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مۇھەممەد خوتەنىي
 فاتىھ سۇلتان مۇھەممەد ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم ئىلىملىرى بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى

ئىلمانىزم دېگەن نېمە؟
ئىلمانىــزم دېگىنىمىــز ئەرەبچــە: »العلمانّيــة«، ئىنگلىزچــە: 
تۈركچــە   »Secularite« فرانســۇزچە   »Secularism«
بــۇ  بولــۇپ،  ئاتالغــۇ  بىــر  ئاتىلىدىغــان  دەپ   »Laiklik«
ــىۋىتى  ــداق مۇناس ــچ قان ــەن ھې ــۆزى بىل ــم« س ــڭ »ئىلى ئاتالغۇنى

تەرجىمىســى:  توغــرا  لۇغەتتىكــى  ســۆزنىڭ  بــۇ  يــوق. 
مۇناســىۋىتى  بىلــەن  دىــن  ياكــى  بولمىغــان،  »دىنىــي 

بولىــدۇ.  دېگــەن  يــوق« 

ئەممــا بــۇ ئاتالغۇدىــن مەقســەت قىلىنغىنــى 
ھاياتتىــن  كىشــىلىك  »دىننــى  بولســا: 
يىراقالشــتۇرۇش، دىننــى پەقــەت مەخســۇس 
ئىبــادەت ئۈچــۈن بىنــا قىلىنغــان ئورۇنالرنىــڭ 
تاملىــرى ئىچىگىــال تىزگىنلــەش، شــۇنداقال 

قىلغۇچــى  ئېتىقــاد  شــۇ  دىننــى  ئــۇ 
قەلبىدىــال  كىشــىلەرنىڭ 

بىــر  دەيدىغــان  قالــدۇرۇش« 
ئېقىمىــدۇر.   پىكىــر 

ئىلمانىــزم پىكىــر 
پەيــدا  ئېقىمىنىــڭ 
ســەۋەبلىرى  بولــۇش 

تۇنجــى  ئېقىمــى  پىكىــر  بــۇ 
بولــۇپ غــەرب دۇنياســىدا )ياۋروپادا( 
غــەرب  چۈنكــى  بولغــان،  پەيــدا 
بــۇرۇن  ئەســىردىن   -  18 دۇنياســى 
ۋە  ئىجتىمائىــي، سىياســىي  دىنىــي، 

ئىقتىســادىي جەھەتلــەردە  ئىنتايىــن قاپقاراڭغــۇ زۇلمــەت بىــر 
مۇھىتتــا ياشــايتتى. ئىلمانىــزم شــۇ مۇھىــت شــارائىتىدا پەيــدا 
ســەۋەبلىرىنى  بولــۇش  پەيــدا  ئېقىمنىــڭ  بــۇ  بولــۇپ،  بولغــان 
تۆۋەندىكــى ئــۈچ ئىــش بىلــەن ئىخچاملىســاق توغــرا بولۇشــى 

مۇمكىــن:

ــڭ  ــەق دىننى ــەن ھ ــپ كەلگ ــاالم ئېلى ــا ئەلەيھىسس 1-ئىس
بۇرمىلىنىشــى

ئىســا  ۋاقىتتــا  ئەينــى  كېرەككــى،  ئۇنتۇماســلىقىمىز  شــۇنى 
ئەلەيھىسســاالم ئېلىــپ كەلگــەن كىتــاب ۋە شــەرىئەت ئالــالھ 
ئۈممەتكــە  زاماندىكــى  شــۇ  تەرىپىدىــن  تائــاال 
ســاغالم  ۋە  كىتــاب  بەرھــەق  ئەۋەتىلگــەن 
شــەرىئەت ئىــدى. ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقتــە 
بَِنــي  إِلَــى  ﴿َوَرُســولًا  دەيــدۇ:  مۇنــداق 
إِْســَرائِيَل أَنـِّـي َقــْد ِجْئُتُكــْم بِآَيــٍة ِمــْن َربُِّكــْم﴾ 
ئىســرائىلغا  بەنــى  ئىســانى(  »)ئالــالھ 
)ئــۇ  ئەۋەتىــدۇ.  قىلىــپ  پەيغەمبــەر 
»شۈبھىســىزكى،  دەيــدۇ:(  ئىســا 
تەرىپىدىــن  رەببىــڭالر  مــەن  ســىلەرگە 
راســتلىقىنى  )پەيغەمبەرلىكىمنىــڭ 
ــپ  ــزە ئېلى ــر مۆجى كۆرســىتىدىغان( بى

كەلدىــم«.  

ئىســا  بىــراق 
ئەلەيھىسســاالمدىن 
خرىســتىئانالر  كېيىــن 
ــەي  ــەرىئەتنى پۈتۈنل ــۇ ش ب
كۆپلىگــەن  بۇرمىــالپ، 
كىرگــۈزدى.  ئۆزگەرتىشــلەرنى 
شــۇ  ئەنــە  دۇنياســى  غــەرب 
ئۆزگەرتىلگــەن  بۇرمىالنغــان، 
دىننــى ھــەق دىــن دەپ ئېتىقــاد 
قەلبىــدە  ئۇالرنىــڭ  قىالتتــى، 

ئىــدى. بــار  نوپــۇزى  دىننىــڭ  بۇرمىالنغــان  شــۇ 

بۇرمىلىغانلىقىنىــڭ  دىنىنــى  ئــۆز  خرىســتىئانالرنىڭ 
تىپىــك مىســاللىرىدىن بىــرى بولســا ئۇالرنىــڭ ھەزرىتــى ئىســا 
ئەلەيھىسســاالمنى ئالالھنىــڭ ئوغلــى دەپ جــار سېلىشــىدۇر. 
1 - دىنالر، مەزھەپلەر ۋە ھازىرقى زاماندىكى گۇرۇھالر ھەققىدىكى قوالي ئېنسىكلوپېدىيە، يازغۇچىالر گۇرۇپپىسى، 2 - توم، 679 - بەت

2 - ئالى ئىمران سۈرىسى، -49 ئايەت.
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ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوَقالَــِت الَْيُهــوُد 
لـِـَك َقْولُُهــم  ُعَزْيــرٌ ابـْـُن الّلَـــِە َوَقالـَـِت الّنََصــاَرى الَْمِســيُح ابـْـُن الّلَـــِەۖ  َذٰ
ــُە  ــُم الّلَـ ــُل ۚ َقاَتَلُه ــن َقْب ــُروا ِم ــْوَل الَِّذيــَن َكَف ــوَن َق ــْم ۖ ُيَضاِهُئ بَِأْفَواِهِه
ــِە  ــن ُدوِن الّلَـ ــا ِمّ ــْم أَْربَابً ــْم َوُرْهَبانَُه ــُذوا أَْحَباَرُه ــوَن اّتََخ ــٰى ُيْؤَفُك َّ ۚ أَن
َوالَْمِســيَح ابـْـَن َمْرَيــَم َوَمــا أُِمــُروا إِلَّا لَِيْعُبــُدوا إِلَــٰـًها َواِحــًداۖ  لَّا إِلَــٰـَە إِلَّا 

ــِرُكوَن﴾ ــا ُيْش ــْبَحانَُە َعّمَ ــَو ۚ ُس ُه

دېــدى،  ئوغلىــدۇر<  ئالالھنىــڭ  >ئۈزەيــر  »يەھۇدىيــالر: 
ناســاراالر: >مەســىھ )يەنــى ئىســا( ئالالھنىــڭ ئوغلىــدۇر< دېدى، 
)ئۇالرنىــڭ  ئاغزىدىكــى )دەلىلســىز( ســۆزىدۇر،  ئۇالرنىــڭ  بــۇ، 
مۇشــرىكالرنىڭ:  )يەنــى  كاپىرالرنىــڭ  ئىلگىرىكــى  ســۆزلىرى( 
ســۆزلىرىگە  دېگــەن(  قىزلىرىــدۇر<  ئالالھنىــڭ  >پەرىشــتىلەر 
ئوخشــايدۇ. ئالــالھ ئۇالرغــا لەنــەت قىلســۇنكى، )ئالالھنىــڭ 
ــا  ــن باتىلغ ــا، ھەقىقەتتى ــل تۇرس ــەن دەلى ــا روش بالىســى يوقلۇقىغ
دەپ(  بــار  بالىســى  )ئالالھنىــڭ  قانداقمــۇ  ئــۇالر  بۇرۇلــۇپ( 
ئالالھقــا يالغــان چاپاليــدۇ. ئــۇالر ئالالھنــى قويــۇپ ئۆزلىرىنىــڭ 
ئۆلىمالىرىنــى ، راھىبلىرىنــى ۋە مەريــەم ئوغلــى مەســىھنى مەبــۇد 
)بولغــان  ئىــالھ  بىــرال  پەقــەت  ئــۇالر  )ھالبۇكــى(  قىلىۋالــدى. 
ئالالھ(قــا ئىبــادەت قىلىشــقا بۇيرۇلغــان ئىــدى، ئــۇ ئالالھتىــن 
باشــقا ھېــچ مەبــۇد )بەرھــەق( يوقتــۇر، ئالــالھ ئۇالرنىــڭ شــېرىك 

پاكتــۇر«.   نەرســىلىرىدىن  كەلتۈرگــەن 

 2 - چېركاۋالرنىڭ ھەددىدىن ئېشــىپ كېتىشى

ــدە  ــر دەرىجى ــن ئېغى ــەق دى ــدەك، ھ ــدا دەپ ئۆتۈلگىنى يۇقىرى
دىنىــي  خرىســتىئان  چېركاۋدىكــى  بىرگــە  بىلــەن  بۇرمىلىنىــش 
ئــۇالر  ئىــدى.  ئاشــقان  ئىنتايىــن ھەددىدىــن  پوپــالر  ئالىمــالر، 
دىنــى  خرىســتىئانالرنىڭ  ئۆزگەرتتىكــى،  شــۇنچىلىك  دىنىنــى 
بەكمــۇ خۇراپىــي ۋە قــاالق بىــر ھالەتكــە كېلىــپ قالــدى. بىــز 
بــۇ بۇرمىالشــالرنى تۆۋەندىكــى ئــۈچ تۈرلــۈك ئىــش بىلــەن ھېــس 

قىالاليمىــز:

بىرىنچــى: گۇناھالرنى كەچۈرۈش ھوقۇقى

ــالن  ــە ئې ــر قارارنام ــدا بى ــى رۇم يېغىنى ــە 1215 - يىل مىالدىي
قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ قارارنامىنىــڭ مەزمۇنــى بولســا پاپاالرغــا 
ھوقۇقــى  قىــالالش«  كەچــۈرۈم  »گۇناھلىرىنــى  ئىنســانالرنىڭ 
بېرىــش ئىــدى. ئــۇالر بۇ ئىشــنى ئۆزلىــرى بۇرمىــالپ ئۆزگەرتىۋالغان 
كىتابىغــا ئاساســەن ئوتتۇرىغــا چىقارغــان بولــۇپ، بــۇ قارارنامىنــى 
ــش ئۈچــۈن  ــى چوڭايتى ــڭ ھوقۇقلىرىن ــڭ ۋە پوپالرنى چېركاۋالرنى

ــدى. ــان ئى ماقۇللىغ

ــىم  ــۈك مۇراس ــە تۈرل ــر قانچ ــۈن بى ــۈرۈش« ئۈچ ــاھ كەچ »گۇن
ئورۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ، بــۇ مۇراســىمالردىن بىــرى :گۇناھــكار 
ــدا  ــڭ ئالدى ــي پېشۋاســى ھېســابلىنىدىغان پوپالرنى كىشــى، دىنى
ــى يوشۇرماســتىن  ــان بارچــە گۇناھلىرىن ــۇرۇپ قىلغ ــپ ئولت تىزلىنى
ــۇ ئىشــى  ــا ســۆزلەيتتى، گۇناھكارنىــڭ ب ــەپ شــۇ پوپق ــر- بىرل بى
ــە  ــق ھېســابلىنىپ ھەمم ــۆۋە قىلغانلى ــق ۋە  ت پۇشــايمان قىلغانلى

خاتالىقلىــرى كەچــۈرۈم قىلىنغــان ھېســابلىناتتى. 

ۋاقىتتــا گۇناھــكار كىشــى گۇناھلىرىنىــڭ  ئەممــا كۆپىنچــە 
دۇنيانــى  مــال  نۇرغۇنلىغــان  بەدىلىگــە  قىلىنىــش  كەچــۈرۈم 
كەچۈرۈلگەنلىــك  »گۇناھلىــرى  بېرىــپ  پوپالرغــا  شــۇ 
ئىــش  بــۇ  ئاالتتــى.  تاپشــۇرۇپ  قولىغــا  گۇۋاھنامىســى«نى 
ئۇســۇللىرىدىن  كېتىــش  بېيىــپ  چېركاۋالرنىــڭ  ۋە  پوپالرنىــڭ 

ئىــدى.  قالغــان  بولــۇپ  بىــرى 

»تــوۋا قىلغۇچىــالر» بۇ كەچــۈرۈم قىلىنغانلىق گۇۋاھنامىســىنى 
ــەت  ــداق جىناي ــن ئۇالرغــا ھەرقان ــن كېيى ــپ بولغاندى ــا ئېلى قولىغ
ۋە خاتالىــق رۇخســەت بولــۇپ، زىنــا - پاھىشــە، ئوغۇرلــۇق، 

ــادەم ئۆلتۈرســىمۇ بولىۋېرەتتــى.  ــا ئ ھەتت

ئىككىنچــى: مەھرۇم قىلىش ھوقۇقى

»گۇناھالرنــى  خــۇددى  پوپالرنىــڭ  چېركاۋالردىكــى 
ــڭ  ــى ئالالھنى ــدەك، گۇناھكارالرن ــى بولغىنى كەچــۈرۈش« ھوقۇق
كەچۈرۈمىدىــن مەھــرۇم قىلىــش ھوقۇقىمــۇ بــار ئىــدى. پوپالرنىــڭ 
ئاچچىقىنــى  ئۇالرنىــڭ  ياكــى  قىلغــان  ئىنــكار  قىلمىشــلىرىنى 
قىلىــش  مەھــرۇم  كەچۈرۈمدىــن  كىشــىگە  قويغــان  كەلتــۈرۈپ 
ھېســابلىغان  جىنايەتچــى  پوپــالر  يۈرگۈزۈلەتتــى.  جازاســى 
پوپالرنىــڭ  ھەممــە  ۋە  كىتابالرنىــڭ  مۇقــەددەس  كىشــىلەرگە 
ــى  ــڭ ئازابىن ــۇ كىشــىگە ئالالھنى ــى ۋە ئ ــەت قىالتت ــن لەن نامىدى
تىلەيتتــى، ھــەر قانــداق كىشــىنىڭ ئۇنىــڭ بىلــەن پاراڭلىشىشــى،  
چەكلىنەتتــى.  بېرىشــى  يــاردەم  ئۇنىڭغــا  ۋە  ئاالقىلىشىشــى 
ئۇنىــڭ  ھەتتــا  ئولتــۇرۇش،  يــەردە  يېقىــن  ئۇنىڭغــا  شــۇنداقال 
يېزىشــقا  ســۆزلىرىنى  دېگــەن  ۋە  ئوقــۇش  نەرســىلىرىنى  يازغــان 

چەكلىنەتتــى.  ئىشــلىرى  بارچــە  چاغلىــق 

بــۇالر بىلــەن بىرگــە، پاپــا پۈتۈنلەي »گۇناھســىز« دەپ ئېتىقاد 
قىلدۇرۇالتتــى. پۈتكــۈل خەلــق دىنىــي رەھبىــرى ھېســابلىنىدىغان  
قىلىشــى  ئىتائــەت  شەرتســىز  ئىشلەتمەســتىن  ئەقلىنــى  پاپاغــا 

3 - تەۋبە سۈرىسى، 31-30 ئايەت.
4 - پاپا: كاتولىك دىنىي جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ ئالىي ھۆكۈمرانى. ]ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى[

زامانىۋى ئىسالم چۈشەنچىسى، ئەنمار ئەھمەد مۇھەممەد، 27 - بەتلەرگە قارالسۇن ۋە ئەلئىلمانىييە، سەپەر ئىبنى ئابدۇرراھمان ئەلھەۋالى، 110 ، 111  - بەتلەرگە قارالسۇن.
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كېــرەك ئىــدى. شــۇنداقال پادىشــاھ، قومانــدان ســايالش ياكــى 
ئۇالرنــى ھوقۇقىدىــن ئېلىــپ تاشــالش ئىشــلىرىمۇ پاپانىــڭ قولىــدا 

ئىــدى.   

ــن  ــل قىيى ــەر خى ــڭ ھ ــش مەھكىمىلىرىنى ــى: تەپتى ئۈچىنچ
قىســتاقلىرى

مىالدىيــە 15 - ئەســىرلەردە فرانســىيە، ئىســپانىيە قاتارلىــق 
بــۇ  بولــۇپ،  قۇرۇلغــان  مەھكىمىلىــرى  تەپتىــش  دۆلەتلــەردە 
دۆلەتلــەردە چېركاۋالرنىــڭ ھــەر قانــداق پرىنســىپىغا خىالپلىــق 
قىلغــان كىشــى تەســەۋۋۇر قىلغۇســىز دەرىجىــدە تۈرلــۈك ئۇســۇلالر 

بىلــەن قىيىــن - قىســتاققا ئېلىنىــپ ئۆلتۈرۈلەتتــى. 

بۇالرنىــڭ قىينــاش ئۇســۇللىرى: ئادەمنــى ھەرخىــل ســايمان 
ســئادەمنىڭ  تۇرغــۇزۇپ  تىرىــك  ئۆلتــۈرۈش،  ســوزۇپ  بىلــەن 
ھەتتــا  ســۇندۇرۇش،  ئېزىــپ  پارچــە   - پارچــە  ســۆڭەكلىرىنى 
ســۆڭەكلەرنى گۆشــىدىن ئاجرىتىــپ ئۆلتــۈرۈش، تىلدىــن ئېســىپ، 
تىرناقلىرىنــى ســۇغۇرۇپ قىينــاش ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقا چىدىغۇســىز 

ــدى.   ــار ئى ــۇللىرى ب ــاش ئۇس قىين

ســانى  كىشــىلەرنىڭ  جازاالنغــان  بىلــەن  قىســتاق   - قىيىــن 
تەخمىنەن)300000(غــا يەتكــەن بولــۇپ، بۇالردىن )32000( 

ــدى.  ــۈپ ئۆلتۈرۈلگــەن ئى ــك كۆيدۈرۈل ــڭ كىشــى تىرى مى

3 - چېركاۋ بىلەن ئىلىم - پەن ئوتتۇرىســىدىكى توقۇنۇش

چېــركاۋ ۋە چېركاۋالرنىــڭ پوپلىــرى ئىلىــم - پەنگــە تامامــەن 
قارشــى تۇراتتــى )بەلكىــم بــۇ شــۇ ۋاقىتــالردا ئۇالرنىــڭ ئــەڭ ئارقىدا 
قېلىــپ خۇراپاتلىــق پاتقىقىغــا پېتىــپ كېتىشــىنىڭ ئاساســلىق 
ســەۋەبى بولۇشــى مۇمكىــن(. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە، پۈتكــۈل 
ئىشــالر شــۇ پوپالرنىــڭ دېگىنــى بويىچــە بولۇشــى كېــرەك ئىــدى، 
ئەقىــل  ھەققىــدە  قىلمىشــلىرى  پوپالرنىــڭ  ياكــى  چېــركاۋالر 
شــەخس چېركاۋالرنىــڭ  بولمايتتــى. ھەرقانــداق  ئىشلىتىشــكە 
ــى  ــرەر پىكىرن ــۇدۇل كەلمەيدىغــان بى بۇرمىالنغــان ھۆكۈملىرىگــە ئ
ھېســابلىنىپ  جىنايەتچــى  كىشــى  ئــۇ  قويســا،  ئوتتۇرىغــا 
ــك  ــڭ تىپى ــى. بۇنى ــۈم قىلىناتت ــل جازاالرغــا ھۆك دەرھــال ھەرخى
ــۇ  ــم گالىيل ــي ئالى ــان پەننى ــاد قىلغ ــى ئىج ــاللىرىدىن: دۇربۇنن مىس
ــالق«  ــىمان يۇمى ــارى شارس ــىملىك كىشــى »يەرش ــى ئىس گالىيل
دېگــەن پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا قويغانلىقــى ئۈچــۈن يەتمىــش ياشــقا 
كىرىــپ قالغــان بولۇشــىغا قارىماســتىن ئۇنــى ناھايىتــى قاتتىــق 
ئازابلىغــان ئىــدى. بۇنىڭدىــن باشــقا نۇرغــۇن پەننىــي ئالىمالرنــى 
جىنايىتــى  قىلىــش  پىكىــر  تەتۈرىســىچە  ئېتىقادىنىــڭ  چېــركاۋ 
بەزىلىرىنــى  يەنــە  ئۆلتۈرســە  بەزىلىرىنــى  قــارا چاپــالپ،  بىلــەن 

ھەرخىــل شــەكىلدە قىينــاپ جازالىغــان ئىــدى.  

ئىجتىمائىــي  ۋە  ئىقتىســادىي  باشــقا  يۇقىرىدىكىلەردىــن 
ئىــدى.  ھالەتتــە  ناچــار  بەكمــۇ  ئىنســانالر  جەھەتلەردىمــۇ 
كەمبەغەللىــك،  ئاچارچىلىــق،  كىشــى  كۆپىنچــە  ئاساســلىق 
7 - شۇ ۋاقىتالردىكى قىيناش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن بەزى ئەسۋابالر تا ھازىرغىچە ياۋروپادىكى كۆرگەزمە مۇزىيلىرىدا ساقالنماقتا.

8 - زامانىۋى ئىسالم چۈشەنچىسى، ئەنمار ئەھمەد مۇھەممەد، 2019م، 29 ، 30 - بەتلەرگە قارالسۇن.
سەھىپىلەرگە   -  30  ،29 مۇھەممەد،  ئەھمەد  ئەنمار  چۈشەنچىسى،  ئىسالم  زامانىۋى   -  9
قوالي  ھەققىدىكى  گۇرۇھالر  زاماندىكى  ھازىرقى  ۋە  مەزھەپلەر  دىنالر،  قارالسۇن. 

ئېنسىكلوپېدىيە، يازغۇچىالر گۇرۇپپىسى، 2 - توم، 679  - سەھىپىگە قارالسۇن.
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ۋە  زېمىــن  يــەر-  ياشــايتتى.  ئىچىــدە  جاھالــەت  ۋە  قاالقلىــق 
ــدا  ــڭ ئىگىدارچىلىقى ئىقتىســاد ئاساســەن دېگــۈدەك چېركاۋالرنى
ياكــى ئــاز بىــر قىســىمدىكى پومېشــچىكالرنىڭ قوللىرىــدا ئىــدى. 

ئىلمانىــزم ئېقىمىنىــڭ مەيدانغــا كېلىشــى ۋە 
ــى  ــڭ رول يەھۇدىيالرنى

ــڭ بۇرمىلىنىشــى،  ــدەك، ھــەق دىننى ــان قىلىنغىنى ــدا باي يۇقىرى
چېركاۋالرنىــڭ ھەددىدىــن ئېشىشــى، كىشــىلەرنى خالىغىنىچــە 
ئەقىلگــە  تــۇرۇپ،  قارشــى  پەنگــە   - ئىلىــم  ھەمــدە  قىينــاش 
چېــركاۋ  ۋە  دىــن  ئىشــالرنى  قــاالق  كەلمەيدىغــان  ئۇيغۇنمــۇ 
كىشــىلەر  ســەۋەبلىك  ئىشــالر  قاتارلىــق  تەتبىقــالش  نامىدىــن 
ۋە  دىنىدىــن  خرىســتىئان  بــۇ  كەتكــەن  چەتنــەپ  ھەقىقەتتىــن 
ــش تىرنىقىغىچــە  ــۇپ، ئۇالرغــا چى ــزار بول ــن بى ــن ئىنتايى پوپالردى

ئــۆچ بولــۇپ كەتتــى. 

 -  18 ئەســىردىن   -  14 ئــۇالر  نەتىجىســىدە،  بۇنىــڭ 
ــۈردى.  ــى كۆت ــم ئىســيان ۋە قوزغىالڭالرن ــۆپ قېتى ئەســىرگىچە ك
دېھقــان  قوزغىالڭچــى  نۇرغۇنلىغــان  جەريانىــدا  قوزغىــالڭ 
ئايرىلغىنىــدەك، نۇرغۇنلىغــان چېــركاۋالر  ئاممىســى ھاياتىدىــن 

ئۆلتۈرۈلــدى.  پوپــالر  نۇرغۇنلىغــان  تاشــلىنىپ  يېقىــپ 

قوزغىلىڭىــدا  فرانســىيە  ئەســىردىكى   -  18 ئاخىــرى 
پادىشــاھنى  ئاخىرقــى  ئــەڭ  قالغــان  »ھايــات  ئىنقىالبچىــالر 
بىلــەن  ئۈچەيلىــرى  پوپنىــڭ  ئاخىرقــى  ئــەڭ  قالغــان  ھايــات 
بوغــۇپ ئۆلتۈرەيلــى« شــوئارىنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ ھوقۇقنــى 

ئالــدى.   قولىغــا  پۈتۈنلــەي 

ــدە  ــن يەھۇدىيالرمــۇ ئاالھى ــر تەرەپتى ــە بى ــالردا يەن ــۇ جەريان ب
خرىســتىئانالرنى  يەھۇدىيــالر  چۈنكــى  ئويناۋاتاتتــى،  رول 
تەۋەلىكىــدە  ياۋروپــا  بولــۇپ،  كۆرىدىغــان  ئــۆچ  ئىچىدىــن 
ئۆزلىرىگــە تىركىشــىپ تۇرىدىغــان چېركاۋالرنىــڭ كــۈچ قۇۋۋىتىنــى 
يىقىــپ تاشــالپ، باشــقا دىنــالر ئۈســتىدە يەھۇدىــي دىنىنــى 

ئىــدى.   پىالنلىغــان  قىلىشــنى  ھۆكۈمــران 

ــان:  ــپ چىقق ــن تەربىيلىنى ــرى ئىچىدى ــۇالر ئۆزلى ــقا ئ شۇڭالش
ــقا  ــن باش ــن ۋە بۇالردى ــم جودى ــر، لى ــو، فولتى ــوك روسس ــان ج ج
»دىننــى  پەيالســوپالرنى  ۋە  زىيالىيــالر  يەھۇدىــي  قىســىم  بىــر 
ــالدى.  ــەن ئىشــقا س ــۋىقاتى بىل ــتۇرۇش« تەش ــن يىراقالش ھاياتتى
ــالر ســەۋەبلىك بۇرمىالنغــان دىنغــا  ــركاۋالر ۋە پوپ ئىنســانالر، چې

تەشــۋىقات  بــۇ  كەتكەچكــە  بــوپ  ئــۆچ  تىرنىقىغىچــە  چىــش 
ئۇالرغــا ئىنتايىــن خــوپ كېلىــپ ئاســانال بــۇ ئىدىيىنــى قوبــۇل 

قىلــدى. 

شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ پىكىــر ئېقىمــى ياۋروپــادا تېــز تارقــاش بىلــەن 
بىرگــە غــەرب دۇنياســىدا بــۇرۇن چېــركاۋالر ۋە پوپــالر تەرىپىدىــن 
ــپ،  ــە بېرىلى ــا خاتىم ــەت ۋە قاالقلىقق ــان جاھال ــە تېڭىلغ خەلقق
چەكلىمىگــە ئۇچرىغــان ئىلىــم - پەنگــە يــول ئېلىــش باشــالندى 

ۋە تېــز ســۈرئەتتە تەرەققىــي قىلىشــقا باشــلىدى. 

شــۇنى ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى، ياۋروپانىــڭ تەرەققىياتىغــا 
توســالغۇ بولــۇپ ئۇالرنــى خۇراپاتلىــق ۋە جاھالــەت پاتقىقــى 
ئەقىــدە  ســاغالم  ياكــى  دىــن  ھــەق  پاتقۇزغىنــى  ئىچىگــە 
ئورنىغــا  ئىــالھ  ئۆزلىرىنــى  ۋە  چېــركاۋالر  بەلكــى  بولماســتىن، 

قويۇۋالغــان پوپــالر ئىــدى. 

ئىلمانىــزم ئىدىيىســىنىڭ ئىســالم دۇنياســىغا 
ــى  ــپ كېلىش يۆتكىلى

زامانــالر ياشــىغان خۇراپاتلىــق، جاھالــەت  ئــۇزۇن  ياۋروپــا 
تەرەققىــي  بېرىلىــپ  پەنگــە   - ئىلىــم  قۇتۇلــۇپ  پاتقىقىدىــن 
پىالنســىز  بەزىــدە  يەنــە  پىالنلىــق،  بەزىــدە  كېيىــن  قىلغاندىــن 
شــەكىلدە مىســىر، ھىندىســتان، ئالجىرىيــە، ماراكــەش، ئىــراق، 
ــزم  ــىدا ئىلمانى ــق ئىســالم دۇنياس ــە قاتارلى ــە ۋە تۈركىي ھىندونېزىي
ئىدىيىســى پەيــدا بولۇشــقا باشــلىدى. ئىلمانىــزم ئىدىيىســىنىڭ 
ــەۋەبلىرىنى تۆۋەندىكــى  ــش س ــىغا كۆچــۈپ كېلى ئىســالم دۇنياس

تــۆت نۇقتىغــا يىغىنچاقلىســاق توغــرا بولۇشــى مۇمكىــن. 

بىرىنچى:ياۋروپانىڭ ئىقتىســادى جەھەتتىكى گۈللىنىشى 

«ئىلمانىــزم«  ئايرىــپ  دۆلەتتىــن  دىننــى  ياۋروپانىــڭ 
ســانائىي  ۋە  ماددىــي  كېيىــن  يۈرگۈزگەندىــن  ئىدىيىســىنى 
كىشــىلەردە  دۇنياســىدىكى  ئىســالم  گۈللىنىشــى،  جەھەتتىــن 
دىننــى  يولــى  بىردىنبىــر  گۈللىنىشــنىڭ  ۋە  قىلىــش  »تەرەققىــي 
ياۋروپــا  بولمىســا  ئۇنــداق  ئەگــەر  ئىكــەن،  تاشــالش  ئارقىغــا 
پەيــدا  ھېسســىياتنى  دەيدىغــان  گۈللەنــدى؟!«  قانداقســىگە 
قىلــدى. ھالبۇكــى، ئۇالرنىــڭ ئۆزلىــرى بۇرمىالنمىغــان ھــەق دىــن 
ــن  ــال قىلىشــى ئىنتايى ــە خىي ــداق ئەخمىقان ــۇرۇپ بۇن ئۈســتىدە ت

ئىــدى.  جاھىللىــق  ۋە  نادانلىــق 

10 - زامانىۋى ئىسالم چۈشەنچىسى، ئەنمار ئەھمەد مۇھەممەد، 29، 30 -  سەھىپىلەرگە قارالسۇن.
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ئىككىنچى: ئىســالم ئۆلكىلىرىنىڭ ئارقىدا قېلىشى 
ئەنــە شــۇ دەۋرلــەردە مۇســۇلمانالر، ســاغالم مەنبەيىمىز بولغان 
قۇرئــان ۋە  ســۈننەتتىن يىراقلىشــىپ ھــەر جەھەتتىــن ئارقىغــا 
چېكىنىۋاتاتتــى. بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە ئىســالم ھۆكۈمرانلىرىمــۇ 
مۇســۇلمانالرنىڭ  ئومۇمىــي  قوغــداش،  دۇنياســىنى  ئىســالم 
ــارا تەخــت تالىشــىش،  ــۆز ئ ــا ئ ــنىڭ ئورنىغ ــى ئويالش مەنپەئەتىن
ــەن  ــوپ كەتك ــەن ب ــى بىل ــۇق ۋە مەنســەپ تالىشــىش جېڭ ھوق
بولــۇپ، بــۇ ئىشــالر ســەۋەبلىك مۇســۇلمانالر نۇرغــۇن تەرەپلــەردە 

ــدى. ــدا قال ئارقى

ــتەملىكىچىلىك ۋە  ــى مۇس ــكىرىي جەھەتتىك ــى: ئەس ئۈچىنچ
ــڭ يىقىلىشــى خىالپەتنى

ــى  ــدە ئىســالم خىالپىت ــى مەزگىللىرى ــىرنىڭ ئاخىرق  18 - ئەس
خىلمۇخىــل ســەۋەبلەر تۈپەيلــى كېســەل كىشــىگە ئوخشــاپ قالغان 
بولــۇپ، خىالپەتنىــڭ كۆپلىگــەن زېمىنــى ئىســالم دۈشــمەنلىرى 
ــارەك ئىســالم  ــدا مۇب ــا ئاخىرى ــدى، ھەتت ــغال قىلىن ــن ئىش تەرىپىدى
خىالپىتــى يىقىــپ تاشــالندى. دۈشــمەنلەر مۇســۇلمانالر ئارىســىدا 
ئىدىيــە كۈرىشــى قوزغــاپ »گۈللىنىــش ئۈچــۈن دىننــى تاشــالش 
كېــرەك« دەيدىغــان قــۇرۇق سەپســەتىلەرنى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن 
ئىلمانىــزم  ئۇرۇنــۇپ،  سىڭدۈرۈشــكە  ئىدىيىلىرىگــە  ئۇالرنىــڭ 
ئىدىيىســىنى »زامانىۋىلىشــىش، مەدەنىيلىشىش ۋە شەھەرلىشىش« 
قاتارلىــق ســاختا ئىســىمالر بىلــەن زىننەتلــەپ مۇســۇلمانالرنىڭ 

ــدى.       ــقا ئۇرۇن ــى بوياش كۆزلىرىن

تۆتىنچى: مۇسۇلمانالردىكى روھىي چۈشكۈنلىشىش 

تەرىپىدىــن  دۈشــمەنلەر  ئۆلكىلىرىنىــڭ  ئىســالم  نۇرغۇنلىغــان 
يىقىلىشــى  خىالپىتىنىــڭ  ئوســمانىيە  قىلىنىشــى،  ئىشــغال 
چۈشــكۈنلۈك  دەرىجىــدە  ئېغىــر  مۇســۇلمانالرغا  نەتىجىســىدە 
ــر ئۈســتۈنلۈك قازىنىدىكــەن« دېگــەن  يېتىــپ »ياۋرۇپالىقــالر بەرىبى
پىكىــر ئۇالرنىــڭ كۆڭۈللىرىگــە ســىڭىپ، ھەممــە ئىشــالردا ئۇالرنــى 
دوراشــقا باشــلىدى، شــۇنىڭغا ئەگىشــىپ »ئىلمانىزم« ئىدىيىســىمۇ 
مۇســۇلمانالر ئارىســىغا ئاستا - ئاســتا سىڭىپ كىرىشكە باشلىدى.   

دۇنياســىغا  ئىســالم  ئىدىيىســىنى  ئىلمانىــزم 
ئېلىــپ كەلگــەن ۋاســىتىالر

ئىســالم  دۇنياســىدىن  غــەرب  ئىدىيىســىنىڭ  ئىلمانىــزم   
دۇنياســىغا كۆچــۈپ كېلىشــىگە ئاساســلىق ئــۈچ خىــل ۋاســىتە 

بولســا:  بــۇالر  بولــۇپ  ئوينىغــان  رول  ئاالھىــدە 

:شەرقشۇناسالر  بىرىنچى 

شەرقشۇناســالر  گەرچــە ئىســالم دىنىنــى بەرھــەق دىــن دەپ 
ئېتىقــاد قىلمىســىمۇ، بىــراق ئادەتتىكــى بىــر تەتقىقاتچــى بولــۇش 
ســۈپىتى بىلــەن دىنىــي كىتابــالر ھەققىدىمــۇ ئىزدىنىــپ، مەلــۇم 
دەرىجىــدە شــۇ ھەقتــە ماقالــە ۋە كىتابالرنــى يازغــان ئىــدى، بــۇ 
ســەۋەبلىك مۇســۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىــدە قىســمەن جەھەتتــە 
شەرقشۇناســالرنىڭ ياخشــى تەســىرى شــەكىللەنگەن بولــۇپ، 
ناھايىتــى  غەربنــى  ئەســەرلىرىدە  يازغــان  شەرقشۇناســالر  بــۇ 
تەرەققىــي قىلغــان ۋە مەدەنىيەتلىــك كۆرســىتىپ مۇســۇلمانالرنى 
ــدە  ــە بەزى ــان كۆرسىتىشــكە تىرىشــاتتى، يەن ــدا قالغ ــاالق، ئارقى ق
تۆھمــەت  سۇسالشــتۇرىدىغان  ئەقىدىلىرىنــى  مۇســۇلمانالرنىڭ 
كىرگۈزگــەن  قەســتەن  كىتابلىرىغــا  ســۆزلەرنى  خاراكتېرىدىكــى 

ــدى.   ئى

ئىككىنچى: خرىســتىئان دىنى تارقاتقۇچىلىرى  
خرىســتىئان  نۇرغۇنلىغــان  ئۆلكىلىرىگــە  ئىســالم  غەربلىكلــەر 
تەشــۋىقاتچىالر  بــۇ  بولــۇپ،  ئەۋەتكــەن  تەشــۋىقاتچىلىرىنى 
ھەرخىــل كىتابــالر، تىياتىــرالر ۋە مىكــرو فىلىملەرنــى تارقىتىــش، 
ــەپ ۋە كۇرســالرنى  ــۈك چــەت ئەلچــە مەكت شــۇنداقال ھــەر تۈرل
ئېچىــش نامىــدا »ئىلمانىــزم« ئىدىيىســىنى مۇســۇلمانالر ئارىســىدا 

قىالتتــى.  تەشــۋىقات  كۈچــەپ  ناھايىتــى 

ئۈچىنچــى: مۇســۇلمانالرنىڭ غــەرب دۇنياســىدا ئوقۇتۇلغــان 
ــرى پەرزەنتلى

ئېلىــپ  دۇنياســىغا  مۇســۇلمانالر  ئىدىيىســىنى  ئىلمانىــزم 
غەربكــە  بولســا  خەتەرلىكــى  ئــەڭ  ۋاســىتىلەردىن  كەلگــەن 
غــەرب  بــۇالر  ئىــدى.  پەرزەنتلــەر  مۇســۇلمان  ئەۋەتىلگــەن 
»دوكتورلــۇق،  ســاھەلەردە  ھەرخىــل  ئوقــۇپ،  دۇنياســىدا 
ئېرىشــىپ،  ئۇنۋانالرغــا  ئىلمىــي  قاتارلىــق  پروفېسســورلۇق« 
ئۆزىگــە  ھالــدا  تەبىئىــي  كېيىــن  قايتقاندىــن  ۋەتەنلىرىگــە  ئــۆز 
تارقىتىــپ،  ئىدىيىســىنى  »ئىلمانىــزم«  ســىڭدۈرۈلگەن  غەربتــە 
دىننــى  يولــى  »گۈللىنىشــىنىڭ  مۇســۇلمانالرغا  ئەتراپىدىكــى 
سەپســەتىلەرنى  دېگەنــدەك  يىراقالشــتۇرۇش«  ھاياتىمىزدىــن 

تارقاتتــى.

ــن، تاھــا  ــەك مىســاللىرىدىن: قاســىم ئەمى ــا بۇالرنىــڭ ئۆرن مان
بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  قاتارلىقــالر  ئەفلــەق  مىيشــىل  ھۈســەيىن، 
ھەممىســى ئــۆز دۆلەتلىرىــدە مەلــۇم دەرىجىــدە دىنىــي ســەۋىيىگە 

11 - ئىلگىرىكى مەنبەگە قارالسۇن. 13 - زامانىۋى ئىسالم چۈشەنچىسى، ئەنمار ئەھمەد مۇھەممەد، 29، 30 - سەھىپىلەرگە قارالسۇن.
12 - شەرقشۇناس: ئى] ئە+پ [ شەرقتىكى مەملىكەتلەرنىڭ تارىخى، تىل-يېزىقى، ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيىتى 

قاتارلىقالرنى تەتقىق قىلىدىغان مۇتەخەسسىس، ئالىم. ]ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى[

11
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13
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بېرىــپ  ئوقۇشــقا  فرانســىيەگە  كېيىــن  بولغاندىــن  كېلىــپ 
شــۇالرنىڭ ئالىــي مەكتەپلىرىــدە ئوقــۇپ »ئىلمانىــزم« ئىدىيىســى 
بىلــەن تەربىيەلەنگــەن. بــۇالر ئــۆز دۆلەتلىرىگــە قايتقاندىــن كېيىــن 
ــزم« ئىدىيىســىنى  »ۋەتەنپەرۋەرلىــك« شــوئارى ئاســتىدا »ئىلمانى
تەشــۋىق قىلغــان، ھەمــدە مۇقــەددەس ئىســالم دىنىمىزغــا كــۆپ 

زىيانكەشــلىك قىلغــان كىشــىلەر قاتارىدىنــدۇر.  

ئىلمانىزمنىڭ ئاساسلىق پىكىر ۋە ئېتىقادلىرى 
دىنىمىزغــا  ئىســالم  ۋە  شــەكىلدە  ئومۇمىــي  ئىلمانىزمنىــڭ 
نىســبەتەن خۇسۇســىي شــەكىلدە پىكىــر ۋە ئېتىقادلىــرى بولــۇپ، 

ئــۇالر تۆۋەندىكىچــە:

1 - »ئالــالھ تائــاال بىلــەن ئىنســان ھاياتــى ئوتتۇرىســىدا 
ھېــچ قانــداق ئاالقــە يــوق« دەپ ئېتىقــاد قىلىــش. 

ئۈســتىگە  تەجرىبــە  ۋە  ئەقىــل  پۈتۈنلــەي  »ھاياتلىــق   -  2
قىلىــش.  ئېتىقــاد  دەپ  قۇرۇلغــان« 

ھاياتنــى  كىشــىلىك  ئايرىــش،  سىياســەتتىن  دىننــى   -  3
ماددىــي پرىنســىپ ئۈســتىگە تۇرغــۇزۇش، دىنىــي پائالىيەتلەرنــى 
پەقــەت ئىبــادەت ئۈچــۈن ســېلىنغان مەســچىت، ئىبادەتخانــا، 
چېــركاۋ قاتارلىــق ئورۇنالرنىــڭ ئىچىدىــال قىلىــش، كىشــىلىك 

ھاياتقــا قەتئىــي ئارىالشتۇرماســلىق كېــرەك.

مەنپەئەتپەرەســلىك  ئىشــتا  ھەممــە  ھاياتتىكــى   -  4
تەتبىقــالش.  پرىنســىپىنى 

5 - شــەھۋانىيلىق ۋە ئەخالقســىزلىق قىلمىشــلىرىنى تارقىتىپ 
ئائىلــە مەۋجۇدىيىتىنــى يىقىــپ تاشــالش.

ئېتىقادلىــرى  ئىلمانىــزم  نىســبەتەن  دۇنياســىغا  ئىســالم 
بولســا: 

ــەر  ــم ۋە پەيغەمب ــان كەرى 1 - ئىســالمنىڭ ماھىيىتىگــە، قۇرئ
ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمگە تۆھمــەت قىلىــش. 

2 - مۇقــەددەس ئىســالم دىنىمىزنــى »پەقــەت مۇراســىم ۋە 
قــۇرۇق شــوئارالر« دەپ بىلجىــرالش. 

زامانغــا  »بۈگۈنكــى  دىنىمىزنــى  ئىســالم  مۇقــەددەس   -  3
بىلجىــرالش.   قاالقلىققــا چاقىرىــدۇ« دەپ  كەلمەيــدۇ،  ئۇيغــۇن 

ئايالالرنىــڭ »  ئۇيغــۇن شــەكىلدە  ئۇســلۇبىغا  4 - غــەرب 
تەشــۋىقاتى. قىلىــش«   ئــازاد  ئىدىيىســىنى 

ئىســالم  خۇنۈكلەشــتۈرۈپ،  مەدەنىيىتىنــى  ئىســالم   -  5
تارىخىدىكــى ئىلمانىــزم، بۇزغۇنچــى ھەرىكەتلەرنى »ئىســالھات 

بىلجىــرالش.  ھەرىكىتــى «دەپ 

6 - ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى جاھىلىيــەت ۋە دىندىــن خالــى 
بولغــان مەدەنىيەتلەرنــى تىرىلــدۈرۈش. 

ــان ئۇســلۇب،  ــى بولغ ــن خال 7 - غــەرب دۇنياســىنىڭ دىندى
ــش.  ــد قىلى ــى تەقلى ــش ۋە ئۇالرن ــۇل قىلى ــى قوب پروگراممىلىرىن

شــەكىلدە  يــوق  ئاالقىســى  بىلــەن  دىــن  پەرزەنتلەرنــى   -  8
تەربىيىلــەش.   

ــىگە  ــزم ئىدىيىس ــڭ ئىلمانى ــالم دىنىمىزنى ئىس
ــۆز قارىشــى ــان ك بولغ

يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئۆتكىنىمىــزدەك، »ئىلمانىــزم« ئىدىيىســى 
پرىنســىپلىرىغا  ئاساســىي  دىنىمىزنىــڭ  ئىســالم  مۇقــەددەس 
بــۇ  دىنىمىــز  ئىســالم  بولــۇپ،  كېلىدىغــان  قارشــى  پۈتۈنلــەي 
ئىدىيىنــى دىندىــن چىققانلىــق، مۇرتەتلىــك ھېســاباليدۇ. بىزنىــڭ 
پۈتكــۈل ئىشــلىرىمىز، يــۈرۈش تۇرۇشــلىرىمىز، ھەتتــا ئەقەللىيســى 
ئىشــلىرىمىزدا،  بارلىــق  چاغلىــق  كىرىشــكە  ھاجەتخانىغــا 
مۇقــەددەس دىنىمىزنىــڭ كۆرسەتمىســى، يوليورۇقــى بــار بولــۇپ، 
ئالــالھ  پەيغەمبىرىمىزنىــڭ  ھەزرىتــى  ئىشــلىرىمىزنى  ھەممــە 
تائــاال تەرىپىدىــن ئېلىــپ كەلگــەن ســاغالم يوليورۇقىغــا ئاساســەن 

قىلىشــىمىز تەلــەپ قىلىنىــدۇ.
14 - دىنالر، مەزھەپلەر ۋە ھازىرقى زاماندىكى گۇرۇھالر ھەققىدىكى قوالي ئېنسىكلوپېدىيە، يازغۇچىالر گۇرۇپپىسى، 2 - توم، 682 - بەت.

15 - ئۇالر بۇ سۆزى بىلەن« ئايالالرنىڭ ئەخالقسىز، ھاياسىز يېرىم يالىڭاچ »بولىشىنى مەقسەت قىلىدۇ.
16 - دىنالر، مەزھەپلەر ۋە ھازىرقى زاماندىكى گۇرۇھالر ھەققىدىكى قوالي ئېنسىكلوپېدىيە،  يازغۇچىالر گۇرۇپپىسى،  2 - توم، 682، 683 - سەھىپە. پايدىلىق ئىلىملەردىكى كۆپ مەزمۇنلۇق جەدۋەللەر، جاسىم 

ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى مۇھەلھىل، 545 - سەھىپە.
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ئويلىغانلىرىم
ۋاقىتــالردا  ئەينــى  ئىدىيىســى  »ئىلمانىــزم« 
ۋەتىنىمىزدىكــى مۇســۇلمانالرغا بــەك چــوڭ تەســىر 
ــرەت  ــر مۇھاجى ــا ھازى ــان بولســىمۇ، ئەمم قىاللمىغ
ھاياتىمىــزدا، دىنىي ۋە مىللىــي كىملىكىنى قوغداش 
مۇســۇلمانلىرىمىزغا،  قىلغــان  ھىجــرەت  ئۈچــۈن 
يىلالرچــە  ســىڭىللىرىمىزغا،   - ئاچــا  ئىپپەتلىــك 
بەزىــدە  ھەتتــا  ئوقۇغۇچىالرغــا،  ئوقۇغــان  دىنــدا 
ئۇالرنــى  كۆرســىتىپ،  تەســىر  ئالىملىرىمىزغىمــۇ 

ئۇرۇنماقتــا.  ئۆزگەرتىشــكە  بارغانســېرى 
ئېكــران  قېرىنداشــلىرىمىز  قىســىم  بىــر  يەنــە 
ئاخبــارات  ھەرخىــل  كېلىۋېلىپــال  ئالدىغــا 
ئالىمــالر  »دىنىــي  پايدىلىنىــپ  ۋاســىتىلىرىدىن 
سىياســەتكە ئارىالشماســلىقى كېــرەك« دەيدىغــان 
سەپســەتىلەرنى ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن شــەكىللەردە 
پىكىرلىرىنــى  ئاممىنىــڭ  مۇســۇلمان  تارقىتىــپ 

لغۇتماقتــا. ۋا دا
ئوقۇمۇشــلۇق ھېســابلىنىدىغان  قىســمەن  يەنــە 
قېرىنداشــلىرىمىز بەزىــدە ئۇچــۇق قىلىــپ، يەنە بەزىدە 
يېپىــق شــەكىلدە »مۇســۇلماندارچىلىق قەلبىمىــزدە 
سەپســەتىلەرنى  دەيدىغــان  بولــدى«  بولســىال 
ئەيمەنمەســتىن  ھېــچ  بەزىــدە  يەنــە  تارقاتســا، 
ــي  ــك مۇســۇلمان ھەمشــىرىلىرىمىزنىڭ دىنى ئىپپەتلى
كىيىــم  -كېچەكلىرىگىچــە تىــل ئۇزارتماقتــا. مانــا بــۇ 
ــى  ــە ئۆزلىرىن ــلىرىمىز گەرچ ئىدىيەلەردىكــى قېرىنداش
پىكرىــدە«  ئىلمانىــزم  »مــەن  شــەكىلدە  ئاشــكارا 
بىلمــەي   - بىلىــپ  بىــراق  بولســىمۇ،  دېمىگــەن 
»ئىلمانىــزم ئىدىيەســىنى« تەشــۋىق قىلغۇچىــالردۇر.
كېرەككــى،  ئۇنتۇماســلىقىمىز  قەتئىــي  شــۇنى 
غــەرب دۇنياســىدىكى ئىقتىســادىي گۈللىنىــش ۋە 
كېچىــپ،  ۋاز  دىندىــن  ھەرگىزمــۇ  تەرەققىياتــالر 
ــن كەلگــەن  ــى راۋاجالندۇرغانلىقتى ــزم پىكرىن ئىلمانى

ئەمــەس. 
بېــرى  يىلدىــن  مىــڭ  مىللىتــى  ئۇيغــۇر  بىــز 
مۇقــەددەس ئىســالم دىنىنىــڭ مۇبــارەك قۇچىقىــدا 
مىللــەت  بىــر  ئېرىشــكەن  شــەرىپىگە  ياشــاش 
ئامانەتنــى  ئۇلۇغــۋار  بــۇ  ئەجدادلىرىمىــز  بولــۇپ، 
تۈرلــۈك بــوران – چاپقــۇن، قــار - شــىۋىرغانالرغا 
ــە  ــا تاپشــۇرۇپ بىزگ ــن - ئەۋالدق ــاي ئەۋالدتى قارىم

يەتكــۈزدى.
تۈرلــۈك  ھــەر  ئامانــەت  بــۇ  كەلگەنــدە  بىزگــە 
ئىدىيــە ۋە ئېقىمــالر تەســىرى بىلــەن زايــە بولــۇپ 
دۇنيــا ۋە ئاخىرەتتــە بەختســىز بولــۇپ قېلىشــىمىزغا 

ســەۋەب بولمىســۇن!      

17

17 -ئەنئام سۈرىسى، 162 - ئايەت.

ــي  ــْل إِّنَ َصَلاِت ــدۇ: ﴿ُق ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــە ئال ــۇ ھەقت ب
َونُُســِكي َوَمْحَيــاَي َوَمَماِتــي لِّلَـــِە َرِبّ الَْعالَِميــَن﴾

نامىزىــم،  >مېنىــڭ  ئېيتقىنكــى،  مۇھەممــەد!(  »)ئــى 
قۇربانلىقىــم، ھاياتىــم ۋە ماماتىــم ئالەملەرنىــڭ پەرۋەردىــگارى 

ئۈچۈنــدۇر<«  ئالــالھ 

  ئىلمانىــزم ئىدىيىســىدىكى »دىننــى سىياســەتتىن، دۆلەتتىــن، 
ئالــالھ  بولســا  پىكــرى  ئايرىــش«  ھاياتتىــن  پۈتكــۈل  ھەتتــا 
مەقســەت  قالدۇرۇشــنى  ئەمەلدىــن  ھۆكۈملەرنــى  چۈشــۈرگەن 
ــى  ــۇر. ھەزرىت ــە دىنســىزلىقتىن ئىبارەتت ــۇ ئىدىي ــۇپ، ب ــان بول قىلغ
خەلىپىلــەر  تاپقــان(  يولنــى  راشــىد)توغرا  ۋە  پەيغەمبىرىمىــز 
ئايرىلمايدىغانلىقىنــى  قەتئىــي  سىياســەتتىن  دىنىمىزنىــڭ 
ــەكلىدە  ــە ش ــە ئۈلگ ــق بىزگ ــى ئارقىلى ــي ھايات ــڭ ئەمەلى ئۆزلىرىنى
كۆرســەتكەن بولــۇپ، ئــۇالر جەمئىيەتنــى ئىســالھ قىلىــش بىلــەن 
ــەن  ــەت بىل ــن ئادال بىرگــە دۆلەتنــى ئىچكــى ۋە تاشــقى جەھەتتى

ئىــدارە قىلغــان ھەققانىــي سىياســىيونالردىن  ئىــدى. 

يەنــە شــۇنىڭدەك، ئىلمانىــزم ئىدىيىســىدىكى »شــەھۋانىيلىق، 
ناچــار  قاتارلىــق  مەنپەئەتپەرەســلىك«  ئەخالقســىزلىق، 
ئىشــالر  چەكلەنگــەن  ۋە  قىلىنغــان  ھــارام  دىنىمىــزدا  ئىشــالر 

 . ر جۈملىســىدىندۇ

باشــقا  يۇقىرىدىكىلەردىــن  ئىدىيىســىدىكى  »ئىلمانىــزم« 
ئالالھنىــڭ  يەنىــال  ھەممىســى  پىكىرلەرنىــڭ  ۋە  مەقســەت 
شــۇنداقال  يوليورۇقلىرىغــا،  پەيغەمبىرىمىزنىــڭ  كىتابىغــا، 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئەقىدىلىرىگــە زىــت كېلىدىغــان ئىشــالر بولــۇپ، 
مۇقــەددەس ئىســالم دىنىمىــز بــۇ »ئىلمانىــزم« ئىدىيىلىــرى بىلــەن 
ھېــچ قاچــان بىرلەشــمىگەن ۋە بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ بىرلەشــمەيدۇ.
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ھەققىــدە  ئىجتىمائىيلىشــىش  ماقالىمىــزدە  ئۆتكەنكــى 
تــا  تۇغۇلــۇپ  شەخســنىڭ  ئىجتىمائىيلىشىشــنى  توختۇلــۇپ، 
ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ياشــىغان جەمئىيــەت ۋە مەنســۇپ بولغــان 
گۇرۇپپىالرنىــڭ مەدەنىيىتىنــى )Kültür( ئۆگىنىــش جەريانــى 
دېگــەن ئىــدۇق. ئۇنداقتــا مەدەنىيــەت دېگــەن زادى نېمــە؟ بــۇ 

تىرىشــىمىز. بېرىشــكە  بۇنىڭغــا چۈشــەندۈرۈش  ماقالىمىــزدە 

مەدەنىيەت دېگەن نېمە؟
جەريانىــدا  ياشــاش  بىللــە  ئىنســانالرنىڭ  مەدەنىيــەت 
ئــۆرپ  پرىنســىپلىرى،  قاراشــلىرى،  قىممــەت  شــەكىللەندۈرگەن 
ئــۆز  ۋە ھەرىكــەت شــەكىللىرىنىڭ ھەممىســىنى  ئادەتلىــرى   -
ــدا،  ــپ ئېيتقان ــۇم. قىســقىچە قىلى ــر ئۇق ئىچىگــە ئالغــان چــوڭ بى
بىــر بوۋاقنىــڭ تۇغۇلــۇپ تــا ئۆلگەنگــە قــەدەر، ھەتتــا ئۆلگەندىــن 
كېيىنكــى ھاياتقــا بولغــان بىلگەنلىرىنىــڭ ھەممىســى مەدەنىيــەت 
بولۇشــى  چــوڭ  بــوۋاق  كېتىــدۇ.  كىرىــپ  ئىچىگــە  ئۇقۇمىنىــڭ 
دوســت  ئائىلــە،  جەريانىــدا  ئىجتىمائىيلىشــىش  بىرگــە  بىلــەن 
تەســىرىدە  گۇرۇپپىالرنىــڭ  ئىجتىمائىــي  قاتارلىــق  مائارىــپ  ۋە 
ئۆگىنىــدۇ  مەدەنىيىتىنــى  جەمئىيەتنىــڭ  بولغــان  تــەۋە  ئــۆزى 

ئۇيغــۇرالردا  بىــز  مەدەنىيلىشــىدۇ.  يەنــى  ئۆزلەشــتۈرىدۇ،  ھــەم 
ئوقۇمۇشــلۇق ۋە ئــەدەپ - قائىدىلىــك كىىشــلەرنى »ئەجــەب 
ــە،  ــار. ئەمەلىيەتت ــەپ ب ــان گ ــك كىشــىكەن« دەيدىغ مەدەنىيەتلى
ئــۆز مەدەنىيىتىنــى  بــۇ يــەردە تەكىتلىنىۋاتقىنــى شــۇ كىشــىنڭ 
قانــداق  ۋاقىتتــا  قانــداق  ســىرت  چۈشۈنىشــتىن  ياخشــى 
بىلگەنلىكــى، جەمئىيەتنىــڭ  بولۇشــنى ياخشــى  پوزىتســىيىدە 
 - ئىــش  ماسلىشىشــچانلىقنىڭ  قارىتــا  قاراشــلىرىغا  قىممــەت 
ئىپادىســدۇر. ئەتكەنلىكىنىــڭ  ئەكــس  ســۆزىدە  ۋە  ھەرىكــەت 

ئىچىــدە  ئــۆز  بولغاچقــا  ئۇقــۇم  بىــر  چــوڭ  مەدەنىيــەت   
ــى ئوخشــىمىغان  ــا ئىگــە. جەمئىيەتلەرنىــڭ مەدەنىيىت رەڭدارلىقق
ئوخشىماســلىققا  شــەكىللەنگەچكە  شــارائىتالردا  ئىجتىمائىــي 
 - ئــۆرپ  شەخســلەرنىڭمۇ  ســەۋەبتىن  بــۇ  بولىــدۇ.  ئىگــە 
پــەرق  ھەرىكەتلىرىــدە   - ئىــش  ۋە  قــاراش  قىممــەت  ئــادەت، 
ئومۇمىــي  بىــر  چــوڭ  مەدەنىيىتــى  ئۇيغــۇر  مەســىلەن:  بولىــدۇ. 
يېزىســىدا  مەلــۇم  قەشــقەرنىڭ  بولســىمۇ،  مەدەنىيــەت 
شــەكىللەنگەن مەدەنىيــەت بىلــەن ئۈرۈمچىنىــڭ شــەھەر ھاياتــى 
شــەكىللەندۈرگەن مەدەنىيەتنىــڭ يەنــە پەرقلىــق نۇقتىلىــرى بولىدۇ. 
مەدەنىيىتــى  ياشــايدىغانالرنىڭ  دۆلەتلــەردە  قىلغــان  تەرەققىــي 

مەدەنىيەت
2جەمئىيەت ۋە بىز - 

ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى، جەمئىيەتشۇناسلىق ماگىستىر ئاسپىرانتى

مەدىنە مۇھەممەد
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ياشــايدىغانالرنىڭ  دۆلەتلــەردە  قىلمىغــان  تەرەققىــي  بىلــەن 
مەدەنىيىتىــدە پــەرق بولىــدۇ. ئىســالم دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىدىغانــالر 
بىلــەن خرىســتىئان دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىدىغانالرنىــڭ مەدەنىيىتىــدە 
ــن  ــەرق ئىنســانىيەتنىڭ تارىختى ــدۇ. مەدەنىيەتتىكــى پ ــەرق بولى پ
تېخىمــۇ  مەدەنىيىتىنــى  ئومۇمىــي  كەلگــەن  يارىتىــپ  بۇيــان 

مولالشــتۇرىدۇ. بېيىتىــدۇ، 

رولى: مەدەنىيەتنىڭ 
چۈشــىنىپ،  جەمئىيەتنــى  بىــر  بىزنىــڭ  مەدەنىيــەت 
كېرەكلىكىنــى  ياشىشــىمىز  قانــداق  ماسلىشــىپ  جەمئىيەتكــە 
تەمىــن ئېتىــدۇ. بىــز مەنســۇپ بولغــان جەمئىيەتتىكــى قىممــەت 
قــاراش، پرىنســىپ ۋە ئادەتلەرگــە نىســبەتەن قانــداق پوزىتســىيىدە 
دىققــەت  نېمىلەرگــە  ھەرىكىتىمىــزدە   - ئىــش  بولۇشــنى، 
ئۆگىنىــش،  ۋە  تونــۇش  مەدەنىيەتنــى  كېرەكلىكىنــى  قىلىشــىمىز 
يەنــى مەدەنىيلىشــىش ئارقىلىــق بىلىــپ يېتەلەيمىــز. گۇرۇپپىــالردا 
قانــداق رول ئېلىشــنى، باشــقا ئەزاالرغــا قانــداق ماسلىشىشــنى 
ــز. ئىجتىمائىيلىشىشــىمىزنىڭ  ــق ئۆگىنىمى مەدەنىيلىشــىش ئارقىلى
بولۇشــى  پەرقلىــق  مەدەنىيەتلــەر  مەدەنىيەتتــۇر.  ئاساســى 
مۇمكىــن، ئەممــا ھــەر ئىجتىمائىــي كىشــىلىك مەدەنىيەتنىــڭ 
مەھســۇلىدۇر. ئىجتىمائىيلىشىشــنى ماتــور دېســەك، مەدەنىيــەت 
ئىنســان  ئوخشــايدۇ.   بېنزىنغــا  قوزغاتقۇچــى  ماتورنــى 
ئىجتىمائىيلىشــىش  ئاچىــدۇ،  كــۆز  دۇنياغــا  مەدەنىيەتلىــك 

مەدەنىيلىشــىدۇ. جەريانىــدا 

تۈرى: مەدەنىيەتنىڭ 
ــم  ــىتىدىغان مۇھى ــىر كۆرس ــە تەس ــر - بىرىگ ــڭ بى مەدەنىيەتنى
ئىككــى شــەكلى بــار، يەنــى  ئىككــى تەركىبــى بــار بولــۇپ، بىــرى 
ماددىــي مەدەنىيــەت، يەنــە بىــرى غەيرىــي ماددىــي مەدەنىيــەت. 
ئۆزئــارا  ئايرىاللمايــدۇ،  بىرىدىــن   - بىــر  تەركىــب  ئىككــى  بــۇ 

تولۇقلىنىــدۇ ۋە تەسىرلىشــىدۇ.

ماددىي مەدەنىيەت:  )1

ــن ئىشــلەپ چىقىرىلغــان  ــە ئىنســانالر تەرىپىدى ــر جەمئىيەتت بى
ماددىــي ئۇنســۇرالرنى »ماددىــي مەدەنىيــەت« دەپ تونۇيمىــز. 
مەدەنىيىتىمىزنــى  بىناكارلىــق  ئۆيلىرىمىــز  ئولتۇرغــان  مەســىلەن: 
كېچــەك   - كىيىــم  كىيىملىرىمــز  كىيگــەن  قىلســا،  نامايــەن 
ــق بولۇشــى  ــا ئېنى ــدۇ. ئەممــا شــۇ نۇقت ــى ئىپادىلەي مەدەنىيىتىمىزن

كېرەككــى، ئــۆي ياكــى بىــر پارچــە رەخــت بىزنىــڭ ھاياتىمىزغــا، 
تۇيغۇلىرىمىزغــا    - ھېــس  ھەتتــا  شــەكلىمىزگە،  ياشــاش 
ئۇالرنــى  بىــز  ئوينىيالىغاچقــا،  رولالرنــى  كۆرســىتىدىغان  تەســىر 
ئىنســانالرنىڭ  ئەممــا  ئاتىيااليمىــز.  دەپ  »مەدەنىيــەت« 
ھاياتىغــا كىرگىلــى ئــۇزۇن بولمىغــان بــەزى تېخنىكىلىــق بۇيۇمــالر 
بــار )مەســىلەن: تېلېفــون ياكــى كومپيۇتېــر دېگەنــدەك(، بۇالرنــى 
بــۇ  دېيەلمەيمىــز.  بۇيۇمــى«  »مەدەنىيــەت  ئالدىغــا  ئــۆز  بىــز  
بۇيۇمــالر بىزنىــڭ ئاالقــە شــەكلىمىزگە ۋە ھەتتــا دۇنياغــا بولغــان 
ۋە  ئاالقــە  بىــز  بولغاچقــا،  كۆرســەتكەن  تەســىر  تونۇشــىمىزغا 
بــۇ  ئاندىــن  ئالغانــدا  تىلغــا  مەدەنىيىتىمىزنــى  خەۋەرلىشــىش 

ســۆزلىيەلەيمىز.  رولىنــى  مەدەنىيەتتىكــى  بۇيۇمالرنىــڭ 

2( غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت:

ئــۆرپ  يەنــى  قىســمى  بولمىغــان  ماددىــي  مەدەنىيەتنىــڭ 
پرىنســىپ،  قائىــدە،  ئېتىقــاد،  قــاراش،  قىممــەت  ئــادەت،   -
ئەخــالق، تىــل، ســىمۋول قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 
كۈتۈشــتىكى  مېھمــان  تىلىمىــز،  ئۇيغــۇر  بىزنىــڭ  دېمــەك، 
ئــۆرپ - ئادەتلىرىمىــز، چوڭالرنــى ھۆرمەتلــەپ، كىچىكلەرنــى 
ئىززەتلەيدىغــان ئەخالقىــي پرىنســىپلىرىمىز، قوشــنىدارچىلىقتىكى 
شــۇنداقال  ۋە  باغلىنىشــىمىز  بولغــان  دىنىمىزغــا  قائىدىلىرىمىــز، 
بــەدەن تىلــى ئارقىلىــق ئىپادىلىگــەن گــۈزەل ساالملىشىشــلىرىمىز...
ــە  ــڭ ئىچىگ ــي مەدەنىيىتىمىزنى ــي ماددى ــڭ ھەممىســى غەيرى نى

كىرىــدۇ.

غەيرىــي  مەدەنىيــەت  ماددىــي  ھاياتتــا  ئىجتىمائىــي 
ۋە  ئۆزگىرەيــدۇ  تېــز  تېخىمــۇ  قارىغانــدا  مەدەنىيەتكــە  ماددىــي 
ئۆزگىرەۋاتقــان  شەخســلەرنىڭ  ئەممــا  قىلىــدۇ،  تەرەققىــي  تېــز 
ماددىــي مەدەنىيەتكــە قارىتــا قوبــۇل قىلىشــى ۋە ئۇنــى ھەزىــم 
ئۆزگەرگــەن  جەمئىيەتنىــڭ  پۈتــۈن  ئوخشــىمىغاچقا  قىلىشــى 
ســەرپ  ۋاقىــت  كــۆپ  ئۆزلەشتۈرىشــى  مەدەنىيەتنــى  ماددىــي 
تەرەققىــي  ۋاســىتىلىرىنىڭ  خەۋەرلىشــىش  مەســىلەن:  قىلىــدۇ. 
قىلىشــى بىلــەن ياشــالر ناتونــۇش كىشــىلەر بىلــەن تونۇشــۇپ، 
كۆپەيگــەن  ئەھۋالــى  تويلىشــىش   مۇھەببەتلىشــىپ  ھەتتــا 
بولــدى، ئەممــا ئاالقــە ۋاســىتىلىرىغا بولغــان تەنقىدىــي پوزىتســىيە 
ــادەت  ــۆرپ - ئ ــال ئ ــالرنىڭ يەنى ــاچ، ياش ــر بولغ ــوڭالردا ئېغى چ
شــەكىلدە  ئەنئەنىــۋى  بىلــەن  ۋاسىتىســى  بويىچــە چوڭالرنىــڭ 
تېببىــي  مەســىلەن:  تەكىتلىمەكتــە.  كېرەكلىكىنــى  تويلىشىشــى 
ــل تۇغمــا كېســەللىكلەرنى  ــى ھــەر خى تېخنىكىنىــڭ تەرەقىقىيات
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ئەممــا  بىلــەن،  ھازىرلىغىنــى  ئىمكانىيــەت  ئۈچــۈن  داۋاالش 
بــەزى  ســەۋەبلىك  قاراشــالر  قىممــەت  ئەنئەنىــۋى  بــەزى 
كىشــىلەر  بولغــان  ئىســتىكى  قىلغــۇزۇش  ئوپېراتســىيەلەرنى 
ئائىلىدىكــى ۋە ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنىڭ قارشــى تۇرۇشــى ۋە 

كەلمەكتــە. ئۇچــراپ  قىاللماســلىقىغا  قوبــۇل 

ئەندىكىشى: مەدەنىيەت 
مەدەنىيــەت  كۆنگــەن  ئــۆزى  شەخســنىڭ  ھادىســە  بــۇ 
مۇھىتىدىــن باشــقا ناتونــۇش بىــر مەدەنىيــەت مۇھىتىغــا ئۆتكــەن 
ئىجتىمائىــي مۇھىتتىــن  يەنــى كۆنگــەن  بېرىــدۇ،  يــۈز  چېغىــدا 
شــۇ  يۆتكەلگەنــدە  مۇھىتقــا  ئىجتىمائىــي  ناتونــۇش  باشــقا 
يەردىكىلەرنىــڭ تۇرمــۇش ئۇســۇلى ۋە تەپەككــۇر ئۇســۇللىرىنى 
ئەندىكىشــى  مەدەنىيــەت  شەخســتە  بىلمىگەنلىكتىــن 
شــەكىللىنىدۇ. مەســىلەن: بىــر ياۋروپالىــق دىنســىز  ئايــال ســەئۇدىي 
ئەرەبىســتانغا بارســا، ئــۇ يەردىكىلەرنىــڭ كىيىنىشــى ۋە تۇرمــۇش 
ياشىشــى  ئەندىكىشــى  مەدەنىيــەت  نىســبەتەن  ئادەتلىرىگــە 
پەيــدا  ئاتلىغاندىــال  دۆلــەت  پەقــەت  ھادىســە  بــۇ  مۇمكىــن. 
بولمايــدۇ، ئوخشــاش بىــر دۆلەتتــە ياشــاپ تۇرۇپمــۇ يېزىدىــن 
شــەھەرگە بارغاندا، بىر شــەھەردىن باشــقا بىر شــەھەرگە بارغاندا، 
ھەتتــا بىــر جامائەتتىــن باشــقا بىــر جامائەتكــە ئالماشــقانالردىمۇ 
يــۈز بېرىــدۇ. چــەت ئەلدىكــى ئۇيغۇرالرنــى مىســالغا ئالســاق، 
ــڭ  ــالردا بارغــان دۆلىتىمىزنى ــان ۋاقىت چــەت ئەلگــە يېڭــى چىقق
ھەممەيلەنــدە  بولغانلىقتىــن  ناتونــۇش  ھاياتىغــان  ئىجتىمائىــي 
مەدەنىيــەت ئەندىكىشــى يــۈز بەرگــەن بولۇشــى ئېنىــق، ھەتتــا 
ــى  ــى ۋە مەدەنىيىتىن ــڭ تىلىن ــان دۆلىتىنى ــا ھازىرغىچــە تۇرىۋاتق ت
ــەت  ئەندىكىشــىنى  ياخشــى بىلمەســلىكى ســەۋەبىدىن مەدەنىي

ياشــاۋاتقانالرنى يــوق دېگىلــى بولمايــدۇ. 

قانــداق  ئەندىكىشــىنى  مەدەنىيــەت  ئىنســانالر  ئۇنداقتــا   
تىرىشــىدۇ؟  كۆرسىتىشــكە  يوقتــەك  ياكــى  قىلىــدۇ  يــوق 
ــەن  ــدە، ئۆزىگــە ئوخشــاش مەدەنىيەتتىكــى ئىنســانالر بىل دېگەن
ئىجتىمائىيلىشىشــنى داۋامالشــتۇرۇش ئارقىلىــق. بۇنىڭغــا مىســال 
ئىشــلەش  گېرمانىيەگــە  تۈركىيەدىــن  ۋاقىتتــا  ئەينــى  ئالســاق، 
ــى  ــاز قىســمىدىن باشقىس ــى ئ ــان تۈركلــەر، ناھايىت ئۈچــۈن بارغ
قىلغــان،  تەرەققىــي  ئىشــىدا  نــە  ئۆگەنگــەن  گېرمانچــە  نــە 
ئەممــا ئــۆزى كۆنگــەن مەدەنىيەتتىكــى كىشــىلەر بىلــەن بىللــە 
ياشــاش ئارقىلىــق مەدەنىيــەت ئەندىكىشــىگە تەســەللى تاپقــان. 
ــە،  ــر، ئەلۋەتت ــۇ ئەھــۋال ئېغى مەســىلەن: تۈركىيەدىكــى بىزدىمــۇ ب
تــوپ  كىشــىلەرنىڭ  گۇرۇپپىدىكــى  ئىجتىمائىــي  ئوخشــاش 
بولــۇپ ياشىشــى بىــزدەك ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئۇچراۋاتقــان 
بىــر مىللەتكــە نىســبەتەن مەدەنىيەتنــى قوغــداپ قېلىــش ئۈچــۈن 
بــۇ خىــل  ئەندىكىشــىنى  مەدەنىيــەت  ئەممــا  ئىــش،  ياخشــى 
ئارقىلىــق  ئــۆز ئىچىگــە مۆكۈنىۋېلىــش  تاشــپاقا مۆكۈنگەنــدەك 
يوقىتىــش، كىشــىنىڭ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىۋاتقــان ئىجتىمائىــي 
قالىدىغــان  ئارقىســىدا  باشــقىالرنىڭ  دائىــم  ھــەر  مۇھىتىــدا 
تەرەققىياتتىــن  قويىــدۇ،  قىلىــپ  مۇپتىــال  ئەھۋالغــا  پاسســىپ 
بىزنىــڭ  تونــۇش  مەدەنىيەتلەرنــى  رەڭــدار  قالدۇرىــدۇ.  كېيىــن 
ــۇ  ــدۇ، شــۇڭا باشــقا مەدەنىيەتلەرنىم ــى كېڭەيتى ــەزەر دائىرىمىزن ن
ــدە  ــق ئىچى ــرەك. رەڭدارلى ــۇش ھــەم چۈشــىنىش  كې ياخشــى تون
ئۆزلۈكنــى ســاقالش كىشــى ۋە جەمئىيــەت تەرەققىياتــى  ئۈچــۈن 

تېخىمــۇ توغــرا تالــالش بوالاليــدۇ.

 مەدەنىيەتكــە مۇناســىۋەتلىك بــەزى مۇھىــم 
ــالر: ئۇقۇم

يۇقىرى مەدەنىيەت:  )1

گەرچــە مەدەنىيــەت ئۇقۇمىنــى يۇقىــرى ۋە ياكــى تــۆۋەن دەپ 
ئايرىغىلــى بولمســىمۇ، ئەممــا جەمئىيەتتىكــى ســىنىپىي پەرقتىــن 
سەۋىيىســىنىڭ  ئىســتېمال  مەدەنىيــەت،  چىققــان  كېلىــپ 
قاتــالم  يۇقىــرى  جەمئىيەتتىكــى  قارىتــا  ئوخشىىماســلىقىغا 
شــەكىللەنگەن  ھادىســىلىرىدىن  ئىســتېمال  كىشــىلىرىنىڭ 
تونۇيمىــز.  دەپ  مەدەنىيــەت«  »يۇقىــرى  مەدەنىيەتنــى 
ــۇش  ــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ تۇرم ــاز بى ــەت ئ جەمئىيەتتىكــى پەق
شــەكلى، دەم ئېلىــش ۋاقتىنــى ئۆتكــۈزۈش شــەكلى، شــۇغۇلالنغان 
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تۇتقــان  ئەســەرلىرىگە  ســەنئەت  پائالىيەتلىــرى،  تەنتەربىيــە 
ماددىــي ۋە مەنىــۋى پوزىتسىيىســىنى بىــز »يۇقىــرى مەدەنىيــەت« 
دېيەلەيمىــز. يۇقىــرى مەدەنىيەتلىــك ھايــات شــەكلىنى  كۆپلىگــەن 
كىشــىلەر  ئــارزۇ قىلىشــى مۇمكىــن، ئەممــا يۇقىــرى مەدەنىيەتلىــك 
ــر  ــاز بى ــەت ئ ــان، پەق ــۆپ ئىقتىســاد كېتىدىغ ــۇش شــەكلى ك تۇرم
ئىگىــدۇر.  ئاالھىدىلىككــە  ئېرىشــەلەيدىغان  كىشــىلەرال  قىســىم 
ئاالھىــدە  تۇرمۇشــى،  جەمەتلىرىنىــڭ  خــان  بــەزى  مەســىلەن: 
پۇلدارالرنىــڭ ھــەر خىــل ئېســىل زىياپەتلىــرى، پەقــەت پۇلــدارالر 
ــڭ  ــتۇرۇلغان ئوركېســتىر يىغىلىشــى، پۇلدارالرنى ئۈچــۈن ئورۇنالش

ئۆزىگــە خــاس گولــف تــوپ مەيدانلىــرى ۋەھــاكازاالر ...

 بىــز ئۇيغــۇرالر گەرچــە ئىســتېمال سەۋىيىســى جەھەتتىــن 
ئەممــا  بولســاقمۇ،  ياراتقــان  پــەرق  ســىنىپىي  جەمئىيەتتــە 
»باشــقا چــەت ئــەل دۆلەتلىرىدىكىــدەك بــەك روشــەن، چــوڭ 
قاراشــنى  دېگــەن  ياراتتــۇق«  مەدەنىيــەت  يۇقىــرى  پەرقتــە 
مــەن تــازا توغــرا كۆرمىدىــم. ھازىــر ۋەتەنــدە بەلكىــم يۇقىــرى 
ــا  ــن، ئەمم ــى مۇمكى ــەن بولۇش ــتېمالى كۆپەيگ ــەت ئىس مەدەنىي
ــم ئىزدىنىــپ دەلىللەشــكە توغــرا  ــى ئىســپاتالش ئۈچــۈن ئايرى بۇن
ــزا ھاياتىدىكــى تۇرمــۇش  ــز ئۇيغــۇرالردا شــەھەر ۋە يې ــدۇ. بى كېلى
ۋە ئىســتېمال پەرقــى چوڭــراق بولغــاچ، بولۇپمــۇ شــەھەرلەردىكى 
قىممــەت  كىشــىلەردە  بــەزى  ئوقۇمۇشــلۇق  ھــەم  پۇلــدار  ھــەم 
باھالىــق ســەنئەت ئەســەرلىرىگە بولغــان تەلــەپ ۋە ئۇنىڭدىــن 
ئاددىــي  يېزىدىكــى  جەھەتتىــن  زوق  ئېســتېتىكىلىق  ئالىدىغــان 
بىــز  پەرقنــى  شــەكىللەنگەن  سېلىشــتۇرغاندا  بىلــەن  دېھقــان 
»يۇقىــرى مەدەنىيــەت« ئۇقۇمــى بىلــەن ئىپادىلىشــىمىز مۇمكىــن.  

مودا مەدەنىيەت:  )2

يۇقىــرى  ســاندىكى  ئــاز  پەقــەت  مەدەنىيەتنــى  يۇقىــرى 

تەبىقىلىــق كىشــىلەرگە ئائىــت دېــدۇق. مــودا مەدەنىيــەت بولســا 
كىشــىلەر  تەبىقىلەردىكــى  تــۆۋەن  ۋە  ئوتتــۇرا  جەمئىيەتتىكــى 
تەرىپىدىــن كۆپلــەپ قوبــۇل قىلىنغــان مەدەنىيــەت تىپىــدۇر. يەنــى 
جەمئىيەتتىكــى كىشــىلەرنىڭ كــۆپ قىســمى ئــۆزى بىلىــپ ياكــى 
بىلمــەي مــودا مەدەنىيەتنــى ياشــاش شــەكلىگە ئايالندۇرىۋالىــدۇ. 
مەســىلەن: ياشــالر كۆرگــەن كىنولىرىدىكــى غــەرب چولپانلىرنىــڭ 
ياكــى كورىيــە چولپانلىرىنىــڭ كىيىنىشــىنى ۋە ئېكرانــدا قويۇلغــان 
ئىــش - ھەرىكــەت، ھەتتــا گــەپ ســۆزىنى دورايــدۇ ھــەم ياشــاش 
ياشــلىقالردا  ئوتتــۇرا  ئۇرۇنىــدۇ.  ئۆزلەشتۈرۈشــكە  شــەكلىگە 
ئــۆي  زىبۇزىننــەت،  كېچەكلىــرى،   - كىيىــم  تۈركىيەنىــڭ 
ــە -  ــى نەرس ــەڭ يېڭ ــەدەر ئ ــكان ق ــدۇ ۋە ئىم ــيالىرىنى دوراي ئەش
كېرەكلەرنــى ســېتىۋېلىش ئارقىلىــق مودىنىــڭ كەينىــدە قالماســلىق 

ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ. 

ھۆكۈمران مەدەنىيەت:  )3

قاراشــتىكى  قىممــەت  ئوخشــىمايدىغان  جەمئىيــەت  بىــر 
ــن تەركىــب تاپقــان بولىــدۇ، ئەممــا  كىشــىلەر ياكــى گۇرۇپپىالردى
شــۇ جەمئىيەتتــە كــۆپ ســانلىق تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغــان ياكــى 
ئاساســىي كۈچكــە ئىگــە بىــر مەدەنىيــەت مودېلــى  بولىــدۇ. شــۇ 
ــاراش ۋە  ــەڭ كــۆپ تەرغىــب قىلىنغــان قىممــەت ق ــە ئ جەمئىيەتت
»ھۆكۈمــران  مەدەنىيــەت  قىلىدىغــان  ۋەكىللىــك  ئەمەلىيەتكــە 
ھاياتىــدا  شــەھەر  مەســىلەن:  ئاتىلىــدۇ.  دەپ  مەدەنىيــەت« 
ــران  ــى« »ھۆكۈم ــەت« ۋە »ئىســتېمال مەدەنىيىت ــودا مەدەنىي »م

ئايالنماقتــا.  مەدەنىيەت«كــە 

مەدەنىيەت: ئىككىلەمچى   )4

قىلمىغــان  ئىنــكار  مەدەنىيىتىنــى  ئومۇمىــي  جەمئىيەتىنىــڭ 
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قوغدايدىغــان  ۋە  ياشــايدىغان  خاســلىقىنى  ئۆزىنىــڭ  ئاساســتا 
مەدەنىىيــەت«  »ئىككىلەمچــى  مەدەنىيىتــى  گۇرۇپپىالرنىــڭ 
ياراتقــان  مەســتانىلىرىنىڭ  پۇتبــول  مەســىلەن:  ھېســابلىنىدۇ. 
جەمئىيەتنىــڭ  ئــۇالر  بــار،  مەدەنىيىتــى  خــاس  ئۆزىگــە 
ئۆزلىرىنىــڭ  ئەممــا  ئەمــەس،  قارشــى  مەدەنىيىتىگــە  ئومۇمىــي 
كۇلۇبلىــرى، ئۆزگىچــە پائالىيەتلىــرى ۋە يىغىلىشــلىرى مەۋجــۇت. 
ــم  ــودا ئېقى ــان رەپچــى م ــدا بولغ ــۇر ياشــالردا پەي مەســىلەن: ئۇيغ
ياشــاش  بولغــان  يــات  مەدەنىيىتىگــە  ئۇيغــۇر  گۇرۇپپىلىرىنىــڭ 
ــى  ــدۇ، چاچلىرىن ــق ئىشــتان كىيى ــەڭ ۋە يىرتى ــار. ك شــەكىللىرى ب
بومبــا چــاچ قىلىىــپ ياســىتىدۇ، بەدىنىگــە ھــەر خىــل شــەكىللەرنى 
ــۆز  ــا ئ  ــدۇ، ئەمم ــى رەت قىلماي ــۇر مەدەنىيىتىن ــدۇ، ئۇيغ چەكتۈرى

ئالدىغــا بىــر تۇرمــۇش شــەكلى ۋە پائالىيەتلىــرى مەۋجــۇت.

قارشى مەدەنىيەت:  )5

ــران مەدەنىيىتىگــە ئوچــۇق - ئاشــكارا  ــڭ ھۆكۈم جەمئىيەتنى
قارشــى چىقىدىغــان ۋە ئىنــكار قىلىدىغــان مەدەنىيــەت تــۈرى. 
ئۇنىــڭ  دەل  پەرقــى  بولغــان  بىلــەن  كۈلتــۈر  ئىككىلەمچــى 
ھۆكۈمــران مەدەنىيەتنــى ئىنــكار قىلىشــىدىدۇر. بــۇ مەدەنىيــەت 
تــۈرى 1960 - يىللىرىدىــن كېيىــن، بولۇپمــۇ ۋېتنــام ئۇرۇشــى 
يــۈز بەرگــەن ۋاقىتــالردا ئۇرۇشــقا قارشــى ياشــالرنىڭ ھۆكۈمــەت 
قارارلىرىغــا قارشــى ئېلىــپ بېرىلغــان بىــر تۈرلــۈك قارشــى چىقىــش 
ــدە  ــەن كۈچەيگــەن. بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەن ــرى بىل ھەرىكەتلى
بولســا، كاپىتالىزمغــا ۋە ئىســتېمال دولقۇنىغــا قارشــى ئىلمىــي ۋە 

ئېتىــراپ قىلىنغــان كــۈچ شــەكلىدە داۋام قىلماقتىــدۇر.

كۆپ خىل مەدەنىيەت:  )6

ئ وخشــاش  كىشــىلەرنىڭ  ئىگــە  مەدەنىيەتكــە  پەرقلىــق 
مەدەنىيەت«نــى  خىــل  »كــۆپ   ياشىشــى  جەمئىيەتتــە 
شارىلىشىشــنىڭ  يــەر  ۋە  شەھەرلىشىشــنىڭ  شــەكىللەندۈرىدۇ. 
كېڭىيىشــى مەدەنىيەتلــەر ئــارا ئۇچرىشــىش ۋە ھەمكارلىشىشــىنى 
كۈچەيتىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال ھازىرقىــدەك تېخنولوگىيــە تېــز ســۈرئەتتە 
كېڭەيمەكتــە.  تېخىمــۇ  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  قىلغــان  تەرەققىــي 
ــەر ئالمىشىشــى  ــەت« گەرچــە مەدەنىيەتل ــل مەدەنىي ــۆپ خى »ك
بولســىمۇ،  ياراتقــان  ئەۋزەللىــك  ئۈچــۈن  ھەمكارلىقــى  ۋە 
مەدەنىيــەت  جەمئىيەتتــە  مەدەنىيەتلىــك  خىــل  كــۆپ  ئەممــا 
ھۆكۈمرانلىقىنــى تالىشىشــتىن كېلىــپ چىققــان بەسلىشــىش ۋە 
ــۆپ  ــۇڭا ك ــدۇ. ش ــۈز بېرى ــان ي زىددىيەتلىشــىش ھادىسىســى ئاس
خىــل مەدەنىيەتلىــك جەمئىيەتتــە ياشــىغان كىشــىلەر ئۆزىنىــڭ 

قىلمىغــان  دەخلــى  باشــقىالرغا  ئاالھىدىلىكىنــى  مەدەنىيىــەت 
ــڭ  ــە، باشــقا مەدەنىيەتلەرنى ــەن بىرگ ــش بىل ــدا ســاقالپ قېلى ھال
ئاالھىدىلىكىگىمــۇ ھۆرمــەت قىلىشــى ۋە توغــرا پوزىتســىيىدە 
ياشــاۋاتقان  تۈركىيــەدە  مەســىلەن:  كېــرەك.  قىلىشــى  مۇئامىلــە 
پەرقلىــق  بىزدىــن  خەلقىنىــڭ  يەرلىــك  تۈركىيەنىــڭ  بىزلــەر  
بولغــان ئىبــادەت شــەكلىنى، مېھمــان كۈتــۈش قائىدىلىرىنــى ۋە 
ئەيىبلىمەســتىن  نۇقتىلىرىنــى  پەرقلىــق  ئوخشــاش  مۇشــۇنىڭغا 

ئەۋزەلــدۇر.   بىلىشــىمىز  قىلىشــنى  مۇئامىلــە  يوســۇندا  توغــرا 

مەدەنىيىتى: ئىستېمال   )7

»ئىســتېمال مەدەنىيىتــى« ئىســتېمالچىالرنىڭ ئىســتەكلىرىنى 
ئىجتىمائىــي  قۇرۇلغــان  ئۈســتىگە  ئىســتېمال  قاندۇرۇشــى، 
قىممەتلــەر ۋە ئىســتېمالچىالرنىڭ تۇرمــۇش شــەكلىنى ئىپادىلــەش 
ئۈچــۈن شــەكىللەنگەن بىــر ئۇقۇمــدۇر. ئەمەلىيەتتــە، ئىســتېمال 
ــپ  ــۆزى بىلى ــر ئىســتېمالچى ئ  ــەر بى ــاۋاتقان ھ ــى ياش مەدەنىيىتىن
ياكــى بىلمــەي كۆپىنچــە ئەھمىيىتــى ئــاز بولغــان، ھەتتا پايدىســىز 
ئىســتەكلىرى ئۈچــۈن ئىســتېمالغا بېرىلىــدۇ. باشــقا ئىنســانالردىن 
ــۆز` ئىســتەكلىرىنى ۋە ئارزۇلىرىنــى  پەرقلىــق بولــۇش مەقســىتىدە ئ
ئىســتېمال  ئۇقۇمــى  »مــودا«  قاينىمىغــا چۈشــىدۇ.  قانــدۇرۇش 
يېڭىلىنىــپ  توختىمــاي  بولغــاچ،  مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  بىلــەن 
ــى  ــپ يېڭىن ــزال زېرىكى ــدۇ. ئىســتېمالچىالردا كونىســىدىن تې تۇرى
ئــۆز  خــۇددى  سىســتېما  بــۇ  قوزغايــدۇ.  ئىســتىكىنى  ئېلىــش 
جايىــدا توختىمــاي ئايلىنىدىغــان چاققــا ئوخشــايدۇ. ئەپســۇس، 
ئىســتېمال مەدەنىيىتــى ئىســتېمالچىالرنى قانائەتچــان قىلمايــدۇ، 
خۇشــاللىقنى  باشــاليدۇ،  ئىســتېمالغا  كــۆپ  تېخىمــۇ  ھەتتــا 
ــەڭ چــوڭ  ــڭ ئ ــش ئىســتېمال مەدەنىيىتىنى ــەن تېپى ئىســتېمال بىل

ئاالھىدىلىكىــدۇر. 

مەدەنىيەت ۋە ئۆزگىرىش:
ــاق  ــەڭ چــوڭ ئورت ــۇ دۇنيادىكــى شــەيئىلەرنىڭ ئ ئۆزگىرىــش ب
ئاالھىدىلىكىــدۇر. مەدەنىيەتمــۇ ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ. بىــز ئالدىنقــى 
بەتلــەردە ماددىــي مەدەنىيەتنىــڭ غەيرىــي ماددىــي مەدەنىيەتكــە 
ئىــدۇق.  ئېيتقــان  ئۆزگىرەيدىغانلىقىنــى  تېــز  تېخىمــۇ  قارىغانــدا 
ــلىق  ــان ئاساس ــىر قىلغ ــىگە تەس ــەت ئۆزگىرىش ــەردە مەدەنىي ــۇ ي ب
ماددىــالر بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىمىــز. زادى قايســى ئۇنســۇرالر 

مەدەنىيەتنىــڭ ئۆزگىرىشــىگە ســەۋەب بولىــدۇ؟
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يېڭى كەشــپىياتالر ۋە يېڭى ئىجادىيەتلەر   )1

بىــر جەمئىيەتتــە يېڭىدىــن چىققــان ئىجاتــالر ۋە كەشــپىياتالر 
ئۆزگىرىشــىگە  مەدەنىيەتنىــڭ  ماددىــي  جەمئىيەتتىكــى  شــۇ 
ســەۋەب بولىــدۇ، ماددىــي مەدەنىيەتتىكــى ئۆزگىرىــش غەيرىــي 
ماددىــي مەدەنىيەتنىــڭ ئۆزگىرىشــىگمۇ ئاســتا - ئاســتا تەســىر 
ئالــدى  كۆرســىتىدۇ. مەســىلەن: تېخنولوگىيەنىــڭ تەرەققىياتــى 
غەيرىــي  ئاندىــن  مەدەنىيىتىمىزنــى،  ماددىــي  بىزنىــڭ  بىلــەن 

ئۆزگەرتتــى.  مەدەنىيىتىمىزنــى  ماددىــي 

مەدەنىيــەت  ئــارا  گۇرۇپپىــالر  ئــارا،  جەمئىيەتلــەر   )2
تەسىرلىشىشــى ۋە  ئالمىشىشــى 

ئاالقــە  تەرەققىياتــى،  ســۈرئەتلىك  تېــز  تېخنولوگىيەنىــڭ 
بىللــە  ۋاســىتىلىرىنىڭ ۋە قاتنــاش ۋاســىتىلىرىىڭ تەرەققىياتىنــى 
ئېلىــپ كەلــدى. بــۇ ئۆزگىرىشــلەر مەدەنىيەتلــەر ئــارا ئۇچرىشــىش، 
ســەۋەبلىك  بــۇ  ئاچتــى،  يــول  ئالمىشىشــقا  ۋە  تەسىرلىشــىش 

ئېرىشــتى.  پۇرســىتىگە  ئۆزگىرىــش  مەدەنىيــەت 

3( جۇغراپىيىلىــك ھەرىكەتلەر يەنى كۆچۈش 

كۆچكەنــدە  يەرگــە  بىــر  باشــقا  يەردىــن  بىــر  ئىنســانالر 
باشــقا  مۇھىتىدىــن  مەدەنىيــەت  بولغــان  مەنســۇپ  ئەســلىدە 
ئىجتىمائىــي  ئوخشــىمىغان  كىرىــدۇ.  مۇھىتىغــا  مەدەنىيــەت 
مۇھىــت شەخســنىڭ مەدەنىيــەت جەھەتتــە ئــازدۇر - كۆپتــۇر 
ــدۇ. مەســىلەن: ياۋروپاغــا كۆچكــەن  ئۆزگىرىشــىگە ســەۋەب بولى
ئۇيغۇرالرنىــڭ بــەزى تۇرمــۇش ئادەتلىــرى، ھەتتــا دۇنيا قاراشــلىرى 
ئىگــە  ئوخشىماســلققا  سېلىشــتۇرۇلغاندا  بىلــەن  ۋەتەندىكىلــەر 

مۇمكىــن. بولۇشــى 

ئاسسىمىلياتسىيە  )4

ــەۋەب  ــىگە س ــەت ئۆزگىرىش ــەن مەدەنىي ــتىدە دېيىلگ ــۇ ئۈس ب
بولغــان ئۇنســۇرالردىن ئاالھىــدە پەرقلىنىــدۇ. چۈنكــى بــۇ بىــر 
ــدۇر.  ئىشــغالچى  ــەت ئۆزگەرتىــش ھەرىكىتى ــي مەدەنىي مەجبۇرى
كۈچلەرنىــڭ ئىشــغالىيەت ئاســتىدىكىلەرگە ئېلىــپ بارغــان تىــل، 
بارغــان  ئېلىــپ  ســاھەلەردە  پۈتــۈن  قاتارلىــق  مائارىــپ  دىــن، 
ئۆزگەرتىــش پائالىيىتىــدۇر. تارىخقــا قارايدىغــان بولســاق، ئافرىقــا، 
ئاسسىمىلياتســىيەگە  كۆپىنچىســى  دۆلەتلەرنىــڭ  ئاســىيادىكى 
ئۇچرىغانــدۇر. بۈگۈنكــى كۈنــدە بىــز _ ئــۇزۇن يىلللىــق مەدەنىيــەت 
تەرىپىدىــن  كۈچلىــرى  خىتتــاي  ئۇيغــۇرالر  ئىگــە  تارىخىغــا 
ــۇ  ــز. چۈنكــى ب سىســتېمىلىق ئاسسىمىلياتســىيەگە ئۇچرىماقتىمى

مەدەنىيەتنــى ئۆزگەرتىــش ئۇســۇلى ئەســلىدە مەنســۇپ بولغــان 
ــدۇر. ــر يولى ــنىڭ بى ــوق قىلىش ــى ي مەدەنىيەتن

مەدەنىيەت قانداق يوقىلىدۇ؟
بىــر جەمئىيەتنىــڭ مەدەنىيىتىنــى شــەكىللەندۈرىدىغان ئــەڭ 
ئەخــالق،  قــاراش،  قىممــەت  دىــن،  تىــل،  ئۇنســۇرالر  مۇھىــم 
مەدەنىيەتنىــڭ  شــۇ  ۋە  نىزامــالر   - قائىــدە  پرىنســىپلىرى، 
تارىخىغــا يۇغۇرۇلغــان ئەپســانە - رىۋايەتلــەر، ماددىــي ئەســەرلەر 
ــە مەنســۇپ  ــۇ مەدەنىيەتك ــۇالر ش ــۇپ، ب ــارئەتىقىلەر  بول ۋە ئاس
بولغــان كىشــىلەر تەرىپىدىــن  قوبــۇل قىلىنمىســا، ئىشلىتىلمىســە، 
ئەۋالدالرغــا يەتكۈزۈلمىســە ياكــى ئىككىلەمچــى مەدەنىيــەت 
ســۈپىتىدە چەتكــە قېقىلســا، ئىشــلىتىلىش دائىرىســى تارىيىــپ 
ئۇنتۇلۇشــقا باشــلىنىدۇ -دە، بىــر مەدەنىيــەت ئاســتا - ئاســتا 
ئــۆز  شــەخس  ھەربىــر  دېمــەك،  بارىــدۇ.  گىردابىغــا  يوقىلىــش 
كــۆۋرۈك،  بىــر  مۇھىــم  ئۈچــۈن  داۋاملىشىشــى  مەدەنىيىتىنىــڭ 
ــر  ــڭ ھەربى ــان مەدەنىيەتنى ــۇق بولغ ــۆزى تەئەلل ــەر شــەخس ئ ئەگ
تەركىبىــي قىســمىنى ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئۆزلەشتۈرمىســە ياكــى 
يوقىلىشــىغا  مەدەنىيىتىنىــڭ  ئــۆز  ئەمەلىيەتتــە،  ياشاتمىســا، 

ســەۋەب بولغــان بولىــدۇ. 

بىردەكلىشىشــىگە  مەدەنىيىتىنىــڭ  دۇنيــا  شارىلىشــىش  يــەر 
ئــۆز  چوقــۇم  ھەربىرىمىــز  كۈنلــەردە  بــۇ  بولۇۋاتقــان  ســەۋەب 
مەدەنىيىتىمىزنــى ياشــىتىش ئۈچــۈن بىــر كىشــىلىك ھەسســىمىزنى 
كەلگــەن  ئېلىــپ  تەرەققىيــات  شــۇندىال  كېــرەك.  قوشىشــىمىز 
يوقىتىــپ  خاســلىقىمىزنى  ئــۆز  ئالدىــدا  ئۆزگىرىشــلەر  ماددىــي 
قويمايمىــز، ئىســتېمال مەدەنىيىتىنىــڭ ۋە مــودا مەدەنىيىتىنىــڭ 

قالمايمىــز. ئايلىنىــپ  قۇللىرىغــا 
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sفيــودور مىخايلوۋىــچ 

نىڭ  ىســكى يېۋ ستو و د
رومانىنــى  مەشــھۇر  ناملىــق  جــازا«  ۋە  »جىنايــەت 
رۇس  ئۆزىدىــن  ســېپى  تۈگەتتىــم.  ئوقــۇپ  نىھايــەت 
نېمىشــقىدۇر  بولســاممۇ،  ھەۋەســكارى  ئەدەبىياتــى 
دوستويېۋىســكىنىڭ ئەســەرلىرىنى ئوقۇشــقا جۈرئــەت 
ئەيمىنەتتىــم.  دوستويېۋىســكىدىن  قىاللمىغانىدىــم. 
ئۇنىــڭ رېئاللىقنــى قېپيالىــڭاچ ھالەتتــە ئوقۇرمەنلەرگــە 
قۇرىغــا  ھەربىــر  ئەســەرلىرىنىڭ  قىلىشــى،  كۆرگەزمــە 
ۋە  ئېغىــر  تىلــى  تــەس،  چۈشــىنىش  يوشــۇرۇلغان 
ســىرلىق تەســۋىرلىرى، ئۆزىنــى نــارازى قىلغــان كــۆز - 
قــاراش ۋە ھادىســىلەرگە قارىتــا ئاســتىرتىن ئىپادىلىگــەن 
يۈكســەك  ئوقۇرمەنلەردىــن  مەســخىرىۋازلىقلىرى 
تەلــەپ  ئۆتكۈرلۈكنــى  ۋە  ســەگەكلىك  دەرىجىدىكــى 
ــدە پســىخولوگىيە  ــۇم دەرىجى ــە مەل ــەن بىرگ ــش بىل قىلى
بىلىمىگــە ئىگــە بولۇشــنىمۇ تەلــەپ قىالتتــى. ئىزچىــل 
ئوقــۇپ  ئەســەرلىرىنى  دوستويېۋىســكىنىڭ  تــۈردە 
چۈشــىنەلىگۈدەك قابىلىيەتكــە ئىگــە ئەمەســلىكىمنى 
ھېــس قىالتتىــم. رۇس يازغۇچىلىــرى ئارىســىدا مــەن 
داھىــي  ئىككــى  ئوقۇغــان  كــۆپ  ئــەڭ  ئەســەرلىرىنى 
ماكســىم  ئىــدى.  تولســتوي  ۋە  گوركىــي  ماكســىم   _
يۈرىكــى«  »دانكونىــڭ  »چايــكا«،  گوركىينىــڭ 
قاتارلىــق ئەســەرلىرى ئىلگىــرى ۋەتەندىكــى ئەدەبىيــات 
دەرســلىكلىرىمىزگىمۇ كىرگۈزۈلگــەن بولغاچقــا ماكســىم 
ۋە  قەدىنــاس  زامــان  ھــەر  مــاڭا  تىلــى  گوركىينىــڭ 
ــى. تولســتوينىڭ »ئىنســان نېمــە  ــس بېرەتت ــۇش ھې تون
ــر  ــى »بى ــىرىنىڭ ماۋزۇس ــق ئەس ــايدۇ« ناملى ــەن ياش بىل
ئۆزگەرتىلىــپ  غــا  الزىــم«  يــەر  قانچىلىــك  ئادەمگــە 
بــۇ  )مەنچــە  كىرگۈزۈلگەنىــدى.  دەرســلىكىمىزگە 
ئەســەرلەرنى چــەت ئەلــدە نەشــر قىلىنغــان ئانــا تىــل 

قوللىنااليمىــز.( دەرســلىكلىرىمىزدىمۇ 

ماكســىم   _ پېشــكوۋ  ماكســىموۋىچ  ئالېكســىي 
بولۇپ،»گوركىــي«  ئىســمى  ئەســلىي  گوركىينىــڭ 
تەخەللۇســى رۇســچىدا »ئاچچىــق« دېگــەن مەنىنــى 
بىلدۈرەتتــى. ماكســىم گوركىــي كىچىكىدىنــال مۈشــكۈل 
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بىر ھاياتنى باشــتىن كەچۈرگەچكە )بۇ كەچۈرمىشــلەرگە ماكســىم 
ئىشــىكىدە«،»مېنىڭ  »كىشــىلەر  »بالىلىقىــم«،  گوركىينىــڭ 
ترىلوگىيىســىنى  قىســىملىق  ئــۈچ  قاتارلىــق  ئۇنىۋېرســىتىتلىرىم« 
ھــەر  ئەســەرلىرىدە  بوالاليمىــز.(  شــاھىت  ئارقىلىــق  ئوقــۇش 
دائىــم ئىشــچى ســىنىپىنى ياقىاليتتــى. تولســتويچۇ؟ تولســتوي 
دوستويېۋىســكى  بولــۇپ،  كەلگــەن  ئائىلىســىدىن  ئاقســۆڭەك 
ئەســەرلىرىمنى  »مــەن  شــەكىلدە:  بىــر  دارىتمىلىــق  تولســتويغا 
ســارايالردا ئولتــۇرۇپ يازمايمــەن.« دېگەنىــدى. تولســتوينىڭ 
قىلغــان  »تــۆۋە  شــەيتان«،  )»ئىچىمىزدىكــى  ئەســەرلىرىدىن 
گۇناھــكار« ۋەھــاكازاالر…( ئۇنىــڭ ئىزچىــل ھالــدا »تەڭرىنــى 
ئىــزدەش« نىــڭ پېشــىدە ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىالاليمىــز. بۇنــى 
ماكســىم گوركىيمــۇ تولســتوي ھەققىدىكــى ئەسلىمىســىدە تىلغــا 

ئېلىــپ ئۆتكــەن. 

دوستويېۋىســكىغا كېلەيلــى. تولســتوي، ماكســىم گوركىــي، 
رۇســىيەنىڭ  گەرچــە  يازغۇچىــالر  قاتارلىــق  دوستويېۋىســكى 
ــن  ــرى بولســىمۇ، لېكى ــەڭ مەشــھۇر يازغۇچىلى شــۇ دەۋردىكــى ئ
فرانســىيە  ئۇســلۇبىنىڭ  يېزىــش  دوستويېۋىســكىنىڭ  مــەن 
ھېــس  ئوخشــايدىغانلىقىنى  بەكــرەك  بالزاكقــا  يازغۇچىســى 
بىلــەن  رومانــى  ناملىــق  بــوۋاي«  بالزاكنىــڭ »گورىيــو  قىلدىــم. 
روشــەن  رومانىــدا  جــازا«  ۋە  »جىنايــەت  دوستويېۋىســكىنىڭ 
دەرىجىــدە ئوخشاشــلىقالرنى بايقىدىــم. ئەمەلىيەتتــە، رۇس تىلــى 
ۋە ئەدەبىياتــى زور دەرىجىــدە فرانســۇز تىلــى ۋە ئەدەبىياتىنىــڭ 
تەســىرىگە ئۇچرىغــان بولــۇپ، رۇس ئاقســۆڭەكلىرىنىڭ بىــر - بىرى 
تۈرگىنىۋنىــڭ  ۋە  پۇشــكىن  پاراڭلىشىشــى،  فرانســۇزچە  بىلــەن 
دىئالــوگالر  ۋە  شــېئىر  فرانســۇزچە  ئىشــلىتىلگەن  ئەســەرلىرىدە 
بۇنىڭ دەلىلىدۇر.  »گورىيو بوۋاي«  1819 - يىلى، »جىنايەت 
ــۇپ، ھــەر ئىككىلىســى  ــان بول ــى يېزىلغ ۋە جــازا« 1866 - يىل
جەمئىيەتنىــڭ ئــەڭ تــۆۋەن قاتلىمىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ھاياتىنــى 
تەســۋىرلەش ئارقىلىــق پۈتــۈن بىــر دەۋر، دۆلــەت ۋە جەمئىيەتنىــڭ 
رومانىنــى  بالــزاك  بېرەتتــى.  ئېچىــپ  بەشىرىســىنى   - ئەپتــى 
كىچىككىنــە  جايالشــقان  مەھەللىســىگە  نامراتــالر  پارىژنىــڭ 
بىــر ئۆتەڭدىــن باشلىســا، دوستويېۋىســكى نامــرات بىــر ئالىــي 
مەكتــەپ ئوقۇغۇچىســىدىن باشــاليدۇ. ۋەقەلىكلەرمــۇ تەدرىجىــي 
ــۈز تۇتقــان  ــدا چىرىــك فېئــودال جەمئىيــەت، يىمىرىلىشــكە ي ھال
ئائىلىلــەر، ئىنســان مۇناســىۋەتلىرى، پســىخولوگىيىدىن تارتىــپ 

كېڭىيىــدۇ.  كېســەللىكلەرگىچە  تارقىلىشــچان 

بىــر ئوقۇرمــەن بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن چىنلىقنــى دوســت 
تۇتقــان، خەلــق تەرەپــدارى، قەتلىئــام ۋە ئېكسپىالتاتســىيىلىرىگە 
ــى  ــۆز دۆلىتىنــى ئەمــەس، بەلكــى ئېزىلگۈچــى مىللەتلەرن ــا ئ قارىت
تۇرالمايمــەن.  بولمــاي  قايىــل  يازغۇچىالرغــا  ياقىاليدىغــان 
دۇنيــاۋى يازغۇچىالرنىــڭ ئەســىرلەر مابەينىــدە خەلــق تەرىپىدىــن 
ئۇنتۇلماســلىقىنىڭ ســەۋەبى ئۇالرنىــڭ دۇرۇســلۇقى ۋە ھەقنــى 
ساناقســىز  ھەييــام  ئۆمــەر  ئوياليمــەن.  دەپ  ياقىلىغانلىقىدىــن 
كۈنىمىزگىچــە  قىلىــپ  قانــداق  ئارىســىدىن  شــائىرلىرى  ئــوردا 
ئۇنتۇلمــاي كەلــدى؟ روھنــى ئۆلتۈرگۈچــى، ياســالما مەدھىيىلــەر 
ــتىن،  ــن كەچكىچــە پادىشــاھنى مەدھىيلىمەس ــەن ئەتىگەندى بىل
ئۆتكــۈر مۇشــائىرىلىرى بىلــەن خاننىــڭ بــەزى يولســىزلىقلىرىغا 
قارشــى چىققانلىقــى ئۈچــۈن. ماكســىم گوركىــي بــۇ ســەۋەبتىن 
چارپادىشــاھ تەرىپىدىــن ئىتالىيىگــە ســۈرگۈن قىلىنىــپ، ســىتالىن 
قايتــۇرۇپ  رۇســىيىگە  تەكــرار  كېيىــن  چىققاندىــن  تەختكــە 
ــپ  ــۈم قىلىنى ــىغا ھۆك ــۈم جازاس ــەن. دوستويېۋىســكى ئۆل كېلىنگ
جازاالندۇرۇلغــان…  ئارقىلىــق  يېتىــش  تۈرمىــدە  ئاخىرىــدا 
ــپ ئۆتكــەن رۇس  ــا ئېلى ــدا تىلغ ــەن يۇقىرى شــۇنىڭغا ئوخشــاش م
ــرى  ــادرو قوراللى ــزا، ي ــۇرۇش - نى ــى ئ ــۇ بۈگۈنك يازغۇچىلىرىنىڭم
مەزلۇمالرنــى  ۋە  ئادالەتنــى  دۇنيــادا  تولغــان  ۋاباغــا  جېڭــى، 
ئــۇالر  مېنىڭچــە  ئىشــىنىمەن.  چوڭقــۇر  ياقىاليدىغانلىقىغــا 
قەلبــى  تولغــان  ئىنســانىيلىققا  ۋە  كۈچــى  قەلــەم  تەڭداشســىز 
بىلــەن بــۇ دەۋردىكــى زۇلۇمالرنــى كۆرمەســكە ســېلىۋالمايتتى. 
دەۋەت  بولۇشــقا  ســاھىبى  ئەخــالق  ۋە  ۋىجــدان  ئىنســانالرنى 
رومانىــدا  جــازا«  ۋە  دوستويېۋىســكى»جىنايەت  قىالتتــى. 
روھىيىتىدىكــى  ئىنســان  ۋە  تۇيغۇســى  ۋىجــدان  ئىنســاندىكى 
زىتلىقنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. بــاش پېرســوناژ راســكولنىكوۋنىڭ 
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جىنايــەت ئۆتكۈزگەندىــن كېيىنكــى گۇناھكارلىــق تۇيغۇســى، 
ئــادەم ئۆلتۈرگــەن قاتىــل تۇرۇقلــۇق يوقســۇلالرغا كۆرســەتكەن 
مەرتلىــك ۋە ياردەمســۆيەرلىكى، ســىۋېدرىگايلوفنىڭ رەھىمســىز 
ۋە ســەلبىي پېرســوناژ تۇرۇقلــۇق روماننىــڭ ئاخىرىــدا ئۆزىنــى ئېتىپ 
ئەتراپلىــق  زىتلىقنــى  روھىيىتىدىكــى  ئىنســان  ئۆلتۈرىۋېلىشــى 
ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بەرگــەن. »جىنايــەت ۋە جــازا« رومانىنــى 21 
- ئەســىردىكى دۇنيــا سىستېمىســىنىڭ ئىنســاننى ئىنســانىيلىقتىن 
ئۇشــبۇ  ئۇرۇنىۋاتقــان  ماشىنىالشتۇرۇشــقا  يىراقالشــتۇرۇپ، 

ئوياليمــەن. زۆرۈر دەپ  ئىنتايىــن  ئوقــۇش  پەيتلىرىــدە 

   روماننىڭ قىســقىچە مەزمۇنى
ــەپ ئوقۇغۇچىســى  ــي مەكت تىرىشــچان، ئەممــا يوقســۇل ئالى
قىيىنچىلىــق  ئىقتىســادىي  راســكولنىكوۋ   رومانوۋىــچ  رودىئــون 
ئانىســى  بولىــدۇ.  مەجبــۇر  چېكىنىشــكە  ئوقۇشــتىن  تۈپەيلــى 
قالىــدۇ.  ئىچىــدە  قىيىنچىلىــق  ماددىــي  سىڭلىســىمۇ  ۋە 
يولغــا  توغــرا  مۈلكىنــى   - مــال  ئەممــا  پۇلــدار  راســكولنىكوۋ 
ياشــايدىغان  ھالىتىــدە  پارازىــت  جەمئىيەتتــە  ئىشــلەتمەي، 
ئىنســانالردىن نەپرەتلىنىــدۇ. ئــۆزى دائىــم نەرســىلىرىنى رەنىگــە 
قويغىلــى بارىدىغــان ئۆيدىكــى ئايــال خوجايىننــى پالتــا بىلــەن 
ئارقىلىــق  مۈلۈكلىــرى   - مــال  ئۇنىــڭ  ۋە  ئۆلتۈرىــدۇ  چېپىــپ 
ــۇ  ــا ئىشــىنىدۇ. ب ــاردەم قىالاليدىغانلىقىغ يوقســۇل ئىنســانالرغا ي
ئايالنىــڭ  ئۈچــۈن خوجايىــن  قالغانلىقــى  كــۆرۈپ  جىنايەتنــى 
ئايالنغاندىــن  قاتىلغــا  ئۆلتۈرىۋېتىــدۇ.  سىڭلىســىنىمۇ  چېپىــپ 
قورقىــدۇ،  چېكىــدۇ،  ئازابــى  ۋىجــدان  تەسۋىرلىگۈســىز  كېيىــن 
پۇشــايمان قىلىــدۇ ۋە بۇالرنــى ئــۆزى ســۆيگەن قىــز ســونىيەگە 
ئۆزىنــى  بىلــەن  قىلىشــى  دەۋەت  ســونىيەنىڭ  بېرىــدۇ.  ئېيتىــپ 
ســاقچىغا مەلــۇم قىلىــدۇ ۋە ســىبىرىيىگە ســۈرگۈن قىلىنىــدۇ. رومــان 
_ جىنايەتنىــڭ ئۇقۇمــى، جىنايەتنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغۇچــى 
ئىنســاندا  ســۆيگۈنىڭ  ۋە  ئازابــى  ۋىجــدان  غــورۇر،  ئامىلــالر، 
ــان  ــدا باي ــك ھال ــىرلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلى ــي تەس ــان ئىجابى ياراتق

قىلغــان شــاھ ئەســەردۇر.

    ئەســەرنىڭ قۇرۇلمىسى
راۋاج،  تۈگــۈن،  ئادەتتــە  ئەســەرلەر  ئەدەبىــي 
كۇلمىناتسىيە،يېشــىم شــەكلىدە يېزىلســىمۇ، مــەن »جىنايــەت ۋە 
جــازا« رومانىنىــڭ تۈگۈن،كۇلمىناتســىيە، راۋاج، يېشــىم شــەكلىدە 
يېزىلغانلىقىنــى ھېــس قىلدىــم. چۈنكــى رومــان راســكوفنىكوۋنىڭ 

راســكولنىكوۋ  باشــلىنىدۇ.  بىلــەن  قىلىشــى  قاتىللىــق 
ئــۆي  ئۆلتۈرىۋېتىــدۇ.  كىشــىنى  ئىككــى  بېشــىدىال  روماننىــڭ 
چاقىرتىلىــدۇ.  ســاقچىخانىغا  تۆلىمىگەنلىكتىــن  ئىجارىســىنى 
شــۇنىڭغا  ۋە  ئۆلۈمــى  دادىســى(  مارمىالدوفنىڭ)ســونىيەنىڭ 
ئۆتكۈزىــدۇ.  بېشــىدىن  كۈتۈلمىگــەن ھادىســىلەرنى  ئوخشــاش 
ئــەڭ كــۆپ ئويالندۇرىدىغــان، ھاياجانغــا  روماننىــڭ كىشــىنى 
بولــۇپ،  بۆلۈملىــرى  دەســلەپكى  قىســىملىرى  ســالىدىغان 
گۇناھــكار،  پەقەتــال  راســكولنىكوۋ  بۆلۈملــەردە  كېيىنكــى 
بــەزى  ئارىــدا  ئايلىنىــدۇ.  بىــر كىشــىگە  ئەممــا ھېسسىياتســىز 
ۋەقەلىكلــەر غىــل - پــال يــۈز بەرســىمۇ، لېكىــن رومــان ئوخشــاش 
ــن بەكــرەك  ــدا تەســۋىر، ۋەقەلىكلەردى ــدۇ. رومان رىتىمــدا راۋاجلىنى

بېرىلگــەن. ئەھمىيــەت  دىئالوگالرغــا 

    پېرســوناژ تەسۋىرى
ماقالىنىــڭ بېشــىدا ئېيتىــپ ئۆتكىنىمــدەك، »جىنايــەت ۋە 
جــازا« رومانــى بىلــەن »گورىيــو بــوۋاي« رومانىــدا نۇرغــۇن روشــەن 
ئوخشاشــلىقالر بــار بولــۇپ، بــۇالر پېرســوناژ تەســۋىرى ۋە مۇھىت 
تەســۋىرلىرىدە كۆپــرەك ئۇچرايــدۇ. ھــەر ئىككــى رومانــدا فېئــودال 
ســاقچىالر،  پارىخــور  قۇربانلىــرى،  چارىســىز  جەمئىيەتنىــڭ 
مېھمانخانــا  رەھىمســىز  ئايالــالر،  ياشــاڭغۇرىغان  كۆزلىــرى 
خوجايىنلىــرى تەســۋىرلىنىدۇ. »جىنايــەت ۋە جــازا« رومانىدىكــى 
ــوۋاي« رومانىدىكــى  بــاش پېرســوناژ راســكولنىكوۋ ۋە »گورىئــو ب
چىرىكلەشــكەن  ئىككىلىســى  راســتىنياك  پېرســوناژ  بــاش 
جەمئىيەتتىكــى قايمۇققــان ياشــالرنىڭ ســىمۋولىدۇر. رومانــدا 
ئىجابىــي ۋە ســەلبىي پېرســوناژالرنىڭ كەســكىن ئايرىلىشــى بىلــەن 
پېرســوناژالرنىڭ خاراكتېرىنىــڭ مۈجمەللىكــى  بــەزى  بىرلىكتــە 
ــۈردە  ــل ت ــىۋېدرىگايلوفقا ئىزچى ــدۇ. س ــى ئويالندۇرى ئوقۇرمەنلەرن
ئەممــا  بەرگەنىدىــم،  ئــورۇن  قاتارىدىــن  پېرســوناژالر  ســەلبىي 
روماننىــڭ ئاخىرىــدا ئۇنىــڭ مــال - مۈلكىنــى ئىئانــە قىلىشــى ۋە 
ئۆزىنــى ئېتىــپ ئۆلۈۋېلىشــى بــۇ قارىشــىمنى ئۆزگەرتتــى. چۈنكــى 
ۋىجــدان تۇيغۇســى ۋە ۋىجــدان ئازابــى ســەلبىي پېرســوناژالردا 

كــۆپ ئۇچرىمايتتــى.

     مۇھىت تەســۋىرى                                                                                                     

تاقىشــىپ  ئىشــىككە  ئۇزاتســا  پۇتىنــى  راســكولنىكوۋنىڭ 
قالىدىغــان تــار ھۇجرىســى، قىســتاڭچىلىققا تولغان مۇســاپىرخانا، 
ســونىيەنىڭ  »ئۆتــەڭ«،  ياشــايدىغان  ئائىلىســى  ســونىيەنىڭ 
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راســكولنىكوۋ بىلــەن دېيىشــكەن گەپلىرىنــى تــام خوشنىســى ســىۋېدرىگايلوف 
»گورىئــو  ئۆيــى  زەيكــەش  دەرىجىدىكــى  قااللىغــۇدەك  ئــاڭالپ 

ــى  ــر مېھمانخانىســى«غا ناھايىت ــوۋاي« رومانىدىكــى »ۋوككې ب
ئوخشــايتتى. رومــان كۆڭۈلنــى غــەش قىلىدىغــان كۈلــرەڭ 

پېتىربــۇرگ ئاســمىنىنىڭ، پاتقاقلىــق كوچىالرنىــڭ، 
بىــر - بىــرى بىلــەن مۇشتلىشــىۋاتقان ۋە ھاقارەت 

ياغدۇرىۋاتقــان ئىنســانالرنىڭ پورترېتىنــى 
تەســۋىرلەپ  جانلىــق  ئوقۇرمەنلەرگــە 

بېرەتتــى.

    پســىخىك تەسۋىر
ئىنســانالرغا  پۈتــۈن  رومانــدا 
نەپــرەت ۋە گۇمــان بىلــەن قارايدىغان 
دۇرۇس،  ئايــال،  گۆرۈكــەش 
»ۋاقىتلىــق  ئەممــا  ئاقكۆڭــۈل؛ 

ئەقلىنــى  ياكــى  ئەسەبىيلىشــىش)ۋە 
يوقۇتــۇش( كېســىلى« بىلــەن قاتىللىــق 
راســكولنىكوۋ،گۆرۈكەش  قىلغــان 
تۇرۇقلــۇق  ئۆلتۈرمىگــەن  ئايالنــى 

ئۆلتۈرگەنلىكىــدە  ئــادەم  ئۆزىنىــڭ 
بوياقچــى  تۇرغــان  چىــڭ 

ســونىيەنىڭ  مىتــكا، 
پــۇل  يانچۇقىغــا 
پ  ۇ ر شــۇ يو
ئۇنىڭغــا  قويــۇپ، 

دېگــەن  »ئوغــرى« 
چاپلىماقچــى  بەتنامنــى 
لۇژىن،تۈرلــۈك  بولغــان 
ئۆتكۈزگــەن  گۇناھالرنــى 

ئۆلــۈم  ئۆزىنــى  ئاخىرىــدا  ۋە 
بىلــەن جازالىغــان ســىۋېدرىگايلوف 
ــار  ــر قات ــۇنىڭغا ئوخشــاش بى ۋە ش
روھىــي ھالەتلــەر تەســۋىرلىنىش 

ئارقىلىق شــۇ دەۋردىكى ئەســەبلىرى 
ئىنســانالرنىڭ  بۇزۇلغان،چۈشــكۈن 
نورمالســىز روھىــي ھالەتلىــرى ئىپادىلــەپ 

. ن ىلگــە بېر

تــۈن نىســپى. ئۇيقــۇ بىلــەن ئويغاقلىــق ئارىســىدا كۆرگــەن 
ــى.  ــە تۇراتت ــر ھالەتت ــالدى بى ــكولنىكوۋ ئارىس ــۇش راس ــۈمدە تون چۈش
ــۇددى  ــاڭا خ ــۇ م ــتىم. ئ ــا يېقىنالش ــەن ئۇنىڭغ ــۆيۈنۈش بىل ــق ۋە س ھەيرانلى
مېنــى ئۇزۇندىــن بېــرى تونۇيدىغانــدەك قارىــدى  ۋە: »ئەگــەر بــۇ دەۋردە 
ــالدى  ــۇ ئارىس ــورىدى. مەنم ــۇ؟« دەپ س ــق قىالرمەنم ــە قاتىللى ــام، يەن ياشىس
بولــدۇم. »ھەئــە« دېســەم ئــۇ روماندىكىدىــن بەكــرەك چۈشكۈنلىشــىپ كېتەتتــى، 
ــان  ــپ كېلىدىغ ــەت ئېلى ــە ئاپ ــىز ۋە جەمئىيەتك ــڭ ۋىجدانس ــەن ئۇنى ــى م چۈنك
ــش  ــڭ ئاتالمى ــە دۇنيانى ــۇ پەيتت ــم. ش ــى بىلەتتى ــانالردىن نەپرەتلىنىدىغانلىقىن ئىنس
ــانالر  ــان ئىنس ــكولنىكوۋ نەپرەتلىنىدىغ ــى دەل راس ــن تولىس ــڭ تەڭدى ھۆكۈمرانلىرىنى
ئىــدى. راســكولنىكوۋ دېلىغــۇل قىياپىتىمدىــن نېمــە دېمەكچــى ئىكەنلىكىمنــى بىلــدى 

ــدى. ــن ئايرىل ــدا يېنىمدى ــر ھال ــىز بى ــاي، ئۈمىدس بولغ
بىردىنــال تۇمانــالر ئىچىدىــن بالزاكنىــڭ گورىيــو بوۋىيــى چىقىــپ كەلــدى، 
تارتىنغــان ھالەتتــە: »خېنىم،مــەن ئۈگــرە تىجارىتــى قىلىمــەن. ئالدىنقــى ھاياتىمــدا 
پەرقــى  تەبىقــە  ئارىمىزدىكــى  بىلــەن  قىزلىرىــم  بولغــان  ياتلىــق  ئاقســۆڭەككە 
ــم  ــۇ دەۋردە قىزلىرى ــىزنىڭچە ب ــم. س ــۇش كەچۈرەلمىدى ــار تۇرم ــن بەختىي تۈپەيلىدى

ــورىدى. ــۇ؟« دەپ س ــىپ بوالرم ــاش بېس ــار ياش ــەن بەختىي بىل
ــۈم  ــزە« دېگ ــر مۆجى ــۆزى بى ــنىڭ ئ ــار ياشاش ــەن بەختىي ــر ئائىلىســى بىل »ھازى
كەلــدى – يــۇ، يەنىــال ئۆزۈمنــى تۇتىۋالدىــم. دەل شــۇ چاغــدا  يەردىــن ئۈنگەنــدەكال 
دوستويېۋىســكى پەيــدا بولــدى. گورىيــو بــوۋاي ۋە راســكولنىكوۋنى كۆرســىتىپ تۇرۇپ:» 
مــەن >بــۇ ئىككــى تەنتەككــە يېڭــى دەۋرنىــڭ ۋاي دېگۈچىلىكــى يوق،گــۆرۈڭالردا تىنــچ 
يېتىــڭالر< دېســەم قايىــل بولۇشــمىدى. خــۇش خــەۋەر ئااللىدىڭالرمــۇ تەنتەكلــەر؟« دېــدى 

چاقچــاق ئارىــالش كايىــپ.
دوستويېۋىســكىنى كــۆرۈش بىلەنــال ئۆزۈمنــى تۇتالماســتىن ســوئالالرنى ياغدۇرىۋەتتىــم. ئىجتىمائىي 
ــكى  ــۈردۈم. دوستويېۋىس ــۈپمۇ ئۈلگ ــىمگە چۈش ــۈن رەس ــەش ئۈچ ــىتىلىرىدا ھەمبەھىرل ــە ۋاس ئاالق
ئۈچــۈن بــۇ ھەرىكەتلىرىــم قىلچــە غەلىتــە بىلىنمىــدى. ھەممــە ئىشــتىن ئالدىنئــاال خــەۋەرداردەك 
قىالتتــى. رەســىملەرنى ھەمبەھىرلــەپ بولــۇپ، دوستويېۋىســكىدىن ئاخىرقــى ســوئالىمنى 

ســورىدىم.
ئىچكــى  ئاســىيانىڭ  ئاخىرىــدا  رومانىڭىزنىــڭ  ناملىــق  جــازا«  ۋە  »جىنايــەت   _
ــپ،  ــن ئېزى ــان ئىنســانالرنىڭ ئەقلىدى ــپ نۇرغۇنلىغ ــڭ تارقىلى ــۇق ۋابانى قىســمىدىن يۇقۇمل
ــۇ  ــى تېخىم ــۇنداق. ھازىرقىس ــۇ ش ــىز، ھازىرم ــان قىلىپتىكەنس ــى باي ــاراڭ بولغانلىقىن س
بەتتەر،ئىنســانالر ئۆلۈۋاتىــدۇ. ئــەڭ ھەيــران قاالرلىقــى بــۇ ۋابامــۇ ئاســىيانىڭ ئىچكــى 

ــز؟! ــال بىلەمتىڭى ــۇ چاغدى ــى ش ــىز بۇالرن ــى. س ــمىدىن چىقت قىس
دوستويېۋىســكى جــاۋاب بېرىــش ئۈچــۈن ئاغزىنــى ئۆمەللىشــىگە بىــر تەرەپتــە 

تۇرغــان گورىيــو بــوۋاي ۋە راســكولنىكوۋ تــەڭال ســورىدى:
 _ دېمەك ئەھۋال يەنە بۇرۇنقىغا ئوخشاشــكەندە!

 _ ئەپســۇس، ئوخشــاش. دەپ جاۋاب بەردىم مەيۈس ھالەتتە.
ئۇزۇنغا ســوزۇلغان جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى.
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تارىخىــي  نۇرغــۇن  يېرىمــى  ئالدىنقــى  ئەســىرنىڭ   -  20
ــۇ دەۋردە  ــدى. ب ــر دەۋر بول ۋەقەلەرگــە ۋە ئۆزگىرىشــكە تولغــان بى
ئىككــى قېتىملىــق دۇنيــا ئۇرۇشــى يــۈز بــەردى. ياۋروپادىكــى 
بىــر قانچــە ســانائەت دۆلىتىنىــڭ  زېمىــن  كېڭەيمىچىلىكنــى 
مەقســەت قىلغــان مۇســتەملىكە ئۇرۇشــى ۋە بــۇ مۇســتەملىكىگە 
قارشــى ھەرقايســى دۆلــەت خەلقىنىــڭ كۈرەشــلىرى مەيدانغــا 
بــەزى دۆلەتلــەردە خەلقنىــڭ فېئــودال ھاكىمىيــەت،  كەلــدى. 
بــەردى.  يــۈز  ئىنقىالبــى  خەلــق  قارشــى  پادىشــاھقا  زالىــم 
ــش  ــدە چــوڭ ئۆزگىرى ــا ۋەزىيىتى ــۇ دەۋردە دۇني ــدا، ب يىغىنچاقلىغان
دۆلەتلــەر  ۋە  ھاكىمىيــەت  كونــا  نۇرغــۇن  بولــۇپ،  ھاســىل 
يوقۇلــۇپ، يېڭــى دۆلــەت، ھۆكۈمەتلــەر  بارلىققــا كەلــدى. دۇنيــا 

ســىزىلدى. يېڭىدىــن  خەرىتىســى 

بــۇ فىلىمــدە لىۋىيــە خەلقىنىــڭ 1911 - يىلــى ئــۆز ۋەتىنىگــە 
تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن ئىتالىيــە مۇســتەملىكىچىلىرىگە قارشــى 
ئۆمــەر مۇختــار باشــچىلىقىدىكى 20 يىللىــق ئىنقىالبى)جىھــادى(
نىــڭ 1929 - يىلىدىــن 1931 – يىلىدىكــى ئۆمــەر مۇختارنىــڭ 
ــەن  ــەر بىل ــك ۋەقەل ــى تىپى ــق جەريان ــان 2 يىللى ــە بولغ ۋاپاتىغىچ

تەســۋىرلەنگەن.

فىلىمــدە 10 يىلدىــن ئوشــۇق ۋاقىتتىمۇ زامانىۋى ئارمىيە بىلەن 
مۇسســۇلىن  پادىشــاھى  ئىتالىيــە  بويســۇندۇرالمىغان  لىۋىيەنــى 
گرېتســىيانىنى  گېنېــرال  قارىغــان  دەپ  قابىلىيەتلىــك  ئــۆزى 
گرېتســىيانى  ئەۋەتىــدۇ.  بويسۇندۇرۇشــقا  مۇختارنــى  ئۆمــەر 
ــى كۆرۈپمــۇ  لىۋىيەگــە كېلىــپ، ئەســكەرلەر نىــڭ ئۆمــەر مۇختارن
زەمبىــرەك،  تۇتۇشــقا  ئۇنــى  قالىــدۇ.  ھەيــران  باقمىغانلىقىدىــن 
تانــكا بىلــەن قورالالنغــان بىــر گۇرۇپپــا ئەســكەرنى ئەۋەتىــدۇ. 

ــى قۇملۇققــا باشــالپ كېلىــپ قاپقانغــا  ــار ئۇالرن ئۆمــەر مۇخت
مۇجاھىــدالر  گۇرۇپپــا  بىــر  يوشــۇرۇنغان  قۇمغــا  دەسســىتىدۇ. 
ــۈپ،  ــا ئۆت ــان ھۇجۇمغ ــقان ھام ــە ئەســكەرلىرى يېقىنالش ئىتالىي
تانكىالرنــى پاچاقــالپ تاشــالپ، تەلتۆكــۈس غەلىبــە قىلىــدۇ. 
ئۆمــەر مۇختــار ئىتالىيــە بايرىقىنــى گېنېــرال گرېتســىيانىغا ئەۋەتىــپ 
بېرىــدۇ. گىرېتســىيانى يۈزمۇيــۈز ئۇرۇشــۇپ، ئۆمــەر مۇختارنــى 
يېڭەلمەيدىغانلىقىنــى ئويــالپ ھىيلــە ئىشــلىتىدۇ. بىــر تەرەپتىــن 
ئۆمــەر مۇختــار بىلــەن ســۈلھى تۈزۈشــكە ۋەكىــل ئەۋەتىــدۇ. يەنــە 
ــن  ــوزۇپ ئىتالىيەدى ــە س ــى كەينىگ ــۈلھى ۋاقتىن ــن، س ــر تەرەپتى بى
ئەســكەر، تانــكا، جــەڭ ئايروپىالنــى، زەمبىــرەك قاتارلىقالرنــى 

يۆتكەيــدۇ.

ئورۇنســىز  ســۈلھىدىكى  ئىتالىيەنىــڭ  مۇختــار  ئۆمــەر 
تەلەپلىرىنــى رەت قىلىــپ، قىلچىلىكمــۇ يــول قويمــاي ئىنقىالبنــى 
داۋامالشــتۇرىدۇ. گېنېــرال گرېتســىيانى ئۆمــەر مۇختارنى خەلقىدىن 
ئايرىۋەتمىســە غەلىبــە قىاللمايدىغانلىقىنــى مۆلچەرلــەپ، ئۆمــەر 
مۇختارنــى قورشــاپ يوقىتىــش ئۈچــۈن يىغىۋېلىــش الگېــرى قۇرۇپ 
خەلقنــى الگېرغــا ســواليدۇ، ئېتىزلىقالرغــا ئــوت قويۇۋېتىــدۇ، 
ــڭ  ــە مى ــدۇ. نەچچ ــادىرە قىلى ــى مۇس ــال - مۈلكىن ــڭ م خەلقنى
ئۆمــەر  قىلىــپ  بەرپــا  توســۇق  ســىم  تىكەنلىــك  كىلومېتىرلىــق 

مۇختارنىــڭ چېكىنىــش يولىنــى ئۈزۈۋېتىــدۇ.

يولــى  چېكىنىــش  ئايرىلغــان،  ئاشــلىقتىن  خەلقتىــن، 
ئۈزۈلگــەن ئۆمــەر مۇختــار ئۈمىــد ئۈزمــەي قەيســەرلىك بىلــەن 
جــەڭ قىلىــدۇ. كۈنــدۈزى يوشــۇرۇنۇپ، كېچىســى ھەرىكــەت 
دۈشــمەننىڭ  بېرىــدۇ.  زەربــە  قاقشــاتقۇچ  دۈشــمەنگە  قىلىــپ، 
قــورال - يــاراغ ئىســكىالتىنى پارتلىتىۋېتىــدۇ. ئەسەبىيلەشــكەن 
دۈشــمەن جەڭــدە زەھەرلىــك گاز ئىشــلىتىپ مۇجاھىدالرنىــڭ 
ــۋى  ــق، ئەنئەنى ــات، مىلتى ــالر ئ ــدۇ. مۇجاھىت ــى ئاجىزلىتى كۈچىن
پارتلىتىــش دورىلىــرى بىلــەن جۇغراپىيەلىــك شــارائىتتىن ياخشــى 
ــا  ــورال كۈچىگــە ئىگــە تاجاۋۇزچىالرغ ــۋى ق ــپ، زامانى پايدىلىنى

بويــۇن ئەگمــەي جىھــاد قىلىــدۇ. 

بىــر تاغقــا قاپســىلىپ قالغــان ئۆمــەر مۇختــار ۋە سەپداشــلىرى 
ــېھىت  ــەپ ش ــر - بىرل ــپ، بى ــەڭ قىلى ــق ج ــۈن جاپالى نەچچــە ك
بولىــدۇ. ئۆمــەر مۇختارنىــڭ ئېتىغــا ئــوق تېگىــپ، يىقىلىــپ قولغــا 

چۈشــىدۇ.

 قولغــا چۈشــكەن ئۆمــەر مۇختــار ھېــچ قايغۇرمايــدۇ. كۈچلــۈك 
تۇتــۇپ  تىــك  قەددىنــى  ئالدىــدا  دۈشــمەنلەر  بىلــەن  ئىمانــى 
يۈرۈيــدۇ. دۈشــمەنلەرنىڭ شــەرتىگە كۆنســە، راھــەت تۇرمۇشــقا 
ئۆلۈمنــى  ئالدانمــاي  ۋەدىلىرىگــە  قىلىدىغانلىقىــدەك  ئىگــە 
تۈگــەپ  بىلــەن  ئۆلۈشــى  ئۆزىنىــڭ  جىھادنىــڭ  بــۇ  تالاليــدۇ. 
قالمايدىغانلىقىنــى، ئەۋالدتىــن - ئەۋالدقــا داۋاملىشــىدىغانلىقىنى 
زەربــە  بىلەنمــۇ دۈشــمەنگە  ئۆلۈمــى  ئېيتىــدۇ.  بىلــەن  ئىشــەنچ 
تاجاۋۇزچىلىرىغــا  ئىتالىيــە  قىلىــدۇ.  بايــان  بېرەلەيدىغانلىقىنــى 
ۋە  ئىمــان  كۈچلــۈك  تاكتىــكا،  پاراســەت،  يىــل   20 قارشــى 
جىســمانىي كــۈچ بىلــەن ئۈنۈملــۈك جىھــاد قىلغــان ئۆمــەر مۇختــار 
1931 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى خەلقــى ئالدىــدا دارغــا 

ئېســىلىپ شــېھىت قىلىنىــدۇ. 

ھــەم  پاراســەت   - ئەقىــل  ئىمــان،  قىلغــان  ئاتــا  ئالــالھ 
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جىھــاد  مەنىــۋى  ۋە  ماددىــي  بىلــەن  قــۇۋۋەت  جىســمانىي 
قىلغــان ئۆمــەر مۇختــار خەلقىنىــڭال ئەمــەس، دۈشــمىنىنىڭمۇ 
ۋاپــات  مۇختــار  ئۆمــەر  ئېرىشــىدۇ.  قايىللىقىغــا  ھۆرمىتىگــە، 
ئــوزۇق  تەســىرلەنگەن،  ھاياتىدىــن  ئۇنىــڭ  بولســىمۇ،  تاپقــان 
ئالغــان لىۋىيــە خەلقــى كۈرەشــنى يەنــە 20 يىــل داۋامالشــتۇرۇپ 

ئېرىشــىدۇ.  مۇســتەقىللىقكە  يىلــى   -  1951

فىلىمدىكــى تەســىرلىك كۆرۈنۈشــلەردىن 
بىــر قانچىســى:

كىرىــپ  بېســىپ  يېزىغــا  بىــر  ئەســكەرلىرىنىڭ  ئىتالىيــە   )1
يــاش  بىــر  قىلمىغــان ئەســكىلىكىنىڭ قالمىغانلىقىنــى كۆرگــەن 
مۇجاھىتــالر  قارىمــاي،  ئۇنىمىغىنىغــا  ئانىســىنىڭ   - ئاتــا 
ــۇپ  ــن بول ــڭ يېقىنلىرىدى ــەر مۇختارنى ســېپىگە قوشــۇلىدۇ ۋە ئۆم
ــوق  ــا ئ ــڭ ئېتىغ ــەر مۇختارنى ــدە ئۆم ــق جەڭ ــر قېتىملى ــدۇ. بى قالى
تەگكەنــدە، ئۆزىنىــڭ ئېتىنــى ئۇنىڭغــا بېرىــدۇ ۋە بىللــە مىنىشــكە 
ئىگــە  كاپالەتكــە  قۇتۇلۇشــىنى  مۇختارنىــڭ  ئۆمــەر  ئۇنىمــاي 
قىيىــن  قىلىــدۇ. ئەســىرگە چۈشــكەندىن كېيىنمــۇ دۈشــمەننىڭ 
ســۆزلىرىگە  ياغلىمــا  ئۇالرنىــڭ  چىدايــدۇ.  قىســتاقلىرىغا   -

ئالدانمايــدۇ.

يەيدىغــان  ئۆزىنىــڭ  كىشــىلەر  قىســىم  بىــر  الگېردىكــى   )2
يەتكــۈزۈپ  مۇجاھىتالرغــا  يىغىــپ  ئازدىــن   - ئــاز  ئاشــلىقنى 
ــا  ــەۋەبلىك دارغ ــۇ س ــدۇ ۋە ب ــە باغالي ــەن ئاالق ــۇالر بىل ــدۇ. ئ بېرى

ئېســىلىدۇ.

3( ئىتالىيــە ھۆكۈمىتــى ۋە ئەســكەرلىرىنىڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن 
خەلقنىــڭ  مۇختــار  ئۆمــەر  ئۇچرىشىشــلىرىدا  ســۈلھى  قىلغــان 
ۋاز  كۈرەشــتىن  چېكىنمەيــدۇ،  قەدەممــۇ  بىــر  مەنپەئەتىدىــن 
چىقارغۇچــە  قوغــالپ  تاجاۋۇزچىالرنــى  كەچمەيدىغىنىنــى، 
قويىــدۇ،  ئوتتۇرىغــا  بىلــەن  دادىللىــق  قىلىدىغانلىقىنــى  جــەڭ 

تۈزمەيــدۇ. ســۈلھىنى  ئېگىدىغــان  بــاش  دۈشــمەنگە 

ۋەكىللىرىنىــڭ  خەلــق  ئەۋەتكــەن  ئارمىيىســى  ئىتالىيــە   )4
ــۈم،  ــا ئۆل تەســلىم بولــۇش تەكلىپىنــى كەســكىن رەت قىلىــدۇ. »ي
ئىرادىســىنى  قىلىــش  جــەڭ  ئاخىرىغىچــە  دەپ  كــۆرۈم!«  يــا 

ئىپادىلەيــدۇ.

ــن قاچماســلىق  ــدالر جەڭدى ــە ئۇرۇشــىدا، مۇجاھى 5( مۇداپىئ
تۇرغــان  باغــالپ،  تىزىنــى  بىلــەن  پۇتــى  ئۆزلىكىدىــن  ئۈچــۈن 

ــدۇ.  ــەڭ قىلى ــەدەر ج ــە ق ــان ئۈزگەنگ ــدە ج يېرى

ــر - بېســىق،  ــڭ پاراســەتلىك، ئېغى ــەر مۇختارنى فىلىمــدە ئۆم
ــي - ســاددا، چىقىشــقاق، خۇشــخۇي مىجــەز - خۇلقــى،  ئاددى
پىالنســىز  قىلمايدىغانلىقــى،  ئىــش  يوشــۇرۇن  سەپداشــلىرىدىن 
ــڭ بولســا ئىتائەتچــان،  ــۇرۇش قىلمايدىغانلىقــى، مۇجاھىتالرنى ئ
ئىكەنلىكــى،  ســادىق  جىھادىغــا  ئىمانىغــا،  چىدامچــان، 
ئەكــس  قىلغانلىقلىــرى  پىــدا  ئۆزىنــى  ئۈچــۈن  رازىلىقــى  ئالــالھ 

ئەتتۈرۈلگــەن.

خۇالســىلىگەندە، ئۆمــەر مۇختــار ماددىــي جەھەتتــە ئۆزىدىــن 
ئارمىيىســىنىڭ  ئىتالىيــە  بولغــان  كۈچلــۈك  ھەسســە  نەچچــە 
قوراللىرىغــا  خىمىيىــۋى  ۋە  زەمبىــرەك  تانــكا،  ئۇچــار،  تىــك 
قارشــى ئــات، مىلتىــق ۋە ئىپتىدائىــي قورالــالر بىلــەن يىگىرمــە 
يىــل ئــۇرۇش قىلىــدۇ. كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، ئۆمــەر مۇختــار 
باشــچىلىقىدىكى مۇجاھىــدالر ئالالھقــا بولغــان كۈچلــۈك ئىمــان 
- ئېتىقــادى بىلــەن، »قــۇۋۋەت ھەقتىــدۇر، ئادالەتتىــدۇر« دېگــەن 
دەســتۇرنى يېتەكچــى قىلىــپ بــار شــارائىتتىن ياخشــى پايدىلىنىــپ 
ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىســىنى ياخشــى ئــادا قىلىــدۇ. ئەۋالدلىرىغــا ھــۆر 

ــى بېغىشــاليدۇ. ــدۇرۇش ئۈچــۈن بارلىقىن ــەن قال ــر ۋەت بى

بــۇ فىلىمنــى كۆرگەنــدە، كۆڭلىمىــز ئىختىيارســىز ئەينــى ۋاقىتتــا 
 -  19 بىزدىمــۇ  ئەســلەيدۇ.  كۈرەشــلەرنى  بولغــان  ۋەتىنىمىــزدە 
ئەســىرنىڭ ئاخىرىدىــن باشــالپ مانجــۇالر ھۆكۈمرانلىقىدىكــى 
چىــڭ سۇاللىســىنىڭ مۇســتەبىت ھۆكۈمرانلىقىغــا قارشــى يەككــە 
ۋە كوللېكتىــپ جىھادىــي كــۈرەش مەيدانغــا كېلىــدۇ. جۈملىدىــن 
1911 - يىلــى قۇمۇلــدا تۆمــۈر خەلپــە، خوجىنىيــاز پالــگان 
ــم ئەمەلدارالرغــا قارشــى جىھــاد باشــلىنىدۇ ۋە  باشــچىلىقىدا زالى
قىســمەن غەلىبــە قىلىــدۇ. 1912 - يىلــى چىــڭ سۇاللىســىنىڭ 
ئاغدۇرۇلۇشــى بىلــەن ئۇنىــڭ ۋەتىنىمىزدىكــى ۋەكىلــى بولغــان 
يــۈەن داخــۇا ئاقچــۇق ســېيىدا جەڭچىلەردىــن ئېغىــر زەربــە يــەپ، 

ــدۇ. ــۆز مەھەللىســىگە تىكىۋېتى ئ

ــە  ــۈر خەلپ ــن تۆم ــن كېيى ــە قىلغاندى ــالب غەلىب ــدا ئىنقى قۇمۇل
ــران  نېمــە قىلىشــنى ئويلىشــىپ بولغۇچــە ئۈرۈمچىدىكــى ھۆكۈم
يــاڭ زېڭشــىن ئۇالرغــا ياخشــىچاق بولــۇپ ۋەكىــل ئەۋەتىــدۇ. 
تۆمــۈر خەلپىنــى ئۈرۈمچىــدە تــۇرۇپ  بىللــە ھوقــۇق يۈرگۈزۈشــكە 
تــۇڭگان  تۆمــۈر خەلپــە  كۆرمىگــەن  كۆپنــى  قىلىــدۇ.  تەكلىــپ 
لــى شــى فۇنىــڭ قۇرئــان تۇتــۇپ قەســەم قىلىشــىغا ئالدىنىــپ 
ــدۇ. تەخمىنــەن بــەش ئايدىــن كېيىــن ھىيلىگــەر  ئۈرۈمچىگــە بارى



2425

ــدۇ. ــن ئايرىلى ــپ  ھاياتىدى ــن ئالدىنى ــىن تەرىپىدى ــاڭ زېڭش ي

تېخىمــۇ ئەپسۇســلىنارلىقى شــۇكى تۆمــۈر خەلپىنىــڭ يېقىنــى 
بولغــان، تۆمــۈر خەلپىنــى ئۈرۈمچىگــە بېرىشــتىن توســقان مەرگــەن 
خوجىنىيــاز ھاجــى 18 يىلدىــن كېيىــن قايتــا ئىنقىــالب قوزغايــدۇ 
ۋە بىــر قاتــار غەلىبىگــە ئېرىشــىدۇ، ئەممــا 1933 - يىلــى قۇرۇلغان 
شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتىنىــڭ رەئىســى بولۇشــنى 
مۇۋاپىــق كۆرمــەي، يەنــە شــۇ خىتتايالرغــا ئالدىنىــپ ئۈرۈمچىگــە 
بېرىــپ قــۇرۇق مەنســەپكە ئولتۇرىــدۇ ۋە ئــۈچ يىــل ئۆتمــەي تۆمــۈر 

خەلپىنىــڭ قىســمىتىگە دۇچــار بولىــدۇ. 

مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش پاجىئەلــەر بىزنىــڭ تارىخىمىــزدا كــۆپ 
ئۇچرايدۇ. ئاساســلىق ســەۋەبلىرىدىن بىر قانچىســى: نەزەر دائىرىســى 
تار بولۇش، دۈشــمەننى ياخشــى تونۇماســلىق، ئىنقىالب غايىســى 
بولماســلىق،  ئىرادىســى مۇســتەھكەم  ياكــى  بولماســلىق  ئېنىــق 
ــەت؛  ــش، شەخســىي مەنپەئ تەڭســىز ســۈلھى - ســاالچىلىق قىلى
نــام - ئابرويىنــى خەلــق مەنپەئەتىدىــن ئۈســتۈن بىلىــش، پىالنلىــق؛ 

تەشــكىللىك ھەرىكــەت قىلىشــقا ســەل قــاراش قاتارلىقــالر. 

ــم ئەســىردىن  ــۇ زالىمالرغــا، تاجاۋۇزچىالرغــا قارشــى يېرى بىزم
ئارتــۇق كــۈرەش قىلــدۇق، نۇرغۇن قېرىنداشــلىرىمىز شــېھىت بولدى، 
نادانلىقىمىــز،  ئەپســۇس،  قالمىــدى.  جاپالىرىمىــز  تارتمىغــان 
بىلمەســلىكىمىز،  ياخشــى  سىياســەتنى  بىغەملىكىمىــز، 
قۇللۇقتىــن  ھۆرلۈكنىــڭ  تونۇماســلىقىمىز،  ياخشــى  دۈشــمەننى 
ئــەال ئىكەنلىكىنــى بىلمەســلىكىمىز تۈپەيلــى ئىنقىــالب - جىھــاد 

مېۋىمىزنــى دۈشــمەنگە تارتقــۇزۇپ قويغــان ئىــدۇق.

قارشــى  تاجاۋۇزچىلىرىغــا  خىتتــاي  بىــز  شــۇكى،  خۇالســە 
كۈرىشــىمىزدە دۈشــمەننى ئېنىــق تونۇشــىمىز، ئــۈزۈل - كېســىل 
ئادا - جۇدا بولۇشــىمىز، شــېكەر يالىتىلغان ســۈلھى - ســاالالردىن 
يىــراق تۇرۇشــىمىز، سىياســەتنى ياخشــى چۈشىنىشــىمىز، غايــە - 

ــك،  ــدە پرىنســىپ، ئىلمىيلى ــق بەلگىلىشــىمىز، قائى ــاننى ئېنى نىش
مۇســتەقىللىقتىن  قىلىشــىمىز،  ئاســاس  مەنپەئەتنــى  مىللىــي 
بولۇشــىمىز،  ســەمىمىي  دەۋايىمىــزدا  كەچمەســلىكىمىز،  ۋاز 
قېرىنداشــلىق، بىرلىــك ئاساســىدا دۈشــمەنگە قارشــى ئۇيــۇل تــاش 
بولۇشــىمىز، ئۆمــەر مۇختارغــا ئوخشــاش قابىلىيەتلىــك داھىــي 
ياكــى تەشــكىالتنىڭ ئارقىســىدا مۇســتەھكەم تــۇرۇپ، ئىنتىزامغــا 
بويســۇنۇپ، نەپســى - خاھىشــىمىزغا ئەگىشىشــتىن، ئىچكــى 
زىددىيەتتىــن ســاقلىنىپ، ھۆرلــۈك ئۈچــۈن جىھادقــا ئاتلىنىشــىمىز 

ــم.  الزى

ئۆمــەر مۇختاردىــن ئۆگىنىشــكە تېگىشــلىك يەنــە بىــر تــەرەپ 
ئۆگەنگەننــى ئەمەلىيەتتــە ئىشلىتىشــكە ئەھمىيــەت بېرىــش، خەلق 
ئارىســىغا چوڭقــۇر چۆكــۈش، خەلقنىــڭ دەردىگــە دەرمــان بولۇش، 
ــر جەڭچــى  ــي بى ۋاقتــى كەلســە ۋەتىنىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ئاددى

بولــۇش، قابىلىيىتــى بولســا يېتەكچــى بولــۇش قاتارلىقــالر. 

ئوقۇتقۇچــى  پۈتتــۈرۈپ  مەكتەپنــى  ئالىــي  مۇختــار  ئۆمــەر 
بولغــان بولــۇپ، دۈشــمەن تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەندىــن كېيىــن 
كىتابنــى تاشــالپ قولىغــا قــورال ئالــدى ۋە خەلقنــى تەشــكىللەپ 
بىلىملىرىنــى  جۇغراپىيــە  ئۆگەنگــەن  ئىلگىــرى  قىلــدى.  جىھــاد 
ــار  ــەر مۇخت ــدى. ئۆم ــق ئۇرۇشــى قىل ــپ پارتىزانلى ياخشــى قوللىنى
چېنىقىــپ ئۆزىنــى كۈچلەندۈرگەچكــە دۈشــمەن كەلگەنــدە قولىغــا 

ــدى.  ــورال ئااللى ق

زىيالىيلىرىمىزغــا   - ئۆلىمــا  بــەزى  تارىخىمىزدىكــى 
قارىســاق، ئۇالرنىــڭ دۈشــمەنگە بىــر مۇشــتمۇ ئاتالمــاي قولغــا 
 - ئۆلىمــا  شــۇڭا  كۆرىمىــز.  پاجىئەلەرنــى  چۈشــكەنلىكىدەك 
زىيالىلىرىمىزمــۇ چېنىقىشــقا، بىرگــە ماھىــر، كۆپكــە قادىــر بولۇشــقا 
ئەھمىيــەت بېرىشــى، ۋاقتــى كەلگەنــدە قولىغــا قــورال ئاالاليدىغــان، 

الزىــم. بولۇشــى  قوغدىيااليدىغــان  ئۆزىنــى 
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نېمە ئەھمىيىتى ۋارقىرىغاننىڭ؟! 
ئاۋاز چىشنى يېرىپ چىقالمىسا!
نېمە ئەھمىيىتى يىغلىغاننىڭ؟! 

يېشىڭنى قۇرۇتقىدەك قولياغلىقىڭ بولمىسا!
نېمە ئەھمىيىتى يولالرنىڭ؟! 

تۆمۈر كىشەنگە باغالنسا پۇتالر! 
نېمە ئەھمىيىتى كىمخاپ توننىڭ؟! 

بىس ئىزلىرىغا تولسا ۋۇجۇدالر!
نېمە ئەھمىيىتى سۆيگۈنىڭ؟! 

سۆيگۈ ئۇالرچە جىنايەت تۇرسا!
نېمە ئەھمىيىتى ئاق ناننىڭ؟! 

ئېچىرقىغان قەلب تويمىسا!
نېمە ئەھمىيىتىم بار مېنىڭ؟! 
ھىممەتسىز مېنى ئەجەل تاپسا!

بەلكى، ئەھمىيىتىنى تاپار ھەممىسى،
ئەركىنلىك تەمى تېتىلغان چاغدا!

رىيادسالىھ 
ھۈسەيىن

)ئەرەبىستان(
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بۈگــۈن ئاتىالر بايرىمى ئىدى. 
تەھەججــۈد  بويىچــە  ئادىتــى  كۈندىلىــك  ئەدىنــە 
ئانىســى،   - ئاتــا  ئۇزۇنغــا  ئۇزۇندىــن  كېيىــن  نامىزىدىــن 
ۋەتىنىنىــڭ  ئانــا  ھــەم  ئــۆزى  تۇغقانلىــرى،   - ئــۇرۇق 
تېــزراق مۇســتەقىل بولۇشــى ئۈچــۈن دۇئــا قىلــدى. بامــدات 
نامىزىدىــن كېيىــن بىــرەر ســائەتتەك قۇرئــان كەرىــم ئوقــۇدى، 
ــۇپ ناشــتا  ــك دەرســىگە قاتنىشــىپ بول ــن ئەتىگەنلى ئاندى
ــۇ ناشــتا قىلىۋېتىــپ دادىســى يادىغــا  قىلىشــقا باشــلىدى. ئ
يەتتــى _ دە، »دادام ھازىــر نېمــە يەۋاتقانــدۇ؟ نېمــە ئىــش 
ئىشتىھاســىنى  ئۇنىــڭ  ئويــالر  دېگــەن  قىلىۋاتقانــدۇ؟« 

تۇتــۇپ، ناشــتىنىمۇ تــۈزۈك قىلمايــال تــۇرۇپ كەتتــى.

ــش ئۈچــۈن ســاھىلغا  ــدۇرۇپ كىرى ــارام ئال كاللىســىنى ئ
ــپ  ــا كېلى ــىنىڭ ئالدىغ ــز قەلئەس ــۇ قى ــان ئ ــول ئالغ ــاراپ ي ق
ئولتــۇردى _ دە، ئۆزىگــە بىــر ئىســتاكان چــاي بۇيرۇتقاندىــن 
سۈرۈشــكە  خىيــال  ئولتــۇرۇپ  قــاراپ  دېڭىزغــا  كېيىــن 
باشــلىدى. ئەينــى چاغــدا دادىســى بىــر قېتىــم تۈرمىگــە 
كىرىــپ بىــر يېرىــم يىــل يېتىــپ چىققىنىــدا ئــۇ يەرنىــڭ بــەكال 
ســوغۇق ھــەم تارلىقــى، 18 ئادەمنىــڭ سىغىشــمىغانلىقتىن 
كېچىچــە نۆۋەتلىشــىپ ئۇخاليدىغانلىقــى، قولىغــا بــەش 
ــزا ســېلىنغانلىقى ۋە پۇتلىرىنىڭمــۇ  ــو ئېغىرلىقتىكــى كوي كىل
ــردە باغالقلىــق تۇرىدىغانلىقــى، ھــەر  ــر زەنجى ئىنتايىــن ئېغى
خىــل قىيىــن - قىســتاق، ســوراقالرنىڭ بولىدىغانلىقــى ....
نــى ســۆزلەپ بەرگەنىــدى. ئەدىنــە شــۇالرنى ئويالۋېتىــپ 

ــن تارامــالپ ياشــالر تۆكۈلۈشــكە باشــلىدى.  كۆزلىرىدى

بــار  ھەدىســى  بىــر  بولــۇپ،  كىچىكــى  ئۆينىــڭ  ئــۇ 
تۇغۇلــۇپ  بالــدۇر  تۇغۇلغانــدا  ئەدىنــە  لېكىــن  ئىــدى، 

ئاتىالر بايرىمى
سۈمەييە ھەمدۇلالھ

ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالمىي ئىلىملەر فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىسى
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سۈمەييە ھەمدۇلالھ
ساباھەتتىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتى

ئىسالمىي ئىلىملەر فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىسى

ــۈدەك  ــەپ دېگ ــدا پۈۋل ــى ئالقىنى ــا - ئانىســى ئۇن ــا، ئات قالغاچق
بــەكال ئەركــە چــوڭ قىلغانىــدى. ئاتــا - ئانىســىنىڭ ئالدىــدا ئەركــە 
ــۇپ  ــە تۇغۇل ــەن بىلل ــن ھەدىســى بىل ــز كېيى ــۇ قى ــان ب چــوڭ بولغ
ــراق دۆلەتكــە ئوقۇشــقا ئەۋەتىلــدى.  ــن يى ــا ۋەتىنىدى ئۆســكەن ئان
ــرى  ــدە ئۆيدىكىلى ــۇ كۈن ــدا، ئ ــقا كەلگــەن چاغلىرى يېڭــى ئوقۇش

بىلــەن كۆرۈشــۈپ تۇرســىمۇ يەنىــال چىدىمايتتــى.

ئەلــدە  چــەت  ئۇالرنىــڭ  دېگۈچــە  پــەش   - ھــەش  مانــا 
ــا  ــا - ئان ــدى، ئەممــا ئات ــۇپ قال ــل بول ــەش يى ئوقۇۋاتقىنىغىمــۇ ب
ــۈچ يىلنىــڭ  ــەن بولغــان ئاالقىســى ئ ــرى بىل ــۇرۇق - تۇغقانلى ۋە ئ
ــر  ــا بى ــل روزا ھېيىتت ــۇ يى ــۈپ قالغىنىچــە، تېخــى ب ــدا ئۈزۈل ئالدى
تېپىــپ  نومۇرىنــى  ئاالقىلىشــىش  مەلــۇم  ئاكىســىنىڭ  نــەۋرە 
ھېيىتىنــى مۇبارەكلىگەنىــدى. شــۇ ۋاقىتتــا ئــۇ ئۆيدىكىلىرىنىــڭ 
يېڭىدىــن  ئۇنىڭغــا  ئاكىســى  نــەۋرە  ســورىغىنىدا،  ئەھۋالىنــى 
ئاســتا  ئاپىســىنىڭ ســاالمەتلىكىنىڭ  يېتىــپ چىققــان  الگىــردا 
- ئاســتا ئەســلىگە كېلىۋاتقانلىقىنــى، لېكىــن دادىســى ۋە بىــر 
مەخپىــي  كەتكەنلىكىنــى  كېســىلىپ  مۇددەتســىز  تاغىســىنىڭ 
بېشــىدا  ئەدىنەنىــڭ  ئاڭلىغــان  خەۋەرنــى  بــۇ  چۈشــەندۈرگەن. 

بولغانىــدى.  چاققانــدەك  چاقمــاق 

ــە  ــن ئەدىن ــراق، لېكى ــىغا ئام ــادەم دادىس ــە ئ ــۇنداق، ھەمم ش
ئۇنىڭغــا  دادىســىمۇ  ئىــدى.  ئامــراق  بۆلەكچىــال  دادىســىغا 
ئاچىســىغا قارىغانــدا بەكــرەك ئامراقلىــق قىالتتــى. ئۇنــى دائىــم 
»ئــاي قىزىــم!« دەپ ئەركىلىتەتتــى. ئــۇ شــۇالرنى ئويالۋېتىــپ 

بۇزۇلــدى. كۆڭلــى  تېخىمــۇ 

باشــقىالرنىڭ ئالدىــدا ئىنتايىــن ئېغىــر - بېســىق، ســالماق، 
كىچىــك پېئىــل ئىبراھىــم دامولــالم ئۆيىدىمــۇ ئائىلىســىدىكىلەر 
ــۇ خــۇش چاقچــاق،  ــدا تولىم ــڭ ئالدى ــۇ قىزلىرىنى ــەن، بولۇپم بىل
قىززىقچــى ئــادەم بولــۇپ قىزلىرىنــى دائىــم ئەركىلىتىپــال يۈرەتتــى. 
ئاچچىقلىغىنىنىمــۇ  بەكــرەك  قېتىــم  بىــرەر  قىزلىرىغــا  ئۇنىــڭ 
ھــەم  ئەدەپلىــك  ناھايىتــى  قىزلىرىمــۇ  بولمايتتــى،  بىلگىلــى 

ئەقىللىــق، تىرىشــچان قىــزالر ئىــدى. 

ئاچقــاچ  كارخانىســى  تىككۈچىلىــك  ئۈرۈمچىــدە  ئــۇالر 
قىــزالر ھــەم ئوغۇلالرغــا ئايرىــم - ئايرىــم دىنىــي دەرس بېرەتتــى. 
ئۈچــۈن  ئۆگىنىــش  تىككۈچىلىــك  كارخانىســىغا  ئۇالرنىــڭ 
ئايالــالر ئىچىــدە بېشــىغا  ئېقىمدىكــى  كېلىدىغــان ھــەر خىــل 
ياغلىــق ئارتىــش تۈگــۈل، ئۇزۇنــراق كىيىممــۇ كىيمەيدىغانلىــرى 
ــى  ــەش ۋاخ نامازن ــنى، ب ــم كىيىش ــۇزۇن كىيى ــەچ ئ ــەر ئۆگەنگ ھۈن

كېتەتتــى.  چىقىــپ  ئۆگىنىــپ  تــەڭ  ئوقۇشــنىمۇ  تاشــلىماي 

دەرس  تالىپلىرىغــا  ئوغــۇل  دامولــالم  ئىبراھىــم  قېتىــم  بىــر 
بېرىۋاتقــان يېرىدىنــال تۇتۇلــۇپ قېلىــپ، نۇرغــۇن پــۇل خەجلــەپ 
ئــاران  يىلــدا  ئىككــى  ئاغزىدىــن  مەلئۇنالرنىــڭ  ئــۇ  يــۈرۈپ، 
قايتىــپ چىققانىــدى. ئــۇ چىقىــپ ئــۇزۇن ئۆتمەيــال قىزلىرىنــى 
چەتئەلگــە ئوقۇشــقا ئەۋەتىۋەتتــى، ئەممــا ئــۆزى بولســا تۈرمىــدە 
يېتىــپ چىققىنــى ئۈچــۈن پاســپورت بېجىرەلمــەي، ئايالــى بىلــەن 

داۋامالشــتۇرۇۋەردى.  تىجارىتىنــى 

يىلدىــن  بىــر  كېتىــپ  قىزلىــرى چەتئەلگــە چىقىــپ  ئۇنىــڭ 
چىقىــپ،  پاســپورتى  خانىمنىــڭ  ماھىنــۇر  ئايالــى  كىيىــن 
قىزلىرىنــى كــۆرۈپ كېلىــش ئۈچــۈن چەتئەلگــە ماڭــدى. ماھىنــۇر 
خانىــم قىزلىرىنىــڭ يېنىــدا ئــۈچ ئايــدەك تــۇرۇپ يەنــە يۇرتقــا 
ــاي  ــال خىتت ــۇزۇن ئۆتمەي ــۇ قايتىــپ كېلىــپ ئ ــدى. ئ قايتىــپ كەل
ۋەزىيىتــى چىڭىــپ كېتىــپ قىزلىــرى بىلــەن ئاالقىنــى ئۈزۈشــكە 

مەجبــۇر بولــدى.

خىتتــاي  ئەممــا  ئــۈزدى،  ئاالقىنــى  بىلــەن  قىزلىــرى  ئــۇالر 
بۇنىڭلىــق بىلــەن بولــدى قىلمــاي ئۇالرنــى تۇتــۇپ كېتىشــتى. 
ئىبراھىــم دامولالمنــى ئىككــى يىــل الگىــردا تۇرغۇزغاندىــن كېيىــن 
مۇددەتســز  ســوتتىن  ئۆتمــەي  ئــۇزۇن  يۆتكەشــتى،  تۈرمىگــە 
كېســىلگەنلىك خەۋىــرى كەلــدى، ماھىنــۇر خانىــم بولســا الگىــردا 

ــدى. ئى

ــن  ــى قايتىدى ــى ئىكەنلىكىن ــالر بايرىم ــڭ ئاتى ــە بۈگۈننى ئەدىن
خۇشــخەۋەر كېلەرمىكىــن، ئۇچــۇر كېلىــپ قاالرمىكىــن دېگــەن 
ئۈمىــد بىلــەن ھــەر ۋاقىــت ئوچــۇق قويىدىغــان ئۈندىدارىدىكــى 
چىقارغــان  باشــقىالرنىڭ  چەمبىرەكلەردىكــى  ســالونالردىن، 
مەزمۇنلىرىدىــن بىلگەنىــدى. چەمبىرەكتىكــى دادىالرغــا ئاالقىــدار 
سېغىنىشــى  بولغــان  دادىســىغا  ئۇنىــڭ  كــۆرۈپ،  مەزمۇنالرنــى 
ھەسســىلەپ ئاشــاتتى. ئــۇ تېلېفونىدىــن بىــر ئائىلــە كىشــىلىرىنىڭ 
ئــازراق  سېغىنىشــىنى  قــاراپ  رەســىملىرىگە  چۈشــكەن  بىللــە 
بولســىمۇ باســماقچى بوالتتــى، لېكىــن شــۇنداق قىلغانســېرى 

كۆڭلــى تېخىمــۇ يېرىــم بولــۇپ يىغــالپ كېتەتتــى.

شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ناتىــۋان قىــز يىغــالپ - يىغــالپ ئىچىنــى 
ئۆيىگــە  تــۇرۇپ  ئورنىدىــن  ئاســتا  كېيىــن  بوشــىتىۋالغاندىن 

قايتتــى...

2020\06\21 - تۈن نىسپى
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شەرقىي تۈركىستان ئوقۇغۇچىلىرى
ئۈچۈن مىسىردىكى ئۇنتۇلغۇسىز كۈنلەر

ئابدۇلئەھەد سۇبات 
تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى، شەرىئەت بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى  
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مەدھىيىلــەر  ئېســىل  ئــەڭ  ۋە  ماختــاش  گــۈزەل  ئــەڭ 

ئالەملەرنىــڭ ياراتقۇچىســى ۋە يېگانــە رەببــى بولغــان ئالالھقــا 

خاســتۇر. ئالالھنــى چىن قەلبىمىزدىــن مەدھىيىلەيمىــز ۋە ئۇنىڭغا 

شــۈكۈر قىلىمىــز. ھــەق دىننــى بىزلەرگــە يەتكۈزگــەن ســۆيۈملۈك 

پەيغەمبەرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇت، 

دۇئــا ۋە ســاالم يولاليمىــز. ئۇنىــڭ ئائىلــە تاۋابىئاتلىرىغــا، 

ســاھابىلىرىگە ۋە تــا قىيامەتكىچــە ئۇنىــڭ يولىــدا ماڭغــان 

ــز.  ــائادەت تىلەيمى ــت - س ــالرغا بەخ ــۇلمان قېرىنداش مۇس

ــالپ  ــاالم يول ــۇلۇلالھقا دۇرۇت ۋە س ــد، رەس ــا ھەم ئالالھق

ــدەك 2017 -  ــۇم بولغىنى ــە مەل ــن كۆپچىلىكك ــن كېيى بولغاندى

ــۇر  ــق ئۇيغ ــر قېتىملى ــى مىســىردا بى ــڭ 4 - كۈن ــى7 - ئاينى يىل

ــدى.  ــپ بېرىل ــى ئېلى ــش ھەرىكىت ــۇن قىلى ــى تۇتق ئوقۇغۇچىالرن

رايوندىــن   -  7 تۈركۈمــدە  دەســلەپكى  قېتىــم  شــۇ  مــەن 

ــن  ــەۋەبتىن 75 كۈندى ــۇ س ــم. ش ــار ئىدى ــدە ب ــالر ئىچى تۇتۇلغان

ئارتــۇق ۋاقتىــم مىســىر تۈرمىلىرىــدە، ســاقچىخانىلىرىدا ئۆتتــى. 

بــۇ جەريانــدا نۇرغــۇن ئىشــالرنى كــۆردۈم، بىلدىــم، چۈشــەندىم. 

تۆۋەنــدە مــەن شــۇ كۆرگــەن بىلگەنلىرىمنــى ســىلەرگە ســۆزلەپ 

بەرمەكچىمــەن.

                                                 خىتاينىڭ ئىشغالىدىن بېرى بېشىمىزغا كەلگەن كۈلپەتلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. 

يــۇرت – ماكانىمىــز بىزگــە زىنــدان، تۇپرىقىمىــز كىشــەن بولــدى. مىســىر پاجىئەســى بــۇ زىيانكەشــلىكنىڭ دۇنيانىــڭ 

يەنــە بىــر چېتىغىچــە ســوزۇلغان قــارا قولىنىــڭ بىــر مىســالى ئىــدى خــاالس. ئىشــغالدىن بۇيــان بېشــىمىزغا كەلگــەن 

ئوقۇبەتلەرنىــڭ كۆپــى تېــزال ئۇنتۇلدۇرۇلــدى. چۈنكــى، ئۇنتۇلســا، بىلىنمىســە ئۇنىــڭ ســورىقىنى ھېچكىــم قىلمايتتــى. 

بۈگــۈن ھــۆر دۇنيــادا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرغــا بــۇ تەڭســىزلىككە قارشــى تــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ ئىنســانىي قــەدر 

– قىممىتىنىــڭ ســورىقىنى قىلىــش پۇرســىتىنى ئالــالھ ئاتــا قىلــدى. )بىــر مىللەتنــى كۆككــە كۆتۈرىدىغىنىمــۇ، يەرگــە 

ئۇرىدىغىنىمــۇ ئــۆز ئوقۇغۇچىلىــرى بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئوقۇغۇچىالرنــى ئاالھىــدە تىلغــا ئالــدۇق.( ۋەتىنىمىــز ئىشــغال 

ــىز  ــن تەڭداشس ــىزلىك بىردى ــر تەڭس ــەن ھەربى ــتىن كەچۈرگ ــى باش ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ــرى ش ــن بې قىلىنغاندى

ــڭ مىســىر پاجىئەســىدىكى ياشــلىرىمىزنىڭ، كەلگۈســىمىزنىڭ  ــۇ كەچۈرمىشــنى ئوقۇغــان ھەربىرەيلەننى ــەدۇر! ب پاجىئ

كاپالىتــى ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىــڭ قانــداق ئــازاپ چەككىنىنــى تولــۇق ھېــس قىلىــپ چىقىدىغىنىغــا ئىشــەنچىم كامىــل. 

ــي  ــېھىتلىرىمىزنىڭ روھى ــەن ش ــان تۆكك ــۈن ق ــز ئۈچ ــى جۇمھۇرىيىتىمى ــى ئىكك ــۇ تۇيغۇن ــن ش ــك ئوقۇرمەندى ھۆرمەتلى

ــي  ــڭ روھى ــان قەھرىمانلىرىمىزنى ــېھىت قىلىنغ ــان، ش ــۇن قىلىنغ ــن تۇتق ــن كېيى ــەت يىقىلغاندى ــى، جۇمھۇرىي ھالىتىن

ــڭ،  ــڭ، ئۆلىمالىرىمىزنى ــەن بايلىرىمىزنى ــان، ئۆلتۈرۈلگ ــازايە قىلىنغ ــوالنغان، س ــدا س ــەت ئىنقىالبى ــى، مەدەنىي ھالىتىن

ــەر« دە  ــان »ۋەقەل ــەن ئاتالغ ــىمالر بىل ــل ئىس ــەر خى ــى ھ ــى يىلالردىك ــى، كېيىنك ــي ھالىتىن ــڭ روھى زىيالىلىرىمىزنى

ناھــەق تۇتۇلغــان، ئــۆي كېســىلگەن تالىپلىرىمىزنىــڭ، ئۇســتازلىرىمىزنىڭ روھىــي ھالىتىنــى ۋە ھازىــر دۇچ كېلىۋاتقــان 

ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى يىلىكلىرىگىچــە ھېــس قىلىــپ ياشــاۋاتقان خەلقىمىزنىــڭ روھىــي ھالىتىنى تەســەۋۋۇر قىلىشــقا 

ئىشلىتىشــىنى ســورايمەن. ھېــس قىلغانلىرىمىــز بــۇ ئادالەتســىزلىككە دەســت تــۇرۇپ قارشــى چىققــۇدەك، »ھېســابىنى 

ئۆزىمىــز ســورايمىز« دېگــۈدەك غــەزەپ كۈچىنــى بىزگــە ھەدىيــە قىلســا ئەجــەپ ئەمــەس!

تەھرىردىن ئىالۋە:
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2017 - يىلــى7 - ئاينىــڭ كىرىشــى بىلەنــال مىســىر ئۇچــۇر 
توپلىرىــدا »پاالنــى يــەردە ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىدىــن بىرنــى تۇتۇپتــۇ، 
خەۋەرلــەر  دېگەنــدەك  تۇتۇپتــۇ«  ئىككىنــى  يــەردە  پۇســتانى 
تارقىلىشــقا باشــلىدى.  بــۇ خەۋەرنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن بىزمــۇ 
ــدۇق  ــۆپ چىقمى ــىرتالرغا ك ــۆرۈپ س ــات قىلىشــنى راۋا ك ئېھتىي
ۋە ســەپەر تەييارلىقىغــا تۇتــۇش قىلــدۇق. 7 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى 
پۈتتۈرۈۋالدىــم،  ئاساســەن  تەييارلىقىنىمــۇ  ســەپەر  سەيشــەنبە 
چىقىــش  ســىرتقا  قالغاچقــا  چىقىــپ  ســودىلىق  ئــازراق  بىــراق 

ــدى. توغــرا كەل

  ئالالھقــا تەۋەككــۈل قىلىــپ ســىرتقا چىقتىــم. »تەۋھىــد 
ۋە نــۇر« تالــال بازىرىغــا بېرىــپ، الزىمەتلىكلەرنــى ســېتىۋالغاندىن 
ــۇپ  ــى بول ــزى ۋاقت ــەن نامى ــم. خۇپت ــاراپ ماڭدى ــن ئۆيگــە ق كېيى
مەســچىتلىرىدىن  كىچىــك   - چــوڭ  رايوننىــڭ   -  7 قالغاچقــا 
جاراڭلىــق ۋە مۇڭلــۇق ئــەزان ئــاۋازى كۆتۈرۈلــدى. مەنمــۇ خۇپتــەن 
نامىزىنــى جامائــەت بىلــەن ئوقــۇش مەقســىتىدە 7 - رايوندىكــى 
مەركىــزى مەســچىت »مۇســا« مەســچىتىگە قــاراپ يــول ئالدىــم. 
خۇپتــەن نامىزىنــى جامائــەت بىلــەن ئــادا قىلىــپ، ئالدىــراش ئــۆي 
تەرەپكــە قــاراپ ماڭدىــم. ئــۇزاق مــاڭار - ماڭمايــال يولنىــڭ 
چــەت تەرىپىدىــن بىرەيلەننىــڭ چاقىرغــان ئــاۋازى ئاڭالنــدى. 
ئېســىۋالغان  قــورال  گەۋدىلىــك  كۆرگىنىــم  قارىدىــم،  دەرھــال 
پۇقراچــە كىيىنگــەن بىــر ســاقچى بولــدى. »دەرھــال قېچىــش 
كېــرەك« دېگــەن ئــوي كالالمدىــن چاقمــاق تېزلىكىــدە يالــت 
- يۇلــت قىلــپ ئۆتــۈپ كەتتــى. ئالدىمغــا قــاراپ مەســچىتى 
ــدى، ئەممــا  ــۇ قوغلىمى ــم، ئ ــاراپ قاچتى »بۇخــارى« تەرەپكــە ق

بىــر  تــوپ ھەربىيلــەر ۋە  بىــر  كېيىنكــى دوقمۇشــقا كەلگەنــدە 
ســاقچى يولنــى توســاپ تۇراتتــى، ئۇالرنــى كــۆرۈپ »ئىســتانبۇل« 
ئاشخانىســىدىن ئۆتــۈپ، ئــوڭ قــول تەرەپتىكــى كوچىغــا قاچتىــم. 
مۇمكىــن  قۇتۇلــۇش  قولىدىــن  ئۇالرنىــڭ  قېچىــپ   - قېچىــپ 
بولمــاي قالــدى. شــۇنداق قىلىــپ تۇتۇلــۇپ قالدىــم، ســاقچى 
ئالــدى بىلــەن يېنىمىزنــى ئاختــۇرۇپ پــۇل، تېلېفــون قاتارلىــق 

نەرســىلەرنى ئېلىۋالغاندىــن كېيىــن، 

_ ســەن قەيەردىن؟ _ دەپ ســورىدى.

_ شــەرقىي تۈركىســتاندىن. _ دەپ جاۋاب بەردىم.   

_ پاســپورتىڭ قەيەردە؟ 

_ ئۆيدە.

 ئارىدىــن بىرســى: »ســەندىن ســورايدىغان ئــازراق گــەپ بــار« 
ــزۇ ۋە خۇيــزۇالر  دەپ ماشــىنىغا چىقــاردى. ماشــىنا ئۇيغــۇر، خەن
بىلــەن توشــۇپ قــاالي دەپ قالغانــدى. ماشــىنىغا كىرىشــىمگە 

رەســىم كۆرسىتىشــكە باشــلىدى. 

_ بۇ رەســىمدىكى ئادەمنى تونۇمســەن؟ 

_ يــاق، تونۇمايمەن.

_ بۇنىچۇ؟

_ يــاق تونۇمايمەن.

ســاقچىنىڭ تېلېفونىــدا جەمئىــي رەســىم 253 پارچــە بولــۇپ، 
ئاساســەن مىســىردىكى چوڭــراق ئۇســتازالر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ 
رەســىملىرى ئىــدى. ھېلىقــى ســاقچى مــاڭا »ئەگــەر بۇالردىــن 
بېرىمــەن«  قويــۇپ  ســېنى  دەرھــال  بەرســەڭ  تونــۇپ  بىرنــى 
دەپ ئالــدام خالتىســىغا كىرگۈزمەكچــى بولغــان بولســىمۇ، بىــز 
ۋەتەنــدە ســاقچىالرنىڭ بۇنــداق يالغــان - ياۋىــداق گەپلىرىنــى 
ــاق، تونۇمايمــەن« دەپ  ــال »ي ــاڭالپ كەتكەچكــە، يەنى ــوال ئ ت

ــم.  جــاۋاب بەردى

  بىــز ســوالنغان ماشــىنا مىســىردا ئىلىــم ئىشــقىدا ئــوت بولــۇپ 
كۆيۈۋاتقــان ئىلىــم ئاشــىقى ئوقۇغۇچىــالر بىلــەن توشــتى. ھېلىقــى 
پاســپورتىمىزنى  ۋە  ســورىدى  ئادرېســىمىزنى  بىزدىــن  ســاقچى 
ئالىدىغانلىقىنــى، ئۇندىــن كېيىــن ســاقچىخانىغا بېرىــپ بىردەمــدە 
ھەممىســى  بالىــالر  ئېيتتــى،  قويىۋېتىدىغانلىقىنــى  بىــكارالپ 
ــەردى، مەنمــۇ ئامالســىزلىقتىن ئېيتىــپ  ــەپ ئېيتىــپ ب ــر - بىرل بى
بەردىــم. بىــر مېڭىــپ، ئىككــى مېڭىــپ ئىشــىك ئالدىغــا كەلدۇق. 
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بەســتىلىك بىــرى ئىشــىكنى خــۇددى كىنودىكىــدەكال بىــر تېپىــپ 
ــۆي،  ــاق ئ ــى. يات ــۇرۇپ چقت ــۈن ئاخت ــى پۈت ــى ۋە ئۆين ئېچىۋەتت
مۇنچــا، ئاشــخانا، كارىــۋات ئاســتى، كىيىــم ئىشــكابى ھەممىنــى 
چــاال قويمــاي ئاختــۇرۇپ چىقتــى ۋە پاســپورتىمنى ئالــدى _ 

دە، مېنــى ئالدىغــا ســېلىپ ئېلىــپ ماڭــدى.

_ نەگە بارىمىز؟ _ دېگەن ســوئاللىرىمغا

_ »القســم األول« گــە بارىمىــز، 15 مىنۇتتــا بىكار بولىســىلەر. 
_ دەپ جــاۋاب بەردى.

ــىنا  ــى ئەتراپىــدا 2 ماش ــائەت ئىكك چارشــەنبە ئەتتىگــەن س
بــۇ يــەر  ئوقۇغۇچىالرنــى )القســم األول( گــە ئېلىــپ كەلــدى. 
ــى  ــۇپ، بالىالرن ــەن توشــقان بول ــالر بىل تۈركىســتانلىق ئوقۇغۇچى
ــۆپ ئۆتمــەي  ــى، ك ــپ كىرىۋاتاتت ــن ســوراققا ئېلى ــن - بىردى بىردى

ــم. ــوراققا كىردى ــۇ س مەنم

_ ئولتۇر! _ دېگەنىدى، ســاپادا ئولتۇرســام، 

_ يــەردە ئولتــۇر! _ دەپ يــەردە ئولتۇرغۇزۇپ قويدى ۋە

قانچىلىــك  يــاش؟ كەلگىلــى  نەچچــە  نېمــە؟  ئىســمىڭ   _
بولــدى؟ قەيــەردە ئوقۇيســەن؟ جۇڭگۇدىــن بۆلۈنــۈپ چىققــۇڭ 

بارمــۇ؟ _ دېگەنــدەك ســوئالالرنى ســورىدى. 

سىياســەتكە  ئوقۇيمــەن،  ئەزھــەردە  پاالنــى،  ئىســمىم   _
ــم.  ــەن  جــاۋاب بەردى ــەر بىل ــدەك گەپل ئارىالشــمايمەن. _ دېگەن
دېگەنلەرنــى  بــوالر؟«  قانــداق  »ئاقىۋىتىــم  چىقىــپ  ســوراقتىن 
ئويلىنىــپ قالدىــم – دە، »قانــداق ئىــش بولســا ئىلىــم تەلــەپ 
ــۆز - ئۆزۈمگــە  ــدى« دەپ ئ ــدا بول ــالھ يولى ــدا، ئال ــش يولى قىلى
تەســەللىي بەردىــم. ســاقچىالر چارشــەنبە كۈنــى »بىــر پارچىدىــن 
ۋاراققــا قــول قويــۇپ رەســىمگە چۈشــۈپ بەرســەڭال قويــۇپ 
بېرىمىــز« دەپ داۋراڭ ســالدى. بەزىلــەر قــول قويــۇپ، رەســىمگە 
چۈشــۈپ بــەردى. كۆپچىلىــك ئوقۇغۇچىــالر مەسلىھەتلىشــىپ 
بۇنىــڭ بىــر سۇيىقەســت بولــۇپ قىلىشــىدىن ئەنســىرەپ قــول 

قويــۇپ، رەســىمگە چۈشــۈپ بېرىشــنى رەت قىلــدۇق.

ــر نەچچــە  ــاي كونســۇلىدىن بى ــى مىســىردىكى خىتت شــۇ كۈن
خىتتــاي كېلىــپ، ئســمىمىزنى ۋە يۇرتىمىزنــى ســوراپ رەســىمگە 
پۈتــۈن  ســاقچىالر  ئەتىگەنــدە  ئەتىســى  كېتىشــتى.  تارتىــپ 
تۇتۇلغــان ئوقۇغۇچىالرنــى ئىككــى گۇرۇپپىغــا ئايرىــپ تېلېفــون، 
ئوخشــايدۇ«  بېرىدىغــان  »قويــۇپ  بــەردى.  پاســپورتلىرىمىزنى 
ــدە  ــدى، ھەم ــم، ئۇشــتۇمتۇت ئىســمىم چاقىرىل دەپ ئويلىغانىدى

قايتىدىــن تېلېفــون ۋە پاســپورتلىرىمىزنى ئېلىۋېلىــپ، بەشــتىن بىــر 
ــردى. ــا باشــالپ كى ــر كارىدورغ ــپ بى ــا قىلى گۇرۇپپ

»خــروج«  ئىشــىككە  بىــر  تەرەپىدىكــى  ئــوڭ  كارىدورنىــڭ 
ئىشــىكلەرگە  تەرەپتىكــى  ســول  يېزىقلىــق،  دەپ  )چىقىــش( 
»حجــز« )تۇتــۇپ تــۇرۇش( دەپ يېزىقلىــق تۇراتتــى. »چىقىــش« 
بولســاممۇ  قىلغــان  ئۈمىــد  شــۇنچە  ئېچىلىشــىنى  ئىشــىكىنىڭ 
»تۇتــۇپ تــۇرۇش« ئورنىنىــڭ ئىشــىكى تاراســالپ ئېچىلــدى. بــۇ 
كامېــردا 5 - 6 ئــادەم بولىشــى مۇمكىــن دېگەنلــەر خىيالىمدىــن 
كەچتــى. تۆتەيلــەن كىرىــپ كەتتــى، مــەن بولســام »أنــا لســت 
ئەمــەس(  جىنايەتچــى  )مــەن  مجرمــا«  لســت  أنــا  مجرمــا، 
ــۇ ھالىمنــى كۆرگــەن ســاقچى  ــم، ب دېگىنىمچــە كەينىمگــە ياندى
كامېرغــا  ئــۇرۇپ  ئىككىنــى  دۈمبەمگــە  تارتىــپ،  قولۇمدىــن 

ســولىدى.

ئىســى  تامــاكا  ۋە  جىنايەتچىلــەر  كامېــر 
ئىكــەن توشــقان  بىلــەن 

»نېمــە دېگــەن كــۆپ ئادەم بۇ!« مەن ھەيران قالدىم....

يېتىشــاتتى.  تېشــىدەك  ســاينىڭ  جىنايەتچىلــەر  كامېــردا   
ئوتتۇرىغــا  كامېرنىــڭ  قالدىمكىــن؟!  بېرىــپ  مېڭىــپ  قانــداق 
ــزى  ــر نامى ــن ۋىتى ــن كېيى ــردەم تۇرۇۋالغاندى ــم. بى ــپ قالغانىدى بېرى
ئوقۇمىغانلىقىــم ئېســىمگە كەلــدى – دە، بامــدات نامىزىنىــڭ 
ــە  ــۈن قىبل ــۇش ئۈچ ــى ئوق ــر نامىزىن ــە ۋىتى ــپ بولغۇچ ــى كىرى ۋاقت
كامېــر  ئۆزىنــى  ســورىدىم.  ئەرەبلەردىــن  كامېردىكــى  تەرەپنــى 
ــۇرۇپ  ــى قوپ ــە ئادەمن ــەش - ئالت ــەن ب ــان بىرەيل ــلىقى دەۋالغ باش
نامــاز ئوقۇغــۇدەك يــەر ھازىــرالپ بــەردى. ئالــدى بىلــەن ۋىتىــر 
نامىزىنــى، ئاندىــن بامــدات نامىزىنــى ئوقــۇپ، بــۇ كامېرغــا بىرگــە 
ــر يەرگــە كېلىــپ ئولتۇرۇشــىمىزغا  ســوالنغان بــەش ئوقۇغۇچــى بى
كامېردىكــى ئەرەبلــەر كېلىــپ بىزدىــن پــۇل سوراشــتى. بىــز ئۇالرغــا 
پۇلىمىزنىــڭ ســاقچىالر تەرىپىدىــن ئېلىۋېلىنغانلىقىنــى ئېيتتــۇق، 
لېكىــن ئــۇالر ئىشــەنمەي ســومكا، پورتمالىمىزنــى ئاختۇرۇشــتى. 
ئاســتا  بــەك  ۋاقىتمــۇ  توختىمــاي ســوئال ســورايتتى،  ئەرەبلــەر 
ــر ســائەت  ــر ســائەتتەك، بى ــۇت بى ــر مىن ــى، خــۇددى بى ئۆتۈۋاتاتت
يىغــا  يېرىــم،  بــەك  كۆڭلــۈم  ئىــدى.  تۇيۇلماقتــا  كۈنــدەك  بىــر 
ــى تۇتۇۋېلىشــقا شــۇنچە تىرىشــقان  ــدى. ئۆزۈمن ئولىشــىۋالغان ئى
بولســاممۇ بولمىــدى، كۆزلىرىمدىــن ياشــالر قۇيۇلــدى. »قانــداق 
بولــۇپ بــۇ ئەخالقســىز ھايــۋان كەبــى ئىنســانالر ئارىســىغا كىرىــپ 
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قالدىــم؟« دېگــەن ئــوي كالالمدىــن بىــر قاتــار ئۆتتــى. كىچىككىنە 
كامېــر، 50 كــە يېقىــن ئــادەم، ھەممــە جاينــى قاپلىغــان ئاچچىــق 
تامــاكا ئىســى. قىســتاڭچىلىق دەســتىدىن ئولتۇرغىلىمــۇ ئــورۇن 
چىقمــاي بەزىــدە ئــۆرە تۇرۇشــقا مەجبــۇر بوالتتــۇق. بىــكار ئــورۇن 
ئۆيىــدە  تازلىــق  ئــەرەب  ئىككــى  ئۈچۈنمىكىــن  بولمىغانلىقــى 
ــەن پاراڭلىشــىپ  ــەرەب بىل ــر ئ ــدا بى ــاش ئەتراپى ــى. 20 ي ئولتۇراتت
قالدىــم، ئىككــى ئــادەم ئۆلتــۈرۈپ 10 يىللىق كېســىلگەن ئىكەن، 
ئىككــى يىــل بوپتــۇ. يەنــە بىرەيلــەن زەھــەر چېكىــپ ۋە ســېتىپ 
ــن  ــى تونۇشــتۇرۇپ بولغاندى ــپ ئۆزىن ــۇ. بىرســى كېلى ــپ قاپت كىرى
كېيىــن، يېنىدىكــى بۇرادىرىنــى تونۇشــتۇرۇپ »بــۇ ئوغــرى، ئــۇ 
ــى.   ــۆزلەپال كەتت ــتۇرۇپ س ــداق جىنايەتچــى...« دەپ تونۇش ئۇن

مــەن  شــۈكۈر،  »ئالالھقــا  ئاڭالۋېتىــپ  ســۆزىنى  ئۇنىــڭ    
بــۇ يەرگــە ئالــالھ يولىــدا كىرىــپ قاپتىمــەن، ئــۇالردەك يامــان 
ــم ئۈچــۈن  قىلمىشــالر بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى ئىمــان ۋە ئېتىقادى
كــۈرەش قىلىــش يولىــدا كىرىــپ قاپتىمــەن« دەپ ئــۆز - ئۆزۈمگــە 
ــان ســوراپ ســۈرە يۈســۈپنى  ــن قۇرئ ــم ۋە ئۇالردى تەســەللىي بەردى
ئــادەم  مىســىرلىق  ســېتىۋالغان  »)ئۇنــى  باشــلىدىم.  ئوقۇشــقا 
ئايالىغــا: >ئۇنــى ياخشــى كۈتكىــن، بىزگــە ئەســقاتار ياكــى بــاال 
ــن  ــۈپنى قۇدۇقتى ــى يۈس ــۇنىڭدەك، )يەن ــدى. ش ــز< دې قىلىۋاالرمى
قۇتقۇزغىنىمىــزدەك( يۈســۈپنى )مىســىر( زېمىنىغــا يەرلەشــتۈردۇق، 
)خالىغــان(  ئالــالھ  ئۆگەتتــۇق،  تەبىرىنــى  چــۈش  ئۇنىڭغــا 
ئىشــنى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا قادىــردۇر، لېكىــن ئىنســانالرنىڭ 
ــۇرۇپ  ــۇ ئايەتكــە كەلگىنىمــدە ت ــدۇ« ب ــى( ئۇقماي تولىســى )بۇن
قالدىــم – دە، قايتــا - قايتــا ئوقــۇپ چىقتىــم. شــامغا يېقىــن 
ــر - بىرىگــە رەھىــم  ــۇالر بى ــەرەب ئۇرۇشــۇپ قالــدى، ئ ئىككــى ئ
قىلىشــماي ئۇرۇشــتى، بىرىنىــڭ قاپىقــى ئېتىلىــپ كېتىــپ قــان 
ئېقىشــقا باشــلىدى. ئــۇ قارشــى تەرەپنــى ئۇرالمىغانلىقــى ئۈچــۈن 
ئاچچىقىغــا چىدىمــاي ئېغىزىدىــن ســاقال تىغــى چىقــاردى – 
دە، ئۆزىنىــڭ بەدىنىدىــن نەچچــە يەرنــى تىلىۋەتتــى، تىلىنغــان 
»بىرەرســىنىڭ  مــەن  باشــلىدى.  ئېقىشــقا  قــان  ئورۇنالردىنمــۇ 
مۇشــتى تىگىــپ كېتىــپ بىكاردىــن - بىــكار تايــاق يېمــەي« 
دەپ بىــر بۇلۇڭغــا كىرىۋالغانىدىــم. يېنىمدىكــى ياشــىنىپ قالغــان 
جېــدەل  تۇراتتــى.  دەپ  )قورقمــا(«  »متخافــش  ئــەرەب  بىــر 
بېســىقتى، ئەمــدى كۆڭــۈل ئارامىغــا چۈشــۈپ مۈگــدەك باســتى، 
ــىنىڭ  ــانغان كىش ــر ياش ــدى. بى ــوق ئى ــورۇن ي ــقا ئ ــراق ئۇخالش بى
ــچ  ــر غېرى ــاي، باشــقىالرنى ياراشــتۇرۇپ بى ــدى بولغ ئىچــى ئاغرى
ئــورۇن ھازىــرالپ بــەردى. ئــورۇن ھەددىدىــن زىيــادە تــار بولغاچقــا 

ــم. ــوق، ئىككــى ســائەتچە شــۇنداق ياتتى ئۆرۈلۈشــكە ئىمــكان ي

ــتى.  ــى چاقىرىش ــاقچىالر بىزن ــىرتتىن س ــدا س ــاغ بولغان ــر چ بى
قوللىرىمىزغــا كويــزا ســېلىپ ئــون بالىنــى بىــر ماشــنىغا ســالدى - 
دە ئېلىــپ ماڭــدى. بــۇ قولۇمغــا تۇنجــى قېتىــم كويــزا سېلىنىشــى 
ساقچىخانىســىغا  الشــمس«  »عيــن  ماڭمايــال  ئــۇزۇن  ئىــدى. 
تىزىمالتقانــدا  ئىســىملىرىمىزنى  ســاقچىالر  كەلــدۇق.  يېتىــپ 
ســورىدى  ئىكەنلىكىمنــى  قەيەرلىــك  كىرىــپ،  بىرەيلــەن 
توردىــن  بىزگــە  كىشــى  ئــۇ  كېيىــن  ئۇققاندىــن  ئەھۋالنــى  ۋە 
تۈركىســتانلىق ئوقۇغۇچىالرنىــڭ تۇتقــۇن قىلىنغانلىقــى ھەقتىكــى 
قىلىنغىنىمىــز  تۇتقــۇن  بىزنىــڭ  بــەردى.  ئوقــۇپ  خەۋەرنــى 

ئىكــەن.  بولغــان  تورالرغــا چىقىــپ  ئاللىبــۇرۇن 

ساقچىخانىســىدىكى  الشــمس«  »عيــن 
سېســىق كامېــر

بىز ســوالنغان بۇ كامېر ئىنتايىن سېســىق، قاڭســىق پۇرىغاننىڭ 
ئۈســتىگە بەئەينــى بىــر ئەخلەتخانىنىــڭ ئــۆزى ئىــدى. بــۇ سېســىق 
بىلــەن  بۇرنىمىزنــى كىيملىرىمىــز  بېرەلمــەي  بەرداشــلىق  پۇراققــا 
ئېتىۋالــدۇق. بــۇ يــەردە بۇنــداق تۇرۇشــقا ئىمــكان بولمىغانلىقتىــن 
ئىشــىكنى مۇشــتالپ ســاقچى چاقىــردۇق. نۆۋەتچــى ســاقچى 
ــڭ  ــۇ كامېرنى ــز ب ــى ســورىدى، بى ــپ، نېمــە ئىــش بولغانلىقىن كىرى
ئىنتايىــن سېســىق ئىكەنلىكىنــى ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئەخلــەت بىلــەن 
توشــۇپ كەتكەنلىكىنــى ئېيتىــپ، كامىرنى تازىــالپ ئەخلەتلەرنى 
ــەپ قىلغــان بولســاقمۇ، »ئەتــە«  ئېلىــپ چىقىــپ كېتىشــىنى تەل
دەپ قويــۇپ پەرۋاســىزلىق بىلــەن كېتىــپ قالــدى. ئــادەم دېگــەن 
ــتا ماسلىشــىپ كېتىدىكــەن،  ــتا - ئاس ــارائىتقا ئاس ــداق ش ھەرقان
سېســىق پۇراقنــى بــارا - بــارا ســەزمەيدىغان بولــۇپ كەتتــۇق، 
ــۇپ  ــرى قوي ــى كەڭ ــۇپ، ئۆزىمىزن ــۇپ بول ــى ئوق ــدات نامىزىن بام
ئۇخــالپ  قېنىــپ  ھاردۇقىمىزنــى  كۈندىكــى  نەچچــە  بېرىــپ 

ــدۇق.     چىقىرىۋال

ــى بىزنىــڭ كامېرغــا ئەكىرىــپ  ــە ئەرەبن ــن ئالت   چۈشــكە يېقى
چېقىلماســلىق  بىزگــە  قىلىــپ  ئااليىتــەن  ئۇالرغــا  ۋە  قويــدى 
ئۆســمۈرلەر  يــاش  تېخــى  ئــۇالر  بــەردى.  تەنبىــھ  ھەققىــدە 
ــۇالر  ــدى، ئ ــار ئى ــى 22 ياشــالر چامىســىدا ب ــەڭ چوڭ ــۇپ ئ بول
يېشــىنىڭ كىچىكلىكىگــە قارىمــاي زەھــەر چېكىــش، ئوغرىلىــق 
جىنايەتلــەر  قاتارلىــق  ئۇرۇنــۇش  ئۆلتۈرۈشــكە  ئــادەم  قىلىــش، 
ــۈن  ــول ۋە پۈت ــۈز، ق ــالر ئىكــەن. ئۇالرنىــڭ ي ــەن كىرىــپ قالغان بىل
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بولــۇپ،  زىننەتلەنگــەن  بىلــەن  تارتۇقــال  جاراھــەت،  بەدىنــى 
ئادەمنىــڭ قورققۇســى كېلەتتــى. ئــۇالر كــۆپ ھالــالردا ئۆزئــارا 
ئۇرۇشــۇپ، مۇشتلىشــىپ كېتەتتــى ۋە بىــر - بىرىنىــڭ يــۈز، قــول، 
ــەي  ــۇزۇن ئۆتم ــى، ئ ــەن تىلىۋېتەتت ــى بىل ــاقال تىغ ــى س بىلەكلىرىن
يەنــە  قىيامەتلىــك دوســتالردەك قىزغىــن بولۇشــۇپ كېتەتتــى. 
ــرى  ــدار ئۆتكۈزســە، كۈندۈزلى ــۇالر كېچىنــى تامــاكا چېكىــپ بى ئ

دىۋىــدەك ئۇيقىغــا غــەرق بوالتتــى.

»عيــن الشــمس«دىكى تۇنجــى مەيــدان 
ــەڭ ج

ــۇردۇق،  ــادەم ت ــردا 16 ئ ــە كامې ــپ، كىچىككىن شــۇنداق قىلى
بىلــەن  ئەرەبلــەر  كامېردىكــى  تۈپەيلــى  ســەۋەبلەر  مەلــۇم 
ئۆتمەكنىــڭ  چىقىشــىپ  بىلــەن  بــۇالر  قالــدۇق.  مۇشتلىشــىپ 
كېيىــن  يەتكەندىــن  تونــۇپ  بولمايدىغانلىقىنــى  مۇمكىــن 
ســاقچى چاقىرىــپ بىزنــى بۇالردىــن ئايرىــم بىــر كامېرغــا ســوالپ 
ــى رەت قىلىــپ  ــدۇق، ســاقچى تەلىپىمىزن ــەپ قىل قويۇشــىنى تەل
بىــز بىلــەن مۇشتالشــقان يۈســۈپ ئىســىملىك خرىســتىئاننىڭ 
قويغاندىــن  ئەدەپلــەپ  ئــۇرۇپ،  شــاپىالق  ئىككــى  كاچىتىغــا 

كېيىــن چىقىــپ كەتتــى. 

ۋەقــە پەســەيگەندىن كېيىــن ياندىكــى سىياســىيالر كامېرىدىــن 
23 يــاش ئەتراپىدىكــى بىــر ســاقاللىق ئــەرەب كىرىــپ بىزدىــن:

_ ســىلەر ئەزھەرنىــڭ  ئوقۇغۇچىلىرىمــۇ؟ _ دەپ ســورىدى، 
بىــز:

جــاۋاب  دەپ   _ ئوقۇغۇچىلىــرى.  ئەزھەرنىــڭ  ھەئــە،   _
ــپ  ــە كىرى ــۇ يەرگ ــەۋەبتىن ب ــە س ــا نېم ــن ئۇنداقت ــن كېيى بەرگەندى
قالغانلىقىمىزنــى ســورىدى، بىــز نېمــە ســەۋەب بىلــەن كىرىــپ 
قالغانلىقىمىزنــى ئۆزىمىزنىڭمــۇ بىلمەيدىغانلىقىمىزنــى ئېيتتــۇق. 
ھېلىقــى ئــەرەب مەنمــۇ ئەزھەرنىــڭ  ئوقۇغۇچىســى، سىياســەتكە 
ئارىلىشــىپ قالغانلىــق ســەۋەبتىن كىرىــپ قالدىــم دېــدى ۋە بىزگــە  
»وتواصــوا بالحــق وتواصــوا بالصبــر« ھەققىــدە ۋەز - نەســىھەت 
قىلىشــقا باشــلىدى، بىــرەر ســائەتكە يېقىــن ۋەز - نەســىھەت 
قىلغاندىــن كېيىــن، قانــداق بىــر نەرســە الزىــم بولســا ئېيتســاق 

ئەكەلــدۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ چىقىــپ كەتتــى.

ــەك تەســتە  ــەر ب ــن كۈنل ــەك ئىسســىق بولغاچقىمىكى   ھــاۋا ب
دەملىشــىپ  چىدىمــاي  ئىسســىقىدا  ھاۋانىــڭ  ئۆتۈۋاتاتتــى، 
كۆينىكىمزنــى ســېلىپ، ئىككــى دولىســىدىن تۇتــۇپ تــۇرۇپ 
بىــر - بىرىمىزنــى يەلپۈشــەتتۇق. كېچىلەرنــى ئاساســەن قۇرئــان 
ئوقــۇش، دۇئــا قىلىــش، بىــر - بىرىمىزگــە نەســىھەت قىلىــش بىلــەن 

ئۆتكۈزەتتــۇق.

بىــر  خرىســتىئان  ئىســىملىك  يۈســۈپ  كۈنــى  بىــر 
قىممەتلىــك  قىلغــان  ھەدىيــە  ئاكىســى  قېرىندىشــىمىزنىڭ 
ســائىتىنى »كــۆرۈپ باقــاي« دەپ ئېلىــپ، باشــقا كامېردىكــى 
دوســتىغا بېرىۋېتىپتــۇ. ســائەتنى »ئېلىــپ بــەر« دېســەك، »ســائەت 
جاھىللىــق  دەپ  دېگىــن«  ئادەمگــە  بــار  ئەمــەس،  مەنــدە 
ــدۇق،  ــۇپ قال ــە ئۇرۇش ــپ يەن ــۇنداق قىلى ــدى. ش ــپ تۇرۇۋال قىلى
ــى يۈســۈپ ئىســىملىك خرىســتىئان ســاقال  ــڭ بىلىكىن بىرەيلەننى
تىغــى بىلــەن ئــازراق يەرنــى كېســىۋىتىپتۇ، ئاخىــرى بولمــاي يەنــە 
ســاقچى چاقىــردۇق. ســاقچى نېمــە ئىــش بولغانلىقىنــى ســورىدى. 
ــى  ــڭ بىلىكىن ــى، بەزىلىرىمىزنى ــى بارلىقىن ــۇالردا ســاقال تىغ ــز ب بى
قىلــدۇق.  شــىكايەت  كېســۋەتكەنلىكىنى  بىلــەن  تىــغ  شــۇ 
ســاقچى كامېردىكــى ھەممــە ئادەمنــى ســىرتقا ئــەپ چىقىــپ 
يەنــە  كېيىــن  ئاختۇرغاندىــن  ســالدۇرۇپ،  كىيىملىرىمىزنىمــۇ  
ــەس باســقۇر كامېرغــا ســوالپ »ئەمــدى ئۈچىنچــى قېتىــم  شــۇ ن
 - ئىككىدىــن  ئوقۇغۇچىالرنــى  ســىلەر  چىقارســاڭالر  ئــۇرۇش 
ئىككىدىــن باشــقا كامېرغــا بۆلىۋىتىمىــز« دەپ قويــۇپ چىقىــپ 
ئىســىملىك  يۈســۈپ  ئاڭلىغــان  گېپىنــى  ســاقچىنىڭ  كەتتــى. 
خرىســتىئان تېخىمــۇ ئەزۋەيلەشــكە باشــلىدى. بىــر كۈنــى قولىغــا 
بىــرەر مېتىــر كەلگــۈدەك تــوك ســىمىنى ئېلىۋېلىــپ، بېشــىمىزنىڭ 
بىــز  باشــلىدى.  ئوينىتىشــقا  ئويناتقانــدەك  قامچــا  ئۈســتىدىن 
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باشــقا  ئىككىدىــن   - ئىككىدىــن  چىقارســاق  ئــۇرۇش  يەنــە 
كامېرغــا بۆلىۋېتىشــىدىن قورقــۇپ ئاچچىقىمىزغــا ھــاي بېرىــپ، 
لېۋىمىزنــى چىشــلەپ ئولتــۇردۇق، ئەگــەر ئاچچىقنىــڭ كەينىگــە 
كىرىــپ ئۇرۇشســاق ئىككىدىــن - ئىككىدىــن بۆلىۋېتىــپ قالســا، 
بــوزەك قىالتتــى. تۇيۇقســىز  بــۇ كامېــردا قالغانالرنــى تېخىمــۇ 
ھېلىقــى يۈســۈپ ئىســىملىك خرىســتىئان تــوك ســىمى بىلــەن 
قېرىندىشــىمىزنىڭ  بىــر  يەنــە  بىلىكىگــە  قېرىندىشــىمىزنىڭ  بىــر 
قــان  يەردىــن  تەككــەن  ســىمى  تــوك  ئــۇردى،  قىســمىغا  بــەل 
 « قوپــۇپ  ھەممىمىــز  چىدىمىغــان  زورلۇققــا  بــۇ  ئالىدىكــەن، 
>مىــڭ كــۈن ســۇ بولغۇچــە بىــر كــۈن قــان بــول< دەپتىكــەن« 
دەپ يەنــە بىــر مەيــدان مۇشتالشــتۇق. بــۇ ۋاراڭ - چۇرۇڭدىــن 

ئايرىــدى. ھەممىمىزنــى  كىرىــپ  ســاقچىالر  چۆچىگــەن 

»عيــن الشــمس« ساقچىخانىســىغا يۆتكەلگىلــى ھــەش - 
پــەش دېگۈچــە ھەپتــە بولــۇپ قاپتــۇ، بىــر كۈنــى كــەچ بالىالرنىــڭ 
نامىزىنــى  ۋىتىــر  مــەن  باشــلىدى.  يۆتۈلۈشــكە  ھەممىســى 
ئوقۇۋاتاتتىــم، مەنمــۇ ئىختىيارســىز يۆتۈلۈشــكە باشــلىدىم. ســاالم 
بېرىــپ بولــۇپ قارىســام، قوشــنا كامېرغــا ئــوت كەتكــەن بولــۇپ 
ــەك  ــس - تۈت ــن ئى ــۇ ئىشــىكنىڭ يوچۇقلىرىدى ــڭ كامېرغىم بىزنى
كىرىۋاتاتتــى. ھەممىمىــز دەرھــال ئۈســتىمىزدىكى كىيىملىرىمىــز 
بىلــەن بۇرنىمىزنــى تۇتۇۋالغــاچ كامېرنىــڭ ئىشــىكىنى مۇشتالشــقا 
بېرىــش  ئېچىــپ  ئىشــىكنى  كېلىــپ،  ســاقچىالر  باشــلىدۇق، 
ئۇياقتــا تۇرســۇن، تېخىمــۇ مەھكــەم تاقــاپ قويــۇپ چىقىــپ 
بەرداشــلىق  تۈتەكلەرگــە   - ئىــس  ئاچچىــق  ئوتنىــڭ  كەتتــى. 
ئىشــىككە  جىنايەتچىلــەر  كامېردىكــى  پۈتــۈن  بېرەلمىگــەن 

كامېردىكىلەرنىــڭ  كەتكــەن  ئــوت  باشــلىدى،  مۇشتالشــقا 
ئەھۋالــى ھەممىمىزنىڭكىدىــن خەتەرلىــك بولغاچقــا توختىمــاي 

توۋلىشــاتتى. چىرقىــراپ 

ــن  ــلىغاندىن كېيى ــقا باش ــوت كۈچــى بارغانســېرى ئۇلغىيىش ئ
قۇتۇلــۇپ چىقىــپ كېتىشــكە كۆزىمىــز  يەردىــن  بــۇ  بىزنىڭمــۇ 
يەتمىــدى ۋە بىــر بۇلۇڭغــا يىغىلىــپ، كەلىمــە شــاھادەت ئوقۇشــقا 
مېھرىبــان  ئالدىمغــا  كــۆز  مىنۇتــالردا  ئاخىرقــى  باشــلىدۇق، 
ئانامنىــڭ سېيماســى نامايەنــدە بولــدى ۋە بىــر چاغــالردا مۇنــداق 

دەپ يازغىنىــم ئېســىمگە كەلــدى:

ئانىجــان! ســېغىنىپ ھىدىڭنى پۇرىغۇم كەلدى،

مۈكچەيگــەن قەددىڭنــى تىكلىگۈم كەلدى.

بىلمىدىــم، بېشــىڭغا نى كۈنلەر كەلدى،

قانداقتــۇر ئەھۋالىــڭ بىر بىلگۈم كەلدى.

ئەلــدە  بىــر  يىــراق  تۇپرىقىدىــن  ۋەتىنىــم  »ھاياتىــم 
ئەرەبلــەر  كەچتــى،  خىيالىمدىــن  دېگەنلــەر  ئاخىرلىشــارمۇ؟!« 
توختىمــاي  توۋىلغــاچ  دەپ  ســنموت«  اللــە!  »يــا  بولســا 
ماماتلىــق  بىلــەن  ھاياتلىــق  مۇشــتالۋاتاتتى.  ئىشــىككە 
ئىالھىــي  مىنۇتــالردا  ئاخىرقــى  تالىشــىۋاتقان  جــان  ئارىســىدا 
جىنايەتچــى  بىــر  كامېردىكــى  باشــقا  دە،   - چۈشــتى  يــاردەم 
قانــداق ئاچتىكىــن بىلمىــدۇق پۈتــۈن كامېرنىــڭ ئىشــىكلىرىنى 
ئېچىۋەتتــى. كامېردىكــى ئەرەبلــەر كامېرنىــڭ ســىرتىغا چىقىــپ 
بارلىــق چىراغالرنــى ۋە  بىلــەن  قولىغــا چىققانلىكــى نەرســىلەر 
قااليمىقانلىشــىپ  شــۇنداق  يــەر  بــۇ  چېقىۋەتتــى.  كامېراالرنــى 



3435

گەرچــە  ئىــدى.  ئــۆزى  جەڭگاھنىــڭ  بەئەينــى  كەتتىكــى، 
بارلىــق كامېرالرنىــڭ ئىشــىكلىرى ئېچىلغــان بولســىمۇ، يەنىــال 
ــى.  ــى مۇســتەھكەم تۇراتت ــاغ كەب كارىدورنىــڭ چــوڭ ئىشــىكى ت
كامېرىغــا  ئۆزلىرىنىــڭ  سىياســىيالر  كامېردىكــى  قوشــنا  بىزنــى 
بــەردى،  يــاردەم  نەپەسلىنىشــىمىزگە  بىزنىــڭ  كىرىــپ  ئېلىــپ 
ئــۇالر  بولغاچقىمىكىــن  تەڭشــىگۈچ  ھــاۋا  كامېرىــدا  ئۇالرنىــڭ 
كۆرۈنەتتــى.  كەتمىگەنــدەك  قىينىلىــپ  ئۇنچــە  نەپەسلىنىشــتە 
ئــوت ئۆچــۈپ ھەممــە ئىــش بېســىققاندىن كېيىــن ســاقچىالر 
كامېرلىرىغــا  ئۆزلىرىنىــڭ  جىنايەتچىلەرنــى  ھەممــە  كېلىــپ 

كەتتــى. چىقىــپ  ئېلىــپ  ســاننى  ســوالپ 

ــن  ــوت ئاپىتىدى ــەن ئ ــدۇرۇپ قېلىشــى بىل   ئالالھنىــڭ  قۇتۇل
ســاق - ســاالمەت ئامان قالدۇق ۋە »بىز كۆرگەن كۈنلەرنى باشــقا 
قىلىشــتۇق.  دۇئــا  ئالالھقــا  دەپ  كۆرســەتمە!«  بەندىلىرىڭگــە 
ــەك مەسئۇلىيەتســىزلىكىنى ھېــس  مــەن مىســىر ســاقچىلىرىنىڭ ب
قىلدىــم، ھەممــە ئــادەم جــان بىلــەن قالســا، ســاقچىالرنىڭ ئــوت 
ئىشــىكلەرنى  بېقىــپ،  كۆتــۈرۈپ  تۇڭىنــى  قىزىــل  ئۆچــۈرۈش 
بــۇ  ھــە؟  ئىــش  قانــداق  كەتكىنــى  تاقــاپ چىقىــپ  مەھكــەم 
تۈرمــە دېگــەن جــاي قانداقتــۇر ياخشــى كىشــىلەرنى ياكــى يامــان 
كىشــىلەرنى ســواليدىغان جــاي بولماســتىن بەلكــى جەمئىيەتنىــڭ 
شەخســلەرنى  ھەرخىــل  قاتالملىرىدىكــى  ئوخشــىمىغان 
قىيىــن  ناھايىتــى  چۈشــەنمەك  ســواليدىغان،  ئارىالشــتۇرۇپ 
كىچىكلىتىلگــەن  جەمئىيىتىنىــڭ  مىســىر  مۇرەككــەپ  بولغــان 

ئارقــا كۆرۈنىشــى ئىكــەن.

ــۇردۇق.  ــۈن ت ــردا ســاق 12 ك ــۇ كامې ــۇ سېســىق قاراڭغ ب    
ــزا ســېلىپ، ســاندۇقلۇق  ــى ســاقچىالر قوللىرىمىزغــا كوي شــۇ كۈن
ماشــىنىغا ســوالپ »تــۇرا« تۈرمىســىگە يۆتكــەپ كېلىشــتى. بــۇ 
يــەردە 27 ئۇيغــۇر، 17 خىتــاي، خۇيــزۇ ۋە ســاال بۇلــۇپ 44 
ئــادەم بىــر كامېرغــا ســوالندۇق. بــۇ كامېــر باشــقا كامېرالردىــن 
يــورۇق، ســەل ئــازادە بولغــان بىلــەن بــەك ئىسســىق، تــەر قۇيۇلۇپــال 
توختــاپ  كىرگەنــدە  ۋاقتــى  نامــاز  كۆپىنچــە  ســۈيى  تۇراتتــى. 
قاالتتــى. بــۇ كامېرغــا كېلىــش بىلــەن تاماقلىرىمىــز تەرتىپلەشــتى. 
ئوخشــاپ  پولۇغــا  چۈشــتە  نــان،  كېپــەك  كەچتــە  ئەتىگــەن، 
ــى  ــۇ، ياك ــر توخ ــە بى ــۆت ئادەمگ ــى، ت ــۈرۈچ تامىق ــان گ كېتىدىغ
ــر ئەرلىــرى  ــدە بى كىچىككىنــە كاال گۆشــى بېرەتتــى. ئىككــى كۈن
ــاكا - ئىنىلىــرى تۇتۇلــۇپ قالغــان ئاچــا - ســىڭىللىرىمىز  ياكــى ئ
پولــۇ، لەغمــەن، شــورپا قاتارلىــق تائامالرنــى كىرگــۈزۈپ تۇراتتــى. 

ــرى  ــا قىلىــش، كېچىلى ــالۋەت قىلىــش، دۇئ ــان تى ــز قۇرئ كۈنلىرىمى
دېگەنــدەك  كــۆرۈش  كىتــاب  باشــقا  ۋە  ئوقــۇش  تەھەججــۈد 
ــدۇر«  ــر بەدەن ــەر بى ــى. رەســۇلۇلالھ »مۆئمىنل ــەن ئۆتت ئىشــالر بىل
دەپ ئېيتقىنىــدەك، بىــز ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــالر بىــر تۇغقانــدەك 
بولۇشــۇپ كەتكــەن ئىــدۇق. بىرىمىزگــە تامــاق كىرســە، ھەممىمىــز 
كىيملەرنــى  ئارتــۇق  بــار  يېنىمىــزدا  يەيتتــۇق،  بۆلۈشــۈپ  تــەڭ 
نۆۋەتلىشــىپ  بىلــەن  شــۇالر  يۇيغانــدا  كىيىملىرىنــى  باشــقىالر 

كىيەتتــۇق.

ھېيت يېقىنالپ كېتىۋاتاتتى
چىقىــپ  قاچــان  »بىــز  ســاقچىالردىن  ئەكىرگــەن  تامــاق 
جــاۋاب  دەپ  بىلمەيمىــز«  »بىــز  سورىســاق،  دەپ  كېتىمىــز« 
بېرىشــتى. بــۇرۇن تامــاق تاشــالپ ئاچلىــق ئېــالن قىلــپ ئىككــى 
قېتىــم مەغلــۇپ بولغانىــدۇق. شــۇنداقتىمۇ يەنــە بىــر قېتىــم تامــاق 
تاشــالپ ئاچلىــق ئېــالن قىلىــپ، بىزگــە »القســم األول«دىــن بىــر 
ــۇ  ــدۇق. ش ــز دەپ تۇرۇۋال ــاق يېمەيمى ــە تام ــاقچى كەلمىگۈچ س
كۈنــى بىزنــى »القســم األول« دە ســوراق قىلغــان ســاقچى كېلىــپ:
_ بىز ســىلەرنى خىتتايغا تاپشــۇرۇپ بەرمەيمىز. _ دېگەندەك 
بارالرنــى  ئىقامىتــى  ئاخىرىــدا  گېپىنىــڭ  قىلىــپ،  گەپلەرنــى 
ھېيتنىــڭ ئىككىنچــى كۈنــى قويــۇپ بېرىدىغانلىقىنــى، ئىقامىتــى 
قىلىدىغانلىقىنــى  تــەرەپ  بىــر  ئىچىــدە  ھەپتــە  بىــر  يوقالرنــى 
ئېيتتــى. بەزىلىرىمىــز خۇشــاللىق ياشــلىرىمىزنى تۇتۇۋااللمىــدۇق.

  9 - ئاينىــڭ  1 - كۈنــى قۇربــان ھېيتمــۇ يېتىــپ كەلــدى. 
كامېــر ئىچــى جىمجىــت، بۈگــۈن ھېيــت بولغانــدەك ئەمــەس 
قېرىنداشــلىرىمنى،  ئانامنــى،   - ئاتــا  كــۈن  بىــر  مەنمــۇ  ئىــدى. 
چىقتىــم،  ئەســلەپ  ھېيتالرنــى  ئۆتكۈزگــەن  بىلــەن  ئــۇالر 
ھېيتتــەك  ھېيــت  خەلقىگــە  تۈركىســتان  ئىچىدىكــى  »ۋەتــەن 

ئويلىدىــم. دېگەنلەرنــى  بولغانمىــدۇ؟!« 

ــن  ــن كېيى ــى شــەنبە پېشــىن نامىزىدى ــڭ 2 - كۈن   9 - ئاينى
قاھىرەدىكــى  قىلىــپ  بەشــتىن  تۆتتىــن،  تۇتۇلغانالرنــى  پۈتــۈن 
باشــقا ســاقچىخانىالرغا تارقىتىۋەتتــى. مېنــى يېڭــى قاھىرەدىكــى 
ــپ كېلىشــتى.  ــاقچىخانىغا ئېل ــة« ئىســىملىك س »قســم القطامي
ئىككــى  كەلگــەن  بىللــە  بىلــەن  مــەن  كامېرغــا،  باشــقا  مېنــى 
كامېــر  كىرگــەن  مــەن  سوالشــتى.  كامېرغــا  باشــقا  بالىنــى 
ــر  ــدى. كامې ــەك قىســتاڭچىلىق ئى ــەن ب ــان بىل ــز بولغ ــورۇق، پاكى ي
ۋە  پــۇل  جىنايەتچىلەرنىــڭ  كىرگــەن  يېڭــى  ئەبلــەخ  باشــلىقى 
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باشــقا نەرســىلىرىنى ئېلىۋاالتتــى، بەزىــدە ئۇراتتــى. ئــۇ ئەبلــەخ 
يوقلىقىنــى  پــۇل  يېنىمــدا  مــەن  ســورىدى،  پــۇل  مەندىنمــۇ 
ئېيتســام، ئىشــەنمەي يانچۇقلىرىمنــى ئاختــۇرۇپ چىقتــى. ئەگــەر 
ئۇنىڭغــا قارشــى تۇرســام، مېنىمــۇ ئۇرۇشــى ئېنىــق گــەپ ئىــدى. 
پايدىلىنىــپ  پۇرســەتتىن  قالغــان  ئۇخــالپ  مــەن  ئەبلــەخ  ئــۇ 
ســائەت، كىيىــم - كېچــەك قاتارلىــق نەرســىلىرىمنى ئېلىۋاپتــۇ. 
ــن ئېلىۋالغــان نەرســىلەرنى باشــقىالرغا  ــۇ ئەبلــەخ  مەندى كېيىــن ئ
ــۇ  ــۇ. ب ــدى دەپ كۆرســەتكىلى تۇرۇپت ــە قىل ــاڭا ھەدىي ــى م بۇالرن
ــن  ــڭ كۆپلۈكىدى ــۇپ جىنايەتچىلەرنى ــدور بول ــر ئەســلى كارى كامې
كامېــر قىلغــان ئىكــەن. بــۇ كامېــردا ئــۈچ كۈنــدەك ئــاچ - تــوق 
قالدىــم. بــۇ كامېرغــا كىرىــپ ھەپتىدىــن كېيىــن مــەن بىلــەن بىللــە 
ــەن  ــۇالر بىل ــى، ئ ــا ئېلىــپ چىقت كەلگــەن ئىككــى بالىنىــڭ يېنىغ
ــۇپ   ــەر چــاي قۇي ــۇ كامېردىكــى ئەرەبل ئەھۋاللىشــىپ تۇرســام، ئ
كۈتىۋالــدى ۋە بىــر قــۇر كىيىــم، ئەتىــر، ســوپۇن نەرســىلەرنى بېرىــپ 
بۇالردىــن  مــەن  ئېيتتــى.  ئالماشتۇرۋىلىشــىمنى  كىيىملىرىمنــى 
ھەيــران بولــۇپ مۇشــۇ كامېــردا تۇرۇۋاتقــان ئىككــى ئوقۇغۇچىغــا 

ــۇالر: ــم، ئ قارىدى

شــۇنداق  بىزنــى  ئەرەبلــەر  بــۇ  باشــالپ  كىرگەندىــن  بىــز   _
دېــدى.  _ ھۆرمەتلەۋاتىــدۇ. 

بولــۇپ  كىشــىلەر  چــوڭ  ياشــتا  ئەرەبلــەر  كامېردىكــى  بــۇ 
بەزىلىــرى شــەھەر باشــلىقلىرى، يەنە بەزىلىــرى ئادۋۇكاتالر ئىكەن. 
بــۇ كامېردىكــى ئەرەبلــەر بىلــەن نامازالرنــى جامائــەت بولــۇپ 
ئوقۇيتتــۇق، ئەســىردىن كېيىــن ھەممىمىــز قۇرئاننــى نۆۋەتلىشــىپ 
بىــر بەتتىــن ئوقۇيتتــۇق، قۇرئاننــى خاتــا ئوقۇغانالرغــا ئىســالم 

ــى. ــپ بېرەتت ــادۋۇكات تۈزىتى ــر ئ ئىســىملىك بى

  9 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى ســاقچىالر قوللىرىمىزغــا كويــزا 
ســېلىپ »جەۋازات«قــا ئېلىپ چىقتى. ســاقچىالر پاســپورتىمىزنى 
»جەۋازات«تىكــى بىرســىگە كۆرســەتتى ۋە ئىقامــەت توغرىســىدا 
سۆزلەشــتى، ھېلىقــى ئــادەم بىزنىــڭ تۇنجــى قېتىــم مىســىرغا 

ــپ: ــە قىلى ــى باھان كەلگەنلىكىمىزن

_ بۇالرغــا ئىقامــەت بېرەلمەيمىــز، بــۇالر دۆلىتىگــە قايتىشــى 
كېــرەك. _ دېــدى ۋە:

_ مىســىردا يېقىنلىرىــڭ بولســا، ئاالقىلىشــىپ بېلــەت تەييــار 
قىلىــڭالر. _ دېــدى.

  شــۇنداق قىلىــپ ســاقچىالر بىزنــى قايتــۇرۇپ كېلىشــتى. 

ياشــقا   16 ئەمــدى  يېنىمىزدىكــى  كېيىــن  كۈندىــن  ئىككــى 
كىرگــەن، تۇتۇلغاندىــن بېــرى بىــز بىللــە تۇرغــان بالىنــى ئېلىــپ 
كونســۇلىغا  خىتتــاي  ئۇنــى  بىلســەم  كېيىــن  كەتتــى،  چىقىــپ 
رەســىمگە  ئۇنىڭغــا  ختتــاي  كونســۇلدىكى  بېرىپتــۇ.  ئېلىــپ 
يولغــا  چىقىرىــپ  پاســپورت  يېڭىدىــن  ســاڭا  بــەر،  چۈشــۈپ 
ســالىمىز دەپتــۇدەك. ئــۇ ئۇنىمــاي قايتىــپ كەپتــۇ. ســاقچىخانىغا 
قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن ســاقچىالر ئۇنــى رەســىمگە چۈشــۈپ 
تۇرۇۋالغاچقــا  چىــڭ  ئۇنىمــاي  ئــۇ  مەجبۇرلىــدى،  بېرىشــكە 
ســاقچىالر ئۇنىــڭ قولىغــا كويــزا ســېلىپ ئېســىپ قويــدى، ئۇنىــڭ 
ــى.  ــقلىق تۇراتت ــدە ئېس ــەس ھالىتى ــەر - تەگم ــە تېگ ــى يەرگ پۇت

ســاقچىالر:

_ رەســىمگە چۈشــۈپ بېرەمســەن، ياقمــۇ؟ _ دەپ ســوراپ 
تۇراتتــى. ئــۇ:

ــى سىلكىشــلەيتتى،  ــڭ قولىن ــاق. _ دېســە ســاقچى ئۇنى _ ي
ئــۇ:

_ ۋايجــان! ۋاي قولــۇم! _ دەپ يىغالۋاتاتتى.

مــەن كامېــر ئىچىدىــن ئۇنىڭغــا قــاراپ تۇرۇشــقا جۈرئــەت 
ــتىن  ــن ســەۋر تىلەش ــا ئالالھتى ــاي ئولتۇرۇۋالدىــم، ئۇنىڭغ قىاللم
ــەش -  ــاۋازى ب ــڭ ئ ــم. ئۇنى ــپ بېرەلمىدى ــش قىلى ــچ ئى باشــقا ھې
ئالتــە مىنــۇت يوقــاپ كەتتــى، بىــر ئازدىــن كېيىــن يەنــە ئاڭلىنىشــقا 
باشــلىدى، يىغــا ئــارالش »ۋايجــان! ۋاي قولــۇم! ئانــا، ئانــا!« 
ــە  ــلىدى. كۆزۈمگ ــقا باش ــە ئاڭلىنىش ــر ئىچىگ ــاۋاز كامې ــەن ئ دېگ
يــاش ئوالشــتى، ئەرەبلەرمــۇ ئاۋازنــى ئــاڭالپ جىمىــپ قېلىشــتى. 
كېيىــن ئۇنىــڭ »رەســىمگە چۈشــۈپ بېــرەي« دېگــەن ئــاۋازى 
ــۇ كامېرغــا كىرىــپ ئۆكســۈپ -  ــن ئ ــن كېيى ــر ئازدى ــدى. بى ئاڭالن
ــدە قىلىۋېتىپتــۇ.  ــزا زى ئۆكســۈپ يىغــالپ كەتتــى،  قوللىرىنــى كوي
ئۇنىڭغــا »يىغلىمــا ئــۇكام، بــۇ كۈنلەرمــۇ ئۆتــۈپ كېتىــدۇ. كىچىــك 
دېگەنلەردىــن  كــۆردۈڭ.«  كۈنلەرنــى  كۆرمىگــەن  بىــز  تــۇرۇپ 
باشــقا  تەســەللىي بېرەلمىدىــم. ئۇنىڭدىــن ئاڭلىشــىمچە ئۇنــى 
ــپ ئېســىپتۇ،  ــا ئېگىزلىتى ــن باشــقا ئورۇنغ ــۇرۇن ئاســقان ئورۇندى ب
چىدىيالمــاي  ئاخىرىــدا  كېســىۋېتىپتۇ،  چاچلىرىنــى  ئۇرۇپتــۇ، 

رەســىمگە چۈشــۈپ بېرىشــكە ماقــۇل بوپتــۇ...

شــۇ كۈنلــەردە مــاڭا يەنە بىــر ئوقۇغۇچىغا بېلــەت ئېلىغانغانلىق 
خەۋىرى كەلدى، بۇنى ئۇققان مۇســتافا ئىســىملىك ئەرەب:

_ قانــداق تامــاق يىگــۈڭالر بار؟ شــۇنداق تامــاق ئەكەلدۈرەي. 
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ســىلەر بىزنىــڭ مېھمانلىرىمىــز، بالىلىرىمىزغــا ئوخشــاش. _ دەپ 
ــەر  ــى خۇشــال قىلىشــقا تىرىشــتى. تۈرمىدىكــى باشــقا ئەرەبل بىزن
قايتىشــىمدا »يولــدا بىــر نەرســە ئېلىــپ يېگىــن« دەپ ئۇنىمىســام 

ئۇنىمــاي 250 جۈنــەي تۇتقــۇزدى.

  9 - ئاينىڭ 17 - كۈنى بىز ئىككىمىزنى ئايرودرومغا ئېلىپ 
ماڭــدى. نــە دولــالر، نــە تېلېفــون، ئايپەدلىرمىزنــى بەرمىــدى، 
ھەممىنــى يېيىشــتى. ئايرودرومــدا كويــزا ســېلىقلىق مېڭىۋاتىمىــز، 
ھەممــە ئادەمنىــڭ كــۆزى بىــزدە، »قســم القطاميــة« ســاقچىلىرى 
بىزنــى ئايــرودروم ســاقچىلىرىغا  تاپشــۇرۇپ بېرىــپ قايتىشــتى. 
ــا  ــۇرۇش ئورنىغ ــۇپ ت ــى تۇت ــرودروم ساقچىســى ئايرودرومدىك ئاي
ــى  ــا كېچىن ــان بولغاچق ــز ئەتىســى ئۇچىدىغ ــدى. بى ســوالپ  قوي
كىرپىــك قاقمــاي ئۆتكــۈزدۇق، ئاخىــرى بىــز ئۇچىدىغــان ۋاقىتمــۇ 
ســىرتقا  بىزنــى  ساقچىســى  ئايــرودروم  بىــراق  كەلــدى،  يېتىــپ 
ــە  ــار« دەپ يەن ئېلىــپ چىقىــپ، »بۇالرنىــڭ بېلىتىــدە مەســىلە ب
ســوالپ قويــدى. بىــز ئۇچىدىغــان  ئايروپىالننىــڭ 30 مىنــۇت 

ــپ:  ــۇرۇپ ســاقچى چاقىرى ــدا ئىشــىكنى ئ ــى قالغان ۋاقت

بىــز  كېــرەك!  قايتىشــىمىز  بىــز  ئۇچالمايمىــز؟  نېمىشــقا   _
30 مىنۇتتىــن كېيىــن ئۇچىــدۇ. ھازىــر  ئايروپىــالن  ئۇچىدىغــان 
مېڭىشــىمىز كېــرەك! بولمىســا كېچىكىــپ قالىمىــز _ دېــدۇق.

ئۇچالمايســىلەر،  »ســىلەر  بېرىــپ:  جــاۋاب  ســاقچى 
ســىلەرنىڭ بېلــەت مىســىر ھــاۋا يوللىرىدىــن ئىكــەن«. مىســىر 
ھــاۋا يوللىردىكىلــەر: »بۇالرنــى دۆلــەت بىخەتەرلىكــى تۇتقــان 
ئادەملــەر ئىكــەن، بىــز بــۇالر بىلــەن ســەپەر قىاللمايمىــز. ئــۇالر 
ــۇدەك. ــۇن« دەپت ــا ئالماشتۇرس ــاۋا يوللىرىغ ــقا ھ ــى باش بېلەتلىرىن

بېلىتىمىــز  بىلــەن  بېرىشــى  ئاسانالشــتۇرۇپ  ئالالھنىــڭ   

ئالالھقــا  ھەممىمىــز  ئالماشــتۇرۇلۇپتۇ.  كەچكــە  كۈنــى  شــۇ 
ــر  ــقاندا بى ــن ئاش ــائەت 8 دى ــۇق. س ــەككۈر ئېيتىشــىپ كەتت تەش
دېــدى.  _ ماڭىســىلەر  بولــۇڭالر  تەييــار   _ كىرىــپ:  ســاقچى 

ئۈچــۈن  چىقىرىــش  ئايروپىالنغــا  ئــۇدۇل  بىزنــى  ســاقچى 
بــەردى.  پاســپورتلىرىمىزنى  يولــدا  ماڭغــاچ  ۋە  ماڭــدى  ئېلىــپ 
ئولتــۇرۇپ  تېپىــپ  ئورۇنلىرىمىزنــى  چىقىــپ  ئايروپىالنغــا 
ــپ ئاســمانغا  ــا كىرى ــالن ئۇچــۇش يولىغ ــن ئايروپى ــن كېيى بولغاندى
ۋاقتىنــى  ئۇچــۇش  ســائەتتەك  نەچچــە  بىــر  ۋە  كۆتۈرۈلــدى 
ئايرودرومدىــن  قونــدى.  ئايرودرومىغــا  ئىســتانبۇل  تامامــالپ 
ــى  ــى ئىكك ــى »ئالدىمىزدىك ــام، بىرس ــدا كېتىۋاتس ــش يولى چىقى
ــۇ  ــۇ، »ب ــى« دەپ كەپت ــۇپ كەتت ــاقچىلىرى تۇت ــۈرك س ــى ت بالىن
نېمــە بولغىنــى؟! ئەمدىــال  ھۆرلۈككــە، ســاپ ھاۋاغــا ئېرىشــكەن 
تۇرســام« دېگەنلەرنــى ئويــالپ تــەر باســتى. تۈركىيــە ســاقچىلىرى 
ئــۇ ئىككــى بالىدىــن ئــازراق ســوئال ســوراپ، قويــۇپ بېرىپتــۇ. 
ــەن بولىدىكــەن،  ــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىل ــش ئالالھنى ــە ئى ھەمم
مىســىردىكى ئوقۇشــنىڭ ئاخىرىنــى تۇتقۇنلــۇق بىلــەن تامامــالپ 

ســاق - ســاالمەت تۈركىيەگــە كېلىۋالــدۇق.

ئاخىرىــدا، مىســىردا تۇتۇلغــان ئوقۇغۇچىــالر ئۈچــۈن كىچــە - 
كۈنــدۈز خىزمــەت قىلغــان، ئوقۇغۇچىالرنــى قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن 
ــم دېمەســتىن يــول ماڭغــان ئوســمان قارىمغــا ۋە  ــم - تالدى ھاردى
ــب  ــاپ قەل ــا ئوخشــاش س ــمان قارىمغ ــان ئوس ــەي قالغ ــز بىلم بى
ــن  ــالر نامىدى ئىگىلىرىگــە مىســىردا تۇتۇلغــان پۈتكــۈل ئوقۇغۇچى
چىــن قەلبىمدىــن رەھمــەت ئېيتىمــەن. ئوســمان قارىــم ئۆزلىرىنــى 
ــادا بەخــت - ســائادەتكە ئېرىشتۈرســۇن.  ــى دۇني ــالھ ئىككىل ئال
ئۆزلىرىنىــڭ  ئالــالھ   ياخشــىلىقلىرىنى  قىلغــان  بىزگــە  مىســىردا 

ــپ بەرســۇن. ــدە قىلى ياخشــىلىق دەپتەرلىرى
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تۇغۇت ئانىســى نېمە ئىشــالر بىلەن شــۇغۇللىنىدۇ؟

قويــۇش،  دىئاگنــوز  ھامىلىدارلىققــا  ئانىســى  تۇغــۇت 

كېلىــپ  ســەۋەبىدىن  ھامىلىدارلىــق  مەزگىلىــدە  ھامىلىدارلىــق 

چىقىدىغــان بــەزى كېســەللىكلەرنى ئالدىــن پــەرەز قىلىــپ ئالدىنــى 

پســىخىكىلىق  مەزگىلىدىكــى  ھامىلىدارلىــق  ئانىنىــڭ  ئېلىــش، 

ھامىلىدارلىــق  ئانىنــى  كۆزىتىــپ  ياخشــى  ئۆزگىرىشــلىرىنى 

جەريانىــدا قولــالش، يــاردەم بېرىــش، بوۋاقنىــڭ قورســاقتا ســاغالم 

يېتىلىشــىنى كۆزىتىــش قاتارلىــق خىزمەتلــەر بىلــەن شــۇغۇللىنىدۇ. 

تۇغــۇت ئانىلىــرى دوختۇرنىــڭ ئــەڭ يېقىــن ياردەمچىســى بولــۇپ 

تۇغــۇت جەريانىــدا تۇغۇتنــى ياخشــى كۆزىتىــپ، ئانــا بىلــەن 

ــازارەت قىلىــدۇ. نورمالــدا  ــن ن ــاغالملىقىنى يېقىندى ــڭ س بوۋاقنى

بــۇ ئىشــالرنى قىلغانالرغــا ئۇيغۇرچىــدە »تۇغــۇت ئانىســى«، 

 »  Midewifery  « ئىنگلىزچىــدە   ،»  Ebe  « تۈركچىــدە 

ئانىلىرىنــى  تۇغــۇت  تەشــكىالتى  ســەھىيە  دۇنيــا  دېيىلىــدۇ. 

تۇغۇتتىــن  جەريانىــدا،  تۇغــۇت  مەزگىلىــدە،  »ھامىلىدارلىــق 

كۈتۈنــۈش  ئوخشــىمىغان  بوۋاقنىــڭ  بىلــەن  ئانــا  كېيىنكــى 

ــى تۇغــدۇرۇش ۋە  ــى قامدايدىغــان، نورمــال تۇغۇتالرن ئېھتىياجىن

يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاقنىــڭ ســاغالملىقىنى كۆزىتىــش ۋە پەرۋىــش 

بەلگىلىگــەن. قىلىدىغــان كىشــىلەر« دەپ  قىلىــش خىزمىتىنــى 

تۇغۇت ئانىســى كەســپىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

تۇغــۇت ئانىلىقــى قەدىمكــى دەۋرلەردىــن تارتىــپ ھازىرغىچــە 

مەۋجــۇت بولــۇپ كېلىۋاتقــان بىــر كەســىپ بولــۇپ، ھازىرقــى 

بــۇ  بىلــەن  قىلىشــى  تەرەققىــي  ساھەســىنىڭ  ســەھىيە  زامــان 

تېخىمــۇ  مىقياســىدا  دۇنيــا  ئىلگىرىلــەپ  ئىنتايىــن  كەســىپمۇ 

كېرەكلىــك ھالغــا كەلــدى. مەســىلەن بــۇ كەســىپتە: باكالۋۇرلــۇق، 

ــەپ  ــا پروفېسســورلىققىچە ئۆرل ــۇق، ھەتت ماگىســتىرلىق، دوكتورل

بــۇ  مەۋجــۇت.  ئىمكانىيەتلىــرى  قىلىــش  خىزمــەت  ئوقــۇش، 

كىشــى  ئايــال  كۆپىنچىســى  ئوقۇيدىغانالرنىــڭ  كەســىپنى 

تالــالپ  كەســىپنى  بــۇ  ئەللىرىــدە  ياۋروپــا  لېكىــن  بولســىمۇ، 

ــى  ــىپكە ئەرلەرن ــۇ كەس ــەدە ب ــار. )تۈركىي ــۇ ب ــان ئەرلەرم ئوقۇيدىغ

قىلمايــدۇ.( قوبــۇل 

كىشــىلەرنىڭ  خااليدىغــان  بولۇشــنى  ئانىســى  تۇغــۇت 

مېنىڭ كەسپىم

تۈركىيەدە »تۇغۇت ئانىسى« كەسپى

ساغالملىق ئۇنىۋېرسىتېتى
ساغالملىق فاكۇلتېتى، تۇغۇت ئانىسى بۆلۈمى

گۈلمىرە تۇرسۇن
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ســاغالملىققا ئاالقىــدار مەســىلىلەرگە بولغــان قىزىقىشــى، تۇتقــان 

ئىنتايىــن  تۇيغۇســى  مەســئۇلىيەتچانلىق  ۋە  پوزىتسىيىســى 

ئوقۇغانالرنىــڭ  كەســىپنى  بــۇ  باشــقا،  بۇنىڭدىــن  مۇھىــم. 

كۆيۈمچــان، كــەڭ قورســاق، ســەۋرچان ۋە ئېھتىياتچــان بولۇشــى 

ئاالھىدىلىكلىرىــدۇر. قىلىدىغــان  تەلــەپ  كەســىپنىڭ  بــۇ 

تۈركىيەدە تۇغۇت ئانىســى كەســپى قانداق ئوقۇتۇلىدۇ؟

ــۇ  ــۇپ، ب ــق بول ــەدە تۇغــۇت ئانىســى كەســپى 4 يىللى تۈركىي

بۆلۈمــدە نەزەرىيــە بىلــەن ئەمەلىيــەت بىرلەشــتۈرۈلگەن، نورمالــدا 

دەرســلىرى  نەزەرىيــە  پەندىــن   8 ياكــى   6 مەۋســۇمدا  ھــەر 

ئاساســىي  بىلىملىرىنىــڭ  ســەھىيە  مەســىلەن:  ئۆتىلىــدۇ. 

»فىزىئولوگىيــە«،  »ئاناتومىيــە«،  »بىئوخىمىيــە«،  تۈرلىرىدىــن: 

»مىكروبىيولوگىيــە«، »پاتولوگىيــە«، »ئىچكــى كېســەللىكلەر«، 

»جىددىــي قۇتقــۇزۇش«، »دورىگەرلىــك«، »نورمــال تۇغــۇت«، 

»خەتەرلىــك تۇغــۇت«، »نورمــال ھامىلىدارلىــق«، »خەتەرلىــك 

ھامىلىدارلىــق«، يېڭــى تۇغۇلغــان بــوۋاق ســاغالملىقى« قاتارلىــق 

دەرســلەرنىڭ  نەزەرىيــە  ئۆتۈلگــەن  بــار.  دەرســلەر  خىلمۇخىــل 

 1 ئۈچــۈن  ئەمەلىيلەشــتۈرۈش  دەرســلەرنى  بــەزى  ئىچىدىكــى 

- يىللىقتىــن باشــالپ تەجرىبىخانــا ۋە ســەھىيە ئىدارىســىنىڭ 

ســاغالملىق  ئائىلــە  ۋە  دوختۇرخانىلىــرى  بەلگىلىگــەن 

باشــلىنىدۇ.  قىلىــش  پراكتىــكا  مەركەزلىرىــدە 

بەلگىلەنگــەن  ئىدارىســىدىن  ســەھىيە  ئۈچــۈن  كەســپ  بــۇ 

تۆۋەندىكىچــە: شــەرتلىرى  پۈتتۈرۈشــنىڭ  ئوقــۇش 

ئاساســەن  شــەرتلىرىگە  مائارىــپ  تۈركىيەدىكــى  )پەقــەت 

يېزىلــدى.(

40 قېتىملىــق تۇغۇتنــى ئۆزىنىــڭ نازارىتــى ئاســتىدا 

يــاردەم ئالمــاي تۇغــدۇرۇش.

تۇغۇتتىــن  ۋە  كۆزىتىــش  ھامىلىدارنــى  نەپــەر   100

تەكشــۈرۈش. بۇرۇنقــى 

40 نەپــەر ھامىلــە ئايالنــى ھامىلىدارلىقــى بويىچــە 

كۆزىتىــش ۋە پەرۋىــش قىلىــش.

مەزگىلــدە  كېيىنكــى  تۇغۇتتىــن  قېتىملىــق   100

ئانىنىــڭ ســاغالم ئەســلىگە كېلىشــى ئۈچــۈن پەرۋىــش 

قىلىــش.

ســاالمەتلىكىنى  بوۋاقنىــڭ  تۇغۇلغــان  يېڭــى 

. ش ۈ ر كشــۈ تە

15 نەپــەر خەتەرلىــك دەپ قارالغــان ھامىلــە ئايالنــى 

كۆزىتىــش.

دىئاگنــوز  دەپ  تۇغــۇت  خەتەرلىــك  نەپــەر   10

قىلىــش. نــازارەت  ھامىلىنــى  قويۇلغــان 

15 نەپــەر تۇغۇتتىــن كېيىنكــى ۋاقىتنــى خەتەرلىــك 

دەپ دىئاگنــوز قويغــان ئانىنــى كۆزىتىــش. 

تىلىمىزدىكــى  زاغــرا  يەنــى   »Episiotomy«

بىلىــش. قىلىشــنى  ئوپېراتســىيە«نى  »كىچىــك 

تەتــۈر تۇغۇلغــان بوۋاقنىــڭ تۇغــۇش جەريانىغــا تولــۇق 

قاتنىشــىش.

يۇقىرىــدا يېزىلغــان شــەرتلەردىن باشــقا مەكتەپتىكــى نەزەرىيــە 

ــۈش  ــەن ئۆت ــۇرى بىل ــڭ بەلگىلىگــەن نوم ــلىرىدىن مەكتەپنى دەرس

كېــرەك. بەلگىلەنگــەن شــەرتلەردىن ئۆتكەندىــن كېيىــن دۆلەتنىــڭ 

»ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش گۇۋاھنامىســى«غا ئىگــە بوالاليــدۇ. 

تۇغــۇت ئانىســى كەســپىنى پۈتتۈرگەندىــن كېيىنكــى ئىــش 

تېپىــش پۇرســەتلىرى: 

ئەگــەر ســىز تــۈرك پۇقراســى بولســىڭىز، تۈركىيەنىــڭ ئىككــى 

يىلــدا بىــر دۆلــەت تەرىپىدىــن ئېلىنىدىغــان مەمۇرالرنــى خىزمەتكــە 

ــەپ  ــا »KPSS« قاتنىشىشــىڭىز تەل ــش  ئىمتاھانىغ ــۇل قىلى قوب

قىلىنىــدۇ. بــۇ كەســپ ئۈچــۈن دۆلەتنىــڭ خىزمەتكە قوبــۇل قىلىش 

ــش  ــاي، ئىشــقا ئېلى ــال قالم ــرى بولماي ــەك يۇقى ــۇر چېكــى ب نوم

ــۇ  ــرى. )ب ــال يۇقى ــدا خېلى ــىپلەرگە قارىغان ــقا كەس نىســبىتىمۇ باش

ــۇ  يىلقــى >2020< نومــۇر چېكــى 65 قىلىــپ بېكىتىلگــەن.( ب

ــاراپ  ــرى تۆۋەنلىكىگــە ق ــن ئالغــان نومۇرالرنىــڭ يۇقى ئىمتىھاندى

دوختۇرخانىلىرىغــا  دۆلــەت  شــەھەرلەردىن  كىچىــك   - چــوڭ 
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قوبــۇل قىلىنىــدۇ. مەســىلەن 75 نومــۇر بىلــەن ئىســتانبۇلدىكى 

ھەرقانــداق بىــر دۆلــەت دوختۇرخانىســغا قوبــۇل قىلىنســا 65 

نومــۇر بىلــەن باشــقا شــەھەرلەردىكى دوختۇرخانىالرغــا بىمــاالل 

بولمىســىڭىز،  پۇقراســى  تــۈرك  ئەگــەر  قىلىنااليــدۇ.  قوبــۇل 

شەخســىي دوختۇرخانىــالردا ئىشلىيەلەيســىز، ھــەم شەخســىي 

يەرلــەردە ئىشــقا قوبــۇل قىلىنىــش نىســبىتىڭىزمۇ يۇقىــرى بولىــدۇ

ــىي  ــەن شەخس ــى بىل ــەت دوختۇرخانىس دۆل
ــى:    ــڭ پەرق دوختۇرخانىنى

دۆلەتنىــڭ بەلگىلىگــەن ئىمتىھانىدىــن ئۆتــۈپ مەمــۇر بولــۇپ، 

مائاشــىڭىز  ئالىدىغــان  كىرســىڭىز  ئىشــقا  ئورگانلىرىــدا  دۆلــەت 

بولىــدۇ ۋە مائاشــىڭىزنى دەل  ئەتراپىــدا   7000 بىلــەن   4500

ئىــش ســائىتىڭىز دۆلەتنىــڭ بەلگىلىگــەن  ۋاقتىــدا ئاالاليســىز، 

باشــقا  ئۇنىڭدىــن  كەتمەيــدۇ،  ئېشــىپ  ســائىتىدىن  ئىشــلەش 

ســۇغۇرتىڭىزمۇ ۋاقتىــدا تۆلىنىــپ ماڭىــدۇ، ســۇغۇرتىڭىز ۋاقتىــدا 

تۆلىنىــپ ماڭســا پىنســىيىگە چىقىــش ئىشــلىرىڭىز ئاسانلىشــىدۇ.

مائاشــىڭىز  ئايلىــق  ئىشلىســىڭىز  ئورگانــالردا  شەخســىي 

دۆلەتنىــڭ بېرىدىغــان مائاشــىدىن تــۆۋەن بولــۇش بىلــەن بىرگــە 

ــدۇ. مائاشــىڭىز تەخمىنــەن  ــا ئۆزگىرى ئىشــلىگەن ئورۇنالرغــا قارىت

باشــقا  ئۇنىڭدىــن  بولىــدۇ.  ئارىســىدا   4500 بىلــەن   3500

ئىشــلەش ۋاقتــى بەزىــدە بەلگىلەنگــەن ۋاقىتتىــن ئــاز ياكــى كــۆپ 

بولىــدۇ. مائــاش تارقىتىــش ۋە ســۇغۇرتا ئىشــلىرىدا كېچىكىــش 

ئېھتىماللىــرى يــۈز بېرىــدۇ. شــۇڭا خىزمــەت ئىزدىگــەن ۋاقىتتــا 

شەخســىي ئورۇنالرنىــڭ بــۇ ئىشــالرغا تۇتقــان پوزىتسىيىســىنىڭ 

بەكــرەك سۈرۈشــتە قىلىنىشــىنى تەۋســىيە قىلىمــەن.

ــۇ كەســىپتە ئوقۇشــنى ئويالشــقانالر ئۈچــۈن مەكتەپلەرنىــڭ  ب

قوبــۇل قىلىــش نومــۇر چەكلىــرى:

مەكتەپلــەر  يــوق.  نومــۇر  بىــر  مۇقىــم  ئۈچــۈن  كەســىپ  بــۇ 

ــدۇ.  ــى بويىچــە نومــۇر چېكــى قويى ــى ئۆزىنىــڭ خالىغىن ھــەر يىل

نومــۇر  يىلىنىــڭ   - 2020 ئوقۇغۇچىــالر ئۈچــۈن  چەتئەللىــك 

چېكــى ئوتتــۇرا ھېســاب بىلــەن 65 بولــدى.

ئەگــەر ســىز بــۇ كەســىپتە ئوقۇشــنى ئويلىشــىۋاتقان بولســىڭىز 

ســەھىيە بىلىملىــرى ئۈچــۈن الزىــم بولغــان بــەزى دەرســلەردىن 

نۇرغــۇن  بولســا  يېزىلغانلىــرى  ئۈســتىدە  تىكلىۋېلىــڭ.  ئاســاس 

ئىزدىنىشــالردىن كېيىــن كۆپىنچــە تەتقىقاتچىالرنىــڭ تۇغــۇت 

كــۆپ  مەنمــۇ  تەلەپلىــرى.  قويغــان  ئورتــاق  ئۈچــۈن  ئانىلىــرى 

ئىزدىنىــپ ئاساســىي تەلەپلەرنــى يىغىــپ ســىلەر ئۈچــۈن ســۇندۇم، 

چۈنكــى بــەزى كەســىپلەر قۇالققــا چىرايلىــق ئاڭالنغــان بىلــەن 

كەســىپنىڭ  بىــر  ناتايىــن.  كېلىشــى  مــاس  ئادەمگــە  ھەممىــال 

ــا تالــالپ قويغانلىقىنــى  ئۆزىگــە مــاس كەلمەيدىغانلىقىنــى، خات

ھېــس قىلىــپ بولغۇچــە بىــر ئىككــى يىــل ۋاقىــت ئۆتــۈپ كېتىــپ 

قالىــدۇ. مەيلــى ســىز كىــم بولــۇڭ، قانــداق كەســىپ تالــالڭ، 

مائاشــى  ياكــى  ئاڭالنغــان  چىرايلىــق  قۇلىقىڭىزغــا  قەتئىــي 

كەســىپ  بىلــەن  گەپلــەر  دېگــەن  پــارالق  كەلگۈســى  يۇقىــرى، 

ھەتتــا  بىــر،  چوقــۇم  ئىنســاننى  ھەممــە  ئالــالھ  تاللىمــاڭ! 

بەلكىــم  ياراتتــى.  بىلــەن  ئاالھىدىلىكلــەر  كــۆپ  ئۇنىڭدىنمــۇ 

ــى  ــۇق ياك ــى دوختۇرل ــق ياك ــز ئىنژېنېرلى ســىزنىڭ ئاالھىدىلىكىڭى

ــى نېمــە بولســا بولســۇن،  ــن. مەيل ــق بولۇشــى مۇمكى يازغۇچىلى

ھــۇزۇر  ئۇنىڭدىــن  سۆيســىڭىز،  كەســپىڭىزنى  تاللىغــان  ســىز 

بولســۇن،  كەســىپ  ئادەتتىكــى  كەســىپ  ئــۇ  ئااللىســىڭىز،  

ياكــى داڭلىــق كەســىپ بولســۇن، ســىز ئــۆز تاالنتىڭىــز بىلــەن ئــۇ 

ــن قىســقا!  ــۈر دېگــەن ئىنتايى ــۇق قازىنااليســىز. ئۆم ــىپتە ئۇت كەس

بــۇ قىســقا ئۆمرىڭىــزدە ســىزنىڭ ھازىــر تاللىغــان كەســپىڭىزنى 

ئۆمرىڭىزگــە  كېيىنكــى  سۆيمەســلىكىڭىز  ياكــى  ســۆيۈش 

بىۋاســىتە تەســىر كۆرســىتىدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئالــالھ ســىزگە 
شــۇ  ۋە  چىقىــڭ  قېزىــپ  تاالنتنــى  ئۆزىڭىزدىكــى  بەرگــەن 
تاالنتىڭىزنــى ئالــالھ يولىــدا، جەننــەت يولىــدا، ئۈممــەت يولىــدا 
ــۇق  ــادا ئۇت ــى دۇني ــىز ئىكك ــا س ــۇ ۋاقىتت ــڭ! دەل ش ــەرپ قىلى س
قازانغۇچىالردىــن بوالاليســىز. چۈنكــى ئىنســاننىڭ ھاياتتىكــى 

ئەمەللىرىــدۇر.  ياخشــى  ئۇنىــڭ  مۇۋەپپەقىيىتــى  ھەقىقىــي 

ھەقتــە  بــۇ  كەرىمــدە  قۇرئــان  ۋەتائــاال  ســۇبھانەھۇ  ئالــالھ 
يامــان  بەندىلەرنىــڭ ياخشــى -  مۇنــداق دەيــدۇ: »قىيامەتتــە 
ئەمەللىرىنىــڭ ئۆلچىنىدىغانلىقــى ھەقتــۇر. ياخشــى ئەمەللىــرى 

تاپقۇچىــالردۇر«.   نىجــات  چىققانــالر  ئېغىــر 
1 -ئەئراف سۈرىسى، 8 - ئايەت.
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تەرەققىيــات جەريانىــدا ئىنســانالر شەخســىي باغلىنىشــتىن 
ئالدىــن  ئىلگىرىلەيــدۇ.  قــاراپ  مۇســتەقىللىقكە  چىقىــپ 
كۆرۈشــلۈك نۇقتىســىدىن قارىغانــدا، بــۇ ناھايىتــى ئاددىــي بىــر 
بالىــدا  ھەربىــر  جەريانــدا  بــۇ  بىــراق،  تۇرســىمۇ،  جەريانــدەك 
بــاال  ھەربىــر  ۋە  چىقىــدۇ  ئوتتۇرىغــا  پەرقلــەر  ئوخشــىمايدىغان 
باســقۇچ  قــەدەم  ئىلگىرلىمەيــدۇ. ھەربىــر  تېزلىكتــە  ئوخشــاش 
تەجرىبىلەرنىــڭ،  باســقۇچىدىكى  تەرەققىيــات  بىــر  ئالدىنقــى 
مۇھىتنىــڭ   ۋە  ئامىلــى  ئىرســىيەت  بۇرۇنقــى  تۇغۇتتىــن 
ــى  ــالر تەرەققىيات ــدۇ. بالى ــۈك تەســىرىگە ئۇچراي ــى كۈچل ناھايىت
)Çocuk Gelişimi( كەســپى دەل بالىــالر تــا ئانىســىنىڭ 
يېتىــش  باالغەتكــە  باشــالپ،  تۆرەلگەندىــن  قورســىقىغا 
بېشــىدىن  جەريانــدا  بولغــان  ئاخىرالشــتۇرغۇچە  مەزگىلىنــى 
ھېسســىي  ۋە  بىئولوگىيىلىــك  پســىخولوگىيىلىك،  ئۆتكۈزگــەن 
ئۆزگىرىــش جەريانىنــى ئۆزىنىــڭ تەتقىقــات ئوبىكتــى قىلغــان 

جەريانــدۇر. ئاكادېمىــك  بىــر 

بوۋاقلىقتىــن  ئارىســىدىكى  يــاش   18  -  0 كەســىپ  بــۇ 
نورمــال  بولغــان  ئاخىرالشــقۇچە  مەزگىلــى  يېتىــش  باالغەتكــە 
ئۆســۈپ يېتىلىۋاتقــان، ئاالھىــدە مائارىپقــا ئېھتىياجلىــق بولغــان، 
ئاالھىــدە  ياكــى  )نورمــال  بولغــان  ئېھتىياجــى  قوغدىنىشــقا 
ــالر؛  ــان بالى ــدا تۇرىدىغ ــش ئورنى ــان، يىغىۋېلى ــرى بولغ ئېھتىياجلى
بــاال ئىشــچىالر؛ مۇســاپىر بالىــالر ۋە جىنايــەت ئۆتكۈزۈشــكە 
ــان  ــپ داۋالىنىدىغ ــدا يېتى ــالر( ۋە دوختۇرخانى ــان بالى مەجبۇرالنغ
تىــل،  )ئەقلىــي،  تەرەققىيــات ســاھەلىرىنى  بارلىــق  بالىالرنىــڭ 
ۋە  ئىجتىمائىــي  قابىلىيىتــى،  تۇرمــۇش  كۈندىلىــك  مۇســكۇل، 
ــى  ــرى ســۈرىدىغان پروگراممىالرن ــى(  ئىلگى ھېسســىي تەرەققىيات

ھــەر  ئائىلىگــە،  بالىغــا،  بىرگــە،  بىلــەن  چىقىــش  تــۈزۈپ 
ســاھەدىكى كىشــىلەرگە ۋە جەمئىيەتكــە خىزمــەت قىلىدىغــان 
بالىــالر  بالىــالر تەرەققىيــات تەربىيىچىلىرىنــى يېتىشــتۈرۈش ۋە 
قىلىــش  تەتقىقاتالرنــى  ئاكادېمىــك  ساھەســىدە  تەرەققىياتــى 

ئۈچــۈن بەرپــا قىلىنغــان.

بالىــالر تەرەققىياتــى كەســپىگە تۈركىيەدىكــى ئالىــي مەكتــەپ 
ئىمتىھانــى بولغــان LYS نىــڭ TM-3 نۇمــۇر ســىزىقى تــۈرى 
ئادەتتــە  بولــۇپ،  قىلىنىدىغــان  قوبــۇل  ئوقۇغۇچــى  بويىچــە 
قوبــۇل  ئوقۇغۇچــى  ئەتراپىــدا   50 بىــر ســىنىپقا  بــۇ كەســىپكە 
ــك  ــۇپ مۇۋەپپەقىيەتلى ــۇ كەســىپتە ئوق ــالر ب ــدۇ. ئوقۇغۇچى قىلىنى
دىپلــوم  ئالغــان  ئــۆزى  كېيىــن،  پۈتتۈرگەندىــن  ئوقــۇش  ھالــدا 
بىلــەن بالىالرنىــڭ تەرەققىياتىغــا ھۆكــۈم قىلىــش ۋە يەكۈنلــەپ 
تەربىيــە  تەلىــم-  مۇۋاپىــق  ئاساســەن  نەتىجىگــە  چىققــان 
بېرىــش، ئۇنىڭدىــن  ئائىلىلەرگــە مەســلىھەت  تــۈزۈش،  پىالنــى 
بالىالرنىــڭ  كۆرۈلگــەن  بىنورماللىــق  تەرەققىياتىــدا  باشــقا 
تەرەققىياتىغــا يــاردەم بېرىدىغــان مۇۋاپىــق تەۋســىيەلەرنى بېرىــش، 
ــەن تەربىيىچــى  ــە بىل ــۈزۈش، ئائىل ــى ت ــش پىالنلىرىن ــى ئېلى ئالدىن
ھەمكارلىــق ئورنىتىــش... قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى قىلماقتــا. يەنــە 
ــا  ــدە مائارىپق ــپ ساھەســىدىمۇ ئاالھى ــدە مائارى شــۇنداقال ئاالھى
ئېھتىياجلىــق بالىالرنىــڭ تەرەققىياتىغــا دىئاگنــوز قويــۇپ، بــاال 
تەدبىرلىرىنــى  ئېلىــش  ئالدىنــى  بولغــان  ئېھتىياجلىــق  ئائىلــە  ۋە 
تــۈزۈپ، كەســپىي قائىــدە تۈزۈملەرگــە رىئايــە قىلغــان ئاساســتا 
ــالر ئۈچــۈن  ــا - ئانى ــالر ۋە ئات ــەن بالى ــەڭ زور تىرىشــچانلىق بىل ئ

قىلماقتــا. خىزمــەت 

بۇ كەســىپنىڭ تۈركىيەدىكى تارىخى
 بــۇ كەســىپ ئــەڭ دەســلەپتە 1968 - يىلــى ھاجەتتەپــە 
قاراشــلىق  فاكۇلتېتىغــا  بىلىملىــرى  ســاغالملىق  ئۇنىۋېرســىتېتى، 
ئائىلــە ئىقتىســادى ئالىــي تېخنىكومىــدا »بالىــالر تەرەققىياتــى ۋە 
تەربىيىســى« نامــى بىلــەن قۇرۇلغــان. 1972 - يىلــى ھاجەتتەپــە 
ئائىلــە  بىلــەن  قىلىشــى  قــارار  رەھبەرلىكىنىــڭ  ئۇنىۋېرســىتېتى 
ئىقتىســادى ئالىــي تېخنىكومىنىــڭ رەســمىي بىــر ئىنســتىتۇتى 
ــان.  ــلىق قىلىنغ ــە قاراش ــەپ رەھبەرلىكىگ ــىتە مەكت ــۇپ بىۋاس بول
ھەققىــدە  مائارىــپ  ئاالھىــدە  باشــالپ  يىلىدىــن   -  1976
ئىزدىنىــش ۋە تەتقىقــات قىلىشــنى باشــلىغان بولــۇپ  1982 
قــارارى  نازارىتىنىــڭ  مائارىــپ  تۈركىيــە  ئايــدا   -  12 يىلــى   -
ــالر  ــان. شــۇنداقال بالى ــپ كەســپى ئېچىلغ ــدە مائارى ــەن ئاالھى بىل
ــى  ــالر تەرەققىيات ــتىتۇتى، بالى ــى ئىنىس ــى ۋە تەربىيىس تەرەققىيات

بالىالر تەرەققىياتى كەسپى 

سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتى
 بالىالر تەرەققىياتى كەسپى، ماگىستىر ئاسپىرانتى

نۇرئىمان نىياز
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كەســپىدىن  مائارىــپ  ئاالھىــدە  ۋە  كەســپى  تەربىيىســى  ۋە 
قانــات  خىزمەتلىرىنــى  ئۆزىنىــڭ  ســاھەدە  ئىككــى  ئىبــارەت 
يايدۇرۇشــقا باشــلىغان. شــۇنداقال ھاجەتتەپــە ئۇنىۋېرســىتېتى، 
ــەدە تۇنجــى  ــى ۋە تەربىيىســى كەســپى تۈركىي ــالر تەرەققىيات بالى
بولــۇپ ئېچىلغــان ۋە بــۇ ســاھەدە باشــالمچى رول ئوينايدىغــان، 
ــى رەســمىي  ــان. 1977 - يىل ــۇپ قالغ ــەپ بول ــك مەكت ئۈلگىلى
ھۆكۈمــەت قــارارى بىلــەن بــۇ كەســىپتىن ئوقــۇش پۈتتۈرگەنلــەر 
ســەھىيە خىزمەتچىلىــرى ۋە ياردەمچــى ســەھىيە خىزمەتچىلىــرى 

قاتلىمىغــا مەنســۇپ بولغــان.

2007 - يىلــى ئالىــي مائارىــپ نازارىتىنىــڭ قــارارى بىلــەن 
قاراشــلىق  فاكۇلتېتىغــا  بىلىملىــرى  ســاغالملىق  كەســىپ  بــۇ 
بولــۇپ  كەســپى«  تەرەققىيــات  »بالىــالر  ئىســمى  قىلىنىــپ، 
قايتىدىــن ئۆزگەرتىلگــەن. 2015 - يىلىدىكــى ستاتىســتىكىغا 
ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ   196 تۈركىيەدىكــى  ئاساســالنغاندا، 
36ســىدە تولــۇق كــۇرس سەۋىيىســىدىكى بالىــالر تەرەققىيــات 
بىلىملىــرى  ســاغالملىق  14ى  بۇنىــڭ  بولــۇپ،  بــار  كەســپى 
5ى  تېخنىكومىغــا،  ئالىــي  ســاغالملىق  17ســى  فاكۇلتېتىغــا، 
ــلىق  ــا قاراش ــرى ئوتتــۇرا تېخنىكومىغ ــاغالملىق بىلىملى ــا س بولس
سەۋىيىســىدىكى  كــۇرس  تولــۇق  ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ   36 بــۇ  ۋە 
ــۇ  ــدا ئوق بالىــالر تەرەققىياتــى كەســپىنىڭ 20ســىدە ئاكتىــپ ھال
ــان  ــەت قىلىۋاتق ــپ خىزم ــدۇ. ئاكتى ــپ بېرىلىۋاتى ــۇش ئېلى - ئوقۇت
ــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا،  ــى كەســپىنىڭ 11ى ۋەخپ ــالر تەرەققىيات بالى
ــى  ــۇ كەســىپكە ھــەر يىل ــۇپ، ب ــەت ئۇنىۋېرســىتېتىدا بول 9ى دۆل
ئارتــۇق ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىنىــپ كەلمەكتــە.  1000دىــن 

ئوقــۇش  كەســپىنىڭ  تەرەققىياتــى  بالىــالر 
مۇددىتــى قانچــە يىــل؟

تۈركىيــەدە بالىــالر تەرەققىياتــى كەســپى ئوخشــاش ئىســىم 
 4 ھــەم  كــۇرس،  مەخســۇس  يىللىــق  ئىككــى  ھــەم  بىلــەن 
بــۇ  ئوقۇتۇلماقتــا.  ھالىتىــدە  كەســپى  كــۇرس  تولــۇق  يىللىــق 
ــق مەخســۇس  ئىككــى تالالشــنى سېلىشــتۇرغاندا ئىككــى يىللى
كــۇرس كەســىپلىرى بەكــرەك ئومۇمالشــقان بولــۇپ، 4 يىللىــق 
تولــۇق كــۇرس كەســىپلىرى ئېچىلغــان مەكتەپلەردىــن 2 يىللىــق 

كۆپــرەك. مەكتەپلــەر  ئېچىلغــان  كەســپى  كــۇرس  مەخســۇس 

بالىالر تەرەققىياتى كەســپىدە قانداق دەرســلەر ئۆتۈلىدۇ؟

ئالىــي مەكتەپتــە كەســىپ تالالشــقا توغــرا كەلگەنــدە، ئەگــەر 
دائىرىڭىزنىــڭ  تالــالش  تەرەققىيــات كەســپى ســىزنىڭ  بالىــالر 
ئىچىــدە بولــۇپ قالســا، ســىز ئوقــۇش جەريانىــدا تۆۋەندىكــى 

مەكتــەپ  بىرگــە  يەنــە  مۇمكىــن.  ئوقۇشــىڭىز  دەرســلەرنى 
بىلــەن مەكتەپنىــڭ دەرس پروگراممىلىــرى پۈتۈنلــەي ئوخشــاپ 
مۇمكىــن.  بولىشــىمۇ  ئوخشىماســلىقالر  كەتمىگەچكــە 
بالىــالر  ئۇنىۋېرســىتېتى،  ئەنقــەرە  كۇرســنى  تولــۇق  )مــەن 
تەرەققىياتــى كەســپىدە ئوقۇغــان بولغاچقــا، دەرســلەرنى ئەنقــەرە 
مىســال  ئاساســەن  پروگراممىســىغا  دەرس  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 

چىقتىــم.( يېزىــپ  قىلىــپ 

دەرسلەر: ئۆتىلىدىغان 
»جەمئىيەتشۇناســلىق«،  ئىنقىالبــى«،  »ئاتاتــۈرك 
»ئاناتومىيــە«،  فىزىــكا«،  »دەســلەپكى  »بىئولوگىيــە«، 
»ئاالقــە  تىلــى«،  »تــۈرك  ماتېماتىــكا«،  »دەســلەپكى 
ماھارەتلىــرى«، »تەنتەربىيــە«، »ئىجتىمائىــي ئىنسانشۇناســلىققا 
ــات پسىخولوگىيىســى«،  ــە«، »تەرەققىي ــش«، »فىزىئولوگىي كىرى
خىمىيــە«،  »دەســلەپكى  »پســىخولوگىيە«،  »درامــا«، 
تەرەققىيــات«،  مەزگىلىدىكــى  »بوۋاقلىــق  تىلــى«،  »چەتئــەل 
پسىخولوگىيىســى«،  »ئۆگىنىــش  ئەدەبىياتــى«،  »بالىــالر 
روھىــي  »بالىــالر  دىنامىكىســى«،  تۇرمــۇش  ۋە  »ئائىلــە 
»مەســلىھەت  تۇغــۇت«،  »پىالنلىــق  ســاغالملىقى«، 
ئاالقــە  ۋە  »ئۇچــۇر  ئۇســۇللىرى«،  ۋە  قائىدىلىــرى  بېرىــش 
تېخنىكىســى«، »بىئوستاتىســتىكا«، »بالىــالر تەرەققىياتــى ۋە 
پسىخولوگىيىســى«، »بالىالر ســاغالملىقى ۋە كېســەللىكلىرى«، 
»دوختۇرخانــا ۋە بالىــالر«، »بالىلىــق مەزگىلىــدە كومپيۇتىــر«، 
»مېيىــپ بالىــالر«، »ئاالھىــدە مائارىپتــا درامــا«، »باالغــەت 
بالىلىــق  »دەســلەپكى  ئائىلــە«،   ۋە  بالىــالر  مەزگىلىدىكــى 
مەزگىــل«، »ئويــۇن ۋە ئويــۇن ماتېرىياللىــرى«، »ئانــا - بالىنىــڭ 
ئوزۇقلىنىشــى«، »ئوقۇشــتىن بۇرۇنقــى مائارىــپ پروگراممىلىــرى«، 
مەزگىلــدە  »بالىلىــق  پروگراممىلىــرى«،  مائارىــپ  »ئاالھىــدە 
»بالىــالر  ھوقۇقــى«،  »بالىــالر  ســەنئەت«،  ۋە  ئىجادچانلىــق 
ۋە تەبىئــەت«، »باشــقۇرۇش ئىلمــى«، »نېــرۋا تەرەققىياتــى«، 
نورمالســىزلىقلىرى«،  ئاالقــە  ۋە  »تىــل  قانــۇن«،  ۋە  »بالىــالر 
»جىســمانىي جەھەتتــە ئۆزۈرلــۈك بالىــالر«، »بالىالرنــى تونــۇش 
ۋە باھــا بېرىــش ئۇســۇللىرى«، »مېيىــپ بالىلىــرى بــار ئائىلىلەرگــە 
نەزەرىيەلىــرى«،  تەرەققىيــات  »بالىــالر  بېرىــش«،  مەســلىھەت 

قاتارلىقــالر.  ئۇســۇللىرى«...  تەتقىقــات  »ئىلمىــي 

8 مەۋســۈم يەنــى 4 يىللىــق ئوقــۇش جەريانىــدا بــۇ دەرســلەرنى 
پۈتتۈرگــەن  ئوقــۇش  تۈگىتىــپ،  ھالــدا  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
ئوقۇغۇچىالرغــا بالىــالر تەرەققىيــات كەســپىدە تولــۇق كــۇرس 
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دىپلومــى بېرىلىــدۇ ۋە بالىــالر تەرەققىيــات تەربىيىچىســى بولىــدۇ.

بــۇ كەســىپتە 2 يىللىــق مەخســۇس كۇرســنى پۈتتۈرگەنلــەر 
ئۇنۋانىغــا  خىزمەتچىســى  كەســپى  تەرەققىياتــى  بالىــالر 
ئوقۇتقۇچىلىــق  ياردەمچــى  ئادەتتــە  بولــۇپ،  ئېرىشــىدىغان 
پۈتتۈرگەنلــەر  كــۇرس  يىللىــق مەخســۇس   2 ئۆتەيــدۇ.  رولىنــى 

قىاللمايــدۇ.  خىزمــەت  دوختۇرخانىــالردا 

بــۇ كەســىپتە ئاســپىرانتلىقنى پۈتتۈرگەنلــەر رەســمىي ھالــدا 
بالىــالر تەرەققىيــات مۇتەخەسسىســى ئۇنۋانىغــا ئېرىشــەلەيدۇ. 
2 يىللىــق مەخســۇس كۇرســتا ئوقۇغــان ئوقۇغۇچىــالر كەســپىنى 
پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، بــۇ كەســىپنى تولۇقــالپ ئوقــۇپ 4 يىللىــق 
تولــۇق كــۇرس دىپلومــى ئېلىشــنى ئويالشســا تۈركىيــەدە ھــەر 
ــۈن  ــالر ئۈچ ــەن ئوقۇغۇچى ــىپلەرنى پۈتتۈرگ ــق كەس ــى 2 يىللى يىل
 )DGS( ئىمتىھانىغــا  ئوقــۇش  ئۆرلــەپ  ئورۇنالشــتۇرىلىدىغان 
قاتنىشــىپ، ئەگــەر ئىمتىھانــدا الياقەتلىــك بولــۇپ قالســا بالىــالر 
مائارىــپ  ئاالھىــدە  ئوقۇتقۇچىلىقــى،  يەســلى  تەرەققىياتــى، 
ئوقۇتقۇچىلىقــى، ئىجتىمائىــي خىزمــەت قاتارلىــق كەســىپلەردە 
4 يىللىــق تولــۇق كــۇرس كەســپىنى داۋامالشــتۇرۇپ ئوقۇيااليــدۇ.

ــەر  ــپىنى پۈتتۈرگەنل ــى كەس ــالر تەرەققىيات بالى
ــدۇ؟ ــالرنى قىلى ــە ئىش نېم

بــۇ كەســىپنى پۈتتۈرگــەن بالىــالر تەرەققىياتــى تەربىيىچىلىــرى 
بالىالرنىــڭ تــا بوۋاقلىقتىــن باالغەتكــە يېتىــش مەزگىلىگىچــە 
بولغــان تەرەققىيــات جەريانىنــى كۆزىتىــپ ۋە تەتقىــق قىلىــپ، 
بايقــاپ چىقىــپ،  ئــۇالردا كۆرۈلگــەن ھەرخىــل مەســىلىلەرنى 
جەريانىــدا  تەرەققىيــات  ئاساســەن  ئېھتىياجلىرىغــا  ئۇالرنىــڭ 

ياردەمچــى بولىــدۇ.

بالىــالر تەرەققىياتــى كەســپىنى پۈتتۈرگەنلــەر 
نېمــە خىزمــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدۇ؟

تەربىيلــەش  كەســپىي  تەربىيىچىلىــرى  تەرەققىيــات  بالىــالر 
خىزمــەت  ئىجتىمائىــي  دوختۇرخانىــالردا،  ئورۇنلىرىــدا، 
مائارىــپ  ئاالھىــدە  مەكتەپلــەردە،  يەســلىلەردە،  ئورگانلىرىــدا، 
مەركەزلىرىــدە،  تەربىيىلــەش  ئۆســمۈرلەرنى  يــاش  ئورۇنلىرىــدا، 
تۈرمىلەرگــە قاراشــلىق يەســلى ۋە تەربىيىلــەش مەركەزلىرىدە، يېتىم 
بالىالرنــى تەربىيىلــەش مەركەزلىرىــدە ۋە بالىالرنــى يىغىۋېلىــش 
نازارەتلىرىــدە،  مائارىــپ  ئىدارىســى،  مائارىــپ  ئورۇنلىرىــدا، 
رادىئــو - تېلېۋىزورالردىكــى بالىــالر ۋە ياشــالر پروگراممىلىرىنىــڭ 

ــە قىســىملىرىنىڭ تۈزىلىشــى ۋە يۈرگۈزىلىشــىدە،  ــم - تەربىي تەلى
بالىــالر تىياتىرلىــرى ۋە بالىــالر كىنــو - فىلىملىرىــدە؛ بالىالرغــا 
مۇناســىۋەتلىك كىتــاب؛ ژۇرنــال؛ گېزىتالرنىــڭ تەييارلىنىشــىدا، 
بالىــالر ئويۇنچۇقلىرىنىــڭ اليىھىلىنىشــى ۋە ئىشلەپچىقىرىلىشــىدا،  
UNICEF, IL0قاتارلىــق خەيــر - ســاخاۋەت تەشــكىالتلىرىدا؛ 
باشــقۇرغۇچى؛  رەھبــەر؛  ئورۇنلىرىــدا  يــاردەم  پۇقــراۋى 
بىلــەن  ئىشــلەش  بولــۇپ  خىزمەتچــى  ياكــى  ۋە  پىالنلىغۇچــى 
ھالــدا  مۇســتەقىل  ئــۆزى  بولســا  ئىمكانىيىتــى  ئەگــەر  بىرگــە، 
بالىــالر ئۈچــۈن مەســلىھەت بېرىــش مەركەزلىرىنــى، يەســلىلەرنى، 
ھالــدا  شەخســىي  ئېچىــپ  مەركەزلىرىنــى  مائارىــپ  ئاالھىــدە 
تەربىيىســى جەھەتتــە  بالىــالر  ياكــى  تىكلىيەلەيــدۇ  ئىگىلىــك 

قىالاليــدۇ. مۇالزىمــەت  بېرىــپ  ئائىلىلەرگىچــە 

تۈركىيــەدە بــۇ كەســىپتە ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، دۆلەت 
دۆلــەت  تۈركىيەنىــڭ  بولغانــالر  ئىشــلىمەكچى  ئورگانلىرىــدا 
ــا قاتنىشــىپ  ــى  KPSSغ ــى يەن ــالش ئىمتىھان ــى تال مەمۇرلىرىن
مەمۇرلىقىغــا  دۆلــەت  يەتســە  ســىزىقىغا  نومــۇر  بەلگىلەنگــەن 
قوبــۇل قىلىنىــپ، دۆلەتنىــڭ ئېھتىياجلىــق ئورگانلىرىــدا خىزمەتكــە 

ئورۇنالشــتۇرىلىدۇ.

بالىــالر تەرەققىياتــى كەســپى بىلــەن يەســلى 
ئوقۇتقۇچىلىقــى كەســپىنىڭ پەرقــى نېمــە؟
بــۇ ئىككــى كەســىپنىڭ تۈركىيەدىكى پەرقى تۆۋەندىكىچە:

1 - يەســلى ئوقۇتقۇچىلىقــى كەســپىگە ئىجتىمائىــي پــەن 
تەرەققىياتــى  بالىــالر  قىلىنىــدۇ.  قوبــۇل  ئوقۇغۇچــى  تۈرىدىــن 
 )eşit ağırlık( نىســبەت  ئوخشــاش  بولســا  كەســپىگە 
ئوخشــاش  پــەن  تەبىئىــي  بىلــەن  پــەن  ئىجتىمائىــي  يەنــى 
قىلىنىــدۇ.  قوبــۇل  ئوقۇغۇچــى  ئاساســتا  نىسبەتلەشــتۈرۈلگەن 

2 - يەســلى مائارىپىــدا 0 - 6 يــاش بالىالرنىــڭ تەربىيىســىنى 
ئاســاس قىلىــپ تەلىــم - تەربىيــە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ ۋە يەســلى 
ئوقۇتقۇچىلىقــى كەســپىنى پۈتتۈرگەنلــەر ئوقۇتقۇچىلىــق خىزمىتــى 

بىلەنــال شــۇغۇللىنىدۇ. 

بالىالر تەرەققىياتى كەسپىدە بولسا 0 - 18 ياش بالىالرنىڭ 
ــپ  ــۇش ئېلى ــۇ - ئوقۇت ــدە ئوق ــى ۋە تەربىيىســى ھەققى تەرەققىيات
بېرىلىــدۇ ۋە ســاغالملىق ساھەســىدە تەربىيىلىنىــدۇ. شــۇنداقال 
ســاھەدە  ھــەر  بولــۇپ  تەربىيىچىســى  تەرەققىيــات  بالىــالر 

ــدۇ. ــەت قىلى خىزم



4445

ئالــالھ تائاالغــا ھەمــدۇ ســانا، پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد 

ئۇنىڭدىــن  ۋە  كىرامــالر  ســاھابە  دۇرۇت،  ئەلەيھىسســاالمغا 

ــڭ  گۈللىنىشــى ئۈچــۈن  ــەدەر ئســالم دىنىنى ــە ق ــن كۈنىمىزگ كېيى

ــڭ  ــىلەرگە ئالالھنى ــق كىش ــۇۋاتقان بارلى ــقان ۋە قوش ــە قوش تۆھپ

رەھمــەت ۋە ســاالمى بولســۇن.

شەكســىزكى، ئائىلــە _ كىشــىلەرنىڭ راھەتلىنىــش ماكانــى 

ھاياتتىكــى  ئىنســاننىڭ  مەنبەســى،  خوشــلۇقىنىڭ  كۆڭــۈل  ۋە 

ھاياتىنــى  ئارقىلىــق  شــۇ  ۋە  ئالىدىغــان  دەرســىنى  تۇنجــى 

داۋامالشــتۇرىغان مەكتىپىــدۇر. ئائىلىنىــڭ ئورنــى شــۇنچە يۇقىــرى 

بولغانلىقــى ئۈچــۈن،  ئائىلىنىــڭ توغــرا لىنىيىــدە داۋام قىلىشــى 

ئۈچــۈن زۆرۈر ئــەدەپ - قائىدىلەرگــە رىئايــە قىلىنىشــى الزىــم.

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

ئەلەيھىسســاالمنىڭ  »پەيغەمبــەر  ســۆزلەپ:  ئەخالقىنــى 

ئەخالقــى قۇرئــان ئىــدى« دەيــدۇ. بىزلەرمــۇ پەيغەمبىرىمىزنىــڭ 

ئــۇ قىلغــان ۋە تەۋســىيە قىلغــان  ئۈممىتــى بولغىنىمىــز ئۈچــۈن 

كېــرەك. قىلىشــىمىز  رىئايــە  ئەخالقالرغــا   - ئــەدەپ 

ئاساســىدا  مۇھەببــەت   - مېھىــر  ئائىلىــدە  ماقالىمىــزدە  بــۇ 

ئائىلىمزنىــڭ  ۋە  يېتىشــىپ چىقىشــىغا  ئەۋالدالرنىــڭ  ياراملىــق 

ياردىمــى  بولىشــىغا  ئائىلــە  نەمۇنىلىــك  گۈللىنىــپ  تېخىمــۇ 

توختىلىمىــز. ھەققىــدە  قائىدىلــەر   - ئــەدەپ  بولىدىغــان 

بىرىنچــى: ئۆيگــە كىرگەنــدە »بىســمىلالھ« 
دەپ كىرىــش.

چۈنكــى ھەدىســتە كۆرســىتىلگىنىدەك، ھــەر ئىشــنىڭ بېشــى 

»بىســمىلالھ« بىلــەن باشالنســا بــۇ ئىــش بەرىكەتلىــك بولىــدۇ، 

يامانلىــق ۋە كۆڭۈلســىزلىكتىن يىــراق بولىــدۇ. بىــز بــۇ ياخشــى 

ئىشــنى ئادەتكــە ئايالندۇرســاق ئەمەلىــي ھەرىكىتىمىــز ئارقىلىــق 

گــۈزەل  ۋە  بەرگــەن  تەربىيــە  كىچىكلەرگــە  ئۆيلىرىمىزدىكــى 

ــز. ــان بولىمى ــە بولغ ــا ئۈلگ ئەخالقت

ئائىلىدە رىئايە
قىلىشقا تېگىشلىك
ئەدەپ - قائىدىلەر

ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم ئىلىملىرى بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى

تەرجىمىدە: فەتھۇددىن ئابدۇررەئۇف

1 - آداب وأخالق يجب مراعاتها في األسرة، اللجنة العلمية في مكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة.
 /https://www.alukah.net/social/0/135578%20%20%20 
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ئۆزئــارا  ئىچىــدە  ئائىلــە  ئىككىنچــى: 
سۆزلىشــىش. چىرايلىــق 

ــار. ياخشــى  ــەپ ب ــارار« دەپ گ ــەپ تاشــنى ي  »ياخشــى گ

داۋاســىغا ئوخشــايدۇ، شــۇنداقال ياخشــى  ســۆز جاراھەتنىــڭ 

ســۆزنىڭ باشــقىالرنىڭ كۆڭلىنــى مايىــل قىلىــش ۋە ئارىدىكــى 

رولــى  ئاالھىــدە  چوڭقۇرالشتۇرۇشــتا  مۇھەببەتنــى   - مېھىــر 

چــوڭ. بــۇ ھەقتــە ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دەيــدۇ: 

ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ھەممەيلــەن  »ئائىلىدىكــى 

يېنىــدا ئىــدۇق، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىــزى فاتىمــە 

›ئــەي  ئۇنىڭغــا:  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  كەلــدى،  كىرىــپ 

يېنىمــدا  كــەل،  بۇياققــا  كەلدىــڭ!  خــۇش  قىزىــم،  ســۆيۈملۈك 

ئولتــۇر!‹ دەپ ئــوڭ تەرىپىــدە ئولتۇرغــۇزدى«.  ئائىلــە ئىچىدىكــى 

بۇنىڭغــا ئوخشــايدىغان مېھرىبانلىــق ۋە ھۆرمــەت تۈســىدىكى 

ســۆزلەر ئائىلــە ئەزالىرىنىــڭ ئارىســىدىكى مېھىــر - مۇھەببــەت 

كۈچەيتىــدۇ. ئاالقىســىنى 

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

»پەيغەمبــەر  دەيــدۇ:  مۇنــداق  يەنــە  ھەققىــدە  ئەخالقــى 

ئەلەيھىسســاالم ھېچبىــر تائامنــى ئەيىپلىمەيتتــى، كۆڭلــى تارتســا 

ئەتكــەن  ئەيىپلــەپ،  تائامنــى  يىمەيتتــى«.  بولمىســا  يەتتــى، 

كىشــى ۋە تائامغــا ھۆرمەتســىزلىك قىلمايتتــى، خاتالىقالرنــى 

چىرايلىقچــە كۆرســىتىپ قوياتتــى. ئەنــەس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ 

خىزمىتىــدە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  يىــل  يىگىرمــە 

ۋە  ســالغان  قىلىــپ  ئۇنىڭغــا  پەيغەمبىرىمىــز  بولــۇپ،  تۇرغــان 

ــرەر ئىــش ئۈچــۈن كايىــپ ئاچچىقالنمىغــان  قىاللمــاي قالغــان بى

ئىــدى.

يامــان  قاتارلىــق  غەيــۋەت  ئۈچىنچــى: 
تــۇرۇش. يىــراق  ئىللەتلەردىــن 

 بــەزى ئائىلىلــەردە بىلىــپ - بىلمــەي باشــقىالرنىڭ غەيۋىتــى 

بــار  تەســىرى  يامــان  بۇنىڭمــۇ  ئەلۋەتتــە  بالىالرغــا  قىلىنىــدۇ. 

ئالمايدىغــان  ئېغىــر  ئىللەتلەرنــى  بۇنىڭــدەك  ئۇالرمــۇ  بولــۇپ، 

بولىــدۇ ۋە ئۇالردىمــۇ بۇنــداق ئىللەتلــەر پەيــدا بولۇشــقا باشــاليدۇ. 

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا بىــر ئادەمنىــڭ گېپىنــى قىلدىــم، 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: ›بىــر ئــادەم ھەققىــدە گــەپ ســۆز 

قىلىــش بەدىلىگــە نۇرغۇنلىغــان مــال - دۇنيــا بېرىلســە، بۇنىڭدىــن 

ھەرگىزمــۇ خۇرســەن بولمايمــەن‹  دېگــەن ئىــدى«.  شــۇنىڭ 

ــا  ــۋەت، ســۇخەنچىلىك، يالغانچىلىقق ــت غەي ــەر ۋاقى ئۈچــۈن ھ

ــرەك. ــى ساقلىشــىمىز كې ــن تىلىمىزن ــان ئىللەتلەردى ئوخشــاش يام

تۆتىنچــى: ئائىلىــدە چــوڭ - كىچىــك ھەربىــر 
ــۇش  ــر - بىرىگــە ياردەمــدە بول ئىشــالردا بى
كەلگــەن  دۇچ  بېرىشــىپ،  مەســلىھەت  ۋە 

ــش. ــەل قىلى ــە ھ ــىلىلەرنى بىرلىكت مەس
گــەۋدە  بىــر  ئۇالرنىــڭ  ئەزالىرىغــا  ئائىلــە  قىلىــش  بۇنــداق 

قىيىنچىلىقنــى  ھەربىــر  قىلــدۇرۇپ،  ھېــس  ئىكەنلىكىنــى 

بىرلىكتــە يېڭىدىغــان روھنــى يېتىلدۈرىــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئەســۋەد 

رەزىيەلالھــۇ  »ئائىشــە  دەيــدۇ:  مۇنــداق  رەھىمەھۇلــالھ 

ئەنھادىــن:  ›پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۆيــدە نېمــە ئىشــالر 

بىلــەن بوالتتــى؟‹ دەپ ســورىدىم، ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا 

ئەلەيھىسســاالم  ›پەيغەمبــەر  بــەردى:  جــاۋاب  دەپ  مۇنــداق 

ئــۆي ئىشــلىرىغا ياردەملىشــەتتى، نامــاز ۋاقتــى بولســا نامازغــا 

چىقاتتــى‹«. 

 - تــاالش  ئالدىــدا  بالىــالر  بەشــىنچى: 
قىلىشماســلىق. تارتىــش 

چۈنكــى بالىــالر ئالدىــدا تــاالش - تارتىــش قىلىــش، ئۇالرنىــڭ 

يەتكــۈزۈپ  تەســىر  تۇيغۇســىغا  ئائىلــە  ئىنــاق  قەلبىدىكــى 

ئۇتــۇق  كەلگۈســىدە  ھەتتــا،  چۈشكۈنلەشــتۈرىدۇ.  زېھنىنــى 

بالىلىرىنىــڭ  مۇمكىــن.  بولىشــى  ســەۋەب  قازىنالماســلىقىغىمۇ 

ــەر  ــق، ياخشــى تەربىيىلىنىشــى ئۈچــۈن تىرىشــىۋاتقان، ھ ياراملى

ئىشــنىڭ پايــدا - زىيىنىنــى ئەتراپلىــق ئويلىيااليدىغــان ئاتــا - ئانــا 

بۇنــداق تــاالش - تارتىشــالرنى بالىــالر ئالدىــدا قىلمايــدۇ، ئۆزىمــۇ 
2 - سەھىھۇل بۇخارىي، 6285 - ھەدىسنىڭ بىر قىسمى.

3 - سەھىھ ئىبنى ھىبان، 6437 - ھەدىس.
4 - تىرمىزى، 2502 - ھەدىسنىڭ بىر قىسمى.
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ــار يىــراق تۇرىــدۇ،  ھــەم بۇنــداق تــاالش - تارتىشــالردىن ئامــال ب

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئائىلىگــە ياخشــى مۇئامىلــە قىلىشــقا 

قىزىقتــۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ: »ســىلەرنىڭ ئاراڭالردىكــى ئــەڭ 

ياخشــى كىشــى ئائىلىســىگە ياخشــىلىق قىلغــان كىشــىدۇر«.

ئالتىنچــى: ئائىلــە مەخپىيەتلىكىنــى ســىرتقا 
يايماســلىق.

كىشــىلەر  يېيىلغانــدا  ســىرتقا  ئىشــالر  ئىچىدىكــى   ئائىلــە 

ئارىســىدىكى ســۆز - چۆچەككــە ئايلىنىــپ زىددىيــەت تېخىمــۇ 

كۈچىيىــدۇ. ھەتتــا، ئائىلىنىــڭ ۋەيــران بولىشــىغا، ئــەر - ئايالنىــڭ 

بولــۇپ  سەرســان  بالىالرنىــڭ  ئاجرىشــىپ،  بىرىدىــن   - بىــر 

كېتىشــىگە ســەۋەب بولىشــى مۇمكىــن.

ئائىلــە ئىچىــدە مېھرىبانلىــق  يەتتىنچــى: 
تۇيغۇســىنى قانــات يايــدۇرۇش.

تائــاال  ئەلەيھىســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالــالھ  پەيغەمبــەر 

ــق  ــا مېھرىبانلى ــرادە قىلســا، ئۇالرغ ــر ئائىلىگــە ياخشــىلىقنى ئى بى

تۇيغۇســى ئاتــا قىلىــدۇ«.  چۈنكــى ئائىلــە ئەزالىــرى ئارىســىدا ســۆز 

ۋە مۇئامىلىــدە مېھرىبانلىــق ئۇمۇمالشــقاندا ئائىلــە گۈللىنىــدۇ،  

تــاالش - تارتىــش،  بەخــت - ســائادەتكە چۆمىــدۇ، بىھــۇدە 

ئورۇنســىز جېــدەل - ماجىــراالر بــارا - بــارا يوقۇلــۇپ ئائىلىــدە 

ــدۇ. ــا بولى ــق بەرپ ئىناقلى

ئاغرىقــى  كۆڭــۈل  ســەككىزىنچى: 
چىقىرىدىغــان گەپلەرنــى، يالغــان ســۆزلەرنى 
چاقچاقلىشــىپ  ئۆزئــارا  ئارالشــتۇرماي 

تــۇرۇش.
بۇمــۇ ئائىلىــدە ئىناقلىــق پەيــدا قىلىدىغــان گــۈزەل ئەخالقنىــڭ 

ئەلەيھىسســاالممۇ  مۇھەممــەد  ئەلچىســى  رەھمــەت  بىــرى. 

ۋە  ھەســەن  نەۋرىلىــرى  ئىــدى.  زات  خۇشــچاقچاق  ناھايىتــى 

چاقچاقلىشــىپ  بىلــەن  ئەنھۇمــاالر  رەزىيەلالھــۇ  ھۈســەيىن  

چاقچاقلىشــىش  چۈنكــى  تۇراتتــى.  ئەركىلىتىــپ  ئۇالرنــى 

كۈچەيتىدىغــان  ئاالقىلەرنــى  ئائىلىــۋى  ئالىدىغــان،  زېرىكىشــنى 

بىرىــدۇر. خىســلەتلەرنىڭ  ئېســىل 

بېرىــپ  ھەدىيــە  ئۆزئــارا  توققۇزىنچــى: 
تــۇرۇش.

ــڭ  ــر - مۇھەببەتنى ــەم مېھى ــۈننەت، ھ ــە قىلىشــىش س ھەدىي

قىلىدىغــان،  پەيــدا  ئۈلپــەت  ئارىســىدا  كىشــىلەر  ســىمۋولى. 

ۋە  يوقىتىدىغــان  ئــاداۋەت  يېقىنالشــتۇرىدىغان،  يىراقالرنــى 

يېقىنلىقنــى كۈچەيتىدىغــان ئېســىل خىســلەتتۇر. ھەدىيــە قىلىنغــان 

نەرســە گەرچــە ئاددىــي بولســىمۇ ئۇزۇنغىچــە ئۇنتۇلمايــدۇ، گــۈزەل 

تەســىر قالدۇرىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق 

دەيــدۇ: »ھەدىيــە قىلىشــىپ تــۇرۇڭالر، مېھىــر - مۇھەببىتىــڭالر 

كۈچىيىــدۇ«. 

ــە  ــا ئائىل ــر ۋاقىتت ــىپ بى ــى: مۇناس ئونىنچ
سۆھبەتلىشــىپ  يىغىلىــپ  ئەزالىــرى 

تــۇرۇش.
تۇرغانــدا  بولــۇپ  پــات   - پــات  ســۆھبەتلەر  بۇنــداق 

بالىــالر  چوڭقۇرلىشــىدۇ،  چۈشــىنىش  ئارىســىدا  ئائىلىدىكىلــەر 

بىلــەن ئاتــا - ئانــا ئارىســىدىكى مېھىــر - مۇھەببــەت كۈچىيىــپ، 

ــىرتتىن  ــى س ــان ئىللىقلىقن ــس قىاللمىغ ــن ھې ــڭ ئائىلىدى بالىالرنى

ئەھۋاللىرىدىــن  كېتىدىغــان  كىرىــپ  يولالرغــا  يامــان  ئىــزدەپ 

بولىــدۇ. قالغىلــى  ســاقلىنىپ 

ــدا  ــەپ قىلىۋاتقان ــرى گ ــى: بى ــون بىرىنچ ئ
قــۇالق  چىرايلىقچــە  ســۆزىگە  ئۇنىــڭ 
ســېلىپ دىققــەت بىلــەن ئــاڭالش، ســۆزىنى 
كەسمەســلىك. ســۆزىنى  بولغىچــە  تۈگىتىــپ 
ۋە  ھۆرمــەت  قىلىنغــان  قىلغۇچىغــا  گــەپ  قىلىــش  بۇنــداق 

بۆلــۈش  ئوتتۇرىدىــن  گەپنــى  ئىپادىســىدۇر.  ســەمىمىيەتنىڭ 
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5 - سەھىھ ئەدەپ ئەلمۇپرەد، 418 – ھەدىس.
6 - مۇئجەمۇل ئەۋسەت، 6 - توم 187 – ھەدىس.

7 - سەھىھ ئەلجامىئ، 1704 - ھەدىس.
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بىلــەن  ئىشــالر  باشــقا  پەرۋاســىز  قىلىۋاتقانــدا  گــەپ  ياكــى  ۋە 

بولــۇپ ســۆزگە دىققــەت قىلماســلىق قارشــى تەرەپكــە قىلىنغــان 

پىكىــر  ئائىلىنىــڭ  بولــۇپ،  ئەدەپســىزلىك  ۋە  ھۆرمەتســىزلىك 

ئايرىمچىلىقىغــا ۋە ئائىلىــدە بىــر - بىرىنــى چۈشەنمەســلىككە، 

جېــدەل - ماجىــرا كــۆپ بولىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ، تېخىمــۇ 

ســۆرەپ  گىردابىغــا  بولــۇش  ۋەيــران  ئائىلىنــى  بولغانــدا  يامــان 

بــار. ئېھتىمالىمــۇ  كېلىــش 

ــدە ســاالم  ــون ئىككىنچــى: ئۆيگــە كىرگەن ئ
- ســەھەت بىلــەن كىرىــش.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســتە :» ئــۈچ تۈرلــۈك 

قاتارىــدا  ئــۇالر  ۋە  دېــدى  كاپالىتىدىــدۇر«  ئالالھنىــڭ  كىشــى 

ئۆيگــە كىرگەنــدە ئەھلىگــە ســاالم قىلىــپ كىرگــەن كىشــىنىمۇ 

»ئالــالھ  چۈشــەندۈرۈپ:  ھەدىســنى  بــۇ  ئۆلىمــاالر  ســانىدى. 

تائــاال ئــۆز پەزلــى، مەرھەمىتــى بىلــەن ھەدىســتە ســۆزلەنگەن بــۇ 

ئــۈچ تۈرلــۈك كىشــىنى ھــەر تۈرلــۈك خــەۋپ - خەتەردىــن ۋە 

بىھــۇدە، مەنىســىز ھاياتتىــن  ســاقاليدۇ« دەيــدۇ.

بىــر  ئەزالىــرى  ئائىلــە  ئۈچىنچــى:  ئــون 
- بىرىنىــڭ ياتــاق ئۆيلىرىگــە رۇخســەت 
ســوراپ كىرىشــى، خۇسۇســىي نەرســىلىرىگە 

كىــرەك. چېقىلماســلىقى  رۇخسەتســىز 
ياتــاق ئۆيلەرگــە رۇخسەتســىز كىرگەنــدە قارشــى تەرەپنىــڭ 

باشــقىالرنىڭ كۆرىشــىنى خالىمىغــان ھالىتىنــى كــۆرۈپ قېلىشــى، 

ــۈل  ــق ئارىدىكــى ھۆرمەتكــە تەســىر يېتىشــى ۋە كۆڭ شــۇ ئارقىلى

ــدا بولۇشــقا ســەۋەب بولىشــى مۇمكىــن. ئاغرىقــى پەي

 - بىــر  ئىچىــدە  ئائىلــە  تۆتىنچــى:  ئــون 
كــۆز  ســەۋەنلىكلىرىگە  بــەزى  بىرىنىــڭ 

يۇمــۇش.
چۈنكــى خاتالىــق ۋە ســەۋەنلىك ئۆتكــۈزۈش ھــەر ئىنســاننىڭ 

ئــۇرۇپ  يۈزىگــە  ئىشــالرنى  پۈتــۈن  بولــۇپ،  بــار  تەبىئىتىــدە 

خىجالەتتــە قويــۇش ئورۇنســىز، شــۇنداقال ئارىدىكــى پەردىشــەپنى 

ــر ئىــش. بۇزىدىغــان بى

ئــون بەشــىنچى: ئائىلــە ئەزالىــرى ئارىســىدا 
ــر ئىشــقا رەھمــەت  ــك ھەربى چــوڭ - كىچى

ئېيتىشــىش. 
ئۆزئــارا دۇئــا قىلىشــىپ تۇرىدىغــان ئادەتنــى يېتىلــدۈرۈپ ئاتــا 

- ئانىــالر بالىلىــرى ئۈچــۈن، بالىــالر ئاتــا - ئانىلىــرى ۋە ئــاكا 

- ئــۇكا، ئاچــا - ســىڭىللىرى ئۈچــۈن دۇئــا قىلىــپ تۇرۇشــتىن 

ــم  ــى مۇھى ــدۈرۈش ناھايىت ــلەتلەرنى يېتىل ــىل خىس ــارەت ئېس ئىب

ســۈننەتلەرنىڭ بىــرى. 8

قىلىنىــش  ئەمــەل  ئائىلىلــەردە  يۇقىرىــدا 
دانــە   15 قارالغــان  دەپ  زور  قىممىتــى 
ئــەدەپ - قائىدىنــى بايــان قىلــدۇق. ئــەدەپ 
بىلەنــال  مۇشــۇالر  پەقــەت  قائىدىلــەر   -
چەكلىنىــدۇ دېمەكچــى ئەمەســمىز، ماقالىنىــڭ 
بــەك ئــۇزۇن بولــۇپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن 
دانــاالر  كۇپايىلەنــدۇق.  بىلــەن  مۇشــۇالر 
ئائىلىدىــن  ئىســالھاتى  »جەمئىيەتنىــڭ 
ھەربىــر  ئالــالھ  دېگەنىكــەن.  باشــلىنىدۇ« 
ئائىلىدىكــى چــوڭ - كىچىــك ھەممەيلەننىــڭ 
بــۇ ئــەدەپ - ئەخالقالرغــا رىئايــە قىلىــپ 
ــى  ــۇپ ئەتراپتىك ــە بول ــر ئائىل ــك بى نەمۇنىلى
قوشــنىالرغا   - قولــۇم  تۇغقــان،   – ئــۇرۇق 
كۆرســىتپ،  تەســىر  ئارقىلىــق  ئەخالقىمىــز 
ئەخالقلىــق بىــر جەمئىيەتنىــڭ ســەۋەبكارى 
بولىشــىمىزنى نېســىپ قىلســۇن! ئالــالھ بىزنــى 
ــەن  ــۆزى بىل ــان، س ــەل قىلىدىغ ــە ئەم بىلگەنگ
ــىلەردىن  ــەمىمىي كىش ــردەك س ــى بى ئەمەلىيىت

بولغىلــى نېســىپ قىلســۇن!

خۇالسە:

8 - بۇخارىي ئەدەپ ئەلمۇپرەد، 594 - ھەدىس
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كىچىك قارا بېلىقكىچىك قارا بېلىق
- سەمەت بەھرەنگى

كاستومونۇ ئۇنىۋېرسىتېتى، تۈرك تىلى ۋە ئەدەبىياتى بۆلۈمى
ۋە ئانادولۇ ئۇنىۋېرسىتېتى، تارىخ كەسپى ئوقۇغۇچىسى 

تەرجىمە: ئابدۇلقابىز زاغئوغلى 

ــى، ئەممــا  ــارا بېلىجــان« دەپ ئىپادىلەنســە تېخىمــۇ گــۈزەل بوالتت ــدە »ق ــە ئىســمى ئۇيغۇرچى ھېكاي
ئوخشــاش ئىســىمدىكى باشــقا بىــر ھېكايــە بولغانلىقتىــن ئارلىشــىپ كەتمەســلىكىنى كــۆزدە تۇتــۇپ، بــۇ 

ئىســىم اليىــق كۆرۈلــدى.

ھۆرمەتلىــك ئوقۇرمــەن، ئــاز كــەم بىــر يىــل ئىگىــرى » تەســەۋۋۇپ ئەدەبىياتــى «دەرســىمىزدە 
ــەۋۋۇپىي  ــە تەس ــۇ ھېكاي ــىمىزدە ب ــە دەرس ــدى. گەرچ ــۇپ ئۆتكەنى ــى ئوق ــبۇ ھېكايىن ــز ئۇش ئوقۇتقىچىمى
ســىمۋولالر بىلــەن ئىزاھالنغــان بولســىمۇ، مەنــدە باشــقىچە بىــر تەســىرات قالــدۇردى، كىچىــك بېلىقنىــڭ 
قەيســەر ئىرادىســى مــاڭا كىملەرنىــدۇر ئەســلەتتى. مــەن شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىدىــال بــۇ ھېكايىنىڭ يازغۇچىســى 
ھەققىــدە ئىزدەندىــم. يازغۇچــى تېگــى ئەزەربايجانلىــق، ئىرانــدا تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن ۋە ياش تۇرۇپــال ھاياتقا 
ــى ۋە  ــڭ ئىســيانكار روھ ــەن كىشــى ئىكــەن. ســەمەت بەھرەنگىنى ــقان ســەمەت بەھرەنگــى دېگ ۋىداالش
قەلــەم بىلــەن قىلغــان زالىمغــا قارشــى كۈرىشــى مېنــى ئوبدانــال تەســىرلەندۈردى. يازغۇچــى بىلــەن تونۇشــۇپ 
چىققاندىــن كېيىــن بــۇ ھېكايــە مەنــدە باشــقىچە ھېســالرنى ئويغىتىشــقا باشــلىدى. خىيالىمــدا قىيىــن - 
قىســتاقالرغا قارىمــاي ئەگــرى ـ توقايلىــق داۋاننــى ئېشىشــقا تىرىشــىۋاتقان بىــر »ئۇيغــۇر بېلىجــان« پەيــدا 
بولۇشــقا باشــلىدى... شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىدىــال بــۇ ھېكايىنــى ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن ئۇچراشتۇرۇشــنى 
ــا  ئويالشــقان بولســاممۇ پۇرســىتى بولمىغانىــدى. پەلەكنىــڭ چاقــى بۈگۈننــى تاللىغــان بولســا كېــرەك. مان

بۈگــۈن بــۇ ھېكايىنــى ئوقۇرمەنلەرگــە ســۇنۇش نېســىپ بولۇپتــۇ.

— تەرجىماندىن
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11
چوڭقــۇر دېڭىزنىــڭ بىــر بۇرجىكىــدە مويســىپىت بېلىــق 
ئــون ئىككــى مىــڭ بــاال - چاقىلىــرى ۋە نەۋرىلىرىنــى ئەتراپىغــا 

ــى. ــپ بېرىۋاتاتت ــەك ئېيتى ــا چۆچ ــپ، ئۇالرغ يىغىۋېلى

ــەن ياشــايدىغان  ــادا ئانىســى بىل ــڭ بۇرۇنىســىدا دەري بۇرۇننى
بىــر كىچىــك قــارا بېلىــق بــار ئىــدى. بــۇ دەريــا تاغدىكــى قــورام 
ــك  ــى. كىچى ــدە ئاقاتت ــڭ تېگى ــلىنىپ ئويمانلىقنى ــتىن باش تاش
ــى  ــنىڭ ئارقىس ــارا تاش ــر ق ــى بى ــىنىڭ ئۆي ــەن ئانىس ــق بىل بېلى
ئىــدى. ئۆســۈملۈكلەر ئۆينىــڭ ئۆگزىســى ئىــدى. ئــۇالر كېچىلىــرى 
ئۆســۈملۈكلەرنىڭ ئاســتىدا ئۇخاليتتــى. بىــر قېتىــم بولســىمۇ 
ئۆيىدىــن ئــاي يورۇقىنــى كۆرۈۋېلىــش كىچىــك بېلىقنىــڭ ئارزۇســى 

ــدى. ئى

ئانــا - بــاال ئىككىيلــەن بىــر - بىرىگە ئەگىشــىپ ئەتىگەندىن 
ــا  ــقا بېلىقالرغ ــدە باش ــەتتى. بەزى ــراپ يۈرىش ــە پىرقى كەچكىچ
ــى. ئانىســىنىڭ  ــپ تۇراتت ــەردە ئايلىنى ــر ي ــك بى قوشــۇلۇپ كىچى
تۇغقــان مىڭالرچــە تۇخۇملىرىدىــن پەقــەت مۇشــۇ بېلىقــال ئــەي 

ــدى. بولغانى

كىچىــك بېلىقنــى بىــر نەچچــە كۈننىــڭ ياقــى غــەم - قايغــۇ 
ھورۇنلــۇق  قىالتتــى.  گــەپ  ئــاز  ئىنتايىــن  بېســىۋالغانىدى، 
بىلــەن ئايلىناتتــى، كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ئانىســىنىڭ پېشــىغا 
ئىكەنلىكىنــى  بىئــارام  بالىســىنىڭ  ئانىســى  ئېســىلىۋاالتتى. 
ــى.  ــدۇ دەپ ئوياليتت ــدا ئوڭشــىلىپ كېتى ــات يېقىن ــى ۋە پ بىلەتت
ــن  ــداق دەرتلەردى ــداق - مۇن ــڭ دەردى ئۇن ــارا بېلىقنى ــا ق ئەمم

ئەمەســتەك تۇراتتــى. 

كىچىــك بېلىــق بىــر كۈنــى ئەتىگــەن تېخــى كــۈن 
چىقماســتا ئانىســىنى ئويغاتتى:

_ ئانا، سىز بىلەن ئازراق پاراڭلىشاي دېگەنتىم.

_ پاراڭلىشىشــقا باشــقا ۋاقىــت يوقتــەك مۇشــۇنداق چاغنــى 

تاپتىڭمــۇ، باالمــەي؟ كېيىنــراق پاراڭالشســاق بولمامتــى؟ 

ــە؟ ــدۇق ي ــپ كېلەم ــاز ئايلىنى خالىســاڭ، بىرئ

ــن  ــۇ يەردى ــەن، ب ــن ئايلىنالمايم ــن كېيى ــا. بۇندى ــاق، ئان _ ي

ــرەك. ــىم كې كېتىش

_ چوقۇم كېتەمسەن؟

_ شۇنداق، ئانا. كېتىشىم كېرەك. 

_ لېكىن بۇنداق قاق سەھەردە نەگە بارىسەن؟

_ بــۇ دەريانىــڭ نەگىچــە ئېقىــپ بارىدىغىنىنــى كــۆرۈپ 

ــار. بىلەمســىز ئانــا؟ نەچچــە ئايدىــن بۇيــان پۈتــۈن  باققــۇم ب

ئــەس - يادىــم »بــۇ دەريانىــڭ ئايىغــى قەيەردىــدۇ؟« دېگــەن 

خىيالــدا. ئەممــا ھازىرغىچىلىــك بىلەلمىدىــم. كېچىدىــن 

بېــرى كۆزۈمگــە ئۇيقــۇ كىرمىــدى. ئاخىــرى، بېرىــپ دەريانىــڭ 

ــە  ــەردە نېم ــم. باشــقا يەرل ــەت قىلدى ــى تېپىشــنى نىي ئايىغىن

ــار.  ــۇم ب ــپ باقق ــدۇ؟ بىلى ئىشــالر بولىۋاتى

ئانىسى كۈلۈپ تۇرۇپ:

_ مەنمــۇ كىچىــك ۋاقتىمــدا مۇشــۇنداق ئىشــالرنى جىــق 

ــى  ــاش - ئايىغ ــەن ب ــا دېگ ــاالم، دەري ــم ب ــم. جېنى ئوياليتتى

يــوق نەرســە، ھەممىســى پەقــەت مۇشــۇنچىلىكال. دەريــا ھــەر 

ــدۇ.  ــۇ كەتمەي ــداق يەرگىم ــدۇ، ھېچقان ــال تۇرى ــم ئېقىپ دائى

_ ئانــا، لېكىــن ھەممــە نەرســىنىڭ بىــر ئايىغــى 

بولمامــدۇ؟ كېچىمــۇ ئاياغلىشــىدۇ، كۈندۈزمــۇ ئاياغلىشــىدۇ، 

ــۇنداق... ــۇ ش ــۇنداق، يىلم ــۇ ش ئايم

ئانىسى ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلدى:

_ بۇنــداق چــوڭ گەپلەرنــى بىــر ياققــا قويــۇپ، يــۈرە! ســىرتقا 
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چىقىمىــز. ھازىــر پاراڭلىشــىدىغان ئەمــەس، ســەيلە قىلىدىغــان 

 . غ چا

_ يــاق، ئانــا. مــەن بۇنــداق ســەيلىلەردىن زېرىكتىــم. 

نېمــە  يەرلــەردە  باشــقا   ، چىققــۇم  ســەپەرلەرگە  ئــۇزۇن 

ئىشــالرنىڭ بولىۋاتقانلىقىنــى بىلگــۈم بــار. ســىز بــۇ گەپلەرنــى 

مــەن  قالمــاڭ،  دەپ  ئۆگەتتىمىكىــن  بىرەرســى  مــاڭا 

ــە،  ــەن. ئەلۋەتت ــالپ كېلىۋاتىم ــرى ئوي ــن بې ــى ئۇزۇندى بۇالرن

باشــقىالردىنمۇ نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ئۆگەندىــم. مەســىلەن 

ــان  ــى قېرىغ ــڭ كۆپۈنچىس ــم، بېلىقالرنى ــۇپ يەتتى ــۇنى تون ش

قىلىۋەتكەنلىكىدىــن  زايــە  بىكارغــا  ئۆمرىنــى  ۋاقىتلىرىــدا 

يۈرىدىكــەن،  كوتۇلداپــال  داۋاملىــق  ئېچىنىشــىدىكەن. 

نەرســىدىن  ھەممــە  ۋە  قارغايدىكــەن  باشــقىالرنى 

ئاغرىنىدىكــەن. مېنىــڭ شــۇنى بىلگــۈم بــار، ھايــات دېگــەن 

راســتتىنال ياشــانغىچە مۇشــۇ ئالقانچىلىــك يــەردە پىرقىــراپ 

يۈرۈشــلىمۇ؟ ياكــى دۇنيــادا باشــقىچە ياشــىغىلىمۇ بوالمــدۇ؟

كىچىــك بېلىقنىــڭ ســۆزى تۈگىشــى بىلــەن 
ئانىســى:

_ جېنىــم بــاالم، ســاراڭ بولــۇپ قالمىغانســەن؟ نېمــە دېگــەن 

ــۇ.  ــۇ ش ــەن مۇش ــا دېگ ــەن؟! دۇني ــا دېگ ــۇ دۇني ــەن ئ گەپك

ھايــات دېســەڭ مەۋجــۇت بولــۇپ ياشــاۋاتقىنىمىزنىڭ ئــۆزى 

ھايــات شــۇ...

ــر  ــا ئۇالرنىــڭ ئۆيىگــە چــوڭ بى دەل شــۇ ۋاقىتت
ــق يېقىنالشــتى: بېلى

ــش  ــاالش - تارتى ــەن ت ــرى بىل ــە دەپ بالىلى ــنام، نېم _ قوش

ــە؟ ــىلەر نېم ــى چىقمامس ــۈن ئايالنغىل ــال؟ بۈگ قىلىۋاتى

ــاڭالپ  ــى ئ ــىنىڭ ئاۋازىن ــق قوشنىس ــا بېلى ئان
ــى: ــىرتقا چىقت س

ــدۇق! بالىــالر ئانىلىرىغــا  ــداق كۈنلەرگــە قال _ قارىمامــال، قان

ئىــش ئۆگىتىدىغــان بولــۇپ كېتىپتــۇ.

قوشنا:

_ نېمە بولدى؟

ئانا بېلىق:

_ مــاۋۇ پەتەككــە قارىمامــال، نەلەرگــە بارىمــەن دەپ يۈرىــدۇ! 

ــەن«  ــۆرۈپ كېلىم ــپ ك ــدۇ بېرى ــادا نېمىشــالر بولىۋاتى »دۇني

دەپ جاھىللىــق قىلىپــال تۇرىۋالــدى، ئۆزىدىــن چــوڭ گەپلەرنى 

قىلىــپ.

قوشنا:

_ قــوزام، ســەن ئالىــم، پەيالســوپ بولــۇپ كېتىــپ، بىــز 

خەۋەرســىز قاپتۇقمــۇ نېمــە -ھــە؟ 

كىچىك بېلىق:

_ خانىــم، ســىز قانــداق ئادەمنــى ئالىــم، پەيالســوپ دەيســىز 

بىلمىدىــم، ئەممــا مــەن بۇنــداق چۆرگىلــەپ يۈرۈشــتىن 

تويــۇپ كەتتىــم. كىشــىنى بىــزار قىلىدىغــان بۇنــداق ســەيلىنى 

ئاچقۇچــە  يۇمــۇپ  كۆزنــى  خالىمايمــەن.  قىلىۋېرىشــنى 

ــۇپ قالىمــەن.  ــار بول ــەزەر دائىرىســى ت ــپ، ن ســىلەردەك قېرى

بۇنــداق بولىشــىنى خالىمايمــەن، چۈشىنەمســىلەر؟

قوشنا: 

_ ئەستاغپۇرۇلال! قانداق گەپلەر بۇ؟

ئانىسى:

_ بىــر تالــال باالمنىــڭ بۇنــداق بولــۇپ قېلىشــىنى ھېــچ 

باالمنىــڭ  ئوبــدان  ئەبلــەخ  قايســى  ئويلىماپتىكەنمــەن. 

بۇلغىدىكىنــە؟ ئەقلىنــى 

كىچىك بېلىق:

ــل  ــڭ ئەقى ــوق. مېنى ــى ي ــى بۇلغىغىن ــڭ ئەقلىمن _ ھېچكىمنى

ــار، كۆرەلەيمــەن. ــۆزۈم ب ــار، چۈشــىنەلەيمەن. ك ــم ب - ئىدراكى

قوشنىسى كىچىك بېلىقنىڭ ئانىسىغا:
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_ سىڭلىم ھېلىقى غەيۋەتچى قۇلۇلە بارغۇ...

ئانىسى:

_ راســت دېدىلــە، بــاالم بىلــەن تــوال ھەپىلىشــەتتى ئــۇ نــەس 

باســقۇر.

كىچىك بېلىق:

_ ئانا! بولدى قىلىڭە، ئۇ دېگەن مېنىڭ دوستۇم.

ئانىسى:

ــتلۇقىمىش!  ــڭ دوس ــەن قۇلۇلىنى ــق بىل ــەي، بېلى _ ۋىي
ــۇ! ــۇ ب ــان گەپلەرغ ــەن، دادام ئاڭلىمىغ ــام كۆرمىگ ئان

كىچىك بېلىق:

ــى  ــمەن ئىكەنلىكىن ــڭ دۈش ــەن قۇلۇلىنى ــق بىل ــۇ بېلى _ مەنم

غەيۋىتىنــى  ئۇنىــڭ  بىــكارال  باقماپتىكەنمــەن،  ئــاڭالپ 

قىلدىڭىــز.

قوشنا:

_ قااليمىقانال گەپلەر بۇالر!

كىچىك بېلىق:

_ سىلەر قااليمىقان گەپ قىلىۋاتىسىلەر.

ئانىسى:

ــا  ــا - بۇياقت ــە دېگــەن. ئۇياقت ــۇ قۇلۇل ــە ئ ــر نېم _ ئۆلگــۈر بى

ــان.   ــڭ، ھەرقاچ ــۇپ قالدى ــى ئۇنت ــى دەپ يۈرگىنىن نېمىلەرن

كىچىك بېلىق:

ــى  ــۇڭالر. چۈنك ــال قۇتۇل ــۇ ئۆلتۈرۈپ ــا، مېنىم ــداق بولس _ ئۇن

ــەن. ــى قىلىۋاتىم ــاش گەپلەرن ــۇ ئوخش مەنم

ــك  ــۇلدى، كىچى ــۇ قوش ــقا بېلىقالرم ــاالش - تارتىشــقا باش ت

ــدى. ــدۇرۇپ قويغانى ــۇ ئاچچىقالن ــرى ئۇالرنىم ــڭ گەپلى بېلىقنى
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قېرى بېلىقالردىن بىرى:

_ ماڭا ئىچ ئاغرىتامدىكىن بۇالر دەپ ئويالپ قالدىڭمۇ؟

باشقا بىرسى:

_ شاكىچىكنىڭ تاياق يىگۈسى كەپ قاپتۇ قارىغاندا.

قارا بېلىقنىڭ ئانىسى:

_ باالم بىلەن ھەپىلەشمەي بىر ياققا ئۆتۈڭالر.

باشقا بىرسى:

_ۋۇي خېنىــم! بالىلىرىنــى تــۈزۈك تەربىيىلىيەلمىگەندىــن كېيىن 
ــۇ تارتىال. خاپىلىقىنىم

قوشنا:

_ سىلى بىلەن قوشنا بولۇپ قالغانلىقىمدىن ئۇيىلىۋاتىمەن.

باشقا بىرسى:

ــڭ  ــرى قۇلۇلىنى ــى قې ــەي، بۇن ــپ يۈرم ــنى ئۇزارتى ــۇ ئىش _ ب
ــدى. ــى بول ــا ئەۋەتىۋىتەيل يېنىغ

بېلىقــالر كىچىــك قــارا بېلىقنــى تۇتقىلــى كەلگەندە دوســتلىرى 
ئۇنىــڭ ئەتراپىنــى قورشــىۋېلىپ ئۇنــى خەتەردىــن قۇتقــۇزۇپ 
قالــدى. كىچىــك بېلىقنىــڭ ئانىســى يۈزلىرىگــە شــاپىالقالپ 

ــى:  ــۇالرنى دەيتت ــۇرۇپ ش ــاھ ئ ــى ۋە ئ يىغاليتت

ــالي،  ــداق قى ــدۇ، قان ــاالم كېتىۋاتى ــاھ! ب ــم، ئ ــاھ خۇدايى _ ئ
ــۈۋاالي... ــقا ئۈس ــى تاش قايس

كىچىك بېلىق:

ــڭ  ــرى بېلىقالرنى ــۇ قې ــەس، ش ــاڭا ئەم ــا، م ــق ئان _ چىرايلى
ــالڭ. ــا يىغ ھالىغ

بېلىقالردىن بىرى يىراقتىن ۋارقىرىدى:

_ ئاغزىڭنى بۇزما گۇي!

ئىككىنچىسى:

_ كېتىــپ بولــۇپ پۇشــايمان قىلســاڭ، قايتــا ئارىمىزغــا 
ئالمايمىــز جۇمــۇ ســېنى!

ئۈچىنچىسى:

_ بۇالر ياشلىق ھەۋىسى خاالس، كېتىپ يۈرمە!

تۆتىنچىسى:

_ ھەسەل ئەمەن تېتىغان ئوخشىمامدۇ؟

بەشىنچىسى:

_ دۇنيــا، پۇنيــا دەپ باشــقا يــەر يــوق. دۇنيــا دېگــەن مۇشــۇ 
يــەر شــۇ، قايتىــپ كــەل!

ئالتىنچىسى:

ــق  ــېنىڭ ئەقىللى ــەڭ، س ــپ كەلس ــپ قايتى ــى تېپى _ئەقلىڭن
بېلىــق ئىكەنلىكىڭگــە ئىشــىنىمىز.

يەتتىنچىسى:
_ لېكىن بىز ساڭا كۆنۈپ قالغانتۇق ـ دە...

ئانىسى:

_ ماڭا ئىچىڭ ئاغرىسۇن. كەتمىگىن باالم، كەتمىگىن!

ئەپســۇس كىچىــك بېلىقنىــڭ ئۇالرغــا دەيدىغــان گېپــى 
قالمىغانىــدى. تــەڭ دېمەتلىــك دوســتلىرىدىن بىــر قانچىســى 
ئۇنــى شــارقىراتمىغىچە ئۇزىتىــپ قويــۇپ قايتىــپ كەتتــى. كىچىــك 

ــدا: ــان چاغ ــن ئايرىلىدىغ ــق ئۇالردى بېلى

ــۇپ  ــى ئۇنت ــۇڭالر، مېن ــان بول ــكىچە ئام ــتالر كۆرۈش _ دوس
قالمــاڭالر!

دوستلىرى:

_ ســېنى قانداقمــۇ ئۇنتــۇپ قااليلى؟! ســەن بىزنىــڭ كۆزىمىزنى 
ئاچتىــڭ، بىــز بــۇرۇن پەقــەت ئويــالپ باقمىغــان نەرســىلەرنى 
ئۆگەتتىــڭ. كۆرۈشــكىچە ئامــان بولغىــن، باتــۇر ۋە ئەقىللىــق 

دوســتىمىز!

كىچىــك بېلىــق شــارقىراتمىدىن ســەكرەپ، ســۇ يىغىلىــپ 
قالغــان بىــر يەرگــە چۈشــتى. باشــتا قورققانــدەك قىلســىمۇ، كېيىــن 
ســۇدا ئــۈزۈپ ئايلىنىشــقا باشــلىدى. ئــۇ بــۇ چاغقىچــە بۇنــداق 

كــۆپ ســۇنى كــۆرۈپ باقمىغانىــدى.

داۋامى كېيىنكى ساندا...
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سۆھبىتىمىز كېيىنكى ساندا داۋام قىلغۇسى...

ئەسەر ئەۋەتكۈچىلەر سەمىگە:

1-ئەسەرلەر ژۇرنىلىمىزنىڭ ئېلخەت ئادرېسىغا »Word« ھۆججىتىدە بەلگىلەنگەن ۋاقىتقىچە يوللىنىشى كېرەك. 

2-ئەسەرلەرنىڭ ئىمال قائىدىلىرىگە ئۇيغۇن بولۇشى، ئالغا سۈرمەكچى بولغان چۈشەنچىلەر ئېنىق يورۇتۇپ بېرىلگەن 

بولۇشى كېرەك.

3-ئەسەر ئەۋەتكۈچى ئۆزىنىڭ ئىسىم-فامىلىسى، كەسپى، ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئەسەرنىڭ تېمىسى ئاستىغا يېزىشى كېرەك. 

)تەخەللۇس پەقەت شېئىر ۋە تاققا - تۇققا سەھىپىلىرىدىال رۇخسەت قىلىنىدۇ.(

4-ئاپتورالر ئەۋەتكەن ماقالىسىغا ناھايىتى ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشى، نەقىل مەنبەلىرى ئەسكەرتىلگەن بولۇشى، 

ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ نۇمۇرلىرى بەت ئاستىغا ئىزاھات سۈپىتىدە بېرىلگەن بولۇشى ۋە ماقالىنىڭ ئاخىرىدا پايدىالنغان 

ماتېرىيالالر تەپسىلىي بېرىلگەن بولۇشى كېرەك. 

5-تەرجىمە ئەسەرلەردە چوقۇم مەنبە ئەسكەرتىلىشى ۋە تەھرىر ھەيئىتىگە ئەسلى نۇسخا تەمىنلىنىشى كېرەك. 

6-ماقالىلەرنىڭ ھەجمىگە چەك قويۇلمايدۇ. ناۋادا قىممىتى زور، ئەھمىيەتلىك تېمىالر بولسا ئۇدا بىرقانچە ساندا 

ئۇالپ ئېالن قىلىنىدۇ. 

ئەھۋالدا  تاللىنىدۇ، تالالنمىغان  ئىلگىرى - كېيىنلىك تەرتىپى بويىچە  7-ئەسەرلەر قىممىتى، سۈپىتى ۋە يولالنغان 

ئېلخەت ئارقىلىق بىلدۈرىلىدۇ ۋە مۇناسىپ تەكلىپ - پىكىرلەر بېرىلىدۇ.

8-ژۇرنىلىمىزغا ئەۋەتىلگەن ھەرقانداق ئەسەرنىڭ بۇندىن بۇرۇن ھېچقانداق كىتاب - ژۇرنالالردا، تور بەتلەردە ۋە ياكى 

ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ئېالن قىلىنمىغان بولۇشى كېرەك. )ئەسەرلەر ژۇرنىلىمىزدا ئېالن قىلىنغۇچە بولغان ئارىلىقتىمۇ 

باشقا يەرلەردە ئېالن قىلىنماسلىقى كېرەك.(  

 - تەكلىپ  ۋە  ئەسەرلىرىنى  بولۇشىنى،  ھەمدەمدە  يېقىندىن  ئەمگىكىمىزگە  بۇ  ئوقۇرمەنلىرىمىزدىن  ۋە  ئاپتور  كەڭ 

پىكىرلىرىنى بىزدىن ئايىماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

ھۆرمەت بىلەن:

»شەپەق ژۇرنىلى« تەھرىر ھەيئىتى




