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ئاپتۇر ھەققىدە

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

ــدا  ــالر فاكۇلتېتى ــى تىل ــەر ۇئنىۋېرىســتېتى تۈرك ــي مىللەتل 1992 - يىلىغىچــە مەركىزى

وئقۇغــان. 1998 - يىلــى يانۋاردىــن ىئيۇنغىچــە قەشــقەر شــەھرىگە قاراشــلىق دۆلەتباغ 

يېزىسىدىكى كەنتلەردە كاتىپلىق ۋە تەرجىمانلىق قىلغان. 1998 - 2001 - يىلىغىچە 

شــىنجاڭ ۇئنۋېرىســتېتىدا ۇئيغــۇر قەدىمكــى ەئدەبىياتىــدا وئقــۇپ ماگىســتىرلىق 

ۇئنۋانىغــا ېئرىشــكەن. 2001 - يىلدىــن 2007 - يىلغىچــە غەرىبــى شــىمال مىللەتلــەر 

ۇئنىۋېرىســتېتىدا وئقۇتقۇچــى بولغــان. 2006 - يىلــى تۈركىيــە ەئنقەرە ۇئنۋېرىســتېتىدا 

ائلتــە ائي زىيارەتچــە تەتقىقاتچــى بولغــان . 2007 - يىلدىــن 2009 - يىلغىچــە مالىيــە 

ىئقتىســاد ۇئنۋېرىســتىتىدا ىئشــلىگەن. 2009 - 2011 - يىلىغىچــە ائمېرىــكا كانــزاس 

ۇئنۋېرىســتېتىدا وئقــۇپ تىلشۇناســلىق بويىچــە ماگىســتىلىق ۇئنۋانــى ائلغــان. 2011 - 

يىلدىــن 2013 - يىلغىچــە قەشــقەردە قۇتادغۇبىلىــك ماائرىــپ تەربىيەلــەش مەركىــزى 

ۋە ائنــا تىــل يەسلىســىنى قۇرغــان ۋە ائنــا تىــل ماائرىپــى تەشەببۇســىدا بولغــان. 2013 

- يىلــى 19 - ائۋغۇســت مەكتــەپ ۋە يەســلى قــۇرۇش ائرقىلىــق ائنــا تىلنــى قوغــۇداش 

تەشەببۇســى ســەۋەپلىك خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن قاماققا ېئلىنغــان. 2015 - يىلى 

ائۋغۇســتنىڭ ائخىرىــدا نورمــال ھايــات ۈئچــۈن تۈركىيەگــە كەلگــەن.

 2016 - يىلىنىــڭ ائخىرىــدا ىئجىتىماىئــي تاراتقــۇالردا ۇئيغۇريــار پىالنىنــى 

وئتتۇرىغــا قويغــان. 2017 - يىلــى مۇھاجىرەتتــە ۇئيغۇرالرنىــڭ كىملىكىنــى قوغــداش 

ــڭ تۇنجــى قولالنمىســى  ــۇپ، پىالننى ــا قوي ــى وئتتۇرىغ ــى پىالنىن ــە ماائرىپ ۈئچــۈن ائىئل

بولغــان »ېئلىپبــە«، »ائنــا تىــل دەرســلىكى)2(«نى تــۈزۈپ چىقىــپ ىئســتانبۇلدا نەشــىر 

قىلدۇرغــان. نۆۋەتتــە ائنــا تىــل دەرســلىكىنىڭ داۋامىنــى ۋە يۈرۈشــلۈك قولالنمىالرنىــڭ 

دىــن ۋە تارىــخ دەرســلىكىنى تــۈزۈش ۈئچــۈن ىئزدەنمەكتــە. 
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بىر خىتاي توقۇغان »ئىسالمىي« ھېكايە

قاماقتــا ۆئزۈمنىــڭ خىتــاي داىئرىلىــرى ائرزۇلىغــان، تاپالمــاي ائران تۇرغــان بىــر 

كۆڭۈلدىكىدەك دۈشــمەن ىئكەنلىكىمنى بىلگەنتىم. مېنىڭ ۇئالر ەئڭ خەۋپســىرەيدىغان 

ــدى.  ــت ىئ ــى پاكى ــاس جىناي ــال تېپىلم ــپ كەلگەنلىكىم ــن قايتى ــە ۋە ائمېرىكىدى تۈركىي

ــى ۋە  ــى قانۇن ــاي ائساس ــى خىت ــۇق ھوقۇقىن ــى، ۇئيغۇرل ــق ھوقۇق ــڭ پۇقرالى ۇئيغۇرنى

ائپتونۇمىيە قانۇنلىرىغا ائساســەن قوغداشــنى تەشەببۇس قىلغانلىقىم  يۇقىرىقى جىنايى 

پاكىتقــا ھــەل بېرەتتــى. يازمىلىرىم ۋە لېكســىيەلىرىم بىلەن ائنا تىــل ھەققىدە ىئجتىماىئ 

قىزغىنلىــق قوزغىغانلىقىــم ۋە كىشــىلەردە ائنــا تىلنى قوغداش ېئڭــى وئيغاتقىنىم توقۇپ 

تەييــار قىلىنغــان بىــر ھېكايىنىڭ پىرســۇناژى، تىكىپ ھازىرالنغان بىــر جىنايى قالپاقنىڭ 

قۇربانــى بولۇشــۇمغا يېتىــپ ائشــاتتى.

 خىتــاي ۇئيغۇرنىــڭ بارلىــق نارازىلىــق ھەرىكەتلىرىگــە ائمېرىكا باشــچىلىقىدىكى 

غەرپنىــڭ كۈشــكۈرتىۋاتقانلىقىنى داۋا قىالتتــى. ۇئالرچــە بىــر وئچــۇم مىللىــي بۆلگۈنچــى 

ۇئنســۇرالر ائق-قارىنى پەرق ېئتەلمەيدىغان ائممىنى ائلداپ نارازىلىققا تەشــكىللەيتتى 

ۋە نارازىــالر ســېپىگە تىزاتتــى. ۇئالر بــۇ گەپلەرنــى ۇئيغــۇردا بىــرەر قارشــىلىق بولغــان 

ھامــان تەكراراليتتــى. ەئممــا ۇئالر قولىــدا بارلىــق ىئمكانالر تــۇرۇپ ۇئيغۇرالرنى 1949 

- يىلدىــن بۇيــان ىئزچىــل يۈز بېرىۋاتقــان نارازىلىق ھەرىكەتلەردىن بــەزدۈرۈپ رازىالر 

ســېپىغا قوشــالمايۋاتقانلىقنى ىئتىــراپ قىلمايتتى.

ۋە ېئچىۋېتىــش سىياســىتىنىڭ شــاراپىتى   خىتــاي ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســالھات 

بىلــەن مەمنۇنىيەتكــە ېئرىشــكەنلىكىنى، بېيىــپ پــاراۋان تۇرمــۇش كەچۈرىۋاتقانلىقىنــى 

تەشــۋىق قىالتتــى. ۇئالر ۇئيغۇرالرنــى تەرەققىياتقــا ېئرىشــتۈردۇق دەپ قانچــە داۋا 

قىلغانچــە ۇئيغۇرالرنىــڭ قارشــىلىقىمۇ شــۇنچە كۈچىيىــپ، چەتەئللەردىكــى ۇئيغــۇر ۋە 

ــر تۈســكە  ــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ ەئيىپلەشــلىرىمۇ كەســكىن بى باشــقا كىشــىلىك ھوق
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كىرمەكتــە ىئــدى. ەئممــا خىتــاي بــۇ ەئيىپلەشــلەردىن ۆئزىدە مەســىلە بارلىقىنــى ىئتىراپ 

قىلماقتــا يــوق، ۆئكتىچىلەرنــى باستۇرۇشــنى كۈچەيتەتتــى. مــەن »دۆلــەت قانۇنــى ائنــا 

ــپ  ــۈرۈپ چىقى ــۇائرنى كۆت ــەن ش ــۇ؟« دېگ ــىز قوغدىيالىدىڭىزم ــدۇ، س ــى قوغداي تىلن

ــە ماسلىشــىپ  ــم غەرپك ــە وئقۇغىنى ــە غەرپت ــم. ۇئالرچ ــرى ىئدى باســتۇرۇلغانالرنىڭ بى

ــدا قۇترىتىشــىمغا ســەۋەپ بولغانمىــش. ــل يەسلىســى« نامى ــا تى ــى »ائن خەلقن

 ســوراق جەريانىــدا خىتــاي ائرزۇاليدىغــان ائمېرىــكا باشــچىلىقىدىكى غەرپنىــڭ 

بۆلگۈنچىلىــك پىالنىغــا قانــداق ماسالشــقانلىقىم ھەققىدىكــى ســوائلالر، ائمېرىكىدىــن 

قايســى وئرگاننىــڭ جاسۇســلىقى ۈئچــۈن كەلگىنىــم ھەققىدىكــى قىستاشــالر ەئڭ كــۆپ 

بولــدى. ھەتتــا ائمېرىكىــدا كىمنىــڭ ائلدىمغا چىققانلىقــى، نەگە جايالشــقانلىقىم، تۇنجى 

ھەپتىسى نېمىلەرنى قىلغانلىقىم ۋە كىملەر بىلەن كۆرۈشكەنلىكىم تەپسىلىي سورالدى. 

ائلــالھ زېھنىمنــى وئچــۇق قىلىــپ فــورد مۇكاپاتىغــا ېئرىشــىپ كانــزاس ۇئنۋېرىســتىتىدە 

وئقۇۋاتقــان خىتــاي ساۋاقداشــنىڭ ىئســمىنى دەپ بېرەلىدىم. مېنــى ائيرۇدرۇمدىن ېئلىپ 

كىرگــەن موڭغــۇل ساۋاقداشــنىڭ ىئســمىنى دەپ بەردىــم. ســوراقچىالر تورغــا كىرىــپ بۇ 

ىئككــى كىشــىنىڭ ىئســمىنى تاپالىــدى. 

ەئن جىنكــۈن دېگــەن كېپەنچىــراي خىتــاي ســوراقچىالرنىڭ باشــلىقى ىئــدى. ۇئ بىر 

كۈنــى مېنــى ائيرىــم ســوراق قىلىــپ »ائمېرىــكا دۆلىتىمىزنــى پارچىلىماقچــى. ۇئالرنىــڭ 

قولىــدا بــۇرۇن تىبــەت، تەيــۋەن ۋە تىــەئن ەئنمىــن ۋەقەســى دېگەن ۈئچ قارتــى بار ىئدى. 

بــۇ قارتــالر بىلــەن مەقســىدىگە يېتىشــتە يېتەرلىــك ۈئنۈمگــە ېئرىشــەلمىگەن بولغــاچ 

ھازىــر ۇئيغــۇر قارتىنــى چىقىرىۋاتىــدۇ. رابىيەنىــڭ ائمېرىكىــدا بۆلگۈنچىلىــك قىلىشــىنى 

قولالۋاتقىنــى ائمېرىــكا دېموكراتىيــە فونــدى جەمئىيىتــى. ائمېرىــكا ھازىــر تەشــۋىقاتقا 

ەئركىــن ائســىيا رادىوئســىنى، تەشــكىالتقا دۇنيــا ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى، قوراللىق كۈچكە 

تۈركىســتان ىئســالم پارتىيەســىنى قوللىنىــپ ۈئچ تەرەپتىــن بىزنــى قىســتاۋاتىدۇ. ەئممــا 

جوڭگــۇ مەدەنىيىتــى 5000 يىلدىــن ائرتــۇق تارىخقــا ىئگــە. ائمېرىكىنىــڭ تارىخــى ائران 

200 يىلدىن ائشــىدۇ. ۇئالرنىڭ تەرەققىياتى مەدەنىيەتتە ەئمەس، پۈتۈنلەي تېخنىكىدا. 

تېخنىــكا دېگــەن قــورال، ۋاســتە دېگــەن گــەپ، بىــر مىللەتتە تېخنىــكا بولــۇپ مەدەنىيەت 
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بولمىســا ھامــان خــاراپ بولىــدۇ. ائخىرىــدا ســۇ ېئقىــپ تــاش قالىــدۇ. دۆلەتلــەر ۋەيــران 

بولىــدۇ، قالىدىغىنــى مەدەنىيــەت. جۇڭگــۇدا گەرچــە تارىختــا نۇرغــۇن خانلىقــالر بولغــان 

ــدى.  ــپ كەل ــل داۋام قىلى ــى ىئزچى ــا جوڭگــۇ مەدەنىيىت ــى، ەئمم ــاپ كەتت بولســىمۇ يوق

شــۇڭا ۇئيغــۇرالر 5000 يىللىــق مەدەنىيــەت بىلــەن 200 يىللىــق مەدەنىيەتتىــن بىرنــى 

تالــالش كېــرەك. ائمېرىكىنىــڭ قوراللىــرى مۇســۇلمانالرنى قىرغىــن قىلىۋاتىــدۇ. شــۇڭا 

ۇئيغــۇرالر ائمېرىــكا بەرگــەن قــورال بىلــەن ەئمــەس، جۇڭگــۇ بەرگــەن مەدەنىيــەت بىلەن 

قورالالنســا يوقالمايــدۇ« دېــدى.

 ەئن جىڭكــۈن مېنىــڭ ۈئنســىز وئلتۇرۇشــۇمنى قايىــل بولــدى دەپ چۈشــەندىمۇ 

ۋەزنــى يەنــە باشــلىدى: »ائمېرىــكا ھازىــر يــاردەم قىلغــان بىلــەن ھامــان خرىرىســتىيان 

ــاردەم  ــا ي ــڭ ۇئيغۇرغ ــار. ۇئالرنى ــى ب ــان ۆئچ ــن قالغ ــۇلمانالردا تارىختى ــى. مۇس دۆلىت

قىلىشــى ائۋۋال قــورال بىلــەن مايىــل قىلىــپ ائندىــن دىــن بىلــەن ائسمىالتســىيە قىلىــش. 

ــق  ــەن بويســۇندۇرۇپ، بۇزۇقچىلى ــورال بىل ــڭ مەقســىدى مۇســۇلمانالرنى ق ائمېرىكىنى

ــش. شــۇڭا  ــپ يوقىتى ــەن ائسمىالتســىيە قىلى ــى بىل ــپ، خىرىســىتىيان دىن ــەن چىرىتى بىل

ــەن  ــە. مۇســۇلمانالر بىل ــز تەرەپت ــەي بى ــادا مۇســۇلمان دۆلەتلىــرى پۈتۈنل ــر دۇني ھازى

خىتــاي مەدەنىيىتــى مــاس كېلىــدۇ. بىــز ھېــچ بىــر مىللەتكــە دىــن تارقاتمايمىــز، تاجــاۋۇز 

قىلمايمىز. شۇڭا ەئزەلدىن خىتاي بىلەن مۇسۇلمانالر ائرىسىدا ۇئرۇش بولغان ەئمەس. 

ــڭ ىئســالم مەدەنىيىتىگــە مــاس كېلىدىغــان  ــى ۆئزىنى ــڭ بۈگۈنكــى خاتالىق ۇئيغۇرالرنى

جوڭگــۇ مەدەنىيىتىنــى ەئمــەس، تاجاۋۇزچــى ائمېرىكىنىڭ قورالىنى ۋە غەرپكە مەنســۇپ 

دېموكراتىيەنــى قوبــۇل قىلىــپ بۆلگۈنچىلىــك، تېرورچىلىــق ۋە ەئســەبىلىككە بېرىلىــپ 

كېتىــش بولــدى. شــۇڭا ۇئيغــۇرالر وئيغىنىشــى كېــرەك. پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىغا 

وئخشــاش بىــز تەرەپتــە تــۇرۇپ، غەرپنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقــى ۋە دىــن تارقىتىشــىغا قارشــى 

تۇرۇشــى كېــرەك. ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســالمنىڭ دۈشــمىنى بولغــان ائمېرىكىنــى ائرقــا 

تېــرەك قىلىــپ، مۇســۇلمانالرنىڭ دوســتى بولغان جوڭگۇغا قارشــى چىقىشــىغا قارىغاندا 

ــى  ــدۇ. ۇئيغۇرالرن ــەت دېمــەي بولماي ــا يولدىكــى مىلل مۇســۇلمان دۇنياســىدا ەئڭ خات

تۈركلەرمــۇ تارىختىــن بۇيــان ائلداپ كەلــدى. تۈركىيە دېگەن غەرپ بىلەن مۇســۇلمانالر 

ائرىســىدىكى بىــر ائرىســالدى دۆلــەت، ۆئزىنــى مۇســۇلمان دەۋالغــان بىلــەن دېموكراتىك 
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ــول  ــز ي ــۇ ىئشــالرغا بى ــدۇ. ب ــول قويى ــەت. خىرىســتىيان دىنىغــا، پاھىشــىۋازلىققا ي دۆل

قويمايمىــز. بــۇ جەھەتتــە بىــز تۈركىيەدىــن بەكــرەك ىئســالمغا ۇئيغــۇن، چۈنكــى بىــز 

ھەمجىنىســلىققا، پاھىشــىگە، غەرپچە دېموكراتىيەگە ۋە ەئركىنلىككە يول قويمايمىز« 

دېــدى. ۇئ ۆئزىچــە قۇرائندىــن ھەمجىنىســلىققا، خىرىســتىيان ۋە يەھۇدىالرغــا قارشــى 

تۇرۇشــقا ائىئــت دەپ بىلگــەن بىــر قانچــە ائيەتنــى وئقــۇپ مــاڭا مەنىســىنى دەپ بــەردى. 

مــەن بىــر ېئغىــز گــەپ قىلمــاي يېرىــم كــۈن »تەبلىــغ« ائڭلىدىــم.

بــۇ »تەبلىغ«نــى ائڭالپ، »بــۇالر ۇئيغۇرنــى قانــداق ائلداشــنى تولــۇق ۆئگىنىــپ 

بوپتــۇ« دەپ وئيلىدىــم. بــۇرۇن خىتايــالر ۇئيغۇرالرنــى ىئددىيــە جەھەتتــە چۈلــۈك 

ۆئتكــۈزۈپ يىتىلەيــدۇ، دېســە ىئشــەنمەيتتىم. ەئي جىڭكــۈن ســۆزلىگەن تەبلىغنــى 

ائڭالپ ىئشــەنمەيمۇ ائمالىــم بولمىــدى. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە بــۇ گەپلەرنــى خاتــا دېگىلــى 

بولمايتتــى. ائزراق كىتــاپ وئقۇغــان ائدەم بولمىســا قايىــل بولــۇپ، ۆئزىــدە بارنــى 

ــى. ســوراقچىالرنىڭ ېئيتىشــىچە ۇئالر  ــۈپ كېتەتت ــا ۆئت ــۈپ ســوراقچىنىڭ مەيدانىغ تۆك

ىئســتىخپاراتتا مۇســۇلمان ەئللــەر بىلــەن ھەمكارلىقتــا ىئشــلەيدىكەن، بولۇپمۇ مىســىر، 

ســەۇئدى، قاتــار، ىئــران، تاجىكىســتان ۋە ائفغانىســتان بىلــەن ۇئچــۇر، تېخنىــكا ۋە ائدەم 

ائلماشــتۇرۇپ تۇرىدىكــەن. 

مېنىــڭ پارىــس تىلــى بىلىدىغانلىقىمنــى ائڭالپ ســوراقچىالر »ىئــران، تاجىكىســتان 

ۋە ائفغانىســتاننىڭ ىئســتىخپارات خادىملىرى ۋە ســاقچىالر بىزنىڭ قولىمىزدىن چىقىدۇ. 

بــۇ شــالتاققا تىيىلمىغــان بولســاڭ بىزگــە پارىســچە بىلىدىغــان ائدەم بــەك الزىــم ىئــدى. 

چۈنكــى بــۇ دۆلەتلــەر پۈتۈنلــەي پارىســچە ىئشــلىتىدىكەن ەئمەســمۇ!« دېگــەن ىئدى.

ــق  ــەن ەئتراپلى ــاي بىل ــەن. خىت ــۈركۈنۈپ كېتىم ــاممۇ ش ــر وئيلىس ــى ھازى بۇالرن

ىئسخپارات ھەمكارلىقى بولغان يۇقىرىقى دۆلەتلەرۇئيغۇر تالىپالرنى قوبۇل قىالتتى، بۇ 

ەئللەردە ۇئيغۇرالر تەلپۈنىدىغان، ۇئيغۇرالرنىڭ ىئددىيەســىگە يېتەكلچىلىك قىلىدىغان 

مەكتــەپ، مەدىرىــس ۋە پەتىــۋا وئرگانلىرى بار ىئدى. مەن بىلەن ىئلگىرى كېيىنن قاماقتا 

بىللــە ياتقــان، دىــن وئقۇتــۇپ قامالغــان، ھىجرەتچىلىــك بىلــەن تۇتۇلغــان شــاھمامۇت، 
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نــۇرى مەمــەت، ائبلىمىــت دېگــەن كامىرداشــلىرىم دەل ەئن جىڭكــۈن ېئيىتقانــدەك 

ــڭ مەنبەســى  ــق يامانلىقالرنى ــى بارلى ــى، ەئركىنلىكن ــك قىالتت دېموكراتىيەگــە ۆئچمەنلى

دەپ قارايتتــى، غەرىپنــى تەرەققىيــات ۋە خرىســىتىيان دىنــى ائرقىلىــق ۇئيغۇرالرنــى 

ــى  ــۇ مەزمۇنالرن ــى. ب ــزدە تەپەككــۇر قىالتت ــدەك تەرى ائسمىالتســىيە قىلماقچــى دېگەن

ــەن ھەمكارلىشــىپ،  ــاي ائللىقچــان مۇســۇلمان دۇنياســى بىل ــە سىڭدۈرۈشــتە خىت بىزگ

مۇكەممــەل بىــر رىۋايەتنــى توقــۇپ شــاتۇتىالر ائرقىلىــق دىنــدار مىللىتىمىزگــە تەبلىــغ 

قىلدۇرغان. مەســۇم مىللەت بۇ ھاياجانلىق رىۋايەت ۋە ائتالمىش ىئســالمىي دەۋەتلەرنى 

نەدىــن كەلــدى، نېمــە مەقســەتتە دېيىلىۋاتىــدۇ، كىمگــە خىزمــەت قىلىــدۇ؟ دېگەنلەرنــى 

ائڭقارغىــدەك بولمايــال قوبــۇل قىلىــپ ۈئلگۈرگــەن ىئــدى.

2018 - يىلى 8 - ائپرىل
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بەلدىن تۆۋەن ھۇجۇمنىڭ سىرى

مــەن ائدەتتــە قەلــەم ياكــى سىياســەت بىلــەن ھەپىلىشــىدىغان كىشــىلەرنىڭ 

بىــر بىرىگــە قاراتقــان ســەمىمى تەنقىتلىــرى بولســا وئقۇشــقا قىزىقىمــەن. ەئممــا 

مەقســەتلەرنى ھەرقانچــە ياخشــى گۇمــان قىلســاممۇ، نىيــەت - ىئقبالىنــى ھــەر قانچــە 

توغــرا چۈشىنىشــكە تىرىشســاممۇ، بەزىلەرنىــڭ بىھــۇدە ۆئزائرا ھۇجــۇم قىلىشــلىرىنى 

قوبــۇل قىلىــپ كەتمەيمــەن. بۇنــداق ىئشــالرنى وئقــۇپ قالســاممۇ، ۇئالرنىــڭ ەئلپازىغــا 

قــاراپ ســۈكۈت قىلىــپ كەلدىــم. چۈنكــى ھۇجۇمچىالرنىڭ كۆپــى ىئكــران زەربىدارلىرى، 

قالغانــالر پىرىنســىپ كېــرەك قىلمايدىغانــالر بولغاچقــا ۇئالرغا يــاراپ، يارىالرنى ەئملەپ 

ــەر،  ــان كۈنل ــارام قىلغ ــى ھ ــالھ جىدەلن ــا ائل ــەن. ۇئالرغ ــى ياراشــتۇرۇپ بولمايدىك ياك

مىللــەت قــان قۇســىۋاتقان دەملــەر ۋە قېرىنداشــالر مۇســىبەتتە يــۇم - يــۇم تۆكۈلــۈپ 

كېتىۋاتقــان چاغــالر بەرىبىــر ىئكــەن. 

مۇھاجىرەتتــە ھۇجۇمخۇمــار كىشــىلەرگە تــوردا، ھېچكىــم كۆرمــەس ھــاۋادا 

پۇرســەت ھــەر زامــان چىقىپ تۇرىدىكەن. تاغدا ېئچىلغان بىــر يىغىن، باغدا چاقىرىلغان 

بىر مەجلىس، دۆڭدىكى بىر قۇرۇلتاي، وئيدىكى ســايالم، دۆلەت، تەشــكىالت دېگەندەك 

ــرەر تەشــكىالت وئتتۇرىغــا  ــر تەشــەببۇس ياكــى بى ــر، بى ــر پىكى ــر ىئشــال بولســا، بى بى

چىقمــاي تــۇرۇپ ھۇجۇمچىــالر ۇئۋىســىدىن چىقىــپ بولىدىكــەن.

بــۇ ھۇجۇمچىالرنىــڭ ھېــچ بىــر ىئنشاســىنى خــاالپ وئقــۇپ تاشــلىمايمەن، ەئممــا 

ــالر بىلــەن ۇئ  ــر يول شــۇنچە ۆئزۈمنــى قاچۇرســاممۇ مېنــى چۆرگىلــەپ كېتەلمەيــدۇ. بى

ەئپســانە قــۇرالر مېنــى بۇلــۇڭ پۇچقاقتىــن تېپىپ زېھنىمىگە چىرمىشــىدۇ. يەنە وئقۇشــقا 

مەجبــۇر بولىمــەن. بەلكىــم خاالپمۇ قالىدىغاندىمــەن، خەقنىڭ نەقــەدەر چاكىنا، نەقەدەر 

ــن ۈئســتۈن ياكــى ەئۋزەل  ــڭ ۇئالردى ــق ۆئزەمنى ــش ائرقىلى ــى بىلى ساپاســىز ىئكەنلىكىن

ىئكەنلىكىمنــى ىئسپاتالشــقا بەزىــدە يوشــۇرۇن ھەۋەسلەنســەم  كېــرەك. 
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ھۇجۇمالرنىــڭ ىئمزالىــق يېزىلغانلىــرى خېلىــال ســاپالىق كىشــىلەرنىڭ قەلىمدىــن 

چىقىــدۇ. ۇئالر بىــر قــەدەر ەئقىلگــە ۇئيغۇن لوگىكىــالر بىلەن قارشــى تەرەپكە ھۇجۇمغا 

ــا  ــڭ بولمىغــان كون ــدۇ ياكــى ھۇجــۇم تەشــكىللەيدۇ. ۇئالر وئقۇرمەنلەرگــە ائيدى ۆئتى

غۇملىرىنى بىلىندۈرمەي ىئنشاســىغا ســىڭدۈرۈپ قارشى تەرەپنى دۈشمەنگە چىقىرىدۇ. 

بۇنداق ھۇجۇمالردا تۈركىيە قاتارلىق وئتتۇرا شەرق ەئللىرىدە وئمۇالشقان سۈيىقەست 

نەزەرىيەســىنى بەكمۇ ۇئســتىلىق بىلەن قوللىنىلىدۇ. ۇئالر ھېچ بىر تەكشۈرمەســتىن ھەر 

قانــداق ىئشــنىڭ كەينىــدە  ناھايىتــى چــوڭ كۈچلــەر قــول تىققــان، مەخپىــي پىالنالنغــان 

ــا  ــدە يازســا ي ــەت ھەققى ــرەر پاائلىي ــر سۈيىقەســتىنىڭ بارلىقىغــا ىئشــىنىدۇ. ۇئالر بى بى

نــەق مەيدانــدا بارالردىــن مەلۇمــات ائلمايــدۇ، يا نــەق مەيداننى تەكشــۈرمەيدۇ. پەقەت 

ۆئزىنىــڭ مەلــۇم شــەخس ياكــى ھادىســە توغرىلىــق پەرەزلىرىنــى ۇئيغۇرغــا قارىتىلغــان 

زور سۈيىقەســتىنىڭ پاكىتلىــرى قاتارىــدا كۆپتــۈرۈپ ھۇجۇمنامــە ۋە قىسســەلىرىنى 

ــا كەلتۈرىدۇ.  ۋۇجۇتق

ىئمزاســىز ھۇجــۇم يازىدىغانالر ائساســەن رىۋايەتلىك بايانالرغــا ماھىرالر بولۇپ 

ۇئالرغــا نەزىرىيــە، پاكىــت، لوگىــكا، ىئلىــم دېگەنلەرنىــڭ ائنچە ەئھمىيىتى يوق. قارشــى 

تەرەپنــى مــات قىلىــش ۈئچــۈن ېئغىزغــا ائلغىلــى بولىدىغــان ياكــى بولمايدىغــان بارلىــق 

ســۆزلەرنى دەپ باقىــدۇ. كىشــىلەرنىڭ ىئتىقادىــي، ىئددىيەســى، شەخســىي تۇرمۇشــى، 

مىجەز - خۇلقى، باردى - كەلدىســى، ۇئرۇق - تۇغقانلىرى بۇنداقالر ۈئچۈن تېپىلماس 

خۇرۇچ. بۇنداق ھۇجۇمالردا دۈشــمەنگە چىقىرىش، سېســتىش، قەســت قىلىش قاتارلىق 

ۇئســۇلالر قوللىنىلىدۇ.

 بىــر ۇئيغــۇر داۋاگەرنــى دۈشــمەنگە چىقىرىشــنىڭ ەئڭ وئمۇمالشــقان ۇئســۇلى 

ۈئچ. بىــرى دىننىــڭ دۈشــمىنىگە، خىتاينىــڭ ائدىمىگــە چىقىرىــش، يەنە بىــرى ەئخالقنىڭ 

دۈشــمىنىگە چىقىرىــش. خىتاينىــڭ ائدىمىگــە چىقىرىشــتا ۇئيغۇردىكــى خىتايغــا قارشــى 

مىللىــي كەيپىيــات سۈيئىســتىمال قىلىنســا، دىننىــڭ دۈشــمىنىگە چىقىرىشــتا ۇئيغۇرنىــڭ 

مۇســۇلمانلىقى ۋاســتە قىلىنىدۇ. ەئخالقنىڭ دۈشمىنىگە چىقىرىشتا كىشىنىڭ خۇسۇسىي 

مۈلكــى ۋە نىــكاھ تۈرمۇشــى قارغــا ېئلىنىــدۇ. دىنچىلىــق بىلــەن مىللەتچىلىــك خــۇددى 
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مولالمنىڭ قولىدىكى جازا پالىقىدەك ھۇجۇمچىالر ەئڭ ۈئنۈملۈك پايدىلىنىدىغان قورالغا 

ائيلىنىــپ قالغــان. كــۆپ قىســىم ۇئيغــۇرالردا خىتاينىــڭ چەكلەشــلىرى تۈپەيلىدىــن ۆئز 

مىللىتى ۋە دىن ھەققىدە ىئلمىي، ەئمەلىي ۋە مۇكەممەل بىر چۈشەنچە شەكىللەنمىگەن 

بولغاچقــا دىنىــي ۋە مىللىــي تۇيغــۇ باشــقىالرغا قارشــى نەپــرەت ۋە ھۇجــۇم قوزغاشــتا 

ەئڭ ائســان، ەئڭ كۆڭۈلدىكىــدەك پايدىالنغىلــى بولىدىغــان ۋاســتىگە ائيلىنىــپ قالغان.

ماائرىپتــا  مەنبەلىــك  مىســىر  ۋە  تۈركىيــە، ەئرەبىســتان   ھۇجۇمچىالردىــن 

ــەردە ياشــاۋاتقان كىشــىلەردە قارشــى تەرەپنــى دىــن  يېتىشــلكەنلەردە ياكــى شــۇ يەرل

ــە ياشــاۋاتقانالردا ائساســەن  ــەدەر كــۆپ بولســا، غەرىپت ــر ق ــش بى دۈشــمىنىگە چىقىرى

خىتاينىــڭ ائدىمىگــە چىقىرىــش وئمۇمالشــقان. يېقىنــدا گېرمانىيەدىكــى بىر تەشــكىالتنى 

شــۇ يــەردە ياشــاۋاتقان ۋە كانــادادا ياشــاۋاتقان ىئككــى ۇئيغــۇر يازغۇچىنىــڭ »تىزگىنى 

خىتاينىــڭ قولىــدا« دېگــەن مەزمۇندىكــى ۇئزۇن - ۇئزۇن يېزىلغــان ىئنشاســىنى ۋە 

ــەن. ــىنى وئقۇغانم ــى جاكاس يۇتىيۇبتىك

ائدەتتــە ۇئيغــۇر داۋاگەرلىرىنى سېسىتىشــتا كەڭرى قوللىنىلىدىغان ۇئســۇلالردىن 

بىرى پاھىشــىۋازغا چىقىرىش، يەنە بىرى خىيانەتچىگە چىقىرىشــتۇر. بۇ ھەقتە يېزىلغان 

ەئپســانە، ھېكايــەت ۋە رىۋايەتلەرنــى يازغــان كىشــىلەر قانــداق يازالىــدى بىلمەيمــەن، 

ەئممــا وئقۇغــان ائدەمنىــڭ كۆڭلــى ېئلىشــىپ كېتىدۇ. مــەن ۇئنداق كىشــىلەرنىڭ خەقنىڭ 

يانچۇقىغــا قــاراش ۋە تامبىلىنــى ماراشــتىن باشــقا دەۋاگەرلەرنىــڭ ىئقتىــدارى، خىزمــەت 

ۈئنىمــى ۋە رەھبەرلىــك ســەنئىتىگە باھا بەرگىــدەك مەلۇماتىنىڭ يوقلۇقىغا ىئشــىنىمەن. 

مۇھاجىرەتتــە بىــر ۇئيغۇرنىــڭ يەنە بىر ۇئيغۇرنى تېپىپ كۆرۈشــمىكى بەســى مۈشــكۈل 

بولغان شــاراىئتتا ۇئ كىشــىلەرنىڭ پەقەت ىئزالش، پۇراش ۋە ماراش ماھارىتىگە تايىنىپ 

بــۇ قــەدەر خۇسۇســى مەلۇماتالرنــى نەدىــن تاپقانلىقىغــا ائدەمنىــڭ ەئقلــى يەتمەيــدۇ. 

ــان  ــدا يۇقق ــى خىتاي ــان وئبزورچىلىقىن ــداق ىئشــتانباغ تەنقىتچىلىكــى ۋە ھەمي مــەن بۇن

بىــر كېســەل كەيپىيــات بىلەن مۇناســىۋەتلىك دەپ چۈشــىنىمەن. 

بىــر قىســىم ۇئيغۇرغــا خىتايــدا يۇققــان بــۇ كېســەل كەيپىياتنىــڭ تارىخــى بــار. 
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خىتايدىكى كېسەل كەيپىيات 1958 - يىلدىن كېيىن سۈنئىي ېئغىرالپ كەتكەن بولۇپ، 

كىشــىلەرنىڭ قورســىقى تويمىغاننىــڭ ۈئســتىگە نورمال ىئنســانى مۇھەببەتمــۇ چەكلىمە 

ىئچىگــە ېئلىنغــان. مۇھەببــەت دېگــەن ســۆزنى تىلغــا ېئلىشــمۇ بۇرژازىيەچــە ىئددىيــە 

بولــۇپ قالغــان. ۇئيغــۇر تىلىدىكــى يار، نىگار، ائشــىق، مەشــۇق دېگەن ســۆزلەر بولغان 

ناخشــىالرنىڭ ھەممىســى ســېرىق ناخشــا دېيىلىــپ تەقىپلەنگــەن. بۇنــداق قورســاق ائچ، 

مۇھەببــەت چەكلەنگــەن ھالــەت 1980 - يىلالرغىچــە 20 يىلدىــن ائرتۇق داۋامالشــقان. 

نەتىجىــدە كىشــىلەرنىڭ ېئڭىــدا ۇئزاق مەزگىــل بېقىســپ قالغــان جىنســىي ىئســتەك ۋە 

ماددىــي ائچلىــق بىراقــال پارتىــالپ ىئشــتانباغ ۋە ھەميانغــا دۈم چۈشــكەن بىــر ھالــەت 

مەيدانغــا كەلگــەن. خىتايــدا ىئقتىســادىي قۇرۇلۇشــنى مەركــەز قىلىــش سىياســىتى 30 

يىلغــا يېقىــن داۋام قىلغانلىقــى ۈئچــۈن، جەمئىيەتتــە ھەممــە نەرســىنى ىئقتىســات بىلــەن 

ــە ۋە ســەنەئتكە  ــي تۇرمۇشــقا، تەنتەربىي ــەت شــەكىللەنگەن. مەنىۋى ۆئلچەيدىغــان ھال

ســېلىنىدىغان مەبلــەغ ائزالپ كەتكىنــى ۈئچــۈن كىنوخانىــالر، ســەنەئت ۆئمەكلىــرى ۋە 

تەنھەرىكــەت كۇلۇپلىــرى تاقىلىــپ كەتكــەن. نەتىجىــدە كىشــىلەر ھــوزۇر - ھاالۋەتنــى 

ىئشــتانباغدىن ىئزدىگــەن، ســورۇنالردا ســېرىق يۇمــۇر وئمۇمالشــقان. مۇھاجىرەتتىكــى 

داۋاگەرلەرنىــڭ خىزمىتىگــە، ىئقتىدارىغــا باھــا بېرەلمــەي ھەدېســە ۇئالرنىــڭ خۇسۇســى 

تۇرمۇشــىغا ائرىلىشــىپ پاھىشــىۋاز ۋە خىيانەتچــى دەپ ەئيىپلــەش، خىتايــدا ەئۋج 

ــەن  ــىڭگەنلىكى بىل ــا س ــىلەرنىڭ ېئڭىغ ــڭ كىش ــك ۋە تامبالخۇمارلىقنى ــان پۇلپەزلى ائلغ

مۇناســىۋەتلىك.

قەســتلەش دېگەنــدە مۇشــۇ كۈنگىچــە ىئمزالىق ھۇجۇمچىالرنىڭ بىرەر جىســمانى 

ھۇجۇمنــى تەشــكىللىگىنىگە داىئــر مەلۇمــات يــوق. پەقــەت ۇئيغــۇر داۋاســىدىكى بىــر 

ــى،  ــۇپ ېئتىشــىپ كەتكەنلىك ــەرەپ بول ــى ت ــق تەشــكىالتنىڭ پاكىســتاندا ىئكك قوراللى

ــدۇ.  ــا ېئلىنى ــى تىلغ ــڭ بولغانلىق ــر ۋەقەنى ــۇرا ائســىيادىمۇ شــۇنىڭغا وئخشــاش بى وئتت

ىئمزالىق ۋە ىئمزاسىز ھۇجۇمچىالرنىڭ تۈركىيەدە دەۋاگەرلەرنى ائساسلىقى ەئتكەسچى 

گورۇھقــا، جىنايەتكــە، تېرورچى دېيىلىۋاتقان كىشــىلەرگە چېتىپ قەستلەشــكە ۇئرۇنۇش 

خاھىشــى مەۋجــۇت. مەســىلەن، تۈركىيــەدە دەۋاگەرلەرنــى فەتھۇلــالھ گۈلەنگــە چېتىــپ 

قەستلەشــكە ۇئرۇنــۇش بىــر قانچــە نــۆۋەت يــۈز بــەردى. بۇندىــن كېيىنمــۇ تۈركىيــەدە 
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مۇشــۇنداق ىئشــالرنىڭ بولــۇش ىئھتىماللىقــى بــار.

ــان قايســى تۈردىكــى  ــا قىلىنىۋاتق ــرى ۋە سىياســى ائكتىپالرغ ــۇر دەۋاگەرلى ۇئيغ

ھۇجۇمالر بولســۇن، مەيلى تەنقىت ائتلىق ياكى رىۋايەت ىئســىملىك بولســۇن مەزمۇنى 

بەلدىــن تــۆۋەن ىئھتىياجنــى، رىۋايەتنــى، خىيالنــى تۇتقــا قىلىــپ مەيدانغــا چىققانلىــرى 

ــرەك  ــا جايالشــقان بېشــنى كۆپ ــن يۇقۇرىغ ــا بېلىدى ــداق ھۇجۇمالرغ ــۆپ. شــۇڭا بۇن ك

ىئشــلىتىدىغان كىشــىلەر ىئتىبــار قىلىــپ كەتمەيــدۇ. بــەزى ھۇجۇمچىالرنىــڭ مەيدانــى، 

پوزىتسىيەســى ۋە تاكتىلىــرى خىتايــالر بىلــەن ائجايىپ بىردەك. ھۇجــۇم قىلىنغۇچىالرنى 

شــۇالر تۇرۇۋاتقان دۆلەتنىڭ تېرورچى، قاتىل، بۇالڭچى دەپ جازلىمىغانلىقى، خىتاي بۇ 

ھەقتــە باغــالپ باغــالم يــاال تۆھمەتلەرنــى ەئۋەتىپمــۇ جىنايــەت ائرتالمىغانلىقــى ۇئالرنــى 

قايىــل قىاللمايــدۇ. ھەتتــا مــەن شــۇنداقالرنىڭ بەزىلىرىگــە »شــۇ قــەدەر كــۆپ پاكىتــالر 

ــاۋاتقان  ــادادا ياش ــە ۋە كان ــە، گېرمانىي ــۇ تۈركىي ــۈن ش ــە ۈئچ ــۇرۇپ نېم ــۇڭالردا ت قول

كىشــىلەر ۈئســتىدىن ەئرىــز قىلمايســىلەر؟« دەپ باقتىــم. ۇئالر بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ 

قانۇنىغــا ىئشــەنمەيدىكەن. مەنچــە ەئڭ موھىــم ســەۋەپ چويلىــدا توختايدىغــان پاكىــت 

يــوق، قانۇنغــا ەئمــەس ۆئزى پاكىــت دەۋاتقــان گەپلەرگــە ۆئزىمــۇ ىئشــىنىپ بواللمىغــان 

بولۇشــى مۇمكىــن. 

مەنچــە ھاياتنــى بەلدىــن تــۆۋەن ىئھتىيــاج بىلەنــال ھەپىلىشــىپ ۆئتكۈزىدىغــان، 

دۇنيانــى جىســمانىي ىئھتىيــاج تۈرۈتكىســىدە تەپەككــۇر قىلىدىغان، ياخشــىلىققا بولغان 

ــان ۋە ســىندا ســۆزلەۋاتقانالرغا  ــپ ھۇجــۇم يېزىۋاتق ــام مەنبەســى قىلى ــى ىئلھ نەپرەتن

ســۈكۈت ۋە قانۇننىــڭ جازاســى ەئڭ ياخشــى جــاۋاپ بولۇشــى مۇمكىــن. ىئمزاســىز 

ھۇجۇمچىالرنىــڭ دەۋاتقــان ېئغىــز ۆئزىنىــڭ بولغان ســۆز جۈملىلەرنىڭ ىئگىســى باشــقا، 

كالــال ۆئزىنىــڭ بولغــان بىلــەن وئي خەقنىــڭ. شــۇڭا كۆزلىــرى يۈزلىرىــدەكال نىقاپلىــق 

بولۇپ ھەقىقەتنى كۆرمەيدۇ، ۇئالرنىڭ قۇالقلىرى ۆئزى ىئشنىشنى خالىغان سۆزلەردىن 

باشــقىنى ائڭلىمايــدۇ.
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پەلەستىنلىك ياشتىن ئالغان تەلىم

ــات  ــكىالتنى ۋە ەئراپ ــەن تەش ــاخ دېگ ــى، فات ــەن يەرن ــتىن دېگ ــۇردا پەلەس ۇئيغ

دېگــەن ىئســىمنى بىلمەيدىغــان ائدەم يوق. بىز كىچىكىمىزدىن كوچىــالردا ياڭرايدىغان 

كارنايــالردا شــۇ پەلەســتىن، خامــاس، فەتىھ، ەئراپــات دېگەنلەرنى ائڭالپ چــوڭ بولغان. 

ــان  ــان تۇنجــى داســتان مەرھــۇم قۇرب مــەن ۇئيغۇرچــە ســاۋادىم چىقىــپ وئقــۇپ چىقق

باراتنىڭ پەلەســتىن خەلقىگە بېغىشــالپ يازغان »يوقالماس پەلەستىن« دېگەن داستانى 

ــۇرۇن يېزىلغــان  ــالردا ەئڭ ب ــالر يېزىــش ھوقۇقىغــا ېئرىشــكەن يىل ىئــدى. ۇئ يازغۇچى

داســتانالردىن ســانىالتتى. ۇئيغــۇردا ەئراپــات دېگــەن ىئســىم، پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ۋە 

ــا  ــان، ھەتت ــىمغا ائيالنغ ــان ىئس ــۆپ قويۇلىدىغ ــا ەئڭ ك ــمىدىن قالس ــىنىڭ ىئس دادىس

ەئراپاتنىــڭ كەينىگــە ۇئيغۇرنىــڭ گۈلىنــى قوشــۇپ قىزالرنــى ەئراپاتگــۈل دەپ ائتاشــمۇ 

بارلىققــا كەلگــەن. مەنچــە ھەتتــا پەلەســتىنلىكلەرمۇ ۆئز ۋەتىنــى ۋە ەئراپاتنــى بىز قەدەر 

ســۆيگەن بولۇشــى ناتايىــن. 

2006 - يىلــى ەئنقــەرەدە بىــر قېتىملىــق »ىئســالمدا تىنچلىق، دۇنيــادا تىنچلىق« 

تېمىســىدىكى ياشــالر يىغىنىغــا ىئشــتىراك قىلدىــم. يىغىنــدا پەلەســتىن ۋەكىلىگــە ەئڭ 

ۇئزۇن ســۆزلەش پۇرســىتى بېرىلــدى. مــەن تىرىشــىپ يــۈرۈپ سۆزلەشــكە زالــدا ۋەدە 

ائلدىميــۇ ســەھنىدە ســۆز ائاللمىدىــم. شــۇنداقتىمۇ بــۇ مېنىــڭ ھاياتىمــدا ۆئزۈم قولــالپ 

كەلگــەن پەلەســتىن ائزاتلىــق ھەرىكىتىنىــڭ پىداكارلىرىنــى تۇنجــى كۆرۈشــۈم بولغاچقــا 

ــن ائرىلىقىــدا  ــە ســۆھبەت قىلىشــنىڭ ائمالىنــى قىلدىــم. يىغى ــەن يــۈز تۇران ۇئالر بىل

پەلەســتىن ۋەكىللىــرى بىلــەن قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــتۈم. ۇئالرنىــڭ رەھبىرىگــە »مــەن 

ۇئيغۇر، بىزمۇ ســىلەردەك ېئزىلىۋاتقان مۇســۇلمانالر. ســىلەرنى يەھۇدىالر بېســىۋالغان 

بولســا بىزنــى خىتــاي بېســىۋالغان. بىــز زۇلۇمغــا قارشــى ســىلەر بىلــەن بىللــە، ھامان بىر 

كۈنــى مەســجىدى ائقســادا بىللــە نامــاز وئقۇيمىــز« دېگىنىــم ېئســىمدە. ەئممــا شــۇنى 

كۈنــى ھاياتىمــدا ەئڭ خىجىــل بولغــان بىــر كۈنــۈم بولــۇپ قالــدى. ۇئ مېنــى قۇچاقلىغــاچ 
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كەينىمدىكــى يەنــە بىــرى بىلــەن چاخچاقلىشــىپ گېپىمگــە ىئــرەن قىلمىــدى. زالــدا 

قاتارلىشــىپ كۆرۈشــىۋاتقانالر قاتارىــدا يــا ائلدىمغــا مېڭىشــنى يــا كەينىمگــە يېنىشــنى 

بىلمــەي، چىقــاي دېســەم ائســمان ېئگىــز، كىرىــپ كېتــەي دېســەم يــەر قاتتىــق شــۇنداق 

بىــر وئســال ەئھۋالغــا چۈشــكەن ىئدىــم. مېنــى ائتايىــن ۇئنىڭغــا تونۇشــتۇرغان تــۈرك 

بالىمــۇ بــەك تەڭقىــس بولغــان ىئــدى. بەلكىم بىز قۇچاقالشــنىڭ مەنىســىنى بــەك چوڭقۇر 

وئيلىغــان بىلــەن ۇئالرچــە ھېــچ گــەپ ەئمەســتۇ. بەلكىــم ۇئالرنــى مۇســۇلمانالر نــەدە 

كۆرســە مەنــدەك ھاياجانلىــق ســۆزلەرنى قىلىــپ قۇچاقلىغاچقــا پەرۋايىغــا كەلمىگەنــدۇ. 

شــۇ كۈنــى ياتاققــا قايتىــپ وئيغا چۈمــۈپ يېتىپ كەتتىــم. مەن بېيجىڭغا وئقۇشــقا 

بارغانــدا تۇنجــى ائلغــان شەخســنىڭ تەرجىمىھالىغــا ائىئت كىتاپنىڭ ىئســمى »ەئراپات« 

ىئــدى. مــەن 2005 - يىلنىــڭ ائخىــرى تۈركىيەگــە كەلگــەن تۇنجــى ھەپتىســى يېرىــم 

كــۈن ىئــزدەپ ائران تاپقــان ەئلچىخانــا پەلەســتىننىڭ ىئــدى. ۇئ يەردە ىئشــىم يوق ىئدى. 

پەقــەت پەلەســتىن دېگــەن دۆلەتنىــڭ بايرىقىنــى، شــۇ بايراقنىــڭ بىر دۆلەتكە ســىموۋۇل 

بولــۇپ كۆكتــە مەغــرۇر لەپىلدىگــەن ھالىتىنى كۆرگىلى بارغان ىئدىم. تېخى شــۇ كۈنكى 

يىغىنــدا ســۆزۈمنى مــەن ۇئيغۇردىكــى »ھــەر كىــم ھــەر نېمــە دەيــدۇ، درەت كەلمەيــدۇ 

بىلمەيــدۇ« دېگــەن قوشــاق بىلــەن ائياقالشــتۇرۇپ پەلەســتىنلىكلەرنىڭ ۇئيغۇرنــى ەئڭ 

چۈشــىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكچى ىئدىم. 

شــۇندىن كېيىــن ھــەر قېتىــم پەلەســتىن ھەققىــدە پــاراڭ بولغانــدا شــۇ مەنزىــرە 

ــدا، كاســتىيۇم بۇرۇلكىالرنــى  كــۆز ائلدىمدىــن كەتمەيــدۇ. ۇئ كۈنــى ھەشــەمەتلىك زال

قاتــۇرۇپ كىيگــەن يىغىنغــا يالقۇنلــۇق نۇتۇقالر جان كىرگۈزگــەن بىر توپ ەئرەپ، تۈرك 

ياشــالرنىڭ قاتارىــدا ۆئزۈمنــى تۆگىلەرنىــڭ ائرىســىدىكى يېتىــم وئغىالقتــەك شــۇنچىلىق 

يــات، ۋىجىــك، زەيىــپ ھېــس قىلغان ىئدىــم. يىغىندا مېنىــڭ سۆزلىشــىمگە يەتمەيدىغان 

ۋاقىــت پەلەســتىنلىك يــاش رەھبەرگــە كەڭــرى بېرىلگــەن ىئــدى. پەلەســتىنلىك رەھبــەر 

ۇئيغۇرنىــڭ دەردىدىــن دوســتىغا قىلىدىغــان چاقچىقىنــى مۇھىــم بىلگــەن ىئــدى. 

ھېلىمۇ كۆز ائلدىمدا، تېخى بايىالر ائۋازلىرىنى تىترىتىپ دۇنيا مۇسۇلمانلىرىدىن 
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يــاردەم، دۇائ تەلــەپ قىلغــان، يەھۇدىالرنىــڭ زۇلمىدىــن زارالپ زالدىكەلەرنىــڭ كۆزىنــى 

ياشــلىغان، ياشــالرنى زۇلۇمغــا قارشــى ســەپەرۋەرلىككە چاقىرغــان بــۇ رەھبــەر ۇئيغــۇر 

ۇئچراۋاتقــان زۇلۇمنــى ائڭالشــقا قىزىقمىغــان ىئــدى. بــۇ مەنزىــرە مــاڭا قېرىنداشــلىقنىڭ 

ائىئلىگــە، قانداقشــلىققا مەنســۇپ وئقــۇم بولــۇپ مىللەتلــەر ائرا مەۋجۇت ەئمەســلىكىنى 

تونۇتتى. بۇ مەنزىرە ماڭا ىئســالم سىياســەتكە ائيالنســا، سىياســىي جەھەتتە كۈچســىز 

مۇســۇلماننىڭ ىئتىبارســىز قالىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. بــۇ ھــال مــاڭا مۇســۇلمانلىقنىڭ 

سۈيىئىســتىمالىغا  سىياســەتتىكى  بىلــەن  زوقلىنىــش  گۈزەللىكىدىــن  ھاياتتىكــى 

غەزەپلىنىشــنىڭ تەمىنــى تېتىتتــى. پەلەســتىنلىك يــاش مــاڭا سىياســىينىڭ، مىللــەت 

مەنپەەئتىنىــڭ دىنــى، قېرىنداشــلىقى، ائدالىتــى بولمايدىغانلىقــى ھەققىــدە ۇئنتۇلمــاس 

بىــر تەلىــم بەرگــەن ىئــدى.
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تاجاۋۇزچىنىڭ تىلى

قىزىم بىلەن قىزىرىشــىپ قالدىم. ســەۋەبى ۇئنىڭ مۇچنى خىتايچە »الزا« دېيىشى 

بولــدى. دەســلەپتە مۇنازىــرە قىلــدۇق. ۇئنىــڭ دەلىلــى كۈچلــۈك، مەنتىقىلىــق كەلــدى. 

ۇئنىڭچــە كومپىيوتېــر دېگــەن ســۆزنى ېئنگىلىزچــە ىئشلەتســە ھېچنېمــە بولمىغانــدەك 

مۇچنــى خىتايچــە ىئشلەتســىمۇ كارايىتــى چاغلىــق ىئكــەن. 

- قىزىــم خىتــاي تىلــى دېگــەن تاجاۋۇزچىنىــڭ تىلــى، مــەن ۇئ زالىمالرنىڭ ھېچ بىر 

نېمىســىنى ۆئيۈمــدە كۆرۈشــنى، ھېــچ بىــر ســۆزىنى قىزىمدىــن ائڭالشــنى خالىمايمــەن، 

- دېدىم چۈشــەندۈرۈپ.

- دادا، ۇئنداقتــا روس تىلــى، ېئنگىلىــز تىلىمــۇ تاجاۋۇزچىنىڭ تىلى، ەئرەپ تىلىمۇ 

ــپ  ــەدەر ھۇجــۇم قىلى ــا ق ــۇ ياۋرۇپاغ ــان، تۈركچىم ــى بولغ ــڭ تىل ــا تاجاۋۇزچىنى تارىخت

بارغــان تاجاۋۇزچىالرنىــڭ تىلــى ىئــدى. نېمىشــقا بــۇ تىلالرنــى چەكلىمــەي ائىئلىمىــزدە 

پەقــەت خىتايچىنــى چەكلەيســەن؟

ــرى بىزگــە تاجــاۋۇز قىلغــان  ــچ بى ــڭ ھې ــۇ مىللەتلەرنى ــم ســەن دېگــەن ب - قىزى

ــم  ــدۇ! - دېدى ــى بولماي ــى دېگىل ــڭ تىل ــى تاجاۋۇزچىنى ــڭ تىلىن ەئمــەس، شــۇڭا ۇئالرنى

بىــراز نېــرۋام ۆئرلــەپ، ەئممــا دەپ بولۇپــال خاتا ســۆزلىگىنىم ېئســىمگە كەلــدى. قىزىم:

دادا، بىزگــە تاجــاۋۇز قىلمســىال تاجاۋۇزچــى ەئمــەس دەمــدۇق؟ ەئرەپلــەر وئرتــا 

ائســىياغا تاجــاۋۇز قىلمىغانمــۇ؟ ســەن روســالر تۇرپانغــا تاجــاۋۇز قىلغانــدا ائبدۇخالىــق 

ۇئيغۇرنــى قىلىچتــا چاپقــان دېمىگەنمىدىــڭ، - دېــدى جاۋاپلىشــىپ. 

قىزىــم ىئبنــى قۇتەيبىنىــڭ وئرتــا ائســىيادا قىلىغــان ۇئرۇشــى فەتىھنــى مەقســەت 
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قىلغــان تاجاۋۇزچىلىــق ەئمــەس! - دەپ قويــۇپ باالغــا قالدىــم. مۇنازىــرە مۇشــۇ يەرگــە 

كەلگەنــدە جىدەلگــە ائيالنــدى. ۇئ روســالرنىڭ ھۇجۇمىنــى تاجــاۋۇز، ەئرەبلەرنىــڭ 

ھۇجۇمىنــى فەتىــھ دېيىشــىمگە كۆزۈمگــە مىقتــەك قــاراپ قارشــى چىقتــى. فەتىــھ قىلىــش 

بىلەن تاجاۋۇز قىلىشــنى ھەرقانچە چۈشەندۈرســەممۇ ېئغىز غېرىچالپ قوبۇل قىلمىدى.

مۇنازىرىــدە دادىلىــق ھوقۇقۇمنــى پــەش قىلشــىم ۇئنــى ۈئمىتســىزلەندۈردى. 

قىزغىنلىــق بىلــەن باشــالنغان تارتىشــما باتنــاش بىلــەن ســۇغا چىالشــتى، قىزىرىشــىپ 

تەتــۈر قارىشــىپ بولــدى قىلىشــقان بولدۇق. ۇئنىــڭ تۈركچە »دادا، بۇنداق مەنتىقىســىز 

گەپ قىلىشــتىن، فاشىســتچە پىكىرلەردىن ۋاز كېچىشــىڭ كېرەك« دېگەنلىرى خېلىغىچە 

وئۋغامنــى قايناتتــى. ەئســلى مەنتىقىلىــق گەپ قىلىش، ھەر ىئشــتا ىئلىمگە ائساســلىنىپ، 

ــا  ــم. مان ــدە قىزىمغــا مــەن ۆئگەتكــەن ىئدى ــپ ســۆزلەش ھەققى ــى بىلى تېگــى - تەكتىن

ەئمــدى ۇئ مــاڭا مەنتىقــە ۆئگىتىشــكە باشــالپتۇ.

فاشىســتچە پىكىرنىــڭ نېمىلىكىنــى 11 ياشــلىق بىــر قىزغــا كىــم ۆئگەتتــى، بىــر 

مىللەتكــە ۆئچلــۈك قىلىشــنىڭ خاتالىقىنــى كىــم بىلــدۈردى؟ ھــەر بىر ىئنســاننىڭ باراۋەر 

ــەڭ  ــڭ ت ــى، مىللەتلەرنى ــك ىئكەنلىك ــڭ قىممەتلى ــق مەدەنىيەتلەرنى ــى، بارلى ىئكەنلىك

ياشــاش ھوقۇقىغــا ىئگــە ىئكەنلىكــى ھەققىــدە قىزىمغــا كىــم تەلىــم بــەردى؟

 قىزىمنىــڭ دەرســلىك كىتاپلىرىغــا قارىدىــم. ەئســلىدە ۇئ مەكتەپتــە وئقۇۋاتقــان 

»كىشــىلىك ھوقــۇق، دېموكراتىيــە ۋە يۇرتداشــلىق«، »دىــن، مەدەنىيــەت ۋە ەئخــالق« 

دېگــەن كىتاپلىرىــدا بىــز تــاالش - تارتىــش قىلغــان مەســىلە ائللىقچان ســۆزلىنىپ بولغان 

ىئكەن. 

بــۇ مۇنازىرىدىــن كېيىــن وئيلىنىــپ قالدىــم. مــەن ۋەتەنــدە خىتاينــى فاشىســتلىقتا 

خىتاينىــڭ  ســۆككەن،  مۇســتەبىتلىكىنى  پارتىيەنىــڭ  كومۇنىســتىك  ەئيىپلىگــەن، 

ــە  ــڭ مەنپەتىگ ــاي مىللىتىنى ــە خىت ــڭ ەئمەلىيەتت ــتىك تۈزۈمىنى ــش سوتسىيالىس ائتالمى

ۇئيغۇنالشــتۇرۇلغان دۆلــەت كاپىتالىزىمى ىئكەنلىكىنى، بــۇ تۈزۈمنىڭ ۇئيغۇرغا باراۋەر 
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ھوقۇقــى بەرمىگىنىنــى تەنقىتلــەپ يازغــان ىئدىــم. مــەن ۋەتەنــدە فاشىســتلىققا قارشــى 

بىــر ائدەم تۈركىيەگــە كېلىــپ قانــداق بولــۇپ ۆئز قىزىنىــڭ فاشىســتلىقتا ەئيىپلىشــىگە 

ــم؟ دۇچ كەلدى

قىزىــم تۈركىيــەدە وئقۇۋاتىــدۇ. ۇئنىــڭ ۈئچــۈن خىتــاي تىلــى بىــر چەتــەئل تىلــى 

خــاالس، ەئممــا مــاڭا بــۇ تىــل ۇئيغۇرنىــڭ دىلىغــا ۇئرۇلغــان نەشــتەر. توغــرا، خىتــاي 

مەدەنىيىتــى خىتايالرنىــڭ بايلىقى، خەزىنىســى ۋە خىتايلىق غۇرۇرىنىڭ مەنبەســى، ەئمما 

بــۇ مەدەنىيــەت ۇئيغۇرنىــڭ مەدەنىيىتىنــى يالمــاپ يۇتماقچــى، ۋەھشــى ەئجدەرھــادەك 

ــز، تــۈرك، ەئرەب ۋە روســالرغا  غۇرۇرىمىزنــى پايخــان قىلماقچــى. خىتايالرمــۇ ېئنگىلى

وئخشــاش بىــر مىللــەت. ەئممــا بــۇ مىللەتنىــڭ دىيارىمدىكــى مەۋجۇتلۇقــى ۇئيغۇرنــى 

خــاراپ قىلىــش بەدىلىگــە قوغدىلىۋاتىــدۇ. قىزىــم بۇالرنــى چۈشــىنىدۇ، ەئممــا مەنــدەك 

ائزاپالنمايــدۇ، بىلىــش باشــقا، ھېــس قىلىــپ تولغىنىــش باشــقا.

ــدەكال  ــڭ بىرى ــە كوچىلىرىدىكــى نۇرغــۇن مىللەتلەرنى ــالر تۈركىي ــا خىتاي قىزىمغ

كۆرۈنىــدۇ. مــاڭا كوچىدىكــى بىــر خىتــاي تۈرمىــدە مېنى يالىڭاچالپ، ســەكرىتىپ تاماشــا 

ــڭ  ــاڭا خىتاينى ــدۇ. م ــك  تۇيۇلى ــى ەئســلىتىپ يىرگىنىچلى ــڭ چىرايىن ــان خىتايالرنى قىلغ

ــڭ  ــدۇ. خىتاينى ــەت ائڭلىنى ــدەك س ــڭ زۇۋانى ــان گۇندىپاينى ــارەت قىلغ ــى ھاق ــى مېن تىل

چاغــان ۆئتكۈزۈشــلىرى مــاڭا قاماقتــا مەجبــۇرى چاغانلىــق ھەقســىز تامــاق تارقاتقانــدا 

يىگۈزىۋەتكەن تۈگرىلەرنى ەئســلىتىدۇ. قىزىمغا بۇالرنى ســۆزلەپ بەرگەن تەقدىردىمۇ 

بىــر ھېكايــەدەك بىلىنىــدۇ. ۇئنىڭچــە بۇنــداق ىئشــالر 40 - يىلــالردا تۈركىيەدىمــۇ 

بولغــان ىئكــەن.

قىزىمغــا ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان ھازىرقى بۇ زۇلۇم بىلەن تۈركىيەدە تارىختا دىننىڭ 

تەقىپ قىلىنىشــى وئتتۇرىســىدا ھېچ بىر وئخشاشــلىق يوقلىقىنى چۈشــەندۈردۈم. ەئمما 

قىزىمىنىمــۇ توغــرا چۈشــەندىم. تۈركلــەر ۇئيغــۇر بۈگۈن كۆرۈۋاتقــان زۇلۇمنى ۆئزلىرى 

ەئسكەرلەر ھاكىمىيەتكە چىقىۋالغان مەزگىلدە ۇئچرىغان زۇلۇمغا وئخشتىپ تەسەۋۋۇر 

قىلىشــاتتى. قىزىــم تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقاچقا مەســىلىلەرنى مۇشــۇنداق چۈشىنىشــتىن 
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خالــى بواللمايتتــى. بايقىشــىمچە تۈركىيــەدە ۇئيغــۇر ھەققىــدە ھــەر قانــداق چۈشــەنچە 

ــرا وئخشــتىپ تەســەۋۋۇر قىلىشــنى يوقۇتالمايدىكــەن، ھــەر  ــداق ناتوغ بېرىشــمۇ بۇن

قانــداق پاكىــت وئخشــىتىلغان كەچمىشــنىڭ وئرنىنى باســالمايدىكەن.

شــۇنى ائزاپ بىلــەن ىئتىــراپ قىشــىم كېرەككى، قىزىمغا خىتاينىــڭ تاجاۋۇزچىلىقى 

ۋە تىلىمىزنىــڭ يوقۇلــۇش خەۋپىنــى گــەپ بىلەنــال چۈشــەندۈرۈش ائســان ەئمــەس. داىئم 

تىرىشمىســام بۇ تىل ۋە ۇئيغۇرلۇق ۇئنىڭغا ائنچە مۇھىم بىلىنمەيدۇ، دەپ بەرســەممۇ 

ــەن ســۆيىنىدىغان، قوغلىشــىدىغان،  ــرى بىل ــڭ تەڭقۇرلى ــدۇ. چۈنكــى ۇئنى ــۇپ قالى ۇئنت

ىئنتىلىدىغــان تامامــەن پەرقلىــق بىــر ھاياتــى بــار. ۇئ مېنىــڭ ھاياتىمنىــڭ داۋامــى 

ەئمــەس، ۇئنىــڭ ەئسلىمىســىدە مېنىــڭ پاجىەئلىــك كەچمىشــىمنىڭ سايىســى يــوق، 

ۇئنىــڭ كەلگۈســى مېنىــڭ كېلەچــەك ھەققىدىكــى ائرۇزلىرىــم ۋە خىياللىرىمنــى خــۇرۇچ 

قىلمايــدۇ. مــەن ســۆيگەننى ۇئ ســۆيمەيدۇ، مــەن كۆيگەنگــە ۇئ قىزىقمايــدۇ. ھاياتىمغــا 

ەئڭ چوڭقــۇر تەســىر قىلغــان ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر ۋە مەمتىلــى ەئپەندىنىــڭ شــىئېرلىرى 

ۋە ائبلىمىــت دامولالمنىــڭ تەبلىغلىرىنــى قىزىــم ائڭلىمايــدۇ. چۈنكــى ۇئ تۈركىيــەدە 

خىتاينىــڭ تاجاۋۇزىغــا ۇئچــراپ باقمىغــان، تىلــى، مەدەنىيىتــى ۋە غــۇرۇرى دەپســەندە 

بولمىغــان ساۋاقداشــلىرى ائرىســىدا ياشــايدۇ.

ائيالىمنىــڭ دەپ بېرىشــىچە، قىزىمغــا ھاياتىــم خىتايالرغــا قارشــى نەپــرەت بىلەن 

تولغانــدەك بىلىنىدىكــەن. ۇئنىــڭ ھاياتىغــا ســەپ ســالدىم. ۇئ وئقۇۋاتقــان كىتــاپ، 

كۆرۈۋاتقــان كىنــو، چېلىۋاتقــان مۇزىــكا، وئقۇۋاتقــان ناخشــىالردىن مەندىكــى نەپرەتكــە 

ائىئــت ھېــچ نەرســە تاپالمىدىــم. ۇئنىــڭ ھاياتــى نارازىلىــق، نەپــرەت ۋە نىزادىــن خالــى  

رەڭلــەر، تاۋۇشــالر، ھەرىكەتلــەر ۋە ائدەتلــەر بىلــەن لىقلىنىــپ بولغــان بولغاچقــا، مــەن 

ســىڭدۈرمەكچى بولغــان نەپرەتكــە بــوش يــەر قالماپتــۇ. بۇالرنــى وئيلىغانچــە بەزىــدە 

قوبــۇل قىلىشــقا تىرىشــىپ باقســاممۇ بەزىــدە بىــارام بولىمــەن. 

مۇنازىرىدىــن كېيىــن قىزىــم بىلــەن ەئپلىشــىپ قــاالي دەپ مۇڭدىشــىپ قالدىــم. 

ۇئنىــڭ ېئيتىشــىچە مەنمــۇ بەزىــدە الزا، چەيــزە، بەســەي دەپ تاشــاليدىكەنمەن، ەئممــا 
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خىتايغــا ائىئــت ھەممىنــى رەت قىلىدىكەنمــەن، خىتــاي مىللىتىگــە مەنســۇپ ھەممىگــە 

نەپــرەت بىلــەن قارايدىكەنمــەن. ۇئنىڭچــە بىــر تىلنــى قولالنغۇچــى زالىمنىــڭ خاتالىقــى 

تىلنىــڭ خاتالىقــى ەئمــەس ىئكــەن. تــۈزۈم قىلىۋاتقــان زۇلۇمنــى شــۇ مىللەتنىــڭ بارلىــق 

ەئزالىرىدىــن كــۆرۈش توغــرا ەئمــەس ىئكــەن. بــۇ »نەســىھەتلەر«نى ائڭالپ ۆئزۈم 

تەشــۋىقاتنىڭ ائســارىتىدە چــوڭ بولغاچقــا شــۇائرنىڭ كۈچىگــە زىيــادە چوقۇنــۇپ 

ىئلمىيلىككــە ۋە لوگىكىغــا دىققــەت قىلمىغىنىمنــى، قىزىمغــا ىئددىيەۋىــي خىزمــەت 

ىئشلەشــكە بەكــرەك بېرىلىــپ ۇئنىــڭ يېشــى، مەلۇماتــى ۋە مەكتەپتــە ىئگىلىگــەن 

ــم. ــپ يەتتى ــس قىلى ــى ھې بىلىملىرىگــە ســەل قارىغانلىقىمن
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تارىخ تەكرارلىنامدۇ؟

ــەن  ــڭ كۈچەيگەنلىكــى بىل ــي ائڭنى ــۇردا مىللى ــق ۇئيغ ــان قىزغىنلى ــا بولغ تارىخق

مۇناســىۋەتلىك. تارىخــى رومانــالر بۇنــداق قىزغىنلىققــا وئت ياققــان ائمىــل. شــۇڭا 

ۇئيغــۇردا 1980 -يىلالردىــن كېيىــن بارلىققــا كەلگــەن يىرىــك ەئدەبىــي ەئســەرلەر 

تارىخــى رومانــالر بولــۇپ قالــدى. »قاينــام ۆئركىشــى«، »ۆئچمــەس ىئــزالر«، »ىئــز«، 

»چــاال تەگكــەن وئق«، »ائخىرەتتىــن كەلگەنلــەر«، »ىئلــى دولقۇنلىــرى«، »وئيغانغــان 

زېمىــن« قاتارلىــق بىــر يــۈرۈش رومانــالر نەشــىر قىلىنىــپ تارىخنىــڭ ەئڭ يېقىنقــى 

ــدى.  ــم قىلىن ــە تەقدى ــەن وئقۇرمەنلەرگ ــدى بىل ــرى ائل ۋاراقلى

تارىخــى رومانــالر 2000 -يىلالرغــا بارغانــدا كۆپىيىــپ، ۇئيغــۇر تارىخىنىــڭ ھــەر 

بىــر باســقۇچلىرى ائساســەن قەلەمگــە ېئلىنىــپ بولــدى دېســەكمۇ بولىــدۇ. بــۇ يىلالرنىڭ 

يەنــە بىــر ائالھىدىلىكــى دىنىــي مەزمۇندىكــى ەئســەر وئقــۇش قىزغىنلىقىمــۇ يۇقــۇرى 

ــەدەم  ــر دەۋىرگــە ق ــەپ ياشــنىغان بى ــى. ۇئيغــۇر نەشــرىياتچىلىقى گۈلل ــۇن ياراتت دولق

قويــدى. ۇئيغۇرنىــڭ تارىخى ەئســەرلەرگە قىزىقىشــى مىللەتتىكى وئيغىنىشــنىڭ، مىللىي 

ائڭدىكــى يۈكسىلىشــنىڭ بىــر ىئپادىســى دېيىشــكە بولىــدۇ. دىنىــي ەئســەرلەرگە بولغــان 

ىئشــتىياقنىمۇ مىللەتتىكــى ۆئز روھىيىتىگــە چوڭقۇرالش ىئســتىكى بىلەن مۇناســىۋەتلىك 

بولۇشــى مۇمكىــن.

تارىــخ مىللەتنىــڭ وئرتــاق كەچمىشــىنى يورىتىــدۇ. ۆئزىنىــڭ وئرتــاق كەچمىشــى 

بارلىقىغــا ىئشــەنگەن، وئرتــاق ەئجــدات چۈشەنچىســى بولغــان، وئرتــاق بىــر ماكاننــى 

ۋەتــەن تۇتقــان، وئرتــاق مەنىۋىــي بايلىققــا ۋارســىلىق قىلىۋاتقــان بىــر تــوپ كىشــىلەر 

بىــر مىللەتنــى تەشــكىل قىلىــدۇ. بــۇ ائمىلالرنىــڭ ىئچىــدە ەئڭ مۇھىــم بولغىنــى وئرتــاق 

ەئجداتتىــن باشــالنغان وئرتــاق كەچۈرمىــش.



29

ــۇش،  ــە تونۇت ــى ۆئزىگ ــرى مىللەتن ــان زىيالىلى ــۇرۇن وئيغانغ ــڭ ەئڭ ب ۇئيغۇرنى

وئيغىتىــش ۈئچــۈن تارىخنــى پىششــىق بىلگــەن ۋە يازغــان. مەســىلەن، تۇنجــى بولــۇپ 

ۆئزىگە ۇئيغۇر دېگەن ســۆزنى تەخەللۇس قىلىپ ىئشــلەتكەن نەزەرخوجا ائبدۇســەمەت 

20 -ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا »تارانچــى تۈركلىرىنىــڭ تارىخــى« دېگــەن كىتابىنى يازغان. 

ــدە يازغــان باشــقا ەئســەرلىرىنى »ۇئيغــۇر باالســى« دېگــەن ىئســىمدا  ۇئيغــۇر ھەققى

ــە قوشــقان  ــم تۆھپ ــۇر دېگــەن ىئســىمنى وئمۇمالشتۇرۇشــقا ەئڭ مۇھى ــان. ۇئيغ يازغ

ــا كىشــى بولغــان. بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر  ــال روزىباقىيىۋمــۇ ۇئيغــۇر تارىخىغــا پۇخت ائبدۇل

زىيالىــالر ائرىســىدىمۇ ەئڭ كۆپــى يازغۇچىــالر ائندىــن قالســا تارىخچىــالر بولــۇپ، بــەزى 

ەئدىپلەرنىــڭ تارىخــى رومانالرنــى يېزىشــى ۇئيغۇرنىڭ وئرتاق كەچمىشــىنى بەرپا قىلىپ 

وئرتــاق غــۇرۇر ۋە ۇئيۇشــقان روھنــى قوزغىتىــش ۈئچــۈن بولۇشــى مۇمكىــن.

تارىخقــا بولغــان قىزغىنلىــق بىــر مۇبــارەك باشــلىنىش، ەئممــا تارىــخ چاقپەلەكتەك 

ائيلىنىــدۇ، پــارالق دەۋرىمىــز مەلــۇم ۋاقىتتــا بىــر قېتىــم قايتىلىنىــدۇ دەپ قــاراش ۆئزىنــى 

بەزلەشــتىن باشــقىغا يارىمايــدۇ. تارىخنــى ۇئلۇغــالش، تارىخقــا مەســتانە بولــۇپ كېتىــش 

بىزنــى نۇرغــۇن خاتــا تونۇشــالرغا باشــاليدۇ. بۇندىــن باشــقا تارىــخ ھەققىدىكــى 

خاتالىقالرنىــڭ تىزســاق؛ تارىخنــى غايىۋىيلەشــتۈرۈش، تارىــخ قــارار قىلىــدۇ دەپ قاراش، 

تارىخنىــڭ قانۇنىيىتــى بــار ۋە شــۇ قانۇنىيــەت بويىچــە تەكرارلىنىــدۇ دېگەن قاراشــالردىن 

ىئبارەت. 

تارىخنــى غايىۋىيلەشــتۈرۈش تارىخــى شەخســلەرنى غايىۋىيلەشــتۈرۈش، تارىخــى 

تارىختىكــى ھاكىمىيەتلەرنــى غايىۋىيلەشــتۈرۈش  ۋە  دەۋىرىنــى غايىۋىيلەشــتۈرۈش 

ــۆپ غايىۋىيلەشــتۈرۈلگەن  ــزدە ەئڭ ك ــن. بى ــە ېئلىشــى مۇمكى ــى ۆئز ىئچىگ دېگەنلەرن

تارىخــى دەۋىــر قاراخانــالر دەۋرى. ەئڭ كــۆپ غايىۋىيلەشــتۈرۈلگەن كىشــىلەر يىراقتىــن 

ائلســاق مەھمۇت قەشــقەرى، يېقىندىن قارىساق لوتپۇلال مۇتەللىپ. مەھمۇت قەشقەرى 

دېيىلســە تىلشــۇناس، تارىخچــى، مىللەتشــۇناس، جۇغراپىيەچــى، قامۇســچى ائلىــم 

دېيىلىدۇ. »دىۋانۇ لۇغەتىت تۈرك« دېگەن ەئســەرمۇ غايىۋىيلىشــىپ بۈگۈنكى قامۇسقا 

ــتۇرما  ــڭ سېلىش ــۇر تىلىنى ــەن ۇئيغ ــى بىل ــىردە ەئرەب تىل ــتۈرىلىدۇ. 11 -ەئس تەڭلەش
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لوغىتىنــى ىئشــلىگەن، لوغەتكــە كىرگــۈزۈش يولــى بىلــەن ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ مىــڭ 

يىــل بۇرۇنقــى ۇئتۇقلىرىنــى خاتىرلىگەن ۋە بىزگە يەتكــۈزۈپ بەرگەن بوۋىمىز مەھمۇت 

قەشــقەرى ۇئلــۇغ ىئنســان، ەئممــا ســۈپەتلەر تىلشۇناســلىقتىن ھالقىــپ ەئينــى چاغــدا 

بىــر ىئلىــم بولــۇپ شــەكىللەنمىگەن مىللەتشۇناســلىق )مەدەنىيــەت ىئنسانشۇناســلىقى( 

ساھەســىگىمۇ كېڭىيىــپ كەتســە مۇۋاپىــق بولمايــدۇ. لوتپۇلــال مۇتەللىــپ شــاىئر، 

درامماتــورگ، ەئممــا ۇئنــى رەسســام، كومپوزىتــور، ائكتىيــور دېگەنــدەك مۇبالىغىلىــك 

نامــالردا ائتىســاق غايىۋىيلەشــتۈرىۋەتكەن بولىمىــز.

تارىــخ قارارچىلىقــى دېگەنــدە كىشــلەرنىڭ نۇتــۇق، يازمــا ۋە پاراڭلىرىــدا ېئقىــپ 

يۈرگــەن »تارىــخ ەئڭ ائدىل باھــا بەرگۈچى«، »تارىخ جازاســىىنى بېرىدۇ«، »تارىخنىڭ 

ھۆكمىدىــن ھېــچ نەرســە قېچىــپ قۇتۇاللمايــدۇ« دېگەنــدەك ىئپادىلەرنى مىســال قىلىش 

ــدۇ.  ــا چىقى ــەن وئتتۇرىغ ــى بىل ــڭ تەتقىقات ــخ تارىخچىالرنى ــە تارى ــن. ەئمەلىيەتت مۇمكى

ماددىــي ىئســپات، ائرخولوگىيەلىــك پاكىت، سېلىشــتۈرۇپ تەھقىقلەنگــەن يازما دەلىللەر 

بولمــاي تــۇرۇپ يېزىلغاننىــڭ ھەممىنــى تارىــخ دەپ قوبــۇل قىلغىلــى تېخــى بولمايــدۇ. 

تارىــخ ھېچقاچــان بىــر كۆرۈنمــەس تــارازا ياكى ھۆكۈمچــى قىياپىتىدە مەۋجــۇت ەئمەس. 

شــۇڭا تارىــخ بىــر ھادىســىگە باھــار بېرىــش ىئمكانىغا ىئگــە ەئمەس. تارىــخ ھېچكىمنىڭ 

جازاســىنى بېرەلمەيــدۇ. تارىــخ ھېچقانداق بىر ىئشــقا ھۆكۈم قىلىپمــۇ بواللمايدۇ. تارىخ 

ائدىل باھاچى دېگەندە كىشــىلەر دەۋىر چەكلىمىلىكى، ھاكىمىيەتنىڭ يول قويماســلىقى 

ۋە بىلىمنىــڭ يېتەرلىــك بولماســلىقى ســەۋەپلىك بــەزى ھادىســىلەرگە دەل ۋاقتىــدا ائدىل 

باھــا بېرەلمەســلكىنى كــۆزدە تۇتقــان بولۇشــى مۇمكىــن. ھالبۇكــى مۇنــداق دېگەنلىــك 

ھەممــە نەرســىگە بولغــان باھانــى تارىخقــا قالــدۇرۇپ قــوي دېگەنلىــك ەئمــەس. ۇئنىــڭ 

ۈئســتىگە تارىخقــا ائيلىنىــپ بولغــان بىــر ھادىســىگە باھــا بەرگەننىــڭ ســاۋاق ېئلىشــتىن 

باشــقا ەئھمىيىتــى بولمايــدۇ. بۇنــداق نــەق باھانــى قويــۇپ نســى تارىخنىــڭ باھاســىنى 

كۈتكەندىــن دەل ۋاقتىــدا، جايىــدا، ائدىــل باھانــى بېرىــپ ائق قارىنــى ائيرىــش بەكــرەك 

ەئقىلگــە ۇئيغۇن. 

تارىخنــى مەلــۇم قانۇنىيــەت بويىچــە تەكرارلىنىــدۇ، ياكــى تارىختىكــى ھادىســىلەر 
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مەلــۇم يىلنــى دەۋىــر قىلىــپ قايتــا مەيدانغا چىقىدۇ دەپ قاراشــمۇ ىئســپاتتىن ۆئتمىگەن 

كوچــا پارىڭــى. ائدەتتــە مۇشــۇنداق بىــر قانۇنىيەتنىڭ بولۇشــى ائرزۇ قىلىنغــان بولغاچقا 

مۇنــداق گەپلــەر دېيىلىپ تۇرىدۇ. مەســىلەن خىتاي تارىخچىــالر ۋە ھۆكۈماالر ۋەتىنىمىز 

ھەققىــدە »10 يىلــدا بىــر كىچىــك توپىــالڭ، 30 يىلــدا بىــر چــوڭ قوزغىــالڭ« بولىدىغان 

يــەر دېيىشــكەن. خىتــاي ھۆكۈمىتــى ھازىرمــۇ ۇئيغــۇر تارىخىــدا بىــرەر چــوڭ ۋەقــە يــۈز 

بەرگــەن كۈنلەرگــە بەكمــۇ ســەزگۈر مۇائمىلــە قىلىدىغــان بولــۇپ، ۇئالر مەلــۇم ۋەقەنىڭ 

10 يىللىقــى ياكــى 30 يىللىقــى بولغــان ھامــان جىددىيلىشــىپ تىنتىشــنى كۈچەيتىــدۇ. 

بۇنــداق وئن يىلــدا بىــر تەكرارلىنىــش قانۇنىيىتــى بىــر تۇيغــۇ بولــۇپ 1949 - يىلىدىــن 

كېيىنكــى ۇئيغــۇر تارىخىغــا نەزەر سالســاق بۇنىڭغا چۈشــمەيدىغان نۇرغــۇن ۋەقەلەرنى 

ۇئچرىتىمىز.

 ەئمەلىيەتتــە ۇئيغــۇر تارىخــدا يــۈز بەرگــەن بىــر ۋەقەگــە قانچە يىــل بولغانلىقىنى 

تارىخچىــالر ەئسكەرتمىســە، شــۇ ۋەقەنــى پەيــدا قىلغانالرنىڭ ەئۋالدى بولغــان ائۋامنىڭ 

يادىغــا يەتمەيــدۇ. مەســىلەن، 2014 -يىلــى ەئخمەتجــان قاســىمىنىڭ تۇغۇلغانلىقىغــا 

يــۈز يىــل تولغــان يىــل، لېكىــن ھېچكىم خاتىرلــەپ كەتمىدى. 2001 -يىلــى ائبدۇخالىق 

ــان  ــل بولغ ــۈز يى ــا ي ــراالر تۇغۇلغانغ ــن بۇغ ــدى ۋە مەمتىمى ــى ەئپەن ــۇر، مەمتىل ۇئيغ

يىــل ىئــدى. ائنچــە چــوڭ داغدۇغــا بولۇپمــۇ كەتمىــدى. ياكــى شــۇ يىلــالردا تۇغۇلغــان 

بالىــالردا يۇقىرىقــى ۈئچ كىشــىنىڭ ائالھىدىلىكــى كۆرۈلمىــدى. 1514 -يىلــى ســەىئدىيە 

خانلىقــى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن نەچچــە قېتىــم يــۈز يىــل ۆئتتــى، ھېــچ بىــر سىياســى كــۈچ 

شــۇ يىلغــا توغــرا كېلىــپ مەيدانغــا چىقمىــدى. 2014 -يىلــى ھچــچ كىمنىــڭ ېئســىگە 

بــۇ دۆلتىمىزنىــڭ 500 يىللىقىنــى خاتىرلــەش كەلمىــدى. ۇئيغــۇرالر دۆلــەت قۇرغــان ۋە 

دۆلەتســىز قالغــان يىلــالر تــاالي ۆئتتــى، ەئممــا تارىــخ تەكرارلىنىــپ ۇئيغۇرالرغــا يېڭــى 

بىــر ائمەتنىــڭ قارىســى كۆرۈنمىــدى.

تارىخنىــڭ مۇھىملىقىغــا قىــل ســىغمايدۇ. ەئممــا ۇئنىــڭ مۇھىملىقــى مەلــۇم 

ــدە  ــخ ھەققى ــدۇ. شــۇڭا تارى ــەن ۆئلچەنمەي ــەت بويىچــە ھەرىكــەت قىلىشــى بىل قانۇنىي

يۇقىرىــدا دېيىلگەنــدەك ىئلىمىيلىكتىــن يىــراق قاراشــالردا ۋە چۈشــەنچىلەردە بولــۇش 
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خاتالىققــا ســەۋەپ بولىــدۇ. تارىــخ بىــر مىللەتنىــڭ وئرتــاق كەچمىشــى بولغاندىــن باشــقا 

تەجرىبــە مەنبەســى. ەئممــا بــۇ تەجرىبىنىــڭ مۇتلــەق ھەقىقــەت دەپ قوبــۇل قىلىنىشــى 

توغــرا ەئمــەس. مەســىلەن، ۇئيغــۇر تارىختــا مانجۇالرنىــڭ تاجاۋۇزىغــا ۇئچرىغــان. بىــز 

بۇنى تەجرىبە - ســاۋاق دەپ مانجۇالردىن پەخەس بولۇشــىمىزنىڭ ھېچ بىر ەئھمىيىتى 

ــۇرالر  ــدا. ۇئيغ ــۇش ائلدى ــوق بول ــىدىن ي ــخ سەھنىس ــەت تارى ــۇ مىلل ــى ب ــوق. چۈنك ي

تارىختا بۈگۈنكى ائفغانىســتان ۋە پاكىســتان توپراقلىرىدىن كەلگەن تاجاۋۇزغا ۇئچراپ 

ــاۋۇز  ــە تاج ــڭ ۇئ تەرەپلەرگ ــان ۇئيغۇرنى ــن بۇي ــى 400 يىلدى ــەس. يېقىنق ــان ەئم باقق

ــتان  ــتان ۋە ائفغانىس ــى پاكىس ــا بۈگۈنك ــوق. ەئمم ــۇ ي ــۇ مەلۇماتم ــا داىئرم قىلىغىنىغ

داىئرىلىــرى ۇئيغۇرالرنــى خىتايغــا تۇتــۇپ بېرىشــتە ائجايىــپ ماسلىشــىپ كېلىۋاتىــدۇ. 

شــۇڭا مــاۋۇ مىللــەت بىزدىن تارىخى ۆئچىنى ېئلىۋاتىــدۇ. ائۋۇ مىللەت ەئجداتلىرىمىزنىڭ 

قــان قىساســىغا بوغۇلغــان دېگــەن گەپلــەر كوچــا پارىڭــى بولســا بولىــدۇ. ەئممــا بىــر 

ــن وئرۇن  ــن ۋە نۇتۇقلىرىدى ــڭ دەرســلىرىدىن، كىتاپلىرىدى ــم ەئھلىنى ــى ىئلى مىللەتتىك

ائلســا كۈلكىــك بولىــدۇ.

تارىــخ ۆئتمۈشــنى كۆرىدىغــان ەئينــەك بولســا بولىــدۇ، ەئممــا ۇئ رىاللىقنــى 

كۆزىتىدىغــان كۆزەينــەك بولــۇپ قالماســلىقى كېــرەك. تارىــخ بۈگۈنگــە باھــا بېرىدىغــان 

ۆئلچــەم ياكــى كەلگۈســىگە ېئچىلغــان كۆزنــەك بولــۇپ قالســا تېخىمــۇ بولمايــدۇ. تارىــخ 

مىللەتكــە خىتاينىــڭ مەنتىقىســى بويىچــە ھەدېســە ۆئتمۈشــنى خــاراپ كۆرســىتىپ 

بۈگۈنگــە شــۈكۈر قىلشــىنى ۆئگەتمەســلىكى، شــۇنداقال ەئرەپنىــڭ تەپەككــۇرى بويىچــە 

ۆئتمۈشــنى غايىۋىيلەشــتۈرۈپ بۈگۈننــى ىئنــكار قىلماســلىقى كېــرەك. تارىــخ تۈركلەرگە 

ــان  ــڭ مەنبەســى بولغ ــۇ مەغرۇرلۇقنى ــا ش ــا، ۇئيغۇرغ ــەن بولس ــى ۆئگەتك مەغرۇرلۇقن

ــاق  ــە وئرت ــخ مىللەتت ــرەك. تارى ــن دەرس بېرىشــى كې ــەش خاتالىقىدى ــى زىننەتل تارىخن

ەئجــدات، وئرتــاق كەچمىــش ۋە وئرتــاق ماكانغــا مۇھەببــەت وئيغىتىــپ، وئرتــاق ائزاپ 

ۈئچــۈن يىغــالپ وئرتــاق تەرەققىيــات ۈئچــۈن يــەڭ شــىماياليدىغان جاســارەت، ىئشــەنچ، 

چىــدام، ۆئملــۈك ۋە ۈئمىتۋارلىقنــى ائتــا قىلىشــى كېــرەك.
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تارىختا ئۇيغۇرغا ئاتالغان بۇتخانا

ۇئيغۇرنىــڭ تەقدىــرى خــان ۋە خوجامــالر ائرىســىدا ۆئزگىرىــپ تۇرغانغــا مىــڭ 

يىلدىن ائشــتى. ســۇتۇق بۇغراخاندىن باشــالپ مۇســۇلمان خانالر ھاكىمىيەت ســورىغان 

بولســا، مەخــدۇم ەئزەمدىــن باشــالپ روھانــى خوجىــالر ىئالھىيەتكــە داىئــر ىئشــالرغا 

ــە  ــالر ىئالھىيەتك ــە، خوجى ــالر ھاكىمىيەتك ــن خان ــۇندىن كېيى ــدى. ش ــك قىل يېتەكچىلى

ۋەكىــل بولــۇپ قالــدى. خانــالر ھاكىمىيەتنــى ەئجداتتىــن مىــراس قالغــان دەپ ھەقلىــق 

كۆرسەتســە، خوجىــالر نەســەبىنى پەيغەمبىرىمىزگــە باغــالپ ھاكىمىيەتنــى تارتىۋالغــان 

ۋە كىشــىلەرنى ەئگەشــتۈرگەن. خان-خوجــا دېگــەن ىئككــى ســۆز تارىختــا ۇئيغۇرنىــڭ 

تەقدرىنــى بېكىتكــەن ىئككــى كۈچنىــڭ يادنامىســى.

 بۈگــۈن ۇئيغۇرنىــڭ جەنۇبــى قانىتىــدا خــان خانىم-قىزالرنــى، خوجــا )غوجــام( 

وئغۇلالرنــى كۆرســىتىدىغان ھادىســىمۇ بــار، بولۇپمــۇ قەشــقەر ۋە خوتەنــدە شــۇنداق. 

كۈچلۈكلەرنىــڭ غوجــام، ائجىزەلەرنىــڭ خــان دېيىلىشــى ۇئيغــۇردا ائتــا مىــراس خانــالر 

بىلــەن ســىرىتتىن كەلگــەن خوجىالرنىــڭ كــۈچ سېلىشتۇرمىســىدا قايســى تەرەپنىــڭ 

ائخىــرى يېڭىــپ چىققانلىقىدىــن بىشــارەت بېرىــدۇ.

سەىئدىيە خانلىقى دەۋرىدە دەسلەپ خانالر خوجىالرغا بەيەئت قىلىپ ىئالھىيەتكە 

تــەۋە ىئشــالرنى شــۇالرغا تاپشــۇرغان. ەئممــا خوجىــالر كۈچــى زورايغانچــە ھاكىمىيــەت 

ۈئســتىدىن پەتىــۋا پىچىشــقا باشــلىغان ۋە خانلىققــا كــۆز تىككــەن. ســەىئدىيە دۆلىتىنىــڭ 

خانلىــرى خوجىــالر گورۇھــى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتتە ھاكىمىيەتكــە ائرىالشــقاننى 

يەكلــەپ ماسالشــقاننى يۆلىگــەن. ەئممــا مىليۇنلىغان كىشــىلەرنىڭ روھىغــا قۇماندانلىق 

قىلىۋاتقــان بــۇ خوجىــالر تەبىقىســىنىڭ كۈچــى، بىــرەر باشــالمچى بىلــەن ائجىزلىمىغــان. 

خوجىــالر بىلــەن كۆرەشــتە ھاكىمىيەتكــە ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان خانــالر تارمــار بولــۇپ، 

ىئالھىيەتكــە ۋەكىللىــك قىلىۋاتقانــالر تاشــقى يــاردەم بىلــەن ھوقۇقنــى تارتىۋالغــان. 
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 دىــن داۋاســى قىلغــان رىيــاكار خوجىــالر ھاكىمىيەت تالىشــىپ ىئككىگە بۆلۈنگەن 

ۋە ۇئيغۇرنــى ائق تاغلىــق، قــارا تاغلىــق دەپ ىئككــى ســەپكە ائيرىــپ 300 يىلغــا يېقىن 

ــى  ــالر ھاكىمىيەتن ــۇردا خوجى ــەن. ۇئيغ ــۆرەپ كىرگ ــقا س ــى ۇئرۇش ــقان ىئچك داۋامالش

ائلغاندىــن كېيىنكــى ەئھۋالالرنــى يازغــان مولــال مۇســا ســايرامى »تارىخــى ھەمىــدى« 

دېگــەن كىتابىــدا »خانالرنىــڭ دۆلــەت چىرىغــى ۆئچكــەن، قالماقالرنىــڭ ياردىمــى 

ائســتىدا خوجامالرنىــڭ دۆلــەت چىرىقــى يانغــان زاماندىــن باشــالپ، بــۇ خوجامــالر 

بەزىــدە تەرىقەتنىــڭ زىكىــر ۋە پىكىــر يولــى بىلــەن ىئبــادەت قىلىــپ، ائلالھتىــن مــەدەت 

تىلەشــكە شۇغۇلالنســا، بەزىــدە ەئيىــش -ىئشــرەت، نەغمە-نــاۋا ۋە چــاي بىلــەن بەزمــە 

قىلىــپ نەپىســكە بېرىلىــپ كەتكەنلىكــى ۈئچــۈن پۇقــرا ۋە خااليىقنىــڭ ەئھۋالىدىــن 

ــادەت  ــەجدە ىئب ــاي س ــن قوپم ــپ جاينامازدى ــن تارتى ــەۋەر ائلمايتتى...ائتا-بالىالردى خ

بىلــەن ۆئمــۈر ۆئتكــۈزۈپ كەلگــەن خوجامــالر يۇرتدارلىــق )ھاكىمىيــەت( ىئشــىدىن ۋە 

ــاراپ ۋە  ــى خ ــڭ ھال ــقا پۇقراالرنى ــدى، شۇڭالش ــىز ىئ ــىدىن خەۋەرس ــەت رەۋىش سىياس

ۋەيرانچىلىققــا يۈزلەنــدى. ھەتتــا ۇئالر ۆئي - ماكانلىرىــدا ائرام ائاللمــاي ۋە تۇرالمــاي 

جــاڭگال جەزىرەلەرگــە قېچىــپ كېتىــپ كۈن ۆئتكۈزىدىغــان دەرىجىگە يەتتــى. كېچىلىرى 

مەخپىــي ۆئيلىرىگــە كىرىــپ تاپقانلىرىنــى غىــزا تامــاق قىلىــپ يــەپ، قــازان تاۋاقلىرىنــى 

ســاقلىيالماي، بــۇالق ۋە چوڭقــۇر يەرلەرگە تاشــالپ، ەئســال كىشــىگە كۆرۈنمــەي جېنىنى 

ــۇپ چىداشــقىمۇ  ــاق بول ــرى ت ــق ىئشــلىرىدىن تاقەتلى ــدى. يۇرتدارلى ســاقاليدىغان بول

ھېــچ دەرمانــى قالمىــدى« )130 - 131 - بەتلــەر( دېگــەن ھەســرەتلىك چىــن قۇرالرنــى 

يېزىــپ قالدۇرغــان.

 كەلگۈنــدى خوجىالرنىــڭ كاســاپىتدىن خانالرنىــڭ نەســلى قۇرۇغــان، خوجىالرنىڭ 

جەڭ-جىدەللىــرى ەئۋج ائلغــان 1820 - يىلالرغــا كەلگەنــدە، دىيارىمىزدىــن ائلتــە ياكى 

يەتتــە كىشــى »بىــز بىــر قانچــە كىشــى خاننىــڭ )چىــڭ سۇاللىســى خانــى( خىزمىتىگــە 

بارســاق، ەئرزىمىزنــى ېئيتىــپ چىرىــك تەلــەپ قىلســاق، ەئگــەر چىرىــك بەرســە بىــز شــۇ 

ىئقلىمغــا تــەۋە بولــۇپ يىراق-يېقىــن دۈشــمەنلەردىن قۇتۇلســاق، بىــر ىئقلىمغــا تــەۋە 

ــان بواللمايدىكــەن«  ــز تىنچ-ائم ــز ائۋات، باال-پەرزەنتلىرىمى ــۇرۇپ يۇرتىمى ــاي ت بولم

دېگــەن قارارغــا كېلىــپ كەشــلىرىنى تەتــۈر كېيىــپ يولغــا راۋان بولغــان )131 - بــەت(. 
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بۇ كىشــىلەر قوشــۇن باشــالپ كېلىپ چىڭ سۇاللىســىنىڭ ۋەتىنىمىزنى خوجىالر قولىدىن 

قايتــا ىئســتىال قىلىشــىغا ســەۋەپ بولغــان.

 بۇ ائلتە يەتتە كىشــىنىڭ چىڭغا كۆرســەتكەن تۆھپىســى بەدىلىگە وئردا ۇئالرنى 

ۋە جەمىتىدىــن بولغــان كىشــىلەرنى يەتتــە شــەھەرگە ەئمەلــدار قىلغــان. كورالنىــڭ 

ۇئششــاقتال دېگەن يېرىگە ۇئالرغا ائتاپ بىر بۇتخانا ســېلىنغان. بۇ بۇتخانا شــۇ چاغدا 

»ۇئلــۇغ ۆئي« دەپ ائتالغــان بولــۇپ، ىئچىگــە شــۇ كىشــىلەرنىڭ رەســىمى قويۇلغــان. 

خىتايدىــن مەنســەپكە تەيىنلەنگــەن ھــەر قانــداق ەئمەلدار ياكى شــۇ خىتايغا ەئگىشــىپ 

ۋەتىىنىمىزگــە كەلگــەن خىتايــالر بۇ يەردە توختاپ بۇ ائلتــە ۇئيغۇرغا ائتالغان بۇتخانىدا 

ىئبــادەت قىلىــپ، قەغــەز كۆيــدۈرۈپ ماڭىدىغــان قاىئدىنــى بېكىتكــەن. 1860 -يىلــالردا 

بــۇ بۇتخانــا گــۇم قىلىنغــان. 14 -يىلدىــن كېيىــن چىــڭ ھاكىمىيىتــى دىيارىمىزنــى قايتــا 

بېســىۋالغاندا، بــۇ كىشــىلەرنىڭ ەئۋالتلىرىنــى تېپىــپ ۇئالرغــا ۋاڭ، گوڭ، بەيســې، بەيلى 

دېگــەن ەئمەللەرنــى بەرگــەن. خەلــق ۇئالرنــى ۋاڭخوجــام، گوڭخوجام دەپ ائتاشــقان. 

ۇئيغۇرغــا بېرىلگــەن ۇئنــۋان ۋاڭ خىتايچــە شــاھ دېگــەن ســۆز بولــۇپ خىتاينىــڭ 

نەزەرىــدە ۇئالر پادىشــاھ ەئمــەس يەرلىــك ھۆكۈمــران ىئــدى. بۇ ســۆزنىڭ ۇئيغۇر تىلىدا 

گاڭ بولــۇپ ۆئزگەرگــەن شــەكلى ھازىرمــۇ قومۇلــدا قوللىنىلماقتا. دىققەتنــى تارتىدىغان 

نوقتــا خىتــاي بەرگــەن ۋاڭ )شــاھ( دېگــەن ســۆزنىڭ دىنــى تەبىقــە ۋە دىنــدارالر ۈئچــۈن 

ىئشــلىتىلىدىغان خوجا دېگەن ســۆزگە قوشــۇلۇپ كېتىشىدۇر. بۇ بىر سۆزنىڭ قوشۇلۇپ 

ــەت  ــەن ىئالھىي ــەت بىل ــزدە يولغــا قويغــان ھاكىمىي ــاي ۋەتىنىمى كېتىشــى ەئمــەس، خىت

بىرلەشــكەن تۈزۈمنىــڭ ســۆزدە ەئكىــس ېئتىشــىدۇر. بــۇ خىتــاي بېكىتكــەن ۋاڭالر بىلــەن 

كەلگۈنــدى خوجىــالر بىرلىشــىپ، ۇئيغۇرلۇقنى ۇئخلىتىشــتۇر. 

تارىختــا ۇئيغۇرنىــڭ ھاكىمىيەتتىــن مەھــرۇم قېلىشــى ســۇتۇق بۇغراخاندىــن 

كەلگــەن  دەۋرىــدە وئرتــا ائســىيادىن  دۆلىتــى  باشــالنغان خانالرنىــڭ ســەىئدىيە 

ــەن  ــە بىل ــي تەبىق ــان. دىنى ــا چىقق ــەئت قىلىشــى نەتىجىســىدە وئتتۇرىغ ــا بەي خوجىالرغ

ۇئيغــۇر ھۆكۈمــدارالر ائرىســىدىكى خان-خوجــا زىددىيىتــى پاالكەتنىــڭ بېشــىدۇر. 
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خوجىــالر خانالرنىــڭ ۇئرۇقىنــى قۇرۇتــۇپ ھاكىمىيــەت ســۈرگەن يىلالردا خەلــق مەزھەپ 

قىرغىنچىلىقىــدا قېلىــپ ائرامچىلىققا ېئرىشــەلمىگەن. بۇ ۋەزىيەتتە بۇرۇن ەئمەل تۇتۇپ، 

يــۇرت ســوراپ ۆئتكــەن كىشــىلەر ۈئمىتنــى خىتايغــا باغــالپ ۇئالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا 

ســىغىنغان. 

خىتــاي ۇئيغۇرالرنــى ىئســتىال قىلغاندىــن كېيىــن بىزنــى دىــن بىلــەن ھاكىمىيــەت 

بىرلەشــكەن ۋاڭ-خوجــاالر نوپــۇزى بىلــەن باشــقۇرغان. ۋاڭغوجامالرغــا بېيجىڭدىكــى 

ــن  ــەن. شــۇندىن كېيى ــم وئردا ۋە مەســچىت ســېلىپ بەرگ خــان ســارىيى ىئچىگــە ائيرى

دىيارىمىزنى مۇســۇلمانالر يۇرتى، مىللىتىمىزنى ســەللىلىك مۇســۇلمانالر دەپ ائتىغان. 

ۇئيغۇرنىــڭ وئرنىغــا چەنتــو )ســەللىلىك مۇســۇلمان( دېگەن ســۆزنى وئمۇمالشــتۇرغان. 

ــى  ــى دېگــەن مەنىلەرن ــاالق، ياۋاي ــۈرك ســۆزى ساۋاتســىز، ق ــى ۆئچــۈپ ت ــۇر نام ۇئيغ

بىلدۈرىدىغــان بولــۇپ قالغــان. مولال مۇســا ســايرامىمۇ كىتابىدا خىتايغــا بەيەئت قىلغان 

ائلتــە كىشــىنى تەنقىــت قىلمىغــان، پەقــەت مۇســۇلمانلىق مەيدانىــدا تــۇرۇپ ۇئالرنىــڭ 

نامىغــا ســېلىنغان بۇتخانىغــا نەپــرەت بىلدۈرگــەن.

تارىختىكــى خان-خوجــا زىددىيىتــى ســەۋەپلىك ۋەيــران بولغــان مىللىــي بىرلىــك 

ۋە ائخىرىــدا مۇقىمالشــقان ۋاڭخوجــام، بەگخوجام ەئندىزىســى وئيلىنىشــقا ەئرزىيدىغان 

ــام  ــە، خوج ــس ەئتتۈرس ــى ەئكى ــتەملىكىچى ھاكىمىيىتىن ــڭ مۇس ھادىســە. ۋاڭ خىتاينى

دىنــى ســاالھىيەتنى بىلدۈرىــدۇ. خوجىالرنىــڭ خانالرنــى يــوق قىلىشــى ەئمەلىيەتتــە 

ۇئيغۇرلۇقنىــڭ تارمــار قىلىنىشــى بولــۇپ ھىســاپلىنىدۇ.

 دىققەت قىلىدىغان بولساق 1884 - يىلدىن كېيىن چىڭ سۇاللىسى ۋەتىنىمىزدە 

ۆئلكــە تەســىس قىلىــپ دىــن بىلــەن ھاكىمىيەتنى بىرلەشــتۈرگەن. خىتاينىــڭ ۇئيغۇرالرغا 

قويغــان ەئمەلدالىــرى تــۇڭگان ياكــى تۇڭگانــالر ائرىســىدا ياشــىغان خىتايالردىن بولغان 

ــاي  ــق خىت ــۇ ائرقىلى ــەن. ب ــپ بەرگ ــەت يارىتى ــرى پۇرس ــا كەڭ ــڭ دىنىغ ۋە ۇئيغۇرالرنى

ۇئيغۇرالرنــى بىــز ائيرىــم مىللــەت ەئمــەس پەقــەت مۇســۇلمان، شــۇڭا بىزنى مۇســۇلمان 

ســوراۋاتىدۇ دېگــەن تۇيغۇغــا غەرىــق قىلىــپ مىللىــي روھنى بىخۇتالشــتۇرغان.
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ــەۋدە  ــر گ ــەت بى ــەن سىياس ــەت بىل ــكەن، ىئالھىي ــەت بىرلەش ــن ۋە ھاكىمىي   دى

بولغــان ۋاڭ-خوجــا ەئندىزىســى ائســتىدا، ۇئيغــۇر دېگــەن نامنىــڭ وئرنىغــا مۇســۇلمان 

دېگــەن نامنىــڭ دەسسىتىلىشــى تولىمــۇ ۇئســتىلىق بىلــەن وئينالغــان وئيــۇن. چۈنكــى 

ــى  ــى ۋە ھاكىمىيىت ــى، ۆئرپ-ائدىت ــى، تارىخ ــى، زېمىن ــاق تىل ــەن وئرت ــەت بولغانك مىلل

ــەت  ــل، دۆل ــن، تى ــەن ســۆز ائلماشســا زېمى ــا مۇســۇلمان دېگ ــڭ وئرنىغ ــدۇ. بۇنى بولى

داۋاســى قالمايــدۇ. چۈنكــى دۇنيــادا مۇســۇلمانالر زېمىننىــڭ ھەممــە يېرىگــە تارالغــان. 

مۇســۇلمانالرنىڭ بىرلىككــە كەلگــەن تىلــى بولمايدۇ، بىر دۆلەتتە ياشىمىســىمۇ بولىدۇ، 

بىــر زېمىننىــڭ ۋارىســلىق ۋە مۈلــۈك ھوقۇقىنــى تاالشمىســىمۇ بولىــدۇ. مۇســۇلمانلىق 

ائتــا - بوۋىالردىــن مىــراس قالغــان كىملىــك بولمىغاچقــا، ۆئزىنــى پەقــەت مۇســۇلمان 

دەپ قارايدىغــان ىئنســاندا ەئجداتتىــن ەئۋالتقــا داۋام قىلىدىغــان وئرتــاق تارىخ، وئرتاق 

ــش  ــى داۋام قىلى ــان مىراســخورلۇق ۋە ۇئن ــە بولغ ــەز خاراكتىرگ ــاق مىج ائدەت ۋە وئرت

ىئســتىكىمۇ بولمايــدۇ.

 چىــڭ سۇاللىســى ۇئيغــۇردا ۋە تىبەتتــە دىنــى تەبىقىنــى ھاكىمىيىتىگــە ســۆرەپ 

كىرىــش ائرقىلىــق مىللىــي ائڭنــى يوقاتقــان، ەئممــا موڭغۇلالرنــى ۇئنــداق قىاللمىغــان. 

شــۇڭا چىڭ سۇاللىســى گۇمران بولغاندا، موڭغۇل ائقســۆڭەكلەر دەرھال مۇســتەقىللىق 

ېئــالن قىلىــپ مىللىــي دۆلــەت قۇرغــان، ۇئيغــۇر ۋە تىبەتلــەر بۇنــداق تېپىلغۇســىز بىــر 

تارىخــى پۇرســەتنى قولدىــن بېرىــپ قويغــان.

ــم ۆئزىگــە تەســلىم  ــر قېتى ــا بى ــى تارىخت ــاي ھاكىمىيىت ــڭ خانىدانىدىكــى خىت چى

بولغــان ۇئيغــۇر بەيەئتچىلەرگــە ائتــاپ بۇتخانــا ســېلىپ خاتاالشــقان. ۇئالر ۋەتىنىمىزگــە 

ــن  ــى ھىســىياتىنى چۈشــەنگەن ۋە ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىدى ــڭ دىن يەرلىشــىپ ۇئيغۇرالرنى

ۋاقىپالنغاندىــن كېيىــن، تەدىرىجــى وئيــۇن وئينــاپ ھەيۋەتلىــك بۇتخاناالر بــار بېيجىڭغا، 

ــا گۇگــوڭ دېيىلىدىغــان خــان ســارىيىغا ۇئيغــۇر ۋاڭخوجامــالر ۈئچــۈن مەســچىت  ھەتت

ســالغان. ۇئالر ۇئيغۇردىكــى بەيەئتچىلەر بىلەن دىنــدار تەبىقىنى ھاكىمىيەتكە چىقىرىپ 

ۋاڭخوجــام، بەگخوجــام ەئندىزىســى بويىچــە ۇئيغۇرنىــڭ دىندارلىقىنــى يۈكســەلتىپ 

مىللىــي ېئڭىنــى سۇســالتقان. كىشــىلەرنىڭ زېمىنغــا بولغــان مىراســخورلۇق تۇيغۇســى، 
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وئرتــاق تىلغــا بولغــان ھەقدارلىقــى ۋە مىللىــي مەنپەەئتكــە بولغــان پىداكارلىــق روھــى 

سۇســالپ، ۇئيغــۇر دېگــەن نــام پەقــەت گەنســۇدىكى ســېرىق ۇئيغــۇرالردا ســاقلىنىپ 

قالغــان. نەتىجىــدە 1912 -يىلــى چىــڭ سۇاللىســى ۋەيــران بولــۇپ خىتايــدا مەركىزىــي 

ھاكىمىيــەت قالمىغاندىمــۇ، ۇئيغــۇر ۋاڭخوجامــالر ســۇاللە تامغىســىنى تاكــى 1931 

-يىلالرغىچــە ىئشــلىتىپ كەلگــەن. 



39

تۈنۈگۈنكى ۋە بۈگۈنكى قەھرىمانلىق

ۇئيغۇرنىــڭ قەدىمكى تــەۋەررۈك توپراقلىرىدىن بولغان ىئلى دىيارى باتۇرالرنىڭ 

بۆشــۈكى. يــۈز يىلغــا يەتمىگــەن ۋاقىتتــا بــۇ دىيــاردا يــۈز بەرگــەن ىئككــى قېتىملىــق 

ــدۇ. ســادىر  ــر قىلىنى ــەڭال زىكى ــڭ ىئســمى ت ــالڭ تىلغــا ېئلىنســا ىئككــى باتۇرنى قوزغى

پالــۋان ىئلىــدا ســۇلتانلىق قــۇرۇش ۈئچــۈن ائت چاپقــان بولســا، غېنــى باتــۇر ۇئيغۇرغــا 

جۇمھۇرىيــەت قــۇرۇش يولىــدا قــان تۆككــەن. ۇئرۇش مەيدانىدىــن ىئلىــم سەيناســىغا، 

ــە،  ــن بىلىمگ ــورال ائپتۇماتتى ــەن، ق ــا كۆچك ــوپ مەيدانىغ ــىگە ۋە ت ــەنەئت سەھنىس س

كومپىيوتىرغــا ۋە كىتاپقــا ۆئزگەرگــەن بۈگۈنكــى دەۋردە بىزگــە غېنــى باتــۇر بەكــرەك 

كېرەكمــۇ ياكــى ســادىر پالۋانمــۇ؟ دېگــەن ســۇائل پات-پــات ېئســىمگە كېلىــپ قالىــدۇ. 

يەنــە بەزىــدە بــۇ ىئككــى باتــۇر بىــر دەۋىــردە ياشــاپ قالغان بولســا قانداق بــوالر ىئدى؟ 

دېگــەن غەلىتــە خىيالالرغــا كېلىــپ قالىمــەن.

بۈگۈنكــى ۇئيغــۇرالردا ىئلــى ســۇلتانلىقى ھەققىــدە بىلىدىغــان چوڭالرمــۇ ائنچــە 

كــۆپ بولمىســا كېــرەك، ەئممــا ســادىر پالۋاننــى بىلىدىغــان چــوڭالرال ەئمــەس بالىالرمــۇ 

ــر  ــۋان ھەققىدىكــى قوشــاقالرال ەئمــەس ناخشــىالرمۇ ھــەر بى ــى كــۆپ. ســادىر پال خېل

ۇئيغۇرنىــڭ قۇالقلىرىغــا »ســەن كىمنىــڭ ەئۋالدى، وئيلىســاڭچۇ!« دەپ ائچچىــق نىــدا 

قىلىدۇ. مانا بۇ ناخشــىنىڭ، ســەنەئتنىڭ كۈچى. ەئدەبىيات-ســەنەئت ائرقىلىق تېرىلگەن 

قەھرىمانــالر ســادىردەك ۆئلمــەس بولىــدۇ. ناخشــا - قوشــاقالردا ياشــاۋاتقان وئنبــەش 

ياشــتا باتــۇر ائتالغــان ســادىرنىڭ روھــى ھەققانىيــەت مەيدانىدىــن قېچىــپ خىلۋەتنــى 

مــاكان تۇتقــان، 15 ياشــقا نەچچــە كىرىپمــۇ باتــۇر ەئمــەس ائدەم بواللمىغــان بۈگۈنكــى 

كىشــىلەرنىڭ ەئرۋاھىنــى ۇئچۇرىــدۇ، يۈزىنــى قىزارتىــدۇ.

ســادىر پالــۋان ھەققىــدە ۇئيغــۇردا بىــر قانچــە قوشــاق ۋە ھېكايــە كىتاپــالر 

ــۋان  ــڭ »پال ــان ھادىنى ــان. تېيىپج ــان يېزىلغ ــر روم ــقا مەخســۇس بى ــن باش يېزىلغاندى
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ــەمىمىيەتنى  ــەت ۋە س ــىزلىق، پاراس ــادىر قورقۇمس ــىدە س ــەن ھېكايىس ــدى« دېگ كەل

ــدۇ.  ــر بولى ــزدا زاھى ــۆز ائلدىمى ــۇپ ك ــان بول ــر قەھرىم ــە مۇجەسســەملىگەن بى ۆئزىگ

»ســادىر يولــى« ناملىــق رومانــدا ســادىرنىڭ ائددىيلىــق ىئچىدىكــى پىداكارلىقــى، 

ھەققانىيەتچــى روھــى ۋە ســەمىمى، ائقكۆڭــۈل خىســلىتى يورۇتۇلىــدۇ. بــۇ ەئســەرلەردە 

ســادىر پالــۋان جەڭلەردىكــى شــۇنچە پىداكارلىقــى، ماھارىتى ۋە باشــالمچىلىقى بەدىلىگە 

ھوقــۇق، پايــدا ۋە ھــوزۇر تاماســىدا بولمــاي دۈشــمەن يوقالغانــدا ېئتىــز بېشــىغا قايتىپ 

ــدۇ. كەتكەنلىكــى يېزىلى

ــڭ  ــى باتۇرنى ــدا غېن ــۇرت« رومانى ــا ي ــابىر »ائن ــتاز زوردۇن س ــك ۇئس رەھمەتلى

ۆئزىنــى ســادىر پالۋانغــا سېلىشــتۇرۇپ ۇئنــى »ســادىر قاڭــرۇق« دەپ ائتايدىغانلىقىنــى 

يازىــدۇ. مەنمــۇ بــەزەن ىئككــى باتۇرنــى سېلىشــتۇرۇپ قالىمــەن. مــاڭا ســادىر پالۋاننىڭ 

ىئلــى ســۇلتانلىقى قۇرۇلــۇپ قوزغىــالڭ غەلىبە قىلغاندىــن كېيىن يۇرتىغــا قايتىپ ائددىي 

ــدا  ــدا نىلقى ــۇرت« رومانى ــا ي ــڭ ەئكســىچە »ائن ــدۇ. بۇنى ــى ياراي ــى تاللىغىن دېھقانلىقن

ىئنقىالپنــى باشــلىغان غېنــى باتــۇر بىلــەن پاتىــخ باتۇرالرنىــڭ »ۇئرۇشــنى بىــز قىلســاق 

مېۋىســى خەقنىــڭ بولــدى« دېگــەن مەنىدىكــى قاقشاشــلىرى ۇئالرنىــڭ باتۇرلىقىغــا 

كۆلەڭگــە چۈشــۈرىدۇ.

»ائنــا يــۇرت« رومانىــدا يېزىلىشــىچە غېنــى باتــۇر ىئنقىــالپ غەلىبىســىدىن كېيىــن 

ھەربــى ســوتنىڭ باشــلىقى بولغــان ىئكــەن. زوردۇن ســابىر ۇئنىــڭ ســوتالردا قانۇننــى 

قانداق ىئجرا قىلىپ ائدالەتنى قانداق قوغدىغانلىقىنى يازمىغان، ەئكســىچە ســورۇنالردا، 

تويــالردا ســۈرگەن راھــەت - پاراغەتلىرى ۋە بەزىدە چەككەن ھەســرەت، نادامەتلىرىنى 

يازغــان. شــۇ چاغــدا ەئمەلىيــەت شــۇ بولســا كېرەك. ۆئمرىــدە مەكتەپ يــۈزى كۆرمىگەن 

بىــر ائدەمنىــڭ ســاقچى، تەپتىــش ۋە ســوت ائرىســىدىكى خىزمــەت تەقســىماتى ۋە 

نازارەتچىلىكنــى توغــرا چۈشــىنىپ مۇۋاپىــق بىر تەرەپ قىاللىشــى ائســان ەئمەس. شــۇڭا 

»ائنــا يۇرت«تــا يېزىلغىنــى ۇئنىــڭ ســوتتىكى ائدالىتــى ەئمــەس، جەڭلــەر ۋە تويالردىكى 

كارامىتــى بولۇشــى مۇمكىن.
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ــا  ــڭ ائن ــەن ۇئيغۇرنى ــرى تۈمەنلىگ ــڭ ائخى ــقان ىئنقىالپنى ــۋان قاتناش ــادىر پال س

ۋەتەننــى تــەرك ېئتىشــى بىلــەن نەتىجىلەنگــەن بولســا، غېنــى باتۇرمــۇ ۆئزى قــان تۆكۈپ 

ائلغــان مىھــرى ىئسســىق توپراقالردىــن يــاش تۆكــۈپ تــۇرۇپ ائيرىلغــان. شــۇ چاغــدا 

ۋەتەننــى تــەرك ەئتكەنلەرنــى 60 مىڭدىن ائرتۇق دېيىشــىدۇ. ھالبۇكــى، كومپارتىيەنىڭ 

تەسەررۇپىدا قالغان 69 يىلدا ۇئالر ۆئزى كەتكەن بىلەن بىزگە قالغان »قەھرىمانلىق« 

ــن،  ــىڭدۈردى. لېكى ــى س ــر روھن ــەس بى ــز پۈكم ــە تى ــەپ كېيىنكىلەرگ ــەردە كۆكل قەلبل

ەئپسۇســلۇق ىئچىــدە شــۇنى كــۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكــى، بۈگۈنكــى ەئۋالت ســادىر پالــۋان 

ــۇ  ــەن توپراقتىنم ــان تۆكك ــەس، ۇئالر ق ــال ەئم ــۇرالر ېئرىشــكەن ۇئتۇقتىن ــى بات ۋە غېن

بارغانچــە ۇئزاقلىشــىپ غايىــپ بولماقتــا.

بۈگۈنكــى دەۋردە قەھرىمانلىــق تىلغــا ېئلىنســا وئقالرنىــڭ تاتاتلىغــان ائۋازىنىــال 

ەئســكە ېئلىش بىھاجەت. كېســەللىك، نادانلىق، نامراتلىق، ائدالەتسىزلىك، تەڭسىزلىك، 

مۇســتەبىتلىك، نەپســانىيەتچىلىك دېگەنــدەك رەقىپلەرگــە قارشــى تەنتەربىيــە، مۇزىــكا، 

ىئلىــم، ىئمــان ۋە ســەنەئت قاتارلىــق قورالــالر بىلــەن كۆرەشــكە ائتلىنىشــمۇ باتۇرلــۇق، 

پىداكارلىــق، قەھرىمانلىــق تەلــەپ قىلىــدۇ. ىئنســانىيەتنىڭ وئرتــاق ائرزۇســى بولغــان 

كىشــىلىك ھوقــۇق، ەئركىنلىــك، ائدالــەت ۋە ھــەق ۈئچــۈن قىلىنىۋاتقــان كۆرەشــكە 

شــاھىتلىق قىلىــش ۈئچۈنمــۇ شــېھىتلىك روھــى ۋە باتۇرلــۇق جاســارىتى كېــرەك بولىــدۇ. 

قۇرائندا شــېھىت ســۆزى بىلەن شــاھىت ســۆزىنىڭ تومۇرى بىر بولۇپ، ھەقنى تونۇغان 

ــى شــېھىت  ــۇش ياك ــە شــاھىت بول ــى ســۆزلەش، ھەقىقەتك ــا ھەقن ــر مۇســۇلمانغا ي بى

بولۇشــتا ىئككىلىنىــش بولمايــدۇ.

ــىز  ــەت ساۋاتس ــى پەق ــم بولىدىغىن ــدە الزى ــىز جەڭ ــداق پورۇخس ــى بۇن  بۈگۈنك

غېنــى باتــۇرال ەئمــەس، دۈشــمەننى ھــەم قىلىــچ ھەمــدە قىچىتــەك ســۆزلىرى بىلــەن مــات 

ــۇپ  ــورال تۇت ــدا ق ــڭ جــەڭ مەيدانى ــن. ۇئنى ــالر بولۇشــى مۇمكى قىلغــان ســادىر پالۋان

ــك.  ــا ائلغــان مىننەتىســىز روھــى تېخىمــۇ ۈئلگىلى ــى قولىغ ــن كەتمەنن ۇئرۇشــتىن كېيى

بۈگۈنكــى ھەققانىيــەت ۈئچــۈن كۆرەشــتە ســادىردەك جــان تىكىــپ كــۆرەش قىلىدىغــان، 

ەئممــا غەلىبىدىــن بــۇرۇن ۋە كېيىن ەئمەل تۇتۇشــنى رەت قىلىدىغانــالر بەكرەك مۇھىم. 



42

چۈنكــى ســىز تــوپ مەيدانىــدا كارامەت ھۇجۇمچى بولۇشــىڭىز مۇمكىــن، ەئمما كوماندا 

ــقاۋۇلى  ــدا مەش ــدە كومان ــىز جەڭ ــى مىلتىقس ــى بۈگۈنك ــىز. چۈنك ــلىقى بواللمايس باش

مەيدانغا چۈشــمەيدۇ. بۈگۈنكى جەڭدە- مۇســابىقىدە ھۇجۇمچى ھەر قانچە كۆپ توپ 

كىرگۈزســىمۇ مەشــقاۋۇل بولۇشــنى تاالشــمايدۇ. ھۇجۇمچىنىــڭ غەلىبەســى مەشــقاۋۇل 

بولغانلىــق بىلەن نامايەن بولمايدۇ. شــۇڭا بۇ پورۇقســىز جەڭگــە تەييارالنغان بۈگۈنكى 

ۇئيغــۇر داىئــم ائلقىشــلىق ائتامــان بولۇشــنى ەئمەس، بەلكى ۈئنســىز پىداكار بولۇشــنى؛ 

قورالنىــڭ ســۈرىدىن باشــقا ســۆزنىڭ كۈچىگــە، وئقنىــڭ قۇدرىتىگىــال ەئمــەس، بىلىمنىــڭ 

خورىمــاس قۈۋىتىگىمــۇ ىئشــەنگىنى ەئۋزەل.
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دىندارلىق خوجايىنلىقمۇ؟

ــن ائشــقاندا  ــر دوســتۇم ســاەئت 10دى ــى بى ــى 14 -ائۋغۇســت كۈن 2013 -يىل

ــرى ۇئ شــىرىكلىكتىن چېكىنگــەن ىئــدى.  ــۈن ىئلگى ــۇ. ىئككــى ك تۇيۇقســىز چاقىرتىپت

بىــز قەشــقەردە قۇرۇلىدىغــان يەســلى ۈئچــۈن بىــرەر يىلغــا يېقىــن مەسلىھەتلەشــكەن 

ىئــدۇق. شــۇ يىلــى رامىزانــدا ھــاۋا ىئسســىپ كەتكــەن بولــۇپ ۆئرە يۈرســە پــۇت، ياتســا 

دۈمبــە تەرلەيتتــى. ىئككىمىــز شــۇ ىئسســىققا قارىمــاي تاشــلىنىپ قالغــان بىــر مەكتەپنى 

بالىالرنىــڭ باغچىســى قىلىــپ ۆئزگەرتكــەن ىئدۇق. ەئپســۇس، ۇئ دوســتىمىز بۇ ىئشــتىن 

يالتىيىــپ قالــدى. ســەۋەبىنى »ائنــام ۇئنىمىدى« دېگەن بولدى. مەنمــۇ بىلگەچ كوچىالپ 

ســورىمىغان بولــدۇم. 

ماشــىنىدا تېلىفونــالر ېئتىلىــپ بولغاندىــن كېيىن، ۇئ: »ائبدۇۋەلى، ســىلىگە راســت 

گەپنى قىلماي كۆڭلۈم ۇئنىمىدى. ســىلىنىڭ كەينىلىرىگە ســاقچى چۈشــۈپتۇ. شــۇڭا مەن 

چېكىنىــپ تۇرۇشــنى توغــرا تاپتىــم« دېــدى. بــۇ گەپنــى بۇرۇنال پــەرەز قىلغىنىــم ۈئچۈن 

ھەيــران قالمىدىــم. ۇئنىــڭ قالغــان تەســەللىي ۋە مەدەتلىــرى ېئســىمدە يــوق، پەقــەت 

»ســىلىدىن بىــر ىئشــنى ۆئتۈنگــەن بــوالي، بۇندىــن كېيىــن دىنغــا ياتىدىغــان تېمىــالردا 

يازمىغــان بولســىال، بەزىلــەر بــۇ دىننىــڭ ىئگىســى بىــز، ائبدۇۋەلــى ائرىالشمىســۇن دەپ 

ــڭ ىئگىســى  ــۇ دىننى ــۇن چاغــالردا »ب ــدى. تۇتق ــر كەل ــى ېئغى ــەك نارازىكــەن« دېگىن ب

بىــز« دېگەنگــە مەنىــداش جۈملــە ســوراقتا داىئــم قايتىالنــدى.

زالىمــالر ھامــان قــول ســاالتتى. مــەن پەقــەت ۇئالرنىــڭ قاچــان ھەرىكەتكــە 

ۆئتۈشــىدىن بىخەۋەر ىئدىم. ۇئالرنىڭ پات ىئزدەشــلىرى ۋە ســۆھبەت خاتىرىســى ائلغان 

بولــۇپ، ۇئنــى بۇنــى سوراشــلىرى مېنىــڭ بــۇ مىللەتكــە قانــداق كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقانلىقىــم 

ۋە نېمىلەرنــى قىلىۋاتقانلىقىمنــى بىلىــپ بېقىــش ۈئچــۈن ىئــدى. ۇئالر مــاڭا ھــەر قېتىــم 

»بــۇ مىللەتنىــڭ ىئگىســى بىــز، ســەن غېمىنــى قىلىمــەن دەپ چاتــاق چىقارمــا« دېگــەن 
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مەنىــدە ائگاھالنــدۇرۇش بېرەتتــى. مــەن زالىــم قىلغــان بــۇ تەھدىتلەرنــى نورمــال ھېــس 

قىلغان بىلەن، قېرىنداشــلىرىمنىڭ »بۇ دىننىڭ ىئگىســى بىز، ائرىالشــما« دېيىشــلىرىگە 

ھەيــران ىئدىــم. 

ــۇلماننىڭ  ــمەن مۇس ــر ىئخالس ــەپ بى ــەن گ ــز« دېگ ــى بى ــڭ ىئگىس ــاڭا »دىننى م

ائغزىدىــن ەئمــەس، بىــر تەكەببــۇر باينىــڭ، ياكــى قاپىقى يامــان خوجىدارنىــڭ ائغزىدىن 

چىقىۋاتقاندەك تۇيۇالتتى. ۇئيغۇر تىلىدا بىر كىشــىنىڭ ۆئزىنى »بىز« دەپ سۆزلىشــىدە 

ېئنىــق بىــر كىبىــر ەئلەڭگىيتتــى. بۇنــداق ىئگىدارلىــق تەلەپپۇزىــدا سۆزلەشــنىڭ كەينىگە 

قورۇقچىلىــق يوشــۇرۇنغان ىئدى. 

دىننىــڭ ىئگىســى دىنىمىزنــى پۈتــۈن قىلغــان، مۇھەممــەد ەئلەيھىسســاالمنى 

ــۇپ  ــان بول ــىگە ىئنس ــاي، قانداقس ــالھ بولم ــان ائل ــپ تاللىغ ــەر قىلى ــى پەيغەمب ائخىرق

قالــدى؟ ائلالھقــا تــەۋە، ىئنســاننىڭ قەلبىگــە تەەئللــۇق دىنغــا خــۇددى يېنىدىكــى پۇلغا، 

بېغىدىكى ائلمىغا وئخشــاش ىئگىدارلىق تۇيغۇســىدا گەپ قىلىدىغان، بىرســى وئغۇرالپ 

كېتىدىغانــدەك قورۇيدىغــان كىشــىلەرگە گەپتــە تــەڭ كەلگىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى بــۇ 

دۇنيادىكــى تالىشــىدىغان نەرســە قانچــە كــۆپ، مۇرەككــەپ بولســا زىددىيــەت شــۇنچە 

ۆئتكــۈر بولىــدۇ. 

»دىننىــڭ ىئگىســى بىــز« دېگــەن ســۆزدە دىننى ھەممىگــە ھۆكۈمــران قىلىۋالغان 

وئتتــۇرا ەئســىردىكى ياۋۇرپــا روھانىيلىرىنىــڭ پۇرىقــى بــار. ۇئالر ائلــالھ بىلــەن ىئنســان 

ائرىســىغا ۆئزىنــى ۋاســتىچى قىلىــپ كۆرســىتىپ سىياســىي، ىئقتىســادىي ۋە مەدەنىيــەت 

ساھەســىنى مونۇپــۇل قىلغــان. نەتىجىــدە ۇئالر بــۇ ســاھەلەردىكى زۇلۇمدىــن تويغــان 

ــەر  ــان ىئــدى. ەئگ ــول ائچق ــن يىراقلىشــىپ كېتىشــىگە ي كىشــىلەرنىڭ بارغانچــە دىندى

بىرونىنــى دىنــدارالر وئتتــا كۆيدۈرمىگــەن بولســا، كىشــىلەر خىرىســتىيان دىنىنــى پەنگــە 

قارشــى دەپ نەپــرەت بىلدۈرەرمىــدى؟ كوپىرنىــك يــەر قۇياشــنى ائيلىنىــپ ھەرىكــەت 

قىلىدۇ، دېســە پوپالر چۈشــىنەلمىگەنلىكى ۈئچۈنال دىنغا قارشــى دەپ پەتىۋا كەســمەي، 

بۇنــى بىــر تەبىــەئت قانۇنۇنىيىتىنىــڭ بايقىلىشــى ىئكــەن، دەپ نورمــال قوبــۇل قىلغــان 
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بولســا ىئــدى، پوپــالر كىشــىلەرنىڭ نەزەرىدىــن چۈشــۈپ قالمايتتــى.

»دىننىــڭ ىئگىســى بىــز« دېيىلگىنــى خاتاالرغــا قــاراپ ېئلىنغــان بىرىنچــى قــەدەم. 

ىئككىنچــى قــەدەم »ائلالھنىــڭ دىنىنــى ۈئســتۈن قىلىمىــز« دېگــەن باھانىــدە ۆئزىنــى ۋە 

ۆئزى توغرا دەپ ۆئگەنگەن چۈشــەنچىنى ۈئســتۈن وئرۇنغا چىقىرىش تەشــنالىقىدۇر. بۇ 

خىيالدىكىلــەر دىنغــا مەنســۇپ بولغــان ياكــى بولمىغــان ھەممــە نەرســىگە دىنىــي رامــكا 

بەلگىلــەپ، ۆئز چۈشەنچىســى بۇيىچــە ھۆكــۈم چىقىرىــپ چاتــاق چىققانــدا، كىشــىلەرنى 

چاتــاق رامكىدىــن ەئمــەس دىندىــن چىققانــدەك تۇيغۇغــا كەلتــۈرۈپ قويىــدۇ.

بىــز« دەپ ۆئزىنــى دىننىــڭ خوجايىنــى   ەئلۋەتتــە، »بــۇ دىننىــڭ ىئگىســى 

كۆرســەتكەنلەر ىئنســانالرغا دىننــى ســەت كۆرســىتىش ۈئچــۈن قەســتەن مەيدانغــا 

چىقمايــدۇ. مەســىلەن، ياۋرۇپــا روھانىلىرىمــۇ برونــى قويــاش مەركــەز تەلىماتىنــى 

ياقىلىغىنــى ۈئچــۈن وئتتــا كۆيدۈرگەنــدە »دىننى ســەت كۆرســىتەيلى« دېمىگەن. پەقەت 

قۇيــاش مەركــەز تەلىماتىنــى چۈشەنمەســتىن ۇئنــى ياقىالشــنى دىنغــا قارشــى تۇرغانلىــق 

دەپ بىلىــپ قالغــان. ۇئالر ھەرگىزمــۇ »بىــز پەنگــە قارشــى، شــۇڭا برونىنــى وئتقــا 

تاشــلىدۇق« دېگــەن ەئمــەس. ەئممــا ۇئالر ۆئزىنــى دىننىــڭ ىئگىســى دەپ جاكارلىغىنــى 

ــڭ  ــى كىشــىلەرگە دىننى ــڭ خاتالىق ۈئچــۈن، ۇئالر چىقارغــان پەنگــە قارشــى پەتىۋاالرنى

خاتالىقىــدەك كۆرۈنگــەن. تەبىئىيكــى، خاتالىقالرنىــڭ يــۈز بېرىشــى ۈئچــۈن مەقســەتنىڭ 

رەزىــل بولۇشــى شــەرت ەئمەس، قولالنغان ۇئســۇل، تۇتقــان يولنىڭ نامۇۋاپىق بولۇشــى 

نەتىجىنىــڭ خاتــا بولۇشــىغا يېتىــپ ائشــىدۇ.

»دىننىــڭ ىئگىســى بىــز« دەۋاتقانــالر تەھقىقكــى خاتاالشــقانالردۇر. ىئســالم 

دىنىنىــڭ ىئگىســى ۆئزىنــى بىــز دەۋاتقــان بىــر كىشــى ياكــى كىشــىلەر ەئمــەس، بەلكــى 

ائلالھتــۇر. چۈنكــى ســۈرە فاتىھەنــى وئقۇســاق، ائلــالھ دىننىــڭ ىئگىســى يەنــى »مالىكى 

ياۋمىددىــن«دۇر. بــۇ يــەردە مالىــك دېگــەن ىئگــە. يــاۋم دېگــەن كــۈن، دىــن دېگىنىمىــز 

ماۋزۇيىمىزدىكــى دىنــدۇر. ۇئيغــۇر تىلىــدا قىلىنغــان تەرجىمىــدە بــۇ ائيــەت »قىيامــەت 

ــن ســۆزى  ــە تەرجىمىســدە دى ــڭ ۇئيغۇرچ ــەن. قۇرائننى ــڭ ىئگىســىدۇر« دېيىلگ كۈننى



46

ــاپ قىلىنىدىغــان كــۈن  ــدا بولســا ھېســاپ كىت ــەر خىتايچى قىيامــەت دەپ ېئلىنغــان يەرل

دېيىلگــەن، ېئنگىلىزچىــدە بولســا تۆلــەم بېرىــش، جــاۋاپ قايتــۇرۇش، ھېســابىنى بېرىــش 

كۈنــى دېگــەن مەنىدىكــى ســۆز بىلــەن ىئپادىلەنگــەن. قىيامــەت كۈنىنىــڭ ھېســاپ 

كىتابىمزنىــڭ قىلىنىدىغــان كــۈن ىئكەنلىكــى ۇئيغۇرغــا ائيدىــڭ بولغاچقــا شــۇنداق 

ۆئرۈلگــەن بولۇشــى مۇمكىــن.

 دېمــەك ائلــالھ دىننىــڭ، ھېســاپ ېئلىنىدىغــان قىيامــەت كۈنىنىــڭ ىئگىســىدۇر. 

شــۇڭا دەيمىزكــى دىــن ائلالھنىــڭ، ېئرىشــكەنلىرىمىز بىزگە ائمانەت، ســىناق ســۈپىتىدە 

بېرىلگــەن. بىــز قىيامەتتــە ســىناقنىڭ جاۋابىنــى، ائمانەتنىڭ ھېســابىنى ائلالھقــا بېرىمىز، 

بىــر بىرىمىزگــە ياكــى دىنــدار ائتالغــان ۇئســتاز، كاھىنالرغــا ەئمــەس.

 يۇقىرىقىالردىــن بەرھەقكــى، دىندارلىــق ىئگىدارلىــق ەئمــەس، خوجىدارلىــق 

ەئمــەس، ھۆكۈمدارلىــق ياكــى كۈچلۈكنىڭ ائجىز ۈئســتىدىكى قازىلىقــى تېخىمۇ ەئمەس، 

ــا  ــان ائلالھق ــى بولغ ــڭ ىئگىس ــى دىننى ــاپ كىتاپن ــۇ ھېس ــز ب ــۇر. بۇرچىمى بۇرچدارلىقت

بېرىشــتۇر. شــۇڭا ھېچكىمنىــڭ بىــر بىرىدىــن دىــن بارىــدا ھېســاپ سوراشــقا، دىندىــن 

ېئمتىھــان ېئلىشــقا ھەققــى يــوق. 
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سەۋەپ دۇنياسىدا سەن بار

كىچىك چاغلىرىمىزدا ھەممىمىزنىڭ نۇرغۇن ســۇائللىرىمىز بولغان، بەلكىم ھەر 

خىــل جاۋاپالرغــا ېئرىشــكەن بولۇشــىمىزمۇ مۇمكىــن. ەئممــا ھەممىمىز ېئرىشــكەن بىر 

وئرتــاق جــاۋاپ بــار ۇئ نېمــە؟ ۇئ كۆپىنچــە ىئنچىكــە ۋە بەزىــدە بــوم ائۋازدا قولىقىمىزغــا 

قۇيۇلغــان »ســوراپ ھارمايدىكەنســەن، خۇدايىــم شــۇنداق يارىتىپتىكــەن!« دېگەندىــن 

ــۇپ كەتكــەن  ــالر بول ــى ۇئزۇن يىل ــى خېل ــا ائڭالپ باقمىغىل ــى قايت ــۇ جاۋاپن ــارەت. ب ىئب

ــا ائڭالپ  ــى قايت ــپ شــۇ جاۋاپن ــى دوســتۇمنىڭ ماشىنىســىدا كېتىۋېتى ــر كۈن ــەن. بى ىئك

كۈلــۈپ تاشــلىدىم. كۆنــۈپ قېلىــش دېگــەن ائجايىــپ بىــر ىئــش ىئكــەن. دوســتۇم ەئر-

ائيــال ىئككىلىســى دوكتــۇر، غەرىپتىكــى بىــر ەئلــدە ياشــايدۇ. ەئممــا ەئســتە قالغىنــى ۋە 

قىزىغــا دېگىنــى كىچىكىمىــزدە ېئرىشــكەن ھېلىقــى »خۇدايىــم شــۇنداق يارىتىپتىكەن!« 

دېگــەن جــاۋاپ.

شــۇندىن كېيىــن كۆزىتىــپ باقســام كىچىكىمىــزدە ائڭلىغــان بــۇ جاۋاپنــى بالىالرغــا 

شــۇ پېتــى يەتكــۈزۈپ كېلىۋاتقانالرمــۇ ائز ەئمەس ىئكــەن. بۇ جاۋاپنىڭ ھەممە ســوائلغا 

بــاپ كەلمەســلىكى ېئنىــق. بــەزى ســۇائلالرغا جــاۋاپ بولســا بولىدىغانــدەك تۇيۇلغــان 

بىلــەن »خۇدايىــم شــۇنداق ياراتقــان« دېگــەن جاۋاپنىــڭ ۆئزىــال بىــر ســۇائلغا ھامىلدار. 

شــۇنداق ياراتقــان دېگەنــدە زادى قانــداق ياراتقــان؟ دەپ ســۇائل قويۇشــقا توغــرا 

كېلىــدۇ. بــەزى شــەيئىلەرنى خۇدايىمنىــڭ بىۋاســتە ياراتمىغىنــى ېئنىــق بولغاچقــا، بــۇ 

جــاۋاپ پەقەتــال مــاس كەلمــەي قالىــدۇ.

ــار.  ســەۋەپ مەنىســىدە كېلىدىغــان ســۆزنىڭ ېئنگىلىزچىــدە بىــر قانچــە تــۈرى ب

ســەۋەپ دېگــەن بــۇ ســۆزمۇ كــۆپ مەنىلىك ســۆز، ھەم ىئســىم، پېئىــل بولغاندىن باشــقا 

تۈرلەنگەنــدە ســۈپەت ۋە رەۋىــش بولــۇپ كېلىــدۇ. بــۇ ســۆز پېئىــل بولــۇپ كەلگەنــدە 

ەئقلــى خۇالســە چىقىرىــش، ســەۋەپ ھەققىــدە ىئزدىنىــش، قانۇنىيەتنــى تېپىــپ چىقىــش، 
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ھۆكــۈم چىقىرىــش دېگەنــدەك مەنىلەردىمــۇ كېلىــدۇ. ســەۋەپ ســۆزى ســۈپەت قىلىــپ 

ىئشــلىتىلگەندە ەئقىلگــە ۇئيغــۇن دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. بىــر مىللەتنىــڭ تىلىــدا 

مەلــۇم ســۆزنىڭ كــۆپ مەنىلىك بولۇشــى شــۇ ۇئقۇم ھەققىــدە بولغان ىئزدىنىشــلەرنىڭ، 

وئيلىنىشــالرنىڭ ۋە پاائلىيەتلەرنىڭ كۆپ بولغانلىقى بىلەن مۇناســىۋەتلىك. كۆرۈنگەن، 

كۆرۈنمىگــەن، تۇيۇلغــان - تۇيۇلمىغــان ھادىســىلەر، ۋەقەلــەر، ىئشــالر ۋە شەخســلەر 

ھەققىدە سەۋەپ-نەتىجە نوقتىسىدا تۇرۇپ ىئزدىنىش بىزنى ھەقىقەتكە يېقىنالشتۇرۇپ 

ســاختىلىق ۋە سەپســەتىدىن ۇئزاقالشــتۇرىدۇ.

بىــز ياشــىغان ىئقلىمــدا »بىر ســەۋەبى بولمىســا قۇيــرۇق تۇرامدۇ تاشــتا« دېگەن 

ــە« دېگــەن  ــى ي ــە »ســاپىقىنى ســورىماي ۈئزۈمىن ــەن، يەن ــراس قالغــان بىل ــە مى ھېكاي

تەييار تاپلىقمۇ وئمۇمالشــقان. ســەۋەپنى ســوراپ، ســەۋەپلەرگە قىزىقىپ، ســەۋەپلەرنى 

تىزىــپ قايسىســىنىڭ نەتىجىگــە تۈرتكــە بولغانلىقىنــى ائيرىغىــدەك بىــر ىئلمىيلىــك بىــز 

ياشــىغان ىئقلىمــدا وئمۇمالشــمىغان. ھــەر ىئشــقا ســۇائل قويــۇپ، ھەر قانداق نەرســىنى 

ســەۋەپلەندۈرىدىغان روھ يېتىلمىگەننىــڭ ەئكســىچە، بالىالرغــا ســەۋەپلەرنى ياپتــا گەپ 

بىلەن يوشــۇرۇش وئمۇمالشــقان، مەســىلەن: ائنىالردا بالىالرنى »يالغان سۆزلىمە لېۋىڭ 

ېئقىــپ كېتىــدۇ، كۆلگــە ســىيمە ســۆركەڭگە چاقــا چىقىــدۇ، ياالڭبــاش يۈرمــە چېچىڭنــى 

يۇلتــۇز يالىۋالىــدۇ، باشــقىالرغا تۈكۈرمــە تىلىڭغــا چاقــا چىقىــدۇ، چوڭالرنىــڭ ائلدىدىــن 

ۆئتمە،پۇتــۇڭ قايرىلىــپ كېتىــدۇ« دېگەنــدەك. گەرچــە بــۇالر ائڭلىماققــا شــۇنداقال 

ــرى  ــچ بى ــە كۆرســىتىلگەن ســەۋەپلەرنىڭ ھې ــەن، ەئمەلىيەتت ــان بىل ــدەك قىلغ ېئيتىلغان

ەئقىلگــە ۇئيغــۇن ەئمــەس. چۈنكــى ھېــچ بىــرى دېيىلگەنــدەك قىلماســلىقنىڭ ســەۋەبى 

ەئمــەس. ەئڭ يامــان يېــرى بــۇ بالىالرنــى نېمــە ۈئچۈنلەرنــى سوراشــتىن، نەتىجەلەرنــى 

سەۋەپلەندۈرۈشــتىن توســۇپ قويىــدۇ.

ــل«، »ســەۋەپ قىلســاڭ ســىۋەتتە ســۇ  ــەپ قى ــل، تەل ــدا »ســەۋەپ قى ۇئيغۇرچى

توختايــدۇ«، »بۇدۇنيــا ســەۋەپ دۇنياســى« دېگەنــدەك ىئبارىلەرنىــڭ كــەڭ بولغانلىقــى 

ــڭ خاتىرىســىدۇر.  ــى سەۋەپلەندۈرۈشــكە ىئنتىلگــەن رېاللىقنى ــڭ نەتىجىلەرن ۇئيغۇرنى

مەســىلەن، بۇدۇنيــا ســەۋەپ دۇنياســى دېگەنــدە ســەۋەپلەر ھەققىدە ىئزدەنمەســلىكنىڭ 
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ــدە  ــالردا ســەۋەپلەر ھەققى ــۇ ماقال ائخىرەتكــە مەنســۇپ ىئكەنلىكــى ىئمــا قىلىنغــان. ب

ىئزدەنمىگــەن ھاياتنىــڭ پەقەت ائخىرەتتە بولىدىغانلىقى، بۇ دۇنيادا ياشــىغان ىئكەنمىز 

چوقــۇم ســەۋەپلەردىن ەئقلــى يەكۈن چىقىرىپ تۇرۇشــنىڭ زۆرۈرلىكى ەئســكەرتىلگەن. 

ــازاۋەر.  ــە س ــۇ دىقەتك ــا قوللىنىلغانلىقىم ــەن ســۆزنىڭ خات ــش دېگ ســەۋەپ قىلى

رەھمەتلىــك ائنامنىــڭ بىــر مۇدىــر دوســتى بولىدىغــان. داىئــم ائغرىــپ توختىمايدىغــان 

چىشــىنى باخشــىغا باقتۇراتتى. ۇئ ىئشــىكتىن كىرىپال »تۇخان، بىر ســەۋەپ قىلىپ كېلەي 

ــم ياراتقــان، شــۇ ســەۋەبىنىمۇ  ــە، كېســەل دېگەننــى خۇدايى دېگــەن، بېرىشــىپ بېرەمل

قوشــۇپ ياراتقــان بولغاندىكىــن، خۇدايىمنىــڭ ائيىتىنــى وئقــۇپ ھــۈرۈپ قويســا، شــىپا 

بــوالر ەئمــدى« دەپ، مــاڭا قارىمىغانغــا ســېلىپ ائنامنــى باشــالپ چىقىــپ كېتەتتى. چىش 

ــر نەتىجــە دېســەك ۇئنــى قانــداق سەۋەپلەندۈرۈشــنى بىلمىگەنــدە، دورا  ائغرىقىنــى بى

يىمــەي باخشــىنىڭ ھۈرگــەن تۈكرىكىنــى يەيدىغــان ەئخمەقلىــق كۆرۈلىــدۇ.

بىــر  بىــر ھادىســە،  بىــر كېســەل،  نەتىجــە ســۈپىتىدە كەلگــەن  ائلدىمىزغــا 

كېلىشمەســلىكنى ەئمەلىــي، ىئلمىــي ســەۋەپلەندۈرۈش ائدىتــى بولمىغانــدا ســەۋەپ 

قىلىشــنى چــارە قىلىــش دەپ چۈشــىنىپ ھەقىقــى ســەۋەبكە مۇناسىۋەتســىز چارىلەرگــە 

مۇراجــەت قىلىدىغــان ھالــەت وئتتۇرىغــا چىقىــدۇ. كېســەلنى خۇدايىــم ياراتقــان دېگــەن 

ــەۋەپلەر  ــدۇ، س ــى ېئتى ــنىڭ يولىن ــاق ىئزدىنىش ــۇل قىلس ــىز قوب ــى سۈرۈشتىس ھۆكۈمن

ىئچىدىكــى پەقــەت مۇشــۇ ســەۋەپكىال شەكســىز ىئشــەنگەندىن كېيىــن باشــقا ســەۋەپلەر 

ــى  ــەلنىڭ ھەقىق ــپ كېس ــا بېرى ــەن دوختۇرغ ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــاقىت قىلىنى ــن س نەزەردى

ــز. ــرۇم قالىمى ــەۋەبىنى بىلىۋېلىشــتىن مەھ س

قىلىشــالر  قىلىــش ۋە مۇنازىــرە   ســەۋەپلەر ھەققىــدە ىئزدىنىــش، تەجرىبــە 

وئمۇمالشــمىغان بىــز چــوڭ بولغان مۇھىتتا، كىشــىلەر كېســەلنى خۇدايىــم ياراتقان دەپ 

كېســەل ھەققىدىكــى ســەۋەپلەرنىڭ بىرىنىال ېئتىراپ قىلىپ خاتىرجــەم بولىدۇ. نەتىجىدە 

ــق  ــۇق، تۇمارچىلى ــىلىق، پىرخۇنل ــق، باخش ــان داخانلى ــتىمال قىلىدىغ ــى سۈيىئىس دىنن

دېگەنــدەك خوراپاتــالر ەئۋج ائلىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن كىشــىلىرىمىز بــەزى كېســەللەرنىڭ 
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ىئرســىيەت، ۆئرپ-ائدەت، مۇھىتنىــڭ بۇلغىنىشــى، كىلىماتنىــڭ ۆئزگىرىشــى، ھايۋانــالر 

بىلەن مۇناسىۋەتلىشــىش قاتارلىق ســەۋەپلەر بىلەنمۇ پەيدا بولىدىغانلىقىنى ائڭلىغاندا، 

يــا دەســلەپكى قارىشــىدىن گۇمانلىنىــپ دىنغــا قارشــى چىقىــدۇ، ياكــى بــۇ ســەۋەپلەرنى 

ىئنــكار قىلىــپ تېخىمــۇ جاھىللىققــا يېپىشــىدۇ.

ــدە  ــەۋەپلىرى ھەققى ــەن س ــىلەرنىڭ رۇش ــەن ھادىس ــۈز بەرگ ــزدا ي ــۆز ائلدىمى ك

ىئزدەنمىگەنــدە تەەئللۇقاتىغــا وئغــرى كىرســە، رەمچىنــى ىئزدەيدىغــان ىئــش چىقىــدۇ. 

ــەت  ــخىك پاائلىي ــال پىس ــر نورم ــڭ بى ــدە، ۇئنى ــەۋەبىنى بىلمىگەن ــي س ــنىڭ ىئلمى چۈش

ىئكەنلىكىدىــن خەۋەرســىز، ۇئنىــڭ ھېــچ نېمىدىــن بىشــارەت بەرمەيدىغانلىقــى ۋە ھېــچ 

نېمىگــە تۈرتكــە بولمايدىغانلىقىنــى بىلمــەي، تىلەمچىدىــن دۇائ تىلەيدىغــان، بۈۋۈمدىن 

ــاھ تىلەيدىغــان ھالغــا چۈشــۈپ  قالىدىغــان گــەپ. »قۇتادغۇبىلىــك« تــە يۈســۈپ  پان

خــاس ھاجىــپ چۈشــنى بىــر نورمــال روھىــي ھادىســە دەپ يازغــان ۋە چۈشــتە مەلــۇم 

رەڭلەرنىڭ كۆپ بولۇشــىنى بەدەندە كۆرۈلگەن تەڭپۇڭســىزلىققا باغالپ چۈشەندۈرگەن. 

ەئپسۇســكى، كىتــاپ يېزىلىــپ مىــڭ يىــل ۆئتــۈپ، كىشــىلەر تېخىچــە چۈشــتىن بىشــارەت 

ىئــزدەش بىلــەن ائۋارە، شــۇڭا تەبىرنامىلــەر بازارلىــق.

ەئجداتالرېئيىتقاندەك »بۇ دۇنيا سەۋەپ دۇنياسى« دۇر. كۆزىمىزگە كۆرۈنىدىغان 

ــز  ۋە كۆرۈنمەيدىغــان ھادىســىلەرنىڭ كەينىگــە نۇرغــۇن ســەۋەپلەر يوشــۇرۇنغان. بى

ســەۋەپلەرگە ھاجەت چۈشــمەيدىغان ۇئ دۇنيادا ەئمەس،»بىر باالســى بولمىســا قۇيرۇق 

ــا  ــۈپىتىدە ائلدىمىزغ ــە س ــۇڭا نەتىج ــايمىز. ش ــادا ياش ــۇ دۇني ــان« ب ــتا تۇرمايدىغ تاش

كەلگــەن ھــەر نەرســە بىــر ياكــى بىــر قانچــە ســەۋەپكە، ھەتتــا نۇرغــۇن ســەۋەپلەرگە  

باغالنغــان. بۇنىڭغــا ۆئزىمىــز تولــۇق ىئشــەنچ قىلمــاي تــۇرۇپ بالىالرنىــڭ »نېمــە 

ۈئچــۈن؟ نېمىشــقا؟« دېگــەن ســۇائللىرىغا ىئزدىنىــپ جــاۋاپ بېرىشــكە كۆنەلمەيمىــز. 

ھەمــدە ۇئالرنــى دۇنيادىكــى نېمــە ۈئچۈنلەرنىــڭ ســىرىنى ائچىدىغــان، ھېــچ بولمىســا 

شــۇ نېمىشــقىالر ىئچىــدە ېئزىقىــپ قالمايدىغــان روھى ســاغالملىققا ېئرىشــتۈرەلمەيمىز.

ــۇن  ــە ۇئيغ ــەس، ەئقىلگ ــەن ەئم ــەس تاســادىپىلىقالر بىل ــل يەتم ــا ەئقى ــۇ دۇني  ب
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ســەۋەپلەر بىلــەن تولغــان. ھەممىمىــز ۆئزىمىــز توغــرا تاپقــان ســەۋەپكە كــۆرە قىلغــان 

ىئشــىمىزنىڭ نەتىجىســىنى كۆرىمىــز. شــۇڭا ائلــالھ قۇرائنــدا »ىئنســان پەقــەت قىلغــان 

ىئشــىنىڭ نەتىجىســىنى كۆرىــدۇ« دېگــەن )نەجىــم سۈرىســى،39 -ائيــەت(.
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قەبرە سۆزلىگەن تارىخ

ــا  ــۈك ائرامغ ــەردە كىشــىلەر مەڭگۈل ــار. ۇئ ي ــر قەبرىســتانلىق ب ــدە بى مەھەللەم

بىــر  نۇرغــۇن ائدەم  پارســچىدا قەبرىســتانلىقنى ائرامــگاھ دەيدىكــەن.  كەتكــەن. 

ۆئمــۈر تىرىشــىپ، تىركىشــىپ ۋە تېلىــپ چارچــاپ، ائداققــى مىنۇتــالردا ھەتتــا قەيەرگــە 

كۆمۈلىشــىگىمۇ قارار بېرەلمىگۈدەك ھالغا چۈشــۈپ ۆئلۈپ كېتىدۇ. مىڭلىغان كىشــىلەر 

كۆمۈلگــەن بــۇ قەبرىســتانلىقتا مــاڭا پەقــەت بىــرال ائدەم بــاردەك تۇيۇلىدۇ. ھــەر ھېيىتتا 

بىــر تــوپ كىشــى بــۇ يەردىكــى شــۇ بىــر ۇئيغۇرنىــڭ بېشــىدا دۇائ قىلىمىــز. بالىالرغــا 

ــان  ــۇم ياتق ــۇ مەرھ ــا كېلىپم ــان ھېيىتت ــۇ قۇرب ــز. ب ــىنى ېئيتىمى ــڭ ھېكايىس مەرھۇمنى

قەبرىگــە قــاراپ خىيالغــا كەتتىــم. قەبــرە تۈركچــە قوپۇرۇلغــان، قوشــنىالردىن پەرقلىــق 

ھالــدا ۇئيغۇرچــە بۆشــۈكنىڭ شــەكلىگە كىرگۈزۈلگــەن. شــەھىدانە خۇتەنــدە تۇغۇلغان 

ــەئ  ــا، ىئككــى قىت ــم ائرالغ ــز ائرىســىدىكى يېرى ــالر ىئككــى دېڭى ــى ائرمان ــۇ ۇئيغۇرن ب

لەۋلەشــكەن بــۇ تۇپراققــا ۇئچــۇرۇپ كەلگــەن.

ەئنقەرەگــە دەپنــە قىلىنغــان بــۇ كىشــى بۇندىــن 84 يىــل بۇرۇنقــى بىــر ەئتىيــازدا 

ىئككــى ىئنىســىنى قەشــقەرگە دەپنــە قىلغــان. »قەشــقەرنىڭ قىشــى ائز، ســوغۇقى 

ەئتىيــاز« دېيىشــىدۇ. شــۇ يىلــى قۇربــان ھېيىــت باھــاردا كەلگــەن ىئكــەن. مەرھۇمنىــڭ 

جەڭگاھــالردا ەئمىــر ســاھىپ ۋە شــاھ مەنســۇر ائتالغــان نۇرەخمــەت ۋە ائبدۇلــال دېگەن 

ىئككــى ىئنىســى يېڭىســار ســېپىلى ىئچىــدە مۇداپىــەئدە ىئــدى. شــەھەرنى ېئلىــش ۈئچۈن 

تىركىشــىۋاتقان تاجاۋۇزچــى تــۇڭگان ائرمىيەســى ھېيىتتىــن بــۇرۇن شــۇنچە زورۇقۇپمــۇ 

يىگىتلىرىمىزگــە تــەڭ كېلەلمىگــەن ىئــدى. ھېيىــت كۈنــى غەپلــەت باســتى. بــۇ ىئككــى 

تەقــۋادار قۇمانــدان مۇبــارەك ھېيىتتــا ۇئرۇشــنى راۋا كۆرمىــدى. ۇئالر قۇربــان ھېيىــت 

كۈنــى تۇڭگانالرنــى بىــزدەك ھېيىــت نامىــزى وئقۇيــدۇ، قــان تۆكمەيــدۇ دەپ ۇئيغۇرچــە 

تەســەۋۋۇرىدا دۈشــمەننى مۇســۇلمان دەپ تۇنىــدى. پاجىــەئ مانــا مۇشــۇ خىيــال بىلــەن 

قانــاپ كەتتــى. ىئــرادە مۇشــۇ ائڭ ســەۋەپلىك ېئرىــپ كەتتــى. ەئســكەرلەر ھېيىــت 
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خۇشــاللىقىغا چۈمگــەن، يېڭىســار ۇئيغۇرلىــرى بىلــەن نامازغــا تۇرغانــدا قىيامــەت قايىم 

بولــدى. تاجاۋۇزچــى تــۇڭگان قوشــۇنى قورالســىز ەئســكەر ۋە بىگۇنــاھ خەلــق ۈئســتىگە 

ەئجــەل قۇزغۇنلىرىــدەك تاشــالندى. ھەپتىلەرچــە داۋام قىلغــان ۇئرۇشــتا، دۈشــمەنگە 

يۈزلىنىپ تۇرغان دەملەردە يېڭىلىپ باقمىغان شىريۈرەك خۇتەن ەئزىمەتلىرى ائلالھقا 

يۈزلىنىپ ناماز وئقۇۋاتقان مەيداندا ۈئجمىدەك تۆكۈلۈپ كەتتى. يېڭىســارنى قوغداشــقا 

قۇماندانلىق قىلىۋاتقان ائكا-ىئنىلەرنىڭ باشــلىرى ســېپىلغا ېئســىلدى. خۇتەننى باغرىغا 

باســقان يېڭىســار بەدەلنــى جــان بىلــەن ۆئتىــدى. ائبدۇلــال ۋە نۇرەخمەتنىــڭ قوشــۇنىغا 

نــان بەرگــەن يېڭىســارلىق ائتىنىــڭ بېشــى كېســىلدى، ســۇ بەرگــەن يېڭىســارلىق ائنىنىڭ 

كــۆزى وئيۇلــدى. بۇندىــن 84 يىــل بۇرۇنقــى قەشــقەرنىڭ ەئتىيــاز پەســلى بــۇ ســاۋاقنى 

يۇلغۇننىــڭ تۈۋىگــە كۆمــدى، قۇمالرغــا يېزىــپ توغراقالرغــا وئيــۇپ قويــدى.

ــدە ىئــدى.  ــۇرۇن ۈئرۈمچى ــل ب ــن 71 يى ــۇ زات بۇندى ــەرەدە كــۆز يۇمغــان ب ەئنق

تومــۇز ائيلىرىنىــڭ بىــر كۈنــى ۇئ يارىشــىملىق بــۇرۇت قويغــان، خۇشــچىراي غۇلجىلىــق 

ــڭ ېئســىدە  ــۇدى. قايتىشــىدا ۇئنى ــە وئق ــە جۈم ــەن ائق مەســچىتتە بىلل ــر كىشــى بىل بى

ســۆھبەتتە دېيىلگــەن »غايــەڭ ۋاســتەڭنى ائقاليــدۇ« دېگــەن ســۆز ســاقلىنىپ قالدى. بۇ 

ســۆزنى ېئيتقۇچــى ەئخمەتجــان قاســىمى ىئــدى. گەرچــە بۇنــداق مەنىنــى بىلدۈرىدىغــان 

جۈملىلــەر كــۆپ بولســىمۇ، ەئخمەتجــان قاســىمى بــۇ ســۆزنى ىئتالىيىلىــك ماكياۋىللىنىــڭ 

كىتابىدىــن وئقۇغانلىقىنــى ېئيتتــى. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۇئنداق دېمىگەن ىئــدى. بۇنى 

ۋاســتە تاللىماســلىق دەپ چۈشــەنگەندە ھەزرىتىــم قوبــۇل قىاللمايتتى. ەئممــا ھەرزىتىم 

بۇنــى روســالر بىلــەن قىلىنىۋاتقــان ھەمكارلىــق، كومېنىــزم الگىــرى بىلــەن بولغــان ائالقە 

توغرىلىــق پاراڭغــا باغــالپ چۈشــىنىپ نەپســىگە ھــاي بــەردى. ۇئ شــۇ يىلــى خۇتەنگــە 

ــۇ گــەپ تۇيۇقســىز  ــدا ەئخمەتجــان دېگــەن ب ــن كەچۈرۈشــكە بارغان ســايالمنى كۆزدى

ېئســىگە كېلىپ قالدى. خۇتەن ۇئيغۇرلىرى ۇئنىڭ ســەللە، ســاقال ۋە تونســىز قىياپىتىگە 

قــاراپ كۆزلىرىگــە ىئشــەنمىدى. ھەزرىتىمنىــڭ يېنىــدا بىللــە كەلگــەن يوپكا-كوپتىلىــق، 

شــىلەپىلىك ائيالغــا قــاراپ ائيالــالر ياقىلىرىنــى چىشلەشــتى.

 ۇئ ائلدىغــا چىققــان ۇئقۇمۇشــلۇق تالىپالرنىڭ گېپىنى ائڭالپ بۇرۇتنى چۈشــۈرۈپ 
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ســاقالنى قويىۋەتســە بوالتتــى. ەئخمەتجاننىــڭ »غايــەڭ ۋاســتەڭنى ائقاليــدۇ« دېگــەن 

گېپــى ېئســىگە كېلىــپ جۈرەئتلەنگەنمــۇ بولــدى، ەئممــا ۆئزى يىلالردىــن بېــرى كۆزىگــە 

ســۈرگىدەك بولغــان بــۇ دىنــدار، ســاددا، پىــداكار خەلقنىــڭ ېئتىقادىنــى ۋاســتە قىلغۇســى 

كەلمىدى.

ــى تىڭشــاپ  ــرەك ىئچىن ــى كۆپ ــرى ۇئن ــدە ۆئتكــەن كۈنلى ــڭ ۈئرۈمچى ھەزرىتىمنى

پۈتــۈن دۇنيادىكــى  تەرەپتــە  بىــر  قىلىــپ قويغــان ىئــدى.  وئلتــۇرۇپ كېتىدىغــان 

ېئزىلگۈچىلەرنــى كومېنىــزم قــۇرۇپ قۇتقــۇزۇش ســادالىرى ياڭرىســا، يەنــە بىــر تەرەپتــە 

ــۇرۇش  ــتان ق ــۈك تۈركىس ــان بۈي ــەۋدە قىلغ ــر گ ــتاننى بى ــي تۈركىس ــەرقى ۋە غەربى ش

غايىســى چــاڭ چىقىراتتــى، پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنى بىرلەشــتۈرۈپ قۇرۇدىغــان 

خەلىپلىك ۈئچۈن ۇئھ تارتىپ، شەرىەئتنى تىكلىمەكچى بولغانالرمۇ جىددىي ھەرىكەتتە 

ــۇپ  ــك قۇرۇل ــەر خەلپىلى ــت كۈتكەنل ــا چىڭشــىياڭدىن ۈئمى ــرال م ــۇڭگان گېنى ىئــدى. ت

چېگرانىــڭ مەككىگە تۇتۇشــۇپ كېتىشــىنى بەكرەك ائرزۇ قىالتتــى. ھەزرىتىم خەلىپىلىك 

تەرەپتارلىــرى، كومېنىــزم مەســتانىلىرى ۋە تۈركىســتانچىالرنىڭ ىئچىــدە تەســىرىنى 

ســاقالپ كېلىۋاتقــان ىئــدى. بــۇ ۈئچ ېئقىمنىــڭ يىغىلىشــلىرىدىكى قىزغىــن مۇنازىرىدىــن 

ۈئمىتلەنگــەن ھەزرىتىــم ۆئيىگــە قايتــار يولــدا كۆۋرۈكتــە جۇغلىشــىپ قىمــار وئيناۋاتقان 

ىئشســىزالر، خىتايــالر ائچقــان قاۋاقالردىن جىلمىيىپ قاراۋاتقــان ياغلىقلىق قوي كۆزلەر، 

كوچىالردا وئرۇســالر تاشــلىۋەتكەن سىگارتنى تالىشىپ بوغۇشۇۋاتقان بالىالرنى كۆرۈپ 

ېئزىلىــپ كېتەتتــى. ســورۇنالردا ۋەز ېئيتىۋاتقانالرنىــڭ چاپانلىرىنــى ســالدۇرىۋېلىپ 

مەدىــكار بازىرىــدا ســوغۇقتىن دۈگدەيگــەن كىشــىلەرگە تارقىتىــپ بەرگۈســى كېلەتتــى. 

ــۇ؟« دەپ  ــۇ، ۇئيغۇرم ــز تۈركم ــدە »بى ــالر ىئچى ــن قەشــقەرگىچە زىيالى قومۇلدى

ــۇش  ــاڭا ائدەم بول ــۇ؟ س ــڭ »ســەن ائدەم بواللىدىڭم تالىشــىۋاتقان كىشــىلەردىن ۇئنى

ھوقۇقــى بېرىلدىمــۇ؟ ســەن ائدەمــدەك ياشاۋاتامســەن؟« دەپ ســوراپ باققۇســى 

كېلەتتــى. رەھمەتلىكنىــڭ ۆئمــرى بولغــان بولســا بــۇ مۇنازىرىنىــڭ »بىــز ۇئيغۇرمــۇ، 

مۇســۇلمانمۇ؟« دېگــەن يېڭــى نۇســقىدا بازارغــا چىققــان كۈنلەرنــى كۆرگــەن بوالتتــى، 

مەســلىلەرنى يانچۇقتىكــى بىــر تەڭگىنىــڭ ىئككــى يــۈزى شــەكلىدە ەئمــەس، كېچــە 
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بىلەن كۈندۈزنىڭ قارشــىلىقىدا چۈشــىنىدىغان كىشــىلەرنىڭ نېمىشــقا ائزايماي كۆپىيىپ 

كەتكەنلىكىنــى چۈشــىنەلمىگەن بوالتتــى. ھەزرىتىــم بولغان بولســا جاھاننىڭ ھەســەن-

ھۈســەندەك رەڭدارلىقىنــى، بىرلىكنىــڭ خالىــق ائلالھقا، كۆپ خىللىقنىــڭ مەخلۇققا خاس 

ىئكەنلىكىنــى گــۈزەل مىســراالر ۋە مەنتىلىــق بايانــالردا يەشــكەن بوالتتــى.

ۇئ 1949 - يىلــى بــاش كــۈزدە تۇڭگانــالر بىلــەن خەلىپىلىك قۇرۇشــنىمۇ، خىتايالر 

بىلەن قۇرىدىغان ائپتونۇم رايۇندا ياشاشنىمۇ، ۆئزى وئيلىغان ھۆر شەرقى تۈركىستان 

ــۇ  ــەن ب ــەر بىل ــان تەبلىغل ــۇن چاچىدىغ ــە ســىغدۇرالمىدى. ۇئ يالق غايىســىنىمۇ ەئقلىگ

مىللەتنــى قورالالندۇرااليتتــى. ۇئ ائۋامنــى ۋەز بىلــەن قوزغاشــقا يەنە قادىــر ىئدى. ەئمما 

دۆلــەت قــۇرۇپ باققــان بۇ كىشــىگە خەلقنــى ۋەز ائرقىلىق قوزغاتقان بىلــەن، ھاكىميەتنى 

ۋەز بىلــەن ېئلىــش ۋە تۇتــۇپ تۇرۇشــنىڭ تەســلىكى ائيدىــڭ ىئدى.

شــۇنداق قىلىــپ ۈئرۈمچــى ائخىــرى دۇنيــادا ەئزگۈچــى ۋە ېئزىلگۈچىدىــن ىئبارەت 

ىئككــى خىــل كــۈچ بــار دەپ قارايدىغانالرنىــڭ قولىغــا قالــدى. ۇئالر ۆئزىنــى ېئزىلگۈچــى 

ۇئيغۇرنىــڭ ۋەكىلــى دەپ قارايتتــى. ۋەتەندىكــى ىئنســانالرنى تــۈرك ياكــى ۇئيغــۇر 

دەيدىغانــالر تۈركىيەگــە، ائدەملەرنــى مۇســۇلمان ياكــى خىتــاي دەپ ىئككىگــە ائيرىــپ 

تەســەۋۋۇر قىلىدىغــان كىشــىلەرنىڭ بىــر قىســمى ەئرەبىســتانغا ســەپەر قىلــدى. كەتمەي 

قالغانالرنىــڭ ۋەكىللىــك ســاالھىيىتىنى خىتــاي يــوق قىلــدى.

ــەت كىشــىلەر  ــل ھۆكۈم ــى كەلگــەن قىزى ــر يېڭ ــى بىرىنچــى ۆئكتەبى 1949 -يىل

كۆنۈپ كەتكەن مۇسۇلمان-خىتاي تەسەۋۋۇرىنى بۇزۇپ قوياتتى. سوۋېتتا قىلىنغاندەك 

كىشــىلەر تىزىمغــا ېئلىنىــپ ۇئيغۇر، قــازاق، قىرغىز بۇيىچــە ائپتونۇمىيەلــەر پىالنالندى. 

ۇئلــۇغ تۈركىســتان ائرزۇســىنى ۋە ۇئيغۇرغــا ائلــى مۇختارىيــات )ائپتونۇمىيــە( خىيالىنــى 

ــدى«.  ــن ائيرىل ــۈن ۋەتەندى ــەن ۈئچ ــپ »ۋەت ــن ھالقى ــالج پامىردى ــۈرىۋاتقانالر ناىئ س

مەرھــۇم بــۇ كارىۋانــدا مەشــەئل ىئــدى.

-دادا، بــۇ بوۋىمىزنىــڭ بىــزدەك نەۋرىلىــرى يوقمــۇ؟ نېمىشــقا ھــەر ھېيتتــا بىــزال 
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كېلىپ دۇائ قىلىمىز، نېمىشــقا ۇئالر كەلمەيدۇ؟-قىزىمنىڭ تۇيۇقســىز سورىغان سۇائلى 

مېنــى خىيالالردىــن وئيغاتتى.

-بۇنــى بىلمەيدىكەنمــەن بــاالم. بەلكىــم بــار بولغىيــدى. ەئممــا مۇشــۇ كەلگــەن 

ھەممىمىــز ۇئنــى بوۋىمىــز دەپ بىلىمىــز. نېمىشــقا دېســەڭ، بــۇ بــوۋاڭ بولمىغان بولســا 

مۇشــۇ يەردىكــى ھېــچ بىرىمىــز پەقــەت ائتا-ائنىمىزنىــڭ ائتا-ائنىســىنىال بىلىــپ، نەچچە 

مىــڭ يىــل بۇرۇنقــى ۇئلۇغ بوۋا ۋە مومىالردىن خەۋەرســىز قالغــان بوالتتۇق. بۇ قەبرىدە 

ياتقــان بوۋاڭنىــڭ ېئيتىشــىچە بــۇرۇن تەڭرىتــاغ دەپ بىــر بــوۋاي ۋە تارىــم دېگــەن بىــر 

مومــاي بولــۇپ ۇئنىــڭ غۇلجــا، قەشــقەر، كۇچــا، خۇتــەن، كــورال، ۈئرۈمچــى، تۇرپــان، 

چۆچــەك، ائقســۇ، كۇچــا، ياركەنــت، ائرتــۇچ، قومــۇل دېگــەن نەۋرىلىرى بولغــان ىئكەن. 

ۇئ بىزگــە ۇئزۇن يىلــالر بۇرۇنقــى مومىمىــز ۋە بوۋىمىزنىڭ ھېكايىســى يېزىلغان كىتاپنى 

قالــدۇرۇپ كەتكــەن. شــۇڭا ۇئنىــڭ روھىغــا دۇائ قىلىمىــز-دەپ جــاۋاپ بەردىــم. قىزىــم 

ائلقانلىرىنــى جۈپلــەپ دۇائغــا قــول كۆتۈرگــەن ھالەتتــە كۆزۈمگــە تېخىمــۇ ســۆيۈملۈك 

ــۈپ كەتتى. كۆرۈن
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قەشقەردە ئوردا، جامە ۋە بازار

قاراخــان ائتالغــان بوۋىــالر پايتەخــت قىلغــان قەشــقەر بۈگۈنگىچــە ۇئيغــۇر 

ــىنىش  ــى چۈش ــە. ۇئيغۇرن ــاالپەتكە ىئگ ــىپىتالردەك س ــرەم مويس ــدە مۆھتى مەدەنىيىتى

ۈئچــۈن قەشــقەرنى كۆپــرەك ۋاراقــالش، وئقــۇش، يــادالش ۋە تەپەككــۇر قىلىشــقا توغــرا 

ــن چىقســاق  ــدۇ. جامەدى ــپ ائيلىنى ــى وئق قىلى ــى قەشــقەر ھېيىتگاھن ــدۇ. بۈگۈنك كېلى

وئردا ائلــدى، خــام بازىــرى كۆزىمىزگــە چېلىقىــدۇ. جامــە، وئردا ۋە بــازار بىــر ۈئچ 

بۇلۇڭنــى ھاســىل قىلىــدۇ. ۇئيغــۇر مەدەنىيىتــى مۇشــۇ ۈئچ نوقتــا ائرقىلىــق تۇتاشــقان 

بىــر تەكشــىلىك. مــەن بــۇ تەكشــىلىكنىڭ مەركىزىــدە تــۇرۇپ داىئــم خىيالغــا كېتەتتىــم. 

نەچچــە مىــڭ يىلالردىــن بېــرى يىقىلمــاي مۇســتەھكەم تۇرغــان ۇئيغــۇر مەدەنىيىتنىــڭ 

تەرەققىياتىداەئجداتالرنىــڭ بــۇ ۈئچ پۇتنــى بىــر بىرىگــە ســوقماي، چىرمــاق ســالدۇرماي 

ــم رول وئينىغــان. ــۇپ تۇرغــان پاراســىتى ەئڭگۈشــتەردەك موھى تۇت

ەئجداتــالر تەپەككــۇر تارىخىــدا تىجارەت، ھاكىمىيــەت ۋە مەنىۋىيەتنى بىر بىرىگە 

زىتالشــتۇرماي ماسالشــتۇرغان. ۇئالر بــۇ ۈئچ ائمىلنىــڭ تەڭپۇڭلىقــى ۋە ھەمكارلىقىنــى 

تەرەققىيــات ۈئچــۈن ماتــور قىلغــان. ۇئيغــۇرالر بــۇ ۈئچ تۈۋرۈكنــى بىرلەشتۈرۈشــتەك 

بىمەنىلىككە يول قويمىغان. شاھلىرىمىز وئردىنى مەسچىت قىلىۋالمىغان، ۆئلىمالىرىمىز 

بازارغــا تــارازا كۆتــۈرۈپ كىرىۋالمىغــان. پۇلدارلىرىمىــز ھېيىتگاھنىــڭ ىئچىگــە دۇككان 

ائچمىغــان، ياكــى ســەللە يۆگــەپ مىھراپقــا چىقىۋالمىغــان. بايــالر ائدەتتــە تىجارەتكــە 

مەشــغۇل بولــۇپ زاكات، پىتــرە، ۆئشــرەنى بېرىشــتە جامــەدە ائڭلىغانغــا ەئمــەل قىلغــان. 

ەئمەلــدارالر ىئبادەتنــى مەســچىتتە قىلغــان بىلــەن يۇرتدارلىقنــى وئردىــدا ۆئز قانۇنىيىتــى 

ۋە دۆلەتچىلىــك يوســۇنى بىلــەن يۈرگۈزگــەن. ائلىمــالر مەدرىســنىڭ ۋەخپىســى بىلــەن 

تۇرمــۇش كەچــۈرۈپ ۆئمرىنــى ىئلىمگــە ائتىغــان، وئردا ياكــى تىجارەتكــە يانتايــاق 

بولمىغــان. بــۇ ۈئچ كۈچنىــڭ تىزگىنىنــى ۆئزىــال تۇتماقچــى بولغــان ناىئنســاپالر ۇئيغــۇر 

تارىخىــدا ىئزچىــل چىقىــپ تۇرغــان.
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ائپاق خوجا ۋەكىللىك قىلغان جاھالەتچى كۈچنىڭ مەقســىدى مۇشــۇ ۈئچ نوقتىنى 

ۆئزىــال تىزگىنلــەش ىئــدى. شــۇڭا ۇئالر دىنىــي نوپۇزىغــا قانــاەئت قىلمــاي وئردىغــا كــۆز 

ــڭ  ــدە ۇئيغۇرالرنى ــان. نەتىجى ــرول قىلغ ــى كونت ــق تىجارەتن ــۇق ائرقىلى ــەن، ھوق تىكك

تەپەككۇرىدىكــى ۈئچ نوقتىغــا تــەڭ ەئمــەل قىلىدىغــان، ۈئچ نوقتىنىــڭ مەركىزىــدە 

ياشــايدىغان، ۈئچ نوقتىنىــڭ تەڭپۇڭلىقىــدا مەســىلىلەرگە قــارار بېرىدىغــان ىئلمىيلىــك 

سۇسلىشــىپ كەتكــەن. كىشــىلەر جەمئىيەتكــە ىئالھىيــەت ۋە روھانىلىق پەنجىرىســىدىن 

قارايدىغــان، دۇنيانــى ائق ۋە قــارا دەپ ىئككىگــە ائيرىــپ تونۇيدىغــان، ھەممــە ىئشــتىن 

ائق-قارىنــى ائيرىيمــەن دەپ ەئســەبىيلەرچە كۈچــەپ ائرىــدا كــۆك، قىزىــل ۋە ســېرىق 

ائمىلالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ىئنــكار قىلىدىغــان بولۇپ كەتكەن. ائقىۋەتتە كىشــىلەر ھەر 

قانــداق ىئشــتا، ھەرقانــداق مەســىلىگە يولۇقســا ائق تاغلىــق ۋە قــارا تاغلىــق بولــۇپ 

ائيرىلىــش كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان.

ھالبۇكــى ۇئيغــۇردا ھاكىمىيــەت، روھىيــەت ۋە تىجارەتكــە تەڭ ىئتىبــار بېرىدىغان 

بــۇ روھ پۈتۈنلــەي يوقــاپ كەتمىگــەچ، ۇئيغــۇرالر تاكــى بۈگۈنكــى كۈنلەردىمــۇ خىتايدا 

ىئككىنچــى چــوڭ كۈچلــۈك مىللــەت بولــۇپ، دۇنيادىكــى ىئككىنچــى چــوڭ ىئقتىســادىي 

كۈچكەقاتابىــل تــۇرۇپ كەلمەكتــە. بــۇ تاقابىللىقنىــڭ تىجــارەت، روھىيــەت ۋە سىياســىي 

جەھەتتىكــى ىئپادىلىرىنــى، سېلىشــتۇرۇش ائرقىلىــق تېخىمــۇ رۇشــەن كۆرەلەيمىــز.

خىتايدا گەرچە ەئمەلگە ائشــمىغان بولســىمۇ،تىبەتلەر ۇئيغۇرالر بىلەن وئخشــاش 

ائپتونۇمىيــە ھوقۇقىغــا ىئگــە مىللــەت. مــەن ىئشــلىگەن مەكتەپتــە ەئڭ ھوقۇقلــۇق ۈئچ 

مىللــەت -خىتــاي، تــۇڭگان ۋە تىبــەت ىئــدى. گەنســۇ ۆئلكىســىدە ھوقــۇق تەقســىماتىمۇ 

ــى  ــڭ سىياســىي ھوقۇق ــى. ۋاھالەنكــى تىبەتلەرنى ــەت ائرىســىدا بوالتت مۇشــۇ ۈئچ مىلل

بولغــان بىلــەن تىجارەتتــە بــوش ىئدى. مەكتەپ ىئچىــدە تۇڭگان، ۇئيغــۇر، خىتاي ائچقان 

ائشــخانىالر بــار، ەئممــا تىبــەت ائچقــان نــە بىــر ائشــخانا، نــە بىــر دوككان يــوق ىئــدى.

 مــەن خىتاينىــڭ لەنجــۇ شــەھىرىدە خىزمەتتــە يۈرگــەن چاغلىرىمــدا شــەھەرنىڭ 

ائۋات جايلىرىــدا بىــر قانچــە وئرۇنــدا ىئزچىل كەم بولماي كەلگەن ۇئيغــۇر تاائملىرىدىن 
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ھوزۇرلىنىــپ كەلدىــم. ھەتتــا ۇئيغــۇرالر وئرۇن  ېئلىــپ قاشــتاش ۋە رەخــت تىجارەتىمــۇ 

قىلغــان بولــدى. ۇئندىــن باشــقا قــۇرۇق يــەل يىمىــش، جاينامــاز ۋە شــاپاق دوپپــا 

ــالر  ــار ىئــدى. شــۇڭا ۇئيغــۇر بالى ــم ب ــە بۇرادەرلىرى ــن ائغىن ــى قىلىدىغــان يېقى تىجارىت

پاائلىيــەت قىلىشــتا مەكتەپتىــن ىئقتىســاد ھــەل قىاللمىســا بايالردىــن يىغىــش قىلىپ گۈل 

كەلتۈرەتتــى. تىبــەت وئقۇغۇچىالرنىــڭ مەكتــەپ ىئقتىســاد بەرمىســە ائمالــى يــوق ىئــدى. 

ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرنىــڭ مەســچىتى شــەھەردە بولغــاچ يىغىلىــش كۆپ ۋە قــوالي ىئدى. 

تىبەتلــەر بارىدىغــان بۇتخانىــالر تاغــدا بولغــاچ ائدەتتــە بارااليدىغانــالر ائز بوالتتــى. 

تۇڭگانــالر مەســچىتتە، بــازاردا بولغــان بىلــەن خىتاينىــڭ قارشىســىدىكى بىــر 

مەدەنىيــەت، بىر سىياســىي كۈچ ســۈپىتىدە مەۋجۇت ەئمەس ىئــدى. مەكتەپتە بولىدىغان 

ســەنەئت، تەنھەرىكــەت ۋە تۈرلۈك كۆرەكلــەردە بىر كۈچ بولۇپ وئتتۇرىغا چىقالمايتتى. 

ۇئالر ۆئزىگــە خــاس تىــل، ىئدىيــە ۋە ھەرىكــەت بىلــەن گــەۋدە بولــۇپ باشــقىالرغا ۆئزىنى 

نامايــەن قىلىشــقا قادىــر ەئمــەس ىئــدى. نــاگان، ناگانــدا يــۈز بېرىدىغــان نارازىلىقــالردا 

ۇئيغۇر بالىالرنىڭ دوپپا ۋە ەئتلەســلىك تۇرىقى ســەپنىڭ ائلدىغا چىقاتتى. ســاقچىالرنىڭ 

ــي كۈچتىــن،  ــر مىللى ــەپ مەمۇرىيىتىگــە بى ــرى مەكت تىنىتىشــلىرى، يۇقىرنىــڭ بۇيرۇقلى

كومپارتىيەگــە رىقابەتچــى بىــر سىياســىي نوپۇزنىــڭ ســۈرىدىن دېــرەك بېرىــپ تۇراتتــى.

خىتــاي ىئســالھاتقا يــۈرۈش قىلىــپ بازارغــا يۈزلەنگەندە ۇئيغۇالر بــازاردا كاۋاپنى 

وئمۇمالشــتۇرۇپ مۇۋەپپەقىيــەت قازانــدى. گۇاڭجۇدا رەســتە ېئچىــپ خىتايالرغا بازارنىڭ 

نېمىلىكىنــى ۆئگەتتــى. خىتايــدا نامايىــش قىلشــقا يــول قويۇلغاندىــن كېيىــن بېيجىڭــدا 

تۇنجــى نامايىشــنى قىلغانــالر ۇئيغــۇرالر ىئــدى. ۇئيغۇرالر مۇســتەھكەم ېئتىقــادى بىلەن 

خىتــاي مۇســۇلمانلىرى دېيىلســە، دۇنيانىــڭ كۆزىگە ائلــدى بىلەن تاشــلىنىدىغان مىللەت 

بولــۇپ قالــدى. بۈگــۈن قارايدىغــان بولســاق خىتايــدا ۇئيغــۇر ۆئزىگە مەنســۇپ يىمەك-

ىئچمــەك، كىيىم-كېچــەك، كىتاپچىلىــق بازىــرى، كىنــو بازىــرى، ســەنەئت بازىــرى پەيــدا 

قىاللىغــان مىللــەت بولــۇپ قالــدى. دېمــەك، ۇئيغــۇر يەنىــال بازاردىــن، مەنىۋىيەتتىــن ۋە 

ھاكىمىيەتتىــن ۆئز ۈئلۈشــىنى تالىشــىۋاتقان، بــۇ ائمىلالرنىــڭ ھېــچ بىرىــدە مۇرەسســە 

قىلمــاي، ەئڭ كەســكىن كــۆرەش قىلىۋاتقــان مىللــەت.
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 ۇئيغــۇرالر خىتايــدا پــۇل بازىرىنــى ائچقــان مىللــەت. ائۋام خىتايــالر تېخىچــە 

دولــالر بىلــەن يۈەئننىــڭ ائيرىۋاشــالش نىســبىتىنى بىلەلمــەي يۈرگــەن چاغــالردا ائرتۇچ، 

بەشــكىرەم، غۇلجــا قاتارلىــق يۇرتالرنىــڭ شــۇڭقارلىرى گۇاڭجــۇ، شــاڭخەي، بېيجىڭالردا 

ۇئچــۇپ يــۈرۈپ دولالرچىلىــق قىلغــان. ھەتتــا ۇئيغۇرالرنىــڭ بۇنداق پۇلچىلىــق تىجارەت 

تــۈرى غەرپلىكلەرنىــڭ خىتاي ســاياھەت قولالنمىلىرىغا كىرگۈزۈلگەن. تاشــقى پىرىۋۇت 

زاپىســىغا خېلــى چوڭ تەســىر كۆرســەتكەن. بولۇپمۇ وئتتۇرا ائســىيا بازىــرى ېئچىلغاندا 

ــاراىئتتا  ــان ش ــۆرۈپ باقمىغ ــى ك ــڭ پۇللىرىن ــىمىغان ەئللەرنى ــرى وئخش ــاي بانكىلى خىت

ۇئيغــۇرالر شــۇ پۇالرنىــڭ سودىســىنى قىلىــپ بېيىغــان. 

ھېيىتگاھتــا تــۇرۇپ ھېــس قىلغىلــى بولىدىغــان بــازار، وئردا ۋە رۇھىيــەت دېگــەن 

ــى  ــان ۋە ھۆكۈمن ــۈم قىلىدىغ ــە ھۆك ــۇن بۇيىچ ــان، قان ــۇن تۈزىدىغ ــل قان ــۇ ۈئچ ائمى ب

ىئجــرا قىلىدىغــان ۈئچ وئرگاننىــڭ بولۇشــىنى تەقــەززا قىالتتــى. بــۇ غەرىپتــە دېيىلىۋاتقان 

پارالمېنــت، ھۆكۈمــەت ۋە ســوتنىڭ قىلىدىغــان ىئشــلىرى ىئــدى. بۇرۇن بــازاردا ائالرمەن 

بىلــەن ســاتارمەن كېلىشەلمىســە قازى قانــۇن بويىچە ائيرىپ، قــازى چىقارغان ھۆكۈمنى 

ــەت  ــازار ۋە روھىي ــى. دېمــەك، ۇئيغــۇرالردا بولغــان وئردا، ب ــدارالر ىئجــرا قىالتت ەئمەل

ــا  ــەن ۈئچ ائمىلىغ ــەت دېگ ــوت ۋە ھۆكۈم ــت، س ــى پارالمېن ــل كېيىنك ــەن ۈئچ ائمى دېگ

تەرەققىــي قىلغــان بولســا بۇنــى دېمۇكراتىــك تــۈزۈم دېگــەن بوالتتــۇق.

 ۇئيغۇرغــا ھاكىمىيــەت، تىجــارەت ۋە روھىيەتتىــن ىئبــارەت ۈئچ يىلتىزىدىــن 

دېمۇكراتىيــە ۈئنــۈپ چىقىدىغــان بىــر دەۋرىــي شــاراىئت بولمىغاننىــڭ ۈئســتىگە 1949 

ــتىغا  ــاش ائس ــا وئخش ــاق خوجىغ ــپ ائپ ــى يىغى ــڭ ھەممىن ــە بۇالرنى ــى كومپارتىي -يىل

باســتۇرىۋالدى. خەلقنــى ەئزگۈچى ۋە ېئزىلگۈچــى دەپ ىئككى قۇتۇپقا ائيرىپ تارىختىن 

»ائتــاڭ بازار،ائنــاڭ بــازار« دەپ رىســقىنى بازاردىــن تېپىــپ يەيدىغــان بــۇ مىللەتنىــڭ 

تەپەككــۇر ۇئســۇلىنى ۆئزگەرتىشــكە باشــلىدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر قىســىم كىشــىلەر 

ھاكىمىيــەت ۋە تىجارەتكــە مەســچىتتە تۇرۇپــال قــارار چىقىرىدىغــان بولۇۋالــدى. بەزىلــەر 

ھاكىمىيــەت تەرەپكــە ۆئتــۈپ روھىيەتكــە قــازى بولۇۋالــدى. بــەزى تىجارەتچىلــەر بــازار 

ــان  ــول ېئرتىدىغ ــپ ق ــوپۇندىن تارتى ــان س ــۈز يۇيىدىغ ــپ ي ــا تايىنى ــتا ۆئلىماغ ېئچىش
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ــدى. كىشــىلەر ۆئيدىكــى ھېســاپ تاالغــا  ــۋا ســورايدىغان كۈنگــە قال قەغەزگىچــە پەتى

توغــرا كەلمىســە، تىجارەتنىــڭ قانۇنىيىتىدىــن كــۆرۈپ، بــۇ ســاھەنىڭ ىئلىمدارلىرىنــى 

ىئزدىمــەي موللىنــى ىئزدەيدىغــان غەلىتــە خۇيلــۇق بولۇۋالــدى. 

ىئككــى مىــڭ يىلدىــن ائرتــۇق تارىخقــا ىئگــە قەشــقەرنى يۆلــەپ تۇرغــان »ائتــاڭ 

بــازار، ائنــاڭ بــازار«، »كاجنــى بــازار وئڭشــايدۇ«، »مەڭگــۈ ۆئلمەيدىغانــدەك تىجــارەت 

قىــل، ەئتىــال ۆئلىدىغانــدەك ىئبــادەت قىــل« دېگــەن قاراشــالر ۇئيغۇرنىــڭ داســتىخىنىغا 

تارىمــدەك بەرىكــەت، ىئلىــدەك شــەربەت ائتــا قىلىــپ كەلــدى. ۇئيغــۇر گەرچــە بــۇ 

شــەھەردىكى وئردا- ھاكىمىيەتتىــن ائيرىلىــپ قالغــان بولســىمۇ، قەلبىــدە ۆئزىنــى بــۇ 

زېمىنغــا ھاكىــم ساناشــتىن ۋاز كەچكىنــى يــوق. ۇئالر يەنىــال ھاكىملىــق روھىــدا بازارغــا 

ــق  ــر چىرايلى ــى بى ــۈر يولالرن ــا تەت ــپ، دۇنياغ ــى ائۋات قىلى ــق ياســىنىپ، جامەلەرن اليى

ــارەت ۋە  ــەت، تىج ــان ھاكىمىي ــن بۇي ــڭ يىلدى ــە مى ــە. نەچچ ــاپ كەلمەكت وئڭشــاپ ياش

ىئالھىيەتكــە تەڭپــۇڭ قــاراپ، بىرىگــە بىرىنــى زىــت قىلمــاي، بىرىنــى دەپ يەنــە بىرىدىــن 

ۋاز كەچمــەي زامانىۋىــي ھاياتقــا يۈزلەنگــەن بــۇ مىللەتنىــڭ قەدەملىرى يەنىــال مەزمۇت. 

ــڭ مۇجەسســىمى  ــان ۋە ىئناۋەتلەرنى ــازارال بولســا ۋىجــدان، نومــۇس، ىئم ــا ب ۇئيغۇرغ

بولغــان مەنىۋىيەتتىــن باشــقا ھەممىنــى پــۇل قىالاليــدۇ. ھېيىتگاھنــى وئق قىلىــپ ســاما 

ســېلىۋاتقان بــۇ خەلــق دۇنيادىــن ىئبــارەت بــۇ چــوڭ بــازاردا قەدەملەرنــى تەرەققىيــات 

ــپ ۋە  ــۇق، تەرتى ــى تەڭپۇڭل ــا، تەپەككۇردىك ــا باقمىس ــە، بازارغ ــا تەڭشىمىس رېتىمىغ

تەمكىنلىكنــى ساقلىمىســا، بىــر بىرىگــە پۇتلىشــىپ كېتىدىغانلىقىنــى، تىجارەتتە كاجلىق 

قىلســا، زىيانغــا قالىدىغاننــى وئبــدان بىلىــدۇ.
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مۇساپىرنىڭ ۋەتىنى

ۇئنىــڭ بىلــەن كۆڭۈلســىزلىك ەئنقــەرەدە باشــالندى. بىللــە بەيتۇلالھتــا ىئبــادەت 

قىلغانــدا، ىئســتانبۇلدا مارمــارا دېڭىزىغــا قــاراپ تــۈرك قەھۋەســى ىئچكەنــدە نىيەتلــەر 

بىــر، تىلەكلــەر بىــر ىئــدى. يۈرەكلەرنىــڭ وئخشــاش بىــر ائزاپتىــن تىتــرەپ، قانالرنىــڭ 

وئخشــاش بىر ھاياجاندا دولقۇن ۇئرىدىغانلىقى ەئقلىمىزگە ائيدىڭ ىئدى. بۇ دوســتلۇق 

شــۇ قەبرىگــە بېرىــش بارماســلىقتىن چاچــراپ كەتتــى.

مــەن تۇرۇۋاتقــان مەھەللىــدە ۆئزى يېتىملىكتــە ۆئســۈپ بــۇ يېتىــم مىللەتكــە بــاش 

بولغــان، ۇئيغۇرنــى بــاش تىققــۇدەك بىــر ماكانغا ېئرىشــتۈرەلمەي ائرماندا جــان ۈئزگەن 

بىــر كىشــنىڭ- ھەزرىتىــم دەپ تونۇلغــان بىــر زاتنىــڭ قەبرســى بــار ىئــدى. ۆئيۈمگــە 

كەلگــەن ەئزىــز دوســتلىرىمنى ھەمىشــە شــۇ يەرگــە باشــالپ باراتتىــم. بــۇ ىئــش مــاڭا 

خــۇددى قەشــقەرگە كەلگــەن دوســتالرنى ائبدۇقادىــر دامولالمنىــڭ قەبرىســىگە باشــالپ 

بارغانــدەك ھوزۇرلــۇق تۇيۇالتتــى. شــۇ قەبرىگــە يــول ائلغــان قەدەملــەر مــاڭا ۋەتەنگــە 

قــاراپ كېتىۋاتقانــدەك تۇيۇلــۇپ ھاياجانغــا چۈمۈلەتتىــم. قەبــرە بېشــىدا مۇڭلــۇق 

ــڭ  ــى. مەرھۇمنى ــقا توالتت ــەر ىئسســىق ياش ــەن كۆزل ــىرلىك دۇائالر بىل ــراەئت، تەس قى

پىــداكار ھاياتىنــى، ۇئنىــڭ ەئنقەرەرنىــڭ مەركىزىدىكــى ۇئلۇســتا پارالمېنــت ەئزالىرىغــا 

ــپ شــەھەرنىڭ  ــات ېئــالن قىلى ــەن كۆرۈشــۈپ، بايان ــرالر بىل ــالت ســۇنۇپ، مۇخبى دوكى

يەنــە بىــر چېتىدىكــى ۆئيىگــە كېتىشــتە وئن نەچچــە كېلومېتىــر يولنــى ھەمىشــە پىيــادە 

باســىدىغانلىقىنى سۆزلىشــەتتۇق. 

ــوال  ــەن ت ــان بىل ــەن ھاياج ــەردە م ــن ائشــقان ۇئ دەمل ــر يىلدى كۆرۈشــمىگىلى بى

ســۆزلەپ ۇئنىــڭ كەيپىياتىغــا دىققــەت قىلمىغــان وئخشــايمەن. يازغــان تىزغانلىرىمنــى 

بۇرۇنقىــدەك ســۆيۈپ وئقۇۋاتىــدۇ دەپ وئيــالپ، ەئپتىــدە كۆرۈلگــەن بىزارلىققــا ســەپ 

ســالمىغان وئخشــايمەن. گــەپ ھەزرىتىمنىــڭ قەبرىســىگە كۆچكەنــدە چېچــەك چىقتــى. 
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ۇئ تۇيۇقســىز:

-قەبرىنــى زىيــارەت قىلىــش بىــدەئت، ســىلى دىننــى بىلمــەي كىشــىلەرنى گۇناھقــا 

باشالپســىلە، دۇائ دېگەننــى قەبرىگــە بېرىــپ قىلمــاي ۆئيــدە قىلســىمۇ بولىــدۇ. نەچچــە 

وئن كىشــىنى ائزدۇرغاننــى ائزدەپ، ھازىــر تــوردا يەنــە قااليمىقــان بىــر گەپلــەر بىلــەن 

دىنغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، ۆئلىماالرغــا تىــل ۇئزاتقىلــى تۇرۇپســىلە،-دەپ چېچىلىــپ كەتتى. 

ۇئنىــڭ چىرايىغــا خــۇددى باشــقا بىــر ائدەمنــى كۆرۈۋاتقانــدەك قــاراپ وئلتــۇرۇپ 

قالدىــم. بەلكىــم ۇئنىــڭ مېنــى باشــقا بىــر ائدەمــدەك كــۆرۈپ تونۇيالمــاي قېلىۋاتقىنىغــا 

ــى. ۇئ قايســى  ــاپ كەتت ــال قاين ــاي بىراق ــى تۇتالم ــرەك، ۆئزىن ــان بولســا كې ۇئزۇن بولغ

ۆئلىمانىــڭ ۆئزىگــە نېمــە دەپ تېلىفــون قىلغانلىقــى، قايســى دوكتۇرنىــڭ يازغانلىرىمنــى 

قانــداق چۈشــەنگەنلىكى، قايســى ھاجىمغــا قىلغــان »ھۇجۇم«لىرىمنىــڭ ۇئنــى بىــارام 

قىلغانلىقــى ھەققىــدە ســۆزلىدى. قارىغانــدا بــۇ قەدىنــاس دوســتۇم مېنــى ائقاليمــەن دەپ 

كــۆپ زورۇققانــدەك قىالتتــى.  

پاراڭالشــقاندەك بولــۇپ وئلتــۇردۇق، ىئككىلىمىــز ســىقىلىۋاتقان بولســاقمۇ ھېــچ 

قايســىمىز قارشــى تەرەپنــى ائيــاپ خــوش دېيەلمەيتــۇق. ائخىــرى مــەن ۆئزۈمنى ســوراپ 

ۇئنىــڭ ەئتــە ىئشــلەيدىغانلىقىنى، ىئشــقا ۇئزاق ماشــىنا ھەيدەيدىغانلىقىنــى باھانــە 

قىلىــپ وئرنۇمدىــن تــۇردۇم. شــۇنچە ناخــۇش بىــر ســۆھبەت بولدىكى ائخىرىــدا تۈركچە 

يېنىككىنــە كالــال سوقۇشــتۇرۇپ خەيرلەشــمىدۇق.

ۆئيگــە يېنىــپ كېلىــپ ائرىمىــزدا بولغــان پاراڭالرنــى باشــتىن ەئســلەپ چىقتىــم. 

ەئســلى مــەن ھەزىرىتىــم ھەققىدە بىر كىتاپ يازماقچى بولغــان. بىز بىرلىكتە ائبدۇقادىر 

دامولالم ۋە ھەزرىتىمدىن باشــالپ قارغىلىقتا ۋاپات بولغان ائبلىكىمخان مەخســۇمغىچە 

بولغــان يولباشــچىالرنىڭ ىئزىنــى رۇشەنلەشــتۈرۈپ، بۈگۈنكــى ۇئيغــۇردا زىددىيەتلىــك، 

مۇرەككــەپ، غەلىتــە تۈســكە كىرىــپ قالغــان دىنــى كەيپىياتقــا چىــراق ياقماقچــى بولغان 

ىئــدۇق. مانــا ەئمــدى تەرىمىــز تۈرۈلگــەن، كۆڭۈللــەر زىدىلەنگــەن ھالــدا ائچــا يولغــا 
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بۇرۇلــدۇق. زادى نېمــە ســەۋەپتىن بــۇ پىالنالرنىــڭ يوققــا چىقىــپ، بۇ ائرزۇالرنىڭ ســۇغا 

ــا ۇئ قايســى  ــل چۈشــەنگەندۇ، ەئمم ــەر خى ــۇ. باشــقىالرغۇ ھ ــاڭا قاراڭغ چىالشــقىنى م

ــدى دەپ  ــۇم قىل ــا ھۇج ــۈزۈپ، دىنغ ــل تەكك ــا تى ــىگە ۆئلىمالرغ ــن، قانداقس يازمامدى

قالغانــدۇ؟ بەكمــۇ ســورىغۇم بــار ىئــدى، ەئپســۇس.

يازغانلىرىمدىــن ۇئنــى شــۇنچە بىــارام قىلغىــدەك ۆئلىماالرغــا تىــل تەككۈزگــەن، 

ۆئزۈم ېئتىقــات قىلىدىغــان دىنغــا »ھۇجــۇم« قىلغــان بىــرەر تەپســىالت ېئســىمگە 

كەلمىدى. پەقەت ۇئنىڭ بىلەن تېلىفوندا بىر قېتىم مۇنازىرىلىشــىپ قالغىنىم ېئســىمدە. 

تېلىفونــدا ۇئنىــڭ بالىســىغا ۇئيغۇرچــە گــەپ قىلمىغىنــى ائڭالنغانــدا ەئســكەرتىپتىمەن. 

-ائداش، بــاالڭال ۇئيغۇرچــە بىلمەمــدۇ؟ ســىلى بولســاڭلىمۇ ۇئيغۇرچــە ســۆزلەڭال 

باالڭلىغــا! دېيىشــىمگە ۇئ:-ھــە، ائلــالھ ۇئدۇنيــادا تىلىمىزدىن ســورىمايدۇ، دىنىمىزدىن 

ســورايدۇ. بــاالم ياخشــى بىــر مۇســۇلمان بولســا مــاڭا پەرىز قىلىنغىنى شــۇ. شــۇڭا ۇئنى 

مۇســۇلمانالر ائچقــان خۇسۇســىي مەكتەپتــە وئقۇتۇۋاتىمــەن. بــۇ مەكتــەپ بىزنىڭ رايۇن 

بويىچــە بىرىنچــى، -دېــدى. مــەن ۇئنىــڭ گېپــى تۈگىشــىگە ۇئالپال:-ھەممىنــى بىلگۈچــى 

ائلــالھ ۇئيغۇرچــە بىلمەســمۇ؟ بــۇ دۇنيادىغــۇ ۇئيغــۇر تىلىغــا دۆلــەت ياراشــمىدى، ۇئ 

ــى  ــر تىنغىن ــق بى ــڭ قاتتى ــا يارىماســمۇ؟ دېيىشــىمگە ۇئنى ــز ائلالھق ــۇ تىلىمى دۇنيادىم

ائڭالنــدى. مــەن بــۇ ىئشــالرنى شــۇ كۈنىــال ۇئنتــۇپ كەتكــەن بولســام كېــرەك، ائخىرىــدا 

نېمىلەرنــى دېيىشــىكىنىمىز ېئســىمدە يــوق.

ھە راســت، ھەزرىتىمنىڭ قەبرىســىگە بېرىشــنىڭ گېپى چىقىشتىن بۇرۇن بالىالرنى 

باغچىــدا وئيناتقــان ىئــدۇق. ۇئ تېلىفونىغــا قاراپ:-ىئراقنىــڭ شــىمالىدىكى كورتــالر 

مۇســتەقىللىق ۈئچــۈن بىلــەت تاشــاليدىكەن. ائمېرىكىنىــڭ پۇلىنــى ېئلىــپ يەھۇدىنىــڭ 

دېپىغا ۇئســۇل وئيناشــتىن ەئجەپمۇ ۋاز كەچمىدى بۇ خەق! - دېدى. -ۇئنداقتا بىزچۇ، 

ــا ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ائمېرىــكا ۇئيغــۇر جەمئىيىتــى، ۇئيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق  دۇني

قۇرۇلىشــى قاتارلىــق ۈئچ تەشــكىالتىمىز ائمېرىكىدىــن پــۇل ېئلىۋاتىدىغــۇ؟ ىئككىســى 

ــدۇ،  ــال ىئــش بولســا يەھــۇدى بوالم ــۇ ۇئيغــۇر ھۆرلۈككــە چىقىدىغان ــەپ. بىزم ــر گ بى

ناســارا بوالمــدۇ، بۇددىســت بوالمــدۇ ھەمكارلىشــىمىز. ھۆرلــۈك ۈئچــۈن ھەرقانــداق 
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مىللــەت ھەرقانــداق يولنــى تالالشــقا ھوقۇقلــۇق! - دېدىــم.

-ائداش ۇئنــداق دەپ ىئماندىــن ائجــراپ كەتمەيلى،-دېــدى ۇئ كۆزۈمگە مەنىلىك 

قاراپ. مەنمۇ دەرھالال:-ۋەتەنســىز مۇســاپىرنىڭ ىئمانى چاپانغا وئخشايدىكەن ائداش، 

ــر ۇئھ  ــن بى ــپ، تېشــىڭدا ھېيىــت وئينىســاڭمۇ ىئچىڭدى ھــەر قانچــە ياراشــتۇرۇپ كىيى

چىقىدىكــەن. چاپاننىــڭ ەئڭ ېئسســقىنى ېئلىــپ كىيىۋالســاڭمۇ ىئچىڭ ىئسســىمايدىكەن. 

ۋەتەنســىز وئقۇغــان نامازمــۇ خــۇددى جاينامــاز ســالماي ىئبــادەت قىلغانــدەك يۈرەككــە 

ــڭ  ــت دامولالمنى ــلىغان ائبلىمى ــالپ باش ــدە ىئنقى ــالردا خوتەن ــەن. 50 - يىل بارمايدىك

ــاز  ــۇرۇپ وئقۇغــان نام ــپ پاكلىمــاي ت ــا ېئلى ــى قولۇڭغ ــاز، ۇئن ــەن دېگــەن جاينام »ۋەت

مەقبــۇل ەئمــەس« دېگــەن شــۇائرىنى ەئمــدى چۈشىنىۋاتىمەن،-دېيىشــمگە ۇئ تەتــۈر 

قــاراپ بالىســىنى چاقىرغــان بولــۇپ نېــرى كەتكــەن ىئــدى.

ــۇپ  ــدەك، ائرامســىزالنغاندەك بول ــپ كەتكەن ــم چىقى ــالپ روھى مۇشــۇالرنى وئي

كەتتىــم. نېمىمــۇ قىالرىدىــم، شــۇ ىئخالســمەن دوســتۇمنىڭ كۆڭلىنى چىگىــپ، بىر ېئغىز 

گەپنــى ائز قىلســام، بىــرەر نــۆۋەت ھــە دەپ ۆئتكۈزىۋەتســەمچۇ. يولۇققــان مەســىلىلەر 

ــپ،  ــە يېزى ــر نەرس ــپ بى ــى چېچى ــپ، زېھنىمن ــپ ھاياجانلىنى ــى چېچى ــدە نېرۋامن ھەققى

ۋاقتىمنــى چېچىــپ پاالقــالپ ائۋارە بولمــاي ســەل تەمكىــن بولســامچۇ؟ بــەزى گەپلەرنــى 

يازمــاي چىرايلىــق داســتىخاندا تۈگەتســىمۇ، دېمــەي ىئچىگــە يۈتىۋەتســىمۇ بوالتتىغــۇ! 

ــى  ــەن مۇســاپىرنىڭ ۋەتىن ــەن دېگــەن بىل ــەن، ۋەت ــۇ كۆڭۈلســىزلىكلەرنى وئيــالپ ۋەت ب

دوســتالرنىڭ كۆڭلــى ىئكــەن دېگــەن وئيغــا كەلدىم. ۋەتەننى ائاللمىســاقمۇ دوســتالرنىڭ 

كۆڭلىنــى ېئلىشــقا بولســىمۇ تىرىشــقان ەئۋزەلكــەن ەئســلى.
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مۇھاجىرەتتىكى بالىالر ۋە شېئىر

ۇئيغــۇر بالىــالر وئيۇنلىرىغــا نــەزەر ســالغىنىمىزدا قوشــاقلىق وئينىلىدىغــان 

تۈرلەرنىــڭ كــۆپ ىئكەنلىكىنــى بايقايمىــز. بالىــالر وئيــۇن جەريانىــدا قوشــاق ېئيتىشــنى 

ياخشــى كۆرىــدۇ، قاپىيەلىــك ســۆزلەر بالىــالر وئيۇنلىرىغــا  ســىڭىپ كەتكــەن بولىــدۇ. 

مەســىلەن، چۆچىكىــم چۆچــەك، وئتتۇرىســى دۆمبەچــەك، ســۇ قۇيســام تېشــىپ كەتتــى. 

ــرەك؟  ــم كې ــم ســىزگە كى ــرەك. خانى ــرەك، كــۆك تې ــى. ائق تې ــپ كەتت ــەپ قېچى ۆئرمىل

بۇندىــن باشــقا قىــزالر ائمــراق چاكــوم وئيۇنىمــۇ قوشاقســىز وئينالمايــدۇ. مەســىلەن، 

چاكــوم، چاكــوم تاماكــوم. كىچىكــى، كىچىــك ائال كۈچىكــى. تەكشۈرىشــىمىزچە بالىلىــق 

چاغالردىكــى بــۇ قوشــاقالر مۇھاجىرەتتىكــى ائتا-ائنىالرنىــڭ ېئســىدە بىــر ۆئمــۈر 

ســاقلىنىپ قالغــان.

بالىــالر قوشــاقلىرىنىڭ ھەممەيلەنگــە بــۇ قــەدەر ســىڭىپ كېتىشــىدىكى ســىر 

نــەدە؟ ېئســىمىزدە نەســىر، ھېكايــە ۋە چۆچەكنىــڭ بۇ قــەدەر چوڭقۇر ســاقلىنىپ قالماي 

شــېئىرالرنىڭ ســاقلىنىپ قېلىشــىدىكى ائساســلىق ســەۋەپ نېمە؟ ســەۋەپ رېتىمدا، يەنى 

ائھاڭدارلىقتــا. شــېئىرالردا بولىدىغــان ائھاڭدارلىــق، مۇزىكىچانلىــق ەئســتە ساقالشــنىڭ 

قوالي بولۇشــىنى بەلگىلىگەن. مەســىلەن، يامغۇر ياغدى، قار ياغدى، شــارقىراپ كەتتى. 

ۆئتۈكۈمنــى مايلىســام پارقىــراپ كەتتــى. ىئككىنچــى ســەۋەپ شــېئىرالردىكى جۈملــە ۋە 

ســۆزلەرنىڭ قىســقا بولغانلىقــى. مەســىلەن، ائپتــاپ چىــق، ائپتــاپ چىــق، بــەش باالڭنــى 

باشــالپ چىق. ۈئچىنچى ســۆزلەرنىڭ مۇرەككەپ گرامماتىكىلىق تۈرلىنىشــلەردىن خالى 

بولغانلىقىدىــن. مەســىلەن، نىنــو نىنونــى، قويســۇن كىنونــى، قويســا قويســۇن قويمىســا 

يــوق، بەرســۇن بــەش مونــى.

ــا دەپ  ــەۋەپلىك بالىلىقت ــىيەتلەر س ــى خۇسۇس ــېئىرالردىكى يۇقىرىق ــەك، ش  دېم

وئينىغان شــۇ قوشــاقالر بۈگۈنگىچە ېئســىمىزدە. دېمەك، شــېئىردىكى بۇ خۇسۇســىيەت 
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بىزگــە مۇھاجىرەتتــە ائنــا تىلنــى بالىالرغــا سىڭدۈرۈشــنىڭ ەئڭ قوالي يولىنىڭ شــېئىرالر 

ىئكــەن دېگــەن قاراشــنىڭ توغرىلىقىنــى ەئســكەرتىدۇ. 

ھەممەيلــەن ەئســتە ســاقلىغان بــۇ بالىــالر قوشــاقلىرىدىكى يەنــە بىــر دىققەتكــە 

ســازاۋەر نوقتــا، ۇئنىــڭ بالىــالر وئيۇنلىــرى بىلــەن بىرلىشــىپ كەتكەنلىكىــدە. ىئنســان 

وئيۇنغــا ائمــراق، بالىــالر وئينىيااليدىغــان نەرســە چوڭالرغــا قارىغانــدا، تېخىمــۇ كــۆپ 

بولغاچقــا بالىــالر وئيۇنغــا تېخىمۇ ائمراق. شــۇڭا بۇ وئيۇن بىلەن بىرلەشــكەن قوشــاقالر 

بالىالرنىــڭ قەلبىگــە تېخىمــۇ ائســان ۋە چوڭقــۇر ۆئزلىشــىپ كەتكــەن. 

يۇقىرىقى قوشــاقالرنىڭ ھەممەيلەنگە بىر ۆئمۈر ھەمراھ بولۇشــىدىكى ۈئچىنچى 

ســەۋەپ بالىالرنىــڭ قوشــاققا تەبىــى ائمراقلىقــى. ۇئالرنىــڭ ۇئزۇن ســۆز جۈملىلــەر 

بىلــەن خوشــىنىڭ بولماســلىقى. قوشــاقالردا ســۆزلەر قىســقا، مىســراالر تېخىمــۇ قىســقا 

بولغاچقــا بالىالرنىــڭ ياقتۇرىشــىغا ېئرىشــكەن. بالىــالر قوشــاقالرنى ياقتــۇرۇپ قېلىشــى 

ەئســتە ساقالشــنى قواليالشــتۇرغان.

ــان بولســاق،  ــا قارايدىغ ــى رولىغ ــل تەرەققىياتىدىك ــڭ تى ــاقالرنىڭ بالىالرنى قوش

بىرىنچىدىــن: قوشــاقالردىكى قاپىيەچانلىــق ۋە ائھاڭدارلىــق بالىالرغا ســۆزلەرنى قانداق 

توغرا تەلەپپۇز قىلىشــنى ۆئگىتىدۇ، ســۆزلەرنى ائسان ۆئزلەشتۈرۈشكە يارىدەم بېرىدۇ. 

قوشــاقالردا ائھاڭدارلىــق قاپىيــە بىلــەن كۈچلىنىدىغــان بولغاچقــا، ەئگــەر ســۆزلەرنىڭ 

ــۇڭا  ــدۇ. ش ــىر يېتى ــا تەس ــۇپ ائھاڭدارلىقق ــە بۇزۇل ــا قاپىي ــرا چىقمىس ــۇزى توغ تەلەپپ

ــۇز قىلىشــتىن ســاقالپ  ــا تەلەپپ ــالردا ســۆزلەرنى خات ــش بالى ــۆپ ۆئگىنى قوشــاقالرنى ك

قالىــدۇ، شــۇنداق بولغــان تەقدىردىمــۇ، نۇقســاننى قوشــاقالرنى يادىالۋاتقــان بالىالرمــۇ 

وئقۇتقۇچىنىــڭ ياردىمىســىز ۆئزلىگىدىــن ھېــس قىالاليــدۇ. مەســىلەن:

جان نېمە، جانان نېمە، ۋەتەن نېمە،
ھەر كىشىنى ائدەمى ەئتكەن نېمە،
 يانمىسا كۆڭۈل ۆئيىدە بىر چىراق،
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 گۆش تېرە، بۇ ۇئستىخان بۇ تەن نېمە.

ــان« دېگــەن ســۆزدە بىرىنچــى بوغۇمدىكــى »ائ« تاۋۇشــى  ــۇ يەردىكــى »جان ب

ســوزۇپ تەلەپپــۇز قىلىنىــدۇ. شــېئىردىكى ائھاڭدارلىــق بــۇ شــېئىرنى يادىلىغۇچىدىــن 

شــۇنداق تەلەپپــۇز قىلىشــى نەتىجىســىدە بــۇ ســۆزنىڭ تەلەپپــۇزى ۆئزلەشــكەن بولىــدۇ. 

ەئي پەقىر ۇئيغۇر وئيغان ۇئيقۇڭ يېتەر،
سەندە ماال يوق، ەئمدى كەتسە جان كېتەر،

بۇ ۆئلۈمدىن ۆئزۈڭنى قۇتقۇزمىساڭ،
ائھ سېنىڭ ھالىڭ خەتەر، ھالىڭ خەتەر.

مۇھاجىرەتتە ياشــاۋاتقان ۈئچ-تۆت ياشــلىق بالىالر بۇ يەردىكى خەتەر ســۆزىنىڭ 

مەنىســىنى بىلمەيــدۇ. ەئممــا ائلدىنقــى قۇرالردىكــى كېتــەر، يېتــەر دېگــەن ســۆزلەرگە 

ــى  ــڭ بولۇشــى كېرەكلىكىن ــەن ائياقالشــقان بوغۇمنى ــر ەئر بىل ــەردە بى ــۇ ي ائساســەن ب

ھېــس قىلىــدۇ.

 شــىئېرالردىكى قاپىيــە ســۆزلەردىكى ۇئرغۇنــى ىئگىلەشــكە ۋە تىلنىــڭ تــاۋۇش 

قۇرۇلمىسىنى پەرىقلەندۈرۈشكە پايدىلىق. مەسىلەن: ائت، قات، تات دېگەن قاپىيەداش 

ســۆزلەردىن تۈزۈلگــەن بىــر شــىئېرنى يادىغــا ائلغــان بالىــدا تەبىئىــي ھالــدا ســۆزلەرنىڭ 

ــا داىئــر  ــق بولىدىغانلىقىغ ــە پەرقلى ــە جەھەتت ــن كەلســىمۇ، مەن ــە يېقى ائھــاڭ جەھەتت

چۈشــەنچە شــەكىللىنىدۇ.

ســۆزلەردىكى ۇئرغــۇ خاتــا يەرگــە قويۇلــۇپ وئقۇلســا، قاپىيەلەنمــەي شــېئىرنىڭ 

ائھاڭدارلىقىغــا تەســىر يېتىــدۇ. شــۇڭا بالىــالر قوشــاق ائرقىلىــق بىــر قىســىم ناتونــۇش 

ســۆزلەرنى توغــرا تەلەپپــۇز قىلىشــنى ۆئگەنگەندىــن كېيىــن، ۇئنىڭغــا وئخشــتىپ باشــقا 

ســۆزلەرنىمۇ تەلەپپــۇز قىالاليدىغــان بولىــدۇ. مەســىلەن:

تاۋار باالالر، تاۋار باالالر،
تاۋاردىن ەئتىۋار باالالر.

بــۇ يــەردە »ەئتىــۋار« دېگــەن ســۆزدە »ەئ« ســوزۇپ تەلەپپــۇز قىلىنىــدۇ. نــاۋادا 
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»ەئ« ســوزۇپ وئقۇلمىســا ائھاڭدارلىــق بۇزۇلىــدۇ. رېتىمنــى بۇزماســلىق ۈئچــۈن بــاال 

بــۇ يــەردە ەئتىــۋار دېگــەن ســۆزنىڭ تەلەپپۇزىنــى توغــرا دېيىشــكە مەجبــۇر بولىــدۇ.

شــېئىرالرنى يادىــالش نەتىجىســىدە تىلنىــڭ تــاۋۇش قېلىپــى، تــاۋۇش پورمىالســى 

بالىالرنىــڭ مېڭىســىدە مۇقىملىشــىدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بالىــالر ســۆزلەرنىڭ ائھاڭــى، 

شەكلىنى پەرىقلەندۈرۈپ ۋە سۆزلەرنىڭ ىئشلىتىلىشى ھەققىدە چۈشەنچىگە ېئرىشىدۇ. 

بــۇ يېڭــى ســۆزلەرنى تۈرلەشــتە ائســانلىق تۇرغۇزىــدۇ. مەســىلەن، وئيۇنچــۇق ســۆزىنى 

بويۇنچــۇق، دورامچــۇق قاتارلىــق ســۆزلەر بىلــەن قاپىيەلەشــتۈرۈپ ەئســتە ســاقلىغان 

بــاال قىزغانچــۇق دېگــەن ســۆزنى ائســانال قوبــۇل قىلىــدۇ ۋە مۇشــۇ قېلىپتــا تۈرلەنگــەن 

يېڭــى ســۆزلەرنى ۆئزلەشــتۈرىدۇ.

 شــىئېرالردىكى قاپىيــە بالالرغــا گرامماتىكىلىــق قۇرۇلمىالرنــى ۆئزلەشتۈرۈشــتە 

ياردەمچى بولىدۇ. رېتىمدارلىق مەزمۇننى ەئستە ساقلىشىنى قواليالشتۇرىدۇ. رېتىملىق 

شــېئىرى جۈملىلــەر بالىــالردا بىــر مىســرانىڭ كەينىدىــن كېلىدىغــان يەنــە بىــر مىســرانى 

ەئسلىشىگە قواليلىق يارىتىدۇ. مەسىلەن، ائق تاش كۆك تاش، سەن بىلەن مەن ائداش. 

بــۇ مىســراالردا بوغــۇم ســانى ېئنىــق بولــۇپ كــەم ياكــى ائرتــۇق بولــۇپ قالســا رېتىــم 

بۇزۇلىــدۇ. بالىــالر مۇشــۇنداق مىســراالرنى يادىــالش جەريانىــدا ســۆزلەرنىڭ ياســىلىش 

ــر  ــدۇ. مەســىلەن، ســىناق قىلىنغــان بى ۋە تۈرلىنىــش ۇئســۇللىرىنى ۆئزلەشــتۈرۈپ ماڭى

وئقۇغۇچى »وئيغان« شىئېرىدىكى پېئىلنىڭ ائر، ەئر شەكلىنى ۆئزلەشتۈرگەندىن باشقا 

ۆئزگەرتىــپ يېڭــى شــەكىللەردە قوللىنىشــنىمۇ ۆئگىنىۋالغــان. مەســىلەن، »ائھ ســېنىڭ 

ھالىــڭ خەتــەر« دېگــەن مىســرانى»ائھ، ســېنىڭ ھالىــڭ خەتمــەس« دەپ ۆئزگەرتكــەن. 

دېمــەك، بالىــالر بــۇ رېتىملىــق مىســراالردىن ســۆزلەرنى ۆئگىنىپــال قالمــاي ۆئزگەرتىــپ، 

ۆئزى جۈملــە تۈزۈشــتە قوللىنىــدۇ.

فوكىس مەمنىڭ »بالىالر نېمىشقا شېئىرنى سۆيىدۇ« دېگەن كىتابىدا دېيىلىشىچە 

شــىئېرالرنى كــۆپ يادىــالپ بەرگــەن بالىــالر بىلــەن شــىېئر يادىالشــتىن مەھــرۇم قالغــان 

ــدە پەرقلىنىدىكــەن. مۇشــۇ  ــى ائالھى ــۇش قىزغىنلىق ــدارى ۋە وئق ــل ىئقتى ــڭ تى بالىالرنى
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ســاھەدىكى تەتقىقاتچىالرنىڭ بايقىشــىچە ەئگەر بالىالر تۆت يېشــىدا ســەككىز شــېئىرنى 

يــادا بىلســە ســەككىز يېزىشــغا بارغانــدا ەئڭ ياخشــى وئقۇرمــەن بوالاليدىكەن.

شــىئېرالرنى كــۆپ يادىــالش بالىالرنىڭ ەئســتە ســاقالش، يەنى خاتىــرە ىئقتىدارىنى 

كۈچەيتىــدۇ. شــېئىرالرنى كــۆپ يادىــالش ائرقىلىق بالىالرنىڭ تاۋۇشــالرغا ســەزگۈرلىكى 

ــى  ېئشــىپ ائڭلىغــان ۋە كۆرگــەن ھادىســىلەرنى ســۆز ائرقىلىــق تەســۋىرلەش قابىلىيىت

يېتىلىــدۇ. ائدەتتــە پــروزا ەئســەرلىرىدە بىــر ســۆزنى بىلمىســە، ەئســتە ســاقالش قــوالي 

بولمىغاچقــا شــۇ يــەردە ۇئنتۇلــۇپ قالىــدۇ. شــېئىرالردا گەرچــە شــۇ ۋاقىتتــا بىر ســۆزنىڭ 

مەنىســىنى چۈشــەنمىگەن بولســىمۇ يادىلىۋالغــان بولغاچقــا، كېيىــن يولۇققــان چاغــدا 

ېئســىگە ېئلىــپ ۆئزلەشــتۈرەلەيدۇ. شــېئىرالر ائرقىلىــق بالىــالر تىلدىكى ائھــاڭ، قۇرۇلما 

ۋە تەرتىپنى ياخشــى ۆئزلەشــتۈرۈپ، يېڭى بىر تىلنى ۆئگىنىشتە ەئۋزەللىككە ېئرىشىدۇ، 

وئقــۇپ چۈشــىنىش ۋە ماتېماتىــكا ىئقتىــدارى يۈكســىلىدۇ.

شــېئىرالرنى كــۆپ يادىــالش بالىالرنىــڭ تىــل ائرقىلىــق ۆئزىنــى ىئپادىلــەش، 

يېزىقچىلىق ۋە ناتىقلىق ىئقتىدارىنى ائشۇرىدۇ. شېئىرالردا سۆزلەر تالالنغان، تاۋالنغان، 

وئبرازلىــق بولغاچقــا بــۇ بالىالرنىڭ تىل ۋە يېزىق ائرقىلىق ۆئزىنى ىئپادىلەش ماھارىتىنى 

ۆئستۈرۈشــكە پايدىلىــق بولىــدۇ. شــېئرىي جۈملىلــەر ۋە بىرىكمىلــەر ىئخچامالنغــان 

بولغاننىــڭ ۈئســتىگە ائھاڭدارلىققــا قويىلىدىغــان تەلــەپ قاتتىــق بولغاچقــا، شــېئىرالرنى 

كــۆپ يادىلىغــان بالىالرنىــڭ ناتىقلىــق ىئقتىــدارى ائالھىــدە گەۋدىلىــك بولىــدۇ. 

دېمەك رېتىملىق تىل ســەنئىتى بولغان شــېئىرالر بالىالرنىڭ تىل تەرەققىياتىدىكى 

رولــى بالىالرنىــڭ تىل ىئقتىدارى، تەپەككۇر ىئقتىدارى ۋە ائالقە ىئقتىدارنىڭ يېتىلىشــىدە 

كۆرۈلىدۇ. شــېئىرالرنىڭ ەئســتە ساقالشــقا قوالي بولۇشــىدىكى ســەۋەپلەر رېتىم، قاپىيە 

ۋە ىئخچاملىــق بىلەن مۇناســىۋەتلىك بولىدۇ. يۇقىرىقــى ائمىلالر بالىالرنىڭ ائنا تىلدىكى 

ســۆزلەرنى، قۇرۇلمىالرنى ۋە ائھاڭنى ەئســتە قالدۇرۇشقا تۆھپىسى زور بولىدۇ. 

بالىالرغــا شــېئىرالرنى يادىلىتىــش بالىــالر ياخشــى كۆرىدىغــان، بالىالرنىــڭ تىــل 
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ــتە  ــدا يېتىشتۈرۈش ــى ۋاقتى ــقا ىئقتىدارالرن ــۇنداقال باش ــتۈرىدىغان، ش ــى ۆئس ىئقتىدارىن

قىلىنمىســا بولمايدىغان مۇھىم بىر تەربىيە ۇئســۇلى. بولۇپمۇ مۇھاجىرەتتە ياشــاۋاتقان 

ۇئيغــۇرالر ۈئچــۈن بــۇ تېخىمــۇ مۇھىــم. تىــل ائدەتتە بىــر قــورال. قورالنىــڭ تەرەققىياتى 

ىئشــلىتىش بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. چەتەئللــەردە ائنــا تىلنىــڭ ىئشــلىتىش وئرنــى ىئنتايىن 

چەكلىــك. ائنــا تىــل مۇھىتــى يېتەرســىز، ھەتتــا ائتا-ائنىالرنىڭمــۇ ائنــا تىــل ىئقتىــدارى 

ائجىزاليدىغان ەئھۋال ائســتىدا، مۇھاجىرەتتە بالىالرنىڭ يېزىق ىئقتىدارىنى ۆئســتۈرۈش 

قىيىن، شۇڭا بالىالرنىڭ كۆپرەك شېئىر يادىلىشى مۇھاجىرەتتىكى ائنا تىل وئقۇتۇشىدا 

تېخىمــۇ مۇھىــم ەئھمىيەتكــە ىئگە. 

ــان بىلەنمــۇ  ــپ قويغ ــڭ ســاۋادىنى چىقىرى ــە بالىالرنى ــن مۇھاجىرەتت ىئككىنچىدى

وئقۇيدىغــان كىتــاپ يېتەرســىز. شــۇڭا بالىــالر وئقۇغــان بىــر - ىئككــى كىتابىنــى ھامــان 

ۇئنتۇپ كېتىدۇ. شۇڭا ۇئالرغا قوشاق يادىلىتىپ قويساق، مۇمكىن بولسا بىرەر مەشھۇر 

داســتانىمىزنى يادىلىتىۋەتســەك مەڭگــۈ ېئســىدىن چىقمايــدۇ. بۇندىــن باشــقا ۇئيغــۇر 

بالىالر ائرىســىدا ائغزاكى تىل ســەنئىتى بولغان قوشــاقچىلىقنى ائدەتلەندۈرۈش ائرقىلىق 

ۇئيغــۇر بالىالرنىــڭ يېزىــق ســاۋادى چىقىــپ بواللماســلىق، ســاۋادى چىققــان تەقدىردىمۇ 

داۋام قىلىپ وئقۇغىدەك كىتاپالرنىڭ بولماســلىقى ســەۋەپلىك كۈچلەنمەيدىغان ائنا تىل 

سەۋىيەســىنى، ۇئپىرىمــاس ائساســقا ىئگــە قىلىــش ىئھتىماللىقــى ھەققىدىكى ســىناقالرنى 

قىلىــپ بېقىشــقا بولىدۇ.

ــېئىرالر  ــى، ش ــقا بولىدۇك ــە قىلىش ــۇنى خۇالس ــمىدا ش ــە قىس ــڭ تۈگەنج ماقالىنى

مۇھاجىرەتتىكــى پەرزەنتلەرنىــڭ تىــل تەرەققىياتىــدا مۇھىــم ەئھمىيەتكــە ىئگــە. ائتــا 

بوۋىالرنىــڭ مەشــرەپ ســورۇنلىرىدا وئقــۇپ كەلگــەن بېيىــت ېئيتىــش، قوشــاق توقــۇپ 

چاقچاقتــا كەلتــۈرۈش ائدەتلىــرى ۋە داســتانلىرى تارىختىــن بېرى ۇئيغــۇر پەرزەنتلەرنىڭ 

ائنــا تىــل خەزىنىســىنى بېيىتىــپ كەلگــەن. ۇئيغــۇر مۇقاملىرىدىمۇ داســتانالر كەم بولســا 

ــەل  ــڭ ەئڭ مۇكەمم ــەن مۇزىكىنى ــاقالر بىل ــتانالر قوش ــپ. داس ــر تەركى ــا بى بولمايدىغ

بىرىككــەن شــەكلى. داســتانالر ائھاڭدارلىــق، مەزمۇندارلىــق ۋە ائممىباپلىــق قاتارلىــق 

ائالھىدىلىكلەرگــە ىئگــە بولــۇپ، ۇئيغــۇر تىلــى تەھدىتكــە ۇئچراۋاتقــان بۈگۈنكــى 
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كۈنلــەردە چــوڭالر ائرىســىدا بېيىت ېئيتىش، داســتانچىلىق ۋە قوشــاقچىلىق ەئنەئنىســىنى 

تىرىلــدۈرۈش ۋە داۋام قىلىــش ائرقىلىقمــۇ ۇئيغــۇر بالىالرنىــڭ ائنــا تىــل سەۋىيەســىنى 

كۈچلەندۈرۈشــكە ھەسســە قوشــقىلى بولــۇش مۇمكىــن.
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كامراندىن مىراس مىڭ يىللىق دەرس

»توققــۇز ياشــلىق ەئرلــەر ۋە ائيالــالر« ماۋزۇلــۇق يازمــام تــور دۇنياســىغا وئت 

ــن جــاۋاپ بېرىــپ بواللمــاي  ــان ســۇائل ۋە ىئنكاســالرنىڭ كۆپلىكىدى ــى. يېزىلىۋاتق ياقت

قالدىــم. بەزىلــەر مەدىرىســلەردە نامەھرەملىــك ېئڭــى يېتىلگــەن، يات جىنىســالرنى رەت 

قىلغــان توققــۇز ياشــلىق ســەبىلەردىن پەخىرلەنســە، يەنــە بەزىلــەر يازمىــدا دېيىلگــەن 

ياتاقلىــق قارىخانىالرنىــڭ مەۋجــۇت ەئمەســلىكىنى ىئنكاس قىلىشــتى. شــۇائندا بىرەيلەن 

بالىلىرىغــا ياتاقلىــق مەدرىــس ىئــزدەپ ېئــالن چىقــاردى، مۇنازىــرە يەنــە قىزىــپ كەتتــى. 

مەدىرىســكىمۇ ياكــى مەكتەپكىمــۇ؟ دېگــەن تــاالش - تارتىشــقا پىلتــە ۇئالنــدى.

 ەئممــا يازمىغــا مەقســەتلىك قوشــۇلغان، كىشــىلەرنىڭ ەئقلىگــە، ۋىجدانىغــا 

قالدۇرۇلغــان بىــر ســۇائل، بىــر ۆئلــۈم ۈئنســىز ۇئنتۇلــۇپ كەتتــى. ھېچكىــم »توققــۇز 

ياشــلىق ەئرلــەر ۋە ائيالــالر« دېگــەن يازمىــدا تىلغــا ېئلىنغــان ۆئلگۈچىنىــڭ كىملىكىنــى 

ســورىمىدى. ھېــچ بىــر قىزغىــن ىئنكاســچى 14 ياشــلىق بىــر ســەبىنىڭ ۆئلۈمىگــە يا تاڭ 

قالمىــدى، يــا ېئچىنمىــدى. ۋاقىتىســز نابــۇت بولغــان 14 ياشــتىكى بىــر قــارى بالىنىــڭ 

تۇيۇقســىز ۆئلۈمــى مەھرەم-نامەھرەمنىــڭ دىندىكــى مۇھىملىقىنــى قوغداشــقا تەييــار 

كىشــىلەرنىڭ بىــر ھەرىــپ يېزىشــىغىمۇ ەئرزىمىــدى. بــۇ ۆئلــۈم تىرىكلىــك غەملىرىگــە، 

مۇنازىــرە توزانلىرىغــا كۆمۈلــۈپ قالــدى. بــۇ ۆئلــۈم ائتــا - ائنىغــا دەرت بولــدى، ەئممــا 

ۇئيغــۇردا بــۇ نېمــە پاجىــەئ، قانــداق، نېمــە ۈئچــۈن يــۈز بــەردى؟ بۇندىــن كېيىــن 

مۇشــۇنداق ىئشــقا قانــداق ســەۋەپ قىلىــش ۋە ىئبــرەت ېئلىــش ھەققىــدە گــەپ بولمىــدى.

ــا بويىچــە ىئككىنچــى چــوڭ  ــران دۇني ــدە كام ــڭ بىرى ــەچ كۈزنى ــى ك 2017 -يىل

قۇملۇقتىــن يىــراق بىــر دېڭىــز ســاھىلىدا تىرىكلــەر بىلــەن خوشالشــتى. ۇئنىــڭ ائتــا-

ائنىســى دوختــۇر بولــۇپ، ۇئالر وئغلىنــى قــۇرائن يادىلىتىــش ۈئچــۈن ىئســتانبۇلدىكى بىر 

ــا  ــپ بالىغ ــالر ائرىســىدا قىچىشــقاق چىقى ــەن. تالىپ ــەن ىئك ــۇپ كەتك مەدىرىســكە قوي



74

ــەي  ــى پەل ــان يارىن ــۇ. قولىغــا چىقق ــداپ كېتىپت ــا چى ــاال تارتىنچــاق بولغاچق ــۇ. ب يۇقۇپت

بىلــەن يوشــۇرۇپتۇ. پۇتىغــا يۇققــان قىچىشــقاقنى پايپــاق بىلــەن چاندۇرماپتــۇ. ۋاقىــت 

ۇئزارغانچــە مىكــروپ قانغــا ۆئتــۈپ قىزىتىپتۇ. دوختۇرغا كۆرســىتىلگەن بولســىمۇ ۋاقتى 

ۆئتكەنمــۇ قانــداق شــىپا تاپمــاي قــازا قىپتــۇ.

مەن كامران قازا قىلغان كۈنى ىئســتانبۇلدا ىئدىم. ۆئلۈم بولغان شــۇ مەدىرىســتە 

ائلتە ائي ىئشــلىگەن ىئدىم. ســىنىپقا كىرىشــىمگە پايپاق پۇرىقى، تەر ھىدى ســەۋەپلىك 

بېشــىم قاياتتــى. ســىنىپ كىچىــك ائدەم كــۆپ بولغــاچ ائســان پــۇراپ كېتەتتــى. ۇئنىــڭ 

ۈئســتىگە بىنا زەي بولغاچقا بەشــىنچى ائيغىچە ىئسســىمايتتى. دەرىزىنى ائچسا سوغۇق 

بولغاننىــڭ ۈئســتىگە شــاۋقۇن ســۈرەننىڭ دەســتىدىن دەرس ۆئتكىلــى بولمايتتــى. تاقاپ 

قويســا سېســىق پــۇراپ كۆڭــۈل ائينىيتتــى. سوراشتۇرســام بىــر بالىمىــز مەكتەپتىمــۇ بــۇ 

پۇراقنىــڭ گېپــى بولغانلىقىنــى، بۇ ســەۋەپتىن تــۈرك وئقۇغۇچىالرنىڭ ۇئيغــۇر بالىالرنىڭ 

ــار  ــى ناچ ــام تازلىق ــەردى. قارىس ــۆزلەپ ب ــى س ــنى خالىمايدىغانلىقىن ــدا وئلتۇرۇش يېنى

بالىالرنىــڭ كۆپــى وئپچــە ياتــاق ياكــى باشــقىالرنىڭ ھامىيلىقىــدا ىئكــەن. ائتا-ائنىســى 

ــڭ  ــۇ بالىالرنى ــم ب ــى يېرى ــى ۈئزۈك، كۆڭل ــوق، ەئســلىدىنال يۈرىكــى ســۇ، دىل ــدا ي يېنى

مەكتەپتــە ياتنىــڭ ائلدىــدا تارتقــان خورلۇقــى يۈرىكىمنــى ەئزگــەن ىئــدى.

مــەن ائتا-ائنىــالر ۋە ھامىيــالر يىغىنىــدا بــۇ مەســىلىنى وئتتۇرىغــا قويغــان، 

تۈزەشــتىكى تــۈزۈم ۋە قاىئدىلەرنــى چۈشــەندۈرگەن ىئدىــم. شەخســىي تازىلىقنــى 

ياخشــىالش ۈئچــۈن ھــەر دۈشــەنبە، چارشــەنبە ۋە جۈمــە كۈنــى بىر بىرلەپ تەكشــۈرۈش 

وئرۇنالشــتۇراتتىم. ەئممــا ياتاقتــا يېتىــپ وئقۇيدىغــان ۋە باشــقىالرنىڭ ھامىيلىقىــدا 

تۇرۇۋاتقــان بالىالرنىــڭ تازىلىقــى تولــۇق تۈزەلمىــدى. تىرناقــالر ۆئســۈك، كىيىملــەر بــۇ 

ــە بىــر ھەپتىگــە قــەدەر وئخشــاش پېتــى تۇراتتــى.  ھەپتىدىــن يەن

كۆزۈمگــە كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. كامران مــەن كۆپ تەكشــۈرگەن كىيىمى كىر، يۈزى 

ســۇلغۇن بالىالرنىــڭ بىرى بولۇشــى مۇمكىن ىئــدى. كامراننىڭ ۆئلۈمىنــى ۇئنۇتالمىدىم، 

ھــەر ۆئلــۈم خەۋىــرى مــاڭا شــۇ ىئســمى كامــران قويۇلــۇپ، ۆئزى كامــران بواللمىغــان 
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ســەبىنى ەئســلىتەتتى. بــۇ پاجىــەئ مــەن ۇئ يەردىــن كېتىــپ بىــر يېرىــم يىــل بولغانــدا 

ــالپ  ــى تاش ــۇ بالىالرن ــەن ش ــەم بىل ــاس غ ــا خ ــۇددى چوڭالرغ ــدى. خ ــەن ىئ ــۈز بەرگ ي

ــدەك. مــەن كەتمىگــەن بولســام، داىئــم تەكشــۈرۈپ  ــپ ۆئلۈمگــە ســەۋەپ بولغان كېتى

تۇرغــان بولســام، بىــر ۋاق ىئسســىق تامــاق، بىــر ېئغىــز ىئللىــق گــەپ بىلــەن شــۇ ائتــا 

- ائنىلىــق يېتىمالرنىــڭ دەردىگــە دەرمــان بولغــان بولســام بــۇ پاجىــەئ يــۈز بەرمەســتى 

دەپ وئياليتتىــم. 

كامراننــى ۇئياتچــان بــاال دېيىشــتى. مىجــەزى مۇاليىــم. ىئچــى كۈچلــۈك تولىمــۇ 

ــېئىرلىرىدا  ــڭ ش ــران نەۋايىنى ــك. كام ــدۇق رەھمەتلى ــاال ىئكەن ــق ب ــق، چىرايلى ەئقىللى

ــۇپ مۇرادىغــا يەتكــەن، مەقســىدى ھاســىل بولغــان،  كــۆپ تىلغــا ېئلىنغــان ســۆز بول

ائرزۇســىغا قانغــان دېگــەن مەنىــدە ىئــدى. بەلكىــم ۇئيغــۇرالردا »چالىقۇشــى« دېگــەن 

فىلىــم رېكــورت بۇزغــان يىلــالردا پەرزەنتلىــك بولغــان بىــر جۈپلــەر ائجايىــپ ائرمانــالر 

بىلــەن بــۇ ىئســىمنى قويغــان بولغىيــدى. بەلكىــم كامراننىــڭ ۋەتىنــى بولغــان تۈركىيــەدە 

ۇئنىــڭ ىئمانغــا ســادىق، ىئســالمغا ائشــق بىــر وئغــۇل بــوالر دەپ ائرزۇلىغــا بولغىيــدى. 

ۆئلــۈم بولغاندىــن كېيىــن بــۇ ھەقتــە ســوراپ قىســقا جاۋاپالرنــى ائلدىــم. كامــران 

ــەن  ــۇ مەســىلە م ــان ىئكــەن. ب ــق ســەۋەپتىن مەكتەپكــە بارالمىغ ــەت ائاللمىغانلى ىئقام

ىئشــلىگەن چاغدىمــۇ مەۋجــۇت ىئــدى. ائتــا - ائنىســى قــۇرائن يادىــالش ۈئچــۈن بىزگــە 

تاپشــۇرغان بالىالرغــا ىئقامــەت ائلغىلــى بولمايتتــى. ھامىيســى بولمىغــان بالىالرغــا 

ىئقامــەت بېرىلمەيتتــى، شــۇنىڭ بىلــەن گەرچــە ائتا-ائنىــالر بالىالرنــى تۈركىيــەدە دىنــدا 

ۋە پەنــدە تــەڭ وئقۇتۇشــنى نىشــان قىلســىمۇ شــاراىئت پەنــدە وئقۇشــقا يــول قويمايتتى.

كامــران ائنــا باغرىدىــن، ۋەتــەن ائســمىنىدىن قۇشــقا ائيلىنىــپ ۇئچــۇپ كەتكەنچە 

قايتىــپ كەلمىــدى. خــۇددى نەۋايى شــېئىرلىرىدا »يــا جاھاندىن تاپمىدىــم كامرانلىق، يا 

زاماندىــن كۆرمىدىــم مىھرىبانلىق« دېگەندەك يىراقتىكى بىر جۈپ ۇئيغۇر ائرمانلىرىغا 

قانمــاي قــازا قىلغــان وئغلىنىــڭ پىراقىــدا قالــدى. بــۇ ىئســىمنى ۇئالر بەلكىــم پەرزەنــت 

كــۆرۈپ ھاياجانغــا چۈمگــەن دەملــەردە نەۋايى قالدۇرغــان قۇرالردىن تاپقانــدۇ. بەلكىم 
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ــدە ۇئزاق سەرســانلىقتىن كېيىــن، مۇرادىغــا يەتكــەن كامراننىــڭ  »چالىقۇشــى« فىلىمى

ىئســمى يــاش بىــر جۈپنىــڭ يۈرەك تارىنــى تىترەتكەندۇ. شــۇ ســەۋەپتىن ۇئالر ائرزۇلۇق 

ــۈن  ــەش ۈئچ ــل تەربىيەل ــدا كامى ــە دىن ــرى ســۆيگەن تۈركىيەگ ــى ۆئزلى ــى كامرانن وئغل

ەئۋەتكــەن بولغىيدى. 

ــۇ  ــدى. بىلســەك ەئســلى ب ــراس قال ــر دەرس مى ــن بىزگــە بى كامراننىــڭ ۆئلۈمىدى

ــان  ــز ۆئگەتكــەن ســاۋاق ىئــدى. ۇئچــۇرۇم بولمىغ ــۇرۇن يۈســۈپ بوۋىمى ــل ب ــڭ يى مى

باچكىمىــز نېمــە بولســا ۇئۋىســىدا بولســۇن دېــدۇق. بىلســەك ۆئگىتەيلــى، بىلمىســەك 

ــارى  ــۇش، ق ــم بول ــەردە ائلى ــات ي ــدۇق. ي ــا كەل ــى دېگــەن قارارغ ــپ تەربىيەلەيل ۆئگىنى

ــاال بولســۇن دېگــەن نىيەتكــە  ــان ب ــزدا ســەبىيلىكىگە قانغ ــۇرۇن باغرىمى بولۇشــتىن ب

كەلــدۇق. ۇئنىڭمــۇ باشــقا بالىــالردەك يېنىمىــزدا شــوخلۇقى بولســۇن، كەپســىزلىك 

قىلىدىغــان كۈنلىــرى، كۈلــۈپ كۈلــدۈرۈپ كۈلپــەت ســالىدىغان چاغلىــرى بولســۇن دەپ 

ــدۇق. ائرمــان قىل

 مىڭ يىل بۇرۇن بوۋىمىز يۈســۈپ خاس ھاجىپمۇ بالىنى ائلالھنىڭ ائمانىتى دەپ 

ائتــاپ، ىئنســاننىڭ بــۇ ائمانەتنى باشــقا بىرىگــە تاپشــۇرۇش ھوقۇقــى بولمايدىغانلىقىنى 

تەكىتلىگــەن ىئــدى. بوۋىمىزنىــڭ نەزەرىــدە بــاال ائلالھنىــڭ ائمانىتــى بولــۇپ ۇئنــى 

رەببىمىزدىن باشــقىغا تاپشــۇرۇش خىيانەت ىئدى. يۈســۈپ خاس ھاجىپ ائتا-ائنىالرنى 

ــۇش ياكــى باققۇچــى  ــدەپ تەربىيەچــى بول باققۇچــى ەئمــەس، تەربىيەچــى بولۇشــقا ۈئن

ــڭ  ــڭ پەرقىگــە وئخشــاتقان ىئــدى. ۇئنى ــەن ھايۋاننى ــى ىئنســان بىل بولۇشــتىكى پەرقن

ېئيتىشــىچە، بــۇ دۇنيــادا ھېــچ بىــر ھايــۋان بالىســىنى يــات بىرىگــە بېقىشــقا بەرمەيتتــى. 

ھەتتــا مۈشــۈك جېنىــدا بىرى ائســلىنىغا ېئســىلغان ھامان يولۋاســقا ائيلىناتتــى. بوۋىمىز 

بىزنى ائگاھالندۇرۇپ، ائڭســىز ھايۋانمۇ بالىســىنى ياتقا بېقىشــقا بەرمەيۋاتســا، بېقىشال 

ەئمــەس تەربىيەلــەش بۇرچىنــى ۈئســتىگە ائلغــان ۋە شــۇ قابىلىيەتكــە اليىــق يارىتىلغــان 

ىئنســاننىڭ ائمانەتكــە خىيانــەت قىلىشــىنىڭ ەئقىلگە ســىغمايدىغانلىقىنى ېئيىتقان ىئدى.

ــلەر  ــەر ۋە دەرس ــەر، ىئبرەتل ــى تەجرىبىل ــل بۇرۇنق ــڭ يى ــان مى ــن قالغ بوۋىالردى
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ــۇت ۋە  ــۇ مەۋج ــڭ ھېلىم ــان ەئھۋالنى ــت قىلغ ــالر تەنقى ــدە وئيلىســام، شــۇ بوۋى ھەققى

يەنىــال تەنقىتكــە اليىــق تۇرۇۋاتقانلىقىنــى بايقايمــەن. بوۋىــالر مىــڭ يىــل بــۇرۇن بەرگەن 

تەلىمنــى، ۆئتكــەن دەرســنى چۈشــەنمىگەچكە بۈگــۈن مىڭلىغــان ۇئســتاز تۇتۇپمــۇ 

مەســىلىمىزنى يېشــەلمەيۋاتىمىز، مىڭ يىل بۇرۇن تەنقىتلەنگەن ۋەزىيەتتىن بۈگۈنگىچە 

قۇتۇاللمىغىنىمىزنىڭ ســەۋەبى، ۆئزىمىزگە خاس ۋەســىيەتتىن ياتالر قىلغان نەســىھەتنى 

ەئال بىلىــپ كەتكىنىمىزدىــن بولســا كېــرەك.
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ئانا تىلمۇ دادا تىلمۇ

مۇھاجىرەتتــە داۋام قىلىۋاتقــان ائنــا تىــل وئقۇتۇشــىغا نــەزەر ســالغىنىمىزدا 

وئقۇتقۇچىالرنىــڭ ائساســەن ائنىــالر ۋە قىزالردىــن تەركىــپ تاپقانلىقى دىققــەت تارتىدۇ. 

ائنــا تىلغــا بېغىشــالنغان پاائلىيەتلەردىمــۇ ائنىــالر زالالرنــى تولدۇرىــدۇ. مــاڭا بالىالرغــا 

ائنــا تىــل ۆئگىتىشــتە ۇئچرىغــان قىيىنچىلىقــالر، قوللىنىدىغــان كىتاپــالر ۋە ھــەر قايســى 

ــن  ــش ۇئســۇللىرى ھەققىدىكــى ســۇائلالرمۇ ائنىالردى ــا مــاس ۆئگىتى ياشــتىكى بالىالرغ

كېلىــدۇ. بــۇ ەئھــۋال ائلدىمىزغــا ائنــا تىــل ائنىالرنىــڭ تىلىغــا ائيلىنىپ قالدىمــۇ دېگەن؟ 

تېپىشــماقنى تاشــاليدۇ. 

ائدەتتە ائنىالرنىڭ بالىالر بىلەن كۆپرەك بىللە بولۇشــى، ۇئالر وئتتۇرىســدا پاراڭ 

تېمىســىنىڭ كۆپــرەك بولۇشــى، مۇناســىۋەتنىڭ بەكــرەك قويــۇق بولۇشــى تەبىئىيلىــك. 

ــا  ــۆزلىگەن تىلغ ــا س ــالر ائن ــەردە بالى ــق ائىئلىل ــوش تىللى ــدا ق ــن قارىغان تەتقىقاتالردى

ۋارىسلىق قىلىپ، دادا سۆزلىگەن تىلدا ائڭالپ چۈشىنىش باسقۇچىدا تۇرۇپ قالىدىكەن. 

ھەتتــا بــوۋاق تۇغۇلغاندىــن كېيىــن يىغىســىنىڭ رېتىمىمــۇ ائنــا تىلنىــڭ رېتىمــى بىلــەن 

بىــردەك بولىدىكــەن. چۈنكــى تۆرەلمە ائنا قورســىقىدا ائناســىنىڭ ائۋازىنىال تۇيىدىكەن. 

ــى  ــۇپ كېتىش ــۇپ بول ــەي مەنس ــا پۈتۈنل ــىنىڭ ائنىالرغ ــل تەربىيەس ــا تى ــى، ائن ھالبۇك

وئيلىنىشــقا تېگىشــلىك. بالىــالر تىلنــى ائنىالردىــن ەئڭ ياخشــى ۆئگىنەمــدۇ؟ ائنــا بىلــەن 

دادىنىــڭ ائنــا تىــل ۆئگىتىشــتە رولــى وئخشــاش بوالمــدۇ؟ 

تەتقىقاتالرغــا قارىغانــدا بالىالرنىــڭ تىــل تەرەققىياتىدا دادىالرنىــڭ رولى ائنىالرغا 

قارىغاندا بەكرەك گەۋدىلىك بولىدىكەن. تەتقىقاتچىالر 2 ياشتىن 3 ياشقىچە بالىالرنىڭ 

تىــل تەرەققىياتىــدا ائنــا ۋە دادىنىــڭ رولىنــى سېلىشــتۇرۇپ مۇشــۇ خۇالســىگە كەلگــەن. 

دېيىلىشــىچە 6 ائيلىقتىن باشــالپ دادىســى كىتاپ وئقۇپ بەرگەن باال 3 ياشــقا كىرگەندە 

ائنىســى كىتــاپ وئقــۇپ بەرگــەن بالىالردىــن ياخشــىراق ســەۋىيەگە ۇئالشــقان. بۇنــداق 
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بالىالر ائالقىدا ائكتىپ بولۇپ مەكتەپكە ائســانراق كۆنگەن، ســاۋادىمۇ تېز چىقىدىكەن. 

بالىــالر ائدەتتــە ائنىــالر بىلەن كۆپرەك بىللە بولغاچقا ائنىالر بالىغا ماسالشــتۇرۇپ 

ســۆزلەپ يېڭــى ســۆزلەرنى كــۆپ ىئشــلەتمەيدىكەن. ۇئالر ســۆزلەرنىڭ تەلەپپۇزىنىمــۇ 

بالىالرنىــڭ تەلەپپۇزىغــا يېقىنالشــتۇرۇپ ېئيتىدىكــەن. شــۇڭا بالىــالر ائنىالرنىــڭ تىلىدىن 

يېڭىلىــق ھېــس قىلمــاي قىزىقىــش تۆۋەنلەيدىكــەن. دادىــالر بۇنىــڭ ەئكســىچە بالىــالر 

بىلــەن كــۆپ ائرىالشــمىغاچ ۇئالرنىــڭ چۈشــىنىش - چۈشەنمەســلىكىدىن بىخــەۋەر بــەزى 

يېڭــى ســۆزلەرنى ۋە جۈملىلەرنــى ىئشــلىتىپ قويىدىكەن. بۇ بالىالرغــا يېڭىلىق تۇيۇلۇپ 

دوراپ ســۆزلەش ائرقىلىــق يېڭــى ســۆز ۋە جۈملىلەرنى ۆئزلەشــتۈرىۋالىدىكەن. 

ائنىــالر بالىــالر بىلــەن پاراڭالشــقاندا كۆپىنچە »ھەەئ، ياق« تىپىدىكى ســۇائلالرنى 

كۆپ ســورايدىكەن. بۇنداق ســۇائل پاراڭنى قىســقارتىپ بالىالرنىڭ كۆپرەك سۆزلىشىگە 

پۇرســەت بەرمەيدىكــەن. دادىــالر بالىالرغــا »كىــم، قانــداق، قاچــان، نېمــە، قەيــەردە، 

ــر  ــۇپ، بۇالرغــا بى نېمىشــقا« دېگــەن تىپتىكــى ســۇائلالرنى كۆپــرەك ســورايدىغان بول

ــرەك  ــەن كۆپ ــەن. شــۇڭا دادىســى بىل ــى بولمايدىك ــاۋاپ بەرگىل ــەن ج ــز ســۆز بىل ېئغى

ــل  ــڭ تى ــەن بالىالرنى ــۇپ بەرگ ــاپ وئق ــان ۋە دادىســى كىت ــە وئينىغ ــان، بىلل ــە بولغ بىلل

ىئقتىــدارى بــۇ پاائلىيەتلــەردە پەقــەت ائنىســى بىلەنــال بىللــە بولغــان بالىالرغــا قارىغانــدا 

كۈچلــۈك بولىدىكــەن. 

ائنىــالر بالىــالر بىلەن كۆپرەك پاراڭلىشــىدىكەن، وئيناشــقا توغــرا كەلگەندە تىنچ، 

تەكــرار، خەتەرســىز وئيۇنالرنــى وئينايدىكــەن. دادا بولســا بالىغــا تۈرلــۈك قىزىقارلىــق 

وئيۇنالرنــى، خەتەرلىــك ىئشــالرنى ۋە جىددىي رېتمدىكــى ھەرىكەتلەرنى وئينىتىدىكەن. 

وئيۇن جەريانىدا دادا كۆپرەك ھەرىكەتكە ائىئت ائبستراكىت سۆزلەر ىئشلىتىلىدىكەن. 

بــۇ جەريانــدا ســۆزلەرنىڭ تەكرارلىقــى ائز، جۈملىلــەر ۆئزگىرىشــچان بولىدىكــەن. بــۇ 

ھالــدا بالىــالر تىلنــى ھەرىكەتكــە باغــالپ ائســانال ۆئزلەشــتۈرۈپ ماڭىدىكەن.

دادىــالر كىتــاپ وئقۇغانــدا ائنىالرغــا قارىغانــدا بەكــرەك ھەرىكــەت ۋە ھېســىيات 
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قوشــۇپ ھېكايىلەرگــە جــان كىرگۈزىدىكــەن. ۇئالر ائدەتتــە كىتاپتىكــى بــار ۋەقــە ياكــى 

ھېكايىنــى بېيىتىشــقا ماھىــر بولىدىكــەن. بەزىــدە كىتاپتىكــى رەســىمگە قــاراپ پەرقلىــق 

ھېكايىلەرنــى توقــۇپ چىقىدىكــەن. بــۇ بالىالرنــى ھېكايىگــە بەكــرەك قىزىقتــۇرۇپ 

ۆئزلەشتۈرۈشــنى قواليالشــتۇرىدىكەن. شــۇڭا ائدەتتــە بالىــالر دادىســىنىڭ كىتــاپ وئقۇپ 

بېرىشــىنى بەكــرەك ياقتــۇرۇپ قالىدىكــەن. كىتاپ وئقــۇش جەريانىــدا يارىتىلغان مۇنداق 

جانلىــق مۇھىــت بالىالرنىــڭ تىلىنــى بېيىتىدىكــەن.

خۇالســە قىلســاق، بۇ يازمىدا پايدىلىنىلغان »ىئلمىي ائمېرىكىلىقالر« ژورنىلىنىڭ 

2014 -يىللىق ۋە »ەئمەلىي تەرەققىيات پىسخولوگىيەسى« ژورنىلىنىڭ 2006 -يىللىق 

ســانلىرىدىكى تەتقىقاتالردىــن قارىغانــدا ائنــا تىــل تەربىيەســىدە دادىنىڭ رولــى بەكرەك 

مۇھىــم، ۈئنۈملــۈك ۋە گەۋدىلىــك دېيىشــكە بولىدىكــەن. شــۇڭا ائنــا تىــل ۆئگىتىشــنى 

يالغۇز ائنىالرغا تاشــالپ قويســا، كۆزلىگەن نىشــانغان تولۇق ۋە تېز يەتكىلى بولمايدۇ.

 كۆزىتىشــلەرگە قارىغانــدا ۇئيغــۇرالر ەئرلىــك جاســارەت ۋە ائياللىــق نازاكەتكــە 

ەئســتايىدىل ۋە پەرقلىــق مۇائمىلــە قىلىدىغــان مىللــەت. ەئگــەر مۇھاجىرەتتــە ۇئيغــۇر 

وئغۇللىــرى ائنــا تىلنــى ائنىالردىنــال ۆئگەنســە ۇئالرنىــڭ ائياللىققــا مــاس ۇئيغۇرچىســى 

جاماەئتتــە ائلقىشــالنماي قېلىشــى مۇمكىــن. چۈنكى ۇئيغــۇر تىلىدا ەئرلــەر ۋە ائيالالرغا 

خاس ســۆزلەر، ىئملىقالر ۋە ۈئندەشــلەر پەرقلىق بولۇپ، وئغۇلالر ائنا تىلنى ائنىالردىنال 

ۆئگەنســە بــۇ پەرقلەرنــى ۆئزلەشــتۈرەلمەي ياكى خاتا ۆئزلەشــتۈرۈپ ســورۇندا كۈلكىگە 

ــدا ۇئيغۇرچــە سۆزلەشــتىن ۋاز كېچىشــى  ــەن باشــقىالرنىڭ ائلدى قېلىشــى، شــۇنىڭ بىل

مۇمكىن.

ائىئلــە ائنــا تىــل ائرقىلىــق ســىڭىدىغان ۇئيغۇرلۇقنىــڭ بۆشــۈكى. ائىئلــە بالىالرغــا 

ائنــا تىــل ائرقىلىــق ھاياتتــا ۇئيغۇرغــا خــاس ەئرلىــك ۋە ائياللىــق رولنى قانداق ېئلىشــنى 

ۆئگىتىــدۇ. بالىــالر ائنىالردىــن مېھىــر، ســەۋر، ەئدەپ ۋە نازۇكلۇقنــى ۆئگىنىپــال قالمــاي، 

ــان  ــرادە، چىدامچ ــاس ىئ ــى روھ، قايتم ــر، تەۋەككۈلچ ــۇق خاراكتې ــن يۇمۇرل دادىالردى

ائدەتنــى ۆئزلەشتۈرىشــى كېرەك. ۇئيغــۇر ائنىالردىكى ائياللىق پەزىلەت ۋە دادىالردىكى 
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ەئرلىــك خىســلەتنى ائىئلىــدە ائنــا تىلغــا يۇغــۇرۇپ بالىالرغــا تــەڭ ســىڭدۈرۈش ۈئچــۈن 

ائتا-ائنــا ائنــا تىــل ۆئگىتىشــتە وئرتــاق تىرىشســا مۇۋاپىــق بولىــدۇ، ەئلۋەتتــە.
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ئايرىلغىنىم ۋەتەنال ئەمەس

ــقا  ــل، وئيالش ــۆز، سۆزلەشــكە تى ــى كۆرۈشــكە ك ــان زۇلۇمن ــا بولۇۋاتق ۇئيغۇرغ

ــالھ  ــى تەسۋىرلەشــكە ائل ــان غەزەپن ــى ۆئرتەۋاتق ــدۇ. قەلبىمىزن ــق قىلى ــل ائجىزلى ەئقى

ياراتقــان بارلىــق تىلــالردا ســۆزلەپ، بارلىــق ىئمكانلىرىمىزنــى يىغســاقمۇ يەتمەيــدۇ. 

ــەت  ــىزالمايدۇ، پەق ــەن س ــىم بىل ــۇر رەس ــر ۇئيغ ــچ بى ــى ھې ــان خورلۇقن ــز كۆرۈۋاتق بى

ســىزىلغان كۆرۈنىشــلەرگە قاراپ ۈئنســىز ياش تۆكىدۇ. بىز تارتىۋاتقان تىرىك ائيرلىش 

ائزابىنــى ھېــچ بىــر ۇئيغــۇر يازالمايــدۇ، لېكىــن يېزىلغانالردىــن كۆزىنــى ۈئزەلمەيــدۇ. 

ــن  ــق، چارەســىزلىك ۋە قايمۇقۇشــالرنى بىزدى ــق، ائجىزلى ــان ۇئۋالچىلى ــى قىيناۋاتق بىزن

باشــقا ھېــچ بىــر ىئنســان ســېزەلمەيدۇ، ھېــچ بىــر يــۈرەك ھېــس قىاللمايــدۇ، ھېــچ بىــر 

تىرىــك جــان ىئچىگــە ســىدۈرەلمەيدۇ. ەئممــا زۇلــۇم ائتلىــق بــۇ ىئــت، خورلــۇق ائتلىــق 

بــۇ رودىپــاي بىزگــە قانچــە يېپىشســىمۇ، پاچىقىمىزدىــن تــاالپ قېنىمىزنى شوراۋاتســىمۇ 

بىــر بىرىمىزنــى ســۆيدۈرەلمەيۋاتىدۇ. 

قانلىرىمىزغا ۋىرۇستەك يامرىغان ىئشەنچىسزلىك، روھىمىزنى بەنت قىلىۋەتكەن 

چۈشەنمەســلىك ســەۋەپلىك قۇچاقلىشــالمايۋاتىمىز. ائرىمىزدىكــى رەھىمســىزلەرچە 

قىلىنىۋاتقان ھۇجۇم، ھازازۇلالرچە چېچىلىۋاتقان نەپرەت، قارا قورساقالرچە قىلىنىۋاتقان 

تۆھمەتلــەر زۇلۇمغا قارشــى يــەڭ تۈرگەنلەرنى دات، پەندىيــات دېگۈزىۋاتىدۇ.

ــز،  ــەم ائزابىغــا قارشــى دەســلەپ ەئرى ــان جەھەنن ــڭ بېشــىدا كۆيۈۋاتق ۇئيغۇرنى

ىئمــزا تەشەببۇســى چىقتــى. ائندىــن ســۆيۈملۈك ھــەدە - ســىڭىللىرىمىز ۋە قەدىــردان 

ائنىلىرىمىزنىــڭ پىداكارلىقــى بىلــەن »بىــر قەدەم بىر ائۋاز ھەرىكىتــى« مەيدانغا چىقتى. 

بۇ ھەرىكەت ۋە تەشەببۇســالرغا قوشــۇلۇپ ۇئۋىســىدا ھۇشــيار تۇرغان پىتنە - پاســات، 

غەزەپ-نەپــرەت، قىساســخورلۇقالرمۇ خرىقىــراپ تىلىنى ســاڭگىلىتىپ وئتتۇرىغا چىقتى. 

ىئــش باشــلىغانالرنىڭ دىققىتــى قىلىۋاتقــان ھەرىكەتكە ەئمــەس، ەئتراپىدىــن كېلىۋاتقان 
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نەپرەتكــە بۇرالــدى. ھەرىكەتنى، ەئمەلىيەتنى، ۈئنۈمنى وئيلىشــىدىغان ەئقىللەر ۆئزىنى 

چۈشــەندۈرۈش، قەلبىنى ىئپادىلەش، پاائلىيەتنى ائقالش بىلەن ماالل بولۇشــقا باشــلىدى.

زۇلۇمغــا قارشــى ھەرىكەتنــى چۆكتــۈرۈش ۈئچــۈن چىشــىنى بىلەۋاتقانــالر بىلــەن 

زۇلۇمغــا قارشــى داۋانــى داۋام قىلىۋاتقالرنىــڭ بىــر تىللىــق، بىــز دىنلىــق، بىــر نىيەتتىكى 

كىشــىلەر ىئكەنلىكــى ھېچكىمنىــڭ ەئقلىگــە قاراڭغۇ ەئمــەس. ۇئنداقتا نېمىشــقا خاتاالر، 

ەئيىپلــەر، تەدبىرســىزلىكلەر ھەققىــدە وئچــۇق - ائشــكارە سۆزلەشــمەيمىز. نېمىشــقا 

ــەك  ــاي ىئچىشس ــە چ ــر پىيال ــاق، بى ــز مۇڭداشس ــى ېئغى ــاق، ىئكك ۆئزائرا دېيىشىۋالس

تۈگەيدىغــان مەســىلىلەرنى دۈشــمەنلىكنىڭ دەسمايىســى قىلىۋالىمىــز؟ بىــر بىرىمىزگــە 

يــول قويســاق، يولىنــى توسىمىســاق، خاتــا قىلغــان بولســاق وئچۇق - ائشــكارە ىئتىراپ 

قىلىــپ، توغــرا قىلىۋاتقــان بولســاق جاماەئتنىــڭ ائلدىــدا ائشــكارە قوللىشــىپ، جاھانغــا 

كۆرســىتىپ تــۇرۇپ قۇچاقالشــمايمىز؟ 

ــر  ــتىخان، بى ــر داس ــان بى ــەن ائتالغ ــەس، ۋەت ــال ەئم ــز ۋەتەن ــرۇم قالغىنىمى مەھ

تونــۇر، بىــر ىئللىــق ۆئي. ەئجداتــالر »ۆئيــى يوقنىــڭ وئيــى يــوق« دەپ توغــرا ېئيىتقان. 

ــر بولمىســا، بېقىشــىپ وئلتــۇرۇپ غىزالىنىدىغــان داســتىخىنىمىز بولمىســا،  ــز بى ۆئيىمى

قانــداق قىلىــپ بــۇ ۋەتــەن ائتلىــق ناننىــڭ غېمىنــى تاالشــماي يىيەلەيمىــز! ھەممەيلــەن 

تونۇرنىــڭ ەئتراپىــدا جىــدەل قىلســاق نانســىز ائچ قالمايمىزمــۇ؟

مۇســاپىر داۋاگەرلــەر، مۇھاجىر ىئنقىالپچىالر، مۇجاھىت جەڭچىلەر وئتتۇرىســىدا 

كــەم قالغىنــى چۈشــىنىش، ىئشــەنچ ۋە ســۆيگۈ. ۇئيغــۇر ۋەتەندىــن ائيرىلىپــال قالمىــدى، 

ۋەتــەن توپراقلىرىغــا دەسســەپ تۇرغانــدا تاپانلىرىمىزدىن يۈرەككە ېئقىــپ تۈرىدىغان، 

بىللــە يىگــەن تونۇرنىــڭ نېنــى، بىللــە ىئچكــەن ۆئســتەڭنىڭ ســۈيى بىلــەن تومــۇرالردا 

ۆئركــەش ياســايدىغان ســۆيگۈدىن ائيرىلــدى. ائرىمىزدىكــى پاســىلالر دېڭىــز ەئمــەس، 

تاغــالر ەئمــەس، قــۇش ۇئچالمــاس چېگــراالر ەئســال ەئمــەس، بەلكــى ىئشەنچســىزلىك. 

تىللىرىمىزنــى ھاقارەتكــە، تۆھمەتكــە، نەپرەتكــە ۈئندەۋاتقىنــى ۇئيغۇرنىــڭ نۇقســانى، 

دۈشــمەننىڭ بوھتانــى ەئمــەس، بەلكــى چۈشەنمەســلىك.
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ئوقۇماسلىق گۇناھ

تۈرمىســام ۈئرۈمچىــدە  بېرىــپ  بىــر  ۈئرۈمچىــدە دۆڭكۆۋرۈككــە ھەپتىــدە 

ــى  ــاپىرلىقنىڭ دەردىن ــاپ مۇس ــاي شــەھرىدە ياش ــر خىت ــى بى ــىمايۋاتقاندەك، بەلك ياش

مــاڭا ۈئرۈمچەمدىكــى  قەيســەرى  تۈركىيــەدە  بوالتتىــم.  تۇيغــۇدا  تارتىۋاتــدەك 

ــەش ســاەئتتىن  ــدۇ. ۇئيغۇرســىراپ كەتكەنلىرىمــدە ب ــدەك بىلىنى ــڭ ۆئزى دۆڭكۆۋرۈكنى

ائرتــۇق ائپتوبۇســتا وئلتــۇرۇپ، يولــدا قوراللىــق ســاقچىالرنىڭ ائنچــە - مۇنچــە كىملىــك 

ــدەك ائران  ــپ دېگەن ــلىرىدىن قەشــقەردىكى قىســمەتلەر ەئســلەپ، قىينىلى تەكشۈرۈش

دېگەنــدە ۇئيغــۇر ەئڭ كــۆپ بــۇ شــەھەرگە بارىمــەن. نەچچــە قېتىــم بارغىنىــم ېئســىمدە 

يــوق، ەئممــا بارغــۇم كېلىپــال تۇرىــدۇ. ھــەر قېتىــم بارســام ۇئيغۇرنــى قايتىدىــن 

تونىغانــدەك بولىمــەن. 

قەيســەرىدە يېڭىدىــن بەرپــا بولغــان بىــر ۋاقىتلىــق ۇئيغــۇر قوراســى ۋە بۇندىــن 

يېرىــم ەئســىر بــۇرۇن كەلگــەن ۇئيغــۇرالر قۇرغــان بىــر كۆجــۈم ۇئيغــۇر مەھەللىســى 

ــار.  ــق تەشــكىالت ب ــر ھويلىلى ــڭ ســالغان مەســچىتى ۋە بى ــەردە ۇئيغۇرالرنى ــار. ۇئ ي ب

بــۇ يــازدا ۆئرۈك پىششــىقىدا بارغىنىمــدا تەشــكىالت ھويلىســىدىكى ۇئيغــۇر تىككــەن 

ــەن  ــتالر بىل ــداش دوس ــى ۋەتەن ــم. ۆئرۈكن ــپ باقتى ــەن ېئغىتى ــۇم بىل ــى ۆئز قول ۆئرۈكن

بىللــە، غۇلجــا چاقچاقلىرىغــا جــۆر بولــۇپ يىگىنىمىــز ۈئچــۈن، گەرچــە كۇچانىــڭ ياكــى 

يېڭىســارنىڭ ۆئرۈكلىرگــە يەتمىســىمۇ، تۈركىيــە بازارلىرىــدا ســېتىلىدىغان ھەرقانــداق 

ۆئرۈكتىــن تەملىــك بىلىنگــەن ىئــدى.

قۇربــان ھېيىتتــا دادا قۇچىقىــدا يايــراپ، ائنــا مىھرىگــە قانالمىغــان، ائتا-ائنىلىــرى 

خىتــاي تۈرمىلىرىگــە بەنــت قىلىنغــان يېتىم بالىالرنــى يوقالش ۈئچۈن قەدىناس دوســتۇم 

ائبدۇكېرىــم، ژورنالىســت ەئركىــن تارىــم ۋە مىركامىلجانــالر بىلــەن قەيســەرىگە قــاراپ 

ــك  ــداق تەۋەككۈلچىلى ــڭ قان ــەرىدىكى ۇئيغۇرالرنى ــى قەيس ــول بوي ــۇق. ي ــا چىقت يولغ
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ۋە مۇشــەققەتلەر بىلــەن تۈركىيەگــە يېتىــپ كەلگەنلىكــى، تايالنــد وئرمانلىقىدىكــى 

ۋە تۈرمىلەردىكــى ائيالــالر دۇچ كەلگــەن پاجىەئلــەر، دېڭىزغــا چۆكــۈپ، ىئسســىقتا 

ــدى.  ــاراڭالر بول ــدە پ ــالر ھەققى ــۈپ كەتكــەن بالى ــپ ۆئل ــپ، ســەپەردە يۇقۇملىنى ائغرى

ــر  ــى ەئزدى. بى ــڭ كەچمىشــى يۈرەكلەرن ــر ائيالنى ــن نېرۋىســىدىن ائداشــقان بى ائزاپتى

مىللــەت خورالنغــان ۋاقىتتــا ەئڭ دەھشــەت خورلۇققــا، ۇئۋالچىلىققــا ۋە زىيانكەشــلىككە 

ۇئچرايدىغىنــى ائيالــالر ۋە بالىــالر بولىدىكــەن. ەئرلــەر ۆئلىدىكــەن، ۆئلتۈرىدىكەن. ۇئالر 

خــۇددى ائيالالرنــى تاللىغانــدەك ياشاشــنىمۇ، ۆئلۈمنىمــۇ ۆئزى تاللىيااليدىكــەن. ەئممــا 

بىچــارە ائيالــالر قۇچاقتىكــى بالىســىغا، پېشــىغا ېئســىلىپ يىغالۋاتقــان يــۈرەك پارلىرىغــا 

چىدىمــاي بېشــىغا نېمــە خورلــۇق كەلســۇن، قانچىلىــك دەپســەندە قىلىنســۇن ياشاشــنى 

تالاليدىكــەن. ەئرلــەر باتۇرانــە ۆئلۈمگــە كەتكــەن بىلــەن ائيالــالر ۋە بالىــالر ائجىزانــە 

تۇرمۇشــقا تۇتقــۇن بولىدىكــەن.

بالىالرغــا ھېيىتلىــق تارقىتىدىغانلىقىمىــز ھەققىدىكــى خــەۋەر وئيغــۇر قوراســىنى 

تىرىلــدۈردى. مۇڭلــۇق قــورا بىــر دەمــدە بالىالرنىــڭ ۋاراڭ - چۇرۇڭلىرى بىلــەن كۈلدى. 

ەئركىــن ائكىمىــز بالىالرنــى زىيــارەت قىلىــش بىلــەن ائلدىــراش بولــۇپ كەتتــى. بالىالردىن 

چــوڭ بولغاندىكــى غايىســى ســورالغاندا كۆپىنچىســى دوختــۇر بولىدىغانلىقىنــى ېئيتتــى. 

ــڭ  ــۇ بالىالرنى ــدە ب ــى كەلگىنىم ــەن 2015 -يىل ــم. م ــالھ، دېدى ــدە، ەئلھەمدۇلىل ىئچىم

خېلــى كــۆپ بىــر قىســمى »مۇجاھىــد بولــۇپ كاپىرالرنــى يوقىتىمىــز« دېيىشــكەن ىئدى. 

بالىالرنىــڭ مۇجاھىــد بولىمــەن دېگىنــى ۆئلىمــەن دېگىنــى، دوختــۇر بولىمــەن دېگىنــى 

ياشــايمەن، ائجىــزالر ۋە بىمارالرغــا ھاياتلىــق يــول ائچىمــەن دېگىنــى ىئــدى. جاھانــدا 

ەئڭ تېــز قۇتۇلىدىغــان ىئش ۋە تالالشــنىڭ ەئڭ ائســىنى مەيدىگــە قورالنى تېڭىپ ۆئلۈش 

ۋە ۆئلتــۈرۈش. ەئممــا قولغــا كىتــاپ ېئلىــش ەئقىــل، جاســارەت ۋە جاپــا تەلــەپ قىلىدىغان 

ۇئزۇن مۇســاپە، بۇنــداق ياشــاش ۋە ياشــىتىش يولــى نۇرغــۇن ائدەمگــە ېئغىــر كېلىــدۇ. 

بالىالرنىــڭ مۇجاھىتلىقتىــن ىئبــارەت ھايــات مەســۇلىيەتلىرىدىن قۇتۇلــۇش يولىنــى 

ەئمــەس، دوختۇرلۇقتىــن ىئبــارەت ۆئلــۈم خەۋىپىدىــن قۇتۇلــدۇرۇش يولىنــى تاللىغىنــى 

مېنــى ســۆيۈندۈردى.
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ھېيىتلىق تارقىتىشتا مەكتەپتە وئقۇۋاتقان بالىالرغا ائۋۋال تارقىتىش بەلگىلەندى. 

كۆڭلۈمنى يېرىم قىلغىنى بىر ۆئيگە لىققىدە تولۇپ وئلتۇرۇشقان بالىالرنىڭ كۆپىنچىسى 

وئقۇمايدىغانــالر چىقىــپ قالــدى. وئنغــا يېقىــن وئقۇۋاتقــان بالىغــا 50 لىرادىــن ھېيىتلىق 

تارقىتىــپ بــەردۇق. بۇنىــڭ ىئچىــدە ۇئيغــۇر ائداشــالر ۋاتســاپ توپىــدا مودىــل ۋە 

رەســىمدە داڭــق چىقارغــان بىاللنــى ائالھىــدە مۇكاپاتلىدىــم. ۇئنىڭ ياســىغان ائيرۇپىالن 

مودىلــى مــاڭا ھېلىــال بىاللنــى ېئلىــپ تەڭرىتاغلىرىــدا پــەرۋاز قىلىدىغانــدەك تۇيۇلدى.

وئقۇمىغانالرغــا ىئلھــام بولســۇن ۈئچــۈن بىــرەر قــۇر قــۇرائن وئقۇتتــۇق ۋە 

ائيەتلەرنى تەجۋىتلىك وئقۇپ بەرگەنلەرگە ائالھىدىرەك مۇائمىلە قىلدۇق. شــۇ ەئســنادا 

بىــر وئغلىمىــز مۇڭلــۇق قىراىئتــى بىلــەن ھەممەيلەننىــڭ قەلبىنــى تىترەتتــى. ھېيىتلىــق 

ــاال  ــى ســورىدىم. ب ــە وئقــۇپ - وئقۇمايدىغانلىقىن ــدە مەكتەپت ــى ۇئنىڭغــا كەلگەن نۆۋىت

بىپــەرۋا بىــر قىياپەتتــە »وئقۇمايمــەن!« دەپ جــاۋاپ بــەردى. ۇئنىــڭ قىراىئتىنــى بىــرەر 

ــى ائزراق قىســقارتتىم  ــن، ۇئنىڭغــا بېرىلىدىغــان ھېيىتلىقن ــن كېيى ــۇر ماختىۋەتكەندى ق

ۋە مەكتەپكــە كىرگەنــدە مۇكاپاتقــا قوشــۇپ تولۇقــالپ بېرىدىغانلىقىــم ھەققىــدە ۋەدە 

بەردىــم. كۈتۈلمىگەنــدە بــاال مــاڭا قــاراپ ۋارقىرىدى.-ېئلىڭــە بۇنــداق پۇلىڭىزنــى، 

مەكتەپتــە وئقۇمايمــەن مــەن، قــۇرائن وئقۇيمەن. مەكتەپتە وئقۇماســلىق گۇناھ ەئمەس، 

قــۇرائن وئقۇماســلىق گۇنــاھ! بــاال شــۇنداق دېگىنىچــە قولىدىكــى پــۇل ۈئســتەلگە ائتتــى 

ۋە يىغلىغــان پېتــى چىقىــپ كەتتــى.

ــى.21 -ەئســىردە،  ــى مۇزالتت ــق ائزاپ قانلىرىمن ــر ائچچى ــر ەئپسۇســلۇق، بى  بى

مەكتەپلەردە ائيرىم دىن دەرســى ۋە مەخســۇس قۇرائن دەرســى ۆئتۈلىدىغان تۈركىيەدە 

ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇر مىللىتىنىــڭ بىــر پەرزەنتــى ائللىقاچــان قــۇرائن وئقۇشــنى، مەكتەپتــە 

وئقۇشــنىڭ قارشىســىغا قويــۇپ بولغــان ىئــدى.  

ائلدىمغــا كەلگــەن بالىالرغــا ھېيىتلىــق تارقاتقــاچ توختىمــاي مەكتەپتــە وئقــۇش 

ھەققىــدە نەســىھەت قىالتتىــم. وئقۇشــقا قوشــۇلغانالرغا بىــر ائز پــۇل قوشــۇپ بېرەتتىم. 

ــر  ــان بى ــارا وئرانغ ــاق قاپق ــتىن ائي ــۆزۈم باش ــۇپ ك ــپ بول ــق تارقىتى ــا ھېيىتلى بالىالرغ



87

توپقــا چۈشــتى. ەئســلى بىــز بالىالرغــا ھېيىتلىــق تارقىتىدىغــان بولغــان ىئــدۇق. خاتالىــق 

بولغــان وئخشــايدۇ، دەپ سورىســام ۇئالرمــۇ بالىــالر ىئكــەن. لېكىــن مــەن ھېــچ يېرىنــى 

كۆرەلمىگەچكــە ۇئالر بالىمــۇ ەئمەســمۇ ۇئقالمىدىــم، بويىدىــن قارىســام بالىدەك، ەئمما 

ىئككىســىنىڭ قولىــدا بــۆۋەك بــاال.

ــا  ــتۇم ائبدۇكېرىمغ ــدە دوس ــەن مەنى ــدۇق دېگ ــدۇق - بەرمەم ــق بېرەم ھېيىتلى

قارىدىــم. ۇئ: »بېرەيلــى، بەلكىــم ۇئكىلىــرى بولســا كېــرەك« دېــدى. بــاال كۆتۈرىۋالغــان 

ھېلىقــى ىئككــى قىــز ائلدىمغــا كەلگەنــدە سورىســام بالىســى ىئكــەن. بىــرى تــوي قىلىــپ 

ائجرىشــىپ كېتىپتــۇ. بىرىنىــڭ بالىســى 20 كۈنلــۈك. ائبدۇكېرىــم بىلــەن ىئككىمىز تەڭال 

ۇئالرنىــڭ پــۇل ېئلىۋاتقان، يېشــىنىڭ كىچىكلىكىگە بىردىن بىر ائشــكارە ىئســپات بولۇپ 

تۇرغــان كىچىككىنــە قوللىرىغــا قارىــدۇق. بــۇ قولــالر تېخــى قورچــاق وئينــاپ قانمىغــان، 

ائجىــز، كىچىككىنــە قولــالر ىئــدى. ەئكــرەم نىيازنىــڭ »ســىڭلىمغا« دېگــەن ناخشىســى 

ېئســىمگە كەلــدى. قالغــان قــارا وئرانغــان قىزالردىــن ســورىدىم، ياشــلىرى 11، 12 

ياشالردا...وئقۇشسىز...ائتا-ائنىســىز، كــۆز ائلــدى نۇرســىز، يورۇقســىز.

بالىالرغــا ھېيىتلىــق تارقىتىــپ بولــۇپ ھېلىقــى وئقۇشــنى رەت قىلغــان بالىنــى 

ىئزدىــدۇق. باشــقا بالىالردىــن ســوراپ يــۈرۈپ ائخىــرى تاپتــۇق. دوســتۇم ائبدۇكېرىــم 

ۇئنــى ائيرىــم چاقىرىــپ قــۇرائن وئقــۇش بىلــەن مەكتەپتــە وئقۇشــنىڭ زىــت ەئمەســلىكى، 

مەكتەپكــە كىرىــپ وئقۇســا قۇرائننــى تېخىمــۇ ياخشــى چۈشــىنىدىغانلىقى، كىتــاپ 

وئقۇمىغــان ائدەمنىــڭ قۇرائننــى ھەرقانچــە وئقۇســىمۇ چۈشــەنمەيدىغانلىقى ھەققىــدە 

چۈشــەنچە بەردى. ۇئ بالىنىڭ باشــلىرىنى ســىالپ،»قارا وئغلۇم، قۇرائن وئقۇش ســاۋاپ، 

ەئمما مەكتەپتە وئقۇماســلىق گۇناھ، وئقۇماســلىق ســېنى بىر ۆئمۈر پۇلســىز، يولســىز، 

ــا  ــا!« دەپ ۇئنىڭغ ــى ۇئنۇتم ــاھ، بۇن ــپ قويىدىغــان ەئڭ چــوڭ گۇن ائڭســىز ائدەم قىلى

ەئڭ كــۆپ ھېيىتلىــق بــەردى.
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ئۆلۈكىمىزمۇ بىرلەشمەسمۇ

2012 -يىلــى كــۈز ائيلىرىنىــڭ بىرىــدە شــەھىدانە خۇتەنگــە بارغانــدا مەرھــۇم 

روزى ســايىتنىڭ قەبرىســىنى يوقلىغان ىئدىم. قەبرە بېشــىدا ۇئنىڭ بۇ بەختى شــورلۇق 

مىللــەت ۈئچــۈن چەككــەن پەرياتلىــرى بىــر بىرلــەپ ېئســىمگە كەلــدى. مەرھــۇم »ائھ 

مېنىــڭ مىللىتىــم« دېگــەن شــىئېرىنىڭ ائخىرقــى مىســرالىرىدا مۇنــداق دېگــەن ىئــدى:

جاماەئتكە ەئجەپ جىق سۆزلەدىڭ روزى يەنە سۆزلە،
دېدىم مىللەت ۆئزىنى بىلىشتە گۈللەيدۇ، ياشنايدۇ.

مىللەتنىــڭ ۆئزىنــى بىلىشــتە گۈللــەپ ياشــنايدىغانلىقى مۇنداقــال دېيىلگــەن 

گــەپ ەئمــەس ىئــدى. شــاىئر مىللەتنىــڭ ۆئزىنــى بىلىشــى دېگەنــدە تارىختىــن قالغــان 

تەجرىبىلەرنــى، مىراســخورلۇق قىلىۋاتقــان مەدەنىيەتنــى، دىــن ۋە ەئنەئنىنــى بىلىشــنى 

ــى دەۋردە  ــاراىئتتا، قايس ــداق ش ــەن، قان ــم بىل ــڭ كى ــى، ۆئزىنى ــان بولۇش ــۆزدە تۇتق ك

ياشــاۋاتقانلىقىنى بىلىشــىنىمۇ تەكىتلىگەن بولۇشــى مۇمكىن ىئدى. ەئپسۇس، ۇئيغۇرغا 

خەرىتــە ســىزىۋاتقانالر داىئــم ىئدىيەنــى، دىننــى بىلىــپ مىللەتنى، دۇنيانــى بىلمەي، ياكى 

مىللەتنى ۋە دۇنيانىال بىلىپ دىن ۋە ائخىرەت ۈئچۈن ھازىرالنماي يۈرىۋاتقاندەك ىئدى.

قەبرىســتانلىق ىئككىگــە ائيرىلغــان بولــۇپ وئڭ تــەرەپ كادىرالرغا، ســول تەرەپ 

دېھقانالرغــا ائيرىلغــان. كادىرالرنىڭ قەبرىســى بۇرۇنقى بۆشــۈك شــەكلىدە قاتۇرۇلغان، 

چاققــان چىقىرىلغــان مىھراپنىــڭ ۈئســتىگە ۇئيغۇرچــە قىســقىچە تەرجىمھــال يېزىلىــپ 

ائســتىغا مۇناســىۋەتلىك ائيەتلــەر نەقىشــلەنگەن ىئــدى. دېھقانالرنىــڭ قەبرىســىگە توپا 

يۆلــەپ، كېســەك دۆۋىلــەپ ياكــى بىــرەر قۇرۇق شــاخ تىكلــەپ قويۇلغان ىئــدى. مەرھۇم 

روزى ســايىتنىڭ قەبرىســى كادىــرالر بىلــەن دىھقانالرنىــڭ وئتتۇرىســىدا چوقچىيىــپ 

تۇراتتــى، ياســىلىش شــەكلىدىن كادىرالرنىــڭ قەبرىلىرىگــە وئخشــايتتى. مەرھۇم ۆئلۈپ 

ــە  ــۇ مىللەتت ــان بولســا »ب ــداق كەســكىن ائيرىلىشــنى بايقىمىغ ــۇرۇن بۇن كېتىشــتىن ب
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ســاقاللىقالر نامازخانلىققا يۈزلەندى، ساقالســىزالر الغايالشــقا، مەمەدانلىققا يۈزلەندى« 

دەپ ۇئيغۇر جەمئىيىتىدىكى كەســكىن ىئككى قاشــقا ائيرىلىپ كېتىشــنى ســۈرەتلىمەس 

ىئدى.

ىئككىگــە ائيرىلغــان قەبرىســتانلىق پەقــەت كــۆز ائلدىمدىــن كەتمىــدى. »دېھقان 

بولمــاق تــەس« دېگــەن شــېئىرى بىلەن ۇئيغۇر دېھقانلىرىنى باغرىغا باســقان بىر شــاىئر 

دېھقانــالر قەبرىســتانلىقىغا پاتمىغــان ىئــدى. قەشــقەر شــەھەر ىئچىــدە 90 -يىلالرنىــڭ 

ــش  ــى مۇســۇلمانالر دېيى ــۇرالر، قىلمايدىغانالرن ــى ۇئيغ ــر قىلىدىغانالرن ــدا نەزى ائخىرى

وئتتۇرىغــا چىققــان بولســىمۇ، جەمئىيەتتــە پۈتۈنلــەي ىئككــى قاشــقا ائيرىلغــان ھالــەت 

شــەكىللەنمىگەن ىئــدى. قەبرىســتانلىقنىڭ ىئككىگــە ائيرىلىــش ىئشــىمۇ كۆرۈلمىگــەن 

ىئدى.

خوتەندىــن قايتىــپ گۇمىدا دوســتالرغا روزى ســايىتنىڭ كادىرالر بىلــەن دېھقانالر 

قەبرىســتانلىقىنىڭ وئتتۇرىســىغا قويۇلغانلىقىنــى، بىر مىللەتنىڭ ىئككى قەبرىســتانلىققا 

ــم. ۇئالر  ــى ســۆزلەپ بەردى ــرە ھاســىل قىلغانلىقىن ــۈپ بەكمــۇ ېئچىنارلىــق مەنزى بۆلۈن

مەكتەپلــەردە، وئقۇتقۇچىــالر ائرىســىدىمۇ بۇنــداق ىئككــى قۇتۇپنىــڭ كۆرۈلگەنلىكىنــى 

ېئچىنىــپ ســۆزلەپ بــەردى. 

گۇمىــدا يــۈز بەرگــەن قەبــرە چېقىــش ۋەقەســىنى ائڭالپ، خۇتەندىكــى قەبرىلەرنــى 

ىئككىگــە ائيرىشــنىڭ ۇئنچــە ائددى ىئــش ەئمەســلىكىنى ھېــس قىلدىــم. بىــر كېچىــدە 

ــران قىلىنغــان ىئــدى. ســەۋەبى  ــپ ۋەي ــەي چېقى ــر قەبرىســتانلىق پۈتۈنل گۇمىدىكــى بى

بەزىلەرنىــڭ نەزىرىــدە قەبــرە قاتۇرۇشــنىڭ دىنىمىزغــا ۇئيغــۇن بولمىغانلىقــى ىئكــەن. 

ــچ  ــى تىن ــۇ؟ ۆئلۈكلەرن ــەر، ەئتىچ ــى قەبرىل ــى ۋە چېقىلغىن ــە ائيرىلغىن ــۈن ىئككىگ بۈگ

قويمىغــان بــۇ چۈشــەنچە تىرىكلەرنــى ســاق قۇيارمــۇ؟ ۆئزى ياقتۇرمىغاننــى قارشــىغا 

ائيرىغاندىكــى مەقســەت يوقۇتــۇش بولماي نېمــە؟ قەبرىلەرنىمۇ ىئككىگــە ائيرىۋالغان، 

ۆئلۈكلەرنىمــۇ تىنــچ قويمىغــان بــۇ ىئدىيــە بىلــەن قانداقمــۇ تىنــچ ياشــىغىلى بولســۇن؟
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ائۋال مىللەتنــى ۇئيغۇر-مۇســۇلمان دەپ ىئككىگــە ائيرىغــان، ھەتتــا تىرىكلەرنى 

ــەردە  ــر ي ــۇ بى ــى  قەبرىدىم ــر مىللەتن ــان، بى ــە ائيرىغ ــۇ ىئككىگ ــەس ۆئلۈكلەرنىم ەئم

ياتقۇزمىغــان، دىــن دېيىلىــپ تەبلىــغ قىلىنىۋاتقــان بــۇ تەلۋىلىــك بىزگــە نەدىــن يۇقتــى؟ 

ۇئيغــۇر تارىخنىــڭ قايســى بېتىــدە بەگلــەر ۋە پۇقــراالر قەبىرســتانلىقى دەپ ائيرىلغــان؟ 

يەكەندىكى سەىئدخان، ائرتۇچتىكى سۇتۇق بۇغراخان، وئپالدىكى مەھمۇت قەشقەرى، 

كۇچادىكى راشىدىنخان، خوتەندىكى ھەبىبۇلالھخان، غۇلجىدىكى سۇلتان ۈئۋەيىسخان، 

قورغاستىكى تۇغلۇق تۆمۈرخان تارىختىن بېرى پۇقراالر بىلەن ياتمامدۇ؟ دىيارىمىزدا 

ــەن  ــى، مۇســاپىر بىل ــەن پېقىرن ــدار بىل ــى، پۇل ــەن كەمبەغەلن ــاي بىل ــرى ب ــن بې تارىختى

يەرلىكنــى ائيرىمىغــان، ۇئيغۇرنــى بىــر بايــراق، بىــر ۋەتــەن، بىــر تىــل قىلىــپ باغلىغــان 

ىئســالم نېمــە بولــۇپ بۈگۈنگــە كەلگەنــدە بىــر مىللەتنــى ىئككــى قىرغاققــا ائيرىيدىغــان 

بولــۇپ قالــدى؟ روزى ســايىت توغــرا ېئيتىــدۇ، »مىللــەت ۆئزىنــى بىلىشــتە گۈللەيــدۇ، 

ياشــنايدۇ«، ۆئزىنــى بىلمىســىچۇ؟ سەرســانلىق، خارلىــق، زۇلۇم ۋە زىنداندا ۋايســايدۇ.
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ئۇيغۇردا ئىمان ۋە خىتايدا ئىنساپ

ــر  ــار« دېگــەن بى ــەن ىئنســاپ ب ــدا ىئمــان بولمىغــان بىل ائۋام ۇئيغــۇردا »خىتاي

گــەپ بــار. مــەن بــۇ گەپنــى ائڭلىغــان چاغلىرىمــدا مەنىســىنى تــازا بىلمەيتتىــم، ەئممــا 

كىچىكلىكتــە ىئشــلەتكەننى ائڭلىغــان ۋە ۆئزۈممــۇ تــۈزۈك ائڭقارمــاي ىئشــلەتكەن 

بولۇشــۇم مۇمكىــن. مەكتەپلــەردە وئقــۇپ ۇئيغــۇر نېمە، خىتــاي نېمــە بىلگەندىن كېيىن 

بــۇ گەپكــە ھەيــران قالدىــم. خىتــاي تىلىنــى پۇختىــالپ ۆئگەنگەندىــن كېيىــن تەرجىمــە 

جەريانىــدا ۇئيغــۇر تىلىدىكــى »ىئنســاپ« دېگــەن بــۇ ســۆزگە خىتــاي تىلىدىــن بىۋاســتە 

مــاس كېلىدىغــان بىــر ســۆز تاپالمىدىــم. تىلىــدا ىئنســاپ دېگــەن بىــر ســۆز بولمىغــان 

بىــر مىللەتكــە ۇئيغــۇر نېمــە ۈئچــۈن ىئنســاپلىق دەپ باھــا بېرىــدۇ؟

 وئيــالپ مۇالھىــزە قىلســام ۇئيغــۇر ۈئچۈن ىئمان مۇســۇلمانلىق ۆئلچىمى بولســا، 

ىئنســاپ ىئنســانلىق ۆئلچىمــى ىئكــەن. ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ۆئز مىللىتىدىكــى بىــر ائدەمنىــڭ 

ياخشــى -  يامانلىقــى ۇئنىــڭ ىئمانــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك دەپ قارىلىــدۇ. ۇئيغــۇر بىــر 

كىشــىنى »دىلىــدا ىئمانــى بــار، كىشــىگە ائزارى يــوق، خەقنىــڭ ھەققىنــى يىمەيدىغــان« 

دەپ باھااليــدۇ. ۇئيغۇرنىــڭ ياخشــىلىقىنى ىئمانغــا باغلىغان ۇئيغۇر، دىنســىز خىتاينىڭ 

ياخشــىلىقىنى ىئمــان بىلــەن ۆئلچىســە بولمايدىغانلىقىنــى بىلىدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ۇئيغۇر 

ىئنســاپ چۈشەنچىســى بىلــەن خىتايغــا باھــا بەرگەن. 

ۇئيغۇرنىــڭ خىتاينــى ىئنســاپ نوقتىســىدىن باھالىغانلىقــى ۇئيغــۇر تىلىدىكــى 

»ىئنســاپ بارمۇ لويى )بېگىم(« دېگەن ىئبارىدىمۇ ىئپادىلىنىدۇ. بىر خىتاينى ائدالەتكە 

چاقىرغاندا ۇئ ىئمان بولمىغاچ، قۇرائننى پىرىنســىپ قىلغىلى بولمايدۇ، ۇئنىڭغا ىئمانغا 

ــدۇ. مۇشــۇنداق شــاراىئتتا  ــۇ بولماي ــى تېخىم ــاپ قىلغىل ــا دەپ، خىت ــالپ ىئــش قىلم خى

ىئنســاپ ۇئيغۇرنىــڭ خىتايغــا قويغان ىئنســانلىق ۆئلچىمى ســۈپىتىدە وئتتۇرىغا چىققان. 
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ىئمانــدا تەكىتلىنىدىغىنــى ائلــالھ قويغــان شــەرتلەر بولســا، ىئنســاپتا تەلــەپ 

قىلىنىدىغىنــى ىئنســان پەيــدا قىلغــان ۆئلچەملــەردۇر. ىئنســاپ ۆئلچىمىنــى ۇئيغــۇر دىــن 

بىلــەن يۇغــۇرۇپ ۆئزىگىمۇ قويىدۇ. مەســىلەن، قەرز سۈرۈشــتە قىلىــش، ھەققىنى ېئلىش 

ــۇق بېرەلمىســە  دىنغا-ىئمانغــا ۇئيغــۇن، ەئممــا كېچىكىــپ كەتســە ەئپــۇ قىلىــش، تول

خىجىل قىلماســلىق ىئنســاپقا اليىق. زۇلۇمغا قالغاندا قىســاس ېئلىش ائدالەتنىڭ شــەرتى 

بولســا، كەچــۈرۈم قىلىــش ھــەم ىئمــان ھەمــدە ىئنســاپنىڭ تەقەززاســى. قىز-ائيالالرنــى 

بــاش كۆزىنــى پۈتــۈن يۆگەشــكە بــەزى ھۆكۈملەرگە كۆرە ىئماننىڭ تەقەززاســى بولســا، 

بــاش كۆزىنــى يۆگــەپ ىئش تاپالمايۋاتقــان، قىيىنچىلىقتــا قالغــان قىز-ائيالالرغا مۇۋاپىق 

كىيىنىــش بارىســىدا يــول كۆرســىتىش ىئنســاپنىڭ تەلىپــى.

ۇئيغــۇردا ىئمانســىز دەپ ھاقــارەت يــوق، ەئممــا ناىئنســاپ، ىئنساپســىز دېگــەن 

بىلىمىــز. »ناىئنســاپقا ائش بەرســەڭ، تېشــىڭ راســتمۇ  ســۆزلەرنى ائھانــەت دەپ 

ــت  ــڭ گۇمانخــور، مۇتىھەملىكــى تەنقى ــاردەم ائلغۇچىنى ــدۇ« دېگــەن ماقالدىمــۇ ي دەي

قىلىنغــان. ۇئيغــۇردا كىشــىنىڭ ائلالھقىــال ائيــان ىئمانىغــا قــاراش ەئمەس،قىلىقىــدا 

ائشــكارە بولغــان ىئنســابىغا قــاراش ۇئدۇم بولــۇپ كەلگــەن. داىئم مەســلىنى دىن-ىئمان 

ــە  ــۋا بۇيىچ ــەن پەتى ــە بېرىلگ ــات مىللەتك ــە ي ــپ، ۆئز خەلقىمىزگ ــىدىن كۆزىتى نوقتىس

ھۆكــۈم قىلســاق،ۆئلۈملۈك بولمىغــان ائيالغــا قارىلىــق كىيــدۈرۈپ، ەئرلەرگــە ياغلىــق 

ائرتقۇزغانــدەك ىئــش بولىــدۇ. توغــرا ەئرەپ ەئرلىــرى ياغلىــق ائرتىــدۇ، ەئممــا بۇنــداق 

ائدەتنى ۇئيغۇرغا دىن دەپ كۆرسەتســەك ىئنســاپقا ياتمايدۇ. شــۇنىڭ بىلەن بۇالردىن 

بىرىنــى تاللىغــان ياكــى ھېــچ بىرىنــى تاللىمىغــان ۇئيغۇر بىلــەن ائرىمىــزدا زىتلىق كېلىپ 

چىقىــدۇ. بــۇ زىتلىــق ھامــان زىددىيەتكــە قــاراپ تەرەققىــي قىلىــدۇ. مەســىلەن: يۈزنــى 

ــدە ۋارقىرامــدۇق شــۇكمۇ،  ــن دېگەن ــارا كىيەمــدۇق ائقمــۇ، ائمى يۆگەمــدۇق ياقمــۇ، ق

ســەللە زىننەتمــۇ يۈكمــۇ، قىز-ائيالــالر ســىرىتتا بىلىم-تېخنىــكا وئقۇمــدۇ ياكــى ۆئيــدە 

ىئشســىز قېلىــپ مۇھتاجلىقنــى توقۇمدۇ؟...دېگــەن زىتلىقــالر ائيىغــى بېســىقماي جىدەل 

ۈئنــۈپ كېتىــدۇ.

 ۇئيغۇرنىــڭ ياخشىســىدا ھــەم ىئمــان، ھــەم ىئنســاپ بــار، خىتاينىــڭ ياخشىســىدا 
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ىئمــان بولمىغــان بىلــەن ىئنســاپ بــار دېگــەن قــاراش، ۇئيغۇرالرنىــڭ خىتــاي نوپۇســى 

بىلەن ۇئچراشــقان دەســلەپكى چاغالردا شــەكىللەنگەن چۈشەنچىســى بولۇشى ىئھتىمال. 

مىللىتىمىز مۇشــۇ نوقتىدىن مۇســاپىر خىتايالرغا ىئزچىل ىئنســاپلىق بولغان. ەئپسۇس، 

بۈگۈن ۇئيغۇر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ زۇلۇمىغا ۇئچرىغاندا ىئنساپسىزالرچە سۈكۈت 

قىلىۋاتقــان خىتــاي نوپۇســىغا دۇچ كەلــدى. تارىختــا خىتــاي ەئپكــەش كۆتــۈرۈپ ياكــى 

ــن نوقتىســىداەئمەس،  ــدە ۇئيغــۇرالر دى ــە كەلگەن ــپ ۋەتىنىمىزگ ــن قېچى قەھەتچىلىكتى

ىئنســاپ نوقتىســىدا تــۇرۇپ يــاردەم قىلغــان. بۈگــۈن بىــز قىلغــان ىئنســاپ خىتايدىــن 

يانمىدى.

 بۈگــۈن ۇئيغۇرنىــڭ بىــر بۆلىكــى يــات ەئللــەردە زۇلۇمدىــن، تۇتقۇندىــن قاچقــان 

مۇســاپىر بولــۇپ ياشــاۋاتىدۇ. قېچىــپ بارغــان يېرىمىــزدە بەلكــى ۆئزىمىــز ائرزۇلىغــان 

مۇســۇلماندەك بولىمىــز ھــەم كۆرۈنەلەيمىــز ياكــى ماسالشــماي ائمالىمىز يــوق. چۈنكى 

ــز قىلغــان  ــدۇ. ەئممــا ەئجداتلىرىمى ــى بولماي ــەپ قىلغىل ــن ىئمــان تەل ھەممــە ائدەمدى

ىئنســاپنى ھــەر زامــان قولدىــن بەرمەيمىــز. خىتاينىڭ بىزگــە قىلىۋاتقان ىئنساپســىزلىقى 

بىزنى ۆئزگىلەرگە ۋە ۆئزىمىزگە تېخىمۇ ىئنســاپلىق بولۇشــقا ســەۋەپ بولغىنى ەئۋزەل. 

مۇســاپىرەتتە ياتقــا ۋە ۆئزىمىزگــە، ەئتراپقــا ۋە ەئھۋالىمىزغــا باھــا بېرىشــتە، پەتىــۋا ۋە 

ھۆكــۈم قىلىشــتا قولىمىــزدا ھــەم ىئمــان تارازىســى ھەمــدە ىئنســاپ ۆئلچىمــى بولغىنــى 

ائقىللىق.

 نۆۋەتتىكــى ائنىــالر ىئشســىز، بالىــالر وئقۇشســىز، ائتىــالر زىندانــدا بىمــار، 

مومىــالر مۇھتاجلىقتــا خــار چاغــدا ەئتراپىمىزغــا ماكانغــا، زامانغــا باقســاق، يوتقانغــا 

قــاراپ پــۇت ســۇنۇپ باقســاق ىئنســابىمىزغا كەلگــەن بولىمىــز. داىئــم مەســىلىگە ىئمــان 

نوقتىســىدىن قــاراپ ھۇجۇمغــا ۆئتكــەن ياكــى ھۇجۇمالرغا ســەۋەپ بولغاننىــڭ وئرنىغا، 

ىئنســابىمىزغا نــەزەر سالســاق بەزىــدە خەلقىمىزگــە زۇلــۇم قىلىۋاتقىنىمىــز، ۆئزىمىزنــى 

ۆئزىمىــز بــوزەك قىلىۋاتقىنىمىــز ســېزىلىدۇ.
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ئۇيغۇرنىڭ ئىسمى

ۇئيغۇرنىڭ ىئســمى ۇئنتۇلدۇرۇلغان ىئدى. موڭغۇلالر جاھان ســورىغان مەزگىلدە 

تارىخقــا ۇئيغــۇر ۇئســتاز ىئــدى، ۇئيغۇر يېزىقى موڭغــۇل ىئمپىرىيەســىنى دۆلەت يېزىقى 

ــڭ  ــا خىتاينى ــەت دەپ پۈتۈلگــەن. ھەتت بولغــان، تەزكىرىلەرگــە ۇئيغــۇر نامــى مەدەنىي

موڭغۇلالرنــى قۇرۇتــۇپ قۇرغــان مىــڭ سۇاللىســى تارىخنامىلىرىدىمــۇ ۇئيغــۇر دېگــەن 

نــام بــار ىئــدى. خىتايــالر ىئســالم دىنىنــى ۇئيغۇرنىــڭ دىنــى دەپ ائتــاپ، ۇئيغــۇر دېگەن 

ــڭ  ــى، تارىخنى ــدى. ۋاھالەنك ــان ىئ ــىم قويغ ــۇلمانالرغا ىئس ــق مۇس ــەن بارلى ــۆز بىل س

ــى  ــى تەدىرىج ــۇر نامىن ــرى ۇئيغ ــاي تەزكىرەچىلى ــا رەڭ تەڭشــەيدىغان خىت وئيۇنلىرىغ

قىســقارتىپ، سۇسالشــتۇرۇپ مۇســۇلمان دەپــال يېزىشــقا باشــلىدى. ۋاقىــت ۆئتكەنچــە 

ۇئيغۇرنىــڭ تەســىرىدە مۇســۇلمان بولغــان خىتــاي تىللىقالرنــى پەرقلەنــدۈرۈش ۈئچــۈن 

بىزنــى چەنتــو، يەنــى ســەللىلىك مۇســۇلمان دەپ پۈتۈكلەرگــە قوندۇرۇشــقا باشــلىدى. 

بــۇ ۇئنۇتۇشــنىڭ مۇقەددىمىســى بولــدى. خــۇددى خىتــاي 1956 -يىلدىــن كېيىــن 

يۇرت-ائيماقلىرىمىزنــى گوڭشــى، دادۈي، شــۆدۈي دېگــەن نامــالر بىلــەن ائتــاپ، ائتــا 

ــەت  ــدەك تارىختىمــۇ مىلل ــن قالغــان ۇئيغۇرچــە ىئســىمالرنى ۇئنتۇلدۇرغان - بوۋىالردى

نامىمىزنــى شــۇنداق ۇئنتۇلدۇرغــان ىئــدى.

ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى ۇئنتۇلغــان ىئــدى. ۇئيغــۇرالر ۆئزىنــى بىر بىرىگــە خوتەنلىك، 

قەشــقەرلىك، قومۇللۇق دەيتتى، خىتاينى كۆرگەندە ۆئزىنى چەنتۇ، وئرۇســنى كۆرگەندە 

مۇســۇلمان دەپ بىلەتتــى. ۇئيغــۇر غەرپتىــن كەلگــەن مۇســاپىرنى كۆرســە ۆئزىنــى 

يەرلىــك، ســەھرادىن كەلگــەن خېرىدارنــى كۆرگەندە ۆئزىنى شــەھەرلىك دەپ تونۇيتتى. 

ېئيتىلىشــىچە خىتــاي كومۇنىســت ھۆكۈمىتــى 1950 - يىلالردا بىر سىتاتىســتىكا قىلغان 

بولــۇپ، ائھالىنىــڭ بەلگىلىــك پېرســەنتى ۆئزىنــى »مۇســۇلمان« دەپ ەئنگــە ائلدۇرغــان 

ىئكەن.
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1955 -يىلــى ۇئيغۇرنىــڭ ائتــا مىــراس زېمىنىــدا ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى چاقنىــدى. 

ــۇم  ــدى. ائپتون ــىغا يېزىل ــڭ قاشقىس ــۇپ دىيارىمىزنى ــى بول ــمى تۇنج ــڭ ىئس ۇئيغۇرنى

رايــۇن دېگــەن ىئســىمغا ۇئيغــۇر دېگــەن ســۆزنى يــازدۇرۇش ۈئچــۈن يۈزلىگــەن كىشــى 

ــىمنىڭ  ــەن ىئس ــۇر دېگ ــەردى. ۇئيغ ــان ب ــپ ج ــى ائتىلى ــك مىللەتچ ــەردە يەرلى تۈرمىل

ھوقۇقنىــڭ بەلگىســى ســۈپىتىدە بىــر زېمىنغــا قويۇلۇشــىغا خىتــاي ھەرگىز تــەن بەرگەن 

ەئمــەس. خىتايــالر داىئــم ائپتونــۇم رايــۇن دەپ ائتــاپ ياكــى ۆئزى ائمراق ائتالغــۇ بىلەن 

ائتــاپ ۇئيغۇرنــى »ۇئنتــۇپ« قاالتتــى.

ۇئيغۇرنــى ۇئنتۇلــدۇرۇش بورىنــى 1995 -يىلدىــن كېيىــن قايتــا قــاپ تاغلىرىدىــن 

ھۇشــقۇيتتى )ۇئيغــۇر تىلىدىكــى كوھىقــاپ دېگــەن ســۆز قــاپ تاغلىــرى دېگــەن مەنىــدە 

بولــۇپ، ۇئيغــۇرالر ەئرەب-پارىــس رىۋايەتلىرىگــە مەســتانە بولغــان يىلــالردا بوراننــى 

قــاپ تاغلىرىدىــن چىقىــدۇ دېگــەن رىۋايەتكــە ىئشــىنىپ قالغــان ۋە »يــەل قوپتى، شــامال 

ەئســتى« دېگــەن ائتالغۇنــى بــوران چىقتــى دەپ ىئپادىلەيدىغــان بولغــان(. بىــر خامــان 

تەلۋىلــەر »بىــز ۇئيغــۇر ەئمــەس، مۇســۇلمان« دېگــەن سەپســەتە بىلــەن كىشــىلەرنىڭ 

ەئقلىنى ناركوز قىلىشــقا باشــلىدى. سەپلەر ائيرىلدى، مەسچىتلەر ۋە جاماەئتلەر ىئككى 

قاشــقا بۆلۈنــدى. ۆئزىنــى ۇئيغــۇر ەئمــەس، مۇســۇلمان دەيدىغانالرنىــڭ بىــر قىســمى 

ــۇپ ھېــچ يېــرى كۆيمەســتىن قېچىــپ تۈركىيــە، ەئرەپ دۆلەتلىــرى ۋە  وئت قويــۇپ بول

غــەرپ ەئللەرنــى مــاكان تۇتتــى. ۆئزىنــى مىللىتىــم ۇئيغــۇر، دىنىــم ىئســالم دەيدىغــان 

كىشــىلەر وئتنىــڭ ىئچىگــە تۇتــۇرۇق بولــدى.

2013 -يىلدىــن كېيىــن ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى ۇئنتۇلــدۇرۇش ۋە ۇئنتۇشــقا ەئمەس، 

ھــەر بىــر شەخســكە بېســىم، ائزاپ ۋە يــۈك بولۇشــقا يۈزلەنــدى. خىتايچــە ىئســىم 

قويىدىغانــالر مەيدانغــا چىقتــى. خىتايغــا وئخشــاش ۈئچ خەتلىــك ىئســىمالر كۆپەيــدى. 

كىشــىلەر ىئســىم قويغانــدا خىتايچــە خەتلەرنىــڭ مەنىســىگە قاراشــقا باشــلىدى. ھەتتــا 

خىتاينىڭ ائغزى كەلمەي قېلىشــىدىن ەئنســىرەپ، بەزىلەر ىئســمىغا ائتىســىنى قوشماس 

بولۇشــقا باشــلىدى. 
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ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى يــوق. بــۇ تەڭســىز جاھــان، تەمســىز دۇنيــادا قەنــزۇۋان بــەزى 

تۈركلەرنىــڭ ائغزىدىــن الزىــم بولســاق دوغــۇ تۈركىســتانلى، تۈركمەنىســتانلى دېگەن تاۋۇشــالر 

تۆكۈلگــەن بىلــەن، قەلبىدىــن »ۇئالرمــۇ ائدەم!« دېگەن ســادا چىقمايــدۇ. زۇۋانــداز ەئرەپلەرنىڭ 

ائغزىدىــن قەھرىمــان تۈركىســتانى دېگــەن ماختاشــالر ېئقىــپ تىرىــك جانــالر، ســوقۇپ تۇرغــان 

يۈرەكلەرنىــڭ ىئســىمى ۇئنتۇلىــدۇ. شــۇالرنىڭ نەزىرىــدە بىــز كۆپىنچــە ســان، ھەرىــپ، قــورال 

ياكــى بازارلىــق مــال. ەئگــەر ائدەم سانالســاق قېنــى كىــم ائفغــان تاغلىرىــدا، ســۈرىيە ســايلىرىدا 

جــان ۈئزگــەن وئن ۇئيغۇرنىــڭ ىئســىمىنى دەپ بېرەلەيــدۇ؟

ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى بولمىغــاچ ۇئيغــۇردا ىئســىم زاپــاس، كــۆپ ۋە ســامان نەرقــى ەئرزان. 

تۈركىيە، مىســىر ۋە ســەۇئدى ەئرەبىســتاندىكى ۇئيغۇر ىئســمىنى مۇھەممەت، ائبدۇلال، زۇبەيىر، 

خالىــد، خەتتــاپ دەپ ائتىۋالىــدۇ. بەزىــدە ۆئزىمــۇ ۇئنتــۇپ قېلىــپ ىئســىمكارت قاچىالنغــان 

ھەميانىغــا قارايــدۇ. ۇئالر بىــر ســومكىغا لىــق ۇئيغۇرچــە ىئســىم يەنــە بىــر ســومكىغا خىتــاي 

ياســىغان مەرۋايىت-مارجانالرنــى ســېلىپ يۈرىشــىدۇ. بــۇ ســومكىالر نەرقىگــە چىقســا، پات-پات 

ســېتىلىپ تۇرىــدۇ.

ۆئزى ھــۆر بولمىغــان ىئنســاننىڭ ۆئزىگــە مەنســۇپ، ۆئزى ســۆيگەن ىئســمى بولمايــدۇ. 

ھــۆر بولمىغــان مىللەتنىڭمــۇ پۇلغــا يارايدىغــان جىســمىال بولــۇپ، ھېچكىــم ســېتىۋااللمايدىغان 

ىئســمى بولمايــدۇ. بــۇ جىســىمغا ســاتقۇچى، ســەرىپ قىلغۇچــى ۋە بازارغــا ســالغۇچى خالىســا 

مــاركا قويىــدۇ، خالىمىســا خالتىغــا ســواليدۇ. تېنــى ھۆرلۈكتــە سەرســان، روھــى قورقۇنچقــا قــۇل 

بولغــان ىئنســاننىڭ ىئســمى جانباقتاخــۇن.

 ەئركىنلىكتــە بىــر ۇئيغۇرنىڭ ۆئزىگە مەنســۇپ، ۆئزگەرمەس ىئســمى ۋە جىســمى بارمۇ؟ 

ۇئيغۇرنىــڭ ىئســىمى خەقنىــڭ نامىــدەك گېزىتلــەردە، ســورۇنالردا، مەجىســلىلەردە، ســەيناالردا 

ائشــكارە چاقنامــدۇ؟ مۇھاجىرەتتــە مانــا مــەن ۇئيغــۇر، مــاۋۇ مېنىــڭ ىئســمىم، مانــا مــاۋۇ مــاڭا 

ــڭ ســانى قانچــە؟ ەئپســۇس،  ــان ۇئيغۇرنى ــڭ ىئســمى دېيەلەيدىغ ــەن دادامنى ــان بەرگ ــاالل ق ھ

ەئركىنلىكتــە بىــر بولســا ۇئيغۇرنىــڭ ىئســمى يــوق، بىــر بولســا ۇئ ســەينادا نۇرغــۇن ىئســىمالر 

تىزىلىــپ يايمــا ائچىــدۇ.
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بوۋاڭالر شۇنداق كىشى ئىدى

بالىلىرىــم، بــوۋاڭالر تۈگــەپ كەتتــى. رەھمەتلىــك چېقىلمــاس قــورام تــاش ىئــدى، 

وئۋۇلــۇپ كەتتــى، يىقىلمــاس تــاغ ىئــدى، گۆمرۈلــۈپ كەتتــى. قۇچــاق يەتمــەس توغــراق 

ىئدى، ۆئرۈلۈپ كەتتى. ۇئ چوڭ قىلغان تۆت وئغۇلنىڭ ىئككىســى سىياســىي ســەۋەپتىن 

تۈرمىدە مەھبۇس، بىرى داۋا ســېپىدە يات ەئلدە مۇســاپىر. رەھمەتلىكنىڭ كۆزلىرى يا 

يېقىندىكــى يــا يىراقتىكــى وئغۇلالرنــى كۆرەلمــەي تۇتۇلــۇپ قالغــان ىئــدى. مانــا ەئمــدى 

ۇئالرنىــڭ قايتىــپ كېلىشــىنى ســاقالپ ســوقۇۋاتقان يۈرىكىمــۇ ھەرىكەتتىــن توختاپتۇ. 

ــەن  ــالپ كەتك ــا ېئســىلىپ يىغ ــدا قوللىرىغ ــۇپ قالغان ــۆزى تۇتۇل ــڭ ك بوۋاڭالرنى

ــى  ــدەك نەۋرىلەرن ــى ۋە ائلتۇن ــى وئغلىن ــدى يىراقتىك ــەر ەئم ــۇ كۆزل ــى ب ــم. چۈنك ىئدى

كۆرەلمەيتتــى. شــۇ چاغــدا يىراقالرغــا كەتكــەن داداڭالرنىــڭ 15 يىــل بــۇرۇن »ســىلەر 

مىللەتكــە چىقىــش يولــى ەئمــەس، تەســەللى ىئزدەۋاتىســىلەر« دېگــەن ســۆزلىرى قــۇالق 

تۈۋىمــدە ياڭرىغانــدەك بولغــان ىئــدى. مانــا ەئمــدى، داداڭالر يىلــالر ۆئتۈپمــۇ تاپقانلىق 

خەۋىرىنــى بەرمىگــەن چىقىــش يولىغــا مەنمــۇ ائتلىنىــش ائلدىــدا تۇراتتىــم. شــۇ چاغــدا 

ــى  ــپ بارىدىغانلىقىن ــە ېئلى ــى نەگ ــڭ بىزن ــۇ يولنى ــلىنىدىغان ب ــن باش ــا يۈرەكتى بوۋايغ

ېئيتىــپ بېرەلمىگــەن ىئدىــم.

بوۋاڭالرنىــڭ كۆزلىرىنــى كۆرمىگىنــى ياخشــى بولــدى، دەپمۇ وئيلىغــان ىئدىم بىر 

تــۇرۇپ. ائتا-بوۋىالرنىــڭ ىئــزى قالغــان، بۇزۇلــۇپ چېقىلىۋاتقــان مەھەللىنــى، كۆزلىــرى 

ەئخلەتلــەر بىلــەن تىندۇرۇلغــان بۇالقــالر ۋە قاشــاالنغان كــۆز يەتمــەس ســازلىقلىقىنى، 

ۆئزلەشــتۈرۈپ تەييــار قىلىنغــان يەرلەرگــە كېلىــپ جايلىشــىۋالغان توپ-تــوپ ھــاكاۋۇر 

كۆچمەنلەرنــى، خاالنىــڭ تاملىرىغىچــە يېزىلغــان كومپارتىيــە تەشــۋىقاتىنى كــۆرۈپ 

ــەت  ــدى. ھەقىق ــەت ىئ ــر ھېكم ــۇ بى ــۇپ قالغىنىم ــڭ تۇتۇل ــان ۇئ كۆزلەرنى چىدىمايدىغ

ىئزدىگــەن كــۆز ھەقنــى ســۆزلەيدىغان تىلنــى جىــم تۇرغۇزمايتتــى. ېئغىــزالر ېئچىلغــان 
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ھامــان ھــەر بىــر كۆزى وئچــۇق ۇئيغۇرغا قېرى- ياش، خوتۇن-بــاال دەپ ائيرىمايدىغان 

تــۇۋاق تەييــار، تايــاق تەييــار، قامــاق تەييــار ىئــدى.

ســىلەر يــات ەئلدىكــى مۇســاپىرەتتە ياشــاۋاتقان مىڭلىغــان ۇئيغۇرنىــڭ بالىلىرىغا 

وئخشــاش پەقەت دادا، ائنا دېگەن ىئســىمالر ىئچىدە ياشايســىلەر. يېنىڭالردا چۆچەكچى 

بــوۋا، مومــاڭالر يوق. مۇشــۇنداق مۇســۇبەتلىك كۈندە بىر چەتتــە بوغۇلۇپ يىغالۋاتقان 

ــۈزۈك  ــى ت ــاراپ نېمــە بولغانن ــا ق ــان ائناڭالرغ ــاش تۆكۈۋاتق ــۇم ي ــۇم - ي داداڭالر ۋە ي

ائڭقىرىــپ بواللمايدىغــان، ائڭقارغــان تەقدىردىمــۇ ۇئالرنــى يىغالتقــان ائزاپنىــڭ زادى 

ــر  ــپ بواللمايدىغــان ياشــتا ســىلەر. شــۇڭا ســىلەرگە بى ــس قىلى ــى ھې نېمــە ىئكەنلىكىن

نەرســە دېگــۈم كەلــدى.

بالىلىرىــم، ۇئيغــۇردا مىيىتنىــڭ نامىــزى چۈشــۈرۈلگەندىن كېيىــن تۇپراق بېشــىدا 

ىئمامدىــن ســورىلىدۇ. - دادىمىــز نېمــە ياخشــىلىقالرنى قىلغــان، قانــداق ائدەم ىئــدى؟ 

ــاۋاپ  ــۇرۇپ ج ــپ يىغــالپ ت ــى قىلى ــڭ تەرىپىن ــەزەن مەرھۇمنى ــالر ب ــۇ ســۇائلغا ىئمام ب

بېرىــدۇ، جاماەئتمــۇ يىغــا ائرىــالش ائۋاز قوشــىدۇ، »مەھەللىمىزنىــڭ چىرىقــى ىئــدى، 

يۇرتىمىزنىــڭ تۈۋرىكــى ىئــدى!« دېگــەن ســاداالر ياڭــراپ، قوشــاق قوشــۇپ يــاد 

ــدۇپ  ــى ياســاپ جاب ــام ســورىغۇچىغا وئيلىغانلىرىن ــدە ىئم ــلىنىدۇ. بەزى ېئتىشــلەر باش

دەيــدۇ. جامــاەئت ســۈكۈت قىلىــدۇ، بەزىــدە خوشــياقماي ىئككــى ېئغىــز چىرايلىــق 

ــم مۇشــۇ ســۇائل  ــالر، ھــەر قېتى ــوش ەئسنىشــىدۇ. بالى ــاەئت ب ــدۇ، جام ســۆزلەپ قويى

ــادا  ــز، ۇئ دۇني ــادا بالىمى ــۇ دۇني ــرەك باســىدۇ، چۈنكــى ب ــر تىت ــى بى ســورالغاندا تېنىمن

ۆئزىمىــز خىجالــەت تارتىدىغــان مۇشــۇنداق بىــر كــۈن، بىــر ۋاقىــت ھامــان بېشــىمىزدا 

ــز مەھەللىمىزدىكــى قىلمىشــىمىزدىن خــەۋەردار  ــۇ ســۇائلنى بالىمى ــادا ب ــۇ دۇني ــار. ب ب

ىئمامدىــن، جاماەئتتىــن  سورىســا، ۇئ دۇنيــادا بۇنــداق ســۇائلنى ھاياتىمىزدىكــى بارلىق 

قىلىمىش-ەئتمىشــلىرىمىزنى كۆرگۈچــى ائلــالھ ھــەر بىرىمىزدىــن ســورايدۇ. بــۇۋاڭالر 

بــۇ دۇنيــا ۋە ۇئ دۇنيادىكــى مۇشــۇنداق ســۇائلالرغا بىــر ۆئمــۈر تەييــار ۆئتكــەن، ھــەر 

زامــان جاۋاپــكار ياشــىغان كىشــى ىئــدى.
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بوۋاڭالرنىــڭ يۇقىرىقــى ســۇائلالرغا قانــداق تەييارلىــق قىلغانلىقــى ھەققىــدە 

ســۆزلەپ بېــرەي بالىلىرىــم. بىــر كۈنــى ائيدىڭبــۇالق دەپ ائتىلىدىغــان مەھەللىمىزنىــڭ 

ــڭ  ــۇ. ۇئالر بۇالقالرنى ــالر كەپت ــوپ ماشــرەڭ شــەپكە كىيىشــكەن خىتاي ــر ت بېشــىغا بى

بويىدا قارغىالردەك وئلتۇرۇپ كۆرۈشــكىالرغا ســۇ تولدۇرۇپ، مۇشــتۇمدەك مومىالرنى 

چىــالپ يەپتــۇ. ائيــالر ۆئتۈپ كىشــىلەر نېمە بولغاننــى ائڭقىرىپ بولغىچــە مەھەللىمىزگە 

ېئقىــپ كېلىدىغــان ۆئســتەڭنىڭ بېشــىدا بىــر مەھەللــە پەيدا بولۇپتۇ. كىشــىلەر ماشــرەڭ 

شــەپكە خوتۇنالرنىــڭ كۈندۈزلىــرى ۆئســتەڭ بويىــدا كىــر يۇيۇشــقانلىرىنى، ەئرلەرنىــڭ 

قاچقــان تۇڭگۇزالرنــى بــۇالق بويىــدا قوغــالپ يۈرۈشــكەنلىرىنى كۆرۈپتــۇ. شــۇنىڭ 

بىلــەن كىشــىلەرنىڭ ەئرۋاھــى ۇئچۇپتــۇ. ۇئ ۆئســتەڭنىڭ ســۈيى بىلــەن ەئتكــەن تاماقــالر 

يىيىلمــەس، نانــالر ســىڭمەس، قايناتقــان چايالرمــۇ يىنــدەك تېتىيدىغــان بولــۇپ قاپتــۇ.

شــۇنداق كۈنلــەردە مەھەللىگــە ۈئرۈمچىگە ىئشــلىگىلى كەتكەن بــوۋاڭالر قايتىپ 

كەپتــۇ. ۇئ بولغــان ۋەقەنــى ائڭالپ، ەئتىگەنــدە بامداتتىــن يانغــان جاماەئتنــى باشــالپ 

ــرى وئق  ــن بى ــۇ. ماشــرەڭ شــەپكە خىتايالردى ــالر جايالشــقان مەھەللىگــە بېرىپت خىتاي

ــپ  ــپ بېرى ــوۋاڭالر تۇيدۇرماســتا ائرقىســىدىن ەئگى ــۇ. ب ــپ قورقۇتماقچــى بوپت چىقىرى

قورالىنــى تارتىۋېلىــپ خىتاينــى باغــالپ شەپكىســىنى ائغزىغا كەپلەپ قويۇپتۇ. ۆئســتەڭ 

بويىــدا يۈرگــەن چوشــقىالرنى ســۈرۈپ توقــاي قىلىــپ، ســۇ بويىدىكــى قوتانالرنــى 

ۋەيــران قىپتــۇ. شــۇندىن كېيىــن خىتايــالر ســۇ بويىــدا كىــر يۇيۇشــقا، چوشــقا بېقىشــقا 

پېتىنالمــاس بولغــان ىئكــەن.

بوۋاڭالرنىــڭ كېســىلى ائخىرقــى باســقۇچقا كەلگــەن كۈنلــەردە كەنتتىكى كىشــىلەر 

ــپ بېكىتىلگــەن  ــر كىشــى باشــلىق قىلى ــە بى ــدە وئن ائىئلىگ ــۇ. مەھەللى ــالپ كىرىپت يوق

بولــۇپ، يوقلىغۇچىــالر قاتارىــدا شــۇ باشــلىقمۇ بــار ىئكــەن. بــۇ مەخلــۇق مەھەللىدىكــى 

قــۇرائن ۋە جەينامازالرنــى تىزىمــالپ كومپارتىيــە تارقاتقــان دەرســلىكتىن باشــقا بارلىــق 

ۇئيغۇرچــە كىتاپالرنــى كۆيدۈرگــەن ىئكــەن. بــوۋاڭالر ۇئنــى ائۋازىدىــن تونــۇپ، »چىقــە 

بــۇ ۆئيدىــن ھــەي ىئمانســىز ياالقچــى، ســەن يااليدىغــان تاپــان بــۇ يــەردە يــوق! چىقــە 

مېنــى سىياســىي مەھبۇســنىڭ دادىســى دەپ چــاق! مېنــى قــۇرائن وئقــۇپ وئلتۇرۇپتــۇ، 
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دەپ دوكىــالت قىــل، چاينــى ائلالھنىــڭ ىئســمى بىلــەن ىئچتــى دەپ ەئرىــز قىــل! شــۇنى 

دە خىتايلىرىڭغــا، بىــز خىتاينىــڭ ەئمــەس ائلالھنىــڭ بەندىســى، بــۇ زېمىــن خىتاينىــڭ 

ەئمــەس، ائلالھنىــڭ بىزگە بەرگەن نېمىتى! مۇشــۇ تۇپراققا كۆمۈلۈپ، مۇشــۇ تۇپراقتىن 

ۈئنگــەن خەلــق بىــز. خىتايلىرىــڭ بىزنــى يالمــاپ تۈگىتىمىــز دەپ خام خىيال قىلمىســۇن، 

بىــز ۆئلســەك توغراقتــەك يەنــە كۆكلەيمىــز، نەپرىتىمىــز خىتاينىڭ يولىغــا تىكەن بولۇپ 

ۈئنــۈپ، ۇئالرنــى ھېــچ يەردە خاتىرجــەم ماڭالمــاس قىلىۋېتىــدۇ!« دەپ ۋارقىراپ ۆئيدىن 

قوغــالپ چىقىرىپتــۇ.

بالىلىرىــم، بوۋاڭالرنىــڭ ھېكايىســى كــۆپ. بىــزدە بۇنــداق قەھرىمــان بــوۋاي ۋە 

ــرى بەكمــۇ نۇرغــۇن. ەئگــەر ۇئيغۇرچــە وئقۇشــنى  ــڭ چۆچەكلى غەمگــۇزار مومايالرنى

بىلســەڭالر بۇنــداق ھېكايىلەرنــى ۆئزۈڭالرمــۇ وئقۇيااليســىلەر. ھەمــدە يــات ەئللــەردە 

ىئسىمىڭالردىن غەيرىلىك ھېس قىلىدىغان، تاماقلىرىڭالرغا قىزىقسىنىدىغان، بايراملىق 

كىيىملىرىڭالرغــا ھەۋەســلىنىپ قــاراپ كېتىدىغــان ساۋاقداشــلىرىڭالرغا مۇشــۇنداق باش 

ەئگمەس، ائق كۆڭۈل، گۈلســۆيەر ۋە گۈلچىراي بىر مىللەتنىڭ پۇشــتى ىئكەنلىكىڭالرنى 

ســۆزلەپ بېرەلەيسىلەر. 
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بۈگۈن مۇناپىقلىق كۈنى

بۈگــۈن قانــداق كــۈن؟ بۈگــۈن بىرىنچــى ۆئكتەبىــر، ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ماتــەم 

ــداق كــۈن؟ بۈگــۈن كاتالونىيەلىكلەرنىــڭ مۇســتەقىللىق دەپ  ــە قان ــى. بۈگــۈن يەن كۈن

كوچىالرغــا ېئقىــپ، توســاقالرغا ۆئزىنــى ۇئرۇۋاتقانلىقــى جاھانغــا تارالغــان كــۈن. بۈگۈن 

يەنــە ھونگىرىيــەدە ۇئيغۇر-ھــون دوســتلۇق جەمئىيتــى قۇرۇلۇۋاتقــان كــۈن. ھالبۇكــى، 

بۈگــۈن ۆئزى ھــۆر ەئللــەردە ياشــاۋاتقان بىلەن قەلبى خىتــاي كومپاتىيەســىنىڭ زۇلۇمىغا 

تەلپۈنىۋاتقانالر، ەئركىنلىك ائســمىنىدا تۇرۇپ قۇللۇق قەپىزىگە ىئنتىلىۋاتقانالر ۈئچۈن 

قىپ-قىزىــل مۇناپىقلىــق كۈنىــدۇر.

ــۇق  ــدا ىئنســانلىق داۋاســى قىلغــان ۇئيغــۇر ىئككــى يۈزلىمىچــى، ۇئيغۇرل خىتاي

داۋاســى قىلغــان ۇئيغــۇر بۆلگۈنچــى ائتىلىــپ قامىلىۋاتقــان، ھەق-ناھــەق ۋە ائق قارىنى 

ائيرىغــان، نەپســىگە قــۇل بولمىغــان ھەرقانــداق كىشــى ســولىنىپ قىينىلىۋاتقــان، ىئگەم 

ائلــالھ دېگــەن ھــەر بىر جــان تەربىيەلــەش مەركەزلىرىگــە مەھكۇم بولۇۋاتقــان، ۇئيغۇر 

خەلقــى ۈئســتى وئچــۇق تۈرمىگــە بەنــت قىلىنغــان مۇشــۇنداق كۈنلــەردە ھېچ بىــر خىتاي 

تەلــەپ قىلمىســىمۇ، بىر بىرىگــە بەش يۇلتۇزلۇق قىپ-قىزىــل يۈرەكلەرنى  يولالۋاتقان، 

ــدەك  ــى يااليمــەن« دېگەن ــى ســۆيىمەن، جوڭخــۇا ېئلىمن ۈئندىدارلىرىغــا »كومپارتىيەن

شــۇائرالرنى چىقىرىۋاتقان كىشــىلەرنى چۈشــىنەلمەيمەن.

 خىتاي دۆلىتى ىئچىدە ۇئيغۇر نېمە دېگۈزۈلســە، نېمە كىيگۈزۈلۈپ، يىگۈزۈلســە 

قوبــۇل قىلىمىــز. ۇئالر شــۇنداق قىلىــپ تاشلىســىمۇ ســۆيۈملۈك، ۇئالر ھــەر زامــان 

ۆئزرىلىــك، ھــەر زامــان چۈشىنىشــكە اليىــق، ەئممــا چەتەئللەرگــە چىقىــپ ۆئزىنــى 

خاتىرجەملىكنىــڭ قوينىغــا ائتقــان، ۇئيغۇرلــۇق ســاالھىيىتى بىلەن قوغداشــقا ېئرىشــىپ 

پاراۋانلىقتىــن بەھرىمــەن بولىۋاتقــان، »ۇئيغــۇر مــەن!« دەپ يۇندىســىنى ېئقىتىــپ، 

پاناھلىققا ېئرىشىۋالغان كىشىلەرنىڭ قېرىنداشلىرىنى بىگۇناھ تۇرمىغا تاشالپ، قىيناپ 



102

يــوق قىلىۋاتقــان زالىمغــا »ەئي زالىــم، قولۇڭنــى تــارت، بىزمــۇ ائدەم، بىزنــى ائدەمــدەك 

ياشــىغىلى قــوي!« دېمەكتــە يــوق، ھېــچ بولمىســا قەلبىــدە بولســىمۇ نارازىلىــق، ھەتتــا 

ــپ  ــن شــۆلگەي ېئقىتى ــۇ ىئشلەتمەســتىن، شــۇنچە يىراقتى ــش ھوقۇقىنىم ســۈكۈت قىلى

ــامەتلىرىنى  ــان خۇش ــپ قويمايدىغ ــۇ ېئلى ــاي تىرنىقىغىم ــلىرى، خىت ــق قىلىش ياالقچىلى

ســاداقەتمەنلىك بىلــەن يولالشــلىرى، خــۇددى خىتــاي كېچەيــۇ كۈنــدۈز نــازارەت قىلىــپ 

تۇرىدىغانــدەك قۇللــۇق لەۋھەلىرىنــى بوينىغــا تاقىۋېلىشــلىرىنى بىــر نورمال ىئنســاننىڭ 

ەئقلــى بىلــەن چۈشــىنىش مۇمكىــن ەئمــەس. 

بۈگۈن مۇســاپىرەتتە ۋەتەنگە تەلپۈنۈپ ياشــاۋاتقان ۇئيغۇر تېلۋىزورنىڭ ائلدىدا 

كاتالونالرنىــڭ يېرىلغــان باشــلىرى ۈئچــۈن ائزاپالنــدى. بۈگــۈن زۇلۇمغــا جــاق تويغــان 

ۇئيغــۇر نامايىشــالردا »ھۆرلــۈك!« دەپ جــار ســالدى. بۈگــۈن يــۈرەك پارىلىرىنىــڭ بىــر 

ېئغىــز ســۆزى، بىــر ىئللىق تەبەسســۇمىنى كۆرەلمىگــەن ۇئيغۇر ائدالــەت قېنى! دەپ قان 

يىغلىــدى. بۈگــۈن مۇناپىقلىــق قېنىــدا غەليان قىلىدىغــان، خورلۇققا قانمىغــان، زالىمنىڭ 

تاپىنىدا چەيلىنىشــكە خۇمار بولغان ۇئيغۇرچە ىئســىملىك كىشــىلەر بايرام تەنتەنىســى 

ياڭراتتــى. چۈنكــى بۈگــۈن ۇئالرغــا مۇناپىقلىــق كۈنــى، قۇلدارالرغا تىزلىنىــش كۈنىدۇر.
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بۈگۈنكى ئوقۇرمەن ۋە »تارىخى ھەمىدى«

ــتۇرۇلغان  ــەن ۇئيۇش ــىۋىتى بىل ــى مۇناس ــڭ 100يىللىق ــايرامى ۋاپاتىنى ــا س ــال مۇس )مول

ــان( ــۈن يېزىلغ ــى ۈئچ ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ىئلمى

»تارىخى ھەمىدى« وئســمانىيە ســۇلتانى ائبدۇلھەمىدخانغا بېغىشالنغان، ۇئيغۇر 

تارىخىنــى رىۋايەتلىــك قەدىمكــى زاماندىــن ھازىرقــى زامانغــا ۇئلىغــان مۆتىــۋەر تارىــخ 

كىتابىــدۇر. كىتاپتــا ۇئيغۇرالرنىــڭ 19 -ەئســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىدىكى كەچۈرمىشــى 

ائپتۇرنىــڭ بىۋاســتە قاتناشــقان ۋەقەلىكلىــرى ۋە باشــقىالردىن ىئگىلىگــەن مەلۇماتلىــرى 

ائساســىدا بايــان قىلىنغــان. مەزكــۇر كىتــاپ بۇندىــن يــۈز نەچچــە يىــل بــۇرۇن )1908 

-يىلــى( يېزىلغــان بولغاچقــا، بۈگۈنكــى وئقۇرمەنلەرنىــڭ وئقۇرمەنلىــك تەلىپــى، ائدىتى، 

تەپەككــۇر ۇئســۇلى، تارىــخ قارىشــى ۋە مىللــەت قاراشــلىرى بىلــەن سىغىشــىدىغان 

ــەزەردە  ــى ن ــدە بۈگۈنك ــۇ ماقالى ــۇت. ب ــالر مەۋج ــمايدىغان ائمىل ــەر ۋە سىغىش تەرەپل

وئقۇلغــان »تارىخــى ھەمىدى«دىــن تۇغۇلغــان قاراشــالر مۇالھىــزە قىلىنىــدۇ.

1.كىتاپنىڭ ژانىرى ۋە تىلى

گەرچــە »تارىخــى ھەمىــدى« تېخــى يــۈز يىلــالر بــۇرۇن يېزىلغــان تارىــخ كىتابــى 

بولســىمۇ، يېزىلىــش ۇئســلۇبى نەچچــە يــۈز يىــل بۇرۇنقــى »تارىخــى رەشــىدى«، 

»بابۇرنامــە«، »شــەجەرەىئ تــۈرك« دېگەنــدەك كىتاپــالر بىلــەن ىئزچىللىققــا ىئگــە. بــۇ 

مەنىــدە دەۋرىمىزدىكــى تارىخقــا داىئــر كىتاپالرنىــڭ يېزىلىــش ۇئســۇلىدىن پۈتۈنلــەي 

پەرقلىق. شــۇڭا كىتاپتا بۈگۈنكى كىتاپالردەك تەتقىقات ۇئســۇلى، داىئرىســى، وئبىيكتى، 

مەنبەلــەر ۋە ائرخىپالرنىــڭ بېرىلمەســلىكى تەبىــى. كىتاپتا بەزى تارىخى شەخســلەرنىڭ 

وئبــرازى يارىتىلغــان بولــۇپ، دىالــوگ ۋە تەســۋىرلەر بــۇ شەخســلەرنى جانلىــق ائدەمگە 

ائيالندۇرغــان. شــۇڭا بۈگۈننىــڭ تىلــى بىلــەن مەزكــۇر ەئســەر تەتقىقــات ەئســىرى 
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ەئمــەس ەئدەبىــي ەئســەر، بىــر تارىخــى وئچىرىــك دېيىشــكە بولىــدۇ. ەئســەرنىڭ تىلــى 

ۈئچىنچــى شــەخس ائڭالتمــا بايــان شــەكلىدە بولــۇپ، تارىخــى شەخســلەر خــۇددى 

ەئدەبىــي ەئســەلەردىكى پىرســوناجالرغا وئخشــايدۇ. تەســۋىرلەردىن وئقۇرمــەن تارىخى 

شەخســلەرنى كۆرگەندەك، ۇئالر بىلەن بىۋاســتە مۇڭداشــقاندەك تۇيغۇغا كېلىدۇ. بەزى 

باپــالردا ائپتــۇر ۆئزىنىــڭ بىۋاســتە كەچۈرمىشــلىرىنى يازىــدۇ )214-225(.

ائپتۇر ەئســەردە مەلۇم تارىخى شــەخس، ھادىســە ۋە ھېكايەت ھەققىدە ســۆزلەپ 

كېلىپ،ۆئز پىكرىنى كۈچلەندۈرۈش ۈئچۈن ائيەت، ھەدىس ۋە نەمۇنىلىك ەئســەرلەردىن 

نەقىــل كەلتۈرىــدۇ. بەزىــدە ۆئزى بېيىتالرنــى تــۈزۈپ، مەســەل ۋە ھېكايەتلەرنى قوشــۇپ 

ماڭىــدۇ. بــۇ نوقتىدا كىتاپ ۇئيغۇر قەدىمكى ۋە يېقىنقى ەئدەبىياتىدىكى تەزكىرىچىلىك، 

قىسســەچىلىك ۋە داســتانچىلىق ەئنەئنىسى بىلەن وئرتاقلىققا ىئگە.

ــى  ــڭ ھازىرق ــى ۋە ۇئنى ــڭ قوللۇنىلىش ــي تىلنى ــەس ەئدەبى ــل ەئم ــي تى ــا ىئلمى كىتاپت

ــي تىلدىــن پەرقلىــق بولۇشــى، ســۆزلەردە ەئرەپ-پارىســچىنىڭ كۆپــرەك بولۇشــى،  ەئدەبى

بولۇپمــۇ ائدەم، ۋەقــە ۋە مەنزىرىلەرنىــڭ تەســۋىرىدە وئخشتىشــالرنىڭ كــۆپ قوللىنىلىشــى 

ــدۇ. ــى تارتى بۈگۈنكــى وئقۇرمەننىــڭ دىققىتىن

ائپتور ەئســەرگە قوشــقان شېئىرالردا فارىسچە شېئىرالرنىڭ كۆپ بولۇشى، ۇئيغۇرچە 

شــېئىرالردا فارىســچە ســۆزلەرنىڭ جىقراق قوللىنىلىشــى ۋە ائپتۇر يازغان بەزى بىيىتالرنىڭ 

فارىســچە بولۇشــى، ۇئيغۇر ەئدىپلىرىدە ەئرەب- فارىس تىلى سۆيگۈســىنىڭ شــۇ زامانالرغا 

ــچە  ــە، فارىس ــالردا ەئرەبچ ــۇ زامان ــدۇ. ش ــى ىئپادىلەي ــۈك ىئكەنلىكىن ــال كۈچل ــەدەر خېلى ق

شــېئىرالرنى يازغــان ائبدۇقادىــر دامولــالم، دىــۋان تۈزگــەن ھۈســەنيىنخان تەجەللىلــەر بــۇ 

ســۆيگۈنىڭ ىئســپاتى بولىــدۇ، ائپتــور يەنــە مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنــالردا ەئرەب-فارىســچە 

دۇائالرنــى يازىــدۇ. شــۇڭا مەزكۇر ەئســەر ەئينــى دەۋىردىكى تارىخ يېزىش ۇئســلۇبى بويىچە 

يېزىلغــان، ۆئز دەۋرىنىــڭ تىــل ائدىتىنى ەئكىــس ەئتتۈرگەن، ۇئيغۇرالردىكى قىسســەچىلىك، 

داســتانچىلىق ۋە تەزكىرىچىلىــك ەئنەئنلىرىگــە ۋارىســلىق قىلغــان بىــر ەئدەبىــي ەئســەر دەپ 

قاراشــقىمۇ بولىدۇ.
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2. كىتاپ يېزىلىشتىكى سەۋەپ

ــخ  ــر مۇكەممــەل تارى ــن، بى ــور »تارىخــى رەشــىدى«دىن كېيى ــەن ائپت ــدى بىل ائل

كىتابىنىڭ يېزىلمىغانلىقىنى سەۋەپ دەپ كۆرسىتىدۇ، ائندىن دوستلىرىنىڭ تەۋسىيەسىنى 

ســەۋەپ قىلىــدۇ. ائپتۇرنىــڭ بۇرادەرلىــرى مۆھتىــرەم ەئجداتالرنىــڭ شــانلىق تارىخــى، 

قانلىــق ۋەســىيەت ۋە ىئبرەتلىــك ىئزلىــرى ھەققىــدە بىــر كىتاپ يېزىلســا، شــۇ ســەۋەپلىك 

قەھرىمانالر يادىالنســا، روھىغا دۇائ قىلىنســا، خۇددى ھەدىســتە »ياخشــىلىققا دااللەت 

قىلغۇچــى، شــۇ ياخشــىلىقنى قىلغانغــا بــاراۋەر« دېگەنــدەك، بــۇ كىتاپنــى يېزىشــقا 

دااللەتچــى بولغــان ۆئزلىرىنىڭمــۇ گۇناھلىــرى يۇيۇلــۇپ، ەئيىپلىرىنىڭ ەئپۇ قىلىنىشــىنى 

ۈئمىــت قىلىشــقان. ائپتۇرنىــڭ دوســتلىرى يەنــە كىتاپتا تەســۋىرلەنگەن خــۇدا رازىلىقىنى 

كۆزلــەپ، ەئزىــز جانلىرىنى پىدا قىلغان شــېھىتلەر كېيىنكى ەئۋالتالرنىڭ ســۆھبەتلىرىدە 

زىكىــر قىلىنســا، ائپتورنىڭمــۇ ائلــالھ ائلدىــدا ەئجىر-مۇكاتقــا ېئرىشــىدىغانلىقىنى 

ــدە  ــى ھەققى ــى ۋە ماكان ــڭ ۆئز قەۋم ــە ەئرەب ۋە ەئجەملەرنى ــكەن. ۇئالر يەن تەكىتلەش

ــدا بولغــان ۋەقەلەرنــى  كىتاپــالر يېزىشــقانلىقىنى، يەتتــە شــەھەر كىشــىلىرىنىڭ تارىخى

توپــالپ، بىــر كىتــاپ قىلغانالرنىــڭ ائزلىقىنــى شــۇڭا يېزىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى تەۋســىيە 

قىلىشــقان. يىغىــپ ېئيتقانــدا كىتاپنىــڭ يېزىلىشــىغا، ائپتورنىڭ ســاۋاپ ىئزدىگــەن دىنىي 

بۇرچى، پىداكار ەئجداتالرغا بولغان ۋارىســلىق بۇرچى ۋە دوســتلىرىنىڭ تەۋسىيەســىگە 

ــى  ــر ماۋزۇن ــۇر ھــەر بى ــان. شــۇڭا ائپت ســادىق ســەمىمىيىتى ائساســلىق ســەۋەپ بولغ

باشــلىغاندا دوســتلىرىغا خىتــاپ قىلغــان شــەكىلدە باشــاليدۇ. 

3.كىتاپتىكى ەئجداتالر

»تارىخــى ھەمىــدى« دە، 1864 -يىلدىكــى كۇچــا قوزغىلىڭىدىــن باشــالنغان 

باشــتىن  ۋە  توپلىغــان  بىۋاســتە ائڭلىغــان، تەكشــۈرۈپ  ۋەقەلەرنــى ائپتــۇر ۆئزى 

كەچۈرگەنلىــرى بويىچــە، ۇئندىــن بۇرۇنقــى تارىخنى »رەۋزەتۇسســافا«، »مۇنتەخەببۇت 

تاۋارىــخ«، »تارىخــى رەشــىدى«، »تاۋارىخــى خەمىســەىئ شــەرقى« قاتارلىــق كىتاپالرنى 

ــرى  ــۇدى رىۋايەتلى ــى يەھ ــەر قەدىمك ــەردە مىللەتل ــۇ مەنبەل ــان. ب ــپ يازغ ــە قىلى مەنب



106

ائساســىدا چۈشــەندۈرۈلگەن بولغاچقــا بۈگۈنكــى تىلشۇناســلىق، ائرخولوگىيەلىــك، 

پاكىتالرغــا مۇخالىــپ كېلىــدۇ. مەســىلەن،  ائنتروپولوگىيەلىــك )ىئنسانشۇناســلىق( 

»وئمۇمــەن، تــۈرك، موغــۇل، تاتــار، قىرغىــز، قىپچــاق، ۇئيغــۇر، مانجــۇ، نايمــان، 

چىركــەس، داچىــڭ، داغىســتان، تۇرغــۇت، نوغــاي، بــارالس، جااليىــر، دىلىــم، جۇرجىــت، 

يەجۇج-مەجــۇج قاتارلىــق نەچچــە مىــڭ قەبىلــە ۋە نەچچــە مىــڭ تاىئپىنىــڭ نەســەپلىرى 

تولــۇق تــۈرك بىننــى يافەســكە يېتىــدۇ« دېگــەن باياندىكــى بــەزى مەزمۇنــالر بۈگۈنكــى 

تىلشۇناسلىققا ۇئيغۇن ەئمەس. مەسىلەن: تۈركنىڭ ەئۋالتلىرى دېيىلگەن مىللەتلەردىن 

تاتــار، قىپچــاق، قىرغىز، ۇئيغۇر، نوغاي قاتارلىقالر تۈرك تىللىرىدا، موڭغۇل، تۇرغۇت، 

بــارالس قاتارلىقــالر موڭغــۇل تىللىرىــدا، مانجــۇ، جۇرجىــت قاتارلىقــالر مانجۇ-توڭگــۇس 

تىللىرىــدا سۆزلىشــىدۇ. داچىــڭ ۋە يەجۇجــى - مەجۇجالرنىــڭ بۈگۈنكــى قايســى مىللەت 

ىئكەنلىكــى كىتاپتــا دېيىلمىگــەن، بۈگۈنمــۇ ائيرىغىلــى بولمايدىغــان بىــر مەســىلە.

ۇئيغــۇر ەئجداتلىرىنىــڭ تارىخــى ىئســالمىيەتتىن كېيىنكــى ەئســەرلەردە ائدەتتــە 

يۇقىرىقىــدەك، بىــر بولســا يەھــۇدى رىۋايەتلىرىدىكــى يافەســكە باغالنســا، يەنــە بىــر 

ــە ۈئچ  ــال رىۋايەتت ــا تۇتاشــتۇرۇلىدۇ. ىئككى بولســا ىئــران رىۋايەتلىرىدىكــى فەرىدۇنغ

وئغــۇل تىلغــا ېئلىنىــدۇ. يەھــۇدى رىۋايەتلىرىنىــڭ مۇســۇلمانالر ائرىســىدا يايغىــن 

بولغــان بــەزى ۋارىيانتىــدا يافەســنىڭ وئغلــى تــۈرك دېيىلگــەن بىلــەن باشــقا ۋارىيانتىــدا 

ــالج )ىئــرەج( دېگــەن ۈئچ  ــۇر، ســەلىم، ھى ــڭ ت ــدە فەرىدۇننى يــوق. ىئــران رىۋايەتلىرى

وئغلــى بولغــان بولــۇپ، ۇئيغۇرالرنىــڭ ەئجــدادى تۇرغــا باغلىنىــدۇ. »دىۋانــۇ لۇغەتىــت 

تــۈرك« ۋە »قۇتادغــۇ بىلىك«تــە ۇئيغۇرالرنىــڭ ەئجــدادى ائلىــپ ەئرتوڭاغــا باغالنغــان.

دوكتۇر ەئســەت ســۇاليماننىڭ قارىشــىچە ىئران مەنبەلىرىدىكى ائفراســىياپ بىلەن 

ــالر  ــر كىشــىنى كۆرســىتىدىكەن. قاراخان ــوڭا بى ــپ ەئرت ــى ائلى ــە مەنبەلەردىك ۇئيغۇرچ

دەۋرىدىكى مۇســۇلمان ۇئيغۇرالر بىلەن قوچۇ خانلىقىغا مەنســۇپ بۇددىست ۇئيغۇرالر 

وئخشاشــالر ائلــپ ەئرتوڭانــى وئرتــاق ەئجــدات دەپ قارىغــان. ائلــپ ەئرتوڭانــى ۇئيغــۇر 

دۆلەتچىلىــك تارىخىنىــڭ مەنبەســى دەپ قــاراش، يۇقىرىقــى ىئككــى شــاھ ەئســەردە 

تىلغــا ېئلىنىــپ باشــقا ەئســەرلەردە ۇئچرىمايــدۇ. بــۇ ۇئيغــۇر تارىخشۇناســلىرىنىڭ 11 
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- ەئســىرلەردىن كېيىــن، ۆئز تارىخنــى چۈشىنىشــتە ەئرەپ-فارىــس مەنبەلىرىنــى ائســاس 

قىلغانلىقــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. 

دېمەك، مولال مۇسا سايرامى پايدىالنغان ۇئيغۇرالرنىڭ ەئجداتلىرى ھەققىدىكى 

مەنبەلــەر رىۋايەتلىــك ۇئســلۇپتا يېزىلغــان كىتاپــالر بولــۇپ، بۈگۈنكىــدەك پاكىــت، 

ــىغا  ــەرلەرنىڭ رەت قىلىش ــي ەئس ــاپ ىئلمى ــان س ــەكلىدە يېزىلغ ــۈن ش ــل ۋە يەك تەھلى

ۇئچرىشــى تەبىئىــي. بــۇ مەنبەلەردىــن ېئلىنغــان بايانــالر وئقۇرمەنلەرنــى ەئجداتالرنىــڭ 

ۆئتمۈشــى ھەققىدىكــى قاراشــالر بىلــەن ۇئچراشــتۇرغان بولســىمۇ، بۇالرنــى ىئلىمگــە، 

پاكىتقــا ۇئيغــۇن بىــر تارىخــى ۇئچــۇر دېيىشــكە بولمايــدۇ.

4. كىتابتىكى قوشنا مىللەتلەر

»تارىخــى ھەمىــدى« بۈگۈنكى ۇئيغۇرالرغا قوشــنا بولۇپ، ياشــاۋاتقان مىللەتلەر 

ھەققىــدە كەڭــرى مەلۇمــات بەرگــەن. تەرتىــپ بويىچــە قارىغانــدا كىتاپتــا رۇس، تــۈرك، 

موغۇل )تۈركلەشــكەن موڭغۇل(، قالماق )بۈگۈننىڭ ىئبارىســىدە جۇڭغاالر(، تۇڭگانى، 

ــڭ  ــق مىللەتلەرنى ــك قاتارلى ــازاق، قىپچــاق، تاجى ــك، ق ــز، ۆئزبې ــاي، ائفغــان، قىرغى خىت

ناملىــرى تىلغــا ېئلىنغــان.

ائپتورنىــڭ قەلىمىــدە يافەســنىڭ وئغۇللىرى قاتارىــدا تۈرك، چىن ۋە رۇس بولغان. 

چىــن دەســلەپكى بەتلــەردە خىتاي مىللىتىنى كۆرســەتكەندىن باشــقا تارىختىكى خىتايالر 

ۋە شــۇ چاغدىكــى مانجــۇالر قۇرغــان دۆلەتنــى كۆرســەتكەن. چىــن دەپ ائتالغــان خىتــاي 

مىللىتــى يافەســنىڭ وئغۇللىرىدىــن بىــرى بولــۇپ، ماچىــن چىننىــڭ وئغلــى دېيىلگــەن. 

چىــن ھەققىــدە ناھايىتــى مەدھىيىلىــك بىــر ھېكايــە كىرگۈزۈلگــەن)48-47(. مەزكــۇر 

ھېكايىدىكــى شــەرق دۇنياســىغا مەشــھۇر »مۇشــكى خوتــەن«، خوتــەن ىئپارىنىــڭ 

)خوتــەن ىئپــارى، خوتەنــدە ۋە تىبەتتــە ياشــايدىغان، ۇئيغۇرچــە ائھــۇ دېيىلىدىغــان بىــر 

كېيىكتىــن چىقىدىغــان خۇشــپۇراق مــاددا( تىلغــا ېئلىنىشــى، بىزگــە ائپتورنىــڭ ماچىــن 

دېگەنــدە خوتەننــى كۆرســىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ. ائپتــۇر كىتابىــدا چىــن ۋە تــۈرك 
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ھەققىــدە مەلۇمــات بەرگــەن بولســىمۇ رۇس ھەققىــدە ھېــچ بىــر مەلۇمــات بەرمەيــدۇ. 

ائپتــۇر كىتابىــدا موڭغۇلالرنىــڭ تۈركلەشــكەنلىكى، قالماقالرنىــڭ تاجــاۋۇزى، 

تۇڭگانالرنىــڭ مەنبەســى ۋە ۇئالرنىــڭ يەتتــە شــەھەرگە كېلىشــى، ۆئزبېكلەرنىــڭ كېلىــپ 

چىقىشــى، ائق مەســچىتتىكى قازاقــالر، قىرغىزالرنىــڭ قەشــقەرگە كىرىشــى، خىتايالرنىڭ 

ياقــۇپ بــەگ ھاكىمىيىتىنــى يوقىتىشــى قاتارلىــق مەزمۇنــالر ھەققىــدە توختالغــان. 

ــاي  ــۇڭگان، خىت ــز، ت ــۇل، قىرغى ــنا موڭغ ــا قوش ــى ۇئيغۇرالرغ ــز بۈگۈنك ــن بى بۇنىڭدى

قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ ەئينــى دەۋىردىكــى ەئھۋالــى ھەققىــدە مەلۇماتقــا ېئرىشــىمىز. 

بولۇپمــۇ ائپتــۇر قالمــاق )بۈگۈنكــى تىلىمىــزدا جۇڭغاالر(، خىتــاي ۋە تۇڭگانالر ھەققىدە 

بەرگــەن بايانلىــرى كۆپــرەك بولغــان.

ــالردا ســەل مۇبالىغــە )47  ــالر ھەققىدىكــى مەلۇمات ــا خىتاي ەئپسۇســكى، كىتاپت

ــۈزە )131ب( بولغاننىــڭ ۈئســتىگە  ــەت(، قىســمەن ەئپســانىۋىي )57،67،71ب( ۋە ي ب

بىــراز ائساسســىز )145ب( تەرەپلەرمــۇ بــار. ۇئندىــن باشــقا كىتاپتــا بارلىــق زىددىيــەت، 

زۇلــۇم ۋە تەڭســىزلىكلەرنىڭ مەنبەســىنى يەرلىــك ھاكىــم ۋە خىتــاي ەئمەلدارالرغــا 

ائرتىــپ، خاننــى ائقــالش ۋە خىتــاي ھاكىمىيىتىنــى ھەقلىــق كۆرســتىش خاھىشــى بــار. 

ــالر  ــىۋالغان روس ــلىرىمىزنى بېس ــداش قېرىنداش ــىيادىكى تىل ــا ائس ــا وئرت كىتاپت

ــۈزۈك  ــقا ت ــن باش ــە يېزىلغاندى ــى جۈمل ــر - ىئكك ــدە، بى ــى كەلگەن ــۇ مۆرىت ھەققىدىم

مەلۇمات بېرىلمىگەن. روســالرنىڭ قانداق تارىخ سەھنىســىگە چىقىپ، قانداق كۈچىيىپ 

ۆئز زامانىســىدىكى قۇدرەتلىــك بىر ىئمپىرىيە ھالىتىگــە كەلگەنلىكى ھەققىدە ەئتراپلىق 

بايان بېرىلمىگەن. ەئمەلىيەتتە ەئينى چاغدا تەڭرىتاغنىڭ جەنۇپ ۋە شــىمالى پۈتۈنلەي 

ــك،  ــى ائســتىدا ىئــدى. روســالر تەيىنلىگــەن ۆئزبې روســالرنىڭ ىئقتىســادى كونتروللۇق

تاتــار ائقســاقاللىرى ھەرقايســى شــەھەرلەردە ائالھىــدە ھوقۇقالردىــن بەھرىمەن ىئدى. 

ــڭ  ــڭ ۇئيغۇرالرنى ــايرامىغا وئخشــاش زىيالىالرنى ــا س ــال مۇس ــدا مول ــى چاغ ەئين

ــەر، بولۇپمــۇ روس، چىــڭ ۋە  ــان قوشــنا مىللەتل ھاياتىغــا تەســىر كۆرســىتىپ كېلىۋاتق
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بېرىتانىيــە ىئمپىرىيەلىــرى ھەققىدە بىۋاســتە مەلۇماتقا ىئگــە بواللمىغانلىقى ىئچىنارلىق. 

بەلكىــم بــۇ تۆمــۈر خەلىپە، مويدىــن خەلىپە، قاتارلىــق ىئنقىالپچىالرنىــڭ مەغلۇبىيەتلىك 

ائقىۋىتىنىــڭ قىســمەن ســەۋەبى بولۇشــى مۇمكىــن.

ــزالر،  ــۇرۇن ۇئيغــۇر زىيالىالرنىــڭ ەئتراپىمىزدىكــى ېئنگىلى ــل ب ــن يــۈز يى بۇندى

روســالر، خىتايــالر ھەققىــدە يەتكۈزگــەن مەلۇمــات نەچچــە يــۈز يىــل بــۇرۇن ەئرەپ-

پارىســچە يېزىلغــان كىتاپالردىــن كەلگەنلىكــى ىئچىنارلىــق. بولۇپمــۇ روس، برىتانىيــە 

تالىشــىش كۆرەشــلىرىدىن، وئســمانىيە  قاتارلىــق ىئمپىرىيەلەرنىــڭ مۇســتەملىكە 

ىئمپىرىيەســىنىڭ مەغلۇبىيەتلىرىدىــن ائۋامنىــڭ ەئمــەس، مولــال مۇســا ســايرامىغا 

وئخشــاش زىيالىالرنىڭمــۇ بىخەۋەرلىكــى بۈگۈنكــى وئقۇرمەنلەرنــى ەئپسۇســالندۇرىدۇ. 

ــا ىئســتىقبالىمىزغا  ــۇرۇن يېزىلغــان مەزكــۇر كىتاپت ــل ب ــۈز نەچچــە يى ــن ي بۇندى

مۇناســىۋەتلىك روس، ەئنگىلىيــە ۋە خىتــاي ىئمپىرىيەلىــرى وئيناۋاتقــان وئيــۇن ھەققىــدە 

ــر مەلۇماتنىــڭ بولماســلىقى، زىيالىالردىكــى بىلىــم ۋە ۇئچــۇر مەنبەســىنىڭ بۇنــداق  بى

ــل بۇرۇنقــى ۇئيغــۇر  ــن 100 يى ــا ۋە تارلىقــى بىزگــە ۇئالرنىــڭ بۇندى رىۋايەتلىــك، كون

ائۋامنــى جاھــان يېڭىلىقلىرىدىــن، دۇنياۋىــي يۈزلىنىشــتىن، دۇنيادىكــى كۈچلەردىــن 

ۋاقىپالندۇرۇشــتىكى رولىنىــڭ نەقــەدەر يېتەرســىز ۋە نۇقســانلىق بولغانلىقىنــى كــۆرۈپ 

ــىلەن:  ــەس. مەس ــەن ەئم ــەن ۆئزگەرگ ــۇ تامام ــق بۈگۈنم ــۇ رىاللى ــدۇ. ب ــى بولى ائلغىل

ــدى؟«،  ــدا قال ــۈن ائرقى ــە ۈئچ ــان »مۇســۇلمانالر نېم ــا نەشــىر قىلىنغ ــن مۇھىتت ەئركى

ــۇ  ــول ب ــى؟«، »ي ــى يوقاتت ــا نېمىلەرن ــەن دۇني ــدا قېلىشــى بىل »مۇســۇلمانالرنىڭ ائرقى

يــەردە« دېگەنگــە وئخشــاش كىتاپــالر مىســىردا 20 - ەئســىرنىڭ 50 -يىللىرىــدا 

يېزىلغاندۇر. بۇ كىتاپالر شــۇ دەۋىردىكى، يات توپراقتىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ەئھۋالىغا 

قــاراپ يېزىلغــان، بۈگۈنكــى مەســىلىلەر، مىللىــي كىرزىســىمىز بىلــەن ائنچــە ائالقىســى 

ــا زاماندىكــى ەئســەرلەرنىڭ ۇئيغۇرچــە تەرجىمىســى  ــداق كون ــوق. ۇئيغــۇرالردا بۇن ي

ائرقىلىق مۇســۇلمانالر دۇنياســىدىكى يېڭى مەســىلىلەرنى چۈشىنىشى ھېلىمۇ مەۋجۇت. 

خۇددى قەدىمكى ەئرەپ - پارىســچە كىتاپالر ۇئيغۇرالرنىڭ ەئجدادى ۋە قوشــنىالرنىڭ 

ھاياتــى ھەققىــدە پاكىتلىــق ىئلــم  بېرەلمىگەنــدەك، ائتمىــش - يەتمىــش يىللــالر بــۇرۇن 
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ــى  ــا مۇســۇلمانالرنىڭ دۇنيادىك ــۇ بۈگۈنكــى ۇئيغۇرالرغ ــە كىتاپالرم ــان ەئرەبچ يېزىلغ

ھازىرقــى وئرنــى، چېكىنىــش ســەۋەبى ۋە كەلگۈســى تەرەققىياتــى ھەققىــدە تېگىشــلىك 

چۈشــەنچە بېرەلىشــى ناتايىــن.

5. كىتاپتىكى تەنقىدىي تەپەككۇر

»تارىخــى ھەمىــدى« بۈگــۈن ۈئچــۈن تەنقىدىــي تەپەككۇرغــا تويۇنغانلىقى بىلەن 

قىممەتلىــك. كىتاپتــا تەنقىدىي تەپەككۇر تۆۋەندىكىچە ىئپادىلەنگەن. بىرى شــۇ زاماندا 

ــان،  ــدا چىڭگىزخ ــى چاغ ــان. ەئين ــەر رەت قىلىنغ ــان رىۋايەتل ــۇل قىلىنغ ھــەق دەپ قوب

تۇغلۇق تۆمۈرخان قاتارلىق موغۇل شــاھالرنىڭ ەئجدادى ھېســاپالنغان ائيال پادىشــاھ 

ەئلەنقىۋانىــڭ نۇردىــن ھامىلــدار بولغانلىقــى، بــۇ نۇرنىــڭ ھەزرىتــى ەئلــى رەزىيەللەھــۇ 

ەئنھۇنىــڭ نــۇرى ىئكەنلىكــى ھەققىدىكــى رىۋايەتلــەر بولغــان. ھەتتــا ەئلىشــىر نەۋايــى 

يېزىلىشــىغا ســەۋەپ بولغــان »رەۋزەتۇسســەفا« دېگــەن كىتاپتىمــۇ بــۇ رىۋايــەت توغــرا 

ــەن  ــالر بىل ــنى پاكىت ــۇ قاراش ــدى«دە ب ــى ھەمى ــۇر »تارىخ ــان. ائپت ــۇل قىلىنغ دەپ قوب

ائغــدۇرۇپ تاشــلىغان.

كىتاپتىكــى تەنقىدىــي تەپەككــۇر يەنــە ائپتورنىــڭ ەئينــى دەۋىــردە دىــن نامىــدا 

ەئۋج ائلغــان تۈرلــۈك ېئقىمالرنىــڭ ەئســلى ماھىيىتىنــى ېئچىپ كۆرســىتىپ بەرگەنلىكىدە 

ىئپادىلەنگــەن. بولۇپمــۇ ۇئچتۇرپانــدا ەئۋج ائلغان كوبراۋىيــە تەرىقىتىنىڭ خاتالىقلىرىنى 

كۆرســىتىپ بەرگەنلىكــى تىپىــك ەئھمىيەتكــە ىئگــە. ائپتــۇر يەنــە كىتابىــدا ھــەر قايســى 

ــپ،  ــت قىلى ــۇش خاھىشــىنى تەنقى ــدە ەئۋج ائلغــان مازارغــا چوقۇن ۇئيغــۇر ۋىاليەتلىرى

تۇرپاندىكى ەئســھابۇل كەفنىڭ يالغانلىقىنى ىئســپاتلىغان. كىتاپتا يەنە تارىخى پاكىتالر 

بىلــەن خوتــەن ۋە باشــقا يۇرتالردىكــى بىــر قىســىم مازارالرنىــڭ ســاختا ىئكەنلىكىنــى 

ېئچىــپ تاشــلىغان.

ــۇرا ائســىيا  ــپ وئتت ــى، تارىخــى بىلىملىرىگــە تايىنى ــڭ دىن ــۇر ۆئزىنى ــا ائپت كىتاپت

ۋە ەئرەپ -  پارىســالردىن ۋەتىنىمىزگــە كېلىــپ، »مەھدىلىــك« داۋاســى قىلغانالرنىــڭ 
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ەئپتــى بەشىرىســىنى ېئچىــپ تاشــلىغان. ۇئندىــن باشــقا كىتاپتــا تارىخــى شەخســلەرنىڭ 

غالىبىيــەت ۋە مەغلۇبىيــەت ســەۋەپلىرى پاكىتلىــق تەھلىــل قىلىنغــان. كىتاپتــا يەنــە 

ــۇپ بولىشــىدىكى  ــڭ ســەۋەنلىكلىرى، مەغل شــاھالر، ائلىمــالر، شــېھىتلەر ۋە غازىالرنى

ەئمەلىــي ســەۋەپلەر مۇالھىــزە ۋە تەنقىــت قىلىنىــپ ھەممىنــى ائلــالھ ۋە تەقدىرگــە 

ــا  ــى، كىتاپت ــش كېرەكك ــت قىلى ــۇنىمۇ قەيى ــا ش ــاقالنغان. ەئمم ــتىن س ــپ قويۇش ائرتى

شەخســلەر، ھادىســىلەر ۋە ھاكىمىيەتلــەر ھەققىدىكــى تەھلىــل، تەرىــپ ۋە بايانــالردا 

داىئــم ەئقىــدە نوقتىســىدىن تەھلىــل قىلىــش، ائقىۋەتلەرنىــڭ ھەممىنــى تەقدىرچىلىــك 

بىلــەن چۈشــەندۈرۈش ۋە ھەممىگــە دىن دېيىلىــپ قالغان رىۋايەتلەرگــە تايىنىپ ھۆكۈم 

قىلىــش خاھىشــىمۇ خېلــى كۈچلــۈك بولغــان.

6. كىتاپتىكى خەلىپە، وئسمانىيە ۋە ياقۇپبەگ مايىللىقى

كىتاپتــا ائپتــۇر ۇئيغۇرالردىــن چىققــان يەرلىك قوزغىــالڭ رەھبەرلىرىدىن بەكرەك 

ياقــۇپ بــەگ ھاكىمىيىتىگــە مايللىــق بىلدۈرگــەن. مەســىلەن: ياقۇپبــەگ بــەڭ خۇمــارى 

ســەۋەپلىك ۇئخلىيالمــاي دۈشــمەننىڭ قەســتىنى تاســادىپى بايقــاپ قالغــان ىئككى ائفغان 

ەئســكەرنى تارتۇقاليــدۇ ۋە ەئســكەرلەرنىڭ بــەڭ، نەشــە چېكىشــىگە ىئجــازەت بېرىــدۇ 

)409 -بــەت(. وئخشــاش ۋەقە راشــىدىن خوجا ھۆكۈمرانلىقىدىكــى كۇچادا يۈز بەرگەن 

بولۇپ، قىمار وئينىغان ەئسكەرلەرنىڭ وئيغاقلىقى سەۋەپلىك مەغلۇبىيەتتىن ساقلىنىپ 

قالغــان خوجــا راشــىدىن ەئســكەرلەر ائرىســىدا قىمــار وئيناشــنى چەكلىمىگــەن. ائپتــۇر 

ــالپ دەپ ســەلبى مىســال ســۈپىتىدە  ــان ىئشــنى شــەرىەئتكە خى ــا قىلغ راشــىدىن خوج

بەرگــەن. ياقــۇپ بەگنىــڭ قىلغانلىرىنــى باھــا بەرمــەي ۆئتكۈزىۋەتكــەن.

ەئســەردىكى وئســمانىيە مايىللىقىمــۇ كۈچلــۈك بولغــان. ھالبۇكــى ياقۇپبەگنىــڭ 

بەيئىتىنــى قوبــۇل قىلغــان ۋە ۇئنــى مىراخــور باشــى دەپ قوبــۇل قىلغــان خەلىپــە، ياقــۇپ 

بــەگ ۆئلتۈرۈلــۈپ جەســىتى كۆيدۈرۈلگەنــدە ھېــچ بىــر ســادا چىقارمىغــان. وئســمانىيە 

ــراپ  ــى دەپ ىئتى ــى قەشــقەر ەئمىرلىك ــەگ ھاكىمىيىت ــۇپ ب ــدا ياق ــا قارىغان ائرخىپلىرىغ

ــات  ــر بايان ــچ بى ــدا ھې ــن بېســىپ ېئلىنغان ــڭ سۇاللســى تەرىپىدى ــا چى ــان، ەئمم قىلىنغ



112

بېرىلمىگــەن. ەئكســىچە وئســمان ىئمپىرىيەســى بېيجىڭغــا ۆئمــەك ەئۋەتىــپ چىــڭ 

سۇاللىســى بىلــەن بىرلىكتــە غەرپكــە تاقابىــل تۇرماقچــى بولغــان. 1860 -يىلــى چاغــدا 

ۋاســلى ۋاســىلىيىۋ خىتاينىــڭ مۇســۇلمان بولىدىغانلىقــى ھەققىدىكى پەرەزنــى وئتتۇرىغا 

قويغــان، بــۇ وئســمانىيەدىكى پانئىســالمىزىمچىالرنىڭ دىققىتىنــى تارتقــان ۋە بــۇ ھەقتــە 

مۇالھىــزە قاينىغــان، بېيجىڭغــا مەخســۇس خادىــم ەئۋەتىلىــپ دەۋەتچىلىــك قانــات 

يايغۇزۇلغــان. وئســمانىيە وئردىســىدا ەئرەبچــە دەرس بېرىدىغــان ائبدۇلەئزىــز غۇلجالــى 

دېگەن كىشــى چىڭ سۇاللىســىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ يۈكســەك وئرنىنى ىئستانبۇلدىكى 

ىئقــدام دېگــەن گېزىتتــە ماقالــە ېئالن قىلىــپ مەدھىيەلىگــەن. دېمەك، وئســمانىيە ياقۇپ 

ــدا  ــڭ بېيجىڭ ــرەك ۆئزىنى ــلىقىدىن بەك ــۇش بولماس ــۇت بول ــڭ مەۋج ــەگ ھاكىمىيىتىنى ب

ەئمەلگە ائشــۇرماقچى بولغان پانئىســالمىزىم غايىســى ۋە غەرىپكە تاقابىل تۇرۇشــتىكى 

شــىرىكلىك مۇناســىۋىتىگە بەكــرەك كۆڭــۈل بۆلگــەن.

»تارىخــى ھەمىــدى« تەرغىــپ قىلغــان مەيلــى خەلىپىلىــك مايىللىقــى، وئســمانىيە 

مايىللىقى ۋە ياقۇپ بەگ مايىللىقى بولسۇن بىر تەپەككۇر قىلىپ بېقىشقا ەئرزىيىدىغان، 

تېخىچە تارىخقا ائيالنمايدىغان مەســىلە. كىتاپتا يېزىلىشــىچە كوچا، خوتەن ۋە قەشــقەر 

قوزغىالڭچلىــرى رەھبەرلىرىنــى ۆئزلىــرى تەختكــە وئلتۇرغۇزغــان. ياقۇپ بــەگ خوتەنگە 

ھۇجــۇم قىلغانــدا خوتــەن ۇئيغۇرلىرىنىــڭ ھەبىبۇلــالھ مۇپتى ۈئچۈن دەريــا - دەريا قان 

ائققۇزغانلىقــى »تارىخــى ھەمىــدى« دە يېزىلغــان بولــۇپ، ەئينــى دەۋىــردە 50 مىڭدىــن 

ائرتــۇق كىشــى جــان بەرگــەن. شــۇ قەھرىمــان خەلــق نېمــە ۈئچــۈن چىــڭ ائرمىيەســى 

كەلگەنــدە، ياقــۇپ بەگنىــڭ جەســىدى كۆيدۈرۈلگەنــدە جــان بەرمەيــدۇ. چۈنكــى خەلــق 

ياقۇپبــەگ دۆلىتىنــى ۆئز ھاكىمىيىتــى دەپ تونىمىغــان. ياقــۇپ بــەگ قوشــۇنلىرىنىڭ چىڭ 

ائرمىيەســىگە قارىشــى چىقمــاي چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىشــىنى ائپتــۇر »ۋەتەننى ســۆيۈش 

ىئماننىــڭ جۈملىســىدىندۇر« دەپ تەســۋىرلەيدۇ. دېمــەك، ائپتۇرمــۇ بــۇ ۋەتەننى ياقۇپ 

بــەگ باشــالپ كەلگــەن قوشــۇننىڭ ۋەتىنــى دەپ قارىمىغــان. ەئممــا كۆپىنچــە ســەھىپىدە 

ۇئالرغــا مايللىــق بىلدۈرگــەن. كىتاپتىكــى خەلىپــە، وئســمانىيە ۋە ســىرىتقى يــاردەم ۋە 

ــداق ۆئز  ــز. بۇن ــان دېيەلمەيمى ــراس قالمىغ ــە مى ــق بۈگۈنگ ــان مايللى ــە بولغ كۈچلەرگ

ــۇش،  ــك تون ــىۋەتلىك زىددىيەتلى ــتىقبالىغا مۇناس ــي ىئس ــە ۋە مىللى ــە، خەلقىگ ۋەتىنىگ
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زىددىيەتلىــك پىكىــر، ھەرىكەتلەرنىــڭ مىــراس قىلىشــى بىلــەن ىئچىنىشــلىق ھالەتنىــڭ 

ۆئزگەرمــەي داۋام قىلىشــى وئتتۇرىســىدا بىــر مۇناســىۋەت يــوق دېيەلمەيمىــز. تارىخنــى 

وئقــۇش تارىختىــن ىئبــرەت ېئلىــش ۈئچــۈن بولســا تېخىمــۇ ەئھمىيەتلىــك بولســا كېــرەك.

ېئســىل  ەئڭ  يېزىلغــان  ھەققىــدە  تارىخــى  ۇئيغــۇر  ھەمىــدى«  »تارىخــى 

ەئســەرلىرىمىزنىڭ بىــرى. مولــال مۇســا ســايرامىمۇ خــۇددى خــارۋارد ۇئنۋېرىســتىتىنىڭ 

تارىخشــۇناس دوكتــورى كىــم خــودۇڭ ېئيتقانــدەك وئتتــۇرا ائســىيادىكى ەئڭ ياخشــى 

تارىخچــى. ەئلۋەتتــە، يــۈز يىل بــۇرۇن يېزىلغان بىر كىتاپنى بۈگۈننىــڭ نەزەرىدە تۇرۇپ 

باھالىســاق كىتــاپ ھەققىــدە بــەزى پەرىقلىــق تونۇشــالرغا كېلىمىــز. بىــر وئقۇرمەنــدە 

بۇنــداق پەرىقلىــق تونۇشــالرنىڭ بولۇشــى ھەرگىزمــۇ كىتاپنىــڭ قىممىتىگــە شــەك 

چۈشــۈرمەيدۇ. مەزكــۇر كىتاپنىــڭ بىزنــى مۇشــۇنداق قاراشــالرغا ىئگــە قىاللىغانلىقــى 

ۋە يــۈز يىلدىــن بېــرى وئقۇلۇشــقا، تەتقىــق قىلىنىشــقا ۋە قايتــا قايتــا نەشــىر قىلىنىشــقا 

ــۇ.  ــى شەكســىز ىئســپاتالپ تۇرۇپت ــڭ قىممىتىن ــى ۇئنى ســازاۋەر بولۇۋاتقانلىق

ــى  ــۇر مۇتەپەككۇرالرن ــان ۇئيغ ــتانبۇلدا ېئچىلغ ــاي، ىئس ــى 6 -م  )2017 - يىل

ــان.( ــدا وئقۇلغ ــە يىغىنى ــي مۇھاكىم ــەش ىئلمى خاتىرل
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كىم خېرىدار، كىم زىبا

ســەھەر ىئشــقا ماڭغىچە ۇئيغۇرالر فەيىسبۇكتا مۇنازىرە قىلىۋاتقان بىر مەزمۇنغا 

ــڭ شــۇنچە  ــالر قانچــە نىقاپالنســا ەئرلەرنى ــز - ائيال ــم. يېزىلىشــىچە قى ــەت قىلدى دىقق

قەدىرلىشــىگە ېئرىشــىدىكەن. ائيالالرنىــڭ ۆئزى ەئمــەس ھەتتــا چېچىمــۇ كۆرۈنمــەس، 

ــى  ــان ەئر ۇئن ــپ قالغ ــى ۇئچرىتى ــال چېچىن ــر ت ــڭ بى ــا كەلســە ائيالالرنى ــاس ھالغ تېپلم

ەئتىــۋارالپ ســاقاليدىكەن. بــۇ مەزمۇنغــا تولــۇق چۈمكۈلــۈپ قــارا ېئقىنــدەك كېتىۋاتقان 

ائيالالرنىــڭ رەســىمى قىســتۇرۇلۇپتۇ. 

مــەن ىئككــى يىــل بــۇرۇن مەككــە تەســىراتلىرىمدا »ائنامنىــڭ رەڭــدار ياغلىقــى« 

دېگــەن مــاۋزۇدا ۇئيغۇرنىــڭ رەڭــدار زېمىنىدىــن ۆئرنــەك ائلغــان رەڭلىــك رومالالرنى ۋە 

روماللىقالرنــى ســېغىنىپ يازغــان ىئدىــم. رەھمەتلىــك ائنــام مەككىدە شــۇنداق ھەســەن 

- ھۈســەندەك ياغلىقالرنــى چىگىۋالغانالرنــى ۇئيغۇرمىكىــن دەپ چاقىرىــپ ســالغان 

ىئــدى. يازمــام ېئــالن قىلىنغاندىــن كېيىــن بــەزى وئقۇرمەنلەردىــن قــارا ەئمــەس، رەڭلىك 

ياغلىــق وئرىغــان رەھمەتلىــك ائنامغــا ھاقــارەت قىلغــان قېرىنداشــالرنى ۇئچراتقىنىــم 

ۈئچــۈن، ســەۇئدىچە قــارا گۈللەردىــن پەرقلىــق ۇئيغۇرچــە رەڭــدار اللىلەرنــى يېزىشــتىن 

ــان،  ــدا قىلىدىغ ــەس ســەۇئدىغا ىئقتى ــم. ســەۇئدىدىكى قىبلىگــە ەئم ۋاز كەچكــەن ىئدى

دۇنيانــى ســەۇئدىيىلىقالردا وئمۇمالشــقان ائق ۋە قــارا دەپ ىئككىــال رەڭــدە تەســەۋۋۇر 

قىلىدىغانالرغــا يەنــە ۇئيغۇرچــە رەڭدارلىقتىــن ســۆز قىلغــۇم يوق. پەقــەت يازمىدا تىلغا 

ېئلىنغــان ائيال-قىزلىرىمىزدىكــى قىممەتنىــڭ ەئرلەرنىــڭ قولىــدا ەئتىۋارالرنغــان چاچقــا 

باغلىنىــپ قېلىشــى توغرىلىــق وئيلغانلىرىمنــى يازماقچىمــەن. ماقالىــدە مەدھىيەلەنگــەن 

ائچا-ســىڭىللىرىمىز ەئرلەردىــن قانچە يوشۇرۇنســا شــۇنچە قىممەتلىــك بولىدۇ، دېگەن 

تەشــەببۇس ۈئســتىدىمۇ وئيلىرىمنــى تۆكمەكچىمــەن.

مۇنازىــرە قىلىنىۋاتقــان يازمىدىكــى چېچــى ەئرلەرنىــڭ قولىــدا ەئتىۋارلىق بويۇمغا 
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ائيالنغــان ائيــال قىممەتلىــك ائيال دېگەن قۇرالر، ماڭا »قىز باال ەئردە ياخشــى بولمىســا 

يــەردە« دېگــەن ماقالنىــڭ بۈگۈنكــى يېڭــى نۇسقىســىدەك تۇيۇلــدى. ماقــال دېگەنلىــك 

ــدا  وئرتــاق ىئتىــراپ قىلىنغــان قىممــەت - قاراشــتىن دېــرەك بېرىــدۇ. يۇقىرىقــى يازمى

ەئرنىــڭ قولىــدا ەئتىۋارالنغــان چــاچ ائرقىلىــق ائياللىــق قىممەتنــى بېكىتكۈچــى بىلــەن، 

مەزكــۇر ماقال-تەمســىلدىكى »ائياللىــق قىممــەت ەئرنىــڭ قولىــدا« دېگــەن قاراشــنى 

تەشــەببۇس قىلغۇچــى وئتتۇرىســىدا پەقــەت زامــان ۋە مــاكان پەرقــى بولۇشــى مۇمكىــن، 

ەئممــا پىكىــر جەھەتتــە پــەرق يوق. ۇئدۇلال ېئيىتســاق ائياللىق قىممــەت ەئرگە، ەئرنىڭ 

خېرىدارلىــق قىلىشــىغا، قەدىرلىشــىگە ۋە ىئتىبارىغــا ىئرىشــمەكتۇر دېگەننــى تەرغىــپ 

قىلىشــتىن باشــقا نەرســە ەئمــەس.

ۆئز قىممىتىنــى ۆئزى ياراتقــان قىممەتتىــن ۋە شــۇ قىممــەت ســەۋەپلىك بالىــالر، 

ەئرلــەر ۋە ائيالالرنىــڭ قەلبىــدە قوزغالغــان قايىللىقتىــن، ىئتىراپتىــن ۋە پەخىرلىنىشــتىن 

كۈتــۈش قىز-ائياللىرىمىزنــى بېغىمىزدىكــى ائنار، ائلما ۋە جىنەســتىلەرگە ائيالندۇرىدۇ. 

بۇنىــڭ ەئكســىچە قەدىــر - قىممەتنــى ەئرلەرنىــڭ قولىدىكــى چېچىدىــن ىئزدىگــەن 

ــز، ىئنســانلىق  ــان قى ــڭ قوغلىشــىدىن كۈتىۋاتق ــى يىگىتلەرنى ــڭ بەختىن جــۇۋان، ۆئزىنى

ھوقۇقنــى يولدىشــىنىڭ ىئلتىپاتىدىــن تامــا قىلىۋاتقــان ائيــال ۆئزىنــى زاۋۇتتىــن چىققــان 

يالتىــراق گۈللەرگــە تــەڭ قىلغانــالردۇر. ۇئالر ۆئزى خــاالپ تــۇرۇپ ىئنســانلىق قىممەتنى 

ەئرلــەر قىزىقىدىغــان وئيۇنچۇققــا، ۇئالر باھــاالپ بېكىتىدىغــان مەھســۇالتقا، ۇئالرنىــڭ 

تارازىســىدىكى مالغــا ائيالنــدۇرۇپ قويغــان بولىــدۇ.

ائياللىــق قىممــەت نازلىــق تەبەسســۇم، گــۇزەل رۇخســار ۋە خۇشــپۇراقالرغا 

ــۈرەك  ــڭ پەرۋىشــكارى، ي ــر ائىئلىنى ــۇ بى ــال ۆئلچەنســە ب ــەر بىلەن پۈركەنگــەن التاپەتل

باغىرالرنىــڭ غەمگــۇزادى، ەئرنىــڭ مىھرىبانــى ســۈپىتىدىكى ائيالنىــڭ ۆئلچىمى ەئمەس، 

ەئكســىچە بىــر خىزمەتــكار، ياكــى بىــر مۇالزىمنىــڭ ۆئلچىمــى بولــۇپ قالىــدۇ. ائياللىــق 

قىممەتنــى يىگىتنىــڭ ياقتۇرىشــى، ەئرنىــڭ ەئزىزىلىشــى ۋە باھالىشــىغا باغــالپ قويــۇش 

ائيالالرنى مەھسۇالت، مۇالزىم سۈپىتىدە كۆرۈپ ەئرلەرنى خېرىدار، خوجايىن ھالىتىدە 

تەســەۋۋۇر قىلىشنىڭ نەتىجىسى. بۇ ائيالالرنىڭ تاۋارالشتۇرىلىشى، بويۇمالشتۇرىلىشى 
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بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ېئنىقكــى بــۇ ەئخالققــا مۇخالىــپ، ائدالەتكــە زىــت.

ەئر تەسەۋۋۇرىنىڭ يۇقىرىقىدەك خېرىدارلىق، خوجايىنلىق، غالىپلىق ۋە قابىللىق 

بىلــەن چەكلىنىــپ قېلىشــى ســەۋەپلىك بولســا كېــرەك ۇئلــۇغ، داڭلىق، قەھرىمــان دېگەن 

ســۆز تىلغــا ېئلىنســا، ەئقلىمىزگــە تەبىئىيــال ەئرلــەر كېلىدىغــان بولــۇپ قالغــان. شــۇڭا 

بولســا كېــرەك »يــۈز مەشــھۇر ۇئيغــۇر« دېگــەن كىتاپقــا كىرگۈزۈلگــەن 110 داڭلىــق 

ــز،  ــز، رەھبەرلىرىمى ــەش. خاتىپلىرىمى ــەت ب ــانى پەق ــڭ س ــال زاتىنى ــدە ائي كىشــى ىئچى

يېتەكچى، ۇئســتازالرنىڭ ائساســەن ەئرلەردىن بولۇشى، ەئقلىمىزگە ەئرلەرنىڭ ھازىرقى 

وئرنىنــى ھەقلىــق كۆرســىتىپ، بىزنــى ەئرلەرنىــال مەشــھۇر دېگۈزىۋاتقان بولســا كېرەك.

مەســچىتلەر، مەســلىھەتلەر ۋە مۇراســىمالردىكى ەئرلەرنىــڭ مۇســتەھكەم وئرنــى 

ېئڭىمىــزدا ائيالالرنــى تەبىئىيــال قارشــى قۇتۇپقــا، بېقىنــدى توپقــا، تارمــاق ېئقىنغــا تــەۋە 

ــى  ــان بولۇش ــز تارتالمىغ ــى يىلتى ــر پۈتۈنلىك ــاننىڭ بى ــە ىئنس ــپ، مەنىۋىيىتىمىزگ قىلى

ىئھتىمــال. ەئقىدىمىزدىكــى ۆئگۈتلــەر ېئيتىدۇركــى، ەئر بولســۇن ياكــى ائيــال بولســۇن 

وئرتــاق نوقتىمىــز ىئنســانلىق. وئرتــاق ىئنســانلىقتا تەكىتلىنىدىغــان ھۆرمــەت، قەدىــر، 

ــاق، ھــەم شــۇنداق  ــەر ىئككــى جىنىســقا وئرت ــۇق ۋە ھۆرلۈكل ــۇرۇچ، ھوق ىئشــەنچ، ب

بولۇشــى كېــرەك.

ائيالالر ەئلەردىن قانچە يوشۇرۇن، مەخپىي، ۇئزاق بولسا شۇنچە قىممەتلىك بولىدۇ، 

دېگەنلىــك ائيالــالر ھاياتتىــن، ھاالۋەتتىــن، جەمئىيەتتىــن، ىئجادىيەتتىــن، مىھنەتتىــن يىــراق 

تۇرســۇن، بىــز ىئلتىپــا قىلغــان قىممەتكە قاناەئت قىلســۇن دېگەن چىرايلىــق ائلدامچىلىقنىڭ 

ائيالــالر ەئخالقــى دەپ تەرىپلىنىشــىدىن باشــقا نەرســە ەئمــەس. چۈنكــى دۇنيادا ائيالالرســىز 

ــەت ۋە  ــەت، ىئجادىي ــان خىزم ــاج بولمايدىغ ــى مۇھت ــا قەت ــدۇ، ائيالالرغ ــەت بولماي جەمئىي

تىجارەتمــۇ مەۋجــۇت ەئمــەس. بــۇ يــەردە ائيالالرغــا ســۆزدە ەئرلەردىــن يوشــۇرۇن يۈرســە 

ــس،  ــن ناقى ــەۋەر، ىئلىمدى ــن بىخ ــدە جاھاندى ــەن، ەئمەل ــەن بىل ــدۇ دېيىلگ ــك بولى قىممەتلى

ــدا قالســا باشــقۇرماق، باســتۇرماق، مــاالي  ــەت قاراڭغۇلىقى يــورۇق ائلەمدىــن ۇئزاق جاھال

قىلمــاق ائســان بولىــدۇ دېگــەن مەنــە ىئپادىلىنىۋاتقانلىقــى ســىر ەئمــەس.
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 ەئگــەر ائيالــالر ەئرلەردىــن قانچــە يوشــۇرۇن بولســا شــۇنچە قىممەتلىــك بولىــدۇ 

ــە  ــن قانچــە خۇپىيان ــڭ ائيالالردى دېگــەن ھۆكــۈم لوگىكىغــا ۇئيغــۇن بولســا، ەئرلەرنى

بولۇشــى ۇئالرنىمــۇ ائيالــالردەك قىممەتكە ىئگە قىلىشــى كېرەك. نېمــە ۈئچۈن ەئرلەرگە 

بــۇ تەلــەپ قويۇلمايــدۇ. ۇئالرنــى قىممەتلىك بولۇشــتىن توســۇپ تۇرغان ســەۋەپ نېمە؟ 

نېمــە ۋەجىدىــن ەئرلەرنــى ائشــكارىلىقتا قىممــەت يارىتىشــقا تەشــەببۇس قىلغــان ېئســىل 

ەئخــالق، ائيالالرنــى خۇپىيانىلىــق ىئچىــدە ەئرلــەر ىئلتىپــات قىلىدىغــان قىممەتنــى تامــا 

قىلىشــقا كۆنــدۈرۈپ ۇئالرنــى تۆھپىدىــن، ھۆرمــەت ۋە قىممەتتىــن مەھــرۇم قويغىــدەك.

جەمئىيەتتــە قىممەتنىــڭ ەئمگــەك بىلــەن يارىتىلىدىغانلىقــى، ەئزىزلىكنىــڭ ەئجىر 

بىلــەن كېلىدىغانلىقــى، ھۆرمەتنىــڭ بېغىشــالش ۋە تۆھپىدىــن ۋۇجۇتقــا كېلىدىغانلىقــى 

مۇنازىرىســىز رىياللىــق. ائيالالرنــى ەئرلەردىــن پۈتۈنلــەي يىراقالشــتۇرۇش دېگەنلىــك 

دېــرەك  يىراقالشتۇرۇشــتىن  تۆھپىدىــن  دارامەتتىــن، خىزمەتتىــن،  جەمئىيەتتىــن، 

بېرىــدۇ. ائيالالرنــى جاماەئتتىــن يىراقالشــتۇرۇش ائيالــالرال ەئمــەس، ھەتتــا بالىــالر 

ۇئچراۋاتقــان مەســىلىلەرنىمۇ نەزەردىــن يىراقالشتۇرۇشــقا ېئلىــپ بارىــدۇ. ائيالــالر 

ــاەئت  ــدۇ. جام ــراق بولى ــن يى ــۇ كۆڭۈلدى ــڭ ائزاپلىرىم ــا ۇئالرنى ــراق بولس ــن يى كۆزدى

ــدۇ.  ســورۇنىدا كۆرۈنمىگــەن، جاماەئتكــە ائشــكارە بولمىغــان مەســىلە ھــەل قىلىنماي

ــدۇ.  ــراق قالى ــن يى ــۇ دىققەتتى ــە بالىالرم ــن يىراقالشــتۇرۇلغان مىللەتت ــالر نەزەردى ائيال

ائيالــالر ۋە بالىــالر قىممەتىســز، نەزەرگــە ېئلىنمىغــان مىللەتنىــڭ كەلگۈســىمۇ نەزەرگــە 

ــدۇر. ــق بولۇشــى تەبىئىي ــن، تۇمانلى ــارالق بولۇشــى ناتايى ېئلىنىشــى پ

بۈگۈنكى ەئرلەر ھاكىممۇتلەق دۇنيادا ائيالالر تاۋارالشــتۇرىلىۋاتىدۇ. بولۇۋاتقان 

دۇنيــا گۈزەللــەر مۇسابىقىســى، باال كېلىنچەكلەر تىجارىتى، جىنســىيەت سودىســى بۇنىڭ 

تىپىــك مىســالى. ەئرلــەر خېرىــدار ســۈپىتىدە ياشــىغاچقا ائيالالرنــى تاماششــا قىلىدىغــان 

سورۇنالر، كۆرگەزمە قىلىدىغان مۇسابىقىلەر، ائلداپ ساتىدىغان جىنايەتلىك قىلمىشالر 

داۋام قىلىۋاتىدۇ. ەئرلەرنى ھوزۇرالندۇرااليدىغان ھەممە نەرســە مەھســۇالتقا، تاۋارغا 

ۆئزگىرىــپ ەئرلەرنىــڭ ھوزۇلىنىــش جەريانــى يوللــۇق تىجارەتكە ائيلىنىپ بولدى. شــۇڭا 

بۇنــداق خەلقارالىــق قاينامــدا ۆئز ائچا - ســىڭىللىرىمىزنىڭ ائياللىــق قىممەتنى ەئرنىڭ 
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قولىــدا ەئتىۋارالنغــان تەبەسســۇمىدىن، جامالىدىــن، چېچىدىــن ىئزىدىشــى، ۆئزىنــى 

ــر بىرىنــى ەئرلەرنىــڭ قولىدىكــى وئيۇنچۇقتــەك مۇائمىلىگــە  جەمئىيەتتىــن ائيرىــپ، بى

كۆندۈرىشــى ۋە ۆئزىنىڭ ائدالەتســىز مۇائمىلە ۋە ىئتىبارسىز ىئجتىماىئ وئرنىنى تۈرلۈك 

شــەكىللەردە ائقلىشــى مەنچــە ۇئيغــۇن بولمايــال قالمــاي، زىيانلىق. 

ۇئيغــۇر ماقال تەمســىللىرى ىئچىــدە »خېرىدارىڭ بولمىســا زىبالىقىڭ بى ىئتىبار« 

ــڭ پىكرىگــە  ــال كىشــىگە ائنىالرنى ــۇ ماق ــدا ب ــار. مەنىســىدىن قارىغان ــال ب دېگــەن ماق

ــەن  ــەردە« دېگ ــا ي ــى بولمىس ــاال ەئردە ياخش ــزال ب ــدۇ. »قى ــۇ بېرى ــۇپتەك تۇيغ مەنس

ــزالر  ــدا قى ــتىكى ماقال ــال. باش ــى ىئھتىم ــاس بولۇش ــا خ ــۇز ائتىالرغ ــى تەلەپپ ماقالدىك

مەھســۇالتقا وئخشــىتىلغان بولســا، كېيىنكىســىدە بىــر ائمانــەت بويۇمــدەك تەســەۋۋۇر 

قىلىنغــان. مەيلــى ائتــا بولســۇن ياكــى ائنــا بولســۇن بالىالرغــا ىئنســانلىق تەربىيەســى 

ســىڭدۈرۈلگىنى، دۇنيا ۇئالرغا ائق-قارادىن ىئبارەت ىئككى قۇتۇپلۇق شــەكىلدە، ەئر-

ائيالدىن ىئبارەت كۆۋرۈكســىز ھاڭنىڭ ىئككى قىرغىقى ســۈپىتىدە چۈشــەندۈرۈلمىگىنى 

ــان  ــدا ەئتىۋارالنغ ــڭ قولى ــى ەئرنى ــق قىممەتن ەئۋزەل. ھەدە-ســىڭىللىرىمىزنىڭ ائياللى

چېچىدىــن ىئزىدىشــى، ۆئزىنــى جەمئىيەتتىــن ائيرىــپ بىــر بىرىنــى ەئرلەرنىــڭ قولىدىكــى 

وئيۇنچۇقتــەك، ۆئيىدىكــى مۇالزىمــدەك مۇائمىلىگە كۆندۈرىشــى ۋە بۇنداق ائدالەتســىز 

مۇائمىلــە ۋە ىئتىبارســىز ىئجتىماىئــي وئرۇننــى تۈرلــۈك شــەكىللەردە ائقلىشــى مەنچــە 

ۇئيغــۇن ەئمــەس. ەئگــەر ائنىــالردا، قىــزالردا بۇنــداق تەربىيــە وئمۇمالشســا، بۇنــداق 

كۆندۈرۈشــلەر ەئخالق دېيىلىپ مۇقەددەسلەشتۈرۈلســە ۆئز ائلدىغا مۇستەقىل قىممەت 

يارىتىدىغــان، ۆئزىنىــڭ قىممەتلىــك ىئنســان ىئكەنلىكىنى جاكاراليدىغــان، ۆئز قەدرىگە، 

ھەققىگە قىلىنغان تاجاۋۇزالرنى كەسكىن رەت قىلىدىغان ەئۋالتالرنى يېتىشتۈرمىكىمىز 

تــەس بولىــدۇ. چۈنكــى ائنــا بىرىنچــى مۇەئللىــم، ائىئلــە بىرىنچــى مەكتــەپ.



119

مۇسىبەتتە بىر مىنۇت سۈكۈت

بۈگۈنكــى ۇئيغــۇرالر يۆلەككــە مۇھتــاج، چۈنكــى زالىــم بىزنــى يىقىتىۋەتتــى. 

ــى.  ــن يىراقــالپ كەتت ــەت بىزدى ــاج، چۈنكــى ائدال بۈگۈنكــى ۇئيغــۇرالر تىلەككــە مۇھت

بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر تەســەللىگە مۇھتــاج، چۈنكــى ۋىجدانلىــق ھــەر بىــر ۇئيغــۇر ھازىدار. 

بۈگۈنكــى ۇئيغــۇرالر مۇھەببەتكــە مۇھتــاج، چۈنكــى دۈشــمەنگە بولغــان نەپــرەت 

كۆزلىرىرىمىزگــە بىــر بىرىمىزنىمــۇ نەپرەتلىــك كۆرســەتمەكتە. بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر 

قەدىرلەشــكە مۇھتــاج، چۈنكــى ھــەر بىــر ۇئيغۇر خەشــەكتىن خار. بۈگۈنكــى ۇئيغۇرالر 

قانچىلىــك خاتاالشســۇن ائشــكارە تــۆۋە قىلســىال چۈشىنىشــكە مۇھتــاج، چۈنكــى ھــەر 

بىرىمىزنىــڭ بېشــىدا بىــر دەرت، قەلبىــدە بىــر ەئلــەم، يەلكىســىدە بىــر تاغــار غــەم. 

بۈگۈنكــى ۇئيغــۇر قولالشــقا مۇھتــاج، چۈنكى ھەر قانچە پۇتلىشــىپ، تىللىشــىپ، 

چىشلىشــىپ يۈرۈپ مەغلۇبىيەتنىڭ پاتقالىرىدا بىر بىرىمىزنىڭ كۆزىگە الي چاچســاقمۇ 

بىــر بىرىمىزنــى ۇئتالمايمىــز. بىــز ائللىقاچــان ۇئتتــۇرۇپ بولغــان، بىــز ھەممىمىــز 

ىئددىيەگــە، تاماغــا، نەپســانىيەتكە ھۆرلۈكىنى ۇئتتۇرۇپ قويغان قىمــارۋاز يېتىمەكلەر. 

ەئممــا ۆئيىمىــز، ھويلىمىــز بىــر، چاقالمايمىــز. ۇئيغۇرلــۇق ائلــالھ ســالغان يولدۇركــى، 

يانالمايمىــز، قېرىنداشــلىق ائلــالھ چىگكــەن باغدۇركــى، ۈئزەلمەيمىــز.

ــداق مۇســىبەت  ــرى ھېچقاچــان بۇن ــن بې ــڭ بېشــىغا تارىختى ــر ۇئيغۇرنى ھــەر بى

كەلگــەن ەئمــەس، بۇنــداق ماتەمدارلىــق بــۇ مىللەتتــە ھېــچ بىــر زامــان بــۇ قــەدەر ۇئزۇن 

داۋامالشــمىغان. ۇئيغــۇردا ھەرقانــداق ھازىدارلىــق قىرىق كۈندىن ائشــمايدۇ، ەئمما بۇ 

ھازىدارلىقنىــڭ، بــۇ يىغــا زارەنىــڭ، بــۇ پەرياتنىــڭ تۈگەيدىغــان كۈنــى بــاردەك ەئمــەس. 

ۇئيغــۇرالر ھەر قانچە قان چېچىشــىپ كەتســىمۇ، مۇســىبەت كەلگەنــدە رەقىبىنىڭ 

ۆئلۈمىگــە داخىــل بولىــدۇ. ۇئيغــۇرالر ھــەر قانچــە ۆئچلىشــىپ كەتســىمۇ، بىــر بىرىنىــڭ 
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تاۋۇتىنــى تالىشــىپ كۆتۈرىــدۇ. ھــەر كــۈن غەپلەتتــە بولســىمۇ مۇســىبەت كۈنىــدە 

غەپلەتتــە قالمايــدۇ. چۈنكــى بىــزدە ۆئلــۈم نەپرەتنــى ۆئلتۈرىــدۇ، غەزەپنــى كۆمىــدۇ، 

نىزانــى دەپىــن قىلىــدۇ.

مۇســىبەت كەلــدى، قېرىنداشــلىرىم، مۇســىبەت! ۇئيغۇرنىــڭ تىرىكلىكــى ۈئچــۈن 

بــاش قاتۇرالمىــدۇق، ھەرىكــەت قىاللمىــدۇق، ەئمــدى ۆئلــۈم كەلگەنــدە بولســىمۇ بىــر 

مىنــۇت ســۈكۈت، بىــر مۇڭلــۇق قىــراەئت بىلــەن قەلبىمىزنــى بىرلەشــتۈرەيلى! ۋەتەنــدە، 

ەئزىــز توپرىقىمىــزدا، ائتــا - بوۋىالرنىــڭ قېنــى بىلــەن بويالغــان مۇبــارەك زېمىنىمىــزدا 

ىئمانىمىــز دەسســىلىۋاتىدۇ، غۇرۇرىمىــز چەيلىنىۋاتىــدۇ، نومۇســىمىز ائيــاق ائســتىدا، 

ەئممــا چەتەئللەردىكــى بىزچــۇ؟ بىــر بىرمىزنىــڭ پېيىــدا، نومۇسســىزلىق ســېيىدا، 

مەككارلىقنىڭ چېيىدا تاماششــا قىلىۋاتىمىز. بىر مىنۇت ســۈكۈت قىاليلى. قەلىبلەردىكى 

شۆھرەتپەرەســلىك كېپەنلەنگىچــە، ائداۋەت كۆمۈلگىچــە، كۆزلەردىكــى ھەســەت دەپىــن 

ــاد  ــى ي ــەر ائلالھن ــى قەلىبل ــۇالق ســااليلى، چۈنك ــە ق ــۇت قىراەئتك ــر مىن ــە بى قىلىنغىچ

ېئتىــش بىلــەن ەئمىــن تاپىــدۇ.
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ھېساپ سورامدۇق ئىنساپمۇ؟

2017 -يىلى 3 -نۇيابىر ىئستانبۇل سەفاكۆيدىكى يېتىم بالىالرنىڭ ېئلىكترونلۇق 

ــار قىلىــپ  ــاج ھەققىــدە بىــر پىــالن تەيي ــى ۋە ىئھتىي مەكتــەپ نومــۇرى، وئقــۇش ەئھۋال

ــا  ــۇزۇش، بالىالرغ ــق قۇتق ــم ائرقىلى ــى بىلى ــەت يېتىمالرن ــم. مەقس ــتالرغا يوللىدى دوس

وئقۇتــۇش ائرقىلىــق يــاردەم بېرىــش ۈئچــۈن ىئــدى. پىــالن بويىچــە بــۇ يېتىــم بالىالرنىــڭ 

مەۋســۈملۈك وئقــۇش ەئھۋالــى، ەئۋەتىلگــەن ياردەمنىــڭ ىئشــلىتىلىش ەئھۋالــى يېرىــم 

ــر دوســتۇم »ســىزگە ىئشــىنىمەن،  ــەن بى ــى كۆرگ ــى. بۇن ــالت قىلىناتت ــر دوكى ــدا بى يىل

مــەن پۇلنــى رامىزانــدا ەئۋەتــەي، ھېســابىنى ســورىمايمەن!« دەپ قالــدى. ۇئنىــڭ مــاڭا 

ىئشــەنگىنى خوش قىلغان بىلەن ھېســاپ سوراشــتىن ۋاز كېچىشى ماڭا توغرا بىلىنمىدى. 

ۇئيغــۇردا »ھېســاپلىق دوســت ائيرىلمــاس« دېگــەن ماقــال بــار. بىللــە قۇرۇلــۇپ 

كېيىــن ائيرىلغــان ۇئيغــۇر تەشــكىالتلىرى ھەققىدە گەپ بولســا پۇل ھەققىدىكى ســۆز - 

چۆچەكلەر داىئم قۇالقالرنى بىارام قىلىدۇ. مۇساپىرەتكە بىرگە ائتلىنىپ، نامايىشالردا 

بىــر قاتــاردا تــۇرۇپ، ھەتتــا بىللــە تۈرمىــدە ياتقــان كىشــىلەرمۇ بىــر بىرىگــە ائرتقــان 

ــن دوســتالر،  ــدۇ. شــۇنچە يېقى ســەھۋەنلىكلىرىدە ىئقتىســاتنى تىلغــا ائلمــاي ۆئتەلمەي

سەپداشــالر، قېرىنداشــالرنى ائيرىغــان نەرســە ھېســاپنىڭ ېئنىــق ائيرىلمىغانلىقــى، 

ىئشــەنچنى، ىئنســاپنى، ىئماننى تەكىتلەپ، نەق ھېساپنى ائشكارىالشتىن تارتىنغانلىقى. 

ھېســاپ بېرىــش دېگەنلىــك پۇلنىڭ ھېســابىغىال قارىتىلغانمۇ ەئمــەس. ھەرقانداق 

قىلىــپ  نېمىلەرنــى  قىلىمــەن دېگــەن كىشــى، جاماەئتكــە  جاماەئتنىــڭ خىزمىتىنــى 

بېرەلەيدىغانلىقــى ھەققىــدە ۋەدە بېرىــپ شــۇ وئرۇنغــا كېلىــدۇ. شــۇ ۋەدىســى، ۋەدىگــە 

ۋاپــا قىلغىــدەك ىئقتىــدارى، ىئمكانــى ۋە پەزىلىتــى بىلــەن جاماەئتنىــڭ ائلدىغــان چىقىدۇ. 

چەتەئلگــە چىققــان 10 يىللىــق كەچۈرمىشــىمدە شــۇنى بايقىدىمكــى، چەتەئللــەردە 

جاماەئتنىڭ خىزمىتىنى قىلغان دوســتالر جاماەئتكە نە بەرگەن ۋەدىســى، نە ۋەدىســىنىڭ 
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نەتىجىسى ھەققىدە ھېساپ بەرمەيدۇ. نەتىجىدە داىئم بۆلۈنۈشكە تەييار، زىددىيەتكە 

مايىــل، قولالشــتىن مۇستەســنا قالىــدۇ. 

ھېســاپ بەرمەســلىكنىڭ گۇناھىنــى بىــرەر تەشــكىالتقىال ائرتىــپ قويغىلىمــۇ 

بولمايــدۇ. ھېســاپ ائلغىــدەك توغــرا، ائدىــل، ســاغالم بىــر جاماەئتنىــڭ بولماســلىقىمۇ 

ھــەل قىلغۇچــى ائمىــل. ۇئيغــۇر مۇســۇلمانالرنىڭ ھۆججــەت ېئلىشــى ۋە بېرىشــى 

ســۈننەت. بىــز ۇئ دۇنيــادا ائلالھقــا ھېســاپ بېرىشــكە ىئشــەنگەن مۇســۇلمان ىئكەنمىز، 

بــۇ دۇنيــادا رەھبەردىــن ھېســاپ ېئلىشــنى بىلىشــىمىز كېــرەك. كۆڭــۈل ائيىمــاي، ائدىــل، 

ــۈك  ــكە كۆن ــاپ بېرىش ــا، ھېس ــاەئت بولمىس ــورايدىغان جام ــاپ س ــۇرۇپ ھېس ــال ت لىل

ــدۇ.  جامــاەئت ەئرباپلىرىمــۇ بولماي

2017 - يىلى 4 - ىئيۇل باشــالنغان ۇئيغۇرالرنىڭ مىســىردىن قېچىش دولقۇنىدا 

بولغــان بىــر ىئــش ھــەر ىئشــتا ھېســاپ ســوراش، كىشــىلەرنى ىئنســاپلىق قىلىــش ۈئچــۈن 

ياردەمنــى ھېســاپلىق قىلىشــنىڭ ەئھمىيىتىنــى ىئســپاتاليدۇ. تۇيۇقســىز تۇتقۇنغــا 

ۇئچرىغانلىقــى ســەۋەپلىك مىســىردىن قاچقــان 5 ۇئيغــۇر ياۋرۇپاغــا كەلمەكچــى بولــۇپ 

ــپ  ــەت ېئلى ــا بىل ــۇ مۇھتاجالرغ ــۇرالر ب ــى ۇئيغ ــۇ دۆلەتتىك ــۇ. ش ــە چىقىنالماپت بىلەتك

بەرمەكچــى بولــۇپ پــۇل توپالپتــۇ. ائرىدىــن بىرەيلــەن ۇئالرنىــڭ بــۇ پۇلالرنــى ياۋرۇپاغــا 

ــر  ــەن بى ــالر بىل ــۇ قايتۇرۇلغــان پۇل يەرلەشــكەندىن كېيىــن  جاماەئتكــە قايتۇرۇشــى، ب

جامــاەئت فونــدى تەســىس قىلىنىشــى ھەققىــدە مەســلىھەت ســاپتۇ. ەئممــا جــاۋاپ »بــۇ 

ــورالمايدۇ«  ــاپ س ــن ھېس ــۇڭا ۇئالردى ــەن، ش ــۈن بېرىلگ ــى ۈئچ ــالھ رىزاس ــالر ائل پۇل

شــەكلىدە بېرىلىپتــۇ. دېگەنــدەك بــۇالر ياۋرۇپاغــا كەپتــۇ. قىشــلىق كىيىــم - كېچــەك ۋە 

وئرۇنلىشــىش ياردىمــى ۈئچــۈن 2 مىــڭ ياۋرۇدىــن ائرتــۇق پۇلغا ېئرىشــىپتۇ. ائرىدا ھېچ 

بىــر وئرتــاق قــارار بولمىغىنــى ۈئچــۈن ھېلىقــى بالىــالر بــۇ پۇلالرنــى قايتــۇرۇش ھەققىــدە 

غىــڭ  قىلماپتــۇ. جاماەئتمــۇ ھېلىقــى مەســلىھەتنى ەئمــدى توغــرا تېپىشــقا كېچىكىپتــۇ.

 دېمــەك، جاماەئتتــە ھېســاپ ېئلىــش ېئڭــى بولمىغاچقا، شــۇ بىچارە بالىــالر قولىغا 
پۇل كىرگەندىمۇ ۆئزىگە وئخشــاش مۇھتاجالرغا ياردەم قىلىش پۇرســتىگە ۋە ېئڭىغىمۇ 
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ېئرىشــەلمەپتۇ. ەئگــەر جامــاەئت ۆئزىمىــز بــۇ دۇنيــادا نــەق ائلىدىغــان ھېســاپنى نېســى 
قىلىــپ ائخىرەتكىچــە كېچىكتۈرمــەي، ائلالھقــا ائمانــەت قويمــاي ائلغانالردىــن، رەھبــەر 
بولغانالردىــن، تەشــكىالتالردىن ېئلىشــقا جۈرەئتلىــك بولغــان بولســاق، ۇئالرنىــڭ بــۇ 
دۇنيادا بىزگە، ۇئ دۇنيادا ائلالھقا يارىشــى ۈئچۈن پۇرســەت يارىتىپ بەرگەن بوالتتۇق.

بىــز مۇســۇلمان خەلــق. ائلالھنىــڭ ھېســاپ ائلىدىغانلىقىغا ىئشــىنىمىز. ەئگەر بىز 
بىــر بىرىمىزگــە، ياشــاۋاتقان يېرىمىزدىكــى جاماەئتكــە ۋە پۈتكــۈل مىللەتكــە خىزمــەت 
قىلىشــتا مىللەتنىــڭ بۈگۈنــى ھەققىــدە ھېســاپلىق مەلۇماتالرغــا ېئرىشــىپ، ھېســاپلىق 
پىالنالرنــى تــۈزۈپ، كەلگۈســى پىالنىمىزنــى مىللەتكــە ھېســاپ بېرەلىگــۈدەك يازســاق 
ۋە ھەرىكــەت قىلســاق، قىلغــان ھېســابىمىزنىڭ نەتىجىســى ھەققىــدە قورقمــاي دوكىالت 
بېرەلەيمىــز ۋە ۈئنۈمىنــى كۆرىمىــز، كۆرەلمىگــەن تەقدىردىمۇ ائلالھنىــڭ دەرگاھىدىكى 

ھېســابىمىز ائسانلىشىدۇ.

ــەت  ــق خىزم ــرەر تەشــكىالتنىڭ يىللى ــەن بى ــۇش ســۈپىتىم بىل ــۇر بول ــر ۇئيغ  بى
دوكىالتــى، مالىيــە دوكىالتــى ۋە خادىمــالر باھــاالش دوكىالتىنــى كــۆرۈپ، قورقمــاي 
تەنقىــت قىاللىســام دەيمــەن. ۇئيغــۇر رەھبەرلەرنىــڭ ھېســاپتىن خاتالىــق چىققانلىقــى، 
ــى ســەۋەپلىك  ــى ۈئنۈمســىز قىلغانلىق ــى، خىزمەتلەرن ــەل قىاللمىغانلىق ۋەدىســىگە ەئم
ــى  ــۇرۇپ گۇناھىن ــالپ ت ــان، يىغ ــتىپا بېرىۋاتق ــوراۋاتقان، ىئس ــۈرۈم س ــن كەچ مىللەتتى

ــەن! ــى كۆرەلىســەم دەيم ــر كۈنن ــان بى ــان ھالىتىگــە شــاھىت بولىدىغ تىلەۋاتق

ۇئيغــۇردا »ھېســاپتىن ھەســەل چىقتــى، ىئنســاپتىن كېســەل« دېگــەن بىــر ماقــال 
بــار. مىللەتنىــڭ خىزمىتىنــى قىلغــان كىشــى شــۇ مىللەتنىــڭ ھــەر بىــر ەئزاســىنىڭ 
نازارىتىنــى قوبــۇل قىلغىــدەك جۈرەئتكە ىئگە بولۇشــى، مەيدانغا ھېســاپ بېرىمەن دەپ 
قانــداق چىققــان بولســا، ھېســاپنى بېرىشــتە شــۇنداق مەردانە بولۇشــى كېــرەك. خەلقمۇ 
ۆئزىگــە مەنســۇپ ھېســاپنى ائلالھقــا ھاۋالە قىلماي، ۋاقتىدا ېئلىشــقا جاســارەت قىلىشــى 
ــە، دوســتالرنىڭ باھاســىنى غەيــۋەت،  ــرەك. تەشــكىالتالر خەلقنىــڭ ىئنكاســىنى پىتن كې
ائگاھالندۇرۇشــالرنى ھۇجــۇم دەپ مىللەتنــى بىرلىككــە، ىئنســاپقا، ىئمانغــا دەۋەت 
قىلىــش بىلــەن كېســەلنى يوشۇرماســلىق كېرەك. يۇقىرىقى ماقال-تەمســىلدىمۇ ھېســاپ 
ســورىماي ىئنســاپقا ھاۋالــە قىلىنغــان ىئشــتا خاتالىــق يــۈز بېرىدىغانلىقــى تەكىتلەنگەن.
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ھەممە ئۇيغۇر مەزلۇم ئەمەسمۇ؟

بېيجىڭــدا وئقۇۋاتقــان چاغلىرىــم ىئــدى. 1997 - يىلدىكــى »5 - فېــۋرال غۇلجــا 

ۋەقەســى« باھانىســى بىلــەن ۇئيغــۇرالر تەقىــپ ائســتىغا ېئلىنــدى. كۆڭۈللــەر دەككــە - 

دۈككىدىگــە چۈشــۈپ، تەتىلىمىــز تەشۋىشــلەر ىئچىدە بەكمۇ تەســتە ۆئتتــى. غۇلجىدىن 

ۋە ۈئرۈمچىدىــن كېلىۋاتقــان شــۇم خەۋەرلەرنــى ھــەر كۈنــى ائڭالپ ۈئنىمىــز ىئچىمىزگــە 

چۈشــەتتى. شــۇنداق تــۇرۇپ بىرەيلــەن ۈئرۈمچىدىــن كەپتــۇ دېســە، نېمــە بولۇۋاتقاننــى 

ائڭالش ۈئچــۈن ائزاپقــا قانمىغانــدەك قېشــىغا باراتتــۇق.

 وئقۇغۇچىــالر مەكتەپكــە قايتقانــدا ىئســمايىل ەئمــەت سىياســىي ۆئگىنىــش 

قىلغــۇزدى. بــۇ بېيجىڭــدا بىــز تۇنجــى كۆرگــەن سىياســىي ۆئگىنىــش، ۇئنىــڭ ۈئســتىگە 

بىــر مىنىســتىر دەرىجىلىــك رەھبــەر رىياســەتچىلىك قىلغــان ائالھىــدە سىياســىي ۆئگىنىش 

ىئــدى. سىياســى ۆئگىنىشــتە ىئســماىئل ەئمــەت گەپنــى خىتايچــە باشــلىۋېدى، تــەرەپ-

تەرەپتىن غۇدۇراشــالر بېســىقمىدى. ۇئنىڭ كاتىپى بولســا كېرەك، بىر خىتاي ۇئيغۇرچە 

ــر  ــە بى ــەن كەلگــەن يەن ــڭ ۆئزى بىل ــەردى. ىئســماىئل ەئمەتنى ــى ب ســۆزلەش تەكلىۋىن

خىتايغــا »ۇئيغۇرچــە سۆزلىســەم ســىلەر چۈشەنمىســەڭالر قانــداق بولىــدۇ؟« دېگىنــى 

ھېلىمــۇ ېئســىمدە.

 وئقۇش باشــالنغاندىن كېيىن غۇلجىدىن تەتىل قىلىپ قايىتقان دوســتلىرىمىزنىڭ 

كۆزىدىــن بىــرەر ائيغىچــە يــاش قۇرىمىــدى. تۆكۈلىۋاتقــان ياشــالر قەلبلەرنــى ىئللىتتــى، 

ــەر  ــالش، مۇالھىزىل ــش، يوق ــاي يىغىلى ــدى بولغ ــى تازىلى ــى، ائداۋەت ۋە كىرلەرن ېئرىتت

كۆپىيىپ ۆئملۈك كۈچلىنىشكە باشلىدى. باشقا مەكتەپلەردىكى ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرنىڭ 

مىللەتلــەر ۇئنۋېرىســتېتىدا ۆئتكۈزىلىدىغــان لېكســىيەلەرگە قىزىقىشــىمۇ بارغانچــە 

كۈچەيدى.
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 ىئلھــام توختــى مۇەئللىــم بۇنــداق لېكســىيەلەردە ائكتىــپ ىئــدى. ۇئ بىــر قېتىــم 

»قازاقــالر روســىيەگە ۇئزۇن مەزگىــل مۇســتەملىكە بولغــان« دېگىنىــدە بىــر قــازاق 

وئقۇغۇچــى: »ۇئنداقتــا ۇئيغۇرالرنــى خىتاينىــڭ مۇستەملىكىســى دېســەك بوالمــدۇ؟« 

دەپ ســورىغان ىئــدى. ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالر ۈئنســىز بىــر بىرىمىزگــە قارىشــىپ قالغــان 

ــز زادى  ــۆزلەردىن »بى ــرەتلىك س ــەر، ھەس ــۇلغۇن يۈزل ــەر، س ــلىق كۆزل ــدۇق. ياش ىئ

كىــم؟ بىزگــە نېمــە بولــدى؟ ەئتىمىــز قانــداق بولىــدۇ؟« دېگــەن ســۇائلالر تۆكىلەتتــى.

شــۇ يىلقــى 8 -مــارت ائيالــالر بايرىمىنــى تەبرىكلــەش بېيجىڭدىكــى ۇئيغــۇر 

وئقۇغۇچىــالر ۈئچــۈن بىــر يىغىلىــش، دەر تۆكــۈش پۇرســتى بولغــان ىئــدى. پاائلىيەتكــە 

مىللەتلــەر ۇئنۋېرىســتېتى وئقۇغۇچىلىــرى قــۇرۇپ چىققــان »يىپــەك يولــى مەدەنىيــەت 

جەمئىيىتــى« ســاھىپخان بولغــان ىئــدى. ماقالــە وئقۇغــان قىزالردىــن مۇيەسســەر 

ائبدۇراخمــان ســۆزلىگەن »ائيالنىــڭ ىئســمى ائجىــزە ەئمــەس« دېگــەن مــاۋزۇ ھېلىمــۇ 

ېئســىمدە. يىغىلىشــنى ائســتىن ۈئســتۈن، پات-پــاراق قىلىۋەتكىنــى مەندىــن ېئنگىلىزچە 

ۆئگىنىۋاتقــان ەئســقەرنىڭ ماقالىســى بولــدى. ۇئ »ائيالــالر دېگەن مەزلــۇم خەق، ەئرنىڭ 

ســۆزى داىئــم ھــەق« دېــدى. ۇئ بۇنىــڭ بىلەنــال قالمــاي »قىــز بــاال دېگــەن ائق قەغــەز، 

نېمــە سىزســا بولىــدۇ، ۆئچۈرســە ىئــزى قالىــدۇ. وئغۇلــالر بولســا كۈلــرەڭ قەغــەز ھــەر 

قانچــە سىزســاڭمۇ ېئنىــق چىقمايدۇ، ۆئچۈرســەڭ ىئزى بىلىنمەيدۇ« دەپ گەپ ســاتقىلى 

تــۇردى. ائڭالشــقا تاقىتىــم يەتمــەي نارازىلىقىمنى بىلــدۈرۈش ۈئچۈن، زالنى توغرىســىغا 

كېســىپ چىقىــپ كەتتىــم.

مەكتــەپ قىراەئتخانىســىغا قايتىــپ كىتاپقــا كىرىشــىپ بواللمىدىــم. ەئســقەر 

ماقالــە وئقۇۋاتقانــدا غۇلجىدىكــى ماتــەم ســەۋەپلىك ياشــالنغان كۆزلەرنىــڭ غەزەپتىــن 

چاقنىغىنىنــى كــۆردۈم. ائتايىن ســاەئتلەرچە يول يۈرۈپ بىر ېئغىز ۇئيغۇرچە تەســەللىي 

ىئــزدەپ كەلگــەن كۆڭۈللەرنىــڭ زىدىلەنگىنــى زالنــى بىــر ائلغــان غۇدۇراشــالردىن مەلۇم 

ــدا  ــر چاغ ــم، بى ــالپ وئلتۇراتتى ــان ۋاراق ــان - بۇي ــى ۇئي ــم پۇشــۇپ كىتاپن ىئــدى. ىئچى

ــى  ــۇ قىزالرن ــدى. ب ــپ كەل ــز كىرى ــوپ قى ــر ت ــاش بى ــرى ي ــەن، كۆزلى ــۆلى ۆئچك ۆئڭ س

بــەك تونــۇپ كەتمىســەممۇ ائدەتتــە جۇشــقۇن، مەغــرۇر، ەئركىــن يۈرۈيدىغــان قىــزالر 
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ىئكەنلىكىنــى بىلىنىــپ تۇراتتــى. ۇئالرنىــڭ كۆپىنچىســى مەكتىپىمىزنىــڭ تەييارلىــق 

ــۇق  ــرى تول ــرى ىئچكى ــرى 95  -96  - يىللى ــۇپ، بەزىلى ــدا وئقۇيدىغــان بول فاكۇلتېتى

وئتتــۇرا ســىنىپلىرىنى تۈگەتكەنلــەر ىئــدى. »ائبدۇۋەلــى ائكا، چىقىڭە ســىرىتقا!« دېگەن 

ائۋازدىــن ســەل مەڭــدەپ قالدىــم.

كارىدورغــا چىقىشــىمغا قىزالر مــاڭا يوپۇرلۇپ كېلىپ ســۇائلالرنى ياغدۇرىۋەتتى. 

»ســىز نېمىشــقا ھېلىقــى ەئســقەر دېگــەن بالىنــى ســەھنىگە چىقاردىڭىــز؟ بىزنىــڭ 

ھازىــر كۆرۈۋاتقــان كۈنىمىــز ائز كېلىۋاتامــدۇ؟ ســىزنىڭ نېمىشــقا ائغزىغــا كەلگەننــى 

ــز  ــۈرمەي ۆئزىڭى ــەھنىدىن چۈش ــى س ــان ائدەمن ــارەت قىلىۋاتق ــا ھاق ــۈپ قىزالرغ جۆيل

تىكىۋېتىســىز؟ ســىزچە وئغۇلــالر كۈچلــۈك كۈلــرەڭ قەغــەز، بىــز ائجىــز ائق قەغەزمــۇ؟ 

مەزلــۇم دېگــەن نېمــە دېگــەن گــەپ؟« دېگــەن ســۇائلالرنىڭ قايســىغا جــاۋاپ بېرىشــنى 

بىلەلمــەي تــۇرۇپ قالدىــم.

 ەئســقەرنىڭ ماقالىســىدىكى »قىــز بــاال ائق قەغەزگە، وئغۇلــالر كۈلرەڭ قەغەزگە 

ــە  ــا زادى ېئنگىلىزچ ــم. ەئمم ــەن ىئدى ــەن دېگ ــلى م ــى ەئس ــەن گەپن ــايدۇ« دېگ وئخش

دەرســتە دېدىممــۇ، يىغىلىشــالرنىڭ بىرىــدە دېدىممــۇ ياكــى ۇئنىــڭ بىلــەن پــاراڭ 

ــى  ــىمچە بۇن ــتە قىلىش ــدا سۈرۈش ــوق )يېقىن ــىمدە ي ــلىدىممۇ ېئس ــدا دەپ تاش ائرىلىقى

ــدا دېگــەن ىئكەنمــەن.  ــاراڭ ائرىلىقى ــەن پ ــالر بىل ــن ېئنگىلىزچــە ۆئگەنگــەن بالى مەندى

يازمامنــى تورغــا چىقارغاندىــن كېيىــن شــۇ ســورۇندا بــار بىــر دوســتۇم ۇئيغــۇردا 

ــەردى(.  ــپ ب ــى ېئيتى ــەپ دېگەنلىكىمن ــى تەنقىتل ــڭ ســۆز-چۆچەككە يېقىنلىقىن قىزالرنى

مەيلــى قانــداق شــاراىئتتا دېگــەن بــوالي بــۇ ســۆزنىڭ خاتــا چۈشــىنىلىپ، خاتالىقالرغــا 

ســەۋەپ بولــۇپ، قىزالرنــى يىغالتقانلىقــى راســت ىئــدى. ســۆھبەتتە دېيىلگــەن گەپنــى 

ــوق ىئــدى.  ــداق ىئســتىمال قىلىشــى خىيالىمــدا ي ەئســقەرنىڭ ۇئن

قــاراپ تۇرۇۋەرســەم بولمايتتــى. كارىــدوردا ۇئيــان - بۇيــان ۆئتكەنلــەر بىــر تــوپ 

قىزالرنىــڭ غەزەپلىــك كۆزلىــرى ۋە چۇقانلىــرى ائرىســىدا تىنــەپ قالغــان مــاڭا دىققــەت 

قىلىشــماقتا ىئــدى. ۆئزۈممــۇ بىلمــەي قىزالرنىــڭ ائخىرقــى ســۇائلىغا:
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-مەزلــۇم دېگــەن ەئســلى ەئرەپچــە ســۆز بولــۇپ، مەنىســى زۇلۇمغــا ۇئچرىغۇچــى 

دېگــەن گــەپ...دەپ تۇرۇشــۇمغا بىــر قىز:-ۇئنداقتــا ھازىــر بارلىــق ۇئيغــۇرالر مەزلــۇم 

ــى؟  ــاق بوالتت ــۇم بولس ــداق مەزل ــە قان ــقا يەن ــن باش ــۇرالر بۇندى ــۇ؟ ۇئيغ ىئكەنمىزغ

ــى.  ــۇپ كەتت ــى تۇت ــى بالىالرن ــلەمچى، تىجارەتچ ــق ىئش ــق غۇلجىلى ــى بارلى بېيجىڭدىك

وئقۇغۇچــى بالىالرمــۇ كۈنــدە ســوراققا ۇئچــراپ تۇرۇۋاتىــدۇ. غۇلجىــدا كوچىــالردا قــان، 

ــر ۇئيغــۇر بولغــان  ــا ھازى ــان. مان ــەردە ق ــدە ھەممــە يــەردە ۋەھىمــە، يۈرەكل ۈئرۈمچى

ــاق،  ــدەك ياشىيالمايۋاتس ــا ائدەم ــا يۇرتت ــا ياق ــزدا، ي ــا يۇرتىمى ــۈن ي ــز ۈئچ گۇناھىمى

جىنايەتچىــدەك نەگــە بارســاق شــۇ يــەردە تەكشــۈرۈش، ســوراق، قامــاق تەييــار تۇرســا 

يەنــە قانــداق مەزلــۇم بولســاق بوالتتــى؟ دەپ بېقىڭــە ھازىــر ھۆكۈمــەت زۇلۇمنــى 

ائيالالرغــا قىلىــپ، ائيالالرنــى مەزلــۇم كــۆرۈپ ەئرلەرنــى ائيرىــپ قويۇپتىمــۇ؟ ۇئيغــۇر 

ەئرلــەر زۇلۇمغــا ۇئچرىماپتىمۇ؟ توغرا دەيســىلەر بىز مەزلۇم بىر ياقتىن ھۆكۈمەتنىڭ، 

ــۇ  ــدى. ب ــن! -دې ــڭ زۇلۇمىڭالرغــا ۇئچراۋاتقاندىكى ــن ســىلەر ەئرلەرنى ــر ياقتى ــە بى يەن

ھەققانىــي رەددىيەلەرنــى ائڭالپ ۇئجۇقۇپــال كەتتىم، قىزالرنىــڭ ۇئ كۈنى يەنە نېمىلەرنى 

دېگەنلىكــى ېئنىــق ېئســىمدە يــوق، ائڭلىســام ەئســقەرنى ىئــزدەپ بېرىــپ زاكۇنلىشــىپ 

دېگەنلىرىگــە تويغۇزۇپتــۇ.

قىراەئتخانىغا قايتىپ كىرســەم خاتىرەمگە چىرايلىق پۇچۇركا بىلەن مۇنۇ قۇرالر 

يېزىلىپتۇ. »سۆيۈملۈك ائبدۇۋەلى ائكا، سىز بۈگۈن مېنى بەكمۇ ۈئمىتسىلەندۈردىڭىز، 

ســىزنى خاتا تونۇپ قاپتىمەن. ســىزمۇ مىڭلىغان ۇئيغۇر ەئرلىرىگە وئخشــاش ائيالالرغا 

كۈچىڭىــز يەتكەچكــە ۆئزىڭىزنى كۈچلۈك دەپ قارايدىكەنســىز. بېشــىمىزغا كېلىۋاتقان 

بــۇ خورلــۇق ۋە زۇلۇمالرنىــڭ ائلدىــدا ۆئزىڭىزنىــڭ ائجىــز، مەزلۇملىقىنــى بىلمــەي بىزنى 

ــۈردۈم.  ــن ۆئچ ــەت قۇرلىرىمدى ــز دەپ وئياليدىكەنســىز. ســىزنى ھۆرم ــۇم، ائجى مەزل

ائخىرىــدا ســىزگە مۇنۇ شــېئىرىمنى قالدۇراي:

قىز باال ائلتۇنمىدۇر، ياقۇتمىدۇر،
نەرقىگە كىملەر چىقىپ، نەق پۇل چىقارسا ساتقىلى،

بىز يارالغانمۇ ماالي، ائلتۇن كۈمۈشكە يۆرگىلىپ،
جىلۋە ناز ەئيلەپ بىراۋنىڭ كۆڭلىنى يايراتقىلى؟



128

بۇ شــېئىرنىڭ ىئگىســى مۇشــۇ كۈنگىچە بىر ســىر. بۇ يېشــىمغا كەلگىچە نۇرغۇن 

شــېئىرالرنى وئقــۇدۇم، يادىلىمىغاننىــڭ ھەممىســى ۇئنتۇلــدى، ۇئنتۇلــۇپ كەتتــى، ەئمما 

مــەن بىــرال كــۆز يۈگۈرتكــەن بــۇ تــۆت مىســرانى ھېلىغىچــە يادىمدىــن چىقىرالمىدىــم. 

شــۇ كۈنــى بىــر تــوپ قىزنىــڭ »ھەممــە ۇئيغــۇر مەزلــۇم ەئمەســمۇ؟« دېگــەن خىتابــى 

ھازىرغىچــە قــۇالق تۈۋىمدىــن كەتمەيدۇ.

2017 -يىلى 1 -مارت، ەئنقەرە
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ئاداۋەت تۇتتۇقمۇ روزىمۇ؟

2017 -يىلــى رامىزاننىــڭ ائلدىــدا بېرلىنــدا ېئچىلغــان يىغىــن ســەۋەپلىك نەچچــە 

كۈندىــن بېــرى قايناۋاتقــان تەرەپلىــك ۋە تەرەپســىز مۇنازىــرە، مۇالھىزەلەرنــى وئقــۇپ 

تــۇردۇم، ەئممــا تۈكــرۈك چاچرىتىۋاتقــان غەزەپ، قېيــداش ۋە قالپاق كەيدۈرۈشــلەردىن 

بىــزار بولــدۇم. داۋا يولــدا پەيــدا بولغــان زىددىيەتنى ھەل قىلىشــتا ھېــچ ىئش قولۇمدىن 

كەلمىســىمۇ، ھېــچ بىــر تەدبىرگــە چامىــم يەتمىســىمۇ وئيلىمــاي تۇرالمىدىــم. چۈنكــى 

ــا  ــتۇرۇپ تاماش ــول قوۋۇش ــن ق ــىلەرگە ەئزەلدى ــى ھادىس ــۇر جەمئىيىتىدىك ــەن ۇئيغ م

كــۆرۈپ تۇرغــان ائدەم ەئمــەس.

 ۇئيغۇرغــا ائالقىــدار ەئھۋالــالردا قولۇمدىن كېلىشــىچە ھەرىكەت، ســۆز ۋە پىكىر 

قىلىــپ كەلگەنلىكىــم جاماەئتكــە ائيدىــڭ. بىر نەرســە يازمىغىنىــم يازالمىغىنىم ەئمەس، 

نېمــە قىلىــش ھەققىــدە ەئلگــە يارىدىغىــدەك بىــر ائمالنــى تاپالىمغانلىقىمدىــن بولغــان. 

ائمالالرنــى وئتتۇرىغا قويغان ۇئســتازالرنىڭ ەئســەرلىرىنى وئقــۇپ كەلدىم، ەئمما قوبۇل 

قىلىنغــان بىــر ســادا ائڭالنمىــدى. مىللــەت تارىختىكــى ەئڭ ېئغىــر، ۇئزۇن ۋە ائزاپلىــق 

قىيناقالرنــى باشــتىن كەچۈرىۋاتقــان بىــر ۋاقىتقــا توغــرا كەلگــەن بــۇ زىددىيەتكــە چــارە 

وئيالشــتا ۆئزۈمنــى تېخىمــۇ چارەســىز ھېــس قىلدىــم.

بــۇ زىددىيەتكــە ىئشــتىراك قىلغــان كىشــىلەرنىڭ بەزىلىــرى مــاڭا ائكا دېمەتلىــك، 

ۇئســتاز دېمەتلىــك ۋە دوســت دېمەتلىــك كىشــىلەر. مــەن ۇئالرنــى ياخشــى تونۇيمــەن. 

ــتەھكەملىكى  ــدا مۇس ــەق يول ــى، ھ ــا پىداكارلىق ــەت سۆيگۈســى، داۋاغ ــڭ مىلل ۇئالرنى

مــاڭا ائيدىــڭ. ۇئالر قىلغــان ۋە قىلىۋاتقــان ياخشــى ىئشــالرغا مــەن شــاھىت. ۇئالرنىــڭ 

ــە  ــك كەلس ــن قانچىلى ــۈپ، قولىدى ــۈل بۆل ــەدەر كۆڭ ــىغا ق ــر ەئزاس ــەر بى ــڭ ھ مىللەتنى

ائيىمــاي زېھىنىنــى، ۋاقتىنــى ۋە ھەتتــا پۇلىنــى ســەرپ قىلىــپ خىزمــەت قىلىۋاتقانلىقىنــى 

ھــەر قانچــە يازســاممۇ تولــۇق ىئپادىلــەپ بواللمايمــەن.
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بــۇ  مېنىــڭ چۈشــەنمەيدىغىنىم شــەخىس ســۈپىتىدە شــۇنچە ســۆيۈملۈك   
ــر قانچــە كەســپىي  كىشــىلەرنىڭ ۆئزى مەنســۇپ ســاھەلەر بويىچــە ھەمكارلىشــىپ، بى
قوشــۇن بولۇپ ۇئيۇشالماســلىقى ۋە بىر بىرىنى سۆيەلمەســلىكىدۇر. سۆيگۈ ەئسلىدىنال 
ــڭ  ــەت زالىمنى ــا مىلل ــدۇ، ەئمم ــى بولماي ــى تاڭغىل ــا بۇن ھېســىيات مەسىلســى بولغاچق
قولىــدا خورلىنىۋاتقــان مۇشــۇ پەيتتــە، ھېســىياتىمىزنى قايرىــپ قويــۇپ بىــر بىرىمىزگــە 
ەئمــەس، زالىمغــا تاقابىــل تۇرســاق بوالتتــى. ەئســلى مۇشــۇ مۇبــارەك ائيــدا، شــەيتان 
باغالنغــان رامىــزان كۈنلىرىــدە خۇســۇمەت، نەپــرەت، كۆڭۈلســىزلىكتىن ســاقلىنىپ 

ــى.  ــەك بوالتت ــاقمۇ، ۆئچلەشمىس ھەمكارالشمىس

ــى پەرۋىــش قىلىــش ۋە  ــى قوغــداش، مەۋجۇتلۇقىن ۇئيغۇرنىــڭ ھــەق ھوقۇقلىرىن
ھەقكــە دەۋەت قىلىــش ۈئچــۈن مەيدانغــا چىققان ھېچ بىر قېرىندىشــىمىزنى ەئيىپلەشــكە 
تىلىم بارمايدۇ. ەئمما مىللەتنىڭ بېشــىغا مۇســىبەت كەلگەن مۇشــۇ كۈنلەردە ۇئالرنىڭ 
بىــر بىرىنــى قوللىيالمايۋاتقــان، يېتەكلىيەلمەيۋاتقــان، روزىنىــڭ خاســىيىتىدە بولســىمۇ 
ــڭ  ــال مىللەتنى ــا قارىســام ھېلى ــدۇ. ۇئ ياقق ــى ائزاپالي ــى مېن ــان بواللمايۋاتقانلىق ەئپۇچ
دەردىگــە تارامــالپ تۆكۈلــۈپ كەتكــەن بىــر ائكىمىزنــى كۆرســەم، بــۇ ياققــا قارىســام 
كېچىلــەپ دەردىمىزنــى ائزايتىــش ۈئچــۈن ىئزىدىنىۋاتقــان بىــر قېرىندىشــىمىز كۆزۈمگــە 
ــۇ  ــا، ب ــدە پۇچىالنس ــڭ غېمى ــتاز دىنىمىزنى ــر ۇئس ــام بى ــدۇ. ۇئ شــەھەرگە بارس چېلىقى

مەھەللىگــە كەلســەم يەنــە بىــر ۆئلىمــا ەئۋالت وئتىــدا ۆئرتىنىــدۇ.

 داۋا ســېپىدىكى ۇئســتازلىرىم، ائكىلىرىــم مىللەتنــى ســۆيىدۇ، ەئممــا بىــر بىرىنــى 
ســۆيمەيدۇ. دەۋەت كوچىســىدىكى پىشــىۋالىرىم دىننــى قوغدايــدۇ، ەئممــا بىــر بىرىنــى 
پۇتاليــدۇ، بىــرى يەنــە بىرىنىــڭ شــەرىپىنى تىيىنغــا تــەڭ قىلمايــدۇ. مەيلــى دىــن ياكــى 
مىللــەت دەيدىغــان بولســۇن، بىــر بىرىنــى پەقەتــال ىئتىــراپ قىلمايــدۇ. ۇئالرچــە بولســا 
دىــن ۋە مىللــەت شــۇالرغىال تاپشۇرۇلســا، قالغانــالر قــول قوشــتۇرۇپ تەييــار تۇرســىال 
بولىــدۇ. ائدەمنىــڭ يۈرىكىنــى ســىقىدىغان ائمىلالرنىــڭ بىــرى دەل مۇشــۇ. ھازىــر 
خىتاينىــڭ زۇلمــى مىللەتنــى ائمالســىز بــاش ەئگدۈرســە، داۋاچىالرنىــڭ مۇســتەبىتلىكى، 
زىددىيەتخۇمارلىقــى، ائداۋەتخورلۇقــى ۋە گۇمانخۇلۇقــى مىللەتنىــڭ يۈرىكىنــى غاجــاپ 

ىئشــەنچىنى زىدىلەۋاتىــدۇ.
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مانــا بــۇ قېتىــم بىــز ۇئلــۇغ رامىــزان كۈنلىرىنــى مۇســىبەت ىئچىــدە كۈتىۋالــدۇق. 

مىللىتىمىز چىراقســىز زۇلمەتتە، زوھۇرســىز مۇشــەققەتتە پەرز روزىســىنى تۇتۇۋاتىدۇ. 

ۇئالر ھــەر مىنــۇت ھــەر دەقىقــە بېشــىغا كېلىدىغــان كۈلپەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، ائلالھنىڭ 

ــن  ــدە بىزدى ــۇق ىئچى ــا كەلتۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتىدۇ. ۇئالر شــۇ قاراڭغۇل ــى بىج ەئمرىن

ۈئمىــت كۈتىۋاتىــدۇ، بىزگــە ىئشــەنچ باغالۋاتىدۇ. ەئركىنلىكتە ياشــاۋاتقان ھــەر بىرىمىز 

گەرچــە ۇئالرغــا چــوڭ ىئــش قىلىپ بېرەلمىســەكمۇ ائلالھ رىزاســى ۈئچۈن روزا تۇتســاق، 

مىللەتنىــڭ ائخىرقــى ۈئمىــدى ۈئچــۈن بولســىمۇ ائداۋەت تۇتمىســاق دەيمــەن. روزانىــڭ 

مەنىســى ۆئزىنــى تۇتۇشــتۇر. بىــز دەل مۇشــۇ ائيــدا، خىتــاي بىزنــى ھااللدىــن چەكلــەپ 

ھارامغــا دەۋەت قىلىۋاتقــان دەل مۇشــۇ كۈنلــەردە، ەئركىــن دۇنيــادا ياشــاۋاتقان دىــن ۋە 

مىللــەت داۋاســىدا كۆيۈۋاتقانــالر ۆئزىمىزنــى ھارامدىــن، گۇناھتىن چەكلەپ ســۆيگۈگە، 

ەئپۇغــا، ســەۋرگە دەۋەت قىلســاق دەيمــەن.

2017 - يىلى 30 -ماي، رامىزان.



132

»ئالتۇن كەش«نى ئوقۇپ

خالىــدە ىئســراىئلنىڭ »ائلتــۇن كەش«نــى يازغانلىقــى مــاڭا ســۆيۈنچە بەرگىــدەك 

خۇشــخەۋەر بىلىنــدى. ائز، ســاز ۋە تەملىــك ەئســەرلىرى بىلــەن ۇئيغۇرغــا ەئدەبىياتنىــڭ 

ــۋىر،  ــر تەس ــەر بى ــى ھ ــڭ قەلىمىدىك ــۇ يازغۇچىمىزنى ــان ب ــس قىلدۇرغ ــى ھې لەززىتىن

دېالــوگ ۋە ۋەقىلىــك مــاڭا يــادا دېگــۈدەك ىئــدى. رومــان ھەققىــدە يېزىلغــان باھاالرنــى 

وئقۇماســلىققا تىرىشــتىم، چۈنكــى پىكىرىمنىــڭ رامكىلىنىــپ، تۇيغۇلىرىمنىــڭ بېقىنىــپ 

قېلىشىنى خالىمايتتىم. بىرەر كىتاپنىڭ مەزمۇنىنى باشقىالردىن ائڭالپ قالسام وئقۇغۇم 

ــەززەت، يېڭــى  ــار ىئــدى. شــۇڭا روماندىــن ائلىدىغــان يېڭــى ل كەلمەيدىغــان خۇيــۇم ب

تۇيغــۇ، يېڭــى پىكىرلەرگــە دەخلــى بولىدىغان ھەرقانداق تەســىردىن ۆئزۈمنــى تارتتىم. 

ــى؟« دەپمــۇ  ــەرى يىغالتت ــن »ن ــۇپ يىغــالپ وئلتۇرغــان ائيالىمدى ــى وئق ــا رومانن ھەتت

ســورىمىدىم. ۆئيدىكــى »ائلتــۇن كەش«نــى خــۇددى قولــۇم تەگســىال تــوزۇپ كېتىدىغان 

گۈلنــى ائۋايلىغانــدەك ائۋايــالپ نەچچــە ســىالپ ائخىــرى وئقۇشــقا جــۈرەئت قىلدىــم.

»ائلتــۇن كەش«نــى وئقــۇپ بولــۇپ تۈگــەپ كەتكىنىگــە ەئپسۇســالنغاندەك بىــر 

تۇيغــۇدا بولــدۇم. كىتاپنــى يېپىــپ بىــر ەئۋالت ۇئيغــۇر زىيالىالرنىڭ ھاياتىنــى خاراپلىققا 

ــك مىللەتچىلىككــە قارشــى  ــۇرۇش«، »يەرلى ــا قارشــى ت مەھكــۇم قىلغــان »وئڭچىلىقق

ــەر  ــى« دېگەنل ــەت ىئنقىالب تــۇرۇش«، »شــىيۇجېڭجۇيىغا قارشــى تــۇرۇش«، »مەدەنىي

ھەققىــدە خىيالغــا كەتتىــم. ۇئيغۇرنىــڭ بېشــىدا قۇيۇنــدەك پىرقىــراپ توختىمىغــان ۋە 

ھازىرمــۇ داۋام قىلىۋاتقــان، شــەكلى ۆئزگەرگــەن بىلەن مەزمۇنى ۆئز پېتــى ھەرىكەتلەر، 

ەئمەلگــە ائشــماس شــۇائرالر، ســاداقەت ۋە مەيداننــى جــاكارالپ قەســەم بېرىشــلەر 

ھەققىــدە وئيغــا چۈمــدۈم. توختىمــاي ۋەھىمــە ســېلىش بىلــەن ۇئيغۇرنىــڭ جاســارىتىنى 

قۇرۇتىدىغــان، كېچەيــۇ كۈنــدۈز تەقىپلــەش بىلــەن خۇدۇكســىرىتىدىغان؛ ۇئيغۇرغــا يات 

بارلىق قەبىھلىكلەرنى قۇترۇتۇپ، قەلبلەردىكى ەئڭ پىنھان، ەئڭ بىغۇبار تۇيغۇالرغىچە 

تاجــاۋۇز قىلغــان بۇنــداق فاشىســت، ەئســەبىي تۈزۈمدىــن ســىقىلدىم.



133

مــەن كىچىكىمدىــن رومانــدا كىشــىلەرنى قورقۇنچلۇق ائقىۋەتكــە گىرىپتار قىلغان 

وئڭچــى، ەئكســىلئىنقىالپچى، مىللەتچــى دېگــەن ســۆزلەرنى ائڭالپ چــوڭ بولغــان ىئدىم. 

ــى، تاغــام  ــان تۇنجــى زىيال ــن چىقق ــدا جەمەتىمىزدى ــى ەئســىرنىڭ 40 -يىللىرى ائلدىنق

ەئيســا ەئمــەت 1958 -يىلــى وئڭچــى، مىللەتچــى ائتىلىپتىكــەن. ۇئ ەئقلىمنــى غــۇۋا 

بىلســەم مەھەللىمىزدىكــى كىشــىلەرگە ائرىالشــتۇرۇلماي، ائيرىــم بىر يــەردە ەئمگەككە 

ســېلىناتتى. ســەۋەبىنى ســورىغانلىرىمدا رەھمەتلىــك ائنــام ائكىســىنىڭ »ېئچىلىــپ 

ســايراش« ۋاقتىــدا بىــر تۇتــاش تارقىتىلىۋاتقــان رەخــت بېلىتــى ھەققىــدە پىكىــر قىلىــپ، 

»خەنســۇ ائيالــالر ۇئيغــۇرالردەك ۇئزۇن كۆينــەك كىيمەيــدۇ، شــۇڭا ىئككــى مىللەتكــە 

وئخشــاش ۇئزۇنلۇقتىكــى رەخــت بېرىلىدىغــان بېلــەت تارقىتىــش خاتــا« دېگــەن ىئكــەن. 

رەھمەتلىــك بۇنىــڭ بەدەلىنــى تاكــى 80 - يىلالرغىچــە ۆئتەپتــۇ.

ــار بىلىــم،   وئقۇرمەننىــڭ بىــر كىتاپنــى وئقــۇش جەريانــى ەئمەلىيەتتــە ۆئزىــدە ب

مەلۇمــات ۋە ەئســلىمىلەرنى قايتا جانالنــدۇرۇش جەريانى بولىدىكەن. »ائلتۇن كەش«نى 

وئقــۇپ ۆئزۈم وئقۇغــان كىتاپالردىكــى وئڭچــى، يەرلىــك مىللەتچــى، ەئكســىلئىنقىالپچى 

ــلەر،  ــەر ۋە مۇتەخەسىس ــا، رەھب ــى، ۆئلىم ــەن يازغۇچ ــا چەكك ــۇپ جاپ ــپ تۇتۇل ائتىلى

شــۇنداقالر شــېھىت بولغــان قەھرىمانــالر بىــر بىرلــەپ كــۆز ائلدىمدىــن ۆئتتــى. 

 »مەدەنىيــەت ىئنقىالبى«غــا وئخشــاش مىڭلىغــان زىيالىنــى خــاراپ قىلغــان، 

ۇئيغۇرنىــڭ مىللىــي مەدەنىيىتــى »تــۆت كونــا« دېيىلىــپ ۋەيــران قىلىنغــان بــۇ بااليــى 

- ائپەتلــەر ھەققىــدە ۇئيغــۇردا بىــر ىئلمىــي ەئســەر وئتتۇرىغــا چىقمىــدى. مــەن مۇشــۇ 

بوشــلۇقنى تولــدۇرۇش ۈئچــۈن 2002 -يىلى لەنجو ۇئنۋېرىســتىتېنىڭ تارىخ فاكۇلتېتىغا 

دوكتۇرلۇققــا كىرمەكچــى بولــدۇم، ەئممــا ماقالەمگــە »مەدەنىيــەت ىئقىالبــى دەۋرىدىكى 

ۇئيغــۇر پاجىەئســى« دېگــەن ســەزگۈر تېمىنــى تاللىغىنىــم ۈئچــۈن قوبــۇل قىلىنمىدىــم. 

ۇئيغۇرالرنىــڭ 1949 -يىلدىــن بۇيانقــى »ائزات، بەختىيــار، ىئلغــار« ھاياتــى تەشــۋىق 

قىلىنىشــقا رۇخســەت بولــۇپ، تارتقــان خورلــۇق، نامراتلىــق ۋە بېســىم ىئچىدىكــى 

تۈرمۇشــى تەتقىــق قىلىنىشــقا ىئجــازەت يــوق ىئكــەن.
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ــەن  ــودى بىل ــلىق مىت ــالر تارىخشۇناس ــۇر زىيالى ــى ۇئيغ ــەش« رومان ــۇن ك »ائلت

يازالمىغــان تارىخنــى، ەئدەبىيــات ســېھىرى كۈچى بىلــەن وئقۇرمەنلەرگــە تەقدىم قىلدى. 

ائتا بوۋىالرنىڭ تېخى 40 نەچچە يىلالر بۇرۇنقى پاالكەتلىك ۋە كۈلپەتلىك كەچمىشــلەر 

ۇئنتۇلــۇپ كېتىۋاتقــان دەۋرىمىــزدە بۇنــداق بىــر روماننىــڭ يېزىلىشــى ائمەتتــۇر. مەنچــە 

بۇنداق ەئســەرلەر مىللەتنى تارىختىكى وئرتاق پاجىەئگە يۈزلەندۈرۈپ، كۆز ائلدىدىكى 

ۋەھشــىيەتلەرگە قانــداق تاقابىــل تۇرۇشــنى ۆئگىتىــدۇ. مىللەتتــە مىھىــر، قەيســەرلىك ۋە 

چىــدام يېتىلدۈرىــدۇ. بۇنىڭغا يەھۇدى يازغۇچىلىرىنىڭ ۆئز مىللىتى باشــتىن كەچۈرگەن 

قاباھەتنــى قېزىــپ، مىللەتنــى ائگاھالندۇرۇشــنى داۋام قىلىۋاتقــان تەجرىبىســى ۆئرنــەك 

ــۇپ تۇرۇپتۇ. بول

كىتــاپ »ائلتــۇن كــەش« دراممىســىنى وئينــاپ چىققانلىقــى ســەۋەپلىك كۈلپەتلىــك 

قىســمەتكە مەھكــۇم بولغــان بىــر ەئۋاالت ۇئيغــۇر زىيالىالرنىــڭ پاجىەئســىنى مەزكــەز 

ــتۈرۈش ائرزۇســى  ــۇن كەش«نــى قايتــا سەھنىلەش ــڭ »ائلت ــلىنىپ، ۇئالرنى ــپ باش قىلى

بىلــەن ائياقالشــقان. ەئمەلىيەتتــە بۇيــەردە بىــر ەئۋالت ۇئيغۇر زىيالىلىرىنىــڭ كومپارتىيە 

رەھبەرلىكىــدە »تۇغۇلىشــى« ۋە ائلدىنىشــالرنى باشــتىن كەچۈرگەندىــن كېيىــن ۆئزلــۈك 

ېئڭىــدا قايتىدىــن »تۇغۇلــۇش« ىئســتىكى بىشــارەتلەنگەن. مېنىــڭ فەيىســبۇكۇمدا 

تۇغۇلغــان كۈنــۈم 1949 -يىلــى 10 -ائينىــڭ بىرىنچــى كۈنــى دەپ يېزىلغــان. ســەۋەبى 

مــەن شــۇندىن باشــالپ ۇئيغۇرنــى يــەر ۆئزلەشــتۈرگەندەك ۆئزلەشــتۈرۈش، »تۇغــۇش« 

باشــالنغان دەپ قارايمــەن. شــۇندىن كېيىــن چــۇۋۇپ توقــۇش، يىمىرىپ قــۇرۇش، خاراپ 

قىلىــپ بەرپــا قىلىــش ەئســەبىيلىكى ىئزچىــل داۋام قىلىــپ كېلىۋاتىــدۇ.

ــى  ــى »يېڭ ــن كېيىنك ــۋىرلەنگەن 1949 -يىلدى ــدا تەس ــەش« رومانى ــۇن ك »ائلت

زامــان، يېڭــى تۇرمــۇش، يېڭــى ەئۋالت«قــا وئخشــاش پۈتۈنســۈرۈك بىــر مىللــەت قايتــا 

قــۇرۇش وئبېكتــى قىلىنىــپ، خــۇددى بىــر بــوۋاق ســۈپىتىدە يېڭىدىــن ېئغىزالندۇرۇلۇش، 

بۆشــۈككە بۆلۈنــۈش تەقدىرىدىــن قۇتۇلــۇپ بواللمىــدى. نەچچــە مىــڭ يىللىــق دېھقــان 

مىللەتكــە تېرىقچىلىقنــى ۆئگەتتــى، ۆئگىتىۋاتىــدۇ، تاشــقا مەڭگۈلــۈك خەتلەرنــى وئيغــان 

مىللەتكــە يېزىقالرنــى الھىيەلــەپ بــەردى، قانداق سۆزلەشــنى ۆئگىتىۋاتىــدۇ، مانا ەئمدى 
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تــوي قىلىــش، ۆئلــۈم ۇئزتىــش، ۇئســۇل وئينــاش، ناخشــا ېئيتىشــنى كەنتلەرگــە يىغىــپ 

ۆئگىتىۋاتىــدۇ. ەئمــدى، ىئســىم قويىدىغــان، نىــكاھ وئقۇيدىغــان، مىيىــت ۇئزىتىدىغــان 

ۆئلىمالىقمــۇ كومپارتىيەگــە قالــدى. 

رومانــدا تىلغــا ېئلىنغــان 50 -يىلــالردا يېتىشــكەن ۇئيغــۇر زىيالىالرنىــڭ »ائلتــۇن 

كەش«نى يېڭى ەئســىردە قايتا وئيناش ىئســتىكى وئيلىنىشــقا تىگىشــلىك. بۇ فاشىســت، 

قــاالق، مۇســتەبىت ھۆكۈمرانلىقنىــڭ ۆئزگەرمىگەنلىكــى ســەۋەپلىك ۇئيغۇرنىــڭ 

تەپەككۇرىــدا كۆرىنەرلىــك بىر يېڭىلىق ۋە يۈكســىلكىش بولمىغانلىقتىن قايتا قۇرۇلســا، 

يــا خىتــاي قىلغاننىــڭ شــەكلىنى ۆئزگەرتىــپ داۋام قىلىــدۇ ياكــى تەتۈرىنــى قىلىــدۇ. بىرى 

ھەممىنى مىللىيلەشــتۈرىمىز دېســە، يەنە بىرى ھەممىنى دىنىيلەشتۈرۈشــتە مۇرەسســە 

قىلمايــدۇ. شــۇڭا كىتاپنىــڭ ائخىرىــدا يېزىلغانــدەك »ائلتــۇن كەش«نــى ۆئز پېتــى قايتــا 

سەھنىلەشــتۈرۈش ۇئيغــۇن ەئمــەس. ھازىــر ۇئيغــۇرالر ۋەتەنــدە پەقەت ائرتىــس بولۇش 

ــۇن كەش«نــى  ــال بىخەتەرلىككــە ېئرىشــەلەيدۇ. ەئگــەر ھازىرقــى شــاراىئتتا »ائلت بىلەن

ۆئزى يېزىــپ، رىژىســورلۇقىنى ۋە ائرتىســلىقنىمۇ ۆئزى قىلىــپ سەھنىلەشتۈرســە ياكــى 

شۇنىڭغا تىرىشسا 58 -يىلالردىكى قاباھەت ەئمەس، وئمۇمى قىرغىنچىلىق باشلىنىدۇ.

»ائلتــۇن كەش«تە تەســۋىرلەنگەن »مەدەنىيەت ىئنقىالبــى« خىتايدا تۇنجى قېتىم 

بولغــان ىئــش ەئمــەس، ھەمــدە خىتايدىال بولغان ىئشــمۇ ەئمەس. »شــىنخەي ىئنقىالبى« 

دەۋرىدىــن كېيىــن خىتايــدا وئتتۇرىغــا چىققــان چــاچ كېســىش ھەرىكىتــى، تۈركىيەدىكــى 

ســەللىنى چەكلــەش ھەرىكىتــى ەئمەلىيەتتــە »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى« بىلــەن تومۇرداش. 

خىتاينىڭ چېچىنى كېســىش بىلەن ۇئيغۇرنىڭ ســاقىلىنى كېســىش، تۈركنىڭ سەللىســىنى 

تارتىۋېلىــش بىلــەن ۇئيغۇرنىڭ ياغلىقىغا زوراۋانلىق قىلىشــنىڭ ماھىيىتى بىرىئنســاننىڭ 

ھۆرلىكى ۋە ھوقۇقۇقىغا قىلىنغان تاجاۋۇز. بۇنداق ھۆر ىئنساننىڭ ەئمەس، مۇستەبىت 

ىئددىيەنىــڭ ۈئســتۈنلىكى قوغدالغان مىللەتلەردە يۇقىرىقىــدەك ىئنقىالپالر قايتا - قايتا 

يــۈز بېرىــپ، كىشــىلەرنىڭ تەپەككۇرىنــى ىئنســانىيلىقتىن يىراقالشــتۇرىۋېتىدۇ. 1965 

-يىلــى باشــالنغان »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى« دەۋرىدە ېئگىز پاشــنىلىق ائياقالر، كاســتۇم 

بۇرۇلكىالر، ۇئزۇن چاچالر بۇرژازىيەچە كىيىنىش دەپ يوقۇتۇلغان بولسا، بۈگۈن ۇئزۇن 
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كىيىملەر، ســاقال - بۇرۇتالر رادىكاللىق دەپ باســتۇرۇلماقتا.»مەدەنىيەت ىئنقىالبى«دا 

كىتاپــالر كۆيدۈرۈلگــەن، زىيالىــالر قامالغــان بولســا، بۈگۈنمــۇ ۇئقۇمۇشــلۇقالر تۇتقــۇن 

قىلىنىــپ، كىتاپــالر چەكلەنمەكتــە. »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى«دا بېلىكىگــە قىزىــل بەلگــە 

تاقىغــان ساۋاتســىز ىئســيانچىالر جاھــان ســورىغان بولســا، بۈگۈنمــۇ قوراللىقــالر، ائال 

كالتەكلــەر ۇئيغۇرنىــڭ يۈرىكىنــى مۇجىماقتــا. نەتىجىــدە ۇئيغــۇردا كىتاپنىــڭ، پەننىــڭ، 

ەئركىنلىكنىــڭ، ىئنســانى قەدىــر - قىممەتنىــڭ وئرنــى بارغانچــە تۆۋەنلىمەكتــە. شــۇنىڭ 

بىلــەن ائۋامنىــڭ كــۆزى ســاقال-چاچقا قاراشــقا، يوپكا-كوپتــا ماراشــقا كۆندۈرۈلمەكتە. 

ۇئيغۇرنىــڭ تەپەككــۇرى كىيىمنىــڭ ۇئزۇن قىســقىلىقىغا قــاراپ ەئخــالق باھاالشــقا، 

شــۇائرنىڭ ياڭراق - سۇســلىقىغا قاراپ ائتامان سايالشــقا، ائۋازىنىڭ مۇڭىغا، خىتابىنىڭ 

تورىغــا قــاراپ ۇئســتاز تالالشــقا يەنــە بىــر قېتىــم گىرىپتــار قىلىنماقتــا.

»ائلتــۇن كەش«نــى »مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى« تەكرارالنمايدىغــان شــەكىلدە قايتــا 

وئينــاپ چىقىــش ۈئچــۈن بىــر گــورۇھ كىشــىلەر مەنپەەئتنــى مونۇپــۇل قىلىــش، ھوقۇقنــى 

قوغــداش، قارشــىلىقالرنى بەربــات قىلىــش ۈئچــۈن مۇھاپىــزەت قىلىۋاتقــان ھوقــۇق 

مۇســتەبىتلىكى، مۈلــۈك مونۇپۇللىقــى ۋە ىئددىيە مەركەزچىلىكى قارشىســىغا كىشــىلىك 

پىكىــر، قىممــەت، ھوقــۇق، ىئــززەت، ھۆرلۈكىنــى مۇھاپىــزەت قىلىدىغــان بىــر ىئنســان 

مەركەزچىلىكــى چىقالىشــى كېــرەك. بــۇ ائلدىنقــى شــەرت وئرۇنالنمــاي تــۇرۇپ »ائلتــۇن 

كەش«نــى قايتــا سەھنىلەشــتۈرۈش خاھىشــىنى، ۇئيغــۇر تارىخىــدا بىــر قانچــە رەت يــۈز 

ــەك مۇبارەكلىگــۈدەك  ــۇ ب ــۇرۇش ىئســتىكى دەپ چۈشەنســەك بۇم ــا ق كۆرۈلگــەن قايت

ىئــش ەئمــەس. چۈنكــى ۇئيغــۇر مەدەنىيىتىنــى بىــردەم يــات ھۆكۈمرانــالر قايتا قۇرۇشــتا 

ەئسەبىيلەشســە، بىــردەم ۆئز ســەرخىلالر چــوۋۇپ توقۇشــقا يــەڭ تــۈرۈپ كەلــدى. 

مەدەنىيەتنىــڭ ىئجاتچىســى بولغــان ۇئيغــۇر خەلقىنىــڭ ائرزۇ تەلەپلىــرى، ېئرىشــىدىغان 

ۋە مەھــرۇم قالىدىغــان تەرەپلىــرى بولســا ىئتىبارســىز قالــدى.  

»ائلتــۇن كــەش« ەئســلى بىــر ۆئگــەي ائنىنىــڭ ۆئز پەرزەنتلىرىنــى ەئزىزلــەپ 

ۆئســتۈرۈپ، ۆئگــەي بالىالرنــى خــورالپ چۆكتۈرگەنلىكىنىــڭ ھېكايىســى. 1946 -يىلــى 

ائقســۇدا 17 سەپدېشــى بىلــەن شــېھىت بولغــان ائبدۇلــالر روزى »ۆئگــەي ائنــا« 
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دراممىســىدا ەئينــى چاغــدا خىتاينــى ســوراۋاتقان گومىداڭنــى يالمــاۋۇز ۆئگــەي ائنىغــا 

ــۇ  ــال مۇتەللىــپ رىژىســورلۇق قىلىــپ سەھنىلەشــتۈرگەن ب وئخشــىتىپ يازغــان. لوتپۇل

ەئسەر كىشىلەرگە زۇلۇمنى، تەڭسىزلىكنى تونۇتقان. 90 -يىلالردا ۆئمەرجان ائلىمنىڭ 

»ۆئگەيلىمــە« دېگــەن ناخشىســىدىمۇ وئخشاشــال بىــر قەبىــھ ۆئگــەي ائنىغــا نارازىلىــق 

ــان  ــەي تەكرارلىنىۋاتق ــا تۈگىم ــەي ائن ــم ۆئگ ــۇ زالى ــۇن كەش«تىم ــار. »ائلت خاھىشــى ب

زۇلۇمنىــڭ مەنبەســى دەپ قارالغــان. مەنچە ۆئگەي ائنــا قولىدا ەئزىزلىنىۋاتقان ۆئزلەر ۋە 

خارلىنىۋاتقان ۆئگەيلەرنىڭ ھېكايســى ائياقالشــمايدۇ. چۈنكى ائياقلىشىشــقا تىگىشلىك 

ائلدىنقــى شــەرت تەپەككــۇردۇر. 

ــەش«  ــۇن ك ــە«، »ائلت ــا«، »ۆئگەيلىم ــان بولســاق،»ۆئگەي ائن ــەت قىلىدىغ دىقق

دېگــەن ەئســەرلەردە ۇئيغــۇر ۋە خىتــاي بىللــە ياشــايدىغان بىــر ائىئلــە، بىــر غاپىــل ائتــا 

ۋە ۇئنــى ائلــداپ بالىالرغــا زوراۋانلىــق قىلىدىغــان بىــر زالىــم ائنــا تەپەككــۇرى مەۋجۇت. 

ەئمەلىيەتتــە ۇئيغــۇر ۋە خىتايــالر بىــر ائىئلەگــە تــەۋە ەئمــەس. ھېچ بىر مىللــەت يەنە بىر 

مىللــەت بىلــەن بىــر ائىئلــە كىشــىلىرى ەئمــەس، بەلكــى مۇســتەقىل كىشــىلەر توپىــدۇر. 

ۇئيغۇرالرمــۇ ھېــچ بىــر مىللــەت بىلــەن بىــر ائىئلــە كىشــىلىرى ەئمــەس. ۇئيغــۇر بىلــەن 

خىتــاي بىــر ائىئلىدىلكــى بالىــالر ەئمــەس، پەرقلىــق ائىئلىلەردىكى مۇســتەقىل كىشــىلەر. 

پەقــەت بــۇ ىئككــى ائىئلــە قوشــنا. ۇئيغــۇر ھېــچ بىــر مىللەتنىــڭ ىئنىســى، ائكىســى ياكــى 

بالىســى ەئمــەس. ۇئيغۇرنىــڭ بۈگۈنمــۇ ۋە بۇندىــن كېيىنمــۇ ھــەر قانــداق مىللــەت بىلەن  

قازىنــى، قاشاســى ۋە ھويلىســى ائيرىــم. ۇئيغۇرنىــڭ بــاراۋەر مىللەتلىكىنــى ىئنــكار 

قىلىدىغــان بۇنــداق تەپەككــۇر ەئندىزىســى ائلدامچىلىــق بولــۇپ، ھېــچ قاچــان ھەقىقــى 

ەئمەلگــە ېئشــىپ باقمىغــان، قوبــۇل قىلىنمىغــان، قوبــۇل قىلىنمايــدۇ.

خۇالســە قىلغانــدا بىــرى تەپەككــۇر ۋە تــۈزۈم ۆئزگەرمىگــەن شــاراىئتتا »ائلتــۇن 

كەش«تىكى ۇئيغۇرنى قايتا قۇرۇش ىئســتىكى ۇئيغۇن ەئمەس. مەيلى خىتاي ســەھنىگە 

چىقارســۇن ياكــى ۇئيغــۇر ۆئزى ســەھىنىنى ائلســۇن، ۇئيغۇرنىــڭ مەدەنىيىتــى ھېــچ بىــر 

كۈچنىــڭ قولىدىكــى پوپايــكا ەئمــەس. يەنــە بىــرى »ائلتــۇن كەش«تىكــى مىللەتلەرنــى 

ــۇر  ــەس. ۇئيغ ــۇن ەئم ــۇر ەئندىزىســى ۇئيغ ــان تەپەكك ــە، ائكا-ۇئكا دەيدىغ ــر ائىئل بى
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خىتــاي بىلەنــال ەئمــەس، ھېــچ بىــر مىللــەت بىلــەن ائكا-ۇئكا، ائچــا - ســىڭىل ەئمــەس. 

ۇئيغۇرنىــڭ مۇســتەقىل گــەۋدە ىئكەنلىكىنــى ىئتىــراپ قىلىشــتىن ىئبــارەت بــۇ ائلدىنقــى 

شــەرتنى مەيلــى خىتــاي زىيالىــالر ۋە ھۆكۈمىتــى ياكــى ۇئيغــۇر ســەرخىلالر قوبــۇل 

كۆرمەيدىكــەن، »ائلتــۇن كەش«تــەك ۆئگەي ائنــا زۇلمىنى پاش قىلغــان دراممىالر قانچە 

قېتىــم وئينالســا، يازغــان، ســەھنىلىگەن، ائلقىشــلىغانالر شــۇنچە قېتىــم جازالىنىشــتىن 

قۇتۇاللمايــدۇ. نەتىجىــدە »مەدەنىيــەت ىئنقىالبى«مــۇ ۋە بۈگۈنكىــدەك ۇئنىڭدىــن ېئغىــر 

تراگېدىيەلەرمــۇ قايتــا ســەھنىگە چىقىــدۇ. ۇئيغــۇردا بۈگــۈن قايتىلىنىۋاتقــان قىســمەت، 

تەكرارلىنىۋاتقــان زۇلــۇم كــۆز ائلدىمىــزدا »ائلتــۇن كەش«تىــن بەتتــەر بىــر تراگېدىيەنى 

زاھىــر قىلىۋاتىــدۇ.
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ئۇستاز ماڭغان ئۇيغۇرلۇق يولى

بۈگــۈن ۇئيغۇرغــا دەرت ۈئســتىگە دەرت كەلــدى. بۈگــۈن ائنــا تىلغــا ۈئششــۈك 

بىرىنچــى دېكابىرنىــڭ مۇزلــۇق كۈنىــدە، ۇئيغۇرلــۇق ســىڭگەن  تەگــدى. بۈگــۈن 

قەلىبلەرگــە قــار ياغــدى. بۈگــۈن تىلىمىزنىــڭ پەرۋىشــكارى، ۇئســتازىمىز مىرســۇلتان 

ــان،  ــى مۇجۇلغ ــان، دىل ــى بوغۇلغ ــڭ نىداس ــدۇق. ۇئيغۇرنى ــپ قال ــمانوفتىن ائيرى وئس

قاناتلىــرى بوغۇچالنغــان بــۇ كۈنلــەردە ۇئســتازىمىز ھايــات يــۈرۈپ بەرســە، تۆرلــەردە 

تــۇرۇپ بەرســە، كوچىــالردا مېڭىــپ بەرســە بوالتتــى. ۇئســتاز ائرىمىــزدا بولســا ســۇنۇق 

ــالر  ــى، مىســكىن روھ ــەر ۈئســتۈن بوالتت ــى، چۈشــكۈن كۆزل ــۈن بوالتت ــەر پۈت كۆڭۈلل

ــۇ  ــان ب ــان بولۇۋاتق ــۇرۇرالر پايخ ــپ، غ ــەر ېئزىلى ــتاز ىئززەتل ــى. ۇئس ــقۇن بوالتت جۇش

دەملــەردە غەشــلىكلەرگە غەمخــان ىئــدى. ۇئســتازىمىز ائرمانــالر قېرىــپ، غايىلــەر 

غېرىــپ بولغــان زېمىســتاندا گۈلخــان ىئــدى زۇلمەتلىــك بــۇ زامــان چۆلىــدە ېئزىقمــاي 

تىــك ياشــاش، تىرىــك ياشــاش ۈئچــۈن جېنىمىزغــا جــان، روھىمىزغــا يۆلــەك ىئــدى. بــۇ 

مىللــەت ۇئســتازدەك ائلىملىــرى بىلــەن ۋەزمىــن، بــۇ ۋەتــەن ۇئســتازدەك پىداكارلىــرى 

ــۇغ، ســۆيۈملۈك ۋە غەمگــۇزار ىئــدى. ــەن ۇئل بىل

ۇئســتاز ائنــا تىلغــا باغــۋەن، پەرۋىشــكار ىئــدى. مەرھــۇم ائنــا تىلىمىزنــى 

مۇكەمملەشــتۈرگۈچى ۋە بــۇ مۇكەممەلىكنــى ىئســپات قىلغۇچــى ىئــدى. بىــز تىلىمىزنىڭ 

قاىئدىلىــك تەلەپپۇزىنــى، يېزىقىمىزدىكــى ۆئلچەم-قېلىپالرنــى مەرھۇمنىــڭ ىئلىمىدىــن 

ۆئگەنــدۇق. ۇئ »ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ىئمــال ۋە تەلەپپــۇز لوغىتــى« ۋە »ۇئيغــۇر تىلىدىكــى 

تىنىــش بەلگىلىــرى« دېگــەن كىتاپلىــرى بىلــەن ائنــا تىلغــا مىــزان بېكىتتــى. ۇئ ۇئيغــۇر 

تىلىنىــڭ ھېــچ بىر تىلدىن قېلىشــمايدىغان كۈچىنــى »ۇئيغۇرچە-خىتايچە چوڭ لوغەت« 

ائرقىلىــق ىئســپاتالپ، ۇئيغۇرچــە ھەممىگــە قابىــل ســۆزلەر ائرقىلىــق ۇئيغۇرغــا ناقايىل 

كۆزلەرنــى تەســلىم قىلــدى.
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 ۇئســتاز ۇئيغۇرلــۇق تارىخىغــا مىھرىبــان ىئــدى. ۇئ ۇئرقــۇن مەڭگــۈ تاشــلىرىغا 

وئيۇلغــان، دىۋانالرغــا پۈتۈلگــەن مۇقامالرغــا كۆمۈلگــەن، يېزا-ســەھراالرغا چېچىلىــپ 

تارىخىمىزنــى  بىزلەرگــە ۆئگىتىــپ  يادىكارىنــى  بوۋىالرنىــڭ  ۋە  كەتكــەن مومىــالر 

تىرىلــدۈردى. ۇئ لوپنۇرلۇقالرنىــڭ ەئجدادىنــى چومــۇل دەپ ائتالغــان قەدىمكــى ۇئيغــۇر 

قەبىلىســىگە باغلىــدى. خوتــەن ۇئيغۇرلىرىنىــڭ ســۆزىدىن ائق ھــون ىئزلىرىنى بايقىدى. 

ۇئ مەھمــۇت قەشــقەرى قالدۇرغــان ھېكمەتلىــك كىتاپنــى ەئۋالتالرغــا قــورال، نەۋايىدىــن 

مىــراس ائنــا تىل سۆيگۈســىنى ھەقدارالرغا ەئڭگۈشــتەر قىلــدى. ۇئ قەدىمكى تىلىمىزنى 

قۇرۇتمــاي بۈگۈنگــە ۇئلىغــان، سىڭقۇســەلىنىڭ ســۆزىنى ناۋايىغا چاتقان، يۈســۈپ خاس 

ھاجىــپ ائچقــان يولنــى گۇمنامدىــن تاپقــان ىئــدى. ۇئســتاز ۇئيغۇرلۇق تارىخىنــى مەڭگۈ 

تاشــالردىكى ســۆزلەر، »دىۋان«دىكــى ھېكمەتلــەر، »قۇتادغۇبىلىك«تىكــى ماياكالر ۋە 

ناۋايــى ياققــان چىراقــالر بىلــەن يورۇتقــان ىئــدى.

ۇئســتاز ۇئيغۇرلــۇق غەزىنىســىگە پاســىبان ىئــدى. رەھمەتلىــك ائلىــم ھاياتىــدا 

ۇئيغۇرنىــڭ تــەۋەرۈك ماكانلىرىدىــن شــەھىدانە خوتــەن، ەئزىزانــە قەشــقەر، غالىبانــە 

قومــۇل ۋە غازىيانــە ائقســۇالرنى كەزگــەن، لوپنۇردىكــى قالپاقلىــق چالــالر، كۇچادىكــى 

ائق رومــال مومايــالر ۋە تۇرپاندىكــى قىزىــل بۆكلــۈك ائقســاقالالر بىلــەن مۇڭدىشــىپ 

ۇئالرنىــڭ تىلىدىكــى غەزىنىلەرنــى ائچقان، ۈئنچىلەرنى توپلىغان ىئــدى. ۇئنىڭ »ۇئيغۇر 

دىالىكىتلىــرى«، »قومــۇل شىۋىســى«، »خوتــەن دىالېكىتى« ۋە »لوپنــۇر دىالېكىتى« 

ــك  ــۇ قىممەتلى ــان ش ــپ ياتق ــدا چېچىلى ــەلىرى ائۋام تىلى ــاس ەئس ــان خ ــدە يازغ ھەققى

ۋەســىيەت ۋە مىــراس ھېكمەتلەرنىــڭ بىزگــە قالدۇرۇلغــان خاتىرىســى ىئــدى.

ــۇم  ــدى. مەرھ ــان ىئ ــان قىلغ ــى ناماي ــۇق روھىن ــى ۇئيغۇرل ــتازنىڭ تەتقىقات ۇئس

ــان  ــالر ياراتق ــىنى ەئجدات ــەن مەنىس ــەت دېگ ــۆزىنىڭ مەدەنىي ــۇر س ــتازىمىز ۇئيغ ۇئس

ــەن  ــۇ يولدىكــى ىئشــتىياقى بىل ــق تەھقىقلىگــەن. ۇئ ب ــش ائرقىلى ــى قېزى مەدەنىيەتلەرن

ۆئزلەرنى، ىئجتىھاتى بىلەن ۆئزگىلەرنى ىئشەندۈرگەن ىئدى. ۇئ ەئل ۈئچۈن قىلىنىدىغان 

خىزمەتتــە ۇئيغــۇر ســۆزىنىڭ يەنــە بىــر مەنىســىگە مۇناســىپ دوســتالر بىلــەن تاشــتەك 

ــك  ۇئيۇشــۇپ ۋە خىزمەتداشــالرنى ســۈتتەك ۇئيۇشــتۇرغان ىئــدى. ۇئســتاز يېتەكچىلى
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ــى«،  ــتىكىلىق تەتقىقات ــڭ ائكوس ــۇر تىلىنى ــى«، »ۇئيغ ــالر دىۋان ــى تىل ــان »تۈرك قىلغ

»ۇئيغــۇر دىالېكىــت ۋە شــىۋىلەر لوغىتــى« قاتارلىــق نەتىجىلەر ۆئملۈكنىڭ، ۇئيۇشــقان 

ۇئيغۇرلــۇق روھىنىــڭ نامايەندىســىگە ائيالنغــان. ۇئ ائنا تىل گرامماتىكىســىغا ائتالغان 

تۇنجــى كىتابىنــى نەســىرۇلال يولبولدى بىلەن، تىلشۇناســلىق لوغىتىنى مەترېيىم ســايىت 

بىلــەن، نەۋايــى تەتقىقاتىنــى خەمىــت تۆمــۈر بىلــەن، قۇتادغــۇ بىلىــك تەتقىقاتىنــى ائمىنە 

غاپپــار بىلــەن ىئشــلەپ، مەھمــۇت قەشــقەرى مەقبەرىســىنى ىئبراھىــم مۇتئىــي بىلــەن 

بىللــە ىئســپاتالپ چىققــان. 

مەرھــۇم ۇئســتاز ىئلىــم تەلەپكارلىرىغــا تەلەپچــان، پاســىبان خۇشــچىراي ىئــدى. 

ەئينــى يىلــالردا رەھمەتلىككــە ەئرگەشــكەن ۇئيغــۇر ۋە باشــقا ەئل-مىللەتتىــن بولغــان 

ــر ۇئســتاز  ــا ھازى ــدى، شــاگىرتالر مان ــۈن مۇتەخەسىســلەرگە ائيالن ھەۋەســكارالر بۈگ

بولــۇپ تونۇلــدى. مــەن رەھمەتلىــك بىلــەن 90 -يىلالرنىــڭ ائخىرىــدا ۈئرۈمچىــدە 

ــر، قىــر ۋە  ــە بولغــان ىئدىــم. ۇئ مەندىــن وئپالدىكــى ھــەر بىــر ائيمــاق، ېئدى مۇالقەتت

قىشــالقالرغىچە ســوراپ، بىلمىگەنلىرىمنىــڭ مەنىســىنى دەپ بەرگــەن ىئــدى. شــۇ چاغدا 

مەھەللەمگــە يېقىــن يەردىكــى قاراخانــالر خانــى قىلىــچ بۇغراخاننىــڭ قەبىرىســى، شــۇ 

ــالردا  ــەپ، 30 - يىل ــى مەكت ــۇردى چــوڭ ســالغان پەنن ــرە جايالشــقان كەنتتىكــى ت قەب

وئپالغــا ســېلىنغان تىياتىرخانــا ۋە مەھمــۇد قەشــقەرى مازارىنىــڭ ىئســپاتلىنىش جەريانى 

قاتارلىقــالر ھەققىــدە ھەيــران قاالرلىــق مەلۇماتالرنــى ېئيتىــپ بەرگــەن ىئدى. ەئگەر شــۇ 

ســۆزلەر يېزىۋېلىنســا، ھــەر بىــر مەزمــۇن بىــر ۇئزۇن ماقالىگــە مېغىــز بولغــان بوالتتــى. 

مەرھــۇم ۇئســتازىمىز دوســتى تۇرغۇن ائلماســنى پەرزەنتلىــرى ائرقىلىق ۇئ ۋاپات 

بولغىچــە يوقــالپ تۇرغــان ىئــدى. دوســتىنىڭ ۋەســىيىتى بويىچە »تارىخى رەشــىدى«نىڭ 

نەشــىر قىلىنىشــىغا تۈرۈتكــە بولغــان ىئــدى. ۇئســتاز ەئينــى يىلــالردا خــۇددى تۇرغــۇن 

ــا  ــۇر زىيالىلىرىغ ــى ۇئيغ ــا وئخشــاش بۈگۈنك ــە يازمىغانغ ــا رەددىي ائلماســنىڭ كىتابىغ

تېڭىلغــان ىئتىــراپ، تــۆۋە ۋە ىئقــرار قىلغۇزۇشــالرغا ائۋاز قوشــمىغان ىئــدى. 

ۇئســتاز ىئــز ســالغان ۇئيغۇرلــۇق يولــى يۈرەكتىــن باشــالنغان مەڭگۈلــۈك يــول، 
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ىئلىمگــە، ەئلگــە ۋە ائلەملەرگــە جــاۋاپ ىئزىدىگــەن ىئشــتىياق يولىــدۇر. ۇئ بــۇ يولــدا 
ــدا  ــۇ يول ــان. ۇئ ب ــەردە ياتق ــان، تۈرمىل ــەردە سۇســىز، باغــالردا ائچ قالغ ــپ كۆلل مېڭى
ھاكىمىيــەت ۋە ھاكىمالرغــا يــاراپ ەئپلىــك ۋە نەپلىك ياشاشــنى ەئمــەس، ھەقنى ياقىالپ 
نەتىجىلىــك ياشاشــنى تاللىغــان. شــۇڭا ائلىــم بــۇ يولدا ەئمەلدىــن تــاج، پايدىدىن كەمەر 
باغلىغــان ەئمــەس. شــۇڭا ۇئســتاز كاتەكتــەك بىــر يۈرۈش ۆئيــدە مىڭلىغان ســارايالردىن 
كاتتــا ائرمانــالر ىئچىــدە، يوقۇلىۋاتقــان مىراســالرنىڭ غېمىــدە ياشــىغان ىئــدى. ۇئســتاز 
شــۇنىڭغا شــاھىت ىئدىكــى، بــۇ يولــدا شــەرەپكە اليىــق ەئمەللــەر ائز، ەئممــا شــەرەپ 
ــدا قــان شــورار يالمــاۋۇز، جــان ســورار  ــەر كــۆپ ىئــدى، بــۇ يول تاماســىدىكى تىجىمەل
قاتىلــالر بــار ىئــدى، يەنــە ھېــچ نېمــە ســورىماس، ھېــچ نەرســە بىلمــەس، ەئممــا ھېــچ 

ىئــش قىلدۇرمــاس رودىپايــالر تەييــار ىئــدى. 

ۇئســتاز باشــلىغان بــۇ يــول ۇئيغۇرلــۇق يولــى، مەدەنىيــەت- ۇئيغارلىــق يولىدۇر. 
ــەن  ــەن تۈزىلىــپ، ســەنەئت بىل ــم بىل ــۇ ســەۋەپلەرگە كــۆرە ائيىغــى چىقىدىغــان، ىئلى ب
بېزەلگــەن، ىئجــات ۋە يېڭىلىــق بىلــەن داۋاملىــق يورۇيدىغــان ائيدىڭلىــق يولــدۇر. 
ۇئســتازدەك ھەقكە، ھەقىقەتكە ۋە ھەققانىيەتكە ائشــىق بولمىغان ھېچ بىر جاھالەتلىك 
قەلــب بــۇ يولغــا زار ەئمــەس، ۇئســتاز بەلگــە ســالغان بــۇ يولدىكــى يولۇچــى ۇئيغۇرمــۇ 
جاھىــل پىرالرغــا ىئنتىــزار ەئمــەس.   ئىلھــام توختــى تۆھمەتكــە قالغاندىــن كېيىن

»ىئلھــام توختــى كىم ۈئچــۈن قەھرىمان« دېگەن يازمىنى يېزىپ بولۇپ، ىئچىمنى 
بىــر نەرســە تاتىلىغانــدەك بىــارام بولــدۇم. قاماقتىكــى خورلۇقــالر ائز كەلگەنــدەك 
ــس  ــرى ھې ــتىۋاتقان ھاقارەتلى ــلىرىدىن ىئش ــى قېرىنداش ــن دۇنيادىك ــتازنىڭ ەئركى ۇئس
تۇيغۇلىرىمنــى توختىمــاي قوچــۇپ تــۇردى. ھەقســىزلىك ۈئچــۈن دەس تــۇرۇپ توغــرا 
قىلغىنىم بىلەن، ۇئســلۇبۇم قارا بايراق ائشــقۇنالر ياكى قىزىل بايراق كومۇنىســتالرنىڭ 
كالتەكچىلىكىــدەك تۇيۇلــۇپ كەتتــى. يازغانلىرىمدىــن داىئمقىــدەك رازى بولمىغاننىــڭ 
ۈئســتىگە بىرســىگە ھەيــۋە قىلغانــدەك، بىرىنــى زاڭلىــق قىلغانــدەك، بىرىگــە كالتــەك 
ــى ەئســەرلىرىمدە،  ــدى. مەيل ــچ قويمى ــى تىن ــۇ مېن ــدەك تۇيغ شــىلتىپ ھۇجــۇم قىلغان
ياكــى كۈندىلىــك ھاياتىمــدا بولســۇن بىرىگــە ســۈر كۆرســىتىش، مەســخىرە قىلىــش ياكى 

كالتــەك پۇالڭلىتىــش مــاڭا ياراشــمايدىغان قىلىــق ىئــدى. 
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يازمامغــا چۈشــكەن ىئنكاســالر ىئچىــدە ائيەتلەرنــى سۈيئىســتىمال قىلىــپ ھەيــۋە 

ــا  ــە تىلغ ــا تەرەپســىز ىئلمىيلىكت ــۇ نوقت ــدى. ب ــم ۋە مەســخىرەۋازلىقىم دېيىلمى قىلغىنى

ېئلىنمىــدى. چۈنكــى ەئخمەتجــان وئســماننىڭ ھاقارىتىگــە بولغــان غــەزەپ، تۆھمەتكــە 

بولغــان ھېسىداشــلىق مېنىــڭ ۋە وئقۇرمەنلەرنىڭمــۇ  ۇئچرىغــان ىئلھــام توختىغــا 

كۆزىنــى پەردىلىگــەن بولســا كېــرەك. ەئممــا مۇســۇلمانلىق داۋاســى قىلىــپ قۇرائندىــن 

ســۆز باشــلىغان ىئكەنمىــز »دىــن ســەمىمىيەتتۇر« دېگــەن ھەدىــس بويىچــە راســتچىل 

ــل  ــە مايى ــەي، ھەقك ــى كۆرگ ــى ھەقن ــەن بولغايك ــز رۇش ــرەك. كۆزىمى ــىمىز كې بولۇش

ــى تەســتىقلىغاي. ــز ھەقىقەتلەرن تىلىمى

تۈنۈگۈندىــن بېــرى ەئقلىــم بىلەن نەزەر سالســام يازمامــدا مۇنداق ىئككى غەلەت 

بــار ىئكــەن. بىــرى ائيەتتىــن نەقىــل ېئلىــپ كالتــەك پۇالڭلىتىــپ ھەيــۋە قىلىــش. بۇنــداق 

قىلىــش ائدەتتــە مۇەئللىپلەرنىــڭ زاكۇندىكــى ائجىزلىقىنــى، دەلىللەشــتىكى ھورۇنلىقىنى، 

مۇنازىرىدىكــى كالتــە پەملىكىنى يوشــۇرغان بىلەن مەندەك بىر ائدەمنىڭ ســەۋەنلىكىنى 

يوشــۇرالمايدۇ. بۈگۈن ائلالھتىن باشــقا دەرت ېئيىتقىدەك يېقىنى، يېلىنغۇدەك يۆلىكى، 

تىرىنىــپ دەس تۇرغىــدەك تېرىكــى بولمىغــان مىللــەت ۈئچــۈن ائيەتتىــن ســۆز باشــالش 

يېقىشــلىق بولغــان بىلــەن، ۇئ ائيەتنــى يازمىدىكــى ەئھۋالغــا تەدبىقــالش توغــرا ەئمەس. 

دىننــى كالتــەك قىلىــپ ھەيــۋە قىلىــش، نوپــۇز قازىنىــش، گــەپ يورغىلىتىــش مــەن ەئڭ 

ــى  ــال قارشــى تەرەپن ــى كەلتۈرۈپ ــن بىرن ــداق ائيەتتى ــان ۇئســلۇپ. بۇن ــان كۆرىدىغ يام

ېئغىــز ائچالمــاس قىلىۋېتىــش دەرھــال ۈئنــۈم بەرگەنــدەك، جاماەئتكە ياققانــدەك قىلغان 

بىلــەن، توغــرا - خاتانــى ائســتىن - ۈئســتۈن قىلىــدۇ، وئقۇرمەنلەرنــى خاتــا يېتەكلەيدۇ. 

ــپ  ــۇل قىلىنى ــەن قوب ــۇ ىئــش مېنىــڭ مۇەئييەنلەشتۈرۈشــۈم ۋە باشــالپ بېرىشــىم بىل ب

كەتســە بولمايــدۇ. 

»ىئلھــام توختــى كىــم ۈئچــۈن قەھرىمــان؟« دېگــەن يازمىدىكــى ىئككىنچــى 

غەلــەت مەســخىرىۋازلىق. ائدەتتــە رەددىيــە مەزمۇنىدىكى يازمىالر ۋە ىئنكاســالردا كۆپ 

ــى  ــش ۋە ەئرلەرن ــان مەســخىرىۋازلىق جىســمانى نۇقســاننى چىشــلەپ تارتى كۆرىلىدىغ

ــداش، قىــز  ائيالالرغــا وئخشتىشــتا كۆرۈلىــدۇ. مەســىلەن: يىپچــى خوتۇنــالردەك كوتۇل
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بالىــدەك نــازالش، تــۇل خوتۇنــدەك ۋايســاش قاتارلىقــالر. بــۇ گەپلــەر گەرچــە پــاراڭ-

ــدەك تۇيۇلغــان بىلــەن، ائيالالرنــى كەمستىشــتىن  ســۆھبەتلەردە تــوال دېيىلىــپ نورمال

ىئبــارەت بىــر بىنورمال رېاللىقنى، ەئخالقســىزلىقنى ەئكىــس ەئتكۈزىدۇ. مەنمۇ يازمامدا 

ەئخمەتجــان وئســماننى »قــاش ېئتىــپ، نــاز كەرەشــمە قىلىــپ« دېگــەن ســۆزلەر بىلــەن 

ائيالالشــتۇرۇپ مەســخىرە قىلىپتىمــەن. ۇئنىڭدىــن باشــقا »گــۈل گۈلــى بىلــەن خىــل خىلى 

بىلەن« دېگەن ماقالنى ىئشلىتىپ جىسمانى نۇقساننى ەئخمەتجانسىمانالرنىڭ تېپىشقان 

ــى مەســخىرە  ــپ بىزن ــق قىلى ــا ېئنى ــالھ ســۈرە ھوجۇراتت ھالىتىگــە وئخشــىتىپتىمەن. ائل

قىلىشــتىن توســقان. شــۇڭا بــۇ قىلغانلىرىــم ســۈپىتىمگە ۋە پەزىلىتىمگــە ياراشــماپتۇ. 

ــۇپ،  شــۇڭا ەئخمەتجــان وئســمان تارىخىمىزدىكــى بۈيۈكلەرنــى چىشــلەپ تارتىــپ بول

قاماقتىكــى قەھرىمــان ىئلھــام توختىغــا ھاقــارەت قىلغــان، تىــل تەككۈزگەنــدە كەچۈرۈم 

ســورىمىغان بىلــەن، مــەن ۇئنــى مەســخىرە قىلغىنىــم ۋە ائيەتنــى سۈيىئىســتىمال قىلىــپ 

ۇئنىڭغــا ھەيــۋە قىلغىنىــم ۈئچــۈن ۇئنىڭدىــن كەچــۈرۈم ســورايمەن.

خىتاي زىندانىدىكى ىئلھام توختىنىڭ ھاقارەتكە ۇئچرىشــى مۇنازىرە قىلىنىدىغان 

مەســىلە ەئمەس، بەلكى ەئيىپلىنىدىغان مەســىلە. ۇئستازنىڭ قىزى ائمېرىكىدا مۇساپىر، 

ەئخمەتجــان وئســمان ەئگــەر بىــر دادا بولغان ياكى دادا مىھرىــدە پۇچلىنىپ باققان بىرى 

بولســا چىرايلىق تېلىفون قىلىپ، ىئسســىق بىر چىنە ۈئگرە بىلەن شــۇ دادىســىز قىزنىڭ 

كۆڭلىنى ياســىغىنى ەئۋزەل ىئدى. ھەر قايســى تەشــكىالتالر، جەمئىيەتلەر ۋە سىياســىي 

ائكتىپــالر ەئگــەر ائرىســتوتىل ېئيىتقانــدەك ھــەر بىرىمىــز سىياســىي ھايۋانغــا، سىياســىي 

تەشەببۇســالرنىڭ كارىنىيىغــا ائيلىنىــپ قالمىغــان بولســاق، بارلىــق تەلىماتلىرىمىزنــى 

ــى ۆئچۈرۈشــكە تىرىشــقىنىمىز  ــان وئتن ــڭ بېشــىدا كۆيۈۋاتق ــپ قويــۇپ، مىللەتنى قايرى

ەئۋزەل. ۋەتــەن زىندانغــا ائيالنغــان بــۇ كۈندە تۆھپە سېلىشــتۇرۇش، تۆر تالىشــىش، بىر 

بىرىگە بەس ســېلىش ۋە بىلەرمەنلىك قىلىش قانداق نەپرەتلىك بولســا، زىندانىدىكەرنى 

چىشــلەپ تارتىــش، ھاقــارەت قىلىشــمۇ وئخشاشــال ەئخــالق ســوتىدا ھۆكــۈم قىلىشــقا 

تېگىشــلىك بەتخۇيلــۇق ەئلۋەتتە.
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ئىلھام توختى كىم ئۈچۈن قەھرىمان؟

مــەن ىئلھــام توختىنىــڭ وئقۇغۇچىســى. ۇئســتازىمىزنىڭ ۆئزى تۈرمىدە قىينالســا، 

ائيالــى ائزغىنــە مــۇائش، جاپالىــق خىزمــەت، روھــى بېســىم ۋە ىئككــى تىرىــك يېتىمنىــڭ 

ــۇ  ــان ب ــەك تىترەۋاتق ــپ، ياپراقت ــە يۈزلىنى ــەن ياشــلىق كۆزلىرىگ ــى؟« دېگ »دادام قېن

كۈنلەردە ھېچ ىئش قىلىپ بېرەلمەي ۆئز تۇرمۇشۇم بىلەن بەنت بولغۇچى ۋاپاسىزمەن. 

بىــر كىشــىلىك تۇرمۇشــنى دەپ ۇئســتاز ۈئچــۈن ھېــچ ىئــش قىلىــپ بېرەلمىگــەن مەنــال 

ەئمــەس دەپ تەســەللى بېرىمــەن بەزىــدە. ەئممــا شــۇ ھېــچ ىئــش قىلىــپ بېرەلمىگەنلــەر 

ائرىســىدىكى جاماەئت ەئربابى ائتالغان ەئخمەتجان وئســماننىڭ، خىتاينىڭ قىيناقلىرىدا 

پــۇت قولــى باغالنغــان شــۇ ناتىــۋان ۇئســتازىمغا ھاقــارەت، ھۇجــۇم قىلىشــى ىئنســانغا 

نەپرەتنــى راۋا كۆرمەيدىغــان تىلىمنــى ســۆزگە قىســتىدى.

ماۋ قاتىلنىڭ ۈئزۈندىلىگە وئخشاش چاپلىنىپ تۇرۇۋاتقان ەئخمەتجان وئسماننىڭ 

يالغــان ياۋىداقلىــرى قاتارىــدا »ىئلھــام توختــى ۋەتــەن خاىئنــى« دېگــەن قۇرالرنــى 

وئقۇغاندا چىشــلىرىم كىرىشــىپ كەتتى. ېئسىمگە »شاىئرالرغا گۇمراھالرال ەئگىشىدۇ« 

دېگــەن ائيــەت كېلىــپ، شــۇ ائيەتنىــڭ كەينىگــە يوشــۇرۇنغا ەئخمەتجــان وئســماننىڭ 

گەۋدىســى كۆرۈنگەنــدەك بولــدى. گۇمــراھ دېگــەن نېمــە؟ گــۇم دېگــەن يوقلۇققــا 

ــىراپ  ــى، گۇمانس ــران قىلغۇچ ــى گۇم ــۇر. يولالرن ــول دېمەكت ــەك ي ــىل، راھ دېم تەمس

ائزغۇچى، ســەپەردە ســەلەپكە ەئگىشــىپ ھەقتىــن يانغۇچى گۇمراھتــۇر. گۇمراھالرنىڭ 

يوللىــرى گۇمــران، قەلبىــدە گۇمــان، ەئگىشــىدىغىنى تەكلىماكانــدا ھېلــى ســۇدەك، ھېلى 

ۆئســتەڭدەك كۆرۈنىدىغــان ائلــۋۇن كەبــى نەپســى، ســەلەپتەك خاھىشــى، خــاالس. ائلالھ 

ــن  ــن، ھىدايەتتى ــۇن، ھۆرلۈكتى ــن قىلمىس ــداق گۇمراھالردى ــى بۇن ــر ۇئيغۇرن ــچ بى ھې

تاندۇرمىســۇن.
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ىئلھــام توختىنــى خىتــاي خاىئــن، ۇئيغــۇر قەھرىمــان دەپ بىلــدى. ۇئيغــۇر 

قەھرىماننــى قەلبىدىــن ســۆيدى، قاباھەتتــە ياشــاپ تۇرۇپمــۇ، رەســىمىنى تېلىفونلىرىــدا 

ســاقالپ تۈرمىلەرنى تولدۇرۇشــقا رازى بولدىكى، خاىئن دېمىدى. خىتاي شــۇ چارەســىز 

ۇئيغۇرنــى ســوراقتا قىيناپمــۇ، ســوتتا جازاالپمــۇ ۇئنــى خاىئــن دېگۈزەلمىگــەن ىئــدى. 

بۈگۈن دۈشــمەن شــۇنچە ېئنىق تۇرســىمۇ، ىئلھام توختىنى دۈشــمەن تۇتۇپ ۇئيغۇرنى 

ناخــۇش، خىتاينــى خــوش قىلىــپ، ىئلھــام توختىنــى »ۋەتــەن خاىئنــى« دېگىنــى ىئختىيارى 

پىرىزدېنــت ەئخمەتجــان وئســمان بولــدى. 

ۇئيغــۇر ۈئچــۈن جېنىنــى تىككــەن ىئلھــام توختىنــى ۋەتەندىكى ۇئيغــۇر ەئدىپلەر، 

كادىــرالر، دېھقانــالر سىياســىي تەقىپلەردە ســاەئتلەپ ۆئگىنىش قىلىپمــۇ خاىئن دېمىگەن 

ىئــدى. ۋەتەندىكىلــەر ھاياتــى قىلنىــڭ ۈئســتىدە تــۇرۇپ دېمىگــەن گەپنــى ەئخمەتجــان 

كانادادىكــى ىئسســىق ۆئيــدە وئلتــۇرۇپ خىتــاي ۈئچــۈن دەپ بــەردى. ەئخمەتجــان بۇنــى 

ــر  ــۇل، بى ــن پ ــر تىيى ــۈن بى ــى ۈئچ ــن قۇتۇلۇش ــڭ زۇلۇمدى ــق ۇئيغۇرنى ــش ائرقىلى دېيى

ســاەئت ۋاقىــت، بىــر تېمىــم تــەر ائققــۇزۇپ باقمىغــان مۇھاجىرەتتىكــى يالغانچىالرنىــڭ، 

سىياســىي پاناھلىقىغــا دەســمايە بولغــان، زۇلۇمغــا كۆكــرەك كەرگــەن، تەشــۋىقاتالرغا 

خــۇرۇچ بولغــان، قەبرىســىز شــېھىت ۋە تۈرمىدىكــى غازىالرنىــڭ غۇرۇرىنــى بىــر تىيىنغا 

ائلمايدىغان كىشىلەرنىڭ بىرى ىئكەنلىكىنى ىئسپاتلىدى. ۇئ خىتاي شەرقى تۈركىستاندا 

ھېــچ بىــر كىشــىگە دېگۈزەلمىگــەن گەپنــى، يىراقتىــن قــاش ېئتىــپ، خۇلــۇق چىقىرىــپ 

تــۇرۇپ، نــازۇ كەرەشــمىلەر بىلــەن بــەردى.

ىئلھــام توختــى قەھرىمــان، ۇئيغۇرنىــڭ ۋىجدانــى، ەئممــا ەئخمەتجان وئســماننىڭ 

ەئمــەس. ۇئســتاز زۇلۇمغــا قارشــى جاســارىتى، ھــەق ســۆزلىگەن ۋىجدانــى بىلــەن 

ۋىجدانســزالرغا خاىئنلىــق قىلغۇچــى. بىــز ۇئســتازنى ۇئيغۇرنىــڭ قەھرىمانــى دەپ 

بىلەتتــۇق، ەئمــدى ەئخمەتجــان ۋە ەئخمەتجانســىمانالرنىڭ خاىئنــى ىئكەنلىكىنــى 

بىلىۋالــدۇق. بــۇرۇن غــوالم وئســمان زۇلپىقــار ۇئســتازنى خىتــاي جاسۇســىغا چىقارغانــدا 

غەزەپلەنگــەن، ەئخمەتجــان وئســمان خاىئنغــا چىقارغانــدا ۇئيغۇردىكــى »خىــل خىلــى 

ــدۇق.  ــەنگەندەك بول ــىنى چۈش ــۆزنىڭ مەنىس ــەن س ــەن« دېگ ــى بىل ــۈل گۈل ــەن، گ بىل
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بــۇ يەردىكــى »گــۈل« ســۆزى ائقســۇ شىۋىســىدە تــاز دېگــەن مەنىــدە بولــۇپ، تــازالر 

يىراقتىنال بىر بىرىنى بىلىۋاالرمىش. ۇئيغۇردىكى بۇ ھېكمەتلەرنى ەئمدى چۈشــەندۇق. 

كىرىشــكەن چىشــالر بوشــىدى.

ۇئســتاز ســاغالم ەئركــەك، ۋاپــاردار ەئر، مىھرىبــان دادا، مەســۇلىيەتچان زىيالــى 

ىئدى. مىللەت زۇلۇمغا ۇئچرىغاندا ھەق ســۆزلەپ مۇجاھىت بولدى. ائلالھ ۇئنى خىتاي 

زىندانىدا يۇسۇپ ەئلەھسىساالمنى قوغدىغاندەك قوغدىغاي، يۇنۇس ەئلەيھىساالمدەك 

ائمان قىلغاي، پەيغەمبىرىمىزدەك بەرداشــلىق قەيســەر قىلغاي. 
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بىر نەپرەت قولالنمىسى

بۇندىــن ۈئچ يىلــالر بۇرۇن بىر قىســىم قىران يىگىتلــەر مەكتىپىمىزگە تىزىمالتقان 

ىئــدى. كۆپىنچىســى تۈركچــە ۆئگىنىمىــز دەپ يۈرگەن بىلــەن تۈركىيەنــى دىموكراتىيەگە 

پاتقان دەپ ياخشــى كۆرمەيتتى. ۇئالرنىڭ بىر قىســمى مەكتەپنى توڭالتقاندەك قىلغان. 

وئقۇمــاي نېمــە قىلىۋاتقانلىقلىرىنــى ســورىغىنىمدا »ىئككــى دۇنيــادا بەختلىــك قىلىدىغان 

ھەقىقىــي ىئلىــم ۆئگىنىۋاتىمىــز« دەپ چۈشەندۈرۈشــكەن ىئــدى. مــاڭا بــۇالر يــا ىئــش 

ــڭ نېمىلىكــى  ــي ىئلىم«نى ــان »ھەقىقى ــدار ھازىرلىمــاي ۆئگىنىۋاتق ــا ىئقتى ىئزدىمــەي، ي

ائيدىــڭ، ەئممــا قايان باشــاليدىغانلىقى قاراڭغۇ ىئدى. ائرىــدا ىئككەيلەن يوقاپ كەتتى. 

ســاقچى تونۇشــلىرىمدىن ســوراپ ائتا-ائنىســىغا ۋە دوســتلىرىغا نەدىلىكىنــى تېپىشــىپ 

بەردىم. باشقىلىرىغا نېمە بولدى بىلمىدىم، تۈركچە دەرسكە كېلىدىغانلىرى تۇيۇقسىز 

ــى  ــە - ســەككىز وئغۇلن ــەن يەتت ــزالر بىل ــرى باشــلىغان قى ــى. ســەل ىئلگى ائزالپ كەتت

بىرلەشتۈرمىســەم ىئككــى ســىنىپقا يېتىشــەلمىدىم . ەئممــا ھــەر قانچە چۈشــەندۈرۈپمۇ 

ــۇپ  ــڭ ائۋازى ەئۋرەت بول ــۇ ىئككــى ســىنىپنى قوشــالمىدىم. وئغۇلالرنىڭچــە قىزالرنى ب

بىللــە وئقۇســا پىتنــە بولغىــدەك. بــۇ گەپنــى ائڭالپــال چۈشەندۈرۈشــلىرىمنى توختاتتىــم. 

دەرســمۇ يــوق بولــدى. كېيىنچــە تۈركىيەدىكــى بىــر وئقۇغۇچۇمنىــڭ ېئيتىشــىچە، ۇئنىــڭ 

»ھەقىقىــي ىئلىــم« ۆئگەنگــەن ساۋاقداشــلىرى ىئلگىــرى - كېيىــن بولــۇپ مەھبۇســلۇققا 

ــۇم بوپتۇ.   مەھك

ېئســىمدە قېلىشــىچە، بىر كۈنى دەرســتە ائمېرىكىدا وئيلىغانلىرىم ۋە يازمىلىرىم 

ــپ قالغــان ىئــدى. كۇرســانتلىرىمدىن يازمىالرنــى وئقۇغــان -   ــەپ ېئچىلى ھەققىــدە گ

وئقۇمىغانلىقىنــى ســورىغىنىمدا بىرەيلــەن ناھايىتــى كەســكىن قىلىــپ: »مۇەئللىــم، بىــز 

ائمېرىكا ھەققىدە شەھىتلەر ائرسالنى ۇئستاز سەىئد قۇتۇپنىڭ يازغانلىرىنى وئقۇيمىز، 

ھــەق يولىــدا بولمىغــان، ائلالھنىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا ەئمــەس، جاھىلىيــەت مەكتەپلىرىــدە 

وئقۇغانلىرىغــا ەئرگىشــىدىغان مادداپەرەســلەرنىڭ يازغانلىرىنــى وئقۇســاق توغــرا 
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يولدىــن ائزدۇرىــدۇ« دەپ قالــدى. مــەن ســەىئد قۇتۇپنىــڭ جىھاتنــى تەرغىــپ قىلغــان 

ــار ىئــدى،  ــم ب ــدە يازغانلىقىدىنمــۇ خەۋىرى ــكا ھەققى ــم، ائمېرى ــى بىلەتتى قولالنمىلىرىن

ەئممــا نېمــە يازغانلىقىدىــن بىخــەۋەر بولغاچقــا ائرتــۇق گــەپ قىلمىدىــم. پەقــەت 1950 

-يىلــالردا يېزىلغــان ەئھۋال بىلەن بۈگۈنكى ەئمەلىيەتنىڭ پەرقلىق بولۇش ىئھتىمالىنى، 

ــان  ــلىكىنى، ىئنس ــەڭ ەئمەس ــا ت ــى يازغىنىمغ ــم ائمېرىكىن ــدا يازغىنى ــڭ ائمېرىكى مېنى

قانچــە يــات مۇھىتتىن كۆزەتســە، ۆئزىنى شــۇنچە ياخشــى چۈشــىنىدىغانلىقىنى ىئزاھالپ 

قويــدۇم. شــۇندىن كېيىــن مېڭەمــدە »ســەىئد قۇتــۇپ كىــم؟ نېمىشــقا ۇئلۇغلىنىــدۇ؟ ۇئ 

ائمېرىــكا ھەققىــدە نېمىلەرنــى يازغــان بولغىيــدى؟ ۇئنىڭدىكــى ۇئيغــۇر ســىتۇدېنتالرنى 

شــۇ قــەدەر ىئشــەندۈرگەن، مايىــل ۋە قايىــل قىلغــان جەزبىدارلىــق نەدىــن كەلگــەن؟« 

دېگــەن ســوراقالر ســاقلىنىپ قالــدى.

قاماقتىكى كۈنلەردە سىياســى مەھبۇس بولۇپ قامالغان مەســۇمالرنىڭ ائغزىدىن 

»جىھــات، شــەرىەئت، ھىجــرەت، خىالپــەت« دېگــەن ســۆزلەر چۈشــمەيتتى. زېھىــن 

قويــۇپ باقســام، نەپرىتــى پارتــالپ، ياشــلىقى چاقنــاپ، قانلىــرى قاينــاپ تۇرىدىغــان بــۇ 

يىگىتلەرنىــڭ قولالنمىســى مەھەممــەت تاھىــر، مــەۋدۇدى، ســەىئد قۇتۇپالرنىــڭ دىنىــي 

ــقۇن  ــۇرۇپ، ائش ــپ وئلت ــە مۇڭلىنى ــەن كۈلپەتلىرىگ ــڭ كۆرگ ــەن. ۇئالرنى ــى ىئك تەلىمات

ىئســالمچىلىقنى دىن دەپ ۆئگەنگەن ۋە ەئرگەشــكەن ســىتۇدېنتالرنىڭ ائقىۋېتى، تۈركچە 

ۆئگەنگــەن بالىالرنىــڭ پاجىەئســىنى ەئســلەپ ېئزىلدىــم.

باشــالپ ھازىرغىچــە ســەىئد  90 -يىلالرنىــڭ ائخىرىدىــن  باقســام  وئيــالپ 

ۋە   تارقىتىــپ  تەرىپلــەپ، ۇئالرنىــڭ تەشەببۇســلىرىنى  قۇتۇپالرنىــڭ ىئددىيەســىنى 

ــۇ.  ــى ۈئزۈلمەپت ــڭ ائيىق ــوپ بالىالرنى ــوپ - ت ــان ت ــەپ يۈرىدىغ كىيىنىشــلىرىدە ىئپادىل

ۇئالرنىــڭ بەزىلىــرى ائلىــي مەكتەپتىكــى وئقۇشــلىرىنى تاشــالپ تاشــقى دۇنيــادا غايىــپ 

بولۇپتــۇ، بەزىلىــرى ائتا-ائنىلىرىنــى قاقشــىتىپ تۇرمۇشــتا ۋەيــران بولۇشــۇپتۇ، يەنــە 

ــەن وئقۇشــنى ھــارام ســاناپ ۋاز  ــزالر بىل ــدە قى ــرى ماددىپەرەســلەرنىڭ مەكتىپى بەزىلى

كېچىپتــۇ. ىئچىنارلىقــى، بۇالرنىــڭ ىئچىدىكــى ەئڭ مۇنــەۋۋەر وئقۇغۇچىــالر تۇتقۇنلۇققــا 

مەھكــۇم ىئكــەن. بۇالرغــا گۇۋاھچــى ىئدىــم،  ائتا-ائنىالرنىڭ ۈئمىــدى، يۇرتنىڭ كۆزى، 
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ۇئيغۇرنىــڭ كېلەچىكــى بولغــان بالىالرنىــڭ كــۆز ائلدىمىدىــال خاراپ بولۇشــىغا چارەســىز 

قالغــان ىئدىــم. زادى قانــداق تەشــنالىق مەكتــەپ، مەھەللــە ۋە جەمئىيەتتىكــى يــۈرەك 

پارەمىزنــى ســەىئد قۇتۇپنىــڭ مىســىر زىندانلىرىــدا يۈرگۈزگــەن نەپرەتلىــك تەھلىــل، 

ــى؟ ــر ۋە خىياللىرىغــا ەئگەشــتۈرۈپ كەتت پىكى

ــەرنىڭ  ــەن ەئس ــكا« دېگ ــەن ائمېرى ــەن كۆرگ ــكەن »م ــم ەئرگەش وئقۇغۇچىلىرى

ېئنگىلىزچىســىنى وئقــۇپ چىقتىــم. بــۇ ەئســەر ۇئيغۇرچىغــا تېخــى تەرجىمــە قىلىنمىغــان 

بىــر  توغرىلىــق  قۇتۇپنىــڭ ائمېرىــكا  ائڭلىۋالغــان  نېمىشــقا ىئســمىنىال  ىئكــەن. 

ــدۇ؟  ــكا ياقتۇرۇلماي ــان ائمېرى ــەن يازغ ــپ، م ــل قىلى ــى قايى ــىرى وئقۇغۇچىلىرىمن ەئس

وئقۇغۇچىلىرىمنىــڭ ائمېرىــكا تەســەۋۋۇرى ەئمەلىيەتتــە بــۇ ەئســەر ســەۋەپلىك ەئمەس، 

بەلكــى ســەىئد قۇتۇپنىــڭ باشــقا ەئســەرلىرىدىكى ائشــقۇن ىئســالمچىلىق، يەھــۇدى-

خىرىســتىيان دۈشــمەنلىكى، ەئھلــى ســەلىپ ۋەھىمىســى ۋە غەرپكــە بولغــان نەپــرەت 

ۋەجىدىن شــەكىللەنگەن بولســا كېرەك. دېمىســىمۇ، ســەىئد قۇتۇپنىڭ ۇئيغۇرچىغا 90 

- يىلالردىــن بېــرى ۆئرۈلۈشــكە باشــلىغان ەئســەرلىرى بىر بۇزۇلغان دۇنيــا، يېرىڭلىغان 

ۋەزىيــەت، تۇمانلىــق كېلەچەككــە ىئســالم نوقتىســىدىن تەبىــر بەرگەن بولــۇپ، ھەممىنى 

بەربــات قىلىــپ غايىۋىــي جەمئىيــەت قــۇرۇش قولالنمىســى ىئــدى.

ســەىئد قۇتۇپنىــڭ ائمېرىــكا ھەققدىكــى ەئســىرى بىــر قارىســا ائمېرىكىدىكــى بىر 

»ۋەيــران« بولىۋاتقــان جەمئىيەتنــى، »خاراپلىق« ســەپىرىدىكى »ائزغۇن« كىشــىلەرنى 

تەســۋىرلىگەندەك تۇيۇلىدىكەن. يەنە بىر قارىســا پىالنى مىســىردا تۈزۈلۈپ ائمېرىكىدا 

تېكىســت تالالنغــان بىــر نەپــرەت دەرســلىكىدەك تۇيغــۇ بېرىدىكــەن. ائپتــۇر كىتابىــدا 

ائمېرىكىلىقالرنىــڭ تەنتەربىيــە، ســەنەئت، ۆئرپ-ائدەت ۋە ياشــاش شــەكلىگە ســوغۇق، 

نەپرەتلىــك نــەزەردە تەھلىــل يۈرگۈزگــەن بولــۇپ، ھەممىــدە بىــر ســەلبىيلىكنىڭ 

ــى  ــپ، ۇئالرن ــڭ نەســەبى ۈئســتىدە توختىلى ــان. ۇئ ائمېرىكىلىقالرنى ىئپادىســىنى بايقىغ

پۈتۈنلــەي ەئنگىلىيــە ىئمپىرىيەســى شــىتاتالرغا يەرلەشــتۈرۈلگەن لۈكچــەك، قاراقچــى، 

تەۋەككۈلچىلەرنىــڭ ەئۋالدى دەپ قارىغــان. ھەمــدە بۇنــى ۇئالردىكــى دۇنياپەرەســلىك 

ۋە ۇئرۇشــخۇمارلىقنىڭ مەنبەســى قىلىــپ كۆرســەتكەن. ۇئ ائمېرىــكا جەمئىيىتىدىــن 
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ەئندىشــىلىنىپ »مــاددى تەرەققىيــات ۋە ىئلگىرلەشــلەردىن ســىرت كۈنســېرى پاتقاققــا 

پېتىۋاتقــان، كىشــىلىرى يــۈرەك كېســىلى، روھــى بېســىم، ســاراڭلىق، ھاراق-تاماكىغــا 

بېرىلىــش ۋە تۈرلــۈك جىنايەتلەرگە وئخشــاش ىئجتىماىئي ىئللەتلەرگــە دۇچ كەلمەكتە«، 

دەپ بايــان قىلغــان. 

ســەىئد قۇتۇپ ياشــىغان گرىلى ىئســىملىك بازار كولورادۇ شىتاتىدىكى كوچىلىرى 

چىــركاۋالر بىلــەن تولغــان، مەيخانــا تېپىلمايدىغــان، كىشــىلىرى دىندارلىقــى بىلــەن 

مەشــھۇر ىئكــەن. ۇئنىــڭ مۇشــۇنداق بىــر ەئنەئنىۋىي دىنى تۇرمۇشــقا ياتقىــن بىر يەردە 

ائمېرىكىلىقالرنىڭ ەئخالقسىز، ىئشرەتپەرەس، قوپال، ىئپتىداىئي، دۇنياپەرەس، زوراۋان، 

رەھىمســىز مىجەزىدىــن شــىكايەت قىلغانلىقــى تەتقىقاتچىالرنــى ھەيــران قىلىدىكــەن. 

مەزكــۇر ەئســەردە كىشــىلەرنىڭ ىئشــىك ائلدىدىكــى چىملىقىدىــن تارتىــپ چىركاۋدىكــى 

مۇزىكىســى ۋە ۇئســۇلىغىچە تەنقىــت وئبىيكتــى قىلىنغــان بولــۇپ، ھەتتــا مەھەللىدىكــى 

ســەتىراچنىڭ چــاچ ياساشــلىرىمۇ مۇەئللىپنىــڭ نەپرىتىگــە خــۇرۇچ بولمــاي قالمىغــان. 

ســەىئد قۇتــۇپ ائمېرىكىلىقالرنىــڭ ىئپتىداىئيلىقىنــى بايــان قىلىپ مۇنــداق يازىدۇ: 

»ائمېرىكىلىقالرنىڭ سەنەئتتىن زوق ېئلىشىمۇ ىئپتىداىئيدۇر. بۇ سەنەئت پاائلىيەتلىرى 

ۋە ەئســەرلىرىدە رۇشــەن ىئپادىلىنىدۇ.ائمېرىكىلىقــالر تەنتەربىيــە ماھىرلىرىنــى ماختــاش 

ۋە ۇئلۇغالشــتىمۇ ىئپتىداىئيلىقنىــڭ ەئڭ يۇقــۇرى پەللىســىدەدۇر. تەنھەرىكەتچىلىرىنىڭ 

كۆپىنچىســى ۋەھشــى، قەبىــھ، رەھىمســىز ۋە ھايۋانىــي بولمىغىچــە ائلقىشــقا ســازاۋەر 

بواللمايــدۇ. ۇئالرنىــڭ نەزەرىــدە ەئخالقلىــق تەنھەرىكەتچىلەرنىــڭ قىممىتــى يــوق. 

ائمېرىكىلىقالرنىــڭ كىيىم-كېچەكلىرىنىــڭ رەڭگــى ۋە يېمەك-ىئچمەكلرىنىــڭ تەمىدىمــۇ 

ىئپتىداىئيلىقنىــڭ ائالمەتلىرىنــى ۇئچراتقىلــى بولىــدۇ. قىسقىســى ائمېرىكىلىقــالر زوق ۋە 

تــەم كېرەكلىــك بولغــان ھــەر ىئشــتا ھەقىقىــي بەھىردىــن مەھرۇمــدۇر. ائمېرىكىلىقــالر 

جىنســىي تۇرمۇشــتا ىئپتىداىئيلىقنىــڭ ەئڭ تــۆۋەن سەۋىيەســىدە ىئــدى...«. مەلۇمكــى، 

ائمېرىــكا جەمئىيىتى ســەىئد قۇتــۇپ نەزەرىدە مۇســۇلمانالر »ائزات قىلىش«لىرى زۆرۈر 

بولغــان، يوقىتىلىدىغــان جاھىلىيــەت جەمئىيىتىنىــڭ تەســۋىرىگە وئخشــايدۇ.
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مېنىڭچــە ســەىئد قۇتــۇپ »مــەن كۆرگەن ائمېرىــكا« دېگەن بۇ ەئســىرى ائرقىلىق 

ەئينــى چاغدىكــى مىســىرلىقالرنى »زاۋاللىققــا يــۈز تۇتقــان چىرىــك دۇنيــا«، »بۇزۇلغــان 

زۇلمەتلىــك جەمئىيــەت« ۋە خاراپلىققــا تۇتاشــقان »ائزغــۇن يول«دىــن ائگاھالندۇرغان. 

ــا  ــى قايت ــا مىقياســىدا خەلىپىلكن ــۈن دۇني ــال پۈت ــپ كېلىپ ــن قايتى ــڭ ائمېرىكىدى قۇتۇپنى

تىكلەشــنى پروگراممــا قىلغــان مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ۇئيۇشمىســىغا قاتناشــقانلىقى، 

ۇئنىــڭ »ىئنســانىيەتنى ائزات قىلىــپ، ائدەملەرنــى ائدەملەرگــە بويسۇنۇشــتىن بىــر 

ائلالھقــا بويســۇنىدىغان يۈكســەك پەللىگــە يېتەكلەشــكە« ائتالنغانلىقىنىــڭ ىئســپاتى. 

ۇئنىــڭ »يــەر شــارىنى قاپلىۋالغــان جاھالەتنــى ســۈپۈرۈپ تاشــالش« چاقىرىقــى »يــول 

بــۇ يــەردە« دېگــەن كىتابىــدا ىئپادىلەنگــەن )106،78 -بەتلــەر(.

دەرســىمنى ائڭلىغــان ياشــالرنىڭ مــەن تەســۋىرلىگەن ائمېرىكىغــا ەئمــەس، 

ســەىئد قۇتۇپنىــڭ ۇئيغۇرچىســى چىقمىغــان ائمېرىــكا خاتىرىلىرىگــە ىئشىنىشــى، مــەن 

تەرغىــپ قىلغــان ۆئزىنــى قۇتقــۇزۇش چاقىرىقىغــا ەئمــەس، چەتتىــن ائڭالنغــان ۈئممەتنى 

ــر كەســپنىڭ پېشــىنى تۇتۇشــنى  ــدە بى ــۇزۇش تەشەببۇســىغا ەئرگىشىشــى، ۋەتەن قۇتق

ەئمــەس، چەتەئلــدە بىــر جاماەئتنىــڭ ىئتاىئتىدە بولۇشــنى تاللىشــى ىئچىمنــى تاتىاليتتى. 

ــنى  ــى دەپ دەرس ــزدەك دىنن ــۇر بالىلىرىمى ــالر ۇئيغ ــۇڭگان وئقۇغۇچى ــىمدىكى ت دەرس

تاشــلىمايتتى، قــارا كىيىنىمــەن، نامەھــرەم بىلــەن وئقۇمايمــەن دەپ ىئســتىقبالدىن ۋاز 

كەچمەيتتــى، قېرىنداشــلىرىنى تاشــالپ ھىجــرەت قىلمايتتــى. ســەىئد قۇتۇپنىــڭ »يــول 

ــدى،  ــى قوزغىتالمى ــاراپ تۇڭگانالرن ــى خەنســۇچە وئچــۇق ت ــەردە« دېگــەن كىتاب ــۇ ي ب

ــرەت  ــر نەپ ــى چۈشــەندۈرىدىغان بى ــە تەرجىمىســى رېاللىقن ــي ۇئيغۇرچ ــا مەخپى ەئمم

قولالنمىســىغا ائيلىنىــپ، ۇئيغۇرنــى نــەدە ۇئرۇش بولســا شــۇ يەرگــە يولغــا ســاالتتى، 

ۆئلۈمگە ۈئندەيتتى، مىھىر-مۇھەببەتسىز، ائتا-ائنا-قېرىنداشسىز، ۋەتەن- مىللەتسىز 

خەلقارالىــق ســەرگەردانغا ائيالندۇراتتــى.

ۆئزۈم وئقۇرمەنلىــك ۋە وئقۇغۇچىلىققــا ائمــراق بولغانلىقىــم ۈئچۈنمــۇ ھاياتنــى 

دۇنيــا، ائخىــرەت، تەبىــەئت، جەمئىيــەت ۋە مەنىۋىيــەت وئقۇتىلىدىغــان بىــر دەرســخانىغا 

وئخشــاتقۇم كېلىــدۇ. ائلالھنىــڭ تۇنجــى ائيىتــى »وئقــۇ!« دەپ چۈشــكىنىگە قارىغانــدا 
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ھەممىمىــز وئقۇغۇچــى ىئكەنمىــز. ائلــالھ بىزگــە ھايــات دەرسخانىســىدا وئقۇشــنى 

بۇيرىغــان. ەئممــا نېمــە وئقۇشــنى، كىمــدە، قايســى دەرســلىكتىن وئقۇشــنى بېكىتىــپ 

بەرمىگــەن. مىللەتنىــڭ مەغلۇبىيەتلىــك تارىخىنــى باشــالپ بەرگۈچىلــەر قۇرائننــى 

ــقان.  ــراق قىلىش ــدا باي ــق مەيدانى ــەس، قاتىللى ــلىك ەئم ــىدا دەرس ــات دەرسخانىس ھاي

شــۇڭا ۇئيغۇرنىــڭ ۈئچ يــۈز يىلدىــن ائرتــۇق مەزھــەپ قىرغىنچىلىقىــدا قالغــان قانلىــق 

كەچمىشــى بــار. ســاراي ائلىملىــرى ھايــات دەرسخانىســىدىكى دەرســلىكنى پەقــەت 

ــىنىپ  ــى، چۈش ــڭ وئقۇغۇچىس ــەردە قۇرائننى ــەن. ۇئالر مۇنبەرل ــال ۆئگەتك ــۇرائن دەپ ق

ــپ ســىناققا ھازىرالنغۇچىســى بولۇشــنى ياقىلىمــاي؛  ۆئزلەشتۈرگۈچىســى، ەئمــەل قىلى

يادىلىغۇچىســى، مۇڭالنغۇچىســى ۋە ۇئلۇغلىغۇچىســىغا ائيلىنىشــنى تەرغىپ قىلىشــقان. 

نەتىجىدە كىشــىلىرىمىز قولىدىكى ىئالھىي دەرســلىكنى يادىالپ ەئزىزلەشكە ائدەتلىنىپ 

ــەت  ــەت، مەنىۋىي ــەئت، جەمئىي ــەن تەبى ــۇنىڭ بىل ــەن، ش ــكە كۆنمىگ ــۇپ چۈشىنىش وئق

ۋە كاىئنــات ھەققىدىكــى ىئلمىــي دەرســلىكلەرگىمۇ ھەۋەســلەنمەس بولــۇپ قالغــان. 

بۇنــداق ىئلىمســىزلىكلەر نەتىجىســىدە قۇرائندىــن ىئبــارەت دەرســلىك بىلــەن قۇرائننــى 

شــەرھىيلەيدىغان قولالنمىالرنــى پەرقلەندۈرىدىغــان ەئقىــل، پىكىــر ۋە رۇشــەن كۆزلــەر 

ــن.  كۆپىيەلمىگــەن بولۇشــى مۇمكى

ۇئيغۇرچە نەشــىر قىلىنغان بىر قىســىم دىنىي قولالنمىالرغا نەزەر ســالغىنىمىزدا، 

قۇرائننــى ھايــات كىتابــى دېيىشــتىن بەكرەك ۆئلۈم خىتابى دېيىشــكە مايىل مەزمۇنالرنى 

كۆرىمىــز. ۇئيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنىۋاتقــان بــەزى كىتــاپ، رىســالە ۋە قولالنمىــالردا 

قىلىنىــپ  ىئســالم سىياسىيالشــتۇرۇلۇپ، ىئدىوئلوگىيەلەشــتۈرۈلۈپ، سۈيىئىســتىمال 

شــەرھىيلەنگەن بولــۇپ، قۇرائننىــڭ دەرســلىك قىلىنىشــتىن دەســتەك قىلىنىشــقا قــاراپ 

يۈزلەنگەنلىكــى ېئنىــق. بۇنــداق قولالنمىالرنىــڭ ائپتۇرلىــرى قۇرائننــى دەســتەك قىلىپ، 

كىشــىلەرنى دۇنياغــا ائلالھنىــڭ ســۆزى، يەنــى قۇرائن بىلــەن تاقابىل تۇرۇشــنىڭ وئرنىغا 

زوراۋانلىق-يەنــى قــورال بىلــەن ھۇجــۇم قىلىشــقا كۈشــكۈرتمەكتە. بــۇ ائقىۋەتتــە 

دىيارىمىــزدا ىئســالمنىڭ بىــر ســاائدەتلىك يــول ەئمــەس، ھاالكەتلىك تەھدىــت كۆرۈلۈپ 

ــىمچە  ــس قىلىش ــۇپ ھې ــۇم . وئق ــى مەل ــە بولغىن ــىگە باھان ــىگە، چەكلىنىش تەقىپلىنىش

مــەۋدۇدى، مۇھەممــەد قۇتــۇپ ۋە ســەىئد قۇتۇپنىــڭ قولالنمىلىــرى يۇقىرىقىــدەك 



154

مەزمۇنالرغــا بايــراق ىئكــەن. دېمــەك، قۇرائنــدەك ىئالھــى دەرســلىكنى يادىالشــقا 

ائدەتلىنىــپ، چۈشىنىشــكە كۆنمىگــەن بىــر خەلقنىــڭ پەرزەنتــى، قۇرائنغــا ائشــىق بىــر 

مىللەتنىــڭ ەئۋالدى بولغــان وئقۇغۇچىلىرىمنىــڭ دىننى چۈشــىنىش ۈئچــۈن يۇقىرىقىدەك  

قولالنمىالرغــا ھەقىقەتەن ىئھتىياجى چۈشــىدۇ، ەئلۋەتتە. بۇنــداق قولالنمىالر ىئچىدىكى 

ەئڭ جەلىپكار يېزىلغىنى ۋە ەئڭ ۋايىغا يەتكۈزۈپ تەرجىمە قىلىنغىنى سەىئد قۇتۇپنىڭ 

نەپــرەت قولالنمىلىــرى بولســا كېــرەك.

2016 -يىلى سىنتەبىر ۋەتەندىكى بىر ۈئندىدار سالۇنىدا ېئالن قىلىنغان.
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تاغام ھاجى ئەمەت

ســۆزلىمەكچى بولغىنىــم تاغــام ھاجى ەئمەتنىڭ ھېكايىســى، چېچەنىيە ەئركىنلىك 

كۆرىشــىنىڭ قەھرىمانــى ھاجــى مۇراتنىــڭ ەئمــەس. ەئســلى تاغامنىــڭ ىئســمىدىال 

ەئمــەس، جىســمىدىمۇ ھاجــى مۇراتتــەك روھ بولغــان، پەقــەت ۇئ تولىســتويالرنىڭ 

قەلىمىگــە ناىئــل بواللمىغــان، خــاالس. ۇئ ھاجــى مۇراتتــەك ەئركىنلىــك جەڭچىســى 

ــان  ــم كېلىدىغ ــىمگە داىئ ــەت ېئس ــەس، پەق ــۇ ەئم ــان تېخىم ــي قەھرىم ــەس، مىللى ەئم

مىھرىبــان، تىرىشــچان، خىيالچــان، مەســۇلىيەتچان بىــر ائدەم. ائنامنىــڭ ەئڭ خۇشــال 

چاغلىــرى مۇشــۇ ائكىســىنىڭ بىزگــە مىھمــان بولــۇپ كەلگــەن ۋاقىتلىــرى بولغاچقا، ۇئنى 

ھەممىمىــز داىئــم كەلســىكەن دەيتتــۇق. ەئممــا بــۇ تاغــام شــۇ ۋاقىتتــا قەشــقەردىن بىــر 

قانچــە كــۈن يىراقتىكــى كورلىــدا ياشــايتتى.

 مــەن كىچىكىمدىــن ۇئنىــڭ ھەممــە ىئشــىغا ھەيــران ىئدىــم. ۇئنىــڭ تەلەپپــۇزى، 

پەقەتــال وئخشــىمايتتى. ۇئ  كىيىنىشــى، مۇائمىلىســى ەئتراپىمدىكــى كىشــىلەرگە 

رادىيودىكىــدەك ۆئلچەملىــك ســۆزلەيتتى، پاكىــزە، رەتلىــك كىيىنەتتــى ۋە داىئم روھلۇق

كۆرۈنەتتى. بىلىملىك، مۇاليىم، مىھرىبان بولۇپ ھەممە ائدەم بىلەن تۇغقاندەك 

مۇڭدىشــاتتى. ۇئ بار ســورۇندا ھەممەيلەن دەرســخانىدا وئلتۇرغاندەك جىمىپ كېتەتتى. 

ۆئزى وئرمانچىلىــق ېئنژېنىــر بولغاچقا دېھقان تۇغقانالرغا توختىماي يول كۆرســىتەتتى، 

ــۈك  ــات ۋە ۆئســۈملۈكلەرگە داىئــر تۈرل ــن ۇئيغــۇر تارىخىغــا، فىزىكىغــا، ھايۋان بىزدى

سۇائلالرنى سورايتتى ۋە جاۋاپ بېرەلمىسەك، يېنىمىزدا وئلتۇرۇپ يىپىدىن يىڭنىسىغىچە 

چۈشــەندۈرۈپ قوياتتــى. ەئممــا تۇققانالردىــن بەزىلىــرى تاغــام كەتكەنــدە نــارازى 

بولۇشــاتتى. چۈنكــى ۇئ تەنقىدچــى ىئــدى. وئپاللىقالرنىــڭ كۆكتــات تېرىمايدىغانلىقىدىن 

تارتىــپ ســودا قىلماســلىقلىرىغىچە، يۇرتتىــن چىقمايدىغانلىقلىرىدىــن تارتىــپ مەســجىد 

ــق  ــى قىيىنچىلى ــش، يەتمىشــىنچى يىلالردىك ــى. ۇئ ائتمى ــلىقلىرىغىچە ائغرىناتت سالماس
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ۋاقىتلىرىــدا باشــقا يۇرتالردىــن كورلىغــا بارغــان خېلــى كــۆپ ۇئيغۇرنــى باغراشــقا 

وئرۇنالشــتۇرغانلىقىنى، ەئممــا ۆئز تۇغقانلىرىدىــن بىرىنىمــۇ يېنىغــا تارتالمىغانلىقىدىــن 

ــن  ــر ىئككىدى ــى بى ــان تۇققانلىرىمىزن ــە دېھق ــات بولغىچ ــى ۋاپ ــام تاك ــى. تاغ ائغرىناتت

يېنىغــا تارتىــپ وئرۇنالشــتۇرۇپ باقتــى، ەئممــا ھەممىســى قايتىــپ كېلىشــتى. ۇئ داىئــم 

»ائدەم تېرىســا ۈئنىدىغــان تۇپراقــالر ىئــدى، بىــز بارمــاي، مۇشــۇ خــەق كېلىــپ يــەپ 

كەتتــى-دە تولدۇرىۋەتتــى!« دەپ ۇئھســىناتتى. 

تاغــام ھــەر قېتىم وئپالغا كەلســە ھەمىشــە مەن ائڭالپمۇ باقمىغــان تۇققانلىرىمىز 

يوقــالپ كېلەتتــى. ھــال - ەئھــۋال ســورالغاندا بالىلىــرى ھەققىــدە » چــوڭ وئغلۇمغــا 

پەيغەمبەرىمىزنىــڭ ىئســىمىنى قويــدۇم. ىئككىنچىســىگە مىللىــي ائزادلىــق رەھبىرىمىــز 

ەئخمەتجــان قاســىمىنىڭ ىئســىمىنى قويــدۇم. يەنــە بىــر وئغلۇمغــا پەيغەمبىرىمىزنىــڭ 

ائمــراق نەۋرىســىنىڭ ىئســمىنى قويــدۇم. قىزلىرىمنىــڭ چوڭىنــى ەئركىنلىــك جەڭچىســى، 

ــدا  ــم، كېيىنكىســى تۇغۇلغان قەھرىمــان رىزۋانگۈلنىــڭ روھىغــا ۋارىــس بولســۇن دېدى

ىئستىقبالىمىز قاراڭغۇ، كۈنىمىز زۇلمەتتە ىئدى، ائلالھتىن مىللىتىمىزنى نۇرالندۇرسۇن 

ۋە قەلبلىرىمىزنى ىئمانغا باي قىلسۇن دەپ تىلەپ نۇرىمانگۈل قويدۇم، ەئڭ كىچىكىگە 

ــۈپ  ــدە ۆئس ــە يېرى ــڭ ھەمم ــدا دىيارىمىزنى ــەن ائرمان ــالر دېگ ــان ېئچى ــز ھام بەختىمى

چېچەكلەيدىغــان رەيھاننىــڭ ىئســمىنى قويدۇم...نەۋرەمنىــڭ ىئســىمىنى ائڭلىمىغانمــۇ؟ 

ھەي...تارىــخ وئقۇمايىســلەردە! كىتــاپ وئقۇمايســىلەر. بــۇ دېگــەن ائقســۇدا 1945 

ــى،  ــۈرەك ماائرىپچ ــان، وئت ي ــى قىلىنغ ــە قەتل ــەن بىلل ــپ بىل ــال مۇتەللى ــى لوتپۇل -يىل

پىــداكار ىئنقىالپچــى مۇنىردىــن خوجىنىــڭ ىئســىمى ەئمەســمۇ!« دەپ ائغــزى - ائغزىغا 

تەگمــەي پەرزەنتلىرىنىــڭ تەرىپىنــى قىلىــپ بېرەتتــى.

 مــەن بېيجىڭــدا وئقۇۋاتقانــدا بولغــان بىــر تويــدا »مېنىــڭ وئغلــۇم گومىنداڭنىــڭ 

پايتەختــى نەنجىڭــدا وئقۇيــدۇ، بــۇ ســىڭلىمنىڭ وئغلــى كومپارتىيەنىــڭ پايتەختــى 

بېيجىڭــدا وئقۇيــدۇ« دەپ، بىزدىــن خــۇددى بــۇ ىئككــى شــەھەرنى بويســۇندۇرغاندەك 

پەخىرلەنگــەن ىئكــەن.
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تاغام تۈگەپ كەتكەندە ۈئرۈمچىدە ىئدىم. باغراشــقا چۈشــۈپ ائچىلىرىم يىغالپ 

ائلدىمغا كەلمىگىچە ىئشىنەلمىدىم. تاغام داىئم وئلتۇرىدىغان ساپاغا ۆئزۈمنى تاشالپ 

ــا  ــۇالق«، »دۇني ــان »ب ــالردا ەئڭ ياخشــى چىقىدىغ ــم. شــۇ چاغ ــى ۋاراقلىدى كىتابلىرىن

ــرى«،  ــى ماتېرىياللى ــى، »شــىنجاڭ تارىخ ــق ژورنالالرن ــم« قاتارلى ــى«، »تارى ەئدەبىيات

»چــاال تەگكــەن وئق«، »ىئز«، »قاينام ۆئركىشــى«، »ۆئتكەن كۈنلەر«، »چالىقۇشــى« 

قاتارلىــق رومانالرنــى رەت - رېتــى بىلــەن تىزىــپ ســاقلىغانىكەن. »بۇالق«تىكــى 

ــالن  ــەرلىرى ېئ ــەۋقىنىڭ ەئس ــۇق ش ــدى ۋە قۇتل ــى ەئپەن ــۇر، مەمتىل ــق ۇئيغ ائبدۇخالى

قىلىنغــان بەتلەرنىــڭ تــوال وئقۇلغــان، تۇتۇلغــان ۋە قاتالنغانلىقــى كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى.

كىتابالرنــى ۋاراقــالپ وئلتــۇرۇپ ۆئپكــەم ۆئرۈلــدى، رەھمەتلىــك ائلدىنقــى قېتىــم 

كەلگىنىمــدە ۇئنىمىغىنىمغــا قويمــاي پۇتۇمنى يۇيــۇپ قويغانىــدى. ائرىمىزدىن يۇقۇرى 

نومــۇر بىلــەن تۇنجــى بولۇپ ائلىــي مەكتەپكە ۆئتكەن نەۋرە ائكامغىمۇ شــۇنداق قىلغان 

ىئكــەن. بــۇ ەئســلى تاغامنىــڭ ائســپىرانتلىققا ۆئتكىنىمنــى تەبرىكلىگىنــى ىئكەنــدۇق. 

ۇئنىڭ »باالم مۇشــۇ ائياقلىرىڭ بەردەم بولســۇن، بۇ يول ۇئزاق، خەتەرلىك، تىكەنلىك 

يــول. ھېــچ بىرباشــقا چىقىدىغانــدەك كۆرۈنمەيــدۇ بەزىــدە. مــەن بــۇ يولنــى تاللىمىغــان 

بولســام ســوۋېتكە وئقۇشــقا چىقىراتتــى، ســاۋاقداش وئقۇغانالردىــن رەىئــس بولغانــالر 

ــۇپ  ــم، جەن ــەي دېدى ــا، ائنامنىــڭ قېشــىغا كېت ــز دېيىشــكەنتى، جەنۇپق ــى. پااليمى چىقت

ــۈپ  ــوق مۇشــۇ ناھىيەســىگە بۆل ــۈزۈك ائدەم ي ــان ت ــڭ يېڭــى قۇرۇلغ دېســەم كورلىنى

قويۇپتــۇ. چىدىدىــم، قەۋمىمىزگــە مەنســۇپ ھەر غېرىــچ توپراقتــا قەھرىمانلىرىمىزنىڭ 

قېنــى، ەئجداتلىرىمىزنىــڭ ىئــزى بــار دەپ تــۇرۇپ بەرداشــلىق بەردىــم. يېقىنــالر بىلــەن 

سىرداشــتىم، ھــەر قايســى يۇرتالردىكــى كــۆرەش قىلىــش، قالپــاق كەيگۈزۈشــلەردىن ۋە 

ائچارچىلىقتىــن قېچىــپ چىققانالرنــى ائســمىنى كەڭ بــۇ يەرگە وئرۇنالشــتۇرۇدۇق. ائرىدا 

جازاالشــتى، كېســەك قۇيــدۇم، تــاش توشــۇدۇم، قىلمىغاننــى قىلدىــم، يىمىگەننى يىدىم، 

ەئممــا يېلىنمىدىــم، يانمىدىــم، پۇشــمان قىلمىدىم. بىــز ۈئرۈمچىدە ۇئســتازالردىن كۆپ 

نەرســىلەرنى ۆئگەنگەن ەئمما قۇللۇقنى، چىدىماســلىقنى، تەسلىمچىلىكنى ۆئگەنمىگەن. 

قــارا، دىندىمــۇ پەندىمــۇ وئقۇغــان ائكام ەئيســا ەئمــەت تــوۋا قىلغــان بولســا، »ېئچىلىــپ 

ســايراش« ۋاقتىــدا دېگــەن ھــەق ســۆزلىرىدىن »پۇشــمان قىلدىــم« دەپ يانغــان بولســا 
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يىگىرمە يىلدىن ائرتۇق نازارەتتە ياشىمايتتى...ھەييي بۇالرنى ساڭا دەپ نېمە قىالي...

قــارا مانــا ەئمــدى نــادان قالــدۇق، بىلىســەن ھەممىــدە ائرقىــدا قالــدۇق، تۆمۈرچىمىــز 

ــەن،  ــم بىل ــۇپ، ىئلى ــپ، وئق ــز شــىركەت. ەئمــدى ۆئگىنى ــدى، ياغاچچىمى زاۋۇت قۇرالمى

ــرى ھېلىمــۇ ېئســىمدە.  ــدى.« دېگەنلى ــەن ىئــش قىلمىســاق بولمى ــالن بىل ــل ۋە پى ەئقى

ۇئ بۇالرنــى دەۋاتقانــدا ۇئھســىنىپ قوياتتــى، بېشــىنى كۆتــۈرۈپ قارىمىغانىــدى. شــۇڭا 

بەزىــدە مــاڭا دەۋاتقانــدەك، بەزىــدە ۆئزىگــە دەۋاتقاندەكمــۇ قىالتتــى.

تاغــام وئتتــۇرا مەكتەپكىچــە قەشــقەردە وئقۇغاندىــن كېيىــن، ۈئرۈمچىــدە وئقــۇش 

ۈئچــۈن بىــر كېچىدىــال قېچىــپ كەتكەنىكــەن. ســەۋەبى ۇئ چاغــدا چــوڭ تاغــام ەئيســا 

ــۇپ كەتكەنلىكتىن،ىئككىنچــى تاغــام روزى  ــر بول ــر مەكتەپكــە مۇدى ەئمــەت باشــقا بى

ەئمــەت نەچچــە يــۈز پارچــە يــەر، نەچچــە قوتان قــوي - كالىنــى يۇغۇشــتۇرۇپ بواللماي، 

ىئنىســىنىڭ ۈئرۈمچىــدە وئقۇشــىغا قوشــۇلمىغانىكەن. ۇئ تــۇل ائنىســىنىڭ يىغىســى ۋە 

تــۈزۈك وئقۇمىغــان ائق كۆڭــۈل ائكىســىنىڭ نەســىھەتلىرىگە يــۈز كېلەلمەي كۆرۈنىشــتە 

ــن  ــپ، ىئمتىھانالردى ــا قەشــقەرگە يوشــۇرۇن بېرى ــۇ. ەئمم ــان بوپت وئقۇشــقا بارمايدىغ

ۆئتــۈپ تەييــار بوپتــۇ. بىــر قانچــە ھەپتىگىچــە كۈنــدۈزى ىئشــلەپ، كېچىســى تىنىمســز 

ســۇ تۇتۇپتــۇ. شــۇ يىلى شــال تېرىلغانىكــەن، ائنىســىغا خامانالرنى ېئلىــپ، گۈرۈچلەرنى 

كاتالرغــا قاچىــالپ بېرىپتــۇ. 

ــۇ.  ــدە قايتىپت ــم كېچى ــپ يېرى ــى چىقى ــۇ تۇتقىل ــام س ــىمى تاغ ــى ائخش ــر كۈن بى

ســەھەردە رەھمەتلىك چوڭ ائنام قارىســا قوپماي ياتىمىش. كېچىســى ســۇ تۇتقاندىكىن 

دەپ وئيغاتمىســا بىر ۋاقىتقىچە مىدىرلىمايمىش. ائش ۋاقتى بولغاندا يوتقاننى قايرىســا 

كەتمەننى جۇۋىســىغا يۆگەپ وئرنىدا ۇئخلىغان ائدەمدەك قىلىپ قويۇپ قاچقان ىئكەن.

ــورال،  ــەھەر، ك ــارا ش ــىرتىدىن، ق ــى س ــنىڭ ىئچ ــىگە باغراش ــڭ نەزىرىس تاغامنى

خۇتۇنســۇمۇل ۋە خوشــۇتتىن نۇرغــۇن جامــاەئت كەلــدى. بايىنبۇالقتىــن كەلگــەن بىــر 

وئپاللىــق كىشــى تاغامنىــڭ ەئينــى چاغــدا ۆئزىنــى ۋە تۇغقانلىرىنــى قانــداق مۇشــەقەتتە 

قىلىــپ  ھــەل  قانــداق  تۇرمــۇش خىراجەتلىرىنــى  قويغانلىقىنــى،  وئرۇنالشــتۇرۇپ 
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بەرگەنلىكىنــى ســۆزلەپ تۆكۈلــۈپ كەتتــى. ائرىــدا يەنــە بىرەيلــەن تاغامنىــڭ باغــراش 

ناھىيــە ىئچىدىكــى كىشــىلەرنى تەشــكىللەپ مەســچىتنى قانــداق ســالغانلىقىنى، ياغــاچ 

توشــۇتىۋېتىپ پۇتىنــى قانــداق ســۇندۇرىۋالغانلىقىنى دەپ كــۆز يېشــى قىلدى. بېشــىمنى 

ــك مۇشــۇ  ــەن »رەھمەتلى ــم، بىرەيل ــالدۇرغان مەســچىتكە قارىدى ــام س ــۈرۈپ تاغ كۆت

مەســچىتنىڭ قۇببىســىدىكى ائينى ســەل ســىڭايان وئرنىتىلىپ قاپتۇ دەپ، ھەر كەلگەندە 

ــدەك  ــىڭايانلىقى بىلىنگى ــڭ س ــۇپ. ائينى ــدى ائۋازى بوغۇل ــى...« دې ــرەت چېكەتت ھەس

ەئمــەس ىئــدى. لېكىــن ھەممــە ىئشــنى مۇكەممــەل قىلىشــقا تىرىشــىدىغان تاغامنىــڭ 

ــەر - بىلىنمــەس ىئۋەننىمــۇ ســىغدۇرالمىغان ىئكــەن.  كۆڭلــى ائشــۇ بىلىن

تاغــام ائخىرقــى كۈنلىرىــدە ائنامنــى يېنىغــا چاقىرىۋاپتــۇ ۋە توختىمــاي وئپالنىــڭ 

گەپلىرىنــى قىلىــپ چىقىپتــۇ. ائنــام »ائكا، ســىلىنى وئپالغــا ېئلىــپ كېتەيمــۇ؟ ائنامنىــڭ، 

ائكىلىرىمىزنىڭ قېشــىدا ياتســال« دەپ غەيرەتلىنىپ ەئمدى گەپنى تېشــەي دەپ قارىسا، 

تاغــام كۆزلىرىگــە يــاش ېئلىــپ بېشــىنى چايقاپتــۇ. خېلــى ۇئزۇن جىمىــپ كەتكەندىــن 

كېيىــن »تۇخــان، مېنــى قىينىمــاڭ، مېنىــڭ كەتكــۈم يوقمــۇ، مېنىــڭ كېچــە - كۈنــدۈز 

يولۇمغا تەلمۈرگەن، ›ھاجى كەلمىدى‹ دەپ يىغالپ، ائخىرقى مىنۇتالرغىچە ىئشــىكتىن 

كــۆز ۈئزمــەي جــان ۈئزگــەن ائنامنىــڭ يېنىــدا ياتقــۇم يوقمــۇ؟! ەئينــى چاغــدا بــۇ يەرگــە 

پاالنغان دوستلىرىم يۇرتلىرىمىزغا كېتەيلى دېسە، ەئجدادتلىرىمىزنىڭ ائيىغى تەگكەن 

يــۇرت، ۇئيغۇرنىــڭ ەئڭ قەدىمكــى باغــراش قەبىلىســىنىڭ ىئــزى بار ماكان بــۇ، بۇ يەرنى 

تاشــالپ كەتمەيمىــز ۇئيغۇرنــى كۆپەيتىــپ ائۋات قىلىمىــز، دەپ ۇئالرنــى كەتكۈزمىگەن. 

ەئمــدى مــەن بىلــەن ائشــۇ غايەمىــز ۈئچــۈن مۇشــۇ يــەردە قەھرىتــان ســوغۇقنى، تومــۇز 

ىئسســىقنى بىللــە ۆئتكۈزگەنلەرنــى، ائق نىيــەت باغراشــلىقالرنى تاشــالپ كەتســەم، 

ۆئلگەنلەرنىــڭ روھىغــا قانــداق يــۈز كېلىمــەن« دەپ ۇئنىمىغانىكــەن. رەھمەتلىــك كــۆز 

يۇمۇشــتىن بىــر قانچــە ســاەئت بــۇرۇن توختىمــاي »ســۇ، مــاڭا ســۇ بېرىــڭالر، وئپالدىكى 

ۆئســتەڭنىڭ ســۈيىدىن،« دەپتــۇ ۋە »ائنــا، وئپالنىــڭ ســۇيى« دېگىنىچــە جــان ۈئزۈپتــۇ. 

ائنامنىــڭ بــۇ گەپلەرنــى مــاڭا قانچــە قېتىــم دەپ بەرگەنلىكىنــى بىلمەيمــەن. ھــەر قېتىــم 

بــۇ ھېكايىگــە قــۇالق ســېلىۋېتىپ تاغامنىــڭ پۇتلۇرۇمنــى ســىالپ تــۇرۇپ »يانمىدىــن، 

ــۇل  ــڭ ياشــال ت ــدا ۇئنى ــى ەئســلەيمەن. ەئجــەل ائلدى ــم« دېگەنلىرىن پۇشــمان قىلمىدى
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قالغــان، ۈئچ وئغــۇل بىــر قىزىنــى ۆئگەيلەتمەيمــەن دەپ يالغــۇز ياشــىغان ائنىســىنىڭ 

قېشــىغا كېتەلمــەي ۆئكۈنمىگــەن بولۇشــى ناتايىــن، بەلكىم بىزگە قايتمــاس، چېكىنمەس 

بىــر روھنــى مىــراس قالــدۇرۇش ۈئچــۈن شــۇنداق دېگەنــدۇ.

2016 - يىل مارت. ىئستانبۇل
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چوقۇنۇش ۋە چوقۇندۇرۇش خەۋپى

ــز تەتقىقاتچــى  ــۈرك ۋە قىرغى ــر ت ــر ســورۇندا بى ــدا بى ائمېرىكىدىكــى چاغلىرىم

بىلــەن پاراڭلىشــىپ قالدىم.گەپلــەر تــۈرك مىللەتلەرنىــڭ قەھرىمانلىقــى، پىداكارلىقى ۋە 

ۋەتەنســۆيەرلىكى ھەققىــدە بولدى.تەبىئىيكــى، مۇســتاپا كامــال ائتاتــۈرك بىلــەن مانــاس 

ــڭ  ــۆزلەندى.ۇئيغۇرالردا قىرغىزالرنى ــەر س ــىرلىك ھېكايىل ــۆپ تەس ــدە ك ــۇر ھەققى بات

قەھرىمانلىــق داســتانى مانــاس ۋە تــۈرك داھــى مۇســتاپا كامــال ھەققىــدە كىتابالرنىــڭ 

ــالھ  ــپ »ائل ــپ كېتى ــۆيۈندۈردى. ىئلھاملىنى ــى س ــۇ ىئككەيلەنن ــى ب ــىر قىلىنغانلىق نەش

وئغــۇل پەرزەنــت ائتــا قىلســا ىئســمىنى مانــاس ياكــى ائتاتــۈرك قويمىســام« دەپتىمــەن.

ھــەر ىئككەيلــەن دەرھالــال ىئنــكار قىلىشــتى.چىرايىدىكى جىددىيلىــك، تەلەپپۇزىدىكــى 

كەســكىنلىك، كۆزلىرىدىكــى نارازىلىــق مېنــى خېلىــال تەمتىرەتتى.ەئســلى مــەن ۇئالرنــى 

خــوش بولىــدۇ، دەپ وئيلىغانتىم.ۇئيغۇرنىــڭ قاىئدىســى بويىچــە پەرزەنتلىرىگــە ۆئزى 

ياخشــى كۆرىدىغــان، ۈئلگــە قىلىدىغــان شەخســلەرنىڭ ىئســمىنى قويــۇش تولىمــۇ 

ائلقىشــلىق بىــر ىئــش ىئــدى. ەئجەبــا باشــقا تــۈرك مىللەتلىرىدە...ســۆھبەت كۆڭۈلســىز 

ائياقالشــتى، ائمېرىكىــدا تەتقىقــات قىلىۋاتقــان بــۇ ىئككــى مۇتەخەسىســنىڭ ېئڭىــدا بــۇ 

قــەدەر چوڭقــۇر يىلتىزلىغــان قەھرىمانالرغــا، ۇئلــۇغ شەخســلەرگە چوقۇنــۇش خاھىشــى 

مېنــى خېلىغىچــە وئيالندۇرغــان بولــدى.

ېئســىمگە مەخــدۇم ەئزەمنىــڭ ۆئزىنــى پەيغەمبــەر ەئۋالدى دەۋېلىــپ ۇئيغۇرغــا 

ســالغان كۈلپەتلىــرى، ۇئيغۇرنــى ائق تاغلىــق ۋە قــارا تاغلىــق دەپ ىئككىگــە ائيرىــپ، 

بىــر بىرىنــى كاپىــر دېگــۈزۈپ قىرغىنغــا سېلىشــلىرى، ائرىمىزدىكــى بــەزى كىشــىلەرنىڭ 

ھېلىمــۇ ائپــاق خوجىنــى »قاراخانىالرنىــڭ پۇشــتى ىئــدى، پەيغەمبــەر ەئۋالدى ىئــدى« 

ــدى، بۇالرمــۇ شەخســكە چوقۇنۇشــنىڭ مەھســۇلى ىئــدى. مــەن  دەپ ائقالشــلىرى كەل

دوستلىرىمنىڭ تەرىقەتنى ائقالشلىرىغا قارشى ەئمەس، ەئمما تەرىقەتنى دەپ ۇئيغۇرنى 

ــن بۈگۈنگىچــە  ــم. تارىختى ــى ائقالشــلىرىغا قارشــى ىئدى ــان خوجىالرن دۆلەتســىز قويغ
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ــى  ــۈرك توپراقلىرىدىك ــان ت ــتانبۇلغىچە بولغ ــن ىئس ــان قومۇلدى داۋاملىشــىپ كېلىۋاتق

شەخســكە چوقۇنــۇش خاھىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ەئھۋالالرنــى بىــر بىرلــەپ وئيالپ 

باقتىــم. تۈركىيــەدە كۆرۈلىۋاتقــان چاتاقمــۇ شەخســكە چوقۇنۇشــنىڭ ھاكىمىيــەت بىلەن 

بىرلىشــىپ كۈچەيگەنلىكــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك.

2006 - يىلــى تۈركىيەنىــڭ قەشــقەرگە وئخشــايدىغان قەدىمكــى پايىتەختــى 

كونياغــا ســاياھەتكە باردىــم. شــەھەرنىڭ چىرايلىــق مەيدانلىرىنىــڭ بىرىگە جايالشــقان 

ــە  ــقىنىمدا نەچچ ــە يېقىنالش ــۈر مەركىزىگ ــى كۈلت ــى نامىدىك ــن رۇم ــە جااللىددى مەۋالن

بەزىلىرىنىــڭ  قارىشــىۋاتقانلىقىغا،  تەلپۈنــۈپ  بىــر ماشــىنىغا  مىڭلىغــان كىشــىنىڭ 

بۇقۇلــداپ يىغلىشــىۋاتقانلىقىغا كــۆزۈم چۈشــتى. ۇئقتۇمكــى، ســەىئد نۇرســىنىڭ ھايــات 

ــالر  ــەن. نۇرچى ــرىپ قىلغانك ــەدەم تەش ــە ق ــۈر مەركىزىگ ــرى كۈلت ــاگىرتلىرىدىن بى ش

جاماىئتىگــە مەنســۇپ تــوپ - تــوپ كىشــىلەر نۇرســىنى كۆرۈش شــەرىپىگە ېئرىشــىكەن 

بىــر شــاگىرتنىڭ ائلدىــدا ېئڭىشــىپ بــەس - بەســتە قولىنــى ســۆيگىلى تۇرۇپتــۇ. يېقىــن 

بارالمىغانالرنىــڭ قولــى ھــاۋادا پۇالڭاليتتى. ائدەتتە بۇنداق خوجىالر بىلەن كۆرۈشــكىلى 

بولماســمىش. كۆرۈشمىســە نېمــە بولىدىغانلىقىنــى سورىشــىم بىلــەن ائلدىمدىكــى 

ــدى. سۆھبەتدىشــىمنىڭ چىرايــى تۇتۇل

قىلىشــقا  شــۇندىن كېيىــن خوجىالرغــا چوقۇنغۇچــى جاماەئتلەرگــە دىققــەت 

باشــلىدىم. تۈركىيــەدە مەھمۇتچىــالر، ســۇاليمانچىالر، مەنزىلچىلــەر، نۇرچىالرغــا 

وئخشــاش جاماەئتلــەر بــار ىئكــەن. بۇالرنىــڭ ىئچىــدە ھەتتــا بەزىلىرىنىــڭ نەشــرىيات، 

تېلۋىزور، رادىيو وئرگانلىرى شەكىللەنگەن، مۇرتلىرى ىئقتىساد، سىياسەت، مەدەنىيەت 

ســاھەلىرىگە قــەدەر يىلتىــز تارتقــان بولــۇپ بــاي، ھوقــۇق يۈكســەك مەركەزلەشــكەن 

بىــر كــۈچ ھالىتىگــە كەلگــەن ىئكــەن.

 تۈركىيــەدە شــۇنداق كۈچلــۈك جاماەئتلەرنىــڭ بىــرى نۇرچىــالر بولــۇپ، بۇالرنىڭ 

پىــرى ســەىئد نۇرســى ھەققىدىكــى تۈركچــە فىلىمنــى كۆرگــەن ىئدىــم. »ھــۆر ائدەم« 

دېگــەن بــۇ ۋىدىيــو ۋەتەنــدە تارقىتىلىشــقا باشــلىغاندا ەئنســىرىدىم. چۈنكــى فىلىمــدە 
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ــۇش ســىڭدۈرۈلگەن ىئــدى.  ــى مۇبالىغــە قىلىنغــان، شەخســكە چوقۇن تەســبىھنىڭ رول

ەئممــا ىئچىــدە ســاغالم مەزمۇنالرمــۇ يەتكۈچــە بولغىنــى ۈئچــۈن، كىشــىلىرىمىزنى 

ــان  ــۈكۈت قىلغ ــە س ــەن ۈئمىدت ــۇر دېگ ــتە پايدىســى بول ــا يېتەكلەش ــىلىق يولىغ ياخش

ــدە باشــقىالرغا ەئرگىشــىپ تەرىپلىشــىپ بەرگىنممــۇ بولغــان.  ــا بەزى ىئكەنمــەن. ھەتت

ــاس دوســتۇمنىڭ ېئيتقىنىغــا  ــر قەدىن ــر يازمامدىمــۇ ائق كۆڭــۈل بى ــدا يازغــان بى يېقىن

ــپ تاشــالپتىمەن.  ــى ېئلى ــڭ تەرىپىن ــل جاماىئتىنى ــال مەنزى ــپ كۆرمەي ىئشــىنىپ ىئزدىنى

تۈركىيــەدە جاماەئتلــەر ھاياتنىــڭ ھەممــە ســاھەلىرىدە مەۋجــۇد بولغاچقــا، بــۇ يــەردە 

ــىز  ــن خەۋەرس ــڭ تەرغىباتلىرىدى ــداق جاماەئتلەرنى ــن بۇن ــان ۇئيغۇرالردى ــاپ باقق ياش

قالغانــالر ائز بولســا كېــرەك. بــەزى ۇئيغــۇر دوســتالر بۇنــداق جاماەئتلــەردە ياتقــان، 

ــڭ ياردىمىگــە ېئرىشــكەن. وئقۇغــان، ىئشــلىگەن ۋە ۇئالرنى

بۈگــۈن تۈركىيــە ھاكىمىيىتىگە تەھدىــت دېيىلىۋاتقان فەتھۇلــالھ گۈلەن جاماىئتى 

نۇرچىالردىــن بۆلۈنــۈپ چىقىــپ، فەتھۇلــالھ دېگــەن ۆئلىمانىــڭ باشــچىلىقىدا ائيرىــم بىر 

توپنــى شــەكىللەندۈرگەن ىئكــەن. ەئممــا وئقۇيدىغــان كىتاپلىــرى نۇرچىالرنىڭكىــدەك 

»نــۇر رىسالىســى كۇللىياتــى« دېيىلىدىغــان »ســۆزلەر«، »مەكتۇبــات«، »ياشــلىق 

رەھبــەرى« دېگەندەكلــەر بولىشــى ناتايىــن. چۈنكــى بــۇ كىشــىنىڭ تەپســىرچىلىك، 

ســيىرەت )پەيغەمبىرىمىزنىــڭ تەرجىمھالــى( ۋە تەســەۋۋۇف ھەققىــدە بىــر مۇنچــە 

كىتابلىــرى تەييــار ىئكــەن.

گۈلەننىــڭ پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ھاياتــى ھەققىدىكــى »مۇھەممــەد« دېگــەن 

ېئنگىلىزچــە كىتابىنــى ۋاراقــالپ باققــان ىئكەنمــەن. بۇ كىتاپنىڭ خەنســۇچە تەرجىمىســى 

بــەش - ائلتــە يىــل بــۇرۇن نەشــىر قىلىنغــان ىئكــەن. گۈلــەن ھەرىكىتــى دۇنيــادا نۇرغۇن 

دۆلەتتــە مەكتــەپ قۇرغانلىقــى، دىنــالر ائرا دىالوگ تەشەببۇســى ۋە وئتتۇرا ھال ىئســالم 

تەرغىباتى بىلەن تونۇلغان. بۇ ھادىســىنىڭ كىتاپالرغا يېزىلىدىغان ائشــكارە مەزمۇنى. 

ــە  ــمەنلەرنىڭ قەلبلىرىگ ــڭ ۋە ىئخالس ــۇپ خوجىالرنى ــي بول ــۇن مەخپى ــر مەزم ــە بى يەن

يېزىلغــان. بۇنــى چۈشــىنىش تــەس، چۈنكــى بــۇ بىــر كۆرۈنمــەس كــۈچ، ائشــكارە 

تەشــكىالت ەئمــەس. ۇئنىــڭ نىزامى دىــن پاائلىيىتى ىئبــادەت دېيىلىدۇ، تــۆۋەن يۇقىرىغا، 
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مۇرتــالر ۇئســتازىغا شەكســىز ىئتــاەئت قىلىــدۇ. شۈبھىســىزكى، ھەرقانــداق بىــر ائدەم 

سىرلىقالشتۇرۇلســا، چوقۇنۇلســا ۋە شەرتســىز ەئرگىشىلسە ائســانال خاتالىشىدىغانلىقى 

ەئقىــل ىئگىلىرىگــە ســىر ەئمەس. مەســىلىنىڭ ەئڭ نــازۇك يېرى، بۇنداق شەخســلەرنىڭ 

خاتالىقــى ۆئزىگــە ەئگەشــكەن مىڭلىغــان مەســۇم كىشــىلەرنى خاتاالشــتۇرىدۇ. 

شەخســكە چوقۇنــۇش ۋە چوقۇندۇرۇلــۇش تــۈرك مىللەتلىرىــدە وئرتــاق ھادىســە. 

ائتاتۈرككە، ســىتالىنغا، ماۋزىدوڭغا چوقۇنۇش ۋە چوقۇنۇدۇرۇلۇش باســقۇچىنى باشتىن 

كەچۈرگــەن بــۇ قەۋملــەر بۈگۈنمــۇ مۇرتلــۇق سەۋداســىدىن پۈتۈنلــەي كەچكىنــى يــوق. 

تــۈرك قەۋملىــرى 21 - ەئســىرگە قــەدەم قويۇپمــۇ بــۇ پاالكەتكــە خــوش دېيەلمىــدى. 

ەئينــى چاغــدا ائپــاق خوجــا دىننــى قــورال، مۇســۇلمانالرنى ەئســكەر قىلىــپ ســەىئدىيە 

ــۈز مىڭلىغــان  ــەدە مىڭلىغــان، ي ــان بولســا، بۈگۈنكــى تۈركىي ــداق يىقىتق ــى قان دۆلىتىن

ــن كېيىنمــۇ شــۇنداق  ــان خوجىالرمــۇ شــۇ، ھــەم بۇندى ــى يېتەكلەۋاتق ــڭ روھىن مۇرتنى

بولۇشــى مۇمكىــن. بــەزى خوجىالر دىنــي قېرىداشــلىقنى تەكىتلــەپ مۇرتالردىكى مىللىي 

ائڭ، قانداشــلىق ۋە ۋەتــەن سۆيگۈســىنى رەت قىلىــدۇ. شــۇڭا مۇرتــالر ۆئزىگــە دىن دەپ 

ــتازغا ەئرگىشــىپ  ــان ۇئس ــەئت قىلغ ــدار دەپ بەي ــا، ۋە ۆئزى دىن ــەن تەلىماتق ۆئگىتىلگ

ۋەتــەن مىللەتكــە قارشــى ســەپكە ائتلىنااليــدۇ. ۇئســتازىغا ۋە ۇئنىــڭ تەلىماتىغــا قارشــى 

چۈشــەنچىدىكى كىشــىلەرنى »كاپىــر« ســاناپ ھــاالك قىلىشــقا تەييــار تۇرىــدۇ. بۇنــداق 

ــدا ىئنســانالر  ۋەتەنســز، مىللەتســىز چوقۇنغۇچىالرنىــڭ قۇتراشــلىرىغا قارشــى دولقۇن

ۇئســتىلىق بىلــەن ۋەتــەن ۋە مىللەتكــە چوقۇندۇرۇلىدۇ. قوشــۇلمىغۇچىالر ۋەتەن خاىئنى 

ۋە ســاتقۇن ائتىلىــپ باالغــا قالىــدۇ. نەتىجىــدە ۋەتەننــى قوغىداشــقا رەھبەرلىــك قىلغــان 

ائتاتۈركتــەك يەنــە بىــر رەھبەرگــە چوقۇنــۇش باشــلىنىدۇ. 

ــە  ــتۇرۇلۇپ دۆلەتك ــن ۇئزاقالش ــى دىندى ــى پاتپاراقچىلىقن ــى تۈركىيەدىك بۈگۈنك

ۋە ۇئنــى قۇرغۇچــى ائتاتۈرككــە چوقۇندۇرۇلۇشــتىن زېرىككــەن كىشــىلەرنىڭ قارشــى 

قۇتۇپقــا ېئغىــپ دىنــدار كۆرۈنگەنلەرگــە، خوجىالرغــا ۋە ۇئالرنىــڭ تەلىمىگــە چوقۇنــۇپ 

دۆلەتنــى ىئنــكار قىلىشــىنىڭ نەتىجىســى ەئمــەس دېيەلمەيمىــز. تــۈرك مىللەتلىرىدىكــى 

ۋەتــەن ۋە دىــن سۆيگۈســى داىئــم مۇشــۇنداق سۈيىئىســتىمال قىلىنىــدۇ. ائتاتــۈرك دىن 



165

سۆيگۈســىنى تەكىتلــەپ، ۋەتەننــى ىئنــكار قىلىدىغانالرغا قارشــى تۇرغــان ۋە ۈئممەتتىن 

ــپاناھى  ــۇلمانلىرىنىڭ باش ــا مۇس ــۈن دۇني ــى پۈت ــقان، ۆئزىن ــقا تىرىش ــەت يارىتىش مىلل

ســانايدىغان جاماەئتلەرنــى ۋەتــەن توپراقلىــرى ۈئچــۈن جــان بېرىدىغــان ۋەتەنداشــالرغا 

ائيالنــدۇرۇش ۈئچــۈن كۆرەشــكەن. بىــر قىســىم جامــاەئت خوجىلىــرى ھازىــر ەئكســىچە 

ــى  ــە بارلىقىن ــى ۋە تەلىمىگ ــپ، خوجىســىنىڭ يارلىق ــكار قىلى ــى ىئن ــەن ۋە تۈركلىكن ۋەت

بېغىشــاليدىغانالرنى يېتىشــتۈرۈش ۈئچــۈن تىرمىشــىۋاتىدۇ.

وئيلىســام ۇئيغۇردىمۇ شەخســكە چوقۇنۇش ۋە چوقۇندۇرۇش خەۋپى بار. شــۇڭا 

ۇئيغــۇر جەمئىيەتلىرىنىــڭ رەھبەلىــرى وئن يىلالپمۇ ۆئزگىرىپ تاشــلىمايدۇ. ھەتتا بەزى 

رەھبەلــەر قورقمــاي »مــاڭا بــۇ وئرۇننــى ائلــالھ بــەردى« دەپ بايانــات بېرەلەيــدۇ. ەئمما 

يەنــە بىــر تەرەپتىــن ېئيتقانــدا خەلقىمىــز تاكــى سەكســىنىنچى يىلالرغىچــە ماۋزىدوڭغــا 

چوقۇنۇشــقا مەجبۇرلىنىــپ، تويــۇپ كەتكەچكىمىكىــن ھۆكۈمرانغــا تۈركىيەدىكىــدەك 

چوقۇنمايــدۇ. تۈركىيەدىكىــدەك خوجىالرغــا ياكــى داھىالرغــا چوقۇنــۇش ائنچــە ېئغىــر 

ــى  ــا ۆئزىن ــدۇ. ھەتت ــڭ نامــى دۇككانالرغــا قويۇلىۋېرى ــدە ائتاتۈركنى ەئمــەس. ۈئرۈمچى

پەيغەمبەر ەئۋالدى ائتايدىغان ائپاق خوجىنىڭمۇ ۋەتەندە تۇڭگاندىن باشــقا مۇرتلىرى 

كــۆپ قالمىــدى. خوتــەن ۇئيغۇرلىــرى پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ىئســمىنى قىســقارتىپ ســاپ 

ۇئيغۇرچە ىئســىمالر بىلەن بىرلەشــتۈرۈپ مەتتوختى، مەتتۇرغۇن، مەتتۇرســۇن، مەتيار 

قىلىــپ ىئشــلىتىۋېرىدۇ. بــۇ بەلكىــم خەلقىمىــزدە ۇئلۇغلۇقنىــڭ بىــر كىشــىنىڭ ىئســمىدا، 

جىســمىدا، جەمەتىــدە ەئمــەس؛ بەلكــى قىلغان ياخشــى ەئمەلىــدە، ياراتقان تۆھپىســىدە، 

ائلالھ رىزاســىنى، ۋەتەننىڭ كېلەچىكىنى، مىللەتنىڭ ىئســتىقبالىنى كۆزلەپ ماڭغانلىقىدا 

دەيدىغانالرنىــڭ مەۋجۇدلىقىدىــن بولســا كېرەك.
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داھى ئىزدەيمىز

دۇنيانى ۋە ۇئيغۇرنى چۈشىنىشكە قىزىقىپ يۈرگەندىن بېرى »ۇئيغۇردىن داھى 

چىقمىــدى« دېگــەن گەپلەرنــى ائڭالپ كېلىۋاتىمــەن. سەپسالســام مەنــال ەئمــەس، خېلــى 

كــۆپ ۇئيغــۇر مۇشــۇنداق گەپلــەر ىئچىــدە ياشــاۋېتىپتۇ. ھەتتــا بىــر تۈركــۈم مىللەتكــە 

يۈرىكىدىــن كۆيىنىدىغــان كىشــىلەر چېگــرا ائتــالپ، قىتــەئ ھالقىپ داھى ىئــزدەش يولىدا 

تىنــەپ يۈرۈپتــۇ؛ ىئــزدەپ ھېرىپتــۇ، تاپالمــاي قېرىپتۇ. سەرســانلىق ھاياتىنىــڭ باھارىنى 

ياشــاۋاتقانالردىن تارتىــپ قىرو پەســلىدە دۈگــدەرەپ كېتىۋاتقانالرغىچە بىــر ىئنتىزارلىق 

ىئچىــدە ىئكــەن. بــۇ ىئنتىزارلىــق بــەزى جاپاغــا، بەزىــدە ســاداغا، يەنــە بەزىــدە ھاشــارغا 

ائيلىنىپ دىلالردىن ۋە تىلالردىن كەتمەيدىكەن. بەزىدە شۇنداق ۈئمىدلىك پىچىرالشالر 

ائڭلىنىدۇ، »بىر داھى چىقسىدى...باشلىســا كەتســەك، قۇتقازســا يەتســەك...«

ھەممەيلــەن قىزىقىدىغــان »نېمــە ۈئچــۈن داھــى چىقمايــدۇ؟« دېگــەن بــۇ قىرتاق 

ــەر  ــە بەزىل ــز،« دېســە، يەن ــى قويمايمى ــز چىققىل ــر قىســىم كىشــىلەر »بى ســۇائلغا بى

»ېئكىســلەر چىققىلى قويمايدۇ،« دەپتۇ. مەنچە شــاراىئت ۋە پۇرســەت ائمىلى ھالىقىلىق 

رول وئينايدىغــان ســەۋەپ. مــەن بــەزى ۇئيغۇرالرنىــڭ مەســىلىلەرنى وئيالشــمايال داىئــم 

مىللەتنىڭ »ىئللەتلىرى«گە، »دۇنياۋىي كۈچ« كە ياكى دۈشــمەننىڭ وئيۇنىغا دۆڭگەپ 

قويۇشــلىرىغا قوشــۇلمايمەن، شــۇڭا يۇقىرىقى جاۋاپقىمۇ ســۈكۈت قىاللمايمەن. بۇنداق 

دۆڭگــەش ۋەتەنــدە ۋە مۇھاجىرەتتــە رەھبــەر ائتىلىۋاتقــان كىشــىلەرنىڭ روھســىز، 

بىلىمســىز ۋە ىئقتىدارســىزلىقىنى ياپىدىغانغــا باھانــە بولىــدۇ. 

مــەن ۋەتەنــدە قوشــۇلغىدەك كارىــۋان، ەئگەشــكىدەك داھــى تاپالمــاي ىئزدىنىــپ 

ســەپەرگە چىققانالرنى كۆرۈشــتىن ۋە ۇئالرنىڭ يۈرەكنى قانىتىدىغان كەچۈرمىشــلىرىنى 

ائڭالشــتىن بــۇرۇن، ۇئيغۇردىكــى داھــى ىئــزدەش خاھىشــى ھەققىــدە ىئنچىكــە وئيلىنىپ 

باقمىغان ىئكەنمەن. بۇنداق داھى ىئزدەپ چىققانالرنىڭ كۆپىنچىسى مىللەتكە خىزمەت 
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قىلىــش ىئســتىكىدىكى ســەرخىلالر ىئكــەن. ھېيىتنىــڭ ھارپا كۈنى بىــر وئقۇرمەن ېئنىمىز 

ۇئچــۇر قىپتــۇ. چەتەئلگــە چىقىــپ كەتكۈســى بــار ىئكــەن. مــەن جاۋابــەن »يېشــىڭىز 35 

تىن تۆۋەن، بالىلىرىڭىز يوق، كەســپىڭىز ېئنژېنىرلىق، كومپىيوتىر، بىناكارلىق قاتارلىق 

ســاھەلەردىن بولمىســا ائۋارە بولمــاڭ، جــان باقالمايســىز« دەپتىمــەن. ىئنىمىزنىــڭ بەك 

كۆڭلىگــە كەلــدى بولغــاي »مېنىــڭ مەقســىدىم جــان بېقىش ەئمــەس، مىللەتكــە خىزمەت 

قىلىــش« دېگەنــدەك مەنىــدە ۇئچــۇر قايتتۇرۇپتــۇ. مــەن »ۆئز جېنىنــى باقالمىغان كىشــى 

مىللەتنىــڭ خىزمىتىنــى قىاللمايدۇ، مىللەتنىڭ خىزمىتىنى ائتايىن چەتەئلگە چىقمىســىمۇ 

ــدە قىلســىمۇ  ــۈرتۈپ ۋەتەن ــلىرىنى س ــۆز ياش ــاپ، ك ــى تىڭش ــاپ، دەردىن ــدا ياش باغرى

بولىــدۇ. تەرەققىياتلىــق ەئللەرگــە كەســپتە ىئلگىرلــەش، ىئلىــم ېئلىش ۋە جاھــان كۆرۈش 

ۈئچــۈن چىقســىڭىز بولىــدۇ،« دېدىم. 

ۋەتەندىكىلەرنىــڭ داھــى ىئــزدەپ ســەپەر قىلىشــلىرىدىن پەرقلىــق بولغــان يەنــە 

بىــر ىئــش، ۋەتــەن ســىرتىدىكىلەرنىڭ داھــى تەربىيەلــەش قىزغىنلىقىــدۇر. »ۇئيغۇرالرغا 

داھــى تەربىيەلەيمىــز« دېگــەن ۇئلــۇغ نىيەتلەرنــى كۆڭلىگــە پۈككــەن بىــر قانچەيلــەن 

بىلــەن پاراڭلىشــىپ وئلتــۇرۇپ، ۇئالرنىــڭ ائرزۇســىدىن ســۆيۈندۈم. ەئممــا قولالنغــان 

ۇئســۇلىدىن قاناەئت ھىس قىاللمىدىم. مەن بالىالرنىڭ يات ەئلدە بىر ەئمەلى تېخنىكىغا 

ىئگــە بولۇشــىنى، جەمئىيەتتــە جــان باقالىغــۇدەك ىئقتىــدار ھازىرلىشــىنى تەكىتلىدىــم. 

سۆھبەتداشــلىرىم »بىــز جــان باقىدىغان ائدەتتىكــى ائدەملەرنــى تەربىيەلىمەيمىز،داھى 

تەربىيەلەيمىــز« دەپ رەت قىلىشــتى. قارىغانــدا، ۋەتەندىــن چىقىپ داھــى ىئزدەۋاتقانالر 

ۋە داھىالرنى ۋەتەن ســىرتىدا يېتىشــتۈرمەكچى بولغانالرنىڭ وئرتاقلىقى »داھىنىڭ جان 

باقىدىغان ائدەتتىكى ائدەم بولماســلىقى« ھەققىدىكى بىردەك تونۇشــى بولســا كېرەك.

 مەيلــى داھــى يېتىشــتۈرمەكچى بولغانــالر بولســۇن ياكــى داھــى ىئزدەۋاتقانــالر 

بولســۇن كۆڭلىدىكــى نامزاتنىــڭ ىئنســان ىئكەنلىكىنــى، ۇئنىڭمۇ ىئنســانالر ىئھتىياجلىق 

نەرســىلەرگە مۇھتــاج ىئكەنلىكىنــى ىئتىــراپ قىلمايۋاتقانــدەك قىلىــدۇ. ەئگــەر بۇنىڭغــا 

قوشــۇپ كىشــىلەرنىڭ مەيلــى ۋەتەنــدە ياكــى ۋەتــەن ســىرتىدا بولســۇن ىئزچىــل 

بولمايۋاتقانلىقىنــى وئيلىســاق، فۇرقــان سۈرىســى يەتتىنچــى  رەھبەرلەردىــن رازى 
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ائيىتىــدە مۇشــىرىكلەرنىڭ پەيغەمبىرىمىــز ھەققىــدە » بىزگــە وئخشــاش بــازارالردا 

)بىــز تامــاق يىگەنــدەك( تامــاق يەيدىغــان، )بىــز ماڭغانــدەك( مېڭىــپ يۈرىدىغــان بــۇ 

قانــداق پەيغەمبــەر؟ ۇئنىــڭ بىلــەن بىللــە ائگاھالندۇرىدىغــان بىــر پەرىشــتە نېمىشــقا 

ەئۋەتمىلــدى؟« دېگەنلىــرى ېئســىمىزگە كېلىــدۇ. بۇنىڭدىــن داھــى ھەققىدىكــى بۇنداق 

ــن باشــالپ ھازىرغىچــە  ــل قىلىنغاندى ــۇرائن نازى ــۇش ۋە تەســەۋۋۇر ىئنســانالردا ق تون

ــى  ــەم ەئتراپتىك ــى ھ ــان داھىن ــا،  ائرزۇلىغ ــۇنداق بولغاچق ــۇم. ش ــى مەل ۆئزگەرمىگىن

تاپالماســلىق، ھــەم كېلەچەكتىكــى داھىنىــڭ ائدەتتىكــى  ائدەتتىكــى ائدەملەردىــن 

ائدەملەرگــە وئخشــاپ قېلىشــىنى خالىماســلىق مەۋجــۇد. خــۇددى كــۆز ائلدىمىزدىكــى 

ــان،  ــىز قالغ ــدەك، وئقۇشس ــپ بېرىدىغان ــەل قىلى ــالر ھ ــىدىكى بالى ــى كەلگۈس پاجىەئن

ــەۋەر  ــن بىخ ــى بىلىمدى ــاۋات ياك ــى س ــر ەئقەلل ــە داىئ ــي پەنلەرگ ــي ۋە ىئجتىماىئ تەبىئى

بالىالرنــى داھــى قىلىمىــز دەپ  دىنغــا زورالپ، زاكات ۋە زەللىدىــن ائيرىلســا ائدەتتىكــى 

ــزلىكتۇر. ــۇش سەمىمىيەتىس ــپ قوي ــىيالمايدىغان قىلى ــاندەك ياش ىئنس

ــال  ــز بىراق ــەن ەئھۋالىمى ــرەر داھــى چىقىشــى بىل ــن بى ــۇرۇن ائرىمىزدى ــۇ ب مەنم

ــى ائشــۇنداق  ــن، داھىالرن ــن دەپ وئيلىغــان بولۇشــۇم مۇمكى ياخشــىلىنىپ كېتەرمىكى

ــن.  ــدە ســۈپەتتە تەســەۋۋۇر قىلغــان بولۇشــۇممۇ مۇمكى »جــان باقمايدىغــان« ائالھى

ــەر  ــۇنداق ائدەمل ــالر ش ــەن داھى ــا ۆئتك ــەن. تارىخت ــداق وئيلىمايم ــر ۇئن ــن ھازى لېكى

ــا  ــان نۇقســانلىقالردىنكەن. تارىخت ــۇق تېپىلىدىغ ــاۋاپلىرى تول ــاھ ۋە س ــى، گۇن ىئكەنك

بىزدىنمۇ داھى ۋە داھىســىمان كىشــىلەر چىققانىكەن. كۈنىمىزدە داھىســىمان ىئنسانالر 

چىققــان مىللەتلەرمــۇ بىزدىــن بــەك ۇئزاپمــۇ كەتمەپتــۇ. مەســىلەن: بىزگــە قوشــنا 

پاكىســتانلىقالردىن  تىبەتلەردىــن دااليالمــا ۋە  بولغــان قىرغىزالردىــن ائيتىماتــوف، 

ائبدۇســاالم قاتارلىــق داھىســىمان سىياســىيۇنالر، دۇنياۋىــي ەئدىپلــەر ۋە فىزىكىچىــالر 

چىقىپتــۇ. ەئممــا ۇئالرنىــڭ مىللىــي مەۋجۇدلىقىمــۇ شــاخالپ كەتمەپتــۇ. تارىخىــدا ھېــچ 

ــدەك  ــتونىيە دېگەن ــىنگاپور، ىئس ــە، س ــان كورىي ــپ باقمىغ ــى چىقى ــىي داھ ــر سىياس بى

ەئللەرمــۇ تــاالي ىئكــەن، لېكىــن ۇئالرنىــڭ ىئســمى دۇنيــا خەرىتىســىنىڭ يوغــان يېرىگــە 

يېزىقلىــق، دۆلىتــى كۆچمەنلەرنــى ماگىنىتتــەك تارتماقتــا. شــۇڭا بىــر مىللەتتىــن داھــى 

چىقســىال ھالــى وئڭشــىلىپ كېتىــدۇ، دەپ قــاراش ەئمەلــى ەئمــەس. مەنچــە ەئھۋالىمىزنــى 
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ــەس،  ــر سىياســى ســاھەدىكى داھــى ەئم ــان بى ــن چىقىدىغ ــى ائرىمىزدى ۆئزگەرتىدىغىن

ھــەر قايســى ســاھەلەردىن يېتىشــىپ چىقىدىغــان تۈركۈملىگــەن داھىســىمان كىشــىلەر 

بولۇشــى مۇمكىــن. ۇئالر باشــقا بىرســى ەئمــەس دەل ۆئزىمىــز، ائيالىمىــز، دوســتىمىز 

بەلكــى پەرزەنتلىرىمىــز بولۇشــى چوقۇقــۇم. مەنچــە ائرىمىــزدا نۇرغــۇن كىشــى »داھــى 

يــوق،« دەپ وئلتــۇرۇپ كــۆز ائلدىدىكــى داھىالرنــى كۆرمــەي، ۆئزىدىكــى داھىلىــق 

تاالنتــى ۋە  ىئســتىقبالىنى ىئســراپ قىلىــپ، پۇرســەتلەرنى قولدىــن بېرىــپ قويۇۋاتقــان 

بولۇشــىمۇ مۇمكىــن.

 كىچىكىمــدە كىشــىلەرنىڭ داھىالرنــى ســوۋېتتىن ىئزدەيدىغانلىقىنــى ائڭلىغــان، 

شــۇ ائرزۇدا مىــڭالپ تــوزۇپ كېتىپتىكەنمىــز. ھازىــر بىــر قىســىمالر باشــچىالرنى ياۋرۇپا 

- ائمېرىكىدىــن، بەزىلــەر ســۈرىيەدىن ىئزدەۋاتقانــدەك قىلىــدۇ. ەئممــا مــەن شــۇنىڭغا 

ــالھ شــانلىق  ــز. ائل ــن دەس تۇرىمى ــان بولســاق، شــۇ يەردى ــەدە يىقىلغ ىئشــىنىمەن، ن

ەئجداتلىرىمىزنــى نەگــە ياراتقــان بولســا پــارالق ەئۋالدلىرىمىــز شــۇ يــەردە ياشــنايدۇ، 

يــات توپراقتــا يــا قــۇرۇپ يوقۇلىمىــز يــا ســىڭىپ. ەئســلى ۇئرىقىمىــز نەگــە ســېلىنغان 

بولســا شــۇ يــەر بىزگــە خــاس، كۆچىتىمىــز نــەدە ۆئســكەن بولســا شــۇ يــەر بىزگــە مــاس. 

كۆچۈرۈلگــەن مايســىغا قــاراپ وئلتۇرســاق ھــاۋا، ســۇ، توپــراق ياقمــاي قالســا قــۇرۇپ 

وئغــۇت بولىــدۇ خــاالس.
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دېموكراتىيەنىڭ گۈزەللىكى

تۈركىيەگــە يېڭــى كېلىــپ بــەزى ىئشــالر يامــان غەلىتە كۆرۈنــۈپ كەتتــى. بولۇپمۇ 

ھەپتــە ۆئكســىمەي بولــۇپ تۇرىدىغــان نامايىــش. ســاقاللىق ساقالســىز، ياغلىقلىــق 

ياغلىقســىز، ائي يۇلتۇزلــۇق بايــراق، ۈئچ يۇلتۇزلــۇق بايــراق، وئرغــاق بولقىلىــق 

بايراقالرنــى كۆتۈرىۋالىدىغــان نامايىشــچىالر مەيدانالرنــى تولــدۇرۇپ تۇراتتــى - يــۇ، 

قانــداق تۇيۇقســىز پەيــدا بولغــان بولســا شــۇنداق بىتۇيــۇق غايىــپ بولۇشــتاتتى. 

قىزىقارلىقــى ماۋزىدوڭغــا چوقۇنىدىغــان ياشــالر، ماركىســنىڭ رەســىملىرىنى كۆتــۈرۈپ 

تەشــۋىقاتقا مەشــغۇل بولىدىغــان قىــزالر... بۇالرنىــڭ كۆپىنچىســىنى كىشــىلەر كــوردالر 

ــق ىئكــەن. ۇئزاق  ــرى كــۆپ ۋە جانلى دەيدىكــەن، ســانى ائز ىئكــەن. ەئممــا پاائلىيەتلى

بوپتىكــەن ېئزىلگۈچــى خەلقلەر، جاھانگىرلىك، ىئمپىرىيالىزم، ېئكسپاالتاتســىيە دېگەن 

ســۆزلەرنى ائڭلىمىغىلى. تۈركىيەدىكى بىر قىســىم ائز ســانلىقالر ۋە كوردالرنى ائســاس 

قىلىــپ قۇرۇلغــان خەلقلەرنىــڭ دىموكراتىــك پارتىيىســىنىڭ بــەزى يىغىنلىرىــدا يۇقىرىقى 

ســۆزلەرنى ائڭالپ قىزىقىــپ قالدىــم.

ــان  ــىپلىرىنى قوللىنىدىغ ــۈرك پىرىنس ــا ت ــلىقى ائت ــدا ائساس ــە پارالمېنتى  تۈركىي

جۇمھۇرىيــەت خەلــق پارتىيەســى )قىسقارتىلىمىســى ج خ پ(، تۈركچىلىــك، تۇرانچىلىــق 

ۋە دەۋلەتچىلىك ىئددىيســىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەســى)م 

ھ پ(، مۇســۇلمانلىقنى مەركەز قىلىدىغان ائدالەت ۋە تەرەققىيات)كالكىنما( پارتىيەســى 

)ائ ك پ( ۋە تۈركىيەدىكــى كــوردالر ۋە باشــقا »ېئزىلگەن«لەرنىــڭ ھوقۇقىغــا داۋاگــەر 

بولىدىغــان خەلقلەرنىــڭ دىموكراتىــك پارتىيەســى )خ د پ( دىــن ىئبــارەت تــۆت پارتىيــە 

بولۇپ، بۇالرنىڭ پارالمېنتتىكى ۋەكىللىرى تۈركىيەنىڭ سىياســىتىنى تارتىشــىپ دۆلەتنى 

ــۇپ، مۇشــۇ  ــز بول سورىشــىدۇ. يۇقىرىقــى پاائلىيەتچــان كومۇنىســتالرنىڭ كۈچــى ائجى

كۈنگىچــە پارالمېنتقــا كىرەلمىــدى.
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تۈركىيەدىكــى تەقرىبــەن توقســان پېرســەنت كىشــىلەرنىڭ ىئددىيەســى يۇقىرىقــى 

تۆت پارتىيەنىڭ تەشەببۇســلىرى بىلەن باغلىنىپ كېتىدىكەن. بۇندىن يۈز يىلالر بۇرۇن 

تۈركىيەنى قۇتقۇزۇش ۇئرۇشــىغا قەشــقەردىن كېلىپ قاتناشــقان ۇئيغۇر ەئۋالدى وئغۇز 

ائكامنىــڭ ۆئيىــدە بــۇ پارتىيەلەرنىــڭ ەئزالىرىنــى كــۆرۈپ ھەيــران قالدىــم. ائكىمىزنىــڭ 

كىچىــك قىــزى دىنغــا بەكــرەك مايىــل بولــۇپ ائق پارتىيەنــى قولاليدىكــەن، چــوڭ قىــزى 

مىللىيەتچىكــەن، ائيالــى جۇمھۇرىيــەت خەلــق پارتىيەســىنى ياقىاليدىكــەن. ائكىمىز ھېچ 

قايســىنى قوللىمايدىكــەن، ھەممىســىنىڭ ەئيپلىرىنــى تېپىــپ نارازى بولــۇپ تۇرىدىكەن. 

مىللىيەتچــى ھەرىكــەت پارتىيەســىنى 47 يىلدىــن بېــرى ائران ىئككــى لىــدەر چىقــاردى، 

دىموكراتىــك ەئمــەس دەپ ياراتمايدىكــەن؛ جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەســىنى تەييارتاپ 

بىيوروكىراتــالر دەيدىكــەن، ائق پارتىيەنىــڭ لىــدەرى ەئردوغاننــى سەمىمىيەتىســزلىك، 

ىئككــى يۈزلۈكتــە تەنقىدلەيدىكــەن. مــەن ۇئ ۆئيىگە بارغىنىمدا چوڭ قىــزى ائبدۇرېھىم 

ــاپ بــەردى. كىچىــك  ــر مۇنچــە ماخت ھېيتنىــڭ ناخشــىلىرىنى ائڭالپ وئلتۇرغانىكــەن، بى

قىــزى ۋەتەندىكــى روزا ۋە نامــاز ەئھۋالىنــى ســورىدى، ائيالــى ەئردوغــان ھۆكۈمىتىنىــڭ 

ســۈرىيەلىكلەرگە بەرگــەن ىئمتىيازالرنىــڭ ھېــچ بىرىنــى ۇئيغۇرالرغــا بەرمىگەنلىكىدىــن 

ــۇر  ــۇرۇپ، ۇئيغ ــاپ وئلت ــى تىڭش ــى بۇن ــاراپ، ھېل ــا ق ــى ۇئنىڭغ ــەن ھېل ــدى. م ائغرىن

مەسىلســىنىڭ تاماشــابىنىغا ائيلىنىــپ قالدىــم. 

نۇيابىــردا ىئككىنچــى قېتىملىــق ســايالم نەتىجىســى ېئــالن قىلىنىدىغــان كۈنــى بىر 

ــەن ســايالم نەتىجىســىنى كۈتــۈپ تېلۋىزورغــا  ــردى. ھەممەيل ــز ۆئيىگــە چاقى ائغىنىمى

قــاراپ وئلتــۇردۇق. ســورۇندىكىلەرنىڭ كۆپىنچىســى تۈركىيــە پۇقراســى بولغاچقىمىكىن 

كەيپىياتــى خېلىــال ەئســتايىدىل ىئــدى. تېلۋىزورنىــڭ ھەممــە قاناللىرىــدا دېگــۈدەك ھــەر 

ــى.  ــپ تۇراتت ــالن قىلىنى ــاندۇقلىرىنىڭ نەتىجىســى ېئ ــايالم س ــى س قايســى رايۇنالردىك

ائخىــرى ائدالــەت ۋە كالكىنمــا پارتىيەســى )ائك پارتىيــە( 49 پىرســەنتتىن يۇقــۇرى 

ائۋازغــا ېئرىشــىپ، ھۆكۈمــەت تەشــكىللەش ھوقۇقىنــى قولغــا كەلتــۈردى. شــۇ كۈنــى 

ــك  ــەرەدە تەبىرى ــى ەئنق ــەت داۋۇت وئغل ــقانى ائھم ــڭ باش ــۇر پارتىيەنى ــدە مەزك كېچى

ــا  ــەك قىزغىنلىقىغ ــە شــاتلىقىدىكى دوســتلىرىمنىڭ وئتت ــى ســۆزلەيدىكەن. غەلىب نۇتىق

زورىغــا ماسلىشــىپ ۆئيىدىــن مەيدانغــا قــاراپ يولغا چىقتۇق ۋە قاتناشــتىكى نەچچە وئن 
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كېلومېتىــر ۇئزاقلىقتىــن باشــلىنىپ كەتكــەن قىســتاڭچىلىققا قــاراپ ۋاز كەچتــۇق. ســايالم 

ــەر،  ــى ائق پارتىيەلىكل ــان ەئنقەرەدىك ــە ۇئخلىمىغ ــۇ ۋاقىتقىچ ــۈپ ش ــىنى كۈت نەتىجىس

ــا  ــش ۈئچــۈن كوچىالرغ ــى كۈتىۋېلى ــۇق ســۆزلەيدىغان رەھبىرىن ــپ نۇت ــن كېلى كونيادى

ۆئزىنــى ائتقــان ىئــدى. مــەن ائدەتتــە گۈركىرىگــەن ائۋازالردىكــى بۇنــداق ھاياجــان ۋە 

ــك شــاتلىقنىڭ  ــالر ۋە چاقنىغــان كۆزلەردىكــى بۇنچىلى ــڭ، قىزارغــان چىراي قىزغىنلىقنى

تېگىگــە يېتەلمەيتتىــم. چۈنكــى مەن »كىم باشقۇرســا باشقۇرســۇن ســىڭگەن نېنىمىزنى 

يەيلــى« دەيدىغــان كىشــىلەرنىڭ ائرىســىدا چــوڭ بولغــان ىئدىــم. لېكىــن مەنــدەك 

مۇھىتتــا چــوڭ بولغــان قېرىنداشــلىرىم ائللىقاچــان تۈركىيەدىكــى دىموكراتىيەدىــن 

يۇقۇملىنىــپ بوپتــۇ.

شــۇ كۈنــى دوســتالردىن ۇئالردىكــى بــۇ قــەدەر ھاياجاننىــڭ مەنبەســىنى ســوراپ 

ــە  ــر ائىئلىدىكــى ۈئچ پارتىي ــان بى ــق تۇيۇلغ ــاڭا قىزى ــەن م ــدى بىل ــدى. ائل ــۇم كەل باقق

مەسىلىســىنى ۋە بۈگۈنكــى كوچىالرنــى تولدۇرىۋەتكــەن ھاياجانلىــق كىشــىلەر ھەققىــدە 

ېئغىز ائچتىم. ســۆھبەتتىكى بىر دوختۇر دوســتۇمنىڭ گېپى ھازىرغىچە قۇالق تۈۋىمدە 

ــتا  ــايالمغا قاتنىشــىش، نامايىش ــى. س ــڭ ەئۋزەللىك ــەن دىموكراتىيەنى ــۇ دېگ »ائداش ب

نارازىلىقىڭنــى بايــان قىلىــپ ۋارقىــراش، دۆلەتنىڭ كەلگۈســى ھەققىدە مۇنازىرىلىشــىش، 

ۋەتىنىڭىنىــڭ كۈچلىنىشــى ۈئچــۈن باج تاپشــۇرۇش، ھەممىنــى ىئچىگــە يۇتالمايدىغانالر 

بىلــەن تەشــكىللىنىپ، خىتاپنامــە ېئــالن قىلىــپ، بايانــات جــاكارالپ  ھەرىكەتلىنىــش 

دېگەنلــەر كىشــىگە زوق بېرىدىغــان باشــقىچە بىــر تۇيغــۇ ىئكــەن!« دەپ قالــدى. مــاڭا 

دىموكراتىيەنىــڭ ەئۋزەللىكــى دېگــەن ســۆز تولىمــۇ ســۆيۈمۈك ائڭالنــدى. دېمىســىمۇ 

شــۇ، ەئۋزەللىــك كىشــىنى ھاياجانالندۇرىــدۇ، مەھلىيــا قىلىــدۇ، تەلپۈندۈرىــدۇ. ۈئچ 

پارتىيەگــە مەنســۇپ كىشــىنى بىــر ۆئيــدە ياشــىتالىغان، تــۆت پارتىيەگــە مەنســۇپ 

بىــر تــوپ كىشــىلەرنى بىــر دۆلــەت ۈئچــۈن ىئشــلىتەلىگەن، كىشــىلەرنى ھېــچ بىــر 

ــان  ــە ياندۇرالىغ ــچ ۆئيلىرىگ ــان ۋە تىپتىن ــەلدەك ائققۇزالىغ ــا س ــىز كوچىالرغ بۇيرۇقس

ســەۋەپ دىموكراتىيەنىــڭ ەئۋزەللىكــى بولمــاي نېمــە!
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دىلدا دىيانەت قولدا تىجارەت

ــە  ــالھ ۇئنۋېرىســتېتى ۋە مەدىن ــدا ەئرەبىســتاندىكى شــاھ ائبدۇل ــرە جەريانى ۆئم

ۇئنۋېرىســتېتىكى وئقۇغۇچىلىــرى بىلــەن ۇئچراشــتىم. مەدىنــە ۇئنۋېرىســتىتىدا تۈرلــۈك 

دىــن ىئلىملىرىــدە وئقۇۋاتقــان ىئجتىھادلىــق وئقۇغۇچىالر بىلەن مۇڭدىشــىپ ســۆيۈندۈم 

ۋە ۇئالرنىــڭ تىرىشــچانلىقالر بەدىلىگــە ېئرىشــىۋاتقان غەلىبىلىرىدىــن ىئپىتىخارالندىــم. 

مەزكــۇر ۇئنۋېرىســتېتتا يۈزدىــن ائرتــۇق ۇئيغــۇر وئقۇغۇچــى وئقۇيدىكــەن. ۇئالرنىــڭ 

ىئچىــدە بىــر قىســىملىرى ىئچكىرىدىكى ائلىــي مەكتەپلەرنى پۈتكــۈزۈپ دىنىي بىلىملەنى 

ــى،  ــن خەۋەردارلىق ــى بىلىملەردى ــەل پەنن ــۇالر مۇككەمم ــۇ. ب ــل ۆئگىنىشــكە كەپت كامى

وئخشــىمىغان مەدەنىيەتكــە مەنســۇپ رايۇنــالردا ياشــاپ باققانلىقــى، بىــر قانچــە تىلغــا 

ــىنىش،  ــىلىلەرنى چۈش ــن مەس ــۇر وئقۇغۇچىالردى ــقا ۇئيغ ــەۋەبىدىن، باش ــى س كامىللىق

تەھلىــل قىلىــش ۋە خۇالســىلەپ وئتتۇرىغــا قويۇشــتا پەرقلىنىدىكــەن. ۇئالر ۇئيغۇرچــە 

ــڭ،  ــن ســىدىق ائكىمىزنى ــورالردا ەئركى ــەن. ت ــۇپ تۇرىدىك ــى وئق ــاب ۋە ماقالىلەرن كىت

ىئنىمىــز تۇرســۇنجان بىلگەنىــڭ، ائبدۇرېھىــم ائبلەتخاننىــڭ ەئســەرلىرىگە ائمراقكــەن، 

ــاس  ــەن. يۈســۈپ خ ــن ىئك ــادىق وئقۇرمەنلىرىدى ــڭ س ــار ائكىمىزنى ــۇ بىلىمخم بولۇپم

ھاجىپنىڭ ىئســالم چۈشەنچىســى ھەققىدە ىئزدەنمەكچى بولغان ىئنىمىز ۇئتۇق )ياسىما 

ىئســىم( بىلــەن بــۇ ھەقتــە تەپســىلىيرەك پاراڭالشــتۇق ۋە بىــر قىســىم قاراشــلىرىمىزنى 

وئرتاقالشــتۇق. ۇئنىــڭ بــۇ تېمىنــى تاللىشــىغا ەئرەب ۇئســتازالرنىڭ »ســىلەردە ىئســالم 

مۇتەپەككۇرلىــرى بولغانمــۇ؟« دېگــەن ســۇائلى ســەۋەب بولۇپتــۇ.

مەدىنىدىكى وئقۇغۇچىالر بىلەن بولۇنغان ســۆھبەت جەريانىدا ەئرەب دۇنياســىدا 

ــز  ــۇ ائبدۇلەئزى ــى، بولۇپم ــڭ كەملىك ــي كىتابالرنى ــە ىئلمى ــت ەئرەبچ ــا ائىئ ۇئيغۇرالرغ

چىڭگىزخــان دامولــالم، دوكتــۇر ائبدۇقادىــر تــاش ۋە مۆھتەرەم رەھمۇتۇلــالھ ھاجىدىن 

باشــقا ۇئيغۇر ۆئلىماالرنىڭ قولىدىن چىققان مەخســۇس تەتقىقات ەئسەرلىرىنىڭ ائزلىقى 

وئتتۇرىغا قويۇلدى. تېخى يېقىندىال بىر ەئرەبچە گېزىتتە ۇئيغۇرالر ھەققىدە خاتا، چاال 
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ۋە تەرەپبازلىــق بىلــەن مەلۇمــات بېرىلگەنلىكىنى، بۇنىڭغــا رەددىيە بەرگىدەك ماقالىنىڭ 

يېزىلمىغانلىقىنىڭ ەئپسۇســلۇقلىرى بايان قىلىندى. ەئرەبىستاندا چىقىدىغان مەخسۇس 

ۇئيغۇرچــە ىئســالم تەتقىقاتىغــا بېغىشــالنغان »مەرىپــەت« دېگەن ژورنالمۇ ەئسەرســىز 

قىينىلىۋېتىپتــۇ. بــۇ ھەقتىكــى مۇالھىزىــدە 80 - يىلالردىــن باشــالپ ەئرەبىســتانغا 

ــا وئقــۇپ، مۇكەممــەل  ــدە پەقــەت قارىلىقت وئقۇشــقا كەلگەنلەرنىــڭ كۆپىنچىســى ۋەتەن

پەننــى ماائرىپتــا تەربىيەلەنمىگــەن بولغاچقــا ۇئيغۇرچــە يېزىقچىلىقتــا قىينىلىدىغانلىقــى، 

ــا  ــرى وئتتۇرىغ ــك بواللمىغانلىقلى ــدە ەئرەبچــە يېزىقچىلىققتىمــۇ مۇۋەپپەقىيەتلى نەتىجى

ــن  ــڭ بىزدىكــى دى ــەدە بىرەيلەننى ــى تۈركىي ــدى. شــۇائن ېئســىمگە 2005 - يىل قويۇل

وئقۇيدىغانــالر ائرىســىدىن نوپۇزلــۇق دىنــى كىتابالرنى يازىدىغان ەئمــەس، ۇئيغۇرچىغا 

قامالشتۇرۇپ تەرجىمە قىالاليدىغانالرنى تاپماقنىڭمۇ تەرسلىكىنى دېگەنلىكى ېئسىمگە 

كەلــدى. دېمــەك، كىشــىلەر ائدەتلىنىــپ كەتكــەن قۇرائننــى يادىالشــقىال يېپىشــىپ، 

چۈشــىنىپ ەئمــەل قىلىشــقا ۋە ۇئيغۇرچە چۈشەندۈرۈشــكە ســەل قــاراش، بالىالرنى قارى 

ــى  ــغ ۋە كىتابالرن ــە تەبلى ــاراش، تەرجىم ــا ســەل ق ــى ماائرىپق ــراپ پەنن قىلىشــقىال ائلدى

تارقىتىشــقىال كۈچىنىــپ، مۇســتەقىل تەپەككــۇر ۋە يېزىقچىلىققــا ســەل قــاراش قاتارلىــق 

ــان  ــدە تۇرغ ــالپ ەئرەب ەئللىرى ــز وئن يىل يېتىشســىزلىكلەر ســەۋەبىدىن، ۆئلىمالىرىمى

بىلــەن يــا تارىخىمىــز، مەدەنىيىتىمىــز ۋە بۈگۈنكــى ھالىمىزنــى دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىغا 

ەئرەبچە يېتەرلىك چۈشــەندۈرەلمەي، يا دۇنيا مۇســۇلمانلىرىنىڭ تەپەككۇر مېۋىلىرىنى 

ــەت  ــى ىئســتىقبال مەنزىلىگــە باشالشــتا مۇۋەپپەقىي تاســقاقتىن ۆئتكــۈزۈپ، خەلقىمىزن

قازىنالمــاي تەمتىرەۋاتقانــدەك قىالتتــى.

ۆئلىمالىرىمىزنىــڭ ۇئيغــۇر مۇســۇلمانلىرى ائلدىدىكــى مەســۇلىيەتلىرىنى ائدا 

قىلىشــقىنىمىزدا وئقۇغۇچىــالر  قىاللماســلىقىدىكى ســەۋەبلەر ھەققىــدە مۇالھىــزە 

ساۋاقداشــلىرىنىڭ ىئلىمگــە ساداقەتســىزلىكى، ســۆرەلمىلىكى ۋە ىئقتىســادقا بېرىلىــپ 

ــق  ــالر مۇكاپاتلى ــتى. سۆھبەتداش ــا قويۇش ــىلىلەرنى وئتتۇرىغ ــق مەس ــى قاتارلى كېتىش

ــىپ  ــا ېئلىش ــۈپىتىدە تىلغ ــپ س ــر ەئيى ــنى بى ــپ كېتىش ــا بېرىلى ــڭ پۇلغ وئقۇۋاتقانالرنى

ــەم  ــالر« دەپ لەق ــالر قارى ــا »دول ــداق وئقۇغۇچىالرغ ــە بۇن ــارازى بولۇشــتى. مەكتەپت ن

قويۇلغانىكــەن. بەلكىــم ۇئالرنىــڭ تىجارىتــى ۋەتەندىكىلــەر بىلــەن دولــالر ىئشــلىتىلىپ 
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داۋام قىلغاچقا شــۇنداق لەقەملەنگەن بولســا كېرەك. ەئلۋەتتە مەن بىلەن ھەمســۆھبەت 

بولغانــالر ىئلىمگــە، كىتابقــا ۋە ىئلمىــي ســۆھبەتلەرگە ھىرىســمەنلەر ىئــدى. ۇئالرچــە 

وئقــۇش ۈئچــۈن كەلگــەن تالىپالرنىڭ مۇكاپاتلىق داۋام قىلىۋاتقان وئقۇشــىنى نەتىجىلىك 

پۈتكۈزۈشــكە تىرىشــماي تىجارەتكــە كىرىشــىپ كېتىشــى تەنقىدكــە اليىــق ىئــدى. 

كۆزىتىشــىمچە مەيلــى ۋەتەنــدە پــەن وئقۇۋاتقانالردا بولســۇن ياكــى ەئرەب ەئللىرىدىكى 

تالىپــالردا بولســۇن بىــر قانچــە وئرتــاق مەســىلە مەۋجــۇد ىئكــەن. بىــرى، رېاللىقتىكــى، 

جەمئىيەتتىكــى ۋە ھاياتتىكــى مەســىلىلەرنى ۆئزى وئقۇۋاتقــان كەســپ نوقتىســىدىن 

چۈشىنىشــكە، چۈشەندۈرۈشــكە، تەھلىــل ۋە تەپەككــۇر قىلىشــقا ائدەتلەنمەســلىك 

ياكــى ماھىــر بولماســلىق ىئكــەن. 2015 -يىلــى يــازدا ەئزھــەردە  ھەدىسشۇناســلىقتا 

وئقۇۋاتقــان بىــر ىئنىمىزنىــڭ يىغىلىشــىغا قاتنىشــىپ، يېرىــم ســاەئتتەك وئلتــۇرۇپ 

ــى  ــڭ تەبلىقىن ــر ائيەتنى ــە بى ــى، ن ــر ھەدىســنىڭ تەدبىقىن ــە بى ــن ن ــڭ ائغزىدى تالىپالرنى

ائڭلىيالمــاي قوپــۇپ كەتكەنىدىــم. يەنــە بىــر ســەۋەپ، وئقۇغۇچىالرنىــڭ نــەدە وئقــۇش 

ۋە نېمــە وئقۇشــنى ائتا-ائنىســىنىڭ زورى بىلــەن تاللىغانلىقــى ىئكــەن. قاماقتــا ياتقــان 

چاغلىرىمــدا ســۈرىيەدە ىئككــى يىــل دىنــدا وئقۇغــان بىــر زەھــەر ەئتكەسىچىســى بىلــەن 

ــدە  ــالر ۋەتەن ــا - ائنى ــر قىســىم ائت ــن ائڭلىشــىمچە بى ــم. ۇئنىڭدى تونۇشــۇپ قالغانىدى

بالىلىرىنىڭ ائققا، كەيىپكە ۆئگىنىپ بۇزۇپ كېتىشــىدىن ەئنســىرەپ ەئرەبىستان، مىسىر، 

قاتــار، يەمــەن قاتارلىــق دۆلەتلەرگە ىئســالمىي بىلىملەرنــى وئقۇشــقا چىقىرىۋېتىدىكەن. 

ۋەتەندە پەندە وئقۇۋاتقان وئقۇغۇچىالرنىڭ الياقەســىزلىرىمۇ يۇقىرىقىدەك ائىئلىســىنىڭ 

زورى بىلــەن وئقۇۋاتقانــالردۇر. ھازىــر دىنــدا وئقۇۋاتقــان وئقۇغۇچىالرنىــڭ كۆپــى 

مىســىردا بولۇپ ۈئچ مىڭدىن ائشــارمىش. ەئرەبىســتاندىكى وئقۇشــنى ساقالپ راباتالردا 

ياتقانالرنــى چىقىرىۋەتكەنــدە رەســمىي ۇئنۋېرىســتېتالردا وئقۇۋاتقانــالر ىئككــى يۈزدىن 

ائشــىدىكەن. ىئگىلىشــىمچە 1980 -يىلالردىــن ھازىرغىچــە بولغــان 30 يىــل جەريانىــدا 

دەســلەپتە پاكىســتان، ائندىــن مىســىر، ەئربىســتان، يەمــەن، قاتــار، ىئمــارات، ســۈرىيە 

قاتارلىــق ەئرەب ەئللىرىــدە دىنــدا وئقۇغىلــى چىققانــالر ەئڭ ائز مۆلچەرلىگەندىمــۇ 

وئتتــۇز مىڭغــا يېتىدىكــەن، ەئممــا بۇالردىــن ۇئيغۇرچــە كىتــاب يازغىنــى، يېزىۋاتقىنــى 

وئنغــا يەتمەيدىكــەن. ەئگــەر وئقۇشــقا ھەقىقىــي مۇھەببىتــى بولغانــالر چىققــان بولســا، 

وئقۇشــنىڭ زادى قانــداق بولىدىغانلىقىنــى بىلگەنلــەر چىققــان بولســا، ھــەم ۇئيغۇرنــى 
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ھــەم دۇنيانــى چۈشــىنىدىغانالر چىققــان بولســا، ھــەم پەننــى ھــەم دىننــى ســۆيىدىغانالر 

چىققــان بولســا بەلكىــم وئتتۇزمىــڭ ائدەمدىــن وئتتــۇزى كېرەككــە كەلگــەن بوالتتــى.

سۆھبەتداشــلىرىمغا دېمىگــەن بىلــەن »دولــالر قارىالر«نــى قارىالشــقا تىلىــم 

بارمىــدى. وئقۇشــقا ھەقىقــى بېرىلمىگەندىكىــن ۆئزىنــى ۋە ۆئزگىنــى ائلــداپ مولــال 

قىياپەتلىــك تىجارەتچــى بولىۋالمــاي، تىجارەتچىــال بولــۇپ كەتســە ھېــچ يامىنــى يــوق. 

مولــال- ۆئلىمــا ۋە قارىــالر تىجــارەت قىلســا بولمايــدۇ دېگــەن قاىئدىمــۇ يــوق. تىجــارەت 

دېگــەن پەيغەمبىرىمىزدىــن قالغــان ىئــش. خەلقىمىزدىكــى »موللىنــى بۇزغــان بىــر قاچــا 

ائش« دېگــەن ماقالمــۇ مۇھتاجلىقنىــڭ ىئنســاننى نــە كويالرغا ســالىدىغانلىقىدىن ۇئچۇر 

بېرىــپ تۇرۇپتــۇ. شــۇنى دېگــۈم كېلىــدۇ، ائشــۇ جاھــان كۆرگــەن وئتتــۇز مىــڭ تالىپنىــڭ 

يىگىرمــە مىڭــى ائتا-ائنىســىنىڭ ۈئمىــدى، جەمئىيەتنىــڭ زورى ۋە شــۆھرەت تاماســى 

بىلەن موللىلىق كوچىســىدا قىســتىلىپ يۈرمەي، تىجارەتال قىلغان بولســا ائۋۋال ۆئزىگە، 

جەمەتىگە ۋە ۇئيغۇرنىڭ خەلقارا ســودىدىكى وئرنىغا كۆپ پايدىســى تېگەر بولغىيدى، 

بەلكىم. سېلىشــتۇرۇپ باقســام شــاھ ائبدۇلالھ ۇئنۋېرىســتېتىدا پەن وئقۇۋاتقان ۇئيغۇر 

وئقۇغۇچىــالردا تىجــارەت قىلىدىغــان ەئمەس بــۇ ھەقتە وئيلىشــىدىغانالرمۇ يوق ىئكەن. 

بىرەيلــەن تېخــى ۈئندىــدار توپىدىكــى ســەككىز يۈزدىن ائرتــۇق قېرىندىشــىمىزغا بىلىم 

بەرگىلــى تۇرۇپتــۇ. چۈنكــى بــۇالر وئقۇشــنى ۆئزى تاللىغــان، كەســپتىكى مۇۋەپپەيىتــى 

ۇئالرنــى پاراغەتلىــك تۇرمۇشــقا ىئگــە قىلغــان، وئقۇشــنى تاماملىســا خىزمــەت وئرنىنــى 

ۆئزى چېكىــپ تالاليــدۇ. دىــن وئقۇغانالرچــۇ؟ وئقــۇپ بولــۇپ نــەدە نېمــە ىئــش قىلىــدۇ؟ 

نېمــە بىلــەن تۇرمۇشــنى قامدايــدۇ؟ نــەدە، كىــم ۈئچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ؟ مۇشــۇالرنى 

وئيلىغىمىــزدا دولــالر قارىالرغىمــۇ مــەدەت بەرمــەي تۇرالمايمىــز. 

ۇئتــۇق ىئنىمىــز مەدىنىدىــن ائيرىلىدىغــان كۈنــۈم خوشلىشىشــقا كەلــدى. 

ساۋاقداشلىرى ۇئالرغا قانداق تەۋسىيەلىرىم بارلىقىنى سوراپتۇ. وئخشىمىغان ەئللەردە 

دوكتۇرلۇققىچــە وئقــۇش، قولىغــا قەلــەم ېئلىــش، جاماەئتلىشــىش ۋە ھەمكارلىشىشــتىن 

ىئبــارەت ۈئچ تەۋســىيەمنى دەپتىمــەن. وئيــالپ باقســام ســەل چــاال بولۇپ قاپتۇ. ەئســلى، 

دىنــدا وئخشــىمىغان دۆلەتلــەردە دوكتۇرلۇقتــا وئقــۇش بىلــەن بىرەر ەئمەلىــي تېخنىكىنى 
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ــارەت  ــەن ھەمكارلىشــىپ تىج ۆئگىنىشــنى بىرلەشــتۈرۈش، جاماەئتلىشــىپ ياشــاش بىل

ــۇپ يېزىشــتا ەئمــەس، يېزىــپ يــۈرۈپ وئقۇشــتا  قىلىشــنى بىرلەشــتۈرۈش، وئقــۇپ بول

چىــڭ تۇرۇشــنى تەكىتلىســەم بولغانىكــەن. دولــالر قارىالرغــا ســاالمالر بولســۇن، ەئممــا 

ــۇپ قالســا تېخىمــۇ  دولالرغىــال دۈم چۈشســە قــارى بواللمايــدۇ، دولالرســىز قــارى بول

بولمايــدۇ. دىلىــدا ىئمــان، قولىــدا شــىركەت، يانچۇقىــدا دولــالر بولســا تېخــى ياخشــى 

ەئمەســمۇ!

ەئســكەرتېش: 2015 -دېكابىــر مەدىنــە )مەزكــۇر يازمــا تارقالغاندىــن كېيىــن ائساســەن وئقۇلمــاي خاتــا 
چۈشــىنىلگەچ »دوالر قــارى« دېگــەن ەئســلى مــاۋزۇ ۆئزگەرتىلــدى(.
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سەمىمىيەتنىڭ بەدەلى ۋە كونا ئاپەت

بەيتۇلالھتىكــى تــاۋاپ جەريانىــدا وئيلىغانلىرىمنــى يېزىــپ، بــۇ قــەدەر قارشــىلىققا 

ۇئچرىشــىمنى وئيــالپ باقماپتىكەنمــەن. ۇئيغــۇردا ىئككــى ھــەرەم زىيارىتــى ھەققىدىكى 

تۇنجــى خاتىــرە 90 -يىلــالردا يېزىلغــان ىئــدى. ائپتــۇرالر ىئللەتنــى ۇئيغۇردىــن ىئزدەپ 

ائلقىشــالنغان، كىرنــى ۇئيغۇرنىــڭ تىرنىقىدىــن تېپىــپ ھۆرمەتلەنگــەن، چارەســىز 

خارلىقنىڭ ســەۋەبىنى »ناچارلىق«لىمىزغا دۆڭگەپ تەبرىكلەنگەنىدى. ھالبۇكى، مېنىڭ 

ــىز  ــن، ائدالەتس ــك ھاكىمىيەتتى ــن، چىرى ــتەبىت تۈزۈمدى ــىنى مۇس ــەلنىڭ مەنبەس كېس

قانۇنالردىــن ىئــزدەپ يۈرگۈزگــەن مۇالھىــزەم بىر قىســىم وئقۇرمەنلەرنىــڭ نارازىلىقىنى 

قوزغىدى.

ــان  ــت قىلغ ــۇق تەنقى ــن ائرت ــە يىلدى ــى يىگىرم ــن باشــالپ مىللەتن 90 -يىلالردى

يازغۇچىــالر ۇئيغۇرنــى ھــورۇن، مەينــەت، قوپــال، ەئخالقســىز... دەپ  ىئللەتچــى 

ــن ەئســكى  ــدا بىزدى ــارەت قىلســا دەرھــال چىنپۈتۈپ،»جاھان ائغىزىغــا كەلگەنچــە ھاق

ــىنىڭ  ــتان ساقچىس ــى ەئرەبىس ــڭ يازمامدىك ــەر، مېنى ــوق« دېيىشــىپ بەرگەنل ــەق ي خ

ــە؟  ــداق مەنتىق ــۇ قان ــدى. ب ــوڭ، مەسۇلىيەتســىزلىكىگە ىئشــىنىپ بواللمى ھــاكاۋۇر، ت

ــا مەككىــدە ياشــىمايدىغان پۈتــۈن بىــر مىللــەت تەنقىدلەنســە بولىــدۇ، كەبىــدە  ەئجەب

ــد قىلىنســا بولمامدىكــەن؟ ەئرەبىســتان بىلــەن  ــر قانچــە ەئرەب تەنقى ىئشــلەيدىغان بى

سېلىشتۇرغۇســىز شــاراىئتتا، رودىپايــدەك چاپالشــقان بەختســىزلىكلەردىمۇ ائلالھتىــن 

ــى ېئچىلىــپ  ۈئمىدســىزلەنمەي ياشــاۋاتقان چارەســىز ۇئيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ەئيىب

ھۆرمىتــى يەرگــە ۇئرۇلســا مەيلــى، بەيتۇلالھنىــڭ باشقۇرۇلۇشــتىكى يېتىشســىزلىكلىرى 

تىلغــا ېئلىنســا كەبىگــە ھۆرمەتســىزلىك قىلنغان بوالمــدۇ؟ ۇئنداقتــا پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

»مۇســۇلماننىڭ ھۆرمىتــى كەبىدىــن يۈكســەك« دېگىنــى يالغانمــۇ؟ مەھەللىســىدىكى 

مەســجىدنىڭ مۇنچىســىنى ســېلىش ەئمــەس، بىــر تــال كېىســىكىنى يۆتكىيەلمەيدىغــان 

ۇئيغۇرنىــڭ يىگىنىدىــن تارتىــپ وئلتــۇرۇپ قوپۇشــلىرىغىچە نۇقســان ھېســاپلىنىپ، 
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ســەۇئدى جەمەتىنىــڭ كەبــە مەيدانىنــى قىســتاڭ قىلىــپ، قەســىر ســالغان مۇســتەبىتلىكى 

قۇسۇرســىز ســانىالمدىكەن؟ قەشــقەرنىڭ »پاســكىنا« كوچىلىرىنى ھوزۇرلىنىپ سازايى 

قىلغان يازغۇچىالرنى ماختىغان چېغىمىزدا مەككىنىڭ مىســپىل كوچىلىرىغا دۆۋلەنگەن 

ەئخلەتلــەر ھەققىــدە وئيالنمامــدۇق؟ قەشــقەردىكى ىئللەتنــى كۆپتــۈرۈپ مەككىدىكــى 

مەينەتنــى يوشــۇرۇش ائدىللىقمــۇ، ســەمىمىيەتمۇ؟ ەئقىدىمىــز دىنســىزغىمۇ ائدالەتلىك 

بولۇشــنى بۇيرىغان تۇرســا نېمىشقا مۇسۇلمان ۇئيغۇرغا ائدىل بولمايمىز؟ رەسۇلىمىز 

»دىن ســەمىمىيەتتۇر« دېگەن تۇرســا نېمىشــقا مەككە ھەققىدە راســت ســۆزلىمەيمىز؟ 

ۇئيغۇرغــا ائشــمىغان قەشــقەرنىڭ مەڭزىدىكــى نوقۇتتــەك خالغــا وئپىراتســىيە پىچىقىنى 

دەڭلــەپ، مۇســۇلماننىڭ ىئلكىدىكــى مەككىنى بۇلغاۋاتقان مۇســتەبىتلىكنى كۆرمەســكە 

ســالغىنىمىز ســەمىمىيەتمۇ؟

ھاجــى قۇتلــۇق قادىرىنىــڭ »مۇقەددەس ســەپەردىكى پــاراڭالر« ناملىــق ەئدەبىي 

خاتىرىســىدە »ۇئ دېگــەن ەئرەب!« ماۋزۇلــۇق بىــر پارچــە بــار. ەئســەردە ائپتــۇر ۈئچ - 

تــۆت ۇئيغۇرنىــڭ مەككىدە ەئرەب شــوپۇرنىڭ زوراۋانلىقىغا دۇچ كەلگەنىدە »ۇئ دېگەن 

ەئرەب« دەپ قورقــۇپ، بــاش ەئگكەنلىكىنــى ىئچىنىــپ يازىــدۇ. ائدەتتــە ىئللەتچىلەرنىــڭ 

تەســىرىنى قوبــۇل قىلغانــالر بۇنــى ۇئيغۇردىكــى قورقۇنچاقلىققــا دۆڭگەيــدۇ. شۇنىســى 

ســىر ەئمەســكى، ســەۇئدىنىڭ تۈزۈمىــدە يەرلىــك ەئرەب بىلــەن مۇســاپىر مىللــەت، 

بولۇپمــۇ ۋەتەنســىز ۇئيغــۇر تــەڭ بواللمايــدۇ. يەرلىكلــەر بىلــەن بولغــان داۋاالردا 

يېڭىلىــپ بۇرنىغــا ســۇ ەئمــەس قــان كىرگــەن ۇئيغــۇرالر، شــۇندىن كېيىــن نەگــە بارســا 

ائشــۇنداق ھەســرەت بىلــەن »ۇئ دېگــەن ەئرەب« دەپ دېمىنــى ىئچىگــە يۇتۇشــقا 

مەجبۇر. بەلكىم بەزىلەرنىڭ مۇشــۇنداق ائدالەتســىزلىكلەرنى بىلىپ تۇرۇپ، ۇئيغۇرنى 

ــە دەپ  ــەۇئدىنى كەب ــلىقى س ــا وئلتۇرالماس ــد قىلس ــى تەنقى ــداپ، ەئرەبن ــا چى سېسىتس

چوقۇنــۇش، قەســىرنىڭ خوجايىنلىرىنــى قىبلىنىــڭ ىئگىســى دەپ ۇئلۇغالش، شــاھلىقنىڭ 

دەخىلىســىزلىكىنى شــەرىەئتنىڭ دەخىلســىزلىكى دەپ چۈشــىنىش دېگەنلەرگە وئخشــاش 

بىــر تۇيغــۇ بولســا كېــرەك.

»دولــالر قــارى« )كېيىــن دىلدا دىيانەت قولدا تىجارەت دەپ ۆئزگەتىلگەن( دېگەن 
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ســۆز يېقىنــدا ۇئيغۇرنىــڭ پەخرىلىــك ۆئلىمالىرى يىغىلغان ۆئلىمــاالر بىرلىكى ۋەكىللىرى 

بــار بىــر ســورۇندا دېيىلگــەن بولــۇپ، مــەن شــۇ مەيدانــدا بــۇ ھەقتــە يازىدىغانلىقىمنــى 

دېگەنىدىــم. ەئممــا ســورۇندا دېيىلگــەن تەپســىالتنى ۋە كېيىــن ائڭلىغــان نومۇســلۇق 

ۋەقەلەرنى يازغۇم كەلمىدى. چۈنكى بىز ىئنســاننىڭ ەئيبىنى ېئچىشــقا ەئمەس يېپىشــقا 

بۇيرۇلغــان. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە وئقۇغۇچىالردىكــى ىئلىمدىــن بەكــرەك دولالرغــا بېرىلىــش 

مەسىلىســى وئمۇمــى ھادىســىگە ائيالنغــان بولۇپ، ســەۇئدىدىكى دىــن وئقۇۋاتقانالردىال 

ــۇ  ــەن ش ــدى. م ــۇد ىئ ــال مەۋج ــۇ وئخشاش ــەن وئقۇۋاتقانالردىم ــەدە پ ــەس، تۈركىي ەئم

ســورۇندا ىئســمى دېيىلگــەن تىجارەتچــى قارىالرنــى توغرا چۈشــىنىش تەرەپتــارى ىئدىم. 

ەئتراپىمىدىكــى مولال ائغىنىلىرىم ائرىســىدىمۇ ۇئتۇقلــۇق تىجارەتچىگە ائيالنغانلىرىمۇ 

خېلــى بــار ىئــدى. شــۇنىڭ بىلــەن يازمامــدا ســودىغا مەشــغۇل وئقۇغۇچىالرنــى ائقــالپ، 

ۇئالرنــى »دولــالر قارى«لىقتــا ەئيىپلەشــنىڭ نامۇۋاپىقلىقىنــى يازدىــم. كۈتۈلمىگەنــدە، 

مــەن ائقــالپ وئتتۇرىغا چىققان قارىالرنىڭ مەسخىرىســىگە، ھەتتا »پاســىق« دېگەندەك 

قەبىــھ ســۆزلەر بىلــەن قىلغــان ھاقارەتلىرىگــە ۇئچرىدىــم. ھاقارەتلەنمىگــەن غەمگــۇزار 

ائناممــۇ قالمىــدى. تەھدىتلەرمــۇ كەلدى.

 بىرەيلــەن تېخــى »بەيتۇلــالھ زىيارىتىدىــن كېيىــن يازغۇچــى ائبدۇۋەلــى ائيــۇپ 

ەئڭ چــوڭ خاتالىــق ۆئتكــۈزدى« مازۇلــۇق ھۇجــۇم خېتىنــى كەڭ تارقىتىــپ ۈئلگۈرۈپتۇ. 

ائپتۇرنىــڭ يازمامنــى وئقۇمىغانلىقــى مــاڭا »قــارى قۇرائنالرغــا لەقــەم قويــدى، ســۈرە 

ھوجۇراتنىــڭ 11 -ائيىتىنــى كۆزگــە ىئلىپمــۇ قويمىــدى« دېگــەن تۆھمىتىدىــن چىقىــپ 

تۇرىــدۇ. ائپتۇرنىــڭ ائخىرقــى قۇرالردىكــى »مېنىڭچــە، يەنــە قانۇننىــڭ جازاســىغا 

ــى  ــى ىئلىملەرن ــڭ »ەئھل ــى، ۇئنى ــەن تەھدىت ــم« دېگ ــدۇ، بىلمىدى ــى بارمى ۇئچرىغۇس

ــى ۋە ھەقىقــى مەقســىدىنى ائشــكارىاليدۇ. ــا تىرىكىن قوغــداش« يولىدىكــى ائرق

ــە قىلمــاي، ماقالىگــە  يۇقىرىقىــدەك ىئلىــم ىئگىســىگە ىئلمىيلىــك بىلــەن مۇائمىل

ماقالــە بىلــەن رەددىيــە بەرمــەي، ەئكســىچە پىكىــر قىلغانغــا ھۇجــۇم قىلىدىغــان، تەنقىد 

قىلغۇچىغــا تەھدىــت ســالىدىغان، ھەتتاپەرقلىــق چۈشــەنچىدىكىلەرنى زاماندىكــى 

قۇدرەتكــە تايىنىــپ جازالىتىۋېتىدىغان قىلمىشــالر، ۇئيغۇر جەمئىيىتىنــى كونترول قىلىپ 
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ــر  ــى ائبدۇقادى ــۇم جەدىتچ ــان. مەرھ ــز تارتق ــتەبىتلىك ســەۋەبدىن يىلتى ــەن مۇس كەلگ

دامولالمنــى ۆئلتۈرگىنــى پــۇل ۈئچۈنــال قولىغــا پىچــاق ائلغــان ساۋاتســىز كىشــى ەئمەس، 

بەلكــى دامولالمنىــڭ يېڭىچــە ماائرىــپ ىئددىيەســىگە قارشــى مەيداندىكــى ەئمــەت 

ــۇ  ــۇپ بەرگەنم ــى تۇت ــق ۇئيغۇرن ــدى. ائبدۇخالى ــن ىئ ــى مەزى ــم ەئھل ــىملىك ىئلى ىئس

شــاىئرىمىز ۈئســتىدىن گــەپ تارقىتىــپ كۆرەلمەيدىغــان مەدرىســتىكى ساۋاقدىشــى روزا 

مولــال ىئــدى.

2013 -يىلى ىئيۇندا بىر وئقۇرمەنىم ۆئلىما چىقىپ قېلىپ بەكمۇ ھاياجانالندىم. 

ۇئ كىشــنىڭ ۇئيغۇرچــە تەپســىر يېزىۋاتقانلىقىدىــن پەخىرلەندىــم. ەئمما ۇئ بىر دوســتى 

بىلــەن ۆئزى تەشــەببۇس قىلىۋاتقــان ۋاھابىزىمنىــڭ دىيارىمىــزدا قىســىلىۋاتقانلىقىنى 

سۆزلىشــىپ كېلىپ، غۇلجىلىق بىر وئقۇغۇچىســىغا ۋاھابىالرغا قارشــىالرنى، چاققانالرنى 

وئخشــاش ۇئســۇلدا قانۇن وئرۇنلىرىغا چېقىش ھەققىدە مەســلەھەت بەرگەنلىكىنى دەپ 

ــى  ــداق دېيىشــنىڭ دىنىمىزدىكــى ھۆكمىن ــدى. مــەن قۇالقلىرىمغــا ىئشــەنمەي، بۇن قال

ســوراپ تۇرۇۋالدىــم. ۇئ ھېــچ ىئككىلەنمــەي قــۇرائن ۋە ھەدىســتىكى دەلىللەرنــى 

ســۆزلىۋىدى، ســۆھبەتنى شــۇ يەردە چىرايلىق ۈئزۈپ خوشالشــتىم. چۈنكى مەن دىندار 

ــىگە  ــمەنلىك دەرىجىس ــلىقىنى دۈش ــەنچە وئخشىماس ــىدىكى چۈش ــۇلمانالر ائرىس مۇس

ــپ ۇئجۇقتۇرماقچــى بولغــان  ــي كۈچكــە تايىنى ــن خالى كۆتۈرىدىغــان، دىنداشــنى دىندى

كىشــىنىڭ ھەرقانــداق پەتىۋالىرىنــى رەت قىالتتىــم.

پەرقلىــق چۈشــەنچىدىكىلەرنى نوپۇزغــا تايىنىــپ بوغــۇش خاھىشــى يۇقىرىقىدەك 

ۆئلىماالرغىــال خــاس ەئمــەس. 1993 -يىلــى بېيجىڭدىكــى مــەن وئقۇۋاتقــان فاكۇلتېــت 

ىئككىنچــى فاكۇلتېــت دېگــەن ېئنىقســىز نامدىــن قۇتۇلــۇپ، تۈركــى تىلــالر مەدەنىيــەت 

فاكۇلتېتــى دەپ ۆئزگەرتىلــدى. ھەممەيلــەن ىئككىنچــى فاكۇلتېــت دېگەن ەئگەشــمىلىك، 

بېقىندىلىــق چىقىــپ تۇرۇدىغــان ىئســىمدىن قۇتۇلغىنىمىــز ۈئچــۈن ھاياجانالنــدۇق. 

ەئممــا ۇئزاققــا قالمــاي نامىمىــز ەئمەلدىــن قالــدى. ســەۋەبى بىــر پروفېسســورىمىز 

»فاكۇلتېتنــى پانتۈركىزمچىــالر قاپــالپ كەتتى، شــۇڭا نامىنىمۇ تۈركى تىلــالر فاكۇلتىتىغا 

ۆئزگەرتىۋېلىشــتى« دەپ مۇناســىۋەتلىك وئرگانالرغــا شــىكايەت قىلىپتــۇ. بۇندىن باشــقا 
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يىلــالر بــۇرۇن دىيارىمىــزدا چوڭلىرىمىزنىــڭ قولىدىن چىققان »ۈئچ كىتــاب« ھەققىدىكى 

ــان ەئرز  ــە يولالنغ ــدە مەركەزگ ــڭ ىئددىيســى ھەققى ــۇر يازغۇچىلىرىنى ــالت، ۇئيغ دوكى

قاتارلىقالردىمــۇ ىئچىمىزدىكــى چۈشــەنچە پەرقىنى تاشــقى كۈچلەرنىڭ قولىدا يوقۇتۇش 

خاھىشــى ەئكىــس ەئتكــەن.

ەئمــەت مەزىــن ائبدۇقادىــر دامولالمنــى چاققانــدا »ۈئممەتنــى خاتــا يولغــا 

ــۇم  ــور مەرھ ــك پروفېسس ــا، رەھمەتلى ــان بولس ــە قىلغ ــى باھان ــالۋاتىدۇ« دېگەنن باش

تارىخچىنــى ەئرز قىلغانــدا »مىللەتنــى خاتــا يولغــا باشــالۋاتىدۇ« دېگەننــى ائســاس 

قىلغــان. مــاڭا كەلگەنــدە »ۆئلىماالرغــا لەقــەم قويــدى« دەپتــۇ. وئخشــاش يېــرى مەيلــى 

مولــال، قــارى ياكــى پروفېسســور بولســۇن ھېچ بىــرى »ھەســەتتىن چىدىيالمــاي چاقتىم، 

يــاالق يــاالي دەپ چاقتىــم، ۆئچۈمنــى ائالي دەپ چاقتىــم، ھوقۇقتــا قــاالي دەپ چاقتىــم« 

دېمەيــدۇ. ەئســلىدە ائلىــي مەكتەپتــە پروفېسســور بولغان كىشــى ەئگــەر ۇئ تارىخچىنىڭ 

مىللەتنــى خاتــا يولغــا باشــالۋاتقانلىقىنى بايقىغــان بولســا چېقىملىقچلىــق قىلماســتىن، 

ۇئنىڭغــا قارشــى كىتــاب يازســا بوالتتــى. ەئگــەر ەئمــەت مەزىــن ائبدۇقادىــر دامولالمنىــڭ 

ۈئممەتنــى خاتالىققــا باشــلىغىنىنى ھېــس قىلغــان ەئھۋالــدا توغــرا يولدىكــى تەبلىقلىــرى 

ائرقىلىــق تاقابىــل تۇرســىمۇ بوالتتــى. پىكىرگــە پىكىــر بىلــەن، ماقالىگــە ماقالــە بىلــەن، 

ــش، كۈچلەرگــە  ــا مۇراجــەت قىلى ــەن قارشــى تۇرمــاي زوراۋانلىقق ــغ بىل ــە تەبلى تەبلىغق

چېقىمچىلىــق قىلىــش، ياكــى خەلقنــى كۇشــكۇرتۇش مۇســتەبىت تۈزۈمدىكى كىشــىلەردە 

ــن موســكۇۋاغىچە، شــىمالى  ــداق كىشــىلەرنى قاھىرەدى وئمۇمالشــقان كېســەلدۇر. بۇن

ــىمىز  ــپ تۇرىش ــەردە ۇئچرىتى ــەر ي ــان، ھ ــەر زام ــە ھ ــى كىرىيەگىچ ــن جەنۇب كورىيەدى

تەبىئىــدۇر.
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كۆرۈملۈك ۋە كۆرۈنمەس ساۋاپ

شــاراىئتتىكى يېتىشســىزلىك ىئنســاننى بــەزى كەمچىللىكلەرگە ســۈكۈت قىلدىغان 

قىلىــپ كۆنــدۈرۈپ قويىدىكــەن. يۇرتىمىزدىكــى كىچىك بالىالرنى ائلدىــراپ قالغىنىمىزدا 

ھاجەتخانــا بولمىســا يــول بويىغــا، ياكــى ســەل خالــى يەرلەرگــە توســۇۋېتىدىغان ىئشــالر 

ائنچــە ەئيىــپ ېئلىنمايــدۇ. ەئيىــپ ائالي دېســەكمۇ ماڭدامــدا بىــر ائشــخانا، دورىخانــا 

تېپىلغــان بىلــەن نەچچــە يــۈز چامدامــدا بىــر ھاجەتخانىنىڭ ۇئچرىمىقى بەســى مۈشــكۈل 

بولغاچقــا، ەئيىــپ ائلمــاي كۆنگــەن بولۇشــىمىز مۇمكىــن. ەئممــا تۈركىيەدە بــەك ەئيىپ 

ســانىلىدىكەن. چۈنكــى تۈركىيــەدە مەســجىد كــۆپ، مەســجىدلەرنىڭ ھەممىســىدە 

ھاجەتخانــا بــار. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە ھاجەتخانىــالر ماگىزىــن، ائشــخانا، ســودا ســارايلىرى 

ــە  ــى خالىغــان يەرگ ــالردا وئمۇمالشــقانلىقى ۈئچــۈن كىشــىلەر بالىلىرىن ۋە باشــقا وئرۇن

ھاجەتلەندۈرمەيدىكــەن. بــۇ يــەردە چــوڭ بولۇۋاتقــان كىچىــك بالىالرمــۇ تەرەتخانىدىــن 

باشــقا وئچۇقچىلىقتــا ھاجەتكــە كۆنەلمەيدىكــەن. 

قاماقتــا بىــر ۆئلىمــا بىلــەن كامىــرداش بولــۇپ قالدىم. بىــر ياش ىئنىمىز »ســوپى« 

دەپ ياراتمايدىغان بۇ كىشــى بەكمۇ تىرىشــچان ىئدى. مەندىن تۈركچە ســۆزلۈكلەرنى 

ائڭالپ ىئشــتىياق بىلەن يادىالپ كېتەتتى. بىر كۈنى ۇئســتاز قومۇشكۆل )ۋېيخۇلىياڭ(غا 

كۆركەم بىر جامە ســېلىنغانلىق خۇش خەۋىرىنى ائڭالتتى. ەئپسۇســكى، ھاجەتخانىســى 

بىلــەن مۇستەھەپخانىســى تېخــى پۈتمەپتــۇ. مــەن ۈئرۈمچىنىــڭ بــەزى كىچىكــرەك 

ــا بولمىغانلىقتىــن بــەك قىينالغــان  مەســجىدلىرىدە مۇســتەھەپخانىال بولــۇپ، ھاجەتخان

كۈچۈرمىشــىم بولغاچقا ســەۋەبىنى ســورۇدۇم. ېئيتىلىشــىچە جاماەئت يەرلىك كىشــىلەر 

بولغاچقــا ھازىرچــە بــەك زۆرۈر ەئمــەس دەپ قارىلىپتــۇ. وئيــالپ باقســام قەشــقەردىكى 

بەزى مەســجىدلەردىمۇ چوڭراق ھاجەتخانا يوق ىئدى. بولۇپمۇ جۈمە كۈنلىرى بۇنداق 

كىچىــك ھاجەتخانىالرغــا بىراقــال نەچچــە يــۈز ائدەم كىرىــپ، قىســتاڭ قىلىۋەتكەچكــە 

ســەلكىن شــامالغا ەئگەشــكەن »خۇشــبۇي« نامازدىكــى دېماقالرنــى بىــارام قىالتتــى. 
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بەلكىــم قەشــقەر ۋە ۈئرۈمچىدىكــى بــەزى مەســجىدلەرنىڭ كۆرىنەرلىــك يەرلىــرى كــەڭ، 

ھاجەتخانىســىنىڭ تارلىقــى شــاراىئت مەسلىســىدىن باشــقا، زۆرۈرىيەتنــى ھېــس قىلىــش 

مەسىلىســى ۋە تاھارەت-پاكىزلىقنــى ەئڭ مۇھىــم بىلىــش ياكــى بىلمەســلىك مەسىلىســى 

بولۇشــى مۇمكىن. 

ائرتۇچتــا بەلكــى وئن نەچچــە يىلــالر ىئلگىــرى، بەلكــى ۇئنىڭدىنمــۇ بــۇرۇن بىــر 

مەســجىد ماجراســى بولغانلىقــى يادىمــدا. ىئككــى بــاي مەســجىدنىڭ ســېلىش پۇرســتىنى 

تالىشــىپ ائخىــرى جىدەللىشــىپ كەتكەنىكــەن. 2011 -يىلــى ۇئ مەســجىدكە باردىــم. 

ھەقىقەتەن ۆئزگىچە، ائپاق چىرايلىق ياساپتۇ. ەئمما ھاجەتخانىسى يەنىال كىچىكرەك. 

تۈركىيــە مەســجىدلىرىدەك مۇنچــا وئرۇنالشتۇرۇشــقا بەلكــى شــاراىئت يــوق بولغىيــدى. 

شــۇنىڭ بىلــەن وئيــالپ قالغانتىــم، ىئككــى بــاي مەســجىد سېلىشــنى تاالشــقىچە بىرســى 

مەســجىد سالســا، يەنــە بىــرى يۇرتنىــڭ مەينــەت ســۈيىنى بىر تــەرەپ قىلىدىغــان ەئۋرەز 

وئرناتقان بولســا، شــۇ باھانىدە ھەممە ۆئيدە مۇنچا وئمۇمالشســا، مەســجىدمۇ سۇلۇق، 

مۇنچىلىــق ھاجەتخانىغــا ېئرىشــكەن بولســا ھــە! دەپ.

ائرتــۇچ مەشــھەد )شــىھىدلىك( كــە جايالشــقان ســۇتۇق بۇغراخــان مەقبەرىســى 

يېنىدىكى مەســجىدنى قايتا سېلىشــمۇ يۇقىرىقىدەك زىددىيەتكە ســەۋەپ بوپتۇ. گەرچە 

ــۇ. وئيــالپ  ــال كەســكىن بوپت ــەن تالىشىشــالر خېلى ــدەل چىقمىغــان بىل ــدەك جى بۇرۇنقى

قالدىــم، ھازىــر يېزىــالردا ەئخلــەت بىــر مەســىلىگە ائيالنــدى. بەزىلــەر بۇنــى ېئتىقادنىــڭ 

سۇســالپ كەتكەنلىكــى، جاماەئتىچىلىكنىــڭ ائجىــزالپ كەتكەنلىكىگــە باغــالپ، ھەتتــا 

مىللەتنىــڭ ىئللەتلىرىگــە باغــالپ چۈشەندۈرۈشــمەكتە. بــۇرۇن يېزىدىكــى ەئخلەتلــەر 

ــر  ــر دەۋى ــدى. ھازى ــالر ىئ ــان چىقىرىندى ــى بولىدىغ ــەرەپ قىلغىل ــر ت ــىيدىغان، بى سېس

ۆئزگــەردى. ەئخلەتلــەر كۆمســىمۇ سېســىماس، كۆيدۈرســىمۇ يوقالمــاس ھالغــا كەلدى. 

شۇڭا شەھەردىكىدەك ەئخلەت ساندۇقلىرى، ەئخلەتلەرنى توشۇپ كېتىدىغان خادىمالر 

ۋە ماشــىنىالر يېزىالردىمــۇ بولۇشــى كېــرەك. بولمىســا ھازىرقىــدەك ەئخلــەت دۆۋىلىــرى 

پەيــدا بولىــدۇ-دە، كىشــىلەر ەئخلەتلەرنى بۇرۇن ســۇ ىئچكەن ۆئســتەڭلەرگە تۆكۈشــكە 

مەجبــۇر بولىــدۇ. شــۇ مەســجىد سېلىشــنى تاالشــقانالرنىڭ بىــرى ائشــۇ ســاۋاپ ۈئچــۈن 
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تەييارلىغــان پۇلىغــا ەئخلــەت ســاندۇقلىرىنى وئرنىتىــپ ۋە ەئخلەتلەرنــى توشــۇيدىغان 

ىئشــالرنى وئرۇنالشــتۇرغان بولســا ھــە! بەزىــدە ســاۋاپنىڭ يولــى مەســجىد سېلىشــتىنمۇ 

كەڭمىكىــن دەيمــەن.

ماائرىپتىــن قاقشــىماي ماائرىپچىنىــڭ كۆڭلىنــى ۆئزىمىزگــە مايىــل قىلســاقمۇ 

ســاۋاپمىكىن دەيمــەن. بــۇرۇن ســاۋاپ ۈئچۈن مەكتەپ ســالىدىغانالر چىقىــپ تۇرىدىغان 

ــى  ــالپ ھازىرق ــن يىراق ــە جاماەئتتى ــپ بارغانچ ــى ماائرى ــى. چۈنك ــاپ كەتت ــر يوق ھازى

ائلۋۇنــدەك ھالەتكــە ۆئتتى. ەئممــا وئقۇتقۇچىالرنىڭ ھۆرمىتى ائۋامدا ىئزچىل بىر خىل. 

يەنــە بىــر تۈركــۈم بور تۇتماس مۇائشــلىقلرمۇ بــار، ۇئالر موللىالر. ســاۋاپ ىئزدىگەنلەر 

شــۇالرنى ھۆكۈمەتنىــڭ مۇائشــىغىال بېقىنــدۇرۇپ قويمــاي رامىزانــالردا يوقــالپ تۇرســا، 

يوقنىــڭ تاماســىنى قىلغاندىــن بارنىــڭ قەدرىنــى قىلىــپ، ۇئالرغــا بــۇ مىللەتنىڭمــۇ 

بــاش پانــاھ بوالاليدىغانلىقىنــى ھېــس قىلدۇرســىمۇ ســاۋاپمىكىن دەيمــەن. ھازىــر ەئڭ 

ــزدا. ىئككىلىســى  ــز ىئكــەن يۇرتىمى ــەن موللىمى ــى شــۇ وئقۇتقۇچــى بىل ــا قالغىن جاپاغ

ــى  ــۇڭا بۇرۇنق ــەن. ش ــقا زورلىنىدىك ــەس، توسۇش ــقا ەئم ــپ قىلىش ــىلىقنى تەرغى ياخش

مەكتــەپ، مەســجىد سېلىشــقا ائتىغانلىرىمىزنــى مەھەللىمىزدىكــى كېنىشــكىلىق مولــالم 

ۋە پارتىيلىك مۇەئللىملەرگە بەرمىســەكمۇ چىرايلىق ســاالم بەرســەك. ســاالمدىن قەلبى 

ېئرىــپ موللىمىــز »جاماىئتىمىــزدە رادىــكال يــوق« دەپ چىڭــراق تۇرســا، مۇەئللىملــەر 

بالىمىزنى »يەنە روزا تۇتۇپ كەپســەن ھە!« دەپ ســىلكىمەي، »شــۇجى كەلســە ســېنى 

جازااليــدۇ، مېنىمــۇ ىئشــتىن ھەيدەيــدۇ، مېنــى ائيــا جېنىــم بــاالم« دەپ بېشــىنى ســىالپ 

قويســىمۇ ھېســاپ. مــۇائش ھۆكۈمەتنىــڭ، ەئممــا مۇائشــلىقالر ۇئيغــۇر بولغاندىكىــن 

تىــل ۇئقىشــااليمىز، تىلدىــن دىلغــا يــول بــار.   

مەســجىد ســالغان كۆرۈملــۈك ســاۋاپ. شــۇڭا قەشــقەر كوچىلىرىــدا نەپىــس 

مۇنارىلىــرى بىلــەن بىــر قارىســا ۈئنســىز مۇڭالنغانــدەك كۆرۈنــۈپ، يەنــە بىــر قارىســا 

مانا مەن ۇئيغۇرنىڭ دەپ مەيدىســىگە مۇشــتالۋاتقاندەك بىلىنىدىغان مەســجىدلىرىمىز 

بــار. ەئممــا 1500 يىــل بــۇرۇن موڭغــۇل ېئگىزلىكىــدە قۇرغــان شــەھەرلىرىگە ەئۋرەز 

يولــى قازغــان بوۋىلىرىمىــز نېمــە ۈئچۈنــدۇر قەشــقەردە 90 -يىلالرغىچــە شــۇنى پەيــدا 
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ــەرەت قىلىدىكــەن« دېگــەن  ــل »بېشــىغا ت ــر مەزگى ــەن بى قىلمىغانىكــەن. شــۇنىڭ بىل

بەتنامغــا قالغانمــۇ بولــدۇق. كۆزىمىــز كۆرىدىغــان مەســجىدكە ىئتىبــار بېرىــش بىلــەن 

بىللە كۆزگە تاشــالنمايدىغان، ەئمما تاھارەت-پاكىزلىقنىڭ كاپالىتى بولغان ھاجەتخانا، 

مۇنچاالرنى ســۇلۇق قىلىۋېتەلىگەن بولســاق، چەتەئللىك ســەيياھالر ۋە چەتەئل كۆرگەن 

ەئدىپلــەر بۇنچــە تەنقىدلــەپ كەتمەســتى.

 يېزىلىرىمىــزدا ۋە شــەھەرلىرىمىزدە مەســجىد سااللمىســاق، ەئۋرەز قېزىــپ، 

ھاجەتخانــا ســېلىپ، ەئخلــەت ماشىنســى ۋە تازىلىقچــى يالــالپ پاكىزلىــق بەرپــا قىلىشــقا 

كۈچىسەك چوڭالر قوناقلىقتىال ھەق قىلىدىغان، كىچىكلەر خالىغانچە توسۇۋېتىلىدىغان 

ىئشــالرمۇ تۈگــەپ قاالر بولغيىدى. ىئماننىڭ يېرىمــى بولغان پاكىزلىقنى ھەرىكىتىمىزدە 

ىئپادىلىسەك، قەلبىمىزدىكى يېرىمىلىقمۇ پۈتۈنلىنەر بولغىيدى. چۈنكى پەيغەمبىرىمىز 

پاكىزلىــق ىئماننىــڭ يېرىمــى دېگەنىكــەن. مەســجىدنى مەھەللىمىزگــە سااللمىســاق 

قەلبىمىزگــە سالســاق، كىتاپالر قانۇنســىز دېيىلســە قــۇرائن كۆپرەك وئقۇســاق، ەئرەبچە 

قىراەئت دىققەت قوزغىسا، ۇئيغۇرچە چۈشەنسەك. قەلبىدە ىئلىم ۋە ىئمان بولغانالرنى 

مۇائشــلىق، كېنىشــكىلىك دېمــەي، ۇئالرنىــڭ ھۆرمىتىنــى بىرلىكنىــڭ پــەرز قىلىنغانلىقــى 

سەۋەبىدىن قوغدىساق، ساۋاپقا ېئرىشىپمۇ قاالتتۇق دەپ وئيالپ قالىمەن، ۆئلىماالرنىڭ 

ائلدىــدا ائقســاقاللىق قىلىپ.
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كۆڭۈللەردە ۋە ئەمەللەردە بىز

مىســىردا ۇئچراتقــان وئقۇغۇچىالرنىــڭ ائلدىمــدا داىئم »بىز« دەپ سۆزلەشــلىرى 

مەســتلىكىمنى كەلتــۈردى. ۇئالرنىــڭ بىلىــپ - بىلمــەي مېنــى »بىز«نىــڭ قارشىســىدىكى 

»خــەق «كــە چىقىرىــپ ســۇائل سوراشــلىرىدىن مەلــۇم بىــر مۇداپىيــە تېمىنــى ھازىرالپ، 

ــتەبىت  ــە مۇس ــى. مەنچ ــۈپ تۇراتت ــى كۆرۈن ــدان بېكىتىۋالغانلىق ــر مەي ــق بى ــى ېئنى ياك

تۈزۈمــدە ياشــىغان ۋە ياشــاۋاتقان كىشــىلەر مۇشــۇنداق تەپەككــۇر قىالتتــى. چۈنكــى 

ھاكىمىيەتنىــڭ ۆئزى بىــر قۇتــۇپ بولــۇپ، ۆئزىگــە يانتايــاق بولمىســىال قارىشــى قۇتۇپقا 

ــى  ــالر ياكــى مەيدان ــم تۇرغــان، ســۈكۈت قىلغان ــپ دۈشــمەن ســانايتتى. جى ــەۋە قىلى ت

مۇســتەھكەم ەئمــەس دەپ ېئيىپلىنەتتــى ياكــى گۇمانلىــق قارىالتتــى. مۇســتەبىت ەئلــدە 

ــڭ  ــى. ۇئالرنى ــەن ۆئتەتت ــپاتالش بىل ــاداقىتىنى ىئس ــاي س ــى توختىم ــڭ كۈن يانتاياقالرنى

كۆڭلــى ۆئزىنــى داىئــم بىــر دۈشــمەنگە قارشــى قويمىســا ائرام تاپمايتتــى. 

مۇســتەبىتلىكتە ياشــىغان كىشــىلەر ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككــۇر قىلىدىغانلىقــى 

ۈئچــۈن، توختىمــاي قارشــى قۇتۇپتىكــى بىــر ائدەم، بىــر پىكىرنــى ىئــزدەپ دۈشــمەنلىك 

قىلىــش ائرقىلىــق، ۆئزىنىــڭ قۇتۇبىدا قانچىلىــك قەتئىي ىئكەنلىكىنــى كۆرگەزمە قىالتتى. 

بــۇ يولــدا داىئــم بەسلىشــەتتى، داىئــم سېلىشــتۇراتتى، ھەمىشــە ۆئزىنىڭ ۈئســتۈنلىكىنى 

بىلدۈرگىســى كېلەتتــى. ۇئالر ۆئزىنىــڭ قىممىتىنــى قارىــش تەرەپنىــڭ قىممەتســىزلىكىنى 

جاكارلىمــاي تــۇرۇپ، ياكــى قارىشــى تەرەپنىڭ بىر تىيىنغا ەئرزىمــەي قالغىنىنى خااليىققا 

ســازايى قىلمــاي تــۇرۇپ ھېس قىاللمايتتى. مىســىردىكى بەزى تالىپــالر بىلەن ائرامدىكى 

خەق-بىــز پاســىلى باھــار ائيلىرىــدا يېزىلغــان »مىســىرغىمۇ تۈركىيەگىمــۇ« ماۋزۇلــۇق 

ــمىقى  ــى، ۇئيۇش ــڭ ھەمدەملىك ــۇپ، ۇئيغۇرنى ــكارىالنغان بول ــەۋەپلىك ائش ــام س يازم

بەكمــۇ تــەس دەۋىــردە بۇنــداق بىردەكلىكتىــن ســۆيۈنگەنمۇ بولــدۈم. 
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تــوردا ۋە ائيرىــم  يــۈز تۇرانــە،  بىلــەن  مىســىردىكى ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالر 

پاراڭلىشــىش جەريانىــدا ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككۇرنىــڭ مېنــى ۋە ۇئالرنــى نەقــەدەر 

زەھەرلىگەنلىكىنــى ھېــس قىلدىــم ۋە بۇنــڭ مەنبەســى ھەققىــدە وئيالندىــم. كىچىكىمــدە 

ــى. كىشــىلەر  ــل ناخشــا« دەپ ىئككىگــە ائيرىالتت ناخشــىالر »ســېرىق ناخشــا ۋە قىزى

ىئنقىالپچــى بولۇشــى، ســۆزلەر ىئنقىالبــى بولۇشــى، مەقســەد ىئنقىــالپ ۈئچــۈن بولۇشــى 

كېــرەك ىئــدى. بۇنــداق بولمىغانــالر ەئكىســل ىئنقىالبچــى بوالتتــى، ۇئنداقالرنىــڭ ســۆز، 

قىلىــق ۋە مۇددىالىــرى ەئلۋەتتــە ەئكســىل ىئنىقىالبىيلىققــا تەۋە بوالتتــى. جەمئىيەتتىكى 

زىددىيــەت ەئزگۈچــى ســىنىپ بىلــەن ېئزىلگۈچــى ســىنىپ وئتتۇرىســىدىكى زىددىيــەت 

بولــۇپ، ەئزگۈچىلــەر يوقالمىغۇچــە ســىنىپى كۆرەش ائياقالشــمايتتى. قىزىــل ائرمىيەنىڭ 

ماشــرەڭ شەپكىســىنى كىيىــپ، ماۋزېــدوڭ ۈئزۈندىلىرىنــى يادىــالپ يۈرگەنلــەر ىئلغارالر 

ســانىلىپ، بېشــىغا دوپپــا كىيىــپ، ياغلىــق ائرتقانــالر كونىلىــق تەرەپتارلىــرى دېيىلەتتــى. 

كاللىمىــز ائزراق تەپەككۇرغــا ۇئالشــقاندا دۇنيانــى ماددىمــۇ ياكــى ائڭمــۇ، دەپ 

ــۇم سوتسىيالىســتىك بولمىســىال كاپىتالىســتىك  ــەر چوق ــدۇق. دۆلەتل ســورايدىغان بول

بوالتتى. دۈشمەن كۈچلەرنىڭ ىئدىوئلوگىيە سېپىگە سىڭىپ كىرىشىنىڭ قانداق ائلدىنى 

ېئلىشــنى ۆئگەنــدۇق بىــر مەزگىــل. ەئدەبىيــات دەرســلىكىمىزدە »لىبىرالىزمغــا قارشــى 

تۇرايلــى« دېگەن تېكىســتنى وئقۇپ لىبىرالىزمغــا ۆئچ قىلىندۇق. چۈنكى لىبىرال دېمەك 

ــا،  ەئركىــن دېگەنلىــك ىئــدى. دېمــەك، ەئركىنلىــك مۇســتەبىتنىڭ قارشىســىدا بولغاچق

ھازىرغىچــە ۇئنىڭغــا ۆئچلىكىمىزنى داۋام قىلىۋاتىمىز. شــۇنداق تەربىيەدە، تەشــۋىقاتتا 

يېتىشــكەن كىشــىلەر تۇرســاق ماائرىپنىــڭ دىنــى ۋە پەننــى دەپ ائيرىلمايدىغانلىقىنــى، 

ىئلىمنىــڭ پەننــى ۋە دىنــى دەپ بۆلۈنمەيدىغانلىقىنــى، وئقۇغانالرنىــڭ دىنىــي زىيالــى ۋە 

ــۇر ائشــىقى  ــۇر ىئگىســى- ن ــك ن ــى دېگەنلى ــى، زىيال ــى دېيىلمەيدىغانلىقىن ــى زىيال پەنن

دېگــەن بولىدىغانلىقىنــى، ىئنســان قەلبىنــى زۇلمەتتىــن قۇتۇلدۇرغۇچــى نۇرنىــڭ ىئمــان 

ىئكەنلىكىنــى، شــۇڭا قۇرائننىــڭ نــۇر دېيىلىدىغانلىقىنــى قانداقمــۇ قوبــۇل قىالاليمىــز؟ 

دېمــەك، مەيلــى مەكتەپتــە وئقۇغــان، مەيلى مولالمــدا وئقۇغان بواليلــى، قەلبىمىز نۇرغا 

ھەقىقــى ېئرىشــمىگەچكە، نۇرالنمىغاچقــا دۇنيانــى ماددىــي ياكــى مەنىۋىــي، مىللەتنــى 

مۇســۇلمان ياكــى ۇئيغــۇر، ىئلىمنــى دىنىــي ياكــى پەننــى دەپ ائيرىــپ، بىرىنــى دوســت، 
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يەنــە بىرىنــى دۈشــمەن كۆرىدىغــان ىئككــى قۇتۇپلــۇق تەپەككۇردىــن قۇتۇاللماپتىمىز.

چاقىرىلمىغانلىقىدىــن  وئقۇغۇچىالرنىــڭ  قىــز  لېكســىيەگە  مىســىردىكى 

ەئپسۇســالندىم. ەئزھەرگــە كېتىۋېتىــپ يولــدا ۇئيغۇر قىزالرنى كۆرگەنتىــم. ەئزھەرنىڭ 

قىــزالر بۆلۈمــى ەئتراپىدىمــۇ قىزلىرىمىــز ۇئچرىغــان ىئــدى. قاھىــرەدە مــەن تونۇيدىغان 

بۇرادەرلەرنىڭمــۇ قىزلىــرى، ســىڭىللىرى بارىئــدى. ەئممــا ۇئ كۈنــى بىرســىمۇ يــوق. بىــر 

ــزالر  ــراق قى ــدى، بى ــى ۈئزۈلمى ــڭ ائيىق ــى ىئزدىگــەن وئغۇلالرنى ــدا مېن ــە جەريانى ھەپت

يــوق. سۈرۈشتۈرســەم وئغۇلــالر خــۇددى قىزالرنــى تونىمايدىغانــدەك، تىلغــا ېئلىشــنى 

ــدى. ــر ھــال كۆرۈل خالىمىغانــدەك، چەكلەنگــەن تېمىــدەك بى

ــە پاراڭالشــتىم. مىســىردا   بــەزى بالىــالر بىلــەن ائيرىــم كۆرۈشــكەندە بــۇ ھەقت

بىخەتەرلىــك، بولۇپمــۇ قىزالرنىــڭ ائمانلىقــى ائســان دەخلىگــە ۇئچرايدىغــان بولغاچقــا، 

ھىندونۇزىيەلىــك وئغۇلــالر نۆۋەتلىشــىپ قىزالرنــى قوغــداپ، مەكتەپكــە ائپىرىــپ - 

ەئكىلىپ قويىدىكەن. ۇئيغۇر وئغۇلالر بۇنى قىاللمىدۇق دەپ ھەسرەتلىنىشــتى، ۇئنداق 

قىلســا پىتنىگــە قېلىشــتىن ىئھتىيــات قىلىدىكــەن. قىــزالر ائپتۇبۇســتا ەئرەب ەئرلەرنىــڭ 

ــن يولىمايدىكــەن، چۈنكــى  ــدا وئلتۇرۇشــقا رازىكەنكــى، ۇئيغــۇر وئغۇلالرغــا يېقى يېنى

پىتنــە بولغىــدەك. شــۇنىڭ بىلــەن مىســىرلىققا تەگكــەن بىــر قىــز وئقۇغۇچــۇم ۋە تــوردا 

تونۇشــۇپ قالغــان يەنــە بىــر قىزنىــڭ مىســىرلىق ەئرەپكــە تەگكىنــى ېئســىمگە كەلــدى. 

ــۇنىڭغا  ــا ش ــم قوغدىيالىس ــىدۇ، كى ــەن تونۇش ــۇنىڭ بىل ــا ش ــدا وئلتۇرس ــڭ يېنى كىمنى

كۆڭلــى چۈشــىدۇ، ەئلۋەتتــە!

ەئرتىســى ماڭىمــەن دېگــەن كۈنــى كەچتــە يولــدا ۇئيغــۇر قىزالرنــى نەچچــە قېتىــم 

ۇئچراتتىــم، يىراقتىــن مېنــى كۆرۈپــال يولنىــڭ باشــقا تەرىپىگە ۆئتــۈپ كېتىشــتى. يېقىندا 

بىــر ىئجــارە بىنــادا ۇئيغۇر قىــزالر پاراكەندىچىلىككە ۇئچراپتــۇ. بۇنىڭدىن غەزەپلەنگەن 

بىــر بــاال مــاڭا »تۈركىيــەدە بىخەتەرلىــك ەئھۋالــى قانــداق، قىــزالر مەكتەپكــە يالغــۇز 

بېرىــپ كېلەلەمــدۇ؟ مەكتەپنىــڭ ياتىقىغــا وئرۇنلىشــىپ وئقىياالمــدۇ؟« دەپ ســوراپتۇ. 

ــۇم ىئــدى.  ــى مەل ــى بىلمەيدىغانلىق ــڭ ەئھۋالىن ــە ۋە قىزالرنى ــۇ ســۇائلالردىن تۈركىي ب
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مەلۇماتســىزلىق خەتەرلىك، پىتنىدىن قورقۇپ ھەمشــىرىلەرگە ىئگە بولماسلىق تېخىمۇ 

خەتەرلىــك ىئــدى. قىزالرنــى يەكلــەپ پىتنىنىــڭ مەنبەســى دەپ قــاراش، قىزالرنــى قارشــى 

ســەپكە ائيرىــپ، بىــز ۋە بىزنىــڭ دېيەلمەســلىكمۇ قەلبنىــڭ قاراڭغۇلىقــى، خۇنۇكلىقــى 

ۋە نۇرســىزلىقىنىڭ ىئســپاتى، خــاالس.

مىســىرغا بارماســتىال بــۇ يەردىكى ۇئســتازالر ائرىســىدىكى كۆڭۈلســزىلىكلەرنىڭ 

پۇرىقىنــى ائلغانتىــم. بارغــان كۈنىمدىــن باشــالپ بــۇ پــۇراق بارغانچــە ىئچىمنــى 

ىئچىشــتۇرغىلى تــۇردى. نوپۇزلــۇق بىرەيلەنگــە بــۇ ھەقتــە مەســلەھەت ســالدىم. 

ۇئنىــڭ »ســىز ەئمــەس، خېلــى - خېلــى ائدەملــەر چىقىــپ بىــر ســورۇنغا جۇغلىيالمىغــان، 

ەئپلەشــتۈرەلمىگەن، ســىزمۇ قىاللمايســىز. ەئپلەشمەســلىكنىڭ ھەدىســكە ۇئيغۇنلۇقى 

ھەققىــدە باياناتــى تۇرســا« دەپ قاقشــاپ كەتكىنىنــى ائڭالپ كۈلــۈپ قويــدۇم، ەئممــا 

ىئشــەنمىدىم. 

ائرىدىــن ۈئچ كــۈن ۆئتــۈپ يەنــە بىرەيلــەن بــۇ يەردىكــى باشــالرنى بىــر يەرگــە 

يىغىشــنى تەكلىــپ قىلىــپ چىــڭ تۇرىۋالــدى. ۇئســتازالرنىڭ چوڭلىــرى بىلــەن ائساســەن 

مۇڭدىشىپ چىققىنىم ۈئچۈن يىغالماسلىقىمغا ىئشەنمىدىم. نەزىرىمدە ۇئالر بىلىملىك، 

ىئبادەتلىــك، پەزىلەتلىــك كىشــىلەر ىئــدى. ھەممىســى بىلــەن مىللەتنىــڭ، دىننىــڭ، 

ــتازالرغا  ــدۇق. ۇئس ــمىغان ىئ ــى قىلىش ــقا غەملەرن ــن باش ــۇلمانالرنىڭ خىزمىتىدى مۇس

بىــر بىرلــەپ تېلىفــون قىلدىــم. بىرەيلــەن تېلىفوننــى قەتــى ائلمىــدى. ائيالىغــا تېلىفــون 

قىلســام ىئســمىمنى ائڭالپ يوقــاپ كەتتــى. بىــر ېئنىمىزگــە تېلىفــون قىلدۇرۇپمــۇ جــاۋاپ 

ائاللمىدىــم. قالغانالردىــن كۆپىنچىســى ســورۇندا كىمنىــڭ بولىدىغانلىقىنــى ســورىدى. 

بىــر قىســمى ەئھۋالغــا قارايدىغــان بولــدى.

 كەچتــە ســورۇندا ســاقلىغېنىمىزدا پەقــەت كېلىدۇ-دەپ وئيلىغان بىر ۇئســتازدىن 

باشقىســى كەلمەپتــۇ. شــۇائن ېئســىمگە مــەن بىلــەن قانچــە كۈندىــن بېرى بىللــە يۈرگەن 

بىــر گورۇپپىنىــڭ لېكســىيەمگە مېنــى يالغــۇز ۇئزۇتىــپ قويغىنــى كەلــدى. چۈنكــى 

لېكســىيەنى ۇئالرنىــڭ ۇئســتازى ۆئچ كىشــىلەر ۇئيۇشــتۇرغان ىئــدى. ۇئســتازالرنى 
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ــى  ــى تاپالمايدىغانلىقىمن ــا لېكســىيە وئرنىن ــۇق. ھەتت ــاپ كەتت ســاقالپ - ســاقالپ تارق

باھانــە قىلىــپ بىللــە ېئلىۋالغــان ىئنىمىزمــۇ ســورۇنغا كېلىــپ بولــۇپ، گەپكــە قېلىشــتىن 

قورقــۇپ كېتىــپ قالــدى. كەچتــە چۈشــكەن ياتاقنــى تاپالمــاي قاھىرەنىــڭ 7 - رايۇنىــدا 

ائلــدى - كەينىمگــە مېڭىــپ بىرمۇنچــە بىــر مۇنچــە ھــەرەج تارتتىم. دېمــەك، ائداۋەتتىن 

پۈتكــەن چېگــرا بــۇ قــەدەر مۇســتەھكەم.

ــز« دەپ  ــىيەمدە »بى ــم. لېكس ــىز ياندى ــىز، ھالس ــىز، ۈئنس ــورۇندىن ۈئمىدس س

تــۇرۇپ ســۇائل ســورىغان، تــورالردا مــەن بىلــەن »بىــز« دەپ تــۇرۇپ مۇنازىرىلەشــكەن 

ــم  ــدى. ائيرى ــەر كۆزۈمگــە شــۇنچىلىك بىچــارە كۆرۈن ــن يۈزل ــەر، قىزغى ــار كۆزل بىغۇب

كۆرۈشــكەن چاغــدا ســۆزلىرىدىن مىللــەت، ۈئممەت، ىئلىــم، ىئمان ىئبارىلىــرى تۆكۈلۈپ 

تۇرغــان ۇئســتازالرنىڭ ەئمەلدىكــى باشــقىچە وئبرازىدىــن ۈئمىدســىزلەندىم. قۇتۇپلــۇق 

تەپەككــۇر ۇئالرنىــڭ تىلىنــى ائيەتكــە كەلتۈرگــەن بىلــەن، قەلبىگــە قۇرائننىــڭ نۇرىنــى 

يەتتكۈزمىگــەن ىئــدى. 

ھەممىنــى ائڭلىغانىدىــم. مىســىر ۇئيغــۇر جاماىئتــى ىئچىدىكــى ۇئســتازالر بــاش 

بولغــان بــۇ ىئختىــالپ، يەكلــەش، چەكلەشــلەرگە ســەۋەپ بولغــان زىددىيەتلىــك پىكىــر 

ائمىلــى يــوق، يۇرتۋازلىــق ائمىلى يــوق، پەقەت تالىشــىدىغان شــۆھرەتتىن، قۇتراۋاتقان 

ھەســەتتىن، كۇشــكۇرتىۋاتقان خۇنۇكلۇقتىن باشــقا ھېچ سەۋەپ مەۋجۇد ەئمەس ىئدى. 

ېئزىتقــۇ ائفرىقــا چۆلىــدە سەرســان بۇ جاماەئتنىــڭ ھەممە ۇئيغۇرنى بىــز دېيەلەيدىغان، 

ــا  ــڭ؛ قۇترىغ ــك، مەنمەنلىكنى ــان؛ مەنلى ــا يىغااليدىغ ــك باغرىغ ــى بىزلى ــە تالىپن ھەمم

شــەيتانلىقنىڭ بېشــىغا بىزلىكنــى دەسســەتكىدەك ىئماملىــرى يــوق بولــۇپ، ۋەتەنســىز 

بــۇ مەســۇمالرنىڭ تەمەســىز بىزنــى ۆئگىتىدىغــان ۇئســتازلىرى كــەم ىئــدى. ۈئمىــدۋار، 

ســادىق، ســاغالم بــۇ ىئلىــم كارىۋانىنىــڭ يولباشــچىلىرىنى مۈگىــدەك باســقان ىئــدى. 

2016 - يىلى ماي، قاھىرە
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كەبىنىڭ ئورنى

بەيتۇلالھقــا قــاراپ ماڭغىنىڭــدا ھاياجاندىــن كۆزۈڭگــە ائلدىنىســەن، ەئڭ گــۈزەل 

بىنــا كەبىــدەك كۆرۈنىــدۇ، بىناالرنىڭ ەئڭ كاتتىســى كەبە بولۇشــى كېرەكتــەك تۇيۇلىدۇ. 

ەئمما يېقىنالشــقىنىڭدا تەســەۋۋۇرۇڭ قوبۇل قىاللمايدۇ. ەئگەر ەئرەبچە وئقۇيالمىســاڭ 

ائلدىنىشــلىرىڭ داۋاملىشــىدۇ. چۈنكى يىراقتىن نەزەرلەرنى رام قىلىدىغان، ھەر تەرىپى 

رەڭــدار چىراقــالر بىلــەن يورۇتۇلغــان،  مۇقــەددەس خەتلەرنــى جۇالالنــدۇرۇپ گېدىيىــپ 

تۇرغــان ىئمــارەت كەبە ەئمەس، بەلكى قەســىر مىھمانخانىســىدۇر. قەســىردىن كۆزۈڭنى 

ــارايالرنى  ــۋەت س ــان ھەي ــدا ائتالغ ــاھزادىلەرنىڭ نامى ــاڭ، ش ــا باقس ــەپ ەئتراپق يۆتك

كۆرىســەن. ىئشەنمەســلىككە ائمالىــڭ يــوق. مۇبــارەك كەبىمىــز شــۇ ھەشــەمەتلەرنىڭ 

ائســتىدا، بىناالرنىڭ سايىســىدە. 

ھەرەمنىــڭ ائلدىدىكــى مەيدانــدا ائلچىيىــپ تۇرغــان بىــر قۇرۇلــۇش كۆزگــە 

چېلىقىــدۇ، ەئلۋەتتــە ۇئمــۇ ســەۇئدى شــاھلىرىدىن بىرىگــە مەنســۇپ. پەيغەمبىرىمىــز 

تۇغۇلغــان ۆئي مىھمانســاراي ۋە شــاھ قەســىرلىرىگە سېلىشتۇرغۇســىز ائددى بولــۇپ، 

كۈتۈپخانــا قىلىنغــان ىئكــەن. بارغىنىمــدا تاقاقلىــق تۇرۇپتــۇ. ەئپسۇســكى، تــۆت كــۈن 

ىئچىــدە ېئچىلغىنىنــى كۆرمىدىــم. ائلالھتىــن كەلگــەن تۇنجــى ۋەھىنىــڭ »وئقــۇ!« بىلــەن 

باشــالنغانلىقىغا قارىماي، مۇســۇلمانالرنىڭ ائلدىدىكى بۇ تەۋەرۈك وئقۇش ىئشــىكىنىڭ 

مەھكــەم قۇلۇپالنغانلىقــى كىشــىنى ۇئھ تارتقۇزىــدۇ. ھەرەمدىــن ائنچــە ۇئزاققــا بارمايال 

ــاب تىزىلمىغــان، ەئتراپنــى  ــدا كىت ــر يايمى يايمىــالر كۆزگــە چېلىقىــدۇ. لېكىــن ھېــچ بى

شــۇنچە ائيلىنىپمــۇ بىــرەر كىتابخانىنــى ۇئچراتمىدىــم.

قەســىر مىھمانخانىســىنىڭ بىــر كېچىلىكــى بــەش مىــڭ رىيالمىشــكەن. بــۇ يەرگــە 

كىرىــپ چىقىۋاتقــان پــۇزۇر كىشــىلەر بىلــەن كەبىــدە يىغــالپ دۇائ قىلىۋاتقــان ســۇلغۇن 

ــرەت  ــىل قىلىپ،ھەس ــتۇرما ھاس ــدا سېلىش ــۆز ائلدىم ــرى ك ــلىرىمىزنىڭ چېھ قېرىنداش
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بىلــەن شــۇالرنى وئيلىدىــم، » نېمــە ۈئچــۈن ســاناقلىق پۇلدارالرنىــڭ چۆنتىكىنى كۆزلەپ 

ســېلىنغان ســاراي ساناقســىز مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىســىدىن ېئگىــز؟ نېمىشــقا بىــر 

يېرىــم مىليــارد مۆئمىننىــڭ نىجاتــكارى ائلالھنىــڭ ۆئيــى ائتالغــان بەيتۇلــالھ بىــر قانچــە 

شــاھزادىنىڭ نامىغا ائتالغان ســارايالردىن پاكار؟ ھەرەمنىڭ مەراســىنى ىئســتىال قىلىپ، 

كېرىلىپ ياتقان شــاھ قەســىرىدىن ھېچ بىرســىنىڭ كىرىپ - چىققىنىنى كۆرمىدىم. بىرەر 

شــاھ ائنــدا - مۇنــدا بېرىــپ قويىدىغــان وئردا نېمــە ۈئچــۈن مىليۇنلىغــان مۇســۇلماننىڭ 

ــى قىســتاڭ  ــادەت قىلغۇســىنى كەلتۈرىدىغــان ھــەرەم مەيدانىن ــدە بارغۇســىنى، ىئب كۈن

قىلىــپ بېســىپ ياتىــدۇ؟«.

ېئســىمگە قەشــقەردىكى ماۋزېدوڭ ھەيكىلى كەلدى. ھەيكەل ائلدىغا ھەرەمنىڭ 

مەيدانىدىــن خېلــى كــەڭ ســەينا قالدۇرۇلغــان بولــۇپ، ەئتراپتــا ھەيكەلدىــن ېئگىــز بىنــا 

سېلىشــقا ياســاق-چەك قويۇلغان ىئكەن. مەقســەد كومۇنىســتىك دۆلەت بەرپاچىسىنىڭ 

ھەيكىلىنى ھەيۋەتســىز، كەمسۇندۇرماســلىق ۈئچۈن ىئكەن. بۇنىڭ ەئكسىچە، سەۇئدى 

پادىشــاھلىرىنىڭ ىئبراھىــم ەئلەيھىسســاالمدىن قالغــان، پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرى 

تەلپۈنىدىغــان، كۈنــدە مىلياردتىــن ائرتــۇق مۇئمىــن يۈزلىنىــپ ســەجدە قىلىدىغــان 

قىبلىــگاھ ەئتراپىغــا نەچچــە وئن ھەسســە ېئگىــز، ھەيــۋەت مىھمانخانــا ۋە شــاھانە 

قەســىرلەرنى ســېلىپ تايىنسىزالشتۇرىشــىنى قانــداق چۈشــنىش كېــرەك؟ نېمىشــقا يــۈز 

نەچچە دۆلەتتىكى بىر يېرىم مىلياردتىن ائرتۇق مۇسۇلماننىڭ قىبلىگاھى كومۇنىستىك 

بىــر دۆلەتنىــڭ داھىســى ېئرىشــكەنچلىك ھۆرمەتكــە، ۈئســتۈنلۈككە ېئرىشــەلمەيدۇ؟ 

كاتتــا مىھمانخانىالرنىــڭ ۋەكىللىــك قىلىۋاتقىنــى بايلىــق، شــاھ وئردىلىــرى بولســا 

ھوقۇقنىڭ ســىموۋۇلىدۇر. كەبىگە ۈئســتىدىن غادىيىۋاتقىنىنى تەكەببۇر بايلىق دېسەك، 

بەيتۇلھەرەمگــە ېئگىزدىــن ســىڭايان قاراۋاتقىنــى شــاھالرنىڭ نوپۇزىــدۇر. ھوقــۇق ۋە 

پۇلنىــڭ ســىمۇۋۇللىرى ائلدىــدا كەمســۇندۇرلغىنى، بويــۇن قىســقىنى، ســايىغا مەھكــۇم 

قىلىنغىنى قىبلىمىزدۇر، ېئتىقادىمىزدۇر، غۇرۇرىمىزدۇر. ائلالھىمىز ەئزىز، مىھىرلىك ۋە 

مەىئشــەتلىك قىلغان رەســۇلىمىزنىڭ دىيارىدا بايلىق بىلەن ھوقۇق ىئگىلىرى بىرلىشــىپ 

شــۇنداق بىــر ۈئســتۈلۈكنى ىئگىلىگەنكــى، ېئتىقــاد ىئگىلىرگــە بىپــەرۋا كۆرەڭلەيدىغــان 
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ھالغــا كەلگــەن. مۇســتەبىت دۆلەتلــەردە داىئــم مۇشــۇنداق ھوقــۇق ۋە پۇل  پاسلىشــىپ 

ھەرىكــەت قىلىــدۇ. ھوقۇقــدار بىلــەن پۇلدارنىــڭ قەســىرى بىــر، داســتىخېنى وئرتــاق. 

ســاقچى، ســوت، ائرمىيــە ۋە ســاراي ەئلالمىلىــرى شــۇالرنىڭ ھوزۇرىنــى قوغدايــدۇ. 

ھەرەمدىكــى ســاقچىالرنىڭ ەئرەبچىدىــن باشــقا ھېچ بىــر تىلنى بىلمىگىنىدىــن ۇئيالماي، 

قەلبىنــى چۈشــەندۈرەلمەيۋاتقان مۇســۇلماننى تەڭقىــس قىلىشــى، كەبــە ىئچىدىكــى 

ــزەم ۋە  ــاي تاقىۋېتىلىشــى، زەم ــن ۇئقتۇرۇلم ــر ائلدى ــچ بى ــڭ ھې ۆئتۈشــمە ۋە لېفتلەرنى

جەينامازنىــڭ ھەممــە يــەردە تېپىلىــپ، تاھــارەت ۋە ھاجەتكــە يــەر تېپىلماســلىقى، 

مەيداندىكــى تازىلىقچىالرنىــڭ تاشــالنغان ەئخلەتكــە ەئمــەس، كوالنغــان يانچۇقتىكــى 

ســەدىقىگە تەلمۈرىشــى...قاتارلىق مۇســۇلماننى قىينايدىغان بارلىق قواليسىزلىقالرنىڭ 

مەنبەســى، ھوقــۇق بىــر كىشــى ياكــى بىــر گــورۇھ كىشــىگە مەركەزلەشــكەن مۇســتەبىت 

ــالر،  ــتىكى قااليمىقانچىلىق ــىزلىكى، باشقۇرۇش ــڭ مەسۇلىيەتس ــدۇر. مەمۇرالرنى تۈزۈم

خىزمەتتىكى سۆرەلمەلىك، كىشىلەردىكى ھورۇنلۇق، تەرتىپسىزلىك، تەربىيەسىزلىك...

قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى تۈزۈمچىــل كەمتۈكلۈكنىــڭ ىئپادىلىرىــدۇر.

 مۇســتەبىت تۈزۈمــدە ھوقۇقــدارالر نــە قانۇننىــڭ وئرنىنــى ۋە بــاراۋەر ىئجراســىنى 

ھەقىقــى ۈئســتۈن تۇتمايــدۇ، نە پۇقرانىڭ ھوقۇقىنى ۋە ائخباراتنىــڭ تەنقىدىنى نەزەرگە 

ــە بىزگــە شــۇنى ۈئنســىز  ــدۇ. مەككىدىكــى ۈئســتۈن قەســىرلەر ۋە ائســتىن كەب ىئلماي

جاكارالۋاتقانــدەك تۇيۇلىــدۇ؛ پۇقرانىــڭ ھوقۇقلىــرى دەخلىســىز ھۆرمەتلەنمىگــەن، 

ــا  ــدە ائلالھق ــن يۈكســەك بولمىغــان ەئل ــق ۋە پۇلدارلىقتى ــادى ھاكىملى ــڭ ېئتىق پۇقرانى

ېئتىقــاد ۈئچــۈن يىغىلىغــان مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىگاھــى، پۇلــدار ۋە ھوقۇقدارالرنىــڭ 

ھوزۇرلىنىشــى ۈئچــۈن ســېلىنغان قەســىردىن پــاكار بولىــدۇ. بــۇ كەبەنىڭ وئرنى شــاھالر 

ۋە زەردارالرنىڭ قەســىرىدىن ۈئســتۈن بولســا دىن ۈئســتۈن بوالتتى، دېگەنلىك ەئمەس. 

پەيغەمبىرىمىــز مۇســۇلماننىڭ ھۆرمەتتــە كەبىدىــن ۇئلۇغلىقىنــى تەكىتلىگەن)ســەھىھ 

ــڭ  ــى دىنىمىزنى ــڭ كــۆز ائلدىمىزدىكــى وئرن ھەدىســلەر،3420(. ھالبۇكــى، كەبىمىزنى

رېاللىقتىكــى وئرنىدىــن، مۇســۇلماننىڭ ھەق-ھوقۇقــى ۋە ھۆرمىتىنىــڭ رەســۇلىمىزنىڭ 

دىيارىــدا قانچىلىــك بولۇۋاتقانلىقىدىــن بىــر بىشــارەت، خــاالس.  
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مىللەتنىڭ كۆزىدىكى داغ

ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە يىلنامىلــەر، ھادىســىلەر ۋە شەخســلەر بايــان قىلىنغــان 

تارىــخ يېزىلــدى، ەئممــا بىــز ۇئيغۇرلــۇق تارىخىمىزنــى خۇالســىلەپ چىقالمىــدۇق. 

بولۇپمــۇ ۇئيغۇرلــۇق كىملىكــى زامانىۋىــي مەنىلــەر بىلــەن مۇقىمالشــقان يــۈز يىللىــق 

تارىخمىــز ھەققىــدە ھەقىقــى، تەرەپســىز ۋە ىئلمىــي بىــر چۈشــەنچىگە ېئرىشــىش، 

بۈگۈنىمىزنى تەھلىل قىلىش ۋە ەئتىمىزگە تەدبىر قىلىشــتا مۇھىم ىئدى. ۇئيغۇرالرنىڭ 

تارىخــى، مەدەنىيىتــى، ەئدەبىياتــى ۋە جەمئىيىتــى ھەققىــدە ەئتراپلىــق ىئزدىنىشــلەر 20 

-ەئسىرنىڭ باشلىرىدا باشالنغان. ەئپسۇسكى، بۇ تەتقىقاتالرنىڭ پىشۋالىرى ائساسەن 

ــن  ــۈرك خەلقلەردى ــا، روسســىيە ۋە ت ــەس، بەلكــى ياۋرۇپ ــن ەئم ــڭ ۆئزىدى ۇئيغۇرالرنى

يېتىشــىپ چىققــان كىشــىلەردۇر. بۇنــداق ىئزدىنىشــلەر بۈگۈنكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ ۆئزىنى 

تونۇشىغا خۇرۇچ بولماقتا. شۇڭا بۈگۈنكى قىسىلغان قىسمەتلىرىمىزگە چارە ىئزدەش، 

يــۈز يىللىــق تارىخمىــز ھەققىــدە وئيلىنىــش، ائلدىنقــى يــۈز يىــل جەريانىدىكــى ۇئتۇق ۋە 

ۇئتتۇرۇقلىرىمىزنــى خۇالسىلەشــتە شــۇالرغا مۇراجــەت قىلىشــقا مەجبۇرمىــز.

 يېقىنقــى يىلــالردا نەشــىر قىلىنغــان »ائلتــە شــەھەر مەكتۇپلىــرى« دېگــەن كىتــاپ 

ەئڭ بازارلىــق بولغانلىقــى بىلــەن ۇئيغۇرنىڭ يۈز يىل بۇرۇنقى ۆئزىنى تونۇشــىدا مۇھىم 

ــرى نوشــىرۋان  ــار مۇخبى ــۇرى تات ــڭ ائپت ــۇ كىتابنى ــدى. ب ــۇپ قال ــە بول ــي مەنب ائممىۋى

ياوئشــۇۋ بولــۇپ 1914 - يىلــى ۋەتىنىمىزنىــڭ بىــر قســىم رايۇنلىرىــدا زىيارەتتــە 

ــن مەلۇمــات بەرگەنلىكــى  ــڭ رېاللىقىدى ــل بۇرۇنقــى ۇئيغۇرنى ــۈز يى ــاب ي بولغــان. كىت

بىلــەن قىممەتلىــك، ەئممــا بايانالرنىــڭ لوگىكىغــا ۋە تارىخقا ۇئيغۇنســىز يەرلىرى بىلەن 

تەنقىدكــە مۇھتــاج. لوگىكىغــا ۇئيغــۇن ەئمــەس دېگەنــدە ائپتۇرنىــڭ قاراشــلىرى بىــر 

بىرىگــە زىــت. مەســىلەن: ائپتــۇر كىتابنىــڭ بېشــىدا ۇئيغۇرالرنــى تۈركلەرنىــڭ ەئســلى 

تىــل، يوســۇن ۋە قىممــەت - قاراشــلىرىنى ســاقالپ قالغانلىقــى بىلــەن مەدھىيەلىســە، 

ائخىرقــى مەزمۇنــالردا دېگەنلىرىنى بىر بىرلــەپ ىئنكار قىلىپ ەئيىپلەپ چىقىدۇ. تارىخقا 
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ۇئيغــۇن ەئمــەس، دېگىنىمىــزدە ائپتۇرنىــڭ ۇئيغــۇرالر ھەققىدىكــى، بولۇپمــۇ قەشــقەر 

ھەققىدىكــى مەلۇماتلىــرى ماكارتىنــى خانىمنىــڭ وئخشــاش دەۋرنــى ەئكىــس ەئتكۈزگەن 

»قەشــقەرنى ەئســلەيمەن« دېگــەن كىتابىدىكــى مەزمۇنالرغــا زىــت كېلىدۇ. بىر مىســال: 

ائپتــۇر قەشــقەردە ۈئچتــەن بىــر قىســىم نوپۇســنىڭ تىلەمچىلىــك قىلىدىغانلىقىنــى تىلغــا 

ائلىــدۇ. ۋاھالەنكــى، ماكارتىنــى خانىــم ۇئيغۇرالرنىــڭ كىشــىنىڭ ھەققىنــى يىمەيدىغــان 

ــا  قولــى گــۈل ەئمگەكچىلــەر ىئكەنلىكىدىــن ســۆيۈنگەنلىكىنى يازىــدۇ. مەزكــۇر كىتاپت

دىيارىمىــز ھەققىــدە توختىلىــپ ائبدۇقادىــر دامولالمدىــن باشــقا بىرمۇ ســاۋادلىق كىشــى 

يوقلىقىنــى يازىــدۇ. بۇمــۇ تارىخقــا ۇئيغــۇن ەئمــەس بولــۇپ، بۈيــۈك تارىخچــى مولــال 

مۇســا ســايرامى بــۇ چاغــدا ائقســۇدا ياشــاۋاتاتتى. ۇئنىــڭ »تارىخــى ەئمىنىيــە« دېگــەن 

كىتابــى نوشــرىۋان ياوئشــۇفنىڭ ائنــا توپراقلىرىدىــن بولغــان قــازان شــەھرىدە 1905 

-نەشــىر قىلىنغــان ىئــدى. كىتابىــدا تارىخقــا ائالھىــدە قىزىدىقىغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن 

ياوئشــۇفنىڭ مەزكــۇر كىتابنــى ۋە ائپتۇرىنــى تىلغــا ائلمىغانلىقــى ەئپسۇســلىنارلىق.

1930 -يىلالردىــن كېيىــن ۇئيغۇرالردىكــى كومۇنســتىك روسســىيە تەســىرى 

ــى روس-ســوۋېت تەســىرىدە  ــات تەتقىقات ــدى. ۇئيغــۇر ەئدەبىي ــۈك بول ــدە كۈچل ائالھى

شــەكىللەندى ۋە كۈچلەنــدى. شــۇندىن باشــالپ ھازىرغىچــە ۇئيغــۇر ەئدىپلىرىنىــڭ 

ەئسەرلىرى كومۇنىستىك ىئدىوئلوگىيە بويىچە چۈشەندۈرۈلمەكتە. مەسىلەن زەللىلىنىڭ 

»دېھقــان« ۋە »زاھىــد«  دېگــەن ســۆزلەر تىلغــا ېئلىنغــان بىــر شــېئىرىغا »ەئمگەكچــى 

خەلقنــى مەدھىيەلــەپ فىــۇدال دىندارالرنىــڭ ەئپتى بەشىرىســىنى ېئچىــپ بەرگەن« دەپ 

تەھلىــل قىلىغــان. بــۇ يەردىكــى »دېھقــان« ەئســلى »يــەر ىئگىســى« دېگــەن مەنىــدە 

بولــۇپ، كومۇنىســتىك ھاكىمىيــەت كەلگەندىــن كېيىــن »ېئزىلگۈچــى ەئمگەكچى«لەرگە 

ائيلىنىــپ قالغــان بۈگۈنكــى دېھقانالرنــى كۆرســەتمەيتتى. ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىــدا كــۆپ 

ۇئچرايدىغــان، تەســەۋۋۇپتا پۈتۈنلــەي باشــقا مەنــە بىلدۈرىدىغــان »مــەي، قــەدەھ، يــار، 

ســاقى« قاتارلىــق ســۆزلەرمۇ »دىنــى بويۇنتۇرۇقالرغــا قارشــى ىئســيان« تەرىقىســىدە 

ىئزاھالنغــان. بۇالرنــى بىلمىســەك ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر ھەققىــدە »1923 - يىلــى 

ــم  ــە ىئككىنچــى قېتى ــەن بىرگ ــالر بىل ــى قاتارلىق ــق ۇئيغــۇر مەخســۇت مۇھىت ائبدۇخالى

ســوۋېت ىئتتىپاقىغــا بېرىــپ، يەنــە ۈئچ يىل تۇرۇپ، بىلىم تەھســىل قىلــدى، يەنى 1919 
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- يىلــى لېنىــن رەھبەرلىكىــدە موســكۋادا قۇرۇلغــان ›شــەرق كوممۇنىســتىك ەئمگــەك 

ۇئنىۋېرســىتېتى‹نىڭ 1921 - يىلــى تەســىس قىلىنغــان جۇڭگــو ســىنىپىدا وئقــۇدى« 

دېگــەن رىۋايەتنىــڭ توقۇلغانلىقىنــى چۈشــىنەلمەيمىز.

ــى  ــڭ راســت - يالغانلىقىن ــۇ تارىخنى ــدە توقۇلغــان ب ــق ۇئيغــۇر ھەققى ائبدۇخالى

تەكشــۈرۈش ۈئچــۈن ىئزدىنىــپ بۇنىــڭ يالغانلىقىنــى بىلدىم. بىرى شــەرق كومۇنىســتىك 

ەئمگەكچىلەر ۇئنۋېرىستېتىنىڭ جوڭگۇ سىنىپىغا ۇئيغۇر وئقۇغۇچى قوبۇل قىلىنمىغان، 

يەنــە بىــرى 1923 -يىلدىــن 1926 -يىلغىچــە بولغــان ائرىلىقتــا مەزكۇر ۇئنۋېرىســتېتقا 

ۇئيغــۇر دىيارىدىــن وئقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىنمىغــان. بــۇ مەزگىللــەردە قوبــۇل قىلىنغــان 

ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالر وئرتا ائســىيا ۇئيغۇرلىرىدىن بولغان. بــۇ وئيدۇرما ېئنىقالنغاندىن 

كېيىن مەمتىلى تەۋپىقنىڭ 1924 -يىلى مەزكۇر ۇئنۋېرىســتېتتا وئقۇغانلىقىمۇ ســاختىغا 

چىقىدۇ. بۇنداق ســاختىلىقالر كومۇنىســتىك ىئددىيەلەر بىلەن ائالقىســىز بوۋىلىرىمىزنى 

قەســتەن كومۇنىستالشــتۇرۇپ، قۇيرۇق شىپاڭلىتىشــتىن باشــقا نەرســە ەئمەس. ۇئيغۇر 

ەئدەبىيــات تارىخــى، پەلەســەپە تارىخــى ھەققىدىكــى تەتقىقاتــالردا ەئجداتلىرىمىزنىــڭ 

ــي بواللمىغــان. تېخــى قەتلــى  سىماســى ائشــۇنداق زامانغــا ماسالشتۇرۇشــالردىن خالى

قىلىغانلىقىغــا يــۈز يىلمــۇ تولمىغــان بوۋىلىرىمىزنىڭ يۈزلىرىگە داغ چۈشــكەنۇ، نەچچە 

يــۈز يىــل ۋە نەچچــە مىــڭ يىللىــق تارىخىمىزغــا قانداق قارا ســۈركەلگەندۇ! يــۈز يىللىق 

داغنــى ائدالىمــاي ۆئتــۈپ كېتىۋاتقــان دەۋردە، بۇرۇنقىدىــن نېمىنــى كۈتىمىز.

يــۈز يىــل بۇرنقــى ۋە ىئچىدىكــى تارىخقــا قارايدىغــان بولســاق ھازىــر بىــز دۇچ 

كېلىۋاتقــان نۇرغــۇن مەســىلەلەر ۈئچــۈن نۇرغــۇن ىئبرەتلەرنــى بايقايمىــز. مەســىلەن: 

تاجاۋۇزچــى ماجوڭيىــڭ دىيارىمىزنــى بېســىۋېلىپ، چېگراســى ەئرەبىســتانغا تۇتاشــقان 

بىــر خەلىپىلىــك قۇرماقچــى بولغــان. ۇئنىــڭ مەقســىدى وئســمانلى خەلىپىلىكىدىــن كېيىن 

خەلىپىســىز قالغان ۈئممەتنى بىر بايراققا ۇئيۇشــتۇرۇش ىئكەندۇق. شۇڭا ەئينى دەۋردە 

شــىڭ شىســەي ائرمىيەســىنى تىرە-پىــرەڭ قىلىۋەتكــەن ائرســالنلىرىمىز ماجوڭيىڭنىــڭ 

يەڭلىرىگــە »فــى ســەبىلۇلالھ« دەپ يېزىلىــپ، »ائلالھــۇ ەئكبــەر« تــوۋالپ جەڭگــە 

ــى قەشــقەرنى  ــل تۇرالمىغــان. تۆمــۈر ېئل كىرگــەن »مۇســۇلمان« قوشــۇنلىرىغا تاقابى
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ائلغاندىــن كېيىــن ماشــىمىننىڭ قــارا نىيىتــى ائشــكارىلىنىپ، ۇئنىــڭ قوشــۇنى مەغلــۇپ 

بولغــان شــىڭ شىســيەنىڭ قىســىملىرى بىلــەن بىرلىشــىپ يېڭىشــھەرگە بېكىنىۋالســىمۇ 

»مۇســۇلمان مۇســۇلماننىڭ قېنــى تۆكمەيــدۇ« دەپ بىتچىــت قىلمىغــان. ەئينــى چاغــدا 

يېڭىشــەھەرگە قاپســىلىپ قالغان تۇڭگان قوشــۇنلىرىنى توقســان نەچچە كۈن قورشاۋغا 

ېئلىپمــۇ يېڭەلمىگــەن. ۇئزاق ۆئتمــەي شــۇ مۇســۇلمان قوشــۇنى ماجوڭيىڭنىــڭ كېلىشــى 

بىلــەن تېخىمــۇ كۈچلىنىــپ پايتەخــت قەشــقەرنى قانغــا بويىغــان. دەســلەپ تۈركىيەنىــڭ 

ــان وئســمانلى خەلىپىســنىڭ  ــەدە تۇرۇۋاتق ياردىمىگــە ېئرىشــكەن ۇئيغــۇرالردا ياپۇنىي

ــرى  ــەش پىك ــا تىكل ــى قايت ــپ، خەلىپىلكن ــۇرۇپ كېلى ــى قايت ــى ائبدۇلمەجىدخانن ىئنىس

وئتتۇرىغــا چىققىنــى ۈئچــۈن مەدەتتىــن مەھرۇم قالغان. شــۇڭا ۇئيغۇرالرنىــڭ خەلىپىلىك 

ھەققىدىكــى كەچۈرمىشــىلىرى، خەلقارالىــق ھەرىكەتلــەر جەريانىدىكــى تەجرىبىلىــرى، 

ــكە  ــلىرى يەكۈنلەش ــى ېئزىقىش ــەەئت ھەققىدىك ــي مەنپ ــۇق ۋە مىللى ــي مەۋجۇدل مىللى

مۇھتــاج. تارىخنــى ەئينــەك دېيىشــىدۇ بوۋىلىرىمىــز، ەئمما ەئقلى خۇالســە چىقىرلمىغان 

تارىــخ مىللەتنىــڭ ائلدىدىكــى ەئينــەك ەئمــەس، مىللەتنىــڭ كۆزىدىكــى داغــدۇر مەنچــە.
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ھېكايەتتىن توقۇلغان تارىخ

قاچانــدۇر بىــر چاغــدا »ۇئيغۇرالردىــن تۇنجــى مۇســۇلمان بولغــان ائيــال كىــم؟« 

دېگــەن يازمىنــى وئقۇغانلىقىــم ېئســىمدە. قارىســام ائســاس قىلىنغىنــى ســەيپىدىن 

ەئزىزىنىــڭ »ســۇتۇق بۇغراخــان« دېگــەن رومانــى ىئكــەن. شــۇ چاغــدا تۇنجــى بولــۇپ 

ېئســىمگە كەلگىنــى فارابىنىــڭ ائنىســى ىئــدى. 870 - يىلــى مۇســۇلمان ۇئيغۇر-تــۈرك 

ائىئلىســىدە تۇغۇلغــان  فارابىنىــڭ ائنىســى ۋە فارابىــدەك داڭق چىقارمىغــان تۈمەنلىگەن 

كىشــىلىرىمىزنىڭ ائنىلىرىمــۇ مۇســۇلمان بولۇشــى مۇمكىــن ىئــدى. نېمــە ۈئچــۈن بــۇ 

روماندىكــى تارىختــا نامــى كۆرۈلمەيدىغــان، ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ ائيالــى دەپ ھېكايــە 

قىلىنغــان بىــر ائيــال ۇئيغۇرالردىــن چىققــان تۇنجــى ائيــال مۇســۇلمان بولــۇپ قالىــدۇ؟ 

چۈنكــى خەلقكــە تارىــخ بىلــەن تارىخــى روماننىــڭ باشــقا - باشــقا ۇئقۇمــالر ىئكەنلىكــى 

چۈشــەندۈرۈلمىگەن. ھازىر ۇئيغۇر تارىخنىڭ مۇھىم نامايەندىلىرى ھەققىدە ائساســەن 

رومانــالر يېزىلىــپ ھېكايىلەشــتۈرۈلدى. بــۇ بىــر خۇشــاللىنارلىق ىئش، ەئممــا ھېكايىلەر 

تارىــخ دەپ تونۇلۇشــتىن بــۇرۇن، شــۇ ھېكايىلــەر ەئكىــس ەئتكۈزگــەن ەئســلى تارىــخ 

ھەققىــدە بىــرەر ىئلمىــي ەئمگــەك وئرتىغــا چىقىمغانلىقــى ۈئچــۈن، تارىــخ ۋە تارىخىــي 

ــدەك مۇجىمەللىشــىپ  ــا ېئلىنغان ــدا تىلغ ــى چۈشــەنچىلەر يۇقىرى شەخســلەر ھەققىدىك

كەتتــى. شــۇڭا بىــر يــۈرۈش، ىئلمىــي مەنىدىكــى ۇئيغــۇر تارىخــى وئتتۇرىغــا چىقمىســا، 

يۇقىرىقىــدەك روماندىكــى ھېكايىنى مەنبە قىلغــان »تارىخىي پاكىت«الر وئقۇرمەنلەرنى 

قايمۇقتۇرۇشــنى داۋام قىلىــدۇ.

ۇئيغۇرالرنىــڭ كىرزىــس تۇيغۇســىنىڭ كۈچىيىشــى بىلەن كىشــىلەرنىڭ تارىخقا ۋە 

دىنغــا بولغــان ىئھتىياجــى ائرتتــى. نەتىجىدە ۇئيغــۇرالردا دىنىي ۋە تارىخىــي كىتابالرنىڭ 

بازىــرى چىقىشــقا باشــلىدى. تارىخىــي رومانالرنىڭ وئقۇلىشــىمۇ بىــر ھاياجانلىق دولقۇن 

ــۇ  ــە ب ــدى. ەئلۋەتت ــى كۆتۈرۈل ــالر قىزغىنلىق ــي رومان ــدە تارىخى ــدى. نەتىجى ــدا قىل پەي

قىزغىنلىقنــى تۇنجــى بولــۇپ قاندۇرغــان رومانالردىــن بىــرى »ســۇتۇق بۇغراخــان«دۇر. 
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خەلقارا ىئســالم دولقۇنىنىڭ دىيارىمىزغا تەســىر قىلىشــى ۋە ۇئيغۇرالدا باش كۆتۈرگەن 

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتنىــڭ ســەلبى نەتىجىســى بولغــان مىللەتنى ىئنكار قىلىــش دولقۇنى 

نەتىجىسدە، ۇئيغۇرالرنىڭ ىئسالمنى خاتا مەنبەلەردىن قوبۇل قىلغانلىقىمۇ بىر ھادىسە 

ســۈپىتىدە وئتتۇرىغــا چىقتــى. »ســۇتۇق بۇغراخــان« رومانىــدا ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئســالمغا 

مۇشــەررەپ بولۇشــىنى پەقەتــال ســامانى شاھزادىســى ەئبــۇ نەســىر ســامانىغا باغاليــدۇ. 

نەتىجىــدە كىشــىلەر ەئينــى چاغدىكــى ســامانىالر خانلىقىنىــڭ ىئــران نەســەبلىك خانلىــق 

ــەت ىئكەنلىكىگــە  ــڭ شــىەئلىكنى ائســاس قىلغــان دۆل ىئكەنلىكىگــە، بۈگۈنكــى ىئراننى

قاراپــال ۇئيغۇرالرغــا ىئســالم شــىەئلەردىن كەلگــەن، دېگــەن ھۆكۈمنــى وئتتۇرىغــا 

چىقىرىــدۇ. ەئگــەر روماننــى مەنبــە قىلمــاي ھەقىقىــي تارىــخ مۇالھىــزە قىلىنغانــدا ىئــدى، 

ســامانىالر خانلىقىنىــڭ شــىەئ ياكــى ەئمەســلىكى، ەئبــۇ ناســىر ســامانىنىڭ شــىەئ ياكــى 

ەئمەســلىكى، شــۇ دەۋىرلــەردە مۇســۇلمانالردا شــىەئلىك ۋە ســۈننىيلىك مەسىلســى 

ــق  ــى پاكىتلى ــدەك كەســكىن ۋە توقۇنۇشــلۇق مەســىلە بولغــان - بولمىغانلىق بۈگۈنكى

وئتتۇرىغــا قويۇلغــان بوالتتــى.

»ســۇتۇق بۇغراخان«غــا وئخشــاش تارىخنىــڭ ھېكايىســىنى تارىــخ دەپ قوبــۇل 

قىلغىنىمىزدا، ائپتۇرنىڭ ســىنىپىي كۆز قاراشــنى گەۋدىلەندۈرۈپ وئغۇلچاق بۇغراخاننى 

قــاالق قۇللــۇق تۈزۈمنىــڭ، ســۇتۇق بۇغراخاننــى »ىئلغــار« فىوئداللىــق تۈزۈمنىــڭ 

ېئزىلگۈچىلــەر  كېــرەك.  قويغانلىقىنىمــۇ ۇئنۇتماســلىق  قىلىــپ  تەشەببۇسچىســى 

بىلــەن ەئزگۈچىلــەر وئتتۇرىســىدىكى ســىنىپىي قارشــىلىقالرنىڭ نەتىجىســىدە، ســۇتۇق 

بۇغراخاننىــڭ قۇللــۇق تۈزۈمنىــڭ خارابىســى ۈئســتىگە فىۇداللىــق تۈزۈمنــى تىكلــەپ 

چىققانلىقىدىــن ىئبــارەت »ىئنقىالبــى ۇئيغــۇر تارىخى«نىمــۇ قوبــۇل قىلىشــقا تەييــار 

بولۇشــىمىز كېــرەك بولىــدۇ. ھەتتــا رومانــدا ســۇتۇق بۇغراخــان قوشــۇنى جەڭگــە 

كىرگەنــدە »ھــوررا !« توۋاليــدۇ. ۇئيغــۇر تىلىدا 1944 - يىلدىكــى مىللىي ىئنقىالپتىمۇ 

»ائلالھــۇ ەئكبەر«نىــڭ وئرنىغــا تولــۇق ائلمىشــىپ بواللمىغــان بىــر ســۆزنى ۇئيغۇرنىــڭ 

مىــڭ يىــل بۇرۇنقــى ىئســالم قوشــۇنى جــار سالســا ىئشــىنەلەمدۇق؟

ۇئيغــۇرالرال ەئمــەس، مۇســۇلمان شــەرىقىگە مەنســۇپ تۇپراقالردىكــى نۇرغــۇن 
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مىللەتلەرنىــڭ تېخــى يېقىنقــى يىلالرغىچــە دۇنيانــى، تەبىەئتنــى، ىئالھىيەتنــى ەئپســانە، 

رىۋايــەت ۋە ھېكايەتلــەر بىلــەن چۈشــىەنگەنلىكى ۋە چۈشــەندۈرگەنلىكى ەئمەلىيــەت. 

ھازىــر بىــر قىســىم ائلىمــالر ھەتتــا »قۇرائن«نىمىزنىڭمــۇ رىۋايەتلەرگــە تايىنىــپ 

چۈشــەندۈرۈلگەنلىكىنى، ھەتتــا بــۇ رىۋايەتلەرنىــڭ ەئســلى يەھــۇدى رىۋايەتلىــرى 

ىئكەنلىكىنــى وئتتۇرىغــا قويماقتــا. شــۇڭا نوئمــان ائلىخانغــا وئخشــاش يېڭــى بىــر ەئۋالد 

مۇســۇلمان ائلىملىــرى نۇتۇقلىرىــدا بۇرۇندىــن قۇرائننى تەپســىرلەيدىغان رىۋايەتلەرنى 

ائســاس قىلمــاي، ەئســلى تېكىســتنى ائســاس قىلىۋاتقانلىقــى دىققەتنــى تارتماقتــا. شــۇڭا 

تارىخىمىزنــى رىۋايەتلــەر ۋە ھېكايەتلــەر بىلــەن ەئمــەس، ىئلىملــەر بىلــەن ىئلمىــي 

چۈشــەندۈرۈش بۈگۈنكــى دەۋرىمىزنىــڭ تەلىپــى. بولمىســا رومانغــا ائساســلىنىپ دۇنيــا 

ســۈننى مۇســۇلمانلىرى دەپ تونۇۋاتقان خەلقىمىزنى شــىەئگە چىقىرىدىغان، ســەيپىدىن 

ەئزىــزى ياراتقــان وئبرازالرنــى ھەقىقــى تارىخىــي شەخســلەر دەيدىغــان نادانلىق ســاماغا 

ســەكرەيدۇ.
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ۋاقتى ئۆتكەن ئىللەتچىلىك

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى ۇئيغــۇرالردا 20 -ەئســىرنىڭ دەســلىپىدە باشــالنغان، 

تەســىرى چوڭقــۇر ۋە كــەڭ، داۋاملىشــىش ۋاقتــى بىــر قــەدەر ۇئزۇن بولغــان ەئدەبىيــات. 

ۇئنىڭغــا تــەۋە ەئســەرلەرنىڭ شــەكىل جەھەتتىكــى وئمۇمىــي ائالھىدىكــى ژانىرســىزلىق. 

بۇنــداق ەئســەرلەر مەتبۇائتــالردا پوبلىســتىك ماقالىلــەر دېيىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ روســچە 

ســۆزنىڭ ائممىۋىــي يازمــا، سىياســى وئبــزۇر دېگــەن مەنىلىــرى بــار ىئكــەن. ىئللەتچــى 

ــرە ياكــى ىئپىــك  ــي خاتى ەئســەرلەرنى ەئگــەر ژانىرغــا ائيرىشــقا توغــرا كەلســە ەئدەبى

نەســىرگە تەۋەلىــرى كۆپــرەك بولۇشــى مۇمكىــن. ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى »شــىنجاڭ 

مەدەنىيىتى«نــى بايــراق قىلىــپ يۈكســەلگەن بولۇپ، يىگىرمە يىلدىــن ائرتۇق گۈللىنىش 

تارىخىغــا، ەئڭ تــۆۋەن مۆلچەرلىگەنــدە وئتتــۇز مىڭغا يېقىن وئقۇرمەنگە ىئگە )بۇ ســان 

شــۇ يىلالردىكــى مەزكــۇر ژورنالنىــڭ تىــراژى(. بــۇ ەئدەبىيــات وئقۇرمەنلــەر تەرىپىدىــن 

چاۋاكالنغــان بولــۇپ، ەئســەرلەر مەتبــۇائت ۋە ۈئن-ســىندە كەڭــرى تارقىتىلغان. ەئختەم 

ــا يەرگــە ســاالم« ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا  ــن ائن ــراق قىرالردى ــڭ ېئيتىشــىچە »يى ۆئمەرنى

ــن قالســا ەئڭ كــۆپ تارقالغــان ەئســەر ھېســاپلىنىدىكەن.  »قــۇرائن« ۋە »ھەدىس«تى

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى كىنوچىلىــق ۋە ناخشــا ساھەســىگە قەدەر تەســىر كۆرســەتكەن 

بولــۇپ، ۆئمەرجــان ائلىــم، ائبدۇلــالھ ائبدۇرېھىمنىــڭ بــۇ ھەقتــە ناخشــىلىرى بــار. 

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتىنىــڭ زىيــارەت خاتىرىســى، ســاياھەتنامە ۋە ەئدەبىــي 

خاتىــرە شــەكلىدە يېزىلغانلىرىــدا مەزمۇنــەن داىئــم بىــر خىــل قېلىــپ بــار. يەنــى، ائپتــۇر 

زىيــارەت قىلغــان يەرگــە ۇئيغــۇرالر بارغــان، ياكــى تــۇرۇپ قالغــان بولىــدۇ. دەســلەپتە 

ــەۋەبلىك  ــى س ــى مىھمانلىق ــى ۋە ياك ــى ناتىۋانلىق ــى كۈنىمىزدىك ــى ياك ــانلىق تارىخ ش

قالتىــس ھۆرمەتلىنىــدۇ. ائندىــن مەينەتلىكــى ســەۋەبلىك ياتــاق ائاللمايــدۇ ياكــى ۆئي 

ىئجــارە ائاللمايــدۇ، تەرتىپســىزلىكى ســەۋەبلىك باشــقىالرنى بىارام قىلىــدۇ، ھورۇنلۇقى 

ســەۋەبلىك نامراتلىشــىدۇ، ىئشــتىن قالىدۇ، تۈرلۈك قاالقلىقىلىرى ســەۋەبلىك ھوقۇقسىز 
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ــە ســاالم«دىن  ــا يەرگ ــن ائن ــراق قىرالردى ــڭ »يى ــەم ۆئمەرنى ــپ ەئخت ــۇ قېلى ــدۇ. ب قالى

ــى باقامــدۇ؟«  ــە ۇئيغۇرالرن ــدا كۆرگــەن »تۈركىي ــۇپ تاكــى مــەن يېقىن باشــالنغان بول

دېگــەن يازمىغىچــە وئخشــاش ىئزچىلالشــقان. بــۇ يــەردە پەقــەت ھېكايىچــى ۋە ھېكايــە 

توقۇلغان جاي ۋە مەزمۇن پەرقلىق بولغان بىلەن، يەتكۈزۈلمەكچى بولغىنى وئخشاشال 

»بىــز ەئســلى شــانلىق تارىخنىــڭ ۋارىســلىرى ىئــدۇق، ھازىــر خەتەرلىــك ىئللەتلەرگــە 

چۆكــۈپ قالــدۇق. بېشــىمىزغا كېلىۋاتقــان پىشــكەللىكلەرنىڭ سەۋەبچىســى پەقەتــال 

ىئللەتلىرىمىــزدۇر« دېگەندىــن ىئبــارەت. ىئللەتىچىلىــك ەئدەبىياتىدىكــى يازغۇچىــالردا 

ــدە  ــر، ھۆكۈملىرى ــش ېئغى ــۈم قىلى ــۇپ ھۆك ــدا قوي ــتۈن وئرۇن ــن ۈئس ــى ائۋامدى ۆئزىن

ــە  ــتەك ائالھىدىلىكك ــۆۋەن بولۇش ــك ت ــق ائز، ىئلمىيلى ــۇق، ىئزچىللى ــىيلىق قوي ھېسس

ىئگــە. مەســىلەن: ت. ېئلىيۇپنىــڭ 

شاكىلى مېغىزى بار ھەر نەرسىنىڭ،
ەئي ەئقىل شۇنداق چۈشەن مىللەتنىمۇ.

ــە  ــدۇ. يەن ــى بولماي ــار« دېگىل ــۇ شــاكىلى ب ــاراپ »مىللەتنىڭم ــا ق دەپ يازغىنىغ

پاكىزلەيدىغــان ســوپۇن«،  مەســىلەن: ەئختــەم ۆئمەرنىــڭ »ەئدەبىيــات مىللەتنــى 

ائدىــل تۇنىيازنىــڭ »خەلقىمىزدىكــى ائڭنىــڭ يېرىــم دىنــى ائڭ، يېرىمــى جىنســىي ائڭ« 

دېگەنلىرىنــى پاكىتقا ائساســەن چىقىرىلغان، ەئقلى مۇالھىزىدىــن ۆئتكەن دېيەلمەيمىز. 

يازغۇچىالردىكــى بۇنــداق  قېلىــپ، پوزىتســىيە ۋە ھۆكۈملەرمۇســتەملىكە خەلقلــەر 

ــدا داىئــم كۆرۈلىدىكــەن. ەئدەبىياتى

بۈگۈنكــى ىئنســانالر ۆئزىنــى، جەمئىيەتنــى، تەبىەئتنــى، ىئالھىيەتنــى ۋە دۇنيانــى 

چۈشىنىش ۋە چۈشەندۈرۈشتە نۇرغۇن ىئلىملەرنى بارلىققا كەلتۈرۈپ بولغان بولسىمۇ، 

ەئپسۇســكى ۇئيغۇرالرنىــڭ تەپەككۇرىنــى ەئڭ كــۆپ زەرەتلــەپ كېلىۋاتقىنــى پەقەتــال 

تەبلىغ ۋە ەئدەبىياتتۇر. بولۇپمۇ يېقىنقى وئتتۇز يىلدا مەتبۇائتالرنىڭ ەئڭ خېرىدارلىق 

سەھىپىســىنى تەشــكىل قىلغــان ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى، ۇئيغۇرالرنىــڭ پىكىــر قىلىــش 

ۇئســۇلىغا ەئجەللىــك تەســىر كۆرســەتتى. مىللەتنىــڭ خاســلىقىنى، ائدەتلىرىنــى ىئنــكار 

قىلىــش، بارلىــق وئڭۇشســىزلىقالرنى مىللەتتىكــى »ىئللەتلەر«دىــن كــۆرۈش، مىللەتنــى 
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ــى. ــپ كەتت ــر قىســمىغا ائيلىنى ــك تۇرمۇشــىنىڭ بى ــۇق ەئيىپلەشــلەر كۈندىلى ــارا قوي ق

مەسىلەن: ھازىر مەيلى سارتىراچ ياكى باققال بولسۇن،ىئككى ۇئيغۇرنىڭ ۇئرۇشقىنىغا 

يولۇققــان ھامــان دەرھــال »زادى بىــز خــەق پېتىشــمايمىز« دەپ ۈئلگۈرىــدۇ. بىرەرســى 

بىــر ىئشــنى بىجىرەلمىســە، بىجىرىــپ بەرمىگۈچىنىــڭ مىللىتىنــى بىلىۋېلىپــال »بىــز خــەق 

بىــر بىرىمىزگــە كۆيۈنمەيمىــز« دەپ ھۆكۈم چىقىرىدۇ. بىر قاتناش ھادىســىنى كۆرگەن 

يولۇچــى شــوپۇرنىڭ مىللىتىنــى ســوراپال »زادى بىــز خــەق قاىئدىگــە ەئمــەل قىلمايمىز« 

دەپ كېسىپ ېئيتىدۇ. كۈنىمىزدە ۇئيغۇرالر دوختۇرخانىغا بېرىپ مىللەتنىڭ ساغالملىق 

ېئڭىدىن قاقشىســا، دىســكوخانىغا كىرىپ ياشــالرنىڭ وئيۇنپەزلىكىدىن ەئپسۇسلىنىدۇ. 

بىــرى چەتەئلدىــن كېلىــپ ۆئرپ-ائدىتىمىزنــى سۆكســە، يەنــە بىــرى ىئچكىرىدىــن كېلىپ 

ــكار  ــى ىئن ــەت بىزن ــرى »مىلل ــدۇ. تەرىقەتچىلى ــد قىلى ــىمىزنى تەنقى ــۈرۈش - تۇرىش ي

ــە مۇشــۇ  ــەرك ەئتكەچك ــى ت ــرى نامازن ــان« دېســە، تەقۋادارلى ــاراپ بولغ ــا خ قىلغاچق

كۈنگــە قالغــان دېيىشــىدۇ. ھىجرەتچىلىــرى ۇئيغۇرنــى مۇســۇلمان بواللمايۋاتىــدۇ دەپ 

ساراســىمىگە چۈشســە، ائللىكىملــەر مۇسۇلمانلىشــىپ كەتتــى دەپ جىددىيلىشــىدۇ. 

ــا چاتســا، ائنچــە - مۇنچــە  ــى تارىخق ــرى »ىئللەت«لىرىمىزن ــخ بىلىدىغانلى ائزراق تارى

دىندىــن خەۋەردارلىــرى ائدەتلىرىمىزنــى بىدەئتكــە بۇرايدۇ. ىئچىنارلىق تەرىپى شــۇكى، 

ۇئيغــۇرالر تەنقىدلىنىۋاتقــان مۇشــۇنداق ســورۇنالردا ۆئزىنــى ۇئيغــۇر بىلىدىغانــالر 

خــۇددى ھەقىقــەت يەتكۈزىلىۋاتقانــدەك قــول باغــالپ تۇرىــدۇ ياكــى كۆپىنچــە دوســت 

تارتىشــىدۇ. دېمــەك، ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى ھــەم كىشــىلەرنى مىللەتنىــڭ ىئللەتلىــك 

ىئكەنلىكىگە ىئشــەندۈردى، ھەمدە بەزى الياقەتىســز كىشــىلەرنىڭ قولىغا وئپىراتســىيە 

پىچىقىنى تۇتقۇزدى. نەتىجىدە ۇئالر»كېســەلنى يوشۇرســاڭ ۆئلۈم ائشــكارە«، »ىئللەت 

تۈزەلمىســە مىللــەت تۈزەلمــەس« دەپ شــۇائر توۋلىشــىپ، ھەممــە يــەردە »ىئللــەت« 

وئپىراتسىيەســىگە تۇتــۇش قىلىشــتى.

ىئللەتچىلىك ەئدەبىياتى رىقابەتتە پايدىسىز وئرۇنغا مەھكۇم خەلقىمىزنى مىللىي 

ىئســتىقبالدىن گۇمانالنــدۇردى ۋە ۈئمىدســىزلەندۈردى. ۈئمىدســىزلىك ۋەتەندىكــى ۋە 

مۇســاپىرەتتىكى بىــر قىســىم قېرىنداشــلىرىمىزنى ھاالكەتكــە غــەرق قىلــدى. مەســىلەن: 

مۇشــۇ كۈنگىچە ائمېرىكىدا ۆئلىۋالغان ۈئچ ۇئيغۇرنىڭ وئرتاق ائالھىدىلىكى مىللەتتىن 
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ــزار  ــن بى ــا ائرىالشماســلىق. ۋاھالەنكــى، ائشــۇ ۇئيغۇردى ۈئمىدســىزلىنىپ ۇئيغۇرالرغ

بولغانالرنــى يەنــە شــۇ »ىئللەتلىــك« ۇئيغۇر قاىئســىدىنى قىلىپ يەرلىككــە قويدى. ماڭا 

ەئڭ ىئچىنارلىق تۇيۇلغىنى، بۇ مۇسۇبەتتىن خەۋەردار بەزىلەرنىڭ ۇئالرنىڭ ۇئيغۇردىن 

قاچقىنىنــى مىللەتتىكــى »ىئللەت«كــە دۆڭگەپ ائقالشــلىرى بولغان ىئدى. ۈئمىدســىزلىك 

بىــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ ۇئيغۇردىــن يىراقلىشــىپ ياتالرغــا يېلىنىشــلىرىغا، ۋەتەننــى 

تــەرك ېئتىــپ چەتەئلگــە تىلىنىشــلىرىگە، تىلىدىن، دىنىدىن ۋاز كېچىــپ خەقنىڭ باغرىغا 

سىغىنىشــلىرىغا ســەۋەپ بولماقتــا. بەزىلــەر گەرچــە ۇئيغــۇرالر بىلــەن بــاردى - كەلــدى 

قىلىــپ ياشــاۋاتقاندەك قىلغــان بىلــەن، پەرزەنتلىرىنــى ۇئيغۇرچــە ۆئگەتمــەي، ۇئيغۇرغــا 

يېقىنالشــتۇرماي، قاىئــدە يوســۇنالردىن ائيرىــپ تەربىيەلەشــلىرى ۇئالرنىــڭ ائللىقاچــان 

مىللەتتىــن ۈئمىدســىزلەنگەنلىكىنىڭ ىئپادىلىرىــدۇر. ھازىر بىر قىســىم ۆئلىماالر ۇئيغۇر 

پەرزەنتلەرنــى ىئللەتلىــك ائتــا - ائنىلىرىدىــن ائيرىــپ چەتەئللــەردە تەربىيەلــەش يولىــدا 

ــى يۇقۇشــتىن  ــا ىئللىت ــرى ھەتت ــدە بىرلى ــڭ ىئچى تىرىشــچانلىق كۆرســەتمەكتە. ۇئالرنى

ەئنســىرەپ ۇئيغــۇر وئقۇتقۇچــى ىئشلىتىشــنىمۇ خالىمايدىكــەن. بۇنــداق وئيدىكىلەرنــى 

2011 - يىلــى زىيالىــالر ائرىســىدا ۇئچراتقــان ىئدىــم، شــۇالرمۇ بالىالرنــى ىئللەتلىــك 

ائتــا - ائنىلىرىدىــن ائيرىــپ ۈئرۈمچىــدە تەربىيەلەشــنى تەۋســىيە قىلغانىــدى. بۇنــداق 

پىكىردىكىلەر بىلەن ۋەتەندىكى مەكتەپلەرنى ياتاقلىقالشــتۇرۇش تەشەببۇســچىلىرى ۋە 

قوللىغۇچىلىرىنىــڭ پىكىــردە مەلــۇم وئرتاقلىقلىــرى دىققــەت قىلىنىشــى كېــرەك. وئرتــاق 

ســەۋەپ ۇئيغۇرلۇقتىــن راھەتســىزلىنىش، ۈئمىدســىزلىنىش ۋە گۇمانلىنىشــتۇر. وئرتــاق 

مەقســەت بولســا ۇئيغۇرنــى ۆئزگەرتىــش.

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى ســەۋەبلىك ۇئيغۇرنىــڭ ىئللەتلىرىگــە ىئشــىنىش 

ــەت  ــپ ھېكم ــڭ  پەزىلەتســىزلىكى يېپىلى ــەزى زىيالىالرنى ــۈن، ب ــقانلىقى ۈئچ وئمۇمالش

ســانالماقتا، ۇئالرنىــڭ بەزىلىــرى شەخســى نۇقســانلىرىنى مىللەتلەشــتۈرۈپ قۇتۇلۇشــقا 

تىرىشــماقتا. تۆھپىكارلىرىمىزدىــن بــەزى زىيالىالرنىــڭ خېرىدارســىز يالغــۇز قېلىشــى، 

ــلىكى، قىســمەنلەرنىڭ  ــقا ېئرىشەلمەس ــك قولالش ــڭ يېتەرلى ــر قىســىم يازغۇچىالرنى بى

قىتىغورلىقــى ســەۋەبلىك نەزەردىــن چۈشىشــى ەئســلى نورمال ھادىســە. چۈنكى ۇئالرمۇ 

ىئنســان بولغانلىقــى ۈئچــۈن كىشــىلىك يېتىشســىزلىكلەرگە مەھكــۇم ۋە بەندىلىــك 
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ــڭ  ــڭ ىئدارىنى ــەن ھۆرمەتنى ــى، ۇئيغــۇر بەرگ ــي ەئمــەس. ھالبۇك نۇقســانلىرىدىن خالى

مۇائشىدەك يىلسېرى ۆئسمەيدىغانلىقىغا كۆنەلمىگەن ائيرىم زىيالىالر بۇنى مىللەتتىكى 

ھەســەتخورلۇققا، ىئتىپاقســىزلىققا، گورۇھۋازلىققــا باغالپ ۆئزىنــى ائقالۋاتىدۇ. مىللەتتە 

ەئجەللىــك ىئللەتلەرنىــڭ بارلىقىغا چىنپۈتكەن قوللىغۇچىالرمۇ ۇئشــبۇ زاتالرنىڭ يالغۇز 

قالغانلىقىنــى ىئبــرەت ەئمــەس ھېكمــەت دەپ تونــۇپ، مىللەتنــى زىيالىالرنىــڭ قىممىتىنى 

تونۇماســلىقتا ەئيىپلىمەكتــە. بــەزى ەئدىپلــەر ۆئزى ەئپلــەپ ائدەم بواللمــاي، كەينىدىــن 

ــۇپ  ــۇر بول ــۇددى ۇئيغ ــپ، خ ــدەك شــېئىرالرنى يېزى ــەس« دېگەن ــاق ت ــۇر بولم »ۇئيغ

قالغانلىقــى ســەۋەبلىكال ائدەم بواللمايۋاتقانــدەك ائلدىمىــزدا ۆئمچەيمەكتــە.

ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى ۇئيغــۇر وئقۇرمەنلەرگــە بىردىــن ىئللــەت كۆزەينىكىنــى 

ھەدىيــە قىلغــان بولغاچقــا، مىللىتىمىزگــە خاس بولغان ەئقىدىدىــن تارتىپ، تىل-يېزىق، 

ــا كىيىــم -كېچەككىچــە ۇئالرنىــڭ  قىلىق-قىياپــەت، خۇي-مىجــەز، ۆئرپ-ائدەت...ھەتت

كۆزلىرىگــە نۇقســان بولــۇپ كۆرۈلمەكتــە. نەتىجىــدە ىئللەتلىــك كىشــىلەر ۆئزىنى يالغۇز 

ەئمەســتەك، ەئيىپكارلىــق ۇئيــات ەئمەســتەك، ۇئيغــۇر بولغاچقــا نۇقســانلىق بولۇشــى 

تەبىئىيلىكتــەك ھېــس قىلىدىغــان بولــۇپ قالــدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر قىســىم كىشــىلەر 

ۆئزىــدە مەۋجــۇد بولغــان كىشــىلىك ەئيىپلەرنــى مىللىــي نۇقســانغا بــۇراپ پاناھالنماقتــا. 

مەســىلەن: مــەن داىئــم قىزىــل چىراقتــا توختــاپ قالســام دوســتلىرىمنىڭ »بىــز ۇئيغــۇر 

بولغاندىكىــن ۆئتۈۋېرىمىــز« دەپ چاخچــاق قىلىشــقانلىرىنى ائڭاليمــەن. ھەتتــا بەزىلــەر 

قاىئدىگــە خىــالپ يولدىــن توغرىســىغا كېســىپ ۆئتۈشــنى »ۇئيغۇرچــە ۆئتــۈش« دەپ 

قويىــدۇ. ھازىــر توختامالشــمىغان ســودا ۇئيغۇرچــە ســودا، ســاختىلىق ائرىالشــقان 

ــە، تەرتىپســىز قىلىنغــان ىئــش ۇئيغۇرچــە ىئــش، ەئمــەل  ــە ۇئيغۇرچــە مۇائمىل مۇائمىل

ــا قىلىنمايدىغــان ۋەدە ۇئيغۇرچــە ۋەدە،  ــت، ۋاپ ــت ۇئيغۇرچــە ۋاقى قىلىنمايدىغــان ۋاقى

پىالن-تەرتىپســىز ياشــاش ۇئيغۇرچــە ياشــاش، ھورۇن-ىئزلەنڭگۈ تۇرمــۇش ۇئيغۇرچە 

ــە  ــارەت ۇئيغۇرچ ــان تىج ــۇق قىلىنغ ــارا قوي ــىلماي ق ــى وئيلىش ــۇش، ائلدى-كەين تۇرم

تىجــارەت، ىئلمىــي بولمىغــان قااليمىقــان باشــقۇرۇش ۇئيغۇرچــە باشــقۇرۇش، ائكادېمىك 

ۆئلچەمــدە يېزىلمىغــان ماقالــە ۇئيغۇرچــە ماقالــە دەپ ائتىلىــپ بارلىــق قاالقلىقالرنىــڭ 

ماركىســىغا ۇئيغــۇر چاپلىنىدىغــان ھالغــا كەلــدى.
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مەيلى قانداق ىئزگۈ ائرزۇ بىلەن باشــالنغان بولســۇن، ياكى قانداق ائلەمشــۇمۇل 

ۆئزگىرىشــلەرگە، ۋەياكــى ىئجابىــي نەتىجىلەرگــە ســەۋەپ بولغــان بولســۇن ىئللەتچىلىــك 

ەئدەبىياتىغا چېكىت قويىدىغان ۋاقىت بولدى. ھازىر مىللەت ەئيىپلىكمۇ - ەئيىپسىزمۇ 

يىلــالردا ەئۋج ائلغــان ائمىــن دەپ توۋالمــدۇق-   - 80 تالىشــىش، خــۇددى  دەپ 

توۋلىمامدۇق؟ رەســىمگە چۈشــەمدۇق -چۈشــمەمدۇق؟ نامازنى دوپپىلىق وئقۇمدۇق- 

دوپپىســىزمۇ؟ دېگەنلەرگــە وئخشاشــال ۋاقتــى ۆئتكــەن بىــر ىئــش. شــۇنى ۇئنۇتماســلىق 

كېرەككى، زامانىۋىيلىق قوقاســلىرىغا دەسســەپ كېتىۋاتقان بۇ خەلقنىڭ يۈرىكى ەئمدى 

وئپىراتســىيە كۆتۈرەلمەيــدۇ. روھىــي تۈۋرۈكلىرىگــە يۆلىنەلمەيۋاتقــان بــۇ قــەۋم ۆئرە 

بولــۇش ۈئچــۈن يۆلــەك بولىدىغانالرغــا، تىــك ياشــاش ۈئچــۈن تىــرەك بولىدىغانالرغــا 

مۇھتــاج. زورلىنىــپ- زورۇقــۇپ، تىركىشــىپ- تىتــرەپ ائران ياشــاۋاتقان بــۇ مىللەتتىــن 

جاھــان غالىپلىرىنىــڭ ۆئلچىمىــدە ياشاشــنى كۈتــۈش ائدالەتىســزلىك. شــۇڭا ھازىــر 

ۇئيغۇرغــا كېرىكــى تەنقىدلىــك قامچــا ەئمــەس. مىھىرلىــك قۇچاقتــۇر. مۇشــۇ كۈنلــەردە 

ائلــالھ ھېكمــەت بىلــەن ۇئيغــۇر قىلىــپ ياراتقــان ھەرقانــداق كىشــىنىڭ ۇئيغــۇر ائتلىــق 

بــۇ ســۆيۈملۈك ائنىســغا يەنــە تىــل ۇئزىتىشــى، قــول شىلتىشــى ۋە ائغىز پۈرۈشتۈرىشــى 

لەنەتكــە اليىقتــۇر.
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ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ جەدىتچىلىك يولى

ائبدۇخالىق ۇئيغۇرنىڭ 1912 -يىللىرى تۇرپانغان مەخسۇت مۇھىتى تەرىپىدىن 

ــۇم  ــۇم. مەرھ ــى مەل ــىدە بولغانلىق ــايرانىنىڭ تەربىيەس ــدەر س ــان ھەي ــپ قىلىنغ تەكلى

ــڭ  ــۈر خەلىپىنى ــەن تۆم ــايرانى بىل ــدەر س ــدا ھەي ــز« رومانى ــۈر »ىئ ــم ۆئتك ائبدۇرېھى

ســۆھبەتتە بولغانلىقىنــى يازىــدۇ. دېمــەك، ھەيــدەر ســايرانى ۇئيغــۇر تارىخىنىــڭ 

شــەرەپلىك ســەھىپىلىرىدىن وئرۇن ائلغان باشــالمچى ۋە قەھرىمانلىرىمىزنىڭ ۇئســتازى 

ھېســاپلىنىدۇ. بــۇ ۇئســتازنىڭ وئغلىغــا ۇئيغــۇر دەپ ىئســىم قويغانلىقىمــۇ ۇئنىڭدىكــى 

ــى  ــپ كىرگىن ــدەر ســايرانىنىڭ تۇرپانغــا ېئلى ۇئيغــۇر سۆيگۈســىنىڭ جۇالســىدۇر. ھەي

تاتــارالردا بىــر وئيغىنىــش ھەرىكىتــى ســۈپىتىدە باشــلىنىپ، پۈتكــۈل تــۈرك دۇنياســىغا 

مەرىپەتچىلىــك ۇئرۇقلىرىنــى چاچقــان جەدىتچىلىــك ھەرىكىتــى ىئــدى. ھەيــدەر ســايرانى 

ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ قەلبىگــە جەدىتچىلىكنىــڭ ۇئرۇقلىرىنــى چاچقــان كىشــىدۇر.

ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر 1916 -يىلــى قــازان، شــەمەي ۋە وئفا قاتارلىق شــەھەرلەردە 

تاتــار جەدىتچىلىــك ەئدەبىياتى بىلەن تېخىمۇ كەڭرى ۇئچراشــقان ۋە روســچە ۆئگەنگەن. 

ەئپسۇســكى، ۇئنىڭ وئقۇشــى روســىيەدە پارتىلىغان ۆئكتەبىر ىئنقىالبى ســەۋەبلىك داۋام 

قىاللمــاي قالغــان. ەئممــا بۇ يىلالردا شــاىئر روسســىيەدە تــۈرك مىللەتلىرىگــە بېرىلگەن 

قىســمەن ەئركىنلىك ســەۋەبلىك ەئۋج ائلغان جەدىتچىلىك پىكىرلىرى ۋە ھەرىكەتلىرىگە 

ىئشــتىراك قىلىــپ تاۋالنغــان. ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ 1917 -يىلــى يازغــان »ۇئيغــۇر 

قىزى« دېگەن شــېئىرىدا ۇئنىڭ جەدىتچىلىك پىكىرى تەســىرىدە شــەكىللەنگەن مىللەت 

ېئڭىنىــڭ نەقــەدەر چوڭقۇرلىقــى بالقىپ تۇرىدۇ. ۇئندىن باشــقا ۇئنىڭ »غــەزەپ ۋە زار«، 

»بــاردۇر« قاتارلىــق شــېئىرلىرىدىمۇ يۇقىرىقى ىئددىيــە ەئكىس ەئتكەن.

ــى  ــق شــىئېرى 1920 - يىل ــۇر« ناملى ــان ۇئيغ ــڭ »وئيغ ــق ۇئيغۇرنى  ائبدۇخالى

ــڭ  ــك شــاىئرلىرىدىن مەھمــەت ائكىفنى ــۇپ، تــۈرك دۇنياســىنىڭ پەخىرلى يېزىلغــان بول
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»وئيغــان«، قــازاق ەئدىــپ مىرجاقىــپ داۋۇتوئغلىنىــڭ »وئيغــان قــازاق« ســەرلەۋھىلىك 

تــۈرك  تۇرىدىغــان وئيغىنىــش مارشــىدۇر. مەيلــى  قاتــاردا  بىــر  بىلــەن  شــېئىرى 

ەئدەبىياتىدىكــى »وئيغــان«، قــازاق ەئدەبىياتىدىكــى »وئيغــان قــازاق« ۋە ياكــى ۇئيغۇر 

ەئدەبىياتىدىكــى »وئيغــان ۇئيغــۇر« بولســۇن، تاتــار جەدىتچــى ىئســماىئل غاســپىرالى 

ــدۇ. ــك شــۇائرىغا تەڭكــەش قىلى باشــلىغان مىللەتپەرۋەرلى

گەرچــە بىــر قىســىم تەتقىقاتچىــالر ۇئيغۇرالردىكــى مىللىــي ائڭنىــڭ وئيغىنىشــىنى 

1921 -يىلــى تاشــكەنتتە ېئچىلغــان ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا باغالۋاتقــان بولســىمۇ،1911 

-يىلدىــن باشــالپ نەزەرخوجــا ائبدۇســەمەتنىڭ »ۇئيغــۇر باالســى« تەخەللۇســى بىلــەن 

جەدىتچىلىــك پىكرىدىكــى مەتبۇائتالرغــا ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە ەئســەرلەرنى يولــالپ 

تۇرغانلىقــى ۋە ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ 1917 -يىلــى »ۇئيغــۇر قىــزى«، 1920 -يىلــى 

»وئيغان ۇئيغۇر« ناملىق شــېئىرالرنى يازغانلىقى بۇ قاراشــنى ىئنكار قىلىدۇ. شــۇنداقال 

بىزگــە ۇئيغــۇر مىللىــي ېئڭىنىــڭ وئيغىنىشــىدا جەدىتچىلىــك ھەرىكىتىنىــڭ تۈرۈتكىلىــك 

رول وئينىغانلىقىنــى ەئســكەرتىدۇ.

 »ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر ۋە ۇئنىــڭ ەئدەبىياتىمىزدىكــى وئرنــى« ناملىــق كىتابنىــڭ 

ەئســلىمىلەر بۆلىكىــدە ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ نامىــق كەمالنــى ۇئســتازىم دەپ بىلگىنى 

مەلــۇم. دېمــەك، مۇســتاپا كامــال ائتاتۈركنىــڭ پىكىــر مەنبەلىرىدىن بىرى ســانىلىدىغان 

نامىــق كەمالنىــڭ ىئددىيەســى ۋە ەئســەرلىرى شــاىئرىمىزنى مەپتۇن قىلغان. ەئســلىمىدە 

شــاىئر نىيــاز ىئســىملىك بىــر قومۇللۇق دوســتىغا نامىــق كەمالنىڭ ەئســەرلىرى ھەققىدە 

ــدۇ.  ــەپ بېرى ــۇپ تەرىپل ــى وئق ــر بىيىتىن ــڭ بى ــپ، ۇئنى ــۆزلەپ بېرى ــى س مۇالھىزىلىرىن

بۇنىڭدىــن بىــز تۈرك مىللەتپەرۋەرلىكىنىڭ ەئڭ دەســلەپكى تەشەببۇســچىلىرىدىن بىرى 

بولغــان نامىــق كەمالنىــڭ، ائبدۇخالىــق ۇئيغۇردىكــى مىللىــي ائڭنىــڭ شەكىللىنىشــىگە 

بەلگىلىــك تەســىر كۆرســەتكەنلىكىنى پــەرەز قىلىمىــز. شــۇڭا ائبدۇخالىــق ۇئيغۇردىكــى 

مىللەتپەرۋەرلىكنىــڭ مەنبەســىنى تاتــار زىيالىــرى قوزغىغــان جەدىتچىلىككىــال باغــالپ 

قويــۇش يېتەرلىــك ەئمــەس.
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ائبدۇخالىق ۇئيغۇر باشــقا جەدىتچىلەرگە وئخشــاش مەكتەپ ېئچىش، ىئجادىيەت، 

نەشــىرىياتچىلىق ۋە تەشــكىالتچىلىق قاتارلىــق ســاھەلەردە تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن 

بولــۇپ، ۇئنىــڭ 1927 -يىلــى تۇرپانــدا »ائقارتىــش ۇئيۇشمىســى« قۇرغانلىقــى مەلــۇم. 

بــۇ ۇئيۇشــمىنىڭ يېتەكچىلىكىــدە تۇرپانــدا ۈئچ وئرۇنــدا زامانىۋىــي ماائرىپنــى تەرغىــپ 

قىلىدىغــان جەدىتچــە مەكتەپ قۇرۇلغان. شــاىئر شــېئىرىلىرىدا مۇتەەئسســىپ مەدىرىس 

ماائرىپىــدا قوللىنىۋاتقــان قەدىمكــى ۇئســۇلنىڭ وئقۇتــۇش ۈئنىمىدىــن ائغرىنىــپ، 

»بالىالرنــى ىئبــەردۇق دىــن ۈئچــۈن ســەمەرقەندۇ بۇخاراغــا، بۇالرنىــڭ ەئقلىنــى ائلــالھ 

ھــەۋزى ىئســتىنجاغا يەتكۈزدى«)مەنىســى، بالىالرنــى دىــن ۈئچــۈن ســەمەرقەند ۋە 

بۇخاراغــا ەئۋەتســەك، ۇئالرنىــڭ ەئقلــى ائران تاھارەتكــە ۇئلىشــىپتۇ( دەپ يازغــان. بــۇ 

ھالەتنــى ۆئزگەرتىــش ۈئچــۈن شــاىئرىمىز شــېئىرالرنى يېزىــپ ھەرىكەتكــە ائتالنغــان ۋە 

ــۈك يىغىلىشــالرنى وئرۇنالشــتۇرۇپ بېرىــپ، جەدىتچــە ماائرىپنــى  وئقۇغۇچىالرغــا تۈرل

تەرغىــپ قىلغــان.

ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر بۇندىن يۈز يىلالر بۇرۇن ەئگەشــكەن ۋە تەشــەببۇس قىلغان 

جەدىتچىلىــك ۇئيغــۇرالردا مىللىــي ائڭنــى شــەكىللەندۈرىدىغان بىــر پىكىــر ھەرىكىتــى، 

ــى  ــى ۋە مىللەتن ــر يېڭىلىــق ھەرىكىت ــاراش ۋە ائدەتلەرگــە قارشــى بى ــا ق ــي دۇني خوراپى

نادانلىقتىــن ائيدىڭلىققــا باشــاليدىغان بىر ماائرىپ ھەرىكىتى بولغان بولۇپ، شــاىئرنىڭ 

وئيغىنىــش شــۇائرىغا وئخشــاش مەڭگــۈ جەدىتتتــۇر ۋە ەئبەدىــي يېڭىــدۇر. 
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ئاشقۇنلۇققا ئولجا بالىالر

ىئچكىرىدىكى بىر ۇئنۋېرىســتېتتا وئقۇتقۇچى چاغلىرىمدا توپ - توپ تىرىشــچان 

ياشــالر بىلــەن ۇئچرىشــاتتىم. ۇئالرنىــڭ كۆپىنچىســى ۇئلــۇغ غايىلەرگە مايىــل، قىزغىن، 

ىئســتىقباللىق نەۋقىرانــالر ىئــدى. ۇئالر مەندىــن ېئنگىلىزچــە، تۈركچــە ۆئگىنىشــەتتى، 

ســاەئتلەپ غايە، ىئســتىقبال، جەمئىيەت ۋە دۇنيا ھەققىدە پاراڭلىشاتتۇق. مەكتىپىمىزدە 

بىــر تــۇڭگان وئقۇتقۇچىنىــڭ ەئرەپ تىلــى كۇرســى بار ىئــدى. ۇئيغۇر بالىالرنــى بۇ يەردە 

بىــر بىــرى بىلــەن ۇئچرىشــىپ ائيرىــم جاماەئتنى تەشــكىل قىپتــۇ دەپ ائڭاليتتىــم. ائرىدا 

ەئرەپچــە ۆئگىنىدىغانــالر كۆپلــەپ ېئنگىلىزچــە ۆئگىنىدىغــان ائزالپ قاالتتــى. وئغۇلــالر 

نامازغــا، قىــزالر وئرىنىشــقا باشــالپال يوقــاپ كېتەتتــى. قىــزالر يولــالردا ۇئچــراپ قالســا 

بۇرۇنقىــدەك قىزغىــن ســاالم قىلمايتتــى، تاپشــۇرۇقلىرىنى ىئشــخانىدا يالغــۇز بولســام 

ۆئزى ەئكىرمــەي باشــقا بىرىدىگــە ھاۋالــە قىلىــپ قويۇپ كېتىپ قاالتتــى. بۇرۇن ۆئيۈمگە 

كېلىــپ كىتاپلىرىمنــى ائرىيــەت ېئلىــپ كېتىدىغــان، يۇرتــى، ۇئرۇق-تۇغقانلىــرى ۋە ائتا-

ائنىلىــرى ھەققىــدە وئيلىغانلىرىنــى دەپ مــەن بىلەن قىزغىن بــەس - مۇنازىرە قىلىدىغان 

بــۇ قىز-وئغۇلالرنــى باشــقىچىال قىلىــپ قويغــان ائمىلالرنىــڭ نېمىلىكــى ھەققىــدە بەزىــدە 

وئيلىنىــپ قاالتتىــم. كېيىنچــە ۇئالرنىــڭ جۈمــەدە مــەن بىلــەن بىــر ســەپتە بولغــان بىلــەن 

ەئمەلــدە ائللىقاچــان باشــقا بىــر ســەپكە قېتىلىــپ بولغانلىقىنــى ھېــس قىلدىــم. ەئممــا 

دەرس، تەتقىقــات ۋە ســىناقالر بىلــەن ائۋارە بولــۇپ ەئســتايىدىل بواللمىغــان ىئكەنمــەن.

بىــر مەزگىــل وئقۇتقۇچىــالر ائرىســىدا »ھېلىقــى ياغلىقلىق قىزالر بىلەن ســاقاللىق 

وئغۇلــالر نىــكاھ وئقۇتىۋالغىلــى تۇرۇپتــۇ« دېگــەن گــەپ تارقالــدى. ســەۋەبى »قىــزالر 

ــدە يامــان  ــۋا ىئكــەن. مــەن ۇئالر ھەققى مەھرەمســىز يۈرســە بولمايــدۇ« دېگــەن پەتى

گۇمان قىلىشنى خالىمايدىغان بولغاچقا ىئپادە بىلدۈرمىگەن ىئدىم. پەقەت، چۆچەكلىك 

تىرىشــچان بىــر قىزنىــڭ بىــر تــۇڭگان بىلــەن، ســانجىلىق بىــر قىزنىڭ مۇســۇلمان بولغان 

بىــر خەنســۇ بىلــەن نىــكاھ وئقۇتقىنىنــى ائڭالپ بــەك بىــارام بولــدۇم. مەكتىپىمىزنىــڭ 
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قورۇســىدىال خەنســۇ بىلــەن تــوي قىلىــپ ائجرىشــىپ كەتكــەن بىــر ائدەم بــار ىئدى. شــۇ 

خەنســۇ ائيــال بىلــەن ۈئچ قىزنــى چــوڭ قىلىــپ، ائخىرىــدا يــا خەنســۇ كۈيوئغۇللىرىنىــڭ 

ــر  ــورۇدا قاچــان بى ــى تاشــالپ كېتەلمــەي ق ــدا بالىلىرىن ــا قېرىغان قېىشــىدا تۇرالمــاي، ي

گەپلەشــكىدەك ۇئيغــۇر ۇئچــرار، دەپ ائيلىنىــپ يۈرەتتــى. شــۇنى ىئســپات قىلىــپ 

قارشــى چىققــان بولــدۇم، ەئممــا »ىئســالمدا ۇئيغــۇر، خەنســۇ دەپ مىللــەت يــوق، 

پەقــەت مۇســۇلمان - كاپىــر دەپ ىئككىــال مىللــەت بــار« دېگــەن رەددىيەگــە تاقابىــل 

تۇرالمىدىــم ۋە مىللەتچىلىكتــە ەئيىپلەندىــم. ھازىــر سوراشــتۇرۇپ قارىســام شــۇ چاغدا 

نىكاھالنغانــالر ائساســەن ائجرىشــىپ كېتىپتــۇ. ھەتتا بىــر قىز تۇغۇتلــۇق دوختۇرخانىدا 

قېلىــپ ھەمرىيــى قېچىــپ كېتىپتــۇ.

ائلــى مەكتەپتــە مەن ائالھىدە ەئجىر قىلغان بالىالردىن »جاھىلىيەت مەكتەپلىرىدە 

وئقۇمايمىــز« دەپ وئقۇشــنى تاشــلىغان، دىننــى دەپ كەســپىنى ۆئگەنمىگەنلــەر ىئچىــدە 

ىئــز - دېرىكــى بارلىــرى بارمــاق بىلــەن ســانىغۇچىلىكال قاپتــۇ. خەۋىــرى تېپىلغانلىــرى 

وئقــۇپ، ىئزدىنىــپ بىــرەر كەســىپ ياكــى پەنــدە يۈكسىلىشــنىڭ يولىنــى تاللىۋالغانــالر 

ــىگە  ــم، ھەممىس ــەتكەن ىئدى ــى كۆرس ــۇ يولن ــىگە مۇش ــىمدە ھەممىس ــەن. دەرس ىئك

ھاياتتــا بىــر ىئشــتىياق، بىــر نىشــان، بىــر كەســىپنىڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلىگــەن ىئدىــم، 

ەئگەشكەنلىرى ۈئزۈپتۇ، ەئگەشمىگەنلىرى توزۇپتۇ. كۆپىنچىسىنىڭ ھەتتا نە ھاياتالر، 

نــە ماماتــالر قاتارىــدا ىئســمى يــوق.

ۈئرۈمچىگــە قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن ســتۇدېنتالر ىئچىــدە ىئچكىرىدىكىــدەك 

ۇئنــداق تــوپ - تــوپ يۈرىدىغــان ىئخالســمەن، ياغلىقلىــق ىئسســىق چىرايالرنــى 

ۇئچراتمىدىــم. مــەن ىئشــلىگەن مەكتەپتــە ۆئلۈملــۈك بولغــان بىــر وئقۇتقۇچــى ائيالنىــڭ 

ياغلىــق ائرتالمــاي تارتقــان ائزاپلىرىغــا شــاھىت بولــدۇم. ائرىدىــن پەســىللەر ۆئتتــى، 

ــي  ــەن ىئچــى ۋە ســىرتىدىكى ائلى ــەردى. مەنمــۇ ۋەت ــان ۆئزگ ــدارالر ەئمــەس، زام زامان

ــۇم، چارەســىز خۇرســىنغان  ــرەر قــۇر وئقــۇپ، ىئشــلەپ غېرىــپ، مەزل ــەردە بى مەكتەپل

قەشــقەرگە قايتىــپ كەتتىــم. ېئنگىلىزچە كۇرســۇمغا ەئرەپچــە ۆئگىنىشــكە كەلگەنلەرنى 

يەنــە شــۇ ىئچكىرىدىكــى ائلىــي مەكتەپكــە تەۋســىيە قىلدىــم. ەئممــا ۇئالرنىڭ ىئشــتاننى 
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كالتــە كېيىــپ، كۆزىگــە ســۈرمە ســۈرۈپ، ســاقال قويــۇپ يۈرۈشــلىرى قەشــقەرنىڭ 

شــاراىئتىدا بەكــرەك خەتەرگــە يېقىــن تۇيۇلــۇپ ەئســكەرتكەن بولســاممۇ دەككەمنــى 

يىدىــم. ەئتراپىمــدا ەئۋج ائلغــان ھىجــرەت، خەلىپــە، مۇجاھىت، شــېھىت دېگــەن گەپلەر 

مــاڭا وئچــۇق ھــاۋادا چاقمــاق چاققانــدەك تۇيۇالتتى. شــۇنىڭ بىلەن »ۇئيغــۇردا چەتەئل 

ىئشــتىياقى ۋە ۇئيغۇرلــۇق ەئندىشىســى« دېگــەن يازمىنــى يېزىــپ ھىجــرەت ائتالغۇســى 

ھەققىــدە بىلگەننــى يازدىــم.

ھاياتىمــدا ەئزەلدىــن وئقــۇپ باقمىغــان مەكتەپكــە- قاماققــا قــەدەم قويغاندىــن 

كېيىــن ىئچكىرىدىكــى ائلىــي مەكتەپكــە قايتقانــدەك بولــۇپ قالدىم. چۈنكــى توپ - توپ 

ىئخالســمەن بالىــالر كىرىــپ تۇراتتــى، ۇئالرنىــڭ ســاقاللىرى قىرقىالتتــى، ھوشــۇقلىرى 

ــال، قىــش كۈنلىــرى شــۇنچە  يېپىلمايدىغــان ىئشــتان وئرنىغــا يــاز كۈنلىــرى گاچــا تامب

يۇسىمۇ يىرىڭ پۇرايدىغان كۈلرەڭ ىئشتان ائلمىشاتتى. كامىردا ائدەم قويۇۋېتىدىغانغا 

ەئمــەس، ســواليدىغانغا داىئــم ۇئيغۇرچــە ىئســىم چىقاتتــى ۋە ائپلىســىن رەڭلىــك كىيىــم 

كىيگــەن يېڭــى مەســۇمالر كــۆز ائلدىمــدا پەيــدا بولۇپ يۈرەكنــى ېئزەتتى. بىــرەر ائيدىن 

ــى-دە  ــى ىئختىيارســىز ائچۇراتت ــڭ ائغزىن ــى ۇئالرنى ــە ھايات ــن زېرىكىشــلىك تۈرم كېيى

ھىجــرەت، خىالپــەت، خەلىپــە، جىھــات، بەيەئت...دېگەنــدەك ســۆزلەر تۆكۈلەتتــى. 

يېڭىشــەھەرلىك بىــر ىئنىمىــز مېنىــڭ »ۆئلســەممۇ ۋەتەندىــن ائيرىلمايمــەن« دېگــەن 

گېپىمگــە تاقاپــال، »ۋەتەنــدە ۆئلســىڭىز بىــر زەمبىــل گــۆش بولىســىز« دېگىنــى ھېلىمــۇ 

ېئســىمدە. ۇئنىڭچــە مــەن ۋەتــەن دېگەچكــە مىللەتچــى ىئدىــم، ۇئنىــڭ بىــر زەمبىل گۆش 

بولىســىز دېگىنــى جەننەتكــە كىرەلمەيســىز دېگىنــى ىئــدى.

قاماقتــا كۆرگەنلىرىمگــە ائساســەن »ۇئيغــۇر ياشــلىرىدا ھىجرەتچىلىــك« دېگــەن 

مــاۋزۇدا بىــر يازمــا يېزىشــنى وئيلىغــان ىئدىــم. ەئممــا ســىرىتقا چىقىــپ بــۇ وئيۇمدىــن 

ۋاز كەچتىم، چۈنكى كوچىدىكى تامالر، شــەھەردىكى بىناالر، ىئشــخانىدىكى مۇائشــلىق 

باشــالر كېچە - يۇ كۈندۈز مەن يازماقچى بولغان ەئســەبىيلىككە قارشــى شالىنى ھەممە 

ۇئيغۇرغــا چاچقىلــى تۇرۇپتــۇ. چېگــرا ائتلىغاندىــن كېيىــن ائشــقۇنلۇق ھەققىــدە يېزىــش 

وئيــۇم يەنــە قوزغالــدى، چۈنكــى ەئتراپىمــدا ۇئنىــڭ تەرغىباتــى قــۇالق پەردىلىرىمنــى 
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ــۈم  ــڭ ۆئل ــۇرى ۋە ۇئالرنى ــڭ ۇئچ ــى ائتىدىغانالرنى ــا ۆئزىن ــپ، ۇئرۇش تۇمانلىرىغ يىرتى

خەۋەرلىــرى ۈئزۈلمىــدى. نەچچــە وئن يىــل تەسلەشــكەن پاســپورتالرمۇ ائسانلىشــىپ، 

ــى  ــك ھاياتن ــى رىقابەتلى ــڭ تۈركىيەدىك ــوپ ۇئيغۇرنى ــوپ - ت ــان ت ــتانبۇلغا قونغ ىئس

ەئمــەس، ســۈرىيەدىكى كاپالەتلىــك جەننەتنــى تالالۋاتقانلىقى كۈندە دېگــۈدەك ائڭلىنىپ 

تــۇردى. بۇالرنىــڭ ســەۋەبى »ھەقىقــى ىئلىــم« نامىــدا ىئخالســمەن ۇئيغۇرغــا نەپرەتنى، 

قاباھەتنــى ۋە ۋەھشــىلىكنى ىئســالم دەپ ســىڭدۈرگەن ائشــقۇن ىئدىوئلوگىيــەدە ىئــدى. 

بــۇ بىــر چاقمــاق بولــۇپ، ۇئيغۇردىكــى نەپرەتنى دىــن نامىدا وئت ائلدۇرۇشــقا ھەرزامان 

تەييــار ىئــدى.

رادىكاللىققــا مايىــل ۆئلىماالرنىــڭ قەلىمىــدە، تەبلىغلىرىــدە قورقۇنچلــۇق قورالغــا 

ائيالنغان »سىياســىي ىئســالم«نى چۈشــىنىش ۈئچۈن ىئســتانبۇلدىكى بىر ۇئنۋېرىستىتقا 

مىھمــان تەتقىقاتچــى بولۇشــقا تىزىمالتتىــم. بــۇ ۇئنۋېرىســتىتقا تــەۋە ىئســالم تەتقىقــات 

مەركىزىنىــڭ 25 يىلدىــن بېــرى ناھايىتــى زور ھەجىمــدە يۈرۈشــلۈك ىئســالم قامۇســى 

نەشــىر قىلىنىۋاتقانلىقىدىــن خــەۋەردار ىئدىــم. بىــر دوســتۇم بىلــەن بــۇ قامۇســنىڭ 

ۇئيغۇرچىســىنى چىقىرىــش ھەققىــدە كــۆپ پىكىرلەشــكەن ىئــدۇق. ىئزدەنمەكچــى 

بولغــان تېمــام »ىئســالمدىكى بــەزى ائتالغۇالرنىــڭ ۇئيغۇرچىغــا ۆئزلىشىشــى« ىئــدى. 

مەقســىدىم ۇئيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنى، ائزغاشــتۇرۇپ، گاڭگىرىتىــپ كەلگــەن »جىھــات، 

ــق  ــرەت...« قاتارلى ــدەئت، ھىج ــەئت، بى ــەت، بەي ــەت، خىالپ ــەرىەئت، ۈئمم ــە، ش خەلىپ

ھالقىلىــق ائتالغۇالرنــى يېشــىش ىئــدى. ەئتراپىمــدا كىشــىلەرنىڭ ســەپەرنى ھىجــرەت، 

خاھىشنى شەرىەئت، بويسۇنۇشنى بەيەئت، وئتۇپىيەنى خىالپەت دېيىشىۋاتقانلىق مېنى 

وئيالندۇراتتــى. ۇئزاق ۆئتمــەي دوســتلىرىمنىڭ ائگاھالندۇرىشــى بىلــەن بــۇ نىيىتىمدىــن 

ياندىم. دېيىلىشىچە ائشقۇنالرنىڭ ىئددىيەسىگە تەسىر قىلىشىم، پىكرىنى يېتەكلىشىم 

مۇمكىــن بولمايــال قالماســتىن، خەتەرلىــك ىئكــەن. بۇنــداق ائشــقۇن پىكىرگــە مۇخالىــپ 

ــۇرىۋاپتۇ.  ــت تاپش ــۇ تەھدى ــە رادىوئم ــر ۇئيغۇرچ ــى بى ــان تۈركىيەدىك ــەۋەر يوللىغ خ

قورقۇپ ۋاز كېچىشــكە مەجبۇر بولدۇم، ەئيمەنمەي شــىرىك توپالۋاتقان ۋە يولالۋاتقان 

ائشــقۇنالرنىڭ قولىدىــن ھــەر بــاال كېلەرمىــش.
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ائرىدىن بىر يىل ۆئتۈپ كەتتى، ەئمما ۇئيغۇرغا كانىدەك چاپالشــقان ائشــقۇنلۇق 

ســەۋەپلىك ەئرلــەر ائياللىرىنــى تاشــالپ، ائىئلىســىنى بــۇزۇپ، بالىــالر ائتا-ائنىســىنىڭ 

ــتالرنىڭ  ــتى. دوس ــەپەر قىلىش ــۈرىيەگە س ــالپ س ــى ياش ــپ، كۆزىن ــن گۇمانلىنى دىنىدى

تارتقــان كۈلپەتلىرىنــى ائڭلىــدۇق، ۇئيغۇرنىــڭ ۆئلــۈم خەۋەرلىــرى كېلىــپ تــۇردى. دۇنيا 

مۇســۇلمانالر بىرلىكىنىــڭ پەتىۋاســى چىقىــپ، ســۈرىيەلىك بولمىغانالرنىــڭ ســۈرىيەگە 

كېلىشــىنى جايىــز ەئمــەس دەپ ېئــالن قىلىندى، ەئممــا بۇ پەتىۋا ۇئيغۇرچــە تارقىتىلماي، 

ۆئلــۈم چاقىرىقــى تــورالردا ياڭــراپ، ۆئلــۈم مۇسابىقىســى ماھىــر چاقىرىــپ توختىمىــدى. 

ــڭ  ــان بالىالرنى ــم قالغ ــەر، يېتى ــالنغان كۆزل ــالر، ياش ــان جان ــاراپ بولۇۋاتق ــتا خ ۇئرۇش

سىماســى كــۆز ائلدىمدىــن كەتمىــدى.

ــى،  ــقۇنلۇقنىڭ قوزغاتقۇچىس ــۇلمانالردا ائش ــپ مۇس ــە كېلى ــدا غەيرەتك  ائخىرى

قۇتۇپنىــڭ ەئســەرلىرى  باشالمچىســى ســەييىد  سىياسىيالشــتۇرۇلغان ىئســالمنىڭ 

ھەققىــدە ىئزدەندىــم، وئقۇغانســېرى مەكتەپنــى تاشــلىغان وئقۇغۇچىلىرىــم ەئينــى 

چاغــدا مــاڭا ســىڭدۈرمەكچى بولغــان ىئســالمنىڭ بىرال دۆلەتنــى، بىرال بايراقنــى ىئتىراپ 

قىلىدىغانلىقــى، مۇســۇلمان-كاپىر دەپ ىئككىــال مىللەتنــى قوبــۇل قىلىدىغانلىقــى، بىــرال 

ــر قوشــۇن  ــەن ائلىدىغانلىقــى، ىئنســانىيەتنىڭ بى ــى ت ــن ھاكىملىقىدىكــى ەئركىنلىكن دى

ائســتىدا ائزات قىلىنىــش كېرەكلىكــى ھەققىدىكــى تەشەببۇســالرنىڭ ەئســلى ســەيىد 

قۇتۇپتىــن كەلگەنلىكىنــى بىلدىــم. ائۋۋال قۇتۇپنىــڭ »مــەن كۆرگــەن ائمېرىــكا« دېگەن 

ەئســىرى ھەققىــدە يازدىــم. ەئممــا توردىــن باشــقا ھېــچ بىــر ۇئيغۇرچــە مەتبۇائتتا ېئالن 

قىاللمىدىــم. يازمىــدا بــۇ ائشــقۇن سىياســىيۇننىڭ ۇئيغــۇر ياشــلىرىغا خــاراپ قىلىنىشــقا 

تېگىشــلىك بىــر دۇنيــا، ھاياتقــا زىــت بىــر دۆلــەت، مەۋجــۇت بولمايدىغــان بىــر جاماەئت، 

مۇمكىنســىز بىــر كۆرەشــنىڭ قولالنمىســىنى ۆئگەتكەنلىكىنــى بايــان قىلدىــم. ائندىــن 

ۇئيغۇرچــە قۇتۇپنىــڭ »يــول بــۇ يــەردە« دېگــەن ەئســىرى ھەققىــدە توختالدىــم.

ائشــقۇنلۇقنىڭ قۇربانىغــا ائيلىنىــپ كەتكــەن وئقۇغۇچىلىرىمنــى ھــەر وئيلىســام 

يۈرىكىــم ائغرىيــدۇ. نېمــە ۈئچــۈن ىئســالمنى ۆئزۈم ۆئگىنىــپ، ۇئالرنــى دىــن دەپ قوبۇل 

ــۈز  ــە ي ــڭ نەچچ ــەن. مى ــا ېئچىنىم ــن قايتتۇرالمىغىنىمغ ــان ائشــقۇنلۇق يولىدى قىلىۋالغ
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يىلدىــن بېــرى مىللەتنىــڭ كۈندىلىك ھاياتى، تاللىشــى ۋە كەلگۈســىگە ەئجەللىك تەســىر 

ــول كۆرســەتكەن بولســام،  ــپ، ياشــالرغا ي ــى ۆئگىنى ــان دىنىمىزن ــىتىپ كېلىۋاتق كۆرس

ــم  ــر ىئســالم چۈشەنچىســىگە باشــلىغان بولســام، بەلكى ــي بى ــى ەئقلى وئقۇغۇچىلىرىمن

ۇئالرنــى قۇتقــۇزۇپ قالغــان بوالتتىــم. ەئســلى مىللــەت مۇھىــم بىلگەننــى مۇھىمالرنىــڭ 

بېشــىغا تىزىــپ، مىللــەت بــۇرچ دەپ قارىغاننــى بۇرچالرنىــڭ ەئڭ ائلدىغــا قويــۇپ 

وئرۇندىغــان بولســام مىللەتنىــڭ جېنــى، تېنــى ۋە نومۇســى بــۇ قــەدەر پايخــان بولمىغان، 

ەئزىز پەرزەنتلىرىمىز ائفغان تاغلىرى، ىئراق چۆللىرى ۋە ســۈرىيە دالىلىرىدا قەبرىســىز 

قالمــاس بولغىيــدى، ىئھتىمــال. 

2016 -يىل سىنتەبىر ەئنقەرە )ۋەتەندىكى بىر مۇنبەردە ېئالن قىلىنغان(



217

ئانامنىڭ رەڭدار ياغلىقى

ۋە ۆئســمۈرلۈك  بالىلىــق  باغرىــدا ۆئتكــەن  ياغلىقلىــرى ۇئنىــڭ  ائنامنىــڭ 

ــى  ــدۇ. قەلبىمدىكــى شــۇ مىھىرلىــك، ســۆيۈملۈك چىراين ــەپ تۇرى ەئســلىمىرىمنى رەڭل

تېخمۇ قەدىردان كۆرسىتىدىغان ياغلىقالر داىئم ۆئيىمىزدىكى كەيپىياتنىڭ سەۋەبچىسى 

ىئــدى. ائنــام ائق ياغلىــق ائرتىۋالغــان چاغــدا قەلبىمىــزدە مۇســىبەت، رەڭــدار ياغلىــق 

ــق  ــق چىگىۋالســا خۇشــاللىق، ســىدام ياغلى ــۈك ياغلى ــان، گۈلل ــدە ھاياج ــان دەم ائرتق

تېڭىۋالســا كۆڭۈلســىزلىك ەئلەڭگىيتتــى. ائنامنىــڭ ياغلىقســىز ھالىتىنــى كىيىمســىز 

تۇرىقىنــى ەئقلىمگــە ســىغدۇرالمىغاندەكال تەســەۋۋۇر قىاللمايمــەن. شــۇڭىمىكىن ھــەر 

قېتىــم ياغلىقلىــق ائنىالرنىڭ قارا دەرۋازىالر، ســۈرلۈك كۆزنەكلەر، رەھىمســىز شــىرەلەر 

ۋە زوراۋان فورمىالرنىــڭ ائلدىدىكــى ناتىــۋان ھالەتلىرىگــە كۆزۈم چۈشســىال پۇچىلىنىپ 

كېتەتتىــم. جاسارەتســىزلىكىم، چارەســىزلىكىم ۋە جانباقتىلىقىمغــا نەپىرىتىــم كېلەتتــى. 

ياغلىقلىق يۈزلەردىكى نۇرنى توزۇتقان غەم، دەرت ۋە مەزلۇملۇق ىئچىمنى تاتىاليتتى.

 ائلــالھ يــول بېرىــپ پەيغەمبىرىمىــز ياشــىغان مۇبــارەك توپراقالرنىــڭ زىيارىتىگە 

مۇشــەررەپ بولغىنىمىــزدا ھەمشــىرىلىرىمىزنىڭ خاھىشــىغا كــۆرە وئرالغــان ياغلىقلىــق 

يۈزلىــرى، تەشــۋىش ۋە تەقىپلەردىــن خالىــي مەغــرۇر تۇرىقــى يۈرىگىمنــى ېئيتقۇســىز 

مەمنۇنىيــەت بىلــەن لىقلىــدى. ەئتراپىمدىكــى بــۇ تەلەيلىــك ۇئيغــۇرالر كۆزۈمگــە تېخمۇ 

چىرايلىــق، جۇشــقۇن ۋە ىئســتىقباللىق كۆرۈنــدى. ائنــام ۋەتەندىــن ېئلىــپ كەلگــەن 

كەشــتىلىك پەرىجىســىنى ۋە گۈللــۈك ياغلىقىنــى تېڭىۋالغــان ىئــدى. ســەپەرگە چىقىــش 

ــپ  ــەپ تالالشــلىرىغا مەســتلىكىم كېلى ــى تۈجۈپىل ــك ياغلىقلىرىن ــڭ رەڭلى ــدا ۇئنى ائلدى

قــاراپ تۇرغانىدىــم. مۇقــەددەس كەبىگــە يۈزلەنگــەن تــاۋاپ دەقىقىلىرىــدە ســەپەرداش 

خانىمالر ھاياتىدىكى بۇ ۆئزگىچە ســەپەردە باشــقىچە كۆرۈنەي دېدىمۇ، يا ەئرەبىســتان 

ــۇ،  ــرى دەپ وئيلىۋالدىم ــڭ شــەرتلىرىدىن بى ــش ۇئســلۇبىنى تاۋاپنى ــڭ كىيىنى ائياللىرنى

كۆپىنچىســى ســەۇئدى ائياللىرىــدا وئمۇمالشــقان قــارا ياغلىــق ۋە قــارا پەرىجىنــى 
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تالالپتــۇ. ائچــام، قېيىنانــام ۋە ائيالىممــۇ ائنامــدەك بۇرۇنقــى ۇئيغۇرچــە كىيىنىشــىدە 

بولســىمۇ، ەئتراپىغــا بېقىــپ ســەل تەڭقىســلىقتا قالغــان ىئــدى. ۇئيغــۇر ھەمراھلىرىنىــڭ 

قاراگۈلــدەك وئرالغــان ھالىتــى ۇئالرغــا ەئســلى نېمــە كىيىــش كېرەكلىكــى ھەققىــدە 

بىشــارەت بېرىۋاتقاندەكمــۇ قىالتتــى. ائخىــرى بىــر كــۈن ۆئتــۈپ ۇئالرمۇ قاراغــا وئرانغان 

بولــدى. پەقــەت ائنامــال رەڭــدار ياغلىقلىرىنــى ۋە كەشــتىلىك كىيىملىرىنــى تاشــلىمىدى.

ــى  ــز ياشــىغان قۇتلــۇق دىياردىكــى ســەپىرىمىزنىڭ تۇنجــى بېكىت پەيغەمبىرىمى

جىــددە بولــدى. بــار - يوقى يــۈز ەئللىكتىن ائشــىدىغان تاۋاپچىنىــڭ چېگىرىدىن كىرىش 

رەســمىيىتىنى بېجىرىشــكە ۈئچ ســاەئتتىن ائرتۇق ۋاقىت كەتتى. ائچلىق، ۇئيقۇســىزلىق، 

ھارغىنلىقنــى يۈكلــەپ ائران كەلگــەن بىزلەرگــە ســاقچىالر، خادىمــالر ۋە مۇالزىمالرنىــڭ 

قوپــال، بىپــەرۋا ۋە ھاكاۋۇرلۇقــى پەيغەمبەرىمىزنىــڭ ائياقلىــرى تەگكــەن بــۇ تۇپراققــا 

ــىنى  ــۇق ھارۋىس ــان قۇلت ــام وئلتۇرغ ــدى. ائن ــدەكال تۇيۇل ــاس كەلمەيدىغان ــال م پەقەت

ــان ەئرەب  ــاپ وئلتۇرغ ــون وئين ــاي تېلىف ــۇ قويم ــدە قاراپم ــا كەلگىنىم ــپ ائلدىغ ىئتتىرى

خادىــم ائنامنىــڭ تىترەپ قوالشــمايۋاتقان بارماقلىرىنى تارتقۇچالپ رەســىمگە تارتىشــقا 

باشــلىدى. ائرىــدا تېلىفونىغــا كەلگــەن بىــر ۇئچۇرنــى يەنــە بىــر كۆزنەكتىكــى دوســتىغا 

كۆرســىتىپ وئن نەچچە مىنۇت چاخچاقالشــتى، ۇئنىڭ تەكەببۇرانە بۇيرۇقلىرىدىن بىزنى 

پەقەتال نەزەرگە ىئلمايۋاتقانلىقى چىقىپال تۇراتتى. ەئمدى تەكشۈرۈشلەر تۈگىدىمىكىن 

دەپ كېتىۋاتســام يەنە بىر توســۇققا دۇچ كەلدۇق. تەكشــۈرگۈچى ائنامغا لەپپىدە قاراپ 

»تۈركىيــە« دېــدى- دە، توختاتمايــال ۆئتكۈزىۋەتتــى. يۈكلىرىمىزنــى ائلىدىغان وئرۇننى 

بىلەلمــەي تەمتىــرەپ تۇرســاق، جەنۇبــى ائســىيالىق مۇســۇلمانالرغا وئخشــايدىغان بىــر 

تازىلىقچــى يېنىمغــا كېلىــپ »تۈركىيــە« دېــدى ۋە كۈلــۈپ يولنــى كۆرســىتىپ قويــدى. 

ىئچىمــدە دۆلەتنىــڭ ىئناۋىتى كۈچەيســە، پۇقرانىڭ ھۆرمىتــى بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى 

خىيالــالر ەئۋج ۇئردى. ەئممــا بىزنــى قانداقســىگە تۈركىيەلىــك قىلىۋالغانــدۇ؟ ائناممــۇ، 

مەنمــۇ تۈركىيــە تۈركلىرىگــە ائنچــە - مۇنچــە وئخشــايتتۇق، مەنچــە.

خۇپتەندىــن كېيىــن تــۈرك ۆئلىمانىــڭ يېتەكچىلىكىــدە تاۋاپنىــڭ تەســىرى ۋە 

ھاجانلىرىدا تۆكۈلۈپ كەتتۇق. دۇائلىرىمىزدا، نامازلىرىمىزدا، مۇقەددەس بەيتۇلالھتىكى 
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رەســۇلىمىزنىڭ ىئزىنــى باســقان ھــەر بىــر قەدەملىرىمىــزدە ائلالھقــا ىئلتىجــا قىلــدۇق. 

ــداپ  ــۇپ بۇقۇل ــى ۇئزۇت ــڭ وئتتۇرىســىدىكى ھەجــرۇل ەئســۋەدكە قوللىرىن بەيتۇلالھنى

ــل« دېگــەن ۇئيغــۇر  ــل تېشــىم يېرى ــان قېرىنداشــلىرىمنىڭ ائرىســىدا »يېرى يىغالۋاتق

چۆچىكــى ېئســىمگە كەلــدى. ۆئيىدىــن چىققــان تۇنجــى قەدىمىدىــن باشــالپ توســاقالردا 

ــۇ  ــەددەس مەنزىلدىم ــۈرۈپ مۇق ــقىلىپ ي ــوقۇلۇپ ۋە تاس ــوقماقالردا س ــۇلۇپ، س توس

تېگىشــلىك ىئشــەنچ، باراۋەرلىك،خاتىرجەملىك ۋە ھۆرمەتكە ېئرىشــەلمەي كېىلىۋاتقان 

ــەددەس  ــپ، مۇق ــرۇم قېلى ــن مەھ ــق ىئختىيارىلىقالردى ــى بارلى ــالر، ھاياتتىك ــۇ ناتىۋان ب

ــاج، رېــال مەنپــەەئت ۋە مەجبۇرلىنىشــالر ائســارىتىدە  مەســۇلىيەت، كۈندىلىــك ىئھتىي

ســىقىلغان ىئــچ باغرىنــى، روھىنــى ۋە ھەســرەتلرىنى ائلالھقــا يىغــا بىلــەن بىراقــال 

تۆكۈۋاتقانــدەك ىئــدى. ۇئالرنىــڭ شــەلۋەرىگەن دىــل يارىســىغا ىئبادەتتىــن باشقىســى 

ــىز،  ــەر ىئشەنچس ــقا ي ــن باش ــا كەبىدى ــى تۆكىدىغانغ ــڭ ىئچىدىكىن ــىز، ۇئالرنى پايدىس

ۇئالرنىــڭ سېلىشتۇرغۇســىز دەردىگە ائلالھتىن باشقىســى ائمالســىز ىئــدى. خۇددى قارا 

يوپۇقلــۇق تــاش ۇئيغۇرنىــڭ يىغىســىغا يېرىلىــپ كېتىدىغانــدەك كۆزۈمنــى يۇمۇۋالدىم. 

شــۇائن مۇشــۇ يوپۇق كەشتىسىنىڭ ۇئيغۇرنىڭ قولىدىن چىققانلىقى خىيالىمدىن كەچتى 

ۋە ۇئيغۇرنىــڭ ھۈنەر-تېخنىكىلىــق بولۇشــىنى، خــار بولماســلىقىنى تىلــەپ دۇائ قىلدىم. 

چۈنكــى ەئجداتــالردا »ھۈنەرلىــك ىئنســان خــار بولمــاس« دېگــەن ائتا ســۆزى بار ىئدى. 

ســەفا بىلــەن مــەرۋە ائرىلىقىــدا ائنــام وئلتۇرغــان قولتــۇق ھارۋىســىنى ىئتتىرگــەچ، 

ائغزىنــى ائرانــال مىدىرلىتىــپ يــۇم - يۇم يىغالپ جىمجىــت كېتىۋاتقــان غەمگۇزارىمدىن 

ســورۇدۇم. مەقســىدىم، گەپكــە ســېلىپ يىغىدىــن بىــر دەم بولســىمۇ توختىتىــش، ائجىــز 

يۈركىنــى قــان قىلماســلىق، ائلالھقــا يىغلىمــاي دۇائ قىلىــپ كېتىۋاتقــان مىللەتلەرنىڭمــۇ 

بارلىقىنــى دەپ قويــۇش ىئــدى.

-ائنا نېمە دەپ دۇائ قىلدىڭ؟

-نېمــە دەپ دۇائ قىالتتىــم بــاالم، ھەجــەر ائنىمىــز ىئســماىئل ەئلەيھىسســاالمنىڭ 

ۇئسســۇزلۇقتىن ســۇلغان ھالىغــا چىدىمــاي ائلالھقــا يالــۋۇرۇپ، ســەفا مــەرۋە ائرىلىقىــدا 
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يۈگرەپتىكــەن. مــەن بــاالم نەدىــدۇر دەپ شــەھەرمۇ ســەھرا كېزىــپ يۈرگــەن، تىرىــك 

بولســا يۈزىنــى، ۆئلــۈك بولســا جەســىدىنى كــۆرەي دەپ زارۇزار قاقشــاپ سەرســان 

بولۇۋاتقــان باغىــرى قــان ائنىالرغــا دۇائ قىلدىــم. يــۈرەك پارىلىرىنىــڭ ياشــىغىنىنى 

ەئمــەس، قىينالغىنىنــى بولســىمۇ كۆرەلمــەي پۇچىلىنىۋاتقــان، پەرزەنتلىرىنىــڭ ھايــات-

ماماتىدىــن بىخــەۋەر يۈرىكــى داغلىنىۋاتقــان، يا بالىســى بىلــەن تۇتۇلــۇپ كەتمىگىنىگە، 

يــا بالىســى ۈئچــۈن ۆئلۈپ كەتمىگىنىگــە ۆئكۈنىۋاتقــان پۈتۈن دۇنيادىكــى ائنىالرغا دۇائ 

قىلىۋاتىمــەن... ائنــام ىئســەدەپ كېتىشــتىن قورقتىمۇ، ائغزى بۇرنىنــى ياغلىقىنىڭ ۇئچى 

بىلــەن وئراپ گەپتىــن توختىۋالــدى. مېنىڭمــۇ ائغزىمغــا گــەپ كەلمەيتتــى.

ســەفا - مەرۋە ائرىلىقىدىمۇ باشــقا ەئل مۇســۇلمانلىرىنىڭ »تۈركىيە« دېيىشــىپ 

يــول بېرىشــلىرىدىن ســۆيۈندۈم-يۇ، ەئرلەرنىــڭ  بەرگــەن ىئللىــق ســاالملىرىدىن، 

ھەممىســى ائق ىئھرامغــا وئرالغــان بــۇ يــەردە تــۈرك دۇنياســىنىڭ بىــر پارچىســى 

ىئكەنلىكىمىزنىــڭ قانــداق بىلىنىــپ قالغىنــى مېنــى تەەئججۈپلەنــدۈردى. ســاقچىالر 

ھەرەمنىــڭ ىئچىدىمــۇ قوپــال ىئــدى. ەئممــا ائنــام ىئككىمىزگــە كەلگەنــدە قــول شــىلتىپ 

ۋارقىرىيالمايتتى. قارىغا وئرانغان ائچام، قېيىانام ۋە ائيالىممۇ ھەرەمدە ســاقچىالرنىڭ 

ــل  ــۇرۇپ ىئككــى خى ــۇر ت ــز ۇئيغ ــۇ. نېمىشــقا ھەمىمى ــي قالماپت ــن خالى قوپاللىقلىرىدى

مۇائمىلىگە ۇئچرىغانلىقىمىز مېنى وئيالندۇراتتى. ھەرەم دېگەن چەكلەنگەن دېگەنلىك 

بولســىمۇ، ســاقچىالرنىڭ زوراۋانلىقــى، قوپاللىقــى، مەسۇلىيەتســىزلىكى چەكلەنمىگــەن 

ــڭ  ــۇ، نېمىشــقا ائلالھنى ــاز وئقۇيدۇ-ي ــدە نام ــاقچىالرمۇ ھەرەم ــۇ س ــرەك. ب ــا كې بولس

جازاســىدىن قورقمايدۇ؟ ائلالھ ۇئالرنىڭ جازاســىنى ۇئ دۇنيادا بەرگەن بىلەن، بۇالرنىڭ 

ــەۇئدى  ــدۇ-دە! س ــدە بېرى ــۇ ائلەم ــاھ ب ــى پادىش ــىزلىكىنىڭ مۇكاپاتىن ــال رەھىمس قوپ

ەئرەبىســتاندا پادىشــاھ ھاكىمىيىتــى ۋە پادىشــاھلىق ھوقــۇق خەلقنىــڭ، ائخباراتنىــڭ ۋە 

قانۇننىــڭ نازارىتــى ۋە چەكلىمىســىنى قوبــۇل قىلمايدىغــان تۇرســا، ســاقچىالرنى بىــرى 

نــازارەت قىالاليتتىمــۇ، چەكلىيەلەيتتىمــۇ؟ بەيتۇلھەرەمــدە شــۇنچە قوپــال ســاقچىالرنىڭ 

تۈرك ھاجىلىرىغا كەلگەندە يۇمشــاپ كېتىۋاتقانلىقى دىققىتىمنى تارتتى. ھەممە ەئرلەر 

ائق ىئھــرام بىلــەن، ائيالــالر ائساســەن قــارا پۈركەنجــە بىلــەن وئرۇنىۋالغــان بەيتۇلالھتــا 

تۈرك ائياللىرىنىڭ رەڭگارەڭ ياغلىقلىرى ۋە ياغلىقىغا ماسالشقان ھەرخىل پوسۇندىكى 



221

يارىشــىملىق پەلتۇلىــرى ائالھىــدە گەۋدىلىنىپ تۇراتتى. ھەممــە ھاجىنى ۋارقىراپ رەتكە 

تۇرغۇزىۋاتقان ســاقچى، تۈرك ھەج ۆئمىكىدىكى رەڭدار ياغلىقلىقالرنى كۆرگەن ھامان 

پەســكويغا چۈشــەتتى. شــۇنىڭ بىلــەن دۆشكەللەنمەســلىكنىڭ ســەۋەبىنى ائڭقاردىــم. 

ائنامنىــڭ تــۈرك ائياللىرىنىڭكىگــە وئخشــايدىغان رەڭــدار ياغلىقــى ۋە قەشــقەردىن 

كېيىــپ كەلگــەن كەشــتىلىك پەرىجىســى بىزنــى تۈرك كۆرســىتىپ ائزارلىنىشــتىن ســاقالپ 

قالغانىدى.
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ئۆتكۈر ئەسلەنگەن دەمدە

2015 -يىلــى بەشــىنچى ۆئكتەبىــر مەرھــۇم شــاىئر ۋە يازغۇچىمىــز ائبدۇرېھىــم 

ۆئتكــۈر ۋاپاتىنىــڭ يىگىرمــە يىللىقــى. يىگىرمــە يىــل بۇرۇنقــى شــۇ كــۈن بەكمــۇ ېئنىــق 

ېئســىمدە. 1995 - يىلــى 5 - ۆئكتەبىــردە ســارە ىئســىملىك بىــر قىــز قــار - يامغــۇر 

ــى تۇتۇۋااللمــاي  ــى ائڭلغىنىمــدا ۆئزۈمن ــدى. نېمــە بولغانلىقىن ــۈپ ائلدىمغــا كەل تۆكۈل

كــۆز ياشــلىرىم بىلــەن ۇئ قىزغــا جــۈر بولــدۇم. دېيىلگىنــى ۆئتكۈرىمىزنىــڭ مۇســىبەت 

خەۋىــرى ىئــدى. مۇســاپىرەتتىكى بارلىــق تارتىراڭغــۇ كۈنلەردىــن پەرقســىز، نۇرســىز، 

روھســىز شــۇ كۈنــدە ۆئتكۈرســىز قاپتــۇق.  ماتەملىــك پىغانلىرىمىزنــى ساۋاقداشــالر 

بىلەن قانداق وئرتاقلىشــىش توغرىســىدا ســارە ســىڭلىمىز بىلەن ھەمســۆھبەت بولدۇق. 

ــەن‹  ــان ›ەئنجۈم ــى قولالۋاتق ــوالت تەكلىماكان ــدۇرەۇئپ پ ــالردا ۇئســتازىمىز ائب ۇئ چاغ

ناملىــق بىــر ىئلىــم ســورۇنىغا يېتەكچــى ىئدىــم. ائدەتتــە ەئنجۈمەنىمىز ىئككــى ھەپتىدە 

بىــر وئرۇنالشــتۇرۇلىدىغان بولغاچقــا، ۆئتكــۈر ەئپەندىنىــڭ ۋاپاتىغــا ائتــاپ تويۇقســىز 

پاائلىيــەت تەشكىللەشــكە ائمالســىز ىئــدۇق. ۇئيــان چاپــا، بۇيــان چاپــا ســارەنىڭ 

كۆزلىرىــدەك مۆلدۈرلىگــەن ياشــلىق كۆزلەردىن كۆزلىرىمنى تەســتە قاچــۇرۇپ، ىئمكان 

بولمىغانلىقىنى ەئنجۈمەن تەشــنالىرىغا ۇئقتۇرۇش قىلىشــقا مەجبۇر بولدۇم. ەئمما، شــۇ 

كۈنكــى ياشــالنغان كۆزلــەر، تۈرۈلگــەن قوشــۇمىالر، ۆئمچەيگــەن لەۋلەرگــە ھازىرغىچە 

ــدە  ــب تۆرى ــىلىرىنى قەل ــۆيگەن كىش ــن س ــالردا يۈرەكتى ــۇ چاغ ــەن. ش ــۈز كېلەلمەيم ي

ەئزىزلەيدىغــان ۇئيغۇرنىــڭ »ائلىــم ۆئلــدى، ائلــەم ۆئرۈلــدى« دەپ چەككــەن پىغانــى 

ائلدىــدا مــەن چارەســىز ىئدىــم.

»وئيغانغــان زېمىــن«دا مەرھۇمدىــن قالغــان »ىئز«نــى بويالپ تەمتىلــەپ يۈرۈپ 

كەتتۇق، يولالر ائۋۇدىيۇ يولداشــالر ائۋۇمىدى. پەللىلەردە يېڭىپ، داۋانالردىن ائشــقان 

بىر بۈيۈك كارۋان تېپىلمىدى كۆز ائلدىمدا. ۆئتكۈرسىز قالدۇق. ھەر قېتىم بېشىمىزغا 

مۇســىبەت كېلىــپ كۆزىمىزگــە زۇلمــەت تىقىلغانــدا، ھەســرەت بىلــەن ۇئنــى ەئســلىدۇق. 
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خــۇددى بىزگــە بىــر يــول كۆرســىتىدىغاندەك، خــۇددى بىزگــە مەشــەئل ســۇنىدىغاندەك 

ۈئمىدلەندۇق. كۈتتۇق، نۇرانە ســىمالىق ۇئســتازىمىز ســۇنغان روھىمىزغا، قاغجىرىغان 

ائرمانلىرىمىزغــا، قانىغــان قەلبىمىزگــە مەلھــەم بېرىدىغاندەك...لېكىــن يەنــە وئيلىدۇق، 

ۆئتكۈرســىز كۈنلــەردە. ائلىمىمىزنــى ائلالھنىڭ چاقىرغىنــى، ائرىمىزدىن ېئلىپ كەتكىنى 

ھېكمەتكــەن... زۇلمەتكــە چىدىيالمايتتى، خورلۇققا يۈز كېلەلمەيتتى، ائزاپتىن يېرىلىپ 

كېتەتتــى. بېلىگــە ائق باغلىغــان باغــرى قــان زېمىننىــڭ ھالىغــا قــاراپ كــۆزى وئچــۇق 

كېتەتتــى، يۈرىكــى چــاك كېتەتتــى، يــۈزى غەمنــاك كېتەتتى...

ــە بولغىنىمــدا ۆئتكــۈر ەئپەندىنىــڭ  ــي زىيارەتت ــەدە ىئلمى ــى تۈركىي 2005 - يىل

»ىئــز«، »وئيغانغــان زېمىــن« دېگــەن رومانلىرىنــى ۋە »ۆئمــۈر مەنزىللىــرى«، »تارىــم 

بويلىرى« ناملىق شــېئىرالر توپالملىرىنى كىتاب وئقۇيدىغانلىكى ۇئيغۇرنىڭ ىئشــكابىدا 

دېگۈدەك كۆردۈم - دە، خەلقپەرۋەر رەھبەر تۆمۈر داۋامەتنىڭ »ســەندەك ياشىســام« 

ناملىق مەرسىيەســىنى ەئســلىدىم. شــۇنداق يازالىســام دېدىم. تاشــتەك ىئرادەم بولســا 

تىرىشســام، ۆئتكــۈردەك ماھارەتكــە، جاســارەتكە، ىئناۋەتكــە ېئرىشــىپ ياشىســام 

دېدىــم. ۆئتكــۈر ەئپەندىمدەك ۇئيغۇرنى تاماســىز مۇھەببىتىم، ســەمىمى ەئمگەكلىرىم 

بىلــەن ســۆيۈپ ۆئتســەم، دېدىــم. ائنــا تۇپراقنــى ۋە شــۇ تۇپراقتىــن ۈئنگــەن مىھىرلىــك 

بــۇ مىللەتنــى ەئزىزلەيدىغانالرنــى، ھايــات ۋە ھاياتلىقنــى باغاشــلىغانالرنىڭ ياشــلىرىنى 

ســۈرتۈپ، باشــلىرىنى تىكلــەپ باققــۇم كەلــدى. ۆئتكۈرنىــڭ ىئزىدىــن ماڭغــۇم كەلــدى، 

مەنزىلــى مۇشــەققەتلىك بــۇ »توختىمــاس« كارۋاننىــڭ كۈلكىســىگە كۈلــۈپ، ىئززىتىگــە 

جــان تىكىــپ...

تۈركىيــەدە  باشــالپ  كۈنلىرىدىــن  ائخىرقــى  ائۋغۇســتنىڭ  يىلــى   -  2015

ياشــاش نىســىپ بولــدى. مەســلەكداش دوســتالردىن گازى )غــازى( ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ 

پىروفېسســورى، ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر ھەققىــدە ىئككــى قىســىملىق كىتاب يازغــان ھۈليا 

قاســاپوئغلۇ خانىمنىــڭ مۇشــۇ يىــل ىئچىدە مەرھــۇم ۋاپاتىنىڭ يىگىرمــە يىللىقىغا ائتاپ 

مۇراســىم قىلماقچــى بولغانلىقىنــى ائڭالپ ســۆيۈندۈم. تۈركىيەدىكى داڭلىق ناخشــىچى، 

پارالمېنت ەئزاســى ۇئغۇر ىئشــىالق ەئپەندىنىڭ مەرھۇم ائلىمىمىزنىڭ »ۇئچراشــقاندا« 
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ناملىــق شــېئىرىغا ائساســەن ىئشــلەنگەن ناخشــىنى يۇقىــرى ســەۋىيەدە ۇئرۇنلىغىنىدىــن 

پەخىرلەندىــم. ھىندىســتان بــاش مىنىســتىرى مودىنىــڭ مەرھــۇم ائلىمىمىزنىــڭ »ىئــز« 

ناملىــق شــېئىرىنى ىئنگلىزچــە دېكلىماتســىيە قىلغانلىقىدىــن ائلەمچــە غۇرۇرالندىــم.

بىزنــى وئيغاتتــى.  ياڭرىغــان ســادا  قىــرالردا  يىــراق  ۆئتكۈرســىز كۈنلــەردە 

ۆئتكۈرســىز قالغان ۇئيغۇرغا قانداش، قېرىنداشــالرنىڭ پىداكارلىقى بىزنى ۇئياتقۇزدى. 

ــدا جاراڭلىغــان ۆئتكــۈر نىداســى بىزنــى  ــەردە باغىرلىرىمىزنىــڭ تىلى ۆئتكۈرســىز كۈنل

يىغالتتــى. ۆئتكۈرســىز كۈنلــەر بىزنــى كىم بولۇش ۋە كىم بولماســلىق ھەققىدە ائزابلىق 

وئيالرغــا مۇپتىــال قىلــدى. قولىمىزدىكــى كىملىكلەرگە ســىغمايۋاتقان، ياراشــمايۋاتقان، 

ياتلىشــىۋاتقان ســاالھىيەتلىرىمىز بىزنــى ەئندىشــىلەندۈردى. ۆئتكۈرســىز كۈنلەرنىــڭ 

شــۇنچە ۇئزاق مەنزىللەرنــى تامامــالپ يىگىرمــە يىلغــا ياماشــقانلىقى بىزنــى ېئغىــر 

خىيالالرغــا مۇپتىــال قىلــدى. خىيالــالر مۇجىمــەل ىئــدى، مەجھــۇل ىئــدى. خىيالچــان 

كۆزلىرىمىــز تىــك باقالمايتتــى ۆئتكۈرنىــڭ سىماســىغا، روھىغــا، مىراســلىرىغا.
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ئۇيغۇر دېيەلمەسلىك

كىچىكىمــدە ھېيتگاھنىــڭ ائلدىــدا مەدداھــالر بــار ىئــدى. ۇئالرنىــڭ ھــەزرەت ەئلى 

شــاھىمەردان، روســتەم پالــۋان ھەققىــدە ائجايىــپ تەســىرلىك رىۋايەتلىــرى كىشــىلەرنى 

ســاەئتلەپ بەنــت قىالتتــى. مەھەللىمىزدىكــى قىماۋازالرنىــڭ ائغزىدىــن جەمشــىت 

ھەققىدىكــى قىسســىلەر ســۆزلىنەتتى. ەئقلىمنــى بىلگەنــدە جەمشــىتنىڭ ىئــران شــاھى 

ىئكەنلىكىنــى، رۇســتەمنىڭ تۈركلەرگــە قارشــى جــەڭ قىلغــان فارىســالرنىڭ قەھرىمانــى 

ىئكەنلىكىنــى بىلدىــم. كىشــىلەرنىڭ ىئــران قەھرىمانلىرىغــا چوقۇنۇشــلىرى، بىلىمســىز، 

نادانالرنــى تــۈرك دېيىشــلىرىدىن ەئســلى كىملىكىمىزدىــن قانچىلىــك ياتالشــقىنىمىزنى 

ھېــس قىلغانىدىــم. كۆزىمىــزدە ۋەتىنىمىزگــە قــەدەم بېســىپ باقمىغــان شەخســلەرنىڭ 

ــان  ــى بولمىغ ــچ ائالقىس ــەن ھې ــز بىل ــىمىزدە تارىخىمى ــار، ېئس ــرى ب ــكار مازارلى جەلىپ

قەھرىمانالرنىــڭ ىئــش ىئزلىــرى بــار ىئــدى. مەســىلەن: خوتەنــدە ۇئيغــۇر بىلــەن ھېــچ 

ــالر  ــرى مەشــھۇر، ەئممــا قاراخان ائالقىســى يــوق ىئرانلىــق شەمســى تەبرىزىنىــڭ مازى

خانلىقىنىــڭ ائخىرقــى مەزگىلىــدە خوتەندە ىئمانىنى قوغداش ۈئچــۈن قارا قىتانالرغا باش 

ەئگمــەي تىــك تــۇرۇپ شــەھىد بولغــان ائالھىددىــن مۇھەممــەد خوتەنىنىڭ مەقبەرىســى 

ــڭ  ــچ بۇغراخاننى ــەن قىلى ــان بەرگ ــداپ ج ــى قوغ ــڭ تۇپراقالرن ــدا بىزنى ــق. وئپال ناىئنى

قەبرىســى ۋەيرانــە، ەئممــا كەربــاالدا قەســتكە ۇئچىرغــان ىئمامالرنىــڭ رىۋايەتلىــك 

ۋارىســلىرى مازارلىرىــدا تاۋاپقــا ســازاۋەر. نېمــە ۈئچــۈن ۇئيغۇرنىــڭ تىلىــدا ياتالرنىــڭ 

قەھرىمانلىــرى قەدىرلىــك، ۇئيغۇرنىــڭ تۇپراقلىرىــدا خەقنىــڭ مازارلىــرى ھۆرمەتلىــك 

بولىــدۇ؟ نېمــە ۈئچــۈن ھازىرغىچــە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ قەبرىســىدىن ائپاقخوجــا 

مەقبەرىســى ھەيــۋەت، مۇھاپىزەتلىــك، خېرىدارلىــق؟

ــڭ چوقىســىدا  ــارت تېغىنى ــۇد قەشــقەرنىڭ مەقبەرىســى جايالشــقان وئپال مەھم

ــى  ــۇرى دېيىشــىدۇ. ھەزرەت ــدۇل وئق ــار. كىشــىلەر دۇل ــەر ب ــر ي ــا وئخشــاش بى وئقۇرغ

ەئلىنىــڭ ېئتــى باغالنغانمىــش. كىچىكىمدىــن شــۇ رىۋايەتكــە ىئشــىنىپ، شــۇ وئقۇرنــى 
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ــە -  ــن ائنچ ــڭ ەئتراپىدى ــۇ وئقۇرنى ــا ش ــەن. ھەتت ــوڭ بولغانم ــالپ چ ــن ۇئلۇغ يىراقتى

مۇنچــە مەردەكلەرنىــڭ قالدۇقلىــرى ۇئچــراپ، ېئســىمدىكى ھەزرەتــى ەئلــى وئبرازىنــى 

تېخىمــۇ قۇدرەتلىــك قىلىــپ كۆرســىتەتتى. ەئقلىمنى تېپىــپ ائلىي مەكتەپتــە وئقۇۋاتقاندا 

سوراشتۇرســام، ەئســلى ەئنجانبــاي سەبداشــلىرى بىلــەن بىللــە گومىنــداڭ ائرمىيىســى 

بىلــەن ېئتىشــقاندا شــۇ »وئقــۇر« ەئتراپىنــى ىئســتىھكام قىلىــپ ىئشــلەتكەنىكەن. 

بۇنــداق ھەقىقــى ۇئيغــۇر قەھرىمانلىرىنــى ۇئنتۇپ، يالغــان رىۋايەتلەرگە چىنپۈتۈشــنىڭ 

سەۋەپلىرى نېمە؟ مېنىڭ چۈشىنەلمەيدىغىنىم خەلقىمىز قاراخانالر خانلىقى دەۋرىدىكى 

تاجاۋۇزچىالرغــا قارشــى كــۆرەش قىلغــان ائلالھىددىــن مۇھەممــەد خوتەنىنىغــۇ ۇئنتــۇپ 

قالســۇن، ۋەتىنىنــى ياتالردىــن مۇداپىــەئ قىلغــان قىلىــچ بۇغراخانمــۇ ېئســىدىن چىقىــپ 

كەتســۇن، نېمــە دەپ تېخــى نەۋرىلىــرى ھايــات بولغــان ەئنجانبــاي ائت باغلىغــان يەرنــى 

ھەزرىتــى ەئلىنىــڭ رىۋايىتــى بىلــەن چۈشــەندۈرىدۇ؟ نېمىشــقا دىيارىمىــزدا تاقىغــا 

وئخشــايدىغان يەرلــەر ھەزرەتــى ەئلىنىــڭ دۇلدۇلىغــا باغلىنىــدۇ؟ نېمىشــقا خەلقىمىــزدە 

يالغــان دۇلــدۇل ھەققىــدە نۇرغــۇن رىۋايــەت بــار؟ نېمىشــقا راســت ســۇتۇق بۇغراخــان 

ھەققىــدە ۇئنچــە رىۋايــەت يــوق. 

قاماقتــا ســۈرىيە، ســومالى ۋە ائفغانىســتانغا ھــەۋەس قىلىدىغــان، كاللىســىغا 

ھىجرەتتىن باشــقا گەپلەر تەســىر قىلمايدىغان بىر ىئنىمىز بىلەن بىللە بولدۇق. ائدەتتە 

ۇئيغۇرچــە سۆزلىشــىش ىئمكانىمىــز يېتەرلىــك بولمىغاچقــا مۇڭدىشــالمايتتۇق. كامىردا 

مەندىــن بۆلــەك ەئرزنامــە يازغىــدەك ائدەم بولمىغاچقــا، ســاقچىنىڭ وئرۇنالشتۇرىشــى 

بىلــەن يارىدەملەشــكەن بولــدۇم. پاراڭلىرىمىــز كۆرۈنىشــتە ەئرز ھەققىــدە بولغان بىلەن 

كۆپىنچــە دەرت، ەئلەملەرگــە ۆئتــۈپ كېتەتتى. ۇئ مېنىڭ ھىجرەتكە شــۇنچە پۇرســەتلىك 

تۇتــۇپ، بارمــاي قايتىــپ كەلگىنىمنــى چۈشــىنەلمەيتتى. ۆئزىنىڭ كاالشــىنكوپنى ېئســىپ 

ائفرىقــا چۆللىرىــدە ياكــى ائفغاننىســتان تاغلىرىــدا يۈرەلمىگىنىدىــن ھەســرەتلىنەتتى. 

شــۇنىڭ بىلــەن ۇئنىڭدىــن ائفغانىســتانغا قانــداق چىقماقچــى بولغانلىقىنى ســورۇغىنىمدا 

»ۇئچتۇرپاندىن،« دەپ جاۋاپ بەردى. ەئزر يازىدىغان قەغەزگە خەرىتىمىزنى ســىزىپ، 

ــا  ــى چۈشــەندۈرۈدۈم. ەئمم ــەن چېگىرالنمايدىغانلىقىن ــڭ ائفغانىســتان بىل ۇئچتۇرپاننى

تــۆت ائيــدا شــۇ ھەقىقەتكــە ىئشــەندۈرەلمىدىم، چۈنكــى بىــر ىئلىملىك كىشــى شــۇنداق 
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دېگەنىكــەن. ۇئنىڭغــا قايتىــپ كېلىش ســەۋەبىمنى چۈشــەندۈرەلمەيدىغانلىقىمغا كۆزۈم 

يېتىــپ، » ســەندەك پەندىــن بىخــەۋەر بالىالرنــى وئقۇتــاي دەپ قايتىــپ كەلدىــم،« دەپــال 

قويــدۇم. ۇئ، »بىــز ســىزدەك ناســاراالردا تەربىيەلەنگــەن كىشــىلەردىن ائلتــە كۈنلــۈك 

دۇنيــادا ەئســقاتىدىغان مادداپەرەســلەرنىڭ ىئلىمىنى ۆئگەنمەيمىز، بىــز ىئككىال دۇنيادا 

ىئنســاننى ســاائدەتمەن قىلىدىغــان ائلالھنىــڭ ىئلىملىرىنــى ۆئگىنىمىز،« دەيدۇ. شــۇنىڭ 

بىلــەن ائبدۇقادىــر دامولالمنىــڭ پــەن ۋە دىننــى قوشــۇپ وئقۇتقــان ماائرىــپ بەرپــا 

قىلغانلىقىنــى، ماتېماتىــكا دەرســلىكى تۈزگەنلىكىنى چۈشــەندۈرۈپتىمەن. كۆزۈمگە بىر 

قارىۋېتىــپ »كىمــۇ ائبدۇقاردىــر دامولــال دېگــەن؟« دەپ ســورىدى. بــۇ قېتىــم تېخىمــۇ 

ھەيران قالدىم. »ســەن ۇئيغۇر تارىخىنى بىلمەمســەن؟« دېســەم، »بىز دېگەن ىئســالم 

تارىخــى ۆئگىنىمىــز، ىئســالم! ســىلەردەك تاغۇتالرنىــڭ قولىــدا ىئشــلەيدىغانالر يازغــان، 

ــز«  ــە پاتمايمى ــۇپ مىللەتچىلىكك ــى وئق ــان كىتابالرن ــرىياتى چىقارغ ــڭ نەش تاغۇتالرنى

ــى ۇئيغۇرچــە  ــى ۇئيغــۇر ەئمــەس دېســىمۇ، ەئرزىن ــدى، ۆئزىن ــدى. تاالشــقىم كەلمى دې

يېزىــپ بەردىــم.

بىــر جەمئىيىتــى  بىــر يىغىــن ېئچىلىپتــۇ. يىغىنــدا ۆئلىمالرنىــڭ  ىئســتانبۇلدا 

قۇرۇلماقچــى بوپتــۇ. جەمئىيەتنىــڭ ىئســمىنى بېكىتىدىغاندا ۇئيغۇر ســۆزىنى ىئشــلىتىش 

ياكى ىئشلەتمەســلىك ھەققىدە تارتىشــما بوپتۇ. ائخىرى 12 گە قارشــى 18 ائۋاز بىلەن 

ۇئيغــۇر كەلىمىســىنى ىئشــلەتمەيدىغانالر ۇئتــۇپ چىقىپتــۇ. ۇئالرنىــڭ زاكۇنىچــە ۇئيغۇر 

دېگــەن نامنــى روســالر قويــۇپ بەرگەنمىــش. ۇئنداقتــا »ەئلىشــىر نەۋايى ۇئيغۇر باقشــى 

ائىئلىســىدە تۇغۇلغــان« دېگــەن تارىخنىمــۇ مىــرزا ھەيــدەر كــوراگان ەئمــەس، روســالر 

يازغانمــۇ؟ 1911 -يىلىدىــن كېيىــن نەزەرخوجــا ائبدۇســەمەت »تەرجۇمــان«، »ۋاقىت« 

گېزىتلىرىــدە »ۇئيغــۇر باالســى« دېگــەن تەخەللۇســتا ماقالــە يازغانــدا، بۇنىمــۇ روســالر 

يازدۇرغانمــۇ؟ ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ تەخەللۇســىنى روســالر قويــۇپ بەرگەنمــۇ؟ 

ــم. كۆپىنچــە  ــن تۈركىيەدىكــى ۇئيغۇرچــە مەتبۇائتالرغــا دىققــەت قىلدى شــۇندىن كېيى

ۋەتىمىزگــە داىئــر خەۋەرلــەردە ائتامانــالر مىللىتمىزنىــڭ نامــى وئرنىغــا ېئكىــس، ېئكىــس 

ــن  ــلىك، ۇئيغۇرلۇقتى ــۇر دېيەلمەس ــام ۇئيغ ــالپ باقس ــەن. وئي ــۇلمانلىرى دەيدىك مۇس

ــۇلمان  ــى مۇس ــكەن. ۆئزىن ــق ەئمەس ــمۇ يېڭىلى ــى يوشۇرۇش ــىنىش، ۇئيغۇرلۇقن كەمس
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دەپ ۇئيغــۇر دېيەلمەيۋاتقانــالر چەتەئلدىــال ەئمەســكەن، ۋەتەندىمــۇ پارتىيــە ەئزالىــرى 

ۆئزىنــى ۇئيغــۇر دېمــەي مىللىــي كادىــر دەيدىكــەن. يۈرتىمىزنــى مىللىــي رايــۇن دەپ 

ــپ قالماســلىق ۈئچــۈن  ــەر مىللەتچــى ائتىلى ــك ۇئيغــۇر رەھبەرل ائتايدىكــەن. پارتىيىلى

ۇئيغــۇر جاماەئتنــى »ائز ســانلىق مىللــەت ائممىســى« دەپ تىلغــا ائلىدىكــەن. بولۇپمــۇ 

بىــر رەھبەرنىــڭ »تىــل يوقالســا نېمــە بوپتــۇ، تۇڭگانالرنىڭمــۇ تىلــى يوققــۇ؟« دېگــەن 

ــپ  ــپ، مۇســۇلمانلىقنى تەرغى ــكار قىلى ــى ىئن ــن. ۇئيغۇرلۇقن ــە يايغى ســۆزى ھازىرغىچ

ــاق،  ــڭ شــۇنچە، ىئن ــم ۇئالر تۇڭگانالرنى ــرا چۈشــىنىمەن، بەلكى ــۇ توغ قىلىۋاتقانالرنىم

تىنــچ، ائزادە ياشــاۋاتقانلىقىغىدىن ىئلھــام ائلغــان بولۇشــى مۇمكىــن.  
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ئۇيغۇر ماالال بواللمىسا

مــاالال كىــم؟ ۇئنىــڭ ۇئيغــۇر بىلــەن نېمــە ائالقىســى بــار؟ يازمىنىــڭ ماۋزۇســىنى 

كۆرۈپــال كىشــىنىڭ كاللىســىغا بۇنــداق ســۇائلالرنىڭ كېلىشــى ېئنىــق. نوبىــل تىنچلىــق 

مۇكاپاتىغــا ېئرىشــكەن ياغلىقلىــق قىــز ماالالنىــڭ كىملىكىنــى بىلىدىغانــالر ۇئيغۇردا ائز 

ەئمەس، ەئمما ۇئنىڭ ۇئيغۇر بىلەن مۇناســىۋىتىنى وئيالپ باققانالرنى ۇئچراتماپتىمەن، 

ۇئنداقتــا ائۋۋال گەپنــى ماالالدىــن باشــاليلى. مــاالال يۇســۇفزەي مۇشــۇ كۈنگىچــە 

ــى  ــالر ھوقۇق ــالر ۋە ائيال ــى ســاھىبى. بالى ــل مۇكاپات ــك نوبى ــادا يېشــى ەئڭ كىچى دۇني

ــاالال  ــان م ــان قىلغ ــنى نىش ــق قۇتقۇزۇش ــپ ائرقىلى ــى ماائرى ــى، بالىالرن تەشەببۇسچىس

فۇنــدى جەمئىيىتىنىــڭ قۇرغۇچىســى. ۇئنىــڭ قەيســەرلىكى چوڭالرنىڭكىدىــن يۈكســەك، 

ۇئنىــڭ بىــر ائجىــز قىــز ســۈپىتىدە كۆرســەتكەن جاســارىتى نەچچــە وئن مىليــۇن قىــران 

ەئرنىڭكىدىــن كۈچلــۈك، شــۇڭا ېئرىشــكەن مۇكاپاتلىــرى باشــقىالرنىڭ بىــر ۆئمــۈر 

ېئرىشكەنلىرىدىنمۇ كۆپ. ۇئنىڭ 2014 - يىلى يەنە بىر بالىالر ھوقۇقى پاائلىيەتچىسى 

ھىندىســتانلىق كاىئــالش ســاتيارتھى بىلــەن نوبىــل مۇكاپاتىنــى قوبــۇل قىلغانــدا دۇنياغــا 

قىلغــان »چوڭالرنىــڭ ىئددىيــە توقۇنۇشــلىرىغا، زالىمالرنىــڭ بايلىــق، زېمىــن ۋە ھوقۇق 

كۆرىشــىگە، مەزھەپلەرنىــڭ بۈگۈنكــى ېئتىقــاد ۋە تارىختىكــى قــان داۋاســىغا، زوراۋان 

ائسمىالتســىيەنىڭ ائســارىتىگە ســەبى بالىالرنــى قۇربــان قىلمــاڭالر!« دېگــەن مەنىدىكى 

خىتابــى ھېلىمــۇ قــۇالق تۈۋىمــدە جــاراڭالپ تۇرىــدۇ. ۇئنىــڭ ېئيتىشــىچە دۇنيــادا ھازىــر 

66 مىليۇندىــن ائرتــۇق ســەبى قىــز ۇئرۇش، نامراتلىــق ۋە ائدالەتىســزلىك ســەۋەبلىك 

وئقۇشســىز قالغــان.

ماالال يۈسۈفزەينىڭ كەچۈرمىشلىرىنى كامىردا تۇنجى ائڭلىغىنىمدا بىر ماائرىپچى 

ــالنغان  ــۇ ەئپسۇس ــن بەكم ــە بىلمەيدىغىنىمدى ــچ نېم ــۇرۇن ھى ــدە ب ــۇرۇپ، ۇئ ھەققى ت

ىئدىــم. ۇئنىــڭ نوبىــل تىنچلىــق مۇكاپاتىغــا نامزاتالرنىــڭ قاتارىــدا ىئكەنلىكىدىــن شــۇ 

ــان تەھدىتــى  چاغــدا ۋاقىپالندىــم. پەقــەت بىــر پاكىســتانلىق مەھبۇســتىن ۇئنىــڭ تالىب
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ائســتىدىكى ســۋات ۋادىســىدە ياشــايدىغانلىقىنى، قىزالرنىــڭ مەكتەپكــە بېرىشــىغا 

چــەك قويۇلســىمۇ وئقۇشــنى تاشــلىماي داۋام قىلغانلىقىنــى، شــۇ جەريانــدا بېشــىغا وئق 

تېگىــپ يارىالنغانلىقىنــى، خەلقــارا جەمئىيەتنىــڭ ياردىمــى بىلەن ەئنگىلىيــەدە داۋالىنىپ 

ســاقايغانلىقىنى، پاكىســتاندىكى ەئللىكتىــن ائرتــۇق مۇســۇلمان ائلىــم پەتىــۋا چىقىرىــپ 

ۇئنىــڭ ائىئلىســىگە ســېلىنىۋاتقان ۆئلــۈم ۋەھمىســىنى ەئيپلىگــەن بولســىمۇ، جاھالەتچى 

كۈچلەرنــى شــۇم نىيىتىدىــن ياندۇرالمىغانلىقىنــى ائڭلىغــان ىئدىــم. 

قاماقتىــن چىققاندىــن كېيىــن مــاالال ھەققىــدە خەۋەرلەرنــى وئقــۇپ تــۇرۇدۇم. ۇئ 

1997 -يىلى پاكىستاننىڭ ۇئيغۇرغا مەدەنىيەتتە ەئڭ يېقىن مىللىتى پاتان- پاشتۇنالر 

كۆپرەك ياشــايدىغان ســۋات ۋادىســىدە بىر ماائرىپچى ائىئلىســىدە تۇغۇلغان. 11 - 12 

ياشــالردىن باشــالپ ەئنگىلىيە ب ب س رادىيۇ ىئستانسىســنىڭ وئردۇچە بۆلىمىنىڭ تور 

بوشــلۇقىدا خاتىــرە يېزىــپ، تالىبان ســۋاتنى قولغــا كىرگۈزىۋالغاندىــن كېيىنكى ھاياتنى 

تەسۋىرلەشــكە باشــلىغان. ۇئ تالىباننىــڭ ائيالــالر ۋە بالىالرغــا قىلىۋاتقــان زۇلۇملىرىنــى 

پــاش قىلغانلىقــى ۈئچــۈن تەھدىتكــە ۇئچرىغــان. ۆئلۈم دەھشــىتى قاپلىغــان ۇئ كۈنلەردە 

نۇرغــۇن بالىــالر وئقۇشــتىن ۋاز كەچكــەن، نۇرغــۇن ائتا - ائنىــالر بالىلىرىنــى مەكتەپتىن 

چىقىرىۋالغــان، ەئممــا ســەبى ماالالنىــڭ ب ب س وئردۇچــە ائڭلىتىشــىدا توختىمــاي 

بېرىلىۋاتقــان وئق ائۋازى ىئچىدىكــى مەكتــەپ ۋە تىرىشــچان وئقۇغۇچىــالر ھەققىدىكــى 

تەســىرلىك يازمىلىــرى ۋە وئقۇشــقا بولغــان وئتتــەك قىزغىنلىقــى ساۋاقداشــلىرىنى، ائتا-

ائنىالرنى تەســىرلەندۈرۈپ وئقۇشــنىڭ داۋاملىشىشــغا تۈرتكە بولغان. ەئمما مەكتەپكە 

كېتىۋاتقــان يولــدا تالىباننىــڭ ۋەھشــىيانە ھۇجۇمىــدا وئققــا تۇتۇلۇپ بىر قانچــە يېرىدىن 

يارىالنغاندىــن كېيىــن، ەئنگىلىيــەدە داۋالىنىشــقا ېئلىــپ كېلىنگــەن. ۇئ 2013 -يىلدىــن 

باشــالپ بىرمىڭھەمدىكــى بىــر مەكتەپتــە وئقۇۋېتىپتۇ.

ــڭ  ــن تەســىرلىنىپ، ېئنگىلىزچــە دەرســىمدە ۇئنى ــۇ غەيرىتىدى ــڭ ب ــەن ماالالنى م

كەچۈرمىشــلىرىنى وئقۇغۇچىلىرىمغــا ســۆزلەپ بەردىــم. تاپشــۇرۇقالرنى ەئســتايىدىل 

ىئشــلىگەنلەرگە خەنســۇچە يېڭى نەشــىر قىلىغــان »مەن ماالال« دېگــەن كىتابنى ھەدىيە 

قىلدىم. ۇئنىڭ »بېشــىمغا نېمە كەلســۇن وئقۇيمەن« دېگەن سۆزىنىڭ ېئنگىلىزچىسىنى 
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ــڭ چىقىشــىنى وئيالپمــۇ  ــر ماالالنى ــن بى ــم. ەئممــا ۇئيغۇردى كۇرســانتلىرىمغا يادىالتتى

ــر ۇئيغــۇر  ــاالال ىئمزاســىدا بى ــۇرۇن م ــالر ب ــن ىئككــى ائي باقمىغــان ىئكەنمــەن. بۇندى

قىزنىــڭ »بىــز ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىمىزنــى قۇتقۇزىشــىمىز كېــرەك!« دېگــەن خەنســۇچە 

ــردا نەشــىر  ــى دىكابى ــز ماقالىســىگە 2015 -يىل ــۇ قى ــدى. ب ــى قاپلى يازمىســى تورالرن

قىلىنىــپ، 2016 -يىلــى ىئككىنچــى مەۋســۇمدىن باشــالپ ۆئتۈلۈشــكە باشــلىغان يېڭــى 

ەئدەبىيــات دەرســلىكى بىلــەن بۇرۇنقــى دەرســلىكنىڭ مۇندەرىجىســى ۋە بىــر تېكىســتنى 

سېلىشــتۇرما قىلغــان ىئــدى. ماقالــە ناھايىتــى قايىــل قىالرلىــق يېزىلغــان بولــۇپ، ائزراق 

ــپ بېقىشــىغا  ــە بولغــان كىشــىنىڭ وئيلىنى ــق ېئڭىغــا ىئگ ــل، ۋىجــدان ۋە پۇقرالى ەئقى

ەئرزىيــدۇ. 

مەن ماالال دېگەن ىئسىمدە ماقالە يازغان شۇ قىزغا، شۇ قىزدەك بالىلىرىمىزنىڭ 

خەنســۇچە ۆئگىنىپ، دۇنياغا ېئچىلىپ ماالالنىڭ پاائلىيەتلىرىگە دىققەت قىلغىدەك ائڭغا 

ۋە جاســارەتكە ېئرىشــكەنلىكىدىن ســۆيۈندۈم. شــۇندىن كېيىن خەنســۇچە يېزىقچىلىق 

قىلىدىغــان ۇئيغــۇر بالىالرغــا دىققــەت قىلدىــم. ىئچكىــرى تولــۇق وئتتــۇرا مەكتەپلــەردە 

وئقۇتــۇش باشــالنغاندىن كېيىــن ۇئيغۇر بالىالردىن شــاىئرالر، يازغۇچىــالر، تەھلىلچىلەر 

ــۇ.  ــەر قوشــۇنى يېتىشــىپ چىقىپت ــر وئقۇرمەنل ــان ســاپالىق بى ۋە دۇنياغــا قۇچــاق ائچق

ۇئيغــۇر مــاالال بــۇ قىــزال ەئمــەس ىئكــەن، كــۆپ ىئكــەن، جاســارەتلىك، ائلدىــن كــۆرەر 

ۋە ســاپالىق ىئكــەن. نۇرگــۈل ھېكىــم ىئســىملىك يەنــە بىــر قىزنىــڭ باتۇرلۇقىمــۇ مېنــى 

ســۆيۈندۈردى. بــۇ قىــز يۇرتــى يەركەنــت ناھىيىســىنىڭ مەلــۇم يېزىســىدا يــۈز بەرگــەن 

ــان  ــە يازغ ــر ماقال ــىرلىك بى ــى تەس ــپ ناھايىت ــاش قىلى ــى خەنســۇچە پ ناھەقچىلىكلەرن

بولــۇپ، ۇئمــۇ تــور دۇنياســىدا ناھايىتــى كۈچلــۈك شــاۋقۇنغا ســەۋەپ بولــدى. گەرچــە 

بــۇ ماقالــە ھازىــر ۆئچۈرۈلگــەن بولســىمۇ، ىئچكىرىــدە وئقۇۋاتقــان بىــر ۇئيغــۇر قىزنىــڭ 

ائدالەتســىزلىككە بــاش ەئگمەيدىغــان شــىجاىئتىنى نامايــان قىلــدى.

مــەن ىئچكىــرى تولــۇق وئتتــۇرا تەســىس قىلىنغــان دەســلەپكى يىلالردىــن تارتىپ 

دىققــەت قىلىــپ كېلىۋاتىمــەن. تۇنجــى تۈركۈمــدە نېفىتلىكتىــن تالالنغــان ۇئيغــۇر 

پەرزەنتلىــرى 1993 - يىلــى نەنجىڭــدە تولــۇق وئتتۇرىــدا وئقــۇپ، بىــر قىســىمى 1996 
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ــڭ  ــدى. ۇئالرنى ــتېتىگە كەل ــەر ۇئنۋېرىس ــي مىللەتل ــان مەركىزى ــەن وئقۇۋاتق ــى م - يىل

ىئچىــدە بىرەيلــەن ھازىــر تۈركىيــەدە تىبابەت ىئلىمىــدە دوكتۇرلۇق ۇئنۋانىغا ېئرىشــىپ، 

مەشــھۇر چىــش دوختۇرىغــا ائيالنــدى. باشــقا ىئنــى - ســىڭىللىرىمىزمۇ تېگىشــلىك 

مۇۋەپپەقىيەتلەرگــە ېئرىشــتى. ھەتتــا بەزىلىــرى ائنــا تىلنــى قوغــداش پىكرىگــە ەئمەلىــي 

ياردەمــدە بولــدى. 2016 -يىلــى تۈركىيەگــە كەلگىنىمــدە ماگىســتىرلىق ۋە دوكتۇرلۇقتا 

وئقۇۋاتقــان ىئنــى - ســىڭىللەر بىلــەن ۇئچراشــتىم، ۇئالرنىــڭ ىئچىدىمــۇ ىئچكىرى تولۇق 

وئتتــۇرا ســىنىپلىرىدا وئقۇغانالرنىــڭ خېلى بارلىقى دىققىتىمنــى تارتتى. بۇنداق بالىالرنى 

ائمېرىكىدىمــۇ كۆرگــەن ىئدىــم.

2015 -يىلى ىئيۇندا سۆزلەنگەن قەشقەردىكى لېكسىيەمدە بىر قىز وئقۇغۇچۇم 

جاماەئتنىــڭ ائلدىــدا ۇئيغۇرچــە يېزىــپ، ســۇائل ســورىيالمىغىنىدىن ىئچىنىــپ يىغــالپ 

كەتتى. ماڭا ۇئ قىزنىڭ لېكســىيەمگە قاتناشــقانلىقى ۋە ســۇائل سورىغىدەك چۈشەنچىگە 

ېئرىشــكىنىال پەخىرلىــك تۇيۇلــدى. شــۇ ســورۇندا ۇئ قىزنىــڭ ۋە شــۇنىڭدەك خەنســۇچە 

وئقۇغان پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ىئچكىرىدە وئقۇشىنى توغرا تاپمىغىنىم ھېلىمۇ ېئسىمدە. 

ــۇش  ــدا وئقۇت ــۇق وئتتۇرى ــرى تول ــى ىئچكى ــڭ بالىلىرىن ــن ائتا-ائنىالرنى ــۇندىن كېيى ش

ياكــى وئقۇتماســلىق ھەققىدىكــى مەســلىھەتلىرىگە دۇچ كەلدىــم، ھــەر خىــل گۇمــان ۋە 

تىڭىرقاشــلىرىغا شــاھىت بولدۇم. شۇ چاغالردا كەسكىن ۋە ەئتراپلىقراق تەۋسىيەلەردە 

بولمىغىنىمغــا ۆئكۈنىمەن.

ماالال ىئســمى بىلەن يازما يازغان، ھەر قايســى ســاھەلەردە خىزمەتتە بولۇۋاتقان 

ۋە ائمېرىــكا، ياۋرۇپــا، تۈركىيــەدە ۇئتۇقلــۇق وئقۇۋاتقــان بالىالرغــا قاراپ سېلىشــتۇرۇپ 

باقســام، ىئچكىرى تولۇق وئتتۇرا ســىنىپلىرى بىر تۈركۈم ســاپالىق ۇئيغۇر ياشــلىرىنىڭ 

يېتىشــىپ چىقىشــىغا تۈرۈتكــە بوپتــۇ. بىــر دادىنىــڭ نەزىرىــدە پايــدا زىياننــى دەڭســەپ 

باقســام، بالىالرنىڭ يەنىال ىئچكىرى تولۇق وئتتۇرا ســىنىپلىرىغا بارغىنى ەئۋزەل ىئكەن. 

بالىالرنى ىئچكىرى تولۇق وئتتۇرىغا ەئۋەتىشنى قوللىشىمغا ۇئيغۇر ماالالنىڭ ۋە 

شۇنىڭدەك ىئچكىرىدە تولۇق وئتتۇرىنى وئقۇغان ۇئتۇقلۇق ياشالرنىڭ تەجرىبىسىدىن 
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باشــقا، تۈركىيــەدە وئقۇۋاتقــان ائفغانىســتانلىق ۆئزبېــك بالىــالر بىلــەن قىرغىزىســتانلىق 

ۆئزبېــك بالىالرنىــڭ پەرقلىــق سەۋىيەســى ســەۋەپ بولــدى. گەرچــە ۇئالر وئخشــاش بىــر 

ــن ســەۋىيە  ــان بولســىمۇ، لېكى ــە وئقۇۋاتق ــر مەكتەپت ــن بولغــان، وئخشــاش بى مىللەتتى

پەرقــى بەكمــۇ چــوڭ ىئــدى. سېلىشــتۇرۇش جەريانىــدا ىئچكىرىــدەك تىنــچ، بىخەتــەر، 

ەئركىــن بىــر يەردىكــى ماائرىــپ بىلــەن ۇئيغــۇر شــەھەرلىرىدەك كوچىلالرنــى ەئســكەر 

قاپلىغــان، قەلبلەرگــە ۋەھىمــە ســىڭىپ كەتكــەن، كىشــىلەر ەئتــە نېمــە بولىدىغانلىقــى 

ھەققىــدە نــە پىــالن نــە ائرزۇدا بواللمايدىغــان بىر جايدىكــى ماائرىپنىڭ پەرقــى ھەققىدە 

چوڭقــۇر چۈشــەنچىگە ىئگــە بولــدۇم. شــۇنىڭ بىلــەن ېئســىمگە بىزنىــڭ ســەل يىراقتىــن 

كېلىدىغان، بولۇپمۇ توققۇزاق ۋە يېڭىشەھەردىن كىرىدىغان وئقۇغۇچىلىرىمىز توساق 

ــن دەرســكە كېچىكىشــلەر، يۇرتتىكــى تىنچســىزلىق  ۋە تەكشۈرۈشــلەرنىڭ كۆپلىكىدى

ســەۋەپلىك ېئنگىلىزچە ۆئگىنىشــتىن ۋاز كېچىشــكە مەجبۇرالرنغانلىقى، ياشــالر كۆچىغا 

چىقالمىغانلىقــى ســەۋەپلىك ېئنگىلىزچــە ياشــالر ســىنىپىنىڭ ائدەمســىز قالغانلىقــى 

كەلــدى. ېئنىقكــى، ائتــا - ائنىــالر باغىرالرنىــڭ ســەھەر ســاق چىقىــپ، كــەچ ســاالمەت 

قايتىــپ كېلىشــىگە ىئشــىنەلمەيۋاتاتتى. بۇنــداق شــاراىئتتا نەتىجــە يارىتىــش ەئمــەس، 

ســاق ياشــاش مۇھىــم ەئلۋەتتــە.

ھېيىتنــى مۇڭلىنىــپ كۈتىۋاتقــان قەشــقەردە ھېيتگاھنىــڭ بولۇشــى كۈنــدە ھېيــت 

بولىدىغانلىقىدىــن دىــرەك بەرمەيــدۇ. ھېيتگاھتــەك كەڭ جامــە تېپىلمايدىغــان يەردىمۇ 

كىشــىلەر ىئچىدە ۋە تېشــىدا وئخشــاش ېئچىلىپ ھېيت وئيناپ يۈرۈپتۇ. خۇددى ھېيتگاھ 

بىزگــە ھېيتلىــق بېرەلمىگەنــدەك، خاتىرجــەم ھېيىتلىشــىپ بېرەلمىگەنــدەك، قەشــقەر ۋە 

ــى ۇئيغۇرالرشــتۇرۇپ  ــان شــەھەرلىرىمىزمۇ بالىلىرىمىزن ــا تولغ قەشــقەردەك ۇئيغۇرغ

بېرەلمەيدۇ. شــۇڭا قەشــقەر ۋە قەشــقەردەك قىســمەتتىكى كوچىالردا ياشــاۋاتقان قىز - 

وئغۇللىرىمىزنــى ۇئچۇرىۋەتســەك دېگــۈم كېلىــدۇ. ۇئالرنــى سېغىنىشــلىرىمىزنىڭ قولى، 

مىســكىنلىكىمىزنىڭ يۇقۇمالنغۇچىســى، تەشۋىشــلەرنىڭ تۇتقۇنــى بولمىــس ىئكــەن 

دەيمــەن. ۇئالر بىزدىــن خاتىرجــەم ياشــاۋاتقانالردىن شەخىســنىڭ قىممىتىنى، كىشــىلىك 

ھوقۇقنىــڭ دەخلىســىزلىكىنى، بەختلىــك ياشاشــنىڭ گۇنــاھ ەئمەســلىكىنى بىلســە ىئكەن 

دەيمــەن. بالىلىرىمىــز قــورال بىلــەن ەئمــەس، قانــۇن بىلــەن باشــقۇرۇلىۋاتقان يەرلــەردە 
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ياشــاپ ۆئزىنىڭمۇ باشــقىالر بىلەن باراۋەر پۇقرا ىئكەنلىكىگە ىئشــىنىپ باقســا دەيمەن. 

ۇئالرنــى كىيىــش، ىئچىــش، ســۆيۈش ۋە ســۆكۈش ھۆرلۈكــى نىســىپ بولغانالرغــا قــاراپ 

جاھانــدا ھۆرلۈكنىڭمــۇ مەۋجۇدلىقىنــى بىلىــپ قالســا دەيمــەن.

توغــرا، ىئچكىرىگــە كەتســە بىزدىــن تىــل، مەنىۋىيــەت، ائدەت ۋە قىياپەتتــە 

پەرقلىنىــپ كېتىــدۇ. ەئممــا ۇئالرنىــڭ خەنســۇچە ســۆزلەپ تاشالشــلىرىدىن يامانلىمــاي، 

ۇئيغۇرچــە ســەۋر ۋە مىھىــر بىلــەن باشــلىرىنى سىلىســاق، ائلدىمىزدىــن توغــرا ۆئتســە 

ۈئمىدســىزلەنمەي، چاقىرىــپ ۈئمىدلىــك ساالمالشســاق؛ ۇئالرغــا ۇئيغۇرنــى بىــر ســەپرا 

غاپىلــدەك ەئمــەس، بىــر تەمكىــن ائقىلدەك كۆرسەتســەك دەيمــەن. ەئتراپىمىزغا ەئقىل 

كۆزىمىــزدە باقســاق ماائرىپتىــن ۋە ماائرىپچىالردىــن قاقشــاش پايدىســىز. چۈنكىھاياتــى 

قورقۇنــچ ىئچىــدە قالغــان ىئنســانغا مۇھىمــى بىلىــم تارقىتىــش ەئمــەس، بەلكــى بىخەتــەر 

ياشــاش؛ ەئتىگــە ىئشــەنچى يــوق كىشــىگە كېرىكــى ھەقىقــەت ەئمــەس، ەئكســىچە ىئــش 

ھەققىــدۇر. شــۇڭا بالىلىرىمىــز بىلىــم ۈئچــۈن، ھــەق ۈئچــۈن، ھەقىقــەت ۈئچــۈن تىنــچ 

يەرلەرگە كەتسۇن، قورقۇمسىز شاراىئتتىكىلەر بىلەن رىقابەتتە ۇئتۇشنى، ۇئتتۇرۇشنى، 

ەئڭ مۇھىمــى بــاراۋەر ياشاشــنى ۆئگىنىــپ پىشســۇن. بالىلىرىمىــز ىئچكىرىگــە كېتىــپ 

نوبىلغا ېئرىشكەن ماالال بولمىسا مەيلى، ەئمما ۇئالرنىڭ ىئستىقبالى تەكشۈرۈشلەردە، 

تىنتىشــالردا ۋە تەشۋىشــتە مــاالل بولــۇپ كەتمىســۇن، قەھرىمــان بولمىســا مەيلى ســاق 

بولســۇن، ائقىــل بولســۇن، قابىــل بولســۇن.  
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ئاڭلىغانمۇ ئۇيغۇرچە ئات مۇشۇنداق

ــش  ــا يېزى ــەن ۈئندىدارغ ــام بىل ــۇق يازم ــدا« ماۋزۇل ــە بولغان »ىئســىم ۇئيغۇرچ

تارىخمــدا رېكــورت يارىتىلــدى. كىشــىلەردىكى ىئســىمالرغا بولغــان مۇنــداق قىزغىنلىق 

ــر قــەدەم ېئلىشــقا رىغبەتلەنــدۈردى. ىئســىمنىڭ ۇئيغۇرچــە بولۇشــىنى  ــە بى مېنــى يەن

تەشــەببۇس قىلىپــال قويمــاي، ۆئز ائنــا تىلىمىــزدا يــۈرەك پارىلىرىمىزغــا ىئســىم ياســاش 

ائرزۇســى مېنــى يەنــە ىئزىدىنىشــكە ۈئندىــدى. ىئــزدەپ، ائختــۇرۇپ يــۈرۈپ ھازىرقــى 

ۇئيغۇرچــە ىئســىمالرنىڭ ياســىلىش يوللىــرى ھەققىــدە خېلى مەلۇماتلىــق بولۇپ قالدىم. 

بايقىشــىمچە ســاپ ۇئيغۇرچە ىئســىمالر ىئچىــدە ەئجداتلىرىمىزدىــن بۈگۈنگىچە ىئزچىل 

قوللىنىــپ كەلگەنلىرىمــۇ، وئخشــىمىغان دەرۋرىــدە قويۇلــۇپ ۇئنتۇلــۇپ كەتكەنلىرىمــۇ، 

ــار  ــۇ ب ــاقلىنىپ قالغانلىرىم ــەردە س ــي مىللەتل ــداش تۈركى ــۇپ قېرىن ــپ بول ــزدە غايى بى

ىئكــەن. خۇالســىلەپ باقســام ۇئيغۇرچــە ىئســىمالر مۇنــداق ۇئســۇلالردا ياســىلىدىكەن.

ــىلىدىكەن.  ــەر« ســۆزلىرى قوشــۇلۇپ ياس ــا »ب ــا »ائل«، قىزالرغ 1 -وئغۇلالرغ

»ائل« بىلــەن ىئســىم ياساشــنىڭ تارىخــى خېلىــال ۇئزۇن ىئكــەن. ۇئيغــۇر تارىخدىكــى 

ياركەنــت ســەىئدىيە خانلىقىنىــڭ قۇرغۇچىســى ســۇلتان ســەىئدخانغا نــەۋرە كېلىدىغــان 

ىئمپىراتــۇر بابــۇر ھىدىســتاننى فەتىــھ قىلىــش ائلدىــدا تۇغۇلغــان وئغلىغــا »ھىنــدال« 

دېگــەن ىئســىمنى قويغــان، مەنىســى ھىندىســتاننى ائل ىئكــەن. ھازىــر بۇنــداق ىئســىم 

ياســاش ۇئســۇلى تۈركلــەردە قولىنىلىدىكــەن. بۈگۈنكــى وئغۇلالرغــا »ائل«، قىزالرغــا 

»بــەر« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالرغا مۇنــداق مىســالالرنى كۆرســىتىش مۇمكىــن. 

قىزالرغــا: ۇئزبــەر، ۈئنبەر، گۈلبەر، نۇربەر، ەئلبەر، ســىنبەر، چىنبــەر. وئغۇلالر: ەئركال، 

ۇئرال، تــۇرال، قۇتــال، ۈئنــال، ۆئزال، ۆئچــال، نــۇرال...

2 - قىزالرغــا »بىكــە«، وئغۇلالرغــا »تېكىــن« ســۆزلىرى قوشــۇلۇپ ياســالغان 

ــدۇ.  ــىدە كېلى ــە مەنىس ــە - مەلىك ــاھزادە، بىك ــن - ش ــى تېكى ــۇ يەردىك ــىمالر. ب ىئس
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ۇئيغۇرچــە مەڭگــۈ تاشــالردا كۆلتېگىــن، بىلگەتېكىــن، قۇتلۇقتېكىــن، يوللۇقتېكىــن 

قاتارلىق شــاھزادىلەر خاتىرىلەنگەن. بىكە ســۆزى قوشۇپ ياسالغان ىئسىمالر بۈگۈنكى 

ۇئيغــۇرالردا ۇئنتۇلغــان بىلــەن تاتــارالردا مەۋجــۇت بولــۇپ، روس تاجاۋۇزچىلىرىغــا 

ــە ياشــاپ  ــەن بۈگۈنگىچ ــى بىل ــان ســۆيۈنبىكەنىڭ نام ــەس قەھرىم ــاش ەئگم قارشــى ب

ــن ۋە بىكــە قوشــۇلغان يۈكســەكلىك تۈســىدىكى ىئســىمالرغا  ــە. شــۇڭا تېكى كەلمەكت

ۋارىســلىق قىلســاق، ۇئالرغــا ۆئزىنىــڭ ەئزىزلىكــى ۋە ېئســىللىقىنى داىئــم ەئســكەرتىپ 

تۇرغــان بولىمىــز. بۇ ۇئســۇلدىكى ىئســىمالردىن قىزالرغــا: ائيبىكە، گۈلبىكــە، جانبىكە، 

خانبىكــە، تالبىكــە، بالبىكــە... وئغۇلالرغا: ەئرتېكىن، نۇرتېكىــن، جانتېكىن، زورتېكىن، 

ائرتتېكىن، ائشــتېكىن، شاشــتېكىن، كۈنتېكىن...  قاتارلىقالرنى مىســال قىلىش مۇمكىن.

3 -  قىزالرغــا »بــال )ھەســەل(«، وئغۇلالرغــا »قــال« قوشــۇلۇپ ياســالغان 

ىئســىمالر. بۇنداق ىئســىمالردا وئغۇلالردىن كۈتۈلىدىغان تەمكىنلىك، چىدام، غەيرەت؛ 

قىزالردىن كۈتۈلىدىغان يۇمشاقلىق، ىئللىقلىق ۋە شىرىنلىك بالقىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن: 

وئغۇلالرغــا ەئرقــال، ياشــقال، ۇئتقــال، يارقــال، ۇئرقــال، قۇچقــال، بايقال. قىــزالر ۈئچۈن: 

گۈلبــال، نۇربــال، ھۆربــال، دىلبــال، نازبال.

4 - قىزالرغــا »ســۇ«، ۇئغۇلالرغــا »تــۇر« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالر. 

بۇنــداق ىئســىمالردىكى ســۇ ەئســلى قەدىمكــى ۇئيغۇرچە ســۇلۇدىن قىســقىراپ كەلگەن 

بولــۇپ گــۈزەل، لىــۋەن مەنىســىدە. تۈركىيــە تۈركلىرىــدە ســۇ بىلــەن قوشــۇلغان قىــز 

ىئســىملىرى كــۆپ ۇئچرايــدۇ. بــۇ مەنىدىكــى ســۇ ســۆزى ۇئيغۇرالرنىــڭ »چىــن تۆمــۈر 

باتۇر« داســتانىدا تىلغا ېئلىنغان مەخۇتۇمســۇالنىڭ ىئســمىدا ســاقالنغان. وئغۇلالرنىڭ 

ىئســمىدىكى »تــۇر« نىــڭ ىئســىمالرنىڭ ائلدىغــا ۋە ائرقىغــا قوشــۇلۇپ كەلگەن شــەكلى 

مەۋجــۇت. مەســىلەن، تۇرمەمــەت، تۇرەخمــەن، ائمانتــۇر دېگەندەك. بۇنداق ىئســىمالر: 

ــتۇر،  ــتۇر، ائش ــۇر، رۇس ــتۇر، قۇتت ــاقتۇر، دەس ــۇر، س ــۇر، بەكت ــتۇر، ەئرت ــۇر، راس بايت

يەڭتــۇر. ســۇ قوشــۇلغان قىــز ىئســىملىرى: تاڭســۇ، جانســۇ، ائيســۇ، بالســۇ، ۇئزســۇ، 

تۈزســۇ، گۈلســۇ...دېگەندەل شــەكىلدە بولىــدۇ. 
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5 -  وئغۇلالرغا »تاي«، قىزالرغا »ناز« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالر. شــىمال 
ۇئيغۇرلىرىــدا بولۇپمــۇ ىئلــى ۇئيغۇرلىرىــدا وئغۇلالرغــا تــاي قوشــۇلغان ىئســىمالر كۆپ 
ۇئچرايدىغــان بولــۇپ، بۇنــى بارلىــق ۇئيغۇرالرغــا وئمۇمالشتۇرۇشــقا ەئرزىيــدۇ. چۈنكى 
تــاي ســۆزى ۇئيغــۇردا ەئرنىــڭ قانىتــى بولغــان ائتنىڭ بالىســىنى كۆرســەتكەندىن باشــقا 
كــۆز ائلدىمىزغــا بىــر جۇشــقۇن، قورقمــاس، تەۋەككۈلچــى قىياپەتنــى زاھىــر قىلىــدۇ. ناز 
ســۆزىمۇ ىئنســانغا قىزالرغــا مــاس بىــر التاپەتتىــن بىشــارەت بەرگەچكــە ۇئيغــۇر قىــز 
ىئســىملىرىغا قوشــۇلۇپ كەلمەكتــە. بۇالرنــى كېڭەيتىــپ قولالنســاق نۇرغــۇن مەنىلىــك 
ىئســىمالرغا ېئرىشــەلەيمىز. مەســىلەن: قىزالرغــا ائينــاز، بالنــاز، ھۆرنــاز، گۈلنــاز، 
چىننــاز، دىلنــاز، قۇتنــاز، پاكنــاز، شــاھناز، قاشــناز، ياشــناز، ۇئزنــاز، زىلنــاز، خۇشــناز...
وئغۇلالرغــا ەئرتــاي، نۇرتــاي، قۇتتــاي، ائلتــاي، شــاھتاي، ۇئتتــاي، ۇئچتــاي، قۇچتــاي، 

بەگتــاي، قۇرتاي...قاتارلىقــالر.

6 - قىزالرغــا »ســەن«، وئغۇلالرغــا »ســۇن« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالر. 
بۇنــداق ىئســىمالردىكى ســۇن قوشۇمچىســىدا بىــر ائرمــان ەئكىــس ەئتســە، ســەن 
قوشۇمچىســىدا بىــر ائمراقلىــق ىئپادىســىنى تاپىــدۇ. مەســىلەن: قىــزالر ۈئچۈن تاڭســەن، 
ائيســەن، گۈلســەن، نۇرسەن، قۇتسەن، ۇئزسەن، نازسەن، تۈزسەن، ىئزسەن، چىنسەن، 
دىلســەن، پاكســەن...وئغۇلالر ۈئچۈنتۇرســۇن، ۇئرسۇن، قۇتســۇن، ائشسۇن، تاشسۇن، 
يانســۇن، قۇرســۇن، ۇئتســۇن، بۇلســۇن، چاچســۇن، يارســۇن...قاتارلىق چىرايلىــق 

مەنىدىكــى ىئســىمالرنى ياســاپ قويۇشــقا بولىــدۇ.

7 - قىزالرغــا »بانــۇ«، وئغۇلالرغــا »بــول« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالر. بانــۇ 
ســۆزى تارىخمىزدىكــى مەرتىۋىلىــك ائيالالرنىــڭ ىئســمىغا قوشــۇلۇپ كەلگــەن بولــۇپ، 
مەلىكــە دېگــەن مەنىگــە ىئگــە. وئغۇلالرنىڭ ىئســمىغا قوشــۇلۇپ كېلىدىغان بول ســۆزى 
ــەردە وئل شــەكلىدە ىئســىمالرغا قوشــۇلىدۇ.  ــۇپ، تۈركل ــان بول ــى ىئپادىلەيدىغ ائرزۇن
قىــزالر ۈئچــۈن بانــۇ قوشــۇلغان ىئســىمالر: نۇربانــۇ، گۈلبانــۇ، ائيبانۇ، نازبانــۇ، ۇئزبانۇ، 
بالبانــۇ، تالبانــۇ، پاكبانۇ...وئغۇلالر ۈئچۈن بول بىلەن ياســالغان ىئســىمالردىن: ەئربول، 
بايبــول، جانبــول، بەگبــول، قۇتبــول، ياشــبول، قۇچبــول، زوربــول، خاســبول...دېگەندەك 

ىئســىمالرنى قويۇشــقا بولىدۇ.
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ــۈۋى« قوشــۇلۇپ ياســالغان ىئســىمالر.  ــا »ب ــەگ«، قىزالرغ ــا »ب 8 - وئغۇلالرغ

ۇئيغــۇرالردا بــەگ ســۆزى خــۇددى تــۆرە ســۆزىگە وئخشاشــال ىئســىمالرغا قوشــۇلۇپ 

ىئھتىــرام، ىئــززەت ۋە ەئزىزلىــك مەنىســىنى بىلــدۈرۈپ كەلگــەن. مەســىلەن: نۇربــەگ، 

ــان  ــۈن قوللىنىلغ ــزالر ۈئچ ــم -قى ــدەك. خانى ــاھبەگ دېگەن ــابەگ، ش ــەگ، ەئيس ھاكىمب

بــۈۋى ســۆزىمۇ ىئناۋەتلىــك، ىئلىملىك، مۆھتىــرەم قىز-ائيالالرنىڭ ىئســىمىغا ۇئلىناتتى. 

مەســىلەن: بۈۋىرابىيــە، بۈۋىمەريــەم، بۈۋىنــۇر، بۈۋىايشــەم دېگەنــدەك. ۇئيغــۇر 

جەمئىيىتىــدە يېقىندىــن بېــرى وئغۇلالرنىــڭ ىئســمىغا بــەگ ســۆزى قوشــۇپ ائتــاش 

تىرىلگــەن بىلــەن، قىزالرغــا ۇئلىنىدىغــان بۈۋى ســۆزى تەدىرىجى ىئســتىمالدىن قېلىشــقا 

يۈزلەنمەكتە. ۇئيغۇرالرغا ۆئز بولغان بۇ ىئككى ىئســىم قوشۇمچىســى نۆۋەتتە ۇئيغۇر 

ىئســىملىرىنى ائنــا تىلغــا قايتــۇرۇش تەشەببۇســى ۈئچــۈن ناھايىتــى زۆرۈردۇر. قىــزالر 

ــۈۋى،  ــۈۋى، زىلب ــۈۋى، گۈلب ــۈۋى، نازب ــىمالر: ائيب ــەن ىئس ــەن كەلگ ــۈۋى بىل ــۈن ب ۈئچ

قىزبۈۋى، يۇلتۇزبۈۋى، تاڭبۈۋى...وئغۇلالر ۈئچۈن بەگ قوشــۇلغان ىئســىمالر: ەئربەگ، 

تۆرەبــەگ، جانبــەگ، ائتابــەگ، ۇئزاربــەگ، ياربــەگ، ۇئتاربــەگ، قۇچاربەگ...قاتارلىقــالر.

ۇئيغۇرچىــدا يۇقىرىقىــدەك قىــز - وئغۇلــالر ۈئچۈن ائيرىم قوشــۇمچىالر ائرقىلىق 

ــن باشــقا، قىزالرغــا ياكــى وئغۇلالرغــا خاسلىشــىپ  پەرقلىنىدىغــان ىئســىمالر بولغاندى

قالغــان وئرتــاق قويۇلســىمۇ بولىدىغــان ىئســىمالرمۇ مەۋجۇت. ائدەتتــە ەئڭ قىممەتلىك 

تــاش، بويــۇم ۋە مېتالــالر ائساســەن قىزالرغــا ىئســىم بولــۇپ خاسالشــقان. مەســىلەن: 

ائلتــۇن، كۈمــۈش، ياقــۇت، تىلــال، گۆھــەر، زۇمــرەت، مارجــان، ەئنبــەر، ۈئنچــە، ســەدەپ 

قاتارلىقــالر. بىــر قىســىم چىداملىــق مىتالــالر وئغۇلالرغــا ىئســىم قىلىنغــان. مەســىلەن: 

تــاش، پــوالت، تۆمــۈر، قۇيــۇچ، مىســران، ائلمــاس، باقىــر )مىس(. شــۇڭا بۇ ىئســىمالرنى 

داۋامالشتۇرۇشــقا ەئرزىيــدۇ. 

  يۇقىرىقىالردىــن باشــقا تــۈرك مىللەتلىرىــدە كــۆپ ۇئچرايدىغــان، ۇئيغۇردا كۆپ 

قويۇلمــاي كېلىۋاتقــان ســاپ ۇئيغۇرچــە ىئســىمالرمۇ بــار. مەســىلەن: يامغــۇر، چېچــەك، 

تۇرنــا، چىچــەن، ھۇشــيار، چاقمــاق، ياشــىق، يالچىــن )قىيــا(، بــوران، ەئســىن )شــامال(، 

ــار  ــار، پىن ــرۇل، چىن ــر، تۇغ ــوالت(، چاغى ــك )پ ــارقىراتما(، چەلى ــان )ش ــان، چاغالي قىي
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)بــۇالق(، ائنــار، جىنەســتە، قاينــار )بــۇالق(، ەئردەم، ەئرەن، ەئنــدەر، ەئرگىــن، ەئركۈن، 

ەئرتــەن، ەئۋرەن، گۈلتــەن، نۇرتەن، ەئلدەر، گۈلدەر، ۆئندەر، گۈلچىن، گۈلگۈن، ىئدىل، 

ىئلتــەر، ىئلكــەر، ىئزگــۈ، مەنگــۈ، شــەبنەم، قارتال )بۈركۈت(، قۇتســال، قۇتــالي، مارال، 

ــۈر،  ــان، ۆئزگ ــەرت ەئر(، وئرال، ائۋرال، وئرخــان، ەئرخــان، ۆئزجــان، ۆئزق ــەر، )م مەرت

ۆئزلــەم، ســەزگۈر، ســەلىن، ســەرىن، ســەۋىنچ، ســەۋگى، ســەزگىن، ســۇلماس، تاڭقــۇت، 

تارقــان، تولــۇن، تۇنجــاي، تــۈركاي، تۈركــەر، ۈئكــەر، ۇئپــۇق، ۇئتــۇق، ۇئلــۇق، ۋولقــان، 

ۇئتقــان، قۇتقــاز، ۇئتقــاز قاتارلىقالرنــى ۇئيغــۇر ھاياتىــدا تىرىلدۈرۈشــكە بولىــدۇ.

ۇئيغــۇر تىلىــدا يەنــە كىشــىلىك ائرزۇ، ىئشــەنچ ۋە تەلپۈنۈشــلەرنى بىلدۈرىدىغــان 

»غىــن، قىــن، غــۇن، قــۇن، گــۈن، كــۈن، ائر، ەئر، مــەس، مــاس، غــۇر، قــۇر« قاتارلىــق 

قوشــۇمچىالر بىلەن قوشــۇلۇپ كېلىدىغان ســاپ ۇئيغۇرچە ىئســىمالرمۇ بار. مەســىلەن: 

ــاس،  ــاس، قورقم ــاس، تانم ــەر، تالم ــار، كۈل ــار، قۇت ــار، ۇئزار، ۇئت ياشــار، ياشــنار، يان

ھارمــاس، تايمــاس، يانمــاس، تۇيغــۇن، ۇئيغــۇن، قۇرغــۇن، ۇئتقۇن، قۇچقــۇن، تۈرگۈن، 

گۈلگــۈن، ســەزگۈن، ۇئزغــۇن، ۇئتقــۇر، ۇئزغــۇر، قۇرغــۇر، ائلغــۇر، ائشــقۇر، تاشــقۇر، 

تاشــقىن، ائشــقىن، قازغىــن قاتارلىقالرنــى ۈئلگــە قىلىــپ، تېخىمــۇ كــۆپ ۇئيغۇرچــە 

ىئســىمالرنى ياســاپ پەرزەنتلەرگــە قويــۇش مۇمكىــن.

 بىز ۆئزىمىزنى باشقىالرغا سۆيۈنۈپ ۇئيغۇر دەپ تونۇشتۇرايلى ياكى ياقتۇرماي 

ــى  ــاي قويمايل ــى خالىم ــى ياك ــپ قويايل ــە غۇرۇرلىنى ــى، ىئســمىمىزنى ۇئيغۇرچ دېمەيل

بىــز ياشــاۋاتقان دۆلــەت ۋە دۇنيــا بىزنــى ۇئيغــۇر دەپ تونۇيــدۇ. بىــز ۇئچراشــقان ياكــى 

ۇئچراشــماي تۇرالمايدىغان باشــقا مىللەت كىشــىلىرىنىڭ بىز ھەققىدىكى چۈشەنچىســى 

يەنىال ۇئيغۇرلۇقىمىزدىن باشــلىنىدۇ. شــۇڭا ۇئالر تەبىى ھالدا ىئســمىمىزنى ۇئيغۇرچە 

دەپ وئياليــدۇ. يىگىنىمىــز، دېگىنىمىــز ۋە قىلغانلىرىمىزنــى ۇئيغۇرنىــڭ دەپ تونۇيــدۇ. 

ۇئنىــڭ ۈئســتىگە دۇنيــادا ىئنســاننىڭ داىئــم باشــقا بىــر كىشــىنىڭ ياكــى بىــر تۈركــۈم 

كىشــىلەرنىڭ دۇنياســىدا، نەزرىــدە ۋە باھاســىدا ياشــايدىغانلىقى ەئمەلىيــەت. بىــز 

شــەھرىمىزدە بىــر كىشــىگە يــات بولــۇپ تۇيۇلســاق، ىئچكىرىــدە يەنــە بىــر مىللەتكــە 

ــر  ــدە بى ــۈپىتىدە، ھەم ــر شــەخس س ــەم بى ــا ھ ــز رېاللىقت ــز. بى ــۇپ بىلىنىمى ــەق بول خ



240

ــپ،  ــۈپەتتە كۆزىتىلى ــۇ س ــم ائش ــز، داىئ ــۇپ تۇرىمى ــۇت بول ــۈپىتىدە مەۋج ــەت س مىلل

چۈشــىنىلىپ، باھالىنىــپ تۇرىمىــز. بۇنــداق كۆزىتىــش، چۈشــىنىش ۋە باھاالشــالرغا 

بىۋاســتە وئبىيكىــت بولىدىغىنــى ائۋۋال بىزنىــڭ ىئســمىمىزدۇر. كىشــىلەر ھەمىشــە 

ىئسمىمىزدىن ھېس قىلغىنىغا يارىشا بىزگە سەپسالىدۇ، باھااليدۇ ۋە مۇائمىلە قىلىدۇ. 

شــۇڭا ىئســمىمىزنىڭ قانــداق ائرزۇغــا ائساســەن قايســى تىلــدا، قانــداق قويۇلغانلىقــى 

ــىدا ۋە  ــالر ائرىس ــزدە، يات ــۇنداقال ۆئز ىئچىمى ــدۇ، ش ــى بەلگىلەي ــڭ كىملىكىمىزن بىزنى

ــي  ــداق ائدەم بولۇشــىمىزدا تۈرۈتكىلىــك رول وئينايــدۇ. ىئســمىمىز مىللى ــدا قان جاھان

كىملىكىمىزنىڭ شەكىللىنىشــىگە ىئچكى ۋە تاشــقى ســەۋەپ بولىدۇ. مەســىلەن: ىئســمى 

ســۇتۇق ىئســىملىك بىــر بــاال ىئســمى يېڭىلىــق تۇيۇلغــان، غەلىتــە ائڭالنغــان ۆئز مىللەت 

ــۇر. ھــەر  ــى سۆزلەشــكە مەجب ــات قەۋىمدىكــى كىشــىلەرگە داىئــم تارىخىمىزن ياكــى ي

ســۆزلىگەندە ســۇتۇق بۇغراخانغــا اليىــق ائدەم بولــۇش بۇرچىنــى ھېــس قىلىــدۇ. يەنــە 

ېئيتســاق، ىئســمى جەســۇر بولغــان بىــر بــاال بوشــاڭلىق قىلســا، باشــقىالر: »ىئســمىڭغا 

ــاۋادا بىــر نەتىجــە چىقارســا »ىئســمى جىســمىڭغا  اليىــق ائدەم بولســاڭچۇ« دەيــدۇ. ن

اليىــق جەســۇر بوپســەن« دەپ تەرىپلەيــدۇ. ەئگــەر ۇئ بالىنىــڭ ىئســمى ائبلىكىــم 

ــە  ــىنى بىلمىگەچك ــىمالرنىڭ مەنىس ــۇ ىئس ــىلەر ب ــىچۇ؟ كىش ــىت بولس ــى ائبدۇۋاس ياك

ۇئالردىــن جەســۇر ىئســىملىك بالىدىــن كۈتكــەن باتۇرلۇقنــى كۈتمەيــدۇ. ىئنســان 

ەئتراپىدىكىلەرنىــڭ ائرزۇســى بويىچــە ھەرىكەت قىلىشــقا، ۇئالرنىڭ باھاســىغا ســازاۋەر 

ــر كىشــىنىڭ ىئســمىنى  ــاج. ەئگــەر بى بولۇشــقا، مۇەئييەنلەشتۈرۈشــلەرگە داىئــم مۇھت

ائڭلىغانــدا مەنىســىنى ائڭقىرالمىســاق، ۇئ كىشــى ھەققىــدە ھېــچ بىــر ائرزۇ، تەلــەپ ۋە 

تەســەۋۋۇرالردا بولمايمىــز.

 ىئســمىنىڭ ۇئيغۇرچە مەنىســىنى بىلىدىغان بىر باال، ىئســمى ســەۋەپلىك ياخشــى 

مۇائمىلىگــە دۇچ كەلگىنىــدە، مەنىســىنى باشــقىالرغا ىئپتىخــار بىلــەن ســۆزلىگىنىدە 

ۆئزىنىــڭ كىملىكىدىــن غۇرۇرلىنىدۇ. پەرزەنتىمىزگە قويۇلغان چۈشىنىشــلىك ۇئيغۇرچە 

ىئســىم ەئتراپتىكىلەرنىــڭ بالىمىــز ھەققىــدە ىئجابىــي باھــا، ىئزگــۈ - تەلــەپ ۋە ياخشــى 

تەســەۋۋۇرالردا بولۇشــىغا تۈرۈتكــە بولىــدۇ. بۇنىــڭ يەنــە ۆئز نۆۋىتىــدە بالىنىــڭ ۆئزى 

ــك پوزىتســىيەدە  ــۈك ىئشــەنچ ۋە ۈئمىتلى ــات، كۈچل ــپ كەيپىي ــۇ داىئــم ائكتى ھەققىدىم
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بولۇشــىغىمۇ ياردىمــى بولىــدۇ. ەئجداتلىرىمىزنىــڭ »بىــر ائدەمنــى قىرىــق قېتىم ســاراڭ 

دېســە، بىــر چىشــلەم گۆشــى ســاراڭ بولىدۇ« دېگىنىمــۇ، بىر ائدەمنى ىئلھــام بېرىدىغان 

نامــدا چاقىرىشــنىڭ مۇھىملىقىنــى ەئرســكەرتىدۇ. دېمەك، بالىالرنىــڭ ۇئيغۇرچە گۈزەل 

ىئســىملىك بولۇشــى شــۇ قــەدەر مۇھىــم بولغاچقــا، پەيغەمبىرىمىزمــۇ ائتا-ائنىالرنىــڭ 

ــىنى  ــالرنىڭ بىرىنچىس ــم ىئش ــان ەئڭ مۇھى ــرەك بولغ ــى كې ــپ بېرىش ــە قىلى پەرزەنتىگ

گــۈزەل ىئســىم قويــۇش دەپ تەكىتلىگــەن. 
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ئۇيغۇرالر ھېسىياتچان مىللەتمۇ؟

مەكتىپىگــە  ىئتتىپــاق  مەركىزىــي  ىئــدى.  چاغلىرىــم  بېيجىڭــدا وئقۇۋاتقــان 

تەربىيەلىنىشــكە بېرىپ كەلگەن بىرى بىلەن ســورۇندا بولۇپ قالدىم. قىلغان ەئمىلىنىڭ 

ــى  ــپ كەيپىمىزن ــڭ مەســت كىرى ــدار ســانايدىغان ۇئ زاتنى ــى ەئمەل ــوق، ۆئزىن ــى ي تايىن

ۇئچۇرۇشــلىرىغا ائران چىــداپ وئلتۇرســام، مېنىــڭ بېيجىڭــدا وئقۇيدىغىنىمنــى ائڭالپــال 

»بېيجىڭدا ســەن وئقۇۋاتقان مىللەتلەر ۇئنۋېرىســتېتىنى ىئككىنچى ھايۋاناتالر باغچىسى 

دەيــدۇ، ھــە!« دەپ كالچارىــدى. مــەن بېيجىڭلىقالرنىــڭ شــۇنداق دەيدىغانلىقىنــى 

ائڭلىغــان، ائغزىدا دېمىســىمۇ تاكســىغا، ياتاققا ائلماســلىقلىرىدىن، كوچىــالردا ائغزىنى 

پۈرۈشتۈرۈپ نېرى قېچىشلىرىدىن شۇنداق دەۋاتقانلىقىنى داىئم ھېس قىلىپ تۇراتتىم. 

ەئمــدى كېلىــپ مۇنــۇ ۇئيغۇرچــە ىئســىم قويۇلــۇپ قالغــان مەخلۇقنىڭمــۇ ائغزىدىن شــۇ 

ــۇرۇپ: »شــۇنداق  ــاراپ ت ــى. كۆزىنىــڭ ىئچىگــە ق ــى ۆئرلەتت ــڭ چىقىشــى نېرۋامن گەپنى

دەيدۇ، ســەندەك قەشــقەردىن وئۋالنغانالرنى بېيجىڭغا تاللىغانالر، بەلكىم بىزنىمۇ ساڭا 

وئخشــتىپ قالغــان وئخشــايدۇ« دېدىــم- دە، ۇئرۇشــۇپ قالماســلىق ۈئچــۈن ســورۇندىن 

چىقىــپ كەتتىــم. ۇئنىــڭ خــەق چەنتــو دېســە ۆئزىنــى چەنتــۇ دەيدىغــان، ىئككــى مېتىــر 

كەلگىــدەك بوينىــڭ يېرىمىغــا كەلمەيدىغــان ەئقلــى مېنــى خېلىغىچــە بىــارام قىلغانىدى.

ۈئرۈمچىدىكــى چاغلىرىمــدا ىئــش بىجىرگىلــى ۇئ يــەر - بــۇ يەرگــە بارســام 

ۇئيغــۇر خانىــم - قىزلىرىنىــڭ خەنســۇچە »گۈلــى، گۈلــى« دەپ چاقىرىلغانلىقىنــى 

ائڭاليتتىــم. ائتايىــن قېشــىغا بېرىــپ »ســىزنىڭ ىئســمىڭىز گۈلىمــۇ، نېمىنىڭ گۈلىســىز؟ 

ۇئيغۇرچــە گۈلــى دېگــەن بىــر نەرســىنىڭ گۈلــى دېگــەن گــەپ« دەپ چاخچــاق ائرىــالش 

ســوراپ قوياتتىــم. بەزىلىــرى پــەرۋا قىلشــىمايتتى، بەزىلىــرى »مۇشــۇ خەقنىــڭ ائغــزى 

كەلمــەي شــۇنداق دەيــدۇ، شــۇڭا مەنمــۇ كۆنــۈپ كەتتىــم، تېخــى بەزىــدە ۇئيغــۇر 

ــەت  ــاڭا دىقق ــەرۋاال. م ــىدۇ بىپ ــدۇ« دەپ قويۇش ــۇنداق چاقىرى ــلىرىممۇ ش خىزمەتداش

قىلىــپ گەپلىرىمنــى ائزراق وئيلىنىــپ قالغانالرغــا »خىزمەتداشــلىرىڭىزنىڭ ەئركىنجــان 
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تۇراخــۇن دېيىشــكە ائغــزى كېلەمــدۇ، ائبلــەت ائبدۇرەشــىد دېيىشــكە ائغــزى كېلەمــدۇ؟ 

ەئجەپ شــۇنچە ۇئزۇن ىئســىمالرغا ائغزى كېلىپ ســىزنىڭكىگە كەلمەيدىكىنە؟ دېمىسە 

دېگۈزۈڭ، ىئنســاننىڭ ھۆرمىتى ىئســمىدىن باشــلىنىدۇ، سىزنىڭ ىئســمىڭىزنىمۇ تولۇق 

ۋە توغــرا ائتىمىغــان ائدەمنىــڭ نەزىرىــدە ســىز يــوق، ەئگــەر ىئســمىڭىزغا ائغــزى 

كەلمىســە، ىئنســانلىقىڭىز ېئســىگە مەڭگــۈ كەلمەيــدۇ!« دەپ قوياتتىــم.

قاچاندىن باشــالندى ېئســىمدە يوق ۇئيغۇرالرنى ھېسسىياتچان مىللەت، شېئىرىي 

مىللــەت دەيدىغانــالر ائۋۇپ قالــدى. زادى شــۇنداق دېيىشــنىڭ نېمــە ائساســى بارلىقىنــى 

بىلــەي دەپ ېئنگىلىزچــە مەنبەلەرگــە قــاراپ باقتىــم. تۈرلــۈك مەتبۇائتــالردا قوللىنىلغــان 

»شــاىئرالر دۆلىتــى، شــاىئرالر مىللىتــى« دېگــەن وئخشــتىش ىئبارىلىرىدىــن باشــقا بىــرەر 

ــۇچە  ــم. خەنس ــى تاپالمىدى ــەن ائتالغۇن ــەت« دېگ ــېئىرىي مىلل ــن »ش ــي ماقالىدى ىئلمى

مەنبەلەرنــى ائرىــالپ قارىســام بــار ىئكــەن. خەنســۇ زىيالىــالر ۆئز مەدەنىيىتىنى شــېئىرىي 

مەدەنىيەت دەپ ائتىشــىپتۇ. خەنســۇ ەئدەبىياتى شــېئىرالرغا باي، خەنســۇ تىلى شېئىرىي 

ىئمكانالرغــا قادىــر تىــل دېيىلىپتــۇ. يەنىمــۇ تەپســىلى قارىســام ۇئيغۇرالرنــى شــېئىرىي 

مىللــەت دېگەنلــەر خەنســۇ زىيالىلىــرى ىئكــەن. خەنســۇ زىيالىالرنىــڭ ۇئيغۇرالرنــى 

شــېئىرىي مىللــەت دېگــەن ىئبارىســى جۈملىــدە »ائســان ھاياجانلىنىــدۇ، ەئقلىــي ەئمەس، 

ائســانال ۇئيغــۇن بولمىغــان يەكــۈن چىقىرىــدۇ، ىئشــنىڭ بــاش - ائخىرىنــى وئيــالپ 

يېتەلمەيــدۇ...« دېگــەن ســۆزلەر بىللــە كەپتــۇ. گەپنىــڭ وئرامىنــى ھېــس قىلغــان ائدەم 

كەمســىتىلىۋاتقاندەك تۇيغۇغــا كېلىــدۇ. ۆئزىنــى ىئللەتلىــك ســاناپ، كۆرۈۋاتقــان كۈنىنى 

ھــەق دەپ بىلىدىغــان ائدەمگــە بۇ ەئقلىي خۇالســىدەك تۇتىيــا بىلىنىپ كېتىدۇ. توردىكى 

ىئــزدەش نەتىجىســىگە ۋاڭ مىڭنىــڭ »ۇئيغــۇرالر شــېئىرىي مىللــەت!« دېگــەن ھۆكۈمــى 

ەئڭ بــۇرۇن تىزىلىپتــۇ. ائزراقــال تەپەككۇرلــۇق كىشــىلەر گەپنىــڭ قەيەردىــن قەيەرگــە 

ــدا ۆئزىنىــڭ  ــەت دەۋاتقان ــدۇ. ســېنى بىرســى ھېسســىياتچان مىلل ــى بىلى كېتىۋاتقانلىقىن

ەئقلىــي مىللەتلىكىنــى ســاڭا ىئتىــراپ قىلغۇزىۋاتقــان بولىــدۇ. 

مىللەتلەرنــى ھېسســىيات مىللىتــى، ەئقىــل مىللىتــى دەپ ائيرىــش ىئلمىــي ەئمەس. 

ھــەم ىئلىمــدە ۇئنــداق ائيرىلغانمــۇ ەئمەس. دۇنيادا ھېسســىيات ىئپادىلەشــكە مايىل ۋە 
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ماھىــر پىســخىك ائالھىدىلىككــە ىئگــە ىئنســان بــار، لېكىــن بىــر مىللــەت بويىچــە ھەممە 

ــىياتچان  ــەم ھېسس ــداق دېس ــم بۇن ــدۇ. بەلكى ــىياتچان بولماي ــەي ھېس ــى پۈتۈنل كىش

كىشــىلەر كــۆپ مىللــەت ھېسســىياتچان مىللــەت بولمامــدۇ؟ دېيىلىــش مۇمكىــن، لوگىــكا 

جەھەتتىــن شــۇنداق دېيىشــكە بولىــدۇ، لېكىــن لوگىكىلىــق كەلتــۈرۈپ چىقىرىلغــان 

خۇالســىنىڭ ھەممىســى ىئلمىــي بولمايــدۇ. ىئلمىــي بولــۇش ۈئچــۈن تەجرىبــە، تەتقىقــات 

ىئسپاتى بولۇشى كېرەك. مىللەتلەرنى يەرلىك مىللەت ۋە سىياسى مىللەت دەپ ائيرىش 

مەۋجــۇد. بىــز ۆئزىمىزنــى ۇئيغــۇر دېگــەن چېغىمىــزدا يەرلىــك مىللەت دېگــەن بولىمىز. 

ەئگــەر جوڭخــۇا مىللىتىمــەن دېيىلســە سىياســى مىللــەت تىلغــا ېئلىنىۋاتقــان بولىدۇ. مەن 

ــى ەئڭ  ــپ ۇئيغۇرن ــى ۈئچكــە ائيرى ــڭ  مىللەتن مەرھــۇم ۇئســتاز ائ. مۇھەممەدىئمىننى

تۆۋەنگــە تىزغىنىنــى ىئلمىــي ەئمــەس دەپ بىــر يازمــا يازغــان.

 دېمەكچــى بولغىنىــم، ۇئيغــۇر مەتبۇائتلىرىــدا بىــر مەزگىــل مــودا بولغــان 

»ۇئيغــۇرالر شــېئىرىي مىللــەت« دېيىلگىنى ھېسســيات مىللىتى دېگــەن مەنىدە كەلگەن. 

بىــر مىللەتنــى ھېسســىي مىللــەت دېيىلگىنــى ىئلمىــي ەئمــەس. ۇئيغۇالرنىــڭ ۆئزىنىــڭ 

شــېئىرىي مىللــەت ىئكەنلىكىگــە ىئشــەنگىنى، بەلكــى خــەق چەنتۇ دېســە ۆئزىنــى چەنتۇ، 

خــەق گۈلــى دېســە ۆئزىنــى گۈلــى دېگەنــدەكال بىــر گــەپ. شــېئىرىي مىللــەت دەپ 

مىللــەت بولمايــدۇ. ەئگــەر ھېسســىي تەپەككۇرغــا مايىــل كىشــىلەر ائرىمىــزدا كۆپــرەك 

بولســا، شــۇنداق دەيلىمىكىن دەپ قارايدىغان بولساق،شــېئىرىي ەئســەرلەرنىڭ ۇئيغۇر 

كىتــاب بازىرىــدا كۆپىنچــە بازىــرى كاســات. ھازىــر ۇئيغــۇر كىتــاب بازىرىــدا ھېسســىيات 

ائســاس قىلىنغــان شــېئىرىي ەئســەرلەر ەئمــەس، ەئقلــى تەپەككــۇر ائســاس قىلىنىدىغــان 

تەربىيــە، تارىــخ، دىــن ۋە مۇۋەپپەقىيەتكــە داىئــر كىتابالرنىــڭ بازىرى ياخشــى. يازمامدا 

كەلتۈرگــەن مىســالالر ۋە بايانالرنــى قايتىــالپ خۇالسىلىمىســەممۇ، ۇئيغۇرنىــڭ كىتــاب 

ىئستىمالىدىكى تالالشلىرىدىنال ۇئيغۇرالر ىئچىدە قايسى خىل تەپەككۇرغا مايىللىقنىڭ 

ەئۋج ائلغانلىقىنــى بىلىۋېلىــش مۇمكىــن. 
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ئۇيغۇرالردا قۇتۇپچە ئىسالم

بېغىشــالپ  يىللىقىغــا   50 بولغانلىقىنىــڭ  قۇتــۇپ شــېھىت  يېقىنــدا ســەييىد 

ــل  ــۇ يى ــلى ب ــم. ەئس ــپ قالدى ــى ائڭالپ وئيلىنى ــىر قىلىنغانلىقىن ــاب نەش ــۇردا كىت ۇئيغ

تۈرك دۇنياســىدا يۈســۈپ خاس ھاجىپ، خەلقارادا ەئھمەت يەســەۋىي خاتىرىلىنىدىغان 

ــۇرا ائســىيا تاشــقى  ــەررى وئتت ــون ك ــى ج ــاش كاتىپ ــكا ب ــل ىئــدى. ائمېرى ــارەك يى مۇب

ىئشــالر مىنىســتىرلىرى يىغىنىــدا »قۇتادغۇبىلىك«تىكــى ەئلچىگە قويۇلغــان تەلەپلەرنى 

قاتناشــچىالرغا ەئســكەرتىپ ۆئتكــەن ىئــدى. مۇشــۇنداق خاســىيەتلىك يىلــدا خــەق 

بوۋىمىزنىــڭ ۆئگــۈت، ھېكمەتلىرىنــى بىزگــە ەئســكەرتىپ يۈرســە، بىــزدە ۆئزىمزىنىــڭ 

پىشــاۋالىرىنى قويــۇپ تــۇرۇپ، ســەييىد قۇتۇپنىــڭ يادىالنغانلىقــى قــارا يۇمــۇردەك 

تۇيۇلــدى. ەئگــەر يۈســۈپ بوۋىمىزنــى خاتىرىلــەپ دىنىــي كىتــاپ چىقارمىســاق ســاۋاب 

بولمايتتــى، دېســەك ۇئســتازىمىز مەرھــۇم يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇقنىڭ نەشىرســىز 

قالغــان »قۇتادغۇبىلىــك ۋە ىئســالم روھــى« دېگــەن كىتابــى بــار ىئــدى. مــەن تەۋســىيە 

قىلىپمــۇ باققــان ىئدىــم.

ســەييىد قۇتۇپنىڭ خاتىرلەشــكە ەئرزىگەن ھاياتى، ەئســەرلىرى ۋە پىكىرلىرىدىن 

ــۇ يــەردە« دېگــەن ۇئيغۇرچــە كىتابىنــى، »مــەن  بەھىرلىنىــش ۈئچــۈن ۇئنىــڭ »يــول ب

كۆرگــەن ائمېرىــكا« دېگــەن ېئنگلىزچە كىتابىنى يېنىشــالپ وئقــۇپ چىقتىم. مەرھۇمنىڭ 

50 يىللىقىنى خاتىرلەپ ۇئيغۇرچە نەشــىر قىلىنغان »ســەييىد قۇتۇپ« دېگەن كىتابىنى 

وئقۇغــاچ ىئــزدەپ باقســام، مــەن بىلىدىغــان ېئنگلىزچــە، تۈركچــە، پارىســچە قاتارلىــق 

تىلالرنىــڭ ھېــچ بىرىــدە بــۇ ۆئلىمانىــڭ شــېھىت بولغانلىقــى خاتىرىلەنمەپتــۇ. قارىغانــدا 

بــۇ تىلالرنــى قوللىنىدىغــان كىشــىلەردە بۇنــداق بىــر شەخســنىڭ مەپكۇرســى دىــن دەپ 

قارالمىغــان بولۇشــى، بۇنــداق ىئددىيەگــە بــازار بولماســلىقى، ائيىغــى چىقمــاس نەپــرەت 

ۋە تۈگىمــەس ۇئرۇش ەئســەبىيلىكنىڭ تەرغىباتــى قارشــى ېئلىنماســلىقى مۇمكىــن. 

بەلكىــم 60 نەچچــە يىلدىــن بېــرى مىســىردا ۇئتــۇق قازىنالمىغــان قۇتــۇپ مەپكۇرىســى 
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ۇئيغۇرچىدىن باشــقا تىلالردا ســۆزلەيدىغان وئچۇق، ۆئتكۈر ۋە ەئركىن پىكىرلىكلەردە 

ائنچــە ائلقىشالنمىســا كېــرەك. مۇســۇلمان قېرىنداشــالر جەمئىيىتىنىــڭ پىكىــر ائتىســى، 

قېرىنداشســىزلىق  قــان  مىليونلىغــان مۇســۇلماننى ۋەتەنســىزلىك، مىللەتســىزلىك، 

ــا،  ــى ۆئزائرا قىرغىنچىلىقق ــە باشــلىغان، ۇئالرن ــر ائشــقۇن ىئدىوئلوگىيەگ ــان بى ياقىالنغ

ــە زۆرۈر  ــەش نېمىگ ــى خاتىرل ــۇ ىئنقىالپچىن ــەن ب ــە يېتەكلىگ يەكلەشــكە ۋە زىددىيەتك

بولــۇپ قالغانــدۇ؟ جــاۋاب وئقۇرمەنلەرنىــڭ كۆپلىكــى ىئكــەن. وئقۇرمەنلىرىنىــڭ كــۆپ 

بولۇشــى بىــر مەپكۇرىنىــڭ توغرىلىقىغــا دەلىــل بوالالمــدۇ؟ ھالبۇكــى، توغــرا - خاتانــى 

كــۆپ ســانلىققا قــاراپ ۆئلچەشــنى قــۇرائن رەت قىلىــدۇ )ەئنــام، 116؛ نەھــل، 120 (. 

چــەت ەئل تىلىدىكــى مەنبەلەرگــە قارىســام دىنىمىزنــى رادىكالالشــتۇرغان ائلىمالرنىــڭ 

بېشــىغا ســەييىد قۇتــۇپ، مــەۋدۇدى، مۇھەممەد قۇتــۇپ تىزىلىدىكەن. سىياسىيالشــقان 

ــۇ  ــان ب ــالمىزم دەپ ېئلىنىۋاتق ــدە ىئس ــالمچىلىق، ېئنگىلىزچى ــدە ىئس ــالم )تۈركچى ىئس

ائتالغۇنىــڭ ەئرەبچىســى سىياســىي ىئســالم دەپ ېئلىنىدىكــەن، مەن ەئرەبچىســى بويىچە 

سىياســىي ىئســالم دېيىشــتىنمۇ ســاقالندىم( نىــڭ مەنبەســى ۋە تەرغىباتچىســى بولغــان 

مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ۇئيۇشمىســىنىڭ )ىئخۋانۇل مۇسلىمىن( تەشــۋىقاتى ۇئيغۇرچە 

ەئڭ كــۆپ تەرجىمــە قىلىنىپتــۇ.  

تېۋىنىدىغــان ۋە  ۇئيغــۇردا ســەييىد قۇتۇپنىــڭ خاتىرلىنىشــى، ائشــقۇنلۇققا 

قاتنىشــىدىغانالرنىڭ كۆپىيىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. ۇئيغۇرنىــڭ بېكىــك، مەزلــۇم، 

نامرات، مەرىپەتسىز، چۈشكۈن مۇھىتىدا ائشقۇن پىكىرلەرنىڭ ەئڭ بازارلىق بولۇشىمۇ 

چۈشىنىشــلىك. ەئســلى ۇئيغــۇر مۇشــەررەپ بولغــان ىئســالمدا رادىكاللىــق دېگــەن گەپ 

يوق. ەئمما ســەيىد قۇتۇپقا وئخشــاش ەئينى چاغدا فاشىستىك مىللەتچىلىككە، ائشقۇن 

كومۇنىســتلىققا ەئگىشــىپ باققــان كىشــىنىڭ قەلىمىدىــن چىققــان ىئددىيــە ۇئيغۇرالرنىڭ 

دىننــى رادىــكال چۈشىنىۋېلىشــىغا ســەۋەپ بولغــان. ۇئندىــن باشــقا ھازىــر دۇنيادىكــى 

ــۇم،  ــا تەڭســىزلىك، ھوقۇقســىزلىق، ائدالەتســىزلىك، زۇل ائشــقۇنالر ياشــىغان مۇھىتت

ــدا،  ــن نامى ــىلىقنىڭ دى ــان قارش ــا بولغ ــەت بۇالرغ ــۇت، پەق ــالر مەۋج ــق قاتارلىق نادانلى

ــار. ۇئيغــۇرالر  ــى ب ــر تەرپ ــان بى ــھ، ائدالەتســىز شــەكىلدە ىئپادىلىنىۋاتق يولســىز، قەبى

مۇســۇلمان ەئمــەس بۇددىســىت بولغــان تەقدىردىمــۇ، ھازىرقــى چىدىغۇســىز مۇھىــت 
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يەنىــال ائشــقۇنلۇققا قىســتىغان بوالتتــى. قۇتۇپ ىئدىوئلوگىيەســى پەقەتالر ائشــقۇنلۇققا 

خېمىرتــۇرچ بولــدى، تەمتىرىگەنلەرگــە قولچىــراق تۇتــۇپ بەردى. بۇنــداق خېمىرتۇرۇچ 

ۋە قولچىراقنىــڭ ۇئيغۇردىكــى ىئپادىســى بولغــان قۇتــۇپ يازغــان بازارلىــق كىتاپــالر، 

مېنــى ۇئ تەشــەببۇس قىلىدىغــان مەپكــۇرە ھەققىــدە يەنــە وئيلىنىشــقا مەجبــۇر قىلــدى. 

ۇئنىڭ ەئســەرلىرىنى ۋە باشــقا مۇناســىۋەتلىك ماقالىلەرنى ائيالرچە ۋاقىت ســەرپ قىلىپ 

وئقــۇپ چىقتىــم. ائندىــن مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتالرغىمــۇ كــۆز يۈگۈرتتــۈم. 

ــەن  ــۈم بىل ــۇپ بىسىمىلالھســىدا ھۆك ــى قۇت ــەن كىتاپن ــەردە« دېگ ــۇ ي ــول ب »ي

باشــالپ، »ھازىــر ىئنســانىيەت دۇنياســى بااليىاپــەت گىردابىغــا بېرىــپ، ھەممــە يــەردە 

ۇئرۇش، ېئكسپىالتاتسىيە، ەئخالقسىزلىق، ساختىپەزلىك ەئۋج ېئلىپ كەتتى...« دەيدۇ. 

ھەمــدە بۇنىــڭ دەۋاســىنى »ائلالھنىــڭ قانۇنىنى تۇتقا قىلغان ھاكىمىيەت« دەپ كېســىپ 

ېئيتىــدۇ. ۇئنىڭچــە »بۈگۈنگىچــە بولغــان جەمئىيەتلەرنىــڭ ھېچ بىرى ىئســالم جەمئىيىتى 

ەئمــەس... مۇســۇلمانالر ىئنســانىيەتكە رەھبەرلىــك قىلىشــى كېــرەك. ســەۋەپ، ۇئالرنىڭ 

ەئڭگۈشــتىرى ېئتىقــاد، پــەن - تېخنىــكا ەئمــەس...«. قۇتۇپنىــڭ بــۇ يــەردە وئتتۇرىغــا 

قويغىنــى بىــر پىكىــر بولــۇپ، بىــر ھۆكــۈم ســۈپىتىدە وئيلىنىشــقا تېگىشــلىك، ەئممــا 

ــۆز  ــڭ ك ــداق ھۆكۈملەرنى ــى بۇن ــدۇ. چۈنك ــق تۇغۇلى ــدە قىيىنچىلى قوللىنىشــقا كەلگەن

ائلدىمىــزدا بىــر ەئمەلىــي غەلىبىلىــك ۈئلگىســى، ياكــى لوگىكىلىــق ىئســپاتالش جەريانــى 

يــوق. قۇتــۇپ كىتابىــدا پەقــەت رېاللىــق قانــداق ۋە قانــداق بولۇشــى كېــرەك؟ دېگەنگــە 

جــاۋاپ بەرگــەن. ەئممــا نېمــە ۈئچــۈن مۇشــۇنداق بولغــان، ائلالھنىــڭ قانۇنىنــى تۇتقــا 

قىلغــان ھاكىمىيەتنىــڭ تۈزۈمــى، وئبىكتــى، ىئجراچىســى، تەشــكىلى شــەكلى، بارلىققــا 

كېلىــش ۇئســۇلى، باشــقۇرۇش مىخانىزىمــى، ىئقتىســادى قۇرۇلمىســى، دېپلۇماتىيەســى، 

ــى  ــا سىياســىي ۋە ىئقتىســادىي تەرتىۋىدىك ــى، دۇني ــى، پاراۋانلىق مۇداپىەئســى، ماائرىپ

ــداق؟«  ــۇ قان ــەك »ب ــى ســۆزلىمىگەن. ىئشــنىڭ ەئڭ ائســىنى قۇتۇپت ــى دېگەنلەرن وئرن

ــش؛ نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق  ــل« دەپ جــاۋاپ بېرى دېگــەن ســۇائلغا »ھــەق ياكــى باتى

بولىــدۇ؟ ەئســلى قانــداق بولۇشــى كېــرەك ىئــدى؟ نېمە ۈئچــۈن  ۇئنداق بولۇشــى كېرەك 

ىئدى؟...دېگەنلەرگــە جــاۋاپ بەرمــەك ائســان ەئمــەس. 
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دېمــەك، قۇتــۇپ باشــتىال دۇنيانــى پۈتۈنلــەي پاكىتســىز، ىئسپاتســىز يىمىرىلگــەن 

دەپ بــەزى ھۆكۈملەرنــى چىقىرىــدۇ، لېكىــن دەلىللىمەيــدۇ. ۇئنىڭچــە »مۇســۇلمانالرمۇ 

ــۇ يىمىرىلگــەن،  ــپ مۈلۈكچىلىكم ــپ بولۇشــقا باشــلىغان، خۇسۇســى ۋە كوللىكتى غايى

مىللەتچىلىــك، رايــون وئرتــاق گەۋدىســى، ىئقتىســادىي ىئتتىپــاق دېگەنلەرنىــڭ ەئبجىقــى 

چىقىــپ كەتكــەن«. ھالبۇكــى ســەييىد قۇتــۇپ »يىمىرىلگــەن« دېگــەن دۇنيــا مەۋجــۇت، 

ــاق گەۋدىســى  ــون وئرت ــار، راي ــۇ ب ــك ھېلىم ــپ كەتكــەن« مىللەتچىلى ــى چىقى »ەئبجىق

تېخىمــۇ كۆپىيىۋاتىــدۇ، ىئقتىســادىي ىئتتىپاقــالر تېخىمــۇ مۇســتەھكەم ۋە كۈچلۈك ھالغا 

كەلمەكتــە. وئمۇمىــي مۈلۈكچىلىــك بــەزى ەئللــەردە تېخــى كۈچلــۈك، يىمىرىلگىنــى يوق، 

خۇسۇســى مۈلۈكچىلىكمــۇ ھېــچ يىمىرىلىدىغانــدەك ەئمــەس. مانــا بــۇ قۇتۇپنىــڭ ەئڭ 

گەۋدىلىــك ۋە ىئزچىــل ســەھۋەنلىكى بولــۇپ، دەلىــل كۆرسەتمەســتىن ھۆكــۈم قىلىــش، 

مەســىلىنى رېاللىــق ىئچىــدە ىئلمىــي، ەئمەلىــي، ەئقلىــي تەھلىــل قىلماســلىقتۇر. 

ــەش ۈئچــۈن جامــاەئت  ــى تىكل ــڭ ھاكىمىيىتىن ــدا ائلالھنى ــدا زېمىن ــۇپ كىتابى قۇت

تەشكىللەشــنىڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلەيــدۇ. ۇئ »ىئســالمنىڭ نەزەرىيەۋىــي ېئتىقــاد 

قارشــى تۇرااليدىغــان، جانلىــق،  قىلىدىغــان، جاھالەتكــە  پىرىنســىپلىرىغا ەئمــەل 

ھەرىكەتچــان بىــر جامــاەئت قۇرىشــىمىز كېــرەك«، دەيــدۇ. بۇنىــڭ يولــى ىئســالم 

بولــۇپ، »بىــز چوقــۇم ۇئنىــڭ ياردىمىــدە يەرشــارىنى قاپلىۋالغــان جاھالەتنى ســۈپۈرۈپ 

تاشلىشــىمىز الزىم« دەپ قارايدۇ. ۇئ دەســلەپتىال ھېچ بىر دەلىل كۆرســەتمەي ھازىرقى 

جەمئىيەتلەرنىــڭ ھېــچ بىرىنــى ىئســالم جەمئىيىتــى دەپ ېئتىراپ قىلمىغاچقــا، جاھىلىيەت 

جەمئىيىتــى دەپ تونىغاچقــا ەئگەشــكۈچىلەرنى ۇئالرغــا قارشــى وئت ېئچىشــقا چاقىرىــدۇ 

)92 - بــەت(. مانــا بــۇ مۇســۇلمانالر دۇنياســىدا تۈگىمەيۋاتقــان ۆئزائرا قىرغىنچىلىقنىڭ 

قۇتۇپچــە ىئســالمىي ائساســى. 

ھالبۇكــى، ھــەر دەۋردە، ھــەر ماكانــدا ھابىــل بىلــەن قابىــل مەۋجــۇت بولغانــدەك، 

پىرەئۋىــن بىلــەن مۇســا، نەمــرۇت بىلــەن ىئبراھىــم، ياخشــىلىققا ۋەكىللىــك قىلغۇچىــالر 

بىلەن يامانلىققا ۋەكىللىك قىلغۇچىالر وئتتۇرىسىدىكى كۆرەش داۋام قىلىدۇ. كۇپۇرنى، 

گۇناھــى مەســىيەتنى يــەر يۈزىدىــن پۈتۈنلــەي ســۈپۈرۈپ تاشــالش مۇمكىــن ەئمــەس 
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ىئــدى. بــۇ خــۇددى جەننەتنــى يــەر يۈزىــدە بەرپا قىلىشــقا ۇئرۇنۇشــتىن پەرقســىز ىئدى. 

ۆئز ۋاقتىــدا ھەزرىتــى نــۇھ رەببىمىزگــە نىــدا قىلىــپ مۇنــداق دېگەنىــدى:

»رەببىــم، يــەر يۈزىــدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن. ەئگەر ۇئالرنى قويســاڭ، 

شۈبھىســىزكى، بەندىلىرىڭنــى ائزدۇرىــدۇ، ۇئالرنىــڭ تاپقــان بالىلىرىمــۇ پەقــەت فاجىــر 

ۋە كاپىــر بولىــدۇ.« ) نــۇھ، 26  - 27  -ائيــەت (.

ائلــالھ نۇھنىــڭ دۇائســىنى ىئجــاۋەت قىلىــپ تۇپــان باالســى يــۈز بــەردى، ھەزرىتى 

نۇھقــا ىئمــان ېئيتىــپ ۇئنىــڭ كېمىســىگە چىققانالردىــن باشــقىالر تۇپانــدا غــەرق بولدى. 

ــۇر،  ــە كۇپ ــدە يەن ــالر ىئچى ــلىدىن بولغان ــڭ نەس ــۋا مۇئمىنلەرنى ــۇ تەق ــە ش ــن ەئن لېكى

ــەت ياقىلىغۇچىــالر  ــۇم بىلــەن ائدال ــدى. مۇئمىــن بىلــەن كۇپــۇر، زۇل ــۇم پەيــدا بول زۇل

وئتتۇرىســىدىكى كــۈرەش داۋام قىلــدى، قىلىۋاتىــدۇ، قىلىــدۇ.

رەببىمىز ىئنســانالرنى بۇ ائلەمگە ېئمتىھان ۈئچۈن ەئۋەتكەن )مۈلك، 2( بولۇپ، 

يامانلىققــا قارشــى ياخشــىلىققا ۋەكىــل بولۇشــقا تەۋســىيە قىلغــان ۋە پىرەئۋنــدەك بوۋاق 

قاتىلــى زالىمغىمــۇ ائلدى بىلەن چىرايلىق نەســىھەت قىلىشــقا بۇيرىغانىــدى )تاھا، 44(.

قۇتۇپقــا كــۆرە تەشــكىللەنمەكچى بولغــان جاماەئتنىڭ »يادروســى ىئمــان بولۇپ، 

ىئرىــق، مىللــەت، زېمىــن، رەڭ، تىــل، شــۇنىڭدەك دۆلەت، رايون، ىئقتىســادىي مەنپەەئت 

دېگەنلەرنــى قەتئىــي چۆرىۋېتىش«نــى تەكىتلەيــدۇ. ائقىلالرغــا مەلۇمكــى، مىللەت، تىل، 

ــىلەر  ــان نەرس ــلىۋەتكىلى بولىدىغ ــپ تاش ــى، تېنى ــەپ تېپىۋالغىل ــەر تىل ــەت دېگەنل دۆل

ەئمــەس. مىللــەت ائلالھنىــڭ ىئنســانالرغا پۈتكەن تەقدىــرى )رۇم، 22؛ ھۇجــرات، 13(، 

ىئســالم، ىئمــان ۋە مۇئمىنلىــك ىئنســانالرنىڭ تاللىشــىدۇر) بەقــەرە، 256(. ىئمــان تىــل 

ائرقىلىــق دىلغــا وئرۇنلىشــىدۇ، تىــل ائرقىلىــق تەۋســىيە قىلىنىــدۇ. تىلنــى تاشــلىۋېتىپ، 

ىئماننــى يــادرو قىلغــان قۇتۇپچــە ىئســالمىي جامــاەئت بەرپــا قىلىــش مۇمكىــن ەئمــەس.

ســەييىد قۇتۇپتــا كوممۇنىســتىك ىئدىوئلوگىيــە تەســىرى بــار )شــەيخ رابىــي(. ۇئ 
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ماركىسىزمدا ىئزچىل قوللىنىلىدىغان ىئنسانىيەتنى ائزات قىلىش چاقىرىقىنى، لېنىنىزمنىڭ 

قوراللىق ىئنقىالپ بىلەن وئرتاق بىر دۆلەت قۇرۇش غايىســىنى ۆئزلەشــتۈرگەن )شــەيىخ 

رابى، ىئبراھىم ەئل ھۇدەيبە، الدان ۋە رويا بوروماند(. ۇئنىڭدا ھەممىنى قارمۇ قارشــى 

ىئككــى كاتېگورىيەگــە ائيرىــپ وئيلىشــىدىغان ىئككىلىــك تەپەككــۇر مەۋجۇد. شــۇڭا ۇئ 

ىئنســانىيەتنى مۇســۇلمان ۋە كاپىــر دەپ ىئككىگە ائيرىغــان، جەمئىيەتنى جاھىلىيەت ۋە 

ىئســالمىيەت دەپ ىئككىگە ائيرىغان، مەدەنىيەتنى ىئســالمي ۋە جاھىلىي دەپ ىئككىگە 

ائيرىغــان، ھاكىمىيەتنــى ىئالھىــي ھاكىمىيــەت ۋە ىئنســانى ھاكىمىيــەت دەپ، تۈزۈمنــى 

ىئالھــى تــۈزۈم ۋە ىئنســانىي تــۈزۈم دەپ ىئككىگــە ائيرىغــان. بۇنــداق تەپەككــۇر 

كوممۇنىســتىك ۋە فاشىســتىك خاھىشــتىكى كىشــىلەرگە وئرتــاق بولــۇپ، ەئزەلدىــن 

 )http://www.islamagainstextremism.com(.تەنقىتكە ۇئچراپ كېلىۋاتىــدۇ

ەئگــەر ھەممــە ىئككــى قۇتــۇپ نوقتىســىدىن كۆزىتىلســە ائلالھنىــڭ بىرلىكىگــە، 

ــر، يارالمىشــنىڭ كۆپلىكىگــە كەلگەنــدە دۇدۇقــالپ قالىدىغــان  شــۇنداقال ائلالھنىــڭ بى

ــق  ــن، پاســىق، مۇناپى ــى مۇئمى ــەۋە بولغۇچىالرن ــدۇ. قۇرائنمــۇ ىئســالمغا ت ىئــش چىقى

ــدۇ.  ــە ائيرىي ــە تۈرگ ــر قانچ ــدەك بى ــۇرات، 14 ( دېگەن ــالر )ھۇج ۋە تەســلىم بولغۇچى

ــى ىئمــران،  ــدۇ )ائل ــا ھەيدىمەســلىككە بۇيرىي ــر تاياقت ــى كىتاپالرنىمــۇ بى ــا ەئھل ھەتت

75، 114-113، 199؛ ماىئــدە، 69(. شــۇڭا قۇتۇپچــە ىئككىلىــك مەقبــۇل بولمايــدۇ، 

ــز. ــى ائشــقۇنلۇق دەيمى ــداق تەپەككۇرن ۇئن

سەييىد قۇتۇپ گەرچە غەرپكە ىئزچىل نەپرەتلەنسىمۇ، لېكىن19 - ەئسىرلەردە 

ياۋرۇپــادا ەئۋج ائلغــان ياۋۇرپــا مەركەزلىــك تەلىماتىنىــڭ تەپەككــۇر ۇئســۇلى بويىچــە 

ــەت  ــى جاھىلىي ــڭ نەزىرىدىك ــەن. ۇئ ۆئزىنى ــاالپ چۆكتۈرگ ــى باھ ــقا مەدەنىيەتلەرن باش

مەدەنىيەتلىرىگــە مۇنــداق باھــا بەرگەن: »گەرچە ۇئ )جاھىلىيــەت جەمئىيىتى( ائلالھنىڭ 

مەۋجۇدلىقىنــى ېئتىــراپ قىلســىمۇ، كىشــىلەرنىڭ بۇتخانــا، چېــركاۋ، مەســجىدلەردە 

ىئبادەت قىلىشــىغا يول قويســىمۇ، دەل مۇشــۇ ســەۋەبتىن ۇئ جاھالەت جەمئىيىتى بولۇپ 

قالىــدۇ. ىئســالم جەمئىيىتــى مانــا مۇشــۇنداق ائالھىــدە خۇسۇســىيىتى بىلــەن بىردىنبىــر 

مەدەنىيەتلىــك جەمئىيــەت ســانىلىدۇ. باشــقا ھــەر خىــل رەڭگارەڭ جەمئىيەتلــەر قــاالق 
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مەدەنىيەتســىز ھېســاپلىنىدۇ« )198 - بەت(. بۇ قاراشــتىن ائلالھنىڭ ىئنســانالرنى بىر 

- بىــرى بىلــەن تونۇشىشــى ۈئچــۈن ائيرىــم - ائيرىــم مىللــەت قىلغانلىقىنــى )رۇم، 20(، 

مىللەتلەرنىــڭ ۆئز رايونىغــا، مۇھىتىغــا ۋە مەنىۋىيىتىگــە كۆرە مەدەنىيــەت ياراتقانلىقىغا 

بولغــان ېئتىــراز وئتتۇرىغــا چىقىــدۇ.

ســەييىد قۇتــۇپ ەئســەرلىرىدە ىئنســاندىكى ۋەتــەن سۆيگۈســىدىن ىئبــارەت ەئڭ 

تەبىــى تۇيغۇنــى ۋە ۆئز دۆلىتــى بولۇشــتىن ىئبــارەت ەئقەللىي ائرزۇنىمۇ ىئنــكار قىلىدۇ. 

ۇئنىڭچــە »ائلالھتىــن قوبــۇل قىلىنغــان ەئقىــدە، قانۇن-تــۈزۈم، ۋە تۇرمــۇش ۇئســۇلى 

ھۆكۈمرانلىــق قىلىدىغــان دۆلــەت مۇســۇلماننىڭ ۋەتىنىــدۇر. مانــا بــۇ ىئنســانغا اليىــق 

ۋەتەننىــڭ مەنىســى« ىئكــەن. ۇئ يەنــە ۋەتــەن ۋە دۆلــەت ھەققىــدە »ىئســالم ەئقىدىســى 

رەھبەرلىــك قىلىدىغــان، ائلالھنىــڭ شــەرىئىتىال ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان زېمىن )ىئســالم 

دۆلىتى( مۇســۇلماننىڭ ۋەتىنى... ەئكســىچە ىئســالم رەھبەرلىك قىلمايدىغان، ائلالھنىڭ 

ــۇر«  ــەت ۇئرۇش ېئچىشــقا تېگىشــلىك دۆلەتت ــان دۆل ــق قىلمايدىغ ــى ھۆكۈمرانلى قانۇن

)266 -بەت(. »ىئســالم بىرال دۆلەتنىڭ مەۋجۇتلىقىنى مۇقەررەرلەشــتۈرىدۇ. بۇ بولســا 

ىئســالم دۆلىتىــدۇر« )251(. مانــا بــۇ ائشــقۇن بايانــالر كىشــىلەرنى بــۇرۇن پاكىســتانغا، 

ائفغانىســتانغا باشــلىغان، ھازىــر ســۈرىيەگە، خۇراســانغا تەلپۈندۈرمەكتــە. ەئلۋەتتــە، 

بىــز بــۇ يــەردە ائيىغــى چىقمــاس مۇنازىرەلەردىــن بولغــان دارۇلئىســالم ۋە دارۇلھــەرب 

مەسىلىســىگە كىرمەكچــى ەئمــەس. بــۇ ائتالغۇالرغــا ھەركىــم ھەرخىــل ىئــزاھ بېرىــپ 

كەلمەكتە.

ھالبۇكــى، يــەر يۈزىــدە كۇپۇرنىــڭ مەۋجــۇد بولۇشــى ســۈننەتۇلالھ بولــۇپ، 

ــۇر )ماىئــدە،  ــڭ مەۋجــۇد بولۇشــىدەك ۆئزگەرمــەس قانۇنىيەتت ــەن كۈندۈزنى كېچــە بىل

48؛ نەھــل، 93؛ شــۇرا، 8(. مۇئمىنلەرنىــڭ مەســۇلىيىتى تىنچلىــق تەرپتــارى بولــۇش 

)يۇنۇس، 99؛ كافىرۇن، 6(، دوســتانە ۆئتۈش ائســاس بولۇپ، كاپىرالر ېئتىقادقا بېســىم 

قىلغانــدا ياكــى يۇرتتىــن قوغــالپ چىقىرىشــقا تەمشــەلگەندە ۆئزىنــى قوغــداش ۈئچــۈن 

ۇئرۇش قىلىشــقا يــول قويۇلغــان )مۇمتەھىنــە، 8 - 9 - ائيــەت( ۋە كاپىرالرنــى ۋەياكــى 

دۈشــمەنلەرنى ھــەر تۈرلــۈك تاجاۋۇزدىــن ۋازكەچتــۈرۈش ۈئچــۈن ھەربىــي جەھەتتىــن 
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تەييارلىقنــى پۇختــا قىلىشــقا بۇيرىغــان )ەئنفــال، 60، 73(. رەســۇلۇلالھنىڭ ســۈننىتى 

بۇنىــڭ دەلىلــى بولــۇپ، ۇئ ھۇدەيبىيــەدە بىــر مۇشــرىك قەبىلــە بىلــەن ھەربىــي ىئتتىپــاق 

تۈزگــەن، مەككــە مۇشــرىكلىرى بىلــەن تىنچلىــق سۈلھىســى ىئمزالىغــان، مەدىنىدىكــى 

مۇســۇلمانالرغا ھۇجــۇم قىلمىغانــالر بىلــەن تىنچلىــق ىئچىــدە ۆئتكــەن.

ھــەر قانــداق ىئنســان ۆئزىنــى ائلــدى بىلــەن ائىئلىگــە، مىللەتكــە، ۋەتەنگــە تــەۋە 

دەپ ھېــس قىلىــدۇ، ھەمــدە مۇشــۇ ائساســتا ۆئزىنــى ىئنســانىيەتنىڭ بىــر پارچىســى دەپ 

تونۇيــدۇ. بــۇ بىــر وئرتــاق پىســخىك ېئھتىيــاج بولــۇپ، قۇتــۇپ بۇنىمــۇ ىئنــكار قىلىــپ 

»ەئقىــدە، قانۇن-تــۈزۈم ۋە تۇرمــۇش ۇئســۇلى مۇســۇلماننىڭ تەۋەلىكىــدۇر. مانــا 

بــۇ ائدەملەرگــە اليىــق مۇناســىۋەت شــەكلىدۇر. ھەقىقەتــەن ائىئلــە، قەبىلــە، مىللــەت، 

ــڭ  ــانىيەت ۆئزىنى ــۇپ، ىئنس ــۇم بول ــاالق ۇئق ــى ق ــق ۇئقۇم ــن، تەرەپتارلى ــەت، زېمى دۆل

ــدۇر« دەپ يازغــان  ــەت ۇئقۇمى ــۇپ يەتكــەن جاھال ــدا تون روھــى چۈشــكۈنلۈك تارىخى

)270 -بــەت(. قۇتــۇپ مۇئمىنلەرنــى تەبىئىــي ىئنســانىي تۇيغۇدىــن ۋاز كەچكــۈزۈپ، 

ۆئزى تەرغىــپ قىلىۋاتقــان مەپكۇرىنىــڭ قۇربانــى بولۇشــقا دەۋەت قىلىۋاتقــان بولــۇپ، 

»پىداكارلىــق قانداقتــۇر بىــر نىشــان ۈئچــۈن، ياكــى قانداقتــۇر بىــر دۆلەتنــى قوغــداش 

ۈئچــۈن ەئمــەس، بەلكــى ائلالھنىــڭ دىــن ۋە شــەرىئىتىنىڭ غەلىبىســى ۈئچــۈن، ھەمــدە 

ىئســالم دۆلىتىنــى قوغــداش ۈئچۈن قىلىنىدۇ... ھەرگىزمــۇ زېمىن ۋە خەلقنى قوغداش ۋە 

ائىئلــە ۋە بالىالرنــى قوغــداش مەقســەد قىلىنمايــدۇ« دەپ جاكاراليــدۇ )268 -بــەت(. بۇ 

چۈشــەنچە پەيغەمبىرىمىزنىڭ »جان، مال، نومۇس، ائىئلەســىنى قوغداش يولىدا ۆئلۈپ 

كەتكەنلــەر شــېھىتتۇر« دېگەن مەنىدىكى ھەدىســىگە زىــت. ەئمەلىيەتتە، ۇئيغۇرالرنىڭ 

ــەن تۈركىيەگــە ســەپەر  ــالر بىل ــۈك يول ــۇپ، تۈرل ــوپ بول ــوپ - ت ــان ت ــن بۇي 2013 تى

قىلىشــى ۋە بۇ يەردىن ســۈرىيەگە مېڭىشــىنىڭ مەپكۇرە ائساســى مۇشــۇ بولســا كېرەك.

ــە ائلالھنىــڭ  ــۇ ھەقت ــدۇ، ب ــر ســوائل تۇغۇلى ــۇ يــەردە سوراشــقا تېگىشــلىك بى ب

ــى ۋە شــەرىئىتى نېمــە؟ دىن

رۇم سۈرىسى 30 - ائيەتتە ائلالھ مۇنداق دەيدۇ:
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»باتىــل دىنالردىــن يــۈز ۆئرۈپ توغــرا دىنغــا، يەنــى فىتــرەت دىنىغــا يۈزلەنگىــن، 

ائلــالھ ىئنســانالرنى فىتــرەت دىنــى ۈئســتىدە ياراتقــان. ائلالھنىــڭ ياراتقىنىــدا ۆئزگىرىش 

بولمايــدۇ، بــۇ توغــرا دىنــدۇر. لېكىــن ىئنســانالرنىڭ تولىســى بىلمەيــدۇ«.

مىللىتىنــى، يۇرتىنــى ســۆيۈش ىئنســاننىڭ فىترىتىــدە تۇغۇلۇشــتىنال بــار بولــۇپ، 

ــدە  ــك ىئچى ــى شــۇ كىملى ــايدۇ، ۆئزىن ــدە ياش ــەن مەنســۇبىيەت ىئچى ىئنســانالر مۇەئيي

ــتۇرىدۇ.  ــدۇ، تونۇش تونۇي

قــۇرائن ۆئزىنىــڭ مىللىتىنــى باشــقا مىللەتتىــن ۈئســتۈن تۇتــۇش، خاتالىقــى ېئنىــق 

تۇرســىمۇ ۆئزىدىن بولغانالرنى ھىمايە قىلىشــتىن ىئبارەت ىئللەتنى رەت قىلىپ، ائدالەت 

ــۇ ائلەمشــۇمۇل  ۈئســتىدە چىــڭ تۇرۇشــنى تەكىتلەيــدۇ )ماىئــدە، 8( ۋە ىئنســانالرنى ب

پىرىنســىپالر ۈئســتىدە بىرلىشىشــكە چاقىرىــدۇ. شــۇڭا بىاللنىــڭ ھەبەشىســتانلىق، 

ســەلماننىڭ پارىــس بولۇشــى، ۇئالرنىــڭ ىئســالمدىن ىئبــارەت ائلەمشــۇمۇل پىرىنســىپالر 

ائســتىدا جــەم بولۇشــىغا توســالغۇ بولمىغــان )ائلــالھ ۇئالردىــن رازى بولســۇن(.

قۇرائن ىئنسانالرنى قانداق باشقۇرۇش تۈزۈمىدىن بەكرەك قانداق يېتىشتۈرۈش، 

تەربىيەلەشــنىڭ يولىنى، ۇئســۇلىنى كۆرسىتىدۇ، مۇئمىنلەرنىڭ قانداق كىشىلەر بولۇشى 

كېرەكلىكىنــى تەكىتلەيــدۇ، نەھــل سۈرىســى 89  - ائيەتنــى بۇنىڭ يىغىنچاق ىئپادىســى 

دېيىشــكە بولىدۇ. شــۇڭا رەســۇلۇلالھ دۆلەت قۇرۇشــقا ەئمەس، ۇئ دۆلەتتە ياشــايدىغان 

ۋە ىئنســانالرنى ىئــدارە قىلىشــتا ائلــالھ كۆرســەتكەن بەلگىلىمىلەرنــى ائســاس قىلىدىغان 

كىشــىلەرنى تەربىيەلەپ چىقىشــقا ەئھمىيەت بەرگەنىدى. 

ھۇجرات سۈرىسى 10 - ائيەتكە قارايدىغان بولساق، ائلالھ مۇنداق دەيدۇ:

»ەئگــەر مۇئمىنلەردىــن ىئككــى گــۇرۇھ ۇئرۇشــۇپ قالســا، ۇئالرنىــڭ ائرىســىنى 

ــرى ىئككىنچىســىگە تاجــاۋۇز قىلســا، تاجــاۋۇز  ــڭ بى ــۇڭالر. ەئگــەر ۇئالرنى ــۈزەپ قوي ت

قىلغۇچــى تاكــى ائلالھنىــڭ ھۆكمىگــە قايتقانغــا قــەدەر )يەنــى تاجاۋۇزىنــى توختاتقانغــا 
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قــەدەر( ۇئالر بىلــەن ۇئرۇشــۇڭالر. ەئگــەر ۇئالر )ائلالھنىــڭ ەئمرىگــە( قايتســا، ۇئالرنىــڭ 

ائرىســىنى )ھېچبىــر تەرەپكــە يانباسماســتىن( تــۈزەپ قويــۇڭالر، )ھەممــە ىئشــتا( ائدىل 

بولــۇڭالر، ائلــالھ ھەقىقەتــەن ائدىلالرنــى دوســت تۇتىــدۇ«. 

يۇقىرىدىكــى ائيەتتــە ۈئچ گۇرۇپپــا مۇســۇلمانالردىن ســۆز ېئچىلىۋاتىــدۇ. بــۇ ۈئچ 

گۇرۇپپىنى شەخســكە تەدبىقلىســاق ۈئچ كىشــىگە، دۆلەت دەرىجىسىگە كۆتۈرسەك ۈئچ 

مۇســۇلمان ھاكىمىيەتنىــڭ گېپــى بولــۇپ، ۇئالر وئتتۇرىســىدا توقۇنــۇش يــۈز بەرگەنــدە 

قانــداق ھــەل قىلىــش كېرەكلىكــى ھەققىدىكــى پىرىنســىپ وئتتۇرىغــا قويۇلماقتا.

بــۇ ســەۋەبتىن ھــەر مىللەتتىــن بولغــان مۇئمىنلــەر ۆئز يۇرتىــدا ائلالھنىــڭ دىنىنى 

ھاكىــم قىلىــپ ياشــاش ۈئچۈن تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــكە مەســۇلدۇر )فۇرقــان، 52(. 

بارلىق مۇســۇلمانالر چوقۇم بىر ھاكىمىيەت ائســتىدا ۇئيۇشىشــى زۆرۈر ەئمەس. پەقەت 

قــۇرائن وئتتۇرىغــا قويغــان ائلەمشــۇمۇل پىرىنســىپالر ائســتىدا ۇئيۇشــۇش ۋە وئرتــاق 

ھەرىكــەت قىلىــش مەجبۇرىيىتــى بــار )ھۇجــۇرات، 10؛ ەئنفال، 73(.

ــان«  ــتىگە قۇرۇلغ ــى ۈئس ــەت ىئدىيەس ــى »جاھىلىي ــي پەنلەرن ــۇپ ىئجتىماىئ قۇت

دەپ قارايــدۇ. ۇئنىڭچــە »پەلىســەپە، ىئنســانىيەت تارىخــى، پىســخولوگىيە قاتارلىــق 

پەنلەرنىــڭ تەتقىقــات يۆنىلىشــى، ۆئتمۈشــتىكى ۋە ھازىرقــى  بارلىــق مۇشــۇنداق 

زاماندىكــى ھەممىســى جاھالــەت ىئچىــدە تۇرغــان جاھالەتچــە ېئتىقــاد، قاراشــنىڭ 

ــقا  ــۇ قاراش ــەت(. ب ــوق« )234 -ب ــىمۇ ي ــن بىرس ــىرىگە ۇئچرىمىغىنىدى ــتە تەس بىۋاس

مەرھۇمنىڭ ىئنىســى مۇھەممەد قۇتۇپمۇ ۋارســىلىق قىلغان بولۇپ، ماائرىپشۇناســلىق، 

جەمئىيەتشۇناســلىق، ىئنسانشۇناســلىق قاتارلىــق پەنلەرنىمــۇ جاھىلىيەتچــى پەنلەرنىــڭ 

قاتارىغــا كىرگۈزىــدۇ. شــۇڭا قۇتۇپنىڭ »جەمئىيەتنى تۇتاشــتۇرىدىغان تۈپكى ائرغامچا 

ېئتىقات...ىئــرق، مىللــەت، تىــل، زېمىــن، ىئقتىســاد ياكــى باشــقا ائمىلــالر ائدەمنىڭ ائلىي 

خۇسۇســىيىتىگە ۋەكىللىــك قىاللمايــدۇ، چۈنكى بــۇ ائمىلالرنى تاشلىۋەتســىمۇ، ۇئ ائدەم 

بولــۇپ تۇرىۋېرىــدۇ« دەپ ھۆكــۈم قىلغانلىرىغــا ھەيــران قالماســلىق كېــرەك. ائدەمنىڭ 

تىلســىز، مىللەتســىز مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرالىشــىغا ىئســپات كەلتــۈرۈش بىھاجــەت. 
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ــڭ سۇاللىســى ۋە  ــا چى ــەس. تارىخت ــق ەئم ــۇ قارىشــى يېڭىلى ــڭ ب ــە قۇتۇپنى ەئمەلىيەتت

وئســمانلى ىئمپېرىيەســى غەرپنىڭ تاجاۋۇزىدا يېڭىلىپ تۇرسىمۇ »غەربنىڭ تېخنىكىسى 

كېــرەك، تۈزىمــى، ېئلىــم  -پــەن ىئدىيەســى الزىــم ەئمــەس« دەپ ىئزچىــل چىــڭ تۇرغان 

ۋە بىرىنچــى دۇنيــا ۇئرۇشــىدا غەربنىــڭ تۈزىمــى، ىئدىيەســى ۋە ىئجتىماىئــي پەنلىرىدىــن 

وئزۇقالنغــان ياپۇنىيەنىــڭ ھۇجۇمىغــا پايلىمىغــان. دەۋرىمىــزدە ەئرەبىســتاندىكى شــاھ 

ائبدۇلــالھ ۇئنىۋېرىســتىتىدا ىئجتىماىئــي پەنلــەر يــوق. ماۋزېدوڭمــۇ قۇتۇپقــا وئخشــاش 

قاتارلىــق پەنلەرنــى ســاختا پەنگــە چىقىرىــپ  پىســخولوگىيە، جەمئىيەتشۇناســلىق 

ۆئگىنىشــنى چەكلىگــەن. بــۇ ەئھۋالالردىــن كــۆرۈش مۇمكىنكــى، نادانلىقنىــڭ مىللىتــى، 

دەۋرى بولمايــدۇ. ۇئ وئخشــىمىغان مىللــەت ۋە وئخشــىمىغان دەۋىردىكــى پەرقلىــك 

كىشــىلەردە ىئزچىــل وئخشــاش خاراكتېــردە داۋام قىلىۋېرىــدۇ.

قۇتۇپنىــڭ »يــول بــۇ يــەردە« دېگــەن ەئســەرلىرىدىن قارىغانــدا ۇئنىڭــدا باشــقا 

ەئقىدىدىكىلەرنــى كەمســىتىش خاھىشــى كۈچلــۈك بولــۇپ، ۇئ: » ىئســالم ىئنســانىيەتنى 

تۆۋەنكى ائلەمدىن كۆتۈرۈپ ۈئســتۈنكى ائلەمگە تۇتاشــتۇردى. ھايۋانالر تەبىقىسىدىن 

ــەت قاراڭغۇلىقىدىــن قۇتقــۇزۇپ  ــى، جاھال ائيرىــپ ىئنســانالر تەبىقىســىگە ېئلىــپ چىقت

ىئســالم نۇرىغــا باشــلىدى«، دېگەنــدەك قۇرالرنــى ۇئزۇن - ۇئزۇن يېزىشــقا جــۈرەئت 

قىلغان )267 -بەت(. ىئســالم ىئنســاننى ھايۋانالر تەبىقىســىدىن ىئنســانالر تەبىقىسىگە 

ــاس  ــەل قىلم ــى ەئم ــاس، ياخش ــۇر قىلم ــاس، تەپەكك ــى وئقۇم ــدى؛ بەلك ــپ چىقمى ېئلى

ىئنســانلىقتىن، ەئمەلىيىتــى ىئمانىغــا شــاھىت بولىدىغان، ۆئزىنى ۋە ۆئزگىنــى يامانلىقتىن 

ائگاھالندۇرىدىغــان، ھــەر بىــر ھەرىكىتــى ائرقىلىــق ياخشــىلىقتىن بىشــارەت بېرىدىغان، 

ھەممە ســۆزنى ائڭالپ ياخشىســىغا ەئگىشــىدىغان يۈكســەك بىر ائدىمىيلىك پەللىســىگە 

يېتەكلىــدى. ېئنىقكــى قۇتۇپنىــڭ بــۇ بايانلىــرى ائلالھنىــڭ قۇرائنــدا مۆئمىنلەرنــى 

مۇشــىرىكالرنىڭ بۇتلىرىنى ەئيىپلەشــتىن توسقانلىقىغا، ھاكاۋۇرلۇقنى چەكلىگەنلىكىگە 

مۇخالىپ.

ۇئيغۇرالرنىــڭ يېقىنقــى بــەش يــۈز يىللىــق تارىخــى دىننــى پىرىنســىپ ەئمــەس، 

دەســمى قىلغــان باشــالمچىالرنىڭ قولىــدا مەغلۇبىيەتلىــك يېزىلىــش بىلــەن باشــالنغان. 
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شــۇندىن باشــالپ بىــز دۇنيــا، ائخىــرەت، تەبىــەئت، جەمئىيــەت ۋە كاىئناتنــى ۆئگىتىدىغان 

بىــر دەرســخانا بولغــان ھاياتنىــڭ، دەرســلىك بولغــان تەبىــەئت قانۇنلىــرى ۋە ىئالھىــي 

قانۇننىڭ وئقۇغۇچىسى ەئمەس، ائشىقى بولۇپ كېلىۋاتىمىز. بۇ ائشىقلىق تەكلىماكاننى 

قۇچاقالپ ياشــاۋاتقان بۇ ســۆيۈملۈك مىللەتنى ياتقا يەم قىلماي بۈگۈنگە ۇئالشــتۇردى. 

شــۇڭا قۇرائننىــڭ خەتلىرىگــە وئخشــايدىغان يېزىقىمىزنــى تاشــلىماي، قۇرائننــى ېئگىــز 

ــالپ، ماشــىنىلىرىمىزغا  ــڭ تۆرىگــە چاپ ــى ۆئينى ــەپ، ائيەتلەرن ــپ ەئزىزل تەكچىگــە ېئلى

ــە  ــدۇ، خەتم ــۈرەك ېئرىي ــى ائڭلىســاق ي ــپ ېئســىپ ياشــاۋاتىمىز. قىراەئتن ــزەك قىلى بې

قۇرائن ســورۇنلىرىدا كۆزلەر ياشــلىنىدۇ. شەكســىزكى، قۇرائننىڭ وئقۇغۇچىسى، ەئمەل 

قىغۇچىســى بولۇشــتىن ائشــىقى بولۇشقا مايىل بولغان ەئسىرلەر مابەينىدە، ۇئيغۇرالردا 

قۇرائن ەئقلىگە ۆئزلىشــىش، چۈشــەنچىگە مەنبە بولۇش، ھاياتقا كۆرســەتمە بېرىشتىن، 

ىئبــادەت ســورۇنىدا يادلىنىدىغــان، ائدەت-مۇراســىمالردا قىــراەئت قىلىنىدىغــان، ىئالھى 

تۇيغۇغــا مــۇڭ قاتىدىغــان ھالغــا كەلــدى. مەدرەســەلەر مەكتەپلەرگــە، مۇدەررســىلەر 

مۇەئللىملەرگــە ائيلىنالمىــدى. نەتىجىــدە بىــزدە قۇرائندىكــى ھۆكــۈم بىلــەن قۇرائننــى 

ۋاســىتە قىلغان ھۆكۈمنى، قۇرائندىكى چۈشــەنچە بىلەن قۇرائننى سۇيىئىســتمال قىلغان 

ىئددىيەنى ائيرىيالمايدىغان ھېسســىي مۇســۇلمانلىق داۋامالشــتى. ۆئزىمىزدە قۇرائننى 

قــۇرائن مەنتىقىســى، بىــر پۈتۈنلىكى ىئچىدە چۈشــىنىش ۋە تەپســىرلەش وئمۇمالشــماي، 

خەقلــەر يازغــان تەپســىر ۋە ىئزاھلىــق قولالنمىالرغا قــاراپ دىننى چۈشــىنىدىغان كۈنگە 

قالدۇق. تەپسىرلەرنىڭ مۇپەسسىرلەرنىڭ چۈشەنچىسى ىئكەنلىكىنى، دەۋر ۋە تارىخىي 

شــەرت - شــاراىئتالرنىڭ مۇپەسســىرلەرگە كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى نەزەردىن ساقىت 

قىلــدۇق. بۇنــداق تەپســىرلەرنىڭ بەزىلىــرى ۈئمىدســىزلىك، نەپرەت، قاباھــەت قاپلىغان 

جەمئىيەتلــەردە ياشــىغان ائلىمالرنىــڭ قولىــدا مىللەتچىلىــك، كاپىتالىزىــم ۋە غەرپنىــڭ 

زۇلمىدىــن جــاق تويغــان كەيپىياتتــا يېزىلغــان بولغاچقــا، ۇئيغــۇردا خېمىرتۇرۇچتــەك، 

قاقشــالغا چــوغ ياققانــدەك ائقىــۋەت پەيــدا قىلــدى ۋە قىلماقتــا. 

ــڭ  ــۇ مىللەتنى ــا ب ــدى، ەئمم ــالر ۆئرتەن ــدى، جان ــالر كۆي ــدى، مال ــەر تۆلەن بەدەلل

كۆزىدىــن يــاش قۇرۇمــاي تــۇرۇپ، يىرىــڭ ېئقىشــقا باشــلىدى. خاتالىقــالر ۆئتتــى. ەئممــا 

خۇالســە يــوق، خاتالىقالرنىــڭ مەنبەســىگە يۈزلىنىــش يــوق، ەئقلىــي تەھلىــل كەمچىــل. 
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خاتالىقنــى ىئتىــراپ قىلىــپ، تــۆۋە قىلىــپ ىئبــرەت ائلىدىغــان روھ كەمچىــل. خاتالىقالرنــى 

ائشــكارىلىغۇدەك يــۈرەك، دىــت ۋە جاســارەت كەمچىــل. خاتالىقالرنىــڭ بەدىلىنــى 

بۇرۇنقىــالر، دەۋىرداشــالر ۆئتىــدۇق ۋە قېرىنداشــلىرىمىز شــۇ بەدەلنىــڭ ۇئۋالىغــا قېلىــپ 

قىينىلىۋاتىــدۇ. داۋاملىــق مەســىلىنى خاتــا تونــۇش، خاتــا دېاگونــۇز قويــۇش ۋە خاتــا 

رىتســىپنى كۆچــۈرۈپ كېلىــش نەتجىســىدە ۇئيغۇر خاتــا يېتەكلىنىــپ، كۈلپەتكە بارغانچە 

پېتىــپ كېتىۋاتىــدۇ. نەتىجىــدە مىللەتنىــڭ بــاش - كۆزىــال يېرىلمىــدى، يۈرەكلەردىن قان 

كەتتــى. ەئجەبــا ماڭغانســىرى تارلىشــىۋاتقان، قىيىنلىشــىۋاتقان، قىســىلىۋاتقان يولىمىــز 

ھەققىــدە وئيالنماســمىزمۇ؟ ۆئتكىنــى ۆئتــۈپ، كەتكىنــى كەتتــى، ۇئالر ۆئتمۈش ۈئممەت 

ىئــدى، ۇئالر ەئجرىگــە چۇشــلۇق نەتىجىنــى ائلالھتىــن ائلىــدۇ. بىزمــۇ قانچىلىــك ەئجىــر 

ــز )بەقــەرە، 134، 141(. قۇرائننىــڭ  ــر ائلىمى سىڭدۈرســەك شــۇنىڭغا چۇشــلۇق ەئجى

ــى  ــەن ائيىت ــەد، 24( دېگ ــدۇ؟« )مۇھەمم ــۇر قىلمام ــتىدە تەپەكك ــۇرائن ۈئس »ۇئالر ق

ــڭ  ــەييىد قۇتۇپنى ــى س ــۇ يولىمىزن ــۇڭا بىزم ــا. ش ــاپ قىلماقت ــۇ خىت ــال بىزگىم وئخشاش

ياكــى يەنــە كىملەرنىڭــدۇر قەدەملىرىدىــن ىئزىدىمــەي، قۇرائندىــن، قۇرائننىــڭ رېــال 

پەيغەمبىرىمىزنىڭئىجراائتــى - ســۈننىتى ىئچىدىــن  بولغــان  تەدبىقــى  ھاياتتىكــى 

ــز تېپىــپ، ۆئزىمىــز مېڭىشــىمىز كېــرەك.  ىئزدىشــىمىز، يولىمىزنــى مۇســتەقىل ۆئزىمى

ــن  ــك پىكىرلىرىدى ــڭ قىممەتلى ــۋەر ائلىملىرىمىزنى ــك مۆتى ــداق دېگەنلى ــە بۇن ەئلۋەتت

پايدىلنمايلــى دېگەنلىــك ەئمــەس. پايدىلىنايلــى، پايدىلىنىشــىمىز كېــرەك، لېكىــن 

ۆئزىمىزنىــڭ ىئجتىماىئــي، سىياســىي، ىئقتىســادىي وئرنىمىزنــى ۋە مىللــى خاســلىقىمىزنى 

ــر يەردىــن،  ــى باشــقا بى ــر يەردىــن، گۇرۇچن ــى بى نەزەردىــن ســاقىت قىلماســتىن، تۇزن

ســەۋزىنى باشــقا بىــر يەردىــن، ياغنــى باشــقا بىــر يەردىــن ېئلىــپ، ۇئيغۇرنىــڭ ائغزىغــا 

ــۇنى  ــم. ش ــىمىز الزى ــۇر قىلىش ــتىدە تەپەكك ــش ۈئس ــداق ېئتى ــى قان ــان پولۇن تېتىيدىغ

ېئســىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز كېرەككى، باشــقا جايالردا وئتتۇرىغا چىققان ھەرقانداق 

بىــر مۇتەپەككــۇر ياكــى ائلىمنىــڭ مەپكۇرىســىنىڭ بىزگە تولۇق ماس كېلىشــى مۇمكىن 

ەئمــەس. چۈنكى بىزنىڭ مەســىلىمىز، كىرزىســىمىز، قىسقىســى، ھېچقانــداق ەئھۋالىمىز 

باشــقا ھېچقانــداق بىــر مىللەتنىــڭ ەئھۋالىغــا وئخشــىمايدۇ.

2016 -يىل دېكابىر ەئنقەرە
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ئۇيغۇرلۇقتىكى ئاخىرقى قورغان

نۆۋەتتىكــى ۇئيغۇرلۇقتــا بىــز تىرەجــەپ تۇرااليدىغــان ائخىرقــى قورغــان ائىئلــە 

بولۇپ قالدى. بۇ ھەقىقەتنى تونىغان تەربىيەلىك ائىئلىلەر قانچە كۆپەيســە، كۈچەيســە، 

بىرلىشــىپ قانچــە زورايســا ۇئيغۇرلۇقىمىز شــۇنچە قۇۋۋەتلىنىدۇ. فامىلــە دېگىنىمىز بىر 

ۆئي، ائىئلــە ياكــى بىــر جەمەتكــە تــەۋە ائىئلىلەرنىــڭ وئرتــاق نامىــدۇر. شــۇڭا بىــر ائىئلە 

كىشــىلىرىنىڭ وئرتــاق نــام ھەققىــدە ىئزدىنىشــى، بىــر جەمــەت كىشــىلەرنىڭ بىرلىشــىپ 

بىــر فامىلــە قوللىنىشــى، ياكــى بىرقانچــە ائىئلەگــە تــەۋە قېرىنداشــالرنىڭ وئرتــاق بىــر 

فامىلىــدە بىرلىــك ھاســىل قىلىشــى ۇئيغۇرنىــڭ مەۋجۇدلىقىنى جانالندۇرىــدۇ. بۇ مەنىدە 

فامىلــە قوللىنىــش مەسىلىســى ۇئيغۇرلۇقنــى قوغداشــتىكى ائكتىــپ قەدەم ھېســاپلىنىدۇ. 

»ۇئيغــۇردا وئيــى يوقنىــڭ ۆئيــى يــوق« دەيدىغــان بىــر تــەۋەرۈك ســۆز بــار. بۈگــۈن ۆئز 

ائىئلىســىنىڭ، قېرىنداشــلىرىنىڭ ۋە تۇغقانلىرىنىــڭ بىرلىكــى، ىئســتىقبالى، نــام شــەرىپى 

ھەققىــدە وئيالنغــان كىشــىلەرال ەئتىكــى كۈچلــۈك بىــر ائىئلــە، جەمەت ۋە بىــر مىللەتنىڭ 

ەئزاســى بوالاليدۇ. 

 فامىلــە قوللىنىــش ۇئيغــۇرالردا دەســلەپ روســالرنىڭ تەســىرىدە وئتتۇرىغــا 

چىققــان. چارپادىشــاھ ىئشــغالىدىكى وئرتــا ائســىيادا ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالردا تۇنجــى 

ــى  ــۇر توپراقلىرىدىك ــلىرىدا ۇئيغ ــىرنىڭ باش ــقان. 20 -ەئس ــە وئمۇمالش ــۇپ فامىل بول

وئيغىنىــش ھەرىكەتلىــرى نەتىجىســىدە فامىلــە قوللىنىــش زىيالىــالر ىئچىــدە كۆرۈلۈشــكە 

باشــلىغان. ۇئالرنىــڭ بەزىلىــرى روســچە قېلىــپ بويىچــە ەئرلەرگــە »...وئۋ«، ائيالالرغــا 

»...وئۋا« قوشــۇلىدىغان فامىلىلەرنــى قولالنغــان. مەســىلەن: باھاۋىددىــن مۇســابايۇۋ، 

زىخرۇلــالم نادىــروف، مەلىكــەم زىياۋۇدونــۇۋا دېگەنــدەك. يەنــە بەزىلــەر تۈركچــە قېلىپ 

ــان  ــن، قورب ــالن ائلپتېكى ــرا، ائرس ــۇپ بۇغ ــىلەن: ياق ــان. مەس ــە قولالنغ ــە فامىل بويىچ

ــە  ــۇرالردا تۈركچ ــن ۇئيغ ــن كېيى ــق. 1949 -يىلدى ــوزى قاتارلى ــوداي، مەســۇت بايق ق

قېلىپتــا فامىلــە قوللىنىــش تۈگــەپ روســچىغا يۈزلەنگــەن بولســىمۇ رەسمىيلەشــمىگەن.
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ــى. شــىنجاڭ  ــا چىقت ــا مەيدانغ ــى قايت ــە قىزغىنلىق ــن فامىل ــن كېيى 90 - يىلالردى

ۇئنۋېرىســتېتى ۋە باشــقا ۇئنۋېرىســتېتالردا بــۇ ھەقتــە تەتقىقــات بولــدى، ائپتونــۇم 

رايــۇن رەھبەرلىــرى يىغىــن ېئچىــپ مۇھاكىمىلــەر قىلىنــدى، ەئمما نەتىجىســى بولمىدى. 

زىيالىالرنىــڭ تىرىشــچانلىقى بىلــەن جەمئىيەتتــە فامىلــە ھەققىدە تونۇش ھاســىل بولۇپ، 

چۈشــەنچە چوڭقۇرالشــقان بولســىمۇ مىللــەت يەنىــال فامىلىســىز قالــدى. فامىلەلىــك 

خەنســۇالر غوللــۇق وئرۇندىكــى جوڭگــۇدا فامىلىســىز ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالر يېقىنقــى 

يىلــالردا كــۆپ قىينالــدى. تۈرلــۈك جەدىــۋەل، كېنىشــكە ۋە ھۆججەتلەرگــە فامىلــە 

يېزىلىدىغان بولغاچقا فامىلىســىز ۇئيغۇرالر دادىســىنىڭ ىئســمىنى فامىلە دەپ يېزىشــقا 

مەجبــۇر بولــدى. فامىلىســىزلىك چاتىقــى پاســىپورت ېئلىــش ائساســەن كەڭرىچىلىككــە 

ېئرىشــكەندىن كېيىــن تېخىمــۇ گەۋدىلىنىشــكە باشــلىدى.

 ۇئيغۇرالرنىــڭ كىملىكىــدە ۆئز ىئســمى ائلدىــدا ائتــا ىئســمى كەينىــدە كېلىــدۇ. 

ەئممــا خەنســۇالرنىڭ قاىئدىســىدە فامىلــە ائلدىــدا ىئســم كەينىــدە كېلىدىغــان بولغاچقــا 

كىملىكنــى بېكىتكۈچى، تەكشــۈرگۈچى ۋە تارقاتقۇچى وئرگانــالر ەئمەلىيەتتە ۇئيغۇرچە 

ىئســىمغا خەنســۇچە مۇائمىلــە قىلىــدۇ. پاســپورتتا ىئســىم بىلەن فامىلە ېئنىــق ائيرىلىش 

تەلــەپ قىلىنىدىغــان بولغاچقــا، مۇناســىۋەتلىك وئرگانــالر ۇئيغۇرالرغــا خەنســۇالرنىڭ 

فامىلىســى ائلدىــدا ىئســمى كەينىــدە كېلىدىغــان قاىئدىســى بويىچــە پاســپورت چىقىرىــپ 

بېرىدۇ. نەتىجىدە ۇئيغۇرالرنىڭ ىئســمى فامىلە، ائتىســىنىڭ ىئســمى ۆئز ىئســمى بولۇپ 

قالىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن قىز وئغۇل بولــۇپ قېلىش، بىر ائىئلىدىكى پەرزەنتلەرنىڭ ىئســمى 

وئخشــاش فامىلىســى پەرقلىنىشــتەك چاتاقــالر پەيــدا بولىــدۇ. مەســىلەن: ماھىــرە ياقــۇپ 

دېگــەن قىــز ياقــۇپ ماھىــرە بولــۇپ پاســپورتتا قىــز وئغۇلغــا ائيلىنىــپ كەتكــەن. يەنــە 

ــرال  ــاز تۇرغــۇن دېگــەن ائچــا - ســىڭىلنىڭ ىئســمى بى ــاز تۇرغــۇن، ائين مىســال: گۈلن

تۇرغــۇن، فامىلىســى ائينــاز ۋە گۈلنــاز بولۇپ،نەتىجىــدە بىــر ائىئلىدىكــى كىشــىلەرنىڭ 

ىئســمى بىــر، فامىلىســى ىئككــى بولــۇپ قالغــان. ەئگــەر فامىلــە قوللىنىلغــان بولســا بــۇ 

چاتاقالرنىــڭ ائلــدى ېئلىنغــان بوالتتــى.
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2000 - يىلالردىــن كېيىــن ۇئيغۇرالردا كۆچمەن بولــۇپ توزۇپ كېتىدىغانالرنىڭ 

ســانى تەدىرىجــى كۆپىيىشــكە باشــلىدى. بولۇپمــۇ 2009 -يىلىدىكى تومۇز پاجىيەســى 

ۋە 2013 -يىلالردىــن باشــالنغان جىددىيلىــك بىلــەن كۈچەيگــەن كۆچمەنلىك دولقۇنىدا 

بىــر تۈركــۈم كىشــىلەر مااليســىيە، وئرتــا ائســىيا ۋە تۈركىيەلەرگــە كۆچتــى، يەنــە بىــر 

قىســىمالر يېڭــى زىلالندىيــە، ائۋىســترالىيە، كانــادا، ائمېرىــكا ۋە ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىگــە 

ســىغىندى. بۇالرنىــڭ بەزىســى ائللىقاچــان تۇرۇۋاتقــان ەئلنىــڭ پۇقرالىقىغــا ېئرىشــكەن 

بولســا، يەنــە بەزىلىــرى شــۇ نەتىجىنــى كۈتــۈپ تۇرماقتا. بۇ ەئللــەردە فامىلــە ائللىقاچان 

وئمۇمالشــقان بولغاچقــا، پاســپورتقا ىئلتىمــاس ســۇنۇش ائلدىدىكــى ۇئيغــۇرالر فامىلــە 

مەسىلىســىگە دۇچ كەلمەكتــە.

ۇئيغــۇرالر ۋەتــەن ىئچــى ۋە ســىرتىدا دۇچ كېلىۋاتقــان قانــداق فامىلــە قوللىنىــش 

مەسىلىســىگە تۈركچىدىــن مۇۋاپىــق ۆئرنەكلەرنــى قوبــۇل قىلىــش مۇمكىــن. ھەتتــا 

تۈركچــە فامىلەلەرنــى بىۋاســتە قوللىنىشــقىمۇ بولىــدۇ. چۈنكــى تۈركچــە فامىلىلەرنىــڭ 

كۆپىنچىســى ۇئيغۇرچــە بىلــەن تۈركچىگــە وئرتــاق ســۆزلەر بولــۇپ ائســان ۆئزلىشــىپ 

كېتىــدۇ. تۈركلــەردە كــۆپ ۇئچرايدىغــان فامىلەلەرنىــڭ بىــرى »پــاالن وئغلى« شــەكلىدە 

ــردان كىشىســىنىڭ  ــر قەدى ــا شــۇنداق بى ــۇ دادىســىنىڭ، ي ــدۇ. شــۇڭا ۇئيغۇرالرم كېلى

ــم -  ــۇر خانى ــۇ ۇئيغ ــدۇ. ب ــە قىلســا بولى ــى« ســۆزىنى قوشــۇپ فامىل ىئســمىغا »وئغل

قىزالرغــا مــاس كەلمىســە، وئغلــى ســۆزىنى قوشمىســا بولىــدۇ. ەئمما تۈركىيــەدە »پاالن 

وئغلــى« دېگــەن فامىلىدىكــى خانىمالرمــۇ ۇئچــراپ تۇرىــدۇ.

تۈركچىــدە يەنــە بىــر كــۆپ ۇئچرايدىغــان فامىلــە قوللىنىــش شــەكلى بولســا تــۈرك 

ــرى ۋە  ــە، ۇئرۇق نامىلى ــەت، قەبىل ــۇرت، مىلل ــىدىكى ي ــۈرك دۇنياس ــى ۋە ت تارىخىدىك

مەشــھۇر تــاغ، دەريــا، كۆل، دېڭىــز، ېئقىنالرنىڭ ناملىرىنى قوللىنىشــتۇر. ۇئندىن باشــقا 

تارىخــى قەبىلــە، يــەر، ســۇ ناملىرىدىــن كەلگــەن فامىلىلەرمــۇ كــۆپ. مەســىلەن: تارىخىي 

يــەر، ســۇ ائتلىرىدىــن ۆئتۈكەن، ىئنســاي، قورغار،قوردان، ۇئدۇن، قاشــبالىق، ۆئزكەنت، 

وئرخــۇن، ىئدىــل، ســېلىنغا، تارىــم قاتارلىــق. تارىخىــي قەبىلــە ناملىرىدىــن ۇئنۇيغــۇر، 

قارلــۇق، باســمىل، ىئزگىــل، چىگىــل، ياغمــا، وئغــۇز، ائۋار، توقۇزســاق، قايــا، ســاقالپ، 
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قاڭقىــل، قىپچــاق، ائقمــان، قارامــان قاتارلىــق فامىلىلەرمــۇ خېلــى  ســالماقنى ىئگىلەيــدۇ. 

ــەردە تارىخىــي ەئســەرلەردىكى نەتىجىلىــك شەخســلەر، ەئمــەل ناملىــرى  فامىلىل

ۋە ھەربــى ائتالغۇالردىــن كەلگەنلىرىمــۇ مەۋجــۇت، مەســىلەن: ائيتولــدى، كۈنتۇغــدى، 

وئدغۇرمىــش، ۆئگدۈلمىــش، قومــار، بابــۇر، خاقــان، ىئلىــك، يابغۇ، ۆئگە، تېكىــن، بىلگە، 

ــۇق، ســانغۇن،  ــان، شــاد، تۇت ــە، تارخ ــۈ، بۆك ــن، بۆگ ــاچ، ەئركى ــۋاچ، تىلم ــۇن، يال قات

باســقاق، تايانــۇق، قاتارلىــق. تۈركلــەردە تارىخــى شەخســلەردىن بۆگۈخــان، مەتەخــان، 

ىئلتەرىــش قاغــان، وئغۇزخــان، بىلگــە قاغــان، ائلــپ ائرســالن قاتارلىقالرنىــڭ ناملىرىدىن 

ېئلىنغــان فامىلىلــەر خېلــى كــۆپ.

لەقــەم، ھۈنــەر، كەســىپ، ماھارەتكــە ائىئــت  يەنــە  فامىلىلــەر  تۈركلــەردە 

ســۆزلەردىنمۇ تۈزۈلىدۇ. مەســىلەن: ساپانجى، كارۋانجى، بارۇتچۇ، بايراقدار، ەئلەمدار، 

توپچــى، تۆمۈرچــى، قۇشــچى، تاشــچى، كېمىچــى، قەھۋەچــى، ســۇتچى، چايچــى، گۈلچــى 

قاتارلىقــالر. تۈرلــۈك لەقەملەردىــن كەلگــەن فامىلىلەرمــۇ بــار. مەســىلەن: ســوالق 

ــارا، شاشــقىن،  ــول، ســارى دۇرســۇن، ق )ســولخاي(، چــوالق، قىســقا كــۈرەك، ۇئزۇن ق

ــق.   ــۈك، قاتارلى وئزان، بۈي

ــي شەخســلەرنى  ــەك بويىچــە ۇئيغۇرالرمــۇ تارىخى تۈركچىدىكــى يۇقىرىقــى ۆئرن

فامىلــە قىلىــپ ىئشلەتســە بولىــدۇ. مەســىلەن: ائتىلــال، تەڭرىقۇت، تۇنيۇقــۇق، پانتېكىن، 

بۇغراخــان، ائرســالنخان، ىئلكخــان، بازىرخــان، قازىرخــان قاتارلىــق. تاغ، دەريــا، يۇرت، 

ائيمــاق، چــۆل، بوزلــۇق ۋە ســۇالرنىڭ ىئســىملىرىنى فامىلــە قىلىــپ قولالنســا بولىــدۇ. 

مەســىلەن: ائۋرال، ائلتــاغ، قۇمتــاي، ەئشــمە، ۆئگــەن، تارىــم، يۇرۇڭقــاش، قايــدۇ، 

مــۇزارت، ســېلىنغا، ائقســۇ، قىزىلســۇ، قاراســۇ، بــوزداال، بوزتــاغ، ســۇنتاغ، چەشــتاغ، 

ســايرام، باغــراش، باغــداش، ائققــاش، كۆكچــە، بوزكــۆل، تەكلىمــاكان، مــۆرەن، مىڭالق، 

مىڭيــول، قورغــان قاتارلىــق. باتــۇر، يېقىشــلىق جانلىقالرنىــڭ ناملىرىدىن پايدىالنســىمۇ 

بولىــدۇ. مەســىلەن، قاپــالن، ســىرتالن، ائرســالن، قــۇالن، غونــان، بۇغرا، يىلپىــز، الچىن، 

قۇرغــۇي، بۈركــۈت، شــۇڭقار، ائرقار، تورغاي، ســاندۇۋاچ، چاغرى، توغــرۇل قاتارلىقالر. 
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ــە  ــر ســۆزنى فامىل ــداق بى ــان ھەرقان ــۇر تىلىدىكــى ۆئزى ياقتۇرغ ــن باشــقا ۇئيغ بۇندى

قىلىــپ قولالنســىمۇ بولىــدۇ.

دېمــەك، ۇئيغــۇرالر فامىلــە قوللۇنۇشــتا بۈگۈنكــى تۈركچــە فامىلەلەرنــى ۈئلگــە 

قىلىدىغــان بولســا ۆئزىگــە مــاس كېلىدىغــان نۇرغــۇن چىرايلىــق، ىئخچــام ۋە ۇئيغۇرغــا 

ــەردە  ائۋۋال ۆئز ىئســمى،  ــن باشــقا تۈركل ــن. ۇئندى خــاس ســۆزلەرنى تېپىشــى مۇمكى

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

ائيالالر ۆئز فامىلىســىنى يوقاتماســلىق ۈئچۈن نىكاھلىق بولغاندىن كېيىن يولدىشــىنىڭ 

فامىلىســىنىڭ ائلدىغــا ۆئز فامىلىســىنى قوشــۇپ ىئشــلىتىدۇ. مەســىلەن، نــۇراي ۆئزتۈرك 

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

فامىلىســىنى كۆرســىتىدۇ. شــۇڭا ۇئيغۇرالرنىڭ فامىلە شــەكلىمۇ مۇشــۇ تەرتىپتە بولســا 

مۇۋاپىــق. شــۇنداقال بــۇ دۇنيــادا فامىلــە قوللىنىۋاتقــان مىللەتلــەردە وئمۇمالشــقان بىــر 

قاىئــدە بولــۇپ ھىســاپلىنىدۇ.

ــر  ــەر بى ــە ھ ــىزدۇر. نۆۋەتت ــى تەخىرس ــە قوللىنىش ــۈن فامىل ــڭ بۈگ ۇئيغۇرالرنى

ۇئيغــۇر ۆئزەئلــدە ۋە چەتەئلــدە پۈتۈنلــەي فامىلىلىــك سېســتىمىدا ياشــاۋاتقانلىقى، 

دۇنياغــا فامىلەلىــك كېنىشــكە ائرقىلىــق يۈزلىنىۋاتقانلىقــى ۈئچــۈن فامىلەســىز ھاياتتــا 

قىينىلىــدۇ. فامىلەســىزلىك ۇئيغۇرالرنىــڭ تۇرمۇشــىغا ماڭدامــدا بىــر قواليســىزلىقالرنى 

كەلتــۈرۈپ تۇرىــدۇ. شــۇڭا ۋەتەندىكــى ۋە مۇھاجىــر ۇئيغۇرالرنىــڭ فامىلــە قوللىنىشــقا 

ــۇ  ــە، ۋەتەندىكــى ۇئيغۇرالرم ــۇ پۇرســەتكە ىئگ ــەر ب باشــلىغىنى ەئۋزەل. چەتەئلدىكىل

فامىلەلىــك بولۇشــتا بىــرەر مەمــۇرى وئرگاننىــڭ بۇيرۇقىنــى كۈتۈشــى بىھاجــەت. پەقــەت 

كۈنــدە تولدۇرىۋاتقــان خەنســۇچە ىئســىم فامىلىســى دېگــەن كاتاكچىگــە فامىلــە تالــالپ 

يازســىال بولىــدۇ. 

ۇئيغۇرالرنىــڭ فامىلــە قوللىنىــش ىئســتىكىنى، زۆرۈرىيىتىنــى ۋە ۇئيغۇرچە ىئســىم 

ــق  ــى ېئچىلىدىغــان خەل ــڭ خەنچىگــە وئخشــىمايدىغانلىقىنى ھــەر يىل ــە تەرتىپىنى فامىل

ــى ۋە سىياســى مەســلەھەت كېڭىشــىگە قاتنىشــىدىغانالر دېيىشــكە جــۈرەئت  قۇرۇلتىي
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ــۇ  ــۇ ائي ب ــا ب ــە ياخشــى ىئــش. ەئمم ــقا تىرىشســا ەئلۋەتت ــراپ قىلغۇزۇش قىلســا، ىئتى

كۈنلەردە چوتنى ەئمەلىيەتكە ۇئيغۇنراق ســوقمايمۇ چارە يوق ىئكەن. مىللەت بويىچە 

فامىلىســىز قېلىپ، ھەدېســە زىيان تارتىپ يۈرگەندىن قانداقال بولســۇن فامىلە قوللىنىپ 

تۇرغــان ياخشــىدەك قىلىــدۇ. پەقــەت گۈزەللىــك، مىللىيلىــك ۋە ىئخچاملىــق ىئپادىلەنســە 

يېتــەر. ىئســىم فامىلىمىزدىكــى گــۈزەل بولــۇش پەيغەمبىرىمىزنىــڭ تەۋسىيەســى بولــۇپ 

ســۈننەتتۇر. مىللىــي بولــۇش ۇئيغۇرلــۇق بۇرچىمىزدۇر. ىئخچاملىــق دېگەندە ىئجتىماىئ 

ائالقىــدە قواليلىــق بولــۇش كــۆزدە تۇتۇلغــان بولــۇپ ائقىللىقتــۇر.
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يۈز يىللىق بەتبەشرە مىراس

بۇندىــن ائلتــە يىــل بــۇرۇن ائمېرىكىــدا دىيارىمىزغــا داىئــر يــۈز يىــل بۇرۇنقــى ۋە 

ۇئنىڭدىــن ســەل كېيىنكــى گېزىــت، ژورنــال ۋە قوليازمىالرغــا قىزىقىــپ قالدىــم. بۇالرنىڭ 

بىر قىســمىنى شىۋىتســىيەلىكلەر توردا پايدىلىنىشــقا ېئچىۋەتكەن بولســا، بىر قىســمىنى 

ــالردا  ــۇ قوليازمى ــەن. ب ــان ىئك ــۇم شەخســەن رەســىمگە تارتىۋالغ يېتەكچــى وئقۇتقۇچ

ۇئيغۇرالردىكى ۆئرپ-ائدەت، يېمەك - ىئچمەك، تۇرالغۇ-جاي، ھۈنەر-كەسىپ، سودا 

-ســېتىق، قانۇن-تــۈزۈم قاتارلىــق جەھەتلەردىكــى مەلۇماتالردىــن باشــقا يەنە نۇرغۇن 

چۆچەكلــەر، قوشــاقالر، رىۋايەتلــەر توپــالپ قالدۇرۇلغــان. بۇنىــڭ ىئچىدىكــى »وئغــرى 

يــوق شــەھەر« تەتقىقاتچىالرنىــڭ ەئڭ دىققىتىگــە ســازاۋەر بولغــان چۆچەكلىرىمىزدىــن 

بىــرى. بــۇ قوليازمىــالر ۇئيغــۇر ھاياتىنىــڭ بارلىــق ســاھەلىرىنى دېگــۈدەك ۆئز ىئچىگــە 

ائلغــان بولــۇپ، بەزىلىــرى »...بايانــى « شــەكلىدە قەلەمگــە ېئلىنغــان ىئــدى. مەســىلەن:  

»ناخشــىنىڭ بايانــى« دېگەنــدە ناخشــىالرنىڭ قانداقتــۇر بىــر رىۋايەتلىــك، كارامەتلىــك 

مەنبەگــە باغلىنىدىغانلىقــى يېزىلغــان. بۇنىــڭ ىئچىــدە ھۈنەرۋەنچىلىــك رىســالىلىرىمۇ 

ائالھىــدە كــۆپ بولــۇپ، ھــەر بىــر ھۈنــەر مۇەئييــەن بىــر پىرغــا باغالنغــان. 

قوليازمىــالردا دىيارىمىزدىكــى كۆللــەر، بۇالقــالر، تاغــالر ۋە يۇرت-ائيماقالرمــۇ 

مەلــۇم بىــر رىۋايەتكــە ھامىلــدار ىئــدى. بــۇ ماتېرىيالــالر پۈتۈنلــەي ۇئيغــۇر ائۋام 

ائرىســىدىن توپالنغانلىقــى ۈئچــۈن، كىشــىلىرىمىزنىڭ شــۇ دەۋردە دۇنيانــى قانــداق 

ائڭقارغانلىقىدىــن خــەۋەر بەرگەنلىكــى بىلــەن قىممەتلىــك ىئــدى. بەلكىــم بىــر قىســىم 

ۇئيغــۇرالر بۇندىــن يــۈز يىل بۇرۇن دۇنيانى ائشــۇنداق پىرالر، پىرالرنىــڭ كارامەتلىرى، 

شــۇنداق مەدداھالرنىــڭ رىۋايەتلىرى ائرقىلىق چۈشــەنگەن بولۇشــى مۇمكىــن. دۇنيانى 

رىۋايەتلىــك چۈشــىنىش ۇئيغۇرالرغىــال ەئمــەس، مۇســۇلمان شــەرقتىكى  بۇنــداق 

مىللەتلەرگــە وئرتــاق بىــر ھادىســە ىئكــەن. تۆۋەنــدە مــەن قوليازمىــالردا خاتىرىلىنىــپ 

ھازىرغىچــە ۆئزگەرمىگــەن بــەزى ھادىســىلەر ھەققىــدە توختىلىمــەن.
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ــدا  قوليازمىالردىكــى مەدرىــس ۋە مۇدەررســىلەر ھەققىدىكــى بايانالرغــا قارىغان

ەئينــى چاغــدا دىنــى ماائرىپتــا پارىســچىنىڭ تەســىرى كۈچلــۈك بولغــان. دەرســلىكلەردە 

پارىسچە ائساس قىلىنىپ، قاىئدىلەر پارىسچە چۈشەندۈرۈلگەن. بۇ ۇئسلۇپ بۇخارادىن 

مەنبەلەنگەن بولۇپ، ەئينى چاغدا تاتار زىيالىلىرى ســەمەرقەند ۋە بۇخارادا مۇشــۇنداق 

نامۇۋاپىــق ۇئســۇل ســەۋەبلىك يىگىرمــە وئتتــۇز يىلغــا ســوزۇلۇپ كېتىدىغان وئقۇشــتىن 

قاقشــىغان بولســا، ائبدۇخالىق ۇئيغۇرمۇ »بالىالرنى ىئبەردۇق دىن ۈئچۈن سەمەرقەندۇ 

بۇخاراغا، بۇالرنىڭ ەئقلىنى ائلالھ ھەۋزى ىئســتىنجاغا يەتكۈزدى«)مەنىســى، بالىالرنى 

دىــن ۈئچــۈن ســەمەرقەند ۋە بۇخاراغــا ەئۋەتســەك، ۇئالرنىــڭ ەئقلــى ائران تاھارەتكــە 

ۇئلىشــىپتۇ( دەپ يازغــان. ائبدۇقادىــر دامولــالم گەرچــە مەدرىســە ماائرىپىنــى ىئســالھ 

قىلىــش ۋە پەننــى دەرســلەرنى كىرگۈزۈشــنى ىئككــى قېتىــم ســىناق قىلغــان بولســىمۇ، 

جاھالەتچىلەرگــە تــەڭ كېلەلمــەي ېئچىنىشــلىق ھالــدا ۆئلتۈرۈلگــەن. ائرىدىــن يــۈز يىلغا 

ــڭ  ــر داموالمنى ــڭ ائبدۇقادى ــۇر ۆئلىمانى ــرەر ۇئيغ ــەن بولســىمۇ بى ــت ۆئتك ــن ۋاقى يېقى

ۇئســۇلىنى ســىناپ باققانلىقــى مەلــۇم ەئمــەس.

2015 -يىلى سېنتەبىر ائيلىرىدا بولسا كېرەك تۈركىيەدىكى باش مىنىستىرلىكتە 
بىلــەن كۆرۈشــتۈم. ۇئ كىشــىنىڭ ېئيتىشــىچە  فەرىــددۇن ەئپەنــدى  ىئشــلەيدىغان 
ىئســتانبۇلنىڭ ســەفاكۆي، زەيتىنبۇرنــۇ، سەلىمپاشــا قاتارلىــق يەرلىرىــدە پۈتۈنلــەي 
دىــن وئقۇۋاتقــان ۇئيغۇر ياش- ۆئسمۈســلەرنىڭ ســانى كۈنســېرى كۆپەيگىلى تۇرۇپتۇ. 
ىئككــى يىلدىــن بېــرى تۈركىيەگــە كۆچمــەن بولغــان ۇئيغۇرالرنىڭ بالىلىرىنــى مەكتەپكە 
بەرمەســتىن، خاس دىن ىئلىملىرىال وئقۇتۇلىدىغان مەدرىســلەرگە بېرىشى داىئرىلەرنىڭ 
ــۈن  ــش ۈئچ ــى بىلى ــچ يۈزىن ــىلىنىڭ ىئ ــەن مەس ــەن م ــۇنىڭ بىل ــۇ. ش ــى تارتىپت دىققىتىن
زەيتىنبۇرنۇدىكــى وئقۇغۇچىســى ەئڭ كــۆپ بىــر مەدىرىســنى زىيــارەت قىلدىــم ۋە شــۇ 
يــەردە ىئشــلەيدىغان بىــر وئقۇرمــەن ىئنىمىــز بىلــەن تەپســىلى سۆھبەتلەشــتىم. ۇئنىــڭ 
ــن  ــۇس دى ــتىن مەخس ــە بارماس ــەنتى مەكتەپك ــڭ 60 پېرس ــىچە وئقۇغۇچىالرنى ېئيتىش
ۆئگىنىدىكــەن. كېيىــن مىســىردا بالىلىرىنــى دىنــدا وئقۇتــۇپ قايتىــپ كەلگــەن كىشــىلەر 
بىلــەن ۇئچراشــتىم ۋە ۇئالردىــن 3000 دىــن ائرتۇق ۇئيغۇر پەرزەنتىنىڭ پەنســىز دىندا 
وئقۇۋاتقانلىقىدىــن خــەۋەر تاپتىــم. دېمــەك يــۈز يىلــالر بــۇرۇن ائبدۇقادىــر دامولالمنــى 

ۆئلتۈرگــەن جاھالــەت ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا تېخىچــە ھايــات.
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قوليازمىالردىــن مەلــۇم بولىشــىچە كىشــىلەردە پالغــا، ســېھىرگە، كارامەتكــە ۋە 

ــى  ــداق كىشــىلەرمۇ دىنن ــرالر، پالچىالرغــا ىئشــىنىش وئمۇمالشــقان. بۇن كارامەتچــى پى

سۈيىئىســتىمال قىلىــپ ائلدامچىلىــق قىلغــان. شــۇ دەۋىرلــەردە كىشــىلەردە تېۋىــپ 

بىلــەن پالچــى ۇئقۇمــى ائرىلىشــىپ كەتكــەن بولغاچقــا پالچىنىمــۇ، تېۋىپنىمــۇ كېســەللىك 

ائالمەتلىرىنــى ســورىماي تاپقىنىغــا قــاراپ باھاالشــقان. دىنمــۇ ســېھىرگەرلىك ۈئچــۈن 

پايدىلىنىلغــان بولــۇپ، قەشــقەردە ياشــىغان مەشــھۇر ائلىــم ىئمىــر ھۇســەيىن قازىنىــڭ 

مەلــۇم بىــر ائيەتنــى مانچــە يۈز قېتىم وئقۇســا ۇئچىــدۇ، دېگەن رىۋايەتنىــڭ يالغانلىقىنى 

ىئســپاتالش ۈئچــۈن، شــۇ ائيەتنــى شــۇنچە قېتىــم وئقــۇپ بالىخانىدىــن ســەكرەپ پۇتىنــى 

ســۇندۇرىۋالغانلىقىغا داىئــر ھېكايەتلــەر بــار.

كاتتىالردىــن باشــالنغان ۋە ائۋامــدا كېڭەيگــەن پەندىــن بىخەۋەرلىــك، مەنتىقىلىــق 

قېلىــش، ىئجتىماىئــي  يىــراق  يېڭىلىقلىرىدىــن  تەپەككۇردىكــى ائجىزلىــق، جاھــان 

ۆئزگىرىشــلەرگە بىپەرۋالىــق قاتارلىقــالر كىشــىلەرنى دىــن بىلــەن خوراپــات، پــەن بىلــەن 

ســېھىر، مەدەنىيــەت بىلــەن جاھىللىــق، تەرەققىيــات بىلــەن قاالقلىقنىــڭ ائراچلىرىــدا 

ھالســىرىتىپ قويغان. ائرىدىن يۈز يىل ۆئتۈپ بۇ ھالەتنىڭ قانچىلىك ۆئزگەرگەنلىكىنى 

»خەلقارادىكــى ىئســالم دولقۇنــى« دېگــەن كىتابنىــڭ سېتىلىشــى بىلــەن »مۇســۇلمانالر 

پەلەسەپىسى« ۋە »ىئسالم مەدەنىيەت تارىخى« دېگەن كىتابالرنىڭ سېتىلىشىنى، ياكى 

»ھاياتلىــق ۋە مۇھىــت«، »ىئرســىيەت ۋە ىئرســىيەت قۇرۇلىشــى« دېگــەن كىتابالرنىــڭ 

سېتىلىشــى بىلــەن »مېنىــڭ پىســخىك مەســلەھەتچىم« دېگــەن دېســكىنىڭ سېتىلىشــىنى 

سېلىشــتۇرۇپ باقســاقال بولىــدۇ. بــۇ سېلىشــتۇرمادىن پەندىكى ۋە دىندىكــى يۈز يىللىق 

ىئلگىرلەشــنىڭ نەتىجىســى قىســمەن بىلىنىــدۇ. 

قوليازمىالردىن ۋە بۇالرنى يازغۇچى موللىالردىن مەلۇمكى،  قەدىمى ۇئسلۇپتىكى 

مەدرەسە ماائرىپىنىڭ بەزى وئقۇغۇچىالردا شەكىللەندۈرىدىغىنى دىنىي كىتاپ وئقۇشنىال 

كىتــاپ وئقــۇش دەپ بىلىــش، دىنــى ىئلىملەرنــى ىئلىــم دەپ قــاراش ۋە ۇئنــى ەئڭ قىيىــن 

ــى ەئڭ مۇقــەددەس، مۇكەممــەل  ــاراش، ەئرەپ تىلىن ــدۇ دەپ ق ــى ھــەل قىلى ۋە ھەممەن

تىــل دەپ قــاراش، ۇئســتازالردا قانچــە ۇئزۇن وئقۇســا شــۇنچە ياخشــى دەپ قاراشــتىن 
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ــارەت ىئكــەن. ەئينــى چاغــدا بىــر ائدەمنىــڭ ىئلىمدىكــى ىئقتىــدارى شــۇ كىشــىنىڭ  ىئب

ەئرەپ، پارىســچە ەئســەر يازالىغانلىقــى بىلــەن ۆئلچەنگەنلىكــى ۈئچــۈن، ھۈســەيىنخان 

تەجەللــى، ەئخمــەت زىياىئــي قاتارلىــق شــاىئرالرمۇ ەئرەپ ۋە پارىســچە نەزىملەرنــى 

ــا ەئرەب- ــا ۇئيغــۇر وئقۇرمــەن وئقۇيالمايــدۇ، ي ــى ي ــۇ نەزمىلەرن ــر ب يېزىشــقان. ھازى

پارىــس وئقۇرمەنلىــرى خېرىدارلىــق قىلمايــدۇ. ىئمىر ھۈســەيىن قــازى ھاجىممۇ ۇئيغۇر 

تارىخىغــا ائىئــت كىتابىغــا ھېــچ بىر زۆرۈرىيەتســىز ەئرەپچــە » تارىخىي ەئســەر ۋاقىاتى 

كاشــغەر« دەپ ىئســىم قويغــان. 

قوليازمىــالردا كىشــىلەرنىڭ ماددىــي دۇنيادىكــى ھادىســىلەرگە ۋە كىشــىلىك 

ــان قىلىنغــان.  ھاياتتىكــى مۈشــكۈللەرگە چۈشــلەردىن بىشــارەت ىئزدەيدىغانلىقــى باي

ــا  ــەر بارلىقق ــە، ھاجەتنامەل ــار، تەبىرنام ــۇس تۇم ــۇرالردا مەخس ــەۋەپتىن ۇئيغ ــۇ س ش

كەلگــەن. كىشــىلەر ائدەتتــە چۈشــى بۇزۇلــۇپ قالســا داخانالرغــا ۆئرىتىــش، باقشــىالرغا 

باقتــۇرۇش بىلــەن مەشــغۇل بولىشــىدىكەن، ياكــى تىلەمچىلەرگــە ســەدىقە بېرىــش، قــان 

قىلىشــقاتارلىق ىئشــالرنى قىلىشــىدىكەن. چۈشلەردىن بۇنداق بىشــارەت ىئزدەش، رېال 

ھادىســىلەرنىڭ جاۋابىنــى چۈشــكە باغــالپ سىرلىقالشــتۇرۇش، بىــرى چــۈش ھەققىدىكى 

پەننــى بىلىمدىــن بىخەۋەرلىكــى، يەنــە بىــرى تارىختىــن بېــرى بىــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ 

چۈشــنى دىــن نوقتىســىدىن سىرلىقالشتۇرىشــى ۋە دىــن نامىدىــن تۈرلــۈك چۈشــلەرنى 

وئيدۇرۇپ چىقىرىپ، كىشــىلەرگە دىندەك قوبۇل قىلدۇرېۋېتىشــى بىلەن مۇناســىۋەتلىك.

قەلەمگــە ېئلىنىشــىچە ەئينــى چاغــدا بەدەندىكــى ۆئزگىرىــش، مەســىلەن: ســۆگەل 

چىقىــپ قېلىــش، مەڭ پەيــدا بولۇپ قېلىش قاتارلىقالر سىرلىقالشــتۇرۇلۇپ كەلگۈســىدىن 

بىشــارەت بەرگۈچــى بىــر ائمىــل ائيالندۇرۇلغــان. بۇندىــن باشــقا قۇالقنىــڭ چــوڭ، 

ــۇق، كېلىشمەســلىك  ــال ھاياتتىكــى ۇئت ــن رې ــەڭ بولۇشــى قاتارلىقالردى ــڭ ك ماڭالينى

ۋە كەلگۈســىگە بىشــارەت ىئزدەشــمۇ بولغــان. مەســىلەن: بــۇ ھەقتــە »قىياپەتنامــە ۋە 

ســاەئتنامە« دېگەن كىتابنىڭ ەئينى چاغدىمۇ ائلقىشــلىق كىتاپ بولغانلىقى ۋە بۈگۈنمۇ 

ــش،  ــى ۆئزگىرى ــقا تەبىەئتتىك ــن باش ــۈك. ۇئندى ــى تەەئججۈپل ــرى ۈئزۈلگمىن خېرىدارلى

مەســىلەن: تۇيۇقســىز چىققــان بــوران، مەزگىلســىز ياققــان يامغــۇر، قاتتىــق تەۋرىگــەن 
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يــەر، بىمەھــەل كەلگــەن ســەل قاتارلىــق تەبىــەئت ھادىســىلىرىگە ىئلمىــي قانۇنىيەتلــەر 

بويىچــە، ىئلمىــي ەئســەرلەردىن جــاۋاپ تاپماي...قانداقتــۇر ائلالھنىــڭ گۇناھلىرىمىزغــا 

جازاســى، پىرالرنىــڭ قارغىشــى، روھالرنىــڭ بىاراملىقــى دېگەنگــە وئخشــاش ەئقىلگــە 

ــوق  ــۇ ي ــا ھازىرم ــەن، ەئمم ــالردا ىئپادىلەنگ ــا باغالشــمۇ قوليازمى ــپ ائمىلالرغ مۇخالى

ەئمــەس.

قوليازمىالردىــن مەلــۇم بولىشــىچە ەئينــى چاغــدا كىشــىلەر جىنــالر ھەققىــدە بىــر 

مۇنچە خوراپى چۈشــەنچىلەرگە ائلدىنپ، قان - تەرىنى ۋە ماللىرىنى قۇربان قىلىشــقان. 

مەنچــە پەننىــڭ وئمۇمالشماســلىقىدىن باشــقا جىنــالر ھەققىدىكــى دىنىــي ھۆكۈملەرنىــڭ 

ــي ۋە پىســخىك  ــي، نېرۋى ــەئت ھادىســىلىرىنى، روھى توغــرا يەتكۈزۈلمەســلىكىمۇ تەبى

مەســىلىلەرنى جىنالرغــا باغــالپ چۈشىنىشــكە ســەۋەپ بولغــان. ھەتتــا مەخســۇس 

جىــن قوغاليدىغــان جىنكەشــلەر بولغانلىقــى مەلــۇم. يــۈز يىــل بــۇرۇن خاتىرلەنگــەن ۋە 

ھازىرغىچــە داۋاملىشــىۋاتقان بۇنــداق خاتــا چۈشــىنىش ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان 

پاجىەئلــەر بۈگۈنمــۇ ائياقالشــقىنى يــوق. بولۇپمۇ بىر قىســىم نېرۋا، روھىي ۋە پىســخىك 

كېســەللىكلەر ھــە دىســىال جىنالرغــا باغــالپ چۈشــىنىلىپ، كىشــىلەرنى قايمۇقتۇرماقتــا. 

2011 -يىلدىن كېيىنكى تەكشۈرۈشــلىرىمدە يېڭىشــەھەر ۋە ائقتۇ تەرەپلەردە خەنســۇ 

ــۇ خەنســۇ  ــىۋالغانالرغا ش ــى چاپلىش ــۇپ، خەنســۇنىڭ جىن ــان بول ــازار تاپق ــالر ب داخان

داخانــالر ائيــەت وئقــۇپ ساقايتمىســا بولمايمىــش.

 بۇندىن باشقا ۇئيغۇرالردىكى »رېاللىقتىكى ەئۋلىيا« ائتالغان قۇربانجان تۇرەك 

ھادىسەســى شــۇ جىن بىلەن باغلىنىدۇ. قۇربانجان تۇرەك پۈتۈن دۇنيادىكى داخانالرغا 

وئرتــاق بولغــان »جىــن ېئلىپ قېچىپ غايىپنى بىلىدىغان قىلىپ قويغانلىقى« ھەققىدىكى 

رىۋايەتنى توقۇۋاتىسا، جىنالر بىلەن دېيىشەلەيمەن دەپ كېسەل »داۋاالش«قا مەشغۇل 

بولۇۋاتســا، يــا »ســۈرە جىن«نــى يــادا بىلىدىغــان ۆئلىمــا، يــا تىبابــەت وئقۇغــان ائلىــم 

ــا بــۇ زات ھەققىــدە بىــر قانچــە يازغۇچــى »رېاللىقتىكــى  ىئنــكاس قايتۇرمىغــان. ھەتت

ــاپ يازســىمۇ ائلىملىرىمىزدىــن ســادا  ــا« دەپ ۇئنىــڭ كارامەتلىرىنــى داڭالپ كىت ەئۋلىي

چىقمىغان. بۇمۇ يا پەننىڭ يا دىننىڭ ھەقىقى وئمۇمالشــمىغانلىقى، لوگىكىلىق، ىئلمىي 
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تەپەككۇرنىــڭ ائجىزلىقــى، دىننىڭ ســۈزۈك، ىئلمىي چۈشــىنىلمىگەنلىكىدىن بولغان.

قوليازمىــالردا يەنــە تۇمــار پۈتكــۈزۈش، ىئســىتقۇ ســوۋۇتقۇ قىلىــش، بــاال تىلــەش، 

ــاپاەئت  ــن ش ــەش، مازارالردى ــەدەت تىل ــن م ــېلىش، روھالردى ــال س ــۈرۈش، پ وئت كۈچ

تىلــەش، پىرالرغــا دۇائ قىلــدۇرۇش قاتارلىــق دىــن نامىــدا يۈرگۈزىلىۋاتقــان پاائلىيەتلــەر 

ــالردا  ــر قىســىم جاي ــرى ھازىرمــۇ بى ــڭ بەزىلى ــالر بېرىلگــەن. بۇالرنى ھەققىدىمــۇ بايان

ۋە بىــر قىســىم كىشــىلەردە مەۋجــۇد بولــۇپ، ھازىرمــۇ بۇنــى تەشــەببۇس قىلغۇچىــالر 

دىنغــا ۇئيغۇنلىقىنــى تەكىتلەيــدۇ، ەئگەشــكۈچىلەرمۇ شــۇنداق بىلىــپ ەئگىشــىدۇ. بــۇ 

پاائلىيەتلــەردە ائيەتلــەر وئقۇلمــاي، دۇائالر قىلىنمــاي قالمايــدۇ. شــەكلەنگۈچىلەرگە 

ائلالھنىــڭ ائيەتلىرىــدە شــەكنىڭ بولمايدىغانلىقــى، بۇالردىن گۇمــان قىلغانلىق ائيەتكە 

ــۇپ ھېســاپلىنىدىغانلىقى چۈشــەندۈرۈلىدۇ. ەئپسۇســكى، ۇئالر  ــق بول ــان قىلغانلى گۇم

ــى مەنىســى بىلىنســە،  ــدۇ. چۈنك ــڭ ۇئيغۇرچىســىنى بىلدۈرمەي شــۇ شەكســىز ائيەتنى

ائلدامچىلىــق ائشــكارىلىنىدۇ.

يــۈز يىــل بۇرۇنقــى قوليامىــالردا ەئكىــس ەئتكــەن بەتبەشــرە مىراســالر بىــر 

دۇنياۋىــي ھادىســە بولــۇپ، تەرەققىياتســىز قالغــان رايۇنــالردا كــۆپ ۇئچرايــدۇ. بىــزدە 

بــۇ ھادىســىلەردىن بەزىلىرىنىــڭ كــۆپ سۇســلىغانلىقى تەلىيىمىــز. بايــان قىلىنىشــىچە 

شــۇ چاغــالردا بــەزى ھادىســىلەر ۆئلىماالرنىــڭ ىئشــتىراكىدا وئرتىغــا چىققــان ىئكــەن. 

مەســىلەن: تۇمار پۈتۈش، جىنكەشــلىك، مازاردىن شــاپاەئت تىلەش، روھالردىن مەدەت 

ــغۇللىرى  ــالرغا مەش ــۇ ىئش ــن ب ــى موللىالردى ــۈكۈركى، ھازىرق ــالر. ش ــەش قاتارلىق تىل

يوقنىــڭ وئرنىــدا. پىرالرغــا يــەر، ۆئي ۋە ماللىرىنــى دۇائ قىلــدۇرۇش، ھەتتــا قىزلىرىنــى 

دۇائ قىلدۇرۇشــقا وئخشــاش لەنەتلىــك قىلمىشــالرنى يوقالــدى، دېيىشــكە بولىــدۇ. 

پىــرالر ۋە ۇئالرنىــڭ تەســىرىمۇ ائجىــزالپ يوقالغىلــى تــۇردى. ەئممــا پىــرالر ۋە مۇرتــالر 

يوقالغــان بىلــەن پىرلىــق تاماســى ۋە مۇرتلــۇق سەۋداســى تېخىچــە كىشــىلەرنىڭ ېئڭىــدا 

ســاقلىنىپ تۇرماقتــا. مەســىلەن: كىشــىلىرىمىزدىكى تۈرلــۈك ھادىســىلەر، ۋەقەلــەر 

ۋە مەســىلىلەرنىڭ ماھىيىتىگــە دىققــەت قىلمــاي، شــۇالر ھەققىدىكــى ۇئســتازالرنىڭ 

دېگەنلىرىگىــال ەئگىشىشــلەر، ۆئزى تۇتقــان ۇئســتازنىڭ قاراشــلىرىنى مۇالھىزىســىز 
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ۋە  باشــقا ۇئســتازالردىكى مۇســتەبىتلىك، جاھىللىــق  قىلىشــالر، ۇئندىــن  قوبــۇل 

ىئخالســمەن تالىشىشــالر دېگەنــدەك. دۇنيانــى رىۋايەتلىــك چۈشــىنىش، كارامەتلەرگــە 

ۋە كارامەتچىلەرگــە ائلدىنىشــمۇ ھازىرغىچــە مەۋجــۇت. مەســىلەن: كەبىگــە چۈشــكەن 

پەرىشــتە، قۇرائننــى دەسســىگەنلىكتىن مايمۇنغــا ائيلىنىــپ قالغــان قىــز قاتارلىــق 

ــە ۋە  ــى ىئلمگ ــى دۇنيان ــلىرىمۇ، ىئكك ــپ يۈرۈش ــڭ ېئقى ــان مۆجىزىلەرنى ــۈك يالغ تۈرل

ھــەق دىنغــا تايىنىــپ ەئمــەس، بەلكــى كارامەتكــە، رىۋايەتكــە ەئگىشــىپ چۈشىنىشــنىڭ 

ــدۇ.  ــى بىلدۈرى داۋام قىلىۋاتقانلىقىن
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ئىتىبارنىڭ تاتلىقى ۋە ئاچچىقى

تۈركىيــەدە ۇئيغۇرالرنىــڭ ھېسداشــلىققا ېئرىشــىدىغانلىقى ەئمەلىيــەت. بۇنــداق 

ھېسداشــلىق سىياســەت ۋە قانۇنــدا بىــرەر مــاددا ســۈپىتىدە ەئكىــس ەئتمىگــەن بىلــەن، 

ــمىيەتلەرنىڭ  ــپ رەس ــىياتىغا بېقى ــا، ھېس ــڭ كەيپىياتىغ ــىيۇنالر ۋە ىئجراچىالرنى سىياس

ائسانالشتۇرىلىشــى، جازاالرنىــڭ كەچــۈرۈم قىلىنىشــى، چەكلەرنىڭ ائددىالشتۇرىلىشــى، 

تەكشۈرۈشــلەرنىڭ بوشاشتۇرىلىشــى بىلەن ىئپادىلىنىدۇ. بۇنى بەزى ۇئيغۇرالر ۋەتەندە 

ــارە بويىچــە ىئتىبــار دەپ ائتايــدۇ. بــۇ ىئتىبارالرنىــڭ داىئرىســىنى  كۆندۈرۈلگــەن ىئب

ھازىرچــە ېئنىقــالپ بولغىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى ھېــچ يەردىــن بــۇ مەزمۇنــدا بىــر قــارار 

چىققــان يــوق، ھېــچ بىــر يــەردە ھــەم بىــر يېزىقچــە ىئســپاتىنىمۇ تاپقىلــى بولمايــدۇ. بــۇ 

ىئتىبارالرنىــڭ قانــداق ۋاقىتتــا كارغــا كېلىــپ، قانــداق چاغــالردا ەئســقاتمايدىغانلقىغىمۇ 

بىر نېمە دېمەك تەس. ھەممىســى ىئجراچىالرنىڭ ىئددىيىســىگە، مىللىتىگە، كەيپىياتىغا 

قــاراپ ۆئزگىرىــپ تۇرىــدۇ. ەئممــا دىققەتكــە تېگىشــلىكى، تۈركىيەدىكــى ھــەر يــەردە 

ــا  ــۆزلەيدىغان، ەئمم ــە س ــە، تۈركچ ــمى تۈركچ ــەن ىئس ــان بىل ــۈرك بولمىغ ــى ت مىللىت

تۈركلەرنــى پەقــەت ياخشــى كۆرمەيدىغــان تۈمەنلىگــەن كىشــىلەر بــار. تۈركىيــەدە 

ھۆكۈمــەت نۆۋەتلىشــىپ تۇرىــدۇ. ھۆكۈمــەت قۇرغــان پارتىيەلەرمــۇ ائلمىشــىدۇ. شــۇڭا 

ــەۋەپلىك  ــدە ۆئزگىرىشــچان سىياســەت ۋە سىياســەتچىلەر س ــق كىشــىلەر، ھەم پەرقلى

ۆئزگىرىدىغــان ىئتىبارالرنــى ۆئزگەرمەس ۇئيغۇرلۇقىمىزنىــڭ تايانچى قىلىش خەتەرلىك. 

ۆئز ېئلىــدە رىزىــق داســتىخېنىدىن نىســىۋە تەگمىگــەن، مىھىــر دەريالىرىدىن كۆڭلى ســۇ 

ىئچمىگــەن، بۈگۈنــى ســاق ۇئخــالپ، ەئتىســى تىنــچ قوپۇشــىدىن ۈئمىــدى ۈئزۈلگــەن، 

ــىنىپ، توغرىســى،  ــا ىئش ــڭ بارلىقىغ ــاردەم ۋە ىئتىبارالرنى ــلىق، ي ــەدە ھېسداش تۈركىي

ىئشىنىشــنى ائرزۇ قىلىــپ كەلگەنلەرگــە ھازىرچــە بۇنــى چۈشــەندۈرۈش ائســان ەئمــەس.

نۆۋەتتــە  بولىدىغــان كەڭرىچىلىــك سايىســىدە ۇئيغــۇرالر  ىئتىبــار دېســىمۇ 

تۈركىيەدە، بولۇپمۇ ىئســتانبۇلدا تېزال ھەر قايســى ســاھەلەر بويىچە ىئشــقا كىرىشــىپ 



كەتتــى. تۈركىيــەدە ۇئيغۇرالرنىــڭ مىھمانخانــا، ائشــخانا، ىئجارەچىلىــك، ياغلىقچىلىــق، 

ــك، قۇرۇلۇشــچىلىق، ســاياھەتچىلىك،  ــق، ۆئي-مۈلۈكچىلى توشــۇماچىلىق، تېلىفونچىلى

باقمىچىلىــق، تېرىقچىلىــق قاتارلىق ىئشــالر بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋاتقانلىقىدىن خەۋىرىم 

بــار. بۇالرنىــڭ كۆپۈنچىســى پۈتۈنلــەي دېگــۈدەك ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا يۈرۈشــىدىغان 

تىجــارەت بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. مەســىلەن: توشــۇمىچىلىقنى ائلســاق، تۈركىيەدىــن 

ۋەتەنگــە، ۋەتەندىــن تۈركىيەگــە مــال ســالىدىغان، ســوۋغا - ســاالم ەئۋەتىدىغــان، 

دورا - دەرمــەك يولاليدىغــان كىشــىلەرنىڭ ھاجىتىدىــن چىقىــدۇ. ىئجارەچىلــەر ائدەتتــە 

ۋەتەندىن چىققان ســاياھەتچىلەرگە ماشــىنا، ۆئي ىئجارە بېرىش، بىلەت ېئلىشــىپ بېرىش 

قاتارلىــق مۇالزىمەتلەرنــى قىلىــدۇ. ۇئيغۇرالرنىــڭ تۈركىيەدىكــى تىجارىتــى ائساســەن 

ــەزى بۆلەكلىرىــدە  پــات- پــات  ــەن ىئســتانبۇلنىڭ ب ــكەن. م ىئســتانبۇلغا مەركەزلەش

كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغــان ۇئيغۇرچــە ۋىۋىســكىالردىن ســۆيۈنىمەن. ھەتتــا ىئســتانبۇلنىڭ 

ــالر  ــۇر تاائم ــۇدا ۇئيغ ــاپلىنىدىغان زەيتىنبۇرن ــن ھېس ــوالي يەرلىرىدى ــى ەئڭ ق قاتنىش

كوچىســى شــەكىلىنىش ائلدىــدا تۇرماقتــا. بۇندىــن باشــقا ىئســتانبۇلدا ۇئيغــۇرالر ائچقان 

بىر تىل كۇرســى ۋە ائلتە يەردە قۇرائن كۇرســى بار بولۇپ، وئقۇتۇشــنى داۋام قىلماقتا. 

يېقىنــدا »تۈركىيــەدە قانــداق ياشــايمىز« دېگــەن مــاۋۇزدا بىــر يــۈرۈش يازمــا يېزىــش 

مۇناســىۋىتى بىلــەن سوراشــتۇرىۋېدىم، بــەزى مەســىلىلەر وئتتۇرىغــا چىقتــى. شــۇالرنىڭ 

بىــرى تىجارەتتــە قانۇنىــي رەســمىيەت بىجىرمەســلىك ىئكــەن. مەســىلەن: ىئســتانبۇلدا 

ــراۋا يوقمىــش. قــۇرائن كۇرۇســلىرى ۋە  ــڭ كۆپىنچىســىدە پ شــوپۇرلۇق قىلىۋاتقانالرنى

تىــل كۇرســىنىڭمۇ ىئجازىتــى يــوق ىئكــەن. ۇئيغــۇرالر تۈركلەرنىــڭ كــۆز ائلدىــدا داىئــم 

ــدەك شــاراىئتالردىمۇ  ــى ۈئچــۈن، يۇقىرىقى ــەن بولىدىغانلىق ــدا ناماي يىغالمســىرىغا ھال

كەڭچىللىك بولۇۋاتىدۇ. ەئمما قانۇنســىز تىجارەت ۇئيغۇردىن باشــقىالرنى، يەرلىكلەرنى 

يىغالمسىراتســىچۇ، داۋاغا، زىيانغا ســەۋەپ بولۇپ بىرى ســوتقا چۈشســىچۇ؟ ۇئ چاغدا 

ىئتىبــار بولمــاس، بەلكىــم.

ىئتىبارنىــڭ ۇئيغۇرالرغا كەڭرىچىلىك ەئمەس، قىيىنچىلىقالرنى ېئلىپ كەلگەنلىكى 

مەلــۇم. مــارت ائيلىرىــدا بىــر وئقۇرمــەن ىئنىمىزدىــن تېلفــون كەلــدى. دېيىشــىچە تــۆت 

كــۈن ســاقچىخانىدا يېتىپتۇ)بــۇ پۈتۈنلــەي قانۇنســىزلىق(. ســەۋەبى ىئقامــەت ۋاقتــى 
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)ياشــاش ىئجازىتــى( توشــۇپ قايتــا ائلمىغانلىقــى ىئكــەن. تۇتۇشــتىن  بــۇرۇن ســاقچى 

چىــن پاســپورتى ىئكەنلىكىنــى كۆرۈپــال 200 لىــرا پــۇل تەلــەپ قىلپتــۇ. ەئلۋەتتــە، 

قېرىنداشــلىرىمىز ىئتىبارغا تىلەنمەي رەســمىيەتكە ىئشــەنگەن بولســا، رەسمىيەتلىرىنى 

تولــۇق بىجىرىــپ يۈرگــەن بولســا، ســاقچىدىن قورقىدىغــان خۇيىنــى چېگــرا ائتلىتىــپ 

يۈرمىگــەن بولســا، بىــز كۆرۈنســەكال پــۇل دەرمىــدى؟ ائلــى مەكتەپتــە وئقۇۋاتقــان 

بــۇ ىئنىمىــز ائدالەتكــە ىئشــىنىپ رەت قىلغانىكــەن، بېشــىغا يۇقىرىقــى ھادىســىلەر 

كەپتــۇ. بــۇ ىئشــالردىن بىــر يەرلىــك گېزىتتــە ىئشــلەيدىغان مۇخبىــر تونۇشــۇمنى 

خــەۋەردار قىلدىــم. ۇئمــۇ غەزەپلەنــدى، ەئممــا ىئشــنىڭ بېشــىدا قانۇنســىزلىق بولغىنــى 

ۈئچــۈن، بــۇ شــورلۇق ۇئيغۇرنىــڭ ۇئتــۇپ چىقالمايدىغانلىقىغــا كۆزى يەتتىمۇ تەســەللى 

بېرىــپ، بولــدى قىلــدى. ائرىــدا قەشــقەردە مەنــدە ېئنگىلىزچــە وئقۇغــان بىــر قىــز 

ــىدا  ــۇرائن كۇرس ــر ق ــتاننىڭ بى ــى ەئرەبىس ــم. فىندىقزادەدىك ــىپ قالدى ــەن ۇئچرىش بىل

وئقۇۋېتىپتــۇ. مەكتەپكــە كىرەلمەســلىكىنىڭ ســەۋەبى ىئقامىتــى بولمىغىنىدىــن ىئكــەن. 

ىئقامــەت »ۇئيغــۇر بولغاندىكىــن بىزنــى سۈرۈشــتۈرمەيدىغۇ« دەپ ېئلىنماپتــۇ. ەئگــەر 

بىــر كۈنلــەردە مۇشــۇ قىزمــۇ بىــرەر تۇيۇقســىز تەكشۈرۈشــكە ۇئچــراپ قالســا قانــداق 

قىالر؟ ۇئيغۇرغا ھېسداشــلىق قىلىدىغان تۈرك ســاقچىغا ۇئچرىســىغۇ چىرايلىق گەپلەر 

بىلــەن يولغــا ســېلىپ قويــار، ەئكســىچە بولۇپ يۇقىرىقــى ىئنىمىزنىڭ كۈنىگە قالســىچۇ؟ 

ــەن  ــزدا. كۈتۈلمىگ ــا ېئرىشــەلمەي قالغىنىمى ــەن ىئتىبارغ ــز كۆنۈكك ەئنســىرەيمەن، بى

ائقىۋەتلــەر ســەۋەبلىك خورلىنىشــىمىزدىن ەئنســىرەيمەن.

ىئتىبــار، ھېسداشــلىق، ىئــچ ائغرىتىــش دېگەنلــەر بېشــىمىزغا كــۈن چۈشــكەندە 

ســايىۋەندەك، چۆلدە چاڭقىغاندا بۇالقتەك ياقىدۇ ىئنســانغا. بۇ خۇددى بارلىق دەردىنى 

ائتا-ائنىســىغا، قېرىنداشــلىرىغا، دوســتلىرىغا تۆكۈۋالســا ىئچــى بوشــاپ قالغانــدەك بىر 

ــدۇ  ــەك ۋە كۆيۈنىشــتەكمۇ تۇيۇلى ــدە قەدىرلىنىشــتەك، ھۆرمەتت ــار بەزى ــۇ. ىئتىب تۇيغ

باغــرى قانالرغــا. مــەن 2005 - يىلــى ماائرىپ مىنىســتىرلىكىنىڭ مۇكاپاتىغا ېئرىشــىپ، 

تۇنجــى تۈركىيەگــە كەلگىنىمــدە لىيۇجــاۋ ىئســىملىك بىــر ائلىــي مەكتــەپ وئقۇتقۇچىســى 

ــز  ــەن پۇلىمى ــىمىز ۋە تۆلىگ ــم. ىئلتىماس ــان ىئدى ــى بارغ ــەت ائلغىل ــە ىئقام ــەن بىلل بىل

وئخشــاش ەئممــا مۇائمىلــە ۋە نەتىجــە پەرقلەنــدى. ســاقچى مــاڭا چىرايلىــق مۇائمىلــە 
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ــال  ــا سۇس ــتى، ۇئنىڭغ ــاەئت مۇڭداش ــم س ــپ، يېرى ــەت بېرى ــق ىئقام ــر يىللى ــپ، بى قىلى

قــاراپ ائلتــە ائيلىقــال ىئقامــەت بېرىــپ، يالۋۇرۇشــلىرىغا پىســەنتمۇ قىلمىــدى. گەرچــە 

ائدالەتىسزلىككە بوغۇزۇمغىچە تويۇپ كەتكەن بولساممۇ، بۇ تاسادىپى يېڭىۋېلىشتىن 

تولــۇق ھوزرۇلىنالمىدىــم. چۈنكــى مــەن ائدىللىــق، باراۋەرلىك ىئســتەيتتىم. ۇئيغۇرنىڭ 

ەئقىدىســى ھەقنــى ىئنــكار قىلغۇچىالرغىمــۇ ائدىــل بولۇشــقا چاقىراتتــى. تۈركىيەدىكــى 

ھېسداشــلىقنىڭ قەلبلىرىمىزدىكــى ائدالــەت، ھەققانىيــەت، باراۋەرلىــك تۇيغۇلىرىنــى 

زىدىلىشــىدىن ەئنســىرەيمەن.

 مــەن ۇئيغۇرنــى ىئتىبارنىــڭ ائلدىمىغــا چۈشــكەن، زىيانكەشــلىكىگە ۇئچرىغــان، 
مەســت قىلىشــىغا دۇچ كەلگــەن مىللــەت دەپ ېئچىنىمــەن، شــۇڭا ىئتىبــار، ھېسداشــلىق، 
ىئچ ائغرىتىشــالرغا نەپرىتىم بار. كىشــىلەرنىڭ چېگرا ھالقىشــى ۇئالرنىڭ كۆندۈرۈلگەن 
خۇيدىــن، ائدەتلەندۈرۈلگەن ائســارەتتىن، ۆئگىتىلگەن ائجىزلىقتىــن ھالقىيالىغانلىقىدىن 
دېرەك بەرمەيدۇ. مەنچە ىئتىبارغا خۇشــتارلىقنىڭ ائســارىتىدىن قۇتۇلۇش، چەتەئلدىكى 
ۇئتۇقلۇق ھاياتنىڭ تۇنجى قەدىمى. كۆندۈرۈلگەن ىئتبارغا خۇشتارلىق ىئنساننى بىخۇد 
قىلىــدۇ. نەتىجىــدە بىز بىجىرىشــكە تېگىشــلىك رەســمىيەتلەرگە ســەل قــاراپ قالىمىزدە، 
بىلىشــكە تېگىشــلىك بەلگىلىمىلەرنــى ۆئگەنمەيمىــز. ائددىيــراق بولغانــدا ھېلىقــى 
ــە  ســىتۇدېنت ۇئكىمىــزدەك كۈنگــە قالىمىــز، ېئغىــرراق بولغانــدا تۇرمۇشــتا، تىجارەتت
تەييارلىقســىز، بىغــەم قېلىــپ، تۇيۇقســىز تازىالشــتا ۋەيران بولىمىز. بۇنــداق بىخۇدلۇق 
وئمۇمالشســا قانۇنغــا رۇائيــە قىلماســلىق، قاىئدىلەرگــە بىپەرۋالىــق قىلىــش، ىئشــالردا 
پۇختــا بولماســلىقالر كۆپىيىــپ، كېلەچــەك يولىمىــز كاتــاڭ بولىــدۇ. ائدەتلەندۈرۈلگــەن 
ــداق  ــز ھەرقان ــدە بى ــدۇ. نەتىجى ــەتپەرەس قىلى ــاننى پۇس ــش ىئنس ــا تايىنىۋېلى ىئتىبارغ
ىئشــنىڭ پىرىنســىپى، ماھىيىتــى، قانۇنىيىتــى ھەققىــدە كەســكىن، ىئلمىــي، مۇســتەقىل 
وئيلىنىشــقا ســەل قــاراپ، داىئــم شــۇ ىئشــقا مۇناســىۋەتلىك كىشــىلەر ۋە وئرگانالردىــن 
ــى  ــز. ۆئگىتىلگــەن ىئتىبارخۇمارلىق ــۇپ قالىمى ــەك كۈتىدىغــان بول ــەي، يۆل مــەدەت، تەل
ىئنســاننىڭ غۇرۇرىنــى ســۇندۇرىدۇ. چۈنكــى ىئتىبارغــا ېئرىشــكۈچى، ياكــى تەلــەپ 
قىلغۇچىنىــڭ داىئــم بوينــى پۈكــۈك بولىــدۇ، تىلــى قىســقا بولىــدۇ، بېشــى تــۆۋەن بولىدۇ. 
ــپ، بېشــىمىزنى  ــى كېرى ــپ، قەددىمىزن ــى رەت قىلى ــەدە بولســىمۇ ىئتىبارن مــەن تۈركىي

كۆتــۈرۈپ يۈرســەك ىئكــەن دەيمــەن.
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ئىسىم ئۇيغۇرچە بولغاندا

كىشــىلىرىمىزدە پەرزەنتلىرىگــە ائت قويۇشــتا ۆئزىگە ياقىدىغــان ىئلىملىكلەردىن 

مەسلەھەت سورايدىغان ائدەت بار ىئكەن. مەندىن سورالسا ائۋۋال ۆئزىدىن سورايمەن، 

چۈنكــى بۇنــداق ســورىغۇچىالر كۆڭلىگــە بىــرەر ائتنــى پۈكــۈپ ائغزىمىزدىــن شــۇنىڭغا 

يېقىنــراق بىــر ىئســىمنىڭ چىقىشــىنى كۈتىدىكــەن. ســورىغۇچىالر ائساســەن قۇرائنــدا 

بــار ىئســىم بولســۇن، چىرايلىــق بولســۇن، يېڭــى بولســۇن، ســاپ ۇئيغۇرچــە بولســۇن 

دېيىشــىدۇ. قۇرائنــدا بولســۇن دېگۈچىلــەر ائساســەن ېئيتىــپ بەرگەننــى قويىــدۇ. ســاپ 

ۇئيغۇرچە ىئســىم ســورىغانالرنىڭ كۆپىنچىســى كۈنلەپ وئيلىنىپ دەپ بەرگەن ائتالرنى 

قويۇشــمايدۇ. بەزىلەر قۇرائندا بار ىئســىمالرنى قويدۇق دەپ »ەئلھەمدۇ«، »لەزىنە«، 

»ۋەنھــەر« دېگەنــدەك ىئســىم قىلىشــقا بولمايدىغان ســۆزلەرنى تاللىۋېلىشــىدۇ.

ۇئيغۇرچــە ىئســىمالرنىڭ قويۇلماســلقىدا ھەرخىــل ســەۋەپلەر بــار ىئكــەن. بىــرى 

ىئسىم قويغۇچى ۆئلىماالر، چوڭالر ۋە جاماەئت ۇئنىمايدىكەن. ۇئيغۇرچە ائت سورىغان 

بىرەيلەننىــڭ قوشــماق وئغلىغــا »يارقىــن، يانغىــن« دېگــەن ىئســىمنى دەپ بەرســەم، 

ىئمــام »قۇرائنــدا يــوق« دەپ قويغىلــى ۇئنىماپتۇ. شــۇنىڭ بىلەن »رۇســتەم، خىســراۋ« 

دەپ بەرســەم ماقــۇل دېگەنمىــش. نېمىشــقا ۇئيغۇرچــە ىئســىمنى رەت قىلغــان كىشــى 

پارىســچە ىئســىمنى قوبــۇل كۆرىــدۇ؟ ۇئالر تارىختــا ەئجداتلىرىمىزغــا تاجــاۋۇز قىلغــان 

ىئرانلىقالرنىــڭ ىئســىملىرى ەئمەســمىدى! شــۇندىن كېيىــن ســىناپ باقســام ۇئيغۇرچــە 

ىئســىمنى »قۇرائندا يوق« دەپ قويمايدىغان كىشــىلەر پارىســچە ىئســىمالردىن قۇسۇر 

تاپمايدىكــەن. مەدىرىســلەردە ۇئزۇن مەزگىــل ەئرەبچە، پارىســچە بەكــرەك وئقۇتۇلۇپ، 

ــى  ــڭ دىلىن ــالر تەدىرىجــى ۇئيغۇرنى ــۇ تىل ــا، ب ۇئيغۇرچــە ائنچــە ىئتىبارغــا ېئلىنمىغاچق

مۇنقەرىــز قىلغــان بولســا كېــرەك.

ــورىدى.  ــى س ــە قويۇلىدىغانلىقىن ــۇم نېم ــدا ائخۇن ــم تۇغۇلغان ــى قىزى  ىئككىنچ
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دەپ بېرىشــىمىزگىال »قۇرائنــدا بارمــۇ؟« دەپ ســورىۋېدى، تۇرۇپــال قالدىــم. كىمــدۇر 

بىرەيلەننىــڭ »تــوردا بــار!« دېگىنــى چــاك بېســىپ ۇئيغۇرچــە ائت قويۇلــۇپ كەتتــى. 

قىلىنىۋاتقــان قىراەئتنــى ائڭالپ وئلتۇرســام، ۆئلىمــا بــوۋاي دۇائنى پارىســچە وئقۇۋاتىدۇ. 

ــە  ــەن. »ۇئيغۇرچ ــى ۇئقمايدىك ــڭ پەرقىن ــەن ەئرەبچىنى ــچە بىل ــوۋاي پارىس ــەك، ب دېم

دۇائ قىلســاق بولمامــدۇ؟« دەپ پىچىرلىۋېدىــم، بىرەيلــەن »بولمايــدۇ، نامــاز ەئرەبچــە 

ــۇ ۇئيغۇرچــە  ــى پەيغەمبىرىمىزم ــۇ دۇائن ــدۇ. ب ــە بولى ــۇ ەئرەبچ ــن دۇائم وئقۇلغاندىكى

وئقۇمىغان« دېدى. بەرھەق! رەسۇلىمىز ۇئيغۇرچە دۇائ وئقۇمىغان، ەئمما پارىسچىمۇ 

وئقۇمىغــان ىئــدى-دە! 

ۇئيغۇرچە ىئســىمالرنىڭ تالالنماســلىقىدا يەنە بىر ســەۋەپ، مەنانىڭ رۇشەنلىكى، 

ائدەتلىنەلمەســلىك، غەلىتــە تۇيۇلۇش بولســا كېرەك. ھازىر مــودا قىلىنىپ بالىلىرىمىزغا 

قويۇلىۋاتقــان ەئرەب پارىســچە ىئســىمالرنىڭ مەنىســى بىزگــە قاراڭغــۇ بولغاچقــا غەلىتــە 

ــا  ــرەك. ەئمم ــا كې ــەن بولس ــەددەس بىلىنگ ــى مۇق ــدە ياك ــىرلىق، ائالھى ــاي، س تۇيۇلم

قارايدىغان بولســاق داىئم قويۇلىۋاتقان ەئرەبچە ىئســىمالردىمۇ ھېچقانداق پەۋقۇالددە 

خىســلەت يــوق. مەســىلەن، ەئنىســە قىــز، نەســىمە شــامال، زەيتۇنــە زەيتــۇن دەرىخــى، 

ــر  ــن مۇشــۇ كۈنگىچــە بى ــدە. لېكى ــالن بالىســى دېگــەن مەنى ــۇم، وئســمان يى ــە ق رامىل

ــىمنى  ــدەك ىئس ــەش« دېگەن ــۇت«، »زەيك ــاق«، »ائرم ــۇزا«، »قۇمچ ــڭ »ق ۇئيغۇرنى

ــم(،  ــا، )يىلدىرى ــاق، بوت ــۇر، چاقم ــەردە »يامغ ــۇم. تۈركل ــى نامەل بالىســىغا قويغانلىق

ســۆيگۈ، ســېغىنچ )ۆئزلــەم(، تىنچلىــق )بارىــش(، شــامال )ەئســىن(، قۇيــاش )گۈنــەش(، 

ــەزگۈ،  ــراق، س ــراق، ياپ ــۇالق، تۇپ ــا، ب ــەرۋى، قىي ــچ، س ــۇ، قىلى ــارال، جانس ــا، م دەري

ىئزگۈ...« دېگەندەك ۇئز، چۈشىنىشــلىك ىئســىمالر كۆپ قويۇلىدۇ. دېمەك، تۈركلەرمۇ 

مەنىســى مەخپــى ەئرەبچــە ىئســىمالرنى ەئمــەس؛ ۇئقۇشــلۇق، ائددى، يەڭگىــل تۈركچــە 

ىئســىمالرنى تالاليدىكــەن. ەئممــا ۇئيغۇرالرنىــڭ نېمە ۈئچۈن ەئرەبچــە غەلىتە مەنىلىك، 

ــلىقى  ــىمالرنى تاللىماس ــۈزەل ىئس ــە گ ــالپ، ۇئيغۇرچ ــۆزلەرنى تال ــىز س ــا يېقىمس ھەتت

كىشــى وئيالندۇرىــدۇ.

بۈگۈنكــى دۇنياۋىيلىشــىش كىشــىلەرنى بىــرال رايۇنغــا بېكىنىــپ ياشــىيالماس 
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قىلىۋەتتــى. ۇئيغۇرالرمــۇ تەلــەي، تىنچلىــق، ھۆرلــۈك نەگــە قاچســا، كەينىدىــن قوغــالپ 

دۇنيانىــڭ تــەرەپ - تەرەپلىرىگــە يېيىلــدى. نەتىجىــدە بىزنىــڭ ائتــا مىــراس »ەئرەبچــە« 

ــا  ــە ۋە ەئرەپچــە بىلىدىغانالرغ ــز ياشــاۋاتقان ەئللەردىكــى ەئرەپلەرگ ىئســىملىرىمىز بى

ــان،  ــان، ياقۇپج ــەت، ائلىمج ــى، ائبل ــىلەن: مەمتىل ــلىدى. مەس ــقا باش ــە تۇيۇلۇش غەلىت

ائۋۇت، ائيشــەمگۈل، نۇرائمىنەم دېگەن ىئســىمالر ەئســلى بىزگە قاش كۆزلىرىمىزدەكال 

يارىشــىپ كەتكــەن. ەئممــا چەتەئللــەردە ەئرەبچــە ۆئگىنىــپ، مۇســۇلمانالر بىلــەن ائالقــە 

قىلغىنىمىــزدا ىئســمىمىزنىڭ يــا ەئرەبچە ەئمــەس يا ۇئيغۇرچە ەئمەســلىكىنى بايقايمىز. 

ــۇ  ــپ ۆئزگەرتىپم ــە قىلى ــە، ائمىن ــد، ائىئش ــى، ائبى ــەد، مۇھەممەدائل ــدە ائبدۇلەئھ بەزى

ــر  ــڭ بى ــدۇ، كۆڭلىمىزنى ــز كۆنەلمەي ــر يەرلىرىمى ــن ۆئزلىشــەلمەيمىز، بى ــز، لېكى ائلىمى

يېــرى ىئســىم قويغــان ائتــا - ائنىمىزغــا يــۈز كېلەلمــەي يېرىــم بولىــدۇ. بــۇ ھالــدا ھەتتا 

بۇرۇنقــى تونۇشــالر، ۋەتەندىكىلــەر كېلىــپ، بىزنــى بۇرۇنقــى ېئتىمىــزدا سوراشتۇرســا 

تاپالمــاي قېلىشــى مۇمكىــن. ەئگــەر ىئســمىمىز ۇئيغۇرچــە بولغان بولســا ىئــدى، بۇنداق 

دادىمىــز قويغاننــى بىز ۆئزگەرتىپ؛ ەئپچىل، يېقىملىق، ائددى ۇئيغۇرچە ائتنى ەئرەبچە 

مۇرەككەپلەشــتۈرۈپ، ســوزۇپ، پاالكــەت قىلىــپ يۈرمىگــەن بوالتتــۇق. ەئمىلىيەتتىمــۇ 

ىئســىم خەقنىــڭ بولغاندىكىــن توغــرا -  خاتاســىدا شــۇنىڭ ائغزىغــا قارايدىغــان گــەپ. 

بــۇ خــۇددى خەقنىــڭ چاپىنىنــى ســورىماي كىيىــپ چىقىــپ، ۇئقــۇپ قېلىشــىدىن قورقــۇپ، 

خۈدۈكســىرەپ يۈرگەنــدەك ىئــش.

ەئرەبچــە، پارىســچە ىئســىمالرغا ەئتراپىمىزدىكــى ۇئيغۇرالرنىڭ تىلــى كەلمىگەچ 

قــوش ىئســىم بىلــەن ياشــاۋاتقىنىمىزمۇ ەئمەلىيــەت. مەتبۇائتــالردا ىئســىملىرىمىز 

مۇھەممــەد توختــى، ائبــدۇرەۇئف، ائبدۇلەئزىــز يېزىلىدۇ؛ ائىئلىمىــزدە ائتايىن بالىمىزنى 

يەھيــا، مۇھســىنە، ائرافــات دەپ چاقىرىمىــز. ەئممــا مەھەللىــدە ۋە جەمئىيەتتە ائۋامنىڭ 

تىلــى كەلمىگــەچ مەتتوختى، ائبدۇرۇپ، ائبلىز، يەخيا، موكســىنە، ەئرپات بولۇپ قالىدۇ. 

ــدا مۇشــۇنداق  ــۇ ىئســىم قويغان ــان مومىلىرىمىزم ــوۋا ۋە مىھرىب ەئســلى دانىشــمەن ب

ــز  ــە« دە بوۋىمى ــەن. »بابۇرنام ــقان ىئك ــى وئيالش ــلىك« ىئھتىماللىقىن ــى كەلمەس »تىل

بابــۇر وئغلىغــا » وئغلۇڭنىــڭ ېئتىنــى ەئل ائمــان قويۇپســەن...لېكىن داىئــم ېئيتىلىــش 

نەتىجىســىدە كىشــىلەر ۇئنــى ›ەئالمــا‹ ياكــى ›ېئلامــان‹ دەۋالىــدۇ.« دەپ يازغــان )677 
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ــدە  ــڭ ائغزىغــا كېلىــش - كەلمەســلىك ھەققى ــدا ائۋامنى -ب(. دېمــەك، ىئســىم قويغان

وئيلىشــىش ەئجداتلىرىمىزنىڭ ېئســىدىن كۆتۈرۈلمىگەن. ەئرەبلەردە كۆپ قويۇلىدىغان 

زەكەريا، شــۇەئيىب، ســوفىيان، ھۈرەيرە دېگەندەك ىئســىمالر ۇئيغۇرالردا قويۇلمىغان. 

ســەۋەبى ۇئيغۇرچىــدا تەلەپپــۇزى ائزراقــال ۆئزگەرتىلســە، ىئگســى خىجىــل بولغىــدەك 

ســۆزلەرگە ائيلىنىــپ كېتىــدۇ. ۇئيغــۇرالر تارىختــا ەئرەبچــە ىئســىم تاللىغانــدا ۇئيغــۇر 

تىلىنىــڭ تەلەپپــۇز ائالھىدىكــى نەزەرگــە ائلغاندىــن باشــقا، پەرزەنتلەرگــە ۇئيغۇرنىــڭ 

تىلىغــا ەئپ كېلىدىغــان »ائنــار، ائلما، جىنەســتە، چىنــار، بادام، ناۋات، ھەســەل، تاتلىق، 

نــۇر، شــىرىن، تىلــال، ائلتــۇن، كۈمــۈش، تــاش، تۆمــۈر، پــوالت، قۇيــۇچ، ائي، يۇلتــۇز، 

ــۇن، تۇرســۇن،  ــۇن، تۇرغ ــرا، تۇيغ ــۋاس، ائرســالن، بۇغ ــچ، ســەركە، يول ــن، قىلى زېمى

ــۇق،  ــۇق، ۇئت ــەردى، ائرت ــۇردى، ب ــۇغ، توقســۇن، ت ــۇق، ۇئل ــۇق، تۇغل تۈرگــۈن، قۇتل

ــۋان،  ــۇر، پال ــن، بات ــن، تەمكى ــقىن، ەئركى ــقىن، تاش ــۇن، ائش ــۇن، دولق ــۇن، ۇئچق يالق

ــۇالق، ىئــرەن،  ــز، ب ــۇم، يىلتى ــم، بان ــز، ائيى ــز، ھۆرقى ــز، گۈلقى ــز، بالقى ــەن، ائيقى مەرگ

شەمشــات « قاتارلىــق ۇئيغۇرچــە مەنىــدار، گــۈزەل ىئســىمالرنى قويۇشــقان ىئكــەن.

بوۋىمىــز مەھمــۇد كاشــغەرى »ســۆزنىڭ قىسقىســى ياخشــى« دېگــەن ىئكــەن. 

شــۇڭا ۇئيغــۇر تىلىــدا ىئســىمالرنىڭ قىسقارتىلىشــى ھەيــران قاالرلىــق ھادىســە ەئمەس. 

مەســىلەن: مەمتــاۋال، مەتيــا، ائبلىــم دېگــەن ىئســىمالرمۇ ەئســلى مۇھەممــەد ائبدۇلالھ، 

مۇھەممەديــار، ائبدۇلھەلىــم دېگــەن ەئرەبچــە ائتالرنىــڭ ۇئيغۇرچــە قىسقارتىلىشــىدۇر. 

ۇئيغۇرالردىــال ەئمــەس، دۇنيادىكــى نۇرغــۇن مىللەتلــەردە ىئســىمالرنى قىســقا قويــۇش 

بىلــەن بىــر ۋاقىتتا،باشــقىالرنىڭ ىئســمىنى داىئــم ەئركىلىتىــپ، ىئخچامــالپ چاقىرىدىغــان 

ائدەت بــار. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە ھازىــر ۇئيغــۇرالر ۋەتەنــدە ۋە مۇھاجىرەتتــە يــات تىلــدا 

ســۆزلەپ يــات يېزىقالرنــى قوللىنىشــقا ھاجەتمــەن. ەئرەبچــە، پارىســچە ىئســىمالر 

ەئسلىدىنال ۇئزۇن بولۇپ، باشقا يېزىقتا يېزىلسا تېخىمۇ ۇئزۇراپ كېتىدۇ-دە خالىغانچە 

قىســقاراپ كېتىدۇ. بۇنى نەزەرگە ائلغاندا ۇئيغۇرچە ىئســىمالر قىســقا بولۇپ، ائساســەن 

ىئككــى بوغــۇم، ېئشــىپ كەتســە ۈئچ بوغۇملــۇق بولىــدۇ. خاتــا قىســقارتىش ۋە خاتــا 

قوللىنىــش مەۋجــۇد بولمايــدۇ.
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رەســۇلىمىز گۈزەل ىئســىمالرنى تەكىتلەپ، مەنىسى چىركىن، نااليىق ىئسىمالرنى 

يۆتكىۋەتكەنىكــەن. شــۇڭا ىئســىمالرنىڭ ەئرەبچــە، پارىســچە ەئمــەس، گــۈزەل بولۇشــى 

ســۈننەتتۇر. مەلۇمكــى، مەنىســى مەخپــى ىئســىمدىن ھېــچ بىــر ىئنســان گۈزەللىــك ھېس 

ەئتمەيــدۇ. مەســىلەن: تاھىــر )پاكىــزە(، ســەمى )ائڭلىغۇچــى(، خەلىــل )دوســت( دېگەن 

ىئســىم بىلــەن پاكــزات، ســەزگۈر، جەســۇر دېگــەن ىئســىمنى سېلىشــتۇرۇپ باقســاق، 

مەنىســى چۈشىنىشــلىك بولغانلىــرى كىشــىلەرگە گــۈزەل تۇيۇلىــدۇ. مەســىلەن: نۇرزىبــا 

ــى  ــىمنىڭ مەنىس ــە ىئس ــەن ۇئيغۇرچ ــۇر دېگ ــەن گۈزەلن ــىم بىل ــچە ىئس ــەن پارىس دېگ

وئخشــاش. سېلىشتۇرســاق، ۇئيغۇرچىســىىنى ائڭلىغانــدا پارىســچە ىئســىملىك قىزدىــن 

گۈزەلــرەك بىــر قىزنىــڭ سىماســى ېئســىمىزگە كېلىــدۇ.

ياراتقاندىكىــن ۇئيغۇرچــە ىئســىم  مۇشــۇالرنى وئيالشــقاندا ائلــالھ ۇئيغــۇر 

قويســاق ياخشــى ىئكــەن. ائدەتلىنىلگــەن پارىســچە، ەئرەبچــە ىئســىم قويــۇش ىئبــادەت 

ەئمــەس ىئكــەن، ۋەياكــى قىلمىســاق گۇناھــكار بولىدىغــان ېئتىقادىمىــز تەلــەپ قىلغــان 

بــۇرچ ەئمــەس ىئكــەن. ەئرەبچــە ىئســىم قويۇشــنىڭ دىنىمىــزدا ھېــچ بىــر  زۆرۈرىيىتــى 

بولمىغاننىــڭ ۈئســتىگە مۇنــداق قۇســۇرلىرى بــار ىئكــەن.

 بىرىنچىدىن، ەئرەبچە ىئســىمالر ۇئيغۇر تىلىدا ۆئزگىرىپ كېتىدىكەن. مەســىلەن: 

ــەم  ــەت، مەخ ــەت، م ــەت، مەخم ــدا، مەم ــارەك ىئســىمى ۇئيغۇرچى ــۇلىمىزنىڭ مۇب رەس

شــەكلىدە ۆئزگىرىــپ كەتكەن. مەھمۇد دېگەن ىئســىمنىڭ مامــۇت، ماخمۇت، مەخمۇت، 

مەخمــۇ دېگــەن ۋارىيانتلىــرى چىققــان. بۇنــى ھېــچ بىــر ۇئيغــۇر مۇســۇلمان قەســتەن 

ــك قاىئدىســىگە ۇئيغــۇن  ــڭ فونېتى ــەت ەئرەبچــە ىئســىمالر ۇئيغۇرچىنى قىلمىغــان، پەق

كەلمىگىنــى ۈئچــۈن، ۇئيغۇرنىــڭ ائغزىغــا ەئپ كەلمگــەچ ائشــۇ ھالغــا كەلگــەن.

 ىئككىنچىدىن قىســقاراپ كېتىدىكەن. مىســال ائلســاق، ۇئيغۇرچىدا ائبدۇ)بەندە( 

بىلــەن باشــالنغان ائبدۇكېرىــم، ائبدۇســەمەت، ائبدۇغەنــى دېگــەن ىئســىمالر كــۆپ 

كېرىــم، ســەمەت، غەنــى  قىســقاراپ  قوللۇنىلىــدۇ. ەئممــا ىئســتىمالدا كۆپىنچــە 

دېيىلىــدۇ. بــۇالر ائلالھنىــڭ ســۈپەتلىرى بولــۇپ بېشــىدىكى بەنــدە مەنىســىدىكى ســۆز 
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قىسقارتىلماســلىقى كېــرەك. ەئممــا ۇئيغۇرالرنىــڭ تىــل ائدىتىــدە بۇنــداق قىســقارتىش 

وئمۇمالشــقان بولــۇپ، يۇقىرىقىدىــن باشــقا ىئســىمالردىمۇ كۆرۈلىــدۇ. مەســىلەن: 

يارىمۇھەممەدنــى يــارى، نۇرىمۇھەممەدنــى نــۇرى، گۈزەلنۇرنــى گــۈزەل، ھۆرجامالنــى 

ھــۆرى دېيىــش ائدەتكــە ائيالنغــان.

 ۈئچىنچىدىــن خاتــا تەلەپپــۇز قىلىنىدىكــەن. ۇئيغــۇرالردا كــۆپ قويۇلىدىغــان 

ۆئمــەر، ســۈمەييە، خەمىــت، قــازى دېگەن ىئســىمالر خاتــا تەلەپپۇز قىلىنىدىغــان بولۇپ، 

ــن ۇئيغــۇر مۇســۇلمانلىرى  ــدە پ، گ، چــى، ڭ، ۈئ، ۆئ تاۋۇشــلىرى يــوق. لېكى ەئرەبچى

تىلىمىزغا ماسالشتۇرۇۋالغانمىز. مەسىلەن: س، خ، ز ۈئزۈك تاۋۇشلىرىنىڭ تەلەپپۇزىنىمۇ 

خاتاغــا يېقىــن تەلەپپــۇز قىلىنغــان. ۆئمەرنىــڭ بېشــىدا كېلىدىغــان ەئيىــن دېيىلىدىغــان 

ــەن  ــە ۆئگەنمىگ ــل ەئرەبچ ــر مەزگى ــى بى ــان. چۈنك ــۈپ قالغ ــۇزدا چۈش ــاۋۇش تەلەپپ ت

ائدەمگــە بــۇ تاۋۇشــالرنى توغــرا چىقارمــاق قىيىــن. يۇقىرىقىــدەك ەئرەب تىلىدىكــى بىــر 

قانچــە ســوزۇق ۋە ۈئزۈك تــاۋۇش ۇئيغۇرچىــدا بولمىغانلىقــى ۈئچۈن، ەئرەبچە ىئســىمنى 

خاتــا تەلەپپــۇز قىلىشــتىن ســاقلىنىش ائۋام ۇئيغۇرغــا ائســان ەئمــەس. 

 تۆتىنچىدىــن قاىئدىســىز خاتــا ياســىلىپ، خاتــا بېرىكتۈرىلىدىكــەن. مەســىلەن: 

ائبدۇنەبــى، ائبدۇرەســۇل، نەبىــرە، پەرىــزە، زۇلقــەر دېگەنــدەك. ۇئيغۇرالرغــا رەســۇل، 

ــا  ــا، خات ــق بولمىغاچق ــى ېئنى ــۆزلەرنىڭ مەنىس ــەن س ــە، زۇل دېگ ــز، قەرن ــى، فەرى نەب

ياســىلىپ ۋە بېرىكتۈرۈلۈپ مەســۇمالرچە خاتالىققا يول قويىلىدىكەن. دېمەك، ەئرەبچە 

ىئســىمالردىكى بۇنــداق ۆئزگىــرەپ كېتىش، قىســقىراپ كېتىــش، خاتا تەلەپپــۇز قىلىنىش، 

خاتــا ياســىلىش ۋە خاتــا بېرىكتۈرىلىــش قاتارلىــق قۇســۇرالردىن ساقلىنىشــتا ۈئنۈملــۈك 

چــارە ۇئيغۇرچــە ىئســىمالرنى تالــالش ىئكــەن.

دۇنيــا بارغانچــە كىچىكلىگىلى تۇرۇپتۇ. بوســۇغىدىن ائتلىســاقال خەق بىلەن ۇئنى 

- بۇنــى تالىشــىپ قالىدىكەنمىــز. ۇئيغۇرنىــڭ دەپ يۈرگــەن نۇرغــۇن تەۋەرۈكلىرىمىزنى 

وئخشــاپ قالغاچقــا، خــەق مېنىڭســىنىپ قانمايدىكــەن. شــۇڭا ىئســمىمىز بولســىمۇ خەق 

تالىشــالمايدىغان ۇئيغۇرچــە بولســا بوالمــدۇ نېمــە؟ دەپ قالىمەن. بۇالرنــى مەن ەئمدى 
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ــق ۋە  ــس قىلىغلى ــز ائللىقاچــان ھې ــەزى ائلىملىرىمى ــەن چەتەئللەردىكــى ب وئيلىغــان بىل

ۇئيغۇرچــە بولۇشــنى ەئمەلــدە كۆرســىتىگلىك ىئكــەن. ەئرەبىســتاندا رەھمەتۇلــالھ 

ھاجــى ىئســىملىك بىــر پەخىرلىــك ائلىمىمىــز بــار. ھازىــر بىــر نوپۇزلــۇق خەلقارالىــق 

ــەرلىرىدە  ــە ەئس ــۇ زات ەئرەبچ ــكىالتچى. ب ــى ۋە تەش ــكىالتىدا تەتقىقاتچ ــالم تەش ىئس

داىئــم توختاخــۇن ەئركىــن دېگــەن ىئســىمنى ىئشــلىتىدۇ. مــەن ۇئيغۇرچىنى ســۆيىدىغان 

ۋە ۇئيغۇرغــا كۆيىدىغــان بــۇ كىشــىنىڭ »ىئلىــم ۋە ىئمــان« دېگــەن كىتابىنــى ياقتــۇرۇپ 

وئقۇغان. قىبلىمىز جايالشــقان مەككىدىكى بىر ائلىم ۇئيغۇرچە ىئســىم قوللىنىپ ۈئلگە 

كۆرســىتىپ بېرىۋاتســا، بىزنىــڭ ائغىزىمىــز كەلمىســىمۇ، بــۇزۇپ تەلەپپــۇز قىلىدىغــان، 

وئخشــىتىپ دېيەلمەيدىغــان تــۇرۇپ ەئرەبچــە ىئســىم قويۇشــىمىز قىزىــق.

ىئســمىمىز كىشــىلىك ائالقىــدە ماركىمىــزدۇر. ماركىمىز ائســان ەئســتە قالىدىغان، 

خــەق دورىيالمايدىغــان، تېــز يازغىلــى، قــوالي وئقۇغىلى بولىدىغان، يېقىشــلىق بولۇشــى 

كېــرەك. كىشــىلەرنىڭ بىــز ھەققىدىكــى تۇنجــى تەســىراتى ىئســمىمىزدىن باشــلىنىدۇ. 

ــۇ  ــداق چۈشىنىلســە بىزم ــس قىلىنســا ۋە قان ــداق ھې ــداق ائڭالنســا، قان ىئســمىمىز قان

شــۇنداق مۇائمىلىگــە دۇچ كېلىمىــز. بىر ۇئزۇن، چۈشىنىكســىز، يېقىمســىز ىئســىمدىكى 

كىشــى دەســلەپتە تارتىدىغــان دىققــەت، قازىنىدىغــان ھۆرمــەت بىلــەن ائســان، ائددى، 

گــۈزەل ائت قويۇلغــان كىشــىنى سېلىشتۇرســاق ھاســىالت پەرقلىنىشــى مۇمكىــن. ۇئنىڭ 

ۈئســتىگە ىئســىم بىزنىــڭ كىملىكىمىــزدۇر. ىئســمىمىزدىن بىزنىڭ مىللىــي، ىئجتىماىئي، 

ماائرىــپ ۋە جەمــەت كىملىكىمىــز بالقىــپ تۇرىــدۇ. مەســىلەن: ھاشــىم، مەمەتســاۋۇت، 

ــەن  ــاس دېگ ــۈر، ائلم ــقۇن، ۆئتك ــەن جۇش ــىلەر بىل ــىملىك كىش ــەن ىئس ــم دېگ ائبلىكى

كىشــىلەرنىڭ ائىئلــە ۋە ىئجتىماىئــي ائرقــا كۆرىنىشــى ھەققىــدە قىلىنىدىغــان تەســەۋۋۇر 

ائســمان - زېمىــن پەرقلىنىــدۇ. يامىنــى، ائشــۇنداق زور پــەرق بارلىقىنــى كىشــىلەر 

كۆرمەســتىن پــەرەز قىلىۋالىــدۇ ۋە شــۇنىڭغا اليىــق مۇائمىلەگــە ۆئتىــدۇ.

ــۇپ،  ــقان بول ــى وئمۇمالش ــك بولۇش ــڭ فامىلىلى ــى مىللەتلەرنى ــر دۇنيادىك  ھازى

ۇئيغۇرالرمــۇ شــۇنىڭغا ىئنتىلمەكتــە. بىزنىــڭ بۈگــۈن قويغــان ىئســمىمىز بەلكىــم 

كېلەچەكتــە  فامىلىگــە ائيلىنىشــى مۇمكىن. فامىلە ەئجداتتىــن ەئۋالدقا داۋام قىلىدىغان، 
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ىئجتىماىئــي ائالقىــدا قوللىنىلىدىغــان، مىللىــي كىملىكنــى ەئكىســلەندۈرىدىغان بولغاچقــا 

ــى  ــرەك. يازمىدىك ــى كې ــەرت قىلىنىش ــق ش ــك، ىئخچاملى ــك، ىئلمىيلى ــدا گۈزەللى ۇئنىڭ

بايــان ۋە تەھلىللەردىــن قارىغانــدا ىئســىمالر ۇئيغۇرچــە قويۇلســا، يۇقىرىقــى شــەرتلەر 

قاناەئتلەندۈرۈلگــەن بولىــدۇ. ۇئيغۇرچــە ىئســىم دېگەنلىــك ۇئيغۇرچىلىشــىپ كەتكــەن، 

ھازىــر قوللىنىۋاتقــان باشــقا تىلالردىــن كىرگــەن بارلىق ســۆزلەرنى، شــۇنداقال قېرىنداش 

تىلــالر بولغــان تۈركچــە، قازاقچــە، قىرغىزچــە، ۆئزبېكچــە، تاتارچــە پۈتــۈن كەلىمىلەرنى 

ۆئز ىئچىگــە ائلىــدۇ، ەئلۋەتتــە.
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ئىللەت مىللەتتە بوالمدۇ؟

ــل  ــى قىلىنغانلىقىغــا93 يى ــل، قەتل ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر تۇغۇلغانلىقىغــا 115 يى

بولغــان دەملــەردە مەرھۇمنىــڭ مەتبۇائتــالردا ۋە تــورالردا يېيىلغــان ەئســەرلىنى قايتــا 

وئقــۇپ چىقتىــم. ۇئنىــڭ خەلقىمىــز ائرىســىدا ەئڭ ائلقىشــلىق ەئســەرلىرىدىن مىللەتنــى 

ــار ىئكــەن.  ــاردۇر« ب تەپەككۇرغــا چاقىرغان»وئيغــان« ۋە مىللەتنــى تەنقىدلىگــەن »ب

ــم يــوق. چۈنكــى ىئنســاندا  ــر گۇمانى ــچ بى وئيغىنىــش چاقىرىقىنىــڭ ەئبەدىيلىكىگــە ھې

قەلبنىــڭ بىخۇدلۇقــى، روھنىــڭ خامۇشــلىقى، ەئقىلنىڭ مۈگدەپ قېلىشــى تەكرار-تەكرار 

ــم ائبدۇشــۈكۈر  ــۈز بېرىــپ تۇرىدىغــان ھادىســە ىئكــەن. شــۇڭىمىكىن مەرھــۇم ائلى ي

مۇھەممــەد ىئمىــن يېشــى ائتمىشــقا يەتكەنــدە »ائرىفنامــە« دېگــەن ەئســەرنى يېزىــپ، 

ۆئزىنىــڭ قايتــا وئيغانغانلىقىنــى جاكارالرپتــۇ. ەئمــدى ۇئيغۇرنىــڭ »ىئللەت«لىرىنى پاش 

قىلغــان »باردۇر«غــا كەلســەك، بــۇ شــېئىر ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ قەتلــى قىلىنغاندىــن 

كېيىــن، ەئڭ بــۇرۇن رەســمىي مەتبۇائتــالردا ېئــالن قىلىنغــان شــېئىر ىئكــەن. بــۇ شــېئىر 

1947 -يىلدىكــى »شــىنجاڭ گېزىتــى« دە ېئــالن قىلىنغاندىــن باشــالپ تاكــى بۈگۈنكــى 

توربــەت، ۈئندىــدار ۋە باشــقا ىئجتىماىئــي تاراتقۇالرغىچــە توختىمــاي تارقىتىلىــپ كەپتۇ. 

ائ. ۇئيغۇرنــى تەتقىــق قىلغــان ۇئيغۇرالرمــۇ ماقالىلىرىدە مەزكۇر شــېئىر تىلغا ېئلىشــنى 

ائساســەن ۇئنتــۇپ قالماپتــۇ. ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر شــېئىرلىرى ىئچىــدە پەقــەت مۇشــۇ 

شــېئىرنىڭال ىئككى خىل خەنســۇچە تەرجىمىســى بار ىئكەن. بىر تەرجىمىدە ەئسلىدىكى 

مــاۋزۇ ســاقالنغان بولســا، يەنــە بىــر تەرجىمىــدە »بىزنىــڭ ىئللەتلىرىمىــز« دەپ يېڭــى 

ــرەك  ــدە كۆپ ــۇش ۋە ائالقى ــاۋزۇ وئق ــۇ م ــىدە ب ــۇنىڭ تۈرۈتكىس ــۇ. ش ــاۋزۇ قويۇلۇپت م

خەنســۇچە قوللىنىدىغــان ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىــالردا كەســكىن بىــر مۇنازىرىگــە ســەۋەب 

بوپتــۇ. مــەن قاماقتىــن چىققاندىــن كېيىن بــۇ تارتىشــمىالردىن خەۋەردار بولغــان ىئدىم. 

خەنســۇچە وئقۇيدىغان وئقۇغۇچىلىرىمنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشــلىرىغا، گاڭگىراشــلىرىغا 

شــاھىد بولغــان، ســوائللىرىغا جــاۋاپ بەرگــەن ىئدىــم.
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خەنســۇچە وئقۇغــان ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالر ائرىســىدىكى مۇنازىرىنىــڭ كوچىالرنى 

ــدۇ. ۇئنىــڭ  ــەر ســوراۋاتقان چاغالرغــا توغــرا كېلىشــى كىشــىنى وئيالندۇرى بىرونىۋىكل

ۈئســتىگە ۇئالرنىڭ نېمە ۈئچۈن »وئيغان ۇئيغۇر«نى ەئمەس، »بىزنىڭ ىئللەتلىرىمىز« 

نــى مۇنازىــرە تېمىســى قىلغانلىقىمــۇ دىققەتكــە ســازاۋەر. ۇئيغۇرچــە مەتبۇائتالردىكــى 

بىــر  ىئللەتچىلىــك ەئدەبىياتــى پەســكويغا چۈشــكەن، ۋەزىيــەت كەسكىنلەشــكەن 

ھالەتتــە ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ »بــاردۇر« ســەرلەھىلىك بــۇ شــېئىرىنىڭ خەنســۇچە 

ۋە ۇئيغۇرچــە قايتــا بــاش كۆتۈرىشــى، زاھىــر بورھاننىــڭ ۈئندىــدار ســالۇنىدا »بىزنىــڭ 

ەئجەللىــك ائجىزلىقلىرىمىــز« ماۋزۇســىدا يازمىالرنىــڭ ائۋامغــا سۇنىلىشى،كىشــىنى 

ــر قېتىملىــق ۋاباغــا ائيلىنىشــىدىن ىئســەنكىرىتىدۇ.  ــە بى ۇئيغۇرنــى ىئللەتلەشــنىڭ يەن

چۈنكــى باشــالرغا مۇســىبەت ياغقانلىقى، ائياقالرنىــڭ پاالكەتكە پاتقانلىقــى، كۆزلەرنىڭ 

ــەن  ــى يۈكلەنگ ــۇق كىملىك ــى، ۇئيغۇرل ــەت. تەبىئىيك ــە ياشــالنغانلىقى ەئمەلىي كۈلپەتت

كىشــىلەر بۇنــداق چاغــالردا، » نــە ۈئچــۈن بىــز بــۇ باالغــا مۇپتىــال؟« دەپ وئيالشــقا، 

بــۇ  باســقاندەك ائرامسىزلىنىشــقا مەجبــۇر.  قــارا  ســەۋەپلەرنى سۈرۈشتۈرۈشــكە، 

تۇيغــۇ تىلالۋاتقــان ۋە تىللىنىۋاتقانغــا، تۇتۇۋاتقــان ۋە تۇتۇلىۋاتقانغــا، قىيناۋاتقــان ۋە 

قىينىلىۋاتقانغــا وئرتــاق. ھەممــە ائرامســىزلىققا مەھكــۇم بونــداق بۇرۇختۇرمىچىلىقتــا 

بارلىــق كېلىشمەســلىكنىڭ سەۋەپچىســىنى »بىزنىــڭ ەئجەللىــك ائجىزلىقلىرىمىــز« دەپ 

چۈشــەندۈرۈش ۋەزىيەتكــە، بىخەتەرلىككــە ۋە تەلەپكــە ۇئيغۇن. چۈنكى كېســىلىۋاتقان 

ياغاچنىــڭ ائۋۋال كۆرەلەيدىغىنــى ۋە ەئڭ نەپرەتلىنىدىغىنــى بىســى يانغــان پالتىالرنىــڭ 

ياغــاچ ســاپلىرى. شــۇڭا ائغرىنىشــقا توغــرا كەلســە باغرىمىزدىكــى قېرىنداشــالردىن 

ائغرىنىمىــز، »ياتنىــڭ ياندىــن، قېرىنداشــنىڭ جاندىــن ۆئتــەر« دېگــەن شــۇ. شەخســى 

كىملىكنىڭ توختىماي تەكشۈرىلىشى نەتىجىسىدە كىشىلەر بۇنىڭغا سەۋەپ بولۇۋاتقان 

وئرتــاق كىملىككــە تېخىمــۇ قاتتىــق باغلىنىــدۇ. شــۇڭا قاماقتىــن چىققاندىــن كېيىــن بىــر 

خەنسۇ تونۇشۇمغا كەيپىياتىمنى سۆزلەپ بۇرۇنقىدىنمۇ ۇئيغۇرلىشىپ كەتكەنلىكىمنى 

دېگەنىدىــم. بىــر ۇئيغــۇر قانچــە ۇئيغۇرالرشــقانچە ۇئنىــڭ شەخســى پىشــكەللىكلىرى، 

ائزاپلىرى ۋە پۇشــمانلىرىمۇ شــۇنچە ۇئيغۇرلىشــىدۇ. نەتىجىدە مېنىڭ ىئللىتىم »بىزنىڭ 

ىئللەتلىرىمىز«گــە ائيلىنىــپ، شــۇ ماۋزۇدىكــى ەئســەلەر بوغۇزىمىزغا قاپلىشــىپ قالغان 

ھېســلىرىمىزنىڭ ىئزھارىــدەك تۇيۇلــۇپ ياقتۇرۇشــقا ېئرىشــىدۇ. 
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تارىختــا ۆئز مىللىتىدىــن ىئللەت ىئزدەش خاھىشــى ۇئيغۇرالردىال بولغان ەئمەس. 

20 -ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا مۇســتەملىكىچىلىك قىســمىتىگە دۇچــار بولغــان خەلقلــەردە 

بۇنــداق ھادىســىلەر وئرتــاق وئتتۇرىغا چىققان. مەســىلەن: خەنلەردە لۇشــۇن باشــلىغان 

ىئللەتچىلىــك ائجايىپ قارشــى ېئلىنىــپ، بوياڭنىڭ قەلىمىدە »بەتبەشــىرە جوڭگۇلۇقالر« 

ناملىــق كىتابقــا قــاراپ تەرەققىــي قىلغــان. ۋاھالەنكــى، بۈگۈنكــى جوڭگــۇ جەمئىيىتىــدە 

مەيلــى لۇشــۇننىڭ بولســۇن ياكــى بوياڭنىــڭ بولســۇن ىئللەتچىلىــك تېمىســىدىكى 

ەئســەرلىرى ائلقىشــتىن قالــدى. ھەتتــا لۇشــۇننىڭ جوڭگۇلۇقالرنــى تەنقىــد قىلىدىغــان 

ەئســەرلىرى دەرســلىكلەردىنمۇ پۈتۈنلــەي چىقىرىــپ تاشــالندى. ائلدىنقــى ەئســىرنىڭ 

60 -يىللىرىــدا تــۈرك يازغۇچىســى ەئزىــز نەســىن »تۈركلەرنىــڭ يېرىمــى ائخماقتــۇر« 

دەپ مۇنازىرىگــە تۇتــۇرۇق بولغانىكــەن. ھازىــر بــۇ گەپلەرنى ھېچكىــم مۇنازىرە قىلىپ 

وئلتۇرمايــدۇ. چۈنكــى ھازىرقــى تۈركىيەنىــڭ تەرەققىياتــى بۇنــى ىئنكار قىلىــپ تۇرۇپتۇ. 

ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر »بــاردۇر« رادىپلىــق مىللــەت ىئللەتلەنگــەن نەزمەنــى يېزىشــتىن 

ــال  ــار شــاىئرى ائبدۇل ــى، تات ــاي قازاقالرن ــاي قۇنانب ــازاق مۇتەپەككــۇرى ائب ــال، ق بۇرۇن

ــە  ــى ەئســەرلىرىدە قامچىــالپ بولغــان. بۈگــۈن قارايدىغــان بولســاق ن ــاي تاتارالرن تۇق

تاتــارالر، نــە قازاقالردىــن بــۇ قامچىنــى كۆتــۈرۈپ قېرىنداشــلىرىدىن بېشــىدا دىۋەيلــەپ 

تۇرغــان بىــرەر مۆتىــۋەر يــوق. پەقــەت ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ قامچىســىال ھېلىھــەم 

ۇئيغۇر قەلەمكەشــلىرىنىڭ، زۇۋاندازلىرىنىڭ قولىدا. يۇقىرىقى مىســالالردىن قارايدىغان 

بولســاق، مىللەتنىــڭ ۆئزىگــە بولغــان باھاســىنى ۆئزگەرتىدىغىنــى مەۋجــۇد رېاللىــق. 

مەلۇمكــى، تارىختــا تەنقىدلەنگــەن قېرىنداش قازاق، تــۈرك ۋە تاتار خەلقلىرى پۈتۈنلەي 

ــۇق  ــڭ مەۋجۇدل ــەردى. مىللەتنى ــى ۆئزگ ــڭ رېاللىق ــەت ۇئالرنى ــوق، پەق ــەن ي ۆئزگەرگ

ھالىتــى ۆئزگەرســە، مىللەتنىــڭ ۆئزىگــە بولغــان باھاســىمۇ ۆئزگىرەيــدۇ. بــۇ ۇئالرنىــڭ 

ىئللەتلىــك بولغــان ياكــى بولمىغانلىقــى بىلــەن مۇناسىۋەتســىز. 

مەيلــى ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ »بــاردۇر« رادىپلىــق شــېئىرىدىكى »ىئللەتلــەر« 

بولسۇن، ياكى ائبدۇشۇكۈر مۇھەممەتئىمىن، ەئختەم ۆئمەرلەر بايقىغان ۋە يازارمەنلەر 

ــمى  ــى ىئس ــنىڭ پەندىك ــۇن، ھەممىس ــانالر بولس ــان نۇقس ــىپ قىلىۋاتق ــق كەش داۋاملى

ىئجتىماىئــي كەيپىيــات ۋە ىئجتىماىئــي مەســىلە دېيىلىــدۇ. بــۇالر بىرخىــل ىئجتىمــاىئ 
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تۈزۈمدىكــى كىشــىلەرگە وئرتــاق مەســىلە بولــۇپ، ھېــچ بىــر مىللەتكــە خــاس ەئمــەس. 

مەســىلەن: خوشــامەتچىلىك، يالغانچىلىــق، پارىخورلــۇق، چېقىمچىلىــق، كۆرەلمەســلىك، 

قۇلچىلىق...قاتارلىقالر وئتتۇرا شــەرقتىكى باغداتتىن شــەرقى ائســىيادىكى بېيجىڭغىچە، 

موســكۇۋادىن قاھىرەگىچــە بولغــان جەمئىيەتلەرگــە وئرتــاق ھادىســە ھېساپالنســا، 

ــق  ــە قاتارلى ــۋەن، كورىي ــە، تەي وئخشاشــال شــەرقلىق ســانىلىدىغان ســىنگاپور، ياپۇنىي

دۆلەتلەردە ائيرىم قىلمىش ھېســاپلىنىدۇ. چۈنكى ائلدىنقىســىدا كىشــىلەر شۇ ىئللەتلىك 

كەيپىياتنــى پەيــدا قىلىدىغــان مۇســتەبىت، چىرىــك ۋە كېســەل تۈزۈمــدە ياشــايدۇ. 

ــۇق  ــن تول ــك ۋە كىشــىلىك ھوقۇقلىرىدى ــك، باراۋەرلى كېيىنكىســىدە كىشــىلەر ەئركىنلى

بەھىرلىنىدىغــان ســاغالم بىــر جەمئىيەتتــە ياشــايدۇ. ىئنســان قانــداق جەمئىيەتتــە 

ياشىســا شــۇنداق كەيپىياتقــا گىرىپتــار بولىــدۇ ۋە شــۇنداق ىئجتىماىئــي مەســىلىگە 

ــە  ــداق دېگەنلىــك مۇســتەبىت تۈزۈمــدە ۋە ىئللەتلىــك جەمئىيەتت ــدۇ. بۇن ــال بولى مۇپتى

ياخشــى ائدەم ، پەزىلەتلىــك كىشــىلەر بولمايــدۇ دېگەنلىــك ەئمــەس. ەئلۋەتتــە، ۇئنــداق 

جەمئىيەتلەردىمــۇ ياخشــى ائدەملــەر بولىــدۇ، ەئممــا ياخشــىلىق وئمۇمالشــمايدۇ. 

پەزىلەتلىــك كىشــىلەر بولىــدۇ، ەئممــا پەزىلــەت مۇۋەپپەقىيەتنىــڭ كاپالىتــى بواللمايــدۇ. 

مۇســتەبىت ەئللەردىمــۇ خەيىــر - ىئھســان بــار، ەئممــا خەيىرلىــك نەتىجىگــە ســەۋەب 

بولىدىغانلىــرى ائز بولىــدۇ. خەيىرلىــك ىئشــالرنى قىلىدىغانــالر بــار، ەئممــا كۈتۈلمىگەن 

خەتەردىــن ەئنســىرەيدىغانالرمۇ ائز ەئمــەس. مەســىلەن: ســەۇئدىلىق بايالرنىــڭ يىلىغــا 

نۇرغــۇن ۆئشــرە زاكات تارقىتىدىغىنــى راســت ىئكــەن، ەئمما زاكات ائلغۇچىدىن ھېســاپ 

ائلمايدىكــەن. غــەرپ ەئللىــرى ۋە ياپۇنىيــە، كورىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ســاخاۋەت 

ــپ،  ــەپ قىلىنى ــالش تەل ــالن يول ــا ائۋۋال پى ــاردەم تارقىتىدىكــەن، ەئمم ــۇ ي وئرگانلىرىم

ائخىرىــدا چىقىــم تەپســىالتىنى بىرمــۇ بىــر سۈرۈشــتۈرىدىكەن. ىئككىســى وئخشاشــال 

بىــرى ھارامخــور،  يەنــە  بىــرى ياخشــىلىقنى وئمۇمالشــتۇرىدۇ،  يــاردەم بولســىمۇ 

پۇرسەتپەرەســلەرنى ســەمرىتىدۇ. يەنــە مەســىلەن: جۇڭگــۇدا ســوتقا چۈشــكەنلەر نــەق 

مەيداندىن گۇۋاھچى بولىدىغان ائدەم تاپالماي ائۋارە بولىدىكەن، مۇستەبىت مۇسۇلمان 

ەئللىرىدىمــۇ وئخشاشــال »ىئشــىڭ بولمىســا شــاھىد بــول« دەيدىغان گەپ مــودا ىئكەن. 

بۇنىڭدىكــى ســەۋەپ، ەئدىلىيــە وئرگانلىرىنىــڭ خىزمەتتىكــى مەسۇلىيەتســىزلىكى، 

بىوروكىراتلىقــى ۋە ســۆرەلمىلىكى. شــۇنىڭ بىلــەن كىشــىلەرنىڭ ياخشــىلىق قىلغۇســى 
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ــدە  ــدۇ، نەتىجى ــۇپ قالى ــان بول ــۇالق يوپۇرىدىغ ــۇپ ق ــن قورق ــىمۇ ائۋارەچىلىكتى بولس

ياخشــىلىق وئمۇمالشــمايدۇ.

ىئللەت مىللەتتە بولمايدۇ، شەخستە بولىدۇ. بىر مىللەت ىئچىدىكى شەخسلەردىن 

مۇستەبىت تۈزۈم، ىئللەتلىك جەمئىيەت، بېقىندى ھالەت سەۋەبىدىن تۈرلۈك نامۇۋاپىق 

ىئجتىماىئــي كەيپىياتالردىــن يۇقۇملىنىدىغانالرمــۇ ۋە يۇقۇملىنىشــقا قارشــى ىئمۇنىتقــا 

ېئرىشــىدىغانالرمۇ بولىــدۇ. بۇنداق يۇقۇملىنىش ياكى ىئمۇنىــت يېتىلدۈرۈش جەريانىنى 

ىئنســاننىڭ ىئجتىماىئيلىشىشــى دەيمىز. توپتىن ائيرىاللماســلىق پىشانىسىگە پۈتۈلگەن 

ھــەر بىــر ىئنســان، جەمئىيەتكــە قــەدەم قويغانــدا داىئــم پاسســىپ ھالــدا ىئجتىماىئــي 

كەيپىياتنىــڭ قۇلىغــا ائيلىنىــپ كەتمەيدۇ. ىئنســاننىڭ ىئجتىماىئيلىشــىش جەريانى قوبۇل 

قىلىــش، ۆئزلەشــتۈرۈش جەريانىــال بولماســتىن، بەلكــى رەت قىلىــش، ىئنــكار قىلىــش ۋە 

قارشــى چىقىــش جەريانــى بولۇپمــۇ ىئپادىلىنىــدۇ. شــۇڭا وئرتــاق تىــل، وئرتاق غــۇرۇر ۋە 

وئرتــاق كەچمىشــكە ىئگــە ھــەر قانــداق مىللــەت كىشــىلىرى مەيلــى قانــداق جەمئىيەتتــە 

ــەي ىئللەتلىــك بولمايــدۇ. ەئگــەر شــۇنداق ەئجەللىــك ىئللەتلەرگــە  ياشىســۇن، پۈتۈنل

ــان  ــا ېئلىنغ ــدا تىلغ ــدۇ. قۇرائن ــى داۋام قىاللماي ــان بولســا مەۋجۇدلىقىن ــار بولغ گىرىپت

ــى ۋە شــۇ ســەۋەبىدىن  ــار بولغانلىق ــەت بويىچــە ىئللەتكــە گىرىپت ــڭ مىلل ــوت قەۋمىنى ل

يوقالغانلىقــى ســۆزىمىزنىڭ دەلىلىدۇر. 
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ئەزھەرنىڭ ئۇيغۇر ئىخالسمەنلىرى

ۈئچ - تــۆت ائي بــۇرۇن مىســىرغا وئقۇشــقا چىقماقچــى بولغــان ىئككــى ىئنىمىزگە 

مەســلەھەت بېرىمــەن دەپ بىــر غۇلغۇلىغــا ســەۋەپ بولدۇم. شــۇ ســەۋەپلىك دىنىمىز ۋە 

ۆئلىمالىرىمىزنىڭ خاتا چۈشىنىلگەنلىكىدىن ھېلىمۇ ەئپسۇسلىنىمەن. چۈنكى سەمىمىي 

نىيــەت بىلــەن قىلىنغــان ىئش كۆزلەنگىنىدەك ياخشــى نەتىجىگە ســەۋەپ بولغىنى ەئۋزەل 

ىئدى. شــۇندىن كېيىن بۇ ەئپسۇســلۇقتىن كېيىنكى وئيالر مېنى بوش قويمىدى. شــۇنچە 

كــۆپ ۇئيغــۇر يىغىلغــان بىــر يــەر ھەققىــدە، بولۇپمــۇ ۇئيغــۇر روھىيىتىنىــڭ تۈۋرىكىنــى 

يۆلــەپ تۇرغۇزىدىغــان بىــر مۇنەۋۋەر ســەپ ھەققىــدە ھېچنېمە وئيلىماســلىقىم مۇمكىن 

ەئمــەس ىئــدى. گــۈزەل دىنىمىزنىــڭ خۇنــۇك شــەكىلدە ۆئگىتىلىۋاتقانلىقىدىــن ھــەر 

ۈئمىدســىزلەنگىنىمدە، ىئســتىقبالىمىزنىڭ مەشــەئللىرى بولغان ائشــۇ قېرىنداشــلىرىمىز 

ھەمىشــە كــۆز ائلدىمدىــن كەتمىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن مىســىرغا بېرىــپ ائشــۇ ۈئمىدلىــك 

ــرەم ۇئســتازالرنى يوقــالش، شــۇ  ــى، مۆھتى ــداكار ۆئلىماالرن ــى، پى ــم تەلەپكارلىرىن ىئلى

كەســكىن ۋە ۆئم قوشــۇننى كــۆرۈپ كېلىشــنى نىيــەت قىلدىــم.

ــى  ــدۇم. بىلەتن ــپ قوي ــەۋەر قىلى ــە خ ــر بۇرادېرىمگ ــۇرۇن بى ــا چىقىشــتىن ب يولغ

ېئلىــپ بولــۇپ، يەنــە بىر ۇئســتازغىمۇ تېلىفون قىلدىم. ۇئســتاز قەتئىي كەلمەســلىكىمنى 

تاپىلىــدى. ســەۋەبى بىــرى ھازىــر ىئمتىھــان مەزگىلــى بولغاچقــا تالىپــالر بىلــەن ېئچىلىــپ 

پاراڭالشــقىلى بولمايدىكەن. يەنە بىرى بىر قىســىم بالىالر يۇرتلىرىدىن چاقىرتىلىۋاتقان 

بولــۇپ، ۇئالر بۇنــى مېنىــڭ يازمامدىــن كۆرىدىكــەن )مــاڭا بــۇ ھەقتــە خەتمــۇ كەلگــەن، 

دېيىشــىچە مــەن مىســىردا وئقۇۋاتقــان ۇئيغــۇر بالىــالر ھەققىــدە يازغىنىــم ســەۋەبلىك 

ۇئالرنىڭ مەۋجۇدلۇقى داىئرىلەرگە ائشكار بولۇپ قاپتۇ(. ھېلىقى بۇرادەر خەۋىرىمدىن 

بــەك مەمنــۇن بولغــان ىئــدى. ھېــچ بولمىغانــدا ۇئنىــڭ قىزغىنلىقــى ۈئچــۈن بولســىمۇ 

بېرىشــنى قارار قىلدىم. دوســتلىرىم چاخچاق قىلىپ »تالىپالردىن تاياق يەپ كەتمەڭالر 

ــەۋەبچى  ــى »س ــا مېن ــەت چاقىرتس ــم ھۆكۈم ــدى. ەئڭ ېئزىلگىنى ــۇ بول ــە« دېگەنم يەن
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بولــدى« دەپ قالغانــالر بولــدى. مۇشــۇ كۈندىمــۇ مىســىر بىلــەن تۈزۈمــدە ســىرداش، 

ھەمكارلىقــى كۈچلــۈك بولغــان، دىنغــا پەۋقــۇالددە ســەزگۈر بىر دۆلەتنىــڭ، نەچچە مىڭ 

ۇئيغــۇر دىــن وئقــۇش ۈئچــۈن يىغىلغــان بىــر دۆلەتتىكــى ۇئيغۇرنىــڭ  ھالىدىــن بىخەۋەر 

قالمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتمىگــەن تالىپالردىــن ھەيــران قالدىــم. شــۇالرنىڭ ىئچىــدە 

مەكتەپلــەردە وئقــۇپ چېگــرا ائتلىغىــدەك، مــاڭا تەســىرلىك خــەت يازغىــدەك ســاپادىكى 

بىــر وئقۇغۇچىنىڭمــۇ بولغانلىقىدىــن ەئپسۇســالندىم. مۇشــۇنداق بېشــىمىزغا كەلگــەن 

ۋە كېلىۋاتقــان مۇســۇبەتلەرنىڭ ســەۋەپكارىنى داىئــم ۆئزىمىزدىــن ۋە ۆئزىمىزنىــڭ 

ائدەملىرىدىــن كۆرىدىغــان تەپەككــۇر شــەكلى مېنــى مەيۈســلەندۈرەتتى. 

مىسىرغا بېرىپال ەئزھەرنى پۈتكۈزگەن ۇئستازالردىن باشالپ كۆرۈشۈپ چىقتىم. 

ــارى  ــى ق ــر ۇئســتازنىڭ »ھەممــە بالىالرن ــدى. بولۇپمــۇ بى ــۈك بول ــز كۆڭۈلل پاراڭلرىمى

قىلىشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى يــوق!« دېگــەن گېپىنــى ائڭلىغاندىــن كېيىن،قايتىلىتىــپ يازســام 

بولىدىغانلىقىغــا ىئجــازەت ېئلىۋالدىم. ۇئنىڭ تەجرىبىســىچە بالىالرنــى قارىغۇالرچە قارى 

بولۇشــقا زورالش، قــۇرائن ياداالشــنى ىئلىمگــە تــەڭ قىلىۋېلىــش، يادىلىتىشــقا كۈچــەپ 

مەنىســىنى سىڭدۈرۈشــكە ســەل قــاراش خاتالىــق ىئكــەن. ۇئ يەنــە ەئزھــەردە وئقۇۋاتقان 

بالىــالردا ۇئيغــۇر ەئدەبىياتــى، ۇئيغۇرچــە ناتىلىقلىــق ۋە يېزىقچىلىــق بىلىملىرىنىــڭ 

يېتەرسىزلىكىنى تەكىتلەپ، ۋەتەندىكى رەسمىي بولمىغان دىنىي ماائرىپتىمۇ ۇئيغۇرچە 

ەئدەبىيات وئقۇتۇشنىڭ يوقلىقىدىن ھەسرەتلەندى. ەئرەب وئقۇغۇچىالرنىڭ ەئدەبىياتقا 

ماھىرلىقــى ائلدىــدا بىزنىــڭ ۇئيغــۇر تالىپالرنىــڭ ەئدەبىياتتــا خاملىقىنىــڭ بــەكال چېنىــپ 

قالىدىغانلىقىدىــن ىئچىنــدى. ۇئســتازنىڭ ەئقىــدە توغرىلىــق ائلتــە توملــۇق كىتــاپ 

يېزىۋاتقانلىقىنــى ائڭالپ ســۆيۈندۈم. ەئممــا بــۇ كىتابنىــڭ ۇئيغۇرالردىكــى قايســى رېال 

زۆرۈرىيەتكــە جــاۋاپ بېرىدىغانلىقــى ھەققىــدە ۇئچۇرغا ېئرىشــەلمىدىم. ســۆھبىتىمىزدە 

ەئزھەرنىڭ وئقۇتۇشــى ھەققىدە بىر تەھلىل، ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر ھەققىدە بىر اليىھە، 

مىللىــي مەۋجۇدلىقىمىــز ھەققىــدە بىر ەئندىشــە كۆرۈلمىدى. ۇئيغۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ 

تەپەككۇرىنــى زەرەتلەيدىغــان، مەنىۋىــي ىئھتىياجىنى قامدايدىغــان، ىئنتىرنېت دەۋرىگە 

مــاس كېلىدىغــان بىــر ھىدايــەت كۆزنىكىگە تۇتــۇش قىلىش ھەققىدىكى تەشەببۇســۇمغا 

ۇئســتاز »ەئقىــدە مۇنبىــرى بارغــۇ!« دەپــال قويــۇپ نېمــە ۈئچۈنــدۇر ســۈكۈت قىلــدى. 
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كىتابنــى كــۆپ وئقۇغانلىقــى چىقىــپ تۇرىدىغان بــۇ ىئككىنچى دوكتۇر ۇئســتازنىڭ 

ماشىنىســىنى ھەيــدەپ كېتىۋېتىــپ، »ھازىرقــى مۇســتەبىتكە قارشــى نامايىشــتا مۇشــۇ 

ــاج  ــقا مۇھت ــەت قوغداش ــدى، ھەقىق ــى قىلىن ــۇق ائدەم قەتل ــن ائرت ــالردا 3800 دى يول

ىئكــەن« دېگىنــى ېئســىمدە. شــۇائن كۆڭلۈمگــە »توغــرا، ۇئالر تەلەيلىــك مەرھۇمــالر 

ىئكــەن. دۇنيانىــڭ يەنــە شــۇنداق بۇلۇڭلىــرى باركــى زادى قانچە ائدەمنىــڭ ۆئلتۈرۈلۈپ، 

قانچىســىنىڭ قىيناقتــا ىئكەنلىكىدىــن جاھــان ەئھلــى بىخــەۋەر. مىســىرلىقالر قىرغىنغــا 

ۇئچرىغانــدا ەئلجەزىــرە خــەۋەر قىلىــدۇ. قاھىرەلىكلەرنىــڭ بەرگــەن قۇربانلىقلىــرى 

مىســىردىكى تــورالردا ھېلىمــۇ ائشــكارە، نامايىشــچىالر پاناھالنغــان جامەگــە وئت 

ــۇ  ــان شــورلۇق مىللەتم ــداق پۇرســەت نىســىپ بولمىغ ــۇ، بۇن ــاي ســاق تۇرۇپت ېئچىلم

بارغۇ« دېگەنلەر كەچتى. بۇ ۇئستازنىڭ غەيرىتىدىن تېخىمۇ ىئپتىخارالندىم. پەرزەنت، 

تىجــارەت، ەئخــالق قاتارلىــق تېمىــالردا بىــر يــۈرۈش دەســتۇر يېزىــش ائلدىــدا ىئكــەن. 

بىــر پارچــە زور ھەجىملىــك ىئســالمىي ەئســەرنى تەرجىمــە قىلىــپ بوپتــۇ. قۇرائنىمىزنــى 

مۇكەممــەل ۋە ۆئزگىچــە تەپســىر قىلىــپ چىقىشــنى پىــالن قىپتــۇ. مــاڭا تېخىمــۇ ۆئزگىچــە 

تۇيۇلغىنــى ۇئنىــڭ بىــر يــۈرۈش ســودا پىالنلىــرى ۋە مەبلەغچىلىــك ىئددىيىســى بولــدى. 

بــۇ ۇئســتازنىڭ »دۇنيــادا مىللــەت دېگــەن گەپ يــوق، پەقەت تۇيغۇن، دولقــۇن، تۈرگۈن 

بــار، مۇشــۇنداق ھــەر بىرىمىزنــى سۆيســەڭ مىللەتنــى ســۆيگەن بولىســەن، مەن مۇشــۇ 

كۈنگىچــە دۈشــمەن ۇئيغــۇر كــۆرۈپ باقمىدىــم، ســىلەرمۇ ائراڭالردىــن ىئزدىمــەڭالر!« 

دەپ تەبلىــق قىلغانلىقــى مــاڭا بــەك تەســىرلىك تۇيۇلــدى.

ــا  ــل باھ ــە ھەرخى ــن ەئزھەرگ ــدا ۇئيغۇرالردى ــە جەريانى ــر ھەپت ــىردىكى بى مىس

بەرگەنلەر بار. ائرىســىدا مەدھىيەمۇ، تەنقىدمۇ، پىكىرســىزلىكمۇ مەۋجۇد. مەســىلە بار 

دەپ قارايدىغانالرنىــڭ كۆپرەكــى ۋەتەنــدە وئقۇتۇش بىلەن مەشــغۇل بولغانالر، كۆپرەك 

كىتاپ وئقۇغانالر، مەكتەپلەردە وئقۇپ كەلگەنلەر ىئكەن. ھەممىدىن بىر قانچەيلەننىڭ 

ــە  ــى يىگىرم ــان وئقۇغۇچ ــىنىپقا تىزىمالتق ــر س ــدا بى ــەزى فاكۇلتېتلىرى ــڭ ب »ەئزھەرنى

ــىنىپ يېتىشــمەيدۇ،  ــپىرانتالرغىمۇ س ــەس، ائس ــۇرس ەئم ــۇق ك ــن ائشــىدۇ! تول مىڭدى

نېمــە ۇئ تاپشــۇرۇق، ماقالــە، دەرســخانىدىكى مۇنازىــرە دېگــەن!« دېگىنــى ېئســىمدىن 

چىقمايدۇ. يەنە بىرەيلەننىڭ »مىســىر دېگەن بىر ائســارە ەئتىقە دۆلىتىكەن. ەئزھەرمۇ 
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بىــر بۇرۇنقــى ماائرىپتىــن قالغــان تــەۋەرۈك ىئكــەن. دەرســخانىدىمۇ ســاپال مىــڭ يىــل، 

ــى ۆئگىتىدىكــەن«  ــە كىتابلىرىن ــڭ ائســارە ەئتىق ــى ائلىمالرنى ــل بۇرۇنق ــۈز يى نەچچــە ي

ــى  ــن باشــقا ەئزھەرنىــڭ دۇنيادىكــى تەڭداشســىز وئرنىن دېگىنىمــۇ قىزىقارلىــق. بۇندى

مەدھىيەلىگەنلەر، يۈسۈپ قەرزاۋىينىڭ ەئزھەرنىڭ سابىق وئقۇغۇچىسى ىئكەنلىكىدىن 

پەخىرلەنگەنلــەر، ەئزھــەر شــەيخىنىڭ مىســىردا بولغــان قىرغىنچىلىققــا ائقــالپ پەتىــۋا 

ــن  ــەزى ۇئســتازالرنىڭ چېكىدىغانلىقىدى ــالر، ەئزھەردىكــى ب ــن ائغرىنغان بەرگەنلىكىدى

غەشلەنگەنلەر...ىئشــقىلىپ، ھەركىــم ھــەر نېمــە دېــدى.

 بىر ۇئستازنىڭ »ەئزھەردە وئقۇشنىڭ ۇئزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىشى وئقۇغۇچىالرنى 

ــى  ــپ قويــدى، بالىالرنىــڭ ەئزھەرگــە كېلىــپ ەئڭ ائۋۋال ۆئگىنىدىغىن ائلدىرىمــاس قىلى

تاقــەت، چۈنكــى مىســىردا ائدەمنــى جىددىيلىككــە ۈئندەيدىغــان بىــر كەيپىيــات يــوق« 

دېگىنــى تەەئججۈپلــۈك تۇيۇلــدى. بــەزى وئقۇغۇچىالرنىــڭ ىئمتىھانــال ېئلىنىــپ ســىناق 

ېئلىنمايدىغان، يوقلىما قىلىنمايدىغان، دەرسخانىدا وئقۇتقۇچىدىن سوراپ بىلىۋېلىشكە 

ىئمــكان بولمايدىغــان وئقۇتۇشــتىن ســەل نارازىلىقــى چىقىــپ تۇراتتــى. بــۇ بىرقىســىم 

بالىالرنىــڭ كەيپىياتىغــا مۇنــۇ شــېئىر يېزىلغانىكــەن:

روھى ۆئلگەن ەئزھەردە قالغان ىئمتىھان،
ىئمتىھاننىڭ سۈرىدىن قىينىالر بۇ جان. 

دېمــەك، بۇنــداق ىئمتىھانغىال باغالنغان وئقۇتۇشــتىن مەيۈســلەرمۇ بار. مەســىلە 

بارلىقــى ھەققىــدە وئيلىنىۋاتقىنــى يالغــۇز ۇئيغــۇر بالىــالرال ەئمــەس. بۈگۈنكــى غــەرپ 

دۇنياســىدا تەســىرى كۈچلۈك ســانىلىدىغان ائلىمالرنىڭ ۋە تۈركىيە قاتارلىق مۇســۇلمان 

ەئللىرىدىكــى ائلىمالرنىــڭ ەئزھــەر ھەققىدىكــى تەنقىدلىــرى ائز ەئمەســكەن، ۇئالرنىــڭ 

تەنقىدلىــرى تېخىمــۇ كونكىرىــت ىئكــەن. مەســىلەن ائمېرىكىدىكــى ۆئلىمــا ياســىر قــازى 

»مەدىنــە، ەئزھــەر قاتارلىــق مۇســۇلمان دۆلەتلىرىدىكــى داڭلىــق ائلىــي مەكتەپلەرنىــڭ 

بېرىشــكە  تېمىــالردا دەرس  ىئنســانپەرۋەرلىك ۋە دىنســىزلىق دېگەنگــە وئخشــاش 

ســاالھىيىتى توشــمايدۇ. شــۇڭا ۇئالرنىــڭ دەرســلىرىدە ســۆزلىنىدىغىنى بۇنىڭدىــن 500 

يىــل بــۇرۇن، ياكــى بۇنىڭدىــن 1000 يىل بۇرۇن يۈز بەرگەن، ىئســالمدا تاالش-تارتىش 
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قىلىنغــان مەســىلىلەر« دەپ ســۆزلەپتۇ. بىــر دوكتۇرنىــڭ يازماقچــى بولغــان »ەئزھــەر 

شــۇنداق بولۇشــى كېــرەك« ياكــى »ەئزھەردىكــى وئن يىلىــم« دېگــەن ەئســىرى ېئــالن 

قىلىنســا، بىر ۇئيغۇرنىڭ ۇئســتازنىڭ نەزىرىدىكى ەئزھەر مۇكەممەلرەك سۈرەتلىنىشــى 

مۇمكىن.

ەئزھــەردە زادى قانچىلىــك ۇئيغــۇر بارلىقــى ھازىرغىچە ناېئنىــق. بەزىلەر مىڭدىن 

ائشــىدۇ، دەيــدۇ. بەزىلــەر ىئككــى مىڭدىــن ائشــىدۇ، دەيــدۇ. مــەن زىيــارەت قىلغــان بىــر 

تــۇڭگان بــاال ھەممــە ۇئيغــۇر قوشــۇلۇپ ىئككــى - ۈئچ مىــڭ دەيــدۇ. ىئشــقىلىپ ھــەر 

ــالھ ىئنســانغا شــۇنداق  ــى كــۆردۈم. ائل ــم ەئزھەرگــە بارغىنىمــدا ۇئيغــۇر بالىالرن قېتى

بىــر ىئقتىدارنــى ائتــا قىلغــان بولــۇپ، مىڭلىغــان چىرايالردىــن ۆئزىنىــڭ مىللىتىگــە خــاس 

چىراينى ەئڭ باشــتا بايقىۋالىدۇ، مىليۈنلىغان ائۋازالر ىئچىدىن ۆئز مىللىتنىڭ ساداســىنى 

ەئڭ بــۇرۇن پەرقلەندۈرىــدۇ. بەلكىــم شــۇ ســەۋەپتىن كۆزۈمگــە ۇئيغــۇر بالىــالر جىــق 

كۆرۈنگــەن بولســا كېــرەك. مەكتەپنىــڭ ېئنگىلىزچــە تــور بېتىگــە قارىســام ســەھىپىلەر 

ائساســەن قــۇرۇق، تېخــى ياســىلىۋېتىپتۇ. خــەت يېزىــپ ســوراپ باقــاي دېھــەم، ائالقــە 

كۆزنىكىمــۇ قــۇرۇق. 

ەئزھەرگــە كىرىدىغــان وئقۇغۇچىالرنىــڭ ەئلچىخانىســىدىن چوقــۇم خــەت ېئلىشــى 

ــۇر  ــىدىكىلەر ۇئيغ ــۇ ەئلچىخانىس ــى جوڭگ ــدا، قاھىرەدىك ــن قارىغان ــەرت بولغىنىدى ش

وئقۇغۇچىالرنىــڭ ســانىنى ېئنىــق بىلىشــى مۇمكىــن. ەئممــا ســاننىڭ ائز كۆپلۈكــى 

مۇھىــم ەئمــەس. مۇھىمــى ۇئالرنىــڭ تۈرلــۈك خەتەرلەرگــە تەۋەككۈل قىلىــپ ۆئگەنگەن 

بىلىملىرىنى تولۇقالش پۇرسىتىگە ېئرىشكىنى، پۇلپەزلىك پىرىنسىپ بولغان جەمئىيەتتە 

كىملىكىنــى يوقاتمــاي، وئكيــان ائتــالپ ائلــالھ نازىــل قىلغــان ىئلىملەرنــى ۆئگىنىشــكە 

ىئــرادە باغلىغىنىــدۇر. يىگىرمىنچــى ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا گەرچە ســاندا پەۋقۇالددە ائز 

بولســىمۇ، ەئزھەرنىــڭ پــارالق دەۋرىــدە وئقۇغــان ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرنىــڭ ەئزھەرنــى 

قايىــل قىلغــان دەۋرلىــرى بولغــان. ائبدۇلەئزىــز چىگىزخــان دامولــالم، قۇتلــۇق ھاجــى 

شــەۋقى قاتارلىــق ائلىملىرىمىــز شــۇالردىندۇر. چىڭگىزخــان دامولــالم ەئرەبچــە يازغــان 

ۇئيغــۇر تارىخىغــا داىئــر ەئســەر مۇشــۇ كۈنگىچە تۇنجىلىــق تەختىدىن چۈشــكىنى يوق. 
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ئەرگىشىش ۋە ئەرگەشتۈرۈش مەسىلىسى

بىــر دوســتۇم بىلــەن ســاەئت تۆتتــە كۆرۈشــمەكچى بولغــان ىئدىــم. ائرتــۇق 

يېرىــم ســاەئت ســاقلىغان بولســاممۇ كېلىــپ بواللمىــدى. ائخىــرى بواللمــاي پۈتۈشــكەن 

يەردىــن ائيرىلدىــم. ائرىدىــن وئن مىنــۇت ۆئتكەنــدە كېلىــپ بولغانلىقىنــى دەپ تېلىفــون 

ــى  ــدى. دېيىشــىچە ۇئنىڭمــۇ كۆڭل ــم كەلمى ــم ۈئچۈنمــۇ قايتقى ــراز رەنجىگىنى ــۇ. بى قىپت

يېرىمكــەن، باشــقا بىــر كىشــىنىڭ ۋاقىتقــا ەئمــەل قىلمىغانلىقــى ســەۋەپلىك كېچىكىپتــۇ. 

دېمــەك، كېچىكىــش ېئغىــر ېئلىنمايدىغــان جەمئىيەتتە ســەن كېچىكىشــنى خالىمىســاڭمۇ 

كېچىكتۈرىلىدىكەنســەن. شــۇنىڭ بىلەن تۈركىيەدەك بىر قىســىم ەئللەردە وئمۇمالشقان 

ۋاقىتقــا رىايــە قىلماســلىق مەسىلىســى ھەققىدە وئيلىنىــپ قالدىم. تۈركىيــەدە بىر قانچە 

ىئلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىرىغــا قاتناشــتىم، كۆپىنچىســى ۋاقتىــدا باشــالنمىدى. ەئممــا 

ھــەر قېتىــم ۋاقتىــدا كېلىــپ ســاقالپ وئلتۇرغانالرنــى كــۆردۈم. ەئردوغاننىڭ داۋۇســتىكى 

جاســارىتى نۇرغــۇن كىشــىلەرنى ائلقىشــالتقان بىــر ىئــش، ەئممــا ۇئنىــڭ بەلگىلەنگــەن 

ۋاقىتقــا ەئمــەل قىلمىغانلىقىنىمــۇ ۇئنۇتماســلىق كېــرەك. تۈركىيــەدە ەئردوغانــدەك 

رەھبەرلەرنىــڭ يىغىلىشــالردا، تېلۋىــزور پروگراممالىرىــدا ۋاقىتقــا رىايــە قىلماســلىقى 

تەەئججۈپــۈك ھادىســە ەئمــەس. ۇئنىــڭ يىغىنــدا زۇلۇمدىن شــىكايەت قىلغــان تەرىپىگە 

قايىــل بولغــان چېغىمىــزدا، كېلىشــىلگەن ۋاقىتقــا رىايــە قىلماســلىقنىڭ تۈركىيــەدە 

كۆنۈلگــەن خــۇي ىئكەنلىكىنــى ۇئنۇتماســلىق كېــرەك. شــۇڭا دوســتۇمنىڭ ۋاقىتقــا 

رىايــە قىاللماســلىقى ۆئزى شــۇنداق كۆنگەنلىكتىــن ەئمــەس، جەمئىيەتتىكــى كەيپىياتقــا 

ەئگەشــتۈرۈلگەنلىكتىن بولغــان، مېنىــڭ كۆڭۈلســزىلىكىممۇ ۇئنىــڭ كۆڭۈلســزىلىكىنىڭ 

ەئگەشمىســى. دوســتۇمنىڭ بــۇ ەئگەشمىســى يەرلىكلەرگــە ەئگىشىشــنىڭ نەتىجىســى، 

خــاالس. بەزىــدە كىمنىــڭ كىمگــە ەئگەشــكەنلىكىمۇ ېئنىــق بولمايدىكــەن.

ىئككىنچــى رەت تۈركىيەگــە كەلگىنىمــدە يەرلىكلەرنىــڭ كۆچمەنلەرگــە ەئگىشــىپ 

ــدە  ــى كەلگىنىم ــە تۇنج ــى تۈركىيەگ ــدۇم. 2005 -يىل ــاھىد بول ــۇ ش كېتىدىغانلىقىغىم
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يولۇچىــالر ىئســتانبۇلدا ائپتوبــۇس، ترامــۋاي ۋە مېتــروالردا تېلىفونــدا سۆزلەشــمەيتتى. 

كىشــىلەردىن يــول ســوراش تولىمــۇ كۆڭۈللــۈك بىــر ىئش بولــۇپ، بەزىلەر ھەتتــا ائتايىن 

باشــالپ ائپىرىــپ قوياتتــى. يولــالردا بىــر بىرىگــە مۇائمىلــەدە ســىلىق ىئــدى. ائرىدىــن 

ــۇ ھالنىــڭ ۆئزگەرگەنلىكىدىــن ەئپسۇســالندىم.  ــا كەلگىنىمــدە ب وئن يىــل ۆئتــۈپ قايت

كىشــىلەر ائپتوبۇســالردا خالىغانچــە پــاراڭ ســالىدىغان، يولــالردا ســوقۇپ - ســوقۇلۇپ 

ھېچ ىئش بولمىغاندەك كېتىۋېرىدىغان، يول سورىسا بىپەرۋاال بىر يەرلەرنى كۆرسىتىپ 

ــۇ. ســەۋەبىنى سوراشــتۇرۇپ باقســام، تۇيۇقســىز كۆپەيگــەن  ــۇپ قاپت قويىدىغــان بول

كۆچمەنلــەر ســەۋەبىدىن ىئكــەن. تۈركىيەگــە يىلــالر بويىچــە ىئــران، ىئــراق، پەلەســتىن، 

ــۈپ  ــن كۆچ ــۈرك جۇمھۇرىيەتلىرىدى ــداش ت ــىيادىكى قېرىن ــا ائس ــتان ۋە وئرت ائفغانىس

كېلىۋاتقانالرنىــڭ ۈئســتىگە ىئــراق ۋە ســۈرىيەدىن نەچچــە مىليۇنــالپ كۆچمەننىــڭ 

ــال قالمــاي، كۆنۈككــەن  ــى ېئغىرلىتىپ ــال يامرىشــى تۈركىيەنىــڭ ىئقتىســادى يۈكىن بىراق

ــى. مۇنداقچــە ېئيتســاق،  ــدەك قىالتت ــپ ۋە قاىئدەلىرنىمــۇ زىدىلىگەن ىئجتىماىئــي تەرتى

ائدەتتــە مېتــروالردا بىــر قانچە كىشــىنىڭ قاىئدەســىزلىكى كىشــىلەرنىڭ بىزارلىق نەزىرى 

ســەۋەپلىك تۈزىلىشــى مۇمكىــن. ەئگــەر بۇنــداق قاىئدىســىز كىشــىلەر تۇيۇقســىز 

كۆپىيىــپ مەلــۇم ســاننى ىئگىلىگەنــدە تەنبىھلىــك نەزەرلەرمــۇ كۈچتىــن قالىدىكەن. يول 

ســوراش مەسىلســىمۇ شــۇ. كۈندە بىر كىشــى يول سورىســا كۆرســىتىپ قويغان كىشــى، 

تۇيۇقســىزالر بىــر كۈنــدە بىراقــال بىــر قانچــە كىشــىنىڭ يــول سورىشــىغا دۇچ كەلگەنــدە 

ــالردا ســىلىق - ســىپايە  ــن. كىشــىلەرنىڭ كوچى ــەدەر ســەۋىرچان بواللىشــى ناتايى ۇئ ق

ــڭ ســىلىق - ســىپايىلىقنى  ــال ســىغدالغان قوپاللىقالرنى ــا بىراق بواللماســلىقىمۇ يولالرغ

ۇئپرىتىشــىدىن بولغان. نەتىجىدە ائپتۇبۇســتا سۈكۈتنى ســاقالش، مۇساپىرالرغا ياردەم 

قىلىــش، باشــقىالرغا ســىلىق مۇائمىلىــدە بولۇشــقا وئخشــاش تۈركلەردىكــى ائممىۋىــي 

ەئخالققا، كۆچمەنلەرنىڭ باش بولۇپ يىمىرىشــى بىلەن دەز كەتكەن بولۇشــى ىئھتىمال. 

قارىغانــدا ەئخــالق، قاىئــدە ۋە تەرتىپتــە ەئگىشــىش ۋە ەئگەشتۈرۈشــنىڭ يەرلىــك بولۇش 

- بولماســلىق بىلــەن، چوقــۇم بىــر ەئگەشــتۈرگۈچىنىڭ بولغــان - بولمىغانلىقــى بىلــەن 

بــەك مۇناســىۋىتى بولمىســا كېــرەك.

ــى  ــڭ يۇقۇرىن ــالردا بەلنى ــەر كوچى ــى بېيجىڭغــا يېڭــى بارغىنىمــدا ەئرل 92 - يىل
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وئچــۇق قويــۇپ يۈرەتتىكەنــدۇق. كېيىنــرەك شــاڭخەيلىكلەرنىڭ ىئــچ كىيىــم بىلــەن 

ــەل  ــڭ ي ــلەپ ىئچكىرىلىكلەرنى ــدۇم. دەس ــەۋەردار بول ــۇ خ ــا چىقىدىغانلىقىدىنم بازارغ

قويۇۋېتىشــىدىن، بۇرنىنــى شــوراپ كۆرگەنــال يەرگــە تۈكۈرىشــىدىن كۆڭلــۈم ېئلىشــقان 

بولســا، بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن كۆنۈشــكە مەجبــۇر بولــدۇم. ائرىدىــن يىگىرمــە 

يىلــالر ۆئتــۈپ بايقىســام بــۇ قىلىقــالر بېيجىڭــدا ســەل - پــەل ائزالپتۇ-يــۇ، ۈئرۈمچــى 

كوچىلىــرى ۋە قەشــقەر دوقمۇشــلىرىدا پەيــدا بولۇشــقا، كۆپىيىشــكە باشــالپتۇ. ەئگــەر 

بــۇ قىلىقالرغــا مەنســۇپالرنىڭ نوپۇســى كۆپەيســە، يەرلىكتىــن ەئگىشــىدىغانالرمۇ 

ــىلەرنىڭ  ــۇپ كىش ــە مەنس ــىرىتقى مەدەنىيەتك ــى س ــن. بۇن ــى مۇمكى ــىپ چىقىش يېتىش

يەرلىــك مەدەنىيەتكــە مەنســۇپ كىشــىلەرنى ەئگەشتۈرىشــى دېيىش مۇمكىــن. نەتىجىدە 

ەئگىشىشــكە مايىلالرمۇ، قارشــىالرمۇ چىقىشى مۇمكىن. ھالبۇكى، بۇنداق ەئگىشىش ۋە 

ەئگشــتۈرۈش تۈركىيەدىكىدەك نورمال داۋام قىلماســمىكىن. قەشــقەر ۋە ۈئرۈمچىدىكى 

ــەس،  ــق دەپ ەئم ــى نورماللى ــات قىلىقالرن ــك مەدەنىيەتكــە مەنســۇپ كىشــىلەر ي يەرلى

بىھۆرمەتلىــك، كۆزىگــە ىئلماســلىق، چىرىتىش دەپ قارىشــى مۇمكىــن. بۇ قاراش تەبىى 

ھالــدا يەرلىــك مەدەنىيەتكــە بولغــان مۇداپىــەئ ېئڭىنىــڭ كۈچىيىشــىگە ســەۋەپ بولىــدۇ. 

يەرلىــك مەدەنىيەتنــى قوغــداش ېئڭــى زاماننىــڭ ىئمكانىيىتىگــە قــاراپ بەزىــدە كىيىنىش، 

يۈرۈش-تۇرۇش ۋە يىمەك - ىئچمەكلەردە ۆئزلۈكنى گەۋدىلەندۈرۈش شەكلىدە ىئلمان 

وئتتۇرىغــا چىقىشــىمۇ، بەزىــدە شــىددەتلىك ىئنــكاس شــەكلىدە قاينــاق ىئپادىلىنىشــىمۇ 

مۇمكىــن. ەئممــا ىئككىلىســى دەرھــال ســەزگۈرلۈكنىڭ تەقىــپ قىلىشــىغا، نازارىتىگــە 

ۋە تىنىتىشــىغا دۇچــار بولىــدۇ.

شــەخس ســۈپىتىدە بىــر يەرگــە بارغــان ائدەم شــۇ يەرنىــڭ ھاۋاســىغا، ســۈيىگە، 

كوچىســىغا ەئمــەس، يەرلىكلەردىكى كۆرۈنمەس قاىئدە، دېيىلمــەس تەرتىپ، يېزىلماس 

بۇيــرۇق، چېلىنمــاس ائھاڭالرغــا قــەدەر ەئگىشــىدۇ. تــوپ بولــۇپ ھاكىــم ســۈپەت 

ــپ يەرلىكلەرنىمــۇ ەئگەشــتۈرمەكچى  ــاچ كېلى ــى ائلغ ــڭ خۇيلىرىن ــەر ۆئزلىرىنى كەلگەنل

بولىــدۇ. ەئگــەر بۇنــداق ەئگىشــىش ۋە ەئگەشــتۈرۈش ىئســتانبۇلدىكىدەك دۇنيانىــڭ 

ھەممــە يەرلىرىدىــن ھېــچ بىــر ھاكىملىــق نىيىتىســىز، ىئختىيــارى توپالشــقان كىشــىلەر 

ائرىســىدا بولســا، دەســلەپكى بىــر قانچــە يىلــدا قااليمىقانچىلىق يۈز بەرگەنــدەك قىلغان 
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بىلــەن بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن يېڭــى تەرتىــپ، قاىئــدە ۋە ەئخــالق وئتتۇرىغــا چىقىــپ 

ــر  ــۇر بى ــە ائللىقانداقت ــاي قەلبلەرگ ــداق بولم ــن. ۇئن ــى مۇمكى ــا چۈشىش ــات ىئزىغ ھاي

غەرەزلــەر يوشــۇرۇنغان ياكــى شــۇنداق پــەرەز قىلىنغــان بولســا، ائددىيال بىر ەئگىشــىش 

ۋە ەئگەشــتۈرۈش مەسىلىســى كەســكىن توقۇنــۇش، تۈگىمــەس نىــزا ۋە نەتىجىســىز 

خۇســۇمەتلەرگە مەنبــە بولۇشــى مۇمكىــن. 


