەا ئويەد رمىالر بىەلە
بە لە يزرگزچى خۇدبى ! ئۇنىڭ ئەقى  -پاراسىتى ئۇنىڭ نادانلىقىەدى ئىبەارەت كرېسەت
ياغىچىغا ئېاسادە مىخالنغا .
دەرھەقىقەت ،ئىنسا ياتالشقا ئز ىنىەڭ ئىنسەانىي ماھىاىتىەدى يەز ئەزرىگە ئەۇ
لۇم قىلغۇچى ۋە لۇم چەككزچى .ھەاكى ۋە مەھكەۇم ،ئزسەتزنلز غەۇر رى ۋە ەبۇنلەۇ
االلىتى تزپەيلى ئز ماھىاەتلىرىەدى ياتالشەقا بولەۇ قالمەا  ،يەنە قەۇدرەت ۋە بەخەت،
بەەايلى ۋە ھوقەەۇ  ،بىلى ە ۋە ئىجەەادىاەت مەەۇمكىنلىكلىرى تزپەيلىمەەۇ ئەەز ماھىاەتلىرىەەدى
ياتالشەەقا  .قەەارا ئۇنىڭغەەا ،ئەەۇ ئەەز  -ئەەز ىنى چەيەەلە  ،ئز ىنىەەڭ قىممىتىنەەى ئەەز نەپسەەىنىڭ
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ۋاستىسى ،يالالنما مالىاى ،قۇربا بولغۇچىسى قىلى پزچە تۇرمۇشقا يەز لەنمەكتە .ئەادەم
ئاتەەا بىەەلە ھەۋۋا ئانەەا بەەاغى ئېرەمەەدى ئىبلىسەەنىڭ دامىغەەا چزشەەز ئەەز ماھىاىتىەەدى
ياتالشقانىدى .سىڭىللىرىنى تالىشى قابى ھابىلنى ئزلتەزر قويەدى .چېكىەدى ئاشەقا
ياتلىشىشەەنى نەەو امانىەەدىكى توپەەا  ،سەەالى امانىەەدىكى چاقمەەا  ،لەەۇت امانىەەدىكى يەر
تەۋرەش توختىتالىغىنى يو  .ئۇنىڭدى كېاىنمەۇ ھەرخىە قىرغەۇچى قەۇرالالر ،مەسەخىرىگە
مۇناسى تاج -پاگونالر ،غەلىتە غادىاىش ۋە خوشامەتگۇيلۇقالر ،رەڭمۇرەڭ نۇرالنەد ر لغا
ساختاپە لىكلەر كىشىلىك تۇرمۇشقا سىڭى كىردى .ئەالەمنى ياراتقەا خەالىقمۇ ئەادەم ئاتەا
ئەۋالتلىرىنەەى تەەۇپرا تەكتەەى بىەەلە ئەەز گىلەر قولىەەدى ئەەالتۇ يىغىاېلىشەەنىڭ ساراسەەى
كېسەىلىگە كىرىپتەار قىلىە قويەەد  .مەلەۇم مەنىەدە ،ئىنسەەانىاەت ئەالتۇ ئەالمىنى تالىشەەى
ئالەمشۇمۇل تىر يا ئۇر شىغا غەرىە بولەۇ كەتەكە  .ئىنسەانىاەت ئەز  -ئەز ىنى ئۇنتۇغەا
ھالدا «ئىلىنا» ئزچز ئزلەزم گىردابىغەا خەۇددى ئوتقەا ئىنەتىلگە پەرۋانىەدە يېپىلماقتەا.
ئۇنىڭ قەلبىدىكى ئاتالمىش ەپەر -ۋاسىتە ئزچز مەقسەتنىڭ قۇربا قىلىنىشىد ر .ئۇنىڭ
ئەسەەەبىالىكى ئىبەەراھى ئەلەيھىسەەاالمنىڭ ئەەز ئەەوغلى ئىسەەمائىلنى قۇربەەانلى سەەاخاىتىگە
ئاتىغانەەدە ھەەاالكىتىگە يەتتەەى .تەڭەەرى ئىبراھىمغەەا قوچقەەار ئەۋەتى ە  ،مەقسەەەت بىەەلە
ۋاستىنىڭ چېكىنى ئايا قىلدى .ئەمما ،ئىنسا ئز نەپسى ئزچەز كاتتەا ەپەر تەنەتەنىلەر
ئىچىەەدە ئەڭ ياتالشەەقا تەەاج -پەەاگۇنالرنى تاقەەا  ،ھەەا ىرقى امەەا  -تەەوتې مەبەەۇتلىرى
بولۇشىاالدى« .ئۇلەۇ » دە ئاتالغەا تەنتەنىلىەك ئىبەارە ئىپتىەدائىي ئىنسەاننىڭ ۋەھىەمە
ئالدىەەدا قورقەەۇ تىترىشەەىدى ھاسەەى بولغانىەەدى .دەھشەەەتلىك كەلگەەز سەەۇلىرى بىەەلە
كىشىلەر يولىنى توسۇ ياتقا ئېگى تا  ،ئوتلەۇ چەزللەر ،گزلەد رماما ،چاقمەا ۋە بەورا
ئۇلۇ ھېساپلىناتتى .ئاددىي ئىنساننى جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتە پايمال ،ھەتتەا ھەاال
قىلىاېتىەەدىغا قەەۇدرەت «ئۇلەەۇ » ئىبارىسەەى بىەەلە ئى اھلىنەەاتتى .يەەاۋ ۋە قەەا پەەۇرا
تۇرىدىغا بۇ ئىبارىگە مۇيەسسەر بولۇش ئزچز ئاددىي ئىنسانلىقتى ئاالھىدە ياتلىشىشى
كېرە ئىدى .تارى «ئۇلۇ »لۇ مۇقامى بىلە ياتلىشىشنى توغرا تاناسى قىلى قويغەا !
چىڭگى خاننىەەڭ ئۇلۇغلەەۇقى لىنەەا دەرياسەەىدى دىنپىەەرگىچە ،دەشەەتى قىپچەەاقتى ئىەەلەم
ئېگىە لىكىگىچە كەڭ كەتەەكە ېمىننەەى قەەا بىەەلە شەەەلپەر ماتەەادە بويىغانەەدى كېەەاى
بەرقارار بولدى ،بۇ ئۇلۇغلۇ خارە ى سۇلتانلىقى ،ر كېنە لىكەى ۋە ئەرە خەلىپىلىكەى
ېمىنىدىكى ھەممە جانلى  ،جزملىدى ئىنسانالر روھىاىتىنى مىڭ يەول يىراقتىكەى سەزرلز
دەبدەبىسى بىلە ۋەھىمىگە سېلى تىترەتكە  .ۋاھالەنكى ،ياتالشقا ئىنسانىاەت بۇنەدا
چوڭ -كىچىك «ئۇلۇ »الرنى ھەمىشە ياسا چىقىرى ئۇالرغا خۇددى ئز قولىدا ياسەىغا
ال بۇتقا چوقۇنغاندە سەجدە قىلىە كەلمەكەتە .ئۇالرنىەڭ نە ىرىەدە بۇنەدا ياتلىشەىش
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ئەدە  ،ئۇنىڭغا «ئز لز » شولىسىنى چزشزر ش ئالجىغانلى ھېساپلىنىد .
ئەقى ە  -پاراسەەەت -مەۋجۇتلۇقنىەەڭ ئەەز  -ئەەز ىنى سەەې ىش ۋە بىلىەەش مەلىكىسەەىدى
ئىبەەارەت .ئەەۇ ئىنسەەاننىڭ ئىنسەەانلى ئىقتىەەدارى ۋە خاسەەىاەتلىرىنىڭ ئەەۇلى ۋە ئاساسەەىي
خە ىنىسى .ئۇنىڭسى ئىنسەا توغرىەدى –تەوغرا ھاياانەد ر .ئەممەا ،ياتالشەقا ئىنسەاننىڭ
ئەقىە –پاراسەىتىمۇ ياتالشەقا ! ئەۇ ،ئىنسەانىي مەاھىاەتلەرنى كزرەلمەيەدىغا  ،ئىنسەەاننىڭ
ئز  -ئز ىگە مەقسەتدارلى قىممىتىنى ئاڭقىرالمايدىغا  ،نوقۇل ئىنساننىڭ كەز ئالدىەدىكى
نەپسانىي مەنپەئەتلىرى بىلە كىبىرلىك دەبدەبىلىرى ئزچز تىنىمسى ھەرىكەتلىنىەدىغا
ھېسابات چوتىغا ئوخشاش بىرخى ئىقتىدارىدى ئىبارەت .ئەقى  -پاراسەت ەەە ئىنسەاننىڭ
داۋاملى ە ياتلىشەەى بېرىشەەىغا يەەول باشەەلىغۇچى ئې ىتقۇغەەا ئايالنغەەا  .ئەەۇ ،ھىالىگەرلىەەك،
ھەسەەەتخورلۇ  ،مۇغەمبەرلىەەك شەەەكلىدىمۇ ،شەەۇنىڭدە ئىختىەەرا ۋە ئىجەەادىاەت ،سەەودا ۋە
تىجەەارەت قەەانۇنىاەتلىرىنى ئى ە دىنىش كزر نىشەەىدىمۇ ،تەقەەاادار يەەاكى سەەاالپەتلىك دىنىەەي
ئى ەت ياكى دىپلۇماتىك ماھارەت تەرى ىەدىمۇ ياتالشەقا ئىنسەانغا خەا ياتالشەقا ! ئەۇ،
خەەۇددى ئەرە تىلىەەدىكى «ئەقى ە » ەەەە تزگىنىەەڭ چزلەەزكىنى ئۇنىەەڭ چەەزككە ۋاقتىەەدىكى
پۇتىغا باستۇر باغال  ،ئۇنى قو غىاللما قىلى قويۇشەقا قارىتىلغانىەدى .ئەبەۇ رەيھەا
بىرونىنىڭ« :بزگزنكى تەدبىرى تزپەيلى ئەتە يەنە تەدبىر قىلىشقا ھاجىتى قالمىغا كىشەى
ئەقىللىقتەەۇر» دېەەەگە بىەەەر جەەەزملە سەەەز ىمۇ ئەقىلنىەەەڭ ئەەەز ىگە مەنپەئەتلىەەەك ئىشەەەتىكى
چىەەاەرلىكىگە ،ئۇسەەتاتلىقىغا قارىتىلغەەا بولەەۇ  ،يەنىەەال ياتالشەەقا ئىنسەەاننىڭ ياتالشەەقا
ئەقى  -پاراسىتىنى كزرسىتەتتى.
شۇندا ! ئىنسانىاەت تاكى ئەز  -ئەز ىنى پزتكەزل تەارىخىي پائالىاەتنىەڭ مەرگىە ى ۋە
مەقسىتى قىلمىغۇچە ،تاكى ئز ىنىەڭ ئىجتىمەائىي مەۇھىتىنى ۋە ئۇنىەڭ يەر شەارىدا ياشەاش
شەەارائىتىنىڭ ئاساسەەى بولغەەا تەبىئىەەي مەەۇھىتىنى ئز ىنىەەڭ سەەاغالم ،ئەەاقىالنە تۇرمۇشەەىغا
اليىقالشەەتۇرىدىغا تەپەككەەۇر ،قۇر لمەەا ۋە پائەەالىاەت تورىغەەا ئايالنەەد رمىغىچە ياتالشەەقا
ھەالەتتى خەاال بواللمايەەد  .باشەقىچە ئېاتقانەدا ئەەاقىالنە ،نورمەال ،سەاغالم ،مەرىپەتلىەەك
غەەەايىاى كىشەەەىلىك تۇرمۇشەەەىغا ئىەەەگە بواللمايەەەد  .بەەەۇ يەردە ئىنسەەەا روھىاىتىنىەەەەڭ
ساغالملىشىشەەەى ۋە «ئىنسەەەا روھىنىەەەڭ پاكلىنىشەەەى» (ئارىسەەەتوتى سەەەز ى) ئاالھىەەەدە
ئەھمىاەتكە ئېگە .بۇ ئىنسا ئەقى پاراسىتىنىڭ پىكىر شەكىللىرى ،مۇھاكىمە ئۇسەۇللىرى،
خەلقئارا تەدبىر يىغىنلىرى ،پە  -تېخنىكا كەشپىااتلىرى ،كىشىلىك مۇناسىاەتلىرى ،دىنىەي
ۋە مىللىەەي كز قاراشەەالرنى ،شەەۇنداقال پەەۇل -بەەايلى  ،قەەۇرال -يەەارا  ،ھەەاكىممۇتلەقلى ۋە
بىرتەرەپلىمىلىەەك نى االرنەەى چزرىەەدىمە  ،پەقەت ئىنسەەا قىممىتەەى ۋە ئۇنىەەڭ پىەەر پزتەەز
بەخت -سائادىتى بىلە ئىجتىمائىي كامالىتىنى مەرگى ى ئو ۋە ئەڭ ئالىي ئزلچەم قىلىش
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ال ىملىقىنى تەقە ا قىلىد .
ئېاەەەەتىش كېرەككەەەەى ،ئىنسەەەەا ئەەەەز مەەەەاھىاىتىگە قەەەەايتىش ئەەەەارقىلى ھەقىقىەەەەي
ئىنسانپەرۋەرلىك مە مۇنىغا تويۇنغا ئەقى –پاراسەت ئارقىلى «ئز ىنى كونتۇر ل قىلى ،
ئەدەپكە قايتى » (كۇڭ ى) ئىجتىمائىي كامالەتكە -پارال كەلگزسىگە ئېرىشىشى مەۇمكى .
بۇ ئاددىي رېئاللىقتا ئزسەزملزكنى ئاسەراش ،ھەاياا تەزرلىرىنى سەاقال قەېلىش ،يەر ،سەۇ،
ھەاۋا مەۇھىتىنى نورمالالشەتۇر ش ،نوپەەۇ ۋە نەامراتلىقنى تىە گىنلەش ،ھەەاكىممۇتلەقلىقنى
بىكەەار قىلىەەش ،مىللىەەي -دىنىەەي ئەەاداۋەتلەرنى يەەوقىتىش ،ئىنسەەا نەسەەلى ،سەەاغالملىقى ۋە
روھىنەەى ئەۋ ەللەشەەتزر ش ،مائارى ە ۋە پە -مەدەنىاەتنەەى نوقەەۇل ئىنسەەانىاەتنىڭ كامەەال
تېپىشىغا خى مەت قىلد ر ش قاتارلى جەھەتلەردە ئىپادىلىنىشەى ال ىە  .ئىنسەا داۋاملىە
ياتلىشەەىش ئەەارقىلى ئەەز نەپسەەى مەنتىقىسەەى بۇيۇنتۇرىقىەەدا پىكىەەر ۋە پائەەالىاەت قىلىەەش
ھېسەەابىغا شەەۇندا ياتالشەەقا «تەرەققىاەەات»الرغەەا ئېرىشىشەەى مەەۇمكىنلىكى ،بەەۇ ئىنسەەا
ھاياتىنىڭ جانسى تاشقى مۇھىتى ەەە يەر ،سەۇ ،ھاۋانىەڭ بۇلغىنىشەى ۋە ئىنسەا ھاياتىنىەڭ
جانلى تاشقى مۇھىتى ەە ئزسەزملز  ،ھاياانەات د نااسەىنىڭ ياشاشەقا ئىالجىسەى ھەالەتكە
چزشىشى بىلە يز بېرىدىغا ھەقىقىي قىاامەتتى ئىبارەت.
ئالدىمى دا بۇندا ئىككەى پىكىەر قەاتلىمى تۇر پتەۇ :بىرىنچەى ،ئىنسەا ئىككەى قەاتالم
بولۇ  ،بىرى ياتالشقا  ،تىرىكچىلىك داالسىدا تەمتىرە يەزرگە ئىنسەا يەنە بىەرى ،شەۇ
ھەەالەتتىكى ئىنسەەانغا يوشەەۇر نغا ئىنسەەانىي مەەاھىاەت .نۇرغەەۇ قەلە كەەز ى ئېچىلمىغەەا
كىشەەىلەر بەەۇ ئىنسەەا ئىچىەەدىكى ئىنسەەاننى كزرەلمەيەەد  .ھەتتەەا بەەۇ ھەقتىكەەى پىكىرلەرنەەى
پەلسەەەپىلىك سەەز ئويەەۇنى ،دەيەەد « .ئەنەلەەھە » تەلىماتىەەدىكى «جەەۇۋام ئىچىەەدە ئىەەال
مەۋجەەۇت» دېەەگە چزشەەەنچە دەل رېئەەال ،ئەممەەا ياتالشەەقا ئىنسەەا ئىچىەەدە ئىالھىەەي
مۇقەددەسلىككە ئىگە ئىنسانىي ماھىاەت يوشۇر نغا دېگەنلىكتۇر.
ئىككىنچى ،ئىنساندا ئاڭ مېنىڭچە (فېروئىدچە ئەمە ) ئزچ قاتالملى بولۇ  ،بىەرى،
ئز مەنپەئەتى ،نەپسى ،خاھىشى ئزستىدىكى دائىمىەي ،ئالەدىنقى ئەاڭ ،بەۇ «ئەات بوغەۇ ى»
ھەققىەەەدىكى پىەەەداركار ئەەەاڭ يەنە بىەەەرى ،ماتېمەەەاتىكىلى مەەەۇالھى ىلەر ،پە  -تېخنىكەەەا
ئىختىرالىرى ،ئىجتىمائىي ،ئىقتىسادىي ئەاالقىلەرگە خەا لوگىكىلىە (مەنتىقەى) تەپەككەۇر
ئېڭەەى ئەەزچىنچى ،ئىنسەەاننىڭ ئەەز  -ئەەز ى ھەققىەەدىكى مەنەەپەئەت يەەاكى ئزنزمەەدارلى
تەرىپىەەدى تى گىنلەنمەيەەدىغا ئىنسەەانىي قەلەە ئېڭەەى ،باشەەقىچە ئېاتقانەەدا «ئەەارىفلى »
(ئويغاقلى ) ئېڭى .ئالدىنقى ئىككى قەاتالم ئەاڭ ھەممىەگە خەا  .كىاىنكەى ئەارىفلى ئېڭەى
ئىنسەەەەاننىڭ ھەممىسەەەەىدە پەقەت مۇمكىنلىەەەەك ھالىتىەەەەدە سەەەەاقالنغا بولەەەەۇ  ،پەقەت
گۇمەەەەانى ىمچى مۇتەپەككەەەەۇرالردىال اھىەەەەر ھەەەەالەتكە يەتەەەەكە  .دەۋرنىەەەەڭ ۋە بىلىەەەەش
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جۇغالنمىسىنىڭ ھەرخىە بولۇشەىغا ئەگىشەى  ،بەۇ خىە ئەاڭ مەانى م ،بەۇددى ى  ،سەوپى م،
گۇمەەانى م ۋە ھەەا ىرقى امەەا كىشەەىلىك پەلسەپىسەەى شەەەكلىدە ئىپادىلىنى ە  ،بىەەر -بىەەرىگە
ۋارىسلى قىلى كەلدى .ئىنسانىاەتنىڭ كېلەچىگى مايتىرى بۇرھا  ،ئىمەام مەھەدى ئەاخىر
اما ياكى ئېاسانىڭ ېمىنغا قايتى  1مىڭ يى پادىشا بولىشىغا ئەمە  ،بەلكى ئۇنىەڭ
ئومۇمىاز لز «ئز ىنى تۇتۇ » ئارى بولۇ  ،ئىجتىمائىي كامالەتكە يز لىنىشەىگە مۇختەاج،
ئۇنىڭسى «قىاامەت» توسقىلى بولمايدىغا ئاقىاەت ،خاال .
ياتالشەەقا ئىنسەەا ۋە ھەقىقەەى مەەاھىاەتكە قايتقەەا ئىنسەەا  ،ياتالشەەقا ئەقىەە -
پاراسەت ۋە ھەقىقىي ئويغانغا (ئارى ) ئەقى –پاراسەت ،مانا بۇ ،مۇشەۇ ئەسەىرنىڭ يېڭەى
ئەسىرگە ئېلى بارىدىغا بىرىنچى دەرىجىلىك مۇئەمماسى.
-3551يى -33ئاينىڭ -30كزنى
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روھىيەت ۋە مەدەنىيەت

سە ئز قەلبىڭنى يور تااليدىغا نۇرلۇ چىرا بول
ەەە ساكاامۇنى
.1سېھىرلىك روھىيەت دۇنياسى
«ئىنسا ەە كائىناتنىڭ مەرگى ى» دېگە قاراشقا ئەمدىلىكتە ئېتىەرا بىلەد رگزچىلەر
كز بولمىسەا كېەرە  .ئەممەا ،بەۇ قەاراش نوپۇ غەا ئېرىشەكەنچە ئىنسەانىاەت نەچەچە مىەڭ
يىللى سېھىرلىك قاراش ۋە ئەادەتلەرگە بەنەت بولۇشەۇ  ،قانەداقتۇر ئەز ىنى «روھىاەتەتى
خالىي»« ،ئز لز روھىاىتى بولمىغا » مەخلۇ سانا كېلىشتى .ئۇالر ئىنساندىكى روھىەي
ھادىسەەىلەرنى قانەەداقتۇر ياخشەەى يەەاكى يامەەا ئىالھالرنىەەڭ ،ئى گەەز يەەاكى قاباھەتلىەەك
ئەرۋاھالرنىەەڭ ئىنسەەاندىكى شولىسەەى ،سەەېھرىي تەسەەىرى ،بەەۇغى (ساۋاسەەى) دە قەەارا
كېلىشەەتى .ئىپتىەەدائىي ئىنسەەا تزركەەزملىرى قۇدرەتلىەەك تەبىەەئەت ھادىسەەلىرى ھەققىەەدە
دەھشەەەەتلىك تەسەەەەۋۋ رلىرىغا ئىتىقەەەاد بەەەاغال  ،ئەەەز لىرىنى ئەڭ قەدىمكەەەى تەبىەەەئەت
ئىالھچىلىقەەەى قاراشەەەلىرى بىەەەلە بە لە كېلىشەەەتى .ئانەەەا ئۇر قىغەەەا سەەەېغىنىش ئەجەەەداد
ئىتىقادچىلىقىنىڭ ئىشەىكىنى ئەاچتى .ئارقىەدىنال تەخمىەنە يېڭەى تەاش قەۇرال ەەە ئەپسەانە
دەۋرىدى باشال ئىنسانىاەت روھىاىتى ئادەم قىااپەتلىەك تەڭەرىلەر تەسەەۋۋ رىغا ئەزتتى.
ئىنسا روھىاىتىنىڭ بەۇ ئىككىنچەى چەوڭ تەارىخىي باسەقۇچى ،ئەپسەۇنكارلى مەزجى ىلىرى
بىلە بې ەندى« .بەدىاىلىك» نامى بىلە ئاتالغا مۇشۇ دەۋردە كېاىنكى «سىاىل اتسىاە»
دەۋرىنىڭ ماددىي مەدەنىاەت قېلىپلىرى بىلە مەنىاى مەدەنىەاەت تەزرەلمىلىرى تۇرمۇشەقا
كىرى كەلدى.
پرومىتىنىڭ ئاسىي سزپىتىدە سىكتايالر دىاارىدىكى قىااغا ەنجىرلىنىشى بىلە ئادەم
بىلە ھەۋۋاىڭ ئېرەم جەننىتىدى گۇناھكار سزپىتىدە ىمىنغا ھەيدىلىشى كەرچە ئىنسەا
تېمىسەەىنىڭ تەپەككەەۇر د نااسەەىغا كىرىەە كېلىااتقەەانلىقىنى ،بەەۇ تېمەەا يەنىەەال ئىپتىەەدائىي
ئىنسانغا خا «ئز لز روھىاىتى بولمىغەا » مەخلەۇ ەەە ئىنسەا ھەققىەدىكى ئەنئەنىەاى
قاراشقا نىسبەتە «ئىساانكار»« ،گۇناھكار» ئىنسا تېمىسى ساالھىاىتىدە يەز بېرىااتقەا
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بولسەەىمۇ ،بەەۇ ھەەال يەنىەەال «ئىنسەەا كائىناتنىەەڭ مەركىەە ى» دېەەگە قاراشەەنىڭ روياپقەەا
كېلىشىنىڭ تېخىي تولىمۇ يىرا تارىخىي مۇساپىدە تۇر ۋاتقانلىقىنى كزرسەتتى .سەوقرات ۋە
ئەپىالتۇ ئاجايى  -غارايىپلى بىلە گادىرچاچ بولۇ ئزتكە روھىەاەت ۋە مەدەنىاەتنەى
مەڭگزلز ئزلچەم بىلە ەە سوقرات ئەخال بىەلە  ،ئەپىالتەو ئىەدېئال چزشەەنچە بىەلە
تەرتىەەپكە سەەالما بولەەدى .ئارسەەتوتى بەەۇ ئىككەەى ئۇلەەۇ پىشەەىااغا قارىغانەەدا تەبىەەئەت
قانۇنلىرىغەەەا كەەەزپرە ئىتىبەەەار بېرىەەە  ،روھىاەتنەەەى «فى ىكەەەا» (تەبىەەەئەت ئىلىملىەەەرى)
سېستىمىسەەەىدى كېاىنكەەەى «مىتافى ىكەەەا» (تەبىەەەئەت ئالىملىرىەەەدى كېاىنكەەەى ئەەەالىمالر)
سېستىمىسىغا كىرگز دى.
گرېەەك ھەيكەلتاراشەەلىرى ئىشەەلىگە «دېسەەكا ئەەاتقۇچى» (مىلوننىەەڭ) «ئەەزچ تەقەەدىر
ئىالھەەەى» (فىدىئاسەەەنىڭ)« ،نەيەەە ە ئەەەاتقۇچى» (پىلۇكرىتنىەەەڭ) ،جزملىەەەدى نىد سەەەتىكى
ئافرودېتا»« ،مىلوستىكى ئافرودېتا»« ،رائوكۇ » قاتارلى ھەيكەللەر بىلە ختە دەنەدا
ئزيلەەەزكتى تېپىلغەەەا شەەەەر ۋىناسەەەى «الكشەەەىمى» (ئەەەز تەڭەەەرى) رەسەەەىمى قەدىمكەەەى
جۇڭگۇدىكى «ئىنسا ە ھەممە نەرسىنىڭ ئزلچىمىي» دېگە قاراش بىلە بىللە قەدىمكەى
د نااغا ئىنسا ۋە ئۇنىڭ ھاياتى توغرىسىدا چاقنىغا بىر چېقى بولۇ ئزتتى.
تەخمىنە ئېاسا سەل تاختىسىغا مىخلىنى  ،توققۇ ئو ئەسىردى كېاى  ،شەەرقتە
«مەەۇتە بىلى ە » بىەەلە «رىسەەالەت» نەەاملى قەەامۇ مەەۇئەللىپلىرى ،دەسەەلەپكى سەەوپى م
نامايەنەدىلىرى ،جزملىەدى فەەارابى ۋە ئۇنىەڭ ۋارىسەەلىرى ئىنسەاننى ئۇنىەەڭ ئەقلىەي بىلىەەش
ئىقتىدارى نوقتىسىدى كائىناتنىڭ ئەڭ ئەالى مزجى ىسەى ،ھەقىەقەت قۇلۇبىنىەڭ ئەاچقۇچى،
دە قاراشەتى .بەۇ خىە پىكىەر ئېقىمەەى غەربەى ياۋر پەا مەدەنىەاەت ئويغىنىشەىدى كېەەاى ،
پەلسەپە ۋە سەەنئەت ۋاسەتىلىرى بىەلە كەڭ راۋاجالند ر لەدى .ئۇنىڭەدى مىكەرا جىەر ،
لىئۇنارد داۋىنچى ،رافائىە  ،دىەدرو ،گولبەاخ ،مونتسەكى ،بېكونەدى تەاكى گېگېە  ،گاەوتى،
فاىربەەاخ ھەتتەەا نىت ە ى ،فرېئەەود ،ئەەر فەەر م  ،سەەارترىي ،ماسەەلوۋغىچە بولغ ەا سەەەنئەت ۋە
پەلسەپە مۇتۇپەككۇرلىرى بىلە روھىاەتشۇنا ئالىملىرى كز تەرەپلىمە ئىلھاملىنىشەتى.
شۇندا قىلى  ،ئېغى دا بولسىمۇ «ئىنسەا ەەە كائىناتنىەڭ مەركىە ى»« ،ئىنسەا ەەە ھەمەمە
نەرسەەىنىڭ ئەەزلچىمىي» دېەەگە قەەاراش يېقىنقەەى بىەەر -ئىككەەى ئەسەەىردى بېەەرى رەسەەمىي
نە ىريىەەاى پەنەەدە يەنە مۇنەەا ىرە تېمىسەەى بولەەۇ قالەەدى .بىەەر قەدەر نوپەەۇ تىكلىەەگە ۋە
مەدەنىاەت تارىخىدا راتسەېئونالى ىملى گۇمەانى م دە ئاتالغەا بەۇ پەلسەەپىاى ،ئەخالقەى
سىستېمىغا پىسخولوگالر ،ئەڭ ئالدى بىلە روھىي كېسەەللىكلەر تەتقىقاتچىسەى فرېئەود ۋە
ئۇنىڭدى ئىلھامالنغا ئىنسانشۇناسالر ھەم ئىتىرا قىلغۇچى ،ئەمما كونكىرتالشەتۇرغۇچى
كز قاراشلىرى بىلە يانداشتى .ئۇالر قويغا مەسەىلىنىڭ تزگەزنى :ئىنسەاننى ھەم ئەقىە ەە
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پاراسەەەەەتتە مۇئەياەنلەشەەەەتزر  ،ھەم ئەدە  -مەدەنىاەتەەەەتە كىشەەەەەنلە ئەەەەۇنى نوقەەەەۇل
ئىجتىمائىالىققا مەھبۇ قىلى قويماسەلى ئىنسەاننى يەنە ھەې  -كزڭزلەدىمۇ ئىېتىەرا
قىلى  ،شەخسنىڭ يەككە تۇرمۇشىنى چزشىنى  ،ئۇنىڭ بىئولوگىەك مەۋجۇتلىقىغەا چىقىەش
يولى بېرىشتى ئىبارەت.
ئىنسا ەە ئز ى توغرىسەىدا تولىمەۇ نەادا  .ئىنسەا توغرىسەىدىكى بىەر قاتەار ئىلىە ۋە
مەرىپەتلەرنىەەڭ ئىنسەەاننىڭ سەەېھىرلىك روھىەەي د نااسەەىغا يز لىنىشەەى يەەاكى يز لىنەلىشەەى
شەەزبھىلىك .ئۇالرنىەەڭ يەكەەزنلىرى ىاىسەەنىڭ پرومىتەەى ،يەھاانىەەڭ (يەھەەاا -خىرىسەەتىاا
دىنىەەدىكى ئالالنىەەڭ يەنە بىەەر خىەە ئاتىلىشەەى) ئەەادەم ەەە ھەۋۋا ئزسەەتىدىكى ئەپسەەانىاى
ھزكزملىرىدى پەرقسى  .پاجىئە مانا مۇشۇ يەردە!
قى ىقارلى  ،ئامما تراگېدىاىلىك ،شۇنىڭدە پزتەز سىاىلى اتسەىاىدى ئىلگىرىكەى ۋە
كېاىنكى ئىنسانىاەت تارىخىدا داۋاملى ۋى وۋى يانەار تېغىەدە پەات -پەات الۋا چاچرىتىە
تۇرىدىغا غايەت ور ەە ئەمەلىي تېما كز ئالدىمى دا تۇر پتۇ.
.2ئېتىكىچى بىلەن پىسخولوگنىڭ دېئالوگى
پىسخولوگىاە تەتقىقاتچىلىرى ھا ىر بىرقانچە تەزرگە بزلزنەز كەتەكە بولسەىمۇ ،ئەۇ
يەنىەەەال فى ىئولوگىاىلىەەەك ئىقتىەەەدارنى پىسەەەخىك پائالىاەتنىەەەڭ نېگىەەە ى دېگەەەزچى بىئەەەو-
پىسخىكالر بىەلە ئىجتىمەائىي ئەاڭنى پىسەخىك پائالىاەتنىەڭ ھەركەتلەنەد رگزچى كەزچى
دېگزچى سوتسىئولوگىاىلىك پىسخىكالردى يىراقالشەمايد  .ئەمەلىەي پىسەخولوگىاە روھىەي
كېسەللىكلەر تەتقىقاتى ئارقىلى ئىنساننىڭ ئاساسلى ھاياتى مەۋجۇتلەۇ قەاتلىمى يەنىەال
تۇغمەەا ئىقتىەەدارنى ئەەۇل قىلغەەا بىئەەو ە ە پىسەەخولوگىاىلىك جەريانغەەا تاينىەەدىغانلىقىنى ،بەەۇ
ھايەەاتىي مەۋجۇتلەەۇ قەەاتلىمىنى ئەەاتال ئزتەەز روھەەى پائالىاەتنىەەڭ ئىجتىمەەائىي شەەەكلى
بولغەەەا نۇتۇقلەەەۇ (مەنتىقىلىەەە ) ئەەەاڭ قەەەاتلىمى توغرىسەەەىدىكى سەەەز ئەەەېچىش مەەەۇمكى
ئەمەسلىكىنى كزرسەتتى .نەتىجىدە ،ئىنسا تۇرمۇشىنى بىلىش ئزچز ئىنسەا تەبىئىتىنەى
بىلىەەش ال ىملىقەەى ،باشەەقىچە ئېاتقانەەدا روھىەەي پائالىاەتنىەەڭ ئەقلىەەي گىنوسەەئولوگىاىلىك
(بىلىەەش نە ىريىسەەى) قەەاتلىمىنى كز تەەزش ئزچەەز  ،روھەەى پائالىاەتنىەەڭ بىئولوگىاىلىەەك-
ئونولوگىاىلىك (ئەسلى اتلى ) قاتلىمىنى ئزگىنىش ال ىملىقى گەۋدىلىنى چىقتى.بەۇ ھېلىمەۇ
جىددىي نوپۇ لۇ ئەنئەنىاى قاراشقا تاقىلىدىغا ئزتكزر مۇنا ىرە تېمىسى بولۇ تۇرماقتا.
ئېتىكىچەەەى (ئەخالقشەەەۇنا ) بىەەەلە پىسەەەخولوگنىڭ دىئەەەالوگىنى بىەەە «»»«B ،A
بەلگىسى بويىچە بىر قۇر كزر چىقايلى:
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 :Aئەخەەەەال ەەەەە مەدەنىاەتنىەەەەڭ يىلتىەەەە ى ۋە گەەەەزلى ،ئىنسەەەەانىاەتنى يەەەەاۋايىلى ۋە
بەدىاىلىكتى قۇتقۇ غا پىشاڭ .ئۇنىڭ نوپۇ ى مۇقەددە ۋە دەخلىسى .
 :Bئەخەەال ەەە ئىنسەەاننى پەقەت روھىاەتنىەەڭ ئەەاڭ شەەەكلى بولغەەا ئەقىلەەگە بەەو
سۇند ر  ،ئۇنى ئىتائەتمە قىلىدىغا شاما ۋە كاھى  .ئەنئەنىاى ئەخال قارىشەىنى ۋە
بىرقانچە مىڭ يىللى ئەجىرە ئەمگە بىەلە قەد كزتەزر تۇرغەا مەدەنىەاەت قارىشەىنى
قايتىدى تەنقىدىي ئوپراتسىاە قىلىش ال ى .
 :Aئىنسەەانىاەتنىڭ ئىجتىمەەائىي يزكسىلىشەەى مەدەنىاەتنەەى ،مەدەنىاەتنىەەڭ تەەارىخىي
ئۇتۇقى ئەقى تەرەققىااتىنى تەقە ا قىلىد .
 :Bھەەا ىرغىچە بولغەەا مەدەنىەەاەت ۋە ئەقىەە راۋاجەەى ئىنسەەاننىڭ پېرسەەوناللىقىنى
(خاراكتېر خاسلىقىنى) چەكلەشنى ،ئىنساننى ئەقلى تەپەككۇر بويىچە ،ھېسسەىي روھىەاەت
بويىچە ئز  -ئز ىگە قاتى قىلىشنى بەدەل قىلمىد مۇ؟
 :Aمەدەنىاەت ۋە ئەقى ئارقىلىقال بەختكە ئېرىشىش مۇمكىنچىلىكىنى ئىنكار قىلىە
بوالمد ؟
 :Bمەدەنىاەت ۋە ئەقى ئىنسانغا بەخەت ئاتەا قىلىەش بىەلە بىلەلە ،ئەاپەتمۇ ئېلىە
كېلىەەد  ،ئەەۇ مەدەنىاەتلىەەك د ناەەانى يەەاراتتى ۋە ئىنسەەاننى ئۇنىڭەەدىكى مەھبۇسەەقا ،قۇلغەەا
ئايالنەەەد ردى .ئەەەۇ ،ئىنسەەەاننى ياتالشتۇر شەەەتى ئىنسەەەاننىڭ ئاتەەەالمىش غەيرىەەەي يەەەاۋايى
كزنزكىشىنى شەكىللەند ردى.
 :Aئىنسەەا تەبىئىتەەى چەكەەلەش ۋە ئۇنىڭغەەا بېسەەى قىلىەەش ئىشەەقا ئاشەەۇر لمىغاندا،
ھېچقاندا ئىجتىمائىي ئىلگىرلەش بولمايد  .بېسى ئەقىلگە مۇۋاپى كەېلىش بىەلە بىلەلە
يەنە ئەقىلگە مۇۋاپى خى مەتتۇر.
 :Bمەدەنىاەت تارىخى مەۇھەببەت خاھىاىشەىنى مەرگە قىلغەا ئىنسەا روھىاىتىنەى
بېسىشاە ئۇنى ئىنساندى ياتالشتۇر ش تەارىخى بولەۇ كەلەدى ،ئەۇ خەۇددى بۇددى مەدە
مۇھەببەت خاھىاىشىنى مەدەنىاەتكە (جزملدى ئەدە ۋە ئەقىلگە) ىەت قويەۇ  ،خەۇددى
خرسەەتىااندە بەەۇ خاھىاشەەنى «تەەۇنجى گزنەەا » دە قەەارا كەلەەدى! نەتىجىەەدە ھەممىەەال
مەدەنىاەت فورماتسىاىلىرى ئىنسەا مەاھىاەتلىرى بىەلە كەز قىرلىە توقۇنەۇش ھاسەى
قىلدى.
دىئالوگ تېمىلىرى بۇنىڭ بىلەنال ئاياغالشمىسىمۇ ،مەسىلە ناھايىتى روشەە  ،ئزتكەزر،
ئى چى ۋە قەدىمىالىكلىكى بىلە خاراتتېرلىنىد .
بەەەۇ ىەەەددىاەت دىەەە ۋە ئەخەەەال  ،سەەەەنئەت ۋە ھوقۇقنىەەەڭ نۇرغەەەۇ چەكلەنەەەگە
راتونلىرىغىچە كېڭەيتىلگە .
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دىە  :ئىنسەەا ئەەز خايىشەەىلىرىگە يەەول قويەەۇ تەەۇنجى گۇنەەا سەەادىر قىلغەەا  ،دىنىەەي
ئەخال تەۇنجى گۇناھنىەڭ تەكرارالنماسەلىقىنى ،ئىسەتىغفار ۋە ئىتىقەاد ئەارقىلى ئۇنىڭەدى
پاكلىنىشەەەنى تەلە قىلىەەەد  - ،دېسەەەە بەەەۇ قاراشەەەنىڭ مۇخەەەالىپلىرى :ىەەەاى ۋە ئۇنىەەەڭ
مۇقەددە ئائىلىسى ئىپتىەدائىي جىەنى ئېتىقەادچىلىقى ،شەاما ۋە كاھىنالرنىەڭ تەۇنجى
كېچىلىك ھوقۇقى ،ئىپتىدائىي خىرستىاا چېركاۋلىرىدىكى يات جىنىسالر ئۇچرىشىشەلىرى،
بۇددى م رەسساملىقىدىكى يالىڭاچ ئادەم تەسەاىرى ،ئىسەالم ئىتىقادىەدىكى كەز خوتۇنلەۇ
قاتارلى دىنىي ئېتىقادتىكى جىنسىي خەايىش ھادىسەلىرىنى قانەدا ئىە اھالش مەۇمكى ؟ ەە
دەيد ؟
ئەخەەال  :ئىنسەەاننىڭ كامەەالىتى ئەەز ىنى تەبىئىەەي ۋە ھەەاياانىي ە ە بەدىەەاى خاھىشەەتى
پاكالشتۇر  ،ئىدېئال ە غايە – خۇدالى كامالىتىگە يېتىشتۇر - ،دېسە بۇ خىە قاراشەنىڭ
مۇخەەالىپلىرى :ئەخالقىەەي قەەۇر لمىالر ئىنسەەاننى مەقسەەەت قىلىشەەى ،جەمئىاەتنەەى ئىنسەەانغا
اليىقالشتۇرىشەەى ،ئەك ە ھالەەدا ئىنسەەاننى ئەخەەال قېلىپلىرىەەدا قۇيۇلغەەا قورچەەا بۇتقەەا
ئايالند ر قويماسلىقى ال ى  - ،دەيد .
سەەەنئەتتە ئەھەەاال مەەۇرەككە  .ئۇنىەەڭ بىەەر قىسەەمى :سەەەنئەت ئالەەدىنقى ئاڭنىەەڭ
قارشىلىقى ،چۇقا ۋە فونتا ئارقىلى ئىپادىلەنگە ئا ادلى ئىنتىلىشەى - ،دېسەە ئۇنىەڭ
يەنە بىەەر قىسەەمى :سەەەنئەت سىااسەەىي ،قەەانۇ  ،ئەخەەال ۋە دىنغەەا ماسلىشىشەەى ،كىشەەىلىك
تورىنى تەشكى قىلغا يىپالرنى تۇتاشتۇر تۇرىدىغا تزگز بولۇشى ال ى - ،دەيد .
ھوقەەۇ  -ئومەەۇمە ئىگەەدارچىلى تز لمىسەەى ۋە مۇناسەەىاەتلىرىگە اليى ە روھىەەاەت
تز لمىسى ۋە مۇناسىاەتلىرىنىڭ بىقارالىقىنى ياقىاليد .
مەەۇنبەردىكى تەپەككەەۇر ۋە نوتەەۇ بىەەلە سەەز لەنگە بەەۇ ئىبەەارىلەر بەرىبىەەر جەەانلى
ئىنسا ئاغ ىدى چىققا  .قى ىقارلىقى شۇكى ،كەاھى كېچىلىەك ھوقۇقىەدى وقلىنىشەتى
ئەەز ىنى چەكلىاەلمەيەەد  .ئەخالقشەەۇنا كەەزڭلى چزشەەز قالغەەا چۇۋاننىەەڭ قىاەەاپىتىنى،
ئاۋا ىنى سېغىنى بىئاراملىقتا ئا ا چېكىد  .ئۇالرنىڭ چزشلىرىگە ئاپالتۇننىەڭ ئېتىكىلىە
رېجىملىرى تولىمۇ قېلىپىدى چىققا روھىي دىكتەاتۇرا سىماسەىدا سەايە تاشەاليد  .ئەممەا،
ئۇالر ئز ىنىڭ كەسپىي فورمىلىرىنى كىاىشەى مەۇنبەرگە چىققانەدا يەنىەال قېلىپالشەقا ئەز
ئەھكاملىرى ئزستىدە مەر ە سز لىشىد .
.3ئىنسان روھىنىڭ ئىككىگە بۆلۈنۈش قانۇنى
ئىنسەەا ھاياانەەات د نااسەەىدى ئىجتىمەەائىي ئىنسەەانغا ئايالنغانەەدى كېەەاى  ،ئۇنىەەڭ
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روھىاىتەەەى ئاسەەەماندى چزشەەەكىنى يەەەو  ،بەلكەەەى ئىلگىرىكەەەى بىئولوگىاىلىەەەك روھىەەەي
ئېنىسەەتىنكىت (تۇغمەەا ئىقتىەەدار) ئاساسەەىدا ،ئەەۇنى ئەەۇل قىلغەەا يېڭەەى روھىەەي قاتالمغەەا
مۇيەسسەر بولدى .ئىنسا روھىاىتى ئىككى كېنە لىككە – ئېنىستىنكىت كېنە لىكى بىەلە
ئەقلىي بىلىش (پاراسەەت) كېەنە لىكىگە ئايرىلەدى .تەارى  ،بەۇ ئىككەى كېنە لىكنىەڭ بىەرى
جاھانكۇشەەا سەەزپىتىدە ،ئىككىنچىسەەىنى ئىسەەتىال قىلىەەش ،نەتىجىەەدە بىەەر پزتەەز روھىەەي
مەدەنىەەاەت ئىمپېرىاىسەەىنىڭ شەكىللىنىشەەى مەەۇمكى ئەمەسەەلىكىنى مىلاەەۇ ھېكەەايىلىرى،
مىلاارد پاجىئەلىرى بىلە داۋاملى ئۇچۇر قىلماقتا.
ئىنسەەەا روھىنىەەەڭ ئىككىەەەگە بزلزنەەەزش قەەەانۇنى بىرقەەەانچە قەەەاتالملى روھىەەەاەت
ھادىسلىرىدە ئىپادىلىنى  ،ئاجايىە  -غارايىە رەڭگارەڭلىەك ھاسەى قىلغەا  .مەسەىلە ،
ھايات خايىشى بىلە مامات خايىشى ئزمىەد تەلپزنىشەى بىەلە ئزمىدسەى لىك روھىاىتەى
ئەقىەە ئىقتىدارىەەدى ھەم بەخەەت ،ھەم ئەەا ا ھەەې قىلىەەش ئەەار بىەەلە مۇمكىنلىەەك
ئارىسەەىدا بىئەەارام بولەەۇش ئەەاڭ بىەەلە كزڭەەزل (پوتېنسەەىئال ئەەاڭ) ئارىسەەىدا تىڭىرقەەاش
جىنسەەىي ئېنىسەەتىنكىتلى ئەەارقىلى روھىەەي ئەەا ا ئى ە دەش ۋە ئەەز ىنى قايتىەەدى روھىەەي
مەھبۇسلىققا سېلىشقا ئالدىراش مۇھەببەت قويەۇ مەۇھەببەتكە ئېرىشەلمەسەلىك ۋاپەا ۋە
ئەقىدىلىرى ئزچەز ۋاپاسەى لى ۋە خىاانەتكارلىققەا ئەۇچراش ئەا ابىنى چەېكىش نىكەا ۋە
مۇھەببەتنىڭ بىر-بىرىەدى ياتلىشەى كېتىشەى ئېغىەر ئەخالقىەي بېسەى مەۇھىتى ئىچىەدە
تۇر ئىختىاارسەى ئىشە ئەسەەبىالىك كېسەىلىگە گىرىپتەار بولەۇش كزڭەزل ۋە جىنسەىي
خاھىشەەىنىڭ داۋاملىەەە قايتەەەا تەشەەەكىللىنى تزر شەەى ئەەەز ىنى ئالەەەداش ،غىەەەدىغالش ۋە
ەھەرلەش ئارقىلى سەاختا روھىەي شەادلى قوغلىشەىش ئېنىسەتىنكىتلى خەاھىش بىەلە
يەنە ئز ىنى ئەيىپدار بىلىشتە ىددىاەتچا روھىاىتىگە تەڭ گىرىپتار بولۇش مەۇھەببەت
ۋە ئۇنىڭدى تۇغۇلغا رەشىك ...بۇالر ئۇنىڭ بىر قىسى تىپىك مىسالى ،خاال .
ئىنسەەا روھىاىتىنىەەڭ ئىككىەەگە بزلزنەەزش قەەانۇنىنى ھەر خىەە روھىەەي قەەاتالمالر
ئارىسىدىكى مۇناسىاەتتىال ئەمە  ،يەنە بىرخى روھىەي قاتالمنىەڭ ،مەسەىلە  :ئەقىلنىەڭ
جىنسەەىي خاھىشەەنىڭ ،مەەۇھەببەت خايىشەەىنىڭ ئوباېكەەت ۋە سەەوباېكت ھەركەت كەەزچلىرى
ئارىسىدىكى مۇناسىاەتتىمۇ كزر شكە بولىد .
ئېاتىش كېرەككەى ،ئېنىسەتىنكىتنىڭ خۇشەاللىقنى ئەالىي ماقەام قىلغەا پائالىاەتچەا
ئىقتىەەەدارى بولغەەەا كزڭەەەزل (فرىئودنىەەەڭ ئەسەەەلى ئىبارىسەەەىدىكى «- »Unconscious
يوشۇر ئاڭ) بىلە ئەقىلنىڭ رېئاللىقنى ئالىي پىرىنسى قىلغا پائالىاەتچا ئىقتىەدارى
بولغا ئاڭ (فرىئودنىڭ ئەسەلى ئىبارىسەىدىكى « )»Consiusnessئارىسەىدىكى بزلزنەزش
ئىنسەەا روھىنىەەڭ ئىككىەەگە بزلزنەەزش قانۇنىاىتىنىەەڭ ئەەوقى ۋە تىپىەەك شەەەكلى بولەەۇ
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ھېساپلىنىد .
ئىنسانىاەتنىڭ بىلىش تارىخىدا بەدە بىلە روھنىڭ ئايرىلىشى بەدەنەدىكى تەۇپرا
ۋە سەەۇدى ئىبەەارەت ئېغىەەر ات (تەەاد )الر بىەەلە ھەەاۋا ۋە ئەەوتتى ئىبەەارەت يەڭگىەە ات
(تاد )الرنىەڭ ئايرىلىشەى ئىنسەاندىكى تۇغمەا ۋە ھەاياانىي ئىتىەدارالر بىەلە ئەخالقىەي ۋە
ئېرىشەەەكە ئىقتىەەەدارالرنىڭ ئايرىلىشەەەى ئىنسەەەاندىكى بەش «ئەەەوغرى قەەەاچتى» (بەەەۇددى م
ئىبارىسەەى) سەەە گزلەر بىەەلە قەلەە كەەز ى ۋە پە ىلەتلىەەك خاسەەىاەتلەرنىڭ ئايرىلىشەەى
ئىنساندىكى ئېنىستىنكىتلى بىلە مەدەنىاەتلىك ئاڭنىەڭ ئايرىلىشەى ھەققىەدىكى بايەانالر
مەەەارك  ،دارۋېەەە  ،فرېئەەەود قاتەەەارلى كىشەەەىلەر تىلغەەەا ئالغەەەا بىەەەر چەەەوڭ ھەقىقەتەەەكە
مەرگە لەشكە  .بۇ بولسىمۇ ،ئىنسەانىاەت مەۋجۇتلۇقىنىەڭ بىئولوگىاىلىەك قەاتلىمى بىەلە
ئىجتىمائىي قاتلىمىنىڭ نىسبى بىر پزتزنلىكى ۋە ىددىاىتىدى ئىبارەت.
ئىنسەەەا خەەەۇددى فەەەارابى ئېاتقانەەەدە ھاياانەەەدا بولىەەەدىغا ئەەەو قلىنىش ،نەسەەەى
قالد ر ش ،سې ىش ئىتىدارى ئزستىگە نۇتۇ  -تەپەككۇر ئىتىدارى قوشۇلغا مەۋجۇدات.
ئىنسا خۇددى ئىجتىمەائىي ھەاياا  .ئىنسەاننىڭ ئىجتىمەائىالىقى ئۇنىەڭ مىېراللىقەى،
ئزسەەەزملزكلىكى يەەەاكى پەەەا  -پەەەاكى ئىجتىمەەەائىالىقى ئزسەەەتىگە ئەمە  ،بەلكەەەى ئۇنىەەەڭ
ھەەەاياانلىقى ئزسەەەتىگە قوشەەەۇلغا  .ئىنسەەەاننىڭ ئىجتىمەەەائىالىقى ئۇنىەەەڭ بىئولوگىاىلىەەەك
ھەا ىرلىقالرنى ئىنكەار قىلىەەش ،ئۇنىەڭ ھەاياانلى تەەز لمە ۋە ئىقتىەدارىنى يوققەا چىقىەەرىش
بەدىلىگە ئەمە  ،ئەكسىچە ،ئۇنىڭ پزتزنلە بىئولوگىاىلىك جىسمانىي تز لمە ۋە ھاياتى
قۇۋۋەتلىرىگە يەنى ئېنىستىنكىتلى  -ئاڭەدى خاسەلى روھىەي ئىقتىەدار بىەلە نۇتۇقلەۇ -
ئەەاڭ تەپەككۇرلەەۇ روھىەەي ئىقتىدارىەەدى ئىبەەارەت ئىككەەى قەۋەتلىەەك بىنەەا شەەەكلىدىكى
پىسخىك خاسلىقنى بەرپا قىلىشنى بەدەل قىلغا .
«جەننەتەەەتى ئايرىلغەەەا ئىنسەەەا » ۋە «ئىنسەەەاندى ئايرىلغەەەا جەنەەەنەت»نىەەەڭ
ھەرئىككىسەەى ئىنسەەانغا نامۇناسەەى بولەەۇ قالەەدى! ئەەاڭ –ئىنسەەاننى نوقەەۇل ،يزگەنسەەى
پوتېنسىئال ئاڭدى  ،تۇغما ئىختىدارىدى ياتالشتۇردى .ئىنسا ئزچزنمۇ ،ئاڭ ۋە تەپەككۇر
تى گىنىەەدى ئايرىلغەەا ئېنىسەەتىنكىت ،بولۇپمەەۇ تۇغمەەا جىنسەەىي خەەاھىش چەكلىنىشەەى،
تى گىنلىنىشى ال ى بولدى.
ئىنسەەا روھىاىتەەى خەەۇددى ئوتتۇرىسەەى ئەەز لگە تاقەەا شەەەكىلدىكى مەەاگىنىتتە ،
كزڭزلگە اليى نەرسە بىلە ئەقىلگە مۇۋاپى نەرسە ،مۇھەببەت خاھىشەى بىەلە ئەخەال
نى امى ئارىسىدا توختىما پىرقىراشتى مەڭگز خاال بواللماسلى سېفىراسىغا جايالشەتى.
مانەەا بەەۇ ،تەقاىەەدار كەەاھىنالر ،سۇخەنسەەا ئەخالقشۇناسەەالر ،مەرىپەتەەپەرۋەر مۇتەپەككەەۇرالر
يوشۇر كەلگە چىنلى  -ئىنساننىڭ روھىاىتىنىڭ ئىككىگە بزلزنزش قانۇنى ،قى ىقەارلى
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تەققا  :كىشىلەر روجدېستوۋ بايرىمى ئزتكز ش ئاقىلى ئېاسەا پەيغەمبەرنىەڭ تۇغۇلغەا
كزنىنى تەبەرىكلە تەنەتەنە قىلىشەىد  ،ۋەھەالەنكى ،ئاشەۇ نەۇرانە پەر ەنتنىەڭ تەزت كوچەا
ئاغ ىدا كرېست ياغىچىغا مىخلىنى تۇرغا تەقدىرىنى ئېسىگە كەلتزر شمەيد ...
.4ئىنسان روھىنىڭ بىر پۈتۈنلىكى ۋە كۆپ قاتالملىقى
ئىنسەەا گەرچە جەەانلى تەبىئەتنىەەڭ يۇقەەۇرى دەرىجىلىەەك سەمەرىسەەى بولسەەىمۇ ،ئەەۇ
ئاڭسى تەبىئەت مزجىسى بولماسەتى  ،يەنىەال ئىجتىمەائىي ئاڭغەا ئىەگە بولغەا مەدەنىەاەت
مزجى ىسىدى ئىبەارەت .ئىنسەا ئزچەز خەا بولغەا بىەر قاتەار فى ىئولوگىاىلىەك تۇغمەا
ئىقتىەەەدار ھادىسەەەىلىرى يەنىەەەال ئىنسەەەا ئزچزنمەەەۇ خەەەا بولغەەەا پىسەەەخولوگىاىلىك
ئاالھىەەدىلىكلەر بىەەلە شەەەكىللىنىد  ،ھەركەتلىنىەەد ۋە ئىپادىلىنىەەد  .گەرچە ئىنسەەاندا
ئەقلىي بىلىش ئەقلى ئەاڭ ئەارقىلى مەيەدانغا كەلمەيەدىغا يەاكى بۇنەدا بىلىەش ۋە ئەاڭ
ئەەارقىلى بىەەردى تەر ئېتى ە بولمايەەدىغا بىەەر قاتەەار ئېنىسەەتىنكىتلى پوتېنسەەىئال ئەەاڭ
خاراكتىرلىەەك روھىەەي ھادىسەەىلەر ،ئەڭ ئالەەدى بىەەلە ھېسسەەىي ،كزڭەەزل تزسەەىنى ئالغەەا
ھادىسىلەر بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ يەنىال ئىنسانغا خا بولەۇ  ،پزتەزنلە ھەاياانى ئەمەسەتۇر.
ئەگەر بۇ نوقتا بولمىغا بولسا ،ئىككىگە بزلزنزش توغرىسىدا ئېغى ئاچقىلى بولمايتتى.
دەرھەقىەەەەقەت ،ئىنسەەەەا بىئولوگىاىلىەەەەك تەەەەز لمە ۋە ئىجتىمەەەەائىي (مەدەنىەەەەاەت)
تز لمىسەەىگە ئىەەگە مەەزجى ە .شەەۇنىڭدە ئىنسەەا بىئولوگىاىلىەەك ئىھتىاەەاج ۋە خەەايىش،
ئىجتىمەەائىي ئېھتىاەەاج خاھىشەەقا ئىەەگە مەۋجەەۇدات .ئىنسەەاندىكى تەبىئىەەي ۋە ئىجتىمەەائىي
خايىش ئىنساننىڭ تەبىئىي ۋە ئىجتىمائىي تز لمىسى ،ئىھتىااجى ئاساسىدا بىرخى لىبىد
( -Libiduجىنسىي ئىستە ) ،ئىنتىلىش ۋە بېغىشالش شەكلىدە تەجەللى بولىد  ،ئۇرغەۇ
چىقىەەد  .بەەۇ ،ئومەەۇمە سەەەۋەبىااتلى  ،قانۇنىاەتلىەەك بولەەۇش بىەەلە بىلەەلە يەنە ئىلمىەەي
تەپەككۇرغا – ئەقىلگە مۇۋاپىقتۇر.
ئىنساننىڭ بىئولوگىاىلىك تز لمىسى نوقۇل جىنسىي تز لمە بولماستى  ،ئەڭ ئالەدى
بىلە ئۇنىڭ ھاياتىي ئىقتىدارى ،ھاياتىي خاھىشى ،ھاياتلى كامالىتى بولغا سەاغالملىققا
بولغا ئىنتىلىشىنى تەمىلەيدىغا ھاياتلى تز لمىسىدى ئىبەارەت .پەنەدە «ئەائۇرا» دە
ئاتىلىدىغا  ،ئادەمنىڭ بەدە ھالىتى سىرتىنى قاپال تۇرىدىغا بىەر قەاتالم ھايەاتىي نەۇر
چەمبىرىكەەەى ۋە بەەەۇ ئەەەائۇرا قاتلىمىنىەەەڭ سەەەزپەت ھەەەالىتى دەل مۇشەەەۇ ھايەەەاتلى تەەەز لمە
ئىختىدارىنى كزرسىتىد  .بۇددا ،مانى م ۋە خرسەتىاا رىەاايەتلىرى ئاساسەىدا بەاش قىسەمىنى
قاپال تۇرغا نۇرچەمبىرى بىلە مۇقەددە ئوبرا الرنى سى ىش ئادىتى ،ھەا ىرقى كزنەدە
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پزتز بەدەننىڭ تاشقى نۇر چەمبىرى بولغا ئائۇرانىڭ ئىالھىالشتۇر لغا بىر قىسمى دە
قارالماقتا« .ئەائۇرا» -ھايەاتىي كەزچ بولەۇ  ،ئۇنىەڭ «لىبىەد » -ئېنىسەتىنكىتلى ئىقتىەدار
(قەەۇۋۋەت)دى ە كاتتىلىقىەەدا مەسەەىلە بولمىسەەا كېەەرە  .ماماتلىققەەا ىەەت بولغەەا بەەۇ تەەزپكى
ھايەەەاتىي تەەەز لمە ،ئىقتىەەەدار ،خەەەايىش ۋە ئىنتىلىشەەەنىڭ ئىككەەەى ئاالھىەەەدىلىكى بولەەەۇ ،
بىرىنچىەدى  ،ئەۇ ئىنسەەاندىكى باشەقا بەەارلى تەبىئىەي ۋە ئىجتىمەەائىي ئىقتىەدار ،خەەايىش ۋە
ئىنتىلىشلەرنىڭ ئۇلى ئىككىنچىەدى  ،ئەۇ باشەقا بەارلى تەبىئىەي ۋە ئىجتىمەائىي ئىقتىەدار،
خايىش ۋە ئىنتىلىشلەرنى ئز ئىچىەگە ئالغەا  .دىقەقەت قىلىەڭ :ئىنسەا ئزچەز ھايەاتلى
قىممىتەەى نوقەەۇل جەەانلى تەبىەەئەت قىممىتەەى -بىئولوگىاىلىەەك قىمەەمەت بولماسەەتى  ،يەنەەى
ئىجتىمائىي قىمەمەت ۋە مەدەنىەاەت قىممىتەى! ئىنسەاننىڭ بىئولوگىاىلىەك تز لمىسەىدىكى
تۇغمەەا ئىقتىەەدار ھەققىەەدە ئالەەدىمى دا ئىككەەى مەشەەھۇر مۇھەەاكىمە تۇر پتەەۇ .ئۇنىەەڭ بىەەرى،
فرېئودنىەەڭ «جىنسەەىي خەەاھىش ئېنىسەەتىنكىتنىڭ مەركى ە ى» دېەەگە قارىشەەى .بەەۇ قەەاراش
«ئىنساننىڭ ھاياانلىقى -ئەسلىدىكى مەنلىكتۇر» دېگە تې ىسقا ئاساسالنغا  .ئۇنىڭ يەنە
بىرى فرېئوددى ئەا كەم مىەڭ يىە ئىلگىەرى ياشەىغا ئەبەۇ ئەلەى ئىبىنسەىنانىڭ «رىسەالە
ئىش » ناملى ئەسىرىدە تىلغا ئالغا «كامالەتكە ئىنەتىلىش -مۇھەببەتتەۇر»« ،كامەالەتكە
ئىنەەتىلىش كائىناتنىەەڭ تەەز قەەانۇنىاىتى»« ،ئز ىەەدە بولمىغەەا قۇتۇپقەەا ئىنەەتىلىش ،تولەەۇ -
مەەۇكەممەللىككە ئىنەەتىلىش ،ئەۋ ەللىكەەكە ئىنەەتىلىش -كامەەالەتكە ئىنتىلىشەەتۇر»« ،ئىككەەى
جىەەن ئارىسەەىدىكى سەەزيگز -كائىنەەات ئىشەەقىنىڭ ئىنسەەاندىكى ئىپادىسەەىد ر» دېەەگە
قاراشالردى ئىبارەت .فاېئود بىلە ئىبى سىنا بىر نەرسەىنى -ئالەمنىەڭ مەنپەى -مۇسەبەت
قەەانۇنى ،ىەەددىاەت تەرەپلىرىنىەەڭ جە بىەەدارلىقىنى ،بەەۇ ئومەەۇم ھادىسەەنىڭ ئىنسەەاندىكى
ئپادىسىنى تىلغا ئالغا .
فرېئەەود روھىەەي كېسەەەللىكلەر ئزسەەتىدىكى ئەمەلىەەي تەجىەەربىلەردى خەەۇددى ئىسەەالم
سوپى مى تىلغا ئالغەا ئەقىلەدى ئەايرى  ،مەنتىقىەي تەپەككەۇردى خەالىي ،ئاڭەدى تىەرە
بولغەەا «كزڭەەزل» ئىبارىسەەىگە ئوخشەەايدىغا پوتېنسەەىئال ئەەاڭ ئاتالمىسەەىنى يەكزنلىەەدى.
ئىەەبى سەەىنا ئز ىنىەەڭ تەبىەەئەت پەلسەپىسەەى قاراشەەلىرى بىەەلە دىئالىېكتىەەك روھقەەا ئىەەگە
راتسەەېئونالى ملى سەەوپى ملى قاراشەەالر ئۇلىەەدا ئز ىنىەەڭ «رىسەەالە ئىشەە » (مەەۇھەببەت
رىسالىسى) ناملى ئەسىرىنى يا غا .
فرېئود گەرچە جىنسىي خاھىش بىلە مۇھەببەت خاھىشىنى بىەر-بىەرىگە تۇتاشەقا ،
ئەمما بىر-بىرى بىەلە پزتەزنلە بىەردە بولمىغەا خەاھىش دە ئى اھلىسەىمۇ ،جىسەنىي
خايىشەنىڭ تى گىنسەى يەەامرا كەتمەسەلىكىنى تىلغەەا ئالسەىمۇ ،ئەۇ ئاڭەەدى خەالىي بولغەەا
جىنسىي خاھىشنى تۇغما ئىقتىدارنىڭ يادروسى ،خۇشاللى ئىنتىلىشىنىڭ ھەممىنى بېسەى
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چزشىدىغا ھزكزمرا شەكلى ،دە قارايد .
ئامېرىكا پىسخولوگى ماسلوۋ ئىنساندىكى ئىھتىااجالر توغرىسەىدا توختالغانەدا ،تۇغمەا
ئىقتىدار (ئېنىستىنكىت) نەرى يىسىنى بىەر پزتەز ئىنسەاندىكى تەبىئەي (بىئولوگىاىلىەك) ۋە
ئىجتىمەەائىي (مەدەنىەەاەت) ئىھتىاەەاجى ئاساسەەىدا ،يۇقەەۇرى -تەەزۋە دەرىجىەەگە ئايرىەە
ئى اھالشەەەەنى ئوتتۇرغەەەەا قويەەەەەدى .ئەەەەۇ ئىنسەەەەاندىكى ئىھتىاەەەەەاجنى (تەقە ا) Needs ،
(بىئولوگىاىلىەەەەك ئىھتىاەەەەاج)« ،بىختەرلىەەەەك ئىھتىاەەەەاجى»« ،مەەەەۇھەببەت ئىھتىاەەەەاجى»،
«قەدىرلىنىش ئىھتىااجى»« ،ئز ئىختىدارىنى جارى قىلەد ر ش ئىھتىاەاجى»دىە ئىبەارەت
بەشەەكە ئەەاجراتتى .ئەەۇنىڭچە ،ئالەەدىنقى ئىھتىاەەاج ھەل قىلىنمىغىنىەەدا ،كېاىنكەەى ئىھتىاەەاج
شەەەكىللەنمەيد  .ماسەەلوۋمۇ تەبىئىەەي ئىھتىاەەاجنى يىەەمە  -ئىچەەمە  ،بىخەتەرلىەەك بىەەلە
باشال  ،ئىنساننىڭ ئەز ئىقتىەدارى بەويىچە تەارىخىي تەزھپە يارىتىشەتى ئىبەارەت يۇقەۇرى
دەرىجىدىكى ئىجتىمائىي ئىھتىااجى بىلە ئاخىرالشتۇرغا  .ماسلوۋ تىلغا ئالغەا ئېھتىاەاج
قەەەەاتالملىرى ،ئىنسەەەەاندىكى خەەەەاھىش ۋە پائالىاەتنىەەەەڭ ھەركەتلەنەەەەد رگزچ كەەەەزچلىرى
ھېساپالنغا  .مېنىڭچە ،ماسەلوۋ تىلغەا ئالغەا ئېھتىاەاجالرنى تېخىمەۇ ئىنچىكىلەشەتزر ش،
شەەۇنىڭدە ئەەزچ قەەاتالملى ئىھتىااجغەەا ئومۇمالشەەتۇر ش مەەۇمكى  .بەەۇ فى ىئولوگىاىلىەەك
ئىھتىاەەاج ۋە خەەاھىش ،مەەۇھەببەت ئىھتىاەەاجى ۋە خاھىشەەى ،مەنىەەاى مەدەنىەەاەت (بولۇپمەەۇ
مەنىاى مەدەنىاەت يارىتىش) ئىھتىااجى ۋە خاھىشىدى ئىبارەت .مەلۇم مەنىدە ئز ى ئاچ-
يالىڭاچ ھالەتتە ئزتكەزر گەۋدىلىنىەدىغا فى ىئولوگىاىلىەك ئېھتىااجەدى خەالىي بولسەىمۇ،
كز ى ئاچلى تزپەيلى مال –د ناەا ھېرىسەلىقى بىەلە ئېلىە بېرىلىەدىغا پائەالىاەتلەرنى
تەەزۋە قاتالمەەدىكى ئىھتىاەەاج ،خاھىشەەىغا يانداشەەتۇر ش مەەۇمكى  .ئىنسەەاندىكى يۇشەەۇر
ئىقتىدارنى جارى قىلى  ،كىشىلىك مەدەنىەاەت تارىخىغەا تەزھپە قوشەۇ  ،ھەې بولمىغانەدا
ئز ىنىەەڭ نوقەەۇل فى ىئولوگىاىلىەەك ئوباېكەەت ۋە ئەەائىلىاى سەەوباېكتلى سەەاالھىاەت بىەەلە
چەكلەنمەيدىغا ئىجتىمائىي قىممىتىنى گەۋدىلەند ر شتى ئىبەارەت يۇقەۇرى دەرىجىلىەك
ئېھتىااج ۋە خاھىشى بىلە فى ىئولوگىاىلىك ۋە تەزۋە دەرىجىەدىكى ئەقەللەى ئىجتىمەائىي
خاھىش ئارىسىدا مۇھەببەت ئېھتىااجى ۋە خايىشى جايالشقا .
ئىنسا روھىنىەڭ ئىككىەگە بزلزنزشەى بىەلە ئۇنىەڭ بىرپزتزنلىكىەدە گەۋدىلىەك رول
ئوينايدىغا مۇھەببەت ئېھتىااجى ۋە خاھىشى ھەققىدە ئايرى توختۇلۇش جائى .
.5مۇھەببەت خاھىشىنىڭ ئىنسان روھىيىتىدىكى ئورنى
مەەۇھەببەت ەەەە نوقەەۇل جىنسەەىي خەەاھىش بولماسەەتى « ،ئالەمنىەەڭ تەەز قەەانۇنى ەەەە
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كامالەتكە ئىنتىلىش» ۋە ئۇنىەڭ «ئىككەى جىەن ئارىسەىدىكى ئىپادىسەى» (ئىەبى سەىنا)،
«ھايەەاتلى ئىسەەتىگى» (گەەوركىي)« ،ب ەارچە ھىسەەىااتالرنىڭ ئەۋجەەى ۋە غەەالىپى» (ھېنەەرى
ھېانى)« ،بى نى قايتا ياراتقۇچى قۇدرەت» (دوستويىاىسكى)« ،مەھبۇب ھاياتىغەا قوشەۇلۇ
ياشەەاش» (تولۇسەەتو )« ،بەخەەت خە ىنىسەەى» (مەەوللېر) ...مەەۇھەببەت ەەەە ئىنسەەاننىڭ تۇغمەەا
ئىقتىدارىەەەدىكى جىنسەەەىي خاھىشەەەىدا ،ئىنسەەەاننىڭ ئەەەاڭ ۋە ئىختىاارىەەەدىكى ئىجتىمەەەائىي
تەلپزنزشەەىدە ،قىسقىسەەى ئىنسەەاننىڭ تەبىئىەەي ۋە ئىجتىمەەائىي تز لمىسەەى ،تەقە اسەەى ۋە
خاھىشىدا ئىپادىلەنگە ماددى ۋە مەنىاى پائالىاەتچانلىقىنى قارما تۇرغەا ئۇلەۇ ئەالەم
قانۇنىاىتىەەدى تاشەەقىرى نەرسەەە ئەمە  .ئەەۇ ئىنسەەاندىكى ئىككەەى كېنە لىەەك قاتلىمىنىەەڭ
بىرلىەەەك ھالقىسەەەى ،ئىنسەەەا ھاياتىغەەەا مەەەاھىاەت ،ئىقتىەەەدار ۋە قىمەەەمەت بېغىشەەەلىغۇچى
ھەركەتلەند رگزچ كەزچ .مامەاتلى خاھىشەىغا ىەت ھايەاتلى خاھىشەى مەاھىاەتتە يەنىەال
مۇھەببەت ە كامالەتكە ئىنتىلىش خاھىشىد ر.
شۇنى تىلغا ئېلىش ھاجەتكى ،مەۇھەببەت ئىھتىاەاجى ۋە خاھىشەى قارىماققەا خەۇددى
ماسەەەلوۋ كزرسەەەەتكەندە تەبىئىەەەي ئېھتىاەەەاج بىەەەلە ئىجتىمەەەائىي ئېھتىاەەەاج ئارىسەەەىغا
جايالشقاندە قىلسىمۇ ،ماھىاەتتە بۇ ئىھتىااج ۋە خاھىش ئەاجى يەاكى كزچلەز ھەالەتتە
ئىنسا تەقە اسى ۋە خاھىشلىرىنىڭ ھەممە قاتالملىرىدى تېپىلىەد  .ئەۇ ئەاڭ ،تەپەككەۇر،
ئەخەەال ۋە مەجبەەۇرىاەت بىەەلە يېڭەەى ھايەەاتى كەەزچ ،مەدەنىەەاەت خەەاراكتېرى ئالغەەا ئەڭ
تەەزپكى ۋە ئەڭ دائىمىەەي ھايەەاتىي تەقە ا ،پائالىاەتچەەا خەەاھىش .ئەەۇ ئىنسەەا ئزچەەز
«كزڭەەەزلگە ياقىەەەدىغا نەرسەەەە» بىەەەلە ئەقىلەەەگە مۇۋاپىەەە نەرسەەەە»نىەەەڭ مۇجەسسەەەەم
گەۋدىلىنىشى .مۇھەببەت نوقۇل ئاڭەدى خەالىي تەز لمىنى غىەدىغالش ۋە روھالند ر شەنى
ئەمە  ،يەنە ئەەەاڭ ۋە ئەەەاڭلى پائەەەالىاەتنى يېتىلەەەد ر ش ۋە ئىلھامالند ر شەەەنى ئەەەز ىگە
قانەەائەت ۋە ئىپتىخەەار نۇقتىسەەى قىلغەەا  .ھەقىقىەەي مۇھەببەتنىەەڭ كەەزچى يەەالغۇ جىنسەەىي
خاھىشنى قو غاشاە تى گىنلەشتىال ئەمە  ،يەنە ئزمىدسى لىكنى يېڭىشتە ،ئز ى ئزستىدى
غەلىبە قا ىنىشتا ،قېرىش ۋە ئزلزمنىەڭ ئالەدىنى ئېلىشەتا ،مەزجى ىلەر يارىتىەدىغا مەنىەاى
قى غىنلى ۋە جاسارەتتە جىلاىلىنىد  .روشەنكى مەۋجۇتلۇ قىممىتى بىلە ئىنساننىڭ ئەز
مەۋجۇتلۇ قىممىتىگە بولغا ئاڭلى بىلىشەى ەەە مەۇھەببەت ۋە ئۇنىەڭ كەزچ -قۇدرىتىنىەڭ
ھەقىقىي بۇلىقىد ر.
بۇ يەردە تەكىتلەشكە تېگىشلىك ئىككى مەسىلە بولۇ  ،ئۇنىڭ بىرى ئىەبى سەىنانىڭ
«رىسالە ئىش » ناملى ئەسەىرىدە تىلغەا ئېلىنغەا  .ئىەبى سەىنا نوقەۇل جىنسەىي خاھىشەقا
بېرىلىشەەنى مۇھەببەتنىەەڭ مەەاھىاىتىنى كزرمەسەەتى  ،پەقەت ئۇنىەەڭ سەەىرتىنى كزرگەنلىەەك،
دەيد  .ئۇ پەقەت ئزچ نەرسىگە ئېرىشىش ەە سزيزشمە  ،قۇچاقالشما ۋە جىنسىي ئاالقىگە
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ئېرىشەەىش ،پەقەت مۇھەببەتنىەەڭ سەەزرىتىگە ئېرىشەەىش بولەەۇ  ،ئەەۇالر خەەۇددى «ئايەەدىڭنى
قېتى دە بىلگەندە » ،مۇھەببەت ئارقىلى ئېرىشەىش ال ىە بولغەا مەاھىاەتتى قەۇر
قالغا بولىەد  ،دە كزرسەىتىد  .بەۇ مەاھىاەت ەەە ئەۋ ەللىەك ،مۇكەممەللىەك ،كامەالەتتى
ئىبارەت .ھەقىقىەي جىنسەىي تۇرمەۇش ئەز مەھبۇبىەدى ئىنسەانىاەت ئارىسەىدىكى مەنىەاى
يېتىلىش ۋە مەنىاى ئەۋ ەللىك ئاالمەتلىرىنى تېپىش ،ئۇنىڭەدى بەھەرىمە بولەۇش بىەلە
قوشەەۇلغا ئىپتىخەەار تۇغد رىەەد  .دېەەمە  ،مەەۇھەببەت خاھىشەەى ەەەە مەنىەەاى ئەۋ ەللىكەەكە
ئىنتىلىش خاھىشى بولۇشى ال ى .
ئۇنىەەڭ ئىككىنچىسەەى ،ماسەەلوۋنىڭ «ئىنسەەا نىاىتەەى ھەققىەەدىكى نە ەرىەەاە» نەەاملى
ماقالىسىدە تىلغەا ئېلىنغەا  .ئەۇ فى ىئولوگىاىلىەك ئېھتىاەاج بىەلە بىخەتەرلىەك ئېھتىاەاج
قانائەتلەند ر لگەنەەدى كېەەاى  ،مەەۇھەببەت ۋە تەۋەلىەەك ئېھتىاەەاجى يېڭەەى مەرگە بولەەۇ
قالىد  .كىشى دوست ،مەھبۇب ،خوتۇ  ،ئەر ،پەر ەنت خاھىشىنىڭ كزچلەز تزر تكىسەىدە
بىەەر قاتەەار روھىەەي ىەەددىاەتلەرگە گىرىپتەەار بولىەەد  ،دەيەەد  .مەەۇھەببەت خاھىشەەى ئۇچىغەەا
چىققاندا ،ئىنسا ئز روھىاىتىەدىكى خەاھىش چەكەلەش تۇيغۇسەىنىڭ تورمەۇ ىنى بەۇ ،
خەتەرگە قارىمەەا  ،ئىلگىرىكەەى تۇغمەەا ئىقتىەەدار خاھىشەەىنىڭ قانەەائەتلىنىش ئەسلىمىسەەىنى
قايتىەەدى رېئالالشتۇر شەەقا يەەاكى يېڭىەەدى مۇنەەدا قانائەتلىنىشەەنى قولغەەا كەلتزر شەەكە
ئۇر نۇشەەى مەەۇمكى  .ھەتتەەا قانائەتلىنىشەەتى قانائەتلەنمەسەەلىككە ئزتەەز  ،يېڭەەى قانەەائەت
ئزچەەز داۋاملى ە ئى دىنىشەەى مەەۇمكى  .مەجنۇنلەەۇ ئەنە شەەۇندا تەلاىلىكنىەەڭ ئەسەەەبىي
شەكلى ،خاال .
ماسلوۋ ھەرقايسى خاھىشنىڭ ئور ندىلىشىنى شۇ خاھىشنى تۇغد رغا ئېھتىااجەدى
باشەەقا ،تاشەەقى رىغبەتلەنەەد رگزچى ئوباېكەەت بىەەلە ئىچكەەى مەدەنىەەاەت تز لمىسەەىنىڭ
تەسەەىرىدى ئاجرىتى ە قەەارىغىلى بولمايەەدىغانلىقىنى ئى اھاليەەد  .مەەۇھەببەت خاھىشەەىنىڭ
سەرگز ەشەەەەتىلىرىمۇ خەەەەۇددى شەەەەۇندا  .مەسەەەەىلە شەەەەۇ يەردىكەەەەى ،نۇرغەەەەۇ كىشەەەەىلەر
فى ىئولوگىاىلىك ۋە ئەقەللىي ئىجتىمائىي خاھىشنى ھەل قىلغاندى كېاى كېاى  ،مەنىەاى
مەدەنىەەەاەت يەەەارتىش ،ئز ىەەەدىكى يوشەەەۇر ئەقىەەە ۋە ئىقتىەەەدارنى جەەەارى قىلەەەد ر
ئىنسانىاەتكە تزھپە قالد ر ش ئېھتىااجىغەا ئەزتمە مەۇھەببەت خاھىشەىدا لەيەلە يەاكى
چزگز قالىەد  .بەۇ ئەۇالر ئزچەز خەۇددى ئىەبى سەىنا ئېاتقانەدە مەۇھەببەت سەزرىتىگە
ئېرىشەەەەى  ،مەەەەۇھەببەت ماھىاىتىەەەەدى مەھەەەەر م قىلىشەەەەتۇر .روھىەەەەاەت ۋە مەدەنىەەەەاەت
تەتقىقاتچىلىرىنىڭ مەسئۇلىاىتى ،ئۇالرنى ئز ىنى ،ئز موھىتىنى بىلىش ئارقىلى كامەالەتكە
رىغبەتلەند ر ش ۋە يېتەكلەشتى ئىبارەت.
مۇھەببەت ئزچز «لىبىەد » (جىنسەى ئەاڭ) ئەاددىاال جىنسەىي ئىقتىەدار ئەمە  ،ئەۇ
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ئەۋ ەللىكىنى قوبۇل قىلىش بىلە كامالەت (تزھپە ،قىممەت) بېغىشالشتى ئىبارەت .مۇشۇ
مەنىدە ،ئادەم ئزلز  ،ئۇنى ئورا تۇرغەا مۇجەسسەەم بىئوفى ىەك نەۇر چەمبىەرى «ئەائۇرا»
ئزچكەندى كېاىنمۇ بۇ كامى مەنىدىكى «لىبىد » ئۇ ا ساقلىنىشى مۇمكى .
.6يېڭىچە روھىي مەدەنىيەت :كۆڭۈل بىلەن ئاڭنىڭ ھەمجەھەتلىكى
ماقالىمى نى «ئىنسا ەە كائىناتنىڭ مەركىە ى» دېەگە ھزكەزم بىەلە باشەلىغاند .
پزتكزل ماددىي ۋە مەنىاى مەدەنىاەت تەارىخى بىەلە جىمىكەى «فى ىكەا» ۋە «مېتافى ىكەا»
پەنلىەەرى ئېرىشەەكە مەەۇۋەپپەقاەتلەر ئىنسەەاندى ئىبەەارەت ئۇلەەۇ مزجى ىنىەەڭ ئەەز  -ئەەز ى
ھەققىەەەدە تېخەەەى ئىپتىەەەدائىي ئىەەە دىنىش بوسۇغىسەەەىدا تۇرىااتقەەەانلىقىنى كزرسەەەەتتى .بەەەۇ
ئىنسانىاەتنىڭ تەبىەئەت ،جەمئىەاەت ،ئىالھىەاەت ھەققىەدە ياراتقەا «نە ەريىەاى د ناەا»،
«لەقىدىلەر د نااسى»« ،تەسەۋۋ ر د نااسەى»« ،بەاقىي ئەالەم» قاراشەلىرى ھەمەدە بولەۇ
ئەەزتكە ۋە كەەز ئالەەدىمى دا اھىەەر بولۇۋاتقەەا رېئەەال د ناەەا ھادىسەەلىرى بىەەلە نەقەدەر
كەسكى سېلىشتۇرما -ھە؟!
ئىنسا ئز ى ھەققىدە ئى دەنگىنىگە بىرقەانچە مىەڭ يىە بولەدى .بۇنەدا ئىە دىنىش
ئىنساننىڭ بىرقانچە مىڭ يىللى ياتلىشىش تارىخى بىلە بىللە ياتلىشى تەۇردى .مورگەا
تەرىپىدى شەەرتلىك مەنىەدە ئىشەلىتىلگە ئاتەالمىش «سىاىل اتسەىاە دەۋرى» ئىنسەاننىڭ
ياتلىشەەىش تەەارىخى بىەەلە قوشەەگې ە بولەەۇ تزرەلەەدى ،ئىنسەەا ئەەز ى ياراتقەەا مەەاددىي
مەدەنىاەت مېاىلىرى ئۇنىڭ تەياارتا ھاكىملىرى ئزچەز  ،قىرغەۇچى ئۇر شەلىرى ئزچەز ،
ئا بىر قىسمى كزندىلىك تىرىكچىلىك ۆر رىاەتلىرى ئزچز سەر قىلىنەدى .ئىنسەانىاەت
ياراتقەەا مەنىەەاى مەدەنىەەاەت نەتىجىلىرىنىەەڭ ھەقىقىەەي ئىلى ە ۋە سەەەنئەتتى باشەەقىلىرى
ئىنساننى داۋاملى ياتالشتۇر ش ۋە ئاجايى –غارايى ئەقىەدە – نىە امالر بىەلە چزشەە
قويۇش ۋاستىلىرى بولۇ قالدى .تارىخى دەسەتۇرالر سەارا ھادىسەلىرى ۋە جەڭنەامىلەرنى
مەرگە قىلغەەا سەەەھىپىلەر دۆۋىسەەىگە ئايلىنى ە قالەەدى .ئەنقەەا قۇشەەى جەنەەنەتكە كىرى ە
كەتكەندە  ،بەخت -سائادەت ئار لىرى باقى ئالەمگە قالد ر لەدى .ئىنسەا ھەققىەدىكى،
بولۇپمەەۇ ئىنسەەا روھىاىتەەى توغرىسەەىدىكى ئى ە دىنىش تىراگېەەدىك سەەەنئەت بىەەلە روھىەەي
كېسەەەللەر تەقىقاتىنىەەڭ ئارقەەا ھويلىسەەىغا ھەيدەلەەدى .ئەەانچە -مەەۇنچە بەەاش كزتەەزرگە
ئىنسانشۇناسلى ئاب -ھاۋاسى بە ىدە سوپى م ،بە ىدە بىدئەتلىك ،بە ىدە بۇرجۇئا ئىنسا
تەبىئىتى نە ىريىسى نامىدا ھاقارەتلەندى« .ھەممە نەرسىنىڭ ئەزلچىمىي بولغەا ئىنسەا »
ئز  -ئز ىگە ئزلچەم بواللمىدى .ئۇ خۇددى تۇغما ئەمادە تېخەى ئەز سەىااقىدى بىەخەۋەر
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پېتى قېلىاەردى .ئىنسا ئز مۇھىتىنى سۇنئىي ۋە تەبىئىي بەايلىقالر بىەلە بېە ەش بىەلە
بىللە ،ئز روھىاىتىنى يېتەرلىەك بۇلغىاالەدى .ئەۇالر جىنەايى مەيەدانالردا بەۇلغىنىش بىەلە
دىنىەەي ئىھەەرامالردا ئىسەەتىغفار ئوقۇشەەنى ئارقەەا  -ئەەزر ش قىلغەەا ئزمەەزر پەلسەپىسەەىنى
يېپىنىاېلىپمەەۇ روھىەەي ئا اتلىققەەا ،كزڭەەزل خەەاتىرجەملىكىگە ئېرىشەەەلمىدى .بىر امەەانالردا
ئىنسەەا تۇرمۇشەەىغا كىرى ە كەلەەگە ئاقچەەا بارغانسەەېرى ئىنسەەاننىڭ ھەمەەمە ئىھتىاەەاج ۋە
خاھىشەەەلىرىنى ئىگىەەەلە  ،ئىپتىەەەدائىي ئىنسەەەا تەسەەەەۋۋ رىدىكى تەڭرىنىەەەڭ ئورنىەەەدى
ھەسسىلە ئارتۇ بولغا يېگانە روھىاەت ئىالھىغەا ئايلىنىە قالەدى .ئىنسەا روھىاىتەى
ئز  -ئز ى ئزستىدە تېخى ھېچنىمىگە ئېرىشمە تەۇر  ،ئاقچەا توغرىسەىدىكى تەخىرسەى ،
پەەزتمە  -تەەزگىمە روھىەەاەت ئەسەەەبىالىكىگە غەر بولەەدى .بى ە دەل مانەەا مۇشەەۇندا
رېئەەاللى ئاسەەتىدا ،دەل مانەەا مۇشەەۇندا ئېتىبارسەەى تاشەەالنغا تېمەەا ەە ئىنسەەاننىڭ روھىەەي
ماھىاىتى توغرىسىدا نېمە دىاىشىمى مۇمكى ؟
ئىنسەەا قايتىەەدى ھەقىقىەەي ئىلمىەەي ئاساسەەتا ،بەەارلى دىنەەى ۋە بىرتەرەپلىمىلىەەك
ئىدىاىاى قاراشالر بېسىمى ھەم چەمبەرلەردى خالىي ھالدا تەتقى قىلىنىشى ال ى
سىاىل اتسىاە تارىخى ئىنساننى مەرگە ۋە مى ا قىلغا ھالدا قايتىەدى ئاپېراتسەىاە
قىلىنىشى ،بىرقانچە مىڭ يىللى مەدەنىاەت ھادىسلىرى ئىنساننى ياتالشتۇر ش ۋە ئىنسا
ماھىاەتلىرىنى ئېچىش ،ئىنساننى تەرەققىااتنىڭ ۋاستىسى ياكى مەقسەىدى قىلىەش بەويىچە
تەلقى قىلىنىشى ال ى ؟
ئىنسەەەاننىڭ مەەەاددىي تز لمىسەەەى ئز ىنىەەەڭ ئېلېمېنتەەەار ئاساسەەەلىرى بەەەويىچە ئەەەالەم
تز لمىسەەىگە ئوخشەەاش فى ىكىلىەە ەەە خېمىاىلىەەك تەبىئەتەەتى تەەز لگەنلىكى ،ئۇنىڭەەدا
تەبىئەت ئېلېمېنتلىرى ۋە ئېنېرگىاىلىرىنىڭ مۇجەسسەم ھەركەتەتە تۇرغەانلىقى ،ئىنسەاننىڭ
بىئولوگىاىلىەەەەك ،فى ىئولوگىاىلىەەەەك ،پىسەەەەخولوگىاىلىك تەەەەز لمە ۋە پائەەەەالىاەتكە ئىەەەەگە
ئىكەنلىكەەى ،ئىنسەەاننىڭ تەبىئىەەي ئەەاالمەتلىرى بىەەلە ئىجتىمەەائىي ئاالمەتلىرىنىەەڭ كەەز
قەەاتالملى بىرگەۋدىلىكەەى ۋە ئز ئەەارا ئزتزشەەچانلىقى ،ئىنسەەا پزتەەز كائىنەەاتتىكى ھەمەەمە
ئاساسەەەىي قەەەاتالم ۋە جەريەەەانالردى تەەەز لگە ئەڭ مەەەۇرەككە ۋە ئەڭ ئەەەالىي مەەەزجى ە
ئىكەنلىكى تەتقى قىلىنىشى ال ى
ئىنسەەەاننىڭ تەبىئىەەەي ،فى ىئولوگىاىلىەەەك ۋە ئخقتىمەەەائىي كەەەومپلېك (مۇجەسسەەەەم)
شەەەەيئىلىكىگە مۇناسەەەى  ،ئۇنىەەەڭ بەەەۇ جەھەتتىكەەەى ئىېتىاەەەاج ،ئىتىەەەدار ۋە خاھىشەەەلىرى
مەۋجۇتلەەەۇ نۇقتىسەەەىدى پزتەەەزنلە ئېتىەەەرا قىلىنىشەەەى ،ياخشەەەىلى يەەەاكى يامەەەانلى
كاتېگورىاىلىرىنىەەەڭ قەەەاراتمىلىقى ۋە تىەەە گىنلەش (تەدبىەەە قىلىەەەنىش) دائىرىسەەەى تولىمەەەۇ
چەكسى لىنى  ،ئىنساننى ياتالشتۇر ش ۋاستىلىرىنىڭ بىرىگە ئايلىنى قالماسلىقى ال ى
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ئىنسا روھىاىتىەدە گەۋدىلەنەگە ئىقتىەدار ،تەقە ا ۋە خاھىشەالرنىڭ ىەددىاەت ۋە
بەەەزھرانلىرى ئىنسەەەاننىڭ كامەەەالىتى ،مەدەنىاتەەەى ،ئەقىەەە  -تەپەككەەەۇرىنى يېتەكچەەەى ۋە
تى گىنلىگزچى كزچ قىلغەا ھالەدا ،ئەڭ جىەددىي تەزۋە دەرىجىلىەك ئىقتىەدار ،تەقە ا ۋە
خاھىشنى بەھرىمە قىلىشنىڭ پا ى ۋە ئەۋ ەل ئۇسۇللىرى بىەلە ھەل قىلىنىشەى ،نوقەۇل
ئىدېئولوگىاە ئارقىلى باستۇر ۋېتىشتى ساقلىنىشى ال ى
ئىنساننىڭ يېمە  -ئىچمە  ،كىاى –كېچەك ئىجتىمەائىي خاتىرجەملىەك ۋە جىنسەى
تۇرمۇشتى ئىبەارەت تەار دائىرىەدىكى خەاھىش ۋە بەھرىمەنلىەك ئىچىەگە چزكەز قېلىشەى
ئۇنىەەەڭ ئەڭ ور ئىسەەەراپچىلىقى ئىكەنلىكىەەەدى ئەەەۇنى خەۋەردار قىلىەەەش ئەەەارقىلى ئەەەۇنى
ئېلېمېنتار تۇرمۇشتى ھالقىغەا ئۇلەۇ تزھپىكەار (ھىممەتكەار)لىققەا دەۋەت قىلىەش ال ىە .
ھىممەت -ئىنسا روھىاىتىنىڭ كامى مۇقامىدى ئىبارەت.
ئەخەەەال ەەەەە ئىنسەەەاننى ئز ىنىەەەڭ ئىنسەەەانىي مەەەاھىاەتلىرىنى ئەمەلەەەگە ئاشۇر شەەەقا
رىغبەتلەند رىەەەدىغا  ،ئىنسەەەاننى تزرلەەەەز بېسەەەىمالر ئەەەەارقىلى ئەەەز ماھىاەتلىرىەەەەدى
ياتالشتۇرىدىغا ئاتالمى «سىاىلى اتسىاە»دى پەرقلى يېڭىچە ھەقىقىەي سىاىلى اتسەىاە
ۋاسەەتىلىرىدى بىەەرىگە ئايلىنىشەەى ئەەۇ ،ئەەز پائەەالىاىتىنى ئىنسەەاننىڭ خۇسۇسەەىي تۇرمەەۇش
قاتالملىرىغا ئەمە  ،بەلكى ئۇنىڭ ئىنسەانىاەت ،جەمئىەاەت ۋە تەرەققىاەات بىەلە بولغەا
ئىجتىمائىي ئاالقىلىرىنىڭ ياخشى ياكى يامانلى خاراكتېرىگە قارىتىشى ال ى .
تەبىئەت ئۇلۇ مزجى ە ەە ئىنسانىاەتنى ياراتتى.
ئىنسەەانىاەت ەەەە گزدەكلىەەك ۋە ئزسەەمزرلز دەۋرىلىرىنەەى باشەەتى كەچەەزر ھەەا ىرقى
ماددىي مۇھىتى بىەلە روھىەي د نااسەىنى شەەكىللەند ردى .ئىنسەانىاەت تېخەى يەاش .ئەۇ
ئەەز ىنى ئىە دە تەەاپقىنى ،ئەەز ىنى مەرگە قىلغىنەەى ،يۇشەەۇر ئىقتىەەدارلىرىنى ئەڭ يۇقەەۇرى
دەرىجىدە جارى قىلد رالىغىنى يو  .ئۇ ئاپەت ،ئاچەارچىلى  ،نەادانلى  ،جەڭگەى –جېەدەل،
بىەەرتەرەپلىمە قەەاراش ۋە ئەقىەەدىلەر ئىچىەەدە تەمتىەەرىمەكتە ،ئىڭرىماقتەەا .ئۇنىەەڭ روھىاىتەەى
ئۇنىڭ ھا ىرقى ھالىتى بىلە  -ھا ىرقى مەدەنىاەت موھىتى بىلە تەوغرا تاناسەى  .ئۇنىەڭ
روھىاىتىدىكى ىددىاەتلەر ئۇنىڭ تارىخىي سەۋىاىسىگە ئۇيغۇ  .ئىنسانىاەتنىڭ تى گىنسەى
بۇلغىنىشەەى ۋە تەبىەەئەت ھادىسەەلىرى تەەزپەيلى يەر يز ىەەدە ئىنسەەانىاەت ئەەۇر قى قەەۇر
كەتمىسىال ،ئىنسانىاەت روھىاەت ۋە مەدەنىاەتنىڭ پا ى پەللىسىگە كزتزر لىد .
-3551يى  -4ئاينىڭ -23كزنى
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مەنسۇر ھەلالجىنىڭ كالسسك ئەدەبىياتىمىزدىكى
ئەكس ساداسى

3
ئىسالمىاەتتى كېاىنكى ئۇيغەۇر كالسسەك ئەدەبىااتىنىەڭ تەپەككەۇر دولقەۇنى بىەلە
سەەىمانتىك خە ىنىسەەىگە نە ەر تاشەەلىغىنىمى دا ،ئىسەەالم سەەوپى مىنىڭ ئۇنىڭغەەا سەەالماقلى
تەسىر كزرسەتكەنلىكىنى كزرىمى .
شەەۇندا ئېاتىشەەقا بولىەەد كى ،سوپىسەەتىك پىكىەەر ئېقىمىنىەەڭ كزچلەەز تەسەەىرى ۋە
روشە ئىپادىسىنىڭ مەۋجۇتلىقىنى ئىنكار قىلى  ،ئوتتۇرا ۋە كېاىنكى ئوتتۇرا ئەسىر ئۇيغۇر
ئىدىئولوگىاە تارىخى بىلە ئۇيغۇر كالسسك ئەدەبىااتىنى ئى اھالش مۇمكى ئەمە .
گەرچە سوپىسەەتىك پىكىەەر ئېقىمەەى بىەەلە كىاىنكەەى امەەا ئىشانكەشەەلىكىدە تەەارىخى
باشەەلىنىش بولسەەىمۇ ،ئىنسەەانپەرۋەرلىك ئىەەدىاىلىرىنى ئاشەەكارا قىلغەەا كالسسەەك سەەوپى ى
بىلە پىرقىچىلى ۋە سىااسى ئىغاا تەرغىباتىنى دەستە قىلغا ئىشانكەشلىكنى كەسكى
پەرقلەند ر شكە توغرا كېلىد .
مەنسۇر ھەلالجى ( )522-000ئىسالم سوپى ىمىنىڭ روشە گۇمانىستىك سېستىمىسى
ۋە سەەالما ئىسەەاانكارلى دولقۇنىغەەا ۋەكىللىەەك قىلىەەدىغا ئۇلۇغەەاار مۇتىپەككەەۇر ،جەسەەۇر
تەرغىباتچى شۇنداقال ئز ھاياتىنى تەقەدى قىلغەا ئە ىەمەت بولەۇش سەزپىتى بىەلە ھەم
پەررىدى ئەتتار ،جااللىدى ر مى ،باھاۋىەددى نەقشەى بەنەدى ،خۇجەا ئەخەمەت يەسەەۋى
قاتەەارلى ۋارىسەەلىرى ئەەارقىلى ئىسەەالم شەەەرقىي گۇمانى ىمىنىەەڭ راۋاجلىنىشەەىغا ،ياۋر پەەا
مەرىپەتچىلىكەەەى ،گۇمەەەانى ىمى ،ئانتروپولوگى منىەەەڭ شەكىللىنىشەەەىگە كزرىنەرلىەەەك تەسەەەىر
كزرسەتكە تەپەككۇر تارىخىدىكى دەۋر بزلگزچ سىما.
2
مەنسەەۇر ھەلالجەەى ھاكىممۇتلەقلىقنىەەڭ ئىنسەەانپەرۋەرلىك ئزسەەتىدىكى تىراگېدىاىسەەى
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سەەزپىتىدە قەتى ە قىلىنغانەەدى كېەەاى ئۇنىەەڭ ئىەەدىاىلىرى تى ە لەكتە يالقۇنغەەا ئايالنەەدى.
مەنسۇر ئىدىاىلىرىنى پەقەت ئۇنى قامال قىلىش ،قەارىالش ،ھەتتەا ئۇنىڭەدى سزيئىسەتىمال
سەەزپىتىدە بەەۇرمىال پايەەدىلىنىش ئەەارقىلى «قەتى ە » قىلىشەەتى باشەەقا يەەول يەەو ئىەەدى.
ئزتمزشەەنىڭ فېئەەودال ھەەاكىممۇتلەقلىرى ئۇنىڭغەەا نىسەەبەتە شەەۇندا مۇئەەامىلە قىلەەدى.
مەنسەەۇرنىڭ ئىەەدىاىلىرىنى كىاىنكەەى امەەا مىتەەافى ىكلىرى ،سەەولچى ھەەاكىممۇتلەقلىرى
قانداقتۇر نوقۇل روھانىاەتچىلىك نوقتىسىدى قارىال  ،ئۇنى ئز امانىەدا مەنسەۇرنى دارغەا
بەنەت قىلىە
ئاسقا فېئودال-ھاكىممۇتلە كزچلەر بىەلە بىەر كەاتېگورىاىگە كىرگەز
قويدى .بۇ ئىككى خى ئەھاال مەنسۇر ھەلالجىنىڭ ھەقىقەى ئىەدىاىاى مەاھىاىتى ئىنسەا
ۋە ئىنسەەانپەرۋەرلىك ئىكەنلىكىنەەى ،ئۇشەەبۇ تەپەككەەۇر پرومىتىسەەىنىك پاجىئەلىەەك تەقەەدىرى
ھاكىممۇتلەقلى بىلە ئىنسانپەرۋەرلىكنىڭ ئزتكزر ىەددىاەتلىرىگە مەرگە لەشەكەنلىكىنى
كزرسەتتى.
تارى  ،جزملىەدى تەپەككەۇر تەارىخى ئزتمزشەنىڭ بىەردى بىەر ،ئورىگىنەال رېئەاللىقى
بولەەۇ  ،ئەەۇ بى نىەەڭ خايىشەەىمى ۋە ئىرادىمى ە دى خەەالىي ،ئۇنىڭغەەا بېقىنمايەەدىغا تەەارىخى
ھادىسىدى ئىبارەت .بى نىەڭ ئەۇنى تەتقىە قىلىەش ۋە ئەيەنە ئىە اھالش مەجبەۇرىاىتىمى
بەەاركى ،ھەرگى مەەۇ ئەەۇنى قايتەەا قۇراشەەتۇر تەسەەاىرلەش ھوقەەۇقىمى يەەو  .تارىخنىەەڭ ئەڭ
ئاچچى مەسخىرىسەى ئەز ئزتمزشەىنى بۇرمىالشەقا ۋە ئۇنىڭغەا ئىشەىنى يزر شەكە نېسەى
قىلىنغا !
1
مەنسەەۇر ھەلالجەەى نوقەەۇل تەەار مەننىەەدىكى تەسەەەۋۋ ئېقىمىنىەەڭ -35ئەسەەىردىكى
ۋارىسەەى بولماسەەتى  ،كەڭ مەنىەەدىكى ئىنسانشۇناسەەلى ئى دىنىشەەلىرىنىڭ -يەەاكى پرومىتەەى،
ئاتالستى باشال  ،مۇتەئتە ىلى « ،سەادى دوسەتالر» ،مەانى ى مە دا تەلىمەاتى ۋە بابىەك
قو غىلىڭىنىەەەەڭ تەڭ تەخسەەەەىماتلى ۋە ھەەەەۇررەم (ئەركىنلىەەەەك) قاراشەەەەلىرىنىڭ ئىسەەەەالم
خەلىپىلىكىدىكى يېڭى مۇجەسسەم ئىپادىچىسى بولەۇ ھېسەاپلىنىد  .ئۇنىەڭ «ئەنەلەھە »
ئىدىاىسەەى ئىنسەەاننى تەبىەەئەت بىەەلە ئىالھىاەتنىەەڭ بىرلەشەەكە گەۋدىسەەى ،مەەاددا بىەەلە
روھنىەەەڭ بىەەەر گەۋدىەەەدىكى ئىپادىسەەەى ،مۇقەررەرلىەەەك بىەەەلە ئەركىنلىكنىەەەڭ بىلىەەەش ۋە
قىلىشتىكى بىرلىكى دەرىجىسىگە كزتزردى.
تەڭرىنەەى ئەەادەم قىااپەتلىەەك ئەەالەم يەەاراتقۇچى ۋە ئەەۇنى ھەەاال قىلغەەۇچى ئوباېكەەت
مۇقەددە رو دە قاراش سىاائى ى  ،براخمەانى م ،گرېەك ۋە يەھەۇدى دىنلىرىەدا تەرغىە
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قىلىنغانىدى .تەڭرىنى يەردىكى پادىشا ۋە ئىمپىراتۇرنىڭ ئاسەماندىكى ئەوبرا ى شەەكلىدە
تەساىرلەش يىرا شەر ۋە ئوتتۇرا تز لەڭلىك دىنىي قاراشەلىرىدا گەۋدىلەنەگە تەڭرىنەى
ئىنساننى مەقسەت ۋە ئەڭ ئالى ئىجادىي مزجى ە سزپىتىدە يەاراتقۇچى ،ئىنسەاننى داۋاملىە
نۇسرەتكە يېتەكلىگزچى ،ئارقەا-
االلەتتى  ،شەيتانى نەپسى ئاداشتۇر شلىرىدى قۇتقۇ
ئارقىەەدى ئەلچەەى-پەيغەمەەبەرلەر ئەۋەتى ە  ،ئىنسەەاننى ئى گەەز ،ئەقى ە  ،كامەەالەتكە تەرغى ە
قىلغەەۇچى قىلى ە ئى ە اھالش ئىسەەالم قائىدىلىرىەەدە نوقتىلى ە ئىپەەادىلەنگە پەەانتى ىملى
ئىدىاەلەر تەبىئەتنى تەڭەرى ئاساسەىدا ،تەڭرىنەى تەبىەئەت ئاساسەىدا تەرىپلەشەتى .پەقەت
مەنسەەەۇر ھەلالجىەەەال ئەەەز ىگە ئىلھەەەام بەرگە ئىەەەدىاىلەر ياردىمىەەەدە تەڭرىنەەەى -ئىنسەەەا ،
ئىنساننىڭ ئز -ئز ى ،ئىنساندا گەۋدىلەنگە تەبىئەت ۋە ئەركى روھىاەت دە يەشتى.
ئەەەالەمنى ئىنسەەەاننىڭ تەبىەەەئەتكە بولغەەەا مۇناسەەەىاىتى نوقتىسەەەىدى ئى اھالشەەەتى
دىمۇكرىت ،ئارىستوتى  ،گۇلبەاخ ۋە فېاېربەاخ ئەانتروپولوگى مى مەيەدانىغا چىقتەى ئەالەمنى
ئىنساننىڭ پادىشا ھوقۇقدارغا بولغا مۇناسىاىتى نوقتىسىدى ئى اھالشتى كۇڭفەۇ ى ۋە
شەەەر ھوقەەۇ -كىشەەىلىك قاراشەەلىرى ،رىەەجە ۋە روھىاىتەەى مەيەەدانغا چىقتەەى .ئەەالەمنى
ئىنساننىڭ تەڭرىگە بولغا مۇناسىاىتى نوقتىسىدى ئى اھالشەتى كەزكتەڭرى -شەامانى ى ،
ارائاسەەەترى ى  ،ئىسەەەالمىاەت ۋە پەەەانتېئى ى پەلسەەەەپىلىرى مەيەەەدانغا كەلەەەدى .ئەەەالەمنى-
جزملىەەدى تەڭرىنەەى ئىنسەەاننىڭ ئەەز -ئەەز ىگە ،ئىنسەەاننىڭ ئىنسەەانغا بولغەەا مۇناسەەىاىتى
نوقتىسىدى ئى اھالش -ئىنسەاننىڭ تەڭەرىگە بولغەا مۇناسەىاىتى نوقتىسەىدى ئىە اھالش
ئاساسەەەىدا ،مەنسەەەۇر ھەلالجەەەى كىشەەەىلىك قاراشەەەلىرىدا بەر ئەەەۇر چىققەەەا يەەەېڭىچە
گۇمانىسەەتىك نەەۇر بولەەۇ قالەەدى .ئىنسەەا بىەەلە تەبىئەتنىەەڭ ئىنسەەا بىەەلە پادىشەەا -
ھوقۇقچىلىقىنىڭ مۇناسىاىتى ئزستىگە قۇر لغا مەدەنىاەت تىپلىرىدى توغرىەدى  -تەوغرا،
بىااستە مۇندا مەنسۇرانە قاراشنىڭ كېلى چىقىشى مۇمكى ئەمە ئىدى.
4
مەنسۇر ھەلالجىنىڭ ئاجايىە كامىە گۇمانىسەتىك ئىەدىاىلىرى ئەز مەۇھىتى ۋە ئەز
تارىخىي سەۋەبلىرى بىلە سوپىستىك تۇ ئالدى ،تەسەۋۋ تونى بىلە ئورالدى .ئەمما
ئۇ ماھىاەتتە ئىنساننىڭ ئىالھنى ئى دىشى ،ئىالھقا بولغا ئىشقى ،ئىنساننىڭ ئىەال بىەلە
قوشۇلۇ كېتىشىنى ،ئىالھىاەتچىە ئەقىدىلىرىەدى خەاال قىلىە  ،ئىنسەاننىڭ ئىالھلىە
كامەەەالىتىنى ،ئىنسەەەاندا «مە » ۋە «ئەەەۇ» دېگەننىەەەڭ پەقەت بىەەەرال «مە » ئىكەنلىكىنەەەى،
ئىنساننىڭ ئىالھقا بولغا ئىشقى ماھىاەتتە ئىنسانالر ئارىسەىدىكى باراۋەرلىەك ،ئىە ەت ۋە
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ئىنسانپەرۋەرلىك رىشتىلىرى ئىكەنلىكىنى ،ئىنسەاننىڭ ئىەال بىەلە قوشۇلىشەى مەاھىاەتتە
ئىنساننىڭ تۇرمۇش قىستاڭچىلىقى ۋە ھاياانىي نەپسانىاەتنى يېڭى  ،ئز ىنىەڭ مەۇقەددە
پاكلى ۋە ئالىجاناپلى ماھىاەتلىرىنى تېپىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرغەا قويەدى .بەۇ ئىنسەاننى
ئىنسانپەرۋەرلىك پىرىنسىپلىرىغا يېتەكلەش ئىدى.
كىالسسەەەك ئەدەبىاەەەاتىمى دا توغرىەەەدى  -تەەەوغرا مەنسەەەۇر نەەەامى بىەەەلە باغالنغەەەا
پەلسەپىاى د ردانىلەرنىەڭ پېشەقەدىمى خۇجەا ئەھەمەت يەسەەۋۋىدى ئىبەارەت .ئزتمزشەتە
ئەھەەمەت يەسسەەەۋى ( )3366-3350يەەالغۇ خەلەە تىلىغەەا يەەېقى ئۇيغەەۇر تىلەەى بىەەلە
ھەەەېكمەت قوشەەەاقلىرى يا غەەەانلىقى تىلغەەەا ئېلىنغانىەەەدى .گەرچە يەسسەەەەۋى مەنسەەەۇردى
پەرقلەنسىمۇ ،ئەمما ئۇ مەنسۇر ئزلزمىگە ئاتا ئالتە مۇرەببە 31 ،مىسرا نە ى پزتكە .
ئەھەەمەد يەسسەەەۋىنىڭ ئىنسەەا  -شەەەيتا ئا د رغەەا تەڭرى ەد ر ،ئەەز  -ئەەز ى بىەەلە
كزرەش قىلى  ،شەيتانى نەپسىنى يېڭىش -ئىنساننىڭ ئەسلىدىكى ئىالھىي مەاھىاەتلىرىگە
قايتىشەەەتىكى ئاساسەەەىي مەشەەەى ۋە پائەەەالىاەت ،دېەەەگە قاراشەەەلىرى مەنسەەەۇر ھەلالجەەەى
ئىدىاىلىرىنىڭ داۋامى ئىدى.
ئەھمەد يەسسەۋىدى كېاى مەنسۇر ھەلالجى نەامىنى غەايىبى موتىفەدا تىلغەا ئالغەا
مۇتىپەككۇر شائىر ئەلشىر ناۋائى بولدى .نەۋائى (« )3053-3443نەسەائىمۇل مەۇھەببەت»
نەەاملى ئەسەەىرىنىڭ جااللىەەدى ر مىغەەا ئاتىغەەا قىسەەمىدا« :جااللىەەدى ر مىەەي سەەز لىرىدە
مە كۇرد ركى ،شەي مەنسۇر ھەلالجىنىڭ نۇرى يز ئەللىك يىلدى كېاى شەي پەرىەددى
ئەتتارنىڭ روھىغا تەجەللى قىلدى ۋە ئۇنىڭ مەۇرەببى بولۇپتەۇر» دە يەا دى .ئەۇ «چاھەار
دىاا »نىڭ -2قىسمىدىكى تەركى بەندىدە:
«گە يەقى ئەھلىنى مەنسۇر كەبى قەتى ئەتمە  ،نىدىند ر شەەجەر سەۇنبۇلى دار
رەسەنى ؟» دە يا ىد  .ناۋائىنىڭ سوپىستىك ئىدىاىلىرىدە ئىنساننىڭ ئىستىقامىتى يەنىەال
ئز -ئز ىنى بىلىش ۋە ئى دەش ھەققىدىكى ئىەدىاىلەر كەزپلە ئىپەادىلەنگە بولسەىمۇ ،ئەۇ
تەڭەەرى بىەەلە ئىنسەەاننى ئىككەەى كەەاتىگورىاىگە ئايرىغەەا ۋە تەڭرىنەەى ئىنسەەانپەرۋەر ئىەەال
سزپىتىدە ئى اھلىغا  .ئۇنىڭ:
«پارچىدى غەرە گە پارچە ئىنسا ئىدى،
ئاڭا داغى مەقسۇد ئىرفادە ئىدى».
دېگە مىسراسى بۇ جەھەتتە ئورىگىنال ئەھمىاەتكە ئىگە.
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بابەەارەھى مەشەەرە ( )3133-3605مەنسەەۇر ھەلالجەەى ئىەەدىاىلىرىنىڭ نەۋائىەەدى
كېاىنكى -31ئەسىردىكى يەنە بىر يالقۇنلۇ ۋەكىلى بولدى .ئۇ:
«يېشى يەتمىشكە يېتىە سەاتتۇردى ئەز ىنى بايە ىەد» دە باشەلىنىدىغا غە ىلىەدە
بايە ىد ،شەي شىبلى ،شەي ئەتتار ،مەنسۇر ھەلالجى ،نەسەىمى ،شەەي سەەنئا قاتەارلى
گۇمانىستىك -سوپىستىك تەپەككۇر ساھىبلىرىنىڭ غايە ۋە پاجىئەلىرىنى تىلغا ئالىد .
مەشرە مەنسۇر «ئەنەلھە » ئىدىاىلىرى توغرىسىدا ھەممىدى كز يا دى ،ئاخىرى
بەل ھاكىمى مەھمۇد قۇتاغا تەرىپىدى دارغا ئېسىلىش ئالدىدا:
«مىڭ شزكرى خۇدايىمغا مەنسۇرگە قوشۇلد ممە ،
ئول روھى قاراالر كى مەنسۇرنىمۇ ئزلتزرگە »
دە يا دى ،مەشرە ئز غە ەللىرىدە:
«ھەركىشىنىڭ دەردى گەر بولسا ئانىڭ قۇربانى مە »
تەرەھھۇم ئەيلەبا كزرگى جاراھەتخانە مەشرەبمە »
«تەۋابى ئادەمى دى قى  ،جاھاندا ھەر بەشەردى سە ،
ئەگەر بىر دىلنى سە بۇ ساڭ يز ەر كەپە بۇ لماسمۇ»
دە ئىنسەەاننى ئىتىقەەاد ئەەوباېكتى ۋە ئىتىقەەاد سەەوباېكتى قىلەەدى .ئەەۇ مەنسەەۇر نامىغەەا
ئاتا :
«ئەنەلھە گۇئى ئەجادەم ،تەجەللى ،پەرۋەرى ئىشقەم،
مۇدام ئە خۇنى مەنسۇرەم ،ى د رى ساغارى ئىتتەم».
(مەنىسەەى :ئىەەنەلھە خەەۇددى مېنىڭمەەۇ ئىجەەادى  ،خەەۇددى مەنسەەۇردە ئەەادەملەرگە
بولغا ئىشقى تزننى يورىتار) دە يا دى.
خۇجا نە ەر ھۇۋەيدا مەشرەپنىڭ اماندىشى سزپىتىدە:
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«ئە ھۇۋەيدا قىلمىغى مەنسۇرىدە سىڭرىنى پاش،
ئەيلىسەەڭ ھەەۇ ئەنەلەھە  ،دارىەەدى ئەندىشەەە قىە » دە گۇمەەانى ىمنى ئەندىشەەىدە
قالغا يوشۇر ئىدىاە سزپىتىدە تەساىرلىدى.
مەنسۇر ھەلالجى ۋە «ئەنەلھە » ئىدىاىلىرى مۇھەممەت سىدى ەلىلى ئەسەرلىرىدە
ئى چى ياڭرا ئەك سادا دولقۇنى ھاسى قىلدى .ئۇ مۇندا يا دى:
«تەفەرر ج قى دىلۇ-جانىنى بەرباد ئەيلەدى مەنسۇر،
ئەنەلھە رەم ىنى بىر قەترەئى مەيدى ئەيا ئەيلە »
«مە مەنسۇرى تۇقى ساقىاا ،سىر ئاشكارا ئەيلە،
ئەگەرچە اللە يەڭلى خۇ ھەسرەتتى ئاياغى بار»
«مەنسۇر ئەنەلھە سىرىنى ئەيلەدى اھىر،
ئولى قافىلەر دىنى ئىلگىرى يولى تزگزتزپتۇر»
ئارو سزھبەتى مەنسۇرى ھەلالج ئەيلەسەڭ،
ئزستىخانىڭدى سەراپا نەردىبانى دار بول»
« ەنجىرى جۇنۇ اليى مەنسۇرىگە مۇھەببەت ،دا ئزستىدە جەرا »
قەدە مەنسۇر ئاتىغا تولد ر كەلتزر ئە ساقى،
تەنىمدە ھەم رەگۇ ،ئزستىخاندا ھەم رەسەت كەلدى »
«داد گىر ئىشقىنىڭ تاراجىدى مەنسۇرى ۋار،
نەغمەئى جۇشى ئەنەلھە چەككىلى مەردانە يو »
«بىر قەترەئى ئىشى رەھدەئى ئەنەلھە ئەيتۇر،
ئە قەۋمەئى پارسايا پەرھى ئېتىڭ بىغا يەتى».
ەلىلى ئەنەلھە ئىدىاىلىرى بىلە يىتىلگە ئىنساننى تەڭرى سزپىتىدە ئۇلۇغال :
«باقىبا ئەل سارى جانا يز ڭدى گەر نىقا ئالساڭ،
روھىڭنى چز ھاھى ئەناەر ،تەجەللىئى خۇدا دەرلەر»
دەيد  .ئۇ:
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«قايدا ئىاسا كەبى مەسىھا،
كزرگە ئەسرارى ھەقنى مەريەمدە»
دېگە مىسراسى بىلە تىرىلد ر ش قۇدرىتى بىلە ئىالھىاەت سەىرلىرىنى ئىنسەا -
ئىاسا ۋە مەريەمگە جۇغاليد .
ەلىلى ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي ئەا ا  -ئوقەۇبەتلىرى ئزسەتىگە جۇڭغەار بېقىنەد رغۇ-
چىلىرىنىەەڭ مىللەەى لمەەى قوشەەۇلغا موھىتتەەا «يوقالغەەا غە نە» -ئىنسەەاننىڭ ئىالھىەەي
ماھىاەتلىرىنى ئى دە  -سوراقال يزرگە  -31ئەسىر ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرى ئىدى.
ئابد لال خەراباتى ( )3115 -3610ئز ىنىڭ «مەسنەۋى خەراباتى» ناملى ئەسەىرىنى
خۇددى جااللىددى ر مىنىڭ «مەسەنەۋى ر مەى» نەاملى مەشەھۇر ھېكمەتنامىسەى تەرىە دە
يا دى .ئۇ ئەينى اما ئىللەتلىرىنەى تەنقىتلەشەتى ور دەرجىەدە ھالقىە ئىنسەانغا قارىتەا
«ئىنسانشەەۇنا » بولۇشەەنى ئوتتۇرغەەا قويەەد  .بەەۇ گۇمانىسەەتىك ئىەەدىاىنىڭ  30 -31ئەسەەىر
ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىااتىدىكى يەنە بىر سىمانتىك ئزركىشى ئىدى.
6
ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىاەاتى ئەدەبىاەات شەەكلىدىكى بىلىەش ھەركىتىەدى  ،نە ىە -
نەسەەىر شەەەكلىدىكى تەپەككەەۇر ھەركىتىەەدى باشەەقا نەرسەەە ئەمە  .ئۇيغەەۇر كالسسەەىك
ئەدەبىااتى كىشەىلىك ئىلمەى ھېسەاپالنغا ئەدەبىاەات ۋاستىسەى ئەارقىلى ئۇيغەۇر ئىنسەا
تزركزمىنىڭ ئز -ئز ىنى بىلىش جاھاننامەسى ،ئز يەولىنى يور تۇشەنىڭ مەشەئەل چىرىغەى،
ئەەز  -ئەەز ىنى ئەەزيغىتىش ،قايتەەا ئويالنەەد ر ش سەەىگنالى بولەەۇ  ،ھەرگى مەەۇ ئۇيقەەۇ ئزچەەز
ئەلەەلە ناخشىسەەى ،بىخۇدلەەۇ مە سەەزھبىتى ،ھاماقەتلىەەك مەدھىاىسەەى ۋە ئەدەپلىەەك
شزھرىتىنىڭ تەنتەنىسى ئەمە .
مەنسەەۇر ھەلالجىنىەەڭ ئەنەلەەھە ئىەەدىاىلىرى بىەەر قىسەەى يزكسەەە ئەدىبلىرىمى نىەەڭ
ئەسەەەەرلىرىدە جەەەانلى ئىپەەەادىلەنگەنلىكى ئەينەەەى امەەەا خەلەەە خارلىنىشەەەىنىڭ پەەەاجىئە
دەرىجىسەەىنى ئەك ە ئېتىشەەتى تاشەەقىرى ،يەنە ئەينەەى امەەا ئۇيغەەۇر مۇتەپەككۇرلىرىنىەەڭ
تەپەككەەۇر گىراد سەەلىرىنى كزرسەەەتتى .بەەۇ يزكسەەە دەرىجىەەگە ھەمەەمە كالسسەەىكلىرىمى
ئوخشاش كزتزر لگە ئەمە  ،ئەلاەتتە.
ئۇيغەەەۇر كالسسەەەىك ئەدەبىاەەەاتى ھەەەا ىرقى امەەەا ئۇيغەەەۇر تەپەككەەەۇرى ۋە يا مەەەا
ئىجادىاىتىەەدى ئز لەەز كەتەەكە مەەو ېي كزرگە مىسەەى ئەمە ! بىەە تەەارى  ،جزملىەەدى
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ھاياتلى يولىەدىكى كەزرەش تەارىخىمى  1555يىللىە ئىرانىەڭ بىرىنچەى ئەسەىرىگە-23 -
ئەسەەىرگە ئزتزشەەكە يېەەرى مەەزچەل قالغەەا بزگەەزنكى كزنەەدە ،ئەەو يېەەرى ئەسەەىر ئىلگىەەرى
جىسەەمانىي پەەاجىئە ۋە ئىەەدىاىاى تەنەەتەنە ىل ىلىسەەى پەيەەدا قىلغەەا مەنسەەۇر ھەلالجەەى
گۇمانى ىمىنىڭ ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىااتىدىكى ئەك ساداسەىغا نە ەر ئاغەد رغىنىمى دا،
تەبىئىەەي يۇسەەۇندا ئۇيغەەۇر ئەدەبىاەەاتىمى ئزسەەتىدە بىەەر دەقىەەقە بولسەەىمۇ قايتەەا ئويالنمەەا
تۇرالمەەەايمى « .ئەدەبىاەەەاتىمى ئاشەەەۇ كالسسەەەىك تەپەككەەەۇردى ئىلگىرىلىەەەدىمۇ يەەەاكى
ئىلگىرلىاەلمىدى» ،ھەتتا بۇ ھەقتە ئويال قويما نوقۇل تەبىئەت لىرىكىلىرى ،مەۇھەببەت
قوشەەەاقلىرى ،كالىنەەەدار مەدھىلىەەەرى بىەەەلە ئەەەاداۋەت روھىاىەەەتىگە چزكەەەز قالەەەدىمۇ؟
«يىگىرمىنچى ئەسىردە بى دە روما  ،دىراما ،سىنارىاە ۋە ھەرخى ئار  ،بارما ۋە ىنەدىكى
نۇرغۇنلىغا بەدىئىي ئەسەرلەر مەيەدانغا كەلەگە بولسەىمۇ ،مۇشەۇ سەانلى مەلۇماتالرنىەڭ
تەپەككۇر قىممىتى قايسى كاتىگورىاىەدى قايسەى كەاتىگورىاىگە كزتزر لەدى .بىەرەر مىسەرا
ياكى جزملىدە بولسىمۇ ئەڭ يزكسە ئىلھام بەخش تەپەككەۇر د ردانىسەى دە نىمىلەرنەى
كزرسىتەلەيمى ؟» ئۇيغۇر ئەدەبىااتىنىڭ خامىنىدى ھەقىقى ئېلىنغا ھوسەۇل ادى نەېمە؟
مانەەا بەەۇالر ھەقىەەقەتە تەپەككەەۇر د ردانىلىەەرىال ئۇيغەەۇر ئەدەبىااتىغەەا نىسەەبەتە پزتەەز
كىشىلىك ،د ناەاۋى -تەارىخى باھەا بېغىشەاليدىغا سەىمانتىك قىممەتەتى ئىبەارەت .يا مەا
ئىجادىاەت دېڭى  -ئوكااندە ئزركەشلەۋاتقا ھا ىرقى اماندا ،ئەدەبىااتىمى نىڭ تەارىخى
ئۇتۇقلىرىنى پەقەت ئۇنىڭ ئزتكە ئەسەىردى ھالقىغەا تەپەككەۇر جەاۋاھىراتلىرى بىلەنەال
ئەەزلچەش مەەۇمكى  .بەەۇ بىەەر ئەەاڭنى ئەەاڭلى تۇرغۇ شەەتا مەنسەەۇر ھەلالجەەى گۇمانىسەەتىك
ئىدىاىلىرىنىڭ كالسسىك ئەدەبىااتىمى دىكى ئەكە ساداسەىنى تىلغەا ئەېلىش ئەھمىەاەتكە
ئىگە ،ئەلاەتتە.
-3551يىلى ئاۋغۇست ،ئزر مچى
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يىپەك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشى ۋە «تۆگە قۇشى»
روھى
«ئويغاتما  -ئەڭ مزشكزل ئىش ،چزنكى ،ئۇ ھەر ئىككى تەرەپنى بىئارام قىلىد »
ەە «نىجادىاەتنامە»دى
يۇرتىمى نىڭ ۋە خەلقىمى نىڭ تارىختىكى شزھرەتلىك مەدەنىاەت گزل ارىنى سۇغىرى
كەلگە خەلقئەارا ئەاالقە يەولى ەەە «يىەپە يەولى» قايتەا ئېچىلەدى! مىالدىەدى ئىلگىرىكەى
امانالردى تاكى يېقىنقەى امەا دېڭىە  -ئوكاەا قاتنىشەىغىچە داۋام قىلغەا يىەپە يەولى
ئاالقىلىرىنىڭ سىماولى بولغا «تزگە» يېڭى يىپە يولىنىەڭ ئېچىلىشەى بىەلە «قانەاتلى
تزگە» ئوبرا ىەدا قايتەا نامەايە قىلىنەدى .بى نەى تەقە ا قىلغەا كەلگزسەى بى نەى كزتەز
تۇرغا كەلگزسىگە ئايالنماقتا!
«تەەەزگە» سەەەىماول قىلىنغەەەا يىەەەپە يەەەولى امانلىرىەەەدا ئەجەەەداتلىرىمى شەەەەھەر –
قەلئەلەرنەەى ھالقەەا قىلغەەا ئەەاۋات بوسەەتا مەدەنىاىتەەى ياراتقەەا  ،ھەەزنەرپە ۋە خەلقئەەارا
سەەودىگەر خەل ە سەەزپىتىدە د نااغەەا تونۇلغەەا  ،پەلسەەەپە ۋە تەبىەەئەت پەنلىرىەەدە قامۇسەەى
ئەەالىمالرنى يېتىلەەد رگە  ،مۇشەەۇ ئاساسەەتا سەەەنئەتتە داڭەە قا انغانىەەدى .ئەەۇ چاغەەدىكى
تەكلىماكا چزللىكى دىاارى مەدەنىاەت چزللزكى ھەالىتىگە چزشەز قالغەا بولماسەتى ،
ئەكسەەىچە سەەاياھەتنامە مەەۇئەللىپلىرىگە ئەەالتۇ ئىلھەەام بېغىشەەلىغا مەدەنىەەاەت دەھلىە ى
ئىدى.
«تەەزگە» سەەىماول قىلىنغەەا ئەەاۋات ئەسەەىرلەر خەەارابىلىرىنى ئوغەەۇت قىلىپمەەۇ ئوغەەۇت
قىلىپمەەۇ باياشەەاتلىققا ئىەەگە بواللمىەەد  .ئەمەەدى «قانەەاتلى تەەزگە» سەەىما قىلىنغەەا يېڭەەى
ئەسىرلەر تى مىسى ئالدىدا تۇرىمى  .بەۇ غەايەت كاتتەا ھادىسەىنى يېتەرلىەك مەنىسەى بىەلە
ھې قىلىدىغا كىشىلەر ئا بولسىمۇ ،ئۇنى كەلگزسى تەارىخچىلىرى ئىپتىخارلىنىە تىلغەا
ئالىد .
ئەەويال قالەەدى « ،تەەزگە» بىەەلە «قانەەاتلى تەەزگە»نىشەەانالنغا تەەارىخىي دەۋرلەر
ئارىسىدا ئزتكە لمەتلىك ئەسىرلەرگە نېمىنى سىماول قىلىش ال ى ؟ بۇ بىەر سەىماولنىڭ
ئىخچامالش ۋە ھەې قىلەد ر تەربىەاەلەش كەزچى ناھەايىتى چوڭغەۇ! مېەنىڭچە «تەزگە
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قۇشى» نى سىماول قىلىش كېرە  ،ئەلاەتتە!
شۇندا  ،بى بۇ جاھالەتلىك ئەسىرلەردە ئىلى ۋە ھېكمەتتى ئايرىلى  ،ئىشەانلى ۋە
مە ھە مۇرتاا لىقى التقىسىغا پەاتتۇ « .ئەا تەا »« ،قاراتەا » بولۇۋېلىە  ،قەا تزكتەز ،
ئويغاتقۇچى مەشرە  ،ەلىلى ،خەراباتى ،ئە ى ى ۋە خالىقالرنى خەارال سەىرتتى كەلەگە
مەختۇم ئە ەم ،يزسز چاڭمو ىالرنى ئەۋلىاا قىلىاېلى  ،ياسەالما مەا ارالرنى تەاۋا قىلىە
يەەاتتۇ  .قەەولىمى دى كەلگىنەەى دا تاراڭشەەىتى ئۇسەەۇل ئوينەەاش بىەەلە مەدداھلىەە ۋە
ھاپى لى بولدى! ئاخىرى بىر تال قەنت ،بىر تال سەەرەڭگىنىمۇ چەتەتى ئالىەدىغا كەزنگە
قالد !
يىپە يولىنىڭ خارابلىشىشى خەلقئارا تارىخىي خاراكتىرلىەك ھادىسەە ئىەدى .بىە بەۇ
تاشقى موھىت ئىچىدە بارغانسىرى بېكىنمىچىلىك بىلە شۇغۇلالند  .بىەر پزتەز ئۇيغەۇر
مىللىتىنى بىرقانچە ۋىاليەت -ناھىلەر بويىچە قاما تاشەال بىەر-بىرىەدى ئزركزيەدىغا ،
بىەەر -بىرىنەەى چەتەەكە قاقىەەدىغا «يۇرتاا لىەە پىسخولوگىاىسەەى» تەياارلىاالەەد  .بىەەر
امەەەانالردا ۋاڭ يەنەەەدى ،يىللۇچۇسەەەە  ،ماركەەەاپولو ۋە بىەەەر تەەەو ئەرە سەەەاياھەتچىلىرى
قەلىمىەەەدە ئى چىەەە «ئۇيغەەەۇر» دە تىلغەەەا ئېلىنغەەەا ئىبەەەارە كېاىەەەنچە رادلەەەوۋ ،مەەەالۇۋ،
روبروۋىسكى ،ۋەلىخانوۋ قاتارلىقالر قەلىمىدە «قۇمۇللۇقالر»« ،تۇرپانلىقالر»« ،تەارانچىالر»،
«دوالنلىقالر»« ،قەشقەرلىكلەر»« ،ماچىنلىقالر» دە يې ىلىدىغا بولدى .ئۇيغۇر ئىبارىسى
پەقەت «سەەېرى ئۇيغەەۇر»الرنىەەڭ نامىەەدىال قالەەدى .گەرچە بەەۇ ئەسەەىردە يېڭەەى مەدەنىەەاەت
مەشەەەئەلچىلىرى تەشەببۇسەەەى ۋە ئۇيغەەەۇر مەدەنىەەەاەت مائارىپىنىەەەڭ ئىلھامىەەەدا «ئۇيغەەەۇر»
ئىبارىسىنى ھەممىمى ئېغى دا ،قەغە دە ،ۋىاىسكا ۋە تەامغىالردا ئېتىەرا قىلغەا بولسەاقمۇ،
لېكى روھىاەتتە ،ئاستىنقى ئاڭدا تېخى قوبەۇل قىلىە كېتەلمىەد  .مەۇھەببەت -نەپەرەت
سەەەى ىقىدا ،ھەەەاالۋەت تەخسەەەى قىلىەەەش چزمزچىەەەدە ،مەسەەەىلە ھەل قىلىەەەش تەسەەەتىقىدا،
دوستلىشىش ۋە مۇراسەى داسەتىخانلىرىدا ،باھەا -تەقرىە ۋانلىرىەدا ،ئەزرلەش -چزشەزش
تاناپلىرىدا ،كىرى  -چىقى سېتكىلىرىدا تېخى «ئز يۇرت بالىسى»« ،ئز گە يەۇرت كالىسەى»
ئەەەاالڭلىقى ئېغىەەەر! مىللىەەەي مەدەنىەەەاەت ئارغىماقلىرىنىەەەڭ بەيگىسەەەىگە قويۇلغەەەا توسەەەا
شادىلىرى ھەربىر يۇرت بويىچە بىردە ئەمە ! بۇ بولمىغۇر ،ھاال قىلغۇچ ئەاپەتنى جىە
شەيتانالر ئەمە « ،ئز يۇرت» ئە ىمەتلىرى بىجا كەلتزر پتۇ .تاماقخانىالرغەا كىرىشەتىمۇ«ئز يۇرت» ،خى مەت تەخسىماتىدىمۇ «ئز يۇرت» ،ماقالە -كىتا نەشىر قىلىشتىمۇ «ئەز
يۇرت»« ،ساداقەت بىلد ر شەتىمۇ «ئەز يەۇرت» ،ئزلەزم –يىتىمەدىمۇ «ئەز يەۇرت!» پەقەت
«توتې » پوسۇنىدا بەدەنگە گزل چېكىش بىلە «شاما » قىااپىتىدە گىرى قىلىشال قالدى!
سەەىرتقا قارىتەەا ئىشەەىكنى ئېچىەەاېتىش شەەامىلىدا ھەربىەەر نەەاھىاىلەرگىچە كەەزپلىگە
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كىتا  -جورنەال يەايمىلىرى كەڭ تارقالەدى .ئۇنىڭەدا جۇڭگۇنىەڭ ھەمەمە يېرىەدى  ،ھەتتەا
تەياە  ،شىااڭگاڭالردى كەلتزر لگە خەنە چە كىتەا  -جورنەالالر ئەركىە سەېتىلماقتا.
مە پەەات-پەەاتال يىەەرا ئەەزلكە -شەەەھەرلەردە چىقىەەدىغا جورنالالرنىەەڭ ئەسەەەر ئەۋەتىەەش
تەكلىپلىرىنى تاپشۇر ئالىمە  ،بەۇ گەزللەش مەۇھىتى بىەلە گەزللەش روھىاىتەى ئەالتۇ
ئەەز ككە يەەاقۇت كەەز دە بىرلەشەەكە مەن ىرىنىەەڭ ئىپادىسەەى ،بى دىچەەۇ؟ بىەەر ۋىاليەتنىەەڭ
جورنىلىنى باشقا ۋىاليەتەلەردە ،ھەتتەا ئزر مچىەدە كەزر ش مەۇمكى ئەمە  .بىە دە خېلەى
كز جورنال نەشىر قىلىنىد  .ئەمما ،ئۇ خەۇددى مەھبەۇ تامىقىەدە ئەز  -ئەز ىنى قامەال
قىلغەەا روھىەەاەت سەەېپىلى ەەەە ئەەز يەەۇرت دائىرىسەەىدىال ھە ىە قىلىنىەەد  .ئۇنىەەڭ ئزسەەتىگە،
ھەربىر ۋىاليەت جورناللىرى ئز يۇرت كىشىلىرىنىڭ ئەسەرلىرىنى ئېال قىلىە  ،ئەز يەۇرت
كىشىلىرىگىال ئەۋەتىلىد .
يېقىندى بېرى ،يەرلىك شىاىلەرنى يەرلىەك ئاالھىەدە مەھسەۇالت سەزپىتىدە ماختەا
كېڭەيتىەەەدىغا  ،يەنە ئىسەەەى فەەەامىلىلەر ئاخىرىغەەەا «ئارتۇشەەەى» «كەلپىنەەەى»« ،دوالنەەەى»،
«لەمجىنەەى» دېگەنلەرنەەى ھەتتەەا تېخىمەەۇ كىچىەەك كەنەەت نەەاملىرىنى قوشەەۇ ئاتايەەدىغا
باشالمچىالر چىقى قالدى! يىرا ئەلەلەردە مۇسەاپىرەتتە قوللىنىلغەا بەۇ يەۇرت نەاملىرىنى
ئەەز يۇرتىەەدا «تەەوتې » ئۇر قداشەەلىقى تامغىسەەى قىلىەەاېلىش قايسەەى روھىاەتەەتى ئېتىلى ە
چىققانەەەەد  -ھە؟! يېڭەەەەى يىەەەەپە يەەەەولى ئېچىلەەەەدى! ئەممەەەەا مەھەللىەەەەاى مەدەنىەەەەاەت
بىكىنمىچىلىكنىڭ پىچىتى بۇ لغىنى يو ! «قانەاتلى تەزگە» پائەالىاەتكە كىرىشەتى! ئەممەا
«تزگە قۇشى» بېشىنى قۇمغا تىقىاېلىشتى خاال بولغىنى يو ! بۇ ھەال داۋاملىشەىدىكە ،
قەدىمكەەى يىەەپە يەەولى ئە ىمەتلىەەرى بولغەەا ئۇيغەەۇرالر خەەۇددى كۇكەەۇم -تالقەەا بولغەەا
بوتۇلكا سۇنۇقلىرىدە بىر اماندىكى شېشەىلىك ھالىەدى قالغەا كىرىسەتاللىرىنى ئاپتەا
نۇرىدا يالتىرىتى ماختىنىشتى باشەقا ،يېڭەى شەەربەتكە مۇيەسسەەر بواللمايەد  .بەۇ يېڭەى
يىپە يولى ھېكمەتلىرىدى داۋاملى چەتتە قېلىشقا ئېلى بارماسلىقى مۇمكى ئەمە .
ھە  ،ئەتتەڭ! لزسز ئەپەندى «ئاكىاۇ» روھىنى سى ى بەرگەندە « ،تزگە قۇشى»
ئەرۋاھىنى تەساىرلە بېرەلەيدىغا ئەقى ۋە قول قاچا قەلەم تۇتاركى...
-3551يىلى ئاپرى  ،ئزر مچى
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يىپەك يولىدىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئەڭگۈشتىرىنى
قايتا تېپىۋېلىش

.3كەلگۈسىگە يۈزلەنگەن دۇنيا ۋە زامانىۋى ئەقىل

«غايە رېئاللىققا مزكزنگە بولىد  ... ،غايە رېئاللىقنىڭ كزچزرمىسەى ئەمە  ،بەلكەى
ئەقىەە بىەەلە كزر لىەەدىغا  ،تەسەەەۋۋ ر بىەەلە تەقلىەەد قىلىنىەەدىغا مەلەەۇم نەرسەەىنىڭ
مۇمكىنلىكى».
ەەە بېلىنىسكى
ئىشلەپچىقىرىش كزچلىرى بىلە پە -تېخنىكا تەرەققىااتىنىەڭ بزگەزنكى سەۋىاىسەى
ئىنسانىاەت تارىخى ئىككى مىڭ يى ئىچىدە ئېرىشكە ھەممە مەدەنىاەت سەەمەرىلىرىنىڭ
جەمئىاىتىدى ور دەرىجىدە ئېشى كەتتى .مەدەنىاەت ئىنسانىاەتنىڭ (سىاىلى اتسەىاە) ەەە
جەمئىاەت ۋە ئىچكى مۇناسىاەتلىرى ئزستىدىكى ئاڭ ۋە تى گىنلەش ئىقتىدارى ساھەسەىدە
يېڭى بۇر لۇش دەۋرىنىڭ مۇقەررەرلىكىنى پەيدا قىلدى .ئىنسانىاەت تەبىئەت ەەە ىمىە ۋە
ئەەالەم سەھنىسەەىدە ئەەز قەەۇدرىتىنى كزرسەەىتى قالماسەەتى  ،يەنە ئەەز  -ئەەز ىنى بىلىەەش،
تى گىنلەش ،ئىنسانىاەتنىڭ ھەرقايسى تزركزملىرى ەە دۆلەت ،رايو  ،مىللەتلەر ئارىسىدىكى
مۇناسەەەىاەتلەرنى ئەەەاقىالنە ،گارمونىەەەك يېڭەەەى رېلىسەەەىغا كىرگەەەز ش جەھەتتىمەەەۇ ئەەەز
مەەۇمكىنلىكلىرىنى رېئالالشتۇر شەەقا يز لەنەەدى .ئىلىەە  -پە مەەۇۋەپپەقاەتلىرىنى مەەۇھىتنى
بۇلغەەاش د شەەمەنلىكنى كەەزچەيتىش ،ھەربىەەي ئەسەەلەھەلەر مۇسەەابىقىلىرىنى ئاشەەۇر ش،
ئۇر ش ۋە ئىجتىمائىي ئاپەتلەرگە ھېرىسمەنلىك قىلىش قاتارلىقالرغەا قەارىتىش ،قىسقىسەى
مەدەنىاەت (كۇلتۇر) بىلە مەرىەپەت تېخنىكەا بىەلە ئەاقىالنە ئەاڭ ئارىسەىدىكى كەسەكى
ىەەددىاەتلەر ئورنىغەەا ئەەۇالر ئارىسەەىدىكى يەەېڭىچە تەپەككەەۇر ۋە راتسەەىئونال مەرىپەتنەەى
يىتەكچى قىلغەا گارمونىەك بىردەكلىكنەى دەسسەىتىش تارىخنىەڭ ماھىاەتلىەك جەريانىغەا
ئايالنماقتا.
شەەۇنى ئەەايرى كزرسەەىتىش ھەەاجەتكى ،بزگەەزنكى تەەارى ئەەادەتتىكى كالېنەەدار تەرتىپەەى
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بويىچە  -25ئەسرنىڭ  -23ئەسىرگە ئالمىشىشىدى ئىبارەت مىقدار قىممىتىنى كزرسىتىش
بىلە ئەمە  ،شۇنىڭدە  ،پە  -تېخنىكا تەرەققىااتىنىڭ يېڭى تى لىكەى ئاساسەىدا ئۇچەۇر
ئىلمەەەەى ۋە پە  -تېخنىكىنىەەەەڭ يېڭەەەەى سىسەەەەتېمىلىرى ۋە قەەەەۇر لمىلىرى ساھەسەەەەىدىكى
كەەزنتەرتىپلەر قىممىتىنەەى كزرسەەىتىش بىلەنمەەۇ ئەمە  ،مەەۇھىمى ،پزتەەز پە  -مەدەنىەەاەت
ۋاستىلىرىنىڭ سوباېكتى مەقسىتى بولغا ئىنسەانىاەتنىڭ ئەاقىالنە -مەرىپەتەتى ئىبەارەت
يېڭەەى سەەزپەتتىكى تاكەەاممۇللىنىش دەرىجىسەەى بەەويىچە ئى اھلىنىشەەى ال ىە  ،تەەارى ئەمەەدى
پە  -تېخنىكا ۋاستىلىرىنى ئىشقا سېلى ياتالشقا ئىنساننى تېخىمۇ ياتالشتۇر ش ،ئۇنىەڭ
بەختسەەى لىك سەەەۋەبلىرى ۋە شەەارائىتىنى تېخىمەەۇ ئېغىرالشەەتۇر ش ،ئىجتىمەەائىي ۋە روھىەەي
پەاجىئەلەرنى پە –تېخنىكەا ۋاسەتىلىرى ۋە ئەسەەبىي -تەنەتە ۋەھىمىەلەر بىەلە تېخىمەەۇ
كەەەزچەيتىش ،مەدەنىەەەاەت ئېرىشەەەكە ئېلېكترونلەەەۇ ۋە ئىنفورماتسەەەىاىلىك «گەەەزر ە» ۋە
«سېھرىي ئەالخىمىاە»لەر ئەارقىلى ئىنسەانىاەتنىڭ ئەقىە ۋە قەلبىنەى تېخىمەۇ دەپسەەندى
قىلىشەەقا خەەاتىمە بېرىەەدىغا مىسلىسەەى ور ئەقىە ەەەە ئەەاڭ ئويغىنىشەەىنىڭ مۇقەددىمىسەەىنى
باشەەەلىدى .مانەەەا بەەەۇ ھەەەا ىرقى امەەەا تەرەققىااتنىەەەڭ تەەەارىخىي مەەەاھىاتى ،تەەەارىخىي
خاراكتېرستىكىسى! بى كەلگزسەىگە يەز لەنگە د ناەا دېگەنەدە دەل مۇشەۇ مەاھىاەت ،دەل
مۇشۇ خاراكتېرىستىكىنى نە ەردە تۇتىمى .
امەەانىاى ئەقىەە دېگەنەەدە ئىككەەى قەەاتالملى مەنىنەەى ئەەاڭقىرااليمى  .بىرىنچىەەدى ،
امانىاى ئەقى ەە امانىاى ئاڭ بولۇ  ،ئاڭنىڭ ھا ىرقى امەا شەەكلىنى نە ەردە تەۇتىمى .
بۇ رېئاللىقنىڭ ھا ىرقى اما ئىنسانىاىتى مېڭىسىدىكى ئىنكاسىنى ،امانغا اليى ھەرخىە
ئەەاڭ شەەەكىللىرى ۋە سەۋىاىسەەىنى كزرسەەىتىد  .ئىككىنچىەەدى  ،ھەەا ىرقى مەرىەەپەتكە خەەا
ئاقىالنە (راتسىئونال) تەپەككەۇر باسەقۇچىنى كزرسەىتىد  .بەۇ دېگەنلىەك مەلەۇم ئەسەىردى
ئىبارەت مىقدار خاراكتېرلىك ،كالىندار خاراتېرلىك ئاڭ شەكلىدى پەرقلى بولغا پزتكەزل
تەەارىخىي خاراتېرلىەەك ،سەەزپەت خاراكتېرلىەەك ،ئىنسەەاننىڭ ئەەز  -ئەەز ىنى قايتەەا تېپىاېلىشەەى
خاراكتېرلىك ئەقى دېگەنلىكتۇر .بى تزۋەنەدە شەۇ مەنىەدىكى امەانىاى ئەقىە توغرىسەىدا
توختىلىمى .
ھا ىرقى امەا ئەقلەى مەدەنىەاەت بىەلە مەرىپەتنىەڭ ،مەقسەەت بىەلە ۋاسەتىنىڭ ،
جەەز ئىي ئىنسەەا گەەۇر ھى بىەەلە پزتكەەزل ئىنسەەانىاەتنىڭ ،ئزتمەەزش بىەەلە كەلگزسەەىنىڭ
مۇناسەەەىاىتىنى تەەەوغرا ھەل قىلىشەەەقا يەەەز لەنگە ئاڭەەەدى ئىبەەەارەت .ئەەەۇ ئىنسەەەانىاەتنىڭ
تاكاممۇللىنىش يولىدىكى غايەت ور قەدەم.
ھا ىرقى اما ئەقلەى تەرەققىەي قىلغەا مەملىكەتەلەر بولسەۇ  ،تەرەققەى قىلىااتقەا
مەملىكەتەەلەر بولسەەۇ  ،ھەەا ىرقى امەەا سەۋىاىسەەىدى تولىمەەۇ يىراقتەەا قالغەەا مىللەتەەلەر
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بولسەەەۇ ئۇالرنىەەەڭ رېئەەەال تۇرمۇشەەەى ۋە كەلگزسەەەىگە ئىنتىلىشەەەلىرىگە كزچلەەەز تەسەەەىر
كزرسەەەەتمەكتە ،تارىختەەەا بولەەەۇ ئەەەزتكە مىللىەەەي ئەەەويغىنىش ،مەدەنىەەەاەت ئويغىنىشەەەى،
مەرىپەتچىلىەەەەك دەۋرى ،پە  -تېخنىكەەەەا ئىنقىالپلىرىەەەەدى پەرقلىەەەە ھالەەەەدا ھەەەەا ىرقى
ئىەەدېئولوگىاىلىك ئىنقىالبىەەي ئەەويغىنىش ئۇچەەۇر دەۋرىەەگە خەەا ئالەمشەەۇمۇل ،پزتكەەزل
ئىنسەەەانىاەت خەەەاراكتېرى ئالغەەەا  .ئەەەۇ ھەم مەھەللىەەەاى ئاالھىەەەدىلىكلەرگە ئىەەەگە ،ھەم
مەھەللىەەاى چەكلىمىەەلەر بىەەلە چەكلەنمىەەگە  .ھەرقانەەدا تەرەققىاەەپەرۋەر ،ھەرقانەەدا
ئىلىەەە  -مەدەنىاەتەەەپەرۋەر ،ھەرقانەەەدا ۋەتەنەەەپەرۋەر ۋە ئىنسەەەانپەرۋەر امەەەانىاى ئەەەاڭ
ئويغىنىشىغا يېتەرلىك پائالىاەتچانلى بىلە مۇئامىلە قىلىشى كېەرە  .ئۇنەدا بولمىغانەدا
ئەەۇ ھەەا ىرقى امەەا تارىخىنىەەڭ تەەز يەەزنىلىش ئۇرغىلىرىەەدى ئايرىلىەە قالغەەا  ،دەۋر
ئېقىمىدى ئارقىەدا قالغەا بولىەد  .بەۇ ئەسەتايىدى ئويلىنىشەقا تېگىشەلىك تەز مەسەىلە،
تارىختا ھەر قېتىملى ئاڭ ئىنقىالبى ۋە مەدەنىەاەت ۋە مەدەنىەاەت ئويغۇنۇشەلىرىغا قارشەى
مەيدانەەدا تۇرغەەانلىقلىرى ئزچەەز ئز ىنىەەڭ تەەارىخىي خاراكتېرىستىكىسەەىغا مۇتەئەسسەەىپلىك
ئاالمەتلىرىنى مۇقىمالشەتۇر ۋالغا مەشەھۇر نوپەۇ ئىگىلىەرى بولەۇ ئەزتكە  .بەۇ ئۇالرنىەڭ
بىلىملىرىنىەەڭ ئەينەەى امەەا سەۋىاىسەەىدى كەملىكەەى تەەزپەيلى ئەمە  ،بەلكەەى ئەقىەە -
پاراسەەت ۋە ئالەەدى كەزر ش ،تەپەككەەۇر ئىقتىەەدارىنىڭ كەملىكەى ،قاتمەەاللىقى سەەەۋەبىدى
شەەۇندا بولغەەا  .قەدىمكەەى كزسەەە بەەۇددا مۇتەپەككەەۇرى كومىراجىەەاا بۇددى مەەدا ھىنايەەا
مە ھىپىدى ماھايا مە ھىپىگە بۇرالغانەدا ،ئۇنىەڭ كزسەەندىكى ئۇسەتا ى بوتۇشەما نەاملى
مەشھۇر ئالى قارشى چىققا  ،كومىراجىاانىڭ كەشەمىردىكى ھىنايەا بەويىچە تەلىە بەرگە
ئۇستا ى پانتۇداد كزسەنگە كېلى ئەز ئوقۇغۇچىسەىنىڭ تەسەىرىدە ماھايانەا قاراشەلىرىنى
قوبۇل قىلى  ،بۇددا ئىسالھاتىغا قاتنىشى ور شزھرەت قا انغا  .بۇ ئۇنىڭ ئەاقىالنىلىقىنى
كزرسەەەتكە  .چەەزنكى «بىلىملىەەك بولغەەانلى ئەقىللى ە بولغەەانلى ئەمە » (گراكلىەەت).
«كىشەەىلەر ئەەز ىنى قەدىرلىشەەى ،ئز ىنىەەڭ ئەڭ يزكسەەە نەرسەەىگە مۇناسەەى ئىكەنلىكىنەەى
بىلىشى ال ى » (گېگې ).
.2يىپەك يولى ۋە ئۇنىڭ قايتا جانلىشى
بى نىڭ مەنپەئەتلىرىمى نى ھەمراھلىرىمى نىڭ مەنپەئەتلىرىەدى ئايرىە تاشەاليدىغا
ئەخال ساختا ۋە مەنىسى ئەخالقتۇر»
ەەە گولباخ
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«يىەەەپە يەەەولى» ئىبارىسەەەى بزگەەەزنكى كزنەەەدە ئەڭ يۇقەەەۇرى ۋە ئەڭ كەڭ مەنىەەەدە
ئىنسانىاەتنىڭ شەەرقىي ۋە غەربىەي قىسەىملىرى بىەر-بىەرى بىەلە ئۇچراشەقا  ،بىەر-بىەرى
بىلە قوشۇلغا  ،ئىنسانىاەتنىڭ ئز  -ئز ىنى ئى دەش تارىخىدا ئاالھىدە بىر قاتالم بىلىەش
ۋە مەدەنىەەاەت بەرپەەا قىلغەەا ئەڭ ور قۇر قلەەۇ بەلەەاىغى مەنىسەەىدە مۇجەسسەەەم ئىبەەارە
بولەەۇ قوللىنىلماقتەەا .ئەەۇ ئىلگىرىكەەى «ئەەاتلىقالر مەدەنىاىتەەى» يەەولى« ،يەەاۋر –ئاسەەىاا
مىللەتلەر كزچزش يولى»« ،قەدىمكەى كەارۋا يەولى»« ،ئۇيغەۇر ەە سەوغدى يەولى» دېەگە
مەنىدىكى قىممەت كاتېگورىاىسىدى ئېشى كەتتى ،يىپەل يولى ھەقىەقەتە شەەر بىەلە
غەرپنەەەى تۇتاشەەەتۇردى ،يىەەەپە يولىغەەەا خەەەا سەەەېنكىرتىك مەدەنىەەەاەت ئەەەاالمەتلىرىنى
شەكىللەند ردى ،يىپە يولى مەركى ىەي قىسەمى رايەۇنلىرىنى ،بولۇپمەۇ شەىنجاڭ ۋە ئوتتەۇرا
ئاسەەىاا بىەەلە ئۇنىڭغەەا ئاالقىەەدار مۇڭغەەۇل -قىپچەەا دااللىرىنەەى د ناەەاۋى ئەەاالقىگە ئېلى ە
كىردى .يىپە يولى ئوتتۇرا -مەركى ىي ئاسىاا كزچمە چارۋىچى قەبىلىلەر ئارىسەىدىكى بىەر
قەدەر ئالدىغا كەتەكە ئۇيغەۇر قەبىلىلىرىنىەڭ ئولتۇراقلىشىشەى ،بوسەتا  ،شەەھەر -قەلەئە
ھاياتىغا كىرىشى ،خەلقئارا سەودىغا قەدەم قويۇشەى ۋە ئارىئەا تەزركىي خەلقەلەر ئارىسەىدا
يا ما مەدەنىاەت ،كالسسەىك ئەدەبىاەات ۋە كالسسەىك مۇقامچىلىقتەا ،جزملىەدى خەلقئەارا
تەرجىەەمە –شەەەرھىچىلىكتە ئالەەدىغا كېتىشەەتە سەەالماقلى تەسەەىر كزرسەەەتتى .ئۇيغەەۇرالر
تەسەەىرىدە ئوتتەەۇرا ۋە مەركى ىەەي ئاسەەىاادىكى باشەەقا خەلقەەلەر مىڭلىغەەا يىلەەالر مابەينىەەدە
تەدرىجىەەي يۇسەەۇندا ئەەۇالر بېسەەى ئەەزتكە مەدەنىەەاەت باشەەقۇچلىرىغا قەدەم قويۇشەەقا
باشلىدى .بۇ ئاددىي ساۋات بولۇ قالغا تارىخىي پاكىتتى ئىبارەت.
يىپە يولى توۋار ئېگىلىكى بويىچە شەەر بىەلە غەر ئارىسەىدىكى ئەڭ ور كانەال
سەەزپىتىدە ئەڭ كەم دېگەنەەدىمۇ ئىسەەكەندەرنىڭ شەەەرققە يزر شەەى ،جەەاڭ چەننىەەڭ غەربىەەي
دىاارغەەا كېلىشەەىدى تەەاكى ماركاپولونىەەڭ جۇڭگۇغەەا قىلغەەا سەەەپىرىگىچە  31ئەسەەىردى
ئارتۇ داۋام قىلدى .دېڭى  -ئوكاا قاتنىشىنىڭ راۋاجلىنىشى ،جۇغراپىاىلىك كەشەپىااتالر،
ياۋر پەەا مەدەنىەەاەت ئويغىنىشەەى بىەەلە تەدرىجىەەي يۇسەەۇندا جەەوڭ قۇر قلەەۇ قاتنىشەەى
مەھەللىاى تزسكە ،بىكىنمىلىك ھالەتكە كىرى قالدى .نەتىجىدە يىپە يولى خارابىلىققەا،
تارىخىي ئزتمزشنىڭ ئەسلىمىلىرىدى بىرىگە ئايلىنى قالدى.
يىەەپە يولىنىەەڭ گەەزللىنىش ۋە خاراپلىشەەىش تەەارىخى بىەە گە بىرقاتەەار قىممەتلىەەك
ھەقىقەتلەرنى ئېچى بېرىد  .ئۇنىڭ ئەڭ موھىمى يىەپە يەولى ئەاالقىلىرى ئېچىاېتىشەنىڭ
بېكىنمىلىككە ىت ھالدا شىنجاڭ جەمئىاىتى تەقدىرىگە بىااسەتە ،بىرقەانچە تىە  -يې ىە ،
بىرقەەەانچە دىنىەەەي مەدەنىەەەاەت ،بىرقەەەانچە مەدەنەەەاەت تىپلىرىنىەەەڭ ئز ئەەەارا ئۇچرىشەەەى ،
سېنتى لىنىشى ،ئاجايى مۇددى م كېمىەر سەەنئىتى ،چەالغۇ -مەۇ ىكىالر مەزجى ىلىرى ،يىەپە
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يەەەەولى تېماتىكىسەەەەى ۋە دىتەەەەاللىرى بىەەەەلە تۇيۇنەەەەد ر لغا كالسسەەەەىك ئەدەبىاەەەەات ۋە
تەرجىمەشۇناسەەلى مەەۇۋەپپەقاەتلىرى ،ئىلى ە  -پە  ،شەەىپاگەرلىك ،بىناكەەارلى  ،نەققاشەەلى
ئۇتۇقلىرى يىپە يولى راۋا ئېقىمى بىلە مەھەللىاى مۇنبەت تەۇپرا ئاساسەىدا مەيەدانغا
كەلەەگە  .ئەەالەمگە مەشەەھۇر بولغەەا ئۇيغەەۇر (جزملىەەدى ئۇيغۇرالشەەقا سەەوغدى ،توققەەۇ
چاۋ ) سزدىگەرلىرى يىپە يولىنى ئېچىش ،يىپە يولى گزل –چېچەكلىرىنەى سەۇغىرىش،
يىەەەپە يەەەولى شەەەەھەر -رابەەەاتلىرىنى ئاۋاتالشتۇر شەەەتا دائىمىەەەي باغاەنلىەەەك خى مىتىنەەەى
كزرسەەەتكە  .ئۇالرسەەى پادىشەەا  -سەەەركەردىلەر ،راھىەە  -سەەاياھەتچىلەرنىڭ ناگەەا -
ناگاندىكى سەپەرلىرى مۇندا ېمى ئزستىدىكى «سەاماناولى»نەى دائىمىەي راۋا ھەالەتكە
كەلتزرەلمىگە بەوالتتى .تەاۋار مەنپەئەتلىەرى مەدەنىەاەت ئېقىمىنەى ئزركەشەكە كەلتەزر
تۇرىدىغا يالقۇنلۇ قۇدرەت سزپىتىدە يىپە يولىغا ھايات بېغىشلىغانلىقى سىر ئەمە .
شىنجاڭلىقالر ،ئالدى بىەلە ئۇيغۇرالرنىەڭ بېكىنمىچىلىەك ئاسەارىتىدە ھەتتەا يىەپە
يولىنىەەڭ مىڭلىغەەا يىلالرنەەى ئەەاتال گەەزللەنگە ئەەاۋات مەن ىرىسەەىنى ئۇنتەەۇ كەتەەكە ،
ئز ىنىەەەڭ ئاجايىەەە مەدەنىەەەاەت ئىختىەەەرا قىلىەەەش ئىقتىەەەدارى بىەەەلە ياراتقەەەا شەەەانلى
تەەزھپىلىرىنى ئۇنتەەۇ كەتەەكە  ،ئىقتىسەەادىي تۇرغۇنلەەۇ  ،نەەامراتلى  ،مەنىەەاى نەەادانلى ،
خۇراپەەەاتلى  ،روھەەەى كېسەەەەللىكلەر ئىچىەەەگە تىەەەرە چزكەەەز قالغەەەا  .بەەەۇ ھەەەالەت گويەەەا
ئەلمىساقتى شۇندا دېگەنەدە ئەز ىنى بىلمەسەلىك دەرىجىسەىگە يەتەكە  .يىەپە يەولى
گزللەنگە دەۋرگە سېلىشتۇرغاندا ئۇيغۇرالر ياتلىشى كەتەكە  .قەدىمكەى كرېەك -رىە ۋە
قەندىھار مەدەنىاەتلىرى بىلە ھزسز تاالشقا شەىنجاڭ مەدەنىاىتەى خەارابىلىرى ئۇنىەڭ
ئېچىنىشلى ئىپادىلىرىدى بىرى.
ئىشلەپچىقىرىش كزچلىرىنىڭ بزگەزنكى تەرەقىاەاتى ،پە  -تېخنىكەا ،تەاۋار -قاتنەاش،
مەدەنىاەت -مەرىپەتنىڭ يېڭى يز لىنىشى «يىپە يولىنى قايتا ئېچىش» شۇئارىنى بارلىققەا
كەلتەزردى .ئامېرىكەا -يەاپۇنىاە مەالىاە گەوروھلىرى يىەپە يەولى بەويال د ناەاۋى يۇقەەۇرى
سزرئەتلىك تاشەاول پىالنلىەدى .ئەمەدى ئىنسەانىاەت ئزچەز ئەز دىقەقەت نە ىرىنەى يېڭەى
ئېچىلغەەا ئامېرىكەەا ۋە ئاۋىسەەتىرالىاە قىتئەلىەەرىگە مەرگە لەشەەتزر ش ،دېڭىەە –ئوكاەەا
قاتنىشەەىنى قۇر قلەەۇ قاتنىشەەىدى قەەۇال كەەزر ش دەۋرى ئزتەەز كەتتەەى .ئىنسەەانىاەت
ېمىننى ،ئۇنىڭ ئاتمۇسفېرا بوشلۇقى ،دېڭى –ئوكاانلىرى ،تا –داۋانلىرىنەى ئومۇمىاۇ لەۇ
بويسۇند ر ش دەۋرىگە كىرى كەلدى.
يىەەپە يەەولى قايتەەا جەەانلىنىش دەۋرىەەگە قەدەم قويەەدى .بەەۇ ھەەال بىە گە يىەەپە يەەولى
ھەققىدە ئەقىلى ەە تەارىخىي قاراشەنى تىكەلە  ،مىللىتىمىە يز لىنىااتقەا يېڭەى گەزللىنىش
ئىستىقبالىنى ئالدى كزر  ،رىقابەتكە تولغا  ،تزرلەز مەدەنىەاەت ۋە تەپەككەۇر تىپلىەرى
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ئز ئەەارا سزركىلىشەەىااتقا بزگەەزنكى دەۋردە مەەۇنەۋۋەر ئەنەەئەنە ۋە ھايەەاتىي ئىقتىەەدارىمى نى
جارى قىلى  ،يېڭى قىااپەت بىلە د نااغا يز لىنىشىمى نى تەلە قىلىد .
.3نەزەرىيىۋى تەپەككۇر ۋە تارىخنى قايتا ئويلىنىش
«مىللەت پەننىڭ يۇقىرى چوققىسىدا تۇر شنى خالىسا ،نە ىريىەاى تەپەككەۇردى بىەر
مىنۇتمۇ ئايرىاللمايد ».
ەەە ف .ئېنگېل
يىپە يولى گزللەنگە ۋاقىتالردا ئۇيغۇر خەلقى ئاجايى ئېسەى مىللىەي مەدەنىەاەت
ئەنئەنىسىنى ياراتقانىەدى .سەىرتقا ئىشەىك تاقىاالماسەلى  ،دېھقەانچىلى  -قەول ھەزنىرى ۋە
رايەەو ئەەاتال ئېلىەە بېرىلغەەا خەلقئەەارا سەەودىغا قاتنىشەەىش ،مېھماندوسەەتلۇ  ،ھەمەەمە
سەنئەت ۋە مەدەنىاەت ،ئىلى -پە شەكىللىرىنى بىردە ھەزرمەت قىلىەش ،قوبەۇل قىلىە
يېڭىلىە يەارىتىش ،شەەر  -غەرب سەودا ۋە مەدەنىاىتىنەى تۇتاشەتۇر ش قاتەارلىقالر ئۇنىەڭ
مەەۇھى ئىپادىلىرىەەدى ئىەەدى .بەەۇ خىەە ئېسەەى مىللىەەي مەدەنىەەاەت ئەنئەنىسەەى ئەەاڭلى
نە ىريىەەەەاى بىلىەەەەش ،نە ەرىاىەەەەاى تەپەككەەەەۇر ئېگىەەەە لىكىگە كزتەەەەزر مىەەەەڭ يىلەەەەال
ئى چىلالشقانىدى.
ئەگەر بى يىپە يولى گزللەنگە دەۋرلەردە مەيدانغا كەلەگە كالسسەك مەدەنىەاەت
د ردانىلىرىمى غا نە ەر سالىدىغا بولسەا ئۇنىەڭ ھەرقايسەى پە ۋە سەەنئەت سەاھەلىرى
بەەەويىچە ئەينىەەەى اماننىەەەڭ يزكسەەەە نە ەرىاىەەەاى تەپەككەەەۇرى ئاساسەەەىدا مەيەەەدانغا
كەلگەنلىكىنى بايقايمى  .ھەيكەلتاراشلى  ،نەققاشلى  ،تام رەسىملىرى ،بىناكارلى  ،مۇ ىكەا،
مۇقەەام ،داسەەتانچىلى  ،خەمىسەەەچىلىك ،تېبابەتچىلىەەك قاتەەارلى گېئەەومېترىاە ،ماتېماتىكەەا،
ئېستېتىكا ،گېئودى ىاە ،دىنامىكا ،پەلسەپە ،دىداكتىكا ،غايىاى قەمئىاەت قاراشەلىرى ،ئەالەم
قاراشلىرى ،بىئولوگىاە قاتارلى ساھەلەردىكى نە ەرىاىاى تەپەككۇر ۋە ئەاڭلى مەشەغۇالت
ئاساسەەىدا مەيەەدانغا كەلەەگە  .بەەۇ نەەوقتىنى تەەارىخىي مىراسەەالرغا نوقەەۇل تارىخشۇناسەەلى
ساالھىاىتى بىەلە ئەمە  ،بەلكەى ئۇناېرسەال ۋە يزكسەە تەارى پەلسەپىسەى سەاالھىاتى
بىەەلە مۇئەەامىلە قىلغانەەدىال ،ئالەمشەەۇمۇل مەدەنىاەتلەرنەەى سېلىشەەتۇر تەتقى ە قىلىەەش
نوقتىسىدى مۇئامىلە قىلغاندىال روشە پەر ئېتەلەيمى .
يىەەپە يولىنىەەڭ خارابلىشىشەەى ئارقىسەەىدا نە ەرىاىەەاى تەپەككەەۇر ئەنئەنىسەەىدى بىەەر
پزتز ئەنئەنە سزپىتىدە ئايرىلى قالغانلىقىمى نى ھەممە بىلىشى ۋە ئېنى شۇندا قەاراش
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تىكلىشەەى ۆر ر .دەر ھەقىەەقەت ،ئەڭ ئېسەەى ئەنئەنىمىە دەل مۇشەەۇ نە ەرىاىەەاى تەپەككەەۇر
ئەنئەنىسى ئىدى.
بزگەەزنكى كزنەەدە قايتىااشەەتى يىەەپە يەەولىنى گزللەنەەد ر ش ،يىەەپە يولىەەدا ئۇيغەەۇر
مەدەنىاىتىنىەەڭ يېڭەەى باھەەارىنى كزتىەەاېلىش ئزچزنمەەۇ يەنىەەال نە ەرىاىەەاى تەپەككۇرغەەا
مۇھتاجمى  .مۇندا نە ەرىاىاى تەپەككۇر ەە تارىخنى قايتا ئويالشتى ئىبارەت.
«قايتا ئويالش» ئىبارىسى ئەسلى گېگېلنىەڭ پەلسەەپە تارىخىغەا قولالنغەا ئىبارىسەى
ئىدى .ئۇ قايتىدى راتسىئونال ەە پەلسەپىاى مۇھەاكىمە قىلىشەنى ،قايتەا تەلقىە قىلىشەنى،
قايتەەا قەەارا چىقىشەەنى ،شەەۇ ئەەارقىلى مەەاھىاەتلەرنى ،ھەقىقەتلەرنەەى تېپىاېلىشەەنى نە ەردە
تۇتاتتى .بى مۇشۇ «قايتا ئەويالش» ئىبارىسەىنى قەدىمكەى گرېكالرنىەڭ ھەقىقەتنەى تېەپىش
يولىەەدىكى «دىئەەالوگ» (كېەەاىچە «دىئالېكتىكەەا») ئۇسەەۇلى بىەەلە ئوخشاشەەال ھەقىقىەەي
ماھىاەتلەرنى تېپىش ئۇسۇلى دە قارايمى  .بۇ ئۇسەۇلنى تەارىخىي ھەقىقەتلەرنەى بىلىشەكە
تەدبى قىلىدىكەنمى  ،ئۇ ھالدا «تارىخنى قايتا ئويالش» ئۇسەۇلى كېلىە چىقىەد  .بەارلى
مەرىپەتپەرۋەر ،ۋەتەنپەرۋەر كىشىلەر مەرىپەت بىەلە ۋەتەنەگە ئىممۇناتسەىئونال ھېسەىاات
بىلەنەەال ئەمە  ،يەنە ئەقلىەەي تەپەككەەۇر كەەز ى بىەەلە قەەارا  ،مۇنەەدا «تەەارىخنى قايتەەا
ئويالش»نىڭ بزگزنكى كزندە بىە گە ھەممىەدىنمۇ ۆر رلىكىنەى بىلىەش ال ىە  .بەۇ نەوقتىنى
ئويال يەتمە  ،يەنە مەرىپەت بىلە ۋەتە ھەققىدە سز ئېچىش مۇمكى ئەمە !
«تارىخنى قايتا ئويالش» مىللىي ئويغۇنۇشەنىڭ مەدەنىەاەت ئويغۇنىشەىنىڭ ئالەدىنقى
شەرتى ۋە مۇقەددىمىسى .ئۇ مىللەتنىڭ ئز  -ئز ىنى قايتا تېپىاېلىشەىدىكى ئىجەابىي قانەات
ۋە ئۇڭەەەا توسەەەقۇ سەەەەلبىي كزشەەەەندىلىرىنى پەرقلەند رىشەەەى ئزچەەەز ۆر ر تەپەككەەەۇر.
ئېنگېلى «دىاۇرىڭغا قارشى» ناملى ئەسىرىدە« :بىەرەر مەقسەەتكە ئېرىشىشەنى خالىغەا
كىشەى ئۇنىڭغەا ئېرىشەەىش چەارىلىرىنىمۇ خالىشەى كېەەرە »« ،ھەرقانەدا پەنەگە ئوخشەەاش
پىكىەەر قىلىەەش توغرىسەەىدىكى پە تەەارىخىي پەنەەد ر ،ئىنسەەا تەپەككۇرىنىەەڭ تەەارىخىي
تەرەققىااتى توغرىسىدىكى پەند ر» دېگەنىدى.
تەەارىخنى قايتەەا ئەەويالش ەەەە ھەەا ىرقى د نااغەەا نە ەر سەەالغا  ،تەەارىخىي تەجىربىلەرنەەى
يەكەەەەزنلىگە  ،مىللەتنىەەەەڭ كەلگزسەەەەىگە كزيەەەەزنگە ھالەەەەدا مىللەتنىەەەەڭ ،مىللەتەەەەلەر
مۇناسىاىتىنىڭ ،مەدەنىاەتنىڭ ۋە مىللىي ئېتنىك روھىاەتنىڭ ھەممە ساھەلىرىگە ھەا ىرقى
اما ئېڭى ۋە ئەقلىەي تەپەككەۇرى ئېگى لىكىەدە تەۇر  ،قايتەا مۇھەاكىمە ئېلىە بېرىشەقا
قارىتىلغەەا پەلسەەەپىلىك ور بىلىەەش قۇر لىشەەى .بەەۇ مىلەەلەت ئزچزنمەەۇ ،دۆلەت ئزچزنمەەۇ
گزللىنىش ئەگگزشتىرى! بۇ مىللەر ۋە دۆلەتتىكى مەرىەپەت ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىكنىەڭ ھەقىقەى
ياكى ساختىلىقىنى ،ئاڭلى يكى ئاڭسەى لىقىنى ئايرىاەدىغا رېئەال مىە ا ! «تەارىخنى قايتەا
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ئەەويالش»« ،نە ەرىاىەەاى تەپەككەەۇر»« ،ئارىالشەەما مەدەنىاەتەەتى ئەەو قلىنىش»« ،مىللىەەي
روھنەەەەى ساغالمالشەەەەتۇر ش»« ،مىللەتنەەەەى قايتەەەەا گزللەنەەەەد ر ش» قاتەەەەارلى تەەەەارىخىي
تېماتىكىالرنى بىەرچەتكە قايرىە قويەۇ نوقەۇل ھالەدىال ئەادەتتىكىچە ئىلىە  ،مەدەنىەاەت،
ئەدەبىاات ،سەنئەت ۋە ئىقتىسادىي مەسىلىلەر بىەلە شەۇغۇللىنىش ئاڭسەى لى ۋە چاكىنەا
ئىشقىاا لى بولۇ قالمامد ؟
شەخسىي گزللىنىمە دېسە ئز ىنىڭ پوتېنسىئال ئىمكانىاەتلىرى ۋە ئىقتىدارىنى قايتەا
ئويلىنىشى كېرە  .مىللەت گزللىنىمە دېسىمۇ ئەز ىگە نىسەبەتە تەارىخىي قايتەا ئەويالش
ئېلى بېرىشى ال ى  .بۇ ئاددىي ئەمما ئومۇمىي ھەقىقەت.
 .4مىللەتنى سۆيۈش ۋە مىللىي روھىيەتنى ساغالمالشتۇرۇش
«بىرقانچە يز يىلدى كېاى مەيلەى دو اخ يەاكى جەننەتەتە بەواليلى ،بەرىبىەر روھقەا
ئايلىنى كېتىمى  .ئەمما ئەۋالدلىرىمى قالىد  .شۇڭا ئۇالرغا ئا  -تۇال ھەدىاە قالد رىشەىمى
ال ى »
ەەە لۇشز
سزيزش ئىككى خى بولىد  .بىرى ھېسسىي (ئىممۇناتسىاىلىك) سەزيزش ،يەنە بىەرى
ئەقلىي (راتسىاىلىك) سزيزش .مىللەتنى سزيزشتىمۇ مۇشەۇندا ئىككەى تزركزمەدىكى يەاكى
ئىككى دەرىجىدىكى كىشەىلەر مەۋجەۇت .بە ى كىشەىلەر ئزچەز بەۇ ئىككەى خىە سەزيزش
بىرلەشكە  ،بە ى كىشلەر ئزچز بۇ ئىككى خى سزيزش ئز ئەارا ىەددىاەتلىك كزر نەزش
ئالغا  .مىللەتنى سزيىدىغا  ،ئەمما «تارىخنى قايتا ئويالشەقا» ئېتىەرا بىلەد ر يەزرگە
كىشەەىلەر پەقەت ھېسسەەىي سەەزيگز بىەەلە تۇيۇنەەۇ قالغەەا ۋە بېكىنمىچىلىكنەەى مىللەتنەەى
قۇتۇلد رىدىغا «نىجادىاەت» دە تونۇغۇچى كىشىلەر ،مەيلى ساۋاتسى يەاكى بىلىملىەك،
مەيلەەى ئەەادەتتىكى يەەاكى نوپەەۇ ئىگىسەەى بولۇشەەقا قارىمەەا مىللەتنەەى سزيزشەەنىڭ ئەەاقىالنە
قاتلىمىغا كزتزر لمىگە  ،ئۇنىڭغا قارشەى روھىەاەت بىەلە شەۇغۇلالنغا كىشەىلەر بەرىبىەر
مىللەتنىڭ نىجادىاەتچىلىرى بواللمايەد  .بەۇ تولىمەۇ نەا ئىەدېئولوگىاىلىك ئىنەدىاد ئال
خاراتېرىسەەتىكا ئەەزتكىلى! تەەارى ھەر قېتىملى ە مەرىەەپەت دولقۇنلىرىەەدا ئۇنىەەڭ ئىجەەابىي ۋە
سەەەلبى قەھرىمەەانلىرىنى ئەەز سەەەھىپىلىرىگە خەەاتىرىلە كەلەەگە  .ھەرقايسەەى مىللەتەەلەر
تارىخىدا مۇندا نۇر ۋە سايىلەر ئا ئەمە !
ئەەائۇرېلىئو « :مېنىەەڭ شەەەھىرى  ،مەملىكىەەتى رى ە  .شۇڭالشەەقا ئۇنىڭغەەا كېرەكلىكەەى
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مېنىەەڭ كېەەرەكلىكى » دېگىنىەەدە قانەەدا ئەەاقىالنە پىكىەەر قىلغەەا  -ھە! ھوسەەېئا« :خەلقى ە
بىلىمسەەەى لىك تزپەيلىەەەدى ھەەەاال بولەەەدى!» دېگىنىەەەدە قانەەەدا ھەسەەەرەتلەنگە ەەەە ھە!
ساكاامۇنى توغرا ئېاتقا « :ئز قەلەبىگە ئەز ى چىەرا يەېقىش كېەرە !» دېەمە  ،مىللەتنەى
سزيزشمۇ ئوخشاشمايد .
«تارىخنى قايتا ئويالش» تارىخنى تەتقى قىلىشقا ىەت بولماسەتى  ،بەلكەى تەارىخنى
چۇڭقۇر ،ئەتراپلى  ،داۋاملى  ،قېە ىش ،تەتقىە قىلىشەنىڭ ئالەدىنقى شەەرتى ۋە راتسەېئونال
سەۋىاىدە ئى چىللىشىشىدى ئىبارەت.
تارى ئىككى جەريانەدى ئىبەارەت .ئزتمزشەكە نىسەبەتە ئەۇ بىەر «خە ىەنە» بولەۇ ،
ھادىسەەىلەر بىەەلە مەەاھىاەتلەرگە تولغەەا ئۇنىەەڭ ھېكمەتلىەەك جەەاۋاھىرلىرى نۇرغەەۇ .
كەلگزسىگە نىسەبەتە ئەۇ بىەر «بىناكەارلى » بولەۇ  ،ئەۇ مىللەتنىەڭ كەلگزسەى تەارىخىنى
يارىتىشەەنى ،مىللەتنەەى ھەەا ىرقى امەەا مىللەتلىەەرى قاتارىەەدا تاكاممۇلالشەەتۇر ش يەەوللىرىنى
ئى دەشەەنى نىشەەانلىغا  .ئەگەەر بەەۇ ئىككەەى نوقتەەا تۇرغۇ لمىغەەا ۋە بىرلەشەەتزر لمىگەندە
ھەقىقىەەي تارىخنىەەڭ بولۇشەەى ،ھەقىقىەەي تارىخچىنىەەڭ بولۇشەەى مەەۇمى ئەمە  .ھەرقانەەدا
پەيالسو ە تارىخچى ئزچەز تەارى شەۇ سەەۋەبلىك قىممەتلىككەى ،ئۇنىڭەدا كەلگزسەىنىڭ
بىخلىرى ،تۇپرىقى ،ئزسزمتىسى ۋە ئاالمەتلىرى ساقالنغا بولىد « .خە ىەنە»نىەڭ قىممىتەى
ئۇنىەەڭ ئەەز ىنى بىلىەەش ئزچزنمەەۇ ،بولۇپمەەۇ ئۇنىڭەەدى «بىناكەەارلى » ماتىىاەەاللىرى ئەەېلىش
ئزچزنمۇ ئەھمىاەتلىك بولغانلىقىدا« .تزگزندە ئىككى نەرسەە بەار» (ئېمپىەد كى )« ،تەارى
ئز مەقسىتىنى ئى دە يزرگە كىشىنىڭ پائالىاىتىدى ئىبارەت» (مارك ).
«ئاۋۋال تارىخنى تولۇ قې ى بولۇ  ،ئانەدى امەانىاى ئەاڭنى تۇرغەۇ ش ،تەارىخنى
قايتا ئويالش كېرە » دېگىلى بولمايەد  .چەزنكى ،ھېچقانەدا مىلەلەت ۋە دۆلەت تەارىخنى
تولەەۇ قې ىە بولەەۇ  ،ئانەەدى ئەەۇ ھەقەەتە ئەقلىەەي مۇھەەاكىمە يزرگز شەەنى شەەەرت قىلغەەا
ئەمە  ،تارى ھەمىشە ئز ىدىكى ئارخېئولوگىاىلىك تېپىلىشالر ،ئەقلەى قايتەا ئى دىنىشەلەر
ئارقىلى تولۇقلىنىش جەريانىنى ئاخىرالشتۇرمايد .
«تارىخنى قايتا ئەويالش» مىللىەي مەدەنىاەتنەى گزللەند ر شەنىڭ بىلىەش ئاساسەىي.
مارك روگىغا يا غا خېتىدە« :ئىنسانىاەت باشتىال بىرەر يېڭەى ئىشەنى ئېلىە بارمايەد ،
بەلكى ئز ىنىڭ كونا ئىشلىرىنى ئاڭلى قىلىشقا باشاليد » دېگەنىدى.
«تەەارىخنى قايتەەا ئەەويالش مىللىەەي مەدەنىاەتنەەى يوققەەا چىقىرىەەد » دېەەاىش بىھەەۇدە
ئەندىشەەە .تەەارىخنى قايتەەا ئەەويالش دەل مىللىەەي مەدەنىاەتنەەى گزللەند ر شەەنى مەقسەەەت
قىلىەەد  .مىللەەى مەدەنىاەتمەەۇ خەەۇددى مىلەەلەت تارىخىەەدە ئىككەەى نوقتىەەدى ەەەە ئزتمزشەەتە
يارىتىلغەەەا مىللىەەەي مەدەنىاەتەەەتى  ،ئەمەەەدى يارىتىلغەەەا يېڭەەەى امەەەانىاى مەدەنىەەەاەت
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ئاسەەەەمىنىدى چزشەەەەمەيد  .ئەەەەۇ ئەنئەنىەەەەاى مىللىەەەەي مەدەنىاەتنىەەەەڭ بەەەەارلى ئىجەەەەابى
ئەڭگزشتەرلىرى ۋە ئىجابى تەرەپلىرىنى جارى قىلىش بىلە غەيەرى مىللىەي مەدەنىاەتنىەڭ
قوبۇل قىلىشقا بولىەدىغا پايەدىلى ۋە ئىجەابىي ئەامىللىرىنى قوبەۇل قىلىە  ،ئەۇنى مىللىەي
مەدەنىەەاەت تەرەققىاەەاتى جەريانىەەدا ،مىلەەلەت ئزچەەز ئز لەشەەتزر ش ئاساسەەىدا مەيەەدانغا
كېلىد  .بۇ جەريا تارىخنى قايتا ئويالشنى ،مەدەنىاەت تەارىخىنى قايتەا ئويالشەنى چەتەكە
قاقمايد  ،ئەكسىچە تەقە ا قىلىد .
تارىخنى قايتا ئويالش گەرچە تار مەنىەدىكى بېكىنمىچىلىەك ۋە ىاىتەى پەيەدا قىلغەا
كەەونىلىقنى سەەاقال  ،ياراتمايەەدىغا ئەنئەنىەەاى كز قاراشەەقا ىەەت بولسەەىمۇ ،ئەممەەا ئەەۇ كەڭ
مەنىدىكى مىللىي ئەنئەنىگە ادى ىت ئەمە ! كەڭ مەنىەدىكى ئەنەئەنە شەۇ مىلەلەت ،شەۇ
دۆلەتنىڭ پزتكزل مەدەنىاەت ۋە ئېتنىك بىناسى بولۇ  ،شۇ مىللەت ،شەۇ دۆلەتنىەڭ بەارلى
ئىجادىي ئىقتىدارى ۋە مەنىاى د نااسەى شەۇ خىە ئەنەئەنە بىناسەىغا جەملەنەگە بولىەد .
بۇنەا ئەنەئەنە بىناسەى مەۋجەۇت بولمايەدىكە  ،بۇنەدا مىلەلەت ۋە دۆلەتنىەڭ «تەارىخنى
قايتا ئويلىنىش» ھەققىدە گە بولۇشى مۇمكى ئەمە .
مىللىەەي مەدەنىەەاەت سەەېنكىرتىك ئامىللىرىغەەا مۇخالى ە ئەمە  .مىللىەەي مەدەنىەەاەت
قەبىلىەەلەر مەدەنىاىتەەى ئاساسەەىدا شەەەكىللەنگە  ،غەيەەرى مىللىەەي مەدەنىەەاەت ئامىللىرنىەەڭ
تەدرىجەەى تەسەەىر قىلىشەەى ئاساسەەىدا راۋاجالنغەەا  .نىبەەى مەنىەەدە مىللىەەي مەدەنىاەتنەەى
ساپالشەەتۇر ش غەيەەرى مىللىەەي ئەەامىلالرنى چەتەەكە قەەېقىش بىەەلە ئەمە  ،بەلكەەى غەيەەرى
مىللىي ئەامىلالرنى تولەۇ ئز لەشەتۇر ئىلگىەرلەش بىەلە  ،شەۇنىڭدە ئز لەشەمەيدىغا
خەەام -خۇتتەەا نەرسەەىلەرنى تاشەەلىاېتىش بىەەلە ئەمەلەەگە ئاشەەىد  .شەەۇندا قىلىە مىللىەەي
مەدەنىەەاەت شەەۇندا بىەەر سەەەرۋى دەرىخىەەگە ئوخشەەايد كى ،ئۇنىەەڭ يىلتى لىەەرى ھەرخى ە
مەنبەلەردى ئو قلىنىد  ،ئەمما ئۇنىەڭ ئزسەزملزكلەر د نااسەىدىكى ئەورنى ،خۇسۇسەىاىتى
ۋە قىممىتى بىر پزتز ئاشۇ سەرۋى دەرىخىدى باشقا نەرسەە ئەمە  .مەنبەسەى ئەېقى ۋە
ئو قسى دەرەخ بولماسلىقى ئەاددىي سەاۋاتقۇ! سەېنكرتىك مەدەنىەاەت مەنبەسەى قارىشەىنى
چاكىنا چزشەنمەسلىك ال ى .
مىللەتنى سزيزش مىللىي روھنى ساغالمالشتۇر شنى تەلە قىلىد ۋە ساغالم مىللىەي
رو ئارقىلى ئز ىنى يۇقۇرى قاتالمغا كزتزرىد  .مىللىي روھەى سەاغالم بولمىغەا كىشەى ەەە
ھەسەتخور ،قارانىاەت ،سزيىقەسچى ،يۇرتاا  ،پىتنىخور ،كەا ا  ،وراۋا  ،بۇشەاڭ ،ھەۇر ،
ساتقۇ كىشى مىللەتنى «ئېغى »دىال سزيىشى مۇمكى .
مىللىي روھنى ساغالمالشتۇر ش ھا ىر تىلغا ئېلىنىااتقانلىقى يو  .بى ئۇرخۇ مەڭگز
تاشلىرىدى  ،خەلە ھېكمەتلىەك سەز لىرىدى « ،قۇتادغۇبىلىەك»« ،ئەتەبەتەۇل ھەقەايى »،
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«مەھبۇبۇلقۇلۇب»« ،مەسنەۋى خەراباتى» قاتارلى كالسسەىك ئەدەبىاەات نەمۇنىلىرىەدى ،
ئابد قادىر ئە ى ى ،ئابد خالى ئۇيغۇر قاتارلى دېموگراتىەك -مەرىپەتچىلەرنىەڭ شەېئىر ۋە
تەشەببۇسەەلىرىدى مىلەەلەت گەۋدىسەەىنى چىرمىاالغەەا روھىەەي ئىللەتەەلەرگە بىلەەد ر لگە
كزچلز نەپرەت بىلە گز ەل ئەنئەنىەاى پە ىلەتەلەرگە قارىتىلغەا يەالقۇنلۇ مەدھىاىنەى
كزرىمى  ،بۇ بى گە مىللىي روھنى ساغالمالشتۇر ش مىللىتمى نىەڭ ھەرقايسەى دەۋرلەردىكەى
مەەەۇنەۋۋەر مۇتەپەككەەەۇرلىرى ئى چىەەە تەكىەەەتلىگە تەشەەەەببۇ ئىكەنلىكىنەەەى ،بۇمەەەۇ
مىللىتمى دىكى يەنە بىر مۇنەۋۋەر ئەنئەنە ئىكەنلىكىنى ئۇقتەۇر بېرىەد  .مەسەىلە شەۇكى،
بۇ ئۇلۇ تەشەببۇ ئەمەلگە ئاشۇر لغىنى يو !
مىلەەلەت گەۋدىسەەى روھىەەي (پسەەخىك) كېسەەەللىكلەر بېكىەەنمە مۇھىەەت فېئوداللىەە
قەمئىاەتنىەەڭ روھىاىتىمى دىكەەى خۇنەەۇ چەەزكمىلىرى بولەەۇ ئۇنىڭەەدا يەنە بىەەر قىسەەى
چەتئەلەەدى  ،خەن ە ۋە باشەەقا مىللەتلەردى ە يۇقتۇرىاالغەەا روھىەەي كېسەەەللىكلەرمۇ بەەار.
«ئەەاكىاۇ» روھەەى مىللىتىمى دىمەەۇ ئۇيغەەۇر «ئەەاكىاۇ»چىلىقىنەەى شەەەكىللەند رگە  .كېاىنكەەى
ۋاقىەەەەتالردا دوگمەەەەاتى ى  ،بەەەەاگۇچىلى  ،سەەەەولچىلى  ،ھەەەەاكىممۇتلەقلى  ،چېقىمچىلىەەەە
ئىللەتلىرىنىمەەۇ يۇقتۇرىاالەەد  .بەەۇ ،سەەاند قنىڭ چۇڭقەەۇر يېرىەەدە سەەاقاليدىغا «گەەزھە»
ئەمە  ،ئۇنى ئېچى تاشال مىللەت گەۋدىسىدى تا ىلىشىمى ال ى .
مىلەەلەت گەۋدىسەەىدىكى روھىەەي ئىللەتلەرنەەى تەەا ىالش «مىللەتنىەەڭ يەەز ىگە قەەارا
سەەزركەش»« ،ئزيەەدىكى خۇنۇكلەەۇكنى سەەىرتقا يېەەاىش» ئەمە  ،بى ە ئابەەد خالى ئۇيغەەۇر
«بەەەارد ر» دېەەەگە شەەەېئىرىدا تىلغەەەا ئالغەەەا يالقەەەاۋلى (ھور نلەەەۇ ) ،ھەسەەەەتخورلۇ ،
پىتنىخورلەەۇ  ،كەەا اپلى  ،سزيقەسەەتچىلىك قاتەەارلى ئىللەتەەلەرگە يۇرتاا لىەە ۋە سەەول-
ھەەاكىممۇتلەقلى قاتەەارلىقالرنى قوشەەۇ ئوم ەۇم خەل ە نەپەەرىتىگە ئايالند رسەەا نېمىسەەى
يامەەا ؟ مىللىتىمى نىەەڭ ئەەا كزڭەەزل ،مەرھەمەتچەەا  ،مېھماندوسەەت ،يېڭىلى ە تەرەپەەدارى
بولۇش قاتارلى پە ىلەتلىەرىگە كەلگەنەدە ئەۇنى امەانىاى ئەاڭ ئاساسەىدا داۋاملىە جەارى
قىلىمى .
«ھەسەتخور كىشىلەر ئۇلۇ ئىشالرنى ئور ندىاالمايەد  .ئەۇالر ئىمكانىاەتنىەڭ بەارىچە
باشەەەقىالرنىڭ ئۇلۇغلەەەۇقلىرىنى تزۋەنلىتىشەەەكە ئۇر نىەەەد » گېگېەەە )« ،ئىغەەەااگەرلەر ئىغەەەاا
ئارقىلى ئادەم ئزلتزرىد  ،ئز ىمۇ ئىغاا ئىچىەدە ئزلىەد » (لۇشەز )« ،باشەقىالردىكى ئۇلەۇ
ئارتۇقچىلىقالرغا نىسبەتە ھزرمەت بىلد ر شتى باشقا چارە يو » (گاۇتى).
 .5خۇالسە
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يىپە يولىدى ئۇيغۇر مەدەنىاىتى ئەڭگزشتىرىنى قايتا تېپىاېلىش
«نەەادانلىقتى ئەەزچ بىەە ئزسەەز چىققەەا  ،ئەەۇالر  :قەەارانىاەت ،سەەاختا شەەزھرەت ۋە
ھاكاۋ رلۇقتى ئىبارەت»
ەەە شۇبىنخائوئېر
«ئەقىلدى ئزچ ئەخالقى خۇسۇسىاەت تۇغۇلىد  .ئۇالر ،ئېسى ئىەدىاە ،ئېسەى سەز ،
ئېسى ھەركەتتى ئىبارەت».
ەەە دېموكرت
سەەوقرات« :ئەقى ە يېتەكچىلىەەك قىلغەەا قەيسەەەرلىك سەەائادەت ،نەەادانلى باشەەلىغا
قەيسەرلىك ئاپەت كەلتزرىد » دېگەنىدى .ئەقى ە راتسېئونال تەپەكككۇر بزگەزنكى كزنەدە
ئىنسانىاەت يز لەنگە يېڭى سىاىلى اتسىاىلىك دەۋرنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپىغا ئايالنماقتا،
ئىنسەەەانىاەت ئەمەەەدىلىكتە ئىنسەەەانىاەتكە ىەەەت ھادىسەەەىلەرگە قارشەەەى كەەەزرەش قىلىەەەش
ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇ قالدى.
پزتز د ناا بويىچە كزتزر لگە يېڭى مەرىپەت (سىاىلى اتسىاە) دولقەۇنى ئېلىمىە دە،
ھەرقايسەەى مەملىكەتەەەلەردە ئىنسەەەانىاەتنىڭ ئەەەز  -ئەەز ىنى تېپىەەەاېلىش يولىەەەدىكى يېڭەەەى
ئىلگىرىلىشىنى ناشانلىدى ،ئىقتىساد ،پە  -تېخنىكەا ۋە ئىجتىمەائىي ئەسەلىھەلەر ئەقىە ۋە
ھەمكەەارلى بىەەلە بىرلەشمىسەەە بولمايەەدىغا ھەەالەت شەەەكىللەندى .ئىنسەەا پرىنسەەىپى ە ە
ئىنسانپەرۋەرلىك پرىنسىپى كىشىلىك قارىشەى ،ئىجتىمەائىي ئىشەالر ،مىللەتەلەر ۋە خەلقئەارا
مۇناسەەىاەتنىڭ ئەەاقىالنە ،شەەزھرەتلىك يېتەكچەەى پرىنسەەىپىغا ئايلىنىشەەقا يز لەنەەدى .تەەارى
قەەانچە -ئەگەەرى -توقايلىقالرغەەا د چ كەلمىسەەۇ بەەۇ يزنىلىشەەنى تەەزپتى بىكەەار قىلىاېتىشەەى
مۇمكى ئەمە .
ئىنسا سوباېكتنىڭ ئز  -ئز ىنى ئىختىرا قىلىشى ،ئز ىدىكى پوتېنسەىئال ئىقتىەدارىنى
جەەارى قىلىشەەى ھەەا ىرقى امەەا ئېڭەەى قۇر لمىسەەىنىڭ يادروسەەىدى ئىبەەارەت .بەەۇ مىلەەلەت
كاتېگورىاىسەەى نوقتىسەەىدى ئالغانەەدا مىلەەلەت سەەوباېكتىنىڭ  ،مىللىەەي روھنىەەڭ ،مىللىەەي
مەدەنىاەتنىڭ ،مىللەت ئىقتىدارىنىڭ ئز  -ئز ىنى قايتا تېپىاېلىشى بولۇ ھېساپلىنىد  .بەۇ
مىللەت ئزچز يېڭى مىللىي مەدەنىاەت ئويغىنىشى باشالنغانلىقىدى دېرە بېرىد .
ئۇيغەەۇر خەلقەەى بېشەەىدى ئزتكەەز گە ھەمەەمە دىنىەەي يېڭىالشەەالر بىەەلە مەدەنىەەاەت
كزللىنىش ھادىسلىرى «يىپە يولى» بويال يز بەرگە ئالەمشۇمۇل تارىخى خاراكتىرلىەك
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مەدەنىەاەت ئز كەشەەلىرى بىەەلە باغلىنىشەەلى ھالەدا يەەز بەرگەنلىكىنى كزرسەەەتتى .يىەەپە
يولى ەە شەر  -غەر مەدەنىاەت كانىلى سزپىتىدە گرېك -رى مەدەنىاىتەى ،كزسەە بەۇددا
مەدەنىاىتەەى ،سەەۇ  -تەەاڭ مەدەنىاىتەەى ،ئىسەەالمىاەت مەدەنىاىتەەى ئەەامىللىرىنى ئەەاققۇ ،
ئالماشتۇردى .يىپە يولىنىڭ قايتا جانلىنىشى ،ھا ىرقى امەا تەاۋار مۇئامىلىسەى ۋە پە -
مەدەنىاەت ئۇچۇرلىرىنىڭ ئېقى كىرىشى ئۇيغۇر ئېتنىك تۇرمۇشى ۋە مىللىەي مەدەنىاىتىەدە
يېڭەەى تەەارىخىي دەۋرنىەەڭ باشەەالنغانلىقىنى كزرسەەەتتى ،بەەۇ كونەەا يىەەپە يولىەەدىكى ئۇيغەەۇر
مەدەنىاىتىنەەى قايتەەا ئەەويالش ۋە يېڭەەى يىەەپە يەەولى ئۇيغەەۇر مەدەنىاىتىنەەى بەرپەەا قىلىەەش
توغرىسىدا ئەستايىدى ئويلىنىشنى تەلە قىلىد  .بەۇ مەاھىاەتتە ،يىەپە يولىەدى ئۇيغەۇر
مەدەنىاىتەەى ئەڭگزشەەتىرىنى قايتەەا تېپىەەاېلىش بولەەۇ ھېسەەاپلىنىد  .رومى ە رولەەال  :بىەەر
كىشىنى چزشەنگەنلىك بىركىشىنى ئىجاد قىلغانلىققا باراۋەر ،دېگەنىدى .بەۇ سەز گە :ئەز -
ئەەز ىنى چزشەەەنگەنلىكمۇ ئوخشاشەەال ئەەز  -ئەەز ىنى قايتەەا ئىختىەەرا قىلغەەانلى بولىەەد  ،دە
قوشۇ قويۇشقا بولىد .
ھەرقاندا مەدەنىاەت مىللىي بولغىنىدە ھەرقاندا امەانىاى ئەاڭ ۋە مەدەنىاەتمەۇ
مىللەتنىڭ ،دۆلەتنىڭ ئەھااىغا ئۇيغۇنلىشىشى ال ى  .يېڭى ئۇيغۇر مەدەنىاىتى يەنىال ئۇيغۇر
خەلقىگە خا يېڭىچە مىللىي مەدەنىاەت بولۇ قالىد  .ئۇ پەقەت ھەا ىرقى امەا ئېڭىغەا
ئىگە ،ئوچۇ ۋە پائالىاەتچا ئىقتىدارغا ئىگە ،ھا ىرقى اما پە  -تېخنىكەا ،ئەدەبىاەات-
سەەەنئەت سەۋىاىسەەىگە ئىەەگە يېڭەەى تەرەققىاەەات قاتلىمىغەەا كزتزرىلىەەد « .خەەۇاڭخې» ۋە
«تارى » دەرياسىمۇ -مىللىي خاسەلىقمۇ« ،يىەپە يەولى»مەۇ ەەە مەدەنىەاەت ئالماشتۇر شەمۇ
ۆر ر .بۇ ئىككەى روھنىەڭ بىرىنەى ئىنكەار قىلىە  ،جۇڭگەۇچە مىللىەاەتلىككە ئىەگە بولغەا
سوتسىاالىسەەتىك امەەانىاى مىللىەەي مەدەنىاەتنەەى بەرپەەا قىلىەەش مەەۇمكى ئەمە  .مىللىەەي
مەدەنىاەتتىكەەەى خاسەەەلى ۋە امانىاىلىقنىەەەڭ مىللىەەەي خاسەەەلىققا ئىەەەگە بولىشەەەى مىللىەەەي
مەدەنىاەت مەۋجۇتلىقىنىەڭ ئۇلىەدى ئىبەارەت .مەدەنىەاەت جەھەتتىكەى قوبەۇل قىلىشەتى
مەقسەەەتمۇ مىللىەەي مەدەنىاەتنىەەڭ امەەانىاى رىقەەابەت د نااسەەىدىكى ھايەەاتىي كەەزچىنى
يېتىشتزر شتى  ،كزچەيتىشتى باشقا نەرسە ئەمە .
ئۇيغۇر خەلقى ئۇ ا ئزتمزشتە ئېلىمى ۋە د ناا مەدەنىەاەت خە ىنىسەىگە قىممەتلىەك
تزھپىلەر قوشقا  .بۇ بى نىڭ شەەرەپلىك ئزتمىشەىمى  .ئەۇ بىە گە ھەمىشەە «ئەمەدى قانەدا
تزھپىلەر يارىتىسە ؟» دېگە سۇئال بىەلە ئىلھەام بېرىەد  .مەلەۇم مەنىەدە بەۇنى شەانلى
ئزتمزش بى گە تەلمزرمەكتە ،كەلگزسى ئىستىقبالمۇ بى گە تەلمۇرمەكتە ،دىاىش مۇمكى .
دېمەەوكرت «مەەۇئەياە گەەز ەللىكنى ئز لزكسەەى ئىجەەاد قىلىەە تەەۇر ش مەەۇقەددە
مەنىەەەاى كزچنىەەەڭ ئەەەاالمىتى» دېگەنىەەەدى .ئۇنەەەدا ئىەەەكە بىەەە د نااغەەەا ،كەلگزسەەەىگە،
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سىاىلى اتسىاىگە يەز لەنمە قانەدا تەۇرااليمى ؟! تەرەققىەپەرۋەر ئۇيغەۇر خەلقەى ۋە ئۇنىەڭ
مۇنەۋۋەر ىاالىلىرى ھا ىرقى رىقابەتكە ،ئىقتىدار قىممىتەى سېلىشتۇرمىسەىغا تولغەا يېڭەى
تارىخىي مۇھىتتا چوقۇم مىسلىسى مىللىي ئويغۇنۇش ۋە مىللىي گزللىنىش جاسارىتى بىلە
ئالغەەەا ئىلگىەەەرىلە  ،مەرىپەتلىەەەك ،امەەەانىاى ،ھايەەەاتىي كەەەزچكە تولەەەۇ تاشەەەقا ئىلغەەەار
مىللەتلەردى بولۇ چىققۇسى.
-3500يى -6ئا  ،ئزر مچى
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يىپەك يولى تەتقىقاتىدىكى ئىنسانىيەت مەدەنىيەتشۇناسلىقى
مەسىلىلىرى
«ئەگەر ياۋروپەەەەا ئىەەەەدىاىلىرى بەەەەاكتېرىاە ئەەەەارقىلى يىەەەەرا شەەەەەرىققە تارقالغەەەەا
دەيەەدىكەنمى  ،ئوخشاشەەال ،ئاسەەىاا چزشەەەنچىلىرىمۇ دەل مۇشەەۇ قانەەال ئەەارقىلى ياۋروپاغەەا
تارقالغا ».
ەەە دراپېر
3
تەەەارى يېڭەەەى بىەەەر ئېتنولوگىاىلىەەەك ەەەە ئىنسەەەانىاەت مەدەنىاەتشۇناسەەەلىقى دەۋرىەەەگە
يز لەنمەكتە .بېكىنمىچىلىك ۋە سەوغۇ مۇناسەىاەتلەر ئۇر شەىنىڭ ئاخىرلىشىشەى ،شەەر -
غەر ئىقتىسادىدىكى ئز ئەارا يېقىنلىشەىش ۋە چىگەرا ھەم يەرلىەك تامۇجنىەدى ھالقىغەا
خەلقئارا ئىقتىسادىي مۇناسىاەت تورىنىڭ بىەر قەدەر تىە شەەكىللىنى بېرىشەى ،ئزتمزشەنى
قايتىااشەەەتى چزشەەەىنىش ۋە يېڭەەەى مەنىەەەاى تۇرمەەەۇش نەەەورمىلىرىنى ئىەەە دەش يولىەەەدىكى
پائالىاەتلەر ئۇنىڭ ئاساسىي ەربىدار ئز كىشىنى ھاسى قىلماقتا.
كىشىلەر ھا ىر قايتىااشتى «يىەپە يەولى» قى غىنلىقەى مىالدىەدى ئىلگىرىكەى خە
ئىمپىرىاىسەەى ،ئاخمەەانىالر ئىمپېرىاىسەەى ،ئىسەەكەندەر لقەرنەيەە امانىەەدىكى «يىەەپە »
قى غىنلىقى بىلە سەالجۇ تەزركلىرى ۋى انتىاىنەى ئىشەغال قىلىە  ،ياۋر پەا بىەلە ئاسەىاا
تاشەلىغاندى كېەاى ئېغىەر ئىقتىسەادىي
ئوتتۇرىسىدىكى «يىپە يولى» ئاالقىلىرىنى ئز
بزھرانەەدا قالغەەا غەربەەى ياۋر پەەالىقالر گىبرالتەەار بوغەەۇ ىنى ئايلىنى ە ئزتەەز  ،ھىندىسەەتا
ئەەارقىلى «يىەەپە يەەولى»غەەا چىقىەەش ئزچەەز -30ئەسەەىرنىڭ -55يىللىەەرى قو غىغەەا ،
نەتىجىەەدە ئامېرىكەەا قىتئەسەەى بايقالغەەا امانەەدىكى «يىەەپە يەەولى» قى غىنلىقەەى بىەەلە
جزملىەەدى ئەەزتكە ئەسەەىرنىڭ ئەەاخىرى ۋە بەەۇ ئەسەەرنىڭ بېشەەىدا ھەەا ىرقى ئافغانىسەەتا ،
ئوتتۇرا ئاسىاا ۋە تارى ۋادىسى نوقتا قىلىنغا تەارى –جەۇغراپىاە -ئەارخېئولوگىاە بەويىچە
ئېلى بېرىلغا «يىپە يولى» ئېكىسپىدىتسىاىسى قى غىنلىقى بىلە تزپتى ئوخشىمايد .
ھا ىرقى «يىەپە يەولى» قى غىنلىقەى د ناەا مەدەنىەاەت تەارىخى ئېرىشەكە جىمىكەى
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رېئال ئۇتۇقالر جەمغۇرمىسى ئاساسىدا يز بېرىش بىلە بىللە ،ئۇ ،ئىنسانىاەت تارىخىنىەڭ
ئېچىاېتىلگە يېڭى سىاىلى اتسىاىگە يز لىنىش مۇقەررەرلىكىدى بىشارەت بەرمەكتە.
2
«يىەەپە يەەولى» ەەەە ئۇلەەۇ ئىبەەارە .ئەەۇ رى ە ۋە ۋى انتىاىلىكلەرنىەەڭ «سەەېرى » ئىلىەەگە
بولغەەا مەەاددىي ۋە غەەايىاى (ھەتتەەا ئەپسەەانىاى) قى ىقىشەەى تەەزپەيلى ،يېقىنقەەى امانەەدا
قوللىنىلغەەەەا ئىبەەەەارە .ئەەەەۇ نوقەەەەۇل سەەەەودا -تىجەەەەارەتنى ،بولۇپمەەەەۇ يىەەەەپە سودىسەەەەىنى
گەۋدىلەند رىەەدىغا ئىبەەارە بولماسەەتى  ،بەلكەەى« ،قەدىمكەەى قىتەەئە» ەەەە ئاسەەىاا –ياۋروپەەا-
ئافرىقەەەا خەلقلىەەەرى ئارىسەەەىدىكى مەەەاددىي ۋە مەنىەەەاى مەدەنىەەەاەت ئاالقىلىرىنىەەەڭ غەەەول
لىنىاىسىگە قارىتىلغا ئىبارە.
دەرھەقىقەت« ،يىپە يولى» ئىنسانىاەت ياراتقا مەاددىي ۋە مەنىەاى مەدەنىاەتنىەڭ
تەڭدى تولىسىنى ئز ىدى ئزتكز  ،بى گە مەلۇم بولغا ۋە بى يزلىنىااتقەا مەدەنىەاەت
تارىخىنى ياراتتى .بى بۇ ئاالقىلەر تارىخىدى مۇستەسنا قالغەا قەدىمكەى ئامېرىكەا بىەلە
قەدىمكى ئاۋستىرالىاە ئىپتىدائىي مەدەنىاىتىگە بىر قەۇر نە ەر تاشلىسەاقال« ،يىەپە يەولى»
دە ئاتىلىااتقا بۇ كارۋا يولىنىڭ ئىنسانىاەت مەدەنىاىتى ئزچەز بىرىنچەى دەرىجىلىەك
تەرەققىەەپەرۋەر ئەھمىاىتىنەەى ھەەې قىالاليمىەە  .بەەۇ بىەە گە «يىەەپە يەەولى»غەەا نىسەەبەتە
«بېكىنمىچىلىك» بىلە «ئېچىاېتىش»تى ئىبارەت ئىككەى تەز ھادىسەىنىڭ ئىنسەانىاەت
تارىخىدىكى نۇرانە ۋە جاھالەت خاراكتېرىنى روشە مۇئەياەنلەشتزر شكە ئىلھام بېرىد .
1
«يىەەپە يەەولى» ۋە «مەركى ىەەي ئاسەەىاا مەدەنىاىتەەى» تەتقىقاتىەەدا ،ھەەا ىرقى «يىەەپە
يولى» يېڭەى قى غىنلىقىغەا ئاساسەە بىەر قاتەار مېتودولوگىاىلىەك مەسەىلىلەرنى مۇھەاكىمە
قىلىشقا توغرا كېلىد .
بىلىش ال ىمكى ،تارى ەە ئىنسانىاەت پائالىاەتلىرىنىڭ بىەرەر مىلەلەت ،بىەرەر رايەۇ ەە
دۆلەتتى ھالقىغەا مۇجەسسەەم توقۇلمىسەىدى ئىبەارەت .تارىخنىەڭ پزتەز ئىنسەانىاەتكە
بولغەەا بىردەكلىەەك ،ۋارىسەەلى  ،سەەېنكىرتىك راۋاجلىەەنىش قەەانۇنىاىتى تارىخنىەەڭ بېكىەەنمە
ئەمە  ،ئوچەەۇ  ،ھەەاكىممۇتلە ئەمە  ،گۇمەەانىالى ەەەە ئىنسەەانىاەت مەدەنىاەتشۇناسەەلى
خاراكتېرىنى بەلگىلىگە  .تارى ئالەم بىرلىكى ۋە ھەركىتىنىڭ ئىنسانىاەت پائالىاىتىدىكى
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ئىپادىسى بولەۇ  ،تەبىەئەت بىەلە كىشەىلىك جەمئىاىتىنىەڭ بىەر پزتەز دىئالېكتىكىسەىنى
گەۋدىلەند رىد  .تارىخنى ئز ۋېلىش ،تارىخنىەڭ مىللىەي ئاالھىەدىلىكلىرى بىەلە يەرلىەك
ئاالھىەەدىلىكلىرىنى ئۇنىەەڭ ئومەەۇم ئىنسەەانىاەت مەدەنىاەتشۇناسەەلى خەەاراكتېرىگە قارشەەى
قويۇش« ،يىپە يولى» تارىخىغا ئۇندا ياكى بۇندا «مەدەنىەاەت مەرگە چىلىكەى» يەاكى
بېكىنمىچىلىكى پىسخولوگىاىسى بويىچە مۇئامىلە قىلىشەنى مىللىەي ئىپتىخەار يەاكى مىللىەي
بۇرچ ھېساپالش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى سىاىلى اتسىاىگە ،ئىلىمگە ۋە ئەقىلغا ىت.
4
ئېاەەەتىش كېرەككەەەى ،تەەەارىخچىالر ھەەەا ىرغىچە ئزتمزشەەەنى نوقەەەۇل ،تەكرارالنمەەەا
كەچزرمىش دە قارا كەلدى .بۇندا قاراش تارىختا قانەدا ئىەش قىلىنسەا ،ئەۇ شەۇندا
ئىش بولۇ قالىد  ،قاندا نەتىجە ياكى مۇۋەپپەقاەت قا ىنىلسا ،ئۇ شۇندا بولۇ قالىەد
دېگە تارىخىي قاراشنى ئېلىە كەلەدى .تەارى ھەققىەدىكى پەلسەەپىلىك قايتەا كەز ىتىش
شەەۇنى كزرسەەەتتىكى ،تەەارى ئز ىنىەەڭ ھادىسەەلىرى ،كزر نزشەەلىرى ،ۋەقەلىەەرى نوقتىسەەىدى
ئزتمزشكە ئايلىنىد ئۇ ئزتمزش سزپىتىدە اما ۋە ۋەقەلىك ساالھىاىتىدى ئايرىلىد ئۇ
ئزتمەەزش سەەزپىتىدە باھالىنىەەد ۋە قايتەەا باھالىنىەەد  .ئىنسەەانىاەت ھەربىەەر سىاىلى اتسەەىاە
ئېگى لىكىەەەەدە ئەەەەز ى يەەەەاكى بىەەەەر قىسەەەەمىنىڭ ئىەەەەش -ھەركەت تەەەەارىخىنى ،ھەتتەەەەا
مۇقەددەسلەشتزر لگە  ،دەبدەبىلىك تارىخىي ھادىسىلەرنى قايتىدى تەنقىەدىي ،يۇمىرىەك
بااليد  .تارى يەنە ئز ماھىاىتى ،روھىاىتى ،كامالەتكە ە ئەۋ ەللىككە ئىنتىلىشى ،داۋاملىە
تېخىمەەۇ كەڭ چەمبەردىكەەى ئويغىنىشەەى ،بىلىەە ۋە تەجىربىلىەەرى نوقتىسەەىدى ئزتمزشەەكە
ئايالنمەەا ۋە ئەەۇ ئەبەدىلەەئەبەت ھايەەاتتۇر .ئەەۇ ئزتمەەزش تەەارى روھىاىتىنەەى رېئاللىقتەەا ۋە
كەلگزسەى تەەارى جەريانلىرىەدا داۋامالشەەتزرىد  .بەۇ كرېەەك مەدەنىاىتىەدە مىسەەىر -بەەابىلو
مەدەنىاىتى ،ئەرەب مەدەنىاىتىدە گرېەك –رىە  ،ھىندىسەتا  -جۇڭگەۇ مەدەنىاىتەى ،ياۋر پەا
ئويغۇنىشى دەۋرى مەدەنىاىتىەدە كرېەك -رىە ۋە ئەرە مەدەنىاىتەى روھەى ھايەات دېەگە
سز .
تەەارى ئز ىنىەەڭ ئەەزلمە روھەەى بىەەلە تەەزۋەنرە باسەەقۇچتى داۋاملىەە يۇقەەۇرى
باسەەەقۇچقا كزتزرىلىەەەد ۋە تەەەزۋەنرە باسەەەقۇچنىڭ روھىاىتىنەەەى سەەەاقاليد  ،بېاىتىەەەد ۋە
راۋاجالند رىەەد  .روشەەەنكى ،تەەارى تەنقىەەدىي جەريانەەدى  ،تۇرمۇشەەنى ،تۇرمەەۇش مەەوھىتىنى
ئىنسەەا مەەاھىاەتلىرىگە داۋاملى ە ماسالشەەتۇر بې ەرىش ۋە بەەۇ مەەاھىاەتلەر بىەەلە ئەەۇنى
داۋاملى باھاال  ،ئز گەرتى بېرىش جەريانىدى ئىبارەت.
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0
تەەەارى  ،تېگەەەى ەەەە تەكتىەەەدى ئالغانەەەدا ،ئىنسەەەانىاەت مەدەنىاىتەەەى تەەەارىخى بولەەەۇ
ھېساپلىنىد  .ئۇ بىر تەرەپتى  ،پىالتو ۋە گېگې ئېاتقا مەۇتلە ئىەدىاىنىڭ راۋاجلىەنىش
تەەارىخى ،ئىەەدېئال چزشەەەنچىنىڭ «تىرىئەەادە» (تېەە ى  ،ئەەانتى تېەە ى  ،سەەېنتى ) تەەارىخى
ئەمە يەنە بىر تەرەپەتى  ،نوقەۇل سىااسەى ھەاكىمىاەتلەر ،قۇراللىە جەڭەلەر تەارىخى ۋە
قەھرىمانالرنىەەڭ پائەەالىاەت كزرسەەىتىش تەەارىخى ئەمە  .ئەلەەاەتتە ،كزپلەەز بىشەەارەت ۋە
ھادىسىلەر خۇددى شۇنداقتە قىلسىمۇ ،مەاھىاەتتە تەارى مەاددىي ۋە مەنىەاى مەدەنىەاەت
ئىشلەپچىقىرىش ئالماشتۇر ش تارىخىدى ئىبارەت.
ئېاتىش كېرەككى ،مەاددىي مەدەنىاەتنىەڭ تولىمەۇ ئەا  ،ئاالھىەدە بىەر قىسەمى ەەە قىاەا
سەى مىلىرى ،ئەلئېھەەرامالر ،قەلەئە -سەەېپى  ،تاشەكېمىرلەر ئەسەەىرلە ساقالنسەىمۇ ،يىەەمە -
ئىچمە  ،كېاى  -كېچە  ،تۇرمۇش رو ىغارلىرى ناھايىتى ناھايىتى تې سەرپىااتقا ئايلىنى
كېتىد  .پەقەت مەنىاى مەدەنىاەتال ،ئىدېئولوگىاە ۋە بىلى شەكلىگە كىەرگە مەدەنىەاەتال
تولىمەەۇ ئەەۇ ا  ،ھەتتەەا ئىنسەەانىاەت بىەەلە بىلەەلە ياشەەايد  .ھەقىقەەى تەەارى  ،ئېچىەەاېتىلگە
تارى  ،ئىنسانىاەتكە يەز لەنگە تەارى ئىنسەانىاەتنىڭ ئۇلەۇ مەدەنىەاەت تەارىخى بولمەا
مەەۇمكى ئەمە  .مەدەنىەەاەتكە يەەز لەنمىگە سىااسەەىاو پەقەت خوجىەەدار سىااسەەىاو ،
ئوخشاشال ،مەدەنىاەت تارىخىغا يز لەنمىگە تارىخشۇنا پەقەت سالنامىچىد ر ،خاال .
6
تەەارى مەدەنىەەاەت تەەارىخى ئىەەكە  ،ئەەۇ ھەرقايسەەى خەلقەەلەر ،ئىنسەەا تزركەەزملىرى
پائالىاىتىنىڭ «ئز لز » ئۇچۇر سېستىمىسەى بولەۇ ھېسەاپلىنىد  .بۇنەدا ئۇچەۇر ،ئالەدى
بىلە  ،شۇ خەلقلەر ،شۇ ئىنسا تزركزملىرىنىڭ ماددىي مەدەنىاەت ۋە مەنىاى مەدەنىەاەت
مەھسۇالتلىرى ،تامغا ياكى يې ىقلىەرى ئەارقلى ئۇچەۇر چزكمىسەى ھاسەى قىلغەا بولىەد .
قوشەەنا خەلقەەلەر ،سەەاياھەتچىلەرنىڭ ئەينەەى امانەەدىكى بىااسەەتە قالەەد رغا خاتىرلىرىنىەەڭ
ئۇچۇر قىممىتى ناھايىتى ور پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە بولىد .
مە «تەەارىخنى ئۇنىەەڭ ئەەز ئۇچەەۇرى ئەەارقىلى ئىە اھالش»نەەى تەەارى تەتقىقاتىەەدىكى
مۇھى مېتەود دە تىلغەا ئەالىمە  .مېەنىڭچە ،تەارى تەتقىقەاتى كېاىنكەى امەا كىشەىلىرى
تەرىپىەەدى رەت قىلىنمايەەدىغا  ،تارىخنىەەڭ ئەەز تامغەەا ۋە ئۇچەەۇر سېستېمىسەەىنى تەتقى ە
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قىلىش ۋە بايا قىلىشتى ئىبارەت بولىشى ال ى .
روشەنكى ،ھېرىدوتۇ بىلە سىماچاە مىالدىەدى ئىلگىرىكەى ئىككەى چەوڭ تەارى
مەەەۇئەللىپى ،ئۇالرنىەەەڭ كزرگەنلىرىەەەدى ئاڭلىغەەەانلىرى ،ئەەەز دەۋرىەەەگە ئائىەەەت بىلەەەگە
ئۇچۇرلىرىدى ئز ىدى ئىلگىرىكەى دەۋرلەرگە ئائىەت توپلىغەا ئۇچەۇرلىرى كەز بولغەا .
ئۇالرنىڭ نامى ئوخشا كېتىدىغا «تارى »« ،تەارىخى خەاتىرىلەر» نەاملى ئەسەەرلىرىدى
كېاى  ،ئىككى مىڭ يى ۋاقىت ئزتتى .بۇ دەۋرلەردە بى تارىخنى ئەوردا كەاتىپلىرى ،ھەربەى
يزر ش سالنامىچىلىرى ،تارى ھەۋەسكارلىرى ،سەاياھەتچىلەرنىڭ كەزرگە  -ئاڭلىغەانلىرى
بويىچە يې ىلغەا كىتەابالر بەويىچە چزشەىنى كەلەد  .بەۇ جەريانەدا بىەر خىە قېلىە ەەە
تارىخشۇناسلى ئەنە شۇندا بولىد دېگە قاراش شەكىللىنى قالدى.
ھا ىرقى اما فۇتۇ تېخنىكىسى ۋە ئەارخېئولوگىاە مەۇۋەپپەقاەتلىرى ھېرىدوتۇسەنىڭ
تېرىگە ،سىماچەننىڭ بامبۇ تاختىغا تارى يې ىش دەۋرىدى تەزپتى پەرقلەنەدى .ئەمەدى
تارىخنى ئۇنىڭ ئز ئۇچۇر چزكمىسىنى ئىسكىلىت قىلى يېە ىش مەۇمكىنچىلىكى تۇغۇلەدى.
پە  -تېخنىكا تارى تەتقىقاتىغا شۇندا مۇمكىنچىلىكنى بەردىكەى ،ئەمەدىلىكتە تارىخنىەڭ
قىاەەاپىتىنى «ھىكەەايە تىلەەى» ئەەارقىلى ئەمە  ،بەلكەەى روشەەە سەەانلى پاكىەەت ،ئېنىەە
«سزرەت» ئارقىلى كزر ش مۇمكى بولدى.
بۇندا يېڭىچە مېتود يې ى ئارقىلى يز بېرىدىغا ئابىستراكت تزتەكلىەك ،ھەركىە
خەەەالىغىنىنى كزپتەەەزر ش يەەەاكى چزكتەەەزر ش ،سەەەۇنئىي تەەەارى ياسەەەاش («كېخمېنىەەەر
شەەەېئىرلىرى»نىەەەڭ پەەەاش قىلىنىشەەەى بۇنەەەدا ھادىسەەەىنىڭ مەۋجەەەۇتلىقىنى كزرسەەەەتتى)
قاتارلىقالرغا يول قويىدىغا تارىخشۇناسلىقتى كز ئىلمى .ئەگەر «كېخمېنىر شېئىرلىرى»
دە سەەۇنئىي ھادىسەەىلەر ياسەەالغاندىمۇ ،ئەەۇ ئۇچەەۇر سىستېمىسەەى ھاسەەى قىاللمىغەەانلىقى
ئزچز دەرھال شاللىنى چىقىرىلىد .
1
تارى تەتقىقەاتى ،تېگەى –تەكتىەدى  ،ئىنسەانىاەتنىڭ مەدەنىەاەت تەارىخى تەتقىقەاتى
ئىكەنلىكىنى تارىخشۇناسالر بارغانسېرى كزپرە چزشەنمەكتە .تارىخنى مۇھىمى پادىشا -
ۋە ىر -سەركەردىلەر شەجەرىسى دە قارايدىغا تەارى تەتقىقەاتى -سىااسەىي باشەقۇر ش
تارىخى سزپىتىدە تارىخشۇناسلىقنىڭ كىچىك بى تارمىقى بولۇ قېلىشى مۇمكى .
تەەارى ئىنسەەانىاەتنىڭ مەدەنىەەاەت تەەارىخى بولىەەدىكە  ،ئەەۇ مەڭگەەز ئىككەەى رېلى ە -
ئىككى قانال بويىچە پەيدا بولىد ۋە راۋاجلىنىد  .ئۇ بولسىمۇ مىللىي (يەرلىك) مەدەنىەاەت
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بىەەلە خەلقئەەارا مەدەنىاەتەەتى ئىبەەارەت .يەرلىەەك – مىللىەەي مەدەنىەەاەت بۇالقلىرىنىەەڭ
ماھىاەتتە ئىنسانىاەتنىڭ ئاھالە پونكىتلىرى ئىجادىي پائالىاەتلەر بىەلە شەۇغۇللىنىدىغا
ئاساسىي گېنېئالوگىاىلىەك (پەيەدا بولەۇش ئىلمىەي) بەا ا ئىكەنلىكىنەى ،ئۇالرسەى خەلقئەارا،
ئومۇمىي كىشىلىك مەدەنىاەتنى تەسەۋۋ ر قىلىش مۇمكى ئەمەسلىكىنى ئۇنتەۇ بولمايەد .
مىللىي -يەرلىك مەدەنىاەت يوقۇلىەد  ،دېەگە قەاراش ئىلىمەگە ىەت ،خاتەا ھەم ىاەانلى
قاراشەەتۇر .خەلقئەەارا مەدەنىەەاەت مىللىەەي (يەرلىەەك) مەدەنىەەاەتلەر سەەېنكىرتى ىمى (كەەز
مەنبەلىك) قوشۇلۇش ئاساسىدا مەيدانغا كېلىشى ،ھەرقايسى خەلقلەر تەرىپىەدى ئومەۇمىي
ئەۋ ەللىكلىرى بويىچە قوبۇل قىلىنىشى مۇمكى .
ئىنسانىاەت مەدەنىاىتىنىەڭ فولكلەور شەەكلى بىەلە كالسسەىك شەەكلى ەەە دىئەونى
شەكلى بىلە ئاپوللو شەكلى ،مېنىڭچە ،يالغۇ ئانتىك د نااغا خا ھادىسە ئەمە .
0
مەدەنىەەاەت تەەارىخىنى تەتقى ە قىلغۇچىالرنىەەڭ بىەەر قىسەەمى ئېەەدۋارد تىلەەور (-3012
يىلدىكى «ئىپتىدائىي مەدەنىاەت» دېەگە كىتابچىنىەڭ مەۇئەللىپى) بىەلە جەېم فرا ېەر
( -3055يىلەەەدىكى «ئەەەالتۇ شەەەاخچا» دېەەەگە كىتابنىەەەڭ مەەەۇئەللىپى) باشەەەچىلىقىدا،
«مەدەنىاەتنىڭ تەدرىجى تەرەققىااتى نە ىريىسى»نەى ئوتتۇرغەا قويەد  .ئەۇالر ،ئىنسەانىاەت
مەدەنىاىتەەى مەەۇئەياە رايەەو يەەاكى خەلە مەدەنىاىتىنىەەڭ ئەەز ئىچىەەدىكى پەيەەدا بولەەۇش،
توپلىنىش ،راۋاجلىنىش ۋە ۋارىسلى قىلىش ئاساسىدا مەيدانغا كېلىەد ۋە ئەز دائىرىسەىدە
مومۇملىشىد  ،دە قارايد .
مەدەنىەەاەت تەەارىخىنى تەتقىەە قىلغۇچىالرنىەەڭ يەنە بىەەر قىسەەمى فرېەەدرى رات ىەە
( -3000يىلدىكى «ئىنسانىاەت جۇغراپىاىسى» دېگە كىتابىنىەڭ مەۇئەللىپى) ،گ.سەىمىت
( -3530يىلەەەى ئەەەېال قىلىنغەەەا «مەدەنىاەتەەەتە دىفا ىاىلىەەەك (تەەەارقىلىش ئەەەارقىلى )
راۋاجلىنىش نە ەرىاىسى»نى ئوتتۇرغا ئاتتى .ئۇالر مىللەتلەرنى «تەبىئىەي مىلەلەت» (مەلەۇم
يەرلىەەەك ئىپتىەەەدائىي مەدەنىاەتەەەتە چەكلەنەەەگە مىلەەەلەت) ۋە «مەدەنىەەەاەت مىللىتەەەى»
(مەدەنىاەت يەاراتقۇچى ۋە تارقەاتقۇچى مىلەلەت) دە ئىككەى كەاتېگورىاىگە بزلەدى .ئەۇالر
د ناا مەدەنىاىتى بىرەر ياكى بىر قانچىال مەدەنىاەت بۇالقلىرىدا ئاپىرىدە بولۇ « ،تەبىئىەي
مىللەتلەرگە كېڭىاىد  ،تارقىلىد  ،دە قارايەد  .ئەۇالر ئىنسەانىاەت مەدەنىاىتىنىەڭ يىگەانە
مەركى ى مىسىر ،بۇ مەدەنىات مىسۇپوتامىاە ،تەارى ۋادىسەى ئەارقىلى خەۇاڭخې سەاھىلىگە
مىالدىدى  20ئەسىر ئىلگىرى ئزتكە دە قارايد .
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بەەەۇ ئىككەەەى خىەەە قەەەاراش «يىەەەپە يەەەولى» ۋە مەركى ىەەەي ئاسەەەىاا تەتقىقاتىەەەدىمۇ
ئىپادىلەندى .سىتەيى دەل گرېك -رى مەدەنىاىتىنىڭ مەركى ىي ئاسىاادىكى دىففۇ ىاىسەى
قاراشلىرىغا تىپىەك ۋەكىە بولەۇ قالەدى« .غەربەى دىاەاردا مەدەنىەاەت بولمىغەا  ،غەربەى
دىاەەار مەدەنىاىتەەى ھىندىسەەتا مەدەنىاىتىنىەەڭ ئېشەەىندىلىرىدى ھاسەەى بولغەەا » دېەەگە
قاراشمۇ خۇددى شۇندا غەيرىي ئىلمىي قاراش.
مېەەنىڭچە ،ئىنسەەانىاەت مەدەنىەەاەت تەرەققىااتىەەدا تەكشىسەەى لىك مەۋجەەۇت .ھەربىەەر
مىللىي -يەرلىك مەدەنىاەت ،جزملىدى ھەربىر دۆلەت مىللىي مەدەنىاەتنەى ئەز تەركىبىەي
خە ىنىسى جەھەتتى ئز ىەدى ھالقىغەا بولىەد  .ئەۇ ماكەا (جۇغراپىاىلىەك تەركىە ) ۋە
اما (تەارىخىي قەاتالم) جەھەتەتە ئەز ى ياراتقەا مەدەنىەاەت جۇغالنمىسەىدى تاشەقىرى،
ئەەز ى قوبەەۇل قىلى ە ئز لەشەەتزرگە مەدەنىەەاەت چزكمىلىرىەەدى ئەەز مەدەنىاىتىنەەى ،ئەەز
مەدەنىاەت ئەنئەنىسىنى شەكىللەند رىد  .بەۇ «مەدەنىەاەت ئىاالاۇتسىاىسەى نە ەرىاىسەى»
گىمەەەەۇ« ،مەدەنىەەەەاەت دىففۇ ىاىسەەەەى نە ىريىسەەەەى»گىمەەەەۇ ئوخشەەەەىمىغا «مەدەنىەەەەاەت
راۋاجلىنىشىنىڭ قاتالملى – سېنكىرتىكلى قارىشى»د ر .بەۇ مىللىەي مەدەنىەاەت  +قوبەۇل
قىلىنغەەەا مەدەنىەەەاەت = مۇجەسسەملەشەەەكە  ،ئەسەەەلىدىكىدى ئەۋ ەل يەەەېڭىچە مىللىەەەي
مەدەنىاەت ،دېگە سز  .بۇندا مۇجەسسەملىشىش ھادىسىسى كزپلىگە تەارىخىي قەاتالم
بويىچە يز بېرىد .
5
«يىپە يولى» «قەدىمكى قىتئە» دە ئاتالغا ئزچ چەوڭ قۇر قلەۇقنى تۇتاشەتۇرغا
كىشىلىك ئاالقىلىرىنىڭ غول قانىلى بولۇ  ،ئەۇ گىبرالتەار بوغۇ ىەدى يەاپونىاىگىچە بولغەا
ھەرخىەەە ئىەەەر  ،مىلەەەلەت ،رايەەەو ۋە مەدەنىاەتتىكەەەى ئىنسەەەا تزركەەەزملىرىنى خەەەۇددى
مەرۋايىتالرنى بىر تى ما قىلغەا يىپەتە تۇتاشەتۇرغا « .ھەرخىللىە » بىەلە «بىەر تى مەا»
ھاسەەى قىلىەەش يىەەپە يولىنىەەڭ كەەز مەنبەلىەەك مەدەنىەەاەت ۋە سەەېنكىرتىك مەدەنىەەاەت
ئاالھىدىلىكىنى شەكىللەند رگە .
بۇندا كز مەنبەلىك ۋە سېنكىرتىك مەدەنىەاەت ئوخشەىمىغا تەارىخىي قەاتالمالردا
ئوخشەەەىمىغا مىللىەەەي (يەرلىەەەك) مەدەنىەەەاەت ۋە د ناەەەاۋى (يەەەاكى د نااغەەەا يەەەز لەنگە )
مەدەنىەەەاەت تىپلىرىنەەەى ھاسەەەى قىلغەەەا  .يىەەەپە يولىەەەدا قەەەول ئىگىلىكەەەى ۋە فىئەەەودالى م
مەۋرىلىرىەەدە« ،گرېەەك -رى ە مەدەنىاىتەەى تىپەەى»« ،كۇشەەا  -كزسەەە مەدەنىاىتەەى تىپەەى»،
«سۇ  -تاڭ مەدەنىاەت تىپى»« ،ئەرە مەدەنىاىتى تىپەى»« ،غەربىەي ياۋر پەا رېنسانىسەى
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مەدەنىاەت تىپەى»دىە ئىبەارەت بەش چەوڭ د ناەاۋى مەدەنىەاەت تىپەى شەەكىللەندى .بەۇ
مەدەنىەەاەت تىپلىەەرى مىسەەىر ،سەەۇمېر ،سەەىكتا  ،بابىەە  -ئاسەەۇرىاە ،مەركى ىەەي ئاسەەىاا،
ھىندىسەەەتا  ،جۇڭگەەەۇ قەدىمكەەەى ۋە ئەينەەەى امانەەەدىكى مەدەنىاەتلىرىەەەدى ئو قالنغەەەا
ئالدىنقى قاتالمدىكى د نااۋى مەدەنىاەت تىپلىرىگە ۋارىسلى قىلغەا پزتەز يىەپە يەولى
مىللىي (يەرلىك) مەدەنىاەتلىرىگە سېنكىرتىك تەركى قوشقا .
«يىەەپە يەەولى»نەەى نوقەەۇل بىرقەەانچە ئىمپېەەرىاىلەر ەەە ئاخمەەانىالر ،ساسەەانىالر ،رىەە
ئىمپېرىاىسەەى ،كۇشەەا خەەانلىقى ،خە  -تەەاڭ سواللىسەەى ،ئەرە خەلىپىلىكەەى ،چىڭگىەە -
تزمەەزرىاىلەر ھەەاكىمىاەتلىرى ئارىسەەىدىكى يىەەپە  ،دورا ماتېريەەاللىرى سودىسەەىغا بەەاغال
ئى اھالش قايتا ئويلىنىشقا مۇختاج.
35
يىپە يولى گەرچە يايال يىپە يولى ،دېڭى  -ئوكاا يىەپە يەولى ،بوسەتا يىەپە
يولى دېگەنلەرگە بزلزنسىمۇ ،يەنىال مەركى ىي ئاسىاا بوستا  -جە ىرە يىپە يولىنىڭ غەول
لىنىاىسەەى ۋە مەركى ىەەي قەەانىلى ئىەەدى .بەەۇ غەەول لىنىەەاىگە بىرقاتەەار دۆلەت -ھەەاكىمىاەت
مەركە لىەەرى ،ئىقتىسەەاد -مەدەنىەەاەت مەركە لىەەرى ،ئاھەەالە كەەز ئولتۇراقالشەەقا شەەەھەر-
كەنەەتلەر جايالشەەقانىدى .بەەۇ غەەول لىنىەەاىگە كەەارۋا سەەارايلىرى ،پوچتەەا ۋە قاراقچىەەدى
ساقلىنىش تەشكىللىرى ،شىپاخانىالر ئور نالشقا .
«مەركى ىەەي ئاسەەىاا» ۋە «يىەەپە يەەولى» بىەەر -بىرىەەدى ئاجراتقۇسەەى ئىككەەى ئىبەەارە
بولۇ  ،مەركى ىي ئاسىااسى بىەر پزتەز يىەپە يەولىنى ،يىەپە يولىسەى مەركى ىەي ئاسەىاا
تىپىك مەدەنىاىتىنى تەسەۋۋ ر قىلىش مۇمكى ئەمە .
«مەركى ىەەي ئاسەەىاا»نىەەڭ يىەەپە يەەولى قىممىتىنەەى ھەم بەەۇال  ،ھەم ئەەېقى  ،ھەم
سېنكىرتىالشتۇر شەەەتى ئىبەەەارەت ئەەەزچ جەھەتەەەتى ئىەەە اھالش مەەەۇمكى  .بەەەۇ ،مەركى ىەەەي
ئاسىاانىڭ يىپە يولىدىكى تارىخىي ( اما ) قىممىتى ،جۇغراپىاىلىەك (ماكەا ) قىممىتەى ۋە
مەدەنىاەت ئىنسانشۇناسلىقى قىممىتىدى ئىبارەت.
مەركى ىي ئاسىاانىڭ يىپە يولىدىكى تارىخىي قىممىتى غايەت ور ئىلمىەي تېمەا .ئەۇ،
مەركى ىي ئاسىاانىڭ پزتز مىللىي (يەرلىك) تارىخى ،مەدەنىاەت ئاالھىەدىلىكلىرى ،شەەر
–غەرپكە ماددىي ۋە مەدەنىي جەھەتتە قوشقا تزھپىلىرىنى ئەز ئىچىەگە ئالىەد  .سەېكتا
مېتەەالچىلىقى ،شەەاما  -ئاتەشپەرەسەەلىك دىنەەى ،مۇ ىكەەا -ئۇسەەۇل سەەەنئىتى ،تىبەەابەت ۋە
ئاسەترونومىاە ،ئەلخارە مىەدى ئۇلەۇ بەېككىچە بولغەەا تەبىەئەت ئىلمىەي تەزھپىلىرىنى بەەۇ
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تارىخىي قىممەتكە كىرگز ش مۇمكى .
مەركى ىي ئاسىاانىڭ يىپە يولىدىكى جۇغراپىاىلىك قىممىتى بىقىاەا ماكەا  ،يەول،
بەەايلى بىەەلە تۇتاشەەقا يەنە بىەەر مەەوھى تېماتىكەەا .ئەەۇ ئاددىغىنەەا يەەول ،قانەەال ،كەەزۋر كال
بولماستى  ،بەلكى ئۇ ئز ىنىڭ بىر كىشىلىك جەمئىاىتەى ،ماھماندوسەتلىقى ،ئەاۋات بەا ىرى،
يەرلىك ئاالھىدە مەھسۇالتلىرى ،يەر ئاستى ۋە تەبىئىي بەايلىقلىرى بىلەنمەۇ بىەر مەپتۇنكەار
دىاار ئىدى .يىپە يولىدا ئەڭ قىاى ئزتكەل بولغا پامىر تېغى كوئىنلۇ ۋە تەڭرىتاغنىەڭ
ئارىسىغا جايالشقاچقا ،توال ھالالردا بۇ تەا ئېغى لىرىنىەڭ ئېتىلىشەى پزتەز يىەپە يەولىنى
ئىككى پەارچىگە ئەايرىاەتتى .ھەا ىرمۇ يىەپە يولىنىەڭ قايتەا گزللىنىشەى يەنىەال مۇشەۇ تەا
يەەوللىرىنى ئەەېچىش ۋە راۋاجالند ر شەەنى تەلە قىلىەەد  .ئېاەەتىش كېرەككەەى ،تارىخنىەەڭ
كېاىنكى قاتالملىرى ئزچز بۇ تاغالر ۋە ئۇنىڭ ئېتىكىدىكى تەكلىماكاندە قۇم دېڭى لىرى
بەلكى يۇشۇر بارلى خە ىنىلىرى بولۇ قېلىشى مۇمكى .
مەركى ىي ئاسىاانىڭ يىپە يولىدىكى مەدەنىاەت ئىنسانشۇناسەلىقى قىممىتەى ئۇنىەڭ
د نااۋى -سېنكرتىك مەدەنىاەت يارىتىشەتىكى ئىجەادىي ئىقتىەدارىغا قارىتىلغەا  .بەۇ تېخەى
تەتقى قىلىنمىغا كاتتا ماۋ .
مەركى ىەەي ئاسەەىاا مەدەنىاىتىنىەەڭ نۇرغەەۇ سەەاھەلىرىدە يەرلىەەك مىللىەەي مەدەنىەەاەت
بىەەلە چەتەەتى قوبەەۇل قىلىنغەەا مەدەنىەەاەت ،ھەتتەەا د نااغەەا يەەز لەنگە مەدەنىەەاەت
تىپلىرىنىەەڭ تەركىبىەەي قىسەەىملىرى (مەسەەىلە  ،كرېەەك پەلسەپىسەەى ،ئىسەەالم مەەۇتە ىلىمى،
مەەانى ى ئەقىەەدىلىرى ،بەەۇددى م ۋە ئىسەەالم تەركىەەد نااچىلىقى ،ھىندىسەەتا ماتېماتىكىسەەى،
گەەالې تېبەەابەتچىلىكى ،ئىسەەالم بىناكەەارلىقى ،خەنە ئىبەەارىلىرى) بولەەۇپال قالماسەەتى  ،يەنە
ئز ى سېنكرتالشتۇرغا  ،ھەتتەا د نااغەا يەز لەنگە يەاكى د نااغەا يەز لەنگە مەدەنىەاەت
تىپلىرىغەەا سەەالماقلى ھەسسەەە قوشەەقا مەدەنىەەاەت -سەەەنئەت ئۇسەەلوبلىرى ،نە ىريىلىەەرى،
سىستېمىلىرى بولغا  .سىكتا مېتال ھزنەرسا لىقى ،كزسەە تەسەاىرى سەەنئەت ئۇسەلوبى
(ئىسەەتىلى) سەەۇجۇ  -فەەارابى كزيشۇناسەەلى نە ەرىاىسەەى ،خەەارا ىمى -فەرغەەانە -برونەەى-
ئۇلۇغبېك ئاسترو -ماتېماتىكىسى ،ئىبى سەىنا تىبەابەتچىلىكى ،كومراجىەاا ۋەكىللىكىەدىكى
بۇددا تەرجىمىچىلىكى ،پزتز يىپە يولى پىرسوناجلىرىنى ئز ئىچىگە ئالغەا «خەمىسەە»
چىلىك ،فارابى -يزسز خا ھاجى  -نەۋائىەي غەايىاى جەمئىەاەت قاراشەلىرىنى ئۇنىڭغەا
مىسال قىلىش مۇمكى  .بۇالر كزچلز د نااۋى قىممەت ،سېلىشتۇرما مەدەنىەاەت قىممىتەى،
ئومۇمىي ئىنسانىاەت مەدەنىاىتى قىممىتى ھاسى قىلغا .
33
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يىپە يولى شەر بىلە غەر ئزچزنمۇ ،مەركى ىي ئاسىاا ئزچزنمۇ «ھايات سەزيى»،
«گزللەش ھاۋاسەى» ،تەرەققىاەات دۋىگەاتېلى بولەدى .يىەپە يەولى گەزللەنگە ۋاقىەتالردا،
مەركى ىي ئاسىاا مەيلى شەەھەر مەدەنىاىتەى ،مەيلەى ئىەدېئولوگىاىلىك مەدەنىەاەت ،مەيلەى
تۇرمەەۇش مەدەنىاىتەەى جەھەتەەتى بولمىسەەۇ  ،ئزسەەتز ئور نەەدا تۇرىەەد  .مەركى ىەەي ئاسەەىاا
ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىي تارمىقى تەبىئىي ئىگىلىك خاراكتېرىەدىكى ئەادەتتىكى دېھقەانچىلى
ۋە چەەارۋىچىلىقتى ھالقى ە  ،خەلئەەارا سەەودا ۋە ئۇنىڭغەەا ماسالشەەقا ھزنەرۋەنچىلىەەك ،دورا
ماتىرياللىرى ۋە باغاەنچىلىك خاراكتېرىنى ئالغانىەدى .لەز گەۇڭ ئېلىە كەتەكە كزسەە
خانلى سارىاى ۋە بىر قاتار بۇددا تاشكېمىرلىرى خەلئارا سودا ۋە باج كىرىملىرى ،يىەپەككە
ئىش قوشۇ ئۇنى غەربىي لىنىاىدە سېتىشەتى كەلەگە كىەرىملەر ،يەرلىەك مەھسەۇالت ۋە
ئات سودىسەى كىرىملىەرى بىەلە بەرپەا قىلىنغانىەدى .بەۇ تەاش كېمىەرلەر سەا –سەزپەتتە
بامىاەەا  -قەنەەدىھار تاشەەكېمىرلىرىدى كەەز ئىەەدى ،ئزسەەتز ئىەەدى ،نۇرغەەۇ مەبلەغسەەى
بۇندا ھەشەم بىناكارلى ۋە سەەنئەت مەزجى ىلىرىنى تەسەەۋۋ ر قىلىەش مەۇمكى ئەمە .
شىمالىي ۋېي سۇاللىسەى دەۋرىەدىال بىرقەانچە تاشەكېمىر ياسەاش ھەاكىمىاەت خە ىنىسەىگە
ئېغىر مالىاە قىاىنچىلىقەى كەلتەزر چىقارغانىەدى .ئىەدىقۇتتى خەويلى ئاكادېمىاىسەىگە
قاتناشقا ئۇقۇمۇشلۇ كىشەىلەرنىڭ كەزپلىكى ،موڭغەۇل ھاكىمىاىتىنىەڭ ئوتتەۇرا دىاەار ۋە
غەربەەى ئاسەەىاا بىەەلە ئوتتەەۇرا ئاسەەىاادا ئۇيغەەۇر ىاالىلىرىغەەا يەەزلەنگەنلىكى ،يىەەپە يەەولى
گەەەەزللەنگە امانەەەەدا مەركى ىەەەەي ئاسەەەەىاانىڭ مەەەەاددىي ۋە مەنىەەەەاى مەدەنىاەتنىەەەەڭ ور
ئىلگىرلىگەنلىكەەى ،كۇشەەا  -كزسەەە مەدەنىەەاەت تىپەەى ،سەز  -تەەاڭ مەدەنىەەاەت تىپىنىەەڭ
ئەرە مەدەنىەەاەت تىەەپىگە غەەايەت غوللەەۇ يەەاكى كاتتەەا سەەالماقلى تەەزھپە قوشەەالىغانلىقى
سەۋەپسەەى ئەمە ئىەەدى .يىەەپە يەەولى ە ە مەركى ىەەي ئاسەەىاانىڭ نىجەەادىاىتى ،تارىخنىەەڭ
يەكزنى ئەنە شۇ!
32
سالجۇ تزركلىرىنىڭ ۋى انتىاىنى ئىشغال قىلىشى بىلە رى  ،ئىسەپانىاە ،پورتىگەالىاە
قاتارلى غەربىەي ياۋر پەا ئەللىرىنىەڭ ئىقتىسەادى ئېغىەر قىاىنچىلىققەا د چ كەلەدى .يىەپە
يەەولى ئېتىلىەە قالغانىەەدى-3452 .يىلەەى ئىسەەپانىاە ئەەادمىراللىرى بىەەر امانەەدىكى ئەرە
سەركەردىسى جەبەلئەل تەرى نامىغا قويۇلغەا گىبرالتەار بوغۇ ىەدى ئەافرىقىنى ئايلىنىە
ئزتز  ،سالجۇ مۇسۇلما تزركلىرى ئىشغالىاىتىدە بولمىغا ھىندىستا پەورتى ئەارقىلى
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يىپە يولىغەا چىقمەا بولەدى .رىە پاپىسەى بېشەىدىكى تىئەارا تەاجىنى ھەربىەي د بۇلغىغەا
ئالماشتۇردى .دېھقانالر قو غىالڭلىرى ۋە دىني ئىسالھات دولقۇنى قو غالدى .نۇرغۇ دېڭى
مەغلۇبىاەتلىرىدى كېاى  ،يېڭى قىتەئە -ئامېرىكەا قىتئەسەى تېپىلەدى ،بەۇ قىتەئەگە يىەپە
يولىدا جەمغۇرالنغا ئاساسىي مەدەنىاەت ئەۋرىشەكىلىرى كزچزر لەدى .مانەا بەۇالر ،ھەتتەا
جۇڭگۇغا قىلىنغا ئەپاۇ ئۇر شىغىچە بولغا خىرسالر يىپە يولىنىڭ توسۇلىشەى بىەلە
باغلى ھالدا مەيدانغا چىقتى.
دېڭىەەە  -قاتنەەەاش ئەەەاالقىلىرى ،يېڭەەەى جۇغراپىاىلىەەەك ئېچىلىشەەەالر يىەەەپە يەەەولىنى
خاراپالشەەتۇر قويەەدى ،ئەەات -تزگىەەدى قەەۇال بولغەەا دېڭىەە –ئوكاەەا ئەەاالقىلىرى
ئزسەەەتزنلز ئالغەەەا يېقىنقەەەى امەەەا قاتنىشەەەى دەۋرى ۋە شەەەۇنىڭغا ئەگەشەەەكە دېڭىەەە
سەەاھىللىرىدا چەەوڭ پەەورت -پرسەەتا ۋە ئىقتىسەەاد مەرگە لىرىنىەەڭ شەەەكىللىنىش دەۋرى
باشالندى .يېڭى ئېچىلغا دېڭى ساھىللىرى ئالدىنقى قاتارغا ئزتتى.
تارى ھا ىر يەنە ئز خوتىنى ئز گگرتىشكە يز لەنمەكتە .ئىشەلەپچىقىرىش كەزچلىرى
ۋە پە  -تېخنىكەا ۆر رىاەتلىەەرى ئىلگىرىكەى تەەزگە كارۋانلىرىغەەا تايىنىەدىغا يىەەپە يەەولى
ئاالقىلىرى ئورنىغا امانىاى تاشاول ،خەلقئارا تزمزر يول ،ھەاۋا يەولى ۋە مېتەال دىرجەابىلنى
ۋاسەەەىتە قىلغەەەا يېڭەەەى يىەەەپە يەەەولىنى تىكلەشەەەنى تەقە ا قىلماقتەەەا .بۇنەەەدا يېڭەەەى
مۇمكىنچىلىك ئالدىدا دېڭى  -ئوكاا قاتنىشى ئىككىنچى ئور نغا چزشكىسى.
«كەلگزسى» يەنىال بۇ يەردى باشلىنىد ! بۇ ،ئىلگىرىكى مزشكزل ئات -تزگە كەارۋا
يولىنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ،دېڭى قاراقچىلىرى ۋە سىمابتە سۇ توسقۇنلىرى بىەلە تولغەا
دېڭى –ئوكاا يولىنىڭ يەنىمۇ ئىنكار قىلىنىشى بولۇ  ،يېڭى يىپە يولىنىەڭ ئېچىلىشەىنى
بىشەەارەت قىلىەەد  .ئىنسەەانىاەت ئاھالىسەەى ،بەەايلىقى ،ئىھتىااجلىرىنىەەڭ ئاساسەەىي قىسەەمى
جايالشەەقا ئاسەەىاا -ياۋر پەەا -ئافرىقەەا ئارىسەەىدىكى يىەەپە يولىنىەەڭ قايتەەا ئېچىلىنىشەەىنى
توسەەىدىغا كەەزچ مەۋجەەۇت ئەمە  .بەەۇ يىەەپە يەەولى تەتقىقەەاتىنى رايەەونالر ،مەملىكەتەەلەر
تەرەققىااتى پىالنىدا ئەڭ مۇھى ئەمەلىي ،نە ەرىاىاى ،تارىخىي ئىسەتىراتېگىاىلىك ئور نغەا
قويۇشنى تەلە قىلىد .
يىپە يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشەى ئالەدى بىەلە خەلقئەارا سەودا ۋە پەۇل مۇئامىلىسەىنى
ئاسا قىلغا قى غىنلى بىلە باشەلىنىدىغانلىقى تەبىئىەي .ئەممەا ،ئەۇ ئەز تەرەققىااتىەدا
ھەەا ىرقى امەەا ئىشەەلەپچىقىرىش كەەزچلىرى ،مەنىەەاى كامەەالەت تەلەپلىرىنىەەڭ تەەارىخىي
تەقە اسىنى داۋاملى  ،بىرقانچە ئەۋالد ئىپادىلەيەد  .ئۇنىەڭ خەلقەلەر بەاراۋەرلىكى ،ئز ئەارا
مەنپەئەتدارلىقى ،ھەمكارلى ۋە ئورتا گزللىنىش ئاساسىدا ئىنسەانىاەت تەارىخىنى ئورتەا
ئىقتىسادىي گەۋدە ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ئىدىاىسىگە باشلىماسلىقى مۇمكى ئەمە .
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بۇ ھال بى دى «يىپە يولى ۋە مەركى ىي ئاسەىاا مەدەنىاىتەى» ئزسەتىدە ئىلگىرىكەى
ئارخېئولوگىاىلىك ،ئانتروپولوگىاىلىك ،سەنئەت ،سېلىشتۇرما ئەدەبىاەات ،سىااسەىي ،تەارى
نوقتىلىرىدى تەتقىقات ئېلى بېرىشتا ،ئومۇملەۇقنى ،ئەاڭ بولمىغانەدا بىرقاتەار ئىنسەانىاەت
مەدەنىاەتشۇناسەەەەلىقى مەسەەەەىلىلىرىنى ئورتەەەەا ھەل قىلىشەەەەنى ،بەەەەۇ جەھەتەەەەتە دىنىەەەەي،
جۇغراپىاىاى ،ئىرقىي ،سىااسىي ،تەپەككۇر قېلىپى بىرتەرەپلىمىلىكلىرىدى ھالقى ئزتەز ،
ئىلىمگە ،د نااغا ۋە كەلگزسىگە يز لىنىدىغا ئورتا تىلغا ئىگە بولۇشنى تەلە قىلىد .
ئەەەوياليمەنكى ،مەسەەەىلىلەر بىااسەەەتە نە ەرىاىەەەاى ۋە تەەەارىخىي ئىسەەەتىراتېگىاىلىك
ئەھمىاەتكە ئىگە.
-3554يىلى -5ئا  ،ئزر مچى
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يىپەك يولىنىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى
مۇقەددىمە
تەەەەارى ئىنسەەەەانىاەتنىڭ بېكىنمىچىلىەەەەك ۋە سەەەەوغۇ مۇناسەەەەىاەتلەر ئۇر شەەەەىنىڭ
ئاخىرلىشەەەەى  ،يېڭەەەەى يېقىنلىشەەەەىش ۋە ئىقتىسەەەەادىي تەڭپۇڭلىشەەەەىش دەۋرىەەەەگە قەدەم
قويۇۋاتقانلىقىدى بىشارەت بەرمەكتە .قەدىمكى «يىپە يولى» بەش ئەسەىرلىك «چزكەز
كەتەەكە كەەېمە»دە خەەارابىلىقتى « ،ئەسەەھابۇلكەھ »دە ئەەۇ ا سەەو لغا ئۇيقەەۇدى
خەەاال بولەەۇ  ،خەەۇددى ئاتەشەەتى قايتەەا قانەەات قېقىەە چىققەەا قېقىنۇسەەتە يېڭەەى
گزللىنىشكە يز لەنمەكتە .يېڭى دەۋردە قايتا جانالنغا «يىپە يولى» جاھەا بەويال يەز
بېرىااتقەەا چېگەەرا ۋە يەرلىەەك تامۇجنىەەدى ھالقىغەەا خەلقئەەارا ئىقتىسەەادىي مۇناسەەىاەت
تورىنىڭ بىر قەدەر تې شەكىللىنشىنى ئىلگىرى سزردى.
«يىەەپە يەەولى» ئىبارىسەەىنى گەرچە كەەزپلىگە كىشەەىلەر چىرايلىە تەسەەاىرى ئىبەەارە
سەەەزپىتىدە ئېغىەەە دى چزشزرمەسەەەتى لەۋھە ،ۋىاىسەەەكا ۋە ماركەەەا سەەەزپىتىدە قوللىنىەەە
كېلىااتقەەا بولسەەىمۇ ،ئەممەەا ئۇنىەەڭ ئىنسەەانىاەت تارىخىەەدىكى مزلچەرلىگزسەەى قىممىتىنەەى
تېخى دېاەرلىك ھې قىاللمايد .
دەرۋەقە« ،يىەەپە يەەولى» شەەزھرەتلىك ئىبەەارە ،ئەەۇ مىالدىەەدى ئىلگىرىكەەى -3555
يىلالرنىەەڭ ئوتتۇرلىرىەەدى تەەاكى مىالدىەەدى كېاىنكەەى  -2555يىلالرنىەەڭ ئوتتەەۇرىلىغىچە،
تەخمىنە  2مىڭ يى داۋاملىشى  -36ئەسىرگە كەلگەندە تەدرىجى خاراپالشقا .
ئېاەەتىش كېرەككەەى« ،يىەەپە يەەولى» ئىبارىسەەى رىە ەە ۋى انتىاىلىكلەرنىەەڭ «سەەېرى »
(يىەەەپە ئېلەەەى)غەەەا بولغەەەا پەۋقۇلئەەەاددە قى ىقىشەەەىنى ئاسەەەا قىلىەەە  ،يېقىنقەەەى امەەەا
تەەەارىخچىلىرى تەرىپىەەەدى قويۇلغەەەا سەەەىماول خاراكتىرلىەەەك نەەەام بولەەەۇ  ،ئەەەۇ ئەرە
سەركەردىسەەى تەرىە بىننەەى جەياەەات تەرىپىەەدى پىرېنېەەي يېەەرى ئەەارىلى بىەەلە ئەەافرىقىنى
ئاجرىتى تۇرىدىغا «جەبەلئەل تەرى » (گىبرالتەار) بوغۇ ىەدى يەاپۇنىاەگىچە سەو لغا
قەدىمكى ۋە ئوتتۇرا ئەسىردىكى غول خەلقئارا كارۋا يولىغا قارىتىلغا .
«يىپە يولى» نامى بىلە تامغىالنغا ئاسىاا –ياۋر پا -ئافرىقىدى ئىبارەت ئوتتەۇرا
يەردېڭى ىەەدا گىرەلىشەەىدىغا «قەدىمكەەى چەەوڭ قۇر قلەەۇ »نىەەڭ ئىقتىسەەادىي ۋە مەدەنىەەي
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ئەەەاالقىلىرىنى بىەەەرگەۋدە قىلغەەەا بەەەۇ خەلقئەەەارا غەەەول يەەەول پزتەەەز ئىنسەەەانىاەت تەەەارىخىي
خاراكتىرلىك مەدەنىاەت بەلاىغى ئىەدى« .يىەپە يەولى» ئىنسەانىاەت ياراتقەا رەڭگەارەڭ
مەدەنىاەت تىپلىرىنىڭ تەڭدى تولىسىنى ئز ىەدى ئزتكەز  ،ئىنسەانىاەتنىڭ مەدەنىەاەت
تارىخىنىڭ ئۇلۇ مۇقەددىمىسىنى ياراتتى .بى بۇ ئاالقىالردى مۇستەسنا قالغەا قەدىمكەى
ئامېرىكا بىلە ئاۋىسەتىرالىاە يەرلىەك مەدەنىەاەتكە بىەر قەۇر نە ەر تاشلىسەاقال «قەدىمكەى
چەەەوڭ قۇر قلەەەۇ » مەدەنىاىتەەەى تارىخىەەەدا «يىەەەپە يەەەولى»نىەەەڭ قانچىلىەەەك نۇسەەەرەت
بېغىشلىغانلىقىنى كزر ۋاالاليمى « .يىپە يولى» خاسەىاىتىدى ئارىئەا ەەە سەومىر ەەە سەا ،
خۇاشەەاا ،بەەابىلىئو  ،ئاسەەۇرىاە ۋە مىسەەىر مەدەنىاەتلىەەرى بىەەر -بىەەرى بىەەلە ئۇچراشەەقا
«يىەەپە يەەولى» شەەاراپىتىدى گرېەەك ەەەە رى ە  ،كۇشەەا ەەەە كۇسەەە  ،سەەۇ ەەەە تەەاڭ ،ئەرە
مەدەنىەەاەت ئزركەشەەلىرى مەيەەدانغا كېلىەە  ،ياۋر پەەا مەدەنىەەاەت ئويغۇنىشەەىنىڭ ئەەۇر قى
تېرىلغا «يىپە يەولى» تزپەيلىەدى سەىكتا ەەە ماسەاگىتا (ئۇلەۇ سەا ) مېتەالچىلىقى،
ئېلىمى نىەەەڭ تەەەزت چەەەو كەشەەەپىااتى ،ھىنەەەدى رەقەملىەەەرى ،كرېەەەك سەەەەنئىتى ،بەەەابىلىئو
يې ىقچىلىقى ،ئىبى سىنا تىبابەتچىلىكى بىەلە بەۇددا ەە خرسەتىئا ۋە ئىسەالم مەدەنىاىتەى
ئالەمشۇمۇل تزسكە ئىگە بولغا .
مۇھاكىمە
«يىپە يولى» ە ئۇلۇ ۋە ھوسۇلدار يول ئىدى .ئۇ قەدىمكى ئاتلىقالر يەولى ئاساسەىدا
تى ما ھاسى قىلغا « .يىپە يولى» ھەممىدى ئىلگىرى سودا – تىجارەت يولى ئىەدى .بەۇ
يولدا گەرچە سەركەردىلەر بىلە دىنىەي ئزلىمەا –راھەبالر كەز قېەتى قاتنىغەا بولسەىمۇ،
ئەممەەا ئاساسەەلىقى بەەو يولەەدا سەەزدىگەرلەر قاتنىەەدى .سەەودا –تىجارەتنىەەڭ  2مىەەڭ يىللى ە
ئەمەلىاىتى سودىگەرلەرنىڭ ئىككى چوڭ تىپقا بزلزنىدىغانلىقىنى كزرسەتتى .ئۇنىەڭ بىەرى،
ئوتتۇرا تز لەڭلىك ،ھىندىستا ۋە ۋى انتىاە سودىگەرلىرىدە تۇرغەۇ  -ھەتتەارچى سەودا-
تىجارەتچىلەر ،ئىككىنچىسى ،بۇندا تۇرغۇ يەاكى چاھەار بەا ار (تەار دائىرىلىەك سەەياارە)
تىجارىتىدى باشقا ،ئاساسلىقى يزرگز  -كەارۋانچى سەودىگەرلەرنىڭ ئاۋانگەارتلىرى ئىەدى.
ئۇالر جۇغراپىاىچى سزپىتىدە جاھا كې ى  ،تا –داۋانالردى ھالقىە  ،قەاراقچىالر بىەلە
ئېلىشى  ،ئۇلۇ ئىقتىسادىي قانالنى قىش -يا راۋا قىلى تۇراتتى.
«يىەەپە يەەولى» ەەەە دوسەەتلۇ يەەولى ،دى ە  -سەەەنئەت -مەدەنىەەاەت يەەولى ،ئىلىەە ۋە
ھەەېكمەت يەەولى ئىەەدى .مۇشەەۇ يەەول تزپەيلىەەدى پىفەەاگور ھىندىسەەتا ماتېماتىكىسەەىدى ،
ئەپىالتو مىسەىر ھاكىمىاەتچىلىكىەدى  ،ھېپەوگرات سەىكتا تىبابەتچىلىكىەدى خەۋەردار
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ئىدى .مەركى ىي ئاسىاا يۇڭ كېاىملىرى بابىلىئۇندى  ،ئى و مەسەللىرى ئىدىقۇتتى  ،مانى
ئىبادەتخانىسى لوياڭدى  ،ئىارپېدى تراگېدىاىلىرى يەتتە سەۇدىكى كوسەتانىاىدى  ،چىە
فارفۇرلىرى مىسىردى تېپىلدى.
«يىپە يولى» ئەز ى تۇتاشەتۇرغا ئەزچ قىتئەدىكەى كەزپلىگە خەلقەلەرگە ئەاۋاتلى
ئېلى كەلدى .ئېلىمى نىەڭ «يىەپە يەولى» باغرىەدىكى شەىمالىي قىسەمى تېە راۋاجالنەدى،
پايتەختلەر تەاكى يېقىنقەى امەانغىچە خەۇاڭخې ۋادىسەىدى ماكەا تەۇتتى .مەشەھۇر سەودا-
سەەارايلىرى ،مەدەنىەەاەت مۇئەسسەەەلىرى مۇشەەۇ يەەول ۋادىسەەىغا جايالشەەتى .د نااغەەا داڭلى ە
سەەۇ -تەەاڭ مەدەنىاىتىمەەۇ ،ئەڭ چەەوڭ خەلقئەەارا سەەودا قوۋ قلىرىمەەۇ مۇشەەۇ قانەەال سەەاھىلىدا
ئېتە يايغا  .جۇڭگەۇ بەۇددى م مەدەنىاتەى مۇشەۇ يولەدا شەەكىللەنگە ۋە يىەرا شەەرىققە
تارقالغا .
«يىپە يولى» غەربەى دىاەارلىقالرنى بېاتقەا  ،تېخىمەۇ مەرىپەتلىەك قىلغەا « .يىەپە
يولى» غەربى دىاارلىقالرنى ئاددىغىنا تېرىقچى ۋە ھەزنەرۋە  ،يەرلىەك تىجەارەتچى ئەمە ،
بەلكى خەلقئارا سودا تىجەارەت ماھىرلىرىەدى قىلمىغەا بولسەا ،خەوتە  ،يەكە  ،قەشەقەر،
كزسەەەە  ،لوپنەەەۇر ،شەەەورچۇ قوچەەەۇ بەەەۇددا تاشەەەكېمىرلىرىدە تولىمەەەۇ پەەەۇلپە سەەەەنئەت
سارايلىرىنىڭ مايەدانغا كىلىشەىنى تەسەەۋۋ ر قىلغىلەى بولمەايتتى .شەىمالى ۋېەي سواللىسەى
دەۋرىدىكى بىرقانچە تاشەكېمىرنى قې ىە  ،بەۇددى م سەەنئەت خە ىنىسەى قىلىشەقا كەتەكە
چىقى ئوردىنى چزچزتكەنىەدى .لەز گەۇاڭ كزسەەننى ئىگىلىگەنەدە  25مىەڭ تۇيەا ئەات-
خېچىرغەەا ئەەارا خەەانلى سەەارىاىنىڭ بىەەر قىسەەى جەەاۋاھىراتلىرىنىال ئېلىە كېتەلىگەنىەەدى.
لېكو مىڭ ئەزيلەردىكى كەز بويەاقالر ياۋر پەادا مەدەنىەاەت ئويغۇنىشەى دەۋرىەدە ئەالتۇ
بىەەەلە بەەەاراۋەر قىممەتەەەتە ئېلىەەە كېتىلىەەە چىركەەەاۋ ۋە قەسەەەىرلەر ىنەەەنەتلەنگە  ،دە
يا غانىدى .دەرۋەقە« ،يىەپە يەولى» مۇناسەىاەتلىرى ،سەودا رىقەابەتلىرى تەزر  -ۋىە انتىاە
ئىتتىپاقى ۋە ئۇالر بىەلە ئىەرا ىەددىاەتلىرىنى كەلتەزر چىقىەرىپال قالماسەتى  ،ئەھلەى
سەەەل ئۇر شەەەلىرىغىمۇ تەەەزرتكە بولغانىەەەدى .ئەرە  -خراسەەەتىاا ئەللىەەەرى ئارىسەەەىدىكى
بىەەرنەچچە قېتىملىە ئۇ اققەەا سەەو لغا جەڭەەلەر نەتىجىسەەىدە غەربەەى ئاسەەىااغا توپالنغەەا
مەدەنىەەاەت مەەۇۋەپپەقاەتلىرى ياۋر پەەا مەدەنىەەاەت ئويغۇنىشەەىغا ئەەۇل سەەالدى .سەەالجۇ
تزركلىرىنىڭ ۋى انتىاىنى ئىشغال قىلىشى بىلە ياۋر پا بىلە ئاسىاا ئارىسەىدىكى «يىەپە
يولى» ئەاالقىلىرى ئز لەز قالەدى .ئوتتەۇرا يەر دېڭىە ى بويىەدىكى ياۋر پەا سەودىگەرلىرى
ئېغىەەەر بزھرانغەەەا ئۇچرىەەەدى .نەتىجىەەەدە -3452يىلەەەى ئىپەەەانىاە ئەەەادمىراللىرى گىبرالتەەەار
بوغۇ ىەەدى ئايلىنى ە ئزتەەز  ،تەەزركىاىلىكلەر تەسەەىرىدە بولمىغەەا ھىندىسەەتا ئەەارقىلى
«يىپە يولى»غا چىقىش يولىنى ئى دىدى .ئەھاال خۇددى تاڭ سواللىسەى امانىەدا غەربىەي
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دىاارنىەەڭ جەنەەۇبى قەەانىتىنى تزبەەزتلىكلەر ئىشەەغال قىلىاالغەەانلىقى سەەەۋەپلىك« ،يىەەپە
يولى»نىڭ بۇ يەردىكى لىنىاىسى ئۇرخۇ ۋادىسىنى ئايلىنى ئزتزدىغا «ئۇيغۇر يەولى»نەى
ئاسەەا غەەول قىلغانغەەا ئوخشەەا قالغانىەەدى .گېنويەەا دېڭى چىلىرىنىەەڭ مەغلۇبىاىتىەەدى
كېەەاى  ،كولومبونىەەڭ ،ئۇنىڭەەدى كېاىنكەەى دېڭى چىالرنىەەڭ «يىەەپە يەەولى»نەەى ئىەە دەش
سەپىرىدە ئامېرىكا قىتئەسىنى بايقىشەىدە غەايەت ور جۇغراپىاىلىەك مەزجى ە يەز بەردى.
رىملىقالر ئىسپانىاە ۋە پورتىگالىاىلىك سودىگەرلەردى كز ى قى ىرىشقا باشلىدى ،دۆلەتەتە
ئىقتىسەەادىي قىانچىلىەە ئېغىرلىشەەى  ،بۇالڭچىلى ە ۋە قەەاتىللى كزچەيەەدى .ئالېكسەەاندىر
بارجىئا ئورنىغا چىققا رى پاپاسى يولى  2پاپالى تاجى بولغا تىئارانىڭ ئورنىغا دوبۇلغەا
كىاىەە گېنېەەرال بولەەدى ۋە «يىەەپە يەەولى»دىەە يېڭەەى ئىقتىسەەادىي قىمەەمەت ئى دىەەدى.
ياۋر پانىڭ مەرگى ىي قىسمىدا دىقانالر قو غالەدى ،لاۇتېرنىەڭ دىنىەي ئىسەالھاتى ھەركىتەى
مەيدانغا كەلدى.
«يىپە يولى»نىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى يېڭى قىتئە ئامېرىكىغا ئىلگىرىكى بەدىاىلىەك
دەۋرىەەەدە تۇرغەەەا ئىەەەنكالر ،ئانسەەەېكالر مەدەنىاىتىەەەدى ئاللىقانەەەدا ئزسەەەتز «ياۋر پەەەا
مەدەنىاىتەەى» دە ئاتالغەەا مۇجەسسەەەم «يىەەپە يەەولى» خە ىنىلىەەرى كزچزر لەەدى .بەەۇ
ھادىسە ئاۋسترالىاىدىمۇ تەكرارالندى .بۇ ھەقتە ئامېرىكەا تارىخچىسەى مىكەروۋى ئز ىنىەڭ
پزتز ئامېرىكەا مەدەنىاىتەى كرېەك -رىمنەى ئاسەا قىلغەا ياۋر پەادى ئېلىنغەا دېەگە
ئىلگىرىكەى قاراشەەالرنىڭ كزلكىلىەەك ئەپسەەانە ئىكەنلىكىنەەى مەردانىلىەەك بىەەلە يا غانىەەدى.
شۇندا « ،يىپە يولى»نىڭ خاراپلىشىشى ،دېڭى  -ئوكاا قاتنىشىنىڭ كزچىاىشى يېقىنقەى
 0-4ئەسىرلىك «ياۋر پا ئىلغار»« ،ئاسىاا قاال »لىقىنى كەلتەزر چىقەاردى .ھىەدايىتۇلال
ئافا خوجا نى الىرىدى تەاكى ئەپاەۇ ئۇر شەىدى كېاىنكەى تەڭ ھوقۇقسەى شەەرتنامىلەر
ئۇنىڭ بۇ قەدىمكى مەدەنىاەت ماكانىدىكى بىر قاتار پاجىئەلىرىگە مۇقەددىمە بولدى.
قېنى كىممۇ «يىپە يولى»نىڭ ئالەمشۇمۇل ئىقتىسادىي قىممىتىنى بېرەلەيدىكى ؟!
«يىەەپە يەەولى»نىەەڭ گزللىنىشەەى = ئىنسەەانىاەت مەدەنىاىتىنىەەڭ تەڭەەدى تولىسەەى -
ئاسىاانىڭ ئارقىدا قالغانلىقى = «يىپە يولى»نىڭ خاراپلىشىشى!
خاتىمە
«يىپە يولى»نى دېڭى ئوكاا قاتنىشى بىەر چەتەكە چىقىرىەاەتتى .گەرچە قەدىمكەى
«يىپە يولى»نىڭ خارابلىشىشىدا بىر قاتار باشقا سەەۋەپلەر بولسەىمۇ ،مەۇھىمى ،بىرىنچەى،
قاتنەەاش كەەزچى ئەھەەاالى ئز گەەزر كەتتەەى .كەەېمە -پەەاراخوت دەۋرى تەەزگە –ئەەات كەەارۋا
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دەۋرىنى ئاللىقاياقالرغەا ئىرغىتىەاەتتى .دېڭىە سەاھىلىدا نەچەچە مىەڭ يىلەالر قاراڭغۇلۇقتەا
قالغا جايالر ،ئارالالرنىڭ گزللەش دەۋرى باشالندى .ئىقتىسادىي مەرگە لەر پىرىسەتانالرغا
جايالشتى .سىااسىي مەرگە لەرمۇ چوڭ قۇر قلۇقتىكى كەارۋا يەولى لېنىاىسەىدى دېڭى غەا
يېقى جايالرغەا يزتكەلەدى« .ئالەدىنقى سەە »« ،ئارقەا سەە » چزشەەنچىلىرى ئالماشەتى.
ئېلىمى دىمۇ خۇاڭخې ۋادىسى جۇجىااڭ ۋە چاڭجىااڭ ئېغىە ى سەاھىلىدى كېەاى قالەدى.
ئۇيغۇرالر ئەز ى ياراتقەا پەارال مەدەنىاەتنەى ئەز ى تونۇيالمايەدىغا  ،تەارىخىي قۇر لەۇش
يادىكەەارلىقلىرىنى ئوغەەۇت قىلىەەدىغا جاھەەالەت بەنەەدىلىرىگە ئايالنەەدى .بىە دەل ئۇالرنىەەڭ
ئاخىرقى بىر ئەۋالدى ئىكەنلىكىمى نى ئەمدى ھې قىلىااتىمى !
خارابىلەشكە «يىپە يولى» قايتا جانالندى!
«قاناتلى تزگە» ئوبرا ى شاھمات تاختىسىغا چزشتى .تارى يەنە بىەر قېەتى پەسەى
يزتكەشكە كىرىشتى .مە ئىشىنىمەنكى ،ئىنسانىاەت ئىككىنچەى قېتىملىە چەوڭ قۇر قلەۇ
قاتناش دەۋرىگە ،ئىككىنچى قېتىملى «يىپە يولى» دەۋرىگە قەدەم قويەدى! ئەمەدىلىكتە،
دېڭىەە  -ئوكاەەا يەەوللىرىنى يەنىمەەۇ راۋاجالنەەد ر ش بىەەلە بىلەەلە ،دېڭىەە  -ئوكاانەەدىكى
سىمابتە ئېغىر سۇ توسقۇنلىرنى يېرى ئىلگىرلەشتى كز قۇاليلى بولغا امەانىاى تىە
سزرئەتلىك تاشاول ،تزمزريول ۋە ھەاۋا يەولى قاتنىشەى ئالەدىنقى ئور نغەا ئزتىەدىغا يېڭەى
تەەارىخىي ئېرانەەى ئالەەدى سە مەسەەلىك پاراسەتسەەى لىك ،يىراقنەەى كزرەلمەسەەلىك بولەەۇ
قالماقتا.
«يىپە يولى»نىڭ قايتا ئېچىلىشەى بىەر قاتەار ھادىسەىلەرنى «سەزرەت» (كزر نەزش)
قىلغا ماھىاەتلىك تارىخىي مۇقەررەرلىك .ئۇ ئىنسانىاەتنىڭ مەدەنىاەتكە قەارا داۋاملىە
راۋاجلىنىشىنىڭ مۇھى رېلىسى ،ئۇ ئاددىاال ئەاڭ ئز گىرىشەى ئېلىە بېرىشەنى ،بىە قىاەا
قىاللمىغەەا ۋە كەلگزسەەىدە ئومەەۇمىي تەرەققىاەەات تەلە قىلىەەدىغا ئەەاڭ ئىلگىرىلىشەەىنى
تەقە ا قىلىد .
«يىپە يولى»نىڭ قايتا ئېچىلىشى كز رايۇ  ،كەز دۆلەتەلەرگە ئاالقىەدار خەلقئەارا
ۋەقە ،ئۇ دوستلۇ ۋە رىقابەت ئىچىدە راۋاجلىنىد  .قەدىمكى «يىپە يولى»دا ،ئىسەكەندەر
لقەرنەي ە  ،چىڭگى خاننىەەڭ ئىسەەتىالچى يزر شەەلىرىنى مەسەەخىرىگە ئايالنەەد رىاەتكە ەەەە
«يىپە يولى» ئورتا گزللىنىش يولى بولۇ قالىد  ،خاال .
«يىپە يولى»نىڭ قايتا ئېچىلىشى ئىقتىساد بىلە مەدەنىاەتنىەڭ ،مەنەپەئەت بىەلە
ئەدە –ئەخالقنىەەڭ بىلەەلە راۋاجلىنىشەەىنى تەقە ا قىلىەەد  .ئەلەەاەتتە ،ئىشەەنىڭ بېشەەىدا
«ئەدە » ئەمە « ،پەەۇل»نىەەڭ داۋىرىڭەەى كەەز بولۇشەەى ،يېڭەەى «يىەەپە يەەولى» خاتەەا
مزلچەرلىنىشى ،بىر قىسى «قەل »لەر نابۇت بولۇشى مۇمكى  .بۇنى «يىپە يولى» تارىخى
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تز تز بارىد  .روشەنكى ،تارىخنىڭ مەقسىدى ئالتۇ خە ىنە ۋە ئاقچا خامىنى تىكەلەش
ئەمە .
يېڭى «يىپە يولى» ئېچىلدى« .قاناتلى تزگە» پەرۋا غا چزشتى« .ئاكىاۇ» روھىمەۇ،
«مەتنىاەەا » روھىمەەۇ« ،تەەزگە قۇشەەى» روھىمەەۇ ئەمەەدى ئەسەەقاتمايد ! ئىنسەەانىاەت ئەقلەەى
بىرقانچە مىڭ يىللىە ئى دىنىشەتى شەۇ بىەر ھەقىقەتنەى تونەۇ يەتتىكەى ،ئىنسەا پەقەت
«ئز ى ئزستىدى غەلىبە قىاللىغا »دىال ئاندى «ئز  -ئز ىنى ئەمەلگە ئاشۇرااليد » .مانەا
بۇ يېڭى «يىپە يولى»نىڭ تارىخىي ھېكمىتى!
-3551يىلى -1ئا .

~ ~ 224

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ئەھمەد يەسسەۋى ۋە
يەسسەۋىچىلىك
ئەھەەەمەد يەسسەەەەۋى ئۇيغەەەۇر ئەدەبىاەەەاتى ۋە ئوتتەەەۇرا ئاسەەەىاا پەلسەەەەپە -ئىەەەدىاە
تارىخىەەەەدىكى مەەەەوھى شەەەەەخ  .ئەھەەەەمەد يەسسەەەەەۋى سەەەەوپى منىڭ روھانىاەتچىەەەە
تەركىەەەد ناالىقنى تەشەەەەببۇ قىلىەەەدىغا يەسەەەەۋىاە -جەھەەەرىاە -قەەەادىرىاە ئېقىمىنىەەەڭ
نامايەندىسى سزپىتىدە ئىرا ۋە ئىسالم شەرقىدىكى تەئەسسۇ پىكىر ئېقىمەى تارىخىەدىمۇ
كزر نەرلىك ئور تۇتقا .
ئەھمەد يەسسەۋى ئۇيغۇر ئەدەبىااتىەدا خەلە ئېغىە ئەدەبىااتىنىەڭ قوشەا شەەكلى
بىەەەلە يەسسەەەەۋى ملى سەەەوپى م ئىەەەدىاىلىرىنى تەەەۇنجى بولەەەۇ بايەەەا قىلىەەە  ،دىنىەەەي
روھانىاەتچى ئەدەبىااتنىڭ موھى بىر ئزلگىسىنى كزرسەتتى .ئۇنىڭ سا ئۇيغەۇر جەانلى
خەل تىلىدا يې ىلغا شېئىرىلىرى قارىخانىالر دەۋرىدىكى تۇغدار «خاقەانىاە تىلەى» بىەلە
«چاغىتا ئەدەبىااتى»نى تۇتاشتۇرىدىغا موھى مەنبەلەرنىڭ بىەرى سەزپىتىدە مەۇئەياە
تارىخى قىممەت ياراتتى.
.1ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ ھايات پائالىيىتى
ئەھەەمەد يەسسەەەۋى تەخمىەەنە  -33ئەسەەىرنىڭ باشەەلىرىدا قاراخەەانىالر سواللىسەەىگە
قاراشەلى يەتەەتە سەەۇ ۋىاليەتلىرىنىەەڭ بىەەرى بولغەا تزركسەەتا  -يەسسەەەۋى دېەەگە جايەەدا
د نااغا كەلگە  .ئۇنىڭ بوۋىسى مەھمۇد بولۇ  ،دادىسى سايرام شەەھرىنىڭ شەەيخلىرىدى
ئىبرايى يەسسەۋى دىگە كىشى ،ئانىسى قاراچاچ ئانا دېگە ئايال ئىدى.
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ بالىلى چەاغلىرى سەايرامدا ئەزتكە  .ئۇنىەڭ دادىسەى ئىبەراھى
شەي ۋاپات قىلغانەدى كېەاى  ،ئەۇ ئارىسەال بابەا ئىسەىملىك ئىشەاننىڭ قولىەدا داۋاملىە
تەربىاەلەندى .ئۇ كىشى قا ا تاپقاندى كېەاى  ،ئەۇ ،سەايرام شەەھرىدى بۇخەارا شەەھىرى
كېلى  ،مەشھۇر تەسەەۋۋ پچى شەەي يزسەز ھەمەدانىنىەڭ تەربىاىسەىدە بولەدى .يزسەز
ھەمەدانەەى ۋاپەەات بولغانەەدى كېەەاى  ،بەەۇ مەشەەھۇر ئىشەەاننىڭ ئورنىەەدا ئەھەەمەد يەسسەەەۋى
خەلىپىلىك قىلى  ،داڭ چىقاردى .بۇ جەرياندا ،ئەھمەد يەسسەۋى تولىمەۇ تەركىەد ناالى
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بىلە تولغا كز قاراشلىرىنىڭ -يەسسەۋىچىلىك ئېقىمىنى شەكىللەند رگە .
ئەھەمەد يەسسەەۋى مەشەھۇر تەسسەەۋۋ پچى ئىشەا سەزپىتىدە ئەز يۇرتىغەا قايتىە ،
شەيخلى پائالىاىتىنى كەڭ قانات يايەد ر  ،شەۇنچىلىك ور شەزھرەت قا انەدىكى ،ھەتتەا
«مەدىنىدە مۇھەممەد ،تزركىستاندا خوجا ئەھمەد» دېگە سز لەر تارالغا .
ئەھمەد يەسسەۋى ئز يۇرتىدا -يەسسىدە (تزركستاندا) -3366يىلەى ۋاپەات قىلغەا .
ئۇنىڭ قانچىلىك ئزمەزر كەزرگەنلىكى سەىرلى رىەاايەتلەر بىەلە يوشەۇر نغا  .ئېاتىشەالرغا
قېرىغاندا ،ئۇ گەرچە مۇھەممەد پەيغەمبەردى ئارتۇ ياشىماسلىقنى ئەار ال  61 ،يېشەىدا
شامگزرگە كىرى  ،رو ا تۇتۇ  ،ئىستىقامەت بىلە شۇغۇللىنى  ،ئىككەى پەيغەمەبەر يېشەى-
 315يى ئزمزر كزرگە .
تزركسەەتا شەەەھىرى ئەتراپىەەدا ئەھەەمەد يەسسەەەۋىنىڭ قېرىنداشەەلىرى التىەە ئاتەەا،
مۇسەەتاپاقۇل ئاتەەا ۋە دادىسەەى ئىبەەراھى شەەەي  ،ئانىسەەى قاراچەەاچ ئانىنىەەڭ ،قى لىەەرى جامەەال
خانى  ،گزھەر خۇشتار خانىمنىەڭ قەبرىلىەرى جايالشەقا  .ئەلشەىر ناۋائىنىەڭ «مەجالىسەۇ
نەفائى »« ،نەسەائىمۇل مەۇھەببەت» قاتەارلى ئەسەەرلىرىدە ئۇچەۇر قىلىنىشەىچە ،ئۇيغەۇر
خەلقىنىڭ ئەدەبىاات كالسسىكلىرىدى شەيخ ادە ئاتايى ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ ئىنىسەىنىڭ
ئوغلى ئىسمايى ئاتىنىڭ ئوغلى ھېساپالنغا .
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ قەبرىسى ۋە يەسسەۋىلەرگە ئائىت مەول مەال-مزلەزكلەر ئەالتۇ
ئوردا خانلىقىنىەڭ (جۇجىخەا ئولۇسەىنىڭ) خانلىرىەدى توختامىشەخا تەرىپىەدى بەۇال
تاالنغانىەەدى .تزمەەزرلەڭ توختامىشەەخا ئزسەەتىدى جەڭەەدە غەلىەەبە قا انغانەەدى كېەەاى
 -3150 -3151يىللىەەرى بەەۇ نەرسەەىلەرنى قەەايتۇر ئېلىەە  ،يەسسەەەۋىلەر قەبرىلىرىنەەى
كېڭەيتىە  ،نەقىشەەلە ياسەەاتقۇ دى .ئەھەەمەد يەسسەەەۋى قەبرىسەەتانلىقى  -3505يىلەەالردا
يەنە قايتا رېمونت قىلىنى  ،خالقئارا سەيلى -ساياھەتچىلەرگە ئېچىاېتىلدى.
.2ئەھمەد يەسسەۋى ئىدىيىسىنىڭ مەنبەلىرى
ئەھەەەەمەد يەسسەەەەەۋىنىڭ سەەەەوپى ىملى قاراشەەەەلىرى مەنبەسەەەەى ھالەەەەدا تاسەەەەادىپى
شەكىللەنگە ئەمە .
ئەھەەەمەد يەسسەەەەۋى ئىەەەدىاىلىرىگە خاراكتېرلىەەەك مەنەەەبە بولغەەەا نەرسەەەە ئىسەەەالم
شەرقىدىكى روھانىاەتچىە سەوپى ى ۋە بۇددى ىملىە (سەونااتاچىلى  -تەركىەد نااچىلى )
پىكىر ئېقىمىنىڭ تەسىرىدى ئىبارەت.
مەلۇمكى ،سوپى ىملى قاراشنىڭ رەسمىي مەنبەلەردىكى ئەڭ دەسلەپكى نامايەندىسەى
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ئايەەەال روپەەەاش لەبىەەەر ئەدىەەەاىاە ( )131 -053دېاىلمەكەەەتە .ئەەەۇ چزشەەەىدە مەەەۇھەممەد
پەيغەمبەرنى كزرگەنلىكى ۋە مەنىاى ياقتى تەڭرى بىلە قوشۇلغانلىقىنى ئېاتقا .
سوپى ى تارىخىدا ،ئەبۇل مۇخ ئەل ھزسەيى ئىبى مەنسەۇر ئىەبى مەۇھەممەد ئەل
بەيەەەدەۋى ئەل ھەلالجەەەى ( )522 -000ئاالھىەەەدە تەسەەەىرلىك ئەەەور تۇتقەەەا  .لەبىەەەر
ئەدىەەاىاەدى ھەلالجىغىەەچە ئىەەبى ئەل ئەرەبەەى ،ئىبەەرايى ئەدھەم ،جۇنەيەەدى باغەەدادى
قاتارلى مەشھۇر سوپى ى ۋەكىللىرى ئزتكە  .مەنسۇر ھەلالجى ئاتەشپەرەسلىك دىنىەدىكى
كىشىنىڭ ئوغلى بولۇ  -051 -011 ،يىللىەرى جۇنەيەدى باغدادىەدى سەوپى ىملى تەلىە
ئالغا  .ئۇ ئىرا  ،ھىندىستا  ،خوراسا  ،ئوتتەۇرا ئاسەىاانى ئايلىنىە -550 ،يىلەى باغەداتقا
كەلگە ۋە -522يىلى  -26مارتتا خەلىپە مۇقتەدىر تەرىپىدى دارغا ئېسىلغا  .ئۇنىڭەدى
كېەەاى  ،بابەەاكوھى (-3505؟) ئابەەد لال ئەنسەەارى ( ،)3552 -3500ئابد لمەجىەەد سەەەنائى
(-3355؟) مۇھەممەد غە امەى ( )3500-3333قاتەارلى مەشەھۇر روھانىاەتچىە سەوپىالر
مەيدانغا كەلدى.
يزسەەز ھەمەدانەەى مەەو د ئىەەدى .ئەەۇ بۇخەەارا -سەەەمەرقەند مەەۇداپىئە جەڭلىەەرىگە
قاتناشەەقا  .ئەەۇ ،خەلقەەقە ۋە ئەەز يۇرتىغەەا يەەېقى ھىسەەىااتتا ئىەەدى .ئەەۇ ،ھەەزنەر ئەمگەكنەەى
تەشەەەببۇ قىالتتەەى .ئۇنىەەڭ شەەاگرتلىرىدى ئابەەد خالى غىژدىەەاانى (بۇخەەارا يېنىەەدىكى
ھا ىرقى غىژدىاانى) يزسز ھەمەدانىنىڭ بەۇ خىە رىاەاللىقنى پزتەزنلە ئىنكەار قىلمىغەا
قاراشلىرىغا ۋارىسلى قىلدى .ئەھمەد يەسسەۋىي بولسا ئۇچىغەا چىققەا تەركىەد نااچىلى
يولىنى بويال ماڭدى.
بۇددى ى تەركىد نااچىلى ئاساسىغا قۇر لغانىدى .ئۇ رىاال د ناا «چەكسەى ئەا ا »
دېگە قاراشنى چىقىش قىلى  ،ئۇنىڭدى قۇتۇلۇش نىجەادىاىتىنى ئىە دەش ئاساسەىدا ئەز
تەلىماتىنى ئۇيۇشتۇرغا  .ئۇ پەقەت نىرۋانا د نااسەىدىال ئەا اپتى قۇتۇلەۇش مەۇمكى  ،دە
قارىغا  .بەۇ د ناەانى «قەۇر » ئەر ىەمە  ،ھەقىقەى د ناەا پەقەت نېرۋانەا دېەگە قەاراش
بۇددى ى پەلسەپىسىنىڭ نېگى لىرىدى ھېساپلىناتتى.
بۇددى ىمنىڭ تەركى د نااچىلى ئەنئەنىسى ئوتتەۇرا ئاسەىاا -شەىنجاڭ رايونىەدا كەڭ
تارقالغەەا  ،ھەتتەەا «قۇتادغۇبىلىەەك» داسەەتانىدىكى اھىەەد ئۇدغەەۇرمىش ئوبرا ىەەدا مۇنەەدا
بۇددى ىمچە تەركىد نااچىلى ئىسالم سوپى ىمى شەكلىنى ئالغانىدى.
ئەھمەد يەسسەۋى ۋە ئۇنىڭ سۇاليما بەقىراغانى ،سەئىد ئاتا ،باباماچى قاتەارلىقالر
ئز ىنىڭ روھانىاەتچى سوپىستىك قاراشلىرىنى چىڭگى خا ئىستىالچىلىقى كەزچەيگە ۋە
ئىقتىسادى خانىاەيرانلى ئېغىرالشقا  ،فېئودالى ىمنىڭ ئوتتەۇرا باسەقۇچى ئېغىەر بزھرانىغەا
تولغا اماندا تېخىمۇ ئزمىدسى لىك تزتەكلىرى بىەلە تولەۇقال  ،رەسەمىي يەسەەۋىچىلىك
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ئېقىمى ئى ىغا سالدى :يەسەۋىچىلىك بىر مە گى رەسمىي ئىسالم ئەقىدىلىرى بىەلە بىلەلە
ھزكزمرا دىنىي ئىدىاە دەرىجىسىگە كزتزر لدى.
.3يەسسەۋىچىلىك دەستۇرى« -دىۋان ھېكمەت»
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ سوپى ىملى ئىدىاىسى ئۇنىڭ «دىاا ھەېكمەت» (پەلسەەپىلىك
شېئىرالر) ناملى ئەسىرىدە مەرگە لىك ئىپادىلەنگە .
«دىاا ھېكمەت» جانلى  ،ئاھاڭدار ئۇيغۇر شېئىرىاىتى بويىچە يې ىلغا تەسەەۋۋ
دەستۇرى بولۇ  ،ئۇنىڭ سوپى ىملى ئىدىاە ۋە ئۇيغۇر شېئىرىي شەەكلى ئىككەى گەۋدىلىەك
قىممەت ياراتقا  .ئۇنى ھەم ئەدەبىاات ھەم پەلسەپە -ئىدىاە نوقتىسەىدى تەتقىە قىلىەش
مۇمكى .
ئەھمەت يەسسەۋى د ناانىڭ ماھىاىتى ئىنساننىڭ ماھىاىتىد ر .ئىنساننىڭ مەاھىاىتى
د ناانىەەڭ ماھىاىتىەەد ر ،ئىنسەەاننىڭ ياشاشەەتى مەخسەەىدى ،مۇشەەۇ مەەاھىاەتنى بىلىەەش-
ھەقىقەتكە ئېرىشمە دەيد .
ئەھمەد يەسسەۋى ھەقىقى يول -سوپى ىملى يولىد ر ،ھەقىقەى سەوپى -دانەا بولەۇش
ئزچز  ،تزت باسقۇچلۇ ھەېكمەت (پەلسەەپە)دىە خەۋەردار بولەۇش ال ىە  ،دە قارىغەا .
بۇالر تزۋەندىكىلەردى ئىبارەت:
.3ئىسالم قائىدە -نى امى بولغا شەرىئەتنى بىلمەكلىك
.2سوپى ى تەسسەۋۋ پىكرىنىڭ ئاساسى بولغا تەرىقەتنى بىلمەكلىك
.1ئىشقى ئىالھىاە (تەڭرىگە مۇھەببەت) بولغا مەرىپەتنى بىلمەكلىك
.4تەڭرى بىلە قوشۇلۇش كۇرسى (دەرىجىسى) بولغا ھەقىقەتنى بىلمەكلىك.
ئەھمەد يەسسەۋىچە بۇ تزت باسقۇچ سوپىلىققا كزتزر لزشنڭ تزت دەرىجىسى بولۇ ،
بىرىنجىسى بولمىسا ئىككىنچىسى بولمايد .
روشەنكى ،بۇ نوقتىدا ئەھمەد يەسسەۋى ئىسالم سوپى ىمىنى ئىدېئالىسەتىك جەھەتەتە
كامالىغا يەتكز دى.
ئەھەەمەد يەسسەەەۋى خەەۇددى بەەۇددى ى ئەقىدىلىرىدىكىەەدە رېئەەال د ناەەانى «ئەەا ا
دېڭى ى» دە قارايد  .ئۇ ،بەۇ د ناەانى خۇنەۇ  ،لمەتلىەك ،ۋاپاسەى  ،ئزتكەزنچى ،جىنەايى
د ناا ،دە تەشاى قىلىەد  .ئەۇ ئەز نە مىلىرىەدە ،ئىنسەا ئزچەز ھەقىەقەت يەولى پەقەت
سەەوپى ىملى شەەەرتلىرىنى ئەەادا قلى ە  ،يەەالقۇنلۇ ئىشەەقى ئىالھىەەاە ئىچىەەدە تەڭەەرى بىەەلە
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بىرلىشىشەەتى ئىبەەارەت .ئىالھەەى رو ۋە ئىنسەەا روھەەى ھەر ئىككىلىسەەى ئېسەەى روھەەالر،
ئۇالرنىڭ قوشۇلىشى ئەڭ ئالى بەخەت ،قالغەا ھەمەمە نەرسەە -مەۋجەۇت نەرسەىلەر ،مەال-
مزلەەەزكلەر ...ھەۋە قىالرلىەەە ئەمە  ،بەلكەەەى «قاباھەتلىەەەك» ،ئەەەۇ شەەەۇنىڭ ئزچەەەز
قاباھەتلىككى ،ئۇ كىشىنى ئىشقى ئىالھىدى يىراقالشتۇر  ،ئز ىگە ھېەرى قىلىەد  .دە
تەرغى قىلىد .
ئەھەەمەد يەسسەەەۋىچە ،مۇنەەدا سەەوپى ىملى ئىسەەتىقامەت يەەولى تەركىەەد نااچىلىقتى
ئىبارەت بولۇ  ،ئۇ «قاباھەتلىك» بەۇ رېئەال د ناەادا «ئزلمەسەتى بەۇر ئەزلگە (مەۋقەۇ
قەبلە ئەنتەمەۋتۇ) دە ئزتزش»نى تەلە قىلىد .
ئەھەەمەد يەسسەەەۋىنىڭ «دىەەاا ھەەېكمەت» نەەاملى شەەېئىرى ئەسەەىرى ۋە ھەرقايسەەى
«بايا » توپالملىرىغا كىرگە شېئىرلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلە تەتقى قىلغىنىمىە دا ،ئۇنىەڭ
رېئەەال د ناەەانى پەلسەەەپىاى نوقتىەەدى ئەر ىەەمە دە كەمسەەتكەنلىكىدى باشەەقا ،ئەينەەى
اما موھىتىنى ئىجتىمەائىي نوقتىەدى تەنقىتلەيەدىغا الىمەالر ،وراۋانلىە قىلغەۇچىالر،
پارىخور ئەمەلدارالر ،مال -د ناا غېمىدا قالغا  ،ئاقنى قارىغا ئايالند رىەدىغا قەارا كزڭەزل
دىنىي كەسى ئەھلىلىرىنى سزكزدىغا پاش قىلغەۇچى ،رەت قىلغەۇچى ئەامىلالر يېتەرلىەك
ئىپەەادىلەنگەنلىكىنى كەەزرىمى  .ئەەۇ ،دېھقەەانالر ،ھەەزنەرۋەنلەر ،خورالنغەەا ئەمگەكچەەى خەل ە
ھەققىدە قى غى ھېسداشلى بىلد رىدىغا نۇرغۇ مىسراالر تز گە  .بۇنى ئىنكەار قىلىەش
مۇمكى ئەمە .
«.4دىۋان ھېكمەت»نىڭ بەدىئىي قىممىتى
«دىاا ھېكمەت» شەكلە شېئىر ژانىرىدىكى بەدىئىەي ئەسەەرد ر ئۇنىەڭ مەۇئەياە
شېئىرىي قىممىتى ،شېئىرىي تارى قىممىتىنى ئىنكار قىلغىلى بولمايد .
ئەھەەمەد يەسسەەەۋىنىڭ «دىەەاا ھەەېكمەت» نەەاملى ئەسەەىرى يەەالغۇ ئەەا ا ئىچىەەدە
ئىجادىاەتكە تەلپزنگە تزۋە قاتالم جامەائەتچىلىكنى ئز ىنىەڭ شەېرى كەيىە قىلغەۇچى
دىنىي -سوپىستىك مە مۇنى بىلە ئارقىسىغا ئەگەشەتزرگەنلىكى شەۇنىڭدە ئۇنىەڭ رېئەال
جەمئىاەتتىكى يۇقۇرى قاتالم ھزكەزمرا تەبىقىلەرنەى مەلەۇم جەھەتەتى ئوچەۇ  -ئاشەكارا
پەەاش قىلىەە تەنقىتلەنگەنلىكەەى تەەزپەيلى تىەە تارقىلىەە  ،قەەاتتى تەسەەىر پەيەەدا قلىەە
قالماستى  ،يەنە ئز ىنىەڭ شەېئىرىي رېتىمەى ،شەەكلى ۋە تىلەى تزپەيلىەدىنمۇ ئەنە شەۇندا
ىل ىلە پەيدا قىلدى.
ئەھمەد يەسسەۋى سوپىستىك پىكىرنى پەررىەددى ئەتتەار ،جااللىەدى ر مەى ،شەەي
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سەئىدىدى ئىلگىرى شېئىرىي شەكىلگە سالدى .ئۇ پەررىددى ئەتتارنىڭ «مەنتىقەۇتتەيىر»
(قۇشەەەالر تىلەەەى) ،جااللىەەەدى ر مىنىەەەڭ «مەسەەەنەۋى ر مەەەى» قاتەەەارلى ئەسەەەەرلىرىدى
كزر نەرلىەەك ،پەرقلىە ھالەەدا ئەەز ھېكمەتلىرىنەەى ئاھاڭەەدار خەلە شەەېئىرىاىتى ئاساسەەىدا،
دەرۋىشەلىك ،قەلەنەدەرلىك ،خانىقەەا موقەاملىرى رېتىمىەەدا ئىشەلەندى .ئەەۇنى ئوقەۇ سەەاماغا
ئېلىش ،ئۇنىڭدى تەسىرلىنىش ناھايىتى ئاسا بولۇ  ،مىلودىاىلىكى كزچلز ئىدى.
شۇنىسى روشەەنكى ،ئەھەمەد يەسسەەۋىنىڭ شەېئىرلىرى سەوپى ىملى ھەېكمەت بىەلە
تولغەا  ،تولىمەەۇ خىتابەتلىەك (رىتورىەەك) ،ۋە ىنلىەك ۋە رېتىملىەەك بولغەا ھەتتەەا سەەوپى ى
ئىدىاىسىگە قارشى كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ شېئىرىي ئاھاڭدارلىقىەدى تەسەىرلەنمە قالمەايتتى.
بۇ ھال ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ ئۇيغەۇر ئەدىبەى تىلەى مۇمكىنلىكلىرىەدىكى بەۇ بىەر خە ىنىنەى
ئۇستىلى بىلە ئاچقەانلىقى ئاساسەىدا يەز بەردى .بەۇ يەنىەال ئۇيغەۇر تىلىنىەڭ ئىپتىخەارى
ھېساپلىنىشى كېرە .
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ «دىاا ھېكمەت» ناملى ئەسەىرىدە ئەڭ گەز ەل ۋە بىەر قەدەر
ئىلغار تېماتىك شېئىرىي مىسراالر ئۇنىەڭ ئەينەى امەا ھزكەزمرا تەبىقىسەىنى ئىجتىمەائىي
جەھەتتى پاش قىلى  ،دىنىي جەھەتەتى «جا الىغەا » .تزۋەنەدىكى شەېئىرلىرىدا روشەە
گەۋدىلەنگە :
«د ناا مېنىڭ دېگەنلەر،
جاھا مېلى ئالغانالر.
كەركە قۇشتە بولۇبا ،
ئول ھارامغا پاتمىشلەر.
مولال ،مۇپتى بولغانالر،
يالغا دەۋا سورغانالر،
ئاقنى قارا قىلغانالر،
ئول تامۇغقا كىرمىشلەر.
قا ى-ئىمام بولغانالر،
ناھە دەۋا سورغانالر،
ھىممار يەڭلى بولۇبا ،
يز ئاستىدا قالمىشالر.
ھارام يېگە ھاكىمالر،
رىشاە ئېلى يېگەنلەر،
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ئز بارمىقى تىشلىبا ،
قورقۇ تۇر قالمىشلەر.
كزر نز تۇر پتۇكى ،بەۇ جەزملىلەر ئۇلەۇ ئىتالىاەا شەائىرى دانتەى ئەالگېرى يا غەا
«تەڭەەرى كومېدىاىسەەى»نىەەڭ «جاھاننەەامە» داسەەتانىدىكى بەەۇ د ناەەادا يامەەانلى بىەەلە
شەەۇغۇلالنغا كىشەەىلەرنىڭ دو اختىكەەى «جەەا الىنىش» كزر نزشەەلىرىنى ئەسەەلىتىد  .مەلەەۇم
مەنىدە بۇ« ،د م كزمتزر لگە » رېئالى ىملى تەنقىت قىممىتىگە ئېگە ئىدى.
بەەۇ يەردە شەەۇنى تەكىەەتلەش ال ىمكەەى« ،قۇتادغۇبىلىەەك» امانىسەەىدى «چاغىتەەا »
ئەدەبىاەاتى باشەەالنغۇچە بولغەەا ئەەارىلىقتىكى ئۇيغەۇر ئەدەبىاەەاتى ،جزملىەەدى يەتتەسەەۇ ۋە
كەڭ قىپچەەەا داالسەەەىدىكى «ئۇيغەەەۇرى ى » ھادىسىسەەەىگە ۋەكىللىەەەك قىلىەەەدىغا يا مەەەا
يادىكارلىقالر ئىچىدە «دىاا ھېكمەت» نوپۇ لەۇ كونەا ئەسەەرلەرنىڭ بىەرى ھېسەاپالنغا-
نلىقى تزپەيلىدى ئايرىمچە ئەدەبىاات تارىخى قىممىتىگە ئېگە.
.0يەسسەۋىچىلىكنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى تەقدىرى
شۇنى ئېاتى ئزتزش كېرەككى ،دىنىي -مىسەتىك ئىەدىاە سەزپىتىدە يەسسەەۋىچىلىك
-36ئەسىرگىچە داۋام قىلدى ئۇنىڭدى كېاى  ،ئۇ بىر قىسەى سەوپى ،ئىشەانالرنى ھېسەاپقا
ئالمىغاندا ،ئز تەسىرىنى تەدرىجى يوقاتتى.
-36ئەسىردە ئۇيغۇر ئەدەبىااتىدا تەسىرلىكرە سوپىسەتىك پىكىەر ئېقىمەى سەزپىتىدە
نەقشەەىبەندىچىلىك مەيەەدانغا كەلەەدى .مەەەۇھەممەد ئىەەبى مەەۇھەممەد فە ىەە بۇخەەەارى-
باھاۋىدى نەقشىبەندى (-3134يىلى بۇخارادا تۇغۇلغا ) تەركىد نااچىلى  ،تەڭرى بىلە
قوشۇلۇش قاتارلى قاراشالرنى ياقىال چىقماستى  ،ئىچكى د ناادا تەڭەرى بىەلە  ،تاشەقى
د ناادا خەل بىلە بولۇشنى تەشەببۇ قىلىد  .ئۇنىڭ ئاساسىي قائىدىسى «خىلاەت دە
ئەنجزمە » (ئىنسەانالر ئارىسەىدا ياشەاش كېەرە )« ،نە ەر دەرقە-دەم» (ھەربىەر قەدەمنەى
قەدىرسەەەى  ،ئىتىااتسەەەى  ،نە ەرسەەەى باسماسەەەلى كېەەەرە )« ،خەەەۇش دەرھەم» (ھايەەەاتنى
لە ەتلىك ،كزڭزللز ئزتكز ش كېرە ) دېگەنلەردى ئىبارەت .باھاۋىدى نەقشەىبەندى
ئىنسەەا ئزچەەز جەمئىەەاەت خەيرىاەتلىەەك ،جاھەەا سەەاياھەتكە اليى ە  ،ھايەەات خۇشەەاا
ئزتمىكى كېرەكلىكىنى تەكىتلە  ،ئزمىدۋار ،رېئالىستىك سەنئەتكە ئىلھام بېغىشلىدى.
نەقشەەىبەندىنىڭ بەەۇ قاراشەەلىرى ئوتتەەۇرا ئاسەەىاادا ،شەەىنجاڭدا ،ئوتتەەۇرا شەەەرقتە كەڭ
تارقالدى ۋە ئىسالم شەرقىدىكى «كەنجى» (ئاخىرقى) مەدەنىاەت ئزركىشى دە ئاتالغەا ،
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 36-30ئەسىر مەدەنىاىتى ۋە سەنئىتى ئزچز ئىدىاىاى مەنبەلەرنىڭ بىرى بولەدى .ھەاپى
شىرا ى («دىاا ھاپى تزركى» ناملى ئەسەرنىڭ نامەلۇم ئاپتۇرى) ،ئابد راخما جەامى ۋە
ئەلشىر ناۋائى بۇ خى قاراشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغا .
سەەەەددىدى قەشەەەقەرى باھاۋىەەەدى نەقشەەەىبەندىدى كېاىنكەەەى مۇشەەەۇخى پىكىەەەر
ئېقىمىنىڭ خۇراساندىكى ئەڭ مەشھۇر ۋەكىلى ئىدى .ئۇنىڭ كىاوغلى ۋە شەاگىرت-مۇرىەدى
ئابد راخما جامى بۇ تەسىرنى سەددىدى قەشقەرىدى نەاۋائىگە يەتكز شەتە مەوھى رول
ئوينىدى .نەۋائىي مۇشۇ تەسەىر ئاساسەىدا پەررىەددى ئەتتارنىەڭ «مەنتىقەۇتتەيىر» نەاملى
سەەوپى ىملى داسەەتانىنى ئىەەدىاە جەھەتەەتى ئەەز گەرتكە ھالەەدا ئز ىنىەەڭ «لىسەەانۇتتەيىر»
(قۇشالر تىلى) ناملى ئەسىرىنى يې ى چىقتى.
باھاۋىدى نەقشىبەندى ئىدىاىلىرى بابەارەھى مەشەرە  ،مەۇھەممەد سەىدى ەلىلەى
شېئىرىاىتىدىكى مەجا ىي مە مۇنالرغا بىااستە تەسىر كزرسەتكە .
قىسقىسى ،ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ «دىاا ھەېكمەت» نەاملى ئەسەىرىدە ئىشەلىتىلگە
ئۇيغەەۇر ئەدىبىەەي تىلەەى ،شەەېئىرىي ۋە نەەى ،بىاىەەت شەەەكلى ئۇيغەەۇر خەلەە ئېغى ە ۋە يا مەەا
ئەدەبىااتىنىڭ ئورتا بەايلىقى سەزپىتىدە ئز ىنىەڭ مەڭگزلىەك ھايەاتى كەزچىنى يوقەاتقىنى
يو .

-3501يى فېارال ،ئزر مچى
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خوجا باھائىددىن نەقىشبەندى ۋە چاغاتاي ئەدەبىياتى

تەرىقى نەقشىبەندى ىبا رەۋىشلىكد ر،
كزڭزل مەستى ئىالھى ئەل كز ىدە پارسا بولما .
ەلىلى يار ئىلە خوبالشقانىدا تۇرفە يىغاليد ،
نە قاتتى كز ئىكە بىر ياخشىدى ئزلمە جۇدا بولما .
ەەە مۇھەممەت سىدى

ەلىلى

.3سوپىزىملىق پىكىر ئېقىمى ۋە خوجا باھائىددىن نەقىشىبەندى
سەەوپى ى (تەسەەەۋۋ ) بىەەر خى ە پىكىەەر ئېقىمەەى سەەزپىتىدە قۇلەەدارلى تز مىەەدىكى
قەدىمكى گرېتسىاە بىەلە ھىندىسەتاندا شەەكىللەنگە  ،بۇدىەدى ى ئىدىاىلىرىەدە ئز ىنىەڭ
دەسەەلەپكى ئزنەەد رمىلىرىنى ئىپەەادىلىگە  .بى ە پىالتەەو ئىەەدېئالى ىمى ،خۇسۇسەەە يېڭەەى
پىالتەەونى ى نامايەنەەدىلىرىنىڭ «ئىەەدېئال چزشەەەنچە»« ،مەەۇتلە ئەەالەم روھەەى»« ،رېئەەال
د ناانىەەەڭ ئىەەەدېئال د ناەەەادى جەەەۇش ئەەەۇر (تەجەللەەەى) چىققەەەانلىقى» توغرىسەەەىدىكى
روھانىاەتچى مونىستىك قاراشلىرىدى  ،ئارىسەتوتىلنىڭ (گەرچە ئەۇ قەدىمنىەڭ ئەڭ ئۇلەۇ
موتەپەككۇرى بولسىمۇ) ئالەم ئەقلى ۋە ئىنتىلىش («ئېنتىلخىەاە») قاراشەلىرىدى  ،بولۇپمەۇ
بۇددى ىملىەە «ئەەادەم» (يوقلەەۇ ) -سەەۇنااتا قاراشەەلىرىدى سەەوپى ىملى پىكىەەر ئېقىمىغەەا
مۇجەسسەملەنگە د ئەالى ملى (ئىككەى مەۋجەۇدىاەت ،ئىككەى د ناەا ،ئىككەى ھەقىەقەت)،
تەركىد نااچىلى  ،روھىاەتكە سېغىنىش ئاالمەتلىرىنى تولىمۇ روشە سې ىمى .
قەدىمكى كزسەننىڭ مەشەھۇر بەۇددا موتىپەككەۇرى كومراجىەاا ( )134-144ئز ىنىەڭ
«ئو تەمسى ) ناملى شېئىرىدا بۇ خى «قەۇر -يوقلەۇ » (سەونااتا) سەوتى مىنى مۇنەدا
ئىپادىلىگە :
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«تۇنجى تەمسىلنى قۇر قتى ئەيلەدى مە ئىپتىدا،
تەبىرى ئالەم ئزچز تەمسى قۇر قلۇ جايىدا،
سز بىلە ھەر مەنىنى قىلساممۇ ئى ھار قانچىلىك،
مەنمۇ چەكسى ئەمە  ،ئۇمۇ تزگەر بىر ۋاقتىدا.
ئەۋلىاالى تو كېاى  ،دەرۋىش بولۇ باسساڭ قەدەم،
كزر نز تۇرغا قونالغۇ بولمىغا دەرگا ساڭا.
جىلاىلىك تۇرغا جاھاننىڭ تەكتىگە سالساڭ نە ەر،
ھادىسى ئالەمدە يو بەربات ۋەيا بولما بىنا».
قاراخانىالر دەۋرىنىڭ ئۇلەۇ مۇتەپەككەۇرى يزسەز خەا ھاجىە «قۇتادغۇبىلىەك»
داسەەەتانىدا اھىەەەد ئۇدغۇرمىشەەەنىڭ تەسەەەەۋۋ قاراشەەەلىرىنى ،-1105 ،-1144 ،-1143
،-1151 ،-1006 ،-1045 ،-1020 ،-1022 ،-1023 ،-1025 ،-1154 ،-1106
 -0305 ،-4015 ،-4115بېاىەەتالر ئەەارقىلى تىلغەەا ئالىەەد ۋە ،-1151 ،-1435 ،-1431
 -0305 ،-4015 ،-4115بايىتالر ئارقىلى مۇندا بايا قىلىد :
:4015
«ئىشەنچىسى ئىر ر بۇ جاپاچى جاھا ،
ۋاپاسى ۋە گۇستاخ ۋە پەيلى ياما ».
:0305
«ئۇ د ناانى بىلگى بىر مەكگز ماكا ،
يز ڭنى ئاڭاقى قويۇ بۇ جاھا ».
:4355
قويۇ ئار  ،ھو ر تىلە مەڭگزلز ،
بۇ مەڭگز ھو ر چز جاپا چەككزلز ».
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سوپى ى ئىسالمىاەت ھادىسىسى سەزپىتىدە  32 -33ئەسەىرلەردە رەسەمىي ئىەدىاىاى
ئېقى بولۇ مەيدانغا چىقتى ۋە ئز ىنىڭ بىر قاتار نامايەندىلىرىنى ياراتتى.
سەەوپى ى ئىەەدىاىاى ئېقىمىنىەەڭ مەيەەدانغا كېلىشەەى ۋە راۋاجلىنىشەەى تەەزت ئاساسەەىي
پاكىتنى ،يەنى شەر -غەر روھانىاەتچى ئىدىاىلىرىنىڭ سېنكىرىتىك -ئارىالشما ھالەتكە
كەلگەنلىكىنى ،ئىسەالم كاالمى ىمىنىەڭ دەسەلەپكى پارچىلىنىشەى ،مەۇتە ىلى ۋە بىەر قەدەر
ئەركى ە پىكىەەر ئىنتىلىشەەلىرىنىڭ كەەزچەيگەنلىكىنى فېئودالى ىمغەەا قارشەەى دېموگراتىەەك ۋە
گۇمانىسەتىك پىكىەەر ئېقىملىرىنىەەڭ ،ئىلغەەار تەبىەەئەت پەلسەپىسەەى كز قاراشەەلىرىنىڭ ئەەز ىنى
تەسەۋۋ نىقابىغا يوشۇر  ،ئىش ئېلى بېرىشقا مەجبۇر بولغانلىقىنى ئىسالم ئىتىقادىنى
قايتىەەەەەدى تەرتىەەەەەپكە سەەەەەېلىش ،ئەەەەەۇنى مەنتىقىلەشەەەەەتزر ش ،پەلسەپىلەشەەەەەتزر ش ۋە
مۇتلەقلەشتزر ش ئۇر نۇشلىرىنى ئىپادىلىدى .بۇ ھال سوپى ىمنىڭ رەڭگارەڭ تەلىمەاتالر ۋە
كەەەز قاراشەەەالردى تەركىەەە تاپقانلىقىەەەدى ئىبەەەارەت تولىمەەەۇ مەەەۇرەككە  ،ىەەەدىاەتچا
راۋاجلىەەنىش مەن ىرىسەەىنى شەەەكىللەند ردى .ئەگەر نوقەەۇل «سەەوپى ى » ئاتالمىسەەى بىەەلە
ئۇنىەەڭ مەەۇرەككە تەەارىخىي مە مەەۇنىنى نە ەردىەە سەەاقىت قىلىەەدىكەنمى  ،سەەوپى ىمدى
ئىبارەت مۇرەككە مەنىاى ھادىسىنى توغرا چزشەند رەلمەيمى .
دەرۋەقە« ،سەەوپى ى » ئاتالمىسەەى «سەەوپى» سەەز ىنى ئەەز ە قىلغەەا بولەەۇ  ،مەيلەەى
«ئزچكە» تېرىسى دېگە ئەرەپچە سز گە ،مەيلەى دەسەلەپكى سەوپىالر قەو تېرىسەى يەاكى
تېاىتىەدا ئىشەلەنگە تەو كېاىشەنى رەسەى قىلغەا بولىشەىغا قارىمەا  ،بىرىنچەى نەەزۋەتتە
كرېك تىلىدىكى «سفىاە»( -ئەقى ) دېگە ئىبارىگە ئاساسالنغانلىقى شزبھىسى .
بىەەە سەەەوپى ىملى پىكىەەەر ئېقىمەەەى «سەەەوپى»« ،سەەەوپى ى » ئاتالغۇسەەەىدى كېەەەاى
شەەەەكىللەنگە دە قارىمەەەايمى  .شەەەۇنداقتىمۇ «سەەەوپى» ئىبارىسەەەى «ئەەەالال»« ،خەەەۇدا»،
«يا دا »« ،بايات»« ،تەكرى» ئاتالمىسىغا قارىغاندا «ئالەم ئەقلى» ۋە ئىنسەا ئەقلىنىەڭ
ئۇنىڭغەەا ئىنتىلىشەەىنى گەۋدىلەنەەد ر  ،ئىنسەەا بىەەلە ئىەەال  ،كەەونكىرت د ناەەا بىەەلە
ئابىسەەتىراكت د ناەەا»نىەەڭ ىەەددىاەتلىك قۇتەەۇپلىرىنى بىەەر-بىەەرىگە تۇتاشەەتۇر  ،ئىسەەالم
كاالمى مىغا پەلسەپىلىك سېھرى تز كىرگەز دى .ئەۇ ئىسەالم كاالمى مىنىەڭ شەۇندا كاتتەا
بىرلىك سېپىنى شەكىللەند ردىكى ،بىر تەرەپەتى ئەۇ تېخىمەۇ كىشەىنى ئەز ىگە رام قىلەدى،
يەنە بىەەر تەرەپەەتى كەەاالمى ملى رەسەەمىي ئېقىمغەەا مۇخالىەە كەەزپلىگە مۇتەپەككەەۇر ۋە
ئەدىەبلەر ئەەۇنى مەەۇدھىش ئوتتەەۇرا ئەسەەىر شەەارائىتىدا ئۇنىڭغەەا قارشەەى يەەالقۇنلۇ پىكىرنىەەڭ
نىقابى قىلى ئېلىشتى .سوپى ىملى پىكىر ئېقىمىنىڭ مۇندى باشقا راۋاجلىەنىش يەولى يەو
ئىدى.
ئېاتىشەەالرغا قارىغانەەدا ،سەەوپى ىملى قاراشەەنىڭ ئەڭ دەسەەلەپكى نامايەندىسەەى ئايەەال
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روپاش رابىاە -لەبىەر ئەدۋىەاە ( )053-131بولەۇ  ،ئەۇ چزشەىدە مەۇھەممەد پەيغەمبەرنەى
كەەزرگە ۋە مەنىەەاى يەەاقتى ئ ەالال بىەەلە «ئەل ۋىسەەال» (قوشەەۇلۇش) ھالىتىەەدە بولغەەا ،
ئۇنىڭەەدى كېەەاى ئىبەەرايى ئىەەبى ئەدھەم بىەەلە جۇنەيەەد ئەل -باغەەدادى سەەوپى ىمنىڭ
مەشھۇر ۋەكىللىرى بولۇ تونۇلغا .
سوپى ى تارىخىدا ئەبۇل موخ ئەل ھزسەيى ئىەبى مەنسەۇر ئىەبى مەۇھەممەد ئەل
بەيەەدەۋى ئەل ھەلالجەەى ( )522-000ئاالھىەەدە ئەەور تۇتقەەا  .ئىسەەاانكار مۇتەپەككەەۇر-
تەسەۋۋ پچى مەنسۇر ھەلالجى ئاتەشپەرەسلىك دىنىدىكى كىشەىنىڭ ئەوغلى بولەۇ -011 ،
 -105يىللىرى باغداتتا جۇنەيد ئەل -باغدادىنىڭ سوپىلى گوروھىغا قاتناشقا  .ئۇ كېەاى
دەرۋىەەش -جاھەەانكەش سەەزپىتىدە ئىەەرا  ،ھىندىسەەتا  ،خۇراسەەا ۋە ئوتتەەۇرا ئاسەەىاانى
ئايلىنى  ،ئاخىرى مەككە ئارقىلى -550يىلى باغەداتقا قايتقەا  .ئەۇ ھىندىسەتاندا مەشەھۇر
پەيالسەەو ئەررا ى بىەەلە كزر شەەز گرېەەك پەلسەپىسەەى بىەەلە تونۇشەەقا  .ئەەۇ خەلىەەپە
مەەۇقتەدىر ( )512-550امانىەەدا باغەەداتتا ئز ىنىەەڭ ئىنسەەا بىەەلە تەڭرىنىەەڭ بىرلىكەەى
تەلىماتىنى سز لە  ،غەايەت ور نوپەۇ تىكلىەگە  .ئەۇ دىنسەى لىقتا ئەيىپلىنىە -522يىلەى
-26مارت خەلىپە مۇختەدىرنىەڭ ئەمەرى بىەلە باغەدات چەوڭ مەيدانىەدا دارغەا ئېسەىلى ،
ئزلزكى كزيد ر لز  ،كەزلى تو ىتىەاېتىلگە  .شەۇنىمۇ ئېاتىە ئزتەزش ھەاجەتكى ،مۇنەدا
قىسەەمەت سەەوپى ى تەرەپدارلىرىەەدى بايە ىەەد ،تەيخەەۇر ئەل بەسەەتانى ،بابەەارەھى مەشەەرە
قاتارلىقالرنىڭمۇ بېشىغا چزشكە  ،ئىمادىدى نەسىمنىڭ تېرىسى سويۇ ئېلىنغا .
مەنسەەۇر ھەلالجەەى ئىسەەالم شەەەرقىدە ئىسەەكاانكار سەەوپى ىملى پىكىرنىەەڭ سەەىماولى
بولەەۇ  ،ئۇنىەەڭ نەەامى ھەتتەەا ئۇيغەەۇر ئەدەبىااتىەەدىمۇ تەكرارلىنى ە ئەسەەلىدىكى ھەلالجەەى
قاراشلىرىدى يارقى ئەوبرا ۋە يەاڭرا ئەكە سەادا پەيەدا قىلەدى .مەنسەۇر ھەلالجىەدى
كېاى بابا كەۇھى (-3505؟) ئابەد لال ئەنسەارى ( ،)3500 -3522ەينىەددى مەۇھەممەد
غە الى ( ،)3333 -3500ئابۇلمەجىد سەانائى (-3305؟) ،خوجەا ئەھەمەد يەسسەەۋى (؟-
 ،)3366پەرىەەەەەددى ئەتتەەەەەار ( ،)3222-3340ئىەەەەەبى ئەل ئەرەبەەەەەى (،)3245 -3360
شەمسىددى تەبرى ى ،جااللىدى ر مى ( ،)3211-3251شەەي سەەئىدى ()3253 -3252
قاتارلى سوپى ى پىكىر ئېقىمى ۋە سوپى ى ئەدەبىااتىنىڭ نامايەندىلىرى مەيدانغا كەلەگە
بولسىمۇ ،ئۇالر ئوخشاش بولمىغا مايىللىققا ۋە خاراكتېرگە ئىگە بولۇشتى.
مەنسۇر ھەلالجىنىڭ بىردەكلىك (ۋەھدەت) قاراشلىرى بويىچە بارلىقىنى ،تەبىئەت ۋە
ئىالھىاەت ،پانى د ناا ۋە باقىي د ناا دە ئىككىگە بزلمەسلىك ئەكسى ھالدا ئۇنى تەڭرى
ئاساسەىدا بىەر پزتەز دە قەاراش ھەقىەقەت ھېسەاپلىنىد  .ئۇنىەڭ بىەر قىسەى قاراشەلىرى
پەرىەەددى ئەتتەەار ،جااللىەەدى ر مەەى ،شەەەي سەەەئىدى ،خوجەەا ھەەاپى شەەىرا ى قاتەەارلىقالر
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تەرىپىەەدى راۋاجالند ر لەەدى .بەەۇ ئېقىمغەەا ر مىنىەەڭ سەەوپى ىملى قامۇسەەى ھېسەەاپالنغا
«مەسەەنەۋى ر مەەى» دىەەاانى ۋەكىللىەەك قىلىەەد  .بەەۇ ئەەېقى شەەەرىئەت ،تەرىەەقەت ،مەرىەەپەت،
ۋەھدەت قاراشلىرىدا ئز ىنىڭ تەڭرى بىلە بىر پزتزنلىكىنى ئى چىە ئىلگىەرى سزرىشەىد .
ئەەۇنىڭچە ،ئز ىنىەەڭ تەڭەەرى بىەەلە بىەەر مەەاھىاەتتە ئىكەنلىكىنەەى بىلىەەش مەرىەەپەت بولەەۇ ،
مۇندا مەرىپەتكە ئېرىشىش ئزچەز تەرىەقەت -تەركىەد نااچىلى يەاكى خىلەاەت ياشەاش
بىەەلە شەەۇغۇللىنى جاپەەا چەەېكىش ال ىمىەەدى .جااللىەەدى ر مەەى «ئىنجىەە ۋە قۇرئەەا
مەنمە »« ،ئوت ،سۇ ،ھاۋا ،تۇپرا مەنمە »« ،مە شەاھنىڭ قەۇلى ۋە د ناانىەڭ شەاھى»،
«مە بىەەرلىكمە ۋە كەەزپلىكمە »« ،مە چزشەەەنگزچى (سەەوباېكت) ۋە چزشەەىنىلىااتقا
(ئوباېكت) نەرسە»« ،مېنىڭ بەلگەم نىشانسەى  ،مېنىەڭ جەايى ماكانسەى »« ،ئىككەى د ناەا
بىرد ر» دېگە قاراش بىلە ئىدېئالىستىك ،ئېنىقراقى ئوباېكتى ئىدېئالىستىك ئالەم بىەر
پزتەەزنلىكى قارىشەەىنى ئىلگىەەرى سەەزر  ،مەنسەەۇر ھەلالجىنىەەڭ «ئەنەلەەھە » تەلىمەەاتىنى
كونكىرتنىالشتۇرىد  .ئۇ «تەڭرى مەرگە » قاراشلىرى بىلە «ئىنسا مەرگە » قاراشلىرىنى
بىرلەشەەەەەتزر ئىالھىاەتچىەەەەە  ،د م كزمتەەەەەزر لگە ئەەەەەانتروپولوگى ىملى پىكىرنەەەەەى
گەۋدىلەند رىد  .بۇ ئىنساننى خارالشنى نوقتەا قىلغەا دىنىەي ئىالھىاەتچىلىەك ۋە فىئەودال
ھەەاكىممۇتلەقچىلى قاراشەەلىرىغا نىسەەبەتە  ،ئىنسەەاننى ئىەەال سايىسەەى ۋە ئەەالەم بىرلىكەەى
قاراشلىرى ئاساسىدا قوغدىغانلى بولۇ  ،مۇئەياە ئىلغار ئامىلغا ئىەگە ئىەدى .ئەممەا ،ئەۇ
ئېقىمدىكىلەر تەركىد نااچىلىقنى ،جەمئىاەتتى ئايرىلى خىلەاەتتە ئىسەتىقامەت قىلىشەنى
تەكىتلە  ،ئىنساننى ئىالھىي شەرىئەتنىڭ قۇربانى قىلىاەتكەنىدى.
ەينىەەددى مەەۇھەممەد ئىمەەام غە الەەى سەەوپى ى بىەەلە كەەاالمى ىمنى بىرلەشەەتزر ش،
سوپى ىمنى كاالمى ىمغا خى مەت قىلد ر ش يولىدا كزچە ئۇر نغا يەنە بىر خى ئېقىمغەا
ۋەكىللىەەك قىلەەدى .غە الەەى ئالەمنىەەڭ مونىسەەتىك-پانتېسەەتىك بىردەكلىكەەى ھەققىەەدىكى
قاراشقا قارشى ھالدا تەڭرى بىلە تەبىئەتنەى ،جەا بىەلە بەدەننەى ،بەۇ د ناەا بىەلە ئەۇ
د ناانى بىر-بىرىدى ئايرى  ،بىەر-بىەرىگە ىەت قلىە ئى اھلىەدى .ئەۇ خەۇددى «ۋاجىبەۇل
ۋ جۇد» (مۇتلە مەۋجۇدىاەت) جەا تەڭرىەدى قىسەقا ۋاقىەت ئايرىلىە چىققەا مەۇتلە
تەركى بولۇ  ،بەدە جاننىڭ قەپىە ى ،قۇللەۇ ەنجىەرى دە تەرغىە قىلەدى .غە الەى
جا روھىاەتكە مەڭگزلز بىرلەشكەندىال ئالەم ئا ابىەدى قۇتۇلىەد  ،بۇنىەڭ ئزچەز دىە
يولىغەەا بېەەرىلىش« ،ئىلمىەەي اھىەەر» (تەبىەەئەت ئىلىملىەەرى»نەەى مەرىپەتنىەەڭ د شەەمىنى،
تەسەۋۋ پنىڭ تۇرالغۇسى دە بىلىش« ،تىرىكلىكتە ئزلز » ،مەڭگز ئزلمەسلىكنىڭ يەولىنى
تېەەپىش ال ى ە دە قارايەەد  .غە الىنىەەڭ ئۇچىغەەا چىققەەا سەەۇنااتا-ماھايانەەا بۇددى ىمىغەەا
ئوخشەەەا كەتەەەكە بەەەۇ خىەەە قاراشەەەلىرىدا ئىنسەەەا ھاقەەەارەتلەنگە ۋە كەمسەەەىتىلگە ،
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ئىالھىاەتچىلىك ۋە دەرۋىشلىك (ئاسكىتى ى ) دەۋەت قىلىنغا .
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ جەھرىاە -قەادىرىاە دە ئاتالغەا يەسسەەۋىچىلىك سەوپى ىمى
ئەەەز ىگە خەەەا ئاالھىەەەدىلىك ۋە شەەەېئىرى شەەەەكىلگە ئەەەېگە بولسەەەىمۇ ،ئۇنىڭغەەەا غە الەەەى
سەەەوپى ىمىغا ئوخشەەەەاش رېئەەەال د ناەەەەا خۇنۇكالشەەەەتزر لز  ،كەلگزسەەەى -بەەەەاقى د ناەەەەا
گز ەللەشەەتزرىلىد  .ئەەۇ خۇنەەۇ لمەتلىەەك ،ۋاپاسەەى  ،ئزتكەەزنچى ،جىنەەايى د ناەەادا ئىنسەەا
ئزچز ھەقىقەى نىجەاد يەولى شەەرىئەت ،تەرىەقەت ،مەرىەپەت ۋە تەڭەرى بىەلە قوشەۇلۇش
كۇرسى بولغا ھەقىقەتتى ئىبارەت دە قارايد  .ئۇنىڭچە رېئال د ناەادىكى گز ەللىەك ۋە
بەخەەت-سەەائادەت كىشەەىنى «ئىشەەقى ئىالھىەەاە»دى ە ئا د رىەەدىغا قابەەاھەتتى ئىبەەارەت.
ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ غە الىغا ئوخشا كېتىەدىغا تەركىاەد نااچىلى  ،ئىالھىاەتچىلىەك
سوپى ىملى قاراشلىرى ئۇنىڭ رىااللىققەا قارشەى ئەسەەبىالىكلىرىنى قو غىغەا  ،ئەۇ مۇنەدا
يا غا :
«د نااپەرە ناجىنىسالردى بويۇ تاۋال،
بويۇ تاۋال دەريا بولۇ تاشتى مانا».
ئەلاەتتە ،خۇجا ئەھمەد يەسسەۋى ھزكزمرا تەبىقىنىڭ ۋە دىنىي تەو كىاىنىاالغەا
تەياار تاپالرنىڭ بىر قىسمىنى پاش قىلغانلىقى ،بە ىدە ئز ىنى مەنسۇر ھەلالجىنىەڭ مەۇرتى
دە جاكارلىغەەانلىقى ،راۋا ئۇيغەەۇر تىلىەەدا يەەالقۇنلۇ سەەوپى ىملى ھەەزكمەت يا غەەانلىقى
بىلە غە الىدى قىسمەنلىك جەھەتەتە ئاجرىلىە تەۇراتتى .يەسسەەۋى سەوپى منى ئۇنىەڭ
شاگرتلىرى -سۇاليما بەقىرغانى ،سەئىد ئاتا ،باباماچى قاتارلىقالر ئى چىلالشتۇردى.
سەەوپى ىملى پىكىەەر ئېقىمەەى تەرەققىااتىغەەا يېڭەەى تەەز كىرگەەز گە روھانىاەتچىەە
مۇتۇپەككۇر -خوجا باھائىددى نەقشىبەندى ( )3100-3134دى ئىبارەت.
«نەقشىبەندى» (نەقىش سالغۇچى) نامى بىەلە شەزھرەتلەنگە بەۇ مۇتەپەككۇرنىەڭ
ئەسلى ئىسمى سەئىد مۇھەممەد ئىبى جااللىدى مۇھەممەد فا ى بۇخارى بولۇ  ،بۇخەارا
يېنىەەدىكى قەسەەرى ئارىغەەا دېەەگە جايەەدا تۇغۇلغەەا ۋە شەەۇ جايەەدا قەەا ا قىلغەەا  .خوجەەا
باھائىددى نەقشىبەندى مەشھۇر سوپى مىرسەئىد ئەمىر كۇاللىدى تەلى ئالغا .
خوجا باھائىددى نەقشەىبەندى چاغاتەا خانلىقىنىەڭ ئەاخىرقى دەۋرى -كېپەكخەا
( ،)3126 -3130تارمەەەار شەەەېرىنخا ( ،)3114 -3126ئەمىەەەر خا اغەەەا خەەەا (-3146
 )3100دەۋرىەەدە ،تزمەەزرلەڭ ،تۇغلەەۇ تزمزرخاننىەەڭ مەەاۋرائوننەھىردىكى ئەمىەەر بولغەەا ۋە
تزمەەزر ئىمپېرىاىسەەىنى شەەەكىللەند رگە ۋاقىتلىرىەەدا ياشەەىدى ،بەەۇ ئز گىرىشەەچا يىلەەالر
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بولۇ  ،كېپە خا غايەت ور مەمۇرى ۋە مالىاە-پۇل ئىسالھاتچىسەى سەزپىتىدە تونۇلغەا
بولسەەىمۇ ،ئۇنىڭەەدى كېەەاى مەەاۋرائوننەھىرنى ھاكىمەيەەت تاالشەەلىرى قەەاپال كەتكەنىەەدى.
نەتىجىەەدە تۇغلەەۇ تزمزرخەەا ئاقسەەۇدى قوشەەۇ باشەەال -3165يىلەەى ئوتتەەۇرا ئاسەەىاانى
تىنجىتى قەشەقەر دەريەا ۋادىسەىغىچە يېتىە بېرىە  ،خوجەا بەارال ئورنىغەا تزمەزرلەڭنى
( )3450 -3116ئەمىرلىككە كزتەزرگە  .تزمەزرلەڭ  -3165يىلەى ھەاكىمەتنى تارتىاالغەا
چاغالردا باھائىددى نەقشىبەندى  05ياشتى ھالقىغانىدى.
خوجەەا باھائىەەددى نەقشەەىبەندى اماندىشەەى خوجەەا ھەەاپى شەەىرا ى ()3105 -3125
بىەەلە بىلەەلە ئەينەەى امانەەدا ئوتتەەۇرا ئاسەەىاا ۋە ئوتتەەۇرا -يەەېقى شەەەرقتە مەيەەدانغا كەەېلىش
ئالدىەەەدا تۇرغەەەا ئەەەاخىرقى فېئوداللىەەە مەدەنىەەەاەت گزللىنىشەەەى -كەنجەەەى رېنسسەەەانى
ھادىسىسەەىنىڭ مۇقەددىمىسەەىنى ئاچقانىەەدى .باھائىەەددى نەقشەەىبەندىنىڭ تەرەققىەەپەرۋەر
قاراشلىرى پزتز چاغىتا ئەدەبىااتىغا ئىجابى تەسىر كزرسەتتى.
.2نەقىشبەندىيە سوپىزمىنىڭ ئاساسىي ئاالمەتلىرى
خوجا باھائىەددى نەقشەىبەندىنىڭ سەوپى ملى قاراشەلىرى نوقەۇل سەوپى ملى پىكىەر
تەرەققىااتىنىەەڭ نەتىجىسەەى بولماسەەتى  ،ئىجتىمەەائىي -تەەارىخىي ئەمەلىەەاەت ،پەەانتې ىملى
ئىەەدېئولوگىاە ،بىرقاتەەار گۇمانىسەەتىك پىكىەەرلەر ئۇنىڭغەەا چوڭقەەۇر تەسەەىر كزرسەەەتتى .بى ە
نەقشەەىبەندى قاراشەەلىرىدى ئىەەبى سەەىنانىڭ پەەانتې ىملى ۋە تىبابەتچىلىەەك قاراشەەلىرى
تەسەەىرىنى« ،قۇتادغۇبىلىەەك»تە سەەز لەنگە ئزگەەدۆلمىش ئوبرا ىەەدىكى رېئەەال د ناەەا ۋە
ئىجتىمائىي بەخت -سائادەت قاراشلىرى تەسىرىنى ئوبۇل قاسەى فىەردەۋى (،)3525 -545
ئەەەزمەر ھەياەەەام ( ،)3325 -3545نى امەەەى گەنجىەەەاى ( ،)3251 -3343شەەەەي سەەەەئىدى
( )3253 -3252قاتارلى گۇمەانى ى نامايەنەدىلىرىنىڭ پەانتې ىملى قاراشەلىرى تەسەىرىنى،
ئەينەەى امانەەدىكى ئىسەەالھات ،ئەمەەگە تەرەققىااتىغەەا بولغەەا ئىجتىمەەائىي ئىنتىلىشەەلەر
تەسىرىنى كزر ۋاالاليمى .
خۇجەەا باھائىەەددى نەقشەەىبەندى ئالەەدى بىەەلە سەەوپى منىڭ مەنسەەۇر ھەلالجەەى ۋە
جااللىدى ر مى تەرىپىدى ئىلگىرى سزر لگە ئىدېئالىسەتىك مونى ملىە  -روھانىاەتچىە
پەەانتې ملى پىرىنسەەىپلىرىنى ئەسەەلىگە كەلتەەزر  ،تەڭرىنىەەڭ – تەبىئەتنىەەڭ بىردەكلىنەەى،
تەڭرىنىڭ تەبىئەت ۋە كزر نىدىغا نەرسىلەرگە يوشەۇر نغانلىقىنى ،د ناانىەڭ بىەرال رېئەال
د ناا ئىكەنلىكىنى ،د ناادا بىرال ھايات بارلىقىنى مۇئەياەنلەشتزردى.
خوجەەا باھائىەەددى نەقشەەىبەندى ئەەز پىشەەىاالىرىدى تېخىمەەۇ ئىلگىەەرىلىگە ھالەەدا
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تەركىد نااچىلىقنى ،رىاا ەت چېكىش ۋە خىلاەتتە سزلز تۇتۇش ۋاسەتىلىرىنى ئىنسەاننىڭ
تەڭرى بىلە «ۋەسلى ئىالھىاە» كۇرسىغا يېتىشنىڭ بىردى بىر ۋاستىسى ھەتتا ئاساسلى
ۋاستىسەى دە قارىمايەد  .ئەۇ خەۇددى نەاۋائىي «نەسەائىمۇل مەۇھەببەت» نەاملى سەوپى ى
تە كىرىسەەەىگە بېغىشەەەالنغا كىتابىەەەدا تىلغەەەا ئالغىنىەەەدە  ،ئەەەادەم سىلسەەەىلە (ئى چىەەە
ئىستىقامەت) بىلە ھې يەرگە بارالمايد  ،دە قارايد .
خوجەەا باھائىەەددى نەقشەەىبەندى سەەوپى م قائىەەدىلىرىنى ئىنسەەانىاەتكە ،ئىنسەەانىاەت
جەمئىاىەتىگە (ئەنجەزمە ) ،رېئەال د ناەادىكى ئىنسەانىي ھاياتقەا يەزتكە  ،گۇمانىسەەتىك ۋە
رېئالىستىك (د نااۋى) پىكىرنىڭ نوپۇ ىنى تىكلەشەكە تىرىشەىد  .ئەۇ خەۇددى ئابەد راخما
جامىنىڭ «نەفەھاتۇل ئۇنى » ،نەۋائىنىڭ «نەسەائىمۇل مەۇھەببەت» نەاملى ئەسەەرلىرىدە
قەيت قىلىنغاندە «باتىنىدا (ئىچكى كزڭزلدە) ھە (تەڭرى) بىلە » « ،اھىردا (سەىرتقى
جەھەتتە ،ئەمەلىاەتتە) خەل بىلە » بولماقنى شەرت قىلىد .
خوجا باھائىددى نەقشىبەندىنىڭ سوپى ملى تەشەببۇسلىرى يۇقەۇرقى پەلسەەپىاى-
پانتې ملى قاراش ئاساسىدا تزۋەندىكى تزت ئاساسىي پىرىنسىپتا گەۋدىلەند ر لگە :
ئۇنىەەڭ بىرىنچەەى پىرىنسەەىپى« ،خىلەەاەت دەر ئەنجەەزمە » (جەمئىاەتەەتە ،ئەەادەملەر
ئارىسىدا خىلاەت سزرمە ).
باھائىددى نەقشىبەندىچە ،جەمئىاەت -خەيرىاەتلىكتۇر ،ئۇ ،ئىنسەانالر بىەلە بىلەلە
ياشاشنى ،ئىنسانالرنى تەر قىلى  ،تەركى د ناادا خىلاەت سزرمەككە قارشەى قويىەد  .ئەۇ
بەەەۇ نوقتىەەەدا «قۇتادغۇبىلىەەەەك» داسەەەتانىدىكى ئزگدۆلمىشەەەەنىڭ ئۇدغۇرمىشەەەقا قىلغەەەەا
نەسىھەتلىرىنى تەكىتلەيد .
باھائىددى نەقشىبەندىچە ،كىشى ،بولۇپمۇ سوپى ھاالل ئەمگە مىاىسەىگە يزلىنىە
ياشىمىقى ال ىە  .ئەۇ خەۇددى ئەبەۇل ھەسەە مەۇھەممەد بەاقىر بىننەى مەۇھەممەد ئەلىنىەڭ
«مەقاماتى نەقىشبەندى» ناملى ئەسىرىدە تىلغا ئېلىنغىنىەدە  ،ئىبادەتنىەڭ توققەۇ ى ئەز
ئەمگىگى بىلە ھاالل ھايەات كەچەزر ش دېگەنىەدى .ئەۇ «دىلەى بەيەار  ،دەسەت بەكەار»
(كزڭەەزل يەەار بىەەلە  ،قەەول ئىەەش بىەەلە بولسەەۇ ) دېەەگە  .ئەەۇ يەر تېرىە  ،مېتالغەەا نەقىەەش
چەەېكىش (چىكانكەەا) بىەەلە شەەۇغۇلالنغا  ،ھېكەەايە قىلىنىشەەىچە ،ھىەەرات پادىشەەاھى مالىەەك
ھزسەەەيى ئەەۇنى ئەەزيىگە ىاەەاپەتكە چاقىرغانەەدا ،ئىالجىسەەى بارغەەا بولسەەىمۇ ،ھېچنەرسەەە
يېمىگەنمىش .پادىشا بۇ ھەقەتە سەورىغىنىدا ،بەۇ يەردىكەى يەېمەكلىكەر ھەقسەى لى بىەلە
كەلتەەەزر لگەچكە ،ھەەەاالل ئەمەەەگە مىاىسەەەى ئەمە دە جەەەاۋا بەرگە  .بەەەۇ پەقەت
مۇختاجالرغىال ياردەم بېرىش .ساخاۋەت قىلىشنى يوللۇ بىلەگە  ،دېھقەانچىلىقتىكى ھەاالل
ھەمكارلى  ،الپقۇتالشماقنى تەشەببۇ قىلغا .
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ئۇنىڭ ئىككىنچى پىرىنسىپى ،سەفەر دەرۋەتە » (ۋەتەننى ىاارەت قىلما ).
باھائىددى نەقشىبەندىچە ،بىر يەرنى خىلاەتگا قىلىاېلىە  ،ئەز لەت (كىشەىلەردى
چەتنە ئىستىقامەت قىلما )تا ئولتۇرىاېلىش پايدىسى بولەۇ  ،سەاياھەت قىلىەش ،ھايەات
ئالىمىگە كەڭ ۋە پىكرە چزكز نە ەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش ال ى  .ئەۇ ،تەبىەئەت گەز ەل،
ئۇندا كىشى لە ەتلىنىدىغا نۇرغەۇ نەرسەىلەر بەار د ناەا غۇربەتخانەا ،غەمخانەا ئەمە
گز ەل د ناادا پەقەت غەمدە ،خىلاەت – يالغۇ لۇقتا ،بىرال ئز لەتتە ياشەاش خەۇدا ئالدىەدا
نانكورلۇ بولىد  ،دە قارايد  .نەقشىبەندىچە پەقەت سەەپەر -ىاەارەت بىەلە د ناەادى
خەۋەردار بولغاندىال ،د ناانىڭ قەدرىنى بىلگىلى بولىد .
ئۇنىەەەڭ ئەەەزچىنچى پىرىنسەەەىپى «نە ەر دەرقەم» (ھەر بىەەەر قەدەم ،ھەربىەەەر ئىشەەەنى
تەپەككۇر بىلە ئور ندىما ).
باھائىددى نەقشىبەندىچە ،د ناا پزتزنلە ئا ا دېڭى ى ئەمە  ،ھەرخى سەۋە ،
يېڭىلىش بەختسى لىكتى خەالى بولەۇش ئزچەز ھەربىەر قەدەمنەى پۇختەا ئەويال باسەما
ال ى  .ئۇ ،ئومۇمە ئىنسانغا مەنپەئەت يەتكز ىەدىغا  ،خۇشەاللى يەتكز ىەدىغا قەدەمنەى
توغرا قەدەم ،ئەكسى نەتىجە بېرىدىغا قەدەمنەى نەاتوغرا قەدەم دە  ،ئىنسەاننىڭ ئەمەلىەي
مەنپەئەتىنەەەى ئەەەزلچەم قىلغەەەا  .ئەەەۇ ھەرقانەەەدا مەنپەئەتلىەەەك قەدەم مەەەۇمكىنلىكلىرىنى
غەنىمەتلىك دە قارىغا  .ئۇ تەجىربە قىلى كزر شنىڭ موھىملىقىنى كزرسەتكە .
ئۇنىڭ تزتىنچى پىرىنسىپى «خۇش دەر دەم) (ھاياتنى كزڭزللز ئزتكز مەكلىك).
باھائىەەددى نەقشەەىبەندىچە ،تەبىەەئەت ۋە رېئەەال د ناەەا نەەا  -نەەېمەت ،گز ەللىەەك ۋە
لە ەت ماكەەانى بولەەۇش بىەەلە بىلەەلە ،ھەربىەەر شەخسەەنىڭ بۇنەەدىكى ھايەەاتى ۋاقىتلىەە ،
چەكلىك .ئىنسەا ئۇنىڭەدى بەھىەرلىنىش ھوقۇقىغەا ئەېگە ۋە شەۇ سەەۋەپلىك يارىتىلغەا .
نەۋائەەى سەەز ى بىەەلە ئىپادىلەنگەنەەدە «تەڭەەرى جە بەسەەىدى بىەەر جە بە ئىنسەەا ئەەول
سائادەتكە مۇشەررەفتۇر».
باھائىەەەددى نەقشەەەىبەندىچە ،نەبىەەەئەت نا قىلىەەەد  ،چاقچەەەا قىلىەەەد  ،قارشەەەىلى
كزرسىتىد  .ئىنسا بۇنىڭغا ئز قانىتىنى سۇند رما  ،كزچ سەر قىلى (كزرەش قىلىە -
ئەەاپتۇر) ئۇنىڭەەدى بەھىەەرلىنىش كېەەرە  .نەقشەەىبەندى ،ھەر نەپە غەنىمەتلىەەك ،ئەەۇنى
كزڭزللەەەەز ئزتكز مەسەەەەلىك ،غەمكىەەەە قىلىەەەەاېتىش نەەەەادانلى  ،ئەەەەز ىنى ۋە د ناەەەەانى
چزشەنمەسەەەلىك ،ھەرقانەەەدا ھايەەەاتنى كزڭزللەەەز ئزتكز شەەەكە قارشەەەى سەەەز گە قەەەۇال
سالماسلى ال ى .
باھائىددى نەقشىبەندى بەدەننىڭ سەاغالملىقىنى ،مۇۋاپىە ئو قلىنىشەنى ،ھەرخىە
ەئىپلەند رىدىغا ھەركەتەتى چەتلىشىشەنى ۋە ئەمەگە بىەلە شۇغۇللىنىشەنى ھايەاتنى
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كزڭزللز ئزتكز شتىكى ئالدىنقى شەرت دە كزرسەتكە .
خوجا باھائىددى ئز ىنىڭ يۇقۇرقى تزت پىرىنسىپى بىلە سوپى منى گۇمەانى ملى ۋە
راتسېئونالى ىملى قاراشالرغا يېقىنالشتۇر  ،د نااغا ۋە رېئال ھاياتقەا ئزمىەدۋارلى بىەلە
قارا  ،ھايەاتنى پەا نېەاەت ،ھەاالل ئەمەگە  ،مۇۋاپىە رو ىغەار بىەلە ئزتكەز ش ،ئادىە
بول ەۇش ،خەلقنەەى سەەزيزش قاتەەارلى ئىلغەەار ئىەەدىاىلەرنى ئىلگىەەرى د ردى .نەقشەەىبەندى
روھانىالر تەرىپىدى تەقى قىلىنى  ،يۇرتىدى قېچى كېتىشكە مەجبۇر بولغا  .ھەتتا ئەۇ
ھەقتە تەزھمەتلەر (مەسەىلە  ،قايسەى پادىشەا سەارىاىدا جەالالتلى ۋە ىپىسەىنى ئزتەپتەۇ،
دېگەندە ) تارقالدى.
باھائىددى نەقشىبەندى روھانىاەتچىلىكنىڭ مونستىك ،سەوپى ىملى ئىدېئالى مەدى
سوپىلى قائىدىلىرىدى خاال بولغا ئەمە  .ئۇ يەنىال ئىالھىاەت ئىرپانچىلىقى ،ئىشەقى
ئىالھىەەاە ۋە مۇرىتچىلىەەك قاراشەەلىرىنى ئى چىلالشەەتۇرغا  .شەەۇنداقتىمۇ ئۇنىەەڭ ئىەەدىاىلىرى
مەەۇھەممەت غە الەەى ،بولۇپم ەۇ ئوتتەەۇرا ئاسەەىاادا ئىككەەى ئەسەەىردى ئەەارتۇ ھزكزمرانلى ە
قىلغا يەسسەۋىچىلىك سوپى مغا خاتىمە بېرى  ،ئەركى پىكىەر ۋە د ناەاۋى -رېئالىسەتىك
ئەدەبىااتنىڭ راۋاجلىنىشىغا كزرىنەرلىك ھەسسە قوشتى.
.3نەقشىبەندىچىلىكنىڭ چاغاتاي ئەدەبىياتىغا تەسىرى
نەقشىبەندىچىلىك سوپى مى تى ئارىدا كەڭ تارقالەدى ۋە قوبەۇل قىلىنەدى .ئەۇ ئەينەى
امەەا روھىاىتىەەدە كەەاالمى م ۋە يەسسەەەۋىچىلىك كىشەەەنلىرىنى مەلەەۇم دەرىجىەەدە بەەۇ
تاشالشەەقا پايەەدىلى بولغەەا  .بولۇپمەەۇ تزمەەزرىلەر ئىمپېريىسەەى دەۋرىەەدە يېڭىەەدى ھاسەەى
قىلىنغەەا ئارىالشەەما مەدەنىەەاەت تەسەەىرىدە شەەەكىللەنگە ئەاخىرقى باسەەقۇچتىكى ئوتتەەۇرا
ئاسىاا مەدەنىاەت گزللىنىشەى موھىتىەدا بەۇ خىە پىكىەر ئېقىمىنىەڭ مۇخلىسەلىرى تېخىمەۇ
كزپەيدى .ھەتتا خوجا باھائىددى ئۇلۇ ئەۋلىاا دەرىجىسىگە كزتزر لز  ،ئۇنىڭ ما ىرىنى
تاۋا قىلىش ھەج ساۋابى بىلە بەاراۋەر دېەگە قەاراش شەەكىللەندى .كەمەبىغەل ئاھەالە
ئارىسىدا نەقشىبەندىنى پىر تۇتۇش ئۇد مى مەيدانغا چىقتى.
شەەەۇنى ئىەەە اھالش ھەەەاجەتكى ،نەقشەەەىبەندىچىلىك ئوتتەەەۇرا ئاسەەەىاانى ،ئېنىقراقەەەى
سەمەرقەند ،ھىرات ،ئەنجا ۋە يەركەننى مەرگە قىلغەا كەنجەى فېئوداللىە رېنسسەانى
ھادىسىنى ،ئۇنىڭ ئۇتۇقلىرىنى مەيدانغا كەلتزرگىنى يو  ،بەلكى بەۇ ھادىسەە ۋە ئۇتۇقالرغەا
رېئالى ملى  ،گۇمانى ملى ھزسز قوشتى ،خاال .
ئەەۇ ئىنسەەاننىڭ خارالنغەەا ئەەورنى ،تەرىەەقەت جەبىەەر  -جاپاسەەىنى ئېتىبارغەەا ئېلى ە ،
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ئىشەەقنى تەڭەەرىگە (ئىشەەقى ئىالھىەەاە) ۋە ئىنسەەانغا (ئىشەەقى مەجەەا ى) بېغىشەەلىدى .اھىەەد-
خۇدبىنلىك نامىدا مەسەخىرە ئەوباېكتى بولەۇ قالەدى .مەرىەپەت -ھەم ئىالھىاەتلىەك ھەم
بىلىش خاراكتىرلىك مەنىگە ئېرىشتى.
خوجا باھائىددى نەقشىبەندىنىڭ مەۋالنە نى امىدى  ،سەەددىدى قەشەقەرى ،مەۋالنە
نۇرىددى  ،ئابەد راخما جەامى قاتەارلى سەوپى ملى ئالىپتەا مۇرىەت -ۋارىسەلىرى بولغەا .
ئۇنىەەەڭ ئىەەەش-ئى لىەەەرى ھەققىەەەدە ئەبەەەۇل ھەسەەەە مەەەۇھەممەد ئەلىنىەەەڭ «ھەقامەەەاتى
نەقىشەەەبەندى» ،ئابەەەد راخما جامىنىەەەڭ «نەفەھەەەاتۇل ئەەەۇنى » ،نەۋائىنىەەەڭ «نەسەەەىمۇل
مۇھەببەت» قاتارلى كزپلىگە ئەسەرلىرى يې ىلدى.
چاغاتەەەا ئۇيغەەەۇر (كېاىەەەنچە ئۇيغەەەۇر ئز بېەەەك) ئەدەبىااتىنىەەەڭ مەەەۇنەۋۋەر ۋەكىلەەەى
مەەەەۇھەممەد خارە مىنىەەەەڭ «نەەەەامە» ژانىرىەەەەدىكى «مۇھەببەتنەەەەامە» نەەەەاملى داسەەەەتانى
يەسسەۋىچىلىك تەسىرىنى يېڭى  ،نەقشىبەندى قاراشەلىرىغا مۇۋاپىە ئىنسەانىي كز ەللىەك
ۋە ئىنسانى مۇھەببەتنى كزيلىگە موھى سەمىرە بولدى .ئۇنىڭ:
«ئايانا مېھرىبا  ،ئەھلى ۋاپاسى ،
جاھا يەلدە  ،ئزمزر گزلدە باقاسى ».
«تالى گزلچېھرە نەرگى كز لىرىڭ بار،
شەكەر د رداغى شېرى سز لىرى بار».
«قەدەم دەرنى  ،كى دەر ئىشقى مەجا ى،
بە مەقسۇدى رەسى ،گەر پاكبا ى».
(مەجەەا ى مۇھەەاببەتكە قەدەم قەەو ! پەەا ۋە سەەادى بولسەەاڭ بەەۇ يولەەدا مەقسەەەتكە
يېتىسە ).
دېەەەەگە مىسەەەەرالىرى يېڭەەەەى د ناەەەەاۋى يز لىنىشەەەەنى گەۋدىلەنەەەەد رگە چاغاتەەەەا
ئەدەبىااتىنىڭ گزيىنى ئىپادىلەيد  .ئەبەيد لال لۇتپىنىڭ:
«ئابىھايات د ناادا بار ئولسا ،لەلىڭ ئول».
«بۇرقەنى() كزتەر ،تەڭرى ئزچز  ،ئەل سېنى كزرسۇ ،
بۇ ھزسنى ماالھەت () يەنە قايسى كز ئزچزند ر».
() بۇرقە ە پەردە نىقاب.
() ماالھەت -گز ەللىك
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ئاتائىنىڭ:
«ئول سەنەمكى  ،سۇ ياقاسىدا پەرىدە ئولتۇر ر،
غايەتى نا كلىقىدى سۇ بىلە يۇتسە بولۇر».
سەككاكىنىڭ:
«ئىشى ئىشى سەككاكى ئەۋ ەل بىلمەدى ئاسا كزر ،
ئاخىرى ئز جانىنىڭ ئىشىنى دىشاارى ئەيلەدى».
دېگە مىسرالىرى مۇشۇ يېڭى يز لىنىشنىڭ مىسال قەترىسىد ر ،خاال .
ئەبەەەەد راخما جەەەەەامى مەۋالنە سەەەەەەددىدى مەەەەۇھەممەد قەشەەەەەقەرى تەسەەەەەىرىدە
نەقشەەىبەندىچىلىك قاراشەەلىرىنى تىكلىەەدى .ئەەۇ ھەتتەەا ئزمرىنىەەڭ ئەەاخىرىغىچە سەەەددىدى
قەشقەرىنىڭ مەشھەتتىكى قەبرىسىگە شەيخلى قىلى  ،ئەاخىرى ئز ىمەۇ شەۇ جايغەا دەپىە
قىلىندى.
ئەلشىر ناۋائى ياشەلىقىدا پەرىەددى ئەتتارنىەڭ «مەنتىقەۇتتەيىر» داسەتانى تەسەىرىدە
سەەوپى ىملى كز قاراشەەقا ئەەېگە بولغانىەەدى .ئەەۇ ئابەەد راخما جامىنىەەڭ تەسەەىرىدە تىەە ال
نەقشىبەندى قاراشلىرىنىڭ تەسىرىگە ئزچرىدى.
خوجا باھائىددى نەقشىبەندى قاراشلىرى ئەلشىر ناۋائى قاراشلىرى بىەلە تەڭەداش
ئەمە  ،ئەلەەەاەتتە .شەەەۇنداقتىمۇ ،نەقشەەەىبەندىچىلىك سەەەوپى ىمنىڭ نەۋائەەەى لىرىكىسەەەىغا
كزچلز تەسىر قىلغانلىقىنى ئىنكار قىلىش مۇمكى ئەمە  .ئۇ:
«مۇساپىر بول ،ئەمما ۋەتە ئىچرە بول،
تىلە خىلاەتۇ ،ئەنجزمە ئىچرە بول».
دە يا غانىدى.
بى سۇلتا سەئىدخا  ،ئابد رىشىتخا غە ەللىرىدى  ،بابەارەھى مەشەرە  ،بولۇپمەۇ
مەەەۇھەممەد سەەەىدى ەلىلەەەى شەەەېئىرىاىتىدىكى مەجەەەا ى مە مەەەۇنالردى مە مەەەۇنالردى
نەقشەەەىبەندىچىلىك تەسەەەىرىنى ،ھەتتەەەا نەقشەەەىبەندى نامىغەەەا بېغىشەەەالنغا جەەەزملىلەرنى
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كزرەلەيمى  .مەلۇم مەنىدە بۇ خى تەسىر تاكى چاغاتا –ئۇيغەۇر ئەدەبىااتىنىەڭ ئەاخىرقى
ۋەكىللىرىگىچە داۋام قىلغا دېاىش مۇمكى  .ەلىلى مۇندا يا غانىدى:
«گزھنەلەنگەرى ئالەم ،كارۋا ئېر ر ئادەم.
دەم ئېلى ئزتەر بىردەم ،سە بۇدەم غەنىمەت تۇت».
«سە ئز ڭگە بزگز تاماشا قى ،
ھەر ئەجايىپكى بارد ر ئادەمدە،
ئەقلى كامى تەنىڭدە جەيھۇند ر،
نە تىلەر سە سۇ قەترەئى نەمدە.
ئەر غۇنۇننىڭ سەداسىدى كزيد م،
شۇ ئىلە تاشاليد ىر ئىلە بومدە.
قايدا ئېاسا كەبى مەسىھايى،
كزر ئە ئەسرارى ھەقنى مەريەمدە»...
خوجا باھائىەددى نەقشەىبەندى سەوپى مى ئوتتەۇرا ئاسەىاا پەلسەەپە ئىەدىاە تەارىخى،
ئەدەبىاەەاتى تارىخىغەەا سەەالماقلى تەس ەىر قىلغەەا  .ئەەۇنى ھەر تەرەپلىەەمە مەەۇالھى ە قىلمەەا
تەەۇر  ،ئىەەدىاە ۋە ئىجەەادىاەت تارىخىنىەەڭ مەەۇرەككە مەن ىرىسەەىنى روشەنلەشەەتزر ش
مۇمكى ئەمە .
-3500يى  ،ئزر مچى

~ ~ 245

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قاتالم نەزىريىسى ۋە مېتودولوگىيىلىك قىممىتى

مارك مۇندا دەيد « :ھەقىقەت ئزستىدە ئى دىنىشنىڭ ئز ىمۇ ھەقىقەتەكە مۇۋاپىە
بولۇشەەى ال ى ە  .ھەقىقەتەەكە مۇۋاپى ە بولغەەا ئى ە دىنىش كېڭەيەەتىلگە ھەقىەەقەت بولەەۇ ،
مۇنەەەدا ھەقىەەەقەت چېچىلىەەە كەتەەەكە ھەمەەەمە ھەەەالقىالرنى ئەڭ ئاخىرىەەەدا ئز ئەەەارا
بىرلەشەەتزرىد «( ».مەەاركى پىروسەەىاىنىڭ يېقىنقەەى كىتەەا  -ژورنەەالالرنى تەكشەەزر ش
پەرمانىغا باھا»« ،ماركى ئېنگىلى ئەسەرلىرى» ،خن چە نەشرى -3توم -0بەت)
ئېنگېلى مۇندا دەيد « :ماتىريا ىملى د ناا قاراش تەبىئەتنى سەىرىتتى تەركىە
قوشەەما ئۇنىەەڭ ئەسەەلىدىكى قىاەەاپىتى بەەويىچە چزشىنىشەەتۇر( ».ئېنگەەېلى « :تەبىەەئەت
دىئالېكتىكىسەەەەى» ،خەنەەەە چە نەشەەەەرى-361 ،بەت) فېاىربەەەەاخ «كەلگزسەەەەى پەلسەەەەەپە
قائىدىلىرى» ناملى ئەسىرىدە« :د ناا ئوچۇ مېڭىلىك كىشىلەرگە ئەز ئىشەىكىنى ئېچىە
قويغا » دېگەنىدى.
دەرۋەقە ،مېتودولوگىاىنىڭ توغرا ياكى نەاتوغرىلىقى ،توغرىلىە دەرىجىسەى ئەوباېكتنى
كز ىتىشەەەتە ،ئۇنىەەەڭ ھادىسەەەلىرىنى ۋە مەەەاھىاەتلىرىنى ،ئۇنىڭەەەدىكى بىرقەەەانچە قەەەاتالملى
قانۇنىاەتلەرنى بىلىشتە ھەل قىلغۇچ تەسەىر كزرسەىتىد  .مېتودولەوگىاە مەسىلىسەى تېگەى-
تەكتىدى ئېاتقاندا ،سوباېكتنىڭ ئوباېكتنى قاندا پو ىتسەىاەدە ،قانەدا ئۇسەۇلدا بىلىەش
مەسىلىسىدى ئىبارەت.
تەەوغرا مېتودولەەوگىانى قولالنمەەا ھەقىقىەەي بىلىمەەگە ئېرىشەەىش مەەۇمكى ئەمە  .بەەۇ
نوقتىدى تەتقىقات مەسىلىسىدە مېتودولوگىاىلىەك پىرىنسەىپالرنىڭ يېتەكچەى ئەھمىەاەتكە
ئىگە ئىكەنلىكىنى مۇئەياەنلەشتزر ش ال ى .
قەەاتالم – كەڭ چزشەەەەنچىدى ئىبەەارەت .بەەەۇ چزشەەەنچىنى يەەەز ەكى قارىغانەەدا بىەەە
كزرىااتقەەا بىەەر قاتەەار شەەەيئىلەرنىڭ قەەاتالملىقى مەۋجەەۇتلىقىنى بىلىمىەە  .ئەگەر تېخىمەەۇ
ئىچكىرىلە نە ەر سالسا بارلى ماددى د ناانىەڭ ،ەررىەدى قوياشەقىچە ،ھزجەيرىەدى
ئىنسەەا مېڭىسەەىگىچە بەەارلى روھەەى ھادىسەەالرنىڭ ھېسسەەى بىلىشەەتى تەپەككەەۇرغىچە،
ئىدېئولوگىاىەەدى مەنىەەاى مەدەنىەەاەت ھادىسەەلىرىگىچە ھەم قۇر لمىلىە ھەم راۋاجلىەەنىش
جەريەەانىلى جەھەتەەتە كەەز قەەاتالملى ئىكەنلىكىنەەى كەەزرىمى  .ئالەمنىەەڭ رەڭگەەارەڭلىكى،
ئۇنىەەەڭ تەەەز لمە جەھەتتىكەەەى كەەەز قەەەاتالملىقى ۋە راۋاجلىەەەنىش جەريانىەەەدىكى كەەەز
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قاتالملىقىەەەدى خەەەالى ئەمە  .قەەەاتالملى ئوباېكتىەەە د ناەەەادىكى ۋە بى نىەەەڭ بىلىەەەش
روھىاىتىمى دىكەەى ئومەەۇمىي مەۋجۇتلۇققەەا ئىەەگە چىنلىقەەتى ئىبەەارەت .بىەە بۇنىڭغەەا كەەز
يۇمالمايمى  .قاتالملى قارىشى ماتىريەالى ىملى قەاراش .قاتالمسەى ھېچقانەدا قەۇر لمىنى،
ھېچقاندا تەدرىجى تەرەققىااتنى (ئىا لوتسىاىنى) ،ھېچقاندا تارىخنى تەسەۋۋ ر قىلىەش
مۇمكى ئەمە .
د ناا بىر پزتز ماددى د ناادى ئىبارەت .بىر پزتز ماددى د ناانىڭ سىرىتىدا ياكى
ئۇنىڭ بىلە بىر قاتاردا پاراللې تۇرغۇچى ئىككىنچەى د ناەا ،روھەى د ناەا ،ئىالھىەي د ناەا
مەۋجۇت ئەمە (روھى د ناا ۋە ئىالھەى د ناەامۇ مۇشەۇ چەكسەى مەاددى د ناانىەڭ يەنەى
چەكسەەەى ئالەمنىەەەڭ سەەەىرتىدا ئەمە ) .جەمئىەەەاەت ۋە روھىەەەاەت د نااسەەەى (ئىنسەەەاننىڭ
روھىاەت د نااسى) مەاددىي د ناانىەڭ راۋاجلىەنىش مەھسەۇلىدى  ،ئۇنىەڭ تاكاممۇلالشەقا
بىەەر شەەەكلى ۋە بىەەر ھالىتىەەدى باشەەقا نەرسەەە ئەمە  ،ئەڭ ئېلېمېنتەەار مەەاددى تەەز لمىنى
ئىنكەەار قىلى ە  ،بۇنەەدا تاكاممۇلالشەەقا شەەەكى ۋە ھەەالەتنى تەسەەەۋۋ ر قىلىەەش مەەۇمكى
ئەمە  .قەدىمكەەى گرېەەك مۇتەپەككەەۇرى ئارىسەەتوتى مەەاددا بىەەلە شەەەكى  ،مۇناسەەىاەت
قاتەەارلى كەەاتېگورىاىلەر ئەەارقىلى  ،ئوتتەەۇرا ئەسەەىر مۇتەپەككەەۇرى ئەلفەەارابى ئەتتەەزركى
«جەۋھەر» (سوبىستانسەەىاە -ئەسەەلى ات)« ،ئەئىەەرا » (ئاكسەەىدېنىاە-ھەەالەت) قاتەەارلى
كەەاتېگورىاىلەر ئەەارقىلى ئالەمنىەەڭ مەەاددىلىقى ۋە ئۇنىەەڭ رەڭگەەارەڭلىكى -قەەاتالملىقىنى
ئى اھالشەەەقا ئۇر نغانىەەەەدى .فەەەەارابى ئەەەەالەمنى مىنېەەەەرالالر ،ئزسەەەەزملزكلەر ،ھاياانەەەەات ۋە
ئىنسانىاەتتى ئىبارەت تزت دەرىجىگە – تزت قاتالمغا بزلز ئالەدىنقى قاتالمنىەڭ يەۇقىرى
باسەەقۇچى كىاىنكەەى قاتالمنىەەڭ ئىپتىەەدائىي باسەەقۇچىغا تۇتىشەەىدىغانلىقىنى تىلغەەا ئالغەەا .
فەەەارابى مۇشەەەۇ قەەەاراش ئاساسەەەىدا ئىنسەەەاننىڭ ھاياانەەەدى كىەەەاى پەيەەەدا بولغەەەانلىقىنى
مۇئەياەنلەشەەەەەتزرگە  .ھەەەەەا ىرقى امەەەەەا پە -تېخنىكىسەەەەەى ەەەەەەە يادروفى ىكىسەەەەەىدى
ئاسەەترونومىاىگىچە ،جانسەەى تەبىئەتەەتى بىئولەەوگىاىگىچە ،پىسەەخولوگىاىدى لەەوگىكىغىچە،
ئانتروپولوگىاىەەەدى ئېتنولەەەوگىاىگىچە بەەەارلى مەەەاددى ،روھەەەى ،ئىجتىمەەەائىي ۋە تەەەارىخىي
راۋاجلىنىشەەەنىڭ قاتالمەەەدى ئايرىلمىغەەەانلىقىنى بارغانسەەەىرى ئىسەەەپاتلىدى .بىەەە بىلىەەەش
تارىخىەەدىكى مەەوھى كاتېگورىاىلىەەك مەەۇۋەپپەقاەت بولغەەا «مەەاددا»« ،رو »« ،شەەەكى »،
«مە مەەۇ »« ،مىقەەدار»« ،سەەزپەت»« ،مەەاھىاەت»« ،ھادىسەەە»« ،يەكەەكە»« ،كەەومپلېك »،
«تەبىئىەەەەي»« ،ئىجتىمەەەەائىي»« ،جانسەەەەى »« ،جەەەەانلى »« ،سەەەەوباېكت»« ،ئوباېكەەەەت»
قاتارلىقالرنىڭ كز ھالالردا مۇنا ىرە تېمىسەى بولەۇ قالىەدىغانلىقىنى كەزرىمى  .بە ىلىەرى
مە مۇ ماددا دېسە ،بە ىلىەرى مە مەۇ رو دەيەد  ،بە ىلىەرى گز ەللىەك مەاھىاەت دېسەە،
گز ەللىك ھادىسە ،ھالەت دەيد  .مۇندا تاالش-تارتىش ھېلىغىچە ساقالنغا .
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قەەەاتالملى  -تەبىەەەئەت ،جەمئىەەەاەت ،تەپەككەەەۇر د ناەەەادىكى بەەەارلى قۇر لمىلىققەەەا،
مۇناسەەىاەتكە ،سەەەۋەبىااتقا ،تەرەققىااتقەەا تۇتاشەەقا ئومەەۇمى ھادىسەەە .مۇنەەدا قەەاتالملى
قۇر لما ،قاتالملى تەرەققىاات بى گە قاتالملى بىلىش مۇمكىنچىلىكىنى بېرىد  .بى ئز ىمى
تەكشەەزرىدىغا ئەەوباېكتنى قەەاتالملى تەھلىە قىلىشەەىمى  ،قەەاتالملى ئومۇمالشتۇرىشەەىمى ،
قاتالملى مۇھاكىمە قىلىشىمى مۇمكى  .مۇندا بىلىەش ئۇسەۇلىنى قەاتالم نە ىريىسەى دە
ئاتاشەەقا بولىەەەد  .قەەاتالم نە ىريىسەەەى بىرخىەە ئىلمىەەەي مېتودولەەوگىاە سەەەزپىتىدە ماكەەەا
خاراكتىرلىەك ئالەدى  -كېاىنلىەەك ،سەەۋە نەتىجىلىەك ،ئانەەا -بەالىلى تەرەققىاەات قەەاتالم
مۇناسەەەىاەتلىرىنى ،كومپلېكسەەەلى  ،ئارىالشەەەمىلى (سەەەېنكىرتىك) ،قايتەەەا ئېرىشەەەىلمىلىك،
ئىا لوتسەەىاىلىك ،ئز گىرىشەەلىك ھەەالەتلەرنى بىلىشەەتە غەەايەت ور ئىقتىەەدار ۋە قىمەەمەت
بېغىشاليد .
ئەلاەتتە قاتالم نە ىريىسى تۇرغۇ ىلىشى ال ى  .ئەۇ مېەنىڭچە ئىنفورماتسەىاە ،گېرنىتكەا
(تى گىنلەش) نە ىريىلىرىگە نىسبەتە تېخىمۇ كەڭ ،تېخىمۇ تىرە  ،تېخىمۇ يىەرا  ،تېخىمەۇ
ئومۇمىي ئىلمىي قىممەتكە ئىگە بولغەا مېتودولەوگىاە .ئەۇ تزگەزنلەرنى يېشەىش ،سەىرالرنى
ئېچىش ،ھەقىقەتنى تېپىش يولىدىكى يېڭى مېتودولوگىاىلىك تەپەككۇر قۇرالىدى ئىبارەت.
قاتالم نە ىريىسى تەبىئىي پەنلەر ئزچز  ،ئىجتىمائىي ۋە تارىخى پەنلەر ئزچەز  ،تىە
ۋە تەپەككۇر پەنلىرى ئزچز  ،تۇرمۇش ۋە سەنئەت ئزچەز  ،كېسەەللىك ۋە جىنەايى ئىشەالر
تەتقىقاتى ئزچز  ،قىسقىسى بىلىش ۋە تەتقى قىلىشنىڭ ھەممە ساھەسى ئزچەز ئز ىنىەڭ
مېتودولوگىاىلىك ئىقتىدارىنى داۋاملى كزرسىتىد .
بى ە پەلسەەەپىدە «ماتىريەەالى ى » يەەاكى «ئىەەدېئالى م» دېگىنىمى ە دە ،بەەۇ قاراشەەالرنىڭ
قەدىمكى اما ۋە ھا ىرقى اما قاتالملىرىنى ،مەسىلە  :پىالتو ئوباېكتىە ئىەدېئالى مى
بىەەلە گېگى ە ئوباېكتى ە ئىەەدېئالى مىنى قانەەدا پەرقلەند رىشەەىمى مەەۇمكى ؟ بى ە يەنە
«تەپەككەەەۇر» دېگىنىمىەەە دە قەدىمكەەەى امەەەا ۋە ھەەەا ىرقى امەەەا كىشەەەىلىرىگە خەەەا
«تەپەككۇرنىەەڭ تەەارىخى شەەەكلى»نەەى قانەەدا پەرقلەند ر شەەىمى ال ى ە ؟ بى ە مەدەنىەەاەت
تارىخىدا ھەرقايسى قەبىلىلەر ،مىللەتلەر ۋە دۆلەتلەرنىڭ د نااغا يز لەنمىگە مەھەللىەاى
ەە مىللىي مەدەنىاىتى بىلە ئۇنىڭ د نااغا يز لەنگە  ،ئارىالشما ەە سېنكرتىك ئالەمشۇمۇل،
تەەارىخى ئەھمىاەتلىەەك مەدەنىەەاەت تىپلىرىنەەى تەەارىخى قاتالمسەەى قانەەدا ھەل قىلىشەەىمى
مۇمكى ؟ ئۇيغۇر مىللىتىنى مىسەال قىلسەا ھەرقايسەى تەارىخى دەۋرلەردىكەى ئۇيغەۇرالر ۋە
بزگزنكى ئۇيغۇرالر گەرچە ئى چى تزردە «ئۇيغۇر» ئاتالمىسى بىلە ئاالمەتلەند ر لسەىمۇ،
ئەەۇالر ئېتنولوگىاىلىەەك قەەاتالم ،ئىجتىمەەائىي -تەەارىخى قەەاتالم ،مەنىەەاى مەدەنىەەاەت قەەاتلىمى
جەھەتەەەتە داۋاملىەەە ئز گزر شەەەكە ئەەەزچرا ئۇيغەەەۇرالر بىەەەلە  -3505يىلقەەەى ئۇيغەەەۇرالر
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ئىجتىمەەەائىي -ئىقتىسەەەادىي تەەەز لمە ،مەدەنىەەەاەت ۋە ئىەەەدولوگىاىلىك تەەەز لمە جەھەتەەەتە
ئوخشىمىغا قاتالم ھاسى قىلدى ۋە قىلىد .
ئېسەەەتېتىكا جەھەتتىمەەەۇ گز ەللىەەەك ۋە گز ەللىەەەك ھادىسەەەلىرىنىڭ كەەەز قەەەاتالملى
ئىكەنلىكىنەەى ،ئەەۇنى پزتكەەزل گز ەللىەەك ھادىسەەلىرىنى ئەەز ئىچىەەگە ئالغەەا «قەەاتالملى
ئېستېتىكا» سېستىمىسىنى بەرپا قىلىش ئارقىلى ھەل قىلىش ال ىملىقىنى كزرىمى .
تارىخى تەرەققىاەات نەوقتىنە ىرى بەويىچە ھەربىەر يېڭەى ئىجتىمەائىي فورماتسەىاىنىڭ
پزتكزل ئىنسانىاەت جەمئىاىتى تارىخىنىڭ داۋامى ئىكەنلىكىنى چزشەنمىگەندە ،ياكى ئەۇنى
تەەارىخى تەرەققىاەەاتتى ئز ىاېلى ە قارىغانەەدا ،شەەۇنداقال ئىنسەەانىاەت جەمئىاىتىنىەەڭ ئەەز
تەرەققىااتىدىمۇ كز باسقۇچلۇ ئىكەنلىكىنى ،جزملىدى ئۇنىڭ بىرنچى باسقۇچى بولغا
ئىپتىدائىي باسقۇچىنىڭ كز قاتالملى ئىكەنلىكىنى چزشەنمىگەندە قانچىلىك نە ىەريە ۋە
تاكتىكىلى ئادىشىشالرنىڭ يز بېرىدىغانلىقىنى بىلىشىمى ال ى .
مۇھەببەت -نەپرەت ،جىنايەت -جا ا ،تەلى –تەرىبىاە قاتارلى ساھەلەرمۇ قاتالملى
تز لمە ۋە قاتالملى راۋاجلىنىشتى ئايرىلمايد  .قاتالم نە ىريىسى بەۇ سەاھەلەر ئزچزنمەۇ
ئىلمىەەي مېتودولوگىاىلىەەك قەەۇرال .ئەەۇ ،جەمئىاەتنىەەڭ مەنىەەاى مەدەنىەەاەت قۇر لىشەەىدا كەم
بولسا بولمايدىغا ئەمەلىي ئزنزمدارلىققا ئىگە.
-3505يى ما  ،ئزر مچى
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تارىخ تەتقىقاتىدىكى يېڭى مېتود -ئۇچۇرلۇق تارىخ
تەتقىقاتى ئۇسۇلى
3

تارى ەە ۋاقىت ( اما ) كاتېگورىاىسىگە مەنسەۇ بولەۇ  ،ئەۇ كەڭ مەنىەدە خەاتىرىگە
ئايالنغا ئزتمزش بىەلە ئزتمزشەكە ئايلىنىااتقەا پائەالىاەتتىكى رېئەاللىقنى ئەز ئىچىەگە
ئالىد .
تارى ەە ئىنسەانىاەت پائالىاىتىنىەڭ ئزتمزشەىگە ئايلىنىااتقەا رېئەال ۋە راۋا ئېقىمەى
بولۇ  ،توختىغا تارى ۋە ئزتمزشكە ئايالنمايدىغا رېئال پائالىاەت مەۋجۇت ئەمە .
تەەارى ەەەە ئىنسەەانىاەتنىڭ جىسەەمانى ،ئىجتىمەەائىي ،ئەقلىەەي كامالىتىنىەەڭ راۋاجلىەەنىش
جەريانىەەدى ئىبەەارەت .تەەارىخنى ئارقىغەەا ،جاھەەالەتكە بەەۇراش مەەۇمكى ئەمە  .چىنلى ە ،
ياخشەەىلى  ،گز ەللىكنىەەڭ سەەاختىلى  ،قەبىھلىەەك ،خۇنزكلەەز ئزسەەتىدى  ،نۇرانىلىقنىەەڭ
قاراڭغۇلۇ ئزستىدى غەلىبە قىلىشىنى توشۇ قاالاليدىغا ھەرقاندا كزچنىڭ مەيەدانغا
كېلىشى مەڭگز مۇمكى ئەمە .
2
تارىخنىڭ ئزتمزشكە ئايلىنىشى تارىخنىڭ تامامە ئز كزچىدى قالغەانلىقى ئەمە ،
ئەلەەاەتتە .تەەارى ئىنسەەانىاەت ھاياتىنىەەڭ پائەەالىاىتى ۋە ئىنسەەانىاەت ياراتقەەا ئەەزلمە
مەدەنىاەتتى ئىبارەت بىر پزتز جەرياننىڭ ئىككىگە ئايرىلىشەى بىەلە ئىلگىرىلەيەد  .ئەۇ
قىسەەمە ئزتمزشەەكە ئايلىنىەەد ۋە قىسەەمە يېڭەەى تەەارىخىي رېئەەاللى بىەەلە ئەسەەىرلەردى
ئەسەەىرلەرگە ئزتىەەد  .ئىنسەەانىاەت مەدەنىاىتەەى تارىخنىەەڭ ئەەزلمە مەنىەەاى خە ىنىسەەى
سەەەزپىتىدە داۋاملىەەە جەمغىرلىنىەەەد ۋە راۋاجلىنىەەەد  .قەدىمكەەەى مىسەەەىر پىرئەۋىنلىەەەرى
امانىدىكى رېئاللى ۋە ئۇنىەڭ پېرسەوناژلىرى ئزتمزشەكە ئايالنغەا قىسەمەنلىك سەزپىتىدە
تارىخنىەڭ ئەلئېھراملىەرى بىەەلە ۋاقىتنىەڭ مومىاالىرىغەەا ئايالنغەا بولسەەىمۇ ،ئەۇ امەەانالردا
يارىتىلغا مەدەنىەاەت «روھەى» داۋاملىە بەابىلىئو  ،گرېتسەىاە مەدەنىاەتلىەرىگە سەىڭى
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كەتتى ،ئۇ ئزلمىدى ،راۋاجالندى.
1
تارى ەە بى نىڭ بارلىقىمى  .بارلى بىلىملەر ەە تەبىئەت پەنلىرى ،جەمئىەاەت پەنلىەرى،
پەلسەپە پەنلىرى ،سەنئەت د ردانىلىرى تارىخنىڭ پەر ەنتىەدى ئىبەارەت .تەارىخنى بىلىەش
ھەربىر تارىخى ئەۋالتنىڭ ئۇلۇ مەجبۇرىاىتى .تارىخنى بىلمە تۇر ھەرقايسى پەنلەرنەى
بىلىش ،تۇرمۇش ۋە ھايات يولىنى بىلىش مۇمكى ئەمە .
تەەارىخنى بىلىەەش ەەەە ئەۋالتنىەەڭ ئەجەەدادتى خەۋەر تېپىشەەى ۋە تەەارىخنى ئز لەەز
قالمىغا جانلى ئېقى سزپىتىدە كز ىتىشەى بولەۇ  ،تولىمەۇ يىەرا تەارىخىي ھادىسەىلەرنى
پەقەت ۋاستىلىك يوسۇندا بىلىش مۇمكى .
4
تەارىخنى قانەەدا بىلىەەش مەەۇمكىنلىكى مەسىلىسەى ئزسەەتىدە ئەەا بولمىغەەا قائىەەدە ۋە
مېتودولوگىاىلەر تەۋسىاە قىلىنغا .
تەەارىخنى ئى ە اھالش ،بايەەا قىلىەەش ھەققىەەدىمۇ نۇرغەەۇ ئەسەەەرلەر ،دەرسەەلىكلەر ۋە
تارىخى ھېكايىلەر نەشىر قىلىنغا .
ھېرىەەدوت بىەەلە سەەىماچىاەننى تەەارى ئىلمىنىەەڭ ئىككەەى ئۇلەەۇ پىەەر ئۇسەەتا ى دە
ھېساپاليمى  .غەر تارىخى بىلە جۇڭگۇنىڭ مەشھۇر « 24تارى »ى ئەۇالردى باشەالنغا ،
ئۇالر ئىنسانىاەتكە تارىخنى يې ىقتا يې ىە بايەا قىلىشەنىڭ مۇقەددىمىسەىنى ئاچقەا  .بىە
ئىككەەى مىەەڭ يىلەەدى ئەەارتۇقرا تەەارىخىي ھادىسەەىلەرنى يې ى ە ۋاستىسەەى بىەەلە يې ى ە
قالەەد رغا سانسەەى تارىخچىالرنىەەڭ تەەزھپىرىنى تەقەەدىرلەيمى  .ئەەۇالر تەەارىخنى ئۇنتۇلەەۇش
خەۋىپىدى قۇتقۇ ۋېلىشتى.
بەەۇ ھەەا ىرغىچە كەڭ تارقالغەەا  ،ھەتتەەا بىردىنبىەەر دە قارالغەەا تەەارىخنى بىلىەەش ۋە
تارىخنى بايا قىلىش ئۇسۇلىد ر.
0
ھېرىەەدوت بىەەلە سەەىماچەندى باشەەالنغا تەەارىخنى يې ى ە ئەەارقىلى بايەەا قىلىەەش
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ئۇسۇلى  25نەچچە ئەسىردى بېرى داۋام قىلىە  ،ھەا ىرقى ئزچەزر (ئىنفورماتسەىاە) دەۋرى
بوسۇغىسەىغا يېتىە كەلەدى .تەەارى  ،جزملىەدى تەەارىخنى بايەا قىلىەەش ئۇسەۇلىمۇ ئزچەەزر
دەۋرىگە يز لەنمەكتە.
دەرۋەقە ،ئۇچۇر ەەە ئەۇ ئىپتىەدائىي ئىنسەانالرنىڭ ھايەات پائالىاەتلىرىەدىمۇ ،كېاىنكەى
تارىخىي دەۋرلەردىمۇ ئى چى مەيدانغا كەلگە ۋە ساقالنغا  .ئەمما ،تاكى ئۇچەۇر د ناەانى
بىلىش ،د ناەانى ئىە اھالش ،د ناەانى ئز گەرتىشەنىڭ قەۇرالى قىلىنغەا ئەاڭلى نە ىەريە ۋە
مېتودولوگىاە شەەكىللەنگىچە« ،مۇقەررەرلىەك» د نااسەىدا قامىلىە تۇرغانىەدى .بزگەزنكى
كزندە ھەرقاندا ئوباېكتنىڭ ئزچەزر ئەاالمەتلىرى ەەە بىلەد ر ش مەۇمكىنلىكى ،بىلەد ر ش
يوللىرى ،ئز گەرتىلىش تايانچىلىرى ،ئزچزر قىممىتى بولىد  ،دېگە قاراش ئۇچۇر دەۋرىگە
خا بىلىش نە ىريىسى قائىدىسى ھېساپالنماقتا .ئىلگىرى بىلىش نە ىاىسەى ،دوباېكتنىەڭ
بىلىەەش ئىقتىەەدارىنى تەكىەەتلەش بىەەلە چەكلەنەەگە بولسەەا ،ئەمەەدى بىلىەەش نە ىريىسەەى،
ئوباېكتنىەەەڭ ئۇچەەەۇر بېەەەرىش ئەەەاالمەتلىرىنى سەەەوباېكتنىڭ بىلىەەەش پائەەەالىاىتى بىەەەلە
بىرلەشتزر قاراشقا يز لەنمەكتە.
6
مېنىڭچە ،ئەمدىلىكتە تەارىخنى يې ىە بىەلە تەسەاىرلە بايەا قىلىەش ئۇسەۇلىدى
باشەقا يېڭەەى شەەكىلدىكى تەتقىقەەات مېتەەودى ەەە «ئۇچۇرلەەۇ تەەارى تەتقىقەات ئۇسەەۇلى»نەەى
ئوتتۇرغەەا قويەەۇش ۋە ئۇنىڭەەدى ئەمەلىەەي پايەەدىلىنىش دەۋرى يېتى ە كەلەەدى! بەەۇ ئۇسەەبۇ
ساھەدە دەۋر بزلگزچ يېڭى تەشەببۇ بولۇ سەۋە تەپسىالتى تزۋەندىىچە:
بىرىنچىەەدى  ،د ناەەادىكى بەەارلى مەۋجۇتلۇقنىەەڭ تز لمىسەەى ،ھەركىتەەى ۋە جەريەەانى
مەۋجۇتلۇ قىممىتىگە ،جزملىدى ئۇچۇر قىممىتىگە ئىگە .ئۇچۇرسى لى مەۋجۇتسى لىقتۇر.
ئىككىنچىدى  ،ئىنسانىاەت پائالىاىتى ئۇچۇرلۇ پائالىاەت بولۇ  ،ئىنساننىڭ مەاددى
ئىشلەپچىقىرىش ،مەنىاى مەدەنىاىتى ئۇچۇر ئارقىلى ئز ىنىڭ مەۋجۇتلىقى يەاكى مەۋجەۇت
بولۇ ئزتكەنلىكىنى مۇئەياەنلەشتزرىد .
ئزچىنچىدى  ،تى ە يې ى بىر خى ئۇچۇر بولۇ  ،پزتكزل ئۇچۇر تىە  -يې ىە بىەلە
چەكلەنمەيەەەد  .تىەەە  -يې ىەەە ئەەەارقىلى قىلىنغەەەا ئۇچەەەۇر بىااسەەەتىلىك ،روشەەەەنلىك
سەەاالھىاىتىدى باشەەقا ،ۋاسەەتىلىك (ھەتتەەا كەەز تەكرارالنغەەا ۋاسەەتىلىك) ،قىااسەەى يەەاكى
تەخمىنلىك ئاالمەتلىرىگە ئېگە بولىد .
تزتىنچىەەەدى  ،مەلەەەۇم ئىنسەەەا تزركەەەزمى ،مەلەەەۇم ئېتنىەەەك مەدەنىاەتنىەەەڭ ھەربىەەەر
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قىسەەەمەنلىكى ،شاخچىسەەەى ،تەركىبىەەەي قىسەەەمىدا ،شەەەۇ ئىنسەەەا تزكەەەزمى ،شەەەۇ ئېتنىەەەك
مەدەنىاەتنىەڭ مۇجەسسەەملىكىنى كزرسەەتكزچى ئۇچەەۇر قىممىتەى بولىەد  .بەۇ قىسەەمەنلىك
قىس ەمەنلىكنى ئەمە  ،بەلكەەى ئومەەۇمىالىقنى قىسەەمە ئەك ە ئەتتزرىەەد  ،ئۇچەەۇر قىلىەەد ،
دېگە سز .
بەشىنچىدى  ،يې ى بىلە بايا قىلىنىەدىغا تەارى تەارىخنى ئزتمزشەكە ئايالنغەا ،
مەەەۇتلە ئەەەزتكە امەەەا قاينىمىغەەەا چەەەزككە « ،ئزلەەەز تەەەارى » دە قارايەەەد  ،ئەەەۇ ئەڭ
تەشەببۇسكار ھالەتتىمۇ ئزتمۇشنى ئىبرەت ئەينىكى دە قارايد  .ۋەھەالەنكى« ،ئۇچۇرلەۇ
تەەارى تەتقىقەەاتى» تەەارىخنى قىسەەمە «ئەەزلگە » قىسەەمە ھەەا ىرقى رېئەەاللى ئىچىەەدە
يۇقىرىرا سېنتى بىلە داۋام قىلىااتقا «ئەزلمە مەدەنىەاەت فونەدى» دە قارايەد  .ئەۇ
قەدىمكى بويۇمالر بىلە ھا ىرقى بويۇمالر ،قەدىمكى مو ىكىالر بىەلە ھەا ىرقى مەو ىكىالر،
قەدىمكەەى مەدەنىەەاەت بىەەلە ھەەا ىرقى مەدەنىەەاەت ئارىسەەىدا «ئزتزشەەمە» مەۋجۇتلەەۇقنى
جاكاراليد  ،چزشەند رىد  ،تە ئالد رىد  .ئۇنىڭ ئۇچۇر قانىلىەدا تىرىەك تەارى ھەركىتەى
ھەركەتتە بولۇ  ،كىشىنى مەيلى ماكا ۋە اماننىڭ پزتزنلىكى ،بىللىلىكەى بىەلە يەېڭىچە
تارىخىي قاراشقا ،خۇددى ئېانىشتىاىننىڭ «نىسەبىلىك نە ىريىسەى» ماكەا قارىشەىغا يېڭەى
مۇمكىنلىەەك بېغىشەەلىغىنىدە امەەا قارىشەەىغىمۇ «نىسەەبىي ئزتمەەزش» قارىشەەى پەللىسەەىنى
بېغىشاليد .
1
بىە ھەەا ىرغىچە داۋام قىلغەەا نوقەەۇل تىە  -يې ىقنەەى ئۇچەەۇر ۋاستىسەەى قىلغەەا تەەارى
تەتقىقاتى ئۇسۇلىنىڭ ئۇچۇر دەۋرىدى ئىلگىرىكەى قەانۇنىي نوپۇ ىغەا ھەزرمەت بىلەد رىمى .
قەدىمكى كىشىلەر د ناانىڭ مەۋجۇتلىقى ۋە مەڭگزلىكىگە قارىغاندا ،ئىككىنچەى قاتەاردىكى
كاتېگورىاە ە ھايات ۋە ماماتنى ئالدىنقى ئور نغەا قويەۇ قاراشەقانىدى .بى مەۇ ،كائىنەات ۋە
ئۇنىڭ قانۇنىاەتلىەك ھەركىتەى مەڭگەز مەۋجەۇت ،دېەگە چزشەەنچىگە قارىغانەدا ،تەوالرا
«ئزلدى ،كەتتى» دېگەننى ئالدىنقى ياكى موھى ئور نغا قويۇ قارايمى  .دىنىي قاراشەالرمۇ
«تەڭەەرى» نەەى نوقەەۇل ئىنسەەا بىەەلە ھەتتەەا ئىنسەەاننىڭ ھايەەاتى يەەاكى ئزلەەزمى بىەەلە
شەەۇغۇللىنىد دە قاراشەەقا كەەزنگە  .ب ەۇ ھەەال كونەەا تەەارى تەتقىقەەاتى ئۇسەەۇلىنىڭ نوقەەۇل
«ئزتمزش ھادىسىچىلىك» ،نوقۇل «جەسەتشۇناسلى » قارىشىنى شەكىللەند ر شكە ىمى
ھا ىرلىغا  .بۇ نوقۇل تى  -يې ىقنى ئۇچۇر ۋاستىسەى قىلغەا تەارى تەتقىقەاتى ئۇسەۇلىنىڭ
سۇباېكتى جەھەتتىكى تارىخىي چەكلىمىسىد ر.
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ئۇنىەەڭ ئوباېكتىە جەھەتتىكەەى تەەارىخىي چەكلىمىسەەى بولغانەەدىمۇ ئېتىەەرا قىلىشەەى
كېەەرە  .بىەەر تەرەپەەتى  ،ئەەۇ امەەانالردا قەغە گە يېە ىش ،مەتبۇئەەاتچىلى تېخنىكىسەەى ،فۇتەەۇ
سەەزرەتنى سەەېنكىال ماقەەالە -كىتاپقەەا كىرگەەز ش مەەۇمكىنچىلىكى بولمىغەەا يەەاكى تولىمەەۇ
ئەەەاجى بولغەەەا  .ھېرىەەەدوت ۋە سەەەىماچەنلەر تېخەەەى قەغە نەەەى كزر شەەەمىگە  ،تابەەەارى ۋە
جەەزۋەينىلەر تېخەەى ھەەا ىرقى امەەا مەتبۇئاتىەەدى خەۋەرسەەى ئىەەدى .كەەزپلە ئەسەەلى
بويۇمالرنىەەڭ سەەزرەتلىرىنى كىتاپخانغەەا تەقەەدى قىلىەەش مەەۇمكى ئەمە ئىەەدى .يەنە بىەەر
تەرەپتى  ،تارىخى ئاسارەئەتىقىلەر ھا ىرقىدە كزپلە تېپىلمىغا  ،مىڭەالرچە مەو ىاالرنى
تولد رمىغا  ،نۇرغۇ ئالبۇم شەكلىدە نەشىر قىلىنمىغانىدى.
ھا ىر يەنە نۇرغۇ بۇيۇمالر ئىلى د نااسىغا نامەلۇم بولسىمۇ ،ئەمما ھەر جەھەتلىەمە
بىر سى ى سېستىما ھاسى قىاللىغۇدە مىقدارغا ئىگە بولۇشتى .بۇ جەھەتتە ئزتمزشتىكى
تارىخچىالرنى توغرا چزشزنىشكە توغرا كېلىد  ،ئەلاەتتە.
0
يېڭى ئوباېكتى ئىمكانىاەتلەر بىلە يېڭى تارىخىي قاراشنىڭ بىردەكلىكى ئاساسىدا
ھەەا ىرغىچە داۋام قىلىااتقەەا نوقەەۇل تىە  -يې ىە بىەەلە تەەارى يېە ىش ۋە تەتقىە قىلىەەش
ئۇسۇلىنىڭ بىر قاتار نۇقسانلىرىنى بىر-بىرلە كزر چىقىش مۇمكىنلىكى تۇغۇلدى.
بىرىنچى« ،تارىخىي نەرسە» ئورنىغا «مەنتىقى نەرسە» ئالدىنقى ئور نغا قويۇلغا .
ئېاتىش كېرەككەى ،مەۇتلە كزپچىلىەك تەارىخچىالر بىااسەتە كز ەتكەزچىلەر بولۇشەى
مەڭگز مۇمكى ئەمە  .بۇ ھال ،ئالدىنقىالرنىڭ تى  -يې ى ئۇچۇرىغا ئاساسلىنىش ،تىە -
يې ى شەكلىدىكى ئۇچۇردى ئۇچۇر تۇغد ر ش يەولى بىەلە ئىەش ئېلىە بېرىشەقا ئېلىە
كېلىد  .نەتىجىدە ،مەنتىقىي مۇھاكىمىلەر ھەرقايسەى يېڭەى ئەۋالد تەارىخچىالر تەرىپىەدى
ھەربىر بوغۇندا قايتا مۇھەاكىمە قىلىنىەدىغا بىەرال يەول شەەكىللەنگە  .بەۇ ھەال تەارىخنى
«ئزلز »كە چىقىرىش ئزستىگە ئەۇنى مەنتىقەى ،ئابىسەتراكت مۇھەاكىمە رامكىسەىغا سەېلى
قويغەا  .بەەۇ بىەەر بزلەەز «يې ىە »« ،خەت»« ،ئەەابرە» ىەەددىاەتلىرى يەەاكى ئوخشاشەەلىقىنى
تەكشەەزرگزچى «تېكىسەەتولوگ تەەارىخچىالر»نەەى مەيەەدانغا كەلتەەزرگە  .بەەۇ يەنە تارىخنىەەڭ
ئەسلى چىنلى نوپۇ ى ئورنىغا ،نوپۇ لەۇ تارىخچىالرنىەڭ مۇھەاكىمە ۋە ھزكەزم نوپەۇ ىنى
دەسسىتىشكە ئېلى كەلگە .
5
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ئىككىنچىدى  ،تارى ئەز جەريانىنىەڭ بىرلىكىەدى  ،ئەز ىنى چزشەند ر شەنىڭ كەز
خىللىقىغا قارا ھەرخى تەساىرلەنگە .
ئېاتىش كېرەككى ،ھەرقايسەى تەارىخى ھادىسەىلەر ئەز ۋەقەلىكەى بەويىچە بىەر خىلەال
رېئەەاللى بولغەەا  .ئەممەەا ،بەەۇ رېئەەال ،خەەا  ،يېگەەانە ۋەقەلى ەك ھەرقايسەەى دەۋىرلەردىكەەى
تەەارىخچىالر تەرىپىەەدى ھەرخى ە ئى اھلىنىشەەقا د چ كەلەەگە  .بەەۇ يەنىەەال تى ە  -يې ىقنىەەڭ
ئوخشەەىمىغا مۇئەللىپلەرنىەەڭ ئوخشەەىمىغا سەەوباېكتى ۋە قەلىمەەى تەەزپەيلى يەەز بەرگە
غەلىتە ئەھاالد ر.
بەەۇ مەۋجەەۇت ئەممەەا كەەزنگە ھادىسەەىلەر بولەەۇ  ،بەەۇ نۇقسەەا تەەارى ئىلمىنىەەڭ
ھەقىقەتلىەەەك قىممىەەەەتىگە دا چزشەەەەىرىد  .بەەەەۇ نۇقسەەەەا «مەەەەاھىاەت» كاتېگورىاىسەەەەى
چزشەنچىلىرى بىلە « ،ۋەقەلىك»نى تېەپىش بىەلە ئەمە بەلكەى «ۋەقەلىەك» ئەارقىلى
«ماھىاەت»نى تېپىش بىلە ھەل قىلىنىشى كېرە .
تى  -يې ىە ھەرخىە چزشەند ر شەكە ،ھەرخىە چزشەىنى قېلىشەقا ،ھەركىە ئەز
خاتەالىقىنى كزچەيتىشەەكە« ،تەەارى » بىەلە «تەەارى »نەەى بىربىەرىگە ىەەت قىلىە قويۇشەەقا،
ھەقىقى تارىخنى پاراڭ دېڭى ىغا ،جەڭگاھقا ئايالند ر قويۇشقا ئېلى بېرىد .
35
ئزچىنچىەەدى  ،ر سەەتەمنىڭ دادىسەەى النەەى ئىەە دە چىققىنەەى ۋە ئەەۇنى تونۇيالمەەا
كزكسىگە خەنجەر قويغانلىقىدە نۇقسا .
ئېاتىش كېرەككى ،بىر بزلەز تەارىخچىالر مەيەدانغا چىقىەد  ،ئەۇالر تەارىخنى سەۇدە
سەز لەيد  ،ئەممەەا ئەەۇ ئەەز ى سەەز لىگە تەەارىخىي بويەەۇمالرنى كزرگەنەەدە پەر ئېتەلمەيەەد .
ئەلاەتتە ،ئۇالر پەرى ئېەتەلمىگە تەارىخىي بويەۇمالر ئىچىەگە ھەقىقەى ،ئەمەلىەي ،بىااسەتە
تەەەارى يوشەەەۇر نغا بولىەەەد  .ئەەەۇالر نىەەە دەرياسەەەىنى پەقەت ھەرخىەەە چەەەوڭ -كىچىەەەك
خەرىەەتىلەردىال پەرىەە ئېتەلەيەەدىغا  ،ئەممەەا تۇيۇقسەەى بەەۇ دەريەەانى كزرسەەە پەقەت پەر
ئېتەلمەيدىغا «مەدرى پەيالسوپلىرى» بولۇ قالىد .
33
مەلۇمكى ،ئزتمزشكە ئايالنغا تارى چزكمە ھەالەتتىكى مەاددى ئۇچەۇردى ئىبەارەت.
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تەەارى ئز ىنىەەڭ مەۋجەەۇت بولەەۇ ئەەزتكە ئەمەلىەەي پائەەالىاەتنى ئەەز ئى نەەالىرى ،بەلەەگە
تەەامغىلىرى ،سەەىگنال -سەەىماوللىرى ،ئەەوبرا  -يالەەدامىلىرى ،بويەەۇم ۋە مەنىەەاى ئەەاالمەتلىرى
بىەەلە يادىكەەار قىلىە ماڭغەەا امەەا خاراكتېرلىەەك ماددىاالشەەقا ئۇچەەۇر مو ىاىەەد ر .بىە
تارىخقا ھزرمەت قىلىش كېرە دېگىنىمى دە ،ئالەدى بىەلە بەۇ خىە ھەقىقەى يەز بەرگە
تارىخنىڭ ئز ى ئىختىرا ياكى ئىجرا قىلغا  ،ماددىاالشقا  ،ئۇچۇر قىممىتىگە ئىەگە بولغەا
بويۇمالر سېستىمىسىغا ھزرمەت قىلىش كېرەكلىكىنى نە ەردە تۇتىمى  .ئۇ بى ئزچز مەلەۇم
قاراشلىرىنى ئىسپاتاليدىغا «دېدە » يەاكى ياسەالما «قورچەا » بولماسەلىقى ،ئەكسەىچە،
ھەقىقەتنى تېپىش خە ىنىسى بولۇش ال ى .
32
مەلۇمكى ،تى -يې ى ئالەدى بىەلە بىااسەتە نەرسەىنىڭ ئەمە  ،بەلكەى سەوباېكتى
تەپەككۇرنىەەڭ سىرتالشەەقا سەەىگناللى ئۇچەەۇردى ئىبەەارەت .بەەۇ يەردە «ئەسەەلى بويەەۇم
ئۇچەەۇرى» بىەەلە «كىشەەى تەپەككۇرىنىەەڭ ئۇچەەۇرى»دى ە ئىبەەارەت ئىككەەى قەەاتالم ئېنى ە
ساالھىاەتلىرى بىلە پەرقلەند رىلىشى ال ى .
ئېاەەەتىش كېرەككەەەى ،يې ىەەە  -ئابىسەەەتراكت مۇھەەەاكىمە خاراكتېرلىەەەك تەپەككەەەۇرنى
ئابىسەەتراكت بەلەەگە خاراكتېرلىەەك ھەرىەەپلەر بىەەلە  ،ئابسەەتراكت چەەاتقۇچى خەەاراتىردىكى
گراممەەاتىكىلى جەەزملە تەەەز ش ئەەارقىلى ئىككىنچەەى كىشەەەىگە يەتكەەز  ،ئابسەەەتراكت
چزشەنچە ھەتتا ئز تەسەۋۋ رىدىكى ئوبرا پەيدا قىلىدىغا ئاالقە ۋاستىسەىدى ئىبەارەت.
بۇ بىااستىلىكتى خالىي بولغا «تەزت ئابسەتراكت»تەا لېەنى ئېاتقانەدە  ،ئىەدېئالى منىڭ
بىلىش نە ىريىسى جەھەتتىكى يىلتى ساقالنغا بولىد .
31
ف .ئېنگېلسەەەنىڭ « :ماتېريەەەالى م د ناەەەانى ئەەەۇ قانەەەدا بولسەەەا ،ھېچقانەەەدا يەەەات
قوشۇمچىسى ئەينە ئى اھالش دېمەكتۇر» دېەگە مەشەھۇر بىەر جەزملە سەز ى بەار .تەارى
تەتقىقاتىنى بۇ مەشھۇر سز بويىچە قايتا ئى ىغا سېلىش ال ى  .ئۇ داغىستا شائىرى رەسەۇل
ھەم اتەەۇۋ ئېاتقانەەدە ئۇر شەەقا خوتەەۇنالردىكى ۋاالقتەككزرلەەزككە ئوخشەەا قالمىسەەۇ .
قۇدرەت ۋاالقتەككزرلز ئەمە  ،بەلكى ھەقىقەتتە.
تەەەارىخنى بىرىنچەەەى نەەەزۋەتتە ئۇنىەەەڭ ھېچقانەەەدا ھەەەا ىرقى امەەەا سەەەوبىكىتلىرىنى
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ئارىالشەەتۇرمىغا ھالەەدا بىردىنبىەەر ھەقىقىەەي نوپەەۇ سەەاالھىاىتىگە ئىەەگە مەەاددىي بويەەۇمالر
ئۇچۇرى بىلە «يې ىش» كېەرە  .بەۇ مەاھىاەتتە تارىخنىەڭ «ئەز -ئەز ىنى» بايەا قىلىشەى
بولۇ  ،بۇ تارى تەتقىقاتىدىكى ئەڭ نۇرانە ئىستىقباللى غايەت ور يېڭەى ھادىسەە .بەۇ بىەر
تەرەپەەتى  ،ھېرىەەدوت ۋە سەەىماچەندى باشەەالنغا تەەارى تەتقىقەەاتىنى بىەەر پزتەەز ئىەەرا
سزپىتىدە ئاخىرالشتۇرىد  .يەنە بىر تەرەپتى  ،تارىخنى يې ى مۇھاكىمىلەر بىلە يې ىشەنى
ئۇنىڭ نۇقسەانلىرىدى قۇتۇلەد ر  ،ئەۇنى «تەارىخىي نەرسەە»گە ئاساسەالنغا «مەنتىقىەي
نەرسە» قىلى  ،ئز ئورنىغا قويۇد  .بۇ يې ى بىلە ئىپادىلەش ئزچزنمەۇ ھەقىقەى ھايەاتىي
كزچ ۋە نوپۇ بېغىشاليد  .مېنىڭچە ،ئېنفورماتسىاە دەۋرىنى قاغەا توسەقىلى بولمىغانەدە
«ئۇچۇرلۇ تارى تەتقىقاتى ئۇسۇلى»نىمۇ قاغا توسقىلى بولمايد .
34
«ئۇچۇرلەەۇ تەەارى تەتقىقەەاتى ئۇسەەۇلى» تەەارى تەتقىقاتىغەەا يېڭەەى ئى ە دىنىش ،يېڭەەى
جانلىنىش ئېلى كېلىد  .ئۇ ھەقىقەتلىك قىممىتى ئېلى كېلىشتى تاشقىرى ،يەنە مۇنەدا
جانلىنىش قو غىشى مۇمكى :
بىرىنچىدى  ،تارىخچىالر ۋە ئۇالرنىەڭ كىتاپخانىلىرىەدا تەارىخىي بويۇمالرغەا قىە ىقىش
ۋە ئېتىبەەار بېەەرىش تۇيغۇسەەىنى قو غايەەد  .بەەۇ ھەەال مەەۇقەررەر يوسەەۇندا ئەەارخېئولوگىاە ۋە
مو ېاچىلى ئىشلىرىغا ېاڭى جانلىنىش ئېلى كېلىد .
ئىككىنچىەەدى  ،تەەارى تەتقىقەەاتى ھەەا ىرقى ئومۇمالشەەقا بىەەر قەدەر قاتمەەال ھزكەەزم،
ئومۇمىي بايا قاتارلى مەاكرولۇ تەتقىقەات بوشەلۇقىدى كەز قىرلىە  ،كەز قەاتالملى ،
خەەاش تېماتىەەك مىكرولەەۇ تەتقىقەەات بوشەەلۇقىغا قەەارا ئىەەنچىكە ۋە چوڭقەەۇر يزنىلىشەەتە
ئىلگىرىلەيد  .بۇ تەپەككۇر بوشلىقىنى ئېچىشنى تارى ساھەسىدىمۇ ئىلگىەرى سەزرىد  .بەۇ
ھال تارىخنى بىر قەدەر روشە بىلىشنىڭ يولىنى ئاچىد .
ئزچىنچىەەدى  ،تەەەارىخىي خەەەاتىرلىرى يې ىلمىغەەەا رايەەۇ يەەەاكى دەۋرلەرنىەەەڭ يا مەەەا
تارىخىەەدىكى بوشەەلۇقنى تولۇقالشەەقا مۇمكىنلىەەك تۇغۇلىەەد  .ئېاەەتىش مەەۇمكىنكى ،ھەتتەەا
ھا ىرغىچە مەيلى يې ى ياكى بۇيۇملۇ ئۇچۇرى بولمىغا ماكا ياكى اما بوشلۇقلىرىنى
ئۇنىەەڭ ئەتراپىەەدىكى ماكەەا ۋە ئۇنىەەڭ ئالەەدى -كەينىەەدىكى امەەا مەنبەلىەەرى ئەەارقىلى
ئى اھال تۇر ش يوللىرىغا ئاسا يارىتىلىد .
تزتىنچىەەدى  ،تەەارى تەتقىقاتىەەدىكى سېلىشەەتۇما تەتقىقەەات ،كېلى ە چىقىەەش يەەېقى
خەلقلەر مەدەنىاىتى تەتقىقاتى ،قاتالملى ەە سېنكرىتىك مەدەنىاەت تەتقىقاتى جانلىنىد .
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بەشىنچىدى  ،ئەڭ موھىمى ،تارى باشقا كىشەىلەر ئەز سەوباېكت شەەرتلىرى بەويىچە
سەەز لە تونۇشەەتۇرىلىدىغا «گاچەەا» ئوباېكەەت بولمايەەد تەەارى تەتقىقەەاتى بىەەر قاتەەار
ئەەادەتلەنگە قەەاراش ،ھزكزملەرنىەەڭ تەەوغرا -خاتەەالىقىنى كزرسەەەتكزچى سەەترېلكىغا ئىەەگە
بولىەەد  .تەەارى تەتقىقاتىەەدىكى مۇنەەا ىرىلەر نوپۇ لەەۇ ئىبەەارىلەردى كەەزرە ،سىسەەتېمىلى
بىرىنچى قەول ئۇچۇرغەا ئىەگە بولەۇش ھېسەابىغا ھەل قىلىنىەد  .بىەرەر پەارچە ئەمە  ،بىەر
پزتز سېستىما ھاسى قىلغۇچى بويۇمالرسى مەلۇم قاراشنى رەت قىلىش مەۇمكى بولمايەد
قالىد  .بۇندا سېستىمىلى ئۇچۇر بويەۇملىرى بەارلى تارقەا  ،سەاختا ياسەالمىالرنى يېەتى
ھەەالەتكە چزشەەزر قويىەەد  .نەتىجىەەدە ،تەەارى ئاشەەكارا ھەەالەتكە ئېرىشەەىد  ،بۇرمىالنغەەا
ھادىسىلەرمۇ ئز ئۇچۇرى بىلە مەيدانغا تاشلىنىد .
30
كز ئالدىمى دا «ئۇچۇرلۇ تارى تەتقىقاتى ئۇسۇلى» تۇر پتۇ .بۇ ئۇچۇر دەۋرى تەارى
ئىلمى ماڭماسلىقى مۇمكى بولمايدىغا رېلى .
تەەارىخچىالر ،تەەارى تەتقىقەەات ئەەور نلىرى ،تەەارى ئوقۇتەەۇش ئەەور نلىرى ،تەھرىەەر ۋە
باسمىخانىالر ،تارى كىتاپخانىلىرى بۇ يېڭى ئۇسۇلنىڭ بىلىش ۋە مەدەنىەاەت تارىخىەدىكى
بىر سەەكرەش ئىكەنلىكىنەى چوڭقەۇر چزشىنىشەى ،بەۇ ئۇسەۇلنى قوللىشەى ،بەۇ جەھەتتىكەى
ماتېريەەالالرنى يىغىشەەى ،نەشىرقىلىشەەقا ئەھمىەەاەت بېرىشەەى ،سەەزرەتكە ئېلىشەەى ،نەشەەىر
قىلىشەەتىكى بە ى قىاىنچىلىقالرنەەى ېاڭىە  ،ئىنسەەانىاەتنىڭ ئەەز ىنى ،ئەەز تەەارىخىنى بىلىەەش
يولىدىكى تەقە الىرىنى قانائەتلەند رىشنى تەۋسىاە قىلىشقا توغرا كېلىد .
«ئۇچۇرلۇ تارى تەتقىقات ئۇسۇلى»نى ئاسا  ،يې ى بىلە بايا قىلىش ئۇسۇلىنى
قوشەەۇمچە قىلغەەا يېڭەەى تەتقىقەەات مەن ىرىسەەى پەر ئۇرماقتەەا .ئەەۇنى كزرمەسەەلىك بىەەر
مەھەللىك بولسىمۇ ،لېكى ئۇ كورلۇ نادانلىقتى باشقا نەرسە ئەمە .
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