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ئاپتۇر ھەققىدە

ائبدۇۋەلــى ائيــۇپ، 1974 - يىلــى قەشــقەر وئپالــدا تۇغۇلغــان. 1997 - 1992 

- يىلىغىچــە مەركىزىــي مىللەتلــەر ۇئنىۋېرىســتېتى تۈركــى تىلــالر فاكۇلتېتىــدا وئقۇغــان. 

1998 - يىلى يانۋاردىن ىئيۇنغىچە قەشقەر شەھرىگە قاراشلىق دۆلەتباغ يېزىسىدىكى 

ــق قىلغــان. 1998 - 2001 - يىلىغىچــە شــىنجاڭ  ــق ۋە تەرجىمانلى ــەردە كاتىپلى كەنتل

ۇئنۋېرىستېتىدا ۇئيغۇر قەدىمكى ەئدەبىياتىدا وئقۇپ ماگىستىرلىق ۇئنۋانىغا ېئرىشكەن. 

2007 - يىلغىچــە غەرىبــى شــىمال مىللەتلــەر ۇئنىۋېرىســتېتىدا  2001 - يىلدىــن 

وئقۇتقۇچى بولغان. 2006 - يىلى تۈركىيە ەئنقەرە ۇئنۋېرىستېتىدا ائلتە ائي زىيارەتچە 

تەتقىقاتچى بولغان . 2007 - يىلدىن 2009 - يىلغىچە مالىيە ىئقتىساد ۇئنۋېرىستىتىدا 

ىئشــلىگەن. 2009 - 2011 - يىلىغىچــە ائمېرىــكا كانــزاس ۇئنۋېرىســتېتىدا وئقــۇپ 

تىلشۇناســلىق بويىچــە ماگىســتىلىق ۇئنۋانــى ائلغان. 2011 - يىلدىــن 2013 - يىلغىچە 

ــل يەسلىســىنى  ــا تى ــزى ۋە ائن ــەش مەركى ــپ تەربىيەل ــك ماائرى قەشــقەردە قۇتادغۇبىلى

قۇرغــان ۋە ائنــا تىــل ماائرىپــى تەشەببۇســىدا بولغــان. 2013 - يىلــى 19 - ائۋغۇســت 

مەكتــەپ ۋە يەســلى قــۇرۇش ائرقىلىــق ائنــا تىلنــى قوغــۇداش تەشەببۇســى ســەۋەپلىك 

خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن قاماققــا ېئلىنغــان. 2015 - يىلــى ائۋغۇســتنىڭ ائخىرىــدا 

نورمــال ھايــات ۈئچــۈن تۈركىيەگــە كەلگــەن.

 2016 - يىلىنىڭ ائخىرىدا ىئجىتىماىئي تاراتقۇالردا ۇئيغۇريار پىالنىنى وئتتۇرىغا 

قويغــان. 2017 - يىلــى مۇھاجىرەتتــە ۇئيغۇرالرنىــڭ كىملىكىنــى قوغداش ۈئچۈن ائىئلە 

ماائرىپــى پىالنىنــى وئتتۇرىغــا قويــۇپ، پىالننىــڭ تۇنجى قولالنمىســى بولغــان »ېئلىپبە«، 

»ائنا تىل دەرســلىكى)2(«نى تۈزۈپ چىقىپ ىئســتانبۇلدا نەشــىر قىلدۇرغان. 
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تۆھمەتنىڭ تۈركچىسى ۋە خىتايچىسى

2017-يىلــى بىــر دوســتۇم ائنادولۇدىكــى بىــر ۇئنۋېرىســتىتقا خىزمــەت يۆتكىلىــپ 

بارماقچــى بولــدى. ھەممــە ىئشــالر پۈتــۈپ ائلــى مەكتەپتــە ىئشــلەش ائلدىــدا تۇرغــان 

كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ۇئ ناھايتــى روھســىز ھالــدا كىرىپ كەلــدى. بىخەتەرلىــك وئرگانلىرى 

ۇئنىــڭ ۈئســتىدىن شــىكايەت قىلىپتــۇ. ېئيتىلىشــىچە فەتھۇلــالھ گۈلــەن گوروھــى بىلــەن 

ائالقىســى بارمىــش. ائڭالپ كۈلگــۈم كەلــدى، ىئككــى يىلدىن بىرى شورپىشــانە دوســتۇم 

شــۇ ىئــش ۈئچــۈن پاالقــالپ يۈرگــەن ىئــدى. بىــر دۆلــەت وئرگىنىــدا وئن يىلدىــن بېــرى 

ىئشــلەۋاتقان، تۈركىيەدە ماگىســتىرلىقنى تۈگەتكەن، تۈرك تەشــكىالتلىرى ۋە جاماىئتى 

بىلــەن تــۈزۈك تونۇشــمايدىغان بىــر ۇئيغۇرنىــڭ فەتوچــى ائتىلىــپ قېلىشــى بىــر كىنايــە 

ىئدى. 

ــى  ــنىڭ ھەقىقىت ــىمۇ، ىئش ــەن بولس ــدەك يۈرگ ــەرۋا قىلىمىغان ــلەپ پ ــتۇم دەس دوس

ھەققىدە ىئزدەنمەيمۇ قالماپتۇ. دۆلەتلىك ىئستىخپارات تەشكىالتى )دۆلەت بىخەتەرلىك 

ــن  ــاۋاپ »مۇمكى ــوراپتۇ. ج ــلىرىدىن س ــلەيدىغان تونۇش ــاقچىدا ىئش ــى( ۋە س ىئدارىس

ەئمەس قېرىنداش، ۇئ بىر باھانە ســېنى ۇئ ۇئنۋېرىســتىتنىڭ مۇدىرى خىزمەتكە ېئلىشــنى 

خالىماپتــۇ« دېگــەن شــەكىلدە چىقىپتــۇ. بۇالرنــى ائڭالپ كەچمىشــلەر تەكرارالنغانــدەك 

تۇيغۇغــا كەلدىــم. ۇئنىڭغــا مېنىڭمــۇ مۇشــۇنداق بىــر ىئشــقا شــاھىت بولغىنىمنــى 

ســۆزلەپ بەردىــم.

ائيالىمنىــڭ ۈئرۈمچىدىكــى تىببى ۇئنۋېرىســتىتتا ماگىســتىرلىق ۈئچــۈن وئقۇۋاتقان 

چاغلىــرى ىئــدى. بىــز مەكتەپكــە يۇقــۇرى ســوممىدا وئقۇش پۇلــى تۆلەيدىغــان بولغاچقا 

بىــر ائدەم مــۇائش ائلىدىغان ائىئلەدە كۈنلەر باي-باياشــات ۆئتۈپ كەتمەيتتى. شــۇنداق 

كۈنلــەردە ائيالىمنىــڭ مۇكاپاتقا ېئرىشــكەنلىك خەۋىرى كەلــدى. تاالدىن يۈگرەپ كىرىپ 

»مەنمــۇ پــۇل تاپالىدىــم« دەپ ســەكرەپ كەتكــەن ائيالىمنىــڭ ھەممــە يېرىدىــن كۈلكــە 
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تۆكۈلگــەن ھالىتــى ھېلىمــۇ ېئســىمدە. ائدەتتــە ائىئلىــدە مــەن پــۇل تۇتمايدىغانالردىــن 

ىئدىــم. ھەممــە پــۇل قولىــدا تــۇرۇپ نېمــە ۈئچــۈن »ۈئچتــە ياخشــى وئقۇغۇچــى« 

دېگــەن نامــدا بېرىلىدىغــان تايىنــى يــوق پۇلدىــن ائيالىمنىــڭ ۇئ قــەدەر ھاياجانلىنىــپ 

كەتكەنلىكىنــى ھېــس قىلىــپ يېتەلمىگــەن ىئدىــم. ەئمــدى وئيــالپ باقســام ۇئ ۆئزىنىــڭ 

ەئمگــەك مېۋىســىدىن، تىرىشــچانلىقىنىڭ ىئتىــراپ قىلىنغىنىدىــن شــاتالنغان ىئكــەن.

ائيالىــم مۇكاپــات كەلگىچــە ھەتتــا ائلىدىغــان نەرســىلەر ھەققىدىمــۇ پىــالن قىلىــپ 

بولــدى. ائخىــرى مۇكاپــات تارقىتىدىغــان كۈنمــۇ كەلــدى. قارىســام كەچتــە سولىشــىپ 

كەپتــۇ. جاۋاپنــى ۇئنىــڭ يىغــالپ ىئششــىپ كەتكــەن قاپاقلىرىدىــن بىلدىــم. بىــر پــەدە 

مۇڭلــۇق مۇقامــالر، پىغانلىــق مەرغۇلــالر ۋە تەســەللىلىك نەقراتالردىــن كېيىــن ھېكايەت 

ائيدىــڭ بولــدى. مېنىــڭ »سىياســىي چاتىقىــم« ســەۋەبىدىن ائيالىمنىــڭ مۇكاپاتــى 

قالدۇرۇلۇپتــۇ. دۆلــەت بىخەتەرلىك ىئدارىســىدىن ائســپىرانتورىيەگە خادىم كەلگەنمىش، 

مېنىــڭ سىياســى چاتاقلىرىــم ھەققىــدە ائيالىمدىــن مەلۇمــات ىئگىلىمەكچــى بولغانمىــش. 

ــاراپ  ــا ق ــۇپ كەتكــەن چىرايىغ ــڭ مۇشــۇ گەپكــە ىئشــىنىپ قورق ــۇرۇپ ائيالىمنى ــر ت بى

كۈلگــۈم كەلســە، يەنــە بىــر تــۇرۇپ بــۇ ھېلىگــە غەزەپلەنمەكتــە ىئدىــم.

ــى ۇئنۋېرىســتېت  ــم. تىبب ــون قىلدى ــان كىشــىگە تېلىف ــى قىلغ ــۇ گەپن ــان ب شــۇ ھام

ائســپىرانتالرغا مەســۇل خادىمــى تىيــەن تېلىفوننــى قوپالــال ائلدى. ۇئنىڭغــا ۆئزۈمنى بىر 

قــۇر تونۇشــتۇرۇپ مېنىــڭ سىياســى مەســىلەم ھەققىــدە ېئنىقالشــقا كەلگــەن ســاقچىنىڭ 

قايســى چىســالدا كەلگەنلىكىنــى ســورۇدۇم. قارشــى تــەرەپ ســەل تىلىنــى چاينــاپ 

تۇرىۋىدى، قانچە ائدەم كەلگەنلىكى، قانچە مىنۇت تۇرغانلىقى، نېمەلەرنى دېگەنلىكىنى 

ــەن  ــەن چىســالدا م ــاقچى كەلــدى« دېگ ھەققىــدە ســۇائلالرنى ياغدۇرىۋەتتىــم. ۇئ»س

تېخــى لەنجــۇدا ىئدىــم. نوپۇســۇم لەنجــودا بولغــاچ تــوي خېتىمىزمــۇ گەنســۇنىڭ ىئــدى. 

ۈئرۈمچىدىكى ســاقچىنىڭ سىياســى مەسىلەم ســەۋەپلىك ۈئرۈمچىدە كوللىكتىپ نوپۇستا 

ياشــاۋاتقان ائيالىمنــى ىئزدىشــى مۇمكىــن ەئمــەس ىئــدى.

ــدى.  ــاڭا كەل ــى م ــېلىش نۆۋىت ــت س ــن تەھدى ــن كېيى ــى دەپ بولغاندى  يۇقىرىقىالرن

ــۇ ىئشــنى  ــى تەكشــۈرگىلى كەلگــەن ب ــى، مېن ــر وئقۇتقۇچــى ىئكەنلىكىمن ــڭ بى ۆئزۈمنى
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ۆئزۈم ىئشــلەۋاتقان ۇئنۋېرىســتېت رەھبەرلىكىگــە ۋە تىببــى ۇئنۋېرىســتېتنىڭ مۇدىرىغــا 

ــرى  ــاي ائخى ــم. بىچــارە خىت ــى دەپ چىــڭ تۇرىۋالدى ــۇم قىلمىســام بولمايدىغانلىقىن مەل

ــا دەپ قاپتىمــەن« دەپ  ــى قۇتقۇزىۋالســاڭ، خات ــپ »غوجــا ائكا، مېن ــا قايتى خىتايلىقىغ

يىلىنىشــقا باشــلىغاندا پۇخادىــن چىققانــدەك بولمىدىــم. ەئرتىســى چارشــەنبە مەكتەپتــە 

سىياســىي ۆئگىنىــش بولمىغــان بولســا تىببــى ۇئنۋېرىســتېتقا ۋە مالىيــە ۇئنۋېرىســتېتىغا 

ــۇم قىلغــان بوالتتىــم. ەئممــا تىيەننىــڭ يىلىنىشــلىرى تەســىر قىلدىمــۇ  بــۇ ىئشــنى مەل

ائخىــرى بولــدى قىلغــان بولــدۇم.

ــى  ــدى. چۈنك ــى بولمى ــەن ۈئنىم ــم بىل ــۇ ىئشــالرنى ســۆزلەپ بەرگىنى ــتۇمغا ب دوس

ــپ وئلتۇرۇشــنى  ــى داۋا قىلى ــداق تۆھمەتن ــەن. بۇن ــەدە داۋا ســوزۇلۇپ كېتىدىك تۈركىي

دوســتۇممۇ راۋا كۆرمەيدىكــەن. ىئــش شــۇنىڭ بىلــەن تۈگىگــەن بولــدى. ەئممــا ىئككــى 

ۇئيغۇرنىــڭ ىئككــى دۆلەتتــە وئخشــاش بىــر قىســمەتكە دۇچار بولۇشــىدا مــاڭا قانداقتۇر 

بىــر ســىر بــاردەك تۇيۇلــدى. 

2007-يىلــى ۈئرۈمچىــدە بىــر ۇئيغۇرنــى سىياســىي چاتىقــى بــار دېيىــش بىلــەن 

2017-يىلــى ەئنقــەرەدە يەنــە بىــر ۇئيغۇرنــى فەتوچــى دېيىش وئتتۇرىســىدا چــوڭ پەرق 

ــدا  ــش. خىتاي ــدۈرۈپ مەقســەتكە يېتى ــاق كىي ــە وئخشــاش، سىياســىي قالپ ــوق، مەنتىق ي

ۇئيغــۇر بۆلگۈنچــى دەپ ەئيىپلەنســە قورققانــدەك، تۈركىيەدىمــۇ ۇئيغــۇر فەتوچــى دەپ 

گۇمــان قىلىنســا ەئنســىرىمەي قالمايــدۇ. ەئمەلىيەتكــە قارايدىغان بولســاق نە دوســتۇم، 

ــە قارشــى تەرەپنىــڭ  ــە مــەن ۇئچرىغــان تۆھمەتنىــڭ ائساســى يــوق. ىئككىــال دۆلەتت ن

ائغزىنــى ېئتىــش ۈئچــۈن سىياســى قالپــاق كىيــدۈرۈش مەقســەتكە يېتىشــنىڭ ناھايىتــى 

قــوالي يولــى. نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق بولىــدۇ؟ چۈنكــى ھــەر ىئككىــال ەئلــدە شەرتســىز 

قانــۇن بويىچــە ىئــش قىلىــش وئمۇمالشــمىغان. پۇقــراالردا ۋە مەمــۇرالردا قانــۇن ېئڭــى 

ــاۋەت  تــۆۋەن، ھــەر بىــر ائدەمــدە بىــرەر ســاختىلىق ياكــى خۇپســەنلىك ســەۋەپلىك ىئن

خاتىرىســىگە ناچارلىــق يېزىلىــپ قېلىشــتىن ەئنســىرەش يــوق. شــۇڭا بىــر ائدەمگــە 

سىياســىي قالپاقتىــن بىــر كەيدۈرۈپال كۆزدىــن يوق قىلىش ھېچكىم ھەيــران قالمايدىغان 

ھادىســىگە ائيالنغــان بولۇشــى مۇمكىــن.
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تۇغۇلۇشتىكى بىشارەت ۋە نەسەپتىكى خىسلەت

ھــەر قانــداق ىئنســاننىڭ تۇغۇلغاندا وئخشــاش ھالەتتــە جاھانغا كــۆز ائچىدىغانلىقى 

ــىدا  ــڭ قارىش ــەلمىگەن. قەدىمكىلەرنى ــا ېئرىش ــانلىقچە ىئتىراپق ــدا ائس ــى زامان قەدىمك

ائلەمنى تاڭ قالدۇرىدىغان ىئشــالرنى قىلغان كىشــىلەرنىڭ تۇغۇلىشىدىال بىر پەۋقۇالددە 

بىشــارەت بــار ىئــدى. مەســىلەن، وئغۇزخــان تۇغۇلغانــدا چىرايــى كــۆك، كۆزلىــرى ھــال، 

ــرى  ــڭ قەھرىمانلى ــۇن مىللەتلەرنى ــى نۇرغ ــدۇ. قەدىمك ــدى دېيىلى ــۈك ىئ ــى تۈكل بەدىن

ــڭ  ــەرقتە قەھرىمانالرنى ــە. ش ــىگە ىئگ ــۇش كەچمىش ــلەتلىك تۇغۇل ــدەك خىس يۇقىرىقى

بۇنــداق پەقــۇالددە تۇغۇلۇش ەئھۋالى خېلى ۇئزۇن داۋامالشــقان. داڭلىق شەخســلەرنىڭ 

كۆپىنچىســى مۇشــۇ قاىئــدە بويىچــە تۇغۇلىدۇ. 18-ەئســىردە قەشــقەردە ياشــىغان ائلىم 

مۇھەممــەت ســادىق قەشــقەرى »تەزكىــرەىئ ەئزىــزان« ناملىق ەئســىرىدە ائپاق خوجانى 

مۇشــتلىرى ىئچىگــە قاننــى تۈگــۈپ تۇغۇلغــان دەپ يازىــدۇ. قارىغانــدا شــۇ چاغدىكــى 

ــدەك،  ــق تۇغۇلغان ــلەتلىرىگە اليى ــەخس خىس ــەپقەتلىك ش ــىدا ش ــڭ قارىش ۇئيغۇرالرنى

نەپرەتلىــك كىشــىلەرمۇ كېيىنكــى ھاياتىــدا قىلغانلىرىنــى بىشــارەتلەپ تۇغۇلىدىكــەن.

ۇئيغــۇر تارىخىدىكــى مەشــھۇر ائيالالردىــن ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ قىــزى 

ەئالنۇرخاننىــڭ شــىر قىياپىتىــدە كەلگــەن ھەزرىتــى ەئلىنىــڭ روھــى بىلــەن بــاش قوشــۇپ 

بالىلىــق بولغانلىقــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ. »تارىخــى ھەمىــدى« دە موڭغــۇل خانلىرىنىــڭ 

ۆئزىنــى ھەزرىتــى ەئلىنىــڭ نۇرىدىــن ھامىلــدار بولغــان ەئلەنقىۋاغــا باغاليدىغانلىقىنــى 

يازىــدۇ ۋە ائپتــۇر بــۇ ەئپســانىنى ىئنــكار قىلىــدۇ. بــۇ ىئككــى رىۋايەتتىكــى وئخشاشــلىق 

ــە  ــتۇر. ەئمەلىيەتت ــالپ ىئسالمالشتۇرۇش ــە باغ ــەبىنى پەيغەمبىرىمىزگ ــاھالرنىڭ نەس ش

تارىخقــا قارىســاق موڭغــۇل خانــالر ەئجدادىنــى ىئنــكار قىلغــان ەئمــەس. ەئممــا ۇئالرنىڭ 

مۇســۇلمان بولغــان كېيىنكــى ەئۋالتلىــرى ىئچىدە مۇســۇلمان بولمىغان نەســەبىنى ىئنكار 

قىلغانــالر بولغــان. وئخشاشــال قاراخانالرمــۇ ۆئزىنىــڭ دىنســىز نەســەبىنى رەت قىلمىغان. 

ەئممــا ۇئالرنىــڭ مۇســۇلمان بولمىغــان نەســەپتىن ىئكەنلىكىنــى بىلىدىغــان، نەســەپكە 
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چوقۇنىدىغــان كېيىنكــى »ياخشــى« نىيەتلىــك كىشــىلەر، رىۋايەتلەر ائرقىلىــق خانالرنىڭ 

ھۆكۈمرانلىقىنــى ىئالھــى بىشــارەتكە باغــالپ ياكــى ۇئالرنىــڭ نەســەبىنى رەســۇلىمىزغا 

ۇئالپ زىننەتلىگــەن.

2010-يىللىــرى ۇئيغــۇر تور دۇنياســىدا ائپاق خوجا ۋە ســوپىالرنى ائقالش دولقۇنى 

كۆتۈرۈلــدى. بــۇ ۇئيغۇرالردىكــى ىئســالمغا بولغــان مايىللىقنىــڭ قايتــا كۈچىيىشــى 

بىلــەن باغلىنىــپ كەتكــەن ىئــدى. بــەزى زىيالىــالر »ائپــاق خوجــا ۇئۋالىققــا ۇئچرىغــان« 

دېگــەن قاراشــنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، كومپارتىيەنىــڭ دىننــى ســەت كۆرســىتىش ۈئچــۈن 

خوجىالرغــا مەقســەتلىك ھۇجــۇم قىلغانلىقىنــى داۋا قىلىشــتى. بۇنىــڭ ىئچىــدە مــاڭا ەئڭ 

مەنتىقىســىز تۇيۇلغىنــى ائپــاق خوجىنىــڭ ائنــا تەرەپتىــن قاراخانالرغــا، ائتــا تەرەپتىــن 

رەســۇلىمىزغا تۇتاشــقان مۇبــارەك زات ىئكەنلىكــى بولــدى. ۇئنىــڭ ســەىئدىيە دۆلتىگــە 

ــا قارشــى ىئســالمىي  ــق قانۇنغ ــان خانلى ــا قويغ ــالر يولغ ــى موڭغۇل ــى چىققانلىقىن قارش

شــەرىەئتنى تىكلىمەكچــى بولغانلىــق دەپ چۈشــەندۈرۈلدى. مەن بىــراز رەددىيە بەرگەن 

ــى  ــاق خوجىن ــالش ۈئچــۈن ائپ ــان ســوپىزىمنى ائق ــڭ ۆئزى تاللىغ بولســاممۇ زىيالىالرنى

ــى  ــاراپ ياقامن ــە ق ــان گەپلىرىگ ــۇپ توقۇۋاتق ــلىرى ۋە زورۇق ــدا ياساندۇرۇش ــى تون دىن

چىشــلەپ قالغــان ىئدىــم.

مۇھاجىرەتكــە قاڭقىــپ چىققاندىــن كېيىن بىــر كىتاپنىڭ مۇھەرىرىلىكىنى باشــلىدىم. 

ــن ســۇتۇق  ــا تەرەپتى ــن مەھمــۇت قەشــقەرىگە ائت ــا تەرەپتى ــر كىشــىنىڭ ائن ــا بى كىتاپت

بۇغراخانغــا تۇتاشــقان شەجەرىســى بارىئكــەن. قەشــقەردە يەنــە بىــر زىيالــى كىشــىمۇ 

ۆئزىنىــڭ مەھمــۇت قەشــقەرىگە تۇتاشــقان شەجەرىســىنى ائشــكارىلىغان ىئــدى. ەئممــا 

قاراخانالر تارىخى تەتقىقاتچىلىرى مۇشۇ كۈنگە قەدەر قاراخانالرنىڭ قىتانالرنىڭ قولىدا 

بەربــات بولغاندىــن كېيىنكــى ەئۋالتلىــرى ۋە ائىئلە شەجەرىســى ھەققىــدە پاكىتلىق بىرەر 

تەتقىقاتنــى ېئــالن قىلغىنــى يــوق. نەســەپ داۋاگەرلىــرى ھەقلىــق بولغــان تەقدىردىمــۇ 

بۈگــۈن بىــر كىشــى ەئجدادىنــى ائپــاق خوجىغــا باغلىغانغــا قاتىــل، ناۋايىغــا باغلىغانغــا 

ائقىــل بولــۇپ قالمايــدۇ.

2008-يىلــى تۈركىيــەدە ياشــايدىغان، جەمەتــى ائپــاق خوجىغا تۇتاشــقان ۈئچىنجى 
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ەئۋالت بىــر ۇئيغــۇر مۇھاجىــر بىلــەن قەشــقەر كۆك ېئرىقتىكــى تۇققانلىرىنــى ىئزدىدۇق. 

بىــز »بــۇالر ائپــاق خوجــا جەمەتىدىــن« دەپ شــۇنچە ىئزدىگــەن، قىدىرغــان بولســاقمۇ 

ــۇ دەپ  ــر كەپت ــر ېئنجىنى ــن بى ــۇر تۈركىيەدى ــر ۇئيغ ــچ بى ــدۇق. ھې ــى تاپالمى تۇققانالرن

تۇققــان بولۇۋالمىــدى. بــۇ يەردىكى مەســلە كىشــىلەر ائللىقاچان ۆئزىنى ائپــاق خوجىنىڭ 

نەســەبىدىن دېيىشــتىن ۇئيات قىلدىغان ھالغا كېلىپ بولغانلىقى بولسا كېرەك. بۈگۈنكى 

دۇنيــادا ىئلىمــدارالر قايتــا رەڭ بەرمەكچــى بولغــان ائپــاق خوجانــى تــۈزۈك بىلىمــى ۋە 

ــا  ــك دۇككانغ ــرەر كىچى ــى بى ــز ياك ــە ېئتى ــرەر پارچ ــى بى ــان، تەەئللۇقات ــى بولمىغ وئرن

باغالنغــان شــۇ كىشــىلەرمۇ نــە ىئنــاۋەت نــە نــەپ ۈئچــۈن ائقــالپ ائۋارە بولمىــدى.

ھەممەيلەنگــە كۈنــدەك رۇشــەنكى، ىئنســاننىڭ تۆھپىســى قابىلىيەتتىــن، ەئمگەكتىن 

ۋە ىئجتىھاتتىــن كېلىــدۇ. ۇئنىــڭ قانــداق تۇغۇلغانلىقــى، نەســەبى ۋە يۇرتــى بىرلەمچــى 

ھــەل قىلغــۇچ ائمىــل ەئمــەس. مەيلــى كىــم بولســۇن تۇغۇلغانــدا يالىــڭاچ، يىغــا-زارە 

بىلــەن دۇنياغــا كــۆز ائچىدىغانلىقــى ەئمەلىيــەت. ەئممــا بــۇ ەئمەلىيەتنــى ىئتىــراپ قىلىــش 

خۇددى تارىختا ائســان بولمىغاندەك بۈگۈنمۇ بەزى كىشــىلەرگە ائســان ەئمەس. تارىختا 

ــى، ۇئنىــڭ پەۋقــۇالددە  ــاق خوجانىــڭ تۇيــۇق يول ــى جاھالەتكــە باشــلىغان ائپ ۇئيغۇرن

ھالەتتــە تۇغۇلىشــى بىلــەن مۇناسىۋەتســىز بولغانــدەك، بۈگــۈن مىللەتنــى ائقارتىۋاتقــان 

كىشــىلەرنىڭ پــارالق يولىمــۇ ۇئالرنىــڭ مەھمــۇت قەشــقەرىگە تۇتاشــقان نەســەبى بىلەن 

ائالقىســىز. بىزنــى ىئســالمغا مۇشــەررەپ قىلغــان بۈيۈكلىرىمىزنىــڭ نەســەبى دىنســىز 

بولســىمۇ ســۆيۈملۈك بولغانــدەك، مىللەتنى ىئســالمدىن مەھرۇم قويغــان مەلۇنالرنىڭ 

نەســەبى پەيغەمبىرىمىزگــە تۇتاشســىمۇ نەپرەتلىكتــۇر. 

ۇئيغۇرغــا ېئقىــپ كىرگەن بىر ىئددىيەنىڭ ەئھمىيىتى ەئمەلىيەت بىلەن ۆئلچىنىدىغان 

بولــۇپ، تارقاتقۇچىنىــڭ نەســەبى ۋە دىنىــي مەقســەتلىرى بىلــەن مۇناسىۋەتســىز. ائپــاق 

خوجــا تارقاتقــان تەرىقــەت ۇئيغۇرنــى مۇنقەرىــز قىلىــپ بۆلىنىــش، جاھالــەت، نادانلىــق 

ۋە تەركىدۇنياچىلىقنــى كۈچەيتكەنلىكــى ەئمەلىيــەت. شــۇڭا بــۇ جاھالەتلىــك يولنــى 

ائقــالش ۈئچــۈن ائپــاق خوجىنــى مىللىــي نەســەپتىن قاراخانالرغــا، دىنــى ســاالھىيەتتىن 

پەيغەمبىرىمىزگــە باغــالش، ۇئنىــڭ يولىنــى شــەرىەئتكە تارتىپ گىرىم قىلىــش بىھاجەت. 
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تۈرك خانىم مېنى يولداش دېدى

ەئنقەرەدە بىر تەرجىمانلىق شــىركىتىدە تۆت كۈنلۈك ىئش چىقىپ قالدى. ىئشــخانىدا 

ــى كــۆردۈم، كــۆزۈم  ــر رەڭگىن ــە بى ــەن ىئشــلەپ تــۈرك جەمئىيىتىنىــڭ يەن ــەر بىل تۈركل

ــۇپ قوشــۇمچە ائســارە  ــدى. بــۇ شــىركەتنى قۇرغــان ائيــال بايالردىــن بول ېئچىلىــپ قال

ەئتىقــە ســودىگىرى ىئــدى. ھەيــران قالغىنىــم، ۇئ كومۇنىســت ىئكــەن. ۋەتەنــدە ائلغــان 

ــە بويىچــە كــۆز ائلدىمغــا كومۇنىســت دېســە كەمبەغــەل كاســىپالر، ىئشــچىالر،  تەربىي

جەمئىيەتتىــن نــارازى تــۆۋەن تۇرمۇشــقا قالغــان كىشــىلەر كېلەتتــى. ھالبۇكــى تۈركىيەدە 

نەچچــە وئن شــەھەردە تارمىقــى بــار مەزكۇر شــىركەتنىڭ خوجايىنى كومۇنىســت ىئكەن. 

بۇنــى ىئشــىخانىدىكى خىتاينىــڭ بۇتلىــرى ۋە كىتاپالردىــن، پــاراڭ ائرىلىقىدىكــى خىتايغــا 

ــەرەز قىلغــان، ســۆزلەر ۋە ســۆھبەتلەردىن بايقىغــان بولســاممۇ  بولغــان ســەۋدادىن پ

ــا يــۈز  جەزىــم قىاللمــاي يۈرگــەن ىئدىــم. شــىركەتتە بىللــە يىيىلگــەن چۈشــلۈك تاماقت

بەرگــەن بىــر ىئــش مــاڭا ھەممىنــى ســۆزلەپ بــەردى.

تۈركىيەدە تەبىقە پەرقى بەك رۇشــەن بولۇپ بۇ باشــلىقنىڭ شىرەســى، ىئشخانىســى 

ۋە كىيىنىشــىدە ەئكىــس ەئتكەندىــن باشــقا يىغىــن، زالــالردا كىمنىڭ قەيەردە وئلتۇرىشــى 

ېئنىــق ىئكــەن. ھەتتــا ائدەتتىكــى بىــر تامــاق شىرەســىدىمۇ وئرۇنــالر كەســكىن پــەرق 

قىلىدىكــەن. شــىرەنىڭ وئتتۇرىســىغا ائيــال خوجايىــن، ىئككــى يېنىــدا مۇائۋىنــالر، ۇئنىڭ 

يېنىــدا كىچىــك مەســۇلالر تەرتىــپ بويىچــە وئلتۇرىدىكــەن. مــەن بىرىنجى كۈنى چۈشــتە 

وئرنۇمنــى تاپالمــاي تۇرســام خوجايىــن ائيــال: -يولــداش بــۇ يەرگــە كېلىڭ،-دېمەســمۇ 

ۆئزۈمنــى خــۇددى خىتاينىــڭ مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى دەۋرىدىكــى بىــر كىنوســىدا رول 

ېئلىۋاتقانــدەك ھېــس قىلىــپ كۈلكەمنــى ائران بېســىۋالدىم. 

تامــاق يىيىلىــپ بولغانــدا تاغدىــن - باغدىــن پــاراڭ قىلىشــتۇق. كومۇنىســت 

خوجايىننىڭ خىتاينىڭ بۈگۈنكى يۈكسلىشــىنى كومۇنىســتىك ىئددىيەنىڭ غەلبىســى دەپ 
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قارايدىغانلىقىغــا ھەيــران قالمىدىم. 2008-يىلى بىر تۈرك كومۇنىســت پروفېسســورغا 

مالىيــە ۇئنۋېرىســتېتىدا تەرجىمانلىــق قىلغــان چاغلىرىــم ېئســىمگە كەلدى. ۇئ كىشــىمۇ 

مەكتــەپ مۇدىــرى ەئســقەر تۇرســۇنغا خىتاينىــڭ تەرەققىياتىدىــن ســۆيۈنگەنلىكى، 

كومۇنىســتىك ىئددىيەنىڭ كىشــىلەرنى خىتايدا باياشــات تۇرمۇشــقا ېئرىشــتۈرگەنلىكىنى 

كــۆرۈپ كومۇنىزىمغــا بولغــان ېئتىقادىنىــڭ تېخىمــۇ كۈچەيگەنلىكىنى ســۆزلەپ كەتكەن 

ىئــدى. ەئســقەر تۇرســۇن تەرجىمــە قىلىۋاتســام مــاڭا مەنىلىــك قــاراپ قويــۇپ گەپنــى 

بــۇراپ كەتكــەن ىئــدى. تاماقتىن كېيىنكى پاراڭدا ۆئزۈمنىڭ كومۇنىســت ەئمەســلىكىمنى 

ــداش دېيىــش خۇمــارى بارمــۇ  ــا يول ــۇپ قالدىمــۇ ي ــال ۇئنت دەپ قويــدۇم. ەئممــا ۇئ ائي

مېنــى شــۇندىن كېيىــن يولــداش قىلىۋالــدى.

خوجايىــن ائيالغــا »يولــداش« بولــۇپ قالغاندىــن كېيىنكى كۈنلــەردە خىيالىم خىتايدا 

ھازىــر يولــداش دېگــەن ســۆزنىڭ قانداق مەنــە بېرىدىغانلىقىنى ۋە ۇئيغــۇر تىلىدا قانداق 

مەنــە بېرىدىغانلىقىنــى قانــداق دەپ قويۇشــتا ىئــدى. ائلدىراشــچىلىقتا پۇرســەت بولمــاي 

ــم.  ــدا دەي دەپ تەييارالندى ــن تۈگــەپ چــاي ىئچىشــكە وئلتۇرغان ــى يىغى ــى كۈن ائخىرق

شــۇ چاغــدا چايچــى خانىمنىــڭ: »يولــداش چــاي قېنىــق بولســۇنمۇ سۇســمۇ؟« دېگــەن 

ائۋازىنــى ائڭالپ كۈلىۋەتتىــم. يولداشــنىڭ ۇئيغۇرچــە مەنىســىنى دېۋىدىــم باشــقىالر 

چايچىنــى ھەزىلگــە قوشــتى، ەئممــا باشــلىق ائڭلىمىغــان قىياپەتكــە كىرىۋالــدى.

ــا  ــۆپ قىزىقچىالرغ ــۇ ك ــس دېگــەن مەنىســى تېخىم ــە ھەمجىنى  يولداشــنىڭ خىتايچ

ســەۋەپ بولــدى. باشــلىقتىن باشــقىالر »چايچــى يولداش«نــى بىــرەر قــۇر ھەزىــل 

قىلغــان بولــدى. بىچــارە چايچــى خانىــم تــۈزۈك چۈشــەنمىدىمۇ بۇندىــن كېيىــن ېئرىنــى 

يولــداش دەيدىغانلىقىنــى ېئيتىۋېــدى زالــدا چاخچاقــالر تېخىمــۇ قىزىــپ كەتتــى. خىتايــدا 

ھەمجىنىســالرنىڭ تــوي قىلىشــىغا يــول قويۇلمايدىغانلىقــى بــۇ تــۈرك كومۇنىســتالرنىڭ 

ەئقلىگــە ســىغمىدى. ۇئالرغــا خىتاينىــڭ خىتايچــە كومۇنىزىمدىــن باشــقا پىكىرلەرگىــال 

ەئمــەس، ۆئزى سوتســىيالىزىم دەۋالغــان دۆلــەت كاپتالىزىــم ھەققىدىكــى پەرقلىــق 

ــان  ــۈرك كومۇنىســتالر چوقۇنىۋاتق ــى، شــۇڭا ت ــول قويمايدىغانلىق چۈشــەنچىلەرگىمۇ ي

كومۇنىزىمغىمــۇ يــول قويمايدىغانلىقىنــى، ەئگــەر خىتــاي دېموكراتىيەگــە مېڭىــپ مــاڭا 
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ۇئيغــۇر كومپاتىيەســى قــۇرۇپ ســايالمغا قاتنىشــىش ھوقۇقــى بەرســە، سىناشــقا تەييــار 

ىئكەنلىكىمنــى ســۆزلەپ بەردىــم. بــۇ گەپلــەر ائرقىلىــق كومۇنىزىمغــا چوقۇنــدۇق 

ــڭ ۆئزى قۇرغــان  ــۇ كىشــىلەرگە خىتاينى ــاي كومپارتىيەســىگە چوقۇنىدىغــان ب دەپ خىت

كومپارتىيەگىــال يــول قويــۇپ، كىشــىلەرنىڭ باشــقا سىياســىي پارتىيە ەئمــەس كومپارتىيە 

ــى بىلــدۈرۈپ قويغــۇم كەلگــەن ىئــدى. قۇرۇشــىغىمۇ يــول قويمايدىغانلىقىن
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تۈرككە ئەرگىشىپ

ــۈك ىئــش  ــۇ كۆڭۈلل ــول سوراشــنىڭ بەكم ــدە ي ــى كەلگىنىم ــە 2006-يىل تۈركىيەگ

ىئكەنلىكىنــى ھېــس قىلغــان ىئدىــم. مــاڭا ۇئ چاغــدا يــول ســوراش تۈركچــە ۆئگىنىشــنىڭ 

ــەپ  ــن يېتىل ــراش ىئشــى بولمىســىال قولۇمدى ياخشــى پۇرســىتى ىئــدى. كىشــىلەر ائلدى

بارىدىغــان يېرىمگــە يەتكــۈزۈپ قوياتتــى. وئن يىلــدەك ۆئتــۈپ قايتــا قەدەم باســقىنىمدا 

بــۇ گــۈزەل ائدەتتــە ســەل ۆئزگىرىش بولغاندەك ھېــس قىلدىم. تۈركلەر بىــزدەك تەكلىپ 

قىلىنمىغــان مىھمانالرنىــڭ ىئــراق، ائفغانىســتان، ســۈرىيە ۋە وئرتــا ائســىيادىن يۈزلــەپ، 

مىــڭالپ، ھەتتــە مىليۇنــالپ كېلىشــلىرىگە قــاراپ ھېرىــپ قالغانــدەك قىالتتــى. كىشــىلەر 

مەنــدەك ېئزىــپ قالىدىغانالرغــا بۇرۇنقىــدەك قىزغىــن ەئمــەس ىئــدى. بولۇپمــۇ ســىرىق 

چــاچ كــۆك كۆزلەرگــە ەئمــەس، مەنــدەك وئرتــا ائســىيا چىــراي كىشــىلەرگە. 

تاپىلىســاممۇ  بــار ىئــدى. شــوپۇرغا شــۇنچە  رايۇنلــۇق ھۆكۈمەتتــە ىئشــىم 

ەئســكەرتمەپتۇ، يەنــە بىكەتتىــن ۆئتــۈپ كېتىپتىمــەن. نەگــە كېلىــپ قالغىنىمنــى پەقەتــال 

بىلەلمــەي كاســىپ چىــراي بىــر كىشــىدىن ســورۇدۇم. ۇئ كەينىمدىــن ەئرگــەش دېگىنىچــە 

ائلدىغــا قــاراپ كېتىــۋەردى. ۇئنىڭمــۇ مەنــدەك رايۇنلــۇق ھۆكۈمەتكە تەۋە بىــر ىئدارىدا 

ىئشــى بــار ىئكــەن. پەقەت بىــر بېكەتال ۆئتۈپ كەتكىنىم ېئنىق ىئــدى، ەئمما ائلدىمدىكى 

ــە  ــى تەرەپت ــى. ىئكك ــدۇق دېمەيتت ــچ كەل ــۇ ھې ــى ۇئزاق مېڭىپم ــان خېل كىشــى بىخارام

ــن  ــەدەر يېقى ــۇق. ماشــنىالر شــۇ ق ــدا كېتىۋاتت ــر يول ــان بى ــەك كېتىۋاتق ماشــىنىالر وئقت

ياندايتتىكــى قولۇمنــى يانچۇقۇمدىــن چىقارســامال بىــر ماشــىنىغا تېگىشــى ېئنىــق ىئــدى. 

يولىمىــز ماشــىنىالرغا ياندىشــىپ بىــر كۆۋرۈكنىــڭ ائســتىغا كەلگەنــدە كەينىمدىــن 

كېلىۋاتقــان غۇيۇلــداق ائۋازالر تېخىمۇ ســۈرلۈك تۇيۇلۇپ يۈرىگىم ائغزىمغا قاپلىشــىپ 

ــەش  ــق ب ــق ائرىلى ــك مېتىرلى ــالپ ەئللى ــدەك ائۋاي ــدى. خــۇددى دار ۈئســتىدە ماڭغان قال

مىــڭ مېتىــردەك بىلىنــدى. 
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ــىلەر  ــۈپ، كىش ــپ ۆئت ــنىدەك مېڭى ــدا ماش ــەر يولى ــادە، پىيادىل ــدا پىي ــىنا يولى ماش

ائرىســىغا قىستىشــىپ، يــول تالىشــىپ يــۈرۈپ بىــر ســەيناغا كېلىــپ قالــدۇق. قارىســام 

ەئنقــەرە ۋىاليەتلىــك ھۆكۈمــەت ىئكــەن. ۇئنىــڭ باشــالپ بارغىنــى تېخــى مۇھتاجالرغــا 

ىئجتىمــاىئ يــاردەم بېرىدىغــان بىــر وئرگان دەرۋازىســى ىئكــەن. بىــر تــۇرۇپ كۈلگــۈم 

كەلســە بىــر تــۇرۇپ ائچچىقىــم كەلــدى. تۈركچىــدە رايــۇن دېگــەن ســۆز بىلــەن ۋىاليــەت 

دېگــەن ســۆز ائســمان - زېمىــن پــەرق قىلىــدۇ. شــۇڭا ۇئنىــڭ ســۆزۈمنى خاتــا ائڭالپ 

قېلىــش ىئھتىمالــى يــوق. يالغــۇز ماڭغۇســى كەلمــەي مېنى باشــلىۋالدى دەي دېســەم يول 

بويــى بىــر ېئغىزمــۇ گــەپ قىلىشــمىدۇق.

كەلگــەن يولــۇم بىلــەن كەينىمگــە يېنىــپ مىنىبوســتىن خاتــا چۈشــۈپ قالغــان يــەردە 

ــان، پروفېسســور  ــپ گالىســتۇك تاقىغ ــكا كىيى ــتۇم بۇرۇل ــدا كاس ــر چاغ ــم. بى توختىدى

ســىياق بىــر كىشــى يېنىمغــا كەلــدى. دەرھــال كۆڭــۈل توختىتىــپ رايۇنلــۇق ھۆكۈمەتنــى 

ســورىدىم. قىزىــق يېــرى ۇئمــۇ مەنــدەك رايۇنلــۇق ھۆكۈمەتكــە بارىدىكــەن. وئخشــاش 

ســۆز ۋە ھەرىكەت ەئينەن تەكرارالندى. كەينىگە چۈشــۈپ ماڭدىم. بۇ قېتىممۇ خۇددى 

مەسىلھەتلىشــىۋالغاندەك ائســما كۆۋرۈكنــى تاشــالپ وئقتــەك ۇئچۇۋاتقــان ماشــنىالرنى 

ائتــالپ ۆئتتــۇق ۋە يــول تالىشــىپ يــۈرۈپ كەتتۇق. ەئگــەر ۇئ ماڭا كۆرۈكتىن ۆئتســەكمۇ 

ــداق خەتەرگــە  بارغىلــى بولىدىغانلىقنــى دېگــەن بولســا، جاننــى دوغــا تىكىدىغــان مۇن

تەۋەككــۈل قىلىــپ يۈرمەيتتىم. يولنىڭ زەگۈندىســى بىلــەن مېڭىۋاتىمىز، ۆئزۈم بىلىمەن 

ــالن تېزلىكىگــە تەڭشــەپ  ــۇ كەتســەم ســۈرەئتنى ائيرۇپى ــال يانت يۈرۈگــۈم ســۇ. ائزراق

ھەيدىگــەن شــوپۇرالر مېنــى ھايــات قويمايــدۇ.

بــۇ كاســتۇم كەيگــەن كىشــى مېنــى مەيلــى قانــداق ساراســىمىگە سالســۇن رايۇنلــۇق 

ھۆكۈمەتكــە باشــالپ كىــردى. نۆۋەتكــە بىلــەت ېئلىــپ ســاقالپ وئلتۇرســام »سىســتەم 

ــتېمىدىن  ــر سىس ــۇ كومپىيوتى ــردى. ب ــا كى ــەن ائۋازالر قۇالقلىرىمغ ــمىيور« دېگ چالىش

مەســىلە چىقتــى دېگىنــى ىئــدى. چىداپ يېرىم كۈن ســاقلىدىم. بىر دۆلەتنىــڭ پايتەختىدە 

سىســتېما يېرىــم كــۈن ىئشــلىمىدى. نەچچــە يــۈز ائدەم ىئڭەكنــى يۆلــەپ وئلتــۇردۇق. 

چايچىــالر كەلــدى، نەپىــس ىئســتىكانالر، قىپقىزىــل چايــالر توختىمــاي ائيلىنىــپ تۇراتتى. 
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كىشــىلەردىن سىســتېمىنىڭ نېمــە ۈئچــۈن ىئشــلىمەيدىغانلىقى ھەققىــدە بىــرەر مەلۇمــات 

ائاللمــاي، ھەتتــا سىســتېمىنىڭ قاچــان ەئســلىگە كېلىدىغانلىــق خەۋىرىنىمــۇ بىلەلمــەي 

رايۇنلــۇق ھۆكۈمەتتىــن ائيرىلدىــم.

ــەدە  ــى. تۈركىي ــۈزۈم دېگــەن مەنىنىمــۇ بىلدۈرەتت ــەدە ت  سىســتېما دېگــەن تۈركىي

سىســتېما ھەقىقەتــەن تــۈزۈك ىئشــلىمەيتتى، پــات - پــات ائشــۇنداق كارغــا كەلمەيتتــى.  

تۈركىيــەدە سىســتېماغا نــە كاســتۇم كەيگــەن نــە كەيمىگــەن ەئمــەل قىلمايدىغــان، 

خىالپلىــق قىلســىمۇ جازاالنمايدىغــان ەئھــۋال مەۋجــۇت ىئــدى. بەزىــدە سىســتېمىدىن 

چاتــاق چىقســا، مۇشــۇنداق چېيىمىزنــى ىئچىپ وئلتــۇرۇپ كېتەتتــۇق، ھېچكىم كەچۈرۈم 

ســورىمايتتى، قاچــان وئڭشــىلىدىغانلىقىنىمۇ ۇئقتــۇرۇش قىلمايتتــى. كىشــىلەر يولدىــن 

تەلــەي ســىناپ، ائتــالپ ۋە تاقــالپ قانــداق ۆئتكەن بولســا، قانۇن ماددىلىرىدىن شــۇنداق 

قاڭقىــپ ياكــى تونــۇش يولالرنــى تېپىــپ ۆئتــۈپ كېتەلەيتتــى. يــول پۈتۈنلــەي توســۇلۇپ، 

بۇزۇلــۇپ، ھېچكىــم ماڭالمــاس ھالغــا كەلمىگۈچــە كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنــى تارتمايتتــى. 

سىســتېما ىئشــلىمەيدىغان بۇ تۈركىيەدىكى ەئگرى يولالردا گەرچە خەتەرلىك بولســىمۇ 

تۈرككــە ەئرگەشــمەي بولمايتتــى، ەئممــا ەئگــەر داغــدام يولــدا يەنە تۈرككە ەئرگىشــىپ 

يۈرســەم، ۆئزۈمنىــڭ ائجىزلىقتــا ائكىســىراپ كەتكىنىمنــى تــەن ېئلىشــىم كېــرەك ىئــدى.
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چېقىلغىنى مازارال ئەمەس

ــى  ــەن ۇئچرىشــىپ ۇئيغۇردىك ــتۇم بىل ــۈرك دوس ــر ت ــەن بى ــپ كەلگ ــە بېرى ۋەتەنگ

ــە وئقۇتقۇچــى ىئــدى.  ــي مەكتەپت ــر ائلى ــدۇق. ۇئ بى ــدە پاراڭلىشــىپ قال ــازارالر ھەققى م

ىئســتانبۇلدا ماڭا شــەھەر ىئچىگە كىرىپ قالغان، ەئمما نە شــەھەر قۇرۇلۇشــى، نە يول، 

نــە تەرەققىياتقــا توســالغۇ بولمــاي ائلدىــراش كىشــىلەرگە ھاياتتىــن باشــقا ۆئلۈمنىڭمــۇ 

مەۋجۇتلىقىنــى ەئســكەرتىپ تۇرۇۋاتقــان مــازارالر ەئڭ تەســىر قىلغــان ىئــدى. ۇئنىڭدىــن 

تۈركىيەدىكــى مــازارالر ھەققىــدە ســوراپ ھەيــران قالدىــم. تۈركىيــەدە مازارلىــق دۆلــەت 

ــرەر  ــۇپ قوغدايدىكــەن. كىشــىلەر بى ــم مەســۇل بول ــۇپ مۇائشــلىق خادى ــى بول وئرگىن

كىشــىنىڭ قەبرىســىنى ىئزدىمەكچــى بولســا ىئسم-فامىلىســىنى ېئيتىــپ بەرســىال خادىــم 

ۇئنىڭغــا خەرىتىســىنى چىقىرىــپ بېرىدىكــەن.

 تۈركىيــەدە مــازارالر خۇسۇســى مۈلــۈك بولغاچقا ھەر قانداق وئرگان ۋە شەخســنىڭ 

چېقىلىشــى مۇمكىــن ەئمــەس ىئكــەن. ەئگــەر تۈركىيەنىــڭ ائساســىي قانۇنىدا خۇسۇســىي 

ــۇ ىئجراســى  ــڭ دەخلىســىزلىكى بېكىتىلمىگــەن بولســا، بېكىتكــەن تەقدىردىم مۈلۈكنى

بولمىغــان بولســا بــۇ مازارلىقــالر ائللىقچــان باشــلىقنىڭ ماشىنىســىغا ياكى ســودىگەرنىڭ 

يانچۇقىدىكــى پۇلغــا ائيلىنىــپ كەتكــەن بوالتتــى.

دوســتۇمدىن ۋەتەنــدە قانداق ائســارە ەئتىقىلەرنــى زىيارەت قىلغانلىقىنى ســورۇدۇم. 

ۇئنىــڭ »بــازار ۋە مازاردىــن باشــقا ائســارە-ەئتىقە ائز قاپتــۇ« دېگەن ســۆزى دىققىتىمنى 

تارتتى. دېمىســىمۇ قەشــقەردە ائپاق خوجا مازىرى، يۈســۈپ خاس ھاجىپ مەقبەرىســى، 

مەھمــۇت قەشــقەرى قەبرىســىدىن باشــقا ائســارە ەئتىقىلــەر قالمىغــان ىئــدى. ۇئ مازارنــى 

ائســارە ەئتىقــە دېگەنــدە يۇقىرىقىالرنــى كــۆزدە تۇتقانــدۇ، ەئممــا بازارنى ائســارە ەئتىقە 

دېگىنى نېمە گەپ؟ ســاياھەتچىلەرنىڭ كۆزىگە بازاردىكى ۇئيغۇرالر ائســارە ەئتىقىدەك 

كۆرۈنگەنمىــدۇ، ەئجەبــا؟ خۇدايىــم ساقلىســۇن، بازارلىرىمىزنىــڭ ســاياھەتچىلەر بىزنــى 
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كۆرگىلى، تاماششــا قىلغىلى كېلىدىغان ائســارە-ەئتىقە نوقتىلىرىغا ائيلىنىپ قېلىشــتىن.

 ۋەتەنــدە ســاياھەتچىلەرنىڭ كۆزىگــە مــازاالر ۋە بازارالرنىــڭ كۆپــرەك چېلىققىنــى 

ەئمەلىيــەت. چۈنكــى ۇئيغۇرنىــڭ يەرخېتــى، زېمىندارلىــق ھۆججىتــى ۋە ىئگىدارلىــق 

مۆھــۈرى بولغــان وئردا، ســاراي ۋە قەلەئلىرىمىــز 1957-يىلىدىــن كېيىــن چېقــىپ 

تاشــلىنىپ، كوپىراتســىيەنىڭ دېھقاندىــن تارىۋالغــان يەرلىرىگــە وئغــۇت قىلىنغــان. 

تۇرپاندىكــى ىئدىقــۇت، قاراجۇچــۇ قاتارلىــق قەدىمــى شــەھەرلەرگە بارســاق، شــەھەرنى 

چېقىــپ توپــا يۆتكىگــەن يولالر ېئنىق كۆرۈنىدۇ. بىزگە مىراســخورلۇق پاكىتى ھېســابىدا 

قالغىنــى مــازارالر پەقــەت.

كېلىۋاتقــان  مــازارالر ائرقىلىــق ســاقلىنىپ  خىتــاي ھۆكۈمىتــى ۇئيغۇرالرنىــڭ 

ــك  ــەن ېئيىتســاق، ىئگىلى ــى بىل ــڭ تىل ــى، بۈگۈننى ــق ھەققىن مىراســخورلۇق، زېمىندارلى

ھوقــۇق تۇيغۇســىنى يــوق قىلىــش ۈئچــۈن پىالنلىــق ھەرىكــەت قىلغــان. ائۋۋال ۇئيغۇردا 

مــازارالردا بولىدىغــان تــاۋاپ سەيلىســىنى ەئمەلدىــن قالدۇرغــان. تــاۋاپ سەيلىســى 

خوتەندىــن باشــالپ قومۇلغىچــە تارقالغــان  بىــر مىللىــي ەئســىلىمە، ىئناقلىــق يۈرۈشــى، 

ــاي  ــق خىت ــۇ ائرقىلى ــان. ب ــن قالدۇرۇلغ ــالردا ەئمەلدى ــەپىرى بولۇپ،90-يىل ــك س بىرلى

ھۆكۈمىتــى بىرىنجــى قەدەمــدە ۇئيغۇرنــى ائرتۇچتىكــى ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخاندىــن، 

يەركەندىكــى ســەىئدخاندىن، خوتەندىكــى ھەبىبۇلالخــان، كۇچادىكــى راشــىدىنخاندىن 

ــپ تاشــلىغان.  ــن ائيرى ــڭ مازىرىدى ــە قىزلىرىمنى ۋە ۇئچتۇرپاندىكــى يەتت

ۇئيغۇرالرنىــڭ تــاۋاپ سەيلىســىگە قارايدىغــان بولســاق، ەئجداتالرنىــڭ مەقســىدى 

ــەپ قىلىــش ەئمــەس،  ــق تەل ــەش، نىجاتلى ــاال تىل ــال مازارغــا ېئســىلىپ يىغــالش، ب پەقەت

بەلكــى ۆئز تارىخدىكــى قاراخانالر خانلىقى، ســەىئدىيە دۆلىتى، خوتەن قوزغىلىڭى، كۇچا 

ىئنقىالبــى ۋە ۇئچتۇرپاندىكــى يەتتــە قىزىمىز رەھبەرلىككە قاتناشــقان جىگدە يېغىلىقىنى 

شــۇ پۇرســەت بىلــەن ىئزچىــل خاتىرلــەپ، ەئســلەپ كەلگەنلىكىنــى كۆرەلەيمىــز. بۇنــداق 

مىللــەت مىقياســىدا وئمۇالشــقان ســەيلە ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا بىرلىــك، ھەمكارلىــق ۋە 

قېرىنداشلىق تۇيغۇسىنى كۈچلەندۈرگەن. سەيلە جەريانىدا ەئجداتالرنىڭ قەھرىمانلىق 

جاســارىتى، دۆلــەت باشــقۇرۇش پاراســىتى ۋە ائدالەتپەرۋەرلىكــى داســتانچىالرنىڭ راۋاپقا 
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تەڭكــەش ائۋازى بىلــەن مىللەتنىــڭ يۈرەكلىرىگــە ســىڭگەن ىئــدى.

ــا  ــتۇرۇش يىغىنىغ ــى ائرخىپالش ــان تىلالرن ــەردە قالغ ــكادا خەت ــى ائمېرى 2010-يىل

قاتناشــتىم. ەئپسۇســلىنارلىقى يىغىنــدا ۇئيغــۇر تىلــى خەتــەردە قالغــان تىلــالر قاتارىــدا 

ائۋازلىق ۋە يېزىچقە ائرخىپالشتۇرۇلدى. بۇ جەرياندا ۇئيغۇرالرنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى 

ــن  ــى مەندى ــر تەتقىقاتچ ــك بى ــتىم. گولالندىيەلى ــكە قاتناش ــالت بېرىش ــدە دوكى ھەققى

ۇئيغــۇردەك بىــر - بىرىدىــن مىــڭالپ كېلومىتىرلىــك مۇســاپىدە ياشــايدىغان مىللەتنىــڭ 

ــەن 2001- ــورىدى. م ــى س ــاقالپ كەلگەنلىكىن ــى س ــى بىرلىكن ــپ تىلدىك ــداق قىلى قان

ــاۋاپ  ــدا ۇئيغۇرالرنىــڭ ت يىلــى ۈئرۈمچىــدە ېئچىلغــان مــازار ىئلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنى

سەيلىســى ھەققىدە مۇكەممەل چۈشــەنچىگە ىئگە بولغاندىن كېيىن، مىللەت مىقياســىدا 

وئمۇمالشــقان بۇ پاائلىيەتنىڭ ىئجتىماىئ رولى ھەققىدە ىئزدىنىپ كەلگەن ىئدىم. شــۇڭا 

بــۇ ســۇائلغان بىــرى ۇئيغــۇرالردا وئمۇمالشــقان مــازار سەيلىســى، ىئككىنچــى مەشــرەپ 

ــق ۋە  ــق، بەشــىنچى كارۋانچىلى ــق، تۆتىنچــى دارۋازلى ەئنەئنىســى، ۈئچىنچــى مۇقامچىلى

ــڭ تۇيۇقســىز ســورىغان  ــم. ۇئ كىشــى مېنى ــەن ىئدى ــاۋاپ بەرگ ــق دەپ ج چاربازارچىلى

ســۇائلىغا بەرگــەن بۇنداق ائلدىن تەييارلىق قىلىنغانــدەك جاۋابىمدىن ائزراق ھەيرانلىق 

ھېــس قىلغاندىــن كېيىــن، بىــز يەنــە بىــر ۇئيغــۇر خانىــم بىلــەن دارۋازلىــق ۋە مەشــرەپ 

ھەققىــدە مەخســۇس دوكىــالت بەرگــەن ىئــدۇق. 

تــاۋاپ ســەيلىس ۋە باشــقا تــۆت ائمىلنىــڭ ھەممىســى ائممىۋىــي تۈس ائلغــان بولۇپ، 

ــە  ــەييارە خاراكتېرگ ــى، س ــرى ۆئتكۈزىلەتت ــۇزدەك كەڭ ــالر ائرا يۇلت ــەر، يۇرت مەھەللىل

ىئگــە ىئــدى. مەســىلەن، دارۋازلىقنــى ائلســاق بۈگــۈن قەشــقەردە دار باغلىغــان دارۋازالر 

ــدۇ،  ــال چىقماي ــدۇ. ۇئالر ســەپەرگە داۋاز بولۇپ ــدە ســەھنىگە چىقى ــدا خوتەن ــەر ائي كېل

قىسسەچىســى، داستانچىســى راۋاپلىرىنــى تىرىڭشــىتىپ ۆئمــەك بولــۇپ يــۇرت كېزىــپ 

جاھاندارچىلىــق قىلىــدۇ. ەئمەلىيەتتــە بــۇ وئيــۇن ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا شــىۋە ۋە تەلەپپۇز 

پەرقلىرىنــى بىــر بىرىگــە يېقىنالشــتۇرۇپ تىلدىكــى بىرلىكنــى ەئمەلگــە ائشــۇرىدۇ. تاۋاپ 

سەيلىســىمۇ ســەييارە ســاياھەت بولــۇپ، كىشــىلەر قەشــقەردىن يولغــا چىقىــپ، ائرتۇچتا 

ســۇتۇق بۇغراخاننى زىيارەت قىلشــىتىن باشلىسا ائخىرى قومۇلغا بېرىپ توختايدىغانالر 
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بــار. بــۇالر تارىخنــى ەئســلەش، ەئجداتنــى يادالش ســەپىرى بولۇپال قالماســتىن، تىلدىكى 

بىرلىكنــى ساقالشــتىمۇ مۇھىــم رول وئينىغــان. 

ــە  ــى ەئمەلىيەتت ــاي ھۆكۈمىت ــاۋاپ ســاياھىتىنى چەكلىگــەن خىت ــازار سەيلىســى، ت م

ۇئيغۇرنــى نۇرغــۇن نەرســىدىن مەھــرۇم قويغــان، ەئڭ مۇھىم بولغىنــى مازارنى يوقالش 

ائرقىلىــق داۋام قىلىدىغــان ەئجــدات بىلــەن ەئۋالت ائرىســىدىكى مىھىــر، ەئجداتتىــن 

ــەن.  ــالپ كەتك ــى سۇس ــخورلۇق تۇيغۇس ــا مىراس ــلىق، زېمىنغ ــا ۋارىس ــان تارىخق قالغ

تــاۋاپ سەيلىســى چەكلەنگــەن، مــازارالر ۇئنتۇلغاندىــن كېيىــن خىتــاي ىئككچــى قەدەمدە 

ۇئالرنــى چېقىــپ يوق قىلىشــقا باشــلىدى. چۆلــدەرەپ قالغان مازارنــى تۇيدۇرماي چېقىش 

ناھايىتــى قواليــال ەئمەلگــە ائشــتى.

مــازارالر چېقىلــدى. ەئممــا چېقىلغىنى مازارال ەئمەس. خىتاينىــڭ چاققىنى ۇئيغۇرنىڭ 

دۆلەت قۇرغان ائتا - بوۋىســىغا بولغان سېغىنشــى، خانىش بولغان موما ۋە خان بولغان 

بوۋىلىرىغــا بولغــان ھۆرمىتــى، دۆلەت قۇرغان ەئجداتالرنىڭ تارىخىغا بولغان ۋارىســلىق 

تۇيغۇسى ىئدى. مازارالر شەھەرلەردىن يۆتكەلدى. مەھەللىدىن يىراقالشتى، كۆزلەرگە 

كۆرۈنمــەس بولــدى. ەئپســۇس، بــۇ پىالنلىــق سۈيىقەســتنىڭ بــۇ مىللەتنــى يىلتىزىدىــن 

بارغانچــە ۇئزاقالشــتۇرۇپ، تەكلىماكاندىكــى قامغاققــا ائيالنــدۇرۇپ قويۇشــنىڭ پىالنلىق 

قــەدەم باســقۇچلىرى ىئكەنلىكــى ەئقىللەردىن مەخپى قالدى. تېخىمۇ ەئپسۇســلىنارلىقى، 

ەئرەبىســتان ۋە مىســىردىن كەلگــەن ســەلەفىيلىك، ۋاھابىيلىقنىــڭ تەســىرى تەكلىماكاندا 

بىــر قــارا قۇيــۇن پەيــدا قىلــدى. دىنــدار ائتالغــان بــۇ زەربىــدارالر چېقىلغــان مــازاراالر 

ۈئچــۈن خىتايغــا تەڭكــەش پەتىــۋا پىچتــى. ۇئالرغــا ەئگەشــكەن يــاش مــازار چاققۇچىــالر 

ســۈننەت ىئھيــا قىلىمىــز، ســاۋاپ تاپىمىــز دەپ وئيالشــتى، ەئممــا نادانلىقــى ســەۋەپلىك 

خىتايغــا يــان تايــاق بولــدى. ۇئالر ســاپ دىنىــي ىئــرادە بىلــەن خىتاينىــڭ خۇنــۇك مىللىــي 

مەنپەەئتىگە خىزمەت قىلدى. ۇئالر ۇئيغۇرنى بۆلۈپ باستۇرماقچى، يوقاتماقچى بولغان، 

ۇئيغۇرنى يالماشــقا چىشــىنى بىلەۋاتقان خىتايغا ماسلىشىپ مازار مەسىلىسىدە مىللەتنى 

ىئككىگــە بۆلــدى. تــاالش - تارتىــش جەريانىــدا ىئككىــال تەرەپتىــن جاماەئتكــە، دىنغــا 

كۆڭۈل بۆلىدىغان كىشــىلەر ائشــكارىلىنىپ، خىتاينىڭ ائدەم تۇتۇشــىنى ائسانالشــتۇرۇپ 
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ــى،  ــڭ مەدەنىيىت ــۇ مىللەتنى ــدى، بەلكــى ب ــازارال بولمى ــى م ــدە چېقىلغىن ــەردى. نەتىجى ب

كىملىكــى، ۆئملىكــى، دىنــى ۋە ەئڭ ائخىرىــدا ىئنســاندەك نەپەســلىنىش ھوقۇقىمۇ ۈئزۈل 

كېســىل ۋەيــران قىلىندى.
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خىتاي مۇسۇلمان بولسا

قاماقتىــن چىقىــپ ىئســراىئل قارىــم بىلــەن قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــتۇق. تارامــالپ 

تۆكۈلىۋاتقــان ياشــلىرىغا قــاراپ ىئچىــم ېئزىلىــپ كەتتــى. ۇئمــۇ يەتتە يىل قاماقتــا ياتقان 

ــۇ.  ــا ائشــخانا ېئچىۋاپت ــر چاققانغىن ــۇ ائدەم بى ــدەس ب ىئــدى. گەپكىمــۇ، ىئشــقىمۇ چەب

پــاراڭالر قاماققــا كەتتــى. مــەن ەئتراپىمغــا باقماي ھېلى ســوراقچىنى، ھېلــى گۇندىپاينى، 

ھېلــى ائقچــى مەھبۇســالرنى دوراپ ھەجۋىــي قىلىــپ كاســىلىدىغىلى تۇرۇپتىمەن. ۇئنىڭ، 

»ھابدىۋىلــى قاماقتىــن چىقىــپ نامازنــى قەســىر قىلمــاي وئقۇشــقا كۆندۇقمــۇ؟« دېگــەن 

ســۇائل بىلــەن قىلغــان ىئشارىســىدىن ۆئزۈمنــى بېســىۋالغان بولــدۇم. 

ــۇق  ــتىياقى ۋە ۇئيغۇرل ــەئل ىئش ــۇردا چەت ــدى. »ۇئيغ ــان ىئ ــتۇم كۆيۈمچ ــۇ دوس ب

ــا  ــن يېنىمغ ــم ائتايى ــراىئل قارى ــن، ىئس ــن كېيى ــام چىققاندى ــەن يازم ــى« دېگ تەشۋىش

كېلىــپ »ھىجــرەت« مەسىلىســىدە پىكىــر بايان قىلماســلىققا ۈئندىگەن ىئدى. ســەۋەبىنى 

ېئيىتمــاي شــۇنىال دەپ قويــۇپ كەتكەندىكــى ســىرنى بۈگۈنگىچە يېشــەلمەيمەن. بەلكىم 

توغــرا نىيەتتــە يېزىــپ ائرتۇقچــە ھۇجۇمغا ۇئچراپ كەتمەســلىكىم ۈئچۈن شــۇنى توغرا 

تاپقــان بولۇشــى مۇمكىــن. ەئممــا قەشــقەردىكى باشــقا ۆئلىمــا دوســتلۇرۇم بــۇ ھەقتــە 

گــەپ قىلمىغــان، پەقــەت دىنغــا ائىئــت تېمىالرنــى يازماســلىققا دەۋەت قىلىشــقان ىئــدى. 

ەئممــا مــەن دىنغــا ائىئــت ەئمــەس تېمىالرنــى تاپالمــاي ائۋارە ىئدىــم.

ىئككىمىــز يالغــۇز قالغاندا پاراڭ يەنە قاماق، ســوت ۋە ســوراقچىالر ھەققىدەبولدى. 

ســوتتا ۇئنىڭدىــن نېمــە ۈئچــۈن ســەييارە تەبلىــغ قىلغانلىقــى، ھۆكۈمەتكــە قارشــى 

چىقىشــتىكى ائخىرقى مەقســىدى ھەققىدە ســورالغاندا، »جىياڭ زېمىن مۇسۇلمان بولسا 

بولدى،باشــقىنى تەلــەپ قىلمايمىز« دېگەن ىئكــەن. ۇئ كۈنى بۇ گەپ قىزىقچىلىق ۈئچۈن 

دېيىلگــەن ىئــدى. بىــر قانچــە يىــل ۆئتــۈپ راســتىنال شــۇنداق وئياليدىغــان كىشــىلەرنى 

كــۆرۈپ، بــۇ گەپنىــڭ يەنــە بىــر تەرىپــى بارلىقىنــى پــەم ەئتكــەن بولــدۇم.
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تۈركىيــەدە مــاڭا بىــر قانچــە ۇئيغــۇر كىشــىنىڭ »خىتاينــى مۇســۇلمان قىلســاق بىزگە 

زۇلــۇم قىلمايتتــى، خىتايالرنى مۇســۇلمان قىلغىــدەك ھەقىقى مۇســۇلمان بواللمىغىنىمىز 

ــەزى  ــى ب ــم. بۇن ــران قالدى ــى ائڭالپ ھەي ــۇم بىزگــە ھــەق« دېگەنلىرىن ــۇ زۇل ۈئچــۈن ب

تۈركلەرنىــڭ داىئــم دەيدىغانلىقىنــى بىلەتتىم. ھەتتا تۈركىيەدىكى چــوڭ جاماەئتلەرنىڭ 

مەخســۇس خىتايغــا دەۋەت قىلىشــنى مەقســەت قىلغــان تۈرلىــرى بــار ىئــدى. ەئممــا بىــر 

ۇئيغۇرنىــڭ نۆۋەتتىكــى خار-زەبــۇن ھالىمىزنى خىتاينى مۇســۇلمان قىاللمىغان بىزدىكى 

»نۇقســانالر« ســەۋەپلىك، دەپ قارىشــى مېنــى بەكــرەك ەئجەپلەندۈردى. 

»خىتاينــى مۇســۇلمان قىلســاق ۇئيغۇرغــا زۇلــۇم قىلمايتتــى« دەپ قارايدىغــان بىــر 

ــۇر  ــرەر ق ــى بى ــدا، ۇئيغــۇر تارىخىن ــى مــاڭا يازغــان ۇئزۇن ۇئچۇرى ــم ەئھل ۇئيغــۇر ىئلى

ەئسلەپ ۆئتۈپ بىزنىڭ خىتايغا دىن تارقاتمىغانلىقىمىزدىن كېلىپ چىققان ائقىۋەتلەرنى 

بىــر بىرلــەپ تىزىــپ چىقىپتــۇ. تارىــخ دېگــەن بىــر ۆئلــۈك كىتــاپ، ماتېرىيــال ۋە پاكىــت 

دۆۋىســى. ۇئنــى ىئدىيــە يىپىغــا تىزىــپ رېائللىققــا رېتســىپ ىئزدەيدىغانــالر بىــز ىئنســان. 

ــى  ــم ەئھل ــر ىئلى ــەر بى ــاق تىزىلىدۇ.ەئگ ــا تىزس ــى يىپق ــى قايس ــى مارجانالرن تارىختىك

ــالپ  ــى ۆئزى ېئنىق ــخ ۆئزىن ــى ېئنىقلىمىســا، تارى ــان ۋە بولمىغانن ــا ۇئيغــۇن بولغ تارىخق

بىزگــە ســۆزلەپ بېرەلمەيــدۇ. ەئگــەر بىــز بۈگــۈن ۋە ۆئتمۈشــتە كۆرگەن قــارا كۈنلەرنىڭ 

ھەممىنى خىتاينى مۇســۇلمان قىاللمىغان ائتالمىش ىئقتىدارســىز، ىئلىمسىز، ەئخالقسىز، 

ىئتتىپاقســىز »ىئللەتلىــك« مىللەتلىكىمىزدىــن كۆرســەك كۈلكىلىــك ىئــش بولىــدۇ.

 ەئگــەر بىــر دۆلەتتــە ھەممە كىشــى مۇســۇلمان بولغانغا زۇلۇم تۈگەيدىغان بولســا، 

پاكىســتاندىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ىئچكــى زىددىيىتــى تۈگــەپ كەتســە بوالتتــى. چۈنكــى 

تارىختــا تىمۇرىيلــەر، ســەىئدخانالر ۋە بابۇرخانالر ھىندىالرنى مۇســۇلمان قىلغان، ەئمما 

بۈگۈنگىچــە پاكىســتاندىكى مۇســۇلمانالر ائرىســىدا نىــزا قۇرىمايــدۇ. ەئگــەر مۇســۇلمان 

بولســا مەســىلە ھــەل بولىدىغــان بولســا مۇســۇلمان كۈرتلــەر بىلەن مۇســۇلمان ەئرەپلەر 

ىئراقتــا جىــدەل قىلمــاي ياشىســا، مۇســۇلمان ەئزەربەيجانالر بىلەن مۇســۇلمان پارىســالر 

ىئرانــدا قــان تۆكمىســە بوالتتى. 
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بۇ ۇئيغۇر ىئلىم ەئھلىنىڭ قارىشــىچە، ۇئيغۇرغا ىئســالم كەينىچىلەپ، شــىەئلەرنىڭ 
تەســىرىدە كىرگەنمىــش، دىنىمىزنى توغــرا ۆئگەنمىگىنىمىز، چوڭقــۇر بىلمىگەنلىكىمىز، 
تولــۇق ەئمــەل قىلمىغىنىمىــز ۈئچــۈن خىتــاي بىلــەن 300 يىلدىــن ائرتــۇق بىللــە ياشــاپ 
30 خىتاينــى مۇســۇلمان قىاللماپتىمىــز. ۇئنىڭغــا خــەت يېزىــپ بواللمــاي ائخىــرى 
ــى  ــۇڭگان تارىخىن ــەن. ت ــۇڭگان نوپۇســىنى ســورۇدۇم، بىلمەيدىك ــم. ت ــون قىلدى تېلىف
ســورۇدۇم خەۋەرســىز ىئكــەن. ائخىــرى ۇئنىڭغــا خىتاينىــڭ خەرىتىســىنى ەئۋەتىــپ نېمــە 
ۈئچــۈن تۇڭگانالرنىــڭ بىزنىــڭ ۋەتەنگــە يېقىــن خىتاينىــڭ گەنســۇ، چىڭخــەي قاتارلىــق 
ــا  ــا: » تارىخت ــن ۇئنىڭغ ــايدىغانلىقىنى ســورۇدۇم. ائندى ــۆپ ياش ــدە ەئڭ ك ۆئلكىلىلىرى
شــۇنچە كــۆپ خىتاينــى مۇســۇلمان قىلــدۇق، ھازىــر تــۇڭگان نوپۇســى بىزدىــن كــۆپ. 
شــۇالر مۇســۇلمان بولغانلىقــى ســەۋەپلىك تارىختــا ۇئيغۇرنىــڭ قايســى ىئشــى وئڭ 
كەلــدى؟ تۆمــۈر خەلىپىنــى قــۇرائن تۇتــۇپ ائلدىغــان لــى شــۇفۇ، قەشــقەرنى قانغــا 
ــى  ــۋرال كۈن ــى 6-فې ــمۇ؟ 1934-يىل ــۇڭگان ەئمەس ــاۋۋۇالر ت ــەي، ماش ــان ماتىت بويىغ
پەقەتــال قەشــقەر شــەھىرىدە 6 مىڭدىــن ائرتــۇق ۇئيغۇرنــى قىرغىــن قىلىــپ، شــەھەرنى 
جەســەت بىلەن تولدۇرىۋەتكەن مۇســۇلمان تۇڭگان، شۇ جەسەتلەرنى يىغىپ كۆمۈشكە 
تەشــكىللىگىنى قەشــقەردىكى شىۋىتســىيەلىك خىرىســتىيان دىــن تارقاتقۇچىــالر بولغــان 

ىئدىغــۇ؟« دەپ پاكىتالرنــى كەلتــۈرۈپ چۈشــەنچە بەردىــم.

تارىــخ شــۇنى ســۆزلەيدۇ. خىتايــالر پۈتۈن مۇســۇلمان بولغــان تەقدىردىمۇ ھازىرقى 
تۈزۈمدىــال ياشىســا، بىزگــە بــۇ زۇلۇمنــى قىالتتــى. ەئگــەر بىــر دىنــدا بولــۇش زۇلۇمنــى 
يېنىكلىتىدىغــان بولســا خىتــاي ۆئزىگــە وئخشــاش دىندىكــى تىبەتلەرنــى ائيــاپ قويســا 
ــاۋلىن  ــاق،خىتايدىكى ش ــدۇ دەپ قارىس ــاي قوغىداي ــاق خىت ــدا بولس ــر دىن ــى. بى بوالتت
ىئبادەتخانلىــرى تىبەتلــەر ھەققىــدە ىئككــى ېئغىــز ھەق گــەپ قىلغان بوالتتــى. خىتاينىڭ 
پايتەختىدىكــى بــۇددا دىنــى ىئنىســتىتوتى بۇددىســت تىبەتلەرنىــڭ ۆئزىنــى كۆيــدۈرۈپ 
قىلىۋاتقــان قارشــىلىقلىرىغا بۇدىســتنى قولــالپ خىتايغــا قارشــى پەتىــۋا بەرگــەن بوالتتى. 

ــاي بىلــەن ۇئيغــۇر ائرىســىدىكى مەســىلىنى زالىــم تــۈزۈم پەيــدا  ەئمەلىيەتتــە، خىت
قىلغــان، بۈگــۈن خىتــاي خەلقىنــى فاشىســتلىق بىلــەن ىئــدارە قىلىــپ كەلگــەن كومپارتىيــە 
ۇئيغۇرنــى مىللــەت ســۈپىتىدە يوقاتماقچــى، مۇســۇلمان ســۈپىتىدە ەئمــەس. بولمىســا 
تــۇڭگان، ســاال، بــاۋەئن قاتارلىــق مىللەتلەرمــۇ بىــزدەك كۈننــى كۆرســە بوالتتــى. پەقــەت 
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قــازاق قازاقىســتانغا تەلپۈنــۈپ، قىرغىــز قىرغىزىســتانغا مايىــل بولــۇپ، ۇئيغــۇر دۆلــەت 
قۇرۇشقا كۈچەپ بولۇۋاتقان قاباھەت بۇ. شۇڭا زىددىيەتنى »خىتاي ۇئيغۇر مەسىلىسى، 
مۇســۇلمان كاپىــر مەسلىســى، بــۇالر دىــن ســەۋەپلىك مەۋجــۇت«دەپ قاراشــىنىڭ ۆئزىــال 
پاكىتلىــق ەئمــەس. مەســىلە بــۇ ىئككــى مىللــەت وئتتۇرىســىدا ەئمــەس، بەلكــى بىرىنىــڭ 
ــدا. مەســىلە  ــۇم قىلىنغۇچىغــا ائيالندۇرۇلغانلىقى ــڭ زۇل ــە بىرىنى ــۇم قىلغۇچىغــا يەن زۇل
بــۇ ىئككــى مىللەتنىــڭ ىئككــى دىنــدا بولغانلىقــى ەئمــەس، كومپارتىيەنىــڭ ۇئيغۇرنــى 
خەلقــائرا رادىــكال ىئســالمغا باغــالپ مىللــەت بويىچە يوقاتماقچــى بولغانلىقىدا. مەســىلە 
ۇئيغۇرالرنىــڭ دىندارلىقىــدا ەئمــەس، بەلكــى دىننــى قــورال قىلىــپ خىتايغــا قارشــىلىق 

قىلغانلىقىدا.

 ۇئيغــۇر تارتىۋاتقــان ائزاپنىــڭ مەنبەســى كــۆپ، ۇئ نۇقــۇل دىنىــي مەســىلە ەئمــەس. 
مەنبەســى كــۆپ تۈرلــۈك بولغــان بــۇ مەســىلىنى ھــەر قايســى مەســىلىگە ائىئــت پەنلــەر 
ــالپ  ــا باغ ــى دىنغ ــان زۇلۇمن ــۇر كۆرۈۋاتق ــرەك. ۇئيغ ــش كې ــل قىلى نوقتىســىدىن تەھلى
چۈشــەندۈرۈش ائســان بولغاچقــا ائدەمگــە خــوش ياقىــدۇ. ەئممــا كــۆز ائلدىمىزدىكــى 
پاكىتــالر بۇنــداق چۈشەندۈرۈشــنىڭ يېتەرلىــك ەئمەســلىكىنى ائشــكارىاليدۇ. دېمــەك، 
ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان زۇلــۇم خىتاينىــڭ مۇســۇلمان بولــۇش - بولماســلىقى بىلــەن 
مۇناسىۋەتســىز، ۇئالرنىڭ مۇســۇلمانلىقى ۇئيغۇرنىڭ ھۆر، ائزادە ھايات كەچۈرىشــىنىڭ 

كاپالىتــى بواللمايــدۇ.

»جىياڭ زېمىن مۇســۇلمان بولســا ھۆكۈمەتكە قارشــى تۇرمايتتۇق« دېگەن سۆزنى 
مەخســۇس ائلىــي مەكتەپتــە دىنــدا وئقۇمىغــان، ۆئمرىــدە پەقــەت مەكتەپ يــۈزى كۆرمەي 
ســاۋادىنى ۆئزى كىتاپنــى ھەجىلــەپ چىقىرىۋالغــان، قۇرائننــى يادلىغانلىقــى ۈئچــۈن قــارى 
ائتالغــان ىئســراىئل قارىــم چاقچــاق قىلىــپ دەپ قويغــان ىئــدى. تۈركىيــەدەك دۇنياغــا 
ــاي  ــڭ »خىت ــر وئقۇغۇچىنى ــان بى ــە ماگېســتىر وئقۇۋاتق ــدە، ىئالھىيەتت ــر ەئل ــۇق بى وئچ
مۇســۇلمان بولغــان بولســا زۇلــۇم قىلمايتتــى« دېگىنىگــە قــاراپ، يەنىــال »قۇرائن«نىــڭ 
ــى قىلىدىغــان شــۇ دوســتۇم ۋە ۇئنىــڭ مــاڭا  ــدان وئقــۇپ تىجارىتىن ۇئيغۇرچىســىنى وئب

بەرگــەن پەتىۋالىرىنــى ســېغىنىپ قالدىــم. 
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داۋا مەھبۇسنى مات قىلماس

2015-يىلــى كــۈز ائيلىرىــدا ىئلھــام توختىنىــڭ »يولــۇم ۋە غايــەم« دېگــەن ماقالــە 

ــدە  ــى رەڭ ــمان كۆك ــى ائس ــڭ مۇقاۋىس ــدى. كىتاپنى ــىر قىلىن ــەدە نەش ــى تۈركىي توپلىم

اليىھەلەنگــەن بولــۇپ، بــۇ تونۇلغــان بىــر ۇئيغــۇر دوكتۇرنىــڭ نــارازى بولۇشــىغا 

ســەۋەپ بولــدى. ۇئنىڭچــە كىتــاپ مۇقاۋىســى مۇنــداق بايــراق رەڭگىــدە بولســا ھەقىقــى 

ائپتونۇمىيەنــى تەرغىــپ قىلىۋاتقــان ىئلھــام توختىغــا قاماقتــا خەتــەر يېتىــپ قالىدىكــەن. 

خىتــاي داىئرىلىرىنــى بۇنــى پاكىــت قىلىــپ ىئلھــام توختىنــى بۆلگۈنچىگــە چىقىرارمىــش.

مــاڭا بــۇ گــەپ تــازا مەنتىقىلىــق بىلىنمىــدى. ىئلھــام توختىنىــڭ رەســىمى، ىئســمى، 

كەچۈرمىشــى شەرقى تۈركىستانچى تەشــكىالتالرنىڭ وئرگان توربەتلىرىدە، خەلقائرالىق 

كىشــىلىك ھوقۇقچــى تەشــكىالتالرنىڭ تىزىملىكىــدە تۇرســا خەتــەر بولمــاي، بىــر پارچــە 

كىتاپنىــڭ كــۆك مۇقاۋىســى ۇئنــى شــەرقى تۈركىســتانچى قىلىــپ قويارمــۇ؟

كۆزىتىشــىمچە بــۇ بىــر ىئلھــام توختــى ھەققىــدە دېيىلىۋاتقــان گــەپ ەئمــەس ىئكــەن. 

خېلى كۆپ كىشــىلەر مۇھاجىرەتتىكى داۋانى ۋەتەندە تۈرمىلەردە يېتىۋاتقانالرغا بولغان 

زۇلۇمنىــڭ كۈچىيىشــىگە ســەۋەپ بولىــدۇ، دەپ قارايدىكــەن. شــۇ ســەۋەپتىن بەزىلــەر 

ۆئزلىرىنىــڭ بۇنــداق ىئشــالرغا يۇقۇنماي، داۋاســىز ياشــاۋاتقان ھاياتىنــى ۇئيغۇر ۈئچۈن 

پايدىلىــق دەپ قارايدىكــەن. يەنــە بەزىلــەر مۇھاجىرەتتىكى داۋانــى زۇلۇمنى كۈچەيتىدۇ 

دەپ ائشــكارە دېيەلمىســىمۇ ھېــچ بىــر ەئھمىيەتســىز، ائۋارىچىلىــك دەپ قارايدۇ.

مــەن بــۇ مەســىلىگە بېشــىمدىن ۆئتكەنلــەر ائساســىدا جــاۋاپ بېرىــپ باقــاي دەيمەن. 

مــەن 2013-يىلــى 19-ائۋغۇســتتىن 2014-يىلــى 20-نۇيابىــر ســاەئت ۈئچ يېرىمغىچە 

قامــاق ھاياتىنــى باشــتىن كەچــۈردۈم. 2013-يىلــى نۇيابىــردا بىــر ۇئيغــۇر بــاال مــاڭا 

چەتەئللــەردە مــەن ھەققىــدە پاائلىيەتلەرنىــڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنــى ســۆزلەپ بــەردى. 

2014-يىلــى مــارت ائيلىرىــدا ھەتتــا مــاڭا بىرەيلــەن تېلىفونىــدا رەســىمىم بىلــەن 
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ىئلھــام توختىنىــڭ رەســىمى قوشــۇپ چىقىرىلغــان بىــر پىالكاتنــى كۆرســىتىپ قويــدى. 

2014-يىلــى ھەجگــە بېرىــپ قايتارىــدا قامالغــان بىــر ۇئيغــۇر ھــەج مەزگىلىــدە ۇئيغــۇر 

قېرىنداشــالرنىڭ مــاڭا ائتــاپ دۇائ قىلغانلىقىنــى ســۆزلەپ بــەردى. مــەن قاماقتىن چىقماي 

تــۇرۇپ مۇھاجىرەتتىكــى قېرىنداشــالرنىڭ مــەن ۈئچــۈن قىلغــان تىرىشــچانلىقىنى بىلىــپ 

ســۆيۈنگەن بولــدۇم.

مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغــۇر تەشــكىالتالر قىلغــان شــۇ پاائلىيەتلــەر مېنــى ھېچقاچــان 

قىيىــن ەئھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويمىــدى. مــاڭا ھېــچ بىــر ســاقچى، تەپتىــش ياكــى ســوت 

خادىملىرى مۇھاجىرەتتىكى پاائلىيەتلەر ھەققىدە ســۇائل ســورىمىدى. سوراق جەريانىدا 

پەقــەت ائمېرىــكا ۋە تۈركىيــەدە تۇرغــان مەزگىلــدە كىملــەر بىلــەن ائالقــە قىلغانلىقىــم 

ســورالدى. بــۇ بىــر نورمــال ســوراق بولــۇپ چەتەئللــەردە سۈرۈشتىســى بولمىغــان، ھــەر 

قانــداق بىــر تۇتقــۇن بارغــان، تۇرغــان، ياشــىغان يەرلــەر ھەققىــدە ســوراقالرغا جــاۋاپ 

بېرىشــكە مەجبــۇر.

خىتايدا تۇتۇلغان بىر ۇئيغۇرنىڭ چەتەئلدىكى تەشــكىالتالر بىلەن بولغان ائالقىســى 

مۇھاجىرەتتــە ۇئنىــڭ ھەققىــدە بولۇۋاتقــان داۋا بىلــەن ىئســپاتالنمايدۇ. ســوراقچىالر بــۇ 

ائالقىنــى ېئلخــەت، تېلىفــون ۋە تــام ائتــالپ چەتــەئل تــور بەتلىرىگــە قىلىنغــان زىيارەتلەر 

ائرقىلىق ىئسپاتالشــقا تىرىشــىدۇ. 

ائدەتتــە كىشــىلەر مۇھاجىرەتتــە جاســۇس كــۆپ، قىلغــان ەئتكىنىمىــز خىتايغا مەلۇم 

ــەدە تۇرغــان،  ــۇرۇن مــەن تۈركىي ــا كىرىشــتىن ب ــدۇ، دەپ قارايــدۇ. قاماقق ــۇپ تۇرى بول

ــدە مەلۇمــات  ــر ىئنســاندىن مــەن ھەققى ــچ بى ائمېرىكىغــا بارغــان، ەئممــا ۇئالرنىــڭ ھې

ائلمىغىنــى ســوراق جەريانىــدا مەلــۇم بولدى. ســوراقچىالر ھەتتــا تۈركىيەدىكى خەيرۇلال 

ەئفەندىگىلنىڭ ىئســمىنى خەيرۇلالگۈل دەپ بىلىپ ائيال دەپ قاپتۇ. دېمەك، مەخســۇس 

مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغۇرالرغــا مەســۇل تەتقىقاتچىــالر ياكى ائالھىدە خادىمالر بولمىســا 

قالغــان ســاقچىالر خــۇددى ائدەتتىكــى ۇئيغــۇرالردەكال مۇھاجىرەتتىكــى پاائلىيەتلەردىن 

بىخەۋەر.
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ەئمەلىيەتتــە خىتايدىكــى ســوراقچىالر قاماقتىكــى بىــر مەھبۇســنىڭ ســوراققا جــاۋاپ 

ــۇل  ــا مەس ــان نارازىلىقالرغ ــدە بولۇۋاتق ــە ۆئزى ھەققى ــۇرۇپ، مۇھاجىرەتت ــپ وئلت بېرى

بواللمايدىغانلىقىنــى بىلىــدۇ. ســوراقچىالر قاماقتىكــى مەھبۇســنىڭ مۇھاجىرەتتىكــى 

ھەرىكەتلــەر بىلــەن مۇناســىۋىتى بولمايدىغانلىقىنــى بىلەلمىگــۈدەك دەرىجىــدە ھاماقەت 

ــڭ  ــۇ ۇئنى ــۈم قىلغاندىم ــا ھۆك ــىز قاماقق ــى مۇددەتس ــام توختىن ــاي ىئلھ ــەس. خىت ەئم

ەئركىــن ائســىيا رادىوئســى قاتارلىــق چەتــەئل تاراتقۇلىــرى بىلــەن بولغان ســۆھبەتلىرىنى 

ەئمــەس، ۆئزى مەخســۇس دەرســخانىدىن توپلىغــان، وئقۇغۇچىالرغــا مەجبــۇرالپ ىئقــرار 

قىلغۇزغــان ائتالمىــش جىنايــى پاكىتالرنــى ائســاس قىلــدى.

 ائنــا تىــل شــىركىتىنى قۇرغــان بىــز ۈئچەيلەننــى تۇتۇشــتا خىتــاي داىئرىلىــرى ائۋۋال 

ــن  ــۇم قىلغۇزغاندى ــو مەل ــۇرى دىل ــەن مەجب ــەت بىل مەمەتســىدىقنى ىئقتىســادىي جىناي

كېيىــن قالغانالرنــى قولغــا ائلغــان. ۆئزۈم بىلگــەن ۋە تەكشــۈرگەنلەرگە قارىســام، بىــر 

تۇتقــۇن ۇئيغۇرنىــڭ قاماقتــا قانــداق كــۈن كــۆرۈپ، ســوتتا قانــداق ھۆكــۈم قىلىنىشــى 

مۇھاجىرەتتــە بولۇۋاتقــان داۋا بىلــەن مۇناسىۋەتســىز.

ــر  ــەر بى ــان ھ ــا ۇئچرىغ ــدە زۇلۇمغ ــڭ ۋەتەن ــان داۋانى ــە بولۇۋاتق ــەن مۇھاجىرەتت م

شەخســكە ھەر زامان بىۋاســتە نەپ يەتكۈزىشــىگە ىئشىنىپ كەتمەيمەن. ەئمما ھېچ بىر 

شەخســكە زىيــان ســالمايدىغانلىقىغا مانــا مەن شــاھىت. بىــزدەك ىئنســانلىق، مىللەتلىك 

ھوقۇق ۋە ەئركىنلىكتىن مەھرۇم كىشىلەرنىڭ بىر داۋا وئرگىنى بولۇشى، شۇ مىللەتنىڭ 

داۋادا ھەقلىــق ىئكەنلىكىگــە داىئــر پاكىتــالر ۋە بــۇ پاكىتالرنــى ســۇنىدىغان داۋاگەرلىــرى 

بولۇشــى كېــرەك. بــۇ داۋادا ىئنســانلىق ھوقۇقالرنىــڭ دەپســەندە بولۇۋاتقانلىقىغــا داىئــر 

پاكىتــالر ائســماندىن چۈشــمەيدۇ، بەلكــى توپلىنىــدۇ. توپالنغــان بــۇ پاكىتالرنىــڭ بــەزى 

تىپىــك بولغانلىــرى، تەســىرچان شەخســلەر ھەققىــدە بولغانلىــرى ۋە كۈچلــۈك ائممىۋىــي 

ائساســقا ىئگــە بولغانلىــرى تاراتقــۇالردا يېيىلســا، دۇنيانىڭ دىققەت ىئتىبارىنى ائســانراق 

قوزغايــدۇ. شــۇڭا مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىــڭ قوللىرىــدا بــار پاكىتالرنــى 

بىــر بىرلــەپ ياكــى توپــالپ وئتتۇرىغــا قويۇشــى نورمــال بىــر شــاھىتلىق بۇرچــى، خاالس.

مۇھاجىرەتتىكــى داۋا ســەۋەپلىك ۋەتەنــدە زىندان كۆپەيمەيــدۇ. ەئمما مۇھاجىرەتتە 
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زۇلــۇم زىندانلىــرى ھەققىــدە جاھانغــا مەلۇمــات بېرىلمىســە، مەھبۇســالر ىئز دېرەكســىز 

تــوزۇپ تاشــلىنىپ قېلىشــى، ھەتتــا يوقــاپ كېتىشــى تامامــەن مۇمكىــن. داۋا مەھبۇســنى 

شــاھ قىاللمىســىمۇ، ائزات قىاللمىســىمۇ، ەئممــا پىچــكا قىلمايــدۇ، مــات قىلمايدۇ. شــۇڭا 

مۇھاجىرەتتــە بىــر ۇئيغــۇر زۇلۇمغــا قارشــى تۇرالمىغــان، پــاش قىاللمىغــان تەقدىــردە 

شــۇ كۆرۈۋاتقــان زۇلۇمنىــڭ راســتلىقىغا ســۈكۈتتە شــاھىت بولــۇپ بەرســىمۇ ەئقىلگــە 

ۇئيغــۇن ىئــش قىلغــان بولىــدۇ.
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ساياھەتكە چىققانمۇ ياكى دۈشمەن ئىزدەپمۇ؟

2009-يىلى تومۇزدا يۈز بەرگەن نامايىش، قەھرىمانلىق ۋە پاجىەئنى ائمېرىكىنىڭ 

2012-يىلــى  وئيۇنــى دېگــەن گەپنــى ائڭالپ ۆئزۈمنــى تۇتىۋااللمىغــان ىئدىــم. ۇئ 

كەچكۈزنىــڭ بىــر جۈمــە كۈنــى ىئــدى. بىــر تىجارەتچــى دوســتۇم بىلــەن ائرتۇچقــا 

چىقىــپ جۈمــە وئقــۇپ كەلمەكچــى بولــدۇق. يولــدا بىــر تەبلىغنــى ائڭلىغــاچ پــاراڭ بىلــەن 

ماڭــدۇق. ائرىــدا گېپىمىــز توختــاپ تۇرۇشــىغا 5-ىئيــۇل ۋەقەســىنى خىتــاي پەيــدا قىلغان 

دېگــەن گــەپ ائڭالنــدى. ائچچىقىمــدا قولــۇم تىتــرەپ ۆئچــۈرۈش كونۇپكىســىنى تاپالماي 

دوســتۇمغا: »ۆئچــۈرە مــاۋۇ شــەرمەندە ائۋازنــى« دەپ ۋارقىــراپ كەتتىــم.

ۆئزۈمنى تۇتۇپ ســەل وئلتۇرىۋالغاندىن كېيىن، ۇئنىڭ بىلەن 2007-يىلى تالىشــىپ 

قالغــان »11-ســىنتەبىر ۋەقەســىنى ائمېرىــكا پەيــدا قىلغــان« دېگــەن گــەپ ېئســىمگە 

كەلــدى. ۇئ شــۇ گەپنــى تۈركىيەدىــن يېڭىــال كۆتــۈرۈپ كەلگــەن ىئــدى. بەلكىــم مۇشــۇ 

تۈگــۈن بىلــەن گــەپ باشالنســا ىئشــالرنىڭ ائيدىــڭ بولۇشــى ائســانراق بوالتتــى. ۇئنىڭغا 

شــۇ قېتىمقــى مۇنازىرىنــى ەئســلەتتىم. ۇئنىڭغــا تۈركىيەدە كىشــىلەرنىڭ مۇســۇلمانالرغا 

ــى  ــوزاق دەپ قارايدىغانلىقىن ــان ت ــكا قۇرغ ــال ائمېرى ــا دەرھ ــش بولس ــرەر ىئ ــت بى ائىئ

ېئيىتتىــم. ۇئنىڭغــا تۈركىيــەدە 5-ىئيــۇل ۋەقەســىنى ائمېرىــكا پەيــدا قىلغــان دېگەن گەپ 

بىلەن 11-سېنتەبىر ۋەقەســىنى ائمېرىكا پەيدا قىلغان دېگەن گۇماننىڭ تەڭال مەۋجۇت 

ىئكەنلىكىنــى، بــۇ ىئككــى گەپنىــڭ وئتتۇرىســىدا ھېچقانــداق پەرقنىڭ يــوق ىئكەنلىكىنى 

ــى  ــڭ ائيىق ــۇ مۇنازىرىنى ــدا ب چۈشــەندۈردۈم. ەئممــا جۈمەگــە بارغــان ۋە كەلگــەن يول

ۈئزۈلمىــدى. ھــەر قانچــە چۈشــەنچە بەرســەممۇ ۇئ 5-ىئيــۇل ۋەقەســىنى ائمېرىكىنىــڭ 

وئيۇنــى بولمىســىمۇ، خىتاينىــڭ وئيۇنــى ىئكەنلىكىــدە چىــڭ تــۇردى.

ائرىلىقتــا ۇئ بــۇرادەر دۇبــەي، قاھىرە قاتارلىق شــەھەرلەردە ســاياھەت قىلىپ قايتىپ 

كەلــدى. ۇئنىــڭ ھاســىالتى، دۇنيــادا مۇســۇلمان بولغانال يــەردە زىددىيــەت، توقۇنۇش ۋە 
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زۇلــۇم بــار ىئكــەن. ۇئنىڭچــە يەھۇدىــالر بىــر بولســا مۇســۇلمان ەئللەردىكــى ۆئكتىچــى 

كۈچلەرنــى كۈشــكۈرتۈپ دۆلەتنــى پارچىاليدىكــەن. ىئككىنچىدىــن مۇســۇلمانالرنى بىــر 

بىرىگە زىددىيەتكە سېلىپ ائجىزالشتۇرىدىكەن. ۈئچىنچىدىن جەڭگىۋار مۇسۇلمانالرنى 

دۆلەتكــە قارشــى كۈشــكۈرتۈپ قىرغىچىلىقتــا يوق قىلىدىكەن. ۇئنىڭدىــن يەھۇدىالرنىڭ 

مۇشــۇنداق كــۆپ شــۇملۇقالرنى قىلىشــىنىڭ ســەۋەبىنى ســورۇدۇم. ۇئنىــڭ ېئيتىشــىچە 

يەھۇدىــالر مۇســۇلمانالرنىڭ ھامــان ۆئزىنى يــوق قىلىدىغانلىقىنــى بىلگەچكە دۇنيادىكى 

تۈرلــۈك كۈچلەرنــى مەبلەغ، تېخنىكا ۋە ىئســتىراتىگىيە بىلــەن تەمىنلەيدىكەن. ۇئنىڭچە 

ۇئيغۇرالرمــۇ يەھــۇدى قۇرغــان شــۇ توزاقنىــڭ قۇربانلىــرى ىئكــەن. ۇئ يەھۇدىــالر 

ــپ،  ــى ســۆزلەپ كېلى ــداق شــۇملۇقالرنى قىلغانلىقىن باشــچىلىقىدىكى ماســونالرنىڭ قان

بۇنىــڭ ائساســىنىڭ قۇرائنــدا بارلىقىنــى چۈشەندۈرۈشــكە باشــلىغان ىئــدى، وئرۇنۇمدىن 

تــۇرۇپ كەتتىــم. ھامــان قايىــل بولمىســىمۇ ۇئنىڭغــا:

_ائداش ســىلى چەتەئلگــە چىقســاڭال داىئــم خەقنىڭ دەردىنى كۆتــۈرۈپ كېلىپ بىزگە 

ــۇپ  ــا ۇئرۇشــىدا مەغل ــە بىرىنچــى دۇني ــى ەئنگىلىي يىغــالپ بېرىدىكەنســىلە، تۈركىيەن

قىلغــان، فرانســيە تۈركىيەنــى مىســىردىن قوغــالپ چىقارغان، مىســىرنى فرانســىيە بىلەن 

ەئنگىلىيە نۆۋەتلىشــىپ بېســېۋالغان، ھازىرقى مۇســۇلمان دۆلەتلەر بۇرۇن شــۇ غەرپنىڭ 

مۇستەملىكىســى ىئدى. مۇســتەملىكە مەزگىلىدە ۇئالر كۆپ زۇلۇم كۆرگەن، شــۇڭا ۇئالر 

غەرىپكــە ۆئچ. ۇئالر غەرىپكــە بولغــان ۆئچمەنلىكتــە ھەقلىــق. ەئممــا غەرىپتىــن بىزنىــڭ 

ائاللمىغــان بىــر دەردىمىــز يــوق. ھــەر قېتىــم چىقســاڭال بىزگــە يېڭــى بىــر دۈشــمەننى 

بايقاپ قايتىدىكەنســىلە. ســىلى چەتەئلگە ســاياھەتكە چىققانمۇ يا مەخســۇس دۈشــمەن 

ىئــزدەپ چىققانمــۇ؟ دېگىنىڭالرچــە بولســا تارىختــا ۆئتكــەن ۋە ھازىرقــى رەھبەرلەرنىــڭ 

كۆپىنچىســى يەھۇدىنىــڭ ائدىمىكــەن، ماســونكەن، ائمېرىــكا دوللىرىــدا ماســوننىڭ 

ــقا  ــۇ. نېمىش ــەل قاراپتىغ ــا س ــونالر خىتايالرغ ــۇ ماس ــەپ ب ــەن. ەئج ــار ىئك بەلگىســى ب

ــرى ماســون  ــاي كومپاتىيەســىنىڭ رەھبەرلى ــۇپ، خىت ــەر ماســۇن بول ــك رەھبەرل غەرپلى

ەئمــەس؟ نېمىشــقا مۇســتاپا كامالنــى يەھــۇدى، ماســۇن دەيســىلەر، ەئممــا ماۋزىــدوڭ 

دېگــەن قاتىلنــى يەھۇدىنىــڭ ياالقچىســى ياكــى ماســون دېمەيســىلەر؟ ماركىــس يەھۇدى 

تۇرســا، ماركىســقا ەئرگەشــكەن خىتاي مۇســۇلماننىڭ دۈشــمىنى بولماي پەقەت غەرىپال 
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دۈشــمەنمۇ؟ دەپ مۇنازىرەنــى چاخچــاق بىلــەن تۈگەتكــەن بولــدۇم.

2016-يىلى مارتتا بۇ دوســتۇم  ماڭا تاجىكىســتاندىن تېلىفون قىلدى. ۇئ ماســونالر 

ھەققىدە يېزىلغان بىر غەرىپلىكنىڭ ماقالىسىنى وئقۇپتۇ. ۇئنىڭچە ۇئ ماقالە ۇئيغۇرچىغا 

بــەك ېئســىل تەرجىمــە قىلىنغــان بولغاچقــا، مــاڭا ېئنگىلىزچىســى بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ 

ــڭ  ــڭ مەقســىتىنى دېمىســىمۇ چۈشــەندىم. ۇئنى ــۇ. ۇئنى ــۇپ باقســۇن دەپ ەئۋەتىپت وئق

مــاڭا بــۇ ماقالىنــى  يەھۇدىالرنىــڭ ۋە غەرىپنىــڭ بىزگــە دۈشــمەن ىئكەنلىكــى، ۇئالرنىــڭ 

مۇســۇلمانالرغا قانــداق سۈيىقەســتلەرنى پىالنغــا ائلغانلىقىنــى ىئســپاتالش ۈئچــۈن 

ەئۋەتكىنــى ېئنىــق ىئــدى. تېلىفوننى قويىدىغان چاغدا ۇئ: »ســىلى ائمېرىكنى، يەھۇدىنى 

بــەك چــوڭ بىلىســلە جۇمــا، ۇئ خەقتىــن مۇســۇلمانالرغا كېلىۋاتقــان مەخپىــي ۋە ائشــكارە 

خەۋىپنــى ھېچقاچــان ىئتىــراپ قىلمايســىلە« دېــدى. مــەن گەپنــى بــۇراپ باشــقا پــاراڭالر 

بىلــەن تېلىفوننــى قويــدۇم. شــۇائن خىيالىمغــا ۇئنىــڭ بۇلتــۇر مۇشــۇ كۈنلــەردە ائيالىنــى 

ائمېرىكىــدا يەڭگىتىــپ بالىســىنى ائمېرىــكا پۇقراســى قىلغانلىقــى كەلــدى.
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سۆيۈملۈك ئەلدىكى كۆرۈمسىز ئورتاقلىقالر

بەزىــدە خىتــاي بىلــەن تۈركىيەنــى سېلىشــتۇرۇپ قويســام دوســتالر نــارازى بولىــدۇ. 

ەئممــا خىتايــدا بىزنــى غۇدۇراتقــان، ائزاپلىغــان ھەتتا مۇســاپىر بولۇپ چىقىپ كېتىشــكە 

مەجبــۇر قىلغــان ائمىلالرنىــڭ ىئككىنچــى ۋەتىنىمىــز تۈركىيــەدە بولۇشــى كىشــىنى وئيغــا 

ســالىدۇ. بۇنى بەزىمىزنىڭ يوق دېگۈمىز بەك بار، مېنىڭمۇ تۈركىيەنى يەتتە ىئقلىمنىڭ 

تاجــى، تۈركلەرنــى پەزىلــەت وئردىســىنىڭ تاجىــدارى دەپ ۇئلۇغالپ ۇئپرىماي ياشــىغۇم 

بــار، ەئممــا بۇنــداق يالغــان خوشــامەت قىلمىســاممۇ، رىســقىمنى مۇشــۇ كۈنگىچە ائلالھ 

ھااللدىــن قــان تەرىــم ائرقىلىــق بېرىــپ كېلىۋاتىدۇ. 

مــاكان، زامــان، ھۆكۈمــەت ۋە ھۆكۈمدارالرنــى چۈشــىنىپ، ۆئزىنــى ۋە ۆئزگىنى بىلىپ 

ياشاشــنى بىزگــە يۈســۈپ بوۋىمىــز »قۇتادغۇبىلىــك« دېگەن كىتابىدا ۋەســىيەت قىلغان. 

شــۇڭا تۈركىيەنــى چۈشــىنىش بــۇ ەئلــدە ياشــاۋاتقان ۋە بــۇ ەئلنــى كۆرمــەي، بىــر مەرتــە 

ــك.  ــۈن ەئھمىيەتلى ــۇرالر ۈئچ ــان ۇئيغ ــەن مىڭلىغ ــۇپ كەتك ــۇرۇپ، ەئل بول ــەي ت كەلم

ــڭ  ــى چاھارباغــدەك، وئردا-قەســىردەك تەســەۋۋۇر قىلىۋالســاقمۇ، ۆئزىمىزنى تۈركىيەن

شــاھ ســۇلتان ەئمەســلىكىمىز ېئنىــق. ىئســتانبۇلنى دېڭىــز بويىــدا وئلتــۇرۇپ ھــەر قانچــە 

ماختىســاقمۇ، كالپۇكىمىز قۇرىغاندا ەئس قاتىدىغىنى يانچۇقىمىزدىكى پۇچۇق يارماق.

بىزگــە خىتايــدا بــۇرۇن يولۇققــان غەلەتلەرنىــڭ بىــز ســۆيگەن بــۇ ەئلدىمــۇ كۆزگــە 

چېلىقىشــى، ىئچــى ۋە ەئتراپــى مەســىلە بىلەن تولغان بۇ ىئككــى دۆلەتتىكى وئرتاقلىقتىن 

بىشــارەت بەرمەي قالمايدۇ. ۇئ بولســىمۇ ھاكىمىيەتتىكى مۇســتەبىتلىك، ىئقتىســادتىكى 

مونۇپۇللــۇق، ۋە مىللەتتىكــى چەكتىــن ائشــقان ائكا مىجــەز ھاكاۋۇرلــۇق. خىتــاي بىزنــى 

ۋەتەنــدە بــاراۋەر كۆرمىگەچكــە، تەرەققىيــات پۇرســىتىدىن مەھرۇم قويغاچقا، سىياســىي 

ھوقۇقىمىزنــى ىئنــكار قىلغاچقــا بەزىمىزگــە بۇنــداق كۆرۈمســىز وئرتاقلىقالر تــازا يېقىپ 

ــى  ــڭ ائكىلىقىن ــە بىرىنى ــدا يەن ــن ائران قۇتۇلغان ــر ائكىدى ــاڭا بى ــدۇ. بولۇپمــۇ م كەتمەي
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ــڭ كەچۈرمىشــى ۋە  ــە بەزىمىزنى ــە يەن ــۇل قىلمــاق ۇئنچــە ائســان ەئمــەس. ەئلۋەتت قوب

قارىشــى باشــقىچە.

خىتايــدا يولۇققــان مەمۇرالرنىــڭ زۇلمىغــا بــۇ يەردىمــۇ يولۇقــۇپ قالىســىز. بۇمــۇ 

كۆرۈمســىز وئرتاقلىقنىــڭ بىــرى. ەئلۋەتتــە تــۈزۈم، قانــۇن ۋە ھاكىمىيەتتــە كۆرۈلىدىغان 

مەســىلىلەرنى كۆپىنچــە كىشــىلەر تەھلىــل قىلىــپ چۈشــىنەلمەي ەئيىپنــى مۇناســىۋەتلىك 

وئرۇنــالردا ىئشــلەيدىغانالردىن كۆرىــدۇ. دوســتالر تــوال دەيدىغــان گــەپ »ســاڭا ۇئنداق 

ــى مۇســۇلمان ەئمــەس، ج ھ پ  ــال تەگكىن ــى چوقــۇم تــۈرك ەئمــەس، ســاڭا قۇپ قىلغىن

چــى ياكــى ســولچى بىــرى«... ۋاھــاكازاالر. بۇنــداق چاغــالردا تــۈرك ەئمــەس دېگەننــى 

دېيەلىگــەن ۇئيغــۇر، كــۈرت دېگــەن ســۆزنى چىقىرىشــتىن ېئھتىيــات قىلىپ،»تــۇڭگان« 

دېيىشــنى ىئجــات قىلغــان. تۈركلۈككــە ۋە مۇســۇلمانلىققا بولغــان مۇھەببــەت كــۆز 

ائلدىمىــزدا بىزگــە قوپــال تەگكــەن كىشــىنى ھېــچ تونىمــاي تــۇرۇپ مۇســۇلمان ەئمــەس، 

تــۈرك ەئمــەس دېيىشــىمىزگە ســەۋەپ بولغــان.

ــزدە »تــۈرك ېئســىلدۇر، مۇســۇلمان قۇسۇرســىزدۇر« دېگــەن چۈشــەنچە   قەلبىمى

ھۆكۈمــران بولغاچقــا كــۆز ائلدىمىزدىكــى ەئمەلىيەتنــى قوبــۇل قىلمــاي ىئنــكار قىلىشــنى 

تالاليمىــز. شــۇنى ېئتىــراپ قىلمايمىزكــى، ىئنســان دېگــەن دۆلــەت ائتلىــق ماشــىنىدىكى 

بىــر ۋىنتــا، ۋىنتىنــى ائلمــاس ياكــى ائلتۇندىــن ياســاپ چىقســىڭىزمۇ، ھــەر كۈنــى يۇيــۇپ 

پارقىراتســىڭىزمۇ ۋەياكــى ســەپلەپ وئرناتســىڭىزمۇ، ماشــىنا ياخشــى ماڭمىســا ھامــان 

داتلىشــىپ كاردىــن چىقىــدۇ. شــۇڭا بــۇ يەردىكــى مەســىلە ســىزگە ائاليغــان خادىمنىــڭ 

تــۈرك، مۇســۇلمان ياكــى ســىز ســۆيگەن پارتىيەدىــن بولماســلىق مەسىلىســى ەئمــەس. 

مەســىلە ماشــىنىدىكى يۈرمەســلىك، ياغســىراپ داتلىشــىپ كېتىشــتۇر.

كوچىالردىكى شۇائرالر ۋە پات-پات تېلېۋىزورالردا خەۋەر قىلىنىدىغان ھەرىكەتلەر 

كىشــىگە خىتاينــى ەئســلىتىدۇ. خىتاينىــڭ كوچىالرنــى قــۇراق چاپانلىــق قــوۋ تىلەمچىدەك 

شــۇائر بىلەن زىننەتلەشــلىرى تېخىچە ېئســىمىزدە بولغاچ تۈركىيەدىكى بۇ وئخشاشــلىق 

كىشىنى ائنچە مەمنۇن قىلمايدۇ. كوچىدىكى چىرايلىق شۇائرنىڭ ەئكسىچە تۈزۈمدىكى 

ــا  ــۇن ىئجراســىنىڭ ائســتا، چولت ــڭ مەسۇلىيەتســىزلىكى، قان ــۈك، مەمۇرالرنى كەمتۈكل
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بولۇشــى...دېگەندەكلەر ۆئي ىئجــارە ېئلىــش، تــور بېجىرىــش، ىئقامــەت ېئلىــش، نوپــۇس 

خەتلىتىشــلەر جەريانىــدا ۆئزىنــى ائشــكارىالپ كىشــىنى تېخىمــۇ نــارازى قىلىــدۇ. بولۇپمۇ 

ياپۇنىيــە، ائمېرىــكا ۋە ياۋرۇپــادا ياشــاپ باققــان دوســتالر بۇنىڭغــا كۆنەلمەيدۇ. 

بىزگــە  تاشــلىنىدىغان شــۇائرالر  كوچىــالردا، جامــاەئت ســورۇنلىرىدا كۆزگــە 

ھاكىمىيەتنىــڭ كىشــىلەرنى نېمىگــە يېتەكلەپ كېتىۋاتقانلىقىدىن بىشــارەتلەيدۇ. ۋەتەندە 

بىــرەر ۋەقە بولســا دەرھــال خىتاي كوچىالرنى ائتالمىش مىللىــي بۆلگۈنچىلىك، تېرورلۇق 

ۋە ەئســەبىيلىككە قارشــى تــۇرۇش ھەققىدىكــى شــۇائرالر بىلــەن تولدۇراتتــى. تۈركىيەدە 

2016-يىلــى 15-ىئيــۇل يــۈز بەرگــەن ۋەقەدىــن كېيىــن كوچىــالر ۋەقــە چىقارغۇچىالرغــا 

قارشــى شــۇائرالر بىلــەن تولــدى. 2018-يىلىدىكى زەيتۇن شــېخى ھەرىكىتــى وئتتۇرىغا 

چىقىشــى بىلــەن رايۇنــالر ۋە يەرلىــك تەشــكىالتالر بــەس - بەســتە بــۇ ھەرىكەتنــى 

قولاليدىغانلىقلىــرى ھەققىــدە لوزۇنكىالرنــى كوچىالرغــا ېئسىشــتى. بۇنــداق شــۇائر 

تــوۋالش پەقــەت ھاكىمىيەتكــە، ھۆكۈمرانالرغــا ســاداقەت بىلدۈرۈشــتىن باشــقا نەرســە 

ەئمــەس. ەئســلىدە ھەقىقــى ســاداقەت بۇنداق ېئســىلغان شــۇائردا ەئمــەس، بەلكى ۋەتەن 

ــل ىئشلەشــتە، ۋەتەنداشــقا ەئال ۋە ســۈپەتلىك  ــدا بىجانىدى ۈئچــۈن خىزمــەت وئرۇنلىرى

مۇالزىمــەت قىلىشــتا.

كوچىــالردا شــۇائرالردىن باشــقا پــات - پــات خەۋىــرى چىقىدىغــان ھەرىكەتلەرمــۇ 

ــر ائيلىــق تازىــالش، پۇســتانى  ــە بېرىــش، بى كىشــىگە خىتايدىكــى »يــۈز كۈنلــۈك زەرب

چىســاللىق مەخســۇس تۈزەش« دېگەندەك ھەرىكەتلەرنى ەئســلىتىدۇ. ەئســلى ائمانلىق، 

ســاالمەتلىك، ماائرىــپ ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىكــى دېگــەن بىــرەر ائيلىق، بىــرەر مەزگىللىك 

ھەرىكــەت بىلــەن ھــەل قىلىنىدىغــان ھەرىكەتچانلىقتــا كاپالەتكــە ىئگە بولمايــدۇ. بۇنىڭ 

ۈئچــۈن نەچچــە يىللىــق ھەتتــا نەچچــە وئن يىللىــق ۆئزگەرمــەس تىرىشــچانلىق بولۇشــى 

كېــرەك. بۈگۈنگىچــە تۈركىيــە ماائرىپىــدا وئقۇغۇچىالرنىــڭ نەچچە يىل وئقۇشــى، قانداق 

دەرســلەرنى قانچــە ســاەئتتىن وئقۇشــى مۇقىمالشــمىغانغا قــاراپ، بــۇ دۆلەتنىڭ نېمىشــقا 

مۇشــۇنداق شــۇائر ۋە ھەرىكەتلــەر بىلــەن باشــقۇرۇلۇپ كەلگــەن ۋە كېلىۋاتقانلىقىنىــڭ 

تېگىگــە يەتكەنــدەك بولىمــەن. خىتايمــۇ شــۇغۇ، بىــر دەم ســاپا ماائرىپــى دەيــدۇ، بىــر 
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دەم ماائرىپتــا »ىئدىوئلوگىيــە ساھەســىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشــى ھەرىكەت« 

باشــاليدۇ. تۈركىيەدىمــۇ گۈلــەن ھەرىكىتىگــە باغلىنىــپ مەكتەپلەردىــن ەئڭ كــۆپ 

قوغالنغىنــى وئقۇتقۇچــى بولــدى. 

دۇنيانى ۈئرۈمچى دېســەك، تۈركىيە ماڭا بارمىســام چىدىمايدىغان، بارســام كۆڭلۈم 

ــان  ــپ قالىدىغ ــە چىگىلى ــە - مۇنچ ــرى ائنچ ــەزى كۈنلى ــپ، ب ــرەك ېئچىلى ــە بەك كۆپىنچ

دۆڭكۆۋرۈككە وئخشايدۇ. بىز ۇئ يەرگە ۇئيغۇر بولغاچقا بارىمىز، ۇئيغۇرنىڭ پۇرىقىنى 

ھىدلىســاق دەپ تەلپۈنىمىــز. ۇئ يەرنــى ۇئيغۇرنىــڭ ساداســىغا بىــر چۈمۈلــۈش ۈئچــۈن 

وئيلىمــاي تۇرالمايمىــز. مۇشــۇ ســۆيگۈ ســەۋەپتىن كۆپــرەك گېپنــى قىلىمىــز، غېمىنــى 

يەيمىــز، دەردىنــى تارتىمىــز، ائز تــوال دەشــناممۇ يەيمىــز. تۈركىيەنــى ســۆيگەنلىكتىن 

ائتايىــن ۋاقىــت ۋە زېھىــن ســەرپ قىلىــپ ســالىدىغان گــەپ ىئكــەن. شۇنىســى ېئنىقكــى، 

ھەرقانچــە دەشــنام يىســەكمۇ بــۇ گۈزەلنىــڭ كالپۇكىنــى بوياۋاتقــان لەۋســۇرۇختا خىتــاي 

ــى ياكــى كۆرمەســكە ســېلىپ  ــى كــۆرۈپ تــۇرۇپ يــوق دېگىل ــن بارلىقىن ــان ائليۇمى قاتق

ســۈكۈت قىلغىلــى بولمايــدۇ. دېســەكمۇ قۇلىقىغــا يەتمەيــدۇ، ەئمما ســاختا لەۋســۇرۇختا 

چىرايلىــق بولىمــەن دەپ ســۈركىگەنچە خىتايغا وئخشــاپ قالســا يــۈرەك چىدىمايدىكەن.
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سۈرىيەدىكى »نەپرەتلىك« مۇجاھىتلىرىمىز

ائپتوبــۇس ىئســتانبۇلغا يەتكەنــدە بامداتقــا خېلى بار ىئدى. بۇ ۇئخلىماس شــەھەردە 

ياشــاۋاتقان دوســتلىرىمنىڭ ھېــچ بىــرى تېلىفــون ائلمىــدى. نېمــە بولــدى كــۆزۈم يەنــە 

ۇئيقۇغــا كېتىپتــۇ. بىــر چاغــدا قولۇمدىكــى تېلىفوننىــڭ تورۇككىــدە يەرگــە چۈشــكەن 

ائۋازىدىــن وئيغىنىــپ كەتتىــم. كۆزۈمنــى ائچســام ائپتوبــۇس ۇئچقانــدەك كېتىۋېتىپتــۇ. 

جىددىيلىشىپ شوپۇرنىڭ قېشىغا باردىم ۋە نەگە ماڭغىنىمىزنى سورۇدۇم. -ەئدىرنەگە! 

دەپ پەرۋاســىزال جــاۋاپ بــەردى شــوپۇر. تــوۋا مــاۋۇ ائدەملەرنى قــارا، مېنى ىئســتانبۇلدا 

وئيغۇتــۇپ چۈشــۈرىۋەتمەي ەئدىرنــەدە نېمــە قىــالر بولغيىــدى؟

شــوپۇر مېنى مول وئف ىئســتانبۇل دېگەن بىر يەردە چۈشــۈرۈپ قويدى. بېســىلغان 

نومۇرالرنىڭ ھېچ بىرىدىن يەنە جاۋاپ چىقمىدى. تاكســى توســۇپ مىھمانخانىغا كېتەي 

دېســەم، بىــر ســاەئتكە قالمــاي تــاڭ ائتىــدۇ. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە بۇ ســەپەر پەقــەت چىقىمال 

بولىدىغــان، كۆڭۈلدىكــى يېرىملىــق تولغــان بىلــەن يانچــۇق قۇرۇقلىنىدىغــان، نامــرات 

ــك كــۈچ ھاســىل قىلىدىغــان  ــر يەرگــە يىغىلىــپ غەزەپلى ــەر، ناىئــالج ائۋازالر بى قەدەمل

ســەپەر ىئــدى. مــەن شــۇ ائزاپىــق نىداغــا قېتىــالي، شــۇ وئرتــاق قەدەملەرگــە ەئگىشــەي، 

بىــزدەك مىڭلىغــان بىتەلەيلــەر ۈئچۈن جېنىنــى ائلقانغا ېئلىپ مەيدانغــا چىقىپ، زالىمنىڭ 

ياۋۇز ائلقىنىغا چۈشــكەن ســۆيۈملۈك كىشــىلىرىمىزنىڭ ىئسمىنى بولسىمۇ گاس جاھان، 

كــور دۇنيــا ۋە قاتقــان قەلىبلەرگــە بىلــدۈرەي دەپ كەلگــەن ىئدىم. 

يېنىمدىن غۇيۇلداپ ۆئتىۋاتقان ماشىنىالر، تىنماي ھۇشقۇيتۇپ تېنىمنى چېقىۋاتقان 

ىئزغىرىــن شــامال، ھېچكىمســىز يىالنــدەك تولغۇنــۇپ ياتقــان يولالر مــاڭا يالغۇزلۇقنىڭ 

مەنىســىنى ســۆزلەپ بېرەتتــى. تۇرۇپــال ېئغىــر بىــر غېرىپلىــق يوپۇرۇلــۇپ كەلــدى. 

ۆئزۈمنــى دۇنيــادا يەككــە يىگانــە ۇئچــۇپ يۈرگــەن غازاڭــدەك ھېــس قىلدىــم. تىرىكلىــك 

ــدە  ــۇ ەئل ــدى، جــان قايغۇســى، جاھاندارچىلىقنىــڭ ھەلەكچلىكــى بولمىســا مــاڭا ب ۈئمى
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نېمــە بــار؟ غۇيۇلدىغــان، پاپاپلىغــان، شــۇۋۇلدىغان بــۇ ائۋازالرنىڭ ائلدىدا مەن تىلســىز 

ىئدىــم. چېپىــپ يۈرگــەن، بەزىلىــرى ۋاگونلــۇق بەزىلىــرى ۋاگۇنســىز، گاھىلىــرى ھەيۋەت 

گەۋدىلىــك، گاھىلىــرى ۋىجىــك گەۋدىســىز، بىــر قىســمى پارقىــراق كۆركــەم، يەنــە بىــر 

قىســمى بەترەڭ كۆرۈمســىز تۆت چاقلىقالر قورشــاۋىدا مەن جانســىز ىئدىم. ەئتراپىمنى 

بىراقــال قاراڭغۇلــۇق باســقاندەك بىلىنــدى. ۆئزۈمنــى چىــڭ تۇتىۋېلىــپ ائلدىمغا قارىســام 

بىــر ســايە مــاڭا قــاراپ كېلىۋاتقانــدەك تۇيۇلدى. ســەل قورققانــدەك بولــۇپ پورتمالىمنى 

چاپاننىــڭ مەخپىــي يانچۇقىغــا تىقتىــم. تېلىفونۇمنــى ېئتىــپ نىشانســىز ائلدىــم قىلىنغــان 

تەرەپكــە قــاراپ يــۈرۈپ كەتتىــم. 

كەينىمدىن ائڭالنغان شــىپىرلىغان ائياق تىۋىشــىدىن يۈرىكىم ۆئزۈمگە ائڭالنغىدەك 
دۈپۈرلەشكە باشلىدى. قەدەملىرىمنى تىزلىتىشىمگە ۇئنىڭ ماڭا قاراپ يۈگۈرگەنلىكىنى 
ــڭ ۈئســتىگە  ــى بۇلىغاننى ــارى يوقن ــدۇم. مەنمــۇ يۈگۈرســەم قوغلىشــى، يېنىمــدا ب تۇي
ائلدىمدىكى كۆۋرۈكتىن ىئتىرىپ جەســىتىمدىنمۇ قۇتۇلىشــى مۇمكىن ىئدى. شــۇ ھامان 
كــۆز ائلدىمغــا كىنوالردىكــى كۆرۈكتىــن ىئتتىرىۋېتىلگــەن كۆرۈنۈشــلەر كېلىــپ يۈرىكىــم 
ائغزىمغــا قاپالشــتى. ائرقامدىــن ائڭالنغــان »ەئخــى. ەئخــى!« دېگــەن ائۋازنــى ائڭالپ 
يۈرىكىــم وئرنىغــا چۈشــتى. كېلىۋاتقىنــى بىــر ەئرەپ مۇســاپىردەك قىالتتى. شــۇنداقتىمۇ 
ىئچىمــدە توختىمــاي دۇائ قىلىــپ ۇئنىڭغــا قارىدىــم. ېئگىــز بويلــۇق، وئرۇق، يۈزلىرىنــى 
ســاقال باســقان ەئممــا چاچلىــرى چىرايلىــق ياســالغان بىــرى ائلدىمــدا تۇراتتــى. قولىــدا 
چاقلىــق چامــادان، بەدىنىدىــن قاڭســىق تــەر ھېــدى كېلەتتــى. قــول ېئلىشــىپ كۆرۈشــتۈم 

ۋە ېئنگىلىزچــە ەئھــۋال ســورۇدۇم.

مىســىردا ۋە ســەۇئدى ەئرەبىســتاندا ەئرەپلەرنىــڭ ېئنگىلىزچــە سۆزلەشــكە ائالھىــدە 
ىئشــتىياقى بارلىقىنــى، زۆرۈرىيەتســىز ەئھۋالدىمــۇ ېئنگىلىزچــە قىســتۇرۇپ سۆزلەشــكە 
ائمراقلىقىنــى بايقىغــان ىئدىــم. ائلدىمدىكــى بــۇ ســۈرىيەلىكمۇ ېئنگىلىزچەمنــى ماختىغــا 
ــە  ــۇپ بىكەتك ــى بول ــەت ائلماقچ ــە بىل ــى. ەئدىرنەگ ــۆزلەپ كەتت ــپ س ــى ھوزۇرلىنى پېت
بارســا ســېتىپ بەرمەپتــۇ. شــۇڭا پىيــادە يولغــا چىققــان ىئكــەن. ەئدىرنەگــە بېرىۋالســا 
ــر تەقدىرداشــلىق تۇيغۇســى شــۇررىدە  ــەن. تۇيۇقســىز بى ــۈپ كېتىدىك ــا ۆئت ياۋرۇپاغ

قىلىــپ ىئچىمنــى ېئرىتتــى. 
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ىئككىلىمىــز بــۇ يــەردە نېمــە ســەۋەپتىن ۇئچرىشــىپ قالغىنىمىزنــى، ەئســلى نەگــە 

ماڭغىنىمىزنــى ۇئنتــۇپ پاراڭغــا چۈشــۈپ كەتتــۇق. ۇئ مــاڭا ۆئزى ائڭلىغــان ۋە وئقۇغــان 

ياۋرۇپانىــڭ كۆچمەنلىــك ۋە پاناھلىــق ەئھۋالــى ھەققىــدە ســۆزلەپ بــەردى. مەنمــۇ 

بىلگەنلىرىــم بويىچــە قوشــۇق ســالدىم. ۇئ تۈركىيــەدە ىئشــلەپ قورســاق باقالمــاي 

ــا مېڭىــپ كېتىشــنى  ــۇ. ائيرۇپىــالن بېلىتىگــە چىقىنالمىغاچق ياۋرۇپاغــا كېتىشــنى تالالپت

نىيــەت قىپتــۇ. دېگەنــدەك ەئدىرنــە گىرىتســىيەگە چىگــرا بولــۇپ شــۇ يەردىــن ياۋۇپاغــا 

ۆئتــۈپ كېتىــش مۇمكىــن ىئــدى.

كۆڭلــۈم نېمــە دەيدىغانلىقىنــى تۇيــۇپ تۇرســىمۇ ســۈرىيەدە تۇرۇۋاتقــان ۇئيغــۇرالر 

ھەققىدە ســورىماي تۇرالمىدىم. ۇئيغۇر دەپ گەپ باشلىســام بىلەلمىدى، تۈركىســتانىي 

دېيىشــىمگە ەئرەپچــە كالدىــرالپ بىــر مۇنچــە ســۆزلەپ كەتتــى. بىردەمــدە ۆئزىمــۇ 

بايقىدىمــۇ ائلدىرىمــاي چــاال پۇچــۇق ېئنگىلىزچىســى بىلــەن: -ســاڭا نېمىســىنى ېئيتــاي، 

مــەن چەتەئللىــك مۇجاھىتالرنىــڭ ھەممىســىنى ۆئچ كۆرىمــەن، ۇئالرنىــڭ زېمىنىمىزغــا 

كېلىــپ قــان تۆكۈشــلىرىگە نەپرەتلىنىمــەن. ەئممــا تۈركىســتانلىقالر بىــر ائز پەرقلىــق 

ىئكــەن. ۇئالرنــى بىــز جىســر شــۇغۇر )ۇئيغۇرچە مەنىســى قــوش كۆۋرۈك( نــى ائلغاندىن 

ــەپ ۋە  ــن بىلىشــكە باشــلىدۇق. تۈركىســتان ىئســالم پارتىيەســى قىســىملىرى ھەل كېيى

ــەردى. تۈركىســتانلىقالر  ــان ب ــۆپ قۇرب ــەك ك ــتا ب ــان ۇئرۇش ــدا بولغ ــەن تاغلىرى تۈركم

ىئچىدىكــى داىئشــنىڭ ســېپىگە قوشــۇلغانالرنىڭ كۆپــى قىرىلىپ كەتتــى. 70 تىن ائرتۇق 

داىئــش ســېپىدىكى تۈركىســتانلىق رەققــەدە قورشــاۋاغا چۈشــۈپ كــۆپ ھــەرەج تارتتــى. 

ائڭلىشــىمچە تۈركىســتانلىقالردىن ھــەر خىــل كۈچلەرنىــڭ ائرىســىدا ۇئرۇش قىلىــپ 

ەئســىرگە چۈشــكەنلەر ەئرەپلــەر، كورتــالر ۋە ەئســەتنىڭ قولىــدا ىئكەن. چــوڭ - كىچىك 

ەئر ائيــال بولــۇپ ســانىنى بــەش مىڭدىــن ائشــىدۇ دەيدۇ،-دېــدى ۇئ، قولىدىكــى تاماكىغا 

ائلدىرىمــاي چاقمــاق يېقىــپ. تامــاك چېكىشــكە باشــلىغىنى ۇئنىــڭ مەنــدەك بىــر گېپىنــى 

ائڭاليدىغــان ائدەمنــى تاپقىنىدىــن خــوش بولغىنــى ىئــدى. ۇئ تاماكىســىنى تۇتاشــتۇرۇپ 

بولــۇپ مېنــى چاماداننىــڭ ۈئســتىگە وئلتۇرۇشــقا تەكلىــپ قىلىــپ يەنــە گــەپ باشــلىدى.

-تۈركىســتانلىقالرنى باشــقا ھــەر قانــداق مۇجاھىتالردىــن باتــۇر ىئكــەن، داۋاســىدا 
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راســتچىل ىئكــەن، دىنىــي چۈشەنچىســى پەرقلىــق ىئكــەن دەپ ائڭلىدىــم. ۇئالرنــى قەبىــھ 

ەئمــەس دەيــدۇ. بىــرەر ائدەمنــى دەررە ۇئرغــان، دارغــا ائســقان، ياكــى چالمــا كېســەك 

قىلغــان ىئــش يــوق ىئكەن. جىســر شــۇغۇردا شــەرىەئتنى يولغــا قويىمىــز دەپ ائيالالرنى 

ــى  ــان، قىزالرن ــى ۇئرۇپ چاقىدىغ ــان، تېلىۋىزورالرن ــى قويمايدىغ ــا چىققىل ــۇز تاالغ يالغ

مەكتەپتىــن چەكلەيدىغــان، ماگىزىنــالردا تاماكا سېتىشــنى توســىدىغان، قىز - ائيالالرنى 

ەئســىر دەپ خالىغانچــە بــوزەك قىلىدىغــان ىئشــالرنى قىلماپتــۇ. تۈركىســتانلىقالرنى 

ــڭ ىئشــىغا ائرىالشــمايدۇ دەپ  ــال بولمىســا يەرلىكنى ــق، قاتىللىق ــۇق، بۇالڭچىلى وئغۇرل

ائڭلىدىــم. شــۇڭا يەرلىكلەردىــن بىــرەر يۈزدىــن ائرتــۇق ائيــال تۈركىســتانلىقالر بىلــەن 

نىكاھلىنىپتــۇ. بىلەمســەنكى، بىزنىــڭ ســۈرىيەلىكلەر ھەتتــا ياقــا يۇرتلــۇق ەئرەپكىمــۇ 

قىز بەرمەيمىز. كىشــلەر سېلىشــتۇرغان گەپ، قارىســا باشــقا مۇجاھىتالردىن ســەمىمىي 

شــۇڭا ســۆيۈنۈپ كۈيوئغــۇل قىلغــان گــەپ. يــۇرت چوڭلىرى جىســر شــۇغۇردىن ەئســەت 

قوشــۇنىنى قوغــالپ چىقارغــان تۈركىســتانلىقالرغا يۇرتنىــڭ نامىنــى شۇغۇرىســتان 

دەپ ۆئزگەرتىــش تەكلىبىنــى بەرگــەن ىئكــەن. قۇماندانــالر بىــز بــۇ يەرنــى ۆئزىمىزنىــڭ 

قىلىۋالغىلــى كەلمىگــەن دەپ قوشــۇلماپتۇ.

 - ســاڭا دېســەم گــەپ تــوال، ۇئ شــۇنداق بىــر شــىرىن ائيــالر، دەســلەپكى گەپلــەر، 

ھازىــر ســۈرىيەلىكلەر تۈركىســتانلىقالر ەئمــەس يەرلىــك ھــەر قانــداق مۇجاھىتالردىنمــۇ 

جاق تويدى. ائڭلىســام ســىلەرنىڭ تۈركىستانلىقالرمۇ بۇنى ھېس قىپتۇ، كەتكىلى تەييار 

دەيــدۇ. ەئممــا نەگــە كېتىــدۇ؟ بىــز قېچىــپ تۈركىيەگــە كەلــدۇق، تاپقــان تەرگەنلىرىمىــز 

قــۇرۇپ كەتكەنــدە ياۋرۇپاغــا قېچىشــىنىڭ كويىــدا يۈرىمىــز. تۈركىســتانلىقالرمۇ ۇئ 

يــەردە يــۈرۈپ كۆپــى جېنىدىــن، قالغانلىــرى پۇلىدىــن ائيرىلــدى، بالىــالر يېتىــم، ائيالــالر 

تــۇل قالــدى. بىزنىــڭ ۋەيرانــە بولغــان بولســىمۇ ۋەتىمىــز بــار، ھېــچ يەرگە كېتەلمىســەك 

بېرىــپ ۇئرۇشــۇپ ۆئلســەكمۇ ائتــا - بوۋىمىزدىــن قالغــان تۇپراقنــى قۇچاقــالپ ياتىمىــز، 

ەئۋالدىمىزنىــڭ بىــزدەك كۈنلەرگــە قالماســلىقى ۈئچــۈن ۆئلىمىــز، ائچــا - ســىڭىلالرنىڭ 

ەئنتىنــى ېئلىــش ۈئچــۈن ۆئلىمىــز، بىگۇنــاھ قىرىلىــپ كەتكــەن قېرىنداشــلىرىمىزغا 

ــەن دوســتالرنىڭ  ــۇق كەتك ــۆزى وئچ ــۈن، ك ــاراش ۈئچ ــورۇق ق ــز ي مەھشــەردە يۈزىمى

قىساســى ۈئچــۈن ۆئلىمىــز، بىــراق ۇئالرچــۇ؟ مــەن ۇئالرنىــڭ زېمىــن، غەنىمــەت ىئگىلەش 
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نىيىتــى بولمىســا نەچچــە دۆلەتتىــن ۆئتــۈپ ســۈرىيەگە نېمىگــە كەلگىنىنــى، نېمــە ۈئچــۈن 

ۇئالرنىــڭ باشــقا مۇجاھىتالردىــن ۇئزۇن ۋاقىــت ۋە قىيىــن شــاراىئتتا پوســتالردا تــۇرۇپ، 

قۇربان بېرىدىغانلىقىنى چۈشــەنمەيمەن.- ۇئ ۆئچۈپ قالغان تاماكىســىنى تۇتاشــتۇرۇش 

ۈئچۈن چاپىنىنىڭ پېشــىنى دالدا قىلىپ ېئڭىشــتى. قارىســام وئڭ قۇلىقىنىڭ يېرىمى يوق.

ــپ  ــۈرىيەگە بېرى ــرى س ــام قالغانلى ــقا سالس ــى ائڭلىماس ــى گەپلىرىن ــڭ ائخىرق ۇئنى

قايتىــپ كەلگــەن ۇئيغــۇر  بولــۇپ  ياكــى جەڭلەرگــە شــاھىت  مەشــىقنى تۈگىتىــپ، 

مۇجاھىتالرنىــڭ دېگەنلىرىگــە وئخشــاش ىئــدى. زېمىــن، غەنىمــەت دېيىشــلىرى نېرۋامغا 

ــران  ــاغ ائتــالپ ياردەمگــە كەلگــەن نەۋقى ــڭ ت ــى. ۇئنى ــۈم ســوۋۇپ كەتت ــپ كۆڭۈل تېگى

ــن  ــداكار ائچــا - ســىڭىللىرىمىزنى »زېمى ــز، پى ــك ەئركەكلىرىمى ياشــلىرىمىز، جىگەرلى

ائلىمــەن دەپ كەلــدى، غەنىمەتنــى دەپ تۇرىۋاتىــدۇ« دېيىشــلىرى غەزىپىمنــى قوزغىدى. 

باياتىــن ۇئنچــە پۇرىمىغــان تاماكىنىــڭ سېســىق پۇرىقــى ۇئنىــڭ بەدىنىدىــن كېلىۋاتقــان 

ــۇرۇپ  ــن دەس ت ــەن قوشــۇلۇپ نەپســىمنى قىســتى. وئرنۇمدى ــدى بىل ــەر ھى ــق ت ائچچى

ائڭلىنــار - ائڭالنمــاس خــوش دېگەنچــە بىــر ائپتۇبــۇس ماڭغــان يولنــى بويــالپ كەتتىــم. 

ســەھەر قۇياشــى بىناالرنىــڭ ەئينەكلىرىــدە ەئكىســلىنەتتى. بىــر ھــازا مېڭىــپ كەينىمگــە 

قارىدىــم. ســۈرىيەلىك مۇســاپىر يوغــان چامىداننــى ســۆرىگەن پېتــى چوڭ يولنــى بويالپ 

كېتىــپ باراتتــى. ۇئنىڭغــا تۈزۈكــرەك خــوش دېمىگىنىــم، يېنىــدا تاماققــا اليىــق پۇلنىــڭ 

بــار -  يوقلىقىنــى ســورىمىغىنىم، ائق يــول تىلــەپ چىرايلىــق دۇائ قىلمىغىنىــم، ھەتتــا 

ــا  ــۇ خىجىلچىلقت ــدى. ش ــىمگە كەل ــورىمىغىنىم ېئس ــۇ س ــمىنى ۋە يۇرتىنىم ــڭ ىئس ۇئنى

كېتىۋېتىــپ بىكەتتــە ائلدىمغــا كەلگــەن بىــر ســۈرىيەلىك موماينىــڭ قولىدىــن بىــر خالتــا 

قەغــەز ائلدىــم ۋە يىگىرمــە لىرانــى تۇتقــۇزۇپ پــۇل قايتۇرماســلىقنى تەلــەپ قىلدىــم. 
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تۈرك مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇر ئاۋازى

چاغــداش ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ تۈركىيەدىكــى تەســىرىنى تەتقىقاتچىالرنىــڭ 

ماقالىلىرىدىنــال ىئــزدەش يېتەرلىــك ەئمــەس. ۇئيغــۇر ەئدەبىــي ەئســەرلىرىنىڭ تۈركىيەدە 

نەشــىر قىلىنىــش ەئھۋالــى ۋە تــۈرك وئقۇرمەنلەرنىــڭ بۇالرغــا بەرگــەن باھالىرىمــۇ 

ەئلۋەتتــە نەزەرگــە ېئلىنىشــى كېــرەك. ىئگىلىشــىمىزچە ھازىرغىچــە ۇئيغــۇر يازمــا 

ەئدەبىياتىغــا مەنســۇپ رومانالردىــن ســەيپىدىن ەئزىزىنىــڭ »ســاتۇق بۇغراخــان«، 

پەرھــات جىالننىــڭ »مەھمــۇد قەشــقەرى«، زىيــا ســەمەدىنىڭ »ىئپارخــان«، ەئخمەتجان 

ھاشــىرىنىڭ »ىئدىقــۇت« قاتارلىــق ەئســەرلەرنىڭ تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىنىــپ نەشــىر 

قىلىنغانلىقــى مەلــۇم. بۇندىن باشــقا پوۋېســتالردىن مەمتىمىن ھوشــۇرنىڭ »نازىگۇم«، 

ھېكايىلەردىــن نۇرمۇھەممــەت ياســىن ۆئركىشــىنىڭ »يــاۋا كەپتــەر« تۈركچــە نەشــىر 

ــۇر ەئركىــن ەئمــەت  قىلىنغــان. تۈركچــە نەشــىر قىلىنغــان شــېئىر توپالملىرىدىــن دوكت

نەشــىرگە تەييارلىغــان »ۇئيغــۇر چاغــداش شــېئىرلىرى وئنتولوگىيەســى«، ائبدۇرېھىــم 

قىســىم(، ائبدۇخالىــق  ۆئتكۈرنىــڭ »ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر شــېئىرلىرى« )ىئككــى 

ۇئيغۇرنىــڭ »ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر شــېئىرلىرى«، مۇھەممــەت ەئمەتنىــڭ »جەننــەت 

ــەن شــاىئرى  ــن وئبۇلقاســىمۇۋنىڭ »ۋەت ــى«، قازاقىســتانلىق شــاىئر مۇھەممەتئىمى يول

ــن  ــن. تۈركچىگــە ۆئرۈلگــەن دراممىالردى ــى ســاناش مۇمكى ــۇر« قاتارلىقالرن ــر ۇئيغ بى

قازاقىســتانلىق ۇئيغــۇر يازغۇچىســى ەئخمەتجــان ھاشــىرىنىڭ »ىئدىقــۇت« درامىســى 

ۋە ەئكــرەم ەئخمەتوۋنىــڭ »مەھمــۇد قەشــقەرى« ناملىــق دىراممىســىنى مىســال قىلىــش 

مۇمكىــن. ۇئيغــۇر خەلــق ەئدەبىياتىغــا ەئســەرلەردىن »ۇئيغۇر خەلق داســتانلىرى«)ۈئچ 

قىســىم(، »نەســرىددىن ەئپەنــدى لەتىپىلىــرى« قاتارلىقــالر تۈركچــە نەشــىر قىلىنغــان.

ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇر شــاىئرلىرىنىڭ ەئســەرلىرىمۇ  چەتەئللــەردە مۇھاجىرەتتــە 

تۈركىيــەدە مەخســۇس توپــالم قىلىنىــپ نەشــىر قىلىنغــان. بــو توپالمنــى تۈزۈشــنى 

زۇنــۇن قادىــر ھەققىــدە ەئتراپلىــق ىئزدەنگــەن ۇئيغۇرشــۇناس لەۋەنــت دوغــان ەئپەندى 
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ــى  ــى فاكۇلتېت ــى ۋە ەئدەبىيات ــۈرك تىل ــىتېتى ت ــا ۇئنىۋېرس ــان. تىراكي ــا چىقارغ ۋۇجۇدق

وئقۇتقۇچىســى دوكتــور لەۋەنــت دوغــان ەئپەنــدى، چەتەئلــدە مۇســاپىرەتتە ياشــاۋاتقان 

ۇئيغۇر شــاىئرلىرىدىن ەئھمەت ىئگەمبەردى، ســۇلتان مەخمۇت قەشــقىرى، مەمەتئېمىن 

ھــەزرەت ۋە كانــادادا تۇرۇشــلۇق يــاش شــاىئر تۇيغــۇن ائبدۇۋەلىلەرنىــڭ شــېئىرلىرىنى 

تۈركچىگە تەرجىمە قىلىپ »شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ســىرتىدىكى ۇئيغۇر شــاىئرلىرى« 

ــېئىرىنى  ــتىن ش ــاىئرنىڭ وئن بەش ــر ش ــەر بى ــا ھ ــۇ كىتابق ــان. ب ــا يىغق ــەن توپالمغ دېگ

كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ، مەزكــۇر كىتابنىــڭ چەتەئلدىكــى ۇئيغۇر شــاىئرلىرى توغرىســىدا 

تەييارالنغــان تۇنجــى ەئســەر ىئكەنلىكــى مەلــۇم. كىتــاب 240 بەتتىــن تەركىــب تاپقــان 

)ائپتۇرنىــڭ »ۇئيغــۇر ماقال-تەمســىللىرى« دېگــەن كىتابىمۇ نەشــىر قىلىنغان(. بۇندىن 

باشــقا ۇئيغۇرالردىــن تۈركىيــەدە مۇھاجىرەتتــە ياشــاپ تۈركچــە ىئجادىيــەت قىلىدىغــان 

ىئككى شاىئرە يېتىشىپ چىققان بولۇپ، ۇئالر زەينۇرە ۆئزتۈرك ۋە نۇرەئال گۆكتۈركتۇر. 

بىــر قانچــە شــېئىر توپالملىرىنىــڭ مۇەئللىپــى بولغــان نــۇرەئال خانىمنىــڭ »ۇئيغۇرالرنىڭ 

ەئنەەئنىۋىــي تاماقلىــرى« ناملىــق كىتابىمــۇ مۇشــۇ ســاھەدە تۈركچــە يېزىلغــان تۇنجــى 

كىتابتــۇر. زەينــۇرە ۆئزتــۈرك »قــار لەيلىســى« ناملىــق تۈركچــە شــېئىرالر توپلىمىنــى 

نەشــىر قىلدۇرغاندىــن باشــقا، پەرھــات جىالننىــڭ »مەھمــۇد قەشــقەرى« رومانىنــى 

تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلغــان.

ــان  ــا ائتالغ ــۇر يازغۇچىلىرىغ ــداش ۇئيغ ــەدە چاغ ــن تۈركىي ــن كېيى 2000-يىلالردى

ىئلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى ۇئيۇشتۇرۇلۇشــقا باشــلىغان بولــۇپ، 2014- يىلــى 

12-ائينىڭ 5 -كۈنى ۇئيغۇر دۆلەت ەئربابى، يازغۇچى زىيا ســەمەدى تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

100 - يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن، تۈركىيەنىــڭ پايتەختــى ەئنقــەرەدە »20 - ەئســىر 

ۇئيغۇر ەئدەبىياتىنىڭ نامايەندىســى زىيا ســەمەدى« ماۋزۇلۇق يىغىن ۇئيۇشــتۇرۇلغان. 

مەزكۇر يىغىن تۈركى خەلقلەر مەدەنىيىتى تەشــكىالتى تەرىپىدىن دەســتەكلەنگەن. يەنە 

شــۇ تەشــكىالتنىڭ ۇئيۇشتۇرۇشــى بىلەن 2015-يىلى ۆئتكۈزۈلگەن تىياتىر ەئسەرلىرى 

ــدە قازاقىســتانلىق دراماتــورگ ەئكــرەم ەئخمەتوفنىــڭ »مەخمــۇت قەشــقىرى«  كۆرىكى

درامىســى ىئككىنچــى دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ېئرىشــكەن. شــۇ يىلــى 18-نۇيابىــردا غازى 

ۇئنۋېرىســتېتى پروفېسســورى ھۈليا قاسســاپوئغلى چەنگەل خانىمنىڭ تەشكىللىشــىدە 
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ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر ۋاپاتىنىــڭ يىگىرمــە يىللىقــى خاتىرلەنــدى. بــۇ پاائلىيەتلــەر تــۈرك 

مەتبۇائتلىرى ۋە ىئجتىماىئي تاراتقۇالرنىڭ بەس-بەستە تارقىتىشىغا ۋە مۇالھىزىلىرىگە 

ــازاۋەر بولدى. س

2016-يىلى 23-مارت كۈنى ەئنقەرەدە قازاقىستانلىق ۇئيغۇر يازغۇچى ەئخمەتجان 
ــپ نەشــىر قىلىنغــان »ىئدىقــۇت« رومانىنــى  ــە قىلىنى ــە تەرجىم ھاشــىرىنىڭ تۈركچىگ
تونوشــتۇرۇش مۇراســىمى بولغــان. مۇراســىمغا ياۋرۇ-ائســىيا يازغۇچىــالر جەمئىيىتــى، 
تــۈرك مىللەتلىــرى مەدەنىيــەت تەشــكىالتى، قازاقىســتاننىڭ تۈركىيــەدە تۇرۇشــلۇق 
ەئلچىخانىســى رەھبەرلىرى، غازى ۇئنۋېرىســتېتى ۋە ەئنقەرە ۇئنۋېرىستېتىنىڭ چاغداش 
ــرى  ــر قىســىم وئقۇتقۇچــى وئقۇغۇچىلى ــڭ بى ــات فاكۇلتېتىنى ــرى ۋە ەئدەبىي ــۈرك تىللى ت
قاتناشــقان. مۇراســىمدا غــازى ۇئنىۋېرســىتېتى تۈركولوگىيە تەتقىقــات مەركىزى مۇدىرى 
ــان ۇئيغــۇر  ــى زام ــم »ھازىرق ــا قاســاپوئغلۇ چەنگــەل خانى ــور ھۈلي پروفېسســور دوكت
ەئدەبىياتــى ۋە ەئخمەتجــان ھاشــىرى« دېگــەن مــاۋزۇدا، غــازى ۇئنىۋېرســىتېتى ۇئيغــۇر 
ــق يازغۇچــى  ــم »داڭلى ــەرى خانى ــرەز گۈن ــور ائيســۇن دەمى ــى وئقۇتقۇچىســى دوكت تىل
ەئخمەتجــان ھاشــىرىنىڭ قازاقىســتان ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىدىكــى وئرنــى« دېگــەن مــاۋزۇدا 
لېكســىيە بەرگــەن. يىغىنــدا ســۆز قىلغــان ياۋرۇ-ائســىيا يازغۇچىــالر بىرلىكــى رەىئســى 
ياقــۇپ ۆئمەروئغلــى ۋە مۇتەخەسىســلەر ەئخمەتجان ھاشــىرىنىڭ ەئدەبىــي ىئجادىيىتىگە 
يۇقىــرى باھــا بەرگــەن. قازاقىســتاندا تونۇلغــان ۇئيغــۇر يازغۇچــى ەئخمەتجان ھاشــىرى 
يازغــان »ىئدىقــۇت« رومانىــدا 850-يىلىدىــن 1125-يىلىغىچــە ھۆكــۈم ســۈرگەن 
»ىئدىقــۇت« دۆلىتــى تەســۋىرلەنگەن. ىئدىقــۇت دۆلىتــى 850-يىلــى قۇرۇلــۇپ تۇرپاننــى 
پايتەخــت قىلغــان. بــۇ دۆلەتنىڭ قۇرغۇچىســى ىئدىقــۇت پانتېكىندۇر. مەزكــۇر روماننىڭ 
داۋامــى بولغــان »بارچــۇق ائرت تېكىــن« 2013-يىلــى قازاقىســتاندا نەشــىر قىلىنغــان. 

ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىمىزنىــڭ تۈركىيــە مەتبۇائتلىرىدىكــى تونۇلــۇش ەئھۋالــى ۋە 
تەســىرى ھەققىدىكــى يۇقىرىقــى مەلۇماتــالر كىشــىنى ســۆيۈندۈرىدۇ ۋە وئيالندۇرىــدۇ. 
تــۈرك  ۋە  تۈركىيــەدە ائلقىشلىنىشــى  ســۆيۈندۈرىدىغىنى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ 
مەتبۇائتلىــرى، ىئجتىماىئــي تەشــكىالتالر ۋە وئقۇرمەنلەرنىــڭ ۇئيغۇرغــا قىزىقىشــى. 
وئيالندۇرىدىغىنــى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ يەتكــەن بۈگۈنكــى پەللىســىگە باققانــدا 
بۇنچىلىــك تەســىر ۋە تونۇلۇشــنىڭ تولىمــۇ يېتەرســىزلىكى ۋە ۇئيغــۇر زىيالىرىنىــڭ 
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ۆئز ەئدەبىياتىنــى تونۇشتۇرۇشــتا تەييارلىقســىزلىقى. ەئمەلىيەتتــە ۇئيغــۇر چاغــداش 
ەئدەبىياتــى تۈركىيــەدە تونۇلىۋاتىــدۇ دېگەندىــن تونۇتىلىۋاتىدۇ دېگــەن تۈزۈك. چۈنكى 
تــۈرك مەدەنىيــەت تەشــكىالتلىرى ۋە يازغۇچىــالر جەمئىيەتلىــرى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنــى 
تونۇتۇشقا كۈچەۋاتىدۇ. ەئمما يۇقىرىقى پاائلىيەتلەر ۇئيغۇر ەئدەبىياتىنىڭ ھەقدارلىرى 
بولغــان تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ەئمەس، ەئكســىچە تۈركىيە تۈركلىرىنىڭ 
تەشكىللىشــى بىلەن رۇياپقا چىقىۋاتىدۇ. مەيلى ۇئيغۇر ەئدەبىياتى تەتقىقاتىدا بولســۇن 
ياكــى ەئدەبىياتىمىزنــى تــۈرك وئقۇرمەنلىرىگە تونۇشــتۇرۇش جەھەتتە بولســۇن ۇئيغۇر 
ــارالق.  ــر، يــول ۇئزاق، لېكىــن ىئســتىقبال پ ــە ېئغى زىيالىلىرىنىــڭ زىممىســىدىكى ۋەزىپ
چۈنكى سەكســەن مىليۇندىن ائرتۇق تۈرك خەلقى ۇئيغۇرنىڭ ەئدەبىياتى ۋە ســەنئىتىدە 

ەئكىســلىنىدىغان ۇئيغۇرنىــڭ وئي-خياللىرىنــى بىلىشــكە ىئنتىــزار.

2008 -يىلــى دۇنيــا مەھمــۇد كاشــغەرى يىلــى شــەرىپىگە تۈركىيــە ياۋرۇ-ائســىيا 
يازغۇچىــالر جەمئىيىتــى »مەھمــۇد كاشــغەرى ھېكايــە مۇسابىقىســى« تەســىس قىلغــان 
ىئــدى. بــۇ مۇســابىقە شــۇندىن كېيىــن ىئككــى يىلــدا بىــر ۆئتكۈزۈلــۈپ مۇكاپــات 
تارقىتىلىــپ كېلىۋاتىــدۇ. ھازىــر بــۇ مۇســابىقىنىڭ نامى »مەھمۇد كاشــغەرى خەلقائرالىق 
ھېكايــە مۇسابىقىســى« دەپ ۆئزگەرتىلىــدى. ىئگىلىشــىمىزچە ۇئيۇشــتۇرغۇچى وئرۇننــى 
ــان  ــى بولغ ــقەرىنىڭ ۋەتىن ــۇد قەش ــابىقىگە مەھم ــۇر مۇس ــى مەزك تەەئججۈپلەندۈرگىن
يازغۇچىلىرىنىــڭ  باقماپتــۇ. ۇئالر ۇئيغــۇر  قاتنىشــىپ  ۇئيغــۇر دىيارىدىــن ەئســەر 
مۇســابىقىگە قاتنىشىشــىغا تەقــەززا ىئكــەن. دېمەك، تۈرك مەتبۇائتلىــرى ۋە يازغۇچىالر 
تەشــكىالتلىرى بۇنچــە قىزغىــن بولىۋاتقانــدا ۇئيغــۇر يازغۇچىلىــرى، تەتقىقاتچىلىــرى ۋە 
تەرجىمانلىرىنىڭ ھەرىكەتكە ۆئتمەســلىكى تەەئججۈپكە اليىقتۇر. ۇئيغۇر ەئدەبىياتىنى 
ــۇر  ــڭ ائرزۇســى. ۇئيغ ــۇر پەرزەنتلىرىنى ــدۈرۈش مەســۇلىيەتچان ۇئيغ ــا يۈزلەن دۇنياغ
ەئدەبىياتىنىــڭ قېرىنــداش تىــل بولغــان تۈركچىنىــڭ ۋاستىســى بىلــەن ەئســلى پۇرىقىدىــن 
كۆپ ياتالشماي تۈركىيەگە ۋە شۇ ائرقىلىق دۇنياغا يۈزلىنىش ىئھتىماللىقى ھەممىمىزنى 
ۈئمىدلەندۈرىــدۇ. ۆئتكــۈر ەئپەنــدى شــېئىرلىرىنىڭ تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىنغاندىــن 
كېيىــن، ېئنگىلىزچىگــە ۆئرىلىــپ ھىندىســتان بــاش مىنىســتىرىنىڭ دېمكالماتسىيەســىگە 
ناىئــل بولۇشــى، بىزگــە بۇنــداق ۈئمىدنىــڭ ەئمەلگــە ائشــىدىغانلىقىدىن بىشــارەت بېرىپ 

تۇرۇپتــۇ.
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تۈركچىدە بىز، ئۇيغۇرچىدا خەق

كۆزىتىشــىمچە تۈركىيەگە كەلگەن ۇئيغۇر ۆئســمۈرلەرنىڭ ەئڭ ائۋۋال ۇئچرايدىغان 

مەسىلىســى بىز دېيەلمەســلىك ىئكەن. بالىلىرىمىز كىملىكلەر بەكمۇ رۇشــەن ائيرىلغان، 

ــز  ــان مۇھىتتىــن كەلگەنلىكــى ۈئچــۈن بى ــز ۋە خــەق ۇئقۇمــى كۈنســايىن كۈچىيىۋاتق بى

دېيىشــتە قىينىلىدىكــەن. بۇنىڭدىــن ۇئالرنىــڭ وئقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن پاراڭلىشــىپ 

ــپ تــۈرك  ــرى دېيىلى ــەدە ۇئيغــۇرالر ۇئيغــۇر تۈركلى ــم. تۈركىي خــەۋەردار بولغــان ىئدى

ائىئلىســىنىڭ بىــر ەئزاســى ســۈپىتىدە قارىلىــدۇ. تــۈرك وئقۇتقۇچىالر ۇئيغــۇرالر ھەققىدە 

ســۆزلىگەندە بىــز تۈركلــەر دەپ تــۇرۇپ ســۆزلەيدۇ. ســىنىپتا تــۈرك وئقۇتقۇچــى بىلــەن 

ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالر ائرىســىدا بىزلىــك مەۋجــۇد. يەرلىــك تــۈرك وئقۇغۇچىــالر بىلــەن 

مۇساپىر ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر ائرىسىدىمۇ بىز-خەق پاسىلى بولۇشقا يول قويۇلمايدۇ.

ــر  ــدا مۇدى ــۇپ بارغىنىم ــى بول ــە يازدۇرماقچ ــى مەكتەپك ــەدە قىزىمن ــەن تۈركىي  م

ىئشخانىســىغا بىــر وئقۇتقۇچــى كىرىــپ كەلــدى ۋە ۇئيغۇردىــن كەلگــەن بىــر يېڭــى 

ــال توختىتىــپ »مەكتەپتىكــى  ــى دەرھال ــر ۇئن وئقۇغۇچــى...دەپ گــەپ باشــلىدى . مۇدى

ھــەر بىــر وئقۇغۇچىنىــڭ ىئســمى بــار، ۇئ يەرلىــك پــاالن، بــۇ يەرلىــك پوكــۇن دەيدىغــان 

وئقۇغۇچــى يــوق بىــزدە!«، دەپ تەنبىــھ بــەردى. قىزىــم شــۇ ائن وئقۇشــقا ېئلىنغــان ۋە 

»گەل قىزىم، ۇئيغۇرمۇســۇن، ھەپىمىز ۇئيغۇرۇز!« دېگەن ســاداغا ەئگىشــىپ ســىنىپقا 

كىرىــپ كەتكەنىــدى.

ــى مەكتەپكــە تىزىمغــا ائلدۇرۇشــقا يارىدەملىشــىپ مەھەللىدىكــى  ۇئيغــۇر بالىالرن

ــا  ــخ دەرســلىرىدە ۇئيغۇرالرغ ــات ۋە تارى ــم. ەئدەبىي ــراپ قالدى ــرەك قات مەكتەپكــە كۆپ

ائىئــت مەزمۇنــالر كۆپــرەك تىلغــا ېئلىنىدىكــەن. مەســىلەن: مــەن ائڭلىغــان تارىــخ 

دەرســىدە وئقۇتقۇچى »بىز تۈركلەر ىئســالمغا مۇشــەررەپ بولۇپ قەشقەردە قۇدرەتلىك 

قاراخانــالر دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقتــۇق. قۇرائننىــڭ پارىســچە تەرىجىمىســىگە ۇئلىشــىپال 

قىلىنغــان تۈركچــە تەرجىمىســى مۇشــۇ دەۋىــردە مەيدانغــا چىقتــى. بــۇ دەۋىــردە بىزدىــن 



51

دۇنيا سېلىشــتۇرما تىلشۇناســلىقىنىڭ باشالمچىســى مەھمۇد قەشــقەرى چىقتى...« دەپ 

ــر ۇئيغــۇر وئقۇغۇچــى  ــا وئقۇيىدىغــان بى ــى ۈئچىنچــى يىللىقت ــر كۈن ســۆزلەيدىكەن. بى

»تەكىلمــاكان چۆلــى تۈركىيەنىڭمــۇ؟« دەپ ســوراپ قالــدى. كىمدىــن ائڭلىغىنىنــى 

سورىســام وئقۇتقۇچىســى دەپتــۇ. ىئــرەڭ قىلمايــال »خاتــا دەپتــۇ، تەكلىمــاكان دېگــەن 

بىزنىــڭ« دەپ ۆئتــۈپ كېتىپتىمــەن.

 باشــقا بىــر كۈنــى باشــقا بىــر يــەردە وئقۇغۇچىــالر ائرىســىدا يەنــە شــۇ دەرســتىكى 

تەكىماكاننىڭ گېپى بولۇۋېدى خاتاالشقىنىمنى بىلدىم. ەئسلى وئقۇتقۇچى قۇملۇقالردىن 

چىقىدىغان تەبىئىي بايلىقالر ھەققىدە توختۇلۇپ »بىزنىڭ تەكلىماكان« دەپ سۆزلىگەن 

ــا  ــدى« دەپ خات ــڭ دې ــى »تۈركىيەنى ــڭ دېگىنىن ــڭ بىزنى ــالر وئقۇتقۇچىنى ــەن. بالى ىئك

چۈشــىنىۋاپتۇ. شــۇنىڭ بىلــەن قىزىقىــپ ســەككىز ياشــلىق قىزىمدىــن سورىســام، ۇئمــۇ 

تۈركلەرنــى خــەق دەپ قارايدىكــەن، يەرلىــك وئقۇغۇچىالردىــن بىرمــۇ دوســتى يوقكــەن. 

مەكتەپتكە بېرىپ كۆزەتســەم، ۇئيغۇر بالىالرنىڭ كۆپىنچىســى بىللە وئينىغىلى تۇرۇپتۇ. 

ەئرتىســىال مەســۇدەنى خاســال يەرلىــك وئقۇغۇچىــالر چىقىدىغــان ائپتۇبۇســقا بىر ائيلىق 

ائلماشــتۇرىۋەتتىم. ائپتۇبۇســقا بىزنىــڭ دەپ چىقىــپ، وئقۇتقۇچىســىنىڭ بىــز دېگىنىنــى، 

ساۋاقداشــلىرىنىڭ بىــز دەۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلىــپ بىــز دېيىشــنى ۆئگەنســۇن دېدىم.

بالىالرغــا ۇئيغۇرچــە يېزىقچىلىقتىــن دەرس بېرىــش، مــاڭا ۇئيغــۇر ۆئســمۈرلىرىنىڭ 

بىز_خــەق چۈشەنچىســىنى كۆزىتىدىغانغــا يەنــە بىــر قېتىملىق پۇرســەت ائتــا قىلدى. بىر 

وئقۇغۇچىمىــز تۈركىيــە ھەققىدىكــى تەســىراتىنى مۇنــداق بايان قىلىپتــۇ: »بىر كۈنى بىر 

قوشــنىمىز تامــاق ېئتىــپ يوقــالپ كىرىپتۇ. ېئيتىشــىچە بىزگە تۈركچە ۆئگىتىپ قويغىســى 

بار ىئكەن. مېنىڭ قارىلىقىمنى بىلگەندىن كېيىن قۇرائن وئقۇشــنى ۆئگەنمەكچى بولدى. 

بــۇ تــۈرك ائيالنىــڭ مۇســۇلمان ىئكەنلىكىنــى بىلىــپ بــەك خــوش بولــدۇم.« مــەن بۇنــى 

وئقــۇپ وئيلىنىــپ قالدىــم. بۇنــداق قــارى بالىــالر ۋەتەنــدە كىشــىلەرنى مۇســۇلمان ياكــى 

ەئمــەس دېگــەن ىئككىلىــال ســەپكە ائيرىشــقا ائدەتلەنگەچكــە تۈركلەرگىمــۇ شــۇنداق 

مۇائمىلــە قىلىۋاتاتتــى. بــۇ مەســۇم قىزىمىــز مۇشــۇنداق ائيرىغىلــى تۇرســا، ۆئمرىــدە 

تۈركلەرنىــڭ قانچىســىنىڭ مۇســۇلمانلىقىنى ىئتىــراپ قىالر؟ 
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بىــر كۈنــى وئقۇغۇچىالردىــن بىــرى » ائتــا تــۈرك مۇســۇلمانمۇ ەئمەســمۇ؟« دەپ 

ــدا  ــى ھال ــەر قايس ــى تۈركل ــۈرك دەۋرىدىك ــا ت ــۇرۇپ: »ائت ــەن قايت ــدى. م ــوراپ قال س

ىئــدى؟ ائتــا تــۈرك نېمــە ىئشــالرنى قىلغــان؟ تۈركىيەنىــڭ مۇســتەقىللىقى قانــداق قولغــا 

كەلگــەن؟ بىــز نــەدە ياشــاۋاتىمىز، تايالندتــا تۇتۇلغــان ۇئيغــۇرالر نېمــە ۈئچــۈن ۆئزىنــى 

ــدۇ؟« دېگــەن  ەئرەبىســتانلىق، پاكىســتانلىق، مىســىرلىق دېمــەي تــۈرك دەپ تۇرۇۋالى

ســۇائلالرنى ســورۇدۇم. بۇالرنىــڭ ھېــچ قايســىغا جــاۋاپ چىقمىــدى. ۇئالر پەقــەت ائتــا 

تۈركنىــڭ مۇســۇلمان ەئمەســلىكىنىال بىلىدىكــەن، ھــەم شــۇنىڭغىال قىزىقىدىكــەن. 

ــداق ســۇائلالرغا داىئــم  ــدا بۇن ــم. ائخىرى ــەن ىئدى ــۇ دۇچ كەلگ ــۇ ســۇائلالرغا بۇرۇنم ب

»ائلــالھ ائخىرەتتــە مىللىتىڭگــە نېمــە قىلىــپ بەردىــڭ؟ دۆلــەت قۇردۇڭمــۇ؟ دېگەنلەرنــى 

ســورىمايدۇ. ۇئ ائدەم ۋەتىنــى ۈئچــۈن قانــداق ۇئلــۇغ ىئشــالرنى قىلســۇن ھامــان دوزاققا 

كىرىدۇ.« دېگەن جاۋاپنىڭ بېرىلىشى ېئنىق ىئدى. شۇنداقتىمۇ ائتاتۈركنىڭ مۇسۇلمان 

ياكــى ەئمەســلىكىدىن ەئمــەس، تۈركىيەنىــڭ مۇســتەقىللىكىگە قوشــقان تۆھپىســىدىن 

چىقىــپ جــاۋاپ بەردىــم. ھەپتــە ۆئتمەي باشــلىقتىن شــىكايەت كەلــدى. »ائتا-ائنىالرنىڭ 

ــار ىئكــەن، بالىالرنىــڭ ىئددىيىســنى ۆئزگەرتمــەي دەرســىڭالرنى ۆئتــۈڭالر،«  پىكــرى ب

دەيــدۇ. ائتاتــۈرك ھەققىــدە دېگەنلىرىــم خاتامىــش.

ەئجەپلىنەرلىكــى بىــز بىــر قىســىم ۇئيغــۇرالر تۈركلەرنىــڭ تارىختىكــى ۋە بۈگۈنكــى 

مۇســۇلمانلىقىدىن گۇمانلىنىــپ ۇئالرنــى ھىلــى ســوپى، ھىلــى زامانىۋىــي، ھىلــى ەئلمانىي 

دەپ خەقلەشــتۈرىۋاتقىنىمىزدا؛ دەرســخانىالردا، تېلۋىــزورالردا، مۇنبەرلــەردە تۈركلــەر 

ۆئزلىرىنىڭ مۇسۇلمانلىق تارىخىنى بۇغراخانالرغا باغالپ، قاراخانالردا تەرجىمە قىلىنغان 

قۇرائننــى تۈركلەرنىــڭ مۇســۇلمانلىقىغا كاتتا تۆھپە دەپ، تۈرك دۆلەتچىلىك غايىســىنى 

يۈســۈپ خــاس ھاجىپتىــن ىئــزدەپ ۇئيغۇرالرنــى بىزلەشــتۈرىۋاتقان بولىــدۇ. تۈركىيــەدە 

يېتىشــىۋاتقان ھازىرقــى ياشــالر تــۈرك ەئدەبىياتىنىــڭ نەمۇنىســى دەپ ائبدۇرېھىــم 

ۆئتكۈرنى ۇئلۇغالۋاتقىنىدا، بىزدىكى بەزىلەر بولســا نوبىل مۇكاپاتىغا ېئرىشــكەن تۈرك 

يازغۇچــى وئرخــان پامۇكتىــن پەخىرلىنىــش يــوق، ۇئنىــڭ مۇســۇلمانلىقىدىن دەرگۇمــان. 

كاللىســى ىئككــى كونۇپكىلىــق ماشــىنىدەك قۇتۇپلــۇق ىئشــلەيدىغان قېرىنداشــلىرىمغا: 

ــى  ــەك داھ ــا تۈركت ــىدىن ائت ــڭالردا، ائرىس ــدۇ دەۋاتقىنى ــا كىرى ــى دوزاقق ــا تۈركن »ائت
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چىقمىغان ســۈرىيەلىكلەرنىڭ ۋە ســۈرىيەلىكلەردەك ۋەتەنســىزلەرنىڭ دوزاقنىڭ كۈنىنى 

كۆرۈۋاتقانلىقىنــى ۇئنۇتمــاڭالر. تۈركلــەر مىليۇنلىغــان ســۈرىيەلىكنى خىرىســتىيان، 

يەزىــدى، كــورت ياكى مۇســۇلمان دەپ ائيرىماي بىز ىئنســان دەپ تــۇرۇپ قوبۇل قىلدى. 

مىليۇنلىغــان ائچ - يالىڭاچنــى شــىەئ ياكــى ســۇننى دەپ ائيرىماســتىن بىــز مۇســۇلمان 

دەپ تــۇرۇپ ســاھىپخانلىق قىلىۋاتىــدۇ. مىڭلىغــان ۇئيغۇرنــى قېرىنــداش بىــز، تــۈرك بىز 

دەپ باغرىغــا ېئلىۋاتىــدۇ. شــۇڭا بالىالرغــا ۆئزىمىزدىــن باشــقا ھەممىنــى يەكلەيدىغــان 

ۇئيغۇرچــە ›خــەق‹ دېيىشــنىال ەئمەس، تۈركچــە ›بىز‹ دېيىشــنىال ۆئگەتكىنىمىز ەئۋزەل« 

دېگــۈم كېلىــدۇ.

2016-يىلى مارت، ىئستانبۇل.
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تۈركچىگە يۈرۈش

مەنچــە ۇئيغــۇر ۈئچــۈن 21-ەئســىردىكى ەئڭ چــوڭ يېڭىلىــق تۈركىيــە قىزغىنلىقــى 
ۋە تۈركچــە ۆئگىنشــىنىڭ ھاياجىنىــدۇر. نەچچــە وئن يىلغىچــە تۈركچــە دەرســلىكلەردىن 
بىرســى نەشــىر قىلىنغــان بولســا، ھازىــر بىــر يىلدىــال ىئككىســى نەشــىر قىلىنىشــقا 
ــەر  ــۇق لۇغەتل ــە ېئلىكترونل ــە - ۇئيغۇرچ ــە ۋە تۈركچ ــەلدى. ۇئيغۇرچە-تۈركچ يۈكس
ىئشــلەندى. تۈركچــە دەرســلەر ۇئيغــۇر توپراقلىرىنىــڭ ھەممــە تەرەپلىرىــدە تۈرلــۈك 
شــەكىللەردە ۆئتۈلۈشــكە باشــلىدى. مەخســۇس ۈئندىــداردا ۆئتۈلىدىغــان تۈركچــە 
دەرســلەر، مەخســۇس تۈركچــە شــېئىرالرنى يولاليدىغــان ۈئندىــدار ســالۇنلىرى بارلىققــا 
ــان  ــە ۆئگىتىلىدىغ ــە سېلىشــتۇرما وئقۇشــلۇقالر، تۈركچ ــە -  ۇئيغۇرچ ــدى. تۈركچ كەل
توربەتلــەر قۇرۇلــدى. ۇئيغــۇرالردا 2000-يىلالرغىچــە ھېــچ بىــر تىــل بــۇ قــەدەر زور 

كۆلەمگــە ۋە ھاياجانغــا ېئرىشــەلمىگەن ىئــدى.

2009-يىلــى تومۇزدىــن كېيىــن تۈركىيەگە تەلپۈنۈشــنىڭ يۈكسىلىشــى نەتىجســىدە 
تۈركچە ۆئگىنىش ىئجتىمائىي كەيپىياتقا ائيالندى. مودا ياشالردىن تارتىپ مۇھاپىزىكار 
ياشــانغانالرغىچە، بۇرۇت-ياغلىقســىز مۇائشــلىقالردىن تارتىپ دوپپىلىق دېھقانالرغىچە 
ــر ھــەر ياشــتىكىلەردىن تۈركچــە  ــدە تۈركچىگــە ىئشــتىياق قوزغالدى.ھازى ھەممەيلەن
ۆئگىنىۋاتقانالرنى ۇئچرىتىش مۇمكىن. »مەرھابا تۈركچە« ىئسىملىك ىئككى قىسىملىق 
ائۋازلىق كىتاب 2012- يىلى نەشىر قىلىنىپ، قىممەتلىكىگە قارىماي سېتىلىپ تۈگىدى. 
ــىم  ــاس« ۈئچ قىس ــن ائس ــۈرك تىلىدى ــاب »ت ــر كىت ــى بى ــىپال ىئككىنچ ــۇنىڭغا ۇئلىش ش
قىلىنىــپ نەشــىر قىلىندى. مىللەتلەر ۇئنۋېرىســتېتلىرىدا ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرغا تۈركچە 
دەرس وئرۇنالشــتۇرۇلدى. ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىدىــن ماگىســترلىقتا وئقۇماقچــى بولغانالرغا 
تۈركچــە چــەت تىــل ھېســاپالندى. ۈئرۈمچىنىــڭ ۇئيغــۇر بۆلىكــى تــۈرك مەھســۇالتلىرى 
شەھەرچىســى، تــۈرك رىســتۇرانلىرى ۋە تۈركچــە شــەيدالىرىنىڭ پراكتىكا ســورۇنلىرىغا 
ائيالنــدى. نەتىجىــدە تۈركچــە ۆئگىنىــش ماتېرىياللىــرى تولۇقالنغان، پىراكتىكا شــاراىئتى 

شــەكىللەنگەن، قىزغىــن ىئخالســمەنلىگە ىئگــە بىــر ىئجتىماىئــي دولقۇنغــا ائيالندى.
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ۇئيغۇرالردا تۈركچە ۆئگىنىشــنىڭ بۇ قەدەر ھاياجان قوزغىشــىدا تۈرك فىلىملىرىگە 
بولغــان مەســتانىلىق قوزغاتقــۇچ رول وئينىغانــدەك قىلىدۇ. نەچچە مىليــۇن ۇئيغۇر بەس 
- بەســتە كۆرگــەن »كۇرتــالر ۋادىســى«غا وئخشــاش فىلىملــەر تۈركچىنىــڭ ىئشــتىياقىنى 
يۈرەكلەرگــە ســالدى. فىلىملەرنىــڭ تەرجىمــە قىلىنماســلىقى ۋە ۋاقتىــدا كۆرەلمەســلىك 
ــىز ۋە  ــن، تەخرس ــڭ ەئڭ يايغى ــان ۋە ۆئگىنىۋاتقانالرنى ــى بولىۋاتق ــە ۆئگەنمەكچ تۈركچ
مۇھىــم تۈرۈتكىســى ىئكــەن. بۇندىــن باشــقا تۈركىيەگــە ســاياھەتنىڭ قواليلىقــى، 
تۈركىيەدىكــى مۇكاپاتلىــق وئقۇشــنىڭ قىزىقتۇرىشــى، تۈركىيــە بىلــەن بولغان ســودىنىڭ 
كېڭىيىشــى قاتارلىقالرمــۇ كىشــىلەرنى تۈركچــە ۆئگىنىشــكە قىزىقتۇرىۋاتقــان ائساســلىق 

ســەۋەپلەردىن بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ.

90-يىلــالردا شــىنجاڭ ۇئنۋېرىســتېتى پروفېسســورى رەۋەيدۇلــال ھەمدۇلال »تۈرك 
ــال ىئســىملىك كىشــى تۈزگــەن  ــاب تۈزگــەن. مۆمىــن ائبدۇل ــر كىت تىلــى« ىئســىملىك بى
»تۈركچە ۇئيغۇرچە لۇغەت«مۇ شــۇ يىلالردا نەشــىر قىلىنغان بولۇپ، زىيالىالر ائرىسىدا 
زۆرۈر قولالنمــا بولــۇپ قالغان. لۇغەتتىكى كومۇنىســتىك پۇراققــا قارىغاندا تۈزگۈچىنىڭ  
ماۋزىــدوڭ ەئســەرلىرىنىڭ تۈركچــە تەرجىمىســىدىن پايدىالنغانلىقــى بىلىنىــدۇ. تۈركچــە 
ۆئگىنىــش بۈگۈنكىــدەك دولقۇنغــا ائيالنغىچــە بولغــان ائرىلىقتــا »تۈركچــە -خەنســۇچە 
-  ۇئيغۇرچە سۆزلىشــىش«، »تۈركچە سۆزلىشــىش قولالنمىســى«، »يوللۇق-تۈركچە« 

قاتارلىــق كىتابــالر نەشــىر قىلىنغان.

ــرى  ــل چۈشــەنچە مەۋجــۇد ىئكــەن. بى ــدە ۇئيغــۇرالردا ىئككــى خى تۈركچــە ھەققى
تۈركچىنــى ۇئيغۇرچىدىــن پەقەتــال پەرقلەنمەيدىغــان، ۆئگىنىشــكە ھېــچ قانچــە ۋاقىــت 
كەتمەيدىغــان، قېرىنــداش تىــل دەپ قــاراش بولــۇپ، بۇنــداق قاراشــتىكىلەر ۇئيغۇرلۇقــى 
بىــر قــەدەر كۈچلــۈك، ۆئزىنى تۈرك دۇنياســىنىڭ بىر پارچىســى دەپ بىلىدىغان كىشــىلەر 
ىئكــەن. يەنــە بىــرى قىســىمالر تۈركچىنــى ۇئيغۇرچىدىــن مۇتلــەق پەرقلىنىدىغــان، 
ھېــچ بىــر وئرتاقلىقالرغــا ىئگــە بولمىغــان يــات بىــر تىــل دەپ قــاراش بولــۇپ، بۇنــداق 
قاراشــتىكىلەر ۇئيغۇرچــە تەربىيەلەنمىگــەن ياشــالر، ۇئيغۇرچــە ماائرىپتىــن مەھرۇمــالر 

ۋە جاھاندىــن، تارىختىــن بىخــەۋەر ياشــاۋاتقان كىشــىلەر ىئكــەن. 

بەزىلــەر تۈركچىنىــڭ ۇئيغۇرچىدىــن بەكرەك ســاپ تىل ىئكەنلىكىگە ىئشــىنىدىكەن. 
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خەنســۇچە  ھەدىســىال  ســۆزلىرىگە  قىســىملىرى  بىــر  كۈنىمىــزدە ۇئيغۇرالرنىــڭ 
ــى  ــە تىلن ــۇ جەھەتت ــى ب ــەزى ۇئيغــۇرالر تۈركلەرن ائرىالشــتۇرۇۋالىدىغانلىقى ۈئچــۈن، ب
قوغداشــقا بەكــرەك ىئمكانلىــق دەپ ھېــس قىلســا كېــرەك. ەئمەلىيەتتــە دۇنيــادا تىلــالر 
قانچــە بېيىســا شــۇنچە رەڭدارلىشــىدۇ. ھازىــر ېئنگىلىــز تىلىــدەك ەئبجــەش، دۇنيانىــڭ 
رەڭدارلىقىنــى رەڭــدار ســۆزلەر بىلــەن ىئپــادە قىاللىغــان تىــل كۈچلــۈك تىــل ســانىلىدۇ. 
بىــر مىللەتنىــڭ دۇنيادىــن ۆئگىنىشــكە پۇرســەتلىك، ماھىــر ۋە وئچۇقلىقــى شــۇ تىلدىكــى 
ســۆزلەرنىڭ كۆپخىــل تىلالردىــن كىرگەنلىكىدىــن بىلىنىــدۇ. ۇئيغــۇر تىلىغــا ۆئزلەشــكەن 
ســۆزلەر كــۆپ مەنبەلىــك بولــۇپ، بــۇ ۇئيغۇرچىنىڭ باي تىل، ۇئيغۇرنىــڭ وئچۇق مىللەت 
ىئكەنلىكىنىــڭ ىئســپاتى. تۈركچىســىنىڭ ۇئيغۇرچىغــا قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ســۆزلەرنى 
قوبــۇل قىلغانلىقــى تۈركىيەنىــڭ تەرەققىيــات ۋە مەدەنىيەتتە يۈكســەلگەنلىكىدىن. شــۇڭا 

تۈركچــە ۇئيغۇرچىغــا قارىغانــدا بەكــرەك رەڭــدار.  

ــەش  ــش، ىئلگىرل ــىتى، ېئچلى ــق پۇرس ــۈن يېڭىلى ــۇر ۈئچ ــى ۇئيغ ــە قىزغىنلىق تۈركچ
پەلەمپىيى بولۇپ ھېســاپلىنىدۇ. تۈركىيە مۇســۇلمانالر دۇنياسىدا دىموكراتىك، ەئركىن، 
تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەت بولغاچقــا، ۇئيغۇرالرنىڭ ىئلگىرلەش يولىدا پايدىلىق ۈئلگە 
بوالاليدۇ. تۈركىيەدىكى ساناەئت، سودا ۋە ماائرىپنىڭ مۇسۇلمانالر دۇنياسىدا ائلدىنقى 
وئرۇننــى قولدىــن بەرمــەي كېلىۋاتقانلىقــى، تۈركىيەنىــڭ پەنــدە، دىنــدا ۋە مەدەنىيەتتــە 
باشــقا مۇســۇلمان ەئللىرىگــە نەمۇنەلىكــى،  قوبۇلچانلىقى، سىغدۇرۇشــچانلىقى قاتارلىق 
ائمىلــالر بىــز ۇئيغۇرالرنــى تۈركچــە ائرقىلىــق ۆئگىنىلىدىغــان نۇرغــۇن زۆرۈر بىلىملــەر 
ــەدە دۇنياغــا وئچــۇق بولۇشــىنى  ــات كىشــىلەردىن ىئددىي ــدۇ. تەرەققىي ــەن تەمىنلەي بىل
تەلــەپ قىلىــدۇ. ەئگــەر قېرىنداشــلىرىمىز دۇنيادىكــى ھېــچ بىــر تىلنــى پۇختــا ىئگىلىمەي، 
خەنســۇچدىن تەرجىمــە قىلىنىۋاتقــان تەشــۋىقات، تەرغىبــات ۋە ىئددىيەلەرگــە باغلىنىــپ 
قالســا يۈكســەلمىكى ۋە روھالنمىقــى قىيىن. شــۇڭا قېرىنداش تۈركچــە ائرقىلىق ۇئتۇققا، 
تەرەققىياتقا، دۇنياغا يۈزلىنىمەن، تونىلىمەن دېســەك تېخىمۇ تىرىشــچانلىق، مۇھەببەت 

ۋە قىزغىنلىــق بىلــەن بــۇ تىلغــا كىرىشــمىكىمىز ائقىللىقتــۇر.

2016-يىلى ائپىرىل، ىئستانبۇل
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تۈركچىدىن سوۋغىسى

فامىلە مەسىلىسى ۇئيغۇرالردا 20-ەئسىرنىڭ يېرىمىغىچە روسچە قېلىپقا سېلىنغان 

بولســىمۇ ۈئزۈل كېســىل ھــەل قىلىنمىغــان. 90- يىلالردىــن كېيىــن بــۇ مەســىلە قايتــا 

كۈنتەرتىپكــە چىققــان بولســىمۇ تېخىچە بىر ھاســىالت وئتتۇرىغا چىقمىــدى. بۇ ھەقتىكى 

تەشەببۇســالر، چاقىرىقــالر ۋە تەتقىقاتــالر يۈكســەلگەن بىلــەن ھاكىمىيەتنىــڭ ىئتىراپىغا 

ېئرىشــەلمەي، ېئقــى قەغــەز قارىســى ســىياھ بولــۇپ تاشــلىنىپ قالــدى. يېقىنقــى يىلــالردا 

ــن  ــكەندىن كېيى ــە ېئرىش ــش كەڭرىچىلىكك ــىپورت ېئلى ــى پاس ــىزلىك مەسىلىس فامىلىس

تېخىمۇ گەۋدىلىنىشــكە باشــلىدى.

ــدە يېزىلغــان.  ــدا ائتــا ىئســمى كەينى  ۇئيغۇرالرنىــڭ كىملىكىــدە ۆئز ىئســمى ائلدى

ــدا  ــالر خەنســۇالرنىڭ فامىلىســى ائلدى ــدە مۇناســىۋەتلىك وئرگان پاســپورت بېجىرىلگەن

ىئســمى كەينىــدە كېلىدىغــان قاىئدىســى بويىچــە ىئــش قىلىــپ ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســمىنى 

فامىلىســى، ائتىســىنىڭ ىئســمىنى ۆئز ىئســمى قىلىــپ چىقىرىــپ بېرىــدۇ. نەتىجىــدە قىــز 

وئغــۇل بولــۇپ قېلىــش، بىــر ائىئلىدىكــى قېرىنداشــالرنىڭ ىئســمى وئخشــاپ فامىلىســى 

پەرقلىنىــپ قېلىــش قاتارلىــق خاتالىقــالر كېلىــپ چىقىــپ، پۇقراالرغــا قواليســىزلىقالرنى 

ــز  ــۇپ قى ــرە بول ــۇپ ماھى ــز ياق ــۇپ دېگــەن قى ــرە ياق ــا. مەســىلەن: ماھى ــدا قىلماقت پەي

وئغۇلغــا ائيلىنىــپ كەتكــەن. يەنــە مىســال: گۈلنــاز تۇرغــۇن، ائينــاز تۇرغــۇن دېگــەن 

ىئككــى قىزنىــڭ ىئســمى فامىلىســى تۇرغــۇن ائينــاز، تۇرغــۇن گۈلنــاز بولــۇپ قېلىــپ بىــر 

ــۇپ  ائىئلىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ىئســمى وئخشــاپ قالغاندىــن باشــقا يــات فامىلىلىــك بول

قالغــان. بۇنــداق قااليمىقانچىلىقالرنــى فامىلــە قولالنمــاي ھــەل قىلىــش مۇمكىــن ەئمەس.

قاڭقىــپ  بولــۇپ  كېيىــن ۇئيغــۇرالردا كۆچمــەن  يىلالردىــن  ىئككــى مىڭىنچــى 

ــى ۋە  ــۇ 2009-يىل ــڭ ســانى تەدىرىجــى كۆپىيىشــكە باشــلىدى. بولۇپم كېتىدىغانالرنى

2013-يىلــالردا كۈچەيگــەن كۆچمەنلىك قىزغىنلىقىدا بىر تۈركۈم كىشــىلەر مااليســىيە، 
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وئرتــا ائســىيا ۋە تۈركىيەلەرگــە كۆچتــى ۋە بۇ يەرلەردىن يېڭى زىلالندىيە، ائۋىســترالىيە، 

ــادا، ائمېرىــكا ۋە ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىگــە ســىغىندى. بۇالرنىــڭ بەزىســى ائللىقاچــان  كان

تۇرۇۋاتقان ەئلنىڭ پۇقرالىقىغا ېئرىشــكەن بولســا، يەنە بەزىلىرى شــۇ نەتىجىنى كۈتۈپ 

تۇرماقتــا. بــۇ ەئللــەردە فامىلــە ائللىقاچــان وئمۇمالشــقان بولغاچقا، پاســپورتقا ىئلتىماس 

ســۇنۇش ائلدىدىكــى ۇئيغــۇرالر فامىلــە مەسىلىســىگە دۇچ كەلــدى.

ۇئيغۇرالر ۋەتەن ىئچى ۋە سىرتىدا دۇچ كېلىۋاتقان فامىلە مەسىلىسىگە تۈركچىدىن 
مۇۋاپىــق ۆئرنەكلەرنــى قوبــۇل قىلىــش مۇمكىــن. ھەتتــا تۈركچــە فامىلەلەرنــى بىۋاســتە 
قوللىنىشــقىمۇ بولىــدۇ. تۈركلــەردە كــۆپ ۇئچرايدىغــان فامىلەلەرنىــڭ بىــرى پاالن وئغلى 
شــەكلىدە قوللىنىلىــدۇ. شــۇڭا ۇئيغۇرالرمــۇ دادىســىنىڭ يــا شــۇنداق بىــر كىشىســىنىڭ 
ىئســمىغا وئغلــى ســۆزىنى قوشــۇپ فامىلــە قىلســا بولىــدۇ. ەئممــا بــۇ مۇســتەقىل فامىلــە 
قولالنماقچــى بولغــان ۇئيغــۇر خانىملىرىغــا مــاس كەلمىگەنــدەك تۇيۇلىــدۇ. ەئممــا بــۇ 
ــپ  ــى قوللىنى ــى شــەكلىدىكى فامىلىن ــاالن وئغل ــەدە پ ــۈش مەسىلىســى. تۈركىي ــر كۆن بى

ياشــاۋاتقان مىڭلىغــان خانىــم - قىــزالر بــار.

ــۈرك  ــۇ ت ــالردۇر. ب ــى نام ــە تارىخ ــان فامىل ــۆپ ۇئچرايدىغ ــر ك ــە بى ــدە يەن تۈركچى
ــاغ،  ــھۇر ت ــرى ۋە مەش ــە، ۇئرۇق نامىلى ــەت، قەبىل ــۇرت، مىلل ــەخس، ي ــى ش تارىخىدىك
دەريــا، كــۆل، دېڭىــز، ېئقىنالرنىــڭ ناملىرىنــى فامىلــە قىلىــپ قوللىنىشــنى كۆرســىتىدۇ. 
تۈركلــەردە تارىخــى شەخســلەردىن مەتەخان، ىئلتەرىش قاغان، وئغۇزخــان، بىلگە قاغان 
قاتارلىقالرنىــڭ ناملىرىدىــن ېئلىنغــان فامىلىلــەر خېلــى كۆپ. ۆئتۈكەن، وئرخــۇن، ىئدىل، 
تارىــم قاتارلىــق تارىخــى يــەر، ســۇ ناملىرىدىــن كەلگــەن فامىلىلەرمــۇ كــۆپ. ۇئندىــن 
ــۇق، باســمىل، ىئزگىــل، چىگىــل، ياغمــا، وئغــۇز، ائۋار، ۆئزبــەك،  باشــقا ۇئيغــۇر، قارل
ــە قاتارلىــق ۇئرۇقالرنىــڭ نامىدىــن كەلگــەن  قاڭقىــل، قىپچــاق، ائقمــان، قارامــان، قەبىل

فامىلىلەرمــۇ خېلــى  ســالماقنى ىئگىلەيــدۇ. 

تۈركلــەردە فامىلىلــەر يەنــە ھۈنــەر، كەســىپ، ماھارەتكــە ائىئــت ســۆزلەردىنمۇ 
تۈزۈلىــدۇ. مەســىلەن: ســاپانجى، كارۋانجــى، بارۇتچــۇ، بايراقــدار، ەئلەمــدار، توپچــى، 
تۆمۈرچى، قۇشــچى، تاشــچى، كېمىچى، قەھۋەچى، ســۇتچى، چايچى، گۈلچى قاتارلىقالر. 
ائندىــن تارىخــى ەئمــەل ناملىرىدىــن كەلگەنلىرىمــۇ مەۋجــۇد. مەســىلەن: خاقــان، ىئلــك، 
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يابغــۇ، ۆئگــە، تېكىــن، بىلگــە، ەئركىــن، بۆگــۈ، بۆكــە، تارخــان، شــاد، تۇتــۇق، باســقاق 

قاتارلىق. تۈرلۈك لەقەملەردىن كەلگەن فامىلىلەرمۇ بار. مەســىلەن: ســوالق )ســولخاي(، 

ــەن، چاغاليــان، وئزان،  چــوالق، قىســقا كــۈرەك، ۇئزۇن قــول، ســارى دۇرســۇن، داغدەل

بۈيــۈك، ... قاتارلىــق.  

تۈركچىدىكــى يۇقىرىقــى ۆئرنــەك بويىچــە ۇئيغۇرالرمــۇ تارىخى شەخســلەرنى فامىلە 

قىلىپ ىئشلەتســە بولىدۇ. مەســىلەن: باتۇر تەڭرىقۇت، تۇنيۇقۇق، پانتېكىن، بۇغراخان، 

ائرســالنخان، ىئلكخــان، بازىرخــان، قازىرخــان... قاتارلىــق. تــاغ، دەريــا، يــۇرت، ائيماق، 

چــۆل، بوزلــۇق ۋە ســۇالرنىڭ ىئســىملىرىنى فامىلــە قىلىــپ قولالنســا بولىــدۇ. مەســىلەن: 

ائۋرال، ائلتــاغ، قۇمتــاي، ەئشــمە، ۆئگــەن، تارىــم، يۇرۇڭقــاش، قايدۇ، مۇزارت، ســېلىنغا، 

ــاغ، ســۇنتاغ، چەشــتاغ، ســايرام، باغــراش،  ــوزداال، بوزت ائقســۇ، قىزىلســۇ، قاراســۇ، ب

باغــداش، ائققــاش، كۆكچــە، بوزكۆل، تەكلىماكان، مۆرەن، مىــڭالق، قورغان... قاتارلىق. 

باتــۇر، يېقىشــلىق جانلىقالرنىــڭ ناملىرىدىــن پايدىالنســىمۇ بولىــدۇ. مەســىلەن: قاپــالن، 

ســىرتالن، ائرســالن، قــۇالن، غونــان، بۇغرا، يىلپىــز، الچىن، قۇرغۇي، بۈركۈت، شــۇڭقار، 

ائرقــار، تورغــاي، ســاندۇۋاچ، چاغــرى، توغــرۇل قاتارلىقالر.

دېمــەك، ۇئيغــۇرالر فامىلــە قوللۇنۇشــتا بۈگۈنكــى تۈركچــە فامىلەلەرنــى ۈئلگــە 

قىلىدىغــان بولســا ۆئزىگــە مــاس كېلىدىغــان نۇرغــۇن چىرايلىــق، ىئخچــام ۋە ۇئيغۇرغــا 

خــاس ســۆزلەرنى ۇئچرىتىــش مۇمكىــن. ۇئندىــن باشــقا تۈركلــەردە ائۋۋال ۆئز ىئســمى، 

ــدە  ــار. بەزى ــان ائدەت ب ــدا فامىلىســى كېلىدىغ ــدا دادا ىئســمى، ائخىرى ــدە وئتتۇرى بەزى

ائيالــالر ۆئز فامىلىســىنى يوقاتماســلىق ۈئچــۈن نىكاھلىق بولغاندىن كېيىن يولدىشــىنىڭ 

فامىلىســىنىڭ ائلدىغــا ۆئز فامىلىســىنى قوشــۇپ ىئشــلىتىدۇ. مەســىلەن: نــۇراي ۆئزتــۈرك 

چەلىــك. بــۇ يەردىكــى نــۇراي ىئســمى، ۆئزتــۈرك فامىلەســى، چەلىــك يولدىشــىنىڭ 

فامىلىســىنى كۆرســىتىدۇ. شــۇڭا ۇئيغۇرالرنىــڭ فامىلــە شــەكلىمۇ مۇشــۇ تەرتىپتە بولســا 

مۇۋاپىــق. شــۇنداقال بــۇ دۇنيــادا فامىلــە قوللىنىۋاتقــان مىللەتلــەردە وئمۇمالشــقان بىــر 

قاىئــدە بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ.

2016-يىلى مارت، ىئستانبۇل.
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تۈركىيەدىكى ياش ۋە ياشانغان ئۇيغۇر

يانلىرىغــا  بېــرى ائتا-ائنلىرىنــى  يېقىندىــن  تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇر كۆچمەنلــەر 

چاقىرتىــپ بىللــە تۇرۇشــقا باشــلىدى. بــۇ ائنــا تىلىنى ىئشــلەتمەي دۇدۇقالشــقا باشــلىغان 

نەۋرىلــەر ۈئچــۈن بىــر تېپىلغۇســىز پۇرســەت بولــدى. نەۋرىلــەر بوۋا-مومىلىرىنىــڭ 

ائغزىدىــن ۇئيغۇرنىــڭ ائغزاكــى مىراســلىرىغا ۋارســىلىق قىلىشــنى ۆئگەنــدى. ۇئالرنىــڭ 

ســۆز-ھەرىكىتىدىن ۇئيغۇرچــە قىممــەت - قــاراش، چۈشــەنچە ۋە قاىئــدە يوســۇنالرنى 

ۆئزلەشــتۈردى. ائتا-ائنىــالر بېشــىدىن كەچۈرگــەن ائىئلــە، پەرزەنــت ۋە ســاغالملىق 

ھەققىدىكــى تۈرلــۈك تەجرىبەلىرى بىلەن بالىالرغــا نۇرغۇن نەپ يەتكۈزدى. نەۋرىلەرنى 

ــىتىگە  ــش پۇرس ــەت قىلى ــەم خىزم ــى خاتىرج ــدۇرۇش ۇئالرن ــا قال ــك چوڭالرغ تەجرىبىلى

ېئرىشــتۈردى. تۈركىيەدىكــى مىھمــان ائتا-ائنىالرنىــڭ پات-پــات ۇئيغۇرسىرىشــى 

ســەۋەپلىك بالىالرنىــڭ تاشلىشــىپ كەتكــەن ۇئرۇق - تۇغقــان، ياتلىشــىپ كەتكــەن 

بالىالرمــۇ  نەتىجىــدە  يېقىنالشــتى.  يىراقالشــقان يۇرتداشــالر  تېپىلــدى،  دوســتلىرى 

ــدى.  ــدەك بول ــەم تاپقان ــە مەلھ ــاپىرلىق دەردىگ ــى مۇس ــىرىغان كۆڭۈللىرىدىك غېرىپس

ائتا-ائنىالرمــۇ ســاپ تەبىــى مۇھىــت، بۇلغىنىشســىز ســاغالم وئزۇق ۋە ەئركىــن دىنىــي 

ــراپ قېلىشــتى. شــاراىئتتىن ياي

ــر يەرگــە جــەم بولۇشــى  ــڭ بى ــڭ ۋە مۇســاپىر بالىالرنى سېغىنىشــلىق ائتا-ائنىالرنى

يۇقىرىقىــدەك نۇرغــۇن مەمنۇنلۇقالرغــا ســەۋەپ بولغــان بولســىمۇ، بــەزى كۆڭۈلســىز 

قىســتۇرمىالردىنمۇ خالــى بواللمىــدى. تۈركىيــە گەرچــە ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىگــە يــات بىــر 

دۆلــەت بولمىســىمۇ، نۇرغــۇن ۆئزگىچىلىكلىــرى بىلەن ۋەتەندىن يېڭــى كەلگەن چوڭالردا 

بــەزى ھەيرانلىــق، چۈشەنمەســلىك ۋە قوبــۇل قىاللماســلىقالرنى پەيــدا قىلمــاي قالمىدى. 

ائلــدى بىلــەن ۇئالرنــى چاقىرىۋالغــان تــۈرك ســاھىپخانالرنىڭ تاماقلىــرى تــازا »ىئسســىق 

باسمىدى«. تۈركىيەدىكى مىھماندارچىلىقتا ۋەتەندە قالغان ۇئيغۇرنىڭ داستىخېنىدىكى 

موللــۇق، ســۆلەت ۋە ىئســكەت ېئســىگە كېلىــپ، سېلىشــتۇرۇپ ھەيران بولــدى. بالىلىرى 
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ــى يىيەلمــەي  ــى، تۇزســىز ەئكمەكن ــاق زەيتۇنن ــەپ كۆنگــەن وئتياشــالرنى، قىرت خــام ي

قىينالــدى. نەۋرىلــەر بىلــەن سۈركۈشــۈپ قالــدى. گۇڭــۇر مۇڭۇرلىشــىپ ۆئتىدىغــان 

قوشــنادارچىلىقنى، قويــۇق بېرىــش - كېلىشــلەرنى، قىزغىــن ھېيىــت - بايرامالرنــى 

ســېغىنىپ مۇڭالنــدى. 

دېيىلگەنــدەك ۋاقىتنىــڭ ۆئتىشــى بىلــەن ائتا-ائنىــالر بىلــەن بالىــالر تارتىشــىپ 

قالىدىغانمــۇ بولــدى. بۇنىڭغــا ەئڭ كــۆپ ســەۋەپ بولغىنــى ائدەت بىلــەن بىلمنىــڭ 

زىددىيىتــى بولــدى. تۈركىيــەدە بــوۋاق تۇغۇلــۇپ ائلتــە ائيغىچــە دوختــۇر ائنــا ســۈتىدىن 

باشــقا ھېــچ بىــر قوشــۇمچە يىمەكلىكنىــڭ بېرىلىشــىنى چەكلەيــدۇ. ائتا-ائنىــالر ۋەتەنــدە 

بوۋاقالرغــا بۇلمــاق، نــان، چــاي، ســۈت تالقىنــى دېگەنلەرنــى بېرىــپ كۆنگــەن. چــوڭالر 

»بوۋاققــا نــان يىگــۈزۈپ قويمىســا تــوال وئيغىنىــپ ائنىســىنى ۇئخالتمايــدۇ، ائنىســىنى 

تــوال ېئمىــپ جۈدىتىۋېتىــدۇ، بــودەك چــوڭ بولمايــدۇ« دەپ ائدەتلىرىــدە چىــڭ تۇرىــدۇ. 

بالىــالر دوختۇرنىــڭ دېگەنلىرىنــى ىئلمىيلىــك ســاناپ ەئمــەل قىلىشــقا تىرىشــىدۇ. گــەپ 

ــەندەك  ــان، س ــوڭ قىلغ ــۇنداق چ ــېنى ش ــۇ س ــوڭالر »مەنم ــدا چ ــا چىققان ــەل چىڭىغ س

بالىدىــن نەچچىنــى بېقىــپ قاتارغــا قوشــقان، دوختۇر دەۋېرىــدۇ«، دېگەندەك ســۆزلەرنى 

تەكراراليــدۇ. يەنــە بېــرى ۋەتەنــدە كىچىــك بالىــالر ائغرىــپ بولغىچــە ائســما ائســتۇرۇپ 

ــڭ قىزىتمىســى چۈشــمەي تۇرســىمۇ،  ــالر تۈركىيەدىكــى نەۋرىلىرىنى كۆنگــەن ائتا-ائنى

ائســما ائســتۇرمايۋاتقان پەرزەنتلىرىگە ھەيران قالىدۇ. تۈركىيەدە ائســما ۆئلۈم خەۋىپى 

بولمىغــان ەئھۋالــدا قوللىنىلمايدىغــان بولغاچقا، بالىــالر دوختۇرنىــڭ دېگەنلىرىنى بىلىم 

دەپ قــاراپ ىئشــىنىدۇ ۋە ەئمــەل قىلىــدۇ، ائتا-ائنىــالر ۆئزىنىــڭ ۋەتەنــدە كۆنگەنلىرىنــى 

توغرىغــا چىقىرىشــقا تىرىشــىدۇ.

بالىنــى وئزۇقالنــدۇرۇش، داۋالىتىشــتىال ەئمــەس تەربىيەلەشــتە قولالنغــان ۇئســۇلنىڭ 

وئخشىماســلىقىمۇ، تۈركىيەدىكــى چــوڭالر بىلــەن پەرزەنتلــەر ائرىســىدىكى زىددىيەتكــە 

ــار  ــال ب ــالر ائم ــان بالى ــۇرۇپ قالغ ــەدە ت ــل. تۈركىي ــر ائمى ــە بى ــان يەن ســەۋەپ بولۇۋاتق

بالىلىرىنىــڭ ەئركىــن، تــوق، قورقمــاس چــوڭ بولۇشــىنى ائرزۇ قىلىــدۇ. ۋەتەندىن چىققان 

ائتــا - ائنىــالر نەۋرىلەرنىــڭ ۆئي ىئچىــدە مىھمــان بــار - يــوق دېمــەي خالىغانچــە تاقــالپ 
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وئيناشلىرىغا، گەپلەرگە قوشۇق سېلىشلىرىغا، چوڭالرغا قورقماي گەپ ياندۇرۇشلىرىغا 

بەرداشــلىق بېرەلمەيدۇ. ۇئالر نەۋرىلەرنىڭ ســورۇندا گەپلەرگە ائرىلىشــىپ، پىكىر بايان 

قىلىــپ، توغــرا - خاتاغــا ھۆكــۈم قىلىــپ يۈرۈشــلىرىنى ائق ســاقاللىق دەپ تونۇيــدۇ. 

چوڭالرنىــڭ بــۇ قارىشــى بىلــەن پەرزەنتلەرنىــڭ ىئددىيەســى پەرلىــق بولغاچقــا مۇنازىــرە 

وئتتۇرىغــا چىقىــدۇ. چوڭالرنــى ەئڭ قورقىتىدىغىنــى مۇشــتۇمدەك نەۋرىســىنىڭ دۆلــەت 

سىياســىتى، مىللــەت تەقدىــرى ۋە خەلقــائرا ۋەزىيــەت ھەققىــدە ۋەھىمىلىــك ســۆزلەرنى 

ۆئگنىۋالغانلىقــى بولــۇپ، ائڭلىســىال ەئنســىرەپ جايىــدا وئلتۇرالمايــدۇ.

چــوڭالر ىئمىيلىكتىــن، ھوقۇقتىــن، باراۋەرلىكتىــن، ەئركتىــن مەھــرۇم بىــر زامانــدا 

ياشــىغاچقا، بىــر بالىنىــڭ ائرزۇســى ۈئچــۈن پۈتــۈن ائىئلــە ھەرىكەتكــە كېلىدىغــان، بــاال 

بىلــەن ائتا-ائنــا بــاراۋەر وئرۇنــدا پاراڭلىشــىدىغان، ائىئلــە مەســلىھەتلىرىگە بالىــالر 

قىلىنىدىغــان  بالىنىــڭ ىئختىيارىغــا ھۆرمــەت  ىئشــتىراك قىلىدىغــان، ھــەر ىئشــتىن 

ــالر ســەكرەپ  ــدۇ. مەســىلەن: بالى ــە ۇئســۇلىغا كۆنەلمەي ــي تەربىي ــى ىئلمى تۈركىيەدىك

وئينىســا، ائياقنىــڭ يىرتىلىشــىنى ەئســكەرتىدۇ، وئرۇندۇقنــى ىئتتىرىــپ وئينىســا پۇتىنــى 

ســۇندۇرۇپ قويماســلىققا ەئســكەرتىدۇ. بۇنــداق نەرســىنىڭ بۇزۇلىشــىنى ائدەمنىــڭ 

يارىلىنىشــىدىن مۇھىم بىلىش، بالىغا ۆئزىنىڭ قەدىرســىز ىئكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. 

چــوڭالر نەۋرىلەرنىــڭ خاھىشــلىرىنى چەكلىگەنــدە مەســىلىنىڭ ۆئزىگــە زەرەر بېرىدىغــا 

تەرىپىنــى ەئمــەس، خەقلەرنىــڭ ائلدىدا ســەت تۇرىدىغــان تەرىپىنى بەكــرەك تەكىتلەيدۇ، 

نەتىجىــدە بالىــالر خەقنىــڭ ائلدىــدا ىئســتىكىنى يوشــۇرۇپ، يالغــۇز قالغانــدا خالىغىنىنــى 

ــكەن  ــۇپ يېتىش ــەدە ۇئق ــدۇ. تۈركىي ــپ قالى ــا كېلى ــەن تۇيغۇغ ــەن دېگ ــا بولىدىك قىلس

ائتا-ائنىــالر چوڭالرنىــڭ بۇنــداق ىئلمىــي بولمىغــان، تــوال تەكرارلىنىدىغــان، تەنبىھلىــك 

ۋە تەھدىتلىــك تەربىيــە ۇئســۇلىنى قوبــۇل قىاللمايــدۇ.

 تۈركىيــەدە چــوڭ بولۇۋاتقــان نەۋرىلەرگــە 4-يىللىقتىــن باشــالپ دىــن دەرســى 

ۆئتۈلىدىغــان بولغاچقــا، بــوۋا - مومىلىرىنىــڭ بىلىــپ - بىلمــەي دەپ تاشــلىغان گۇنــاھ 

بولىــدۇ، خۇدايىــم جازااليــدۇ، دېگەن ســۆزلىرىدىكى دىــن بىلەن ائالقىســىز ھۆكۈملەرنى 

ائســانال بايقىۋالىــدۇ. ۇئالرنىــڭ يەنــە 4-يىللىقتىــال كىشــىلىك ھوقــۇق دەرســى بولغاچقــا، 
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»بــۇ مېنىــڭ ىئشــىم ســەن ائرىالشــما، بــۇ مېنىــڭ قارارىــم ســەن بىلــەن مۇناسىۋەتســىز، 

بــۇ مېنىــڭ قانۇنــى ھوقۇقــۇم، بــۇ باشــقىالرنىڭ كىشــىلىك ھوقۇقــى« دېيىشــنى بىلىــدۇ. 

ــن باشــقا چــوڭالر وئغــۇل نەۋرىلەرگــە  ــدۇ. ۇئندى ــارازى قىلى ــى بەكمــۇ ن ــۇالر چوڭالرن ب

دەيدىغــان »قىــز بالىــدەك يىغلىمــا، خوتــۇن كىشــىدەك تــوال گــەپ قىلمــا، قىــز بالىــدەك 

قورقۇنچــاق بولمــا، خوتــۇن كىشــىدەك گېپىڭدىــن يېنىۋالمــا« دېگەنلەرنى ۇئالر دەرســتە 

جىنســىي كەمســتىش دەپ قارشى تۇرۇشــنى ۆئگىنىدۇ. چوڭالردىكى مۇشۇنداق پىكىرلەر 

نەۋرىلەرگــە خوشــياقماي كېلىــپ چىقىدىغــان زىددىيــەت ۋە ۇئقۇشماســلىقالرمۇ بولــۇپ 

تۇرىــدۇ.

تۈركىيــەدە ياشــاپ قالغــان بالىــالر بىلــەن ۇئالرنىــڭ ۋەتەندىــن كەلگــەن ائتــا-

ائنىلىــرى وئتتۇرىســىدىكى ۇئقۇشماســلىقالرنى ھــەل قىلىشــنىڭ چــارە ائماللىــرى ائســان، 

چۈنكــى بالىــالر چوڭالرنىــڭ ىئشــالر ۋە ھادىســىلەرگە نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق مۇائمىلــە 

قىلىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلىدۇ، چۈشــىنىدۇ، بىلىدۇ. ەئمما نەۋرىلــەر تۈركىيەدە تۇغۇلۇپ 

ــە« تەپەككــۇر  ــداق »غەلىت چوڭىيىۋاتقانلىقــى ۈئچــۈن بوۋا-مومىلىرىنىــڭ نېمىشــقا ۇئن

ــۇ  ــىنەلمەيدۇ. ب ــى چۈش ــۇپ قالغانلىقىن ــۇق بول ــال« خۇيل ــى ۋە »بىنورم قىلىدىغانلىقىن

ەئھۋالــدا بالىالرنىــڭ ۋەزىپىســى ىئككــى ەئلــدە شــەكىللەنگەن خــۇي مىجەزلەرنىــڭ 

ــل  ــا تى ــالر ائن ــى. بالى ــل كۆۋرىك ــا تى ــۆۋرۈك ائن ــۇ ك ــۆۋرۈك سېلىشــتۇر. ب ائرىســىغا ك

ائرقىلىــق بــوۋا - مومىلىــرى بىلەن كۆپرەك سىرداشســا، بىللە پاائلىيەت قىلســا، جاماەئت 

ســورۇنلىرىغا بىرلىكتــە قېتىلســا، نەۋەرلــەر ۆئز مەدەنىيىتىنــى بىلگەن، چۈشەنگەنســېرى 

قوبــۇل قىلىــش ۋە ھۆرمــەت قىلىشــنى ۆئگىنەلەيــدۇ. ۇئندىــن باشــقا تۈرلۈك يولــالر بىلەن 

ۋەتەننىڭ تارىخ، مەدەنىيەت، يەر-ســۇ ۋە مۇھىت ەئھۋالىنى چۈشەنســە، ائندىن ۆئزىگە 

غەلىتــە ۋە بىنورمــال ھېــس قىلنغــان تەرەپلــەردە بوۋا-مومىالرنىڭمــۇ ھەقلىــق يەرلىــرى 

بارلىقىنــى ھېــس قىلىشــىدۇ. ائنــا تىــل كۆۋرۈكــى پۇختــا سېلىنمىســا، ائرىمىزدىكــى تىــل 

رىشتىســى ائجىزلىســا، دىــل رىشتىســى زەيىپلىشــىدۇ. بۈگۈنكــى بوۋا-مومىــالر بىلــەن 

نەۋرە-چەۋرىلــەر ائرىســىدىكى زىددىيەتنىــڭ يالقۇنىــدا قىينىلىدىغىنــى، تولغىنىدىغىنــى، 

غېرىپســىنىدىغىنى ائتا-ائنىــالر بولۇشــى مۇمكىــن. 
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تۈركىيەدە ئۇيغۇرالر ۋە ئەۋالت بوشلۇقى

بىلــەن ۋەتەندىــن يېڭــى چىققــان چــوڭالر  قالغــان ياشــالر  تــۇرۇپ  تۈركىيــەدە 
وئتتۇرىســىدىكى ۇئقۇشماســلىقالرغا ســەۋەپ بولۇۋاتقــان تۈرلۈك ائمىلــالر بار. بۇالرنىڭ 
بىــرى ەئۋالت بوشــلۇقى. ەئۋالت بوشــلۇقى دېگىنىمىــز پەرقلىــق ەئۋالتــالر ائرىســىدىكى 
ىئشــىنىش، وئيالش، ياشــاش، كۆنۈش ۋە ســۆزلەش قاتارلىق تەرەپلەردە ىئپادىلىنىدىغان 
وئخشىماســلىقالرغا قارىتىلغان. ىئككى ەئلدە ائيرىلىپ ياشــاۋاتقانالردا ەئۋالت بوشلۇقى 
ــدۇ.  ــلۇقتىن زور بولى ــىدىكى بوش ــى ەئۋالت ائرىس ــاۋاتقان ىئكك ــە ياش ــەردە بىلل ــر ي بى
ۋەتەنــدە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالردا ەئۋالت بوشــلۇقى يېقىنقــى بىــر مەزگىلــدە شــىددەتلىك 
كۈچىيىپ كەتتى. ۇئيغۇر مەكتەپلىرىدە قوللىنىۋاتقان تىلنىڭ ۇئيغۇرچىدىن خەنسۇچىغا 
ۆئزگىرىشــى، ىئدارىلەردە قوللىنىۋاتقان ۈئرۈمچى ۋاقتىنىڭ بېيجىڭ ۋاقتىغا ائلمىشىشــى، 
مەمۇرىيەتتــە ۇئيغۇرچــە ھۆججــەت، جەدىــۋەل ۋە پروگراممىالرنىــڭ غايىــپ بولۇشــى، 
ۇئيغۇرچىنىــڭ قەبرىســتانلىقا ەئڭ تولــۇق ساقلىنىشــى ۇئيغۇرچە بىلەن وئقۇپ، ىئشــلەپ 
ــىزلىك،  ــق، ۈئمىتس ــۇق، غېرىپلى ــۈك مەھرۇمل ــا كۈچل ــر ەئۋالتت ــەن بى ــاپ كەلگ ۋە ياش
ىئنكارچىلىــق، ۆئتمۈشــنى ســېغىنىش تۇيغۇلىرىنــى پەيــدا قىلــدى. ھازىــر كىچىكىدىــن 
ــۇ  ــڭ ب ــى ەئۋالتنى ــالر ائلدىنق ــان ياش ــەت قىلىۋاتق ــدا خىزم ــۇ تىل ــۇپ ش ــۇچە وئق خەنس
تۇيغۇلىرىنــى چۈشىنەلمەســلىكى ىئككــى ەئۋالت كىشــىلەر ائرىســىدا ەئۋالت بوشــلۇقى 

پەيــدا قىلىدىغــان ائمىــل.

ۋەتەندىــن يېڭــى چىققــان بــۇ ائتا-ائنىــالر ەئســلىدىنال ۋەتەنــدە شۈمشــەيگەن 
ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىگــە، تىلىغــا ۋە دىنىغــا قىيالماســلىق؛ خەنســۇچىغا يېتىشەلمەســلىك، 
چۈشىنەلمەســلىك، كۆنەلمەســلىكتەك بىــر مۇرەككــەپ ھېسســىياتنى يــۈدۈپ، ۆئزىدىــن 
پەرقلىنىــپ كېتىۋاتقــان ەئۋالتلىرىدىــن ەئنســىرەپ، ۇئيغۇرچــە ياشاشــقا ۈئمىــت باغــالپ 
مۇســاپىرەتنى تاللىغــان بولغاچقــا، تۈركىيەدىكــى بــەزى ەئھۋالالردىــن دەســلەپتە خېلىــال 
ەئندىكىــدۇ. بۇنىــڭ ىئچىــدە نەۋرىلىرىنىــڭ ۇئيغۇرچــە بىلمەســلىكى، پەرزەنتلىــرى بىلەن 
ائرىلىرىــدا شــەكىللىنىپ قالغــان ىئپادىلــەش، چۈشــىنىش ۋە ائدەتلىنىش پەرقــى چوڭالرنى 
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ەئندىكتۈرگــەن ســەۋەپلەرنىڭ بىــرى.

تۈركىيەگــە ۋەتەندىــن يېڭــى چىققــان ائتا-ائنىالرنىــڭ قوبــۇل قىاللمايدىغىنــى قېرى- 
يــاش، ياغلىقلىق-ياغلىقســىز ائيالالرنىــڭ تامــاك چېكىشــى بولســا كېــرەك. ۇئيغــۇر 
تۇپراقلىرىدىكــى تامــاكا، ھاراققــا بولغــان رىغبەتنــى قوبــۇل قىاللمــاي چىققــان ۇئيغــۇر 
بــوۋاي - مومايالرغــا تــۈرك خانىمالرنىــڭ تاماكىنــى پۇرقىرىتىــپ چېكىــپ مېڭىشــلىرى 

ائجايىــپ غەلىتــە كۆرۈنىــدۇ. 

يەنــە بىــرى ۇئيغــۇر ائتا-ائنىــالر تۈركىيەدىكــى جــاراڭالپ تۈرىدىغــان مۇڭلۇق ەئزان 
ساداسىدىن ەئجداتلىرىنىڭ سەلتەنەتلىك تارىخىغا قايتقاندەك بولۇپ روھلىنىپ كېتىدۇ. 
ەئممــا شــۇ ەئزان ياڭرىغــان بامداتتــا مەســچىتكە چىققــان كىشــىلەرنىڭ ائزلىقــى ۇئالرنــى 
ھەيــران قالدۇرىــدۇ. تۈركلەرنىــڭ ســەھەردە ۇئخلىشــى »ەئتىگــەن قوپقــان ىئبــادەت«، 
»يىلنىــڭ بېشــى باھاردىــن، ىئشــنىڭ بېشــى ســەھەردىن«، »كــۈن چىققىچــە ۇئخلىســا 
قــان يېرىــڭ ىئچىــدە ۇئخلىغانــدەك بولىــدۇ«، »ســەھەر تۇرمىســا رىســقى كــەم بولىــدۇ« 

دېگەنــدەك ۆئگۈتلەرگــە چىنپۈتىدىغــان چوڭلىرىمىــز توغــرا كۆرمەيــدۇ.

 ۇئندىن باشقا تۈركىيەدە چايخانىالرنىڭ كۆپلىكى ۋە ەئتىدىن كەچكىچە ائۋاتلىقىمۇ 
ۇئيغــۇر ائتا-ائنىالرنــى تەەئججۈپلەندۈرىــدۇ. ۇئالرنىڭ بۇنى تۈركىيەدىكى پۇلســىزلىق، 
ىئشسىزلىق ۋە تېخنىكىسىزلىق قاتارلىقالرنىڭ نىسبىتى نوقتىسىدىن، تۈرلۈك ائمىلالرغا 
باغــالپ چۈشــەنمەي، جوڭگۇدىكــى تەشــۋىقاتالردا كۆندۈرۈلگىنــى بويىچــە »تۈركلەرمــۇ 
بىــزدەك ھورۇنكــەن« دېگــەن يەكۈننــى چىقارمــاي قالمايــدۇ. ۇئالرغــا ەئڭ غەلىتــە 
ــڭ  ــى ۇئالرنى ــى، يەن ــىپ كېتىش ــڭ تۈركلىش ــى پەرزەنتلەرنى ــك تۇيۇلغىن ۋە تەەئججۈپلى
ائيالالرنىــڭ تامــاكا چېكىشــىنى، ەئرلەرنىڭ »ھورۇن«لىقىنى، مەســچىتكە چىقماســلىقىنى 
ــى ۆئگەتمەســلىكى ۋە  ــل ۋە ائدەتلەرن ــرا چۈشىنىشــى، نەۋرىلىرىگــە ۇئيغۇرچــە تى توغ
ــا- ــان ۇئيغــۇر ائت ــن چىقق ــۇ ۋەتەندى ــا ب ــدۇر. مان تۈركچــە ســەھەر تۇرماســلىق ائدىتى
ائنــا بىلــەن تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان پەرزەنــت وئتتۇرىســىدىكى بوشــلۇقىنىڭ ىئپادىلىــرى 

بولســا كېــرەك.

تــۈرك تىلــدا ىئپادىلــەش ۋە ۇئيغۇرچــە ىئپادىلــەش مەسىلىســىمۇ تۈركىيەدىكــى 
چــوڭالر بىلــەن ياشــالر وئتتۇرىســىدىكى بوشــلۇقنى چوڭايتىۋەتكــەن ائمىلالردىــن بىــرى 
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بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. تۈركچــە ۇئيغۇرچىغــا تۇققان تىــل بولغاچقا ســۆزلىگەندە قېتىلىپ 
قېلىــش ۋە ائرىالشــتۇرۇش داىئــم ۇئچرايــدۇ. يەنــە بىــرى تۈركىيــەدە ۇئزاقــراق تۇرغــان 
كىشــىلەردە تۈركچــە ســۆز بىلــەن ۇئيغۇرچــە ســۆزنى پەرقلەندۈرەلەيدىغان ھۇشــيارلىق 
ائجىزالپ كېتىدۇ. ائتا-ائنىالر تۈركىيەگە كەلگەندىن كېيىن تىلنى ائســان ۆئگىنەلمەيدۇ. 
شــۇنىڭ بىلــەن تېلۋىــزور كــۆرۈش، قوشــنىدارچلىق قىلىــش ۋە جەمئىيەتكــە ائرىلىشــىش 
ائرقىلىــق جاھاندىــن خــەۋەردار بولــۇپ تۇرالمايــدۇ. بــۇ ەئســلىدىنال تۈركچــە ائرقىلىــق 
ــەن  ــالر بىل ــى ائرىالشــتۇرۇپ ســۆزلەيدىغان بالى ــى تىلن ــىنىدىغان، ىئكك ــى چۈش جاھانن
ۇئالر ائرىســىدىكى پەرقنىــڭ زورىيىــپ كېتىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. تۈركچــە بىلــەن 
ۇئيغۇرچىدىكــى بــەزى ســۆزلەر ائڭلىماققــا وئخشــايدىغاندەك قىلغــان بىلــەن مەنىســىدە 
بــەك چــوڭ پــەرق بــار. مەســىلەن، چەكمــەك، ياقمــاق، ســالماق ۋە ائىئــت، كار، چــۆپ 
ــەرق  ــەن مەناســىدا پ ــان بىل ــاق بولغ ــا وئرت ــە ۋە ۇئيغۇرچىغ ــق ســۆزلەر تۈركچ قاتارلى
بــار. مەســىلەن: »ائىئــت« تۈركچىــدە »مەنســۇپ« مەنىســىنى، ۇئيغۇرچىــدا »ھەققىدە« 
مەنىســىنى بىلدۈرىــدۇ. »تــەرەددۇت« ســۆزى ۇئيغۇرچــە »تەييارلىــق« مەنىســىنى 
بىلدۈرســە، تۈركچىــدە »ىئككىلىنىــش« دېگــەن گــەپ. بۇنــداق ائزغىشــىپ كېتىدىغــان 

تەرەپلــەر ۆئز-ائرا خاتــا چۈشــىنىكە ســەۋەپ بولىــدۇ.

تۈركىيــەدە بىــر وئرگان جامــاەئت پىكىرىنىڭ يۆنىلىشــىنى كونتــرول قىلىش ھوقۇقىغا 
ۋە پۇرســىتىگە ەئمــەس. شــۇڭا تــۈرك جەمئىيىتىــدە وئخشــىمىغان پىكىرلــەر، پەرقلىــق 
ېئقىمــالر، ۆئزگىچــە چۈشــەنچىلەر تــەڭال مەۋجــۇد بولــۇپ تۇرىــدۇ. ۋەھالەنكــى، ۋەتەنــدە 
تەشــۋىقات كومىتېتــى دېگــەن وئرگان جامــاەئت پىكرىنــى، خەلقنىــڭ چۈشەنچىســىنى 
كونترول قىلىپ بىر ائساســى ېئقىمنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدۇ. بۇ ائساســى ېئقىمغا مەنســۇپ 
ــۇ  ــان تەقدىردىم ــەر ۈئن چىقارمىغ ــەن پىكىرل ــت كەلگ ــمىغان ۋە زى ــان، يانداش بولمىغ
دۈشــمەنگە چىقىرىلىپ، مەۋجۇدلۇق ھوقۇقىغا ۋە پۇرســىتىگە ېئرىشــەلمەيدۇ. كىشىلەر 
ــى  ــەن ىئكك ــي دېگ ــىل ىئنقىالبى ــي ۋە ەئكس ــىنى ىئنقىالبى ــە نەرس ــەۋەپتىن ھەمم ــۇ س ب
ــا  ــى، كىتاپت ــالر مۇەئللىمنىڭكىن ــا ائيرىــپ چۈشــىنىپ كۆنگــەن. ماائرىپتىمــۇ بالى قۇتۇپق
يېزىلغــان توغــرا قالغــان خاتــا دەپ ۆئگەنگــەن. ۇئيغۇرالرنىــڭ پىكرىنــى ىئپادىلەشــتىكى 
ــىلەر ۋە  ــانالر، ھادىس ــۇ ىئنس ــان ەئدەبىياتتىم ــپ قالغ ــا ائيلىنى ــى قورغانىغ ەئڭ ائخىرق
ــەن ۋە  ــدۇ. ۋەت ــن باھالىنى ــال نوقتىدى ــق دەپ ىئككى ــەلبىيلىك ۋە ىئجابىيلى ــەر س پىكىرل
تۈركىيەنىــڭ پىكىــر ھاۋاســىدىكى بۇنــداق پــەرق تۈركىيەدىكــى ياشــالر بىلــەن ۇئالرنىــڭ 
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ــپ،  ــرى ائرىســىدىكى ەئۋالت بوشــلۇقىنى كېڭەيتى ــان ائتا-ائنىلى ــن يېڭــى چىقق ۋەتەندى
ىئددىيــە توقۇنىشــىنى چوڭقۇرالشــتۇرىدۇ.

كېلىــپ ىئبادەتنىــڭ ھوزۇرىنــى ســۈرۈش، ائلالھنىــڭ  تۈركىيەگــە  ۋەتەندىــن   
بۇيرىغانلىرىنــى چەكلىمىســىز بەجــا كەلتــۈرۈش پۇرســىتىگە ېئرىشــكەن ۇئيغــۇر ائتــا-
ائنىــالر، تۈركىيــەدە دىــن ھەققىدىكــى چۈشــەنچىلەرنىڭمۇ ھــەر خىــل بولۇشــىنى ەئقلىگە 
سىغدۇرالماي خىېلىال تەمتىرەيدۇ. بولۇپمۇ ۇئالر ۋەتەندە ىئشىنىپ كەلگەن »ائيالالرنىڭ 
ــم خــۇدا«، »باشــقا  ــڭ ســول قوۋۇرغىســىدىن يارىتىلغــان«، »ەئركىشــى يېرى ەئرلەرنى
ــۈك تەقدىردىــن«، »مۇســۇلمانالرنىڭ  كەلگــەن ھــەر ىئــش پىشــانەڭدىن، ھــەر كەلگۈل
ۇئ دۇنيالىقىنــى، كۇفرىنىــڭ بــۇ دۇنيالىقىنــى بەرگــەن«، »بــۇ دۇنيــادا ائزاپ تارتســاڭ، ۇئ 
دۇنيــادا راھــەت كۆرىســەن«، »پېقىرلىــق گۇناھتىــن يىــراق« دېگەنگــە وئخشــاش دىــن 
دېيىلىــپ قالغــان چۈشــەنچىلەرنىڭ ىئســالم بىلــەن ھېــچ بىــر ائالقىســى يــوق ىئكەنلىكىنى 
ائڭلىغىنىــدا بەزىلىــرى قايىــل، بەزىلىــرى بىســەرەمجان بولىــدۇ. ھەتتــا بەزىلىــرى ۆئزى 
توغــرا دەپ قارىۋالغاننــى ھــەق دىــن دەپ قــاراپ پەرزەنتلىرىگــە تېڭىشــقا تىرىشــىدۇ.

ــان  ــۈز بېرىدىغ ــردە ي ــداق دەۋى ــە ۋە ھەرقان ــداق مىللەتت ــلۇقى ھەرقان ەئۋالت بوش
ھادىســە. شــۇڭا تۈركىيەگــە يېڭــى كەلگــەن ائتــا - ائنــا بىلــەن تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان 
پەرزەنتلــەر ائرىســىدا ەئۋالت بوشــلۇقىنىڭ بولۇشــى ھېــچ بىــر ھەيــران قاالرلىق ەئمەس. 
ەئمما ۇئيغۇرالردىكى ەئۋالت بوشــلۇقى باشــتا بايان قىلغان ســەۋەپلەردىن ۋەتىنىمىزدە 
باشــقا مىللەتلەرگــە قارىغانــدا زور. ۇئيغــۇرالر جوڭگــۇدا مەجبۇرىــي يۈرگۈزىلىۋاتقــان 
تىــل، مەدەنىيــەت، نوپــۇس، ىئقتىســاد، دىــن ۋە بىخەتەرلىــك سىياســەتلىرىنىڭ داىئملىــق 
ــۇڭا  ــر. ش ــەكال ېئغى ــى ب ــۇق تۇيغۇس ــۈن مەھرۇمل ــى ۈئچ ــۇپ كېلىۋاتقىن ــى بول وئبىيكت
ۋەزىيەتتىكــى قىســتاش، زوراۋانلىــق ۋە قىسىلىشــالرنى بىــر ەئۋالت يەنــە بىــر ەئۋالتتىــن، 
بىــر تــوپ يەنــە بىــر توپتىن كۆرۈپ قاقشــايدىغان خاھىش چوڭقۇر، كۈچلــۈك ۋە يايغىن. 
بۈگۈنكــى ۇئيغــۇرالر كىرزىــس ىئچىــدە ياشــاۋاتقان ۋە بــۇ كىرزىســنىڭ يىلالردىــن بېــرى 
داۋام قىلىشــىغا مۇشــۇ كۈنگىچــە بىــر ەئتراپلىــق تەپەككــۇر، ۈئنۈملــۈك تەييارلىــق ۋە 
ــا، ەئۋالت  ــەت بولغاچق ــش پۇرســىتىگە ېئرىشــەلمىگەن مىلل ــر قىلى ــك تەدبى ۋە نەتىجىلى
بوشــلۇقىنى بەزىلەر بىر نورمال ىئجتىماىئي ھادىســە دەپ ســىڭدۈرەلمەيۋاتقان بولۇشــى 
مۇمكىــن. ەئمەلىيەتتــە، تۈركىيەدىكــى ياشــالر بىلــەن چــوڭالر وئتتۇرىســىدىكى مەســىلە 
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ۋەتەندىكــى ۇئيغــۇر جەمئىيىتىــدە شــەكىللىنىپ بولغان ۋە زورايغــان تۈرلۈك ىئددىيەۋىي 
مەســىلىلەرنىڭ ۋەتەن سىرتىغا ېئكسپورت قىلىنىشى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. تۈركىيەدىكى 
ۇئيغۇر ياشــالر ۋە چوڭالر ائرىســىدىكى ەئۋالت بوشلۇقى ەئمەلىيەتتە ۋەتەندىكى ەئۋالت 
بوشــلۇقى ۋە زىددىيىتىنىــڭ تۈركىيەگــە كۆچىشــى. شــۇنداقال تۈركىيەگــە كۆچكەندىــن 
كېيىــن بــۇ بوشــلۇقنىڭ تىــل، چۈشــەنچە ۋە ائدەتلەرنىڭ پەرقلىنىشــى ســەۋەپلىك تېخىمۇ 

كېڭىيىشــى بولۇشــى مۇمكىــن.

2016-ائپىرىل
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تۈركىيەدىكى يۈرەك

تۈركىيەگە تېنىم ۇئچۇپ كەلگەن بولســىمۇ يۈرىگىم قوشــتەك يۇلقۇنمىدى، چۈنكى 

ۇئ يەنىــال كۆكرەكتــە، قەپــەزدە ىئــدى. خامــۇش، غەمكىــن، بىپــەرۋا، تەمكىــن باقاتتىــم 

ھەممــە نەرســىگە. قەلبىمــدە بىــر ېئغىرلىــق بــار ىئــدى، مۇائمىلەمــدە بىــر سۇســلۇق، 

يۇرۇش-تۇرۇشــۇمدا بىــر بوشــاڭلىق...، پەقــەت دوســتلىرىمنىڭ مېنــى ســاق - ســاالمەت 

كۆرگەندىكــى ھاياجىنىغــا ماسلىشــىپ كۈلۈشــنى ۆئگەنمەكتــە، مەشــىق قىلماقتــا ىئدىــم. 

ەئممــا يالغــۇز قالغىنىمــدا تۇيغۇلىرىمنــى ائجايىــپ بىــر ىئزتىــراپ، چەكســىز غېرىپلىــق 

ــم.  ــەپ كېتەتتى ــوغۇق تەرل ــەمال س ــىلەرنى كۆرس ــق كىش ــق، قوراللى ــاتتى. فورمىلى باس

ماشــىنىالردا پولىــس دېگــەن خەتنــى وئقۇغــان چېغىمــدا ائغزىمدىكــى گــەپ، مېڭەمدىكى 

وئي، پــۇت - قولۇمدىكــى ھەرىكــەت تــوڭالپ ۇئيــۇپ قاالتتى. تۈركىيــەدە مىھمانخانىنىڭ 

ــا تازىلىقچىمــۇ بىســوراق چەكمەيدىكــەن، بۇنىڭدىــن ائلەمچــە مەمنــۇن  ياتىقىنــى ھەتت

بولــدۇم. چۈنكــى تۇيۇقســىز ىئشــىك چېكىلســە ياكــى تونۇمايدىغان نومۇردىــن تېلىفون 

كەلســە يۈرىكىــم ســېلىپ كېتەتتــى. بــۇرۇن مەســجىدكە كىرســەم كۆڭلــۈم ەئمىــن 

تاپىدىغــان، مانــا ەئمــدى ســاقچىالرنىڭ تاپانچىلىرىنــى ســاڭگىلىتىپ تۇيۇقســىز يېنىمــدا 

نامازغــا تۇرۇشــلىرى بۇنىمــۇ بەربــات قىلــدى.

  تۈركىيەگــە كەلگــەن دەســلەپكى ائيــالردا ۋەزىيــەت جىددى، »ىئســالم دۆلىتى«نىڭ 

تېرورلــۇق ھوجۇملىــرى ۋە خاىئنالرنىــڭ تەھدىتــى مەۋجــۇد بولۇپ، كوچىالردا ســاقچىالر 

كۆپلــەپ قالغانىكــەن. گەرچــە ۇئالر كوچىــدا ۇئنىــڭ - بۇنىــڭ بىلــەن پاراڭلىشــىپ، 

ــك  ــر زەھەرخەندىلى ــە بى ــخۇيلۇقنىڭ كەينىگ ــۇ خۇش ــاڭا ب ــىمۇ م ــىپ يۈرس چاخچاقلىش

يوشــۇرۇنغاندەك ۇئالرغــا تىكىلىشــكە جــۈرەئت قىاللمايتتىــم.

ھېيىــت كۈنــى ەئتىگەنــدە بىــر دوســتۇم بىلــەن ســۇلتان ائھمــەد جامەســىگە نامازغــا 

بــاردۇق. مەســچىتكە كىرگىچــە مەيدانــدا ســېرىق لىنتــا ىئچىدىكــى داىئرىــدە قوراللىرىنى 
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ــىپ  ــڭ ۇئچرىش ــۆرۈپ، كۆزلىرىمىزنى ــاقچىالرنى ك ــقان س ــارى تۇرۇش ــالپ ىئختىي قارمال

قېلىشــدىن ەئنســىرەپ غىمىسســىدە تەكشۈرۈشــنى قوبــۇل قىلىۋاتقانالرنىــڭ ۆئچىرىتىگە 

كىرىــپ كەتتىــم. مــاڭا نــۆۋەت كەلگەنــدە قارىســام كىشــىلەر ســاقچىالرنىڭ ســېرىق 

ســىزىقلىرىنى دەسســەپ ۇئالرنــى قىســتاپ بىــر چەتكــە چىقىرىــپ قويۇپتــۇ. مەنمــۇ 

جاماەئتنىــڭ ائرىســىدا قىستىشــىپ قوراللىقالرغــا قورقــۇپ تۇرســاممۇ يېقىنالشــتىم. 

كىرىشــتە مېنــى تەكشــۈرمەكچى بولغــان ســاقچى چىرايىمغــا قــاراپ كۈلۈمســىرەپ 

»نەرەلىســىن؟« دەپ ســورىدى. ۇئيغۇرلۇقۇمنــى، ۋەتىنىمنــى دەپ بەردىــم. ســاقچى 

ــە  ــز ۋار. تۈركىيەي ــك قۇچاقــالپ »ســىزى ســەۋىيورۇز، باشــىمىز ۈئســتۈندە يەرىنى يېنى

ــقاندا  ــا قۇچاقالش ــى. باي ــۈرمەيال كىرگۈزىۋەتت ــرۇن« دەپ تەكش ــز، بۇي ــوش گەلدىنى خ

ــى. ــڭ مەيدىســىدە پۇالڭشــىپ تۇراتت ــورال ۇئنى بەدەنلىرىمگــە تەگكــەن ق

 ۆئمرۈمــدە تۇنجــى قېتىــم بىــر قوراللىــق ســاقچىنى قۇچاقــالپ بېقىشــىم بولغاچقــا، 

ــقانلىقىغا  ــە ائياقالش ــز ۋە ائدەتتىكىچ ــە تې ــنىڭ بۇنچ ــر ىئش ــىز بى ــەدەر مۇمكىنس ــۇ ق ب

ىئشــىنەلمىگەندەك مەڭــدەپ قالدىــم. تــوۋا ەئســلى قوراللىقالرمــۇ كۈلســە، ائدەم بىلــەن 

قۇچاقالشسا بولدىكەنغۇ؟ شۇندىن كېيىن ساقچىالرنىڭ قوراللىرىغا قوللۇرۇم تېگىشىپ 

ــدى.  ــدۈم، قۇرقۇنچمــۇ ســەل - پــەل يوقىغــان بول تۇرســىمۇ بىخارامــان تۇرۇشــقا كۆن

ەئســلى قورقۇشــۇم مۇدھىــش يۇقۇملــۇق كەيپىياتتىــن ەئمــەس، نەتىجــە ســۈپىتىدىكى 

ۆئلۈمدىنمــۇ ەئمــەس، بەلكــى ۆئلتۈرەلمەيدىغــان خورلــۇق، نەتىجىســىز داۋام قىلىدىغــان 

ھاقــارەت ۋە تۈگىمــەس ائھانەتتىــن ىئــدى.

يەنــە بىــر كۈنــى بىــر دوســتۇمنىڭ تەكلىپــى بىلــەن كۆرۈشــمەگە بارىدىغــان بولــدۇق. 

ۇئچراشــماقچى بولغــان كوچىــدا ســاقالپ تۇرســام بىــر ســاقچى ماشىنىســى كېلىــپ 

توختىدى. باشــقا ىئشــىم بولمىغاچقا پاراڭلىشــاي دەپ كۈلۈمســىرەپ ســاقچىغا بېشــىمنى 

لىڭىشىتتىم. ۇئ يەر بۇ يەردىن پاراڭلىشىپ نېمە قىلىدىغانلىقىم ھەققىدە سورالدى. بىر 

ۇئنۋېرىســتېتتە ىئشــقا كىرىــش ۈئچــۈن مۇالقاتقــا كەلگەنلىكىمنى ېئيىتقىنىمنــى بىلەرمەن 

»ھەممىــڭالر تۈركىيەگــە كېلىــپ ىئــش ىئزدەيدىكەنســىلەر، تۈركىيــەدە ۋەتەنداشــالرنىڭ 

ــز قېرىنــداش دەپ، ســۈرىيەلىك كەلســە  يــۈزدە ائتمىشــى ىئشســىز، ســەن كەلســەڭ بى
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بىــز مۇســاپىر دەپ قايســىڭالرنى بېقىــپ بولىمىــز بىــز. بېشــىمىزنى ائغرىتمــاي كېتىــڭالر 

ــال  ــز...« دەپ قايناپ ــپ بېرىمى ــز ەئۋەتى ــرەك بولســا ۆئزىمى ــاردەم كې ــە، ي دۆلىتىڭلەرگ

ــى  ــدەك ەئمــەس، مەنمــۇ گېپىن ــى تۈگەيدىغان ــچ گېپ ــاراپ تۇرســام ھې ــى. ائڭالپ ق كەتت

بۆلۈپــال » مــاڭا قــارا بــەي ەئفەندى. مەن ســېنىڭ دۆلىتىڭگە ياردەم ائلغىلــى، تىلەنگىلى، 

پاناھلىــق ســورىغىلى كەلمىدىــم. مــەن بــۇ يەرگــە قانۇنلــۇق ۋىــزا ېئلىــپ، يانچۇقۇمنــى 

ــپ  ــز، كېلى ــۇ ۇئنۋېرىســتېت ائدەم ائلىمى ــم. ب ــى كەلدى ــدۇرۇپ خەجلىگىل ــا تول دولالرغ

كۆرۈشسۇن دېگەچكە كەلدىم. تۈركىيەدە ىئشسىزلىق ېئغىرلىقىدىن خەۋىرىم بار، ۇئالر 

بىلىمســىز، تېخنىكىســىز بولغاچقا ىئشســىز، لېكىن ۇئالرنى تەربىيەلەيدىغانغا ائشۇنداق 

ۇئنۋېرىســتېت ۋە مەنــدەك وئقۇتقۇچــى بولمىســا بــۇ ىئشســىزلىق بۇندىــن كېيىنمۇ داۋام 

قىلىــدۇ.« دېدىــم قىزىشــىپ. ســاقچى بەلكىــم مەندىــن بــۇ قــەدەر كەســكىن بىــر جاۋاپنى 

كۈتمىگــەن بولســا كېــرەك، مەڭدەپ تۇرۇپال قالدى. شــۇ ائرىــدا پاراڭلىرىمىزنى ائڭلىغان 

باشــقا بىــر كىچىكــرەك ســاقچى يېنىمىزغــا كەلــدى ۋە مېنــى چەتكىــرەك تارتىــپ »بــۇالر 

ــدى. ســاقالۋاتقان دوســتۇممۇ  ــۈرك ەئمــەس ۇئ!« دې ــڭ بولمىســۇن ائكا، ت ــەن كارى بىل

كەلــدى، دە ماشــىنىدىن چۈشــمەيال ســورىدى.

-ساقچىدىن تويمىغاندەك يەنە شۇالرنىڭ قېشىدا تۇرىسىزغۇ؟

-يېڭىســىنىڭ تەمــى باشــقىچىمىكىن دەپ تېتىــپ باقــاي دېدىــم. زاكۇنالشــتىم، 

يەڭدىــم تېخــى.

ــر  ــۇ ســىزدىكى، تۈركىيەگــە كېلىــپ بى ــەدە يوغىنىغــان يــۈرەك ب ــالھ، ن - ماشــا ائل

ــاي. ائي بولم

-تۈركىيەدە يوغىنىغان يۈرەك، تۈركىيەدە.

ھــەر قېتىــم شــۇ ىئشــالرنى وئيلىســام ھېلىقــى ســاقچى بالىنىــڭ »تۈرك ەئمــەس ۇئ!« 

ېئســىمگە كېلىــدۇ. مــەن بىــر كىشــىنىڭ ەئخالقىنــى مىللىتىگــە قــاراپ باھــا بېرىدىغــان 

ســەۋىيەدىكى ائدەم بولمىســاممۇ، ۇئنىــڭ شــۇنى دېگــەن چاغدىكــى ەئســتايىدىللىقىدىن 
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ــەدەر  ــۇ ق ــەرىپىگە ب ــڭ ش ــۆيگەن، مىللىتىنى ــەدەر س ــۇ ق ــى ب ــۆيىنىمەن. ۆئز مىللىتىن س

ــەت ۋە مەســۇلىيەت  ــا مۇھەبب ــا، دۇنياغ ــر كىشــىدە ھاياتق ــان بى مەســۇلىيەتچان بولغ

ۆئكســۈك بولمايــدۇ.

2015-يىلى سىنتەبىر، ەئنقەرە.
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تۈركىيەدىكى »ئىككى ئايرىاللماسلىق«

2016-يىلنىــڭ ائخىرىدىكــى ســوغۇق  مانــا  باشــالپ  كېيىــن  2014-يىلدىــن 

ــلىدى.  ــكە باش ــالپ كېلىش ــالن - ائيرۇپىالن ــە ائيرۇپى ــۇرالر تۈركىيەگ ــە ۇئيغ ائيالرغىچ

كەلگەنلەرنىــڭ ىئچىــدە كۆپىنچەيلــەن كۆچمەنلــەر، ھىجرەتچىلــەر، ســۈرىيەچىلەر، 

ىئلتىجاچىــالر، وئقۇغۇچىــالر، تەۋەككۇلچىــالر ۋە ســاياھەتچىلەر ىئــدى. دۇنيادىكــى وئن 

چــوڭ شــەھەرنىڭ بىــرى بولغــان زەھــەردەك قىممەت ىئســتانبۇل ۇئيغۇرالرنىــڭ تۈركىيە 

ســەپىرىدىكى تۇنجــى مەنزىلــى بولــۇپ قالــدى. بــۇ دولقــۇن بىلــەن ۇئيغــۇر ائشــخانىلىرى 

ىئســتانبۇلنىڭ زەيتىنبۇرنــۇ، ســەفاكۆي ۋە باشــقا كوچــا - كويلىرىنــى ائۋات قىلىۋەتتــى. 

ــەن  ــز كۆنگ ــقا، بى ــن باش ــا چىقمىغاندى ــە ناخش ــدەك ۇئيغۇرچ ــخانىالردا ۋەتەندىكى ائش

تۈرلــۈك قورىمىالرمۇ چىقىرىلىشــقا باشــلىدى. ھەتتا ســاماۋەر شورپىســى، قــۇرۇق قازان 

ــتانبۇلدا  ــۇ ىئس ــقان غىزاالرنىڭم ــى وئمۇمالش ــا يېڭ ــدەك ۇئيغۇرالرغ قورىمىســى دېگەن

ــرى ۇئيغــۇر تاائملىرىنىــڭ ىئســمىمۇ  ــى. يامــان يې ــى بەكــرەك تارتاتت بولۇشــى دىققەتن

ــڭ  ــورداق ۇئيغۇرالرنى ــۇ ق ــدۇ. توخ ــىپ كەتكىلىۋاتى ــۇچە وئمۇملىش ــە خەنس تۈركلەرگ

ــە تۈركچىســىگە يەرلىشــىۋالدى. ــى تۈركىي ــدا »داپەنجــى« دېيىلگــەن پېت ائغزى

قارىغاندا قورىمىالرغا ســېلىنىدىغان تېتىتقۇالرمۇ ۇئيغۇر مۇســاپىرالرغا ەئرگىشــىپ 

تۈركىيەگــە كەلگــەن بولســا كېــرەك، بىــر ائشــخانىنىڭ ەئينــەك تېمىغــا يوغــان قىلىــپ 

تېتىتقۇســى( ىئشــلىتىلمەيدۇ« دەپ، جىجىــڭ دېگــەن  )توخــۇ گۆشــى  »›جىجىــڭ‹ 

خەنســۇچە گەپنــى ۇئيغۇرچــە يېزىپتــۇ. تامــاق تىزىملىكىــدە تۈركىيــەدە تېرىلمايدىغــان، 

پۇرچــاق ۈئندۈرمىســى، يېســىۋىلەك، كــۈدە، كەرەپشــە قاتارلىق وئتياشــالردىن قىلىنغان 

قورۇمىالرنىڭمــۇ بولۇشــى ائدەمنــى وئيالندۇرمــاي قالمايتتــى. ائشــخانىالردا ائچچىقســۇ، 

راڭپىــزا، ھەتتــا ۇئيۇقمــاش )دۇفــۇ( بــار بولــۇپ، بــۇ تېخىمــۇ ەئجەپلىنەرلىــك تۇيۇلىــدۇ.

راڭپىــزا بىلــەن ائچچىقســۇنىڭ ســىرى جاماەئتكــە ائيدىــڭ. ىئــش وئرنىمــۇ ۇئيغــۇرالر 
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ــى ىئشــلەپ  ــۇر بۇالرن ــر ۇئيغ ــۇ رايۇنىدا.ېئھســان ىئســىملىك بى توپالشــقان زەيتىنبۇرن

تارقىتىــپ تۇرۇپتــۇ. مەھســۇالت مۇۋاپىــق، تەملىــك ۋە ســاپ بولغاچقــا بــازا تېپىــپ 

ــۇرالر  ــان، ۇئيغ ــخانىالر ېئچىلغ ــە ائش ــىپتۇ. ۇئيغۇرچ ــىغا ېئرىش ــڭ ائلقىش خېرىدارالرنى

توپالشــقانلىكى رايۇنــدا ېئھســان ماركىلىق مەھســۇالتلىرىنى تاپقىلــى بولىدىكەن. ەئمما 

بــۇ پۇرچــاق ۈئندۈرمىســى، كــۈدە، كەرەپشــە، يېســىۋىلەك، مور...قاتارلىــق جۇڭگۇدىنال 

چىقىدىغــان، تۈركىيــەدە يــوق كۆكتاتالرنىــڭ نەدىن كېلىۋاتقانلىقى ســىر پېتى تۇرۇۋاتقان 

ىئــدى. ائخىــرى يېســىۋىلەكنىڭ ســىرى تاســادىپى بىــر پۇرســەتتە ېئچىلىــپ قالــدى.

ــدۇ،  ــى ســېغىنغاندا ەئســلىمىگە ائيالنغــان ھەممــە نەرســىگە زار بولى ائدەم ۋەتەنن

دەپ كۆنگــەن تىــل، يــەپ كۆنگــەن تامــاق، كىيىــپ كۆنگــەن كىيىــم، مېڭىــپ كۆنگــەن 

كوچىالرغىچە ســېغىنىدۇ. ۋەتەننى ەئســلىتىدىغان ھەممە نەرسە كۆزىگە وئت كۆرۈنىدۇ. 

ــرى  ــڭ بى ــك كۆكتاتالرنى ــلىتىدىغان تىپى ــى ەئس ــا ۋەتەنن ــاپىر ۇئيغۇرغ ــەدە مۇس تۈركىي

يېســىۋىلەك. تۈركىيــەدە يــوق، ھەتتــا ىئســمى ۇئيغۇرچىمــۇ دېيىلمەيدىغــان بــۇ وئتيــاش 

ــدا بىــر  ــدە ۇئيغــۇرالر بۇيرۇتــۇپ ســېتىۋالىدىغان »تۇتىيا«الرنىــڭ بىــرى. يېقىن بــۇ ەئل

قىزغىــن دوســتىمىز ھەممەيلەنگــە يېســىۋىلەك بۇيرۇتتــى. ھاياجــان بىلــەن ســاقلىغان 

كۈنلەر كېلىپ قارىســاق، تەتۈرىســىچە ەئپسۇسلۇق ۇئچۇر كەپتۇ. يېسىۋىلەك تۈگەپتۇ. 

ســەۋەبى، ەئنقــەردە ېئچىلغــان ۇئيغــۇر ائشخانىســىغا قىلىنغــان زاكاســقا قوشــۇلۇپ 

ــېتىۋاپتۇ.  ــوپ س ــى ت ــۇ ەئلچىخانىس ــىۋىلەكلەرنى جوڭگ ــا يېس ــان تۇتىي ــە بۇيرۇلغ بىزگ

سۈرۈشتۈرســەم بــۇ يېســىۋىلەكلەرنى تۈركىيــەدە بىــر خەنســۇ تېرىيدىكــەن. 

تۈركىيەدىكــى خەنســۇ وئتياشــچى ەئســلى بىــر كارىخانىچــى بولــۇپ تۈركىيــەدە 

ائلدانغــان، ســوتتا پۇلىنــى ۈئنــدۈرۈپ بولغىچــە دەسمايەســى غالتەككــە چىقىــپ، قــاق 

ســەنەم بولــۇپ كەتكــەن ىئكــەن. ەئممــا بــۇ جاھىــل پۇلــدار تۈركىيەلىــك قويمىچىنىــڭ 

پېشــىغا چىڭ ېئســىلىپ مەلۇم كۆلەمدىكى يەرگە ېئرىشــكەن. نەتىجىدە ۇئتۇق قازىنىپ 

تۈركىيــەدە تېرىلمايدىغــان جوڭگۇچــە وئتياشــالرنى تــوپ تارقىتىدىغــان خوجايىنغــا 

ائيالنغــان ىئكــەن.

ۈئرۈمچىدىكــى ۇئيغــۇر ائشــخانىالرنىڭ خەنســۇ وئتياشــچىغا ھاجەتمــەن بولۇشــى 
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چۈشىنىشــلىك. ەئممــا ەئنقەرەدىكــى ۇئيغــۇر تاماقخانىــالر كۆكتاتتــا خەنســۇغا بېقىنســا، 

وئتيــاش ۇئالردىــن ائشــمىغان ھامــان ائمالســىز قالســا وئيلىنىــپ كۆرگۈلــۈك. ۆئزۈمدىــن 

سورايمەن، تۈركىيەدە بولسىمۇ تايانمىساق، كۆكتاتنى ۆئزىمىز تېرىساق بولماسمىدى؟ 

بىــرى ائشــخانا ائچســا ھەممەيلــەن تــەڭ دورىغاندىــن، ائشــخانىغا كېرەكلىــك وئتيــاش 

تېرىسا بولماسمىدى؟ بۇ ماڭا تۈركىيەدىكى»ىئككى ائيرىاللماسلىق«نىڭ ىئپادىسىدەك 

ــۇ شــۇائرمۇ، رېائللىقمــۇ؟ ەئگــەر شــۇائرال بولســا  ــم. زادى ب ــۇپ وئيلىنىــپ قالدى تۇيۇل

بوپتــۇ. مەســۇم ۇئيغــۇر توۋلىمىغــان، ەئرگەشــمىگەن، بويۇن پۈكمىگەن قايســى شــۇائر 

قالغــان. ھالبۇكــى، »ىئككــى ائيرىاللماســلىق« دېگــەن شــۇائر ۋەتەندە توۋالنغــان بىلەن 

ەئمەلىيىتــى تۈركىيــەدە كۆرۈلۈپتــۇ ەئمەســمۇ! بۇنــى كىمدىــن كۆرىســەن؟ جاھــان كــۆز 

يېشــىڭغا باقمايــدۇ. بــۇ دېگەن ســەۋەپ ائلەمى. تاقابىل تۇرغىــدەك ىئقتىدارىڭ، مۇھتاج 

بولمىغىــدەك ماجالىــڭ، غالىــپ كەلگىــدەك پىالنىــڭ بولمىســا، قاســاپ، قاقشــاپ قــۇرۇپ 

كېتىســەن، دەردىــڭ چىقمايــدۇ. چىقســا ىئــچ پۇشــىقىڭ چىقــار بەلكىــم.

2006-يىلــى يازنىــڭ باشــلىرىدا ەئنقەرەدىكــى ســاقچى ىئدارىســىدا ســودىگەر 

ــا  ــا خەنســۇغا وئخشىمىســام، ي ــم. »مــەن ي ــن تونۇۋېلىنغــان ىئدى خەنســۇالر تەرىپىدى

خەنســۇ ســۆزلىگەن زۇۋانــدا بىــر ېئغىــر گــەپ قىلمىســام، يــا جۇڭگۇنىــڭ پاســپورتىنى 

ۇئالرغــا كۆرسەتمىســەم قانــداق بىلگەنــدۇ؟« مۇشــۇالرنى وئيالپ وئلتۇرۇپ ســومكامنى 

كۆتۈرۈپ قايتتىم. مېترودا قارىســام ســومكامدا خەنســۇچە خەت، چاپىنىمنىڭ يانچۇقىدا 

ــر جوڭگــۇ  ــە بى ــدا يەن ــاركا، ىئشــتاننىڭ كاســا يانچۇقى ــر م جوڭگــۇدا وئمۇمالشــقان بى

ماركىســى، مايكامــدا لىنىــڭ دېگــەن شــىركەتنىڭ بەلگىســى، ائيىقىممــۇ جوڭگــۇدا 

ىئشــلەنگەن ىئكــەن. مۇشــۇنداق ىئسســىق جاندىــن باشــقا ھەممــە يېرىمگە خەنســۇنىڭ 

ــەك،  ــۇن؟ دېم ــى تونىۋالمىس ــپ مېن ــداق قىلى ــا، ۇئالر قان ــق تۇرس ــرى چاپالقلى ماركىلى

مېنىــڭ تېنىــم جۇڭگۇدىــن ائيرىلغــان بىلــەن مــاڭا چاپالنغــان جوڭگۇچــە مــاركا مەندىــن 

ائيرىلمىغــان، شــۇڭا يەنىــال ىئككــى ائيرىاللماســلىقنىڭ تۇتقۇنــى.

ــي ىئشــلىگەن تېلىفونغــا چۈشــۈرۈپ خوتەنگــە  ــى خۇائۋې تېڭشــۇن چىقارغــان ەئپن

تېلىفــون قىلســا، تۇتۇلــۇپ كېتىدىغىنــى تۇرســۇن بىلــەن خالىــدە بولىدىغــان گــەپ. شــۇڭا 
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»ىئككــى ائيرىاللماســلىقتىن«نىڭ زۇلۇمىدىــن قۇتۇلۇشــنىڭ يولــى تېنىنــى ېئلىــپ قېچىش 

ەئمەس، روھ، ەئقىل ۋە بىلىمنى ىئشــقا ســېلىپ قۇللۇق كىشــەنلىرىنى چېقىپ تاشالشتۇر.

2016-يىلى ۆئكتەبىر، ەئنقەرە.
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تۈركىيەدە بۇزغۇنچىالر ۋە تۈزگۈنچىلەر

تۈركىيەگــە قونغــان تۇنجى ھەپتىســى ەئنقەرەدە جۈمەگە بىــر داڭلىق تېۋىپ ائكىمىز 

بىلــەن كېتىۋاتاتتــۇق. مەســجىد ەئتراپىدىكــى يولغــا چېچىۋېتىلگــەن پاھىشــىلەرنىڭ 

رەســىملىرى، ىئككىلىمىزنــى خــۇددى يالىــڭاچ رەســىمگە تارتىلغىنــى ۇئالر ەئمــەس بىــز 

بولغانــدەك بىــائرام قىلــدى. ىئچىمــدە مۇشــۇنداق نەرســىلەرنى چوڭ جامەنىــڭ ەئتراپىغا 

چاچقــان مەلۇننــى مىڭنــى تىلــالپ جۈمەگــە كىرىــپ كەتتىــم. قايتىش يولىمىزدا قارىســاق 

بىــر ائيــال بــۇ مەينەت رەســىملەرنى بىر بىرلــەپ تېرىپ ەئخلەت چىلەكلىرىگە تاشــلىغىلى 

تۇرۇپتــۇ. مەنمۇ ىئختىيارســىز ېئڭىشــىپ ائلدىمغــا ۇئچرىغانلىرىنــى تېرىۋەتتىم، ھېلىقى 

ائكا بۇرادەرمــۇ ەئگەشــتى، قارىســام ائنــدا - ســاندا كىشــىلەرمۇ بىزگــە وئخشــاش تېرىپ 

ەئخلەتكــە تاشــلىۋەتكىلى تۇرۇپتــۇ. ماڭا بۇ ىئش بەك تەســىرلىك تۇيۇلــدى. ەئمەلىيەتتە 

جۈمەگــە ماڭغانــدا تېرىــپ ماڭغــان بولســاق تېخىمــۇ ياخشــى بولۇشــى مۇمكىــن ىئــدى. 

ەئگــەر جۈمگــە ماڭغــان جاماەئتنىــڭ ھەممىســى بىردىــن تەرگــەن بولســا يولــدا ۇئ 

مەينەتلەرنىــڭ ىئزىمــۇ قالمايتتى.

ەئنقــەرەدە تۇرغــان ۋاقتىــم ۇئزارغانچــە بۇنــداق رەســىملەرنىڭ تازىلىقى ەئســلىدىنال 

دېگەنــدەك ياخشــى بولمىغــان رايۇنــالردا، ىئشســىزالر، نامراتالر مەھەللىســىدە كۆپرەك 

تاشــلىنىدىغانلىقىغا ۋە ۇئزاققىچــە تازىالنمــاي تــۇرۇپ قالىدىغانلىقىغــا دىققــەت قىلدىــم. 

بەلكىــم رەســىملەر وئخشــاش تاشــالنغان بىلــەن بايــالر رايۇنــى پــات - پــات تازىلىنىــپ 

تۇرغاچقــا، تازلىــق ەئســلەھەلىرى تولــۇق بولغاچقــا، ياكــى تازلىققــا  كىشــىلەر ائڭلىــق 

رۇائيــە قىلغاچقــا، كوچىــالر ۋە كىشــىلەرنىڭ كۆزلىــرى بۇنــداق مەينەتلەردىــن ۇئزاقتۇ ۋە 

ياكى ىئشسىزالر، تۆۋەن كىرىملىكلەر مەھەللىلرىدە شۇ رەسىملەرگە ىئھتىياج كۈچلۈك 

بولغاچقــا داۋاملىــق تاشــلىنىپ تۇرىدىغانــدۇ. مۇشــۇنىڭغا قارىغانــدا ەئيدىــز، سېفلىســقا 

وئخشــاش جىنســىي كېســەللەرنىڭ ائتالمىــش جىنســىيەت ەئركىنلىكــى يولغــا قويۇلغــان، 

ــان،  ــا ېئلىنمايدىغ ــكارە تىلغ ــىيەت ائش ــەس، جىنس ــادا ەئم ــاي ياۋرۇپ ــق، ب تەرەققىياتلى
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سىرلىقالشــتۇرىلىدىغان نامــرات، تەرەققىياتســىز ائســىيا، ائفرىقــا ەئللىرىــدە شــىددەتلىك 

تېــز يامرىشــى ســىر بولمىســا كېــرەك.

ىئستانبۇلنىڭ بايالر كوچىلىرىدا بۇنداق كۆزلەرنى سەسكەندۈرىدىغان رەسىملەرنى 

كۆرمىدىــم. بەلكىــم قااليمىقــان مەھەللىلەردىــن ۆئتۈشــكە مەجبــۇر بولمىغانلىقىــم 

ۈئچۈندۇر. ەئمما بەزى يول بويلىرىدا تاكســى ســاقلىغاندەك تۇرۇپ كېتىدىغان ائجايىپ 

كېيىنىۋالغــان ائيالــالر، قارىســا ائيالغىمــۇ ەئرگىمــۇ وئخشــىمايدىغان مىيانەلــەر كىشــىنى 

شــۈركەندۈرەتتى. بــۇ مەســىلىلەرنىڭ ىئســتانبۇلدىكى چارەلىــرى ھەققىدە سوراشــتۇرۇپ 

بىلدىمكــى، ىئســتانبۇلدا مەخســۇس ائشــۇنداق يولالرغــا كىرىــپ كەتكەنلەرگــە يــاردەم 

بېرىدىغــان ۋەخپەلــەر )فونــدى جەمئىيــەت( بــار ىئكــەن. ۇئالرنىــڭ خىزمــەت داىئرىســى 

ائشــۇنداق يولالرغــا كىرىــپ كەتكەنلــەر، زەھەرلىــك چېكىملىككــە خۇمــارالر، پىســخىك 

ۋە روھــى زەربىگــە ۇئچرىغۇچىالرغــا مــاددى ۋە مەنىۋىــي يارىــدەم بېرىــش ىئكــەن. 

تۈركىيــەدە مۇشــۇنداق بۇزۇلغــان ۋە بۇزىدىغانالرنىــڭ بولۇشــى بىلــەن تۈزەلگــەن 

ۋە تۈزەيدىغانالرنىــڭ بولۇشــى كىشــىنى ســۆيۈندۈرىدۇ ۋە ۈئمىدلەندۈرىــدۇ. ەئلۋەتتــە 

تۈزەلگەن ۋە تۈزەيدىغانالر كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە، دۆلەتنىڭ قوللىشىغا، ياخشىالرنىڭ 

يارىدىمىگــە ېئرىشــىدۇ. ەئكســىچە قىلغانالرنىــڭ بــارار يېــرى جــازا مەيدانــى. 

قاماقتــا بەشــكېرەملىك بىــر بالىنــى كــۆرۈپ كۆڭلــۈم بــەك يېرىــم بولغانىــدى. بىچــارە 

بــاال ۈئندىــداردا قانۇنســىز يــاردەم ۋە ســاخاۋەت وئرگىنــى قــۇرۇش بىلــەن ەئيىپلىنىپتــۇ. 

ھازىرمــۇ زالىــم پىرەئۋىنلىــرى بىلــەن مەشــھۇر مىســىردا ائڭلىســام ۇئيغــۇر بالىالردىــن 

مەينەتچىلىككــە كۆنەلمەيدىغانــالر، ۇئيغــۇرالر توپالشــقان مەھەللىنــى خالىــس تازىــالپ 

وئلتۇرۇشــماقچى بولۇشــۇپتۇ. ەئممــا بــۇ گــەپ تــوال دېيىلگــەن بىلەن ەئمەلگە ائشــماپتۇ. 

چۈنكــى مىســىردا غەرەزســىز ياخشــى ىئــش قىلغانالردىــن ھاكىمىيــەت گۇمانلىنىدىكــەن. 

ــۇپ، ۇئالر ياخشــى  ھازىرقــى سىســى ھاكىمىيىتىگــە ىئشــلەۋاتقان مىيۇنــالپ قــۇالق بول

ىئــش ۋە ســۆزلەرنى تەرغىــپ قىلغانالرنــى كۆزىتىدىكــەن.

مــەن مەيلــى ىئچكىرىــدە ياكــى دىيارىمىــزدا بولســۇن داۋاملىــق كىشــىلەردىن جاھــان 
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بۇزۇلۇپ كەتتى، دېگەن سۆزلەرنى ائڭالپ تۇرىمەن. تۇڭگانالر ۋە خەنسۇ خرىستىيانالر 

بۇنــى جوڭگــۇدا بىــر دىننىــڭ بولمىغانلىقــى دەپ قاقشــايدۇ. بــەزى پىشــقەدەم خەنســۇ 

ــى  ــز بۇن ــدوڭ دەۋرىنــى ەئسلىشــىدۇ، مەســۇم دېھقانلىرىمى ــرالر ماۋزى ۋە ۇئيغــۇر كادى

ــى  ــرى بۇن ــەزى ۇئيغــۇر زىيالىلى ــرى دەپ خۇرسىنىشــىدۇ. ب زامــان ائخىرىنىــڭ ائالمەتلى

ــداپ  ــن كۆرىدىغانالرمــۇ غۇتۇل ــدۇ. تۈزۈمدى ــە دۆڭگەپمــۇ باقى مىللەتتىكــى ىئللەتلەرگ

باقىدۇ. مەن ھاكىمىيەتتىكى مۇســتەبىتلىك، خادىمالردىكى چىرىكلىك ۋە ىئقتىســاتتىكى 

مونۇپۇللۇقنــى يامانلىقالرنىــڭ مەنبەســى دەپ قارايمــەن.

ــە ياخشــىلىققا ىئجــازەت،   مۇســتەبىت، چىرىــك ۋە مونۇپۇللــۇق ھۆكۈمــران دۆلەتت

يــول ۋە يۆلــەك يېتەرلىــك بولمىغاچقــا، ھەمــدە بۇنــداق ەئللــەردە ياخشــىالر كاپالەتكــە، 

ىئناۋەتكە، رىغبەتكە ېئرىشــەلمىگەچكە بۇزۇقالر كۆپىيىپ، جاھان كىشــىلەرنىڭ كۆزىنى 

بۇزۇقلــۇق بىلــەن پەردىلــەپ قويامدىكىــن دەيمــەن. تۈركچىــدە بىــر جۈملــە بــار ىئــدى، 

ــا تۇرســا« دەيدىغــان.  ــر ىئتــالر قۇتــراپ كەتمەمــدۇ، كۈچلــۈك تاشــالر باغالقت »غالجى

تۈركىيەدىمــۇ بىزدىكىــدەك بۇزۇلۇشــتىن قاقشــايدىغانالر باركــەن، ەئمما يەنە شــۇنىڭغا 

اليىــق تەدبىــر، تۈزەشــمۇ باركــەن. ەئدلىيــە وئرگانلىــرى ھاكىمىيەتتىــن مۇســتەقىل 

يۈرگۈزىدىغــان قانــۇن بىلــەن بۇزغۇنچىالرنىڭ جازاســىنى، تۈزگۈنچىلەرنىــڭ مۇكاپاتىنى 

بېرىــپ تۇرغاچقــا، بۇزۇلــۇش بىلــەن تۈزىلىشــنىڭ نىســبىتى تەڭشــىلىپ تۇرىدىكــەن.

2016-يىل يانۋار
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تۈركىيەدە داربە ۋە شەرققە بۇرۇلۇش

ــەن سۆيگۈســى،  ــڭ ۋەت ــۈرك خەلقىنى ــەدە ت ــان دارب ــدا پارتىلىغ ــل 15-ىئيۇل ــۇ يى ب

قەھرىمانلىقــى، ەئركســۆيەرلىكى ۋە دېموكراتىيەنــى قوغداشــتىكى مۇرەسسەســىزلىكى 

ــن  ــەردە تانكادى ــالن، ي ــە ائيرۇپى ــق كۆكت ــول خەل ــۇرۇق ق ــدۇردى. ق ــاڭ قال ــى ت جاھانن

ېئتىلىۋاتقــان وئققــا، ەئســكەرلەرنىڭ قولىدىكــى ۆئلــۈم پۈركۈۋاتقان قورالالرغــا قارىماي، 

ــادا ائز كۆرۈلىدىغــان  ــدى. دۇني ــۇزۇپ قال ــى قۇتق ــپ تۈركىيەن ــى ېئتى مەيدانالرغــا ۆئزىن

نامايىشــچىنىڭ ائرمىيەنى، ەئركىنلىــك چاقىرىقىنىڭ وئق ائۋازىنى، ۋىجداننىڭ ائپتۇماتنى 

مەغلۇپ قىلىشــى تارىخقا يېزىلدى. ەئگەر داربىچىلەر غەلىبە قىلغان بولســا ســۆيۈملۈك 

تۈركىيەمىز يا ۋەيرانە ســۈرىيەنىڭ، ياكى شەرقلەشــكەن مۇســتەبىت مىســىرنىڭ كۈنىگە 

قالغــان بوالتتــى.

 تۈركچىــدە ھەربى-سىياســىي ۆئزگىرىشــنى داربــە دەيــدۇ. تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى 

تارىخىــدا بۈگۈنگىچــە بــەش قېتىــم داربــە بولۇپتــۇ. ائلدىنقــى تــۆت قېتىملىــق داربىــدە 

ەئســكەرلەر غەلىبە قىلغان بولۇپ، ســايالم بىلەن تەشكىللەنگەن ھۆكۈمەت ائغدۇرۇلۇپ 

ھەربــى ھاكىمىيــەت تىكلەنگــەن. ھەتتــا 60- يىلدىكــى داربــەدە جۇمھۇرىيــەت تارىخىــدا 

تۇنجــى قېتىــم ســايالم ائرقىلىــق ھۆكۈمــەت قۇرغــان ىئقتىدارلىــق بــاش مىنىســتىر ەئدنان 

مەنــدەرەس دارغا ېئســىلغان. 

داربــە دېگەنلىــك ائرمىيەنىڭ خەلق ســايلىغان ھاكىمىيەتنى ائغدۇرۇپ تاشــالپ ياكى 

قىســتاپ تەختتىــن چۈشــۈرۈپ ھاكىــم بولۇشــىنى ياكــى ۆئزىگــە مايىــل بىــر گورۇھنــى 

ھۆكۈمرانلىققــا چىقىرىشــىنى كۆرســىتىدۇ. مەنچــە بۇ ســۆزنى ۇئيغۇرچىغــا قوبۇل قىلىش 

زۆرۈركــەن. چۈنكــى داربــە ائســىيا، التىــن ائمېرىكىســى، ائفرىقــا قاتارلىــق قىتەئلــەردە 

پــات - پــات يــۈز بېرىــپ تۇرىدىغــان ھادىســە ھەققىدىكــى ائتالغــۇ بولغــاچ بىــرال ســۆز 

بىلــەن ىئپــادە قىلىنىشــى كېــرەك ىئكــەن. تۈركچىدىــال ەئمــەس ېئنگىلىزچىدىمــۇ بــۇ 
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ھادىســە پەقــەت بىــرال كەلىمــە بىلــەن ىئپادىلىنىدىكــەن.

 تۈركىيــەدە بۇرۇندىــن داربــە قىلىــپ كېلىۋاتقــان ائرمىيەنىــڭ داىئــم تەكراراليدىغــان 

بىــر شــۇائرى »مەۋجــۇت ھۆكۈمەتنىــڭ ائتاتــۈرك بەرپــا قىلغــان ائساســالرغا ائســيلىق 

ــى  ــايلىغان ھۆكۈمەتن ــق س ــڭ خەل ــە ائرمىيەنى ــارەت. ەئمەلىيەتت ــن ىئب ــى« دى قىلغانلىق

ائغدۇرىۋېتىشــىال ائتــا تۈركنىــڭ دىموكراتىــك پىرىنســىپىغا خىــالپ. ھازىرقــى تۈركىيەدە 

ائساســى قانۇنــى 80-يىلالردىكــى داربەچىلــەر دەۋرىــدە تۈزۈلگــەن بولــۇپ، بــەزى 

ماددىلىرىدا ېئغىر مەســىلە بار. مەســىلەن: ائتاتۈرك دەۋرىدە تۈركىيە ائساســى قانۇنىدا 

»تۈركىيــە پۇقرالىــرى تــۈرك دېيىلىــدۇ« دەپ قەيىــت قىلىنغــان بولســا داربەچىلەرنىــڭ 

قانۇنىــدا »تۈركىيــە پۇقــراالرى تۈركتــۇر« دەپ ۆئزگەرتىلگــەن. گەرچــە  ائساســى 

ۆئزگەرگىنــى بىر ســۆز بولغان بىلەن ائلدىنقىســىدا باشــقا مىللەتلەرنىــڭ بارلىقى نەزەرگە 

ېئلىنغــان بولســا، كېيىنكىســىدە تۈركتىــن باشــقا مىللەتنىــڭ مەۋجۇدلىقــى ىئنكارالنغــان. 

شــۇڭا كوردالرنىــڭ راھەتســىزلىكى داۋامالشــماقتا.

كېيىــن، تۈركىيــە  قىلىنغاندىــن  بىلــەن مەغلــۇپ  پىداكارلىقــى  داربــە خەلقنىــڭ 

دىموكراتىيەگــە قــاراپ تېخىمــۇ مەزمــۇت قــەدەم ائالر دەپ وئياليمــەن. چۈنكــى تــۈرك 

خەلقــى دىموكراتىيــە ۋە ەئركىــن ائخباراتنىڭ تېخىمۇ مۇھىملىقىنــى تونۇپ يەتتى)دۆلەت 

ائخبــارات وئرگانلىــرى داربىچىلەرنىــڭ قولىغــا چۈشــكەن شــۇ مىنۇتــالردا تۈركىيەدىكــى 

ــا  ــى ائۋامغ ــڭ چاقىرىقىن ــدى ۋە ەئردوغاننى ــەۋەر قىل ــى خ ــالر داربىن خۇسۇســى ائخبارات

ــاس  ــنىڭ قايتىالنم ــە ائرلىشىش ــا ھاكىمىيەتك ــى قوراللىقالرغ ــۈرك خەلق ــۈزدى(. ت يەتك

ــى ەئســكەرتتى. ھۆكۈمــەت ائرمىيەدىكــى بۇرچىغــا ساداقەتســىز  ۆئتمــۈش ىئكەنلىكىن

ەئمەلدارالرنى تازلىدى. ەئســكەرنىڭ دۆلەتتىكى كونتروللىقىنى ائجىزالشــتۇردى. دۆلەت 

ىئچىدىكــى دۆلەتتــەك ىئمتىيازغــا ېئرىشــىۋالغان ەئســكىرىي وئرگانــالر بىــكار قىلىنىــپ 

دۆلەتكــە تولــۇق ۆئتكۈزىۋېلىنــدى.

 ائرمىيەنىــڭ قولىدىكــى ماائرىــپ، ســەھىيە ۋە ەئدىلىيەگــە مەنســۇپ تارماقــالر 

رەتلەنــدى. ەئپســۇس، مەۋجــۇت ھۆكۈمــەت داربــەدە ھېــچ بىــر مەســۇلىيەتنى ۈئســتىگە 

ائلمىــدى، داربــە قىلغانالرغــا يانتايــاق بولغانــالر خاتــا قىلغانلىرىنــى ىئتىــراپ قىلمىــدى، 
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ــتىگە  ــڭ ۈئس ــدى. ۇئنى ــىرتىدا قال ــڭ س ــالر جازانى ــول قويغان ــۇپ ي ــاش بول ــا ب خاتالىقق

داربىدىــن كېيىنكــى تىنتىشــتا ائتمىــش مىڭدىــن ائرتــۇق كىشــىنىڭ زەربىگــە ۇئچرىشــى 

بىلــەن تازىــالش كېڭىيىــپ، كىشــىگە يەنــە بىــر شــۇملۇق تېرىلغانــدەك تەســىرات بەردى. 

ــپ، باشــقا  ــۇپ كېتى ــەن بول ــەر بىل ــڭ ىئشــى سىياســىي جىنايەتچىل ــە خادىملىرىنى ەئدلىي

جىنايــى قىلمىشــچىالرغا ســەل قارالــدى. ھەتتــا يېڭــى مەھبۇســالرغا تۈرمــە يېتىشــمەي 

بۇرۇنقــى مەكتەپلــەر تۈرمــە بولىــدى، يېڭىدىــن تۈرمــە ســېلىنىۋاتقانلىقى ۋە بىــر قىســىم 

كونــا مەھبۇســالرنىڭ ائزات قىلىنغانلىقــى مەلــۇم.

 تۈركىيەدىكــى قۇيرۇقــى ۈئزۈلمــەس داربەنىــڭ كەينىــدە ھۆكۈمەتنىــڭ زەيىپلىكــى، 

ــار. ھازىرقــى مەۋھــۇم  شەخســنىڭ نوپــۇزى ۋە ائرمىيەنىــڭ چەكتىــن ائشــقان كۈچــى ب

نوپــۇز مۇســتاپا كامــال بولۇپ، ائرمىيە داىئم ۇئنىڭ ىئددىيەســىنى سۈيىئىســتىمال قىلىپ 

ــلىنىپ  ــە تاش ــەردە كۆزگ ــە ي ــى ھەمم ــەن. تۈركىيەدىك ــپ كەلگ ــى تارتىۋېلى ھاكىمىيەتن

تۇرىدىغان مۇستاپا كامالنىڭ رەسىملىرى، ھەيكەللىرى ۋە لەۋھەلىرى ۇئنىڭ كۆرۈنمەس 

نوپۇزىنــى سىموۋۇلالشــتۇرۇپ تۇرۇپتــۇ. شــۇڭا تۈركىيــەدە ائتاتۈركنىــڭ تەنقىدلىــك 

تەرەپلىــرى ھەققىــدە يېزىــش، ســۆزلەش قارشــى ېئلىنمايــدۇ. ۇئنىــڭ ھەجىۋى رەســىمىنى 

ســىزغانالر  جازالىنىــدۇ. ائتاتــۈرك فامىلىســىنىمۇ باشــقا بىر تۈرك پۇقراســى قوللىنىشــقا 

بولمايــدۇ. ۇئندىن باشــقا مۇســتاپا كامــال تۈركىيە جۇمھۇرىيتىنى پىــداكار تۈرك گېنىرال 

ۋە ەئسكەرلىرىگە تايىنىپ قۇرۇپ چىققاچقا ائرمىيەنىڭ ھوقۇقى بەك كۆپتۈرىۋېتىلگەن. 

ــەردە  ــۇن داربەل ــى ۇئتق ــن بۇيانق ــۇزى يىلالردى ــۈرك جەمئىيىتىدىكــى نوپ ــڭ ت ائرمىيەنى

تېخىمــۇ كۈچىيىــپ مۇســتەھكەملەنگەن. شــۇنىڭ بىلــەن ائرمىيەنىــڭ ھاكىمىيەتكــە 

كۈچىيىــپ تەســىرى ىئزچىــل مەۋجــۇت بولــۇپ كەلگــەن.

 ەئردوغــان تەختكــە چىققاندىــن كېيىــن بــۇ ھالەتنــى ۆئزگەرتىشــكە باشــلىدى. ەئمما 

ەئردوغاننىــڭ دىنغــا مايىــل پارتىيەســى ۆئزىگە تەرەپتــار توپالش، تەســىرىنى كېڭەيتىش 

ۈئچــۈن تۈركىيەدىكــى تەرىقەتچــى جاماەئتنىــڭ كۈچىنــى دۆلــەت وئرگانلىرىغــا، ماائرىپقا 

ۋە ائرمىيەگــە ســىڭدۈردى. نەتىجىــدە بــۇرۇن ائتاتۈركنــى سۈيىئىســتىمال قىلىــپ داربەدە 

نەپكە ېئرىشــىپ كەلگەن ائرمىيە، ەئمدى جاماەئت ۋە دىننى ۋاســتە قىلىپ ھاكىمىيەتكە 
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كــۆز تىكىدىغــان بولدى.

نۆۋەتتــە تۈركىيە شەرقلەشــكەن مۇســتەبىت ەئللــەر بىلەن يېقىنالشــماقتا. بۇنىڭدا 

ائساســلىقى مەنپەەئتتىــن باشــقا ھازىرقــى ھاكىمىيەتنىــڭ غەرپنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق، 

دىموكراتىيــە ۋە ەئركىنلىــك ھەققىدىكــى تۈگىمــەس تەنقىتلەشــلىرىدىن، شــەرتلىرىدىن 

ــە  ــەزى تەھلىللەرگ ــار. ب ــۇ ب ــان يېرىم ــزار بولغ ــن بى ــە ائشــماس ۋەدىلىرىدى ۋە ەئمەلگ

قارىغاندا تۈركىيەنىڭ شــەرق مۇســتەبىتلىرى بىلەن بىرلىشــىپ، غەرپنىڭ »تەھدىتى«گە 

قارشــى ىئســالم دۇنياســىنىڭ ۋەكىلــى بولــۇش ىئســتىكىمۇ بــار ىئكــەن. بەلكىــم يېڭــى 

ــىنى  ــڭ دىموكراتىيەس ــا تۈركىيەنى ــرەك. ەئمم ــى شــۇ بولســا كې وئســمانلىچىلىق دېگىن

مۇكەممەلەشتۈرىشى تەخىرسىز. بۇ دۆلەتتە تۈزۈم ىئنساننى ەئمەس، ىئنسان ھەممىنى 

باشــقۇرىدىغان نۇقســان مەۋجــۇد. شــۇڭا تۈركىيــە شــەرقچە كىشــىچىل باشقۇرۇشــتىن 

ۋاز كېچىــپ تۈزۈمچىــل باشقۇرۇشــقا ۆئتۈشــى، دىموكراتىــك پىرىنســىپالرنى دەخلىســىز 

ىئجراغــا كەلتۈرىشــى الزىــم ىئكــەن. 

ــن داۋام  ــا يېقى ــر ائيغ ــن، بى ــن كېيى ــە قىلغاندى ــش غەلىب ــى نامايى ــە قارش داربىگ

قىلغــان دىموكراتىيــە يىغىلىشــىدا ەئردوغانغــا ائتالغــان قەســىدە ھــەق دادىغــا يەتتــى. 

ۇئنىڭغــا بېغىشــالنغان ناخشــىالر وئقۇلــدى. بۇنى ھەقلىــق دەپ قوبۇل قىلغــان ەئردوغان 

ــر گېرمانچــە ناخشــىغا چىدىيالمىغــان  ــۋى قىلغــان بى ــى ھەجى ــۇرۇن ۆئزىن ــالر ب ــر ائي بى

ىئــدى. ائالقىــدار توردىكــى رەســىملەر ۋە كۆرۈنۈشــلەر كىرىشــتۈرۈلگەن بــۇ ناخشــىدا 

ەئردوغان سەمىمىيەتســىزلىك، كىبىرلىك، مۇستەبىتلىكتە مەسخىرە قىلىنغان. ەئردوغان 

ــەدە  ــۇ ناخشــا تۈركىي ــدا ب ــى. قارىغان ــاپ كەتت ــدى ۋە قاين بۇنىڭغــا داۋا ائچىدىغــان بول

ــدۇق.  ــار بولۇركەن ــە دۇچ ــۇر پاالكەتك ــارە كومپوزىت ــا بىچ ــان بولس ــە تارقىتىلغ تۈركچ

ــڭ  ــن تۈركىيەنى ــن كېيى ــۇپ قىلىنغادى ــە مەغل ــدەك ىئجتىماىئــي شــاراىئتتا دارب يۇقىرىقى

غەلبىســى بىلىندۈرمەي، ەئردوغاننىڭ شەخســى غەلىبىسىگە ائيالندۇرۇلدى. تۈركىيەدىال 

ــڭ  ــە كۆندۈرۈلگــەن ەئردوغاننى ــەردە مەدھىيەگ ــۈرك دۇنياســىدىكى ھــەر ي ــەس، ت ەئم

ەئمــدى تەنقىتكــە كۆنمىكــى ائســان ەئمــەس.
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ھازىــر تۈركىيــەدە ۋە غەرپتــە ەئســلىدە قانــۇن بويىچــە پەقــەت دۆلەتنىڭ ســىموۋۇلى 

ــى  ــول تىقىشــى، كابىنتن ــڭ ىئشــلىرىغا ق ــڭ ھۆكۈمەتنى ــت ەئردوغاننى ــان پىرىزدېن بولغ

خالىغانچە ۆئزگەرتىپ، تۈركىيەنى شەرقتىكى پارتىيە، ھۆكۈمەت ۋە دۆلەت بىرلەشكەن، 

بىر شــەخس ھەممىنى باشــقۇرىدىغان ھالەتكە سۆرەپ كېتىۋاتقانلىقى تەنقىت قىلىنماقتا. 

تەنقىتتــە بەكــرەك كۆپــۈپ كەتكــەن مۇخبىــرالر ســوتقا تارتىلــدى. بۇنــداق شەخســكە 

ــەن  ــەر بىل ــل باھانىل ــە ھــەر خى ــى بېســىش، قارشــى پىرىدىكىلەرگ ــۇش، تەنقىدن چوقۇن

زەربــە بېرىــش مۇســتەبىت شــەرقكە ىئنتىلىــش ۋە بۇرۇلــۇش بولــۇپ ھېســاپلىنىدىكەن.

ــپ  ــر كۈنگىمــۇ يەتمــەي غالى ــن بى ــق داربىدى ــش ائرقىلى ــڭ نامايى ــۈرك خەلقىنى ت

كەلگەنلىكــى بىرلىــك، ىئتتىپاقلىــق ۋە تىنچلىــق دېگــەن شــۇائرالر بىلــەن زەنجىرلەنگــەن، 

بىشــارىتى.  بىــر ىئســتىقبالنىڭ  يالقۇنىــدا ۆئرتىنىۋاتقــان خەلقلەرگــە  مۇقىملىقنىــڭ 

ەئممــا مۇســتاپا كامــال مىــراس قىلىــپ كەتكــەن شەخســكە چوقۇنــۇش ۋە ىئددىيەنىــڭ 

سۈيئىســتىمال قىلىنىــش مەسىلىســى ھــەل قىلىنمىغــان تۈركىيــەدە ىئســتىقبال ۋە بەخــت 

پورەكلىيەلمەســلىكى مۇمكىــن. ھازىــر ەئردوغاننى ۋە ۇئنىڭ پارتىيەســى باشــقۇرىۋاتقان 

ھۆكۈمەتنــى تەنقىدلــەپ، تەنبىھلــەپ كىتــاپ يازغانــالر ســوتلىنىپ تۇرىۋاتىــدۇ. بولۇپمــۇ 

داربەدىــن كېيىــن مۇســتاپا كامالنىــڭ رەســىمىگە يانــداش ۋە ائيرىم ېئســىلغان ەئردوغان 

رەســىملىرى تۈركىيەنــى قاپالشــقا باشــلىدى.

تۈركىيــەدە ھاكىمىيەتنىــڭ شەخســلەرگە مەركەزلىشــى، ھوقۇقنىــڭ چەكلىمــە ۋە 

ــش  ــكار قىلى ــى ىئن ــى ۋە ھوقۇقلىرىن ــڭ غــۇرۇرى، ۋىجدان نازارەتســىز قېلىشــى، پۇقرانى

ــالش ۋە  ــلىقنى ۇئلۇغ ــۇزى، باش ــەت ھەيۋىســى ۋە نوپ ــان ھۆكۈم ــە تىكلىنىۋاتق بەدىلىگ

ــەدەك دىموكراتىــك ەئلگــە ەئمــەس،  ــا چوقۇنــۇش قاتارلىقــالر ەئســلىدە تۈركىي ھوقۇقق

مۇســتەبىتلىكتە شەرقلەشــكەن ســەۇئدى، رۇسســىيەدە ۋە مىســىرغا خاس ھادىسە ىئدى. 

ەئممــا تۈركىيەنىــڭ داربەدىــن كېيىن بارغانچە شــەرققە بۇرۇلۇپ، شــۇ يۆنىلىشــكە قاراپ 

كېتىۋاتقانلىقــى ەئندىشــە قوزغىماقتــا.

2016-يىلى سېنتەبىر
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تۈركىيەدە شىركەتنى قانداق قۇرىمىز؟

يىپەك يولىدا كارۋانالرنى تەشــكىللەپ شــەرق بىلەن غەرپنى باغلىغان ۇئيغۇرالرنىڭ 

ىئزلىــرى بۈگۈنكــى تــۈرك توپراقلىرىغــا يــات ەئمــەس. تارىــخ ۆئتمۈشــتىن بۇيــان 

ســودىغا ماھىــر دەپ تەرىپلىنىدىغــان ۇئيغۇرالرنىــڭ، قەدىمــى ســودا مەركەزلىــرى 

بولغــان وئســمانلى شــەھەرلىرىنى ائۋات قىلىــپ كەلگەنلىكىنــى ۇئنۇتۇمايــدۇ. تىجــارەت 

ــدە ۇئيغــۇر  ــان بۈگۈنكــى كۈن ــدا يۈرگۈزۈلىۋاتق ــادا شىركەتلەشــكەن ھال ــي دۇني زامانى

ــن  ــى يىلالردى ــۇ يېقىنق ــلىدى. بولۇپم ــكە باش ــەد كۆتۈرۈش ــەدە ق ــىركەتلىرى تۈركىي ش

بېــرى تۈركىيــەدە شــىركەت قــۇرۇپ، ھەرخىل تىجــارى پاائلىيەت بىلەن شــوغۇللىنىۋاتقان 

ــە. ۇئيغــۇر كارخانىچىلىرىنىــڭ ســانى كۈنســېرى كۆپەيمەكت

مۇشــۇنداق بىر شــاراىئتتا كارخانىچىالرنىڭ شــىركەت قۇرۇشــىغا قواليلىق يارىتىش،  

ۋاقىــت ىئســراپچىلىقى ۋە قايمۇقــۇپ خاتــا يولالرغــا كىرىــپ قېلىشــىنىڭ ائلدىنــى ېئلىــش 

ۈئچــۈن، تۈركىيەدىكــى ەئڭ ائساســلىق شــىركەت تۈرلىرى ۋە ۇئالرنىــڭ ائالھىدىلىكلىرى 

بــۇ ســاۋاتالرنىڭ ۇئيغــۇر  ھەققىــدە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ۆئتــۈش  زۆرۈر. 

ــۆپ  ــۈن ائز-ك ــى ۈئچ ــى ۋە كۈچلىنىش ــاق تېپىش ــەدە رون ــڭ تۈركىي كارخانىچىلىرىمىزنى

پايدىســى بولۇشــى مۇمكىــن. تۆۋەنــدە تۈركىيــەدە قۇرۇشــقا بولىدىغــان شــىركەتلەرنىڭ 

ــدا ۋە  ــاج، پاي ــى ب ــن كېيىنك ــالر ۋە قۇرغاندى ــك ماتېرىيال ــقا كېرەكلى ــرى، قۇرۇش تۈرلى

كۈتۈلمىگــەن ىئھتىماللىقــالر ھەققىدىكــى ۇئچۇرالرنــى وئتتۇرىغــا قويىمىــز.

1.شەخسى شىركەت:

قۇرۇلۇشىغا كېرەكلىك ماتېرىيالالر 

ــە  ــڭ كۆپەيتم ــۇس قەغىزىنى ــاس، نوپ ــۈن ىئلتىم ــۇرۇش ۈئچ ــىركەت ق ــىي ش شەخس

نۇسخىســى، مەھەللــە كومتېتــى تەســتىقلىغان تۇرۇشــلۇق جــاي ىئسپاتى)رەســىملىك(، 
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ــرا  ــى كى ــى ياك ــام خېت ــڭ ت ــش يېرىنى ــپاتى، ىئ ــزا ىئس ــەن ىئم ــن ۆئتكۈزۈلگ گۇۋاھلىقتى

ــدۇ. ــالر كېتى ــق ماتېرىيال ــى قاتارلى توختامنامىس

شەخســى شــىركەتنى بىــر كۈندە قــۇرۇپ بىر كۈنــدە تاقىۋەتكىلى بولىدۇ. شــىركەتنى 

قۇرغان كىشــى ۆئزمال-مۈلكى بىلەن شــىركەتنىڭ قەرزلىرىگە مەســۇل بولۇشى كېرەك. 

شــىركەتنىڭ بــاج مىقــدارى %37 گىچــە چىقىشــى مۇمكىن بولۇپ، ېئچىــش ۋە ېئتىش 

ەئڭ ائســان بولغان يالغۇز كىشــىلىك شــىركەتتۇر. 

2.چەكلىك شىركەت

چەكلىــك شــىركەت بىــر ياكــى تېخىمــۇ كــۆپ ەئمەلىــي شــەخس ۋەيــا شــىركەت 

تەرىپىدىــن مەلــۇم بىــر تىجــارى ىئســىم ائساســىدا قۇرۇلغــان، شــېرىكلەرنىڭ ۈئســتىگە 

ائلىدىغــان مەســۇليىتى شــىركەت سەرمايىســى بىلــەن چەكلەنگــەن ۋە سەرمايســى ېئنىق 

بېكىتىلگەن شــىركەتتۇر. يەنى، تۈركىيە قانۇنىدا يالغۇز بىر كىشــىمۇ چەكلىك شــىركەت 

قۇرااليــدۇ. ەئڭ كــۆپ بولغانــدا50 كىشــى بىلــەن قۇرۇشــقا بولىــدۇ. شــىركەت قــۇرۇش 

ــەخس  ــى ش ــېرىكلەر ەئمەل ــۇپ، ش ــرا بول ــڭ( لى ــى ەئڭ ائز 10000 )وئن مى سەرمايىس

ياكــى شــىركەت بولســىمۇ بولىــدۇ. شــىركەت ئســمىدا شــىركەتنىڭ ىئگىلىــك تــۈرى ۋە 

شــىركەت تــۈرى كۆرسىتىلىشــى شــەرت بولــۇپ، پايچېكــى، زايــوم  تارقىتالمايــدۇ، بانكا، 

ســوغۇرتا تىجارىتــى قىاللمايــدۇ. 

ــدۇ.  ــى داىئرىســىدە بولى شــىركەتنىڭ ىئقتىســادى مەســۇليىتى شــىركەتنىڭ مۈلۈك

شېرىكلەرنىڭ مەسۇليىتى بولسا ۋەدە قىلغان سەرمايە سوممىسى بىلەن چەكلىنىدىغان 

بولــۇپ، شــېرىكلەر ۋەدە قىلغــان ســەرمايىلىرىنى تۆلىگــەن ھالەتتــە مەســۇليەتتىن 

قۇتۇالاليدۇ.ەئممــا، دۆلەتكــە قــەرزى بولغــان ەئھۋالدا بــۇ نوقتا كۈچكە ىئگــە بولمايدۇ. 

دۆلــەت شــىركەت قــەرزى ۈئچــۈن شــېرىكلەرنىڭ مال-مۈلكىگــە چــەك قويالمايــدۇ.

ــە ەئڭ  ــۈن ائدەتت ــش ۈئچ ــن پايدىلىنى ــۇ ەئۋزەللىكتى ــۇپ، ب ــاج نىســپىتى %20بول ب

كــۆپ چەكلىــك شــىركەت تەۋســىيە قىلىنىــدۇ. ەئممــا بــاج تۆلەشــتىكى ەئمىلــى ەئھــۋال 



87

بۇنــداق ەئمــەس. 

شەخسى شىركەتتە، ساپ پايدىنىڭ %15 دىن تارتىپ %37 گىچە باج تۆلىنىدىغان 

بولۇپ، پايدا پۈتۈنلەي شــىركەت قۇرغان كىشــگە تەۋە بولىدۇ.

چەكلىك شىركەتتە بۇ باج %20 بولسىمۇ، لېكىن، شېرىكلەر پايدىنى بۆلۈشىدىغان 

ــە، 20%  ــپىتى ەئمەلىيەتت ــاج نىس ــۈن، ب ــى ۈئچ ــاج تۆلەيدىغانلىق ــە %15 ب ــدا يەن چاغ

ەئمــەس، %35 تــۇر.

ــۇپ،  ــت كېتىدىغــان بول ــە ۋاقى ــر ھەپت ــەن بى ــك شــىركەتنى قۇرۇشــقا تەخمىن چەكلى

ــدۇ.  ــل كېتى ــر يى شــىركەتنى تاقــاش ۈئچــۈن ەئڭ كــەم بى

شىركەت قۇرۇشقا كېرەكلىك ماتېرىيالالر:

شــىركەت بوغالتىــرى تەييارلىغــان شــىركەت قــۇرۇش ىئلتىماســى )بــۇ ىئلتىمــاس تــور 

مۇھىتىــدا تەييارلىنىــدۇ.(  بــۇ ىئلتىماســنى قانۇنــى گۇۋاھلىــق وئرۇنلىرىــدا تەســتىقلىتىش 

كېرەك.

ىئجارە توختامنامىسى

ىئمزا ئسپاتنامىسى

نوپۇس ىئسپاتى

ەئگــەر باشــقا دۆلــەت پۇقراســى بولغــان كىشــى شــېرىك بولــۇپ قالســا، پاســپورتنىڭ 

ــاج كىملىــك نۇمــۇرى دېگەنــدەك بىــر قاتــار رەســمىيەتلەر  تەرجىمىســى، تەرجىمــان، ب

كېــرەك بولىــدۇ. 

3. پاي ھەسسىدارلىق شىركىتى

پــاي ھەسســىدارلىق شــىركىتى ھەرخىــل ىئقتىســادى ۋە تىجــارى پاائلىيەتلــەر بىلــەن 

شــۇغۇللىنااليدىغان، پاائلىيــەت داىئرســى كــەڭ بولغان بىر خىل شــىركەت تــۈرى. لېكىن، 
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بــۇ پاائلىيەتلــەر شــىركەت قــۇرۇش توختامنامىســىدا ېئنىــق كۆرسىتىلىشــى كېرەك. 

قۇرۇشــقا  شــىركىتىنى ەئمىلــى شەخســلەر وئتتۇرســىدا  پــاي ھەسســىدارلىق 

بولغاندىكىدەك، ەئمەلى شەخســلەر بىلەن بىلەن شــىركەت وئتتۇرســىدا ۋەيا شــىركەتلەر 

وئتتۇرســىدىمۇ قۇرۇشــقا بولىــدۇ.

بىــر پــاي ھەسســىدارلىق شــىركىتىنىڭ قۇرۇلىشــى ۈئچــۈن ەئڭ ائز 5 ەئمەلــى كىشــى 

ياكى شــىركەت بولۇشــى كېرەك. پاي ھەسســىدارلىق شىركىتىنىڭ قۇرۇلۇش سەرمايىسى 

ەئڭ ائز 5000 )بــەش مىــڭ ( لىــرادۇر. پايچېكى ھەسســىدارلىق شــىركىتىنىڭ تەشــكىلى 

قۇرۇلمىســى ۋە باشقۇرۇلىشــى تۈركىيە تىجارى قانۇنىدىكى بەلگىلىمىلەرگە بويسۇنىدۇ. 

ــوم  ــاي بازىرىغــا كىرگــەن، زاي ــن كــۆپ ياكــى پ ــا، شــېرىكلىرىنىڭ ســانى 250 تى ەئمم

ــرى  ــەرمايە بازى ــا س ــر ۋاقىتت ــاش بى ــىركەتلىرى وئخش ــىدارلىق ش ــاي ھەسس ــاتقان پ س

قانۇنىغىمــۇ بويسۇنۇشــى كېــرەك. 

پــاي ھەسســىدارلىق شــىركىتىنىڭ سەرمايىســى قىممىتــى بىر-بىرىگــە تــەڭ بولغــان 

پايالرغــا بۆلۈنىــدۇ.

پاي ھەسســىدارلىق شــىركىتىدە، شــىركەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغان ۋە قارار ائلىدىغان 

وئرگان باشــقۇرۇش كومتېتىــدۇر. باشــقۇرۇش كومتېتــى ەئڭ ائز ۈئچ ەئزادىــن تەركىــپ 

تاپقــان بولۇشــى كېــرەك. ېئنىق بىر پــەرق كۆرۈلمىگــەن ەئھۋالدا ېئلىنىدىغــان قارارالردا 

ائدەتتــە كــۆپ ســانلىقنىڭ ائۋازى كۈچكــە ىئگــە بولىدۇ. لېكىن، تۈركىيــە تىجارى قانۇنىدا 

بــەزى ەئھۋالــالردا يۇقىــرى پەرقلــەر بىلــەن ائۋاز ېئلىش تەلــەپ قىلىنىدۇ. 

ــل شــىركەت  ــر خى ــان بى ــن بولغ ــاي ھەسســىدارلىق شــىركىتى باشــقۇرۇش قىيى پ

تۈرىــدۇر. ۇئ سەرمايىســى يۇقىــرى، شــېرىكلىرى كــۆپ بولغــان شــىركەتلەرگە مۇۋاپىــق 

كېلىدىغان بولۇپ، پۇل-مۇائمىلە وئرگانلىرى، گورۇھالشقان شىركەتلىرىنىڭ تالاليدىغان 

ــىركەت تۈرىدۇر. ش

تۈركىيەگــە يېقىنقــى مەزگىللــەردە كەلگــەن ۇئيغۇرالرنىــڭ شــىركەتلەرنى يەرلىــك 
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ۇئيغــۇرالر بىلــەن قۇرۇۋاتقانلىقــى مەلــۇم. چۈنكــى تۈركىيــەدە دۆلــەت وئرۇنلىــرى بىلــەن 

ــا  ــان بولغاچق ــەپ قىلىنىدىغ ــم تەل ــرى داىئ ــك ماتېرىياللى ــدە كىملى ــان مۇائمىلى بولىدىغ

كىشــىلەر بــۇ ائۋارىچىلىقتىــن قۇتۇلۇشــنى وئياليــدۇ. بۇندىن باشــقا تۈركىيەنىــڭ تۈرلۈك 

قاىئــدە پىرىنســىپلىرىنى چۈشەنمەســلىك ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىقىدىغــان زىياننىــڭ 

ائلدىنــى ېئلىــش ۈئچۈنمــۇ بــۇ يولنــى تالاليدىغانــالر كــۆپ. تۈركىيەگــە مەبلــەغ ســېلىش 

مەقســىدى بىلــەن كەلگــەن ۇئيغۇرالرنىــڭ يەرلىــك تۈركلــەر بىلــەن بىرلىشــىپ تىجــارەت 

قىلغانلىــرى بــەك ائز. 

ۇئيغۇرالردىــن تۈركىيەگــە وئقۇشــقا كېلىپ تۇرۇپ قالغانــالر ىئچىدە يەرلىك تۈرك 

ــم  ــال ائيرى ــەر يەنى ــەن كەلگەنل ــەغ بىل ــار، ەئممــا مەبل شــىركەتلىرىدە ىئشــلەۋاتقانالر ب

شــىركەت قۇرۇشــنى تالاليــدۇ. تۈركىيــەدە دۇككان، ىئشــخانا ۋە شــىركەت ېئچىلىــش 

بىلەنــال بــاج مەلــۇم قىلىــش باشــلىنىدۇ. شەخســى تىجــارەت قىلغاندىــن تارتىــپ شــىركەت 

ــدۇ.  ــى بولى ــر ھېساباتچىس ــان بى ــۇم قىلىدىغ ــاج مەل ــڭ ب ــە ھەممەيلەننى قۇرغانالرغىچ

تىجارەتچــى قانچىلىــك پايــدا ېئلىشــىدىن قەتئىــي نــەزەر باجدىــن قۇتۇلــۇپ قااللمايــدۇ. 

ىئشــلىگۈچى ۋە ىئشــلەتكۈچى تاپــاۋەت بېجىنــى ۋاقتىدا تاپشۇرىشــى كېــرەك. تۈركىيەدە 

دۆلــەت بىلــەن قىلىنىدىغــان مۇائمىلىــدە رەســمىيەت ھەققــى يۇقــۇرى بولــۇپ، ەئمدىــال 

ــك كىشــىلەر  ــدۇ. شــۇڭا يەرلى ــر كېلى ــۇرۇپ ىئــش باشــلىغانالر ۈئچــۈن ېئغى شــىركەت ق

شــىركەت قۇرغاندىــن باشــقىالرغا ىئشلەشــنى بەكــرەك تالاليــدۇ.

ــڭ قارىشــىچە  ــپ كۆتۈرۈلگــەن ۇئيغــۇر تىجارەتچىلەرنى ــدە تەجــارەت قىلى  ۋەتەن

تۈركىيەدىكــى ىئقتىســاتتا مونۇپۇللــۇق ېئغىــر، يېڭىلىــق كــەم،  تېجاتچانلىقتىــن تەقلىــت 

قىلىــش ېئغىــر، ۋاســتىچىلىك ۋە كومســىيۇنچىلىق كۈچلــۈك  بولغاچقــا، يېڭــى قۇرۇلغــان 

كارخانىالرنىــڭ كىچىكلىكتىــن چوڭىيىشــىغا ىئمكانىيەتلــەر كــۆپ يارىتىلمايدىكــەن. 

شــۇڭا تۈركىيــەدە دۇنياۋىــي شــىركەتلەر، رايۇنلــۇق چــوڭ شــىركەتلەر ۋە شــىركەتلەر 

گورۇھىنىــڭ كونتروللىقــى  ېئغىــر. ۇئيغــۇرالر يېڭىدىــن قۇرغــان شــىركەتلەرنىڭ تاقىلىپ 

قالغانلىــرى ۋە زىيــان تارتقانلىــرى كــۆپ بولغاچقــا، كىشــىلەردە ســەۋەبىنى ســورىمايال 

شــىركەت قۇرماقتىــن ۋاز كېچىــش مەۋجــۇت. تۈركىيــەدە دۆلــەت وئرگانلىــرى قۇرۇلغــان 
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ــق مەنبەســى ياكــى ســېغىن  ــر بايلى ــرى ۋە شــىركەتلەرنى بى ــۈك تىجــارەت وئرۇنلى تۈرل

كاال كۆرىدىغــان بولغاچقــا، قۇرۇلغانالردىــن ۋەيــران بولغانــالر كــۆپ بولىدىكــەن. قانــۇن 

ىئجراســىنىڭ يېتەرســىز بولۇشــى ســەۋەپلىك ۇئيغۇرالر ۇئچرىغان ىئقتىســادىي دىلوالردا 

ۇئتــۇپ چىققانالرنىــڭ بولماســلىقى ســەۋەپلىك، تۈركلــەر بىلــەن ۇئيغۇرالرنىــڭ شــېرىك 

تىجــارەت قىلىشــى ائساســەن يوقنىڭ وئرنىدا ىئكــەن. يۇقىرىقى ائمىلالردىن باشــقا تۈرك 

جەمئىيىتىدىكــى ســەمىمىيەت قەھەتچىلىكــى، ھاكىمىيەتتىكــى چىرىكلىــك، سىياســەتنىڭ 

تۇراقســىزلىقى قاتارلىــق چاتاقــالر ۋە ۇئيغۇرالرنىــڭ تۈرلــۈك رەســمىيەت قىســىنچىلىقى 

ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركىيەدە شــىركەت قۇرۇپ كۈچلىنىشــىگە ەئكىس تەســىر كۆرسىتىدىغان 

ســەلبىي ائمىلــالر ىئكــەن.
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تۈركىيەدە كىملەر ئوقۇپ كىم ئاشتى

ۇئيغــۇردا قوزغالغــان تۈركىيــە ھەققىدىكــى قىزغىنلىقالر ىئچىدە وئقــۇش قىزغىنلىقى 

ائالھىــدە دىققەتكــە ســازاۋەردۇر. بــۇ قىزغىنلىقالرغــا زوقلىنىــش بىلــەن بىللــە بــۇ ھەقتــە 

ىئلىمخۇمــار ياشــالرغا ەئمەلىي، ىئلمىي ۋە ســەمىمىي يېتەكچىلىــك قىلىش زۆرۈر. ۇئنداق 

بولمايدىكــەن، پەقــەت قىزىقىشــنىڭال تۈرۈتكىســىدە بــاش ائيىغىنــى وئيلىمــاي، ۆئزىنــى 

وئبدان دەڭســىمەي، ەئمەلىيەتنى چىقىش قىلماســتىن يولغا چىقىلســا بەزى ېئزىقىشــالرغا 

ۇئچرىشــى مۇمكىــن. تۈركىيــەدە وئقۇشــنىڭ ەئۋزەللىــك ۋە يېتىشســىزلىك تەرەپلىرىنــى 

تولــۇق وئيلىشــىپ، شــۇ جەرياندىكــى پۇرســەت ۋە تەھدىتلەرنــى ەئتراپلىــق مۇالھىــزە 

قىلىــپ چىقىرىلمىغــان قــارارالر ۋە بــۇ ســەۋەبلىك وئتتۇرىغــا چىققــان ســەلبى ائقىۋەتلــەر 

تۈركىيەگــە يۈزلەنگــەن ىئلىــم تەشــنالىقىغا زىيانلىقتــۇر. ائلــدى بىلــەن ۇئيغــۇرالردا 

تۈركىيــەدە وئقۇشــنىڭ زادى قاچــان ۋە قانــداق باشــالنغانلىقى ھەققىــدە توختىاليلــى.

ھۆججــەت  داىئــر  چىقىشــىغا  تۈركىيەگــە وئقۇشــقا  بۈگۈنكــى  ۇئيغۇرالردىــن 

1890-يىلالرغــا ائىئــت بولــۇپ قەشــقەر، كۇچــا ۋە غۇلجىدىن وئقۇغۇچــى كەلگەنلىكىگە 

ــا  ــەن كىتاپق ــتان« دېگ ــەرقى تۈركىس ــدا ش ــمانلى ائرخىپلىرى ــەر »وئس ــر ھۆججەتل داىئ

كىرگۈزۈلگەن. قەشقەردىن ائبدۇلال فەخرى ۋە ەئخمەت ەئپەندىلەر تۈركىيەدە وئقۇغان. 

1904-يىلىغــا مەنســۇپ بىــر ھۆججەتتــە دېيىلىشــىچە غۇلجىدىكــى مەكتەبــى ھامىدىــي 

ــرى مۇھەممــەد مەســۇم وئســمانلى پادىشــاھىغا  ــڭ مۇدى ھۈســەينى دېگــەن مەكتەپنى

مەزكــۇر تۈركىســتانلىق وئقۇغۇچىالرنــى وئقۇتــۇپ بەرگىنــى ۈئچۈن تەشــەككۈر ېئيتقان. 

ــەيىت  ــەت س ــم ۋە مۇھەمم ــر، مەســۇد، ىئبراھى ــالر ائبدۇقادى ــۇ وئقۇغۇچى ــان ب وئقۇغ

دېگەنلــەر بولغــان.

1905-يىلى تۇنجى كۆلەمنى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، موسابايۇپالرنىڭ قوللىشىدا 

توققــۇز كىشــى تۈركىيەگــە وئقۇشــقا چىقىرىلغــان. مەســۇد ســەبىرى، تۈرســۇن ەئپەندى 
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قاتارلىقــالر بۇالرنىــڭ ىئچىدىكــى تارىختا ىئز قالدۇرغان شەخســلەر بولۇپ ھېســاپلىنىدۇ. 

مەســۇد ســەبىرى غۇلجىــدا مەكتــەپ ۋە شــىپاخانا ائچقــان بولســا، تۇرســۇن ەئپەنــدى 

ــالپ  ــى باش ــۇل ھەرىكىتىن ــا پۇتب ــۇغۇللىنىپ دىيارىمىزغ ــەن ش ــپ بىل ــقەردە ماائرى قەش

بەرگــەن. 1930-يىلالردىمــۇ يەنــە ائز بىــر قىســىم وئقۇغۇچى وئقۇشــقا كىرگــەن بولۇپ، 

بۇالردىــن مەشــھۇرلىرى كورىيــە ۇئرۇشــىغا قاتنىشــىپ، غــازى بولــۇپ شــەرەپ قۇچقــان 

ۇئيغــۇر گېنىــرال مەھمــەت رىــزا بىكىنــدۇر. 

جوڭگۇنىڭ ســىرىتقا ېئچىلغاندىن كېيىن، مۇھاجىر ۇئيغۇرالر ائچقان تۇنجى وئقۇش 

يولــى 1987-يىلــى ېئچىلغــان. ەئرەبىســتاندىكى ۋەتەنســۆيەر بايــالر ۇئيغــۇر ســاندۇقى 

قۇرۇپ، ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرنى دۇنيانىڭ ھەرقايســى جايلىرىدا وئقۇتۇشــنى وئيالشــقان. 

بــۇ ســاندۇقنى قۇرغۇچىالردىــن بىــرى بولغــان رەھمىتۇلــالھ ھاجــى تۈركىســتانى بولــۇپ، 

ۆئزى بېيجىڭغا بېرىپ وئقۇغۇچى ۇئقۇشقان. بۇ مۇكاپات بىلەن وئقۇغانالردىن بەزىلىرى 

تۈركىيــەدە دوكتۇرلــۇق ۇئنۋانىغــا ېئرىشــكەن بولــۇپ، پەرھــات تەڭرىتاغلىــق، گۈلــزادە 

تەڭرىتاغلىــق، مەغپىــرەت كامال قاتارلىق ۇئيغۇر دوكتۇرلىرى شــۇالردىن ھېســاپلىنىدۇ.

تۈركىيــە ھۆكۈمىتــى 1992-يىلىدىــن باشــالپ، وئتتــۇرا ائســىيا، بالقــان يېرىــم 

ائرىلــى، وئتتــۇرا شــەرق، ائفرىقــا، ياۋروپــا ھەمــدە رۇســىيە فېدېراتسىيىســى قاتارلىــق 

رايــون، قىتــەئ ھــەم دۆلەتلەردىكــى تــۈرك ۋە قېرىنــداش خەلقلەرنىــڭ وئقۇغۇچىلىرىغــا 

ــە  ــىدە تۈركىي ــق، كەلگۈس ــش ائرقىلى ــپ بېرى ــى يارىتى ــۇش ىئمكانىيىتىن ــدە وئق تۈركىيى

بىلــەن بــۇ رايون ۋە دۆلەتلەرنىڭ ىئقتىســادى ھــەم مەدەنىيــەت ھەمكارلىقلىرىنى تېخىمۇ 

كۈچەيتىش ۈئچۈن ۇئزۇن يىللىق، كۆپ تەرەپلىك ماائرىپ ھەمكارلىقىنى يولغا قويغان. 

بــۇ مۇكاپاتقــا وئقۇغۇچىالرنــى تالــالش ىئشــى ىئســتانبۇلدىكى ۇئيغــۇر ىئجتىمائىــي 

تەشــكىالتلىرىغا تاپشــۇرۇلغان. شــۇ يىلــالردا ۇئيغــۇر ۋەتىنىدىــن بىۋاســتە وئقۇغۇچــى 

تالــالش ىئمكانىيىتــى بولمىغاچقــا، وئتتۇرا ائســىيادىن 47 وئقۇغۇچى تاللىنىپ تۈركىيەگە 

كەلتۈرۈلگەن. ەئمما تالالشــتىكى تەلەپلەر ەئســتايىدىل ۋە ىئلمىي بولماي، تالالنغاندىن 

ــك  ــى مۇۋەپپەقىيەتلى ــە وئقۇغۇچ ــا، كۆپىنچ ــق بولمىغاچق ــەش ەئتراپلى ــى يېتەكل كېيىنك

وئقــۇش پۈتكۈزەلمىگــەن. شــۇندىن كېيىــن ۇئيغــۇر ېئلىدىــن وئقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىــش 
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تونۇشــالر ائرقىلىــق، ھاۋالىچىلەرنىــڭ ۋاســتىچىلىقى بىلــەن داۋامالشــقاچقا ۈئنۈمــى تــازا 

مۆلچەردىكىــدەك بولمىغــان. 2006-يىلدىــن باشــالپ ەئركىــن ســىدىق ۋە تۈركىيەدىكى 

ائبدۇلھەمىــد قاراخــان قاتارلىــق ۇئيغــۇر زىيالىلىــرى بــۇ ىئشــقا ەئســتايىدىل مۇائمىلــە 

قىلىپ، وئقۇغۇچىالرنى تالالش ىئشىغا خالىس يارىدەملەشكەن. 2012-يىلى وئقۇغۇچى 

ســانى ەئڭ كۆپەيگەن بولۇپ، يۈز يەتمىشــتىن ائرتۇق وئقۇغۇچى مۇكاپاتلىق وئقۇشــقا 

كىرگــەن. 2012-يىلغىچــە 650دىــن ائرتــۇق كىشــى وئقۇشــقا كىرگــەن بولــۇپ، وئقــۇش 

پۈتكــۈزۈش نىســبىتى 28 پېرســەنت بولغان. 2012-يىلدىن باشــالپ بــۇ خىزمەتنى باش 

مىنىســتىرلىككە قاراشــلىق تاشــقى تۈركلــەر ۋە تۇققــان خەلقلــەر ىئدارىســى بىلەن ائلىي 

ماائرىــپ كومىتېتــى بىرلىكتــە ۈئســتىگە ائلغان بولــۇپ، يىلىغا دوكتۇرلۇق، ماگىســتىرلىق 

ۋە تولــۇق كۇرســتىن بولــۇپ وئقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىــش ھازىرمــۇ داۋام قىلماقتــا.

2012-يىلغىچــە بولغــان مەلۇماتتىــن مەلۇمكــى، ۈئچتــەن ىئككــى قىســىم ۇئيغــۇر 

وئقۇغۇچــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك وئقۇيالمىغــان. ەئڭ مۇھىــم ســەۋەب بىــرى ياخشــىالرنىڭ 

تاللىنالمىغانلىقــى، يەنــە بىــرى ياخشــىالرنىڭ ياخشــى مەكتەپكــە ۋە ۆئزى ســۆيگەن 

كەســىپكە كىرەلمىگەنلىكىــدۇر. بۇندىــن باشــقا قىســمەنلىككە مەنســۇپ ســەۋەبلەردىن 

بىرى تۈركىيە بىلەن جۇڭگۇنىڭ ماائرىپ سىستېمىســى وئتتۇرىســىدىكى پەرق. بولۇپمۇ 

تولــۇق وئتتــۇرا ماائرىپىنىــڭ پۈتۈنلــەي دېگــۈدەك پەرقلىــق بولۇشــى. تۈركىيــە ماائرىــپ 

ــڭ مەسۇلىيەتســىزلىكى ۋە  ــى، وئقۇتقۇچىالرنى سىستېمىســدا ســاقالنغان مەســىلە. يەن

تۈركىيــە ۇئنۋېرىســتېتلىرىدىكى تەبىقىۋازلىــق، گورۇھۋازلىــق، تىزگىســىز ھوقــۇق؛ 

مەكتەپلەرنىڭ وئقۇغۇچىالرنىڭ كەڭرى بىلىملىك بولۇشىنى ىئستەپ، مەخسۇسلىشىشقا 

ســەل قارىشــى؛ وئقۇماقچى بولۇپ كەلگەنلەرگە كۆپىنچە ىئجتىماىئي پەن كەســىپلىرىنىڭ 

تەۋســىيە قىلىنىشــى، ىئجتىماىئــي پەنلــەردە كىتابنى كــۆپ وئقۇش، تەھلىــل قىلىش تەلەپ 

قىلىنىدىغــان بولغاچقــا، بــۇ يادىلىتىــپ تەربىيەلەنگــەن ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرغــا زىيــادە 

يېڭىلىــق تۇيۇلــۇپ كەتكــەن بولۇشــى مۇمكىنلىكــى قاتارلىقالرنــى دېيىــش مۇمكىــن. 

2014-يىلدىــن باشــالپ ۇئيغۇر ائكادېمىيىســى باشقۇرىشــىدىكى »مەمتىلى تەۋپىق 

فوندى« ماگىســتىر ۋە دوكتۇر وئقۇغۇچىالرغا وئقۇش ياردەم پۇلى تارقىتىپ كەلمەكتە. 
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ۇئنىڭدىــن باشــقا تۈركىيــەدە تــۈرك تىــل قۇرۇمــى، تــۈرك تارىــخ قۇرۇمــى، تــۈرك 

وئچاقلىــرى، ۈئلكــە وئچاقلىــرى، مەكتەپلــەر ۋە ھەرقايســى فۇنــدى جەمئىيەتلەردىنمــۇ 

مۇكاپــات ىئلتىمــاس قىلىــپ وئقۇشــقا بولىــدۇ. ھــەر قايســى كەســىپلەرنىڭ ائيرىــم 

مۇكاپاتلىرىمــۇ بــار بولــۇپ، وئقۇغۇچىالر ۆئز شــاراىئتىغا قاراپ ىئلتىماس قىلســا بولىدۇ. 

ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالر تۈركىيەنىــڭ ۇئيغۇرالرغــا مەدەنىيــەت، تىــل ۋە دىــن جەھەتتىــن 

قېرىنداشــلىقنى يەتكــۈزۈپ تارقىتىۋاتقــان يۇقىرىقــى مۇكاپاتتىــن باشــقا، تــۈك خەلقــى ۋە 

تۈركىيەدىكــى جەمئىيەتلەرنىــڭ ياردىمىگــە ېئرىشــمەكتە. بــەزى ۇئنۋېرىســتېتالر وئقۇش 

ھەققى ۋە ياتاق مەسىلىسىدە دىيارىمىزدىن كەلگەنلەرگە ياردەمدە بولدى ۋە بولماقچى.

تۈركىيــەدە وئقۇشــنىڭ ەئۋزەللىــك ۋە نۇقســانلىق يەرلىــرى ھەققىــدە تۆۋەندىكىچــە 

توختىلىــش مۇمكىــن. ەئۋزەللىكلىــرى دېگىنىمىزدە، ۇئنۋېرىســتېتالردا بىرلىككە كەلگەن 

دەرســلىك يوق، بالىالردا مۇســتەقىل تەپەككۇر ۋە ياشــاش ىئقتىدارى ھازىرالشــقا تەلەپ 

كۈچلــۈك. وئقۇغۇچىــالر كۆپــرەك كىتاب وئقۇشــقا رىغبەتلەندۈرىلىــدۇ. وئقۇغۇچىالردىن 

ائساســەن ۆئزلىگىدىــن ۆئگىنىــش تەلــەپ قىلىنىــدۇ. وئقۇغۇچىالرنــى دەرســلىك كىتابقــا 

ۋە وئقۇتقۇچىالرنىــڭ ېئزىــپ ىئچۈرۈشــلىرىگە كۆنــدۈرۈش يــوق. كۈتۈپخانــا ۋە كىتابــالر 

كەڭــرى، ھــەر زمــان تولــۇق ېئچىلىــدۇ. وئقۇغۇچىالرنىــڭ خەلقــائرا ىئلمىــي مۇھاكىمــە 

پىششــىقلىيااليدۇ،  كــۆپ، ۆئگەنگەنلىرىنــى  پۇرســەتلىرى  قاتنىشــىش  يىغىنلىرىغــا 

بىلىملىرىنــى كېڭەيتەلەيــدۇ. تۈركىيــە وئقۇتۇشــى سىستېمىســى ياۋۇرپــا سىستېمىســغا 

يېقىــن بولغىنــى ۈئچــۈن دۇنيــا بىلــەن تــەڭ قەدەمــدە ماڭااليــدۇ.

بەزىلىــرى مەسۇلىيەتســىزرەك، كىشــىلىك  نۇقســانلىقلىرى مۇەئللىملەرنىــڭ 

مۇناســىۋەت مۇرەككــەپ، تورپىــل دېگــەن بىــر نەرســە بار بولۇپ كىشــىلىك مۇناســىۋەت 

ــۈزۈم  ــر. ت ــق ېئغى ــا بۇيوروكراتلى ــدۇ. ماائرىپت ــق مەقســەدلەر ائدا قىلىنى ــورى ائرقىلى ت

كەلتۈرۈپ چىقارغان مەســىلىلەرمۇ ېئغىر. مەســىلەن: مۇەئللىملەرنىڭ ھوقۇقى كۈچلۈك 

ــەپ  ــوق. مەكت ــى ي ــش ھوقۇق ــازارەت قىلى ــى ن ــڭ وئقۇتقۇچىالرن ــۇپ، وئقۇغۇچىالرنى بول

مۇدىــرى نامزاتىنــى مەكتەپتىكــى وئقۇتقۇچىــالر ســايلىغان بىلــەن، نامزاتــالر ىئچىدىــن 

قايســىنى تالالش پرېزىدېنتنىڭ تاللىشــىغا باغلىق. ىئلىمدە ســاختىلىق ېئغىر، تاپشۇرۇق 
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كۆچۈرمىكەشــلىكى، ماقالــە ســاختىلىقى، كىشــىلىك مۇناســىۋەت ســاختىلىقى، ىئلىــم 

ســاختىلىقى قاتارلىــق مەســىلىلەر بــار. 

تۈركىيــەدە وئقۇشــنىڭ ۇئيغۇرالرغــا كۆرســەتكەن تەســىرى ھەققىــدە مۇالھىــزە 

قىلغىنىمىزدا تۆۋەندىكى ۇئتۇقالرنى وئيلىشــىش يېتەرلىك. يېشــىپ ېئيتساق، تۈركىيەدە 

وئقۇغــان وئقۇغۇچىالردىــن كەســپى بىلــەن شــۇغۇللىنىپ مۇۋەپپەقىيــەت قازانغانالرنىــڭ 

ســانى خېلــى كــۆپ. ھــەر قايســى ۇئنۋېرىســتېت ۋە دۆلــەت وئرگانلىرىــدا ىئشــلەۋاتقان 

ۇئيغــۇر مۇتەخەسىســلەرنىڭ ســانى ھازىــر يىگىرمىگــە يېتىدۇ. بۇندىن باشــقا شــىپاخانا، 

قايســى ســاھەلەردە  شــىركەت ائچقــان، جەمئىيــەت قۇرغــان، تۈركىيەدىكــى ھــەر 

ىئشــلەۋاتقان بىــر تۈركــۈم ۇئيغــۇر زىيالىلىــرى بــار. ۇئيغــۇرالر بۈگــۈن تۈركىيەنىــڭ ائق 

ياقىلىقــالر قاتلىمىغــا كىرىــپ تۈركىيــە جەمئىيىتىــدە ۆئز رولىنــى جــارى قىلدۇرىۋاتىــدۇ. 

ــا پارالمېنــت ەئزالىقىغــا نامــزات بولــۇپ ســايالمغا قاتناشــقانالرمۇ  ۇئيغۇرالردىــن ھەتت

چىقتــى. دېمــەك، يىگىرمــە نەچچــە يىللىــق تۈركىيــەدە وئقــۇش پەرزەنتلىرىمىزنى ۇئيغۇر 

توپراقلىرىدىــن ۇئزاقــالردا ۆئلىمالرغا، كارىخانىچىالرغا، دوختۇرالرغا، تەشــكىالتچىالرغا 

ۋە پروفېسســورالرغا ائيالنــدۇردى. 

تۈركىيــەدە وئقۇغــان وئقۇغۇچىالر دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدە وئقىيااليدىغان ۋە 

مۇســتەقىل ياشــىيااليدىغان ىئقتىدار ھازىرلىدى. بىر قىســىم كىشىلىرىمىز تۈركىيەدىكى 

ــا،  ــار، ياۋرۇپ ــتانى، قات ــۇپ، ســەۇئدى ەئرەبىس ــۇرۇم بول ــاراىئتالردىن ۇئچ ــق ش قواليلى

ــۇر  ــر قىســىم ۇئيغ ــەردە ياشــاۋاتىدۇ. بى ــق ەئلل ــادا، ائۋســترالىيە قاتارلى ــكا، كان ائمېرى

وئقۇغۇچىــالر تۈركىيــەدە ائساســىنى پۇختىلىغاندىــن كېيىــن ياۋرۇپــا، ائمېرىــكا ۋە 

ائۋۇســترالىيەلەرگە كېتىــپ مۇۋەپپەقىيــەت قازانــدى. 

تۈركىيــەدە وئقــۇش ېئنىــق پروگراممــا، ېئنىــق يىــل چېكــى، ېئنىــق نىشــان بويىچــە 

بولىــدۇ. تۈركىيــەدە ھــەر قايســى ســاھەلەردە تەرەققىيــات بىلــەن تــەڭ قەدەمــدە مېڭىــش 

تەشــەببۇس قىلىنىــدۇ. تۈركىيەنىــڭ ماائرىــپ تۈزۈلمىســىمۇ تەرەققىــي قىلغــان ەئللــەر 

بىلــەن بىــردەك بولغاچقــا، تۈركىيــەدە خەلقائرالىــق ىئلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى كــۆپ 
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ۇئيۇشــتۇرۇلۇپ، وئقۇغۇچىالردىن ھەر قايســى كەســىپلەردىكى داڭلىق مۇتەخەسىســلەر 

بىلــەن ۇئچرىشــىش پۇرســتى كــۆپ. بــەزى دەرســلەردە وئقۇتقۇچىــالر ېئنگىلىزچــە 

ــدۇ.  ــىنى بۇيرۇي ــۇنداق قىلش ــۇ ش ــپ وئقۇغۇچىالرنىم ــتە پايدىلىنى ــن بىۋاس ماقالىالردى

ــپ، كېيىنچــە  ــل سەۋىيىســىنى ۆئستۈرۈشــكە زورلىنى ــەئل تى ــدە وئقۇغۇچــى چەت نەتىجى

ياۋۇرپــا ۋە ائمېرىكىــدا وئقۇشــقا تەبىئىيــال پۇرســەت ھازىرلىنىــدۇ. تۈركىيــەدە وئقۇغــان 

وئقۇغۇچىــالر بــۇ ەئلنىــڭ تىنــچ، قوۋنــاق، ھوزۇرلــۇق، دىموكراتىــك مۇھىتىــدا قانــداق 

تەتقىقــات قىلىشــنى، قانــداق تىجــارەت قىلىشــنى، قانــداق تەشكىللىنىشــنى ۋە ىئشــالرنى 

قانــداق تەشكىللەشــنى ۆئگىنىــدۇ. شــۇڭا بــۇ يــەردە يېتىشــكەن وئقۇغۇچىــالر دۇنيادىكى 

ۇئيغۇرالرنىــڭ يېتەكچــى كۈچىگــە ائيالنماقتــا.

تۈركىيەدىكــى دىموكراتىــك مۇھىــت ۇئيغۇرالرنىــڭ ســۆزلەش، ۇئيۇشــۇش، 

ــا. تۈركىيــەدە وئقۇغــان  ــازارەت قىلىــش ھوقۇقىغــا كاپالەتلىــك قىلماقت تەنقىدلــەش ۋە ن

ۋە تۈركىيەگــە توپالنغــان زىيالىالرنىــڭ تىرىشــچانلىقى بىلەن دىنىمىزغــا ائىئت يۈزلىگەن 

كىتابالر نەشــىرلەندى. بولۇپمۇ، ەئڭ نوپۇزلۇق تەپسىرشۇناســالردىن ىئبنى كەســىرنىڭ 

ــدى. ىئســتىقالل تېلۋىزىيىســى، شــەبنەم ېئــالن  ــا تەرجىمــە قىلىن ەئمگىكــى ۇئيغۇرچىغ

ــاكان  ــزى، تەكلىم ــە مەركى ــۇر تەرجىم ــزى، ۇئيغ ــپ مەركى ــاش ماائرى ــى، مەڭگۈت گېزىت

ــى،  ــي جەمئىيىت ــك ىئلمى ــى، قۇتادغۇبىلى ــدى جەمئىيىت ــى فۇن ــۇر نەشــرىياتى، فاراب ۇئيغ

ــەت  ــا خىزم ــۇپ ۇئيغۇرالرغ ــالر قۇرۇل ــق وئرگان ــان نەشــرىياتى قاتارلى ســۇتۇق بۇغراخ

قىلماقتــا ۋە ائقارتىــش بىلــەن مەشــغۇل بولماقتــا. تۈركىيــەدە ھازىــر ۇئيغۇرالرنىــڭ 

كىتــاب، ژورنــال ۋە ۈئن - ســىن نەشــرىياتلىرى، تېلۋىزىيــە ۋە ېئــالن گېزىتلىــرى بارلىققــا 

كەلــدى. دېمــەك، بۈگۈنكــى تۈركىيــەدە ۇئيغــۇرالر تىجارەتتــە ۋە ىئلمىــي، ىئجتىماىئــي 

پاائلىيەتلەردە بەلگىلىك نەتىجىلەرگە ېئرىشــتى. ھازىر تۈركىيەدە ۇئيغۇر ۆئلىماالرنىڭ، 

تىجارەتچىلەرنىڭ، مۇســاپىرالرنىڭ، پۇقراالرنىڭ جەمئىيەتلىرى بار. بۇ جەمئىيەتلەرنىڭ 

ھەر قاندىقىدا وئقۇغانالرنىڭ ســالمىقى كۈچلۈك. ۇئالر مۇناســىۋەتلىك ســاھەلەر بويىچە 

ۇئيغۇرالرغــا ۋەكىللىــك قىلىــپ ائۋامغــا مۇالزىمــەت قىلماقتــا. 

ياشــلىرىمىزدا وئتتۇرىغــا چىققــان تۈركىيــەدە وئقــۇش قىزغىلىقــى مۇبارەكلەشــكە 
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ــق پايدىالنســاق ۈئنىمــى  ــۇ يۈزلىنىشــتىن ەئتراپلى ــش. ب ــۇق يۈزلىنى ــان نۇرل ەئرزىيدىغ

ــدە،  ــى پەن ــۇ. رىياللىــق بىزن ــزدا كۆرۈنــۈپ تۇرۇپت ــزدا ىئســپاتلىنىپ كــۆز ائدىمى يېنىمى

ــان  ــاراپ كېتىۋاتق ــا ق ــۇپ، تەرەققىياتق ــە بول ــۇلمانالرغا ۈئلگ ــدا مۇس ــدا ۋە دىن تېخنىكى

تۈركىيەگــە ەئســتايىدىل، ىئلمىــي ۋە ســەمىمىي مۇائمىلــە قىلىشــنى تەلــەپ قىلىۋاتىــدۇ.
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تۈركىيەنىڭ كۈچى

ۇئيغۇرچىــدا كــۈچ كۆرســىتىش دېگــەن نامايىشــنى كۆرســىتىدۇ. تۈركىيــەدە نامايىش 

ــي  ــات ۋە ائممىۋى ــي بايان ــكاس، ائممىۋى ــي ىئن ــر ائممىۋى ــقانكى، بى شــۇنداق وئمۇمالش

ســەنەئت ھالىتىگــە كەلگــەن. بــەزى كۈنلىــرى بىــر قارىســا نەچچــە يۈزمىــڭ ائدەم 

مەيدانالرنــى تولدۇرىۋەتكــەن. ائپــال، مۇشــۇنداق كۈچنىــڭ ائلدىــدا تۈركىيەنىــڭ ھالــى 

نېمــە بــوالر؟ دەپ ەئنســىرەپ وئلتۇرســا، بىــرەر ســاەئتتىن كېيىــن ھېچكىم يــوق. ھەممە 

ائدەم نورمــال ىئشــىغا بەنــت. قارىغانــدا خەلقتىكــى ھاكىمىيەتكــە قارشــى ۋە ۋەزىيەتكــە 

بېقىنمايدىغــان بۇنــداق كــۈچ ۋە كــۈچ كۆرسىتىشــلەر دۆلەتنــى قااليمىقــان قىلىــپ، 

مۇقىملىقنــى بۇزمــاي، ەئكســىچە تۈركىيەنــى تېخىمــۇ ەئركىنلەشــتۈرۈپ، تــۈرك دۆلىتىنى 

يەنىمــۇ يۈكلســەلدۈرىۋاتقاندەك قىالتتــى. ەئمەلىيەتتىمــۇ تۈركىيەنىــڭ مۇســۇلمانالر 

دۇنياســىدىكى ەئڭ كۈچلــۈك ھالىتــى، خەلقتىكــى قورقمــاي تەقدىــم قىلىدىغــان ۋە 

ــدى. ــۈچ كۆرسىتىشــلەردىن كەلگەنى ــان ك ــالردا ەئندىشىســىز جاكارلىيااليدىغ مەيدان

 بۇندىــن وئن يىــل بــۇرۇن كەلگىنىمــدە ياغلىــق ۈئچــۈن نامايىــش تۈركىيەنــى 

تەۋرىتىۋېتىدىغــان ھالــدا ىئــدى. ياغلىــق ائرتقانمــۇ، ائرتمىغانمــۇ ياغلىــق ەئركىنلىكــى 

ۈئچــۈن شــۇائر توۋلىشــىپ كوچا-ســوقاقالرنى تولدۇرىۋېتەتتــى. پىرىزدېنتتىــن تارتىــپ 

ائدەتتىكــى مەمۇرغىچــە ھــەر كــۈن ياغلىــق مۇنازىرىســىگە بەنت ىئدى. ەئمدى قارىســام 

ياغلىققــا ەئركىنلىــك. ھالبۇكــى، بۇنىــڭ نەتىجىســىدە نــە كوچىــدا، نــە بــازاردا ياغلىــق 

ائرتقانالرنىــڭ بىراقــال جىقــالپ قالغىنىنــى بايقىمىدىــم، ەئكســىچە ائزالپ قالغانــدەك 

كۆرۈنــدى. پەقــەت ياغلىــق ائرتىۋالغــان ســاقچى، وئقۇتقۇچــى، مەمــۇر قىــزالر كۆزۈمگــە 

بەكــرەك چىرايلىــق كۆرۈنــدى. ەئينــى چاغــدا كىشــىلەرنىڭ ەئمەلىيەتتــە تەلــەپ قىلغىنــى 

ــەس،  ــىال ەئم ــڭ چەكلىنىش ــى ياغلىقنى ــىلەرنىڭ غەزەپلىنىۋاتقىن ــەس، كىش ــال ەئم ياغلىق

قىلىنىۋاتقــان  قىز-ائيالالرغــا  يۈرگۈزىلىۋاتقــان ھەقســىزلىك،  بەلكــى ىئنســانالرغا 

ــەزى  ــدە ب ــى تىترەتكەن ــن. ياغلىــق نامايىشــى تۈركىيەن ائدالەتســزلىك بولۇشــى مۇمكى
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تۈرك سىياســەتچىلىرى ياغلىققا رۇخســەت بېرىلســە، مۇســۇلمانالرنىڭ شــەرىەئت تەلەپ 

قىلىــپ تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنــى ىئرانغــا ائيالنــدۇرۇپ قويىدىغانلىقىدىــن ەئندىشــە 

قىلىشــقان ىئــدى. ھەتتــا بەزىلــەر بــۇ ســەۋەبلىك تۈركىيەنىــڭ ائجىــزالپ ۋەيــران بولــۇش 

ــە  ــىلەرنىڭ نېم ــەت كىش ــىچە دۆل ــدى. دەل ەئكس ــكەن ىئ ــن خەۋپسىرەش ىئھتىماللىقىدى

كىيىــپ، نېمــە كىيمەســلىكىنى نــازارەت قىلماســتىن، ھاكىمىيەتتىكىلــەر خەلقنىــڭ پېيىغــا 

چۈشمەســتىن، خەلقكــە قانــداق قىلســا ياخشــىراق كىيىنەلەيدىغــان شــاراىئتنى يارىتىــپ 

بېرىۋىدى، ەئنسىرەلگەن ائقىۋەتنىڭ بىرىمۇ كېلىپ چىقمىدى. ياغلىق تەشەببۇسچىلىرى 

تۈركىيەنــى ائجىزالتماقتــا يــوق، كۈچلەنــدۈردى، شــەرىەئت تەلــەپ قىلىــپ ىئرانغــا 

ائيالندۇرماقتــا يــوق، تېخىمــۇ كــۆپ دىموكراتىيــە تەلــەپ قىلىۋاتىــدۇ. 

يىللىقــى،   20 ۋاپاتىنىــڭ  پايتەخــت ەئنقــەرەدە ۆئتكــۈر ەئپەنــدى  2015-يىلــى 

ــرى  ــدى. بى ــى قۇتلۇقالن ــڭ 85 يىللىق ــز تۇغۇلغانلىقىنى ــمانۇپ ائكىمى ــۇلتان وئس مىرس

تىلشــۇناس، يەنــە بىــرى ەئدىــپ بولغــان بــۇ ىئككــى ۇئســتازنى تــۈرك ائلىملىــرى 

زامانىمىزنىڭ يۇســۇپ خاس ھاجىپ ۋە مەھمۇد قەشقەرىســىگە قىياســالپ مۇبارەكلىدى. 

يىغىنــدا تۇققــان تۈركلــەر ىئدارىســىدىن كەلگــەن بىــر رەھبــەر بــۇ ىئككــى ائلىمىمىزغــا 

يۇقــۇرى باھاالرنــى بەرگەندىــن كېيىــن، »بىــز تۈركلەر پەرقلىــق رايۇنالردا ياشىســاقمۇ، 

ــۇ  ــاقمۇ، ب ــاد قىلس ــا ېئتىق ــق دىنالرغ ــەكمۇ، پەرقلى ــۇزالردا سۆزلەشس ــق تەلەپپ پەرقلى

ــى  ــدى، كۈچىمىزن ــى يېرىۋېتەلمى ــدى، يىلتىزىمىزن ــى چېچىۋېتەلمى ــەر بىرلىكىمىزن پەرقل

ائجىزالشــتۇرالمىدى. ائيرىملىقــالر بىزنــى پۈتۈنلۈكنىڭ ۋەكىلىگــە ائيالندۇردى، چەكلىك 

تىرەنلىكلــەر جۇغلىنىــپ، بىزنى چەكســىز كەڭلىكلەرگە ســاھىپ قىلــدى، پەرقلىق رەڭلەر 

مەدەنىيىتىمىزنــى تېخىمــۇ بېيىتتــى، پەرقلىــق ائمىلــالر بىزنــى تېخىمــۇ كۈچلــۈك قىلــدى. 

ھازىــر تۈركلەرنىــڭ كۆپــى مۇســۇلمان، ەئممــا بىزدە خىرىســتىيانمۇ بــار، يەھۇدىمۇ بار، 

بۇددىســتمۇ بــار، شامانىســتمۇ بــار. دۇنيــادا ەئڭ چــوڭ دىنالرنىــڭ ھەمىســىدە بىــز بــار، 

ھېــچ بىــرى بىزگــە يــات ەئمــەس، جاھاندىكــى پەرقلىــق مەدەنىيەتلەرنىــڭ ھەممىســىدە 

ۆئز تەركىپلىرىمىــز بــار. بىــز تۈركلــەر مۇشــۇنداق پەرقلىقلەرگــە ســاھىپ بولغىنىمىــز 

ۈئچۈن قۇدرەتلىك، تۈركلەرنىڭ كېلەچىكى دۇنياغا مۇشــۇنداق پەرقلىق كۆزنەكلەردىن 

باقالىغانلىقــى ۈئچــۈن پــارالق، تــۈرك مەدەنىيىتــى مۇشــۇنداق پەرقلىــق رەڭلىــرى بىلــەن 
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جەلپــكار« دېــدى. يىغىــن ائياقالشــقىلى يېرىــم يىلدىــن ېئشــىپتۇ. بۇ ســۆزلەرنىڭ ەئكىس 

ساداســىدا ياشــاۋاتىمەن. يېقىنــدا ۋاپــات بولغــان مەرھــۇم بوكــس چولپىنــى مۇھەممــەت 

ەئلىنىــڭ ماتــەم مۇراســىمىنى كۆرۈۋېتىــپ، ۇئنىڭ ىئنســانالردىكى پەرقنىڭ تەكىتلىنىشــى 

ۋە قوغدىلىشــىنىڭ ىئنســانىيەتتىكى بىرلىكنىــڭ كۈچلىنىشــىگە پايدىلىــق ىئكەنلىكىنــى 

ــەر ۋە  ــى تۈركل ــۇ بايانالردىك ــدە مۇش ــم. بەزى ــەۋەر تاپتى ــن خ ــا قويغانلىقىدى وئتتۇرىغ

ىئنســانالر دېگــەن ســۆزلەرنىڭ وئرنىغــا ۇئيغــۇرالر دېگەننــى ائلماشــتۇرۇپ باقســاق...

دەپ وئياليمەن-يــۇ چۆچــۈپ كېتىمــەن.
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تۈزۈم ئەۋزەلمۇ مىللەتمۇ؟

تــاۋاپ  تەرتىپلىــك  تــۈرك ھاجىالرنىــڭ ەئڭ  بارغانالردىــن  بــۇرۇن ھەرەمگــە 

قىلىدىغانلىقــى ھەققىدىكــى ھېكايىلەرنــى ائڭلىغان ىئدىم. ۆئمرە ىئبادىتىگە مۇشــەررەپ 

بولغىنىمىزدىــن كېيىــن، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن مۇســۇلمانالر 

بىلــەن مۇڭدىشــىش، ۇئالرنىــڭ تــاۋاپ جەريانىنى كۆزىتىش ۋە سېلىشــتۇرۇش پۇرســىتىگە 

ېئرىشــتىم. دېيىلگەنــدەك، تۈركىيــە، مااليســىيە ۋە ھىندونوزىيــە مۇســۇلمانلىرىنىڭ 

تاۋاپنــى ھەقىقەتــەن قاىئدە ەئھكاملىرى بويىچە تولىمۇ ســۈپەتلىك تامامالۋاتقانلىقىدىن 

ســۆيۈندۈم. شــۇنىڭ بىلــەن تۈركىيەلىــك، ھىندونوزىيەلىــك ۋە مااليســىيەلىكلەرنىڭ 

نېمــە ۈئچــۈن باشــقا ەئل مۇســۇلمانلىرىدىن پەرقلىنىدىغانلىقــى ھەققىــدە وئيالندىــم ۋە 

باشــقىالردىن پىكىــر ائلدىــم.

كۆزىتىشــىمچە تەرتىپلىــك ھەج قىلىۋاتقان تۈركىيەلىك مۇســۇلمانالرنىڭ ھەممىســى 

دېگــۈدەك مەلــۇم بىــر ســاياھەت شــىركىتىگە تىزىمغــا ائلدۇرغــان بولــۇپ، يېتەكچىلىــك 

قىلىدىغانغــا ۇئســتاز، ائغرىق-ســىيالقالرغا دوختــۇر ســەپلەنگەن ىئكــەن. ھەممەيلەنگــە 

بىردىن كارتا تارقىتىلىغان بولۇپ، ۈئســتىگە شــۇ كىشــىنىڭ ىئســمى، ائدرىســى، تېلىفون 

نومۇرى ۋە مەسۇل شىركەتنىڭ ائالقە ائدرىسى، ائالقىدار كىشىنىڭ ۇئچۇرلىرى تۈركچە 

ــەن.  ــى بولدىك ــەج قولالنمىس ــدا ھ ــڭ قوللىرى ــەن. ۇئالرنى ــەن ىئك ــە كىرگۈزۈلگ ەئرەبچ

ۇئالر وئرۇنالشــتۇرۇلغان مىھانخانىــالردا تاۋاپتىــن بــۇرۇن دەرس وئرۇنالشــتۇرىلىدىكەن. 

شــىركەتلەر يېتەكچىلەرنــى تاللىغانــدا مۇشــۇ ســاھەدە ىئتىراپقــا ېئرىشــكەن، بەلگىلىــك 

جاماىئتــى شــەكىللىنىپ بولغــان ۆئلىماالرنــى تالاليدىكــەن. ھــەج قىلماقچــى بولغــان 

خېرىــدار شــىركەت كۆرســەتكەن ۆئلىمالرنى تالالپ، قايســى ۆئلىمانىــڭ ۋەز تەبلىقلىرىنى 

ياقتۇرســا، شــۇ كىشــىنىڭ يېتەكچىلىكىدىكــى تــاۋاپ ۆئمىكىگــە قېتلىدىكــەن. تۈركىيــە 

دىيانــەت مىنىســتىرلىكى مەخســۇس تــۈرك ھاجىالر ۈئچــۈن مەككە ۋە مەدىنىدە ســەھىيە 

مەركەزلىرىنــى قۇرغــان بولــۇپ، ۆئز پۇقرالىرى ۈئچۈن ھەقســىز مۇالزىمــەت قىلىدىكەن.
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مااليســىيە ۋە ھىندونۇزىيەنىڭمــۇ ھــەج تــاۋاپ ىئشــلىرى ائللىقاچــان شىركەتلىشــىپ 

بولغــان بولــۇپ، ھەتتــا وئخشــىمىغان شــىركەتلەرنىڭ ھاجىالرغــا تارقىتىــپ بېرىدىغــان 

مەخســۇس كىيىملىرىمــۇ پەرقلىــق ىئكــەن. كىيىملــەر ائق، ھال، كۆك، يېشــىل، سۆســۈن 

قاتارلىــق قارىدىــن باشــقا رەڭلــەردە بەكمــۇ چىرايلىــق الھىيەلەنگــەن بولــۇپ، ۇئالردىكــى 

تەرتىــپ، ىئتــاەئت ۋە بىرلىككــە ائدەمنىــڭ ھەقىقەتــەن مەســتلىكى كېلىدىكــەن. ۇئالرنىڭ 

تۈركلــەردەك ســېخىلىق بىلــەن ســەدىقە تارقاتقانلىرىنــى كۆرمىدىــم، ەئممــا ھۆرمىتىنىڭ 

ھەرەمــدە تۈركلەردىــن كــەم ەئمەســلىكىگە شــاھىد بولــدۇم. 

تــاۋاپ جەريانىــدا ۋە تاۋاپتىــن قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن بــۇ ھەقتــە دوســتالردىن 

ســوراپ باقتىــم. بەزىلــەر تۈركلەرنىــڭ ائلتــە يــۈز يىللىــق ىئمپىرىيــە تارىخــى بولغاچقــا 

ەئرەبىســتاندا  ســەۋەبلىك  ســېخىلىقى  مىھرىبانلىقــى،  مەرتلىكــى،  مەدەنىيلىكــى، 

ھۆرمەتلىنىدىغانلىقىنــى ېئيتىشــتى. بەزىلــەر تۈركىيەدىكــى ائق پارتىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ 

مۇســۇلمانالرنىڭ ائۋازىغــا ۋەكىللىــك قىلىۋاتقانلىقــى نەتىجىســىدە تــۈرك خەلقنىــڭ 

ىئززەتلەنگەنلىكىنــى مۇەئييەنلەشــتۈردى. يەنــە بــەزى دوســتالر تۈركىيەنىڭ ىئقتىســادتا 

گۈللىنىپ باشــقا مۇســۇلمان دۆلەتلەرنىڭ ھەۋىسىنى كەلتۈرگىدەك ھالغا كەلگەنلىكىىنى 

ســەۋەب قىلىشــتى. مەنچە بۇالرنىــڭ بەزىلىرى بىزنىڭ پەرىزىمىــز، بەزىلىرى ائرزۇيىمىز، 

يەنــە بەزىلىــرى بولســا نەتىجــە، ســەۋەب ەئمــەس.

بولغاچقــا  تۈركلــەر مەدەنىيەتلىــك  دېيىلىۋاتقــان  نوقتىســىدىن  مىللــەت  مــەن 

ھۆرمەتلىنىدۇ، ھىندونۇزىيە ۋە مااليسىيەلىكلەر تەرتىپلىك بولغاچقا دۆشكەللەنمەيدۇ...

ــان  ــازاۋەر قىلغ ــا س ــۇ باھاالرغ ــۇ ب ــى مۇش ــۇ مىللەتلەرن ــدا ب ــى ائڭلىغىنىم ۋاھاكازاالرن

ســەۋەپلەرنى وئياليمەن.بىــز ۇئيغــۇرالر مىللــەت كۆپتۈرىلىۋاتقــان ۋە چۆكتۈرىلىۋاتقــان 

ىئككــى ائشــقۇنلۇق ائرىســىدا ياشــاۋاتىمىز. مىللــەت ســۆزى ۇئيغۇرچىغــا ەئرەبچىدىــن 

كۆپــرەك  مەنىلىرىــدە  دىــن«  »يــول،  قۇرائنىمىــزدا  مۇبــارەك  بولــۇپ،  كىرگــەن 

قوللىنىلغانىكەن.بىــر قىســىم بۇرادەرلەرنىــڭ دۇنيــادا مۇســۇلمان ۋە كاپىــر دەپ ىئككىــال 

مىللــەت بــار دېگىنىــدە ەئســلى ىئككــى يــول بــار دېمەكچى.بىــزدە مىللەتنــى چۆكتۈرۈش، 

ىئنــكارالش يېقىنــدا باشــالنغان بىلــەن، بــۇ قــاراش جوڭگــۇدا وئتتــۇز يىلغــا يېقىــن 
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ھۆكۈمــران بولغــان. ۇئالرمــۇ »دۇنيــادا ۇئيغــۇر، خەنســۇ دېگــەن گــەپ يــوق، ەئزگۈچــى 

ۋە ېئزىلگۈچــى دەپ ىئككىــال ســىنىپ بار« دېگەن سەپســەتىنى كىشــىلىرىمىزنىڭ ېئڭىغا 

ــۇ ەئسەبىلىشــىپ،  ــرى تېخىم ــەت ىئنكارچىلى ــى مىلل سىڭدۈرۈشــكە تىرىشــقان. ھازىرق

جوڭگــۇدا جوڭخــۇا مىللىتىدىــن ىئبــارەت بىــرال مىللــەت بــار دېگەننــى تەشــەببۇس 

قىلىۋاتىــدۇ ۋە شــۇ تىكەنلىــك يولــدا ائڭقاۋالرچــە كېتىۋاتىــدۇ. شــۇڭا ائرىمىزدىكــى 

مىللــەت ىئنكارچىلىــرى قەيــەردە، كىمگــە، نېمــە دەۋاتقانلىقىنــى بىلىشــلىرى، ەئمەلىيەتتە 

كىملەرنىــڭ ســەنەمىگە دەسســەۋاتقانلىقلىرىنى ائڭقىرىشــى مۇھىــم. مىللەتنــى ىئنــكار 

قىلىشــنىڭ تەتــۈرى مىللەتنــى كۆپتۈرۈشــتۇر. »ھىندونۇزىيانــالر، مااليــالر، تۈركلەرنــى 

ھەرەمــدە پەزىلەتلىــرى ســەۋەبلىك تېگىشــلىك ھۆرمەتلىنىۋاتىدۇ« دېگەنلىرىمىزدە شــۇ 

مىللەتلەرنــى كۆپتۈرىۋاتقــان بولىمىــز. چۈنكــى مىللــەت دېگەنــدە ياخشــى يامــان ھــەر 

ــەردە  ــۇ دۆلەتل ــان ب ــز مىللــەت ســۈپىتىدە كۆپتۈرىۋاتق ــە بى ــار. ەئمەلىيەتت خىــل ائدەم ب

كۆزىمىزگــە كۆرۈنگەندىكىــدەك بىــرال مىللــەت يــوق. ســىزگە پاكىــز كۆرۈنىۋاتقــان ماالي 

مۇســۇلمانلىرى ۆئمىكىدە ائدەتتە پاكىســتانلىقالر ائرىســىدا مەينەت كۆرۈنىدىغان وئردۇ 

مۇســۇلمانلىرىمۇ، تۇگانالر ائرىســىدا تۇرســا ائچكۆز بىلىنىدىغان خەن مۇسۇلمانلىرىمۇ 

بــار. وئلتۇرۇپــال غىزالىنىــپ ھــەرەم مەيدانىنــى مەينــەت قىلغــان ىئراقلىــق كوردالرنىــڭ 

تۈركىيەدىكــى قېرىنداشــلىرى تــۈرك ھاجىــالر ۆئمىكىدە ســىزنى ســۆيۈندۈرۈپ يۈرۈپتۇ. 

نېمىشــقا بىــر مىللــەت ىئككــى ۆئمەكتــە، ىئككــى دۆلەتتــە پەرقلىــق ســۈپەتتە بولىــدۇ؟ 

ېئســىل ســۈپەت، ەئۋزەللىك مىللەتتىمۇ؟ ياق، مىللەتلەردىكى ەئۋزەللىك شــۇ مىللەتنىڭ 

ۆئزىــدە ەئمــەس، ۇئالر ياشــاۋاتقان تۈزۈمــدە. 

قارايدىغــان بولســاق پۇقرالىرى تەرتىپلىك ھــەج قىلىپ، ھەر يەدە ھۆرمەتلىنىۋاتقان 

بــۇ ۈئچ دۆلــەت دىموكراتىــك سىياســى تۈزۈمدىكــى دۆلەتلــەردۇر. ىئراقلىــق تۈركمەننــى 

تۈركىيەلىــك تۈركمەندىن ساپاســىز قويغان، ســۈرىيەلىك كوردنــى تۈركىيەلىك كوردتىن 

تەربىيەســىز قويغــان، بېرمالىــق مۇســۇلماننى مااليســىيەلىك مۇســۇلماندىن تەرتىپســىز 

ــەت  ــى مىلل ــر مىللەتن ــۈرۈپ قويغــان نامۇۋاپىــق تۈزۈمــدۇر. شــۇڭا مــەن بى ھالغــا كەلت

ســۈپىتىدە ۈئســتۈن ياكــى مىللــەت ســۈپىتىدە تــۆۋەن دېيىشــكە قارشــى. مۇۋاپىــق تۈزۈم 

ــدۇ؛  ــار قىلى ــە ي ــە، ھۆرمەتك ــەردە ۈئســتۈنلىككە، ســاپاغا، پەزىلەتك ــەر ي ــى ھ مىللەتن
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نامۇۋاپىــق تــۈزۈم مىللــەت ەئزالىرىنــى ۆئز ۋەتىنىدىمــۇ ۆئزىگــە، ۆئزگىلەرگــە ۋە ەئھلــى 

جاھانغــا خــار قىلىــدۇ. بۇنىڭغــا بىــر مىســال كەلتــۈرەي:

مەدىنىــدە تۈركىيــە مۇســۇلمانلىرى ائچقــان بۈيــۈك مارمــارا دېگــەن مىھمانخانىغــا 

وئرۇنالشــتۇرۇلدۇق. كۈتىۋېلىــش وئرنىــدا وئلتۇرغــان ەئرەب خادىــم بىلــەن پەقــەت 

ــە فارىســچە  ــە تۈركچــە، ن ــە ېئنگىلىزچــە، ن ــن باشــقا ن ــل ۇئقىشــالمىدىم، ەئرەبچىدى تى

بىلمەيدىكــەن. ائخىــرى شــۇ يــەردە تازىلىــق قىلىۋاتقــان بىــر بېنگاللىــق كىشــى بىزگــە 

ەئرەبچە-تۈركچــە تەرجىمانلىــق قىلىــپ ســاۋاپ ائلــدى. بىلىدىغانالردىــن بۇ ھادىســىنىڭ 

ســەۋەبىنى سورىســام، ەئرەبىســتاندا چەتەئل شــىركەتلىرى ۈئچكە بىر نىســبەتتە يەرلىك 

ەئرەب خادىــم ىئشلىتىشــى شــەرتكەن. شــىركەتلەرنىڭ بەزىلىــرى مەجبــۇرى قوبۇللىغــان 

ەئرەب خادىملىرىنى ۋە شۇالر سەۋەبلىك باشقا مىللەت خادىملىرىنى باشقۇرۇپ بواللماي 

مۇائشــنى ېئلىشــقا، ەئممــا ىئشــقا كەلمەســلىك شــەرتىگە كۆندۈرگەنىكــەن. كۆرۈشــكە 

بولىدۇكــى، ەئرەبنــى ھــورۇن قىلغىنــى، ۆئگىنىشــتىن مەھــرۇم قويغىنــى مۇشــۇنداق 

نامۇۋاپىــق تــۈزۈم. بۇنــداق تــۈزۈم بــار يــەردە ياشــىغان ھەرقانــداق مىللــەت ھــورۇن 

بولىــدۇ. ائدەم ىئشــتىن قوغلىنىشــتىن قورقمىســا، ىئشلىمىســىمۇ مــۇائش كەلســە جاپــا 

ــا،  ــڭ رازىلىقىغ ــە ياخشــى مۇالزىمــەت قىالمــدۇ؟ ائلالھنى ــدۇ؟ خەقق ــپ نېمــە قىلى چېكى

ھىدايىتىگــە ېئرىشــەلەمدۇ؟

ــدۇ، ســاپالىق  ــۈك بولى ــق تۈزۈمــدە ياشــايدىكەن كۈچل ــەت قاچــان مۇۋاپى ــر مىلل بى

بولىدۇ، ىئززەتلىك بولىدۇ. نامۇۋاپىق تۈزۈم سەۋەبلىك ۋاقتىنچە ائجىزلىققا چۈشمىگەن 

تەقدىردىمــۇ خەلقنىــڭ نارازىلىقىغــا، دۇنيانىــڭ نەپرىتىگــە قالىــدۇ. ھازىــر كۆزىمىزگــە 

ــل  ــر مەزگى ــڭ ناچــار تــۈزۈم ســەۋەبىدىن بى ــەزى مىللەتلەرنى ــان ب ســاپالىق كۆرۈنىۋاتق

ۆئتكۈزگەن بەدبەشــىرە خاتالىقلىرى بولغان. ۇئندىن باشــقا بىر مىللەت تۇرۇپ مۇۋاپىق 

ۋە نامۇۋاپىــق تۈزۈمــدە ياشــاۋاتقانلىقى ۈئچــۈن پەرقلىــق كــۈن كۆرۈۋاتقانلىرىمــۇ بــار. 

مەســىلەن: ھەممەيلەنگــە مىللــەت ســۈپىتىدە گېرمانــالر، ياپۇنــالر، كورىيانــالر ســاپالىق 

ــى  ــەت كاپىتالىزىم ــان دۆل ــا قويغ ــر يولغ ــڭ گېتلى ــدۇ. شــۇ ســاپالىق گېرمانالرنى تۇيۇلى

ــا  ــانىيەتنى ۇئرۇش وئتىغ ــپ ىئنس ــتىغا ائيلىنى ــىمۇ، ائلۋاس ــەن بولس ــدە كۈچەيگ تۈزىمى
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ســۆرەپ كىرگەنلىكىنــى وئيــالپ باقايلــى. وئتتــۇز يىلدىــن بېــرى ۇئيغــۇر ۇئنۋېرىســتېت 

ــڭ زامانىۋىلىشىشــىغا ەئڭ  ــان، جوڭگۇنى ــپ كېلىۋاتق ــات تارقىتى وئقۇغۇچىلىرىغــا مۇكاپ

كــۆپ يارىــدەم بەرگــەن ياپۇنىيەلىكلەرنىــڭ ھەربــى ھاكىممۇتلەقلىــق تــۈزۈم دەۋرىــدە 

پۈتــۈن شــەرقى جەنۇبــى ائســىيادا بۇالڭچىلىــق ۇئرۇشــى قىلغانلىقىغــا نــەزەر ســااليلى. 

دىموكراتىــك تۈزۈمنــى يولغا قويــۇپ ىئجادچانلىقى بىلەن ماشىنىســازلىق، گېرىمچىلىك، 

كىيىــم -كېچــەك ساھەســىدە مۆجىــزە ياراتقــان جەنۇبــى كورىيەلىكلەرنــى ماختىغانــدا، 

شــۇ مىللەتنىڭ شــىمالدىكى قوشــنا زېمىندا مۇســتەبىت تۈزۈم ســەۋەبلىك قورســىقىنىمۇ 

باقالمــاي، نادانلىــق، شەخســكە چوقۇنــۇش قاتارلىــق ىئللەتلەرنىڭ پاتقىقىــدا ىئڭراۋاتقان 

»بەدبەشــىرە« ھالىتنىڭمــۇ بارلىقىنــى ۇئنۇتمايلى.دېمــەك، ەئۋزەل ياكــى ناچــار تــۈزۈم 

وئخشــاش مىللەتنــى وئخشــىمىغان يــەردە ۋە وئخشــىمىغان زامانــدا وئخشــىمىغان بەخــت 

ۋە بەختســىزلىككە مۇپتىــال قىلىــدۇ.

ــە، مااليســىيە،  ھەرەمــدە مۇســۇلمانالر دۇنياســىنىڭ ائلقىشــىغا ېئرىشــكەن تۈركىي

بىــرى ەئركىــن  ھىندونۇزىيــە مۇســۇلمانلىرى دىموكراتىــك تۈزۈمنىــڭ شــاراپىتىدە 

ىئقتىســادىي تۈزۈلمىگــە ىئگــە، يەنــە بىــرى باشــقا مۇســۇلمانالردا وئمۇمىيۈزلــۈك 

ــڭ  ــەردە تاۋاپنى ــە ۋە ھىندونۇزىيەل ــە. تۈركىي ــاپاالرغا ىئگ ــان سىياســى س ۇئچرىمايدىغ

ائللىقاچان شىركەتلىشــىپ ىئزىغا چۈشــۈپ بولغانلىقى بۇ ەئللەرنىڭ ەئركىن ىئقتىســادى 

تۈزۈلمىنــى يولغــا قويــۇپ، شــىركەتلەرنىڭ ىئقتىســادىي پاائلىيەتلەرگــە مۇۋاپىق ســەھنە 

ھازىــرالرپ بەرگەنلىكــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. بــۇ ەئللەردىــن كەلگــەن تاۋاپچىالرنىــڭ 

بىلىشــلىرى  قانــداق ىئپادىلەشــنى  نارازىلىقلىرىنــى  ســاقچىدىن ھېــچ قورقماســتىن 

دىموكراتىــك تۈزۈمنىــڭ كىشــىلەرنىڭ سىياســى ەئركىنلىكىگــە شــاراىئت ياراتقانلىقىغــا 

باغلىــق. بىــر مىســال بىلــەن چۈشــەندۈرەي. دېيىلىشــىچە ھەرەمــدە بىــر قېتىــم تــۈرك 

تاۋاپچىالرغــا ەئرەب ســاقچىالر قوپاللىــق قىلىــپ بىرەيلەننــى ۇئرۇپتۇ.شــۇنىڭ تــاۋاپ 

ۆئمىكىدىكىلەرنىــڭ ھەممىســى نارازىلىــق بىلــدۈرۈپ جىــم وئلتۇرىۋاپتــۇ. نەتىجىــدە 

يولــالر توســۇلۇپ تــاۋاپ ىئمكانسىزلىشىپتۇ.شــۇنىڭ بىلــەن ســاقچىالر باشــلىقى كېلىــپ 

ــەل  ــازاالپ ىئشــنى ھ ــاقچىنى ج ــتمزور س ــۈرۈم ســوراپ، مۇش ــن كەچ ــاق يىگۈچىدى تاي

قىپتــۇ. تۈركىيــە دىموكراتىــك دۆلــەت بولغاچقا كىشــىلەر نارازىلىقلىرىنى مۇناســىۋەتلىك 
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يەرلەرگــە ىئمزالىــق ۋە ىئمزاســىز شــىكايەت خەتلىرىنــى يولــالش، ائخباراتقــا جــاكارالش، 

نامايىــش قىلىــش، جىــم وئلتۇرىۋېلىــش قاتارلىــق شــەكىللەر ىئپادىلــەش پۇرســىتىگە 

ىئگــە، ھەمــدە نەچچــە يىلنىڭــزى شــۇ پۇرســەتلەرنى ىئشــلىتىپ كۆنــۈپ كەتكــەن. شــۇڭا 

تۈركلــەر نارازىلىقلىرىنــى كالتەككــە تايــاق قايتتۇرمايمــۇ ىئپادىلەشــنى بىلىــدۇ. تۈركىيــە 

تۈركلىرىنىــڭ وئرنىــدا مۇســتەبىت ەئلــدە ياشــايدىغان بىــر تــۈرك قەۋمــى بولغــان بولســا 

غەزىپىنى يۇقىرىقىدەك تىنچ شــەكىلدە ەئمەس، مۇشت-پەشــۋا بىلەن قانلىق ىئپادىلىشى 

ۋە ۆئزىنــى قاماقتــا كۆرۈشــى مۇمكىــن. 

ۇئيغۇردا دىموكراتىيەنىڭ خاتا چۈشىنىلىشى ىئچكى ۋە تاشقى سەۋەپلەرگە باغلىق. 

تاشــقى ســەۋەپلەرگە قارىغىنىمىــزدا ۇئيغــۇر ۆئلىمــاالر كۆپــرەك بىلىــم ائلغــان مىســىر، 

ســۈرىيە، ەئرەبىســتان ۋە يەمەن قاتارلىق ەئللەردىكى مۇســتەبىتلەرگە بېقىنغان ۆئلىماالر 

دىموكراتىيەنى ىئسالمغا زىت دەپ قارايدۇ. دىموكراتىيەنى غەرپنىڭ قورالى دەپ قاراپ، 

خەلقتىكــى دىموكراتىــك تەلەپلەرنــى غەرپنىڭ ائغدۇرمىچىلىقى شــەكلىدە شــەرھىيلەيدۇ 

ۋە باستۇرۇشــنى قولاليدۇ. مۇســتەبىتلەر ۆئزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقلىرىنى مۇســتەھكەملەش 

ــدۇ،  ــۈكرىگە ۈئندەي ــەپ ش ــەن تەمىنل ــك بىل ــۈك ەئۋزەللى ــى تۈرل ــرى خەلقن ــۈن، بى ۈئچ

ائخباراتالرنــى ســېتىۋېلىپ مېڭىلەرنــى ۆئزىگــە پايدىلىــق شــەكىلدە يۇيۇپ چىقىــدۇ. يەنە 

بىــرى، دىنىــي ۋە بارلىــق پىكرىــي ىئلىملەرنى ھاكىمىيەتكە بويســۇندۇرۇپ ۆئزىگە مايىل 

قاراشــنى مەســجىدتىكى تەبلىقلەردە، دەرسخانىالردىكى لېكسىيەلەردە ۋە تېلۋىزوردىكى 

ســۆھبەتلەردە كەڭــرى تەشــۋىق قىلىــدۇ. نەتىجىــدە بىزدىــن بۇنــداق ەئللەرگــە ىئبــادەت، 

ــپ تارقىتىشــقا باشــاليدۇ. 2005  ــۇل قىلى ــالر قوب ــۈن چىققان ــۇش ۈئچ ــارەت ۋە وئق تىج

-يىللىرىغــۇ دەيمــەن، غــەرپ مەتبۇائتلىرىنىــڭ بەزىلىــرى ەئردوغــان ھۆكۈمىتىگــە باھــا 

ــە ىئــران بوالرمــۇ، مااليســىيەمۇ؟« دېگەنلىكــى ھېلىمــۇ ېئســىمدە.بۇ  بېرىــپ »تۈركىي

ىئككــى دۆلــەت مۇســۇلمانالر ائرىســىدا دىموكراتىيەنــى يولغا قويۇشــتىكى ىئككى ۈئلگە 

بولۇپ، بىرى شەكىلدە دىموكراتىك ەئمەلدە مۇستەبىت دۆلەت، يەنە بىرى مۇسۇلمانالر 

ىئچىــدە دىموكراتىــك تۈزۈمنــى ەئمەلگــە ائشــۇرۇپ يۈكســىلىۋاتقان دۆلــەت. ائرىدىن 11 

يىــل ۆئتــۈپ مانــا بۈگــۈن تۈركىيــە دىموكراتىيەگە بەكــرەك ۇئيغۇنىلىشــىۋېدى، خەلقنىڭ 

مۇســۇلمانلىق تەلىپىگــە تېخىمــۇ اليىقالشــتى.تۈرك خەلقىنىڭمــۇ ھۆرمىتــى ۆئســۈپ، 
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مااليســىيەلىكلەرگە وئخشــاش مۇســۇلمانالرنىڭ زوقىنى كەلتۈرىۋاتىدۇ. ەئكســىچە ىئران 

جاھىلالرچە مۇستەبىتلىكنىڭ دەردىدە ىئڭراۋاتىدۇ. ۇئرۇش ائپىتىدىكى سۈرىيەلىكلەرنى 

ــىمۇ،  ــۇل قىاللىش ــڭ قوب ــدە تۈركىيەنى ــەر ىئچى ــۇلمان دۆلەتل ــەرقتىكى مۇس ــۇرا ش وئتت

ۇئيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ تۈركىيــەدە پاناھلىققــا ېئرىشەلىشــىمۇ دىموكراتىيەنىــڭ 

كۈچى.چۈنكــى رەھبەرلەرنــى خەلــق ســاياليدۇ. تــۈرك خەلقــى ۇئيغۇرالرغــا مىللىــي ھــەم 

دىنــى قېرىنــداش، ســۈرىيەلىكلەرگە دىنــى قېرىنــداش. ەئگــەر تۈركىيەدىكــى ھۆكۈمــەت 

بــۇ قېرىنداشــلىقنىڭ ھۆددىســىدىن چىقمىســا، پۇقرانىــڭ قولىدىكــى ســايالپ بېلىتىدىــن 

قــۇرۇق قالىدۇ.دېمــەك، وئردا ائلىملىــرى قانــداق شەرھىلىســۇن، وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ 

قازانســۇن مۇســتەبىتلىكنىڭ  قانچىلىــك ۇئتــۇق  ۋە ائۋامنىــڭ مېڭىســىنى يۇيۇشــتا 

يىرىڭلىرىنــى ائداالپ بواللمايــدۇ. بۈگۈنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ھــەر يەردىكــى خــار، 

نامــرات، تەرتىپســىز ھالىتــى ۋە مەزھەپچىلىــك، قەبىلىۋازلىــق، ائشــقۇنلۇق پاتقاقلىــرى 

ىئچىدىكــى ىئچىنىشــلىق ەئھۋالى مۇســتەبىت تۈزۈمنىــڭ نەتىجىســى.دىموكراتىيە گەرچە 

مۇكەممــەل تۈزۈم بولمىســىمۇ ياۋۇرپــادا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىپ تۈركىيە، مااليســىيە ۋە 

ھىندونوزىيــە قاتارلىــق ەئللەردىكــى مۇســۇلمانالرنى تىنچلىــق، ەئركىنلىــك، باراۋەرلىــك، 

مىھرىۋانلىق ىئچىدىكى تۇرمۇشــقا ېئرىشــتۈرگەنلىكى بىلەن قىممەتلىكتۇر.دىموكراتىك 

تــۈزۈم تــۈرك، مــاالي، ھىندونوزىيــان قاتارلىــق مىللەتلەرنــى مۇســۇلمانالرنىڭ مۇنەۋۋەر 

ــن زاكات  ــەن نەدى ــم بىل ــم، كى ــەۋەبلىك ەئۋزەلدۇر.كى ــى س ۈئلگىســىگە ائيالندۇرغانلىق

يــەپ، مۇســتەبىتلىكنى قانچىلىــك ائقلىســۇن ۇئيغۇرنــى ائلدىيالمايدۇ. چۈنكــى بىزنىڭمۇ 

تۈركىيە، ھىندونوزىيە ۋە مااليســىيە مۇســۇلمانلىرىغا وئخشــاش دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

ھۆرمىتىگــە ناىئــل بولــۇپ ياشــىغىمىز بار.مۇشــۇ دىموكراتىــك دۆلەتتىكىلەر ېئرىشــكەن 

ىئززەتتــە بىزنىڭمــۇ ھەققىمىــز بــار.
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تۈرك چاغداش ئەدەبىياتى ئۇيغۇرالردا

ــەن ۇئچرىشىشــى 20-ەئســىرنىڭ  ــى بىل ــۈرك چاغــداش ەئدەبىيات ــڭ ت  ۇئيغۇرالرنى

ائلدىنقــى يېرىمىــدا باشــالنغان. بــۇ ۇئچرىشىشــقا شــۇ دەۋىــردە ۇئيغــۇر ېئلىــدە ەئۋىــج 

ــن باشــلىنىپ ۇئيغــۇرالردا  ــرى تاتارالردى ــم ســەۋەبچى بولغــان. بى ائلغــان ىئككــى ېئقى

وئيغىنىشــقا ســەۋەپ بولغــان جەدىتچىلىــك ھەرىكىتــى. يەنــە بىــرى ماركىســىزم بىلــەن 

قورالالنغــان وئتتــۇرا ائســىيا ۇئيغۇرلىرىدىكــى مىللەتچىلىــك ھەرىكىتــى. ۇئيغۇرالرنىــڭ 

ــاىئرالردىن  ــى ش ــان جەدىتچ ــەۋەبچى بولغ ــىغا س ــەن ۇئچرىشىش ــى بىل ــۈرك ەئدەبىيات ت

ائبدۇخالىق ۇئيغۇرنى كۆرسىتىشكە بولىدۇ. ائبدۇخالىق ۇئيغۇر خەلقىمىزگە تۈركلەردە 

مىللىــي ائڭنىــڭ وئيغىنىشــىغا بايراقــدار بولغــان ەئدىــپ نامىــق كەمالنــى تونۇشــتۇرغان. 

ۇئيغۇرالردىــن يېتىشــكەن ماركىســىزمچى مىللەتچىلــەر ۆئز ىئددىيەســىگە مــاس ھالــدا 

نازىــم ھېكمەتنىــڭ شــېئىر ۋە دراممىلىرىنى ۇئيغۇرالرغا تونۇشــتۇرغان. نازىم ھېكمەت 

ــى  ــەردە بولغىن ــۇپ، ائشــقۇن ھەرىكەتل ــر ېئقىمىدىكــى كىشــى بول كوممۇنىســتىك پىكى

ۈئچــۈن تۈركىيــە پۇقرالىقىدىــن چىقىرىۋېتىلگــەن.

ۇئيغۇرالرنىــڭ چاغــداش تــۈرك ەئدەبىــي ەئســەرلىرى بىلــەن كەڭــرەك ۇئچرىشــىش 

ىئمكانىيىتىنــى ۇئيغــۇر ىئلىــدە 1980- يىلالرنىــڭ بېشــىدا باشــالنغان دېيىشــكە بولىــدۇ. 

شــۇ يىلــالردا تۇنجــى بولــۇپ رېشــاد نــۇرى گۈنتېكىننىــڭ مەشــھۇر رومانى »چالىقۇشــى« 

نەشــىر قىلىنىپ، ۇئيغۇر وئقۇرمەنلىرىنىڭ قەلبىدە مىسلىســىز ھاياجان وئيغاتقان ىئدى. 

بــۇ رومــان تۇرســۇنائي ســاقىم خانىــم تەرىپىدىــن ائنا تىلىمىزغــا تەرجىمە قىلىنىپ نەشــر 

قىلىنغاندىن كېيىن، بىر ەئۋالد ۇئيغۇر ياشــلىرىنىڭ قەلبىنى گۈزەل ســۆيگۈ ۇئپۇقلىرىغا 

ىئنتىلدۈرگەنلىكــى بىلــەن ھېلىمــۇ مەشــھۇر. مەغــرۇر، شــوخ، قەيســەر، جاھىــل، وئتلۇق 

قىــز پەرىدەنىــڭ وئبــرازى 1980- يىلالردىكى ۇئيغۇر قىزالرنىڭ مەنەۋىي دۇنياســىدىكى 

ائرزۇلــۇق ســىيما بولــۇپ قالغــان. شــۇ يىلــالردا شېئىرىــي خۇسۇســىيىتى كۈچلــۈك بــۇ 

جەلىپــكار رومــان ياشــالرنىڭ قولىدىــن چۈشــۈرمەي وئقۇيدىغــان كىتابــى ىئــدى. ۇئالر بۇ 
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روماندىكــى پەرىــدە بىلــەن كامراننىڭ ەئگرى-توقاي مۇھەببەت ھېكايىســىدىن ۆئڭمەس 

ۈئلگــە ۋە تۈگىمــەس زوق ائالتتــى. مۇھەببىتىگــە داغ چۈشــۈپ قالغانلىقــى ســەۋەبىدىن 

ــالر  ــۈك سىقىلىش ــراپ ۋە تۈرل ــش، ىئزتى ــەس ېئزىلى ــڭ تۈگم ــان پەرىدەنى ــداپ قاچق قېي

بىلــەن تولغــان ھەســرەت-نادامەتلىك ھاياتــى قىزالرغــا قەيســەرلىكنى ۆئگەتكــەن ىئدى. 

ــان،  ــڭ چىدامچ ــەن ياشــىغان قىزنى روماندىكــى يوشــۇرۇن سۆيگۈســىگە ســاداقەت بىل

مىھرىبــان، جاھىــل خاراكتېــرى قىزلىرىمىزنىــڭ غۇرۇرىغــا قۇۋۋەت بەخــش ەئتكەن ىئدى. 

كېيىــن، ســاباھىدىن ەئلىنىــڭ  نــۇرى گۈنتەكىننىــڭ »چالىقۇشــى«دىن  رىشــات 

»يېتىــم يۈســۈف« رومانــى ۋە »جۇۋىلىــق خانىــم« ناملىــق پوۋېســتى، ياشــار كامالنىــڭ 

»مەمــەت ائۋاق« ناملىــق رومانــى، نەجاتى جۇمالىنىڭ »سۇســىز ياز« ناملىق پوۋېســتى، 

ــق  ــۈش« ناملى ــى«، »ۆئكس ــامان يول ــەر«، »س ــىز كېچىل ــڭ »ۇئيقۇس ــە نادىرنى كەرىم

رومانلىــرى، ەئزىــز نەســىننىڭ ھەجۋىــي ھېكايىلىــرى، ۆئمــەر ســەيفەتتىننىڭ »ائق 

اللــە«، »بومبــا« قاتارلىــق نادىــر ھېكايىلىــرى ۋە »پىرمــو تــۈرك وئغلــى« ناملىــق 

ېئســىل پوۋېســتى ائرقا-ائرقىدىــن ائنــا تىلىمىــزدا نەشــر قىلىنــدى. بــۇ ەئســەرلەر 

ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىدىكــى روس سوتسىيالىســتىك ەئدەبىياتــى ۋە جوڭگــۇ ىئنقىالبــى 

رېائلىزملىــق ەئدەبىياتــى تەســىرىدە شــەكىللەنگەن ىئجادىيــەت خاھىشــىنى ائز تــوال 

بولســىمۇ يېڭىلىــدى. ەئدىپلەرگــە ەئدەبىياتنىــڭ بىــر تۈرلــۈك ســەنەئتلىك نوقتىســىدىن 

چىقىــپ ىئجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغانغا بىــر ەئندىــزە، بىــر ۈئلگــە تىكلــەپ بەردى. 

ىئزدىنىــش ىئســتىكى كۈچلــۈك يــاش يازغۇچىالرنىــڭ، بولۇپمــۇ ائيــال قەلەمكەشــلەرنىڭ 

ەئدەبىــي ەئســەر چۈشەنچىســى ۋە يېزىقچىلىــق ۇئســلۇبىغا زور تەســىر كۆرســەتتى. بــۇ 

ەئســەرلەر ۆئزنۆۋىتىــدە يەنــە ۇئيغــۇر وئقۇرمەنلەرنىڭ تۈركىيە ھەققىدىكى تونۇشــىنىڭ 

ــدى.  ــە بول شەكىللىنىشــىگە ۋە چۈشەنچىســىنىڭ يېڭىلىنىشــىغا تۈرتك

1990-يىلالردا تۈرك ەئدەبىياتنىڭ ۇئيغۇرالرغا تونۇشتۇرلۇشى يېتەرلىك بولمىدى، 

تەرجىمىدىمــۇ بــەزى مەســىلەلەر ســاقالندى. بــۇ يىلــالردا ســۇائت دەرۋىــش خانىمنىــڭ 

»ەئنقــەرە مەھبۇســى«، ەئزىــز نەســىننىڭ »مــەن قانــداق ۆئلۈۋالماقچــى بولــدۇم«، 

»ھازىرقــى بالىــالر كارامــەت«، رىشــات نــۇرى گۈنتەكىننىــڭ »لەۋدىــن قەلبكــە« نەشــىر 
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قىلىنغــان بولــدى. »لەۋدىــن قەلبكە«نىڭ ۇئيغۇرچە تەرجىمىســى قوپــال، ائددى ۋە تۈزال 

چىقىــپ قالغاچقــا »چالىقۇشــى« قوزغىغــان ھاياجاننىــڭ يېرىمىغىمــۇ ېئرىشــەلمىدى. بــۇ 

ــا مەنســۇپ  ــۈرك ەئدەبىياتىغ ــن ت ــدا خىتايچىدى ــى« ژورنىلى ــا ەئدەبىيات ــالردا »دۇني يىل

ــز  ــاللىنارلىقى، ەئزى ــدى. خۇش ــە قىلىن ــرلەر تەرجىم ــېئىر ۋە نەس ــە، ش ــاندا ھېكاي ائز س

نەســىننىڭ ھېكايىلىــرى ىئزچىــل ېئــالن قىلىنىــپ تــۇردى. تۇرســىناي ســاقىم خانىم ەئزىز 

نەســىننىڭ ۆئزى ھەققىدىكــى بىــر پارچــە ماقالىســىنى تەرجىمــە قىلــدى. ەئممــا ەئزىــز 

ــن  ــن ەئمــەس، خىتايچىدى ــڭ كۆپىنچىســى ۇئيغۇرچىغــا تۈركچىدى نەســىن ھېكايىلىرىنى

تەرجىمــە قىلىنغانلىقــى ەئپسۇســلىنارلىق بىــر ىئــش بولــدى.

2000-يىلالردا »چالقۇشــى« ناملىق رومان ائساســىدا ىئشــلەنگەن كۆپ قىســىملىق 

تېلېۋىزىيــە تىياتىــرى ائنــا تىلىمىزغــا تەرجىمــە قىلىندى. بــۇ تەرجىمە فىلىــم خېلى راۋان، 

گــۈزەل تەرجىمــە قىلىنغــان ۋە ســۈپەتلىك ىئشــلەنگەچكە، ۈئن-ســىن بازىرىــدا ائجايىــپ 

ائلقىشــالندى. نەتىجىــدە »چالىقۇشــى« رومانىنىــڭ قايتــا نەشــىر قىلىنىــش زۆرۈرىيىتــى 

توغۇلــدى ۋە چىقىشــى بىلەنــال بــەس - بەســتە ســېتىلىپ تۈگىــدى. ەئپسۇســلىنارلىقى، 

رىشــات نــۇرى گۈنتەكىننىــڭ »خــازان پەســلى«، »لەۋدىــن قەلبكــە« دېگــەن رومانلىــرى 

ائساســىدا ىئشــلەنگەن قىســىملىق تېلۋىزىيــە تىياتىرلىــرى تۈرۈتكىســىدە ۇئيغــۇر ىئلىدە 

بــۇ رومانــالر قايتا نەشــىر قىلىنمىدى. رېشــات نۇرى گۈنتەكىننىــڭ »تامغا«، »ېئچىنىش« 

ناملىــق رومانلىرىمــۇ ۇئيغۇرچــە نەشــىر قىلىنغــان بولســىمۇ، »چالىقۇشــى«غا وئخشــاش 

زىلزىلــە پەيــدا قىاللمىــدى.

2009-يىلدىــن كېيىــن ۇئيغــۇرالردا شــەكىللەنگەن تۈركىيــە قىزغىنلىقــى تەســىرىدە 

تــۈرك ەئدەبىياتــى ۇئيغــۇرالردا تېخىمــۇ ائلقىشلىنىشــقا باشــلىدى. »دۇنيــا ەئدەبىياتــى«، 

»تارىــم« قاتارلىــق ژورنالــالردا تــۈرك يازغۇچىلىرىنىــڭ ەئســەلەرلىرى پــات - پــات ېئالن 

قىلىنىــپ تۇرىدىغــان بولــدى. نوبىــل مۇكاپاتىغــا ېئرىشــكەن يازغۇچى وئرخــان پامۇقنىڭ 

»مېنىــڭ ىئســمىم قىزىــل«، »يېڭــى ھايــات«، ۆئمەر ســەيفەتتىننىڭ »ۆئمەر ســەيفەتتىن 

ھېكايــە پوۋېســتلىرىدىن تالالنمــا«، ۆئمــەر زۈلفــۇ لىۋانەئلىنىــڭ »ىئســتانبۇلنىڭ بەختى« 

قاتارلىــق كىتابــالر نەشــىر قىلىندى.
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چاغــداش تــۈرك ەئدەبىياتىغــا مەنســۇپ يازغۇچىالر ىئچىدە ۇئيغۇرالرغا ەئســەرلىرى 

كەڭــرى تونۇشــتۇرۇلغانلىرىغا قارىســاق، سولچىلىق-كومۇنىســتلىق تەرەپتــارى دەپ 

قارىلىدىغانالرنىــڭ كۆپلىكىنــى بايقايمىز. مەســىلەن: نازىم ھېكمەت، ســاباھەتتىن ەئلى، 

نەجاتــى جۇمالــى، ســۇائت دەرۋىــش، ەئزىــز نەســىن...قاتارلىقالرنىڭ ھەممىســى مۇشــۇ 

تۈركۈمدىكــى يازغۇچىــالردۇر. تۈرك چاغداش ەئدەبىياتىدىكى ەئســەرلىرى ۇئيغۇرچىغا 

ەئڭ كۆپ تەرجىمە قىلىنغانلىرىدىن رىشات نۇرى گۈنتەكىن، ۆئمەر سەيفەتتىن ۋە ەئزىز 

نەســىننى كۆرســىتىش مۇمكىــن. يەنــە بىــرى ۇئيغۇرالرغــا ەئســەرلىرى تونۇشــتۇرۇلغان 

تــۈرك يازغۇچىلىرىنىــڭ ىئچىــدە 20-ەئســىردە ياشــاپ ۋاپــات بولغانالرنىــڭ ەئســەرلىرى 

كۆپــرەك. ژانىــر جەھەتتىــن قارىغانــدا ائساســەن نەســىرى ەئســەرلەر تەجىمــە قىلىنغــان 

بولۇپ، تۈركچىدىن بىرەرمۇ شــېئىرالر ۋە دراممالر توپلىمىنىڭ تەرجىمە قىلىنمىغانلىقى 

ەئپسۇســلىنارلىق ىئــش بولدى.
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مىللەتلەشكەن تۈركلەر ۋە يېرىم يولدىكى ئۇيغۇرالر

تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالردا »بــۇ تۈركلــەر ائدەتتــە ۇئ پارتىيــە بــۇ پارتىيەگە 

بۆلۈنــۈپ پېتىشــمايدىكەن، ەئممــا ۋەتــەن دېگەنــدە بىــر يــۈرەك بولىدىكــەن« دېگــەن 

گەپلــەر كــۆپ تەكرارلىنىــدۇ. وئن يىــل بــۇرۇن مەنمــۇ مۇشــۇ گەپنــى ائڭالپ ۈئرۈمچىگــە 

توشــۇپ بارغــان ىئدىــم. ائدەتتــە خەقتــە بــار بىزدىمــۇ بــار نەرســە ائســان كۆزگــە 

چېلىقمايــدۇ. بىــزدە بولمىغــان ەئممــا بولۇشــى كېــرەك بولغان نەرســە خەقتــە كۆرۈلگەن 

ھامــان ائســان كۆزگــە چېلىــدۇ. قارىغانــدا بىــزدە پەرقلىــق قاراشــالر قوبــۇل قىلىنغــان 

بىلــەن ەئجەللىــك پەيىتتــە وئرتــاق نىيــەت ۋە ھەرىكەتتــە بولماســلىق نارازىلىــق پەيــدا 

قىلىۋاتقــان بولســا كېــرەك. نېمــە ۈئچــۈن تۈركلــەر ائپــەت ائلدىــدا ھەممــە ائدەم پىتــراپ 

جېنــى بىلــەن قالمــاي، بىــر جــان بىــر تــەن بولــۇپ مەيدانغــا چىقىــدۇ؟ مەنچــە تۈركلــەر 

مىللــەت بولۇشــنى تامامــالپ بولغــان. 

وئســمان ىئمپىرىيەســىنىڭ ائخىرلىرىدا تۈرلۈك قۇتۇلۇش يوللىرى مەيدانغا چىققان. 

دەســلەپ ىئســالمچىلىق، ۈئممەتچىلىــك شــۇائرى توۋالنغــان. بىرىنچــى دۇنيــا ۇئرۇشــىدا 

پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىغا پادىشــاھ غــازات چاقىرىقــى ېئــالن قىلغــان. ۇئيغۇرالرمــۇ 

بــۇ چاقىرىققــا ائۋاز قوشــۇپ بۈگۈنكــى تۈركىيــە توپراقلىرىــدا جــان بەرگــەن. ەئممــا بــۇ 

چاقىرىــق پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ وئرتاق ساداســىغا ائيلىنالمىغــان. ەئرەپلەردە 

كۆتۈرۈلگــەن مىللەتچىلىــك يەمەنــدە خەلىپىلىــك ائرمىيەســىنى ەئڭ زور تاالپەتكە دۇچار 

ــەر  ــان. تۈركل ــۇپ بولغ ــك مەغل ــا ۇئرۇشــىدا پاجىەئلى ــەر بىرىنچــى دۇني ــان. تۈركل قىلغ

ىئچىدىكــى بىــر بۆلــۈك ســەرخىلالر بۇنىڭدىــن ســاۋاق ېئلىــپ، تاتــار زىيالىــالر قوزغىغــان 

پانتۈركىزم ىئددىيەســىگە تېخىمۇ مايىل بولۇشــقا باشــلىغان. شۇنىڭ بىلەن پانتۈركىزىم 

بىلــەن پانئىســالمىزم زىددىيىتــى مەيدانغــا چىققــان. بۈگۈنكــى ائفغانىســتان، پاكىســتان 

ۋە ھىندىســتان مۇســۇلمانلىرى پانئىســالمىزمغا بەكرەك يېپىشــىپ خەلىپىلكنى يۆلەشــتە 

چىــڭ تۇرغــان. پۈتــۈن تــۈرك دۇنياســىدا بــۇ زىددىيــەت نامايــەن بولغــان. مەســىلەن، 
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خوتەنــدە قۇرۇلغــان دۆلەتنىــڭ ىئســالم ەئمىرلىكــى دېيىلىــپ، قەشــقەردە قۇرۇلغــان 

دۆلەتنىــڭ مىللىــي جۇمھۇرىيــەت دېيىلىشــىمۇ مىللەتچىلىــك ۋە ىئســالمچىلىقنىڭ ۋەتــەن 

تۇپراقلىرىدىكــى ساداســى بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى ەئينــى دەۋىردە قەشــقەر، تۇرپان 

ــدا  ــە شــۇ چاغ ــەر تەســىر كۆرســەتكەن بولســا، خوتەنگ ــى كۈچل ــا مىللەتچ ۋە غۇلجىغ

ەئنگىلىيــە مۇســتەملىكىچىكىگە قارشــى كۆرەشــتە قــورال بولغــان ىئســالمچىلىق بەكرەك 

تەســىر كۆرســەتكەن.

مۇســتاپا كامــال بــۇ زددىيەتلــەر ىئچىدىــن ۈئممەتنى مەقســەت قىلغان ىئســالمچىلىق 

ياكــى پۈتكــۈك تۈركلەرنــى قۇتقۇزىدىغــان پانتۈركىزىمنــى ەئمــەس، خەلىپىلكنىــڭ 

ــۇرۇپ  ــى ق ــڭ دۆلىتىن ــە تۈركلىرىنى ــى تۈركىي ــان بۈگۈنك ــدە ىئڭراۋاتق ــرى ىئچى خارابىلى

چىقىدىغــان تــۈرك مىللەتچىلىكىنــى يــول قىلغــان. مۇســتاپا كامالنىــڭ قۇرغىنــى مىللىــي 

دۆلــەت بولــۇپ، خۇددى گېرمانىيە پۇقرالىرىغا گېرمان، فرانســىيەدە ياشــايدىغان بارلىق 

ــەن.  ــنى بېكىتك ــۈرك دېيىش ــا ت ــە پۇقرالىرىغ ــدەك تۈركىي ــوز دېيىلگەن ــىگە فرانس كىش

تۈركىيەنىــڭ شــۇ دەۋىردىكــى ائساســى قانۇنىغىمۇ تۈركىيە پۇقرالىرىغــا تۈرك دېيىلىدۇ، 

دېيىلگــەن. شــۇڭا ۇئيغــۇر تىلىــدا وئمۇمالشــقان تۈركىيەلىــك دېگەن ســۆز بىزگــە نورمال 

تۇيۇلغــان بىلــەن تۈركلەرگــە تــۈرك تىلىــدا دېيىلســە غەلىتــە ائڭلىنىدىكــەن. 

تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن دۆلــەت ماائرىــپ، مەدەنىيــەت ۋە 

تۈرلــۈك مىللىــي مۇراســىمالر ائرقىلىــق تۈركىيــەدە ياشــايدىغان كىشــىلەرنى تەدىرىجــى 

مىللەتلەشتۈرۈشــكە باشــلىغان. بۈگۈنگىچــە بولغــان 95 يىــل ىئچىــدە تۈركىيــە خەلقــى 

بىــر بايــراق، بىــر دۆلــەت، بىــر مىللــەت ۋە بىــر ۋەتــەن دېيەلەيدىغــان ھالغــا كەلگــەن. 

2016-يىلدىكى ھەربىلەرنىڭ ەئمەلگە ائشمىغان سىياسىىيغا ائرىلىشىش سۈيىقەستىدە، 

كىشــىلەر يۇقىرىقــى بىــر مىللــەت روھىنــى نامايەن قىلىپ، بىــر بايراقنى كۆتــۈرۈپ ۋەتەن 

ۈئچــۈن مەيدانغــا چىقتــى.

 ۇئيغــۇرالر مىللەتلەشــمەك يولىــدا ماڭغانغــا نەزەرخوجــا ائبدۇســەمەتنىڭ ۆئزىنــى 

ۇئيغــۇر بالىســى دەپ ائتىغــا 1910-يىلالردىــن باشــلىغاندا 100 يىلدىــن ائشــتى. لېكىن 

بىــر مىللىــي دۆلــەت قــۇرۇپ چىقالمىغىنــى ۈئچــۈن مىللــەت بولــۇش جەريانــى تاماملىنىــپ 
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بولمىــدى. بۇنىــڭ ۋەتەندىكــى ىئســپاتى 1990-يىلالر ۋە 2000-يىلــالردا دولقۇن پەيدا 

قىلغــان »بىــز ۇئيغۇرمۇ-مۇســۇلمانمۇ؟« دېگــەن مۇنازىــرە ۋە ائيرىمچىلىقتــۇر. ۋەتــەن 

ــۇرالر  ــق ۇئيغ ــۆك بايراقلى ــەن ك ــۇرالر بىل ــق ۇئيغ ــارا بايراقلى ــپاتى ق ــىرتىدىكى ىئس س

پەيــدا قىلغــان جاماەئتكــە بەيــەئت قىلىــپ مىللەتنــى رەت قىلىــش قاتارلىقالرنــى مىســال 

قىلىــش مۇمكىــن. بــۇ زىددىيەتلــەر نەتىجىســىدە خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن ۇئيغــۇرالر 

ائرىســىدىكى كــۆك بايــراق ۋە قىزىل بايراق كۆرىشــى قارا-كــۆك بايراقلىقالرنىڭ ىئچكى 

كۆرىشــىگە ۆئزگىرەپ كەتتى. ۇئيغۇرالر تولۇق مىللەتلەشــمەي تۇرۇپال مىللىي داۋادىن 

يولغــا چىقىــپ ۈئممــەت داۋاســىغا كىرىپ قالــدى. تۈركلەرنىــڭ مىللەتلەشــكەن بۈگۈنكى 

غەلىبىســى، مۇســتاپا كامالنىڭ ۈئممەتتتىن مىللەت يارىتىش تىرىشچانلىقىنىڭ غەلىبىسى 

بولغــان بولســا، ۇئيغۇرالردىكــى مىللەتتىــن ۈئممەتكــە يۈزلىــش خاھىشــى بىــر قىســىم 

رەھبەرلەرنىــڭ 90-يىلــالردا خىتايغــا قارشــى كۆرەشــتە خەلقــائرا جىھادىزمنــى قــورال 

قىلغانلىقــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن.

تۈركلەرنىــڭ مىللەتلەشــكەن بۈگۈنكــى غەلىبىســىگە قارايدىغــان بولســاق تەرغىــپ 

قىلىنىۋاتقــان مىللــەت، ۋەتــەن، بايــراق، دۆلــەت دېگــەن تــۆت بىرلىكنىــڭ ىئچىــدە دىنــدا 

بىرلىــك، ىئددىيــەدە بىرلىــك ۋە پارتىيــەدە بىرلىــك تىلغا ېئلىنمىغان. تۈركلــەر تۈركىيەدە 

ــق ۈئچ چــوڭ  ــان مۇســۇلمانلىق، خىرىســتىيانلىق، مۇســەۋىيلىك قاتارلى مەۋجــۇت بولغ

ســاماۋىي دىننىڭ مەۋجۇتلۇقىنى قانداق قوبۇل قىلغان بولســا، كومېنىســتلىق، ائتىئىزم، 

ــۈرك  ــى ت ــەر بۇالرن ــان. تۈركل ــا ائلغ ــۇ شــۇنداق قوينىغ ســۇرىيانىلىق ۋە ائلەۋىيلىكنىم

مەدەنىيىتىــدە زىددىيەتنىــڭ مەنبەســى ەئمــەس، بايلىقنىــڭ، رەڭدارلىقنىــڭ خۇرۇچلىــرى 

دەپ قوبــۇل قىلغــان. 

ۇئيغۇرالرمــۇ تۈركلەرگــە وئخشــاش بىــر بايــراق، بىــر ۋەتــەن، بىــر مىللــەت ۋە بىــر 

دۆلــەت دېگــەن ائمىلــالر ائساســىدا مىللەتلەشــمەكتىن باشــقا چــارە يــوق ىئكەنلىكىنــى 

ېئتىــراپ قىلىشــى كېــرەك. مۇســۇلمانلىق ياكى خرىســتىيانلىق شەخســي كىملىــك بولۇپ، 

مىللىــي كىملىــك ەئمــەس. مۇســۇلمانلىق، كومېنســتلىق، خرىســتىيانلىق تاللىغىلى ۋە ۋاز 

كەچكىلــى بولىدىغــان خۇسۇســى تالــالش مەسىلىســى بولغاچقــا، بــۇ ائمىلنــى شەخســنىڭ 



115

ۆئزىگــە قالــدۇرۇش بۈگۈنكــى مىللەتلەشــكەن ۋە غەلىبــە قىلغان مىللەتلەرنىــڭ يولىدۇر. 

ەئگــەر ۇئيغــۇر يۇقىرىقــى تــۆت ائمىــل ائساســىدا مىللەتلەشمىســە، شەخســىي تالالشــالر 

بولغــان پۇقرالىــق، مۇســۇلمانلىق قازىنىــدا شــەخس ســۈپىتىدە ېئرىــپ كەتمەكتىن باشــقا 

چارەســى يــوق.
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بۈگۈنكى ئۇيغۇردا تۈركىيە

1.  ۇئيغۇردا تۈركىيە چۈشەنچىسى

ــۇ توپراقلىرىغــا ســەپەر قىلغــان قېرىنداشــلىرى ھەققىدىكــى  ۇئيغۇرالرنىــڭ ائنادول

مەلۇماتلىــرى تارىختىــن بېــرى ائساســەن ەئدەبىي يولالر بىلەن يېڭىلىنىــپ تەرىقەتچىلەر، 

ــۇر وئن  ــەن. ۇئيغ ــپ كەلگ ــەن بېيى ــرى بىل ــڭ ھېكايىلى ــالر ۋە ســودا كارىۋانلىرىنى ھاجى

ىئككــى مۇقامىدىكــى »غېرىــپ - ســەنەم« داســتانىدا دىيــار باقىــر شــەھرىنىڭ زىكىــر 

قىلىنىشــى بۇنىڭغــا بىــر مىســال بولــۇپ ياڭــراپ تۇرۇپتــۇ. 

ياقــۇپ بــەگ زامانىدا دىيارىمىزدا وئســمانلى ســۇلتانى ائبدۇلەئزىزخــان نامىغا خۇتبە 

وئقۇلغــان. ائرخىپــالردا ۇئنــى قەشــقەر ەئمىــرى، قەشــقەر ھاكىمــى، قەشــقەر خانــى دەپ 

ــە  ــى )ۇئيغۇرچ ــى ۋە خانقۇل ــرى بەگقۇل ــڭ ۋەكىللى ــۇپ بەگنى ــى ياق ــان. 1875-يىل يازغ

مەنبەلــەردە ھەققۇلــى دەپ يېزىلىــدۇ، ەئمما وئســمانلى ائرخىپلىرىدا بىــر يەردە ھەققۇلى 

يەنــە بىــر يــەردە خانقۇلــى دەپ يېزىلىپتــۇ( دېگــەن وئغۇللىــرى ىئســتانبۇلغا كەلگــەن. 

مۆھتــەرەم تارىخچىمىــز مولــال مۇســا ســايرامى ۆئزىنىــڭ غېرىــپ خانىســىدە مۇڭلۇنــۇپ 

وئلتۇرۇپ يېزىپ چىققان تارىخ كىتابىنى، مۇســۇلمانالر دۇنياســىنىڭ مەھكۇم ۋەتىنىدىن 

تولىمــۇ ۇئزاقتىكــى تــۈرك خەلىپىســى ائبدۇلھەمىدخانغــا ائرمىغــان قىلغــان ۋە »تارىخــى 

ھەمىــدى« دەپ ائتىغــان. ەئپسۇســكى بۇ كىتابنىڭ تۈركىيە نەشــىرى بۈگۈنگىچە يورۇق 

ــى ائزدەك،  ــردە ائبدۇلھەمىدخاننىــڭ قولىغــا يەتمىن ــى دەۋى ــاب ەئين ــۇ كىت ــۇ. ب كۆرمەپت

ۇئنىــڭ بۈگۈنكــى تــۈرك نەۋرىلىرىنىڭمــۇ قولىقىغــا يەتمەپتــۇ.

ــڭ  ــر قىســىم ۇئيغۇرالرنى ــن بى ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــى مەغل ــەگ ھاكىمىيىت ــۇپ ب ياق

ــت ۋارىســى  ــەگ تەخ ــى بەگقۇلىب ــڭ وئغل ــۇپ بەگنى ــۇم. ياق ــى مەل ــە بارغانلىق تۈركىيەگ

بولغاندىن كېيىن، سۇلتان ائبدۇلھەمىتخانغا بەيەئت قىلغان ۋە سوۋغاتالرنى ەئۋەتكەن. 

بەگقۇلى بەگنىڭ ەئۋەتكەن سوۋغاتلىرى ىئچىدە چايمۇ بولغان. )بۈگۈنكى تۈركىيەدىكى 
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خىتاي مەستانىلىرىمۇ چاي ەئكەلدۈرۈپ ىئچىدىكەن.( ۇئ ىئستانبۇلغان كېلىش ائرزۇسىدا 

پادىشــاھقا مەكتــۇپ يازغــان، ەئممــا تاشــكەنتتە روســالرنىڭ قولىغــا چۈشــكەن. ياقــۇپ 

بەگنىــڭ سىڭلىســىنىڭ ەئۋالتلىــرى ۋە وئســمانلىدا تۇرۇشــلۇق دېپلۇماتىيــە خادىمــى 

ياقۇپخــان قاتارلىقــالر قەشــقەرىيە خــان جەمەتــى دېيىلىــپ ىئســتانبۇلدا ىئززەتلەنگــەن. 

ــپ،  ــە قىلى ــۇل ىئئان ــدا ياشــايدىغان ھۈســەيىن مۇســابايوف پ ــى غۇلجى 1875-يىل

ــپ  ــي ۈئســكۈنىلەرنى ېئلى ــق زامانىۋى ــون قاتارلى داروششــافاقا دېگــەن مەكتەپكــە تېلىف

بەرگــەن. ىئائنــە مىقــدارى قانداق ىئشــلىتىلگەنلىكىنى تارىخ وئســمانلى ىئمپىرىيەســىنىڭ 

ائرخىپلىرىغــا يازغــان.

ــالر بىلــەن  ــۈك يول ــۇ تۈركلىــرى ھەققىدىكــى مەلۇماتــى تۈرل ۇئيغۇرالرنىــڭ ائنادول

داۋام قىلغــان. زامانىۋىــي ائخباراتــالر ائرقىلىــق ۇئيغۇرالرغــا يېتىــپ كەلگــەن تۈركلــەر 

ھەققىدىكــى مەلۇمــات 1883- يىلــى نەشــىر قىلىنىشــقا باشــلىغان »تەرجىمــان« ناملىــق 

گېزىتكــە تۇتىشــىدۇ. جەدىتچىلىــك ھەرىكىتىنىــڭ باشالمچىســى ىئســماىئل غاســپىرالى 

ــا ۆئزى ۋە  ــپ، ۇئيغۇرالرغ ــل چىقىرىلى ــت 35 يى ــۇ گېزى ــان ب ــىر قىلىنغ ــن نەش تەرىپىدى

باشــقا تــۈرك خەلقلىــرى ھەققىــدە ەئمەلىــي مەلۇمــات بەرگــەن. مۇشــۇ مەلۇماتــالر 

تۈرتكىســىدە ۇئيغــۇرالردا زامانىۋىــي ماائرىپنىــڭ ۇئلــى ســېلىنغان. جەدىتچــە )يېڭىچــە( 

وئقۇتــۇش ۇئســۇللىرى قاناتالنغــان. ۇئيغۇرالرنىــڭ ۆئزىنــى ۋە دۇنيانــى چۈشــىنىش 

داىئرىســى كېڭەيگــەن. 

مۇشــۇنداق ائخباراتــالر نەتىجىســدە تــۈرك توپراقلىرىنــى ىئشــغالدىن ائزات قىلىــش 

يولىدىكى قۇرتۇلۇش ۇئرۇشــىغا ۇئيغۇرالر تارىم ۋادىســىدىن كېلىپ جانلىرىنى ائتىغان. 

بىزدىن ۇئرۇشقا 450 دىن ائرتۇق كىشى قاتنىشىپ 150 ەئتراپىدا كىشى ھايات قالغان 

ىئكــەن. ۇئالرنىــڭ ەئۋالتلىــرى ائدانــادا ھېلــى ھــەم ھايــات. بــۇ شــىھىتلەرنىڭ تارسۇســتا 

مەخســۇس بىــر قەبرىســتانلىقى بــار. ۇئيغۇرالردىــن شــۇ قېتىــم قاتنىشــالمىغانلىرى 

يىلالرچــە شــېھىدلەرنى يــاد ېئتىــپ چانــاق قەلــەئ زىيارىتىگــە بېرىشــنى پــەرز ھەجىدىــن 

كېيىنكــى بىــر بــۇرچ بىلىــپ داۋام قىلىــپ كەلگــەن. 
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»وئســمانلى ائرخىپلىرىــدا شــەرقى تۈركىســتان« دېگــەن كىتاپتــا ۇئيغۇرالرنىــڭ ھەج 

يولىــدا ىئســتانبۇلدا تــۇرۇپ ۆئتــۈش ائرزۇلىــرى ىئپادىلەنگــەن مەكتۇپــالر ســاقالنغان. 

بۇنىــڭ ىئچىــدە قۇمــۇل، تۇرپــان ۋە ســايرام قازىلىرىنىــڭ بــار بولــۇپ، قومۇل قازىســىنىڭ 

يېزىشــىچە شــۇ چاغــدا )1906-يىلــى( قومــۇل شــەھرىدە 80 مىــڭ نوپــۇس، 300 

مەســچىت بــار بولغــان. تۇرپانــدا بىــر مىليۇندىــن ائرتــۇق نوپــۇس بارلىقــى يېزىلغــان.

1913-يىلــى ۇئيغــۇرالر وئســمانلىنى قوغــداش ۈئچــۈن بالقــان ۇئرۇشــىغا ۈئچ قېتىــم 

كــەڭ كۆلەملىــك ىئائنــە توپــالپ يــاردەم قىلغــان. بــۇ ىئائنىلــەر قەشــقەر ۋە غۇلجىــالردا 

توپلىنىــپ روســىيە بانكىلىرى ائرقىلىق ىئســتانبۇلغا يەتكۈزۈلگــەن. ەئينى چاغدا دۇنيادا 

قوللىنىۋاتقــان پــۇل فرانــك بولغــاچ پــۇل بىرلىكــى شــۇ پېتــى ھېســاپالنغان.

ائخبــارات ۋاســتىلىرىدىن باشــقا 20-ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا دىيارىمىزغــا زامانىۋىــي 

ماائرىپنــى ېئلىــپ كەلگــەن ەئھمــەد كامــال ۋە دىيارىمىزدىــن تۈركىيەگە وئقۇشــقا بارغان 

زىيالىالرمــۇ ۇئيغۇرالرنىــڭ ائنادولــۇ تۈركلىــرى ھەققىدىكــى چۈشــەنچىلىرىنى بېيىتقــان. 

ــۇپ  ــتانبۇلدا وئق ــڭ وئقۇغۇچىســى، ىئس ــەت كامالنى ــان ەئخم ــەپ ائچق ــقەردە مەكت قەش

مىللەتنــى ائقارتىــش يولىــدا جــان بەرگــەن مەمتىلــى ەئپەندىمــۇ پەننىــي ماائرىپنىــڭ 

پەرۋىشــكارى بولغانىــدى.

20-ەئسىرنىڭ ائلدىنقى ەئللىك يىلىدا ۇئيغۇالرنىڭ جاھان يېڭىلىقلىرى ھەققىدىكى 

چۈشەنچىســى بۇرۇنقــى دەۋىردىكىدىــن پەرقلىــق ھالــدا ائخبــارات ۋاســتىلىرىغا تايىنىــپ 

داۋام قىلــدى. ۇئيغۇرالرغــا يېڭــى دۇنيــا ھەققىــدە مەلۇمات بەرگەن ائخبارات ۋاســتىلىرى 

ىئككــى مەنبەلىــك بولــۇپ بىــرى جەدىتچىلىــك تەشەببۇســچىلىرى چىقارغــان »ۋاقىــت«، 

»شــۇرا« قاتارلىــق گېزىتلــەر ۋە قەشــقەردىكى »ائڭ«، ۈئرۈمچىدىكــى »ەئرك« قاتارلىق 

زامانىۋىــي مەنىدىكــى مەتبۇائتــالردۇر. يەنــە بىــرى ماركىســىزم تەرغىباتچىلىرىنىــڭ 

شــەرق ھەقىقىتــى، قــازاق ېئلــى قاتارلىــق نەشــىر ەئپكارلىــرى ۋە ۋەتەندىكــى »شــىنجاڭ 

گېزىتــى«، تۈرلــۈك نامــالردا غۇلجىــدا بېســىلغان گېزىتلــەردۇر. جەدىتچىلەرنىــڭ ۇئيغۇر 

چۈشەنچە دۇنياسىدىكى تەسىرى دىيارىمىزدا كومۇنىستىك ھاكىمىيەتتىن تىكلەنگەندىن 

كېيىــن ەئمەلىــي كــۈچ ســۈپىتىدە ائياقالشــقان. روسچىالشــقان ماركىســىزم تەرغىباتىنىــڭ 
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تەســىرى بولســا تېخىمــۇ وئمۇمالشــقان. مەســىلەن: بۈگۈنكــى ۇئيغۇرچىــدا ۋىنگىرىيــە، 

ــۇزى بويىچــە  ــرى رۇســچە تەلەپپ ــە قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ناملى گىرىتســىيە، گولالندىي

ۆئزلەشــكەن بولۇپ، تۈركچىدىكى ماجارىســتان، يۇنانىســتان ۋە ھولالندا دېگەن بويىچە 

قوبۇلالنمىغــان. تۇنجــى تۈركۈمدىكــى چەتەئلدە وئقۇغان ۇئيغــۇر زىيالىلىرىنىڭ تۈركىيە 

ۋە ســوۋېت مەنبەلىــك بولۇشــىمۇ ۇئيغــۇرالردا تۈركىيــە بىلەن روســىيە تەســىرىنىڭ تەڭال 

مەۋجۇدلىقىنــى دەلىللەيــدۇ. تەبىئىكــى، سوتسيالىســتىك ۆئزگەرتىشــتىن كېيىــن تۈركىيــە 

تەســىرى ىئمكانسىزالشقان.

ىئككــى مىڭىنچــى يىلالرغــا قەدەر ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركىيە ھەققىدىكى چۈشــەنچىلىرى 

كومۇنىستىك مەتبۇائتنىڭ تەشۋىقاتىدىن، ماائرىپتىن ۋە زىيارەتچىلەرنىڭ مەلۇماتلىرىدىن 

وئزۇقلىنىــپ كەلگــەن. ۇئيغۇرالرغــا ەئســەرلىرى ەئڭ بــۇرۇن يېتىــپ كەلگــەن نازىــم 

ھېكمەت تۈركىيەدىكى شــىددەتلىك كومۇنىســتىك ھەرىكەتلىرى سەۋەبلىك پۇقرالىقتىن 

چىقىرىۋېتىلگەن كىشــى ىئكەن. شــۇڭا ەئزىز نەســىن، ســاباھەتتىن ەئلى، نازىم ھېكمەت 

قاتارلىقالرنىڭ كومۇنىســتىك پىكىردىكى كىشــىلەر ىئكەنلىكى، بۇالرنىڭ ەئســەرلىرىنىڭ 

ۇئيغۇرچىغــا خەنچىدىــن تەرجىمە قىلىنغانلىقــى ەئجەبلىنەرلىك ەئمەس. 

 ەئلۋەتتە، تۈركىيە رېائللىقىنىڭ ەئدەبىي قاتلىرى سىياســى مەۋقەلەردىن مۇستەســنا 

بىــر شــەكىلدە ۇئيغۇرنىــڭ نەزەرىگــە ســۇنۇلمايمۇ قالمىغــان. مەســىلەن: كەرىمــە نادىر، 

رەشــات نــۇرى گۈنتەكىــن، ياشــار كامــال قاتارلىقالرنىــڭ ەئســەرلىرىنى تەرجىمــە قىلىــش 

بىلــەن ســۆيۈلگەن مەرھــۇم تۇرســۇناي ســاقىم خانىــم تۈركلــۈك مۇھەببىتــى چوڭقــۇر 

قەدىردانلىرىمىزدىــن ىئدى.

1993-يىللىرىغــۇ دەيمــەن. بېيجىڭــدا وئقۇۋاتقــان چاغلىرىمــدا بىــر قېتىملىــق 

ــن  ــاي ياندى ــى بولۇشــۇمغا قارىم ــا وئقۇغۇچ ــە يىغىنىغ ــي مۇھاكىم ــە ىئلمى تۈركولوگىي

قاتنىشــىۋالغان ىئدىــم. يىغىنــدا تۇرســۇناي ســاقىم خانىــم بىلــەن ۇئســتاز خەمىــت تۆمۈر 

وئتتۇرىســىدا ۇئيغۇرچىمىزنىــڭ وئرتــاق تۇركچىنىــڭ بىــر پارچىســىمۇ ياكــى مۇســتەقىل 

تىلمــۇ؟ دېگــەن مەزمۇنــدا مۇنازىــرە بولغانىــدى. خەمىــت تۆمۈرتۈركــى تىلالرنىــڭ 

ائللىقاچان مۇســتەقىل تىلالرغا ائيالنغانلىقىنى دەلىللىســە، تۇرسۇناي خانىم تۈركلەرنىڭ 
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وئرتــاق تىلغــا ىئگــە ىئكەنلىكىنــى، بــۇ وئرتاقلىقنــى كۈچلەنــدۈرۈش ۋە داۋام قىلىشــنىڭ 

تەخىرســىزلىكىنى تەكىتلىگــەن ىئــدى. 

خەنچىدىــن تەرجىمــە قىلىنىــپ تولــۇق ۋە تولۇقســىز وئتتــۇرا مەكتەپلەرنىــڭ دۇنيــا 

تارىخــى دەرســلىكىدە ۆئتۈلىدىغــان وئســمانلى خەلىپىلىكــى، مۇســتاپا كامــال ائتــا تــۈرك 

ھەققىدىكــى مەلۇماتالرمــۇ ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركىيە ھەققىدىكى چۈشــەنچىلىرىنى بېيىتقان 

ــپ  ــم ســاەئت ائڭلىتىلى ــدە يېرى ــرى كۈن ــن بې ــۇدا يىلالردى ــدۇ. جوڭگ دەپ قاراشــقا بولى

كېلىۋاتقــان مەملىكــەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقائرا خەۋەرلەر پروگراممىســىدىكى تۈركىيەگە 

ــەن  ــل مەقســەتلەر بىل ــەر خى ــى ھ ــت - ژورنالالردىك ــالر ۋە باشــقا گېزى ائىئــت مەزمۇن

يۈرگۈزۈلگــەن تەشــۋىقاتالرمۇ ۇئيغۇرالرنىــڭ تۈركىيــە ھەققىدىكــى چۈشــەنچىلىرىنىڭ 

بېيىشــىغا خــۇرۇچ بولغــان. 

خۇالســىلىگەندە، تاكــى ىئككــى مىڭىنچــى يىلالرنىــڭ باشــلىرىغىچە ۇئيغۇرالردىكــى 

تۈركىيە ھەققىدىكى چۈشەنچە دېگىنىمىزدە ائساسەن زىيالىالر قاتلىمىدىكى چۈشەنچىنى 

كــۆزدە تۇتىمىــز. ىئككــى مىڭىنچــى يىلالردىــن كېيىنكــى تۈركىيــە قىزغىنلىقــى ۇئيغــۇر 

ــۇر،  ــۇپ، تەســىرى چوڭق ــان بول ــي ھاياج ــر ائممىۋى ــەن بى ــدا مىســلى كۆرۈلمىگ تارىخى

داىئرىســى كــەڭ ۋە ىئزچىــل داۋاملىشــىۋاتقان بىــر ېئقىمــدۇر. 
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»غەرپلەشكەن« تۈركىيە

مــاڭا ۇئچرىغــان ۇئيغۇرالرنىڭ تۈركىيە ھەققىدىكى ســەلبى تەســىراتى »تۈركلەرنىڭ 

غەرپلىشــىپ كەتكەنلىكى«دىــن ىئبــارەت ىئكــەن. بۇنىڭ ەئكســىچە مــاڭا تۈركىيە بەزىدە 

بارغانچــە شەرقلىشىشــتىن قۇتۇاللمايۋاتقــان دىلىغۇل بىر ھالەتتە كۆرۈنىدۇ. شەخســكە 

چوقۇنــۇش، قانــۇن ائلدىدىكــى باراۋەرســىزلىك، قانۇننىــڭ ىئجراســىزلىقى، شەخســنىڭ 

نوپۇزىنــى قانۇندىــن ۈئســتۈن قويــۇش، ھــەر يەردىكــى سەمىمىيەتســىزلىك، ىئشــالرنىڭ 

ــق مۇســتەبىت  ــە بىجىرىلىشــى قاتارلى ــەس، ھېسســىيات بويىچ ــە ەئم پىرىنســىپ بويىچ

ــۇ قېتىمقــى داربىدىــن شــۇ  ــەر تۈركىيەدىمــۇ مەۋجــۇد. ب شــەرقتە وئمۇمالشــقان ھالەتل

مەلــۇم بولدىكــى، بــۇ ەئلــدە ائرمىيــە دۆلەتنــى، پۇقرانــى قوغدىمــاي ھاكىمىيەتكــە 

ائرىلىشــىدۇ ۋە پــات - پــات ھەربــى ۆئزگىرىش قىلىــپ تۇرىدۇ. بۇ ەئھۋال شەرقلەشــكەن 

ســۈرىيەدە، رۇسســىيەدە ۋە مىســىردا ۇئچرايــدۇ. 15- تومۇزدىكــى ىئشــقا ائشــمىغان 

داربە-ھەربــى سىياســى ۆئزگىرىــش، تۈركلەرنــى ھۆرلۈكتىن ائيرىپ، شەرقلەشتۈرۈشــنى 

مەقســەت قىلغــان. 

تۈركىيــەدە شەرقلەشــكەن ەئللەردىكىــدەك ىئدىوئلوگىيــە ماائرىپــى مەۋجــۇد. 

باشــالنغۇچنىڭ دەرســلىكلىرىدىن تارتىــپ وئتتــۇرا مەكتەپكىچــە دۆلــەت بايرىقى، دۆلەت 

مارشــى، ائتاتۈركنىــڭ رەســىمى ۋە ۇئنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنــالر دەرســلىك 

كىتاپالردىــن وئرۇن ائلغــان بولىــدۇ. وئســمانلى ىئمپىرىيەســىنىڭ شــانلىق تارىخــى، 

تــۈرك مىللىتىنىــڭ پــارالق ۆئتمۈشــى، تــۈرك دۈشــمەنلىرىنىڭ قىلمىــش - ەئتمىشــلىرى، 

تۈركىيەنىــڭ رەقىپلەرنىــڭ قورشــاۋىدىن قانــداق قــەد كۆتۈرگەنلىكــى قاتارلىقالرنــى 

ىئدىوئلوگىيەلەشتۈرۈپ تارىخ، ەئدەبىيات ۋە ىئجتىماىئي بىلىملەرگە سىڭدۈرىدۇ. خۇددى 

ۇئيغۇرچــە دەرســلىكلەردە كىچىككىنــە بالىالرغــا كاتتــا ىئدىوئلوگىيــە يۈكلەنگەنــدەك. 

بــۇ مۇســتەبىت شــەرقتە ەئينــەن داۋام قىلىۋاتقــان ەئندىــزە بولــۇپ، ماائرىپتا ىئنســانلىق، 

تەرەققىيــات ۋە ىئلىمنىــڭ ەئمــەس، ىئدىوئلوگىيەنىــڭ تەكىتلىنىشــى چېكىنگەنلىــك، 
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ــرەك. شەرقلەشــكەنلىك دەپ قارىلىشــى كې

تۈركىيەنــى غەرپلەشــكەندەك كۆرســىتىپ قويىدىغــان يەنــە بىــر ائمىــل يېزىــق 

ىئكــەن. چۈنكــى تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلــۇپ، وئن يىلغــا يېقىــن ۋاقىــت ۆئتكەنــدە 

ــڭ وئرنىغــا  ــى بولغــان ەئرەبچىنى ــڭ يېزىق ــۇپ، قۇرائننى ــق ىئســالھاتى بولغــان بول يېزى

ــۇ كىشــىلەرگە غەرپلەشــكەنلىكتەك تۇيۇلغــان بولۇشــى  ــق ائلماشــقان. ب التىنچــە يېزى

ىئھتىمــال. يېزىــق ائلماشــتۇرماقچى بولغانــالر ەئينــى دەۋردە ســاۋاد چىقارمــاق قىيىــن، 

ماائرىپتــا تەرەققىــي قىلمــاق زور، زامانىۋىيلىققــا مــاس كەلمەيــدۇ... ائقىلــەي - كۆكىلەي 

دېگەنــدەك ۇئيغۇرالرنىــڭ تىل - يېزىقى ھەققىدە بۈگۈنلەردە دېيىلىۋاتقان ســەۋەپلەرنى 

شــۇ چاغــالردا داۋا قىلىشــپتىكەن. ەئممــا شــۇ يېزىــق ائلماشــقان بۈگۈنكــى تۈركىيەدىــن 

ــەر  ــۇ غەرپلىشــىگلىك. ەئگ ــار، تېخىم ــرەك ىئلغ ــە بەك ــق ائلماشــتۇرمىغان ياپۇنىي يېزى

يېزىــق ائلماشــتۇرۇش غەرپلەشــكەنلىك بولىدىغــان بولســا، مەدەنىيــەت ېئنقىالبىــدا 

التىنچىغا وئخشــايدىغان خەنســۇچە پىنيىننى قوللىنىشــقا زورالنغان ۇئيغۇرالر دەھشــەت 

ــەن  ــىپ كەتك ــەن غەرپلىش ــرى، ھەقىقەت ــق يې ــدۇ. قىزى ــەن بولى ــىپ« كەتك »غەرپلىش

لىــۋان، مىســىر ۋە ســۈرىيەنىڭ ەئرەب خىرىســتىيانلىرى قۇرائننىــڭ يېزىقىنــى ىئشــلىتىدۇ.

تۈركىيەنــى غەرپلىشــىپ كېتىپتــۇ دېگەنلــەر يەكۈننى ائيالالرنىڭ ۈئســتى - بېشــىدىن 

ائلغانــدەك قىلىــدۇ، بولمىســا تــۈرك ائياللىرىنىــڭ قولىدىكــى تامــاكا، ۇئچىســىدىكى 

ۇئزۇن-قىســقا كىيىــم پاكىــت قىلىنمىغــان بوالتتــى. مــەن »غەرپلىشــىش«نى ائيالالرغــا 

دۆڭگەيدىغــان، مىللــەت ەئخالقىنــى ۇئالرنىــڭ كىيىمــى بىلــەن ۆئلچەيدىغــان كىشــىلەرگە 

ھەيــران. ەئمەلىيەتتــە تــۈزۈم، ېئتىقــاد، مەدەنىيــەت جەھەتلــەردە بەكــرەك غەرپلىشــىپ 

كەتكەن، نوپۇســىنىڭ 90 پىرســەنتىدىن ائرتۇقى خىرىستىيانالشقان كورىيەگە قارىساق، 

ائياللىرىنىــڭ كىيىنىشــى كىنوالردىكــى تــۈرك خانىــم قىزلىرىنىڭكىدىــن يېپىقكــەن. تاماكا 

ىئســتىمالى غەرپلەشــمىگەن ائسىيا ۋە ائفرىقادىكى مۇسۇلمان دۆلەتلەردە غەرپلەشكەن 

دېيىلىۋاتقــان ياپۇنىيــە، ســىنگاپور، كورىيــە، تەيۋەنلەرنىڭكىدىــن نەچچــە ھەسســە 

ــچ  ــەن ھې ــڭ »غەرپلىشــىش« بىل ــڭ كىيىنىشــى ۋە تاماكىنى كــۆپ. قىسقىســى، ائيالالرنى

بىــر ائالقىســى يــوق.
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ــازاۋەردۇر. زادى غەرپلىشــىش  ــا س ــۇ مەســىلە وئيالرغ ــەن ب »غەرپلەشــمەك« دېگ

دېگــەن نېمــە، ۇئنىڭ ىئپادىلىرى قانداق، قانــداق ائقىۋەتكە مۇپتىال قىلىدۇ؟ دېگەنلەرنى 

مۇالھىــزە قىلىــپ بېقىــش كېرەك. مەن كۆرگەن تۈركىيە، مىســىر، ســەۇئدى ەئرەبىســتانى 

قاتارلىق ەئللەردە غەرپلىشىشــتىن ەئنســىرەش كۈچلۈك ىئكەن. بۇ ەئھۋال جوڭگۇدىمۇ 

ــا،  ــەن بولغاچق ــتىن كەچۈرگ ــى باش ــڭ تاجاۋۇزىن ــۇرۇن غەرپنى ــەر ب ــۇ ەئلل وئخشــاش. ب

ۇئرۇشــتىن بۇرۇنقــى مۇستەملىكەلىشىشــكە قارشــى كەيپىيــات تىنــچ مۇھىتتــا غەرپكــە 

ۋە غەرپلىشىشــكە قارشــى نەپــرەت بولــۇپ ىئپادىلىنىدىكــەن. غەرپتىــن مۇســتەقىل 

بولغاندىــن كېيىنمــۇ تەرەققىياتتــا ۇئتــۇق قازىنالمىغــان ھۆكۈمرانــالر ســەۋەپنى غەرپكــە 

ائرتىدىكــەن، ســارايغا مــاالي زىيالىــالر خەلقنىــڭ مۇســتەملىكە قىلىنغــان ائچچىــق 

كەچمىشــىنى خېمىرتــۇرۇچ قىلىــپ بارلىــق وئڭۇشســىزلىقالرنىڭ يىلتىزىنــى غەرپتىــن 

ىئــزدەپ، غەزەپنــى غەرپكە بۇرايدىكەن. ســاراي زىيالىلىرى ۋە ھاكىمىيەت ســەرخىللىرى 

ۇئســتىلىق بىلــەن تارىختىكــى مۇســتەملىكىچى ۋە بۈگۈنكــى كۈچلۈك غــەرپ دۆلەتلىرىنى 

ۆئز ېئلىدىكى ۋە جاھاندىكى چىرىك، خۇنۇك،چۈشــكۈن قىلمىشــالرنىڭ مەنبەســى قىلىپ 

چۈشەندۈرىشــىدىكەن. ەئڭ خەتەرلىــك يېرى مۇســۇلمان ەئللىرىــدە ەئۋج ائلغان بۇنداق 

چۈشــەندۈرۈش دىننــى سۈيىئىســتمال قىلىــپ ىئدىوئلوگىيەلىشــىدىكەن ۋە شەرقلەشــكەن 

مۇســۇلمان ەئللــەردە تۇرغانــالر، وئقۇغانــالر ۋە ۆئلىمــاالر ائرقىلىــق دىــن دېيىلىــپ 

ۇئيغۇرغــا ىئمپــورت قىلىنىدىكــەن.

ۇئيغۇرالرنىــڭ پىكرىنــى شــەكىللەندۈرىۋاتقان ۋەتەندىكــى مەتبۇائتــالردا »غەرپنىڭ 

ســىڭىپ كىرىشــى، غەرپچــە ەئركىنلەشــتۈرۈش، غەرپچــە كىشــىلىك ھوقــۇق، غەرپنىــڭ 

ــپ  ــەن ســىرتىدىن ېئقى ــەن ۋەت ــەر بىل ــدەك كۆپتۈرمىل ــش سۈيىقەســتى« دېگەن بۆلىۋېتى

كىرىۋاتقــان »غەرپنىــڭ وئيۇنــى، خىرىســتىيانالرنىڭ دۈشــمەنلىكى، يەھۇدىالرنىــڭ 

سۈيىقەســتى« دېگــەن مۇبالىغىلــەر بىرلىشــىپ، خەلقنىــڭ ېئڭىــدا بىــر دۇنياۋىــي غــەرپ 

تەھدىتىنىــڭ ســاختا مەنزىرىســى شــەكىللەنگەن. شــۇڭا ۇئيغــۇرالر تۈركىيەنىــڭ ۆئزىگــە 

ــەن  ــەن ىئپادىلىگ ــارە بىل ــەن ىئب ياقمىغــان تەرەپلىرىنــى »غەرپلىشــىپ كېتىپتــۇ« دېگ

بولۇشــى مۇمكىــن.
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ەئمەلىيەتتــە، تۈركىيەگــە كېلىــپ »تۈركلــەر غەرپلىشــىپ كېتىپتــۇ« دېگــەن ۋە 

دەۋاتقــان كىشــىلەر ۆئزىنىــڭ قانــداق ســەۋەپلەر بىلــەن بــۇ ەئلدە شــۇنچە بىغــەم يۈرگەن 

ۋە يۈرۈۋاتقانلىقىنــى وئيــالپ باقســا بولىــدۇ. ەئگــەر تۈركلــەر »غەرپلىشــىپ« ەئمــەس، 

ەئركىنلىشــىپ بۈگۈنكــى كۈچلــۈك ھالغــا كەلمىگــەن بولســا، دىموكراتىيەگــە ماڭمىغــان 

بولســا، ھازىرقــى ھۆكۈمــەت تۈركلــەر قېرىندىشــىمىز دەپ بىلىدىغــان ۇئيغۇرالرغــا 

بۇنچــە باغرىنــى ائچمايتتــى. بــۇ يــەردە ھۆكۈمەتنــى خەلــق ســاياليدىغان بولغاچقــا خەق 

ســۆيگەننى ھاكىمىيــەت يۆلىمــەي ائمالــى يــوق. ەئگــەر تۈركىيەمــۇ مىســىر، قازاقىســتان، 

ۆئزبەكىســتاندەك شەرقلەشــكەن بولســا، ۇئيغۇرنىــڭ تــۇرار يېــرى قامــاق، بــارار يېــرى 

زىنــدان بوالتتــى. 

تۈركىيەنىــڭ دىموكراتىيەگــە كېتىۋاتقانلىقىنــى »غەرپلەشــكەنلىك« دەپ قاقشاشــقا 

تېخــى بالــدۇر. چۈنكــى بۇ ەئلدە شەخســكە چوقۇنــۇش بار. تۈركىيــەدە مۇرتلىرى نەچچە 

ــا نەچچــە يــۈز مىڭدىــن ائرتــۇق خوجىــالر مەۋجــۇد. ۇئالر چېقىلغىلــى  وئن مىــڭ، ھەتت

بولىدىغــان كىشــىلەر ەئمــەس، ھەجىۋىي قىلىنســا، ناخشــىغا قېتىلســا مۇرتلىرىدىن باالغا 

قالىدىغــان گــەپ. بــۇ قېتىمقــى ھەربــى سىياســىي ۆئزگىرىش ۇئرۇنىشــىمۇ شــۇ خوجىالرغا 

باغالنــدى. ەئممــا ىئچىنارلىقــى، شەخســكە چوقۇنــۇش بىلــەن باغالنغان ھەربى ىئســياننى 

ۇئتۇقلــۇق مەغلــۇپ قىلغــان ەئردوغانغــا بولغــان چوقۇنــۇش ەئۋجىگــە چىقتــى.

 بىــز دۇنياغــا »غەرپ-شــەرق«، »دوست-دۈشــمەن«، »خرىستىيان-مۇســۇلمان« 

دىــن ىئبــارەت ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككۇردىــن خالى نــەزەر ســالغىنىمىزدا، خىيالىمىزدا 

غەرپلەشــمىگەن ەئرەبىســتاندىن ھــەج قىلىشــىنى ســاقالپ ياتقــان تــۆرت يۈزدىن ائرتۇق 

ــر  ــى بى ــەن، غەرپلەشــكەن تۈركىيەدىك ــى بىل ــڭ ھەجســىز ھەيدىۋېتىلگەنلىك ۇئيغۇرنى

ائيرۇدۇرۇمىدا ســاختا قىرغىزىســتان پاســپورتى بىلەن تۈركىيە چېگرىســىدىن قانۇنســىز 

ۆئتــۈپ، مەككىگــە بارماقچــى بولغــان 98 ۇئيغۇرنىــڭ ھېــچ بىــر جازاســىز يولغــا ســېلىپ 

قويۇلغانلىقىنــى سېلىشــتۇرۇپ بېقىشــىمىز كېــرەك. يېقىنــدا يــۈز بەرگــەن بىــر ۇئيغــۇر 

مۆتىۋەرنىڭ تۇتۇلۇش ۋەقەســىمۇ غەرپلەشكەن تۈركىيەنىڭ دىموكراتىيەسى سەۋەبلىك 

خەيىرلىــك ائياقالشــقان بولــدى. ھۆكۈمــەت قايتــۇرۇپ بېرىــش تەكلىپىنــى چىقىرىــپ 
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ــدى.  ــپ قال ــەدە ېئلى ــى تۈركىي ــۇر ۇئيغۇرن ــپ مەزك ــارار چىقىرى تۇرســىمۇ، مەھكىمــە ق

ــن ۈئســتۈن  ــى قانۇندى ــڭ بۇيرۇق ــا، ھۆكۈمەتنى ــەت بولغاچق ــك دۆل ــە دىموكراتى تۈركىي

بواللمىــدى. تۈركىيــەدە ســاقچى ھۆكۈمەتنىــڭ بۇيرۇقىنــى ىئجــرا قىلىــپ تۇتقــان بىلــەن 

تەپتىشــنىڭ تەھقىقلىشــى، ســوتنىڭ ھۆكمــى بولمــاي تــۇرۇپ ھېچكىــم قاماققــا مەھكۇم 

ــان  ــا بېرىۋاتق ــۇ« دەپ ســەلبى باھ ــۇ كىشــىلەر »غەرپلىشــىپ كېتىپت ــا ب ــدۇ. مان بولماي

تۈركىيەنىــڭ رېائللىقــى.
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قەشقەردىن ئىستانبۇلغىچە نەسىھەت

ۇئيغــۇرالر بىلــەن تۈركلــەر ائجايىــپ وئخشىشــىپ كېتىــدۇ. بولۇپمــۇ وئلتــۇرۇپ 

ــپ،  ــپ چىقى ــەن ائيلىنى ــاي بىل ــارداق چ ــر ب ــى بى ــلىرى، دۇنيان ــپ كېتىش ــىھەت قىلى نەس

ىئچىنــى تىڭشــاپ وئلتــۇرۇپ كېتىشــلىرى. جامەلەردىكــى تەبلىغلــەردە ياڭرايدىغــان 

تۈركچىــدە ۇئيغۇرچىدىكىگــە وئخشــاش رىۋايەتلــەر، چۈشــلەر ۋە تەبىرلــەر بــار. خۇددى 

ــە  ــر بىرىگ ــالپ بى ــى يېپىنچاق ــاش رىۋايەتلەرن ــالردا وئخش ــر چاغ ــەۋم بى ــى ق ــۇ ىئكك ب

ۇئخلىشــىپ بەرگەن ۋە وئخشــاش چۈشــلەرنى كۆرگەندەك. بەزى تۈركلەردە بىر قىســىم 

دوســتلىرىمدەك ائتتىــن چۈشســىمۇ ۈئزەڭگىدىــن چۈشــمەيدىغان ائقســالىق، ھەممىگــە 

يــول كۆرســىتىدىغان ائكا مىجەزلىــك، ۆئزلىرىنىــڭ دۇنياغــا ىئــش ۆئگىتەلەيدىغانلىقىغــا 

ىئشــىنىدىغان دېمىغى ۈئســتۈنلۈك بار. ەئمما بىزدىكى پەرقلەرمۇ ائز ەئمەس، بولۇپمۇ 

گەۋدىلىك پەرق جۇشقۇن كۆزلەردە، خاتىرجەم يۈزلەردە ۋە شاش سۆزلەردە. قارىماققا 

ــەر  ــە تۈركچەســىدە باشــقا مەنىل ــر ســۆز تۈركىي ــاردەك كۆرۈنىدىغــان بى ــدا ب ۇئيغۇرچى

ــدۇ. مەســىلەن: خاىئــن دېگــەن ســۆز ۇئيغــۇردا مىللەتكــە ائســىيلىق  ۈئچــۈن قوللىنىلى

قىلغــان كىشــىنى كۆرسەتســە، تۈركىيــەدە ۋەتەننــى بۆلمەكچــى بولغــان، ائيرىلىپ دۆلەت 

قــۇرۇش ىئســتىكىدە تۈركىيەدىــن »يۈز ۆئرىگەن« لەر ۈئچۈن ىئشــلىتىلىدۇ. ۇئيغۇرچىدا 

خاىئــن ۇئيغۇرنــى كۆرسەتســە، تۈركچىــدە خاىئــن تــۈرك بولمىغــان مىللەتتىــن بولغــان 

بۆلۈنگۈچىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ. تۈركىيــەدە سىياســى پاائلىيەت بىلەن مەشــغۇل بولۇۋاتقان 

»خەلقلەرنىڭ دېموكراتىك پارتىيەســى )HDP(«مۇ بەزەن خاىئنالر قاتارىدا ەئيپلىنىدۇ. 

چۈنكــى بــۇ پارتىيــە كوردالرنىــڭ ۋە »ېئزىلگۈچىلــەر« نىڭ ھەق ھوقۇقلىرىغــا ۋەكىللىك 

قىلىشــنى نىشــان قىلغان. تۈركىيەدىكى بىر قىسىمالر بۇ پارتىيەنىڭ تېرورچى تەشكىالت 

كــورد ىئشــچىالر پارتىيەســىنىڭ قورالســىز تارمىقــى دەپ تونۇيــدۇ. بــۇ پارتىيەنىــڭ 

ياۋرۇپادىكــى يىغىلىشــلىرىدا تــۈرك بايرىقىنــى ىئشــلەتمەي، ۆئز بايرىقىنىــال ائســقانلىقى 

مېنىمــۇ ھەيــران قالدۇرغانىــدى. مەزكــۇر پارتىيەدىــن داۋۇت وئغلــى ھۆكۈمىتىدە ىئككى 

مىنىســتىر چىققــان، ھازىــر بــۇ پارتىيەنىــڭ پارالمېنتتا 59 ەئزاســى بولــۇپ، تۈركىيەدىكى 
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ــڭ سىياســىي ھاياتىغــا تەســىر  ــڭ تۈركىيەنى ــرى. كوردالرنى ــڭ بى ــۆت چــوڭ پارتىيەنى ت

كۆرســىتەلەيدىغان مۇشــۇنداق بىــر پارتىيەنــى قــۇرۇپ چىقالىغانلىقــى مېنــى تۈركىيەنىــڭ 

دىموكراتىيەســىدىن ۈئمىدلەندۈرىــدۇ.

2015-يىلنىــڭ ائخىــرى ۋە 2016-يىلنىــڭ بېشــىدا تۈركىيــەدە ىئســالم دۆلىتــى 

تېرورچىلىــرى ۋە كوردالرنىــڭ تېرورچــى تەشــكىالتلىرى ۇئيۇشــتۇرغان ائدەمبومبــا 

ھۇجۇملىــرى وئرتىغــا چىقتــى. نەتىجىــدە بىــر بۆلــۈك كىشــىلەردىكى خاىئنالرغــا قارشــى 

كەيپىيــات يۇقــۇرى چەككــە يەتتــى. شــۇ ەئســنادا ىئســتانبۇلدىكى بىــر ۇئنۋېرىســتېتتا 

ــى  ــن كېيىنكــى تۇنجــى تېلىفونن ــۈرك دوســتۇمغا تۈركىيەگــە كەلگەندى ىئشــلەيدىغان ت

قىلىــپ ھــال ســورىدۇم، چۈنكــى ەئڭ دەھشــەتلىك تېرورلــۇق ەئنقــەرە ۋە ىئســتانبۇلالردا 

يــۈز بەرگــەن ىئــدى. دوســتۇمنىڭ ھاكىمىيەت بېشــىدىكى ائدالەت ۋە قالقىنما پارتىيەســى 

)قىســقارتىپ ائق پارتىيە دەيدۇ( تەرەپتارى ىئكەنلىكىنى بىلەتتىم. قىزغىن مۇڭدىشــىپ 

كەتتــۇق، گــەپ تۈركىيەدىــن باشــلىنىپ ائمېرىكىغــا ۇئالشــتى، ائخىــرى تېمــا ۇئيغۇرغــا 

كۆچكەنــدە ۈئنــۈم پەســىيىپ كەتتــى. دوســتۇم تېــزال پاراڭنــى ائىئلەمگــە يۆتكــەپ 

ۇئالرغــا تۈركچــە ەئڭ ســۈلكەتلىك ىئبارىلــەر بىلــەن ائمــان ىئســەنلىك تىلىگەندىن كېيىن 

»خاىئنالرنىــڭ پېشــىدىن يۈرمــەڭالر. مېنىــڭ وئرتــا ائســىيا تــۈرك جۇمھۇرىيەتلىرىدىــن 

كەلگەن وئقۇغۇچىلىرىم بار. بولۇپمۇ ۆئزبېكىســتاندىن كەلگەنلەر ھەمىشــە روســالرنىڭ 

قىلغــان ياردەملىرىنــى تەرىپلەيــدۇ. ۇئالرنىــڭ روســالر بىلەن ياشــىغان كۈنلىــرى نەقەدەر 

راھــەت ىئكەنمىــش - ھــە! شــۇڭا ســىلەرمۇ ۇئالرنىــڭ خاتالىقىنــى تەكرارلىمــاڭالر. 

ائمېرىكىلىقالرنىــڭ وئيۇنىغــا ائلدانمــاڭالر، ۇئالرغــا ەئگىشــىپ خاىئنلىقنــى تاللىمــاڭالر، 

ۇئالر قۇرغــان توزاققــا بىزدىكــى خاىئنــالردەك دەسســمەڭالر...« دېگەنــدەك تەنبىھلىــك 

ــەن  ــى بىل ــى خىرىســتىيان تەھدىت ــزم سۈيىقەســتى، ھىل ــى ېئمپىرىيالى ــى ھىل جۈملىلەرن

دەلىللەپ يۇغۇرۇپ نەســىھەت قىلىشــقا باشــلىدى. يۈرەكنى ائلغىدەك ۋەھىمىنى ىئشــارە 

قىلىــپ دېيىلگــەن باشــقا گەپلــەر ائنچــە ېئســىمدە يــوق. پەقــەت ۇئنىــڭ تۈركچــە »ســىز 

شــۇ خاىئنلەرىــن پەشــىندەن كوشــمايىن« دېگەن ەئڭ كــۆپ تەكرارالرنغان نەســىھەتلىك 

جۈملىســى ھېلىمــۇ ېئســىمدە.
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شــۇندىن كېيىــن ۇئنىــڭ ىئســمى تېلىفونۇمــدا كۆرۈنمــەس بولــدى، ائالقىمىزمــۇ 

ۈئزۈلــدى. خــۇددى شــۇ جۈملىســى ۇئنىــڭ مــاڭا قىلغــان خوشلىشــىش سوۋغىســىدەك. 

ھــەر قېتىــم شــۇ دوســتۇم ېئســىمگە كېلىــپ قالســا ائشــۇ ائگاھالندۇرۇشــالرنى يادىمغــا 

ائلىمــەن-دە بىــائرام بولىمــەن. تۈركىيــەدە ۇئزاق ياشــىغان بىــر ۇئيغۇر پروفېسســورنىڭ 

»غەرپلىــك ائلىمــالر بىلــەن كۆرۈشســەڭ ەئھۋالىڭنــى تەپســىلى ائڭاليــدۇ ۋە تەدبىرىڭنى 

ســورايدۇ، تــۈرك ائلىــم بىلــەن كۆرۈشســەڭ ەئھۋالىڭنــى سورىماســتىن، تەدبىرىڭنىــڭ 

قانــداق بولۇشــى كېرەكلىكــى ھەققىــدە ســاڭا ەئقىل ۆئگىتىــدۇ« دېگىنى ېئســىمگە كېلىپ 

توغرا چۈشــىنىمەن بەزىدە. ەئمما ھەر وئيلىســام كەسپى ېئنژېنىرلىق بولغان، مېنىڭدىن 

ەئڭ ائز بولغانــدا وئن ياشــقا كىچىــك بىرەيلەننىــڭ مــاڭا بۇنــداق تەنبىھ بېرىپ كېتىشــىنى 

ھېــچ قوبــۇل قىاللىغىنىــم يــوق. شــۇ گەپلەرنىــڭ تەپســىالتىنى ھــەر وئيلىســام تۈركىيــە 

كۆزۈمگــە تارىيىــپ كېتىۋاتقانــدەك، ائنچــە قــاۋۇل ســانالمايدىغان جۇغــۇم تۈركلەرنىــڭ 

ائلدىــدا تېخىمــۇ كىچىكلــەپ كېتىۋاتقانــدەك ھېــس قىلىمــەن. ىئســتانبۇل ۋە ەئنقەرەدىكى 

بۇنــداق نەســىھەتلەر قەشــقەردىمۇ بازارلىــق ىئــدى.

2015-يىلى قىش كۈنى قەشــقەردە بىرەيلەن بىلەن بىر ســورۇندا ۇئچراشــتۇرۇلدۇم. 

ۆئزىنى ۇئيغۇر ىئدىوئلوگىيەســىنىڭ قازىســى ســانايدىغان بۇ زات تۇنجى كۆرۈشۈپال ماڭا 

نەســىھەت قىلــدى. ائلــدى بىلــەن مېنــى »ىئللــەت مىللەتتــە بولمايــدۇ، شەخســتە بولىدۇ« 

ــڭ  ــۇ قارىشــىم ۇئيغۇرالرنى ــدى. ېئيتىشــىچە ب ــى بول ــەن قارىشــىمدىن ياندۇرماقچ دېگ

ــى  ــى ۆئز-ۆئزىن ــراپ قىلىــش ھەرىكىتىگــە توســقۇنلۇق قىالرمىــش، مىللەتن ــى ىئتى ۆئزىن

تەنقىد قىلىشــتىن مەھرۇم قويارمىش. ائندىن يازمىلىرىمدىكى خەۋپلىك ىئددىيەلەرنىڭ 

تەھدىتلىــك ائقىۋەتلەرىدىــن بىشــارەت بەرگىلــى تــۇردى. يازمىلىرىمنــى شــۇ قــەدەر 

ەئســتايىدىل وئقۇپتۇكــى، نەچچــە قېتىــم ېئتىلىــپ كېتىشــىمگە يەتكــۈدەك پاكىتقــا 

ېئرىشــىپتۇ. ســورۇندىن قايتقاندىــن كېيىــن جىمىــپ كەتكىنىمنــى بايقىغــان دوســتلىرىم 

نەســىھەتنىڭ كۆيۈنىشــتىن بولغانلىقىغــا مېنــى ىئشەندۈرۈشــتى. قىــش ۆئتــۈپ تومــۇزدا 

بېشــىمغا كــۈن چۈشــكەن ســورۇندا ىئككىنچــى قېتىــم ۇئچراتتىــم ۇئ زاتنــى. ائق كۆڭــۈل 

ائكام مــاڭا قىلىنغــان ھايۋانالرچــە مۇائمىلىنــى سۆزلەشــكە باشــلىۋېدى، ۇئ مــاڭا باشــتا 

»كۆيۈنــۈپ« نەســىھەت قىلغاندىكــى تەمكىنلىكىدىــن چۈشــمەي، يەنــە بىــرەر قــۇر 
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نەســىھەت قىلىۋېتىــپ، ۆئزىدىــن چــوڭ ائكامنىڭ ســۆزلىرىنىڭ ائخىرلىشىشــىنى كۈتمەيال 

ماشىنىســىنى قوزغــاپ كېتىــپ قالــدى. 

 نەســىھەتخورلۇق ھەققىدە وئيلىنىپ دىققەت قىلســام، ىئچ ائغرىتىش، نەســىھەت، 

تەنبىــھ ۋە تەھدىــت دېگەنلــەر تەرتىــپ بىلــەن داۋام قىلىدىكــەن.  مۇشــۇنداق مۇھىتتــا 

ــۇل دەپ بەرســە  ــان، ماق ــەي باشــقىالرغا نەســىھەت قىلىدىغ ــپ - بىلم ياشــىغانالر بىلى

بولــۇپ  قوللىنىدىغــان  بېرىدىغــان، ائقتۇرالمىســا تەھدىتلىــك جۈملىلەرنــى  تەنبىــھ 

قالىدىكــەن. ھېلىقــى ىئككــى نەســىھەتچىىنى وئيــالپ قالىمــەن. ىئككىلىســى ۋەتەنىدىــن 

ائيرىلىپ باقمىغان، تۈركىيەدىكىســى قۇرۇلۇش كەســپىدە وئقۇغان، قەشقەردىكىســىنىڭ 

وئقۇغــان كەســپىنى بىلمەيمــەن. ھــەر ىئككىســىال مەندىــن خېلــى كىچىــك. لېكىــن بــۇ 

ىئككىســى ەئمەلــدار. ىئككىلىســىنىڭ تاۋىقــى تۆمــۈر، شــۇڭا بىلىدىغىنــى، مىنىدىغىنى ۋە 

ىئشــىنىدىغىنى تۆمــۈر. مــەن قەيــەردە بولمــاي باشــقىالرنىڭ تەلەپتىــن تاشــقىرى ەئقىــل 

ۆئگىتىشــلىرىنى، ىئتىبار بېرىشــلىرىنى، نەسىھەت قىلىشــلىرىنى خۇددى ىئچ ائغرىتىشىنى 

يامــان كۆرگەنــدەكال يامــان كــۆرۈپ كەلدىــم. بۇنداقــالر ســېنىڭ نېمىگــە مۇھتــاج، 

ــى  ــېنىڭ ىئھتىياجىڭن ــى س ــدۇ، بەلك ــە قىزىقماي ــاج ىئكەنلىكىڭگ ــە ســەۋەپتىن مۇھت نېم

چۈشىنىشنىمۇ خالىماسلىقى مۇمكىن. ۇئالرنىڭ خااليدىغىنى ۆئزىنىڭ ائكىلىقى، سەندىن 

كۈچلــۈك ۋە ۈئســتۈنلىكىنى ھېــس قىلــدۇرۇش. ىئــچ ائغرىتىــش بىلــەن نەســىھەتنىڭ ھــەر 

ــڭ  ــپ ۆئزىنى ــكار قىلى ــى ىئن ــى، ەئقلىڭن ــى، قۇربىتىڭن ــېنىڭ غۇرۇرۇڭن ــىدە س ىئككىلىس

ھەممىگــە قابىللىقىنــى ىئســپاتالش مەۋجــۇد. 

قەيسەرى ۋە ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر مائارىپ مەسىلىسى ۋە چارىلەر

قەيسەرى ۋە ىئستانبۇلدىكى ۇئيغۇر مۇساپىرالرنىڭ كۆپ قىسمى -2014يىلدىن 

ــر قىســمىنى  ــڭ بى ــەت ۇئالرنى ــە كەلگــەن. دۆل ــەن تۈركىيەگ ــالر بىل ــۈك يول ــن تۈرل كېيى

قەيســەرىدىكى بىــر قورۇغــا وئرۇنالشــتۇرغان ۋە شــۇندىن كېيىــن ھــەر خىــل ســەۋەپلەر 

بىلــەن كەلگــەن ۇئيغۇرالرنــى شــۇ ەئتراپقــا وئرۇنالشــتۇرۇش داۋام قىلماقتــا. ۇئالرنىــڭ 

قالغــان بىــر قىســمى ىئســتانبۇلنىڭ زەيتىنبۇرنــۇ، ســەفاكۆي، سەلىمپاشــا، بەيلىــك دۈزۈ 
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قاتارلىق بۆلەكلىرىگە وئرۇنالشــقان. قەيســەرىدىكى شــەرقى تۈركىســتانلىقالر كۈلتۈر ۋە 

ھەمكارلىــق جەمئىيىتىنىــڭ ېئيتىشــىچە قەيســەرىدە ۈئچ مىڭ ەئتراپىدا ۇئيغۇر مۇســاپىر 

ياشــايدۇ. ىئســتانبۇلدىكى ۇئيغۇرالرنىــڭ ســانىنى ېئلىــش مۇمكىــن بولمىــدى، چۈنكــى 

ىئــش ىئمكانلىــرى ســەۋەبلىك يۆتكىلىــش كــۆپ بولغاچقــا ھازىرچە بىزدە ېئنىق بىر ســان 

يــوق، ەئممــا يەتتــە مىڭدىــن 10 مىڭغــا قــەدەر ۇئيغۇرنىــڭ ىئســتانبۇلدا ياشــاۋاتقانلىقى 

ــن قىلىنماقتا. تەخمى

ــانىي  ــرى ىئنس ــڭ بەزىلى ــۇ ۇئيغۇرالرنى ــاۋاتقان ب ــتانبۇلدا ياش ــەرى ۋە ىئس قەيس

تۇرۇۋاتىــدۇ. ىئقامىتــى  بىلــەن  نورمــال ســاياھەت ىئقامىتــى  بەزىلىــرى  ىئقامــەت، 

چىقمىغانلىقتىــن ســاقالپ تۇرۇۋاتقانالرمــۇ خېلى بار. بۇ ۇئيغۇرالرنىــڭ تۈرلۈك ماائرىپ، 

ىئجتىماىئــي، ىئقتىســادى ۋە كۈلتــۈرەل مەســىلىلىرى ھــەل قىلىنىشــنى كۈتمەكتــە. بىزنىڭ 

ــپ مەسىلىســى. ــڭ ماائرى ــز بالىالرنى ــم دەپ قارىغىنىمى ــۇ مەســىلىلەردىن ەئڭ مۇھى ب

1.ماائرىپتا ساقالنغان مەسىلىلەر

ىئستانبۇل ۋە قەيسەرىدىكى ۇئيغۇر مۇساپىرالرنىڭ ماائرىپدا ساقالنغان بىرىنچى 

ــالر  ــەرىدىكى وئقۇغۇچى ــى. قەيس ــلىق مەسىلىس ــە بارماس ــڭ مەكتەپك ــلە بالىالرنى مەس

ىئچىدىــن بىزنىــڭ تەكشۈرىشــىمىزنى قوبــۇل قىلغىنــى 281، بۇنىــڭ ىئچىــدە قىــز 122، 

وئغۇل وئقۇغۇچى 159. مەكتەپكە بارمايۋاتقانالر 75 بولۇپ، وئمۇمى وئقۇغۇچىالرنىڭ 

26.7 پېرســەنتىنى ىئگىلەيــدۇ. بــۇ سىتاســىتىكىدىن مەلۇمكــى وئقۇشــنى خااليدىغــان، 

لېكىــن تۈرلــۈك ســەۋەپلەردىن وئقۇيالمــاي قــورۇ ىئچىدىكــى غەيــرى رەســمىي يولــالر 

ــڭ مەكتەپكــە يوللىشــىمىزنى  ــان 75 وئقۇغۇچــى بىزنى ــپ ېئلىۋاتق ــي ماائرى ــەن دىنى بىل

كۈتمەكتــە. بــەزى ســەۋەپلەر تۈپەيلــى بىزگــە تىزىملىتىشــنى خالىمىغــان وئقۇغۇچىالرمۇ 

بولغاچقــا وئمۇمــى ســان ېئنىــق ەئمــەس. 

ــن  ــكە مۇمكى ــى ىئگىلەش ــى ەئھۋالىن ــڭ وئمۇم ــۇر بالىالرنى ــتانبۇلدىكى ۇئيغ ىئس

قارىغانــدا ســەفاكۆي مەھەللىســىدە  نۇســقا ېئلىــپ تەكشۈرۈشــلەردىن  بولمىــدى. 
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تەكشۈرىشــىمىزچە 100 دىن ائرتۇق مەكتەپ يېشــىدىكى بالىالرنىڭ وئقۇشتىن مەھرۇم 

قالغانلىقــى مەلــۇم. بۇنىــڭ ىئچىــدە يېتىــم بالىالرمــۇ خېلــى كۆپ ســاننى تەشــكىل قىلىدۇ.

قېلىشــىدىكى ســەۋەپلەر ھەققىــدە مۇســاپىرالردىن  بالىالرنىــڭ وئقۇشســىز 

ىئگىلىشــىمىزچە بىــر قىســىم ائتا-ائنىــالر بالىالرنىــڭ پەننــى ماائرىپتــا دىنســىز بولــۇپ 

كېتىشــىدىن ەئنســىرەيدىكەن. ەئگــەر تۈركىيەدىكــى ماائرىپنىــڭ دىنسىزلەشــتۈرىدىغان 

ماائرىــپ ەئمەســلىكىنى چۈشەندۈرەلىســەك، وئقۇغۇچىالرنىــڭ وئمۇمــى ســانىنى ېئلىــش 

مۇمكىــن. يەنــە بىــرى بــەزى وئقۇغۇچىالرنىــڭ قولىــدا ىئقامــەت بولمىغاچقــا مەكتەپكــە 

بېرىشــقا ائمالســىز.  بىر قىســىم ۇئيغۇر ۆئلىماالر بالىالرنىڭ ائۋۋال قارى بولۇپ، ائندىن 

مەكتەپتــە وئقۇشــىنى تەشــەببۇس قىلغىنــى ۈئچــۈن، شــۇنداقال مۇشــۇنداق ائرزۇدىكــى 

ائتا-ائنىالر ۋە ۆئلىمالرنىڭ ھەمكارلىقىدا تەشــۋىقات داۋام قىلىۋاتقانلىقى ۈئچۈن بالىالر 

مەكتەپكە بارماي قەيســەرى ۋە ىئســتانبۇل قاتارلىق يەرلەردىكى رەسمىيەتســىز قۇرائن 

كۇرۇســلىرىدا وئقۇماقتــا. ۈئچىنچــى بىــر ســەۋەپ، بىــر قىســم بالىــالر يېتىــم بولغاچقــا 

ھامىــالر بالىالرنىــڭ وئقۇشــىغا ســەل قاراۋاتقــان ەئھۋالالرمــۇ بــار. 

ىئســتانبۇل ۋە قەيســەرىدىكى قۇرائن كۇرۇســلىرىدىن تەكشۈرىشــىمىزچە بۇنداق 

كۇرۇســالردا تۈركىيــەدە وئقــۇپ ىئالھىيــەت بويىچــە دېپلــۇم ائلغــان وئقۇتقۇچىــالر يوق. 

مەكتەپكــە بارماســلىق مەسىلىســىدە تۈركىيەنىــڭ ماائرىپىغــا ىئشەنمەســلىك، 

بالىالرنىــڭ دىنــى تەربىيەســىدىن ەئنســىرەش، ىئقامىتــى بولماســلىق ۋە ماائرىپنىــڭ 

موھىملىقىنــى ھىــس قىلماســلىق قاتارلىــق ســەۋەپلەر مەۋجــۇت.

ــز  ــى. بى ــى مەسىلىس ــڭ تەربىيەس ــىلە، يېتىملەرنى ــى مەس ــى ىئككىنچ ماائرىپتىك

ــۇپ،  ــم بول ــدە 52 وئقۇغۇچــى يېتى قەيســەرىدە تەكشــۈرگەن 281 وئقۇغۇچىنىــڭ ىئچى

وئمۇمى وئقۇغۇچىالرنىڭ18.5 پېرسەنتىنى ىئگىلەيدۇ. دېمەك، بۇ 52 وئقۇغۇچى ائىئلە 

مۇھەببىتــى، تەربىيەســى ۋە نازارىتىدىــن مەھــرۇم. بــۇ بالىالرنىڭ يېشــى كىچىــك بولۇپ، 

ۆئزىنــى باشــقۇرۇش ىئقتىــدارى يــوق. بــۇ بالىالرنىڭ بەزىلىــرى ھامىالرنىــڭ ۆئيىگە، يەنە 
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بەزىلىرى ائيرىم ۆئيگە تەقســىملەنگەن. ائيرىم وئرۇنالشــتۇرۇلغان ۆئيلەرنىڭ تازىلىقى 

ناچــار، يېتەكلــەش ۋە مۇھەببــەت كەمچىــل بولغاچقا، بالىالرنىڭ پىســخىك ســاغالملىقىمۇ 

بۇزۇلۇشــقا باشــلىغان، يامــان ائدەتلەرنــى يۇقتۇرىۋالغان. ھەتتا قــورۇدا بۇنداق بالىالردا 

وئغۇرلــۇق پــات - پــات يــۈز بېرىــپ تۇرىدىغــان ھالغــا يەتكەن.2016-يىلنىــڭ ائخىرىدا 

ائخباراتقــا چىققــان 3 بالىنىڭ يوقاپ كېتىش مەسىلىســىمۇ، يېتىملەرنىڭ تەربىيىســىدىكى 

بوشــلۇقنى ائشــكارىاليدۇ. بۇ ۈئچ قىز يېتىم بولۇپ، ھامىالرنىڭ ائزارلىشــىغا ۇئچرىغان 

ۋە ۆئيدىــن قاچقــان. ســەفاكۆي ۋە زەيتىنبۇرنۇنــى تەكشۈرىشــىمىزچە 200دىــن ائرتــۇق 

يېتىــم بــاال ھامىالرنىــڭ قولىدا.

ماائرىپتىكــى ۈئچىنچــى مەســىلە، ائتا-ائنىالرنىــڭ تىــل بىلمەســلىكى، تۈركىيــە 

ماائرىپىنــى چۈشەنمەســلىكى، تەرەققىياتنىــڭ تەلىپىنــى ھېــس قىلماســلىقى ۋە يېتەرلىــك 

ماائرىــپ كۆرمىگەنلىكــى ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان بالىالرنىــڭ مەكتەپلــەردە 

مەيــۇس، ۇئتۇقســىز، داۋامســىز بولۇشــى ۋە مەكتــەپ ھاياتىغــا ماسلىشالماســلىق 

مەسىلىســى. قەيســەرىدە بىــز تەكشــۈرگەن ائتا-ائنىــالر 188 بولــۇپ، بۇنىــڭ ىئچىــدە 

باشــالنغۇچ مەلۇماتــى بولغانــالر 150، تولــۇق وئتتۇرا مەلۇماتى بولغانــالر 38. دېمەك، 

80 پېرســەنتتىن ائرتــۇق ائتــا - ائنىالرنىــڭ ماائرىــپ سەۋىيەســى تــۆۋەن، ماائرىپنىــڭ 

ــلىرىگە  ــڭ دەرس ــالر بالىالرنى ــۇ ائتا-ائنى ــىز. ب ــى يېتەرس ــان تونۇش ــا بولغ مۇھىملىقىغ

ــڭ  ــۇ ائتا-ائنىالرنى ــرۇم. تەكشۈرىشــىمىزچە ب ــن مەھ ــش ىئقتىدارىدى ــك قىلى يېتەكچىلى

ــدەك  ــن چىققى ھەممىســى تۈركچــە وئقــۇش يېزىشــنى بىلمەيــدۇ. پەقــەت ۆئز ھاجىتىدى

ــدۇ. كوچــا تۈركچەســى بىلى

ــش مەسىلىســى. قەيســەرىدىكى  ــرۇم قېلى ــن مەھ ــا تىلىدى ــڭ ائن ــى بالىالرنى تۆتىنچ

مەكتەپلــەردە وئقۇۋاتقــان بالىالرنىــڭ كەلگۈســىدە ۋەتەنگــە قايتىــپ، ۆئز خەلقــى ۈئچــۈن 

خىزمــەت قىلىشــى، تۈركىيەدىكــى مۇھاجىــر ۇئيغۇرالرنــى يېتەكلىگىــدەك ىئقتىدارالرغــا 

ــا تىللىرىنــى ۇئنۇتماســلىقى ىئنتايىــن مۇھىــم.  ســاھىپ بولۇشــى ۈئچــۈن، ۇئالرنىــڭ ائن

ۇئندىــن باشــقا تۈركىيەمىزنىــڭ رەڭدارلىقــى ۈئچــۈن ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىنــى ســاقالپ 

قېلىشــتا ائنــا تىــل بەلگىلىگۈچــى ائمىــل. 
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2. ھەل قىلىش چارىلىرى

يۇقىرىقــى مەســىلىلەرگە مۇنــداق چارىلەرنــى تەۋســىيە قىلماقچىمىــز. بىرىنچــى 

دۆلەتنىــڭ رەســمىي وئرگانلىرىنىــڭ ياردىمــى بىلــەن بالىالرنى مەجبــۇرى تىزىمغا ېئلىش، 

ىئقامەت مەسىلىسىنى ھەل قىلىش، وئقۇمايۋاتقانالرنى مەكتەپلەرگە يولالش. ىئككىنچى، 

تۈركچــە بىلمەســلىك، مەكتەپتىكــى ۇئتۇقســىزلىق، تۈركىيەگــە كۆنەلمەســلىك قاتارلىــق 

مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش ۈئچــۈن ۇئيغــۇر بالىــالر كۆپــرەك مەكتەپلــەردە يېتەكچىلىــك 

ىئمكانــى ھازىــرالپ، ۇئيغۇرچــە ۋە تۈركچــە بىلىدىغــان وئقۇتقۇچىــالر ائرقىلىــق بالىالرغا 

ــش.  ــك قىلى ــن يېتەكچىلى ــش ۋە پىســخىك جەھەتتى ــە ۆئگىتى ــرارالش، تۈركچ دەرس تەك

ۈئچىنچــى، ائتا-ائنىالرنىــڭ ماائرىپنىــڭ »دىنسىزلەشتۈرىشــى«دىن قورقــۇش، تۈركىيــە 

ماائرىپىنــى چۈشەنمەســلىك، ماائرىــپ سەۋىيەســى تــۆۋەن بولــۇش، تۈركىيــە دۆلىتىنــى 

بىلمەســلىك قاتارلىــق مەســىلىنى ھــەل قىلىــش ۈئچــۈن، ۇئالرغــا تۈركىيەدىكــى وئچــۇق 

ماائرىپتىــن پايدىلىنىــش ھەققىــدە يېتەكچىلىــك قىلىش، تۈركچە ىئشــتىن ســىرىتقى دەرس 

وئرۇنالشــتۇرۇش، تۈرلــۈك ھۈنــەر مەكتەپلىرىگە ەئۋەتىپ، تــۈرك جەمئىيتىگە بۇرۇنراق 

ماسلىشىشــى ۈئچــۈن ھەيدەكچىلىــك قىلىــش. تۆتىنچــى، يېتىملــەر مەسىلىســىنى ھــەل 

ــەش.  ــدە تەربىيەل ــەر مەكتەپلىرى ــى تىزىمــالپ يېتىمل قىلىــش ۈئچــۈن ۇئيغــۇر يېتىملەرن

ــپ  ــك ەئۋەتى ــە قەرەللى ــڭ ۆئيلىرىگ ــاردەم قىلغۇچــى ۇئيغۇرالرنى ــس ي ــى خالى يېتىملەرن

ۋەتــەن سېغىنىشــلىرىغا دەرمــان بولــۇش، ۇئالرنىڭ ائنا تىــل ۋە مەدەنىيىتىنى يوقاتمىغان 

ەئھۋالــدا تــۈرك جەمئىيىتى بىلەن بۇرۇنراق پۈتۈن بولۇشــى ۈئچــۈن يېتەكچىلىك قىلىش. 

بەشــىنچى، ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرنىــڭ ائنــا تىلىنــى ۇئنتــۇپ قالماســلىقى ۈئچــۈن تەســىس 

ــا تىــل دەرســى ۆئتۈشــنى يولغــا  قىلىنماقچــى بولغــان دەرس تەييارلىــق مەركىزىــدە ائن

قويــۇش، ائنــا تىــل كۈتۈپخانىســى تەســىس قىلىــش، ۇئيغــۇر مەدەنىيــەت كۆرگەزمىســى 

ۇئيۇشــتۇرۇش، قەرەللىك ۇئيغۇرچە وئلۇمپىيات تەشــكىللەپ، ىئســتانبۇل ۋە قەيســەرىنى 

دۇنيــا ۇئيغۇرلىرىنىــڭ ۋە ۇئيغۇرالرغــا قىزىقىدىغــان بارلىــق كىشــىلەرنىڭ زىيــارەت 

قىلىدىغــان بىــر مەركەزگــە ائيالنــدۇرۇش.

ــە  ــالپ مەكتەپك ــۈك تىزىم ــى وئمۇمىيۈرزل ــۇر وئقۇغۇچىالرن ــىلىگەندە، ۇئيغ خۇالس
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ېئلىــش، ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالر كۆپرەك مەكتەپلــەردە يېتەكچىلىك بۆلۈمى، ائتا-ائنىالرنى 

يېتەكلــەش بۆلۈمــى قــۇرۇش. يېتىملەرنــى يېتىملــەر مەركەزلىرىــدە تەربىيەلــەش ۋە 

ھېچقانــداق قانۇنــى رەســمىيەتلەرنى ۆئتىمــەي، ۇئيغــۇر يېتىملــەر ۋە وئقــۇش يېشــىدىكى 

بالىالرنــى يىغىــپ، نامۇۋاپىــق ۇئســۇلدا تەربىيەلەۋاتقــان قــۇرائن كۇرۇســلىرىغا بولغــان 

يېتەكچىلىكنــى كۈچەيتكەنــدە ۇئيغــۇر بالىالرنىــڭ ماائرىــپ مەسىلىســىنى ھــەل قىلىشــقا 

بولىــدۇ.

2016-يىلى 12-ۆئكتەبىر

ىئــالۋە: بــۇ پىــالن 2016-يىلــى يېزىلىــپ تۈركچــە ۋە ۇئيغۇرچە ســۇنۇلغان، ەئمما مۇشــۇ كۈنگىچە 
خــەۋەر بولمىغــان. 2017-يىلــى ســېنتەبىردە بۇنــداق تەكشــۈرۈش يەنــە قىلىنــدى ۋە 
تەۋســىيلىك پىــالن يېزىلىــپ مۇناســىۋەتلىك كىشــى ۋە وئرگانالرغــا تاپشــۇرۇلدى. 2018-
يىلــى فېۋرالــدا بــۇ دوكىــالت يەنــە بىر قېتىم مۇناســىۋەتلىك كىشــى ۋە وئرگانالرغــا تۈركچە 

يېزىلىــپ يولالنــدى.
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ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تۈركىيەدە

ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر 20-ەئســىر ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىدىكــى تاالنتلىــق، كــۆپ قىرلىــق، 

ۆئرنەكلىــك يازغۇچــى ۋە ەئل ســۆيگەن شــاىئرالرنىڭ بىــرى. شــۇنداقال ۇئ ۇئيغۇرالرنىــڭ 

تونۇلغان ەئدەبىيات تەتقىقاتچىسى، جاماەئت ەئربابى ۋە ىئجتىمائىي پاائلىيەتچىسىدۇر. 

ــۈرەك  ــان »ي ــىر قىلدۇرغ ــودا نەش ــپ لەنج ــىدا يېزى ــى 23 يېش ــڭ 1946-يىل ۆئتكۈرنى

مۇڭلىــرى« ۋە 1948-يىلــى ۈئرۈمچىــدە نەشــىر قىلدۇرغــان »تارىــم بويلىــرى« ناملىــق 

ــڭ ۈئكــەر يۇلتۇزىغــا  ــر ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنى ــى دەۋى ــى ەئين ــرى، ۇئن شــېئىرالر توپالملى

ائيالندۇرغــان. شــاىئرنىڭ ۇئ يىلــالردا يازغــان شــېئىرلىرىدىن زاماننىڭ زۇلمــى، ائۋامنىڭ 

زارى، دەۋىرنىڭ دەرت - ھەسرەتلىرى ائڭلىنىپ تۇرىدۇ. مەرھۇمنىڭ ائيالى خەلىچىخان 

ائنىمىزنىــڭ يەتكۈزىشــىچە ۆئتكــۈر 1949-يىلــى گومىنــداڭ مەركىزىــي ھۆكۈمىتىنىــڭ 

ۇئيغــۇر ېئلىدىكــى يەرلىــك ھاكىمىيىتىــدە كاتىــپ بولغــان. شــۇ مەزگىلدە شــاھىد بولغان 

ــۇم، تەڭســىزلىك، چىرىكلىــك ۋە ناھەقچىلىكلەرگــە چىدىمــاي خىزمەتتىــن ىئســتىپا  زۇل

ــتىپا  ــن ىئس ــڭ خىزمىتىدى ــم ھاكىمىيەتنى ــدا زالى ــى زامان ــاىئر ەئين ــەن. ش ــەن ىئك بەرگ

بېرىپــال قالمــاي، يەنــە ۇئالرنىــڭ زۇلمىنــى شــېئىرالر ائرقىلىــق جاھانغــا پــاش قىلغــان. 

شــۇ مەزگىلدىكــى ھېســلىرىنى »خەجلــە خاىئنــالر خەجلــە« ماۋزۇلــۇق شــېئىرىدا مۇنداق 

ىئپادىلىگەن.

خەجلە، خاىئنالرەي خەجلە. بۇ ەئلنىڭ مالىنى خەجلە،
يېتىشمەي قالسىلەر ۇئ ھەم ېئلىپ سەن جانىنى خەجلە.

خېنىمغا وئسما دەپ خەجلە، بېگىمگە تاسما دەپ خەجلە،
تاالن-تاراجدىن قالغان پارچە نانىنى خەجلە.

دېھقانغا ائچقۇزۇپ بوزنى، دۇكانغا توقۇتۇپ بۆزنى،
سېلىپ ائلۋاننى يۈز قاتالپ، ىئچىپ سەن قانىنى خەجلە.
كۆلدە بېلىقى كۆپ دەپ، يەر ائستى بايلىقى كۆپ دەپ،
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قەدەمدە مىڭ تېپىپ ھېلە، ېئچىپ سەن كانىنى خەجلە.
پاالنى ائقچىدۇر، كۆكچى. بۇ ۆئتكۈرمۇ يامان دوقچىدەپ،

پارچىالپ بۇ مىللەتنى، سېتىپ ۋىجدانىنى خەجلە.

 شــاىئر 1950-يىلالردىــن كېيىــن تەقىــپ قىلىنىــپ ەئســەر ېئــالن قىلىــش ھوقۇقىدىــن 

ــك  ــازارەت ائســتىدا تەھرىرلى ــل ن ــر مەزگى ــە بى ــا 1956 يىلغىچ ــان. ۇئ ت ــرۇم قالغ مەھ

ۋە تەرجىمانلىققــا وئخشــاش خىزمەتلەرگــە ســېلىنغان. بــۇ مەزگىلــدە ۇئيغــۇر ەئدەبىــي 

تىلىنىــڭ قېلىپلىشىشــى ۋە يېڭــى ائتالغۇالرنىــڭ بارلىققــا كېلىشــىگە تېگىشــلىك ھەسســە 

قوشــقان. مەســىلەن: شــۇ مەزگىلــدە ۋە كېيىــن مــودا قىلىنغــان ھــەر قايســى ســاھەلەر 

بويىچــە »ســۈنئىي ھەمــراھ قويــۇپ بېرىــش« ھەرىكىتــى جەريانىــدا كــۆپ قوللىنىغــان 

ســۈنى ھەمــراھ ســۆزىنى ۆئتكــۈر ەئپەندىــم وئتتۇرىغــا قويغــان. بۇ ائتالغــۇ دەل جايىدا 

ۋە ۋاقتىدا ياســالغانلىقى ۈئچۈن تېزىال وئمۇمىيلىشــىپ كەتكەن. مەرھۇمنىڭ خانىمىنىڭ 

ەئســلەپ بېرىشــىچە ۆئتكــۈر ەئپەنــدى 80-يىلالرغىچــە بولغــان تۈرلۈك تۈمەن بېســىپ، 

زۇلــۇم ۋە قىيىنچىلىقــالر ىئچىــدە ۆئزىنــى ۋە ەئتراپىدىكىلەرنــى ۈئمىدلەنــدۈرۈپ تۇرغــان 

ىئكەن. مەھرۇملۇق يىلسېرى زورايغان ۋە ېئغىر كۈلپەتلەر، تۆھمەتلەر، ھاقارەتلەرگە 

ۇئلىشــىپ يۈرەكلەرنــى زىدىلىگــەن بولســىمۇ شــاىئر نىشــاندىن ھېــچ تايمىغــان. شــاىئر 

بــۇ يىلالردىكــى ھەســرەتلىرىنى

قەلەم سۇندى، ەئلەم ەئزدى دىلىمنى،
شامال دارىپ كېكەچ قىلدى تىلىمنى.

قولۇم تۇتماس، پۇتۇم باسماس پالەچمەن،
نېمە بىرلە رازى قىالي ېئلىمنى. 

دېگــەن مىســرالىرى ائرقىلىــق ىئپادىلىگــەن. شــاىئر ۆئزىنىــڭ كېلەچــەك ىئســتىقبالغا 

بولغــان قەتئىــي ىئشــەنچىنى »باھــار چىلاليمــەن« ماۋزۇلــۇق شــېئىرىدا باھــار تىمســالى 

ائرقىلىــق مۇنــداق يازغــان:
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ۇئنى كۈيلەيمەن زىمىستاندىمۇ،
تىلىم زەنجىردە باغالنغاندىمۇ،
كۆكرەككە نەيزە قادالغاندىمۇ،

ىئسسىق قانىمدىن باھار چىلاليمەن. 

شــاىئرنىڭ 1980-يىلالردىن يېزىپ نەشــر قىلدۇرغان »قەشقەر كېچىسى«، »ۆئمۈر 

مەنزىللىــرى«، »ىئــز« ۋە »وئيغانغــان زېمىــن« ناملىــق يىرىــك ەئســەرلىرى ھازىرقــى 

ــڭ  ــزدە ۇئنى ــدى. كۈنىمى ــە ائيالن ــەس ائبىدىلەرگ ــى ۆئلم ــۇر ەئدەبىياتىدىك ــان ۇئيغ زام

ــن  ــەر جەھەتتى ــپ ھ ــە قىلىنى ــەدە تەرجىم ــۇ تۈركىي ــەردە، بولۇپم ــەرلىرى چەتەئلل ەئس

تەتقىــق قىلىنىۋاتىــدۇ. تۈركىيەدىكى چاغــداش تۈرك تىللىــرى فاكۇلىتېتلىرىنىڭ ۇئيغۇر 

تىــل ەئدەبىياتــى دەرســىدە ۆئتكــۈر شــېئىرلىرى ۆئتۈلمەكتــە. تۆۋەنــدە بىــز ۆئتكۈرنىــڭ 

تۈركىيەدىكــى تەســىرى ھەققىــدە توختىلىمىــز.

توغرىســىدا  رومانلىــرى  قېتىــم ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنىــڭ  تۇنجــى  تۈركىيــەدە 

ــى يازغــان  ــردۇر. ۇئ 1991-يىل ــى ىئلتەبى ــم باق ــر يۈرگۈزگــەن كىشــى ائبدۇلكەرى پىكى

»بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر تارىخــى رومانلىرىــدا ائزاتلىــق تېمىســى« ناملىــق ماقالىســىدە 

ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنىــڭ »ىئــز« رومانىدا ۇئيغۇرالرنىڭ ائزاتلىق كۆرەشــلىرىنىڭ ەئكىس 

ەئتتۈرۈلگەنلىكىنــى وئتتۇرىغــا قويغــان. گۈلــزادە تانرىداغلــى خانىــم، 1996-يىلــى 

مارمــارا ۇئنىۋېرســىتېتىدا تەييارلىغــان »20-ەئســىردىكى ۇئيغــۇر رومانچىقــى« ناملىــق 

دوكتورلــۇق ىئلمىــي ماقالىســىدە ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنىــڭ رومانلىرىنــى تەھلىــل قىلغــان. 

مەرھــۇم شــۈكۈر تــۇران 1998-يىلــى يازغــان »ۇئيغــۇر تۈركلىرى ەئدەبىياتــى« ناملىق 

ەئســىرىدە ۆئتكــۈر قاتارلىق كۆرەشــچان شــاىئرالرنىڭ ەئســەرلىرى ھەققىــدە توختالغان. 

2007- يىلــى ئەگە ۇئنىۋېرســىتېتى وئقۇغۇچىســى ۆئزگــۈر ائي، ائبدۇرېھىم ۆئتكۈرنىڭ 

ــەرە گازى  ــازدى. ەئنق ــي ماقالىســىنى ي ــۇق ىئلمى ــى توغرىســىدا دوكتورل ــز« رومان »ىئ

ــا  ــى وئقۇتقۇچىســى ھۈلي ــى فاكۇلتېت ــى ۋە ەئدەبىيات ــۈرك تىل ــازى( ۇئنىۋېرســىتېتى ت )غ

قاسســاپوئغلۇ چەنگــەل خانىمنىــڭ »ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنىــڭ شــېئىرلىرى« ناملىــق 

ــن نەشــر  ــپ مىنىســتىرلىقى تەرىپىدى ــي ماائرى ــە مىللى ــى تۈركىي ــۇق كىتاب ــى تومل ىئكك

قىلىنــدى. بۇالردىــن باشــقا تۈركىيەدىكى ھەرقايســى ۇئنىۋېرســىتېتالرنىڭ تــۈرك تىلى ۋە 
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ەئدەبىياتى فاكۇلتېتلىرى ائبدۇرېھىم ۆئتكۈرنىڭ شېئىرلىرىنى ۋە رومانلىرىدىن ائرىيەلەر 

وئقۇتماقتا، باكالۋىرلىق ۋە ماگىستىرلىق ىئلمىي ماقالىلىرى يازدۇرماقتا. بۇالردىن باشقا 

ۆئتكــۈر ەئپەندىنىــڭ 1947 - يىلــى يېزىــپ قالدۇرغان »ۇئچراشــقاندا« ناملىق شــېئىرى 

تــۈرك ناخشــا چولپانلىــرى تەرىپىدىــن ســەھنىدە ېئيتىلىــپ، مىڭلىغــان تاماشــىبىنالرنىڭ 

ائلقىشــىغا ېئرىشــتى. 2005-يىلى ھىندىســتان باش مىنىســتىرى مودى قازاقىســتاندىكى 

خەلقائرالىــق مۇنبــەردە شــاىئرنىڭ »ىئــز« ســەرلەۋھىلىك شــىئېرىنى دېكالماتســىيە 

قىلىــپ ائلقىشــقا ېئرىشــتى. يۇقىرىقىالردىــن شــۇنى كۆرۈۋېلىــش مۇمكىنكــى، ۆئتكــۈر 

ــى،  ــادا تونۇلغانلىقىن ــەن دۇني ــڭ ۋاستىســى بىل ــەدە ۋە تۈركچەنى ەئســەرلىرىنىڭ تۈركىي

ۇئيغۇرالرنىــڭ ۋە ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ ۋە دۇنيــادا تونۇلۇشــىغا زور تۆھپــە قوشــقان 

ۋە قوشــۇۋاتقانلىقىنىڭ ىئپادىســىدۇر.

نۆۋەتتــە تۈركىيەدىكــى ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر تەتقىقاتىــدا ەئڭ ائكتىپ ۋە ھوســۇللۇق 

تەتقىقاتچــى ھۈليــا قاسســاپوئغلى چەنگــەل خانىمــدۇر. يەنــە گۈلــزادە تانرىداغلــى، 

ۆئزگــۈر ائي قاتارلىــق تەتقىقاتچىالرمــۇ بــۇ ســەپنىڭ مۇنــەۋۋەر ەئزىمەتلىرىــدۇر. ھۈليــا 

خانىــم تەتقىقاتىــدا ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنىڭ شــېئىرلىرى تۈركىيە تۈركچەســىگە تەرجىمە 

قىلىغاندىــن باشــقا، مەزمــۇن ۋە قۇرۇلمــا جەھەتتىــن تەھلىل قىلغان. يېقىنقــى يىلالردىن 

ــەن ۋە ســۆيگۈ  ــۈك، ۋەت ــۆرەش، ھۆرل ــم ۆئتكــۈر شــىئېرلىرىدىكى ك ــا خانى ــرى ھۈلي بې

ــا خانىــم  تېمىلىرىنــى تەپســىلى تەھلىــل قىلىــپ مەخۇســۇس ماقالىلەرنــى يــازدى. ھۈلي

تۈركىيــەدە ېئچىلغــان بىــر قانچــە ىئلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىرىــدا ۆئتكــۈر ەئســەرلىرى 

ــڭ 20 -  ــات بولغانلىقىنى ــى ســۇنغاندىن باشــقا، شــاىئر ۋاپ ھەققىدىكــى مۇالھىزىلىرىن

يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلەن مەخســۇس ىئلمىــي مۇھاكىمە يىغىنى تەشــكىللىدى. ۆئتكۈر 

ەئپەنــدى ھەققىــدە مەخســۇس تەتقىقــات قىلغــان يەنە بىــر ىئزدەنگۈچى دوكتــۇر ۆئزگۈر 

ــى تېكىستشۇناســلىق نوقتىســىدىن  ــڭ »ىئــز« رومانىن ــدۇر. ۇئ ۆئتكــۈر ەئپەندىمنى ائي

تەتقىــق قىلىــپ، تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىــپ چىققان ۋە بــۇ ھەقتە دوكتۇرلۇق ماقالىســى 

يازغــان. ۆئزگــۈر ائي ۆئتكــۈر ەئپەندىمنىــڭ »ىئــز« رومانىنــى مەخســۇس تەتقىــق 

قىلغــان. ۆئ مەزكــۇر ەئســەر ھەققىدىكــى بىــر ماقالىســىدە ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈرنــى 

ــا  ــەت مىتھاتق ــپ ائھم ــك ەئدى ــى ۋەكىللى ــات دەۋرى ەئدەبىياتىدىك ــڭ تانزىم تۈركىيەنى
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تەققســااليدۇ. ۆئزگــۈر ائي ماقالەلىرىــدە »ىئــز« رومانىــدا رومانچىلىــق ھۈنەرلىرىنىــڭ 

جايىــدا قوللىنىلمىغانلىقىنىمــۇ تىلغــا ائلىــدۇ. رومانــدا دېداكتىــك ائمىلالرنىــڭ موللىقــى، 

ائپتۇرنىــڭ چىنلقنــى يېزىــش تەرەپتــارى بولغانلىقى ســەۋەبلىك ەئدەبىيلىكنىڭ يېتەرســىز 

قالغانلىقىنــى مۇالھىــزە قىلىــدۇ.

ھۈليا خانىم تەشــكىللىگەن 2015-يىلى 18- دېكابىر كۈنىدىكى ىئلمىي مۇھاكىمە 

ــق  ــەر ھەمكارلى ــي مىللەتل ــى تۈركى ــاش مىنىســتىرلىق تارمىقىدىك ــە ب ــا تۈركىي يىغىنىغ

ــەن -  ــۇر ســەردار چــام، ب د ت پ ــن باشــلىقى دوكت ــات ىئدارىســىنىڭ مۇائۋى ۋە تەتقىق

ــازى  ــۇز، غ ــال وئغ ــۇلى ۆئج ــى مەس ــكىالتىنىڭ تۈركىيەدىك ــپ تەش ــەت ماائرى مەدەنىي

ۈئنىۋېرســىتېتى مۇدىــرى بەربەروغلــۇ، داڭلىــق تۈركولوگ پروفېسســور دوكتور ەئھمەت 

بىجان ەئرجىالســۇن ەئپەندى، تونۇلغان تۈركولوگ وئســمان فىكرى ســەرتقايا ەئپەندى، 

ائالھىــدە تەكلىــپ بويىچــە يىغىنغــا ىئشــتىراك قىلغــان تونۇلغــان تۈركولــوگ مىرســۇلتان 

وئســمانوف ەئپەنــدى، پروفېسســور ائبدۇرراۇئف پــوالت ەئپەندى قاتناشــتى. يىغىدا يەنە 

تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇر ىئلىــم ائدەملىرىدىــن پروفېسســور ائلىمجــان ىئنايــەت ەئپەنــدى، 

دوتســېنت دوكتــور ەئركىــن ەئكــرەم ەئپەنــدى ۋە تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان، ەئنقەرەدىكــى 

ۇئنۋېرىســتىتلەردە تەھســىلدە بىــر قىســىم ۇئيغــۇرالر قاتناشــتى. گېرمانىيــە گۆتۈڭگــەن 

ــتىتى  ــەھىر ۇئنۋېرىس ــەمەت، نەۋش ــەت س ــور ائبل ــى دوكت ــىتېتى وئقۇتقۇچىس ۈئنىۋېرس

وئقۇتقۇچىســى دوكتــۇر ائدەم ۆئگــەر، دوكتــۇر ائھمــەت قارامــان، دوكتــۇر گۈلــزادە 

تانرىداغلــى، دوكتــۇر ائيســىمە مىرســۇلتان، دوكتــۇر رىــدۋان ۆئزتۈرك، دوكتۇر ائيســۇن 

دەمىــرەز گۈنــەرى، دوكتــۇر كونــۇر ائلــپ ەئرجىالســۇن، دوكتــۇر دەريا ەئرســۆز قاتارلىق 

تۈركىيــەدە ۇئيغۇرشاناســلىق بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋاتقــان زىيالىــالر ىئشــتىراك قىلدى ۋە 

ىئلمىــي دوكالتلىرىنــى وئقــۇپ ۆئتتــى. يىغىــن تۈركىيەدىكــى مەتبۇائتالرنىــڭ دىققىتىنــى 

تارتىــپ ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ بۈگۈنكــى ەئھۋالىنــى تــۈرك جاماىئتىگــە كــۆرەك قىلــدى. 

ھۈليا خانىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن تاراتقۇالردا ۇئيغۇرالر ۋە ۇئيغۇر ەئدەبىياتى ھەققىدە 

مەلۇمــات بــەردى. بــۇ تۈركىيــەدە ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى بويىچــە ەئڭ كــۆپ تەتقىقاتچــى 

يىغىلغان، ەئڭ قىزغىن داۋامالشقان ۋە ەئڭ كەڭ ساھەدەكى ائلىم ۋە مۇتەخەسىسلەرنى 

بىــر يەرگــە جــەم قىلغــان بىــر يىغىــن بولــدى. يىغىــن تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇر زىيالىــالر 
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بىلــەن قازاقىســتاندىن كەلگــەن ۇئيغــۇر زىيالىالرنىــڭ پىكىــر ائلماشتۇرىشــىغا تېپىلمــاس 

بىــر پۇرســەت ياراتتــى.

يىغىننىــڭ ھاياجانلىــق مىنۇتلىــرى قازاقىســتاندىن كەلگــەن ۇئيغــۇر زىيالىلىرىنىــڭ 

ھۈليــا خانىمغــا تــون كىيدۈرىشــى بىلــەن يۇقــۇرى پەللىگــە چىقتــى. مەشــھۇر ۇئيغــۇر 

قاتارلىقــالر  شــاىئرى مۇھەممەدىئمىــن وئبۇلقاســىمۇۋ، دوكتــۇر رۇســالن ائرزىيىــۋ 

قازاقىســتاندىكى ۇئيغــۇر جاماىئتىنىــڭ ســاالمى ۋە ھۆرمىتــى ســۈپىتىدە ۇئيغۇرچــە 

ــدە ۇئيغــۇر ۋەتىنىدىــن كەلگــەن ىئشــتىراكچىالرنىڭ  ــا خانىمغــا كىيدۈرگەن ــى ھۈلي تونن

كۆزلىرىدىن ھاياجان ياشــلىرى ەئگىدى. ەئنقەرەدىكى ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرغا ۋاكالىتەن 

ھاجەتتــە ۇئنۋېرىســتىتى دوكتــۇر وئقۇغۇچىســى ائســىيە ۇئيغــۇر خانىــم ھۈليــا خانىمغــا 

رومــال ائرتتــى. يىغىنــدا مۇھەممەدىئمىــن وئبۇلقاســىمۇۋ ەئپەنــدى ۆئتكــۈر ەئپەنــدى 

بىلــەن يېزىشــقان بارلىــق مەكتۇپلىرىنــى ھۈليــا خانىمغــا ھەدىيــە قىلــدى. ۆئتكــۈر 

ــم دادىســىنىڭ  ــزى زۇلھايــات ۆئتكــۈر خانى ەئپەندىمنىــڭ شىۋىتســىيەدە ياشــاۋاتقان قى

مەنىۋىــي مىراســلىرىنىڭ مىللــەت قايغۇســى بولغانلىقىنــى ەئســلەپ ۆئتتــى. ھۈليــا خانىــم 

ســۆھبەتلىرىدە ۆئتكــۈر ەئپەندىمنىــڭ ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىغــا قوشــقان تۆھپىســىنى 

11-ەئســىردىكى ۇئيغــۇر مۇتەپەككــۇرى يۈســۈپ خــاس ھاجىپقــا قىياســلىدى. يىغىنــدا 

ەئڭ ەئپسۇســلىنارلىق بولغىنــى ۆئتكــۈر ەئپەندىمنىــڭ زاماندىشــى بولغــان مىرســۇلتان 

وئســمانوۋ ەئپەندىنىڭ ۆئتكۈر ەئپەندى ھەققىدىكى ەئســلىمىلىرىنى سۆزلەشكە تەكلىپ 

قىلىنماســلىقى بولــدى. يىغىنــدا باشــتىن ائخىــرى ىئززەتلەنگــەن بــۇ تــەۋەرۈك بوۋاينىــڭ 

ــن قاتناشــچىلىرىدا، بولۇپمــۇ  ــى ائڭلىيالمىغانلىقــى يىغى ۆئتكــۈر ھەققىدىكــى بايانلىرىن

ۇئيغــۇر قاتناشــچىالرنىڭ قەلبىــدە بىــر ھەســرەت بولــۇپ قالــدى. 

ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر تەتقىقاتــى تۈركىيــەدە ھازىــر كەڭلىكتىــن چوڭقۇرلۇققــا قــاراپ 

ــرى  ــرى، رومانلى ــېئىرالر توپالملى ــڭ ش ــالردا ۆئتكۈرنى ــلەپكە تەتقىقات ــدى. دەس يۈزلەن

ھەققىــدە وئمۇمىــي مەلۇماتــالر بېرىلگــەن بولســا، نۆۋەتتــە ۇئنىــڭ ائيرىــم نەزمىلىــرى 

ــا. مەســىلەن: رىــدۋان ۆئزتــۈرك ەئپەندىنىــڭ  ھەققىــدە تەتقىقاتــالر وئتتۇرىغــا چىقماقت

ۆئتكۈرنىــڭ »ۇئچراشــقاندا« ماۋزۇلــۇق شــىئېرى ھەققىدىكــى تەتقىقاتــى شــۇنداق 
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چوڭقۇرالشــالرنىڭ مىســالىدۇر. رىدۋان ەئپەندى تەتقىقاتىدا  19-ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا 

ەئرزۇرۇمدا ياشىغان، تۈركىيەدە ەئرزۇرۇملۇ ەئمراھ دېگەن ائت بىلەن مەشھۇر بولغان 

بىر شــاىئرنىڭ »ياق، ياق« ماۋزۇســىدىكى شېئىرى بىلەن ۆئتكۈرنىڭ »ۇئچراشــقاندا« 

دېگــەن شــېئىرىنى سېلىشــتۇرۇپ مۇالھىــزە يۈرگۈزىــدۇ. بۇندىن باشــقا دوكتــۇر ائھمەت 

قارامــان ەئپەندىنىــڭ »قەشــقەر كېچىســى« داســتانى ھەققىدىكــى تەتقىقاتىمــۇ ۆئتكــۈر 

ەئپەندىنىــڭ ەئســەرلىرى ھەققىدىكــى ىئنچىكــە ىئزدىنىشــلەرنىڭ قانــات يېيىۋاتقانلىقىغــا 

مىســال بولىــدۇ. ائبدۇرېھىم ۆئتكۈر ھەققىدىكى تەتقىقاتالرنىڭ مۇشــۇنداق كۈچىيىشــى 

ۋە چوڭقۇرلىشىشــىغا ەئگىشــىپ شــاىئرنىڭ ەئســەرلىرى بۇندىــن كېيىــن تېخىمــۇ كــۆپ 

كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنــى چېكىشــى مۇمكىــن.
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ئۇيغۇر يازغۇچىالر ۋە چاغداش تۈرك ئەدىپلىرى

ــۈك ۋە  ــان وئمۇمىيۈزل ــا بولغ ــۇر يازغۇچىالرغ ــڭ ۇئيغ ــداش ەئدىپلىرىنى ــۈرك چاغ ت
چوڭقــۇر تەســىرى »چالىقۇشــى«دىن باشــلىنىدۇ. رىشــات نــۇرى گۈنتەكىننىــڭ مەزكــۇر 
رومانــى 1980 -يىلــالردا ۇئيغــۇر وئقۇرمەنلــەردە، بولۇپمــۇ ياشــالردا كىتــاپ وئقــۇش 
قىزغىنلىقىنــى قوزغىغــان بولــۇپ، كىشــىلەرنىڭ نىــكاھ، مۇھەببــەت، ائىئلە قاراشــلىرى ۋە 
پوزىتســىيەلىرىگە قــەدەر تەســىر كۆرســەتكەن. بولۇپمــۇ ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىغا بولغان 
ۈئلگىلىــك رولــى چــوڭ بولغــان. تىلىدىــن تارتىــپ ۋەقەلىكلەرنــى بايــان قىلىشــلىرىغىچە 
ــا قىزىقىدىغــان وئقۇرمەنلەرنىــڭ  ــۇ ەئســەر، يېزىقچىلىقق ــەي ۆئزگىچــە بولغــان ب پۈتۈنل
يــاش يېزىقچىلىــق  يىلــالردا ۇئيغــۇر   -80 ۆئگىنىــش وئبېكتىغــا ائيالنغــان. ھەتتــا 
ھەۋەســكارلىرىدىن بــۇ روماننــى ۆئزلەشــتۈرۈش ۈئچــۈن كۆچــۈرۈپ چىققانــالر بولغــان. 
بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىــدا بــاش كۆتۈرگــەن يــاش يازغۇچىــالر ىئچىــدە، بولۇپمــۇ 
ائيــال ەئدىپلــەر ىئچىــدە »چالىقۇشــى«نىڭ تەســىرىگە ۇئچرىغانــالر خېلــى كــۆپ. مىســال 
ــى  ــۈل يۈســۈپ قاتارلىقالرن ــەد، رىزۋانگ ــە مۇھەمم ــدە ىئســراىئل، غەلىب ائلســاق: خالى
كۆرســىتىش مۇمكىــن. شــۇڭىمىكىن رىشــات نــۇرى گۈنتەكىــن تــۈرك يازغۇچىلىــرى 
ىئچىــدە ەئســەرلىرى ۇئيغۇرچىغــا ەئڭ كۆپ تەرجىمــە قىلىنغان يازغۇچــى بولۇپ قالغان.

تــۈرك چاغــداش رومانلىرىدىــن ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىنىــڭ ۆئگىنىشــىگە ســازاۋەر 
بولغــان يەنــە بىــر رومــان »مەمــەت ائۋاق«تــۇر. ياشــار كامالنىــڭ يىگىرمــە نەچچــە خىــل 
ــۇ  ــۇر يازغۇچىلىرىنىم ــى ۇئيغ ــي مەشــھۇر رومان ــۇ دۇنياۋى ــان ب ــە قىلىنغ ــا تەرجىم تىلغ
قايىــل قىلغــان. ۇئيغــۇر وئتتــۇرا يــاش يازغۇچىلىرىدىــن ەئختــەم ۆئمەر ۆئزىنىــڭ »يىراق 
قىرالردىــن ائنــا يەرگە ســاالم« دېگەن ەئدەبىي خاتىرىســىدە بۇ قايىللىقنــى تىلغا ائلغان. 
يــاش يازغۇچىالردىــن ائبدۇرېھىــم ائبلەتخــان »مەمــەت ائۋاق ھەققىــدە پــاراڭ« دېگــەن 
ەئســىرىنى يېزىــپ، ۆئزىنىــڭ مەزكــۇر روماندىــن ائلغــان ىئلھاملىرىنــى مۇســتەقىل بىــر 
ەئدەبىــي ەئســەر شــەكلىدە يېزىــپ چىققــان. بــۇ روماننىــڭ ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىغــا بــۇ 
قــەدەر زور تەســىر كۆرسىتىشــىدە ائتاقلىــق تەرجىمــان تۇرســۇناي ســاقىم خانىمنىڭمــۇ  
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تۆھپىســى بار، ەئلۋەتتە. ەئپسۇســلىنارلىقى ياشــار كامالنىڭ باشــقا مەشھۇر ەئسەرلىرى، 

ماقالەلىــرى ۋە ســۆھبەتلىرى تېخىچــە ۇئيغــۇر وئقۇرمەنلىــرى بىلــەن يــۈز كۆرۈشــمىدى.

ەئزىــز نەســىن ەئســەرلىرىنىڭ ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىغــا كۆرســەتكەن تەســىرى 

ھېكايىچىلىكتــە كۆرۈلىــدۇ. ۇئيغــۇر تىلىغــا بۈگۈنگــە قــەدەر ۇئنىــڭ »مــەن قانــداق 

ۆئلۈۋالماقچــى بولــدۇم«، »غىدىــق«، »ىئســتانبۇل ساياھەتنامەســى«، »ھازىرقى بالىالر 

كارامــەت« قاتارلىــق كىتابلىــرى تەرجىمــە قىلىنــدى. بۇندىن باشــقا تــور ۋە ۈئندىدارالردا 

مەزكــۇر ەئدىپنىــڭ شــېئىر ۋە ھېكايىلىــرى توختىمــاي تەرجىمــە قىلىنماقتــا. ەئزىــز 

نەســىننىڭ ھېكايــە ۇئســلۇبىغا يېقىنلىشــىپ مېڭىۋاتقــان ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىدىــن 

مەمتىمىــن ھوشــۇر، تۇرســۇن مەخمۇت ۋە ائبلىمىت غوجابدۇلنــى تىلغا ېئلىش مۇمكىن. 

بولۇپمــۇ مەمتىمىــن ھوشــۇر ھەجىۋىــي تىل، ەئركىــن بايان ۋە جانلىــق قۇرۇلما ائرقىلىق 

ەئزىــز نەســىن تۈركىيــەدە قازانغــان ۇئتۇقنــى ۇئيغــۇر دىيارىــدا قازانغــان بولــدى. ەئممــا 

ــۇ  ــۇپ، ب ــار بول ــا پەرقلىــق جايلىرىمــۇ ب ــي ھېكايىچىلىقت ــۇ ىئككــى ەئدىپنىــڭ ھەجىۋى ب

ــدۇ.  ــى ۇئزۇن قىســقىلىقتا كۆرۈلى ــق ۋە ھەجىمدىك ــى قاراتمىلى ــلىقى ىئددىيەدىك ائساس

ەئزىــز نەســىن ھېكايىلىــرى ائرقىلىــق تۈركىيــە جەمئىيىتىنــى، بولۇپمــۇ يۇقــۇرى قاتــالم 

سىياســىيۇنلىرىنى بىۋاســتە ھەجىۋىي قىلىدۇ، ەئســەرلىرىنىڭ ھەجىمى قىســقا. مەمتىمىن 

ھوشــۇر ھېكايىلىرىدە دارىتمىالش ۇئســۇلىنى قوللىنىپ، ھۆكۈمران داىئرىلەرنى بىۋاستە 

مەســخىرە قىلىشــتىن ســاقلىنىدۇ. ەئســەرلىرىنىڭ تىلىدا شــېئىرىي ائمىل كۈچلۈك بولۇپ، 

ھەجىمــى ەئزىــز نەســىننىڭكىگە قارىغانــدا ســەل ۇئزۇنــراق.

 بۇندىــن باشــقا ۆئمــەر ســەيفەتتىننىڭمۇ ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىغــا كۆرســەتكەن 

تەســىرى كۈچلــۈك، ەئممــا بــۇ تەســىر ەئدەبىياتتىكــى ۇئســلۇپ، تىــل ۋە ماھــارەت 

جەھەتتــە بولماســتىن، بەلكــى مىللىــي مەۋجۇدلــۇق ھەققىدىكــى كىرزىســلىق تەپەككــۇر 

جەھەتتــە بەكــرەك كۆرۈلىــدۇ. كەرىمــە نادىرنىــڭ ۈئچ پارچــە رومانــى ۇئيغۇرچــە نەشــىر 

ــقا  ــدى. باش ــۇال قوزغىيالمى ــەك زور غۇلغ ــدە ب ــۇر جەمئىيىتى ــان بولســىمۇ، ۇئيغ قىلىنغ

تــۈرك يازغۇچىلىرىنىــڭ ەئســەرلىرى كۆلــەم جەھەتتــە يۇقىرىقــى بــەش يازغۇچىغــا 

يەتمەيدىغانلىقــى ســەۋەبلىك، ۇئالرنىــڭ ۇئيغــۇر يازغۇچىلىرىغــا زادى قانــداق تەســىر 

ــدۇر. ــە بال ــش ھازىرچ ــۈم قىلى كۆرســەتكەنلىكىگە ھۆك
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ــىرىنى  ــەتكەن تەس ــا كۆرس ــۇر يازغۇچىلىرىغ ــڭ ۇئيغ ــۈرك ەئدىپلىرىنى ــداش ت چاغ

وئمۇمالشتۇرســاق تۆۋەندىكــى ىئككــى نوقتىغــا يىغىلىشــى مۇمكىــن. بىرىنجــى، ۇئيغــۇر 

يازغۇچىلىــرى تــۈرك ەئدەبىياتىدىــن نېمىنــى يېزىــش جەھەتتــە ۈئلگــە ائلــدى. ۇئيغــۇر 

ەئدەبىياتىــدا ســوۋېت سوتسىيالىســتىك ەئدەبىياتىنىــڭ تەســىرىدە »تارىخنــى خەلــق 

يارىتىــدۇ« دېگــەن قــاراش ھۆكۈمــران وئرۇندا تــۇرۇپ كەلگەن بولۇپ، شەخســلەرنىڭمۇ 

تارىــخ يارىتالىغــۇدەك تۆھپىلەرنــى قوشــااليدىغانلىقى ىئنــكار قىلىناتتــى. شــۇڭا دەۋرنــى 

مەدھىيەلــەش، خەلقنىــڭ قەھرىمــان يارىتىدىغانلىقــى، ەئمگەكچىلەرنىــڭ ۇئلۇغلىقــى 

ھەققىدىكــى پىكىرلەرنــى ىئلگىــرى ســۈرۈش ائدەتكــە ائيالنغانىدى. تــۈرك ەئدىپلىرىنىڭ 

ــالش،  ــاننى ۇئلۇق ــرى ىئنس ــۇر ەئدىپلى ــن ۇئيغ ــن كېيى ــە قىلىنغاندى ــەرلىرى تەرجىم ەئس

شەخسنى مۇەئييەنلەشتۈرۈش، كىشىلىك قەدىر - قىممەتنى كۈيلەش قاتارلىق تېمىالردا 

قەلەم تەۋرىتىشــنى باشــلىدى. يازغۇچىالر داىئم ائلەمشۇمۇل ۋەقەلەرنى ۋە شەخسلەرنى 

ــەر يــۈز بەرگــەن شــاراىئتتىكى ائددى  ــەس، شــۇنداق ائلەمشــۇمۇل ۋەقەل يېزىــش ەئم

كىشــىلەرنىڭ ھاياتىنــى يېزىشــنىڭمۇ ەئھمىيەتلىــك ىئكەنلىكىنــى ھېــس قىلىشــتى. شــۇڭا 

زوردۇن ســابىر ۇئيغــۇر مىللىــي ائزادلىــق ىئنقىالبــى ھەققىــدە يازغان ائنا يــۇرت رومانىغا 

يــا غېنــى باتــۇر، يــا ەئخمەتجــان قاســىمىغا وئخشــاش تارىخىي شەخســنى باش پىرســۇناج 

قىلىــپ تاللىمــاي، ىئلــى يېزىلىرىدىكــى بىــر دېھقــان بالىســىنى تاللىــدى. ىئككىنچىدىــن 

ۇئيغــۇر يازغۇچىلىــرى قانــداق يېزىــش جەھەتتىمــۇ تــۈرك ەئدىپلىرىدىــن ىئلھــام ائلــدى. 

مەســىلەن: باشــتىن ائيــاق پىرســۇناجالر ســەلبى-ىئجابىلىققا ائيرىلمىغــان »چالىقۇشــى« 

رومانــى تەرجىمــە قىلىنغــان 80-يىلــالردا ۇئيغــۇر يازغۇچىلىــرى ەئســەرلىرىدە ســەلبى 

ۋە ىئجابــى پىرســۇناجالرنىڭ كۆرىشــىنى يېزىشــقا ائدەتلىنىــپ كەتكــەن، وئقۇرمەنلەرمــۇ 

شــۇنداق مەزمۇنالرنــى وئقۇشــقا كۆندۈرۈلگــەن ىئــدى. مەزكــۇر رومــان ۇئيغۇرچــە 

ــەرلىرىدە  ــالر ەئس ــۇر يازغۇچى ــن، ۇئيغ ــكەندىن كېيى ــقا ېئرىش ــپ ائلقىش ــىر قىلىنى نەش

پىرســۇناجالرنى ســەلبى ۋە ىئجابى دەپ قەســتەن ىئككى قۇتۇپقا ائيرىشــتىن قۇتۇلۇشــقا 

تىرىشــتى. وئقۇرمەنلەرمــۇ ەئســەرلەردىن ىئجابــى ۋە ســەلبى پىرســۇناج ىئــزدەپ ائۋارە 

بولماســلىقنى ائدەت قىلىشــقا باشــلىدى.
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ئويۇنالر ۋادىسى تۈركىيە

مــەن 2005-يىلــى تۈركىيەگــە بارغىنىمــدا ۇئ يــەردە وئقۇۋاتقــان بــەزى دوســتلىرىم 

ۋە وئقۇغۇچىلىرىمنىــڭ بــەزى قاراشــلىرىغا ياندىشــالمىدىم. بولۇپمــۇ كوردالردىكــى 

ھەمكارالشماســلىق، نامايىــش ۋە تېرورچىلىــق ھەققىدىكــى قارىمــۇ قارشــى باھالىرىمىــز 

كۆڭۈلســىزلىك بىلــەن نەتىجىلەنگــەن ىئــدى. بىــر نەچچەيلــەن بۇنــى كوردالرنىــڭ مىللىــي 

ــڭ  ــائل ىئنكاســى ەئمــەس، »غەرپنى ــق رې ــق كەچۈرمىشــىنىڭ پەرقلى ىئرادىســى، ائچچى

وئيۇنــى« دەپ چىــڭ تۇرغــان بولــدى.

ــپ  ــل قىلى ــتالر تەتى ــن دوس ــن تۈركىيەدى ــل كېيى ــە يى ــر قانچ ــپ بى ــە قايتى  ۋەتەنگ

كەلــدى. گــەپ ھىندىســتاننىڭ بومبايــدا تېرورلــۇق يــۈز بەرگەنلىكــى ھەققىــدە بولۇۋېدى 

تۈركىيەدىــن كەلگــەن بىــر دوســتۇم ائمېرىكىنىــڭ وئيۇنىغــا باغلىــدى. مــەن تۈركىيــەدە 

غەرپنىــڭ وئيۇنــى، جاھانگىالرنىــڭ توزىقــى، يەھۇدىالرنىــڭ قىلتىقى، خىرىســتىيانالرنىڭ 

سۈيىقەســتى، كۇپرىالرنىــڭ دۈشــمەنلىكى دېگەنــدەك پەرەزلەرنــى داۋاملىــق ائڭالپ 

تۇرغىنىــم ۈئچــۈن تاالش - تارتىش قىلماي توغرا چۈشــەندىم، كۆڭۈلســىزلىك بولمىدى. 

تۈركىيەدىكــى چاغلىرىمــدا يەرلىــك بۇرادەرلەردىــن داىئــم »تۈركىيە نېمىشــقا ائتوم 

ــق،  ــك، تەرەققىياتلى ــەدەك يۈكســىلىپ دىموكراتى ــران قىلىنغــان ياپۇنىي بومبىســىدا ۋەي

پــاراۋان بواللمايــدۇ؟ ىئككىنچــى دۇنيــا ۇئرۇشــىدا خــاراپ بولغــان گېرمانىيــە، فرانســىيە، 

گولالندىيەلــەر ۋەيرانچىلىقتىــن دەس تــۇرۇپ پاراغەتلىــك جەمئىيــەت بەرپــا قىاللىــدى - 

يــۇ، نېمــە ۈئچــۈن بــۇ ۇئرۇشــتا زىيــان تارتماســتىن پايــدا ائلغــان تۈركىيە تېخىچــە بېلىنى 

رۇســالپ بواللمايــدۇ؟ تىلــى، مەدەنىيەتــى ۋە تارىخــى شــۇنچە پەرقلىــق بولغــان ياۋرۇپــا 

ەئللىــرى كېلىشــىپ بىرلىــك قۇرالىــدى - يــۇ، ائمــۇ دەرياســىدىن ائنــا دولــۇ ۋادىســىغىچە 

تىــل، مەدەنىيــەت ۋە كەچمىشــتە قېرىنــداش بولغان تۈركىي مىللەتلىرىنىڭ باشالمچىســى 

بولغــان تۈركىيــە شــۇنداق بىــر گەۋدىنــى قۇرالمىــدى؟ تۈركىيــەدە نېمىشــقا تــوال ھەربــى 
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ۆئزگىرىــش يــۈز بېرىــدۇ؟« دېگەنــدەك ســۇائلالرنى ســورايتتىم.

تۈركىيــە ھەققىــدە كالالمغــا كەلگــەن وئن يىللىــق نىچۈنلەرنىــڭ جاۋابــى ائساســەن 

ىئزچىــل »غەرپنىــڭ وئيۇنــى، كۇفرىنىــڭ دۈشــمەنلىكى، كــوردالر ۋە قوشــنا ەئرەپلەرنىڭ 

تــۈرك  ائڭالپ  بۇالرنــى  بوپتــۇ.  ىئبارىلــەر  قېلىپالشــقان  دېگەنــدەك  خاىئنلىقــى« 

سىياســىيۇنلىرىدىن ھېــچ بىــر ســەۋەنلىك ۆئتمەمدىغانــدۇ؟ دەپ وئيــالپ قاالتتىــم، يەنــە 

بەزىــدە بــۇ جاۋاپالرنــى توغرا دەيتتىــم - يۇ،  ھاكىمىيەتتە ېئغىرلىشــىۋاتقان چىرىكلىك، 

جەمئىيەتتىكــى يالغانچىلىــق، وئرگانالردىكــى مەسۇلىيەتســىزلىك، مەكتەپلەردىكــى 

ۈئنۈمســىزلىك، گورۇھۋازلىــق ۋە تەبىقىچىلىككــە قــاراپ وئيلىنىپ قاالتتىــم، ەئجەبا بۇمۇ 

غەرپنىــڭ وئيۇنىمىــدۇ! قىزىــق يېــرى بەزىلەر ھەتتا بۇنىمــۇ ىئمپېرىيالىســتالرنىڭ قاپقان 

قۇرغانلىقىدىن كۆرىشەتتى. ۇئالرچە تۈركىيەنى كىملەرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇش پۈتۈنلەي 

يەھۇدىالرنىــڭ قۇماندانلىقــى ۋە ائق ســاراينىڭ وئرۇنالشتۇرىشــى بىلــەن بوالرمىــش.

2006-يىلــى تۈركىيەدىكــى چاغلىرىمــدا تىمــۇر ىئســىملىك بىرەيلــەن بىلــەن يېقىــن 

ــال تۈركچــە گــەپ  ــاڭا پەقەت ــۇپ، م ــدا ېئنگىلىزچــە ۆئگەنگــەن بول ــۈم. ۇئ ائمېرىكى ۆئتت

ــڭ  ــەن گېزىتنى ــى شــەپەق( دېگ ــى شــافاق« )يېڭ ــاڭا »يەن ــى ۇئ م ــر كۈن ــى. بى قىلمايتت

ۇئيغــۇرالر ھەققىدىكــى ماقالىگــە ىئھتىياجلىــق ىئكەنلىكىنــى يەتكــۈزدى. بىرلىكتــە 

ــەپ  ــە گ ــاڭا ېئنگىلىزچ ــۇ م ــر مۇخپىرم ــان بى ــاقالپ تۇرغ ــى س ــاردۇق، بىزن ــە ب گېزىتك

قىلــدى. ىئككــى ســاەئتتەك ېئنگىلىزچــە سۆھبەتلەشــتۇق، ەئممــا ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە 

يېزىلىدىغــان ماقالىنىــڭ گېپــى بولۇنمىــدى. بــۇ ىئــش بىــر قانچە ھەپتــە داۋام قىلــدى. بىر 

كۈنــى ماقالىنــى قاچــان يازىدىغانلىقىمنــى ۋە قاچــان ېئــالن قىلىنىدىغانلىقىنــى ســورىدىم. 

تىمۇرنىــڭ ېئيتىشــىچە ائۋۋال ۇئالر بىلــەن پاراڭلىشــىپ ىئقتىدارىمنى ىئسپاتاليمىشــمەن، 

يازااليدىغىنىمغــا قانــاەئت ھاســىل قىلغاندىــن كېيىــن يازدۇرارمىــش.

 بىــر كۈنــى تاســادىپى ھېلىقــى مۇخپىــر بىلەن تاســادىپى كوچىدا ۇئچرىشــىپ قالدىم. 

ۇئ كانادانىــڭ ۋىزىســىنى ائپتــۇ. بۇندىــن كېيىن مــەن گېزىتخانىغا بارمىســاممۇ بوالرمىش 

ــىق  ــنى مەش ــە سۆزلىشىش ــەن ېئنگىلىزچ ــەن بىل ــىمگە، م ــە ۆئگىتىش ــڭ ېئنگىلىزچ مېنى

قىلىشــقا ەئمــدى ىئھتىياجــى يوقمىــش.
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كۈتۈلمىگــەن بــۇ ىئشــتىن ھەيــران قالدىــم. بىــر بىرلــەپ وئيلىنىــپ دەلىللەپ باقســام 

ــە ۋە مەســلىھەتچىلىك شــىركىتىدە  ــر تەرجىم ــەن. ۇئ بى ــن ائلدىنىپتىم ــا يېقى ــەش ائيغ ب

ىئشــلەيدىكەن. مــەن ۇئنىــڭ ىئشخانىســىدا خەنســۇچە ۆئگەنمەكچــى بولغــان تۈركلەرگــە 

ــال ىئشــلەتمەكچى  ــى تونۇشــتۇرۇپتىمەن. جوڭگــۇدا م ــي مەكتەپلەرن جوڭگۇدىكــى ائلى

ــەن. خەنســۇچە- ــۇن قىپتىم ــان شــىركەتلەرگە يارىدەملىشــىپ خەنســۇالرغا تېلىپ بولغ

ېئنگىلىزچە-تۈركچــە ۇئنــى - بۇنــى ۆئرۈپ بېرىپتىمــەن.

ــە  ــى مۇالزىمەتلەرگ ــل تىلالردىك ــلىدە ھەرخى ــىركەت ەئس ــلەيدىغان ش ــۇر ىئش تىم

ــۈرك  ــاڭا »ت ــڭ م ــەن. ۇئنى ــەپ ائلىدىك ــپ ن ــلىھەت بېرى ــىلەرگە مەس ــق كىش ىئھتىياجلى

ســىتۇدېنتالر چىــن زۇلمىنــى، ىئشكەنجىســىنى چۈشــەنمەكچى، تــۈرك شــىركەتلىرى 

ۇئيغــۇر خادىــم قوبــۇل قىلماقچــى، تــۈرك تاراتقۇلىــرى ۇئيغۇرالرنــى تونۇشــتۇرماقچى« 

دېگەنلىرىنىــڭ ھەممىســى مېنــى ھەقســىز تەرجىمانلىققــا ىئشــلىتىش ۈئچــۈن توقۇلغــان 

وئيــۇن ىئكــەن.

بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ەئردوغان بىر قېتىملىــق نۇتۇقىــدا مىللىيەتچى ھەرىكەت 

پارتىيەســى رەىئســى دەۋلەت باغچەلىگە تەنقىد ياغدۇردى. چۈنكى باغچەلى ەئردوغاننى 

ــڭ  ــەن. ەئردوغاننى ــۆككەن ئىك ــەن س ــلىك بىل ــۈل بۆلمەس ــىگە كۆڭ ــۇر مەسىلىس ۇئيغ

2001-يىلــى ۇئيغۇرالرنــى زىيــارەت  باغچەلــى، ســەن  شــۇ چاغدىكى»ھۆرمەتلىــك 

قىلغــان ىئدىــڭ. شــۇ چاغــدا قولۇڭدىــن نېمــە كەلگــەن...« دېگــەن ســۆزلىرىنىڭ ەئســلى 

تۈركچەســىنى ھازىرمۇ ەئينەن دوراپ بېرەلەيمەن. 2015-يىلى بىر قېتىم ەئردوغاننىڭ 

نۇتۇقلىرىنــى ائڭالپ وئلتــۇرۇپ، ۇئنىــڭ دەۋلــەت باغچەلىگــە قارىتىــپ »مــەن ۈئرۈمچىنــى 

ــدا  ــى ۋاقتىڭ ــەن ھاكىمىيەتتىك ــەن، س ــتىر بولىم ــاش مىنىس ــى ب ــان تۇنج ــارەت قىلغ زىي

ۇئيغۇرالرنــى زىيــارەت قىلىشــقا بىــر بېرىپمۇ باقتىڭمــۇ؟« دېگىنىنــى ائڭالپ قۇالقلىرىمغا 

ىئشــەنمەي قالدىــم. بــۇ ۇئنۇتقاقلىقمــۇ؟ ەئجەبا تۈركچىدە سىياســىيۇن دېگــەن يالغانچى 

دېگەنلىــك بوالمدىغانــدۇ؟ ەئجەبــا بۇمــۇ غەرپنىــڭ وئيۇنىمــۇ؟

تۈركچىــدە »پارماقالرىنــدا وئيناتمــاق« دەيدىغــان بىــر ىئبــارە بــار. بــەزى كىشــىلەر 

مۇستاپا كامال ائتاتۈركنىڭ غەرپلىكلەرنى قانداق ائمالالر بىلەن بارماقلىرىدا وئينىتىپ، 
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تۈركىيەنــى ســاقالپ قالغانلىقلىرىنــى سۆزلىشــىپ ماختىنىشــىدۇ. دۇنيادىكــى بارلىــق 

يامانلىقالرنىــڭ ائمېرىــكا مەركىزىــي ائخبارات ىئدارىســىنىڭ ۋە ىئســراىئلىيە جاسۇســلۇق 

تەشــكىالتى موســادنىڭ وئيۇنــى ىئكەنلىكىگــە چىنپۈتىدىغــان گاھــى كىشــىلەر، تــۈرك 

سىياســەتچىلىرىنى غەرپنىڭ قانداق وئينىتىۋاتقانلىقىنى ېئيتىشــىپ ۇئھسىنىشىدۇ. مېنىڭ 

چۈشــىنەلمەيدىغان يېرىم غەرپ يېڭىدىن گۈللەنگەن ســىنگاپور، كورىيەنى، تەيۋەننىغۇ 

دىنســىز بولغاچقــا وئيناتمىســۇن، ۇئنداقتــا مۇســۇلمان ەئللىــرى بولغــان قاتــار، ىئمــرات 

ــەت  ــەرپ پەق ــتلىمىگەن؟ غ ــان، قەس ــان، باپلىمىغ ــقا وئيناتمىغ ــىيەنى نېمىش ۋە مااليس

تۈركىيەنىــڭال كويىــدا قالغانمىــدۇ؟ بۇالرنــى وئيالشــقاندا كىشــىگە بــەزى تۈركلەرنىــڭ 

پىشانىســىگە وئينــاش ھەۋىســى، وئينىلىــش قورقۇنچــى پۈتۈلگەنــدەك تۇيۇلىــدۇ.

تۈركىيەنىڭ كۆزى بولغان ســۇلتان ەئھمەد جامەســىدە زىيارەتكە بارســامال ھويلىغا 

تىزىلغــان ھەدىســلەر ىئچىــدە رەســۇلىمىزنىڭ »دىــن ســەمىمىيەتتۇر« دېگــەن ھەدىســى 

قەلبىمنــى چېكىدۇ. شــۇ نامدا مەخســۇس بىــر توربەتنىڭ ېئچىلغانلىقىمۇ ائســتىغا يېزىپ 

قويۇلغانلىقىنــى كۆرىمــەن. قارىغانــدا قەيــەردە نېمە كەم بولســا شــۇ كۈيلەنســە كېرەك.

تۈركلەرنــى ىئشــلىتىپ باققــان ۋە تۈركلــەر بىلــەن ىئشــلەپ باققــان دوســتلىرىم 

ۇئالرنىــڭ خاتالىقىنــى قەتئىــي بوينىغــا ائلمايدىغــان، دۆڭگەيدىغــان، باھانــە كۆرســىتىپ 

ــى  ــاش ھادىســىلىرى بىرىنچ ــەدە قاتن ــن خۇرسىنىشــىدۇ. تۈركىي ــان خۇيىدى تېنىۋالىدىغ

قاتىــل دېيىلىــدۇ، ەئممــا كۆپىنچــە ەئھۋالــدا جاۋاپــكار بوينىغــا ائلمــاي »بــۇ بىر قــازادۇر، 

ائلالھتىــن، بىزدىــن ەئمــەس« دەپ تۇرىۋالىدىكــەن. 2014-يىلــى قاماقتىكى چاغلىرىمدا 

تۈركىيــەدە كان ۋەقەســى چىقىپ،300دىــن ائرتــۇق ائدەم ھاياتىدىــن ائيرىلغانىــدى. 

دىققەت قىلســام باش مىنىســتىر ەئمەس، بىرەر مۇائۋىن مىنىســتىرمۇ ىئســتىپا بەرمىدى. 

شــۇ يىلــى كورىيــەدە پاراخــوت چۆكــۈپ كېتىــپ 302 ائدەم ۋاپــات بولــدى. كورىيەنىــڭ 

بــاش مىنىســتىرى يىغــالپ تــۇرۇپ كەچــۈرۈم ســورىدى ۋە ىئســتىپا بــەردى. ەئجەبــا 

300 كورىيەلىكنىــڭ جېنــى جــان، 300 تۈركنىــڭ جېنــى غازاڭمىكــەن؟ تۈركىيــەدە 

سەمىمىيەتســىزلىك، ائلدامچىلىــق، مەســۇلىيەتنى ۈئســتىگە ائلماســلىق، خاتالىقنــى 

ىئتىراپ قىلماســلىق، تۆۋە قىلماســلىق يۇقۇرىســى رەھبەردىن پۇقراغىچە وئمۇمالشــقان 
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ەئنەئنىمــۇ؟ ۇئنداقتــا بــەزى تۈركلەرنىــڭ بارلىق قابىلىيەتىســزلىك، مەسۇلىيەتســىزلىك، 

سەممىيەتســىزلىكنىڭ ســەۋەبىنى، مەغلۇبىيــەت، زىددىيــەت ۋە ماالمانچىلىقنــى غەرپكــە، 

ــلىرى  ــەپ قويۇش ــراىئلىيەگە دۆڭگ ــا، ىئس ــق وئيۇنغ ــچىلىقىدىكى خەلقائرالى ــەرپ باش غ

دۆڭگەكلىــك، تانغاقلىــق، باھانەخورلــۇق ەئمەســمىدۇ!

2016-يىلى مارت.
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مەن شاھىت بولغان ھىجرەت، جىھات تەشۋىقاتى

مــەن تۇنجــى قېتىــم ھجــرەت تەشــۋىقاتىنى 2004-يىلــى مااليســىيادا تۇرۇۋاتقان بىر 

ۇئيغۇردىــن ائڭلىغــان. ۇئمااليســىيادىن مېنىــڭ مەســلىھەتىم بۇيىچــە ۋەتەنگــە قايتىــپ 

كەلگــەن بىرەيلــەن ھەققىــدە مــاڭا  نارازىلىــق بىلدۈرۈپ،»ھىجــرەت ائلالھنىــڭ بۇيرۇقى، 

بۇنىڭغــا بويسۇنماســلىق ائلالھنىــڭ بۇيرۇقىغــا قارشــىلىق بولىــدۇ« دېگــەن ېئلخەتنــى 

يازغــان. شــۇ چاغــدا مااليســىياغا يىغىلغــان ۇئيغــۇر بالىالرنىــڭ بارلىقىدىــن خەۋىرىــم 

بــار ىئــدى. مااليســىيامۇ ۇئيغۇرالرغــا بــەك ائســان ۋىــزا بېرەتتــى. 

ىئككىنچى قېتىم ھىجرەتچىلىكنى ۇئچراتقىنىم بىر دولقۇن ســۈپىتىدە بولدى. ۋەتەن 

ســىرتىدىن ھىجرەتكــە تەرغىــپ قىلىنغــان تەبلىغلــەر كېلىشــكە باشــلىدى. »ھىجــرەت 

تەســىراتلىرى« دېگــەن بىــر كىتاپنــى وئقــۇدۇم. ۇئنىڭــدا ائفغانىســتانغا ھىجــرەت قىلغان 

بىــر ۇئيغــۇر قىزنىــڭ كەچۈرمىشــىلىرى يېزىلغــان ىئــدى. مــەن بۇنىڭغــا قارشــى »مىراس 

نادامەت ۋە مىراس قىســمەتلەر« دېگەن يازمىنى يازدىم. شــۇ چاغالردا ھىجرەتچىلىككە 

ــا بولغــان ىئكــەن.  ــم خات ــاي ۋاســتىلىق پۇراتقىنى بولغــان قاراشــلىرىمنى بىۋاســتە يازم

بۇمــۇ كار قىلمىغاندىــن كېيىــن »چەتــەئل ىئشــتىياقى ۋە ۇئيغۇرلــۇق تەشۋىشــى« دېگەن 

ــدە مۇالھىزەمنــى وئتتۇرىغــا قويــدۇم.  ــر قېتىــم ھىجرەتچىلىــك ھەققى ــە بى ــدا يەن يازمى

دەرھــال تــورالردا وئمۇمىــي ھۇجۇمغــا ۇئچرىدىــم ۋە بىــر ۆئلىمــا دوســتۇمنىڭ ائتايىــن 

كېلىــپ ائگاھالندۇرىشــىغا دۇچ كەلدىــم.

2013-يىلــى 19-ائۋغۇســت مــەن قامالغاندىــن كېيىــن بايقىدىمكــى ھىجرەتچىلىــك 

ــى  ــەن بىۋاســتە ياك ــەن. م ــان ىئك ــپ بولغ ــە ائيلىنى ــۇردا تەشــۋىقاتتىن ھەرىكەتك ۇئيغ

ۋاســتىلىق كۆرگەنلــەر ىئچىــدە بــۇ ھەرىكەتكــە باغلىنىــپ تۇتۇلغــان بالىــالر خوتەندىــن 

ەئڭ كۆپ، قەشــقەرنىڭ يەركەنت، مارالبېشــى، قارغىلىق، پوســكام، يېڭىســار، يوپۇرغا، 

قىزىلســۇنىڭ ائقتۇ، ائقســۇنىڭ باي، ائۋات، ۇئچتۇرپان، وئنســۇ، كۇچا، كورالنىڭ شەھەر 
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ىئچى، قاراشەھەر، قومۇلنىڭ قارا دۆۋە، غۇلجىنىڭ جىليۈزى، تۇرپاننىڭ پىچان قاتارلىق 

جايالردىــن كۆپــرەك ىئــدى. خوتەننىــڭ لــوپ ۋە قاراقــاش بىلــەن قەشــقەرنىڭ ياركەنــت 

ۋە پوســكامدىن بــۇ ســەپەرگە ائتالنغانالرنــى ەئڭ كــۆپ كــۆردۈم.

ــن  ــان، چەتەئلدى ــرى چىگــرادا تۇتۇلغ ــچ بى ــڭ ھې ــان ھىجرەتچىلەرنى ــا ېئلىنغ قاماقق

ــن  ــا چۈشــكەنلەر ەئمــەس، كۆپىنچىســى گۇاڭجۇدى ــدا قولغ ــم يول ــان ۋە يېرى قايتۇرۇلغ

تۇتــۇپ كېلىنگەنلــەر ىئــدى. خوتــەن شــەھىرىدىن خىتاينىــڭ گۇاڭجــۇ شــەھىرىگە بېرىــپ 

تۇتۇلغــان بىــر ۇئيغــۇر بــاال كىملىكى ســاختا بولغانلىقى ســەۋەبىدىن تۇتۇلغان. ھىجرەت 

دولقۇنىغا قېتىلغانالرنىڭ ھەممىســى باشــالنغۇچ ياكى تولۇقســىز مەلۇماتلىقالر، چەتەئل 

ەئمــەس ۈئرۈمچىگىمــۇ كــۆپ چىقىــپ باقمىغــان ھــەر خىــل ياشــتىكى تەقــۋادار كىشــىلەر 

ــۇپ، مــەن ھىجــرەت  ــك بول ــوق دېيەرلى ــن ي ــدا ائرتۇچتى ــۇرت بۇيىچــە قارىغان ىئــدى. ي

بىلــەن تۇتۇلغــان بىرمــۇ مەھبــۇس كــۆرۈپ باقمىدىــم.  

2014-يىلــى ائلتىنچــى ائيــالردا بىــر ۇئيغــۇر مەھبــۇس كىرىــپ كەلدى. ۇئ قاراقاشــتا 

ىئشلەيدىغان بولۇپ ۈئرۈمچىگە دۆلەت بىخەتەرلىكى بويىچە تەربىيەلەشكە ەئۋەتىلگەن 

ىئكــەن. ۇئ مــاڭا بــۇ خىزمــەت بىلــەن ائالقىــدار كــۆپ ۇئچۇرالرنــى دەپ بــەردى. مــاۋزۇ 

بىلــەن ائالقىــدار بولمىغىنــى ۈئچــۈن قالغاننــى دەپ يۈرمەيمــەن، ەئممــا ۇئ شــەرقى 

جەنۇبــى ائســىيادا 18-17 مىڭغــا يېقىــن ۇئيغۇرنىــڭ بارلىقىنــى ېئيىتقــان ىئــدى. مــەن 

بــۇ گەپكــە شــۇ چاغدىــال ەئمــەس تۈركىيەگــە كېلىــپ، شــۇ كىشــىلەرنى ۆئز كــۆزۈم بىلەن 

كۆرمىگۈچــە ىئشــەنمىدىم. ۇئ بۇالرنىــڭ شــۇ يــەردە تەشــكىللىك ھالــدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى 

ــڭ ەئڭ ەئنســىرەيدىغىنى شــۇالرنىڭ شــۇ  ــاي ھۆكۈمىتىنى ــاڭا خىت ــان ىئــدى. ۇئ م ېئيىتق

جايدىــن ھۇجــۇم قىلىشــى دېگــەن ىئــدى. مــەن بــۇ كىشــىلەرنىڭ رەھبەرلىــرى ھەققىــدە 

ســورىغىنىمدا تــۆت بــەش ائدەمنىــڭ ىئســمىنى دەپ بــەردى، لېكىــن مــەن ھېــچ بىرىنــى 

ائڭالپ باقمىغــان ىئكەنمــەن. شــۇنى كېســىپ ېئيتااليمەنكــى، ھېــچ بىــرى سىياســىي 

ســەھنىدە كۆرۈنۈۋاتقــان كىشــىلەر ەئمــەس. ھەتتــا مــەن ائبدۇقادىــر ياپچــان قاتارلىــق 

ــڭ ىئســمىنى تىلغــا ائلســاممۇ  ــق ھەرىكەتلەرگــە ىئشــتىراك قىلغانالرنى ــۇرۇن قوراللى ب

ىئنــكار قىلغــان ىئــدى.
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قاماقتىــن چىققاندىــن كېيىــن، قارىســام ھىجرەتكــە قارشــى تەشــۋىقات داۋام قىلغىلى 
ــا يېزىشــنى پىــالن قىلغــان »ۇئيغــۇردا ھىجرەتچىلىــك  ــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن قاماقت تۇرۇپت
دولقۇنــى« دېگــەن يازمامنــى يازماســلىق قارارىغــا كەلدىــم. ســەۋەبى خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
بىلــەن بىــر ســەپتە بولــۇپ قالماســلىق ۈئچــۈن ىئــدى. بــۇ ھەقتــە بىــر قانچــە دوســتۇمغا 
مەســلىھەت ســالدىم، بىــر ائدۋۇكات دوســتۇم »بــۇ يېزىلىشــى بــەك زۆۈر بولغــان تېمــا 
ىئكەن، دەرھال يېزىڭ« دەپ تەۋســىيە قىلدى. مەن جاھىلالرچە خىتاينىڭ تەشــۋىقاتىنى 
قىلمايمــەن دەپ يازمىدىــم. ھازىــر وئيــالپ باقســام ائدۋۇكات توغــرا ېئيىتقــان ىئكــەن. 
تۈركىيەگــە كېلىــپ بايقىدىمكــى خىتــاي ھىجرەتكــە قارشــى تەشــۋىقاتقا ۆئتكەنــدە، 
ــدە  ــى ھەققى ــادەت ىئكەنلىك ــۇغ ىئب ــەدەر ۇئل ــڭ نەق ــۇرالر ھىجرەتنى ــى ۇئيغ چەتەئلدىك

تەرغىباتنــى كۈچلەندۈرگــەن ىئكــەن. 

2015-يىلــى ائۋغۇســتنىڭ ائخىرىــدا تۈركىيەگــە كەلگەندىــن كېيىــن ۇئزاق ۆئتمــەي 
ــان  ــوۋاي ۋە كورالدىــن چىقق ــر ب ــان بى ــم. ۇئ يــەردە خوتەندىــن چىقق قەيســەرىگە باردى
وئتتــۇرا يــاش بىــر كىشــى بىلــەن پاراڭالشــتىم. بــوۋاي مــاڭا بــۇ قورودىكــى كىشــىلەرنىڭ 
كۆپىنچىســىنى توغــرا يولــدا دېــدى. ۇئنىــڭ توغــرا يــول دېگىنــى داىئــش دېيىلىۋاتقــان 
ــۈك ســاقال قويغــان،  ــەر وئمۇمىيۈزل خەلىپىگــە بەيــەئت قىلغــان جامــاەئت ىئكــەن. ەئرل
ائيالــالر باشــتىن ائياققىچــە تولۇق قارىغا وئرانغان بۇ قــورۇدا بىر كۈن تۇرۇپ، كەچمىش 
ائڭالپ ېئغىــر خىيالــالر بىلــەن قايتىــپ كەتتىــم. ۇئالرنىڭ ېئيتىشــىچە بــۇ قورۇدىكىلەرنىڭ 

كۆپىنچىســى ســۈرىيەگە جىھاتقــا كىرىشــنى ســاقالپ تۇرغــان كىشــىلەر ىئكــەن.

2016-يىلــى ىئســتانبۇلدا بىــر مەزگىل تۇرۇپ »ۇئيغــۇردا دۇنياۋىي جىھات« دېگەن 
تېما ھەققىدە قايتا ىئزدىنىشــنى قارار قىلدىم. ياشــالر تۈركۈم - تۈركۈملەپ ســۈرىيەگە 
جىھاتقــا كەتتــى. پاســپورت قويىۋېتىلگەندىــن كېيىــن يېڭــى كەلگــەن وئقۇرمەنلىرىممــۇ 
ــدە مەســلىھەت ســوراپ  ــى بارماســلىق ھەققى ــش ياك ــەر بېرى ــى، بەزىل ســۈرىيەگە كەتت
ــا وئيلىغــان ھىجــرەت،  ــى كــۆزدە تۇتــۇپ، قاماقت ــۇ ەئھۋالالرن ــدى. مــەن ب يېنىمغــا كەل
ــتالرنىڭ رەت  ــن دوس ــا يېقى ــم، ەئمم ــا كەلدى ــش قارارىغ ــا يېزى ــىنى قايت ــات تېمىس جىھ
قىلىشــىغا ۇئچرىدىــم. ۇئالر بۇنىــڭ خەتەرلىك ىئكەنلىكىنــى ېئيتىپ مېنى ائگاھالندۇردى.

ــى  ــى ەئل ــاش كاتىپ ــى ب ــالر بىرلىك ــۇلمان ائلىم ــا مۇس ــردە دۇني ــى ۆئكتەبى ــۇ يىل  ش
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قاراداغــى ىئســتانبۇلدا ۇئيغــۇر ياشــالرغا جاۋابــەن، مەزكــۇر بىرلىكنىــڭ پەتىۋاســى 

بۇيىچــە ســۈرىيەلىك بولمىغانالرنىــڭ جىھــات ۈئچــۈن ســۈرىيەگە بېرىشــى جايىــز ەئمــەس 

دېگەننــى جاكارلىــدى. ەئممــا بــۇ ھەقتــە 13- دېكابىــر كۈنــى ېئــالن قىلىنغــان ۇئيغۇرچــە 

خەۋەرلــەردە بــۇ پەتىــۋا تىلغــا ېئلىنمىــدى. 

تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇرالردا يۈكســەلگەن ســۈرىيە قىزغىنلىقىغــا چــارە قىاللمىغاندىن 

كېيىن، بۇ ھىجرەت ۋە جىھات دولقۇنىنىڭ قوزغىلىشــىغا ســەۋەپ بولغان ىئدىيە ھەققىدە 

ىئزدەندىم. »ۇئيغۇردا قۇتۇپچە ىئســالم«، »ائشــقۇنلۇققا وئلجا بالىالر«، »بىر نەپرەت 

قولالنمىســى« دېگــەن ۈئچ پارچــە يازمام مۇشــۇ ىئزدىنىشــلىرىمنىڭ نەتىجىســى. بۇ ۈئچ 

پارچــە ماقالــەم بىلــەن »دىنىمىزغــا ائرىالشــتى« دېگــەن دوســتالرنىڭ نارازىلىقىغــا دۇچ 

كەلدىــم. يازمامغــا رەددىيــە بېرىلگــەن بىــرەر پارچــە ماقالــە يېزىلمىــدى. ەئممــا ســەيىد 

قۇتۇپنــى مەدھىيەلەيدىغــان قىســقا پارچىــالر، قۇتۇپنىڭ ســۆزلىرى كۈچــەپ تارقىتىلدى.

ھىجــرەت، جىھــات تەشــۋىقاتى بۇندىــن كېيىنمــۇ توختىماســلىقى مۇمكىــن دەپ 

قارايمــەن. مــەن بــۇ ېئقىمغــا قارشــى چىققــان چاغــالردا بىــر يېقىــن ۆئلىمــا دوســتۇم ماڭا: 

»ۇئيغــۇرالر ھازىــر فىرەئۋىنــدەك خىتاينىــڭ زۇلۇمــى ائســتىدا ياشــاۋاتىدۇ. مىللــەت بەنى 

ــۇپ كەتتــى. مۇســا  ــۇپ پۈتۈنلــەي بۇزۇل ــەن تول ــەر بىل ىئســراىئلدەك مەنىۋىيــى ىئللەتل

ەئلەيھىسســاالم ەئينــى دەۋردە بىــزدەك قىســمەتكە مۇپتىــال بولغــان خەلقىنــى باشــالپ 

مىســىردىن چىقىــپ كەتكــەن. ۇئ قەۋمــى بىلــەن ســىناي چۆلىــدە قىرىــق يىــل ائيلىنىــپ 

ــدۇ.  ــر نەســىل يېڭىلىنى ــدا بى ــا ېئرىشــكەن. چۈنكــى 40 يىل ــرى نىجاتلىقق ــۈرۈپ ائخى ي

ۇئيغۇرالرمۇ ھىجرەت قىلىپ نەســلىنى يېڭىلىمىســا نىجاتلىققا ېئرىشــەلمەيدۇ. تاسادىپى 

ېئرىشــكەن تەقدىردىمــۇ ھەقىقىــي نىجاتلىــق بولمايــدۇ« دېگــەن ىئــدى. شــۇندىن كېيىن 

دوســتالرنىڭ پاراڭلىرىغــا دىققــەت قىلســام ھەتتــا ســاياھەت قىلىشــقا تۈركىيەگــە كېلىپ، 

كېتەلمــەي قالغانالرمــۇ ۆئزىنــى ھىجــرەت قىلدىــم دېگىلــى تۇرۇپتــۇ. ھــەر نــۆۋەت شــۇالر 

بىلەن پاراڭالشســام ۋە ۇئيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان دىنىي كىتاپالرنى ھەر ۋاراقلىســام 

بــۇ خەلقائرالىــق ھىجــرەت ۋە جىھــات دولقۇنىغــا تەييــار تۇرغــان بىــر تــوپ كىشــىلەر كۆز 

ائلدىمــدا تەييــار تۇرغانــدەك ھېســىياتقا كېلىمــەن.
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غايىبانە ناماز ۋە نەق غۇلغۇال

ــۋرال  ــى 3-فې ــت نامىزىن ــە مىيى ــان غايىبان ــا وئقۇلغ ــالىھ دامولالمغ ــەت س مۇھەمم

ەئنقــەرەدە وئقۇدۇق.خاتىپنــى مەرھــۇم دامولــالم ھەققىــدە، ۇئيغۇرالرنىــڭ دات - 

ــى.  ــا چىقت ــۇ دېگــەن ۈئمىدىممــۇ يوقق ــز توختىالرم ــدە ىئككــى ېئغى ــرى ھەققى پەرياتلى

ــى  ــەر يۈرەكلەرن ــدا ەئڭ كــۆپ توۋالنغــان »ائلالھــۇ ەئكبەر«ل ــارات ېئــالن قىلىنغان ائخب

تىترەتكــەن بىلــەن تۈرك خەلقىگە بىزنىڭ مۇســۇلمانلىقىمىز، دىنىي داۋايىمىزدىن باشــقا 

مەنانــى چۈشــەندۈرەلمىدى، ۇئيغۇرلــۇق ائزابىمىزنــى بىلدۈرەلمىــدى، ېئنىــق مەلۇمــات 

ــدى. يەتكۈزەلمى

 جۈمەگە كەلگەن جاماەئتكە يىلالردىن بېرى كۆتۈرۈپ كۆنۈپ كەتكەن بايراقلىرىمىز 

بىزنىــڭ مۇســتەقىلچى ىئكەنلىكىمىزدىن باشــقا يېڭىلىقنى ھېــس قىلدۇرالمىدى. »ائلالھۇ 

ەئكبــەر« دە راســتچىل بولغــان بولســاق يىگانــە ەئكبــەر، بىردىنبىــر ۇئلــۇغ زات بولغــان 

ائلالھتىــن قورققــان بولســاق يــا زۇلۇمنــى ســۆزلەپ شــاھىت بولغــان، يــا زۇلۇمغا قارشــى 

شــېھىت بولغــان بوالتتــۇق. مىــڭ ەئپسۇســكى، »ائلالھــۇ ەئكبــەر« دەپ تــۇرۇپ، ائلــالھ 

ھــۆر ياراتقــان تىلىنــى قورقۇنچانلىققا قۇل قىلىۋېتىپ ھەقنى سۆزلەشــتىن ائياپ قالســاق، 

بايراقــالر لەپىلدىگــەن بىلــەن لەۋلىرىمىز مىدىرلىمىســا دەردىمىزنى كىــم بىلىدۇ؟ بايراق 

بىلــەن تــەڭ زۇلۇمغــا قارشــى مەيدانىمىــز، شــاھىتلىقىمىز لەپىلدىمىســە ۇئ بايراقنــى كىم 

كۆتۈرســە بولىدىغۇ؟

مىيىــت نامىــزى وئقۇلىۋاتقــان پۇرســەتتە ۇئيغۇرنىــڭ بېشــىدا كۆيۈۋاتقــان كۈلپەتنــى 

بىلــدۈرۈش ۈئچــۈن ھېــچ ىئــش قىلغىلــى بولمىــدى. نامازدىــن بــۇرۇن تەييارالنغــان 

ۇئيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان پاجىــەئ ھەققىدىكــى وئن شــۇائرنى مەيدانغــا تىزالمىــدۇق. 

بــۇ پاائلىيەتنىــڭ پەقــەت بىــر غايىبانــە مىيىــت نامىــزى بولۇشــى بېكىتىلىپتــۇ. كەيپىياتىــم 

ائيەمــدە ھېچكىــم ھېيىتلىــق بەرمىگــەن يېتىــم بالىــدەك ســۇلغۇن ىئــدى. ھــەر قېتىــم 
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ــن وئرۇن بېرىدىغــان  بارســام ۇئيغۇرالرغــا پەلەســتىنلىكلەرگە قىلغــان دۇائالر قاتارىدى

ىئمامنىــڭ بۇنچىلىــك كەمســۆز بولــۇپ كېتىشــى، دامولالمنىــڭ ھاياتىنــى چۈشــەندۈرگەن 

لوزۇنكىنــى ېئســىش جەريانىدىكــى قاتمۇقــات تەكشۈرۈشــلەر مــاڭا نۇرغــۇن دېيىلمىگەن 

گەپلەرنــى ســۆزلەپ بــەردى.

مىيىــت نامىــزى تۈگــەپ بىــر چاغدا قارىســام ھاجــى بايــرام ۋەلى جامىســىنىڭ ائلدىدا 

يالغــۇز قاپتىمــەن. ھەممــە ۆئز غېمىــدە، ۆئز ىئشــى بىلــەن، ھەممــە تىجــارەت ۆئز يولىدا. 

ھاجــى بايــرام ۋەلىدىــن قالغــان پۇچــۇق تامغا قارىدىم، ەئگەر شــۇ تامدىكى خىشــالرنىڭ 

ائغــزى بولغــان بولســا »ەئي ھاكىمــالر كەينىــڭالردا، يېنىــڭالردا، ســۆھبىتىڭالردا زالىــم 

بــار، ســىلەر ۇئالرنىڭ ائلدىــدا ھەقنى ەئمەس نەپنى سۆزلەۋاتىســىلەر، ائدالەتنى ەئمەس، 

تىجارەتنــى كۆزلەۋاتىســلەر« دەپ يىغــالپ يېرىلىــپ كەتكەن بوالتتى.

مىيىــت  بولغــان  قەيســەرى شــەھەرلىرىدە  بۇرســا،  تۈركىيەنىــڭ ىئســتانبۇل، 

نامازلىرىغىمــۇ ۈئمىــت بىلــەن بىرمــۇ بىــر قــاراپ چىقتىم.مەزمــۇن ۋە شــەكىل وئخشــاش، 

پەقــەت قاتناشــقان شەخىســلەر پەرقلىــق. »ائلالھــۇ ەئكبــەر«، »يــا ائلــالھ، بىســمىلالھ، 

ائلالھــۇ ەئكبــەر« دېگــەن ســاداالر وئرتــاق ياڭراپتۇ.»كاپىــرالر بىــر، كۇپىــر بىــر، بىــز 

كاپىــر ۋە كۇپرىغــا قارشــى كــۆرەش قىلىمىــز« دېگــەن يۈرەكلەرنــى تىترىتىدىغــان 

شــۇائرالردىن كۆزلەر ياشــالندى.ەئمما ياشــنى ســۈرتۈپ وئيالپ باقســام شــۇ كۆرەشــنى 

نەدىــن باشالشــنى بىلەلمىدىــم. كاپىــرالر كــۆپ، بەكمــۇ كــۆپ ىئــدى. كۇپــرى يېيىلمىغــان 

يــەر، ائرىالشــمىغان ىئــش، چېتىلىمىغــان جەمئىيــەت ائز ىئــدى. قايســى بىرىنــى يوقىتىــپ 

بوالرمىــز؟ بەلكىــم قانــداق قىلىشــنى بىلەلمىگــەن مەنــال ەئمــەس. كۇپرىغــا قارشــى بــۇ 

ســادا، بــۇ كاپىرلىققــا قارشــى كــۆرەش چاقىرىقلىــرى پەرقلىــق يــاش، پەرقلىــق ســەۋىيە 

ۋە پەرقلىــق ھېســىياتتىكى كىشــىلەرنى يېقىنقــى 30 يىلدىــن بېــرى ۋەتەندىــن ائيرىــپ 

يــات تــاغ، دالىــالردا سەرســان قىلــدى. 

كاپىرالرنــى يوقىتىــش، كۇپىرنــى گۇمــران قىلىــش چاقىرىقــى ېئســىمگە شــۇ چاقىرىــق 

كۈچەيگــەن يىلــالر ۋە قامــاق ھاياتىمنــى ېئلىــپ كىــردى. ســوالقتا دۇنيادىكــى كاپىرلىقنى 

يوقۇتــۇش ۈئچــۈن ھىجرەتكــە ائتالنغــان ياشــالرنى ھــەر كۈنــى كــۆرۈپ تۇراتتىــم.
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2008-يىلــى ۈئرۈمچىگــە دىــن وئقۇغىلــى چىققــان ەئمرۇلــال ەئقىللىــق بــاال ىئــدى. ۇئ 

تاماققــا ماڭغــان يولــدا بىــر رېســتۇراندىن ياڭراۋاتقــان مۇزىكىنــى ائڭالپــال قوالقلىرىنــى 

ەئتكــەن ىئــدى. »ائبدۇۋەلــى دادا، مۇشــۇ يەرنى پارتىلىتىۋەتســەك بولمامــدۇ؟!« دېگەن 

ســۆزنى ائڭالپ ھاياجانغا چۈمگىنىم راســت. وئيالپ باقســام ەئسەبىيلەشــكەن چاغلىرىم 

ىئكــەن. قاماقتــا ياتقــان چاغلىرىمــدا ياغلىــق ائرتمىغــان تەپتىشــلەرگە، ھــاراق ىئچىــپ 

كىرىــپ قالغــان مەھبۇســالرغا »كاپىــر« دەپ گــەپ قىلمايدىغــان بالىالرنــى كــۆرۈپ 

وئيلىنىــپ قالدىــم. مــەن كۇپرىغــا قارشــى تۇرۇشــتا نېمــە قىلىشــنى، كىمدىــن باشالشــنى 

بىلمىگــەن بىلــەن ھەرىكەتنــى يېنىدىكــى ياغلىــق ائرتمىغــان ائيالدىن، مەھەللىســىدىكى 

رېستۇراندىن باشاليدىغانالر بار ىئكەن. قارىغاندا نامايىشقا چىققان چاغدا توۋاليدىغان 

كاپىرالرغــا قارشــى كــۆرەش، كۇپرىغــا قارشــى جىھــات شــۇائرلىرى ەئمەلىــي شــاراىئتقا 

ــە بىــز باســقان زالىمغــا،  ــاراپ ۆئزگەرس ــارە ھالىمىزغــا ق ــە ۋە بىچ ــاراپ، قۇربىمىزگ ق

دۈشــمەنگە، قىلىنىۋاتقــان زۇلۇمغــا قارشــى توۋالنســا تېخىمــۇ ەئۋزەل دەپ وئيلىدىــم.

ۆئلۈمگــە بارســاق ېئســمىزگە ۆئلــۈپ كەتكەنلــەر ۋە ۆئلۈملــۈك بولغانلىقىمىــز كېلىپ 

ھەممىمىــز يىغاليمىــز، بــۇ ىئنســان تەبىئىتــى. بۈگــۈن ۇئيغــۇر ھازىــدار بولغاچقا ۆئلۈمال 

بولســا، يىغلىغاننى كۆرســەكال يىغاليدىغان ھالغا يەتتۇق. شــۇ ســەۋەپتىن بولسا كېرەك 

دامولالمنىــڭ ۆئلۈمىــدە بىــر دەرت تۆككىمىــز بارىئــدى. بىــز غايىبانــە مىيىــت نامىزىغــا 

ــڭ  ــق ۇئيغۇرنى ــۈك خىتاينىــڭ ەئمــەس، ھەقلى ــن كۈچل ــۈرك قېرىنداشــالرنىڭ ائغزىدى ت

يېنىــدا تۇرۇۋاتقانلىقىغــا شــاھىتلىق ىئــزدەپ بارغان ىئدۇق. ھەمىمىــز مەھبۇس ائنىمىز، 

تۇتقــۇن دادىمىــز، زۇلمەتتــە ياشــاۋاتقان قېرىنداشــلىرىمىز ۈئچــۈن دۇنيادىكى ەئڭ چوڭ 

ــۇ  ــا: ەئي شــى قاسســاپ، بىزم ــىنىڭ ائتامانىغ ــالر پارتىيەس ــلىقى، گۇندىپاي ــە باش تۈرم

ســەندەك ىئنســان، قېنىمىز ســېنىڭكىدەك قان، جېنىمىز سېنىڭكدەكال تاتلىق جان، بىزنى 

قانخورلۇققــا، جاندىــن كېچىشــكە بۇنچــە زورلىمــا، زۇلۇمنــى توختــات! دېمەكچــى ىئدۇق. 

مۇشــۇالرنى دېيەلمىگــەچ غەزەپلىنىۋاتىمىــز، غۇتۇلداۋاتىمىــز، غۇلغــۇال قىلىۋاتىمىز.

2018-يىلى 2-ائينىڭ 3-كۈنى، ەئنقەرە
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ئۇيغۇردا يوق ئۈچ غەلەت

مىســىر، ەئرەبىســتان ۋە تۈركىيــەدە زىيارەتتــە بولــۇپ ۇئيغۇرنىــڭ بــۇ ۈئچ ەئلدىكــى 

قىلىدىغانلىقــى ھەققىــدە وئيلىنىــپ  پــەرق  قايســى جەھەتلــەردە  مۇســۇلمانالردىن 

قالدىــم. پاكىزلىكتــە ۇئيغــۇرالر يامغۇرلــۇق تۈركىيەگــە يەتمىگــەن بىلــەن، نىلغــا 

چۈمۈلــۈپ ياشــايدىغان مىســىرلىقالر ۋە نېفىتتىــن كەلگــەن كىرىــم ۈئســتىگە تۇغۇلغــان 

ــە ۇئالر قولىمىزغــا ســۇ قۇيــۇپ  ــۇ جەھەتت ــز، ب ەئرەبىســتانلىقالردىن ۈئســتۈن ىئكەنمى

بېرەلمەيدىكــەن. مۇاليىملىــق، تەقۋالىــق، ســەمىمىيەت ۋە ســاداقەتتە بــۇ ۈئچ ەئلدىكــى 

خەلقتــە كــەم پەزىلەتلەرنــى ۇئيغــۇردا مــول كــۆردۈم. ۇئالرنىــڭ بىزدىــن ائرتــۇق يېرىنــى 

تاپالمىدىــم. بــۇ ۈئچ ەئلــدە يامرىغان، ەئمما بىزدە يــوق ۈئچ غەلەت بەكرەك دىققىتىمنى 

تارتتــى.

ــى  ــى ىئســالمدىن بۇرۇنق ــۇ غەلەتلەرن ــۇ ۈئچ ەئلدىكــى مۇســۇلمانالر ۆئزىدىكــى ب ب

چاغالردىن باشــالپ داۋام قىلىپ كەلگەن بولۇپ، ىئمانغا مۇشــەررەپ بولغاندىن كېيىنمۇ 

ۋەز كەچمىگــەن. ھەتتــا بەزىلــەر بــۇ جاھالەتنــى ىئســالمغا ۇئيغــۇن دەپ قارايدىكــەن. 

ۇئيغــۇر مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ ۈئچ يىرگىنچلىــك جاھالەتتىــن يىــراق بولــۇپ كەلگەنلىكى، 

ــى  ــالمدىن بۇرۇنق ــن، ىئس ــن كېيى ــقا كۆچكەندى ــۇراق تۇرمۇش ــن وئلت ــە ھاياتىدى قەبىل

جاھالەتتىــن كەســكىن ۋاز كېچىــپ مەدەنىيەتكــە يۈكســەلگەنلىكى بىزگــە ەئجداتالردىــن 

مىــراس پەزىلــەت. بــۇ پەزىلەتنــى تېخىمــۇ تولــۇق ھېــس قىلىــش ۋە داۋام قىلىــش ۈئچــۈن 

باشــقىالر مۇســۇلمان بولۇپمــۇ ۋاز كەچمىگــەن غەلەتلەرنــى بىلىــپ باقايلــى.

مىســىردا ەئۋج ائلغــان ەئڭ گەۋدىلىــك بىــر غەلــەت قىزالرنىــڭ خەتنىســىنى قىلىــش 

ىئكــەن. بــۇ ائدەتكــە گەرچــە 2006-يىلــى ۋە 2008-يىلــى پەتىــۋا ېئــالن قىلىنىــپ 

قاتتىــق چەكلەنگــەن بولســىمۇ، تېخىچــە مىســىردا كەڭــرى مەۋجــۇت ىئكــەن. بۇنىڭغــا 

ــت  ــر قىســىمالر ىئســالمغا زى ــە بى ــي قارشــى بولســىمۇ، يەن كۆپچىلىــك ۆئلىمــاالر قەتئى
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دەپ قارىمــاي ىئزچىــل قولــالپ كەلگىنــى ۈئچــۈن، بۈگۈنگىچــە مىليــۇن - مىليــۇن قىزنىڭ 

نالە-پەريادىغــا ۋە ۆئمۈرلــۈك ائزاپلىرىغــا زامىــن بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم ىئكەن. بۇ ائدەت 

مىســىردىال ەئمــەس، شــىمالى ائفرىقىدىكــى باشــقا دۆلەتلــەر ۋە وئتتۇرا شــەرقتىكى بەزى 

مىللەتلەردىمــۇ مەۋجــۇت بولــۇپ، ىئســالم بىلەن ھېچ بىر ائالقىســى بولمىغــان قەبىلىۋىي 

ــا مىقياســىدا 200  ــر دۇني ــدا ھازى ــا قارىغان ائدەت ىئكــەن. 2016-يىلىدىكــى مەلۇماتق

مىليۇندىــن ائرتــۇق خەتنىلىــك قىــزالر بــار ىئكــەن. بــۇ ائدەتنىــڭ دۇنيادىكــى 30 نەچچــە 

دۆلەتتــە داۋام  قىلىۋاتقانلىقــى مەلــۇم. 

تۈركىيــە، مىســىر، پاكىســتان، ھىندىســتان ۋە باشــقا وئتتــۇرا شــەرقتىكى ەئللــەردە 

ەئۋج ائلغــان بىــر غەلــەت »نومۇســىنى يۇيــۇش« ائدىتــى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. بۇنىڭــدا 

ــدە  ــىرت ائالقى ــن س ــەن نىكاھتى ــقىالر بىل ــالر باش ــز - ائيال ــى قى ــر ائىئلىدىك ــەر بى ەئگ

ــۇل قىلمىغــان، ېئرىگــە بويســۇنمىغان  ــى قوب بولغــان، ائتا-ائنىســى بېكىتكــەن نىكاھن

ــۇش  ــىنى يۇي ــداش، نومۇس ــەرىپىنى قوغ ــڭ ش ــەر ائىئلىنى ــى ەئرل ــۇ ائىئلىدىك ــا ش بولس

ۈئچــۈن قەتلــى قىلىــدۇ. قاتىــل ۆئزىنــى »قەھرىمان« ســاناپ تۈرمىلەرگە مەغــرۇر كىرىپ 

كېلىــدۇ. بــۇ ائدەت ســەۋەپلىك 2000-يىلدىــن باشــالپ ھازىرغىچــە يىلىغــا ۆئلتۈرۈلگەن 

قىــز - ائيالــالر بــەش مىڭدىــن تۆۋەنلىمــەي كەلمەكتــە. تېخىمــۇ ىئچىنارلىــق يېــرى بــەزى 

ەئللــەردە قاتىلــالر قانۇننىــڭ قاتتىق جازاســىغا ۇئچرىمايدۇ، ائۋام نەپــرەت ياغدۇرمايدۇ. 

بــۇ ائدەتنــى كۆپىنچــە دۆلەتلــەر دىــن ۋە قانــۇن يولــى بىلــەن چەكلەپمــۇ تۈگىتەلمىگــەن. 

ســالىھ ۆئلىمــا ۋە ائلىمــالر بــۇ جاھالەتكــە قارشــى تەبلىــغ ۋە خۇتبىلــەر بىلــەن نەســىھەت 

قىلىپمــۇ يوقىتالمىغــان.

تۈركىيــە، مىســىر ۋە ەئرەبىســتاندا كۈچلــۈك ۈئچىنچــى غەلــەت قىساســخورلۇق. 

بــۇ ائدەتمــۇ ائفرىقــا، وئتتــۇرا شــەرق، شــەرقى ۋە جەنۇبــى ائســىيا ەئللىرىــدە كۆپــرەك 

مەۋجــۇت بولــۇپ، قاتىللىقنىــڭ يەنــە بىــر مەنبەســى دەپ قارىلىدىكــەن. بــۇ ائدەت دىــن 

بىلــەن ائالقىســىز بولــۇپ مۇســۇلمان، دىنســىز ۋە خرىســتىيانالردا وئخشــاش مەۋجــۇت 

ــۇرا شــەرق مۇســۇلمانلىرى  ــى ائســىيا ۋە وئتت ــا، جەنۇب ــا شــىمالى ائفرىق ىئكــەن. ەئمم

بۇنــى ىئســالم دىنىغــا باغــالپ چۈشــىنىدىكەن. قىساســخورلۇقنىڭ ھىندىســتاندىكى ۋە 
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خىتايدىكــى يۇقىرىقــى دىنالرنىــڭ ھېچ بىرىگــە ىئشــەنمەيدىغان مىللەتلەردىمۇ كۈچلۈك 

بولۇشــى، بــۇ ائدەتنىــڭ دىن بىلەن بىۋاســتە مۇناســىۋىتى يــوق ىئكەنلىكىنــى دەلىللەيدۇ. 

تۈركىيــە، ەئرەبىســتان ۋە مىســىردا قىساســخورلۇق ائىئلىنىــڭ شــەرىپى بىلــەن 

ــار  ــىمىغا دۇچ ــڭ بېس ــى جاماەئتنى ــلىق ۇئالرن ــاس ائلماس ــۇپ، قىس ــىۋەتلىك بول مۇناس

ــىم  ــر مۇراس ــەن بى ــكارە ۆئتكۈزۈلگ ــە ائش ــا جاماەئتك ــر بولس ــەن. قىســاس بى قىلىدىك

ائرقىلىــق كەچــۈرۈم قىلىنىشــى ياكــى چوقۇم ېئلىنىشــى كېرەك ىئكەن. ەئگــەر بىر ەئۋالت 

ىئچىــدە قىســاس ېئلىنمىســا، ىئككىنچــى ەئۋالتقــا مىراس قالىدىكەن. قىســاس ائلماســلىق 

ــاۋەت ۋە ھۆرمىتىگــە داغ يەتكۈزىدىكــەن. شــۇ ائىئلىنىــڭ جامــاەئت ىئچىدىكــى ىئن

غەلىتە يېرى بۇ ۈئچ غەلەت يۇقىرىقى ەئل-مىللەتلەردە ىئســالم ۋە خىرىســىتىيانلىق 

تارقىلىشــتىن بۇرۇنمــۇ مەۋجــۇت بولســىمۇ، بــەزى خرىســتىيانالر ۋە مۇســۇلمانالر دىنغــا 

باغــالپ ائقاليدىكــەن. ۇئالر دىنــى دەســتۇرالردىن ائساســالرنى تېپىــپ چىقىــپ ۆئزلىــرى 

ــق  ــى ھەقلى ــۇ قىلىقالرن ــال ائدەت قىلغــان ب مۇســۇلمان ۋە خرىســتىيان بولۇشــتىن بۇرۇن

قىلىشــقا تىرىشــىدىكەن. ەئمەلىيەتتــە بــۇ ائدەتلەرنىڭ يىلتىزىدا قەدىمكــى قەبىلىۋازلىق، 

جەمەتچىلىــك ۋە ەئرلىــك ھوقۇققــا چوقۇنــۇش خاھىشــى ۋە ەئنەئنىســى ياتىدىكــەن. 

ۇئيغۇرالردا ىئنســانلىققا خىالپ يۇقىرىقى غەلەتلەرنىڭ بولماســلىقى، بەلكىم بىزنىڭ 

نەســەپكە باغالنغــان قەبىلــە ھاياتىنــى مىــڭ يىلــالر بــۇرۇن ائياقالشــتۇرۇپ، ھــەر خىــل 

نەســەپتىكىلەر بىرلىكتە ياشــايدىغان جاماەئت بەرپا قىلغانلىقىمىز بىلەن مۇناســىۋەتلىك 

بولۇشــى مۇمكىــن. ۇئندىــن باشــقا ۇئيغۇرالرنىڭ مىــڭ يىلالر بۇرۇنال كۆچمــەن ھاياتتىن 

مۇقىــم وئلتۇراقالشــقان شــەھەر ۋە دېھقانچىلىــق ھاياتىغــا كۆچكەنلىكــى، دىيارىمىزنىــڭ 

ــۇرى  ــق مەم ــزا، قىشــالق دېگــەن ېئنى ــەن باشــقۇرۇلماي شــەھەر، يې ــە بىل ــرەر قەبىل بى

بىرلىكلــەر بىلــەن باشــقۇرۇلغان ىئجتىماىئــي قۇرۇلمــا بەرپــا قىلىنغانلىقــى بىلەنمــۇ 

مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن. قانداقــال بولمىســۇن بىزگــە قوشــنا، دىنــداش ۋە 

قېرىنــداش بولغــان مىللەتلــەردە بولغــان، ىئنســانىيەتنىڭ ەئيىپلىشــىگە ۇئچراۋاتقــان 

ــزدە بولماســلىقى ۇئيغۇرلۇقنىــڭ مەدەنىيلىكــى،  ــڭ بى يۇقىرىقــى رەھىمســىز ائدەتلەرنى

زامانغــا ۇئيغۇنلۇقــى ۋە تەرەققىياتچانلىقــى دېيىشــكە بولىــدۇ. 
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يۈدۈپ يۈرگەن تەپەككۇر يۈكى

خىتاينىــڭ تەشــۋىقاتى ائرقىلىــق ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككــۇر، دۈشــمەن ىئــزدەش 

ــر چــوڭ سۈيىقەســتنىڭ  ــدە بى ــداق ھادىســىلەرنىڭ كەينى ــى ســىڭگەن، ھەرقان كەيپىيات

بارلىقىغــا ىئشــەندۈرۈلگەن بىــر قىســىم ۇئيغــۇر مۇســاپىرالرنىڭ تەپەككــۇر يۈكــى 

تۈركىيــەدە ېئغىرالشــقا باشــاليدۇ. ۇئالر تۈركىيەگــە كەلگەندىــن كېيىــن خەلققــە غەرپتىن 

توختىمــاي دۈشــمەن تېپىپ بېرىۋاتقان يەنە بىــر ىئددىيەۋىي مۇھىتقا كېلىپ قالغانلىقىنى 

تۇيمايــال قالىــدۇ. چۈنكــى تۈركىيەدىمــۇ تەشــۋىقات توختمــاي دۈشــمەن يارىتىــدۇ، 

تۈركىيەدىمــۇ غــەرپ خىتايدىكىگــە وئخشــاش كۆڭۈلدىكىــدەك دۈشــمەن. بــۇ يەردىكــى 

دىنــدارالر ۈئچــۈن غــەرپ دىــن دۈشــمىنى، كومۇنىســتالر ۈئچــۈن ېئكىسپاالتاتســىيە 

قىلغۇچى جاھانگىر، مىللىيەتچىلەر ۈئچۈن مۇســتەملىكىچى، سوتسىيالىزىمچىالر ۈئچۈن 

ــمەننى  ــۈنئىي دۈش ــر س ــلىدىنال بى ــا ەئس ــداق مۇھىتت ــىدۇر. بۇن ــڭ بوۋىس كاپىتالىزىمنى

يــۈدۈپ كەلگــەن ۇئيغۇرنىــڭ ىئددىيــە يۈكــى تېخىمــۇ ېئغىــرالپ كېتىــدۇ.

ۋە يەھۇدىــالر  دىنــدار كىشــىلەر غەرپنــى خىرىســتىيان  بەكــرەك  تۈركىيــەدە   

گورۇھــى ســۈپىتىدە چۈشــىنىپ تەھدىــت ھېــس قىلســا، كومۇنىســتالر غەرپنــى ەئزگۈچــى 

ىئمپىرىيالىســت ھالىتىدە تەســەۋۋۇر قىلىپ خەۋپسىرەيتتى، مىللەتچىلەر بولسا غەرپنىڭ 

قىلمىشــلىرى  تاجاۋۇزچىلىــق ۋە مۇســتەملىكىچىلىك  قاراتقــان  تارىختــا تۈركىيەگــە 

ســەۋەبىدىن گۇمانســىرايتتى. شــۇڭا تۈركىيــەدە بىــرەر ھادىســە يــۈز بېرىــپ قالســا 

ائۋامدىــن رەھبەرلەرگىچــە ســاقچىالرنىڭ رازۋېتكىســىنى، تەپتىشــلەرنىڭ تەھقىقلىشــىنى 

ــمەن دەپ  ــدە ۆئزى دۈش ــاەئت ىئچى ــە س ــر قانچ ــال، بى ــىمىنى كۈتمەي ــوتنىڭ كېس ۋە س

بىلىدىغــان غــەرپ بىلــەن ائالقىــدار بىرەرىنــى ھېلىقــى تەييــار ھېكايىگــە ســېلىپال جاھانغا 

جاكارالش، ائۋامنى غەرپ رىژىســورلۇق قىلىۋاتقان مۇســۇلمانالرغا قارشــى بىر وئيۇننىڭ 

وئينىلىۋاتقانلىقىغــا ىئشــەندۈرۈش بىــر خىــل تەپەككــۇر ائدىتىگــە ائيالنغــان ىئــدى. 

بۇنــداق تەپەككــۇر ۇئيغۇرالرغــا ائللىقاچــان ســىڭدۈرۈلۈپ بولغــان بولغاچقــا، ۇئالرمــۇ 
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ائســانال تۈركىيــەدە بولغــان ۋەقەنىــڭ بــاش - ائخىــرى ھەققىــدە وئيلىنىــپ، پاكىتالرنــى 

تەھلىــل قىلىــپ، نۇتۇقالرنــى دەلىللــەپ جاپا تارتمايال دۈشــمەننىڭ كىملىكىگە ىئشــىنىپ 

بولۇشــىدۇ.

خىتــاي ھاكىمىيىتــى ۇئيغۇرالرنىــڭ قەلبىگــە تېرىغــان، مەســىلىلەرنى قارىمــۇ قارشــى 

ىئككــى قۇتۇپلــۇق وئيــالش ۇئســۇلى، ىئككىنچــى ۋەتــەن بولغــان تۈركىيــەدە يېتەرلىــك 

ســەمرىيدۇ. يۇقىرىقــى تەپەككــۇر ۇئســۇلى بويىچــە ىئنســان چوقــۇم ىئككىنىــڭ بىرىنــى 

تالالشــقا مەجبۇرلىنىدىكــەن. بىــر كىشــى »يــا ۇئيــان بــول، يــا بۇيــان«، ياكــى يــا دوســت 

ــا ىئدىيالىزىمچــى بولۇشــى  ــا ماتېرىيالىزىمچــى ي ــا ســولچى، ي ــا وئڭچىي ــا دۈشــمەن، ي ي

كېــرەك ىئكــەن. پىكىــر وئخشىمىســا دۈشــمەنگە چىقىرىــش، تەرەققىيــات، يېڭىلىــق ۋە 

ەئركىنلىــك تەلــەپ قىلســا غەرپپەرەســكە، كاپىر، پاســىققا چىقىرىش، ىئچكــى زىددىيەتنى 

ســىرىتقا دۆڭگــەش، نورمــال رىقابەتنــى تەھدىتلەشــتۈرۈش ىئككى قۇتۇپلــۇق تەپەككۇر 

ائدىتىنىــڭ ىئپادىســى ىئكــەن.

تەپەككــۇر  كەلگــەن  يــۈدۈپ  قىســىملىرىمىز خىتايدىــن  بىــر   كۆزىتىشــىمچە 

يۈكىنــى تۈركىيــەدە ېئغىرالشتۇرىۋالســاق، يەنــە بەزىمىــز مىســىر، ەئرەبىســتانالردا 

كۆپەيتىۋالىدىكەنمىــز. تۈركىيــەدە ىئنســانالرنىڭ دولىســىدا ېئغىرالشــقان تەپەككــۇر 

ــان  ــۆپ تالاليدىغ ــتا ەئڭ ك ــى وئقۇش ــەت بىلىملىرىن ــن ۋە ىئالھىي ــۇرالر دى ــى، ۇئيغ يۈك

مىســىر ۋە ەئرەبىســتاندىمۇ كىشــىلەرنى مۆرىســىدىن بېســىپ مۈكچەيتىــپ تۇرىدىكــەن. 

ەئرەبىســتاندا بولغــان كۈنلىرىمــدە 2015-يىلــى ھەرەمــدە يــۈز بەرگــەن دەسســىلىش 

پاجىەئســىنىمۇ ۇئيغۇرالردىــن »بــۇ ىئرانلىــق شــىەئلەرنىڭ پىالنلىق، تەشــكىللىك قىلغان 

ــۆزلەنمىلەرنى  ــۇنداق س ــۆردۈم ۋە ش ــى ك ــى« دەيدىغانالرن ــمەنلىكىنىڭ نەتىجىس دۈش

ائڭلىدىــم. مەككىدىكــى ســاقچىالرنىڭ قوپاللىقــى ھەققىــدە گــەپ بولغــان بىــر ســورۇندا 

بىــر دوســتۇم »ۇئنــداق ســاقچىالرنىڭ كۆپىنچىســى شــىەئ« دېگەنــدە وئيلىنىــپ قالدىــم. 

ەئرەبىســتان خەلقىگــە ىئراننــى دۈشــمەن تىكلــەپ بەرگــەن، ۇئالردا شــىەئلەرگە قارشــى 

نەپــرەت وئيغاتقــان نەرســە، دۆلەتنىــڭ ۆئزىدىكــى مەسۇلىيەتســىزلىكنى ســىرىتقى 

دۈشــمەنگە دۆڭگەپ قويغان ھېلىگەرلىكى. وئتتۇرا شــەرقتە زومىگەرلىك تالىشــىۋاتقان 
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ەئرەبىســتانغا رىقابەتچــى دۆلــەت ىئــران بولغاچقــا، مۇســتەبىتلەر خەلقىنىــڭ دىنــى 

ھېســىياتىدىن پايدىلىنىــپ دۆلەتلــەر ائرا زىددىيەتنــى دىنىــي ۋە مىللىــي ۆئچمەنلىككــە 

بۇرىۋەتكــەن ىئــدى. شــۇنىڭ بىلــەن نېمــە ىئــش بولســا ىئرانغــا ۋە شــىەئلەرگە ائرتىــپ 

ــڭ ائدىتىگــە ائيالنغــان. قويــۇش ەئرەبىســتان خەلقىنى

تۈركىيــەدە بــۇ قېتىــم يــۈز بەرگــەن ھەربىــي ۆئزگىرىشــمۇ ائدەتلەنگــە تەپەككــۇر 

بويىچــە ائمېرىكىنىــڭ وئيۇنــى ىئكەنلىكــى پــەرەز قىلىنــدى، شــۇ ۋاقىتنىــڭ ۆئزىــدە 

مەسلىھەتلىشــىۋالغاندەك بىــر ەئرەب ائپتــۇر ماقالــە يېزىپ بۇ پەرەزگە جــان كىرگۈزدى. 

ماقالە ۇئيغۇرچىغىمۇ دەرھال تەرجىمە قىلىنىپ »ائمېرىكا سۈيىقەســتى«گە »ائســاس« 

تېپىلــدى.

بۆلگۈنچىلىككــە  تىبەتنــى غەرپنىــڭ  خــۇددى خىتــاي ۆئز خەلقىنــى ۇئيغــۇر ۋە 

ــەت ىئچىدىكــى زىددىيــەت داىئــم  قۇترىتىۋاتقانلىقىغــا ىئشەندۈرۈشــكە تىرىشــقان، دۆل

خەلقائرالىق كۈچلەرگە ائرتقان ۋە ھەمىشــە ىئچىدىكى ۋەقەلەرنىڭ ســەۋەبىنى ســىرىتتىن 

ىئزدىگەنــدەك مىســىر، ەئرەبىســتان ۋە تۈركىيەدىمــۇ وئخشاشــال ۆئز دۆلىتىگــە قارشــى 

كۈچلەرنى سىرتقى دۈشمەننىڭ يۆلەيدىغانلىقىغا ائۋامنى ىئشەندۈرىدىغان ەئندىشىلىك 

بۇنــداق تەپەككــۇر ۇئســۇلى  تەشــۋىقات مەۋجــۇت ىئكــەن. مەزكــۇر ەئللەردىكــى 

تەبلىغلــەر، دىنىــي رىســالىلەر ۋە دەرســلەر ائرقىلىــق ائللىقاچــان ۇئيغــۇرالردا ائممىۋىــي 

ائساســقا ېئرىشــىپ بولــدى. چۈنكــى مىســىر، ەئرەبىســتان ۋە تۈركىيــەدە وئتتــۇرا ائســىيا 

جۇمھۇرىيەتلىرىدىــن قالســا ۇئيغــۇر نوپۇســى ەئڭ كــۆپ. مىســىر ەئزھــەر جايالشــقان 

دۆلــەت بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن بــەزى ۇئيغۇرالرنىــڭ گېپــى بويىچە ىئلىمنىڭ مەككىســى. 

تۈركىيەمــۇ ۇئيغۇرنىــڭ تەپەككۇرىغــا ىئزچىــل خېمىرتــۇرۇچ بولۇشــنى داۋام قىلىۋاتقــان 

ەئل. شــۇڭا يۇقىرىقــى دۆلەتلەردىكــى ائلقىشــلىق تەپەككــۇر ائدىتىنىــڭ ۇئيغۇرالرنىــڭ 

پىكىــر يۆنىلىشــىگە كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى ھەرگىز تــۆۋەن مۆلچەرلىگىلى بولمايدۇ. 

مەسىلەن: تۈركىيە، ەئرەبىستان ۋە مىسىردىكى ۇئيغۇرالردىن 11-سېنتەبىر ۋەقەسىنى، 

ىئســالم دۆلىتى تېرورلۇق تەشــكىالتىنى غەرپنىڭ پەيدا قىلغانلىقىغا ىئشــىنىدىغان خېلى 

بــار. ەئپسۇســكى، تۈركلــەر ۋە ەئرەپلــەر ھېچقاچــان خىتاينىڭمــۇ مۇشــۇنداق بىــر رەزىل 
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وئيۇننى وئيناپ چىقىدىغانلىقىنى تەســەۋۋۇر قىلىپ باقمايدۇ. ھەتتا ۇئالر ىئســالم دۆلىتى 

تېرورچىلىــرى ىئشــلەتكەن قورالالرنىــڭ ائساســلىقى خىتايدىــن كېلىدىغانلىقىنــى ىئنــكار 

قىلىشــىدۇ. تەلىــم شــۇالردىن بولغاچقــا، بــەزى ۇئيغــۇالر تالىبــان بېيجىڭنــى يۆلەنچــۈك 

ــان بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتى  ــارەت قىلىــپ تۇرســىمۇ، تالىب قىلىــپ ۈئرۈمچىنــى زىي

بارلىقىغــا ىئشىنىشــنى خالىمايــدۇ. 

مۇســتەبىت ەئللــەردە تەشــۋىقاتنىڭ قېلىپىــدا قۇيۇلغــان تەپەككــۇر ۇئســۇلى ەئركىــن 

پىكىردىــن، تەنقىتتىــن، پەرقلىــق خــۇي، خۇلــۇق ۋە ھەرىكەتتىــن ۆئلگىــدەك قورقىــدۇ. 

شــۇڭا ۇئنــداق مۇھىتتــا ھاكىمىيەتنــى تەنقىتلــەش خــۇددى دىننــى، دىيانەتنــى تەنقىــت 

قىلغانــدەك خەتەرلىــك بولغاننىــڭ ۈئســتىگە قارغىشــقا اليىقتۇر. ەئمەلىيەتتە كىشــىلەرنى 

تەنقىتتىــن توســۇۋاتقان ۆئلىماالرنىــڭ قوغداۋاتقىنــى دىــن ياكــى دىيانــەت ەئمەس،بەلكــى 

ھاكىمىيــەت ۋە تاپــاۋەت ىئكەنلىكــى ســىر ەئمــەس.

ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككــۇر وئمۇملىشــىپ قارشــى پىكىرنــى ھۇجۇمغــا چىقىرىــش 

مودىغــا ائيالنغــان، ىئددىيە پەرقىنى دوست-دۈشــمەنلىك پەرقىگە باغاليدىغان، تەنقىت 

قىلىشــنى ھۇجــۇم قىلىشــقا تارتىــپ شــەرھىيلەيدىغان مۇھىتتــا، پىكىردىكــى زىددىيــەت 

ائســانال ىئمان-كۇپــۇر مەسلىســىگە بۇرۇلــۇپ كېتىــدۇ. شــۇنىڭ بىلەن نورمــال بىر پىكىر 

ىئختىالپــى، كــۆز قاراشــتىكى وئخشىماســلىق ۋە تۈزىتىــش تەكلىپلىــرى ســۈكۈتكە يــەم 

بولىــدۇ. ەئممــا يوقىمــاي ھەممــە يەرنــى غۇدۇراشــقا تولدۇرىۋېتىــدۇ.

ــەردە غەرپكــە قارشــى  ــاي، ەئرەبىســتان، مىســىر ۋە تۈركىيەگــە وئخشــاش ەئلل خىت

ــۇپ تۇرىشــى  ــا توقۇل ــا - قايت ــەن قايت ــۇر ۇئســۇلى بىل ــڭ، وئخشــاش تەپەكك ھېكايىنى

ەئجەپلىنەرلىــك ەئمــەس. چۈنكــى بــۇالر بــۇرۇن غەرپنىــڭ تاجاۋۇزىغــا ۇئچرىغــان. 

ــق ىئمپىرىيالىزىمچــى، مۇســتەملىكىچى، ەئھلىســەلىپ  ــدە خەلقائرالى ــۇ ۈئچ ەئل شــۇڭا ب

كۈچلىرىنىــڭ پىالنلىــق، تەشــكىللىك، ىئزچىــل  دۈشــمەنلىك قىلىۋاتقانلىقــى ۋە بــۇ 

دۆلەتلەرنــى ائجىزلىتىشــقا، بۆلۈشــكە ۋە بويسۇندۇرۇشــتا ىئتتىپــاق ىئكەنلىكــى ھەققىدە 

توقۇلغــان بىــر تەييــار ھېكايــە قېلىپــى كىشــىلەرنىڭ مىڭىســىگە وئرۇناالشــتۇرۇلغان. بــۇ 

ــۇالر ۋە  ــى قوغــداپ قېلىــش ۈئچــۈن تاراتق ــەر ۆئزىن ەئللەردىكــى سىياســىي،دىنىي كۈچل
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خۇتبىلــەر ائرقىلىــق يۇقىرىقــى تەييــار ھېكايــە قېلىپىغــا ىئزچىــل يېڭــى مەزمــۇن، يېڭــى 

دەلىــل ۋە يېڭــى پىرســۇناج ىئزدەشــكە مەشــغۇل. ەئممــا بىزنىــڭ ۇئالردىكــى غەرپنىــڭ 

تاجاۋۇزىغا، مەدەنىيەت ىئستىالســىغا قارشــى كەيپىياتىنى دىنغا باغالپ ۆئگنىۋېلىشــىمىز 

بىھاجــەت. 

 مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغــۇرالر تۈرلۈك مەســۇلىيەتلەرنى يۈرەككــە تېڭىپ، يۈكلەرنى 

ــن  ــۇ كارۋان نەگــە بارســا شــۇ يەردى ــان كارۋانغــا وئخشــايدۇ. ب ېئلىــپ ســەپەرگە چىقق

ائزراقتىــن يــۈك قوشــۇپ، مەنزىلگــە بارغىچە ســانىدىن يۈكى ائۋۇپ كەتســە ھالســىزلىق 

ۋايساشــالر ىئتىپاقســىزلىققا، ىئتىپاقســىزلىق ۈئمىتســىزلىككە ســەۋەپ  ۋايساشــقا، 

بولىــدۇ. ەئڭ خەتەرلىــك يېــرى بــۇ يۈكلــەر تۈرلــۈك يولــالر بىلــەن ۋەتەنــدە ياشــاۋاتقان 

ۇئيغۇرالرغىمــۇ ائرتىلىــپ قالىــدۇ. شــۇڭا بىــزدەك تارىخىمىــزدا غەرپنىــڭ تاجاۋۇزىغــا، 

ــان مىللەتنىــڭ  ــى تارتىــپ بواللمايۋاتق زۇلمىغــا ۇئچــراش كەچمىشــى يــوق، ۆئز دەردىن

ــا يىرتىشــىمىز بىھاجــەت.  ــال بارســاق شــۇ يەردىكــى خەقلنىــڭ دەردى ۈئچــۈن ياق نەگى

بىزنــى غەرپمــۇ، يەھۇدىمــۇ، خىرىســتىيانمۇ ۋە ھەتتــا ھىندىالرمــۇ ھېچنېمــە قىلمىغــان. 

شــۇڭا ۇئيغۇرنى غەرپكە، كاپىتالىزمغا، خىرىســىتىيانلىققا، يەھۇدىلىققا قارشى كۆرەشتە 

ــي  ــاپ ۋە ىئلمى ــى كىت ــم، دىن ــي ېئقى ــداق ىئددىيەۋى ــەر قان ــان ھ ــان قىلماقچــى بولغ قالق

ســۆھبەتلەرگە كىرىشــىپ، كارۋانىمىزنــى يولدىــن قويــۇش خەيىرلىك ەئمەس، ەئكســىچە 

بورانــدا قالغــان مىللەتنىــڭ كۆزىگــە قــۇم چاچقانــدەك بىــر ىئشــتۇر.

مەنزىــل يىــراق، يــول كاتــاڭ، يۈكــى ېئغىــر بــۇ مىللــەت تەپەككۇرىغــا يۈكلەنگــەن 

خىتايچــە كونــا ائمىلالرنــى ســەپەردە تاشــالپ يېڭىنــى يۈكلىمــەي، يېنىــك كالــال، چەبدەس 

قــەدەم بىلــەن ماڭمىســا، دىققىتــى چېچىلىــپ قوشــۇنىمۇ چۇۋۇلــۇپ كېتىــدۇ. 
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ھاكىمىيەت مىللەتنىڭمۇ، خۇدانىڭمۇ

2016-يىلى تومۇزدا تۈركىيەدە ەئمەلگە ائشمىغان بىر ھەربىي سىياسى ۆئزگىرىش 

بولــدى. شــۇ قورقۇنچلۇق كېچىدە دۇنيا تۈرك خەلقىنىــڭ دىموكراتىيىنى قانداق قوغداپ 

ــان  ــە چىقارغ ــەن تەختك ــەت بىل ــەت بىل ــەدە مىلل ــدى. تۈركىي ــاھىت بول ــا ش قالغانلىقىغ

ھۆكۈمەتنــى، ەئســكەرلەر قــۇرال بىلــەن ائغدۇرغــان ىئــش بــەش قېتىــم ەئمەلگــە ائشــقان 

بولســىمۇ، بــۇ نــۆۋەت ۈئزۈل كېســىل مەغلــۇپ بولــدى. مۇســتاپا كامــال ۋاپاتىدىــن كېيىن 

ھەمىشــە دۆلــەت ىئچىــدە پاراللىــل دۆلــەت قــۇرۇپ سىياســىيۇنالرنى كۆكســىگە قــۇرال 

تەڭلــەپ، دارغــا ېئســىپ ۆئزى ھاكىمىيەتكــە چىقىۋالىدىغــان ەئســكەرلەر تۇنجــى قېتىــم 

ــە  ــى بىلەتك ــڭ قولىدىك ــە، مىللەتنى ــەس مىللەتك ــە ەئم ــا، كۈچك ــڭ قۇرالغ ھاكىمىيەتنى

مەنســۇپ ىئكەنلىكىنــى ۆئگەنــدى. 

مەغلــۇپ بولغــان بــۇ سۈيقەســتتىن كېيىــن، »ھاكىمىيــەت مىللەتنىڭــدۇر« دېگــەن 

شــۇائر خەلقنىڭ ھەرىكىتىدە ىئســپاتالندى، يىغىلىش ســورۇنلىرىغا ېئســىلدى، نۇتۇق ۋە 

خۇتبىلــەردە ســۆزلەندى. تۈركىيــەدە بــەزى خىلــۋەت رايۇنالرغــا ېئســىلغان »ھاكىمىيــەت 

ائلالھنىڭــدۇر« دېگــەن شــۇائرمۇ ۈئن-تىنســىز غايىــپ بولــدى. ۇئنىــڭ وئرنىغــا مۇســتاپا 

كامال ائتاتۈركنىڭ »ەئگەمەنلىك قەيىتســىز ۋە شەرتســىز مىللەتنىڭدۇر« دېگەن سۆزى 

ېئســىلدى. ھاكىمىيەت ائلالھنىڭ دەۋاتقان ۋە مۇرىتالرغا شــۇنى دېگۈزىۋاتقان كىشــىلەر 

تۈركىيەدىكــى بىــر قىســىم جاماەئتلــەر بولــۇپ ۇئالر ۆئزىنىــڭ ســايالنمايدىغان، ھېســاپ 

بەرمەيدىغــان، مىللەتتىــن قــارار كۈتمەيدىغــان بىــر ىئمپىرىيەنىــڭ ائتامانلىــرى ىئــدى. 

ۇئالرنىــڭ ھاكىمىيــەت ائلالھنىــڭ دېگىنــى ۆئزى ىئگــە بولغــان ىئمتىيازنــى كىشــىلەرگە 

»ســىلەر بەرگــەن ەئمەس،ائلــالھ ائتــا قىلغان« دەپ ىئشــەندۈرۈش، ۆئزىنىڭ ائلماشــماس 

وئرنىنــى ائلالھنىــڭ ىئلتىپاتــى دەپ مۇقەددەسلەشــتۈرۈش، ۆئز ھوقۇقىغا قارشــى چىققان 

ــا قارشــى چىققــان دېگــەن تۇيغۇغــا كەلتــۈرۈپ مۇرىتالرنىــڭ روھىنــى  كىشــىنى ائلالھق

قــۇل قىلىــش ىئــدى.
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 سىياســىي ۆئزگىرىشــكە ائرىالشــقان ەئســكەرلەرنىڭ دىندار ائتالغان بىر جاماەئتكە 

باغلىنىشــى تۈرك خەلقىنى »ھاكىمىيەت ائلالھنىڭدۇر« دەۋاتقانالرنىڭ ەئســلى كىملىكى 

ۋە خۇپىيانــە قەســتلىرىدىن خەۋەردار قىلدى.

»ھاكىمىيەت ائلالھنىڭدۇر« دەۋاتقانالرنىڭ بەزىلىرى ھەربىي سىياسىي ۆئزگىرىشكە 

ائرىالشــقانلىقى ســەۋەپلىك تۇتقــۇن قىلىنــدى. بەزىلىرى بېســىقىغا چۈشــۈپ بۇرۇنقىدەك 

ائشــقۇن ىئبارىلەرنــى قولالنمايدىغــان بولــدى. جاماەئتپەرەســلەر ىئشــتىراك قىلغــان بــۇ 

سۈيىقەســت تــۈرك خەلقىگــە ھاكىمىيەتنىڭ دىنــى بولمايدىغانلىقىنــى، ھاكىمىيەتكە كۆز 

تىككــەن يالغــان دىندارالرنىڭ شــۇملىقىنى ائشــكارە قىلدى. 

بىــر جۈمــە كۈنــى خاتىــپ ھاكىمىيــەت مىللەتنىڭمــۇ -ائلالھنىڭمــۇ؟ دېگــەن مەســىلە 

ۈئســتىدە توختالــدى. خوتبىدىــن كېيىــن خاتىــپ تەييارلىغــان تەبلىغنــى ســوراپ ائلدىــم: 

»توغــرا، ھاكىمىيــەت ائلالھنىــڭ. ەئممــا بىز خەلىپــە قىلىپ يارىتىلغان. بــۇ دېگەنلىك بىز 

ائلالھنىــڭ زېمىندىكــى ۋەكىلــى دېگەنلىك بولىــدۇ. ائلالھ بىزگە زېمىننىــڭ خەلىپىلىكىنى، 

باشــقۇرۇش ھوقۇقىنى بەردى. تاغالرنى مەدەنلەر بىلەن بېزەپ، دېڭىز ۋە قۇملۇقالرنىڭ 

ــا  ــالھ ائت ــەن ائل ــى، ھەممەيل ــدى. ھالبۇك ــەن لىقلى ــى گازالر بىل ــت، تەبى ــتىنى نېفى ائس

قىلغــان بايلىقالرنــى قېزىشــقا، ائلــالھ ۋەتــەن قىلىــپ بەرگــەن زېمىنىمىزنــى باشقۇرۇشــقا 

قادىــر ەئمــەس. رەســۇلىمىز ىئشــنى ەئھلىگــە تاپشــۇرۇڭالر دېگــەن. شــۇڭا بــۇ ىئشــالرغا 

ائرىمىزدىــن الياقەتلىكلەرنــى تالــالش بىزنىــڭ ۋەزىپىمىــز، ائلالھنىــڭ ەئمــەس. بىــز بىــر 

مىللــەت ســۈپىتىدە ھەممىمىــز بىۋاســتە زېمىننــى باشقۇرۇشــقا ىئمكانســىز بولغىنىمىــز 

ۈئچــۈن، ائرىمىزدىــن الياقەتلىــك ۋەكىللەرنــى ســايالپ چىقتــۇق. ۇئالر بىــر ۋاكالەتخانــا 

قــۇرۇپ بىزگــە ۋاكالىتــەن بىخەتەرلىكىمىزنــى قوغداۋاتىــدۇ، تاجاۋۇزدىــن ســاقالۋاتىدۇ، 

ــا ۋە  ــەن زېمىنىغ ــە ۋاكالىت ــدۇ. ۇئالر بىزگ ــش قىلىۋاتى ــش - كېلى ــەن بېرى ــنىالر بىل قوش

ــاج ائرقىلىــق ۇئالرنىــڭ ھەققىنــى  ــدار خەلقكــە مۇالزىمــەت قىلىۋاتقىنــى ۈئچــۈن ب زېمىن

بېرىۋاتىمىــز. مانــا بــۇ دىمۇكراتىــك تــۈزۈم، مانا بــۇ خەلىپە قىلىپ يارىتىلغان ىئنســاننىڭ 

خەلىپىلىككــە ىئگــە بولغىنــى. دىمۇكراتىيــە بىلــەن ائلالھنىــڭ قانۇنــى يوقــاپ كەتمىــدى، 

ــان  ــالپ چىقق ــان ىئنســانالر تال ــپ ياراتق ــە قىلى ــالھ خەلىپ ــەت ائل ــكار قىلىنمــدى، پەق ىئن
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ــدا  ــۇپ تېلىفون ــى وئق ــدۇ« دېگــەن قۇرالرن ــرا قىلىنىۋاتى ــەن ىئج ــى بىل كىشــىلەرنىڭ قول

رەســىمگە تارتىۋالدىــم.

 مــاڭا بــۇرۇن ھاكىمىيــەت ائلالھنىڭــدۇر دېگــەن گــەپ توغــرا تۇيۇلــۇپ، ھاكىمىيــەت 

مىللەتنىڭــدۇر دېگــەن ســۆزنى خۇدانــى ىئنــكار قىلىدىغــان، ىئنســاننىڭ ھوقۇقىنــى 

خۇدانىــڭ ھاكىمىيىتىدىــن ۈئســتۈن كۆرىدىغــان، خۇدانىــڭ ســۆزى بىلــەن ەئمــەس، 

ــى دەپ  ــڭ ۋاستىس ــان دىمۇكراتچىالرنى ــۈم قىلىدىغ ــەن ھۆك ــى بىل ــاننىڭ مايىللىق ىئنس

بىلگــەن ىئكەنمــەن. ەئســلى ھاكىمىيــەت مىللەتكــە مەنســۇپمۇ ياكــى خۇداغىمۇ؟ دېگەن 

ىئبــارە بىــر بىرىگــە قارشــى ەئمــەس ىئكــەن. 
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ھۆكۈمچىلەر ۋە ھۇجۇمچىالر

2012-يىلــى يېزىلغــان »ۇئيغۇرچــە زىيالىلىــق ھەققىــدە وئيــالر« دېگــەن يازمامــدا 

ــدە  ــم ۇئيغــۇر جەمئىيىتى ــم. يازغىنى ــدە توختالغــان ىئدى ــك ۋىرۇســى ھەققى ھۆكۈمچىلى

ــى  ــا چىققانلىق ــە ۈئچــۈن وئتتۇرىغ ــداق ۋە نېم ــان مەســىلىنىڭ نېمىلىكــى، قان ەئۋج ائلغ

ھەققىــدە تــۈزۈك ىئزدەنمىگــەن، مەســىلىلەرنى ىئلمىــي تەھلىــل قىلىــش ۇئســۇللىرىدىن 

بىخــەۋەر ۋە مۇناســىۋەتلىك بىلىملەرگــە ېئرىشــمىگەن كىشــىلەرنىڭ ھەممــە ســاھەگە 

بىــر ىئككــى نوقتىدىــن چــات كىرىــپ، پەتىــۋا بېرىــپ، يــول كۆرسىتىشــلىرى ســەۋەپلىك 

ــۇ  ــن ب ــن كېيى ــۇر بولغاندى ــە مەجب ــدە ىئــدى. مۇھاجىرەتك ــان كېســەل ھەققى يامراۋاتق

كېســەلنىڭ ۋەتەندىكىدىنمــۇ ېئغىــرالپ كەتكەنلىكىنــى ھېــس قىلدىــم. مۇھاجىرەتتىكــى 

ــەۋەپ  ــا س ــق كەيپىياتىغ ــان ھۇجۇمچىلى ــى ائللىقاچ ــك ۋىروس ــۇرالردا ھۆكۈمچىلى ۇئيغ

بولــۇپ ۇئيغۇرنىــڭ زېھنىنــى، قەلبىنــى، ۆئزلۈكىنــى ۋە ۆئملۈكىنــى خوراتقىلــى باشــالپتۇ.

ــر  ــدى بەلكــى« دېگــەن يازمامــدا بى ــن ائيرىلمى ــدا »ۇئيغــۇر ۋەتەندى  ۆئتكــەن ائي

بىرىمىزگــە چۈشــىنىش، ىئشــىنىش ۋە ســۆيگۈ بىلــەن قاراشــنىڭ كــەم بولۇۋاتقانلىقــى ۋە 

بۇنىــڭ زىيانلىــرى ھەققىــدە يازدىم. ەئمما ىئجتىماىئ تاراتقــۇالردا يېزىلىۋاتقان ماقالىلەر 

ۋە بولۇۋاتقان مۇنازىرەلەرگە قارىســام يەنە شــۇ ائلدىراپ ھۆكۈم قىلىش كەڭرى بىلىنىپ 

تۇرۇپتــۇ. بىــر ھادىســە، كىشــى ياكــى مەســىلە ھەققىــدە گــەپ بولســا بىرەيلــەن ياكــى 

بىــر قانچەيلــەن دىــن ياكــى مىللىــي ائڭ نوقتىســىدىن ائلدىراپــال قالپــاق كەيدۈرىدىكــەن، 

تــون پىچىدىكــەن، ھۆكــۈم چىقىرىدىكــەن. ھۆكۈمدىــن كېيىــن ىئــش يوغىنــاپ ھۆكــۈم 

قىلىنغۇچىغــا دىنىــي، مىللىــي تۇيغــۇ بويىچــە ھۇجــۇم قىلىــش باشــلىنىدىكەن. ائلالھقــا 

شــۈكۈركى، تۈرلۈك چەكلىمىلەر تۈپەيلى مۇنداق ھۇجۇمالرنىڭ كۆپۈنچىســى ائۋازلىق، 

خەتلىــك ھاقــارەت قىلىــش ۋە تەھدىــت ســېلىش بىلــەن تۈگەيــدۇ. ەئممــا، ھۆكۈمچىنىــڭ 

ــدا پۇرســەت كەلســىال  ــالر قولى ــش تەشــنالىقى ھۇجۇمچى ــات قىلى ــى بەرب قارشــى تەرەپن

ەئمەلگــە ائشــىدىغانلىقى ېئنىــق.
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بىــز بىــر مەركەزنــى يادىــرو قىلىــش، بىــر ىئددىيەگــە ەئگىشــىش، بىــر ائدەمنــى 

تەنقىتســىز يېتەكچــى دەپ قوبــۇل قىلىــش وئمۇمالشــقان جەمئىيەتنىــڭ مەھســۇالتلىرى 

بولغىنىمىــز ۈئچــۈن پەرقلىــق ســاداالرغا قارشــى ھۆكۈمچىلىــك، ھۇجۇمچىلىق ىئســتىكى 

ھەممىمىــزدە بولۇشــى مۇمكىــن. ەئگــەر پەقــەت قىلىمىــز دېســەك پەقــەت قارشــى 

پىكىرنــى ۋە شــۇ پىكىرنىــڭ ىئگىســىنى ۋەيران قىلىــش ىئســتىكىمىزنىڭ كۈچلۈك، ائجىز؛ 

ــز.  ــە پەرقلىنىمى ــن؛ ۋەھشــىي ياكــى نورمــال بولۇشــى جەھەتت تەخىرســىز ياكــى تەمكى

تۆۋەنــدە تۈركىيــەدە مــارت ائيلىرىــدا يــۈز بەرگــەن ۋەقەلەرگــە قــاراپ ۆئزىمىزنىــڭ 

ــز  ــى ىئكەنلىكىمى ــى ھۆكۈمچ ــك دەرىجىدىك ــى ەئمەســلىكىمىز، قانچىلى ــى ياك ھۆكۈمچ

ــى. ــپ باقايل ــدە وئيلىنى ھەققى

مــارت ېئيىــدا تۈركىيەنىــڭ ســۈرىيە چىگراســىدىكى خاتــاي ۋىاليىتىــدە قــان تەقدىــم 

قىلىــش پاائلىيىتــى بولــۇپ ۆئتتــى. پاائلىيــەت جەريانىــدا بىــر ۇئيغــۇر تــۈرك ەئســكىرىنىڭ 

قورالىنــى تۇتــۇپ خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە تەھدىــت ســالدى. مەزكــۇر ســىن نەقمەيداندىــال 

دۇنياغــا تارقالــدى. مــاڭا ســىن كۆرســىتىلدى ۋە شــۇ چاغــدا ائســماندا ائي يۇلتۇزنىــڭ 

كۆرۈنگەنلىكى ىئما قىلىندى. ســىننى بىر توپ كىشــىنىڭ ھاياجان بىلەن تارقىتىشــلىرىغا 

قــاراپ ياخشــى- يامــان ياكــى توغرا-خاتــا دېمىدىــم. ەئممــا بــۇ ســىننىڭ ۇئيغۇرنىــڭ 

وئبرازىغــا، داۋاســىغا ۋە رايۇندىكــى باشــقا كۈچلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتلىرىگە 

ســەلبى تەســىر بېرىــپ قويــۇش ىئھتىماللىقــى ھەققىــدە وئيلىنىــپ قالدىــم. 

قوراللىــق ۇئيغــۇر چىقارغــان ســىنغا تۈركىيــەدە ائلىــي مەكتەپنــى تۆگەتكــەن، بىــر 

مەزگىــل وئقۇتقۇچــى بولغــان بىــر ۇئيغــۇر ســىنلىق ىئنــكاس قايتــۇردى. ۇئ تۈركىيەدىكى 

ۆئرپ-ائدەت، قانــۇن ۋە خەلقــائرا ۋەزىيــەت نوقتىســىدىن چىقىــپ قاراشــلىرىنى وئتتۇرىغا 

قويــدى. ســىندا ســۆزلەر توغــرا تالالنمىغانلىقــى ۈئچــۈن خاتــا چۈشــىنىلدى. بىــر قىســىم 

كىشــىلەر بــۇ مەســىلىگە قانــۇن ۋە ىئلىمــي نوقتىســىدىن ەئمــەس، دىــن ۋە مىللــەت 

نوقتىســىدىن چىقىــپ ۇئنــى ھاقــارەت قىلــدى.

  نەتىجــە ىئتىبارىدىــن قارىغانــدا خىتايغــا قوراللىــق تەھدىــت قىلىنغــان ســىن بىزگــە 

تۆۋەندىكىلەرنــى ېئلىــپ كەلــدى. ســىن تارقالغاندىن كېيىــن تۈركىيەدىكى كومۇنىســتىك 
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پىكىــر ېئقىمىدىكىلــەر، ســولچى ســەپتىكىلەر، كوردىســتانچىالر، شــۇنداقال ســۈرىيە ۋە 

باشــقا ەئللەردىكــى تۈركىيەنىــڭ ســۈرىيەدىكى ھەربــى ھەرىكىتىگــە قارشــى كۈچلەرنىــڭ 

ۇئيغۇرالرغــا قارشــى قىزغىن بەس مۇنازىرىســى وئتتۇرىغا چىقتــى. ۇئيغۇرالر ياۋۇزلۇق، 

ــەر  ــدى. كوردىســتانچى كۈچل ــەن ەئيىپلەن ــق بىل ــەبىيلىك، فاشىســتلىق، تېرورچىلى ەئس

تۈۋىتتىر ائرقىلىق ســۈرىيەدە ېئتىپ ۆئلتۈرۈلگەن ۇئيغۇرالرنىڭ رەســىملىرىنى تارقاتتى. 

شــۇائن كــۆز ائلدىمغــا بۇلتــۇر كــورد قوراللىقلىــرى تەرپىدىــن ەئســىر ېئلىنغــان ۇئيغــۇر 

قوراللىقــالر، بالىــالر ۋە ائيالــالر كەلدى. بۇ ســىننىڭ قانداق پايدىلىق نەتىجىســى بولدى؟ 

شــۇ كۈنــى قورالنــى تۇتــۇپ ۋارقىرىغــان بىلــەن خىتــاي قورقــۇپ بايانــات ېئــالن قىلدىمــۇ؟ 

تۈركىيەدىكــى خىتــاي پۇقرالىــرى ساراســىمىگە چۈشــۈپ تۈركىيەدىــن ائيرىلىــپ زىيــان 

تارتتىمــۇ؟ خىتاينىــڭ چەتەئلدىكــى شــىركەتلىرىنىڭ قورقــۇپ قاچتىمــۇ؟ ۇئالرنىــڭ پــاي 

بازىرىــدا كۇرســى چۈشــتىمۇ؟ خىتــاي تۈركىيەگــە ســېلىۋاتقان مەبلەغلىرىنــى ائزايتتىمۇ؟ 

خىتاينىــڭ تۈركىيــە ىئقتىســادىغا ســىڭىپ كىرىشــى، بــۇ ەئلنــى ىئقتىســادىي جەھەتتىــن 

مۇســتەملىكە قىلىشــى ائســتىالپ قالدىمــۇ؟ ســىننىڭ پايــدا زىيىنىغــا ھۆكــۈم قىلىشــتىن 

بــۇرۇن مۇشــۇالرنى تەھلىــل قىلىــش كېــرەك. ھــەر قانــداق ىئــش گــۈزەل بولۇشــى ۈئچــۈن 

ۇئنىــڭ نەتىجىســىنى ائلدىــن تەھلىــل قىلىــش، تەتقىــق قىلىــش ۋە مۆلچەرلــەرش كېــرەك.

ــدى دەپ ھۆكــۈم  ــان كىشــىنى توغــرا قىل ــۇ مەســىلىدە ســىن تارقاتق ەئگــەر ســىز ب
قىلىپ تارقاتقان بولســىڭىز، ھۆكۈمنى ســۆزدە ۋە ھەرىكەتتە تەرغىپ قىلغان بولســىڭىز 
ــپ،  ــۇ ســىنغا قارشــى پىكىرىدىكىلەرگــە تېلىفــون قىلى ھۆكۈمچــى ىئكەنســىز. ەئگــەر ب
ۇئچۇر قىلىپ تەھدىت ســالغان بولســىڭىز ھۇجۇمچى ىئكەنســىز. ھۆكۈم قىلىپ ھۇجۇم 
قىلىشــقا ۆئتمىگــەن بولســىڭىز، يەنىــال ســىزگە قارشــى پىكىردىكىلەرنىــڭ تەھلىــل ۋە 
يەكۈنلىرىنــى وئيلىنىــپ بېقىش پۇرســتىڭىز بولغــان بولىدۇ. ھۆكۈمچى بولۇشــتىن بۇرۇن 

ائلدىڭىزدىكــى ماكاننــى، زاماننــى ۋە مەســىلىنى تەھلىــل قىلىشــىڭىز كېــرەك.

  ســىز تۈركىيەدىكــى قىلىنغــان ىئشــنىڭ توغــرا خاتالىقىغــا ھۆكــۈم قىلىــش ۈئچــۈن 
مەســىلىگە مۇنــداق نوقتىالردىــن قارىســىڭىز بولىــدۇ. بىرىنچــى مــاكان نوقتىســى. ســىز 
تۈركىيــەدە ياشاۋاتىســىز، تــۈرك خەلقىنىــڭ نەزىرىــدە ســىز جەمئىيەتنىــڭ بىــر ەئزاســى. 
ســىز قوشــۇلۇڭ قوشــۇلماڭ بــۇ جەمئىيەتنىــڭ ۆئزىگــە خــاس قاىئدە-يوســۇنلىرى بــار. 
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ــم  ــەردە ھەربىيچــە كىيى ــن باشــقا كۈنل ــالر ســۈننەت تويىدى ــەدە بالى مەســىلەن، تۈركىي
كىيمەيــدۇ، دېســەك بــۇ ۆئرپ-ائدەت. ســىز ســۈننەت يېشــىدىن ېئشــىپ كەتكــەن تۇرۇپ 
ھەممــە كىشــى ەئمــەل قىلىدىغــان بــۇ قاىئدىنــى بۇزســىڭىز، غەلىتــە كۆرۈنىســىز، چەتكــە 
قېقىلىســىز. تۈركىيــە قانۇنىــدا پۇقراالرنىــڭ ەئســكەرلەرنىڭ قوراللىرىنــى تۇتۇشــلىرى، 
ەئســكەرچە ياسىنىشــى قانۇنغــا خىــالپ. دېمــەك، قىلىنىۋاتقــان ىئــش نــە ماكاننىڭ ۆئرپ-

ائدىتىگــە نــە قانۇنىغــا ۇئيغــۇن بولمىســا نېمــە ۈئچــۈن توغــرا بولىــدۇ؟

ىئككىنچى زامان ائمىلى. ســىز ســىننى تارقاتقان زامان تۈركىيە غەرپ بىلەن ائرىســى 
بۇزۇلــۇپ، ەئرەپ دۇنياســى بىلــەن يىرىكلىشــىپ، كۈرتلەرنىــڭ ھەربــى ھەرىكەتلىرىگــە 
قارشــى ھۇجۇمغــا ۆئتكــەن ۋاقىــت. خىتــاي ۇئيغۇرالرنىــڭ ســۈرىيەدىكى ۇئرۇشــقا 
قاتناشــقانلىقى، ائفغانىســتانغا توپالنغانلىقــى، جىھــات روھىــدا تەربىيەلەنگەنلەرنىــڭ 
ــا مىســلى كۆرۈلمىگــەن  ــپ ۇئيغۇرالرغ ــى داۋا قىلى ــن كىرگەنلىكــى قاتارلىقالرن چېگردى
زۇلۇم-ســىتەمنى ەئڭ ۋەھشــى دەرىجىگە كۆتۈرگەن ۋاقىت. ەئگەر ســىز بۇنداق زاماندا 
قوراللىــق تەھدىــت ســېلىنغان ســىننى تارقاتســىڭىز، خەلقائرغــا تۈركىيــە ســۈرىيەدىكى 
چەتــەئل قوراللىــق كۈچلەرنــى ۋە ۇئالرنىــڭ تەرەپتارلىرىنــى قولالۋاتىدۇ دېگەنگە ائســاس 
تېپىــپ بېرىســىز. ۇئيغۇرالرنــى خىتــاي پۇقرالىرىغــا ھۇجــۇم قىلشــقا تەييــار زوراۋانــالر 

دېگــەن پەرەزلەرنــى ىئسپاتاليســىز.

ــەت؟ ســەۋەبى،  ــە ھەرىك ــى نېم ــە كەلســەك، قىلىنغىن ــىلىنىڭ ۆئزىگ ــى مەس ۈئچىنچ
خاراكتىــرى، تەســىرى نېمــە؟ بــۇ ھەرىكەتتىــن مەقســەت نېمــە؟ ھەرىكەتنىــڭ قانچىلىــك 
پايدىســى بــار؟ پايدىســى پــەرەز قىلىغانمــۇ ياكــى ىئســپاتالنغانمۇ؟ بۇالرنىــڭ تەھلىــل 
ــالش ياكــى قارشــى  ــپ قول ــال ھۆكــۈم چىقىرى ــۇرۇپ دەرھال ــق قىلمــاي ت قىلمــاي، تەتقى

تۇرۇشــنى تاللىســىڭىز نەتىجــە گــۈزەل بولمايــدۇ. 

بــۇ ۋەقــە ھەققىــدە تۈركىيــەدە چىققــان ۈئچىنچــى ھۆكــۈم بۇنــى ۇئيغــۇر ياشــالرغا 
قۇرۇلغــان بىــر تــوزاق دېيىشــتۇر. بــۇ ھۆكۈمــدە مــاكان ائمىلــى ۋە ھادىســە ھەققىــدە 
خاتــا پــەرەز قىلىــش مەۋجــۇت. خاتايدىكــى ۇئ چېگــرا قاراۋۇللــۇق پونكىتــى شــۇ كۈنــى 
ەئســكەرلەرنى يوقــالپ كەلگــەن تــۈرك پۇقرالىــرى بىلــەن تولغــان بولــۇپ، ەئســكەرلەر 
بىلەن ھەر خىل شــەكىلدە رەســىمگە چۈشــۈش ائدەتتىكى ىئشــقا ائيالنغان. ۇئ خەلقنىڭ 
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ائرمىيەســىگە بولغــان سۆيگۈســى نامايــەن قىلىنىدىغــان بىر ســورۇن. شــۇڭا ەئســكەرلەر 
رەســىمگە چۈشــۈش تەلەپلىرىگە ىئھتىرام بىلەن ماسلىشــىۋاتقان ىئدى. ســىندا »بولدى 
قىــل« دېگــەن تۈركچــە ائۋازالرنىــڭ بولىشــىال ىئشــنىڭ بىــر تاســادىپىلىق ىئكەنلىكىنــى 
ىئســپاتاليدۇ. بــۇ ۋەقــە شــۇنداق بىــر تاســادىپىلىق بىلــەن يــۈز بەرگەنكــى، باشــالمچىالر 
ەئمــەس قاتناشــچىالرمۇ بىلمــەي قالغــان. شــۇڭا مۇشــۇنداق بىــر ھادىســىنىڭ قەيــەردە، 
قانــداق شــاراىئتتا، نېمــە ســەۋەپتىن، قانــداق بولغانلىقىنــى تەكشۈرمەســتىن تــوزاق 

دېيىــش خاتالىققــا مەھكــۇم. 

ۇئيغــۇر جەمئىيىتىــدە مەيدانغا كەلگەن تۈرلۈك ھادىســىلەر، مەســىلىلەر شەخســلەر 
ھەققىدىكى ھۆكۈملەر ھۇجۇمغا سەۋەپ بولماي بىر قاراش سۈپىتىدە مۇائمىلە قىلىنسا 
تامامــەن نورمــال. ەئممــا بەلگىلىــك زامــان ۋە ماكانــدا، مەلــۇم ســەۋەپلەر تۈپەيلىدىــن 
ۇئنــداق بولمــاي قالىــدۇ. بــەزى ھۆكۈملەر شەخىســنىڭ شەخســكە ھۇجۇمىنــى كەلتۈرۈپ 
ــدا  ــى پەي ــى نەپرىتىن ــكە قارش ــر شەخىس ــڭ بى ــر توپنى ــەر بى ــەزى ھۆكۈمل ــا، ب چىقارس
قىلىــدۇ، ھەتتــا بىــر ھۆكۈمنــى قوللىغــان ۋە رەت قىلغــان ىئككــى تەرەپتــە زوراۋانلىقنــى 
پەيــدا قىلىــدۇ. شــۇڭا ھۆكــۈم قىلغۇچــى ەئربــاپ ھۆكۈمگــە ېئغىــز كەلتۈرۈشــتىن بــۇرۇن 

زامــان، مــاكان ۋە مەســلىنىڭ ماھىيىتىنــى وئبــدان ائڭقىرىشــى زۆرۈر.

ھۆكۈمچىلىــك ۋىرۇســىنى تارقىتىدىغانــالر زىيالىالرمىــز. بەزىمىــز بۆكلــۈك، بەزىمىــز 
ھىجاپلىــق ياكــى باشــتاق ھالەتتــە قالپــاق كەيــدۈرۈش، تــون پىچىــش ۋە پەتىــۋا بېرىــش 
ائرقىلىــق ھۆكۈمچىلىــك بىلــەن مەشــغۇل بولىمىــز. بىــز تارقاتقــان ۋىــرۇس ائۋامــدا 
ھۇجۇمچىلىــق كېســىلىنى پەيــدا قىلىــدۇ. بەلكىــم ھۆكۈمچىلىــك ۋە ھۇجۇمچىلىــق 
ھەممىمىزدە بولۇشــى مۇمكىن، ەئمما بىر بىرىمىزگە چۈشــىنىش، ىئشــىنىش ۋە ســۆيگۈ 
كۆزىــدە باقالىســاق زېھنىمىزنــى چېچىشــتىن، نىزادىــن ۋە قەلبلەرنى بىھۇدە زىدىلەشــتىن 
ساقلىنىشــىمىز مۇمكىن. ۇئندىن باشــقا ھۆكۈم قىلىش، ھۆكۈملەرگە ەئگىشــىپ ھۇجۇم 

قىلىشــتىن بــۇرۇن ىئنســاپ قىلىشــمۇ بىلىشــكە تېگىشــلىك بىــر نوقتــا.

2018-يىلى 28-مارت ەئنقەرە
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ئەركىنلىك يولىدىكى رودىپاي

مومامدىــن ائڭلىشــىمچە مەككىنىــڭ يولىــدا مۇســاپىرالرغا ماڭالمــاي يېتىــپ قالغــان 

بىــر قېــرى ۇئچرارمىشــكەن. ۇئنىــڭ ىئســمىنى رودىپــاي دېيىشــىدىكەن. ۇئنىڭغــا كىمنىڭ 

ىئچــى ائغرىــپ يۈدۈگــەن ھامــان چاپلىشــىدىكەن. شــۇنىڭ بىلــەن ســەپەرمۇ، ھەجمــۇ 

دىشــۋارلىققا ائيلىنىــپ قالىدىكــەن. شــۇندىن كېيىــن ھــەر قېتىــم رودىپــاي دېگــەن گەپنــى 

ائڭلىســام مومامنىــڭ شــۇ گېپــى ېئســىمگە كېىلىــدۇ. نەگىال بارســا شــىللىگە مىنگەن پېتى 

كىشــىنى يالجىتمايدىغــان رودىپــاي ھەققىــدە وئيــالپ قالىمــەن. بوۋا-مومىلىرىمىزنىــڭ 

ھېكايەتلىرىگــە بىــر ۋەســىيەت، نەســىھەت ۋە ھېكمــەت ســىڭگەن بولىــدۇ. ەئجەبــا بــۇ 

رودىپــاي نېمىنــى كۆرســىتىدۇ؟ رودىپــاي ەئگــەر بىــر كېســەلنىڭ ىئســمى بولغــان بولســا 

يــا ســاقىيىدۇ، يــا جاننــى ائلىــدۇ. ەئگــەر كىيىــم بولســا يىرتىلىــدۇ، تۈگەيــدۇ. يــا جاننــى 

ائلمايدىغــان، يــا ەئســكىپ تۈگىمەيدىغان، بىر چاپالشــقانچە بىر ۆئمۈر مــاالل قىلىدىغان 

رودىپــاي بەلكــى ۋىرۇســالنغان تەپەككــۇر، مااليچــە خــۇي ياكــى كۆندۈرۈلگــەن ھايــات 

بولۇشــى مۇمكىــن.

ىئنچىكــە تەھلىــل قىلســاق، كۆرۈۋاتقىنىمىــز دۇنيانىڭ ھەقىقى يــۈزى ەئمەس، بەلكى 

قەلــب كۆزنىكىمىزدىــن كۆرۈنگــەن يــۈزى. بىــر بىرىمىزگــە يەتكۈزگىنىمىــز رىياللىقنىــڭ 

ەئســلى ەئمــەس، ېئڭىمىزنىــڭ تاسقاشــلىرىدىن ۆئتــۈپ مېڭىمىــزدە  پىششــىقالنغان 

رېائللىــق. بىــز دۇنياغــا قانــداق قاراشــنى ائڭقىرىــپ بولغىچە، مارىشــىمىز كېــرەك بولغان 

كۆزنەكلــەر ېئچىلىــپ بولغــان، بىــز پەقــەت شــۇ تەييــار كۆزنەكلــەردە كۆرۈنگەننــى 

كۆرىمىــز. بــۇ كۆزنــەك كىچىــك چاغلىرىمىزدىــن ائڭالپ كەلگــەن رادىــوئ، تېلىۋىــزور ۋە 

يىغىندىكــى تەشــۋىقات ائرقىلىــق ېئچىلغــان. خىتــاي قوراللىــرى بىلەنــال ەئمــەس، بەلكــى 

تەشــۋىقاتى بىلەنمــۇ قەلبىمىزنــى بېســىۋالغان، روھــى دۇنيايىمىزنــى ىئســتىال قىلغــان، 

ېئڭىمىزغــا تاجــاۋۇز قىلغــان. بىزگــە مەككىنىــڭ يولىــدا چاپالشــقاندەك بىلىنگــەن نەرســە 

ۋىروســالنغان تەپەككــۇر ائدىتــى بولۇپ، بۇنــداق تەپەككۇر خىتاي تەشــۋىقاتى، تۈزۈمى 
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ۋە شــۇ ھاكىيەتنىــڭ تاجاۋۇزىــدا شــەكىللەنگەن. دىققــەت قىلمىغــان بىلــەن مەھەللىلەرگە 

ېئســىلغان كارنايــالر كۈنــدە كاركىــراپ، ائخىــرى ۆئزىمىزنىڭمۇمۇ شــۇنداق كارنايالرنىڭ 

بىرىگــە ائيلىنىــپ قالغانلىقىمىزنــى تۇيمىغانــال يېرىمىــز بــار.

ائشــكارە پەننــى ياكــى يوشــۇرۇن دىنىــي ماائرىپتــا وئقۇغانــدەك قىلغىنىمىــز بىلــەن 

خۇيىمىــز ۋە خۇلقىمىزدىكى وئخشاشــلىقالردا تەشــۋىقات باســقان تامغىــالر بار. 1998-

يىلــى قەشــقەر يېزىلىرىــدا تەكشــۈرۈش جەريانىــدا كەنــت ســېكىرتارىنىڭ يىغىنــدا، 

موللىالرنىــڭ مەســچىتتە ائڭســىز داۋام قىلىدىغــان ۋارقىــراش، تەھدىــت ســېلىش ۋە 

قورقۇتــۇش وئرتاقلىقىغــا قــاراپ ھەيــران قالغــان ىئدىــم. بــۇ ىئككــى تەبىقــە بىلــەن داىئم 

يېزىلىــق ھۆكۈمەتتــە يىغىنــدا ۇئچرىشــىپ قاالتتىــم، ائۋازالر بــۇ چاغــدا سىلىقلىشــاتتى. 

سىلىق-ســىپايە دېســىمۇ بولىدىغان، ھاياجانســىز تەمكىن چۈشەندۈرسىمۇ، قورقۇتماي 

شەرھىلىســىمۇ ائڭالتقىلــى بولىدىغــان گەپنــى بــۇ ىئككــى نوپۇزلــۇق تەبىقــە چىڭقىلىــپ، 

ۋارقىــراپ تــۇرۇپ ســۆزلەيتتى. دېھقانغــا ســېكىرتار ھۆكۈمدارلىــق ســاالھىيىتى بىلــەن، 

ــان  ــن ۋارقىراۋاتق ــۇ بېيجىڭدى ــا ب ــى. مان ــەن ۋارقىرايتت ــق ســۈپىتى بىل ــال ىئلىمدارلى مول

كارناينىــڭ ۇئيغۇردىكــى ىئككــى كۈچلــۈك تەبىقىنــى ھوقۇقســىز تەبىقىگــە ۋارقىراشــقا 

كۆندۈرگەنلىكىنىــڭ ىئســپاتى. 

تەشــۋىقاتنىڭ تىلىمىزغــا ۋە دىلىمىزغــا قانــداق تاجــاۋۇز قىلىــپ قانچىلىــك تەســىر 

قىلغىنى ســىر ەئمەس. بۇ ســىر بالىالرغا قويۇلغان ىئســىمالرغا قارىساقال رۇشەنلىشىدۇ. 

ــكا  ــەدەر مــۇدا بولغــان. ســەۋەبى نېمــە؟ ائمېرى ــات دېگــەن ىئســىم شــۇ ق ــزدە ائراف بى

ىئســراىئلىيەنى قوللىغانــدا خىتــاي پەلەســتىننىڭ يېنىــدا بولغان. بۇ تەشــۋىقات ۇئرۇشــىدا 

ياســىر ائرافاتنىــڭ وئبــرازى ۇئيغۇرالرنىــڭ قەلبىگــە ســىڭگەن. ســادامنىڭ ىئســمى 

دىيارىمىــزدا مــودا بولغــان يىلالردىمــۇ ائمېرىــكا خىتــاي قولالۋاتقــان ىئراق ائرمىيەســىگە 

قارشــى ھۇجــۇم ۇئيۇشــتۇرغان. تالىباننــى خىتــاي ىئزچىــل قولــالپ كەلگــەن، شــۇڭا بىــن 

الدىــن ھەققىــدە 1996-يىلىــال ۇئيغۇرچــە ماقالىلەر تەرجىمە قىلىنغــان. بالىالرغا ۆئزبېك 

تىلدىكــى تەشــۋىقات بىلــەن شــۆھرەت تاپقــان مۇھەممــەت تاھىــر ۋە الدىــن دەپ ىئســىم 

قويۇلغــان. 2001-يىلدىكــى ائفغانىســتان ۇئرۇشــىدىمۇ مۇجاھىتــالر ھەققىــدە ەئڭ 
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تەپســىلى خەۋەرلــەر ۇئيغۇرچــە بېرىلگــەن. 2014-يىلى تۈرمىدىكــى چېغىمدا ائتالمىش 

ىئســالم دۆلىتىنىــڭ غەلىبىســىگە داىئــر خەۋەرلــەر تۈرمىگە قەدەر كىرىــپ كەلگەن ىئدى. 

دېمــەك، خەلقىمىزدىكــى ائفغانىســتان ۋە ســۈرىيە سۆيگۈســىنىڭ ائرقىســىدىمۇ خىتــاي 

تەشــۋىقاتنىڭ گۇپپاڭچىلىقــى بــار.

خىتــاي تەشــۋىقاتتا ىئســالم دۆلىتىگــە داىئــر خەۋەرلەرنــى كۈچــەپ تارقاتقــان، 

ــن قېچىشــنى قواليالشــتۇرغان. ۆئزىگــە  ــە ســاياھىتىنى ۋە چىگرىدى سىياســەتتە تۈركىي

يېقىــن تــۈرك مەدەنىيىتىگە تەشــنا بولغــان خەلقىمىزدە تۈركىيەگە ســاياھەت قىزغىنلىقى 

كۆتۈرۈلۈپ،2014-يىلىغــا كەلگەنــدە تۈركىيــە قوغۇنلۇقنىــڭ يولــى بولغــان ىئكــەن. بــۇ 

تۈركىيــە ائرقىلىــق ىئســالم دۆلىتىگە ۋە ســۈرىيەدىكى قوراللىق كۆرەشــكە ائتالنغانالرغا 

ــخەۋەر«  ــان »خۇش ــىدىن تارقالغ ــڭ غەلىبىس ــالم دۆلىتىنى ــان. ىئس ــانلىق تۇغدۇرغ ائس

چايخانىــالردا قاينىغــان. شــۇ چاغــدا كىشــىلەرنىڭ ىئســالم دۆلىتــى يولغــا قويغــان 

شــەرىەئت ھەققىــدە ائشــكارە سۆزلەشــلىرىنى ائڭالپ تىڭىرقــاپ قالغــان ىئدىــم. خــۇددى 

وئن نەچچــە يىــل بــۇرۇن ۇئيغــۇر بالىالرنىــڭ بىــن الدىــن، مۇھەممــەت تاھىــر، ســادام 

قاتارلىق »تېرورچىالر«نىڭ ىئســمىدا چاقىرىلىشــى، ماڭا شــۇ چاغدا بىر قەھرىمانلىقنىڭ 

تۇغۇلۇشــىدەك تۇيۇلغانغــا وئخشــاش، بــۇ ھاياجانلىــق خەۋەرلەرمــۇ مــاڭا بىــر ۈئمىتنىــڭ 

ــڭ  ــە قىزغىنلىقىنى ــدۇ. تۈركىي ــۇپ قالى ــان بول ــەم يالغ ــان دېس ــارىتىدەك تۇيۇلمىغ بىش

ائخىــرى ىئســالم دۆلىتــى قىزغىنلىقىغــا قانــداق بۇرۇلــۇپ كەتتــى؟ مانــا بــۇ ھاكىمىيەتنىڭ 

كۈچــى، تەشــىۋىقاتنىڭ كارامىتــى.

ھاكىمىيــەت تەشــۋىقات ائرقىلىــق ســىزغان ســىزىق، اليىھەلىگــەن خەرىتــە، ائچقــان 

يولــالر رۇشــەن بولمايدىكــەن. بىــز يــول، يولۇچــى ۋە يولباشــچىالرنى مېڭىمىزگــە خىتــاي 

ــە  ــن، ۆئيىمىزگ ــقان كارنايدى ــاي ائس ــە خىت ــۆرۈپ، مەھەللىمىزگ ــن ك ــان كۆزنەكتى ائچق

قــەدەر كىرىــپ كەلگــەن تەشــۋىقاتالردىن ھېــس قىلىــپ ھــەق دەپ تاشــاليدىكەنمىز. بىــز 

ــە  ــى ھېســىياتىمىز بويىچ ــى دىن ــەن غەرپن ــاي دۈشــمەن دېگۈزگ ــەي خىت ــپ - بىلم بىلى

خىرىســتىيان، ىئســالم دۈشــمىنى، جوھۇتنىــڭ ھىمايىچىســى دەپ بېيىتىــپ تېخىمــۇ 

سەتلەشــتۈرۈپ چۈشــىنىدىكەنمىز. تەشــۋىقاتتا غەرپ تاجاۋۇزچى، سۈىقەستچى، بۇزۇق 
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ــەن.  ــى قىلىنىدىك ــڭ ۋەكىل ــپ، مۇســۇلمانالرغا دۈشــمەن كۈچلەرنى ــپ قىلىن دەپ تەرغى

خىتــاي تەشــۋىقاتىچە بولغانــدا ۇئيغۇرالرنــى توختىمــاي كۈشــكۈرتىدىغانمۇ، باالغــا 

قويىدىغانمۇ، بۆلگۈنچىلەرنى يۆلەپ ســورۇن ھازىرالپ بېرىدىغانمۇ شــۇ »نەپرەتلىك« 

غــەرپ بولىدىكــەن.

 تەپەككۇرىمىزغــا چاپالشــقان رودىپــاي مۇســتەبىتلىكنىڭ ائســارىتى ىئكــەن. مەككــە 

يولىدىكــى رودىپــاي تولىمــۇ مەنىلىــك بىــر ھېكايــەت. ۇئ بىزگــە مۇســاپىرەتتە يــۈدۈپ 

يۈرگەن يۈكلىرىمىزنىڭ قاتارىدا نېمىلەرنى تالالپ، نېمىلەرنى شاللىشىمىز كېرەكلىكىنى 

داىئــم ەئســكەرتىدۇ، بىلىمگەننــى ۆئگىتىدۇ.
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ئەركىنلىكتە مەھبۇس بىز

ــۆپ  ــى ەئڭ ك ــدە وئقۇلىش ــەر ىئچى ــان ماقالىل ــەردە يېزىلغ ــدا چەتەئلل ــۇر تىلى ۇئيغ

بولغىنــى جاسۇســالر ھەققىــدە يېزىلغانــالر ىئكــەن. خەۋەرلەر ىئچىدە جاسۇســلۇققا داىئر 

يېزىلغانــالر ەئڭ دىققــەت تارتىدىكــەن. يېقىنــدا »ەئي زىيــو« دېگــەن بىرىنىــڭ بايانــى 

مــاڭا يېتىــپ كەلــدى. قارىســام بــۇرۇن يىزىلغــان خــەۋەر ىئكــەن. ىئچىدىكــى مەزمۇنــالر 

بولۇپمــۇ تۈركىيەگــە ائىئــت بۆلــەك مــاڭا خــۇددى بىــرى ھېكايــە ېئيتىــپ بېرىۋاتقانــدەك 

تۇيۇلــۇپ، تۈركىيەدىكــى ىئچكــى ىئشــالردىن خــەۋەردار كىشــىلەردىن ســورۇدۇم. ۇئالر 

بىــر گۇمانلىــق ائيالغــا ائىئــت گەپلەردىن باشــقا تەپســىالتالرنى ىئنكار قىلــدى. ياۋرۇپادا 

جاســۇس دەپ گۇمــان قىلىنغــان كىشــىلەرنىڭ ۇئنــداق ەئمەســلىكى ســاقچىالر تەرىپىدىــن 

ىئســپاتالندى. بۈگۈنگىچــە ەئيزىيونىــڭ كىملىكــى ۋە بــۇ خەۋەرنىڭ مەنبەســى ائپتوردىن 

باشــقىغا ســىر ىئكــەن.

2006-يىلدىــن باشــالپ چەتەئلگــە چىقتىــم ۋە ۇئيغــۇر بــار دۆلەتنىــڭ ھەممىســىدە، 

ۇئيغۇر بار سورۇننىڭ ھەر بىرىدە جاسۇسالرنىڭ كۆپلۈكىگە داىئر سۆز - چۆچەكلەرنى 

ائڭالپ كەلدىم. ھالبۇكى، ھازىر قارىسام ماڭا وئن يىل بۇرۇن شۇنداق دېگەن كىشىلەر 

تېخىچــە ھېــچ بىر پاكىتقا ېئرىشــەلمەپتۇ. شــۇنداق گۇمانغا ۇئچرىغانــالر بىلەنمۇ نورمال 

ــالر، »جاسۇســالرنىڭ كۆپلۈكــى« ھەققىدىكــى  ائالقىنــى ســاقالپ كەپتــۇ. بــۇ ىئھتىيات

گۇمانسىراشــالرغا ھازىرمــۇ ۇئچــراپ تۇرىمــەن.  بەزىلىرىگــە پــەرۋا قىلمايمــەن، بەزىــدە 

جاســۇس دېيىلگــەن كىشــىلەر بىلــەن ەئمــەس، باشــقىالرنى داىئــم جاسۇســقا چىقارغــان 

ائدەم بىلــەن ائرىلىــق ســاقاليمەن، چۈنكــى بــۇالر ائرىســىدا يــا بــۇرۇن بىــر زىددىيــەت، 

ــداق ۆئزىگــە، پىكرىگــە  ــەن بۇن ــۇپ ۆئتكــەن. م ــۇش ياكــى زىيانكەشــلىكلەر بول توقۇن

ياكــى مەنپەەئتىگــە قارشــى كىشــىنى مىللەتكــە، ىئســالمغا دۈشــمەن قىلىــپ كۆرســىتىپ 

جاســۇس دەيدىغــان كىشــىلەرگە پــەرۋا قىلىشــنى بىھاجــەت دەپ بىلىمــەن. 
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ــم  ــان گېپى ــى ائڭلىغ ــپ، تۇنج ــن چىقى ــدا تۈرمىدى ــڭ ائخىرى ــى نۇيابىرنى 2014-يىل

تــۇرۇپ  بىرىنــى چېقىــش ۈئچــۈن ســاقچىخانىالردا ۆئچىرەتتــە  بىــر  ۇئيغۇرالرنىــڭ 

كېتىدىغانلىقى، ھەر بىر ىئســتىخپاراتقا ەئڭ تۆۋەن بولغاندا 50 ســوم بېرىلىدىغانلىقىغا 

داىئــر خــەۋەر بولــدى. بۇنــى ېئنىقــالش ۈئچــۈن قەشــقەرنىڭ نەزەربــاغ، وئپال ۋە بۇالقســۇ 

قاتارلىــق يېزىلىرىغــا باردىــم. ھېــچ بىــر يېزىدا بۇنــداق بىر ۆئچىرەت كۆرۈنمىدى. باشــقا 

ــە ۋە قەشــقەرنىڭ يېڭىشــەھەر،  ــن دەپ خوتەنگــە، كىرىيەگ ــەردە بولۇشــى مۇمكى يەرل

يېڭىســارغىچە باردىم ھېچ بىر ۇئنداق ىئشــقا دۇچ كەلمىدىم. تونۇشــالردىن سۈرۈشــتە 

قىلىپمــۇ ۇئنــداق بىــر ائشــكارە ۆئچۈرەتلىــك ىئســتىخپارات توپالشــنىڭ ەئقىلگــە ۇئيغــۇن 

ــر  ــان بى ــدە ائڭلىغ ــەن ۈئرۈمچى ــا ېئرىشــتىم. شــۇنىڭ بىل ــدە جاۋاپق ەئمەســلىكى ھەققى

چاخچــاق ېئســىمگە كېلىــپ بولــدى قىلدىــم.

ــا  ــرى جاســۇس بولغاچق ــڭ بى ــەر ۈئچ ائدەمنى ــقەردە ھ ــىچە قەش ــەت قىلىنىش  رىۋاي

ــڭ  ــۇ گەپنى ــش. ب ــك ىئدارىســىنى تاقىۋەتكــەن ىئمى ــە قەشــقەردىكى بىخەتەرلى كومپاتىي

ــل ائڭغــا ســىڭگەن جاســۇس سەۋداســىدىن باشــقا،  تارقىلىشــىغا ســەۋەپ بولغــان ائمى

ــى  ــۇن بىچارەلەرن ــە تۇرغ ــش ۈئچــۈن ۆئچۈرەتت ــى ېئلى ــەت پۇلىن ــۇش كاپال ــۆۋەن تۇرم ت

ــن. ــۇق بولۇشــى مۇمكى ــان گۇمانخورل ــس قىلدۇرغ جاســۇس دەپ ھې

2016-يىلدىــن باشــالپ خىتــاي ەئلچىخانىلىــرى پاســپورت يېڭىــالش، تۇغۇلغانلىــق 

ىئســپاتى بېجىرىــش، تويخېتــى ېئلىش، دېپلۇمالرنــى ائپوســتىل )گۇۋاھلىقتىن ۆئتكۈزۈش 

( قىلىــش قاتارلىــق رەســمىيەتلەردە ۇئيغۇرالرنى بەكرەك قىيناۋاتىدۇ. ىئشــنىڭ ســۈرىئتى 

ائســتا، رەســمىيەتچىلىك ېئغىــر بولغــاچ خىتــاي ەئلچىخانىســى ەئتراپىــدا ائدەم كۆپلــەپ 

قالغــان بولۇشــى تەبىــى. ەئممــا يېقىندا ىئجتىمــاىئ ائالقە توپلىرىدا خىتاي ەئلچىخانىســى 

ــەر  ــۇ، دېگــەن گەپل ــى تۇرۇپت ــپ بەرگىل ىئســتىخپارات بەرگەنلەرگــە رەســمىيەت بېجىرى

ېئقىــپ يۈرۈشــكە باشــلىدى. شــۇنىڭ بىلەن خىتاي ەئلچىخانىســىغا بارغــان ۇئيغۇرالر بىر 

بىرىگــە ســاالممۇ قىاللمايدىغــان، قــارا كۆزەينــەك تاقــاپ بارىدىغان ەئھۋالــالر كۆرۈلدى. 

خىتــاي ەئلچىخانىســىدا ۆئچۈرۈرەتتــە تۇرغــان ۇئيغۇرالرنىــڭ خەۋىــرى جەمئىيەتتــە 

ــۇ  ــرى كوچىالرغىم ــڭ بەزىلى ــپ، ۇئيغۇرالرنى ــل قىلىنى ــە دەلى ــالرنىڭ كۆپلۈكىگ جاسۇس
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چىقىشــتىن قورقىدىغــان، چىقســىمۇ كۆزەينەك تاقاپ ياكى قارىغــا پۈركىنىپ چىقىدىغان، 

ھەتتا ىئســتانبۇلدىكى ۇئيغۇرالر توپالشــقان مەھەللىلەردىن كۆچۈپ كېتىۋاتقانالرنىڭمۇ 

بارلىقــى قۇالقالرغــا كەلمەكتــە.

مــەن يېقىنــدا جاسۇســتىن ۆئزىنــى يوشــۇرۇش ۈئچــۈن ياۋرۇپــادا ۇئيغــۇرالر بىلــەن 

ــر  ــى ىئشــلەتمەي ياشــاۋاتقان بى ــون، فېيىســبۇك دېگەنلەرن ــاي تېلىف ائرىالشــمايال قالم

ۇئيغۇرنىــڭ بارلىقــى ھەققىــدە ائڭالپ جاسۇســتىن قورقــۇش، جاسۇســلۇققا ۇئچراشــتىن 

ــر ىئنســاننى قايســى  ــپ قېلىشــتىن ەئندىشــە قىلىشــنىڭ بى ــا بىلىنى ەئنســىرەش، خىتايغ

ــپ  ــم. سۈرۈشــتە قىلســام ساۋاقدىشــىم چىقى ــاڭ قالدى ــا ت ــال قىلغانلىقىغ ــە مۇپتى كۈنگ

قالــدى. ۈئرۈمچىــدە بىللــە وئقۇغــان بــۇ ساۋاقداشــقا تېلىفــون قىلىپمــۇ ائاللمىدىــم، ھەتتا 

شــۇ دۆلەتتە ياشــاۋاتقانالرغا تېلىفون قىلدۇرۇپمۇ كۆرۈشەلمىدىم. باشقىالردىن سوراپ، 

سۈرۈشــتۈرۈپ يۈرۈپ، ياۋرۇپادا مۇشــۇنداق ھېچ بىر ۇئيغۇرغا ائرىالشــماي، سەۋەبىنى 

ۇئيغــۇردا جاسۇســنىڭ كۆپلىكىگــە ائرتىــپ ياشــايدىغانالرنىڭ بارلىقىنــى ېئنىقلىدىــم. بۇ 

ۋەقــە مــاڭا جاسۇســتىن ەئنسىرەشــنىڭ بىــر ساراڭلىق-ســەۋدالىق دەرىجىســىگە بېرىــپ 

يەتكەنلىكىگــە ىئشــەندۈردى.

ــار.  ــەن ماقــال ب ــۇ« دېگ ــۇ قورقۇپت ــن قورققــان ائرغامچىدىنم ــۇردا »يىالندى ۇئيغ

دېيىلگــەن خاتــا  يۇقىرىــدا  قــەدەر ەئنســىرەش  بــۇ  ۇئيغۇردىكــى جاسۇســالردىن 

چۈشىنىشــتىن باشــقا، ۋەتەندە يىگەن تاياق، ىئشــتكەن تىل ۋە ســېلىنغان تەھدىتلەرنىڭ 

مۇســاپىرلىقتىكى تەســىرى يالغۇزلۇقتــا توختىمــاي ەئســلىنىپ، ەئســلىگەنچە ېئغىــر 

كېلىــپ، پىســخىك بېســىم پەيــدا قىلغانلىقــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن. 

ــۇ  ــەر ســىرىتتىكىلەرگە تېخىم ــۇق خەۋەرل ــان قورقۇنچل ــن كېلىۋاتق ــرى ۋەتەندى ــە بى يەن

قورقۇنچلــۇق بىلىنىــپ تەشۋىشــكە ســەۋەپ بولغــان بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى ۆئزى 

ائزاپقــا قېلىشــتىن باشــقىالرنىڭ ائزابىغــا زامىــن بولۇشــنىڭ روھــى ائزابىنــى ېئغىــر دەپ 

بىلىمەن. يۇقىرىقىالردىن باشــقا ەئڭ مۇھىم ســەۋەپ دېپلۇملۇق نادانلىق ۋە دېپلۇمســىز 

بىلمەســلىكنىڭ زىندانــى كىشــىلەرنى ۆئزلىگىدىــن خىتاينىڭ مەھبۇســلىرىغا ائيالندۇرۇپ 

قويغــان بولۇشــىمۇ مۇمكىــن. 
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چۈشــىنىپ كىتــاپ وئقۇغــان، وئقــۇش پۈتكــۈزۈپ دېپلۇمدىــن باشــقا بىلىمگىمــۇ 

ېئرىشــكەن كىشــىلەرگە مەلۇمكى، بىر دۆلەتنىڭ ىئســتىخپارات وئرگانلىرى ھېچ ىئشــتىن 

بىخــەۋەر بىــر كىشــى ياكــى بىــر تــوپ كىشــى ھەققىــدە ۇئچــۇر توپــالپ ائۋارە بولمايــدۇ. 

ھېــچ بىــر دۆلــەت ھــەر بىر ىئنســانغا مــۇائش تارقىتىپ جاسۇســلۇققا ســالغىدەك ەئخمەق 

ەئمــەس. ھېــچ بىــر مىللەتتە ھەممە ائدەم بىر بىرىگە جاسۇســلۇق قىلغىدەك ىئقتىدارغا، 

پۇرســەتكە ىئگــە ەئمــەس. ھەمــدە ھېــچ بىــر ەئلــدە بىــر مىللــەت مىللــەت بويىچــە بىــر 

ــەت  ــر دۆل ــچ بى ــدۇ. ھې ــەدەر پەسلىشــىپ كەتمەي ــدەك ۇئ ق ــە جاسۇســلۇق قىلغى بىرىگ

نەگىال بارســا قورســاق بېقىشــتىن بۆلەك ىئشــنى وئيلىمايدىغان مىڭلىغان جانباقتىالرنىڭ 

ائرقىســىغا پايالقچــى ســالمايدۇ. خىتايــدا تۇرۇۋاتقــان ۇئيغۇرغــا ىئشــەنمىگەن خىتــاي 

ــۇ  ــا تېخىم ــلۇق قىلىدىغانلىقىغ ــە جاسۇس ــڭ ۆئزىگ ــاۋاتقان ۇئيغۇرنى ــەردە ياش چەتەئلل

ىئشــەنمەيدۇ. ىئشــەنگەن بولســا چەتەئللــەردە ياشــاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىــڭ ائىئلىســىنى 

گۆرۈگــە ېئلىــپ ۆئزىگــە ىئشلەشــكە مەجبــۇر قىلمىغــان بــوالر ىئــدى. ەئگــەر ۇئيغــۇرالر 

شــۇنىڭغا بــاش ەئگكــەن بولســا شــۇ جاسۇســالرنىڭ ائۋازىنــى خەلقــائرا مەتبۇائتقــا 

ائشــكارىلىمىغان بوالتتــى. 

ــۇپ  ــەردە قورق ــە ي ــن ھەمم ــىرەش، خىتايدى ــلىرىدىن ەئنس ــاي جاسۇس ــە خىت مەنچ

ياشاش، قېرىنداشلىرىدىن جاسۇسلۇقتا شۈبىھىلىنىش، خىتاينىڭ روھى ىئسكەنجىسىدىن 

ەئركىــن ەئللەردىمــۇ قۇتۇاللماســلىق مەھبۇســلۇق روھــى ھالىتىنىڭ ىئپادىســى بولۇشــى 

مۇمكىــن. بۇنــداق ىئختىيــارى مەھبۇســلۇقنىڭ زەنجىــرى پــۇت - قولــدا ەئمــەس قەلپتــە، 

ۇئنــى چاقىدىغــان بازغــان بولســا نادانلىقنى كۆيدۈرگۈچــى بىلىــم ۋە ھۆرلۈكنىڭ يىلتىزى 

بولغــان تەۋھىــت ەئقىســىدۇر. بۇنــداق خىتايغــا مەھبۇســلۇق ۋە قۇللــۇق بىــر ائلالھتىــن 

قورقــۇش، بىــر ائلالھقــا تەۋەككــۈل قىلىــش، بىــر ائلالھنــى رازى قىلىــش، بىــر ائلالھتىــن 

شــاپاەئت تىلــەش، بىــر ائلالھقــا بويسۇنۇشــتىن ىئبــارەت ىئماننىــڭ نامازدىــن كېيىنكــى 

دۇائغــا ۋە تىلەككــە ائيلىنىــپ يۈرەككــە بارماســلىقى، ائلالھنىــڭ وئقۇ دېگــەن بۇيرۇقىنى 

يادىلىۋېلىــپ جاھاننــى، تەبىەئتنــى، جەمئىيەتنــى چۈشــەنگىدەك وئقۇماســلىق قاتارلىــق 

ســەۋەپلەر بىلــەن ېئغىرلىشــىدۇ.
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ەئڭ خەتەرلىك يېرى، بۇنداق مەھبۇســلۇق روھىي ھالىتى ۋە قورقۇشــنىڭ ىئپادىسى 

بولغــان »نەگىــال بارســا خىتــاي جاسۇســى بــار، نېمــە ىئش قىلســا خىتــاي ھەممىنــى بىلىپ 

تۇرىــدۇ« دېگــەن قــاراش مۇشــۇ پېتــى كۈچىيىــپ وئمۇملىشــىپ ماڭســا، ۇئنىــڭ ۇئيغــۇر 

ىئشــەنگەن »ائلــالھ ھەممىنــى بىلىــپ تۇرىــدۇ« دېگــەن ەئقىدىنىــڭ وئرنىنــى ىئگىلــەش 

خەۋىپــى مەۋجــۇت. ۇئيغــۇر ىئشــەنگەن مىــڭ يىللىــق ھەقنىــڭ وئرنىغا خىتاينىــڭ ىئزچىل 

داۋام قىلغان پىالنلىق روھىي ۋە جىسمانى زىيانكەشلىكلىرى نەتىجىسىدە شەكىللەنگەن 

»خىتــاي ھەممىنــى بىلىــپ تۇرىــدۇ« دېگــەن باتىلنىــڭ ســىڭىپ قېلىشــى كىشــىنى ىئــككال 

دۇنيــادا خــار ۋە خــاراپ قىلىدۇ.
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باش ئامان بولسا

رېائللىقتــا خاتــا چۈشىنىشــكە،  ۋە مەۋجــۇت  تــور دۇنياســىدا  مېنــى مەۋھــۇم 
چۈشەندۈرۈشــكە ھەتتا جازاالشــقا تىرىشــىۋاتقانالر ىئزچىل كەم بولمىدى. بۇالر ىئچىدە 
ســۆيۈملۈكلىرى دىندارلىــق ۋە دىنىــي ســاالھىيەت ھىمايىچىلىرى بولســا، نەپرەتلىكلىرى 
ھاكىمىيــەت ۋە نەپســانىيەت ائشــىنالىرىدىن ىئبــارەت. ۇئالرنىڭ مۇددىائســى مۇرەككەپ، 
كىملىكــى خــۇددى ىئكراننىڭ كەينىگە يوشــۇرۇنغان ۆئزىدەكال مۇجىمــەل. نەپرەتلىكلەر 

مېنــى قامــاپ پاقىســىغا قانــدى. ســۆيۈملۈكلەر تېخىچــە ھەرىكەتتــە.

دىنــدار ۋە دىنىــي ســاالھىيەت ھىمايىچىســى ســۈپىتىدە مــاڭا ھۇجۇمغــا تەييــار 
تۇرىدىغانــالر كۆپىنچــە قەلبــى ســاپ، تەرەپبــاز تەپەككــۇر قىلىدىغــان كىشــىلەر ىئكــەن. 
ماڭىــال ەئمــەس، داىئمــال مۇشــۇنداق تەپەككــۇر قىلىدىغــان كىشــىلەرنىڭ ىئددىيەســى، 
ــەي دەيمــەن.  ــدە ىئزدىن ــە كەچمىشــى ھەققى ــڭ ائىئل ــە ۋە ۇئالرنى ــەن تەربىي ۇئالر كۆرگ
ەئگــەر شــۇالر ھەقىقەتــەن بىــر تــوپ كىشــى بولســا مۇڭدىشــىپ، سىردىشــىپ باقســام 

بولىــدۇ، بىــر كىشــى بولســا ســاالۋات.

 تۇنجــى قېتىملىــق ھۇجــۇم مېنــى 2000-يىلــالردا باســقان ىئــدى. ۇئ چاغــدا مــەن 
ىئشــلەۋاتقان ائلــىي مەكتــەپ جايالشــقان شــەھەردە ۇئيغــۇر قىــزالر ياغلىــق چىگىشــكە 
ــز تىلــى ۆئگەتتىــم. ەئممــا ياغلىققــا  يۈزلەنــدى. مــەن ۇئالرغــا ھــەر يەكشــەنبە ېئنگىلى
ەئگىشــىپ نىكاھالرمــۇ چىگىلىشــكە باشــلىدى. بۇنىڭدىكــى پەتىــۋا »ســىتۇدېنت قىــزالر 
ــكاھ  ــرەك، ۋەلىســىز نى ــق بولۇشــى كې ــدۇ، شــۇڭا نىكاھلى مەھرەمســىز يۈرســە بولماي
وئقۇلســىمۇ بولىــدۇ، كومۇنىســت ائتا-ائنىالرنىــڭ ۋەلىلىكى قوبۇل بولمايــدۇ« دېيىلگەن 
بولــدى. مەنمــۇ دېيىلگەننــى دىــن دەپ قوبــۇل كۆرۈپتىمــەن، ھەتتــا مۇشــۇنداق نىكاھقــا 
شــاھىتمۇ بولۇپتىمــەن. ائرىدىــن ۇئزاق ۆئتمــەي چەتــەئل تىلــى فاكۇلتېتىــدا وئقۇيدىغــان 
تۇرپانلىــق بىــر قىزىمىزنــى نىكاھىغــا ائلغــان بىــر تالىــپ بــاال، قىزنــى تۇغۇتلــۇق ھالەتتە 
دوختۇرخانىــدا تاشــالپ قاچتــى. شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ھادىســىنى تەكشۈرۈشــكە باشــالپ 
چۆچــۈپ كەتتىــم ۋە تــوردا يېزىــپ تۇنجى قېتىم »تاياق« يىدىم. ماڭا قارشــى دىنىمىزنى 
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ــە شــۇ ســەبى،  ــەن مەكتەپت ــدا م ــى قورشــاۋغا ائلغان ــوردا مېن ــەر ت ــز دېگەنل قوغدايمى
ــات  ــڭ پەري ــرى ۋە ائتا-ائنىالرنى ــالنغان كۆزلى ــڭ ياش ــق قىزالرنى ــىز، ىئمانلى تەجرىبىس

نالە-زارلىرىنىــڭ قورشــاۋىدا ىئدىــم.

2012-يىلــى جىھــات، ھىجــرەت چاقىرىقلىــرى ۇئيغــۇر شــەھەرلىرىدە يامراشــقا 
باشــلىدى. ەئقىلفونــالر وئمۇملىشــىپ چەتەئللــەردە ىئشــلەنگەن وئن يىــل بۇرۇنقــى 
»جىھــات« ســىنلىرى تېلىفونــالردا تارقالدى. ۇئســتازالر توردا دەرســخانا قــۇرۇپ جىھات، 
ــي ۆئرپ- ــۈردى. ۇئيغۇرالردىكــى مىللى ــۇرى پەللىگــە كۆت ھىجــرەت تەشــۋىقاتىنى يۇق
ائدەتلــەر ۋە بايرامالرنــى ىئنكار قىلىدىغان، بىدەئتچىلىككە قارشــى دولقۇن كۆتۈرۈلدى. 
ــە بىــر قېتىــم جىــم تۇرالمــاي بىــر قاتــار يازمــا يېزىــپ ھۇجۇمغــا  بــۇ چاغــدا مــەن يەن
ــى  ــەن يازمامدىك ــى« دېگ ــۇق تەشۋىش ــتىياقى ۋە ۇئيغۇرل ــەئل ىئش ــۇردۇم. »چەت ۇئچ
ھىجــرەت تەرغىباتىغــا قارشــى مەزمــۇن ســەۋەپلىك »دىنــى تېمىالرغــا ائرىالشــقان، 
ــم.  ــن ىئــش تاالشــقان« دېگــەن تۆھمەتكــە قالدى پەتىۋاغــا چــات كىرگــەن، ۆئلىماالردى
ــڭ  ــەن ۇئيغۇرنى ــدە، م ــالر ائزادە چەتەئل ــۋىقاتالرنى تارقىتىۋاتقان ــۇ تەش ــدا ب ــۇ چاغ ش

ــم. ــدا ىئدى پۇچىالنغــان باغرى

2016-يىلىنىــڭ تۇنجــى كۈنلىــرى ۋەتەندىــن چەتەئللەرگــە چىقىپ دىنــدا وئقۇماقچى 
بولغــان وئقۇغۇچىلىرىمنىــڭ ھاۋالەســى بىلــەن تۈركىيەدىكــى ۋە مىســىردىكى تالىپــالر، 
ۆئلىمــاالر بىلــەن پىكىرلەشــتىم، نەتىجىــدە »مىســىرغىمۇ ياكــى تۈركىيەگىمــۇ؟« دېگــەن 
ىئنشــانى دوكتۇرانــت ائتاۋۇلــالھ فاكىرۇلــالھ بىلــەن قەلەمگــە ائلدىــم. ەئممــا كۈچلــۈك 
ائممىۋىــي ھۇجۇمغــا دۇچ كەلدىــم. يازمامنــى پۇرســەت بىلىــپ بەزىلەرنىــڭ دىنىمىزنــى 
چۈشــۈرگەنلىكى ســەۋەپلىك كەچۈرۈم ســورىدىم، مــاڭا كەلگەن تەھدىتلــەر تۈپەيلىدىن 

ەئمەس.

ھــەر قانچــە ســۆز چۆچەككــە قالســاممۇ تۈرلۈك سىياســىي، ىئجتىماىئي ســەۋەپلەرنى 
تەھلىــل قىلىپ، مىســىردىكى تالىپالرنى مۇســتەبىت دۆلەتتىن ەئركىــن دۆلەت تۈركىيەگە 
كېتىشــكە قىلغــان تەشەببۇســۇمدا چىــڭ تــۇردۇم. 2016-يىلــى مايــدا مــەن ھەقىقــىي 
ەئھۋالنــى ىئگىلــەش ۈئچــۈن مىســىرغا بېرىــپ، خىتاينىــڭ بىــر ۆئلكىســىگە بارغانــدەك 
چۆچۈپ كەتتىم. ىئقتىساتنىڭ جان تومۇرى خىتاينىڭ ائغزىدا، ھاكىمىيەت خىتايپەرەس، 



184

تەرەققىيــات مۈگدىگــەن بىــر ەئلــدە وئقۇشــنىڭ خەتىــرى ھەققىــدە يازمــا يېزىــپ، 
وئقۇغۇچىالرغــا قايتا-قايتــا ەئســكەرتىپ باالغــا قالدىم. ۇئالر ۇئلۇغ مىســىرنى، ەئزھەنى 
قوغدىــدى. مــەن قوغداقســىز، ائجىــز ۇئيغۇرغــا يول كۆرسىتىشــكە، پۇلســىزالرغا بىلەت 

ېئلىشــقا، ياردەمگــە ھازىرالندىــم. 

2017-يىلــى ۇئيغــۇرالر ەئڭ كــۆپ قەيســەرى، ســەفاكۆي ۋە سەلىمپاشــاالر مېنىــڭ 
ــدە  ــالر مەسلىســى ھەققى ــالر ۋە يېتىم ــالر، تۇل ــدى. وئقۇغۇچى ــم بول ــق مەنزىلى داىئملى
ىئزدەندىم. يازدىم، تەكشــۈردۈم، نەتىجىدە كۆپ ۇئيغۇرالردىن ياردەم كەلدى. ياردەم 
بەدىلىگــە تۇلالردىــن بالىالرنــى وئقۇتۇشــقا، وئقۇغۇچىالردىــن وئقۇشــقا، يېتىملەردىــن 
مەكتەپكە ۋەدە ائلدۇق. ەئمما وئقۇماسلىق، وئقۇتماسلىق داۋام قىلدى. بۇنىڭ سەۋەبى 
قىزالرنــى 9 ياشــتىن كېيىــن وئغۇلــالر بىلــەن ائرىلىشــىپ وئقۇســا نامەھــرەم بوالرمىــش. 
»وئقۇماســلىق گۇنــاھ«، »توققــۇز ياشــلىق ەئرلــەر ۋە ائيالــالر« دېگــەن يازمىالر مۇشــۇ 

تەكشۈرۈشــلەر جەريانىــدا يېزىلغــان. ەئپســۇس، بۇالرمــۇ ھۇجۇمغــا ۇئچرىــدى.

يېتىمــالر ۋە تۇلالرنىــڭ قىيىنچىلىقلىرىنى تەكشــۈرۈش جەريانىــدا بالىالرنى مەكتەپكە 
ەئمــەس مەدىرىســكە تەۋســىيە قىلىــش، تۇلالرغــا ىئقتىســادىي ياردەمدىــن كۆپــرەك 
دىنىــي دەۋەت قىلىش...دېگەنــدەك ەئمەلىيەتكــە دۇچ كەلدىــم. بۇالرنــى يازدىــم ۋە دىــن 
خوجايىنلىرىدىــن تىــل - ھاقارەتكــە قالدىــم، ۇئالر ىئكــران ائلدىــدا كۈچلــۈك، مەن يېتىم 
ــىدا  ــڭ ائرىس ــىز تۇلالرنى ــالر ۋە ىئالجس ــىز تالىپ ــالر، پۇلس ــاج وئقۇغۇچى ــالر، مۇھت بالى

ناتىــۋان ىئدىــم.

مــەن لەنجــۇدا نىكاھلىنىــپ ۋەيــران بولغان ســتۇدېنتالرنى يازغاندا نىــكاھ توغرىلىق 
ــپ بەخىتىســىز  ــە نىكاھلىنى ــۋا بويىچ ــەس، شــۇ پەتى ــى ەئم ــرا خاتالىقىن ــڭ توغ پەتىۋانى
بولغانالرنــى كــۆزدە تۇتقــان. مەن ۈئرۈمچىدە ۇئيغــۇر ائدەتلىرىنى بىدەئتكە چىقىرىشــقا 
قارشــى ماقالە يازغاندا بىدەئت توغرىســىدا كېســىلگەن شــەرىئي ھۆكۈمگە ەئمەس، شــۇ 
ھۆكــۈم بىلــەن بىــر بىرىنىڭ ىئســتىقبالىنى كەســكەن ياشــالرغا ېئچىنغان. مــەن ھىجرەت، 
جىھاتنــى ىئنــكار قىلمىغــان، شــۇ باھانــە بىلــەن خىتاينىــڭ ۇئيغۇرنــى ۋەتەندىــن خەلقــائرا 
ــى  ــەن نامەھرەمن ــار قىلىشــىدىن ەئنســىرىگەن. م ــپ تارم ــات سەھنىســىگە چىقىرى جىھ
ــەن... ــرا دېمىگ ــى توغ ــا ياك ــى خات ــق ۋە مۇجاھىتلىقن ــەن، مۇھاجىرلى ــرەم دېمىگ مەھ
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پەقــەت مۇشــۇ تەرغىباتالرنىــڭ ائيالالرنــى تــۇل، بالىالرنــى يېتىــم، ائنىالرنــى يۆلەكســىز، 

بالىالرنــى وئقۇشســىز قويۇشــىدىن غــەم يىگــەن. 

مــەن نېمــە ۈئچــۈن ىئلىــم ۋە ىئلمىيلىكنــى، پەننىڭ وئمۇمالشــقان بولۇشــىنى، وئقۇش 

ۋە وئقۇتۇشــنىڭ مۇھىملىقىنــى تەشــەببۇس قىلىمــەن، نېمــە ۈئچــۈن مېنىــڭ پىكرىمگــە 

قارشــى چىقىــش دىننــى قوغدىغانلىــق بولــۇپ قالىــدۇ؟ بۇنچــە تەنقىــت ۋە تايــاق قېپــى 

بولــۇپ كېتىشــىمگە ســەۋەپ قىلىــپ شــۇنى دېگــۈم بار. بۈگــۈن ۇئيغۇر ۈئزۈلــۈپ كەتتى، 

بوغۇچلىنىــپ كەتتــى، قايمۇقــۇپ كەتتــى. شــۇڭا بىزگە پــەن -تېخنىكا الزىــم، پۇل الزىم، 

يــول الزىــم، ىئســتىقبال ۈئچــۈن دەســمى، ائســاس ۋە ۇئل الزىــم. ىئســتىبالىمىز پــەن - 

تېخنىــكا ۋە دۇنياۋىــي تىلالرنــى ىئگىلــەش بىلــەن ېئچىلىــدۇ. كــۆز ائلدىمىزدىكــى ســەبى 

وئغۇلــالر، كىچىككىنــە قىزالرنــى ۆئيدىن چىقارمــاي، باشــمالتاقتەك يېتىمالرنى مەكتەپكە 

بەرمــەي، تــۇل ائيالالرنــى قوغــداپ كۆكــرەك كېرەلمــەي، وئقــۇ دېگــەن ائيەتنــى يادىــالپ 

قەســتەن چۈشــەنمەي، مۇشــۇالرنى دىــن، دىنىمىــز تەلــەپ قىلغــان دەپ بالىالرغــا ەئلگــە 

ســىڭدۈردەك بوالمــدۇ؟ مــاڭا بولمايــدۇ، ەئممــا قارشــى تۇرغۇچىــالر ھەقلىــق، چۈنكــى 

ھــەر كىشــى ۆئز تاۋىقىنىــڭ غېمىــدە.

مەن ۇئيغۇر بېشــىغا مەيلى ســەللە وئرىســۇن، شــىلەپە كەيســۇن، ياغلىق ائرتســۇن 

ياكــى نىقاپقــا يۆگەنســۇن، ۆئزى تىرىــك بولســۇن، بېشــى تىــك بولســۇن دەيمــەن. بــاش 

ــا  ــىز بولس ــاش غەمس ــالر. ب ــق يېپى ــالر، ياغلى ــا تېپى ــا دوپپ ــورۇق بولس ــۈز ي ــان، ي ائم

ســەجىدىگە بــارار، وئيالشــقا يــارار. بــاش ســاغالم بولســا تاجمــۇ يارىشــار، تاجدارمــۇ 

بوالر. مەن باشــنىڭ دەردىدە قېرىندىشــىم، بېشــىڭ ســاق بولســا، ەئقلى ھۇشۇڭ ساغالم  

بولســا نېمــە وئيــال ۆئزۈڭنىــڭ ىئشــى، ەئممــا، مىللــەت ۈئچــۈن تىرىكلىــك، مەۋجۇتلــۇق 

ــاش  ــە ب ــدەك ســاق ۋە مەردان ــك تۇتقى ــاي تى ــن قورقۇقم ەئۋزەل. ائۋۋال ســەندە خەقتى

بولســۇن. ەئقلىــڭ دىنىڭغــا ائش بولســۇن، دىلىــڭ تىلىڭــدا پــاش بولســۇن، جاســارىتىڭ 

تــاش بولســۇن. 



186

كەسىپنىڭ كۆز يېشى

پات-پــات غايىلىــك، تىرىشــچان، ىئســتىقباللىق ىئنى-ســىڭىلالرنىڭ خەتلىرىنــى 

تاپشــۇرىۋالىمەن. ۇئالر كۆپىنچــە نــەدە وئقــۇش ۋە نېمــە وئقــۇش ھەققىــدە مەســلىھەت 

ــس  ــدەك ھې ــۇق قازانغان ــىلىھەت بېرەلىســەم، ۇئت ــدەك مەس ــا يارىغى ــورايدۇ. ۇئالرغ س

قىلىــپ ھاياجانلىنىمــەن. تۈنۈگــۈن تۈركىيەدىكــى بىــر ىئنىمىز ياردەم ســوراپ ەئۋەتكەن 

ۇئچۇرىــدا: »ھازىــر تــورالردا، خۇتبىلــەردە ۋە ســۆھبەتلەردە بىــز دۇچ كېلىۋاتقــان 

مۇســىبەتلەر ھەققىــدە ھەمىشــە بىــر بىرىنــى ەئيىپلەشــلەر، شــۇائرالر، باھانىلــەر كــۆپ، 

ــرەر تىرىشــچانلىق، ھەرىكــەت ياكــى ەئمەلىــي  ــدە بى ــۇش يوللىــرى ھەققى لېكىــن قۇتۇل

پىــالن يــوق. مــەن ائلدىنقــى ســەپتىمۇ، خەتەرلىــك ســەپەردىمۇ بولــۇپ باقتىــم. ەئممــا 

ەئقىدىگــە اليىــق بىــر ەئمەلگــە، نەتىجىلىــك ېئلىنغــان بىر قەدەمگــە شــاھىت بواللمىدىم. 

مۇھاجىرلىرىمىــز ېئتىقاتلىــق بولغــان بىلــەن بىلىمســىز، ىئقتىدارســىز بولغــاچ ىئقتىســاتتا 

ــوق  ــىز ائچ - ت ــتانبۇلدا پۇلس ــىز ىئس ــلىقكەن. ۇئالر بەرىكەتس ــا قاراش ــڭ قولىغ خەقنى

يۈرىۋاتىــدۇ. ھازىــر مــەن قانداق قىلىپ ۈئممەتنى قۇتقۇزارمەن، قانداق قىلىپ ائلالھنىڭ 

رىزالىقىنــى ائالرمــەن دەپ كالــالم قاتتــى، بىــرەر پىــالن تــۈزۈپ بېرەرســىزمۇ؟«، دەپتــۇ. 

ســەۇئدى ەئرەبىســتاندا وئقۇۋاتقــان بىــر ســىڭلىمىزمۇ »ۆئگەنگــەن ىئلمىگــە ەئمــەل 

ــور  ــان »تاماخ ــا قارايدىغ ــاي، باشــقىالرنىڭ قولىغ ــال قالم ــپ، باشــقىالرنى يېتەكلەپ قىلى

مولــال« بولماســلىق« ۈئچــۈن نېمىلەرنــى بىلىــش ۋە ۆئگىنىــش كېرەكلىكــى ھەققىــدە 

ــن مەســلىھەت ســوراپتۇ.  مەندى

مەســىلىھەت بېرىشــتىن بــۇرۇن تۈركىيەدىكــى ىئنىمىزنىــڭ يېشــىنى، ھۆنىرىنــى، 

ــدا ىئشــلىگەن  ــرەر وئرۇن ــوق، بى ــرى ي ــا ھۆنى ــا كەســپى، ي تەجرىبىســىنى ســورۇدۇم. ي

تەجرىبىســىمۇ تېخىمــۇ يــوق ىئكــەن. ۇئنىڭغــا ياشــلىقنىڭ بايلىــق، ەئۋزەللىك، پۇرســەت 

ــەۋەبى  ــەن. س ــش ىئك ــى ۆئگىنى ــى ەئرەپ تىل ــدۈردۈم. پىالن ــى دەپ ۈئمىتلەن ىئكەنلىكىن



187

ــۇ.  ــى بوپت وئقۇشــنىڭ ھەقســىز بولغانلىق

ەئمەلىيەتتــە مۇســۇلمان ەئللــەردە دىنــدا وئقــۇش ھەقســىز. مەســىلەن: مەســىلىھەت 

سوراپ ماڭا خەت يازغان ەئرەبىستاندىكى سىڭلىمىزنىڭ وئقۇشى ھەقسىز. مىسىردىكى 

وئقۇشــقىمۇ ھــەق تەلــەپ قىلىنمايــدۇ. ائڭلىشــىمچە مىســىردا دىــن ۋە ەئرەبچە ۆئگەنســە 

ــە  ــۇ ھەقت ــرەدە ب ــاي، باشــقا كەســىپ ۆئگەنســە ھــەق ېئلىنىدىكــەن. قاھى ھــەق ېئلىنم

بىــر ىئنىمىــز »ائكا، بىــز ەئرەبچــە ۋە دىــن ۆئگەتســەك ھــەق ائلمايمىــز، نېمىشــقا 

ېئنگىلىزچــە، كومپىيۇتىــر ۆئگەتكەنلــەر ھــەق ائلىــدۇ؟« دەپ ســورىغان ىئــدى. ۇئنىــڭ 

ســەمىمىي كۆزلىرىگــە قــاراپ قويــۇپ ســۈكۈت قىلغــان ىئدىــم. نېمــە دەيمــەن؟ »ســەن 

ۆئگەتكــەن ەئرەپچــە دىــن ۈئچــۈن كېــرەك، دىــن روھ ۈئچــۈن يۆلــەك. ەئممــا ياشاشــقا 

پــۇل كېتىــدۇ ۇئكا، ېئتىقاتتىــن بۆلــەك. پــۇل تاپىقىلــى بولمايدىغــان ىئلىمنــى خــەق پــۇل 

بېرىــپ ۆئگەنمەيــدۇ!« دەيمەنمــۇ؟ 

تۈركىيەدىكــى ىئنىمىزنــى دىنــدا وئقــۇش بىلــەن بىــر كەســىپنىمۇ قوشــۇپ وئقۇشــقا 

قايىــل قىاللماي،-ســىزنىڭ زاكات يەيدىغــان مۇســۇلمان بولغىڭىــز بارمــۇ ياكــى زاكات 

بېرىدىغانمــۇ؟ -دەپ ســورىدىم. ەئلۋەتتــە، زاكات بېرىدىغــان مۇســۇلمان بولغۇســى بــار 

ىئكــەن. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئنىڭغــا بىــر مەزگىــل ەئتىگــەن - ائخشــاملىرى نەدە بولمىســۇن 

ىئشــلەپ پــۇل تېپىــپ، بىــرەر كەســپىي مەكتەپتــە وئقۇشــنى تەۋســىيە قىلدىــم. ەئرەبچىنى 

بولســا ائۋۋال توكچىلىق، تۇربىچىلىق، ســۇچىلىق،  ســىرچىلىق، رېمنۇتچىلىق دېگەندەك 

ھۈنەردىــن بىرنــى ۆئگىنىــپ ىئشــنىڭ پېشــىنى تۇتىۋېلىپ، تۇرمۇشــنى خاتىرىجــەم قىلىپ 

بولغاندىــن كېيىــن، ائندىــن ۆئگىنىــش تەكلىپىنــى بەردىــم. 

ەئلۋەتتە، قاھىرەدە ىئالھىيەتتە  وئقۇۋاتقان بىر ىئنىمىزگە، ۈئرۈمچىدە شېئىرىيەتنى 

تەتقىــق قىلىۋاتقــان بىــر ســىڭلىمىزغا، مەنىۋىــي بىلىمدىــن ســىرىت بىــر ەئمەلىــي ھۈنــەر 

ۆئگىنىــش مەســلىھەتى تازا يېقىملىــق ائڭالنمايدۇ. مەكتەپتە وئقۇۋاتقان، مەدىرىســلەردە 

ىئلىــم تەھســىل قىلىۋاتقــان، ۇئســتازالردىن تەلىــم ېئلىۋاتقــان پەيتتىكــى تۇيغــۇ بىلــەن 

تــەر تۆكــۈپ، مايغــا بۇلىنىــپ ھۈنــەر ۆئگەنگەندىكــى ھېســىيات وئخشــىمايدۇ. خالىســا 

وئلتــۇرۇپ، خالىســا قىڭغىيىــپ كىتــاپ وئقۇۋاتقــان، ســاۋاق يادىالۋاتقاندىكــى كەيپىيــات 
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بىلــەن ۇئســتامنىڭ تەلەتىگــە قــاراپ، ىئشــنى بــۇزۇپ قويۇشــتىن ەئنســىرەپ، مەشــخۇالت 

ــۇالر  ــۇ تۇيغ ــدۇ. ب ــن پەرقلىنى ــمان - زېمى ــەت ائس ــي ھال ــى روھى ــان چاغدىك قىلىۋاتق

وئقۇۋاتقــان بــاال، وئقۇتۇۋاتقــان ائتــا، وئقۇتۇشــقا مەســۇل ۇئســتاز ۈئچۈنمــۇ وئرتــاق. 

ەئممــا بــۇ تۇيغۇالرنىــڭ سېلىشــتۇرغىنىمىزدا ســوغۇققانلىق بىلــەن يۈرەكنــى تىڭشــاپ، 

ۆئزىمىزنى دەڭســەپ بېقىشىمىز، قوغلىشىۋاتقىنىمىزنىڭ ەئمەلىي نەتىجىمۇ ياكى خىيالى 

تۇيغۇمــۇ؟ بۇنــى ائيدىڭالشتۇرىشــىمىز كېــرەك. ەئگەر بىرەر كەســپ ۆئگىنىشــنى تۆۋەن 

كــۆرۈپ، بىــرەر مۇنبەرگــە چىقىشــنى چــوڭ بىلىۋاتقــان بولســاق، قوغلىشــىۋاتقىنىمىزنىڭ 

ەئمەلىــي نەتىجــە ەئمــەس، خىيالــى تۇيغــۇ ۋە ىئنــاۋەت ىئكەنلىكــى ســىر ەئمــەس. ەئگــەر 

ــم ۆئگىنىشــنى كۈندىلىــك تۇرمــۇش ىئھتىياجــى  ــەت بولغــان ىئلى ــۈك پاائلىي ــز ۆئمۈرل بى

بولغان كەســىپ ىئگىلەشــتىن ۈئســتۈن قويۇۋالغان، ياكى ىئككىســىنى زىتلەشتۈرىۋالغان 

بولســاق خاتالىشــىۋاتقان بولىمىــز. چۈنكــى بۇنــداق پىكىرگــە تەســىر قىلىۋاتقــان ائمىــل 

بىزنىــڭ ىئلىــم ۋە كەســىپكە بولغــان نامۇۋاپىــق پوزىتســىيەمىزدۇر. 

ائرىمىزدىكــى كەســىپ ۋە ىئلىمنىــڭ مۇناســىۋىتىگە بولغــان بۇنــداق نامۇۋاپىــق 

تونــۇش ۋە پوزىتســىيەنى بىــز چەتەئللــەردە تەجرىبــە قىلىــپ يەكۈنلىمىگــەن، كىتاپتىــن 

ۆئگىنىۋالمىغان ياكى ەئجدادىمىزدىن قوبۇل قىلمىغان، بۇ بىزگە ياشىغان جەمئىيەتتىن، 

ــى  ــا كادىرن ــان. رىياللىقت ــن يۇقق ــان تۈزۈمدى ــپ تۇرغ ــرول قىلى ــى كونت ــۇ جەمئىيەتن ش

ــان،  ــتۈن كۆرىۋاتق ــلىقنى ۈئس ــۆۋەن، باش ــچىنى ت ــان، ىئش ــار قىلغ ــى خ ــز، دىھقانن ەئزى

كاســىپنى يوقســۇل، مەمۇرنــى بــاي قىلىــپ تۇتــۇپ تۇرىۋاتقــان تــۈزۈم بىزنــى شــۇ 

تونۇشــقا كەلتۈرگــەن. نەتىجىــدە تــۈزۈم بىزنــى ىئلىم ىئگىلەشــنى كەســىپ ىئگىلەشــتىن، 

ۆئلىمالىقنى كاســىپلىقتىن ۈئســتۈن كۆرىدىغان ياكى بىر بىرىگە زىت دەپ چۈشــىنىدىغان 

قىلىــپ قويغــان. 

ەئزھەردىكــى ۇئيغــۇر تالىپالرغــا ىئالھــى ىئلىــم ىئگىلەشــنى نىشــان قىلىــش بىلەنــال 

قالمــاي، كۈندىلىــك پىــالن تــۈزۈپ ياشــاش ۋە جــان بېقىشــقا ەئســقاتىدىغان بىــر كەســىپ 

ۆئگىنىــش ھەققىــدە لېكســىيە قىلدىــم. بېشــىمدىن ۆئتكۈزگــەن تەجرىبــەم بويىچــە 

مۇســاپىرەتتىكى ھاياتتــا مەنــدەك ەئدەبىيــات، تارىــخ ۋە تىلشۇناســلىق بىلىدىغــان بىــر 
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ائدەمگــە قارىغانــدا تامچىلىق، بېزەكچىلىــك، كومپىيوتىرچىلىق قىلىدىغــان بىر ائدەمنىڭ 

بەكــرەك ياخشــى كــۈن كەچۈرىدىغانلىقىنــى، شــۇڭا ەئگــەر وئقــۇش ھاياتىمدىن پۇشــمان 

قىلىشــقا توغــرا كەلســە، بىــر كەســىپنى قوشــۇپ ۆئگىنىــپ قويمىغىنىمغــا پۇشــمان 

قىلىدىغانلىقىمنــى دېدىــم. بىــر قىســىم وئقۇغۇچىــالر بــۇ گېپىمگــە رەددىيــە بېرىــپ، دىن 

وئقۇشــىنىڭ جــان بېقىــش ۈئچــۈن ەئمەســلىكىنى، مىســىرغا جــان بېقىشــقا ەئســقاتىدىغان 

كەســىپ ۆئگىنىشــكە كەلمىگەنلىكىنــى تەكىتلەشــتى. ۋەتەنــدە جۇغراپىيــە وئقۇغــان 

ــراق دىــن وئقۇمــاي كەســىپ  ــن، بۇرۇن ــن كېيى ــر ماگىســتىرنىڭ ەئزھەرگــە كەلگەندى بى

وئقۇغىنىدىــن پۇشــمان قىلغانلىقىنــى، ىئالھىــي ىئلىــم ائلدىدا باشــقا ىئلىمنىڭ ەئرزىمەس 

نەرســە ىئكەنلىكىنى ىئتىراپ قىلغانلىقىنى پاكىت قىلىپ ماڭا رەددىيە بەردى. تۈزۈمدىن 

يۇقۇملىنىشــنىڭ نەقــەدەر ېئغىرلىقىنــى بايقــاپ ەئپسۇســالندىم، بەلكىم، مــەن دېمەكچى 

بولغانلىرىمنى ياخشــى چۈشــەندۈرەلمىگەندىمەن. شــۇنداق قىلىپ لېكســىيەمنى ىئســالم 

تارىخىــدا نېمــە ۈئچــۈن ســاراي شــاىئرىلىرى ۋە ســاراي ۆئلىمالىــرى دېگــەن ۇئقۇمنىــڭ 

ــازادا  ــم ۋە »ب ــتۇراي دېدى ــەن ائياقالش ــش بىل ــدە توختىلى ــى ھەققى ــا كەلگەنلىك بارلىقق

ائققىــدەك ھۈنىــرى يــوق شــاىئر ھۆكۈمدارنى ماختاپ شــېئىر ســاتىدۇ، ۆئزىنــى باققىدەك 

كەســپى يــوق ۆئلىمــا ھۆكۈمەتنــى ائقــالپ پەتىــۋا ســاتىدۇ. ھۈنــەر ساتســا ھۈنــەرۋەن 

دەيمىــز، ياســاپ ساتســا كاســىپ ائتايمىــز، ەئممــا پەتىــۋا ۋە شــېئىر ساتســا ســاتقۇن 

بولــۇپ تونۇلىدىغــان گــەپ« دېگەنلەرنــى تەكىتلــەپ، بىــراز ىئچىنغانچــە خوشالشــتىم. 

ــم.  ــۇ، دەپ وئيلىدى ــن يۇقۇملىنىپت ــى تۈزۈمدى ــدەك مەســۇم وئقۇغۇچىالرن يۇقىرىقى

دېھقــان،  بىــز  بــار. چۈنكــى  يۇقۇملىنىــش ھەممىمىــزدە  تۈزۈمدىــن  ەئمەلىيەتتــە 

ىئشــچى، كادىــر، بــاي، باشــلىق دېگەنــدەك ېئنىــق ســىنىپالرغا ائيرىلغــان جەمئىيەتنىــڭ 

مەھســۇلىدۇرمىز. بــۇ ســىنىپالرغا مەنســۇپ كىشــىلەرنىڭ جەمئىيەتتىكــى ىئقتىســادىي، 

ىئجتىماىئــي ۋە سىياســىي وئرنــى ائســمان - زېمىــن پەرقلىنىــدۇ. ەئتراپىمىزدىكــى 

ھەرقانــداق كىشــى يۇقىرىقــى ســىنىپالرنىڭ بىرىگە تــەۋە بولىدۇ ۋە جەمئىيەتتە شــۇنىڭغا 

اليىــق مۇائمىلىگــە ۇئچرايــدۇ. بىــز ۆئزىمىزگــە ۋە ۆئزگىلەرگــە بەزىــدە ائڭلىــق ۋە 

ائڭســىز يۇقىرىقــى ســىنىپ ائيرىمىســى بويىچــە مۇائمىلــە قىلىمىــز. شــۇڭا جەمئىيەتتــە 

كەســىپ ىئگىلــەش دېگەنلىــك تــۆۋەن تەبىقىدىكــى ىئشــچىنىڭ ىئشــىدەك تۇيۇلــۇپ 
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ائنچــە قارشــى ېئلىنمايــدۇ. شــۇ ۋەجىدىــن ياشــلىرىمىز مەھەللىلــەردە كالتــەك كۆتــۈرۈپ 

جىســەكچىلىك قىلىشــنى، قالقــان تۇتــۇپ قاراۋۇللــۇق قىلىشــنى بىــرەر ھۈنەرنىڭ پېشــىنى 

تۇتۇشــتىن ەئۋزەل بىلىــدۇ. ھەممىمىــز تەبىقىچىلىــك ھۆكۈمــران بولغــان جەمئىيەتنىــڭ  

قېلىپىــدا قۇيۇلغىنىمىــز، يۇقۇمالنغىنىمىــز ۈئچــۈن بىــر قىســىم ياشــالر چەتەئللەردىمــۇ 

ائۋۋال بىــرەر كەســىپنىڭ پېشــىنى تۇتمــاي، ەئرەپچــە ۋە قــۇرائن ۆئگىتىدىغــان ھەقســىز 

مەكتەپلــەردە وئقۇشــنى تالالۋاتىــدۇ، بــەزى ائتا-ائنىــالر ۋە ۆئلىمــاالر ەئتراپىدىكىلەرنــى، 

ھەتتــا بالىالرنىمــۇ شــۇنىڭغا دەۋەت قىلىۋاتىــدۇ. بــۇ ەئجداتلىرىمىزنىــڭ »ىئنســانغا 72 

خىل ھۆنەر ائز«، »ھۆنەرلىك ىئنسان خار بولماس« دېگەنگە وئخشاش ۋەسىيەتلىرىنى 

ــى،  ــەد ەئلەيھىسســاالمنىڭ ســودىگەر، داۋۇت ەئلەيھىسســاالمنىڭ تۆمۈرچ ۋە مۇھەمم

زەكەرىيا ەئلەيھىســاالمنىڭ ياغاچچى، ەئيســا ەئلەيھىسســاالمنىڭ دوختۇر بولغانلىقىدەك 

ســۈننەتلەرنى تاشــالپ قويغانغــا بــاراۋەر. 

مەســلىھەت ســورىغان ۋە ســورىمىغان ىئنى - ســىڭىلالرغا شــۇنى دېگۈم بار؛ بۈگۈن 

بىــز يەرشــارى تورلىشــىپ بىــر كەنتكــە ائيالنغــان دەۋىــردە ياشــاۋاتىمىز. رىســقىمىزنىڭ 

نەگــە چېچىلغانلىقىنــى ھېچقايســىمىز بىلمەيمىــز. باشــقىالرغا مۇھتــاج بولمــاي، بىــرەر 

سىياسىي گورۇھ، ىئدىوئلوگىيە ۋە وئرگانغا بېقىنىپ قالماي، زاكات تىلىمەي زاكات بېرىپ 

ياشــىماقچى بولســاق، ۆئزىمىــزدە دۇنيانىــڭ نەرىگە بارســاق ىئشــلەتكىلى بولىدىغان بىر 

كەســىپ، ھەممــە يــەردە قوللىنىلىدىغــان بىــر تىــل ۋە ســەمىمىيەتنى ۆئلچــەم قىلغــان بىــر 

ەئخــالق يېتىلدۈرگىنىمىــز ەئۋززەل. ىئالھىيەتكــە بولغــان ســۆيگۈ، شــېئىرىيەتكە بولغان 

ھــەۋەس، تارىخقــا بولغــان مۇھەببــەت، غايىپقــا بولغــان تەپەككــۇر، جەمئىيەتكــە بولغان 

قىزىقسىنىشــالر پەقــەت بىزنىــڭ ۆئمۈرلــۈك غايىمىــز بولــۇپ، مەنىۋىــي ىئھتىياجىمىزنــى 

قاندۇرىــدۇ. ەئممــا ىئقتىســادنى ماتــور قىلىــپ ائيلىنىۋاتقــان دۇنيــادا بىزنىــڭ كۈندىلىــك 

ىئھتىياجىمىزنــى قاندۇرىدىغــان بىــرەر كەســىپ تۇرمــۇش ۋاســتىمىز بولمىســا، ۇئلۇغــۋار 

غايىلــەر پۈچــەك تۇرمــۇش ۋاستىســىگە ائيلىنىــپ، غايىنىــڭ ەئســلى قىممىتــى ۋە بىزنىــڭ 

ىئنســانى قىممىتىمىــز يەرگــە ۇئرىلىشــى مۇمكىن.   
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ھەقىقى زىندان

ھەقىقى زىندان باشتا بولىدۇ

-يۈسۈپ خاس ھاجىپ

2017-يىلى نۇيابىرنىڭ 8-كۈنى يېتىم بالىالرنى يوقالش ۈئچۈن قەيسەرىگە قاراپ 

يولغــا چىقتــۇق. بــۇ 3-قېتىملىــق ســەپەر بولــۇپ، ھــەر قېتىمــدا پەرقلىــق ەئھۋالالرغــا 

شــاھىت بوالتتــۇق. ەئپسۇســكى، ھــەر قېتىــم پەرقلەنمەيدىغان بىرال ەئھــۋال نامراتلىق، 

نادانلىــق ۋە وئقۇتماســلىق ىئــدى. 2015-يىلــى كــۈزدە قەيســەرىگە تۇنجــى بارغىنىمىدا 

بىرەيلــەن مېنــى مىللەتچــى دەپ وئيلىغاچقــا قوللىرىنــى مــاڭا چىنــەپ تــۇرۇپ »ۇئ دۇنيادا 

ائلــالھ مىللىتىڭگــە نېمــە قىلىــپ بەردىــڭ؟ دەپ ســورىمايدۇ، ائلالھنىــڭ دىنىنــى زېمىنــدا 

ۈئســتۈن قىلدىڭمــۇ دەپ ســورايدۇ!« دەپ ســۆزلەپ كەتكىنــى ھازىرقىــدەك ېئســىمدە. 

شــۇ چاغــدا ســۆز نۆۋىتــى مــاڭا كېلىــپ ماائرىپنىــڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلىدىــم. ۇئنىڭچــە 

بالىغــا ائۋۋال قــۇرائن يادىلىتىــپ دىننــى پۇختــا ۆئگەتمــەي تــۇرۇپ مەكتەپكــە بەرســە، 

خىتايدىكــى قىزىــل بايراقىتىــن قۇتقــۇزۇپ، تۈركىيەدىكــى قىزىــل بايراققــا تۇتــۇپ 

بەرگەنلىــك بولىدىكــەن.

يــول بويــى ائلدىنقــى قېتىــم كەلگىنىمىــزدە » مــەن مەكتەپتــە وئقۇمايمــەن، قــۇرائن 

وئقۇيمــەن« دېگــەن بالىنىــڭ چىرايــى كۆز ائلدىمدىــن كەتمىدى. »وئقۇماســلىق گۇناھ« 

دېگــەن يازمامــدا شــۇ ســەبىنى يازغــان ىئدىــم. قورۇغــا كىرىپــال ۇئنــى ىئزدىدىــم. 

ــدى.  ــال تونى ــى كۆرۈپ ــاال مېن ــان ب ــوپ وئيناۋاتق ــپ تاشــالپ ت ــى ېئچى ــڭ ائلدىن چاپىنىنى

چاقىرىپ باشــلىرىنى ســىالپ تۇرۇپ ســورىغان ســۇائلىمغا ۇئ ھېچ پەرۋاسىز »قورۇدىكى 

مەدىرىســتە وئقۇيمــەن، مەكتەپكــە بارمايمــەن« دەپ نېــرى كەتتــى. سۈرۈشــتە قىلســام 

ۆئيــدە 10 جــان، دادا تايالندتــا تۈرمىــدە، بالىــالر وئقۇشســىز.
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 وئقــۇش باشالشــتىن بــۇرۇن بارغىنىمىــزدا يېتىــم بالىالردىــن ســەككىزى وئقۇۋاتقــان 

ىئكــەن. بــۇ قېتىــم 11 دېيىلدى، وئقۇۋاتقانالرغا كۆپرەك مۇكاپات تارقاتتۇق. 9 ياشــلىق 

ىئككــى قىزدىــن ســەككىز كــەرە ىئككىنىــڭ جاۋابىنى ائاللمىــدۇق. ائلدىنقــى قېتىم مودېل 

ياســاپ بىزنــى تــاڭ قالدۇرغــان بىالل يوق. يېتىملەرگە قاراۋاتقان بىر كىشــى 10 ياشــلىق 

بالىســنى بىرىنچــى ســىنىپتا دەيــدۇ، بــۇ تۈركىيــەدە مۇمكىــن ەئمــەس. 7 ياشــلىق بىــر 

يېتىــم قىــز ۋەتىنىمىزنىــڭ وئتتــۇرا ائســىيادا ىئكەنلىكىنــى دەپ بېرىــپ مۇكاپــات ائلدى.

مۇكاپــات ۋە ياردەملەرنــى تارقىتىــپ، ۆئيمــۇ ۆئي يــۈرۈپ بىــر ائز دىققــەت تارتتــۇق 

ــق  ــا ۋاقىتلى ــلىدى. ۇئيغۇرالرغ ــقا باش ــىنىپ قاراش ــالر قىزىقس ــى بالى ــاي، قورۇدىك بولغ

بېرىلگــەن بــۇ قورۇدىكــى كىشــىلەرنىڭ كۆپىنچىســى قىيىــن ەئھۋالــدا بولغىنــى ۈئچــۈن، 

كۆزلەردىــن ۆئزىمىزنــى قاچۇرۇپ يەرگــە قارىۋالدۇق، بولۇپمۇ تۇل ائيالالر ۋە بالىالرنىڭ 

ــز  ــى يوقلىغىنىمى ــم يېتىملالرن ــدۇق. ھــەر قېتى تەلمۈرگــەن چىرايىغــا قاراشــقا پېتىنالمى

ــان شــۇ ســەبىلەرنىڭ  ــەڭ قىينىلىۋاتق ــەن ت ــۇرۇپ ائتا-ائنىســى بىل ــە ت ــەن كىچىككىن بىل

ــۇق،   ــى بېرەتت ــان كىيىملەرن ــپ بارغ ــەت ېئلى ــدى، پەق ــوق ىئ ــز ي ھەممىســىگە ائمالىمى

وئقۇمىغانالرغــا ائزراق يارىــدەم تارقىتىــپ وئقۇغانالرنــى مۇكاپاتاليتتــۇق.

يېتىملەرنى وئمۇمىيۈزلۈك تىزىمالپ، ائرخىپالشتۇرۇپ، جىددىي ياردەم كېرەكلەرنى 

ائيرىــش ۈئچــۈن ىئســتانبۇلغا بــاردۇق. بايقىدۇقكــى، بىــز يېتىــم دېگــەن بالىالرنىــڭ بىــر 

قىســمى تىرىــك يېتىــم ىئكــەن. ائتا-ائنىســى ۇئالرنــى تۈركىيەگە دىن وئقۇشــقا ەئۋەتىپ، 

پــات پــات يوقــالپ تۇرغــان، پاســپورت يىغىلغانلىقــى ســەۋەپلىك كېلەلمەي بالىــالر تىرىك 

يېتىمگــە ائيالنغــان. بۇنــداق بالىالردىــن بىــرى ىئســتانبۇلدىكى مەدىرىســتە وئقۇۋېتىــپ 

ۆئلــۈپ كېتىپتــۇ. بۇنداق ىئش بــۇرۇن خوتەندە بولغان ىئدى، ىئســتانبۇلدا تەكرارلىنىپتۇ.

 بۇندىــن بــەش يىــل بــۇرۇن بالىلىرىنــى مەكتەپتىــن قاچــۇرۇپ مەدىرىســكە بەرگــەن 

دوســتۇم قاۋۇلغــا دېگەنلىرىــم ېئســىمگە كەلــدى. شــۇ چاغــدا ۇئنىڭغــا »ائلتــە ياشــلىق 

باالڭنــى قارغىلىقتىــن قايتــۇرۇپ كــەل، ھېچكىــم خەقنىــڭ بالىســىغا ۆئز بالىســىدەك 

نېمىدىــن  يادىلىۋالغىنــى ەئمــەس،  نېمىنــى  قىلىدىغىنــى  قارىمايــدۇ. ائدەمنــى ائدەم 

تەســىرلەنگىنى ۋە نېمىگە ەئمەل قىلغانلىقى. 16 ياشــقا تولمىغان بالىالرنى ائتا-ائنىدىن 
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ائيرىــش خەلقــائرا ەئھدىنامىگــە خىــالپ جىنايــەت. ائتا-ائنــا مىھرىگــە قانمىغــان بــاال بىــر 

ــەر  ــدۇ. شــۇڭا جىنايەتچىل ــس قىلى ــى يېتىمــدەك ھې ۆئمــۈر ائتا-ائنســى تۇرۇپمــۇ ۆئزىن

ىئچىدە ەئڭ كۆپى يېتىملەر، مۇھەببەتتىن مەھرۇمالر، وئخشــىمىغان ياشــتا يېتىلىدىغان 

تۇيغۇالرغــا قانمىغانــالر، كىچىــك تۇرۇپ وئپچە تۇرمۇشــقا زورالنغانــالر« دېگەن ىئدىم.

ىئســتانبۇلدا مەكتەپتــە وئقۇمايۋاتقــان 80 دىــن ائرتــۇق بالىنــى وئقــۇش پۇرســىتىگە 

ىئگــە قىلغــان بىــر مەكتەپنــى زىيــارەت قىلــدۇق. قىيىنچىلىــق ھەققىــدە ســورالغاندا 

ائتا-ائنىالرنىــڭ قىــز - وئغۇلالرنــى ائيرىــش تەلىپــى ســەۋەپلىك ســىنىپ ۋە وئقۇتقۇچــى 

يېتىشمەســلىك تىلغــا ېئلىنــدى. توققــۇز ياشــلىق وئغۇلــالر ســىنىپالرغا ائيــال كىشــىلەر 

بولغانلىقى ســەۋەپلىك كىرىشــنى رەت قىلســا، توققۇز ياشــتىن ائشــقان قىزالر نامەھرەم 

بولىدىغانلىقــى ۋەجىدىــن وئقۇشــنى رەت قىلغــان.

بۇنــى ائڭالپ ېئســىمگە قەيســەرىدە مۇشــۇ قېتىــم ۇئچرىغــان بىر ىئش كەلــدى. يېتىم 

ــز  ــر قى ــر ىئشــىكنى چەكســەك، ســەككىز توققــۇز ياشــالردىكى بى ــى يوقــالپ بى بالىالرن

چىقتى-يــۇ، بىزنــى كۆرۈپــال ىئشــىكنىڭ كەينىگــە مۆكتــى. ســەۋەبىنى سورىســاق، »مــەن 

ەئركىشــىلەرگە گــەپ قىلمايمــەن، نامەھــرەم بولىدۇ،« دەيــدۇ. تىزىمىزغــا كەلمەيدىغان 

بىــر قىزنىــڭ بىزنــى ەئر ۆئزىنــى ائيــال دەپ وئيلىشــى بىزنــى ھەيرانلىــق، خۇرســىنىش ۋە 

ېئچىنىشــتەك مۇرەككــەپ تۇيغۇالرغــا غــەرق قىلغــان ىئــدى. 

ىئنســان ىئجتىماىئــي جەمئىيەتتــە ىئجتىماىئي ائالقە ىئچىدە ياشــايدۇ. شــۇنىڭ ۈئچۈن 

ائلــالھ ۆئزائرا تونۇشــۇش، چۈشــۈنۈش ۈئچــۈن تىلنــى ائيــەت ســۈپتىدە ياراتقــان. مەيلــى 

ەئر ياكــى ائيــال بولســۇن نۇرمــال ىئجتىماىئــي ائالقــە ىئنســان فىترىتىنىــڭ )تەبىئىتىنىــڭ( 

ــت  ــە زى ــۇپ، فىترەتك ــۇش ائشــقۇنلۇق بول ــى ۆئزگەرتىشــكە ۇئرۇن تەقەززاســىدۇر. بۇن

كېلىــدۇ. مۇبــارەك كىتاۋىمىــز قۇرائنــى كەرىمــدە تىلغــا ېئلىنغــان مۇســا ەئلەيھىسســاالم 

ــۇدۇق بېشــىدىكى ســۆھبەتلىرى،  ــڭ ق ــەن شــۇەئيىپ ەئلەيھىسســاالمنىڭ قىزلىرىنى بىل

ســۇاليمان ەئلەيھىسســاالم ۋە ســەبە پادىشــاھى بىلقىــس وئتتۇرىســىدىكى ســۆھبەتلەر، 

يــات ەئر - ائيــال وئتتۇرىســىدىكى نۇرمــال ىئجتىماىئــي ائالقىنىــڭ ىئنســان ۈئچــۈن 

ــال ســاھابىنىڭ رەســۇلۇلالھ  ــدۇر. ائي ــڭ دەلىلى ــاالل ىئكەنلىكىنى ۋازكېچىلمەســلىكى، ھ
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بىلــەن قىلغــان مۇنازىرىســى  ائرقىلىــق ائلــالھ ىئنســانالر ائرا ىئجتىمائىــي مۇناســىۋەتتە 

»جىنســىي« تەرەپنىــڭ وئرنىغــا » ىئنســانىي « قەدىــر - قىممــەت، ەئخالقــى پەزىلەتنــى 

ائســاس قىلىشــقا بۇيرىيــدۇ. 

ائلــالھ، يــات جىنىســنى كۆرگــەن ھامــان خىيالى تامبالنىــڭ ىئچىگە كېتىدىغــان، ەئقلى  

يوپــكا ۋە كوپتاغــا چاپالشــقانالرنىڭ چۈشەنچىســىنى رەت قىلىــدۇ. قارشــى تەرەپتــە خاتــا 

چۈشــەنچە پەيدا قىلىپ قويىدىغان شــەكىلدە ســۆز قىلىشــنى چەكلەيدۇ. بۈگۈن ۆئزىنىڭ 

قــەۋم - قېرىنداشــلىرىغا نامەھــرەم دەپ ســاالمنى ائيىغۇچىالرنىڭ بازاردا ۋەياكى باشــقا 

ــان.  ــە ائي ــى ھەممىگ ــە قىلىدىغانلىق ــال ائالق ــەن نۇرم ــەر بىل ــات نامەھرەمل ــەردە ي يەرل

ىئنســان فىترىتىگــە يــات غەلىتــە دىندارلىقنىــڭ ۇئيغۇرغــا ېئلىــپ كېلىدىغان پايدىســىدىن 

زىيىنــى ېئغىــر. خانىــم - قىزالرنى ىئنســان قاتارىدا كۆرمەيدىغان، ۇئالرنــى جەمئىيەتنىڭ 

يېرىمى ســۈپتىدە قوبۇل قىلمايدىغان بۇ ائشــقۇنلۇق خانىم - قىزلىرىمىزنى دىنســىزلىق 

قوينىغــا ىئتتىرىــدۇ. ائشــقۇنلۇقنىڭ ائچا-ســىڭىلالرنى فىتــرەت دىنى بولغان ىئســالمدىن، 

ىئســالمنىڭ گۈزەللىكــى بىلــەن رەڭلەنگــەن ۇئيغۇرلۇقتىــن قانــداق يىراقالشــتۇرغانلىقىنى 

تونــۇپ يېتىشــمىز كېرەك.  

بۈگــۈن تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان مۇنتىزىــم مەكتەپتــە وئقۇمىغانــالر، ۆئزى توقــۇپ 

چىققــان يالغــان ھارامــالر ائرقىلىــق خانىــم - قىزلىرىمىزنــى جەمئىيەتتىــن، مەكتەپتىــن 

ائيرىغانــالر دوختۇرخانىــالردا ائيــال دوختــۇر تاپالمــاي ائيالىنىــڭ، قىزىنىــڭ ۆئلۈمىگــە، 

بوۋاقالرنىڭ ھاالك بولۇشــغا ســەۋەپچى بولۇۋاتىدۇ. ۇئالرنىڭ نادانلىقى بىر جان خەۋپتە 

قالغانــدا، ھايات-ماماتلىــق پەيتتە جاھىللىق قىلىشــنى دىندارلىق دېيىشــتە ىئپادىلىنىدۇ. 

بەزىلەرنىــڭ بىــر تەرەپتىــن قىزالرنــى تۆۋەن كــۆرۈش، ائيالالرغا ىئشەنمەســلىك، خانىم-

قىزالرنــى بۇزۇقچىلىــق مەنبەســى دەپ قاراشــقا وئخشــاش مەرىپەتســىزلىكنى دىندارلىــق 

ــالر  ــڭ ائنىســىدۇر، ائيال ــالر مىللەتنى ــن »ائيال ــر تەرەپتى ــە بى ــپ، يەن ــپ قىلى دەپ تەرغى

وئڭشالســا مىللــەت وئڭشــىلىدۇ« دەپ ۋەز ېئيتىشــى قىــپ - قىزىــل ائلدامچىلىقتــۇر.

ــەرز  ــە پ ــەر مۇئمىنگ ــەس، ھ ــا ەئم ــى ائيالالرغ ــە ياك ــنى ەئرلەرگ ــالھ، وئقۇش ائل

قىلغــان. يارىتىلغــان ھــەر نەرســە ائلالھنىــڭ ائيىتىــدۇر. ۇئنــى ۈئگەنمــەي ائلــالھ بىزگــە 
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بويســۇندۇرۇپ بەرگــەن نېمەتلەردىــن پايدىلىنىــش، دۈشــمەنلەردىن ۈئســتۈن بولــۇش 

مۇمكىــن ەئمــەس. ائلــالھ مۇئمىنلەرنــى رەقىپلىرىگــە قارشــى ھــەر جەھەتتىــن تەييارلىــق 

ــى  ــەن كېلىدىغانلىقىن ــالر بىل ــۇنداق تەييارلىق ــا مۇش ــڭ مان ــرۇپ، غەلىبىنى ــقا بۇي قىلىش

بىلدۈرگەن)ەئنفال،-60ائيــەت(. ۈئلگىمىــز مۇھەممــەد ەئلەيھىسســاالممۇ ھــەر ىئشــنى 

ــا 10 مۇئمىننىــڭ ســاۋادىنى  قاىئدىگــە اليىــق، ىئلىمگــە ۇئيغــۇن ائدا قىلغانىــدى. ھەتت

چىقىرىپ قويۇشــنى بەدىردە چۈشــكەن ەئســىرلەرنى قويۇپ بېرىشــنىڭ شــەرتى قىلغان. 

بىــز وئقۇشــنى پــەرز قىلغــان ائلالھنىــڭ بەندىلىــرى، ىئلىمگــە دەۋەت قىلغــان رەســۇلنىڭ 

ۈئممىتــى تــۇرۇپ، وئقۇمــاي ۋە وئقۇتمــاي خارلىقتىــن بــاش كۆتۈرەلمىــدۇق. ائلــالھ 

ۆئزىمىزنــى ۆئزگەرتمىگىچــە ھالىمىزنــى ۆئزگەرتمەيــدۇ )رەىئــد، 11 - ائيــەت(.  

قەشــقەردىكى چاغلىرىمــدا بىرەيلــەن يەســلىمىزدە قىــز - وئغۇلــالر بىــر ســىنىپتا 

ــدى شــۇنداق  ــا ەئم ــان ىئــدى. مان ــى ســەۋەپلىك وئقۇتۇشــنى رەت قىلغ ۇئخاليدىغانلىق

ائتــا - ائنىــالر ائلالھقــا ۆئيىــدە بولســىمۇ ىئبــادەت قىلىشــتىن مەھــرۇم، بالىــالر بولســا 

ائنــا تىلىــدا قورقمــاي سۆزلەشــتىن، ىئللىــق ۆئيىــدە، مىھىرلىــك قۇچاقالردا ۇئخالشــتىنمۇ 

ــدۇ دېيىلگەنلىكــى  ــدا ىئنســان ۆئزى قىلغــان ىئشــنىڭ نەتىجىســىنى كۆرى جــۇدا. قۇرائن

)نەجــم، 39 - ائيــەت(، بىزگــە بۈگــۈن كۆرۈۋاتقان كۈنىمىزنىڭ بىــر نەتىجە ىئكەنلىكىنى 

كۆرســەتمەكتە.

 قىزالرنى وئقۇتماســلىق، نارىســىدەلەرنى تۇماق بىلەن ۇئرسا يىقىلمىغىدەك بولسىال 

ەئرگــە بېرىــش، ائيالالرنــى يەكلــەش، ائچا-ســىڭىلالرنى تىجارەتتىــن، جەمئىيەتتىــن، 

ىئجادىيەتتىــن ۋە تۈرلــۈك مەنىۋىــي ۋە ماددىــي جەھەتلەردىن چەكلــەپ، ۇئالرنى مۇھتاج 

ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويۇشــتەك ۇئيغۇرنــى ىئنســاندەك ياشــاتقۇزمايۋاتقان، نــە دىنغــا، نــە 

ۆئرپ-ائدەتكــە، نــە ىئلىمگــە ۇئيغــۇن ەئمــەس يــاۋا ھۆكۈملــەر ۋە جاھىــل چۈشــەنچىلەر 

ەئقلىمىزنــى بەنــت قىلغــان ھەقىقــى زىندانــدۇر.

2017-يىلى نۇيابىر، ەئنقەرە
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سەدىقەگە سىغمىغان پىكىرلەر

قاماقتىكــى قــارا كــۈن ۋە زۇلمەتلىــك تۈنلــەردە داىئــم تىلەيدىغىنىــم ائنامنــى ســاق 

ــى ائڭالشــنى  ــالردەك يىغــالپ يىقىلغانلىقىن ــڭ تۈمەنلىگــەن ائنى كــۆرۈش ىئــدى. ائنامنى

خالىمايتتىــم. ائلــالھ دۇائلىرىمنــى، توغرىســى دۇائلىرىمىزنــى قوبــۇل كــۆرۈپ ائنامنىــڭ 

باغرىغــا قايىتتىــم. ائلالھقــا ىئلتىجــا قىلىــپ رەســۇلىمىز ھەقنــى يەتكۈزگــەن مۇقــەددەس 

توپراقــالردا بولســام دەيتتىــم. شــۇ پۇرســەتلەرگە ېئرىشــكىنىمدە ھاياجانالندىــم، 

ــاۋاتقان  ــلىق ياش ــك ۋە ياش ــك، غەملى ــدا ەئڭ دەرتلى ــڭ زېمىنى ــى ائلالھنى ەئتراپىمدىك

ۇئيغــۇر بىلــەن قوشــۇلۇپ يىغلىدىــم، شــۇنچە يىغالپمــۇ يۈرەكنــى باســقان تاشــنى 

ېئرىتەلمىدىــم. روھىمنــى قارماللىغــان رېائللىقتىــن قۇتۇاللمىدىــم. چۈنكــى مــەن يىغــالپ 

توختىغــان بىلــەن ائلدىمــدا ائنــام يىغاليتتــى. داۋالىنىشــقا نــە دوختــۇر، نــە دوختۇرخانــا 

يــوق، ائغرىــق ياتقــان پېتــى ۋاپــات بولغــان ائنىســى ۈئچــۈن »وئڭچــى«، »مىللەتچــى« 

ائتىلىــپ يىگىرمــە يىلدىــن ائرتــۇق نەزەربەنتتــە ياشــاپ ۆئتكــەن، بىــر داســتىخانغا 

خاتىرجــەم جــەم بواللمــاي، ائنىســىنىڭ ۆئلۈمىدىمــۇ دەرقەمتــە تۇرالمــاي ۋاپــات بولغــان 

ائكىلىــرى ۈئچــۈن، ھەرەمگــە كېلەلمەيدىغــان پەرزەنتلــەر ۈئچــۈن ۋە يــۈرەك پارىلىــرى 

ــى،  ــام قورقۇيتت ــى. ائن ــالر ۈئچــۈن يىغاليتت ــەن كۆرۈشــەلمەي كــۈن ســاناۋاتقان ائنى بىل

باشــقا ۇئيغــۇرالردەك كىملەرنىڭــدۇر كــۆرۈپ قېلىشــىدىن، مەھەللىســىدە بىلىنىــپ 

قېلىشــىدىن، نازارەتكــە قېلىىشــىدىن ەئندىشــە قىالتتــى. دىندىمــۇ، پەندىمۇ يېتىشــكەن، 

ــى  ــك كۈنلىرىن ــۇق نەزەربەنتلى ــن ائرت ــە يىلدى ۇئقۇمۇشــلۇق چــوڭ ائكىســىنىڭ يىگىرم

دەقىقىلەرگىچە ســاناپ توشــقۇزغان، وئغلىنىڭ خەۋەرســىز يوقاپ كېتىشــىگە يۈرەكلىرى 

قــان پېتــى شــاھىد بولغــان ائنــام تەشۋىشــلىنەتتى. مەككىــدە باشــالنغان ۋە مەدىنىگــە 

قــەدەر داۋامالشــقان بــۇ ياشــلىق، تەشۋىشــلىك، دەرتلىــك ھــال دىققــەت تارتتــى، ىئــچ 

ائغرىتىشــالرغا ســەۋەپ بولــدى. 

بىر كۈنى مەدىنىدە تۈرك ھاجىالر قۇرائن وئقۇۋاتقان بىر يەردە تىڭشــاپ مۇڭلىنىپ 
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وئلتــۇرۇپ قاپتــۇق. ۆئمــەك ەئتراپىمىزغــا وئلىشــىپ يۈرتىمىــز ۋە ھالىمىزنــى ســورىدى. 

ۆئلىمــاالر بىلــەن پاراڭلىشــىپ تۇرۇشــۇمغا بىــر خانىــم قېشــىمىزغا كېلىــپ بىزگــە يــاردەم 

قىلماقچــى ىئكەنلىكىنــى ېئيتتــى ۋە بىــر تۇتــام پۇلنــى ائنامغــا تەڭلىــدى. مــەن بىزنىــڭ 

ــى  ــز يوقلىقىن ــا ىئھتىياجىمى ــى، بۇنىڭغ ــا كەلگىنىمىزن ــك ىئقتىســادىمىز بولغاچق يېتەرلى

تەكىتلــەپ چىرايلىــق رەت قىلدىــم. ەئممــا بىزنىــڭ دۇائدا نېمــە ۈئچــۈن بــۇ قــەدەر كــۆپ 

ۋە ۇئزۇن يىغاليدىغانلىقىمىزنــى چۈشــەندۈرەلمىدىم. ىئككــى ھەرەمــدە خەجلەيدىغانغــا 

پۇلىمىــز، تۇرىدىغانغــا ياتىقىمىز، ىئزدىشــىدىغانغا دوســتلىرىمىز بــار. ۋەتەندە تاپقان-

تەرگىنىمىــز بــار، ھــاالل تــەر تۆكــۈپ يارىدەمگــە مۇھتــاج بولمــاي ياشــاپ كەپتىكەنمىــز 

بوۋىلىرىمىزدىــن تارتىــپ. مــەن چىققاندىــن كېيىــن كىرىــپ قالغانالرمــۇ يــوق. ۇئنداقتــا 

نېمــە تۈگىمىگــەن دەرت، تۈرۈلگــەن يــۈز، قىزارغــان كۆزلــەر بــۇ؟

ىئنســانالر قىزىــق بولدىكــەن. داىئــم باشــقىالرنىڭ دەردىنــى ۆئز دەردىگــە وئخشــتىپ 

چۈشــىنىدىكەن، بارلىــق ەئلەملەرنــى ۆئزىنىڭكىگــە يامــاق بواللمايدىغانــدەك ھېــس 

قىلىشــىدىكەن ۋە شــۇنداق بايــان قىلىشــىدىكەن. تــۈرك ۆئلىما تېخى بــەش - ائلتە يىلالر 

بــۇرۇن تۈركىيەدىمــۇ ياغلىــق ائرتقــان ھالــدا ھەممــە يــەردە يۈرگىلــى بولغــان بىلــەن، 

دۆلەت وئرگانلىرى ۋە دەرســخانىلەرگە كىرگىلى بولمايدىغانلىقىنى، ەئللىكىنچى يىلالرغا 

قــەدەر ىئســتىگەن يــەردە قــۇرائن وئقۇشــنىڭ چەكلەنگەنلىكىنــى، تۈركچىگــە تەرجىمــە 

قىلىنغان قۇرائننى وئقۇشــقا زورالنغانلىقىنى، تەرىقەت-ســۈلۈكلەرنىڭ چەكلىنىپ، خاناقا 

ۋە تەككەلەرنىــڭ بىــكار قىلىنغانلىقىنــى ســۆزلەپ بــەردى. بولۇپمــۇ ۇئنىــڭ »تۈركىيــەدە 

قــۇرائن وئقۇشــنى بىلىدىغــان ائدەم قالمــاي ســىپروس )قىبرىــس( تىــن قــارى ېئلىــپ 

كېلىنگــەن« دېگــەن ســۆزلىرى دىققىتىمنــى تارتتــى. بــۇ گەپلەرنــى مــەن تۈركىيەگــە وئن 

يىــل بــۇرۇن تۇنجــى كەلگىنىمدىــن باشــالپ ائڭالپ كېلىۋاتقان بولغاچقــا ائڭالپال قويدۇم. 

ياغلىقنىــڭ دۆلــەت وئرگانلىرىــدا چەكلەنگەندىن باشــقىلىرىدا كۆپتۈرمــە بار ىئدى. ەئمما 

بۇالرغــا بۇنىــڭ كۆپتۈرمىچىلىــك، ۇئنــداق دېمىگەندىمــۇ تارىخقــا ائيالنغــان بىــر ىئــش 

ــڭ  ــن ســۆز ائچســاڭ »كامالچىالرنى ــى. تارىختى ــى چۈشــەندۈرگىلى بولمايتت ىئكەنلىكىن

يازغانلىــرى« دەپ ىئشــەنمەيتتى. خــۇددى ۇئالر ۆئز دەردى ۋە تىركىشىشــلىرىنىڭ ھېــچ 

بىــر خەلقتــە كۆرۈلگەنلىكىگــە قەتى ىئشــەنمىگەندەك، بۇنىڭدىن دەھشــەت ائزاپالرنىڭ 
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باشــلىنىپ ھازىرغىچــە تارىخقــا ائيالنمايۋاتقانلىقىغىمــۇ ىئشــەنمەيتتى. قارىغاندا ھەممە 

مىللەتكــە ۆئز دەردى ېئغىــر بىلىنســە كېــرەك.

مەدىنىــدە تــۈرك مىھمانخانىلىــرى ۋە دوختۇرخانلىرى بار ىئكەن. مەدىنە كوچىلىرىدا 

تۈركلەرنــى بىــر قاراپــال پاكىــز، رەتلىــك ۋە جۇشــقۇنلىقىدىن پەقلەندۈرگىلــى بولىدىكەن. 

ەئممــا ائزراقــال پاراڭالشــقاندا كۆزلىرىدىن ۇئچقۇناليدىغان ىئچ ائغرىتىش، ســۆزلىرىدىن 

تامچىغان ھېسداشلىق ائدەمنى بىائرام قىلىدىكەن. تازىلىقچىالر، مۇھتاجالر تۈركلەرگە 

بەكرەك قىزغىن مۇائمىلە قىلىدىكەن. چۈنكى سەدىقە كەم قىلىنمايدىكەن. ائڭلىشىمچە 

دۇنيانىــڭ بىــر قىســىم جايلىرىدىــن كەلگــەن مۇســۇلمانالر مەككــە ۋە مەدىنەدىكــى 

مۇشــۇنداق ســەدىقىلەرگە كۆنىۋېلىــپ كەتكىلــى ۇئنىمايدىغان، ياكى ھــەر كەلگەنلىرىدە 

يانچۇقلىرىنــى تومــالپ كېتىدىغان ەئھۋال شــەكىللىنىپتۇ. 

ۋەتەندىمــۇ تىلەمچىلىــك بىلــەن مەســجىد ۋە مۇســۇلمانلىق ائرىســىدا ائدەمنــى 

ــا مەســجىد بولســا شــۇ  ــەدە ەئڭ كاتت ــار ىئــدى. ن ــش ب ــر باغلىنى ــائرام قىلىدىغــان بى بى

يــەردە ەئڭ ىئچىنىشــلىق تىلەمچىلــەر بــار. قايســى يۇرتتــا مەســجىد كــۆپ بولســا شــۇ 

يۇرتتــا تىلەمچــى كــۆپ. شــۇڭا ائز بىرقىســىم شــىمال ۇئيغۇرلىرىنىــڭ »قەشــقەرلىك ائال 

خورجۇن« دېيىشــكەنلىرىنىڭمۇ ســەۋەبىمۇ شــۇ. ەئڭ كاتتا جامە قەشــقەردە، ۇئيغۇرالر 

ەئڭ كــۆپ بولغاچقــا ەئڭ كــۆپ مەســجىدمۇ قەشــقەردە، شــۇڭا تىلەمچىلەرنىــڭ قەشــقەر 

ــۇل  ــا ائزراق پ ــڭ قولىغ ــەدە ۇئيغۇرنى ــلىك. ن ــىمۇ چۈشىنىش ــۆپ چىقىش ــىدىن ك تەۋەس

ــە  ــالر ۈئرۈمچىگ ــۇر باي ــدۇ. مەســىلەن: ۇئيغ ــەردە تىلەمچــى ائۋۇپ كېتى كىرســە شــۇ ي

يىغىلىــپ تېخىمــۇ يۈكســىلىۋېدى، تىلەمچىلەرمــۇ ائۋۇغىلى تــۇردى. ۈئرۈمچىدە تىلەمچى 

ــا  ــۇر بېيىس ــى ۇئيغ ــۆپ، چۈنك ــال ك ــۇندۇرغاندا خېلى ــىغا س ــڭ نوپۇس ــانى ۇئيغۇرنى س

ســاخاۋەتكىمۇ بــاي بولىدىكــەن. ھەتتــا ىئچكىرىدىمــۇ ۇئيغــۇرالر كۆپــرەك بارىدىغــان 

مەســجىدلەرنىڭ ائلدىغــا خەنســۇ تىلەمچىلــەر يىغىلىــپ قالىــدۇ. دېمــەك، ۇئيغــۇر كــۆپ 

يــەردە ســاخاۋەت كــۆپ.

تۈركلەردىكــى ســاخاۋەت ۋە ســېخىيلىق ۇئيغۇرنىڭ كەڭقوللىقىغــا تومۇرداش. ەئمما 

تۈركىيەدە ساخاۋەتچىلىك ائللىقچان قېلىپلىشىپ بولغان. تۈركىيەدە ناھايىتى مۇكەممەل 
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ۋەخپە-فونــدى جەمئىيــەت سېستىمىســى شــەكىللەنگەن بولــۇپ، ھەتتــا ۋەخپــە بانكىســى 

دەپ ائتىلىدىغــان پــۇل - مۇائمىلــە وئرگانلىرىمــۇ بارلىققا كەلگەن. كىشــىلەرنىڭ خەيرى 

ــە  ــەخس ۋە مەملىكەتلەرگىچ ــاج وئرۇن، ش ــپ مۇھت ــە توپىلىنى ــاخاۋىتى ۋەخپىلەرگ - س

يەتكۈزىلىــدۇ. ۇئيغۇرالردىكــى ســاخاۋەتچىلىكمۇ 30-يىلــالردا ناھايىتــى نەتىجىلىك بىر 

ھالغــا كەلگــەن بولــۇپ، شــۇ دەۋىرلــەردە جــۇش ۇئرغان يېڭــى ماائرىپچلىــق ھەرىكىتىگە 

ــى ۇئيغــۇر  ــق ۋەخپەلەرن ــردە بارلى ــى دەۋى ــان. ەئين ــەك بولغ ــۈك ىئقتىســادىي يۆل كۈچل

ــا ىئشــلەتكەن. كىشــىلەرنىڭ ۆئشــرە،  ــپ ماائرىپق ــش ۇئيۇشمىســى ۆئتكۈزىۋېلى ائقارتى

زاكات، پىتــرە ۋە ســەدىقىلىرى ھەرقايســى يەرلىــك ۇئيۇشــمىالرغا توپلىنــپ، مەكتــەپ ۋە 

وئقۇتقۇچىالرغــا، دارىلائجىــز )مىيىپلــەر مەكتىپــى( ۋە دارىليەتىم )يېتىملــەر مەكتىپى( گە 

ســەرپ قىلىنغــان. ىئلىمنىــڭ وئرنــى، ماائرىپنىــڭ ھۆرمىتــى، مۇەئللىملەرنىڭ ىئقتىســادىي 

ــەت قىزغىلىقىغــا  ــم - مەرىپ ــە ىئلى ۋە ىئجتىماىئــي وئرنىدىكــى يۈكســەكلىك، جەمئىيەتت

كۈچلــۈك تۈرۈتكــە بولغــان. دېمــەك، ۇئيغۇرنىــڭ ساخاۋەتســۆيەرلىكى ەئينــى دەۋىــردە 

پۈتكــۈل ۇئيغــۇر ماائرىپىنــى گۈللەتكەنكــى، بۈگۈنكىــدەك تىلەمچىلەرنىــڭ كۆپىيىشــىگە 

ــەۋەپ بولمىغان.  س

ۇئيغــۇرالر ســەدىقىلىك بىــر جەمئىيەتتــە ياشــاۋاتىدۇ. تېلۋىــزورالردا ســەدىقىلەردىن 

يۈكســەلگەنلەر تەشــۋىق قىلىنىــدۇ، ىئكرانــالردا ســەدىقىلەرگە مىننەتدارلىــق وئقۇلىــدۇ، 

ســەھنىلەردە ســەدىقىلەرنىڭ كارامەت نەتىجىلىرى كۆرەك قىلىنىدۇ. ســەدىقىگە ەئمەس، 

بىلىمىگــە، پەزىلىتىگــە ۋە غۇرۇرىغــا تايانماقچــى بولغانــالر ۇئنچــە كۆرىنەرلىــك پايــدا 

ائاللمايدۇ، بەلكى زىيان تارتىدۇ. شــۇڭا بۇ ســەدىقەخۇمارلىق كۆپكەن بىر زامان. بەزى 

زىيالىرىلىرىمىــز يامــان تۈزەلمىگۈچــە زامــان تۈزەلمەس دەپ، يامانالرنىــڭ تەلىملەردىن 

ىئلھاملىنىپ وئڭشــىلىپ كېتىشــىنى ائرزۇ قىلىشــىدۇ ۋە تەشــۋىقاتقا چىش - تىرنىغىغىچە 

كىرىشىپ باشقىغا سەل قارايدۇ. ەئلۋەتتە، يامانالردىن ھىدايەت تېپىپ تۈزىلىدىغانلىرى 

چىقىــدۇ، لېكىــن يامانلىــق داۋام قىلىــدۇ. يامانلىقنىــڭ تۈزلىشــى ۈئچــۈن يامانــالر داىئــم 

زىيان تارتىپ ياخشــىالر چوقۇم پايدا ائلدىغان، ياخشــىلىقىمىز ســەۋەبلىك ىئنسانلىقىمىز 

ىئززەتلىنىدىغــان ۋە يامانلىقىمىــز ســەۋەبلىك ىئشــلىرىمىز ھــەر يــەردە زىيــان، تۇســاق 

ۋە قىيىنچىلىققــا ۇئچرايدىغــان بىــر تــۈزۈم بەرپــا قىلىنىشــى كېــرەك. مانــا بــۇ زاماننىــڭ 
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تۈزلىــش مەسىلىســى. بىــزدە »ۈئرۈك ۈئرۈكنــى كۆرســە ائال بولىــدۇ« دېيىلىــدۇ، بــۇ دەل 

يامانلىــق ەئۋج ائلغــان جەمئىيەتنىــڭ؛ تىلىنىــش، ســاختىلىق ەئيپلەنمەيدىغــان زاماننىــڭ 

كىشــىنى يامــان قىلىدىغانلىقىغــا ىئســپات. ۇئيغــۇردا تىلەمچىلەرنىــڭ ائۋۇپ كېتىشــىنى 

مــەن مۇشــۇ نوقتىدىــن چۈشىنىشــكىمۇ بوالمدىكىــن دەپ قارايمــەن.

دىــن  ۋە  قــان  بولغــان جاھــان مۇســۇلمانلىرىنىڭ،  قېرىنــداش  دىنىــي  بىزگــە 

قېرىنداشــىلىرىمىز بولغــان تۈركلەرنىــڭ كۈلپەتتىــن پۈكۈلگــەن بويۇنالرنىڭ تىكلىنىشــى 

ۈئچۈن يۆلەك بولغۇســى بار. مەلۇمكى، ســەدىقە ۋە خەير - ېئھســان ھەر بىر كىشــىنىڭ 

ېئســىگە كېلىدىغــان ەئڭ بىۋاســتە يارىــدەم. جوڭگــۇدا چىگراالر ېئچىلىــپ وئتتۇز يىلدىن 

ائرتــۇق ۋاقىــت ۆئتكەنــدە پاســپورتالر قۇمۇلدىن قەشــقەرگىچە ۋە خوتەندىــن ائلتايغىچە 

ائسانلىشــىپ ســىرلىق نىقاپلىرىدىن قىســمەن ۋاز كەچتى. نەتىجىدە ھااللدىن رىزىقلىنىپ 

ىئشــلەپ ۆئتكەنلەرمــۇ، ســاختىلىقتىن نەپلىنىــپ، ســەدىقە يــاالپ ائدەتلەنگەنلەرمــۇ 

جاھانغــا يېيىلغۇســى. تۈركىيەدىكــى ۋە دۇنيانىــڭ ھەممــە بۇرجەكلىرىدىكــى ۇئيغۇرغــا 

ائتالغان ۋە ائتىلىدىغان ساخاۋەتنىڭ سەدىقىگە كۆندۈرۈلگەن يامانالر ۋە يارىماسالرنى 

سەمرىتمەســلىكىنى، مەزلۇمالرنىڭ تەكلىماكانغا ســىىڭىپ كېتىۋاتقان ۈئنســىز ياشــالرى 

بەدىلىگــە ۇئالرنىــڭ راھــەت سۈرمەســلىكىنى قادىــر ائلالھتىــن تىلەيمــەن.
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شانلىق يول ۋە خارلىق يولى

ــر  ــن بى ــن كېيى ــا قويۇلغاندى ــام تورغ ــەن يازم ــۇ؟« دېگ »مىســىردىمۇ تۈركىيەدىم

تاپشــۇرىۋالدىم. ھەتتــا مىســىردىكى  ۋاســتىلىق خەتلەرنــى  يېزىلــدى ۋە  رەددىيــە 

قىســمەنلەرنىڭ بىرلىكتــە ھۇجۇمغــا ھازىرالنغانلىقىدىنمــۇ خــەۋەر تاپتىــم. يازمىغــا 

ھەمپىكىــر بولغــان دوســتۇمغىمۇ باتنــاش، دوق قىلىــش، قىيــداش مەزمۇنىدىكــى خەتلــەر 

ــان  ــدى، بىلمەيدىغ ــى وئقۇشــقا چــات كىرىۋال ــى دىن ــى مېن ــڭ مەزمۇن ــۇ. خەتلەرنى كەپت

ســاھەلەردە سەمىمىيەتىســز جۆيلىدى...دېگەنــدەك جــاۋاپ بېرىشــكىمۇ ەئرزىمەيدىغان 

ھاقارەتلــەر ىئكــەن. يېزىلغــان ىئككــى رەددىيەنىــڭ بىرىــدە مېنىــڭ ھۆرمەتلىك دوســتۇم 

ھەبىبۇلــالھ توختىنىــڭ ىئســمىنى ائلماشــتۇرۇپ قويغىنىمنــى تۈزۈتــۈپ بېرىپتــۇ ۋە 

ەئزھەرنــى ائقالشــقا تىرىشــىپتۇ. مــەن بــۇ قىزغىــن قېرىندىشــىمىزغا رەھمــەت ېئيتىمەن. 

ەئممــا پاكىتســىزلىقالرغا رەددىيــە بېرىشــنى خالىمايمــەن. يەنــە بىــر رەددىيــەدە لوگىــكا 

وئيۇنــى وئيناپتــۇ، رېتورىــك خىتــاب ۋە قاينــاق ســۇائلالر بىلــەن مېنــى يېڭىپتــۇ. نېمىــال 

يازســۇن، ۆئز مەكتىپىنــى قوغــداپ وئيالرنــى ۇئيغۇرچــە بايــان قىلغىــدەك روھقــا ىئگــە 

بۇنــداق بالىالرنــى كــۆرۈپ ىئچىمــدە بارىكالــال ېئيتتىــم.

مەن مىســىردىكى بالىالرنىڭ تۇشــمۇ - تۇشــتىن ەئزھەرنىڭ ىئالھىيەت ماائرىپىنى 

كۆپتــۈرۈپ، تۈركىيەنــى چۈشــۈرۈپ قاينــاپ كېتىشــلىرىگە تۈركىيــەدە ىئالھىيەتتــە 

ــىردىكىلەر،  ــم. مىس ــتۇرۇپ قالدى ــىنى سېلىش ــاراپ قويۇش ــالقىن ق ــڭ س وئقۇۋاتقانالرنى

مىســىردا وئقۇغانــالر ۋە  وئقۇماقچــى بولغانــالر مىســىرنى دىنىــي ىئلىمنىــڭ قىبلىســىگە 

ائيالندۇرۇپ تۈركىيەنى چۈشۈرسىمۇ، مىسىردا وئقۇشنى خارۋاردتا وئقۇشقا تۈركىيەدە 

وئقۇشــنى بېيجىڭــدا وئقۇشــقا تەققاســالپ كەمسىتســىمۇ، تۈركىيــەدە قىســقا وئقۇشــنى 

بىلىمنىــڭ چولتىلىقىغــا، مىســىردا ۇئزۇن وئقۇشــنى ىئلمىــي قۇۋۋەتنىــڭ كامالىتىگــە 

تــەڭ قىلىــپ ناتىقلىــق قىلســىمۇ، تۈركىيەدىكــى ۆئلىمــاالر ۋە وئقۇغۇچىالرســەس-

ــۇ- ــڭ »تۈركىيەگىم ــالر مېنى ــەن وئقۇۋاتقان ــەدە پ ــۇددى تۈركىي ــدى. خ ــادا چىقارمى س
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ائمېرىكىغىمــۇ؟« دېگــەن يازمامغــا جىددىيلىشــىپ، تۇشــمۇ - تۇشــتىن ھۇجــۇم قىلىــپ 

كەتمىگەنــدەك، تۈركىيــەدە ىئالھىيــەت وئقــۇپ غەلىبــە قىلغــان ياكــى غەلىبــە ىئســتىكىدە 

ــدى. مەنچــە  ــان بول تىرىشــىۋاتقانالرمۇ مىســىرنىڭ غايىۋىيلەشتۈرىلىشــىگە ســوغۇق ق

بــۇ بىــر ماائرىــپ ۇئقۇغۇچىــدا يېتىلدۈرىدىغــان مۇھىــم ســاپاالرنىڭ بىــرى. بــۇ ۇئالرغــا 

ــا  ــق تەپەككۇرغ ــتايىدىل لوگىكىلى ــكىن، ەئس ــالماق، كەس ــىڭگەنلىكى، س ــڭ س ىئلىمنى

ــدۇر. ائللىقاچــان كۆنگەنلىكى

يازمام ېئالن بولغاندىن كېيىن، ھەر يەرلەردىكى ۆئلىما دوســتلىرىم يەنە بىرقىســىم 

يىرگىنىچلىــك پاكىتــالر بىلــەن تەمىنلىــدى. بــۇ ھەقتــە ھېســاپ بېرىپ كەلدىــم ۋە ىئككىال 

دۇنيــادا ھېســاپ بېرەلەيمــەن. مــەن ھەتتــا ەئرەبىســتاندىكى ەئردەم ىئســىملىك ۆئلىمــا 

ــدا قايســى  ــى ۈئچــۈن، ەئرەبىســتان ھەققىدىكــى يازمىلىرىم ــەپ قىلغانلىق ــورداش تەل ت

ــر  ــى بى ــۈن يازغانلىقىمن ــە ۈئچ ــى نېم ــى قۇرن ــى، قايس ــن ائلغانلىقىمن ــى كىمدى ۇئچۇرن

بىرلــەپ يېزىــپ ەئۋەتىــپ بەردىــم. مىســىر ھەققىدىمــۇ شــۇ يــەردە وئقۇغــان، ياشــىغان، 

بالىلىرىنــى وئقۇتقانالردىــن بىــر بىرلــەپ مەلۇمــات ائلدىــم ۋە يازغانلىرىمنــى كۆرســىتىپ 

پىكىــر ائلدىــم. يازمىنــى باشــتىن ائخىــر بىــر ۆئلىمــا بىلــەن مەسلەھەتلىشــىپ بىرلىكتــە 

ــوق. سېســىقنى  ــت كۆرســەتكۈم ي ــە پاكى ــە يەن ــم. شــۇڭا رەددىيەلەرگ ــەم تەۋرەتتى قەل

ــۇ پۇرســەتتە بىلىنگــەن  ــرە ەئمــەس. ب كولىســا جاھــان پۇرايدىغانلىقــى ەئقىللەرگــە خى

تىرىشــچان، قابىلىيەتلىــك، ھىممەتلىــك بــۇ رەددىيەچىلەرگــە رەھمــەت ېئيتىمــەن. 

بۇنىڭدىن باشــقا بىر دىنبىر ائشــكارە ىئســىملىك رەددىيەنىڭ ائپتۇرى ۇئيغۇرالردىن 

چىققــان ۆئلىمــا مۇھەممــەت يۈســۈپ ائكىمىــز بولــۇپ، كىتابلىــرى بىــر قــەدەر كــۆپ ۋە 

ەئمگەكلىــرى بىلــەن مېنىــڭ ىئزچىــل ھۆرمىتىمگە ېئرىشــكەن، خەلقىمىزنىڭ دىنىي ىئلىم 

ــۇ رەددىيەســىدىن  ــر مۆھتىرەمــدۇر. ۇئســتازنىڭ ب ــدۇرۇپ كەلگــەن بى تەشــنالىقىنى قان

ســۆيۈندۈم. ھېــچ بولمىســا شــۇ ەئلالمىنىــڭ، ەئزھــەردە وئقۇغــان بىــر ىئلىــم ىئگســىنىڭ 

ــۇنداق  ــۇن مۇش ــە قىلس ــى تەن ــەن. مەيل ــە يېزىپتىم ــر نەرس ــۇدەك بى ــە ىئلىنغ نەزىرىگ

ائشــكارە ىئســىمدا يازغانالرغــا داىئــم ائلقىــش ياڭرىتىمــەن، بــۇ ائلىمىمىزغىمــۇ ائپىرىــن 

ېئيتتىــم. مــەن ۆئلىماالرنىــڭ ۇئيغۇرچــە يازغانلىقىنــى ۋە يېزىلغانالرنــى وئقۇغانلىقىنــى 
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ائڭلىســامال شــاتلىنىمەن. ەئلالمىلىرىمىــز نېمــە يازســا وئقۇيمــەن، وئقۇمىغىنىــم مۇتلەق 

يــوق. شــۇڭا ھۆرمەتســىزلىك بولمىســۇن ۈئچــۈن ۇئســتازنىڭ مــاڭا قويۇلغــان ائلدىــراش 

ســۇائلالرىغا جــاۋاپ بېــرەي دېدىــم.

ھۆرمەتلىــك ۇئســتازىمىز يازمىســىدا مــاڭا »دىنــى وئقــۇش دېگەننــى بىلمەيــدۇ، دىن 

ىئشــىغا قارىتــا سەۋىيەســى نــۆل« دەپ ھۆكــۈم قىپتــۇ. ۇئســتازىمىز ھېــچ بىــر ىئســپات 

كەلتۈرمــەي چىقارغــان بــۇ ھۆكۈمنــى مــەن دەلىــل ســورۇمايال قوبــۇل قىلدىــم. چۈنكــى 

ىئسپاتســىز ھۆكۈمگــە دەلىــل ســوراش بىھاجــەت. مــەن بىلمەيدىغىنىمنــى بىلگۈچى ھەم 

ۆئگەنگۈچــى. ائلىمىمىزنىــڭ باشــقا ســۇائللىرى ائساســەن »دىنىــي وئقۇشــنى ائســان 

چاغــالپ قاپســىز، كوچىدىــن ۆئگىنىۋالغىلــى بولمايــدۇ، قىســقا ۋاقىتتــا پۈتكۈزســە چولتــا 

بولىــدۇ، ائســان پۈتكۈزگىلــى بولمايــدۇ...« دېگەننىــڭ تەكرارلىنىپ سورىلىشــى ىئكەن. 

مــەن يازغــان يازمىــدا دىنــدا، يەنــى ىئالھىيەتتە مىســىردا ەئمــەس تۈركىيەدە وئقۇشــنىڭ 

ــار.  ــل ۋە سېلىشــتۇرما ب ــات، تەھلى ــر ســانلىق مەلۇم ــۇ بى ــدە بىرم ــى ھەققى مۇۋاپىقلىق

مەزكــۇر ۇئســتازدىن شــۇالرنى ىئنــكار قىلىدىغــان پاكىــت وئتتۇرىغــا چىقمىغۇچــە، مــەن 

يەنىــال ۆئلىمــا قېرىنداشــلىرىمدىن ائڭلىۋالغىنىم بويىچە ىئالھىيەتتــە تۈركىيەدە وئقۇغان 

ــا  ــال مىليۇنلىغــان ىئخالســمەن ۇئيغــۇردەك ېئتىقادق ــۇراي. ەئممــا يەنى ــق دەپ ت مۇۋاپى

داىئــر مەســىلەلەردە ۆئلىمالرنىــڭ ائغزىغــا قارايدىغانلىقىــم ېئنىــق. تەلىــم ســوراپ شــۇ 

ائلىمالرنىــڭ ائلدىغــا بارغىنىممــۇ ســىر ەئمــەس. 

ۇئيغــۇر جەمئىيىتىــدە ۆئلىماالرنىــڭ يېتەكچىلىــك وئرنىنــى، رەھبەرلىــك ســاالھىيىتىنى 

ــڭ بارلىقىغــا بۇرۇنمــۇ  ــر قاتالمنى ــى بېســىپ چۈشــكىدەك باشــقا بى ــق كۈچىن ۋە چاقىرى

ىئشــەنمەيتتىم، ھازىرمۇ ىئشــەنمەيمەن. ۇئنىڭ ۈئســىتىگە بۇ ســاھەدىكىلەرنىڭ ىئككى 

دۇنيــادا ىئتىبارلىــق بولىدىغانلىقىغــا زوقلىنىمــەن. شــۇڭا ۇئالرغــا بەكــرەك مۇھەببىتىــم 

ــم،  ــم ۈئچــۈن تەلەپلىرى ــد باغــالپ، ىئســتىقبالنى شــۇالردىن ىئزدىگىنى ســەۋەبلىك ۈئمى

تەشۋىشــلىرىم كۈچلۈكــرەك ىئكــەن. مەنچــە ھەممىمىــز شــۇنداق.

ــۇ  ــۇق ۇئقۇمىدىم ــا تول ــرا، ەئمم ــدى توغ ــتازنىڭ تەنقى ــۈپ ۇئس ــەت يۈس  مۇھەمم

قانــداق چۈشىنىشــى ســەل غەلــەت كېتىپتــۇ. مــەن يازمىنــى يېزىشــتا ائلتۇننــى زەرگــەر 
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سوقســۇن دەپ تۈركىيــەدە ىئالھىيەتتــە دوكتۇرلۇقتــا وئقۇۋاتقــان، دىنىــي ىئلىملــەر 

بويىچــە ماگىســتىرلىقنى تۈگىتىــپ، يىگىرمــە يىلدىــن بېــرى مۇســۇلمان ۇئيغۇرغــا 

ــدا ىئشــلەۋاتقان  ــا مۇناســىپ وئرۇن ــى ىئقتىدارىغ ــەدە دىن ــان، تۈركىي ــەت قىلىۋاتق خىزم

ــە يېزىشــقا تەكلىــپ قىلغــان. ۇئســتازىمىز تىلغــا  ــى بىلل ــال ەئپەندىن دوكتۇرانــت ائتاۋۇل

ائلغــان ۋە چــاال چۈشــىنىپ قالغــان قــۇرالر شــۇ دوســتىمىزنىڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ. قايتــا 

وئقــۇپ باقســام دوســتىمىز ەئســلى يازمىــدا »دىنىــي وئقۇشــنى كوچىــدا ۆئگىنىۋالغىلــى 

بولىــدۇ...« دېگەنلەرنــى دىمەپتــۇ. دېيىلگىنــى » دىننــى ھەرقانــداق ياشــتا، ھەرقانــداق 

يــەردە ۆئگىنىۋالغىلــى بولىــدۇ. ەئممــا ماتېتماتىــكا، خېمىيــە، ېئنژېنىرلىــق، مېدىتســىنا 

دېگەنــدەك ىئلىملەرنــى كىچىلىدىــن مۇكەممــەل ۆئگىنىــپ ماڭمىســا، ھــەر قاچــان ۋە ھــەر 

زامــان تولۇقــالپ كەتكىلــى بولمايــدۇ.« ىئكــەن.

 دىننــى ۆئگىنىــش بىلــەن دىنــدا كەســپىي ســەۋىيەدە، يەنــى ۇئســتاز دەۋاتقــان 

زەرگەرلىــك سەۋىيەســىدە وئقــۇش بىــر گــەپ ەئمــەس. ەئســلى بايانــالردا مەقســەد، 

دىننــى، يەنــى مۇســۇلمانلىقتا زۆرۈر بولغــان دىنىــي بىلىملەرنــى ھەرقانــداق ياشــتا، 

ھەرقانــداق يــەردە ۆئگىنىۋالغىلــى بولىــدۇ، دېگەنلىكتــۇر. تېخىمــۇ ائددىيالشــتۇرۇپ 

ېئيتســاق، ائدەم مۇســۇلمانلىقنى ھەرقانــداق ياشــتا، ھەرقانــداق يــەردە ۆئگىنىۋاالاليدۇ، 

دېگەنلىــك. بۇنــى ائتاۋۇلــال ۇئســتاز دېگەچكــە مــەن جىــق ىئزاھــات كەلتۈرەلمەيمــەن، 

ــۇرائن  ــان بولســىمۇ، قارىق ــە وئقۇمىغ ــن ىئالھىيەتت ــڭ كىچىكىدى ــۆت خەلىپىنى ــەت ت پەق

ــا مۇســۇلمانلىرىغا  ــۈن دۇني ــۇر بولمســىمۇ، پۈت ــەردە دوكت ــي ىئلىمل بولمىســىمۇ، دىنى

ۈئلگــە بولغىــدەك مۇســۇلمان بولغانلىقىنــى بىلىدىكەنمــەن. مــەن ەئرەپ دۇنياســىنى 22 

دۆلەتكــە پارچىلىۋەتكــەن، تۆگــە ســورتىنى ياخشــىاليدىغان بىوئلــوگ، تۈگمــە زاۋۇتــى 

قۇرغىدەك رەھبەر يېتىشتۈرەلمىگەن ەئرەپچە ماائرىپنىڭ، ىئشىك ائلدىنى سۈپۈرگىدەك 

يېتىشــتۈرەلمىگەن مىســىرلىق ەئلالمەلــەر ۋە ماائرىپچىالرنىــڭ  مۇســۇلمان مىللــەت 

ــى يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــىغا  ــان ۆئلىماالرن ــك قىلىدىغ ــا يېتەكچىلى ــى ۇئيغۇرالرغ بۈگۈنك

ــم. ــچ ىئشــىنىپ بواللمىدى ھې

ــە مــاۋزۇدا دېيىلىــدۇ، قوشــۇمچە   يازمىنىــڭ ائساســلىق دېمەكچــى بولغىنــى ائدەتت
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ىئپادىلىنىدىغىنى مەزمۇنالردا قىســتۇرۇلۇپ ماڭىدۇ. ماۋزۇ بويىچە چۈشەنســەك يازمىدا 

دىنىــي ىئلىملەرنــى، يەنــى ىئالھىيەتنــى تۈركىيــەدە وئقــۇش زامــان، شــاراىئت ۋە نەتىجــە 

ىئتىبــارى بىلــەن مۇۋاپىق دېگەن مەنە چىقىدۇ. قوشــۇمچە مەزمــۇن، »بالىلىرىمىزغا دىن 

ۆئگىتەيلــى، ەئممــا ھەممىنــى تاشــالپ دىننىــال ۆئگەتمەيلــى، ھاياتتــا كېرەكلىــك بولغــان، 

ــى.  ــتېمىلىق ۆئگىتەيل ــەردە سىس ــى مەكتەپل ــق ىئلىملەرن ــان بارلى ــارام قىلمىغ ــالھ ھ ائل

تۈركىيەدىكــى مەكتەپلــەردە دىــن دەرســى بــار، دىــن ىئلىملىرىنــى پــەن بىلــەن قوشــۇپ 

كىچىكىدىــن وئقۇتىدىغــان ىئمام خاتىپ مەكتەپلىرى بــار، دىنىي روھ بىلەن وئقۇتىدىغان 

داڭلىــق خۇسۇســى مەكتەپلــەر بار...مۇشــۇنچىلىك كەڭــرى شــاراىئتتا بالىــالر وئقۇشســىز 

قالمىســۇن، ۋەتەنــدە خەنســۇچە ماائرىپتــا ساۋاتســىز قېلىۋاتقــان بالىلىرىمىزنــى تۈركىيە 

ۋە مىســىردىكى ەئرەبچــە ماائرىپتــا يەنــە ساۋادســىز قويمايلــى« دېگەندىــن ىئبــارەت. بۇ 

مېنىــڭ پىكرىــم، ۆئلىمانىــڭ پەتىۋاســى ەئمــەس. ائۋامنىــڭ ەئگىشــىدىغىنى پەتىــۋا. مــەن 

پەقــەت كۈزەتكۈچــى، وئيالنغۇچــى ۋە وئيلىرىمنــى ســەمىمىيلىك بىلــەن يازغۇچــى. مــەن 

خاتاالشــقۇچى ۋە خاتالىقالردىــن ۆئگىنىشــكە جــۈرەئت قىلغۇچــى.

مــەن خەلقىمىزنىــڭ دىــن ۆئگىنىشــىدىن ســۆيۈنىمەن، ەئممــا دىنــى ھېسســىياتىنىڭ 

قۇربــان قىلىنىشــىنى، سۈيئىســتىمال قىلىنىشــىنى ۋە خاتــا يېتەكلىنىشــىنى خالىمايمــەن. 

مېنىــڭ ىئالھىيــەت وئقۇشــقا قانچــە قېتىــم تەمشــەلگىنىمنى، تەلىــم ســوراپ قەيەرلەرگــە 

بارغىنىمنــى، ھازىرمــۇ بــۇ وئيۇمدىــن ۋاز كەچمىگىنىمنــى دىننــى پەقەتــال روھــى وئزۇق 

قىلىــپ ياشــاۋاتقان ۆئلىمــا دوســتلىرىم وئبــدان بىلىــدۇ. مــەن دىــن دەرســى وئقۇتۇشــنى 

تەشــەببۇس قىلىمــەن، ەئممــا دىــن ائبدۇقادىــر دامولــالم، ســابىت دامولــالم تەشــەببۇس 

قىلغــان جەدىتچىلىــك يولــى بىلــەن، مەمتىلــى ەئپەندى ەئمەلگــە ائشــۇرغان ماائرىپتا پەن 

بىلــەن قوشــۇپ ائنــا تىلدا وئقۇتۇلىشــى كېرەك. چۈنكى باشــقا يولــالردا داۋام قىلىۋاتقان، 

مەقســىدى ۇئيغۇرغــا مەخپىــي بولغــان ماائرىپنىــڭ قانلىــق بەدىلىنــى خەلقىمىــز كۆنــدە 

ــۇرا شــەرقتىكى  ــا ماائرىپنىــڭ وئتت ــا مۇســۇلمانلىرى شــۇ خات ــدۇ. پۈتــۈن دۇني تۆلەۋاتى

پاجىەئلىــك ائقىۋىتىگــە ناىئــالج قاراپ تۇرماقتــا. قاماقتىكى چاغلىرىمدا ســاۋۇت دامولالم 

ۋە ائبدۇقادىــر دامولالمنــى بىلمەيدىغــان، ائبلىكىــم مەخســۇم ھاجىــم ۋە مەمتىمىــن 

بۇغراالرنــى ىئتىــراپ قىلمايدىغــان تالىــپ ىئنىلەردىــن قانچىلىك مەيۈســلەنگەن بولســام، 
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تۈركىيەدىكــى قارىخانىــدا مەمتىلــى تەۋپىقنــى تونىمايدىغــان ۋە ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ 

مۇســۇلمانلىقىدىن گۇمــان قىلىدىغــان تالىبەلەرنــى كــۆرۈپ شــۇنچىلىك ىئچىــم ائغرىــدى. 

قۇتۇپنىــڭ ھاياتىنــى ســاەئتلەپ ســۆزلىيەلەيدىغانالرنىڭ ائبدۇلەئزىزخــان  ســەيىد 

مەخســۇمنىڭ ىئســمىنىمۇ بىلمەيدىغانلىقىغــا شــاھىت بولــدۇم. قاماقتــا پەندىــن بىخەۋەر 

قېلىــپ، ۇئچ تۇرپاندىــن ائفغانىســتانغا چىقىــپ، ائمېرىكىغــا قارشــى جىھــاد قىلماقچــى 

بولغانالرنىــڭ يارىســىنى تاڭدىــم. ۇئيغۇرچــە ســۆزلەپ تــۇرۇپ، ۇئيغۇرلۇقنــى ىئتىــراپ 

قىلمايدىغــان شــۇ قېرىنداشــلىرىمنىڭ تىلىنــى ۆئرۈپ ھاجىتىنــى راۋا قىدىــم. تۈركىيــەدە 

رامىزانــدا تــۈرك جەمئىيەتلىــرى وئرانغــان قېرىنداشــلىرىمىزنى ىئپتارغــا چاقىرســا، 

ســاھىپخاننى بېشــى وئچــۇق كاپىرغــا چىقارغاننــى ائڭلىدىــم. ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســتانبۇلدا 

يۇســۇپ خــاس ھاجىــپ قىرغىــز دەپ قۇتالنســا، كارى بولمىغىنىدىــن ۋاقىپالندىــم. 

ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر خاتېرلەنگەنــدە زالنــى تولدۇرغــان تۈركلەرنىڭ ىئچىــدە ۇئيغۇردىن 

تولــۇق بىــر قاتارنىمــۇ كۆرەلمــەي ېئزىلدىــم.

 مۇشــۇ پاكىتــالر ۇئيغۇرلۇقتىــن غۇرۇرالنمايدىغــان، ۇئيغۇرلــۇق ائڭدىــن بىخــەۋەر، 

ۇئيغۇرنىڭ ەئمەلىي مەسىلىســىدىن، مەنپەەئتىدىن چەتنەپ، ۇئيغۇرلۇق مۇساپىســىدىن 

تانغــان دىنــى ماائرىپنىــڭ ائقىۋېتىنــى تەســەۋۋۇر قىلىشــىمغا يېتىــدۇ. بــۇ زۇلمــەت يولى- 

ائبدۇقادىر دامولالمنى ۆئلتۈرۈپ، ياڭزىڭشــىننى ياشــناتقان يولدۇر. بۇ ەئۋالدلىرىمىزنى 

كىشىلىك تەرەققىياتتىن، دۇنياۋىي پۇرسەتتىن، قەدىردان ەئجداتلىرىنىڭ شانۇ شەۋكىتى 

ۋە دەرد - ھەســرەتلىرىدىن بىخــەۋەر قويــۇپ، قەلبىگــە يولســىزلىق، تۇغســىزلىق، 

ۋەتەنســىزلىك، تەرەققىياتســىزلىق ۋە مەرىپەتســىزلىك ۇئرۇقلىرىنــى ۈئندۈرىدىغــان 

خاراپلىــق يولىــدۇر. 

خەلقىمىــز دىنىغــا تەشــنا، پەرزەنتلىرىمىــز ىئمانغــا ىئنتىــزار. ەئممــا ھېــچ كىــم 

ائسايىشــلىق ھاياتقــا، زامانىۋىــي تۇرمۇشــقا، ىئززەتلىــك مۇســۇلمانلىققا، پەنگە قارشــى 

ەئمــەس. ىئجتىماىئــي ۋە تەبىئىــي پەنلەردىــن ائيرىلغــان، تەرەپتــار، مەزھەبپــەرەس، 

ائشــقۇن دىنىي ماائرىپنىڭ ائقىۋىتىنى ســەۇئدى، يەمەن، پاكىســتان، ائفغانىســتان، ىئراق 

ــۇلمان  ــەن مۇس ــپ كۆرمىگ ــي ماائرى ــەل پەننى ــز. مۇكەمم ــۈرىيەلەردە كۆرۈۋاتىمى ۋە س
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ــكەنلىكىنى  ــە ېئرىش ــك نەتىجىگ ــەپ، قانچىلى ــك يېتەكل ــى قانچىلى ــڭ خەلقن ۆئلىمالىرىنى

مۇســۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكــى نامــرات، كۈچســىز، خــار ھالىتــى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ. 

مــەن ىئالھىيەتتــە وئقۇمىغــان، بىلمەيدىغىنىم راســت. لېكىن تۈرك مۇســۇلمانالرنىڭ 

ــە، ياردەمســۆيەرلىكتە،  ــدەك مەرتلىكت ــا مۇســۇلمانلىرىغا ۈئلگــە بولغى ــدە دۇني مەككى

ساپادا، ھۆرمەتتە تاۋاپ قىلغانلىقىنى كۆردۈم. مەن تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ائمېرىكىدا 

ەئڭ غەلبىلىــك دىــن تارقىتىۋاتقانلىقىغــا شــاھىد بولــدۇم. مــەن تــۈرك مۇســۇلمانلىرىنىڭ 

ــى مۇســۇلمان قىلىــش، ائســىيا- ائفرىقىدىكــى ماائرىپتىــن  ياپۇنىيەلىــك، كورىيەلىكلەرن

مەھــرۇم مۇســۇلمانالرغا پەننىــي مەكتــەپ ېئچىــش ۈئچــۈن كۆرســەتكەن مەرھەمىتىدىــن 

سۆيۈندۈم.

تۈركىيەدىكــى پەندىــن وئزۇقالنغــان دىنىــي ماائرىپتا يېتىشــكەن تۈرك مۇســۇلمانالر 

بىلــەن پەندىــن بىخــەۋەر مەدرىســە ماائرىپىدىــن چىققــان ەئرەپ، وئردۇ ۋە ائفغــان 

مۇســۇلمانالرنىڭ ۆئزى كۆچمــەن بولــۇپ ياشــاۋاتقان ەئللــەردە كۆرۈۋاتقــان كۈنىــال 

بىزگــە نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ســۆزلەپ بېرىــدۇ. مىســالەن: ەئنگىلىيەدىكــى پاكىســتانلىق 

ۋە فرانســىيەدىكى شــىمالى ائفرىقىلىــق مۇســۇلمانالرنىڭ قىلىۋاتقــان زوراۋانلىقلىرىدىــن، 

وئت قويۇشــلىرىدىن پەرقلىــق ھالــدا گېرمانىيەدىكــى ۈئچ مىليۇندىــن ائرتــۇق ۋە باشــقا 

ياۋۇرپــا ەئللىرىدىكــى مىليۇندىــن ائرتــۇق تــۈرك مۇســۇلمانلىرى ھوقۇقالردىــن بــاراۋەر 

بەھىرلىنىــپ تىنــچ، باياشــات ياشــاۋاتقانلىقى وئچــۇق كۆزلەرگــە كۈندەك رۇشــەن پاكىت. 

مــەن تــۈرك مۇســۇلمانلىرىنىڭ دۇنيــادا لەنىتــى تېرورىزىمــدا ەئيىپلىنىــپ ەئمــەس، 

ــە ائلقىشــلىنىۋاتقانلىقىدىن ســۆيىنىمەن. شــەرەپلىك دەۋەتچىلىكت

ــۇ تۈركلەردىكــى  ــڭ نەتىجىســى، مانــا ب ــۇ تۈركىيەدىكــى دىنىــي ماائرىپنى  مانــا ب

مۇســۇلمانلىقنىڭ غالىپ سىماســى. كۆزىمزنى يۇمۇۋالمىســاقال تۈرك مۇســۇلمانلىرىنىڭ 

مەككىدىــال ەئمــەس، پۈتكــۈل مۇســۇلمان دۇنياســىدىكى مەدەنىــي، ىئلمىــي ۋە مۆتىدىــل 

يولىنــى كۆرىمىــز، بــۇ يــول ەئگىشىشــىمىزگە ەئرزىيــدۇ.

 مــەن تۈركىيــە ۇئنۋېرىســتېتلىرىنىڭ ىئالھىيــەت كەســپىنى چۈشــەنمەيمەن. ەئممــا 
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تۈركىيــە ىئمامخاتىــم ماائرىپىنىــڭ نۇرغــۇن ۆئلىمــا يېتىشــتۈرگەندىن باشــقا، نۇرغــۇن 

پەننــى ائلىمالرنــى، داھىــالر ۋە رەھبەرلەرنــى يېتىشــتۈرۈپ چىققانلىقىنــى بىلىمــەن. 

مەســىلەن: ەئردوغــان... قاتارلىــق كىشــىلەر پاكىــت بولــۇپ تۇرۇپتۇ. مــەن تۈركىيەدىكى 

ۇئيغــۇر ۆئلىماالرنىــڭ سەۋىيەســىنى بىلمەيمەن، ەئمما ۇئيغۇرالردىــن چىققان ىئالھىيەت 

دوكتۇرلىرىنىــڭ تــۈرك وئقۇغۇچىالرنــى ۋە تــۈرك جاماېئتىنــى ائغزىغــا قارىتىــپ، تــۈرك 

ۆئلىمــاالر بىلــەن رىقابەتتــە ۈئزۈپ ىئشــلەۋاتقانلىقىنى بىلىمــەن. مــەن كۆرگىنىمنــى، 

ســوراپ بىلگىنىمنــى دېدىــم ۋە ەئۋالدلىرىمىزنــى مەن كۆرگەن تۈركلــەر ۋە تۈركىيەدىكى 

ۇئيغۇرالرنىڭكىــدەك ۇئتۇقلــۇق ھاياتــى بولســۇن دەپ يازدىــم. قوشــۇلمايدىغانالرنىڭ 

بولۇشــىنى ائرزۇ قىلىمەن، قوشــۇلمايدىغانالرنىڭ قارىشــىنى ۋە ۆئزىنى ھىمايە قىلىمەن. 

ۋە  پاكىتلىــق، ســەمىمىيلىك، ىئلمىيلىــك  ەئممــا قوشۇلماســلىقتىكى ســەۋەپلەرنىڭ 

تەرەپســىزلىك بىلــەن ەئســتايىدىل يېزىلســا دەيمــەن.  
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كۆڭۈلدىكىدەك دۈشمەن

قاماقتــا ۆئزۈمنىــڭ كۆڭۈلدىكىــدەك بىــر دۈشــمەن ىئكەنلىكىمنى بىلگەنتىــم. غەرپتە 

وئقۇغانلىقىم، شــىركەت قۇرغانلىقىم ۋە ىئجتىماىئي ھەرىكەتكە ۆئتكىنىم توقۇپ تەييار 

قىلىنغــان بىــر ھېكايىنىــڭ، تىكىــپ ھازىرالنغــان بىــر قالپاقنىــڭ پىرســۇناجى بولۇشــۇمغا 

يېتەتتى. مىســىردىكى ۇئيغۇر بالىالر ھەققىدە يېزىپ تۆھمەتكە ۇئچرىغاندىمۇ، ۇئالرغا 

ــالر  ــم. بايقىشــىمچە ۇئالر خىتاي ــس قىلدى ــى ھې ــدەك دۈشــمەن تېپىلغانلىقىن كۆڭۈلدىكى

توقۇغــان » ائبدۇۋەلــى غەرپتىكــى دۈشــمەن كۈچلەرگــە تايانغان، پىالنلىق، تەشــكىللىك 

رەۋىشــتىكى ەئكســىل ىئنقىالبــى ھەرىكەتنىــڭ قوزغىغۇچىســى« دېگــەن بۇ كونــا قېلىپنى 

»جوڭگــۇ ىئســتىخباراتى مەبلــەغ چىقىرىــپ، مىســىردىكى ۇئيغۇرالردىــن ىئســتىخبارات 

توپالشــقا كەلگــەن...« دېگــەن يېڭــى مەزمــۇن بىلــەن ۇئيغۇرچىالشــتۇردى. بۇ قىســمەن 

ەئزھەرىلەر توقىغان تۆھمەتلىك چۆچەك بىر قىســىم »ۆئلىما«دىن تارقالغاچقا بەكرەك 

مەيۈســلەندىم. بــۇ ھېكايىنىــڭ تۈركىيەدىكى ۋارىيانتــى 2006 -يىلى تۈركىيەگە كېلىپ، 

ۋەتەنــدە ىئشلەشــكە قايتقــان چېغىمــدا وئتتۇرىغــا چىققــان ىئــدى. يۇقىرىقىــدەك مــەن 

ياشــىغان، ســاياھەت قىلغــان ۋە تۇرۇۋاتقــان ەئللــەردە وئخشــاش ھېكايىنىــڭ توقۇلــۇپ 

تۇرىشــى ەئجەپلىنەرلىــك ەئمــەس. چۈنكــى بــۇ ۈئچ ەئلــدە خۇراپــات، ساۋاتســىزلىق ۋە 

مۇســتەبىتلىك قاتارلىــق ىئجتىماىئــي مەســىلىلەر ىئزچىــل ھــەل بولمــاي كەلگەن. 

نادانلىقتا قالغان كىشىلەرگە ھاكىمىيەت تەشۋىقات ائرقىلىق خەلقائرالىق كۈچلەرنىڭ 

پىالنلىــق، تەشــكىللىك، ىئزچىــل قىلىۋاتقــان دۈشــمەنلىك خەۋپــى بارلىقىنى ســىڭدۈرۈپ، 

ۆئز ھاكىمىيىتىنــى قولالشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى، قارشــى چىقســا دۈشــمەنگە يــاردەم بېرىــش 

بولىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلدۇرىــدۇ. بۇ ەئللەردىكــى ھۆكۈمرانالر كىشــىلەرنىڭ ۋەتەنگە، 

ۆئزىگــە تــەۋە ماكانغــا بولغــان مۇھەببىتىدىــن پايدىلىنىــپ، دۈشــمەن كۈچلەرنىــڭ بــۇ 

دۆلەتلەرنى ائجىزلىتىشقا، بۆلۈشكە ۋە بويسۇندۇرۇشتا ىئتتىپاق ىئكەنلىكىنى خۇتبە ۋە 

نۇتۇقالر ائرقىلىق توختىماي تەشــۋىق قىلىپ، ۆئزىدىكى چىرىكلىك، ىئقتىدارســزىلىق ۋە 



210

مەسۇلىيەتســىزلىكلەر ســەۋەپلىك چىققــان مەغلۇبىيەتنــى ياتالرغا دۆڭگەپ يوشــۇرىدۇ. 

شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ەئللــەردە ياشــىغان كىشــىلەرمۇ خاتالىقالرنىــڭ ســەۋەبىنى ۆئزىنىــڭ 

ەئمەلىدىــن، تەدبىرىدىــن ۋە پەرەزلىرىدىــن كۆرمــەي ســىرىتتىن دۈشــمەن ىئــزدەپ 

دۆڭگەشــكە كۆنۈك.

تۈركىيەدىمــۇ غــەرپ كۆڭۈلدىكىــدەك دۈشــمەن. غــەرپ دىنچىــالر ۈئچــۈن دىــن 

دۈشــمىنى، كومۇنىســتالر ۈئچۈن جاھانگىرلىك، مىللىيەتچىلەر ۈئچۈن مۇســتەملىكىچى، 

سوتسىيالىســتالر ۈئچــۈن كاپىتالىزىمنىــڭ بوۋىســىدۇر. تۈركىيــەدە بەكــرەك دىنچــى 

كىشــىلەر غەرپنــى خىرىســتىيان ۋە يەھۇدىــالر گورۇھــى ســۈپىتىدە چۈشــىنىپ تەھدىــت 

ھېــس قىلســا، كومۇنىســتالر ەئزگۈچــى ىئمپىرىيالىســت ھالىتىــدە تەســەۋۋۇر قىلىــپ 

خەۋپســىرەيتتى، مىللەتچىلەر بولســا ۇئالرنىڭ تارىختا تۈركىيەگە قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق 

ۋە مۇســتەملىكىچىلىك قىلمىشــلىرى ســەۋەبىدىن گۇمانسىرايتتى. شۇڭا تۈركىيەدە بىرەر 

ــن رەھبەرلەرگىچــە ســاقچىالرنىڭ رازۋېتكىســىنى،  ــپ قالســا ائۋامدى ــۈز بېرى ھادىســە ي

ــر قانچــە ســاەئت  تەپتىشــلەرنىڭ تەھقىقلىشــىنى ۋە ســوتنىڭ كېســىمىنى كۈتمەيــال، بى

ىئچىــدە ۆئزى دۈشــمەن دەپ بىلىدىغــان غــەرپ بىلــەن ائالقىــدار بىرەرىنــى ھېلىقــى 

تەييــار ھېكايىگــە ســېلىپال جاھانغــا جــاكارالش، ائۋامنــى غــەرپ رىژىســورلۇق قىلىۋاتقان 

مۇســۇلمانالرغا قارشــى بىــر وئيۇننىــڭ وئينىلىۋاتقانلىقىغــا ىئشــەندۈرۈش بىــر تەپەككۇر 

ائدىتىگــە ائيالنغــان ىئــدى. شــۇڭا ۇئيغــۇرالر رەھبىرىنىــڭ ائمېرىكىــدا بولۇشــى ۋە دۇنيــا 

ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ ائمېرىــكا دېموكراتىيــە فونــدى جەمئىيتىدىــن دەســتەك ېئلىشــىمۇ 

تۈركىيەدىكــى قىســمەن دىنچــى، مىللىيەتچــى ۋە سوتسىيالىســتالرنىڭ ۇئيغــۇر داۋاســىغا 

گۇمــان بىلــەن قارىشــىغا ســەۋەپكار.

تۈركىيەدىكــى بــەزى جاماەئتلەر ۋە ۇئالرنىڭ قوللىغۇچىلىرى ھاكىمىيەت بېشــىدىكى 

ائق پارتىيەدىن ىئســتىگەنلىرىگە ېئرىشــەلمىگەن ھامان، ۇئنى ائلالھنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 

وئرنىغــا خەلقنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى دەسســتىۋالغان دېموكراتچىالر دەپ تەبلىغ قىلىشــقا 

باشــاليدىكەن. ھەتتــا بىــر جامــاەئت »قــۇرائن«دا »جۇمھۇرىيــەت« دېگــەن ســۆز 

يــوق، شــۇڭا دىنــدا جۇمھۇرىيەتنىــڭ وئرنــى يــوق دېيىشــىپتۇ. ۆئلىمــا دوســتلىرىمدىن 
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ۆئگىنىشــىمچە قۇرائندا »مۇســتەملىكە« دېگەن سۆزمۇ يوق ىئكەن. ەئگەر بىر سۆزنىڭ 

بولماســلىقى شــۇ ھادىســىنىڭ بولمايدىغانلىقىدىــن دېــرەك بەرســە ىئــدى، »قــۇرائن«دا 

»مۇســتەملىكە« دېگــەن ســۆز بولمىغاندىكىــن مۇســتەملىكىچىلىك مەۋجــۇد بولمىســا 

بوالتتى. ەئلۋەتتە، بىز بۇالردىن »قۇرائن« ىئنســانالرنى مۇســتەملىكە بولۇپ قېلىشــتىن 

ائگاھالندۇرمىغــان، دىموكراتىــك جۇمھۇرىيــەت تۈزۈمىدىــن توســقان دېيەلمەيمىــز. 

ەئمەلىيەتتــە، تۈركىيــەدە جاماەئتلەرنىــڭ بــۇ يــەردە قىلىۋاتقىنــى ۆئزى قولالۋاتقــان 

پارتىيەنــى ھاكىمىيەتكــە كەلتــۈرۈش ۈئچــۈن كۆڭۈلدىكىــدەك بىــر دۈشــمەن ىئــزدەش. 

شۈبھىســىزلىكى، تۈركىيــەدە دىنىغــا ىئشــتىياق باغلىغــان بىر مۇســۇلمانغا جۇمھۇرىيەت 

ــەت« ســۆزىنى  ــى »جۇمھۇرىي ــۈك يول ــى دۈشــمەن كۆرسىتىشــنىڭ ەئڭ ۈئنۈمل تۈزىمىن

»قــۇرائن« دا يــوق دېيىــش. بــۇ ائرقىلىــق تۈركىيەدىكــى ىئككــى چــوڭ پارتىيــە بولغــان 

ــەت بېشــىدىكى  ــدە ھاكىمىي ــق پارتىيەســىنى سەتلەشــتۈرگىلى، ھەم ــەت خەل جۇمھۇرىي

جۇمھۇرىيەتچــى ائق پارتىيەگــە زەربــە بەرگىلــى بولىــدۇ.

ــىگە  ــتەبىتلىك ەئنەئنىس ــتۈرۈش مۇس ــەش، مۇبالىغەلەش ــزدەش، دۆڭگ ــمەن ىئ دۈش

ــەن  ــۈز بەرگ ــۇر ي ــۈك ھادىســە ىئكــەن. ەئرەبىســتاندا بۇلت ــەردە وئمۇمىيۈزل ىئگــە ەئلل

دەسســىلىش پاجىەئســىنىمۇ »بــۇ ىئرانلىــق شــىەئلەرنىڭ پىالنلىــق، تەشــكىللىك قىلغــان 

ــۆزلەنمىلەرنى  ــۇنداق س ــۆردۈم ۋە ش ــى ك ــى« دەيدىغانالرن ــمەنلىكىنىڭ نەتىجىس دۈش

ائڭلىدىــم. مەككىدىكــى ســاقچىالرنىڭ قوپاللىقــى ھەققىــدە گــەپ بولغــان بىــر ســورۇندا 

بىــر دوســتۇم »ۇئنــداق ســاقچىالرنىڭ كۆپىنچىســى شــىەئ« دېگەنــدە وئيلىنىــپ قالدىــم. 

مەدىنە ۇئنۋېرىستېتىدا وئقۇيدىغان بىر ىئنىمىزمۇ ماڭا ۇئيغۇرالرغا ەئڭ چوڭ خەۋپنىڭ 

شــىەئلەردىن كېلىدىغانلىقــى ھەققىــدە بىــر قانچــە ســاەئت تەبلىــغ قىلغــان ىئــدى. وئتتۇرا 

شــەرقتە زومىگەرلىــك تالىشــىۋاتقان ەئرەبىســتانغا رىقابەتچــى دۆلــەت ىئــران بولغاچقــا، 

مۇســتەبىتلەر خەلقىنىــڭ دىنــى ھېســىياتىدىن پايدىلىنىــپ، ھاكىمىيەتلــەر ائرىســىدىكى 

زىددىيەتنــى دىنىــي ۆئچمەنلىككە بۇرىۋەتكەن ىئــدى. تۈركىيەدە يۈز بەرگەن ۋەقەلەرنى 

بــۇرۇن تۈركىيەدىكــى مەتبۇائتــالرال غەرپكــە دۆڭگىســە، تۈركىيەنىــڭ مۇســۇلمانالر 

ــۇ ســەپكە  ــر ب ــەن ەئرەپ زىيالىالرمــۇ ھازى ــڭ كۆتۈرۋېلىشــى بىل دۇنياســىدىكى وئرنىنى

قوشــۇلدى. بۇنــداق ماقالىلــەر دەرھــال ۇئيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ ماقالىگــە قانــات 



212

چىقىرىلــدى. ھەتتــا تۈركىيەدىكــى خېلــى بىــر قىســىم تــۈرك زىيالىــالر 2009-يىلدىكــى 

تومــۇز پاجىەئســىنى ائمېرىكىنىــڭ وئيۇنــى دەپ ماقالــە يــازدى. 

خــۇددى جوڭگــۇدا غەرپنىــڭ بۆلگۈنچىلىككــە قۇترىتىۋاتقانلىقىغــا ىئشــىنىلگەندەك 

تۈركىيەدىمــۇ وئخشــاش ەئندىشــە مەۋجــۇد. ھــەر ىئككىــال يــەردە ائمېرىكىغــا باغــالپ 

دۈشــمەنگە چىقىرىش مودىغا ائيالنغان. ەئكســىچە ائمېرىكىدا مەتبۇائتالردا ھازىرغىچە 

ــۇ  ــى ب ــان دۈشــمەنلىك كەيپىياتىن ــا قارىتىلىغ ــى جوڭگۇغ ــە ۋە ياك ــى تۈركىي ــەن مەيل م

ىئككــى ەئل مەتبۇائتىــدا كۆرگەنــدەك جىــق كۆرمىدىــم. سېلىشــتۇرغاندا تۈركىيەدىكــى 

ائمېرىكىغــا دۈشــمەنلىك كەيپىياتــى دىنغــا باغلىنىپ، خرىستىيان-مۇســۇلمان زىددىيىتى 

دەرىجىســىگە كۆتۈرۈلــۈپ كەتكەچكــە، تــۈرك خەلقىــدە ائمېرىكىغــا قارشــى كەيپىيــات 

خىتايدىكــى ائمېرىكىغــا قارشــى كەيپىياتتىــن بەكــرەك كۈچلــۈك ۋە ائلقىشــلىق بولۇشــى 

مۇمكىــن. 

تولــۇق  داۋامالشــقان، دىموكراتىيــە  ماائرىــپ وئمۇمالشــمىغان، مۇســتەبىتلىك 

ــل  ــەر ۋە ھەرخى ــالر، پارتىيەل ــدە كىشــىلەرنىڭ كاللىســى خوجى ــر ەئل يەرلەشــمىگەن بى

قىلىنىــپ  بىلــەن مەشــغۇل  رىۋايــەت ۋە ەئپســانىلەر  توقۇغــان ھېكايــە،  كۈچلــەر 

جەمئىيەتتە دىندارلىق، ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋە مىللەت سۆيگۈســىگە وئخشــاش قەدرىيەتلەر 

پۈچەكلەشــتۈرۈلۈپ، كــۈچ ىئگىلىرىنىــڭ قولىدىكــى ۋاســتىگە ائيلىنىــپ كېتىدىكــەن. 

تۈركىيەدىكــى بىــر جاماەئتنىــڭ كىتابىدا »قۇرائن«دىكى كەۋســەر سۈرىســىدىكى مەنانى 

ەئبجــەد ھېســابى بويىچــە يېشــىلىپ، مۇســتاپا كامالنىــڭ تۇغۇلغــان ۋە ۋاپــات بولغــان 

كۈنىگــە، ھەتتــا پەرزەنتســىز كــۆز يۇمغانلىقىغــا ىئشــارە قىلغــان. بــۇ جامــاەئت مۇســتاپا 

ــڭ  ــۇپ، تۈركلەرنى ــق ىئسپاتالشــقا ۇئرۇن ــۇرائن ائرقىلى كامالغــا بولغــان قارشــىلىقىنى ق

دىنــى ھېســىياتىنى مۇســتاپا كامالغــا قارشــى دۈشــمەنلىك كەيپىياتىغــا بۇرىۋەتكــەن. بــۇ 

ــى.  ــك تەرىپ ــڭ ەئڭ خەتەرلى دۈشــمەنلىك كەيپىياتىنى

ــە  ــۇلمان دۆلەتت ــەت ۋە مۇس ــۇلمان مىلل ــداق مۇس ــەر قان ــەس، ھ ــال ەئم تۈركىيەدى

»قۇرائن«نــى ۋاســتە قىلىــپ، دىننــى سۈيىئىســتىمال قىلىــش نەتىجىســىدە پەيــدا قىلىنغان 

دۈشــمەنلىك كەيپىياتــى كۆڭۈلدىكىــدەك نەتىجىگــە ېئرىشــىدۇ. 
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مۇســتەبىت ەئللەردىكى دۈشــمەن ىئزدەش، پەيدا قىلىش ۋە كۆپتۈرۈش تەشــۋىقاتى 

شــۇ ەئلــدە ياشــاۋاتقان كىشــىلەرنىمۇ دۈشــمەنلىك كەيپىياتــى بىلــەن يۇقۇمالندۇرىــدۇ. 

مېنىــڭ مىســىر ھەققىــدە يازغــان ائخىرقــى يازمــام »كەمســىتىلگەن كەســىپ ۋە ›ۇئلــۇغ‹ 

بېقىندىلىــق« ېئــالن قىلىنغاندىــن كېيىــن، ەئزھەرىلــەر ائچقــان ەئقىــدە دېگــەن مۇنبــەردە 

38 بەتلىــك ىئنــكاس چۈشــۈپ »تەنقىــت« قىلىنــدى. بــۇ تەنقىتلەرگــە بىرەيلــەن ىئلمىــي، 

چىرايلىــق مۇنازىــدە قىلىــش تەكلىپىنــى بەرگــەن بولــدى. بۇنىڭغــا قارشــى ىئنكاســتا مــەن 

ەئبــۇ جەھىلگە وئخشــتۇلدۇم. ۇئالرچە »قــۇرائن«دا ەئبۇ جەھىلگــە )پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

تاغىســى، ىئزچىل ىئســالمغا دۈشــمەنلىك قىلغان كىشــى( ائىئت قارغاشــالرنىڭ بولۇشــى 

توغــرا بولغانــدەك ۇئالرنىــڭ ىئنكاســلىرىمۇ توغــرا ىئكــەن. مانا بۇ بىر مۇســتەبىت ەئلدە 

يېتىلىــپ، يەنــە بىــر مۇســتەبىت ەئلــدە ىئســالمنى ۆئگەنگــەن كىشــىلەردىكى يۇقۇمالنغان 

پىســخىكا. ۆئز ھاكىمىيىتىگــە قارشــى ىئزچىــل دۈشــمەن ياســاش بىلــەن مەشــغۇل ەئلــدە 

يېتىلگــەن كىشــىلەر، ۆئزىنىــڭ مۇتلــەق نوپۇز ىئگىســى ىئكەنلىكىنى ىئســپاتالش ۈئچۈن، 

ۆئزىگــە پىكــرى وئخشــىمايدىغان كىشــىلەردىن دۈشــمەن ىئزدەيدىغــان، كۆڭۈلدىكىدەك 

دۈشمەن تاپالمىسا، مەسىلىنىڭ سەۋەبىنى پەقەت چۈشەندۈرەلمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.

2016-يىلى يانۋار. تۈركىيە
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مەزلۇمنىڭ مۇشتى

ۇئلــۇغ رامىــزان باشلىنىشــقا بىــر قانچــە كــۈن قالغانــدا خۇنۇكلۇققــا وئت ائچقــان بىــر 
مەشــەئل ۆئچتــى. زۇلۇمنــى ۇئرۇپ يېقىتقــان، زالىملىقنــى قــان يىغالتقان بىر زەبەردەســت 
مۇشــت كۆرەشــتىن توختىــدى. ۈئچىنچــى ىئيــۇن ېئتىقــاد ساماســىدىن بىــر يۇلتــۇز 
ســاقىپ كەتتــى. ائمېرىكىلىــق بوكســىيور چولپىنــى، دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ تىنچلىــق 
ەئلچىسى، مەزلۇمالرنىڭ مۇرەسسسىز ھىمايىچىسى،  ھوقۇقسىزالرنىڭ مۇداپىەئچىسى 
ــى.  ــەۋرەپ كەتت ــا ت ــن دۇني ــۇ تۇيۇقســىز خەۋەردى ــدى. ب ــات بول ــى ۋاپ ــەد ەئل مۇھەمم
تۈركىيــە پىرىزدېنتــى رەجــەپ تايىــپ ەئردوغــان مۇھەممــەد ەئلىنىــڭ جىنــازا نامىزىغــا 
ۈئلگــۈرۈپ بارىدىغانلىقىنــى جاكارلىــدى. ەئردوغــان مۇھەممــەد ەئلىنىــڭ ۇئرۇشــقا، 
زوراۋانلىققــا، ائيرىمچىلىققــا، كەمسىتىشــكە، باراۋەرســىزلىككە قارشــى پىــداكار جەڭچــى 
بولغانلىقىنــى جاكارلىــدى. ۈئچىنچــى ىئيۇندىــن باشــالپ دۇنيــا تاراتقۇلىــرى مۇھەممــەد 
ەئلىنىڭ ھاياتىنى، ېئتىقادىنى، دۇنيا مۇســۇلمانلىرىغا قوشــقان تۆھپىســىنى، ىئنســانىيەت 
ــلىدى.  ــكە باش ــتە مەدھىيەلەش ــەس - بەس ــلىرىنى ب ــان كۆرەش ــۈن قىلغ ــى ۈئچ تىنچلىق
ــۇق ۋە  ــان قۇلل ــى رەت قىلغ ــر كىش ــا بى ــەۋەبلىك دۇني ــى س ــڭ ۆئلۈم ــەد ەئلىنى مۇھەمم
ېئرىشــكەن ھەقىقى مۇســۇلمانلىقنىڭ يالغۇز شــەخس ۈئچۈن ەئمەس، پۈتكۈل ىئنسانالر 
ۈئچــۈن قانچىلىــك بەخىتتىــن دېــرەك بېرىدىغانلىقىنــى چۈشــەنگەندەك قىالتتــى. چۈنكــى 
مۇھەممەد ەئلى ۇئتۇقلۇق ھاياتى ائرقىلىق ۈئمىدســىزلىك، تەرتىپســىزلىك ۋە نارازىلىق 
ىئچىــدە بىــر بىرىنــى مۇشــالۋاتقان تۈمەنلىگــەن قــارا تەنلىــك ائمېرىكىلىقالرنــى چىنىقىش 
زاللىرىغــا باشــالپ كىــردى. ۇئتۇقلــۇق تاپقــان پۇللىــرى بىلــەن چېكىملىــك، ىئچىملىــك ۋە 
جىنايــەت پاتقاقلىرىغــا مىلەنگــەن ياشــالرنى چىقىــش يولىغــا يېتەكلىــدى، ۇئرۇش وئتــى 
بىلــەن خارابىگــە ائيلىنىۋاتقــان باغــدات، كابۇلــالردا ســاخاۋەت گۈللىرىنــى ېئچىلــدۇردى. 

مەزلۇمالرغــا غــۇرۇر ائتــا قىلــدى، زالىمالرغــا قورقۇنــچ ســالدى.

مۇھەممــەد ەئلىنىــڭ ماتــەم مۇراســىمى ناھايىتــى ھەيــۋەت، قىزغىــن ۋە ھاياجانلىــق 
ــت ەئزاســى ۋە  ــت، پارالمېن ــى مۇراســىمغا قايســى پىرىزدېن ــى قىزىقتۇرغىن ــدى. مېن بول
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مەنىۋىــي داھىالرنىــڭ قاتناشــقانلىقى ەئمــەس، بەلكى شــۇنداقالرنىڭ ىئچىدىكى قۇللۇققا، 
مۇســتەملىكىچىلىككە، زۇلۇمغــا قەتــى قارشــى كىشــىلەرنىڭ ىئشــتىراك قىلغىنى بولدى. 
خــەۋەر قىلىنىشــىچە بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ پىرىزدېنتلىــرى زالىــم بولغانلىقى، مۇســتەبىتكە 
شــىرىك بولغانلىقــى ۋە زۇلۇمغــا ســۈكۈت قىلىۋاتقانلىقــى ۈئچــۈن ســۆزگە تەكلىــپ 
قىلىنماپتــۇ. مەرھۇمنىــڭ ۋەســىىيىتى بويىچــە مۇراســىمغا خىرىســتىيانالرنىڭ پوپــى، 
يەھۇدىالرنىــڭ راببىســى، بۇدىســىتالرنىڭ راھىبــى، ىئندىيانالرنىــڭ ۋەكىلــى تەكلىــپ 
ــا  ــدا ىئھتىرامغ ــان قاتارى ــك مىھم ــەھنىدە ىئززەتلى ــل س ــۇالر ىئزچى ــە ش ــۇ. ەئن قىلىنىپت
ــڭ  ــەر قايســى دىنالرنى ــىتى ائۋۋال ھ ــۆز پۇرس ــدى. س ــۆزى قىل ــە س ېئرىشــتى ۋە تەزىي
ائلىملىرىغــا بېرىلگەندىــن كېيىــن، ائندىــن مۇھەممــەد ەئلىنىــڭ ائىئلىســىدىكىلەر، 
دوســتلىرى، ائخىرىــدا وئبامانىــڭ ۋەكىلــى، ائمېرىــكا پارالمېنت ەئزالىرىغــا بېرىلدى. ەئڭ 
ائخىرقــى ســۆز قىلىــش پۇرســتى ائق تەنلىكلــەر ىئچىدىكــى دۇنيــادا ەئڭ ھۆرمەتلىك ائق 
تەنلىــك ســابىق پىرىزدېنــت بىــل كېلىنتونغــا بېرىلگەنــدە ائپىرىــن ېئيتتىــم. مۇھەممــەد 
ەئلــى تەربىيەلىگــەن پەرزەنتلەرگــە قايىللىقىــم كۈچىيىــپ، شــۇنداق تەربىيەگــە شــاراىئت 

يارىتىــپ بەرگــەن دىموكراتىــك تۈزۈمگــە يەنــە بىــر قــەدەم يېقىنالشــتىم.

تىكــون  بىــرى،  رەھبەرلىرىدىــن  يەھۇدىلىرىنىــڭ  ائمېرىــكا  مۇراســىمدا 
ــالر ائرا دىائلوگنىــڭ تەشەببۇسچىســى، ىئســراىئلىيە  ژورنىلىنىــڭ باشقۇرغۇچىســى، دىن
مۇســتەملىكچىلىرىنىڭ كەســكىن دۈشــمىنى مايكــول لېرنېــر ەئپەنــدى ســۆزگە چىقىــپ، 
قاتناشــچىالرنىڭ گۈلدىــراس ائلقىشــىغا ســازاۋەر بولــدى. ۇئ نۇتىقىنــى بىــر قىســىم 
ائشــقۇنالرنىڭ جىنايىتــى ســەۋەبلىك مۇســۇلمانلىقنى چەكلــەش، يەكلــەش، توســۇش 
ۋە بوغۇشــنىڭ خاتــا ىئكەنلىكىنــى تەكىتلىــدى. ۇئ پۈتــۈن ائمېرىــكا يەھۇدىلىرىغــا 
ۋاكالىتەن قىلغان ســۆزىدە ىئســراىئلىيە ھۆكۈمىتىدىن ۋە بارلىق زالىم ھاكىمىيەتلەردىن 
خەلقلەرنىڭ ائلالھ بەرگەن ياشاش، سۆزلەش ۋە ىئشىنىش ھوقۇقلىرىنى تارتىۋالماسلىققا 
ۋاز كېچىشــكە،  قىلىۋاتقــان زۇلۇمدىــن  نىتانىياخۇنــى پەلەســتىنلىكلەرگە  چاقىــردى. 
پەلەستىن تۇپراقلىرىدا يەھۇدى مەھەللىلىرىنى قۇرۇشنى توختىشقا، پەلەستىنلىكلەرنىڭ 
ــە  ــردى. ۇئ يەن ــەك بولۇشــقا چاقى ــەت قۇرۇشــىغا توســالغا ەئمــەس يۆل مۇســتەقىل دۆل
ائدالەتىســز دۇنيادىــن كىشــىلەرنىڭ ېئتىقــادى، تىلــى، چىرايــى ســەۋەبلىك زۇلۇمغــا 
ــەش ھوقۇقىنىــڭ  ــى بويىچــە تەربىيەل ــى ۋە تىل ۇئچرىماســلىقىنى، پەرزەنتلەرنــى ۆئز دىن

ــدى. ــەپ قىل ــلىقىنى تەل تارتىۋېلىنماس
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مۇراســىم جەريانىــدا بىــر بىرلــەپ ســۆزگە چىققانالرنىــڭ ســۆزلىرىدىن مۇھەممــەد 

ەئلىنىــڭ 18 يېىشــدا مۇســۇلمان بولغاندىــن كېيىــن، قۇللۇقنىــڭ بەلگىســى بولغــان 

كاسســىيۇس كېلــەي دېگــەن ىئســمىنى ھۆرلۈكنىــڭ نىشــانى بولغــان مۇھەممــەد ەئلىگــە 

ۆئزگەرتكەنلىكىنــى بىلدىــم. ۇئنىــڭ ائمېرىكىدىكــى قــارا تەنلىكلــەر مۇســتەقىللىق 

ھەرىكىتــى بولغــان ىئســالم ھەرىكىتىگــە قاتناشــقانلىقىنى، مالكــوم ەئكىــس ۋە مارتىــن 

لۇتېركىــڭالر بىلــەن دوســتلۇق وئرنىتىــپ، مۇســۇلمان قــارا تەنلىكلەر بىلەن خىرىســتىيان 

ــم.  ــى بىلدى ــە كــۆرەش قىلىشــغا تەشەببۇســكار بولغانلىقىن ــارا تەنلىكلەرنىــڭ بىرلىكت ق

ۇئنىــڭ ائمېرىكىدىكــى ىئندىيانالرنىــڭ ھوقۇقلىــرى ۈئچــۈن نامايىــش قىلغانلىقىنــى، 

ــن خــەۋەر  ــى ســەپكە ائتالنغانلىقىدى ــى ۈئچــۈن ائلدىنق ــڭ ىئززىت مۇســۇلمان ائياللىرىنى

تاپتىــم. مۇھەممــەد ەئلــى ھاياتىدا نەدە زۇلۇم بولســا شــۇ يەردە بولغــان، نەدە خورلۇق 

بولســا مەيدانغــا چىققــان، نــەدە مەزلــۇم بولســا يېنىدا قوغداشــقا تەييار تۇرغــان. ۇئنىڭ 

ــەر،  ــم ەئمــەس دېگەنل ــى ھېچكى ــڭ ىئگىســى، بىزن ــۇ تۇپراقنى ــز ب ــر يىغىلىشــتا  »بى بى

ــۇن.  ــىنى ېئچىۋەتس ــەر ۇئيقۇس ــز دېگەنل ــق ۇئخلىتىمى ــا داۋاملى ــز، قۇللۇقت ــۇل قىلىمى ق

بىزنىــڭ ســادايىمىز ۇئالرنــى ىئسســىق يوتقانلىرىــدا بىــائرام قىلىشــتىن بــۇرۇن، بىزنىــڭ 

نەپرىتىمىــز ۇئالرنىــڭ تويمــاس نەپســىگە وئت ېئچىشــتىن بۇرۇن ۇئالر ەئقلىنى تاپســۇن. 

ــە  ــى يەن ــم بىزن ــدۇ. بەلكى ــى بولى ــى تىنجىتىماقچ ــدۇ، بىزن ــەپ قىلى ــق تەل ۇئالر تىنچىلى

ائلدىماقچــى بولۇشــقاندۇر، ەئممــا شــۇنى ۇئنۇتمىســۇنكى، بىــز ەئمــدى ســېتىلغان قــۇل 

ەئمــەس، بىــز ەئمــدى تىلەنگــەن مۇھتــاج ەئمــەس، بىز ائللىقاچــان بۇ يەرنىــڭ خوجايىنى. 

بىــز ھېــچ يەرگە كەتمەيمىز. بوۋىلىرىمىز ۇئرۇق ســالغان ېئتىزدىــن، ەئجداتلىرىمىز ائت 

چاپتۇرغان يايالقتىن، ائنىلىرىمىز ســۇ ۇئســۇغان بۇالقتىن ەئسال ۋاز كېچىپ كەتمەيمىز. 

ــار،  ــز ب ــۇ ھەققىمى ــە بىزنىڭم ــا، ھۆرمەتت ــا، بايلىقت ــەر ېئرىشــكەن ھوقۇقت ائق تەنلىكل

ياشىســاق ائلــالھ بەرگــەن ھوقۇقنــى بەندىگــە تاپشــۇرماي، زالىمغــا تارتقۇزمــاي ھــۆر 

ياشــايمىز، ۆئلســەك ھەققىمىزنــى ۈئچــۈن ۋارقىــراپ ھــۆر ۆئلىمىــز!« دېگــەن ســۆزلىرى 

ھېلىمــۇ قۇالقلىرىمــدا جــاراڭالپ تۇرۇپتــۇ.
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مەككارلىق كېسلى

بۇندىــن بــەش يىــل بۇرۇن مىســىردىكى بىر وئقۇرمەن ىئنىمىز »بۇ يــەردە ائبدۇۋەلى 

ائكامنــى ىئشــپىيۇن دەيدىكــەن« دەپتــۇ بىرەيلەنگــە. بۇنــداق گەپلەرنــى تۈركىيەدىمــۇ 

ائڭلىغاچقــا ھەيــران قالمىدىــم. بــۇ قېتــم مىســىر ھەققىــدە بارامــاي تــۇرۇپ ۋە بېرىــپ 

يېزىپمــۇ خەقلەرنىــڭ پۇلىنــى قويۇۋالغــان، يەســلى قــۇرۇش نامىــدا بايالرنــى ائلدىغــان، 

ھۆكۈمــەت چەتەئلگــە يولغــا ســېلىپ قويغان...دېگەنــدەك تۆھمەتلەرگــە دۇچ كەلدىــم. 

بــۇ ۋەتەندىكــى ۋە چەتەئلدىكــى بىــر قســىم كىشــىلەرگە وئرتــاق مەككارلىق كېســىلىنىڭ 

بىرىنچــى ائالمىتــى بولغــان ىئشــپىيۇن پــۇراش ىئــدى.

بــۇ كېســەل چەتەئللــەردە مۇســاپىرلىق ۋاقتــى ۇئزارغانچــە ەئدەپ كېتىدۇ. ىئشــپىيۇن 

پــۇراش كېســىلىگە گېرىپتــار بــۇ كىشــىلەرنىڭ »دەلىل«لىــرى ىئقتىســادى، ېئتىقــادى ۋە 

مەلۇماتىنىــڭ يۇقــۇرى - تۆۋەنلىكىگــە قــاراپ پەرقلىنىــدۇ. مەن ھەققىدىكــى دەلىللىرىنى 

مىســال قىلســام، جــان بېقىشــتا قىينالغانلىــرى »ەئلچىخانىدىــن مــۇائش ائلىدىكــەن، 

ەئلچىخانىــدا يېتىــپ قوپۇپتىكــەن« دەيــدۇ. مىللەتتىــن تاماســى بــار، لېكىــن تۆھپىســى 

يوقلىــرى »ھۆكۈمــەت وئرۇنالشــتۇرغان ائدەم بولمىســا نېمىشــقا شــۇنچە يازســىمۇ 

تۇتمايــدۇ، نېمىشــقا چەتەئلگــە يولغــا ســېلىپ قويىــدۇ؟« دەپ سېســىتىدۇ. ۆئزىنــى 

ېئتىقادلىق چاغاليدىغانلىرى »مۇسۇلمانالر ائرىسىغا پىتنە تېرىماقچى، دىندارلىرىمىزنى 

يۈزىنى تۆكمەكچى، تالىپالرنى قوزغاپ نامەلۇم يولالرغا باشلىماقچى« دەيدۇ. بۇالرنىڭ 

ىئچىــدە چەتەئلــدە ۇئزۇن تــۇرۇپ كەتكەنلىرى ۋەتەنگە كىرىپ - چىققانالرغا ۆئچمەنلىك 

ــى»  ــن ەئۋەتىلگەنلەرن ــەنمەيدۇ، ۋەتەندى ــا ىئش ــلەپ چىققانالرغ ــدە ىئش ــدۇ. ۋەتەن قىلى

ۋەزىپىلەندۈرۈلگەنلــەر« دەپ  يامــان كۆرىــدۇ. ۇئالر جوڭگــۇدا ىئمتىھــان دەيدىغــان 

نەرســىنىڭ بارلىقىدىــن، رىقابــەت دەيدىغــان ىئشــنىڭ بارلىقىدىــن خۇپســەن بولىۋالىــدۇ. 

چاتــاق يېــرى بۇالرنىــڭ ىئچىــدە ائجايىــپ بىلىملىــك، پاائلىيەتچــان، ناتىــق كىشــىلەر بــار. 

ەئڭ خەتەرلىكــى، بــۇالر دىــن ۋە مىللــەت ماسكىســىنى تاقىۋالغــان.
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مەككارلىــق كېســىلىنىڭ ىئككىنچــى ىئپادىســى ھەرقانــداق كىشــى، ىئــش، پىكىــر ۋە 

ــوزاق نەزەرىيەســىگە  ــدۇ. ۇئالر ت ــار دەپ قاراي ــول ب ــارا ق ــر ق ــدە بى ــڭ كەينى ھەرىكەتنى

ىئشــىنىدۇ. دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان ھادىســىلەردە بىــر وئيــۇن بــار دەپ قارايــدۇ. 

ائدەتتــە قــارا قولــالر قاتارىغــا ەئڭ ائلــدى بىلــەن تىزىدىغىنــى ىئســراىئلىيە، يەھۇدىــالر 

تىزگنىدىكــى ائمېرىــكا، ائمېرىكىنىــڭ ىئتىپاقدىشــى ياۋرۇپــا. ۇئالر بەزىدە مۇســۇلمانلىق 

ــى ســەلىپ،  ــكا ىئبارىســى وئرنىغــا ەئھل ەئســقاتىدىغان ســورۇنالردا ىئســراىئيە، ائمېرى

ــاش -  ــڭ ب ــن ائيەتلەرنى ــن قۇرائندى ــى ائلماشــتۇرىدۇ، ائندى ــى ائتالغۇالرن ماســۇن كەب

ائخىرىنــى وئيالشــماي ۈئزىۋېلىپــال دەلىــل قىلىــدۇ. بەزىدە جوڭگــۇدا چىققــان كىتابالردىن 

كۆرۈۋالغانلىرىنــى ائســاس قىلىــدۇ، يەنــە بەزىــدە تۈركىيە ۋە باشــقا ەئللــەردە ائڭلىۋالغان 

ــن  ــڭ ھەرىكەتلىرىدى ــە ۇئيغۇرالرنى ــدۇ. ۇئالرچ ــى شــىپى كەلتۈرى ــان - ياۋىداقالرن يالغ

تارتىــپ ەئرەبلەرنىــڭ بۆلىنىشــلىرىگىچە، مۇســتاپا كامالنىــڭ دۆلەت قۇرۇشــىدىن تارتىپ 

ەئردوغاننىــڭ تەختكــە چىقىشــىغىچە ھەممــە ىئشــتا بىــر ائلدىــن پىالنالنغان سۈيىقەســت 

بــار. ھەتتــا ۇئالر بەشــىنچى ىئيــۇل ۋەقەســىنىڭمۇ بىــر ائلدىــن پىالنالنغــان وئيــۇن 

ىئكەنلىكىنى، ۇئيغۇرالرنىڭ نادان بولغاچقا شۇ وئيۇننىڭ قۇربانى بولۇپ كەتكەنلىكىنى 

دېيىشــكەنلىكىنى ائڭالپ نەپرىتىــم تۇتقانىــدى. ۇئالرنىــڭ نەزىرىدە ۇئيغــۇر تارىخىدىكى 

قەھرىمانــالر كۆپىنچــە خەقنىــڭ وئيۇنىغــا ائلدانغــان، ىئنقىالبالرنىــڭ كۆپىنچىســى قــارا 

ــان  ــرول قىلىۋاتق ــى كونت ــدە دۇنيان ــڭ نەزىرى ــان. ۇئالرنى ــەت قىلغ ــۈن خىزم ــالر ۈئچ قول

ــچانلىق  ــە تىرىش ــەر قانچ ــن ھ ــۇپ، ۇئيغۇرالردى ــۈچ بول ــۇرۇن ك ــر يوش ــەت زور بى غاي

كۆرســەتكەنلەر چىقســىمۇ، مىللەتنىــڭ ەئھۋالىنــى ياخشىالشــقا قادىــر ەئمــەس، چۈنكــى 

ھەممــە ىئــش وئرۇنالشــتۇرۇپ بولۇنغــان. دۇنيادا شــۇ قــەدەر زور بىر كۈچ بولۇپ شــۇالر 

ىئنســانىيەتنى كونترول قىلىدۇ. شــۇڭا كىشــىلەرنىڭ كونترولالردىن شــىكايەت قىلىشى ۋە 

قۇتۇلۇشــقا تىرىشىشــى ائرتۇقچــە ائۋارىچىلىق، ھەتتــا ۆئزىنى چاغلىمايدىغــان نادانلىق. 

قىزىــق يېــرى ســوراق جەريانىــدا شــۇالرنىڭ ائغزىدىنمۇ مۇشــۇنداق گەپلەرنى ائڭلىدىم. 

مەككارلىق كېسىلىنىڭ ۈئچىنچى ائالمىتى ىئشەنچسىزلىكتۇر. بۇ بىمارالر ھېچكىمگە 

ــەت قىلســا  ــرەر پاائلىي ــى بى ــر نەرســە يازســا، سۆزلىســە، ياك ىئشــەنمەيدۇ. بىرســى بى

چوقــۇم بىــر شــۇملۇقنى خىيالىغــا كەلتــۈرۈپ تــۇرۇپ تەھلىــل قىلىــدۇ. ھەرقانــداق ائدەم 
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ۋە ھادىســە ھەققىــدە يامــان گۇمــان قىلىــدۇ. ائخباراتتا ىئشــلىگەنلەردىن »كىشــىلەرنىڭ 

مەخپىيەتلىكىنى توپالپ ائشكارىلىۋەتتى. ۇئيغۇرالرنى خەۋەرچىلىك ۈئچۈن پايدىالندى« 

دەپ گۇمــان قىلىــدۇ. كىملەرگىــدۇر ىئســتىخپارات توپــالپ بــەردى، دەيــدۇ. ســودا 

قىلغانالردىــن پۇســتانە دۆلەتنىــڭ مېلىنــى ســاتتى، بىكارغــا ســېلىپ بېرىدىغان خوجىســى 

بــار، دەيــدۇ. ۇئالرنىــڭ يېزىلغــان نەرســىگە بىرىنچــى ىئنكاســى نېمــە يــازدى ەئمــەس، 

ــقا  ــر ىئش ــان بى ــڭ ۇئچراتق ــارەت. ۇئالرنى ــن ىئب ــازدى؟« دېگەندى ــە مەقســەدتە ي »نېم

بىۋاســتە ىئپادىســى، »قانــداق دۈشــمەنلىك بــار؟« جۈملىســى بىلــەن وئتتۇرىغــا چىقىدۇ.  

ــەن  ــاب تەرجىمــە ىئشــى بىل ــەن يىلــالپ كىت ــار. بىرەيل ــر مەشــھۇر مىســال ب ــداق بى مۇن

مەشــغۇلكەن. مەزكــۇر كىتــاب نەشــىر قىلىنغانــدا مەلــۇم بىــر مەزمــۇن ۇئنتۇلــۇپ قاپتــۇ. 

شــۇنىڭ بىلــەن وئرۇنالشــتۇرغۇچىالر كىملەرنىــڭ نېمــە ســەۋەپتىن ۇئنتــۇپ قالغانلىقىنــى 

ــدا  ــكىللىك ھال ــق تەش ــىپ، پىالنلى ــەر بىرلىش ــمەن كۈچل ــى دۈش ــتۈرمەيال، بۇن سۈرۈش

ۇئيۇشــتۇرۇلغان خاىئنلىــق دەپ چۈشــىنىپتۇ ۋە ەئيىپلەپتــۇ. مەنچــە بۇنــداق مەككارلىــق 

كېســىلى بــار ائدەم ھامــان باشــقىالرغا ىئشــەنمىگەندىكىن، ەئقىلگــە ۋە تەدبىرگــە 

ىئشــىنىپ ىئشــنىڭ جەريانغــا باشــتىن - ائياققىچــە نــازارەت قىلىشــى كېــرەك. خاتالىــق 

چىقســا قولالنغــان تەدبىرىنىــڭ ۈئنىمىنــى، ىئشــلەتكەن ەئقلىنىــڭ رولىنــى تەھلىــل قىلىش 

كېــرەك. ھېچبىــر تەدبىــر قىلمــاي تــۇرۇپ بىــر ائدەمگــە ھەممىنــى تاپشــۇرۇپ، كەينىدىن 

چاتــاق چىققانــدا ۆئزىنىــڭ تەدبىرســىزلىگىدىن ەئمــەس، باشــقىالردىن ائغرىنىــش، ھەتتــا 

خاىئنلىقتــا ەئيىپلــەش پەقــەت شــۇ كىشــىنىڭ رەزىللىــك تەشــنالىقىنى قاندۇرىــدۇ. 

ائدەتتــە مــەككارالر ھەممىنــى ائلدىــن »بىلىــدۇ«، ائلدىــن »پــەرەز« قىالاليــدۇ، 

ائلدىــن »ھۆكــۈم« چىقىرااليــدۇ. ۇئالر بىرســىگە مۇســىبەت كەلگەننــى ائڭلىغانــدا »مەن 

بىلەتتىــم شــۇنداق مۇســىبەتنىڭ بولىدىغانلىقىنــى، شــۇڭا مــەن ائرىالشــمىغان« دەيــدۇ. 

بىرســى بىــرەر پاائلىيەتنــى تەشــكىللەپ بەدىلىنــى ۆئتىســە »مــەن بىلەتتىــم بــەدەل 

ۆئتەيدىغانلىقىنــى، بۇنــداق بــەدەل ۆئتــەپ باققانــالر بىلــەن يېقىنتىم...تونۇيتتىــم، زادى 

تەشــكىللىمەيدىغان ىئشــتى« دەيــدۇ. ۆئزى بىــرەر تايىنــى يــوق نەرىســلەرنى وئتتۇرىغــا 

چىقىرىــپ ائقتۇرالمىســا »بىزنىــڭ خەلقنىڭ نادانلىقىنى بىلىمەن، بىز خەق ەئســكى خەق، 

قىلغاننــى بىلمەيمىــز. بىزنىڭ خەلق قەھرىمانلىرىنى ۆئزى خاراپ قىلىدۇ، شــۇڭا كۆرگەن 
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كۈنىمىــز مۇشــۇ« دەيــدۇ. مۇنداقــالر ىئچىدىكــى قولىــدا قەلــەم تۇرىدىغانــالر ۋەتەنــدە 

پۇرســەت ۋە شــاراىئت يوقلىقىنــى بىلىدىغانلىقىنــى داۋا قىلىــدۇ. ۋەتــەن ســىرتىدا بولســا 

ــڭ  ــە كۆرســتىدۇ. ۇئالرنى ــوق دەپ باھان نەشــىر قىلدۇرىدىغــان ۋە وئقۇيدىغــان ائدەم ي

ھېچبىــر پايدىلىــق ىئــش قىلماســلىقى ۇئيغۇرالرنىــڭ يارىماســلىقىنى بىلىۋالغانلىقىدىــن 

بولغــان، ھېچقانــداق پاائلىيەتكــە يۇقۇشماســلىقىمۇ بــۇ ىئشــالرنىڭ ەئھمىيەتســىز، 

مەســىلىنى ھــەل قىاللمايدىغــان تايىنــى يــوق ىئــش ىئكەنلىكىنــى بىلىگىنىدىــن بولغــان. 

ۇئالردا بىــر دوســتۇمنىڭ ىئبارىســى بويىچــە » ىئشــنى چــوڭ چاغلىماســلىق، ۆئزىنى بوش 

چاغلىماســلىق« خاھىشــى بــار.

مەككارالرنىــڭ ىئشــەنچى ائجىــز، قورقۇنچــاق كېلىــدۇ. بىــرەر ۋەقــە يــۈز بېرىشــتىن 

بــۇرۇن يــۈز ائلدىــن قورققــاچ تۇرىدۇ، ھەم باشــقىالرغىمۇ بۇ ھەقتــە قورقۇنچلۇق ۇئچۇر 

تارقىتىــدۇ، داىئــم ۆئزى باشــتىن كەچۈرمىگــەن قورقۇنچلــۇق كەچۈرمىشــلەردىن گــەپ 

باشاليدۇ ۋە ۆئزىنىڭ قورقۇش ائرقىلىق نەقەدەر زور مۈشكۈللەردىن ائمان قالغانلىقىنى 

نامايىــش قىلىــدۇ. ەئممــا ۇئالر ۆئزىنــى تاكتىــكا بىلــەن ىئــش قىلغۇچىــالر، ھېســىياتتىن 

خالىــي ائجايىــپ ائقىلــالر دەپ بىلىــدۇ. ۇئالر جۇرەئتلىكلەرنــى ۋە باشــقىالرغا جاســارەتنى 

تەشــەببۇس قىلغانالرنــى »ھاياجانــالر ىئشــقا ســالغۇچىالر، مىللەتنــى ھاياجانالنــدۇرۇپ 

يەمچــۈك قىلغۇچىــالر، داھىلىــق تاماســى بــارالر، كىشــىلەرنى كۇشــكۇرتۇپ پايــدا 

ائلغۇچىــالر، ســۇنى لېيىتىــپ بېلىــق تۇتقۇچىــالر...« دەيــدۇ. ۇئالرنىــڭ قورقۇنچاقلىقــى 

بىــرەر پىــالن ۋە تەشەببۇســنى وئتتۇرىغــا قويالماســلىقتىال ەئمــەس، داىئــم تامنىــڭ 

ــي ھۇجــۇم تەشكىللەشــلىرى  ــەن، مەخپى ــس قىلىشــلىرى بىل ــپ خىرى كەينىگــە ۆئتۈۋېلى

بىلــەن، تۆھمــەت قىلىشــلىرى بىلــەن ىئپادىلىنىــدۇ. ۇئالر نــە ۆئز ىئســمى بىلــەن وئتتۇرغــا 

چىقمايــدۇ، نــە ۆئز جىســمى بىلــەن جاماەئتكــە ائشــكارە بولمايــدۇ. ۇئالرغــا بــۇ ىئشــنى 

ائقتۇرالماپســىلەر، دېيىلســە »ېئقىــپ كەتســە داىئرىلەرنىــڭ دىققىتــى قوزغىلىــپ قالىدۇ« 

ــدۇ  ــپ قالى ــەر بىلى ــالن تۈزســەم داىئرىل ــڭ يوقكــەن، دېيىلســە پى ــدۇ. پىالنى دەپ قورقى

دەپ قورقىــدۇ، ائدىمىــڭ ائز ىئكــەن دېســە، جىقــالپ كەتســە ھۆكۈمەتنىــڭ دېققەتىنــى 

تارتىمــەن دەپ قورقىــدۇ. ۇئالر ھەتتــا ھېــچ ىئــش قىلمىغــان ۋە قىلمايدىغانلىقــى يىلــالپ 

ىئســپاتالنغان تۇرۇپمــۇ قورقىــدۇ. ۆئزىنــى ۋە ۆئز ىئشــىنى ائالمەت مۇقەددەسلەشــتۈرۈپ 
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قورقۇنچاقلىقىنى مىللەت ۈئچۈن ياشاپ بېرىش، ساق تۇرۇپ بېرىش دەپ چۈشەندۈرىدۇ. 

ھالبۇكى،قورقۇنچاقلىقىنىــڭ چانماســلىقى ۈئچــۈن ۆئز ساھەســىگە ھېچكىمنىــڭ پىكىــر 

بېرىشــىنى، باھــا يېزىشــىنى، ائرىلىشــپ قېلىشــىنى خالىمايــدۇ. 

2016-يىلى ىئيۇن، تۈركىيە
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ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تۈركىيەدە

ۇئيغۇر ەئدەبىياتى تۈرك ىئلىم مۇنبەرلىرىدە  .1

تۈركىيــە ىئلــم ساھەســىدە ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى دېگــەن ائتالغــۇ ىئككــى خىــل مەنىدە 

ــە  ــات، يەن ــىك ەئدەبىي ــان كىالسس ــدا يېزىلغ ــۇر يېزىقى ــى ۇئيغ ــرى قەدىمك ــدۇ. بى كېلى

بىــرى بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر يېزىقىــدا ۋۇجۇدقــا كەلتۈرۈلگــەن يېڭــى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىدۇر. 

ــڭ قەدىمكــى  ــۈرك تەتقىقاتچىالرنى ــۇرۇن ت ــن ب يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ 80-يىللىرىدى

ۇئيغــۇر يازمــا يادىكارلىقلىــرى، ۇئيغــۇر ىئمپىرىيەســى)840-744( ۋە قوچــۇ ۇئيغــۇر 

كــۆزدە تۇتقىنــى قەدىمكــى  )1335-840( ھەققىدىكــى ىئزدىنىشــلىرىدە  خانلىقــى 

ــر  ــڭ بى ــۈرك ەئدەبىياتنى ــي ت ــۇپ، كۆپىنچــە وئمۇمى ــى بول ــۇر ەئدەبىيات )ەئســكى( ۇئيغ

بۆلىكــى بولــۇپ ھېســاپلىناتتى. شــۇ ســەۋەپتىن ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى ائدەتتــە قەدىمكــى 

تــۈرك ەئدەبىياتىنىــڭ ۇئيغــۇر باســقۇچى ىئبارىســى بىلــەن قەلەمگــە ېئلىناتتــى. نۆۋەتتــە 

تۈركىيــەدە بىلىــم ائدەملىــرى ۋە وئقۇرمەنلەرنىــڭ نەزەرىدە ۇئيغــۇر ەئدەبىياتى چاغداش 

ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىمــۇ كۆرســىتىدىغان بولدى. چاغداش ۇئيغــۇر ەئدەبىياتى تەتقىقاتىدا 

تۈركىيــەدە ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر، ائبدۇقادىر دامولال، مەمتىلى تەۋپىق، قۇتلۇق شــەۋقى، 

زۇنــۇن قادىــر، لوتپۇلــال مۇتەللىــپ، بىــالل ەئزىــزى، ســەيپىدىن ەئزىــزى، ائبدۇلەئزىزخان 

مەخســۇم ەئزىزى، ىئبراھىم تۇردى، تۇرغۇن ائلماس، زىيا ســەمەدى، ەئھمەت زىياىئي، 

نىمشــېھىت، ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر قاتارلىقالرنىــڭ ەئســەرلىرى ھەققىدىكــى ىئجتاھاتــالر 

ائساســلىق وئرۇنــدا تۇرىــدۇ. بۈگۈنكى ۇئيغۇرالرنىــڭ نەزەرىدە ۇئيغۇر كىالسســىكلىرى 

ســانىلىدىغان يۇســۇپ خاس ھاجىپ، مەھمۇد كاشغەرى، ەئھمەد يۈكنەكى، نەسرىددىن 

رابغــۇزى، ەئلشــىر نەۋايــى قاتارلىــق شەخســلەر تۈركىيــەدە وئرتــاق تــۈرك ەئدەبىياتــى 

داىئرىســىدە مۇالھىــزە قىلىنىــدۇ. ھازىــر تۈركىيــەدە يەنــە بىــر قىســىم تەتقىقاتچىــالردا 

ىئســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى قەدىمكــى ۇئيغــۇر يېزىقىدىكــى ەئدەبىياتىمىزنىــال قەدىمكــى 

ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى دەپ ائتــاپ، ھازىرقــى ۇئيغــۇر يېزىقىــدا يېزىلغانلىرىنــى پەرقلىــق 
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ھالــدا يېڭــى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى دەپ ائتايدىغــان ەئھــۋال كۆپــرەك كۆزگــە چېلىقماقتــا.

ــى زامــان ۇئيغــۇر  ــەدە ھازىرق ــدا تۈركىي ــى يىللىرى يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ ائخىرق

ــىيا  ــا ائس ــەۋەبى وئرت ــلىدى. س ــكە باش ــالر كۈچىيىش ــتىدىكى تەتقىقات ــى ۈئس ەئدەبىيات

تــۈرك جۇمھۇرىيەتلىــرى مۇســتەقىل بولغاندىــن كېيىــن، ھــەر قايســى ۇئنۋېرىســتېتالردا 

چاغــداش تــۈرك تىــل ۋە ەئدەبىيــات فاكۇلىتېتــى قۇرۇلــدى. شــۇنىڭغا ۇئلىشــىپال ۇئيغۇر-

ــدە ھەرقايســى  ــدى. نەتىجى ــپ تەســىس قىلىن ــر كەســىپ قىلى ــۇ بى ــك ەئدەبىياتىم ۆئزبې

ۇئنىۋېرســىتېتالردا ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى تېمىســى بويىچــە ماگىســتىرلىق ۋە دوكتورلــۇق 

دىسسېرتاتســىيەلىرى تەييارلىنىپ ياقىالنماقتا. مەســىلەن: ائبدۇرېھىم ۆئتكۈر ھەققىدە 

ــپ  ــال مۇتەللى ــدى، لوتپۇل ــۈر ائي ەئپەن ــم ۋە ۆئزگ ــەل خانى ــا قاسســاپوئغلى چەنگ ھۈلي

ھەققىــدە ائخمــەت قارامــان، زۇنۇن قادىــر ھەققىدە لەۋەنت دوغان دوكتۇرلۇق ماقالىســى 

نىمشــېھىت ھەققىــدە نەۋشــەھىر ۇئنۋېرىســتىتنىڭ وئقۇتقۇچىســى نەشــە  يازغــان، 

ھاربالىوئغلــى خانىــم مەخســۇس تەتقىقــات قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. تۈركىيــەدە چىقىدىغان 

ىئلمىــي ژۇرنالــالردا ۇئيغــۇر شــاىئر ۋە يازغۇچىلىرىنىــڭ ھاياتــى، ەئدەبىــي ىئجادىيىتىنــى 

تونۇشــتۇرىدىغان ماقالىــالر داۋاملىــق ېئــالن قىلىنماقتــا. بــۇ ھەقتــە كۆپــرەك ىئزدەنگــەن 

كىشــىلەردىن ۇئيغــۇر تەتقىقاتچــى ســۇلتان مەھمۇت قەشــقەرى، گۈلــزادە تەڭرىتاغلى ۋە 

ەئركىــن ەئمەتلەرنــى ســاناش مۇمكىــن. ائالھىــدە تىلغــا ېئلىــپ ۆئتۈشــكە تېگىشــلىكى، 

تۈركىيــەدە ائبدۇرېھىــم ۆئتكۈر ھەققىدىكــى تەتقىقات كەڭرىلىكتىــن چوڭقۇرلۇققا قاراپ 

شــۇڭغىماقتا. مەســىلەن: ۆئتكۈرنىڭ شــېئىرلىرى ھەققىدە ھۈليا قاسســاپوئغلى چەنگەل 

ــم ۆئتكــۈر  ــۇق ماقالىســى يازغــان ۋە ىئككــى قىســىملىق »ائبدۇررەھى ــم دوكتۇرل خانى

شــېئىرلىرى« ناملىــق كىتابنــى نەشــىر قىلدۇرغــان بولســا، ۆئزگــۈر ائي ىئســىملىك يەنــە 

بىــر دوكتۇرمــۇ شــاىئرىمىزنىڭ »ىئــز« رومانــى ھەققىــدە مەخۇســۇس تەتقىقــات قىلىــپ، 

دوكتۇرلــۇق ماقالىســى يازغــان. كۈنىمىــزدە ۆئتكۈرنىــڭ »قەشــقەر كېچىســى« ناملىــق 

داســتانى ۋە بىــر قىســىم شــېئىرلىرى ھەققىــدە ائيرىــم تەتقىقــات ماقالىلىــرى يېزىلماقتــا.

تۈركىيەدىكــى دەســلەپكى تەتقىقاتــالردا يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ ائلدىنقــى يېرىمىدا 

ىئجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇلالنغان ۇئيغــۇر ەئدىپلــەر وئبىيكىــت قىلىنغــان بولســا، ھازىــر 
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80-يىلالردىــن كېيىــن نەتىجــە قازانغانالرمــۇ دىققــەت تارتىشــقا باشــلىدى. مەســىلەن: 

ائتاتــۈرك ۇئنىۋېرســىتېتى تەرىپىدىــن چىقىرىلغــان »تەكــە« ىئلمىــي ژۇرنىلىــدا »ۇئيغــۇر 

ــڭ  ــدى. ماقالىنى ــالن قىلىن ــە ېئ ــي ماقال ــر ىئلمى ــق بى ــال« تېمىلى ــدا ائبدۇل ــاىئرى بوغ ش

ائپتورى ائفيون كوجاتەپە ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ وئقۇتقۇچىســى دوتســېنت دوكتور ەئخمەت 

قارامــان ەئپەنــدى بولــۇپ، ۇئ ھازىرقــى زامــان ۇئيغــۇر شــېئىرىيىتى ۈئســتىدە جىددىــي 

تەتقىقــات ېئلىــپ بېرىۋاتقــان ۇئيغۇرشۇناســالرنىڭ بىرىــدۇر. ەئخمــەت قارامــان ەئپەندى 

ــدە  ــېئىرلىرى ھەققى ــڭ ش ــال مۇتەللىپنى ــاىئرلىرىدىن لۇتپۇل ــۇر ش ــان ۇئيغ ــى زام ھازىرق

دوكتورلــۇق دىسسېرتاتسىيەســى تەييــارالپ ياقىلىغاندىــن كېيىــن، ىئزچىــل ۇئيغــۇر 

شــېئىرىيىتىنى تەتقىــق قىلماقتــا. ۇئنىــڭ بۇغــدا ائبدۇلــال ھەققىدىكــى تەتقىقاتــى خېلىــال 

چوڭقۇرلىغان بولۇپ، ۇئنىڭ بۈگۈنكى ۇئيغۇر شــېئىرىيىتىدىكى ەئنەئنە بىلەن يېڭىلىقنى 

بىرلەشتۈرۈشــتەك ائالھىدىلىكىنــى يەكۈنلــەپ، شــاىئرنى تــۈرك شــاىئرى ياھيــا كەمــال 

بەياتلىغا سېلىشــتۇرىدۇ. چۈنكى ياھيا كەمالمۇ بۇغدا ائبدۇلال »ســالغا تېشــى« ناملىق 

لېرىــك داســتانىدا يازغانــدەك، »بىــز ۆئتمۈشــكە يىلتىزلىغــان كېلەچــەك ەئۋالدلىرىمىــز« 

دېگەنىكــەن. بۇندىــن باشــقا دوكتــۇر ەئھمــەت قارامــان يەنــە مەمەتجــان راشــىدىن 

ھەققىدىمــۇ ىئزەدەنگــەن. ھازىــر ۋاھىتجــان وئســمان ۈئســتىدە تەتقىقــات قىلىۋاتقانلىقــى 

ــۇم، بولۇپمــۇ شــاىئرنىڭ »ائۋازلىــق وئقيــا« ۋە »قىرىــق يــۈرەك« ناملىــق ىئككــى  مەل

شــېئىرالر توپلىمى تەتقىقاتچىمىزنىڭ بەكرەك دىققىتىنى تارتقان. ۇئندىن باشــقا ەئنقەرە 

ۇئنۋېرىستېتى چاغداش تۈرك تىللىرى ۋە ەئدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ وئقۇتقۇچىسى دوكتۇر 

ەئركىــن ەئمەتنىــڭ »چاقچاقچــى ھىســام قۇربــان« ناملىــق ەئمگىكىمۇ ۇئيغــۇر بۈگۈنكى 

ېئغىــز ەئدەبىياتــى تەتقىقاتىغــا مەنســۇپ نەتىجــە بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. بۇ ەئســەر تۈرك 

مىللەتلىرىگە وئرتاق بولغان نەســىردىن ەئپەندى وئبرازى ۋە ۇئ باشــلىغان لەتىپىچىلىك 

ەئنەئنىســىنىڭ ۇئيغۇرالردا ھېلىمۇ داۋاملىشــىۋاتقانلىقىنى، تۈرك دۇنياســىغا ىئســپاتالپ 

بەرگەنلىكــى بىلــەن قىممەتلىكتــۇر. 

تۈركىيــەدە بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىغــا داىئــر تەتقىقاتنىــڭ كۈچىيىشــىگە 

ۇئنۋېرىســتېتالردا چاغــداش تــۈرك تىللىــرى ۋە ەئدەبىياتلىــرى فاكۇلتېتىنىــڭ قۇرۇلىشــى، 

شــۇنداقال ۇئيغۇر تىلى ۋە ەئدەبىياتىنىڭ شــۇ فاكۇلتېتالردا دەرســلىك قىلىنىشى بىۋاستە، 
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ــڭ  ــرى ۇئيغۇرالرنى ــن بې ــن باشــقا يېقىنقــى يىلالردى ائساســلىق ســەۋەب بولغــان. بۇندى

خەلقائرا تاراتقۇالرنىڭ سەھىپىلىرىدىن چۈشمەي كېلىۋاتقانلىقى، تۈركىيەدىكى جاماەئت 

پىكرىــدە ۇئيغــۇر تېمىســىنىڭ دىققــەت مەركىزىگــە ائيلىنىشــى نەتىجىســىدىمۇ ۇئيغــۇر 

ــا   ــدۇ. ەئمم ــن قىلىشــقا بولى ــى تەخمى ــە كۈچىيىۋاتقانلىقىن ــڭ كۈندىن-كۈنگ تەتقىقاتىنى

ەئپسۇســلىنارلىقى، تۈركىيە ۋە دۇنيانىڭ كۆزى ۇئيغۇرالرغا تىكىلگەن مۇشــۇ ۋەزىيەتتە 

ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى تەتقىقاتى وئقۇرمەنلەر ۋە ىئزدەنگۈچىلەرنىڭ ىئھتىياجىغا اليىق بىر 

ســەۋىيەگە كېلەلمەيۋاتىــدۇ. مىســال قىلىپ ېئيتســاق، تۈركىيــەدە بۈگۈنگىچە بىر ۇئيغۇر 

ەئدەبىياتــى تارىخــى نەشــىر قىلىنمىــدى. تەتقىقــات ھازىرغىچــە پەقەتــال ۇئيغۇرالرنىــڭ 

ــرى يازغــان ەئســەرلەرگە بەكــرەك  ــى يېرىمىدىكــى ەئدىپلى ۆئتكــەن ەئســىرنىڭ ائلدىنق

مەركەزلىشــىپ قالــدى. ىئزدىنىشــلەردە ەئســەرلەرنى تونۇشــتۇرۇش، تەرجىمــە قىلىــش 

ۋە وئقۇلغۇســىنى بېرىــپ ىئزاھــالش ائســاس قىلىنىــپ، تەپســىلى تەتقىقاتتــا ىئلگىرلــەش 

ائســتا بولماقتــا. 80-يىلالردىن كېيىن چاقنىغان ۇئيغــۇر ەئدەبىياتى نەزەرگە ېئلىنمىدى. 

ۇئيغۇر ەئدەبىياتنىڭ ەئڭ يارقىن ۋەكىللىرى بولغان زوردۇن سابىر، مەمتىمىن ھوشۇر، 

نۇرمۇھەممــەت توختــى، خالىــدە ىئســراىئل، مەھەممــەت باغــراش، وئســمانجان ســاۋۇت، 

ەئخمەتجــان وئســمان، باتــۇر روزى قاتارلىــق ەئدىپلەرنىــڭ ەئســەرلىرى ھەققىــدە ھېــچ 

بىــر تەتقىقــات يۈرگۈزۈلمىــدى. باشقىســىنى قويــۇپ ۆئزىمىزگــە قوشــنا بولغــان ۆئزبېــك 

ەئدەبىياتىنىــڭ تۈركىيەدىكــى تەتقىقاتىغــا سېلىشــتۇرغاندىمۇ ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىنىــڭ ۋە 

ەئدىپلىرىنىــڭ تېخــى يېتەرلىــك تونۇشــتۇرۇلمىغانلىقى كىشــىنى وئيالندۇرىــدۇ. 
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ئۇيغۇرچە ئەنئەنىدىكى ئەۋزەللىك

تۈركىيەگــە كېلىــپ وئلتۇراقالشــقان ۇئيغــۇر ياشــالر ائتا-ائنىلىرىنىــڭ ۋەتەندىــن 
كېلىــپ، پــات- پات يانلىرىدا بولۇشــلىرىدىن نۇرغۇن پايدىلىق پۇرســەتلەرگە ېئرىشــتى. 
بۇنىــڭ ىئچىــدە ەئڭ گەۋدىلىــك بولغىنــى پەرزەنتلىرىنىــڭ تەجرىبىلىــك مومىالرنىــڭ ۋە 
كۆيۈمچان بوۋىالرنىڭ قولىدا ۇئيغۇرچە پەرۋىشلىنىشى، يېتەكلىنىشى ۋە تەربىيەلىنىشى 
بولــدى. ۇئزاقتىــن بېــرى تۇغۇتتــا قانــداق قىلىشــتىن ەئنســىرەپ بالىلىــق بواللمايۋاتقــان، 
ائىئلىــدە پەرزەنتلىرىگــە قارايدىغــان بىــر نوپۇســنىڭ كۆپىيىشــىنى ماددىــي ۋە مەنىۋىــي 
جەھەتتىــن قوبــۇل قىلىــپ بواللمايۋاتقــان ياشــالر تەشۋىشــتىن قۇتۇلــدى. شــۇنىڭ بىلەن 
تۈركىيەدىكــى ۇئيغــۇر ياشــلىرىدا پەرزەنتلىــك بولــۇش وئيلىــرى تۇغۇلۇشــقا باشــلىدى. 
نەتىجىــدە بوۋاقــالر كەينــى - كەينىدىــن تۇغۇلــدى. كېلىنلــەر ھوزۇرلــۇق كۈتۈنــدى ۋە  
ائســانراق ۆئزىگــە كېلىشــتى. كۈيوئغۇلالرمۇ ائىئلە غەملىرىدىــن ائزات بولۇپ خاتىرجەم 
ىئشــلىرىغا مەشــغۇل بولۇشــتى. ەئمما ائرىدا يېقىمســىز قىســتۇرما كۈيلەرمۇ ائڭالنماي 
قالمىــدى. بــۇ بوۋاقالرنىــڭ ائنىنــى ياكى »كالىنى« ىئمىشــى، ائيرىم ھوجرىســى بولۇش- 
بولماســلىقى، ائنىســى بىلــەن ۇئخلىشــى ياكــى يالغــۇز ۇئخلىشــى كېرەكلىكــى ھەققىدىكى 

ــەت ىئدى. زىددىي

شــەھەرلەردىكى تۈركلــەر ائرىســىدا بالىالرنــى تۇغۇلغــان بــوۋاق ۋاقتىدىــن باشــالپ 
ائيرىــم ۆئيــدە ۋە ائيرىــم كارىۋاتتــا ۇئخلىتىــش ائدەتكــە ائيالنغــان. ائنىــالر ھامىلىــدار 
بولغــان كۈندىــن باشــالپ بــوۋاق ھوجرىســىنى بېزەشــكە باشــاليدۇ. مەخســۇس بــوۋاق 
ھوجرىســىنى بېزەيدىغــان شــىركەتلەر، مەھســۇالتالر ۋە ۇئســتىالر بولــۇپ، ۇئالر بالىلىق 
بولــۇش ائلدىــدا تۇرغــان يــاش ائتا-ائنىالرنىــڭ خېرىدارلىــق قىلىشــلىرىنى كۈتىــدۇ. 
تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇر ياشــلىرى بۇنىڭغــا كۆنگــەن ۋە بۇنــداق كۆنۈشــنى 
تەبىئىيلىــك، زامانىيلىــق ۋە مەدەنىيىلىــك دەپ قوبــۇل قىلىشــقان. ۋەتەندىــن چىققــان 
ائتا-ائنىــالر تېخــى تۇغۇلمىغــان بالىالرغــا مەخســۇس ھوجــرا ھازىــرالش، ســەرەمجان ۋە 
بېزەكلەرنــى سېتىۋېلىشــقا وئخشــاش ىئشــالرنى ائرتۇقچــە ىئســراپچىلىق دەپ قارايــدۇ. 
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بۇنــداق ەئۋالت بوشــلۇقى ۋە تۈرلــۈك پەرىقلىــق قاراشــالر ســەۋەبىدىن زىددىيــەت كېلىپ 
چىقىــدۇ.

تۈركىيــەدە بوۋاقــالر تۇغۇلغاندىــن كېيىــن ۋەتەندىــن كەلگــەن چــوڭالر ائنا-بالىنىــڭ 
بىللە ۇئخلىشــى كېرەكلىكىنى تەكىتلىشــىدۇ. تۈركىيەدە وئلتۇراقالشــقان ياشــالر بۇنىڭغا 
قوشــۇلمايدۇ. ائتا-ائنىــالر »بىزمــۇ ســىلەرنى پوكىنىمىزغــا بېســىپ، بىــر وئرۇنــدا يېتىــپ 
چــوڭ قىلغــان، يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاقنــى ائنىدىــن ائيرىــپ ۇئخالتقــان نــەدە بــار« 
دەپ قەتــى قارشــىلىق قىلىــدۇ. ياشــالر »ســىلەرنىڭ دەۋرىڭلــەردە ۋەتەنــدە ۆئيلــەر 
كىچىــك، شــاراىئت يــوق ىئــدى. بــۇ دېگــەن تۈركىيــە شــۇڭا مۇشــۇنداق قىلىمىــز« 
دەپ ىئتىــراز بىلدۈرىــدۇ. ائغزىغــا كەلگەنچــە بوۋاقنــى ائنىدىــن ائيرىــپ ۇئخلىتىشــنىڭ 
ــالر  ــى ياش ــدە باتنامچ ــا بەزى ــدۇ. ھەتت ــىپ باقى ــكە تىرىش ــى چۈشەندۈرۈش ىئلمىيلىكىن
ۆئزىدىكى مۇستەقىللىقنىڭ ائجىزلىقىنى، زىيادە ىئھتىياتچانلىقنى، ۆئزىگە ۋە ۆئزگىلەرگە 
بولغــان ىئشــەنچنىڭ يېتەرســىزلىكىنى ائتا-ائنىســىنىڭ ۆئزىنــى كىچىكىدىــن ائيرىــپ 
ياتقۇزمىغانلىقىغــا دۆڭگەپ،»بــۇ كەمتۈكلۈكنى باالمغا مىراس قىلمايمەن« دەپ باقىدۇ.

تۈركىيەدىكــى ياشــالرنىڭ ائنا-بالىنــى بىرگــە ياكــى ائيرىــپ ۇئخلىتىــش ھەققىدىكــى 
باشــقا قاراشــلىرىغا باھــا بەرمىگەندىمــۇ، بۇنىــڭ ىئلىمگــە ۇئيغــۇن ياكــى ەئمەســلىكىنى 
تەكشــۈرۈپ بېقىــش كېــرەك. تەتقىقاتالرغا ائساســالنغاندا ائنا-بالىنىڭ ائيرىم ۇئخلىشــى 
ەئڭ تەشــەببۇس قىلىنىدىغــان ائمېرىكىــدا بــۇ ائدەتنىــڭ شــەكىللەنگەنلىكىگە تېخــى 
ائران 200 يىلــالر بولغانلىقــى مەلــۇم. ەئممــا بــۇ مۇســتەقىللىقنى، خاســلىقنى تەرغىــپ 
قىلىدىغــان ائمېرىكىلىقالرنىــڭ ەئنەئنىســى بولــۇپ ىئلىمىيلىــك بىلــەن ھېــچ بىر ائالقىســى 
يــوق ىئكــەن. ائمېرىكىلىــق ىئنسانشۇناســالردىن ۋېلىيــام ھاۋىلەنــد ۋە ھارولد پرىنســالر 
تۈزگــەن »مەدەنىيــەت ىئنسانشۇناســلىقى« دېگــەن كىتاپتــا يېزىلىشــىچە، بــۇ ەئنەئنىنىڭ 
شەكىللىنىشــىگە ائمېرىكىلىقالردىكــى مۇســتەقىللىق خاھىشــى ۋە ائمېرىــكا جەمئىيىتىنــى 
قاپلىغــان ىئســتىمالچىلىق دولقۇنــى تۈرۈتكــە بولغــان ىئكــەن. دەســلەپتە مۇســتەقىللىققا 
تەشــنا ائمېرىكىلىقــالر بالىلىرىــدا باشــقىالردىن ائيرىلىــپ ياشــىيااليدىغان ائدەتنــى 
بوۋاقلىقىدىن يېتىلدۈرۈش ۈئچۈن ۇئالرغا ائيرىم ۆئي، كارىۋات، وئيۇنچۇق قاتارلىقالرنى 
ــۇپ  ــاج بايقىلىــپ كەســىپ بول ــاج بولغــان. شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ىئھتىي تەييارالشــقا مۇھت
ــنىڭ  ــى ۋە تەمىنلەش ــاتنىڭ دۇنياۋىيلىشىش ــان، ىئقتىس ــان ۋە قاندۇرۇلغ ــي قىلغ تەرەققى
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ىئھتىياجنــى يېتەكلىشــى نەتىجىســىدە دۇنياغــا يېيىلغــان.

ــپ  ــى ائيرىلى ــە ۇئخلىش ــڭ بىلل ــىچە ائنا-بالىنى ــڭ كۆرسىتىش ــى تەتقىقاتالرنى يېقىنق
يىغىســىنى كۆرىنەرلىــك  بوۋاقنىــڭ  بىللــە ۇئخــالش  وئخلىغىنىدىــن ەئزەل ىئكــەن. 
ائزلىتىدىكــەن. ائنىنىــڭ بــوۋاق بىلــەن ۇئخلىشــى نەتىجســىدە بالىنىڭ كۆپرەك ىئمىشــىگە 
ــا  ــى ائن ــدا ســۈت تالقىن ــم ۇئخلىغان ــن ائيرى ــالر بوۋاقالدى شــاراىئت يارىتىلىدىكــەن. ائنى
ســۈتىنىڭ وئرنىغــا ائلىمىشــىدىكەندە بالىــالر شورىمىســىمۇ چىقىدىغــان سوســكىغا 
ــا  ــاال ائن ــدا ب ــپ ۇئخلىتىلغان ــەن. ائيرى ــۇپ قالىدىك ــەس بول ــپ ائنىســىنى ەئمم كۆنىۋېلى
پۇرىقىنــى ائاللمــاي ەئنســىزلىكتە ۇئيۇپ ۇئخلىمايدىكەن، ھەتتا تاســادىپى ۆئلۈپ كېتىش 
كېســىلى بولىدىكــەن. ائنا-بــاال بىللــە ۇئخلىغانــدا ىئمىتىلىــش ســانى كۆپىيىــپ، بالىنىــڭ 
مېڭىســىدە قوبــۇل قىلىنىدىغان غىدىقلىنىــش ائرتىدىغان بولۇپ، بۇ مېڭىنىڭ تەرەققىياتى 
ۈئچــۈن مۇھىــم ىئكــەن. ائمېرىكىــدا بوۋاقالرنىــڭ »تۆشــىكىدە تۈگــەپ قېلىش« كېســىلى 
كــۆپ ۇئچرايدىكــەن. SIDS، بــۇ ائمېرىكىــدا كــۆپ ۇئچرايدىغــان كېســەل بولــۇپ،4-6 
ائيلىققىچــە بولغــان بوۋاقــالردا، ســاەئت نۆلدىــن توققۇزغىچــە بولغان ائرىلىقتــا كۆپ يۈز 
بېرىدىكــەن. بوۋاقالرنىــڭ تاســادىپى ۆئلــۈپ كېتىــش ۇئنۋېرىســال ۋەقەلىكــى، بوۋاقنىــڭ 
يېنىــدا بىللــە ۇئخاليدىغــان كىشــى بولمىغــان شــاراىئتتا كــۆپ يــۈز بېرىدىكــەن. ائدەتتــە 
بوۋاق ۇئخالۋېتىپ نەپەس ېئلىشى تۇيۇقسىز قىيىنىلىشىشتىن ۆئلۈم كېلىپ چىقىدىكەن. 
بــۇ كېســەل تەرەققىــي قىلغان ەئللەردە كــۆپ يۈز بېرىدىغان بولــۇپ، ائمېرىكىدا 2011-
يىلــى بوۋاقالرنىــڭ ۆئلۈشــىگە ســەۋەپ بولغــان 3-خەتەرلىــك كېســەل بولــۇپ قالغــان. 
بوۋاقالرنــى ائيرىــپ ۇئخالتقانــدا بەزىلــەر وئيغىنىــپ كەتمســۇن ۈئچــۈن يۆگەككــە چىــڭ 
تېڭىــپ قويىــدۇ. بۇمــۇ »تۆشــەكتە تۈگــەپ قېلىش«نىــڭ ســەۋەپلىرىدىن بىــرى ىئكــەن.

ائنا-بالىنىــڭ بىللــە ۇئخلىشــى »تۆشــەكتە تۈگــەپ قېلىش«نــى ائزالتقاندىــن باشــقا، 
ائنىالرنىڭ تۇغۇتتىن كېيىنكى زىيادە بۇرۇن تۇخۇم ائجرىتىپ چىقىرىشىنى توسىدىكەن، 
ائنىالرنىــڭ ھامىلدارلىــق ۋە كۈتىنىــش مەزگىلىــدە يىغىۋالغــان ائتۇقچــە »يۈك«لىرىنــى 
يەڭگىتىدىكــەن. بــەزى ائيالــالردا كــۆپ كۆرىلىدىغــان ۇئيقۇســىزلىقمۇ بوۋاقنــى ائيرىــم 
ۇئخلىتىــش ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىقىدىكــەن. بوۋىقــى بىلــەن بىللــە ۇئخلىمىغــان ائنىــالر 
ەئنسىزلىكتە ھەممىنى ۇئنتۇپ ۇئيقىغا كىرىشەلمەيدىكەن. بوۋاقالر مەلۇم مەزگىلگىچە 
تــوال وئيغىنىدىغــان بولغاچقــا، ائنىدىكى ەئنســىزلىك ۇئزاققا داۋامالشســا ۇئيقۇ ســۈپىتى 
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ياخشــى بولماســلىق، تەشۋىشــلىنىش ۋە ۇئيقۇســىزلىققا وئخشــاش كېســەللەرگە گىرىپتار 
ــۇپ قالىدىكەن. بول

كەلگــەن ائتا-ائنىــالر  ۋەتەندىــن  بىلــەن  ياشــالر  قالغــان  ياشــاپ  تۈركىيــەدە 
ائرىســىدىكى يۇقىرىقــى زىددىيەتنىــڭ مەنبەســىدە زامانىۋىي يۈزلىنىــش بىلەن ەئەئنىۋىي 
ــم  ــى ائيرى ــالنغاندا بوۋاقن ــا ائساس ــدۇ. تەتقىقاتالرغ ــى ياتى ــەنچىلەرنىڭ توقۇنىش چۈش
ۇئخلىتىــش ياكــى ائنــا قوينىدا ياتقۇزۇش مەسىلىســىدە مۇۋاپىق بولغىنــى ائتا-ائنىالرنىڭ 
ۇئيغۇرچــە چۈشەنچىســى بولــۇپ چىقتــى. ەئلۋەتتــە، بۇنــداق دېگەنلىــك بالىالرغــا زادى 
ائيرىــم ۆئي ھازىــرالپ بەرمەســلىك كېــرەك دېگەنلىــك ەئمــەس. تەتقىقاتالرغــا قارىغاندا 
»تۆشــەكتە تۈگــەپ كېتىــش« خەتىــرى بــوۋاق بىــر ياشــتىن ائشــقاندىن كېيىــن ائساســەن 
ــن  ــن كېيى ــۈپ كەتكەندى ــل ۆئت ــك مەزگى ــداق خەتەرلى ــۇڭا بۇن ــەن. ش ــۈز بەرمەيدىك ي
بالىالرنــى ائيرىــم ۇئخالشــقا، ۆئز كىيىملىرىگــە ۆئزى ىئگــە بولۇشــقا، ۆئز ۋاقتىنــى ۆئزى 

باشقۇرۇشــقا كۆنــدۈرۈش شەكســىز بىــر زۆرۈرىيەتتــۇر.

يۇقىرىقــى زىددىيــەت ۋە يېشــىم بىزگــە پۈتۈنلــەي زامانىۋىــي تۇرمۇشــقا ياندىشــىپ، 
ۇئيغۇرچــە ەئنەئنىلەردىــن گۇمانسىراشــنىڭ ۇئيغــۇن ەئمەســلىكىنى ەئســكەرتىدۇ. 
مەلۇمكــى، زامانىۋىيلىــق كىشــىلەرگە تۈرلــۈك قواليلىقالرنــى ائتــا قىلغاندىــن باشــقا، بىر 
قىســىم مىللەتلەرنىــڭ مىللىــي ائدەتلىرىنىمــۇ مــودا، ىئلغارلىــق، تەرەققىيــات ســۈپىتىدە 
تۇرمۇشىمىزغا سىڭدۈرىۋەتتى. ھادىسىلەر، پىكىرلەر ۋە ۇئچۇرالر تېزلىكتە يامراۋاتقان، 
ىئقتىســاتتىن تارتىپ مەدەنىيەتكىچە شــىددەتلىك يەرشارىلىشــىۋاتقان ۋەزىيەتتە ۇئيغۇر 
مەدەنىيىتىدىكــى بىــر قىســىم تەركىپلــەر زامانىۋىيلىقنىــڭ قارشىســىغا ۆئتــۈپ قالــدى. بۇ 
ھالــدا ۇئيغۇرنىــڭ مەدەنىيــەت قورغانلىرىنــى قانــداق ســاقالپ قىلىش تەپەككــۇر، تەدبىر 

ۋە ائقىللىــق تەلــەپ قىلىدىغــان مەســىلە بولــۇپ قالــدى.  
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ئۇيغۇردا چەتئەللەر ۋە ئۆز ئەل

يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ باشــلىرىدىن تارتىپ وئتتۇرىلىرىغىچــە ۇئيغۇرالردا تۈركىيە 

تەســىرى ۋە روسســىيە تەســىرى تــەڭال مەۋجــۇد بولــۇپ كەلگــەن. روسســىيە تەســىرى 

ــۇ  ــەن، بولۇپم ــۇرۇپ كەلگ ــدا ت ــى وئرۇن ــل يېتەكچ ــۆرە ىئزچى ــەۋەبلەرگە ك ــۈك س تۈرل

ــدا )-1933 ــق قىلغــان زامان شــىڭ شىســەي)1970-1897( دىيارىمىزغــا ھۆكۈمرانلى

1944( روسســىيە تەســىرى مۇتلــەق وئرۇنغــا ۆئتكــەن. يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ 

وئتتۇرىســىدىن كېيىــن تۈركىيــە تەســىرى تازىلىنىــپ روسســىيە تەســىرى مۇقىمالشــقان. 

تۈركىيە تەســىرىدىكىلەر ىئجتىمائىي ھاياتتىن مەھرۇم قىلىنىپ، روسســىيە مەپتۇنلىرى 

سىياســىي ھاياتقــا قــەدەم قويغان. روسســىيەدە وئقۇغان زىيالىالر ۇئيغــۇر جەمئىيىتىنىڭ 

ھــەر قايســى ســاھەلىرىدە باشــالمچى وئرۇنغــا ۆئتكــەن. سوۋېتپەرەســلىكنىڭ قوللىشــىدا 

دىيارىمىزدىن ســوۋېتكە وئقۇغۇچى چىقىرىلغان. مەســىلەن: ۇئيغۇر ائپتونۇم رايۇنىنىڭ 

مۇائۋىــن رەىئســى بولغــان مىجىــت ناســىر، ائپتونــۇم رايۇنلــۇق پارتىكۇمنىــڭ مۇائۋىــن 

ســېكىرتارى بولغــان قېيــۇم باۋۇدۇنــالر كومۇنىســتىك ھاكىمىيــەت تىكلەنگەندىن كېيىن، 

ــدە  ــز مەكتەپلىرى ــن ىئــدى. دىيارىمى ــان زىيالىالردى ــدا وئقۇغ روس-ســوۋېت توپراقلىرى

چەتــەئل تىلــى ۈئچــۈن روســچە ۆئتۈلگــەن، دەرســلىكلەر وئتتــۇرا ائســىيادا بېســىلغان، 

ۆئرلــەش ىئمتىھــان ســۇائللىرى شــۇ يەرلــەردە چىقىرىلىــپ ائيرۇپىالنــدا توشــۇلغان، 

ھەتتــا روس ېئلىپبەســى ائساســىدا ۇئيغــۇر يېزىقــى ېئــالن قىلىنىــپ، ىئككــى يىــل ســىناق 

تەرىقىســىدە يولغــا قويۇلغــان. ماائرىــپ، ســەھىيە ۋە ەئدەبىيــات -ســەنەئت ساھەســى 

روســچە ەئندىزىگــە چۈشــۈرۈلۈپ، كۇلۇپالرنــى ســوۋېت كىنولىرى، ســەھنىلەرنى وئتتۇرا 

ــا  ــى ســوۋېت مەدھىيەســى قاپلىغــان، ھەتت ائســىيا كونســىرىت-تىياتىرلىرى، ژورنالالرن

بارلىق وئتتۇرا مەكتەپلەردە پاائلىيەت قىلىنســا، روســچە مۇزىكىالرغا كەلتۈرۈلۈپ تانســا 

ۆئگىتىلگەنىكــەن. روس تەســىرى بىزنىــڭ ۈئرۈمچــى قاتارلىــق چــوڭ شــەھەرلىرىمىزگە 

ــەدەر ســىڭگەنكى، روس ۇئســلۇبىدا  بولۇپمــۇ، شــىمالدىكى قېرىنداشــلىرىمىزغا شــۇ ق

زاكۇســكا )روســچە( تەييــارالپ رۇمــكا )رۇســچە( سوقۇشــتۇرۇش، گارمــۇن چېلىــپ قىــز 
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كۆچــۈرۈش، ۋېچىــركا )روســچە( قىلىــش قاتارلىقــالر ۇئيغۇرالرنىــڭ ۆئرپ-ائدىتىگــە 

ــۇ تەســىر جوڭگۇ-ســوۋېت مۇناســىۋېتىنىڭ بۇزۇلىشــى )1960(  ــپ كەتكــەن. ب ائيلىنى

بىلــەن ائجىزلىشــىپ، مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى)1976-1966( دەۋرىــدە تازىالنغــان. 

شــۇندىن كېيىنكــى يىگىرمە يىلدا ۇئيغــۇرالر جاھاندىن پۈتۈنلەي دېگۈدەك بىخەۋەر 

قالدۇرۇلغــان. مەيلــى قانداقــال بولمىســۇن ۇئيغۇرالرنىڭ روسســىيە تەســىرى ســەۋەبلىك 

دۇنيــا بىلــەن ۇئچرىشــىپ تۇرىشــى ىئجابــى ەئھــۋال ىئــدى. ھېــچ بولمىغانــدا دۇنيانىــڭ 

ــن بەھىرلىنىــپ  ــەت ۋە ســەنەئت مۇۋەپپەقىيەتلىرىدى ســەھىيە، ماائرىــپ، پــەن، مەدەنىي

تۇراتتــى. ھالبۇكــى، ۇئيغــۇرالر جاھــان يېڭىلىقلىرىدىن پۈتۈنلەي مەھــرۇم قالغان يىلالر 

تارىخىمىزنىــڭ ەئڭ چىركىــن ســەھىپىلىرى بولــۇپ قالــدى. 

جوڭگۇ دەرۋازىلىرىنىڭ چەتەئللەرگە ېئچىلىشــى )1980(، ەئمما ۇئيغۇرالرنىڭ ھېچ 

چەتەئلگــە تولــۇق ىئچىاللماســلىقى، دىيارىمىــزدا بىــرەر دۆلەتنىــڭ كۈچلــۈك تەســىرىگە 

ىئمــكان بەرمىگــەن. پەقــەت كېيىنرەك ھــەج، تىجارەت، وئقۇش يوللىرىنىڭ راۋانلىشىشــى 

بىلــەن وئتتــۇرا ائســىيا، پاكىســتان ائرقىلىــق ەئرەب، مۇســۇلمان ەئللىرىگگــە بىــر قىســىم 

ياشــالر دىــن وئقۇشــقا چىققــان. نەتىجىــدە، ۇئيغۇرالردا پاكىســتان، ەئرەبىســتان، يەمەن، 

ســۈرىيە ۋە مىســىر قاتارلىق ىئجتىماىئي، ىئقتىســادىي ۋە سىياســىي ۋەزىيىتى جوڭگۇدىن 

كــۆپ پەرقلەنمەيدىغــان، ھەتتــا بــەزى جەھەتلــەردە ائرقىــدا تۇرىدىغــان ەئللــەردە بىــر 

ــن  ــن كېيى ــۇ 80-يىلالردى ــان. بولۇپم ــىپ چىقق ــرى يېتىش ــي زىيالى ــۇر دىنى ەئۋالد ۇئيغ

ۇئيغــۇر ياشــالرنىڭ ەئرەبىســتاندا تەربىيەلىنىشــى ۋە ۇئيغــۇر ۆئلىمــاالر ھــەج جەريانىــدا 

قوبۇللىغــان ۋاھابىزىملىــق تەســىرلەر ۇئيغۇرالرنىــڭ وئيىــدا، تۇرۇقىــدا ۋە ائدەتلىرىــدە 

كۆرىنەرلىــك ەئرەبىســتان تەســىرىنى بارلىققــا كەلتۈرگــەن دېيىشــكە بولىــدۇ.

ەئپسۇســلىنارلىقى،1980-يىلالردىن كېيىــن ىئلگىــرى - كېيىــن بولــۇپ، يىلىغــا 

ۇئيغۇردىــن يۈزلىگــەن كىشــىنىڭ تاۋاپقــا بېرىشــى ۋە بــۇ مۇقــەددەس ســەپەرنىڭ 

مەزھەپپــەرەس، قااليمىقــان، ۋەيرانــە ۋە راۋاج تاپمــاس پاكىســتان ائرقىلىــق مەنزىلگــە 

يېتىشــى، كىشــىلىرىمىزگە زامانىۋىيلىقنىــڭ ۋە تەرەققىياتنىــڭ ەئۋزەللىكلىرىنــى كــۆرۈش 

پۇرســىتى بەرمىگــەن. بەيتۇلالھقــا يىغىلغــان مۇســۇلمانالرنىڭ نامــرات، بىقــوۋۇل، 
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تەرتىپســىز، مەرىپەتســىز ھالــى خەلقىمىزنــى كۈچلــۈك بىــر سېلىشــتۇرما تۇيغۇغــا 

كەلتۈرەلمىگــەن ۋە ۆئزىنــى تونۇشــقا ەئينــەك بواللمىغــان. مەككــە ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ 

مۇســتەبىت، چىرىــك، قــاالق تۈزۈمىدە شــەكىللەنگەن ەئرەبىســتانلىقالردىكى ھورۇنلۇق، 

تەبىقىۋازلىــق مۇســۇلمان قەۋمىمىزگــە مۇســۇلمانلىقنىڭ  قوپاللىــق،  ھاكاۋۇرلــۇق، 

ەئســلى ۈئلگىلىرىنــى تەقدىــم قىاللمىغــان. مىھىرلىــك تۇپــراق مەككىنــى باشقۇرۇشــتىكى 

ىئلمىيســىزلىك، بىپەرۋالىــق، قاتماللىــق ســەۋەبىدىن يــۈز بېرىۋاتقــان بىھــۇدە پاجىەئلــەر 

ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ تېگىشــلىك ىئززەتلەنمەســلىكى، ىئنســانلىق قىممىتــى ىئتىراپســىز 

قېلىۋاتقــان خەلقىمىزنــى »ھەممــە يــەردە قازاننىــڭ قۇلىقــى تــۆرت ىئكــەن« دېگەنگــە 

ــدى. ىئشــەندۈرمەي قالمى

دېمەك، ھەج تەســىرىدە ۇئيغۇرالر ۆئزىنى جاھاندا بەكال ائرقىدا، بەكال ىئززەتســىز، 

بــەكال ھوقۇقســىز، يېتىــم ۋە بەكمــۇ نــادان قالغانــدەك تۇيغۇالرغــا تولــۇق كېلىــپ 

بواللمىــدى. چۈنكــى يەمەنلىــك بىــر ەئرەب بىلــەن خوتەنلىــك بىــر ۇئيغۇرنىــڭ تىلــى ۋە 

چىرايىدىــن باشــقا يەرلىــرى كــۆپ پەرقلەنمەيتتــى. پەقــەت خوتــەن يەمەندىــن پاكىزرەك، 

ــن  ــۇرالر جاھاندى ــتىگە ۇئيغ ــڭ ۈئس ــدى. ۇئنى ــچانراق ىئ ــن ىئش ــك يەمەنلىكتى خوتەنلى

بىخــەۋەر قالدۇرۇلغانلىقــى ۋەجىدىــن تىلــدا قىينىلىــپ، نــە ياۋرۇپــا، ائۋســترالىيە ۋە 

ائمېرىــكا قاتارلىــق قىتەئلەردىــن كەلگــەن مۇســۇلمانالر بىلــەن؛ نــە تۈركىيــە، مااليســىيە 

ــەن سىردىشــالمىدى.  ــەر بىل ــن كەلگــەن مۆئمىنل ــق دۆلەتلەردى ــە قاتارلى ۋە ھىندونۇزىي

نەتىجىدە ەئرەبىســتان تەســىرى ۇئيغۇرنىڭ تەپەككۇرىدا قاتتىق ســىلكىنىش ۋە چوڭقۇر 

بىــر يېڭىلىنىــش پەيــدا قىاللمىــدى. ەئگەر ھەج تەســىرى ۇئيغۇردا ۆئزگىرىشــكە ســەۋەب 

بولــدى دېيىلســە، مىللەتنىــڭ تەپەككۇرىغــا ەئمــەس ائللىقاچــان مۇسۇلمانچىلىشــىپ 

ــش  ــا ېئلى ــى تىلغ ــپ كىرگەنلىكىن ــۈس ېئلى ــە باشــقىچە ت ــان ائدەت ۋە قىياپەتلىرىگ بولغ

مۇمكىــن. مەســىلەن: مىللىــي ائدەتلەرنىــڭ بىدەئتكــە چىقىرىلىشــى، قىــز - ائيالالرنىــڭ 

ــى  ــەكلەن ىئبادەتلەردىك ــتاننى قىسقارتىشــى ۋە ش ــڭ ىئش ــا وئرۇنىشــى، ەئرلەرنى قارىغ

زىددىيەتلەرنىــڭ پەيــدا بولۇشــى قاتارلىقالرنــى مىســالغا ېئلىــش مۇمكىــن. ەئرەبىســتان 

تەســىرى چوڭقۇرلىشــىپ ۇئزاق ۆئتمــەي، ائۋام ۇئيغــۇرالر بــۇ ۆئزگىرىشــلەرنىڭ تېگى - 

تەكتىنــى چۈشــىنىش، مۇۋاپىــق تەرەپلىرىنــى تالــالش ۋە تېگىشــلىك ىئنــكاس قايتتــۇرۇش 
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پۇرســىتىگە ېئرىشــەلمەيال ۇئيغۇر دىيارىدا ھاۋا ۆئزگەردى. ۋاھابىلىق بىلەن رەڭلەنگەن 

ياغلىــق ۋە ســاقالغا يۆگىشــىپ ېئتىقــاد ۋە غــۇرۇر ۆئرتەنــدى، ۇئيغــۇر پاالكەتكــە پاتتــى.

ۇئيغۇردىكــى چەتــەئل تەســىرى ھەققىــدە توختالغانــدا دىنىمىــز ىئســالمنى قــورال، 

ىئخالســمەن ۇئيغۇرنــى قۇربــان قىلغــان تۈرلــۈك ېئقىمالرنىــڭ دىيارىمىزدىكــى ەئكىــس 

ســادالىرىنىمۇ نەزەردىــن ســاقىت قىلىشــقا بولمايــدۇ. بۇالردىــن بىــراز تونۇشــلۇق 

تەبلىــغ جامــاەئت، ىئخۋانــۇل مۇســلىمىن  )ســەلەفىلىك(،  ۋاھابىلىــق  بولغانلىــرى 

پارتىيىســى(،  )مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ۇئيۇشمىســى(، ھىزىبۇتتەھرىــر )ائزاتلىــق 

جاماەئتتەكفىــر )كاپىرغــا چىقىرىــش جاماىئتــى(، دەۋلەتــى ىئســالمىيە )ىئســالم دۆلىتــى، 

ــڭ  ــن. بۇالرنى ــش مۇمكى ــا ېئلى ــى تىلغ ــش( قاتارلىقالرن ــى داىئ ــە قىسقارتىلمىس ەئرەبچ

ــن  ــى، ۋاستىســى ۋە نەتىجىســىنى كۆزدى ــك تەســىر قىلغانلىق خەلقىمىزگــە زادى قانچىلى

كەچــۈرۈش مەزكــۇر يازمىنىــڭ مەقســىدى بولمىغاچقــا تەپســىلى توختالمايمىــز. پەقــەت 

ــۇق  ــا تول ــى ائۋام ۇئيغۇرغ ــىنىڭ ماھىيىت ــچ قايسىس ــڭ ھې ــۇ ېئقىمالرنى ــدە ب كۆزەتكەن

ائيدىــڭ ەئمەســلىكى بىلىنىــدۇ. بۇالرنــى تەشــەببۇس قىلىۋاتقــان ۇئيغــۇر ۆئلىماالرنىڭمــۇ 

پىكىرلىرىنــى تۈرلــۈك تاراتقــۇالر ائرقىلىق ائشــكارە جاكارالش پۇرســىتى يــوق. بۇالردىن 

ۋاھابىلىقتىــن باشقىســى ائساســەن مەخپىــي تەشــكىللىنىپ، يوشــۇرۇن ھەرىكەتلىنىــپ، 

پاجىەئلىــك ائقىۋىتــى ســازايە قىلىنىــش بىلــەن ائياقالشــقاندەك قىلىــدۇ. مەنچــە ۇئيغــۇر 

ۆئلىمالىرىنىڭ بىرلىكتە مۇالھىزە قىلىشىدىن ۋە خەلقىمىزگە تەقدىم قىلىش -قىلماسلىق 

ــداق ىئســالمىي ائتالغــان  ــە كېلىشــىدىن ۆئتمىگــەن ھــەر قان ــاق پىكىرگ ــدە وئرت ھەققى

ــرى مەدەنىيەتلەشــكەن ىئســالمنى  ــن بې ــزدا مىــڭ ىئككــى يــۈز يىلدى ــە دىيارىمى ىئددىي

زەيىپلەشــتۈرىدۇ. نەتىجىــدە ېئتىقادىمىــز، جېنىمىــز ۋە مېلىمىــز خەلقائرادىكــى تۈرلــۈك 

ېئقىمالرنىڭ غەنىمەتلىرىگە ائيلىنىشى مۇمكىن. نەتىجىدە ۇئالر ۇئيغۇرنىڭ قان تەرىنى، 

ــان قىلىۋېتىشــى  ــا ەئزىــز جانلىرىنــى خۇپىيانــە غەرەزلىــرى ۈئچــۈن قۇرب ەئقلىنــى، ھەتت

مۇمكىــن. مۇســۇلمانلىق داۋايىمىــزدا، ۇئيغۇرلــۇق يارالمىشــىمىزدا ســەمىمى بولســاق، 

بــۇ ھەقتــە تىڭىرقىماســلىقىمىز كېــرەك ىئــدى.

ۇئيغۇردىكــى تۈركىيــە قىزغىنلىقــى يۇقىرىدا بايــان قىلىنغان چەتەئل تەســىرلىرىدىن 
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ــات- ــات، ەئدەبىي ــەن تەتقىق ــپ، ســەھىيە، پ ــدۇ. روسســىيە تەســىرىنىڭ ماائرى پەرقلىنى

قاتارلىــق ســاھلەردىكى كۆرىنەرلىــك ىئجابىــي تەســىرىدىن  تەنتەربىيــە  ســەنەئت، 

باشــقا، بىــر قىســىم ســەلبى كۆرۈنگــەن تەرەپلىــرى ۇئيغۇرنىــڭ ېئتىقادىغــا ۇئيغۇنســىز 

ــالدا ســوغۇق  ــڭ گەۋدىســىنى تەشــكىل قىلىدىغــان رايۇن ــى ۈئچــۈن، مىللەتنى بولغانلىق

مۇائمىلىگــە ۇئچرىغانىــدى. ەئرەبىســتان تەســىرى ۋە خەلقــائرا ىئســالم ېئقىملىــرى بىــر 

مەنىــدە ىئبادىتىمىزنــى كۈچەيتكــەن بولســىمۇ، يەنــە بىــر مەنىــدە مىللەتنــى زىددىيــەت 

قاينىمىغــا ســۆرىدى ۋە بىھــۇدە قۇربانلىقالرغــا تۇتقــا بولــدى. بــەزى ۆئلىمالىرىمىزنىــڭ 

قارىشــىچە بەزى ۋاھابىچە )ســەلەفىچە( ىئســالھاتچىلىق ھەرىكەتلىرىدە ۇئيغۇرالردىكى 

ائدەتكــە مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرگە ىئبادەتنىــڭ ۆئلچەملىــرى قويۇلغاچقــا، ۇئيغــۇر 

مۇســۇلمانلىرىغا تەپرىقچىلىــق ېئلىــپ كەلگــەن. تۈركىيــە قىزغىنلىقىنىــڭ بۇالردىــن 

پەرقــى شــۇكى، بۈگۈنگىچــە بىــر ائممىــۋى ېئقىــم ســۈپىتىدە خەلــق ائرىســىغا ھــەر خىــل 

شــەكىللەردە ۈئنســىز يېيىلدى. مۇناســىۋەتلىك وئرگانالرنىڭ يېغىرىنى ىئچىشتۈرىغىدەك 

ھالغــا كەلمىــدى، داىئرىلەرنــى ساراســىمغا ســالغىدەك ھەرىكەتكــە ائيالنمىــدى. پەقەتال 

ــەزگۈر  ــى س ــڭ سۆيۈلىش ــراق، گىرىبلەرنى ــان باي ــرازى بولغ ــى وئب ــڭ سىياس تۈركىيەنى

تارماقالرنىــڭ تەقىپلىشــىگە ۇئچرىــدى. شۇڭالشــقا مەيلــى قايســى جەھەتتىــن ېئيتمايلى، 

تۈركىيــە قىزغىنلىقىنــى يۇقۇرىــدا دېيىلگــەن تەســىرلەرگە سېلىشــتۇرغىلى بولمايــدۇ.

 ۇئيغــۇرالردا وئمۇمىيۈزلــۈك ەئۋج ائلغــان تۈركىيــە قىزغىنلىقىنــى 2000 - يىلــالردا 

باشــالندى دېيىشــكە بولىــدۇ. 2009-يىلدىن كېيىن مەزكــۇر قىزغىنلىق ەئڭ ھاياجانلىق 

پەللىگــە ۇئالشــتى. تۈركىيــە قىزغىنلىقىغــا ائممىــۋى پىلتــە بولغــان تاراتقــۇ ائمىلــى 

ــۋى  ــرى ائممى ــە فىلىملى ــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. بولۇپمــۇ تۈركىي ــت بول ائساســلىقى ىئنتىرنې

قاتالمدىكــى ۇئيغۇرالرنــى تۈركىيــە ھەققىــدە يۈزەكى بولســىمۇ تۈرلۈك چۈشــەنچىلەرگە 

ىئگــە قىلــدى. مىســالەن ېئيتســاق، تورالرغــا يولالنغان تــۈرك فىلىملىــرى 2009-يىلدىن 

كېيىــن ەئڭ تېــز ســۈرەئتتە كۆپەيگــەن بولــۇپ، تــوردا كۆرگــەن كۆرۈرۈمەنلــەرال نەچچــە 

يۈزمىڭدىن ېئشىپ كەتكەن. تۈركىيەنىڭ 2000 - يىلالردىن كېيىن خەلقائردا، بولۇپمۇ 

ــە  ــى، تۈركىي ــاھىپ بولۇش ــىرگە س ــى تەس ــلىق سىياس ــىدا ائلقىش ــۇلمانالر دۇنياس مۇس

رەھبەرلىرىنىــڭ مەزلۇمالرنىــڭ ۋاكالەتچىســى ســۈپىتىدە دىققەتنــى تارتىشــى ۋە تۈركىيە 
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ىئقتىسادىنىڭ ياۋرۇپادىكى كىرزىسالرنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىماستىن ىئزچىل تەرەققىياتنى 

ساقلىشــى، ۇئيغۇرالردىكى تۈركىيە قىزغىنلىقىغا تۈرۈتكە بولغان وئبىيكتىپ ســەۋەبلەر 

بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. كۆزىتىشــىم ۋە پــەرەز قىلىشــىمچە ۋەتەنــدە دولقۇنلىغــان تۈركىيە 

قىزغىنلىقىنــى ناخشــا-مۇزىكا قىزغىنلىقــى، ســاياھەت قىزغىنلىقــى، كىنــو قىزغىنلىقــى، 

كىيىم-كېچــەك قىزغىنلىقــى، يىمــەك - ىئچمــەك قىزغىنلىقــى، كۆچمەنلىــك قىزغىنلىقــى، 

تىــل قىزغىنلىقــى، وئقۇش قىزغىنلىقــى دېگەندەك مەزمۇنالردا چۈشىنىشــكە بولىدىكەن. 

بــۇ قىزغىنلىقــالر 2009-يىلدىــن كېيىــن وئمۇمىيۈزلــۈك كۆتۈرلىپتــۇ.

تۈركىيــە قىزغىنلىقىغــا ۆئزۈمنــى مىســال قىلىــپ ېئيتســام، 2011- يىلــى ىئيۇنــالردا 

ــم ۋە  ــران قالدى ــە مەســتانىلىقىدىن ھەي ــپ، دىيارىمىزدىكــى تۈركىي ــن قايتى ائمېرىكىدى

سۆيۈندۈم. چۈنكى شەخسەن مەنمۇ 2005-يىلى گېرمانىيەگە بېرىش پۇرسىتىدىن ۋاز 

كېچىپ تۈركىيەنى تاللىغان مەســتانە ىئدىم. ەئقلىم گېرمانالرنىڭ پەندىكى غەلىبەســىگە 

قايىل بولغان بىلەن دىلىم تۈرك مەدەنىيتىگە مايىل ىئدى. ۆئزۈممۇ دەپ بېرەلمەيمەن، 

ەئممــا ھېلىمــۇ ۇئيغۇردىكــى تۈركىيــە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ھەرقانــداق خــەۋەر، ۋەقــە 

ۋە كەيپىيــات مېنىــڭ قىلــدام تومۇرلىرىمغــا قــەدەر تەســىر كۆرســىتىدۇ. ەئلۋەتتــە، بــۇ 

ھېسســىياتىم تۈركىيەنىــڭ تەرەققىياتــى، خەلقائرادىكــى وئرنــى، ۇئيغۇرغــا مەنپەەئتــى، 

دۇنياغا تۆھپىسى، رەڭگارەڭ پارتىيەلەر، ائلمىشىپ تۇرىدىغان ھۆكۈمەتلەر ۋە قىسىمەن 

سىياســىيۇنالرنىڭ سىياســەت، نەيــرەڭ ھــەم  تاكتىكىلىــرى بىلەن مۇناسىۋەتســىز.

 مەنچــە ۇئيغۇرغــا تۈركىيــە ۋە ۇئالرنىــڭ بــۇ ەئلدىكــى قېرىنداشــلىرىنىڭ دىلــى، تىلى 

ۋە مىجــەزى ۆئز بولغانلىقــى ۈئچــۈن ســۆيۈملۈك. ۇئيغۇرغــا ىئســتانبۇل ۈئرۈمچىــدەكال 

ــر  ــق، ىئزمى ــدەكال تېتىملى ــا قەشــقەردەكال ســۆيۈملۈك، بۇرســا تۇرپان ــق، كوني يېقىملى

غۇلجىــدەكال جەلىپــكار، مــاراش كۇچــادەكال مەدەتــكار، ائدانــا خوتەنــدەكال قەدىــردان، 

ــە  ــە كۆپىنچ ــىبان. مەنچ ــدەكال پاس ــەرى قومۇل ــان، قەيس ــدەكال مىھرىب ــزون كورلى تراب

بىرلىكتــە  قىزىقىشــىدا ائساســلىقى وئرتــاق غەزەپلىنىــپ  تۈركىيەگــە  ۇئيغۇرنىــڭ 

شــادلىنااليدىغان، وئخشــاش مەزمۇندىكــى ھېكايــە ۋە وئخشــاش كــۈي - ائھاڭالردىــن 

ھوزۇرلىنااليدىغــان، وئخشــاش تەمدىكــى يىمــەك ۋە وئخشــاش رەڭدىكــى كىيىمنــى 
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ياقتۇرىدىغــان، وئخشىشــىپ كېتىدىغــان تىلــدا سۆزلىشــىدىغانلىقىدىن ىئبــارەت ياتالرغــا 

چۈشــەندۈرۈپ بولغىلى بولمايدىغان ائمىلالر تۈرۈتكە بولماقتا. تۈركىيە سۆيگۈســىنىڭ 

ــز، وئخشــاش  ــن يارالغىنىمى ــاق ەئجداتتى ــڭ وئرت ــەس، بىزنى ــۇال ەئم ــەت ب ســەۋەبى پەق

ــا تارالغىنىمىــز، وئرتــاق تارىخقــا باغالنغىنىمــز ھەقتــۇر؛ وئرتــاق مەدەنىيەتتــە  توپراقق

يايــراپ، ەئينــەن يوســۇنالرغا يۇغۇرۇلــۇپ، بىــر ائلالھقــا ۇئيىغىنىمىــز بەرھەقتــۇر.
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ئىستانبۇلدىكى قەشقەر دەرگاھى

ەئييــۇپ ســۇلتان جامەســى جايالشــقان تۆپىلىكتــە ســۆيۈملۈك قەشــقەر بىلــەن 

باغالنغــان بىــر يــەر بــار. ۇئ ىئســتانبۇلنىڭ ەئڭ ســۈرلۈك يېــرى، چۈنكى ۇئ بىــر ۆئلۈكلەر 

ــەر، چۈنكــى ۇئ ائشــىقالر گۈلىســتانى؛ ۇئيغــۇر ۈئچــۈن  گۆرۈســتانى؛ ەئڭ ســېھىرلىك ي

تېخىمــۇ قەدىرلىــك بىــر يــەر، چۈنكــى ۇئ يەر قەشــقەر دەرگاھىــدۇر. بۇندىــن 250 يىلالر 

بــۇرۇن ىئســتانبۇلدا خالىــي ىئســتىقامەت قىلىشــنى تاللىغــان شــاىئر ائبدۇلــال قەشــقەرى 

شــۇ يەرنــى ىئلىــم تارقىتىــش بىلــەن ائۋات قىلغــان، ەئدەبىــي ســۆھبەتلەر ۇئيۇشــتۇرغان، 

مەســجىت ۋە خانىقــا ســالدۇرۇپ، نەقشــىبەندى تەرىقىتىگــە مەنســۇپ كىشــىلەرنىڭ 

مەنەۋىــي يېتەكچىســىگە ائيالنغــان. قەشــقەر دەرگاھىــدا بۈگــۈن نە قەشــقەردىن كەلگەن 

ۇئيغــۇر مــۇرت، نــە ىئســتانبۇللۇق تــۈرك تالىــپ يــوق بولــۇپ، مۇزىيــدەك پىنھــان. ەئمما 

ائســىيانىڭ ەئڭ قۇرغــاق مەنزىلىدىكــى قەشــقەر بىلــەن ىئككــى قىتەئنــى لەۋلەشــتۈرگەن 

دىيــار ىئســتانبۇلغا وئخشــاش ائي يۇلتۇزلــۇق قۇببــە ۋە گۈمبەزلــەر بىلــەن تارتىملىق. بۇ 

يەردىكــى ىئنســانالرنىڭ كۆڭلــى ائلالھنىــڭ شــەپقىتىگە ىئشــەنگەچ پۈتــۈن، ېئتىقادنىــڭ 

قۇدرىتىنــى چۈشــەنگەچ ۈئمىتــۋار. 

نەقشــىبەندى تەرىقىتىنىــڭ ىئزىدىــن ماڭغــان ائبدۇلــال قەشــقەرىنىڭ بۈگۈنكــى 

ــى ھېلىمــۇ  ــان كۈنلەرن ــەن ياخشــى - يام ــەر بىل ــرى تۈركىيەدىكــى تەرىقەتچىل ەئۋالتلى

بىللــە كۆرمەكتــە. گۈلــەن جاماىئتــى ھەققىدىكــى تەكشــۈرۈش نەتىجىســىدە 25تىــن 

ائرتــۇق ۇئيغۇرنىــڭ تۇتۇلغانلىقــى ېئيتىلماقتــا. نۇرچىــالر تەرىقىتــى تۈركىيــەدە ەئركىــن 

پاائلىيەتلەرگــە مەشــغۇل، ەئمما ۋەتەندە تــوزۇپ، قۇرۇپ كەتكىنى مەلۇم. تۈركىيەدىكى 

ــن  ــڭ يىلدى ــەت مى ــەن. تەرىق ــار ىئك ــمەنلەر ب ــۇر ىئخالس ــۇ ۇئيغ ــقا جاماەئتلەردىم باش

ــۈر  ــۇم. تىلىمىزدىكــى »شــەرىەئت ىئستىســەڭ ۆئلت ــر ۇئق ــۇش بى ــا تون ــرى ۇئيغۇرغ بې

يىالننــى، تەرىقــەت ىئستىســەڭ ائغرىتمــا جاننــى« دېگــەن ماقــال ۇئيغۇرنىــڭ تەرىقــەت 

چۈشــەنچەلىرىنى يىغىنچاقاليدۇ. دۇنيانىڭ نەرىدە بولســۇن ۇئيغۇرنى باغرىغا ائلىدىغان 
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تــۈرك جاماەئتلىرىدىكــى ياردەمســۆيەرلىك ۋە پىداكارلىق ھەقىقەتەن كىشــىنىڭ قەلبىنى 

ــرەپ،  ــەپ، تەمتى ــدا تىن ــان مۇســاپىرەت بورانلىرى ــن يىلغــا كۈچىيىۋاتق ــدۇ. يىلدى ېئرىتى

ېئزىــپ يۈرگــەن قېرىنداشــلىرىمىزغا بۇنــداق كۆيــۈم تېخىمۇ ۆئز ۋە قەدىنــاس تۇيۇلىدۇ. 

شــۇڭىمىكىن، ۇئيغــۇرالر دۇنيانىــڭ نەرىگە بارســا تۈركلەرنىڭ تەرىقەتچــى جاماەئتلىرى 

بىلــەن ائرىلىشــىپ، ھەتتــا ىئچەكىشــىپ قالىدىغــان ىئشــالر كــۆپ.

تۈركىيەگــە يېڭــى كەلگــەن كۈنلىرىمــدە تەرىقەتكــە تــەۋە ياتــاق بىنالىرىدىن ۇئيغۇر 

تالىپلىرىغــا ىئزچىــل  وئقۇغۇچىالرغــا ھەقســىز وئرۇن ۇئقۇشــۇپ، مۇســاپىر ىئلىــم 

ياردەملىشــىۋاتقان، وئن يىلالردىــن بېــرى تاشالشــماي كېلىۋاتقــان بىــر دوســتۇم بىلــەن 

تۈركىيەدىكــى جاماەئتلــەر ھەققىــدە مۇڭدىشــىپ قالــدۇق. ۇئ مەنزىــل ىئســىملىك بىــر 

جاماەئتنىڭ مەخســۇس يولدىن چىققان، زەھەر چېكىدىغان، تاماكىغا خۇمار كىشــىلەرنى 

ىئســالمغا يېتەكلەيدىغانلىقــى ھەققىــدە پــاراڭ قىلىــپ بەردى. بۇ ىئخالســمەن، راســتچىل 

ــدا  ــر يازمام ــال بى ــۈرۈپ كۆرمەي ــا، تەكش ــىنىدىغان بولغاچق ــۇ ىئش ــە بەكم بۇرادېرىمگ

بــۇ گەپنــى دەپ تاشــالپتىمەن. كېيىــن ائيرىــم بــۇ مەســلىنى تىلغــا ېئلىــپ تۈزەتكەنمــۇ 

بولــدۇم، ەئممــا يېقىنــدا خوتەندىــن چىققــان بىــر قانچــە ۇئيغۇرنىــڭ مــەن تىلغــا ائلغــان 

شــۇ جاماەئتنى سۈرۈشــتۈرگەنلىكى تۈزەتمەمنىڭ يېتەرلىك بولمىغانلىقىنى ەئسكەرتتى. 

دېمەك، مۇساپىرەتتە شۇالرمۇ بىر جاماەئتكە قېتىالي دەپ توغرىسىنى ىئزدەۋاتقاندەك 

قىالتتى. 

ــۇپ باشــلىيالماي يۈرســەم،  ــا يازماقچــى بول ــدە يازم ــرى ھەققى ــەت جاماەئتلى تەرىق

بىــر دوســتىمىز ائىئلىســىنى ېئلىــپ ســاياھەتكە  قېتىلغــان  ياپۇنىيــەدە جاماەئتكــە 

كەلــدى. ياپۇنىيەدىكــى جامــەدە تونۇشــقان تــۈرك جاماىئتــى ۇئنــى پىــر ۇئســتازى بىلــەن 

ــر  ــن بى ــە يېقى ــڭ ېئيتىشــىچە ەئنقەرەگ ــۇ. ۇئنى ــۇپ دەۋەت قىلىپت ــتۈرمەكچى بول كۆرۈش

جايغــا وئرۇنالشــقان تەرىقــەت پىرىنىــڭ باشقۇرىشــىدىكى بــاغ، خانىقــا ۋە جامــە شــاھانە 

ىئكــەن. ۇئندىــن باشــقا شــىركەت، گازلىــق )گاز قاچىــالش پونكىتــى(، بېنزىنلىــك )مــاي 

قاچىــالش پونكىتــى(، تالــال بازىرى، فىرمــا قاتارلىقالرمۇ پىرنىڭ ىئلكىــدە ىئكەن. تۈرلۈك 

مۇرەككــەپ رەســمىيەتلەردىن كېيىــن، دوســتىمىز پىرنىــڭ ھاسىســىنى تۇتــۇپ گۇناھىنى 
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تىلەپتــۇ. ۇئزۇندىــن ۇئزۇنغــان تەســبىھ ېئيتىپتــۇ. »قەلبىمــدە پىرىمىــز غەۋســىل ەئزەم 

ــپ  ــن گۇمانلىنى ــڭ توغرىلىقىدى ــرى بۇنى ــۇ. ائخى ــۇرۇپ دۇائ قىلىپت ــالپ ت ــار« دەپ وئي ب

ائلالھتىــن بــۇ خاتالىققــا بىشــارەت تىلــەپ نىــدا قىپتــۇ. رەســمىيەتلەر تۈگــەپ ىئشــىككە 

كەلســە ائيىقــى يوقمىــش. دوســتىمىز بۇنــى بىشــارەتلەرنىڭ ەئڭ كاتتىســى بىلىــپ، باشــقا 

مۇرتلىــق مەرتىۋىلەرنىــڭ رەســمىيەتلىرىنى بىجا كەلتۈرۈشــتىن ۋاز كېچىــپ تىكىۋېتىپتۇ. 

تۈركىيەدىكــى تەرىقــەت خوجىلىــرى ىئچىــدە مەھدىلىــك داۋاســى بىلــەن يېڭىلىشــقان 

ەئدنــان وئكتــار ىئســىملىك بىــر پىــر بولــۇپ، ۇئنىــڭ ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە يازغــان بىــر 

ــۇ  ــان ب ــا ىئســمىنى قوللىنىدىغ ــارۇن يەھي ــەرلىرىگە ھ ــم. ەئس ــان ىئدى ــى وئقۇغ كىتابىن

كىشــىنىڭ كىتاپلىــرى بەكمــۇ كــۆپ، چېتىلىــش داىئرىســى بەكمــۇ كــەڭ ىئــدى. كىتاپلىــرى 

ىئچىــدە مېنىــڭ ۋاراقــالپ باققانلىرىم ائساســەن دارۋېنىــزم ۋە ائتىزمغا قارشــى مەزمۇندا 

ىئــدى. ۇئنىــڭ كوممۇنىزم بىلەن فاشــىزمنى دارۋېنىزىمدىــن مەنبەلەنگەن دېگەن پىكرى 

ۋە بــۇ ىئددىيەنــى چۆرىــدەپ يۈرگۈزگــەن مۇالھىزىلىرى ھەقىقەتــەن ەئھمىيەتلىك ىئدى. 

ــن، مــەن ېئنگىلىزچــە  ــم ەئســلى تۈركچــە بولۇشــى مۇمكى ــى بەلكى بىزگــە ائىئــت كىتاب

تەرجىمىســىنى وئقــۇپ چىققــان ىئدىم. كىتاپتا مــاۋزۇالر جەلىپكار، پىكىرلــەر قاراتىملىق، 

تەشەببۇســالر ائتەشــلىك ىئــدى. يېزىلىشــىچە كوممۇنىــزم ۋە »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى« 

زىيانكەشــلىكىدە ۇئيغۇرالردىــن 35 مىليــۇن كىشــى ھاياتىدىــن مەھــرۇم قالغــان ىئكەن. 

وئقــۇپ مۇشــۇ يەرگــە كەلگەنــدە زېرىكىــپ ائران تۇرغىنىــم بىلىنىــپ كەتكەنىــدى. مــەن 

خــۇددى بىــر ائدەمنىــڭ ۇئنچــە كــۆپ ســاھەلەرگە چېتىلىدىغان كىتاپالرنى شــۇنچە قىســقا 

ۋاقىتتــا يېزىــپ بولۇشــىغا ىئشــىنەلمىگەندەك، بــۇ قــەدەر كــۆپ يالغاننــى بىــر ائدەمنىــڭ 

قانــدان توقــۇپ چىقااليدىغانلىقىغىمــۇ ھەيــران ىئدىــم. ىئچىنارلىقــى بــۇ زات توقۇغــان 

ۇئيغــۇرالر ھەققىدىكــى ھېلىقى ۆئســەك، تۈركىيەدىكى بىر قىســىم كىشــىلەرنىڭ ائغزىدا 

ھېلىمــۇ چاچــراپ يۈرمەكتــە. يېزىقچىلىقتىــن تارتىــپ ھــەر بىــر قىلغــان ەئتكەنلىرىــدە 

نورماللىــق ائز ۇئچرايدىغــان بــۇ خوجــا، ھازىــر بىــر تــوپ غەلىتــە چولپانالرنــى مــۇرت 

قىلىۋاپتۇ.

تۈركىيەدىكــى تەرىقەتلەردىــن كۈچلىنىپ گۈلەن جاماىئتىــدەك ھۆكۈمەتنىڭ ائغزىغا 
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چىققانلىرىمــۇ بــار. مەســىلەن: ســۇاليمانچىالر، مەھمۇدچىــالر، نۇرچىــالر قاتارلىــق. 

ۇئالرنىــڭ كۈچــى ھەقىقەتەنمــۇ زور بولــۇپ، بەزىلىرىنــى رادىــوئ، تېلۋىزىيــە، نەشــرىيات، 

ــر ېئمپىرىيەگــە وئخشىتىشــقا  ــق تەسىســلىرى بولغــان بى ــا قاتارلى ــەپ، دوختۇرخان مەكت

بولىــدۇ. كۆزىتىشــىمچە جاماەئتلەرنىــڭ پاائلىيەتلىرىــدە ىئبــادەت، ســاخاۋەت، تىجــارەت 

ۋە سىياســەت پاسلىشــىپ كىرىشــىپ كەتكــەن بولىدىكــەن. جاماەئتلەرنىــڭ چوڭراقلىــرى 

ــن  ــا يېقى ــر قۇدرەتكــە ناىئــل بولۇشــنى تىلىغ ھاكىمىيەتكــە تەســىر كۆرســەتكىدەك بى

يوالتمىغــان بىلــەن، دىلىغــا پۈككــەن بولىدىكــەن.

 بوۋىلىرىمىز ىئســتانبۇلدا تارقىتىپ كەلگەن نەقشــىبەندىچىلىك تەرىقىتىگە مەنسۇپ 

ــالردا  ــۇ يىل ــەۋەبى ش ــەن. س ــەن ئىك ــپ كەتك ــى تاقىلى ــى 1925-يىل ــقەر دەرگاھ قەش

ھاكىمىيــەت تەرىقەتنــى چەكلــەپ قويۇپتــۇ. بۈگۈنگە مىــراس بولۇپ قالغىنــى دەرگاھنىڭ 

ســاغالم تۇرىقــى، مەســچىتنىڭ مەزمــۇت ھالىتــى ۋە ائبدۇلــال قەشــقەرىنىڭ شــېئىرلىرى. 

قەشقەر دەرگاھىغا ەئمدى كېلىدىغان ائدەم، زىيارەت قىلىدىغان تالىپ، تاۋاپ قىلىدىغان 

مــۇرت يــوق. بۇندىــن بــەش يــۈز يىلــالر بــۇرۇن ىئراندىــن دىيارىمىزغــا ۋە ىئســتانبۇلغا 

يېيىلغــان نەقشــىبەندىچىلىك تەرىقىتــى تارىختىكــى ســۈلكىتىدىن مەھــرۇم. تارىختىكــى 

تەرىقەتچــى بوۋىالردىــن قالغــان قەشــقەر دەرگاھــى پىنھــان بولغــان بىلــەن، بۈگۈنكــى 

ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســتانبۇلنىڭ ســافاكۆي رايۇنىدىكــى مەســچىتى ائۋات، ۇئيغــۇرالر بەرپــا 

قىلغــان ىئلىم-مەرىپــەت ســورۇنلىرى قىزىماقتا. بوۋىلىرىمىزنىــڭ تۈركىيەدىكى تەرىقەت 

تارقاتقــان ىئزلىرىــدا بۈگۈنكــى ەئۋالت ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىنــى تارقاتماقتــا.

»قۇتادغۇبىلىك«تــە ەئقلىيەتچــى ۆئگدۈلمىــش بىلــەن تەرىقەتچــى ۇئدغۇرمىشــنىڭ 

مۇنازىرىســى ەئڭ تەپســىلى بايــان قىلىنغــان. ۆئگدۈلىش باشــتىن ائياققىچــە دىننى ھايات 

دەســتۇردى، رېائللىق رىتســىپى دەپ قاراپ پەقەت ائخىرەت ۈئچۈن، شەخســىيەت ۈئچۈن 

ىئبادەتكــە مەشــغۇللۇقنى قوللىمىغــان. ۆئگدۈلمىــش ۇئدغۇرمىشــقا ەئلنىــڭ خىزمىتىگــە، 

قەۋمنىــڭ كىرزىســىغا، ۋەتەننىــڭ ىئســتىقبالىغا بــاش قاتۇرۇشــنىڭمۇ قــۇرائن ۆئگەتكــەن 

ىئبادەت ىئكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈشكە تىرىشقان. ۇئنى ھاياتقا، زىددىيەتكە، كۈلپەتكە 

شــاھىت بولۇشــقا ۈئنــدەپ، تاغقــا كېتىــپ زاھىــت بولۇشــتىن توســقان. ۋەتەندىــن ۇئزاپ 
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زاھىــت بولغــان ائبدۇلــال قەشــقەرى بىلــەن ۋەتەنگــە ۇئچــۇپ شــېھىت بولغــان مەمتىلــى 

ــك-  ــەن ەئقلىيەتچىلى ــى بىل ــق يول ــك- زاھىتلى ــاق تەرىقەتچىلى ــى سېلىشتۇرس ەئپەندىن

ــس  ــۇر ھې ــى تېخىمــۇ چوڭق ــا قىلغانلىقىن ــى ائت ــا نېمىلەرن ــڭ ۇئيغۇرغ شــاھىتلىق يولىنى

قىاللىشــىمىز مۇمكىــن.
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قوغالنغان ئۇيغۇر كومېنىست

2005-يىلنىــڭ ائخىرلىرىــدا زىيارەتچــى تەتقىقاتچــى بولــۇپ تۈركىيەگــە كەلگنىمــدە 

بىــر ۇئيغــۇر كومېنىســتنىڭ ھېكايىســىنى ائڭلىدىــم. بــۇ ىئــش ەئنقــەرەدە يــۈز بەرگــەن 

ــر ۇئيغــۇر  ــۈرك كىشــى بى ــاق بىناســىغا مەســۇل ت دېيىلگــەن ىئــدى. ېئيتىلىشــىچە يات

وئقۇغۇچىنىــڭ خىتــاي كومپارتىيــە ەئزاســى ىئكەنلىكىدىــن خــەۋەر تاپقــان ۋە ياتاقتىــن 

قوغــالپ چىقارغــان ىئكــەن. بىــر قانچــە يــەردە ۋە بىــر قانچــە كىشــىدىن بــۇ ھېكايىنــى 

ائڭالپ ىئشــەنمىدىم. سۈرۈشــتە قىلســام بــۇ ىئــش ەئنقەرەنىــڭ مەركىزىدىكــى قىزىلــائي 

ــدەك  ــۇ دېگەن ــى تېپىپت ــۇ. ســورىغان باغداتن ــۈز بېرىپت ــەردە ي ــر ي ــن بى ــا يېقى مەيدانىغ

ائخىــرى شــۇ كىشــى قوغالنغــان ياتــاق بىناســىنىمۇ تاپتىــم. 

ياتاقتىــن قوغالنغــان كومېنىســت باشــقا بىــرى ەئمــەس، بەلكــى ۇئســتاز ائبــدۇرەۇئپ 

پــوالت ىئكــەن. ۇئ 1997-يىلــى ەئللىــك ياشــتىن ائشــقاندا تۈركىيەگە وئقۇشــقا كەلگەن. 

ەئنقەرەنىــڭ مەركىزىدىكــى قۇتۇلــۇش باغچىســىغا يېقىــن بىــر يەرگــە جايالشــقان ياتــاق 

ــى  ــدار ۋە مىللەتچ ــى دىن ــدا ۆئزىن ــان. شــۇ ائرى ــپ وئقۇشــىنى داۋام قىلغ بىناســىدا يېتى

ــەن.  ــان ىئك ــن قوغالنغ ــەن ياتاقتى ــى بىل ــىكايەت قىلىش ــنىڭ ش ــر كىش ــەتكەن بى كۆرس

ياتــاق باشــقۇرغۇچى شــۇ چاغالرنــى ەئســلەپ: »مــەن ھاياتىمــدا ســېنىڭ ۇئســتازىڭدەك 

تىرىشــچان بىــر ائدەمنى كــۆرۈپ باقمىدىم. ھەر كۈنى ەئتىگەنــدە مەيداندا يۈگۈرەيتتى. 

ياقىســىغا كىــر قوندورمايتتــى. ســاقىلى ۆئســۈپ قالغــان، كىيىملىــرى پۇرلىشــىپ قالغــان 

بىــر كۈنىمــۇ يــوق ىئــدى. ۇئ بــۇ يــەردە تۇرغــان چاغلىرىــدا ســېتىۋېلىپ وئقۇغــان 

كىتاپلىرىنــى يىغســا بىــر كىچىكــرەك قىراەئتخانــا بولىــدۇ. ســېنىڭ ۇئ ۇئســتازىڭ بىلــەن 

ياتاقــداش بولغــان بالىــالر كېيىنچــە باشــقىالر قايىــل بولغىــدەك نەتىجــە قازىنىــپ وئقــۇش 

پۈتكــۈزدى. ۇئۇئســتاز ھەقىقەتــەن بــۇ يەردىكــى وئقۇغۇچىالرغــا ۈئلگــە بولغــان ىئــدى. 

بىزدىــن ســاالم ېئيتقىــن. ائرىمىــزدا بولغان كۆڭۈلســىز ىئشــالرنى ۇئنتۇپ كەتســۇن...«، 

دېگەنلەرنــى ســۆزلەپ بەرگــەن ىئــدى.
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ياتاق بىناســىدىن شــۇەئيىپ ائكا ېئيىتقان يۇقىرىقى ســۆزلەرنى خىيال قىلىپ، ۇئستاز 

مىــڭالپ قېتىــم ماڭغــان كوچىالرنــى ائيالندىــم. »ۇئســتازىڭ ۇئنتــۇپ كەتســۇن« دېگــەن 

كۆڭۈلســىز ىئشــالر خىياللىرىمنــى قوچــۇپ بىــائرام قىالتتــى. شــۇەئيىپ ائكا ېئيىتقانــدەك 

ۇئســتاز ياتاقتىــن قوغلىنىــپ ېئغىــر چامادانىنــى ســۆرەپ، كىتاپلىرىنــى قولتۇقــالپ مۇشــۇ 

تــار كوچىالردىــن ۆئتــۈپ قۇتۇلــۇش باغچىســىغا كەتكــەن. مۇشــۇ ەئتراپتىكــى كىشــىلەر 

ائرام ائلىدىغان، چېنىقىدىغان بۇ باغچا ھېلىمۇ ائزادە ىئدى. بەلكىم ۇئســتاز مانا مۇشــۇ 

بــوش وئرۇندۇقالرنىــڭ بىرىــدە وئلتۇرغانــدۇ. يىگــەن چىرايىغــا چىقمايدىغــان، كىيگــەن 

ــان  ــا يېتىدىغ ــك ىئھتىياجغ ــاپىرچىلىق، ائران كۈندىلى ــان مۇس ــوش قىلمايدىغ ــى خ دىلن

كىرىــم بىلــەن ياشــاۋاتقان بىــر ائدەمنىــڭ تۇيۇقســىز يــۈز بەرگــەن بــۇ پاالكەتكــە تاقابىل 

تۇرۇشــى ائســان ەئمەس ىئدى.ۇئســتازغا خىتايدا بىر ائدەمنىڭ كومېنىســت بولماي ائلىي 

مەكتەپتــە ىئشــلىيەلمەيدىغانلىقى، كومېنىســت بولمــاي مىللەتكــە خىزمــەت قىلغىــدەك 

ســاالھىيەت ۋە وئرۇنغــا ېئرىشــكىلى بولمايدىغانلىقىنــى بىلىدىغــان بىرەيلەننىــڭ بۇنــى 

بىلمەيدىغــان تۈرككــە چاققىنــى ېئغىــر كەلگــەن، ەئلۋەتتــە.

شــۇەئيىپ ائكانىڭ ېئيتىشــىچە ۇئ قوغالشــنى پۈتكۈزۈپ يېشى ەئللىكتىن ائشقان بىر 

ائدەمنــى تۇيۇقســىز ھەيدەشــنى نامۇۋاپىقتــەك ھېــس قىلغــان، ائندىــن باشــقا بالىالردىــن 

ۇئســتازنىڭ زادى قانداق ائدەملىكىنى سۈرۈشــتە قىلغان. ھالبۇكى، ھېچكىم ۇئســتازنىڭ 

ــپ  ــىزلىقنى تەرغى ــان، دىنس ــكار قىلىدىغ ــى ىئن ــتالردەك خۇدان ــى كومېنىس تۈركىيەدىك

قىلىدىغــان بىــرەر ســۆز ۋە ھەرىكەتنــى قىلغىنىغــا شــاھىت بولمىغــان. ەئكســىچە ۇئنىــڭ 

ىئالھىيــەت كەســپىدە وئقۇيدىغــان بالىالرغــا ەئرەپچــە ۆئگەتكەنلىكىگە، بىرمۇ كىشــىنىڭ 

دىلىنــى رەنجىتمىگىنىگــە، بىــر يىــل جەريانىــدا ۆئزىنىــڭ وئغلىــدەك بالىالرنىــڭ قىلغــان 

بارلىــق شــوخلۇقلىرىنى قاقشــىماي كۆتــۈرۈپ كەتكىنىگــە شــاھىت بولغــان.

ــپ  ــە ائدەم ەئۋەتى ــەرەپ تەرەپك ــۇەئيىپ ائكا ت ــن ش ــالردىن كېيى ــتە قىلىش سۈرۈش

ۇئســتازنى ىئزدەتكــەن بولســىمۇ تاپالمىغــان. شــۇەئيىپ ائكا ۇئســتاز داىئــم بارىدىغــان 

ەئنقــەرە ۇئنىۋېرســېتىتى كۈتۈپخانىســىغا بېرىپمــۇ خەۋىرىنــى ائاللمىغــان. ۇئ پىيــادە 

قايتاشــىدا ۇئســتازنى قۇتۇلــۇش باغچىســىدىكى بىــر وئرۇندۇقتا كىتاپ وئقــۇپ وئلتۇرغان 
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ھالەتتــە تاپقــان. 

شــۇەئيىپ ائكا ائز ۇئچرايدىغــان، ۆئزىگــە تەۋبىنــى ھەمــراھ قىلغــان ېئســىل كىشــى 

ىئكــەن. ۇئ تۈركىيەدىكــى كومېنىســتلىق بىلــەن خىتايدىكــى كومېنىســتلىقنىڭ پەرقىنــى 

چۈشــەنمىگەچ خاتا قىلغانلىقىدىن ەئپسۇســالندى. ۇئنىڭ: »بۇ ىئش ماڭا دەرس بولدى. 

ســىلەردە كومېنىســت دېگــەن گــەپ بىزدىكــى مەمــۇر دېگــەن بىلــەن وئخشــاش ىئكــەن. 

بىــزدە كومېنىســت دىنغــا قارشــى، مىللەتنى ىئنــكار قىلىدىغــان، ۋەتەننــى رەت قىلىدىغان 

كىشىلەر. بۇرۇن بىزدىكى كومېنىستالر تۈركىيەدە ياشاشنى ەئمەس،كۆمۈلۈشنىمۇ رەت 

قىلىــپ ســوۋېتلەرگە قاچقــان. ۇئالر مۇســۇلمانچە توي ۋە دەپنــە ائدەتلىرىنى رەت قىلىدۇ. 

ۇئالر تۈركىيــەدە ۆئلگــەن تەقدىردىمــۇ يــا جەســەتلىرىنى ھويلىســىغا قويۇۋالىــدۇ، يا ۆئز 

مەسلەكداشــلىرىنىڭ كۆمۈشــىنى ۋەســىيەت قىلىدۇ. ۇئالرچە دۇنيادا ۋەتەن دېگەن نەرسە 

يــوق، تــۈرك يــوق، ۇئيغــۇر يــوق، گېرمــان يــوق، پەقــەت ەئزگۈچــى بىلــەن ېئزىلگۈچــى 

دەپ ىئككــى خىــل توپلــۇم ۋە ىئككــى ســىنىپ بــار. ۇئالرچــە دۇنيــادا كومېنىزىملىق بىرال 

دۆلــەت، بىــرال بايــراق بولۇشــى كېــرەك. كومېنىزىــم جەمئىيىتــى دەپ بىــرال جەمئىيــەت 

بولۇشــى كېــرەك. كومېنىزىــم بولمىغــان جەمئىيــەت ەئزگۈچىلەرنىــڭ قاالق، ىئنســان قۇل 

بولىدىغان، شەخســىيەتچىلىك، مىللەتچىلىك، دۆلەتچىلىك پىكىرلىرى ھۆكۈمران بولغان 

ەئكســىيەتچى جەمئىيــەت بولــۇپ قالىدىكــەن. ۇئالر پۈتــۈن دۇنيانــى ائزات قىلىــپ بىــرال 

كومېنىســتىك دۆلــەت قــۇرۇپ، كومېنىســتىك بايراققاتوپلىنىــپ ياشاشــنى ائرزۇ قىلىــدۇ« 

دېگەنلىــرى ھېلىمۇ ېئســىمدە.

شــۇ ۋەقەدىــن كېيىــن چېقىمچىلىــق ھەققىــدە وئيلىنىــپ قالغــان ىئدىــم. كېيىــن 

ائمېرىكىــدا وئقــۇش پۇرســتىم بولــدى. ۇئ يــەردە بۇنداق ۋەقەگە شــاھىت بولــۇش تۈگۈل 

ائڭالپمــۇ باقمىدىــم. ۇئ يــەردە ىئنســان ىئنســانغا جىســمانى زۇلــۇم، مەنىۋىــي تەھدىــت 

ۋە پىســخىك بېســىم پەيــدا قىلمىســىال جازاغــا اليىــق كۆرۈلمەيدىكــەن. چېقىمچىلىقمــۇ 

خېرىــدارى بــار يــەردە بازارغــا چىقســا كېــرەك.

ەئنقــەرەدە مەنمــۇ قۇتۇلــۇش باغچىســىدا كىتــاپ وئقۇغانغــا ائمــراق ىئدىــم. ىئچىــم 

پۇشقان، ىئشالر يۈرۈشمەي تېرىككەن، ىئچىمىزدىكى بىسەرەمجانلىق، سىياسەتۋازلىق 



245

ۋە سۈركىلىشــلەرگە قــاراپ ســىقىلغان، كۆڭۈلســىزلىككە ســەۋەپ بولىدىغــان خــەۋەر ۋە 

ۋەقەلەردىــن زېرىككــەن چاغلىرىمــدا خىلۋەتتــە بىــر وئرۇندۇقنى تېپىپ كىتــاپ وئقۇيتىم. 

جاھان غەۋغالىرىدىن خالى شــۇ يەرگە بېرىپ، ۇئســتازنى تۆھمەتتىن قۇتقۇزغان ىئشــقا 

ــدا ھارغىــدەك  ــدە باغچىدىكــى مەيدان ــى. بەزى ــۇش مــاڭا تەســەللى بوالتت مەشــغۇل بول

يۈگــۈرۈپ تەرىمنــى قۇرۇتقــاچ ائچچىــق بىر بارداق ) ىئســتاكان ( تــۈرك چېيى بۇيرۇتۇپ 

قويــۇپ، كىتــاپ وئقــۇپ وئلتــۇرۇش مــاڭا ھەممــە غەشــلىكلەرنى ۇئنتۇلدۇراتتى.
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قۇتۇپلۇق رېئاللىق ۋە قۇتۇپلۇق تەپەككۇر

ۋايســاپ، قاقشــاپ، ائچچىقــالپ يــۈرۈپ كــۆز ائلدىمىزدىكــى تۇيۇقســىز بولغــان 

ۆئزگىرىشــلەرگە شــاھىت بولــدۇق. دىيارىمىزدىكــى سىياســىي، ىئجتىماىئــي ۋە ىئنســاني 

مۇھىتمــۇ تۈپتىــن ۆئزگــەردى. بۇنداق ۆئزگىرىشــنىڭ ۆئزىمىزدىكــى ۋە بالىلىرىمىزدىكى 

ىئپادىســىنى وئيلىشــىپ بېقىــش كېــرەك ەئلۋەتتە. بۇ ۆئزگىرىشــنىڭ ائتا-ائنــا ۋە بالىالردا 

وئرتاق ىئپادىسى ىئككى قۇتۇپلىشىش. جەمئىيەتتە كىملىكتىن مەنبەلەنگەن جىددىيلىك 

ۋە بــۇ جىددىيىلىككــە قارشــى ېئلىنىۋاتقــان شــىددەتلىك تەدبىــر كىملىكلەرنــى تېخىمــۇ 

رۇشەنلەشــتۈرمەكتە. مەھەللىلىرىمىزدە بالىالرنىڭ خەنسۇچە كالدىرلىشىپ وئيناشلىرى 

قۇالقالرنــى كۆنــدۈردى. يــات تىلنىــڭ خىجىلچىلىقىنــى، جاپاســىنى تارتقــان بەزىلىرىمىــز 

بالىلىرىمىزنىــڭ راۋان چىققــان خەنســۇچە تىلىدىــن ســۆيۈنگەنمۇ بولــدۇق. ھەتتــا 

بەزىلىرىمىــز شــۇالردىن ۆئگەنــدۇق تەلەپپۇزلــۇق سۆزلەشــنى. ۆئزگەرگىنــى مەكتەپتىكى 

وئقۇتقۇچىنىــڭ تىلىــال بولمىــدى، ۆئيىمىزدىكــى تېلۋىزور قاناللىرى، كىتاب ىئشــكاپلىرى، 

كىيىــم ىئشــكاپلىرى،  ھەتتــا بالىلىرىمىزنىــڭ يــۈرۈش - تۇرۇشــلىرىغىچە خەنســۇچىغا 

ــا  ــزورر پروگرامملىرىغ ــان تېلۋې ــوق كۆرۈنىدىغ ــى ي ــن تايىن ــە ىئنتايى ــتى. بىزگ ائلماش

بالىلىرىمىز ســاەئتلەرچە مەســتخۇش بولۇپ وئلتۇرۇپ كېتىدىغان بولدى. مۇقاۋىســىدىن 

جىــن - شــاياتۇنالر ھەققىدىكى قــۇرۇق گەپلەردەك تۇيۇلىدىغــان كىتابالرنى بالىلىرىمىز 

يوتقانلىرىغــا يوشــۇرۇپ وئقۇشــقا باشــلىدى. ىئچكىرىدىكــى ناخشــا چولپانلىرىنىــڭ 

ــا  ــڭ دوراش وئبىكتىغ ــرى بالىلىرىمىزنى كىيىنىشــى، گەپ-ســۆزلىرى ۋە ائرزۇ - تەلەپلى

ائيالنــدى. بــۇ ىئشــالر جۇغالشــقانچە بالىــالر بىلــەن گېپىمىــز بىــر يەردىــن چىقمايدىغــان 

بولــۇپ قالــدى. بۇنىڭدىــن »ھازىرقــى بالىــالر ۆئزگىرىــپ كەتتــى، ھەممــە قىلىقــى غەلىتە، 

بارغانچــە خەقكــە وئخشــاپ بىزگــە وئخشــىماي قېلىۋاتىــدۇ«، دەپ يەكــۈن چىقــاردۇق. 

ــدە  ــالر ھەققى ــان ائمىل ــز قىلىۋاتق ــىچە بى ــەس، ەئكس ــەق ەئم ــى خ ــەن بىزن ــۇنىڭ بىل ش

وئيالنــدۇق.
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ــداق  ــالر بۇن ــدى. بالى ــۈم كەل ــوي ۋە ۆئل ــن ت ــن، ائندى ــەن دى ــدى بىل ېئســىمىزگە ائل

كېتىۋەرســە ۇئالرنىــڭ قانــداق ەئقىدىگــە وئخشــىدىغانلىقى، توي-تۆكــۈن، ۆئلــۈم- 

يېتىــم ۋە جاماەئتچىلىــك ىئشــلىرىنىڭ كىملــەر بىلــەن بولىدىغانلىقــى دىققــەت تارتتــى. 

نەتىجىــدە بەزىلىرىمىــز بالىلىرىمىزنىــڭ قارشــى تۇرۇشــلىرىغا قارىمــاي ۇئيغۇرچــە 

ــەن  ــالر بىل ــز ۇئيغــۇر بالى ــدۇق، بەزىلىرىمى قوشــۇپ ۆئتۈلىدىغــان مەكتەپلەرگــە يۆتكى

بىللــە وئينىســىمۇ ھېســاپ دەپ، ۇئيغــۇرالر ائچقــان كۇرۇســالرغا يولغــا ســالدۇق، 

بەزىلىرىمىــز مىســىر، ەئرەبىســتان، تۈركىيــە قاتارلىــق ەئللەرگــە ەئۋەتتــۇق، يەنــە 

بەزىلىرىمىزنىــڭ قارىالرغــا تۇتــۇپ بەرگىمىــز كەلــدى.  ھەتتــا بــۇ ســەۋەپتىن كــۈدە - 

كۆپىلىرىنــى يۇغۇشــتۇرۇپ چېگــرا ائتلىغانالرمــۇ كــۆپ بولــدى. ېئغىزدىــن چىقىرالمىغان 

ــاالم  ــۇپ قالمــاي، ب ــار ىئچىمىــزدە، ۇئ بولســىمۇ »مــەن خەقتــەك بول بىــر ەئنســىرەش ب

ــۇن«.  ــە وئخشىمىس خەقك

ــى  ــالر بولســا ائتســۇن ۆئزىن ــق، بىلمەيدىغان ــز ېئنى ــم؟ كىملىكىمى ــز كى ــا بى ۇئنداقت

تارىمغــا  يورۇڭقاشــقا وئخشــىمايدىغان چاڭجىيــاڭ،  فراتقــا.  نىلغــا،  چاڭجىياڭغــا، 

قوشــۇلمايدىغان نىــل، تەكلىماكانغــا قۇيۇلمايدىغــان فــرات دەريالىــرى ســۆزلەپ بېرىــدۇ 

بىزنىــڭ كىــم ەئمەســلىكىمىزنى. ۇئيغۇرلۇقىمىزغــا ســىرىتتىن باققىنىمىــزدا زامان ائمىلى 

ۋە يۇقىرىقــى ۆئزگىرىشــلەر بىــر قىســىملىرىمىزنى تەپەككۇردا شــۇنداق بىــر تەلەيگە ۋە 

تەلەيســىزلىككە گىرىپتــار قىلىپتــۇ. تەلەيگــە دېگىنىــم، تەپەككۇرىمىزدىكــى بىز-خــەق 

چېگرىســىنىڭ ېئنىقلىنىشــى ائرقىلىق ۇئيغۇرنى ائسمىالتســىيەدىن ســاقاليدىغان پاسىلغا 

ــا  ــم، مەســىلىلەرنى داىئــم ىئككــى قارشــى قۇتۇپق ېئرىشــىپتۇق. تەلەيســىزلىك دېگىنى

ائيرىپ مۇالھىزە قىلىدىكەنمىز. وئيلىرىمىز كۆپىنچە مۇتلەق چىقىشــالمايدىغان ىئككى 

قۇتۇپنــى چۆرگىلەيدىكــەن. كاللىمىــزدا ھەممــە يېڭــى نەرســە ياكــى ھادىســىگە »قوبــۇل 

ياكــى رەت«تىــن ىئبــارەت ىئككىــال جــاۋاپ وئرنــاپ وئيلىنىــش، مەســلىھەت، مۇزاكىرىگــە 

وئرۇن قالمايدىكــەن، . .. جاھاندىكــى ىئشــالرغىمۇ »بىــز ياكى خەق« نوقتىســىدىن باھا 

بېرىكەنمىز، دېمەك قەلبىمىزگە بىر دوست-دۈشــمەن الگىرى ھۆكۈمرانكەن . بىر ۋەقە 

چىقســا ېئســىمىزگە »ۇئيغۇرمۇ-خەنســۇمۇ« دېگەن ســۇائل كېلىدىكەن. بۇندىن باشــقا 

بىــر يــەردە ۇئرۇش بولســا ۆئلگىنــى مۇســۇلمانالرمۇ - كۇپپارالرمۇ دەپ ســورۇلىدىكەن. 
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ــپ »ســۈننەتمۇ-بىدەئتمۇ؟«، »ھىجرەتمۇ-ەئمەســمۇ؟«،  ــۇ كېڭىيى ــۇ تېخم ــدا ب يېقىن

»سۇننىيمۇ-شــىەئمۇ؟« دېگەندەكلەرمۇ پەيدا بولدى. بۇنداق مۇنازىرىلەر بىر قىســىم 

ەئســلىدىنال تەپەككۇرســىز تۇرســا بەكــرەك ســاۋاپقا يېقىــن بولىدىغــان كىشــىلىرىمىزگە 

گۇناھقــا پېتىــش پۇرســىتى يارىتىــپ بېرىپتــۇ.

 بەزىلىرىمىزنىــڭ مېڭىســى مۇشــۇنداق قارىمــۇ قارشــى قۇتۇپــالر بىلــەن شــۇ قــەدەر 

تەلۋىلەشــتىكى، ھېــچ بىــر لوگىكىغــا چۈشــمەيدىغان »بىــز ۇئيغۇرمۇ -مۇســۇلمانمۇ؟« 

دېگــەن مۇنازىــرە قوزغالــدى. ىئنتايىــن ائز ســاندىكى مــەن مۇســۇلمان ەئمــەس ۇئيغــۇر 

ــەس مۇســۇلمان  ــۇر ەئم ــەن ۇئيغ ــز ســۈرمىدى، م ــا ائغى ــۇ ھارامغ ــۇ بولدىي دېگەنلەرم

ــۇر  ــەن ۇئيغ ــى ەئتك ــۇر ائنىس ــدا ۇئيغ ــپ ھارغان ــەپ قىلى ــە گ ــۇ ۇئيغۇرچ دېگۈچىلەرم

لەغمىنىنــى يــەپ ائرام تاپتــى. ۋاقتــى كەلگەنــدە شــۇنى دېيىــش كېــرەك. تىلشۇناســلىق 

ــەن خــاس ىئســىم  نوقتىســىدىن وئمۇمــى ىئســىم بولغــان مۇســۇلمان دېگــەن ســۆز بىل

بولغــان ۇئيغــۇر ســۆزىنى قارىمۇ قارشــى قويــۇپ مۇنازىرە قىلغىلى بولمايدۇ. مەســىلەن، 

ائدەم وئمۇمــى ىئســىم، بــۇ ىئســىمنىڭ مەنىســى ەئر، ائيــال، باال...دېگەنلــەر خــاس 

ىئســىمالر ىئپادىلىگــەن مەنىلەرنــى قاپســايدۇ. شــۇنىڭغا وئخشاشمۇســۇلمان وئمۇمــى 

ىئســىم ۇئيغــۇر، ەئرەپ، پارىــس دېگەنلــەر خــاس ىئســىم. خــۇددى بىــر ائدەمدىــن ســەن 

ەئرمــۇ ياكــى ائدەممــۇ؟ دەپ ســوراش قانچىلىــك ماڭقۇرتلــۇق بولســا، بىــر ۇئيغۇردىــن 

ــدى  ــۇر. ەئم ــۇنداق ائڭقاۋلىقت ــوراش ش ــۇلمانمۇ؟ دەپ س ــى مۇس ــۇ ياك ــەن ۇئيغۇرم س

ائرىمىزدىــن بۇنــى تەكرارالريدىغانــالر چىقمــاس، چۈنكــى پەيغەمبىرىمىــز ېئيتقانــدەك 

مۇســۇلمان بىــر قېتىــم تىقىلغــان تۆشــۈككە قايتــا پۇتىنــى تىقمايــدۇ، يەنــى بىــر قېتىــم 

ائلدانغــان ىئشــتا قايتــا ائلدانمايــدۇ.

كىشــىلەر كىملىكلــەر بويىچــە ېئنىــق قۇتۇپالرغــا ائيرىلغــان جەمئىيەتتە ياشــاۋاتقان، 

ھەممــە نەرســىگە ىئككــى قۇتۇپلــۇق نەزەردىــن قارايدىغــان ائىئلىلــەردە يېتىشــىۋاتقان 

بالىلىرىمىزمــۇ قۇتۇپلــۇق تەپەككــۇر قىلىدىغــان بۇ تەلــەي ۋە تەلەيســىزلىككە گىرىپتار. 

ــۇلىمىزدىن  ــۇر ۇئس ــان تەپەكك ــن يۇقتۇرىۋالغ ــقان جەمئىيەتتى ــز قۇتۇپالش ــەك، بى دېم

بالىالرمــۇ نىسىۋىســىنى ائلــدى. ۇئالردىكــى يۇقــۇم ەئھۋالــى يېنىمىزدىكــى چاغــدا ېئنىــق 
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ىئپادىلەنمەيــدۇ، يېىنىمىزدىــن ائيرىلغانــدا، بولۇپمــۇ ىئچكىرىگــە بارغانــالردا ۇئالرنىــڭ 

كىملىكىگــە بولغــان ىئھتىياجــى ۋە كىملىكىنــى ىئپادىلــەش ائرزۇســى ەئڭ گەۋدىلىنىــدۇ. 

ــلىكمۇ  ــە دەرس ــى ۇئيغۇرچ ــۇچە ياك ــمى خەنس ــۆپ قىس ــى ك ــڭ خېل ــى بالىالرنى ھازىرق

قوشــۇپ ۆئتۈلىدىغــان خەنســۇچە مەكتەپتــە وئقۇيــدۇ. ەئممــا ۆئتۈلىدىغــان ۇئيغۇرچــە 

دەرســنىڭ ســالمىقى تۆۋەن. ۇئيغۇرچە ەئدەبىيات ۆئتۈلســىمۇ تەرجىمە قىلىنغىنى كۆپ، 

ــل  ــى تەھلى ــمى، رىياللىقىمىزن ــات قىس ــىك ەئدەبىي ــىدىغان كىالسس ــا تۇتىش تارىخمىزغ

قىلىدىغان ۇئيغۇرغا خاس قىسمى يېتەرلىك ەئمەس. شۇڭا ماائرىپ ۇئالرنىڭ قەلبىدىكى 

ۇئيغۇرلــۇق بوشــلۇقىنى تولدۇرالمايــدۇ، كىملىكىنــى تولــۇق مەزمۇنالندۇرالمايــدۇ . 

ۇئالر ۇئيغــۇر كىملىكىنىــڭ مەزمۇنىنــى ۆئگىنىــپ، قەلبىــدە مۇجەسســەملەپ بواللمىغاچقا 

ىئچكىرىــدە ۆئزىنىــڭ كىملىكىنــى ىئپادىلەشــتە قىينىلىــدۇ. ۇئالرنىــڭ كىملىكــى يــات 

ــا  ــڭ مەزمۇنىغ ــۇر كىملىكىنى ــا داىئــم ســورىلىدۇ، ەئســكەرتىلىدۇ. ۇئالردا ۇئيغ موھىتت

ــۇق بولمىغانلىقــى ۈئچــۈن، ۆئز ەئقىســىگە بولغــان چۈشــەنچە،  بولغــان چۈشــەنچە تول

ۆئز تارىخىغــا بولغــان ىئپتىخــار، ەئدەبىياتىغــا بولغــان مۇھەببــەت، مەدەنىيىتىگــە بولغان 

ىئشــەنچ شــەكىللەنمىگەنلىكى ۈئچــۈن كىملىــك كىرزىســىغا پاتىــدۇ. نەتىجىــدە ۇئيغــۇر 

كىملىكىنىــڭ يادىروســى ۋە خەلقائرالىــق ېئلېمېنتــى بولغــان ىئســالم ۇئالرنىــڭ ۆئزىنــى 

ىئپادىلــەش ۋە مۇەئييەنلەشتۈرۈشــتىكى تاللىشــىغا ائيلىنىــدۇ. ھەتتــا بەزىلىــرى ىئككــى 

قۇتۇپلــۇق تەپەككۇرنىــڭ تەســىرىدە ۇئيغۇرلــۇق داۋاســىدىن ۋاز كېچىــپ خەلقائرالىــق 

ــالر  ــم ۋە گورۇھ ــۈچ، ېئقى ــل ك ــەر خى ــالم ھ ــى، ىئس ــدۇ. ۋاھالەنك ــۇلمانغا ائيلىنى مۇس

تەرىپىدىــن ھــەر خىــل ىئزاھلىنىدۇ. ۈئمىدســىزلىك، ىئشســىزلىق، جىددىيلىك، تەشــۋىش 

قاپلىغــان موھىتتىــن كەلگەنلــەر ۈئچۈن قانچە قاتتىق، قانچە ائشــقۇن چۈشــەندۈرىۋاتقان 

ىئســالم شــۇنچە توغرىــدەك، دىندىكــى بىردىنبىــر يولــدەك بىلىنىدۇ. شــۇنىڭ بىلەن ۇئالر 

ــدۇ.  ــۇرا شــەرق ۋە شــىمالى ائفرىقىدىكــى ەئللەرگــە ائتلىنى وئقۇشــلىرىنى تاشــالپ وئتت

ائفغانىســتانغا كەلگــەن ۋە ســۈرىيەگە كېلىۋاتقانــالر ىئچىــدە ىئچكىرىدىكــى ائلىــي 

مەكتەپلــەردە وئقۇغانالرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى مۇشــۇ ســەۋەپتىن. خەنســۇچە وئقۇغانــالر 

ىئچىــدە خىرىســتىيانلىقىنى تاللىغانالرنىــڭ مەلــۇم مــۇددەت ۇئيغۇرچــە وئقۇغانالردىــن 

كۆپــرەك بولۇشــىمۇ يۇقىرىقــى كىملىــك كىرزىســى ۋە ىئھتىياجىدىــن بولغــان. ۇئيغــۇر 

بــوالي دېســە قەلبىــدە ۇئيغۇرلــۇق ائمىللىــرى يېتەرلىــك ەئمــەس. خەنســۇ بــوالي دېســە 
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بواللمايــدۇ ۋە بولغۇســى كەلمەيــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئيغۇرلۇق-خەنســۇلۇق قۇتۇبىغــا 

تــەۋە بولمىغــان ۈئچىنجــى قۇتــۇپ خىرىســتىيانلىقنى تالاليــدۇ.

ــلىقىنى،  ــۇردا ياشىماس ــۇق تەپەكك ــى قۇتۇپل ــە ىئكك ــڭ ھەمىش ــەن ۇئيغۇرالرنى  م

بۇنــداق خاراپلىــق پاتقىقىغــا يەنــە پاتقۇزۇلماســلىقىنى ۈئمىــد قىلىمــەن. ەئردوغاننىــڭ 

بىــر قېتىــم »مــەن شــىەئمۇ ەئمــەس، ســۇننىيمۇ ەئمــەس، پەقەتــال مۇســۇلمان« دېگىنــى 

تــۈرك مۇســۇلمانلىرىنىڭ ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككۇرنىڭ دامىغا چۈشــمىگەن ســاغالم 

ىئددىيىســىنى ەئكىس ەئتكۈزدى. ىئنســاننى داىئم ىئككىنىڭ بىرىنى تالالشقا مەجبۇرالش 

فاشىســتلىق، زالىملىقتــۇر. چۈنكــى بىزنىــڭ ۇئمــۇ بولمــاي، بۇمــۇ بولمــاي ۈئچىنچى بىرى 

بولــۇش ەئركىنلىكىمىزمــۇ بولۇشــى كېــرەك. ھەمــدە بىزنىــڭ ۇئمــۇ ۋە بۇمــۇ بولۇشــتىن 

ىئبــارەت ىئككىســىنى تــەڭال تالــالش ھوقۇقىمىزمــۇ كاپالەتلىــك بولۇشــى كېــرەك. بىزمــۇ 

ائڭلىــق ھالــدا »ســەن ســوپى مــەن ۋاھابــى، ســەن ھىجرەتچــى مــەن ســۈكۈناتچى، ســەن 

ــال«  ــى مــەن مول ســۈننەتچى مــەن بىدەئتچــى، ســەن تاغچــى مــەن باغچــى، ســەن زىيال

دېگەنــدەك ســۈنئىي قارشىالشــتۇرۇلغان ۇئقۇمالردىــن قۇتۇلــۇپ، »مــەن ھــەم ۋاھابــى 

ھــەم ســوپى دېيەلىشــىمىز ياكــى مــەن ھېــچ قايسىســى ەئمــەس، پەقــەت ەئلھەمدۇلىلــالھ 

ۇئيغۇر مۇســۇلمان« دېيەلىشــىمىز كېرەك. مەن ۇئيغۇرالر ياشاۋاتقان ىئككى قۇتۇپلۇق 

رېائللىق ۋە شۇ سەۋەپتىن شەكىللەنگەن بۇخىل كېسەل تەپەككۇردىن ائزاپلىنىمەن. بۇ 

مىللەتنــى ۇئيغــۇر ياكى پۇســتانى بولۇشــنى تالالشــقا زورلىغانــالر ائڭقــاۋ ناەئھلىلەردۇر. 

2016-يىلى قۇتادغۇبىلىك ۈئندىدار سالۇنىدا ۋە باغداش تورىدا ېئالن قىلىنغان.
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»قۇرئان«دا ۋە ئۇيغۇرچىدا پەرقلىق ئۇقۇمالر

ــن  ــقان ۇئقۇمالردى ــل مەخسۇسالش ــان تى ــىمىزدا قوللۇنىلىۋاتق ــى تۇرمۇش ائدەتتىك

خالىــي تىــل بولــۇپ، بىــرەر ســۆزنىڭ وئرنىغــا يەنــە بىــر ســۆزنىڭ ائلمىشــىپ قېلىشــى 

ــڭ  ــەر بىزنى ــدۇ. ەئگ ــە ســەۋەب بولماي ــى چۈشىنىشمەســلىككە ۋە زىددىيەتك ائالقىدىك

ســۆھبىتىمىز ائدەتتىكــى تۇرمــۇش پاراڭلىرىدىــن ھالقىــپ دۆلــەت، مىللــەت، ھاكىمىيــەت 

قاتارلىــق مەخســۇس ســاھەلەرگە چېتىلغــان چاغــدا چۈشىنىشمەســلىك داىئــم يــۈز 

بېرىپــال تۇرىــدۇ. مەســىلەن، تۈركىيــەدە تەتقىقــات ۋە ىئلمىــي زىيارەتتە بولغــان چېغىمدا 

دوســتالر ۋە تونۇشــالرغا بەزىــدە تۈركىيــە ھەققىدىكــى ســەلبىي باھالىرىمنــى ىئپادىلــەپ 

تۇراتتىــم. بىــر كۈنــى شــۇنداق ســورۇنالرنىڭ بىرىــدە بىــر زىيالــى كىشــى مــاڭا مۇنــداق 

ــڭ.  ــداق دېدى ــە بۇن ــداق، تۈركىي ــە ۇئن ــام تۈركىي ــۆزۈڭگە قارىس ــەردى. »س ــھ ب تەنبى

ســۆزۈڭنى خاتــا چۈشــەنمىگەن بولســام ســەن نۆۋەتتىكــى تۈركىيــە ھۆكۈمىتىنــى تەنقىــد 

قىلىۋېتىپســەن. نۆۋەتتــە ھاكىمىيــەت بېشــىدا تۇرۇۋاتقــان ھۆكۈمــەت ھەققىــدە قانــداق 

ــڭ شــېھىدنىڭ  ــۈز مى ــدۇ. ەئممــا نەچچــە ي ــڭ بولســا دېســەڭ بولى ــڭ، باھالىرى تەنقىدى

قانلىرى بەدىلىگە وئسمانلى ىئمپىرىيەسىنىڭ خارابىسىدىن دەس تۇرۇپ مۇستەقىللىقىگە 

قوۋۇشــقان تۈركىيەنــى، تــۈرك دۆلىتىنــى تەنقىــد قىلىشــىڭغا بولمايــدۇ« دېــدى.

 »ھۆكۈمــەت ۋە دۆلــەت ائيرىــم ۇئقــۇم« دېگــەن گەپ دەســلەپ ماڭا ســەل مۈجىمەل 

بىلىنــدى. ائيرىــم قالغانــدا وئيالپ باقســام ۇئنىــڭ دېگىنى توغرا ىئكەن. مــەن ھۆكۈمەت 

بىلــەن دۆلــەت ائيرىلمايدىغان، دۆلەتنىڭ مۈلكى ھۆكۈمەتنىڭ مۈلكى ھېســاپلىنىدىغان، 

دۆلەتنــى بىــر ھۆكۈمــەت ائلمىشــىپمۇ باقمــاي ســورايدىغان ەئلــدە تەربىيىلىنىــپ، ياشــاپ 

كەلگــەن بولغاچقــا دۆلــەت بىلــەن ھۆكۈمەتنــى بىــر دەپ تونۇيدىكەنمــەن. تۈركىيــەدە 

قايســى پارتىيــە ســايالمدا غەلىبــە قىلىپ ھاكىمىيەت بېشــىغا چىقســا يېڭىدىــن ھۆكۈمەت 

تەشــكىللەيدىغان بولغاچقــا، كىشــىلەر دۆلــەت دېگــەن ۇئقــۇم بىلــەن ھۆكۈمــەت دېگــەن 

ۇئقۇمنــى ائرىالشــتۇرۇپ قويمايدىكــەن. دۆلــەت ائلماشــمايدىغان، بىــرەر پارتىيىگە تەۋە 
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بولمايدىغان، بىرەر مەزگىل مەۋجۇت بولۇپ ۇئندىن كېيىن ەئمەلدىن قالدۇرۇلمايدىغان 

گەۋدە ىئكەن. تۈركىيەدە كىشــىلەر ۋەتەننى ســۆيىدىكەن، ۋەتەنگە ســادىق بولىدىكەن، 

ەئمما پارتىيەنى ھىمايە قىلغانلىقنى ۋەتەننى ھىمايە قىلغانلىق دەپ چۈشــەنمەيدىكەن. 

شــۇ قېتىمقــى ۇئقۇمنــى خاتــا قوللۇنــۇپ خاتــا چۈشــەنچە پەيــدا قىلغانلىقىــم ماڭا ياخشــى 

بىر دەرس بولدى. مەن شــۇندىن كېيىن باشــقىالر بىلەن ســۆھبەتتە بولســام شۇ كىشىلەر 

ــى  ــداق ۇئقۇمالرن ــڭ بۇن ــا، ۇئالرنى ــن كېلىۋاتقانلىقىغ ــڭ قەيەردى ــان ۇئقۇمنى قوللۇنىۋاتق

قانــداق مەنىــدە، قايســى مەقســەتتە قوللىنىۋاتقانلىقىغا دىققــەت قىلىدىغان بولدۇم. 

ىئنتېرنىــت ۇئيغــۇر ھاياتىغــا كىرگەندىــن كېيىــن كىشــىلىرىمىز پىكىــر، ھېسســىيات 

ۋە بىلىــم ائلماشتۇرۇشــتا ماكاننىــڭ چەكلىمىســىنى بــۇزۇپ تاشــلىدى. قەشــقەرنىڭ چــەت 

تاغلىــق يېزىســىدىكى ۇئيغــۇر بىلــەن بوســتۇننىڭ ائۋات كوچىســىدىكى ۇئيغــۇر ائزادە 

پاراڭلىشــااليدىغان بولــدى. ۇئيغــۇر جەمئىيىتىــدە تەبىــەئت، جەمئىيــەت، ھاكىمىيــەت ۋە 

ىئالھىيــەت ھەققىــدە چۈشــەنچە، قــاراش ۋە باھاالرنــى وئتتۇرىغــا قويااليدىغــان كىشــىلەر 

ــان  ــا يەتكۈزەلەيدىغ ــى ائۋامغ ــەزەر وئيلىغانلىرىن ــەردە بولۇشــىدىن قەتئىين ــى قەي مەيل

بولــدى. يازىدىغانالرغــا قارىغانــدا كــۆپ نەرســىلەرنى بىلىســىمۇ ائدەتتــە يازمايدىغــان 

بايــان قىلىــش،  كىشــىلەر ۆئز قاراشــلىرىنى يازىدىغانالرنىــڭ ەئســەرلىرىگە يانــداپ 

يازىدىغانالرنىڭكىنــى تۈزىتىــش ۋە تېخىمــۇ بېيىتىــش مەقســىدىگە يەتتــى. ىئنتتېرنىتنىــڭ 

بارلىققــا كېلىشــى ۇئيغــۇر جەمئيىتىدىكى يازمايدىغان بىلىملىك وئقۇرمەنلەرنى ســەپنىڭ 

ائلدىغــا ۆئتكــۈزدى. تەپەككۇرغــا بــاي كىشــىلەرگە بىــر بىرىنــى، ۋەزىيەتنــى، دۆلەتنى ۋە 

دۇنيانــى چۈشــىنىش ۋە چۈشــەندۈرۈش پۇرســىتى يارتىــپ بــەردى.

 تور مۇھىتىنىڭ ۇئيغۇرغا ســۇنغان ەئۋزەللىكلىرىنى ســۆزلىگەندە شــۇنىڭغا دىققەت 

ــارەت مەۋھــۇم دۇنيادىكــى ۇئيغــۇرالر  ــن ىئب ــى، توردى ــى تۇغۇلىدۇك ــش زۆرۈرىيىت قىلى

تۇرۇۋاتقــان شــاراىئتى، تەربىيەلەنگــەن مۇھىتــى، كىشــىلىك كەچۈرمىشــى جەھەتتــە 

رىائللىقتــا ياشــاۋاتقان ەئتراپىمىزدىكــى ۇئيغۇرالردىــن زور مۇرەككەپلىككــە ىئگــە 

بولغاچقــا، بىــز مۇنازىــرە قىلىۋاتقــان مەســىلىلەر ىئلمىــي ائتالغۇالر بىلەن سۆزلىشىشــكە 

ۋە يېشىشــكە مۇھتــاج مەســىلىلەر بولغاچقــا، چۈشــىنىش ۋە چۈشــەندۈرۈش يولىــدا 
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قىيىنچىلىق، سىقىنچىلىق ۋە زىددىيەتلەر تۇغۇلدى. مەسىلەن: تەسەۋۋۇپ ھەققىدە گەپ 

ېئچىلســا ۋەتەندىكــى ۆئلىمــاالر بىلــەن تۈركىيەدىكى ۆئلىماالر قاتتىق تىركىشــىپ قالىدۇ. 

تۈركىيــەدە تەســەۋۋۇپ )ســوپىزىم( ۇئيغــۇر جەمئىيىتىدىكىــدەك سەلبىلەشــتۈرۈلگەن، 

لەنەتلەنگــەن ۋە قارىالنغــان ەئمــەس. شــۇڭا تۈركىيەدىكــى بىــر قىســىم ۇئيغــۇرالر بــۇ 

ھەقتــە تەڭپــۇڭ، ىئلمىــي ۋە ائدىــل چۈشــەنچىگە ىئگــە. ەئممــا بىزدىكــى ســوپىزىم 

چۈشەنچىســى ماركىســنىڭ »دىــن ەئپىيۇنــدۇر« دېگــەن ھۆكۈمىنىــڭ قامچىســى ائســتىدا 

تىتىلىــپ، بۇزۇلــۇپ يــۈز - كۆزىنــى پــەرق قىلغىلــى بولمــاس بولــۇپ كەتكــەن بولغاچقــا 

ۇئنــى قايتــا تونــۇش ائســانغا چۈشــمەيدۇ. تەســەۋۋۇپقا وئخشــاش نۇرغۇن مەســىلىلەردە 

ىئنتايىــن ىئلمىــي چۈشىنىشــكە بولىدىغــان ۇئقۇمــالر ھەققىدىكــى پەرقلىــق چۈشــەنچە ۋە 

پوزىتســىيە بىزنــى پاراڭلىشــالماس قىلىــپ قويىۋاتىــدۇ.

مــەن »ۇئيغۇرچــە زىيالىلىــق ھەققىدىكــى وئيــالر« دېگــەن يازمامــدا ۇئيغۇرالردىكى 

ۆئلۈم مۇراسىمىنىڭ ىئسمى بولغان ۈئچ نەزىر، يەتتە نەزىر، قىرىق نەزىر ۋە يىل نەزىر 

قاتارلىقالرنىــڭ »قــۇرائن«دا تىلغــا ېئلىنغــان نەزىــر ۇئقۇمى بىلەن پەرقلىــق ىئكەنلىكىنى 

ــە مەۋجــۇد  ــر مىللەتت ــڭ بولســۇنكى، بى ــم. شــۇ نەرســە ائيدى ــپ ۆئتكەنىدى ــا ېئلى تىلغ

قاىئــدە - يوســۇن ۋە تۈرلــۈك ھادىســىلەرنىڭ ىئســمى داىئــم شــۇ مىللەتنىــڭ ۆئز تىلىــدا 

بولۇۋەرمەيــدۇ. مەســىلەن، ۇئيغــۇرالردا ماتاڭچىلىــق بىــر ھۈنەرۋەنچىلىــك تــۈرى، ەئمما 

بۇنىــڭ ىئســمى خەنســۇچە. بىــز ماتاڭچىلىقنــى بۇنىڭغــا قاراپــال خەنســۇالردىن كەلگــەن 

دېســەك بولمايدۇ. خەنســۇالرنىڭ ماتاڭچىلىق قاىئدىســىنى ۆئلچەم قىلىپ، ۇئيغۇرالرنىڭ 

ماتاڭلىرىنــى يوققــا چىقارســاق بولمايــدۇ. ۇئيغــۇر قاتارلىــق تــۈرك مىللەتلىرىــدە نــورۇز 

ــۇ بايرامنــى  ــز نــورۇز دېگــەن ســۆزنىڭ پارىســچە بولغانلىقىغــا، ب ــار. بى ەئنەەئنىســى ب

ــىالرنىڭ  ــى مەجۇس ــۇ بايرامن ــال ب ــە قاراپ ــىالرنىڭ ۆئتكۈزگەنلىكىگ ــى مەجۇس ىئراندىك

ــى بەلگىلەيدىغــان بولســا  ــدۇ. ىئســىم شــەيئىنىڭ تەۋەلىكىن بايرىمــى دېيىشــكە بولماي

ــدۇ.  ــان دەي ــى ن ــان يىمەكلىكىن ــان دەۋاتق ــز ن ــق مەجۇســى- ائتەشپەرەســلەر بى ىئرانلى

ــى دوراپ  ــتىن ەئرەپلەرن ــۈن يېمەس ــش ۈئچ ــىالردىن پەرقلىنى ــۇ مەجۇس ــا ناننىم ۇئنداقت

ــى  ــا ۋە ۆئرپ-ائدەتتىك ــلىق مەن ــىمدىكى وئخشاش ــەك، ىئس ــۇ؟ دېم ــكال يەيمىزم پوش

وئخشاشــلىقنى كەلتــۈرۈپ چىقارمايــدۇ. 
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»قــۇرائن«دا تىلغــا ېئلىنغــان ۇئقۇمــالر بىلــەن بــۇ ۇئقۇمالرنىــڭ ۇئيغۇر ىئســتىمالىدا 

ىئلىتىلىشــى بىرمــۇ بىــر ماســلىققا ىئگــە ەئمــەس. تىلىمىزدىكــى نۇرغــۇن دىنــى ۇئقۇمــالر 

قۇرائندىن ېئلىنغان ۋە ۇئيغۇر تىلىدا شــۇ پېتى قوللىنىۋاتقان بولســىمۇ، مەنا جەھەتتىن 

پــەرق قىلىــدۇ. مەســىلەن: دىنــى ائتالغــۇ ســۈپىتىدىكى نەزىــر بىلــەن ۇئيغــۇر ۆئرپ -  

ائدەتلىرىدىكى ۆئلۈم مۇراسىمى بولغان نەزىر ىئككى ۇئقۇم. »قۇرائن«دىكى »ھېيىت« 

بىلــەن ۇئيغۇردىكــى بايــرام قىلىنىدىغان »نــورۇز« ىئككى ۇئقۇم. مىللەتشۇناســلىقتىكى 

مىللــەت بىلــەن »قۇرائن«دىكــى مىللــەت پەرقلىــق ۇئقۇم. بــۇ ۇئقۇمالرنى ائرىالشــتۇرۇپ 

تەپەككــۇر قىلغانــدا مۇنازىرىمىزدىــن قورۇق ۋاراڭ - چۇرۇڭ ســالغاندىن باشــقا نەتىجە 

چىقمايــدۇ، ھېچقايســى تــەرەپ ھېچ نېمــە ۆئگىنەلمەيدۇ.

بىلىشىمچە توقسىنىنچى يىلالرنىڭ ائخىرلىرىدىن باشالپ ۇئيغۇر بىلەن مۇسۇلماننى 

ــۈك مۇراســىمالردا  ــوي ۋە تۈرل ــۈم، ت ــا ۆئل ــى. ھەتت ــپ كەتت ــش تەشەببۇســى قىزى ائيرى

»ۇئيغۇرالر كېلىپ بولدى، مۇسۇلمانالرنى ساقالۋاتىمىز« دېگەن گەپلەرنى ۆئز قۇلىقىم 

بىلــەن ائڭلىغــان ۋاقىتلىرىممــۇ بولــدى. »ىئســالم مىللەتنــى ىئتىــراپ قىلمايدۇ، ىئســالمدا 

ــادا مىللىتىــڭ  ــالھ ۇئ دۇني ــار. ائل ــەت ب ــال مىلل ــارەت ىئككى مۇســۇلمان ۋە كاپىردىــن ىئب

نېمــە دېســە ۇئيغــۇر دېمەيمىــز. ىئبراھىم خەلىلۇلالھنىــڭ مىللىتىدىنمەن دەيمىز. شــۇڭا 

ۇئيغۇرلۇقنــى كــۆپ تەكىتلــەش، ۇئيغۇرغــا خىتــاپ قىلىــش مۇســۇلمانلىققا يــات« دېگــەن 

گــەپ - ســۆز ۋە چۈشــەنچىلەر ھازىــر ەئڭ يامرىغــان ھالىتىگــە كەلــدى. ىئنتېرنىــت بــۇ 

ىئددىيەلەرنىــڭ تارىلىشــىدا تۈرتكىلىــك رول وئينىــدى. مــەن بــۇرۇن بــۇ مەســىلىگە 

»ائلــالھ شەخســنى مىللــەت قوينىغــا ياراتقــان. ۇئيغۇرنىــڭ قوينىغــا يارىلىــش بىزنىــڭ 

تەقدىرىمىــز بولغانىكــەن، مۇســۇلمان بولــۇش ســۈپىتىمىز بىلــەن ائلالھقــا ھەمــدۇ ســانا 

ەئيلەشــتىن باشــقا تاللىشــىمىز يوق. شــۇڭا ۇئيغۇرنى ســۆيگەنلىك ائلالھنىڭ ىئنائمىدىن 

ســۆيۈنگەنلىك. ائلــالھ ۇئيغۇرنىــڭ ائرىســىغا يارىتىــپ ۇئيغــۇر بولۇشــىمىزغا ســەۋەپ 

بولغانىكــەن، بۇنىڭــدا ائلــالھ بىزگــە مۇشــۇ مىللەتكــە بىــر مەســۇلىيەت ائرتقــان بولىدۇ. 

بۇنىڭدىــن يــۈز ۆئرۈش ۋە بۇنــى ىئنــكار قىلىــش تەقدىرنــى ىئنــكار قىلغانلىــق بولىــدۇ. 

ائلــالھ ھــەر بىــر ىئنســاننى مۇســۇلمان يارىتىــدۇ، ەئگەر ائلــالھ بىزنى مۇســۇلمان مىللەت 

ــان  ــڭ ائرىســىغا ياراتق ــر مىللەتنى ــر كاپى ــداق بى ــڭ باغرىغــا ەئمــەس، ھەرقان ۇئيغۇرنى
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بولســا شــۇ كاپىــر خەلــق بىزنــى كاپىــر قىلىــپ تەربىيەلىگــەن بوالتتــى. شــۇڭا ۇئيغــۇر 

بولغىنىمىزدىــن پەخىرلىنىــش، ائلــالھ شــۈكۈر قىلىش بىزنىڭ ۋەزىپىمىــزدۇر« دەپ جاۋاپ 

بەرگــەن ىئدىــم. بــۇ جاۋابىمنــى يەشســەم يەنە شــۇ »قــۇرائن« دا تىلغا ېئلىنغــان مىللەت 

ۇئقۇمى بىلەن ۇئيغۇر تىلىدىكى مىللەت ســۆزىنىڭ خاتا چۈشــىنىلگەنلىكىگە تۇتىشــىدۇ.

كۆزىمىزنى يۇمۇۋالســاقمۇ يىقىنقى يىلالر مابەينىدە مەيلى تور دۇنياســىدا بولســۇن، 

مەيلــى ىئجتىماىئــي جەمئىيەتتــە بولســۇن »بىــز ۇئيغۇرمــۇ؟ ياكــى مۇســۇلمانمۇ؟« 

دېگەنگــە وئخشــاش كىشــىنى ەئپسۇســالندۇردىغان، دوســىالرنى يىغلىتىــپ دۇشــمەننى 

كۈلدۈرىدىغــان، قەۋىمنــى ىئككىگــە بۆلىدىغــان، قېرىنداشــالر ائرا ائرازلىــق پەيــدا 

قىلىدىغــان ھالــەت شــەكىللىنىپ، ەئســلىدىنال بەخىتىســىزلىكتە ياشــاۋاتقان قەۋمىمىزگــە 

يېڭىچــە باال-قــازا ېئلىــپ كەلمەكتــە. بۇنىــڭ ســەۋەبى توغرىســىدا ىئزدىنىــش، ھــەم ۇئنى 

ھەل قىلىش ھەر بىر ىئسالمســۆيەر، مىللەتســۆيەر كىشــلەرنىڭ ۋەزىپىســى ھەم بۇرچى. 

شــۇنىڭ ۇئچــۇن ائۋال بىــز چوقــۇم »مىللــەت« دېگــەن ائتالغۇنىــڭ مەنىســىنى 

چۈشنىشــىمىز كېــرەك. ائدەتتــە ھەرقانــداق بىــر دىنــدار مۇســۇلماندىن مىللىتىــڭ نېمــە؟ 

- دەپ ســوائل سورالســا، ۇئ چوقۇمكــى »مــەن ىئبراھىم مىللىتىدۇرمــەن« - دەپ جاۋاب 

بېرىــدۇ. ۇئ نېمىشــقا مۇشــۇنداق جــاۋاب بېرىــدۇ؟ چۇنكــى ۇئ شــۇنداق تەربىيىنــى قوبۇل 

قىلغــان ياكــى باشــقىالردىن شــۇنداق ائڭلىغــان، كۆپىنچىســى ۆئزىنىڭ نېمىشــقا شــۇنداق 

دەيدىغانلىقىنــى چۈشــەنمەيدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن ۆئزىنــى »ۇئيغــۇر« دەپ كېلىۋاتقــان 

بىرســى بىلــەن ۇئقۇشماســلىق پەيــدا بولــۇپ تۇگىمــەس دە-تــاالش باشــلىندۇ، نەتىجىــدە 

بىرســى ۇئيغۇرلىقىدىــن تېنىــپ، بىرســى مۇســۇلمانلىقىدىن تېنىــپ دوســتالر دۇشــمەنگە 

ائيلنىــپ ياتلىشــىدۇ. 

قېرىنداشــالرغا بــۇ توغرىــدا توغرىنــى يەتكــۇزۇش ۇئچــۇن يەنىال قۇرائنغــا مۇراجەت 

قىلىمىــز ائلــالھ تــەائال: »قــۇرائن ھەممــە نەرســىنى ىئنچىكە بايــان قىلغۇچىدۇر« )ســۈرە 

يۇســۇف،111-ائيەت (. »بىــز ســاڭا بــۇ كىتابنــى ھــەر نەرســىنى بايــان قىلىــش ۈئچــۈن 

نازىــل قىلــدۇق« )ســۇرە، نەھىــل 89-ائيەت(دېگــەن. 
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ۇئنداقتا مىللەت دېگەن بۇ كەلىمە قۇرائندا قانداق چۈشەندۈرۈلگەن؟ 

قــۇرائن كەرىمــدە 6 يــەردە »ىئبراھىمنىــڭ مىللىتــى« دەپ كەلگــەن. بــۇ 6 يەردىكــى 

»مىللەت«نىــڭ مەنىســى »يــول« دېگەنلىــك بولىــدۇ. مۇناســىۋەتلىك ائيەتلەرنىــڭ 

ــداق:  ــرى مۇن تەرجىملى

1- »ىئبراھىمنىــڭ يولىدىــن، ۆئزىنىــڭ قەدرىنــى بىلمىگــەن ەئقىلســىزلەردىن باشــقا 

كىــم يــۈز ۆئرۈيــدۇ؟ بىــز ىئبراھىمنــى بــۇ دۇنيــادا تاللىــدۇق. بىلىڭالركــى، ىئبراھىــم ۇئ 

دۇنيادىمــۇ ياخشــىالردىن بولىــدۇ«- بەقــەرە سۈرىســى 130- ائيــەت. 

ــان  ــى تاپق ــرا يولن ــۇڭالر، توغ ــى نەســارا بول ــۇڭالر ياك ــي بول 2- »ۇئالر: > يەھۇدى

بولىســىلەر< دېــدى. ۇئالرغــا ېئيتقىنكــى: >يــاق! بىــز ىئبراھىمنىــڭ يولىدىدۇرمىــز. 

ىئبراھىــم ائلالھنــى بىــر دەپ ېئتىقــاد قىالتتــى، مۇشــرىكالردىن ەئمەس ىئــدى.«- بەقەرە 

سۈرىســى 135- ائيــەت. 

3- »ېئيتقىنكــى: >ائلــالھ راســت ېئيتتــى. ۇئنداقتــا ىئبراھىمنىڭ يولىغا ەئگىشــىڭالر. 

ىئبراھىــم ائلالھنــى بىــر دەپ ېئتىقــاد قىالتتــى، مۇشــرىكالردىن ەئمــەس ىئــدى<.«- ائل 

ىئمــرا سۈرىســى 95- ائيــەت. 

4- »كىــم دىــن جەھەتتــە، ۆئزىنــى ســەمىمىي ھالــدا ائلالھغــا تاپشــۇرغان ۋە توغــرا 

ــالھ  ــا ەئگەشــكەن كىشــىدىن ياخشــى؟ ائل ــڭ يولىغ ــان ىئبراھىمنى ــول ۈئســتىدە بولغ ي

ىئبراھىمنــى دوســت تۇتتــى.«- نىســا سۈرىســى 125- ائيــەت. 

5- »ېئيتقىنكــى: >ھەقىقەتــەن رەببىــم مېنــى توغــرا يولغــا، ىئنســانالرنىڭ بارلىــق 

ــە ىئشــەنگەن ۋە  ــڭ بىرلىكىگ ــا، ائلالھنى ــەس دىنغ ىئشــلىرىنى باشــقۇرىدىغان ۆئزگەرم

مۇشــرىكالردىن بولمىغــان ىئبراھىمنىــڭ يولىغــا باشــلىدى<.«- ەئنــائم سۈرىســى 

161- ائيــەت. 

6- »ائندىن كېيىن بىز ســاڭا: > ھەق دىنغا بۇرالغان ۋە مۇشــرىكالردىن بولمىغان 
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ىئبراھىمنىڭ يولىغا ەئگەشكىن< دەپ ۋەھىي قىلدۇق.«- نەھل سۈرىسى 123- ائيەت. 

ــە  ــان كەلىم ــە قىلىنغ ــول« دەپ تەرجىم ــدە »ي ــڭ تەرجىمىلىرى ــۇ ائيەتلەرنى ــا ب مان

»مىللــەت« دېگــەن كەلمىــدۇر. 

ۇئيغۇرچىدىكــى »مىللــەت« دېگەن ســۆزنىڭ مەنىســى: »ۇئزاق مۇددەتلىك تارىخىي 

تەرەققىياتالر ائرقىســىدا شــەكىللەنگەن وئرتاق تىل، وئرتاق زېمىن، وئرتاق ىئقتىســادىي 

تۇرمــۇش ۋە وئرتــاق مەدەنىيەتتــە ىئپادىلىنىدىغــان روھىــي وئرتاقلىققــا ىئگــە كىشــىلەر 

توپــى« دېگــەن بولىــدۇ. »ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ىئزاھلىــق لۇغىتى«. 

ــەن( چۈشــەنگەن  ــەن )ۇئيغۇرچىدىكــى مەنىســى بىل ــا بىل ــۇ مەن ــەت ســۆزىنى ب مىلل

ــەس.  ــن ەئم ــم ەئلەيھىسســاالمنىڭ مىللىتىدى ــز ۇئيغــۇرالر ىئبراھى ــزدا، بى ۋاقتىمى

ەئرەبچىدىكــى مىللــەت »دىنــى ەئقىــدە، دىنى يــول« دېگەن بولىدۇ. مىللەت ســۆزىنى 

بــۇ مەنــا بىلــەن چۈشــەنگەن ۋاقتىمىزدا، بىــز مۇســۇلمانالر ىئبراھىم ەئلەيھىسســاالمنىڭ 

مىللىتىــدە، يەنــى ۇئنىــڭ يولىدىدۇرمىــز. چۈنكــى ائلالھنىــڭ دىنــى بىر پۈتۈنــدۇر، بارلىق 

پەيغەمبەرلەرنىــڭ دىنــى ىئســالمدۇر ۋە ۇئالرنىــڭ يولــى بىــردۇر. ائلــالھ تــەائال مۇنــداق 

دەيدۇ: 

»ائلــالھ، ۆئزى نۇھقــا بۇيرۇغان نەرســىنى ســىلەر ۈئچــۈن دىننىڭ قانۇنــى قىلدى. ىئ 

مۇھەممــەد! بىــز ســاڭا ۋەھىــي قىلغان نەرســىنىمۇ، بىز ىئبراھىمغا، مۇســاغا ۋە ئيىســاغا 

بۇيرۇغــان نەرســىنىمۇ ســىلەر ۈئچــۈن دىننىــڭ قانــۇن قىلــدۇق. ۇئ نەرســە شــۇنىڭدىن 

ــدا  ــڭالر، دىن ــرا قىلى ــۇق ىئج ــى تول ــرا چۈشــىنىپ ھۆكۈملىرىن ــى توغ ــۇر: ›دىنن ىئبارەتت

پىرقىلەرگــە بۆلۈنمــەڭالر‹. ىئ مۇھەممــەد! مۇشــرىكالرغا، ســەن ۇئالرنــى دەۋەت قىلغان 

نەرســە ېئغىــر كەلــدى. ائلــالھ خالىغــان كىشــىنى ۇئنىڭغــا تالاليــدۇ، ۆئزىگــە ۈئزلۈكســىز 

يۆنەلگــەن كىشــىنى ۇئنىڭغــا ېئرىشــتۈرىدۇ«- شــۇرا سۈرىســى 13- ائيــەت. 

دېمــەك، مەســىلە شــۇ قــەدەر ائددى بولــۇپ، بۇنــى وئڭتــەي - توڭتــەي قىلىــپ 

ــق  ــش نادانلى ــە ائيرى ــى ىئككىگ ــر قەۋىمن ــۇرۇپ، بى چۇشــەندۇرۇپ كىشــلەرنى قايمۇقت
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ھــەم ىئلىمســىزلىكتىن باشــقا نەرســە ەئمــەس. مۇســا ەئلەيھىســاالممۇ ۆئز قەۋمىنىــڭ 

نادانلىقنــى، ائلالھقــا شــېرىك كەلتۇرۋاتقانلىقىنــى، توغــرا يولدىــن چىقىــپ كەتكەنلىكىنى 

كۆرگەنــدە ۋاز كەچمىگــەن، ەئيىپلىمىگــەن بەلكــى ســۆيگۈ بىلــەن : > ىئ ... ، قەۋمىــم 

ــان. ۆئز  ــدا ائتىمىغ ــقا نام ــى باش ــان. ۇئالرن ــاپ قىلغ ــەرە ( دەپ خىت ــۇرە بەق ....< ) س

قەۋمىنــى مۇددەتتىــن بــۇرۇن تاشــالپ قاچقــان يۇنــۇس ەئلەيھىســاالمنى ائلــالھ بىلىقنىــڭ 

قارنىغــا تاشــلىغان. 

شۇڭا مەنمۇ ھەر ۋاقىت »ىئ ... ۇئيغۇرۇم...« دەيمەن ۋە ائلالھ ۆئگەتكەندەك:

»مانا بۇ قۇرائن، بىز نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر. بۇنىڭغا ەئگىشىڭالر، بۇنىڭغا 

خىالپلىــق قىلىشــتىن ســاقلىنىڭالر، شــۇنداق قىلســاڭالر رەھمەتكــە ېئرىشەلەيســىلەر« ) 

ســۈرە ەئنائم 155-ائيەت ( 

دەپ خىتاپ قىلىمەن.

ــۇرالر ائرىســىغا  ــەن ۇئيغ ــى بىل ــەت ۇئقىم ــى مىلل ــدا »قۇرائن«دىك ــى بايان يۇقىرىق

وئمۇمالشــقان مىللــەت ۇئقۇمــى وئتتۇرىســىدىكى چــەك - چېگــرا وئتتۇرىغــا قويۇلــدى. 

دېمــەك، »قــۇرائن«دا مىللــەت دېگەنلىــك »يــول« دېگەنلىــك بولــۇپ، كىشــىلىرىمىزنىڭ 

»مــەن ىئبراھىــم خەلىلۇلالھنىــڭ مىللىتىدىنمــەن« دېگىنــى »مــەن ەئرەپ« دېگەنلىكــى 

ەئمــەس، بەلكــى »مــەن ائلــالھ ۋە ائلــالھ ەئۋەنكــەن پەيغەمبەرلەرنىــڭ يولدىمــەن« 

نامســىزمەن دېگــەن  )بــۇ چۈشــەنچە كەڭســاي مۇنبىرىدىكــى  بولىــدۇ.  دېگەنلىــك 

ــەي(. ــەر بەرگ ــا ســاۋاب ۋە ەئجىرل ــالھ ۇئنىڭغ ــى ائل دوســتىمىزنىڭ ەئمگىك

خۇالســە قىلغانــدا پىكىــر، بىلىــم ۋە ۇئچــۇر ائلماشــتۇرۇش پۇرســتىمىزنىڭ بولغىنــى 

ــرە ائرقىلىــق ۆئزائرا ۆئگىنىــش، تولۇقــالش ۋە  ــدا مۇنازى ــۇ جەريان ــز. ب بىزنىــڭ بەختىمى

وئرتاقلىقالرغــا ېئرىشــىش بىزنىــڭ نىشــانىمىز. ەئممــا قوللۇنىۋاتقــان ۇئقۇملىرىمىزنىــڭ 

بىزنىــڭ  ۋە  قوللۇنىۋاتقانلىقىمىزغــا  قانــداق  قەيەردىــن كەلگەنلىكىگــە،  پەرقىگــە، 

وئخشــىمىغان بــۇ ۇئقۇمالرغا قانداق پوزىتســىيە تۇتۇۋاتقىنىمىزغــا دىققەت قىلىش بىزنى 
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نىشــانىمىزغا تېخمــۇ ائســان يېقىنالشــتۇرىدۇ. خــۇددى يازمىمىــزدا مۇالھىــزە قىلغاندەك 

بىــز »قــۇائن«دا تىلغــا ېئلىنغــان »نەزىــر« ۇئقىمــى، »ھېيىــت« ۇئقىمــى ۋە »مىللــەت« 

ۇئقىمــى بىلــەن ۇئيغــۇر تىلى ىئســتىمالىدىكى، ىئنسانشۇناســلىق- مىللەتشۇناســلىقتىكى 

مەنىــداش ۇئقۇمالرنــى تــۈزۈك چۈشــەنمەيال ائرىالشــتۇرۇپ قويغانلىقىمىــز ۈئچــۈن 

توردىكــى مۇنازىــرە ۋە رېائللىقتىكــى تارتىشــمىالردا پات - پات نىشــانىمىزدىن يىراقالپ 

ۋە بەزىــدە ائدىشــىپ كېتىۋاتىمىــز.

2011-يىلى سىنتەبىر قەشقەر
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»قۇرئان«دا ۋە ئۇيغۇردا پىتنە ئۇقۇمى

ــۆزگە  ــۇ س ــزدا ب ــۆز. تىلىمى ــەن س ــن كىرگ ــا ەئرەپ تىلىدى ــۇر تىلىغ ــە« ۇئيغ »پىتن

ــن  ــدا ەئرەپچىدى پارىســچە »خــور« قوشۇمچىســى قوشــۇپ ىئشــلىتىلىدۇ. ۇئيغــۇر تىلى

قوبــۇل قىلىنغــان ســۆزلەر باشــقا تىللالردىــن قوبــۇل قىلىنغــان ســۆزلەردىن كــۆپ. بــۇ 

ــەن  ــى بىل ــلەرنىڭ ۋاستىس ــۇرائن ۋە ھەدىس ــەر، ق ــى ىئلىمل ــرى دىن ــۆزلەرنىڭ بەزىلى س

كىرگەن بولســا بەزىلىرى مەدەنىيەت، ماائرىپ ۋە تىجارەتتىكى تەســىر جەريانىدا پارىس 

تىلــى ائرقىلىــق يەرلەشــكەن. شــۇڭا ۇئيغۇرچىغــا كىرگــەن بــەزى ەئرەپچــە ســۆزلەرنىڭ 

تەلەپپــۇزى ەئســلى تەلەپپۇزغــا ەئمــەس پارىســچە تەلەپپۇزىغــا يېقىــن.

 ۇئيغــۇرالردا ســەىئدىيە خانلىقــى ائجىزلىغاندىــن كېيىــن مەدىرىــس ماائرىپىدا پارىس 

تىلــى ھۆكۈمــران وئرۇنغــا ۆئتــۈپ، دىنىــي ىئلىــم پارىــس تىلىــدا وئقۇتۇلغــان. بــۇ ۇئيغۇر 

تارىخدىكــى تۇنجــى خــاالپ يولغــا قويۇلغــان »قــوش تىللىــق ماائرىــپ« بولــۇپ تاكــى 

ــدا تۇرغــان.  ــەدەر ائساســلىق وئرۇن ــى وئمۇمالشــقان يىلالرغــا ق ــك ھەرىكىت جەدىتچىلى

ائبدۇقادىــر دامولــالم دىننــى ائنــا تىلــدا وئقۇتۇشــقا كۈچىگــەن بولســىمۇ، بــەزى جايالردا 

پارىســچە دىنــى ماائرىپ1990-يىلالرغــا قــەدەر داۋام قىلغــان. 

تەســىرى  پارىســچىنىڭ  كىرگــەن ســۆزلەردە  تىلىغــا  تىلىدىــن ۇئيغــۇر  ەئرەپ 

ــەي »يەرلىكلەشــكەن«. ســۆزلەر  ــپ پۈتۈنل ســاقالنغاندىن باشــقا ىئســتىمالدا ۆئزگىرى

قوبــۇل قىلىنغاندىــن كېيىــن بىــر مەنلىــك ســۆزلەر كۆپ مەنىلىــك بولــۇپ كېتىدىغان ياكى 

ەئكســىچە كــۆپ مەنىلىــك ســۆزلەر بىــر مەنىلىــك بولــۇپ قالىدىغــان ەئھۋالــالر ۇئچــراپ 

ــەت«،  ــۋان«، »مىلل ــەن »ھاي ــا كىرگ ــن ۇئيغۇرچىغ ــىلەن، ەئرەپ تىلىدى ــدۇ. مەس تۇرى

»پىتنــە«، »زەربــە« ســۆزلىرى كــۆپ مەنىلىك ســۆزلەر بولۇپ ۇئيغــۇر تىلىغا كىرگەندىن 

كېيىــن بىــر مەنىلىــك ســۆزلەرگە ائيلىنىپ قالغان. ەئگەر بۇ ســۆزلەر دىنىي ەئســەرلەرنىڭ 

ــىنى  ــر مەنىس ــى بى ــا، ياك ــە قوللىنىلس ــى بويىچ ــە مەنىس ــلى ەئرەپچ ــدە ەئس تەرجىمىس
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ائســاس قىلىــپ تەرجىمــە قىلىنســا خاتالىقــالر كېلىــپ چىقىــدۇ، بولۇپمــۇ قۇرائننــى توغــرا 

چۈشىنىشــكە دەخلــى يېتىــدۇ.

ىئســالمغا ائىئــت ەئســەرلەر ۇئيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغانــدا يۇقىرىقــى ائمىــل 

نەزەرگــە ېئلىنمىغاچقــا تەرجىمىــدە خاتالىقــالر كۆرۈلگەن. بىز قالغان ەئســەلەرنى قويۇپ 

قۇرائننىڭ تەرجىمىســىگە قارىســاق بەزى مەســىلىلەرنى بايقايمىز. مەســىلەن، »ىئســالم 

ــە  ــۆزى »زەرب ــە« س ــى »زەرب ــالنغاندا ەئرەپ تىلىدىك ــا ائساس ــەن كىتاپق ــە؟« دېگ نېم

ــەن.  ــۇ كېلىدىك ــەن مەنىدىم ــش« دېگ ــقا »ائيرىۋېتى ــن باش ــش، ۇئرۇش« دېگەندى بېرى

بۇنــى وئيالشــمىغاندا »ائيالالرنــى ائيرىۋېتىــڭالر« دېگــەن مەنىدە كېلىۋاتقــان ائيەتتىكى 

»زەربــە« ســۆزىنى ائيالالرنــى ۇئرۇڭالر دەپ تەرجىمــە قىلىــپ قويىدىغــان ىئــش چىقىــدۇ. 

»ھايــۋان« ســۆزىمۇ ســۆز ەئســلى ەئرەپ تىلىــدا كۆپ مەنىلىك ســۆز بولــۇپ »ھاياتلىق، 

ــە  ــان ۇئيغۇرچ ــەدە چىقق ــڭ تۈركىي ــار. قۇرائننى ــرى ب ــۋان« دېگــەن مەنلى ــق، ھاي جانلى

تەرجىمىســى ەئنفــال سۈرىســى 22-ائيىتىــدە بــۇ ســۆز ەئرەپچــە مەنىســى بويىچــە 

ىئشلىتىلگەچ ۇئيغۇرچە تەرجىمە مەنتىقىسىز بولۇپ قالغان. مەسىلەن: »شۈبھىسىزكى، 

ــان،  ــا بولىۋالغ ــان، گاچ ــى گاس بولۇۋالغ ــڭ ەئڭ يامىن ــدە ھايۋانالرنى ــڭ نەزىرى ائلالھنى

ــىلەرگە  ــان كىش ــە بىلىدىغ ــم ەئرەپچ ــىلەردۇر«. بەلكى ــلەتمەيدىغان كىش ــى ىئش ەئقلىن

بــۇ يەردىكــى ھايــۋان ســۆزى توغــرا بىلىنىشــى مۇمكىــن. ەئممــا قۇرائننىــڭ ۇئيغۇرچــە 

مەنىســىنى وئقۇۋاتقــان كىشــى قايمۇقــۇپ قالىــدۇ.

ماقالىمىــزدە مۇالھىــزە قىلىنىدىغــان »پىتنــە« دېگــەن ســۆزدىمۇ يۇقىرىقــى ھادىســە 

ــر  ــقىچە پىكى ــە ۋە باش ــا، تەنقىتچىلەرگ ــزدە ائيالالرغ ــۆز جەمئىيىتىمى ــۇ س ــۇت. ب مەۋج

بېرىــش ۈئچــۈن كۆپــرەك  قىلىــش ۋە زەربــە  قىلغۇچىالرغــا كەمســتىش، مەســخىرە 

ــۇ كېســەل  ــپ ب ــا چىقى ــى مەنىســىدىن يولغ ــى ۈئچــۈن، ســۆزنىڭ ھەقىق قوللىنىۋاتقانلىق

ــدى. ــۇپ قال ــم بول ــش مۇھى ــل قىلى ــى تەھلى ــي ھالەتن روھى

ــۇپ  ــداش بول ــە« تۆھمــەت، يالغــان، ۆئســەك دېگەنگــە مەنى ــدا »پىتن ۇئيغــۇر تىلى

»ىئغــۋا«، »پاســات« ســۆزلىرى بىللــە كېلىــدۇ. ائدەتتــە پىتنــە »يامــان ســۆز، ائساســى 

ــۇ  ــدا ب ــۇر تىلى ــدۇ. ۇئيغ ــەردە قوللىنىلى ــەن مەنىل ــارە« دېگ ــۇ ىئب ــەپ، قۇتراتق ــوق گ ي
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ــۇپ،  ــال مۇقىمالشــقان بول ــل بۇرۇن ــۈز يى ــن نەچچــە ي ســۆزنىڭ ســەلبى مەنىســى بۇندى

»چاغاتــاي ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ىئزاھلىــق لوغىتــى« دېگــەن كىتاپتىمــۇ »پىتنەگــەر« دېگەن 

ســۆز ۇئچرايــدۇ. مەنىســى پىتنــە پەيــدا قىلغۇچــى دېمەكتــۇر.

ــر  ــش، بى ــش، زارلىنى ــان قىلى ــە »ســىناش، ىئمتىھ ــە« ســۆزى ەئرەپچــە لوغەتت »پىتن

نەرســىنى ياقتــۇرۇش، پىكىــر وئخشاشماســلىقى، قااليمىقانچىلىــق، ســاراڭلىق، زااللــەت، 

ائزغۇنلــۇق، ائلــداش، زوراۋانلىــق، قېيىن-قىســتاق، ائدەم ۆئلتــۈرۈش، بــاال - قــازا، 

ــدۇ.  ــى بىلدۈرى ــش« دېگــەن مەنىلەرن ــەت، بېســىم قىلى ــق، مىنن مۇســىبەت، يامانلى

بۇ ســۆز تۈركچىدە »ائزدۇرۇش، يولدىن چىقىرىۋېتىش، پاســات، ائرىســىنى بۇزۇش، 

ىئختىــالپ، ائپــەت، مۇســىبەت، قېيىنچىلىــق، بــاال- قــازا، جــازا، ســاراڭلىق، دىنســىزلىق، 

ۋەھشــىيلىك، قااليمىقانچىلىــق« دېگــەن مەنىلەرنــى بىلدۈرىدۇ.

بــۇ كەلىمــە قۇرائنــدا 30 ائيەتتــە تىلغــا ېئلىنغان بولۇپ، كــۆپ مەنىلىك ۇئقۇمالردىن 

بىــرى. بــۇ كەلىمــە قۇرائنــدا ىئمتىھــان ) ســىناق ( ) بەقــەرە، 102 (؛ بــاال ) مۇســىبەت ( 

) ھــەج، 11 (؛ ائزدۇرۇش )ماىئــدە، 41 (؛ ائلــداش ) ســاففات، 162 (؛ قايمۇقتــۇرۇش، 

ېئزىقتۇرۇش ) ەئئراف، 27 (؛ ســاراڭ ) قەلەم، 6 (؛ ائزاپ ) وئتقا تاشــلىنىش ( ) ەئنفال، 

ــە، 40 (؛  ــاھ ) تەۋب ــائم، 23 (؛ گۇن ــات، 13 - 14 (؛ ســەۋەپ ۋە چــارە ) ەئن 25؛ زارىي

ۇئرۇش قىلىش ) ۆئلتۈرۈش ( ) نىســا، 91؛ ەئزاپ، 14 (؛ قااليمىقانچىلىق، بۇزغۇنچىلىق 

) ائلئىمــران، 7؛ تەۋبــە، 47- 48 ( ۋە بېســىم ) زۇلــۇم، ەئزىيــەت، يامانلىــق ( ) بەقــەرە، 

191،193، 217؛ نىســا، 101؛ ەئنفــال، 39 ( قاتارلىــق مەنىلــەردە كەلگــەن.

»پىتنــە« ســۆزى قۇرائنــدا ۇئيغــۇر تىلىدىكىگــە وئخشــاش بىر مەنىلىــك ۋە پۈتۈنلەي 

ســەلبى مەنلىــك ســۆز ســۈپىتىدە ىئشــلىتىلمىگەن. مىســالغا ائلســاق، مــال - مۈلــۈك ۋە 

بالىالرنىــڭ ىئنســان ۈئچــۈن بىــر »پىتنــە«، يەنــى ىئمتىھــان ىئكەنلىكــى زىكىــر قىلىنغان ) 

ەئنفــال، 28 (. ىئنســانالرغا »پىتنــە« )يەنــى زۇلــۇم، بېســىم، قېيىن - قىســتاق، ەئزىيەت 

ۋە يامانلىــق( قىلىشــنىڭ ائدەم ۆئلتۈرۈشــتىنمۇ چــوڭ ۋە ېئغىــر گۇنــاھ ىئكەنلىكىمــۇ ) 

بەقــەرە، 191، 217 ( بىــز مۇالھىــزە قىلىۋاتقــان پىتنــە ائتالغۇســى بىلــەن ىئپادىلەنگــەن. 
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قۇرائنــدا ېئتىقاتقــا قارىتىلغــان پىتنە )بېســىم( تۈگىتىلگىچە كۆرەش قىلىشــقا بۇيرۇلغان.

ــن  ــۈس جەھەتتى ــى، ت ــك بولغانلىق ــۆپ مەنىلى ــدا ك ــۆزىنىڭ ەئرەپ تىلى ــە« س »پىتن

ــا  ــۇم. ەئمم ــن مەل ــى يۇقىرىقىالردى ــۆز ىئكەنلىك ــر س ــان بى ــەلبى بولمىغ ــەي س پۈتۈنل

قۇرائننىــڭ ۇئيغۇرچــە تەرجىمىســدە بــۇ ســۆز ەئرەپچــە مەنىســى بويىچــە يېزىــپ 

قويۇلغــان. مەســىلەن، ەئنفــال سۈرىســى 39-ائيــەت »پىتنــە تۈگىگــەن، دىــن پۈتۈنلــەي 

ــڭ ۇئيغۇرچــە  ــەن ۇئرۇشــۇڭالر...«. قۇرائننى ــەدەر ۇئالر بىل ــا ق ــالھ ۈئچــۈن بولغانغ ائل

تەرجىمەســىنى وئقۇۋاتقــان ۇئيغــۇر وئقۇرمــەن بــۇ ســۆزنىڭ ەئســلى ەئرەپچــە لوغــەت 

مەنىســىنى وئيالشــمايدۇ. تەبىئىيــالر بــۇ ســۆزنى پىتنە-پاســات، پىتنــە ىئغــۋا دەپ 

چۈشــىنىدۇ. ســۈرە مەزمۇنىدىــن قارىغانــدا بۇ يەردىكــى »پىتنە« زۇلــۇم دېگەن مەنىدە. 

ۇئندىــن باشــقا بەقــەرە سۈرىســى 217-ائيەتتــە »...پىتنــە ائدەم ۆئلتۈرۈشــتىنمۇ قاتتىق 

گۇناھتــۇر...« دېيىلگــەن. ۇئيغۇرچە وئقــۇپ ۇئيغۇرچە تەپەككــۇر قىلىۋاتقان وئقۇرمەن 

بــۇ ائيەتنــى وئقۇغانــدا »پىتنــە« ســۆزىنىڭ ەئرەپ تىلىــدا »زىيانكەشــلىك قىلىــش، زۇلۇم 

قىلىــش، ائزاپــالش، قىينــاش« دېگــەن مەنىلەرنى ېئســىگە ائاللمايدۇ. بۇنى »پىتنە پاســات 

قىلىــش ائدەم ۆئلتۈرۈشــتىنمۇ يامــان« دېگــەن مەنىــدە چۈشــىنىپ قالىــدۇ.

ۇئيغــۇر جەمئىيىتىــدە »پىتنــە« ســۆزى كۆپــرەك ائيالالرغــا بېســىم قىلىــش، ۇئالرنىڭ 

پىســخىك ائالھىدىلىكلىرىنــى كەمســتىش ۋە مەســخىرە قىلىــش ۈئچــۈن قوللىنىۋاتقانلىقــى 

دىققەتنــى تارتىــدۇ. پىتنە-پاســاتنى پەقــەت ائيالــالر بىلەنــال باغــالپ قويــۇش كۈچكــە، 

بايلىققا، ھوقۇققا چوقۇنىدىغان مۇســتەبىت جەمئىيەتتە يېتىلگەن كىشــىلەرنىڭ بىنورمال 

ــق ۋە  ــق، بۇزۇقچىلى ــق يامانلى ــالر بارلى ــە ائيال ــداق جەمئىيەتت ــى. بۇن ــۇر ائدىت تەپەكك

ناشــايان ىئشــالرنىڭ مەنبەســى دەپ قارىلىــدۇ. ياۋرۇپــادا مىــڭ يىلغا ســوزۇلغان قاراڭغۇ 

ەئســىرلەردە »ائيالالرنــى ىئنســان دېيىــش كېرەكمۇ - يــوق؟« دېگەن مۇنازىــرە بولغان. 

خىتايــدا ائيالالرنىــڭ پۇتــى بوغۇلغــان بولســا، شــىمالى ائفرىقىــدا ائيالالرنىــڭ خەتنىســى 

قىلىنغــان. بەزىلــەر ائيالالرنــى پىتنــە مەنبەســى دەپ قۇرائنــدا ۋە ھەدىســتە ەئســلى 

باشــقا مەنىــدە كېلىۋاتقــان پىتنــە ســۆزىنى ۇئيغۇرچــە پىتنــە - پاســات دېگــەن ســۆزىگە 

باغــالپ قەســتەن ائيالالرنــى بېســىش، كەمســىتىش ۈئچــۈن ىئشــلىتىدۇ. بــۇ خــۇددى 
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خوتــۇن دۇمباالشــنى ەئركەكلىــك بەلگىســى دەپ چۈشــىنىدىغانالرنىڭ قۇرائندىكــى 

»ەئر- ائيالالرنــى ائيرىۋېتىــڭالر، ائيرىلىــپ تۇرۇغۇزۇڭالر« دېگــەن مەنىدىكى »زەربە« 

ســۆزىنى »ۇئرۇش« مەنىســىدىكى »زەربە« دەپ چۈشــىنىپ ائيالىنى دۇمبالىغاندەك بىر 

ىئــش. ائيالالرنــى كەمســتىش ۋە مەســخىرە قىلىــش مەدەنىيەتســىزلىك بولــۇپ دىنىمىــزدا 

چەكلەنگــەن. پەقــەت بىــر قىســىم كىشــىلەر ۆئزىنىــڭ جاھالەتلىــك كاللىســىغا ســىڭىپ 

ــى  ــى كەمســىتىدىغان ۆئزىدىكــى ياۋايىلىقن ــى ۋە بالىالرن ــى، ائيالالرن كەتكــەن ائجىزالرن

دىنىــي تــون بىلــەن جابدۇپ بۇرمىالش ائرقىلىــق ھەقلىق كۆرســىتىپ، جاھالەتتە كۆنگەن 

خۇيىنــى بىخەتــەر داۋام قىلماقچــى، خــاالس.

قارشــى پىكىردىكىلەرنى پىتىخور دېيىشــمۇ كومۇنىســتىك، پادىشاھلىق تۈزۈملەردە 

ياشــىغان كىشــىلەردە كۆپــرەك ۇئچرايدىغــان بىــر پىســخىك بىنورماللىقنىــڭ ائالمىتــى. 

ــەت،  ــا تۆھم ــۆزىنىڭ وئرنىغ ــە س ــتە پىتن ــى ەئيىپلەش ــر قىلغۇچىالرن ــى پىكى ۇئالر قارش

ــە كــۆپ  ــدا پىتن ــدۇ. ەئممــا قۇرائن ۆئســەك دېگــەن ســۆزلەرنى قولالنســا تامامــەن بولى

مەنىلىــك، كــۆپ وئرۇنــدا ۇئچرايدىغــان ســۆز بولغاچقــا ۋە پىتنــە قىلىــش ەئڭ كەســكىن 

ائيەتلــەر بىلــەن چەكلەنگەنلىكــى ۈئچــۈن تەنقىتتىــن قورقىدىغــان مۇســتەبىت كىشــىلەر، 

ۆئزىگــە قارشــى پىكىــر قىلغــان كىشــىلەرگە »پىتنــە قىلــدى« دېگــەن قالپاقنــى كىيدۈرۈپ 

گۇناھــكار قىلىــدۇ.

تەنقىــت ۋە تەۋســىيەدە بولغۇچىالرنــى »پىتنــە قىلــدى« دېگۈچىلــەر ائدەتتــە شــۇنى 

دەپ قويۇپــال بولــدى قىلمايــدۇ. ۇئالر شــۇنىڭغا ۇئالپــال قۇرائندىــن پىتنــە ســۆزى تىلغــا 

ــدۇ.  ــى مىســال كەلتۈرى ــق تەكىتلەنگــەن ائيەتلەرن ــە قىلماســلىق قاتتى ېئلىنغــان ۋە پىتن

ــن  ــى خىزمەتلەردى ــان ياك ــە بولۇۋاتق ــان، تەنقىتت ــر قىلغ ــق پىكى ــەن پەرقلى شــۇنىڭ بىل

نــارازى بولغــان كىشــى ۆئزىنــى پىتنــە قىلىۋاتقانــدەك ھىــس قىلىــپ گۇنــاھ تۇيغۇســىغا 

ــدۇ. ــن ۋاز كېچى ــدۇ ۋە تەنقىتتى چۈمۈلى

خۇالســە كاالم، قۇرائنــدا تىلغــا ېئلىنغــان پىتنــە ســۆزىنىڭ بىــز بۈگۈن چۈشــىنىۋاتقان 

پىتىخورلــۇق بىلەن ۋە ائيالالر بىلەن مۇناســىۋىتى يــوق. پىتنىنىڭ يامانلىق، ائزۇدۇرۇش، 

ائســارەت ۋە ەئرزىيــەت دېگــەن مەنىســىگە ائىئــت ىئشــالرنى قىلىشــقا ەئرلــەر ائيالالردىن 
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بەكــرەك قابىــل بولۇشــى مۇمكىــن. ۆئســەك ســۆزلەر ەئر - ائيالالرغــا وئرتــاق بولــۇپ، 

بۇالردىن  ساقلىنىش ساۋاپتۇر. تەتقىقاتالرغا قارىغاندا ەئرلەر پىتنە پاساتقا ائيالالردىن 

بەكــرەك مايىــل ۋە ماھىــر ىئكەن.

ــى بويىچــە چۈشەنســەك، ۇئ ســىناقتۇركى،  ــدا ۆئگەتكىن ــڭ قۇرائن ــى ائلالھنى  پىتنىن

بىزگــە كەلگــەن ھەر مۇســىبەت، يامانلىق ۋە خىرىســالرنىڭ پىتنەســىدىن )ىئمتىھانىدىن( 

الياقەتلىــك ۆئتســەك ســاۋاپقا، غەلىبىگــە ېئرىشــىمىز. پىتنــە زۇلۇمدۇركــى، بىزنــى ائلالھ 

ھەر ۋاقىت دىلىمىز، تىلىمىز ۋە ھەرىكىتىمىز بىلەن ۇئنىڭغا قارشــى تۇرۇشــقا ۈئندەيدۇ. 

پىتنــە ســەۋەپتۇركى، جاھانــدا ھەرقانــداق چىگىــك ۋە ھــەر بىــر توقۇنــاق بىــر ســەۋەپ 

يىپىغــا باغالنغــان بولىــدۇ. ھېچقانــداق بىــر نەتىجــە ســەۋەپ قىلىنمــاي قولغــا كەلمەيــدۇ. 

دىنىمىــزدا پىكىــر قىلىــش، ەئقىــل ىئشــلىتىش ھــەر زامــان تەكىتلەنگــەن بولــۇپ قۇرائنــدا 

ــالر پىنىخــور دېيىلمىگــەن، چەكلەنگەنمىگــەن،  ــك قىلغان ــت ۋە ۆئكتىچىلى ــر، تەنقى پىكى

ــاھ  ــھ گۇن ــر قىلغانالرغــا زىيانكەشــلىك قىلىــش ائدەم ۆئلتۈرۈشــتىنمۇ قەبى بەلكــى پىكى

سانالغاندۇر.
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اللما ئىتتەك يېنىمدا ئۆلۈم

ياپۇنىيەدىــن جىيەنىــم كېلىمــەن، دەپ خــوش قىلىۋەتتــى. مۇســاپىرلىق ھايــات 

مۇشــۇنداق، قېرىنداشــالردىن كەلگــەن بىــر تېلىفــون، بىــر رەســىم ۋە بىــر خــەۋەر بىلــەن 

مىڭالرچــە ھاياجــان ۋە مەنــاالر تۇغىالتتــى. تاقەتســىزلىنىپ تۇرغــان شــۇ كۈنلــەردە 

ۇئنىڭدىــن تېلىفــون كەلــدى. ەئنســىرىگەنلىرى بــۇرۇن ېئلخەتتــە ســورالغانالر ســۇائلنىڭ 

ەئينــەن ۆئزى ىئــدى. بىرىنچــى قېتىــم سىياســىي، ىئجتىماىئــي نوقتىالردىــن چىقىــش قىلىپ 

ــۇ. ســۇائل  ــە تېلىفــون كەپت تۈركىيەنىــڭ بىخەتەرلىكىنــى چۈشــەندۈردۈم. ەئتىســى يەن

يەنــە شــۇ تۈركىيەنىــڭ بىخەتەرلىــك مەسىلىســى ىئــدى. مىســالالر، پاكىتــالر بىلــەن يەنــە 

ســۆزلەندى. ۈئچىنچــى قېتىــم ســورالغاندا:»بىر ائدەمنىــڭ بىخەتەرلىكىگــە مــەن ەئمەس، 

تۈركىيــە دۆلىتىمــۇ ەئمــەس، پەقــەت ائلــالھ كېپىــل!« دەپ ۋارقىــراپ تاشــلىدىم. جىيەنىم 

»ائكا بــۇ گېپىڭنــى ەئينــەن تەرجىمــە قىلىــپ بەرســەم يېتەكچىــم چۈشــەنمەيدۇ. ۇئ 

مۇســۇلمان ەئمــەس، ســەن ۆئزۈڭنىــڭ مــەن تۈركىيەگــە بارغانــدا ھاياتىمغــا قاچانغىچــە 

قانــدان كېپىــل بولىدىغانلىقىڭنــى ېئنىــق ېئيىتمىســاڭ، مۇەئللىــم رۇخســەت بەرمەيــدۇ« 

دېــدى.

ــۈزۈپ  ــى ت ــك پىالن ــالردەك بىخەتەرلى ــى بېســىۋېلىپ ەئســتايىدىل ياپۇنلۇق ۆئپكەمن

جىيەنىمگــە يولــالپ بەردىــم. تېلىفونــدا ياپۇنلــۇق وئقۇتقۇچىغــا ۆئزۈمنىــڭ ۇئنــى قانداق 

قوغــداش ىئقتىدارىمنىــڭ بارلىقىنــى ېئنگىلىزچــە چۈشــەندۈردۈم. ۇئ چاغــالردا ســۇلتان 

ەئھمــەت جامەســى ائلدىدىكــى مەيداندا پارتىــالش بولۇپ 11 گېرمانىيەلىك ســاياھەتچى 

ھاياتىدىــن ائيرىلغــان ىئــدى. بــۇ خەۋەرنىــڭ ياپۇنىيەگــە نەقــەدەر چوڭقــۇر تەســىر 

قىلغانلىقــى وئقۇتقۇچىنىــڭ ەئنســىز ســۇائللىرىدىن مەلــۇم بولــدى. جىيەنىــم تۈركىيەگــە 

ــدەك  ــى جــەڭ مەيدانىغــا ۇئزاتقان ــى خــۇددى بىرىن ــدا ساۋاقداشــلىرى ۇئن يولغــا چىققان

تۈســتە، ناھايىتــى ېئغىــر كەيپىياتتــا ۇئزۇتــۇپ قويۇپتــۇ.

ســاياھەت جەريانىدا دەســلەپتە ۇئنىڭ كەيپىياتىمۇ ماڭا سەل ساراسىمىدە قالغاندەك 
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تۇيۇلــدى. تاكســىدا، مىنۇبۇســتا ائڭلىنىۋاتقــان ۆئلــۈم خەۋەرلىرىگــە ۇئ كۆزلىرىنــى 

پىيالىــدەك ېئچىــپ قــۇالق ســاالتتى. بۇنــداق چاغــدا ۇئنىــڭ داىئــم ســورايدىغىنى »ۇئ يەر 

بىزدىــن قانچــە كېلومېتىــر يىــراق؟« دېيىــش بوالتتــى. مــەن ناشــتىدا رادىــوئ ائڭالشــنى 

ياخشــى كۆرەتتىــم. جىيەنىــم ۆئيىمىــزدە بولغــان كۈنلــەردە بۇنىڭدىنمــۇ قــۇرۇق قالدىم. 

چۈنكــى تۈركىيــەدە يــۈز بەرگــەن ۆئلۈملــەر ھەققىــدە ۇئنىــڭ ســۇائللىرى كۆپىيىــپ 

چىرايــى تۇتۇلــۇپ ائلدىغــا تىزىلغــان مەزەلەرنىمــۇ يىيەلمەي قاالتتــى. جىيەنىمنىڭ ۆئلۈم 

خەۋەرلىرىدىــن چۆچۈشــلىرى ۋە بىزنىــڭ بىپەرۋالىقىمىزنــى سېلىشــتۇرۇپ ائيالىــم بىلــەن 

مەنىلىــك قارىشــىپ قاالتتــۇق. 

جىيەنىــم يــوق يــەردە ائيالىــم ىئككىمىــز تۈركىيــەدە تــوال بولغــان ۆئلۈم-يېتىمنىــڭ 

بىزنــى نەقــەدەر كۆندۈرىۋەتكەنلىنــى دېيىشــىپ خۇرســىناتتۇق. بىــز ەئگــەر ۇئنىڭغــا بــۇ 

ــان  ــم بارىدىغ ــز داىئ ــى، بى ــدە ېئتىشــىپ كېتىشــلەرنىڭ بولىدىغانلىقىن ــدە بەزى مەھەللى

ــى ســۆزلەپ بەرســەك، ۇئ  ــازا قىلغانلىقىن ــدا 150 دەك كىشــىنىڭ پارتىالشــتا ق قىزىلائي

ەئنقــەرەدە كوچىغــا چىقىشــتىنمۇ ۋاز كېچىدىغــان ەئلپــازدا ىئــدى.

ســۇلتان ەئھمــەت جامەســىنىڭ ائلدىغــا كەلگەنــدە جىيەنىــم: »ائكا، ھېلىقــى 11 

گېرمانىيەلىــك پارتىالشــتا قــازا قىلغــان يــەر مۇشــۇمۇ؟« دەپ ســورىدى. بــۇرۇن ۇئنىڭغا 

دېگــەن ىئدىــم. مــاڭا ۇئنىــڭ ىئشــىنەلمەي قايتــا سورىشــى غەلىتــە تۇيۇلــدى. ۇئنىڭغــا 

بولســا تېخــى بىــر قانچە ائي بۇرۇن پاجىەئ بولغان مەيداندا ســاقچىالرنىڭ ھەممىســىنىڭ 

ــۇ. ۇئنىڭچــە قانغــان  ــە تۇيۇلۇپت ــاراڭ سېلىشــلىرى غەلىت ــاپ، بىخەســتە پ ــون وئين تېلىف

ــدا بىــزدەك ھاڭۋېقىــپ قــاراپ يۈرگــەن،  ــۇ يــەردە ســاقچىالر ھېــچ بولمىغان بويالغــان ب

ــداق كىشــىدىكى  ــەت قىلىشــى، ھــەر قان ــان كىشــىلەرگە دىقق ــان ســومكا يۈدىۋالغ يوغ

ــتەلىككە  ــۇ بىخەس ــەن. ۇئ ب ــرەك ىئك ــى كې ــەس بولۇش ــارەتلەردىن پەخ ــق بىش گۇمانلى

شــاھىت مەنزىرىنــى ۋە باشــلىق بۇيــرۇق بەرگەنــدەك تېلىفــون وئينــاپ وئلتۇرغــان 

ســاقچىالرنى رەســىمگە تارتىۋالــدى. ياپۇنىيــەدە ســاقچىالر تېلىفــون وئينــاش تۈگــۈل بىــر 

جايىــدا ۇئزاقــراق تۇرۇپمــۇ قالمايدىكــەن.

تۈركىيەدىــن ائيرىلىــش ائلدىــدا ۇئ: »ائكا، مېنىــڭ ەئڭ ھەيــران قالغىنىــم تۈركىيــەدە 
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ۆئلۈمنىــڭ خەۋپــى، قورقۇنچى، دەھشــىتى ۇئنتۇلۇپتۇ. ھەممــە ائدەم ۆئلۈم خەۋەرلىرىگە 

ھاۋارايىدىن مەلۇمات ائڭالۋاتقاندەك مۇائمىلە قىلىدىكەن. نەچچە وئن كىشى ھاياتىدىن 

ائيرىلغــان مەيدانــالر، نەچچــە يــۈز كىشــى قەتلــى قىلىغــان جايــالر بىــر قانچــە كۈندىــن 

كېيىــن ھېــچ ىئــش بولمىغانــدەك ائۋاتلىشــىپ كېتىدىكــەن. ۆئلــۈم كىشــىلەرگە خــۇددى 

تۈركىيــە كوچىلىرىنــى كېزىــپ يۈرىدىغــان اللمــا ىئتــالردەك كۈندىلىــك تۇرمۇشــنىڭ بىــر 

ــۇل  ــەت قوب ــى پەق ــۇ. بۇن ــۇپ كېتىپت ــان بول ــە بىلىنىدىغ ــپ ائدەتتىكىچ قىســمىغا ائيلىنى

ــى  ــك ھۆرمىت ــڭ قانچىلى ــك جاننى ــەردە تىرى ــان ي ــى يوقاتق ــۈم قىممىتىن ــم. ۆئل قىاللمىدى

بولماقچــى دەيســەن؟ بۇنــداق ۆئلۈمگــە كۆندۈرۈلگــەن مىللەتتــە ھاياتالرنىــڭ قــەدرى 

بوالرمــۇ ســەنچە؟« دەپ ۇئھســىنىپ كەتكــەن ىئــدى. ۇئنىــڭ شــۇ گەپلەرنــى دەۋاتقــان 

غەمكىــن چىرايــى ھېلىمــۇ ېئســىمدە.
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يۈز يىلدىن بۇيانقى شىۋىتالر ۋە ئۇيغۇرالر

2016-يىلنىڭ ائخىرىدا شىۋىتســىيەدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ مەســچىتكە ىئگە بولغانلىق 

خەۋىــرى تارقالــدى. ۋەتەنــدە روھالر بارغانچە ســىقىلىۋاتقان بۇ كۈنلــەردە دىيارىمىزدىن 

يىــراق ماكانــدا بولســىمۇ، بىــر تــوپ مۇســاپىر ۇئيغۇرنىــڭ ىئمانــى بىلــەن ياشــىغىنىدىن 

ســۆيۈندۈم. يــۈز يىلــالر بــۇرۇن دىيارىمىــزدا تۇنجــى چىركاۋ ســالغان مىللەتنىڭ قېشــىغا 

ــم شىۋىتســىيەلىك  ــپ مەســچىت ســالغان ىئــدۇق. خىيالى ــز بېرى ــن بى ــن كېيى ــۈز يىلدى ي

دەۋەتچىلەرنىڭ بۇندىن يۈزيىل بۇرۇن دىيارىمىزدا دىن تارقاتقانلىقىغا داىئر ۋەقەلەرگە 

كەتتــى. يــۈز يىــل بــۇرۇن بىزگــە كەلگــەن شــىۋىتالردىكى غالىــپ، كۈچلــۈك ۋە بىلىملىــك 

ھالــەت ۋە يــۈز يىــل كېيىــن بىزنىــڭ يەنــە شــۇ غېرىــپ، يوقســۇل، ائجىــز قىياپىتىمىــز 

بىلــەن ۇئالرنىــڭ ائلدىغــا بارغىنىمىــز بىــر بىرلــەپ كــۆز ائلدىمدىــن ۆئتتــى. شــىۋىتالر بــۇ 

ۆئزگەرمــەس ھالىتىمىزگــە قــاراپ نېمــە وئيلىغانــدۇ؟

بىزگــە كېلىــپ دىيارىمىزدىكــى تۇنجــى چىركاۋنــى ســالغان شــىۋىتالرنىڭ دۆلىتىــدە 

ۇئيغۇرالرنىــڭ مەســچىت بەرپــا قىلغانلىقــى ەئھمىيەتلىــك. ۇئالر بىزگە يــۈز يىلالر بۇرۇن 

دىــن بىلــەن كەلگــەن بولســا بىزمــۇ ۇئالرغــا يــۈز يىــل كېيىــن دىــن بىلــەن بــاردۇق.

 شىۋىتســىيەدىكى خرىســتىيان جەمئىيىتــى 120 نەچچــە يىــل بــۇرۇن ۋەتىنىمىزگــە 

ــر  ــادا شــىۋىت دەپ بى ــى ســالغاندا، ۇئيغــۇرالر دۇني ــپ تۇنجــى چىركاۋن ۆئمــەك ەئۋەتى

مىللەتنىــڭ بارلىقىدىــن بىخــەۋەر ىئــدى. شــىۋىتالر شــۇچاغدا دىيارىمىزنىڭ خەرىتىســىنى 

ســىزىپ بولغــان. ۇئالر قەشقەر،يېڭىشــەھەر، يېڭىســار ۋە ياركەنتتــە دوختۇرخانــا، 

ــى  ــى بولغىن ــا تارقاتماقچ ــڭ ۇئيغۇرالرغ ــان. ۇئالرنى ــى قۇرغ ــەپ ۋە دارىلئېتامالرن مەكت

دىــن بولغــان بىلــەن، شــۇ باھانىــدە باســما ماشىنىســى، زامانىۋىــي تىبابــەت ۋە يېڭىچــە 

ــە كەلگــەن. ماائرىپمــۇ بىلل

ۇئيغــۇرالر شىۋىتســىيەدە مەســچىت بەرپــا قىلغــان شــۇ كۈندىــن 110 يىــل بــۇرۇن 
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شــىۋىتالر 1896-يىلــى ۇئالر قەشــقەردە تۇنجــى مەكتــەپ قــۇرۇپ چىققــان بولــۇپ، بــۇ 

بەلكىــم ۇئيغــۇر تارىخىدىكــى تۇنجــى پەننــى مەكتــەپ بولۇشــى مۇمكىــن. دوكتــور 

ەئســەت ســۇاليماننىڭ »ۆئزلــۈك ۋە كىملىــك « دېگــەن كىتابىغــا مىســيونىرالر ائچقــان 

ــى  ــەن. 1926-يىل ــا خەرىتىســى بېرىلگ ــىزغان دۇني ــالر س ــان بالى ــە وئقۇغ ــۇ مەكتەپت ب

ۇئالر ياركەنتتــە بىــر تولــۇق وئتتــۇرا ســىنىپى تەســىس قىلغــان بولــۇپ، بۇمــۇ ۇئيغــۇر 

تارىخىدىكــى تۇنجــى تولــۇق وئتتــۇرا ســىنىپى بولۇشــى مۇمكىــن. مەكتەپتــە »ىئنجىــل« 

ۋە خرىســتىيان دىنــى بىلىملىــرى، ۇئيغــۇر تىلــى، ماتېماتىــكا، جۇغراپىيە، وئتتۇرا ائســىيا 

تارىخــى، مېتودولوگىيــە، پېداگوگىــكا، رەســىم، مۇزىــكا... ھەتتا ياغاچچىلىققا وئخشــاش 

ھۈنەرمــۇ ۆئگېتىلگــەن. 

شــىۋىتالر يــۈز يىــل بــۇرۇن ۋەتىنىمىــزدە دىنىــي مەقســەت بىلــەن قۇرغــان مەكتەپتــە 

دىــن پەقــەت بىــر دەرس ســۈپىتىدە ۆئتۈلگــەن. بىــز يــۈز يىــل كېيىــن ۋەتەنــدە مەخپىــي 

قۇرغــان ۋە مۇھاجىرەتتــە ائشــكارە بەرپــا قىلىۋاتقــان دىنىــي ماائرىپتــا بۇنىــڭ ەئكســىنى 

قىلىۋاتىمىــز. مانــا بــۇ شــىۋىتالر بۇندىــن يــۈز يىلــالر بــۇرۇن ۇئيغۇرغــا ېئلىــپ كىرگــەن 

ــڭ  ــي ماائرىپنى ــز شــۇغۇللىنىۋاتقان دىنى ــل كېيىنمــۇ بى ــۈز يى ــەن، ي ــپ بىل ــي ماائرى دىنى

پەرقــى. گەرچــە بۇالرنىــڭ مەقســىدى دىــن تارقىتىــش بولســىمۇ، مەكتەپتــە تارىــخ، 

جۇغراپىيــە، ماتېماتىــكا، پېداگوگىــكا دەرســلىرى بولغــان، ھەتتــا ۇئالر ېئنجىلنــى باھانــە 

قىلىــپ بولســىمۇ، بالىالرغــا شــىۋىتچە ۆئگىتىشــنى وئيالشــمىغان. بىــز يــۈز يىــل كېيىــن 

بالىالرنــى مەكتەپتىــن ائيرىــپ ائچقــان مەدرىســىمىزدە ۇئالر يــۈز يىــل بــۇرۇن قىلغاندەك 

ــرەك.  ــش كې ــوراپ بېقى ــۇ دەپ س ــىپ باقتۇقم ــنى وئيلىش ــەر ۆئگېتىش ــدۇق. ھۆن قىاللمى

مەدرىســلىرىمىزدە داىئــم ەئرەپ تىلىنــى بىلمىســە دىننــى ۆئگەنگىلــى بولمايدىغانلىقــى 

تەكىتلىنىۋاتىــدۇ. مۇدەررىســلەر مەدرىســە بىلــەن مەكتەپنــى بىر بىرىگە قارشــى قويۇپ، 

مەكتەپتىن مەدرىســنىڭ موھىملىقى ھەققىدە ســىنلىق دەرىســلەردە ۇئزۇن ۇئزۇن دەلىل 

بىلــەن ســۆزلەۋاتىدۇ. 

شــىۋىتالر يــۈز يىــل بــۇرۇن يۇرتىمىزغــا ۆئزىنىــڭ زامانىۋىــي ائڭ، تىبابــەت ۋە 

ماائرىپتىكــى ۈئســتۈنلۈكى بىلــەن كەلگــەن. بىــز يــۈز يىــل كېيىــن بــۇ جەھەتلەردىكــى 
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ــل  ــۈز يى ــن ي ــاردۇق. بۇندى ــەپ ب ــق تىل ــى پاناھلى ــان پېت ــن قۇتۇاللمىغ ائجىزلىقىمىزدى

بــۇرۇن شــىۋىتالر ۇئيغــۇر يېتىمالرنــى ېئلىــپ كەتمەكچــى بولغانــدا ۇئيغــۇالر كەســكىن 

قارشــى چىققــان، بۈگــۈن بىــز ۆئز بالىلىرىمىزنــى خــاالپ، پــۇل تۆلــەپ شــۇ شــىۋىتالرنىڭ 

ــۇرۇن  ــل ب ــۈز يى ــتار. ي ــكە خۇش ــە ەئۋەتىش ــاراۋان دۆلىتىگ ــاي، پ ــان، ب ــي قىلغ تەرەققى

ــۋو ۋە  ــى شــىۋىتالر ۋول ــەن. 1918-يىل ــپ كەلگ ــا ۋېلســىپىت ېئلى شــىۋىتالر يۇرتىمىزغ

ســاائپ دېگــەن ماركىــدا ماشــىنا ىئشــلەپ دۇنياغــا ســۇنغان. بىزنىــڭ يــۈز يىلدىــن كېيىــن 

ــز نېمــە؟ دۇنياغــا ســۇنغىنىمىزچۇ؟ ــپ بارغىنىمى شــىۋىتالرغا ېئلى

ــۇش  ــان بول ــدۇ. ىئنس ــۆپ پەرقلەنمەي ــى ك ــڭ نوپۇس ــەن ۇئيغۇرالرنى ــىۋىتالر بىل ش

ســۈپىتىمىز بىلــەن جىســمانىيەتتە، روھىيەتتــە ھېــچ بىــر ائرتــۇق ياكــى كــەم يېرىمىــز 

يــوق. ەئممــا يــۈز يىــل بۇرۇنقــى غالىــپ شــىۋىتالر نېمــە ۈئچــۈن يەنىــال غالىــپ، يەنىــال 

كۈچلــۈك، يەنىــال بــاي؟ نېمە ۈئچــۈن يۈز يىل بۇرۇن بىــزدەكال تەرەققىياتســىز مىللەتلەر 

ھېســاپالنغان كورىيانــالر، ياپۇنــالر، تەيۋەنلىكلــەر بۈگــۈن يۈكســىلىپ ھازىــر شــىۋىتالر 

بىلــەن تــەڭ بولــدى. بىــز نېمىشــقا يېتىشــەلمىدۇق؟ بىزغــۇ سىياســىي تەلەيســىزلىكتىن 

يېتىشــەلمىدۇق، ۇئيغــۇر بولغــاچ يېتىشــەلمىدۇق دەيلــى. قوشــىنا بولغــان پاكىســتانچۇ؟ 

ــا -  ــان مىســىر ۋە ەئرەبىســتانچۇ؟ ائت ــداش بولغ ــۇ؟ دىن ــان تۈركىيەچ ــداش بولغ قېرىن

بوۋىلىرىمىــز ەئڭ كــۆپ بارغــان، بىزنــى ەئڭ كــۆپ مىھمــان قىلغــان، بەزىــدە سەرســان، 

بەزىــدە پەرىشــان قىلغــان، ۆئلىماالرغــا تەلىــم، غېرىپالرغــا تــاائم بەرگــەن بــۇ دۆلەتلــەر 

مۇســتەقىل تــۇرۇپ، ەئركىــن تــۇرۇپ مۇســۇلمان تــۇرۇپ نېمىشــقا شــىۋىتالرغىغۇ 

يېتىشەلمىســۇن، ياپۇنالر بىلەنمۇ تەڭ ماڭالمىدى؟ مىســىر، تۈركىيە ۋە ەئرەبىســتاننىڭ 

تەرەققىيــات يولىــدا پۇتلىشــىپ يۈرۈشــلىرى، كاالمپايلىقــى، تومپايلىقــى بىزگــە يۇقتىمۇ؟ 

ۇئالر باشــلىغان داغــدام يولىــدا ۇئزاپ كەتتۇقمــۇ، تــوزۇپ كەتتۇقمــۇ؟ 

بۇالرنــى وئيلىغانچــە وئلتــۇرۇپ كېتىمــەن. ەئلۋەتتــە بۇنــداق وئيلىغانــالر، تەپەككــۇر 

ــەم  ــىمايلىغانالر ك ــەڭ ش ــە ي ــە، ھەرىكەتك ــپ پىكىرگ ــن ائغرىنى ــۇ ھالدى ــالر، ب قىلغان

ــن  ــە بويۇنتۇرۇقلىرىدى ــۈزۈم ۋە تۈرم ــق ۆئزگەرمــەس تۇرمــۇش، ت ــۈز يىللى ەئمــەس. ي

زېرىككــەن پىكىرچــان ۋە ھەرىكەتچــان كىشــىلەر بۇ ھەقتە وئيلىنىپ كەلــدى. پاجىەئلىك 



يېــرى تەرەققىيــات ۈئچــۈن وئيالنغــان ۋە ھەرىكەتكــە ۆئتكــەن كىشــىلەرنى دۈشــمەنگە، 

غەرپنىــڭ غالچىســىغا چىقارغانالرنىــڭ پۇلــى غەرپنىڭ بانكىســىغا جۇغالنماقتــا، يانچۇق 

ۋە قورســاقلىرى تومپايماقتــا ىئــدى.
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ئىنقىالپ دەمدۇق جىھادىمۇ؟

يېقىندىــن بېــرى مۇھاجىرەتتىكــى بــەزى ۇئيغۇرچــە يازمىــالردا ىئنقىالپــالر »جىھــات، 
جىھادىــي ەئمەلىيــەت« دېيىلىــپ، تەشكىللىنىشــلەر »جىھادىــي جامــاەئت« دېيىلىــپ 
كېلىۋاتىــدۇ. مىســالەن: »بارىــن ىئنقىالبى«غا وئخشــاش ۇئيغۇر قارشــىلىق ھەرىكىتىنىڭ 
مۇھاجىرەتتە »جىھات« دەپ بايان قىلىنىۋاتقانلىقىمۇ ەئمەلىيەت. بۈگۈنكى قارشــىلىقنى 
ــا  ــداق ائتالمىغــان تارىختىكــى قارشــىلىقالرنىمۇ قايت ــن باشــقا، ۇئن »جىھــات« دېگەندى
قۇراشــتۇرۇپ جىھاتالشــتۇرۇش مېنــى وئيالنــدۇردى. بۇرۇنقى قارشــىلىق ھەرىكەتلىرىنى 
جىھــات دەمــدۇق؟ دېســەك نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق دەيمىــز؟ بۈگــۈن بولۇۋاتقــان 

قارشــىلىقالرنىچۇ؟ 

مەنچــە ۇئيغــۇر تارىخىدىكــى قارشــىلىق ھەرىكەتلىرىنــى جىھــات دېيىــش مۇۋاپىــق 
ەئمــەس. چۈنكــى ۇئيغۇردىكــى نوپۇزلــۇق كىتاپــالردا قارشــىلىق ۈئچــۈن ۇئنــداق ائتالغۇ 
قوللىنىلمىغــان. مەســىلەن، »قۇتادغۇبىلىــك«، »ەئتەبەتــل ھەقايىــق«، »بابۇرنامــە«، 
قاتارلىــق  »تەزكىرەىئــي ەئزىــزان«، »تارىخــى رەشــىدى«، »تارىخــى ھەمىــدى« 
ــدا يېزىلغــان  ــڭ ۇئيغــۇر تىلى ــوق. ســابىت دامولالمنى ــزدا جىھــات ســۆزى ي كىتاپلىرىمى
»شــىرىن كاالم« دېگــەن كىتابىدىمــۇ رەســۇلىمىزنى »جىھــات قىلــدى« دەپ تەكىتلىگــەن 

ەئمــەس.

ــتان  ــەرقى تۈركىس ــڭ »ش ــن بۇغرانى ــۇرالر«، مەمتىمى ــنىڭ »ۇئيغ ــۇن ائلماس تۇرغ
تارىخــى«، مولــال مۇســا ســايرامىنىڭ »تارىخــى ھەمىــدى«، مىــرزا ھەيدەرنىــڭ »تارىخى 
ــدە  ــى مەنى ــدۇ. ھەقىق ــات« دېگــەن ســۆز ۇئچرىماي ــدا »جىھ رەشــىدى« دېگــەن كىتابى
جىھــات قىلغــان بــۇ زاتــالر كىتاپلىرىــدا جىھــات ســۆزىنى تىلغــا ائلمىغانلىقــى، ۇئالرنىــڭ 
جىھاتنىــڭ قانــداق مەنىلــەردە ىئكەنلىكىنــى بىلگەنلىكــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى 
مۇمكىــن، چۈنكــى ەئرەپچىدىكــى نۇرغــۇن دىنــى كەلىمىلەرنــى ەئســەرلىرىدە شــۇ پېتــى 

ىئشــلەتكەن بــۇ كىشــىلەرگە ھېچكىــم »جىھــات« ســۆزىنى چەكلىگــەن ەئمــەس.
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يېقىنقــى يــۈز يىلــدا ۋەتىنىمىــزدە كومۇنىســت ۋە گومىنداڭچــى خىتاينىــڭ تاجاۋۇزىغا 
قارشــى جەڭلەردىــن ەئســلىمە قالدۇرغــان مۆتىــۋەر كىشــىلىرىمىزدىن ىئمىــن ۋاھىــدى، 
ــن ىئســالمى ۋە ائبدۇشــۈكۈر  ــەت ىئمى ــى، مۇھەمم ــارات ھاج ــن ھۈســەيىن، ب نىزامىدى
ھاجــى كېرىملــەر ۆئزىلىــرى شــاھىت بولغــان ۇئرۇشــالرنى ھېچقاچــان جىھــات دېمىگــەن. 
ۇئالرنىــڭ ھېــچ بىــرى سەبداشــالرنىڭ باتۇرانــە كۆرەشــلىرىنى بىزگــە »جىھــات قىلــدى« 

دەپ يېزىــپ قالدۇرمىغــان.

ەئلگــە تارىخچــى، سىياســەتچى ۋە ەئدىــپ بولــۇپ تونۇلغــان يۇقىرىقــى زاتــالر، وئرتــا 
ائســىيا تارىــخ تەتقىقاتچىلىــرى مۇھىــم مەنبــە دەپ قارايدىغــان يۇقىرىقــى كىتاپــالر 
تىلغــا ائلمىغــان جىھــات ســۆزىنى ۆئزىمىزچــە كەڭــرى قوللىنىــپ تارىخنــى قايتــا جابــدۇپ 
جىھاتالشتۇرۇپ، بۈگۈنكى سۆز نۇتۇقلىرىمىزدا ۋە تور دۇنياسىدا تارقىتىپ يۈرىشىمىز 
نامۇۋاپىق. چۈنكى »تارىخى رەشىدى«نىڭ مۇەئللىپى بەدەخشاننى فەتىھ قىلىپ 30 يىل 
ســورىغان مىــرزا ھەيــدەر كــوراگان ائلىــم ىئــدى. ىئنقىالپــالردا ائلدىنقــى ســەپتە تۇرغــان 
مولــال مۇســا، مەمتىمىــن بۇغراالر دىنىي ۆئلىمــا، مۇدەررىس ىئدى. ۇئالر ۆئزى قىلىۋاتقان 
ىئنقىالپنىــڭ نېمــە ىئكەنلىكىنــى بىلمىگىــدەك، جىھــات ياكــى ەئمــەس ىئكەنلىكىنــى 
دېيەلمىگىدەك ائدەم ەئمەس ىئدى. شــۇڭا تارىخ تارىخچىمىزنىڭ تەســۋىرلىگىنى بويىچە 
بولغىنــى ياخشــى. ۇئيغــۇر تارىخىــدا قوزغىــالڭ دېيىلگىنــى قوزغىــالڭ بولســۇن، ىئنقىالپ 
دېيىلگىنــى ىئنقىــالپ بولســۇن. تارىخنــى ياراتقــان بوۋىالرنىــڭ، ىئنقىالپقــا قاتناشــقان ۋە 
رەھبــەر بولغــان پىشــىۋالىرىمىزنىڭ روھــى قورۇنماســلىقى ۈئچــۈن ۇئالر نېمــە دېگــەن 
ــى ۇئالپ  ــپ تارىخن ــۇنداق ۆئگىنى ــا ش ــان بولس ــپ قالدۇرغ ــداق يېزى ــە قان ــا، بىزگ بولس

ماڭغىنىمىــز ائقىللىــق.

ــى جىھــات دېيىشــمۇ شــەپكىگە  ــى زامــان قارشــىلىق ھەرىكەتلىرىن ۇئيغــۇر ھازىرق
ســەللە يۆگىگەنــدەك بىــر ىئــش. 1990-يىلــى 5-ائپىرىــل كۈنــى يــۈز بەرگــەن بارىــن 
ىئنقىالبــى ھەققىــدە بۈگۈنگىچــە ىئككــى پارچــە ەئســلىمە چىقىپتــۇ. كىتــاپ ھەققىدىكــى 
گــەپ ىئككــى، ەئممــا مەزمــۇن بىــر بولــۇپ ىئككىلىســىدە »بارىــن ىئنقىالبــى« دېيىلىــپ 

»جىھــات« دېيىلمىگــەن ىئكــەن. 

ــەن  ــش ھەس ــات دېيى ــى جىھ ــدا ىئنقىالبن ــۇر تىلى ــدا ۇئيغ ــلەرگە قارىغان تەكشۈرۈش
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مەخســۇم ائفغانىســتانغا چىققــان ۋە وئتتــۇرا ائســىيادا قوراللىــق ھەرىكەتلــەر باشــالنغان 
يىلالرغــا توغــرا كېلىشــى مۇمكىــن ىئكــەن. شــۇ چاغــدا شــەرقىي تۈركىســتان ىئســالم 
ھەرىكىتــى بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتان ائزاتلىــق تەشــكىالتى تەشــۋىقات ماتېرىيالالرىــدا 
جىھات سۆزىنى رەسمىي قولالنغان. بۇ تەشۋىقات خەلقائرا جىھاتچىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ 
تەشــۋىقاتى بىلەن تۇتۇشــۇپ، ۇئيغۇرنىڭ يەرلىك مىللىي داۋاســى دۇنياۋىي دىنىي داۋاغا 
قــاراپ كېڭەيگــەن. ۇئيغــۇر رەھبەرلــەر جىھاتنــى تەرغىــپ قىلىــپ، قوراللىــق ىئنقىالپتــا 
دىننــى قوزغاتقــۇچ كــۈچ، تەشــۋىقات قورالــى قىلىــپ ىئشــلەتكەن. ەئممــا بــۇ قــورال ۇئ 
ــان  ــەت قىلىۋاتق ــى ۈئچــۈن خىزم ــڭ پىالن ــق وئرگانالرنى ــان خەلقائرالى ــالردا ائللىقاچ چاغ
بولغاچقــا، شــۇائر ياتتىــن ۋارقىــراش بىزدىــن، پىــالن ياتتىــن ىئجــرا بىزدىــن بولىدىغــان 
ــى جىھــات  ــا كەلگــەن. ھالبۇكــى، شــۇ چاغالردىمــۇ بارىندىكــى ىئنقىالپن ــەت بارلىقق ھال

دېيىــش وئمۇمالشــقان ەئمــەس.

 بارىــن ىئنقىالبىنــى بارىــن جىھــادى دېيىــش ســۈرىيەگە چاقىرىــق قىلىنغــان جىھــات، 
ــالردا  ــان. رەســمىي ۇئيغــۇر مەتبۇائت ــا چىقق ھىجــرەت تەشــۋىقاتىغا ەئگىشــىپ تىلالرغ
ــورالردا  ــۇق ۋە ت ــدە نۇت ــا كەلگەن ــۇ. 2018-يىلغ ــۇ شــۇنداق دېيىلىپت 2017-يىللىرىم

ــدۇ. شــۇنداق دېيىلىــش رەسمىيلىشــىپ قالغانــدەك قىلى

زەيدىــن يۈســۈپ باشــلىغان ىئنقىــالپ ەئينــى دەۋىــردە جىھــات دېيىلمىگــەن. بۇنــى ۇئ 
چاغــدا ۇئيغــۇر ەئمــەس، شــۇنداق دېســە پايــدا ائلىدىغــان ۇئيغۇرنىڭ دۈشــمىنى بولغان 
خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ دېمىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى بارىن ىئنقىالبىنى ىئســيان دەپ ائتىغان 
بولــۇپ، ۇئيغــۇر تىلىــدا بــار بولغــان بۈگۈنكــى دېيىلىۋاتقــان جىھاتنىــڭ مەنىســىگە يېقىن 
غــازات ســۆز بىلەنمــۇ تەســۋىرلىمىگەن. بۇ ىئنىقىــالپ ەئينى دەۋىردە دىندىن مۇستەســنا 

ھالــدا، ھۆكۈمەتكــە قارشــى مىللىــي بۆلگۈنچىلىك ھەرىكىتــى دېيىلگەن.

زەيدىــن يۈســۈپتەك ۆئزىنــى مۇجاھىــت، ھەرىكىتىنى جىھــات دېمەيۋاتقان كىشــىنىڭ 

ائغزىدىــن »قــۇرائن مازارلىقتــا وئقۇيدىغــان كىتــاپ ەئمــەس، جىھــات قىلىــش مىزانىدۇر« 

ــۇ گــەپ  ــدا ب ــن قارىغان ــا ۇئيغــۇن ەئمــەس. وئرامىدى دېگــەن ســۆزنىڭ چىقىشــى پاكىتق

ــۇپ دۇائ قىلىشــنى  ــە ســۈرە وئق ــر قانچ ــن بى ــرە بېشــىدا قۇرائندى ــرى قەب 1997-يىللى

بىــدەئت دەپ چەكلىگــەن، ۋاھابىلىــق دىــن دېيىلىــپ يېيىلغــان دەۋىــردە چىققــان بولۇشــى 
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مۇمكىــن. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە مۇشــۇ كۈنگىچــە بــۇ گەپنــى »زەيدىــن يۈســۈپ دېگــەن« 

دەپ يازغانــالر كىمدىــن ائڭلىغــان، نــەدە ائڭلىغــان، قاچــان ائڭلىغــان، قانــداق ســورۇندا 

ائڭلىغــان دېگــەن ســۇائلالرنى جاۋاپســىز قالــدۇردى. 

مــەن 2014-يىلــى 5-ائيــالردا قاماقتــا ياتقان چاغــالردا قاتىللىق بىلەن مۇددەتســىز 

كېســىلگەن بىــر تــۇڭگان بىلــەن بىللــە ياتقــان. ۇئنىــڭ ېئيتىشــىچە ۇئ بارىنــدا قۇرۇلغــان 

ــە مىنىســتىرى جامــال مۇھەممــەت  ــەت مۇداپىي شــەرقى تۈركىســتان ھۆكۈمىتىنىــڭ دۆل

بىلــەن بىللــە ياتقــان ىئكــەن.

جامــال مۇھەممــەت ھەققىــدە بــۇرۇن ائڭلىغــان. »بارىــن ىئنقىالبــى« ھەققىــدە 

ىئزدىنىــپ، قاماققــا كىرىشــتىن بــۇرۇن بارىنغــا بىــر قانچــە قېتىــم بارغــان. ھەتتــا 

مەخســۇس ۋاقىــت چىقىرىــپ ىئنقىــالپ يــۈز بەرگــەن وئرۇن، ېئتىشــقان يــەر، مۆكۈنگــەن 

جايالرغىچــە تەكشــۈرگەن ىئدىــم. قاماقتــا جامــال مۇھەممەتتــەك مۇھىــم بىــر كىشــىنىڭ 

ھايــات قالغانلىقىغــا ھەيــران بولــۇپ، قاماقتىــن چىققاندىــن كېيىــن سۈرۈشــتە قىلدىــم. 

ھەقىقەتــەن بىــز مۇائۋىــن بــاش قۇمانــدان دەۋاتقــان جامــال مۇھەممــەت شــۇ تــۇڭگان 

دېگــەن تۈرمىگــە قامالغــان ىئكــەن. ۆئلۈمگــە ھۆكۈم قىلىنغــان ۋاڭ دېگەن بىــر خىتايمۇ 

)تۈرمــە خاتىرىلىرىمدىكــى »دوزاققــا كىرمىســۇن دېدىــم« دېگــەن ماۋزۇغــا قــاراڭ( ماڭا 

بارىــن ىئنقىالبــى مەزگىلىدىكــى مىنىســتىرالر بىلــەن بىللــە ياتقانلىقىنــى دېگــەن ىئــدى. 

تەكشــۈرۈپ بىلىشــىمچە، بارىندىكــى ىئنقىالپتــا قوراللىــق كــۆرەش ائرقىلىــق بىــر مىللىــي 

دۆلــەت قــۇرۇش پىكــرى يېتەكچــى وئرۇنــدا تۇرغــان. 

بۈگــۈن بىــز مۇھاجىرەتتــە ۋەتەنــدە قــورال بىلــەن قارىشــىلىق قىلىۋاتقانــالر، زۇلۇمغا 

ســۆز بىلــەن تاقابىــل تۇرۇۋاتقانــالر، ســۈكۈت بىلــەن نەپرەتلىنىۋاتقانــالر ھەققىــدە 

ســۆز قىلىۋاتىمىــز، پاائلىيەتلەرنــى تەشــكىل قىلىۋاتىمىــز. ائۋۋال قىلىدىغىمىــز شــۇ 

قەھرىمانالرنىــڭ ســۆز، پىكىــر ۋە ائتاشــلىرىغا ھۆرمەت قىلىشــتۇر. ۇئالر قارشــىلىقالرنى 

قانداق ائتىغان بولســا، زالىمغا قارشــى نېمە دېگەن بولســا، ۇئالر بىزگە نېمە قالدۇرغان 

بولســا، نېمىنــى ۋەســىيەت قىلغــان بولســا شــۇالرنىڭ ھەرىكىتىنــى، لەۋزىنــى، ســۆزىنى 

چۆكۈرمەســلىك، كۆپتۈرمەســلىك، ۆئزگەرتمەســلىك كېــرەك. بۈگۈنكــى كىشــىلەرنى  
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ھاياجانالندۇرىدىغــان بىــر نۇتــۇق، بىــر پاائلىيــەت ۈئچــۈن قەھرىمانالرنىــڭ ھەرىكــەت، 

نۇتــۇق ۋە ھىممەتلىرىنــى بۇرمىــالش، قايتــا قۇراشــتۇرۇش ياكى تۈرلــۈك وئيدۇرمىالرنى 

قوشــۇپ بېــزەپ جابــدۇش سەمىمىيەتســىزلىك، ساداقەتســىزلىك، ېئغىــرراق دېســە 

تۇزكورلــۇق بولىــدۇ.

ىئلگىرىكىلەرنىــڭ ياراتقىنــى تارىــخ، بۈگۈنكىلەرنىــڭ يارىتىدىغىنىمۇ شــۇ. تارىخ بىر 

ىئلىــم بولــۇپ ىئلىــم ەئھلىنىڭ ىئشــى. تارىخنى پاكىتالر بىلەن خۇالســە قىلمىغاندا، تارىخ 

ھەققىــدە ســۆزلىگەندە پاكىتقــا، ىئلىمگــە ۋە كىتاپالرغــا مۇراجەت قىلمىغاندا مۇشــۇنداق  

ــدۇ. بەزىلەرنىــڭ داۋايىمىزنــى دىنىــي  ائغزىغــا كەلگەننــى دەيدىغــان ىئشــالر يــۈز بېرى

داۋا دېيىشــتىن توختــاپ مىللىــي داۋا دەپ ىئتىــراپ قىلغىنــى قۇتلۇقالشــقا ەئرزىگــۈدەك 

بىــر ىئــش. ەئممــا ائغزىمىــزدا مىللىــي دەۋا دەپ تــۇرۇپ، بۈگۈنكــى دۇنيــادا دىــن نامىــدا 

ــق  ــا ائيالنغــان، خەلقائرالى ــدا وئيۇنچۇقق ــڭ ائلقىنى ــر قىســىم كۈچلەرنى ــان، بى قىلىنىۋاتق

ماالمانچىلىقنىــڭ وئرتــاق ىئســمىغا ائيلىنىــپ ســەلبى مەنــە ېئلىــپ قالغــان جىھــات ســۆزى 

بىلــەن، تارىخمىزنــى ۋە ھازىرقــى ىئنقىالبىمىزنــى خاتىرىلىســەك ىئلىمگــە ۇئيغــۇن، 

ەئجداتقــا مۇناســىپ ىئــش قىلىنغــان بولمايدۇ. تارىختىكــى ىئنقىالپالرنــى مىللىي ىئنقىالپ 

دەپ خاتىرلەپ تۇرۇپ، نىيەتلەرنىڭ ەئكســىچە بۇرۇنقى ەئســلىمىلەرنى جىھاتالشــتۇرۇپ 

چىقســاق داۋايىمىزغــا، ىئلىمىگــە، ەئجداتقــا، ەئخالققــا ۇئيغــۇن بولمىغــان بىــر ىئشــنى 

قىلغــان بولىمىــز.
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جىم تۇرىۋېلىش تاكتىكىسى

2015-يىلــى داڭلىــق يازغۇچــى ۋە تەرجىمــان ۆئمەرجــان ھەســەن، تــور ياغۇچىســى 

ــل  ــاز وئســمان، تــور ســاھىبى ائدى تۇرســۇنجان مۇھەممــەت مارشــال، يازغۇچــى تۇنىي

رىشــىت، ەئكبــەر ەئســەت، وئبزۇرچــى يالقــۇن روزى قاتارلىقالر قولغا ېئلىنــدى. بۇالردىن 

ۆئمەرجــان ھەســەن بوزقىــر ۋە تۈرســۇنجان مۇھەممــەت مارشــال ھەققىــدە ائيرىــم 

خەۋەرلەر بېرىلگەن بولسىمۇ، قالغانالرغا ائىئت تەپسىلى ۇئچۇرالر ھېلىمۇ مەتبۇائتتىن 

مەخپىــي تۇتۇلماقتــا. ھەمــدە ىئجتىماىئــي تاراتقــۇالردا بــۇ خەۋەرنــى مەخپىــي تۇتــۇش 

ھەققىــدە چاقىرىقالمــۇ ېئقىــپ يۈرمەكتــە. ۆئمەرجــان ھەســەن بوزقىــر بىلــەن بىللــە 

تۇتۇلغــان، ەئركىــن ائســىيا رادىيوســىدا »كىملىكــى ېئنىقالنمىــدى« دېيىلگــەن، بوزقىــر 

تورىنىڭ قۇرغۇچىســىنىڭ ىئســمى ائدىل رىشــىت بولۇپ ماائرىپ نازارىتىدە ىئشــلەيتتى. 

ــى  ــان، يازمىلىرىمن ــۇپ خــەۋەر قىلغ ــى تۇنجــى بول ــن چىققىنىمن ــورى، قاماقتى ــر ت بوزقى

توختىمــاي ېئــالن قىلىــپ كېلىۋاتقــان ىئــدى. مــەن يۇقىرىقــى زىيالىالرنىــڭ رەســىملىرىنى، 

ەئســەرلىرىنى، نېمــە ۈئچــۈن تۇتۇلغانلىقى، نەگــە قامالغانلىقىنى ېئنىقــالپ چىقتىم. ەئمما 

مــاڭا يەتكۈزگۈچىلــەر جاھانغــا يەتكۈزۈشــۈمگە رۇخســەت قىلىشــمىدى. شــۇنىڭ بىلــەن 

ۇئيغۇرنىــڭ پىچــاق بىلــەن قىلىۋاتقــان قارشــىلىقى ائلەمگــە ائيــان بولــۇپ، قەلــەم بىلــەن 

ــەن  ــا كۆمۈلگ ــراق بوزقىرالرغ ــرۇم، يى ــن مەھ ــن ائخباراتتى ــان كۆرىشــى ەئركى قىلىۋاتق

پېتــى قالــدى.

ــدە  ــاڭا خــەۋەر يەتكۈزگۈچىگــە ھــەر قانچــە چۈشــەندۈرۈپمۇ مەھبۇســالر ھەققى م

دۇنياغــا جاكارالنغــا ۇئچۇرالرنىــڭ خەۋپلىــك ەئمەســلىكىنى بىلدۈرەلمىدىــم. بــۇ مەســىلە 

ھەققىــدە باشــقا بىــر قىســىم كىشــىلەر بىلــەن پىكىــر ائلماشــتۇرغىنىمدا، ائشــكارىلىماي 

جىــم بولۇۋېلىشــنىڭ ائقىللىــق ىئكەنلىكــى تەكىتلەنــدى. نەتىجىــدە ۋەتەندە بىرەر كىشــى 

ــم يۈرســە  ــان »جى ــەي تەكرارلىنىدىغ ــپ ۇئزاق ۆئتم ــۈز بېرى ــە ي ــرەر ۋەق ــۇپ، بى تۇتۇل

بولمامــدۇ؟« دېگــەن ســۆزنىڭ چەتەئللەردىمــۇ كۈچكە ىئگە ىئكەنلىكىنــى ھېس قىلدىم. 
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كىشــىلەر ۋەتــەن ســىرتىدا پەقــەت، ۋەتەندىكىــدەك »جىم يۈرســە بولمامــدۇ؟« دېگەننى 

تېشــىغا چىقىرالمايدىكــەن. ەئممــا ۋەتەنــدە كىشــىلەرنىڭ جىــم يۈرمىگىنىدىــن ائغرىنىپ 

كۆنگــەن كىشــىلەر ســىرىتقا چىققانــدا جىــم يۈرمەيدىغــان وئرگان ۋە كىشــىلەرنى » 

ۇئيغۇرالرنــى باالغــا قويۇۋاتىــدۇ«، »دولالر ۈئچۈن كىشــىلەرنى قۇربان قىلىۋاتىدۇ« دەپ 

ەئيىپلەيدىكــەن. ۇئالرنىــڭ نەزىرىــدە زۇلۇمنىــڭ ســىرىتقا ائڭلىنىشــى زۇلۇمنــى تېخىمــۇ 

ۋەھشىلەشــتۈرۈپ ۇئلغايتارمىــش.

يېقىنــدا ىئلھــام توختــى ەئپەندىمنىــڭ »يولــۇم ۋە غايــەم« ناملىق كىتابــى تۈركىيەدە 

نەشــىر قىلىنــدى. تۈركىيەدىكــى بىــر ســورۇندا بــۇ ھەقتە گــەپ بولۇپ كىتابنىڭ چىقىشــى 

تەنقىتلەنــدى. تەنقىتچىلەرچــە بــۇ ىئلھــام توختىنــى »تۈركىيەدىكــى بۆلگۈنچىلــەر بىلــەن 

ائالقىســى بــار« قىلىــپ كۆرســىتىش بولــۇپ، خەۋپلىــك ىئكــەن. ھەتتــا ۇئالرچــە كىتاپنىــڭ 

مۇقاۋىســى كــۆك، خەتلەرنىــڭ ائق بولۇشــىمۇ خەۋىپنىــڭ زورىيىشــىغا باھانــە بوالرمىش. 

ۇئالرنىــڭ قارىشــىدا ىئلھــام توختــى ھەققىــدە دۇنيــادا ېئلىــپ بېرىلىۋاتقــان تۈرلــۈك 

نامايىــش ۋە باشــقا پاائلىيەتلــەر ۇئنىــڭ ھالىنــى تېخىمــۇ خــاراپ قىالرمىــش. مېنىــڭ بــۇ 

يــەردە چۈشــەنمىگىنىم، ائللىقاچــان تۈرمىگــە قامالغــان بىــر كىشــى يەنــە قانــداق خــاراپ 

بــوالر، يەنــە قانــداق خەۋپكــە قــاالر؟

ــە  ــر قانچ ــان بى ــەۋەپ بولىدىغ ــلىرىغا س ــدەك وئيالش ــىلەرنىڭ يۇقارقى ــە كىش مەنچ

قــاراش بــار. بىــرى خىتاينــى چەتەئللەردىكــى ۇئيغۇرالرغــا ائىئــت ھەممــە ىئشــنى بىلىــپ 

تۇرىــدۇ، دەپ قــاراش. بــۇ قــاراش ەئمەلىيەتكــە ۇئيغۇن ەئمەس. مەســىلەن، 2016-يىلى 

تۈركىيەدىكــى بىــر تەشــكىالت تەرىپىدىــن ەئرەبچــە تارقىتىلغــان بىــر تەشــۋىقاتتا مېنىــڭ 

تۈرمىــدە ىئكەنلىكىــم بايان قىلىنىپتــۇ. ھەتتا بۇندىن ۈئچ يىلالر بۇرۇن قويۇپ بېرىلگەن 

دىيارىم تورىنىڭ قۇرغۇچىسى دىلشاتنىڭ رەسىمىمۇ مەھبۇسالر تىزىملىكىدە تۇرۇپتۇ. 

ەئگــەر خىتــاي ۇئيغۇرالرنىــڭ چەتەئللەردىكــى پاائلىيەتلىرىگــە دىققــەت قىلغــان بولســا، 

يىلــدا نەچچــە قېتىــم ۆئتكۈزىدىغــان نامايىشــلىرىغا، دۇنياغــا تارقىتىدىغان تەشــۋىقاتىغا 

ەئســتايىدىل مۇائمىلــە قىلســا ىئــدى، يۇقىرىقىالرنــى ائلدامچىلىقنىــڭ پاكىتــى ســۈپىتىدە 

جاھانغــا يېيىــپ تەشــكىالتلىرىمىزنى مــات قىلغــان بوالتتــى. شــۇڭا خىتاينــى ۇئيغــۇرالر 
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ھەققىــدە ھەممىنــى بىلىــپ تۇرىــدۇ، مەھبۇســالر ھەققىدىكــى ۇئچــۇرالر ائشكارىالنســا 

خەۋپلىــك دېگــەن قاراشــتا كۆپتۈرمىچىلىــك ېئغىــر. 

ىئككىنچــى خىــل قــاراش، چەتەئلدىكــى ســادا ۋەتەندىكــى جازانــى ېئغىرالشــتۇرىدۇ، 

ــەر ســىرىتتىكى ســادا ىئچىدىكــى  ــدۇ. ەئگ ــداق بولماي ــۇپ. مەنچــە ۇئن ــاراش بول دەپ ق

ــڭ  ــاۋا كەپتەر«نى ــڭ قۇرغۇچىســى، »ي ــم تورىنى ــى ېئغىرالشتۇرســا ىئــدى، دىيارى جازان

ــرى  ــڭ يېتەكچىلى ــل ھەرىكىتىنى ــا تى ــرى، ائن ــڭ پەرزەنتلى ــە خانىمنى يازغۇچىســى، رابىي

تۇرمىدىــن قويــۇپ بېرىلمىگــەن بوالتتــى. ەئمەلىيەتتــە يالقــۇن روزى، تۇنىيــاز وئســمان، 

ائدىل رىشىت، ەئكبەر ەئسەت قاتارلىق قەلەمكەش زىيالىالرنىڭ تۇتۇلىشى ىئدىوئلوگىيە 

ساھەســىدىكى تازىالشــنىڭ نەتىجىســى بولــۇپ، ۇئالرنى جــازاالش كومپارتىيەنىڭ يەرلىك 

سىياســىي -قانــۇن كومېتىتىتىنىــڭ يوليورۇقــى بىلــەن بولىــدۇ. ۇئالرنىــڭ قانچىلىــك 

جازالىنىشــى چەتەئلدىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ ساداســىغا قــاراپ بېكىتىلمەيــدۇ. شــۇڭا جىــم 

تۇرىۋېلىــش جازانــى يېنىكلىتەلمەيــدۇ. 

ۋەتەندىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقــى، پۇقرالىــق ھوقۇقــى، ېئتىقــات ۋە 

مەدەنىيــەت ھوقۇقلىــرى دەپســەندە قىلىنىۋاتقانلىقــى پاكىــت. نۆۋەتتــە بۇنــداق زۇلۇمغــا 

قارشــى ىئنــكاس ۇئيغــۇرالردا ائساســلىقى پىچــاق ۋە قەلــەم بىلــەن ىئپــادە قىلىنىۋاتىــدۇ. 

ھالبۇكى مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالردا پىچاق بىلەن بىلدۈرۈلگەن ىئنكاس مەتبۇائتالردىن 

وئرۇن ېئلىــپ، قەلــەم بىلــەن، ســۆز بىلــەن بىلدۈرۈلگــەن ىئنــكاس مەخپىــي تۇتۇلىۋاتىدۇ. 

بۇنىــڭ ســەۋەبى چەتەئلدىكــى بىــر قىســىمالرنىڭ جىــم تۇرىۋېلىــش تاكتىكىســى بىلــەن 

مۇناســىۋەتلىك. شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، قاماققــا مەھكۇمــالر زالىملىققــا ســۈكۈتنى، 

ائدالەتســىزلىككە بىپەرۋالىقنــى، زوراۋانلىققــا جىــم تۇرۇشــنى تاللىغــان ەئمــەس. ەئگــەر 

شــۇالر بىــزدەك جىــم تۇرۇشــنى تاللىغــان بولســا ىئــدى، قاماققــا مەھكــۇم قىلىنمىغــان 

بوالتتــى. شــۇڭا چەتەئللــەردە جىــم تــۇرۇش تاكتىكىســىنى ياقىــالپ، پىكىــر بايــان 

قىلىۋاتقانالردىكــى كەيپىيــات ۋەتەندىكــى »جىــم يۈرســە بولمامــدۇ؟« دېگــەن زەيپانــە 

قاقشاشــنىڭ داۋامــى بولــۇپ، ۇئالر قاماقتىكــى مەھبــۇس ەئزىمەتلىرىمىزدىــن ەئمــەس، 

ەئركىنلىكتىكــى ۆئزىدىــن بەكــرەك ەئنســىرەۋاتقان بولۇشــى مۇمكىــن. 
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دۇنيا سۈكۈتنى چۈشەنمەيدۇ

ۇئيغــۇر ۋەتىنىنىــڭ تۈرمىگــە ائيالنغانلىقــى دۇنيانىــڭ ائغزىغــا چىقتــى. ەئممــا 

ــڭ قەلبىگــە كۆمۈلگــەن. ەئتراپىمدىكــى ھــەر  مەھبۇســالرنىڭ تىزىملىكــى ۇئيغۇرالرنى

بىــر ۇئيغۇرنىــڭ كــەم بولغانــدا بىــر قېرىندىشــى قاماقلىــق. مــەن تونۇمايدىغــان، ەئممــا 

مېنــى ۆئز كــۆرۈپ دەردىنــى تۆكــۈپ بېرىدىغانالرنىــڭ ائىئلــە بويىچــە ســوالققا مەھكــۇم 

بولغانلىقــى دەرت ۈئســتىگە دەرت بولۇۋاتىــدۇ. ھــەر كۈنــى تېلىفوننــى ائچســام بىــر 

تۇتۇلغاننىــڭ خەۋىــرى، تورنــى ائچســام بىــر دەرتمەننىــڭ مــاڭا قالدۇرغــان ائھــۇ زارى. 

ەئممــا قالدۇرغــان ســۆزنىڭ كەينىگــە »ۆئتۈنــۈپ قالســام ھېچكىــم بىلمىســە، ســىزگە 

ــەر ەئســكەرتىلىدۇ.  ــم« دېگــەن جۈملىل ىئشــىنىپ دېدى

مــەن وئقۇرمەنلەرنىــڭ مــاڭا ىئشــەنگىنىدىن خــوش بولســاممۇ تۇتۇلغــان قېرىنــداش، 

تۇققــان ۋە دوســتالرنىڭ ائزابىنــى تارتىــپ بواللمــاي ائران تۇرغانــدا بــۇ گەپلــەر يارامغــا 

تــۇز چاچقانــدەك بىلىنىــدۇ. مــەن بــۇ باغىرالردىــن »قانــداق قىلىشــىمىز كېــرەك؟« 

دەپ ســورايمەن. خــەت يازغــان، ســۆز قالدۇرغــان، دەرت تۆككەنلەرگــە بــۇ زۇلۇمدىــن 

قۇتۇلــۇش يوللىــرى ھەققىــدە پىكىــر توپاليمــەن. ەئممــا ېئنىــق بىــر جــاۋاپ، ھەرىكــەت، 

چۇقــان يــوق. ھەتتــا ىئككــى ســاەئت دەرت تۆكــۈپ بولــۇپ كىملىكىنــى سورىمىســاممۇ 

»كىملىكىمنــى، دېگەنلىرىمنــى بىرســى بىلمىســە« دەپ ائگاھالندۇرىــدۇ.

ەئنقەرەدىكــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر مۇســاپىرالر كومىســارلىقى ۇئيغۇرالرغا قۇچاق 

ېئچىپ كېلىۋاتىدۇ. مەنمۇ كىشــىلەرگە بۇ ھەقتە ياردەمدە، مەســلەھەتتە بولدۇم. ەئمما 

ۇئ يەردىكىلەرنىــڭ ېئيتىشــىچە ۇئيغــۇرالر كېلىــپ مىللەتنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن كۈلپەتنــى 

ســۆزلەيدىكەن. بىــر خادىــم پاراڭــدا »بىــز ۇئيغۇرالرنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن زۇلۇمدىــن 

خەۋەردار، ەئمما بىزنىڭ خەۋەرســىز قالغىنىمىز شــۇ زۇلۇمنىڭ زادى كىملەرنىڭ بېشــىغا 

كەلگەنلىكــى« دەيــدۇ. پاناھلىــق تىلــەپ بارغــان ۇئيغــۇرالر ۆئزىنىــڭ بېشــىغا كەلگەننى، 

ىئســىم، ۋەقە، ۋاقىت، وئرۇن، ســەۋەپ قاتارلىقالر بىلەن ىئســپاتلىيالمايدىكەن. ســەۋەبى 



282

تۇققانلىرىنىــڭ ۋەتەنــدە زۇلۇمغــا ۇئچرىماســلىقى، ۆئزىنــى خىتاينىــڭ بىلىپ قالماســلىقى، 

پەرزەنتلىرىنــى خىتاينىــڭ تونــۇپ قالماســلىقى ۈئچــۈن ىئكــەن. ب د ت خادىمىنىڭ »ۇئالر 

بىزگــە ىئشەنمىســە، بىزنــى قانــداق ىئشــەندۈرىدۇ؟« دېگىنىنــى ائڭالپ مــاڭا تۆكۈلگــەن 

ىئگىســىز دەرتلــەر ېئســىمگە كېلىدۇ.

مــەن قانــداق قىلىــش ھەققىــدە مەســلىھەت ســورىغانالرغا »خىتــاي ەئلچىخانىســىغا 

بېرىــپ دەڭ،« دەيمــەن. »پاســپورتۇمنى بىــكار قىلىــدۇ« دەيــدۇ. »نامايىشــقا چىقىــپ 

دەڭ!« دېســەم »سىياســىغا چېتىلىــپ قالىمــەن!« دەيدۇ. »ۆئزىڭىزگــە پۇقرالىق بەرگەن 

دۆلەتكــە دەڭ!« دەيمــەن، »خىتايغــا دەپ قويســا خىتاي تېخىمۇ زۇلۇم قىلىدۇ!« دەيدۇ. 

ب د ت وئرگىنىغــا خــەت يېزىــڭ دېســەم »كىشــىلىك ھوقــۇق يىغىنــدا ىئســمىم بىلــەن 

وئتتۇرغــا قويســا، خىتــاي تۇققانلىرىمغــا بېســىمنى تېخمــۇ كۈچەيتىــدۇ!« دەيــدۇ. پــاراڭ 

نەتىجىســىز، كۆڭۈلســىز ائياقلىشــىپ ســىرالرنىڭ يەنــە پېچتــى بۇزۇلمايــدۇ.

ــى  ــز. خىتاين ــۈپ يۈرۈپتىمى ــدۇ، دەپ كۈت ــدا ياخشــىلىنىش بولى  ائڭلىشــىمچە خىتاي

قۇرۇلتايدىــن كېيىــن بوشــارمىش، »مەدەنىيــەت ىئنقىالبى« تۈگىگەندەك چىدىســا ۆئتۈپ 

كېتەرمىــش. ەئممــا تارىــخ ۋە رېائللىــق بۇنــى ىئنــكار قىلىــدۇ. يىراقنــى دېمــەي تۇرايلــى، 

مۇشــۇ وئتتــۇز يىلدىــن بېــرى خىتتايــدا زۇلــۇم بوشــىدىمۇ؟ مۇشــۇ 30 يىلدىــن بېــرى 

زۇلۇم بىز ســۈكۈت قىلغانچە ائزالپ قالدىمۇ؟ خىتاي ۇئيغۇرالرنىڭ ائجىز، يوۋاشــلىقىنى 

تەقدىرلىدىمــۇ؟ قايســىمىزنىڭ ســۈكۈتىگە خىتــاي مۇكاپــات ۋەدە قىلــدى؟

 ســۈكۈتچان دەرتمــەن، ۈئنســىز يىغالڭغــۇ، ھەرىكەتســىز تەمكىن قېرىنداشــالردىن 

ســورىغۇم كېلىــدۇ. بىــز ھېــچ يەرگــە غىــڭ قىلمــاي تــۇرۇپ بەرســەك، ھېچكىمگــە 

ــى  ــى توختىتارمــۇ؟ ۇئرۇق-تۇغقانالرن ــاي زۇلۇمن ائۋاز چىقارمــاي ياشــاپ بەرســەك خىت

ــز  ــل توختىمــاي خەلقــائرا ســوتقا ەئرى ــر يى ــك قىالرمــۇ؟ بى قويــۇپ بېرەرمــۇ؟ كەڭچىلى

سۇنســاق، بىــر يىــل توختىمــاي خىتــاي ەئلچىخانىســى ائلدىــدا نــۆۋەت تۇتســاق، بىــر يىل 

توختىمــاي كىشــىلىك ھوقــۇق ائلىي كېڭىشــىگە خەت يازســاق، بىر يىــل توختىماي خىتاي 

ەئلچىخانىلىرىغــا قــارا گۈلچەمبىــرەك قويســاقچۇ؟ ھەممىــز وئخشــاش كــۈن، وئخشــاش 

ــا قاماقتىكــى قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ داۋاســىنى قىلســاق نېمىشــقا بولمايدىكــەن؟  ۋاقىتت



283

ــق ېئــالن قىلســاق  ــەت بويىچــە ائچلى ــان ائزاپ ۈئچــۈن مىلل ــا تارتق قېرىنداشــالر قاماقت

بۇنىــڭ نــەرى بولمايدىكــەن.

 توغــرا، بۇنىــڭ بىلەن قېرىنداشــلىرىمىز تۇرمىدىــن چىقمايدۇ، ەئمما خىتاينىڭ جېنى 

چىقىــدۇ، بىزنىــڭ دەردىمىــز چىقىــدۇ. ۇئيغــۇر مىللىتــى بىــر مىللــەت بولــۇش ســۈپىتىمىز 

بىلەن وئخشــاش بىر كۈندە، وئخشــاش بىر شــەكىلدە ھەرىكەت قىلســاق بىزنىڭ قېنىمىز 

ائقمايــدۇ، ەئممــا بىــز بىــر مىللــەت، ھەممىمىــز ۇئيغــۇر دېگــەن داۋايىمىز ائقىــدۇ. ەئمما 

ھەممەيلــەن مۇشــۇ پېتــى ســۈكۈتنى تاللىســاق، قېرىنداشــالر قەپــەزدە يىغاليــدۇ، بىــز 

قەپەزگــە قــاراپ يىغاليمىز.
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قۇربانلىققا يارالغانمىدىڭ، ئاچا!

ــپ  ــدە يېزى ــرى ھەققى ــى يىغىۋالغــان جــازا الگىرلى ــاي ۇئيغۇرالرن ائچــا، بۈگــۈن خىت

بىــر ىئشــنى  وئلتــۇرۇپ شــۇنداق ېئزىلدىــم. خــۇددى ســەن ەئڭ ۆئچ كۆرىدىغــان 

قىلىۋاتقانــدەك، بىرىگــە يىلىنىۋاتقانــدەك، يالۋۇرىۋاتقانــدەك، يىغالۋاتقانــدەك. بىلىمــەن، 

بــۇ ھەقتــە بىــر ەئمــەس مىــڭ پارچــە دوكىالت يازســاممۇ ســېنىڭ بىــر كۈنلــۈك ائزابىڭغا، 

بىــر تامچــە كــۆز يېشــىڭغا دال بواللمايــدۇ. بۇنــداق يارىمــاس باماقلىرىــم بىلــەن مىليــۇن 

خــەت باسســاممۇ ھېچكىــم ســېنىڭ ۋاقىتســىز ائقارغان، يۇيۇقســىز پاخپايغــان چېچىڭنى 

تارىيالمايــدۇ. 

ۈئچ كــۈن بولــدى، دوكىــالت يازىمــەن دەپ توپلىغــان ســان - ســىپىر ۋە پاكىتالرغــا 

قارىســامال ســېنى كۆرىمــەن. زۇلــۇم تەســۋىرلەنگەن ھەر تاۋۇشــتىن، ھەر بىــر ھەرىپتىن 

ســېنىڭ مەســۇم چىرايىــڭ، كۆزەينەكنىــڭ كەينىدىكى ياشــاڭغۇراپ تۇرغــان كۆزلىرىڭنى 

كۆرىمەن ائچا. يېزىشــىم كېرەك ىئدى، قانچە بۇرۇن پۈتكۈزســەم، ســاڭا يۈز كەلگىدەك 

بىــر ىئــش قىلىۋاتىمــەن دەپ ۆئزۈمنــى بەزلەيتتىــم، ەئممــا ائران تەســتە توپلىغــان، بىــر 

ــاراپ  ــە خ ــقان ۋەزىيەتت ــۇ ېئغىرالش ــى تېخىم ــاراپ بۈگۈنك ــا ق ــى پاكىتالرغ ــل بۇرۇنق يى

ــپ داۋام  ــان كېســەللىرىڭ ېئســىمگە كېلى ــرالپ كېتىۋاتق ــە ېئغى ــن كۈنگ ــڭ، كۈندى ھالى

قىاللمايۋاتىمەن.

وئيــالپ باقســام ۆئمــرۈڭ قۇربانلىــق ىئچىــدە ۆئتۈپتــۇ. باشــالنغۇچنى مېنــى باقىمــەن 

دەپ ســىنىپتا ەئمــەس، ســىنىپنىڭ دەرىزىســى تۈۋىــدە، بىــر قولۇڭــدا مېنــى بىــر قولۇڭــدا 

كىتاپنــى تۇتــۇپ وئقــۇپ ۆئتكۈزۈپســەن. ەئقلىڭنــى بىلىــپ يىگەنلىرىــڭ مــەن ۋە ســىڭلىم 

يــەپ بواللمىغــان، يىگىلــى ۇئنىمىغــان يىمەكلــەر، كىيگەنلىرىڭ ىئككى ائكامدىن ائشــقان 

ــى  ــر يىل ــان بى ــۇپ باھاالنغ ــى بول ــى« وئقۇغۇچ ــە ياخش ــەن »ۈئچت ــۇ. س ــەر بوپت كىيمل

مۇكاپــات سەھنىســىگە ائكامنىــڭ چــوڭ كېلىــپ قالغــان چاپىنىنــى كېيىــپ چىققــان ىئدىڭ. 
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رىياســەتچى ىئســمىڭنى ۈئچ قېتىــم چاقىرغانــدا بېشــىڭنىمۇ كۆتۈرمــەي ائران ســەھنىگە 

چىقىــپ، چاپاننىــڭ ۇئزۇن كېلىــپ قالغــان يەڭلىرىنــى تــوال تــۈرۈپ مۇكاپــات ائلغانــدەك 

ەئمــەس، ســازايى قىلىنغانــدەك كەيپىياتتــا ســەھنىدىن چۈشــكەن ىئدىــڭ.

قىزالرنىــڭ بويــى ۆئســۈپ بولغىچــە ســۆز-چۆچەكلەر باراقســان كۆكلــەپ بولىدىغــان 

مەھەللىمىــزدە ائكىلىرىــم ســاڭا بــەك ىئگــە بوالتتــى. مەكتەپكــە قاچــان مېڭىــپ قاچــان 

قايتىشــىڭ ىئككى ائكامنىڭ نازارىتىدە ىئدى. قىزالر 15 ياشــقىچە كىرىپ بولغىچە ائيال 

ائتىلىــپ بولىدىغــان ۇئ يۇرتتــا ســەندەك بويــى لوڭڭىــدە ۆئســۈپ، رەڭ تۈزگــەن قىزالرنى 

مەكتەپتــە وئقۇتۇشــمۇ ائســان ەئمــەس ىئــدى. ائكىلىرىمنىــڭ گەپكــە قېلىشــتىن قورقــۇپ 

ســاڭا ھــەر زامــان قاراۋۇللــۇق قىلىشــلىرى ســېنى باشــقا قىزالردىــن ائيرىــپ، دوستســىز 

يالغــۇز قويــدى، قىزالر دۇنياســنىڭ رەڭدارلىقىدىــن مەھرۇم قالدۇردى. قىــز چاغلىىرىڭ، 

گــۈل پەســلىڭ تــۆت وئغۇلنىــڭ كىرىنــى يۇيــۇپ، تامىقىنــى ېئتىــپ ۆئتــۈپ كەتتــى.

ائتا-ائنامنىــڭ قۇراشتۇرىشــى بىلــەن ۆئي - وئچاقلىــق بولــدۇڭ، چــاڭگا تىزغانــدەك 

ائۋايــالپ ياســىغان ۇئۋاڭ ەئمــدى ىئسســىغاندا يولدىشــىڭ قازاغــا ۇئچــراپ ۆئلــۈپ 

كەتتــى. ۆئلــۈپ كەتمىــدى، ناھىيىلىــك پاتىكومنىــڭ ماشىنىســىدا يەنچىــپ ۆئلتۈرۈلــدى. 

رەھمەتلىــك دادام ۈئرۈمچىگــە 13 قېتىــم چىقىپمــۇ ەئرىزنــى ائقتۇرالمــدى. فــۇ چېــڭگاڭ 

ىئســىملىك قاتىــل خىتــاي ھېلىمــۇ شــۇ يۇرتىمىــزدا ياشــاۋاتىدۇ. شــۇ قاتىلنــى قوغدىغــان 

ــى مۇجــۇپ  ــاھ مەســۇمالرنىڭ يۈرىگىن ــۇ ســەندەك مىڭلىغــان بىگۇن پارتىكــوم ھازىرم

غۇرۇرىنــى يەنچىۋاتىــدۇ.

يولدۇشــىڭ تۈگــەپ كەتكەنــدە ىئككــى بــاالڭ بىلــەن قالدىــڭ، كىچىكــى تــۆت ائيلىق، 

چوڭــى ائلتــە ياشــتا ىئــدى. ســەن وئتتۇزغىمــۇ كىرمىگــەن جــۇۋان ىئدىــڭ، بــاالم دېگەندە 

ــى  ــان مۇھەببەتن ــدە يانغ ــدە قەلبىڭ ــام-دادام دېگەن ــى، ائن ــان مىھىرن ــن تامغ تىلىڭدى

باغرىڭغــا بېســىپ يىگىرمــە يىلنــى تــۇل ۆئتكــۈزدۈڭ. ائخىــرى ائنامنىڭ ائرزۇســىنى دەپ 

مەنــدەك بارســا كەلمــەس يولنــى تاللىغــان ۋاپاســىز ىئنىڭنــى كۆرمەك ۈئچــۈن تۈركىيەگە 

ــەر كېلىــپ بولغىچــە ائلالھنىــڭ رەخمىتىگــە  ــر كۈنل ــۇ ېئغى ــام ب كەلدىــڭ. تەلەيلىــك ائن

كەتتــى، ەئممــا مــاڭا قۇربانلىــق بولــۇپ بارچــە باالغا ســەن قالدىــڭ. مېنىڭ ائچــام بولغان 
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گۇناھىــڭ ۈئچــۈن خىتاينىــڭ قانخــور تىرناقلىــرى، يىرىــڭ ائلقانلىرىغا مەھكــۇم بولدۇڭ.

قاچاتتىــم. وئت  باققىلــى چىقســاق ســاڭا قويالرنــى قويــۇپ  قــوي  كىچىكىمــدە 

ائلغىلــى چىقســاق ســېۋىتىڭدىكى چۆپلەرنــى تارتىۋېلىــپ وئيۇنغــا قاچاتتىــم. تاپشــۇرۇق 

ىئشلەۋاتســاڭ چېچىڭغــا ســەرەڭگە يېقىــپ تۇتــۇق بەرمەيتتىــم. بــۇ ۆئمرۈمــدە ســەندىن 

ــانغان  ــەن. ياش ــال يۈرۈپتىم ــاڭا تاشــالپ قېچىپ ــپ س ــى تېرى ــاال -  قازان ــەن، ب قېچىپتىم

ــېنى  ــە س ــڭ غېمىگ ــى بالىنى ــەن. ىئكك ــقا قېچىپتىم ــالپ وئقۇش ــاڭا تاش ــى س ائتا-ائنامن

يالغــۇز قويــۇپ چەتەئلگــە قېچىپتىمەن. ۆئزۈم كۆتۈرەلمەيدىغان مەســۇلىيەتكە، قەلبىم 

تەلپۈنگــەن خىيالغــا، بوۋىلىرىمىزنىــڭ كــۆزى تېشــىلگەن مەنزىلگــە يېتىمــەن دەپ ســېنى 

يالماۋۇزغــا تاشــالپ قېچىپتىمــەن. 

قولۇمدىكــى دوكىالتنــى يېزىــپ بولســام نېمــە بولىــدۇ؟ مــاڭا زۇلۇمغــا قارشــى داۋا 

بولىــدۇ، بەلكىــم ســاڭا تېخىمۇ قاتتىق زۇلۇم بولىدۇ. يازمىســامچۇ؟ يازمىســاممۇ ســېنى 

قويــۇپ بەرمەيــدۇ، ەئممــا مۇشــۇنچىلىك بىــر ىئشــنىمۇ قىلمىســام مــەن ۈئچــۈن بەرگــەن 

قۇربانلىقىڭغــا ۇئۋال بولىــدۇ، كۆرىدىغــان كۈنلــەر تېخىمــۇ قــارا، تېخىمــۇ زاۋال بولىــدۇ.
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ئۇالر خىتاينىڭ ئادىمىمۇ؟

تــورالردا مېنــى تۈركىيــەدە تۇتــۇش بۇيرۇقــى چىقىرىلغــان فەتھۇلــالھ گۈلەنگــە 

چېتىــش، قارىــالش ېئقىــپ يۈرگــەن كۈنلــەردە بىــر دوســتۇم ىئــزدەپ كېلىــپ كېتىدىغانــدا 

ناھايىتــى ېئغىــر كەيپىياتتا: »ائداش كۆڭلۈڭلەرگە كەلمىســۇن، ھېلىقى فەرىدۇن ائكىمىز 

ــڭ ىئچىدىكــى  ــى ســوراۋاتىدۇ. ۇئيغۇرالرنى ســىلىنى گۈلەنگــە وئخشــىتىپ قارىلىغانالرن

ــدى. ەئســلى  ــدۇ!« دې ــدۇ دەي ــى بولماي ــول قويغىل ــداق ي ــەت ائدەملەرگــە ۇئن شــۇم نىي

ــە تىلغــا  ــم. يەن ــە قىلغــان ىئدى ــۇپ كېتىشــكە تىرىشــىپ غەلىب ــى ۇئنت شــۇ بەتنىيەتلەرن

ېئلىنغىنــى ســەل بىــائرام قىلــدى.

ــى تونۇيمــەن، ەئممــا ۇئالر  ــڭالر، مــەن ۇئالرن ــدى قىلى  دوســتۇمغا »رەھمــەت، بول

ــاڭا  ــۇ كىرىشــەلمىدىم. م ــۇش قىلدىم-ي ــدۇ« دەپ ىئشــىمغا تۇت نەپرىتىمگــە ەئرزىمەي

كۆيۈنگەنلەرنىــڭ بەزىلىــرى »بــۇالر خىتاينىــڭ ائدىمــى« دېســە، يەنــە بەزىلــەر »ۇئالر 

مۇجاھىتالرنىڭ ائدىمى« دەيتتى، بەزىلىرى مۇشــۇنى باھانە قىلىپ موللىالرنى تىللىســا، 

بەزىلىــرى ۇئالرنــى ائبدۇقادىــر دامولالمنــى ۆئلتۈرگــەن ەئمــەت مەزىنگــە وئخشــىتاتتى. 

ائرىمىــزدا نېمــە دېيىلســە مەيلــى. مــاڭا تەســىر قىلغىنــى ىئچىمىزدىكــى بــۇ رەزىلىككنىڭ 

تۈركىيەدىكــى ۇئيغۇرالرنــى ياقىاليدىغــان تــۈرك دوســتالرغىمۇ ائڭلىنىشــى. 

مېنــى تۈركىيەدىكــى مەۋجــۇت ھاكىمىيەتكــە خىرىــس قىلغــان گۈلەنگــە وئخشــاتقان 

ۇئ كىشــىلەرنى تونۇيمــەن. ۇئالر خىتاينىــڭ ائدىمــى ەئمــەس، مۇجاھىــت دېگــەن ىئســىم 

ۇئالرغــا قويۇلســا مۇجاھىتالرغــا ھاقــارەت بولىــدۇ. ۇئالر مــەن ىئســمىنى تىلغــا ېئلىشــتا 

پەندىيات دەۋەتكەن بىر ەئلدە ۋە تۈركىيەدە ىئدى. ھازىر كۆپىنچىســى يەنە تۈركىيەدە، 

بىــر قىســمى ياۋرۇپــادا، ائز بىــر قىســمى باشــقا ەئرەپ ەئللىرىــدە. ەئســلى بــۇ ھۇجــۇم 

تۈركىيەدىكــى ۋىســال ۋە شــىمالى ائفرىقىــدا قۇرۇلغان ەئقىدە دېگــەن مۇنبەردە 2016-

يىلــى كاپىرغــا چىقىرىــش بىلــەن باشــالنغان. 
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ــىرغىمۇ  ــان »مىس ــىدا يازغ ــڭ بېش ــەن 2016-يىلنى ــى م ــمەنلىك ماجراس ــۇ دۈش ب

تۈركىيەگىمۇ« دېگەن يازما بىلەن باشالنغان. يازمامدا مىسىردىال ەئمەس تۈركىيەدىمۇ 

ىئســالمىي ىئلىملەرنــى وئگىنىشــكە بولىدىغانلىقىنــى يازغــان. مىســىر بىلــەن تۈركىيەنىڭ 

ــەر مىســىرغا  ــى سېلىشــتۇرغان. بەزىل ــى ۆئگىنىشــتىكى ەئھۋاللىرىن ىئســالمى ىئلىملەرن

كەلمەي تۇرۇپ، ائڭلىغانلىرىغا قاراپ پاكىتســىز بىر نەرســىلەرنى يازدى دېگىنى ۈئچۈن 

يېرىم يىلدىن مىســىرغا تەكشۈرۈشــكە باردىم. »ەئزھەرنىڭ ۇئيغۇر ىئخالســمەنلىرى«، 

»كۆڭۈللــەردە ۋە ەئمەللــەردە بىــز«، »كەمســىتىلگەن كەســىپ ۋە ۇئلــۇغ بېقىندىلىــق« 

دېگــەن يازمىــالر بــۇ زىيارەتتىــن كېيىــن يېزىلغــان.

 يۇقىرىقــى يازمىــالر ســەۋەبىدىن 2017-يىلنىڭ بېشــىدا يەنە شــۇ »ەئقىدە« دېگەن 

مۇنبــەردە ھۇجــۇم باشــالندى. ھۇجۇمچىــالر تۆھمــەت ۋە ھاقارەتلىرىنــى ائقــالش ۈئچۈن 

قۇرائندىكى ەئبۇ جەھىلگە ائىئت ائيەتلەرنى نەقىل قىلغان بولدى. مېنى رەسۇلىمىزنىڭ 

ۋە ائلالھنىــڭ دۈشــمىنى ەئبــۇ جەھىلگــە چىقىرىــپ پەتىــۋا چىقىرىشــقان. 2017-يىلــى 

ائپىرىلدىــن كېيىــن ەئزھەردىكــى وئقۇغۇچىالرنــى خىتــاي يەرلىــك داىئرىلىنىــڭ چاقىرىــپ 

قايتــۇرۇپ كېتىــش دولقۇنــى باشــالندى. مــەن ۇئالرنــى بىخەتــەر دۆلەتلەرگــە كېتىشــكە 

دەۋەت قىلدىــم. ۇئالرنىــڭ بىــر قىســىمى ۇئيغۇريــار فوندىدىكــى دوســتالرنىڭ ياردىمــى 

بىلــەن تۈركىيەگــە ســاق ســاالمەت كەلــدى.

باشــالندى. كېچىلــەپ  قاھىــرەدە ۇئيغۇرالرنــى وئۋالش  4-ىئيــۇل  2017-يىلــى 

بېلــەت ائلــدۇق. دۇنيادىكــى ھەرقايســى ەئللــەردە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇالر ۇئالرغــا بېلــەت 

ېئلىــپ بىخەتــەر دۆلەتلەرگــە وئرۇنالشــتۇردى. پەيشــەنبە كېچىســى بىــز بېلــەت ائلغــان 

وئقۇغۇچىالرمــۇ بولغــان 20 كىشــى ىئســكەندەرىيە ائيرۇپورتىــدا تۇتۇلــدى. ۇئالرنىــڭ 

ــۇندۇق.  ــا س ــپ مۇخبىرالرغ ــە قىلى ــە تەرجىم ــى ېئنگىلىزچىگ ــەن خەۋەرن ــى بىل ىئجازىت

نەتىجىــدە بــۇ ۋەقــە دۇنياغــا يېيىلــدى. بىــز توختىمــاي يېڭى ۇئچــۇر توپالپ، بــۇ خەۋەرنى 

بىــر ائيدىــن ائرتــۇق خەلقــائرا ائخباراتتــا تۇتــۇپ تــۇردۇق.  

2017-يىلىدىــن ىئيۇلدىــن كېيىــن بەزىلــەر توختىمــاي تــورالردا مېنــى قەســتەن 

ــا«  ــۇ ەئجەب ــى بارم ــدە ياتقۇس ــە تۇرمى ــڭ يەن ــلىدى. »گۈلەننى ــكلە باش ــەن دېيىش گۈل
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دېگــەن تەھدىتلەرمــۇ دوســتالر ائرقىلىــق مــاڭا يەتكۈزۈلگــەن ىئــدى. دېمــەك، ائلالھنىڭ 

دۈشــمىنىگە چىقىرىــپ ھېــچ بىــر نەتىجىگــە ېئرىشــەلمىگەن بــۇ دىننىــڭ خوجايىنلىــرى، 

تۈركىيــەدە مېنــى ھاكىمىيەتنىــڭ دۈشــمىنىگە چىقىرىــپ باقتــى. ەئپســۇس، مــەن ەئمەس، 

ۇئالر سۈرۈشــتە قىلىنىپتــۇ. 

ۇئ تۆھمەتچــى قانداشــلىرىمنى خىتاينىــڭ ائدىمى ەئمەس دېدىم. ھەر قانداق كىشــى 

ۋە وئرگانغــا بــۇ گۇۋاھلىقنــى بېرىمــەن. چۈنكــى ۇئالرنى تونۇيمــەن. قاھىرەگــە بارمىغان 

چېغىمــدا ائڭلىغــان، بېرىــپ سورىمىســاممۇ كىملىكــى دېيىلــدى، ۇئالرغــا ۇئۋال قىلســام 

بولمايــدۇ. ۇئنداقــالر خىتايغــا ىئشــلەش ۈئچــۈن خىتاينىــڭ ائدىمــى بولۇشــنىڭ ھاجىتــى 

ــار بولغــان مۇســتەبىتلىك، مەككارلىــق، مەدداھلىــق، كاززاپلىــق ۋە  يــوق. ۇئالر گىرىپت

مۇناپىقلىــق كېســىلى ۇئالرنــى ائللىقچــان زالىمــالر بىلــەن بىــر ســەپكە تىزىــپ بولغــان.

 بىزگــە دۈشــمەن بولــۇش ۈئچــۈن خىتــاي بولۇشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، ۇئالرنــى خىتايغا 

چىقىرىشىمىز تېخىمۇ بىھۇدە. ۇئالرنىڭ قەلبىدىكى زالىملىق، مۇستەبىتلىك، قانخورلۇق، 

قاالقلىــق، پەزىلەتســىزلىك ائللىقچــان ۇئالرنــى خىتايالشــتۇرۇپ بولغــان. پەقــەت ۇئالرغــا 

جېنىمغــا زامىــن بولۇشــقا پۇرســەت كەلمــەي قالــدى. ۇئالر خىتايغــا وئخشــاش ىئمانىمغا، 

ۋاقتىمغــا، زېھنىمگــە، شــەرىپىمگە تاجــاۋۇز قىلــدى، ەئمما خىتايدەك بــۇ تاجاۋۇزچىلىقنى 

مىڭلىغان ۇئيغۇرغــا تەدبىقلىيالماي ائۋارە.

ەئڭ غەزەپىــم كەلگىنــى تۆھمەتچىلەرنىــڭ »مۇجاھىتالرنىــڭ ائدىمــى« دېيىلگىنــى 

بولــدى. چۈنكــى مۇجاھىتالرنىــڭ يۇندىســىنى ىئچكــەن ىئتمــۇ ائلدىنــى قىلىــپ تــۇرۇپ، 

مانــا مــەن ىئــت دەپ تااليــدۇ. ھەرگىزمــۇ ىئكراننىڭ كەينىگــە ۆئتىۋېلىــپ خىرقىرىمايدۇ، 

ــاڭا  ــا چىقىرىشــى م ــى كاپىرغ ــڭ مېن ــدۇ. ۇئالرنى ــس قىلماي ــەن خىرى ــى ىئســىم بىل مەخپ

ۆئلــۈم پەتىۋاســىنى بەرگەنگــە بــاراۋەر. چۈنكــى مۇســۇلماننى كاپىرغــا چىقىرىــش، 

مۇرتــەت دېگەنلىــك بولــۇپ، شــەرىەئتتە مۇرتەتنىــڭ جازاســى ۆئلــۈم ىئــدى. ەئگــەر ۇئالر 

مۇجاھىــت بولغــان بولســا بــۇ شــەرىەئتنىڭ ھۆكۈمىنــى چىقىرىــپ قويــۇپ غەيۋەتكــە نان 

چىــالپ يىمەيتتــى، ىئجــرا قىالتتى. مىســىردا چىققــان ھۆكۈم بولغاندىكىن مەن مىســىرغا 

بارغانــدا ىئجــرا قىالتتــى. ۇئالر ەئســلى خــۇددى مېنــى گۈلەنگــە وئخشــتىپ تۈركىيەنىــڭ 
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ــى  ــەن قەتل ــى بىل ــدەك، كاپىرغــا چىقىرىــپ ۇئيغۇرنىــڭ قول ــدا جازالىماقچــى بولغان قولى

قىلماقچــى ىئــدى. 

مــەن مەيدانغــا چىققان ائدەمنى ھۆرمەت قىلىمەن. مەيلى جەڭ مەيدانىغا چىقســۇن، 

ياكــى ھــەق مەيدانىغــا. مۇجاھىتــالر مەيدانالرغــا چىقتــى، جانلىرىنــى، قانلىرىنــى پىــدا 

قىلــدى. ۇئنــداق كۇســۇككا چۈشــكەنلەرنى مۇجاھىتالرنىــڭ ائدىمىگــە ەئمــەس، ىئتىغــا 

وئخشتىشــمۇ ىئتقــا قىلىنغــان ائھانەتتــۇر. ۇئالر خىتاينىــڭ ائدىمــى ەئمــەس، خىتايدىــن 

نەچچــە وئن مىــڭ كىلومېتىــر يىراقتــا تۇرۇپ ۆئزلىگىدىن خىتايلىشــىپ بولغان، خىتايدەك 

قانخۇرلىشــىپ، ھېلىگەرلىشــىپ كەتكــەن، خىتــاي  زالىملىشــىپ، مۇستەبىتلىشــىپ، 

قورقۇنچىــدا ەئرەبچــە ىئســىم ىئشــلىتىپ ائتا-ائنىســى قويغــان ۇئيغۇرچــە ىئســىمىنىمۇ 

دېيەلمــەس بولــۇپ كەتكــەن مەخلۇقاتــالردۇر. 
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مۇقەددەسلىك ۋە سۈيىئىستىمال

سۈيئىســتىمالمۇ  بولســا  ائممىۋىــي  قانچــە  مۇقەددەســلىك  جەمئىيەتتــە  بىــر 

شــۇنچىلىك ائسانلىشــىدۇ. تۈركلــەر ۈئچــۈن مۇقەددەســلىك مىــڭ يىللىــق ىئســالم 

ــەت  ــرى ھاكىمىي ــڭ قوللىغۇچىلى ــەر ۋە ۇئالرنى ــەزى جاماەئتل ــادى. تۈركىيەدىكــى ب ېئتىق

بېشــىدىكى ائك پارتىيە )ائدالەت ۋە كالكىنما )تەرەققىيات( پارتىيەســى دېگەن ســۆزنىڭ 

قىسقارتىلمىســى( دىــن ىئســتىگەنلىرىگە ېئرىشــەلمىگەن ھامــان، ۇئنــى ائلالھنىــڭ 

ھۆكۈمرانلىقــى وئرنىغــا خەلقنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى دەسســتىۋالغان دېموكراتچىــالر دەپ 

تەبلىــغ قىلىشــقا باشــاليدىكەن. تۈركىيــەدە دىننــى سۈيىئىســتىمال قىلىش ائســان بولۇپ، 

دىن سىياســىيۇنالرۈئچۈن ەئڭ كۆڭۈللۈك، ەئڭ غايىۋىي، ەئڭ ۈئنۈملۈك سۈيىئىســتىمال 

ۋاستىســىدۇر. بــۇ ۋاســتىگە تايىنىــپ تۈركىيــەدە ائك پارتىيەنــى ەئمــەس ھەتتــا دۆلــەت 

ــۇرائن«دا  ــەر »ق ــەزى جاماەئتل ــن. مەســىلەن، ب ــش مۇمكى تۈزۈمىنىمــۇ باتىلغــا چىقىرى

ــى  ــدا وئرن ــڭ دىن ــەت تۈزۈمىنى ــوق، شــۇڭا جۇمھۇرىي ــەت« دېگــەن ســۆز ي »جۇمھۇرىي

يــوق دېيىشــىدۇ.

 ۆئلىمــا دوســتلىرىمدىن ۆئگىنىشــىمچە قۇرائنــدا »مۇســتەملىكە« دېگــەن ســۆزمۇ 

يوقكــەن. ەئگــەر بىــر ســۆزنىڭ بولماســلىقى شــۇ ھادىســىنىڭ بولمايدىغانلىقىدىــن 

دېــرەك بەرســە ىئــدى، »قــۇرائن«دا مۇســتەملىكە دېگــەن ســۆز بولمىغاندىكىــن، 

مۇســتەملىكىچىلىك مەۋجــۇد بولمىســا بوالتتــى. شــۇنىڭغا قاراپ »قۇرائن« ىئنســانالرنى 

مۇستەملىكە بولۇپ قېلىشتىن ائگاھالندۇرمىغان، دىموكراتىك جۇمھۇرىيەت تۈزۈمىدىن 

ــر  ــدەك بى ــى كۆڭۈلدىكى ــەردە قىلىۋاتقىن ــۇ ي ــڭ ب ــدۇق؟ جاماەئتلەرنى ــقان دېيەلەم توس

دۈشــمەن ىئــزدەش ۋە دۈشــمەنلىكنى مۇقــەددەس دىنغــا باغالپ ائممىۋىيالشتۇرۇشــتۇر. 

ېئنىقكى، دىنىغا ىئشــتىياق باغلىغان بىر مۇســۇلمانغا جۇمھۇرىيەت تۈزىمىنى دۈشــمەن 

كۆرسىتىشــنىڭ ەئڭ ۈئنۈملــۈك يولــى »قۇرائن«نــى ۋاســتە قىلىشــتۇر.
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تۈركىيــەدە ســولچىلىق بىلــەن وئڭچىلىــق باشــقا دۆلەتلەردىــن پەرقلىــق. بــۇ ىئككــى 
دۈشــمەن ېئقىمنىــڭ بىــرى دىننىــڭ ائرقىســىغا ۆئتۈۋالغــان. سىياســىي ېئقىمالرنىــڭ بىــر 
ــا ســوزۇلىدۇ ۋە  ــە ۇئزۇنغ ــپ كەتكەچك ــا باغلىنى ــى دىنغ ــە دۈشــمەنلىك كەيپىيات بىرىگ
دىندارلىــق كۈچەيگەنچــە قارشــى تەرەپكــە قارىتىلغــان دىنىي ھۇجۇم تېخىمۇ ائلقىشــلىق 
بولــۇپ كېتىــدۇ. تۈركىيــەدەك ساۋاتســىزلىق ھېلىمــۇ مەۋجــۇت بولغــان، تولــۇق وئتتــۇرا 
ماائرىپــى وئمۇمالشــمىغان، دىموكراتىيــە تولــۇق يەرلەشــمىگەن بىــر ەئلدە كىشــىلەرنىڭ 
ــەت ۋە  ــە، رىۋاي ــان ھېكاي ــەر توقۇغ ــل كۈچل ــەر ۋە ھەرخى ــالر، پارتىيەل كاللىســى خوجى
ەئپســانىلەر بىلــەن ائســانال مەشــغۇل قىلىنىــپ جەمئىيەتتــە دىندارلىــق، ۋەتەنپەرۋەرلىــك 
ۋە مىللــەت سۆيگۈســىگە وئخشــاش مۇقــەددەس تۇيغــۇالر پۈچەكلىشــىپ ۋاســتىگە 

ائيلىنىــپ كېتىــدۇ.

 تۈركىيەدىكــى بىــر جاماەئتنىــڭ داىئــم نامازدىــن كېيىــن وئقــۇش تەلــەپ قىلىنىدىغان 
كىتابىدا »قۇرائن«دىكى كەۋســەر سۈرىســى ەئبجەد ھېســابى بويىچە يېشىلىپ، مۇستاپا 
كامالنىــڭ تۇغۇلغــان ۋە ۋاپــات بولغــان كۈنىگــە، ھەتتــا پەرزەنتســىز كــۆز يۇمغانلىقىغــا 
ــان  ــر كىشــىگە بولغ ــۇ بى ــا ب ــم. قارىماقق ــان ىئدى ــا شــاھىت بولغ ىئشــارە قىلىنغانلىقىغ
دۈشــمەنلىكتەك قىلغــان بىلــەن، ەئمەلىيەتتــە وئســمان ىئمپىرىيەســىنىڭ خارابىســىدىن 
دەســت تۇرغــان بىــر مىللىــي دۆلەتكــە بولغــان ىئنكاردۇر. ھوقۇق تەشــنالىقى ســەۋەپتىن 
بولغان دۈشمەنلىك ەئگەر مۇشۇنداق ىئالھىي دەستۇر بىلەن باغالنسا مۇقەددەسلىشىپ 
ــۇ دۈشــمەنلىكنىڭ تېخىمــۇ خەتەرلىــك  ــرە قىلىشــقا وئرۇن قالمايــدۇ، ب ــدۇ، مۇنازى كېتى

تەرىپى.

 بەزى ۋاىئزالر تۈركىيەدە بەكرەك ائلقىشقا ېئرىشكەن، ۆئزى ىئشەنگەن سۈيىقەست 
نەزەرىيەســىگە »قۇرائن«نــى ۋاســتە قىلىــپ ەئگەشــكۈچى توپاليــدۇ. ۇئالر ماســون، 
ىئلۇمىناتــى دېگەنــدەك يوشــۇرۇن كۈچلــەر ھەققىــدە قورقۇنچلــۇق ھېكايىلەرنى توقۇپال 
قالمــاي، بۇالرنىــڭ ىئســپاتىغا قۇرائندىكــى ائيەتلەرنــى سۈيىئىســتمال قىلىشــىدۇ. بىــر 
ــات  ــداق خوراپ ــان بۇن ــدا قىلىنغ ــپ پەي ــتە قىلى ــى ۋاس ــە »قۇرائن«ن ــۇلمان دۆلەتت مۇس

تارقاتقۇچىغــا چەندىكىــدەك نەتىجــە بېرىــدۇ، ەئلۋەتتــە.

ــدەك دۇنيانىــڭ سىياســىي، ىئقتىســادىي ۋەزىيىتىگــە بېرىــپ تاقىشــىدىغان   يۇقىرىقى
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مەســىلىنى ەئمەلىيــەت، پاكىــت ۋە نەزەرىيــە ائرقىلىق ەئمەس، قــۇرائن ائرقىلىق دەلىللەپ 
ــن ھىمايىچىســىدەك،  ــاالش - تارتىشــالردا قوللىغۇچــى دى ــۇ ھەقتىكــى ت تۇرىۋالســا، ب
گۇمانالنغۇچــى دىنغــا قارشــى تۇرىۋاتقانــدەك بىــر ۋەزىيــەت بارلىققــا كېلىــدۇ. مۇنازىــرە 
ائدەتتىكى پىكرىي مۇنازىرىدىن ېئتىقاتنى ھىمايە قىلىشقا بۇرىلىپ كېتىدۇ. ىئنسانالرنىڭ 
ھاياتىنــى مەنىگــە ىئگــە قىلىــپ، روھــى يۆلــەك بولۇۋاتقان دىننــى سۈيىئىســتىمال قىلىش، 

خوراپاتنىــڭ پىالنلىغۇچىســىنى مەڭگــۈ يېڭىلمــەس وئرۇنغــا ىئگــە قىلىدۇ.

جەمئىيەتنــى قەســتەن ىئككــى قۇتۇپالشــتۇرىدىغان دۈشــمەنلىك تەرەپتارلىــرى 
قىلىــپ، ۆئزىنــى  پەننــى، ىئلىمىيلىكنــى، ھۆججەتنــى ۋە تەجرىبىنــى ىئنــكار  داىئــم 
مۇقەددەســلىكنىڭ مۇداپىەئچىلىــرى قىلىــپ كۆرسىتىشــكە تىرىشــىپ تۇرىــدۇ. ۇئالر 
مۇقەددەسلىكنى سۈيىئىستىمال قىلىشقا قارشى چىققان كىشىلەرنى روھىي ھادىسىلەرنى 
ماددىيالشــتۇرۇش، ائددىيالشــتۇرۇش ۋە ىئنكارچىلىــق بىلــەن ەئيىپلەيــدۇ. نەتىجىــدە 
كىشــىلەر مەســىلىلەرگە ىئلمىي پوزىتسىيەدىن تۇتســا، مۇقەددەس پىكىر ۋە تۇيغۇالرنى 

ــدۇ. ــپ قالى ــا كېلى ــدەك تۇيغۇغ ــكار قىلىغان ىئن

ائدەتتە يېپىق، مۇستەبىت، مونۇپۇللۇق جەمئىيەتلەردە ھاكىمىيەت مۇقەددەسلىكنى 
ــى،  ــر مونۇپۇللۇق ــدۇ. چۈنكــى پىكى ــەن ۆئزى ۈئچــۈن خىزمــەت قىلدۇرى ۇئســتاتلىق بىل
ىئقتىســادىي مونۇپۇللــۇق ۋە ھوقــۇق مونۇپۇللۇقــى بىــر گورۇھقــا مەركەزلەشــكەندە ۇئ 
گورۇھ بۇنى مۇقەددەس دىن، دىنى وئرگان ۋە خادىمالرنىڭ كۈچى ائرقىلىق مۇقىملىققا 
ېئرىشــتۈرىدۇ. بىر جەمئىيەتتە مۇقەددەســلىك قانچە ائممىۋىيالشســا ىئنسانىي خاسلىق، 
ــۇن قىســىدۇ. مۇقەددەســلىك  ــي روھ شــۇنچە بوي ــات ۋە ىئلمى تۇيغــۇ، خۇسۇســىي ھاي
ــى ۈئچــۈن، پۇرســەت پىشــقانال  ــق بولغانلىق ــا يېپى مۇنازىرىگــە، تەنقىتكــە ۋە تەتقىقاتق

ھامــان ھــەر داىئــم  سۈيىئىســتىمالغا وئچــۇق ھالەتتــە بولىــدۇ. 

ــرى  ــەت، قاباھــەت ۇئرۇقلى ــدە دۈشــمەنلىك، زىددىي ــن سىياسىيالشــتۇرۇلغان ەئل دى
تېرىلىــپ بولغــان بولىــدۇ. مەنچــە مۇقــەددەس تۇيغۇالرنــى سۈيىئىســتىمالدىن، ۋاســتە 
ــراق  ــن يى ــى سىياســىيدىن، ىئقتىســادىي نەپتى ــز دېســەك، ۇئن ــي قىلىمى بولۇشــتىن خالى
تۇتــۇپ، ائممىۋىــي ھەرىكەتلــەردە قورالغــا ائيالندۇرمــاي پىنھــان قەلبلــەردە مەلھــەم، 

ــى ســاقلىغىنىمىز ەئۋزەل. ــەت پېت مەخپىي
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نوپۇسىمىز ۋە نوپۇزىمىز

2017-يىلــى مۇھاجىرەتتىكــى داۋادا ائكتىــپ ىئشــلەۋاتقان ۇئيغــۇرالر يىغىلغــان بىر 
مەجلىســتە دىيارىمىزنىــڭ نوپۇســى ۈئچ خىــل دېيىلــدى. شــۇ نــەق مەيدانــدا بىرەيلــەن 
چىقىــپ بۇنىڭغــا ىئتىــراز بىلدۈرگــەن بولــدى. شــۇندىن كېيىــن ۇئيغــۇر رەھبەرلەرنىــڭ 
نوپۇسىمىز ھەققىدە سەھنىلەر، ىئكرانالر ۋە مەتبۇائتالردا ېئالن قىلىۋاتقان باياناتلىرىغا 

دىققەت قىلىشــقا باشــلىدىم.

دۇنيــا ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيــى ائدەتتــە نوپۇســىمىزنى 20 مىليۇندىــن ائرتــۇق دەپ 
ســۆزلەيدىكەن ۋە شــۇنداق يازىدىكــەن. تۈركىيەدىكــى شــەرقى تۈركىســتان ماائرىــپ ۋە 
ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى 40 مىليــۇن دەيــدۇ. قەيســەرى شــەھرىگە جايالشــقان شــەرقى 
تۈركىســتان مەدەنىيــەت ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى 35 مىليــۇن دەپ جــاكارالپ كەلــدى 
ۋە تەشــكىالتنىڭ ھويلىســىغا وئرنىتىلغــا خەرىتىگــە شــۇنداق يېزىقلىــق تۇرغانغــا وئن 

يىلــالر بولــدى. 

يۇقىرىقــى تەشــكىالتالرنىڭ باياناتىغــا دىققــەت قىلســاق، بــۇ يەردىكــى نوپــۇس 
ۇئيغۇرالرنىــڭال ەئمــەس. بــۇ نوپــۇس بەزىــدە وئمۇمىي نوپــۇس، بەزىدە مىللەت نوپۇســى 

بولــۇپ قالىــدۇ. بەزىــدە دۇنيادىكــى ۇئيغــۇر نوپۇســى دېيىلمەيمــۇ قالمايــدۇ. 

باشــقا ەئرەپ ۋە تۈركچــە  نوپۇســىمىز توغرىلىــق ۇئيغۇرچــە مەتبۇائتالردىــن 
مەتبۇائتــالردا بىــز تەمىنلىگەن ھەر خىــل مەلۇماتالر ۇئچرايدۇ. ەئرەبچە مەتبۇائتالردىن 
قاتاردىكــى ەئلجەزىــرە ىئزچىــل خىتاينىــڭ نوپــۇس سىتاتىستىكىســىنى ائســاس قىلىــدۇ. 
غەرپ مەتبۇائتى خۇددى مەسلىھەتكە كەلگەندەك خىتاينىڭ نوپۇس سىتاتىستىكىسىنى 
ائســاس قىلىــدۇ. مــەن بــۇ ھەقتــە غەرپلىــك مۇخبىــرالر بىلــەن سۆھبەتلىشــىش جەريانىدا 
ۇئالرنىڭ نوپۇس مەسىلىســىدە رەســمىي سىتاتىستىكا وئرگانلىرىنىڭ مەلۇماتىنى ائساس 

قىلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر تاپتىم.

ەئمەلىيەتتــە بۇنــداق پەرقلىــق نوپــۇس جــاكارالرش ھــەر خىــل ســەۋەپتىن بولۇشــى 
مۇمكىــن. بــۇ ســانالرنى دەۋاتقانالرنىــڭ ۆئز ائلدىغــا چۈشــەندۈرۈش ۇئســۇلى بــار، 
قارىماققــا بۇالرنىــڭ ھەممىســى ەئقىلگــە ۇئيغــۇن، ەئممــا ەئقىلگــە ۇئيغــۇن بولغاننىــڭ 
ھەمىســى پاكىــت بولمايــدۇ. ۇئيغــۇر تەشــكىالتلىرى سىتاســتىكا قىلىدىغــان نوپۇزلــۇق 
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وئرگانغــا ىئگــە بولمىغــان ەئھۋالــدا نوپۇســنى پەقــەت پــەرەز ياكــى لوگىــكا بىلــەن 
ــدۇ.  ــى بولماي ــا قويغىل ــڭ وئرنىغ ــى پاكىتنى ــا ۇئن ــن، ەئمم ــش مۇمكى ــۈرۈپ چىقىرى كەلت
ــە نوپــۇس دېگــەن جاكارلىنىۋاتقانــدەك دەل 35 مىليــۇن، 40 مىليــۇن ياكــى 20  ائدەتت
مىليۇن بولمايدۇ. كۆزىتىشــلەرگە قارىغاندا ھەر قايســى تەشــكىالت نوپۇس ھەققىدىكى 
جاكارنــى بىرلىككــە كەلتــۈرۈش ھەققىــدە قانچــە قېتىمــالپ بىرلىككــە كەلگــەن بولســىمۇ 

ەئمەلگــە ائشــمىغانلىقى مەلــۇم.

ــاش  ــڭ بىرىگــە توخت ــق جاكارالرنى ــى پەرقلى ــۇس مەسىلىســىدە يۇقىرىق مەنچــە نوپ
ــۇس  ــز دېگــەن نوپ ــە بى ــدۇ. ائدەتت ــن قىلى ــا ســەمىمىي يۈزلەنگۈچىلەردى ــى دۇنياغ بىزن
ختاينىــڭ جاكارىدىــن ائســمان زېمىــن پەرقلىنىــپ كەتمىســىال كىشــىگە رىۋايەتتــەك 
بىلىنمەيــدۇ. بىــز مەيلــى نېمــە دەيلــى نوپۇزلۇق مەتبۇائتــالر ھامان خىتاي سىتاتىســتىكا 
ىئدارســىنىڭ ســانىنى ائســاس قىلىــدۇ. پەقــەت نوپۇســىمزىنى ھــەر يىل بىر ىئزىدا ســاناپ 

قالمىســاقال بولــدى.

مەن ۇئيغۇرالرنىڭ نوپۇس مەسىلىسىنى باش قاتۇرىدىغان مەسىلە دەپ قارىماسلىق 
ــارى. بىــز كۆڭــۈل بۆلىدىغــان مەســىلىلەرنىڭ قاتارىــدا نوپۇســنىڭ ائنچــە چــوڭ  تەرەپت
ەئھمىيىتــى يــوق. بىــر مىللەتنــى دۇنيــادا كۈچلــۈك، نوپۇزلــۇق قىلىدىغــان ائمىــل ۇئنىــڭ 
ســانى ەئمــەس. نوپۇســى بىلــەن كۈچلــۈك ســانىلىدىغان بىلەككــە تايىنىــش دەۋرى 
كەلمەســكە كەتتــى. دەۋرىمىــزدە مىللەتلــەر بىلىمگــە تايىنىپ قــۇدرەت تاپماقتــا. دۇنيادا 
ۇئيغــۇردەك نوپۇســى يــوق مىللــەت ۋە دۆلەتلــەر كــۆپ بولــۇپ ھېــچ بىــرى نوپۇســنىڭ 
ــان  ــا ىئجاتچ ــەن بولس ــەر يېڭىلگ ــوق. ەئگ ــەن ي ــە يېڭىلگ ــەۋەپلىك رىقابەتت ــى س ائزلىق
مىللــەت، ۈئنۈمــدار ىئقتىســات ۋە دىموكراتىــك تــۈزۈم بولمىغانلىقتىــن دەپ قــاراش 
ــالر 22  ــىدىغان يەھۇدى ــن ائش ــە مىليۇندى ــى ائلت ــن. نوپۇس ــى مۇمكى ــق بولۇش مۇۋاپى
دۆلەتكــە بۆلۈنگــەن 400 مىليۇندىــن ائرتــۇق ەئرەپكــە يالغــۇز تاقابىــل تــۇرۇپ تــۆت 
رەت غەلىبــە قىلغانلىقــى ۋە بۈگــۈن نوبىــل مۇكاپاتىغــا ېئرىشــكەن ائلىمــالر ســانى ەئڭ 
كــۆپ مىللــەت ســانىلىدىغانلىقى، بىزگە نوپۇس بىلەن ســاپانىڭ قايىســىنىڭ مۇھىملىقىنى 

ىئســپات قىلىــپ تۇرۇپتــۇ.

ــي كۆپىيىشــتە چېكىنىــش كۆرۈلىشــكە  ــر ۋەتەندىكــى ۇئيغــۇر نوپۇســى تەبىئى ھازى
باشــلىدى. بۇنىڭغــا قــاراپ مۇھاجىرەتتــە نوپۇســنى ائشــۇرۇش شــۇائرلىرى ياڭراۋاتىــدۇ. 
ەئمەلىيەتتــە مەيلــى ۋەتەنــدە بواليلــى ياكــى مۇھاجىرەتتــە بواليلــى بىــز كۆپلــەپ ائۋۋۇپ 
مەۋجۇتلۇقىمىزنــى كاپالەتكــە ىئگــە قىاللمايمىــز. بىــز ھېــچ بىــر زامــان نوپۇســىمىزنىڭ 
ــڭ  ــەت بولۇشــى ۇئنى ــڭ نوپۇســلۇق مىلل ــز. خىتاينى ــۈك بواللمايمى ــەن كۈچل ــانى بىل س



296

ســاپالىق مىللەت بولۇشىغا تۈرۈتكە بواللمىغاندەك، بىزنىڭ نوپۇسىمىزمۇ ساپايىمىزنى 
ــن  ــى تىزىدى ــۈن وئن ســاەئت ىئشــلەپمۇ چاپىن ــالر ۈئچ ــر دول ــە بى ــدۇ. بىزگ بەلگىلىمەي
ائشــمايدىغان ساۋاتســىز مىڭلىغــان نوپۇســتىن وئن دولــالر ۈئچــۈن بىــرەر ســاەئت 
ىئشــلەيدىغان، قالغــان ۋاقىتلىرىنــى پــەن، ەئدەبىيــات، ىئالھىيــەت، ســەنەئت، ســاياھەت، 
ــەن ھەپىلىشــىدىغان ســاپالىق يۈزلىگــەن كىشــى بولســا  تىجــارەت ۋە تەنھەرىكــەت بىل

يېتەرلىــك. 

نوپــۇس تــاق مەنىلىــك ســۆز بولــۇپ، پەقــەت بىــر ائىئلــە ياكــى مىللەتنىــڭ ســانىنى 
بىلدۈرىــدۇ. نوپــۇز بولســا كــۆپ مەنىلىــك ســۆز بولــۇپ كــۈچ، قــۇدرەت، تەســىر، ىئناۋەت 
دېگــەن مەنىــدە. دۇنيــادا نوپۇســى ەئڭ كــۆپ ائفرىقــا، ائســىيا قىتەئلىــرى ھازىــر ۇئرۇش 
ەئڭ كــۆپ يــۈز بېرىدىغــان، نامراتلىق ەئڭ ېئغىر، ساۋاتســىزلىق يامرىغــان، خوراپاتلىق 
بــازار تاپقــان يەرلــەردۇر. بــۇ يەرلــەردە ىئنســانالرنى كۆپــى پەقــەت ســان ياكــى ھەرىــپ 
ســۈپىتىدە مەۋجــۇت بولغاچقــا ۇئالرنىڭ مىڭالپ ۆئلۈشــى، تۈمەنلەپ مۇســاپىر بولۇشــى، 
مىليۇنالپ كېسەللىنىشى دىققەتكە ناىئل بولمايدۇ. ياۋرۇپا، وئكيانىيە، شىمالى ائمېرىكا 
قىتەئلىرىــدە نوپــۇس دۇنيــا نوپۇســىنىڭ وئن پىرســەنتىنىمۇ تەشــكىل قىلمىغــان بىلــەن 
دۇنيا بايلىقىنىڭ 80 پېرســەنتى شــۇالرنىڭ قولىدا. بۇ قىتەئلەردە 2 -دۇنيا ۇئرۇشــىدىن 
كېيىــن ۇئرۇش پارتىلىغــان يــوق، چىرىكلىــك، يۇقۇملــۇق كېســەل، نادانلىقالردىــن 
ۇئالر ائللىقچــان خوشالشــقان. مۇشــۇ مەنىــدە نوپۇســنىڭ كۆپلۈكــى ھازىــر نامراتلىــق، 

ائچارچىلىــق ۋە ۇئرۇش ائپەتلىرىنىــڭ بىشــارىتى بولــۇپ قېلىۋاتىــدۇ.

بىــر مىللەتنىــڭ نوپۇســلۇق بولۇشــى ۇئنىــڭ نوپۇزلــۇق بولۇشــىدىن دېــرەك 
بەرمەيــدۇ. ەئكســىچە ساپاســىز نوپۇســنىڭ كــۆپ بولۇشــى ھــەر قانــداق بىــر مىللەتنــى 
ىئچكــى ۇئرۇش، نامراتلىــق، خوراپــات، مۇســتەبىتلىك، ەئخالقســىزلىق ۋە ىئجتىمــاىئ 
چۈشــكۈنلۈككە موپتىــال قىلىــدۇ. شــۇڭا نوپۇســىمىز ھەققىــدە ىئزدىنىشــلەرگە ســەرىپ 
قىلغــان ۋاقىتنــى، نوپــۇس ھەققىــدە تارتىشىشــقا كەتكــەن ېئنىرگىيەنــى، نوپۇســنى 
ــش تېخىمــۇ  كۆپەيتىشــكە كەتكــەن ىئقتىســاتنى ســاپانى ۆئستۈرۈشــكە خىراجــەت قىلى

ــن. ــى مۇمكى ەئۋزەل بولۇش


