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بۇزۇلغان ۋاقتى-سائەت )ۋاقتى - سائىتى(

ۇئيغــۇردا »ۋاقتــى- ســاەئت« دېگــەن بىــر ۇئقــۇم بار. بىــزدە »بولىــدۇ« دېيىلگەن 
ــدۇ.  ــە باغلىنى ــى ھەمىشــە ۋاقتى-ســاىئتىنىڭ كەلمىگەنلىكىگ ــر ىئشــنىڭ بولمىغانلىق بى
»ســەن ائلدىرىغــان بىلــەن ۋاقتــى - ســاىئتى كەلمىســە بىــكار« دەيتتــى رەھمەتلىك ائنام 
قىزىمنىــڭ ائيىغــى چىقمىغانــدا، راســت دېگەنــدەك قىزىــم بىــر ياشــقا كىرىــپ، بىــر قانچە 
كۈندىــال مېڭىــپ كەتتــى. قىزىمنىــڭ تىلــى چىقمــاي ائلدىــراپ كەتســەممۇ، بىــر يېرىــم 

ياشــقا كىرمــەي تــۇرۇپ ۋىچىــرالپ ســايراپ كەتمىــدى. 

رەھمەتلىك توال دەيدىغان ۋاقتى-ساەئت دېگەن ۇئقۇمنىڭ مەنىسىنى ائمېرىكىغا 
بېرىــپ تىلشۇناســلىق وئقۇغانــدا بىلدىــم. ائدەم مېڭىســىدە ائشــۇنداق ائللىقاچــان 
ــار ىئكــەن. بالىنىــڭ قاچــان تىلــى چىقىــدۇ، قاچانغىچــە  توغرىالنغــان ۋاقتــى- ســاەئت ب
چىقىــدۇ، دېگەنلــەر ائللىقاچــان بېكىتىلىــپ بولغــان ىئكــەن. ائدەمنىــڭ تىلى قانچە ياشــتا، 
كــۆزى قانچــە ياشــتا تولــۇق يېتىلىدۇ، قانچە ياشــتا ەئينەككە قارايــدۇ، باالغەتكە يېتىدۇ، 

بۇالرنىــڭ ھەممىســىدە ائلدىــن بېكىتىلگــەن بىــر ۋاقىت-ســاەئت بــار ىئكــەن.

ــى - ســاىئتى  ــۇ ۋاقت ــۇپ، ب ــان بول ــك ســاىئتى توغرىالنغ ىئنســاننىڭ بىوئلوگىيەلى
ۆئتۈپ كەتســە، ىئنســاننىڭ شــۇ مەزگىلىدە يېتىلىدىغان ىئقتىدارى قايتا يېتىلمەيدىكەن. 
مەســىلەن، بالىــالر ۈئچ ياشــقا كىرگۈچــە ھەممــە نەرســىنى پەقــەت ۆئزىنىــڭال دەپ 
قارايدىكــەن، ائلتــە ياشــقىچە كۆرۈشــتىن مەھــرۇم قالغان بالىالر ەئما بولــۇپ قالىدىكەن. 
ــى  ــۈر تىل ــر ۆئم ــڭ بى ــان بالىالرنى ــرۇم قالغ ــتىن مەھ ــۇپ وئن ياشــقىچە سۆزلەش تۇغۇل
چىقمايدىكەن. چۈنكى بالىالردا ۈئچ ياشقىچە وئرتاقلىشىش دېگەن ائڭ يېتىلمەيدىكەن، 
ــاال ەئينەكتىكــى  ــش باســقۇچىدا بولىدىكــەن. ب ــە ياشــقىچە يېتىلى ــۆزى ائلت ــڭ ك ائدەمنى
ەئكســىگە قــاراپ ۆئزىنــى تۈزەشــنى 15 - ائيدىــن 21 -ائيغىچــە بولغــان ائرىلىقتــا 
بىلىدىكــەن. بــوۋاق ســەككىز ائيدىــن كېيىــن تــاۋۇش چىقىرىشــنى باشــالپ، بىــر يېرىــم 
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ياشــقىچە ائددى ســۆز ۋە قىســقا جۈملــە سۆزلەشــكە باشــاليدىكەن. بالىنىــڭ ائنــا تىــل 
ــالر 13 ياشــتىن  ــۇپ، بالى ــۇپ وئن ياشــقىچە بول ــل تۇغۇل ــق مەزگى ۆئگىنىشــتە ھالىقىلى
كېيىــن ۆئگەنگــەن تىلنــى ائنــا تىلىــدەك راۋان، تولــۇق ۋە مۇكەممــەل ۆئگىنەلمەيدىكــەن. 

قەشــقەردە ماائرىــپ بىلەن شــۇغۇلالنغان يىلالردا ىئككى بــاي ائغىنەم كىچىكىدىن 
قارىيلىقتــا تــۇرۇپ مەكتــەپ يــۈزى كۆرمىگــەن بــەش - ائلتــە بالىنــى يۇقىــرى ھــەق بىلەن 
وئقۇشــقا بەردى. بۇ بالىالرنىڭ بەزىســى قۇرائننى يادىالپ بولغان، بەزىســى وئن نەچچە 
پــارە يــادا ائلغــان ىئــدى. ھۆكۈمەتتىــن بــەك قاتتىــق تەكشــۈرۈپ كەتكەچكــە، بــۇ بالىالر 
دەرس تولۇقــالش ۋە تىــل ۆئگىتىــش ۈئچــۈن بىزگــە تاپشــۇرۇلغان ىئــدى. مــەن بىــر يىــل 
ۇئالرغــا ېئنگىلىزچــە ۋە ائنــا تىــل ۆئگەتتىــم، ۇئالرنىــڭ ىئچىدىكــى بىــرەر يىــل مەكتەپكــە 
ــدا  ــابقا ائلمىغان ــى ھېس ــز ائزراق ۆئگەنگەنن ــر قى ــراق بى ــقا ائم ــاپ وئقۇش ــان، كىت بارغ
قالغانــالر تىــل ۆئگىنەلمىــدى. ھەتتــا بىــر وئغــۇل بىلــەن بىــر قىزنىــڭ نــە ۇئيغۇرچــە، نــە 

ېئنگىلىزچــە بولســۇن، بىــر ائبــزاس خەتنىمــۇ توغــرا يازغىنىنــى كۆرەلمىدىــم.

مــەن ۇئالرنىــڭ ائتا-ائنىســىغا ىئنســان ھاياتىــدا ۋاقتــى – ســاەئت، يەنــى ھالقىلىق 
مەزگىــل دېگــەن ۇئقۇمنىــڭ بارلىقىنــى، بــۇ بالىالرنىڭ ۆئگىنىــش ۋە وئقۇشــتىكى ھالقىلىق 
مەزگىلنــى قاچــۇرۇپ قويغانلىقىنــى ېئيتتىــم. ۇئالرغــا بالىــالر ســاۋات چىقىرىدىغــان، ســان 
مىقدار مۇناســىۋەتلىرىنى چۈشــىنىدىغان، كونكىرىت شــەيئىلەردىن ائبستراكىت فورمۇال 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان، تىــل ۆئگىنىدىغــان ھالقىلىــق مەزگىلىنى ۆئتكــۈزۈپ قويغاچقا، 
ــا  ــا شــۇ ياشــتىكى بالىالرغ ــۇ بالىالرغ ــان ب ــى 17 ياشــقىچە بولغ ــن چوڭ كىچىكــى 13تى
ــالپ ۆئگىتىشــنىڭ ائساســەن  ــى تولۇق ــا تىلن ــە ۆئتۈلىدىغــان دەرســلەرنى ۋە ائن مەكتەپت

تەســكە توختايدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈردۈم.

ــۈزۈپ  ــى ۆئتك ــق مەزگىلن ــتىكى ھالقىلى ــە وئقۇش ــتىكى ۋە مەكتەپت ــل ۆئگىنىش تى
قويغــان بــۇ بالىالرغــا ائدەم بەدىنىدىكــى ســىرالر، پەن-تېخنىــكا كەشــپىياتلىرى، مەن ۋە 
تارىخىــم، جاھاندىكــى يېڭىلىقالردېگــەن دەرســلەر ھىكايــە شــەكلىدە ۆئتۈلــۈپ، ۇئالرغــا 

مەخســۇس »ىئســتىقباللىق ھايــات« دەپ بىــر كىتــاپ تۈزۈلگــەن ىئــدى. 

تۈركىيەگــە كەلگەندىــن كېيىــن بىــر مەدرىســتە يېرىــم يىــل ىئشــلىدىم. بــۇ 
جەريانــدا ھالىلىــق مەزگىلنــى ۆئتكۈزىۋەتكــەن بالىــالر بىلــەن ۋاقتىــدا مەكتەپكــە كىرىــپ 
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دەرســلەرنى ۋە قۇرائننىمــۇ تــەڭ ۆئگىنىــپ ماڭغــان بالىالرغــا دەرس ۆئتــۈش [پۇرســىتىم 
بولــدى. كىچىكىدىــن پەقــەت قۇرائنــال يادىــالپ مەكتەپكــە كىرمىگــەن بالىــالر تۈركچــە 
دەرســتە، مېنىــڭ يېزىقچىلىــق دەرســىمدە بــەك قىينالــدى. قــۇرائن يادىــالش بىلــەن بىللــە 
ۈئرۈمچىــدە ېئنگىلىزچە كۇرۇســقا قاتناشــقان بالىالرنىڭ ىئلگىرلىشــى يەنــە تېزى بولدى. 
ھەممىســى ھاپىزلىقنــى تۈگىتىــپ دىنىــي ىئلىملەرنــى مەخســۇس ۆئگىنىشــكە  چۈشــكەن 
بــۇ بالىالرنىــڭ ۇئتــۇق ۋە ۇئتتۇرۇقلىرىنــى مىســال قىلىــپ پۈتۈنلــەي قــۇرائن يادىالشــقا 
ــدۇم.  ــكار بول ــقا تەشەببۇس ــەم وئقۇتۇش ــە ھ ــى مەكتەپت ــان بالىالرن ــغۇل بولىدىغ مەش
بىوئلوگىيەلىــك ۋاقتــى ســاىئتىنى ۆئتكــۈزۈپ قويــۇپ مەغلــۇپ بولغــان وئقۇغۇچىالرنــى 
پاكىــت قىلىــپ مەكتەپتىمــۇ، مەدرىســتىمۇ تــەڭ وئقۇشــنى تەشــەببۇس قىلدىــم. ەئممــا 

ســۆزلىرىم نــە ۇئســتازالر ۋە نــە ائتــا ائنىالغــا ماقــۇل كەلمىــدى. 

ــك  ــۇپ بەلگىلى ــى وئقۇت ــۈپ كەتكــەن بالىالرن ــى ســاىئتى ۆئت ــك ۋاقت  بىوئلوگىيەلى
تەجرىبىلەرنــى باشــتىن كەچۈرگىنىــم ۈئچــۈن قەيســەرىدە، كونيــادا ۋە ىئســتانبۇلدا ھــەر 
ــڭ وئقۇشــتىن  ــان بالىالرنى ــدە تۇرۇۋاتق ــق مەزگىلى ــە وئقۇشــنىڭ ھالقىلى ــم مەكتەپت قېتى
ائيرىلىــپ مەخســۇس قــۇرائن ياداليدىغان مەدرىســلەرگە بەنــت قىلىنغانلىقىنى كۆرســەم 
ــدا دىــن ۆئگىنىــش، قــۇرائن يادالشــنىڭ ھالقىلىــق  ېئچىنىمــەن. چۈنكــى ىئنســان ھاياتى
مەزگىلــى يــوق. قاچــان يادلىســا، ۇئســۇلغا دىققــەت قىلســىال، يــادالش مۇمكىــن. ەئممــا 
تىل ۆئگىنىشــنىڭ، ســاۋات چىقىرىشــنىڭ، شــەيئىلەرنى كۆزىتىش-بايان قىلىشنىڭ، سان-

مىقدار مۇناسىۋەتلىرىنى، سەۋەپ-نەتىجە مۇناسىۋىتىنى، سان-سۈپەت  ۆئزگىرىشلىرىنى 
تەھلىــل قىلىــپ، خۇالســە چىقىرىشــنىڭ ھالقىلىــق مەزگىلــى بــار. شــۇ مەزگىلدىــن ۆئتۈپ 
ــى  ــق مەزگىل ــڭ ھالقىلى ــۆپ بالىالرنى ــۇرۇن ك ــكۈك. ب ــى مۈش ــالش بەس ــە، تولۇق كەتس
ۋەتەنــدە قــۇرائن يــادالپ مەكتەپكــە بارمــاي ۆئتــۈپ كەتكــەن، ھازىــر چەتەئللەردىمــۇ 

ۆئتــۈپ كېتىۋاتىــدۇ. بولۇپمــۇ »يېتىــم« بالىــالر شــۇ كۈنــدە ياشــاۋاتىدۇ.

تەرەققىيــات دەرىجىســىنىڭ وئخشىماســلىقىغا قــاراپ بــەزى ەئللــەردە بــەزى بالىــالر 
ھالقىلىــق مەزگىلىنــى كەتكــۈزۈپ قويســا، بــەزى ەئللــەردە بارلىــق بالىــالر يېتىلىــش 
مەزگىلىدىكى ھالقىلىق مەزگىلنى كەتكۈزۈپ قويىدىكەن. مەســىلەن، ىئنســان بالىسىنىڭ 
ــز- ــى - ســاىئتى مەسىلىســى. قى 13 يېشــىدىن باشــالپ باالغەتكــە يېتىدىغانلىقــى ۋاقت
ــالر جىنســىي پەرقىنىــڭ رۇشــەن گەۋدىلىنىــش مەسىلىســىگە ىئلىــم نوقتىســىدىن  وئغۇل
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ەئمــەس، ەئنەئنــە رامكىســىدا تــۇرۇپ مۇائمىلــە قىلىدىغــان جەمئىيەتلــەردە بــۇ ياشــتىكى 
ــۈك ەئر- ــا تۈرل ــتىكى بالىالرغ ــۇ ياش ــدۇ. ب ــپ وئقۇتۇلى ــن ائيرى ــر - بىرىدى ــالر بى بالى
ــى ۆئرپ- ــە ياك ــي ەئنەئن ــن، مىللى ــي چۈشــەنچىلەر دى ــى ەئنەئنىۋى ــق ھەققىدىك ائياللى
ــر جىســمانىي  ــۇش بى ــز بول ائدەت نوقتىســىدىن سىڭدۈرۈلىشــكە باشــاليدۇ. وئغۇل-قى
پــەرق، بىــر فىزولوگىيەلىــك پــەرق ســۈپىتىدە ىئزاھالنماســتىن، ەئرلەرنىڭ ۈئســتۈنلۈكى، 
ــق  ــا ەئر- ائياللى ــدۇ. بالىالرغ ــۈم ســۈپىتىدە تەكىتلىنى ــى ھۆك ــر دىىن ــى بى ھۆكۈمرانلىق
جەمئىيەتتــە رۇائيــە قىلىنىــش كېــرەك بولغــان يۇقۇرى-تۆۋەنلىــك، كۈچلۈك-ائجىزلىــق، 
باشقۇرۇش–باشــقۇرۇلۇش مۇناســىۋىتى ســۈپىتىدە چۈشــەندۈرۈلىدۇ. نەتىجىــدە، بۇنداق 
جەمئىيەتتە بالىالر جىنســىي پەرقنى يۇقۇرى-تۆۋەن ىئجتىماىئي تەبىقە پەرقى ســۈپىتىدە 

قوبــۇل قىلىــدۇ.

ــالر  ــە بالى ــان جەمئىيەتت ــەل قىلىدىغ ــە ەئم ــەس ەئنەئنىگ ــە ەئم ــا ىئلىمگ  ماائرىپت
باالغەتكــە يەتكــەن مەزگىلــدە قىــز - وئغــۇل ســاۋاقداش بولــۇپ، بىــر پارتىــدا وئلتــۇرۇپ 
باقمىغانچقا، قارشــى جىنىســتىكىلەردە بولىدىغان جىســمانىي ۋە پىسخىك ۆئزگىرىشلەنى 
تەبىئىيلىــك ســۈپىتىدە كــۆرۈپ، قوبــۇل قىلىــپ كۆنمىگــەن بولىــدۇ. ۇئنــداق بالىــالر 
بىلىملــەر ۋە ەئمەلىــي  قارشــى جىســنىقا ائىئــت  باالغەتنىــڭ ھالقىلىــق مەزگىلىنــى 
كۆرۈنۈشــلەرگە شــاھىت بولــۇپ ەئمــەس مەجبۇرىــي چەكلەر ىئچىــدە، بولمىغــۇر خىيالىي 
تۇيغــۇالر ىئچىــدە ۆئتكۈزىۋېتىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن، ۋاقتــى – ســاىئتىدە بىلىشــكە قادىــر 
ــۇن  ــا مەپت ــر بولس ــۇپ بى ــىرلىق تۇيۇل ــۈر س ــر ۆئم ــا بى ــىۋەت ۇئالرغ ــان مۇناس بولمىغ
بولــۇپ قالىــدۇ، يەنــە بىــر بولســا ۆئچمەنلىــك قىلىــپ دۇنيادىكــى بارلىــق يامانلىقالرغــا 
يوتقاننىــڭ ىئچىدىكــى ســىرالر، ائيالــالر ۋە ائياللىــق ائالمەتلــەر ســەۋەپ بولۇۋاتقانــدەك 
ھىــس قىلىــدۇ. بۇنــداق بالىــالر بىــر ۆئمــۈر شــۇ باالغەتنىــڭ دەســلەپكى مەزگىلىــدە چــاال 
قالغــان جىنســىي تەســەۋۋۇرىغا ەئگىشــىپ، ھالىقىلىــق مەزگىلــدە قانمىغــان تەشــنالىقىغا 

بىــر ۆئمــۈر قانــاەئت تاپالمــاي ۆئتــۈپ كېتىــدۇ.

تىــل ۆئگىنىشــنىڭ ھالقىلىــق مەزگىلىنــى ۆئتكــۈزۈپ قويغان، مەكتەپتە وئقۇشــنىڭ 
ھالقىلىــق ۋاقتىدىــن قــۇرۇق قالغان بــاال مەكتەپتــە ۇئتۇقلۇق وئقۇغۇچــى بواللمىغاندەك، 
باالغەت يېشــىدا ۋاقتى-ســاىئتىدە بولىدىغان جىسمانىي ۋە روھىي ۆئزگىرىشلەرنى توغرا 
چۈشــەنمەي، قوبۇل قىلماي، وئرنىنى بولمىغۇر پاائلىيەتلەر ۋەخىيالالر بىلەن تولدۇرغان 
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ــدۇ.  ــۇق ىئنســان بواللماي ــە ۇئتۇقل ــا، جەمئىيەتت ــۇق ائتا-ائن ــدە ۇئتۇقل بالىالرمــۇ ائىئلى

چۈنكــى ۇئالرنىــڭ مېڭىســى ۋە بەدىنــى بېكىتىلگــەن ســاەئت بويىچە پاائلىيــەت قىلمىغان، 

نورمــال بالىالرنىــڭ ھاياتىنــى باشــتىن كەچۈرمىگــەن. شــۇڭا خــۇددى بۇزۇلغــان ســاەئت 

ۋاقىتنــى توغرا كۆرســىتەلمىگەندەك، ۋاقتى -ســاىئتىگە رىائيە قىلىنىــپ تەربىيىلەنمىگەن 

بالىالرمــۇ نورمــال ھاياتقــا قــەدەم قويالمــاي بىــر ۆئمــۈر زىيــان تارتىــدۇ، مۇۋاپىــق ياشــتا 

قاندۇرالمىغــان ىئســتەكلىرىنىڭ پېشــىدە بىــر ۆئمــۈر تىيىلىــپ يۈرىدۇ.
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تارىمدىن ئانادولۇغىچە »ياق-ياق«

ــات  ــى تەتقىق ــەرلىرى ھەققىدىك ــۈر ەئس ــم ۆئتك ــۇم ائبدۇرەھى ــەدە مەرھ تۈركىي

كۈچەيگەنچــە مەرھۇمنىــڭ ەئســەرلىرىدىكى تــۈرك خەلقلەرنىــڭ وئرتــاق ەئدەبىيــات 

ــاق  ــن وئرت ــۇ شــىئېرالردا ەئزەلدى ــا. بولۇپم ــالر بايقالماقت ەئنەئنىســىگە ائىئــت مەزمۇن

مەدەنىيەتنىــڭ ھەقدارلىــرى بولــۇپ ياشــاپ كەلگــەن تــۈرك مىللەتلىرىنىــڭ ەئدەبىياتىغــا 

ــا. ــەت تارتماقت ــا ۋە دىقق ــرى وئتتۇرىغــا چىقماقت ــڭ ىئپادىلى ــاق ائمىلالرنى خــاس وئرت

 تەتقىقاتچــى ۆئزگــۈر ائي ەئپەنــدى مەرھــۇم  ەئدىپنىــڭ »ىئــز« رومانــى ۈئســتىدە 

توختىلىپ، مەزكۇر روماننىڭ مۇقەددىمە قىسمىدىكى قاراشالرنىڭ تۈرك ەئدەبىياتىنىڭ 

تەنزىمات دەۋرىگە مەنســۇپ رومانچىســى ائھمەت مىتھاتنىڭ قاراشــلىرىغا يېقىنلىشــىپ 

قالىدىغانلىقىنى ىئلگىرى ســۈرىدۇ.

 تەتقىقاتچــى رىــدۋان ۆئزتــۈرك شــاىئرنىڭ »ۇئچراشــقاندا« دېگــەن شــىئېرىنىڭ 

شــەكىل ۋە مەزمــۇن جەھەتتىــن 19 -ەئســىرنىڭ باشــلىرىدا ەئرزۇرۇمــدا ياشــىغان، 

ــر شــاىئرنىڭ  ــان بى ــەن مەشــھۇر بولغ ــى بىل ــراھ نام ــۇ ەئم ــق ائرىســىدا ەئرزۇرۇمل خەل

»يــاق، يــاق« رادىپلىــق  شــىئېرىغا وئخشىشــىپ قالىدىغانلىقىنــى ىئلگىــرى ســۈرمەكتە. 

ەئممــا غــازى ۇئنۋېرىســتىتى تــۈرك تىــل ەئدەبىياتــى فاكۈلتىتىنىــڭ پروفېسســورى 

ھۈليــا قاسســاپ وئغلــى چەڭگــەل خانىــم ۆئتكۈرنىــڭ ەئلىشــىر نەۋايــى ۋە تاتــار شــاىئرى 

ائبدۇلالھ توقاينىڭ بەكرەك تەســىرىگە ۇئچرىغانلىقىنى ەئســكەرتىدۇ. ۇئنىڭ قارىشــىچە 

ــان  ــراق يېزىلغ ــراھ ۆئز زامانىســىدىن بۇرۇن ــۇ ەئم ــۈر ۋە ەئرزۇرۇمل ــم ۆئتك ائبدۇرەھى

وئرتــاق بىــر شــىئېردىن ىئلھامالنغــان بولۇشــى مۇمكىــن ىئكــەن. بــۇ يــەردە ېئنىقالشــقا 

تىگىشــلىك بىــر نوقتــا، بــۇ شــاىئرالر بىــر بىرىنىــڭ تەســىرىگە ۇئچرىغانمــۇ ياكــى وئرتاق 

بىــر ەئنەئنىگــە پەرقلىــق شــەكىللەردە ۋارىســلىق قىلغانمــۇ دېگەندىــن ىئبــارەت.
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ــايدىغان  ــىئېرىغا وئخش ــق ش ــدى« رادىپلى ــڭ »دېدىم-دې ــم ۆئتكۈرنى ائبدۇرەھى
شــىئېرالرنى  تەتقىقاتچىــالر 16 -ەئســىرنىڭ ائخىرالرىــدا تۇغۇلغــان، ھازىــر رومۇنىيەگە 
تــەۋە، ەئســلى وئســمانلى دەۋلىتىگــە مەنســۇپ بولغــان تەمشــەۋاردا ياشــىغان ائشــىق 

ھاســان دېگــەن شــاىئر ەئڭ دەســلەپ يازغــان دەپ قارايــدۇ. 

ائشــىق ھاســاننىڭ شــىئېرلىرىغا وئخشىشــىپ كېتىدىغان نەزىملەرنى يازغانالردىن 
ــى كۆرســىتىش  ــدا ائشــق ۆئمــەر، قــۇل نەســىمى  قاتارلىقالرن تــۈرك ەئدەبىياتــى تارىخى
مۇمكىــن. ائشــىق ھاســان بىلــەن قــۇل نەســىمى بەشــكتاش )بىــر خىــل تەســەۋۋۇپ 
ىئددىيەســى( ېئقىمىغــا مەنســۇپ بولــۇپ، بــۇ ىئككــى شــاىئرنىڭ بىــر بىرىدىــن تەســىر 
قوبــۇل قىلىشــىنى چۈشــىنىش قىيىــن ەئمــەس. ۆئتكۈردىن باشــقا يۇقارقى ۈئچ شــاىئرنىڭ 
ــزدا ۇئالرنىــڭ ۇئز  ــى وئيلىغىنىمى ــدا يېتىشــىپ چىققانلىقىن ــۇدا مەدرىــس ماائرىپى ائنادول
ائرا تەسىرلەشــكەنلىرىنىمۇ نەزەردىــن ســاقىت قىاللمايمىــز. ەئممــا ۆئتكۈرنىــڭ قانــداق 
ــەپ  ــنى تەل ــى ىئنىچىكىلەش ــىرىگە ۇئچرىغانلىق ــڭ تەس ــاىئرالردىن بىرىنى ــۇ ش ــۇپ ب بول
ــرەر پارچــە  ــى بى ــڭ ياك ــۇ شــاىئرالرنىڭ دىۋانلىرىنى ــزدە ب ــدۇ. مۇشــۇ كۈنگىچــە بى قىلى

ەئســىرىنىڭ تېپىلغانلىقىغــا ائىئــت مەلۇمــات ېئــالن قىلىنمىــدى.

ياردىمجــى »تــۈرك خەلــق شــىئېرلىردا دېدىم-دېدىلىــك  دوكتــۇر مەھمــەت 
كوپلىتالرنىــڭ ەئڭ گــۈزەل وئرنىكــى 17 -ەئســرنىڭ ەئڭ ماھارەتلىــك شــاىئرى ائشــىق 
ھاساننىڭ قەلىمىگە مەنسۇپتۇر.« دەپ يازىدۇ ۋە ائشىق ۆئمەر، قۇل نەسىمى شۇنداقال 
ەئڭ ائخىرىــدا ەئرزۇرۇملــۇ ەئمراھنىــڭ »دېدىم-دېــدى« شــەكلىدىكى شــىئېرالرنى 
يازغانلىقىنــى بايــان قىلىــدۇ. 1960 -يىللىرىــدا تــۈرك ناخشــىچىلىرى ەئرزۇرۇملــۇ 
ــۇ ناخشــا  ــڭ »دېدىكــى يــوق يــوق« دېگــەن شــىئېرىغا ناخشــا ىئشــلەيدۇ. ب ەئمراھنى

ــدۇ. ــۇ كىرگۈزىلى ــن فرانســوزچە ەئلبۇمالرغىم كېيى

 يەنــە شــۇ يىلــالردا قــۇل ائھمــەت ىئســىملىك بىــر ناخشــىچى »يــوق، يوق)يــاق 
يــاق مەنىســىدە(« ىئســملىك بىــر ناخشــا يازىــدۇ ۋە تۈركىيــەدە زور تەســىر قوزغايــدۇ. 
دېمــەك، تۈركىيــە تۈركچىســىدە »يــوق يــوق« دېيىلىدىغــان، ائبدۇرەھىــم ۆئتكۈرنىــڭ 
»يــاق، يــاق« رادىپلىق »ۇئچراشــقاندا« دېگەن شــىئېرغا قوشــماق كېلىدىغان شــىئېرالر 
قــارا قورۇمدىــن قارادېڭىزغىچــە يېقىنقــى تارىختــا ۈئزۈلمــەي ياڭــراپ تۇرغانلىقــى ېئنىق.
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 تــۈرك دۇنياســىدا تــۆرت يــۈز يىــل بــۇرۇن يېزىلىشــقا باشــلىغان »دېدىم-دېدى« 
رادىپلىــق شــىئېرنىڭ 1948 -يىلــى ۇئيغــۇرالردا بارلىققــا كېلىشــى ۋە 2010 -يىلــى 
تۈركىيــەدە تۇيۇقســىز قايتــا بايقىلىشــى، ھەمــدە بــۇ قــەدەر زىلزىلــە قوزغىشــى تــۈرك 
مىللەلــەر ەئنەئنىۋىــي ەئدەبىياتىدىكــى وئرتاقلىقىنــى، تۈركى خەلقلەردىكى قېرىنداشــلىق 

يىلتىزىنىــڭ چوڭقــۇر، بىخلىرىنىــڭ كەڭــرى يېيىلغانلىقىنــى ىئســپاتالپ تۇرۇپتــۇ.

بــۇ يــەردە شــۇنى تىلغــا ېئلىــش كېرەككــى، تۈركىيەدىكــى تەتقىقاتچىالر»دېدىــم-
دېدى« رادىپلىق شىېرالر ھەققىدە توختالغاندا  17 -ەئسىردە ياشىغان ۇئيغۇر شاىئرى 
مۇھەممەدەئمىــن غوجامقۇلــى ھىرقەتىنىــڭ »دېدىم-دېــدى« رادىپلىــق ەئســىرىنىڭمۇ 
بارلىقىدىــن بىخــەۋەر قالغــان. ۇئيغــۇر ەئدەبىيــات تارىخىــدا گۇمنــام ۋە ھىرقەتــى دېگــەن 
قوش تەخەللۇســلۇق شــاىئرنىڭ »مۇھەببەتنامە ۋە مىھنەتكام« دېگەن لېرىك داســتانىدا 
دەل يۇقاردا مۇالھىزە قىلىنغان »دېدىم-دېدى« رادىپلىق شــىئېرالر كۆزگە تاشــلىنىدۇ.

ــى يازغــان »ۇئچراشــقاندا« دېگــەن مەزكــۇر  ــم ۆئتكــۈر 1948 -يىل  ائبدۇرەھى
ــر  ــەردە بى ــۇ ي ــز ب ــن بى ــد« دەپ قىســتۇرغان. بۇنىڭدى ــر شــاىئرغا تەقلى شــىئېرىغا »بى
تەقلىتنىــڭ مەۋجۇدلىقىدىــن شــۈبھىلەنمەيمىز. ەئمــدى ائبدۇررەھىــم ۆئتكــۈر زادى 
ائشــىق ھاســاندىن ىئلھــام ائلغانمــۇ ياكــى نەســىمىدىنمۇ، گۇمنامدىــن تەســىرلەنگەنمۇ 
ياكــى ەئمراھتىنمــۇ دېگــەن مەســىلىگە جــاۋاپ تېپىش ۈئچــۈن، ەئمراھنىڭ شــىېرى بىلەن 

ۆئتكۈرنىــڭ  شــىئېرنى سېلىشــتۇرۇپ باقايلــى.

ەئرزۇرۇملۇ ەئمراھنىڭ »يوق، يوق« رادىپلىق شىئېرى

ساباھ ۇئغرادىم بەن بىر فىدانا.
دەدىم ماھمۇرمۇسۇن؟ دېدىكى يوق، يوق.

ائق ەئللەرى بوغۇم بوغۇم قىنالى.
دەدىم بايراممىدىر؟ دەدىكى يوق يوق.
دەدىم، ىئنجى نەدىر؟ دەدى دىشىمدىر.

دەدىم قالەم نەدىر؟ دەدى قاشىمدىر.
دەدىم وئن بەش نەدىر؟ دەدى ياشىمدىر.

دەدىم داھا ۋارمى؟ دەدىكى يوق يوق.
دەدىم، ۆئلۈم ۋاردىر. دەدى ائينىمدا.
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دەدىم زۇلۈم ۋاردىر، دەدى بوينۇمدا.
دەدىم ائق مەمەلەر، دەدى قوينۇمدا.

دەدىم ۋەر ائغزىما، دەدىكى يوق يوق.
دەدىم ەئرزۇرۇم نەدىر؟ دەدى ىئلىمدىر.

دەدىم گىدەرمىسىن؟ دەدى يولۇمدۇر.

دەدىم ەئمراھ نەدىر، دەدى قۇلۇمدۇر.
دەدىم ساتارمىسىن، دەدىكى يوق يوق.

بــۇ شــىئېرنىڭ بىــر خىــل  ۋارىيانتــى، يەنــە بىــر ۋارىيانتــى بولــۇپ مىســرالىرىدىكى 
بىــر قانچــە ســۆز پەرقلىنىــدۇ.

ــىدا  ــق ائرىس ــەرلىرى خەل ــى، ەئس ــاىئرى بولغىن ــق ش ــراھ خەل ــۇ ەئم  ەئرزۇرۇمل
تارقالغانلىقــى ســەۋەبلىك ەئســەرنىڭ پەرقلىــق ۋارىيانتلىرىنىڭ بولۇشــى تەبىىئ ەئۋەتتە. 
شــۇڭا بىــر پارچــە شــىئېرنىڭ ســۆزلىرى پەرقلىــق ھالــدا كۆرۈلىشــى ەئقىلگــە ۇئيغــۇن. 
بۇندىــن باشــقا نەســىمىنىڭ »يــوق يــوق« رادىپلىــق شــىئېرىمۇ بــار بولــۇپ  ەئمراھنىــڭ 
كۆرگىنىمىزدىكى شىئېرىدىن كۆپ پەرقلەنمەيدۇ. ەئمدى ۆئتكۈرنىڭ قەلىمىدىكى »ياق 
ياق« رادىپلىق شــىئېر بىلەن نەســىمىنىڭ وئخشــاش رادىپلىق شــىئېرىنى سېلىشــتۇرۇرپ 

باقايلــى. ائۋۋال ۆئتكۈرنىــڭ يازغىنىغــا قارايلــى:

سەھەر كۆرگەن چېغىم كۆزۈم سۇلتانىنى،
دېدىم سۇلتانمۇسەن؟ ۇئ دېدى ياق ياق.

كۆزلەرى يالقۇنلۇق، قوللىرى خېنەلىك،
دېدىم چولپانمۇسەن، ۇئ دېدى ياق ياق.
دېدىم ىئسمىڭ نېمە؟ دېدى ائيخاندۇر.

دېدىم يۇرتۇڭ قەيەر؟ دېدى تۇرپاندۇر.
دېدىم باشىڭدىكى، دېدى ھىجراندۇر.

دېدىم ھەيرانمۇسەن؟ ۇئ دېدى ياق ياق.
دېدىم ائيغا وئخشار، دېدى يۈزۈممۇ،
دېدىم يۇلتۇز كەبى، دېدى كۆزۈممۇ.

دېدىم يالقۇن ساچار، دېدى سۆزۈممۇ،
دېدىم ۋولقانمۇسەن؟ ۇئ دېدى ياق ياق.

دېدىم قىياق نەدۇر، دېدى قاشىمدۇر.
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دېدىم قۇندۇز نەدۇر؟ دېدى ساچىمدۇر.
دەدىم وئن بەش نەدۇر. دېدى ياشىمدۇر.
دېدىم جانانمۇسەن؟ وئ دېدى ياق ياق.
دېدىم دېڭىز نەدۇر؟ دېدى قەلبىمدۇر.

دېدىم رەنا نەدۇر؟ دېدى لېۋىمدۇر.
دېدىم شەكەر نەدۇر؟ دېدى تىلىمدۇر.
دېدىم بىر ائغزىما، ۇئ دېدى ياق ياق.
دېدىم زەنجىر تۇرار، دېدى بوينۇمدا.
دېدىم ۆئلۈم باردۇر. دېدى يولۇمدا.

دېدىم بىلەزۈكچۇ؟ دېدى قولۇمدا،
دېدىم قۇرقارمۇسەن، ۇئ دېدى ياق، ياق.

دېدىم نىچۈن قورقماسسەن، دېدى تەڭرىم بار.
دېدىم يەنىچۇ، دېدى خەلقىم بار.

دېدىم يەنە يوقمۇ، دېدى روھىم بار. 
دېدىم شۈكرانمۇسەن، ۇئ دېدى ياق ياق.

دېدىم ىئستەك نەدۇر، دېدى گۈلۈمدۇر.
دېدىم چېلىشماققا، دېدى يولۇمدۇر.

دېدىم ۆئتكۈر نېمەڭ؟ دېدى قۇلۇمدۇر.
دېدىم ساتارمۇسەن، ۇئ دېدى ياق ياق.

ەئمــدى نەســىمىگە كېلەيلــى. نەســىمى تــۈرك دىــۋان ەئدەبىياتىغــا مەنســۇپ 
مەشــھۇر شــاىئر بولــۇپ قــۇل نەســىمى دەپمــۇ ائتىلىــدۇ. ۇئنىــڭ نامــى فۈزۇلــى، باقــى، 
ــۇپ،  ــدا مەشــھۇر بول ــاش، يۇنــۇس ەئمرەلەرگــە وئخشــاش تــۈك ەئدەبىياتى ھاجــى بەكت
ىئخالســمەنلىرىنى ســۆيۈندۈرۈپ كەلگــەن نەزىملىــرى بىلەن مەشــھۇردۇر.  نەســىمى 17 
- ەئســىردە ياشــىغان بولــۇپ شــىئېرلىرى مەدرىــس ماائرىپىدا تەربىيەلەنگــەن بىر ەئۋالد 
شــاىئرلغا تەســىر كۆرســەتكەن. تۈرك ىئمپىراتورى قانۇنى ســۇاليماننىڭمۇ نەســىمىنىڭ 
ەئســەرلىرىگە ائمراقلىقــى مەلــۇم. نەســىمىنىڭ »يــوق يــوق« رادىپلىق غەزىلــى مۇنداق. 

ۇئيقۇدان ۇئيانمىش، شاھىن باقىشلىم.
دەدىم، سەرخوشمۇسۇن؟ سۆيلەدى يوق يوق.

ائق ەئللەرى، ەئلۋان ەئلۋان قىنالى،
دېدىم بايراممىدىر سۆيلەدى يوق، يوق. 
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دېدىم نە گۈلەرسىن دېدى نازىمدىر،
دېدىم قاشىنمىدىر دېدى گۆزۈمدۈر. 

دېدىم ائيمۇ دوغدو؟ دېدى يۈزۈمدۈر، 
دېدىم ۋەر ۈئپەيىم، سۆيلەدى يوق، يوق. 

دېدىم ائيدىڭلىق بار، دېدى ائينىمدا ،
دېدىم گۈناھىم چوق، دېدى گۆڭلۈمدە، 
دېدىم مەھتاب نەدىر ؟ دېدى قوينۇمدا، 
دېدىمكى گۈرەيىم سۆيلەدى يوق، يوق. 

دېدىم ۋاتانىممى؟ دېدى ىئلىمدىر، 
دېدىم بۈلبۈلمىدىر؟ دېدى گۈلۈمدۈر، 
دېدىم نەسىمى شاھ دېدى قۇلۇمدۇر، 

دېدىم ساتارمىسىن؟ سۆيلەدى يوق، يوق. 

يۇقارقــى ۈئچ شــاىئرنىڭ »يــوق يــوق« رادىپلىــق شــىئېرىغا نــەزەر ســالغىنىمىزدا 
ھەقىقەتــەن بىــر وئرتاقلىقنىــڭ بارلىقــى دىققىتىمىزنــى تارتىــدۇ. 

ــى(” بىــر قىــز كــۆز ائلدىمىزغــا  ــى، قىنال ائلــدى بىلــەن “قوللىــرى خېنىلىــق )كىنال
ــەم قېشــى ۋە ســاداقىتى  كېلىــدۇ. بــۇ قىزنىــڭ وئن بــەش ياشــلىقى، ائيــدەك يــۈزى، قەل
وئقۇرمەننــى جەلىــپ قىلىــدۇ. پەقــەت ۆئتكۈرنىــڭ شــىئېرىدىكى قىزنىــڭ يۇرتــى تۇرپــان، 
ەئمراھنىــڭ قەلىمىدىكــى قىزنىــڭ يۇرتى ەئرزۇرۇم، نەســىمى بولســا شــىئېرىدىكى لىۋەن 
قىزنــى بىــرەر يۇرتقــا مەنســۇپ قىلمىغــان.  ۆئتكۈرنىــڭ قەلىمىدىكــى قىــز نەســىمى ۋە 
ەئمراھنىــڭ شــىئېرىدىكى قىزغــا وئخشاشــال ســاداقەتمەن، نومۇســچان، گــۈزەل. ەئممــا 
يەنىمــۇ چوڭقۇراليدىغــان بولســاق تۇرپانلىــق ائيخــان ائناتولىيەلىــك قىزالرغــا قارىغانــدا 
بەكــرەك ىئســيانكار، بەكــرەك باتــۇر ۋە ائجايىــپ قەتئىــي. ســەھىپە جەھەتتىــن ائلســاق 
ۆئتكۈرنىــڭ »يــوق يــوق« رادىپلىــق شــىئېرى ســەل ۇئزۇن،  ھىســيات بىــر قــەدەر مــول، 
مەزمۇنــالر چەكلەنمىگــەن، تەســەۋۋۇر بەكــرەك ھالقىتىلغــان. خــۇددى كىشــىگە ۆئتكــۈر 
تــۈرك مىللەتلــەر ەئدەبىياتىدىكــى »يــوق يــوق« رادىپلىــق شــىئېر ۇئســلۇبىنى تېخىمــۇ 

ۋايىغــا يەتكۈزگەنــدەك تۇيۇلىــدۇ. 

»يــوق يــوق ياكــى يــاق يــاق« رادىپلىــق نەزىــم شــەكلى تارىــم ۋادىســىدا بــۇرۇن 
ــام مەنبەســى  ــاق ىئلھ ــر وئرت ــۇ ەئســەرلەرنىڭ بى ــۇ، ب ــى ائناتولىيەدىم ــۇ ياك يېزىلغانم
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بارمــۇ؟ بــار بولســا نــەدە؟ دېگــەن مەســىلىلەر يەنىمــۇ تەتقىقــات قىلىشــىمىزنى كۈتىــدۇ.

 ائناتولىيــە بىلــەن تارىمنــى، قــارا دېڭىــز بىلــەن قــارا قورۇمنــى باغلىغــان »يــوق 
يــوق« ساداســى ھازىر تۈركىيەدە بىر قىزغىنلىــق ياراتتى. ۆئتكۈر ەئپەندىمنىڭ مەزكۇر 
شــىئېرىنى كۈيگــە قاتقــان ائبدۇرەھىــم ھېيــت نۆۋەتتــە تۈركىيــەدە ەئڭ تونۇلغــان ھايات 
ۇئيغــۇر بولــۇپ قالــدى. ۇئنىــڭ »يــاق يــاق« دېگــەن ناخشىســى يۇتىيــۇب تورىــدا بىــر 
مىليــۇن ائلتــە يۈزمىــڭ قېتىمدىــن ائرتــۇق كۆرۈلــۈش رېكورتــى يارىتىــپ ۇئيغۇرالرنىــڭ 

تــوردا ەئڭ كــۆپ ائڭالنغــان ناخشىســى بولــۇپ قالــدى.

  2015 -يىلــى 18 -دېكابىــر ائبدۇرەھىــم ۆئتكــۈر ۋاپاتىنىــڭ 20 يىللىقــى 
ــا  ــە يىغىنىغ ــي مۇھاكىم ــى ىئلمى ــۇر ەئدەبىيات ــەن ۇئيغ ــەن ۆئتكۈزۈلگ ــىۋېتى بىل مۇناس
ائبدۇرەھىــم ھېيىتمــۇ تەكلىــپ قىلىنــدى. شــۇ كۈنى ائخشــام ۇئيۇشــتۇرۇلغان مەخســۇس 
كونســېرتتا ائبدۇرەھىــم ھېيــت ۆئتكــۈر ەئپەندىمنىــڭ شــىئېرلىرىغا بېغىشــالپ ىئجــات 

ــەردى.  قىلىغــان ناخشــىلىرىنى وئقــۇپ ب

ۇئ ائخشــام زال ائدەم بىلــەن تولغــان بولــۇپ ائبدۇرەھىــم ھېيتنىــڭ ۇئيغــۇر 
ەئنەئنىۋىــي كىيملىرىنــى كېيىــپ وئقۇۋاتقــان ناخشــىلىرىنى توختىمــاي ياڭرىتىلغــان 
ائلقىشــالر پــات پــات بېســىپ كېتەتتــى. نــۆۋەت »ۇئچراشــقاندا« دېگــەن ناخشــىغا 
ــا خانىــم ۆئتكــۈر  ــى قىقــاس چۇقانلىــق چــاۋاك ساداســى قاپلىــدى، ھۈلي ــدە زالن كەلگەن
ــە  ــابىنالرغا تەرجىم ــۈرك تاماش ــىئېرنى ت ــقاندا« ش ــە »ۇئچراش ــڭ ۇئيغۇرچ ەئپەندىمنى
ــن تۈركچــە  ــدە زالدى ــۇپ »شــۇنداق قىلىــش زۆرۈرمــۇ؟« دېگەن ــپ بەرمەكچــى بول قىلى
»يــوق« ەئمــەس ۇئيغۇرچــە »يــاق، يــاق!« دېگــەن وئرتــاق ســادا ياڭــراپ ۇئيغۇرالرنــى 
ــوق  ــى »ي ــاق« دېگەنن ــاق ي ــە »ي ــۇر چ ــت ۇئيغ ــم ھېي ــدۇردى. ائبدۇرەھى ــران قال ھەي
يــوق« شــەكلىدە ىئپادىلەيدىغــان تــۈرك ىئخالســمەنلىرىگە ۇئيغۇرچــە »يــاق يــاق« نــى 

ــان ېئــدى. ــپ بولغ ــەن ۆئگىتى ــق ناخشىســى بىل يېقىملى

ىئــالۋە: »ۇئچراشــقاندا« دېگــەن شــېئىرغا ائھــاڭ قوندۇرغــان ائبدۇرېھىــم ھېيــت 
يەتتــە يىللىــق قاماققــا ھۆكــۈم قىلىندى. مېنــى ھەيران قالدۇرغىنى بــۇ پاجىەئدىن كېيىن، 
تېخــى ىئككــى يىــل بــۇرۇن ۇئنــى تۈركىيەگــە تەكلىــپ قىلغــان ھۈليــا خانىــم بــۇ ھەقتــە 
ھېچقانــداق ىئپــادە بىلدۈرمىــدى. بــۇ ناخشــىنى تۈركچــە قايتاېئيتىــپ داڭــق چىقارغــان 
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ۇئغــۇر ىئشــىلائق دېگــەن مەشــھۇر ناخشــىچى ائبدۇرېھىــم ھېيــت ھەققىــدە بىــر ھەرپمۇ 
يېزىــپ قويمىــدى. ۇئنىڭغــا مىللــەت ۋەكىلــى ســۈپىتىدە بىــرەر بايانــات بېرىــش ھەققىــدە 
ســۇنۇلغان تەكلىپلەرمــۇ جاۋاپســىز قالــدى. “ەئجىبــا، ناخشــا ېئيتقانــدا دوســت ىئــدۇق، 

ھــازا تۇتقانــدا ائيرىلدۇقمــۇ؟” دېگۈســى كېلىــدۇ ۇئيغۇرنىــڭ.
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تۇڭگانلىقنىڭ تەمى

ىئســتانبۇلنىڭ ائۋات بىر كوچىســىغا يېڭىدىن ۇئيغۇر ائشخانىســى ېئچىلغانلىقىنى 
ائڭالپ باردىــم. »دوپپــا« دېگــەن ىئســىم مــاڭا يارىــدى. مۇالزىــم قىزدىــن تىزىملىكنــى 
ــاق يوقكەنغــۇ؟«  ــوق.» ۇئيغۇرچــە تام ــاق ي ــەت ۇئيغۇرچــە تام ــپ قارىســام، پەق ېئلى
دېســەم، »بىــر قانچــە كۈن ىئچىدە ماالفىــن، ماالچۈەر چىقىرايلى دەۋاتىمىز« دېمەســمۇ، 
ــڭ  ــالر ۇئيغۇرنى ــى تاماق ــرى يۇقىرىق ــن بې ــم. قاچاندى ــۇرۇپ قالدى ــپ وئلت تەەئججۈپلىنى

بولــۇپ قالغانــدۇ؟

ۈئرۈمچىــدە ائشــخانىالردا ۇئيغۇرچــە تاماقالر بارغانچــە ائزالپ، وئرنىنى تۇڭگانچە 
قورىمىالرنىــڭ قاپــالپ كەتكەنلىكىدىــن نــارازى ىئدىــم. مــەن لەنجــۇدا ائلتــە يىــل تۇرغان 
بولغاچقــا، ھەرخىــل تەمدىكــى خۇرۇچالرنــى تــوال ســېلىپ، تاماقنىــڭ ەئســلى تەمىنــى، 
كۆكتاتنىــڭ پايدىلىــق ماددىلىرىنــى خورىتىدىغــان تۇگگانچــە تاماقالردىــن بىــزار بولغــان 
ىئدىم. تۇڭگانچە تاماقالرنىڭ تەسىرى قەشقەردە ائجىزراق ىئدى. ەئمما ىئستانبۇلدىكى 

ائشــپەزلەر تۇڭگاننىــڭ شــاگىرتلىرىمۇ قانــداق، تاماقنــى تېتىتقۇالر بىلەنــال ەئپلەيتتى.

ىئســتانبۇلدا ائشــپەزلەر ائللىقاچــان ۈئگــرە بۇيرۇتســاق، تۇڭگاننىــڭ كاال گۆشــى 
شورپىســىغا ســالىدىغان قىلــدەك چۆپنــى ەئكىلىــپ بېرىدىغــان بولــۇپ قالغــان ىئــدى. بىر 
قانچــە قېتىــم قاقشــاپمۇ باقتىــم. تــۇڭگان ۈئگرىســى دېمىگەن تۇرســام، مــاڭا تۇڭگاننىڭ 
ــۇ  ــا ب ــدۇ-دە! ەئمم ــە بولماي ــىنى كەلتۈرس ــدەك ۈئگرىس ــوزغان قىل ــېلىپ س ــاخار س ش

ۋايساشــالر بىلــەن تۈزەلمەيدىكــەن.

ۇئيغــۇر تاماقلىرىدىكــى تۇڭگانچــە تەســىرلەر ھەققىــدە وئيلىنىــپ يۈرســەم، بىــر 
دوســتۇم خىتاينىــڭ دۇككىنىدىــن قــازان ائالتتىــم دەپ قالــدى. خــۇددى تۈركىيــەدە قــازان 
قالمىغانــدەك تۇيغــۇدا ھەيــران قالدىــم. ســەۋەبى قورۇمىالرغــا تۈركىيەدىكــى قازانــالر 
بولماســمىش. بــۇ قازانالرنىــڭ ائســتى قېلىــن بولــۇپ ياغ ائســان قىزىمايدىكــەن. ۋەتەندە 
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ــەر ېئســىل  ــڭ ھ ــپەزلەرگە گېرمانىيەنى ــەن ائش ــى ىئشــلىتىپ كۆنگ ــڭ قازانلىرىن خىتاينى
قازانلىــرى بولســىمۇ يارىمــاي، يەنــە شــۇ خىتاينىــڭ قازىنىغــا مايىلكــەن. بــەزى ائالھىــدە 

ائشــخانا ســايمانلىرى، خۇرۇچالرمــۇ يەنــە شــۇ خىتاينىــڭ قولىدىــن چىقىدىكــەن. 

ەئڭ داڭلىق ســانالغان ىئككى ائشــپەز بىلەن مۇڭداشــتىم. ىئككىلىســى ائشپەزلىك 
ــەن.  ــار ىئك ــۇپ، كېنىشكىســى ب ــان بول ــدا وئقۇغ ــڭ قولى ــدا، خىتاينى ــى بېيجىڭ مەكتەپن
بېرەلەيدىغــان مۇنتىزىــم ائشــپەزلىك  ۋەتەنــدە كېنىشــكە  دېمــەك، ۇئيغۇرالرنىــڭ 
مەكتىپــى بولماســلىقىمۇ تۇڭگانچــە تاماققــا كۆنــۈپ قېلىشــىمىزنىڭ ياكــى خىتايــدا 
وئقۇغــان ائشــپەزلەرنىڭ قولىدىــن چىققان تەمگە ماسلىشــىپ كېتىشــىمىزنىڭ ائساســلىق 
ســەۋەبلىرىدن بىــرى ىئكــەن. ەئلۋەتتــە، مەكتــەپ بولغــان بولســا، تامــاق مەدەنىيىتىمىــز 

ــن ىئكــەن. تاۋارالشــقان، ىئلمىيلەشــكەن ۋە قېلىپالشــقان بولۇشــى مۇمكى

تۇڭگانچــە قــورۇپ ۆئگەنگــەن ائشــپەزلەرگە ھــەر قېتىــم: »تېتىتقــۇ ســالماڭالر« 
دەپمــۇ ائڭلىتالمىدىــم. ســەۋەبىنى ســورىغىنىمدا، ۇئالر بۇنىــڭ ائڭســىز ھەرىكەتكــە 
ائيلىنىــپ كەتكەنلىكىنــى ســۆزلەپ بــەردى. چۈنكــى ھۈنــەر ۆئگەنگەنــدە ۇئســتا قايســى 
ــى  ــا، شــاگىرتنىڭ قول ــاي مەشــق قىلدۇرغاچق ــك سېلىشــنى توختىم ــن قانچىلى خۇرۇچتى

ــۈپ كېتەركــەن.  شــۇنىڭغا كۆن

مــەن رېســتورانالردا وئمۇمالشــقان تاماقالرغــا تېتىتقــۇ ۋە خۇرۇچــالر بىلــەن 
تۇڭگانچــە، توغرىســى خىتايچــە تــەم كىرگۈزۈشــنىڭ ســەۋبى ھەققىــدە تەكشــۈردۈم ۋە 

ــم. ــدە سوراشــتۇرۇپ باقتى ــان تەســىرى ھەققى ــە بولغ ــڭ ائىئلىلەرگ بۇنى

ــڭ ېئيتىشــىچە، چــاي ۋە داســتىخانالردا تۇڭگانچــە )خىتايچــە(  ــم - قىزالرنى خانى
قورۇمىــالر وئمۇمالشــقان بولــۇپ، نورۋېگىيەدىــن كەلگــەن بىــر خانىم بۇنــى: »ھەر قېتىم 
چايغــا بارســام، تــۇڭگان ائشخانىســىغا كىرىــپ قالغانــدەك بولىمــەن« دەپ تەســۋىرلەپ 
بــەردى. باھانىــڭ ۆئرىلىكــى ســەۋەبلىك بــەزى مالــالر ۋەتەندىــن تۈركىيەگــە كېلىشــتىن 
ــۇ ۋە  ــى شــۇ تېتىتق ــل كېلىۋاتقىن ــەن، زەھــەردەك قىممــەت باھــادا ىئزچى ــان بىل توختىغ
ــرى  ــڭ خېرىدارلى ــدا، بۇنى ــن قارىغان ــدار ۋە باھادى ــان مىق ــەن. كېلىۋاتق ــالر ىئك خۇرۇچ
ائشــخانىالرال ەئمــەس، بەلكــى ائدەتتىكــى ائىئلىلــەر ىئكەنلىكــى كۆرۈنۈپ تۇرىــدۇ. ھەتتا 
ياۋروپادىــن تۈركىيەگــە كەلگــەن ۇئيغۇر خانىم - قىزالر ائتايىــن تۇڭگانچە تېتىتقۇالرنى 
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بۇيرۇتــۇپ ېئلىــپ كېتىدىكــەن.

ھــەر قانــداق مىللەتنىــڭ ۆئزىگــە خــاس تــەم سەزگۈســى بولىــدۇ. مــاڭا پولۇنىــڭ، 
ناننىــڭ، سامســىنىڭ پۇرىقــى ەئڭ مېزىلىــك تۇيۇلىــدۇ. قاقــالپ، ھــورداپ، قاينىتىــپ 
ــۇ  ــى چۇق ــى، خوتەندىك ــقەردىكى ھېيىتگاھن ــاڭا قەش ــى م ــڭ تەم ــۇرۇلغان تاماقنى پىش

ــلىتىدۇ. ــچىتنى ەئس ــاي مەس ــى نوغ ــى، ۈئرۈمچىدىك بازارن

ىئســتانبۇلدىكى ائشــخانىالردا چىقىدىغــان قورۇمــا تاماقــالردا بــۇ پــۇراق، بــۇ تــەم 
يــوق، تۇڭگانچــە تــەم ائللىقاچــان كىشــىلەرنىڭ تىلىنــى الل قىلىــپ بولــدى. ۇئيغۇرنىــڭ 
ۈئگرىســىنىڭ وئرنىنــى تــۇڭگان ۈئگرىســى بىلىندۈرمــەي ىئگىلــەپ، ھەتتــا ىئســتانبۇلدا 

مەخســۇس بىــر تــۇڭگان ۈئگرەخانىســىمۇ ېئچىلــدى. 

ۇئيغۇرنىڭ بىر قاتلىمى ۆئزىگە خاس تەم سەزگۈســىنى تۇڭگانالرنىڭ ۋاسىتىســى 
بىلەن خىتايچىغا ۆئزگەرتتىمۇ؟ بەلكىم، ۇئنداق بولمىغان بولســا، تۇڭگانچە خۇرۇچالر، 
بېيجىڭدا وئقۇغان ائشــپەزلەر، خىتاينىڭ ائشــخانا سايمانلىرى بۇنچە بازارلىق بولمايتتى. 
بۇنــى »خىتايلىشــىش« دېگۈمىــز يــوق، »يەرشارىلىشــىش« دەمــدۇق؟ بەلكىــم. چۈنكــى 

ۇئيغۇر خىتايدا يەرشارىالشســا خىتايلىشىدۇ.

تــەم  پەرقــى،  مىللــەت  پەرقــى  تاماقتىكــى  بىلــەن تۇڭگانلىقنىــڭ   خىتايلىــق 
سەزگۈســىدىكى پەرق ەئمەس، بەلكى ھارام گۆشــلەرنى قوشــۇش ياكى قوشماسلىقتىكى 
پەرقتــۇر. خىتــاي بولــۇش بىلــەن تــۇڭگان بولۇشــنىڭ پەرقلىق يېــرى تىلدا ەئمــەس، تىلغا 
ســىڭگەن تەمدە ەئمەس، بەلكى دىندا. ىئســالمغا ىئشــىنىپ، خىتايچە سۆزلىســە تۇڭگان 

بولىــدۇ، خىتايچــە بىــر تاماققــا ھــارام قوشمىســىال، تۇڭگاننىــڭ بولىــدۇ.

ۇئيغۇرلــۇق بىلــەن خىتايلىقنىــڭ پەرقــى تۇڭگاننىڭكىــدەك دىنىــي پــەرق ەئمــەس، 
مىللــەت پەرقىــدۇر. تــەم، پــۇراق سەزگۈســىدىكى پــەرق ەئســلى وئخشــىمىغان ىئقلىمــدا 
ياشــىغان، پەرقلىــق مەدەنىيەتتىكــى خەلقنىــڭ ۆئز ائلدىغــا شــەكىللەندۈرگەن ۋە بىــر - 
بىرىگــە مۇتلــەق وئخشــىمايدىغان خاســلىقىدۇر. شــۇڭا خىتــاي بىلــەن ۇئيغۇرنىــڭ تــەم 
سەزگۈســىدىكى پــەرق مىللــەت پەرقىدىــن كېلىــپ چىققــان. بىزنىــڭ “خىتايچــە” دېگۈمىز 
ــڭ  ــەن ۇئيغۇرلۇقنى ــق بىل ــى خىتايلى ــڭ تەم ــان تاماقالرنى ــە” دەۋالغ ــەي “تۇڭگانچ كەلم
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ــان  ــى بولدۇرىدىغ ــى خىتايلىقن ــىلىقلىغۇچ ياك ــىتىدىغان س ــى يۇمش ــىدىكى پەرقن ائرىس

خېمىتــۇرۇچ بولۇشــى مۇمكىن.بۇ ســىلىقلىغۇچ پەرقىمىزنى خېمىــر قىلىپ يۇغۇرىۋاتىدۇ.

تۇڭگانچــە تەمــدە، تامــاق ائتلىــق ســىلىقلىغۇچتا ســىلىقلىنىپ كەتكــەن ياشــالر، 

ھەتتــا وئتتــۇرا ياشــالرمۇ ىئســتانبۇلدا ۇئچــراپ تۇرىــدۇ. بــۇ يىــل ائۋغۇســتتا، بــۇرۇن 

ۇئيغــۇر ياشــالر ىئجــارە ائلغــان بىــر ۆئينــى ىئجــارە ائلماقچــى بولــۇپ كىرســەم، ۆئينىــڭ 

قاىئــدە - تەرتىپلىرىنــى خىتايچــە يېزىــپ، تامغــا چاپــالپ قويۇپتــۇ. 

ىئســتانبۇلدا، ۋاشىنگتوندا، ائمىســتىردامدا، وئسلۇدا بۇنداق سىلىقلىنىپ كەتكەن 

كىشىلەر ۇئيغۇرچە ىئسىمالر بىلەن خىتايچە سۆزلەپ ياشايدۇ. ۇئيغۇرالر كۆپرەك ھەر 

قايســى ەئللەردە بۇنداقالرنىڭ مەخســۇس يىغىلىدىغان ائشخانا ۋە سورۇنلىرى بار. ۇئالر 

بىــر يەرگــە يىغىلســا، تــازا قېنىــپ خىتايچــە كاسىلدىشــىۋالىدۇ. مــەن ىئســتانبۇلدا ۆئزائرا 

خىتايچــە پاراڭلىشــىدىغان ياشــالرنى كۆرســەمال، ۆئپكــەم ۆئرلەيــدۇ، ىئچىــم ائغرىيــدۇ. 

ــى  ــق ىئكەنلىكىن ــەپقەت ۋە پىداكارلى ــەت، ش ــەت، ائدال ــڭ مۇھەبب ــا ۇئيغۇرلۇقنى ۇئالرغ

ۇئيغۇرچــە كــۇرس ېئچىــپ بىلــدۈرۈپ قويغــۇم، ۇئالرنىــڭ قەلبىــدە ۇئيغۇرلــۇق روھىنــى 

وئيغاتقــۇم كېلىــدۇ. دېمىســىمۇ،ائرىمىزدىكى ســىلىقلىنىپ بولمىغــان - بىزلەرنىــڭ 

ــان  ــىلىقلىنىپ بولغ ــزدەك س ــى قى ــان ھېلىق ــى” دەپ قارايدىغ ــۇر تامىق ــى “ۇئيغ ماالفىنن

ياشــالرنى تەنقىــد قىلىشــتىن ائۋۋال ۇئالرنــى ۇئيغۇرلۇققــا مۇھەببــەت بىلــەن چاقىرىــش 

بۇرچىمىــز بــار. 
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تۈركلۈك سەۋداسى

مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالر ۋەتەندىكىلەرگــە وئخشاشــال تۈركىيەگــە 

تەلپۈنىــدۇ. ۇئالر بالىلىرىنــى تۈركىيــەدە وئقۇتۇشــنى ائرزۇ قىلىــدۇ، تۈركىيەدە ياشاشــنى 

خااليدۇ. بىر قىســىم ياشــانغان مۇھاجىرالر ۆئمرىنىڭ ائخىرىنى تۈركىيەدە ۆئتكۈزۈشــنى 

پىــالن قىلىــدۇ. بىــر قىســىم ۇئيغــۇر مۇنەۋۋەرلەرنىــڭ تۈركىيــەدە ىئشــلەپ، ۇئيغۇرغــا 

تۆھپــە قوشــۇش ھەققىــدە تۈركىيە ھۆكۈمىتىگــە تەلەپ ســۇنغانلىقىنىمۇ ائڭلىدىم. بۇالر 

بىــر تەبىئىــي ائرزۇ. بىــز ۋەتەندىــن ائيرىلغاندىــن كېيىــن ۆئزىمىزگــە ىئزچىــل بىــر مــاكان 

ىئزدەيمىــز. بــۇ مــاكان بىزگــە مەدەنىيەتتــە ەئڭ يېقىــن بولغــان تۈركىيــەدەك تۇيۇلىــدۇ.

مــەن ۈئچ يىلدىــن بېــرى ياۋروپــا ەئللىــرى ۋە كانادادىــن تۈركىيەگــە كېلىــپ 

ــلىھەت  ــا مەس ــى بولغانالرغ ــۈپ كەلمەكچ ــە كۆچ ــۆردۈم. تۈركىيەگ ــقانالرنى ك ماكانالش

بەرگەنمــۇ بولــدۇم. مەندىــن مەســلىھەت ائلمــاي ياكــى تەۋســىيە ېئلىــپ تــۇرۇپ يەنــە 

كۆچــۈپ كەلگەنلــەر قايتىــپ كەتتــى. مەســلىھەت ائلغانــالر تۈركىيەگــە كېلىــپ تــۇرۇپ 

ــى. ــى ۆئزگەرتت ــەردە ياشــاش قارارىن ــۇ ي ــن، ب ــن كېيى باققاندى

تۈركىيەگــە كېلىــپ باقمىغانــالر، كۆچــۈپ كەلمەكچــى بولغانــالر ۈئچــۈن تۈركىيــە 

ۋە تۈركلــەر بىــر گــۈزەل خىيال.بــۇ خىيالــالر ىئچــرە ســىز پەقــەت ســاياھەتچى بولــۇپ، 

ســەيلە قىلســىڭىز بولىــدۇ. ەئممــا ھېچكىــم خىيالــدا ياشــىمايدۇ. كۈنــدە ائڭلىنىــپ 

تۇرىدىغــان مۇڭلــۇق ەئزان ائۋازى،  »ماشــاائلالھ، ىئنشــاائلالھ، ائلــالھ رازى بولســۇن« 

دېگــەن قەدىنــاس ســۆزلەر دەســلەپتە يېقىشــلىق ائڭالنغانــدەك قىلغــان بىلــەن كۈندىلىــك 

ھاياتتــا يولۇققــان قواليســىزلىق، يولســىزلىق ۋە يالغانــالر كىشــىگە تۈركىيەنىــڭ يەنــە 

بىــر يۈزىنــى ەئســكەرتىدۇ.
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 ۇئيغۇرغــا تۈركچىلىــك ۋە تۈركىيــە مۇھەببىتىنــى ســىڭدۈرگەنلەر تۇنجــى ەئۋالت 
زىيالىيــالردۇر. ۇئالر ۇئيغــۇر يېڭىچــە ماائرىپىنىــڭ ائساســىنى قــۇرۇپ چىققانــالر بولــۇپ، 
ائرىســىدا تۈركىيــەدە وئقۇغــان ياكى شــۇالرغا شــاگىرت بولغــان جەدىدچىلــەر ۋە وئتتۇرا 
ائســىيادا وئقۇغان كوممۇنىســت زىيالىيالرمۇ بار. مەمتىلى ەئپەندى يازغان »ىئســتىقالل 
ــەت  ــۇ بەلكىــم دۆل ــار. ب مارشــى«دا »چۈنكــى تۈركتــۇر نامىمىــز« دېگــەن مىســراالر ب
نامــى تۈركىســتان بولغاچقــا شــۇنداقتۇر. ەئممــا تۈركچىلىــك مۇھەببىتــى مۇشــۇ يەردىــن 

باشالنغان.

تۈركچىلىــك  چىقارغــان شەخســلەرمۇ  نــام  ۇئيغــۇر سىياســىي ساھەســىدە 
مەســتانىلىرىدىن ىئــدى. ۇئالر 1940 -يىلــالردا غۇلجــا، ۈئرۈمچــى ۋە قەشــقەرنى مەركەز 
قىلىــپ مەدەنىيــەت ۋە ماائرىپ پاائلىيەتلىرى بىلەن مەشــغۇل بولغان. ۈئرۈمچىدە چىققان 
»ەئرك« گېزىتــى تۈركچىلىــك تەرەپدارلىــرى ۈئچــۈن بۆشــۈك بولغــان. مەمتىمىن بۇغرا، 
ەئيســا ائلپتېكىــن ۋە مەســۇت ســەبىرى تۈركچىلــەر ائرىســىدا مەشــھۇر ىئــدى. بۇنىڭغــا 
پەرقلىــق نــەزەردە قارايدىغــان ەئخمەتجــان قاســىمى قاتارلىقالرمــۇ مەۋجــۇت بولســىمۇ، 
ــى نەنجىڭــدا ەئخمەتجــان قاســىمى  ــى. 1946 -يىل مۇرەسســەلىك پوزىتســىيەدە تۇراتت
مۇخبىرنىــڭ: »شــىنجاڭدا 14 مىللــەت بــار« دەپ باشــلىغان ســوائلىغا رەددىيــە بېرىــپ، 
تــۆت مىللەتنىــڭ بارلىقىنــى، ۇئالرنىــڭ تۈركلــەر، خىتايــالر، موڭغۇلــالر ۋە رۇســالردىن 

ىئبــارەت ىئكەنلىكىنــى وئتتۇرىغــا قويغــان.

ۇئيغۇرنىــڭ تۈركىيــە مۇھەببىتىــدە ماائرىپچــى ۋە سىياســىيونالرنىڭ تەســىرىدىن 
ــەر )مەنمــۇ  ــك بولغان.ۇئيغــۇر ەئدىبل ــڭ رولىمــۇ گەۋدىلى ــات ۋە تارىخنى باشــقا ەئدەبىي
بــار( تارىخىــي ۋە ەئدەبىــي ەئســەرلىرىدە تۈركىيــە ۋە تۈركلــەر ھەققىــدە مۇھەببەتلىــك 
بايانالرنــى يېزىــپ، مىللەتنىــڭ كىملىكىنــى شــەرقتىكى خىتايدىــن غەربتىكــى تۈركىيەگــە 
تارتىشــنى نىيــەت قىلغــان. نەتىجىــدە كىنوچىلىق، ســودا، ســاياھەت ســاھەلىرىدە مىســلى 

كۆرۈلمىگــەن دەرىجىــدە ســەۋدالىق نۇقتىســىغا بېرىــپ يەتكــەن.

ۇئيغۇرنىــڭ تۈركلــەر بىلــەن تارىخىــي قانداشــلىقى ھەقىقــەت. ۇئيغــۇر تارىخىنــى 
يورۇتــۇش، رېائللىقىغــا ۈئلگــە تىكلــەش ۋە مىللىيلىكىنــى كۈچلەنــدۈرۈش ۈئچــۈن 
ــر مىللەتكــە  ــە بى ــڭ يەن ــر مىللەتنى ــا بى ــن ۆئگىنىشــمۇ چۈشىنىشــلىك. ەئمم تۈركىيەدى
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شەرتســىز ۆئچمەنلىكــى قانچىلىــك خەتەرلىــك بولســا، شەرتســىز مېھرىمــۇ وئخشاشــال 
خەتەرلىك. ۇئيغۇر ۈئچۈنبۇ ســەۋدا خەيىرلىك ەئمەس. بۇ ســەۋدالىق ەئقىل كۆزىمىزنى 
ېئتىــپ، بىزنــى قــارا جاڭگالغــا باشــاليدۇ، ھەقىقەتلەرنــى كۆرۈشــتىن مەھــرۇم قويىــدۇ. 
ياۋورپــا ەئللىــرى ۋە كانادادىــن وئنالپ ۇئيغۇرنىڭ كۆچۈپ تۈركىيەگە ماكانالشــقانلىقىنى 
تۈركىيــە ســەۋدالىقىنىڭ بىــر ىئپادىســى دېســەك، ۇئالرنىــڭ يەنــە قايتىــپ كەتكەنلىكىنــى 

بىــر ىئبــرەت دېمــەي بولمايــدۇ.

ۇئيغــۇرالر ھازىــر ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر »وئيغــان ۇئيغــۇر« دېگــەن ۋە مەمتىلــى 
ەئپەنــدى »چۈنكــى تۈركتــۇر نامىمىــز« دەپ يازغان 1930 - يىلــالردا ياكى ەئخمەتجان 
قاســىمى ۋە ەئيســا يۈســۈپ ائلپتېكىنلــەر ياشــىغان 1940 -يىلــالردا ياشــاۋاتمايدۇ. بىــز 
ــن  ــكەنگە 60 يىلدى ــز رۇشەنلەش ــپ، كىملىكىمى ــە بېرىلى ــا ائپتونومىي ــر ۇئيغۇرغ ھازى
ائشــقان بىــر زامانــدا ياشــاۋاتىمىز. تۈركلەرمۇ ائتاتۈرك تەشــەببۇس قىلغــان تۈركچىلىك 
دەۋرىــدە ەئمــەس، ەئردوغــان تەشــەببۇس قىلغان »ىئســالمچىلىق« زامانىدا ياشــاۋاتىدۇ. 
شــۇڭا ۇئالر تــۈرك، بىــز ائللىقاچــان تۈركىــي تىللىق ۇئيغــۇر، تۈركىيەلىك تــۈرك ەئمەس.

خىتايــدا بىزگــە بېرىلگەن ۇئيغــۇر دېگەن كىملىك بىزنىڭ مەدەنىيەت كىملىكىمىز، 
رەســمىي، قانۇنــي كىملىكىمىــز ەئمــەس، پاســپورتقا ۇئيغــۇر يېزىلمىغــان ىئكــەن، ۇئ بىــر 
ــق  ــك، پۇقرالى ــي كىملى ــى قانۇنى ــەت كىملىكىن ــز شــۇ مەدەنىي ــك. بى ــي كىملى مەھەللىۋى
كىملىكىگــە ائيالندۇرالمــاي ائۋارە. تۈركلــۈك - مەدەنىيــەت كىملىكىمىــز ىئچىــدە 
خۇرۇچالرنىــڭ بىــرى، ەئممــا ھەممىســى ەئمــەس، بىزگــە پۈتۈنلــەي تەۋەمــۇ ەئمــەس. 
تۈركلۈك سىياسىي كىملىك بولغاندا، بىزگە تەەئللۇق ەئمەس. ۇئ تۈركىيەدە ياشاۋاتقان 

80 مىليــون خەلقنىــڭ كىملىكــى.

ــە  ــەن ەئمەلىيەتت ــەن بىل ــۈك سەۋداســىدا يۈرگ ــدا تۈركل ــۇرالر خىيالى ــەزى ۇئيغ ب
ۇئيغۇرلۇق كۈلپەتلىرى ىئچىدە تىركىشــىۋاتىدۇ. بىز يۈرتىمىزدا ۇئيغۇر دېگەن كىملىك 
بىلــەن تىزىمغــا ېئلىنغــان، بىــر ەئۋالد كىشــىلەر شــۇ كىملىكتــە ياشــاپ ۆئتتــى. ھازىــر بــۇ 
كىملىــك بارغانچــە خەتەرلىــك دەپ قارىلىــپ، بارغانچــە رۇشەنلىشــىپ، ھەممــە يــەردە 
پەرقلەندۈرۈلۈپ، ۇئيغۇرلۇقى ۇئنتۇلغان كىشــىلەرنىڭ ېئڭىغا تامغا بولۇپ بېســىلماقتا.

ھازىرمىليونلىغــان قېرىنداشــلىرىمىز ۋەتەنــدە ۇئيغۇرلــۇق كىملىكىنىــڭ دەردىنــى 
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تارتىۋاتىــدۇ. تۈركلەرمــۇ ائتاتــۈرك تەشــەببۇس قىلغــان تــۈرك مىللەتچىلىكــى قاينىغــان 

تارىختــا ەئمــەس، ەئردوغاننىــڭ مۇرەسســەچان ىئســالمچىلىقى ھوقــۇق بېشــىغا چىققــان، 

خىتايچــە مۇســتەبىتلىك بىلــەن بىرلىشــىپ كۈچلــۈك دۆلــەت بولۇشــقا ھەۋەســلىنىۋاتقان 

دەۋردە ياشــاۋاتىدۇ. شــۇڭا بىــز ۇئالرنىــڭ نەزىرىــدە ائللىقاچان خىتــاي گراژدانى ۇئيغۇر. 

ــز  ــى بى ــدۇ. چۈنك ــڭ بۇپوزىتسىيەســى ىئشــەنچلىك تۇيۇلمايۋاتى ــە ۇئالرنى ــا بىزگ ەئمم

يەنىــال ۇئالرنــى تارىختىكــى، ائزرۇيىمىزدىكــى تۈركلــەر، ۆئزىمىزنــى ۇئالرنىــڭ تەركىبــى 

دەپ، بــۇ دۆلەتنــى بىزگــە تــەۋە تۈركىيــە دەپ قاراۋاتىمىــز.

ۇئيغۇرالر ائرىسىدىكى تۈركىيەگە ۈئمىد باغالپ ۈئمىدسىزلەنگەنلەر، تۈركلەرگە 

مۇھەببــەت باغــالپ ائلدىنىپ كەتكەنلەر، ەئردوغانغا بەيەئت قىلىپ پۇشــايمان يېگەنلەر 

ۈئچــۈن بــۇ خىيالدىــن ۋاز كېچىــپ، ەئمەلىيەتكــە قايتىــپ كېلىــش، تارىختىــن قۇتۇلــۇپ 

بۈگۈنىگە يۈزلىنىش، مۇھەببەتلىك تەلپۈنۈشــتىن ســالماقلىق بىلەن كۆزىتىشــكە ۆئتۈش 

بىر ائزابلىق جەريان. بۇ جەرياندا، ائنچە - مۇنچە ېئمىزگە سېلىشــالر، باش سىالشــالر، 

داســتىخانغا چىلالشــالر بولۇپ تۇرىدۇ. ۋەتەنســىز قالغان ۇئيغۇر مۇســاپىرغا تەسەللىمۇ 

بىــر يــاردەم، ەئممــا شــۇنى بىلىــش كېرەككــى بــۇ، ائرزۇلــۇق تۈركىيــە ۋە خىيالىمىزدىكــى 

تۈركلەردىــن كېلىدىغــان ەئڭ چــوڭ ياردەم بولۇشــى مۇمكىن.



26

تۈركىيەدە پۇقرالىق ۋە پاناھلىق

2014 -يىلدىــن كېيىــن، ۇئيغۇرالردىكــى تۈركىيەگــە كۆچــۈش دولقۇنــى ەئڭ 
يۇقۇرى پەللىگە چىقتى. تۈركىيەگە كۆچۈۋاتقان ۇئيغۇرالر ۋەتەندىن ۋە باشــقا ەئللەردە 
تــۇرۇپ قالغانالردىــن تەشــكىل تاپقــان بولــۇپ، كۆچمەنلىــك قىزغىنلىقــى يۇقۇرىلىدىكــى 
پەســەيمىدى. بۈگۈنگىچــە تۈركىيەگــە كېلىدىغــان ۋەكېلىــپ كەتمەيدىغانالرنىــڭ ائيىغــى 
ۈئزۈلمــەي داۋام قىلماقتــا. تۈركىيەگــە ېئلېكترونلــۇق ۋىزىنىــڭ قواليلىقــى، دىنىــي 
ەئركىنلىــك، مەدەنىيــەت جەھەتتىكــى يېقىنلىــق ۋە قــان قېرىنداشــلىق ۇئيغۇرالرنــى 
تۈركىيەگــە ھــەر داىئــم ماگىنىتتــەك تارتماقتــا. ۇئيغۇردىكــى ياشىغۇســىز مىللىي زۇلۇم، 
دىنىي باســتۇرۇش، ىئقتىســادىي تاالن - تاراچ ۋە باشــقا مۇســۇلمان ەئللەردە ياشــاۋاتقان 
ــى  ــش خەۋپ ــۇش ۋە قوغلىنى ــان پاســپورت ائاللماســلىق، تۇتۇل ــۇرالر دۇچ كېلىۋاتق ۇئيغ

ۇئيغۇرالرنــى پېتىــراپ، قېچىشــقا مەجبــۇر قىلماقتــا.

ەئپسۇســلىنارلىقى ۇئيغۇرالردىكى كۆچمەنلىك دولقۇنى مۇساپىرالرنىڭ دېڭىزىغا 
يېتەلمەيۋاتىــدۇ. خىزمــەت رۇخســىتى  قىرغاقلىرىغــا  ائيالنغــان تۈركىيــەدە ۈئمىــد 
ــلىق،پۇقرالىق  ــى بولماس ــىزلىق سۇغۇرتىس ــش، ىئشس ــش، بېقىنى ــلىق، داۋالىنى ائاللماس
پۇرســەتلىرىنىڭ ېئنىقســىزلىقى قاتارلىقــالر كۆچمــەن ۇئيغۇرالردا تەشــۋىش پەيدا قىلىپ 

تۇرماقتــا. 

ــا- ــلىقى ائت ــقا ېئلىنماس ــڭ نوپۇس ــۇر پەرزەنتلىرىنى ــان ۇئيغ ــەدە تۇغۇلغ تۈركىي
ائنىالرنى ەئندىشــىگە ســالىدىغان ەئڭ ېئغىر مەســىلىلەرنىڭ بىرى. تۈركىيەنىڭ قانۇنىدا 
تــۈرك تۇپراقلىرىــدا تۇغۇلغــان چەتەئللىك بوۋاقالرغــا پاســپورت بېرىلمەيدىغان بولۇپ، 
ۇئيغۇرالر يەنىال خىتاي ەئلچىخانىســىدىن پاســپورت ېئلىشــقا مەجبۇر، ەئمما بۈگۈنگىچە 

ائاللمايۋاتىدۇ. 
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تۈركىيەگــە كەلگــەن ۇئيغــۇر كۆچمەنلەرنىــڭ مەسلىســى كــۆپ، تۈركىيــە تەلــەپ 
قىلىدىغــان ەئممــا ۇئيغۇرالر خىتاي ەئلچىخانىســىدىن ائاللمايدىغان ىئســپاتالرنى مىســال 
قىلســاق، وئقۇغانالر ۋە وئقۇماقچى بولغانالرنىڭ دىپلومى بولۇش، بالىالرنىڭ تۇغۇلۇش 
ىئســپاتى بولــۇش، تويالشــقانالرنىڭ تــوي خېتــى بولــۇش، تويالشــماقچى بولغانالرنىــڭ 
بويتاقلىــق ىئســپاتى بولــۇش، ائجراشــقان كىشــىلەرنىڭ ائجراشــقان كىنىشكىســى بولــۇش 
ۋە ۇئالرنى ائپوســتىل قىلدۇرۇش مەسىلىســى قاتارلىقالر مەۋجۇت. تۈركىيەنىڭ ائالقىدار 
بەلگىلىمىلىرىــدە يۇقىرىقــى ىئســپاتالر بولــۇش ۋە ۇئالرنــى ائپوســتىل قىلــدۇرۇش تەلــەپ 
قىلىنىــدۇ. بۇنىــڭ ۈئچــۈن، ھاجەتمــەن ۇئيغــۇر چوقــۇم بۇنــى خىتايدىــن ېئلىشــى، خىتــاي 
تاشــقى ىئشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ تامغىســى بولۇشــى ۋە مۇناســىۋەتلىك ماتېرىيالالرنــى 
خىتايغــا ەئۋەتىشــى كېــرەك. بۇالرنى ائدەتتــە قىلغىلى بولمايدۇ، ەئممــا بولمايدۇ دېگەن 

جــاۋاب ۈئچۈنــال ائز دېگەندىمــۇ بىــر ائيدىــن ائرتــۇق ۋاقىــت كېتىــدۇ.

ــرى  ــوق، بەزىلى ــۇش ىئســپاتى ي ــڭ تۇغۇل ــۇر بالىالرنى ــەزى ۇئيغ تۈركىيەدىكــى ب
يوشــۇرۇنچە تۇغۇلغــان. ۇئيغــۇر ائىئلىلەرنىــڭ تــوي خېتــى يوقالغــان، بەزىســىنىڭ يــوق، 
ــەس.  ــن ەئم ــش مۇمكى ــداق رەســمىيەت بېجىرى ــا بۇن ــى بىربولمىغاچق ــڭ ائيال بەزىلەرنى
رەســمىيەتلەر ســەۋەبىدىن ەئر - ائياللىــق، ائتا-بالىلىــق ېئتىــراپ قىلىنماي،بالىالرغــا 
ىئقامــەت بېجىرىلمەيــدۇ. نەتىجىــدە، بۇنــداق بالىــالر وئقۇشســىز قالغاننىــڭ ۈئســتىگە، 

ــدا داۋاالشــتىنمۇ بەھرىمــەن بواللمايــدۇ. ائغرىــپ قالغان

ــە  ــى، تۈركىي ــان كىشــىلەردىن بىلىمىزك ــۇرۇپ قالغ ــل ت ــەدە ۇئزۇن مەزگى تۈركىي
پاسپورتىغا قانۇنلۇق يول بىلەن ېئرىشىشنىڭ ۋاقتى ۇئزۇن، كاپالىتى يوق، ائۋارىچىلىقى 
كــۆپ، قانۇنســىز يــول بىلــەن ېئرىشــكەنلەرنىڭ پۇشــايمىنى بىــر تاغــار، ھەتتــا بــۇ 
ســەۋەبلىك ســوتقا چىققانالرمــۇ بــار. پاســپورتقا ېئرىشــكەن تەقدىردىمــۇ بىخەتەرلىككە 

ېئرىشــىش ۇئنــداق ائســان ىئــش ەئمــەس.

تۈركىيــە پاســپورتىغا ېئرىشــكەن ۇئيغــۇرالر خىتاينىــڭ تەســىرى ائســتىدىكى  بىــر 
قىســىم دۆلەتلەرگــە، بولۇپمــۇ وئتتــۇرا ائســىيا، شــىمالى ائفرىقــا ۋە بىــر قىســىم شــەرقىي 
جەنۇبىــي ائســىيا دۆلەتلىرىگــە خاتىرجەم بېرىپ كېلەلمەيدۇ. خىتايغا بېرىشــتا ەئندىشــە 
ــە  ــدۇ. يەن ــزا بېرىلمەي ــانلىقچە ۋى ــن ائس ــا خىتايدى ــرى، ۇئيغۇرالرغ ــر. بى ــۇ ېئغى تېخىم
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ــرى، ۋىزىلىــق بارالىغانالرنىڭمــۇ بىخەتەرلىكــى كاپالەتكــە ىئگــە بولمايــدۇ. ۇئيغــۇر  بى
ۋىاليەتلىرىنىــڭ بىرىــدە تــۈرك پۇقرالىقىغــا ۆئتكــەن يەتتــە ۇئيغــۇر قاماقلىــق ياتماقتــا. 
تۈركىيەدىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ بىخەتەرلىــك ەئندىشىســى ھەرقاچــان تۈركىيە-خىتــاي 

مۇناســىۋىتىنىڭ ۆئزگىرىشــىگە ەئگىشــىپ ۆئزگىرىــپ تۇرىــدۇ.

تۈركىيــەدە ىئككىلىنىــش، ســىناش ۋە كۈتــۈش بىلــەن ۇئزۇن تــۇرۇپ قېلىــش باشــقا 
ەئللەرگــە ۋىــزا ېئلىشــنى قىيىنالشــتۇرىدۇ. بىــر مۇســۇلمان ۇئيغۇرنىــڭ ســۈرىيەگە 
ــۇرۇپ  ــدە ۇئزۇن ت ــان تۈركىيى ــاي بولغ ــان ج ــداپ ۆئتىدىغ ــقۇنالر ھايال ــان ائش بارىدىغ
قېلىشــى تۈپەيلــى، ۆئزىنىــڭ بىخەتــەر ىئنســان ىئكەنلىكىنــى ياۋروپــا ىئتتىپاقــى ۋە 
ــن  ــەندۈرۈش قىيى ــە ىئش ــەرب ەئللىرىگ ــاش غ ــترالىيەگە وئخش ــادا، ائۋس ــكا، كان ائمېرى
بولغانلىقتىن ۋىزا ائاللمايدۇ. ۆئلمەكنىڭ ۈئستىگە تەپمەك دېگەندەك، قولىدىكى خىتاي 
پاســپورتىنىڭ ۋاقتــى توشــۇپ قېلىــش مەسىلىســىمۇ وئتتۇرىغــا چىقىــدۇ. تۈركىيەدىكــى 
خىتاي ەئلچىخانىســى ھازىر ۇئيغۇرالرغا پاســپورت ۇئزارتىپ بېرىشــنى  قىيىنالشــتۇردىال 

ەئمــەس،  پەقەتــال بەرمــەس ھالغــا كەلــدى.

تۈركىيەدىكــى ۋە باشــقا ەئللەردىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ خىتــاي ەئلچىخانىســىدىن 
ىئســپات ۋە پاســپورت ائاللماســلىق ەئھۋالىدىــن قارىغانــدا، بەلكىــم خىتــاي چەتەئلدىكــى 
ۇئيغۇرالرنىــڭ قايتىــپ كېلىشــىنى خالىمايۋاتقــان بولۇشــىمۇ مۇمكىــن. يېقىندىــن بېــرى 
ۋەتەنگــە قايتقــان، تۈركىيەدە تۇرغان تارىخى بار ۇئيغۇرالرنىڭ تۈرلۈك مۈشــكۈالتالرغا 
ۇئچراۋاتقانلىقــى بــۇ ېئھتىماللىقنــى تەســتىقاليدۇ. خىتــاي يەنــە ســەۇئدىي ەئرەبىســتانى، 
مىســىر، ەئرەب بىرلەشــمە خەلىپىلىكــى قاتارلىــق ەئللەردىالەئمــەس، وئتتــۇرا ائســىيا ۋە 
ياۋروپــا ەئللىرىــدە تۇرۇۋاتقــان ۇئيغۇرالرنىڭمــۇ پاســپورتىنى يېڭىــالپ بەرمەيۋاتقانلىقى 
ــەردە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇرالر ائساســەن  ــر يۇقىرىقــى مۇســۇلمان ەئلل ــە. ھازى بىلىنمەكت

تۈركىيەگــە قايتىــپ كەلــدى. 

دۇنيادىكــى 10 -چــوڭ ائشــلىق ىئمپــورت دۆلىتــى بولغــان تۈركىيــەدە يېمــەك- 
ىئچمــەك، تۇرالغــۇ ۋە ۆئي چىقىملىرىنىــڭ ۆئرەبولۇشــى، تــۈرك لىراســىنىڭ قىممىتىنىــڭ 
مۇقىــم بولماســلىقى، پاناھالنغۇچىالرنىڭ پاناھســىز قېلىشــى ۇئيغۇرالرنىــڭ كۆز ائلدىدا 
ــن كۈنگــە ېئغىرلىشــىۋاتقان مەســىلە. تۈركىيەگــە كەلســىال ھەممــە مەسىلىســى  كۈندى
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ــە  ــدەك، تۈركىي ــى ائچىدىغان ــى قۇچاقلىرىن ــۈرك مىللىت ــدەك، ت ــۇپ كېتىدىغان ــەل بول ھ
دەرھالــال پۇقرالىــق بېرىدىغانــدەك بىر ۈئمىدتە كەلگەن ۇئيغۇرالرنىــڭ كۆپى نامراتلىققا 
پاتتــى. ۇئالرتــۈرك جەمئىيىتىــدە تۇرمــۇش، ەئۋالد تەربىيىســى ۋە شەخســىي ىئقتىدارىنــى 

ائشۇرۇشــتا ېئنىــق بىرىئســتىقبالىنى كۆرەلمەيۋاتىــدۇ.

ۇئيغــۇر بايالرنىــڭ تۈركىيــەدە نەچچــە يىلــالپ تىجــارەت قىلىــپ، ائرقــا - ائرقىدىن 
زىيــان تارتىــپ، پــۇل تېپىشــقا كــۆزى يەتمــەي، غــەرب ەئللىرىگــە كېتىۋاتقانلىقــى 
ــپ  ــرى يىغى ــن بې ــڭ يىلالردى ــەن كەتمىگەنلەرنى ــەۋەبلەر بىل ــۈك س ــە. تۈرل كۆرۈلمەكت
قويغانلىرىنــى يــەپ يېتىۋاتقــان ھالىتــى  ياخشــىلىقتىن بېشــارەت ەئمــەس. ياۋروپادىــن 
تۈركىيەگــە كېلىــپ ۆئي ېئلىۋاتقــان كۆچمەن ۇئيغۇرالر بىلەن تۈركىيەدە ياشــاپ ۆئيســىز 
يۈرگــەن، قوشــنا شــەھەرگىمۇ بارالمــاي كۈننــى كۈنگــە ائران ۇئالۋاتقــان ۇئيغۇرالرنىــڭ 
ــتۇرۇش  ــىنى سېلىش ــڭ ساپاس ــى ۋە پەرزەنتلەرنى ــدار پەرقىن ــپ، ىئقتى ــۇش، ماائرى تۇرم

كىشــىگە  قەيەرنــى  تالالشــنى ەئســكەرتىدۇ.

دېمــەك، تۈركىيــەدە ياشــاش، پاناھلىنىــش، پاســپورت ېئلىــش، خىزمــەت رۇخســىتى 
ېئلىش، ىئقامەت بېجىرىش، پەرزەنتلەرنى وئقۇتۇش، داۋاالش سۇغۇرتىسىغا ېئرىشىشكە 
ــان  ــۇردەك يەمچۈككــە ائيالنغ ــۇ ۇئيغ ــر، بولۇپم ــق ېئغى وئخشــاش ىئشــالردا قىيىنچىلى

كوچمەنلەرگــە ماڭدامــدا بىــر توســالغۇ دوقــال بولــۇپ تۇرىــدۇ.

تۈركىيــەدە شــىركەت قۇرغانالرنــى مەمۇرىــي وئرگانــالر تۈگىمــەس چىقىمــالر 
بىلــەن يالجىتمايــدۇ. خەققــە ىئشــلەي دېســە، ماائشــنىڭ تۆۋەنلىكــى بىلــەن تاپقــان پــۇل 
قورســاقتىن ائشــمايدۇ. ىئشــلەش رۇخســىتى بولمىغانالرنىــڭ ىئشــىمۇ مۇقىــم بولمايــدۇ، 
ــالر  ــدۇ، قىســقارتىلىدۇ. ىئشــلەش رۇخســىتى بولمىغان خالىغــان چاغــدا مۇائشســىز قالى
وئن يىــل تۇرســىمۇ نوپــۇس ىئشــى ەئمەلگــە ائشــمايدۇ. تۈركىيــەدە ائدەتتــە ىئقامــەت 
ــار بولغــان بىلــەن  چىققــان بىلــەن ىئشــلەش رۇخســىتى چىقمايــدۇ. تۈركىيــەدە قانــۇن ب
ىئجراســىنىڭ تايىنــى بولمىغاچقــا، بارلىق شــەرتلەرنى وئرۇندىغان تەقدىردىمۇ نوپۇســقا 
ۆئتــۈش ىئشــلىرى قانۇنــدا دېيىلگــەن ســۈرۈك بويىچە بولمايــدۇ. مۇشــۇنداق چاتاقالرنى 
ۋە بىخەتەرلىــك ەئندىشىســىنى تۈگىتەلمىگــەن بــەزى ۇئيغۇرالرنىــڭ يەنــە داۋاملىــق بــۇ 

ەئلــدە تۇرۇشــىنى “خەتەرگــە تەۋەككــۈل قىلىــش” دەپ ېئيتىشــقا بولىــدۇ. 
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باشــتا دەپ ۆئتكىنىمىــزدەك، ۇئيغــۇرالر تۈركىيەنــى تالالشــتا ۋىزىســىنىڭ ائســان 

بولۇشى، مەدەنىيەتنىڭ يېقىنلىقى، ىئش بېجىرىش ۇئسۇللىرىنىڭ خىتايغا وئخشاشلىقىنى 

ياقتۇرغــان بولۇشــى، پارىخورلــۇق، مۇناســىۋەت، يېلىنىــش ۋە تىلىنىشــكە وئخشــاش 

ائمىلالرغا تايىنىپ ياشاشــنىڭ مۇمكىنلىكى  بەزىلەرگە خوپ كەلگەن بولۇشــى مۇمكىن. 

مەيلــى قايســى ســەۋەپتىن تاللىغــان بولســۇن، تۈركىيــەدە تــۇرۇپ، پۇلــى تۈگــەپ، ائمــال 

بولمىغانــدا پاناھلىــق تىلىگەنــدە، ائشــقۇن ىئدىيە شۈبھىســى ســەۋەبلىك غەربتىن قوبۇل 

ېئلىــش تەســكە توختايــدۇ.

ۇئيغۇر مۇســاپىرالر بۈگۈن تۈركىيەگە توپلىشــىپ قالدى. توپالنغىنى ۇئيغۇرالرال 

ەئمــەس، ۇئالرنىــڭ قىيىنچىلىقلىرىمــۇ، مۇســىبەتلىرىمۇ، چارەســىزلىكىمۇ تۈركىيــەدە 

دۆۋىلىنىپ تۇرۇپتۇ. بۇ كىشىلەرگە ۈئمىدسىزلىك، چۈشكۈنلۈك، تەرسالىق، ائشقۇنلۇق 

قاتارلىق كەيپىياتالرنى يۇقتۇرىدىغان ســەلبىي بىر مۇھىتنى پەيدا قىلدى. كىشــىلىرىمىز 

خىتــاي پاســپورتىنىڭ مۆھلىتــى توشــقان ھامان ائىئلــە ەئزالىرىغىمۇ ىئقامــەت ائاللمايدۇ. 

ىئقامىتىڭىز بولغان تەقدىردىمۇ پاســپورتىڭىز بولمىغانلىقى ســەۋەبلىك تېلېفون كارتىمۇ 

ائاللمايســىز. تۈركىيەدىكــى بــەزى بانكىــالر پاســپورتىڭىز بولمىســا، ســىزگە ھېســابات 

ېئچىپ بەرمەيدۇ. پاســپورتىڭىز بولمىســا، تۈركىيەدىكى ىئمتىھانالرغا قاتنىشالمايســىز. 

رەســمىي وئرگانالر پاســپورت بولمىســا، ىئــش بېجىرمەيدۇ. 

پاسپورتســىز قالغانــدا پاناھلىــق تىلەشــمۇ بىــر يــول. ەئممــا تۈركىيــەدە سىياســىي 

پاناھلىــق تىلىگۈچىلــەر پۈتــۈن دۇنيادىكــى سىياســىي پاناھلىــق تىلىگۈچىلــەر وئمۇمىــي 

ســانىدىنمۇ نەچچــە ھەسســە كــۆپ بولۇپ، نــۆۋەت كۈتۈپ ياتقــان مىليونالرچە مۇســاپىر 

بــار. تۈركىيــەدە پاناھلىــق تىلىگەنلەرگە پەقەت بېكىتىلگەن شــەھەردىن ائيرىلماســلىق، 

ھەپتىــدە بىــر مۇناســىۋەتلىك تارماقالرغــا ۆئزىنــى مەلــۇم قىلىــپ تــۇرۇش تەلىپــى 

ــقا وئرۇنلىشــىش  ــۇش ۋە ىئش ــۇغۇرتىلىق بول ــش، س ــاردەم ېئلى ــۇپ ي ــان بول قويۇلىدىغ

قىيىــن. تۈركىيەدىكــى شــەھەر- شــەھەرلەردە ســۈرىيە، ىئــران، ىئــراق، ائفغانىســتان ۋە 

وئتتــۇرا ائســىيا مۇســاپىرلىرى وئرۇنالشتۇرۇشــنى كۈتــۈپ ياتماقتــا. بۇھــال، پاناھلىــق 

تىلىگــەن، يېنىدىكــى ائزغىنــا پۇلنــى قاچــان تۈگــەپ كېتــەردەپ ەئندىشــىدە تۇرۇۋاتقــان 

ۇئيغۇرالرۈئچــۈن بېســىم بولماقتــا.



31

پاناھلىــق تىلىمەكچــى ياكــى پاناھلىــق تىلــەپ باشــقا ەئللەرگــە كەتمەكچــى 
بولغانالرنىــڭ پاســپورتىنىڭ ۋاقتــى توشماســتا وئبدان وئيلىشــىپ، پاناھلىقنــى تۈركىيەدە 
ــە  ــتىقى چىققۇچ ــىنىڭ تەس ــى ىئلتىماس ــدۇ. پاناھالنغۇچ ــىيە قىلىنى ــلىكى تەۋس تىلىمەس
يىلــالپ ىئلتىمــاس قىلغــان يــەردە تــۇرۇپ قالىدىغــان بولغاچقــا بىخەتەرلىــك، تۇرمــۇش 
چىقىمــى قاتارلىق مەســىلىلەرنى وئيلىشــىپ قــارار بېرىش، ائلدىراپ تۈركىيەگە وئخشــاش 
مۇساپىرغا  لىق تولغان دۆلەتنى ەئمەس، خىتايغا ىئقتىسادىي، سىياسىي ۋە دىپلوماتىيە 
ھاجىتــى چۈشــمەيدىغان، ەئرزان، داۋالىنىــش ۋە ماائرىپقــا ھــەق كەتمەيدىغــان، ياكــى ب 
د ت غــا ســۇنغان پاناھلىــق ىئلتىماســىنىڭ جاۋابــى چىققۇچــە  قىينالمــاي بىخەتەرتۇرغىلى 

بولىدىغــان ەئللــەر تەۋســىيە قىلىنىــدۇ.
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تۈركىيەدە خىتاي ئىشتىياقى

تۈركىيەدىكى خىتاي ىئشــتىياقى يىلتىزلىق ھادىســە. بۇ ىئشــتىياقنى كۆكلەتكەنلەر 
بۈگۈنكــى سىياســەتچىلەر، ۆئلىمــالر، جاماەئتچىلــەر ياكــى زىيالىيــالرال ەئمــەس. بــۇ 
تۈركىيــەدە بۈگۈنــال باغجانــالپ كەتكەن ىئش ەئمەس، ۇئزۇن تارىخقا ۋە كەڭرى ائساســقا 
ىئگــە مەپتۇنلــۇق. خــۇددى خىتايــالر تارىخپــەرەس مىللــەت دېيىلگەنــدەك، تۈركلەرمــۇ 
تارىخقا خۇمار، بۇرۇنقى سەلتەنەتلىرى ىئچىدە مەستخۇش ياشايدىغان مىللەت. يېقىنقى 
زامــان تارىخىــدا خــۇددى تۈركلەرنىــڭ ۈئچ قىتەئگــە يېيىلغــان ىئمپىرىيەســى بولغانــدەك، 
ــۇ ىئككــى  ــار. ب ــن داۋام قىلغــان، قۇدرەتلەنگــەن تارىخــى ب خىتايالرنىڭمــۇ 300 يىلدى
ــات قىلغــان. بۈگۈنمــۇ وئخشاشــال  ــا ســۈرگەن ســەلتەنەتنى غــەرپ بەرب مىللــەت تارىخت
غەرپنىــڭ تەنقىتلىرىگــە ۇئچــراپ تۇرۇۋاتىــدۇ. 2019 -يىللىــق پىكىــر ەئركىنلىكــى چەك 
ــدا. وئخشــاش  ــاي ىئككىنجــى وئرۇن ــە بىرىنجــى، خىت ــدە تۈركىي ــەر ىئچى قويغــان دۆلەتل
تارىخــى كەچمىــش ۋە وئخشــاش رىــائل قىســمەت بــۇ ىئككــى مىللەتنى كۈچلــۈك غەرپنىڭ 

ائلدىــدا پات-پــات بىــر ســەپكە تىزماقتــا. 

بىلىــش جەھەتتــە خىتايــالر تۈركلــەردەك  ۋە  تارىخنــى ســۆيۈش، ەئســلەش   
ەئۋزەللىكلەردىــن مەھــرۇم. تۈركىيــەدە خىتايدىكىگــە وئخشــاش تارىخقــا ائىئت ىئزالرنى 
خــاراپ قىلىدىغــان مەدەنىيــەت ىئنقىالبــى يــۈز بەرمىگەنلىكــى ۈئچــۈن تارىخىــي كىتابــالر، 
وئردىــالر، مۇزىيــالر ۋە جامەلــەر شــۇ پېتــى ســاقلىنىپ قالغــان. بۇ تۈركلەرنى ۆئتمۈشــكە 
ماددىــي ۋە مەنىۋىــي جەھەتتىــن مۇكەممــەل شــەكىلدە باغــالپ تۇرىــدۇ. شــۇڭا تۈركىيــە 
تارىخىــدا كۆرۈلگــەن بىــر ھادىســىنىڭ ۇئنتۇلــۇپ قېلىش ېئھتىمالى تــۆۋەن. تۈركىيەدىكى 

خىتــاي ىئشــتىياقىدىمۇ تۈركلەرنىــڭ ېئڭىغــا ســىڭگەن  تارىخنىــڭ سايىســى بــار.
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تۈركىيــەدە خىتــاي ىئشــتىياقىنىڭ بىخلىنىشــىغا ســەۋەب بولغــان دەســلەپكى 
ــى رۇســىيەلىك شەرقشــۇناس ۋاســلى  ــرى پانئىســالمچىلىق. 1860 -يىل ــڭ بى ائمىلالرنى
ۋاســلىيىۋ:”خىتايالر مۇســۇلمان بولــۇپ، دۆلىتــى ىئســالمنى دۆلــەت دىنــى قىلىــدۇ“ دېگەن 
پەرەزنــى وئتتۇرىغــا قويغــان. بــۇ پــەرەز پانئىســالمچىالرنى ھاياجانغــا ســالغان ۋە 
چاقماقتــەك چاقنــاپ، وئســمانىيالر ىئمپېرىيىســى پايتەختىــدە گۈلدۈرمامــا پەيــدا قىلغان. 
بــۇ ەئنگىلىيەگــە قارشــى تۇرىدىغــان ھىندىســتان ائقىللىرىغــا، مىســىر زىيالىيلىرىغــا ۋە 

ياۋروپادىــن پەشــۋا يېگــەن تــۈرك كاتتىلىرىغــا ياغــدەك خــوش ياققــان.

ــاد«  ــدام«، »سەبىۇلرەش ــتانبۇلدىكى »ىئق ــۇپ ىئس ــالمىزمچىالرغا مەنس پانئىس
دېگــەن گېزىتلــەر مۇســۇلمانلىققا يېقىــن خىتــاي بىلــەن مۇســۇلمانالرنىڭ ھەمكارلىقــى 
ھەققىدە ماقالىلەر ېئالن قىلغان. شۇ چاغدىكى پانئىسالمىزمچى يولباشچىالر خىتايدىكى 
مۇســۇلمانالرنىڭ كۈچــى، ھۆرمىتــى، ىئمتىيازلىــق وئرنــى ھەققىــدە وئبزورالرنــى ېئــالن 
قىلىشــقان. پانئىســالمىزمچىالر خىتــاي ىئمپېرىيەســى بىلــەن بىرلىشــىپ غەربكــە تاقابىــل 
ــاراپ، خىتايدىكــى مۇســۇلمانلىقنى  ــى دەپ ق ــش يول ــر چىقى تۇرۇشــنى ۆئزى ۈئچــۈن بى

ھــەدەپ كۆككــە كۆتۈرۈشــكە باشــلىغان.

ــەن پانتۈركىزمچىلەرمــۇ خىتايغــا مايىــل  ــە يېگ شــۇ يىلــالردا رۇســالردىن زەرب
بولۇشــقا باشــلىغان. 1890 -يىلــالردا ائبدۇلەئزىــز غۇلجالــى دېگــەن بىــر ۇئيغــۇر ۆئلىما 
وئســمانىيالر وئردىســىدا ەئرەب تىلىدىــن مۇدەررىســلىك قىلغــان. ۇئ بــۇ مەزگىلــدە، 
ــى مەدھىيەلىگــەن. ۇئ  ــق وئرنىن ــڭ چىــڭ وئردىســىدىكى ەئتىۋارلى ــدا ۇئيغۇرالرنى وئردى
ياۋروپــا ائلىملىرىنىــڭ ۇئيغــۇرالر ھەققىدىكــى قاراشــلىرىغا قارشــى چىــڭ وئردىســىنىڭ 

تەرىپىــدە تــۇرۇپ، چىــڭ ەئمەلدارالرنىــڭ پىكرىنــى ياقىلىغــان.

خىتايدىكــى  چىققــان  ائغزىدىــن  ۋە  قەلىمىدىــن  ۆئلىمانىــڭ  ۇئيغــۇر  بىــر   
مۇســۇلمانالرنىڭ وئرنى ھەققىدىكى بايانالر شــۇ چاغالردا رۇســىيەدە تەقىبكە ۇئچرىغان 
تاتــار زىيالىيلىــرى ائرىســىدا كۈچلــۈك تەســىر قوزغىغان. شــۇڭا رىزاۇئددىــن پەخىردىن، 
نوشــرىۋان ياۋىشــىۋ قاتارلىق داڭلىق تاتار زىيالىيلىرى ەئســەرلىرىدە خىتاينىڭ ۇئيغۇرغا 
قاراتقــان كەڭــرى دىنىــي سىياســىتىگە مەپتــۇن بولغــان. شــۇڭا ۇئالر ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە 
يازغــان ەئســەرلىرىدە  ۇئيغۇرنىــڭ خــاراب، ۋەيرانــە بولۇشــىدا ســەۋەبنى پۈتۈنلــەي بــۇ 



34

ــە  ــىۋنىڭ »ائلت ــقان. ياۋىش ــكە تىرىش ــەپ چۈشەندۈرۈش ــانلىرىغا يۆل ــڭ نۇقس مىللەتنى
شــەھەر مەكتۇبلىــرى« دېگــەن ەئســىرىدە بۇنــى ھېــس قىلىــش تامامــەن مۇمكىــن.

تۈركىيەدىكــى خىتــاي ىئشــتىياقىنى كۈچلەندۈرگــەن يەنــە بىــر ائمىــل يېڭــى 
ائســىياچىلىق. بــۇ ەئســلى مېيجــى يىلىدىكــى يېڭلىققــا كۆچــۈش مەزگىلىــدە ياپونىيــەدە 
بارلىققــا كەلگــەن ېئقىــم بولــۇپ، پانائســىياچىلىق دەپمــۇ ائتىلىــدۇ. بــۇ ېئقىمنىــڭ 
ــە،  ــە، كورىي تەشەببۇســچىلىرى ائســىيادا مەۋجــۇت وئســمانىيالر ىئمپېرىيەســى، ياپونىي
ــل تۇرۇشــىنى،  ــپ، ياۋروپاغــا تاقابى ــر گەۋدىگــە ائيلىنى ــاي ۋە ھىندىســتانالرنىڭ بى خىت
بىرلىكتــە كۈچلــۈك ائســىيا قــۇرۇپ چىقىشــنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ. ياپۇنىيــە مۇشــۇ 
ىئددىيەنــى باھانــە قىلىــپ خىتايغــا قىلغــان تاجاۋۇزچىلىــق ۇئرۇشــىنى »وئرتــاق ائســىيا 
گۈللىنىــش چەمبىرىكــى« قــۇرۇش تىرىشــچانلىقى دەۋالغــان . ھىندىســتاننىڭ تۇنجى باش 
ــرى ىئــدى. ــن بى ــن مۇرتلىرىدى ــڭ قىزغى ــۇ ېئقىمنى ــۇ ب ــرۇل نىھرۇم مىنىســتىرى جاۋاھى

ــە،  ــۇپ، ياپونىي ــۇم باســقان بول ــان ق ــى ائللىقاچ ــى ائســىياچىلىقنىڭ قۇيرۇقىن يېڭ
كورىيــە ۋە ھىندىســتاندا بــۇ ېئقىــم ۇئنتۇلۇپ كەتكــەن. ھالبۇكى تۈركىيــەدە بۇ ېئقىمنىڭ 
يۇقىرىقىدىــن پەرقلىــق يەنــە بىــر ۋارىيانتــى بارلىققا كەلگەن بولــۇپ، ۇئالر تېخىچە خىتاي 
بىلــەن بىرلىشــىپ، غەربكــە تاقابىــل تۇرۇشــقا مايىــل. تۈركىيەدىكــى يېڭــى ائســىياچىالر 
خىتاينــى مۇســۇلمان قىلىشــقا كۈچــەپ كېلىۋاتقــان بولــۇپ، بــۇ ېئقىــم پۈتۈنلــەي دىنىــي 
تــۈس ائلغــان. بــۇ ېئقىــم ھازىــر تېخىمــۇ يېڭىلىنىــپ ۋە كۈچىيىــپ »يېڭــى ائســىيا« دەپ 
ــي  ــۈك دىنى ــى كۈچل ــىياچىالر تۈركىيەدىك ــى ائس ــدۇ. يېڭ ــر قىلىنىۋاتى ــت نەش ــر گېزى بى
جاماەئتلەرنىــڭ بىــرى. ۇئالرنىــڭ خىتايغــا قاراتقــان دەۋەتلىــرى 2000 -يىلالردىــن 
2016 -يىلالرغىچــە خېلىــال كۈچلــۈك بولغــان. بۇ ېئقىمغــا خىزمەت قىلىۋاتقان كىشــىلەر 
دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى يەرلىرىدىكى تۇڭگانالر بولغاندىن باشــقا، تۈركىيــەدە ۋە خىتايدا 

بــۇ دەۋەتلەرگــە ماسلىشــىپ ىئشــلەۋاتقان ۇئيغۇرالرمــۇ مەۋجــۇت.

 تۈركىيــەدە خىتــاي ىئشــتىياقىغا ســەۋەب بولغــان يۇقىرىقــى ېئقىمــالر تارىختــا شــۇ 
ىئســىمالر بىلــەن وئتتۇرىغــا چىققــان، ھازىــر بۇنىڭ بەزىلىرى قاســراق تاشــلىغان بولســا، 
يەنــە بەزىلىــرى قارىماققــا كۈنىمىــزدە يوقالغانــدەك تۇيۇلىــدۇ. توغــرا، بــۇ ېئقىمالردىــن 
يېڭى ائســىياچىلىق باشــقا ەئللەردە سۇســالپ كەتتى. مەســىلەن، ھىندىســتان، كورىيە ۋە 
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ياپونىيەلــەردە يېڭــى ائســىياچىلىق تارىخقــا ائيالنــدى. ھىندىســتاندىكى پانئىســالمىزممۇ 
يېگىلــەپ قالــدى. تاتارالرمــۇ ائللىقاچــان پانتۈركىزمدىــن ۋاز كېچىــپ، تاتارىســتاننى 
قۇچاقــالپ ياشــاۋاتىدۇ. ەئممــا باشــقا ەئللــەردە ائللىقاچــان ۇئنتۇلــۇپ كەتكەنــدەك 
تۇيۇلغــان بــۇ تارىخىــي ھادىســە تۈركىيــەدە ۇئنتۇلغىنــى يــوق. تۈركلەردىكــى قويــۇق 
تارىخپەرەســلىك، كۈچلــۈك مىللەتچىلىــك ۋە وئســمانىيچىلىق ۇئالرنــى يۇقىرىقى تارىخىي 

ېئقىمــالر بىلــەن باغــالپ كەلــدى ۋە كېلىۋاتىــدۇ.

تۈركلەردىكى تارىخ سەۋداســى، تارىخقا ۋارىســلىق قىلىشــتىكى ەئۋزەل شاراىئتالر 
ســەۋەبلىك تۈركىيــەدە پانئىســالمىزم، پانتۈركىــزم ۋە يېڭــى ائســىياچىلىق دېگــەن بۇۈئچ 
تارىخىــي ېئقىمنىــڭ يېڭىچــە تەرەپدارلىــرى ىئزچىــل مەۋجــۇت بولــۇپ كەلــدى ۋە ھەتتــا 
سىياســىي پارتىيەلەرگــە ىئگــە بولــدى. بــۇ ۈئچ ېئقىمغــا خــاس تەپەككــۇر شــەكلى تــۈرك 
زىيالىيالرنىــڭ ائڭ - تۇيغۇلىرىنــى ىئزچىــل غىدىقالپ، نۇرغــۇن يېڭىلىقالرنىڭ وئتتۇرىغا 
چىقىشــىغا تۈرتكە بولدى. مەســىلەن، تۈركىيەدىكى تۈرك ىئسالم بىرلىكى تەشەببۇسى، 
ــى كۈچلــۈك  ــرى قاتارلىقــالر خېل ــى ۋە يېڭــى ائســىياچىلىق تەرغىباتلى ــەك يول يېڭــى يىپ

ىئلمىــي ۋە ائممىۋىــي ائساســقا ىئگــە.

پانتۈركىزم، پانئىسالمىزم ۋە يېڭى ائسىياچىلىققا وئخشاش بۇ ېئقىمالر يېڭىلىنىپ 
تۇرغاننىــڭ ۈئســتىگە سىياســىي پارتىيەلەرگــە، مەخســۇس ائخبــارات وئرگانلىرىغــا، 
ائخباراتچىالرغــا ۋە كۈچلــۈك ىئقتىســادقا ىئگــە بولغــان ھالغــا كەلــدى. شــۇ ســەۋەبتىن، 
پارتىيەســى،  قارىلىدىغــان ائدالــەت ۋە تەرەققىيــات  پانئىســالمچىالر دەپ  بۈگۈنكــى 
پانتۈركىزمچىلــەر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مىللىيەتچــى ھەرىكــەت پارتىيەســى، دىنىــي 
جاماەئتلەرگــە يېقىــن ســانىلىدىغان ســاائدەت پارتىيەســى ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە ىئزچىــل، 

ــدۇ.  ــدا بواللمايۋاتى ــي ۋە پرىنســىپال مەيدان ھەققانى

تۈركلەردىكــى خىتاي ىئشــتىياقىغا پىلتە بولۇۋاتقــان ائمىلالردىن ماائرىپ ائرقىلىق 
ەئۋالدمۇ ەئۋالد سىڭدۈرىلىۋاتقان مىللەتچىلىك، وئسمانىيچىلىق ۋە ھاكىمىيەت بېشىدىكى 
پارتىيەنىــڭ تەشــۋىقاتى ائرقىلىــق كۈچلىنىۋاتقــان پانئىســالمچىلىق ەئڭ مۇھىــم وئرۇنــدا 
ــەن  ــا بىل ــن ياۋروپ ــان ائمىلالردى ــل قىلىدىغ ــاي تەرەپكــە مايى ــى خىت ــدۇ. تۈركىيەن تۇرى
ــات  ــڭ نېرۋىســىنى پات-پ ــان، تۈركلەرنى ــە وئتتۇرىســىدا ھــەل بولمــاي كېلىۋاتق تۈركىي
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غىدىقــالپ تۇرىدىغــان قىبرىــس )ســىپرۇس(، گىرىتســىيە ۋە ەئرمەنىيلــەر مەسىلىســىنىمۇ 

تىلغا ېئلىش مۇمكىن. خىتاي بۇ مەســىلىلەردە داىئم تۈركىيەگە يان باســقان بولۇۋالىدۇ. 

ۇئندىــن باشــقا، خىتــاي بىلــەن تۈركىيەنىڭ پەلەســتىن مەسىلىســىدىكى وئرتــاق مەيدانى، 

ىئككــى دۆلەتتىكــى غەربكــە بولغــان وئرتــاق نارازىلىــق، خىتاينىــڭ خەلقــائرا ســەھنىدە 

بىتەرەپلىكــى ۋە غەربنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىدە تۈركىيەنــى توختىمــاي 

تەنقىدلەشــلىرى تۈركىيەدىكــى خىتــاي ىئشــتىياقى ۈئچــۈن يېڭــى يېڭــى باھانىلەرنــى 

يارىتىــپ تۇرىــدۇ.

تۈركىيەدىكــى كومپارتىيــە ۋە كوممۇنىســتىك كۈچلەرنىــڭ تەســىرىمۇ خىتــاي 

ىئشــتىياقىنىڭ بــەزى قاتالمــالردا بەلگىلىــك تەســىرگە ىئگــە بولۇشــىغا ســەۋەب بولغــان. 

تۈركىيەدىكــى كوممۇنىســتالر خىتاينــى كوممۇنىســتىك دۆلەت دەپ قاراپ ھېسىداشــلىق 

قىلىــدۇ. ۇئالرچــە تۈركىيــە خىتــاي ماڭغــان يولــدا ماڭســا، خىتايــدەك ياۋروپادىــن ېئشــىپ 

ــا ماۋزېدوڭچــى گۇرۇھالرمــۇ  كەتكــەن پەۋقۇلــائددە كــۈچ بوالاليتتــى. تۈركىيــەدە ھەتت

بــار بولــۇپ، ۆئزلىرىنــى ماۋجىــالر دەپ ائتايــدۇ. بۇالرمــۇ خىتايغــا شــەيدا كىشــىلەردىن 

تەركىــپ تاپقــان. تۈركىيەدىكى بۇنداق كوممۇنىســت ېئقىمغا مەنســۇپ كىشــىلەر پەقەت 

وئقۇمۇشــلۇقالرغا مەنســۇپ بولــۇپ، كۈچلــۈك ائممىۋىــي ائساســى يوق دېيىلىــدۇ. ەئمما 

سوتســىيالىزمچى، خىتــاي ائشىناســى دوغــۇ پەرىنچــەك دېگــەن كىشــىنىڭ 100 مىڭدىــن 

ــى  ــزات بولغانلىق ــايلىمىغا نام ــت س ــق پرىزدېن ــالپ، 2018 - يىللى ــزا توپ ــۇق ىئم ائرت

كىشــىنى وئيالندۇرىــدۇ.

خىتاينىــڭ قىســقىغىنا 30 يىــل ىئچىــدە كۈچلىنىــپ دۇنيادىكــى ىئككىنچــى چــوڭ 

ىئقتىســادى كۈچكــە ائيالنغانلىقىمــۇ تــۈرك خەلقىنــى قايىــل قىلغــان يەنــە بىــر ائمىــل. 

تۈرك بازارلىرىنى قاپلىغان خىتاي مەھســۇالتلىرى ائۋامنى خىتاي ھەممىنى ياســىيااليدۇ، 

خىتايــدا ھەممــە نەرســە ەئرزان، خىتايــدا ھەممــە تېخنىــكا ىئلغــار دېگــەن قاراشــقا 

ــاي ىئشــتىياقىنى ائممىۋىــي ائساســقا ىئگــە قىلغــان  ــۇ خىت ــۇپ ب كەلتــۈرۈپ قويغــان بول

ەئڭ موھىــم ائمىــل. خىتــاي بىلــەن تۈركىيــەدە وئرتــاق مەۋجــۇت بولغــان پارىخورلــۇق، 

مۇناســىۋەت ائرقىلىــق ىئــش پۈتكــۈزۈش، ائغىنە-بۇرادەرچىلىك ائدىتــى ىئككى ەئلدىكى 

خەلقنــى بىــر بىرىگــە جەلىــپ قىلىــپ تۇرىــدۇ.  
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ــرى  ــا، كەڭ ــتىياقى ۇئزۇن تارىخق ــاي ىئش ــى خىت ــدا، تۈركىيەدىك ــە قىلغان  خۇالس
ائممىۋىــي ائساســقا ۋە بەلگىلىــك كەلگۈســى ىئســتىقبالغا ىئگــە ھادىســە بولــۇپ، 
ــل  ــى ىئزچى ــان، بەلك ــن بولمايدىغ ــا ائيلىنىشــى مۇمكى ــالردا تارىخق ــى يىل ائلدىمىزدىك

بىــر ھادىســىدۇر. داۋاملىشــىدىغاندەك كۆرۈنىۋاتقــان 



38

تۈركىيەدە ئۇيغۇرالشماق

ــدى.  2018 - يىــل مارتنىــڭ 15 -كۈنــى ىئســتانبۇلدا ھەيۋەتلىــك نامايىــش بول
نەچچــە مىــڭ ۇئيغــۇر شــوائرالر بىلــەن كوچىالرنــى تىترىتىــپ نامايىــش قىلــدۇق، ەئممــا 
ــا  ــراق مەيدانغ ــەردۇق. چوڭ ــا ب ــپ يىراقت ــى قىلى ــا كەينىمىزن ــوڭ مەيدانغ ــى چ باياناتن
بارالمــاي، كوچىدىــن چىقمــاي تــۇرۇپ قىلغــان نامايىــش ېئغىــر كېلىــپ كېتىۋاتقىنىمىــزدا، 
سورالغان:»شۇ ائمېرىكا جاھانگىرلىكى نېمە زۇلۇم قىلدى شەرقىي تۈركمەنىستاندا؟« 

دېگــەن ســوائل نېرۋىالرنــى بىــائرام قىلــدى.

ائمېرىكا جاھانگىرلىكى دېگەن ســۆزنى كىچىكىمدە خىتايدا ائڭالپ باققان ىئدىم. 
ەئممــا ەئقلىمنــى بىلســەم، خىتايغــا دىــت كىرىپ بۇ ســۆزنى ىئشــلەتمەس بولغان ىئكەن. 
ۇئنتــۇپ كېتــەي دەپ تۇرغانــدا تۈركىيەگــە كېلىــپ قايتــا ائڭلىدىــم، بــۇ ســۆز تۈركىيــەدە 
بازارلىــق چىقىــپ قالــدى. تۈركىيــەدە يــۈز بەرگــەن يامانلىقالرنىــڭ كەينىــدە ائمېرىكىنىڭ 

بارلىقىنــى تۈركلەر داىئم سۆزلىشــەتتى.

ــاي شــىركەت،  ــاي ماللىــرى قاپلىغــان، شــەھەر - شــەھەردە خىت بازارلىرىنــى خىت
ــان  ــىركەتلىرى قۇرغ ــراف ش ــاي تېلىگ ــان، خىت ــەت قىلىۋاتق ــرى پاائلىي زاۋۇت ۋە بانكىلى
ســىگنال تارقىتىش نوقتىلىرى تۈركىيەنى قاپلىغان، خىتايدا ىئشــلەنگەن بارماق دېســكا، 
كومپىيوتىــر ۋە تېلىفونــالر تــۈرك ېئلىكــرون بازىرىنــى تولدۇرغان، خىتاي كومپارتىيەســى 
19 -قۇرۇلتىيىنىــڭ روھــى ۆئگىنىلگــەن بۇ دۆلەتتە كىشــىلەرنىڭ خىتــاي زۇلمىنى قويۇپ، 
ــان نامايىشــنىڭ ســەۋەبىنىمۇ  ــز قىلىۋاتق ــى ەئيىبلىشــى، بى ــڭ جاھانگىرلىكىن ائمېرىكىنى
ــدى.  ــپ قوي ــى خېلىغىچــە خامــۇش قىلى ــۇم دەپ چۈشىنىشــى مېن ــان زۇل ــكا قىلغ ائمېرى
ۇئنىــڭ ۈئســتىگە، شــۇ كۈنــى گېزىتكــە چىقىرىمــەن، زىيــارەت قىلىمــەن دەپ رەســىمگە 
تارتىــپ، تېلىفــون نومۇرۇمنــى يېزىۋېلىــپ، بىــر مۇنچــە ائۋارە قىلىــپ يوقــاپ كەتكــەن 
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تــۈرك مۇخبىرمــۇ بــەكال زەردەمنــى قايناتقــان ىئــدى. ۇئ راســت مۇخبىرمــۇ ياكــى خىتايغا 
ىئشــلەيدىغان جاسۇســمۇ دەپ دەرگۇمــان ىئدىــم.

»ائمېرىكىلىقــالر ســىلەرگە نېمــە قىلــدى؟« دېگــەن ســوائلدىن تۈركلەرنىمــۇ 
خىتاينىــڭ تەشــۋىقاتىغا يــەم بولغانــدەك تۇيغــۇدا بولــۇپ قالدىــم. كىچىكىمــدە خىتــاي 
تەشــۋىقاتلىرىدا »غــەرب دۈشــمەن كۈچلىــرى، چىرىــك كاپىتالىســتىك تــۈزۈم، ياۋروپــا 
مۇســتەملىكىچىلىرى« دېگــەن ســۆزلەر كــۆپ تىلغــا ېئلىناتتــى. نامايىــش جەريانىــدا 
قىزىقســىنىپ ســوائل ســورىغان تۈركلەرنىــڭ ائغزىدىنمــۇ يۇقىرىقــى ســۆزلەرنى ائڭالپ، 
خىتــاي ۋە تۈركىيەدىكــى غەربكە دۈشــمەنلىكىنىڭ وئرتــاق ىئكەنلىكىنى تېخىمۇ چوڭقۇر 

ھېــس قىلدىــم.

ــى  ــۇم ھەققىدىك ــان زۇل ــۇرالر ۇئچراۋاتق ــان ۇئيغ ــىبىنالرغا تارقاتق ــۈرك تاماش  ت
تەشــۋىقات يولۇچىالرنــى قىزىقتــۇردى. ســورالغان ســوائلالرغا جــاۋاپ بېرىــپ بولغىچــە، 
جــاۋاب ۇئالردىــن چىقىــپ بولــدى. جاۋابــالر كۆپىنچــە بىزگــە قىلىنىۋاتقــان زۇلۇمنىڭ ائرقا 
ــي  ــا مۇســتەملىكىچىلىرى، يوشــۇرۇن يەھۇدى ــدا »غــەرب جاھانگىرلىكــى، ياۋروپ پىالنى
كۈچلىــرى، خرىســتىائنالرنىڭ دۈشــمەنلىكى« دېگەندەكلەرنىــڭ بارلىقى ىئــدى. ۇئالر بىز 
كۆرۈۋاتقان زۇلۇمنىڭ مەنبەســىنى يۇقىرىقى ســۆزلەر بىلەن يەشــكەندە، رەددىيە بېرىپ 
بواللماي قالدىم. ائخىرىدا ۆئزىدىكى ىئچكى زىددىيەت، قىيىنچىلىق ۋە ىئقتىدارسىزلىقنى 
ېئتىــراپ قىلماي،ھەممــە ســەۋەبنى ســىرتقى دۈشــمەن كۈچلەرگــە دۆڭگــەپ قويۇشــنىڭ 

پەقــەت خىتايغىــال خــاس قــاالق مەنتىقــە ەئمەســلىكىنىمۇ ھېــس قىلدىــم.

شــۇنىڭدىن كېيىــن، دىققــەت قىلســام، بــەزى تۈركلــەر بىزنىــڭ نارازىلىقىمىزنىــڭ 
ســەۋەبىنى، بىــز كۆرۈۋاتقــان كۈلپەتلەرنىڭ مەنبەســىنى غــەرب جاھانگىرلىكى كەلتۈرۈپ 
چىقارغــان دۇنياۋىــي تەڭســىزلىككە باغالپ چۈشــىنىدىكەن ۋە چۈشــەندۈرىدىكەن. ۇئالر 
نېمىشــقا زۇلــۇم تارتىۋاتقانلىقىمىزنــى ســوراپ بولــۇپ، جاۋابىنــى ۆئزلىرىنىــڭ يۇقىرىقــى 
قاراشــلىرى بىلــەن خۇالســە قىلىشــىدىكەن. ۇئالر نــەدە مۇســۇلمانغا زۇلــۇم بولســا، شــۇ 
يــەردە ائمېرىكىنىــڭ سايىســىنى تېپىشــقا تىرىشــىدىكەن. ۇئالر ســادامنىڭ قانخورلۇقــى، 
كازافىينىــڭ زالىملىقــى، بىــن الدىننىــڭ قاتىللىقىنــى ائقــالپ، ۇئالرنىــڭ ۆئلۈمىنــى غەربنىــڭ 
وئيۇنى قىلىپ خۇالســە قىلىشــىدىكەن. ائدەتتە تۈركلەر بىلەن بولغان ۇئيغۇر ۇئچرىغان 



40

زۇلــۇم ھەققىــدە باشــالنغان ســۆھبەت داىئم تۈرك دانىشــمەنلەرنىڭ چۈشەندۈرۈشــلىرى 
بويىچــە زۇلۇمنىــڭ ھەقىقىــي مەنبەســى بولغان غــەرب ۋە يەھۇدىيــالر ھەققىدىكى پەرەز، 

ۋەز، لېكســىيە ۋە تەۋســىيەلەر بىلەن ائياقلىشــاتتى.

خىتايــدا ھەرقانــداق بىــر قارشــىلىق ھەرىكىتــى، نامايىــش ياكــى نارازىلىــق بولــۇپ 
پىالنىغــا  باشــچىلىقىدىكى دۈشــمەن كۈچلەرنىــڭ سۈيىقەســتلىك  بولغىچــە، غــەرب 
باغــالپ چۈشــەندۈرۈش ەئۋج ائلغــان بولــۇپ، تۈركىيەدىمــۇ بۇنىــڭ وئخشــاش ۋارىيانتــى 
مەۋجــۇت ىئــدى. تۈركىيــەدە 2016 -يىلىدىكــى مەغلۇبىيــەت بىلــەن ائياغالشــقان ھەربى 
قوزغىالڭنىمــۇ بەزىســى كۆزىنــى يۇمۇپــال ائمېرىكىغــا، بەزىلىرى ەئنگىلىيەگــە دۆڭگىدى. 
دەســلەپ مــەن بۇنــداق چۈشەندۈرۈشــنى تۈركىيەدىكــى وئقۇمىغــان، كــۆپ مەلۇماتلىــق 
بواللمىغــان كىشــىلەرنىڭ دۇنيانــى چۈشــىنەلمەي، ۆئزىنــى تەســەللى تاپقــۇزۇش ۈئچــۈن 
توقــۇپ چىققــان رىۋايىتــى دەپ ىئشــىنەتتىم، بىــر مۇھاكىمــە يىغىنىدىــن كېيىن، ىئشــنىڭ 

ۇئ قــەدەر يىلتىزســىز، ائددىــي ەئمەســلىكىنى چۈشــىنىپ يەتتىــم.

بىــر كۈنــى تــۈرك وئجاقلىــرى تەشــكىالتىنىڭ ىئســتانبۇل كادىكــۆي شۆبىســى 
مېنــى ائنــا تىــل ھەققىــدە لېكســىيەگە تەكلىــپ قىلــدى. مــەن توپلىغــان ماتېرىياللىرىــم ۋە 
كەچمىشــلىرىمگە باغالپ، ۋەتەندە ائنا تىلنىڭ قانداق چەكلەنگەنلىكى ھەققىدە دوكالت 
بەردىــم. دوكالت تۈگــەپ، مۇالھىــزە باســقۇچى باشــالندى. مۇالھىزىــدە ۇئيغۇرالرنىــڭ 
مۇھاجىرەتتــە خىتــاي زۇلمىغــا قارشــى نېمــە قىلىۋاتقانلىقــى تېمــا بولــدى. ھەمــدە 
ســۈرگۈندىكى ۇئيغۇرالرنىــڭ كىمگــە تايىنىش ياكى تايانماســلىقى توغرىســىدا مۇنازىرە 
بولــدى. يىغىــن ەئھلــى ىئچىدىكــى ۇئيغۇرنــى خاتــا يولــدا دېگۈچىلــەر، دۇنيــا ۇئيغــۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ گېرمانىيەنــى بــازا قىلغانلىقــى، ائساســلىق پاائلىيــەت ســورۇنىنىڭ ائمېرىكا 
ىئكەنلىكىنــى دەســتەك قىلىــپ، ۇئيغــۇرالر غەربنىــڭ ســەنىمىگە ۇئسســۇل وئينــاش بىلەن 

ەئيىبلەنــدى.

ســەھنىدە مېنــى قارىتىــپ قويــۇپ، يــۈز بېرىۋاتقــان مۇنازىرىگــە قــاراپ وئيلىنىــپ 
قالدىــم، ەئجىبــا ۇئالر ائمېرىــكا جاھانگىرلىكىنىــڭ ھەممــە يامانلىققــا قادرىلىقىغــا شــۇ 
قــەدەر چىنپۈتــۈپ كەتكەنمىــدۇ ، غەربنىــڭ ۆئزىگــە دۈشــمەن بولۇشــىنى شــۇقەدەر ائزۇ 
قىالمدىغانــدۇ ياكــى بــۇالر دۇنيادىكــى قۇدرەتلىــك كۈچلــەر بىزگــە دۈشــمەنلىك قىلىــدۇ 
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دېيىــش ائرقىلىــق ۆئزىنىــڭ نەقــەدەر كۈچلــۈك، قالتىســلىقىنى پــەش قىالمدىغانــدۇ؟ 
ۆئزىنــى غەربنىــڭ قارشىســىغا ېئلىــپ، دۇنيــادا ائدەتتىكــى ەئمــەس، ەئڭ كۈچلــۈك 
ەئللەرنىڭ دۈشمىنى ىئكەنلىكىدىن غۇرۇرلىنامدىغاندۇ؟ ۇئالر قاقشاۋاتقان كاپىتالىستالر، 
مۇســتەملىكىچىلەر، جاھانگىــرالر، زالىمــالر قاتارىــدا خىتــاي يوقمــۇ؟ يــوق بولســا، مــەن 

باياتىــن بېــرى نېمىدىــن شــىكايەت قىلدىــم؟ مــەن نېمىگــە ۋەتەنســىز قالدىــم؟

خىتــاي قىلىۋاتقــان زۇلــۇم ھەققىــدە وئرۇنالشــتۇرۇلغان لېكســىيەدە قاينىغــان 
ــاراپ، ائنامنىــڭ  ــق مۇنازىرىگــە ق ــرى توغرىلى ــكا جاھانگىرلىكىنىــڭ زوراۋانلىقلى ائمېرى
جاھانگىــر ھەققىــدە ېئيتقانلىــرى ېئســىمگە كېلىــپ قالــدى. ائنامغــا: “جاھانگىــر دېگــەن 
نېمە؟” دېســەم، ائنام وئچاقنىڭ يېنىدىكى الخشــىگىرنى كۆرســىتىپ: “چوغنى قىســقاننى 

الخشــىگىر دەيمىــز، جاھاننــى قىســقاننى جاھانگىــر” دېگــەن ىئــدى. 

مۇنازىرىچىلــەر بارغانچــە قىزىشــىپ تاالشــماقتا ىئــدى. ۇئالر جاھاننى قىســىۋاتىدۇ 
دەپ خىيــال قىلغــان ائمېرىكىنــى جاھانگىــر دەپ، خىتايــدەك يۈرەكنــى قىســقان، تىلنــى 
بوغقان، ىئنســانغا خاس بارلىق وئي- پىكىرلەرنى تەھدىت ســاناپ، مىليونالپ ۇئيغۇرنى 
قــارا زىندانغــا بەنــت قىلغــان تېرورچــى ھاكىمىيەتنى نېمىشــقا جاھانگىــر دېمەيدىغاندۇ؟ 
بىــر قىســمى ياشــالر ۋە قىــران كىشــىلەردىن، قالغانلىــرى پېنســىيەگە چىققــان خىزمەتچى 

ۋە پروفېسســورالردىن تەشــكىللەنگەن مۇنازىرىچــى كىشــىلەرگە قاراپ تــۇرۇپ قالدىم.

مۇنازىــرە ۇئزۇنغــا ســوزۇلۇپ كېتىــپ كــەچ قالدىــم. خەيرلىشــىپ چىقتىــم _يــۇ، 
كەلگــەن يولۇمنــى تاپالمىدىــم. ائمالســىز تاكســى توســۇپ مېڭىشــىمغا توغــرا كەلــدى. 
ــى  ــورالدى، زۇلۇمالرن ــم س ــدى. ۋەتىنى ــار ىئ ــەردەك گەپخۇم ــقا تۈركل ــىچىمۇ باش تاكس
ــاق،  ــر ائاللىس ــن بى ــڭ كارنىيىدى ــۇ ائمېرىكىلىقالرنى ــىچى: “ش ــم. تاكس ــۆزلەپ بەردى س
مۇســۇلمانالرنى قۇتقۇزاتتــۇق، وئســمانىيالر بولغــان بولســا، مۇســۇلمانالر زۇلۇمــدا 

ــم.  ــۇ ھــەس قالدى ــدى. ائڭالپ ھەيران ــى” دې قالمايتت

پروفېسســورىدىن تاكســىچىغىچە ائمېرىــكا جاھانگىرلىكىگــە خۇمــار بولغــان بــۇ 
كىشــىلەرگە خىتاينىڭمــۇ جاھانگىــر ىئكەنلىكىنــى بىلدۈرۈش تەســتەك قىالتتــى. بارغانچە 
ۇئيغــۇر خەلــق ناخشــىلىرىدىكى »غېرىــب ۆئلســە كىــم يىغــالر، غېرىبقــا غېرىــب يىغالر« 
دېگــەن مىســراالرنىڭ مەنىســىگە يېتىــپ باراتتىــم.  چۈنكــى جاھانگىرنىڭ قىســماقلىرىدا 
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قىســىلغىنى مەغــرۇر تۈركنىــڭ ەئمــەس، مەزلــۇم ۇئيغۇرنىــڭ يۈرىكــى ىئــدى. ۇئالر 
شــۇڭا قىسىلىشــنىڭ نېمىلىكىنــى بىلمەيتتــى، بىلدۈرۈشــكە ھــەر قانچــە تىرىشســاقمۇ، 
ــا، الخشــىگىرىدە قىسىلىشــنىڭ،  ــان بولغاچق ــپ باقمىغ ــدا قىينىلى ــڭ قولى جاھانگىرالرنى
تونۇردا ۈئكلىنىشنىڭ ائزابىنى ھېس قىاللمايتتى. تۈركىيەدە ياشىغان ۋاقتىم ۇئزارغانچە 
ــە  ــېزەتتىم، بارغانچ ــى س ــىپ كېتىۋاتقىنىمن ــۇ ۇئيغۇرلىش ــوق، تېخىم ــمەكتە ي تۈركلەش

ۆئزۈمنىــڭ پەقەتــال ۇئيغــۇر ىئكەنلىكىمنــى ھېــس قىلماقتــا ىئدىــم.
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تۈركىيەدە يۈزىمىز

بىــز يۈزنــى »ىئنــاۋەت« دەپ بىلىمىــز، يــۈز دېگــەن ســۆز ۇئيغــۇر تىلىــدا »تېــرە« 
دېگــەن مەنىدىــن ھالقىــپ كەتكــەن. كىشــىلەرنىڭ: »تۈركىيــەدە ائالمــەت يۈزىمىــز 
باركەن« دېيىشكەنلىرىنى ەئقلىمنى بىلسەم ائڭاليتتىم. يازار - توقارالرنىڭ ېئيتىشىچە، 
تۈركىيەدە يۈزىمىز ســەۋەبلىك ھەل قىلىپ بېرىشــلەر، ېئتىبار قىلىشــالر، يول قويۇشــالر 
ھەقىقەتــەن يــۈز بېرىــپ تۇراتتــى. بىزمۇشــۇ يۈزىمىــز ۈئچــۈن كــۆپ بــەدەل تۆلىگــەن. 
مىڭلىغــان ۇئيغــۇر يۈزىمىزنىــڭ چوڭلۇقىنــى تامــا قىلىــپ ۋەتەدىــن قوغالنغانــدا، بــارى - 
يوقىنــى يىغىشــتۇرۇپ تۈركىيەگــە پانــاھ تارتىــپ كەلگــەن ىئــدۇق. ەئمــدى بــۇ يۈزىمىــز 
كۈلمــەس بولغــان، قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ يۈزىنــى كۆرۈشــتىن ۈئمىد ۈئزۈلگــەن دەملەردە 

تۈركىيەدىكــى ھەقىقــى يۈزىمىزھەققىــدە قايتــا وئيلىنىــپ قالــدۇق.

تۈركىيەدىكــى ېئكرانالرنىــڭ ۇئيغۇرالرنــى كۆرســىتىپ تۇرۇشــى يېڭىلىــق ەئمەس. 
ســوغۇق ۇئرۇشــتىن بــۇرۇن تــۈرك ېئكرانلىرىغــا ەئيســا يۈســۈپ ائلپتېكىــن كــۆپ 
چىقاتتىكــەن. ياشــتا چوڭــراق مىللەتچــى تۈركلەردىن ەئيســابەگنى بىلىدىغانالر ھازىرمۇ 
ــا،  ــى بولغاچق ــەدە كوممۇنىستلىشــىپ كېتىــش خەۋپ ــدۇ. ۇئ چاغــدا تۈركىي ۇئچــراپ قالى
ــاش  ــى پ ــان كۈلپەتلىرىن ــدە كۆرۈۋاتق ــتىك تۈزۈم ــڭ كوممۇنىس ــابەگ ۇئيغۇرالرنى ەئيس
قىلىــپ، تــۈرك خەلقىنــى ائگاھالندۇرغــان. ۇئچاغــالردا يۈزىمىــز ېئكرانــالردا تەشــۋىقات 

ۈئچــۈن ىئشــلىتىلگەن بولســا كېــرەك.

ســوغۇق ۇئرۇش ائياقالشــقاندىن كېيىــن، ېئكراندىكــى كوممۇنىزمغــا قارشــى 
تەشــىۋىقاتالرغا ھاجــەت چۈشــمىگەن. ەئممــا نيويــورك ۋاقىــت گېزىتىــدە ېئــالن قىلىنغان 
ــەس  غۇلجــا قىرغىنچىلىقــى ھەققىدىكــى دەھشــەتلىك خــەۋەر تــۈرك ېئكرانلىرىدىمــۇ ب
- بەســتە خــەۋەر قىلىنغــان. 1997 - يىلدىكــى غۇلجــا پاجىەئســىدە تــۈرك ېئكرانلىــرى 
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ــە  ــەدە يەن ــڭ دەردى تۈركىي ــدا ۇئيغۇرنى ــەن. شــۇ چاغ ــۆپ وئرۇن بەرگ ــا ك ۇئيغۇرالرغ

بىــر قېتىــم تونۇلغــان. ۇئندىــن كېيىــن، بــارات ھاجىنىــڭ ھارمــاس سىماســى خېلىغىچــە 

ېئكرانــالردا كۆرۈنــۈپ تۇرغــان. ۇئ چاغــالردا تــۈرك ېئكرانلىــرى ھــەر خىــل رەڭلەرگــە 

ــڭ  ــرەر پارتىيەنى ــەدە بى ــۇق تۈركىي ــە ىئــدى. كــۆپ قۇتۇپل وئرۇن بېرەلەيدىغــان ھالەتت

ــان،  ــەس قىلىنغ ــان ەئم ــز يام ــۇڭا يۈزىمى ــدى. ش ــمىگەن ىئ ــى مۇتلەقلەش ھۆكۈمرانلىق

ــالردا پارلىغــان. ــالردا تىلغــا ېئلىنغــان ۋە ېئكران كىتاپ-ژورنال

2009 -يىلدىكــى ۈئرۈمچــى پاجىەئســىدە ۇئيغــۇرالر تېلېۋىزورالرنىــڭ پــاراڭ 

تېمىســى بولــۇپ قالغــان. ۇئيغــۇرالر كۆرۈۋاتقــان زۇلــۇم ېئكرانغــا قــاراپ جاھاننــى 

چۈشــىنىدىغان، ەئقلــى كۆزىــدە بولغــان ائۋام تۈركلەرنىــڭ دىققەت نەزىرىگە چۈشــكەن. 

ــا  ــۈل دۇني ــەس، پۈتك ــال ەئم ــەۋەپلىك تۈركىيەدى ــز س ــالنغان يۈزىمى ــى ياش ىئكراندىك

مىقياســىدىكى تۈركلــەر نامايىشــقا ائتالنغــان. ەئردوغانمــۇ ۇئيغۇرالرنىــڭ قەھرىمانىغــا 

ائيالنغان. تۈركىيەدىكى ۇئيغۇر نوپۇســى پارالمېنت باشــلىقى بۈلەنت ائرىنچنىڭ ائغزىدا 

ھېــچ سەۋەبســىز 300 مىڭ بولۇپ كەتكەن. ۋەتەنــدە تۈركىيە قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلگەن. 

ۇئيغۇرنىــڭ يانچۇقىدىكــى ائقچىــالر شــاراقالپ تۈركىيەگــە ائققــان. تۈركىيــەدە ائدالــەت 

ــەەئت  ــز مەنپ ــدا، بىلدۇقكــى، يۈزىمى ــم بولغان ــۇق ھاكى ــات پارتىيەســى تول ۋە تەرەققىي

ۈئچــۈن دەســمىي قىلىنغــان ىئكــەن.

ۇئيغۇرالرنىــڭ يــۈزى ســۈرىيە ۇئرۇشــى باشــلىنىپال ېئكرانــالردا قــارا بايــراق، قــارا 

نىقابــالر بىلــەن كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى. 2014 -يىلــى مــەن بىلــەن بىــر كامېــردا ياتقــان 

ــۇر شــەرقىي  ــۇق ۇئيغ ــن ائرت ــڭ ېئيتىشــىچە، 18 مىڭدى ــك خادىمىنى ســابىق بىخەتەرلى

ــى ســۈرىيەگە  ــڭ كۆپ ــدى، بۇالرنى ــە كەل ــدى ۋە تۈركىيەگ ــي ائسىياغاســەپەر قىل جەنۇبى

يۈزلەنــدى. »ىئســالم ائۋازى« ۈئرۈمچىــدە »جىھادىــي ەئمەلىيــەت« قىلغانلىقلىرىنــى 

تەشــۋىق قىلىشــتى، ســۈرىيەدىكى خەلىپىلىــك تەرەپــدارالر رەھبىــرى خىتاينىــڭ قېنىنــى 

دەريــا - دەريــا ائققۇزماقچــى بولــۇپ بايانــات ېئــالن قىلــدى. تــۈرك مەتبۇائتىمــۇ زۇلــۇم 

ھەققىــدە ســۆزلەپ ھارمىــدى. ەئمما 2015 - يىلــى ەئردوغان خىتايغا بېرىپ يۈزىمىزنى 

يالغانغــا چىقــاردى ۋە تېرورچىالرغــا وئرتــاق قارشــى تۇرۇشــقا ۋەدە بــەردى، شــۇ ھامــان 

تــۈرك مەتبۇائتلىــرى ۈئچەككــە كىرىپ كەتتــى، ېئكرانالردا يۈزىمىــز كۆرۈنمەس بولدى.
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2016 -يىلدىــن كېيىــن، ۇئيغۇرالرنىــڭ يــۈزى يىغــا - زار بىلــەن يۇيۇلۇپ كەتتى، 
تــۈرك ېئكرانلىــرى بــۇ يىغىغا ېئــرەن قىلىپ كەتمىــدى، ېئكرانالرنىڭ پۈتۈن سەھىپىســى 
خىتــاي ىئلتىپــات قىلغــان قەرزلەرنــى خەۋەر قىلــدى. 2017 -يىلىنىڭ ھارپا كېچىســى يۈز 
بەرگــەن »رەينــا ۋەقەســى« ۇئيغۇرنىــڭ يۈزىنــى بىــر قىســىم قــارا كۆڭۈللەرنىــڭ بايــراق 
ۋە ېئگىنلىرىــدەك قــارا قىلــدى. ۋەقەدىــن كېيىــن، تۈركىيەنىــڭ مۇائۋىــن باش مېنىســتىرى 
ۋەيســى قاينــاق ســاقچىالرنىڭ تولــۇق خۇالســە چىقىرىشــىنى كۈتمەيــال: »بــۇ ۋەقەنىــڭ 
بــاش گۇمانــدارى ۇئيغــۇر بولۇشــى مۇمكىــن« دېــدى ھەمــدە خاتاالشــقان ەئھۋالدىمــۇ 
ــەدە  ــارا تۈركىي ــۈركەلگەن ق ــدا س ــا خىتاي ــدى. ۇئيغۇرغ ــنى رەت قىل ــۈرۈم سوراش كەچ
ــڭ  ــدى، ھاكىمىيەتنى ــارى قالمى ــر ېئتىب ــڭ ھېچبى ــۇپ ىئســپاتالندى. يۈزىمىزنى ھــەق بول

يۈزســىزلىكلىرىمۇ ائشــكارىالندى.

2018 -يىلــى ۇئيغۇرغــا ەئڭ ېئغىركەلگىنــى، يۈزىنــى كۆتۈرەلمــەي قالغىنــى 
ــەر  ــدە خەۋەرل ــۇرالر ھەققى ــالر ۇئيغ ــوڭ ېئكران ــى چ ــۈن دۇنيادىك ــى، پۈت ــۇ بولدىك ش
ۋە مەلۇماتالرنــى كۆرســىتىۋاتقان ۋاقىتتــا، تــۈرك ېئكرانلىــرى ســۈكۈتكە چۈمــدى. 
ھەيــران قاالرلىقــى، تۈركىيەدىكــى تــۈرك ېئكرانلىرىــال ەئمەس، پۈتــۈن دۇنيادىكى تۈرك 
مەتبۇائتىمــۇ وئخشاشــال ســۈكۈتتە. بۇۇئيغۇرنــى قېرىنداشــلىق ھەققىــدە مەيدىســىگە 

ــىزلەندۈردى.  ــىلەردىن ۈئمىتس ــان كىش ــدە ۋەز ېئيتق ــۈك ھەققى ــان، تۈركل ۇئرغ

بىز كەلگۈلۈكلەرنى مۇســىبەت ەئمەس، ســىناق دەپ بىلىمىز. ھەر بىر ۇئيغۇرنىڭ 
يۈرىكــى پۇچىالنغــان مۇشــۇ كۈنلــەر بىزگــە ھەقىقەتەنمــۇ بىر ســىناق بولــدى. بىز دىنىي 
قېرىنداش دەپ بىلگەن، غېمىنى قىلغان مۇســۇلمانالر زارىمىزغا قاراپ قويۇپ، جىمجىت 
ۆئتــۈپ كەتتــى. بىــز مىللىــي قېرىنداش دەپ بىلگــەن، بىز ۈئچــۈن مەيدانالرنى تولدۇرىدۇ 
ــان  ــا يۈرگۈزۈلۈۋاتق ــدى. ۇئيغۇرغ ــى يۇمۇۋال ــلىرىمىز كۆزىن دەپ ىئشــەنگەن قېرىنداش
قىرغىنچىلىققــا مۇســۇلمان ەئللەردىكــى ھاكىمىيەتــال ەئمــەس، خەلقمۇ بىپەرۋا تۇرۇشــنى 

راۋا كۆردى.

بــۇ مۇســىبەت باســقان، غېرىبلىــق وئالشــقان، چارىســىز قالغــان دەملــەردە، 
مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغــۇرالر ىئنســانلىق ھەققىــدە قايتــا وئيلىنىشــى مۇمكىــن. بەلكىــم 
بــۇ ســىناقتا بىزنى تاشــلىۋەتكەن مۇســۇلمان ەئللــەر، تۈركىي خەلقلەر بىزگــە بىر مىللەت 
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ــن  ــى دى ــردە مىللەتلەرن ــىلىرىمىز پىكى ــەر. كىش ــى ۆئگىت ــڭ مۇھىملىقىن ــۈن نېمىنى ۈئچ
نۇقتىســىدىن مۇســۇلمان، مەدەنىيــەت نۇقتىســىدىن قېرىنــداش دەپــال قاراشــتىن بارلىــق 
ىئنســانالرنى دىنىغــا، تىلىغــا ۋە ىئرقىغــا قــاراپ ەئمــەس، بەلكــى ۋىجدانىغــا، ىئنســانلىق 
ســۈپىتى ۋە ساپاســىغا قــاراپ، قېرىنــداش ياكــى ەئمــەس دەپ قاراشــقا يۈكســىلەر. 
ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ھــەق مەيدانــدا تۇرغــان ىئســراىئلىيە دۆلىتىنــى، ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان 
كۈننــى خىتاينىــڭ يۈزىگــە دېيەلىگــەن نورۋىگىيــە دۆلىتىنــى، ۇئيغــۇر مەسىلىســىدە ب د 
ــال يــات  ــى بولمىغاچقى ــكا دۆلىتىنــى مۇســۇلمان دۆلىت ت دا خىتاينــى ەئيىبلىگــەن ائمېرى
كۆرىدىغــان، دۈشــمەن ســانايدىغان كىشــىلەرنىڭ ســانى ائزالر، بــۇ دۆلەتلەرگــە ھۇجــۇم 

قىلغۇچىالرنــى دوســت ســانايدىغان كىشــىلەر ســاددىلىقتىن ســاقلىنار.

ــاراپ باھــا  ــا كىشــىلىرىمىز باشــقىالرغا ىئمانىغــا ق ــۇ مۇســىبەتتىكى يالغۇزلۇقت ب
بېرىشــتىن توختــاپ، ھەقتــە چىــڭ تۇرغــان، زۇلۇمغــا قارشــى تۇرغــان، ائدالــەت ۈئچــۈن 
كۆكــرەك كەرگــەن مەيدانىغــا، بــۇ يولدىكــى ياخشــىەئمەللىرىگە قــاراپ باھــا بېرىدىغــان 
بوالر. كىشــىلىرىمىز ىئنســانالرغا پەقەت دىن نۇقتىســىدىنالقاراپ ھېسداشــلىق قىلىش ۋە 
ھېسىداشــلىق تامــا قىلىشــتىن، بــاراۋەر ىئنســانلىق نۇقتىســىدىن قــاراپ يــاردەم قىلىشــقا 
ۆئزگىــرەر. زۇلۇمغــا قارشــى داۋا مەيدانىغــا، ائدالــەت مەيدانىغــا چىقمــاي، مەســجىدتە، 
ــى  ــك ەئھمىيىت ــنىڭال يېتەرلى ــۇپ دۇائ قىلىش ــەي قورق ــە كۆرۈنم ــچ كىمگ ــە، ھى خىلۋەتت

بولمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يېتــەر.

يــۈز دېگــەن شــۇنداق نەرســە ىئكــەن، تۈركىيــەدە يۈزىمىــز بــار ياكــى يــوق 
بولۇشىنىڭ ىئستانبۇلنىڭ ھاۋاسىدەك، تۈركىيەنىڭ لىراسىدەك ۆئزگىرىشچان بىر نەرسە 
ىئكەنلىكىنــى بىلىۋالــدۇق. ەئســلى بىــر ەئلــدە بــاراۋەر قانۇنىــي ھوقۇقىمىــز كاپالەتلىــك 
بولمــاي، ىئنســانلىق قىممىتىمىــز ېئتىــراپ قىلىنمــاي، ىئرقىمىــز، دىنىمىــز، مىللىتىمىزگــە 
قارالماســتىن، وئخشــاش مۇائمىلــە قىلىنمــاي تــۇرۇپ ېئرىشــكەن يۈزىمىــز يــۈز ەئمــەس، 
ســەدىقە ىئكەن. ەئمدى بىز ســەدىقە دېگەننىڭ تىلەمچىگە ىئچى ائغرىغاندا بېرىدىغان، 
قانداشــلىق نۇقتىســىدىن ۇئيغــۇر تۈركــى ىئكــەن، دىــن نۇقتىســىدىن مۇســۇلمان ىئكــەن 

دەپ بېرىلىدىغــان بىــر ۋاقىتلىــق تەســەللى ىئكەنلىكىنــى بىلــدۇق.

بىــز بىچــارە ســۈرگۈن، بېقىنــدى مەزلــۇم يۈزىمىــز دەپ ىئــچ ائغرىتىــپ ېئچىلغــان 
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ىئشــىكلەرنىڭ ھامــان بىــر كۈنــى يۈزىمىزگە يېپىلىدىغىنىنى كۆرۈپ يەتتۇق. يەنە شــۇنى 

ــن تىلەشــكە مەجبۇرالنغــان بولســاق،  ــە ۋە ھۆكۈمەتتى ــدا پارتىي ــز خىتاي بىلدۇقكــى، بى

ــز  ــز ۋە مىللىتىمى ــن دىنىمى ــقا، وئرگانالردى ــا قىلىش ــۈز تام ــانالردىن ي ــەدە ىئنس تۈركىي

ســەۋەبلىك نېمىلەرنىــدۇر تىلەشــكە كۆنۈشــكە باشــالپتىمىز.تۈركىيەدە بۇنــداق مــەرەز 

ــە  ــز بىزگ ــى تاپالمىغىنىمى ــۇش يولىن ــز ۋە ھېچقاچــان قۇتۇل ــار بولغىنىمى ــا گىرىپت خۇيغ

ــۇ ســىناق، يامــان  ــۇ. ەئگــەر بېشــىمىزغا كەلگــەن ب مۇســىبەت ۈئســتىگە ماتــەم بولۇپت

ــپ،  ــي قېرىنداشــلىقنى ۋاســتە قىلى ــي ۋە دىنى ــە مىللى ــۇق بىزگ ــۇ يالغۇزل كۈنلەردىكــى ب

تاماخورلــۇق قىلىشــتىن قۇتۇلــۇش پۇرســىتى بەرســە، سۆيۈنســەك بولىــدۇ.
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تېپىلماسنىڭ خورمىسى

ەئرەبىســتانغا بېرىــش ۋە كەبىنــى تــاۋاپ قىلىــش جەريانىــدا وئيلىغانلىرىمنــى 
بىرلــەپ دەپ  بىــر  تىلىــم الل. ەئممــا  بواللمايمــەن، ھەممىنــى ىئپادىلەشــكە  دەپ 
بەرگــۈم كېلىــدۇ. بــۇرۇن »كەبىنىــڭ وئرنــى«، »ائنامنىــڭ رەڭــدار ياغلىقــى« قاتارلىــق 
يازمىلىرىمــدا ىئخالســمەن مومــام بارالمىغــان، دادام رەھمىتــى كۆرەلمىگــەن كەبــە 
ــۇ  ــى ســۆزلەي، ەئممــا ب ــە بىرن ــم. بۈگــۈن يەن ــى يازغــان ىئدى ــدە وئيلىغانلىرىمن ھەققى

ــەس. ــدە ەئم ــا ھەققى خورم

ىئســتانبۇل ائيروپورتىــدا ېئھــرام باغلىغاندىــال قولــالر تىتــرەپ، ىئلگەكلــەر تــوال 
قوالشــمىغان، مەنــدە ېئيتىــپ بولغۇســىز بىــر ھاياجــان ھاســىل بولغــان ىئــدى. بــۇ 
ــق  ــى پەرقلى ــى. ۇئ كۈن ــپ كەتت ــا ائيلىنى ــالردا يىغىغ ــان مىنۇت ــى ائيالنغ ــان كەبىن ھاياج
ىئــرق، مىللــەت ۋە تىلدىكــى ىئنســانالرنىڭ ەئر ائيــال، قېــرى يــاش دەپ ائيرىلماســتىن 
ــىل  ــى ھاس ــى خورن ــر وئمۇم ــلىرى بى ــپ دۇائ قىلىش ــى ائيلىنى ــالپ كەبىن ــۇم يىغ ــۇم ي ي
قىلغــان ىئــدى. بــۇ خورغــا ھەقىقــى ەئگەشــكەن ىئنســاندا جاھاننــى ســوراۋاتقان پــۇل، 
ھوقۇق خۇمارى، ھاياتنى ھايۋانىيلىققا ســۆرەۋاتقان شــەھۋەتنىڭ ۋەسۋەسىســى يوقاپ، 
پەقــەت ائلــالھ دەپ تېۋىنغــان، پاكالنغــان قەلىبــال قاالتتــى. ائيالالرنىــڭ يۈزلىــرى وئچۇق، 
كىيىنىشــى ھەرخىــل، پەقــەت ەئرلــەرال ائققــا وئرالغــان. قۇرائنــدا ەئرلەرگــە ائيالالردىــن 
ېئغىــرراق مەســۇلىيەت يۈكلىگــەن ائلــالھ بىزنــى ىئــچ تېشــىمىزنى ائق قىلىشــقا، داىئــم 

پــاك يۈرۈشــكە، ېئھرامــدەك ائق ياشاشــقا تاللىغــان بولســا كېــرەك. 

كەبىگــە بارغــان تۇنجــى كۈنــى خاتىرەمگــە »ەئگــەر ۇئيغۇرالرائلــالھ ىئنســانالرغا 
بەرگــەن كىيىنىــش ھۆرلۈكىنــى، ياشــاش ەئركىنى ۋە وئيــالش ائزاتلىقىنى بىــر بىرىمىزدىن 
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تارتىۋالمــاي، چەكلىمــەي، ياراتقۇچى زېمىنىمزغا، ھاياتىمىزغــا ائتا قىلغان گۈزەللىكىنى 
ۋە تەبىئىيلىكنى قەدىرلەپ مۇھاپىزەت قىلغان بولساق، ائياللىرىمىزنى ەئر - خوتۇنلۇق 
مۇناســىۋەت وئبىيكتــى، بــاال تۇغىدىغان ماشــىنا ەئمــەس، بىر ھاياتلىق بەرپــا قىلىدىغان، 
بىــر جەننــەت بىنــا قىلىدىغــان ھەمــراھ دەپ قارىغان بولســاق، بالىلىرىمىزنى وئقۇشــتىن، 
ــارا جاھالەتكــە، قاراڭغــۇ روھىيەتكــە، قــاالق  ــن قاچــۇرۇپ، ق مەرىپەتتىــن، مەدەنىيەتتى
تەربىيەگــە ىئتتەرمىگــەن بولســاق جەننەتتــەك ماكانىمىزدىــن قوغالنماســتۇق، بۇقــەدەر 

بىچارىلەرچــە تىتــرەپ، پىتىــراپ يۈرمەســتۇق... «، دەپ يازغــان ىئكەنمەن. 

كەبىگــە بارغــان شــۇ كۈنــى تــۈرك ىئمــام ائلالھتىــن ۋەتەندىكــى زۇلۇمنــى 
ــۇرالر  ــدا ۇئيغ ــەپ قىلغان ــدە دۇائ قىلىشــىمىزنى تەل ــش ھەققى ــوق قىلى ۈئســتىمىزدىن ي
ــان ىئــدۇق.  ــزال قالغ ــر قانچىمى ــەت بى ــەن، پەق ــاراپ كەتك ــە قارىشــىپ ت ــر بىرىمىزگ بى
تــۈرك ىئمــام بۇنــى كــۆرۈپ ھەيــران قالغــان ىئــدى. تــاۋاپ جەريانىــدا ۇئ مەندىــن بۇنىــڭ 
ــا  ــۇ زۇلۇمغ ــە چۈشــەنچە بېرىپم ــەر قانچ ــەن ھ ــم ســورىدى. م ــە قېتى ســەۋەبىنى نەچچ
قارشــى دۇائدىــن قاچقــان، تــۈرك ىئمامغــا ەئگىشــىپ ائمىــن دېيىشــىپ بېرىشــتىنمۇ بــاش 
تارتقــان كىشــىلەرنى ائقــالپ بواللمىغــان ىئدىــم. »زۇلــۇم بــار يــەردە ىئمــان بولمايــدۇ« 

دېگــەن ىئــدى، ۇئ كىشــى.

شــۇ كۈنكى خاتىرەمنى»ەئپســۇس، ائدالەتنى قوغداشتا، ھۆرلۈكتە چىڭ تۇرۇشتا، 
ــا  ــپ نامازغ ــى كىيى ــائق كېپەنلەرن ــدەك ائپ ــلىكتە ېئھرام ــن بەرمەس ــى قولدى ھەققىمىزن
تۇرغانــدەك ھــەر زامــان تەييــار تۇرغــان بولســاق، زۇلۇمنــى ھەرىكىتىمىــز، تىلىمىــز ۋە 
روھىمىــز بىلــەن ھــەر قاچــان رەت قىلغــان بولســاق، قۇمــدەك چېچىلىپ،كۈلــدەك خــار 
بولماســتۇق« دەپ داۋام قىپتىمــەن يەنــە. شــۇ چاغــدا بولغــان بــەزى ىئشــالرنى وئيــالپ 
ــم  ــدۇ، كەيپىياتى ــۈم بۇزۇلى ــۇ كۆڭل ــام ھازىرم ــى وئقۇس ــەن، يېزىلغانالرن ــپ كېتىم ېئرى

ېئغىرالپ،تېخىمــۇ مۇرەككــەپ تۇيغۇالرنىــڭ ىئسكەنجىســىگە چۈشــۈپ قالىمــەن.

ەئپســۇس، كەبىدىــن چىققىنىمــدا ھايــات يەنىــال رەھىمســىز يۈزىنــى كۆرســىتەتتى. 
ــالر  ــەردە غىزاالنســا، ائيال ــان يەرل ــەن خالىغ ــرام بىل ــى ېئھ ــان پېت ــن چىقق ەئرلەركەبىدى
دەرھالــالر يۈزلىرىنــى چۈمكەيتتــى. بەزىلىــرى بالىلىــرى بىلــەن كوچىــدا وئلتۇرۇپــال 
داســتىخانلىرىنى ياياتتــى. بىــز ياشــاۋاتقان ائســىيادا ساۋاتســىزلىق نىســبىتى ائيالالرنىــڭ 
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ــالردا كــۆپ، شــۇڭا  ــرەك، ىئشســىزلىق ائيال ــزالردا كۆپ ــش قى ــۇرى، وئقۇشــتىن قېلى يۇق
كەمبەغەللىــك ائيالــالردا ېئغىر ىئدى. شــۇ ســەۋەپلەردىن بولســا كېــرەك مەيلى بۈگۈنكى 
ۇئيغــۇرالردا ياكــى ەئرەپلــەردە بولســۇن ائيالالرنىــڭ دىنىمىــز تەلــەپ قىلغــان دەرىجىــدە 
ىئززەتلىك بواللمايۋاتقانلىقى ھەقىقەت. مەيلى قايســى دىن، مەســلەك ياكى ىئددىيەدىن 
چىقىپ سۆزلەيلى ىئززەتنىڭ مەنبەسى كۈچ، بايلىق ۋە بىلىم بولۇۋاتقانلىقى ەئمەلىيەت. 
ھوقۇقســىز، پۇلســىز، بىلىمســىز ائيالالرنىــڭ ىئززىتــى پەقەت ېئغىزدا بــار ەئمەلدە يوق. 
ھــەر داىئــم ائيالالرنىــڭ دىندىكــى ەئمــەس ەئمەلىيەتتىكــى ىئززىتــى ھەققىــدە وئيلىســام، 

ەئرەبىســتاندا ۇئچراتقــان پەرقلىــق مەنزىــرە كــۆز ائلدىمدىــن كەتمەيــدۇ.

مۇقــەدەس تۇپراققــا لەببەيىــك تــوۋالپ كىرىــپ كەلگــەن كېچىســى، يىغــالپ دۇائ 
قىلغــان پېتــى كەبىنــى يەتتە قېتىم ائيالندۇق. وئخشــىمىغان دۆلــەت، مىللەت ۋە ىئرىقتىن 
ەئرلــەر، ائيالــالر، بالىــالر بىــر ېئقىــن بولــۇپ ائقتــۇق. مــاڭا تەســىر قىلغــان ىئــش، ەئر ۋە 
ائيالالرنىــڭ ائيرىــم ســەپ بولماي، ياكى ائيالالرنىڭ كەينىــدە ەئرلەرنىڭ ائلدىدا ماڭماي، 
بەلكــى ھەممەيلەننىــڭ مۇســۇلمان ســۈپىتىدە بىــر دەريــا بولــۇپ ائرىلىشــىپ، ۆئزىنــى 
ائلالھقــا تاپشــۇرۇپ ائققىنــى بولــدى. ەئرلەرنىــڭ ھەممىســى ائپــائق وئرانغــان، ائيالــالر 
ھەرخىــل كىيىمــدە. دېمــەك، ەئرلەرگــە قويۇلغــان قاتتىــق كىيىنىــش تەلىپــى ائيالالرغــا 
ــالر  ــال، ائيال ــۇ ھ ــى ب ــۈزى وئچــۇق. كەبىدىك ــال كىشــىنىڭ ي ــە ائي ــان. ھەمم قويۇلمىغ
بىــر خىــل قــارا كىيىــپ، يۈزىگــە نىقــاپ تاقايدىغــان، ەئرلــەر خالىغانچــە كىيىنەلەيدىغــان 
ــالھ  ــدا ائل ــى ائيالنغان ــا كەبىن ــقا ائيالالرغ ــۈرى. نېمىش ــڭ تەت ــتان كوچىلىرىنى ەئرەبىس

بەرگــەن ھوقۇقنــى، شــۇالر كوچىغــا چىقىــپ بولغۇچــە ەئرلــەر تارتىۋالىــدۇ؟

سەۇئدى ەئرەبىستاندىكى پادىشاھ ائبدۇلال ۇئنۋېرىستىتىدا ۇئيغۇر تەتقىقاتچىالر 
بــار ىئــدى. شــۇ ســىڭىل- ىئنىلەرنىــڭ تەكلىپــى بىلــەن ۇئالر تۇرۇۋاتقان مەكتەپكــە قاراپ 
ماڭــدۇق. يولــدا ۇئسســۇلۇق ىئچكىلــى چۈشــۈپ بىــر ىئشــقا كــۆزۈم چۈشــتى: بىــزدەك 
توختــاپ ۆئتكــەن ەئر يولۇچىــالر ماگىزىننىــڭ ىئچىــدە ھاۋادانلىق، ائزادە، ســالقىن يەردە 
وئلتۇرۇپ ىئچىملىك ىئچىپ، ھاردۇق ېئلىۋاتاتتى. ۇئالر بىلەن بىر ماشــىنىدىن چۈشــكەن 
ائيالــالر بولســا ســىرتتا، تونــۇردەك ھــاۋادا، قوللىرىــدا كــوال ىئســتاكانلىرىنى تۇتقىنىچــە، 
ماگىزىنغا كىرىپ چىقىۋاتقان كىشــىلەرگە كەينىنى قىلىپ ۆئرە تۇرۇشــاتتى. دوســتۇمنىڭ 
ېئيتىشــىچە، ماگىزىنــدا ائيالالرغــا مەخســۇس خانــە ائجرىتىلمىغانلىقــى ۈئچــۈن ۇئالر 
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ەئرلــەر بىلــەن بىــر ماگىزىنــدا وئلتۇرۇپ ۇئسســۇلۇق ىئچەلمەيدىكەن. بۇ شــەرىەئتمىش.

بۇنــداق ائدالەتســىزلىككە مەنبــە بولغــان قامالشــمىغان پەتىۋانــى ھــەر وئيلىســام 
غەزىپىــم كېلىــدۇ. ائدەتتــە ۇئيغــۇرالر مۇبــارەك كەبىمىــز ەئرەبىســتاندا بولغانلىقــى 
ســەۋەپلىك، بۇ تۇپراقتىكى ائدەت، پىكىر ۋە شــەيئىلەرگە ېئھتىرام بىلەن قارايدۇ. ھەتتا 
ەئرەبنىڭ خورمىســى دېســىمۇ ائالھىدە مۇقەددەس بىلىدۇ. شــۇڭا بىزدە »تېپىلماســنىڭ 
خورمىســى« دەيدىغــان ائتــا ســۆزى پەيــدا بولغــان. بــۇ زېمىننىــڭ مۇقەددەســلىكى شــۇ 
يــەردە ۆئســكەن خورمــا، ياشــىغان ەئرەب ۋە شــۇالردا كۆرۈلگــەن ائدەتنىڭمــۇ بىــزدە، 

ېئڭىمىــزدا مۇقەددەسلىشــىپ كېتىشــىگە يــول ائچقــان.

ــپ  ــرى مۇقەددەسلەشــكەن، تېپىلماســنىڭ خورمىســى بىلىنى ــن بې ــزدە يېقىندى بى
وئمۇمالشــقىنى قــارا پۈركەنجــە. ھەرەمــدە كۆزىتىشــىمچە، بىــز بىلــەن ۆئمــرە ھەجگــە 
بېرىشــنىڭ  كەلگــەن ۇئيغــۇر ائيالالرنىــڭ ائيروپىالندىــن ســاق چۈشــۈپ، كەبىگــە 
ائلدىدىــال، رەڭــدار كىيىملىرىنىــڭ وئرنىغــا قاپقــارا » تاغار«الرنــى كىيىۋېلىشــى دەل شــۇ 
ەئرەبىســتاندىكى ائياللىــق ۆئلچىمىنــى مۇقــەددەس بىلىۋالغانلىقى بىلەن مۇناســىۋەتلىك. 
بۇنــداق مۇقــەددەس بىلىــش ىئچىــدە مېنىــڭ ەئنســىرەيدىغىنىم، ەئگــەر قىــز ائياللىرىمىــز 
ەئرەبىســتاندىكى ائيالالرغا قىلىنىۋاتقان يۇقارقى زۇلۇمنىمۇ دىن دەپ قوبۇل قىلىۋالســا، 
مەزلۇملۇق، بېقىندىلىقنى تېپىلماسنىڭ خورمىسىدەك چوڭ بىلسە ۇئيغۇرنىڭ، مەھكۇم 

ۋە مەزلۇملۇقــى ۇئزىــراپ كېتىــدۇ.

مېنىــڭ چۈشــىنەلمەيدىغىنىم شــۇ ىئدى:ۇئيغــۇر ائيالالرنىــڭ ەئكســىچە بىــز بىللــە 
ۆئمــرە ھــەج قىلغــان تۈركىيەلىــك، مااليســىيەلىك، ھىندونېزىيەلىــك ائيالــالر نېمە ۈئچۈن 
ەئرەبىســتان ائياللىرىنىــڭ كىيىنىشــىنى دورىمايــدۇ؟ نېمــە ۈئچــۈن بىزنىــڭ ائيالــالر 
ــۇر  ــەردە ۇئيغ ــۇ ي ــم ب ــدۇ؟ بەلكى ــىپ كېتى ــە ەئگىش ــە، جاھالەتك ــارا رەڭگ ــانال ق چاپس
ۆئلىماالرنىــڭ شــۇنى تەشــەببۇس قىلغانلىقىمــۇ ســەۋەپ بولۇشــى مۇمكىــن، ەئمما مەنچە 
بۇ خەلقىمىزدىكى ۆئز ۋەتىنىدە ىئككىنچى دەرىجىلىك پۇقرا ساالھىيىتىدە ۇئزاق ياشاپ، 
ۆئزىگــە بولغــان ىئشــەنچنىڭ سۇنۇشــى بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك. بەلكىــم خەلقىمىز دىنى 
چۈشــەنچە جەھەتتــە ۇئزاق ۋاقىــت چــاال ســاۋات، ھەتتــا ساۋاتســىز قالغانلىقــى ۈئچــۈن 
ۆئزىنىڭمــۇ توغــرا قىالاليدىغانلىقىغــا ىئشــىنەلمەي، مەككىدە نېمە بولســا شــۇنى ۆئلچەم 
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قىلىشــنى تاللىغــان بولۇشــى مۇمكىــن. بەلكىــم مەككىلىــك ەئرەپلەرنــى خــۇددى 1400 
يىــل بۇرۇنقــى ســاھابىلەردەك ۈئلگىلىــك مۇســۇلمانالر دەپ قــاراپ قالغــان بولۇشــىمۇ 
مۇمكىــن. مەيلــى قايســى ســەۋەپتىن بولمىســۇن مۇنــداق بېقىندىلىــق ۇئيغــۇردا بېقىندى 
ەئۋالتالرنىــڭ كۆپىيىشــىگە ســەۋەپ بولمايــدۇ دېگىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى ائىئلىــدە ائنــا 

تۇنجــى ۇئســتاز، ائنــا تەربىيەســى ائىئلىدىكــى داىئملىــق بــۇالق. 

ــي  ــاش تەرەققى ۇئيغۇردىكــى » تېپىلماســنىڭ خورمىســى « دېگــەن ائتالغــۇ قاتن
ــڭ  ــدا ۆئســىدىغان شــۇ مېۋىنى ــۋاغ قۇرغــاق ىئقلىمى ــك بەل ــالردا، تروپى قىلمىغــان زامان
دىيارىمىــزدا تېپىلمىغانلىقــى، خەلقىمىزنىــڭ ھەدىســلەردە ۋە قۇرائنــدا تىلغــا ېئلىنغــان 
بــۇ مېۋىگــە بولغــان ىئخالســى ۋە تەشــنالىقى بىلــەن پەيــدا بولغــان. بۈگــۈن زامــان 
ائلماشــتى، ۇئيغــۇر ۈئچــۈن خورمــا ھازىــر تېپىلمــاس مېــۋە ەئمــەس، خورمــا ۋە تۆگىنــى 
ھاياتىغــا ھەمــراھ قىلغــان، تارىختــا ســاھابە بولغــان ەئرەبلەرنىــڭ ھەممىســى بۈگــۈن 
يــوق. بۈگۈنكــى ەئرەبلەرگــە مىــراس قالغىنــى پەقــەت ائتــا بوۋىســىنىڭ ەئرەبلىكــى 
بولــۇپ، ھەرگىزمــۇ ەئجدادلىرىنىڭ رەســۇلىمىز زامانىدىكى ســاھابىلىكى ەئمەس. ۇئيغۇ 
شەكســىز مەككىنــى قىبلــە قىلىــدۇ، ەئممــا بۈگۈنكــى ۇئچــۇر دەۋرىــدە، بىلىــم ىئگىلىكىدە 
ياشــاۋاتقان تــۇرۇپ مەككىلىكلەرنىــڭ پىكىرىگە، كىيىنىشــىگە، ائدەتلىرىگە ەئگەشــكىنى 
ۇئالرنــى دىنــدا ۈئلگــە قىلىشــى توغــرا ەئمــەس. بــۇ جاھالەتتىــن بۆلــەك نەرســە ەئمــەس. 
ەئرەب ۋە ەئرەب مەدەنىيىتــى شــۇ مىللەتنىــڭ ۆئزىگــە خــاس ۋە ســۆيۈملۈك بولــۇپ، ۇئ 
ھەرگىزمــۇ بىــز ۈئچــۈن تېپىلماســنىڭ خورمىســى ەئمــەس، ۇئ ىئســالم تېخىمــۇ ەئمــەس.
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تەبلىغ قىالمدۇق، تەدبىرمۇ

ــاەئت ســورۇنلىرىدا تەرتىپســىزلىك  ــەزى جام ــان ب ــۇرالر يىغىلغ ــەدە ۇئيغ تۈركىي
كۆرۈلىــدۇ. بۇنىڭــدا كۆپىنچــە يــا بالىالرنىــڭ ۋاراڭ چۇرۇڭلىــرى زالنــى بىــر ائلىــدۇ، 
ــى وئرۇن  ــدۇ ياك ــەت چېچىلى ــن دىقق ــڭ كۆپلۈكىدى ــەن چىققانالرنى ــە كىرگ ــا خالىغانچ ي
يېتىشمەســلىك، وئرۇن ىئگىلەش ســەۋەبىدىن قااليمىقانچىلىق چىقىدۇ ۋە ياكى پاائلىيەت 
ۋاقتىــدا باشــالنماي، ۈئســكۈنە ىئشــلىمەي، تەشــكىللىگۈچى كېچىكىپ،غــۇدۇراش بولــۇپ 
كېتىــدۇ. بۇالرنىــڭ ىئچىــدە ۋاقىتقــا رىائيــە قىلماســلىق مەسلىســى تۈركىيەگــە وئرتــاق 
كېســەل بولــۇپ، بــەك چېنىــپ كەتمەيــدۇ. ەئممــا بالىالرنــى ېئلىــپ كېلىــش، وئرۇن 
قالماســلىق، ۈئســكۈنە چاتىقى قاتارلىق مەسىلىلەر كۆزىتىشىمچە ۇئيغۇر تەشكىالتچىالر 

ۋە داۋاگەرلەرگــە خــاس ھادىســە ىئكــەن. 

تۈركىيەدىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ يىغىلىشــلىرىدا مۇشــۇنداق ەئھــۋال بولۇشــتىن 
بــۇرۇن، بولغانــدا ۋە بولغاندىــن كېيىــن داىئــم تەنقىدلــەر ىئجتىماىئــي تاراتقۇالرنــى 
ــەر،  ــى پىتنىچىل ــەن تەشــكىللىگۈچىلەرنىڭ تەنقىدچىلەرن ــا جاۋاب ــدۇ ۋە بۇنىڭغ ــر ائلى بى
خىتاينىــڭ ائدىمــى، تەپرىقىچىلــەر دېيىشــلىرى تارقىلىــدۇ ۋە تەبلىــغ قىلىنىــدۇ. جامــاەئت 
ســورۇنىدا نېمىلەرگــە رىائيــە قىلىــش كېرەكلىرى ھەققىدە چۈشــەنچە بېرىلىــدۇ، نۇتۇقالر 
ــش  ــر ۆئزگىرى ــالردا ھېچبى ــى ەئھۋال ــە يۇقىرىق ــۇ كۈنگىچ ــى، مۇش ــۆزلىنىدۇ. ھالبۇك س
بولغىنىنــى كۆرمىدىــم. ەئســلى بــۇ مەســىلىلەر داۋاملىــق چىقىدىغــان بولغاچقــا، بىــرەر 
مەســۇلنى بەلگىلەپ يېتىشــەلمىگەندە، ياردەملىشــىدىغان پىداىئيالرنى بېكىتىپ قويسا، 
ىئــش ھــەل بولىــدۇ. ەئممــا بۈگۈنگىچــە تەدبىــر قىلىنمــاي، تەبلىــغ قىلىنىــپ كېلىۋاتىــدۇ. 

بىــز نېمىشــقا شــۇنداق قىلىمىــز؟
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بىزدىكــى توختىمــاي قىلىنىۋاتقــان تەبلىــغ ۋە توختىمــاي تەكرارلىنىۋاتقــان ىئــۋەن، 

ــەر  ــان ىئللەتل ــپ بېرىۋاتق ــدە كۆپىيى ــاس قەدەم ــىپ م ــىگە ەئگىش ــڭ كۆپىيىش تەربىيەنى

مېنــى يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ: »قــۇت بەلگىســى بىلىگــدۇر« دېگــەن ســۆزى ھەققىــدە 

وئيالنــدۇردى.  نېمــە ۈئچــۈن يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىڭ ســۆزى دۇنياغا مەشــھۇر بولماقتا 

يــوق، ۇئيغۇردىمــۇ ۇئنتۇلــۇپ، باكــون وئتتۇرىغــا قويغــان وئخشــاش مەنىدىكــى: »بىلىم 

كۈچتــۇر« دېگــەن ســۆزى پۈتــۈن دۇنياغــا تارقالــدى؟ مانــا بــۇ سۆزلەشــنى، تەبلىغنــى 

ــنىڭ  ــە ائيالندۇرۇش ــنى ائدەتك ــى، ىئسپاتالش ــەن ەئمەلىيەتن ــدۇرۇش بىل ــە ائيالن ائدەتك

مۇقــەررەر نەتىجىســى. بــوۋاڭ قالدۇرغــان ۋەســىيەتكە، ھىكمەتكــە ۆئزۈڭ ەئمــەل قىلىپ 

توغرىلىقىنــى ىئسپاتلىمىســاڭ، دۇنيانــى ۇئنىــڭ ھــەق ېئيتىلغــان ســۆز، ەئمــەل قىلىشــقا 

تىگىشــلىك ھىكمــەت ىئكەنلىكىگــە قانــداق ىئشەندۈرىســەن؟ 

بىــز ەئجدادلىــرى بىلىمنىــڭ كــۈچ، بەخت-ســاائدەت ىئكەنلىكىنــى تەكىتلىگــەن بىر 

مىللەتنىــڭ پۇشــتى، “بىلىــم قــۇت بەلگىســىدۇر” دەپ جاكارلىغــان ائلىمنىــڭ ەئۋالدلىــرى 

ــم  ــۇپ بواللمــاي، بىلى ــى تاكــى مۇشــۇ كۈنلەرگىچــە تون ــڭ مۇھىملىقىن ــۇرۇپ، بىلىمنى ت

ۆئگىتىلىدىغــان مەكتەپكــە ســەل قــاراپ، قۇرائنــدا تەكىتلەنگــەن ىئلىــم دىنىــي ىئلىممــۇ 

پەننــى ىئلىممــۇ دەپ تالىشــىپ، بالىالنــى مەكتەپكــە بېرەمــدۇق ياكى مەدرىســكىمۇ دەپ 

مۇنازىرە قىلىپ يۈرۈپتۇق. ەئمما “بىلىم كۈچتۈر” دېگەن ســۆزنى يۈســۈپ بوۋىمىزدىن 

بــەش يــۈز يىــل كېيىــن ېئيتقــان ەئنگىلىيەلىــك باكوننىــڭ ەئۋالدلىــرى بىلىمگــە ائللىقاچــان 

مۇرەسسەســىز يــۈرۈش قىلغاچقــا، تەرەققىياتتــا ھازىــر دۇنياغــا ۇئســتاز بولــۇپ، بېشــىنى 

تىــك تۇتــۇپ ياشــاپ تۇرۇپتــۇ. بــۇ زادى نېمــە ۈئچــۈن؟

يۈســۈپ بوۋىمىــز بىلىمنىــڭ قىممىتىنــى، موھىملىقىنــى ائلتــە مىــڭ بېيىتتىــن 

ــم بەخــت  ــا “بىلى ــان ۋە ۇئنىڭغ ــپ قويغ ــا ىئســىم قىلى ــر كىتابق ــى بى ــۇق كۆلەمدىك ائرت

ېئلىــپ كېلىــدۇ” دېگــەن مەنىــدە »قۇتادغــۇ بىلىــگ« دەپ ائت قويغــان. شــۇندىن كېيىــن، 

بۇنــداق بىلىمگــە دەۋەت قىلىدىغــان چاقىرىــق 14 -ەئســىردە خاتىرىلەنگــەن خەلــق 

قوشــاقلىرىدىن تارتىپ،يېقىنقــى زامانــدا يېزىلغــان ەئدەبىــي ەئســەرلەرگىچە ۈئزلۈكســىز 

ــۇرۇپ، نېمــە  ــە. شــۇنداق ت ــۇپ كەلمەكت ــپ وئقۇل ــپ، ناخشــا قىلى دېكالماتســىيە قىلىنى

ــدۇق؟ ۈئچــۈن بىلىمگــە ائتلىنالمى
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ــم ىئشــقىدا«  ــۈپ كەتكەنكــى، »بىلى ــەدەر ۆئتۈل ــەدرى شــۇ ق ــڭ ق بىزگــە بىلىمنى

دېگەن شــىئېر دەرســلىككە كىرگۈزۈلگەن، ناخشــا قىلىپ وئقۇلغان. مەنچە كەم دېگەندە 

نەچچــە مىليــون ۇئيغــۇر بــۇ ناخشــىنى ائڭالپ باققــان. ھالبۇكــى، بىــزدە مەيلــى بىلىمنىــڭ 

مۇھىملىقــى ۈئچــۈن قەدىمكــى بوۋىمىــز داســتان يازســۇن، مەيلــى يېقىنقــى شــاىئرىمىز 

نەزمــە پۈتســۇن ياكــى بۈگۈنكــى ســەنەئتكارالر ناخشــا قىلىــپ وئرۇنلىســۇن، بىــز پــەن 

ســۆيۈلگەن، پــەن ۆئگىنىــش ســاۋاپ دېيىلگــەن، پــەن وئمۇمالشــقان، مەســىلىگە ىئلمىــي 

ــى،  ــدۇق. پەنن ــپ بواللمى ــا قىلى ــى بەرپ ــر مۇھىتن ــان بى ــۇل قىلىنغ ــش قوب ــە قىلى مۇائمىل

ىئلمىيلىكنــى وئمۇمالشتۇرۇشــنىڭ پىداكارلىــرى بولــۇپ باقمىــدۇق. بىلىمگــە ائشــقلىق 

پەقــەت ائبدۇرەھىــم ھېيتنىــڭ دۇتارىــدا قالــدى. نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق بولــدى؟ بىــزدە 

پەننىــڭ كۈچىنــى ىئســپاتاليدىغان، بىلىمنىــڭ بەخــت ېئلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ 

قويااليدىغــان بىــر كــۈچ شــەكىللەنمىدى؟ پــەن نېمىشــقا وئمۇمالشــمىدى؟

بىلىمنىــڭ كــۈچ ىئكەنلىكىگــە مىــڭ يىــل بــۇرۇن ىئشــەنگەن بىــر مىللەتنىــڭ 

بۈگۈنكــى ەئۋالتلىرىنىــڭ مۇشــۇ كۈنگىچــە پەنگــە يــۈرۈش قىلىــپ بواللمىغانلىقــى بىزگــە 

مەســىلىنى پەقەت تەشــۋىق، تەبلىغ، يىغىن، ناخشــا ۋە خىتابالر ائرقىلىق ھەل قىلماقچى 

بولۇشــنىڭ ەئمەلىيەتكە ۇئيغۇن ەئمەســلىكىنى ەئســكەرتىدۇ. ۇئيغۇرالر مەيلى ۋەتەندە 

ياكــى ســۈرگۈندە بولســۇن، كۆرۈلۈۋاتقــان مەســىلە دىندا سۇســلۇقتىن ەئمەس، مەســىلە 

ــن  ــەردە ۋەتەندى ــۇ ي ــەس. ب ــدە ەئم ــۋىقنىڭ كەملىكى ــلىقىدا، تەش ــڭ قىلىنماس تەبلىغنى

كىچىككىنــە بىــر مىســالنى ېئلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 

كىچىــك ۋاقتىمــدا، وئقۇغۇچىالر مەكتەپكە تېزەك تېرىپ باراتتى. بالىالرنىڭ كىتاب 

ســېلىنغان سومكىســى ۇئنتۇلســا تەنقىد قىلىنمىغان بىلەن تېزەك ســېلىنىدىغان ســېۋىتى 

ۇئنتۇلســا تەنبىھلــەر تەييــار ىئــدى. مەكتەپكە بارغىچە كىم چاققــان، كۈچلۈك، تۇغقان - 

جەمەتلىك بولســا، شــۇ كۆپ تېزەك تېرەتتى ۋە مەكتەپتە ائكتىپ ســانىالتتى. ۇئ چاغالردا 

دەرســتىكى نەتىجــە ەئمــەس، ســىنىپقا دۆۋىلەنگــەن تېزەك بىــر وئقۇغۇچىنىــڭ قىممىتىنى 

ــى  ــقان وئقۇغۇچىالرن ــزەك تالىشــىپ مۇشتالش ــدا تې ــەر ســەھەردە يول ــى. ھ بەلگىلەيتت

كۆرەتتىــم. ائنــام وئقۇتقۇچــى بولغاچقــا، داىئــم جېــدەل ائيرىــپ، نەســىھەت قىلىــپ مــاالل 

بوالتتى.
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چــوڭ بولــدۇم، بالىلىقمــۇ بولــدۇم. قىزىــم مەكتەپكــە بارغاندىــن كېيىــن، ۇئنىــڭ 
ائچقــۇچ تۇتۇشــقا نەقــەدەر خۇشــتارلىقى مــاڭا غەلىتــە بىلىنــدى. ۇئنىــڭ بوينىغــا ســىنىپ، 
ــەن  ــە بىل ــى ســەھەر ســاەئت ائلت ــەر كۈن ــۇپ، ھ ــرى ېئســىلغان بول ــا ائچقۇچلى ھاجەتخ
مەكتەپكــە بېرىــپ بولىــدۇ. كەچتــە ھەممە باال مەكتەپتىن يانغانــدا، ائندىن قايتىدۇ. مەن 
ھــەر قانچــە نەســىھەت قىلىپمــۇ ۇئنــى ائچقۇچنى ۆئتكۈزۈپ بېرىشــكە قايىــل قىاللمىدىم.

ائرىــدا قىزىــم بىلــەن ســىنىپداش ســىڭلىمنىڭ قىــزى وئقۇتقۇچىســىنى مەكتەپكــە 
ىئنــكاس قىلىــپ ەئمەلدىــن چۈشــۈپتۇ، بىچارە قىزىــم بۇنىڭدىن: »ەئمــدى ۇئنىڭ وئرنىغا 
مــەن باشــلىق بوالرمەنمــۇ، مۇەئللىــم مېنــى باشــلىق قىالرمــۇ« دەپ وئيالپتــۇ. بــۇ مــاڭا 
قىزىمنىــڭ نېمــە ۈئچــۈن ائچقــۇچ تۇتۇشــقا ھېرىســمەن بولغانلىقىنى ائڭقىرتتــى. دېمەك، 
قىزىمــدا وئقۇتقۇچىغــا ياخشــى كۆرۈنــۈپ ەئمــەل ېئلىــش، ەئمــەل بىلەن كۈچلــۈك بولۇش 

خاھىشــى يېتىلىــپ بولۇپتۇ.

مەيلــى مــەن بالىلىــق دەۋرىمــدە كۆرگــەن تېــزەك تالىشــىش بولســۇن ياكــى قىزىــم 
ســەبىيلىك ھاياتىــدا كۆنگــەن ھوقــۇق تالىشــىش بولســۇن، بىلىمنــى ۋاســىتە قىلىدىغــان، 
ــقاندا  ــزەك تاالش ــەن تې ــەس، م ــەت ەئم ــان رىقاب ــچ قىلىدىغ ــان، تايان ــتەك قىلىدىغ دەس
الزىــم بولىدىغىنــى جىســمانى كــۈچ، دوســت، تۇغقــان بولســا، قىزىــم ەئمــەل تاالشــقاندا 
الزىــم بولىدىغىنىمــۇ بىلىــم ەئمــەس، بەلكــى يۇۋاشــلىق، ىئتــاەئت ۋە خۇشــامەتتۇر. بــۇ 
بىزگــە كىشــىلەرنىڭ ۋەتەنــدە نېمــە ۈئچــۈن يۇقىرىغــا خۇشــامەت قىلىشــقا، مۇناســىۋەت 
ــى  ــپ، ۆئزىن ــەت بېرى ــرەك ەئھمىي ــە بەك ــا، بۇرادەرچىلىكك ــقا، تۇغقاندارچىلىقق قۇرۇش
كۈچلەندۈرۈشــكە، كىتــاب وئقۇشــقا، كەســپتە ىئلگىرىلەشــكە، پەرزەنــت تەربىيىلەشــكە 
ۇئنچىلىــك قىلىــپ كەتمەيدىغانلىقىنىــڭ ســەۋەبلىرىنى چۈشەندۈرســە كېــرەك. چۈنكــى 
بىــز رىقابەتتــە ۇئتــۇپ چىقىشــنىڭ، ھاياتتــا خوۋلــۇق كۆرۈشــنىڭ، جاماەئتتــە ىئززەتلىــك 

بولۇشــنىڭ بىردىنبىــر ائمىلــى بىلىــم بولغــان بىــر جەمئىيەتتــە ياشــاپ باقمىــدۇق.

دېمەك، جەمئىيەتتىكى ھالەت شەخســتىن نېمىنى تەلەپ قىلســا، ىئنســان شۇنىڭغا 
تىرىشــىدىغان گــەپ. ۇئيغۇردىكــى ائڭلىــق بىــر قاتــالم ىئزچىــل تەبىــەئت، جەمئىيــەت، 
ىئنســان، ھاكىمىيــەت، ىئالھىيــەت، ھەققانىيــەت ۋە ائدالــەت ھەققىــدە تەپەككــۇر قىلىــپ 
ــدا  ــىلە چىققان ــن مەس ــن، جاماەئتچىلىكىدى ــن، وئيىدى ــىلەرنىڭ قىلىقىدى ــەن. كىش كەلگ
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ۇئقۇمۇشــلۇقالر بــۇ ھەقتــە تەپەككــۇر قىلمــاي قالمايــدۇ. ھالبۇكــى زىيالىيــالر بۇنــداق 
چاغالردا ۇئيغۇرالر ياشــاۋاتقان جەمئىيەتنى، تۈزۈمنى ۆئزگەرتىشــكە قادىر بولمىغاچقا، 
ۇئيغۇرغــا ۋە ۇئيغــۇر مىللىتىگــە مەنســۇپ شەخســلەرگە خىتــاب قىلىشــقا مەجبــۇر. 
ۇئيغۇرغــا خىتــاب قىلىشــتا ائســانراق دەســتەك قىلىدىغىنىمىــز دىنىمىــز ۋە ەئجدادالرنىڭ 
ەئســەرلىرى. تۈزۈمگــە ۋە ھاكىمىيەتكــە بىۋاســىتە، ائشــكارە تەنقىت يۈرگــۈزۈپ، خىتاب 
قىاللمايدىغــان مۇنبەردىكــى ســەللىلىك ياكــى سەللىســىز ىئلىــم ەئھلىنىــڭ دىندىــن ۋە 
بوۋىالرنىــڭ ەئســەرلىرىدىن نەقىــل قىلىــپ ســۆزلەيدىغىنى تەشــۋىق ۋە تەبلىغلــەردۇر. 
ــاردە  ــغ قىلىدىغــان، ســۆزنىڭ كۈچىگــە زىي ــل تەبلى ــن ىئزچى شــۇ ســەۋەپتىن ائرىمىزدى

مايىــل بىــر قاتــالم چىقىپــال تــۇردى.

ــرى  ــڭ زىيانلى ــى، نادانلىقنى ــڭ موھىملىق ــدەك بىلىمنى ــا يېزىلغان ــۇددى تارىخت خ
ھەققىــدە  كــۆپ پىداكارلىــق قىلىنــدى، ۈئنۈمى بولۇش ۈئمىد قىلىنغان بولســىمۇ، ېئســىل 
ۋەز - نەســىھەت ۋە لېكســىيەلەر تۈزەلگەنلەرگــە ســۆزلەندى، بولۇپمــۇ تۈزىمەكچــى 
بولغانالرغــا خىتــاب قىلىنــدى، ەئممــا مۇھىــت شــۇ پېتى قالــدى. چۈنكى مــەن كىچىكىمدە 
كۆرگــەن تېــزەك تاالشــقانالر، بۈگــۈن پــۇل، ھوقــۇق، شــۆھرەت تالىشــىدۇ. ىئقتىســاد، 
مەنســەپ، ىئناۋەت كىشــىنىڭ قىممىتىنى بەلگىلەۋاتسا، بىز پۇلپەرەستلىكنىڭ زىيىنىدىن، 

بىلىمنىــڭ پايدىســىدىن سۆزلىســەك قۇالققــا خۇشــياقمايدۇ-دە!

ــە  ــپ كەلســەك، مەنچ ــا قايتى ــە، ســۈرگۈندىكى ھاياتق ــى تاشــالپ بۈگۈنگ تارىخن
ــە  ــق، بولۇپمــۇ، غەربت ــن پەرقلى ــان ۇئيغــۇرالر ۋەتەندىكىلەردى ــە تۇرۇۋاتق مۇھاجىرەتت
ياشــاۋاتقانالر بىلىــم پۇلغــا ائيالنغــان جەمئىيەتتــە ياشــىماقتا. بىلىــم پۇلغــا ائيالنغــان 
جەمئىيەتتــە ۋاقىــت قىممــەت يارىتىــدۇ. شــۇڭا ۇئالرغــا: “بىلىــم بەخت دېمەكتــۇر، ۋاقتىڭ 
كەتتــى بەختىــڭ كەتتــى” دەپ تەبلىــغ قىلىشــنىڭ ھاجىتــى يــوق. ۇئالرغــا ۋاقىتقــا رىائيــە 
قىلىــش ھەققىــدە لېكســىيە سۆزلىمىســەكمۇ، ۋاقىتقــا ەئمــەل قىلىشــقا مەجبــۇر. بۇنــداق 
ەئھۋالــدا ۇئيغــۇرالر شەخســنى ۋە مۇھىتنــى ۆئزگەرتىشــكە قىســمەن قادىــر. شــۇڭا 
ەئمــدى مەســىلە يــۈز بەرگەنــدە، ھاكىمىيەت ســەۋەبلىك تەدبىر قىلىشــقا، ۆئزگەرتىشــكە 
كۈچىمىــز يەتمىگــەن چاغالردىــن قالغــان، ھــە دېســىال مىللەتكــە ۋە شەخســكە خىتــاب 
قىلىدىغــان، ائمالســىز تەبلىــغ ۋە تەشــۋىق قىلىدىغــان ەئنەئنىنــى نەچچــە مىــڭ كىلومېتىر 
نېرىــدا قويــۇپ، تەدبىــر قىلىمىــز. شــۇڭا ۋەتەنــدە چارىســىزلىكتىن كۆنگــەن ۋەزخانلىــق، 
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تەبلىغچىلىــك ائدىتىنــى مۇھاجىرەتتــە داۋام قىلىــش ۇئيغــۇن ەئمــەس.

 ھازىر دۇنيادا ھەر بىر ســاھە بىر ىئلىم بولۇپ شــەكىللەندى. ائدەم باشــقۇرۇش، 
تەشكىللەشــمۇ شــۇالرنىڭ ىئچىدىكــى بىــر ىئلىــم. شــۇڭا باشــقۇرۇش ۋە تەشكىللەشــتە 
ــغ ۋە  ــپ تەبلى ــي ەئســەرلىرىمىزنى ۋاســىتە قىلى ــز ۋە تارىخى ــان مەســىلىگە دىنىمى چىقق
تەشــۋىق قىلغاننىــڭ وئرنىغــا شــۇ ســاھەدىكى ىئلىمگــە ۋە ېئلىــم ەئھلىگــە مۇراجــەت 
قىلىــش كېــرەك. ھىــچ بىــر ېئنىــق ائدەم ياكــى ېئنىــق مەســلىگە قارىتىلمــاي بىــز دەپــال 
كۆپــۈپ باشــالنغان تەنبىھلــەردە ھەممــە ائدەمنــى تــەڭ ەئيىبلــەپ، مىللەتنــى ىئللەتلىــك 
كۆرســەتكەننىڭ وئرنىغــا، باشــقۇرۇش ىئلمــى بويىچــە چاتاقنــى تېپىپ، تەدبىــر قوللىنىش 

ۋە تــۈزۈم بېكىتىــش مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ ۈئنۈمــۈك يولىــدۇر.
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خىتايچە تەسەۋۋۇردا ئۇيغۇر

خىتاي كومۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ۇئيغۇرغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىدىن نەپ ېئلىۋاتقان، 
ــۇ  ــاي خەلقىم ــان خىت ــرى بولۇۋاتق ــڭ ىئجراچىلى ــان، زۇلۇمنى ــا ســۈكۈت قىلىۋاتق زۇلۇمغ
كۆزىمىزگــە دۈشــمەن كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى. ۇئنداقتــا، بىز خىتايغا قانــداق كۆرۈندۇق، 
ــەت،  ــداق مىلل ــز زادى قان ــدا بى ــڭ ېئڭى ــدۇ، ۇئالرنى ــداق قاراي ــە قان ــى بىزگ ــاي خەلق خىت
ۇئالرنىــڭ ائرزۇســىدىكى ۇئيغــۇرالر زادى قانــداق دېگــەن ســوائلالر بەزىــدە ەئقلىمىزنــى 
غىدىقاليــدۇ. بــۇ مۇەئمماالرغــا: »ياخشــى قارايدۇ، يــا يامان قارايــدۇ، ۆئچ ياكى ائمراق، 
چــوڭ كۆرىــدۇ يــا پــەس كۆرىــدۇ« دەپــال جــاۋاب بېرىــش ائســان، ەئممــا توغــرا ەئمــەس. 

موھىمــى ۇئ ەئمەلىيەتكــە ۇئيغــۇن ەئمــەس، ىئلمىيلىــك تېخىمــۇ ەئمــەس.

خىتــاي ۆئلكىلىرىــدە 11 يىلدىــن ائرتــۇق ياشــاش جەريانىدا كۆزىتىشــىمچە، خىتاي 
خەلقىنىــڭ ېئڭىــدا ىئككــى ۇئقــۇم بــار. بىــرى خىتــاي، يەنــە بىــرى ائزســانلىق مىللــەت. 
بىزدىكــى خىتايــالر »ائزســانلىق مىللــەت« دېگــەن ســۆزنى قىســقارتىپال »مىللــەت، 
)مىنــزۇ(« دەيــدۇ، قىســقىرايدىغىنى »ائزســانلىق« دېگــەن ســۆز. ۇئيغۇرالرنىــڭ تىــل 
ــەن  ــپ دېگ ــي ماائرى ــون، مىللى ــي راي ــر، مىللى ــي كادى ــان مىللى ــتېمالىدا كۆرۈلىدىغ ىئس
ســۆزلەردىكى »مىللىــي« ســۆزى ەئمەلىيەتتــە »ائزســانلىق مىللــەت« دېگــەن ســۆزنىڭ 
ــا  ــزۇ« دەپ قىسقارتىلىشــى ۋە ۇئنىــڭ ۇئيغۇرچىغــا »مىللىــي« دەپ خات خىتايچــە »مىن
تەرجىمــە قىلىنىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. خىتايچــە »ائز ســانلىق مىللــەت« دېگەننــى 
»مىللىــي« دەپ تەرجىمــە قىلىــپ قوللىنىشــتىن بــۇرۇن، ۇئيغــۇر تىلىــدا مىللىــي دېگــەن 
ســۆز »دۆلەتلىــك« دېگــەن مەنىگــە ىئگــە ىئــدى. شــۇڭا 1944 -يىلــى قۇرۇلغــان 

ــەت مارشــىمىز مىللىــي مــارش دېيىلەتتــى. ــە، دۆل ائرمىيىمىزمىللىــي ائرمىي

 تۇڭگانــالر كۆپــرەك وئلتۇراقالشــقان رايونــدا ياشــايدىغان خىتايــالر ۆئزىنــى 
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قارشــى قۇتۇپتىكــى تۇڭگانالرنــى »ائزســانلىق« دەپ  »كۆپســانلىق« دەپ ائتــاپ، 
ائتايــدۇ، تۇڭگانالرغــا مىللــەت دېگــەن ســۆز ىئشــلىتىلمەيدۇ. بــۇ، خىتايالرنىــڭ ېئڭىــدا 
تۇڭگانالرغــا بولغــان »بىز-خــەق، ۆئز-يــات« ۇئقۇمىنىــڭ ۇئيغۇرالرغــا قارىتىلغــان بىز-
خــەق ۇئقۇمىغــا قارىغانــدا غۇۋالىقــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. بــۇ تۇڭگانالرنىــڭ ائيرىــم 

ــن. ــق بولۇشــىمۇ مۇمكى ــراپ قىلماســلىققا باغلى ــى ېئتى ــەت ىئكەنلىكىن مىلل

تۇڭگانــالر خىتايالرغــا پەقەتــال بىــر ائزســانلىق كىشــىلەر بولــۇپ تۇيۇلســا، بىــز 
ۇئالرغــا تولــۇق قارشــى قۇتــۇپ بولــۇپ بىــر مىللىــي )مىللــەت( ســۈپىتىدە كۆرۈنىمىــز. 
خىتايــالر ھــەر زامــان چىرايــى، تىلــى، مەدەنىيىتــى پۈتۈنلــەي ۇئخشــىمايدىغان ۇئيغۇرغــا 
يولۇققانــدا ۆئزىنىــڭ خىتــاي ىئكەنلىكىنــى داىئــم ۋە كۈچلــۈك ھېــس قىلىــدۇ. شــۇڭا 
ــدا  ــا قارىغان ــي تۇيغۇســى قالغــان يەرلەردىكــى خىتايالرغ ــڭ مىللى بىزدىكــى خىتايالرنى

بەكــرەك كۈچلــۈك.

خىتــاي ۆئلكىلىرىــدە ياشــاۋاتقان خىتايالرغــا قارىغانــدا بىزنىــڭ ائرىمىــزدا ۇئزاق 
ياشىغانالرنىڭ بىزدىن خەۋپسىرەش تۇيغۇسى ائجىز. ىئنساننىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسى 
بەكمــۇ قىزىقارلىــق بولىــدۇ. ناتونــۇش موھىــت، ناتونــۇش چىــراي ۋە ناتونــۇش تاۋۇشــالر 
كىشــىنىڭ بىختەرلىــك تۇيغۇســىنى ائجىزالشــتۇرىدۇ. شــۇڭا ھــەر قانچــە وئغرىلىــق 
يامرىغــان بولســىمۇ مەھەللمىــزدە ۆئزىمىزنــى بىخەتــەر ھېــس قىلىمىــز. ياتالر ائرىســىدا 
ھــەر قانچــە قورقســاقمۇ، ۇئيغۇرچــە گــەپ قۇالققــا كىرگــەن ھامــان بىزگــە جــان كىرىــدۇ. 
بىــزدە ياشــايدىغان خىتايــالر تىلىمىزنــى ائڭالپ، تامىقىمىزنــى يــەپ، چىرايىمىزنــى 
كــۆرۈپ كۆنگەچكــە بىزدىــن يېڭــى كەلگــەن كۆچمــەن خىتايــالردەك ۈئركىمەيــدۇ. شــۇڭا 
»خىتاينىــڭ ېئڭىدىكــى ۇئيغــۇر« دېگەنــدە بارلىــق خىتايالرنــى »بەرىبىــر خىتاي،بىزگــە 
وئخشــاش قارايــدۇ«، دەپ بارلىــق خىتايالرنــى بىر تاياقتا ھەيــدەپ »ۇئالر بىزگە مۇنداق 

قارايــدۇ« دەپ وئمۇمالشــتۇرغىلى بولمايــدۇ. 

2001 -يىلــى ســېنتەبىردىن كېيىــن خىتــاي خەلقــى بىزنــى ائلدى بىلەن مۇســۇلمان 
دەپ قارايدىغــان بولــدى. ۇئالر بىزنىــڭ ۆئزىدىــن پۈتۈنلــەي پەرقلىــق بىــر مىللــەت 
ىئكەنلىكىمىزنــى ھىــس قىلىشــقا باشــلىدى. بىــز خــۇددى مەدەنىــي دۇنيانىــڭ قارشىســىغا 
ۆئتكــەن ائشــقۇن تالىبانــالردەك »زامانىۋىي« خىتايالر ۈئچۈن »ەئســەبىي« چاتاقچىالرغا 
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ــەن  ــۇلمان دېگ ــۇرۇن مۇس ــىدىن ب ــېنتەبىر ۋەقەس ــالر 11 -س ــدۇق. خىتاي ــپ قال ائيلىنى
ســۆزنى تولــۇق قوبــۇل قىلغان ەئمەس. مەن خىتاي شــەھەرلىرىدە كىشــىلەرنىڭ خىتايچە 
ۇئيغــۇر دېگــەن ســۆزنى ەئمــەس، مۇســۇلمان دېگــەن ســۆزنىمۇ چۈشــەنمەيدىغانلىقىنى 
بايقىغــان. مەزكــۇر ۋەقــە خىتايالرغــا مۇســۇلمان دېگــەن بىــر ســۆزنى تېرورچــى دېگــەن 
ســۆز بىلــەن باغــالپ چۈشــەنچە بــەردى. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ۇئيغۇرالرنــى خەلقــائرا 
تېرورچــى دەپ جاكارلىشــى خىتايالرنىــڭ ۇئيغــۇر ھەققىدىكــى قاراشــلىرىغا بىــر رامــكا 
يارىتىــپ بــەردى. بىز شــۇندىن كېيىــن يۈز بەرگەن ھادىســىلەر جەريانىدا »مۇســۇلمان-

تېرورچــى« دېگــەن فورمىالغــا چۈشــۈپ كەتتۇق.

2009 -يىلــى بەشــىنجى ىئيــۇل پاجەئســى ۋەقەســى ســەۋەپلىك ۈئرۈمچىــدە خىتاي 
بىلــەن ۇئيغۇرنىــڭ چىگراســى تولۇق ائيرىلــدى. بىزنىڭ ائيرىم مىللــەت ىئكەنلىكىمىزنى 
بىلمىگەن ائۋام خىتايالر تولۇق بىلدى. ۆئزىنىڭ ۇئيغۇرلىقىنى تاماق يىگەندىال ېئســىگە 
ائلىدىغــان ۇئيغۇرالرمــۇ ۇئيغۇرلۇققــا قايتىشــقا باشــلىدى. بۇنــداق وئرتــاق ۇئيغۇرلۇققــا 

قايتىــش خىتايــالردا ۋەھىمە پەيــدا قىلدى. 

2014 -يىلى نۇيابىردا قاماقتىن چىقسام، كەنت-كەنتتە ۇئسۇل قايناپ، كىشىلەر 
كەســپىي دىھقاندىــن كەســپىي ائرتىســقا ائيلىنىــپ كەتكىلــى تۇرغــان ىئكــەن. ەئقلىمگــە 
تۇنجى كەلگەن ســوائل، ۇئالر نېمىشــقا بىزگە ۇئســۇل وئينىتىدۇ؟ نېمىشــقا بىزنى خىتاي 
ــدى.  ــەر بول ــالىدۇ؟ دېگەنل ــقا س ــا ۇئســۇلى« وئيناش ــقان »ائلم ــدە وئمۇمالش ۆئلكىلىرى
ــۇرۇش،  ــل ت ــق تاقابى ــەت ائرقىلى ــا قارىســام »مەدەنىيەتكــە مەدەنىي ــت ژورنالالرغ گېزى
دىنغــا دىــن ائرقىلىــق تاقابىــل تۇرۇش« دېگەن ســۆزلەر ۇئچــراپ قالدى. دېمــەك، »ائلما 
ۇئســۇلى« خىتاينىــڭ نەزەرىــدە زامانىۋىيلىــق، زامانىۋىــي مەدەنىيــەت، شــۇڭا ۇئالر بىزنــى 
ۆئزىــدەك »زامانىۋىيلىــق« قــا ۋە »مەدەنىيىلىــك« كــە ېئرىشــتۈرۈش ۈئچــۈن ۆئزىنىــڭ 
ۇئســۇلىنى وئيناتقىلــى تۇرۇپتــۇ. بۇنىــڭ يەنــە بىــر ســەۋەبى، ۇئيغۇرالرنىڭ تويــدا نەغمە 
ــۇپ كەتكەنلىكــى ىئكــەن. ەئگــەر شــۇنداق  ــى تاشــالپ، ۇئســۇل وئينىمــاس بول _ ناۋان
ــدا دوالن ۇئســۇلى ائساســىدا  ــچ بولمىغان بولســا نېمىشــقا ۇئيغــۇر ۇئســۇلىنى ياكــى ھى
ۆئزگەرتىلگــەن گۈزەللىــك گىمناســتىكى وئينىتىلمــاي، خىتايــدا وئمۇمالشــقان »مەيــدان 
ــن  ــر وئرگاندى ــۇق ھېچبى ــۇم رايونل ــدۇ؟ سۈرۈشــتە قىلســام، ائپتون ۇئســۇلى« ۆئگىتىلى
چوقــۇم »ائلمــا ۇئســۇلى« وئينايســەن دېگــەن بۇيــرۇق يــوق ىئكــەن. يۇقۇرىدىــن 
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تەلەپتــە زامانىۋىــي مەدەنىيەتنــى تەشــەببۇس قىلىشــقا بۇيرۇلســا، تۆۋەنــدە خىتايالرنىــڭ 
مەيدانــالردا وئينايدىغان ۇئســۇلىنى ۆئگىتىش باشــلىنىپتۇ. خىتايــالر ۆئزىنىڭ مەدەنىيىتنى 
زامانىۋىــي، بىزنىڭكىنــى ەئنەئنىۋىــي، فېوئداللىــق مەدەنىيــەت دەپ قارىغانلىقــى ۈئچــۈن 
بىزگــە ۇئيغۇرچــە ســەنەمنى ەئمــەس، خىتايچــە مەيــدان ۇئســۇلىنى تاڭغــان. بــۇ بىزنــى 
ــي« دەپ  ــن »زامانىۋى ــى بىزنىڭكىدى باشــقۇرۇۋاتقان خىتايالرنىــڭ ۆئزىنىــڭ مەدەنىيىتىن

قارايدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرىدۇ.

2017 -يىلــى مارتتــا تــورالردا ۇئيغــۇر ەئرلــەر ائيالىنىــڭ پۇتىنى يۇيغــان، ائيالالر 
يەرگــە قارىۋالغــان، ھەتتــا بــەزى ائيالــالر يىغــالپ كېتىۋاتقــان ســىن تارقالــدى. كالالمغــا 
يەنــە شــۇ ســۇائل كەلــدى. نېمىشــقا؟ نېمــە ۈئچــۈن مۇنــداق قىلىــدۇ؟ مــەن بۇنــى خىتــاي 
ھۆكۈمىتــى، كومپارتىيــە بىــر تۇتــاش پىالنلىغــان ىئــش دەپ قارىمايمــەن. خىتايالرنىــڭ 
ەئنەئنىۋىــي مەدەنىيىتىــدە »ەئرلــەر ەئزىــز، ائيلــالر خــار« دەپ قارالغــان. كوڭزىچىلىــق 
ۋە كوڭزىچىلىقنــى سۈيئىســتىمال قىلغــان خانلىقــالر بــۇ قاراشــنى مۇقەددەسلەشــتۈرگەن. 
خىتايــالر ۆئزىنــى ىئلغــار مەدەنىيەتكــە ىئگــە دەپ قــاراپ، ۇئيغۇرالرنــى ۆئزىائللىقاچــان 
»قۇتۇلۇپ« بولغان خانلىق-يەنى »فېوئداللىق« مەدەنىيەتكە مەنسۇپ دەپ قارىغانلىقى 
ۈئچــۈن، بىزدىكــى ائتالمىــش »ەئرلــەر ەئزىــز، ائيالالر خــار« دېگەن ەئنەئنىۋىي قاراشــنى 

ۆئزگەرتىــش، تۈگىتىــش ۈئچــۈن شــۇ ەئخمىقانــە ىئشــنى وئيــالپ چىقىشــقان.

خىتايــالر بىلــەن ۇئيغۇرالرنــى مەجبــۇرى تويالشــتۇرغان رەســىملەرگە قارىســاق، 
كۆپىنچىســىدە قىــزالر ۇئيغــۇر، يىگىتلــەر خىتــاي. كۆپىنچىســىدە خىتايــالر بېشــىغا دوپپــا 
ــەت  ــدۇ. پەق ــز وئغــۇل ياۋروپاچــە كۆزگــە چېلىقى ــدە قى كەيگــەن كۆرۈنۈشــتە. بەزىلىرى
بىــر قانچــە رەســىمدە ۇئيغــۇر قىــز خىتايچــە كىيىنگــەن، خىتــاي يىگىــت ياۋروپاچــە كىيىــم 
بىلــەن. مــاڭا ەئجەبلىنەرلىــك تۇيۇلغىنــى: نېمــە ۈئچــۈن قىــز ۇئيغــۇر، يىگىــت پۈتۈنلــەي 
خىتــاي بولىدىغانلىقــى ۋە نېمــە ۈئچــۈن خىتاينىــڭ ەئرنىــڭ دوپپــا كىيىپ، ۇئيغــۇر قىزنىڭ 

پۈتۈنلــەي خىتايچــە كىيىندۈرۈلمىگەنلىكــى. 

مــەن بۇنــى مۇنــداق يېشــىمەن: خىتاينىــڭ ۇئيغۇرچــە دوپپــا كىيگىنــى »مەن ســاڭا 
تــەۋە بولــدۇم« دېگــەن يالغــان قىياپەتنــى نامايــان قىلىىــش بولۇشــى مۇمكىــن. بۇنــداق 
تەشــۋىقاتلىق تويالردا يىگىتنىڭ خىتاي، قىزنىڭ پۈتۈنلەي ۇئيغۇر بولۇشــى، ســاڭا ىئگە 
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بولىمــەن، تاجــاۋۇز قىلىمــەن، ســېنى ھامــان بويســۇندۇرىمەن دېگــەن ھەقىقــى نىيەتنىــڭ 
ائشكارىلىنىشــى بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى خىتاينىــڭ ۋەتەندىكــى ەئلپازىــدا ۋەتەنــدە 
ۇئيغۇردىن خىتايغا تېگىشــكە زورالنغانالر چىققاندەك، ېئلىشــقا زورالنغانالرمۇ چىقىشى 
ېئھتىمــال. ماددىــي جەھەتتىــن قىزىقتــۇرۇش، بىخەتەرلىــك كاپالىتــى، ەئمەلنىــڭ تاماســى 
قاتارلىق ائمىلالر خىتايغا تېگىشــكە ســەۋەپ بولغاندەك، خىتاينى ائلىدىغان ەئرلەرگىمۇ 
ــى  ــن “تەگكەن”لەرن ــالر ۇئيغۇردى ــقا خىتاي ــا نېمىش ــن. ۇئنداقت ــە بولۇشــى مۇمكى باھان
چىقىرىــپ تەشــۋىق قىلىــپ، ائلغانالرنــى چىقارمايــدۇ، چۈنكــى خىتــاي بىزدىــن قىــز 
ائلغانلىقىنــى، بىزنىــڭ غۇرۇرىمىزنــى ائلغانلىــق، بويســۇندۇرغانلىق دەپ چۈشــىنىۋاتقان 
بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى ۇئيغۇرنىــڭ ۆئزىگــە قىــز بەرمەيدىغانلىقىنــى، قىــز بېرىشــنى 
ھــار ائلىدىغانلىقىنــى مۇشــۇ يالغــان توينــى چىقارغــان مەلۇنــالر وئبــدان بىلىــدۇ. شــۇڭا 
ۇئالر بىزنىــڭ بــۇ غۇرۇرىمىزغــا خىرىــس قىلىــپ، روھىمىزنــى تولــۇق پايخــان قىلىشــنى 

غــەرەز قىلىۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن.

ــى يادلىتىشــلىرى، خىتايچــە  ــڭ تەلىملىرىن ــڭ ۇئيغــۇر بالىلىرىغــا كوڭزىنى خىتاينى
ــا كوڭــزى دەۋرىدىكــى وئرۇندۇقالرغــا وئلتۇرغۇزۇشــلىرى، ۇئالرنىــڭ  ــدۈرۈپ، ھەتت كىي
ۇئيغۇرنى نورمال خىتايالشتۇرۇپ خاتىرجەم بواللمايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ەئسلى 
ۇئيغۇرنىــڭ خىتايچــە سۆزلىشــى، ۇئيغۇرچــە بىلمەســلىكى، ىئســالمغا ىئشەنمەســلىكى 
ۇئالرنــى خاتىرجــەم قىلىشــى كېــرەك ىئــدى. ەئممــا »وئغرىنىــڭ يۈرىكــى پــوك _ پــوك« 
دېگەنــدەك، بىــر ۇئيغۇرنىــڭ بىــر نورمــال خىتــاي بولۇشــىمۇ ۇئالرنــى قانــاەئت ھاســىل 
ــۇ  ــا ۆئزىم ــش، ھەتت ــاي قىلى ــەك خىت ــۇ ب ــى ۆئزىدىنم ــدۇ. ۇئالر ۇئيغۇرن قىلدۇرالمايۋاتى
يېتەلمەيۋاتقــان خىتايلىــق دەرىجىســىگە يەتكــۈزۈش ۈئچــۈن كوڭزىچىلىقنــى ۆئگىتىــپ، 
ائدەتتــە ۆئزىمــۇ كىيمەيدىغــان مىللىــي كىيىملىرىنــى كىيــدۈرۈپ، ائدەتتــە ۆئزىمــۇ ەئمــەل 

قىلمايدىغــان كونــا يوســۇنلىرىغا زورالۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن.

ۇئيغۇرغــا زۇلۇمنــى خىتــاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قىلىۋاتقانلىقى راســت. ەئمما 
خىتاينىــڭ تەشــۋىقاتىغا دۈم چۈشــكەن، رادىــكال ىئســالمنى ۇئيغــۇر بىلــەن باغلىغــان، 
ــە ائلغــان  چــوڭ خىتايچىلىقتىــن زەھەرلەنگــەن، ۋەتەنپەرۋەرلىــك ھەققىــدە خاتــا تەربىي
خىتــاي ســەرخىلالرنىڭ زۇلۇمغــا يانتايــاق بولۇۋاتقانلىقىمــۇ ەئمەلىيــەت. ەئممــا زۇلــۇم 
ــەن باشــقا  ــپ ەئۋەتىلگ ــە باشــلىق قىلى ــەس، بىزگ ــالرال ەئم ــدە خىتاي ــالر ىئچى قىلىۋاتقان
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مىللەتلەرنىــڭ بارلىقىنــى، زالىملىقنــى خىتايدىنمۇ ائشــۇرۇۋەتكەن بــەزى ۇئيغۇرالرنىڭمۇ 
بارلىقىنى وئيلىغىنىمىزدا، تۈزۈمنىڭ ىئنساننى پەرىشتە قىلىشقىمۇ، ائلۋاستى قىلىشقىمۇ 
ــن  ــەس تۈزۈمدى ــن ەئم ــۇم مىللەتتى ــاراپ زۇل ــا ق ــى ســەگىتىدۇ. بۇنىڭغ ــى بىزن قادىرلىق

كېلىــدۇ، دېگەنگــە تېخىمــۇ چىــن پۈتــۈپ قالىمىــز.
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دۇئا قىالمدۇق، داۋامۇ؟

يېقىندا بىر دوســتىمىزنىڭ دادىســىنىڭ تۇتۇلغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر تارقالدى. 
خەۋەرنىــڭ ائســتىغا چۈشــكەن ىئنكاســالرغا قارىســام، تەســىرلىك گــۈزەل دۇائالر بىلــەن 
تولۇپتــۇ ۋە بىــر - بىرىدىــن ســۆيۈملۈك تەســەللىلەر خەۋەرنىــڭ ائســتىغا مارجانــدەك 
تىزىلىــپ كېتىپتــۇ. بىــر ائدەممــۇ: »قانــداق قىلىمىــز، نېمــە تەدبىــر قىلىمىز، ســىزگە نېمە 
قىلىــپ بېرەيلــى؟« دېگــەن بىــر جۈملىنــى دەپ تاشــلىماپتۇ. بىرىگە كېلىشمەســلىك ياكى 
مۇســىبەت كەلســە: »نېمــە بولــدۇڭ، نېمىگــە يىغاليســەن، كىــم ھەققىڭىنــى تارتىۋالدى؟ 
قېنــى شــۇ مەلــۇن، جاجىســىنى بېرەيلــى!« دەپ تەدبىــر قىلىشــنىڭ وئرنىغــا: »ســەۋىر 
قىلىــڭ، ائلــالھ ائســانلىق بېرەر، ائلالھ جاجىســىنى بېرەر، ىئگىمىــز دۇائيىمىزنى ىئجابەت 
قىــالر« دېگەنــدەك زىخمــۇ ھــەم كاۋاپمــۇ كۆيمەيدىغــان، ھېچقانــداق مەســۇلىيەت 
يۈكلەنمەيدىغــان، ھېچكىمگــە تېگىــپ كەتمەيدىغــان يۇمىــالق گەپلەرنــى قىلىــپ، بىــر 
- بىرىمىزگــە ياخشــىلىق قىلىــپ ەئمــەس، ياخشــى كۆرۈنــۈپ ياشــايدىغان ائدەت مــاڭا 
بەكمــۇ غەلىتــە تۇيۇالتتى. پېشــكەللىككە، ائزابقا، ائغرىققــا داۋا قىلماي دۇائ قىلىدىغان، 
ــدا كىشــىلەرنى داۋاغــا ەئمــەس، دۇائغــا تەۋســىيە قىلىدىغــان  ھەقســىزلىككە ۇئچرىغان
ائدەتنىــڭ ۈئچ ۋاق غىزالىنىشــتەك وئمۇملىشــىپ كېتىشــى بىنورمــال ىئــدى. شــۇنىڭ 

بىلــەن، دۇائ ھەققىــدە بىــر ىئنــكاس قالــدۇرۇپ نەپرەتكــە قالدىــم.

ــر ائدەم ائغرىــپ قالســا، ســەۋەب قىلمــاي دۇائ قىلىدىغــان ۋە  مــەن ۇئيغــۇردا بى
ۆئلىمــا ىئــزدەپ دۇائ قىلدۇرىدىغــان، شــۇ ســەۋەبتىن مەخســۇس دۇائخــان دېيىلىدىغــان 
پارازىــت قۇرۇتــالر شــەكىللەنگەن ەئھۋالىمىزدىــن نــارازى ىئدىــم. دۇائخــان دېگــەن 
ــاردا »وئقۇغۇچــى« دېگــەن  ــر قات ــەن بى ســۆزدىكى »خــان« كىتابخــان، غەزەلخــان بىل
مەنىــدە بولــۇپ، كىتابخــان كىتــاب وئقۇغۇچى، دۇائخانالر دۇائ وئقۇغۇچــى دېگەن مەنىدە 
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ىئــدى. ۇئيغــۇردا كىتابخانلىقنىــڭ ەئمــەس، دۇائخانلىقنىــڭ شــەھەر - يېزىالرغــا يامــراپ 
كەتكــەن كەســپكە ائيالنغانلىقــى، بىر پېشــكەللىككە دۇچ كەلگەندە، شــۇ ســاھەگە خاس 
ۇئيغۇرچــە بىلىمنىــڭ ەئمــەس، ەئرەبچــە دۇائنىــڭ تىلــالردا يادلىنىشــى بىزنىــڭ بۈگۈنكــى 
پەرىشــان، سەرســان، خانــۇ ۋەيــران بولۇشــىمىزنىڭ ســەۋەبلىرىنىڭ بىــرى - ەئلۋەتتــە. 

بــۇ ســەۋەبنى ىئچكــى ائمىــل دەپ ائتايمىــز.

دۇائخانلىقنىــڭ ىئنســاندا پەيــدا قىلىدىغــان ســەلبىي تەســىرلىرىنىڭ پاسســىپلىق، 
بولىدىغانلىقــى  جۈرەئتســىزلىك، مەسۇلىيەتســىزلىك، ەئگەشــمىلىك، جانباقتىلىــق 
ھالىمىزدىــن مەلــۇم. چۈنكــى دۇائدا بىــر ھەرىكــەت پىالنــى يــوق، ســەۋەبلەر ھەققىــدە 
وئيلىنىــش يــوق، قۇتۇلــۇش ھەققىــدە تىرىشــچانلىق يــوق. بىــز دۇائدا دەردىمىزنــى 
ائلالھقــا تۆكــۈپ، ۋەزىپىلەرنــى ائلالھقــا يۈكلەپ، مەســۇلىيەتلەرنى ائلالھقا تاپشــۇرۇپ، 
زۇلۇمالرنــى ائلالھقــا ســۆزلەپ، زالىمالرنــى ائلالھقــا تىلــالپ بېرىــپ، خاتىرجــەم يېتىــپ 
ۇئخــالپ قالىمىــز. ەئگــەر ۇئنــداق قىلمايۋاتىمىــز دېســەك، تۆۋەندىكــى سېلىشــتۇرمىغا 
قــاراپ باقايلــى. دۇنيــا بىر مىليوندىن ائرتــۇق ۇئيغۇرنىڭ تۇتۇلغانلىقىدىن بىســەرەمجان 
بولــۇپ كەتكــەن بىلــەن، ۇئيغۇردىــن “مــەن زۇلۇمغــا ۇئچرىدىــم” دەپ مۇخبىــر بىلــەن 
كۆرۈشــكەن كىشــى يۈزگــە يەتمەيــدۇ، ســىنلىق گۇۋاھلىــق بەرگــەن كىشــى 120 دىــن 
ائشــمايدۇ، ەئممــا “كاناداغــا كېتىمــەن” دەپ يــۈز - كۆزىنــى يۆگــەپ، قــارا كۆزەينــەك 
تاقــاپ ۆئچرەتتــە تۇرغــان كىشــى تــۆت مىڭدىــن ائشــىدۇ. مــاڭا شــۇ تــۆت مىــڭ كىشــى 

دۇائ قىلىــپ، پەقــەت شــۇ يــۈزدەك كىشــى داۋا قىلىۋاتقانــدەك تۇيۇلىــدۇ.

دۇائخانلىقنــى  قىلىنىۋاتقــان  قىلمــاي  ســەۋەب  بىــز  يېــرى،  خەتەرلىــك  ەئڭ 
بالىالرغــا  دەرســخانىالردا ۆئگىتىۋاتىمىــز. ۆئزىمىزدىكــى ەئمەلســىز دۇائخانلىقنــى 
مىــراس قالدۇرۇۋاتقانلىقىمىــز، بىــز كۆنگــەن پاسســىپ تىلىنىــش، يالــۋۇرۇش، يۆلىنىشــنى 
ــزال ەئمــەس، ەئتىمىزمــۇ  ەئۋالدلىرىمىزغىمــۇ ســىڭدۈرۈۋاتقانلىقىمىز ۈئچــۈن بۈگۈنىمى
تۇمانلىــق بولۇشــى مۇمكىــن. 2016 -يىلــى رامىــزان ېئيــى بويىچــە بىر قۇرائن كۇرســىدا 
دۇائ قىلــدۇق. خىتاينىــڭ زۇلۇم - ســېتەملىرىدىن قۇتقۇزۇشــى ۈئچۈن يۈزدەك ســەبىينى 
يىغىــپ، ھــەر كۈنــى ائلالھقــا يېلىنــدۇق، خىتاينىــڭ يوقۇلىشــىنى تىلەپ يىغــالپ چىقتۇق. 
ەئممــا 2018 -يىلــى شــۇ ســەبىيلەرنىڭ بەزىلىــرى تىرىــك يېتىمالرغــا ائيالنــدى، ائتــا-
ائنىلىــرى ۋەتەنگــە كېتىــپ كېلەلمىــدى. بىــز ســەبىيلەرگە نېمىنــى ۆئگەتتــۇق؟ خىتايغــا 
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بــەددۇائ قىلىشــنى. ەئممــا ىئككــى يىلدىــن كېيىــن، نەتىجــە نېمــە بولــدى؟ ەئقلــى جايىــدا 
ھەممــە ائدەمگــە ائيدىڭ، ىئنســان ائڭلىغانغا ەئمــەس، كۆرگەنگە قايىــل بولىدۇ. بىزنىڭ 
ەئمەلســىز، سەۋەبســىز، تەدبىرســىز قىلغــان دۇائلىرىمىــز بىلــەن مەدرىســتىكى بالىالرنى 
دىنــدار قىلدۇقمــۇ، ائلالھقــا يېقىــن قىلدۇقمــۇ؟ ۇئالرنىــڭ ېئتىقادىنــى كۈچلەندۈردۇقمــۇ 

ياكــى كۆرۈلۈۋاتقــان نەتىجــە ســەۋەبلىك ەئكســىچە ۈئنــۈم ياراتتۇقمــۇ؟ 

مۇشــۇنداق ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن، مــەن ەئمەلســىز قىلىنىــپ كەلگــەن دۇائنىــڭ 
بىزنــى ائلالھنىــڭ، دۆلەتلەرنىــڭ ۋە باشــقا مىللەتلەرنىڭ ائلدىدا پاسســىپ ياردەم تەلەپ 
قىلغۇچــى، توختىمــاي تىلەنگۈچــى، مۇددەتســىز يۆلەنگۈچــى قىلىــپ قويۇۋاتقانلىقىدىــن 
نــارازى ىئدىــم. ھەقىقىــي مەنىدىكــى دۇائنىــڭ نېمىلىكىنــى چۈشــەنمەي، ائلالھنىــڭ 
دەرگاھىدىكــى مەقبــۇل دۇائنىــڭ قانــداق بولىدىغانلىقــى ھەققىــدە وئيلىنىپمــۇ باقمــاي، 
ۆئزىدىكــى مەسۇلىيەتســىزلىك، بېقىندىلىق، ىئشەنچســىزلىك، جۈرەئتســىزلىك قاتارلىق 
ــۈرەك  ــز ي ــى ېئغى ــىلەرگە ىئكك ــايدىغان كىش ــق دەپ ياش ــى دىندارلى ــىپ ھالەتن پاسس
ســۆزۈمنى يەتكۈزۈشــنى وئيــالپ كېلىۋاتقــان ىئدىــم. شــۇڭا مــەن دوســتىمىزنىڭ خىتــاي 
تۇتقان مەھبۇس دادىســىغا بىر تەدبىر قىلماي، ســەۋەب توغرىســىدا وئيلىنىپمۇ باقماي، 
ائلالھقــا تاپشــۇرغىنىمىزنى قوبــۇل قىاللمــاي، شــۇ ھەقتــە ىئنــكاس يېزىــپ تاشــالپتىمەن. 
مــاڭا كەلگــەن جــاۋاب: »پىتنىگــە ســەۋەب بولىدىغــان گەپلەرنــى جىــق قىلىدىكەنســىز« 
شــەكلىدە بولــدى. ەئپســۇس، دوســتىمىزغا: »ائلالھقــا دۇائال قىلمــاي، ائلــالھ بەرگــەن 
جېنىمىزنــى پىــدا قىاليلــى، ســەۋەب قىاليلــى، تەۋەككــۈل قىاليلى« دېگىنىــم ېئغىر كەپتۇ، 
پىتنىگــە ســەۋەب بولغىــدەك يىرگىنچلىــك ســۆز بولــۇپ تۇيۇلۇپتــۇ. يــۈرەك باغرىمىزنــى 
ــەي  ــپ پۈتۈنل ــداق قىلى ــى قان ــر جانن ــالھ ائلمىغــان بى ــى، تېخــى ائل ــان زۇلۇمن ۆئرتەۋاتق
ائلالھقــا تاپشــۇرىمىز؟ بەلكىــم دوســتىمىز پىتنــە ســۆزىنىڭ مەنىســىنى تولــۇق بىلمىســە 
كېــرەك. “پىتنــە” دىنىمىــزدا زۇلــۇم دېگــەن مەنىدىمۇ كېلىــدۇ، پىتنە قىلىۋاتقان، ســەۋەب 
بولۇۋاتقىنــى خىتــاي كومپارتىيەســى، مــەن ەئمــەس. »ۇئيغــۇردا ۋە قۇرائنــدا پىتنــە 
ۇئقۇمــى« دېگــەن ماقالەمــدە بۇنــى يازدىــم، دوســتىمىز ھەقىقىي پىتنىگە قارشــى بولســا، 
مېنــى ەئمــەس، خىتاينــى ەئيىبلىســە بولىــدۇ. مــەن پىتنــە قىلمىدىــم، ائلــالھ يوقۇتۇشــقا 

بۇيرىغــان پىتنىگــە قارشــى داۋا قىلىۋاتىمــەن، ھەرىكــەت قىلىۋاتىمــەن. 
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رامىزاننىڭ تۇنجى ئەتىگىنى

رامىزاننىــڭ تەييارلىقــى يەكشــەنبدىن باشــالندى. ىئككــى قىزىــم ۋە ائيالىــم 
ــى.  ــۇپ كەتت ــراش بول ــەن ائلدى ــالش بىل ــى تال ــۇق ۋە ىئپتارلىقالرن ــن زوھۇرل تالالبازاردى
ــاراپ،  ــن چۇۋۇرالشــلىرىغا ق ــى” دەپ قىزغى ــى ۇئنۇتمايل ــى، بۇن ــى ائاليل ــڭ: “ۇئن ۇئالرنى
كىچىكىمــدە دادام - ائنامــالر بىلــەن رامىــزان ائلدىــدا بازارغــا چىققــان دەملــەر يادىمغــا 

ــدى. كەل

رامىزاننىــڭ ائلدىــدا ائنــام بىلــەن بازارغــا چىقســاق، ائنــام ائلدىغــا ۇئچرىغانلىكــى 
يېگىلــى بولىدىغــان تاتلىــق - تــۈرۈم، ائچچىق-چۈچــۈك، ســۇلۇق-قۇرۇق بىــر مۇنچــە 
نازۇ-نېمەتلەرنــى ېئلىــپ، بېغىشــلىرىمنى ائغرىتىــپ ھــاردۇرۇپ ېئتەتتــى. ەئممــا قىزىــق 
يېــرى روزا تۇتقــان ائدەم ائرام ائلمــاي، داىئــم مېھمــان كۈتــۈپ، ياندۇرقــى ھەپتــە 
كەلگىچــە ھەممىنــى پاك-پاكىــزە تۈگىتىــپ بوالتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن، روزىــدار دادامغــا 
يوغــان ســومكىالرنى تۇتقــۇزۇپ، يەكشــەنبە بازارغــا يولغــا ســاالتتى. دادام رەھمىتــى 
ــدى،  ــڭ ائل ــۇق. »باققالنى ــم چىقاتت ــى قېتى ــا ىئكك ــدە بازارغ ــزان ھەپتىلىرى ــەن رامى بىل
ــر چىقســاق،  ــى بى ــات ائلغىل ــش، كۆكت ــى« دەپ ســەھەردە يەل-يېمى قاسســاپنىڭ كەين
ــاق  ــر دىھقاننىــڭ ســاتالمىغان چىچق ــى چىقىــپ، قايســى بى ــن گــۆش ائلغىل كەچكــە يېقى
پاقلىنىنــى يېتىلــەپ كىرەتتــۇق. ائنــام بــۇ چاغدا »وئرۇق گۆشــنىڭ تەمــى بولمايدۇ-يەي، 
مۇشــۇنىڭ پۇلىغــا پــەش گۆشــتىن مانچــە كىلــو كېلىدۇ-يــەي« دەپ قاقشــاپ كېتەتتــى. 
دادام تەڭقىســلىقتا بېشــىنى قاشــالپ كۈلــۈپ قوياتتــى. مەن بولســام، ائنامنىــڭ دېگىنىگە 
مايىــل ىئدىــم. چۈنكــى بــۇ مايمــاق پاقالننــى كوچىــدا يېتىلــەپ يۈرۈشــتىن خىجىــل 
بولغاننىــڭ ۈئســتىگە، دادامنىــڭ قــوي سويۇشــلىرىغا ياردەملىشــىمەن دەپ، يىــن، چىلــە 

پــۇراپ يۈرۈشــنى خالىمايتتىــم.
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ائيالىمنىــڭ رامىــزان تەييارلىقى يەكشــەنبە باشــالنغانچە ھەر كۈنــى داۋام قىلماقتا 
ىئــدى. قىزلىرىــم ائنىســىنىڭ كەينىــدە خــۇددى كاتتــا بىــر زىياپــەت بولىدىغانــدەك 
جىددىــي ىئشــقا كىرىشــىپ كەتتــى. مېنىــڭ خىيالىــم رامىــزان كۈنلىــرى ائدەملىــرى 
تېخىمــۇ مېھرىبــان، ســۈلكەتلىك بولــۇپ كېتىدىغــان قەشــقەردە، مەســجىدلىرى ىئپتارلىق 
رەڭگارەڭ داســتىخانالر بىلەن تولۇپ كېتىدىغان ۈئرۈمچىدە ىئدى. ۈئچتاش مەســجىدىدە 
ياڭرايدىغــان، يۈرەكلەرنــى شــامدەك ېئرىتىــپ، قانالرنــى ۇئيغۇرلــۇق دەرياســىغا غــەرق 
قىلىدىغــان قىراەئتنــى ســېغىناتتىم. مەســچىتتە وئقۇلغــان تەراۋىھدىــن ماشــنىلىق بايمــۇ، 
پىيــادە گادايمــۇ، قاپىقــى يامــان ســاقچىمۇ، تاماخــور پايالقچىمــۇ ىئماننىــڭ ھوزۇرىغــا 

چۈمــۈپ ياشــلىق كۆزلىــرى بىلــەن بىــر - بىرىگــە مېھىرلىــك بېقىشــىپ خوشلىشــاتتى.

مەســۇدە ۇئخالشــتىن بــۇرۇن ىئپتــار ۋە زوھۇرلۇقنىــڭ دۇائســىنى بىــر قانچە قېتىم 
دەپ باقتــى. “تەجۋىدلىــك بولســۇن” دەپ ســۆزمۇ ســۆز قايتــا - قايتــا ۆئگىنىــپ مەشــق 
قىلــدى. رامىزاننىــڭ تۇنجــى ەئتىگىنــى زوھۇرلــۇق دۇمباقــالر چېلىنغانــدا وئيغىتــاي دەپ 
ــىالپ،  ــى س ــردەم يۈزلىرىن ــۇ. بى ــالپ كېتىپت ــق ۇئخ ــۇنچىلىك تاتلى ــم ش ــام، قىزى قارىس
چاچلىرىنــى پــۇراپ ەئركىلەتتىــم. پۇتلىرىغــا ســۆيۈپ، بــاش - كۆزلىرىنــى ھىــدالپ 
باقتىــم، ەئممــا ھېــچ وئيغىنىدىغانــدەك ەئمــەس. ائخىــرى، ائنىســى بىلــەن زوھۇرلۇققــا 
ــى  ــاراپ تۇرغانلىقىن ــاراڭالر بىلــەن ۇئنىــڭ كىرىــپ بېشــىمىزدا ق وئلتــۇردۇق، قىزغىــن پ

كۆرمــەي قاپتىمىــز. 

“دادا، مــەن ســاڭا نېمــە دېگــەن؟” تۇيۇقســىز قىلىنغــان بــۇ ســوراقتىن مەڭــدەپ 
قالدىــم. بېشــىمدە قــاراپ تۇرغــان مەســۇدەنىڭ چىرايــى تولىمــۇ ســوغۇق ۋە كەســكىن 

ىئــدى. 

“قىزىــم قارىســام ســىز ھېــچ وئيغىنىدىغانــدەك ەئمــەس، پــۇراپ باقتىــم، ســۆيۈپ 
باقتىــم، پەقــەت تۇيمىدىڭىــز، شــۇڭا تۇتمىســۇنمىكىن دېگــەن. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە ســىز 
كىچىك، ھەرىكىتىڭىز كۆپ، وئقۇۋاتىسىز، ېئمتىھانىڭىز بار، شۇڭا پەقەت وئيغىنالمىسا، 
بولــدى قىاليلــى دەپتىمىــز” دېدىــم گۇناھكاردەك ۆئزۈمنــى ائقالپ. ائنىســىمۇ بىوئلوگىيە 
ــكە  ــلىكىنى چۈشەندۈرۈش ــىنىڭ تەس ــلىق بېرىش ــا بەرداش ــڭ ائچلىقق ــىدىن ۇئنى نۇقتىس
باشــلىۋىدى، مەســۇدە جاھىللىــق بىلــەن: “يــاق تۇتقىنىــم تۇتقــان. ســاجىدىگۈل ائپــام، 
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ائمىنــەم ائپــام، ەئركىــن دادام ھازىــر قاماقلىــق، ەئتىگەنــدە تاماققا زورالنغانــدا، چوقۇم 

بــەك ائزاپلىنىــپ كەتتــى، روزا تۇتالمىغانغــا چوقــۇم كۆڭلــى بــەك يېرىــم بولــدى. مــەن 

بۈگــۈن بىــر كــۈن بولســىمۇ روزا تۇتــۇپ، ســاۋابى ائمىنــەم ائپــام بىلــەن ەئركىــن دادامغا 

بولســۇن، دەپ دۇائ قىلىمــەن” دېــدى.

ائنىســى بىلــەن تــەڭال وئرنىمىزدىن تۇرۇپ، مەســۇدەنى قۇچاقلىــدۇق. رامىزاننىڭ 

تۇنجــى كۈنىــدە ۈئچىمىــز قامالغانالرنــى بىــر - بىرلەپ ەئســلەپ،يىغا بىلــەن زوھۇرلۇقنى 

تۈگەتتۇق.

2018 - يىل 18 - ماي، رامىزاننىڭ تۇنجى كۈنى.
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زالىملىق مىللەتىنمۇ تۈزۈمدىنمۇ

كىشــىنىڭ بېشــىغا بىــر دەرت كەلگەنــدە دۇنيامــۇ كۆزلەرگــە دەرتمــەن كۆرۈنىــدۇ. 
ىئنســان بۇنــداق چاغــالردا ەئتراپتىــن تەســەللى، مــەدەت ۋە ھىسداشــلىق كۈتىــدۇ. 
شــۇنداق كۈنلــەردە كۈلــۈپ ياشــاۋاتقانالر كۆزىگــە ســىغمايدۇ. بولۇپمــۇ دەرتمەنلەرگــە 
ۆئزىگــە قېرىنــداش، دىنــداش ۋە قوشــنا بولــۇپ ياشــاۋاتقان كىشــىلەرنىڭ پەرۋاســىزلىقى، 
ۋاپاســىزلىقى، ھىــچ ىئــش يوقتــەك يۈرۈشــلىرى ېئغىــر كېلىــدۇ. ەئجداتلىرىمىــز بىز يېقىن 
كۆرۈپ تەلپۈنگەنلەرنىڭ تىلســىزلىقىغا »ياتنىڭ ياندىن قېرىنداشــنىڭ جاندىن ۆئتىدۇ« 
دېگــەن. بۇنــداق چاغــدا ەئســقاتمىغان تۇققــان كۆزىمىزگە ســەت كۆرۈنگەنــدەك، زالىمال 

ەئمــەس ۇئنىڭغــا وئخشــىغان ھەممــە نەرســە نەپرىتىمىزنــى قوزغايــدۇ. 

بېشــمىزغا دەرت-ەئلەملــەر توقمــاق بولــۇپ توختىمــاي تېگىۋاتقــان بــۇ كۈنلــەردە 
ــك  ــۈرك، ۆئزبې ــز، ت ــازاق، قىرغى ــن ق ــداش مىللەتلەردى ــز قېرىن ــڭ رەنجىيدىغىنىمى بىزنى
ــاي  ــڭ زىيىنىمىزغــا خىت ــڭ بىزنى ــدى. مۇســۇلمان ەئللەرنى ــق قانداشــلىرىمىز بول قاتارلى
ــەزى مۇســۇلمان  ــۇپ بېرىشــلىرى، ب ــى تۇت ــا بىزن ــق قىلىشــلىرى ھەتت ــەن ھەمكارلى بىل
تــۈرك يازغۇچىالرنىــڭ خىتاينــى ائقــالپ يېزىشــلىرى ۋە مەيدانغــا  مۇخپىرالرنىــڭ، 
چىقىشــلىرى ۇئيغۇرنــى بەكمــۇ ۈئمىتســىزلەندۈردى. ھــەر كۈلپەتتــە بىــر ھىكمــەت بــار 
دەپ چۈشەنســەك مۇســۇلمان ۋە قانــداش ەئللەرنىــڭ ســۈكۈتلۈك ھالىتىمــۇ بىزگــە بەزى 

ــە قىلغانلىقــى شەكســىز. ــى ھەدىي ھىكمەتلەرن

 ۇئيغۇر زۇلۇمغا ۇئچرىغاندا مۇسۇلمان ەئللەرنىڭ ۋە تۈرك تىللىق دۆلەتلەرنىڭ 
ــن،  ــڭ دى ــى. ىئنســانلىق پەزىلەتنى ــە شــۇنى ۆئگەتت ــى بىزگ ــە تۇرمىغانلىق ھــەق تەرەپت
مىللەت ۋە قانداشــلىق بىلەن مۇناســىۋىتى بولمايدىكەن، نامراتلىق، تەرەققىياتســىزلىق، 
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ماائرىپســىزلىق، ائدالەتســىزلىك ەئۋج ائلغان مۇســتەبىت ەئللەردە ياشــاۋاتقان كىشــىلەر 
ــەن  ــدا ســۆزلىگەن بىل ــداش تىل گەرچــە بىزگــە وئخشــاش دىنغــا ىئشــىنىپ بىزگــە قېرىن
مەنپەەئتنىــڭ ائلدىــدا بىزنــى ۇئنتــۇپ قالىدىكــەن. ۇئالر مۇســۇلمان، تــۈرك بولغان بىلەن 
ىئنســاندەك ياشــاش پۇرســىتىگە ىئگــە بولــۇپ باقمىغانلىقــى ۈئچــۈن قەلبىــدە ىئنســانلىق 
ھوقــۇق، ائدالــەت، مىھىــر بىــخ ۇئرمىغــان، نەپتىــن باشــقىغا قىزىقمايدىغان كىشــىلەردىن 
ىئكــەن. شــۇڭا بىزدەك مۇســۇلمان بولغان بىلــەن ھەقتە تۇرمايدىكــەن، بىزگە قېرىنداش 

بولســىمۇ بىزنــى قوغدىمايدىكەن.

   ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان زۇلۇمنىــڭ بــاش جىنايەتچىســى خىتــاي ھۆكۈمىتــى، 
ىئجراچىلىــرى خىتــاي كومۇنىســتلىرى، ۇئيغــۇر يانتاياقــالر ۋە باشــقا مىللەتتىــن بولغــان 
خىزمەتچىلەردۇر. خىتاي كومۇنىســتلىرى خىتاي خەلقىنى مەنبە قىلغانلىقى، ۇئيغۇرالرغا 
ــپ  ــڭ خىتايچــە سۆزلەشــكە مەجبۇرلىنى ــى، ۇئيغۇرالرنى ــى تېڭىلغانلىق ــاي مەدەنىيىت خىت
خىتــاي يوســۇنى بويىچــە ياشاشــقا زورلىنىۋاتقانلىقــى ۈئچۈن بىــز كۆرۈۋاتقــان كۈلپەتنىڭ 
مەســۇلىيىتى كۆزىمىزگــە خىتــاي خەلقىــدەك كۆرۈنىــدۇ. ەئمما ەئقلىمىز بىلــەن وئيلىنىپ 
باقســاق بىزگە زۇلۇم قىلىۋاتقان مىليۇندىن ائرتۇق خىتاي خىزمەتچىلىرىنىڭ جىنايىتىنى 
ــا يۈكلىســەك  ــۇق پۇقراغ ــن ائرت ــر مىليارتتى ــان بى ــەك بولۇۋاتق ــەن ھەل ــى بىل ۆئز ھايات

ائدالەتســىزلىك بولىــدۇ.

زۇلۇم ســەۋەپلىك بەزى كىشــىلەر خىتاي مىللىتىگە قارشــى ۆئچمەنلىكنى تەرغىپ 
قىلســا بــەزى زىيالىــالر خىتــاي خەلقىنىــڭ زۇلۇمغــا ســۈكۈت قىلىشــلىرىنى كومپارتىيەگــە 
يــاردەم قىلغانلىــق، قوللىغانلىــق دەپ چۈشــەنمەكتە. ۇئالر خىتــاي خەلقنىــڭ تارىختىــن 
بېــرى مۇســتەبىت تۈزۈمــدە ياشــاپ كەلگەنلىكــى ۈئچــۈن ۆئزىدىــن باشــقا مىللەتلەرنــى 
ۆئزى بىلــەن بــاراۋەر كۆرمەيدىغانلىقــى، كەمســىتىش خاھىشــىنىڭ كۈچلــۈك ىئكەنلىكــى، 
نامراتلىــق ســەۋەپلىك ھاكىمىيەتكــە ىئســيان قىلىشــنى خالىمايدىغانلىقــى، ھاكىمىيەتكــە 
قارشــى چىققانالرنــى »ۋەتــەن خاىئنــى« دەپ قارايدىغــان پىكىرگــە ۋە خاراكتىرگــە ىئگــە 

ىئكەنلىكىنــى وئتتۇرىغــا قويــدى.

 مەن زۇلۇمنى ىئجرا قىلىۋاتقان خىتاي مەمۇرالر، بايالر ۋە چوماقچىالر سەۋەپلىك 
ــر  ــۇ بى ــدە ۆئزۈمم ــىنىمەن. بەزى ــرا چۈش ــى توغ ــا ۆئچمەنلىكىن ــى خىتايغ خەلقىمىزدىك
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قىســىم خىتايالرنىــڭ زالىملىقىنــى ۇئالرنىــڭ قېنىــدا بارمىكىــن دەپ ۇئالرنىــڭ شــۇنداق 
مىجــەزى بارلىقىغــا ىئشــىنىمەن. ەئممــا خىتايغــا قارشــى ۆئچمەنلىــك، ۇئالرنىــڭ زالىــم 
تۈزىمىگــە قارشــى نەپرەتنــى قويــۇپ، ەئقىــل بىلەن وئيالنغىنىمــدا بەزى سېلىشــتۇرمىالر 

ېئســىمگە كېلىــدۇ.

 بىزگــە وئخشــاش تاتارالرمــۇ تارىختــا يۈرتلىرىدىن قوغــالپ چىقىرىلغان، پۈتكۈل 
قىرىــم يېرىــم ائرىلــى تاتارسىزالشــتۇرۇلغان. شــۇ چاغــدا ھۆكۈمــران وئرۇنــدا تۇرغــان 
رۇســالر ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ قىلمىشــلىرىنى قوللىغانمــۇ؟ قوللىغــان دېســەك قانــداق 
بىلىمىــز؟ قوللىمىغــان دېســەكچۇ؟ ەئگــەر ھازىرقــى مەنبەلەرگــە قارىســاق رۇســالر شــۇ 
زۇلۇمنــى قوللىغــان بولىــدۇ. چۈنكــى تارىختــا رۇســالرنىڭ تاتــارالر ۇئچرىغــان زۇلۇمغــا 
قارشــى قىلغــان بىــرەر ھەرىكىتــى، نارازىلىقــى ۋە نامايىشــلىرى خاتىرلەنمىگــەن. خىتــاي 
خەلقىمــۇ ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان زۇلمغــا قارشــى بىــر ىئجتىماىئــي ھەرىكــەت قوزغىمىــدى، 
ۇئنــداق بىــر شــەپىمۇ خــەۋەر قىلىنمىــدى. دېمــەك، ىئككىــال مىللەتنىــڭ زۇلۇمغــا بولغــان 
ىئنكاســى وئخشــاش. ەئگــەر خىتايالردىــن بولغــان بىــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ زالىملىقىنــى 
خىتــاي مىللىتىنىــڭ زالىــم مىجەزىگە باغلىســاق، رۇســالردىن بولغانالرنىــڭ زالىملىقىنىمۇ 

روس مىللىتىگــە باغــالش كېــرەك بولىــدۇ.

ســوۋېت ھاكىمىيىتــى خىتايغــا وئخشــاش گــۇالگ الگىرىنــى قۇرغــان ۋە مىڭلىغــان 
خەلقنــى قامــاپ ائزاپلىغــان. الگىــرالر قۇرۇلغانــدا روس مىللىتــى ســوۋېت ھاكىمىيىتىنىــڭ 
قىلمىشــلىرىنى قوللىغانمــۇ؟ رۇســالرنىڭ الگىرنــى قوللىغــان ۋە قوللىمىغانلىقىنــى قانداق 
بىلىمىــز؟ قوللىمىغانلىقىغــا داىئــر پاركىــت يــوق، الگىرالرغــا قارشــى بىــرەر ائممىۋىــي 
ــز بويىچــە  ــڭ مەنتىقىمى ــوق. بىزنى ــپ ي قارشــىلىق مەيدانغــا چىققانلىقىغــا داىئــر ائرخى

ۇئالرمــۇ خىتايــالردەك زۇلۇمنــى قوللىغــان.

دېمەك، رۇســالرنىڭ زۇلۇمغا قارشــى ىئنكاســى خىتايغا وئخشــاش بولغان ىئكەن، 
خىتايــدا بــار مىللىي خاراكتىر رۇســالردىمۇ بولغان بولىدۇ. چۈنكى رۇســالرمۇ خىتايالرغا 
وئخشــاش دېموكراتىيەگــە مېڭىــپ باقمىغــان مىللــەت، ھازىرمــۇ مۇســتەبىت تۈزۈمــدە 
ــدۇ«  ــداق قاراي ــا قان ــان زۇلۇمغ ــا قىلىنىۋاتق ــالر ۇئيغۇرالرغ ياشــاۋاتىدۇ، شــۇڭا »خىتاي
دېيىلگەن سۇائلغا بەرگەن ەئركىن سىدىق ائكىمىزنىڭ جاۋابىنى رۇسالرغا تەدبىقلىساق 
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بولىــدۇ. )بــۇ ماقالــە 30 - نۇيابىــر ەئركىــن ســىدىقنىڭ فەيىســبۇكىدا ېئــالن قىلىنغــان(.

 بىــز خىتــاي كومپارتىيەســى بىزگــە قىلىۋاتقــان زۇلۇمنــى خىتــاي مىللىتىنىــڭ 
تارىختــا شــەكىللەنگەن خاراكتىرىغــا باغــالپ چۈشەنســەك رۇســالرنىڭ تاتارالرغــا قىلغان 
زۇلۇمىنىمۇ رۇسالرنىڭ تارىختىن كەلگەن مىجەزىگە باغالپ چۈشىنىشكە توغرا كېلىدۇ. 
ەئگــەر شــۇ بويىچــە چۈشەنســەك گېرمانالرنىــڭ يەھۇدىالرغــا قىلغــان زۇلۇمىنــى قانــداق 
چۈشــىنىمىز؟ ۇئالرنىڭمــۇ تارىختىــن قالغــان يامــان خۇيلىــرى بارمىــدى؟ ســېرىپالرنىڭ 
ائلبانالرغــا قىلغــان زۇلۇمىنــى، ســۇداندىكى ەئرەپلەرنىــڭ بىدۇىئنالرغا قىلغــان زۇلۇمىنى 
قانــداق چۈشــىنىمىز؟ شــۇالرنىڭمۇ تارىختىــن قالغــان نەپرەتلىــك يەرلىــرى بارمىــدى؟ 
ەئممــا بۈگۈنگــە قارىســاق ۇئ مەســىلە ھــەل بولــدى، بوزەك بولغــان يەھۇدىــالر، ائلبانالر 
مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇردى. ســۇدانمۇ ىئككىگــە پارچىلىنىپ جەنۇبى ســۇدان مۇســتەقىل 
بولــدى. قارىســاق گېرمانــالر يەھۇدىــالر بىلــەن دوســت، ائلبانــالر بىلــەن ســىرىپالر بىلەن 
قوشــنا بولــۇپ ياشــاۋاتىدۇ. گېرمانــالر تارىختا ۆئتكۈزگەن خاتالىقىغا بــەدەل تۆلەۋاتىدۇ، 
زىيانكەشــلىككە ۇئچرىغانالرغــا تۆلــەم بېرىۋاتىــدۇ. دېمەك، گېرمانالرنىــڭ يەھۇدىالرغا 
قىلغــان زۇلمــى گېتلىــر دەۋرىــدە، ســېرىپالرنىڭ ائلبانالرغــا قىلغــان زۇلمــى مىلوشــىۋىچ 
دەۋرىــدە، ەئرەپلەرنىــڭ بىدۇىئنالرغــا بولغــان زۇلمــى ۆئمــەر بەشــىرنىڭ دەۋرىــدە يــۈز 

بەرگەن. 

ناتسىســالر ھۆكــۈم ســۈرگەن گېرمانىيــەدە جــازا الگىرلىــرى قۇرۇلغــان، بۇنىڭغــا 
گېرمانالرنىــڭ قارشــى ھەرىكــەت ياكــى نامايىــش قىلغانلىقىغــا داىئر پاكىت يــوق، دېمەك 
گېرمانالرمــۇ گېتلىرنىــڭ قىلمىشــلىرىنى قوللىغانمــۇ؟ قوللىغــان دېســەك ۇئالردىمــۇ 
ــان زۇلۇمغــا  ــر بولغــان بوالمــدۇ؟ ۇئيغــۇرالر كۆرۈۋاتق ــي خاراكتى ــار مىللى ــالردا ب خىتاي
ســۈكۈت قىلىۋاتقــان بۈگۈنكــى خىتــاي مىللىتــى تارىختىــن زالىملىــق ەئنەئنىســىگە ىئگــە 
ىئدى دېيىلسە، تارىختا بۈگۈنكى خىتايالردەك زۇلۇمغا سۈكۈتتە تۇرغان گېرمانالرنىمۇ 
مىللىــي خاراكتىرىــدە، تارىخىــدا زالىملىــق بــار مىللــەت ىئــدى دېيىشــكە توغــرا كېلىــدۇ.

بۈگۈنكــى خىتايالرنىــڭ زۇلۇمغــا ســۈكۈت قىلىۋاتقانلىقىنــى قوللىغانلىــق دېســەك، 
بىــز كۆرۈۋاتقــان زۇلۇمغــا جىم تۇرۇۋاتقــان ەئرەپلەر، پاكىســتانلىقالر، ۆئزبەكلەرنى نېمە 
دەيمىز؟ ۇئالرمۇ سۈكۈت قىلىۋاتىدىغۇ؟ 400 مىليۇندىن ائرتۇق ەئرەپ، 20 مىليۇندىن 
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ائرتۇق ۆئزبەك، 180 مىليۇندىن ائرتۇق پاكىستانلىقنىڭ مىللىي خاراكتىرىدە خىتايالردا 
بــار دەپ خۇالســە قىلغــان شەپقەتســىز خاراكتىــر بارمــۇ؟ يــوق بولســا ۇئالر نېمــە ۈئچۈن 
مۇســۇلمان تۇرۇپمۇ ھەق مەيدانىدا تۇرمايدۇ؟ ســادام دەۋرىدىكى ىئراقنىڭ كورتالرغا 
قىلغــان زۇلمــى، مىلوشــىۋىچ دەۋرىدىكــى ســىرىپالرنىڭ مۇســۇلمانالرغا قىلغــان زۇلمــى، 
مۇســتەبىت تۈزۈمدىكــى ىئســپانالرنىڭ كاتالونالرغــا قىلغــان زۇلومــى بىلــەن خىتاينىــڭ 
بىزگــە قىلىۋاتقــان زۇلمــى ائرىســىدا پــەرق نېمــە؟ ســىرىپالر، ەئرەپلــەر ۋە ىئســپانالرمۇ 

خىتايــالردەك تارىختىــن قالغــان زالىملىــق خاراكتىرغا ىئگىمۇ؟

 دېمەك، يۇقۇرقىالرنى خۇالسە قىلساق زالىملىق ائدالەتىسز، چىرىك، مۇستەبىت 
تۈزۈمــدە ياشــىغان ھەممــە مىللەتتــە بولغــان، ەئممــا ھــەر بىــر مىللەت ەئزاســىدا بولغان 
ــدە  ــق بولغــان دېگەن ــا زالىملى ــداق ۋاقىتت ەئمــەس، ھــەر داىئــم بولغانمــۇ ەئمــەس. قان
مۇســتەبىت ھۆكۈمدارالرنىــڭ ۋەھشــى سىياســەتلىرى كــۆز ائلىدىمىزغــا كېلىــدۇ. ەئگــەر 
گېتلىرنىــڭ مۇســتەبىتلىكى بولمىغان بولســا گېرمانالر يەھۇدىالرنــى جازا الگىرىغا قاماپ 
ــك زەھەرلەنمىگــەن،  ــى بولمىســا كــوردالر خېمىيەلى ۆئلتۈرمىگــەن، ســادامنىڭ زالىملىق

ســىتالىننىڭ قانخورلۇقــى بولمىســا تاتــارالر خانۇۋەيــران قىلىنمىغــان بوالتتــى. 

 دىققــەت بىلــەن قارايدىغــان بولســاق بىزگــە بولۇۋاتقــان زۇلۇم باشــقا مىللەتلەرگە 
ــەدە، پادىشــاھلىق تۈزۈمدىكــى ەئرەبىســتاندا،  مۇســتەبىت روســىيەدە، شــىمالى كورىي
ھەربــى مۇســتەبىت تۈزۈمدىكــى بېرىمــادا بولغــان ھــەم بولۇۋاتىدۇ. تارىختا ھەر قايســى 
مەزلــۇم مىللەتلــەر ياشــىغان تۈزۈمنىــڭ ىئســمى ۆئزگەرگــەن بىلــەن ۆئزگەرمــەي داۋام 
قىلىۋاتقان  زالىملىققا مەھكۇم بولۇپ ياشاۋاتقان مىللەتلەرمۇ كۆپ، مەسىلەن، رۇسالر، 
پارىســالر، خىتايــالر، تۈركمەنلــەر، ۋېيتناملىقــالر، كۇبالىقــالر. ىئســمىمۇ ۆئزگەرمىگــەن 
ــەر  مۇســتەبىت، زالىــم شــاھلىق تۈزۈمــدە تارىختىــن بېــرى ياشــاپ كېلىۋاتقــان مىللەتل
خېلــى كــۆپ. مەســىلەن ەئرەبىســتاندىكى ەئرەپلــەر ۋە ەئرەپ يېرىــم ائرىلىدا ياشــاۋاتقان 

باشــقا ەئرەپ قەبىلىلىــرى.

 مــەن داىئــم پرىزدېنتىنــى ســوتقا تارتىۋاتقــان دېموكراتىــك تۈزۈمدىكــى جەنۇبــى 
كورىيــە خەلقــى بىلەن رەىئســتىن قورقــۇپ ېئگىلىۋاتقان مۇســتەبىت تۈزۈمدىكى شــىمالى 
ــل  ــى 68 يى ــەت، تېخ ــر مىلل ــەن. ىئككىلىســى بى ــى سېلىشــتۇرۇپ قالىم ــە خەلقىن كورىي
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بــۇرۇن بىــر دۆلەتتــە ياشــايدىغان كىشــىلەر ىئــدى. ۇئالر تارىختىــن بېــرى وئرتــاق مىللىي 
خاراكتىرگــە ىئگــە بولمىغانمــۇ؟ بىــز كورىيانالرنىمــۇ نەچچــە مىــڭ يىللىــق مىللىــي 
خاراكتىرغــا ىئگــە دېســەك نېمىشــقا ىئككــى خىــل تۈزۈمــدە بىــر مىللــەت پىرىزدېنتىغــا 

ىئككــى خىــل مۇائمىلــە قىلىــدۇ؟ 

زالىملىــق مىللەتتــە ەئمــەس، مىللەتنىــڭ ھــەر بىــر ەئزاســىدا ەئمــەس بەلكــى 
تۈزۈمــدە. تارىختــا نۇرغــۇن مىللەتلەر زالىملىققا ســەۋەپ بولىدىغان تۈزۈمدە ياشــىغاندا 
ــان،  ــا ائيالنغ ــڭ ىئجراچىلىرىغ ــر قىســىم كىشــىلەر زۇلۇمنى ــى بى ــەت ىئچىدىك شــۇ مىلل
تــۈزۈم ۆئزگەرگەنــدە بولســا زۇلۇمغــا قارشــى كىشــىلەر قاتارىغــا قوشــۇلغان. مەســىلەن، 
بۈگۈنكــى زۇلۇمغــا قارشــى ياۋرۇپادىكــى ىئســپانىيەمۇ 70 -يىلالرغىچــە كاتالونالرغــا 
ــك  ــر دېموكراتى ــا ھازى ــدە ىئــدى، مان ــڭ ىئلكى ــان مۇســتەبىت ھاكىمىيەتنى ــۇم قىلغ زۇل
ياۋرۇپانىــڭ ەئزاســىغا ائيالنــدى. دېموكراتىيەنــى تەرغىــپ قىلىۋاتقــان ائمېرىكىمــۇ 
ــدۇردى.  ــن قال ــن ەئمەلدى ــن ائندى ــن كېيى ــالر باراۋەرســىزلىكىنى 1960 -يىلالردى ىئرىق
شــۇ چاغــدا بىــر بۆلــۈك كىشــى ياۋرۇپــا ۋە ائمېرىكىــدا زۇلۇمنىــڭ ىئجراچىلىــرى ىئــدى. 
ــەت ىئــدى  ــۇق مىلل ــم خۇيل ــى، ىئســپانالرنى زالى ــز ائمېرىكىلىقالرن ــاراپ بى شــۇنىڭغا ق

دېســەك ۇئيغــۇن ەئمــەس.

ــداڭ ۋە  ــى گومىن ــۇن، ياك ــدا بولس ــى زامانى ــڭ ىئمپىرىيەس ــى چى ــالر مەيل  خىتاي
كومپارتىيــە زامانىــدا بولســۇن زالىــم تۈزۈمدىــن قۇتۇلــۇپ باقمىــدى. خىتايــالر گەرچــە 
چىــڭ سۇاللىســىدىن قۇتۇلــۇپ ۆئزىنىــڭ مىللىتــى ھاكىــم بولغــان دۆلەتتــە بىــر مەزگىــل 
جۇمھۇرىيــەت قــۇرۇپ ياشــىغان بولســىمۇ بىــر پارتىيــە دىكتاتورلۇقىدىــن قۇتۇاللمىغان. 
ــەت  ــالر جۇمھۇرىي ــۇ خىتاي ــقۇرغان. ھازىرم ــە باش ــى 1949 -يىلغىچ ــداڭ ۇئالرن گومىن
ــۈك  ــۇ وئمۇمىيۈزل ــر قېتىمم ــى بى ــە تېخ ــۇ كۈنگىچ ــەن مۇش ــاۋاتقان بىل ــدە ياش تۈزۈمى
ســايالمغا قاتنىشــىپ باقمىدى. شــۇڭا 1949 -يىلدىن بۇرۇن خىتاي خەلقى ســايلىمىغان 
گومىنداڭنىڭ، شىڭ شىسەينىڭ تارىختىكى زۇلمىنى ۋە كومپارتىيە ھۆكۈمىتى قىلىۋاتقان 

بۈگۈنكــى زۇلۇمنــى خىتــاي مىللىتىگــە ائرتىــپ قويــۇش ائدىللىــق ەئمــەس. 

تــۈزۈم بىلــەن مىللەتنىــڭ مۇناســىۋىتى ھەققىدىكــى يۇقارقــى بايانالرنــى نەزەرگــە 
ائلمــاي تــۇرۇپ بىــر مىللەتنــى تارىختىــن شــۇنداق ىئــدى دېســە تارىخقــا ۋە ەئمەلىيەتكــە 
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ۇئيغــۇن بولمايــدۇ. خىتــاي مەدەنىيىتــى، خىتايالرنىــڭ مىللىــي خاراكتىــرى كومپارتىيەنىڭ 
ۋەھشــىلىكىنى ىئجــرا قىلىۋاتقــان بىــر قىســىم خىتايالرنىــڭ زالىملىقىنىــڭ مەنبەســى 
ــازاق،  ــۇر، ق ــدە ۇئيغ ــالر ىئچى ــرا قىلىۋاتقان ــۇ ۋەھشــىلىكنى ىئج ــى ب ــدۇ. چۈنك بواللماي

قىرغىــز، تــۇڭگان قاتارلىقالرمــۇ بــار.

 خىتــاي مەدەنىيىتىنىــڭ ائساســى كوڭزىچىلىــق بولــۇپ خىتــاي بىلــەن وئخشاشــال 
كوڭزىچىلىــق مەدەنىيــەت چەمبىرىكىگــە تــەۋە بولغــان، ســىنگاپورلۇقالر، تەيۋەنلىكلــەر، 
كورىيەلىكلەر ۋە ياپۇنالرمۇ تارىختىن بېرى خىتاي بىلەن وئخشــاش مۇســتەبىت تۈزۈمدە 
ياشــاپ كەلگــەن. ەئممــا بۈگــۈن ۇئالر كونــا مۇســتەبىت تۈزۈمدىــن قۇتۇلغانلىقــى ۈئچۈن 
ــك  ــەن شەپقەتســىزلىك، باراۋەرســىزلىك، ائدالەتســىزلىك، قۇلمىجەزلى ــز نەپرەتلەنگ بى
قاتارلىقالردىــن قۇتۇلــۇپ ەئركىن ياشــاپ كېلىۋاتىــدۇ. ۇئالرنىڭ تارىختىكــى كوڭزىچىلىق 
مەدەنىيىتــى ۇئالرنــى تــۈزۈم ۆئزگەرگەندىــن كېيىنمــۇ داۋاملىــق زالىمالرغــا ائيالنــدۇرۇپ 

قويغىنــى يــوق. 
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شەخسنىڭ ئىشى ۋە مىللەتنىڭ يېشى

ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ىئشــلەش، مىللەتنىــڭ كۈلپەتلىرىنــى ائزايتىــش ۈئچــۈن خىزمــەت 

قىلىشــتا بەدەلنىــڭ ېئغىــرى شەخســنىڭ ائمىمىۋىيلىشــىپ كېتىشــى ىئكــەن. بۇنىــڭ 

مەنىســى ىئنســاننىڭ ۆئز ائرزۇســىغا، خىيالىغــا، ېئتىقادىغــا ۋە ھەتتــا كىيىنىشــىگە ىئگــە 

بواللماســلىقىدۇر. خالىغاننى دېيەلمەســلىك، خالىغانچە كىيىنەلمەســلىك، خالىغان يەردە، 

خالىغــان كەيپىياتتــا، خالىغــان قىلىقالرنــى قىاللماســلىقالر ائممىنىــڭ نازارىتىگــە چۈشــۈپ 

قالغانلىــق، ائممىۋىيلىشــىپ كەتكەنلىكنىــڭ ىئپادىلىــرى بولســا كېــرەك. تۆۋەنــدە پەقەت 

ۆئزۈم ۋە باشــقىالر دۇچ كېلىۋاتقــان خالىغانچــە كىيىنەلمەســلىك ھەققىــدە ســۆزلەي.

2012 -يىلى يازنىڭ بېشــىدا مىســرانىم تورى زىيارەت قىلدى. ائيالىم كىيدۈرۈپ 

قويغان مايكا بىلەنال ســۆھبەتكە چۈشــتۈم. زىيارەتنى تۈگىتىپ، ەئتىســى دوســتالردىن: 

»ســەن ائمېرىــكا مەستانىســىمۇ؟« دەپ تېلىفــون كەلــدى. تورغــا قارىســام، ائساســەن 

ائمېرىــكا ھەققىــدە تــاالش - تارتىــش. ېئكرانــدا كىيگىنىــم يوغــان ائمېرىــكا دېگەن خەت 

بــار مايــكا ىئكــەن. مــەن پەقەت ســەپەردە كىــر كۆتۈرۈشــلۈك دەپ كىيىپ قويغــان مايكا 

ســەۋەبلىك تــوردا ائمېرىــكا ھەققىــدە بــوران چىقىپتۇ.

 مــەن ەئســلى زىيارەتتــە تــور ۋە پىكىــر ەئركىنلىكــى ھەققىــدە ســۆزلىگەن ىئدىــم. 

ھالبۇكــى، پىكىــر ەئركىنلىكــى دېگەنلىــك پەقــەت ىئككــى قاشــقا بۆلۈنــۈپ، ائمېرىكىنــى 

قارىســىغا ائقــالش ياكــى قارىــالش ەئمــەس ىئــدى. ەئســلى ســۆھبەتتىن مەقســەت تورنىڭ 

بوغۇلغــان پىكىــر ەئركىنلىكــى ۈئچۈن نەقــەدەر مۇھىملىقى ىئدى. ەئمما، پىكىر قىلىشــقا 

ســەۋەب بولۇۋاتقــان ائمىلنىڭ تېخىچــە التا-پۇتىالردىن نېرىغا ۆئتــۈپ بواللمىغانلىقىدىن 

ائغرىندىم.
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توردا چۈشــكەن ىئنكاســالر ىئچىدە كىيىمنىڭ گېپىدىن باشــقا، ائمېرىكىنى تىلالش 
ــى ائقــالش  ــى جــاكارالش ياكــى ۇئن ــەدەر مۇســۇلمان ىئكەنلىكىن ــڭ نەق ــق ۆئزىنى ائرقىلى
ــى ىئســپاتالش كــۆپ ىئكــەن.  ــەرەس ىئكەنلىكىن ــەدەر ائمېرىكاپ ــڭ نەق ــق ۆئزىنى ائرقىلى
ــەت  ــي دارام ــق مىللى ــداق، يىللى ــى قان ــكا ائساســىي قانۇن شــۇ ىئنكاســچىالردىن ائمېرى
قانچىلىــك، ســاخاۋەتكە قوشــقان تۆھپــە قانچىلىك... دېگەنلەر سورالســا، يــا قارىلىغانالر 
ياكــى ائقلىغانــالر گــەپ قىاللمايــدۇ. چۈنكــى ۇئالرنىــڭ بىلىدىغىنــى نېمــە كىيىــپ قانــداق 
كۆرۈنــۈش، قانــداق كىيىــم بىلــەن كىــم بولــۇش ياكــى كىــم بولماســلىق تەشــنالىقى ىئدى. 

ۇئالر ۈئچــۈن كىملىــك پەقــەت كىيىملىــك ىئــدى - خــاالس.

مــەن ائدەتتــە رەســمىي كىينىــپ يۈرۈشــنى ېئغىــر كۆرىمــەن. كاســتۇم - بۇرۇلــكا 
كىيىــش مــاڭا بىــر ائلۋاڭــدەك تۇيۇلىــدۇ.2016 -يىلــى ائۋغۇســتتا، ەئنقەرەدەپارالمېنــت 
ەئزاســى ەئكمەلىددىــن ېئھســان وئغلــى ەئپەندىگــە زىيارەتكــە بــاردۇق. مەقســەت، 
تۈركىيەدىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ ھەجگــە ۋىــزا ائاللمــاي، ىئســتانبۇلدا قويۇلــۇپ، قىينىلىــپ 

كېتىۋاتقــان دىشــۋارچىلىقىغا ياردەمچــى بولــۇش ىئــدى.

 ۇئيغــۇر ۋەكىللــەر ھاۋانىــڭ ىئسســىق بولۇشــىغا قارىمــاي دېيىشــكەن ۋاقىتتــا قارا 
كاســتۇم - بۇرۇلــكا بىلــەن قاتــۇرۇپ كىيىنىــپ تەييــار بولۇپتــۇ. مەنال قىســقا يــەڭ مايكا، 
پادىچــى ىئشــتان كىيىــپ بېرىپتىمــەن. پارالمېنــت بىناســىغا كىرىشــتە ىئشــىكلەردە ەئڭ 

كــۆپ توســۇلغان، تەكشــۈرۈلگەن، گۇمــان قوزغىغــان مــەن بولــدۇم.

ــر  ــى ىئشــىكتە بى ــدا ائخىرق ــم ســەۋەبلىك تەكشۈرۈشــلەر داۋامى ــى كىيى شــۇ كۈن
قــاراۋۇل مــاڭا: »ســىلەر ۇئيغــۇرالر قىزىق، ۇئيغۇرنىــڭ ۋەكىلىمەن دەپ تــۇرۇپ بىرىڭالر 
ەئرەبتــەك قاپقــارا كىيىنىــپ، ھەممــە يېرىڭالرنــى وئراپ كېلىســىلەر، يەنــە بىرىــڭالر 
خــۇددى داال تامىقــى يېگىلــى چىققانــدەك كىيىنىــپ كېلىســىلەر« دەپ غــۇدۇراپ كەتكىنى 

ھېلىمــۇ ېئســىمدە. 

ەئركىــن تارىــم ائكىمىــز بــۇرۇن بىــر ۇئيغــۇر تەشــكىالتچى خانىمنىــڭ پارالمېنــت 
ــارا وئرۇنــۇپ كېلىــپ،  ــۇق ق ــۇپ، باشــتىن - ائيــاق تول بىناســىغا ۇئيغۇرغــا ۋەكىــل بول
مــاالل بولغانلىقىنــى ســۆزلەپ بېرىۋىــدى، قىلغانلىرىمغــا بەكمــۇ خىجىــل بولــدۇم. شــۇ 
كۈنــى مىللەتنىــڭ ھــەج قىيىنچىلىقىنــى ھــەل قىلغىلــى بارغــان بىــر ھەيەئتنىــڭ خىزمىتــى 
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ــم ۈئچــۈن ائرتۇقچــە تەكشــۈرۈلۈپ ائقســىدى. شەخســىي  ســورۇنغا مــاس كىيىنمىگىنى
ائدىتىمــدە چىــڭ تۇرغىنىــم وئمۇمنىــڭ خىزمىتىگــە دەخلــى قىلــدى.

ائدەتتــە رەســىمگە چۈشــكەنگە ائنچــە قىزىقمايمــەن، رەســىملەرنىمۇ تورغــا 
قويمايمەن. بۇنى پســىخولوگىيەدە ۆئزىگە ىئشەنمەســلىكنىڭ بىر ىئپادىســى دەيدىكەن. 
بەلكىــم توغرىــدۇ، قــاراپ وئلتۇرغــۇدەك تۇرقــۇم بولمىغاندىكىــن چۈشمىســەم كېــرەك. 
2013 -يىلــى تۇتقــۇن قىلىنغانــدا، مــاڭا بېغىشــالنغان خەۋەرلەرگــە دوســتالر ۆئيىمىــزدە 
تارتقان رەسىملەر قويۇلۇپتۇ. بۇنىڭ بىرى ائيالىم ۋە قىزىم ۈئچىمىزنىڭ ائمېرىكىدىكى 
ۆئيىمىــزدە تارتىلغــان رەســىم بولۇپ، تارتقان خانىم بىزنىڭ دوســتىمىز ىئــدى. قاماقتىن 
چىقىــپ تۈركىيەگــە كەلگەندىــن كېيىــن، شــۇ چاغــدا تارتىلغــان رەســىملەرنى كــۆردۈم 
ۋە فېيىســبۇك بېتىمگــە يىغىــپ قويــدۇم. ەئممــا مــاڭا بــۇ ھەقتــە تــوال پىكىــر كەلــدى، 
ــم ۇئ رەســىمنىڭ  ــق يوقكــەن. ھــەر قېتى ــڭ بېشــىدا ياغلى ســەۋەبى رەســىمدە ائيالىمنى
جاماەئت ســورۇنىدا ەئمەس، ۆئيدە، بىر ھەمشــىرىمىزنىڭ قولىدا تارتىلغانلىقىنى، شــۇڭا 
ياغلىقســىز ىئكەنلىكىنــى تــوال چۈشــەندۈرۈپ ھاردىــم ۋە ائخىــرى رەســىمنى يۇيــدۇم. 

جاماەئتنىــڭ پىكــرى ۋە ائرزۇســى شەخســىي ھاياتىمغــا دەخلــى قىلــدى.

جاماەئتنىــڭ خىزمىتىگــە ائرىالشــقان ھاياتىمــدا كىيىــم ۋە كۆرۈنــۈش ســەۋەبلىك 
چىققــان كۆڭۈلســىزلىكلەرنى خۇالســە قىلىــپ باقتىــم. ھازىرقــى تاراتقــۇالر تەرەققــى 
قىلغــان زامانــدا، جاماەئتنىــڭ داۋاســىغا ائتالنغــان ھــەر قانــداق شەخســنىڭ ھــەر قانداق 
ىئشــى ائممىۋىيلىشــىپ كېتىدىكــەن. مەســىلەن، ائرافاتنىــڭ چاقمــاق ياغلىقــى ۇئنــى 
ــڭ  ــارا كىيىملىكلەرنى ــان ق ــى وئرىغ ــۈز - كۆزىن ــا، ي ــتۇرغان بولس ــداق ائممىۋىيالش قان
تۇرقــى تېرورلــۇق ھۇجۇملىرىــدا ېئكرانــالردا تــوال چىقىــپ، ائشــقۇنلۇقنىڭ بەلگىســى، 

ــۇ.  ــدە ائممىۋىيلىشــىپ بولۇپت ــڭ كەســپىي كىيىمــى ھالىتى تېرورچىالرنى

تۈركىيــەدە ۋە دۇنيــادا ۇئيغــۇر رەھبەرلەر چەكمەن تون ۋە دوپپا بىلەن ســەھنىگە 
ــالر  چىقىــپ،69 يىلغــا يېقىــن داۋا قىلــدى. تاراتقۇالرغــا قارىســاق، ۇئيغــۇر ەئر - ائيال
دوپپــا - ياغلىقــالر بىلــەن تونۇلغانغــا يۈز يىلدىن ېئشــىپتۇ. دوپپــا ۋە ياغلىق ۇئيغۇرنىڭ 
ائممىۋىــي وئبرازىغــا ائيلىنىپتــۇ. شــۇڭا ەئلگــە خىزمــەت قىــالي دېســەك، بىزنىــڭ مۇشــۇ 
شــەكىلدە ائممىۋىيالشــماي ائمالىمىــز يــوق ىئكــەن. بۇنــى ۆئزگەرتســەك، نــە مىللەتكــە، 
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ــى بىلىدىكــەن،  ــا ۋە ياغلىقن ــە دۇنياغــا ياراشــمايدىكەنمىز. مىللەتمــۇ، دۇنيامــۇ دوپپ ن

شــۇنى قوبــۇل قىلىپتــۇ، شــۇنىڭدىن بىزنــى تونۇۋالىدىكــەن. ۇئيغۇرغــا ۋەكىــل بولغــان 

سورۇنداشەخسكە مەنسۇپ ەئرەپچە قىياپەت ۋە ائدەتلەرنى گەۋدىلەندۈرۈش، مىللەتكە 

مەنســۇپ ســورۇنالردا خاســلىقىنى تەكىتلــەش شەخســىيەتچىلىك ىئكــەن. 

قانــداق كىيىنىــش خــۇددى ېئتىقاتتــەكال خۇسۇســىي مەســىلە، ەئممــا كىشــى 

ــى قىلغــان كۈندىــن باشــالپ، شــۇ كىشــىنىڭ ۆئزى ۋە كىيىنىشــى  جاماەئتنىــڭ خىزمىتىن

ائممىۋىيلىشىپ، شۇ سەۋەبتىن كېلىپ چىققان مەسىلە بىر ائممىۋىي مەسىلىگە ائيلىنىپ 

كېتىــدۇ. ەئگــەر مــەن ســەمىمىيەت بىلــەن ەئلنىــڭ خىزمىتىگــە، جاماەئتنىــڭ داۋاســىغا، 

ــا  ــە ائلالھق ــى خىلۋەتت ــام، تەقۋالىقىمن ــان بولس ــى ائتىغ ــا ۆئزۈمن ــڭ ائزابلىرىغ مىللەتنى

قىلىپ،جامــاەئت ســورۇنىدا مىللەتنىــڭ بارلىــق ەئزالىرى ۋە دۇنيا قوبــۇل قىالاليدىغان بىر 

قىياپەتتــە وئتتۇرىغــا چىقىشــىم كېــرەك ىئكــەن. توغــرا، ھەممىمىــز ھىســاپنى قىيامەتتــە 

ــدا ياشــاۋاتقاندا،  ــەت ائزابى ــەت قىيام ــا مىلل ــز، ەئمم ــا بېرىمى ــە ەئمەس،ائلالھق مىللەتك

مىللــەت ۈئچــۈن ھازىرالنغــان ســورۇندا قىلغــان شەخســىيەتچىلىكىمىز ســەۋەبلىك كېلىپ 

چىققــان پاجىەئلەرگــە بــۇ دۇنيــادا ۆئزىمىــز جاۋابــكار بولىشــىمىز كېــرەك، چۈنكــى ائلــالھ 

ھېچكىمنــى ىئقتىــدارى يەتمىگــەن ىئشــقا تەكلىــپ قىلمىغــان.
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قاچان مۇسۇلمان بولدۇق

90 - يىلالردا،ياشــالردا ۋە ائلىــي مەكتــەپ وئقۇغۇچىلىــرى ائرىســىدا: »پۇســتانى 
مۇســۇلمان بولۇپتــۇ« دېگــەن گەپلــەر ائڭلىنىــپ تۇراتتــى. 2000 -يىلــالردا بــۇ گــەپ 
بــەك كېڭەيــدى، كىشــىلەر بىــر - بىرىنــى »مۇســۇلمان« بولغانلىقلىــرى بىلــەن ائشــكارە 
تەبرىكلىشــىدىغان ھالغــا كەلــدى. شــۇ چاغــالردا: »ائدىــل مىجىــت مۇســۇلمان بولۇپتۇ« 
ــق ســورۇندا  ــا اليى ــۇ ســۆزنىڭ ىئھتىياتق ــان ىئــدى. ب ــان قوزغىغ دېگــەن خــەۋەر ھاياج
دېيىلىدىغــان: »ھەقىقەتكــە قايتىپتــۇ« دېگــەن شــەكلىمۇ پەيدابولــدى. قارىماققــا بــۇ بىر 
ائددىــي جۈملــە بولغــان بىلــەن يۈكلەنگــەن مەنا ائددىي ەئمەس ىئــدى، ۇئنىڭ مىڭ يىلالر 
بــۇرۇن مۇســۇلمان بولــۇپ بولغــان ۇئيغۇرغــا قارىتىلىــپ ېئيتىلىشــى ەئســلى ھەيرانلىــق 
قوزغىشــى، تەنقىتلىنىشــى، ەئيپلەشــكە ۇئچرىشــى تەبىئىي ىئدى، چۈنكى ۇئنىڭ ۇئيغۇر 
جەمئىيىتىگــە كۆرســەتكەن تەســىرىنى تېخىمــۇ ائددىــي چاغالشــقا بولمايتتــى. ەئڭ 
خەتەرلىــك يېــرى نوپۇزلۇق ۆئلىماالردىن ۇئنداق ائدىل، كۈچلۈك، ھەققانىي بىر ىئنكاس 
بولمىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن ىئــش ۇئنــداق ائددىيــال ائياغالشــمىدى،  بــۇ ســۆز بىلــەن بىللــە 
ۇئيغۇرنىــڭ مىــڭ يىلالردىن شــەكىللەنگەن، ائللىقاچان مۇقىمالشــقان ۆئرپ-ائدەتلىرىگە 
تۇشــمۇ تۇشــتىن ھۇجۇمنىــڭ باشــلىنىپ كەتتــى. چۈنكــى بــۇ جۈملىنىڭ بىزگــە دېيىلگەن 
بۆلىكــى »مۇســۇلمان بوپتــۇ، ھىدايــەت تېپىپتــۇ« دېيىلگەن بىلــەن، دېيىلمىگــەن بۆلىكى 

»ەئســلى كاپىــر ىئــدى، بــۇرۇن كۇپرىــدا ياشــايتتى« دېگــەن مەنىــدە ىئــدى.

90 -يىلــالردا پەيــدا بولغان »مۇســۇلمان بولــۇش، ھىدايەت تېپىــش« قىزغىنلىقى 
ىئچكــى جەھەتتــە ۇئيغۇرالرنىــڭ كىملىكىنــى قوغــداش، ىئجتىماىئــي ىئللەتلەرنــى ۋە 
ــقى  ــۇپ، تاش ــان بول ــا چىقق ــىدىن وئتتۇرىغ ــش نۇقتىس ــى تۈزىتى ــىلىك ائجىزلىقالرن كىش
جەھەتتــە بۇنىــڭ خەلقــائرادا ەئۋج ائلغــان ىئســالم ھەرىكەتلىــرى بىلەنمــۇ ائالقىســى بار. 
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ھالبۇكــى، ەئســلى مەقســەتنىڭ نېمــە بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر »مۇســۇلمان بولــۇش« 
قىزغىنلىقــى ۇئيغۇرنــى بۆلــۈش، ەئرەبچىلەشــكەن ىئســالمغا قايتــۇرۇش ۋە ۇئيغــۇر 
مەدەنىيىتىنــى ىئنــكار قىلىــش ھادىسىســىنى پەيــدا قىلــدى. مىــڭ يىلالردىــن بېــرى 
ىئسالمالشــقان ۇئيغۇرلۇق بىلەن يېڭى شــەكىللەنگەن مۇســۇلمانلىق ائرىسىدا توقۇنۇش 
مەيدانغا كەلدى. نەتىجىدە، تەبىئىي ھالدا بىر تۈركۈم كىشــىلەردە ۆئزىنى باشــقىالردىن 
پەرقلەندۈرۈش ىئھتىياجى پەيدا بولدى. ۇئيغۇر ياشــالر ىئچىدە »مۇســۇلمان بولغانالر« 
پەرقلىــق كىيىنىــپ، ائىئلىســى، جەمەتــى ۋە باشــقىالرنى شــۇنداق كىيىنىشــكە دەۋەت 
قىلــدى. ۇئالر ۆئزىگــە يېڭــى نــام، ۆئزگىچــە وئتۇغــات تاقىغاچقــا، ۆئزى بىلــەن تىلــداش، 

قانــداش كىشــىلەرگە باشــقا بىــر نــام قويۇشــقا توغــرا كەلــدى.

 نەتىجىــدە، يېڭــى مۇسۇلمانالشــقان ۇئيغــۇرالر بىلــەن ۆئزىنــى مۇســۇلمان دەپ 
ــى  ــۇردا ىئكك ــى. ۇئيغ ــپ چىقت ــەرق كېلى ــۇرالر ائرىســىدا كەســكىن پ ــان ۇئيغ قارايدىغ
ېئقىــم مەيدانغــا كەلــدى. يېڭى مۇســۇلمان بولغانالر ۆئزىگە»بىز مۇســۇلمانالر« دېگەن 
ــدى.  ــى »ۇئالر ۇئيغــۇرالر« دەپ ائتى ــدا بولغانالرن ــق يول ــى ىئشــلىتىپ، پەرقلى ائتالغۇن
ائدەتتــە مىللىتىمىزدىكــى ۆئملۈكــى ۋە بىرلىكــى »بىز-ۇئيغۇر«نىــڭ قارشــى تەرىپىدىكى 
ۋە تەلىيىمىزگــە بىزگــە خىرىــس قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان »ۇئالر-خىتاي«نىــڭ مەۋجۇتلۇقــى 
بىلــەن كۈچلىنەتتــى. مۇسۇلمانالشــماق قىزغىنلىقــى بىز دېگــەن ۆئملۈكىمىزنى پارچىالپ 
ھىدايــەت تاپقــان بىــز، ائزغــۇن يولدىكــى ۇئالر دېگەن ۇئقۇمنى كىشــىلەرنىڭ كاللىســىغا 
ــز مۇســۇلمان- ــان ۆئرپ-ائدەتلىرىمىز»بى ــى كۈچلەندۈرىدىغ ــي بىرلىكن ــدى. مىللى قۇي
ــدى.  ــڭ ســەۋەبىدىن بىدەئتكــە چىقىرىل ــۇر« دېگــەن يېڭىچــە ائيرىمچىلىقنى ۇئالر ۇئيغ
ائۋام يېڭــى مۇســۇلمانالرغا ەئگەشــمەك كېرەكمــۇ ياكــى كونــا ۇئيغــۇر مۇســۇلمانالرغا 
ــدى،  ــە بول ــى پارچ ــق ىئكك ــدى، خەل ــەن ىئككىلىنىشــتە قال ــۇ دېگ ەئگەشــمەك كېرەكم
خېلــى ۇئزاق قايمۇقــۇپ يــۈردى. بــۇالر ۆئتمــۈش، ەئممــا بۈگۈنــم ۇئيغۇرلۇقنــى تولــۇق 
ىئتىــراپ قىلىدىغــان، باشــقا مۇســۇلمان مىللەتلــەردە يــوق ەئممــا ۇئيغــۇردا مەۋجــۇت 
بولغــان مۇقــام، مەشــرەپ ۋە ۇئســۇللىرىمىزنى ىئنــكار قىلمايدىغــان بىــر مۆتىدىللىــك 
مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇر ۆئلىماالردا تېخىچە شەكىللەنمىدى. شۇڭا ۇئنداق قايمۇقۇشنىڭ 
داۋاملىــق مەۋجــۇت بولىدىغانلىقــى ۋە بىزنــى ىئزچىــل پارچىاليدىغانلىقــى بىزگــە ھەمراھ 

رودىپايــدەك، ســايىمىزدەك كۆزىمىزگــە كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ.
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بۇرۇنقــى  بولغــان« الر ۇئيغۇرنىــڭ  يېڭــى »مۇســۇلمان  ەئپسۇســلىنارلىقى، 
مۇســۇلمانلىقىنى پۈتۈنلــەي ىئنــكار قىلىشــتى. ۆئيلەنگەنلــەر بــۇرۇن وئقۇلــۇپ بولغــان 
نىكاھالرنــى قايتــا وئقۇشــتى. يېڭــى مۇســۇلمان بولغان بالىــالر ائتا-ائنىالردىــن قايتىدىن 
نىكاھ وئقۇشــنى تەلەپ قىلىشــتى. ھەتتا ناماز وئقۇمىغان ائتا-ائنىالردىن مۇناســىۋەتنى 
ۈئزۈش، تامىقىنى يىمەسلىك، كىملىك ىئشلەتمەسلىك، بالىالرنى نوپۇسقا ائلدۇرماسلىق، 
ۋاكســىنا ەئملەتمەســلىك، خىزمەتلەردىن ىئســتېپا بېرىش، بانكىغا ائمانەت قويماســلىق، 
قەرزگــە ائلغــان ۆئيلەرگــە مىھمانغــا بارماســلىق دېگەنگە وئخشــاش ائالمەتلــەر يېڭىدىن 

مۇســۇلمان بولغــان كىشــىلەردە كۆرۈلــدى. 

يېڭى مۇســۇلمان بولغان پىداكار ياشــالر دىن تارقىتىش خىزمىتىگە كىرىشــكەندە، 
خىتايــدا قاشتاشــنىڭ بازىــرى چىقتــى. خوتــەن ىئقتىســادتا كۆتۈرۈلــدى. ەئزەلدىــن 
يېڭىچــە مۇســۇلمانلىقنى  بولغــان خوتــەن  دىنىغــا ســادىق ۇئيغۇرالرنىــڭ ماكانــى 
تارقاتقــان زەربىدارالرنىــڭ بازىســىغا ائيالنــدى، مەخپىــي قارىيخانىــالر قۇرۇلــدى. خوتەن 
ۇئيغۇرلىرىنىــڭ كىينىــش ۇئســلۇبى تولــۇق دېگــۈدەك ۆئزگىرىــپ، يېزىدىــن شــەھەرگىچە 

ەئرەبچــە قارىغــا چۈمكىلىــش وئمۇمالشــتى.

يېڭىچــە مۇســۇلمانلىق ۇئيغــۇر دىنىــي زاتالرنــى ىئككىگە پارچىلىــدى. ھاكىمىيەت 
تەرىپىدىــن پايدىلىنىلىۋاتقــان، بۇرۇنقــى ۆئرپ-ائدەتلەرنــى داۋام قىلغۇچــى ۆئلىماالرغــا 
جەمئىيەتتە »خىتاينىڭ ائدىمى« شــەكلىدە مۇائمىلە قىلىنىپ، دۈشــمەنلىككۈچەيدى. بۇ 
دىننىــڭ يۇرتالردا قىســماققا ېئلىنىشــىغا باھانــە بولدى. ۇئيغۇرنىڭ باشــقا ۋىاليەتلىرىدە 
قىســىلغان ۆئلىمــاالر ۈئرۈمچىگــە يىغىلىــپ، ۆئي-ۆئيلــەردە ھەتتــا ماشــنىالردا مەدىرىس 
ېئچىــش، دىــن تارقىتىشــنى،  تەبلىــغ قىلىشــنى باشــلىۋەتتى. نەتىجىــدە، ۈئرۈمچىــدە يــۈز 
- كۆزىنــى چۈمكــەپ قــارا كىيگەنلــەر كۆپىيىــپ، مــاڭا وئخشــاش ۇئيغــۇر زىيالىالرنىــڭ 
تەنقىدىگــە دۇچ كەلــدى، تــورالردا بۇ مۇنازىرە ەئڭ كەســكىن بولــدى. 2009 -يىلدىكى 
تومــۇز پاجىەئســى ۇئيغۇرلۇقىنــى ۇئنتــۇپ كەتكــەن تۈمەنلىگــەن ۇئيغۇرنــى ەئســلىگە 
قايتــۇرۇپ كەلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن »مۇســۇلمان بولــۇش« دولقۇنــى تېخىمــۇ كــۆپ 

ەئگەشــكۈچىگە ىئگــە بولــدى

يېڭىدىــن مۇســۇلمان بولغان كىشــىلەردىكى ســاقال قويــۇش ۋە قارىغا چۈمكىلىش 
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مەسىلىســى »مېھرىبــان ائنىــالر« يىغىلىشــىدىمۇ وئتتۇرىغا چىققان ىئــدى. 2012 -يىلى 
ــڭ  ــاخاۋەت جەمئىيىتى«نى ــر س ــالر خەيى ــان ائنى ــۇر قاســىمى قەشــقەرگە »مېھرىب ماھىن
يىغىنىغــا بارغانــدا، ۆئزىنىــڭ ۈئرۈمچىدىكــى قــارا ېئقىمدىــن نارازىلىقىنــى ائشــكارە 
وئتتۇرىغــا قويغــان ىئــدى. مەنمــۇ شــۇ چاغــالردا تــوردا ۇئيغــۇر ۆئرۈپ - ائدىتىــدە قــارا 
كىيىمنىــڭ پەقــەت مۇســىبەتلىك بولغانــدا كىيىلىدىغــان مۇراســىم كىيىمــى ىئكەنلىكىنــى 
تەكىتلىگــەن ىئدىــم. شــۇ چاغــالردا وئچــۇق بولغــان »قۇتادغۇبىلىــك« مۇنبىرىــدە بــۇ 
قاراشــلىرىمغا قوشــۇلمايدىغان ۇئســتاز كۈســەنى بىلــەن مۇنازىــرە قىلىشــقان ىئــدۇق.  

يېڭىدىن مۇســۇلمان بولغان ۇئيغۇرالردا ســاقال ۋە قارا كىيىمنىڭ وئمۇملىشىشــى 
مىللىــي ۆئرۈپ-ائدەت  قىلىنىۋاتقــان ۆئز ىئچىمىزدىكــى  تارتىــش  تــاالش -  ۆئزائرا 
مەسىلىســىدىن ھالقىــپ، بىز-خەق، دوست-دۈشــمەن ائرىســىدىكى مەســىلىگە ائيلىنىپ 
كەتتــى. ۇئنىــڭ ۈئســتىگە، خەلقائرالىــق تېرورلــۇق ھۇجۇملىرىــدا ائيالالرنىــڭ قــارا 
چۈمكەلگــەن، ەئرلەرنىــڭ ســاقاللىق بولۇشــى ۋەتەندىكــى خىتــاي پۇقرالىرىــدا ســاقال ۋە 
قــارا پۈركەنجىدىــن ۈئركۈشــنى پەيــدا قىلــدى. 2013 -يىلــى ۆئكتەبىــردە بېيجىڭــدا ۋە 
-2014يىلــى مارتتــا كۈنمىڭــدا يــۈز بەرگــەن ھۇجۇمغــا قاتناشــقۇچى ائيالالرنىــڭ قــارا 

كىيىملىــك، ەئرلەرنىــڭ ســاقاللىق بولۇشــى خىتايغــا تېپىلمــاس بولــۇپ بــەردى.

ۇئيغۇردىكى يېڭىچە مۇسۇلمانلىق تۈركىيەدە، مىسىردا ۋە ەئرەبىستاندا تەرجىمە 
قىلىنغــان دىنىــي كىتاپــالر بىلــەن پەللــە يارىتىــپ 2013 - يىلــالردا خىتايدا باســتۇرۇلدى. 
ــرەت«  ــتانغا »ھىج ــە ۋە ەئرەبىس ــىر، تۈركىي ــىلەر مىس ــى كىش ــۇ ېئقىمدىك ــدە ب نەتىجى
قىلــدى. ەئپســۇس بــۇ تۈركىيەدىمــۇ قاتتىق باستۇرۇلۇشــالر بىلــەن نەتىجىلەندى. 2017 
-يىلىنىــڭ مۇقەددىمىســىدە تۈركىيــەدە رەينا تېرورلۇق ۋەقەســى يۈز بېرىــپ، بۇ ۋەقەگە 
چېتىشــلىق 50 نەچچــە ۇئيغــۇر تۇتقــۇن قىلىنــدى. تۇتقۇنــدا ســاقال قويغــان ەئرلەرگــە 

ۋە يــۈز - كــۆزى چۈمكەلگــەن ائيالالرغــا بەكــرەك ۈئششــۈك تەگــدى. 

مــەن دەل شــۇ كۈنلــەردە ەئنگىلىيەلىــك ۋە تــۈرك ســەرخىلالر ۇئيۇشــتۇرغان 
ھەپتىلىك يىغىلىشتا ىئدىم. يىغىندا تۈركىيەدە داىئشقا باغلىنىپ ۇئيغۇر، داغىستانلىق، 
قىرغىــز، ۆئزبــەك، چېچەنلەردىــن تۇتۇلغانــالر كــۆپ بولســىمۇ، كۆچمەنلــەر توپلىشــىپ 
ياشــايدىغان مەھەللىلــەردە ۇئيغــۇرالر ەئڭ قاتتىــق تەكشــۈرۈلدى. مەنمــۇ يىغىنغــا 
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قاتناشــقانالرنىڭ ســۇائللىرىغا دۇچ كەلدىــم، ائرىمىزدىكــى تاتــار ۆئلىمــا بىلــەن بۇ ھەقتە 
پاراڭالشــتىم. رومــاس رامىزان شــۇ يىغىندا بىرمــۇ تاتارنىــڭ تۇتۇلمىغانلىقى جاكارلىدى، 

ھەمــدە قىزغىــن مۇالھىزىگــە ســەۋەب بولــدى.

كۇرســتا لېتۋالىــق تاتــار ۆئلىما رامىزان تاتارالرنىڭ تاتارىســتاندىن باشــقا نۇرغۇن 
ــاقلىغانلىقى ۋە  ــى س ــي بىرلىكىن ــەن بولســىمۇ،مىللەتنىڭ دىنى ــپ كەتك ــە تارىلى ەئللەرگ
ــى  ــا قەتلىائم ــى رەين ــى تۈركىيەدىك ــەم بولمىغانلىقىن ــە ي ــي ائشــقۇن پىكىرلەرگ دۇنياۋى
ــەتتى.  ــپ كۆرس ــەۋەب قىلى ــلىقىغا س ــڭ بولماس ــدا تاتارالرنى ــالر قاتارى ــەن تۇتۇلغان بىل
ۇئ تاتارالرنىــڭ ىئزچىــل پەتىــۋادا، ماائرىپتــا ۋە دەۋەتتــە ۆئز شــاراىئتىغا مــاس ىئــش 
كۆرگەنلىكىنى، ىئسالمنىڭ تۈپ پىرىنسىپلىرىداچىڭ تۇرۇپ، باشقا دۇنياۋىي كۈچلەرنىڭ 
تەســىرىدىن خالىــي تاتارچــە مۇســۇلمانلىقتا ىئزچىــل ماڭغانلىقىنــى، تاتارالرنىــڭ مىللىــي 
شۇراســى )كېڭىشــى( باشــلىغان يولــدا مىللــەت بويىچە دىنىــي بىرلىكنى ســاقلىغانلىقىنى، 
مىللىــي ەئنەئنــە بىلــەن دىنىــي ھۆكۈملەرنى زىــت قىلىــپ قويمىغانلىقىنى چۈشــەندۈردى.

1900 -يىلــالردا  كــۆز ائلدىمغــا  رامىزاننىــڭ چۈشەندۈرۈشــلىرىنى ائڭالپ، 
دىيارىمىــزدا پەننىــي ماائرىــپ بىلــەن دىنىــي تەربىيەنــى زىــت قىلمــاي بىــر ەئۋالد ۇئيغــۇر 
زىيالىــي يېتىشــتۈرۈپ چىققــان تاتــار ۆئلىمــاالر كەلدى. مىڭ ەئپســۇس، ائرىدىــن يۈز يىل 
ۆئتكەنــدە بىــزدە مۇھەممــەت تاھىرغــا وئخشــاش جىھادىزىمچــى ۆئزبــەك ۆئلىماالرنىــڭ 
نۇتۇقلىــرى كەڭــرى، ەئممــا روماســقا وئخشــاش تاتــار ۆئلىماالرنىــڭ تەبلىــغ - تەلىملىرى 
يــوق ىئــدى. قارىغانــدا، تاتارالردىن ۇئتۇقلۇق مىللەت بولۇشــتا ۆئگىنىدىغان يەرلىرىمىز 

بۈگۈنمــۇ كۆپتــەك، بۇنــداق ۆئگىنىشــنى داۋام قىلىــش كېرەكتــەك قىالتتــى.

بوۋىــالر: »مىــڭ نەســىھەتتىن بىر مۇســىبەت ەئال« دېگەنىكــەن. ۋەتەندىن يۈدۈپ 
كەلگەن قان - زەرداپلىق كەچمىشىمىز، مۇساپىرەتتە تېخىمۇ ېئغىر كەلگەن ۇئيغۇرلۇق 
ــن  ــى قايتىدى ــز ۋە مۇســىبەت ۇئيغۇرن ــك كۈنلىرىمى ــان پاجىەئلى قىســمىتىمىز، كۆرۈۋاتق
مۇســۇلمان قىلىشــنىڭ خەتىرىنــى، ۇئيغــۇر كىملىكىنــى قايتــا ياساشــنىڭ زىيانلىرىنــى ۋە 
قورقۇنچلــۇق ائقىۋىتىنــى بىزگــە ېئتىــراپ قىلغــۇزدى. ەئگــەر بــۇ مۇســىبەت ائقســاقالالر، 
داۋاگەرلەر، ائلىمالر، زىيالىي ۋە زەردارالرغا مىللەتنى ۆئزگەرتىشكەتەۋەككۈل قىلغاننىڭ 
ــە  ــىغۇدەك ۆئيگ ــەن ىئسس ــاكان، ت ــىغقۇدەك م ــاش س ــر ب ــى بى ــا ائۋۋال مىللەتن وئرنىغ
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ىئگــە قىلىشــنىڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى ھىــس قىلدۇرغــان بولســا، »مۇســىبەتتىن ەئقىــل 
ــا  ــەن ائت ــاس« دېگ ــۇلمان بولم ــاي مۇس ــاپىر بولم ــان »مۇس ــالر ېئيىتق ــۇق«، بوۋى تاپت

ســۆزىنى توغــرا ىئكــەن، مەنىســىگە ەئمــدى يەتتــۇق دېســەك بولىــدۇ.
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»قۇرئان«دىمۇ، »دىۋان« دىمۇ

كىچىــك چاغلىرىمــدا مومامنىــڭ بامداتتىــن كېيىــن قــۇرائن وئقــۇپ وئلتــۇرۇپ 
ــە  ــە ۈئچۈنلەرگ ــورايدىغان نېم ــم س ــەن داىئ ــالردا م ــىمدە. ۇئ چاغ ــى ېئس كېتىدىغانلىق
مومــام: »قۇرائنــدا شــۇنداق بــار، خۇدايىــم شــۇنداق ياراتقــان« دەپ جــاۋاب بېرەتتــى. 
مومامنىــڭ جاۋابتىــن كېيىــن، يەنــە بېرىلىــپ قــۇرائن وئقۇشــلىرىغا قــاراپ “ھەممــە 
جــاۋاب ائشــۇ قۇرائنــدا بولســا كېــرەك” دەپ وئيلىغــان بولســام كېــرەك. ائدەتتــە مــاڭا 
ــم. ــاراپ قاالتتى ــپ ق ــا ەئيمىنى ــاب” ق ــان “كىت ــان يېشــىل تاشــلىق يوغ تۇتقۇزۇلمايدىغ

ــا« دېگــەن  مومــام قۇرائننــى كۆرســىتىپ: »ىئلىمنىــڭ ھەننىۋاســى مۇشــۇ كىتابت
ىئــدى. ەئممــا: »قــۇرائن وئقــۇپ بەر« دەپ تۇرۇۋالســام، ەئرەبچىســىنى وئقــۇپ بېرەتتى. 
چۈشەنمىگەچكە، بىردەم يېنىدا وئلتۇرۇپ بېقىپ، تاتلىق - تۈرۈملەرنى بېرىپ يالۋۇرۇپ 
تۇرســىمۇ، غىپپىــدە  قاچاتتىــم. كېيىــن نېمىشــقىدۇر مــاڭا قــۇرائن ەئمــەس، ھەپتىيــەك 
ۆئگەتتــى. پارســچە ىئســىم قويۇلغــان ۇئ كىتابنىــڭ ەئرەبچــە ېئلىپبەنــى ۆئگىتىشــتىن 
باشلىنىدىغان، قۇرائندىكى قىسقا ائيەتلەردىن تۈزۈلگەن رىسالە ىئكەنلىكى ۇئ چاغالردا 

مــاڭا ســىر ىئــدى. ھازىــر بىلســەم، ھەپتىيــەك “يەتتىــدە بىــر” دېگــەن مەنىــدە ىئكــەن. 

تولۇقســىز وئتتــۇرا مەكتەپكــە چىققاندىــن كېيىــن »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« 
ــا  ــاپاق دوپپ ــز ش ــات وئقۇتقۇچىمى ــۆيەر ەئدەبىي ــۇ مىللەتس ــتۇق. تولىم ــەن ۇئچراش بىل
كىيىــپ وئلتۇرغــان بىــر بوۋاينــى كۆرســىتىپ، ىئككــى ســاەئت داڭالپ چىقتــى ۋە: »دىــۋان 
دېگــەن بىــر قامــۇس، ىئچىــدە ھەممــە ىئلىــم بــار« دېدى. شــۇ چاغــدا ېئســىمگە كەلگىنى 
مومامنىــڭ كىچىكىمــدە قۇرائننــى كۆرســىتىپ: »ىئلىمنىــڭ ھەننىۋاســى مۇشــۇ كىتابتــا« 
دېگــەن ســۆزى بولغــان ىئــدى. “زادى قايســى راســتتۇر؟” دېگــەن ســوائل بالىلىــق 

ــدى. خاتىرىلىرىمــدە ســاقلىنىپ قال
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 مۇەئللىمنىــڭ »دىــۋان« دىــن ســۆزلەپ بەرگەنلىــرى ىئچىــدە ېئســىمدە قالغىنــى 
يۇمــۇالق خەرىتــە بولغــان ىئــدى. شــۇ چاغالردا “يــەر يۇمۇالق” دېســە، ىئشــەنمەيدىغان 
ساۋاقداشــالر بــار ىئــدى. شــۇڭا مىــڭ يىــل بــۇرۇن ياشــىغان بوۋىمىزنىڭ يەرنــى يۇمۇالق 
سىزىپ، ەئتراپىغا سۇنى وئراپ اليىھەلىگەن خەرىتىسى قىزىقارلىق تۇيۇلغان ىئدى. شۇ 
چاغــالردا، ســىنىپىمىزغا ېئســىلغان مەملىكــەت خەرىتىســىدە خىتــاي دۇنيانىــڭ يۈرىكىگە 
ســىزىلىپ، بېيجىڭ دۇنيانىڭ مەركىزى قىلىپ بويالغان ىئدى. مەنمۇ مەھمۇت قەشــقەرى 
ســىزغان خەرىتىنــى كۆرۈشــتىن بــۇرۇن جاھاننىــڭ مەركىزىــدە بېيجىــڭ بــاردەك وئيلىغان 
ىئكەنمــەن. مەھمــۇت قەشقەرىمۇشــۇ چاغالردىــن مىڭ يىل بــۇرۇن قاراخانىيالر دۆلىتىنى 
ــڭ  ــدە جاھاننى ــقەرنى خەرىتى ــت قەش ــىزىپ، پايتەخ ــا س ــىنىڭ وئتتۇرىغ ــا خەرىتىس دۇني
مەركىزىگــە وئرۇنالشــتۇرغان ىئكــەن. شــۇ چاغــدا، بىــز مەخمــۇت قەشــقەرى ســىزغان 

خەرىتىدىكــى قەشــقەرنى “جاھاننىــڭ مەركىــزى” دەپ پەخىرلەنگــەن ىئدۇق.

ــۋان«  ــى دەرســىدە »دى ــدا، قەدىمكــى ۇئيغــۇر تىل ــڭ 3 -يىللىقى ــي مەكتەپنى ائلى
ھەققىــدە ەئتراپلىــق چۈشــەنچىگە ىئگــە بولــدۇم. ھەمــدە دىۋاندىكــى ماقــال - تەمســىل 
ۋە قوشــاقالرنىڭ مەنىســىنى يېشــىپ بەرگىــدەك ســاۋاتقا ېئرىشــتىم. ەئممــا بــۇ چاغدىكى 
دىــۋان ەئدەبىيــات وئقۇتقۇچــۇم ماختىغــان دىــۋان ەئمەســتەك تۇيۇلــدى. چۈنكــى، مــەن 
بەش-ائلتــە يىلدىــن بېرى “ھەممە ىئلىم تېپىلىــدۇ” دەپ چىنپۈتۈپ، پەخىرلىنىپ كەلگەن 
ــدەك قامــۇس ەئمــەس ىئــدى. قولۇمدىكــى  ــۇرۇن مــاڭا دېيىلگەن ــاب ب ــق كىت ۈئچ جىلتلى
دىــۋان بارلىــق ىئلىملــەر قامۇســى ەئمــەس، پەقــەت -11ەئســىردە ياشــىغان ۇئيغــۇر ۋە 
باشــقا تۈركىــي مىللەتلــەر ھاياتىنىــڭ ۋە ۇئالر ېئرىشــكەن بىلىملەرنىــڭ قامۇســى ىئــدى. 

شــۇندىن كېيىن »قۇرائن« وئقۇپ »دىۋان« نى وئقۇغاندەك پۇشــمان قىلماســلىق 
ۈئچــۈن جۈمــە وئقۇســاممۇ، قــۇرائن وئقۇمــاي يــۈردۈم. مېنىــڭ »دىــۋان« نــى وئقــۇپ 
چۈشــكەن تۇيغۇغــا »قــۇرائن« نــى وئقــۇپ چۈشــكۈم يــوق ىئدى.وئقۇشــۇمنىڭ 4 
-يىلــى، مــەن بېيجىڭــدا تەرجىمانلىــق قىلىــپ، يــول باشــالپ، ۇئزۇتــۇپ قويغــان ھاجىــالر 
پىداكارلىقىمدىــن تەســىرلىنىپ، ھەرەمدىــن ائتايىــن بىــر قۇرائننــى ائلغــاچ كەپتــۇ. ائكام 
دېمەتلىــك يەركەنتلىــك ھاجىالرنىــڭ: »كىتابنــى كــۆپ وئقۇيدىغــان بالىكەنســىز، مۇشــۇ 
كىتابنــى وئقۇســىڭىز، نــۇر ۈئســتىگە نــۇر قوشــۇلىدۇ، مۇشــۇ قامۇســنى وئقــۇپ، باشــقا 

كىتــاپ وئقۇمىســىڭىزمۇ بولىــدۇ« دېگەنلىــرى ھېلىمــۇ ېئســىمدە. 
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تولۇقســىزدىكى ەئدەبىيــات  مــاڭا خــۇددى  يەركەنتلىــك ائكىالرنىــڭ ســۆزى 
وئقۇتقۇچۇمنىــڭ ېئيتقانلىرىنىــڭ تەكرارلىنىشــىدەك بىلىنــدى. چۈنكــى مــەن ۇئ چاغدا بىر 
كىتابنــى ھــەر قانچــە ۇئلۇغلىســاقمۇ، شــۇنىال وئقۇپ باشــقا ھېچبىر كىتابنى وئقۇمىســىمۇ 
بولغىــدەك ىئلىمگــە ېئرىشــكىلى بولمايدىغانلىقىنــى بىلگــۈدەك ياشــتا ىئدىــم. ھاجىــالر 
شــۇ چاغــدا دېگــەن مەدھىيەلىــك گەپنــى مــەن مومامدىــن تــۆت - بــەش يــاش چېغىمــدا 

ائڭالپ بولغــان ىئدىــم. 

 بېيجىڭغــا كېلىــپ تۇرىدىغــان دەۋەتچــى دوســتالرنىڭ تەســىرىدە دىندىــن تېخىمــۇ 
كــۆپ ســاۋاتلىق بولــدۇم، ەئممــا ۇئالرمــۇ قۇرائننــى ســىرى ېئچىلىۋاتقــان بىــر مۆجىــزە 
ــن بېشــارەت بېرىدىغــان قامــۇس دەپ  ــەن قانۇنىيەتلىرىدى ــي پ ــى، نۇرغــۇن تەبىئى كىتاب
قارايتتى - يۇ، قۇرائننى تەجۋىدلىك، توغرا وئقۇشــتىن باشــقىغا ۈئندىمەيتتى. ۆئزۈممۇ 
قــۇرائن وئقۇشــتىن خــۇددى الياقىتىــم يوقتــەك ەئيمىنەتتىــم. ەئممــا ۇئنــى باشــقىالردەك 
پــال باقىدىغــان، كېســەل ەئملەيدىغــان، تەلــەي چىلاليدىغــان، جىــن قوغاليدىغــان كىتــاب 

دەپ وئيلىمايتتىــم ۋە شــۇنداق قارايدىغانــالر بىلــەن كەســكىن مۇنازىــرە قىالتتىــم.

ائلــى مەكتــەپ دەرس مۇنبىرىگــە چىققانــدا ۇئچراتقــان بىــر قىرغىــز وئقۇغۇچــۇم 
ــەردى. تۇنجــى  ــۇرۇپ ب ــۋان« ھەققىدىكــى ەئســلىمىلەرنى قايت مــاڭا »قــۇرائن« ۋە »دى
تونۇشــۇپ، ۇئنىــڭ قىرغىــز ىئكەنلىكىنــى بىلىپــال: »مانــاس قانــداق داســتان؟« دەپ 
ســورىدىم. ۇئ قىــز ماناســنىڭ بىــر يۈرۈشــلۈك داســتان بولۇپالقالمــاي، بارلىــق ىئلىمنىــڭ 

قامۇســى ىئكەنلىكىنــى ىئزاھلىــدى.

 دېمەك، وئتتۇرا ائســىيالىقالر قايســى مىللەتتىن بواليلى، ىئددىيەمىزگە ائساســەن 
ۇئلۇغاليدىغــان بىــر كىتابىمىــز باركــەن. مەيلــى قايســى كىتابنــى ۇئلۇغاليلــى، بىــر 
كىتابقــا بارلىــق ىئلىملەرنــى جەملــەش ائرزۇيىمىــز باركــەن. شــۇڭا ھەممىمىــز ســۆيگەن 
كىتابلىرىمىزنــى “قامــۇس” دەيدىكەنمىــز. بەلكىــم ھــەر قانــداق مىللــەت شــۇنداق بىــر 
كىتابنىڭ ۆئزىدە بولۇشــىنى ائرزۇلىســا كېرەك. شۇ سەۋەبتىن مىللەتچى مۇەئللىم بارلىق 
بىلىملــەر جەملەنگــەن كىتابنــى »دىــۋان« دېســە، دىنــدار ھاجــى ۋە دەۋەتچــى دوســتالر 
ھەممــە ىئلىــم يىغىلغــان كىتابنــى »قــۇرائن« دەيــدۇ. قىرغىــز قىزمــۇ ائتا-بوۋىســىدىن 
قالغــان ەئدەبىــي مىراســى »مانــاس« نــى بارلىــق ىئلىمنىــڭ قامۇســى ســانايدۇ، بەلكىــم.
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 مەيلى قايســىمىز قايســى كىتابنىڭ بارلىق كىتابقا بەدەل بىر قامۇس ىئكەنلىكىگە 
ــەت  ــا ىئخــالس ســەۋەپلىك  ەئمەلىي ــۈ ائرزۇ، ۇئنىڭغ ــى، ائرزۇ مەڭگ ىئشىنىشــنى تالاليل
دەپ ىئشــەنگىلى بولىــدۇ، ەئممــا ىئســپاتلىغىلى بولمايــدۇ. ىئنســان ھامــان ىئشەنگۈســى 
كەلگەنگــە ىئشــنىدۇ، ۆئزى ســۆيگەننى ۇئلۇغاليــدۇ ھەتتــا مۇقەددەسلەشــتۈرىدۇ. 
مــەن »دىــۋان« نــى قامــۇس دېگــەن مۇەئللىمنــى، »مانــاس« نــى قامــۇس دېگــەن 
قىزنــى خــۇددى  »قــۇرائن« نــى »ھەننىــۋا ىئلىــم بــار« دەپ ۇئلۇغلىغــان مومامنــى 
ھۆرمەتلىگەنــدەك ھۆرمەتلەيمــەن، ۇئالرنــى ســۆيۈملۈك كىشــىلەر دەپ بىلىمــەن. ەئمما 
ەئمەلىيەتنىــڭ ائرزۇيىمىزغا باقمايدىغانلىقىنى، ۇئلۇغالشــنىڭ كۆپتۈرۈش ەئمەســلىكىنى 
ــى قامۇســخۇمارلىق  ــڭ يۇقىرىق ــڭ، ەئۋالدالرنى ــن كېيىنكىلەرنى ــراپ قىلســاق، بىزدى ېئتى
ەئنەئنىســى بىلــەن ەئمــەس، »بىرنــى بىــر دېگۈلــۈك« دېگــەن ۇئيغۇرچــە ســەمىمىيەت 

بىلــەن تەربىيىلەنگىنــى بەكــرەك ەئۋزەل دەپ قارايمــەن.
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كاساپەتلىك ئىلىم

ائنــا تىــل داۋايىمىزغــا ھەمنەپــەس بولغــان وئت يــۈرەك سەپداشــالر قاتارىــدا بىــر 
ــچ ىئــش  ــن ھى ــن كېيى ــا ېئلىنغاندى ــى. ۇئ قاماقق ــۇپ كەتت ــى تۇتۇل ــز 2016 -يىل ىئنىمى
ــم..  ــا قالدى ــر بىائراملىقت ــاي بى ــازەت ائاللم ــەم ىئج ــالي دېس ــش قى ــرەر ىئ ــاي، بى قىاللم
ۇئنىــڭ ائمېرىكىــدا ســاناقلىقال ۇئيغــۇر كىرگەن بىر ۇئنۋېرىســتىتتا وئقۇيدىغان ھەدىســى 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ ەئھۋالىنــى ســورۇدۇم، دېيىشــىچە ىئنىســى ھەققىــدە مەلۇماتــى يــوق 
ىئكــەن. مېنىــڭ ۇئ ھەقتــە دۇنياغــا بىــرەر مەلۇمــات بېرىشــىمنىمۇ خالىمايدىكــەن. مــەن 
ىئجــازەت ســوراپ، ۇئ قىــز رەت قىلىــپ داۋام قىلغــان بــۇ تارتىشــماقالر ىئچىــدە ۇئ ىئنىمىز 

دەۋاگەرســىز قالــدى.

بــۇ ىئنىمىزنىــڭ ھەدىســىگە وئخشــاش باشــقا دوســتالرنىڭ قېرىنداشــلىرىمۇ  مــاڭا 
يېقىــن كــۆرۈپ دەرت ېئيتىــپ بېرىــدۇ.  تۇتۇلغــان خەۋىــرى چىققانــدا تــۇرۇپ تۇرايلــى 
دەيدۇ، تېخىمۇ ېئغىر بىر تەرەپ قىلىنىشىدىن ەئنسىرىشىدۇ. كېسىم ېئالن قىلىنغاندىن 
كېيىــن تۈرمىــدە تېخىمــۇ بەتتــەر قىينىلىشــىدىن ەئنسىرىشــىدۇ .  يېقىنــدا بىرەيلەننىــڭ 
قاماقتــا ۆئلــۈپ كەتكەنلىــك خەۋىــرى كەلــدى. ىئنىســى بىلــەن ائالقىلىشــىپ مۇخپىرالرغــا 
مۇالقــات بېرىشــنى تەكلىــپ قىلدىــم. خېلــى مەلۇماتلىــق ســانىلىدىغان ۇئ كىشــىنىڭ 
ــۇپ  ــا ياق ــان ائدەم، تارىخت ــق وئقۇغ ــم، ســىلى جى ــى مەلى ــپ؛ »ائبدۇۋەل ــى ائجايى جاۋاب
ــاي مۇشــۇ شــۇ،  ــەن خىت ــپ كۆيدۈرىۋەتك ــپ چىقىرى ــن تارتى ــى گۆردى ــڭ ۆئلۈكىن بەگنى
ائكام گۆرىــدە بولســىمۇ خاتىرىجــەم ياتمىســۇنمۇ!«. ائڭالپ وئلتــۇرۇپ كەتتىــم. مانــا بۇ 
ىئلىمنىڭ كاســاپىتى. كۆزىتىشــىمچە بۇنداق كاســاپەتلىك ىئلىمدارالر زالىمنىڭ بۈگۈنكى 
ــپ بىســرەمجان  ــال ەئمــەس تارىختىكــى ياۋۇزلۇقلىرىنىمــۇ ېئســىگە ېئلىۋېلى ياۋۇزلۇقىنى
ــىپ  ــتۇرۇپ ېئش ــا سېلىش ــى  زۇلۇمالرغ ــى تارىختىك ــى زۇلۇمن ــەن. ۇئالرھازىرق بولىدىك
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كەتكــەن بولســا تېخىمــۇ قورقــۇپ كېتىدىكــەن، ەئگــەر ۇئنچىلىــك ھالەتكــە يەتمىگــەن 
بولســا تەســەللى تاپىدىكەن. ۇئالر ۆئزى بىلىدىغان، ەئتراپتا يۈز بەرگەن  زالىملىقالرنى 
ھــەر ەئســلىگەندە شــۇ كۈنلەرنىــڭ قايتــا بېشــىغا كېلىشــىدىن قورقــۇپ تېخىمــۇ ۈئركــۈپ 

تۈگۈلــۈپ كېتىدىكــەن. 

شــۇندىن كېيىــن داىئــم دەرت تۆكىدىغان ەئمما بېشــىنى ىئچىگــە تىقىپ، غەزىپىنى 
بوغۇزىغــا يۇتــۇپ ياشــايدىغان كىشــىلەرنى كۆزىتىــپ باقتىــم. ۇئالر تۇتقۇنــالر ھەققىــدە 
قىلىنىۋاتقــان  تىرىشــچانلىقالرنى، ائڭلىتىلىۋاتقــان دات پەرياتالرنــى  ەئھمىيەتســىز 
ــەن،  ــە ىئلمايدىك ــى كۆزگ ــى ۋە داۋاگەرلەرن ــان داۋان ــەن. ۇئالر قىلىنىۋاتق دەپ قارايدىك
يەنــە تېخــى دۇائ قىلىــش ۋە پۇرســەت كۈتۈشــنى ەئڭ ائقىللىــق دەپ وئياليدىكــەن. 
ۇئالرنىــڭ داىئــم دەيدىغانلىــرى: »ەئگــەر مەن الگىــردا كۆرگەننى دېســەم خىتاي الگىرنى 
تاقامــدۇ؟«، »ەئگــەر مــەن ۇئرۇق تۇققانلىرىــم توغرىلىــق گۇۋاھلىــق بەرســەم ۇئالرنــى 
ــە  ــۇ گەپلەرگ ــەن ب ــز دېگ ــا بى ــۈك تۇرس ــۇنچە كۈچل ــاي ش ــدۇ؟«، »خىت ــۇپ بېرەم قوي
پــەرۋا قىالمــدۇ؟«، »غەرپنىــڭ وئيۇنىغــا توغــرا كەلمىســە بىزنىــڭ دەردىمىزگــە كۆڭــۈل 
بۆلەمــدۇ؟«، »ۇئيغــۇرالر بــۇ كۈننــى بۇرۇنمــۇ كۆرگەن، شــۇ چاغدىمــۇ وئن يىلالپ خەت 
ائالقــە بولماپتىكــەن، 30 يىلــالپ كۆرۈشــەلمەپتىكەن، ســەۋىر قىلســاق ۆئتــۈپ كېتىــدۇ، 
بــۇ بىزگىــال كەلگــەن كۈلپــەت ەئمــەس، روھىنــگا، يەمــەن، كەشــمىر مۇســۇلمانلىرىنىڭ 
كۈنــى بىزدىنمــۇ ېئغىــر« ۋاھــاكازالر. مــەن بۇنــداق كىشــىلەر بىلــەن پاراڭالشمىســام، 
ۇئالرنىڭ پاسســىپلىقى يۇقۇپ قالمىســا  دەيمەن. بۇالر  ۆئزى مىدىرلىمىغاننىڭ ۈئســتىگە 

ائدەمنــى ھــاردۇرۇپ، بوشاشــتۇرۇپ قويىــدۇ. 

دەرت ېئيتىدىغانــالر ائرىســىدا بۇالردىــن پەرقلىــق كىشــىلەرمۇ بــار. ۇئالر دەرتــال 
ېئيىتمايــدۇ، دەرتلەرنىــڭ قەيەرلەرگــە ېئيتىلىشــى ھەققىــدە مەســلىھەتنىمۇ قوشــۇپ 
ــا  ــدۇ، مۇخپىرالرغ ــپ يازى ــز قىلى ــلەپ، ەئرى ــپ ىئش ــم قىلى ــى فىلى ــورايدۇ. دەرتلىرىن س
فىلىــم  ســۆزلەيدۇ. ۆئزىنىــڭ دەردىنىــال ەئمــەس ەئتراپىدىكىلەرنىــڭ ائزاپلىرىدىــن 
ىئشــلەيدىغانالردىن باشــقا تارقىتىــپ، تەرجىمــە قىلىــپ، ەئرىــز يېزىپ، دوكىــالت يولالپ، 
ائرخىــپ توپــالپ، پىدايىلىــق قىلىــپ توختىمــاي تىرىشــىپ كېلىۋاتقانالرمــۇ ۇئچــراپ 
تۇرىــدۇ. بــەزى بالىســىنى تاپالمىغانــالر بالىــالر ۈئچــۈن ھەرىكەتكــە ۆئتىــدۇ، ائنىســىنى 
كۆرەلمىگەنلــەر مۇھتــاج ائنىالرغا ياردەم قىلىدۇ. ۇئنداقالرنىڭ بەزىســى وئقۇغۇچىالرنى 
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يۆلىســە، بەزىســى يېتىمالرنىــڭ بېشــىنى ســىاليدۇ. بەزىلىــرى بــاش چۆكــۈرۈپ ىئشــلەپ 
پــۇل تېپىۋاتقانــدەك كۆرۈنگــەن بىلــەن پىداكارلىــق ســېپىدىكى ھــەر قانــداق قىيىنچىلىققا 
قــاراپ تۇرمايــدۇ.  بۇنــداق كىشــىلەر ائدەتتــە ۈئمىتلىــك كېلىــدۇ. چۈنكــى ۇئالر زۇلۇمنىال 
ەئمەس زۇلۇمنى يوقىتىش ۈئچۈن قىلىنىۋاتقان تىرىشــچانلىقنىمۇ كۆرۈپ ياشــايدۇ. ۇئالر 
بېشــىغا كەلگــەن دەرتلەرگىــال ەئمەس دەرتلەرنىڭ داۋاســىغىمۇ شــاھىت بولــۇپ تۇرىدۇ.

بۈگۈنكــى دەرتمــەن ۇئيغــۇرالر ىئچىدە ھىــچ يــەردە دەرت ېئيىتمايدىغانالرمۇ بار. 
ۇئالر نامايىشــالردا ۇئيغــۇر ۈئچــۈن يــاش تۆكمىگــەن بىلــەن پىنھانــدا ۇئيغۇرلۇق ۈئچۈن 
تــەر تۆكىــدۇ. ۇئالر خىتــاي يوقاتماقچــى بولغــان ۇئيغۇرلۇقنــى قوغداشــقا مەيدانــالردا 
شــۇائرال توۋلىمايــدۇ، بەلكــى ائنــا تىل كۇرۇســلىرىنى ېئچىپ ۇئيغۇرلۇقنــى ەئھيا قىلىدۇ.  
ۇئالر ســەھنىلەردە ىئســتىقالل مارشــىنى وئقۇمىغــان بىلــەن ىئســتىقبالىمىزغا كېرەكلىــك 
ەئۋالتالرنــى يېتىشــتۈرۈش ۈئچــۈن خىلۋەتتــە ەئجىــر ســىڭدۈرىدۇ. بەزىلەرنىــڭ خىتــاي 
زېمىنىمىزنــى تارتىۋالــدى دەپ داۋا قىلمايدىغانلىقــى ېئنىــق، ەئممــا ۇئالر ۆئيلىرىــدە 
ــەدەل  ــان ب ــۈن ج ــۇزۇپ قويماســلىق ۈئچ ــە تارتق ــى ۆئزى ياشــاۋاتقان ەئلگ پەرزەنتلەرن
تىرىشــچانلىق كۆرســىتىدۇ. بۇنــداق كىشــىلەر بىلــەن پاراڭالشســام ۈئمىتلىنىمــەن. ۇئالر 
مــاڭا بالىلىــرى يازغــان ەئســەرلەرنى يولــالپ بېرىــدۇ، ۆئزى تەرجىمــە قىلغــان كىتاپالرنــى 
ەئۋەتىپ بېرىدۇ، كۇرۇسلىرىدىكى قىزىقارلىق ىئشالرنى سۆزلەپ بېرىدۇ.  ۇئالر سىنىپتا 
وئقۇغۇچىــالر بەرگــەن جاۋاپالردىــن خــوش، تــورالردا بالىلىرىغــا بېرىلگــەن باھاالردىــن 

مەمنــۇن، جەمئىيەتتــە ائتا-ائنىــالر بىلدۈرگــەن ھۆرمەتتىــن خۇرســەن.

بىــر قانچــە كــۈۈن بــۇرۇن 2016 - يىلــى تۇتۇلــۇپ كەتكــەن ىئنىمىزنىــڭ ائچىســى 
تېلىفون قىپتۇ. ېئيتىشىچە ۇئنى باشقىالر  »ىئنىڭىز تۈرمىگە كىرىپ كەتسە ساياھەتنىڭ 
ــۆز  ــۆز ك ــوردا ك ــى ت ــم وئچــۇق كىيىملىرىڭىزن ــى، يېرى رەســىملىرىنى، يىگەن-ىئچكەنن
قىلىدىكەنســىز« دەپ تەنقىتلەپتــۇ. دەســلەپتە ىئنىســىنىڭ ائزابىــدا ائران تۇرغانــدا 
»ۆئلگەننىڭ ۈئســتىگە تەپكەندەك« بولمىســۇن ۈئچۈن ســىزنىڭ راســت دەپ  ائڭلىدىم. 
ائندىن تەنقىتچىلەرنىڭ  پۈتۈنلەي يامان نىيەتلىكلەر بولماســتىن ىئنىســىنى ۇئنۇتمىغان 
ياخشــى كىشــىلەر ىئكەنلىكىنــى ەئســكەرتىپ قويــدۇم. بــۇ گېپىــم ائنچــە ياقمىــدى 
بولغــاي مــاڭا ۇئنــداق داۋانىــڭ پايدىســىزلىقى، داۋاگەرلەرنىــڭ  ساپاســىزلىقى، خىتاينىــڭ 
دۇنيادىكــى مىسلىســىز كۈچــى،  دۇنيــا ىئقتىســادىنىڭ ھازىرقــى خىتايغــا پايدىلىــق 
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ەئھۋالــى، خىتــاي مەدەنىيىتىگــە ائشــىق غەرپلىــك سىياســىيۇنالرنىڭ تەســىرى، خەلقــائرا 
ــى  ــى. شــۇائن ېئســىمگە ھېلىق ــۈپ كەتت ــدە دەرس ۆئت ــىزلىقى ھەققى ــڭ ىئجراس قانۇننى
خىتاينىــڭ تارىخىنــى چوڭقــۇر بىلىدىغــان، خىتــاي ھەققىدىكــى ىئلىمىگــە تەســلىم بولۇپ، 
ۆئگەنگــەن بىلىملىــرى ســەۋەپلىك تېخىمــۇ قورقۇنچــاق بولــۇپ كەتكــەن  كاســاپەتلىك 

ىئلىمگــەر كەلــدى ۋە ائخىــرى ســەۋىر قىاللمــاي:

-مــاڭا قــاراڭ، مــەن دىھقانــالر بىلــەن چــوڭ بولغــان، ائددى ائدەملــەر بىلــەن 
ياشــايمەن، ســىزدەك خىتاينــى بــەك چۈشــەندۈرۈپ ائدەمنــى تىزالنــدۇرۇپ تاشــاليدىغان 
كاســاپەتلىك ىئلىمنــى ۆئگىنىــپ باقمىدىــم، خىتاينىمــۇ دۇنيانىمــۇ تەھلىــل قىلىــپ نەچچــە 
وئن يىلنى ائلدىن پەرەز قىالاليدىغان دۇنياۋىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىنىڭ دەرۋازىســىغىمۇ 
ــەر ائغــدۇرۇپ ۇئرۇق  ــن بارالمايمــەن. شــۇڭا  مــەن شــۇ دىھقانالرغــا وئخشــاش ي يېقى
سېلىشــنى بىلــەي، تۇيۇقســىز مۆلــدۈر يېغىــپ ۋەيــران قىالمــدۇ، ياكــى كەلكــۈن كېلىــپ 
ــەدەر ۈئمىتســىزلىنىپ  ــۇ ق ــى ھازىرچــە وئيالشــماي. ســىزنىڭ ب ــدۇ، ۇئن ــپ كېتەم ېئقىتى
ــر  ــر ۇئرۇق تېرىمايســىز، بى يۈرۈشــلىرىڭىزنىمۇ توغــرا چۈشــىنىمەن. چۈنكــى ســىز بى
كېســەك قۇيمايســىز، تىرىقچى، تامچى ۇئيغۇرنى ياراتمايســىز، ھىچ نېمە تېرىمىغاچقا، 
ھىــچ نەرســە بىنــا قىلمىغاچقــا  ناندىنمــۇ، ۆئيدىنمــۇ  ۈئمىدىڭىــز ۋە نىســىۋىڭىز يــوق.  
ەئگــەر ىئنىڭىــز ۈئچــۈن بىــر گۇۋاھلىــق بەرگــەن بولســىڭىز چېكىلگــەن ســانىدىن 
ــۇ  ــز، ائش ــن ۈئمىتلىنەتتىڭى ــىڭىز جاۋابىدى ــان بولس ــز يازغ ــر ەئرى ــز، بى ۈئمىتلىنەتتىڭى
دۇنيــادا بىــر داڭلىــق مەكتىپىڭىــزدە بىرەر ھەرىكەت باشــلىغان بولســىڭىز نەتىجىســىدىن 
ۈئمىتلىنەتتىڭىــز، بىــر يازمــا يازغــان بولســىڭىز وئقۇلغــان قېتىمىدىــن ۈئمىتلىنەتتىڭىــز. 
ېئنىڭىزدىــن ســىزنى خىتــاي ائيرىۋەتتــى، بــۇ ائدالەتســىزلىكنى ھەممە ائدەمگــە دېگىلى، 
چۈشــەندۈرگىلى بولىــدۇ، ەئممــا ۈئمىتتىــن، ەئجىردىــن، ھەرىكەتتىــن ۆئزىڭىــز ۋاز 
كەچتىڭىــز، بــۇ جاسارەتســىزلىكنى ھىــچ كىمگــە چۈشــەندۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ. ســىز 
بىلــەن ىئككــى يىلدىــن بېــرى پاراڭلىشــىپ تۇرغانلىقىــم ىئنىڭىزنىــڭ  ھۆرمىتى، ســىزنىڭ 

داڭقىڭىــز ەئمــەس، دەپ تېلىفوننــى قويــدۇم.
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مەيدانغا چىققان مەردانالر

تۈركىيــەدە مۇخبىرالرنىــڭ ائلدىــدا مەردانــە ســۆزلەۋاتقان، كامېراالرغــا تىكىلىــپ 
تــۇرۇپ قامالغــان قېرىنداشــلىرىنىڭ، باغــرى قــان ۇئيغۇرنىــڭ داۋاســىنى قىلىۋاتقــان 
داڭلىقــالر  كاتتىــالر،  باشــلىدى. ۇئالر  بارغانچــە كۆپىيىشــكە  ۇئيغۇرالرنىــڭ ســانى 
ياكــى مەشــھۇر زەردارالر ەئمــەس، پەقــەت قەلبىگــە ھــەق ۋە ھەققانىيــەت مۇھەببىتــى 
ســىڭگەن ائددىــي كىشــىلەر. ۇئالر تــۈرك پۇقرالىقىغــا ۆئتكەنلــەر ەئمــەس، پۇقرالىقنــى 
ســېتىۋاالاليدىغان بايالردىنمۇ ەئمەس. ۇئالرغا ۈئرۈمچىدە كوچىالرغا يېيىلغان قىپقىزىل 
قانــالر بەدىلىگــە پاســپورت ېئلىش پۇرســتى ەئمــدى كەلمەيدۇ، چۈنكى ۇئالرنىڭ داۋاســى 
ــان  ــك ۈئچــۈن ھــەر پۇرســەتتە، ھــەر زام ــراق. ۇئالر ەئركىنلى پۇرسەتپەرەســلىكتىن يى
قولىدىــن كەلگەننــى قىلىدىغــان، ەئركســىز خارلىنىۋاتقــان قېرىنداشــلىرى ۈئچــۈن كۈچــى 
يەتكــەن ھــەر قانــداق ىئشــقا تەۋەككۈل قىلىشــقا تەييــار كىشــىلەر. ۇئالر “مۇخبىر قاچان 
كېلــەر، دۇنيــا قاچــان دەردىمنــى ائڭالر” دەپ پۇرســەت كۈتــۈپ ياتىدىغانــالر ەئمــەس، 

بەلكــى ھەققانــى چۇقانىنــى ياڭرىتىــپ پۇرســەت يارىتىدىغــان كىشــىلەر.  

مۇخبىــرالر ۇئالردىــن رەســىمىنى ۋە ھەقىقى ىئســمىنى ىئشــلىتىش ۈئچــۈن ائخىرقى 
قېتىــم ىئجــازەت ســوراپ: »بەلكىــم خىتــاي ھۆكۈمىتــى ائتــا- ائنىڭىزغــا بــۇ ســەۋەبلىك 
زۇلــۇم قىلىشــى مۇمكىــن، بىــز ســىزنىڭ ۋە ائىئلىڭىزنىــڭ بىخەتەرلىكــى ۈئچۈن ســىزدىن 
ــوق،  ــەۋەر ي ــن خ ــا- ائنامدى ــدە، ۇئالر: »ائت ــوراۋاتىمىز« دېگەنلىرى ــازەت س ــا ىئج قايت
ەئممــا بۈگــۈن تۇتمىغــان بىلەن ەئتــە تۇتمايــدۇ دېيەلمەيمەن. مېنىڭ ائنــام تۇتۇلمىغان 
تەقدىردىمــۇ دوســتلىرىمنىڭ تۇتۇلــدى، بۈگــۈن مــەن باشــقىالرنىڭ ائنىســى تۇتۇلغانــدا 
ــدا ســۈكۈت قىلىشــىنى توغــرا  ــام تۇتۇلغان ــە باشــقىالرنىڭمۇ ائن ســۈكۈت قىلســام، ەئت
چۈشەنســەم بولىــدۇ. بۈگــۈن بىلىــپ تــۇرۇپ يېتىــپ چىققــان الگىــرالر ھەققىــدە پاكىتنــى 
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ــوڭ  ــۇپ چ ــان بول ــۇ ســۈكۈت قىلىدىغ ــەن تۇتۇلغاندىم ــم م ــە بالىلىرى ــام، ەئت يوشۇرس
بولىــدۇ. بالىلىرىمغــا مۇســاپىرەتتە بايلىــق قالــدۇرۇپ كېتەلمەيمــەن، ھىــچ بولمىغانــدا، 
زالىمغــا: ەئي زالىــم، قولۇڭنــى تــارت! - دەپ توۋلىيااليدىغــان بىــر جاســارەتنى قالدۇرۇپ 

كەتمىســەم، ۇئدۇنيــادا يــۈزۈم قــارا قوپىمــەن« دېيىشــىدۇ.

ــۇم ھەققىــدە شــاھىدلىق بېرىــپ،  مۇخبىــرالر بىلــەن داۋراڭســىز كۆرۈشــۈپ، زۇل
لەۋلىرىنى چىشــلەپ، مۇشــتلىرىنى چىڭ تۈگۈپ ســۆزلەۋاتقانالر ىئچىدە خانىم -  قىزالر 
ھەقىقەتــەن ەئرلەردىــن كــۆپ.ۇئالر زۇلۇمغــا بــاش ېئگىشــنى رەت قىلىدىغــان، “يېتىــپ 
قالغىچــە، ېئتىــپ قــال” دېگــەن بوۋىالردىــن مىراس ۇئيغۇرچــە قەيســەرلىكنى ۇئنۇتمىغان 
مىڭ ەئرگە تېگىشكۈســىز قەيســەرلەر. ۇئالر شــاھىدلىق ۈئچۈن يولدىشــىنىڭ، قىزىنىڭ، 
وئغلىنىڭ، ائنىســىنىڭ، دادىســىنىڭ، ۇئســتازىنىڭ، شــاگىرتىنىڭ رەســىمىنى تۇتۇپ يۇم- 
ــەپ تۇرغــان كــۆز قارچۇقلىرىغــا  ــدا مۆلدۈرل ــەن كــۆز ائلدى ــان بىل ــاش تۆكۈۋاتق ــۇم ي ي

جانلىــق بىــر دەرس بېرىشــنى ۇئنۇتمايــدۇ.

زەيتىنبۇرنــۇدا بىــر ائيــال وئغلىغــا: »بــاالم ياخشــى وئقــۇ، ســەنمۇ مۇشــۇ ائكا- 
ائچىلىرىڭــدەك مۇخبىــر بــول! قــارا، بــۇ مۇخبىــر ەئســلى بىــر كۆچمــەن خىتاينىــڭ قىــزى 
ــدا  ــارات وئرگىنى ــادا ەئڭ چــوڭ ائخب ــا بۈگــۈن دۇني ــۇپ، مان ــادادا چــوڭ بول ىئكــەن. كان
ىئشــلەيدىكەن. بىزدىن بۇرۇن چىققانالردىن مۇشــۇنداق دۇنياۋىي تىلالردا يازااليدىغان، 
ۆئزىنىــڭ تىلىنىمــۇ ۇئنۇتمىغــان، داڭلىــق مەكتەپلــەردە وئقۇغــان مۇخبىــرالر يېتىشــىپ 
ــە  ــى تۈركىي ــە ائچاڭن ــى. ائمىن ــۇ ياخشــى يازااليتت ــى تېخىم ــا، دەردىمىزن ــان بولس چىقق
ساقچىلىرى تۇتۇپ كەتتى، ائرىمىزدىن بىر ائدۋۇكات يېتىشىپ چىققان بولسا، سوتچىغا 
ھالىمىزنى تېخىمۇ ياخشــى چۈشــەندۈرۈپ، بۇرۇنراق قۇتقۇزۇپ چىقاتتى. شــۇڭا ياخشى 
ــر، مۇتەخەسسىســلەر  ــر، ائدۇۋۇكات، ېئنجىنې ــق مۇخبى ــا داڭلى ــۇ! بىزدىنمــۇ دۇنياغ وئق
چىقســۇن!زۇلۇمنى ىئلىــم بىلــەن يەڭگىــدەك ائدەم بــول، شــۇنداق قىاللىســاڭ، بىــزدەك 
بۇنداق مىشــىلداپ يىغالپ، ســەۋەبىنى قىاللماي، دۇائ قىلىپال وئلتۇرىدىغان ائدەم بولۇپ 

قالمايســەن!« دەپ بولــۇپ، يۈزلىرىنــى تۇتــۇپ ۇئزاق يىغــالپ كەتتــى.

كامېــرا ائلدىغــا چىقىدىغــان ۇئيغۇرنىــڭ ســانى كۆپەيســە، زۇلۇمغــا ســۈكۈت 
قىلمايدىغــان داۋاگەرلــەر ســېپى زورايســا، زالىمنىــڭ تىلــى قىســقىرايدۇ، ھەيۋىســى 
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ســۇنىدۇ، غاپىلالر ائزالپ، شــاھىدالر كۆپىيىدۇ. بەلكىم ۇئيغۇرنىڭ يۈرىكىگە سوزۇلغان 
ــى  ــەق مەيدانىدىك ــالر، ھ ــۆزلىگەن تىل ــەق س ــدا ھ ــرا ائلدى ــى كامې ــارا قول ــڭ ق خىتاينى
ھەقىقىــي چىرايالرنىــڭ غەزەبلىــك چۇقانــى بىلــەن كۆيىــدۇ. زۇلــۇم ائخىــرى ائدالەتنىــڭ 

ــدا زىندانلىــرى بىلــەن قوشــۇلۇپ گۇمــران بولىــدۇ. يالقۇنلىرى
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كەشمىردىكى ئۇيغۇرنىڭ ئىزى

تارىخ باغلىغان رىشــتە بۈگۈنكى چىگراالر ســەۋەپلىك ۈئزۈلگەندەك كۆرۈنســىمۇ 
تىل، سەنەئت ۋە مەدىنىيەت ۇئنى باغالپ تۇرىدۇ. بۈگۈن بىر كەشمىرلىك تۇنۇشۇمنىڭ 
»نــان چــاي« دېگــەن ماقالىســىنى وئقــۇپ شــۇنى وئيــالپ قالدىــم. ماقالىــدە ۇئ نانچاينىــڭ 

ۋە چــاي مەدەنىيىتىنىــڭ كەشــمىرگە ياركەنتىن كەلگەنلىكىنى يېزىپتۇ.

ــر  ــدە بى ــم، ســۇنى ۋىللى ــن نانچاينىــڭ دەملىنىــش ۇئســۇلىنى كــۆرۈپ باقتى توردى
ۆئرلىتىــپ ۇئســتىگە چاينــى ســېلىپ تۇرۇۋالغاندىــن كېيىــن ۈئســتىگە باشــقا خۇرۇچالرنــى 
ســالىدىكەن. خۇرۇچالر بىلەن قوچۇلۇپ ھال رەڭلىك بىر ىئچىملىك ھاســىل بولىدىكەن. 
دېمــەك، ۇئ بىــز ۇئ ۇئســۇلدا چــاي دەملەشــنى نــى كەشــمىرگە تارقىتىــپ بولــۇپ ۇئنتــۇپ 
قالغــان بولۇشــىمىز مۇمكىــن، ياكــى بىز ىئســالھ قىلىپ ىئچىۋاتقان بولۇشــىمىز مۇمكىن.

گەپ چاينىڭ ەئسلى كامبودژادىن تاڭ دەۋرىدە خىتايغا ۋە دۇنياغا تارقالغانلىقى، 
ۇئيغــۇر ســودىگەرلەرنىڭ چاينــى جاھانغا يېيىشــتا ياراتقان تۆھپىلىــرى ھەققىدە بولدى. 
ســۆھبەت نانچايدىــن ۆئتــۈپ بىــزدە بــار ەئتكــەن چــاي، پەمىل چاي، ســۈت چــاي، قايماق 
چــاي، يــاڭاق چــاي دېگــەن مەزمۇنالرغــا كۆچكەنــدە وئرتاقلىــق تېخىمــۇ كــۆپ چىقتــى. 
ــى ىئچىدىكــەن.  ــزدەك ســۈتچاي، قايمــاق چــاي، ەئتكــەن چايالرن كەشــمىرلىكلەرمۇ بى
ەئممــا بــۇ ســۆزلەرنىڭ ۋە بــۇ خىــل مەدەنىيەتنىــڭ نەدىــن كەلگەنلىكىنــى بىلمەيدىكەن. 

ۇئيغــۇر ھەققىدىكــى پــاراڭالر ۇئنىــڭ ماقالىســىنى بېيىتتــى. ۇئنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى 
ېئنگىلىزچــە ماقالىســىدە چاينىــڭ ۇئيغۇردىــن تارالغانلىقــى قەشــقەر بىلــەن كەشــمىرنىڭ 

تارىخــى، دىنىــي ۋە مەدەنىيــەت باغلىنىشــى يورۇتۇلــدى.

نۇرغــۇن وئرتاقلىقــالر چىقىــپ  باشــقا  پاراڭلىشــىپ چايدىــن  چــاي ھەققىــدە 
قالــدى. ۇئالرغــا چاينــى يايغانــالرال ەئمــەس ىئســالمنى يايغانالرمــۇ ۇئيغــۇرالر ىئكــەن. 
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ــۇپ  كەشــمىرلىكلەر ســۇلتان ســەدرۇددىن زامانىــدا ىئســالمغا مۇشــەررەپ بولغــان بول
قەشــقەردىن بارغــان ســوپى بۇلبۇلشــاھ دېگــەن كىشــى كەشــمىرگە كېلىــپ ېئســىل 
پەزىلەتلىرى بىلەن ىئناۋەت قازانغان ۋە ھىدايەت يولىنى كېڭەيتىشتە زور مۇۋەپپەقىيەت 
ــۇل قىلىشــىغا  قازانغــان ىئكــەن. ۇئ كەشــمىردە يۇقــۇرى تەبىقىلەرنىــڭ ىئســالمنى  قوب
ســەۋەپكار بولــۇپ شــۇ ائرقىلىــق تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىلەرنى مۇســۇلمانلىق شــاراپىتىگە 

باشــلىغان ىئكــەن.

بۇلبۇل شــاھنىڭ ىئســمى ەئســلى ســەيىد شــەرىفىددىن ائبدۇرەھمان بولۇپ 14 - 
ەئسىرلەردە كەشمىرگە كەلگەن ۋە ۇئزاققا قالماي يۇقۇرى ىئناۋەت قازانغان. كەشمىرلىك 
تونۇشــۇمنىڭ ائبدۇراخمــان دېمــەي ائبدۇرەھمــان تەلەپپۇز قىلىشــى دىققىتىمنى تارتتى. 
بىــزدە راخمــان بەزىدە رەخمــان تەلەپپۇز قىلىناتتى. ائبدۇراخمــان دېگەننى ائبدۇرەخمان 
دەيدىغــان كىشــىلەرمۇ ۇئچرايتتــى. قارىغانــدا ىئســالمچە ىئســىمالردىكى بــۇ وئرتاقلىــق 

شــۇ ىئســىمالرنى قويــۇپ بەرگــەن بۇلبــۇل شــاھ ھەزرەتلىرىدىن قالغان بولســا كېرەك.

كەشــمىرلىك بۇرادەردىــن نېمىشــقا بــۇ كىشــىنىڭ بۇلبــۇل شــاھ دەپ ائتالغانلىقىنى 
ســورۇدۇم. ۇئنىــڭ چۈشەندۈرۈشــلىرىنىڭ ھىــچ بىرى چەك باســمىدى. شــۇائن ېئســىمگە 
ۇئيغــۇرالردا وئغۇلالرغــا قويۇلىدىغــان بۇلبــۇل دېگــەن ىئســىم ۋە قىراىئتــى چىرايلىــق 
قارىالرغــا بۇلبــۇل قارىــم دەپ ائتايدىغــان ائدەتنىڭ بارلىقى كەلــدى. بۇنى ائڭالپ بابانىڭ 

كۆزلىــرى  ۇئزاقتىــن بېــرى ېئچىلمىغــان ســىر ېئچىلغانــدەك چاقنــاپ كەتتــى. 

يۇقارقــى تارىختىــن قارىغاندا ۇئيغۇرالرنىڭ ائۋازى چىرايلىق كىشــىلەرنى بۇلبۇلغا 
وئخشتىشــى، قىراەئتنى ائھاڭلىق وئقۇغان كىشــىنى بۇلبۇل دېيىشى يېقىنقى گەپ ەئمەس 
ىئكــەن. غۇلجىــدا تەمبۇرچــى ۇئســتا بولســا تەمبۇرنىــڭ قۇلىقىغــا بۇلبــۇل قونىدىغانلىقــى 
ھەققىــدە پــاراڭالر بــار. بۇلبۇلنىــڭ ىئنســان چالغــان كۈينــى بىلىشــى ناتايىــن ەئممــا بــۇ 
ۇئيغۇرالرنىــڭ كۈيگــە خۇشــتار بۇلبۇلغــا بولغــان ائمراقلىقى ســەۋەبىدىن بولســا كېرەك. 

ــەن قەشــقەرنىڭ، كەشــمىرلىكلەر بىلــەن ۇئيغۇرالرنىــڭ باغلىنىشــى  كەشــمىر بىل
ىئككــى رايــۇن خەلقىنــى وئرتــاق چــاي مەدەنىيىتــى ۋە مۇقام ەئنەئنىســىگە ىئگــە قىلغان. 
ــدۇ.  ــى بولى كەشــمىردە ھېلىمــۇ قەشــقەرى دېگــەن جەمەتتىكــى كىشــىلەرنى ۇئچراتقىل
ھىندىســتانغا تــەۋە كەشــمىردە ھېلىمــۇ بىــر بۆلــۈك ۇئيغــۇرالر ياشــاپ تۇرماقتــا. گەرچە 
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ۇئالرنىــڭ كۆپىنچىســى ائنــا تىلىنــى ۇئنتــۇپ كەتكــەن بولســىمۇ ۇئيغۇرلــۇق مەدەنىيىتــى 

ســاقلىنىپ قالغــان. 

ۇئيغــۇرالر بىلــەن كەشــمىرلىكلەرنىڭ ائالقىســى يېقىنالردىمــۇ داۋام قىلغــان. بــۇ 

ــىنى الداق  ــالنغان ائالقىس ــدە باش ــى دەۋرى ــان ىئمپىرىيەس ــى كۇش ــۇن خەلق ــى راي ىئكك

يولــى ائرقىلىــق ەئســىرلەردىن ەئســىرلەرگە باشــالپ كىرگــەن بولۇپ تــا 1950 -يىلالرغا 

قــەدەر ۈئزۈپ قويمىغــان.

 1949 -يىلىنىــڭ ائخىرىــدا خىتــاي زۇلمىدىــن قېچىــپ چىققان ۇئيغۇر مۇســاپىرالر 

باشــقا  قىلغىلــى  كەشــمىرگە توپالنغــان. ۇئالر كېيىنچــە ۇئ يەردىــن ائيرىلىــپ داۋا 

ەئللەرگــە كەتكــەن بولســىمۇ كەشــمىردە ھېلىمــۇ ۇئيغــۇر بىلــەن باغلىنىشــلىق بىــر داۋا 

داۋاملىشــىۋاتىدۇ. ۇئ بولســىمۇ بۈگــۈن ھىندىســتانغا تــەۋە كەشــمىردىكى ائقســايچىن 

مەسىلىســى. خىتاي داۋاســىنى قىلىۋاتقان بۇ يەردە ەئســلى خىتاينىڭ ەئمەس ۇئيغۇرنىڭ 

ھەققــى بــار، ەئلۋەتتــە. 

كەشــمىردە قالغــان ائقســايچىننى خىتــاي بىزگــە تــەۋە دەيــدۇ. بۇنىڭغــا ائق ســاي 

دېگــەن ســۆزنى ۇئيغۇرچــە دەپ داۋا قىلىــدۇ. ەئگــەر شــۇ داۋا بويىچــە بولســا ەئتكــەن 

ــى ۇئيغــۇرالر  ــن مەدەنىيىت ــكا ۋە دى ــان، مۇزى ــان چــاي، قايمــاق چــاي ىئچىدىغ چــاي، ن

بىلــەن باغلىنىدىغــان كەشــمىرلىكلەرمۇ خىتايغــا تەۋە بوالمدۇ؟ ۇئالر ائقســايچىن دېگەن 

ســۆزدىكى چىننــى خىتــاي دەپ تۇرۇۋالىــدۇ. ەئگەر خىتاي تارىخنى ىئتىراپ قىلغان بولســا 

ــى  ــن دەپ ائتالغانلىقىن ــڭ ماچى ــن، خوتەننى ــالردا قەشــقەرنىڭ چى ىئــدى ۆئتمــۈش زامان

بىلگــەن بوالتتــى. ائقســايچىنغا چاينــى تارقاتقــان، يــەپ ىئچىپــال قوپــۇپ كەتمــەي ىئمان، 

ىئنســاپ، خەيىر-ىئھســان بىلــەن ياشــاپ ىئســالمنىڭ گۈزەللىكىنــى يايغــان ۇئيغۇرنىــڭ 

ــراپ قىلغــان بولســا تۈگىمــەس پىتنىگــە  ــا ىئتى ــاي ۋە نامــەرت دۇني ــى خىت زېمىندارلىقىن

وئت كەتمىگــەن بوالتتــى.
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كەلگۈندى سۆزلەر ۋە ئۆزلۈكىمىز

2012 -يىلــى ســىنتەبىردە مىســرانىم تورىــدا مېنــى زىيــارەت قىلغــان ســىن 
قويۇلــدى. ۆئتكۈزۈلگــەن ســۆھبەتتىن كېيىنكــى ىئنكاســالردا مەزمۇن بىر يــەردە قېلىپ، 
ائمېرىــكا ھەققىــدە مۇنازىــرە بولــدى. ســەۋەبى مــەن شــۇ خەتلىــك بىــر مايــكا كىيگــەن 
ىئكەنمــەن. ەئگــەر تورداشــالر تــاالش - تارتىــش قىلمىغــان بولســا، ۇئ خەتكــە دىققەتمــۇ 
قىلمىغــان ىئكەنمــەن. بــۇ تارتىشــمىدا ائمېرىكىغــا قارىتىلغــان »تاغــۇت« دېگــەن ســۆز 
بــەك كــۆپ ىئشــلىتىلدى. مــەن ۇئيغــۇر تىلىنــى كەســپ قىلىــپ تــۆت يىــل تولۇق كۇرســتا، 
ۈئچ يىــل ماگىســتىرلىقتا وئقۇغــان بولســاممۇ،تىلىمىزدا بۇنــداق بىــر ســۆزنىڭ بارلىقىنــى 
بىلمەيدىكەنمــەن. ۇئنــداق بىــر ســۆز قەدىمــدە يۈســۈپ خــاس ھاجىپتىــن باشــالپ مولــال 
بىاللنىــڭ، مولــال مۇســا ســايرامىنىڭ، ائبدۇقادىــر دامولالمنىــڭ، ۆئتكــۈر ەئپەندىمنىــڭ 

ەئســەرلىرىدىمۇ ىئشــلىتىلمىگەن ىئــدى.

مىســرانىمدىكى گــەپ مايــكا بىلەنــال تۈگىمىــدى، ائيالىمنىــڭ مەن بىلــەن ياالڭباش 
وئلتــۇرۇپ چۈشــكەن بىــر رەســىممۇ مۇنازىرىنــى قىزىتتــى. بــۇ رەســىم بىزنىــڭ ۆئيــدە 
تارتىلغان ىئدى. بۇ ىئدىوئلوگىيەلەر بازىرىنى قىزىتقان بولدى. كىشــىلەرنىڭ تەســەتتۇر، 
ائبايى، جىلباپ، بۇرقا، ھىجاپ...دېگەن ســۆزلىرىنى چۈشــىنەلمىدىم. مەندەك قەدىمكى، 
ــر ائدەم  ــان بى ــپ وئقۇغ ــى مەخســۇس كەســپ قىلى ــۇر تىلىن ــى ۇئيغ ــى ۋە ھازىرق يېقىنق
چۈشەنمەيدىغان، چۈشىنەي دېسىمۇ ائڭقىرالمايدىغان بۇ سۆزلەر نەدىن پەيدا بولدى؟

 مــەن ائمېرىكىنــى “شــەيتان”، “جاھانگىــر”، “تاجاۋۇزچــى” دېگەنلەرنــى ائڭلىغــان، 
ەئمما “تاغۇت” دېگەننى ھېچ ائڭلىمىغان ىئكەنمەن. بۇرۇن مەن »ائمېرىكا شەيتانمۇ« 
دەپ يازمــا يازغــان. شــۇ چاغــدا ائمېرىكىنــى “شــەيتان” دېگەنلــەر بــار ىئــدى. ەئمــدى 
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“تاغــۇت” دەيدىغانــالر چىقىپتــۇ. ۇئندىــن باشــقا دېيىلىۋاتقــان “جاھىلىيــەت، رەببىيــەت، 
ــەت” دېگــەن  ــي ەئمەلىي ــر، جىھادى ــەت، تەكفى ــەت، خىالف ــەت، رۇبۇبىي ــەئت، ۇئلۇھىي بەي
ســۆزلەرمۇ قارىســام، مــەن بىلىدىغــان ســۆزلەر ەئمــەس ىئكــەن. بــۇ ســۆزلەر ىئچىــدە 
ــقان  ــالردا ەئڭ وئمۇمالش ــان دەۋردە ائيال ــم بولغ ــتانغا ھاكى ــان ائفغانىس ــا” تالىب “بۇرق

كىيىــم ىئكــەن.

 مۇنازىرىــدە دىنــدار كۆرۈنگــەن تورداشــالر تىلغــا ائلغــان ەئرەبچــە ســۆزلەرنىڭ 
ــدى.  ــتەك بىلىن ــاڭا تونۇش ــۆزلەر م ــەن س ــاب” دېگ ــەت، نىق ــي ەئمەلىي ــدە “جىھادى ىئچى
ەئممــا “نىقــاب” دېگــەن ســۆز ۇئيغــۇر تىلىدىكــى مــەن بىلىدىغــان نىقــاب ەئمەســكەن. 
ــق”  ــان “چىنلى ــز بىلىدىغ ــەت” بى ــى “ەئمەلىي ــەن ىئبارىدىك ــەت” دېگ ــي ەئمەلىي “جىھادى
مەنىســىدىكى ەئمەلىيــەت ەئمــەس ىئكــەن. نىقــاب - ائيالالرنىــڭ كۆزىنى وئچــۇق قويۇپ، 
يۈزىگــە تارتىۋالغــان قــارا التــا ىئكــەن. “جىھادىي ەئمەلىيــەت” دېگىنى “ھۇجــۇم” دېگەن 

گەپتــەك قىلىــدۇ.

بىــر قارىســام، بــۇ كەيپىيــات مــاڭا ســەل ېئشــىپ كەتكەنــدەك كۆرۈنگــەن، يەنــە 
بىــر قارىســام، زۇلۇمغــا قارشــى بىــر كۈچتــەك بىلىنگــەن ىئــدى. مــاڭا بۇنىــڭ كەينىدىكــى 
مىللەتنــى ىئنــكار قىلىدىغــان، ســەنەئتنى، پەننــى، زامانىۋىيلىقنــى رەت قىلىدىغــان قــارا 
ــا  ــۇر تىلىغ ــى ۇئيغ ــم. چۈنك ــان ىئدى ــقا ۇئرۇنغ ــۇپ، توسۇش ــك تۇيۇل ــۇن خەتەرلى قۇي
يۇقىرىقى سۆزلەرال يات بولۇپ قالماي، شۇ سۆزلەرنىڭ كەينىدىكى ەئرەب چۆللىرىدىن، 
ائفغــان تاغلىرىدىــن گۈركىرەۋاتقــان قــارا بورانمــۇ پۈتۈنلــەي يــات ۋە تەھدىتلىــك ىئدى. 
مەســىلە بــۇ ســۆزلەرنى ۇئيغۇرچىغــا قوبــۇل قىلىــش بىلەنــال تۈگىمەيــدۇ، ەئكســىچە شــۇ 
ــەر ۋە  ــەر، پىكىرل ــراالر، ائدەتل ــان ماجى ــق بولغ ــەردە بازارلى ــان ەئلل ســۆزلەر ەئۋج ائلغ
پەتىۋاالرنىــڭ قوبــۇل قىلىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. مەســىلەن، شــۇ چاغــدا، مــەن 
ــى.  ــا چىقت ــپ ائڭالپ باقمىغــان “ۇئيغــۇر شــىەئلەر مەسىلىســى” وئتتۇرىغ چىشــىم چىقى
ۇئالرنىڭ مەســچىدى رەســىمگە تارتىپ يولالندى. چۈنكى شــۇ چاغدا ســۈرىيەدە ۇئرۇش 
پارتىلىغــان بولــۇپ، شــىەئلەردىن بولغــان ەئســەتكە قارشــى كــۆرەش قىلىدىغــان بىرلىــك 

ىئســالم دۇنياســىدا ەئۋج ائلغــان، شــىەئ دۈشــمەنلىكى يامــراپ كەتكــەن ىئــدى.

2016 -يىلــى ىئســتانبۇلدا رەھمەتلىــك مۇھەممــەت ســالىھ دامولــالم تەرجىمــە 
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قىلغــان »قــۇرائن كەرىــم« نى قايتا كۆرۈپ چىقىش توپــى قۇرۇلدى. تەرجىمىدە “تاغۇت” 
دېگەن ســۆز يوق ىئدى. قايتا تەھرىرلەنگەندە، شــۇ ســۆزنى قوشــۇش ياكى قوشماسلىق 
ــدە  ــڭ ۋەتەن ــدى. »قۇرائننى ــارار قىلىن ــرى قوشــۇش ق ــۇپ، ائخى ــرە بول ــدە مۇنازى ھەققى
نەشــر قىلىنغــان ىئككــى خىــل تەرجىمىســىدە “تاغــۇت” دېيىلمــەي تــۇرۇپ ىئزاھالنغــان 
ائيەتلەرنــى نېمــە ۈئچــۈن بىــز تاغــۇت دېمــەي يېشــەلمەيمىز؟« دېگــەن ەئپسۇســلۇق 
ھېــس ىئچىمــدە قالــدى. دامولــالم ىئشــلەتمىگەن ”تاغــۇت“ ســۆزىنى قوبــۇل قىلىــش مــاڭا 
ۇئيغۇرغــا خىتــاب قىلىنىۋاتقــان تەرجىمــە قۇرائنغــا بىــر يېڭــى ســۆز قوشــۇش،  تىلىمىزغا 

چۈشىنىكســىز بىــرەر ەئرەبچــە ســۆزلەرنى قوبــۇل قىلىــش مەسىلىســىال ەئمــەس ىئــدى. 

تىلىمىزغا غەربتىكى دىنداشــلىرىمىز ۋە شــەرقتىكى خىتايدىن كىرگەن كەلگۈندى 
ســۆزلەر خــەق بىزگــە تاقــاپ قويغــان ياكــى بىــز خەقتىــن ائرىيــەت ائلغــان كۆزەينەككــە 
ــا ۋە  ــان قىلســا، دۇني ــى باي ــى بىزن ــى ياك ــەن دۇنيان وئخشــايدۇ. ۇئالر شــۇ ســۆزلەر بىل
ۆئزىمىز كۆزىمىزگە شــۇنداق كۆرۈنىدۇ. باشــقىچە ېئيتســاق، خەقنىڭ ســۆزلىرى چاپانغا 
وئخشــايدۇ. خەقنىــڭ ســۆزىنى قوبــۇل قىلغىنىمىــز خــەق تىككــەن چاپاننــى كىيىۋالغانغــا 
ــاراۋەر. خەقنىــڭ چاپىنىنــى كىيســەك، خەقكــە وئخشــاپ قالىمىــز. خەقنىــڭ دۈشــمىنى  ب

ۇئالرغــا بولغــان ائچچىقىنــى بىزدىــن چىقىرىــدۇ.

 بۇرقــا، جىلبــاپ، نىقــاب، ائبايــى دېگەنــدەك ســۆزلەرنىڭ قوبــۇل قىلىنىشــى 
شــۇنداق كىينگــەن مىللەتلەرنىــڭ ائدەتلىرىنىــڭ قوبــۇل قىلىنىشــىدىن دېــرەك بېرىــدۇ. 
بــۇ يــات ســۆزلەرنىڭ كىرىشــى ۇئيغــۇر تىلىدىكــى ۇئيغــۇر ائياللىــرى قوللىنىــپ كەلگــەن 
باشــياغلىق، تور رومال، گىجىم رومال، لىچەك، ســارىغۇچ، پەلتۇ، تون دېگەن ســۆزلەرنى 
ســىقىپ چىقىرىــدۇ. بــۇ، شــۇ ســۆزلەرگە باغالنغــان مەدەنىيەتنىــڭ غايىــپ بولۇشــىدىن 
دېــرەك بېرىــدۇ. ەئجدادالرغــا يــات پىكرلەرنــى ەئكىــس ەئكۈزىدىغــان ”جىھــاد، ھىجرەت، 
ــاش  ــە وئخش ــەئت“ دېگەنگ ــر، بەي ــۇت، تەكفى ــەت، تاغ ــۋان، خىالف ــر، ىئخ ھىزبۇتتەھرى
يــات ائتالغۇالرنىــڭ تىلىمىزغــا كىرىشــىمۇ مۇشــۇ ائتالغۇالرغــا باغالنغــان ىئددىيەنىــڭ 

قەلبىمىزگــە ســىڭىپ كىرىۋاتقانلىقىنــى چۈشــەندۈرىدۇ. 
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مائارىپتىكى يۈك ۋە يۈكلەمچى

بىــر كۈنــى بىــر دوســتۇمنىڭ ېئنگىلىزچىگــە قىزىقمايۋاتقــان قىزلىرىنــى كۇرســقا 
ېئلىــپ ماڭــدۇق. يولــدا قىزالردىن نېمىشــقا بۇ تىلغــا بۇ قەدەر قېرىقلىــق قىلىدىغانلىقىنى 
ســوراپ، تــاڭ قالدىــم. قىزالرنىــڭ ېئنگىلىز تىلــى مۇەئللىمى: »بۇ تىلنىــڭ ھۆكۈمرانلىقى 
ۇئزاققــا قالمايــدۇ، يەنــە بــەش يىلدىــن كېيىــن پۈتــۈن تۈركىيــەدە خىتايچــە چەتــەئل تىلــى 
بولىــدۇ. ۇئ چاغــدا كىشــىلەر ېئنگىلىزچــە وئرنىغــا خىتايچــە ۆئگىنىشــكە باشــاليدۇ« 
دېگەنمىــش. شــۇڭا ېئنگىلىزچــە ۆئگىنىشــنىڭ ھىچبىــر كېرىكــى يوقمىــش. ۇئالرنىــڭ 
تۈركىيــەدە بــەش يىلدىــن كېيىن ۆئگىنىشــكە باشــاليدىغان خىتايچىنى ھازىردىن باشــالپ 

ۆئگەنگۈســى بــار ىئمىــش.

بۇنى ائڭالپ ۆئزۈمنىڭ بالىلىق ھاياتىمغا قايتتىم. مەنمۇ باشالنغۇچتا: »خىتايچە 
ۆئگەنســەك خىتاي بولۇپ قالىمىز،ۆئگەنمەي تۇرۇۋالســاق خىتايالر ۇئيغۇرچە ۆئگىنىدۇ« 
دېگەننــى ائڭلىغــان ىئدىــم. ناھىيــە بازىرىغا يۆتكىلىــپ كېلىپ، ھاياتىمــدا ىئككىنچى بىر 
خىتاينــى كۆرگەنــدە، ۇئيغۇرچــە پاراڭالشــقان ىئدىــم. شــۇنىڭ بىلــەن، يۇقىرىقــى گەپكــە 
ــى مەكتەپكــە  ــەن. ائل ــا تىرىشــمىغان ىئكەنم ــەت خىتايچىغ ــۈپ، پەق ــن پۈت ــۇ چى تېخىم
چىقىــپ، خىتايچىنــى ائران ۆئگەنگەن چېغىمــدا، خىتايالرنىڭ ېئنگىلىزچە كىتاپ كۆتۈرۈپ 

يۈرگەنلىكىگــە قــاراپ ىئچىــم قاينىغــان ىئدى. 

بالىالرغــا يــات بىــر تىلنىــڭ تاۋۇشــلىرىدىن باشــالپ، ســۆز - جۈملىلىرىگىچــە يــات 
بولــۇپ، ۇئالرنــى شــۇ تىلنــى بىلمەيدىغــان كىشــىلەرگە قوبــۇل قىلــدۇرۇش، ســىڭدۈرۈش 
ائســان ەئمــەس. ىئنســاننىڭ ۆئزى ەئمــەس، مېڭىســىمۇ يــات نەرســىنى يەكلەيــدۇ. بالىالر 
شــۇنداق ھالەتتــە، ۆئگىنىــش خوشــياقماي ائران تۇرغاندا، ۇئالرنىڭ ســەبىي قەلبىگە خاتا 
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بىــر پىكىرنــى  ســىڭدۈرۈپ قويــۇش ۆئمۈرلــۈك زىيانكەشــلىكتىن باشــقا نەرســە ەئمــەس. 
بۇنــداق زىيانكەشــلىككە كەچمىشــىم بىلــەن گــۇۋاھ بولغىنىــم ۈئچــۈن ىئســتانبۇلدىكى 
ــر جــازا،  ــر وئقۇتقۇچــى ھېچبى ــۇپ بى ــداق بول ــم. قان ــن يىرگەندى مەزكــۇر وئقۇتقۇچىدى
مەســۇلىيەت دېگەنلەرنىــڭ بېشــىغا كېلىشــىدىن قورقمــاي شــۇ گەپلەرنــى دەيــدۇ؟ 
نېمىشــقا مــەن كىچىــك چاغلىرىمــدا كىچىــك بىركەنتتــە دېيىلگــەن گەپكــە وئخشــاش بىــر 
گەپ دۇنيا بويىچە ەئڭ نوپۇســلۇق شــەھەرلەرنىڭ بىرى بولغان ىئســتانبۇلدا دېيىلىدۇ؟

ســەۋەب شــۇكى، ىئككىــال ەئلنىــڭ ماائرىپىــدا بالىالرغــا بىلىــم، مەلۇمــات، ۇئچــۇر 
يەتكۈزۈلۈشــتىن، ۇئالرنــى ھاياتتــا الزىــم بولىدىغان ىئقتىدارالرغا ىئگە قىلىشــتىن باشــقا 
مەلــۇم بىــر ىئدىوئلوگىيــە يۈكلىنىــدۇ. وئقۇتقۇچىنىڭ رولــى بالىالرغــا پىكىرلەرنى تېڭىش 
ــار  ــا خۇم ــتانبۇلدىكى خىتايچىغ ــەس. ىئس ــۈش ەئم ــال ۆئت ــىڭدۈرۈش، دەرس ــە س ىئددىي
بولغــان وئقۇتقۇچــى دىنچــى ياكــى كومۇنىســت بولۇشــى مۇمكىــن. تۈركىيــەدە ائدەتتــە 
دىنچىــالر ۋە كومۇنىســتالر خىتايغــا مايىــل، ۇئالر خىتاينىــڭ تەرەققىــي قىلىــپ، غەربنىــڭ 

ەئدىپىنــى بېرىشــىنى ائرزۇ قىلىشــىدۇ. 

خىتــاي بىلــەن تۈركىيــەدە بالىالرغــا مۇەئييــەن بىــر ىئدىوئلوگىيــە تېڭىلىــدۇ،  
كامالىزىــم تۈركىيە بالىلىرىغا، خىتايچە سوتســىيالىزىم خىتايدىكــى بالىالرغا. تۈركىيەدە 
بالىالرنىــڭ باشــالنغۇچ دەرســلىكىدىن تارتىــپ، تاكــى تولــۇق وئتتۇرىنــى پۈتكۈزگىچــە 
كىتاپلىرىــدا مۇســتاپا كامالنىــڭ رەســىمى،ھەر يىللىــق ەئدەبىيــات، تارىــخ، ىئجتىماىئــي 
بىلىملەر دەرســلىكىدە مۇســتاپا كامالغا داىئر تېكىســتلەركەم بولمايدۇ. تارىخ كىتابىنىڭ 
خۇالسىسى:”مۇســتاپا كامــال بولمىســا، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بولمىغــان بوالتتى“دېگەن 
يەكــۈن بىلــەن تاماملىنىــدۇ. بۇنىــڭ خىتــاي ماائرىپىدىكى:”كومپارتىيــە رەھبەرلىكــى 

بولمىســا، خىتــاي ىئنقىالبــى غەلىبــە قازانمايتتــى“ دېگەندىــن نېمــە پەرقــى بــار؟

بىــر كۈنــى قىزىــم بىلــەن پاراڭلىشــىپ، ۇئنىڭ مىللىيەتچــى ھەرىكەت پارتىيەســىنى 
قولاليدىغانلىقنى ائڭلىدىم. قىزىم ەئمدىال وئن ياش، بەشــىنچى يىللىقنىڭ وئقۇغۇچىســى 
ىئدى. ســەۋەبىنى سورىســام، وئقۇتقۇچىســى شــۇ پارتىيەنىڭ دەستەكچىسى ىئكەن. ماڭا 
قىزىمنىــڭ پارتىيــە تۇتقىنــى ەئمەس، وئقۇتقۇچىســى تۇتقــان پارتىيەنى قوللىشــى غەيرى 
تۇيۇلــدى. تەكشۈرۈشــىمچە، تۈركىيــەدە ســىنىپ مەســۇلى بالىالرغــا ۆئزى ياقتۇرغــان 
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پارتىيــە ھەققىــدە ســۆزلەپ، بالىالرنــى شــۇ پارتىيەنىــڭ تەرەپتــارى قىلىــپ تەربىيــە 
ــا  ــن ائن ــەن بۇرنىدى ــەن. م ــائرام بولىم بېرىدىكــەن. مۇشــۇ ىئشــلىنى ھەروئيلىســام، بى
ســۈتى تېمىــپ تۇرىدىغــان ســەبىي بالىالرغــا چوڭالرغــا خــاس پارتىيــە ىئدىوئلوگىيەســىنى 

سىڭدۈرۈشــنى ەئســال قوبــۇل قىاللمايمــەن. 

 سۈرۈشــتە قىلســام، ۇئنــداق قىلىــش خاتــا ىئكــەن. بىــر كۈنــى مەكتەپكــە كىرىــپ 
ــران قالغــان، چۆچىگــەن ياكــى جىددىيلەشــكەن  ــن ھەي ــم، ەئمماۇئالردى ــكاس قىلدى ىئن
ــىكايەت  ــا ش ــپ تارماقلىرىغ ــم. ماائرى ــدى قىلدى ــا، بول ــى بايقىمىغاچق ــر ائالمەتن ھېچبى
قىلغــان تەقدىردىمــۇ ىئجــرا قىلىدىغىنــى مۇشــۇ كىشــىلەر ىئــدى. ۈئمىدســىزلىنىپ ۆئيگــە 

قايتىــش يولىــدا بىــر دادا بىلــەن بــۇ ھەقتــە مۇڭداشــتىم.

مەھەللىمىزدىكى ساقچىخانىدا ىئشلەيدىغان بۇ كىشى مېنىڭ دېگەن سۆزلىرىمگە 
قــاراپ ھەيــران قالــدى. ۇئنىڭچــە بــۇ ائتايىــن مەكتەپنــى ىئــزدەپ بارغىدەك ىئــش ەئمەس 
ــڭ تەشــۋىقاتىنى  ــۇپ ســوالۋاتقان گۈلەنچىلەرنى ــەت تۇت ــالر ھۆكۈم ــەن. وئقۇتقۇچى ىئك
قىلمىســىال، قالغان پارتىيەلەرنى مەدھىيىلەش ھېچگەپ ەئمەس ىئكەن.شــۇائن قىزىمنىڭ 
3 -يىللىقتىكــى وئقۇتقۇچىســى ەئلــى ســارىەئخمەتنى وئيــالپ قالدىــم. ۇئمــۇ ائيالى بىلەن 

“گۈلەنچــى” دېيىلىــپ قوغالنغان ىئدى. 

مەن ھەرقانداق پارتىيىنىڭ مەكتەپكە كىرىشىنى، بالىالرغا ىئددىيە سىڭدۈرىشىنى 
قوللىمايتتىــم. چۈنكــى 18 ياشــتىن تــۆۋەن بالىالر مەلــۇم بىر پارتىيەگە خــاس ىئددىيەنى 
ــق بولۇشــقا،  ــك، مەلۇماتلى ــۇل قىلىشــقا، ھۈنەرلى ــم قوب ــەس، بىلى ــۇل قىلىشــقا ەئم قوب
ەئتراپتىكــى ىئنســانالرغا، ىئجتىمــاىئ ۋە تەبىئىــي موھىتقــا قانــداق ىئنــكاس قايتــۇرۇش، 

مۈشــكۈلنى قانــداق بىرتــەرەپ قىلىشــنى ۆئگىنىشــكە موھتــاج ىئــدى.

ــە  ــىلەر ىئددىي ــان، كىش ــەر تېڭىلىدىغ ــي يۈكل ــا مەنىۋى ــە بالىالرغ ــەن تۈركىيەگ م
بويىچــە ســەپلەرگە زورلىنىدىغــان، بىــر ائدەمنىــڭ مىللىتــى، ىئددىيەســى ۋە نەســەبى شــۇ 
كىشــنىڭ تەقدىرىنــى بەلگىلەيدىغــان زۇلمەتلىــك خىتايچــە تۈزۈمدىــن قېچىــپ كەلگــەن 
ىئدىــم. مــەن بالىالرنىــڭ چوڭالرغــا خــاس يەكۈنلەرنــى، پىكىرلەرنــى ۋە ىئدىوئلوگىيەنــى 
دەرس ائرقىلىــق ۆئزلەشــتۈرۈپ، يادىلىتىــپ كىملەرنىڭــدۇر نىشــانىغا ىئتتىرىلمەســلىكى 

ۈئچــۈن بــۇ يــات تۇپراقتــا سەرســان ىئدىــم.
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ــەن  ــەن يىرگەنگ ــدا م ــۇرۇش جەريانى ــۇق ت ــن ائرت ــپ ۈئچ يىلدى ــە كېلى ــۇ ەئلگ  ب

بولۇشــقا  نامايــەن  يېقىنلىقــى  نەقــەدر  بــۇ دۆلەتنىــڭ  تەلپۈنگــەن  مــەن  تۈزۈمگــە 

باشــلىدى. مــەن قىزىمغــا وئقۇتقۇچىنىــڭ بىلىــم ائتالغــان ائچقۇچتىــن باشــقا ھــەر 

قانــداق ىئدىوئلوگىيەنــى بېرىشــىنى قوبــۇل قىلمايتتىــم. مېنىــڭ نەزىرىمــدە وئقۇتقۇچــى 

ىئددىيــە ســىڭدۈرگۈچى، مەنىۋىــي يــۈك تاڭغۇچــى بولــۇپ قالســا بولمايتتــى. مــاڭا بىــر 

وئقۇتقۇچىنىــڭ بالىالرغــا ىئددىيە-پىكىــر تاڭمىغانــال بولســا، ۆئزىگــە مەنســۇپ، ۆئزى 

ســۆيۈنگەن ىئددىيەســى ســەۋەبلىك مۇنبەردىــن قوغلىنىشــى قوبــۇل قىلغۇســىز ىئــدى. 

ەئگــەر قوغالشــقا توغــرا كەلســە، قىزىمغــا كامالىزىمنــى تاڭغــان، دوســتۇمنىڭ قىزىغــا 

ــرەك ىئــدى. خىتايپەرەســلىكنى ســىڭدۈرگەن وئقۇتقۇچىمــۇ وئخشاشــال قوغلىنىشــى كې
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مۇساپىر ئەدەبىيات

ۇئيغــۇر ەئدەبىياتىــدا غېرىبلىــق، مۇســاپىرلىق ھەققىدە يېزىلغان ەئســەرلەر كۆپ. 
ۇئيغــۇر قوشــاقلىرىمۇ غېرىبلىقنــى كۈيلىگــەن قۇرلىرىنىــڭ كۆپلىكــى بىلــەن دىققەتكــە 
ــق ناخشىســىدىكى  ــۇ كۆڭلــۈم« دەپ باشــالنغان خەل ســازاۋەر. »غېرىــب - ائۋارەدۇر ب
»غېرىــب« مۇســاپىر دېگــەن ســۆز. »ائۋارە« دېگــەن ســۆزمۇ ســەرگەردانغا قارىتىلغان. 
شــۇڭا ھىندىســتان كىنوســى »ســەرگەردان«دا »ائباراھۇم« دەپ ناخشــا توۋاليدۇ راجى. 
ســەۋەبى ۇئيغۇرچىدىكــى ائۋارە دېگــەن ســۆز بىلــەن ھىنــدى تىلىدىكى ائبــارا دېگەن بىر 
گــەپ، مەنىســى ســەرگەردان. ســۈرگۈندە، مۇھاجىرەتتــە ياشــىغانالردىن يــەپ - ىئچىــپ 

ۇئنتۇلغانــالر كــۆپ، ەئممــا يېزىــپ ۇئنتۇلمىغــان كىشــىلەر سەرســان ەئدىبلــەردۇر.  

ۇئيغــۇرالر ىئســالم بىلــەن مۇشــەررەپ بولغاندىــن كېيىنكــى تــۆت يۈز يىلغــا يېقىن 
ــى  ــان دەۋر بولغــان. مەھمــۇت قەشــقەرى ۇئيغــۇر تىلىن ــا يــول ائچق ــت تەرەققىياتق ۋاقى
ەئرەب تىلــى بىلــەن تــەڭ وئرۇنغــا قويــۇپ، ســاائدەت يۇلتۇزىنىڭ تۈركلەرنىڭ ائســمىنىدا 

پارلىغانلىقىنــى جاكارلىغــان. ۇئ ىئلىــم ۈئچــۈن باغداتتــا ســەرگەردان بولغــان. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، ەئھمــەت يۈكنەكــى، ەئھمــەت يەســەۋىي ۇئيغــۇر تىلىــدا 
»قۇتادغــۇ بىلىــك«، »ەئتەبەتــۇل ھەقايىــق« ۋە »دىۋانــى ھېكمــەت« دېگەنــدەك 
ەئســەرلەرنى يېزىــپ، ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ھەقىقەتــەن شــۇ دەۋرنىــڭ پــەن تىلــى بولغــان 
ەئرەبچــە بىلــەن باراۋەر وئرۇندا تۇرالىشــىنى كاپالەتلەندۈرگەن. بۇالرمۇ ىئلىم، تەتقىقات 

ۈئچــۈن جاھــان كەزگــەن، مۇســاپىر بولغــان كىشــىلەر ىئــدى.

تۇرپانلىق غىياســىدىن باخشــىنىڭ وئغلى ەئلىشــىر نەۋايى ھىراتتا ۇئيغۇر تىلىنىڭ 
پــارس تىلىدىــن قېلىشــمايدىغانلىقى ھەققىــدە كىتــاب يازغــان. ۇئ ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ پارس 
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تىلىدىــن قېلىشــمايدىغان گۈزەللىكىنــى ەئســەرلىرى بىلــەن ىئسپاتلىســا، مىــرزا ۇئلــۇغ 
بــەگ ائســمان جىســىملىرىنى كۆزىتىدىغــان رەســەتخانا قۇرغــان. ەئممــا ۇئندىــن كېيىنكى 
يىلــالردا يىپــەك يولــى خارابلىشــىپ، ۇئيغــۇرالر تاغالردىــن ېئشــىپ ېئچىلىــپ ياشاشــنى 
ەئمەس، بېكىنىپ ياشاشــنى تاللىغان. ىئســالم دۇنياســىدا پەن ۋە ســەنەئتنىڭ چۆكۈشــى، 
دۇنياۋىــي تەرەققىياتنىــڭ دېڭىــز بويلىرىغــا يۆتكىلىشــى، ۇئيغۇرالرنــى روھانىــي تۇيغــۇ، 
خۇراپىــي ېئتىقــاد ۋە تەركىدۇنيالىــق كەيپىياتىغــا چۈمكــەپ قويغــان. شــۇڭا تىلىمىــزدا 

تــۈزۈك ەئســەر ۋۇجۇدقــا كەلمىگــەن.

ۇئيغــۇرالر ائساســەن دۇنيــا كەزمىگەن، سەرســان بولمىغان، جاھانغــا ېئچىلمىغان 
400 يىلدىــن ائرتــۇق ۋاقىتتــا، بىزگــە وئتتــۇرا شــەرقتىن كەلگــەن ســەيياھالرنىڭ ائغــزى 
ــەر  ــتانلىرى ۋە پەيغەمبەرل ــاھنامە« داس ــلىرى، »ش ــە« قىسس ــر كېچ ــڭ بى ــەن »مى بىل
ۈئســتىدىن توقۇلغــان ســاختا رىۋايەتلــەر يېتىــپ كەلگــەن. ۇئيغــۇرالر خۇراپاتــالر، 
ــەرۋا  ــن باشــقا ھەممىگــە بىپ ــەن ېئلىشــىپ كەتكــەن دىندى ــەت بىل ــەر ۋە رىۋاي رىۋايەتل
قارىغــان. يۇرتىمىزنىــڭ ھــەر قايســى ۋىاليەتلىرىــدە ھەزرىتــى ەئلىنىــڭ ىئــزى ۋە تۇلپارى 
ھەققىــدە رىۋايەتلــەر بــار. ھەتتــا دىيارىمىزغــا كېلىپمــۇ باقمىغــان ىئمــام ائســىم، ىئمــام 
جەفــەرى ســادىق، ىئمــام مۇســا كازىمــالر ھەققىــدە ھىكايىلــەر ۇئچــراپ تۇرىــدۇ، ەئممــا 
تارىخىمىزدا ۆئتكەن نۇرغۇن ەئدىبلەرنىڭ تۇغۇلغان يۇرتىمۇ ېئنىق ەئمەس. مەسىلەن، 
ــڭ مەقبەرىســىنىڭ  ــدا، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى مەھمــۇت قەشــقەرى قەبرىســىنىڭ وئپال
قەشــقەردە ىئكەنلىكى 1980 -يىلالردا ىئســپاتالنغان. ۇئالرنىڭ ەئســەرلىرىمۇ ۆئزىدەك 

ۇئنتۇلــۇپ كەتكــەن.

ــتۈرۈپ،  ــتانلىرىنى ۆئزلەش ــڭ داس ــرى خەقنى ــۇر ەئدىبلى ــەن ۇئيغ ــان كەزمىگ جاھ
ــەر  ــش كېرەككــى، ەئگ ــراپ قىلى ــەن. شــۇنى ېئتى ــپ بەرگ ــا يېزى ــا - قايت ــا قايت ۇئيغۇرغ
ائبدۇرەھىــم نىــزارى »رابىيــە ســەىئدى«نى، مولــال بىــالل »نازىگۇم«نــى يازمىغــان 
بولســا، تارىخمىــزدا ۇئيغــۇر ەئرلەردىــن ائشــىق، پالــۋان چىققانغا، قىزالردىــن قەھرىمان 
ــان  ــوال چاينالغ ــزدا ت ــۇق. چۈنكــى ەئدەبىياتىمى ــا ىئشىنىشــكە ائمالســىز قاالتت چىققانغ
ــەت داســتانلىرىنىڭ  ــۇن، ۋامــۇق-ۇئزرا دېگــەن مۇھەبب يۈســۈپ-زۈلەيخا، لەيلى-مەجن

ــدە ۇئيغــۇر يــوق، چۈنكــى ۇئيغۇرنىــڭ ەئمــەس. ھېچبىرى

قــۇرائن ســەۋەبلىك ەئرەبچىگــە، مەدرىــس ســەۋەبلىك پارســىچىغا دۈم چۈشــكەن 
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خەلقىمىزدە ائنا تىلدا ەئســەر ائز يېزىلغانلىقى، ائنا يېرىمىز، تارىخىمىز ەئدەبىياتىمىزدا 
ــاغ -  ــڭ ت ــاچ، دىيارىمىزنى ــى ســەۋەب بولغ ــا ائيالنمىغانلىق ــى، ەئدەبىياتق يېزىلمىغانلىق
دەريالىرىنــى، تارىخمىزنىــڭ نۇرغــۇن بــوش ســەھىپىلىرىنى، ائلىــم، قەھرىمــان ۋە دۆلــەت 
ەئربابلىرىنىــڭ نامىنــى يــات تىلالردىــن ۆئزلەشتۈرۈشــكە مەجبــۇر بولۇۋاتىمىــز. مىســال، 
ســۇجۇپ، كومراجىــۋا، كوىئنلــۇن، تىيانشــان، شىڭشىڭشــا دېگەنلەرنىڭ ۇئيغۇرچىســىنى 

تېخــى يېقىندىــال ۆئگىنىۋالــدۇق.

بىــر مىللەتنىــڭ جاھــان كۆرگــەن، دۇنيانى چۈشــەنگەن ەئدىبلىرى يېزىــپ چىققان، 
ياتنــى دورىمىغــان، ۆئزىگــە خــاس داســتانلىرى، ۆئز ەئۋالدلىرىغــا ېئيتىــپ بېرەلەيدىغــان 
ھېكايــە، رىۋايەتلىــرى بولۇشــى كېــرەك. بولمىســا، ھېلــى ەئرەبنىــڭ »مىــڭ بىــر كېچــە« 
ســىدە ېئزىقىــپ، ھېلــى پارســنىڭ رۇســتەم پالۋانلىرىغــا شــەيدا بولىدىغــان ەئھــۋال يــۈز 
بېرىــدۇ. ەئگــەر تارىختىكى ەئجدادالر ەئدەبىيلەشتۈرۈلمىســە، ۇئالرنىڭ سىماســى ەئۋالد 
قەلبىدە ەئبەدىيلەشــمەيدۇ. ەئگەر كۆز ائلدىمىزدىكى پاجىەئ ەئســتىن چىقماس شەكىلدە 

سۈرەتلەنمىســە، شــۇنداق پاجىەئلەرنىــڭ يۈز بېرىشــىدىن ســاقالنغىلى بولمايدۇ.

ھاياتتــا ھەممــە كىشــى ياشــىغان بىلــەن تۇرمــۇش چەمبىرىدىــن چىقىــپ تــۇرۇپ 
ۇئنــى كۆزىتىــش، ۇئنىــڭ ۈئســتىدە تــۇرۇپ باھــا بېرىــش ۋە ەئكــس ەئتتــۈرۈش ۈئچــۈن 
بىلىــم، ماھــارەت ۋە جاســارەت كېتىــدۇ. بۈگــۈن ۆئتۈلۈۋاتقــان خاتالىقالر كــۆز ائلدىمىزدا 
ــۇرۇنغان  ــڭ ائرقىســىغا يوش ــەن ۇئنى ــان بىل ــپ تۇرغ ــداپ ۆئزگىرى ــۈرەتلەردەك لىپىل س
ــن ســاۋاق  ــدا خاتالىقالردى ــەن يېشــىپ بېرىلمىگــەن ەئھۋال ــل بىل ــي تى ــەت ەئدەبى ماھىي
ېئلىنمايــدۇ، ىئبــرەت يەكۈنلەنمەيــدۇ، نەتىجىــدە وئخشــاش خاتالىقــالر توختىمــاي ســادىر 
بولــۇپ تۇرىــدۇ. شــۇڭا ەئدەبىيــات بىر مىللەتنىــڭ ھايــات تەجرىبىلىرنىڭ خاتىرىســىدۇر. 
بــۇ خاتىــرە ەئجدادتىــن قالغــان ۋەســىيەت، رېائللىقتىــن ېئلىنغــان ىئبــرەت، كەلگۈســىگە 
يۈزلەنگەن پەرەز ۋە نەزەرلەر بىلەن تولغان بولســا، ەئۋالد ۈئچۈن ەئينەك، ەئڭگۈشــتەر 

بولــۇپ قالىــدۇ.

ەئگــەر بىــر مىللەتنىــڭ ەئدىبلىــرى ۆئز خەلقىگــە ســۆزلەپ بەرگــەن ھېكايىنى دۇنيا 
ائڭلىغــۇدەك ســەۋىيەدە ېئيتالىســا، شــۇ مىللەتنىــڭ پاجىەئســى دۇنيانىــڭ پاجىەئســىگە 
ائيلىنىــدۇ. مەســىلەن، دۇنيــادا يەھۇدىيالرنىــڭ 2 -دۇنيــا ۇئرۇشــى مەزگىلىــدە كۆرگــەن 
خورلۇقلىرىنــى بىلمەيدىغــان ســاۋاتلىق ائدەم ائز. ەئممــا شــېڭ شىســەينىڭ ۇئيغۇرنىــڭ 
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جەۋھەرلىــرى بولغــان بايــالر ۋە زىيالىالرنــى 1933 - يىلىدىــن 1944 - يىلىغىچــە وئن 
يىلــدەك توختىمــاي قىرغىن قىلغانلىقىدىن خەۋەردار كىشــىلەرنى تاپماق ائســان ەئمەس. 
ســەۋەب، بوۋىالرنىــڭ بېشــىدىن ۆئتكەنلــەر ەئدىپلىرىمىزنىــڭ قەلىمىــدە، زامانىۋىــي 
ۇئســلۇپتا دۇنياغــا ەئمــەس، ۆئزىمىزگىمــۇ تــۈزۈك ســۆزلەنمىگەچكە، دۇنيــا ائڭالپ 

ھەيــران قالغۇدەكلىرىمــۇ چىقىــپ باقمىغــان بولۇشــى مۇمكىــن. 

ۇئيغۇرنىڭ بېشــىغا كەلگەن مۇســاپىرلىق ۇئيغۇر ەئدەبىياتىنىمۇ مۇساپىر قىلدى. 
تۇتقۇندىن ائمان قالغان ۇئيغۇر ەئدىبلىرى دۇنيانىڭ ھەر قايســى ېئقلىملىرىغا تارالدى. 
ۋەتەنــدە ىئجادىيەتنىــڭ ائلدىنقــى شــەرتى بولغــان ەئركىنلىكنىــڭ قىســلىقى ەئدىبلەرنــى 
نۇرغــۇن پۇرســەتلەردىن مەھــرۇم قويغــان، نۇرغــۇن ســۆزلەر بۇغۇزغــا كەپلەشــكەن 
پېتــى قالغــان ىئــدى. ۋەتەننــى تــەرك ېئتىــپ ېئرىشــكىنىمىز شــۇ بوغۇلغــان ۈئنلەرنىــڭ 
ياڭرىشــى، قىســىلغان ســۆزلەرنىڭ پارتىلىشــىغا بېرىلگەن پۇرســەت بولۇشــى مۇمكىن.

مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇر ەئدىبلىــرى ەئگــەر ۇئيغۇرنىــڭ ھاياتىنى پۈتۈن 
ــۇر  ــدەك يازالىســا، ۇئيغ ــپ بولغى ــا جەل ــۈل دۇني ــدەك، پۈتك ــۇن بولغى ــۇرالر مەپت ۇئيغ
ــدە،  ــن. نەتىجى ــدۇرۇش مۇمكى ــە ائيالن ــانىيەتنىڭ دەردىگ ــى ىئنس ــان پاجىەئن كۆرۈۋاتق
مەســىلىمىز دۇنيــادا ىئنســانىيەت وئرتــاق پەخــەس بولۇشــى، ساقلىنىشــى كېــرەك بولغــان 
مەســىلە بولۇشــى، ىئنســانىيەتنىڭ وئرتاق ەئقلى ۋە ۋىجدانى بۇ مەســلىگە مەركەزلىشىپ 

چارىلــەر تېپىلىشــى مۇمكىــن. 

زۇلــۇم بىزنىــال ەئمــەس، ەئدەبىياتىمىزنىمــۇ سەرســان قىلدى. مۇســاپىر ەئدەبىيات 
ۇئيغۇرنــى قانــداق تەســۋىرلەيدۇ، ۇئيغــۇر ۈئچــۈن قانــداق يازىــدۇ؟ نېمىلەرنــى يازىدۇ؟ 
ســەرگەردان بوۋىــالر يەتكــەن پەللىگە يېتەلەمدۇق؟ ۆئزىمىز غىياســدىن بوالمدۇق ياكى 
ائرىمىزدىــن ناۋايىالرنــى تەربىيەلەمــدۇق؟ سەرســانلىق ەئدىبلــەر ۋە ەئدەبىيــات ۈئچــۈن 
پۇرســەتمۇ ياكــى پۇرقەتمــۇ، بوۋىــالر غېرىبلىقتــا ۇئيغۇرغــا »دىــۋان« ۋە »بىلىك«نــى 

مىــراس قىلىپتــۇ، بىزچــۇ، مەنچــۇ؟ مانــا بــۇ، مــەن داىئــم وئياليدىغــان مەســىلە.
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ھاممال قىزىم

ــدا باشــلىدى.  ــھ رايونى ــى ىئســتانبۇلنىڭ فاتى ــۇرا مەكتەپن ــم تولۇقســىز وئتت قىزى
مەكتەپكــە تىزىمغــا ائلدۇرغــان كۈنــى ۇئنىڭغــا بىــر يــۈرۈش مەشــق كىتابلىرىنى ېئلىشــقا 
توغــرا كەلــدى. كىتابقــا تۆلەنگــەن پۇلغــا تالــون بېرىلمىــدى، ســەۋەبمۇ كۆرســىتىلمىدى. 
شــۇائن ېئســىمگە: »ھەقســىز دەرســلىك، ھەقلىــق قولالنمــا« دېگــەن بىر ماقالــە كەلدى. 
ماقالىــدە خىتايــدا دەرســلىك كىتابــالر ھەقســىز تارقىتىلغــان بىلــەن پايدىالنمــا كىتابالرغا 
ھەق ېئلىنىدىغانلىقى، نەشــرىياتچىالرنىڭ مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشــىپ، قانۇنســىز بېيىپ 

كەتكەنلىكىدىــن شــىكايەت قىلىنغــان ىئدى. 

وئقــۇش باشــالپ، ۈئچىنچــى ېئيىغىچــە قىزىــم يازىدىغــان تاپشــۇرۇقالر بىلــەن 
مەشــغۇل بولــدى. تاپشــۇرۇقالرنىڭ ھەممىســى خىتايدىكىگــە وئخشــاش ائيرىــم كىتاپالر 
ىئــدى. وئقۇتقۇچــى تاپشــۇرۇق بېرىــپ ائۋارە بولمــاي تەييــار پايدىالنمىالرنــى ىئشــلەپ 
كېلىشــكە بۇيــرۇپ ىئشــنى ائسانالشــتۇرغان ىئــدى. دەرســلەرنىڭ نەتىجىســى چىقمــاي 
تــۇرۇپ، كــۆز دوختــۇرى بىــر نەتىجىنــى قولۇمغــا تۇتقــۇزدى. قىزىم مەنــدەكال كۆزەينەك 
تاقىمىســا بولمايدىكــەن. ۇئنىڭدىــن دەرســلەردە قانــداق وئقۇۋاتقانلىقىنــى سوراشــتىن 
ائۋال قايســى وئقۇتقۇچىنىڭ ســىنىپتا ىئســمىنى چاقىرغانلىقى، قانچە دوستىنىڭ بارلىقىنى 
ــمى  ــڭ ىئس ــەن. ۇئنى ــمىنى بىلمەيدىك ــڭ ىئس ــم قىزىمنى ــر مۇەئللى ــچ بى ــورىدىم. ھې س
ســىنىپتا: »يېڭــى كەلگــەن يابانجــى قىــز )چەتەئللىــك دېمەكچــى(« ىئكــەن. ىئچىــم 
ائچچىــق بولــۇپ ســۈكۈت قىلدىــم. ېئنگىلىــز تىلىنــى راۋان ســۆزلەيدىغان، بۇرۇنقــى 
باشــالنغۇچ مەكتەپتــە بىرىنچــى بولــۇپ وئقۇغــان قىزىمنىــڭ ىئســمىنىمۇ بىلمەيدىغــان 

وئقۇتقۇچىالرغــا ھەيــران قالدىــم.
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توردىــن وئقۇتقۇچىالرنىــڭ تەرجىمھالىغــا قاراپ باقتىم. ائلــال كارامەت، تۈركىيەدە 
ھــەر قانــداق كەســپتە وئقۇغــان ائدەم وئقۇتقۇچــى بوالاليدىكــەن ەئمەســمۇ؟ خــۇددى 
ــەن.  ــى تاللىنىدىك ــپ، وئقۇتقۇچ ــان ېئلىنى ــاش ىئمتىھ ــر تۇت ــە وئخشــاش بى خىتايدىكىگ
ەئســلىدە نېمىشــقا قىزىمنىــڭ ېئنگىلىزچە دەرســلەردە ائالھىدىلىكىنىــڭ بايقالمىغانلىقى، 
ماتېماتىــكا كىتابىنــى يازلىــق تەتىلدىال ىئشــلەپ بولســىمۇ ېئتىراپقا ېئرىشــەلمىگەنلىكى، 
ۈئچ ائي ىئچىدە بىرەر قېتىممۇ تەجرىبە ىئشلەشــكە بۇيرۇلمىغانلىقى، مۇزىكا دەرســىدە 
بىــرەر ۇئيغۇرچــە ناخشــا وئقۇشــقا تەكلىــپ قىلىنمىغانلىقىدىــن ھەيرانلىــق ھېــس قىلغان 
ىئكەنمــەن. ەئســلى قىزىمنــى وئقۇتىۋاتقانــالر وئقۇتقۇچىلىقنــى ەئمــەس، بىــر كىشــىلىك 

خىزمەتنــى، جــان باقىدىغــان ماائشــنى تاللىغــان كىشــىلەر ىئكــەن ەئمەســمۇ!

يېڭــى مەكتەپكــە كەلگەندىــن كېيىــن، قىزىمنىــڭ قىزغىنلىقــى سۇســالپ كەتتــى. 
ېئغىــر ســومكىنى يــۈدۈپ، بەزىــدە قاپاقلىرىنــى تۈرگــەن پېتــى كەتكــەن قىزىــم، بەزىــدە 
خۇشــال، بەزىــدە بــاش ېئگىــك، چىرايــى ســوغۇق قايتىــپ كېلەتتــى. ھــەر بىــر دەرســلىك 
كىتابنىــڭ بىردىــن پايدىالنمــا كىتابــى بولغىنــى ۈئچــۈن قىزىمنىڭ سومكىســى ھەقىقەتەن 
ېئغىــر ىئــدى. قىزىمنىــڭ ســومكىنى يۈدۈپ مۈكچەيگــەن ھالىتىگە قــاراپ: »مەكتەپتە ۋە 
وئقۇتقۇچىالردا كىتابتىن باشــقا وئقۇتقىدەك، ۆئگەتكىدەك بىر نەرســە يوقمىدۇر؟ ەئگەر 
ســىنىپتا مەشــق كىتابلىــرى ىئشلەنســە، وئقۇتقۇچىنىڭ رولــى توغرا -خاتاغــا باھا بېرىش 
ۋە ىئنتىــزام ســاقالش بولســا، بالىــالر مەكتەپكــە بېرىــپ نېمــە قىلىــدۇ؟ ۇئ كىتابالرنىــڭ 
ــى مەكتەپكــە ائپىرىــپ، مۇەئللىمنىــڭ  ــار تۇرســا، ۇئن ــى ب ــدا ســوائلالرنىڭ جاۋاب ائخىرى

ائلدىــدا ىئشــلىگەندىن ۆئيــدە ىئشلىســىمۇ بولىدىغــۇ؟« دېگەنلەرنــى وئيــالپ قالدىــم.

ىئزدىنىــپ قارىســام، تۈركىيــەدە دۆلــەت ماائرىپــى زەىئــپ بولغاچقــا، خۇسۇســىي 
دەرســخانا ماائرىپى تەرەققى قىلغان ىئكەن. وئقۇغۇچىالر شــەنبە - يەكشــەنبە كۈنلىرى 
ھەر قايســى پەنلەر بويىچە كۇرســالرغا بارىدىكەن، ىئقتىدارلىق وئقۇتقۇچىالر كۇرســالر 

بىلــەن مەشــغۇل ىئكەن.

 توۋا خۇدايىم! بۇ ىئشالر خىتايدا شۇنداق ىئدى. بالىالر دۈشەنبىدىن جۈمەگىچە 
مەكتەپتە وئقۇســا، ائرام ېئلىش كۈنلىرىنى كۇرســالردا ۆئتكۈزەتتى. مەكتەپتىكى وئقۇش 
كىتــاب يــادالش، بىلىــم يۈكلــەش، ىئمتىھــان ماھارەتلىرىنى ىئگىلەشــتىنال ىئبارەت بولســا، 
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بالىــالر ائدەم بولــۇش، تەبىەئتنــى بايقــاش، شــەكىللەردىن، ھەرىكەتتىــن، مۇزىكىدىــن 
زوق ېئلىــش دېگــەن ماھارەتلەرنى قەيــەردە ۆئگىنىدۇ؟

 تۈركىيە ائساســى ماائرىپىدا بالىالرنىڭ ىئقتىدارى تۈركىيە مانچىنچىســى، ۋىاليەت 
مانچىنچىســى، مەكتــەپ مانچىنچىســى دېگەنلــەر بىلــەن ۆئلچىنىــدۇ. ۇئنداقتــا ۇئالرنىــڭ 
كىشــىلىك، تەپەككــۇر ۋە تەســەۋۋۇر ىئقتىــدارى نېمــە بىلــەن ۆئلچىنىــدۇ؟ مەكتەپلــەردە 
ــۇڭا  ــوق. ش ــى ي ــوپ مەيدان ــۈك ت ــە تۈرل ــى، ن ــۇ ۈئزۈش كۆل ــە س ــى، ن ــكا زال ــە مۇزى ن
تۈركىيــە دۆلــەت مەكتەپلىرىدىــن ســۇ ۈئزەلەيدىغــان، رەســىم ســىزااليدىغان، مۇزىــكا 
ەئســۋاپلىرىنى چاالاليدىغــان قابىلىيەتلىكلەرنــى يېتىشتۈرۈشــنى تەلــەپ قىلىش توخۇدىن 

ســۈت ســاغماقچى بولغانــدەك بىــر ىئــش - ەئلۋەتتــە.

ــان ۋە  ــان، قېتىمــالپ كۆچۈرىدىغ ــادا يازىدىغ ــرالپ ي ــڭ سومكىســى ېئغى قىزىمنى
ــاب وئقۇشــتىن  ــى ۇئزارغانچــە،  كىت ــان ۋاقت ــى ىئشــلەپ تۈگىتىدىغ ــا كىتابالرن پايدىالنم
زېرىكىدىغــان بولۇۋالــدى. قىزىــم ائنىســىنىڭ تېلىفونــى بىــكار بولغــان ھامــان قولىدىــن 
چۈشــۈرمەيتتى، ۆئيدىكى ائيپەتنى سىڭلىســى بىلەن تالىشــاتتى. ھەپتە بۇرۇن باشــلىغان 
كىتابالرنــى شــۇ پېتــى تاشــالپ ناخشــا، كىنــو ۋە وئيۇنچــۇق ەئپلــەر دۇنياســىغا غــەرق 
بولۇشــقا باشــلىدى. ماائرىــپ كىشــىلەرنى كىچىكىدىــن شــۇنداق يېتىشــتۈرگەچكە، 
تۈركىيــەدە جامــاەئت ســورۇنىدا كىتــاب وئقۇۋاتقــان ائدەمنــى كــۆرۈش تــەس ىئــدى. 
ــال،  ــن ھامم ــداق ماائرىپتى ــان بۇن ــەت قىلغ ــنى مەقس ــن زېرىكتۈرۈش ــى كىتابتى بالىالرن

ــالر ائســان يېتىشــىپ چىقاتتــى. بېدىــك، دەلالل

 مەكتەپلەر يېتەرســىزبولغان بىلەن تۈرمىســى يېتەرلىك كۆپ بولغان بۇ ەئلدىكى 
رېائللىققــا قــاراپ، تىرنــاق ائلغۇچتىــن تارتىــپ ســىرتما ۋە يىــپ – يىڭنىگىچــە ائدەتتىكى 
نەرســىلەرنىمۇ ۆئزلىرى اليىھەلەپ باقماي، ســىرتتىن ســېتىۋالىدىغان بۇ خەلقنىڭ ائســىيا 
ــۇرۇپ،  ــپ وئلت ــان بوغــۇز ۋە كۆۋرۈككــە مىنى ــى تۇتاشــتۇرۇپ تۇرىدىغ ــەن ياۋرۇپان بىل
نېمــە ۈئچــۈن بــۇ قــەدەر قاتتىقچىلىــق ىئچىــدە ياشــايدىغانلىقىنى ائڭقارغانــدەك بولدۇم. 

ــەن غــەرب  ــدۇ. خــۇددى تــۈرك ســودىگەرلەر شــەرق بىل ــم ائغرىي قىزىمغــا ىئچى
ــەن ۆئي  ــەپ بىل ــارە مەكت ــم بىچ ــال توشــۇغاندەك، قىزى ــپ م ــك قىلى ائرىســىدا بېدىكلى
ائرىســىدا كىتــاب توشــۇيدۇ. خــۇددى تــۈرك ســودىگەرلەر تاۋارالرنى توشــۇپ سېتىشــنى 
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بىلگەن بىلەن شۇ مالنىڭ قانداق ىئشلىنىدىغانلىقى، نېمىلەرنى ماتېرىيال قىلىدىغانلىقى، 

قانچــە يىلــدا الھىيەلەنگەنلىكــى، الھىيەنىــڭ كەينىگــە قانــداق تەســەۋۋۇر، پىــالن ۋە 

ىئجادىيەتنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىغا قىزىقمىغاندەك، قىزىممۇ توشۇپ يۈرگەن كىتابلىرىنىڭ 

ىئچىــدە زادى نېمىنىــڭ بارلىقىغــا ۋە نېمــە ۈئچــۈن وئرۇنالشــتۇرۇلغانلىقىغا قىزىقمايتتــى.

كىتــاب توشــۇۋاتقان ھاممــال قىزىــم بىلــەن ھاممــال تــۈرك ســودىگەرنىڭ پەنگــە، 

كىتابقــا، ىئجاتقــا قىزىقماســلىقىنىڭ ســەۋەبى - ىئككىلىســىدە مەجبۇرىيــەت ھېسســى ۋە 

ــەن ســودىگەرنىڭ توشــۇمىچىلىقىنى  ــم بىل ــوق. قىزى ــار، ھــۇزۇر ۋە زوق ي ــش ب زورلىنى

ياكــى ھامماللىقىنــى پۈتۈنلــەي وئخشــاتقىلىمۇ بولمايتتــى. چۈنكــى تــۈرك ھاممــال 

تاۋارالرنــى پۇلغــا توشــۇيتتى، ھەققىنــى ائالتتــى، ائلتــۇن قازىناتتــى، ەئممــا بىچــارە قىزىم 

ــى،  ــىز تەربىيەس ــى، سۈپەتس ــىز مۇائمىلىس ــڭ ھەقس ــان وئقۇتقۇچىالرنى ــەق ېئلىۋاتق ھ

مەسۇلىيەتســىز پوزىتسىيەسى سەۋەبلىك مىليونلىغان وئقۇغۇچىغا وئخشاش ائلتۇندەك 

ۋاقتىنــى ىئســراپ ۋە زايــا قىلماقتــا ىئــدى.
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ھەر قاچان ئويغان

ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ »وئيغــان« دېگــەن شــېئىرى ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا 
ۇئنتۇلمــاس بىــر مارشــقا ائيالنغــان ەئســەردۇر. شــاىئر ۋاپــات بولغانغــا سەكســەن 
يىلدىــن ائشــقان بولســىمۇ، مەرھــۇم ىئسســىق قانلىــرى بەدىلىگــە قوزغاتقــان وئيغىتىش 
80 -يىلــالردا شــىنجاڭ  قىلماقتــا.  داۋام  ۋە وئيغىنىــش ھەرىكەتلىــرى ۈئزۈلمــەي 
ۇئنىۋېرســىتېتى وئقۇغۇچىلىــرى تالالنغــان ەئســەرلەر توپلىمىغــا »وئيغــاق ەئۋالد« دەپ 
نــام قويــۇپ، ۆئزلىرىنىــڭ غەپلــەت ۇئيقۇســىدىكى نەســىل ەئمەســلىكىنى تەكىتلىگــەن. 
مەرھــۇم ائبدۇرېھىــم ۆئتكــۈر »وئيغانغــان زېمىــن « نامىــدا ىئككــى قىســىملىق رومــان 
ــۇش  ــى ۋە قۇتۇل ــى ائچقانلىق ــى، كۆزىن ــڭ ەئســىرلىكتىن تويغانلىق يېزىشــتىمۇ مىللەتنى

ــرەك. ــان بولســا كې ــت قىلماقچــى بولغ ــى قەي ۈئچــۈن قوزغالغانلىقىن

ائبدۇخالىــق ۇئيغۇرنىــڭ وئيغىتىــش چاقىرىقىغــا يــۈز يىــل بــوالي دېــدى. بــۇ 
چاقىرىققــا ۆئزىنــى ۋە ســۆزىنى ائتىغــان كىشــىلەر ھــەر ۋاقىــت ائرىمىــزدا كــەم بولمىــدى. 
ــى  ــى تورالرن ــان« ساداس ــپ »وئيغ ــن تارتى ــە كىرگەندى ــت دەۋرىگ ــۇرالر ىئنتېرنې ۇئيغ
تىترەتتــى. توردىكــى پىكىــر ەئركىنلىكىــدە »وئيغان« ھەققىدىكى مۇالھىزىلەر قايناشــقا 
باشــلىدى. وئيغــاق ۇئيغــۇر ياشــلىرى »وئيغــان« ناملىــق توربــەت قــۇرۇپ چىقتــى. 
ــزدا  ــا دىيارىمى ــدى، ھەتت ــە قىلىن ــا تەرجىم ــل تىلغ ــۇ شــېئىر8 خى ــان« دېگــەن ب »وئيغ
ېئچىلغــان ېئنگىلىزچــە كۇرســالردا »وئيغــان« نىــڭ ېئنگىلىزچــە نۇسخىســى ۇئيغۇرچــە 

ــدى.  ــەن سېلىشــتۇرما قىلىنىــپ وئقۇتۇل بىل

»وئيغــان« ساداســىغا جــۆر بولغانالرنىــڭ بېشــىغا كۈلپــەت ۋە مۇســىبەتلەرتاش 
بولۇپ ياغســىمۇ، جۆر بولمىغانالرنىڭ يۈرىكى چارەســىزلىكتە تىنىمســىز ۆئرتەنســىمۇ، 
بــۇ يولــدا يولۇچــى ائزلىمىــدى، ائزلىمىدىــال ەئمــەس، ائللىقاچــان كارۋان ائتالــدى. يــۈز 



118

يىلدىــن بۇيــان غەپلــەت، زۇلمــەت ۋە جاھالەتنــى تىترەتكــەن وئيغىنىــش خىتابىغــا ۈئن 
ــش  ــش ۋە وئيغىنى ــەس، وئيغىتى ــى ەئم قوشــقانالرنىڭ پاجىەئســى وئيغىنىشــنىڭ خاتالىق
چاقىرىقىنىــڭ زىيىنىمــۇ ەئمــەس، بەلكــى ۇئخالتماقچــى بولغانالرنىــڭ خاتالىقىنــى ىئزچىل 

داۋام قىلىۋاتقانلىقــى ســەۋەبىدىن بولماقتــا.

بۇندىــن بىــر ەئســىر بــۇرۇن ائبدۇخالىق ۇئيغــۇر ياڭراتقان وئيغان ساداســى تارىم 
ۋادىسىدىال ياڭرىغان ەئمەس، پەقەتال بىر ۇئيغۇر شاىئرىنىڭ يەككە چاقىرىقىمۇەئمەس، 
بەلكــى پۈتكــۈل تــۈرك دۇنياســىنىڭ چۇقانــى ىئــدى. تــۈرك وئرتــاق ەئدەبىياتىنىــڭ 
ســەھىپىلىرىنى ۋاراقلىغىنىمىــزدا، ەئينــى دەۋردە تــۈرك تۇپراقلىــرى يېتىشــتۈرگەن ۈئچ 
ــۇالر  ــدۇ. ب ــى تارتى ــى دىققىتىمىزن ــە يازغانلىق ــىدا نەزم ــان« ماۋزۇس ــاىئرنىڭ »وئيغ ش
تۈركىيــە مىللىــي مارشــىنىڭ ائپتــورى، شــاىئر مەھمــەت ائكىف ەئرســوي،  قازاقىســتانلىق 

جەدىدچــى ەئدىــب مىرجاقىــپ داۋالتوئغلــى ۋە  ائبدۇخالىــق ۇئيغــۇر.

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇستەقىللىق مارشىنى يازغان مەھمەت ائكىف ەئرسوي 
»وئيغان« ناملىق شېئىرىنى 1915 -يىلى يازغان بولۇپ، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى 
ــەلدە  ــۇ س ــارەت ب ــن ىئب ــۇلمانالرنىڭ تەرەققىياتتى ــان. مۇس ــق قىلغ ــقا چاقىرى وئيغىنىش
بىخۇتلۇقتــا چۆكــۈپ كەتمەســتىن، مەردانــە ۈئزۈشــى كېرەكلىكىنــى ەئســكەرتكەن. 
چۈنكــى ەئســەر يېزىلغــان ۋاقىــت وئســمانىيالر خەلىپىلىكــى زاۋاللىققــا يۈزلەنگــەن، 
ــالر ىئــدى. شــېئىرنىڭ  ــان چاغ ــا پاتق ــق ۋە خاراپلىقق مۇســۇلمانالر دۇنياســى خۇراپاتلى

ائلدىنقــى كۇپلېتلىرىنىــڭ ۇئيغۇرچىســى مۇنــداق:

وئيغان!
باققىنا كىم بوينى پۈكۈك يىغلىغان

ھەق ھوقۇقۇڭ چەيلىنەر ەئھلى ىئمان
قۇتقاز ۇئ بىچارەنى ائلالھ ۈئچۈن

چارە قىلماي ھۆر بولۇپتۇ قايسى جان.

ۆئتتى يىلالر ۇئخلىدىڭ ھېچ قانمىدىڭ،
تارىخىڭ بولدى قارا ائقالنمىدىڭ.

پېتىقالندى ۋەتىنىڭ باشتىن بۇيان،
تاغ بولۇپ كەتتى ساۋاق ساقالنمىدىڭ.
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قــازاق باغىرلىرىمىزغــا »وئيغــان« دەپ خىتــاب قىلغــان مىرجاقىــپ داۋالتوئغلــى 
1885 -يىلــى قازاقىســتاندا تۇغۇلغــان. ۇئھاياتىنــى قازاق كىملىكىنــى قوغداش ۋە قازاق 
يېڭــى ماائرىپــى ۈئچۈن ائتىغــان. 1928 -يىلى كوممۇنىســتالرغا تۇتۇلۇپ ۆئلتۈرۈلگىلى 
قىــل قالغــان. شــاىئر شــۇندىن بۇيــان كــۆپ خارلىنىــپ،1935 -يىلى كېســەل ســەۋەبىدىن 
تۇرمىــدە ۋاپــات بولغــان. ۇئھازىرقــى زامــان قــازاق ەئدەبىياتىدىكــى تۇنجــى روماننىــڭ 
ــېئىرى  ــەن ش ــازاق« دېگ ــان ق ــان »وئيغ ــى يازغ ــڭ 1905 -يىل ــۇپ، ۇئنى ــورى بول ائپت
قــازاق مىللىــي روھىنىــڭ چاقنىغــان نۇرىــدۇر. مەزكــۇر شــېئىرنىڭ مەزمۇنــى پۈتۈنلــەي 
ۇئيغۇرچىغــا وئخشــاش بولــۇپ، دەســلەپكى كۇپلېتنىــڭ ائخىرقى مىسراســىدىن باشــقىنى 

چۈشىنىشــتە ىئزاھــات كەتمەيــدۇ. بىرىنجــى كۇپلېــت مۇنــداق باشــالنغان:

وئيغان قازاق!
كۆزۈڭنى ائچ، وئيغان قازاق، كۆتەر باشنى،

ائققۇزمىغىن قاراڭغۇدا بىكار ياشنى،
زېمىن كەتتى، دىن ناچارالپ، ھال خاراب بوپ،

قوپ قازاغىم ، كۆزلە ەئمدى ھۆر ياشاشنى.

20 -ەئســىردە تــۈرك دۇنياســىدا وئيغــان ساداســىنى ياڭراتقــان بــۇ ۈئچ ەئدىــب 
ھاياتىــدا مۈشــكۈل كۈنلەرنــى ۆئتكۈزگــەن، كــۆپ ۇئۋالغــا قالغــان ۋە رىيــازەت چەككــەن 
ىئــدى. ەئممــا بۈگــۈن مەھمــەت ائكىــف ەئرســوينىڭ ىئــزى تۈركىيــەدە، مىرجاقىــپ 
داۋالتوئغلىنىــڭ مىراســلىرى قازاقىســتاندا ۇئلۇغالنماقتــا، ۇئالر ھازىــر ۆئز دۆلەتلىرىنىــڭ 
ىئپتىخارى. ۇئالرنىڭ نامىغا ائتالغان مۇزېيالر، كوچىالر ۋە مەكتەپلەر ۋەتەنسۆيەرلەرنى 
ــزى  ــب، ىئ ــى غېرى ــڭال قەبرىس ــق ۇئيغۇرنى ــەت ائبدۇخالى ــۇ. پەق ــپ تۇرۇپت ــپ قىلى جەل
غۇۋاالشــقان بولــۇپ، خاتىــرە كۈنلىــرى ســۈكۈت بىلــەن ەئســلەنمەكتە. ھازىرغىچە ۇئنىڭ 
نامــى بىلــەن بىــرەر يــەر ائتالمىغــان، ۇئنىــڭ ۈئچــۈن بىــرەر خاتىــرە ۆئيــى ياكــى مۇزېــي 
بەرپا قىلىنمىغان بولســىمۇ، ۇئيغۇرنىڭ ســۈكۈتلۈك تىلى ۋە مۇھەببەتلىك دىلىدا ۇئنىڭ 
ىئســمى »وئيغــان« قاتارلىــق وئيغاتقۇچــى نەزمىلىرىگــە قوشــۇلۇپ داىئــم يادالنماقتــا.
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يادىمىزغا يۈكلەنگەن سالتاڭ شۇئارالر

2017 -يىلىدىــن باشــالپ تۈركىيەدىكــى مۇھاجىــر ۇئيغۇرالرنىــڭ ۋەتــەن بىلــەن 
ائالقىســى ۈئزۈلگەندىــن كېيىــن، تۈركىيەدىكى نەچچە يۈزلىگەن وئقۇغۇچــى قىيىنچىلىقتا 
قالــدى. تۈركىيەدىكــى جامــاەئت بــۇ ىئشــقا ىئگــە بولــۇپ، وئقۇغۇچىالرغــا مۇكاپــات ۋە 
ياردەملەرنــى تەســىس قىلىشــتى. مــەن ۇئيغۇريــار مۇكاپاتىغــا ۈئچ نــۆۋەت باھالىغۇچــى 
بولــۇپ قالدىــم. بــۇ جەريانــدا وئقۇغۇچىالرنىــڭ ســۇنغان ىئلتىماســىدىكى شۇائرســىمان 
جۈملىلەرنــى وئقــۇپ وئلتۇرۇپ:»زېمىنىمىزغــا كىرىۋالغىنــى خىتاينىــڭ ۆئزى، تىلىمىزغــا 
كىرىۋالغىنى خىتاينىڭ ســۆزىال ەئمەس، زېھنىمىزگە كىرىۋالغىنى خىتايچە شــۇائرۋازلىق، 

خىتايچــە تەپەككــۇر ىئكــەن« دېگــەن تۇيغۇغــا كەلدىــم.

نېمىلەرنــى   ىئلتىمــاس جەدۋىلىــدە وئقۇغۇچىنىــڭ ەئتراپىدىكــى مۇھىتتىــن 
بايقىغانلىقــى، قانــداق مەســىلىلەرگە جــاۋاب ىئزدىگەنلىكــى، كىشــىلەرگە، مەھەللىســىگە 
نېمىلەرنــى قىلغانلىقــى ۋە قانــداق قىلىشــنى پىالنالۋاتقانلىقــى ســورىالتتى. وئقۇغۇچىنىــڭ 
ۆئزى تاللىغــان كەســپنى ۆئزىنىــڭ كەلگۈســىدىكى كىشــىلىك مۇۋەپپەقىيــەت پىالنــى ۋە 

ــى.  ــداق باغاليدىغانلىقــى ېئنىقلىناتت ــەن قان ــات بىل ــەت ۋەتەرەققىي ــەت، مىلل جەمئىي

كەلگۈســى پىالنالرنــى بىلىــش ۈئچــۈن ســورالغان ســۇائلالرنىڭ جاۋابىغــا قارىســام، 
ــڭ  ــاي، ھەدېســىال: »مىللەتنى ــالن يازم ــر پى ــق بى ــە ېئنى ــۇ ھەقت كۆپىنچــە وئقۇغۇچــى ب
تەرەققىياتــى ۈئچــۈن وئقۇيمــەن، ۋەتەننــى ائزات قىلىــش ۈئچــۈن وئقۇيمــەن، مىللەتكــە 
خىزمــەت قىلىــش ۈئچــۈن وئقۇيمــەن، دىنىمىزنــى ۈئســتۈن قىلىــش ۈئچــۈن وئقۇيمــەن، 
ــل ســۆز  ــى ھــەر خى ــدەك جاۋابالرن ــى يەتكــۈزۈش ۈئچــۈن وئقۇيمــەن« دېگەن دىنىمىزن
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ۋە جۈملىلــەر بىلــەن تەكرارالپتــۇ. مــاڭا بــۇ ســۆزلەر خىتــاي كىچىكىمىزدىــن يادالتقــان: 
»ۋەتەننــى گۈللەنــدۈرۈپ، ىئقتىســاتنى تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، كوممۇنىزىمنــى ەئمەلگــە 

ائشــۇرۇش ۈئچــۈن كــۆرەش قىلىمــەن« دېگەنــدەكال ائڭالنــدى.

 مــەن ىئلتىماســچىالرنىڭ ائغزىدىــن ەئمەلىيەتكــە ۇئيغۇن بولغــان: »وئقۇۋاتقىنىم 
ائدۋوكاتلىــق، دوختۇرلــۇق، بوغالتىرلىق، چۈنكى تۈركىيەدە مۇشــۇ كەســپتە ىئش تېپىش 
ائســانراق ىئكەن، شــۇڭا بۇ كەســپلەردە وئقۇشــنى تاللىغان؛ مەھەللىمىزدە يولالر ائســان 
بۇزۇلىــدۇ، شــۇڭا يول-كــۆۋرۈك ياســاش كەســپىدە وئقــۇي دېگــەن؛ مىللىتىمىــز ېئغىــر 
ــۇي  ــدى، شــۇڭا پســىخولوگىيە وئق ــۇپ قال ــي ساراســىمىگە دۇچــار بول كىرزىســتا، روھى
ــز  ــدان ائنالى ــى وئب ــى جەمئىيەتن ــم. چۈنك ــى كۈتكەنىدى ــدەك جاۋابالرن ــەن« دېگەن دېگ
قىلىــپ، ۆئزى تۇرۇۋاتقــان دۆلەتتــە نېمىنىــڭ كەمچىــل، نېمىنىــڭ ەئتىــۋار ىئكەنلىكىنــى، 
ۆئزى تــەۋە مىللەتنىــڭ نېمىگــە موھتاجلىقىنــى بىلمىگــەن ائدەم دىنغــا، مىللەتكــە قانداق 

خىزمــەت قىاللىســۇن؟

 ۇئيغۇريارغــا ىئلتىمــاس ســۇنغان بــەزى وئقۇغۇچىالرنىــڭ شــۇائرغا ۇئســتىلىقى، 
ــۇالتى،  ــڭ مەھس ــە تۈزۈمنى ــى خىتايچ ــرەك ماھىرلىق ــە بەك ــۇق گەپلەرگ ــۋار تۇت ۇئلۇغ
مۇســتەبىت ەئلــدە يېتىشــكەن ائدەتنىــڭ نەتىجىســى ىئــدى. چۈنكــى خىتــاي ىئددىيەنــى 
بىرلىككــە كەلتۈرۈشــكە بەكــرەك كۈچەيدىغــان بولغاچقــا، ەئمەلىيەتتــە ەئمەلگە ېئشــىش  
- ائشماســلىقى بىلــەن كارى يــوق، خىيالىــي نىشــاننىڭ بىردەكلىكىگــە ەئھمىيەت بېرىدۇ، 
ــۇائرغا  ــراق ش ــان ياڭ ــق ائڭلىنىدىغ ــىمۇ چىرايلى ــى بولمىس ــان، قىلغىل ــا ياقىدىغ ائۋامغ
ېئتىبــار بىلــەن قارايــدۇ. يامــان يېــرى، ۇئالربىزنىمــۇ شــۇنداق قىلىشــقا كۆندۈرىۋەتكــەن.

خىتايچــە ماائرىــپ وئقۇغۇچىالرغــا ۆئزىگــە خــاس تەپەككۇر قىلىشــنى، مۇســتەقىل 
تەپەككــۇر قىلىشــنى، باشــقىالر بىلــەن پەرقلىــق پىكىرلىرىنــى قورقماي دېيىشــنى، ۆئزىنى 
ىئپــادە قىلىشــنى ۋە تەشكىللىنىشــنى ۆئگەتمەيــدۇ. خىتــاي يولغــا قويۇۋاتقــان ماائرىپتــا 
ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالردىــن كۈتىلىدىغىنــى ۆئتۈلگــەن مەزمۇنالرنــى تاســقاپ بېقىــپ، 
كاللىسىدىن ۆئتكەندە ۆئزلەشتۈرۈش ەئمەس، بەلكى وئقۇتقۇچىنىڭ ائغزىدىن چىققاننى 
يادالشــتۇر. وئقۇتقۇچــى ائدەتتە ەئمەلگە ائشــۇرغىلى بولمايدىغــان ۇئقۇمالرنى يادلىتىپ 
بولــدى قىلىــدۇ. شــۇ ۇئقۇمالرنىــڭ ەئمەلگــە ائشــىدىغان تەرىپــى ھەققىــدە توختالمايــدۇ. 
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شــۇڭا بىزمــۇ شــۇنىڭغا كۆنگــەن.

 ەئســلىدە خىتايــالر ماائرىپتــا شــۇائرالر ائرقىلىــق بىزگە ســىڭدۈرۈلمەكچى بولغان 
ۇئقۇمــالر پۈتۈنلــەي خاتامــۇ ەئمــەس. مەســىلەن، ۋەتەننــى ســۆيۈش، خەلققــە خىزمــەت 
قىلىــش دېگــەن ياخشــى بىــر ۇئقــۇم. بۇنــى ۆئگەتكەنــدە ۋەتەننــى ســۆيۈش كېرەكلىكــى 
ھەققىــدە شــۇائر توۋلىتىــپ، نەســىر يادىلىتىــپ، بايــراق پۇالڭلىتىــپ ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى 
ســىڭدۈرگەندىن بەكــرەك ۋەتەننــى قانــداق قىلغانــدا ســۆيگەن بولىدىغانلىقىنــى قىلىــپ 
كۆرســىتىش، قىلدۇرۇپ مۇكاپاتالش ۈئنۈملۈك. مەســىلەن، بۈگۈنكى ۇئرۇشســىز زاماندا 
بــاج تۆلــەش، مۇھىتنــى ائســراش، ىئشــىك ائلدىــدا يېشــىللىق بەرپــا قىلىــش دېگەنلەرنىڭ 
ــەم  ــم قەس ــڭ قېتى ــدا مى ــڭ ائلدى ــش، بايراقنى ــى ۆئگىتى ــك بولىدىغانلىقىن ۋەتەنپەرۋەرلى

قىلدۇرغاندىــن ۈئنۈملــۈك بولۇشــى مۇمكىــن.

خىتــاي ســىڭدۈرگەن شــۇائرۋازلىق ېئڭىمىزغا شــۇ قــەدەر وئمۇمالشــقان بولغاچقا، 
وئقۇغۇچىلىرىمىــز ىئلتىمــاس جەدۋىلىــدە ۆئزىگــە قانــداق خىزمــەت قىلىشــنى بىلمــەي، 
ۆئزىنــى تەرەققىــي قىلدۇرغىــدەك، تۇرمۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلغــۇدەك، ۆئزى ياشــاۋاتقان 
جەمئىيەتكــە خىزمــەت قىلغــۇدەك كەســپىي قابىلىيــەت ىئگىلىمــەي تۇرۇپ،ھــە دېگەنــدە 
ۋەتــەن، مىللــەت ۋە دىنغــا خىزمــەت قىلىــش ىئرادىســىنى جاكاراليــدۇ. خىتايچــە ائتاشــقا 
ۇئلــۇغ، ەئممــا ىئچــى قــۇرۇق گەپلــەر ېئڭىمىزنــى ىئشــغال قىلىۋالغاچقا، نامايىشــالردىمۇ 
ــۇائرالر  ــماس ش ــە ائش ــان، ەئمەلگ ــن كەلمەيدىغ ــڭ قولىدى ــەت ۋە دۇنيانى ــر دۆل ھېچبى
توختىمــاي توۋلىنىــدۇ. ائرىمىزدىــن شــۇنداق ائقمــاس شــۇائرالرنى مەسۇلىيەتســىزلىك 
بىلــەن ۋارقىرىغانــالر قەھرىمــان ســانىلىپ وئيلىنىپ گەپ قىلغانــالر قورقۇنچاق دېيىلىدۇ. 
مەســىلەن: خىتايغــا قارشــى ۇئرۇش ائچايلــى، ۋەتەننــى قوراللىــق ائزات قىاليلــى، خىتايغــا 
ــم  ــچ كى ــن ھى ــۇ شــۇائرالرنىڭ توغرىلىقىدى ــدەك. ب ــا ائتلىنايلى...دېگەن قارشــى جىھاتق
گۇمــان قىلمايــدۇ. ەئممــا قانــداق قىلىشــنى بىلمــەي تــۇرۇپ مىــڭ ۋارقىرىســىمۇ بىــكار.

خىتايــدا ســىڭگەن شــۇائرۋازلىقنىڭ، مۇھاجىرەتتە يادىمىزغــا، ېئڭىمىزغا يۈكلەپ 
ېئلىــپ كەلگــەن ەئخمىقانىلىقنىــڭ ەئڭ خەتەرلىــك يېــرى جاماەئتنىــڭ شــۇائرۋازلىققا شــۇ 
قــەدەر كۆنــۈپ كەتكەنلىكىدۇر. ھېچكىم: »نامايىشــالردا بۇنى نېمــە ۈئچۈن توۋاليمىز؟ 
بۇنىــڭ بىزگــە نېمــە پايدىســى بــار؟ بۇنىــڭ ائتا-ائنىمىز، قەۋمــى -قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ 
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ــز،  ــق گــەپ قىلمايمى ــار؟ نامايىشــتا نېمىشــقا ېئنى ــەن نېمــە مۇناســىۋىتى ب ــى بىل ھايات

نېمىشــقا ەئمەلىــي ســۆزلىمەيمىز؟ نېمىشــقا قولىمىزدىــن كېلىدىغــان، بىــز تۇرۇۋاتقــان 

ــى  ــان شــۇائر ۋە تەلەپلەرن ــن كېلىدىغ ــڭ قولىدى ــان، دۇنيانى ــپ بېرەلەيدىغ ــەت قىلى دۆل

وئتتۇرىغــا قويمايمىــز؟« دېگەنلەرنى وئتتۇرىغا قويمايدۇ ياكــى قويالمايدۇ. 70يىلدىن 

بېــرى توۋالنغــان شــۇائرالر خــۇددى بىــز دەپ كۆنگــەن: »خۇدايىــم ســاقاليدۇ، خۇدايىــم 

ائمان قىالر، خۇدايىم بۇيرىماپتىكەن« دېگەن ســۆزلەرگە وئخشــاش وئيلىمايال دېســىمۇ 

بولىدىغــان ھالغــا كېلىــپ بولغــان. 

ەئلۋەتتــە، كۆنگــەن مەھەللــە، كۈلگــەن يــۇرت ۋە كۆيگــەن ســۆيۈملۈكلىرىمىزدىن 

مەھرۇم قېلىپ تۇرۇپمۇ، خىتاي ســىڭدۈرگەن ىئللەتلەردىن قۇتۇاللمىدۇق دەپ ېئتىراپ 

قىلىــش ائســان ەئمــەس. بولۇپمۇ، بۇ قۇتۇاللماســلىق وئيچان كىشــىلەرگە ېئغىــر كېلىدۇ. 

ــن  ــى قىلىشــتىن، خىتايدى ــۇرۇق گەپلەرن ــۇغ ق ــراق ياشــاپمۇ خىتايچــە ۇئل ــن يى خىتايدى

شــىكايەت قىلىــپ تۇرۇپمــۇ خىتايــدەك ائقمــاس شــۇائرالرنى توۋالشــتىن ســاقلىنىش 

خىيالچــان كىشــىلەرنى ائزاباليــدۇ. خىتايــدەك قــۇرۇق گــەپ قىلىۋاتقىنىمىــز، خىتايــدەك 

ۆئزىمىزنــى ائلداۋاتقىنىمىــز بىزنــى بىــائرام قىلىــدۇ. 

مەنچــە خىتايچــە تەپەككــۇر، شــەكىلۋازلىق ۋە شــۇائرۋازلىقتىن قۇتۇلــۇش يولــى - 

بىزنىــڭ نېمــە ۈئچــۈن شــۇنداق وئياليدىغــان، توۋاليدىغان بولــۇپ قالغىنىمىزنىڭ ىئلمىي 

ســەۋەبلىرىنى تېپىــپ چىقىــش، ياشــاۋاتقان ەئلدىكــى ماائرىپتىــن ۆئزلەشــتۈرۈش ۋە پىكىر 

قىلىــش ۇئســۇلىمىزنى ۈئزۈل - كېســىل ۆئزگەرتىــش بولۇشــى مۇمكىن.



124

ئانىالرغا بايرام شۇ كۈنى

بۇندىــن بــەش يىــل بۇرۇنقــى ائنىــالر بايرىمــى كۈنىدىــن ھېيتــگاھ بىخــەۋەر، ۋالىــي 
مەھكىمىســى بىپــەرۋا ىئــدى. جانــان كوچىســىدىن چىقمــاي “بــاالم، ېئرىــم، ۆئيــۈم” دەپ 
ــى بىلســىمۇ،  ــر كۈنن ــداق بى ــالر بۇن ــان ائنى ــان جان ــەپ كېتىدىغ ــۈپ تۈگ ــامدەك كۆي ش
ــا  ــڭ ائلدىغ ــەر ائيالىنى ــدە قەشــقەردە ەئرل ــر كۈن ــۇ بى بىلدۈرۈشــكە ائمالســىز ىئــدى. ب

داســتىخان ســالمايتتى، ھاكىمىيــەت ســەھنىلەردە كارنــاي چالمايتتــى. 

كىشــىلەرنىڭ ېئڭىغــا بايــرام، تەبرىكلــەش، خاتىرىلەش، تەنتەنە دېســە، تېلېۋىزور 
ياكــى ســەھنىلەر كېلەتتــى. بايــرام بولســىال، جاراھەتنىــڭ ائغزىــدەك، يالماۋۇزنىــڭ 
تىلىــدەك قىزارغــان بايراقــالر ســەھنىلەردە لەپىلدەيتتــى. ھاكىمىيەتنىــڭ قولىغــا ۆئتــۈپ 
كەتكەن بايرامالر ائزابنىڭ نىقابىغا ائيالنغان ۇئســۇلالر بىلەن قۇتلىناتتى، تەشــۋىقاتنىڭ 
جاكارىغــا ائيالنغــان ناخشــىالر بىلــەن تەبرىكلىنەتتــى، ەئممــا ۇئيغۇرنــى ىئچىدىــن قېنىپ 

كۈلدۈرەلمەيتتى.

بۇندىــن بــەش يىــل بۇرۇنقــى ائنىــالر كۈنىــدە غېرىــب ھېيتگاھنىــڭ كۆڭلىنــى 
كۈلدۈرىدىغــان، مۇڭلــۇق ائرتۇچنىــڭ پىغانىنــى ائلىدىغــان، مىســكىن ياركەنتكــە جــان 
ــقەر ۋە  ــە قەش ــدە ەئزىزان ــۇ كۈن ــدى. ب ــا ىئ ــە داۋام قىلماقت ــر تەنتەن ــان بى كىرگۈزىدىغ
باھادىرانە ائرتۇچقا يۇلتۇزدەك تارالغان بوستان ۋە گۈلىستانالرنىڭ پىنھان باغۋەنلىرى، 
مورىلىــق ۋە مورىســىز ۆئيلەرنىــڭ ۈئنســىز پاســىبانلىرى بولــۇپ 300دىــن ائرتــۇق ائنــا 
بــۇ تەنتەنىــدە ھەمداســتىخان ىئدى.تارىختا تــەۋەرۈك بوۋىلىرىمىز ھەسەن-ھۈســەندەك 
گۈللــەر، ياقۇتتــەك، زۇمرەتتــەك، كەھرىــۋادەك مېۋىلــەر بىلــەن تولدۇرغــان چىنىــدەك 
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پاكىــز چىنىباغــدا ائنىالرنىــڭ چېھرىــدە تەبەسســۇم، كۆزلىرىــدە ھاياجــان پاراليتتــى. بــۇ 
مېھرىبانالردىــن 147 ائنــا ائلقىشــالر بىلــەن ســەھنىگە چىقتــى.

مۇكاپاتالنغــان ائنىــالر قاتارىــدا قەشــقەر شــەھرى قارقــى دەرۋازىســىدا ەئجدادتىن 
ەئۋالدقــا ياشــاپ كېلىۋاتقــان، ەئســلى خــان جەمەتــى،  ائقســۆڭەك پۇشــتىدىن بولغــان، 
ــاي،  ــا تاتىالتم ــى تىرناقلىقق ــدى. ۇئ 11 بالىن ــەھنىدە ىئ ــا س ــي ائن ــر ائددى ــى بى بۈگۈنك
ــۇپ  ــەردە وئقۇت ــان، مەكتەپل ــوڭ قىلغ ــاالمەت چ ــاق - س ــاي س ــۇلۇققا چوقۇالتم تۇمش
پېشانىســىنى وئڭ قىلغــان ىئــدى. شــەھەرنىڭ ېئتىكىــدە ائرامغــا چىققــان بىــر وئقۇتقۇچى 
ــالپ كەلگەچكــە، ۆئيمــۇ ۆئي  ــرى مەھەللىســىنى ۆئزى يالغــۇز تازى ــن بې ــا 20 يىلدى ائن
كىرىــپ ساۋاتســىزدېھقانالرنىڭ پەرزەنتلىرىگــە تاپشــۇرۇق ىئشــلەتكەچكە شــەرەپ 

بىلــەن تــۆردە ىئــدى.

ائرتۇچتىــن كەلگــەن بىــر ائنــا شــۇ كۈنــى مۇكاپــات ائلغــان، ەئممــا ۇئنىــڭ  
تەرىپىنــى147 نۇرلــۇق ســىما ۈئچــۈن ھاكىمىيەتتىن ائلغــان ىئككى ســاەئتلىك ىئجازەتتە 
ــز پېنســىيەگە  ــۇ ائنىمى ــدى. ب ــى قال ــزدا ســىر پېت ــا ائرىمى ــى بولمىغاچق ســۆزلەپ بولغىل
ــان.  ــپ چىقق ــا ۆئي ســالدۇرۇپ يېنى ــراس جايىغ ــا مى ــى ائت ــن، يېزىدىك ــن كېيى چىققاندى
مەھەللىــدە دېھقــان بالىلىرىنىــڭ ەئخلــەت يېمەكلىكلەرنــى يەۋاتقانلىقىدىــن كۆڭلى يېرىم 
بولغــان. لېكىــن ائتــا - ائنىالرغا چۈشــەندۈرۈپمۇ، بالىالرنى توســۇپمۇ، تىجارەتچىلەرگە 
دىن ۋە پەندىن نەسىھەت قىلىپمۇ ائڭلىتالمىغان. ائخىرى ۆئزى بوتكا ېئچىپ سۈپەتلىك، 
ــاب  ــىغا كىت ــا بوتكىس ــۇ ائن ــلىغان. ب ــقا باش ــا سېتىش ــى زىيىنىغ ــاغالم يېمەكلىكلەرن س
تىزىــپ، كىتابخۇمــار بوغۇنالرنــى ســۈپەتلىك شــاكىالتالر بىلــەن تارتۇقلىغــان )بۇ ائنىمىز 
ھەققىدىكــى تەســىرلىك ۇئچۇرنــى ائڭالپ، 2012 -يىلــى يوقــالپ بارغــان ىئدىــم. شــۇ 
ســەپەردە ەئخلــەت يېمەكلىكلەرنىڭ يېزىالرنــى قاپلىغانلىقىنى بايقىدىم. كېيىن دوســتالر 
بىلــەن بالىالرغــا پاكىز ۋە ھاالل يېمەكلىك ىئشــلەش ۈئچــۈن بىر پىالن تۈزگەن، يېزىالردا 
زەنجىرســىمان دۇككان ېئچىــپ بوغۇزىدىن بۇلغىنىۋاتقــان بالىالرنى قۇتقازماقچى بولغان 

ىئــدۇق، ەئممــا تەتــۈر قۇيــۇن ھەممــە ائرمانالرنــى قۇمغــا كۆمگــەن بولــدى(.

ائنىــالر كۈنىــدە ىئككــى ائنىنــى مۇكاپاتقــا تەۋســىيە قىلغــان ىئدىــم. بىــرى، مېنىــڭ 
باشــالنغۇچ مەكتەپتىكــى رەھمەتلىــك ۇئســتازىم نۇرنىســا وئســمان، يەنــە بىــرى، مــاڭا 
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ۋە ناھىيــە بازىرىــدا وئقۇغــان يۈزلىگــەن بالىغــا كىتــا، وئقــۇش ائدىتىنــى ســىڭدۈرگەن، 
كىتابنىــڭ ھۇزۇرىنــى ھېــس قىلدۇرغــان، كىتابخۇمارالرنىــڭ باشــپاناھى مەرەجىخــان ائنــا 
ــەن  ــەپ ەئكىرگ ــن يېتىل ــە قولۇمدى ــى مەكتەپك ــرى مېن ــڭ بى ــى ائنامنى ــۇ ىئكك ــدى. ب ىئ
بولســا، يەنــە بىــرى كونىشــەھەر ناھىيىلىــك بالىالر كۇتۇبخانىســىغا، بىلىملەر قەســىرىگە 

بېشــىمنى ســىالپ ەئكىرىــپ قويغــان ىئــدى. 

قەلــب تۆرىمىزدىكــى غەمگۈزارلىرىمىــز، ۇئيغــۇر توپراقلىرىــدا  شــۇ كۈنــى، 
پورەكلىگەن »مېھرىبان ائنىالر« كوللېكتىپىنىڭ قەشــقەر ۋە قىزىلســۇدىكى پىداكارلىرى 
ــن قىســىنىپ باشــقىالرنىال تارتۇقــالپ،  مۇكاپاتالنغــان ىئــدى. كۈندىلىــك خىراجەتلەردى
ــالر  ــۇ ائنى ــان ب ــى زىننەتلەۋاتق ــەن ھاياتىن ــەر بىل ــس ياردەمل ــپ، خالى باشــقىالرغىال بېرى
ىئچىــدە ھاياتىنىــڭ باھــار پەســلىدە تۇرۇۋاتقــان جــۇۋان ائنىــالر، ەئقىــل ۋە جاســارەتكە 
تولغــان وئتتــۇرا يــاش وئت يــۈرەك خانىمــالر ۋە چاچلىــرى ســۈتتەك ائقارغــان تــەۋەرۈك 
مومىلىرىمىز بار ىئدى. بۇالرنىڭ قوغالشقىنى سەھنىلەردىكى مەشھۇرلۇق، غالىبلىقنىڭ 
تاماســى ەئمــەس، بەلكــى بېرىــش، بېغىشــالش، ائتــا قىلىشــنىڭ خۇشــاللىقى ىئــدى. ۇئالر 
ــەت  ــى وئچــاق بېشــى، خىزم ــڭ  ھايات ــالر ىئــدى، ۇئالرنى ــي ائنى ــي، تولىمــۇ ائددى ائددى

شىرەســىدىكى ائلدىراشــلىق ۋە كوچــا ائپتوبۇســلىرىدا قىستىلىشــالر بىلــەن ۆئتەتتــى.

ھاياجانلىــق تارتۇقــالش مىنۇتلىرىدىــن كېيىــن، ياشــتا چــوڭ ائنىالرنــى ۇئزۇتــۇپ 
قويــدۇق. بارلىــق غەملىرىنــى ھەپتــە ائخىرىدىكى ائرام كۈنىگە يىغىــپ قويغان ائنىالرمۇ 
رەھمەت - ھەشــقالال ېئيتىپ خوشالشــتى. پاائلىيىتىمىزنىڭ كېيىنكى باسقۇچىدا لېكسىيە 
ســۆزلەش، پېشــقەدەم ۋە ياش ائنىالر ائرا پەرزەنت تەربىيەســى ھەققىدە باش قوشــۇش، 

تەجرىبــە ائلماشتۇرۇشــالر بولۇپ ۆئتتى.

ــر تېلېفــون  ــى دەپ تۇرســاق، بى ــى ۇئزۇتــۇپ، ەئمــدى تاماقلىنايل ــق ائنىالرن بارلى
كەلــدى. قەشــقەرنىڭ بىــر يېزىســىدىن تەۋســىيە قىلىنغــان بىــر ائنىمىــز ۇئنتۇلــۇپ قاپتــۇ. 
ســەھرادىن ائتايىن كەلگەن ائنىمىز مۇكاپاتســىز قايتىپ قاپتۇ. بىللە تاماقلىنىش ۈئچۈن 
ســاقالپ تۇرغــان، شــۇ كۈنكــى پاائلىيەتكــە ۋاقىــت، ىئقتىســاد ۋە زېھىــن ســەرپ قىلغــان 
ــى  ــى بىرســىدىن ەئۋەتكىل ــات دېگەنن ــر قىســمى يېنىمــدا ىئــدى. مۇكاپ دوســتالرنىڭ بى
بولمايتتــى، بىرىگــە ھاۋالــە قىلىشــقا تېخىمــۇ بولمايتتــى. مــەن بــۇ ائنىمىزغــا تېلېفــون 
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قىلىــپ، مۇكاپاتقــا تالالنغانلىقىنــى ۇئقتۇرغــان ىئدىــم. 

راســتىمنى ېئيىتســام، ســەل خۇشــياقمىغاندەك بىــر تۇيغۇدىمــۇ بولغــان ىئدىــم. 
ــم ىئشــالرمۇ  ــداق مۇھى ــالر ۈئچــۈن باشــقا ھەرقان ــى، ائنى ــالر كۈن ــۇ كــۈن ائنى ەئممــا ب
ــى  ــا مۇكاپاتن ــە ائن ــان ھەمم ــۈن ىئــدى. تەۋســىيە قىلىنغ ــان ك ــى يوقىتىدىغ مۇھىملىقىن
مەندىــن ائلغــان، تىزىملىكنــى وئقۇغانــدا، ىئســمىنى ائتــالپ ۆئتــۈپ كەتكــەن ســەۋەنلىك 
مەنــدە ىئدى.تاماققــا ســاقالپ تۇرغانــالر مۇشــۇ پاائلىيەتنــى ۋۇجۇدقا چىقارغــان كۈچنىڭ 
ســىمۋولى، ۇئنتۇلغــان ائنىچــۇ؟ پارالىــچ بولــۇپ قالغــان قېيىن ائنىســىنى 20 يىلدىن بېرى 
گۈلــدەك كىيىنــدۈرۈپ، پاكىــز يۇيــۇپ تــاراپ، ىئپــار پۇرىتىــپ بېقىــپ كەلگەن بىــر ائددىي 
ائنــا. كــۈچ بىلــەن كۆڭــۈل سىنىشــىۋاتقان شــۇ دەمــدە ســەل ىئككىلەنگەندىــن كېيىــن، 
ىئشــلىرىمغا پايدىلىــق تەرەپنــى ەئمــەس، بىــر ۆئمــۈر ســۆيگەن ېئرىنىــڭال ەئمەس،ېئــرى 
ســۆيگەن قېيىــن ائنىســىنىڭمۇ خىزمىتىــدە بولغان، بۇنىــڭ بەدىلىگە ھاياتىدا بىر دەســتە 
گۈلگىمــۇ ېئرىشــىپ باقمايدىغــان ناتىــۋان ائنــا ياشــاۋاتقان تەرەپنى-توپىلىــق ســەھراغا 

بېرىــپ، مۇكاپاتنــى ۆئز قولــۇم بىلــەن تۇتقۇزۇشــنى تاللىغــان ىئدىــم.

مانــا بۈگــۈن مــاڭا ياخشــىلىق يولىدىكــى ھــەر قەدەمــدە ھەمــراھ بولغــان، مېنــى 
ھــەر ىئشــتا يۆلىگــەن، قولۇمغــا قــول، پۇتۇمغــا پــۇت بولغــان ائنىالردىــن يىراقتىمــەن. 
بۈگۈنكــى ائنىــالر كۈنىــدە بارلىق ائنىالرنــى گۈلدەك ېئچىلدۇرىدىغان، پەرىشــتىدەك ھۆر 
قىلىدىغــان؛ ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ىئززەتنىــڭ، ىئناۋەتنىڭ ۋە ىئنســانلىق قىممەتنىڭ مەنبەســى 
بولغان ۋەتەندىن ائيرىلىپ ياشــاۋاتىمەن. شــۇ كۈنى ائنىالرنى قۇتالشــنى ”بىدەئت“ دەپ 
رەت قىلغــان بىــر دوســتۇم ۋە شــۇ كۈنــدە مىســكىن دىلالرنى شــاد قىلىشــنى توغــرا دەپ، 
ىئقتىســاد چىقارغــان بىــر سەبدىشــىم بىلــەن تۈركىيــەدە مۇســاپىرمىز. مىــڭ ەئپســۇس، 
شــۇ كۈنگــە “جايىــز“ دەپ پەتىــۋا بەرگــەن، مۇھاجىرەتنــى رەت قىلغــان ۆئلىمــا دوســتۇم 

قاراڭغــۇ زىندانــدا نېمــە كۈنلەرنــى كۆرۈۋاتقانــدۇ؟! - بىلمەيمــەن. 

2018 -يىلى ماي، ائنىالر كۈنى. ەئنقەرە

ىئــالۋە: شــۇ كۈنكــى ائنىــالر بايرىمىنــى قۇتالشــقا ۆئزتــۈرك شــىركىتى ياغلىــق ۋە 
شــارپىالرنى ەئرزان باھــادا بەرگەننىــڭ ۈئســتىگە، ائمبــاردا كېچىلــەپ مــال تاللىۋېلىشــقا 
ــى  ــۇ كۈنك ــلىگەندە، ش ــى ەئس ــى ائنىالرن ــل بۇرۇنق ــەش يى ــدى. ب ــەن ىئ ــازەت بەرگ ىئج
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پاائلىيەتتــە رەســىملەرنى ســۈپەتلىك تارتىــپ بەرگــەن، كومپيۇتېــر ىئشــلىرىدا ياردەمــدە 

بولغــان، پاائلىيەتكــە ۋاقىــت، مەبلــەغ ۋە زېھىــن چىقارغــان، ەئمما ائنىالر كۈنــى بولغاچقا 

مۇكاپاتالنمىغان دوســتالر، دادىالر ۋە دادا بولىدىغان ىئنىلەرگە رەھمەت ېئيتىمەن. شــۇ 

كۈنى وئقۇغۇچىلىرىم ۆئزلىرى ســاەئتلەپ ىئشــلەپ، شــەھەردە ســەييارە كىتاب ســېتىپ، 

كىرگــەن كىرىــم بىلــەن ائنىالرغــا ھەدىيــە ائلغان ىئدى. شــۇ ۈئمىدلىــك كۆچەتلىرىمگىمۇ 

غايىبانــە ســاالم يولاليمەن.
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ياۋا كەپتەرنىڭ ئۆلۈمى

ســاەئت چۈشــتىن كېيىــن تــۆت يېرىــم بولۇشــى بىلــەن ســاەئتلەپ دىققەتتــە تىــك 
وئلتــۇرۇپ بەللىــرى تالغــان، پۇتلىــرى قوالشــقان مەھبۇســالر ۆئزىنــى وئلتۇرغــان يېرىگــە 
ــا خىتايــالر  ــان قارىشــىپ، ي ــان - بۇي ــا ۇئي تاشــلىۋېتەتتى. ۇئيغــۇر مەھبۇســالر پەگاھت
ۋە تۇڭگانــالردەك ەئركىــن ۋىچىرلىشــالماي، پەقــەت گەپلەشــمەي تېخــى تۇرالمــاي، 
ــر باشــلىقى  ــى كامى ــر - بىرىگــە ىئمــا - ىئشــارەتلەرنى قىلىشــاتتى. ۇئيغۇرچــە گەپن بى
غېنــى باشــلىغان چاغدىــال، خاتىرجــەم قىلغىلــى بوالتتــى. غېنــى كۆپىنچــە خىتايچــە گــەپ 

قىلىدىغــان تۇڭگانــالر بىلــەن ائســانراق تىــل تېپىشــاتتى.

مــەن بولســام، ائق تــام ۋە كۈلــرەڭ ىئشــىك - دېرىزىلەردىــن باشــقىنى كۆرۈشــكە 
قادىر بواللمايۋاتقان كۆزلىرىمدىن ەئنســىرەيتتىم. كۆز ائلدىمنى قورشــاپ تۇرغان تۆت 
تــام قاماققــا ېئلىــپ كەلگەندە، بېشــىمغا كىيدۈرۈلگەن قارا خالتىدەك ىئچىمنى ســىقاتتى. 
تامدىكى قاماقخانا قاىئدىســىنىمۇ ېئنىق كۆرەلمەيۋاتقان كۆزۈمنىڭ سىقىلىشــالر ىئچىدە 

تېخىمۇ زەىئپلىشــىپ كېتىشــىنى خالىمايتتىم. 

كۆزەينەكســىز كۆزۈمنىــڭ ائجىــزالپ كاردىــن چىقماســلىقى ۈئچــۈن يىراقــراق بىــر 
ــان  ــاق تۇرىدىغ ــان، داىئــم تاق ــە قارايدىغ ــەت تۈڭلۈكك ــى. پەق ــۇم كېلەتت ــە قارىغ يەرگ
كەينــى ىئشــىكنىڭ يىڭنــە پاتقىدەك يوچۇقلىرىدىنال ائســمانغا قارىغىلــى بوالتتى. بەزىدە 
قۇيرۇقىغــا غوڭقاپــاق ېئســىلغان كەپتەرلــەر تۈڭلــۈك ۈئســتىدىن ۇئچــۇپ ۆئتســە كېرەك، 
»غــۇڭ، غــوڭ، غــوڭ« قىلغــان ائۋازالر ائڭلىناتتــى. مــەن كەپتەرلەرنــى كۆرەلمەيتتىم. بۇ 
چاغــدا، رەھمەتلىــك دادامنىــڭ كەپتــەرۋازالر توغرۇلــۇق ېئيتقانلىرى ېئســىمگە كېلەتتى. 
ۇئ: “كەپتەرۋازالرنىــڭ كــۆزى ائجىزلىمايــدۇ” دەيتتــى. بەلكىــم مۇشــۇنداق ائســمان 
ەئركىلىرىگــە قاراپ،كەپتەرلەرنىــڭ غوڭۇلــداپ ائۋاز چىقىرىــپ مولــالق ېئتىشــلىرىنى 
ھــۇزۇر بىلــەن تاماشــا قىلغانكەپتەرۋازنىــڭ كۆزلىــرى نۇرلىنىــپ، كۆڭۈللىــرى كۆكلــەردە 
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پــەرۋاز قىلســا كېــرەك. بەلكىــم توغرىــدۇ، ەئركىنلىكتــە ياشىســا، ۆئزى ۇئچالمايدىغــان 
بوشلۇقتا، ۆئزى يېتەلمەيدىغان ەئركىنلىكتە ساما سېلىۋاتقان ھۆر قاناتالرنى كۆرۈشنىڭ 

ھــۇزۇرى كۆزلەرنــى ياشارتســا، ەئجــەپ ەئمــەس.

كەپتەرلەرنــى خىيــال قىلىــپ، ېئســىمگە نۇرمۇھەممەت ياســىن ۆئركىشــىنىڭ »ياۋا 
كەپتــەر« دېگــەن ھېكايســى كېلەتتــى. ۆئزۈمنى خىتايچە ســۆزلەيدىغان بۇ كىشــىلەرنىڭ 
ائرىســىدا بارغانچــە يــاۋا كەپتــەردەك ھېــس قىلماقتا ىئدىم. قاماقتىكــى خىتاي ۋە تۇڭگان 
مەھبۇســالر خىروىئنكەشــلىك ۋە پارىخورلۇق بىلەن تۇتۇلغانالر بولۇپ، ۇئالر قاماقتىمۇ 
ــن ەئڭ تەلەيلىكــى پارىخــورالر ىئــدى. ۇئالر ائنچــە -  ــور ھاســىل قىلىشــقان، بۇالردى ت
ــرى  ــدۇ. ائرام كۈنلى ــز تېگى ــە ېئغى ــن كىرگۈزۈلگــەن مېۋە-چىۋىلەرگ ــە ۆئيلىرىدى مۇنچ
ــپ  ــى چېكى ــار ياكــى ســۇ تۇرۇبىلىرىن ــى كىيىشــىدۇ. پ ــن ەئۋەتىلگــەن كىيىملەرن يېڭىدى
ــە قىلىشــنى ۇئالر ”چاقىرغــۇ  ــداق ائالق ــا  خــەۋەر يەتكۈزۈشــىدۇ. بۇن قوشــنا كامىرالرغ
قىلىــش“ دېيىشــىدۇ. چاقىرىلغۇچىنىــڭ كىملىكــى، نېمــە دېيىشــكەنلىكى ۆئزلىرىگە ائيان. 
پارىخورمــۇ، وئغرىمــۇ، خىروىئنكەشــمۇ ھەممىســى بۇنــى چۈشــىنىدۇ، قىالاليــدۇ. مــەن 
ــۇل  ــەن، قوب ــىنى ۆئگەنمەيم ــچ ىئش ــڭ ھې ــەردەك ۇئالرنى ــاۋا كەپت ــى ي ــام، بەەئين بولس

قىاللمايمــەن، چۈشــىنەلمەيمەن، ھەممــە قىلىقلىرىغــا ەئجەپلىنىــپ قــاراپ قالىمــەن.

 بېيجىڭــدا وئقۇغــان، لەنجــۇدا ىئشــلىگەن چاغلىرىمدا،داىئــم ۆئزۈمنىــڭ يەرلىــك 
خىتايالر ائلدىدا ياۋا ىئكەنلىكىمنى، ھېچ يېرىمنىڭ ۇئالرغا پەقەتال وئخشىمايدىغانلىقىنى 
ــالر،  ــى خىتاي ــم. كامىردىك ــس قىالتتى ــەردەك ھې ــاۋا كەپت ــى ي ــا ۆئزۈمن ــم. داىئم بىلەتتى
ــى  ــە ەئزالىرىن ــڭ خۇپىيان ــر - بىرىنى ــە ائرتىلىشــلىرىغا، بى ــر - بىرىگ ــڭ بى تۇڭگانالرنى
وئينىشــىپ، ەئپســانە گەپلەرنــى قىلىشــلىرىغا ۆئزلىشــىپ بواللمــاي، ۆئزۈمنــى تېخىمــۇ 

ياۋايىلىشــىپ كەتكەنــدەك ھېــس قىلىــپ قالغــان ىئدىــم. 

قاماقتىــن چىققىنىمغــا خېلــى ۋاقىت بولۇپتــۇ. ائرىدىن تۆت يىــل ۆئتۈپتۇ، قاماقتىن 
ــس قىلىشــتىن  ــەردەك ھې ــاۋا كەپت ــى ي ــال ۆئزۈمن ــەردە يەنى ــۇ كۈنل ــەن ب ــۇپ بېرىلگ قوي
قۇتۇاللمىدىــم. نۇرمۇھەممــەت ياســىن ۆئركىشــى يازغــان يــاۋا كەپتەرنــى ”ۆئلمىگــەن 
بولســا“ دەپ وئيــالپ قالىدىغــان بولــۇپ قالدىــم بەزىــدە. قەپەزدىكــى قۇللۇققــا كۆنــۈپ 
ــەن  ــەر ۆئلمىگ ــاۋا كەپت ــدى. ”ي ــان ىئ ــۈرۈپ قويغ ــى ائنىســى ۆئلت ــاۋا كەپتەرن ــان ي قالغ
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بولســا، ۇئنــى قەپەزنىــڭ ائلدىغــا يوقــالپ كەلگــەن ائنســى زەھەرلىــك بۆلجۈرگــەن بېرىپ 
ــاۋا  ــەن. ي ــى وئياليم ــوالر بولغىيدى؟“دېگەنلەرن ــە ب ــا، نېم ــان بولس ــۈرۈپ قويمىغ ۆئلت
كەپتــەر ۆئلمىگــەن بولســا، قۇللۇققىمــۇ كۆنمىگــەن بولســا، ۇئنىــڭ دان يېمەســىلىكى، 
كۆنمەســلىكى، وئرۇقــالپ بىــر تېــرە، بىــر ۇئســتىخان بولــۇپ قالغــان ھالىتــى كەپتەرۋازنى 

زېرىكتــۈرۈپ، قويــۇپ بېــرەر بولغىيــدى.

شــۇ قويــۇپ بېرىلىــش بىلــەن دۈشــمەننىڭ رەزىللىــك قەپىزىدىــن قۇتۇلغــان يــاۋا 
كەپتــەر ەئركىــن بوالرمىــدى؟ مەنچــە ۇئنــداق بولمايتتــى. يــاۋا كەپتەرلەر توپــى ىئچىدىن 
قۇللــۇق قەپىزىدىــن قۇتۇلغــان بــۇ كەپتەرنــى رىقابــەت قەپىزىگــە اليىــق كۆرىدىغانــالر، 

گۇمــان قەپىزىگــە بەنــت قىلىدىغانــالر، ائرزۇ قەپىزىگــە قامايدىغانــالر چىقاتتــى. 

ــەر  ــاۋا كەپت ــان ي ــىگە مىڭلىغ ــڭ قانداقس ــواليدىغانالر ۇئنى ــە س ــان قەپىزىگ گۇم
ســوالنغان، ســاق كىرىــپ كېســەل ياكــى ۆئلــۈك چىقىدىغــان يەردىــن، ائتىســى ۆئلگــەن 
قەپەزدىــن ســاغالم چىققانلىقــى ھەققىــدە ەئقلىــي يەكۈنلىرىنــى بازارغــا ســاالتتى. ۇئنىــڭ 
كەپتەرلــەر توپــى ھەققىــدە دۈشــمەنگە مەلۇمــات يەتكــۈزۈش ۈئچــۈن ائالھىدە مەقســەت 
ــاليتتى.  ــكە باش ــۇپ يۈرۈش ــۆز-چۆچەكلەر ۇئچ ــدە س ــى ھەققى ــەن قويۇۋېتىلگەنلىك بىل
ۇئالر بــۇ كەپتەرنىــڭ زادى كىــم ۈئچــۈن خىزمــەت قىلىدىغانلىقــى، دىندارلىــق ياكــى 
مىللەتچىلىــك يولىــدا ماڭىدىغانلىقــى ھەققىــدە توختاۋســىز پەرەزلەرنــى قىلىشــاتتى. 
بــەزى كاداڭ كەپتەرلــەر ۇئنىــڭ سەرســان كەپتەرلــەر داۋاســىدا باشــقىالرنىڭ پىكرىنــى، 
ېئتىقادىنــى قااليمىقــان قىلىــش، يــاش كەپتەرلەرنىڭ ىئددىيەســىنى بــۇراش ۈئچۈن قويۇپ 

بېرىلگەنلىكىنــى تەخمىــن قىلىشــاتتى.

 تۇتقۇندىــن قۇتۇلغــان يــاۋا كەپتەرنىــڭ قەيەرگــە بارســا، شــۇ يەرگــە ھــەر خىــل 
گۇمانــالر ەئگىشــىپ باراتتــى. ھەتتــا بەزىلــەر گۇمانلىرىنــى ھەقلىــق چىقىرىــش ۈئچــۈن 
قەســتەن يەمچــۈك تاشــاليتتى، ائلدىنــى تورايتتــى، ۇئۋىســىغا باراتتى. بىر ائمالــالر بىلەن 
ۇئنىــڭ ۈئســتىدىن تۈرلــۈك تۆھمەتلەرنــى وئيــدۇرۇپ چىقىراتتى. چۈنكى يــاۋا كەپتەرلەر 
توپىــدا ۆئلگەنلەرنــى ۇئلۇغــالش، ۆئلۈكلەرگــە چوقۇنــۇش، ۆئلمىگــەن قەھرىماننــى 

قەھرىمــان دېمەســلىك وئمۇمالشــقان ىئــدى.

تۇتقۇندىــن قۇتۇلغــان يــاۋا كەپتەرنــى رىقابــەت قەپىزىگــە اليىــق كۆرگەنلــەر يــاۋا 
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كەپتەرلــەر توپىغــا ۆئزىنىــڭال يېتەكچــى ىئكەنلىكىگــە ىئشــىنەتتى. ۇئالر ۆئزىنىــڭال توپنى 
ســۆيۈش ھوقۇقــى ۋە ســۆيۈلۈش ىئمتىيــازى بارلىقىغا، ۆئزى باشــلىغان پىكىرنىڭ يېگانە 
ھەقىقــەت ۋە ۆئزىنىــڭال ھەقىقەتچــى ىئكەنلىكىگــە ىئشــىنەتتى. ۇئالر بۇ ســابىق مەھبۇس 
كەپتەرنىــڭ ۆئزىنىــڭ وئرنىغــا ۋە يىلالردىــن بېــرى تىكلىگــەن كەپتەرلــەر ائرىســىدىكى 
نوپۇزىغــا خرىــس ېئلىپ كېلىشــىدىن ەئنســىرەيتتى. شــۇڭا ۇئنىڭ نورمال تەۋســىيەلىرىنى 
ھۇجــۇم دەپ بىلەتتــى، ائدەتتىكــى مۇنازىرىلىرىنــى قارشــىلىق دەپ ېىــس قىالتتــى. ۇئنىڭ 
ســەمىمىي تەشــەببۇس ۋە تەنقىدلىرىگە دۈشــمەنلىك تاشــلىرى بىلەن جاۋاب قايتۇراتتى. 

ــە كۆندۈرمەكچــى  ــى ائرزۇ قەپىزىگ ــاۋا كەپتەرن ــۇ ي ــان ب مەھبۇســلۇقتىن قۇتۇلغ
بولغانــالر تولىمــۇ ائقكۆڭــۈل كەپتەرلــەر ىئــدى. ۇئالر تۇتقــۇن كەپتەرنى ىئــچ - ىئچىدىن 
ياخشــى كۆرەتتى، كەپتەرلەرنىڭ تەقدىرىگە يۈرەكتىن كۆڭۈل بۆلەتتى. ەئمما ۇئالر ياۋا 
كەپتەرنىــڭ ھــەر زامــان، ھــەر قاچــان ۆئزى ياقتۇرغــان يولــدا، ۆئزى تاللىغــان ســورۇندا، 
ۆئزى كۈتكــەن پىكىرلــەردە بولمايۋاتقانلىقىنــى بايقىغــان ھامان تېڭىرقاشــقا باشــاليتتى. 
ۆئزى ىئشــەنگەن دوســتىنىڭ، تاللىغان سەبدىشــىنىڭ كىم ىئكەنلىكى ھەققىدە وئيلىنىپ 
ــى. ۇئالر ەئتراپىدىكــى  ــۇپ ائزابلىناتت ــدەك تۇيغــۇدا بول ــدە تونۇيالمىغان ــى. بەزى قاالتت
گۇمانچى، رىقابەتچىلەرنى سابىق تۇتقۇننىڭ پىداكارلىقىغا، سەمىمىيىتىگە ۋە ىئقتىدارىغا 
قايىــل قىاللمــاي تۇرۇۋاتقانــدا، ۇئنىــڭ ۆئزى كۈتكەنــدەك، ائرزۇ قىلغانــدەك ىئشــالرنى 

قىلمىغانلىقىنــى قوبــۇل قىاللمايتتى.

يــاۋا كەپتــەر قەپەزنــى چېقىــپ ۆئلىشــى كېــرەك ىئــدى، ۇئنىــڭ ھۆرلۈكتەسەرســان 
چېقىــش  قەپىزىنــى  قۇللــۇق  تېڭىرقاشــلىرىدىن  يولقۇنۇشــلىرىدىن،  بولغىنىدىــن، 
ــەر قەلبىــدە شــېھىدلەر ائرســالنىغا  ــۈم ۇئنــى كەپتەرل يولىداۆئلۈشــى ەئۋزەل ىئــدى. ۆئل
ــڭ قەلبىدىكــى قۇسۇرســىز قەھرىمــان ۆئلگــەن قەھرىمــان  ــى. كەپتەرلەرنى ائيالندۇراتت
ىئــدى. يــاۋا كەپتەرنىــڭ ۆئلۈمــى گۇمانچىالرنىــڭ شــۈبھىلىك كۆزلىرىنــى پاكاليتتــى. بــۇ 
ۆئلــۈم رىقابەتچىلەرنىــڭ نىمجــان روھىغــا دېمىــدە بوالتتــى. بۇنــداق ۆئلــۈم ھاياتلىــق 
مەجبۇرىيەتلىــرى ائســتىدا چەيلىنىــپ، تىرىكلىــك قىيالىرىغــا ســاڭگىالپ قالغانــالر ۈئچۈن 

ــدەك نەتىجــە ىئــدى. كۆڭۈلدىكى

2018 - يىل 13 -مارت، ەئنقەرە
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ئۆالر بىزدىن قورقىدۇ

قاماقتــا گۇندىپايــالر بىزنىــڭ قانــداق ياشىشــىمىز بىلــەن كارى بولمىغــان بىلــەن 
ــەپ  ــى چۈمك ــى. يوتقانن ــداق ىئشــنى چەكلەيتت ــەر قان ــان ھ ــز بولغ ــۈش ېئھتىمالىمى ۆئل
ۇئخلىيالمايتتۇق، چىش چوتكىســىمۇ ائالھىدە ياســالغان يۇمشــاق ســاپلىق ىئدى. يىڭنە 
ــپ  ــم چىقى ــرەر قېتى ــالردا بى ــى ەئمــەس، تامــاق قاچىلىرىمىزغــا چاغان ــق مېتالالرن چاغلى
قالىدىغان توخۇ ۇئســتىخانلىرىنىمۇ يىغىۋاالتتى. يېقىندىن بېرى چىقىۋاتقان خەۋەرلەرگە 
قارىســام، ۋەتەنــدە تەربىيىلــەش نامىدىكــى جــازا الگىرلىرىدىمــۇ ۆئلــۈش چەكلىنىدىكەن.

2014 - يىلــى مايدىــن كېيىــن تەســىس قىلىنغانجــازا الگىرلىــرى دۇنيــادا بۈگــۈن 
ھېچبىــر ەئلــدە مەۋجــۇد بولمىغــان پەۋقۇلــائددە بىــر وئرگان بولغاچقــا، دۇنيانىــڭ 
دىققــەت مەركىزىگــە ائيالنــدى. مۇخبىــرالر ائنــا تۇپراقلىرىمىزنــى كېزىــپ، ھېچبىــر 
شــاھىدقا ېئرىشــەلمەي، تۈركىيەگــە كېلىــپ توختايــدۇ. ۇئالر قەشــقەر، خوتــەن، غۇلجــا 
ــەن  ــەر، پېچەتلەنگ ــە جامەل ــان خاراب ــەن مەســجىدلەر، تاقالغ ــەردە ۆئرۈلگ ۋە ۈئرۈمچىل
ــكىالر ۋە  ــاقچىالر، ماش ــىۋالغان س ــە چۈش ــەر، كەينىگ ــالندۇق مەھەللىل ــالر، تاش ھويلى
پايالقچىالردىــن شــىكايەت قىلىــدۇ. ۇئالر تارتىــپ كەلگــەن رەســىملەر بىــز چــوڭ بولغــان 
قاينــاق بازارالرنىــڭ ائدەمســىز كۆرۈنۈشــى، قىســتاڭ كوچىالرنىــڭ پىنھــان مەنزىرىســى، 
ــرى  ــل بايراقلى ــانجىغان قىزى ــە س ــان، قەلبىمىزگ ــە قادىغ ــڭ مەھەللىمىزگ كومپارتىيەنى

ــدۇ. ــدە ســۆزلەپ بېرى ھەققى

ۋەتەنــدە ھېچبىــر ۇئيغۇرنىــڭ ائۋازىنــى ائڭالشــقا، يــۈرەك ساداســىغا قــۇالق 
سېلىشــقا قادىــر بواللمىغــان مۇخبىــرالر تۈركىيــەدە زۇلۇمغــا شــاھىد ۇئيغۇرنــى ىئــزدەپ 
كۆرۈشــىدۇ. ۋەتــەن تۇپراقلىرىدىــن بىــرەر چىمدىــم توپــا ېئلىــپ كېلەلمىگــەن قۇپقۇرۇق 
قولــالر تۈركىيــەدە “ائنــام، بــاالم، جان-جېگەرلىرىــم” دەپ دۇائغــا كۆتۈرۈلگــەن قولــالر 
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بىلــەن كۆرۈشــىدۇ. كۆزلــەر قولالرغــا تىكىلىــدۇ، قولالردا بىر - بىرىنــى قايىل قىلغۇدەك، 
بىــر - بىرىگــە مــەدەت بەرگــۈدەك كــۈچ يــوق، ېئچىلغــان ائلقانــالردا دەرتلەرگــە مەلھــەم 
بولغــۇدەك ھېچنېمــە يــوق. دەرت ېئيتقانمــۇ، ائڭلىغانمــۇ كۈلــۈپ كۆرۈشــۈپ، يىغــالپ 

خەيرلىشىدۇ.

ۋەتەننىــڭ يادىــكارى بولغــان كۆرۈنۈشــلەردە نــە بىــر ۇئيغۇرنىــڭ كۈلكــە ائۋازى، 
ــوق.  ــادى ي ــۇ پەري ــى، ائھ ــڭ يۆتىل ــر بوۋاينى ــە بى ــى، ن ــا ساداس ــڭ يىغ ــر بالىنى ــە بى ن
مېنىــڭ ەئڭ كــۆپ وئياليدىغىنىــم، بىــر كۈنلــۈك ياشــاش وئن كۈنلــۈك خورلۇققــا بــەدەل 
ــا ھاماقەتلەرچــە  ــان، ھاياتت ــى قالمايۋاتق ــك تايىن ــڭ تېزەكچىلى ــان، تىرىكلىكنى بولۇۋاتق
ــاڭا  ــەدرى. م ــڭ ق ــدا ۆئلۈمنى ــان زېمىن ــۈپ تۇرغ ــرى كۆرۈن ــنىڭمۇ خەتى ــەپ - ىئچىش ي
ھېچبىــر ھۆكۈمــەت، پارتىيــە ۋە پادىشــاھنىڭ رۇخسىتىســىز كېلىدىغــان ۆئلۈمنىــڭ 
مۇشــۇ كۈنلــەردە قانــداق كۈتۈۋېلىنىــپ، قانــداق ۇئزىتىلىۋاتقانلىقى، ۆئلۈمنىــڭ قانچىلىك 
كىشــىنىڭ ائرزۇســىغا، تاللىشــىغا ائيالنغانلىقــى گۇمانلىــق تۇيۇلىــدۇ. مــەن توينــى 
خىتايچــە، خىتــاي بىلــەن قىلدۇرىۋاتقــان ۋە شــۇنداق تويالرنــى تەشــۋىق قىلىۋاتقــان 
ــان كۆرۈنۈشــىنى  ــە ۇئزاتق ــەن، خىتايچ ــە ۆئتكۈزگ ــى خىتايچ ــڭ نېمىشــقا ۆئلۈمن زالىمنى

ــران. ــا ھەي ــۋىق قىلمايدىغانلىقىغ تەش

ۋەتەنــدە ۇئيغــۇر كۆرۈۋاتقــان زۇلۇمنىــڭ تۈرلىــرى ھەققىدە خەۋەرلەر ىئشــلەندى، 
ەئممــا مۇشــۇ كۈنگــە كەلگىچــە خورلۇققا قارشــى ۆئلۈۋالغانــالر ھەققىــدە غەربلىك بىرەر 
مۇخبىــر تېخــى بىــر نەرســە دېمىــدى. ھېچبىر ائخبــارات ۋەتەندىكــى ھاياتنىڭ ياشــىغىلى 
بولمــاس ھالغــا كېلىــپ، ۆئلۈمنىــڭ مــودا بولغــان بىــر مەنزىرىســىنى ســىزمىدى. خورلۇق 
شــەلۋەرەپ، ائزابــالر يىرىــڭالپ كەتكەندىــن بېــرى، ۇئيغۇرچــە خەۋەرلــەردە پەقــەت 
ىئككــى كىشــىنىڭ ۆئلۈۋالغانلىقــى ھەققىدەۇئچــۇر تارقالــدى. بىــرى، ۈئرۈمچىدىكــى بىــر 
زىيالىــي، يەنــە بىــرى، ياركەنتتىكــى بىــر دېھقــان. خىتاينىــڭ زۇۋانىــدا ائشــكارە توينىــڭ 
خەۋىــرى ھەممــە يەرنــى كېزىپ يۈرگــەن بىلەن، خۇپىيانە ۆئلۈمنىــڭ خەۋىرى ۇئيغۇرنىڭ 

ائرىســىدا، ائغزىــدا ۋە تاراتقــۇالردا ســىر پېتــى تۇرۇۋاتىــدۇ.

مۇخبىرالردىــن ســورايمەن، ۋەتەندىــن نــاگان - ناگانــدا كېلىپ قالىدىغان ســەيياھ 
ۋە تەتقىقاتچىالرغــا مۇراجىــەئت قىلىمەن. ۇئالر خورلۇق، قورقۇنچ ۋە خاتىرجەمســىزلىك 
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ــب،  ــۈم غېرى ــن بىخــەۋەر ىئكــەن. ۆئل ــا ۆئلۈمدى ــن خــەۋەردار، ەئمم ىئچىدىكــى ھاياتتى
ۈئنســىز، ۆئزىدىــن خــەۋەر بېرىشــكە قادىــر ەئمــەس ىئــدى. ائخىــرى ۋەتەندىــن يېڭىــال 
كەلگــەن بىــر تەتقىقاتچــى بۇ ھەقتــە تىلغا كەلدى. ۇئنىڭ ېئيتىشــىچە، ھازىرقى ۋەزىيەتتە 
ــق  ۇئيغــۇرالر ياشاشــتىن ەئمــەس، ۆئلۈشــتىن ەئنســىرەيدىكەن. ســەۋەبى قورقۇنچاقلى
ــى  ــەس، بەلك ــۇ ەئم ــۈش تېخىم ــەس، ۈئنســىز كۆمۈل ــۈش ەئم ــەس، ىئززەتســىز ۆئل ەئم

ۆئلگەنــدە كــۈل بولۇشــنىڭ ۋەھىمىســى ىئكــەن.

ۇئ تەتقىقاتچىنىــڭ ېئيتىشــىچە، ۋەتەنــدە ۇئيغــۇرالر قانــداق ياشاشــنىال ەئمــەس، 
ــى  ــدە مېيىتن ــداق ۆئلۈشــنى وئيلىســىمۇ، ۈئنســىز قىينىلىدىكــەن. مۇســىبەت كەلگەن قان
يۇيىدىغــان ائدەم يــوق، نامازنــى چۈشــۈرىدىغان ىئمــام يــوق، كېلىدىغــان نامازخانمــۇ 
ــە،  ــالر تۈرمىگ ــن ياش ــالپ ماڭىدىغانالردى ــم« دەپ يىغ ــام، مۇرەببى ــوق. »دادام، ائن ي

ــەر قاماققــا، ائيالــالر الگىرالرغــا قامالغــان. ەئرل

 »ۇئيغــۇردا ھايــات ھەممە ائدەمگە يۈك ەئمەس، تۇرمۇشــنىڭ نورمال تەرتىپىدە 
ياشــاۋاتقانالر يوقمــۇ ەئمــەس، ەئممــا ۆئلــۈم ھەممــە كىشــى ۈئچــۈن بىنورمــال، تەتۈر ۋە 
ۋەھىمىلىــك. كەنــت - مەھەللىلەرگە قۇرۇلغــان جەھەننەمدەك الۋۇلداپ وئت كۆيۈۋاتقان 
جەســەتخانىالر خــۇددى دەم تارتىدىغــان ەئجدەرھــادەك ۇئالرنــى شــۈركەندۈرىدۇ. 
جەســەت كۆيــدۈرۈش دېگــەن ســۆز ۇئيغۇرالرنىڭ يۈرىكىنى ســىقىپ، بېشــىنى قاتۇرىدۇ. 
كومپارتىيەگــە ســادىق ياشــاۋاتقان باشــلىقالردىن تارتىــپ، قــورال كۆتــۈرۈپ ائدەم 
تۇتۇۋاتقان ســاقچىالرغىچە ھەممىســى ۆئلســە كۆيدۈرۈلۈشــتىن قورقىدۇ«. بۇ كىشــىنىڭ 
ــدۇ،  ــى تىلغاي ــاق يۈرەكن ــر پىچ ــەس بى ــەن، كۆرۈنم ــا چۆكىم ــاراپ وئيغ ــا ق ېئيتقانلىرىغ
وئيىــدۇ، وئيلىغانچــە يــۈرەك تېخىمــۇ چوڭقــۇر وئيۇلىــدۇ. شــۇ نەرســە ائپتاپتــەك ائيــان، 
ياشىســاڭ قــۇل بولىســەن، ۆئلســەڭ كــۈل. ەئرك ۈئچــۈن، ىئنســانلىق ھەققىــڭ ۈئچــۈن 

ۆئلــۈپ كــۈل بوالمســەن ياكــى ياشــاپ قــۇل بوالمســەن، ۆئزۈڭنىــڭ ىئشــى.

ــەن ۇئيغۇرنىــڭ ەئڭ چــوڭ پەرقــى  ــاي بىل ــۇ كىشــىنىڭ ســۆزلىرىنى ائڭالپ، خىت ب
ــى “ائق” دەپ  ــاي ۆئلۈمن ــم. خىت ــى وئيلىدى ــەن دېگەنن ــدە ىئك ــەس، ۆئلۈم ــال ەئم تويدى
تەســۋىرلەپ مۇســىبەتتە ائق كىيىنســە، ۇئيغــۇر “قــارا” دەپ تەرىپلــەپ قــارا كىيىنىــدۇ. 
كوممۇنىســت خىتايــالر ۆئلۈمنــى “بەرباتلىــق” دەپ قورقســا، ۇئيغــۇر ۆئلۈمــدە ھاياتلىــق 
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ــراەئت  ــدە قى ــۈم نەزىرىســىدە، پەتى ــڭ ۆئل ــاي ۇئيغۇرنى ــدۇ. خىت ــاد قىلى ــا ېئتىق بارلىقىغ
قىلىنىدىغانلىقىنــى بىلىــدۇ. زالىمــالر ۆئلۈمــدە ائرتىلغــان ياغلىقتىــن ائدالەتنىــڭ بايرىقــى 
ــى  ــەن دىل ــۈم بىل ــەس، ۆئل ــال ەئم ــالر ۆئلۈمدىن ــدۇ. زالىم ــدەك قورقى ــدەپ كەتكەن لەپىل
ېئرىگــەن ۇئيغۇرنىــڭ ائلالھنىــڭ ائۋازىدىن، ىئماننىڭ جاكاســىدىن روھلىنىــپ، قەلبلەرنى 
بىرلەشتۈرگۈچى ائيەتلەر بىلەن كۈچلىنىشىدىن قورقىدۇ. شۇڭا زالىم خىتاي ۇئيغۇرنىڭ 
ــۇرىدۇ،  ــى يوش ــۇڭا ۆئلۈملەرن ــدۇ، ش ــنى تاللىشــىدىن قورقى ــەس، ۆئلۈش ــنى ەئم ياشاش

تويــالردەك تەشــۋىق قىلمايــدۇ.

خىتــاي بىزدىــن ھۆرلــۈك، ىئنســانلىق داۋاســى قىلمــاي، مەھەللىمىــزدە ۇئيغۇرچــە 
ســۆزلەپ مېڭىــپ يۈرســەكمۇ قورقــۇپ كەتتــى، شــۇڭا قامــاپ قويۇشــتى. ۇئالر بىزدىــن 
قورقىــدۇ. ۋەتەنــدە تىرىكىمىــزال ەئمــەس، ۆئلۈكىمىزمــۇ ۇئالرنــى قورقۇتىــدۇ. بىزنىــڭ 
جانلىــق قەددىمىــز ەئمــەس، جانســىز تېنىمىزمــۇ ۇئالرغــا ۋەھىمىلىــك تۇيۇلىــدۇ، شــۇڭا 
كۆيــدۈرۈپ كــۈل قىلمىغىچــە ائرام تاپمايــدۇ. بىز مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر ســۈرگۈننى 
تاللىغــان، زېمىننــى تاشــالپ بەرگــەن تۇرۇپمــۇ ۇئالرنىــڭ قورقۇنچىنــى يوقۇتالمايمىــز. 
ــان  ــدۇ، بارغ ــىز قويى ــۇن دەپ، پاسپورتس ــپ كەلمىس ــۈ قايتى ــى مەڭگ ــۇڭا ۇئالر بىزن ش

يېرىگــە ســىڭىپ كەتســۇن، پۈتــۈن دۇنياغــا تېزىــپ كەتســۇن دەيــدۇ.

 ۇئالر بىزنىــڭ ســۈرگۈندە ياشــاپ قېلىشــىمىزدىن ەئمــەس قايتىــپ بېرىشــىمىزدىن 
قورقىــدۇ. چۈنكــى بىز بارســاق، ھەق ۈئچــۈن ھەققانىيەت داۋاســى قىلغىلى، ھەققىمىزگە 
ھاقــارەت قىلغــان زالىمغــا قارشــى تۇرغىلــى، قامالغــان قەدرىدانلىرىمىزنــى قۇتقازغىلــى، 
يــا ۇئالر بىلــەن بىللــە ياغىشــىلى، يــا ۇئالرنىــڭ ياشىشــى ۈئچــۈن ۆئلگىلــى بارىمىــز. بىــز 
ۋەتەنــدە بىــر قېتىملىــق ۆئلــۈش بەدىلىگــە مەڭگۈلــۈك ياشــىغىلى، ياشــاتقىلى بارىمىــز، 
ھــەر مىنۇتتــا مىــڭ قېتىــم ۆئلۈۋاتقــان، تىرىكلىكتــە نومۇســى دەپســەندە قىلىنىۋاتقــان 
قېرىنداشــلىرىمىزغا، ائدالەتكــە زار بولغــان يــۈرەك پارىمىزغــا ھۆرلــۈك ائتــا قىلغىلــى 

بارىمىز.

ــى،  ــە بواليل ــاپىرەتتە تەھدىدت ــى مۇس ــى ياك ــدە تەشۋىشــتە بواليل ــى ۋەتەن مەيل
ــاي بىزنىــڭ ســۈكۈتتە  ــا خــار بواليلــى ياكــى ھۆرلۈكتــە زار بواليلــى، خىت مەيلــى قاماقت
بىزنىــڭ  تاللىشــىمىزدىن قورقىــدۇ. ۇئالر  ياشاشــنى ەئمــەس، ھەرىكەتتــە ۆئلۈمنــى 
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ۆئلۈمگــە زەيپانىلەرچــە تەســلىم بولىدىغــان ەئمــەس، مەردانىلەرچــە يۈزلىنىدىغــان 

مىللــەت ىئكەنلىكىمىزنــى بىلىــدۇ. شــۇڭا ۇئالر بىزنىــڭ ســۈرگۈندە ياشــاپ قېرىــپ 

كېتىشــىمىزنى، قاماقتــا يىغــالپ قــۇرۇپ كېتىشــىمىزنى كۈتىــدۇ.

ــى  ــپ كېتىشــىمىزنى ياك ــا تېزى ــات تۇپراقالرغ ــا ەئگىشــىپ، ي  ۇئالر بالىلىرىمىزغ

ــى  ــز ۋەتەنن ــپ كېتىشــىمىزنى ســاقالۋاتىدۇ. بى ــەن مۇســاپىرچىلىقتا ېئرى ــەر بىل پەرزەنتل

تاشــالپ بېرىپ ۇئالرنى خۇرســەن قىلدۇق، شــۇڭا ســۈرگۈندە ساداســىز ياشــاپ ائالقزادە 

قىاللمايمىــز. خىتــاي چەتەئلــدە خاتىرجــەم ياشــاۋاتقانالردىن قورقمايــدۇ، قايتىشــنى 

تىنىمســىز قــارار قىلغانالردىــن قورقىــدۇ، خىتــاي مۇھاجىرەتتــە ياشاشــنى تاللىغانالردىن 

ەئمــەس، ۋەتەنــدە ۆئلۈشــنى، ۋەتــەن ۈئچــۈن ، ھۆرلــۈك ۈئچــۈن ۆئلۈشــنى تاللىغانالردىن 

كېچــە - كۈنــدۈز ۋەھىمــە يەيــدۇ.
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ئۇيغۇر سادام

پــارس قولتۇقــى ۇئرۇشــى بولغــان مەزگىــل ىئــدى. مەھەللــە  90 -يىللىــرى 
دوقمۇشــلىرىدا، كىشــىلەر يىغىلغــان ســورۇندا ســادامنىڭ باتۇرلۇقــى، كاپىــرالر بىلــەن 
تىــز پۈكمــەي جــەڭ قىلىۋاتقانلىقــى ھېكايــە قىلىناتتــى. ائزراق دىنىــي ســاۋادى بولغانــالر 
ۋە گەپتانالربۇ ھېكايىگە ائيەت-ھەدىســلەرنى قوشــۇپ جانالندۇراتتى. قۇالق موللىســى 
بولــۇپ كۆنگــەن جامــاەئت وئتتــۇرا شــەرقتىكى بايلىــق تالىشــىش، كــۈچ سىنىشــىش ۋە 
تاجاۋۇزچىلىق تىپىدىكى ۇئرۇشــنى ائددىيال قىلىپ، مۇســۇلمان بىلەن كاپىر وئتتۇرىســىدا 
قىيامەتكىچــە داۋام قىلىدىغــان ۇئرۇشــلىرىنىڭ بىــرى دەپ خۇالسىلىشــەتتى. شۇڭالشــقا 
ســادام تەبىئىيــال مۇســۇلمانالرنىڭ رەھبىرىگــە ائيلىنىــپ تەرىپلىنەتتــى. ھەتتــا بالىالرغــا 
“ســادام” دەپ ىئســىممۇ قويۇلغــان ىئــدى. شــۇ يىلــى ناھىيىدىكــى بەزى جامــاەئت ىئراققا 
ــن رۇخســەت  ــك ھۆكۈمەتتى ــۇپ، يەرلى ــان بول ــش ۈئچــۈن ائشــلىق توپلىغ ــاردەم بېرى ي
ائاللمــاي ەئۋەتەلمىگــەن ىئكــەن. شــۇ يىلــالردا ناھىيىدىكــى ائزنــا مەســجىدتە پــار يــوق 
ىئــدى )ھازىرغىچــە يــوق ىئكــەن(. ياتاقتــا يېتىــپ وئقۇۋاتقــان تالىــپ قۇرداشــالر داىئــم 
ۆئپكىســىگە ســوغۇق تەگكۈزىۋاالمــدۇ، قىشــىچە ۇئالرنىــڭ ھــەر جۈمــە نامىزىــدا بــەس-
بەســتە يۆتەلگىنىنى ائڭاليتتىم. مەســجىدكە وئت قاالنمىغاچقا، جۈمە خۇتبىســىدە پۇتالر 
مــۇزالپ كېتەتتــى. شــۇ ســوغۇقنىڭ ائچچىقىغــا پايلىمــاي “ســادامغا ائشــلىق يىغقاندىــن، 

مەســجىدكە كۆمــۈر يىغســاقچۇ” دەپ غۇدۇرىغىنىــم ېئســىمدە.

1998 -يىلــى ۈئرۈمچىگــە چىقىــپ وئقــۇش جەريانىــدا كوچىالردىكــى تــوپ - توپ 
مايالمچــى بالىالرغــا دىققەت قىلدىم. تەكشــۈرۈپ بايقىدىمكى، بىر قانچىســىنىڭ ىئســمى 
ــالردا  ــەبىيلەر كوچى ــى س ــۇ مايالمچ ــەن. ب ــادام“ ىئك ــدەك ”س ــىپ قويغان مەسلىھەتلىش
ســاندۇقلىرىنى كۆتۈرۈشــۈپ خېرىــدار چاقىرىشــاتتى. بەزىــدە خېرىــدار تالىشــىپ،بىر - 
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بىرىنــى ېئغىزغــا ائلغۇســىز تىلــالر بىلــەن سەتلىشــەتتى. بىــر كۈنــى ائپتوبــۇس ســاقالپ 
تۇراتتىــم، بىــرى چوڭــراق، يەنــە بىــرى ەئمدىــال يەتتە - ســەككىز يــاش ەئتراپىدا ىئككى 
مايالمچــى بــاال تىللىشــىپ كەتتــى. چوڭراقــى كىچىكىنىــڭ ســاندۇقىنى ېئلىپــال يولنىڭ قاپ 
وئتتۇرىســىغا ائتتــى. بــاال ســاندۇقىغا قاراپ يۈگۈرۈشــى بىلــەن قارشــى تەرەپتىن وئقتەك 
كەلگــەن بىر ماشــىنىنىڭ قاتتىق تورمۇزلىغــان ائۋازى ائڭالندى. »ائپال!« دەپ قوزۇقتەك 
ــاال قــان ىئچىــدە يېتىپتــۇ. نەلەردىنــدۇ يېتىــپ  قېتىپــال قاپتىمــەن. ېئســىمگە كەلســەم، ب
كەلگــەن دادا بالىســىغا ۆئزىنــى ېئتىــپ، خــۇددى مەڭگۈلــۈك ۇئيقۇغــا كەتكــەن يــۈرەك 
پارىســىنى وئيغاتماقچــى بولغانــدەك: »ســادام! ســادام!« دەپ ھۆركىــرەپ يىغاليتتــى، 

جەســەتكە قــاراپ پەريــات ۇئراتتــى.

شــۇندىن كېيىــن، بىــر مەســۇم ائتىنىــڭ: »ســادام! ســادام« دېگەنپەريــادى 
قۇالقلىرىمدىــن، قــان ىئچىــدە ياتقــان بالىنىــڭ ائق پىشــماق غۇبارســىز يــۈزى كــۆز 
ائلدىمدىن كەتمىدى. 2006 -يىلنىڭ ائخىرقى كۈنى ســادام دارغا ېئســىلدى، ۇئيغۇرچە 
مۇنازىــرە مۇنبەرلىــرى ىئراق ۇئرۇشــىنىڭ جەڭ مەيدانىغا ائيالندى. بىر تەرەپ ســادامنى 
“مۇســۇلمانالرنىڭ قەھرىمانى، ســۇننىيلەرنىڭ ھامىيســى” دەپ ھىمايە قىلســا، يەنە بىر 
تــەرەپ ۇئنــى “مۇســتەبىت، قانخــور” دەپ ەئيىبلەيتتى. مۇنبەردىكى ۇئرۇشــنىڭ ھەقىقىي 
ۇئرۇشــتىن پەرقــى ىئككىــال تەرەپ قورالســىز، ائمالســىز ىئــدى. »ەئگەر ۇئالرنىــڭ قولىدا 
كومپيۇتېــر بىلــەن كونتــرول قىلىنىدىغــان ۇئچقۇچىســىز ائيرۇپىالن، تانكا ۋە ســىنارەتلەر 

بولغــان بولســا ىئــدى...« دەپ وئيــالپ ائخىرىنــى تەســەۋۋۇر قىاللمىغــان ىئدىــم. 

مېنىــڭ ھەيــران قالغىنىم، يىگىرمە يىل بۇرۇن مەھەللىمىزدە ساۋاتســىز دېھقانالر 
پــارس قولتۇقــى ۇئرۇشــىنى »كاپىــرالر بىلــەن مۇســۇلمانالر ائرىســىدا قىيامەتكىچــە 
داۋام قىلىدىغــان ۇئرۇش« دەپ قانــداق خۇالســە قىلغــان بولســا، ېئنتېرنېــت دەۋرىدىكــى 
ىئلىملىــك ياشــالرمۇ مۇنازىرىــدە ۇئرۇشــتىن وئخشــاش يەكــۈن چىقىرىــپ وئلتۇرىشــاتتى. 
مەنچــە پەرقلىــق دەۋردىكــى كىشــىلەر مەســىلىگە زامــان، مــاكان ۋە پاكىتالرنــى نەزەرگــە 
ــەس،  ــا، خۇالســە ەئمەلىيەتكــە ەئم ــدە نۇقتىســىدىن قارىغاچق ــەت ەئقى ائلماســتىن، پەق
»ەئقىدە« گە ۇئيغۇن چىقىۋاتاتتى. چۈنكى مەســىلىگە ەئقىدە نۇقتىســىدىن قاراۋاتقانالر 
ۇئرۇشــقا ســەۋەب بولۇۋاتقان بايلىق تالىشــىش، مىللىي مەنپەەئت توقۇنۇشــى، ېئنىرگىيە 
بىخەتەرلىكــى، رايــون زومىگەرلىكــى، مەزھــەب زىددىيىتــى  قاتارلىــق ائمىلالرنى تەھلىل 
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قىلمايتتى ۋە ھېســابقا ائلمايتتى. مۇنازىرىگە ائرىالشــقۇم كەلمەيتتى، ســادامنىڭ ىئسمى 
تىلغــا ېئلىنســىال، ھېلىقــى ســادام دەپ ىئســىم قويۇلغــان ۇئيغۇربالىنىــڭ قــان ىئچىــدە 

ياتقــان ھالىتــى كــۆز ائلدىمغــا كېلىۋاالتتــى.

ــقا  ــىدا ساناش ــاغ قاماقخانىس ــى كۆكت ــۇس مىنۇتالرن ــۈزدە مەھب ــى ك 2014 -يىل
مەجبــۇر بولــدۇم. كامىردىكــى ېئكرانىنــى بىــر قــەۋەت قېلىــن چــاڭ قاپلىغــان تېلېۋىــزور 
مــاڭا ەئڭ چىرايلىــق كۆرۈنەتتــى. چۈنكــى خىتــاي مەركىــزى تېلېۋىزىيــە ىئستانسىســىنىڭ 
بىــرال قانىلــى چىقىدىغــان بــۇ كۆرۈمســىز »ســاندۇق« تىــن »مەملىكــەت خەۋەرلىــرى ۋە 
خەلقــائرا خەۋەرلــەر« دېگــەن خــەت كۆرۈنگــەن ھامــان ەخەىەئتىدىــن كەچكىچــە قېتىــپ 
وئلتۇرۇشــتىن قۇتۇالتتــۇق. شــۇ چاغــالردا »شــام ىئســالم دۆلىتــى« ســۈرىيە ۋە ىئراقتــا 
راســا كېڭىيىۋاتقــان بولــۇپ، ھــەر كۈنــى پارتىــالش، ھــەر كۈنــى قــان ېئكراندىــن نېــرى 

بولمايتتــى. 

كامىردىكــى خىتايــالر تېلۋىزوردىــن تېرورلۇققــا داىئر كۆرۈنــۈش چىقىپ بولغۇچە، 
ۇئيغــۇر مەھبۇســالرغا كۆزىنىــڭ پاختىســىنى چىقىرىپ قارىشــاتتى. بىر كۈنــى، بىر خىتاي 
وئغــرى: “ســىلەر ىئراقلىقــالر بىلەن بىر مىللەتمۇ، ســادام قەھرىمانمۇ؟” دەپ ســورىدى. 
شــۇائن كامىردىكــى چىرىيەلىــك بىــر ائكىمىــز: “ھــەەئ مۇســۇلمانالرنىڭ ھەممىســى 
بىــر مىللــەت، ســادام دېگــەن مۇشــۇنداق ائدەم” دەپ باشــمالتىقىنى چىقــاردى. قالغــان 
ــدەك  ــۈپ تۇرغان ــىنى كۈت ــۇنداق دېيىش ــڭ ش ــك ائكىمىزنى ــۇددى چىرىيەلى ــالر خ خىتاي
ــرى ىســادامنىڭ  ــى. بەزىلى ــاۋۇز دېيىشــىپ كەتت ــاالق، ي مۇســۇلمانالرنى ىئتتىپاقســىز، ق
ــان  ــىەئلەرگە قىلغ ــالر ۋە ش ــان كورت ــەن قىلغ ــالر بىل ــك قورال ــك، بىوئلوگىيەلى خىمىيەلى

ېئرقىــي قىرغىنچىلىقىنــى مىســال قىلىــپ قاينــاپ كەتتــى.

 ائكىمىــز خىتايچىدىكــى ىئرقىــي قىرغىنچىلىــق، خىمىيەلىــك قــورال، بىوئلوگىيەلىك 
قــورال دېگەنلەرنىــڭ مەنىســىنى بىلمىگەچكــە، ۇئالرنىڭ گېپىنى ۇئقالمىدى. چۈشــەنگەن 
بولســا، بەلكىــم ســادامنى ائقــالپ بىــر قەپــەس مۇنازىــرە قىلىۋەتكەن بوالتتى. ســادامنىڭ 
ىئســمى چىقىشــى بىلــەن قــان ىئچىــدە ياتقــان ھېلىقى بــاال يەنە كــۆز ائلدىمغــا كېلىۋالدى. 
خىتايالرغــا ســادامنىڭ ۇئيغــۇر ەئمەســلىكىنى دەيمىكىــن دەپ بولــدى قىلدىــم. چۈنكــى 
ســادامنىڭ بىــز بىلــەن بىــر مىللــەت ەئمەســلىكىنى خىتايالرغــا چۈشــەندۈرەلىگەن بىلــەن، 



141

كامىردىكــى ۇئيغۇرالرغــا، بولۇپمــۇ چىرىيەلىــك ائكىمىزغــا ۇئقتۇرالمايتتىــم. ۇئقتــۇراي 

دېســەم، كامىرداســادامنىڭ بىــز بىلــەن بىــر مىللــەت ياكــى ەئمەســلىكى مۇنازىــرە 

قىلىناتتــى -دە، ۇئيغۇرچــە گەپ قىلىشــقانلىقىمىز ۈئچــۈن ائزار يەيتتۇق. بۇ ائكىمىزدەك 

ــى،  ــراپ قىلمايتت ــى ېئتى ــەت ىئكەنلىكىن ــتەقىل مىلل ــر مۇس ــۇ بى تۇتۇلغانالرۇئيغۇرنىڭم

ۇئالر:”دۇنياداكاپىــر ۋە مۇســۇلمان دەپ ىئككىــال مىللــەت بــار“ دەپ قارايتتــى.

پاراڭدىــن كېيىــن،  خىتــاي مەھبۇســالر ســادامنىڭ ۇئيغۇرلۇقــى ھەققىدىكــى 

ســۆز-ھەرىكىتىمىزگەتېخىمۇ قاتتىــق نــازارەت قىلىشــقا باشــلىدى. تېلېۋىــزوردا ىئــراق، 

ائفغانىستان، سۈرىيەلەردىكى ۆئلۈش-ۆئلتۈرۈشلەرگە ائىئت خەۋەرلەر قانچە كۆپەيسە، 

ــن  ــاتتى. مەندى ــۇنچە يامانلىش ــان مۇائمىلىســى ش ــە بولغ ــاي مەھبۇســالرنىڭ بىزگ خىت

باشــقا ۇئيغــۇر مەھبۇســالرخىتايالرنىڭ مۇســۇلمانالر ھەققىــدە دېيىشــىۋاتقان ناتوغــرا 

باھالىــرى، ەئپســانىۋىي گەپلىــرى ۋە تۆھمەتلىرىنــى ۇئقالمىغاچقــا ائزابالنمايتتــى. ۇئالر 

ــىنىڭ  ــۇلمان، قانچىس ــىنىڭ مۇس ــڭ قانچىس ــتا ۆئلگەنلەرنى ــى ۇئرۇش ــەت خەۋەردىك پەق

كاپىــر ىئكەنلىكىنــى ســورايتتى. مــەن بۇنــداق ســۇائلغا جــاۋاب بېرەلمەيتتىــم. چۈنكــى 

ســۈرىيە ۋە ىئراقتىكــى ۇئرۇشــتا ۆئلگەنمــۇ - ۆئلتۈرگەنمــۇ »ائلالھــۇ ەئكبــەر!« دەيتتــى. 

ۇئرۇشــىۋاتقانالر ىئچىدە كورتالر، تۈركمەنلەر، ەئرەبلەر دېگەندەك مىللەتلەر؛ ســۇننىي، 

شــىەئ، يەزىــدى قاتارلىــق مەزھەبلــەر بــار ىئــدى. كامىردىكــى ۇئيغۇرالرغــا بۇنــداق كۆپ 

قۇتۇپلــۇق ۋەزىيەتنــى چۈشــەندۈرگىلى بولمايتتــى. چۈنكــى ۇئالرغــا دۇنيا مۇســۇلمان ۋە 

كاپىردىــن ىئبــارەت ىئككــى قۇتۇپلــۇق كۆرۈنەتتــى. بــۇ ھالــدا بىزدىــن بولمىغــان كىشــى 

چوقــۇم كاپىــر بولۇشــى، كاپىــر بولمىغان ائدەم بىزدىن بولۇشــى كېــرەك ىئدى. ۇئالرنىڭ 

مۇشــۇ مەنتىقىســى بويىچــە ســادامنى ۇئيغــۇر دېمــەي بولمايتتــى.
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ئۇيغۇر كۆۋرۈكمۇ، يەمچۈكمۇ؟

ــەن  ــە بىل ــڭ تۈركىي ــەدە بولغــان كۈنلىرىمــدە، ۇئيغۇرالرنى ــى تۈركىي 2006 -يىل
خىتاي ائرىســىدىكى مۇناســىۋەتتە دوســتلۇق كۆۋرۈكى بولىدىغانلىقى ھەققىدە وئقۇغان 
ىئدىــم. بــۇ مەيلــى تــۈرك سىياســەتچىلىرى بولســۇن ياكــى زىيالىيلىــرى بولســۇن، كــۆپ 
تىلغــا ائلىدىغــان گــەپ ىئــدى. كېيىنچــە بۇنــداق بايانالرنــى تــۈرك سىياســەتچىلىرىنىڭ 
خىتــاي بىلــەن بولغــان دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرىدە داۋاملىق تەكىتلــەپ كەلگەنلىكىگە 
شــاھىت بولــدۇم. ەئممــا خىتــاي تۈركلەرنىــڭ بــۇ گېپىنــى رەســمىي دېپلۇماتىك ســورۇندا 
ــەپ، ەئممــا  ــە، بــۇ توغــرا ېئيتىلغــان گ ــلىمىدى. ەئمەلىيەتت ــرەر قېتىممــۇ دەپ تاش بى

ەئمەلگــە ائشــماس رومانتىــك بىــر تەســەۋۋۇر ىئــدى، خــاالس. 

ــالم  ــەن ىئس ــاي بىل ــتىنال خىت ــۇرالر راس ــدە، ۇئيغ ــەپ دېگەن ــان گ ــرا ېئيتىلغ توغ
دۇنياســى ائرىســىدا، بولۇپمــۇ خىتــاي ۋەكىللىــك قىلىدىغــان كوڭزىچىلىــق مەدەنىيىتــى ۋە 
كوممۇنىســتىك تــۈزۈم بىلــەن مۇســۇلمان خەلقــى ياشــاۋاتقان مۇســتەبىت ھاكىمىيەتلــەر 
ائرىســىدا كۆۋرۈك بوالاليدۇ. ۇئيغۇرالر مۇســۇلمان بولۇش ســۈپىتى ۋە مۇستەبىت ەئلدە 
ياشــاۋاتقان بىــر پۇقــرا بولــۇش خاســلىقى بىلــەن ىئككىــال تەرەپنى ياخشــى چۈشــىنىدۇ ۋە 
وئبــدان چۈشــەندۈرەلەيدۇ. پارىخورلــۇق ائدەتكــە ائيالنغــان وئتتــۇرا شــەرق مۇســۇلمان 
ــۇرالر  ــدە ۇئيغ ــۇرا ائســىيا ەئللىرى ــوق وئتت ــرا ي ــار، ىئج ــۇن ب ــى قان ــدە ۋەياك دۆلەتلىرى
ســۇغا كىرگــەن بېلىقتــەك سىڭىشــىپ كېتىــدۇ ۋە خىتــاي مەنپەەئتــى ۈئچــۈن الياقەتلىــك 
خىزمــەت قىالاليــدۇ. ائساســەن مۇســتەبىت تۈزۈمــدە ياشــاۋاتقان مۇســۇلمان دۇنياســى 

بىلــەن مۇســتەبىت خىتــاي ائرىســىدا ۇئيغــۇرالر ەئڭ مۇۋاپىــق كــۆۋرۈك.

ــا ۋايىغــا يەتكــەن. تارىختــا ۇئيغــۇرالر  ۇئيغۇرالرنىــڭ كۆۋرۈكلــۈك رولــى تارىخت
غــەرب بىلــەن شــەرق وئتتۇرىســىدىكى ســودا ۋە مەدەنىيــەت ائلماشتۇرۇشــتا كۆۋرۈكلۈك 
رول وئينىغــان. ۇئ تارىخالرنــى ســۆزلەپ بــەك ۇئزاققــا كەتمىســەكمۇ، 1940 -يىلالرنىــڭ 
ــىغا  ــۇلمان دۇنياس ــڭ مۇس ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــن گومىن ــۈپ ائلپتېكى ــا يۈس ــىدا ەئيس بېش
قويغــان ۋەكىلــى ســۈپىتىدە ۆئمــەك باشــالپ، مۇســۇلمان ەئللەرگــە زىيارەتكــە بارغــان 
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ۋە كابۇلــدا مەمتىمىــن بۇغــرا بىلــەن كۆرۈشــكەن. 1950 - يىلالردىــن كېيىــن ەئخمــەت 
ۋاجىــدى، ســەيپىدىن ەئزىــزى، ىئســمايىل ەئمــەت، تۆمــۈر داۋامــەت قاتارلىقــالر خىتــاي 
كوممۇنىســت ھاكىمىيىتــى بىلــەن مۇســۇلمان ەئللەرنىــڭ مۇناســىۋىتىدە كۆۋرۈكلۈك رول 
ــن  ــڭ ائخىرىدى ــى 1990 - يىلالرنى ــۈك رول ــڭ كۆۋرۈكل ــن ۇئيغۇرالرنى ــان. لېكى وئينىغ
باشــالپ يوقاشــقا باشــلىدى. 2000 - يىلالردىن كېيىن بۇ كۆۋرۈك پۈتۈنلەي چۇۋۇلۇپ، 
ائالقىلــەر ۋاسىتىســىز يۈرۈشــۈپ كەتتــى. خىتــاي كۈچەيگەنچــە پۇلنىــڭ تىلــى خىتايچــە 
ــى ۋە ىئســالمىي  ــۇلمان ەئللەرن ــەۋەر مۇس ــن بىخ ــاي مەدەنىيىتىدى ــان ۋە خىت ۇئقمايدىغ

تەشــكىالتالرنى خىتايشــۇناس قىلىۋەتتــى. 

قىلماقچــى  كــۆۋرۈك  بىلــەن مۇناســىۋەتتە  تۈركىيەنىــڭ ۇئيغۇرالرنــى خىتــاي 
بولۇشــى تارىخىــي نۇقتىدىــن توغــرا بولغــان بىلــەن، شــۇ چاغدىكــى رېائللىققــا ۇئيغــۇن 
كەلمەيدىغــان رومانتىــك تەســەۋۋۇر ىئــدى. چۈنكــى تۈركىيــە بۇ تەســەۋۋۇرنى وئتتۇرىغا 
قويغاندا،خىتــاي ھاكىمىيىتــى ھــەر قانــداق بىــر مۇســۇلمان دۆلىتىگــە ۇئيغۇرنــى ائرىچــى 
قويمــاي، ۇئالرنىــڭ مەدەنىيىتــى، تىلــى ۋە مىجــەزى ھەققىــدە بــەك وئيلىشــىپمۇ كەتمــەي 
مۇناســىۋەت وئرنىتىدىغــان ھالغــا كېلىــپ بولغــان ىئــدى. خىتاينىــڭ بــۇ چاغدىكــى وئرنى، 
قارشــى تەرەپنى قانداق چۈشىنىشــنى وئيالشماي، قارشى تەرەپنىڭ ۆئزىنى چۈشىنىشىنى 

تەلــەپ قىلىدىغــان ھالــدا بولغاچقــا، ۇئيغــۇردەك كۆۋرۈككــە ھاجىتــى قالمىغــان ىئــدى.

ائرىدىــن وئن يىلــدەك ۆئتــۈپ، 2015 - يىلــى تۈركىيەگــە كەلگىنىمــدە، كــۆۋرۈك 
دېگــەن گەپلــەر ائڭالنمــاس ھالغــا كەپتــۇ. ۇئيغــۇرالر ائيروپىــالن - ائيروپىالنــالپ 
تۈركىيەگە كەلگىلى ۋە بۇ يەردىن ماشــىنا بىلەن ســۈرىيە ۇئرۇشــىغا ائتالنغىلى تۇرۇپتۇ. 
قارىغانــدا، شــورلۇق بــۇ مىللــەت كــۆۋرۈك بواللمــاي، يەمچــۈك بولۇشــقا باشــلىغاندەك 
قىالتتــى. چۈنكــى بــۇ ســەپەردىن توســقانالر تۇتۇلــۇپ، يوللىغانــالر گىدىيىــپ يۈرۈپتــۇ. 
ســۈرىيەدىكى ۇئيغــۇرالر ھەققىــدە ەئرەبچــە، تۈركچــە، رۇســچە، خىتايچــە ۋە ىئنگىلىزچە 
تاراتقــۇالر خــەۋەر بېرىشــكە باشــالپتۇ. ۇئيغۇرالرنــى زوراۋانلىققــا ۈئندەيدىغــان كىتــاب، 
رىســالىلەر ۋە ھەتتــا ېئلىپبــە، ماتېماتىــكا كىتابلىــرى نەشــر قىلىنىپ، ۇئيغۇرچە ائشــكارە 
تارقىلىشــقا باشــالپتۇ. شــۇ چاغــدا كىتابخانىالردىــن سورىســام، جىھادقــا داىئــر كىتابــالر 
ۇئيغۇرچــە باشــقا كىتابــالر ىئچىــدە ەئڭ كــۆپ ســېتىلغان ىئكــەن. ۇئ چاغــالردا تــوردا، 
ســورۇندا ھەتتــا توي-تۆكــۈن ۋە ۆئلۈم-يېتىملەردىمــۇ جىھادقــا داىئــر تەبلىغلــەر 
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قاينىغــان ىئــدى. چۈنكــى ســۈرىيە ۇئرۇشــىغا ائدەم الزىــم ىئــدى. خىتاينىــڭ پاســپورتنى 
قويــۇپ بېرىشــى بىلــەن ســۈرىيەگە يولنىــڭ ېئچىلىــپ كېتىشــى ائجايىپ توغــرا كەلدىكى، 

مىڭلىغــان قىرانــالر دۈشــمەن ىئــزدەپ يــات جەڭگاھــالردا كۈلــدەك ســورۇلۇپ كەتتــى.

ۇئيغۇرچىــدا »ېئشــىكىم كۆۋرۈكتىــن ۆئتكىچــە« دېگــەن بىر تۇراقلىق ىئبــارە بار. 
ۇئيغــۇر تىلىــدا يەنــە »ۆئســتەڭدىن ۆئتــۈپ بولــۇپ كۆۋرۈكنــى تارتىپتــۇ« دەيدىغــان بىــر 
ىئبــارە قوللىنىلىــدۇ. بــۇ ىئككــى ىئبارىــدە كۆۋرۈكنىــڭ بىــر دەملىــك ۋاســىتە، ۋاقىتلىــق 
قــورال دېگــەن مەنىســى كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. ۇئيغــۇرالر بەلكىــم تۈركىيــە بىلــەن خىتــاي 
ائرىســىدا بىــر مەزگىــل بىلىنمــەس مەقســەتلەر ۈئچــۈن كــۆۋرۈك بولغــان،  ۋاســىتە 
قىلىنغــان بولۇشــى مۇمكىــن. مەســىلەن، بازارنــى قاپلىغــان تۈركىيــە ماللىــرى، كوچىالردا 
ېئچىلغــان تــۈرك ائشــخانىلىرى، ىئكرانالرنــى قاپلىغــان تــۈرك كىنولىــرى ۇئيغۇرالرنىــڭ 
ۋاســتىچىلىكى بىلــەن بولغــان، ەئلۋەتتــە. تۈركىيەنىــڭ خىتــاي بىلــەن بولغــان ســودا 
ائالقىســىدە تەكلىــپ قىلىنمىســىمۇ كــۆۋرۈك بولغــان، مەنپــەەئت ياراتقــان بىــر مىللەتنىڭ 
بۈگۈن تۈركىيەدە ساداســىز قېلىشــى، ھەرىكىتى بوغۇلىشــى، زۇلۇمغا ۇئچرىغۇچى دەپ 
ىئتىــراپ قىلىنماســلىقى ھەقىقەتــەن ھەيــران قاالرلىــق ھادىســە. بولۇپمــۇ، تۈركىيەگــە 
بارغــان، تۈركىيــە بىلــەن ســودا قىلغــان، تۈركىيەگــە ائىئــت كىيىملەرنــى كىيگــەن، 
بۇيۇمالرنى ىئشــلەتكەنلىكى ســەۋەپلىك  تۈمەنلىگەن ۇئيغۇريىلالپ زىندانغا قامالغاندا، 
مەيلــى تۈركىيــە ىئچىــدە ۋە ســىرتىدا بولســۇن، تۈزۈك ھېسداشــلىققا ېئرىشەلمەســلىكى 
كىشــىلەردە: »ەئجەبــا، بىــز كۆۋرۈكمــۇ، يەمچۈكمــۇ؟« دېگــەن گۇماننــى وئيغاتماقتــا.

ەئســلى ۇئيغۇرنىــڭ تۈركىيــە ۋە خىتــاي ائرىســىدا كــۆۋرۈك بولــۇش - بولماســلىق 
ەئركــى يــوق ىئــدى. تۈركىيــە بــۇ مەســىلىنى ھــەل قىلماقچــى بولغانــدا ۆئز خەلقىگــە ۋە 
دۇنياغــا خــۇددى ۇئيغــۇرالر شــۇنى تالــالش پۇرســتىگە ىئگــە مىللەتتــەك بىــر نوقتىدىــن 
چىقىــپ مۇائمىلــە قىلــدى. تۈركىيــە ۆئزىنىــڭ ائلقىنىدىكــى تۈركىســتانچى كۈچلەرگــە ۋە 
دىيارىمىزدىكــى مەدەنىيــەت ۋە سىياســىي تەســىرىگە ىئشــىنىپ، خىتــاي بىلــەن بولغــان 
دىپلوماتىك ۋە ســودا مۇناســىۋىتىدە ۇئيغۇرنى يەمچۈك قىلدى. بۇ شــۇنداق بىر جەريان 
بولدىكــى، ائيروپىــالن بىلــەن توشــۇلغان كىشــىلەر ســۈرىيەدە جانلىق بومبىغــا ائيالندى، 
ســەپلەردە يالالنمــا ەئســكەر، چېگــراالردا قالقــان بولــدى. تېرورچــى ســەپلىرىدىن وئرۇن 
ــۇرالر  ــى ۇئيغ ــن، ۋەتەندىك ــن كېيى ــھۇر بولغاندى ــقۇنلۇقتا مەش ــۇرالر ائش ــان ۇئيغ ائلغ
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ــالپ  ــون - مىليون ــپ، مىلي ــان« دېيىلى ــڭ زەھەرلىشــىگە ۇئچرىغ ــقۇن ىئدىيەلەرنى »ائش
الگىرالرغــا قامالــدى.

ەئمەلىيەتتــە، ۇئيغۇرنىــڭ كــۆۋرۈك بولــۇش - بولماســلىق ەئركــى بولمىغــان 
بىلــەن، جىھــادى يســەپلەردە يەمچــۈك بولۇش - بولماســلىققا، تۈركىيەدە تــۇرۇپ زاپاس 
مۇجاھىدلىقنــى تالــالش – تاللىماســلىققا، يالالنمــا جىھاتچــى ائتىلىــپ پۈتــۈن مىللەتنىــڭ 
يۈزىنــى قــارا قىلىــش قىلماســلىققا مۇســتەقىل قــارار قىلىــش پۇرســىتىمۇ يــوق ەئمــەس 
ىئــدى. ەئممــا دىنغــا زار بولغــان ۇئيغــۇرالر تۈركىيەگــە يىغىلدى.نەپــرەت، ىئشســىزلىق، 
ۈئمىدســىزلىك ۇئيغــۇرالر ائرىســىدا زاپــاس مۇجاھىتالرنى تاۋلىدى، جىھات تەشــۋىقاتىغا 
يارالغــان ائزادە موھىــت ائتەشــلىك تەبلىغلەرنــى جانالنــدۇردى.  بالىالرنىــڭ دۆلــەت 
مەكتەپلىرىگــە كىرىشــى تەسلەشــتى، يېتىمــالر كۆپەيــدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگە، ياشــالر 
ۋە ۆئســمۈر بالىالرغا مەدرىســلەر تەرەققى قىلىشــقا باشــلىدى. نەتىجىدە، ۇئيغۇرالردىن 
ــە تۇرغــان  ــر ھالەتت ــار ۋە ھازى ــە يەمچــۈك بولۇشــقا تەيي خەلقــائرا جىھــاد ســېپىدە يەن

بالىــالر كۆپەيــدى، تەييارلىقــى پۈتكەنلــەر ائتالنــدى.

ھازىرقى تۈركىيەدە ەئۋج ائلغان كەسىپســىزلىك، ىئشىســىزلىق، پاسپورتسىزلىق، 
ۈئمىدســىزلىك، ىئشەنچســىزلىك كىشــىلەرنى بىــر چىقىــش يولــى تېپىشــقا ۈئندىمەكتــە. 
ۋەتەنــدە كۈنســىرى كۈچىيىۋاتقــان زۇلــۇم  ۋە مۇھاجىرەتتىكى چارەســىزلىك كىشــىلەرنى 
ھاياتنىــڭ مەنىســى ھەققىــدە وئيالندۈرماقتا. بۇ دۇنيادىن ۈئمىدى ۈئزۈلگەن، كەلگۈســى 
قاراڭغــۇ، ەئتىســىگە ىئشــەنچى ائجىــز ۇئيغۇرنىــڭ بولۇپمــۇ كۆپىنچىســى ائلــى ماائرىپتــا 
وئقۇمىغــان ائۋامنىــڭ كــۆز ائلدىدىكــى مەســىلىلەرنىڭ جاۋابىنــى ىئزدەشــتە ىئشــەنچلىك 
مەنبە دىن، جاۋاپالر ىئچىدە ەئڭ ائممىۋىي جاۋاپ ســەۋىر ۋە تەســەللىيدۇر. ســۇائلالرنىڭ 
جاۋابــكارى بولغــان دىنغــا ىئشــتىياق دىنــى كىتاپالرغا بولغان تەشــنالىقنى پەيــدا قىلىدۇ، 
بۇنــداق كىتاپــالردا مەســىلە ھــەل قىلىشــنىڭ ەئڭ كــۆپ تەكىتلىنىدىغــان يولــى ۇئرۇش 
يەنــى جىھاتتــۇر. ۇئيغۇرنىــڭ مەسلىســىنى دىــن نوقتىســىدىنال وئيالشــقاندا چىقىــش يولى 
ــەدە  ــڭ تۈركىي ــق ۇئيغۇرنى ــۇ رېائللى ــە باشــاليدۇ. ەئپسۇســكى، ب ــات مەنزىللىرىگ جىھ

ائشــقۇنلۇققا داۋاملىــق يەمچــۈك بولىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ تۇرماقتــا.
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ئۇيغۇرچىدا مۇرەب ۋە مەزلۇم

كىچىــك چاغلىرىمــدا »مەزلــۇم« دېگــەن گەپنــى ياشــانغان ائيالالرنــى كۆرسەتســە 
كېــرەك دەپ بىلەتتىــم. چۈنكــى ائنامنىــڭ »وئبــدان مەزلــۇم ىئــدى« دېگــەن چاغلىرىــدا 
ــۇپ  ــدەك بول ــى وئقۇغى ــى. كىتاپالرن ــالر بوالتت ــەك قورۇلغــان موماي ــى قاقت تىلغــا ائلغىن
ــۇ ســۆز  ــدە ىئكــەن. ب ــا ۇئچرىغۇچــى، ېئزىلگۈچــى دېگــەن مەنى ــۇ زۇلۇمغ قارىســام، ب
ــدە قاتتىــق زىددىيەتكــە ســەۋەپ بولغانلىقــى  ــر مۇنازىرى وئن نەچچــە يىــل بۇرۇنقــى بى
ــدا  ــۇ ســۆزنىڭ يېقىن ــدۇ. مــاڭا ەئســلىمىگە ائيالنغــان ب ــدە ېئســىمگە كېلى ۈئچــۈن بەزى

يەنــە ھىكايىســى باشــلىنىپ قالــدى.

ــدى،  ــلەتمەس بول ــى  ىئش ــۇ گەپن ــەن ب ــۇم دېگ ــالر مەزل ــا ياش ــى ھاياتت بۈگۈنك
بەلكــى ۇئنتــۇپ كەتتــى دەپ يۈرەتتىــم. يېقىنــدا بىر ســۆھبەتتە تۈركىيەدىكــى مەزلۇمالر 
تەشــكىالتى ھەققىــدە گــەپ بولۇۋېدى، بىرەيلــەن »تۈركىيەدىمــۇ ۋەتەندىكىدەك ائيالالر 
بىرلەشمىســى بارمىكەن؟« دەپ ســوراپ قالدى. دېمەك، كىشــىلەر ھېلىمۇ مەزلۇمالرنى 
ائيالــالر دەپ قارايدىكــەن. دىققەتكە ســازاۋەر تۇيۇلغىنى بۇنىڭ ەئســلى ەئرەپچە كەلىمە 
بولۇشــى ىئــدى. نېمــە ۈئچۈن ەئرەپچــە ېئزىلگۈچى دېگەن ســۆز ائيالالرنى كۆرســىتىدۇ؟ 

بىــز ائيالالرنــى مەزلــۇم دېيىشــنى قانــداق بولــۇپ قوبــۇل قىلدۇق؟ 

»مەزلــۇم« دېگــەن بــۇ ســۆز پەيغەمبىرىمىــز باشــلىغان ھىدايــەت يولــى ېئغىــر 
كەلگــەن ىئنســانالرنىڭ تىلىــدا ائيالالرنــى كۆرســەتمەيدىكەن.مېنىڭ شــۇنداق بولۇشــى 
مۇمكىــن دېگــەن پەرىزىــم خاتــا چىقتــى. بۈگۈنكــى ەئرەبچىــدە ائيالالرنــى مەزلــۇم 
دەپ ىئپادىلــەش يــوق ىئكــەن. ەئرەب دېســە كىشــىنىڭ ېئســىگە تەبىئىيــال ەئرەبىســتان 
كېلىــدۇ. ەئلۋەتتــە، خــۇددى بۈگۈنكــى قۇرائننىــڭ يېزىقــى قــۇرائن نازىــل بولغــان شــۇ 
دەۋىردىكــى يېزىقنىــڭ ۆئزى بولمىغانــدەك، بۈگۈنكــى ەئرەپلەرنىــڭ تىلىمــۇ 1400 
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ــق ۋە  ــل، يېزى ــەس. تى ــڭ ۆئزى ەئم ــى رەســۇلىمىز ســۆزلىگەن تىلىنى ــل بۇرۇنق ــۈز يى ي
چۈشــەنچە ھامــان دەۋىرگــە قــاراپ ۆئزگىرىــپ تۇرىدۇ. شــۇڭا بۈگۈنكــى ەئرەپ تىلىدىكى 
»مەزلــۇم« ســۆزى نــاۋادا شــۇنداق توغــرا كېلىــپ ائيالالرنــى كۆرســەتكەن تەقدىردىمۇ، 
ــڭ  ــز ۋە پەيغەمبىرىمىزنى ــدۇ. دىنىمى ــش بولى ۇئ دىندىكــى ەئمــەس ، تىلدىكــى ۆئزگىرى
ــۇ  ــە ۆئزگىرىشــى ب ــەت.  ۇئ ســۆزدىكى مەن ــى ھەقىق ــى ەئزىزلەشــكە بۇيرىغىن ائيالالرن

ــدۇ. ــى ۆئزگەرتەلمەي ىئالھــى ھەقىقەتن

ــزە«  ــى »ائجى ــۇم ســۆزى ھەدىســلەردە ائيالالرن ــدا مەزل ىئزدىنىشــلەرگە قارىغان
تىلىــدا مەزلــۇم ســۆزىنىڭ ائيالالرنــى  ســۈپىتىدە ائتاشــقا ىئشــلىتىلگەن. ۇئيغــۇر 
كۆرسىتىشىدىكى سەۋەپ ھەققىدە بىر ۆئلىما دوستۇم بىلەن پاراڭالشتىم. ۇئ»ھەدىستە 
ائيالالرغــا ياخشــى مۇائمىلــە قىلىشــقا تەشــەببۇس كــۆپ بولغــان، ائيالالرنىــڭ جىســمانى 
كۈچســىزلىكى تىلغــا ېئلىنىشــقا توغــرا كەلگەنلىكــى تۈپەيلىدىــن “ائجىــزە” مەنىســىدە 
مەزلــۇم دېيىلگــەن، ۇئيغــۇر تىلىغــا مەزلــۇم  ســۆزى شــۇ ائجىــز دىگــەن مەنىنــى تۇتقــا 
ــدى. دېمــەك، ھەدىســتە  ــن« دې ــۇل قىلنغــان بولۇشــى ېئھتىمالغــا ەئڭ يېقى ــپ قوب قىلى
تىلغــا ېئلىنغــان مەزلــۇم ســۆزى ائجىــزە دېگــەن بىــر مەنــە بىلەن ۇئيغــۇر تىلىغــا كىرىپ، 

بۈگۈنكــى كۈنــدە ھەممــە ائيالالرنــى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ قالغــان. 

كىچىكىمــدە ۆئلۈمــدە ېئــرى ۆئلــۈپ كەتكــەن ائيالــالر »ۋاي مۇرەببىــم، مۇرەببىم« 
دەپ يىغاليدىغــان. بــۇ ســۆزنىڭ زادى نېمــە گــەپ ىئكەنلىكــى ماڭا ســىر ىئــدى. ەئقلىمنى 
بىلســەم، بــۇ ســۆزنىڭ مەنىســى »ىئگىــدار« ىئكــەن. بــەزى جايــالردا ەئر كىشــى 
ــار تۇرۇپمــۇ »ائدەم يــوق«  ــال كىشــى ب ــدە ائي ــڭ ىئشــىكى چېكىلســە، ۆئي يــوق ۆئينى
دەيدىكەنــدۇق. بەلكىــم بــۇ ائيالــالر ۆئزىنــى ېئــرى بىلــەن ياشــاۋاتقان ۆئينىــڭ ىئگىســى 
دەپ قارىمىغانلىقىدىــن بولســا كېــرەك. بەلكىــم شــۇ ســەۋەپتىن ۆئيدىن يامانــالپ چىقىپ 
كېتىدىغىنــى ەئرلــەر ەئمــەس، ائيالــالر بولســا كېرەك. ائلىــي مەكتەپتە وئقۇپ بىلىشــىمچە 
»رەب« ائلالھنىڭ بىر ســۈپىتى، »مۇرەب« دېگەن بۇ ســۆز ەئرەبچە »ىئگەم، ســاھىبىم، 

خوجايىنىــم « دېگــەن مەنىــدە ىئكــەن. 

ەئرلەرنىــڭ »مــۇرەب« يەنــى خوجــا بولۇۋېلىشــى، ەئلۋەتتــە ائيالالرنىــڭ مەزلــۇم 
بولــۇپ قېلىشــىغا ســەۋەپ بولىــدۇ. چۈنكــى خوجايىــن، خوجــا دېگــەن ســۆزمۇ ەئســلى 
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پارىســچە “قــۇل ىئگىســى، قۇلــدار” دېگەن مەنىدە. شــۇڭا بــۇ يەردە ەئرلەرگــە مۇرەب ۋە 
ائيالالرغا مەزلۇم دېگەن سۆزنىڭ قوبۇل قىلىنىشى، سۆزال ەئمەس بەلكى چۈشەنچىنىڭ 
قوبــۇل قىلىنىشــىدۇر. ۇئيغــۇر تىلىغــا مەيلــى پارىســچىدىن ياكــى ەئرەبچىدىــن بولســۇن، 
قوبــۇل قىلىنغىنــى دىــن ەئمــەس، بەلكــى ۇئالردىكــى ىئســالم ىئســالھ قىلىشــتىن بۇرۇنقــى 
ــى  ــۇ چۈشــەنچىدە ەئرلەرن ــش چۈشــەنچە. ب ــۇل قىلىدىغــان مۇدھى ىئنســان ىئنســاننى ق
ــن دەپ  ــەر خوجايى ــەر ەئرل ــدۇ. ەئگ ــى ىئگىلەنگۈچــى دەپ قاراي ــى، ائيالالرن ىئگىلىگۈچ

قارالمىغــان بولســا ىئــدى، ائيالــالر زۇلۇمغــا ۇئچرىغۇچــى دەپ قارالمىغــان بوالتتــى.

ۇئيغــۇرالردا 90 -يىلالرنىــڭ وئتتۇرىلىرىدىــن كېيىــن ۆئزىگە قايتىــش، كىملىكىگە 
يۈزلىنىش قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلدى. نەتىجىدە دىنىمىزغا قايتىش كەيپىياتىمۇ كۈچىيىشكە 
باشــلىدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــز ائللىقچــان تارىخقا ائيالنغــان ەئرلەرنى مــۇرەب، ائيالالرنى 
مەزلــۇم دەيدىغــان ائينىغــان قاراشــقا قايتىپ قالدۇق. خۇددى بىز تارىختا دىنغا قوشــۇپ 
ەئرەپچىدىكــى مــۇرەب ۋە مەزلــۇم دېگــەن چۈشــەنچىنى ۆئزلەشــتۈرگەندەك، بۈگۈنكــى 
ىئســالمغا قايتىــش كەيپىياتىدىمــۇ ەئرەبىســتاننىڭ ائيالالرنــى كەمســىتىش ائدىتىنــى دىــن 

دەپ قايتىدىن ۆئزلەشتۈرۈشــكە باشلىدۇق.

ــە  ــز، ۆئزلىكىمىزگ ــز، ەئســلىمىزگە قايتىمى ــى قوغدايمى ــز كىملىكىمىزن ــەر بى ەئگ
يېپىشــىمىز دەپ  تــۇرۇپ، ائيالالرنــى ەئرلەرنىــڭ مۈلكــى، بېقىندىســى دەپ ســانايدىغان 
ەئرەب قەبىلىلىرىگــە مەنســۇپ خاتــا قاراشــقا قايىتســاق، بىــزدە ائيالــالر داۋاملىــق 
ــق  ــن، ىئگىدارلى ــەر ھەمىشــە خوجايى ــۇم، ەئرل ــۇم كۆرگۈچــى مەزل بويســۇنغۇچى، زۇل
قىلغۇچــى بولۇپ كېتىۋېرىدۇ. ىئنســانىيەتكە چۈشــكەن دىــن ەئرلەرنىڭ دىنىغا، ۇئالرنىڭ 
ــڭ  ــە ائلەملەرنى ــۇندا كېتىۋەرس ــدۇ. مۇش ــا ائيلىنى ــى باشقۇرىشــىدىكى قۇرالىغ ائيالالرن
رەببــى بولغــان ائلــالھ ەئرلەرنىــڭ ائيالالرنى باشقۇرۇشــىدىكى »يۆلىكى« بولــۇپ قالىدۇ.

مىللــەت مىليۇنلىغان ائىئلىلەردىن ھاســىل بولىدۇ. ەئگــەر بىر ائىئلىدە ەئرمۇرەب، 
خوجايىــن بولــۇپ، ائيــال بويســۇنغۇچى، مەزلــۇم بولســا، بۇنــداق مەزلــۇم ۋە مۇرەبدىــن 
قۇرۇلغــان ائىئلىــدە باراۋەرلىــك بوالمــدۇ؟ بىــز ائىئلىــدە بىــر بىرىمىزگە بــاراۋەر مۇائمىلە 
ــن  ــن، جەمئىيەتتى ــن ۋە دۆلەتتى ــۇرۇپ، ســىرتتا كىشــىلەردىن، ىئدارىلەردى قىلىشــماي ت
ــراپ قىلمايدىغــان ۇئيغــۇر  ــى ېئتى ــز؟  باراۋەرلىكن ــەپ قىالاليمى ــداق باراۋەرلىــك تەل قان
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ــەپ  ــك تەل ــن باراۋەرلى ــن، دۇنيادى ــن، خىتايدى ــپ جەمئىيەتتى ــداق قىلى ــدە قان ائىئلىلىرى

قىالاليدىغــان ەئۋالدالر يېتىشــىپ چىقىــدۇ؟

 مەيلى قايســى نۇقتىدىن ېئيتايلى،ھېچكىم ھېچكىمنىڭ ىئگىســى ەئمەس. ھېچبىر 

ىئنســان باشــقا بىرىنىــڭ بويسۇنغۇچىســى، مەزلۇمــى بولماســلىقى كېــرەك. شــۇڭا ەئگــەر 

چۈشــەنچىدىكى ۆئزىنــى خوجايىــن، ۆئزگىنــى مەزلــۇم ســانايدىغان قــاراش ۆئزگەرمىســە، 

ۇئيغۇرالرغــا دىنغــا يېپىشــىپ كىرىــپ قالغــان ەئر-خوتۇنلــۇق مۇناســىۋەتتىكى بۇنــداق 

باشقۇرۇش باشقۇرۇلۇش ەئندىزىسى ۆئزگەرمىسە، بىزدە ھۆرلۈك، ائزاتلىق، باراۋەرلىك، 

ائدالــەت قاتارلىــق پىكىرلــەر ۈئنىدىغــان تۇپــراق شــەكىللەنمەيدۇ. پەرزەنتلەرنىــڭ 

تەپەككۇرىغــا وئچــاق بولىدىغــان ائىئلىــدە ائنــا مەزلۇم، دادا مــۇرەب بولۇۋالســا بالىالردا 

باراۋەرلىــك، مۇســتەقىللىق، ائدالــەت تۇيغۇســى ەئمــەس پەقــەت يــا بويســۇنىدىغان يــا 

بويســۇندۇرىدىغان بىنورماللىــق يېتىلىــپ قالىــدۇ ۋە ائرىمىزدىن باشــقىالرغا يا خوجايىن 

ياكــى قــۇل بولمىســا كۆڭلــى ۇئنىمايدىغــان ىئنســانالر توختىمــاي كۆپىيىپ،يېتىلىــپ 

چىقىــپ تۇرىــدۇ.

ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئزىنى ىئزدىشــى ىئزىغا سەكرەشــتىن ىئبارەت ەئمەس. ۇئيغۇرنىڭ 

كىملىكىگــە قايتىشــى، كونىلىققــا قايتىشــقا تــەڭ ەئمــەس. ەئرلەرنــى مــۇرەب ائيالالرنــى 

مەزلــۇم دەپ قارايدىغــان چۈشــەنچە خــۇددى بــۇرۇن ىئشــلەتكەن ۆئيلەردىكــى مەشــكە 

وئخشــايدۇ. ھەممــە ۆئيلــەر پــار بىلــەن ىئسســىتىلىۋاتقان دەۋىــردە ائتــا بوۋىمىزنــى ھەر 

قانچــە سېغىنســاقمۇ، وئرۇســتىن ائرىيــەت ېئلىــپ ىئشــلەتكەن مەشــنى قايتــا ىئشــلىتىمىز 

دېســەك نادانلىــق بولىــدۇ. شــۇڭا تارىخقا ائيالنغــان ەئرلەرنى خوجايىــن دەپ قارايدىغان 

ەئبجەق چۈشەنچىدىن، خۇددى ۆئتمۈشنىڭ يادنامىسى بولغان مەشتىن ۋاز كەچكەندەك 

ۋاز كېچىــش ەئقەللىي تالالشــتۇر.
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ئۇيغۇرچە باھاالردا ئىلھام توختى

2015 -يىلــى ائۋغۇســتنىڭ ائخىرىــدا ســۈرگۈندىكى ۇئيغۇرالرنىــڭ ىئلھام توختى 
ھەققىدىكــى باھــا ۋە مۇالھىزىلىرىدىــن خــەۋەردار بولــدۇم. يىغىــپ ېئيتقاندا،ىئلھــام 
توختىنىــڭ جاســارىتى، قەھرىمانلىقــى ۋە پىداكارلىقىغــا قايىــل بولمايدىغــان ۇئيغــۇرالر 
كــۆپ ەئمــەس ىئكــەن. ھالبۇكــى، زىيالىيــالر ۋە داۋاگەرلەردە پەرقلىق باھــاالر بار بولۇپ، 
بىــرى غــەرب ىئلھــام توختىنــى بىزگــە رەھبــەر قىلىــپ تىكلىمەكچــى دەپ قارايدىكــەن، 
ــە يېتەكچــى قىلماقچــى دەپ  ــى بىزگ ــام توختىن ــرى ىئلھ ــاي دېموكراتلى ــرى خىت ــە بى يەن
قارايدىكــەن، ۈئچىنچــى بىــرى ىئلھــام توختىنىــڭ كــۆز قاراشــلىرى يېيىلســا، ىئلھامىــزم 

بولــۇپ شــەكىللىنىپ، ۇئيغۇرنــى ائپتونومىيەچــى قىلىۋېتىــدۇ دەپ وئياليدىكــەن.

غــەرب ىئلھــام توختىنــى بىزگــە رەھبــەر قىلىــپ تىكلىمەكچــى دېگــەن باھاغــا مــەن 
قوشــۇلمايمەن. چۈنكــى ھېــچ بىــر غــەرب رەھبىرىنىــڭ تىلىغــا ىئلھــام توختــى رەھبــەر 
دەپ چىقىپ باقمىدى. تاراتقۇالردىمۇ ىئلھام توختىنىڭ ســاالھىيىتى رەھبەرلىك ەئمەس، 
كىشــىلىك ھوقــۇق ۈئچــۈن پىداكارلىق قىلغۇچــى بولۇپ كۆرۈلۈۋاتىدۇ. ۇئنىڭ ۈئســتىگە، 
ىئلھــام توختــى بىــرەر ىئجتىماىئي، سىياســىي ياكى مەدەنىيــەت ھەرىكىتىگە قوزغىغۇچى، 

تەشــكىللىگۈچى بولــۇپ وئتتۇرىغــا چىقمىغان.

 ەئگــەر دىققــەت قىلىدىغان بولســاق، ىئلھام توختى ۇئيغۇرغا ائىئت مەســىلىلەرگە 
بىــر تەتقىقاتچىنىــڭ كــۆزى بىلــەن ىئلمىــي قارىغــان، ھەققانىيەتچىنىــڭ جاســارىتى بويىچە 
ــۈل  ــۇرۇپ كۆڭ ــدا ت ــر ىئنســانپەرۋەرنىڭ مەيدانى ــان ۋە بى ــە ســۆز قىلغ وئچــۇق، مەردان
بۆلگــەن. شــۇڭا بىــرەر پارتىيــە قۇرۇپ، بىرەر سىياســىي ھەرىكەتنى باشــالپ يېتەكچىلىك 
تاالنتــى بىلــەن مەيدانغــا چىقمىغــان بىــر تەتقىقاتچىنى غەرب بىزگە رەھبــەر قىلىپ تالالپ 
بەردى، دېگەن گەپ ەئقىلگە ۇئيغۇن ەئمەس. ەئگەر شــۇنداق قاراشــتىكى كىشــىلەرنىڭ 
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تەپەككــۇر ۇئســۇلى بويىچــە بولغانــدا غەربنىــڭ تالاليدىغىنــى ىئلھــام توختــى ەئمــەس، 
ۆئركــەش دۆلــەت بولۇشــى كېــرەك ىئــدى. چۈنكــى ۆئركــەش دۆلــەت 1989 -يىلدىكــى 

وئقۇغۇچىــالر ھەرىكىتىنىــڭ رەھبەرلىرىدىــن بىــرى، ىئقتىــدارى ىئســپاتالنغان لىدەر.

»خىتــاي دېموكراتلىــرى ىئلھــام توختىنى بىزگە رەھبــەر قىلىپ قويماقچى« دېگەن 
گەپنىڭمۇ ائساســى يوق. چۈنكى ىئلھام توختىنى خىتاي دېموكراتلىرى تاللىغان ەئمەس 
ىئلھــام توختــى شــۇالرنى تاللىغــان. ىئلھــام توختــى ۇئيغۇرالرنىــڭ ھوقۇقلىرىنى قوغداش 
يولىــدا خىتــاي دېموكراتلىــرى بىلــەن ھەمكارلىقنــى داۋام قىلغــان. ىئلھــام توختــى خىتــاي 
ھۆكۈمىتىگە بېقىنمايدىغان مۇســتەقىل خىتاي قەلەمكەشــلەر جەمئىيىتىگە ەئزا بولغان.

2009 -يىلــى ىئلھــام توختــى تۇتقۇنغــا ۇئچرىغانــدا، خىتــاي دېموكراتلىــرى 
ــى  ــقان. 2014 -يىل ــەپ قىلىش ــنى تەل ــۇپ بېرىش ــپ قوي ــەئت چىقىرى ــق مۇراجى ىئمزالى
ىئلھــام توختــى ۆئمۈرلــۈك قامــاق جازاســىغا ۇئچرىغاندىن كېيىــن، خىتــاي دېموكراتلىرى 
ىئلھــام توختىغــا ائدۋوكات تەكلىــپ قىلــدى، قۇتقــۇزۇش ھەققىــدە يەنــە پاائلىيەتلەرگــە 
ۆئتتــى. شــۇڭا ىئلھــام توختىنىــڭ خىتــاي دېموكراتلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى ھەمكارلىــق 

ۈئســتىگە قۇرۇلغــان بولۇپ،ھەمكارلىقتــا ائكتىــپ بولغىنــى ىئلھــام توختــى.

ىئلھــام توختــى 2014 -يىلــى قولغــا ېئلىنغــان ۋە مۇددەتســىز قامــاق جازاســىغا 
ــڭ ۋە غەربتىكــى خىتايشۇناســالرنىڭ  ــاي زىيالىيالرنى ــن، خىت ــن كېيى ــۈم قىلىنغاندى ھۆك
ھېسداشــلىقىغا ۇئچرىــدى. بــەش خىتايشــۇناس زىيالىــي ۋە ەئنۋەرجــان ەئپەندىدىــن 
تەشــكىل تاپقــان “ىئلھــام توختــى گۇرۇپپىســى” قۇرۇلــدى. 400 دىــن ائرتــۇق غەربلىــك 
زىيالىــي ىئلھــام توختــى ھەققىــدە ىئمزالىــق خــەت يــازدى. غــەرب مەتبۇائتلىــرى ۋە 
كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىالتلىرى ىئلھام توختى ھەققىدە ھەرىكەتتىن توختىغىنى يوق.

ىئلھــام توختــى گۇرۇپپىســى ەئنۋەرجــان ەئپەنــدى بىلــەن پاائلىيــەت قىلىۋاتقــان، 
پۈتۈنلــەي پىداىئيلىــق تۈســىنى ائلغــان وئرگان بولۇپ،نە غــەرب دۆلەتلىرىنىڭ، نە خىتاي 

دېموكراتلىرىنىــڭ ىئقتىســادىي ياردىمىگــە ېئرىشــكەن ەئمــەس. 

ــەر  ــدەك، ەئگ ــدا دېيىلگەن ــڭ باھالىرى ــۇر زىيالىالرنى ــىم ۇئيغ ــر قىس ــدا بى يۇقىرى
ــەر  ــا رەھب ــى »ۇئيغۇرغ ــام توختىن ــڭ ىئلھ ــاي دېموكراتالرنى ــڭ ۋە خىت راســتىنال غەربنى
قىلىــش« مۇددىائســى بولســا، ىئلھــام توختى گۇرۇپپىســى ھېچبولمىغاندا بىر ىئشــخانىغا 
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ۋە مۇقىــم فوندقــا ىئگــە بولغــان بوالتتــى. شــۇڭا غەربنىــڭ فوندىغــا ېئرىشــىۋاتقان دۇنيــا 
ۇئيغــۇر قۇرۇلتىيــى، ۇئيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق قۇرۇلۇشــى قاتارلىــق تەشــكىالتالردىكى 
رەھبەرلــەر ۇئچرىمىغــان گۇمانغــا ىئلھــام توختــى گۇرۇپپىســىنىڭ دۇچ كېلىشــى غەلىتــە. 
ەئگــەر ىئھــام توختىغــا شــۇنداق فوندالرنىــڭ ياردىمــى بولغــان بولســا، ۇئ يازغــان 
ماقالىالرتۈرلــۈك تىلالرغــا تەرجىمــە قىلىنســا، ىئلھام توختى ھەققىــدە تۈرلۈك مۇھاكىمە 
ــى  ــا ېئلىنىدىغىن ــڭ داۋاســى، تىلغ ــى ۇئيغۇرنى ــرى ۇئيۇشتۇرۇلســا، تونۇلىدىغىن يىغىنلى

دىيارىمىــزدا كۈنســېرى ېئشــىپ بارغــان زۇلــۇم بوالتتــى.

ىئلھامىزمنىــڭ تەھدىتىدىــن ەئنســىرەش تۇغۇلمىغــان موزايغــا قــوزۇق قاققاندەك 
خىيالپەرەســتلىك. چۈنكــى ىئلھــام توختــى قانداقتــۇر بىــر ىئدىوئلوگىيــە ياراتقــان ۋە 
مەســىلىلەرگە ەئســال ىئدىوئلوگىيــە نۇقتىســىدىن باھــا بېرىدىغان كىشــى ەئمــەس. ىئلھام 
توختىنىڭ يېزىقچىلىقتىكى مەقسىدى مەسىلە ھەل قىلىش بولۇپ، ۇئ مەسلىنى ىئدىيىۋىي 
نۇقتىدىــن چۈشەندۈرۈشــكە ەئمــەس، ىئلمىــي نۇقتىدىــن تەھلىــل قىلىشــقا بەكــرەك 
ەئھمىيــەت بېرەتتــى. شــۇڭا ۇئنىــڭ باشــتىن بۇيــان يېزىــپ كەلگەنلىــرى ەئڭ ەئمەلىــي 
تېمىــالر بولغــان. مەســىلەن، 1995 - يىلــى ىئلھــام توختــى ۇئيغــۇرالردا ىئشســىزلىق 
مەسىلىســى ھەققىــدە لىكســىيە ســۆزلەپ، خەلقــائرا ۆئلچــەم بويىچــە قارىغانــدا، نەچچــە 
ــان.  ــا قويغ ــى وئتتۇرىغ ــكە بولىدىغانلىقىن ــىز دېيىش ــى ىئشس ــۇر دېھقانن ــون ۇئيغ مىلي
ۇئندىــن باشــقا، ۇئ ۇئيغــۇر ۋىاليەتلىرىنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىســىدىكى ۆئزگىرىش ھەققىدە 
ــەنتتىن  ــڭ 60 پىرس ــەھىرىدە خىتايالرنى ــۇ ش ــالردا ائقس ــۇ چاغ ــۆزلەپ، ش ــىيە س لىكس

ائشــقانلىقىنى مۇالھىــزە قىلغــان ىئــدى.

يۇقىرىقىالرنى خۇالســە قىلســاق، مۇھاجىرەتتىكى بىر قىســىم زىيالىيالرنىڭ ىئلھام 
توختىنــى »غــەرب ۋە خىتــاي دېموكراتلىــرى بىزگــە رەھبــەر قىلىــپ تىكلــەپ بەرمەكچى« 
ــرەپ تۇرالمايــدۇ. ىئلھامىزمنىــڭ يېيىلىــپ، ۇئيغۇرالرنىــڭ  دېگــەن قاراشــلىرى پــۇت تى
ائپتونومىيەچــى بولــۇپ كېتىــش خەۋپىدىــن ەئنسىرەشــمۇ ھازىرچــە ائرتۇقچــە. چۈنكــى 
ىئلھــام توختــى ياراتقــان بىر»ىئــزم« تېخــى يــوق. پەقــەت ىئھــام توختىنىــڭ بىــر خىتــاي 

دېموكراتىغــا ۆئزىنىــڭ ۇئيغــۇر مىللەتچىســى ىئكەنلىكىنــى دېگەنلىكــى راســت.
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ئۇيغۇردا دانىشمەنلىك ۋە ھەزىلكەشلىك

ۇئيغۇر ەئدەبىياتىغا نەزەر سالســاق، ىئككى تۈرلۈك خاراكتېردىكى كىشــىلەرنىڭ 
سايىســى كۆپــرەك دىققــەت تارتىــدۇ. بۇالرنىــڭ بەزىلىــرى ەئدەبىــي ەئســەرلەردە وئبــراز 
بولــۇپ كۆرۈلســە، يەنــە بەزىلىــرى رېــائل شەخســلەردۇر. ۇئالرنىــڭ بىــرى وئيچــان 
تەپەككۇرچــى، يەنــە بىــرى ىئشــچان ەئمەلىيەتچــى. بىــرى دانىشــمەن، يەنــە بىــرى 
ھەزىلكــەش. بىــرى ھېكمــەت سۆزلىســە، يەنــە بىــر لەتىپــە ېئيتىــدۇ. بىــرى مەســجىدتە 
خۇتبــە وئقۇســا، يەنــە بىرى كوچىــدا الپ ۇئرىدۇ. بىرى تەمكىنلىكى بىلەن ائلىم ائتالســا، 
يەنــە بىــرى تەنتەكلىكــى بىلــەن چاتاقچــى دېيىلىــدۇ. چاتاقچىــالر زالىمنــى پۇتلىســا، باتۇر 
ائتىلىــدۇ. دانىشــمەنلەر بەزىــدە مولــال، شــاىئر، ســوپى، ائلىــم بولــۇپ مەيدانغــا چىقىــدۇ. 
ۇئالر ەئمەلىيەتتــە ۇئيغــۇر ھاياتىدىكــى ىئككــى قاناتقــا ۋەكىللىــك قىلىدۇ: دانىشــمەنلىك 

ۋە ھەزىلكەشــلىك.

 دانىشــمەنلىك دۇنيــا، ائخىــرەت، شــەكىل، ماھىيــەت دېگەنلــەر ھەققىــدە وئيغــا 
چۈمســە، ھەزىلكەشــلىك بۇالرنــى  بىھــۇدە تەســەۋۋۇرالر دەپ قــاراپ مــات قىلىــدۇ. 
ــى مەســخىرە  ــداق ســاماۋىي خىيالالرن ھەزىلكەشــلىك ەئمەلىيەتتىــن ھالقىغــان ھــەر قان
قىلىــدۇ. ھەزىلكەشــلىك كۆزلەرنــى پەردىلەۋاتقــان وئيالرنىــڭ ەئھمىيىتىنــى باشــقىچە بىر 
ــى ائشــكارىاليدۇ. ھەزىلكەشــلىك  ــك تەرىپىن ــڭ كۈلكىلى ــپ، ۇئنى تەپەككــۇردا رەت قىلى
ــەددەس، دەخلىســىز  ــۇغ، مۇق ــەن قىلســۇن، ۇئل ــى ناماي ــى قايســى ۇئســۇلدا ۆئزىن مەيل
دېيىلىــپ قالغــان بارلىــق پىكىرلەرنىــڭ قىممىتىگــە ســوائل قويىــدۇ، مۇشــۇنداق وئيــالر 
پەيــدا بولغــان چەكلەرگــە خىرىس قىلىدۇ.مەســىلەن، »قۇتادغۇبىلىك« تە وئيچان زاھىت 
ۇئدغۇرمىــش بىلــەن ىئشــچان ەئمەلىيەتچــى ۆئگدۈلمىــش بــار. تارىخىمىــزدا ھەزىلكــەش 
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ــەم  ــەم ھەزىلكــەش ھ ــدەك ھ ــۇپ، فارابى ــەن بول ــەر ياشــاپ ۆئتك ۋە دانىشــمەن ەئدىبل
دانىشــمەن بولغــان كىشــىلەرمۇ بــار بولغــان - ەئلۋەتتــە.

ھەزىلكەشــلىكتىن ســۆز ېئچىلغانــدا، نەســىردىن ەئپەنــدى لەتىپىلىــرى بىلــەن 
داڭلىق بولســا، يەســەۋىي دانىشــمەنلىك ســۈپىتىدە ھېكمەتلىرى بىلەن مەشــھۇر. زاھىت 
يەســەۋىي بىلەن ســەرگەردان نەســىردىن ۇئيغۇردا وئخشاشــال ائلقىشقا ســازاۋەر. بەزىدە 
»دىۋانــى ھېكمــەت« كىشــىلەرگە يــاش تۆككۈزگەن بولســا، بەزىدە ەئپەنــدى لەتىپىلىرى 
تىزلىرىنــى شــاپىالقالپلىتىپ كۈلدۈرگەن. ەئمما لەتىپە بىلەن ھېكمەتنى سېلىشتۇرســاق، 
لەتىپــە كۆپــرەك بۈگۈنگــە يېتىــپ كەلگەن، ائۋامغا كەڭــرى تارالغان. ھېكمەتلەر بولســا، 

پەقــەت بىــر بۆلــۈك كىشــىلەرنىڭ ائرىســىدا قالغــان، كىتابالرغــا كۆمۈلگەن.

تارىخىمىــز بىــر مەزگىــل ائشــقۇن دانىشــىمەنلىك ۋە خىيالپەرەســلىك تۈتۈنلىــرى 
ائرىســىدا قالغــان بولــۇپ، ھەزىلكەشــلەرگە جاھان تــار بولغان. نەۋايى ۋاپــات بولغاندىن 
ــن  ــلىك بىزدى ــە ھەزىلكەش ــەت ۋە مەردان ــل، ھېكم ــاب، ەئقى ــدا كىت ــى 300 يىل كېيىنك
يىراقــالپ، ســاپايىچى دانىشــمەن، الپچــى ەئۋلىيــا، پوچــى ۆئلىمــاالر دەۋر ســۈرگەن. 
1860 -يىلــالردا غۇلجىغــا ســەمەرقەنتتىن مەخمــۇت دېگــەن بىــرى ۆئزىنــى ۆئلىمــا ائتاپ 
پەيــدا بولغــان. ۇئ ياغاچتىــن زەمبىــرەك ياســاپ، ائيەت وئقــۇپ پەرىشــتىلەرنىڭ ياردىمى 
بىلــەن دۈشــمەننى يەڭمەكچــى بولغــان، ھېكمەتســىز قالغــان خەلــق بۇنىڭغــا ىئشــەنگەن 
ۋە ســەپ بويىچــە مەغلــۇپ بولــۇپ قىرىلىــپ كەتكــەن. ۇئيغۇرچىمىــزدا بــۇ ســۆز پوچــى 

)زەمبىرەكچــى( مەخمــۇت شــەنىگە تــا بۈگۈنگىچــە ىئشــلىتىلمەكتە.

ىئلىدىــن چىققــان ســادىر پالــۋان بىلــەن مولــال بىــالل دەۋرداش كىشــىلەردۇر. مولــال 
بىاللنىــڭ مىســرالىرى مۇقامــالردا ياڭــراپ »بــى، بــى« دېگــەن بېيىتلىرىدىــن مۇڭالنغــان 
كىشــىلەر، ســادىر پالۋاننىــڭ »كەيدىــم كېپەنلىــك توننــى« دېگــەن قوشــاقلىرىغا دۇتتــار 
بىلەن تەڭكەش قىلىنغاندامۇشتلىرىنى تۈگۈپ، قوللىرىنى ىئختىيارسىز غىالپقا سوزغان. 
بۇالرنىــڭ بىــرى ىئســيانكار ھەزىلكــەش پالــۋان، يەنــە بىــرى وئيچــان پەرھىــزكار شــاىئر 
ىئــدى. ھەزىلكــەش پالۋاننىــڭ قوشــاقلىرى بىلــەن ســۈرلۈك  نازىمنىــڭ غەزەللىــرى 
مۇقامــالردا ۇئچراشــقان. ىئلــى مۇقاملىرىــدا مۇقەددىمــە، مەرغۇلغــا غەزەللــەر تاللىنىــپ، 

مەشــرەپ قىســمىغا قوشــاقالر كىرگۈزۈلگــەن.
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قەشــقەردە ائبدۇرەھىم نىزارى »رابىيە - ســەىئدىن«نى قەلەمگە ائلغاندا، سەلەي 
چاققــان بــازار ائرىــالپ كىشــىلەرنى تېلىقتــۇرۇپ يۈرەتتــى. ھازىــر نىــزارى غەزەللىرىنــى 
مۇقامچىالردىــن باشــقىالر ېئســىگە ائاللمايــدۇ، ەئممــا ســەلەي چاققاننىــڭ لەتىپىلىرىنــى 

ســۆزلەپ بېرەلەيدىغــان كىشــىلەر ائۋامــدا ائز ەئمــەس.

ــزارى بولســۇن،  ــم نى ــالل ياكــى ائبدۇرەھى ــال بى ــى ەئخمــەت يەســەۋىي، مول مەيل
ۇئالرنىــڭ ەئســەرلىرى ەئپەنــدى لەتىپىلىــرى، ســادىر پالــۋان قوشــاقلىرى ۋە ســەلەي 
چاققــان لەتىپىلىرىــدەك كەڭــرى تارقالمىغــان. بەلكىــم بــۇ چاغــدا ۇئيغــۇر تىلىمىــز 
بەكرەك سەنەئتلىشــىپ، شــاىئرالر ەئســەرنىڭ شــەكلىگە مەزمۇنىدىن بەكرەك ەئھمىيەت 
ــن.  ــالپ كەتكــەن بولۇشــى مۇمكى ــن يىراق ــڭ تىلىدى ــل ائۋامنى ــي تى بەرگەچكــە، ەئدەبى
ــب  ــەن ەئدى ــەن بىل ــا وئخشــاش مۇقەددەسلىشــىپ، وئقۇرم ــات دىنغ ــدە، ەئدەبىي نەتىجى

ــراپ كەتكــەن. ــق ۇئزى ــەرق ۋە ائرىلى ائرىســىدىكى پ

ھەزىلكەشــلىك ۋە دانىشــمەنلىككە ۋەكىــل كىشــىلەر ۇئيغــۇردا توختىمــاي چىقىــپ 
تــۇردى. 20 -ەئســىردە ىئلــى ۋادىســىدىن چىققــان مۇتاائلــى خەلپىتىــم ۋە غېنــى باتۇرمۇ 
تارىــخ سەھىپىســىگە يېزىلــدى. مۇتاائلــى خەلپەم كىشــىلەرنى جەننــەت ۋەدە قىلىنىدىغان 
مۇقــەددەس ۋەتــەن ۈئچــۈن جەڭگــە چىللىســا، غېنــى باتــۇر ۆئيدىــن چىقمــاس زىيالــى ۋە 
ــلىك ۋە  ــى ھەزىلكەش ــدى. بىزدىك ــنى داۋام قىل ــاچ ۇئرۇش ــخىرە قىلغ ــى مەس ۆئلىماالرن

دانىشــمەنلىك ەئنەئنىســىنىڭ داۋامــى زوردۇن ســابىر بىلــەن ھېســام قۇربانــدۇر.

تارىختىــن بېــرى داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان ھەزىلكــەش لەتىپىچىلەرنىــڭ ائقىــل 
دانىشــمەنلەردىن بەكــرەك خېرىدارلىــق بولىدىغــان ەئھــۋال يەنىــال مەۋجــۇت. بۇندىــن 
كېيىنمۇ شــۇنداق بولۇشــى تەبىئىي، چۈنكى وئيچان كىشــىلەرنىڭ ىئشــچان كىشــىلەردەك 
ەئمەلىيەتكــە ســادىق بواللمايدىغانلىقــى ېئنىــق. وئيچانلىــق بىلــەن ھېچكىمنىــڭ پــاراۋان 
ياشــاپ بواللماســلىقىمۇ ەئمەلىيــەت. ەئممــا بۇمۇ مۇتلــەق ەئمەس. قارايدىغان بولســاق، 

ۇئيغۇرنىــڭ بۈگۈنكــى رېائللىقىــدا بــۇ ھادىســىمۇ بىــر ائز ۆئزگــەردى.

ھەزىلكــەش ھېســام قۇربــان غۇلجىدىكــى چاقچــاق دولقۇنىغــا قېتىلغــان بولســا، 
دانىشــمەن زوردۇن ســابىر ۈئچ توملــۇق »ائنــا يــۇرت« ائرقىلىــق ۇئيغــۇردا بىــر كىتــاب 
وئقــۇش دولقۇنــى قوزغىدى.شــۇنىڭ بىلــەن، ۇئ ائۋام ائرىســىدا تارىــخ، رېائللىــق ھەققىدە 
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وئيچانلىــق وئيغاتتــى. ەئگــەر رەھمەتلىــك ھايــات بولغان بولســا، يۈز مىڭالپ بېســىلغان 
كىتابىنىــڭ دۆلىتىنــى ســۈرگەن، ۇئيغۇرنىڭ نەقەدەر ســۆيۈملۈك بىــر مىللەت ىئكەنلىكنى 

تېخىمــۇ ھېــس قىلغــان بوالتتــى.

20 -ەئسىرنىڭ ائخىرلىرىغا كەلگەندە، ۇئيغۇرالر ۆئزىنىڭ دانىشمەن ەئدىپىنىمۇ 
ــەن ەئســلەيدىغان، ھــەر ىئككىلىســىنىڭ  ــرام بىل ۋە ھەزىلكــەش لەتىپىچىســىنىمۇ ېئھتى
قالدۇرغانلىرىدىــن بەھــر ائلىدىغــان بولــدى. تەرەققىيــات نەتىجىســىدە، ۇئيغــۇرالر 
ۇئچــۇر، ھېــس - تۇيغــۇ ۋە پىكىــر - چۈشــەنچىلىرىنى ســېكونت ىئچىــدە بىــر - بىرىگــە  
يەتكــۈزۈپ بېرەلەيدىغــان ھالغــا يەتتــى. ھېكمــەت، نــەزم ۋە تەھلىللــەر تارىختىكــى بىــر 
بۆلــۈك كىشــىلەرنىڭال ىئشــى بولۇشــتىن چىقىــپ، تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىلەرنىڭ قىزىقىشــى 
بولۇشــقا قــاراپ تەرەققىــي قىلــدى. دانىشــمەنلىك ائۋامغــا يېقىنــالپ، ەئدەبىــي تىلىمىــز 
دانىشــمەنلەرنىڭ دىۋانلىرىدىــن قۇتۇلــۇپ، ھەممــە ائدەم وئقــۇپ چۈشــىنىدىغان ھالغــا 

يەتتــى. ھەزىلكەشــلەر بىلــەن دانشــىمەنلەر قوللىنىدىغــان تىــل بىرلىشــىپ كەتتــى.

ۇئيغــۇردا »بەزىــدە دۇتــار بىلــەن ۇئســۇل، بەزىــدە خــۇدا بىلــەن رۇســۇل« دېگــەن 
ــەر  ــا ۋەھ ــداق ۋاقىتت ــەر قان ــتا، ھ ــداق ىئش ــەر قان ــڭ ھ ــدا ۇئيغۇرنى ــار. بۇنىڭ ــال ب ماق
ــەن چاخچاقنــى ۆئزىگــە ھەمــراھ  ــى، ھېكمــەت بىل ــەن ھەزىلن ــل بىل ــداق جايــدا ەئقى قان
قىلىــپ ياشــايدىغان مىللىــي خاراكتېــرى ىئپادىلەنگــەن. ۇئيغۇرالرنىــڭ تارىختىــن بېــرى 
ھاياتتىــن بەزىــدە وئيلىنىشــىلىق، بەزىــدە كۈلكىلىــك ائمىلالرنــى بايقــاپ، بىــر - بىرىگــە 
ماسالشــتۇرۇپ ياشــاپ كېلىۋاتقانلىقــى بىزدىــن توختىمــاي چىقىــپ تۇرۇۋاتقــان لەتىپىچــى 

ۋە ھېكمەتچىلــەر ائرقىلىــق ىئســپاتلىنىپ كەلمەكتــە.

تارىخنــى ۋاراقلىســاق، دانىشــمەنلەرنىڭ بەزىســى ىئزچىــل پىنھــان ياشــىغان، 
يەنــە بەزىلىــرى رېائللىقتــا، بەزىلىــرى ەئســەرلىرى ىئچىــدە ياشــىغان ياكــى بەزىــدە 
ــۈپ كەتكــەن. ۇئالر قازانغــان دىنىــي، ەئدەبىــي  ۇئالر ۆئزى يازغــان ەئســەلىرىگە كۆمۈل
ۋە ىئلمىــي نوپــۇزى بىلــەن ائۋام ائرىســىدا نورمــال ىئنســاندىن ھالقىغــان ھالەتتــە 
تەســەۋۋۇر قىلىنغان. ھەزىلكەشــلەر بولســا، ىئنســانلىق كەمچىللىكلىرى بىلەن ائشكارە، 
ــر  ــرى بىلەنمــۇ مەشــھۇر بولغــان. ۇئالر دانشــىمەنلەرنىڭمۇ ائدەتتىكــى بى ەئخمەقلىقلى
نۇقســانلىق ىئنســان ىئكەنلىكىنــى ائۋامغــا ەئســكەرتكەن. دانىشــمەنلەر  پەيــدا قىلغــان 
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ائرتۇقچــە وئيچانلىــق، زاھىتلىــق ۋە تەركىيدۇنياچىلىقنــى ھارغىچــە مەســخىرە قىلغــان. 
ۇئالر مۇشــۇنداق ەئمەلىيەتچانلىقــى، ائددىيلىقــى ۋە ەئركەكلىكــى بىلــەن خەلــق قەلبىگــە 

ســىڭىپ كەتكــەن.

 دانىشــمەنلەرنىڭ ەئســەلىرى دىۋان قىلىنىپ ساقالنغان بولسا، ھەزىلكەشكەرنىڭ 
ھەزىللىــرى ائۋامغــا تــاراپ، ېئغىزدىــن ېئغىزغــا كۆچــۈپ كەتكــەن. بۈگۈنكــى دەۋرگــە 
كەلگەنــدە، بــۇ ھالــەت ۇئيغــۇردا تارىختىكىدىــن ۆئزگىرىــش ھاســىل قىلىپ،ھەزىلمــۇ، 

ەئقىلمــۇ، لەتىپىلەرمــۇ، ھېكمەتلەرمــۇ ائۋامغــا وئخشــاش ســۈرەئتتە تارالماقتــا. 
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»ئۇيغۇرغا تۇققان بواللمايدىكەنمەن«

تۈركىيەنىــڭ قەيســەرى شــەھرىدە ۇئيغــۇر مەھەللىســى بــۇرۇن بىــر ىئــدى، ھازىر 
كۆپىيىــپ ۈئچ بولــدى. بــۇرۇن تۈركىســتان مەھەللىســى دەپ بىــرال مەھەللــە بــار بولــۇپ 
ۇئنــى 1960 -يىلــالردا تۈركىيەگــە كۆچــۈپ كەلگــەن ۇئيغــۇرالر قۇرغــان ىئــدى. 2014 
-يىلدىــن كېيىــن تۈركــۈم تۈركۈملــەپ تۈركىيەگــە كەلگــەن ۇئيغــۇرالر قەيســەرىدىكى 
جەننــەت مەھەللىســى ۋە چــوڭ بېكەتكــە يېقىــن ســاقچى قوراســىغا يەرلىشــىپ بــۇ 
يەرلەرگــە سامســا، كاۋاپ ۋە نانالرنىــڭ مەزىلىــك پۇراقلىرىنــى تارقاتتــى. ۇئيغــۇرالر 
»لوژمــان« دەپ ائتايدىغــان بــۇ قورۇدىكــى ۇئيغۇرچــە تاماقــالر ۇئيغۇرســىراپ كەتكــەن 

كونــا مۇســاپىرالرنى ۆئزىگــە تارتىــپ تۇراتتــى. 

2018 -يىلــى تومۇزنىــڭ ائخىرقــى كۈنلىرىــدە قەيســەرىگە يەنــە بىــر قېتىــم 
ــۇ  ــم. س ــران قالدى ــاراپ ھەي ــا ق ــەن ېئتىزالرغ ــۇرۇپ كەتك ــال ق ــا كىرىپ ــم. قوراغ كەلدى
ھەققىنىــڭ ېئشــىپ كەتكەنلىكــى ســەۋەپلىك ۇئيغــۇرالر وئرۇنالشــقاندىن بېــرى تېرىلىــپ 
كېلىۋاتقــان ھويــال قاقشــال بولــۇپ قــۇرۇپ كېتىپتۇ. قىــش ۈئچۈن تەييارالنغــان كۆمۈرلەر 
بــۇ يىــل پــار بېرىلمەيدىغانلىقىدىــن بىشــارەت ىئــدى. قــورادا چۆجىــدەك چۇرقىرىشــىپ 
وئينــاپ يۈرگــەن بالىالرغــا قــاراپ كىچىكىمــدە تــازا ىئسســىپ كەتمەيدىغــان ۆئيىمىــزدە 
تــوال مەشــكە يېقىلىــپ كېتىدىغــان قــول ۋە بىلەكلىرىمدىكــى تارتۇقالرنى ەئســكە ائلدىم. 
ــى  ــڭ كۆپ ــى. مۇســاپىر ائىئلىلەرنى ــە تۇراتت ــە بىلل ــر قانچــە ائىئل ــدە بى ــر ۆئي ــە بى ائدەتت
بالىجانلىــق ىئــدى. ىئچىمــدە مۇشــۇ بالىالرنىــڭ قىشــتا مەنــدەك مەشــكە يېقىلىــپ كۆيۈك 

ائزابىنــى تارتماســلىقىغا دۇائ قىلدىــم.

ــاراپ  ــا ق ــەن چىققانغ ــى ســاقلىغاچ كىرگ ــدا بىرەيلەنن ــڭ دەرۋازىســى ائلدى قورانى
ــورادا  ــۇ ق ــى. ب ــپ كەتت ــال كىرى ــر ائي ــەن بى ــن چىگك ــى ېئڭىكىدى ــم ياغلىقن وئلتۇراتتى
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ائيالــالر خــۇددى بىرتۇتــاش تارقىتىــپ بەرگەنــدەك ياكــى قــارا كىيىملىكلــەر قوشــۇنىغا 
تىزىمالتقانــدەك  قــارا ائبايــى كىيىدىغــان بولــۇپ ىئڭىكىدىن ياغلىق ائرتقــان بىرمۇ ائيال 
زاتــى يــوق ىئــدى. پەقەت مۇشــۇ قــورادا ىئشــلەيدىغان، 60 -يىلالردا كەلگــەن »كادىر« 
ۇئيغــۇر ائيالــالرال قــارا ائبايــى كىيمــەي ياغلىــق چىگەتتــى. »كادىــر« ەئمــەس تــۇرۇپ 

قــورادا قــارا كىيىنمەســلىككە جــۈرەئت قىلغــان بــۇ ائيالنــى كۆزىتىــپ قــاراپ تــۇردۇم.

ائيــال قورادىكــى ناۋايدىــن نــان ېئلىــپ قايتتــى. كىيىنىشــى ۋە يېشــى ائچــام بىلــەن 
تــەڭ كېلىدىغــان بۇ ائيالغا كىشــىلەرنىڭ خاتا چۈشىنىشــىدىن ەئنســىرەپرەك تۇرســاممۇ 
قورانىــڭ قاىئدىســىنى بــۇزۇپ ســاالم قىلدىــم. ائدەتتــە بــۇ قــورادا ائيالــالر بىلــەن ەئرلــەر 
ــال  ــۇ ائي ــدا ب ــت ھال ــورا قاىئدىســىگە زى ــۇپ ساالمالشــمايتتى. ق ــۇق ائيرىلغــان بول تول
مۇاليىملىــق بىلــەن ســاالمنى ىئلىــك ائلــدى. ۇئنىــڭ ســاالم قايتۇرغانــدا ســەل ېئڭىشــكەن 
تۇرىقــى، ۋاقىتســىز قــورۇق چۈشــكەن يۈزلىــرى، مــاڭا  تىكىلىــپ قارىيالمىغــان غەمكىــن 

كۆزلىــرى بىردىنــال ائچامنــى ەئســلەتتى.

بارلىــق مۇســاپىر ۇئيغۇرغــا وئخشــاش بــۇ ائچىمىزمــۇ ۋەتەندىــن چىققــان ائي ۋە 
كۈنلەرنــى ئنىــق دەپ بــەردى، 28 يىــل بوپتــۇ. ۆئزىدىــن چــوڭ بىــر تۇغقىنىغــا ياتلىــق 
بولــۇپ كەلگــەن ىئكــەن. ېئــرى ۆئلــۈپ كېتىــپ يالغــۇز قاپتــۇ. بويتــاق ىئككــى وئغلــى بــار 
ىئكــەن. تۈركىيەدىكــى بىرىنجــى ەئۋالت ۇئيغــۇرالر كىملىكىنــى ســاقالپ قېلىــش ۈئچــۈن 
ۋەتەندىــن ۆئيلەنگــەن بولــۇپ، بــۇ ائيــال ۆئز ائيىقــى بىلــەن چىققــان بــۇ قېرىنداشــلىرى 
بىلــەن قۇدىالشــماق ۈئچــۈن شــۇنچە دېســىمۇ وئغۇلــالر بــۇ قورادىكــى ۇئيغــۇر قىزالرغــا 
ــەن  ــزالر بىل ــارا كىيىنگــەن قى ــاق قاپق ۆئيلىنىشــكە قوشــۇلماپتۇ. ســەۋەبى باشــتىن بۇي

چىقىشــىپ ياشاشــقا كــۆزى يەتمەيدىكــەن.

-بــۇالردا توينىــڭ نەزىــر بىلەن پەرقى يوق ىئكەن، تويدا ۇئســۇل وئينىمايدىكەن، 
ۆئلۈمــدە ھــازا ائچمايدىكــەن، ىئككىلىســىدە تەبلىغــال قىلىدىكــەن، دېــدى ائچىمىــز 
ائغرىنغانــدەك قىلىــپ. – بىزنىڭ ۋەتەندىكىدەك ناخشــا ســاز چالماي، قىــز يىغاليدىغان، 
وئغۇلــالر ائلال-ائلــال توۋاليدىغــان ىئشــنىمۇ قىلمــاي تــوي قىلىدىكــەن. تۇزغــا نــان 
ــۇ  ــەن، شــۇڭا مەنم ــى چىقىدىك ــڭ چوڭ ــى چىقســىغۇ جىدەلنى ــۈرۈپ يىيىشــنىڭ گېپ تۈگ
بالىنىــڭ رايىغــا قويــدۇم. قارىغانــدا ۇئيغۇرغــا قــۇدا بولســام تويدىــن كېيىنمــۇ تۇققــان 
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بولــۇپ چىقىشــىپ بواللمايدىغــان وئخشــايمەن. ۇئيغــۇرالر تامامــەن ۆئزگىرىــپ كېتىپتــۇ، 
مــەن بــار چاغــدا شــەھەرلىك تــور رومــال ائرتقــان بىلــەن بىــزدەك دىھقــان خــەق يۈزىنــى 
ياپمايتتــى، ەئمــدى ائيالــالر يۈزىنــى ياپمىغانغــا ســاالممۇ قىلمايدىغــان بولــۇپ كېتىپتــۇ. 
تۈركلــەر ھازىــدا قوشــاق قوشــمايتتى، ەئمــدى ۆئلســەم مېنــى قوشــاق قوشــۇپ يىغــالپ 

ۇئزىتىــپ قويىدىغــان ۇئيغۇرالرمــۇ قالمىغــان وئخشــايدۇ.

ۇئنىــڭ تىترەڭگــۈ ائۋازىغــا ەئگىشــىپ ياشــلىرىنى ياغلىقىنىــڭ ۇئچــى بىلــەن 
ســۈرتۈۋاتقان قوللىرىمــۇ تىترەيتتــى. ۇئنىــڭ »بــەك وئڭالغ يېتىمكەنــال، بىزنىڭ وئغۇلالر 
بىلــەن تونۇشــتۇراي، لەغمــەن ېئتىــپ بېــرەي، ۆئيگــە پەتــە وئقــۇپ كەتســىلە« دېگــەن 
قويــۇق قارغىلىــق تەلەپپۇزىدىكــى ســۆزلىرىنى ائڭالپ كۆڭلــۈم شــۇررىدە ېئرىــپ كەتتى. 
ۋەتەنــدە ۇئيغــۇرالر مۇشــۇنداق ىئــدى، بىردەمدىــال ىئــچ ســىرلىرىنى تۆكۈشــۈپ ۇئرۇق 
تۇغقان بولۇشۇپ كېتەتتى. ۆئزىگە بىر ائدەمدىن يامانلىق كېلىدىغانلىقىنى وئيلىمايتتى.

 بــۇ قــورادا مېنــى تۇنجــى ۆئيىگــە تەكلىــپ قىلغــان، مــەن بىلــەن تۇنجــى قېتىــم 
يــۈزى وئچــۇق پاراڭالشــقان بىــر ائيــال بىلــەن، ۋەتەندىــن مىــڭالپ كېلومېتىــر يىراقلىقتــا 
تەنھــا قالغــان، قېرىنداشــالردىن ەئسلىمىســگە كۆمۈلگــەن ۇئيغۇرلۇقنــى تاپالمــاي 
دىلخەســتە بولغــان بــۇ ائچىمىــز بىلــەن خوشالشــتىم. گۈللــۈك ياغلىــق ائرتىــپ سۆســۈن 
پەلتــۇ كەيگــەن بــۇ ائيالنىــڭ ائپتاپتــا كۆيگــەن بۇغــداي ۆئڭ چىرايــى مــاڭا ۋەتەندىكــى 
بۇغدايلىقــالردا ېئتەكلىرىنــى بېلىگــە قىســتۇرۇپ ەئرلىرىگە ياندىشــىپ وئرمــا وئرۇۋاتقان 
ائيالالرنــى ەئســلەتتى. بىچــارە ائيــال قاپقــارا وئرۇنــۇپ ۆئيدىــن چىقمايدىغــان ائيالالرنىڭ 
ائرىســىدا يىگانــە ىئــدى. ۇئنىڭغــا بــۇ يالغۇزلۇقنىــڭ ېئرىدىــن ائيرىلىــپ، ۋەتەندىن جۇدا 

بولــۇپ ياشاشــتىنمۇ ېئغىــر كېلىۋاتقانلىقــى يىغىســىدىن مەلــۇم بولــۇپ تۇراتتــى.
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ئېڭىمىزدا سۆز ئىستىالسى

2012 -يىلــى قىــش كۈنلىــرى ىئــدى. بىــر دوســتۇمنى ېئلىــپ ائرتۇچنــى ائيلىنىــپ 
كەلمەكچــى بولــدۇق. ائكا-ۇئكا مۇســابايالر ېئكســاققا ســالغان مەكتەپنــى زىيــارەت 
قىلىشــتىن بــۇرۇن ائرتــۇچ شــەھىرىدە تاماققــا توختىــدۇق. وئخشــىغان لەغمەننــى يــەپ 
ــق  ــەندەك بارىنلى ــا س ــت، بولمىس ــن يى ــۇپ كۆزۈمدى ــە رازى بول ــۇرۇپ: »بەرگەنگ وئلت
بۆلگۈنچــى، تېرورچىالرنــى رازى قىلىدىغــان يــەر بــار« دېگــەن ائۋازنــى ائڭالپ قالدىــم. 
قارىســام، خوجايىــن ســۈپەت بىــرى 18-17 ياشــالردىكى بىــر بالىغــا قــول شــىلتىگىلى 

تۇرۇپتــۇ.

نېمــە ىئــش بولغاننــى ائڭقىرىــپ، گــەپ قىــالي دەپ بولغىچــە، تامــاق يەۋاتقــان بىــر 
ــدا:  ــۇچ تەلەپپۇزى ــۇق ائرت ــۇرۇپ، قوي ــراپ ت ــن چاچ ســودىگەر ســۈپەت ائدەم وئرنىدى
»ىئشــلەتكەندىكىن ھەققىنــى تولــۇق بەرمەمســىناۋا؟!« دەپ گۆركىرىــدى. ھېلىقــى 
خوجايىــن دەرھــال ســورۇننى خاتــا تالــالپ قالغىنىنــى پەملىدىمــۇ مۇالزىمنىــڭ قولىغا بىر 
ــم بالىمــۇ  ــام پارچــە پــۇل تۇتقــۇزۇپ: »رازى بولدۇڭمــۇ؟« دەپ ســورىدى. مۇالزى تۇت

خېرىــدارالر ائڭلىغــۇدەك قىلىــپ: »رازى!« دەپ چىقىــپ كەتتــى.

ائرىدىــن يىلــالر ۆئتتــى، ەئممــا بــۇ ۋەقــە پەقــەت ېئســىمدىن چىقمىــدى. وئيلىســام  
- وئيلىســام، مــاڭا بىــر ۇئيغۇرنىــڭ يەنــە بىر ۇئيغۇرنــى “تېرورچى، بۆلگۈنچى” دېيىشــى 
قوبــۇل قىلغۇســىز ىئــدى. 2012 -يىلــى يــازدا “مىســرانىم تورى” دا ســۆھبەتتە بولدۇق. 
رىياســەتچى قىزنىــڭ: »ائكا، يېقىندىــن بېــرى ۇئيغــۇرالردا بۆلگۈنچىلىــك ېئغىــرالپ 
كېتىۋاتىــدۇ، بۇنىڭغــا قانــداق قارايســىز؟« دېگــەن ســوائلىغا دۇچ كەلدىــم. وئپېراتورنى 
توختىتىــپ، بــۇ ســوائلنىڭ توغــرا ەئمەســلىكىنى ەئســكەرتتىم ۋە “بۆلگۈنچــى” دېگەننــى 
“ىئتتىپاقســىز” غا  ائلماشــتۇرۇپ، قايتا سوراتقۇزدۇم. ۇئالرغا “ىئتتىپاقسىز، پېتىشماس” 
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دېگــەن ســۆزلەرنىڭ بىزگــە خــاس، “بۆلگۈنچىلىــك ۋە بۆلگۈنچــى” دېگــەن ســۆزلەرنىڭ 
ياتالرغــا مــاس ىئكەنلىكىنــى ەئســكەرتتىم. چۈنكــى ۇئيغــۇر تىلىغــا ياتالردىــن كىرگــەن 
“بۆلگۈنچــى” دېگــەن ۇئقۇمنــى قوبــۇل قىلىــش ۋە ســەلبىي مەنىــدە ىئشــلىتىش ۇئيغۇرنــى 
ياتالرنىــڭ مەيدانىغــا ۆئتكــۈزۈپ قويىــدۇ. ياتالرنىــڭ ســۆزىنى قوبــۇل قىلىــش ياتالرنىــڭ 
ەئينىكىــدە ۆئزىنــى كۆرگــەن ياكــى خەقنىــڭ ۇئيغۇرغــا قارىغــان كۆزىنــى خــاالپ ائرىيــەت 

ائلغانغــا بــاراۋەر. 

2013 -يىلالردىــن كېيىن،خىتايچــە تاراتقــۇالر “ائكتىــپ ېئنىرگىيــە” ۋە “پاسســىپ 
ېئنىرگىيــە” دېگــەن بىــر ســۆزنى پەيدا قىلدى. بۇ ســۆز خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيەســىدە 
بېرىلگەندىــن كېيىــن، تەرجىمــە ائرقىلىــق تىلىمىزغــا وئمۇمالشــتى. ھەتتــا بــۇ ســۆزنىڭ 
تەرجىمىســى ھەققىــدە ائۋامــدا مۇنازىــرە بولغــان بولــدى. ائرىدىــن بــەش يىــل ۆئتــۈپ، 
تۇيۇقســىز بــۇ ســۆز بىزنىــڭ ۆئيــدە ياڭرىــدى. ائيالىــم قىزىمغــا: »ســەن تــوال ائدەمگــە 
پاسســىپ ېئنىرگىيــە بەرمــە!« دەپ تەربىيــە بــەردى. ەئگەرائيالىمغــا: »بــۇ ســۆزنى 
خىتايدىــن ۆئگىنىۋاپســىز« دېســەم، بەلكىــم ېئتىــراز بىلــدۈرۈپ، قوبــۇل قىلمايتتــى، 

ەئممــا بــۇ ھەقىقــەت ىئــدى.

ــن  ــەردە ياشىســۇن، خىتايدى ــن ائيرىلغــان ۇئيغــۇر نەگــە كەتســۇن، قەي ۋەتەندى
ۆئزلەشــكەن، تىلىمىزنــى ىئســتىال قىلغانســۆزلەر بىلــەن بارىــدۇ. خىتايــدا بىــر ســۆز خاتــا 
كەتســە، كالــال كېتىــدۇ. شــۇڭا خىتايچىــدا: »بىــر ســۆز بىلــەن ەئل تۈزۈلىــدۇ، بىــر ســۆز 
بىلــەن ەئل خــاراب بولىــدۇ« دېگــەن ەئقلىيــە بــار. خىتــاي تىــل ىئشــلىتىلىدىغان بارلىــق 
ســاھەلەرگە چــاڭگال ســالغاندىن باشقا،كىشــىلەرنىڭ قانــداق ســۆز ىئشلىتىشــىنىمۇ 
بەلگىلــەپ بېرىــدۇ. ھــەر يىلــى خىتــاي مەركىزىــي تېلېۋىزىيەســى چەكلەنگــەن ســۆزلەرنى 
ــەن  ــپ كۆنگ ــەت قىلى ــدا ســۆزگە دىقق ــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن،خىتاينىڭ زۇلۇمى ېئــالن قىلى
مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغــۇرالر بىــر ســۆز ۈئچۈن يىلــالپ مۇنازىرە قىلىشــنى راۋا كۆرمەكتە. 
مەســىلەن، 2018 - يىلى ســېنتەبىردە، ائق ســاراينىڭ تور بېتىگە ېئالن قىلىنغان ىئككى 
مۇراجىەئتنامىنــى خېلــى وئقۇمۇشــلۇق ۇئيغۇرالر »ائمېرىــكا ھۆكۈمىتى بىلەن ۇئيغۇرالر 
ائرىســىدىكى توختــام، ھۆججــەت« دەپ ائتىــدى. »بــۇ ىئشــنى ائمېرىــكا ھۆكۈمىتــى يول 
قويغــان، قوللىغــان بىــر ھەرىكــەت« دەپ تونــۇدى. نەتىجىــدە، »شــەرقىي تۈركىســتان« 
دېيىلمىسە، مۇستەقىللىقىمىز بېرىلمەي قاالرمۇ دەپ ەئنسىرەپ، »شەرقىي تۈركىستان« 



163

دەپ يېزىلغــان مۇراجىەئتنــى داۋراڭ قىلــدى.

ەئمىلىيەتتە، ۆئزى غەربتە ياشــاۋاتقان بىلەن تەپەككۇرى خىتايدا ىئســتىال قىلىنىپ 

بولغــان كىشــىلەر بۇنىــڭ بىــر خۇسۇســىي ھەرىكــەت ىئكەنلىكىنــى، ائق ســاراينىڭ تــور 

بېتىگــە ھــەر قانــداق بىــر كىشــىنىڭ مۇراجىــەئت چىقىرااليدىغانلىقىنــى بىلمەســتىن، ائق 

ــۇ تــور بەتكــە  ــاي مەركىــزى ھۆكۈمىتىنىــڭ تــور بېتىگــە، ب ســاراينىڭ تــور بېتىنــى خىت

قويۇلغان مۇراجىەئتنى خۇددى خىتاينىڭ قىزىل باشــلىق ھۆججىتىگە وئخشــىتىپ قالدى. 

شــۇ ھۆججەتتىكى بىر ســۆز ســەۋەبلىك ۇئيغۇرنىڭ تەقدىرى ائســتىن - ۈئســتۈن بولۇپ 

كېتىدىغاندەك جىددىيلىشــىپ كەتتى. بۇ، ىئســتىال قىلىنىپ بولغان تەپەككۇر مەھســۇلى 

بولۇپ،تىــل تەپەككۇرنىــڭ پوســتى بولغانلىقــى ۈئچــۈن، ســۆزلەرنىڭ ىئســتىال قىلىنىشــى 

تەپەككۇرنــى ىئســتىالغا ســۆرەيدۇ. چۈنكــى ســۆزگە ســىغمىغان وئي - تەپەككــۇر يــا 

پارتىلىشــى ياكــى ماسلىشىشــى كېرەك. 

ۇئيغۇرنىــڭ ۇئيغۇرنــى “بۆلگۈنچــى” دېيىشــى، بــۇ ســۆزنىڭ ســەلبىي ســۆزگە 

ــەن  ــىزلىق” دېگ ــك، ىئناقس ــى “تەپرىقچىلى ــۇر تىلىدىك ــارا ۇئيغ ــارا - ب ائيلىنىشــى ۋە ب

ســۆزنىڭ وئرنىغا ائلمىشــىپ قېلىشــى، تەپەككۇرنىڭ ســۆز ائرقىلىق ىئســتىال قىلىنىشــىنى 

كۆرســىتىدۇ. كىشــىلەرنىڭ بۇرۇنقــى “ۆئســتۈرۈش ۋەچۆكتــۈرۈش، قولــالش ۋە پۇتــالش، 

رىغبەتلەنــدۈرۈش ۋە ۈئمىدســىزلەندۈرۈش” دېگــەن ســۆزلەرنىڭ وئرنىغــا “ائكتىــپ 

ېئنىرگىيــە” ۋە “پاسســىپ ېئنىرگىيــە” بېرىــش دېگــەن ســۆزلەرنى قوللىنىشــقا باشلىشــى 

ســۆز ىئستىالســىنىڭ ۈئنســىز داۋام قىلىشىدىن بېشــارەت بېرىدۇ. مۇھاجىرەتتە بىر سۆز 

ۈئچــۈن ائيــالپ مۇنازىــرە قىلىشــالر خىتــاي يۈرگۈزگــەن تىــل ىئستىالســىنىڭ ېئڭىمىــزدا 

قانچىلىــك چوڭقــۇر تەســىر قالدۇرغانلىقىنى ۋە ۇئنىڭ ائســارەتلىرىنىڭ خېلى مەزگىلگىچە 

داۋام قىلىدىغانلىقىنــى ىئســپاتاليدۇ.
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ئىستانبۇل مولال قىلىدۇ

ــا  ــى قولۇمغ ــى كىتابىمن ــان ىئكك ــاپ يازغ ــلىرىمغا ائت ــلىرىمغا، زامانداش قۇرداش
ېئلىپــال پۇشــمان قىلدىــم.  مۇندەرىجىدىكــى بەتلــەر بىلــەن يازمىالرنىــڭ بېتــى ائســتىن 
ۈئســتۈن ىئــدى. كىتــاپ  دېيىلگــەن مۇددەتتىــن بىــر ھەپتــە كېچىكىــپ  قولۇمغــا تەگكەن 
ىئــدى. ەئســلىدە كىتــاپ  چىقىشــتىن بــۇرۇن مــاڭا بىــر ســىناق نۇســخا بېســىپ بېرىشــى 
ــپ  ــى چۈشــۈرۈپ بېرى ــات 2000 كىتاپن ــرى بەرب ــاي بەتلى ــۇ قىلم ــرەك ىئــدى. ۇئنىم كې
كېتىــپ قالــدى. كىتاپنــى تۈزىتىــپ بېسىشــقا ھىــچ بىــر رايــى يــوق، مــاڭا مۇندەرجىنــى 
قايتــا بېســىپ بېرىدىغــان بولــدى. مــەن ھــەر بىــر كىتاپقــا بىردىــن قىســتۇرۇپ قويســام 
ھىــچ ىئــش بولماســمىش. ەئرىــز قىالمســەن؟ قۇرۇق گەپ! تۈركىيەدە »ىئشــىڭ بولمىســا 
ەئرىــز قىــل« دېگــەن گــەپ وئمۇمالشــقان. ۈئنىــڭ ۈئســتىگە ۆئزىنــى »دىننىــڭ خىزمىتىنى 
قىلىۋاتىمىــز« دېگــەن نەشــرىياتنىڭ قىلىۋاتقان قانۇنســىزلىقىنى ائتالمىش دىنچى پارتىيە 

باشــقۇرىۋاتقان ھۆكۈمەتكــە ەئرىــز قىلىــپ نەگــە بــاراي؟

ەئســلى كىتــاپ ســاق چىققان بولســا ائلدىــن بېرىلگەن خىراجەتنىــڭ قالغان يېرىمى 
بېرىلەتتــى. قىزىــق يېــرى يېقىــن بىــر دوســتۇم  قالغــان يېرىــم پۇلنــى نەشــرىياتقا مــاڭا 
ۋاكالىتەن، مەندىن ســورىمايال كىتاپ قولۇمغا تېگىشــتىن  بۇرۇن بېرىپ بولغان ىئكەن. 
دېمــەك، ەئمــدى پۇلنــى بەرمــەي ائمــال يــوق.  ھازىرقــى مەســىلە تــۈرك نەشــرىياتچى ۋە 
ۇئيغــۇر خېرىــدار وئتتۇرىســىدىكى مەســىلە ەئمــەس، ۇئيغــۇر دوســتالر وئتتۇرىســىدىكى 
مۇناســىۋەت مەسىلىســى. ائرىدا دوســتۇمنى خىجىل بولمىسۇن دەپ غۇدۇراپ تۇرساممۇ 

پۇلنــى ۇئنىڭ ھىســابىغا ســالدىم، 

بــۇ نەشــرىياتنىڭ ســاۋاپلىق كىتاپالرنــى چىقىرىۋاتقانلىقىنــى دوســتالردىن ائڭالپ 
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ــان بولســىمۇ  ــدە مەســىلە چىقق ــق مۇائمىلى ــى قېتىملى ــم. شــۇڭا تۇنج ســۆيۈنگەن ىئدى
كــۆز يۇمغــان ىئكەنمــەن. مــەن »ېئلىپبــە« نــى ۇئالر بىلــەن بــاج قوشــۇلغاندىن كېيىنكــى 
باھــادا دېيىشــكەن، ەئممــا كىتاپقــا پــۇل تۆلەيدىغــان چاغدا 1800 لىرانــى ائرتۇق تەلەپ 
قىلــدى. ســەۋەبى  ۇئالر مــاڭا بەرگــەن باھــادا باجنــى قوشــماي دېگەنمىــش، ەئگــەر تالــۇن 
ــۇ كىشــىنى  ــش.  ب ــۇق قىســمىنى بەرمىســەممۇ بوالرمى ــى ائرت ــەپ قىلمىســام ھېلىق تەل
ــى نەشــىر  ــى كىتاپالرن ــاي دىن ــاج وئغۇرالشــقا دەۋەت قىلىشــنىڭ ۆئزى ىئــدى. توختىم ب
قىلىدىغــان نەشــرىياتتىن چىققــان بــۇ گەپكــە ىئشــىنەلمىدىم. تۈركىيەدىكــى بىــز ھــەۋەس 
ــك ۋە  ــەن جــەۋالن قىلىدىغــان ۋەتەنپەرۋەرلى ــراق سەۋداســى بىل ــپ كېتىدىغــان، باي قىلى
تىلدىكــى شــىرىنلىكتە كامالەتكــە يېتىدىغــان دىندارلىقنىڭ ەئمەلىيىتــى مانا كۆز ائلدىمدا 
ىئســپاتالنغان ىئــدى. تۈركىيەدىكــى ســەمىمىيەت قەھەتچىلىكــى ھەققىــدە وئيلىنىــپ 
ــڭ دەخلىســىز  ــى بولمىســا، قانۇننى ــڭ نازارىت ــاەئت ۋە ائخباراتنى ــەك، جام ــم. دېم قالدى
ــي  ــڭ مۇرەسسەســىز كۈچــى بولمىســا ســاختىكارلىقنى دىنى ىئجراســى بولمىســا، جازانى

كىتــاپ يېزىــپ، چىقىرىــپ توســۇپ قالغىلــى بولمايدىكــەن. 

شــۇنداق قىلىــپ ىئســتانبۇلغا كېلىــپ ۆئلىمــا، ائلىمالرنىــڭ كىتابىنــى چىقىرىدىغــان 
نەشــرىياتالر بىلــەن مۇائمىلــە قىلىــپ مولــال بولــدۇم. مولــال بولۇشــتىن بۇرۇنقــى ەئقىدەم 
ــەي  ــاج تۆلىم ــالنغاچقا ب ــەن باش ــاختىلىق بىل ــى س ــنىڭ بېش ــەم، ىئش ــە چۈشەنس بويىچ
چىقارغــان  كىتابىمنىــڭ ىئككىنجــى بېتــى ەئلۋەتتــە ســەت »ھېجىيىــپ« چىقىــپ قاالتتــى. 
گەرچــە بــۇ كىتاپنىڭ ســۈپىتىگە تەســىر كۆرسەتمىســىمۇ، مېنىــڭ وئقۇرمەنلەرگە بولغان 
ســەمىمىيىتىمگە تەســىر قىالتتــى.  »ېئلىپبــە« دە پەشــۋا يەپمــۇ بولــدى قىلمــاي يەنــە 
باجدىــن قاچقــان ســاختىلىققا شــىرىك بولغاچقــا، بىــر ەئمــەس ىئككــى كىتاپتىــن چاتــاق 
چىقتــى. خــۇددى ائلــالھ نەجىــم سۈرىســىدە ېئيىتقانــدەك ھەممىمىز قىلغان ىئشــىمىزنىڭ 
نەتىجىســىنى كۆرەتتۇق. قىلغان ىئشــتا ســاختىلىق بارلىقنى بىلىپ تۇرۇپ شــۇ ســاختىلىق 
بويىچــە داۋام قىلغانكەنمــەن ســەمىمىي، ســاغالم نەتىجىگــە ېئرىشــەلمەيمەن ەئلۋەتتــە. 

كىتاپ چىقىرىپ ىئلىملىكلەرنىڭ ائلدىدا مولال بولۇشنىڭ بوسۇغىسىدىن ائتلىغان 
ىئكەنمــەن. ىئســتانبۇلغا كۆچــۈپ كېلىــپ، ۆئي ىئجــارە ېئلىــش جەريانىــدا ىئلىمســىز 
كىشــىلەرنىڭ ائرىســىدا تۇرمــۇش بىلىملىرىنىــڭ خەزىنىســىگە  ۇئچــراپ مولــال بولــدۇم. 
مەھەللىدىــن ائلغــان،  بۇيرۇتقــان جاھــازالر ۋاقتىــدا كەلمىــدى، »مــەن توكچــى« دەپ، 
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ۆئيگــە كىرگىنــى بۇالڭچــى چىقىــپ قالــدى، بىــر يىللىــق كاپالەتكــە ائلغــان ەئشــياالرنى 
ــالپ  ــن كېيىنگــە توغرى ــدى.  بامداتتى ــى بولمى ــن تاپقىل ــن كېيى ــر ائيدى ســاتقانالرنى  بى
كىرگــەن وئغرىدىــن قورقــۇپ كېتىــپ  وئغرىــالر ســەۋەپلىك قۇلۇپــالر ائلماشــتۇرۇلدى. 

يــاردەم توپــالش وئرگىنــى ســىياقىدا پەيــدا بولغانــالر ائلدامچــى چىقتــى.

بېشــىمدىن ۆئتكەنلەرنــى مەھەللەمدىكــى ســاتىراچقا، باققالغــا، تىكىمچىگــە 
ســۆزلەپ بېرىــپ ســىناپ باقتىــم. مەقســىدىم ۇئالرنىــڭ بۇنــداق ىئشــالرغا قانــداق 
تۇتۇمــالردا بولىدىغانلىقــى، پوزىتسىيەســىنىڭ قانــداق ىئكەنلىكىنــى بىلىــش ىئــدى. 
»ەئقىللىــق بولۇشــۇڭ كېــرەك، بىر نەرســە ائلغانــدا مەھەللىدىن ەئمەس، چــوڭ تىجارەت 
مەركەزلىرىدىن ائلىســەن، ۆئزىنى مەمۇر، ســاقچى كۆرسەتكەنلەردىن پەخەس بولۇشۇڭ 
ــدۇ،  ــپ قالى ــى ېئلى ــر ائچقۇچن ــە بى ــا سالدۇرمايســەن،  يەن ــى قۇلۇپچىغ ــرەك، قۇلۇپن كې
يــاردەم تەلــەپ قىلغانــالر ائلدامچــى پەخــەس بولۇشــۇڭ كېــرەك...« بــۇ گەپلەرنــى 
ائڭالپ  قەشــقەردىكى ۇئيغــۇرالر ېئســىمگە كېلىــپ قالــدى. گەرچــە بــۇ ىئســتانبۇللۇقالر 
قەشــقەر دېگەن گەپنى چۈشەنمىســىمۇ قەشــقەردە ياشــىغاندەكال ياشــايتتى. ەئســلى بىز 
بــاج تۆلــەپ ياشــاۋاتقاندىكىن بىخەتەرلىكىمىزگــە بىــز ەئمــەس ســاقچى ىئگــە بولۇشــى 
كېــرەك. ائلدامچىدىــن ائخبــارات ائرقىلىــق مەلۇماتلىــق بولۇشــىمىز، ســاقچىالر ائرقىلىــق 
ساقلىنىشــىمىز كېرەك ىئدى. ياردەمنى ھەممە ائدەم ەئمەس، ھەممە ائدەمگە ائشــكارە 
مەخســۇس خادىمــالر توپلىشــى كېــرەك ىئــدى.  ھالبۇكــى، كىشــىلەر تۆلەۋاتقــان باجنىــڭ 
ھىســابىنى باجنــى يــەپ ياتقــان ســاقچى، مەمــۇر، ەئمەلداردىــن ســورىمايتتى. ۇئالر 
مەمۇرالرنــى ۆئزلىــرى تۆلىگــەن باجنىــڭ ھىســابىغا خىزمەت قىلىدىغــان مۇالزىم ەئمەس، 
ۆئزلىرىنى باشــقۇرىدىغان، مەرھەمەت قىلىدىغان، بېشــىنى ســىاليدىغان  ائقســاقال، تۆرە 
ياكــى باشــقۇرغۇچى وئرنىــدا كۆرەتتى. بەلكىــم ۇئالر ائيالىم بۇالڭچىلىقىتىــن دىلو مەلۇم 
قىلىــپ ائمالســىز، ىئســتىمالچىالرنى قوغــۇداش وئرنىغــا تېلىفون قىلىپ جاۋاپســىز قايتىپ 

چىققانــدەك ەئھۋالغــا تــوال ۇئچــراپ مولــال بولــۇپ كەتكــەن بولســا كېــرەك.

ىئســتانبۇل مولــال، ەئۋلىيــا شــەھرى، بــۇ يــەردە مولــال بولۇشــقا پۇرســەت تەييــار. 
ھــەر مەھەللىــدە قــۇرائن كۇرۇســلىرى، قــۇرائن ھالقىلىــرى، ســۆھبەت ســورۇنلىرى كۆپ. 
ۆئيۈمدىــن 50 مېتىــر نېرىــدا بىــر ۆئلىمانىــڭ نامىغــا ائتالغــان تەلىــم تەربىيــە مەركىــزى 
ــال، يېشــىل ســەينا  ــت ھوي ــەر، جىمجى ــدە مــەن ياخشــى كۆرىدىغــان ي ــار. ۇئ مەھەللى ب
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ــى شــۇ يەردىكــى  ــر كۈن ــدۇ. بى ــالپ تۇرى ــش ىئشــتىياقىمنى غىدىق ــڭ يەســلى ېئچى مېنى
ۇئســتاز بىلــەن سۆھبەتلىشــىپ قالدىــم. گەپلــەر تەبىئىــي ھالــدا ۇئيغۇرالرنىــڭ بېشــىغا 
ــتازنىڭ  ــن ۇئس ــن كېيى ــم تۆكۈلگەندى ــدى. دەرتلىرى ــپ قال ــە كېتى ــەن كۈلپەتلەرگ كەلگ
ائغزىدىــن ھەقىقــەت ۋە ھاقايىقــالر سىرغىشــقا باشــلىدى. ۇئنىــڭ ېئيتىشــىچە بىــز ەئرەپ 
ۋاھابىلىرىغــا، ســەلەپىلەرگە ەئگىشــىپ، ائلالھنىــڭ دوســتلىرى، ەئۋلىيــاالر، ۋەلىلــەر ۋە 
ــز.  ــان ىئكەنمى ــى كۆرۈۋاتق ــۇ كۈنلەرن ــۈن ب ــز ۈئچ ــەرك ەئتكىنىمى ــتازالرنى ت ــر ۇئس پى
تۈركىيەدە بىزنى بىزدىنمۇ بەك چۈشــىنىدىغان بۇنداق دانىشــمەنلىكنى پروفېسســورالر، 
سىياســىيۇنالردىن كــۆپ كۆرگىنىــم ۈئچــۈن بــۇ پىشــىۋانىڭ تەلىــم تەنبىھلىرىگىمــۇ قــول 
باغــالپ  قــۇالق موللىســى بولــدۇم. بــۇرۇن چــاال مولــال، قۇراق مولــال ىئدىم. ىئســتانبۇلدا 

قــۇالق مولــال بولــدۇم.

ىئســتانبۇل 20 مىڭدىن ائرتۇق ۇئيغۇرنى ســىغدۇرغاچقا بىزگە مىھرى ىئسســىق 
ــق  ــەش قېتىملى ــى ۇئيغۇرچــە ائۋازالر ۋە ب ــەردە ھوزۇرلۇق ــۇ ي تۇيۇلىدىغــان شــەھەر. ب
مۇڭلــۇق ەئزان . بــۇ يــەر ھايالىقالرنىڭ خاســىيىتى، ياخشــىالرنىڭ ەئجرى ۋە چۈمۈلىدەك 
تىرىمىشــىپ يۈرگەنلەرنىــڭ مىھنىتــى بىلــەن ائۋات بولىــدۇ.  شۇغىنىســى تۇرمــۇش 
تاشــتىن قاتتىق، مىليۇنلىغان كىشــى تاشــتەك تۇرمۇشــقا دېڭىز دولقۇنلىرىدەك  ۆئزىنى 
ۇئرۇپ كوچىــالردا ائقىــدۇ، مەيدانالرنــى، بازارالرنــى تولــدۇرۇپ يۈرۈشــىدۇ. ىئســتانبۇل 
خــۇددى كوچىلىرىدىكــى ىئــت مۈشــۈكلەرنى ۋە ائســماندىكى كەپتــەر، پاختەكلەرنــى ائچ 
قويمىغانــدەك ھىــچ كىمنــى ائچ قويمايــدۇ، ەئممــا ائچ تــوق قويىــدۇ، ائشــۇنغۇزمايدۇ، 
تويۇندۇرمايــدۇ. ھاۋامــۇ، ھاالۋەتمــۇ، ھاياجانمــۇ ھەممــە ىئــش ۋاقىتلىــق، ھەممــە 
ىئــش  ېئنىقســىز، ھىــچ كىمنىــڭ  يــا ھاياتقــا، ھاۋاغــا، قولىدىكــى پۇلىغــا، يــا مېڭىۋاتقــان 
يولىغــا ىئشــەنچى يــوق. بۇنــداق موھىــت ســېنى موڭلــۇق قىلىــدۇ، مۈشــۈكتەك يىگەنگــە 
قاناەئتچــان مۇاليىــم قىلىــدۇ. ىئســتانبۇل مۆلدۈرلىتىــپ مولــال قىاللىســا ەئلھەمدۇلىلــالھ، 
ەئممــا قويــۇپ، قورقۇتــۇپ مولــال مۈشــۈك قىلىــپ قويســا بولمايــدۇ. بىــز مولــال مۈشــۈك 
بولۇپ، پەرزەنتلىرىمىز ىئســتانبۇلنىڭ ســاخاۋەتلىك كوچىلىرىدا خەيىرخاھلىققا كۆنگەن 
وئيۇنچــۇق ائســالن بولــۇپ قالســا، ېئيتىــپ تۈگەتكۈســىز بەدەللــەر بىلــەن ســۈرۈۋاتقان 

بــۇ مۇســاپىرلىقنىڭ تەمــى قالمايــدۇ  .
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ئىككى يۈزلىمىچىلىك ۋە ئاپتونۇمىيە

نۇربەكرىنىــڭ تۇتۇلغانلىقــى بۈگۈن ېئالن قىلىندى. ســەۋەبى »قانۇن ۋە ىئنتىزامغا 
ېئغىــر خىالپلىــق قىلغــان« دېيىلىپتــۇ ۋە بــۇ خــەۋەر يوشــۇرۇلمايال پۈتــۈن خىتــاي 
مىقياســىدا تارقىتىلىپتــۇ. ەئلۋەتتــە، ۇئ ۇئيغۇرالردىــن تۇتۇلغــان تۇنجــى كىشــى ەئمــەس، 
ەئممــا ۇئيغــۇرالر 1955 -يىلــى ائپتونۇمىيەگــە ېئرىشــكەندىن كېيىــن تۇتۇلغــان تۇنجــى 
ەئڭ يۇقــۇرى دەرىجىلىــك ەئمەلــدار. بۇنــداق ۋەقــە كومۇنىســتىك خىتــاي تارىخىــدا يــۈز 
ــەت  ــۈپىتىدە مەدەنىي ــەت س ــۇرالر مىلل ــدەك ۇئيغ ــۇ بۈگۈنكى ــەس. بولۇپم ــەن ەئم بەرگ
ــڭ  ــڭ تۇتۇلىشــى ۇئيغۇرالرنى ــۇر بەكرىنى ــاراىئتتا ن ــان ش ــا دۇچ كېلىۋاتق قىرغىنچىلىقىغ
ــرەك بېرىشــى  ــڭ يىمىرىلىشــدىن دې ــر قاتالمنى ــان ســەرخىل بى ىئچىدىكــى ەئمــەل تۇتق

مۇمكىــن. بــۇ ۇئيغۇرنىــڭ مەۋجۇتلــۇق ھالىتىنــى ھاڭغــا ىئتتىرگەنگــە بــاراۋەر.

ــدە.  ــكارىالنغانلىرى چەتەئل ــڭ ائش ــتەقىللىق تەرەپتارلىرىنى ــن مۇس  ۇئيغۇرالردى
ۋەتەنــدە ياشــاۋاتقان ۇئيغــۇر ســەرخىلالر ىئچىــدە ىئلھــام توختــى ۋەكىللىكىدىكــى ۆئز 
ائلدىغــا مەۋجۇتلــۇق، يەنــى ائپتونۇمىيــە تەرەپتارلىــرى، خىتايغــا ماسلىشــىپ بېقىنــدى 
مەۋجۇتلۇقنى ســاقالش تەرەپتارلىرى مەۋجۇت ىئدى. نۇر بەكرىنىڭ تۇتۇلىشــى بېقىندى 
مەۋجۇتلۇق تەرەپتارلىرىنىڭمۇ كەســكىن، وئمۇمىيۈزلۈك ســۈپۈرۈپ تاشلىنىدىغانلىقىنى 

بىشارەتلىمەكتە.

ــەن ۇئيغــۇرالر ائرىســىدىكى  ــى بىل ــاي ھۆكۈمىت ــڭ تۇتۇلىشــى، خىت ــۇر بەكرىنى ن
كۆۋرۈكنىڭ تولۇق چۇۋۇلغانلىقىنىڭ بىشارىتىدۇر. ۇئيغۇر زىيالىلىرى ۋە ەئمەلدارالردىن 
ســاتتار ســاۋۇت، ائبــدۇرازاق ســايىم، ائلىمجــان مەمتىمىــن، تاشــپوالت تىيىــپ، خالمۇرات 
غوپــۇر، ائزات ســۇلتان، گۈلنــار وئبۇلــالر تۇتۇلغانلىقــى ۇئيغــۇر خەلقىگــە خىتــاي 
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ھۆكۈمىتىنىــڭ ۇئيغۇرنــى ۆئزى يېتىشــتۈرگەن ۋەكىلــى ائرقىلىــق باشقۇرۇشــتىن پۈتۈلەي 
ۋاز كەچكەنلىكىنــى ۇئقتــۇردى. بــۇ بۈگۈنكــى ۈئمىتســىزلىك ۋە ەئتىكــى كەســكىن 

قارشــىلىقنىڭ ۇئرۇقــى.

خىتــاي ۇئيغــۇر ســەرخىلالرغا »ھــەم قىزىلالشــقان ھەم ىئختىساسالشــقان بولۇش، 
پارتىيــە ۋە خىتاينــى ســۆيىدىغان بولــۇش« تەلىپىنــى قويــۇش ائرقىلىــق ۆئزىگــە ســادىق 
بىــر تۈكــۈم ۇئيغۇرنــى ۆئســتۈرگەن. يۇقــاردا تۇتۇلغانالرنىــڭ ھەممىســى ۆئز كەســپىدە 
يېتىشــكەن تەســىردار زىيالىــالر ۋە خىتاينىــڭ تۈزىمىــدە نازىــر ۋە مۇائۋىــن نازىــر 
ــەت  ــەۋۋەر ائزســانلىق مىلل ــدە »مۇن ــڭ نەزىرى ــۇپ خىتاينى ــدارالر بول ــك ەئمەل دەرىجىلى

كادىرلىــرى« ســانىالتتى.

 نــۇر بەكــرى ۋەكىللىــك قىلىدىغــان قاتالمنىــڭ تۇتقــۇن قىلىنىــش ســەۋەبىنىڭ 
ــاي ەئقىــل ائمبىرىنىــڭ دانىشــمەنلىرىدىن ۋىكتــور گاۋنىــڭ  سىياســىيغا باغلىنىشــى خىت
»قامالغانــالر ۈئچ خىــل كۈچلەرنىــڭ ەئگشــكۈچىلىرى« دېگــەن ســۆزگە تامامــەن زىــت. 
ۇئالرنىــڭ ھىــچ بىــرى دىنغا يېقىن كېلىدىغان كىشــىلەر ەئمەس، كۆپىنچىســى كىچىكىدىن 
خىتايچــە وئقۇغانــالر، ھەتتــا ائرىســىدا ۇئيغۇرچــە وئقــۇپ چۈشــەنمەيدىغان كىشــىلەرمۇ 
بــار. ۇئالر مىللەتچــى ەئمــەس، ەئكســىنچە خىتايپــەرۋەر ىئــدى، قــوش تىللىــق ماائرىــپ 
سىياسىتىنىڭ ائۋانگارتلىرى ىئدى. بولۇپمۇ ائزات سۇلتاننىڭ »خىتايچىنى ۆئگەنمەسلىك 
ۇئيغۇرنــى سۆيمەســلىكتۇر« دېگــەن شــۇائرى ۇئيغۇرالر ائرىســىدا بــوران چىقارغانلىقى 

بىلــەن مەشــھۇر.

ىئلھــام توختــى نۇربەكــرى تەختكــە چىققاندىــن كېيىــن ۇئنــى ەئڭ كەســكىن، ەئڭ 
ائشــكارە ۋە ەئڭ قاتتىــق ىئبارىلــەر تەنقىــت قىلغــان ۇئيغــۇر زىيالىســى. 2009 -يىلــى 
مارتتــا ىئلھــام توختــى فرانســىيەگە قىلغــان زىيارىتىــدە نــۇر بەكرىنــى تەنقىــت قىلغــان. 
ۇئ نــۇر بەكرىنــى ىئقتىدارســىز دەپ قــاراپ ىئتىــراپ قىلمايدىغانلىقىنــى ېئيىتقــان. 2009 
-يىلدىكــى »5 - ىئيــۇل پاجىەئســى« دە نــۇر بەكرى ىئلھام توختى باشــقۇرغان »ۇئيغۇر 

بىــز« تورىنــى قۇتراتقۇلــۇق بىلــەن ىئســمىنى ائتــاپ تــۇرۇپ ەئيىپلىگــەن. 

نــۇر بەكــرى 2000 - يىلالردا ۇئيغۇرالردىكى قوش تىللىق ماائرىپنىڭ ائۋانگارتى 
ــەس،  ــى ەئم ــر بەلگىس ــا بىردىنبى ــى، ەئمم ــڭ بەلگىس ــل مىللەتنى ــڭ »تى ــان. ۇئنى بولغ
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ــم  ــا ائيرى ــوق، ەئمم ــى ي ــۇ تىل ــى مىللەتلەرنىڭم ــەت، جەنۇپتىك ــر مىلل ــۇ بى تۇڭگانالرم
مىللــەت، شــۇڭا ۇئيغۇرالرنىــڭ تىلــى ۇئيغۇرنىــڭ بارلىقــى ەئمــەس« دېگــەن ىئددىيەســى 
وئخشــىمىغان شــاراىئتتا، وئخشــىمىغان شــەكىللەردە ۇئيغۇر جەمىيىتىگە يەتكۈزۈلگەن. 
شــۇ چاغــالردا بــۇ قــاراش يىغىنــالر ۋە تەتقىقاتــالردا مۇھەببــەت قاســىم، خالىــق نىيــاز، 

دىلمــۇرات ۆئمــەر قاتارلىــق زىيالىالرنىــڭ زەربىدارلىــق بىلــەن قوللىشــىغا ېئرىشــكەن. 

ىئلھــام توختــى ۋەكىللىكىدىكــى ۇئيغــۇر زىيالىلىــرى قــوش تىللىــق ماائرىپقــا 
ــۇ سىياســەتنىڭ  ــق ب ــەر ائرقىلى ــالر، ماقالىل ــان. ۇئالر نۇتۇق ــي پوزىتســىيە تۇتق تەنقىدى
قانۇنــى ائساســى، ىئلمىــي ائساســى ۋە ىئجــرا قىلىنىشــتىكى مەســىلىلەر ھەققىــدە كــۆز 
قاراشــالرنى بايــان قىلىشــقان. 2005 -يىلــى ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ قانۇنــى وئرنىنــى ەئســلىگە 
ــى كۆتۈرۈلگــەن. ەئپســۇس،  ــە ســۇنۇش پاائلىيىت ــوردا تەلەپنام ــدە ت ــۈرۈش ھەققى كەلت
بــۇ پاائلىيــەت يېتەكچىلەرنىــڭ قولغــا ېئلىنىشــى بىلــەن باســتۇرۇلغان. بــۇ چاغــدا ائزات 
ســۇلتان ۋەكىللىكىدىكــى زىيالىــالر تىــل سىياســىتىنىڭ ىئجراچىلىرىغــا ائيلىنىــپ بولغــان 
بولــۇپ بىگۇنــاھ زىيالىالرنىــڭ تۇتۇلــۇپ كېتىشــىگە ۋە قــوش تىللىــق ماائرىپنىــڭ يەككــە 

تىللىــق ماائرىپقــا قــاراپ ۆئزگىرىشــلىرىگە ســۈكۈت قىلغــان.

نــۇر بەكرىنىــڭ قولىــدا، ھىــچ بولمىغانــدا ســۈكۈت قىلىشــىدا ىئلھــام توختىنىــڭ 
ــى-  ــۇق كىملىكىن ــە ۇئيغۇرل ــى بويىچ ــاي قانۇن ــى خىت ــا ېئلىنىشــى ۇئيغۇرالردىك قاماقق
مىللىــي مەۋجۇتلۇقنــى ســاقالش تەرەپتارلىرىنىــڭ زەربىگــە ۇئچرىشــىدىن ۋە پۈتۈنلــەي 
تۇنجۇقتۇرىلىشــىدىن دېــرەك بېرەتتــى. بــۇ ۇئيغۇرالرنىــڭ بىــر مىللــەت ســۈپىتىدە 
ائپتونۇمىيەلىــك ھوقۇقىنــى تەلــەپ قىلىشــىنىڭ ىئمكاسىزالشــقانلىقىنىڭ ىئســپاتاليتتى. 
قوغۇداشــمۇ  ھوقۇقىنــى  ۇئيغۇرلــۇق  بويىچــە  قانۇنــالر  خىتايــدا  بــۇ  شــۇنداقال 
ــاي ىئلھــام  سىياسىيالشــتۇرۇلۇپ بۆلگۈنچىلىــك ســانالغانلىقىنىڭ ىئپادىســى ىئــدى. خىت
توختىنــى تۇتقــان شــۇ خاتالىقىنىــڭ  بەدىلىنى مەلۇم مەنىــدە 2013، 2014 -يىلالردىكى 

ــدى. ــەن ۆئتى ــۈز بەرگــەن پارتالشــالر بىل ــا ي ائرقىمــۇ ائرق

نــۇر بەكرىگــە يانداشــقان ائزات ســۇلتانغا وئخشــاش زىيالىــالر ۋە ەئمەلدارالرنىــڭ 
تۇتقۇن قىلىنىشــى، خىتاي سىياســىتىگە بوي ســۇنۇپ ۇئيغۇرالرغا بىر كىشــىلىك ياشــاش 
ھوقۇقــى، پۇقرالىــق ھوقۇقىغــا بېرىلگەنگــە شــۈكۈر قىلىپ، باراۋەرســىز مۇائمىلىگە تەن 
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بېرىپ مىللەتنىڭ توقۇنۇشســىز ائسمىالتســىيە بولۇشــىغا تۆھپە قوشــۇۋاتقان، ســۈكۈت 
قىلىۋاتقان كىشــىلەرنىڭمۇ يوقىتىش نىشــانىغا ائيالنغانلىقىنى چۈشــەندۈرىدۇ.

ــي  ــەت كىملىكى-مىللى ــڭ مەدەنىي ــا ېئلىنىشــى ۇئيغۇرالرنى ــڭ قولغ ــۇر بەكرىنى  ن
ــاي پۇقراســى ھىســابىدىكى  ــڭال ەئمــەس، ەئمــەس خىت ــان ۇئيغۇرلۇقىنى كىملىكــى بولغ
شەخســىي كىملىكــى بولغــان پۇقرالىقىنىڭمــۇ خىتــاي ۈئچــۈن تەھدىــت بولۇۋاتقانلىقىنــى 
ىئســپاتاليدۇ. بــۇ خىتاينىــڭ ۇئيغۇرلۇقىىنــى تەكىتلەيدىغــان بىــر ۇئيغۇردىنــال ەئمــەس، 
نېمــە قىلســا ســۈكۈتتە ياشــايدىغان ۇئيغۇرچــە ىئســىملىك بىــر ىئنســاندىنمۇ خاتىرجــەم 

بواللمايۋاتقانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ.

خىتاي ۇئيغۇرالرغا ائپتونۇمىيە بەرگەن، توغرىســى بېرىشــكە مەجبۇر بولغاندىن 
كېيىن ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشــتە ۇئيغۇر ســەرخىلالرنى كۆۋرۈك، ۋاســتە، كېلىشتۈرگۈچى 
قىلىشــىنى تاللىغــان ۋە ۇئالرنىــڭ ىئككــى يۈزلىمىچىلىــك قىلىشــىنى تەلــەپ قىلغــان، 
مۇەئييەنلەشــتۈرگەن. بۇ خىتاينىڭ ۇئيغۇر ســەرخىلالرنى ىئشلىتىشىدىكى سەۋەپلەردىن 
بىــرى. بۈگــۈن تۇتقــۇن قىلىشــالرغا ســەۋەپ بولۇۋاتقــان ىئككــى يۈزلىمىچىلىــك ەئســلى 

خىتاينىــڭ كۈتكەنلىــرى ىئدى.

ائتالمىش ائپتۇنومىيە قانۇنى بويىچە خىتاي نۇر بەكرىگە وئخشــاش »ائز ســانلىق 
ــۈك  ــدا داىئــم ۇئيغۇرالرغــا ىئككــى يۈزل ــى ىئشــلىتىش جەريانى ــرى« ن ــەت كادىرلى مىلل
مۇائمىلــە قىلىــپ كەلگــەن. بىــردە قاتتىــق باستۇرســا، بىــردە ائزراق ائرامچىلىــق بېرىــپ 
رەھىمســىز ۋە ررەھىمدىل يۈزلىرىنى ائلماشــتۈرۈپ كۆرســەتكەن. ھەر ىئككى ەئھۋالدا 
ۇئيغۇر ســەرخىللىرىدىن ماسلىشــىدىغان ۋە رەت قىلىدىغانالر چىقىپ تۇرغان. شۇڭا نۇر 

بەكرىگــە وئخشاشــالرنى ەئمەلىيەتتــە خىتــاي ىئككــى يۈزلىمىچى قىلىپ يېتىشــتۈرگەن.

 نــۇر بەكــرى قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم ۇئيغــۇر ســەرخىلالرنىڭ تۇتقــۇن قىلىنىشــى 
خىتاينىــڭ ھاكىمىيــەت بىلــەن ۇئيغــۇرالر ائرىســىدىكى ھــەر قانــداق بىــر ۋاســتىگە، 
كۆۋرۈككــە ىئھتىياجىنىــڭ چۈشــمەيدىغانلىقىنى چۈشــەندۈرىدۇ. ھازىرقــى يۈزلىنىشــكە 
قــاراپ ۋەتەنــدە ائپتونۇمىيەنــى ەئمەلدىــن قالىدۇ، ۇئيغــۇر كادىرالر پۈتۈنلەي ەئمەلســىز 
قالىــدۇ دېگىلــى بولمايــدۇ. ەئممــا شــۇنى پــەرەز قىلىشــقا بولىدۇكــى بۇندىــن بۇرۇنمــۇ 
تولــۇق ەئمەلگــە ائشــمىغان ائتالمىــش ائپتونۇمىيــە ۇئيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنــى 
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ــڭ  ــالر ســەرخلالرنىڭ، بىڭتۈەئندىكــى مىلىتارىســت كۈچلەرنى ــان خىتاي ىئــدارە قىلىۋاتق
ائپتونۇمىيىســىگە ائيلىنىــپ قېلىشــى مۇمكىــن.

2018 -يىلى 22 -سىنتەبىر
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ئىككىنچى ئىلھام توختى نەدە

ۇئســتاز ائبدۇقادىــر جااللىدىــن تۇتقــۇن بولغاندىن كېيىــن، مۇھاجىرەتتە باياناتالر 
ېئــالن قىلىنــدى، خەۋەرلــەر ىئشــلەندى، ۇئيغــۇرالر قولىدىــن كەلگــەن تىرىشــچانلىقالرنى 
قىلىــپ باقتــى. ەئممــا ھېچ بىر خەلقائرالىق مەتبۇائتنىڭ دىققــەت - ېئتىبارىنى تارتمىدى. 
مۇشــۇ كۈنگىچــە بىــرەر خەلقائرالىــق تاراتقــۇدا بۇ ھەقتە بىــر مۇالھىزە ېئــالن قىلىنمدى. 
ــران  ــپ كېتىشــىگە ھەي ــڭ جىمى ــە مەتبۇائتىنى ــدا، تۈركىي ــت تۇتۇلغان ــم ھېيى ائبدۇرەھى
قالغــان بولســاق، ائبدۇقادىــر جااللىدىــن تۇتقــۇن بولغانــدا دۇنيانىــڭ ســۈكۈت قىلىشــىغا 
شــاھىت بولــدۇق. نېمــە ۈئچــۈن؟ نېمە ۈئچــۈن بىزگە ســۆيۈملۈك بولغان بۇ كىشــىلەرگە 

دۇنيــا ساداســىز قالىدۇ؟

بــۇ ســۈكۈتنىڭ باشــتىكى ســەۋەبى بــۇ ناھەقچىلىككــە، ائزابقــا بىۋاســىتە مۇپتىــال 
بولغان كىشــىلەرنىڭ ســۈكۈتى ۋە ۇئالرنىڭ باشــقىالرنىمۇ ســۈكۈتكە ۈئندىشــى بولۇشــى 
مۇمكىــن. 2017 - يىلــى ائپرىــل ائيلىرىــدا، بىرلەشــمە ائگېنتلىقىنىــڭ مۇخبىــرى گــەرى 
شــىخ مــاڭا وئبزورچــى ھەققىــدە تېلېفــون قىلىپتۇ )قاماقتىكــى وئبزورچى يالقــۇن روزىنىڭ 
ائىئلىســى ىئســمىنى ائتاشــقا پەۋقۇلائددە قارشــى بولغاچقا، مۇشــۇنداق ائتاشــقا مەجبۇر 
بولدۇم(. ۇئ تېلېفوندا: »ســەنچە وئبزورچىنى ىئككىنچى ىئلھام توختى شــەكلىدە يېزىپ 
ــى  ــراش ەئھۋالىن ــلىككە ۇئچ ــڭ زىيانكەش ــۇر زىيالىيالرنى ــتا ۇئيغ ــۇ ائساس ــام، ش چىقس
ــۇر  ــۇرۇن مەزك ــەن ب ــداق؟« دەپ ســورىدى. م ــە ائشــكارە قىلســام قان جاماەئتچىلىكك
وئبزورچىنىــڭ ىئســمىنى بىــر يازمىــدا تىلغــا ائلغىنىــم ۈئچۈن بىــر مۇنچە ھــەرەج تارتقان 
بولغاچقــا، نېمــە دېيىشــىمنى بىلمــەي: »سۈرۈشــتە قىلىــپ باقــاي« دېدىــم. سۈرۈشــتە 

قىلدىــم، ەئممــا ائىئلىســىدىن رۇخســەت ائاللمىدىــم.

ۇئيغــۇر مەسىلىســىنى زىيالىيــالر ائرقىلىــق يورۇتــۇش، خەلقــائرا تاراتقــۇدا ېئــالن 
قىلىــش ۈئچــۈن قاماققــا ېئلىنغــان زىيالىيالرنــى تىزىمغــا ائلــدۇق. دوســتالرنىڭ ياردىمــى 
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بىلــەن توپــالپ رەتلەنگــەن يازغۇچى، شــاىئر ۋە تور باشــقۇرغۇچى بولــۇپ، 20 ەئتراپىدا 
كىشــى بولــدى. بۇالرنــى ېئــالن قىلىــش ۈئچــۈن ائىئلىســىنىڭ رۇخســىتىنى ېئلىــش كېــرەك 
ىئــدى. سۈرۈشــتە قىلىــش ائرقىلىــق ھېــچ بىــر كىشــىدىن رۇخســەت بولمىــدى. نەتىجىــدە، 
ــدى. ۇئ چاغــدا تۇتۇلغــان كىشــىلەردىن شــۇ  گــەرى شــىخنىڭ ســوائلىمۇ جاۋابســىز قال
ــا بــۇ  ــار ىئــدى. ھازىــر بۇالرنىــڭ ســانى بارغانچــە كۆپىيىــپ بــاردى. ھەتت وئبزورچــى ب
ســان بىــز ائڭلىغاندىنمــۇ كــۆپ، ەئممــا بــۇ بىــر ائشــكارە مەخپىيەتلىــك، بــۇ مەخپىيەتنــى 

ساقالشــقا تۇتقۇنالرنىــڭ تۇغقانلىــرى ەئڭ قاتتىــق تەشەببۇســكار.

مۇخبىرالردىــن ىئگىلىشــىمىزچە، تۇتقــۇن زىيالىيالرنىــڭ تاراتقــۇالردا دىققــەت 
تارتماســلىقى ۇئالرنىڭ مۇســتەبىت تۈزۈمگە قارشــى قىلغان ائشــكارە ســۆزى، ھەرىكىتى 
ياكــى ۇئالردا قارشــىلىققا داىئــر بىــرەر وشــەن بىشــارەتنىڭ بولمىغىنــى ىئكــەن. ۇئســتاز 
ائبدۇقادىــر جااللىدىــن تۇتۇلغاندىن كېيىن، تاراتقۇالردىن ائلغــان ۇئچۇرالرغا قارىغاندا، 
ــا  ــەپ، ۇئيغۇرالرغ ــۇپ، ەئيىبل ــرى ۇئســتازنى ائشــكارە تۇت ــەت وئرگانلى ــاي ھۆكۈم خىت
ىئبــرەت قىلىــپ تەشــۋىق قىلمىغــان ەئھۋالدا بۇ ھەقتە خەۋەر يېزىشــنىڭ قىممىتى تۆۋەن 
ىئكــەن. تاراتقۇالرنىــڭ نەزىرىــدە ياكــى شــۇ تۇتقــۇن بولغــان كىشــىنىڭ زۇلۇمغــا قارشــى 
ســۆز - ھەرىكەتلىــرى بولۇشــى ياكــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــۇنداق ســۆزلەرنى قىلغــان 
دەپ جاكارلىشــى، بــۇ تۇتقــۇن قىلىــش ۇئيغــۇردا بىــر ىئجتىماىئــي ھادىســىگە ســەۋەب 

بولغــان ياكــى تۇتقــۇن شــۇنداق بىــر ۋەقەنىــڭ سەۋەبچىســى بولۇشــى كېــرەك ىئكــەن.

  تاراتقۇالرغــا دىققــەت قىلســام، مۇخبىــرالر بىلــەن پاراڭالشســام، ۇئيغۇرالرنىــڭ 
ــدە تــۇرۇپ ۋەتەنــدە قاماققــا ېئلىنغانــالر ھەققىــدە سۆزلەشــلىرى چــوڭ خــەۋەر  چەتەئل
ــۆت  ــدە ت ــىلىك نامايىشــالرمۇ ۋەتەن ــڭ كىش ــە مى ــى نەچچ ــەن. چەتەئلدىك ــەس ىئك ەئم
ــان  ــا ېئلىنغ ــدە قاماقق ــەن. ۋەتەن ــپ كەتمەيدىك ــەت تارتى ــىدەك دىقق ــڭ يىغىس ائدەمنى
بىــر ۇئيغــۇر خــەۋەر پەيــدا قىلغــان بىلــەن ۇئنىــڭ چەتەئلــدە قىلىنغــان داۋاســى خــەۋەر 
ەئمــەس ىئكــەن. ھەتتــا ۋەتەندىــن ائيرىلغــان ۋاقتىمىــز ۇئزارغانچــە، بىزنىــڭ ائخبــارات 

ــەپ بارىدىكــەن. قىممىتىمىزمــۇ تۆۋەنل

 بىــز “ۋەتەنــدە زۇلــۇم بــار” دېگــەن بىلــەن مۇخبىــرالر بىزنىڭ گېپىمىزنــى ەئمەس، 
ــەن  ــتىن كەچۈرگ ــى باش ــان ياك ــاھىت بولغ ــان، ش ــپ چىقق ــۆرۈپ قېچى ــى ك ــۇ زۇلۇمن ش
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كىشــىلەرنىڭ ياكى شــۇالرنىڭ بىۋاســتە ائىئلە ەئزالىرىنىڭ گېپىنى يېزىشقا قىزىقىدىكەن. 
ۋەتەنــدە قىرقىــراپ يىغالۋاتقــان بىــر بوۋاقنىــڭ ائۋازى ۇئيغۇرغــا بولۇۋاتقــان زۇلۇمنــى 

بىزنىــڭ نەچچــە مىــڭ كىشــى يىغىلىــپ ۋارقىرىغىنىمزدىــن كۈچلــۈك ىئســپاتاليدىكەن.

ۇئيغــۇردا ىئككىنچــى ىئلھــام توختــى بارمــۇ؟ مەنچــە بــار، بولۇشــى كېــرەك. 
ــدا ەئمــەس، تۇتۇلمىغانالرنىــڭ،  ــالر قاتارى ــۇپ بولغان ــدە ەئمــەس، تۇتۇل ەئممــا چەتەئل
تۇتۇۋاتقانالرنىــڭ ائرىســىدا. ىئككىنچــى ىئلھــام توختــى قاماقتــا قىينىلىۋاتقانــالر قاتارىدا 
ەئمــەس، شــۇ قىيناقالرغــا ســۈكۈت قىلىۋاتقانالرنىــڭ ىئچىــدە. ىئلھــام توختىنــى دۇنيانىــڭ 
دىققىتىگــە ناىئــل قىلغىنــى نــەق مەيدانــدا، زالىمنىڭ ائلدىــدا تــۇرۇپ، ۇئيغۇرنىڭ ىئچىدە 
تــۇرۇپ ھەقنــى ســۆزلىگەنلىكىدۇر. ىئككىنچــى ىئلھــام توختىــالر زۇلۇمغــا ۇئچراۋاتقــان 
ــۈپىتىدە،  ــۇر س ــان ۇئيغ ــا ۇئچرىغ ــۈپىتىدە، زۇلۇمغ ــر ەئزاســى س ــڭ بى ــۇم خەلقنى مەزل
ھەقنــى ســۆزلىگەن، ياقىلىغــان ۋە قوغدىغــان بىــر ىئنســان ســۈپىتىدە وئتتۇرىغــا چىقســا، 
بەلكىــم بىــز مۇھاجىرەتتــە نەچچــە يىل داۋا قىلىــپ ائڭلىتالمىغان ســادا جاھاننىڭ ھەممە 

بۇلــۇڭ - پۇچقاقلىرىــدا ەئكــس ســادا قايتۇرۇشــى مۇمكىــن.

2017 - يىلى سېنتەبىر، ەئنقەرە
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ئىلھام توختىنىڭ »جەۋھەر« ى

ىئلھــام توختــى مۇەئللىــم قامالغاندىــن كېيىــن، ۇئنىــڭ قىــزى جەۋھــەر ىئلھــام ائتــا 
ىئزىدىــن مېڭىــپ، خەلقــائرا ســەھنىلەرگە چىقتى. ىئمكانــى يەتكەن داىئرىدە دادىســىنىڭ 
بوغۇلغــان ائۋازىنــى، ۇئيغۇرنىــڭ ۈئنســىز يىغىســىنى دۇنياغــا ائڭالتتــى. ۇئ ائمېرىكىغــا 
كېلىــپ، وئقۇشــتا كەســپ تاللىغاندىمــۇ سىياســەت ۋە ەئرەبچــە ۆئگىنىشــنى قــارار قىلىــپ، 
ۇئيغــۇر مىللىتىگــە تېخىمۇ ياخشــى خىزمەت قىلىشــنىڭ كويىغا كىــردى. ھازىر ۇئ ىئلھام 
مۇەئللىمگــە بېغىشــالنغان يىغىــن ۋە مۇھاكىمىلــەردە پىكىــر بايــان قىلىــپ، ۆئزىنىــڭ ائتا 

ائرزۇســىغا اليىــق بىــر قىز بولۇشــقا باشــلىغانلىقىنى ىئســپاتلىماقتا.

ســەھنىدە، جامــاەئت ســورۇنلىرىدا ۇئتۇقلىــرى بىلــەن كۆزگە كۆرۈنگەن كىشــىنىڭ 
كەينىــدە بىزگــە، بەلكــى ھېچكىمگــە كۆرۈنمىگــەن كەچمىشــى، ائىئلــە تەربىيىســى، ائتا-
ائنىســىنىڭ تەســىرى بولىــدۇ. بىزنــى قايىل قىلغــان مەردانە روھ تۇپراقســىز يېتىلمەيدۇ. 
مــەن جەۋھەردىكــى بــۇ روھنىــڭ قانــداق يېتىلگەنلىكىگــە شــاھىت. بېيجىڭــدا بولغــان 
چاغلىرىمــدا، مەكتــەپ قورۇســىدا ىئلھــام مۇەئللمنىــڭ قىزىنــى يېتىلــەپ كېتىۋاتقــان 
ھالىتىنــى كــۆپ كۆرگــەن. بۈگــۈن مۇســاپىرەتتە جەۋھەرنىــڭ دادىســى ۈئچــۈن قىلغــان 
پاائلىيەتلىــرى ھەققىدىكــى ســىنالرنى ھــەر كۆرســەم، مــەن كۆرگەن شــۇ يېتىلەشــلەرنىڭ 

پەقــەت جەۋھەرنــى يېتىلــەپ مېڭىشــال بولمىغانلىقىنــى پــەرەز قىلىمــەن.

ىئلھــام مۇەئللىمنىــڭ ەئڭ قاتتىــق نازارەتكــە ېئلىنغــان ۋاقتــى 2009 - يىلىدىكــى 
5 - تومــۇز پاجىەئســىگە توغــرا كېلىــدۇ. شــۇ چاغــدا، ىئلھام توختى بىــر ائيدىن ائرتۇق 
يوقــاپ كەتكــەن. خىتايدىكــى زىيالىيــالر ۇئنــى قۇتقــۇزۇش ۈئچــۈن ىئمــزا تەشــكىللىگەن 
بولــۇپ، خىتايــدا ىئمــزا قويغۇچىالرنىــڭ ســانى 300 كىشــىدىن ائشــقان ىئكــەن. مــەن 
ىئمزاچىالر قاتارىدىن تېلېۋىزورالردا كۆپ كۆرىدىغان زىيالىيالرنىڭ ىئســمىنى ىئزدەپمۇ 
تاپالمىغــان بىلــەن يازغۇچــى پەرھــات تۇرســۇننىڭ ىئمزاســىنى بىر قاراپــال تاپقان ىئدىم. 
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ۇئ شــۇ چاغــدا ىئمزاغــا جــۈرەئت قىلغــان ســاناقلىق زىيالىينىڭ بىرى ىئدى. شــۇ ىئمزانىڭ 
رولىمــۇ ياكــى خەلقــائرا بېســىمنىڭ تەســىرىمۇ، ىئلھــام مۇەئللىم قۇتۇلــۇپ چىقتى. ەئمما 
جەۋھــەر شــۇ چاغــدا دادىســىدىن بىــر ائيدىن ائرتــۇق مەھرۇم قالغان ىئدى. ۇئ دادىســى 

ســەۋەپلىك تەقىپتــە ياشــىغان، نازارەتتــە قالغان، ھېچبىر چۈشــەنچىگە ېئرىشــمىگەن.

تومــۇز پاجىەئســىدىن كېيىــن، ىئلھــام مۇەئللىمنىــڭ ھاياتــى نەزەربەنــت ىئچىــدە 
ۆئتتــى. ۇئنىــڭ ۆئيىدىــن ســاقچى ۈئزۈلمىگــەن، ىئشــىكىگە يىلــالپ ســاقچى ماشىنىســى 
توختىتىــپ قويۇلغــان، خىزمەتتىــن توختــاپ قالغــان، ىئقتىســادى ۈئزۈلگــەن ۋاقىتلىرىمــۇ 
بولغان...ىئلھــام توختىغــا قىلىنغــان تەھدىتكــە ســەبى جەۋھەرمــۇ شــاھىت بولغــان، دادا 
كۆرۈۋاتقــان زۇلــۇم ۇئنىــڭ غۇبارســىز بالىلىــق ھاياتىغــا قــارا ســايە تاشــلىغان، باشــقىالر 
ېئرىشــكەن نۇرغــۇن خۇشــاللىقتىن مەھــرۇم قويغان، قەلبىگە نۇرغــۇن نېمە ۈئچۈنلەرنى 
كۆمۈلگــەن. ەئممــا جەۋھەرنىــڭ بۈگۈنكــى جاســارىتىگە قارىســاق، يۇقىرىقــى ائمىلــالر 

ۇئنىڭغــا ھېچبىــر ســەلبىي تەســىر كۆرســەتكەندەك ەئمــەس.

جەۋھەرنىــڭ دادىســى ھەققىدىكــى بايانلىرىدىمــۇ شــۇ چاغــدا تارتقــان ائزاب 
ــى  ــڭ مەيل ــدۇ. ۇئنى ــق ىئپادىلەنمەي ــەۋەبلىك ائغرىنغانلى ــكۈالتالر س ــى مۈش ۋە كېيىنك
دادىســىنىڭ مەيدانىنــى قوغداشــتىكى قەيســەرلىكىدە بولســۇن، مەيلــى دادىســى ۈئچــۈن 
ياكــى خەلقــائرا ســەھنىدىكى  قىلىشــتىكى قەتئىيلىكىــدە بولســۇن  تەلــەپ  ائدالــەت 
تەمكىنلىكىــدە بولســۇن، ۇئنىڭــدا پاراكەندە ائىئلە ھاياتىنى باشــتىن كەچۈرگەن بالىالردا 
كــۆپ كۆرۈلىدىغــان تارتىنىــش، ھودۇقــۇش، جىدىىيلىشىشــتەك پىســخىك ائجىزلىقالردىن 

ەئســەرمۇ كۆرۈلمەيــدۇ. 

ــە شــۇنى  ــرى بىزگ ــڭ خاراكتې ــدا يېتىلگــەن جەۋھەرنى ــڭ قولى ــام مۇەئللىمنى ىئلھ
چۈشــەندۈرىدۇ، ەئمەلىيەتتــە بالىالرغــا تەســىر قىلىدىغىنى ائىئلىمىــز ۇئچرىغان كۈلپەت، 
بېشــىمىزغا كەلگــەن مۇســىبەت، قەۋمىمىــز يولۇققــان زۇلمــەت ەئمــەس، بەلكــى بىزنىــڭ 
يەنــى ائتا-ائنىالرنىــڭ شــۇالرغا قانــداق يۈزلىنىشــىمىز، قانــداق تاقابىــل تۇرۇشــىمىز ۋە 
ۇئنــى بالىالرغــا قانداق چۈشەندۈرۈشــىمىزدۇر. بىزنىڭ شــۇنداق كەلگۈلۈكلەرگە تاقابىل 
تۇرۇشــتىكى ائقىالنەلىكىمىــز بالىالرغــا ەئقىل ۆئگىتىدۇ، پىداكارلىقىمىــز بالىالرغا قۇربان 
بېرىشــنى ۆئگىتىــدۇ، كۈلپەتكــە يۈزلىنىشــتىكى جاســارىتىمىزدىن بالىــالر قەيســەرلىكنى 
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ۈئلگــە ائلىــدۇ. ەئگــەر بىــز مۈشــكۈالتقا يولۇققانــدا قورقۇپ تۈگۈلســەك، بالىــالر بىزنىڭ 
ــدۇ،  ــە ائيلىنى ــپ كىرپىگ ــس قىلى ــەك ھې ــۇ قورقۇنچلۇقت ــن ۇئ ىئشــنى تېخىم ەئپتىمىزدى
ەئكســىچە تەمكىــن تــۇرۇپ، ەئگىيدىغاندىــن ەئگىــپ، ائتاليدىغاندىــن ائتــالپ، خرىــس 

قىلغانغــا غــەزەپ بىلــەن تاشلىنالىســاق، بالىمىــز ائرســالنغا ائيلىنىــدۇ.

ەئگەر ىئلھام مۇەئللىم كېچىلەپ ســوراق قىلىنغانلىق ســەۋەپلىك قورقۇپ، ىئشــىك 
ائلدىــدا كۆزەتتــە تۇرغــان پايالقچىالردىن ەئنســىرەپ، جىددىيلىشــىپ، چېچىلىپ يۈرگەن 
بولســا بالىــالر تېخىمــۇ قورقــۇپ تاالغــا چىقىشــقىمۇ جــۈرەئت قىاللمىغان بوالتتــى. ەئگەر 
ىئلھــام مۇەئللىــم بېشــىغا كەلگــەن پىشــكەللىكنى ائىئلىســىگە ۋەھىمىلىــك بىر شــەكىلدە 
چۈشــەندۈرگەن بولســا بالىالرغــا خۇدۇكســىرەش، ېئھتىياتچانلىــق، ىئشەنچســىزلىك 
ىئللەتلىــرى يوققــان بوالتتــى. ەئگــەر ىئلھــام مۇەئللىــم ۇئيغۇرغــا كەلگــەن زۇلۇمدىــن 
قۇتۇلۇشــنىڭ يولىنى قىزىغا »ســىڭگەن نېنىنى يىيىش، چوڭ ىئشــالرغا ائرىالشماســلىق، 
ھەق ناھەق مەسىلىســىدە ســۈكۈت قىلىش« دەپ چۈشــەندۈرۈپ يۇۋاشلىق ھەققىدە ۋەز 
ېئيتقــان بولســا، ۆئزىمــۇ تەشۋىشــتە ۆئيىدىــن چىقىشــتىن ەئنســىرەپ مۆكــۈپ ياشــىغان 
بولســا، جەۋھــەر بەلكىــم مۇســاپىرەتتە دادىســىز قالغاندىكــى ۋەھىمــە، مۈشــكۈالتالر 
ائلدىدا قەيســەرلىكنى، يېڭىشــنى ەئمەس، قورقۇشــنى، مۆكۈشــنى ۋە ســۈكۈتنى تاللىغان 
بوالتتــى. ەئگــەر ىئلھــام مۇەئللىــم ۆئزى دۇچ كەلگــەن مۈشــكۈالت ۋە كۈلپەتلەرگــە 
ــان ائزاپ-وئقۇبەتكــە قــۇالق  ــەت يولۇقۇۋاتق ــە قىلمــاي، مىلل ــي مۇائمىل تەمكىــن، ەئقلى
يوپۇرغــان، پــەرۋا قىلمىغــان بولســا جەۋھــەر ھــۆر دۇنيــادا زۇلۇمغــا قارشــى مەيدانغــا 
چىقىشــنى ەئمــەس، پىنھانــدا پۇرســەت كۈتۈشــنى، ېئھتىيــات قىلىشــنى اليىــق كــۆرۈپ، 
ائزاپتــا قالغــان ىئككــى ىئنىســى ۋە ائنىســىنىڭ تىنــچ ياشىشــى، باالغــا قالماســلىقى، 
تۇتۇلماســلىقى ۈئچــۈن ىئلھــام مۇەئللىمنىــڭ داۋاســىنى قىلىشــتىن ۋاز كەچكــەن بوالتتى. 

ىئلھام مۇەئللىم مۇددەتســىز كېســىلىپ كەتتى، ەئمما بۇ جەۋھەرنىڭ ىئرادىسىنى 
كېســەلمىدى. ەئكســىچە، بۇ كېســىم ۇئنى داداىســىغا ۋارىســلىق قىلىدىغان ىئزباســارغا، 
دەۋاگەرگــە ائيالنــدۇردى. مۇھاجىرەتتــە ھېــچ سەۋەبســىز كېســىلگەن زىيالىيالرنىــڭ 
بالىلىــرى، ۆئلىماالرنىــڭ پەرزەنتلىــرى بــار، ھەتتا تىنــچ ماائش ېئلىپ يۈرۈپمــۇ جازالىنىپ 
كەتكــەن كاتتىالرنىــڭ ەئتىۋارلىقلىــرى ائرىمىــزدا، ەئممــا ائتا-ائنىســى كۆرگــەن زۇلــۇم، 
مىللــەت يۇتۇۋاتقــان زەرداپالر ۇئالرنى نە نامايىشــقا، نە ســەھنىگە ىئتتىرىپ چىقالمىدى. 
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ۇئالر ائتا-ائنىســى ۋەتەنــدە تاللىغــان ســۈكۈتكە، ۇئالرغــا ســىڭدۈرۈلگەن “ســىڭگەننى 
يېيىــش” روھىغــا مۇھاجىرەتتــە تــۇرۇپ ســاداقەت بىلــەن ۋارىســلىق قىلىۋاتىــدۇ. ھەتتــا 
بــەزى ۇئلۇغالرنىــڭ ائيالــى ۋە بالىلىرى ھۆر دۇنيــادا تۇرۇپمۇ ناھەق قامالغان ھەمراھى، 
دادىسى، ۇئرۇق-باغلىرى ۈئچۈن بىر ېئغىز ھەق سۆزگە ائغزىنى ۆئمەللەپ تاشلىمىدى، 
چۈنكــى ۇئالر ىئلھــام توختىــدەك ائتىنىــڭ بالىلىــرى ەئمــەس ىئــدى، ۇئالرنىــڭ تۇتۇلغــان 

ائتىلىــرى زۇلۇمنىــڭ ائســتىدا بىپەرۋا ياشــىغانالرىئدى. 

مەن مۇشۇالرنى وئيالپ، زۇلۇمنىڭ نېمە ۈئچۈن ۇئدۇم قالغان ۋە قېلىۋاتقانلىقىنى 
ائڭقارغانــدەك بولــۇپ قالىمــەن. بالىالرغــا نېمىلەرنىــڭ يادىــكار قالغانلىقىغــا نــەزەر 
ــاڭاق  ــىدا ي ــڭ بېش ــۇ ەئۋالد مەزلۇمالرنى ــۈن ەئۋالدم ــە ۈئچ ــڭ نېم ــام، زالىمالرنى سالس
چېقىۋاتقانلىقىنىــڭ تېگىگــە يەتكەنــدەك تۇيغۇدا بولىمەن. چۈنكــى كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك، 
بــەزى ائتــا - ائنىالردىــن بالىالرغا ســىڭىدىغىنى، مىــراس قالىدىغىنــى، ھەقىقەتنى ھىمايە 
قىلىــش، ۆئز ھەققىنــى قوغــداش، غۇرۇرىغــا ســادىق بولــۇش، ائدالــەت ۈئچــۈن مەيدانغــا 
چىقىــش، ائجىزغــا ھامىــي بولــۇپ، زوراۋانغــا قارشــى تــۇرۇش ەئمــەس، بەلكــى ۆئزىنــى 
ــالپ  ــن ائۋاي ــان يىالندى ــا يامرىغ ــېلىپ، زېمىنىمىزغ ــى كۆرمەســكە س ــان چايانن چاقمىغ
ــان  ائتــالپ، »قااليمىقــان« ىئشــالرغا ۆئزىنــى ۇئپۇراتمــاي، خەلقنىــڭ بېشــىدا كۆيۈۋاتق
ــول  ــەن ق ــەم بىل ــن پ ــا قارشــى چىققانلالردى ــالپ ىئسســىنىپ، زۇلۇمغ ــى قاق ــا قولىن وئتق
ۈئزۈپ، چىرايلىــق  جاماەئتچىلىــك قىلىــپ، غۇرۇرى خورالنغانــدا، جەينامازدا ائھ ۇئرۇپ، 
ــە  ــۇم كۆرس ــن زۇل ــۇرۇپ، ھۆكۈمەتتى ــورۇن ق ــۈن س ــش ۈئچ ــۆز قىلى ــى كۆز-ك بايلىقىن

زەردابىنــى بىــر - بىرىگــە چېچىــپ، دەردىنــى ېئلىــپ ۆئتــۈش بولغــان ىئكــەن.

 ھــۆر دۇنيــادا خۇدايىــم بەرگــەن بىــر ىئلھــام توختىنىــڭ قىــزى ۋە بىــر - ىئككــى 
ياشــتىن باشــقا كۆپىنچــە داڭلىقــالر جەمەتىنىــڭ ســۈكۈتنى تاللىشــى بىزگــە يېتەكچىلىــك 
قىلىۋاتقان ائىئلىلەردە ەئمەلىيەتتە نېمىلەرنىڭ كۆپرەك ۇئدۇم قالدۇرۇلغانلىقى ۋەقانداق 
ۋارىســالرنىڭ يېتىشــتۈرۈلگەنلىكىنى چۈشەندۈرســە كېــرەك. ەئگــەر شــۇ تۇتۇلغــان 
ــى پەرزەنتلىرىگــە ۆئگىتەلىگــەن بولســا  ــز مىللەتكــە ۆئگەتمەكچــى بولغانن ۇئلۇغلىرىمى
ىئدى، مىللەتنىڭ ەئمەس، ائتا-ائنىسىنىڭ داۋاسىنى قىلىدىغان داۋاگەرلىرىنى ائلدىمىزدا 
كۆرگــەن بوالتتــۇق. ەئپســۇس، كۆرگىنىمىــز پەقــەت ىئلھــام توختىنىــڭ روھىنــى جــەۋالن 

قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان بىــر قىزجەۋھــەر ۋە ســاناقلىق بىــر قانچــە جەۋھەرلــەردۇر.
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ئەرنىڭ ئىپپىتى

نامايىشــالرغا قارايمــەن، ائيالــالر ەئرلەردىــن كــۆپ. گۇۋاھلىــق فىلىملىرىنــى كــۆردۈم، 
ياغلىقچــان باشــالر دوپپىلىــق باشــالردىن نۇرغــۇن. ۋەتەنــدە قالغان ھەمراھــى ۋە يۈرەك 
پارىلىــرى ھەققىــدە گۇۋاھلىــق بېرىۋاتقانــالر داىئــم “ېئرىــم، بــاالم” دەيــدۇ. مۇخبىــرالر 
كەلســە، كۆرىشــەي دېگــەن ائيالالرنىــڭ تېلېفونلىــرى ۈئزۈلمەيــدۇ. بۇالرنــى وئيلىســامال 
پەخىرلىنىمەن. مۇشــۇنداق ائيالالرنىڭ بارلىقى مېنى ۈئمىدلەندۈرىدۇ، پەخىرلەندۈرىدۇ. 
ائيــال دېگــەن ســۆيگۈ، ائيــال دېگــەن ائنــا، ائنــا دېگــەن ۋەتــەن دېگەن شــۇ. مۇشــۇنداق 

ائيالالرنىــڭ تاپىنىــدا جەننــەت تۇغۇلىــدۇ، ۋەتــەن تۇغۇلىــدۇ.

 ۇئالرنىڭ مۇخبىرالرغا تۆكۈلۈپ تۇرۇپ سۆزلەشــلىرى، مەندىن: مۇشــۇ ېئيتىلغان 
ــوالر؟ دەپ  ــان پايدىســى ب ــڭ قاچ ــان داۋايىمىزنى ــالر، قىلغ ــان داۋا تېپى ــە قاچ دەرتلەرگ
سوراشــلىرىنى وئيلىســام، كۆڭلۈم بۇزۇلىدۇ. چۈنكى مەن بىلمەيمەن، ەئمما بىلمەيمەن 

دېگــەن ســۆز ائغزىمدىــن چىقىشــى بىلــەن باشــقا ياققــا قارىۋالىمەن.

پاكىســتانلىق ەئرلەرنىــڭ ۇئيغــۇر ائياللىرىنىــڭ داۋاســىنى قىلىــپ، بېيجىڭغــا 
بارغانلىقىنــى بىلەتتىــم. مــەن پاكىســتاندا پاائلىيــەت قىلىۋاتقــان ۆئمــەر ۇئيغۇرنىــڭ 
ۋاستىســى بىلەن بۇ خەۋەرگە ېئرىشــكەن ۋە مەتبۇائتالرغا يەتكۈزگەن ىئدىم. بۇ خەۋەر 
چىققاندىــن كېيىــن، بىــر ائيــال مــاڭا: »ســىز نېمىشــقا ۇئيغــۇر ەئرلەرنــى پاكىســتانلىق 
ەئرلەردىــن ۆئگىنىــڭالر دېمەيســىز؟ بېيجىڭغــا بارالمىســىمۇ خىتــاي ەئلچىخانىســىغا 
بولســىمۇ بارســۇن، ســىز قايســى بىــر ەئرنىــڭ ائيالىنىــڭ رەســىمىنى كۆتۈرۈپ نامايىشــقا 
چىققانلىقىنــى كۆردىڭىــز. بوپتــۇ ۇئنىمــۇ قىلمىســۇن، ائيالــى ۇئ ياقتىــن كېتىــپ بولغىچــە 
بــۇ ياقتىــن ۆئيلىنىۋالمىســۇن... شــۇ ائيالىنــى ىئــزدەپ بېيجىڭغــا بارغاننىغــۇ ەئر دەيلــى، 
ــۈرۈپ  ــپ بېشــىنى چۆك ــز ېئلى ــن قى ــاي، يېڭىدى ــڭ داۋاســىنى قىلم ــڭ، بالىلىرىنى ائيالىنى
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ياشــاۋاتقاننىڭ نــەرى ەئر، نــەرى ائدەم؟...« دەپ بوغۇلــۇپ كەتتــى ۋە مــاڭا بــۇ ھەقتــە 
بىــر يازمــا يېزىشــنى تاپىلىــدى.

تۇتۇلــۇپ كەتكــەن ھــاالل جۈپتىلىرىنىــڭ داۋاســىنى قىلمايۋاتقــان ەئرلــەر ھەققىدە 
يېزىشــنى خالىمىدىــم. شــۇ چاغدىــال ۇئ چوكانغا: »پايدىســى يوق، ۇئنــداق ەئرلەر ماقالە 
ــۇ... شــۇ  ــەر« دېدىمي ــى وئقۇمايدىغــان ەئرل ــڭ ماقالەمن وئقۇمايدىغــان، بولۇپمــۇ مېنى
سۇلغۇن چىراي، مۇڭلۇق بېقىشالر كۆز ائلدىمدىن كەتمىدى. بىر ۇئيغۇر ائيال ۈئچۈن، 
تۈركىيــەدەك بىــر دۆلەتتــە تونۇمايدىغــان بىــر ائدەمگــە پېتىنىــپ بــۇ گەپلەرنــى دېمــەك 
ائســان ەئمەس ىئدى. ۋەتەنســىز، ەئرســىز ائيال ائمالســىز دەرت ېئيتىدۇ. مەنمۇ ھىچ بىر 
 دەرتكە دەرمان بواللمايدىغان، چارىســىزلىككە گىرىپتار تۈمەنلىگەن ۇئيغۇرنىڭ بىرى.
شــۇائن ېئســىمگە قايتــا ۆئيلەنگەن بىــر قانچە دوســتۇم كەلدى. خىتاينىڭ ىئچكىرىســىدە 
ســودا قىلىدىغــان، تــۆت بالىلىــق بىرەيلەننىڭ ائلىي مەكتەپنى يېڭــى تۈگىتىپ، تۈركىيەگە 
كەلگــەن بىــر قىــز بىلــەن تويالشــقىنى، ائيالــى ۋە بالىلىرىغــا ىئگــە بــوالي دېگــەن نىيەتنــى 
قىلىپمــۇ باقمــاي ياشــاۋاتقىنى ەئقلىمدىــن كەچتــى. ۇئ ۋەتەندىمــۇ پــۇل تاپاتتــى، پۇللــۇق 
بولغان ىئدى. ۇەتەنسىزلىكتىمۇ پۇللۇق بولۇش كويىدا تىنىم تاپماي ىئشلەپ يۈرەتتى.

 مېنىــڭ شــۇنداق دوســتلىرىم ېئســىمگە كەلســىال، ۆئزۈمدىــن گۇمانلىنىــپ 
قاالتتىــم، ھــەر قېتىــم ائيــال - بالىلىرىنــى خىتايغــا يــەم قىلىــپ بېرىپــال قايتــا ۆئيلىنىــپ، 
ۈئنســىز ياشــاۋاتقانالرغا قارىســامال، ســاراڭلىقىمنى ېئتىــراپ قىالتتىــم. ۇئالرغــا نەچچــە 
يىلــالپ، ھەتتــا نەچچــە وئن يىلــالپ بىللــە ياشــىغان قەدىنــاس ائيالــى، مەســۇم بالىالرنىڭ 
كېرىكــى يــوق تۇرســا، ۋەتەننىــڭ نېمــە كېرىكــى؟ مــەن خوتــۇن ۋە پۇلــال بولســا 
ياشــاۋېرىدىغان ەئرلــەر، كىيىــم ۋە ۆئيــال بولســا ياســىنىپ، تاراقــالپ تۇرمۇشــىنى داۋام 
قىلىۋېرىدىغــان ائيالــالر، مۇشــۇنداق ائدەملەرنــى دەپ، ۇئالر ياشــايدىغان ۋەتەننــى 
 چۈشەپ، ائرزۇالپ، ۆئرتىنىپ يۈرىۋاتامدىمەن؟ بۇ ساراڭلىق، سەۋدالىق بولماي نمە؟  
مــەن ائيالىنــى قويــۇپ چىققــان، يولغــا ســېلىپ قويغــان، باالغــا تىقىــپ قېچىــپ چىققــان 
شــۇ دوســتالرنىڭ ۆئزىنىــڭ ىئپپىتــى ھەققىــدە وئيلىنىپمــۇ وئلتۇرماي، ىئپپەتلىــك قىزالرنى 
ىئــزدەپ يۈرگەنلىكىنــى ۋە نىكاھىغــا ائلغىنىنــى بىلىمــەن. ۇئالرنىــڭ خىلۋەتتــە: »ســېنى 
بەختلىــك قىلىمــەن، ەئبەدى ســۆيىمەن، قوغدايمــەن« دېگەنلىرىنىمۇ پــەرەز قىالاليمەن. 
ەئممــا ۇئالرنىــڭ شــۇ گول قىــز - چوكانالرنى قانــداق قوغداش ھەققىدە بىــرەر ھەپتىلىك 
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پىــالن تۈزگەنلىكىگە ىئشــەنمەيمەن.

ىئســتانبۇلدەك قىــزالر ائيالــالر وئرانغان، ەئرلــەر دىندار كۆرۈنىدىغان، نامايىشــتا، 
تويــالردا ەئر - ائيالــالر بىــر يــەردە تۇرالمايدىغــان، داقــا - دۇمباقلىــق تويالرمــۇ 
بولمايدىغــان بــۇ شــەھەردە بىــر قانچــە ەئرنىــڭ ەئمــەس، توي قىلىــپ بولغان بىــر نەچچە 
ــر بىــرى بىلــەن قانــداق تونۇشــقانلىقىغا ھەيــران قالىمــەن.  يــۈز ەئر-ائيالنىــڭ نىــڭ بى
ۋەتــەن بىلــەن ائالقــە تولــۇق تاقالغانغــا بىــر يىلمــۇ بولماي تــۇرۇپ يېپيېڭى قىــزالر بىلەن 
تويلىشــىپ بولغــان ەئرلەرنىــڭ ۆئيلىنىــش ماھارىتــى ۋە ســۈرىئتى كىشــىنى وئيالندۇرماي 
قالمايــدۇ. چۆچۈرىــدەك بالىلىرىنىــڭ ھىجرانىــدا كۆيمىگــەن، ۇئالرنى قۇتقــۇزۇش ۈئچۈن 
ھېچبولمىســا بىــر يىــل تىرىشــىپ باقــاي، ىئككــى يىــل چىــداپ ھەرىكەت قىــالي دېمىگەن 

ائدەملــەر ۋەتەننىــڭ غېمىنــى قىالرمــۇ، ۋەتەننــى قۇتقۇزۇشــنىڭ پىالنىنــى تۈزەرمــۇ؟

ۇئيغۇردا ىئپپەت ائيالالرنىڭ زىننىتى، ائياللىق شــەرەپنىڭ گۇۋاھنامىســى، ائياللىق 
ىئززەتنىــڭ ەئڭگۈشــتىرى. ۇئيغــۇر ەئر ۈئچــۈن ائيالچــۇ؟ ەئرنىــڭ نومۇســى، غــۇرۇرى، 
ىئپپىتــى ۋە قەدىنــاس، مۇقەددەس ۋەتىنىدۇر. شــۇڭا ەئجدادلىرىمىز تاجاۋۇزچىغا قارشــى 
جــان بەرگەنكــى ائياللىرىنــى بەرمىگــەن، بىــز خىتايغــا، دارىنغــا تېگىشــنى رەت قىلغــان 
ــى  ــڭ قىزىن ــدا ۇئيغۇرنى ــز قۇمۇل ــەت. بى ــان دەپ تەرىپلىگــەن مىلل ــى قەھرىم نۇزۇگۇمن
ــى  ــز قىز-ائيالالرن ــەت، بى ــان مىلل ــى ائلغ ــڭ جېنىن ــاي ەئمەلدارىنى ــەن خىت ــەن دېگ ائلىم
غۇرۇرىمىــز بىلىــپ كۈرەشــكەن، ىئنقىــالپ قىلغــان ۇئيغــۇر شــۇ. چۈنكــى بىــز ۈئچــۈن 
ــا  ــۇر، ائن ــا دېمەكت ــەك ائن ــال دېم ــە ائي ــدى. بىزگ ــى ىئ ــڭ نومۇس ــز مىللەتنى قىزلىرىمى

دېمــەك ۋەتــەن دېمەكتــۇر.

بىــز ەئرلــەر ۋەتەنــدە تۈرمىلەرنــى تولــدۇردۇق، الگىــرالر قامالــدۇق، چەتەئللەرگــە 
ھىجــرەت قىلــدۇق، قىــز ائياللىرىمىــز، گــۈزەل نازىنىنلىرىمىــز، ىئپپىتىمىــز خىتايغا وئڭچە 
قالــدى، ىئززىتىمىــز ائياللىرىمىــزدەكال ائيــاق ائســتى بولــدى. ۇئالرغــا جــان بېرەلمىــدۇق، 
ۇئالر قامالغان الگىرالرغا بارالمىدۇق، ۇئالر تەلمۈرۈپ تۇرغان كامىرالرنى چاقالمىدۇق، 
مۇھاجىرەتتــە ھېــچ ىئــش قىاللمىســاق، ســۈرگۈندە ھېچبىــر ھەرىكەتكــە غەيــرەت 
قىاللمىســاق ھــازا تۇتمامــدۇق، ماتەمدارمــۇ بولمامــدۇق؟ شــۇ نارەســىدە بالىلىرىمىــز: 
»دادا، بىزســەندىن ائيرىلىــپ قاماقتــا ياتقانــدا، ســەن نېمــە قىلىشــنى پىالنلىغــان، نەچچە 
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يىلــدا بىزنــى قۇتۇلدۇرۇشــقا كــۆزۈڭ يەتكــەن، بىزگــە نېمىلەرنــى تەييارلىغــان؟« دەپ 

سورىســا: »بالىلىرىــم مــەن ائناڭالرغــا كۈنــدەش، ســىلەرگە بىــر ۆئگەي ائنــا تەييارلىغان، 

ســىلەر قامالغانــدا مــەن يېڭــى خوتۇننىــڭ پىالنىــدا، يېڭىچــە ھوزۇرنىــڭ تاماســىدا يېڭــى 

توينىــڭ تەييارلىقىنــى قىلغــان ىئدىــم« دەمــدۇق؟

ۇئيغــۇر ىئپپەتلىــك مىللــەت، ىئپپــەت ۇئيغــۇر ۈئچــۈن ۋەتەنــدۇر. ىئپپەتنــى 

ــا  ــى خىتايغ ــى روھ. ىئپپىتىن ــەس، يۈرەكتىك ــۆش ەئم ــى گ ــە تەندىك ــاقاليدىغان نەرس س

تارتقــۇزۇپ قويغــان مىللــەت بولغــان ۇئيغــۇرالر ىئچىدىكــى بــەزى ەئرلەرنىــڭ ىئپپــەت 

ىئزدىمــەي، يەنــە ىئپپەتلىــك قىزالرنــى ىئــزدەپ يۈرۈشــى، غــورۇرى پايخــان بولغانلىقتىن 

ماتەملىك تون ەئمەس، تويلۇق لىباســالرغا پۈركىنىشــنى خىيال قىلىپ يۈرۈشــى كىشىگە 

ۆئزىنــى ۋەتەنســىزلەرنىڭ يېنىــدا ەئمــەس، ۋەتــەن تىلەۋاتقــان ىئپپەتســىز تىلەمچىلەرنىڭ 

قېشــىدا تــۇرۇپ قالغانــدەك تۇيغۇغــا كەلتــۈرۈپ قويىــدۇ.
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ئەڭ خەتەرلىك ئىستىال

ىئســتىال ھەربىي ىئســتىال، ىئقتىســادىي ىئســتىال ۋە مەدەنىيەت ىئستىالســى دېگەن 
بىــر قانچــە تۈرگــە بۆلۈنىــدۇ. ھازىــر ھەربىــي ىئســتىال قىلىشــنىڭ دەۋرى ۆئتتــى. بــۇرۇن 
ەئنگىلىيــە ھەربىــي ىئســتىال قىلغــان شــەرقىي جەنۇبىــي ائســىيادا ھازىــر خىتاينىــڭ 
ــراف  ــاي تېلېگ ــلەيدۇ. خىت ــى ىئش ــڭ پۇل ــران، خىتاينى ــى ھۆكۈم ــادىي ىئستىالس ىئقتىس
شــىركەتلىرى مۇالزىمەت قىلىدۇ. مانا بۇ، خىتاينىڭ ىئقتىســادىي ىئستىالســى. مۇسۇلمان 
دۇنياســىدا ۇئرۇش قىلىۋاتقــان تالىبانــالر، داىئــش، ەئلقاىئــدە قاتارلىــق گۇرۇھــالر ۆئزائرا 
ېئلىــم - بېرىمــدە دولــالر ىئشــلىتىدۇ. مانــا بــۇ، ائمېرىكىنىڭ ىئقتىســادىي ىئستىالســىنىڭ 
ۆئزىنــى ائمېرىكىغــا قارشــى جــەڭ ېئــالن قىلغانــالر دەپ قارايدىغانــالر ۈئســتىدىكى 

ىئپادىســى.

مەدەنىيەت ىئستىالســى ىئســتىالالرنىڭ ىئچىدە ەئڭ خەتەرلىكى، ەئڭ ۇئزۇن داۋام 
ــەت  ــدۇر. مەدەنىي ــە بولغىنى ــە ىئگ ــۇق بويســۇندۇرۇش كۈچىگ ــى ۋە ەئڭ تول قىلىدىغىن
ىئستىالســىنىڭ نېگىزىــدە تىــل ىئستىالســى، تەپەككــۇر ىئستىالســى ياتىــدۇ، مەســىلەن، 
فرانســىيە شــىمالىي ۋە وئتتــۇرا ائفرىقىدىــن چېكىنگــەن بولســىمۇ، فرانســۇز تىلــى يەنىــال 
بــۇ ەئللەرنىــڭ دۆلــەت ۋە ماائرىــپ تىلــى بولۇشــنى داۋام قىلىۋاتىــدۇ. دېمــەك، شــىمالىي 
بولســىمۇ، مەدەنىيــەت  ائفرىقىــدا فرانســىيەنىڭ ھەربىــي ىئستىالســى ائياغالشــقان 
ىئستىالســى يەنىــال مەۋجــۇت بولــۇپ، ھازىرقــى ەئھۋالدىــن قارىغانــدا، بــۇ ىئســتىال 

يېقىنقــى بىــر مەزگىلــدە ائياغلىشــىدىغاندەك ەئمــەس.

مەدەنىيــەت ىئستىالســىنىڭ يىلتىــزى تەپەككــۇر ىئستىالســى بولــۇپ ماائرىــپ، 
ــق ەئمەلگــە ائشــىدۇ. ۇئيغــۇردەك  ــەر ائرقىلى ــۈك قاىئــدە - تۈزۈمل تەشــۋىقات ۋە تۈرل
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ــدا ىئســتىالنىڭ ائســارەتلىرى ھــەر  ــڭ تەپەككۇرى ــر مىللەتنى مۇســتەملىكە قىلىنغــان بى
زامــان ائشــكارە بولــۇپ تۇرىــدۇ. تەپەككــۇر ىئستىالســى تىــل ائرقىلىــق يۈرگۈزۈلىــدۇ. 
قايســى تىــل ھۆكۈمــران رايونــدا ياشــىغان بولســاق، شــۇ تىلدىكــى تەپەككۇرنىــڭ 
ىئستىالســىغا دۇچــار بولىمىــز. خىتايــدا »مىللەتلەرىئتىپاقلىقــى، خەلــق ۈئچــۈن خىزمــەت 
ــوڭ  ــادالپ چ ــۇائرالرنى ي ــدەك ش ــۇرۇش« دېگەن ــە ائش ــى ەئمەلگ ــش، كومۇنىزىمن قىلى
بولغــان ۇئيغــۇرالر مۇھاجىرەتتــە شــۇائرۋازلىق قىلىــدۇ، ســەۋەبى گەرچــە خىتايــدا 
ياشىمىســىمۇ، ائللىقاچــان خىتاينىــڭ تەپەككــۇر ىئستىالســىغا كۆنــۈپ بولغىنــى ۈئچــۈن، 
بىرلىــك - ىئتتىپاقلىــق شــۇائرىنى توۋالشــقا ائمــراق، يىغىلىــپ يىغىن ېئچىشــقا خۇشــتار. 
مەســىلەن، ىئســتانبۇلدا 21 دەرنەك يىغىن ېئچىپ، يەپ - ىئچىشــكەندە ىئتتىپاقالشــقان 
بىلــەن بىــر بىناغــا يىغىلىــپ خىزمەت قىلىشــقا كېلىشــەلمەيدۇ. ۇئالر ىئجــارە ۈئچۈن، ىئش 
ھەققــى ۈئچــۈن نۇرغــۇن چىقىمالرنــى قىلىشــقا رازى بولىــدۇ - يــۇ، بىــر بىناغــا يىغىلىــپ 

ىئجــارە، خادىــم ۋە ۈئســكۈنە چىقىملىرىنــى تىجەشــنى ەئپلەشــتۈرەلمەيدۇ.

خىتاينىــڭ كىشــىلەرنى كوممۇنىزىــم ەئتراپىغــا يىغماقچــى بولغــان ائۋارىچىلىقــى 
ــا،  ماائرىــپ ۋە تۈزۈمنىــڭ تەســىرى بىلــەن تەپەككۇرىمىزنــى ىئســتىال قىلغــان بولغاچق
بىزمــۇ ىئنســانالرنىڭ بىــر ىئدىوئلوگىيەلىــك شــۇائر ەئتراپىغــا يىغىشــقا خۇشــتار.وئرتاق 
شــۇائرغا ەئمــەس، كونكرېت مەنپەەئت ەئتراپىغا يىغىلغاندىكــى ىئتتىپاقلىقنىڭ ھەقىقىي 
ىئتتىپاقلىــق بولىدىغانلىقىنــى ېئتىــراپ قىلىشــنى خالىمايمىــز. بــۇ خــۇددى خىتاينىــڭ 
ۇئيغــۇرالر بىلــەن خىتايالرنىــڭ ھوقۇقتىكــى، مەنپەەئتتىكــى باراۋەرلىكىنــى ەئمەلگــە 
ائشــۇرماي، شــۇائردىكى ىئتتىپاقلىقنــى تەكىتلەپ،»مىللەتلەرنىــڭ بۈيــۈك ىئتتىپاقلىقــى« 

توغرۇلــۇق توختىمــاي يىغىــن ېئچىشــىغا وئخشــايدۇ.

خىتاينىــڭ تەپەككــۇر ىئستىالســى يۇقىرىقىالردىــن باشــقا يەنــە دېموكراتىــك 
ەئللەردە ياشــاپمۇ دېموكراتىك ســايالم قىاللماســلىق، ائشــكارىلىق تەرغىپ قىلىنىدىغان 
ەئلــدە تۇرۇپمــۇ خىزمــەت ۋە مالىيەدىن ائشــكارە دوكالت بەرمەســلىك، كــۆپ پارتىيەلىك 
ــش...  ــە قېقى ــى چەتك ــۇرۇپ وئخشــىمىغان پىكىردىكىلەرن ــۇرۇپ ت ــدە تەشــكىالت ق ەئل
ــڭ،  ــەزى ۇئيغۇرالرنى ــڭ ب ــە تەپەككۇرنى ــۇ، خىتايچ ــا ب ــدۇ. مان ــالردا ىئپادىلىنى قاتارلىق
بولۇپمــۇ، مۇھاجىرەتتىكــى ۇئيغــۇر رەھبەرلەرنىــڭ قەلبىنــى ىئســتىال قىلغانلىقىنىــڭ 

ىئپادىســى. 
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ۋەتەندىكــى ۇئيغۇرالرنىــڭ بېشــىدا ھازىــر يۇقىرىقــى ۈئچ ىئســتىالنىڭ ھەممىســى 
ــۇم  ــتىالمۇ مەل ــادىي ىئس ــدۇ، ىئقتىس ــات بولى ــان بەرب ــتىال ھام ــي ىئس ــۇت. ھەربى مەۋج
مەزگىلدىــن كېيىــن ائجىزلىشــىدۇ، ەئممــا مەدەنىيەت ىئستىالســى ەئجەللىك ىئســتىالدۇر. 
مەدەنىيــەت ىئستىالســى تىلــدا، تەپەككــۇردا، مىجەزدە بىۋاســىتە كۆرۈلىــدۇ ۋە ۇئزاققىچە 
داۋاملىشــىدۇ. ۇئالردىن بىزگە ســىڭگەن ســۆز، ىئدىيە ۋە ائدەتلەرنى قانداق چۈشــىنىش، 
قانــداق تازىــالش ۋە قانــداق رەت قىلىــش ھەققىدە وئيلىنامدۇق ياكــى تاقابىللىق ھەققىدە 
وئيالنمــاي، گۈلخــان ەئتراپىدىكــى پەرۋانىگــە، قاينــام ەئتراپىدىكــى غازاڭغــا، تۈگمەنگە 
ــاق“  ــەم  بوالمدۇق؟”ي ــى ي ــان ياك ــاي قۇرب ــاش توختىم ــە وئخش ــان ۈئگۈتك قۇيۇلۇۋاتق

دېســەك، تاقابىــل تــۇرۇش ۈئچــۈن قانــداق چارىلــەر بــار؟ وئيلىنىــش كېــرەك.
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ئەلھەمدۇلىلالھ تۈرك مەن

مــەن بىــر تۈرككــە ھەيــران قالغــان يــەر بېيجىــڭ ىئــدى. ۇئ چاغــدا مــەن تۈركىــي 
تىلــالر فاكۇلتېتىــدا وئقۇغۇچــى ىئدىــم. تارىخنى ياخشــى كۆرىدىغان ۇئيغــۇر بولغانلىقىم 
ۋە كەســپىم مېنــى تۈركلەرگــە ائالھىــدە مۇھەببــەت بىلــەن قارايدىغــان قىلىــپ زەرەتلــەپ 
تۇراتتــى. شــۇ ســەۋەبلىك بولســا كېــرەك، ھاياتىمــدا ۇئچراتقــان تۇنجــى تــۈرك ۋە ۇئنىڭ 
ــۆز ۇئ  ــۇ س ــتىگە، ب ــڭ ۈئس ــدى. ۇئنى ــال كۆتۈرۈلمى ــن پەقەت ــۆزى خاتىرەمدى ــى س تۇنج
چاغــدا مــەن كۆنگــەن ۋە تۈركلەردىــن ائڭالشــنى كۈتكــەن ســۆزلەردىن پەرقلىــق ىئــدى. 

90 -يىلــالردا بېيجىڭــدا بىــر قىزغىنلىــق مــەۋج ۇئرۇپ تۇراتتــى. ۇئيغــۇر بالىــالر 
ھەر جۈمە كۈنى مەســجىدلەرنى تولدۇراتتى. مەكتەپلەرگە تەبلىغلەر وئرۇنالشــتۇرۇلۇپ، 
تۇراتتــى.  تارقىتىلىــپ  كىتابــالر  دىنىــي  بېســىلغان  خۇتبىلــەر وئقۇالتتــى. مەخپىــي 
وئقۇغۇچىالرغــا قــۇرائن يېتىشــمەي، ســەۇئدىي ەئرەبىســتان ەئلچىخانىســىغا قــۇرائن 
ــز ېئســىمدە. ۇئالرنىــڭ قــۇرائن تارقاتقــان چاغــدا ېئســىمگە ۇئيــۇپ  ســوراپ بارغىنىمى
قالغان، خۇددى بىزگە ســەدىقە تارقاتقاندەك ھاكاۋۇر تۇرقى، بىزنىڭ قۇرائننى ســۆيۈپ 

پېشــانىمىزگە تەگكۈزۈشــلىرىمىزگە پۈتۈنلــەي زىــت بىــر مەنزىــرە ىئــدى.

ــدە كــۆپ  مــەن ەئرەب شــاھلىرىنىڭ تۇرمۇشــى، ھــاالۋەت ۋە ىئســراپلىرى ھەققى
وئقۇغــان بولغاچقــا، بــۇ كىبىردىــن بەك ھەيــران قالمىغان ىئدىم. ەئممــا بىزنىڭ قۇرائنغا 
ېئرىشــىمىز دەپ ھاياجــان بىلــەن قــول باغــالپ كرىســلودا وئلتۇرغــان ھالىتىمىــز بىلــەن 
ۇئالرنىــڭ ائلدىمىزغــا قۇرائننــى تاشــالپ: “يالــال، يالــال!” )ماڭــە، ماڭــە( دەپ ۋارقىرىغــان 
ــۈ ســاقلىنىپ  ــدە مەڭگ ــپ، خاتىرەم ــر سېلىشــتۇرمىنى ھاســىل قىلى ائۋازى كەســكىن بى
قالغــان ىئــدى. بــۇ ســۆزگە شــۇنچىلىك ۆئچ بولغــان ىئدىــم. ەئگــەر شــۇ چاغــدا بېيجىڭــدا 
ــد  ــدۇ دەپ ۈئمى ــى ىئنگىلىزچــە بىلى ــۇرائن ســېتىلغان بولســا، ســەبداش دوســتالر مېن ق



188

كۈتــۈپ ەئۋەتمىگــەن بولســا، ۇئنــداق يەرگــە ھەرگىــز بارمىغــان بوالتتىــم. 

وئقۇشــۇمنىڭ ائخىرقــى يىلــى قۇربــان ھېيــت نامىزىنــى بېيجىڭدىكــى تۇڭگانالرنىڭ 
ەئڭ چوڭ مەســجىدى بولغان نيۇجيېدە وئقۇشــنى قارار قىلدىم. نامازغا ائفرىقا، شــەرقىي 
جەنۇبىــي ائســىيا ۋە وئتتــۇرا شــەرقتىن كەلگەنلىكــى چىقىــپ تۇرىدىغــان مۇســۇلمانالر 
ــۇلمان  ــك مۇس ــن قەيەرلى ــم -كېچەكلىرىدى ــي كىيى ــڭ مىللى ــدى. ۇئالرنى ــتىراك قىل ىئش
ىئكەنلىكــى روشــەن ىئــدى. نامازدىــن كېيىــن، ھويلىــدا مۇســۇلمانالرنى چۈشــىنەي، 
ــر  ــۈرۈپ، بى ــەپ ســوراپ ي ــن گ ــڭ - بۇنىڭدى ــالي دەپ ۇئنى ــى مەشــق قى ىئنگىلىزچەمن

كىشــىگە كــۆزۈم چۈشــتى.

ۇئ كاســتىيۇم - بۇرۇلــكا كىيىــپ، گالىســتۇك تاقىغــان بولــۇپ، ەئتراپتىكــى باشــقا 
مۇســۇلمانالردىن تامامــەن پەرقلىنىــپ تۇراتتــى. چىرايىدىــن مىللىتىنــى جــەزم قىاللمــاي، 
ىئنگىلىزچــە ســورىدىم ۋە جاۋابىغــا تــاڭ قالدىــم. قۇالقلىرىمغــا ىئشــىنەلمەي، ۇئنىڭغــا: 
»ەئلھەمدۇلىلــالھ تۈركــۈم!« دېگەننــى ىئككــى قېتىــم دېگۈزگىنىــم ھېلىمــۇ ېئســىمدە. 
مــەن ائدەتتــە: »ەئلھەمدۇلىلــالھ مۇســۇلمانمەن!« دېگــەن جاۋابنــى ائڭالپ چــوڭ بولغان 
ــچ ائڭالپ باقمىغــان  ــۇ ىئنكاســنى ھې ــەن، »ەئلھەمدۇلىلــالھ تــۈرك مــەن« دېگــەن ب بىل

ىئكەنمــەن. 

مــەن ھاياتىمــدا تۇنجــى ۇئچراشــقان ۋە ھەيــران قالغــان بــۇ تــۈرك كىشــى 
بىلــەن شــۇندىن كېيىــن نېمىلەرنــى دېيىشــكىنىم ېئســىمدە يــوق. ۇئ چاغــالردا بىــز 
تۈركلەرنــى ائجايىــپ مۇســۇلمانالر دەپ چاغاليتتــۇق، ۇئالرنىــڭ ائغزىدىــن ”ماشــاائلالھ، 
ىئنشاائلالھ“ تۆكۈلۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ائڭلىغان ىئدۇق. ۇئ مەسجىدنىڭ ائلدىدا شۇنچە 
ــە ائدەم  ــتىن ھەمم ــچ ھېيىقماس ــىگە ھې ــۇرۇپ، قانداقس ــىدا ت ــۇلمان ائرىس ــۆپ مۇس ك
»ەئلھەمدۇلىلالھ مۇســۇلمانمەن« دەيدىغان ســۆزنى »تۈركمەن« دەپ ۆئزگەرتەلىدى؟

 شــۇندىن كېيىن تۈركىيەدە، مىســىردا ۋە ســەۇئدىي ەئرەبىســتاندا تۈركلەردىن بۇ 
جاۋابنــى كــۆپ ائڭلىدىــم، كۆنۈپمــۇ كەتتىم. ەئمما بــۇ جاۋاب بىلەن باغالنغان چۈشــەنچە 
ــۇق بىلــەن مۇســۇلمانلىقنىڭ  ۋە مەنىلەرنىــڭ ۇئيغــۇرالردا وئمۇمالشماســلىقى، ۇئيغۇرل
بارغانچــە ائيرىلىــپ: »بىز ۇئيغۇرمۇ، مۇســۇلمانمۇ؟« دېگەن مەنتىقىســىز مۇنازىرىنىڭ 
ەئۋج ېئلىشــى، ۇئيغۇرالرنىــڭ ســۆيۈنۈپ تــۇرۇپ: »مــەن ەئلھەمدۇلىلــالھ ۇئيغۇرمــەن« 
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دېيەلمەســلىكى، مېنــى ھازىرغىچــە وئيالنــدۇرۇپ كەلدى. 

بىــز ۈئچــۈن مۇقــەددەس كەلىمــە، مــەن  شۈبھىســىزكى، »ەئلھەمدۇلىلــالھ« 
ــان  ــۇ ســۆزۇئنى چۈشــەندۈرۈپمۇ قويالمايدىغ ــە ب ــان. بىزگ يادلىغان،چۈشــىنىپ باقمىغ
ــزدە  ــى كىچىكىمى ــالھ« ن ــان. »ەئلھەمدۇلىل ــراس قالغ ــىڭگەن، مى ــن س بوۋا-مومىالردى
مولالمدىــن ســاۋاق ائلغانــدا، چــوڭ بولغانــدا ىئمــام ۋە خاتىپالردىــن تەبلىــغ ائڭلىغانــدا، 
ىئالھىــي تۇيغــۇالر ىئچىــدە دەيمىز، بۇ ســۆزنى ائلالھنىڭ ســۆزى ســۈپىتىدە بىلىپ قۇالق 
ســالىمىز. ەئممــا مەنىســى ھەققىــدە شــۇ تۈركتىــن تۇنجــى ائڭلىغىچــە شەخســەن مــەن 
وئيلىنىــپ باقمىغــان ىئكەنمــەن. بــۇ ســۆزنىڭ مەنىســىنى تۇنجــى بولــۇپ شــۇ تۈركتىــن 

ائڭلىغــان بولــدۇم. بــۇ “ائلالھقــا ھەمــدى ېئيتىمــەن” دېگــەن مەنىــدە ىئكــەن. 

بەكمــۇ  ســۆزنىڭ  بــۇ  كېلىــپ  تۈركىيەگــە  يىلــالردا  كېيىنكــى  شــۇندىن 
ۆئگىنىــپ  تۈركچــە  ىئســالمنى  تۈركلەرنىــڭ  بىلدىــم.  دېيىلىدىغانلىقىنــى  كەڭــرى 
قايتىــپ، مەنمــۇ ىئلھــام  بولــدۇم. ۋەتەنگــە  تۈركچــە چۈشــىنىدىغانلىقىغا شــاھىت 
ېئلىپ:»ەئلھەمدۇلىلــالھ ۇئيغۇرمــەن« دەپ باقتىــم، ەئمما ھېچيــەردە قوبۇل قىلىنمىدى. 
مــەن شــۇنچە يىــل مۇەئللىــم بولــۇپ ھېچبىــر ۇئيغۇرنــى »ەئلھەمدۇلىــالھ ۇئيغۇرمــەن« 
دېيىشــكە قايىــل قىاللمىدىــم. بەزىلىــرى ائلدىمــدا يۈز كېلەلمــەي، گەپ تېپىــپ بېرەلمەي 

قايىــل بولغانــدەك بوالتتــى -يــۇ، ەئممــا قوبــۇل قىلمايتتــى. 

تۈركمــەن« دېگــەن ســۆزنىڭ: »ەئلھەمدۇلىلــالھ  مەنچــە »ەئلھەمدۇلىلــالھ 
ۇئيغۇرمــەن« دېگــەن شــەكىلدە ۇئيغۇرنىــڭ تىلىغــا سىڭمەســلىكىنىڭ ســەۋەبلىرىدىن 
بىــرى، بــۇ »ەئلھەمدۇلىلــالھ« دېگــەن ســۆزگە يىغىنچاقالنغــان مەنىنــى چۈشــىنىش 
ۋە چۈشەنمەســلىك مەسىلىســى بولۇشــى مۇمكىــن. ەئگــەر ائلالھنــى مەدھىيىلەشــتە 
ــان بولســاق،  ــى كــۆزدە تۇتق ــداق ىئلتىپاتلىرىن ــا قىلغــان ھــەر قان ــڭ بىزگــە ائت ائلالھنى
ھېــچ ىئككىلەنمــەي ائلالھنىــڭ بىزنــى ۇئيغــۇر قىلىــپ ياراتقــان، ۇئيغۇرغــا خــاس بىــر 
ائىئلىگــە ائپىرىــدە قىلغــان ھىممــەت ۋە ھېكمەتلىرىگــە شــۈكۈر ېئيتىشــنى توغــرا تاپقان 
بوالتتــۇق. ېئنىقكــى، بىــز بىــر خىتاينىــڭ ۆئيىگــە، خىتــاي مەدەنىيىتــى ىئچىگــە تۇغۇلغــان 

ــۇالپ كېتىلگــەن بولســاق، ۇئيغــۇر بولۇشــىمىز مۇمكىــن ەئمــەس ىئــدى.  ياكــى ب

ۇئيغۇرمــەن«  »ەئلھەمدۇلىلــالھ  دەپ  مۇســۇلمانمەن«  »ەئلھەمدۇلىلــالھ 
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دېيەلمەســلىك، ۇئيغۇرلۇقنــى ائلالھقــا مەدھىيــە وئقۇشــقا اليىــق بىــر ىئلتىپــات دەپ 
چۈشەنمەســلىك، دىننىڭ سىرلىقالشتۇرۇلىشــى، ەئرەب تىلىنىڭ مۇقەددەسلەشتۈرۈلىشى 
باغلىيالماســلىق  بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن. ۇئيغۇرلۇقنــى ائلالھقــا 
كىشــىلەردىكى دىنغــا داىئر ىئشــالردا ۆئزى كالــال قاتۇرماي، وئيالنماي، قــارار چىقارماي، 
موللىالرغــا ەئگىشىشــنى ائدەت قىلغــان، دىننــى مۇرەككەپ وئيالپ، تىزگىننى باشــقىالرغا 
تۇتقۇزۇشــقا كۆنگــەن بىــر ھالــەت ســەۋەب بولۇۋاتقــان بولۇشــىمۇ مۇمكىــن. بــۇ ھالــەت 
ــالھ تۈركمــەن« دېگــەن  ــەن ەئلھەمدۇلىل ــا، ۇئالر: »م ــەن بولغاچق ــەردە ۆئزگەرگ تۈركل

ســۆزنى دېيىشــتىن قىلچــە ىئككىلەنمەيــدۇ. 

ــالھ ۇئيغۇرمــەن«  ــۇرۇپ: »ەئلھەمدۇلىل ــپ ت ــەردەك غورۇلىنى ــڭ تۈركل ۇئيغۇرنى
دېمىكــى مــاڭا ھېلىمــۇ ائســان ەئمەســتەك تۇيۇلىــدۇ. تۈركىيــەدە ۆئلىما دوســتلىرىمنىڭ: 
“دىننــى تۈركچــە ۆئگەنســە بوالمــدۇ - بولمامــدۇ؟” دەپ مۇالھىــزە قىلىشــلىرىغا قــاراپ، 
ۇئيغــۇر ىئخالســمەنلەرنىڭ دىننــى ۇئيغۇرچــە ۆئگىنىــپ، ائلالھقــا ائنــا تىلىــدا مەدھىيــە 

وئقۇشــىنىڭ ائســان ەئمەســلىكىنى پــەرەز قىلىمــەن. 






