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دەۋا شۇنداق بولىدىكەن

»دەۋا« ئۇيغـۇر تىلىـدا قەدىمدىـن بـار سـۆز. »دەۋاگـەر سـۇس 
تەمسـىلدىن   - ماقـال  دېگـەن  بوپتـۇ«  مۇتتەھـەم  قـازى  بولسـا 
قارىغانـدا، بـۇ سـۆزنىڭ تارىخـى ئـۇزۇن. ماقـال - تەمسـىللەر تىـل 
بىناسـىنىڭ ئۇلىنـى ھاسـىل قىلىدىغـان تاشـالرغا ئوخشـاش مۇقىـم 
بولـۇپ ئاسـان ئۆزگەرمەيـدۇ. شـۇڭا يۇقىرىقـى ماقال - تەمسـىلدىن 
قارىغاندا، »دەۋا« سۆزى ئۇيغۇرالردا سوتچىالر »قازى« دېيىلىشكە 
باشـلىغان مىـڭ يىللىق تارىخقا تۇتۇشـىدۇ. ئەممـا ھەيران قاالرلىقى 
ماۋزۇيىمىـزدا دېمەكچـى بولغـان »دەۋا« سـۆزى تېخـى »ھازىرقـى 
زامـان ئۇيغـۇر تىلنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«گە كىرمىگەن. لۇغىتىمىزدە 
شـۇڭا  ئاتالغۇسـىدۇر.  قانـۇن  بىـر  پەقەتـال  »دەۋا«  بولغـان  بـار 
ماۋزۇيىمىزدىكى »دەۋا« سـۆزىنى لۇغەتتىكى جىنايى ئىشـالر، ھەق 
- تەلەپ دەۋاسـى بويىچە چۈشـەنگەن ۋاقىتتا شـەرقىي تۈركىسـتان 
دەۋاسـى، الگېر دەۋاسـى، كىشـىلىك ھوقۇق دەۋاسـى دېگەندىكى 

»دەۋا« دېگـەن سـۆزنى چۈشـەنگىلى بولمايـدۇ.

»ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق« لۇغىتىمۇ ئىزاھالپ 
بېرەلمەيدىغان »شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى« دېگەن ئاتالغۇدىكى 
»دەۋا« دېگـەن بـۇ ئىبـارە ئۇيغـۇرالر ئۈچۈن ئىزاھلىنىشـقا موھتاج. 
تەشەببۇسـكار  دەۋاغـا  ياشـاۋاتقان،  سـىرتىدا  دەۋانىـڭ  بولۇپمـۇ 
بولۇۋاتقـان ياكـى دەۋاغـا ئەگىشـىۋاتقان ئاۋامغـا بۇنى چۈشـەندۈرۈپ 

بېرىشـنىڭ ئەھمىيىتى زور.

»شـەرقىي تۈركىسـتان دەۋاسـى« دېگـەن بىرىكمىـدە كەلگـەن 
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كىرىـپ  تۈركچىدىـن  تىلىغـا  ئۇيغـۇر  مەنـە  سـۆزىدىكى  »دەۋا« 
ئۆزلەشـكەن. ئەمەلىيەتتـە تۈركچىدىمـۇ بـۇ سـۆز ھـەم بىـر ھەقلىـق 
كۈرەشنىڭ ئىسمى ھەمدە بىر قانۇن ئاتالغۇسى. »سىياسىي دەۋا« 
بىلدۈرىدىغـان  ئاتالغۇسـىنى  قانـۇن  مەنـە  بىرىكمىدىكـى  دېگـەن 
مەنىنىڭ كېڭىيىشىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، ئۇ مەلۇم كىشىلەر، 
مىللەت ۋە ياكى ئىنسانالر جەمئىيىتى ئورتاق دۇچ كېلىۋاتقان، دۇچ 
كەلگـەن ياكـى دۇچ كېلىدىغـان بىـر مەسـىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇش، 
ھەقلىقلەشتۈرۈش ۋە ھەل قىلىش ھەققىدە قىلىنغان تىرىشچانلىق 
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىكەن. ئوردۇچە، ئەرەبچە ۋە پارسـچىدىمۇ 
مەنىسـىدىن  سـۈپىتىدىكى  ئاتالغۇسـى  قانـۇن  سـۆزىنىڭ  »دەۋا« 
ئىكـەن.  بـار  مەنىسـىمۇ  دېگـەن  »كـۈرەش«  يۇقىرىقـى  باشـقا 
ئۇيغـۇر تىلىغـا بـۇ سـۆزنىڭ تۈركچىدىـن كىرىشـى مۇھاجىرەتتىكـى 
شـەرقىي تۈركىسـتان دەۋاسـى ياكى ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ تۈركىيەدىن 

باشـالنغانلىقى بىلـەن مۇناسـىۋەتلىك.

مەن ئۆزۈمنى مۇھاجىرەتتىكى دەۋاگەرلەردىن دەپ سانىمايمەن. 
چۈنكـى مـەن دەۋانىـڭ زادى قانـداق قىلىنىدىغانلىقـى ھەققىـدە 
ھېچبىـر مەلۇماتقـا ئىگـە ئەمـەس. دەۋانـى قانداق قىلىـش ھەققىدە 
ھېچبىر تەربىيەلەشـنى باشـتىن كەچۈرگەن ئەمەسـمەن. شـۇڭا مەن 
دەۋاگەرلىـك يولىدىكـى پائالىيەتچىلەرنىـڭ قانداق قىلىۋاتقانلىقىنى 

كۆزىتىـپ كېلىۋاتىمەن.

2020 - يىلـى 16 - مارتتىـن 25 - مارتقىچـە ۋاشـىنگتوندىكى 
تەكلىپـى  تەشـكىالتىنىڭ  قۇرۇلۇشـى  ھوقـۇق  كىشـىلىك  ئۇيغـۇر 
بىلـەن ئامېرىكىـدا ئاقسـاراي، دۆلـەت مەجلىسـى، تاشـقى ئىشـالر 
مىنىسـتىرلىقى، ئىچكـى ئىشـالر مىنىسـتىرلىقى ۋە ئەركىـن ئاسـىيا 
رادىيوسـى قاتارلىـق ئورۇنـالردا زىيارەتتـە بولـدۇم. بـۇ يەرلەردىكـى 
دۆلـەت  ۋە  جەريانىـدا  بولـۇش  شـاھىت  دەۋاغـا  ئۇچرىشىشـالردا 
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مەجلىسىدىكى يىغىن ئەسناسىدە دەۋانىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 
تېخىمـۇ ياخشـى چۈشـىنىش پۇرسـىتىگە ئېرىشـتىم. بـۇ جەريانـدا 
قاتارىدىـن  پېشـقەدەملىرى  دەۋاسـىنىڭ  تۈركىسـتان  شـەرقىي 
سـانىلىدىغان ئۆمەر قانات ئەپەندى بىلەن باشـتىن - ئاخىر بىللە 
ياۋروپاغـا  باشـلىنىش،  تۈركىيـەدە  دەۋانىـڭ  ئۇنىڭدىـن  بولـدۇم. 
مۇساپىسـىگە  قىلىـش  تەرەققىـي  قـاراپ  ئامېرىكىغـا  ۋە  كېڭىيىـش 
ئاالقىـدار بارلىـق تەپسـىالتالرنى ئـاڭالپ چىقتىـم دېسـەممۇ بولىـدۇ. 
دەۋانىـڭ تارىخـى ھەقىقەتەنمـۇ مۇرەككـەپ بىـر مۇسـاپە ئىكـەن. 
قىلغـان  تەرەققىـي  ئامېرىكىغـا  بۈگۈنىچـۇ؟  دەۋانىـڭ  ئۇنداقتـا، 
دەۋانىـڭ بۈگۈنـى قانـداق كېتىـپ بارغانـدۇ؟ دەۋا قانـداق بولىـدۇ؟ 
دەۋادا كۈچلـەر تەڭپۇڭلۇقـى قانـداق بولۇشـى كېـرەك؟ دەۋانىـڭ 
ئىسـتىقبالى قانـداق؟ بـۇ سـوئالالرغا تاپقـان جاۋابىـم ۋە مېنىڭ ئون 

كۈنلـۈك كۆزەتكەنلىرىمدىـن ھېـس قىلغانلىرىـم تۆۋەندىكىچـە:

1. »دەردىمىز بولسىال بولمايدۇ«

پاراڭالشـقىنىمىزدا  ھەققىـدە  بولىدىغانلىقـى  قانـداق  دەۋانىـڭ 
ئۆمـەر قانـات ئەپەنـدى: »كىشـىلىرىمىز بىـز دەردىمىزنـى شـۇنچە 
ئاڭالتتـۇق، ئەھۋالىمىـز شـۇنچە ئېغىـر تۇرسـا، دۇنيـا نېمـە ئۈچـۈن 
كۆڭـۈل بۆلمەيـدۇ، دەپ قاقشـايدۇ. ئەمەلىيەتتـە دەردىمىـز بولسـىال 
بولمايـدۇ، ئاخباراتقـا چىققـان بىلەنـال ئىـش پۈتمەيـدۇ، ئۇنـى بىـر 
دوكالت ھالىتىگـە كەلتـۈرۈپ مۇناسـىۋەتلىك ئورگانالرغـا سـۇنۇش، 
توختىمـاي سۈرۈشـتە قىلىـش، ئۇالرنى مەسـىلىمىزگە بايانات ئېالن 
قىلغـۇزۇش ۋە ئاخىرىـدا ئۇالرنىـڭ دەردىمىزگـە داۋا بولىدىغـان بىر 
سىياسـىي تەدبىر ياكى بىر قانۇن اليىھەسـىنى ماقۇللىشـىغا تۈرتكە 
بولـۇش كېـرەك،« دەيـدۇ. ئـۇ دەردنىڭ بولسـىال بولمايدىغانلىقىغا 
بېرمىدا ياشـايدىغان روھىنگالىقالرنىڭ پاجىئەسـىنى مىسال قىلدى. 
ئۇالرنىـڭ  بولسـىمۇ،  كەلگـەن  دۇچ  قىرغىنچىلىققـا  روھىنگالىقـالر 
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ئامېرىكىـدا دەۋاگەرلىـرى ۋە بىـرەر تەشـكىالتى بولمىغىنـى ئۈچـۈن، 
بـۇ مەسـىلە ھەققىدە ئېلىنىدىغـان قارارالر، تەدبىرلـەر كېچىككەن. 
ئاخىـرى بـۇ مەسـىلىنى بىر مۇسـۇلمان تەشـكىالتى ۋاكالىتـەن قولغا 
نەتىجىـدە  قىلغـان.  ھەرىكـەت  دىپلوماتىـك  ھەقتـە  بـۇ  ئېلىـپ، 
روھىنـگا مەسىلىسـى خەلقئارالىـق مەسـىلىگە ئايلىنىـپ، دۇنيانىـڭ 

كـۈن تەرتىپىگـە ئېلىـپ كېلىنگەن.

2. »ئاخبارات بىرىنچى قەدەم ۋە دائىملىق قەدەم«

ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق قۇرۇلۇشـىنىڭ يەنـە بىـر رەھبىـرى 
نـۇرى تۈركـەل بىلـەن پاراڭلىشـىش جەريانىـدا ئاخباراتنىـڭ بىـر 
دەۋانىـڭ ئۈنۈملـۈك يۈرگۈزۈلۈشـىدە قانـداق رول ئوينايدىغانلىقـى 
ھەققىـدە بـەزى تونۇشـالرغا ئىگـە بولـدۇم. ئـۇ ئۇيغـۇر كىشـىلىك 
ھوقـۇق قۇرۇلۇشـىغا ۋاكالىتـەن مۇخبىرالرنىـڭ زىيارىتىنـى قوبـۇل 
قىلىشـقا كـۆپ ئىشـتىراك قىلىدىغـان بولغاچقـا، ئاخباراتنىـڭ رولـى 
بىرىنچـى  »ئاخبـارات  ئـۇ:  ئىكـەن.  مـول  تەجرىبىسـى  ھەققىـدە 
قـەدەم ھەمـدە دائىملىـق قـەدەم. ئەممـا مەسـىلىمىزنىڭ ئاخباراتقـا 
چىققانلىقىـال ئۇنىڭ سىياسىيالشـقانلىقى ئەمـەس،« دېدى. ئۇنىڭ 
قارىشـىچە، ئاخبـارات پەقـەت كىشـىلەرگە نېمـە بولۇۋاتقانلىقىدىن، 
ھادىسـىلەرنىڭ قانـداق يـۈز بەرگەنلىكىدىـن خـەۋەر بېرىدىكـەن. 
ئەممـا شـۇ يـۈز بەرگـەن پاجىئـە، ۋەقـە ياكـى ھادىسـىلەرنى بىـر 
دەۋاغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن ياكى شـۇنىڭ ھەل قىلىنىشـىغا تۈرتكە 
بولـۇش ئۈچـۈن ئېـالن قىلىنغـان خەۋەرلـەر ئاساسـىدا بىـر دوكالت 
تەييارلىنىشـى شـۇنداقال مۇناسـىۋەتلىك ئورگانالرغـا يەتكۈزۈلۈشـى، 
ئاندىـن تـا چـارە ئوتتۇرىغـا چىقىـپ ئەمەلگـە ئاشـقىچە سۈرۈشـتە 

قىلىـپ تـۇرۇش كېـرەك ئىكـەن.
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3. »دەۋادا ھەر خىل كۈچلەرنىڭ بولغىنى ئەۋزەل«

ئۆمـەر قانـات دەۋادىكـى ھـەر خىل يولالرغا كەڭقورسـاق مۇئامىلە 
پەرقلىـق  دەۋادا  ئۇنىڭچـە،  قىلىدىكـەن.  تەشـەببۇس  قىلىشـنى 
يولالرنىـڭ مەۋجۇتلۇقىنـى ئىنـكار قىلىـش، ئۇيغۇر دەۋاسـىنىڭ ھەر 
خىـل ئېقىمالردىـن ھاسـىل بولغـان بىـر دەريـا ئىكەنلىكىنـى ئىنكار 

قىلغانلىققـا بـاراۋەر ئىكەن.

بارلىقىنـى  تەشەببۇسـىدىكىلەرنىڭال  تىنچلىـق  »بىـزدەك  ئـۇ: 
مۇئەييەنلەشـتۈرۈپ، پەرقلىـق يولـالر بىلـەن دەۋا قىلىۋاتقانالرنـى 
ئېتىـراپ قىلمىسـاق، بـەك ئاجىـز كۆرۈنـۈپ قالىمىـز. بىـز بىـر - 
بىرىمىزنـى ئېتىـراپ قىلىش بەدىلىگە كۈچلىنەلەيمىز ۋە باشـقىالرغا 
كۈچلـۈك كۆرۈنەلەيمىـز« دېـدى. بـۇ گـەپ مـاڭا دەۋا يولىدىكـى 
كىشـىلەرنىڭ بىر - بىرىنى »كىشـىلىك ھوقۇقچى، مۇستەقىلچى، 
بۆلـۈپ،  ئېقىمالرغـا  دېگـەن  كۈرەشـچى«  قوراللىـق  تىنچلىقچـى، 
تۇيۇلـدى.  قارىتىلغانـدەك  قېقىشـلىرىغا  چەتكـە  بىرىنـى   - بىـر 
ئەمەلىيەتتـە بىـر مىللەتنىـڭ ئىچىـدە كۆپ خىل ئېقىمنىڭ بولۇشـى 
ئەمـەس، بەلكـى بولماسـلىقى ئاجىزلىـق ئىـدى. ئۇيغۇردىكى ھەممە 
كۈچلـەر ئوخشـاش پىكىـر قىلىۋاتىـدۇ، ئوخشـاش يـول تۇتۇۋاتىدۇ، 
بىر ئېقىمدا ئېقىۋاتىدۇ دېگەنلىك ئۇيغۇرالر بېشـىنى ئىچىگە تىقىپ 

يالغانچىلىـق قىلىۋاتىـدۇ دېگەنلىـك بوالتتـى.

4. »تىزگىن ئۆزىمىزنىڭ قولىدا بولۇشى كېرەك«

ئۆمـەر قانـات ئۇيغـۇر دەۋاسـىغا يېقىندىـن بېـرى بىـر تۈركـۈم 
چەتئەللىكلـەر، بولۇپمۇ غەربلىكلەرنىڭ كىرىپ كېلىشـىنى ئىجابىي 
تەرەققىيات دەپ قارايدىكەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، بولۇپمۇ ئامېرىكىدا 
بۇرۇن مەلۇم مىنىستىرلىق، كومىتېت ياكى مەجلىسلەردە ئىشلىگەن 
تەجرىبىسـى بار پىداكارالرنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسـىغا ئىشـتىراك قىلىشـى 
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خىزمەتلـەردە يېڭىلىقـالر، ئىلگىرىلەشـلەرنىڭ بولۇشـىغا پايدىلىـق 
يەنىـال  كونتـرول  ۋە  مەسـلىھەت  اليىھـە،  »ئەممـا  ئـۇ:  ئىكـەن. 
ۋەزىيەتنـى  ئـۇالر  چۈنكـى  كېـرەك.  بولۇشـى  قولىـدا  ئۆزىمىزنىـڭ 
بىـزدەك چۈشـەنمەيدۇ. ئۇالرنىـڭ دۇنيادىكى نوپۇزلـۇق ئاخباراتالر، 
تەتقىقاتالردىكى چۈشـەنچىلەر بويىچە مەسـىلىمىزنى چۈشـەندۈرۈپ 
قېلىـش ئېھتىمـال بار، شـۇڭا تىزگىـن يەنىال ئۆز قولىمىزدا بولۇشـى 
كېرەك،« دەپ قارايدىكەن. بۇ قاراشـنى مەنمۇ توغرا تاپتىم ۋە شـۇ 
كۈنلەردىكـى دۆلـەت ئورگانلىرىـدا بولغـان بىـر قانچە ئۇچرىشىشـتا 

ھەقىقەتەنمـۇ شـۇنداق بولۇشـى كېرەكلىكى ئىسـپاتالندى.

5. »دەۋايىمىز مىسلىسىز پۇرسەتلەرنىڭ بوسۇغىسىدا«

ئۆمـەر قانـات ئاقسـارايدىن چىقىۋېتىـپ: »دەۋايىمىـز مىسلىسـىز 
پۇرسـەتلەرنىڭ بوسۇغىسـىدا،« دېدى. ئۇنىڭ بۇنداق دېيىشـتىكى 
ئاساسـلىرى بىـر قانچـە تۈرلـۈك ئىكـەن. بىرىنچىدىـن، ئامېرىكىـدا 
ئەلنىـگار ئىلتەبىـردەك بىـر ئۇيغۇرنىڭ ئاقسـارايدا خىزمەت قىلىشـى 
ئۇيغـۇر پائالىيەتچىلىـرى ئۈچـۈن ئامېرىكىنىـڭ خىتاي سىياسـىتىنى 
يېقىندىـن ۋە بىۋاسـىتە كۆزىتەلەيدىغـان بىـر كۆزنـەك ئېچىلغانغـا 
بـاراۋەر ئىكـەن. ئامېرىكىـدا يەنـە ھـەر قايسـى سـاھەلەردە ئۇتـۇق 
قوشـۇلغان  سـېپىگە  دەۋا  ئۇيغـۇرالر  يـاش  تۈركـۈم  بىـر  قازانغـان 
تۈركـۈم  بىـر  ئوخشـاش  ئەلنىگارغـا  ئامېرىكىـدا  ھازىـر  بولغاچقـا، 
بىلـەن ئۈسـتىگە  پىدائىيلىـق  سـەرخىلالر دەۋانىـڭ ۋەزىپىلىرىنـى 
ئالماقتـا ئىكـەن. ئىككىنچىدىـن، خىتاينىـڭ ئامېرىـكا ئىككىنچـى 
دۇنيا ئۇرۇشـىدىن كېيىن قۇرۇپ چىققان ئىقتىسـادىي سىستېمىسىغا 
تەھدىـت ئېلىـپ كەلگەنلىكـى بولـۇپ، بۈگـۈن ئامېرىـكا تەدبىـر 
قولالنمىسـا بولمايدىغـان ھالغا كېلىپ قالغان. بـۇ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 
ئۈچىنچىسـى،  ئىكـەن.  مۇمكىـن  قېلىشـى  بولـۇپ  پۇرسـەت  بىـر 
خىتـاي ئامېرىـكا قوغداۋاتقـان دېموكراتىيـە، كىشـىلىك ھوقـۇق ۋە 
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ئەركىنلىكنـى مىـزان قىلغـان دۇنيـاۋى يۈزلىنىشـكە قارشـى بولغـان 
بىـر سىسـتېمىنى بەرپـا قىلىشـقا ئۇرۇنۇۋاتقـان بولـۇپ، بـۇ دۇنياغـا 
تەھدىـت ئىكـەن. شـۇڭا ئەگـەر ئۇيغـۇر دەۋاسـىدا تەييارلىـق پۇختا 
قىلىنىـپ تۈرلـۈك پۇرسـەتلەردىن ئاقىالنـە يوسـۇندا پايدىلىنىلسـا، 
غەلىبـە يىـراق ئەمـەس ئىكـەن. ئەممـا ئامېرىـكا دۇنيـاۋى قىممـەت 
- قاراشـالرنى قوغداش، خىتاينىڭ ئىقتىسـادىي كېڭەيمىچىلىكىگە 
ئۇيغـۇر  قېتىمقـى  بـۇ  بولـۇپ،  يالغـۇز  جەھەتتـە  تـۇرۇش  قارشـى 
مەسىلىسىدىمۇ ياۋروپاغا ئوخشاش بىر ئىتتىپاقدىشىدىنمۇ يېتەرلىك 
قولالشقا ئېرىشەلمەي كېلىۋېتىپتۇ. بولۇپمۇ بۇرۇنقى شەرقىي ياۋروپا 
دۆلەتلىرى پۈتۈنلەي دېگۈدەك خىتاي مەبلەغلىرىنىڭ قىزىقتۇرۇشـى 
بىلـەن ئۇيغـۇر دەۋاسـىغا پاسسـىپ مۇئامىلىـدە بولـۇپ كەپتـۇ. شـۇ 
سـەۋەبتىن ئامېرىكا تۈركىي تىلدا سۆزلىشـىدىغان دۆلەتلەر ۋە باشقا 
مۇسـۇلمان دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر كىرىزىسـىدا توغرا مەيداندا تۇرۇشـى 

ئۈچـۈن تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىپتۇ.

ئۆمـەر قاناتنىـڭ ئۈمىدۋارلىقـى ئاساسسـىز ئەمەسـتەك قىالتتـى. 
ئامېرىكىدىكـى ۋاقتىمـدا كەسـپىي دەۋاگـەر تەشـكىالتالردىن ئۇيغۇر 
ھەرىكىتـى، ئامېرىـكا ئۇيغـۇر بىرلەشمىسـى ۋە ئۇيغـۇر كىشـىلىك 
ھوقـۇق قۇرۇلۇشـى تەشـكىالتى بىلـەن بىرگـە بولـۇش جەريانىـدا 
ئۇالرنىڭ ئۈمىدلىنىشـكە اليىق ماسلىشـىپ خىزمـەت قىلىۋاتقانلىقىغا 
شـاھىت بولـدۇم. بـۇ ئـۈچ تەشـكىالتنىڭ خىزمەتلىرىنـى ئـۆز كـۆزۈم 
بىلـەن كۆرگەندىـن كېيىن، دەۋانىـڭ قانداق بولىدىغانلىقنى بىرەر 
غەلىبـە  دەۋادا  بىزنىـڭ  ئەمەلىيەتتـە،  بولـدۇم.  چۈشـەنگەن  قـۇر 
قىلىـش ۋە قىاللماسـلىقىمىز پۈتۈنلـەي ئۆزىمىزگـە باغلىـق ئىكـەن. 
بىـز تەدبىرىمىزچىلىـك كۈچلـۈك ئىكەنمىـز. دەۋادا قانچە سـەمىمىي 
بولسـاق، تەدبىرىمىـز قانچىلىـك دەل، ئەتراپلىـق ۋە ئىلمىي بولسـا 
كۈچىمىز شـۇنچە زورىيىدىكەن. ئامېرىكىدا بولۇۋاتقان يۈكسىلىشـكە 
ئوخشـاش دەۋادا ئىقتىدارلىـق، تەدبىرلىـك ۋە پىـداكار بىـر تۈركـۈم 
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كىشـىلەرنىڭ قوشـۇنىدا زورىيىـش بولمايدىكـەن، دەۋادا كەسـپى 
يەنىـال  مەسـىلىمىز  يارىتىلمايدىكـەن،  سـەۋىيە  كەسـپىي  ئـاڭ، 

ئاجىزلىقتىـن قۇتۇاللمايدىكـەن.

2020 - يىلى 4 - ئاينىڭ 7 - كۈنى



جۈمەلىك رىزقىمىز- چىمەنگۈل ئاۋۇت رەستىدە

كۆزۈمنـى ئېچىپـال بىـر خۇشـخەۋەر كـۆردۈم، چىمەنگـۈل ئـاۋۇت 
ئـازاد، قاماقتـا ئەمـەس، تاياقتـا ئەمـەس، كوچىدا، رەسـتىدە تاۋۇز 
يـەپ تۇرۇپتـۇ. ئەمـدى ئـۇ الگېردا ئەمەس، قەشـقەرىمنىڭ قوينىدا.

بـۇ خەۋەرنـى يەتكۈزگـەن ھەدەمگـە مىڭالرچـە رەھمـەت ئېيتىپ 
كەتتىـم، خـۇددى ھەدىسـىدىن ھېيتلىـق ئالغان بالىـدەك. خۇددى 
چىمەنگـۈل بىلـەن 2014 - يىلى دېكابىردا قەشـقەردە ئۇچرىشـىپ 
خۇشـاللىقتىن سـۇ بولۇپ ئاققاندا، چىمەنگۈلنىڭ ياشـلىق كۆزلىرى 
ئەتراپقـا ئـاالق - جـاالق باققانـدا، كوچىـدا كۆزىگـە ئىشـەنمەي 
ئۈنسـىز ئۇزاتقانـدا ئاڭلىغـان »بۈگۈنكـى رىزقىـم، مۇشـۇ ئىكـەن!« 
دېگـەن جۈملىسـىگە ئوخشـاش مەنمـۇ »جۈمەلىـك رىزقىـم مۇشـۇ 

ئىكـەن!« دېگـەن ئۈنـدەش جۈملىنـى تـۈزدۈم.

ھاياتتـا يەنىـال رىزقىمىـز، ھاياجانغـا ھاجىتىمىـز، خۇشـاللىققا 
رىغبىتىمىـز بـار ئىكـەن. ھـەر سـەھەردە قىلغـان ھەرىكىتىمىزنىـڭ 
نەتىجىسـى، بولغـان زۇلۇمنىـڭ تەسـىرى، قىلىنغـان دۇئاالرنىـڭ 
نامايىـش  بىـر  بايانـات،  بىـر  خـەۋەر،  بىـر  سـۈپىتىدە  ئىجابىتـى 

دۇنيادىـن. كۈتىمىـز 

ھـەر كۈنـى بىـر ئادەمنـى ئورنىدىـن دەس تۇرسـىكەن دەيمىـز، 
ھـەر كۈنـى ھەقنـى سـۆزلەيدىغان بىر ئـادەم قوشۇلسـا دەيمىز، ھەر 
كۈنـى بىـر ئۇيغۇرنىـڭ چىرايىغـا رازىمەنلىـك ياماشـقاننى بىلسـەك 

دەيمىز.

چىمەنگـۈل چىقتـى، ئورنىدىـن دەس تۇرغانالرغـا بىـر جـاۋاب 
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بىـر  ھەرىكەتلەرگـە  قىلىنغـان  چىقتـى،  چىمەنگـۈل  چىقتـى. 
بىـر  ئۈمىدسـىز دىلالرغـا  بەرىكـەت چىقتـى. چىمەنگـۈل چىقتـى، 
مـەدەت، ئۈمىدسـىز تىلالرغـا بىر جاكار چىقتـى. چىمەنگۈل چىقتى، 
چىمەنگۈللـەر چوقـۇم چىقىـدۇ، سـەۋەب قىلغانالرنىـڭ سـېۋەتلىرى 

چىمەنگۈللـەر بىلـەن تولىـدۇ.

چىمەنگـۈل چىقتـى، بـۇ مۇھاجىرەتتـە سـەۋەبكە، ھەرىكەتكـە، 
سـەھنىگە چىقىشـقا ئىشـىنىدىغانالرنى تېخىمـۇ كۆپەيتىـدۇ. بۇنداق 
دەۋاتقانالرنـى  قۇتقۇزىمـەن!«  جانجىگەرلىرىـم  قۇتۇلغانـالر »مـەن 

ئاۋۇتـۇپ بېرىـدۇ.

قۇتۇلغانـالر بارغانچـە جىقاليـدۇ، بىز قۇتۇلىمىـز، قۇتۇلدۇرىمىز، 
قـۇت  ئەممـا  ئېرىشـىمىز.  چوقـۇم  ھۆرلۈككـە  قۇدرەتكـە،  قۇتقـا، 
قۇلالرغـا بېرىلىدىغـان سـەدىقە، قـۇل مىجەزلەرگـە، تەييـار تاپالرغـا 
بېرىلىدىغـان ئىلتىپـات، كۈتـۈپ تۇرغانالرغا ئاسـماندىن ياغىدىغان 
يامغـۇر ئەمـەس، ئىچـى ئاغرىغانـدا قىلىنىدىغـان يـاردەم، خەيـرى 
-ئېھسـان ۋە ياخشـىلىق تېخىمـۇ ئەمـەس. قـۇت يۈسـۈپ بوۋىمىـز 
»قۇتادغۇبىلىك«تـە ئېيتقـان بەختتـۇر، قـۇت قۇربانلىـق بىلـەن 
قولغا كېلىدىغان، قەھرى ۋە جەھلى بىلەن تىرىشـقانالرغا نېسـىپ 
بولىدىغـان دۆلەتتـۇر. قۇتۇلۇش قورقـۇپ تۈگۈلۈش بىلەن ئەمەس، 
بولىـدۇ.  بىلـەن  قىلىـش  ھەرىكـەت  رۇسـالپ  قەددىنـى  بەلكـى 
قۇتۇلـۇش جـان پىدالىـق بىلـەن، جاپـا بىلـەن، بىر بـەدەل بىلەن 

كېلىدۇ. قولغـا 

چىمەنگـۈل چىقتـى، ئەمما بىر چىمەنگۈل چىققانغا جۇت كېتىپ 
باھـار بولمايـدۇ. بىـر چىمەنگۈل سـاق چىققانغا قەلبلەردە سـائادەت 
گۈللىـرى ئېچىلمايـدۇ. تۇتقـۇن تاغـالردەك ئاتىلىرىمىز، كىشـەنلىك 
يولۋاسـالردەك ئـاكا - ئىنىمىـز، قەپەسـتىكى گۈللـەردەك ئايالىمىـز، 
قىزىمىز، ئاچا - سىڭىللىرىمىز، خاراب باغالردەك ئانىمىز قۇتۇلماي 
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تـۇرۇپ كۆڭلىمىـز يەنىـال ئېچىلمايدۇ، ئەمما رىزقىمىزغا ئىشـەنچىمىز 
كامىـل. بۈگۈنكى جۈمەلىـك رىزقىمىز چىمەنگۈل.

2020 - يىلى 8 - ئاينىڭ 14 - كۈنى
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گۇمانسىراپ گۇندىپايمۇ سىز؟

2020 - يىلى ئاپرېلدا الگېرىدىن چىققان بىر ئۇيغۇر گۇۋاھلىق 
بـەردى. ئـۆزى 2017 - يىلـى ئاپرېلـدا ۋەتەندىـن چىققـان ئىكەن. 
مۇخبىرالرغـا دەپ باقتىـم، تـازا قىزىقىش قوزغالمىـدى. چۈنكى بەك 
ئـۇزاق بولـۇپ كەتكەن ئىش ئىدى، دېمىسـىمۇ خەۋەرنىڭ بىرىنچى 
ئامىلـى ۋەقەنىـڭ يېڭـى يـۈز بەرگـەن بولۇشـى، يېڭىلىـق ھېـس 
قىزىقىشـىنى  غىدىقـالپ،  تۇيغۇسـىنى  كىشـىنىڭ  ۋە  قىلدۇرۇشـى 
قوزغاپ، ئەقلىنى گىمناسـتىكىغا سـالىدىغان بولۇشـى كېرەك. مەن 
شـاھىتقا نېمـە ئۈچـۈن ئۈچ يىل سـاقلىغاننى سـورىغاندا جاۋابىدىن 
تاڭ قالدىم. ئۇ: »مەن قانداق چىققانلىقىمنى دېسـەم، ئىسـتانبۇلدا 
ياشىسـام بـوالر؟ ھېلىمـۇ خـەق 2017 - يىلـى قانـداق چىقىـدۇ؟ 
دەپ تـوال گۇمـان قىلىپ، خۇدۇكسـىرىمەي ماڭالماس قىلىۋەتتى!« 
يۈسـۈپجان  قەھرىمـان  ئېسـىمگە  شـۇئان  بىلـەن.  زەردە  دەيـدۇ، 
كەلـدى. خىتاينىـڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرغا سـوزغان زەھەرلىك 
قولىنـى ئاشـكارىلىغان بـۇ ئىنىمىزمۇ ئۇيغۇرالردىـن قورقۇپ بىر يىل 

ئىككىلەنگەنلىكىنـى، ئەنسـىرەيدىغانلىقىنى ئېيتقـان ئىدى.

2018 - يىلى مارتتا بىر ئۇيغۇرنىڭ مەلۇم دۆلەتكە چىققانلىقىنى 
ئاڭلىدىم. بىر دوسـتۇم ئارقىلىق كۆرۈشـتۈم، ئەنگلىيە مۇخبىرلىرىغا 
گۇۋاھلىـق بـەردى. ئۇندىـن كېيىـن ئىزچىـل مۇخبىرالرنـى ئۇچۇرالر 
بىلـەن تەمىنلـەپ كەلـدى. شـۇ چاغـدا مـاڭا بەزى دوسـتالر »مۇشـۇ 
جاۋابىـم،  دېگەنىـدى.  ئىشـەندىڭمۇ؟«  ئادەمگـە  چىققـان  چاغـدا 
»كىشـىنىڭ قانداقلىقـى ئۆزىنىـڭ ئىشـى، مـەن ئەخالق ساقچىسـى 
ياكـى گۇندىپـاي ئەمـەس، ئۇنىـڭ مۇخبىرغـا دېگەنلىـرى پۈتۈنلەي 
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بىلىنمىگـەن سـىر. مانـا بـۇ ئۇيغۇرغـا پايدىلىق، خىتايغـا زىيانلىق. 
تەمىنلىگـۈدەك  بىلـەن  خـەۋەر  ئوننـى  نەچچـە  مۇخبىرالردىـن  ئـۇ 
ئۇچۇرالرنـى بىلىدىكـەن، مـاڭا شـۇ ئـەۋزەل« دېگەنىدىـم.  راسـت 
دېگەنـدەك ئـۇ مۇشـۇ كۈنگىچە ھېچبىر مۇخبىرنىـڭ زىيارىتىنى رەت 

قىلمىـدى. ئۇنىـڭ بىلىدىغانلىـرى تۈگەيدىغانـدەك ئەمەس.

2020 - يىلنىـڭ بېشـىدىكى »قاراقـاش ھۆججەتلىرى«نىـڭ 
ئاشـكارىلىنىش مەسىلىسـىمۇ ئوخشاشـال گۇمانخورلۇقتىن كېچىكىپ 
كەتكـەن. ھۆججەتنـى بىـر ئۇيغـۇر ۋەتەندىـن چىقىرىـپ بىـر قانچە 
ئۇيغـۇر تەشـكىالتقا ئەۋەتىـپ بەرگـەن، ئەممـا ھېچبىرىدىـن جاۋاب 
كەلمىگـەن. بىـر قانچـە رەھبەرگـە ئەۋەتىـپ بەرگـەن، ئۇالردىنمـۇ 
ئاسـىيە  گولالندىيەدىكـى  بـۇ  ئاخىرىـدا  كەلمىگـەن.  جـاۋاب 
ئۇيغۇرنىڭ تىرىشـچانلىقى بىلەن دۇنياغا ئاشـكارىالندى. »قاراقاش 
ھۆججەتلىرى« ئاساسىدا دېيىك كاڭ خىتاينىڭ تۇغۇت چەكلەش، 
تۇغماسالشـتۇرۇش مەسىلىسـىنى ئوتتۇرىغـا قويـدى. ئادېريـان زېنـز 
دوكالت ئېالن قىلدى. مانا ئەمدى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى 
كۈنتەرتىپتە. بىز شۇ چاغدا »ۋەتەندىكىلەر فېيسبۇكتا يوق تۇرسا، 
مېنى فېيسـبۇكتىن قانداق تاپىدۇ؟ ئۇالر قانداقسـىگە مەسەنجىردىن 
مـاڭا ھۆججـەت يولاليـدۇ، مەقسـىتى نېمـە؟« دېگەنلەرنـى قويۇپ، 
مەزمۇننـى ئوقـۇپ باققان بولسـا 2019 - يىلـى ئىيۇندا چىقىرىلغان 
ھۆججەت 2019 - يىلى 11 - ئايدا ئاسـىيەنىڭ قولىغا چۈشـكىچە 

ئۇخـالپ ياتمايتتى.

ئەجدادىمىـز.  ئەقىللىـق  دەيـدۇ  قاچۇرىـدۇ،  ئىماننـى  گۇمـان 
مۇھاجىرەتتـە سەۋەبسـىز گۇمانلىنىـش، بىـر - بىرىگە گۇندىپايلىق 
نېرۋىالرنىـڭ  كەتكـەن  چاراسـالپ  چارچـاپ  ئەسـلىدىنال  قىلىـش 
تورمۇزىنى كاردىن چىقىرىدۇ. باشقىالرنى پاياليدىغان، ئۆزگىلەرنى 
قىلىدىغـان  گۇندىپايلىـق  سـوالپ،  قاماققـا  قۇرۇۋالغـان  ئـۆزى 
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خۇيدىـن قۇتۇلـۇش مۇھاجىرەتتـە پىسـخىك سـاغالملىققا پايدىلىق. 
مۇھاجىرەتتە گۇندىپايلىق پىسخىكىسـىغا گىرىپتار بولۇپ توختىماي 
پايـالش، تىنتىـش ۋە تىمىسـقالش ۋاسـىتە؛ كوچىـالپ، قىدىرىـپ 
جاسۇسـقا چىقىرىـش مەقسـەت؛ ئۇيغۇردىـن خىيانـەت ئىـزدەش، 
نۇقسانلىقالرنى بايقاپ ئىچ پۇشۇقىنى چىقىرىش ۋەتەنپەرۋەرلىكتەك 

كۆرۈنـۈپ قالمىغىنـى ئـەۋزەل.

مۇھاجىرەتتـە بىزنىـڭ ئىشـىمىز بىـر ئىشـنى، بىـر پاكىتنى، بىر 
مەسـىلىنى كۆتـۈرۈپ چىققۇچىالرنىڭ قەلبىگـە كۆمۈلگەن نىيىتىنى، 
ئالالھقا ئايدىڭ ئېتىقادىنى، خوتۇن - بالىلىرىغا روشەن خۇسۇسى 
تۇرمۇشىنى سۈرۈشتە قىلىش بولماسلىقى كېرەك. بىزگە كېرىكى بىر 
ئادەمنىـڭ ۋەتەندىـن ياكـى كـۈرەش مەيدانىغا قاچـان چىققانلىقى، 
بەلكـى چىقىـپ  ئەمـەس،  قاچـاق چىققانلىقىمـۇ  ياكـى  قانۇنلـۇق 
نېمـە قىلغانلىقىـدۇر. بىزنىـڭ كۆرۈشـكە تېگىشـلىك تەرىپىمىـز بىر 
ئادەمنىـڭ بـۇرۇن دەۋاغـا قانچىلىـك يېقىـن ياكى يىـراق تۇرغانلىقى 
ئەمـەس، بۈگـۈن ئۆزىنى قىرغىنغا ئۇچراۋاتقان مىللىتىگە قانچىلىك 
بېغىشـالۋاتقانلىقىدۇر. بىزگـە مۇھىـم بولغىنى بىـر ئادەمنىڭ قانداق 
كىشـى بولغانلىقى ئەمەس، مىللەتكە پايدىلىق، خىتايغا زەربىلىك 

قانداق ئىشـى بولغانلىقىدۇر.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 3 - كۈنى
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بىزنى نېمە ئۇيغۇر قىالر؟

»ئۇيغـۇر  يىلـالردا   -  2000 تۇنىيـاز  ئادىـل  شـائىر  تۇتقـۇن 
مەدەنىيىتـى« ژۇرنىلىغـا يازغـان بىـر ماقالىسـىدە »خەلقىمىزنىـڭ 
يېرىـم ئېڭـى دىنـى، يېرىم ئېڭى مىللىي ئـاڭ« دېگەن ئىدى. مەن 
بۇنىڭغـا ئانچـە قايىـل بولمىغـان. ئىلھـام توختـى ئاچقـان »ئۇيغـۇر 
بىـز« دېگـەن مۇنبـەردە، خىتايچـە يازىدىغـان ئابلىكىـم )خىتايچـە 
ئىسمى كېمۇ( ئىسىملىك بىر خوتەنلىك ئۇيغۇر ئوبزورچى »خوتەن 
ئۇيغۇرلىرىنىـڭ يېرىمـى دىنـى ئاڭـدا« دېگەنـدە مەن قوشـۇلمىغان 
ھەمـدە شـۇنداق ئويلىغـان تەقدىردىمۇ، بۇنى خىتايچە يېزىشـنىڭ 
ئەسـكەرتكەنىدىم.  ئەمەسـلىكىنى  ئاقىللىـق  جەھەتتىـن  تاكتىـكا 
ئىككـى مىليونغـا يېقىن ئۇيغۇر ياشـايدىغان بىر ۋىاليەت خەلقىنىڭ 
يېرىمىنـى دىنىـي ئاڭـدا دېيىشـنىڭ ئىلمىيلىكىدىـن مـەن مەڭگـۈ 

قىلىمەن. گۇمـان 

خـوش، يۇقىرىقـى گەپنـى توغـرا دەپ تـۇرۇپ، دىنىـي ئاڭـدا 
بەزىلەرنىـڭ قانچىلىـك سـەمىمىيلىكىگە قـاراپ باقايلـى.

جەنۇبى موڭغۇلىيەدە )خىتايالر ئىچكى موڭغۇل دەيدۇ( موڭغۇلالر 
ئانـا تىلنـى قوغـداش ئۈچـۈن ئورنىدىـن دەس تـۇردى. خىتاينىـڭ 
ئۆتۈلمەيدىكـەن،  خىتايچـە  ھەممىسـى  دەرسـلەرنىڭ  بۇيرۇقىـدا 
پەقـەت موڭغۇلچـە ئۆتۈلۈۋاتقـان تارىـخ، ئەدەبىيـات ۋە سىياسـەت 
تىلىـدا  »موڭغـۇل  ئۆتۈلىدىكـەن.  خىتايچـە  دەرسـلەر  قاتارلىـق 
ئۆتۈلمەيـدۇ« دېگـەن گـەپ يـوق. ئەممـا بۈگۈن مۇشـۇ سىياسـەتكە 
قارشـى نامايىشـچىالرنىڭ سـانى 300 مىڭدىن ئاشـتى، بىر ئانا تىل 
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ئوقۇتقۇچىسـى ۋە يولدىشـى ھاياتىدىـن ئايرىلـدى. ئەمـدى، ئـۈچ 
مىليوندىـن ئارتـۇق قېرىندىشـى قامالغـان مۇسـۇلمان مىللىتىمىزگـە 
قـاراپ باقايلـى. تۈركىيەنىـڭ ئىسـتانبۇلغا، ئۇيغـۇرالر ئـەڭ كـۆپ 
يىغىلغان سەفاكۆيگە جايالشقان ئىستىقالل تېلېۋىزىيەسىدە ئاشكارا 
گۇۋاھلىققا چىققان ئادەم 80 ئىكەن. ئۇيغۇريار فوندى تەشكىللىگەن 
مەخپىي گۇۋاھلىق توپالشـتا تۈركىيەدىن گۇۋاھلىق بەرگەن ئۇيغۇر 
500 ئەتراپىـدا. 300 مىـڭ موڭغـۇل خىتايـدا، قورالنىڭ ئالدىدا ئانا 
تىلـى ئۈچـۈن گۇۋاھلىـق بېرىـدۇ. ئەممـا تۈركىيـەدە، ئەركىـن بىـر 
دىيـاردا ئانىسـى ئۈچـۈن گۇۋاھلىـق بېرىدىغـان ئۇيغۇرنىـڭ سـانى 
580 دىـن ئاشـمايدۇ. قالغانالرچـۇ؟ تۈركىيـەدە 50 مىڭدىـن ئارتـۇق 
ئۇيغـۇر بـار دەۋاتىمىـز. شـۇنداق بولغانـدا 0.01 پىرسـەنت، يەنـى 
نـۆل پۈتـۈن يـۈزدە بىر پىرسـەنت ئۇيغـۇر گۇۋاھلىق بـەردى دېگەن 
ۋەتەنداشـلىقنىڭ  ئەمـەس  ۋەتەننىـڭ  تۈركىيـەدە  بـۇ  مانـا  گـەپ. 
دەردىـدە قالغـان بىـز مۇسـۇلمان، مانـا ئـاۋۇ خىتايدىكـى ئانـا تىـل 

ئۈچـۈن قوزغالغـان مۇسـۇلمان ئەمـەس موڭغـۇل.

ياشـاۋاتقانالردا  مۇھاجىرەتتـە  مـەن  قـاراپ  پاكىتقـا  يۇقىرىقـى 
بولـدۇم.  ئىشـەنمەس  دېگەنگىمـۇ  ئـاڭ  دىنىـي  يېرىمـى  ئاڭنىـڭ 
ئۇيغۇرچـە ئوقۇغان ئادىـل تۇنىيازنىڭ يەكۈنىمۇ، خىتايچە ئوقۇغان 
كېيىـن  بۇندىـن  قالـدى.  چىقىـپ  خاتـا  يەكۈنىمـۇ  ئابلىكىمنىـڭ 
مۇھاجىرەتتـە قۇالققـا كىرمـەس، قەلبكـە سـىڭمەس شـېھىتلىكنىڭ 
ۋە شـاھادەتنىڭ، جىھادنىـڭ، مۇجاھىدنىـڭ نەشـىد )مۇزىكىسـىز 
ئىالھىـي ناخشـا(لىرى، تەبلىغلىـرى ۋە ھېكايىسـىنى سـۆزلىمەڭالر، 
ھېچبىرىمىـز مۇسـۇلمان ئەمـەس. ئەگـەر مۇسـۇلمان بولسـاق، زۇلـۇم 
چەككـە يەتكـەن ئـۈچ يىلـدا خىتايغـا قارشـى شـېھىت بولغـان بىـر 
مۇھاجىـر ئۇيغۇرنـى كۆرسـىتىپ بېقىـڭالر ئۆرگىلـەي. مۇھاجىرەتتـە 
مۇسـۇلمان بارمـۇ؟ يـوق! مۇسـۇلمان ئۇيغۇر پەقەت يوقمـۇ؟ بار! ئۇالر 
ۋەتەنـدە قالـدى. ئـۇالر الگېرالرغـا قاماقلىـق، ئۇالرغـا تۈركىيەنىـڭ 
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ۋەتەنداشـلىقى كېـرەك ئەمـەس، ئۇالرغـا يا ھۆرلۈك يـا ئۆلۈم كېرەك. 
ئـۆز ۋەتىنىـدە ئىنسـاندەك ئىززەتلىنەلمىگەندىكىـن، بىۋاپا خوتۇن، 
بىۋاپا باال، بىۋاپا ئەر، بىۋاپا قېرىنداش، بىۋاپا دوسـت ۋە ۋاپاسـىز 
تۇغقـان چەتئەلگـە چىقىۋېلىپـال كاسىسـىنى يۈزىگـە چاپـالپ ئىگـە 
كۈتۈشـتىن  ئۈمىـد  ئۇالردىـن  كۈتـۈش  ئۆلۈمنـى  بولمىغاندىكىـن، 

ياخشـىراق.

دىنىـي  يېرىمـى  ئاڭنىـڭ  بەزىلـەردە  ياشـاۋاتقان  مۇھاجىرەتتـە 
ئـاڭ ئەمـەس، بەلكـى جىسـمانىي ئېھتىيـاج، ياشاشـتىن باشـقىغا 
تونۇمايدىغـان،  مىللـەت  قېرىنـداش،  ۋەتـەن،  ئىنتىلمەيدىغـان، 
ئـۆز نەپسـىدىن باشـقىغا مېھـرى يوق نەپسـانىي ئېھتىيـاج، خاالس. 
شـۇڭا قەھرىمـان ھـەم دىنىـي ھـەم مىللىـي ئېڭـى تولـۇق بولغـان 
ئۇيغۇردىـن، ۋەتەندىكـى ئۇيغۇردىـن، ۋەتەندىـن چىقىدۇ. بىز شـۇ 
قەھرىماننىـڭ قېنىغـا ۋەتەنـداش بولىمىـز، تىلەمچىلىـك قىلىمىـز، 

باشـلىق، رەئىـس، دەۋاگـەر ئاتىلىمىـز.

ئەمـدى كەلـدۇق »مىللىتىمىزنىـڭ يېرىـم ئېڭـى مىللىـي ئـاڭ« 
دېگەنگـە پاكىـت بولىدىغـان مىسـالغا. مىللىـي ئاڭ دېگـەن ئۆزىنى 
ئالـدى بىلـەن ئۇيغـۇر دەپ قارايدىغـان ئاڭغـا قارىتىلغـان. ئۆزىنـى 
ئۇيغۇر دېمەيدىغان ئادەمنى ئۇيغۇر مىللىتىگە تەۋە قىلىش، ئۇالرنى 
مەجبـۇرى ئۇيغـۇر دەپ ئاتـاش زوراۋانلىقتـۇر. ھەممەيلەنگـە مەلـۇم، 
ئىسـمايىل ئەمـەت خىتاينىـڭ پايتەختىـدە 20 يىلـدەك بېقىندىلىـق 
قىلدى. مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى، مىللەتلەر نەشرىياتى، مىللەتلەر 
تەرجىمـە ئىدارىسـى دېگەنلـەر شـۇ زاتقا تـەۋە ئىدى. مـەن ئوقۇغان 
مەكتەپتىـن ھـەر يىلـى بىردىـن ئۇيغـۇر بېيجىڭـدا قاالاليتتـى. مەن 
ئوقۇغان 92 - يىلى ئۇيغۇر تىل ئەدەبىيات كەسـپىنى تۈگەتكەن، 
ئۇنىـڭ ۋىاليىتىدىـن بىـر دوسـتۇم بېيجىڭـدا قالـدى. 93 - يىللىق 
ئۇيغـۇر سـىنىپتىن ئوخشاشـال مەزكۇر ۋىاليەتتىن بولغـان بىر ئۇيغۇر 
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قالـدى. بۇنـداق ۋىاليەتنى بىرلىك قىلىپ، يەنى خوتەننى بىرلىك 
قىلىـپ بېيجىڭـدا ئـادەم ئېلىـپ قېلىش مېنىڭ ئېنىـق بىلىدىغىنىم 
96 - يىللىق ئۇيغۇر سىنىپقىچە داۋامالشتى. دېمەكچىمەنكى، بەش 
يىـل ئـۇدا بېيجىڭدا قالىدىغان ئۇيغـۇر پەقەتال خوتەن ۋىاليىتىدىن 
بولدى. ئىسـمايىل ئەمەتنى خىتاي خوتەنلىككە خىزمەت قىل دەپ 
ئەمەلگـە قويغانمـۇ؟ ئۇنـى خىتـاي قويغـان دەيلـى، خىتـاي بىزنـى 
يۇرتـۋاز قىلىـپ ۋەيـران قىلماقچـى ئىدى. بـۇ رەزىللىكنىڭ كەينىدە 
خىتـاي بـار دەپمـۇ تۇرايلـى، ئۇنداقتـا ئىسـتانبۇلغا نېمـە بولـدى؟ 
تۈركىيـە دۆلىتـى ئۇيغـۇر مىللىتىگـە دەپ بەرگـەن ۋەتەنداشـلىق 
پۇرسـىتىنى نېمىشـقا ئـۆز يېقىنىڭدىـن، يۇرتلىقىڭدىن باشاليسـەن؟ 

بۇنىمـۇ خىتـاي قىلغۇزدىمۇ؟

شـۇڭا ۋەتەندىكى خىتاي مەلئۇنالر پارتىيەسـى قۇرغان ھۆكۈمەت 
تاللىغـان، ئۇيغۇرچـە سـۆزلەيدىغان ئىنسـانالر بىلـەن تۈركىيەدىكى 
ئـا ك پ ھۆكۈمىتـى قوللىغـان ئۇيغۇر تىللىق مەھەللىۋازالردا ئاڭنىڭ 
يېرىمـى مىللىـي ئـاڭ ئەمـەس، مەھەللىـۋى ئـاڭ. شـۇڭا يۇقىرىقـى 
ئىككى زات بىرى بېيجىڭدا، يەنە بىر ئىستانبۇلدا تۇرۇپ ئوخشاش 
باشـتىكى  شـۇڭا  قويىـدۇ.  ئۈسـتىگە  مىللەتنىـڭ  مەھەللىۋازلىقنـى 
ئىككـى زىيالىـي بـۇ يەردىمـۇ خاتاالشـتى. مۇسـتەبىتلەرگە يارىغـان 
مىللىـي  يېرىمـى  دىنىـي  يېرىمـى  ئاڭنىـڭ  كىشـىلەردە  يۇقىرىقـى 
ئەمـەس، يېرىمى جىسـمانىي ئېھتىياج، يېرىمـى مەھەللىۋى ئاڭدەك 

قىلىـدۇ، يۇقىرىقـى پاكىتـالر شـۇنى ئىسـپاتالپ تۇرۇۋاتىدۇ.

مەھەللىـۋى ئـاڭ ئـۆزى تۇغۇلغـان يەرنىـال ۋەتـەن دەيدىغـان، 
ئۆزىنـى  دەيدىغـان،  قېرىنـداش  ئادەمنىـال  تۇغقـان  بىلـەن  ئـۆزى 
ئۆزىگـە  كۆرۈنمەيدىغـان،  ئانـا  كۆزىگـە  ئانـا  ئۇيغـۇر  تۇغمىغـان 
قۇچـاق ئاچمىغـان ئۇيغـۇر ئاتـا ئۆزىگـە ئاتـا بىلىنمەيدىغـان ئـەڭ 
ئىپتىدائىـي ۋە ئـەڭ گـۆدەك ئاڭـدۇر. ئەگـەر بىـز ئۇيغـۇر بولسـاق، 
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قېنـى ئۇيغۇرغـا كۆيۈنگىنىمىـز؟ قېنـى ئۇيغۇرنىـڭ قېنـى بەدىلىگـە 
كەلگـەن ۋەتەنداشـلىقنى ھەممـە ئۇيغۇرغا ئورتاق پىرىنسـىپ بىلەن 

ئاشـكارا بەرگىنىمىـز؟

دۇنيـادا مىللـەت دېگـەن سـۆزنىڭ يەنـە بىـر مەنىسـى دۆلـەت 
دېگەنلىـك بولىـدۇ. شـۇڭا 2 - جۇمھۇرىيىتىمىـز دەۋرىـدە چىققـان 
گېزىتلەر بىرلەشـكەن دۆلەتلەر تەشـكىالتىنى بىرلەشكەن مىللەتلەر 
تەشـكىالتى دەپ ئاتىغـان. يۇرتىنـى تونۇپ مىللـەت تونۇمايدىغان، 
ئۇيغۇرچـە سـۆزلەپ تۇرۇپ ئۇيغۇرنىـڭ غېمىنى ئەمەس يۇرتلۇقىنىڭ 
ئۆزىنىـڭ  پۇرسـەتنى  كەلگـەن  مىللەتكـە  يـاالپ،  يالىقىنـى 
سەدىقىسـىدەك يېقىنلىرىغـا سـۈڭگۈتىدىغان، ئانىسـى تۇغمىغاننـى 
قېرىنداش سانىماي ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ مىللىتى بولمىغاچقا، 

مىللـەت ئېڭـى بولمىغاچقـا، مەڭگـۈ ۋەتىنـى بولمايـدۇ.

دۇنيـادا مەھەللىنـى بىرلىـك قىلغـان دۆلـەت مەۋجـۇت ئەمـەس. 
دۆلـەت قۇرىمـەن، ئۆزۈمنىـڭ ۋەتىنىـدە ياشـايمەن، ھۆر ياشـايمەن 
دېسـەڭ، مىللـەت بولۇشـۇڭ، مىللەتنـى ھەر زامـان بىرىنچى ئورۇنغا 
قويۇشـۇڭ كېرەك. سـاڭا بېرىلگەن ئىمتىياز، سەن يېنىڭدىكىلەرگە 
تارقىتىۋاتقـان ئىمتىيـاز سـېنىڭ مەھەللەڭگـە بېرىلگـەن ئىمتىيـاز 
ئەمـەس، ئۇيغـۇر دېگـەن مىللەتكە بېرىلگەن.  دۇنيـادا مەھەللىۋى 
ئاڭنـى بىرلىـك قىلغـان يەرنى دۆلـەت دېمەي كوممۇنا، جىسـمانىي 
ئېھتىياجدىكىلـەر يىغىلغـان يەرنـى ۋەتەن دېمەي، قوتـان دەيمىز. 
دىننـى بىرلىـك قىلغان دۆلـەت يوق، ئەمما دىنـدارالر يىغىلىدىغان 
مۇقـەددەس ئىبادەتگاھـالر بار، ئۇالرنىمۇ دۆلەت دېمەي مەسـچىت، 

چېـركاۋ ۋە بۇتخانـا دەيمىز.

دۆلـەت بىـر تـوپ بىـر يۇرتلۇقالردىـن تەشـكىللەنگەن دىندارالر 
ئۈچـۈن قۇرۇلمايـدۇ، بىـر تىللىـق، ئەجـدادى بىـر، تارىخـى بىـر، 
ۋەتىنـى بىـر، ئىسـتىقبالى بىر بولغان بىر مىللـەت ئۈچۈن قۇرۇلىدۇ. 
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شـۇڭا دۇنيـادا مۇشـۇ كۈنگىچـە مۇسـۇلمان جۇمھۇرىيىتـى دېگـەن 
دۆلـەت ياكـى خىرىسـتىيان ئېلـى دېگـەن ئـەل مەۋجـۇت ئەمـەس. 
ئۇيغۇرنىـڭ دەردىدىـن  يىـراق،  ئاڭدىـن  ئۇيغۇرلـۇق  ئەگـەر سـىز 
مۇستەسـنا بولسـىڭىز، ئەگـەر سـىز ئۇيغۇرنىـڭ بـاراۋەر ھوقۇقىنـى  
مەۋجۇتلۇقـى  ئۇيغۇرنىـڭ  ئاغسـىڭىز،  يېقىنىڭىزغـا  قىلىـپ،  رەت 
ئۈچۈن قايغۇرمىسـىڭىز، بىر يۇرتلۇق بولۇشـنى خاالپ، بىر مىللەت 
قۇرئاننـى  ياشـاپ،  ئاڭـدا  مەھەللىـۋى  خالىمىسـىڭىز،  بولۇشـنى 
جىسـمانىي نەپسـىڭىز ۋە مەھەللىڭىـز ئۈچـۈن، سـىز بىلـەن تۇغقان 
بولغانـالر ئۈچـۈن سۇيىئىسـتېمال قىلسـىڭىز، ئـۇ ھالـدا تەقدىرىڭىز 
دۆلەتسـىزلىك  سـەۋەبتىن  شـۇ  ئاندىـن  مىللەتسـىزلىك،  ئـاۋۋال 
خارلىـق،  سەرسـانلىق،  قىسـمىتىڭىز  مۇھاجىرەتتىكـى  بولىـدۇ. 
ۋەتەنسىز، تىلەمچىلىك ۋە مەڭگۈلۈك ماكانسىزلىق بولىدۇ. بۇ ھالدا 
تىلەمچىلىكىڭىـز مەڭگـۈ داۋاملىشـىدۇ، پەقـەت ئامىتىڭىـز كەلسـە، 
ماھارىتىڭىـز ئۆسسـە، بەلكىـم بىـر تـوپ تىلەمچىنىـڭ پىـرى ياكـى 
ئـەڭ سـاداقەتلىك تىلەمچـى بولۇپ يېتىشـىپ چىقىشـىڭىز مۇمكىن.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 4 - كۈنى
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تەسلىمنىڭ نۆۋەتتىكى مەنىسى ۋە مەنبە

مۇھاجىرەتتـە كۆرۈۋاتقىنىمىـز بارغانچـە چوقۇنغـان ۋە چوقۇنۇش 
ئارقىلىـق بىخەتەرلىـك، خاتىرجەملىـك ۋە چىقىـش يولى تاپماقچى 
ئـۆزى  ئىپادىسـى  كەيپىياتنىـڭ  بـۇ  كەيپىيـات.  بىـر  بولغـان 
ئەلدىكـى  ياشـاۋاتقان  ئـۆزى  چوقۇنـۇش،  دۆلەتكـە  تۇرۇشـلۇق 
ھاكىمىيـەت سـۈرۈۋاتقان پارتىيەگـە چوقۇنۇش شـۇنداقال شـۇ ئەلدە 
ئۇيغـۇر تەشـكىالتىغا چوقۇنـۇش بولۇۋاتىـدۇ.  كۈچلـۈك سـانالغان 
بېسـىۋالغان  يىللىـق  مەنبەسـى خىتاينىـڭ 70  بـۇ چوقۇنۇشـنىڭ 
ۋە  ئالدامچىلىقـى  تەشـۋىقاتى،  چوقۇندۇرغـان  ئۆزىگـە  ۋە  كۈچـى 
خەلقىمىزگە بويسـۇنۇش، ئىتائەت ۋە قۇللۇقنى ئەڭ ئېسـىل ئەخالق 
دەپ سـىڭدۈرگەن 70 يىللىـق مەكتـەپ ۋە جەمئىيـەت مائارىپـى. 
خەلقىمىزنىـڭ ئىچىدە بويسـۇنمىغانالر توختىماي جازالىنىپ ئىبرەت 
قىلىنغانلىقـى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا ھاكىمىيەتكـە چوقۇنـۇش بىخەتـەر 

ياشاشـنىڭ ئۇسـۇلىغا ئايلىنىـپ كەتكـەن.

نوپۇزغـا،  كۈچكـە،  سـىڭدۈرگەن  ئۇيغۇرالرغـا  خىتاينىـڭ 
كەيپىياتـى  چوقۇنـۇش  ھاكىمىيەتكـە  ئېيتسـاق،  ئېنىـق  يەنىمـۇ 
نۆۋەتتـە مۇقىمسـىز، خىتايغـا يېقىـن، مۇسـتەبىت ئەللـەردە تېخىمۇ 

ئۇلغىيىۋاتىـدۇ.

قەھرىمـان  چىققـان  ۋەتەندىـن  كۈنلـەردە  يېقىنقـى  مـەن 
ۋە  تۈركىيەگـە  قىلىشـالردىن،  ئىنـكار  قەھرىمانلىقالرنـى  ۋە 
 - ئاچـا  قىلىشـالردىن،  ئىخـالس  پارتىيەگـە  ھاكىمىيەتتىكـى 
ئاكىسـىغا گۇۋاھلىق بەرمىگەن ئۇلۇغالرنىڭ، ئاتا - ئانىسـىغا ئىگە 
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بولمىغانالرنىـڭ تۈركىيەدىكى ۋەتەنداشـلىق مەسىلىسـىدە بۇ قەدەر 
شاپاشـالپ كېتىشـىدىن چوقۇنۇشـنىڭ سايىسـىنى كۆردۈم شۇنداقال 
قورقۇنچنىـڭ ئەقىـل ۋە ۋىجدانالرنـى نەقـەدەر پاجىئەلىـك بەربـات 

بولـدۇم. شـاھىت  قىلغانلىقىغـا 

بـۇ نـۆۋەت مـەن خىتاينىـڭ بىـر قىسـىم كىشـىلەرنىڭ روھىغـا 
مۇتلـەق ھۆكۈمـران بولـۇپ بولغانلىقىغـا ھەيران قالدىـم. خىتاينىڭ 
كىشـىلەرگە  ئۇنـداق  ئىشـەنگۈچى  مۇتلـەق  قۇدرىتىگـە  يېگانـە 
ھەقىقەتـەن قـول قويدۇم. ئۇالر بىلەن پىكىر ئالماشـتۇرۇش مۇمكىن 
ئەمەسـتەك قىلىـدۇ. ئۇالرنىـڭ سـان جەھەتتـە كـۆپ ئىكەنلىكىگە، 
ئىشـەنچىنىڭ مۇسـتەھكەملىكىگە گـەپ كەتمەيدىكەن. بـۇ توغرىدا 
يېزىـپ، بىـر مىنـا ئېتىزىغـا كىرىـپ سـالغاندەك تۇيغـۇدا بولـدۇم.

قەھرىنـى،  ئەقلىنـى،  ئۇيغۇرنىـڭ  كەيپىياتتىكىلـەر  بـۇ 
قىلـدى. ئىنـكار  روھىنـى  تەۋەككۈلچىلىـك 

ئۇالرچـە بولسـا ئۇيغـۇر تەنقىـد قىاللمايتتـى، خىتـاي تەنقىـد 
قىلدۇرۇۋاتىـدۇ. ئۇيغـۇر سـايالمغا ئـۆچ ئىـدى، خىتـاي ئۇيغۇرنـى 
مۇھاجىرەتتە سـايالمغا زورالۋاتىدۇ. ئۇيغۇر ئىش بېشـىغا چىققانالرغا 
مۇتلەق بويسـۇناتتى، خىتاي ئۇالرنى بويۇنتاۋلىققا كۈشكۈرتىۋاتىدۇ. 
ئۇيغـۇر ئىنقىـالب قىاللمايتتـى، خىتـاي ئىنقىـالب قىلدۇرۇۋاتىـدۇ. 
ئۇيغـۇر بۆلگۈنچـى ئەمەسـتى، خىتـاي بىزنـى بۆلگۈنچـى بولۇشـقا 
زورالپ كەتتـى. ئۇيغـۇر قارشـىلىق قىاللمايدىغـان مىللـەت ئىـدى، 
گۇۋاھلىققـا  تۇتقـۇزۇپ  تېلېفوننـى  قولىمىزغـا  بىزنىـڭ  خىتـاي 
زورالۋاتىـدۇ، خىتـاي بىزنـى تېررورلـۇق قىلسـۇن دەپ يېنىغا پىچاق 
ئورگانلىرىغـا  ھۆكۈمـەت  ۋە  ئايروپىالنغـا  سـاقچىالرغا،  ئاسـقۇزۇپ 

قىلدۇرۇۋاتىـدۇ. ھۇجـۇم 

خىتـاي سـىڭدۈرگەن قۇللۇققـا تەسـلىم بولغانالر ئـاۋام ئەمەس، 
بەلكـى دۈشـمەننىڭ بارلىـق كارامىتىگـە قـول قويغـان، خىتاينىـڭ 
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قۇدرىتىنـى ھـەر يەردە، ھەر شـەيئىدىن كۆرەلەيدىغان ئاقىلالردۇر.

ئـۇالر خاتاالشـمايدۇ، دائىـم توغـرا گـەپ قىلىـدۇ. بىـز ئۇيغـۇرالر 
دۆت، ھەمىشـە خاتـا ئـاڭالپ ئېزىـپ يۈرىمىـز. توغـرا، سـىلەر توغرا 
گـەپ قىلىسـىلەر، توغرا يېتەكلـەپ، دىلىمىزنـى يورۇتۇپ تىلىمىزغا 
ھىدايەتنـى مۆھۈرلىدىـڭالر، ئېڭىمىزغـا پاراسـەتنى تامغىلىدىـڭالر، 
پەقەتـال خىتـاي چەكسـىز سـېھرى بىلـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ ئەقلىنـى 
بۇلغـاپ ئۆكتـە قوپۇشـقا كۈشـكۈرتكەن گەپ. خىتاينىـڭ ئادەملىرى 
سـۈنئىي كۈنتەرتىـپ يارىتىـپ سـىلەرنى ئىشـلىگىلى، تەنقىدسـىز 

ياشـىغىلى قويمايۋاتىـدۇ.

سـىلەر بېيجىڭدىكـى خىتاينىـڭ رەزىـل پىـالن ۋە پاالكەتلىـك 
ئارقىلىـق  سـېنارىيە  توقۇۋالغـان  ئـۆزۈڭالر  ئىستراتېگىيەسـىنى 
بىـر كىتـاب ياكـى بىـر ماقالـە ئوقـۇپ باقمـاي بىلىۋالغـان قابىـل. 
خىتـاي خاتاالشـمىغاندەك، سـىلەرمۇ خاتاالشمايسـىلەر، كەچـۈرۈم 
بارلىقىنـى،  كۆزىمىزنىـڭ  ئەقلىمىزنـى،  بىزنىـڭ  سورىمايسـىلەر، 

قىلمايسـىلەر. ئېتىـراپ  سـاغالملىقىنى  قۇلىقىمىزنىـڭ 

خاتالىـق بىـز ئۇيغـۇردا، بىزمـۇ ئىنسـاندەك ياشـايمىز، بـاراۋەر 
ئادىللىقنىـڭ مەنىسـىنى چۈشـىنىمىز،  مۇئامىلـە تەلـەپ قىلىمىـز، 
ھەققىمىزنى بەرمىسەڭ تەنقىد قىلىمىز ھەتتا قولىمىزدىن كەلگەننى 
قولىدىـن  خىتـاي  خاتالىـق  شـۇڭا  ئۇيغـۇردا.  دېگـەن  قىلىمىـز 
كەلگەننى قىلىشـقا ئازدۇرغان ئۇيغۇردىن ئۆتىدۇ، سـىلەردىن ئەسـال 
ئۆتمەيـدۇ. چۈنكـى، سـىلەر خىتـاي ئويلىغاننـى بىلىشـكە قادىـر، 
ئـاق -  قايمۇقتۇرۇلغـان،  ئالدانغـان،  خىتايغـا  پەقەتـال  خاتالىـق 
قارىنـى پـەرق ئېتەلمەيدىغـان، دائىـم چاتـاق تېرىيدىغـان، چاتـاق 
تېرىـپ سـىلەردەك سـۈكۈتچانالرنى بىئـارام قىلىدىغـان، چاندۇرۇپ 
قويىدىغـان ئۇيغۇردىـن ئۆتىـدۇ. خىتـاي ئۇيغۇرالرنىـڭ كۆڭلىگـە 
ۋەسۋەسە سېلىپ سىلەرنى ئېتىبارىڭالرنى يوق قىلماقچى، شەرقىي 
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رولۇڭالرنـى  باشـالمچى  مۇساپىسـىدىكى  مۇسـتەقىللىق  تۈركىسـتان 
ئىنـكار قىلغۇزماقچـى.

خـوش، بـۇ بـاش - ئايىغـى يوق، بۇ تەنىلىـك، كىنايىلىك ۋە 
ئاچچىـق قۇرالرنـى يېزىشـىمدىن مەقسـەت، خىتاينىـڭ سـىڭدۈرۈپ 
تومـۇر تومۇرلىرىمىزغـا ماڭغۇزۇۋەتكـەن قۇللـۇق ۋىرۇسـىغا ۋاكسـىنا 

ئۇرماقچى.

مـەن ئاخىرىـدا خىتاينىڭ قۇدرىتىگە تەسـلىم بولغانالرغا شـۇنى 
دېمەكچـى: ئۇيغۇرنـى خىتـاي قانـداق كۆرسـە، سـىلەرمۇ شـۇنداق 
تەنقىـد  قىاللمايدىغـان،  تەپەككـۇر  بىزنـى  سـىلەر  كۆرىسـىلەر. 
قىاللمايدىغـان، سـايالم قىلىـپ، ھاكىمىيـەت تەشـكىللەپ دۆلـەت 
قۇرالمايدىغـان كۆرىسـىلەر، ئۇيغۇرنىڭ بىقۇۋۇللۇقىغا ئىشىنىسـىلەر. 
تەشـكىالتنى،  قۇرغـان  سـىلەر  بولسـا  شـۈبھەڭلەرچە  سـىلەرنىڭ 
دەرنەكنـى قوللىمىغـان مىللـەت سـىلەر قۇرماقچـى بولغـان دۆلەتنى 
قوللىمايـدۇ. سـىلەر غەلىبـە قىلسـاڭالر كۈچۈڭالردىـن كۆرىسـىلەر، 
سـىلەرنى  چۈشىنىشـىدىن.  خاتـا  خەلقىمىزنىـڭ  خاتاالشسـاڭالر 
چىرمىغىنـى بىـر كېسـەل. بـۇ بىـر كېسـەل روھىيەتنىڭ ئىپادىسـى، 
بۇ روھىيەتتە خىتايغا تەن بەرگەن تەسـلىمچىلىك ياتىدۇ. ئەسـلى 
مۇسـۇلمان دېگـەن تەسـلىم بولغۇچـى دېگەن سـۆز، ئەممـا خىتايغا 
ئەمەس، خىتايچە زالىملىققا ئەمەس، خىتاي سـىڭدۈرگەن قۇللۇققا 
ئەمـەس، بەلكـى يېگانە قـۇدرەت، مۇتلەق ھاكىمىيەت ۋە مەڭگۈلۈك 
ئادالـەت بولغـان ئالالھقـا تەسـلىم بولغۇچـى، ھەقنـى تونـۇپ ھـەق 

يولىغـا جـان تەسـلىم قىلغۇچىـدۇر.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 6 - كۈنى
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خىتاي كەينىمىزدىمۇ، ئىچىڭىزدىمۇ؟

بۈگـۈن بىرەيلـەن: »2012 - يىلـى 6 - ئاينىـڭ 29 - كۈنـى 
خىتايـالر  ۋەقەسـىنى  بـۇالش  ئايروپىـالن  بەرگـەن  يـۈز  خوتەنـدە 
ئۇيغۇرنـى  قويـۇپ  ئويـۇن  ئادەملىـرى  خىتاينىـڭ  پىالنلىغـان، 
تۇتـۇپ بەرگـەن« دەپ دانىشـمەنلىك قىلـدى. بـۇ رىۋايەتچىنىـڭ 
تەۋەككۈلچـى ئۇيغۇرنـى قارىـالپ، ئۇيغۇرنـى سېسـىتىپ توقۇغـان 
رىۋايىتىگـە تـاڭ قالغـاچ، شـۇ ئىشـنى قىلغـان مۇسـاجاننى ئەسـلەپ 
قالدىـم. مۇسـاجان مـەن 2013 - يىلـى 10 - سـېنتەبىر لىيۇداۋەن 
قاماقخانىسـىغا قامالغانـدا خىتـاي مەھبۇسـالر ئارىسـىدا رىۋايەتكـە 
ئايالنغان، خىتايالر باتۇرلۇقىغا، ئەقلىگە قول قويغان بىر شـەخس 

ئىكەنتـۇق.

مـەن قامالغـان كۈنـى بىر سـىچۈەنلىك خىتاينىڭ »مۇسـاجاننى 
نېمىنـى  ھېـچ  كېلىـپ  دۇچ  سـوئالىغا  دېگـەن  تونۇمسـەن؟« 
ئىچىدىـن  ئۇيغۇرالرنىـڭ  »سـىلەر  ئـۇ:  ئىدىـم.  چۈشـىنەلمىگەن 
چىققـان قالتىـس ئـادەم، سىياسـىي مەھبـۇس تـۇرۇپ مۇسـاجاننى 
تونۇمايدىغـان سـەندەك ئۇيغۇرغـا ھەيـران قالدىـم!« دەپ قويـۇپ 

قالغانىـدى. كېتىـپ 

كۈنلەرنىـڭ ئۆتـۈپ مۇسـاجاننىڭ سـىرى ئېچىلـدى. مۇسـاجان 
شـېرىكلىرى بىلەن مەسـلىھەت قىلىپ ئاقسـاق قىياپىتىگە كىرىپ، 
بىـر ھاسـىغا تايىنىپ، ھاسـىنىڭ ئىچىگـە پىچاقنى ئورۇنالشـتۇرۇپ 
ئايروپىالنغـا چىققـان ئىكـەن. ئايروپىـالن بـۇالش مۇۋەپپەقىيەتلىك 
ئايروپىالننـى  ئـۇ  چىقپتـۇ.  مۇغەمبـەر  ئۇچقۇچـى  بىلـەن،  بولغـان 
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چەتئەلگـە ھەيدەشـكە قوشـۇلغان بولۇپ خوتەنگە قايتـۇرۇپ كەپتۇ 
ۋە تۇيغۇزمـاي سـاقچىغا خـەۋەر قىلىـپ ئۈلگۈرۈپتـۇ.

تەۋەككۈلچـى ئەزىمەتلـەر ئايروپىالندىكـى مەخپىـي خادىمنىـڭ 
بىلـەن  ھەمكارلىقـى  يولۇچىالرنىـڭ  خىتـاي  ۋە  بولۇشـى  بـاش 
تۇتۇلۇپتـۇ. مۇسـاجان بـۇ پىالنغـا قاتناشـقۇچىالرنىڭ بىـرى بولۇپ، 
ئىكـەن.  ياتقـان  كامېـردا   -  1 كورپـۇس   -  2 بـۇرۇن  مەندىـن 
ئۇنىڭ قاماقخانا دوختۇرىغا قىچىشـقاق دورىسـى ياساشـنى ئۆگىتىپ 
كامېردىكىلەرنـى ئازابتىـن قۇتقۇزغـان ھېكايىسـىمۇ مەشـھۇر ئىكەن. 
شـۇ ئىشـتىن كېيىن، خىتايالر مۇساجانغا »شـاپائەتچى تېررورچى« 

دەپ ئىسـىم قويۇۋالغـان ئىكـەن.

ئۇيغۇرنىـڭ باتۇرلۇقـى، زۇلۇمغـا قارشـىلىق بىلدۈرۈشـىنى دائىـم 
خىتاينىـڭ كۈشكۈرتىشـىگە، پىالنىغا باغلىنىپ قارىلىنىدىغانلىقىنى 
بىلەتتىـم. ئايروپىالن بۇالشـقا قاتناشـقان مۇسـاجاننى تونىمىسـامغۇ 
مەيلـى، مـەن تونۇيدىغـان، بىلىدىغـان تەۋەككۈلچـى ئۇيغۇرنىـڭ 
مۇھاجىرەتتـە خىتاينىڭ ئادىمى دېيىلىپ كەمسىتىلىشـى ئەتىگەندە 
ۋە  قـارام  مەردانـە،  مۇسـاجاندەك  قىلـدى.  ئاچچىـق  ئىچىمنـى 
ئېيتالمايدىغـان،  ئىسـمىنىمۇ  ئۆزىنىـڭ  ئۇيغۇرغـا  تەۋەككۈلچـى 
فېيسـبۇكتا سـاختا ئىسـىم بىلـەن بوھتـان چاپالشـتىن باشـقىنى 
ئۇيغۇرنىـڭ  ئۆزىنـى  ئۆتۈۋېلىـپ  ئارقىسـىغا  پـەردە  بىلمەيدىغـان، 
قىلىدىغـان  ھېـس  پەيالسـوپىدەك  يولباشچىسـىدەك،  يېگانـە 

ئېچىندىـم. مەرەزلىكىگـە  كىشـىلەرنىڭ 

ئىلەشـتۈرۈپ  ئـەڭ  ئىچىمنـى  بېـرى  مۇھاجىرەتكـە چىققاندىـن 
كېلىۋاتقـان: »بـۇ ئادەمنىـڭ كەينىـدە خىتـاي بـار، ئـۇ ئادەمنـى 
خىتـاي يولغـا سـالغان، بۇنى خىتاي بىلمـەي قاالمدۇ، ئۇنى خىتاي 
قىلدۇرمىسـا قىلغىلـى بوالمـدۇ، خىتـاي دېگـەن ھەممىنـى بىلىـپ 
تۇرىـدۇ، خىتـاي كىرمىگـەن كامار قالمىدى، بۇ ئىشـالر بىزگە تەس 
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بولغـان بىلـەن خىتايغـا ئاسـان...« دېگـەن سـۆزلەرنىڭ بارغانچـە 
ئومۇمىـي ئېقىمغـا ئايلىنىۋاتقانلىقىغـا قـاراپ ياقامنـى چىشـلەيمەن.

ئۇيغۇرالردا ۋەتەندە تارقالغان »ھەممە ئىشنىڭ كەينىدە خىتاي 
بـار، خىتاينىـڭ قۇدرىتـى چەكسـىز، پۇرسـىتى نۇرغۇن، خىتايسـىز 
ئۇيغـۇر قىلنىمـۇ تەۋرىتەلمەيـدۇ، خىتـاي ھەممىنـى بىلگۈچىـدۇر، 
پىـالن بىلـەن ئىـش قىلغۇچىـدۇر. خىتاينىـڭ زۇلۇمـى ئالالھنىـڭ 
جازاسـى، خىتاينىـڭ ئىنسـابى خۇدانىـڭ بەرگىنـى، بىـرەر نەرسـە 
ئۈنـۈپ ئوخشىسـا خىتاينىـڭ بوزلۇقـى، ئەگـەر قـۇرۇپ قاغجىرىغـان 
شـەكلى،  تەپەككـۇر  دەيدىغـان  شـورلۇقى«  ئۇيغۇرنىـڭ  بولسـا 
ئويـالش ئۇسـۇلى، پىكىـر قىلىـش ئادىتـى مېنـى ئېچىندۇراتتـى. 
بـۇ ھەقتـە يازمىـالر يازدىـم، ھەتتـا لېكسـىيەمۇ سـۆزلىدىم ۋەتەندە. 
ئەممـا ھەممـە پاكىـت ئوچـۇق، ئاخباراتقـا بارلىـق سـىرالر يېيىلىـپ 
كېتىدىغان چەتئەلدىمۇ بۇنداق ئويالشـنىڭ مودا بولۇشـىنى قوبۇل 

قىلىـش مـاڭا ئىزچىـل تـەس كېلىۋاتىـدۇ.

قۇدرەتلىـك  خىتاينىـڭ  ناتىۋانلىقىغـا،  نـادان،  ئۇيغۇرنىـڭ 
ئەقىلدانلىقىغا چىنپۈتۈپ كەتكەن بىر قىسىم مائارىپسىز ئۇيغۇرالردا 
مۇھاجىرەتكـە چىققاندىـن كېيىـن، »خىتاينىـڭ قۇدرىتىسـىز قىـل 
تەۋرىمەيـدۇ« دېگـەن پىكىـر تېخىمـۇ باغجانـالپ باراقسـان بولـۇپ 
كەتكەنـدەك قىلىـدۇ. چۈنكـى، يېقىنـدا ۋەتەنـدە تـۇرۇپ گۇۋاھلىق 
بېرىـپ مەيدانغـا چىققـان يەنـە بىـر ئۇيغـۇر تەۋەككۈلچـى مىرئادىل 
چىقىرىلـدى،  سـاراڭغا  قارىالنـدى،  مۇسـاجاندەكال  ھەسـەنمۇ 
تۈركىيەنىـڭ  كىشـىلەر  قارىغانـدا  دېيىلـدى.  ئادىمـى  خىتاينىـڭ 
كىنوسـىنى تـوال كـۆرۈپ، تۈركىيەدىكـى ھەممە نەرسـىنىڭ كەينىدە 
ئامېرىـكا بـار، يەھۇدىـي بـار دەپ قارايدىغـان ئىدىيەدىكـى شـۇ 
يەھۇدىينىـڭ ئورنىغـا خىتاينـى قويۇپـال، ھەممـە ئىشـنى خىتايغـا 
باغـالپ رىۋايەتتىـن بىرنـى توقۇپ قويۇپ، ئوخشـىمىغان نۇقتىدىن 
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كىتـاب  قىلىشـتىن،  تەپەككـۇر  سـوغۇققان  بېقىشـتىن،  ئويـالپ 
ئوقۇشـتىن قۇتۇلـۇپ، بىـر ۋاق تامـاق گالدىـن خاتىرجـەم ئۆتكەنگە 

شـۈكۈر قىلسـا كېـرەك.

قەھرىمـان  ۋە  تەۋەككۈلچـى  باتـۇر،  ئاقىـل،  ئۇيغۇردىـن 
چىقمايدىغانغـا ئىمـان كەلتۈرگـەن، ئۇيغۇرنىـڭ خىتاينـى گۇمـران 
قىلىـپ ئىنسـانىيەتكە بەخـت يارىتىدىغانلىقىغـا، دۇنيـا تارىخىغـا 
يـەپ،  سـىڭگەننى  پەقـەت  ئىشـەنمەيدىغان،  يېزىلىدىغانلىقىغـا 
سـىڭمىگەننى خالىغان يەرگە تۈكۈرۈپ، قول قوشـتۇرۇپ يۆتىلىپ، 
ئەسـىرلەردىن  ئۇيغۇرلۇقنىـڭ  ياشاشـنى  پۈكۈلـۈپ  چۆكـۈپ  تىـز 
كىشـىلەرگە  ئىشـىنىدىغان  ئەنئەنىسـى دەپ  قىلغـان  داۋام  بېـرى 
مۇسـاجاننىڭ، مىرادىلنىـڭ جاسـارىتى ئېغىـر كېلىـدۇ. ئۇالرنىـڭ 
ئەمەلىيەتتـە  دېگىنـى  بـار«  خىتـاي  كەينىـدە  ئىشـنىڭ  »ھەممـە 
»قەلبىمدە سـىرىمغا شـېرىك، رىزقىمغا شـاھىت خىتاي بار« دەپ 
ئېتىـراپ قىلغىنـى خـاالس. پەقـەت كېيىنكى جۈملە نەپسـىگە ئېغىر 

چىقىرالمايـدۇ. ئاغزىدىـن  كەلگەچكـە 

تەتقىقاتالرنىـڭ ئىسپاتلىشـىچە ئىتنىـڭ قۇلىقىغـا ئىنسـانالرنىڭ 
سۆزلەشـكىنى قاۋىغاندەك ئاڭلىنىدىكەن. ئەجدادلىرىمىز »كۆڭۈلدە 
ئۆزىڭىـز  دېمـەك،  دەيـدۇ.  چىقىـدۇ«  شـۇ  ئېغىزغـا  بولسـا  نېمـە 
باشـقا  بولسـا  قانـداق  خۇيىڭىـز  ئارزۇيىڭىـز،  بولسـىڭىز،  قانـداق 
كىشـىلەرنى شـۇنداق كۆرىسـىز، شـۇنداق كىشـىلەرنى ياقتۇرىسـىز. 
ئۆزىڭىـز قارشـىلىقتىن سـۈكۈتنى، ئاشـكارىلىقتىن خۇپىيانىلىكنـى، 
خىتايغـا  سـىزگە  بىلگەچكـە،  ئـەال  زەيپانىلىكنـى  مەردانىلىكتىـن 
مەردانـە  قارشـىلىق،  باتۇرانـە  ھەرىكـەت،  تەۋەككۈالنـە  قارشـى 
سـۆزلەش شۆھرەتپەرەسـلىكتەك، خىتايغـا باغالنغـان خائىنلىقتەك، 
كۆرۈرمـەن توپاليدىغـان ئارتىسـلىقتەك تۇيۇلىـدۇ. شـۇنى ئۇنۇتماڭ، 
خىتايغـا قارشـى ئاشـكارا سـۆز، تەدبىـر ۋە ھەرىكـەت قىلغـان ھـەر 
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قانـداق ئۇيغۇرنىـڭ كەينىـدە خىتاي يوق، خىتاي سـىزدەك ھەقكە 
ئاسـىيلىق قىلغۇچى مەخپىي جەسـەتلەرنىڭ ئىچىدە، مېڭىسـىدە ، 

قېنىدىكـى بارلىـق ھۈجەيرىلـەردە.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 6 - كۈنى
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قەھرىمان تۇتۇلدى

ئىككى سائەت ئىلگىرى خىتايدىن كەلگەن خەۋەرگە قارىغاندا، 
ئۇيغـۇر  تۇنجـى  بەرگـەن  گۇۋاھلىـق  تـۇرۇپ  ئۆلكىلىرىـدە  خىتـاي 
تۇتۇلغـان. مىرئادىـل ھەسـەن، ئاقسـۇنىڭ ئونسـۇ ناھىيەسـىدىن 
ئۆلكىلىرىدىكـى  خىتـاي  بۇيـان  يىلدىـن   -  2018 ئـۇ  بولـۇپ، 
چەتئەلـدە  باشـلىرىدا  سـېنتەبىرنىڭ  ئىشـلىگەن.  شـەھەرلەردە 
تۇرۇشـلۇق ئۇيغـۇر پائالىيەتچىلەرنىـڭ ۋاسىتىسـى بىلـەن يۇتۇپتـا 
ئاۋازىنى ئاڭالتقان. ئۇ سـىندا خىتاي زۇلۇمىدىن شـىكايەت قىلغان، 
ئانىسـى ھەققىـدە گۇۋاھلىـق بەرگـەن. ئـۇ چەتئەلـدە تۇرۇشـلۇق 
ئۇيغۇرالرغـا ھۆرلـۈك، باتۇرلۇق ۋە ھاياتنىڭ قىممىتى، ئۇيغۇرالرنىڭ 
قىسـمەتلىرى ھەققىـدە مەلۇمـات بەرگـەن. 9 - سـېنتەبىر كۈنـى 
ئۇنىـڭ خىتاينىـڭ مەلۇم شـەھىرىدە تۇتقـۇن قىلىنغانلىقى ئىلگىرى 

سـۈرۈلدى.

مۇھاجىرەتتـە مىرئادىـل ھەسـەندىن گۇمانالنغـان پائالىيەتچىلەر 
بولـدى، ئۇنىـڭ ئەقلىدىـن گۇمـان قىلغـان داڭلىقالرمـۇ ئوتتۇرىغـا 
جاسۇسـلۇق،  ئۇنـى  بولغىنـى  قىلغۇسـىز  قوبـۇل  ئـەڭ  چىقتـى. 
سـاراڭلىق، ئۇيغۇرىسـتانچىلىق، بۆلگۈنچىلىك، پىتنىچىلىك بىلەن 

ئەيىبلىگەنلـەر بولـدى. 

بېرىشـى،  گۇۋاھلىـق  ئەيىبلىشـى،  خىتاينـى  مىرئادىلنىـڭ 
ئۇيغۇرالرغـا خىتـاب قىلىشـى، ئەممـا ئۇنىـڭ بەدىلىگـە ئومۇميۈزلـۈك 
ياغقـان  تەرەپتىـن  تـەرەپ  ۋە  بارىكالـال  مۇنچـە  ئانچـە  سـۈكۈت، 
ھاقارەتلەرگـە ئۇچرىشـى نېمىنى چۈشـەندۈرىدۇ؟ بۇنىڭدىن نېمىنى 
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ھېـس قىلىمىـز؟

ئېتىقادىغـا  بولغـان  ئۇيغۇرالرنىـڭ خىتايغـا  قىسـىمالر  بىـر   .1
سادىق ئىكەنلىكىنى، ئۇالرنىڭ خىتايسىز قىل تەۋرىمەيدىغانلىقىغا 
ئىشـىنىپ بولغانلىقىنـى چۈشـەندۈرىدۇ. ئـۇالر خىتاينـى شـۇ قـەدەر 
كۈچلـۈك تەسـەۋۋۇر قىلىۋالغانكـى، ئۇالرچـە ئۇيغۇردىـن قەھرىمـان 
چىقمايـدۇ، ئۇالرچـە بولغانـدا ئۇيغـۇرالر ھېـچ يـەردە ھېـچ ئىـش 
قىاللمايـدۇ، بارلىـق تەۋەككۈلچىلىـك خىتاينىـڭ ئويۇنـى، خىتايغـا 
قارشـى چىققانـالر گۇمانلىـق، خىتايغـا قارشـى چىقىـش ئۇيغۇرغـا 
زىيانلىق، پەقەت پايدىسـىز. بۇنىڭ مىسـالى سـۈپىتىدە ۋەتەندىكى 
الگېـر ئوقۇتقۇچىسـىدىن چىققـان بىـر پاكىتنـى يوشـۇرۇپ ياتقـان 
چىققانغـا  خەۋەرگـە  غاپپارنـى  »مـەردان  قىزنىـڭ  يەركەنتلىـك 
قويـۇپ بەردىمـۇ، ئـۆزى چىقتىمـۇ خەۋىـرى ھەممە يەرگـە چىقتى؟« 
دېگىنىنـى تىلغـا ئېلىـش مۇمكىـن. ئۇالرچە بولسـا كىمنىڭ خەۋىرى 
چىقسـا شـۇنى دەرھـال قويـۇپ بېرىشـى كېـرەك، قويـۇپ بەرمىسـە 
خەۋەرنىـڭ، دەۋانىـڭ پايدىسـى يـوق. تېخىمـۇ ئېنىـق ئېيتسـاق، 
مـەن پايـدا كۆرمىسـەم دەۋادىـن پايـدا يـوق. قەلبىمـدە خىتاينىـڭ 

قۇدرىتـى چەكسـىز، مـاڭا زىيـان سـالىدۇ.

بـۇ  ئۇتىدىغانلىقىغـا،  دەۋادا  بـۇ  ئۇيغۇرنىـڭ  بەزىلـەردە   .2
پاجىئەدىـن قۇتۇلۇپ كېتىدىغانلىقىغا ئىشـەنچى يـوق. ئۇالر ئاغزىدا 
دېمىگـەن بىلـەن مىللەتتىـن پۈتۈنلـەي ئۈمىدىنـى ئـۈزۈپ بولغـان. 
شـۇڭا بىـرەر ئۇيغۇرنىـڭ مىللـەت ئۈچـۈن مەيدانغـا چىقىـپ ئۆزىنـى 

قۇربـان قىلىشـىغىمۇ ئىشـەنمەيدۇ.

3. يۇقىرىقـى خىتايغـا ئىشـىنىش، خىتايغـا بولغـان ئېتىقادىنـى 
ئىسـتىقبالىغا  ئۇيغۇرنىـڭ  ۋە  تەسـتىقالش  دىلىـدا  ۋە  تىلىـدا 
پىداكارلىـق،  باتۇرلـۇق،  بەزىلـەردە  سـەۋەبلىك  ئىشەنمەسـلىك 
تەۋەككۈلچىلىـك دېگـەن روھـالر ئۆلگـەن. شـۇڭا ئۇيغۇردىـن بىـرەر 
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ئۆچمەنلىـك  قىلسـا  نامايـان  ئۆزىـدە  روھالرنـى  شـۇنداق  كىشـى 
جايىـدا  كەلسـە  قولىدىـن  ھەتتـا  قىلىـدۇ،  ھاقـارەت  قىلىـدۇ، 

كېلىـدۇ. جىمىقتۇرۇۋەتكۈسـى 

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 9 - كۈنى
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قەھرىماندىن قالغان ئىبرەتلەر

مىرئادىـل ھەسـەن ئوتنىـڭ ئىچىـدە تـۇرۇپ گۇۋاھلىـق بېرىپ، 
بىـر قەھرىمانلىـق چاقىرىقـى ئېـالن قىلـدى. بـۇ چاقىرىـق ۋەتـەن 
سىرتىدا مىڭلىغان ئەگەشكۈچىلەرنى پەيدا قىلغۇسى ۋە تۈمەنلىگەن 
كىشـىلەرنىڭ ۋىجدانىنـى ئويغاتقۇسـى. ئەگـەر ۋەتەندىكى ۋەزىيەت 
ئۇيغۇرنـى جاندىـن تويغۇزمىغـان بولسـا مىرئادىـل ھەسـەندەك بىـر 

قەھرىمـان ئۆزىنـى پىـدا قىلىـپ مەيدانغا چىقمىغـان بوالتتى.

دىققىتىنـى  مۇخبىرالرنىـڭ  خەلقئـارا  ئۈچـۈن  نېمـە  مىرئادىـل 
ۋە  پىـداكارالر  ۋەتەندىكـى  بىزنىـڭ  بۇنىڭدىـن  تارتالمىـدى؟ 

ئۆگىنىمىـز؟  نېمىنـى  پائالىيەتچىلـەر  مۇھاجىرەتتىكـى 

ئادەتتـە خەلقئـارا  بولمىـدى.  توغـرا  مىرئادىلنىـڭ ئۇسـۇلى   .1
ئاخباراتالر دائىم ۋەقە، شەخس ۋە ھادىسىلەر ھەققىدە ئۆزى مۇخبىر 
ئەۋەتىـپ زىيـارەت قىلىـدۇ ياكى ئۆزىگە بىۋاسـىتە كەلگەن خەۋەرنى 
ئـۆزى تەكشـۈرۈپ ئېـالن قىلىـدۇ. ئادەتتـە ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالردا 
تارقالغـان خەۋەرلەرنـى بىۋاسـىتە ئۆزىنىـڭ نامىدا ئېـالن قىلىدىغان 
تاراتقۇالرغـا  ئىجتىمائىـي  ئورنىـدا.  يوقىنىـڭ  ئاخبـارات  داڭلىـق 
چىققـان خەۋەرنىڭ گۇۋاھچىسـىنى تېپىـش، ئۇالرنى مۇخبىر بىلەن 
ئۇچراشـتۇرۇش، خەۋەرنىـڭ چىنلىقىنـى دەلىللـەش بىـر مۇرەككەپ 
ۋە زىـل جەريـان. مـەردان غاپپارنىـڭ خەۋىرى ئىجتىمائىـي تاراتقۇغا 
چىققـان، ئاندىـن ئۆچۈرۈلۈپ مۇخبىرالرنىڭ دىققىتىگە سـۇنۇلغان، 
ئۇنىـڭ گۇۋاھچىسـى مۇھاجىرەتتـە بـار بولغاچقا، ئاخىـرى خەۋەرگە 
بـۇ  مىرئادىـل  شـۇڭا  ئاڭالتتـى.  دەردىنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  ئايلىنىـپ 
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ۋىدىيونىـڭ تارتىـپ خەلقئـارا ئاخباراتـالر بىلـەن بىۋاسـىتە ئاالقـە 
قىالاليدىغـان تاھىـر ئىمىـن، ئارسـالن ھىدايـەت، ئەنـۋەر ئـەردەم، 
ئاسىيە ئۇيغۇر، ئابدۇۋەلى ئايۇپ قاتارلىق كىشىلەرگە ياكى ئەركىن 
ئاسـىيا رادىيوسـىغا ئەۋەتىـپ بەرگەن بولسـا، بۇ خـام ماتېرىيالنىڭ 
خەۋەرگـە ئايلىنىـش پۇرسـىتى بوالتتـى. مىرئادىلنىـڭ پىداكارلىقـى 

جايىنـى تاپاتتى.

سـەۋەبلىك  ئىشەنمەسـلىكى  ئۇنىڭغـا  ئۇيغۇرالرنىـڭ   .2
ئۆزىنىـڭ  ئەمـەس،  ئىسپاتالشـقا  زۇلۇمنـى  دىققىتـى  مىرئادىلنىـڭ 
جاسـۇس، كاززاپ ۋە خىتاينىڭ ئادىمى ئەمەسـلىكىنى ئىسپاتالشـقا 
بۇرۇلۇپ كەتتى. ئەگەر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالردا ئىشـەنچ بولغان 
بولسا، ھەتتا خېلى كۆزگە كۆرۈنگەن كىشىلەردە ئۇنىڭغا ئارتىلغان 
جاسۇسـلۇق، سـاراڭلىق ۋە كاززاپلىق تۆھمەتلىرى بولمىغان بولسـا، 
ئـۇ دىققەتنـى ئۆزىنـى ئىسپاتالشـقا ئەمـەس، زۇلۇمنـى ئىسپاتالشـقا 
قاراتقـان بوالتتـى. بـۇ قەھرىمان ھەتتا ئۆزىنىـڭ خىتاينىڭ ئادىمى 
ئەمەسـلىكىنى ئىسـپاتالش ئۈچۈن سـاقچى ماشىنىسـى ئالدىدا سىن 
تارتىـپ ئەۋەتىشـكە مەجبـۇر بولـدى. ئەمەلىيەتتـە مۇھاجىرەتتىكـى 
دەۋاگەرلەرنىـڭ ۋاقتىنـى ئـەڭ كـۆپ ئالىدىغان، قەلبىنـى ئەڭ كۆپ 
زېدىلەيدىغـان ھەتتـا دەۋادىـن تويغۇزۇۋەتكـەن ئامىلمـۇ خىتاينىڭ 
ۋە  گۇمـان  ھەسـەت،  ئارىمىزدىكـى  ئەمـەس  قولـى  چەتئەلدىكـى 

تۆھمەتنىـڭ قەھرلىـك تىلـى ۋە ۋىـرۇس چاچىدىغـان سـۆزىدۇر.

3. مىرئادىلنىـڭ ۋىدىئولىرىنـى تاپشـۇرۇپ ئالغـان قېرىنداشـالر 
تەجرىبىلىـك ئاخباراتچىـالر بىلـەن ئاالقە قىلمدى. مـەن ئىش ئۆتۈپ 
بولغاندا مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويماقچى ئەمەس، ئەمما سەۋەنلىكنىڭ 
تەكرارالنماسـلىقى ئۈچۈن، ۋەتەندىن خەۋەر چىققاندا قانداق قىلىش 
ھەققىـدە بىـر تەكلىـپ بولـۇپ قالسـۇن دەپ تەكىتلـەپ قويماقچـى. 
مـەن ھەرگىزمـۇ مىرئادىلنىـڭ ئاۋازىنـى ئاڭالتقـان ئۇيغۇرمـەن دېگەن 
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نامـدا ئاجايىـپ ياخشـى ئەمگـەك قىلىۋاتقـان، ئۇيغۇرنىـڭ دەردىنـى 
كۈچىنىـڭ بارىچـە ئېـالن قىلىۋاتقـان، كېچـە ئۇخلىمـاي مىرئادىـل 
ئۈچـۈن ئىشـلىگەن، دەۋا ئۈچۈن ۋاقتىنى سـەرپ قىلىـپ ئۇيغۇرالرنى 
قايىـل قىلغـان ئىنىمىزنـى تەنقىـد قىلماقچـى ئەمـەس. ئـۇ ئىنىمىزگە 
بىـر قېرىنداشـلىق تەۋسىيەسـى شـۇكى، بۇندىـن كېيىـن مۇشـۇنداق 
تـەۋە  ئاخباراتقـا  مۇشـۇنداق  قولغـا چۈشـۈرگەندە،  ئاخباراتنـى  بىـر 
ئىشـنى يىلالردىـن بۇيـان مەخسـۇس قىلىـپ كېلىۋاتقـان كىشـىلەر 
غاپپـار  مـەردان  خـۇددى  بىـز  بولسـاڭالر.  قىلغـان  ئاالقـە  بىلـەن 
چىقارغـان سـىننى قانداق قىلىپ قىممەتلىـك ئاخباراتقا ئايالندۇرغان 
بولسـاق، بـۇ سـىننىمۇ شـۇنداق ئۈنۈمگـە ئىگـە قىلغان بوالتتـۇق. بۇ 
خـەۋەر بىزگـە يەتمەسـتىن، چىنلىقـى نوپۇزلۇق تاراتقـۇالر تەرىپىدىن 
ئىسپاتالنماسـتىن، تاراتقـۇالردا تارىلىـپ بولغىنـى ئۈچـۈن مۇخبىـرالر 

ئېتىبـار قىلمىدى.

ۋەتەندىكى زۇلۇمنى بەربات قىلىش، قېرىنداشالرنى قۇتقۇزۇش، 
ھۆرلۈكىمىزگـە يېتىش ئۇزۇنغا سـوزۇلغان بىـر ئۇرۇش، مىرئادىلنىڭ 
گېپـى بويىچـە بـۇ بىـر »ئىـس - تۈتەكسـىز جـەڭ«، پىسـخىك 
ئۇرۇشـتۇر. بـۇ جەڭـدە ئۇيغـۇر مىللىتـى بىـر بولسـا زۇلۇمغـا قارشـى 
قەدىردانلىـرى  چىقىـپ،  مەيدانغـا  قارشـى  دۈشـمەنگە  ۋارقىـراپ 
ئۈچـۈن ھەقنـى سـۆزلەپ تاۋلىنىـدۇ، يەنـە بىـر بولسـا بولۇۋاتقـان 
زۇلۇمنـى ھېلـى تەقدىردىن، ھېلـى ئەجدادىدىن، ھېلى ئالالھنىڭ 
جازاسـىدىن كـۆرۈپ ئىـزدەپ خۇرسـىنىپ سـۈكۈت قىلىـدۇ ۋەياكـى 
ھېچ قايسـى تەدبىر ۋە سـەۋەبكە ئىشـەنمەي ئۆزىنىڭ جېنى بىلەن 

بولـۇپ كېتىدۇ.

مىرئادىلنىڭ قەھرىمانلىقى، روھى ۋە ئۇنىڭ ئەمەلگە ئاشمىغان 
ئارزۇلىـرى بىزگـە ئامانـەت. بۇ ئۇزۇنغا سـوزۇلىدىغان ئۇرۇشـتا بىزگە 
ئىشـەنچ، چىدامچانلىق، ھەمكارلىق ۋە قەھرىمانلىق بىلەن بىللە، 
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ئەقىـل ۋە تەدبىـر تەڭال الزىم.

بىـز مىرئادىـل چاقىرغـان ئەركىن پىكىرگـە، ئەركىن ھەرىكەتكە 
قىلغـان  تەلـەپ  مىرئادىـل  بىـز  قـەرزدار.  روھقـا  قەپەسسـىز  ۋە 
قەھرىمانلىقنـى ۋايىغـا يەتكۈزۈپ قىلىش ئۈچۈن خالىس قولالشـقا، 

قوغداشـقا ۋە بىرلىككـە موھتـاج.

ۋەتەندىكى ئۇيغۇر زۇلۇمنىڭ قاراڭغۇ ئۆڭكۈرىدىن چىقىپ كېتىش 
بىـز  موھتـاج،  قېرىنداشـلىرىغا  مۇھاجىرەتتىكـى  بىـزدەك  ئۈچـۈن، 
ھەمكارلىققا، ھەمسـەپەرلىككە ۋە ھەمدەملىككە موھتاج. مۇھاجىرەتتە 
زۇلـۇم چارچىتىـپ قىزىتىـپ تاشـلىغان مېڭىلەرنى سـەگىتىش ئۈچۈن 

بىـز ئەقىلگـە، مەسـلىھەتكە ۋە دوسـتانە كېڭەشـكە مۇھتاج.

شـۇڭا ۋاقتىمىـز ئۆزىمىزنىـڭ خىتاينىـڭ ئادىمـى ئەمەسـلىكىنى 
ئىسپاتالشـقا، ئۇيغۇرغا ئەمەس خىتايغا قارشـىلىقىمىزنى ئىسپاتالشقا 
ئويغىتىمـەن،  بىرىمىزنـى  بىـر -  مۇھاجىرەتتـە  بىـز  كەتمىسـۇن. 
كەلگـەن  قولىمىزدىـن  دېمـەي،  قىلىمـەن  نـازارەت  قوزغىتىمـەن، 
ئۇسـۇلدا زۇلۇمغـا قارشـى تۇرىۋېرەيلـى. يولىمىـز توغـرا بولسـا ياردەم 
چوقـۇم كېلىـدۇ. كۆزىمىـز بىـر - بىرىمىزنـى تەكشـۈرۈپ تەتقىـق 
قىلىشـقا كەتمىسـۇن، خىتاينىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىغا بىرلىكتە ھۇجۇم 
قىاليلـى. ئەقىلىمىـز ئەقىدىلەردىـن ۋە ئەقىللەردىـن گۇمانلىنىشـقا 
كەتمىسـۇن، زېھىنىمىـز گۇمانلىرىمىـز ھەققىـدە مۇنازىـرە قىلىشـقا 
كەتمىسـۇن. ئەقلىمىزنى ئىشـلىتىپ ئالدىمىزدىكى خىتاينى قانداق 
خورىتىـش، زالىملىقنـى قانـداق ۋەيـران قىلىـش ھەققىـدە پىـالن 
تۈزەيلـى. ھەممەيلـەن بىـر - بىرىمىزنـى قويۇپ، خىتاينـى دۇنيادا 
يۈزىنـى  ھەقىقىـي  زالىملىقنىـڭ  قىلىـش،  رەسـۋا  تولـۇق  قانـداق 
قانداق ئىسـپاتالش ۋە دۇنيانىڭ نەپرەتلىك چۇقان ۋە ھۇجۇملىرى 
ئاسـتىغا قانـداق دەپنـە قىلىۋېتىـش ھەققىـدە ئەقىـل ئىشـلىتەيلى.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 9 - كۈنى
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قەھرىماننىڭ تۇتۇلغانلىقىنى مەن قانداق بىلىمەن؟

9 - سـېنتەبىر نورۋېگىيە ۋاقتى ئەتىگەن سـائەت 10 ئەتراپىدا 
تۇتۇلغانلىـق خەۋىـرى كەلـدى. خىتـاي شـەھىرىدە  مىرئادىلنىـڭ 
قولغـا چۈشـۈپ قاپتـۇ. ئـۇ ۋاقىتتـا تېخىچـە ئۈرۈمچىگـە يولالنمىغـان 
بىلمەيمـەن.  كەتتىمـۇ  قايتـۇرۇپ  ئۈرۈمچىگـە  ھازىـر  ئىكەنتـۇق. 
ئادەتتـە بۇنـداق ئاخباراتنـى بەرگـەن كىشـى، بىـر قېتىـم ئۇچـۇر 
قىلىپـال غايىـب بولىـدۇ، داۋاملىـق مەلۇمـات يولـالپ بواللمايـدۇ. ئـۇ 
مۇشـۇ كۈنگىچە ئۇدا ئىككى قېتىم مەلۇمات يوللىغان كىشـى، يەنى 
»قاراقـاش ھۆججەتلىرى«نـى ۋە تۇتقـۇن ئۆلىماالرنىـڭ تىزىملىكـى 
يوللىغـان  كوردىناتىنـى  قامالغانلىـق  قەيەرگـە  ئۇالرنىـڭ  ھەمـدە 
قەھرىمان باتۇرىمىز. قالغانالر شـۇ بىر قېتىملىق مەلۇماتتىن كېيىن 
يوقـاپ كېتىـدۇ. مەنمۇ زىنھار قايتـا ئىزدىمەيمەن. چۈنكى، ئەركىن 
دۇنيـادا تـۇرۇپ بىـز قىلمىغـان پىداكارلىقنى ئوتنىـڭ ئىچىدە تۇرۇپ 
قىلىۋاتقانالرغا بىز پەقەت ياردەمال قىالاليمىز، »يەنە بىرنى يولال!« 

دېمەيمىـز، ئۇالرنـى تەۋەككۈلچىلىـك قىلىشـقا ئۈندىيەلمەيمىـز.

ئىسـپاتىڭنى  بىلىسـەن؟  قانـداق  تۇتۇلغانلىقىنـى  مىرئادىلنىـڭ 
ئاخبـارات  خەلقئـارا  سـىز  دەي،  شـۇنى  دېگۈچىلەرگـە  كۆرسـەت، 
ئورگىنىنىڭ كىنىشكىسى بىلەن ئالدىمغا كېلىڭ ياكى ب ب س، س 
ن ن، فوكىس خەۋەرلىرى، ئەلجەزىرە ۋە مەن بىلمەيدىغان، سـىز 
بىلىدىغـان ھەرقانداق ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرىنى باشـالپ 
كېلىڭ ياكى تونۇشـتۇرۇڭ. مەن شـۇالرغا كۆرسـىتىپ قويىمەن. بىر 
ئۇيغـۇر جېنىنـى تىكىـپ قويـۇپ چىقارغـان مەلۇماتنى مەن سـىزدەك 
تـوردا پىتنـە تارقىتىشـتىن باشـقا ئىشـى يـوق، قورسـىقىدىن باشـقا 
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ھېـچ نېمىگـە مۇھەببىتـى ۋە ئىمانـى يوق ئادەمگە كۆرسـەتمەيمەن. 
بۇرۇنمـۇ شـۇنداق قىلغـان، بۇندىـن كېيىنمۇ شـۇنداق قىلىمەن.

مەخپىـي ماتېرىيال سـاڭىال كېلەمـدۇ؟ تۇتۇلغانالرنىڭ مەلۇماتىنى 
سـەنال بىلەمسـەن؟ سـاڭا خىتـاي تېلېفـون قىلدىمـۇ؟ دېگەنلەرگـە 
مىللـەت  ئەممـا  تونۇمايسـىز،  مېنـى  مۇھاجىرەتتـە  سـىز  جاۋابىـم: 
ۋەتەنـدە مېنـى تونۇيـدۇ. مەن ۋەتەندە جېنىمنى ئالقانغا ئېلىپ ئانا 
تىلنـى قوغدايمـەن دەپ، تۇتۇلۇشـنى بىلىـپ تـۇرۇپ، تۇتۇلىسـەن 
دېگـەن ئاگاھالندۇرۇشـنى تەكـرار ئـاڭالپ تـۇرۇپ مەيدانغـا چىققان 
ھەمـدە تۇتۇلغـان. شـۇڭا مىللـەت مـاڭا ئىشـىنىدۇ. ھەممـە ئادەمگـە 
ئۆزىگـە ئوخشـاش ئادەمگـە دوسـت بولىـدۇ. ھەممـە ئـادەم ئۆزىگـە 
ئوخشـاش ئادەمنـى ياخشـى كۆرىدۇ. مەن ئىزچىـل ھەق مەيداندىن 
ۋاز كەچمـەي تـۇرۇپ كەلگەچكـە، مەن ئۆزۈمنـى پىدا قىلىپ باققان 
پىـداكارالر  مـەن  ئۇچرايـدۇ.  پىـداكارالر  مـاڭا شـۇنداق  بولغاچقـا، 
بولغاچقـا،  باققـان  يېتىـپ  كـۈن  زىندانىـدا 428  بىلـەن خىتـاي 
پىـداكار ئىنسـاننىڭ قانـداق بولىدىغانلىقىنـى بىلىمـەن. ئۇنـداق 
ئادەملەر مېنى ياخشـى كۆرمىسـىمۇ ياخشـى كۆرىمەن، مېنى دوسـت 

دەپ بىلمىسـىمۇ دوسـتلۇقتىن ئەسـال ۋاز كەچمەيمـەن.

ئادىمـى،  خىتاينىـڭ  سـەن  گۇمانلىـق،  »سـەنمۇ  بەزىلـەر 
خىتاينىـڭ ئادىمـى بولمىسـاڭ، نېمىشـقا شـۇنچە ئـادەم سـەندىن 
ھازىرمـۇ  خوجىنـى  ئاپـاق  دەيـدۇ.  ئـۆچ؟«  سـاڭا  گۇمانلىنىـدۇ، 
كىشـىلەر ياخشـى كۆرىـدۇ، ئەينى چاغـدا ئۇيغۇرنىـڭ يېرىمى ئاپاق 
خوجـا تەرەپـدارى بولغـان، ئۇنىـڭ ئۈچۈن جېنىنـى، مېلىنى ھەتتا 
پەسـەندىلەر قىزلىرىنـى تارتـۇق قىلىشـقان. بـۇ سـەۋەبلىك ئاپـاق 
خوجـا ئۇيغۇرنىـڭ ئادىمـى بولۇپ قالمىـدى. ئابدۇخالىـق ئۇيغۇرنى 
ئەينـى چاغـدا كـۆپ ئـادەم بىلمەيتتـى، كوممۇنىسـت دەپ گۇمـان 
قىالتتـى، ئـۆچ كۆرەتتـى، ئۇنىڭ بار يېرىنى ئېيتىـپ قويۇپ تۇتۇپ 
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بەرگـەن روزا مولـال دېگـەن كىشـىمۇ كىچىكىـدە بىللـە ئوقۇغـان 
ساۋاقدىشـى ئىـدى. ئۇيغۇرنـى تاكـى 1980 - يىلـالردا ئەسـەرلىرى 
»بـۇالق« دېگـەن ژۇرنالـدا بېرىلىـپ، شـائىرالر قەسـىدە يېزىـپ، 
يازغۇچىـالر رومـان يېزىـپ كۆككـە كۆتۈرمەسـتە مۇتلـەق كـۆپ ئادەم 
بىلمەيتتـى. ئەممـا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر گۇمان سـەۋەبتىن ئۇيغۇرنىڭ 

دۈشـمىنى، كوممۇنىسـت بولـۇپ قالمىـدى.

بىـر ئادەمنى جامائەتنىڭ، ھاكىمىيەتنىڭ ھۆرمەتلىشـى، كۆككە 
كۆتۈرۈشـى، ئەگىشـىپ چۇقان سېلىشـى، قولالپ چاپان كۆتۈرۈشى 
ئـۇ ئـادەم تۇتقان يولنىـڭ ھەق بولغانلىقىدىن ئەمەس. بىر ئادەمگە 
ئۇنىـڭ  چىقىشـى  قارشـى  ئاۋامنىـڭ  بولۇشـى،  ئـۆچ  جامائەتنىـڭ 
قاراشـلىرىنىڭ خاتالىقىنـى دەلىللىمەيـدۇ. مەسـىلەن، »يـەر شـارى 
قۇياشـنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ« دېگەن قاراشـقا شـۇ دەۋردە 
ئـاۋام قارشـى چىققـان. دىنـى جەمئىيـەت بـۇ قاراشـنى تەشـەببۇس 

قىلغۇچىغـا ئوتتـا كۆيـدۈرۈش جازاسـى بەرگەن.

بىـز بۈگـۈن »يـەر شـارى قۇياشـنى 24 سـائەتتە بىـر نـۆۋەت  
ئايلىنىـدۇ« دېگـەن قاراشـنى قوبـۇل قىلغـان دۇنيـادا ياشـاۋاتىمىز. 
بـۇ قاراشـنى ئوتتۇرىغـا قويـۇپ خىرىسـتىيان دىنداالرنىـڭ قولىـدا 
ئوتتـا كۆيدۈرۈلگـەن بىرونىنىـڭ ئىلىـم - پـەن روھىغا ئەگەشـكەن 
ئېرىشـتۇق.  تەرەققىياتقـا  بۈگۈنكىـدەك  ۋاسىتىسـىدە  كىشـىلەرنىڭ 
بۈگۈنكـى ئازابلىـق كۈنلىرىمىـزدە ئۇيغۇرغا ئىگـە چىققان، يېنىمىزدا 

بولغانالرمـۇ شـۇ ئىلىـم - پـەن روھىنىـڭ ئەگەشـكۈچىلىرى.

برونىنـى قاراشـلىرى سـەۋەبلىك ئوتتـا كۆيدۈرگـەن نادانلىق ۋە 
شـۇالرغا ئەگەشـكەن ئاۋامدىكـى ئىتائەتچانلىـق ھازىرمـۇ مەۋجـۇت. 
ئەمـەس،  روھىغـا  برونىنىـڭ  ئاشـكارىلىغان  ھەقىقەتنـى  ئەگـەر 
ھەقىقەتنـى يوشـۇرغان، باسـتۇرغان كۈچنىـڭ ئەرۋاھىغـا، برونـى 
كۆيۈۋاتقـان گۈلخانغـا »سـاۋاب بولىـدۇ« دەپ ئوتـۇن تاشـلىغان  
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ئىخالسـمەن ئاۋامنىـڭ سـاددا روھىغـا ئەگەشـكەن بولسـاق، ھـەر 
تاپقـان  بولۇشـىغا  سـاۋابنى  كۆيـدۈرۈپ  برونىنـى  بىردىـن  كۈنـى 
خىرىسـتىيان دۇنياسـىغا، ئـۇالر بىلـەن تىنىمسـىز ئۇرۇش قىلىشـنى 
ئالالھنىـڭ بۇيرۇقـى دەپ قـان تۆكىدىغـان مۇسـۇلمان دۇنياسـىغا 

شـاھىت بولغـان بوالتتـۇق.

كۆرگەننـى  مۇۋاپىـق  دەيمـەن،  بىلگەننـى  توغـرا  ئـۆزۈم  مـەن 
يازىمـەن، ئەممـا كـۆپ ئـادەم مېنـى ياخشـى كۆرسـۇن دېمەيمـەن، 
لېكىـن مـەن بـەك كـۆپ ئادەمنـى ياخشـى كۆرىمـەن. مـاڭا ھازىر ئەڭ 
ئۆچلـۈك قىلىۋاتقانـالر، ئۆچمەنلىكنى تارقىتىۋاتقانالر ئەمەلىيەتتە مەن 
ئـەڭ يېقىـن كۆرگـەن، بىللـە ئىشـلىگەن، مـاڭا ئىـززەت قىلغـان ۋە 
بىللە تۇز - تائام يېيىشـكەن كىشـىلەر. مېنىڭ پىكرىم، تەشەببۇسۇم 
ئۇالرنىڭ كونتروللۇقىدىن، ئارزۇسـىدىن ۋە مەقسـەتلىرىدىن يىراقالپ 
كەتكەچكـە مـاڭا ئۆچمەنلىـك قىلىـدۇ. ئـەڭ يالقۇنلـۇق مۇھەببەتـال 
ئاشۇنداق ئەڭ ئاتەشلىك نەپرەتنى پەيدا قىلىدۇ. ماڭا ئۆچمەنلىكنى 
تاللىغانالر ئۆزىنىڭ يامان كۆرۈشىنى ئىسپاتالش، ئۆزىنىڭ نەپرىتىنى 
ئاممىۋىالشـتۇرۇش ۋە ئۆزىنىـڭ بىزارلىقىنـى ئىجتىمائىي ئاساسـقا ئىگە 
قىلىـش ئۈچـۈن مېنـى جامائـەت ئالدىدا يامانغا چىقىرىـدۇ. بۇالر مەن 
ئۈچـۈن بەرىبىـر. مـەن تۆمۈرنىـڭ داتلىشـىپ قېلىشـىغا ئىشـىنىمەن، 
ئەممـا ئۈسـتىگە نىجاسـەت تۆكۈلسـە، سـاپالغا ئايلىنىـپ قېلىشـىغا 
ئىشـەنمەيمەن. تۆمۈرگـە توختىمـاي يۇندە چاچسـام ھامـان بىر كۈنى 
سـاپال بولىدۇ، دەپ ئىشـىنىدىغانالر بولسـا، ئۇمۇ ئۆزىنىڭ تاللىشـى.

مىرئادىلنىـڭ تۇتۇلغانلىقىنـى بىلىمـەن. چۈنكـى، مـەن  مـەن 
مىرئادىلـدەك قىـز - ئوغۇللىرىمىزغـا مىليون ئۇيغۇر گۇمان قىلسـىمۇ 
ئۇيغـۇر  مىـڭالپ  ئۇالردىـن  ئىشـىنىمەن.  قىلمايمـەن،  گۇمـان 
شۈبھىلەنسـىمۇ ئۇالرنـى قەھرىمـان دەپ قوغدايمـەن، قولاليمـەن، 
مىرئادىلـدەك  بولىمـەن.  يارەمـدە  قىلىـپ  كەلگەننـى  قولۇمدىـن 
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بەزىـدە  ئاشـكارا،  بەزىـدە  ئـۇالر  ھەرىكەتتـە،  ھېلىمـۇ  پىـداكارالر 
يوشـۇرۇن ھالـدا ھەق ئۈچـۈن، ئەركىنلىك ئۈچۈن، ئۆز مىللىتىگە، 
مەۋجۇتلىقىغـا، قـوۋم - قېرىنداشـلىرىغا بولغـان مۇھەببـەت ئۈچۈن 

ھاياتىدىـن كېچىـپ، جانلىرىنـى پىـدا قىلىشـقا رازى.

بولمايـدۇ.  قۇتقۇزغىلـى  ئەمـدى  ئۇنـى  تۇتۇلـدى،  مىرئادىـل 
ئۇنىمـۇ  قۇتقۇزالمايۋاتقانـدەك  قېرىندىشـىمىزنى  مىليونلىغـان  بىـز 
قۇتقۇزالمايمىـز، ئەممـا مىللەتنىـڭ قۇتۇلۇشـى ئۈچـۈن تىرىشـچانلىق 
قىالاليمىـز.  سـەۋەب  كۆرسـىتەلەيمىز،  غەيـرەت  كۆرسـەتكەندەك 
مۇھاجىرەتتە ئۇنىڭغا تۆھمەت قىلغان، گۇمانالنغانالرنىڭ قىلىدىغان 
ئىشى ئىچىدىن چىقىرىپ تۆۋە قىلىش. بىزنىڭ قىالاليدىغان ئىشىمىز 
مىرئادىلنـى ئەمـەس ئۆزىمىزنـى قۇتقـۇزۇش، دىلىمىزنـى مىرئادىـل 
تەرغىـب قىلغـان ھۆرلـۈك روھـى بىلـەن زىننەتلـەش، قەلبىمىزنـى 
گۇمانخورلۇقتىـن،  قورقۇنچاقلىقتىـن،  دىنىدىـن،  خىتايپەرەسـلىك 
شـۇندىال  قۇتقـۇزۇش.  تۆھمەتخورلۇقتىـن  ۋە  سەمىمىيەتسـىزلىكتىن 
ئىشـەنمەي،  قەھرىمانالرغـا  چىققانـدا  باتـۇر  مىرئادىلـدەك  يەنـە 
ئۇالرنىـڭ ۋاقتىنـى زۇلۇمنـى ئىسپاتالشـقا ئەمەس، ئۆزىنىڭ جاسـۇس 
ئەمەسـلىكىنى ئىسپاتالشـقا ئىسـراپ قىلىدىغـان مەرەزلىكنـى قايتـا 

سـادىر قىلمايمىـز.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 11 - كۈنى
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مەنمۇ ئۈممەتچى ئىدىم

تۇيۇقسىز شۇنى ئېتىراپ قىلغۇم كېلىپ قالدى. مەنمۇ ئۈممەتچى 
يىلـى   -  2002 پارتىيەنىـڭ  ئىسـالمچى  تۈركىيـەدە  بولغانىدىـم. 
ھاكىمىيەتكـە چىقىشـى مېنـى ئاجايىـپ ھاياجانغـا سـالغان. جۈمـە 
نەمەنگانـى، تاھىـر يولداشـۇپ، ھەسـەن مەخسـۇمالرنىڭ تەبلىغ ۋە 
سـىنلىرىنى ئىـزدەپ كۆرەتتىـم. ئوتتـۇرا ئاسـىيادا تۈركىسـتان نامىدا 
بىـر ئىسـالمىي دۆلـەت قۇرۇلسـا، بىزنىـڭ شـۇالرنىڭ بىـر پارچىسـى 
بولـۇپ دىنىمىزنـى ئۈسـتۈن قىلىـپ ياشـايدىغانلىقىمىزغا شەكسـىز 

ئىشـىنەتتىم، ئىشـەنمەيدىغانالر  دۈشـمىنىم ئىـدى.

 ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى بولغىنىم بىلەن ناماز ئوقۇيدىغان 
بالىالرغـا ھەقىقىـي كۆيۈنەتتى، ياغلىق چىگىدىغان قىزالرغا ۋە ناماز 
ئوقۇيدىغـان بالىالرغىـال ئايرىـم ھەقسـىز ئىنگلىزچـە ئۆگىتەتتىـم. 
مېنىـڭ بـۇ پوزىتسـىيەم شـۇ قـەدەر ئادالەتسـىز پەللىگـە يەتكـەن 
بولـۇپ، بىـر قېتىـم ئىنگلىزچـە نۇتـۇق مۇسابىقىسـى ئۇيۇشـتۇرۇپ، 
ياخشـى سۆزلىيەلمىسـىمۇ پەقەتـال ھىجابلىـق بولغانلىقـى ئۈچـۈن ئۇ 

قىزنـى بىرىنچـى قىلىـپ قويغانىدىم. 

پاكىستاندىن كىتابالر كېلىپ، دوستالر زىيارەت قىلىپ تۇراتتى. 
ئۇيغۇرچىغـا تەرجىمـە قىلىنغـان كىتابـالر ئىچىـدە ھىزىبۇتتەھرىـر، 
كـۆپ  كىتابلىـرى  مۇسـلىمىننىڭ  ئىخۋانـۇل  ئىسـالمىيە،  جامائەتـى 
ئىـدى. سـەيىد قۇتـۇپ، مەۋدۇدىنىـڭ كىتابلىرى بىلەن شـۇ چاغدا 
ئۇچراشـقانىدىم. پاكىسـتان ۋە مااليسىيەدىن كېلىدىغان ئىنگلىزچە 
كىتابالرمـۇ بـار ئىـدى. تۇنجى قېتىم ھىجـرەت تەرغىباتىنى 2004 - 
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يىلى مااليسـىيەدە تۇرۇشـلۇق بىر كىشـىدىن ئاڭلىغانىدىم.

2005 - يىلنىـڭ ئاخىرىـدا تۈركىيەگـە زىيارەتچـى تەتقىقاتچـى 
جامائەتلـەر  ئىسـالمى  تۈركىيەدىكـى  تەتقىقاتىـم  كەلدىـم.  بولـۇپ 
ئىزمىردىكـى  ۋە  كونيـا  ئەنقـەرە،  ئىسـتانبۇل،  بولـدى.  ھەققىـدە 
ئىسـالمى جامائەتلەرنـى زىيـارەت قىلدىـم، يىغىنالرغـا قاتناشـتىم. 
كىتابالرنـى ئوقـۇپ روھـى دۇنيايىـم ئاسـتىن - ئۈسـتۈن بولـۇپ 
كەتتـى. مېنىـڭ ۋەتەنـدە دىـن دەپ ئوقۇغانلىرىـم دىنىـي پارتىيـە 
- گـۇرۇھ ۋە جامائەتلەرنىـڭ تەشـۋىقات ماتېرىيـال بولـۇپ چىقتـى.

تۈركچـە، ئىنگلىزچـە كىتابالرنـى ئوقـۇپ، خەۋەرلەرنى ئاڭالپ، 
بولـۇپ  ئالدانغانـدەك  پۈتۈنلـەي  مۇڭدىشـىپ  بىلـەن  شـاھىتالر 
قالدىـم. بىـز چوقۇنغـان ئافغانىسـتاندىكى جىھـادى ھەرىكەتنىـڭ 
ئەسـلى ئامېرىـكا باشـچىلىقىدىكى كاپىتالىـزم الگېرىنىـڭ سـوۋېت 
بىلـەن  ئويۇنـى  قارشـى  الگېرغـا  كوممۇنىسـتىك  باشـچىلىقىدىكى 
باشـالنغانلىقىنى ئوقۇغىنىمـدا ئۈمىدسـىزلىنىپ كەتتىـم. تالىباننىڭ 
خىتايدىـن ھەربىـي تەلىـم ئالغانلىقـى، قـورال ياردىمـى ئالغانلىقى، 
خىتاينىڭ پەلەستىننى قولاليدىغانلىقى، كەشمىردىكى ھىندىستانغا 
قىلغانلىقـى،  تېـرەك  ئارقـا  خىتاينـى  مۇجاھىدالرنىـڭ  قارشـى 
شـىركەتلەرنىڭ  خىتـاي  باغالنغانلىقـى،  خىتايغـا  ئەزھەرنىـڭ 

بولـدى.  مەلـۇم  پائالىيەتلىـرى  ئەرەبىسـتاندىكى 

تاقابىـل  قانـداق  تۇرۇۋاتقـان مەزگىلىمـدە خىتايغـا  تۈركىيـەدە 
خىتاينـى  مەسىلىسـىدە  قۇتۇلـۇش  قانـدا  زۇلۇمدىـن  تـۇرۇش، 
مۇسـۇلمان قىلىـش پىكـرى مەيدانغـا چىقتـى. سـەئىد نۇرسـىنىڭ 
قىزىـل كىتابلىـرى خىتايچىغـا تەرجىمـە قىلىنـدى. ئـۇالر خىتايـدا 
مەكتـەپ، دوختۇرخانـا ئاچىدىغانلىقـى، خىتاي مىللىتى مۇسـۇلمان 
بولسا زۇلۇمنىڭ ئۈزۈل - كېسىل تۈگەيدىغانلىقى تەبلىغ قىلىندى. 
تۈركىيەدىكى ئىسـالمچى تەشـكىالتالرنىڭ خىتاي بىلەن بىرلىشـىپ 
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غەربكە تاقابىل تۇرۇشـقا تىرىشـىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى. ئۇالر مېنى 

خىتاينـى مۇسـۇلمان قىلىـش ئۈچـۈن ئىشلەشـكە تەكلىـپ قىلـدى. 

جامائەتلەرنىـڭ ئارىسـىدا قىلىۋاتقـان كۆزىتىش، سـوراش ۋە خاتىرە 

قالـدۇرۇش ئىشـلىرىم سـۇغا چىالشـتى.

شـۇنداق قىلىپ شـېرىن دەملەر تۆت ئايالردىن كېيىن بۇزۇلدى. 

توقۇنـۇش مېنىـڭ ئۆزۈمنـى ئۇيغـۇر دېيىشـىم، جامائەتتىكىلەرنىـڭ 

مېنى »سىنجانلى )شىنجاڭلىق(« دېيىشى ۋە ئۇالرنىڭ »بىز تۈرك 

ئەمـەس، ئوسـمانى« دېيىشـىگە ئېتىراز قىلىشـىم بىلـەن پارتلىدى. 

ئىنسـانچە دوسـتلۇق داۋام قىلدى، ئەمما مۇسـۇلمانچە قۇچاقالشالر، 

قولالشـالر ئۈزۈلدى. 

كېتىدىغان كۈنۈمدە ياتاقداشالردىن مېنى ئۇزۇتۇپ چىقىدىغانغا 

»ئـاكا«  كـۆز  ئـورا  سـورۇدۇم.  سـەۋەبىنى  چىقمىـدى.  بىرسـىمۇ 

دېيىلىدىغـان كىشـى »سـەن كېتىدىغـان چېغىڭـدا سـاپال ئۇيغـۇر 

تارىخىغـا، پەلسـەپە ۋە پىسـخولوگىيەگە، غەرب ئىدېئولوگىيەسـىگە 

ئائىـت كىتابالرنـى تەييار قىلىپ قاچىالپسـەن. سـاڭا ھـەر نامازدىن 

كېيىـن ئوقۇتقـان قىرمىزى )قىزىل( كىتابالردىن بىرنىمۇ سـومكاڭغا 

سالماپسـەن« دېـدى. ئۇنىـڭ قىرمىـزى كىتـاب دېگىنـى بـۇ دىنىـي 

جامائەتنىڭ ئوقۇشلۇقى بولغان سەئىد نۇرسى تەرىپىدىن يېزىلغان 

»رىسـالىلەر« ئىدى.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 15 - كۈنى
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دەۋانىڭ پايدىسىنى نېمىشقا يوشۇرىمىز؟

قۇتۇلـۇپ  الگېردىـن  زىيالىينىـڭ  پېشـقەدەم  بىـر  يېقىنـدا 
چىققانلىقىنـى ئاڭلىدىـم. ئـۇ كىشـى »تۇتقـۇن قىلىنغـان زىيالىيـالر 
تىزىملىكـى«دە بولغاچقـا، باشـقا بىرەيلەن ماڭا يەتكـۈزدى. مەزكۇر 
زاتنىـڭ دەۋاسـىنى قىلغـان جىيەنـى بىلـەن كۆرۈشـكىنىمدە قويۇپ 
بېرىلگەنلىكىگـە بىـر يىـل بولغانلىقىنـى سـۆزلەپ بـەردى. ئۇنىـڭ 
نېمـە ئۈچـۈن مـاڭا دېمىگەنلىكىنـى، بـۇ خۇشـخەۋەرنى نېمىشـقا 
جاۋابـى  بەرگـەن  سـورىغىنىمدا  ئورتاقالشـمىغانلىقىنى  ئاشـكارا 
مېنـى ھەيـران قالـدۇردى. بـۇ ئىـش داۋراڭ قىلىنسـا قايتـا تۇتۇلـۇپ 
كېتىشىدىن ئەنسىرەيدىكەن. ماڭا دېسە مېنىڭ داۋراڭ قىلىشىمدىن 
قورقىدىكـەن )تـۆۋە قىلدىـم!( ھەمـدە مېنىـڭ تاغىسـىنىڭ قويـۇپ 

بېرىلگەنلىكىنـى دېمەسـلىكىمنى تەلـەپ قىلىدىكـەن.

تۇتۇلغانالرنىڭ تىزىملىكىنى تۈزۈشـتىن مەقسەت، بىرىنچىدىن، 
مۇناسـىۋەتلىك ئورگانالرغا سـۇنۇش، دوكالت يېزىش ۋە دەۋاسـىنى 
قىلىش ئۈچۈن؛ ئىككىنچىدىن، خىتايغا تۇتۇلغانالرنىڭ مىليوندىن 
مىليونغـا چىقىرىـپ خەلقئـارا مەتبۇئـات ۋە يىغىنـالردا ئېيتىلىدىغان 
سـان ئەمـەس، بەلكـى ئىسـمى ۋە جىسـمى بـار، گۇۋاھچىسـى ۋە 
ئىگىسـى بـار ئىنسـان ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ قويـۇش ئىـدى. 
قويـۇپ  ئۈچـۈن،  قىلىـش  كاپالەتلىـك  چىنلىقىغـا  تىزىملىكنىـڭ 
بېرىلگەنلەردىـن ۋاقتىـدا خـەۋەردار بولۇشـىمىز كېـرەك. تۇتۇلغانـدا 
كۆرسەتمىسـەك  بېرىلگەندىمـۇ  قويـۇپ  جاسـارەتنى  كۆرسـەتكەن 
يوشۇرسـاق  بەرگەننـى  قويـۇپ  ئۈچـۈن  نېمـە  بولىـدۇ؟  قانـداق 

بولمايـدۇ؟ 



56

چۈنكـى، بىـز يالغانچـى بولسـاق بولمايـدۇ. قويـۇپ بېرىلگـەن 
كىشـىلەرگە تىزىملىكتە ئىزاھات بېرىلمىسـە، نامايىشـالردا ئۇالرنىڭ 
رەسـىمى داۋاملىـق كۆتۈرۈلـۈپ، رەسـىم كۆرگەزمىلىرىـدە داۋاملىـق 
تۇتقـۇن دەپ دەۋاسـى قىلىنسـا، خىتـاي بىزنى مـات قىلىدۇ. 2019 
- يىلـى ئىشـلەنگەن تۇتقـۇن زىيالىيالرنىـڭ رەسـىمى ھېلىمـۇ شـۇ 
بېرىلگەنلەرنـى  قويـۇپ  ئۇالردىـن  خىتـاي  ئىشـلىتىلمەكتە.  پېتـى 
سـۆزلىتىپ بىرنـى مـات قىلـدى. شـۇڭا بىز ئۇنىـڭ ئىچىدىن قويۇپ 
بېرىلگەنلەرنـى چىقىرىۋېتىـپ، يېڭىدىـن تۇتۇلغانالرنـى قوشـۇپ، 

داۋاملىـق تولۇقـالپ مېڭىشـىمىز كېـرەك.

تۇتۇلغانالرنىـڭ قويـۇپ بېرىلگەنلىكـى ئاشكارىالنسـا، ئۇالرنىڭ 
قايتـا تۇتـۇپ كېتىلمەسـلىكى ئۈچۈن پايدىلىق. يېقىنـدا خىتاينىڭ 
الگېرالرنـى كېڭىيىۋاتقانلىقـى مەلـۇم بولماقتـا. خىتاي رەئىسـى شـى 
ئېچىلغـان -3قېتىملىـق »شـىنجاڭ«  ئالدىنقـى ھەپتـە  جىنپىـڭ 
خىزمـەت يىغىنىـدا ھازىرقى سىياسـەتنىڭ غەلىبىلىـك بولغانلىقىنى 
ۋە داۋاملىـق ئىجـرا قىلىنىدىغانلىقىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى. شـۇڭا 
بۈگـۈن قويـۇپ بېرىلگەنلەرنىـڭ داۋاملىـق ئازاد ياشىشـىغا ھېچكىم 
كاپالـەت بېرەلمەيـدۇ. كاپالـەت خىتاينىـڭ قولىدا ئەمـەس، بىزنىڭ 
ھارمـاي - تالمـاي كۆرسـىتىدىغان تىرىشـچانلىقىمىزدا. خىتاينىـڭ 
مۇشۇ كۈنگىچە ئاخبارات ۋە دەۋانىڭ كۈچى بىلەن قويۇپ بېرىشكە 
خۇشـخەۋەرمۇ  ئۈچـۈن،  تۇتماسـلىقى  قايتـا  بولغانالرنـى  مەجبـۇر 
ئاشـكارا بولۇشـى كېـرەك. تۇتقـۇن قىلىـش خىتاينىـڭ جىنايىتـى 
بولسـا، قويـۇپ بەرگەنلىكـى ھەرگىزمۇ ئىلتىپاتى ئەمـەس، بىزنىڭ 

غەلىبىمىز. تىرىشـانچلىقىمىز، 

قويـۇپ بېرىلگەنلەرنىـڭ خەۋىرىنـى دېيىشـىمىز، دەۋايىمىزنىڭ 
مـەدەت  قېرىنداشـالرغا  سـۈكۈتتىكى  بەھىرلىشـىمىز  نەتىجىسـىنى 
بولىدۇ. چىققانالرنى ئورتاقلىشىشـتا تۇتۇلغانالرنى ئاشـكارىلىغاندەك 
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مـەن  بۈگۈنگىچـە  بـار.  رولـى  قوزغاتقـۇچ  بولۇشـىمىزنىڭ  ئاكتىـپ 
ئـەڭ  بولۇۋاتقـان  پاسسـىپلىقىغا سـەۋەب  ئۇچراتقـان كىشـىلەرنىڭ 
ۋە  سـىناش  تەلـەي  ئىشەنمەسـلىك،  نەتىجىگـە  ئامىـل  چـوڭ 
يىلىنىـڭ   -  2018 ئىبـارەت.  كۈتۈش«تىـن  چەلپـەك  »كۆكتىـن 
پاكىتنـى  ھەققىدىكـى  ئوقۇتقۇچـى  قاچقـان  الگېردىـن  ئاخىرىـدا 
يوشـۇرۇۋاتقان قىزنىڭ سـۆزىمۇ »مۇشـۇ كۈنگىچە دەۋاسـى قىلىنغان 
كىـم قۇتۇلۇپتـۇ؟« دېيىـش بولـدى. ئەلۋەتتە، مـەن قۇتۇلغانالردىن 
ئـەڭ كـەم بولغانـدا 100 كىشـىنىڭ ئىسـمىنى دەپ بېرەلەيمـەن. 
ئەممـا مـەن بـۇ ئىشـنى قىلىۋاتقـان بولغاچقـا، بەزىلـەر ئىشىنىشـنى 
چىققـان  ئانىسـى  ئاتـا -  قۇتۇلغـان،  قېرىنداشـلىرى  خالىمايـدۇ. 
كىشـىلەر ئـۆزى گۇۋاھلىـق بەرسـە، ئـۆزى چىقىپ قىلغان ئىشـىنىڭ 

پايدىسـىنى سۆزلىسـە، ئۈنۈمىنـى تېخىمـۇ ياخشـى بولىـدۇ.

مـەن ئىزچىـل شـۇنى تەكـرارالپ كەلدىـم- بىزنىـڭ دەۋايىمىـز 
ھاياجـان  دەۋايىمىـز  بىزنىـڭ  شـۇڭا  كېتىـدۇ.  سـوزۇلۇپ  ئۇزۇنغـا 
بىـر  دەۋايىمىـز  بىزنىـڭ  دەۋاسـى.  ھاياتلىـق  ئەمـەس  دەۋاسـى 
قانچـە يىـل كۈچـەپ ۋارقىـراپ نامايىـش قىلغانغـا ياكـى بىـرەر يـۈز 
ئادەمنىـڭ گۇۋاھلىـق بەرگىنىگـە، بىـرەر مىڭ خەۋەر ئىشـلەنگەنگە 
نەتىجىلىنىـپ قالمايـدۇ. بۇ قېتىمقى زۇلۇم ھەرگىزمۇ بەزى ئۇيغۇرالر 
داۋاملىـق دەيدىغـان »يـول ئېتىلىپ قالغـان«، »ۋەزىيەت چىڭىپ 
كەتكەن« ۋاقىتلىق ئىش ئەمەس ياكى مەدەنىيەت ئىنقىالبىدىكىگە 
ئوخشـاش خىتاينىـڭ مەملىكەت خاراكتېرلىـك خاتالىقى ئەمەس. بۇ 
پەقـەت ئۇيغۇرنـى تـۈۋرۈك قىلغان بىر ۋەتەننى خىتاينىڭ سـانائەت 
تاشـالپ،  چېقىـپ  ئۇيغۇرلۇقنـى  ئايالنـدۇرۇش،  ئەخلەتخانىسـىغا 
تولـۇق خىتايالشـتۇرۇش ئۈچـۈن قىلىنىۋاتقـان پىالنلىـق ھۇجۇم. بۇ 
ھۇجۇمغـا قارشـى يا بىر مىللەت سـۈپىتىدە ھەرىكـەت قىلىپ ھايات 
قالىمىـز ياكـى ھەممەيلـەن ئۆزىمىـز بىلـەن بولـۇپ كېتىپ شـەخس 

سـۈپىتىدە خەقنىـڭ ئېتىزىغـا ئوغـۇت، ئوچىقىغـا ئوتـۇن بولىمىز.
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ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا كەلگـەن بـۇ كـۈن، بىـر چېـن چۈەنگونىڭ 
باسـتۇرۇش تەدبىـرى ئەمـەس، بەلكـى بىـر دۆلەتنى باشـقۇرۇۋاتقان 
كومپارتىيـە يولغـا قويغـان پىالنلىـق ئاسسىمىلياتسـىيە سىياسـىتى. 
بـۇ دۆلەتنىـڭ دىكتاتـورى تېخـى قېرىپ كەتكىنى يـوق، كۈچىدىن 
قالغانمۇ يوق. شى جىنپىڭ خىتاينىڭ ئىچىدىال ئەمەس، دۇنيادىمۇ 
غـەرب  بىـرەر  تېخىچـە  يـوق.  كەلگـەن  دۇچ  قارشـىلىققا  ھېچبىـر 
رەھبىـرى ئۇنـى ئاغزىغـا ئېلىپ تەنقىد قىلىنغان يـوق. دۇنيا يەنىال 
ئۇنىـڭ بۇيرۇقىنـى ئىجـرا قىلغـان ئۆلكـە دەرىجىلىـك رەھبەرلەرنـى 
ئەيىبلـەپ شـۇالرغا جـازا قوللىنىـش بىلـەن ئـاۋارە. 2014 - يىلـى 
باشـالنغان الگېـر 6 يىلدىـن كېيىـن ئەمـدى يەرلىـك ئەمەلدارالرنـى 
بـۇ  جازالىنشـى،  كومپارتىيەنىـڭ  كىـردى.  باسـقۇچىغا  جـازاالش 
جازانىـڭ نەتىجىسـىدە قېرىنداشـالرنىڭ قۇتۇلۇشـىغا يەنـە 6 يىـل 
كېتەمـدۇ، 10 يىلمـۇ ئۇنىڭغـا بىـر نېمـە دېمـەك تـەس. ئەممـا شـۇ 
ئەقلىمىزدە بولسـۇنكى، 2011 - يىلىدىن بۇيان سـۇرىيەدە كۈندە 
ئـادەم ئۆلتۈرۈۋاتقـان بىـر ئەسـەتنى جـازاالپ بواللمىغـان  ئاشـكارا 
يوشـۇرۇن  كۈچكـە،  چـوڭ  ئىككىنچـى  جاھاندىكـى  دۇنيانىـڭ 
قاتىللىـق قىلىۋاتقـان 90 مىليـون ئەزاسـى بـار بىـر پارتىيەگـە جـازا 

يۈرگـۈزۈپ، بىزنـى قۇتقۇزۇشـى ئۇنچىلىـك تېـز بولمايـدۇ.

ئۆزىمىزنىـال  بىـز  قىلىمىـز،  غەلىبـە  چوقـۇم  بىـز  دەۋايىمىـزدا 
ئەمـەس پۈتـۈن دۇنيانـى بـۇ رەزىللىكتىـن قۇتقۇزىمىز. بىـز دۇنيانى 
چاڭگاللىغان قاباھەتكە قارشـى شـەرەپلىك مىللەت، ئىنسانىيلىقنى 
چىرىتىۋاتقـان رەزىللىككە قارشـى يولغـا چىققان بىر بۈيۈك دەۋانىڭ 
سـوزۇلىدۇ،  ئۇزۇنغـا  يولمـۇ  بولغاچقـا  بۈيـۈك  دەۋا  پىداكارلىـرى. 
دەردىمىزمـۇ ئۇزۇنغـا داۋاملىشـىدۇ. بىـز بـۇ دەۋانىـڭ كارۋانلىـرى. 
تەدبىرىمىز ھەرخىل، ئەمما تەقدىرىمىز بىر. ئۇزۇن يولدا ماڭىدىغان 
بىـر  ھـەر  ئۈچـۈن،  ھالسىراتماسـلىق  ھارغۇزماسـلىق،  كارۋاننـى 
قېتىملىق مىسـقالدەك غەلىبە، تېرىقتەك نەتىجىدىنمۇ سۆيۈنۈشـنى، 
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بىـر - بىرىمىزنـى سۆيۈندۈرۈشـنى، نەتىجـە قازانمىغـان بولسـاقمۇ 
باشـقىالر قازانغـان نەتىجىلەرنـى يەتكـۈزۈپ ئۈمىدلىنىشـنى قولدىـن 
بەرمەسـلىكىمىز ئـەۋزەل. بـۇ كارۋان ئۈچـۈن ئۇسسـۇلۇق بولىـدۇ، 
مـەدەت بولىـدۇ، رىغبـەت بولىدۇ. شـۇڭا دەۋانىڭ پايدىسـى بولغان 
قۇتۇلغاندىـن، قۇتقۇزغاندىن، يەڭگەندىن ۋە باشـقا يېڭىلىقالردىن 
بىـر - بىرىمىزنـى ۋاقتـى ۋاقتىـدا خـەۋەردار قىلغىنىمىـز ئەۋزەلـدۇر.

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 28 - كۈنى
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مۇسۇلمان ئەلدە كەم نەرسە

پۈتـۈن دۇنيادىكـى 57 دۆلـەت ئـەزا بولغـان ئىسـالم ھەمكارلىـق 
تەشـكىالتىنىڭ، خىتاينىـڭ ئۇيغـۇر قاتارلىـق يەرلىـك مىللەتلەرگـە 
يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى »تېررورلۇققا قارشـى تەدبىر« 
خىتاينىـڭ  ئەمـەس.  سـىر  ئۇيغۇرغـا  ھېچبىـر  ئاقلىغانلىقـى  دەپ 
زۇلۇمىنـى دۆلەتنىـڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك سىياسـىتى، ئىچكى ئىشـى، 
ئاشـقۇنلۇققا قارشـى نەتىجىلىـك خىزمىتـى دەپ ئاقـالپ كەلگـەن 
مۇسـۇلمان دۆلەتلەردىـن بىـر قىسـىم ئۇيغـۇر مۇھاجىـرالر پۈتۈنلـەي 
ئۈمىدسـىزلەندى. بەزىلـەر كەسـكىن ئەيىبلىسـە، يەنـە بىـر قىسـىم 
ئۇيغۇرالر بۇ ئەيىبلەشـلەردىن ئەپسۇسـالندى. بۇ ئەپسۇسلىنىشنىڭ 
تەكتىـدە قايىـل بولماسـلىق ياتىدۇ. قايىل بولماسـلىقنىڭ سـەۋەبى 
يۇقىرىقـى مۇسـۇلمان ئەللەرنىـڭ نامراتلىقـى، خىتايغا موھتاجلىقى، 
ئـۆز خەلقىنـى ياخشـى باقمىسـا بولمايدىغانلىقـى، شـۇ ئەللەردىكـى 
ئۇيغۇرالرنـى پۈتۈنلـەي قوغـالپ چىقارمـاي »ئىقامـەت بەرگـەن ۋە 

بېشـىنى سـىيالۋاتقانلىقى«غا باغلىنىـدۇ.

مۇسـۇلمان  قىلغـان  سـۈكۈت  زۇلۇمىغـا  خىتاينىـڭ  خـوش، 
ئەللـەر ھەقىقەتـەن ئۇيغـۇر ئۈچـۈن خىتاينـى ئەيىبلىگـەن، ب د ت 
يىغىنلىرىـدا خىتايغـا قارشـى ئىمـزا قويغـان دۆلەتلەردىـن نامراتمۇ؟

يـاق، ھەقنـى ياقـالپ ناھەقچىلىككە قارشـى چىققـان غەربتىكى 
ۋە  قوللىغـان  ئۇيغۇرنـى  ئەمـەس،  بـاي  ھەممىسـى  ئەللەرنىـڭ 
قوغداۋاتقـان دۆلەتلەرنىـڭ ھەممىسـى ئۇيغۇرنـى تۇتـۇپ قايتـۇرۇپ 
تۆۋەنـدە  ئەمـەس.  ئىقتىسـادلىق  ئەللەردىـن  مۇسـۇلمان  بەرگـەن 
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خىتاينىـڭ  بىلـەن  نورۋېگىيـە  قوللىغـان  يـەردە  ھـەر  ئۇيغۇرنـى 
ئۇيغۇرنـى يوقىتىـش تەدبىرىگـە چـاۋاك چالغـان ھەمـدە 2017 - 
يىلدىـن بۇيـان بـەش نەپـەر ئۇيغۇرنـى خىتايغـا قايتـۇرۇپ بەرگەن 

باقايلـى. سېلىشـتۇرۇپ  سـەئۇدىنى 

پىرسـەنتىنى   80 ئىقتىسـادىنىڭ  دۇنيـا  ئەرەبىسـتان  سـەئۇدى 
كونترول قىلغان 20 باي دۆلەتنىڭ بىرى. نورۋېگىيە بۇنىڭ ئىچىدە 
يـوق. سـەئۇدىدىن نېفىـت 1938 - يىلـى بايقالغـان، نورۋېگىيەدە 
دۇنيـا  ئەرەبىسـتان  سـەئۇدى  بايقالغـان.  يىلـى   -  1971 بولسـا 
نېفىت زاپىسـىنىڭ 17 پىرسـەنتىنى بېسـىپ ياتىدۇ، نورۋېگىيەنىڭ 
نېفىت زاپىسـى پىرسـەنتكە توشـمايدۇ. نېفىت چىقىشـتىن بۇرۇنقى 
نورۋېگىيـە بەرەڭگـە بىلـەن بېلىقتىـن باشـقا نەرسـە چىقمايدىغـان 
بىـر نامـرات دۆلـەت بولـۇپ، نوپۇسـنىڭ 30 پىرسـەنتى نامراتلىـق 
سـەۋەبىدىن ئامېرىكىغـا كۆچـۈپ كەتكـەن كەمبەغـەل دۆلـەت. ئـۇ 
دىنىـي جەھەتتـە خىرىسـتىيان دىنىغـا ئـەڭ ئىخالسـمەن دۆلـەت 
بولـۇپ، بـۇ تەرەپلـەردە سـەئۇدى بىلەن ئوخشـاش. ئەممـا پەرقلىق 
بىـرال تەرىپـى بـار، يەنـى نورۋېگىيـە مەجبـۇرى مائارىپنـى 1739 - 
يىلـى يولغـا قويغـان دۆلـەت بولـۇپ، يەنـە دېموكراتىـك ئاساسـى 
قانۇننـى 1814 - يىلـى ماقۇلالپ، ئادەمگە ئادەم ھۆكۈم قىلىشـتىن 
تـۈزۈم  دېموكراتىـك  قىلىدىغـان  ھۆكـۈم  قانـۇن  ئادەمگـە  ھەممـە 
بەرپـا قىلغـان. تۈزۈمدىكـى دېموكراتىيـە، مائارىپتىكى سـاپا قاالق، 
پـۇل  قولـى  چىقىـپ  نېفىـت  دۆلەتنـى  تەرەققىياتسـىز  ۋە  نامـرات 
كۆرگـەن ھامـان 50 يىـل ئىچىـدە دۇنيادىكـى ئـەڭ تەرەققىياتلىـق 
ئېرىشـتۈردى؟  نېمىگـە  نېفىـت  سـەئۇدىنى  ئايالنـدۇردى.  ئەلگـە 
نورۋېگىيـە بىلـەن سـەئۇدى ھـەر ئىككىلىسـى دېڭىزغـا تۇتۇشـۇپ 
تۇرىدۇ. نورۋېگىيە دۇنيانىڭ كېمىچىلىك سـانائەت بازىسـى، ئەمما 

سـەئۇدىنىڭ قولـۋاق ياسـايدىغان بىـر زاۋۇتىمـۇ يـوق.
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سېلىشـتۇرمىنى داۋام قىلسـاق، نورۋېگىيـە بىلـەن سـەئۇدىنىڭ 
ئەلۋەتتـە،  ئۈسـتۈن؟  پەنـدە  مائارىپتـا،  تەرەققىياتتـا،  قايسـى 
تەشەببۇسـكار؟  دۆلـەت  قايسـى  قولالشـتا  ئۇيغۇرنـى  نورۋېگىيـە. 
نورۋېگىيـە. ئۇيغۇرغـا پاناھلىـق بېرىشـتە قايسـى دۆلـەت ئاكتىـپ؟ 
بايلىقىنـى  كـۆپ  دۇنيانىـڭ شـۇنچە  ئۈچـۈن  نېمـە  نورۋېگىيـە... 
كونتـرول قىلغـان دۆلەت خىتايغا شـۇنچىلىك قۇللۇق قىلىدۇ؟ نېمە 
ئۈچـۈن زاپـاس بايلىقـى ئۇنچـە كـۆپ بولمىغـان، نوپۇسـى بـەش 
مىليوندىـن ئازراقـال ئاشـىدىغان بىر دۆلەت خىتايىدىـن قورقمايدۇ؟ 
ئاشـىدىغان  ئالدىدىـن  يېسـىمۇ  يېتىـپ  بـاي،  شـۇنچە  نېمىشـقا 

سـەئۇدى خىتايغـا تىزلىنىـدۇ؟

مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرغا قارشى خىتاي بىلەن بىر سەپتە 
تۇرۇشـى دۆلـەت تۈزۈمىنىـڭ، ھاكىمىيـەت خاراكتېرىنىـڭ، قىممەت 
قاراشـالرنىڭ ماسلىشـىپ قالغىنىدىـن بولـۇپ، ھەرگىزمۇ ئاجىزلىق، 
موھتاجلىـق ۋە نامراتلىقتىـن ئەمـەس، ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى نامـرات 
ئەمـەس، ئـەرەب بىرلەشـمە خەلىپىلىكـى، ئەرەبىسـتان، كۇۋەيـت 
تەرەققىياتسـىز،  ئاجىـز،  بەلكـى  ئەمـەس،  نامـرات  ... ھېچبىـرى 
بەلكـى  ئەمـەس،  كەمبەغەللىكتـە  بـاي -  مەسـىلە  مائارىپسـىز... 
تەرەققىياتقـا، مائارىپقـا، ئىنسـاننىڭ ھـەق - ھوقۇقىغا، ھۆرلۈكىگە 

ۋە ئادالەتنىـڭ كاپالىتىگـە قانچىلىـك ئەھمىيـەت بەرگەنلىكىـدە.

تۈركىيـە ۋە ھىندونېزىيـە دۇنيادىكـى 20  مىسـال،  بىـر  يەنـە 
ئىقتىسـادلىق دۆلەتنىـڭ ئىچىـدە بـار. ئـۇالر ئۇيغۇرنـى قوللىغـان 
ياۋروپـا ئەللىرىنىـڭ يېرىمدىـن كۆپرەكىدىـن كۈچلـۈك. مەسـىلەن، 
تۈركىيـە خىتايغـا قارشـى ئۇيغۇرنـى قوللىغـان چېـخ، ئىسـالندىيە، 

پولشـادىن ھەسسـىلەپ كۈچلـۈك. مەسـىلە ئىقتىسـادتىمۇ؟

بالتىـق دېڭىزىدىكـى سـابىق سـوۋېتتىن  ئۇيغۇرنـى قوللىغـان 
قۇتۇلۇپ مۇستەقىل بولغان التۋىيە، لىتۋا ۋە ئېستونىيە دېگەن ئۈچ 



63

جۇمھۇرىيەتنىـڭ ھېچبىـرى خىتاينـى قوللىغان پـارس قولتۇقىدىكى 
نېفىـت ئېكسـپورت قىلىدىغـان ئـەرەب دۆلەتلىرىدەك بـاي ئەمەس، 
ئەممـا ئـۇالر شـۇ ئەرەب دۆلەتلەردىـن كەمبەغەل تـۇرۇپ يەنە ئۇيغۇر 

تەرەپتـە، ھـەق تەرەپتە تـۇردى. گەپ ئىقتىسـادتىمۇ؟

ئالالھقـا ئىشـەندۇق دېگـەن پـارس قولىدىكى مۇسـۇلمان ئەللەر 
بـاي تـۇرۇپ خىتـاي تەرەپتـە تـۇردى. بۇنـداق ئاتالمىش مۇسـۇلمان 
بىزنىـڭ  كۆتۈرگۈزمەيـدۇ،  بـاش  بىزنـى  غـەرب  يىغىنـالردا  ئەللـەر 
ئىقتىسادىمىزنى كونترول قىلىدۇ، بىزنى بىر - بىرىمىزگە دۈشمەن 
قىلىـدۇ، دىنىمىزغـا ھەسـەت قىلىدۇ، بىزنى ئۇرۇش ئوتىغا سـۆرەپ 
كىرىپ ۋەيران قىلىدۇ، دەيدۇ. شۇنى مەسچىتلەردە، تېلېۋىزورالردا 
تەشـۋىقات قىلىـدۇ، تەبلىـغ قىلىـدۇ. ئۇنداقتـا بـۇ نـۆۋەت ئۇالرنىڭ 
نېمىشـقا  قىلدىمـۇ؟  تەلـەپ  غـەرب  تۇرماسـلىقىنى  قارشـى  زۇلۇمغـا 
ئۇيغـۇر ئۇچراۋاتقـان زۇلۇمغا سـۈكۈت قىلىشـتا ئۇالر شـۇ قـەدەر ئۆم، 
شـۇ قەدەر ئىتتىپاق؟ نېمىشـقا ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۇيغۇرنى قولالشـتا 
ئىتتىپاقالشسـا، ئـەرەب ئىتتىپاقـى، ئىسـالم ھەمكارلىـق تەشـكىالتى 

خىتاينـى قولالشـتا ئىتتىپاق؟

سـېتىلغان،  خىتايغـا  ھاكىمىيەتنىغـۇ  ئەللەردىكـى  مۇسـۇلمان 
ئاۋامچـۇ؟  ئۇنداقتـا  دەيلـى،  سـۆزلىمەيدۇ  قورقـۇپ  خىتايدىـن 
ئۆلىمالىرىچۇ؟ ئۇالرنىڭ غەربتىكى مىليونلىغان پۇقرالىرىچۇ؟ ئۇيغۇرالر 
كىتابىنـى ئوقۇپ، سـىنلىق تەبلىغلىرىنى كـۆرۈپ ئەزىزلىگەن، دۇئا 
قىلىـپ يـۇم - يـۇم يىغلىغـان ئالىـم يۈسـۈپ قەرزاۋىچۇ؟ مۇسـۇلمان 
ئەللەردىكـى ئۆلىمـاالر دائىـم  تارىختـا يەھۇدىـي ۋە ناسـاراالر بىزنـى 
بېسـىۋالغان، ھازىرمـۇ بىزنى ئۆزىدەك قىلمىغىچـە بولدى قىلمايدۇ، 
بىـزدە تارىخىـي ۋە رېئـال ئۆچى بار، شـۇڭا بوزەك قىلىـدۇ، دەيدۇ. 
ئۇنداقتـا ئۇالرنىـڭ خىتايغـا ئامراقلىقىـدا قانـداق تارىخىـي ۋە رېئال 

سـەۋەب بار؟



64

سۈكۈت قىلغان مۇسۇلمان ئەللەردە ئىقتىساد كەم ئەمەس ئىكەن. 
ئۇنداقتـا ئـۇالردا ئېتىقـاد كەممـۇ؟ كەبىمىز جايالشـقان سـەئۇدىنىڭ، 
دىـن  دۇنياغـا  ئەزھەردىكـى  ئەزھەرنىـڭ،  خاتىپىنىـڭ،  كەبىنىـڭ 
سۇسـمۇ؟  ئەقىدىسـى  مۇپتىالرنىـڭ  ئۇسـتازالرنىڭ،  ئۆگىتىدىغـان 
ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانلىقىدا مەسـىلە بارمـۇ؟ ئۇالرنىڭ مۇسـۇلمانلىقىدا، 
ئېتىقادىـدا قانـداق مەسـىلە بار؟ بىزنىڭ مۇسـۇلمانلىقىمىزدا مەسـىلە 
ئىچىـدە  ئۇيغـۇرالر  بەرگـەن  گۇۋاھلىـق  نېمىشـقا  ئۇنداقتـا؟  يوقمـۇ 
ۋە  قىزىلسـۇ  قەشـقەر،  خوتـەن،  بولغـان  كۈچلـۈك  ئـەڭ  دىنىمىـز 
ئاقسـۇنىڭ ئۇيغۇرلىـرى بـەك ئـاز؟ تۇتۇلغـان ئۇيغۇرالرنىڭ ئەڭ كۆپى 
مۇشـۇ ئـۈچ ۋىاليـەت بىـر ئوبالسـتتىن، سـۇرىيەگە جىھادقـا بارغانالر 
ئىچىدىمـۇ يۇقىرىقـى يۇرتالردىـن كـۆپ، تۈركىيەگە قاچـاق ھىجرەت 
قىلغانـالر ئىچىدىمـۇ يۇقىرىقـى يۇرتالردىـن كـۆپ، ئەممـا گۇۋاھلىـق 
گۇۋاھلىـق  ئـاز  ئـەڭ  سېلىشـتۇرغاندا  نوپۇسـقا  ئىچىـدە  بەرگەنلـەر 
بەرگـەن يۇرتـالر يۇقىرىقـى تـۆت يـۇرت ئىكـەن. نېمـە ئۈچـۈن دىـن 
ئـەڭ كۈچلـۈك، دىنىمىزنى تەرغىب قىلىدىغان مولال - ئۆلىماالر ئەڭ 
كـۆپ يۇرتالردىـن زۇلۇمغا قارشـى گۇۋاھلىق ئەكسـىنچە ئـاز چىقىدۇ؟

تېخىمۇ ئېنىق ئېيتسـاق ئۇيغۇرمۇ مۇسـۇلمان، ئەمما كۈندە بەش 
ۋاقىـت ئـەزان ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرىدىغـان، ئالالھقا ئىبادەتكە ئەڭ 
قـوالي بولغـان تۈركىيەدىكـى 50 مىڭ ئۇيغۇر مۇسـۇلماندىن زۇلۇمغا 
قارشى يوشۇرۇن گۇۋاھلىق بەرگەن كىشى 500، ئاشكارا گۇۋاھلىق 
بەرگەن كىشى سانى 80 ئەتراپىدا، نېمە ئۈچۈن؟ قېنى ئۇ ئېتىقاد؟ 
ئالالھ زۇلۇمنى يوشـۇرۇڭالر دېگەنمۇ؟ »كاپىر« دېگەن يوشـۇرغۇچى 
دېگەنلىـك ئەمەسـمۇ؟ زۇلۇمنـى يوشـۇرۇپ تۇرۇپ قانداق مۇسـۇلمان 
ئاتىلىمىـز؟ ئانىسـى ئۈچـۈن مەيدانغـا چىققـان ئۇيغـۇر تۈركىيـەدە 
500 دىـن ئاشـمايدۇ، ئەممـا ئانـا تىلـى ئۈچـۈن مەيدانغـا چىققـان 
موڭغـۇل خىتايـدا 300 مىڭدىـن ئاشـتى ۋە غەلىبـە قىلـدى. ئالـالھ 
كىمگـە بـەردى؟ زۇلۇمغـا قارشـى چىقمىغـان ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانغىمۇ 
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ياكـى زۇلۇمغـا قارشـى چىققـان دىنسـىز موڭغۇلغىمۇ؟ زۇلۇمغا قارشـى 
تۇرمىغـان، ھـەق تەرەپتـە تۇرمىغـان ئۇيغـۇر مۇسـۇلمان بىلەن ھەق 
تەرەپتـە تۇرمايۋاتقـان دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىنىڭ خارلىـق، ئاجىزلىق، 

تەرەققىياتسـىزلىقتىكى ئوخشاشـلىقى نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟

زۇلۇمغـا قارشـى تۇرۇشـتا مۇسـۇلمانالردا ئىقتىسـاد كـەم ئەمەس، 
خىتـاي  نېمـە؟  نەرسـە  كـەم  ئۇنداقتـا  ئەمـەس،  كـەم  ئېتىقادمـۇ 
بىلـەن  تۈركىيـە  مىـڭ مەسـچىتنى چاقسـا، سـۈكۈت قىلغـان   16
سـەئۇدى ئەرەبىسـتان ئىسـالمنى ۋەيران قىلىۋاتقان، مەسـچىتلەرنى 
ئىزھـار  دوسـتلۇق  ئاچتـى،  قۇچـاق  قىلغـان خىتايغـا  ھاجەتخانـا 
مەكتەپتـە  باشـالنغۇچ   - ئوتتـۇرا  تىلىنـى  خىتاينىـڭ  قىلـدى. 
دەرسـلىك قاتارىغـا كىرگۈزدى. داڭلىق ئۇنىۋېرسـىتېتلىرىدا كۇڭزى 
ئىنسـتىتۇتى ئېچىـپ بـەردى. چۈشـەنمەيدىغىنىم، بـۇ مۇسـۇلمان 
ئەللەر مۇسۇلمان ئۇيغۇرنىغۇ خىتايدىن قورقۇپ قوللىمىسۇن، ئەمما 
خىتايغـا ئاتالغـان بۇ قەدەر ئىشـتىياقنىڭ، بۇ سـەۋدانىڭ خەلقنىڭ 
مەنپەئەتـى، دۆلەتنىـڭ كەلگۈسـى بىلـەن نېمـە ئاالقىسـى بـار؟ بـۇ 
قانـداق ئارتۇقچـە شـەيدالىق؟! بـۇ قانـداق زىيـادە سـەۋدا؟ ئەرەبچە 
ئۆگەنگـەن ئۇيغـۇر تۇتقـۇن، تۈركچـە ئۆگەنگەن، كىتـاب چىقارغان 
ئۇيغـۇر خىتايـدا تۇتقۇن، ئەمما خىتاينىڭ تىلى دۆلىتىڭدە مۆتىۋەر؟ 
سـېنىڭ تىلىڭنـى چەكلىگـەن، سـېنىڭ تىلىڭنـى جىنايەتلىگـەن 
خىتاينىـڭ يانپىشـىغا نېمانچـە ياقىدىغانسـەن يۈزۈڭنـى؟ خىتـاي 
بۇنىڭغـا پـۇل بەرمەيـدۇ، خىتايغـا مۇشـتاقلىق ئېتىقادنىـڭ تەلىپـى 
ئۇنداقتـا  ئەمـەس.  قەسـەمبىلال  ئەمـەس،  نەئۇزىبىلـالھ  ئەمـەس، 
سـەۋەب نېمـە؟ بىلمىدىـم مۇسـۇلماندا زادى نېمـە كـەم؟ خىتايدىـن 
بۇنچىلىـك قورقـۇش، خىتايغـا بۇنچـە تەقۋالىق قىلىـش ۋە خىتايغا 

بـۇ قـەدەر ئىقتىـدا قىلىشـتىكى سـىر زادى نېمـە؟

2020 - يىلى 9 - ئاينىڭ 30 - كۈنى
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ئورنۇڭدىن تۇرۇپ كەت، ئەركىن ئابدۇلال

ئەركىـن، سـېنىڭ بۈگـۈن ئابلىكىـم كەلكۈننىـڭ »ئەسسـاالمۇ 
ئەلەيكـۇم« دېگەن ناخشىسـىغا ئەڭ بـۇرۇن ئورنۇڭدىن تۇرغىنىڭنى 
سـېنىڭ  بىلەمسـەن؟  نېمىشـقا  كۆرۈۋەتتىـم.  قېتىـم  بىـر  يەنـە 
ئاشـۇنداق جەسۇرلۇقنىڭ سـېغىنىپتىمەن. ئىچىڭدىكىنى ھېيىقماي 
جاكاراليدىغـان،  تارتىنمـاي  يۈرىكىڭدىكىنـى  دېيەلەيدىغـان، 
قەلبىڭـدە بارنـى ھودۇقمـاي مەيدانغا ئاتااليدىغـان ئەركەكلىكىڭنى 

سـېغىنىپتىمەن.

سـەن شـۇ چاغـدا ئابلىكىـم كەلكۈنگـە، بولۇپمـۇ شـۇ كۈنلـەردە 
ئۇيغۇرنىـڭ يۈرەكلىـك دېيەلمەيدىغـان بولـۇپ قالغان »ئەسسـاالمۇ 
ئەلەيكـۇم« دېگـەن سـۆزىگە ئـەڭ بـۇرۇن ھۆرمـەت بىلدۈرگـەن، 
ئورنۇڭدىـن دەس تـۇرۇپ ئالقىـش ياڭراتقـان چولپانىمىز، پەخرىمىز 

ئىدىڭ.

ئەركىن، سـەن شـۇ يىپەك يولى ساداسـىدا يات تىلدا دېيىلگەن 
سـۆزلەرنى تۈزەتكـەن، ئانـا ھەققىـدە، ئانـا تىل ھەققىـدە ئوقۇلغان 
ناخشـىغا ئـەڭ قىزغىـن ئالقىـش ياڭراتقـان چولپـان ئىدىـڭ. سـەن 
»ئۇيغـۇر قىـزى« دېگـەن ناخشـاڭ بىلـەن ئۇيغـۇر قىزلىرىـدا غـۇرۇر 
ئويغاتقـان، ئۇيغۇرنىـڭ قەلبىـدە ئۆزىنىـڭ قىممىتىگـە، قەدرىگـە 

ئىشـەنچ ئورناتقـان ئىدىڭ.

ئەركىـن، سـەن خىتاينىـڭ تىلىـدا ئۇيغۇرنى تونۇتقـان، ئۇيغۇر 
سـەنئىتىنى نامايـان قىلغـان ئىدىـڭ. سـەن ئۇيغۇرنىـڭ بېيجىڭـدا 
بەلكـى  ئەمـەس،  مىللـەت  سـاتىدىغان  كاۋاپـال  ئېچىـپ  ئاشـخانا 
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شـېئىر يازىدىغـان، ناخشـا ئېيتىدىغـان، گۈزەللىكنـى سـۆيىدىغان 
ۋە يارىتىدىغـان بىـر مىللـەت ئىكەنلىكىنـى  ئىسـپاتلىغان ئىدىـڭ. 
نەچچـە مىليـون خىتـاي سـەن ۋە ناخشـاڭ سـەۋەبلىك ئۇيغۇرنـى 

تونۇغـان، چۈشـەنگەن ئىـدى.

تەلىيـى،  ئۇيغۇرنىـڭ  -21ئەسـىردە  سـېنىڭ  مـەن  ئەركىـن، 
مەنـال  ئىشـەنگەن.  ئىكەنلىكىڭگـە  ئامىتـى  سـەنئىتىنىڭ  ئۇيغـۇر 
ئەمـەس، ئۇيغـۇرالر، ئۇيغۇرلۇقنىـڭ دوسـتلىرىال ئەمـەس رەقىبلىرى 
ھەتتا دۈشـمەنلىرىمۇ سـاڭا قايىل بولغان ئىدى. سـەن ئۇيغۇرنىڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ  ئەمـەس،  چولپانىـال  پارلىغـان  دۇنياسـىدا  سـەنئەت 
چالغۇلىـرى، ناخشـىلىرى ۋە كۈيلىرىنـى سـەنئەتكارالر دۇنياسـىدا 

پارالتقـان چولپـان ئىدىـڭ.

ئەركىـن، سـەن ئۆمرىـدە قەشـقەردىن چىقىـپ باقمىغان سـەھرا 
شـۇ  سـەن  ئىدىـڭ.  چىقارغـان  سـەھنىگە  بېيجىڭـدا  بالىلىرىنـى 
بالىالرنىڭ قەلبىگە ئۈمىدنىڭ، غەلىبىنىڭ، ئىشەنچنىڭ چىرىغىنى 
ياققـان، ئۇالرغـا دۇنيانىڭ كەنت قورۇسـىدەك قورقۇنچلۇق، خىتاي 

شـۇجىدەك قـاۋان ئەمەسـلىكىگە ئىشـەندۈرگەن ئىدىڭ.

سـۆزلىرىڭ  سـەمىمىي  قىزغىـن،  مۇاليىـم،  سـېنىڭ  ئەركىـن، 
يىپـەك يولـى ساداسـىدا ئـەڭ قاتتىـق ئالقىـش قوزغىغـان، سـېنىڭ 
شـۇ پروگراممىدىكـى چـاچ پاسـونۇڭ ھەتتـا »ئۆزۈمچـە« دېگەن بىر 

سـۆزۈڭ پۈتكـۈل ئۇيغۇرالرغـا مـودا بولغـان ئىـدى.

ئابلىكىـم  بـۇرۇن  يىـل   5 بۇندىـن  بۈگـۈن  سـېنىڭ  مـەن 
كەلكـۈن ئۈچـۈن ئورنۇڭدىـن دەس تۇرغىنىڭنـى كـۆرۈپ تارامـالپ 
ئەمەسـمۇ!  ئىدىـڭ  جەسـۇر  ئاشـۇنداق  سـەن  كەتتىـم.  تۆكۈلـۈپ 
قېرىندىشـىڭ  ئـاڭالپ  سـۆزنى  دېگـەن  »قېرىنـداش«  سـەن 
ئابلىكىـم كەلكۈنگـە دەس تـۇرۇپ ئېھتىرام بىلدۈرگەن، ئۆرۈلۈشـنى 
تەسـەۋۋۇر  شـۇنى  ئەمەسـمۇ؟  ئەسـكەرتكەن  قالغانالرنـى  بىلمـەي 
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قىلدىـم، ئەركىـن، سـەنمۇ يىغلىدىـڭ، تۆكۈلۈپ كەتتىڭ، سـەنمۇ 
قانىـدى. يۈرىكىـڭ  چىدىمـاي  ئابلكىمكامغـا 

كۈنۈڭنـى  كېتىدىغـان  تـۇرۇپ  بىـر  ئاشـۇنداق  ئورنۇڭدىـن 
كۈتۈۋاتىمەن ئەركىن! ئاشۇ »ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم«، »قېرىنداش« 
ھازىـدار  بـۇ  قەددىڭنىـڭ  تىكلەنگـەن  ئۈچـۈن  سـۆزلەر  دېگـەن 
كۈنلـەردە، بـۇ مۇسـىبەتلىك دەملـەردە ئۇيغۇرنىـڭ ئۈمىـدى بولـۇپ 

كۈتۈۋاتىمـەن. تىكلىنىشـىنى  قايتىدىـن 

مەسـتانە  سـاڭا  قوزغالسـاڭ،  قارشـى  زۇلۇمغـا  سـەن  ئەركىـن، 
قوزغالسـاڭ،  سـەن  مۇھاجىرەتتـە.  قوزغىلىـدۇ  ئۇيغـۇر  مىڭلىغـان 
چەتئەللـەردە سـەنئەت قوزغىلىـدۇ، سەنئەتسـۆيەر دۇنيـا قوزغىلىـدۇ 
سەن بىلەن بىللە. سەن ئۇيقۇدىكى چولپانالرنى، مەستخۇشلۇقتىكى 
ئويغىتااليسـەن.  ناخشـىچىالرنى  بىخۇتلۇقتىكـى  مۇزىكانتالرنـى، 
سـەن ئۇيغـۇر ئۈچـۈن گىتارىڭنـى بىـر يىغلىتىـپ باققىـن، سـەنئەت 

يىغلىتااليسـەن. دۇنياسـىنى 

ئەركىـن، شـى جىنپىڭنىـڭ الگېرنىڭ پىالنچىسـى ئىكەنلىكىنى 
بىلدىڭغـۇ دەيمـەن. بۇلتـۇر ئاشـكارىالنغان 403 پارچە ھۆججەت ۋە 
يېقىنـدا ئېچىلغـان 3 - قېتىملىـق  ئۇيغۇر خىزمەت يىغىنى بىزنىڭ 
بۇ الگېردىن قۇتۇلۇپ بواللمايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىدى. دېمەك، 
بىـز يـا شـىنىڭ ئۆلۈمىنـى، شـىدەكلەرنىڭ قايتـا تۇغۇلماسـلىقىنى 
كۈتىمىـز، يـا ئۆزىمىز بـۇ مۇھاجىرەتتە ھىجراننىڭ، ئامالسـىزلىقنىڭ 

ۋە سېغىنىشـنىڭ ئازابىـدا ئۆلىمىز.

ئەركىـن، سـەن كۈيلىگـەن »ئۇيغـۇر قىـزى« بىزنـى سـاقالپ 
بواللمـاي پايخـان بولـۇپ كەتتـى، سـەن ئۈمىد بېغىشـلىغان بالىالر 
الگېـرالردا ئۈمىدسـىزلىككە ئەسـىر، سـاڭا چـاۋاك چالغـان قولـالردا 
ئىشـكەل، سـەن بىلـەن ئۇسـۇل ئوينىغـان پۇتالردا كىشـەن. سـەن 
»مېنى ئۇرسـاڭمۇ مەيلى ئىدى، تۇرۇپ بېرەي دېسـەم سـەن يوق« 



69

دەپ سـېغىنغان ئانىـالر قېرىـپ كەتتـى، قورۇلـۇپ كەتتـى، بىزنـى 
سـېغىنىپ قاغجىـراپ قـۇرۇپ كەتتى.

ئەركىـن، ھەممەيلـەن تۈگـەپ كېتىمىـز. مەنـدەك پـات - پـات 
ئىسيان قىلغانالرمۇ، سەندەك ئىچىگە سىغمىغان ئىسيانغا بوغۇلۇپ، 
ئىچىنـى تاتىلىغـان ئازابقا، قەلبىنى ئېچىشـتۇرغان سـۆيگۈگە، ئۆزى 
سـۆيۈملۈكلەرنىڭ  ۋەتەندىكـى  بېرەلمىگـەن  قىلىـپ  ئىـش  ھېـچ 
پارتالشـنى كۈتۈۋاتقانالرمـۇ  تىنىـپ،  ئىچىگـە  دەردىگـە چىدىمـاي 
كېتىمىـز. ئەممـا ھاياتىمىزدا ئارمان قالماسـلىق ئۈچۈن، دۈشـمەننى 
ئاتمـاي، رەقىبكـە ئېتىلمـاي مەغلۇپ بولماسـلىق ئۈچـۈن بىر تۇرۇپ 
كەتمەيلىمـۇ! دەسـلەپتە دەسسـەپ ئېزىۋېتەلمىسـەكمۇ تەسـتىكىگە 
سـېلىپ سـەگىتىپ، سـىرقىرىتىپ باقسـاق دەيمـەن. بىـر تىنىقتـا 
ۋەيـران قىلىۋېتەلمىسـەكمۇ، بىـر تەسـتەك بىلـەن ئالدىـدا تۇرغـان 
ئۇيغۇرنىـڭ خالىغانچـە قامـاپ قويىدىغـان توخـۇ، توڭگـۇز، قـوي 
ياكـى ئېشـەك ئەمـەس ئۆزىگـە ئوخشاشـال بىـر ئـادەم ئىكەنلىكىنـى 

بىلـدۈرۈپ قويسـاق دەيمـەن، سـەنچە قانـداق!

ئەركىـن، سـەنمۇ مەنمـۇ ئۆلـۈپ كېتىمىـز، خـۇددى الگېـرالردا 
قېچىـپ،  مۆكـۈپ،  بۇنـداق  دوسـتلىرىمىزدەك.  كەتكـەن  ئۆلـۈپ 
روھىمىزنـى بوغـۇزالپ ياشـىغاندىن، تىرىك تـۇرۇپ دوزاخقا تۇترۇق 
ئىسـپاتالپ،  سـۆيگۈمىزنى  قۇچاقـالپ،  ھۆرلۈكنـى  بولغاندىـن 
ئىچىمىزدىن سـېنىڭ ناخشـاڭدەك قېنىپ بىر ياڭراپ، بىر پارتالپ 
ياشـاپ باقسـاقچۇ! يېتىـپ ئۆلگەندىـن ئېتىـپ ئۆلسـەك قانـداق؟

بىر ئاتايلى ئەركىن، كېلىشتۈرۈپ، ئۈزۈلدۈرمەي ئېتىپ باقايلى، 
قورقۇنچنـى  قەلبىمىزدىكـى  ئاتايلـى،  ئازابالرنـى  ئىچىمىزدىكـى 
چىقىرىۋەتكەنلەرنىـڭ  تىزىملىكىدىـن  ئىنسـان  بىزنـى  ئاتايلـى، 
يۈزىگە »ھەي مەلئۇن، بىزمۇ ئىنسـان، بىزنىڭمۇ سـەندەك ياشـاش 
ھوقۇقىمىـز، ئاتـا - ئانـا، قـوۋم - قېرىنداشـلىرىمىزنى كـۆرۈش، 
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مېھرىگـە قېنىـش ھەققىمىـز  ئۇالرنىـڭ  بىلـەن كۆرۈشـۈش،  ئـۇالر 
بـار. بىـز سـەن قىرغانغـا يوقالمايمىـز، الگېرالرغـا قامىغانغا سـېنىڭ 
قولۇڭغـا كۆنمەيمىـز، سـەن بىزنـى يـەپ يوقىتالمايسـەن، ئېزىـپ 
ئازدۇرالمايسـەن، بىـز سـېنىڭ زۇلۇمىڭنـى ئـۆزۈڭ بىلـەن قوشـۇپ 
جەھەننەمگـە ئۇزىتىمىـز!« دېگـەن شـوئارنى ئېتىـپ باقمايلىمـۇ؟

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 1 - كۈنى
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يېڭى اليىھە خىتاي ئىقتىسادىغا تېخىمۇ زەربە بېرىدۇ

چىقتـى.  اليىھەسـى  قانـۇن  بىـر  يەنـە  كەلـدى،  خۇشـخەۋەر 
ئۇيغۇرنىڭ دەۋاسـى ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسـىدا ئىككى ھەپتە ئىچىدە 
ئىككـى قېتىـم كۈنتەرتىپكـە كەلـدى. دۇنيادىكـى ئـەڭ قۇدرەتلىـك 
دۆلەتنىـڭ ئـەڭ تەسـىرى كۈچلـۈك كىشـىلىرى خىتـاي يوقاتماقچـى 
بولغـان ئۇيغۇرنـى يەنـە قولالپ مەيدانغا چىقتـى، يالغۇز قويمىدى.

 2020 - يىلـى 30 - سـېنتەبىر كۈنـى ئامېرىـكا ئاۋام پاالتاسـى 
163 ئاۋازنىـڭ قارشـى چىقىشـى، 253 ئاۋازنىـڭ قوللىشـى بىلـەن 
بـۇ 22 - سـېنتەبىر  ماقۇللىـدى.  قانـۇن اليىھەسـىنى  بىـر  يەنـە 
ماقۇلالنغـان »ئۇيغـۇر مەجبـۇرى ئەمگەكنى چەكلـەش قانۇنى«دىن 

كېيىنكـى ئىككىنچـى قېتىملىـق قانـۇن اليىھەسـى.

قانـۇن  ئاشـكارىالش  ئەمگەكنـى  مەجبـۇرى  ئۇيغـۇر   2020«
Uyghur Forced Labor Disclosure Act of 2020( اليىھەسـى
اليىھەنـى  بـۇ  ئاتالغـان  دەپ   »)强迫维吾尔人劳动披露法
ئۇيغـۇرالر ئـەڭ كۆپ ياشـايدىغان ۋىرگىنىيە ئىشـتاتى پاالتا ئەزاسـى 

جەننىفېـر ۋەكسـتون خانىـم ئوتتۇرىغـا قويغـان.

قىلىدىغـان  ئىمپـورت  تـاۋار  ئامېرىكىغـا  اليىھەسـى  قانـۇن  بـۇ 
سـېلىنغان  بازارغـا  چېكـى  پـاي  ئامېرىكىـدا  شـىركەتلەرنىڭ، 
شـىركەتلەرنىڭ چوقـۇم مـال مەنبەسـىدە شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى 
ئېنىقلىنىشـى،  يوقلىقـى   - بـار  ئامىلىنىـڭ  ئەمگـەك  مەجبـۇرى 
مالالرنىـڭ خام ئەشياسـىدا مەجبـۇرى ئەمگەك ئامىلى بار - يوقلىقى 
ئاشكارىلىنىشـى ۋە شـۇنداق شـىركەتلەرنىڭ تىجـارەت ئۇچۇرلىـرى 
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كىرگـەن  ئامېرىكىغـا  كېـرەك.  ئاشكارىلىنىشـى  پائالىيەتلىـرى  ۋە 
مەھسـۇالتالردا بىۋاسـىتە ياكـى ۋاسـىتىلىك ھالـدا ئۇيغـۇر مەجبـۇرى 
ئەمگـەك ئامىلـى بـار - يوقلىقـى، ئىشـلەپچىقىرىش لىنىيەسـىدە، 
تەمىنلـەش زەنجىرىـدە يۇقىرىقـى مەسـىلىلەرنىڭ مەۋجـۇت ياكـى 

ئەمەسـلىكى چوقـۇم بىرمـۇ بىـر قاتتىـق تەكشۈرۈلۈشـى كېـرەك.

بـۇ قانـۇن اليىھەسـى نېمە ئۈچۈن يۇقىرى ئـاۋاز بىلەن، بىردەك 
قولـالش ۋە تولـۇق ئېتىـراپ بىلـەن ماقۇلالنمىدى؟ قارشـىلىق، رەت 
قىلىـش نېمـە ئۈچـۈن بـۇ قـەدەر كۈچلـۈك بولـدى؟ بىـر سـەۋەب، 
ۋاز  ئىقتىسـادتىن  كەچمـەك،  مېھرىدىـن  پۇلنىـڭ  سىياسـىيونالرغا 
ئاۋازىغـا  ۋىجداننىـڭ  قۇتۇلـۇپ  تەسـىرىدىن  باينىـڭ  كەچمـەك، 
قـۇالق سـالماق ئۇنچـە ئاسـان بولمىـدى. چۈنكى بۇ قانـۇن نۇرغۇن 
بايالرنىـڭ يانچۇقىنـى قۇرۇتـۇپ، نۇرغـۇن كارخانىچىالرنـى سـوغۇق 
تەرلىتىـدۇ. ھەممىگـە ئايانكـى، ئۇيغۇرنـى دەپ نەپتىـن كېچىـش، 

تەڭگىنىـڭ سـېھىرىدىن قۇتۇلمـاق ئاسـان ئەمـەس.

163  ئاۋازنىـڭ قارشـى چىقىشـى نـەپ مەسىلىسـى. ئىقتىسـادى 
مۇناسىۋەت، مەنپەئەتلىنىشنىڭ تاماسى ۋە خىتاي بىلەن 30 يىلدىن 
بۇيـان داۋام قىلىـپ كېلىۋاتقـان تىجـارەت ئەندىزىسـى مەسىلىسـى. 
ئامېرىكىـدا خىتـاي بىلـەن چەمبەرچاس باغلىنىـپ كەتكەن نۇرغۇن 
سـودا سـاھەلىرى بـار. ئۇالرنىـڭ مەنپەئەتـى خىتايغـا باغالنغـان. 
ۋە  يەتكـۈزۈش  ئىشـلەپچىقىرىش،  ئۆزىنىـڭ  شـىركەتلەر  نۇرغـۇن 
بازارالشـتۇرۇش قاتارلىـق ھالقىـالردا خىتـاي بىلـەن بىـر گەۋدىگـە 
چىققـان  قـۇرۇپ  يىلـدا  ئـون  نەچچـە  ئـۇالر  كەتكـەن.  ئايلىنىـپ 
ئەندىزىنـى ئۇيغۇرنىـڭ پەريـادى ئۈچـۈن بـۇزۇپ تاشـالش ئاسـان 
ئەمـەس. ئامېرىكىدىكـى ئـاۋام پاالتـا ئەزالىـرى ئۆزىنـى سـايلىغان، 
ۋەكىللىـك  مەنپەئەتىگـە  كىشـىلەرنىڭ  تاپشـۇرغان  بـاج  ئىشـتاتقا 
بـاج  كـۆپ  شـۇنچە  بولسـىڭىز  بـاي  قانچـە  ئامېرىكىـدا  قىلىـدۇ. 
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تاپشۇرىسـىز، سىياسـەتكە شـۇنچە ئارىلىشىسـىز. پاالتـا ئەزالىرىنىڭ 
كىرىمى شۇ باجدىن كېلىدۇ. شۇڭا ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرنى قوللىغان 
253 پاالتا ئەزاسـىمۇ ئۆز ئىشـتاتىدا يېتەرلىك بېسىمغا دۇچ كېلىدۇ. 
ئـۇالر بۇنـى ئېنىـق بىلىدۇ، بېلەت تاشلىسـا بېسـىمغا ئۇچرىشـىنى، 
سـايلىنالماي  قايتـا  قېلىشـىنى،  قـۇرۇق  بايالردىـن  سـايلىغۇچى 
قېلىشـىنىمۇ بىلىـدۇ.  ئەممـا ھەممە ئادەم پۇلنىـڭ، ھوقۇقنىڭ قۇلى 
ئەمـەس ئىكـەن. ئۇيغۇر ئۈچـۈن ھەقتە تۇرغـان جەننىفېر خانىمغا، 

253 پاالتـا ئەزاسـىغا ئۇيغـۇرالر نامىدىـن رەھمـەت.

يېڭى اليىھە خىتاي ئىقتىسادىغا ئېغىر زەربە بېرىدۇ. خىتاينىڭ 
85 پىرسـەنت پاختـا مەنبەسـى شـەرقىي تۈركىسـتاندا بولـۇپ، بـۇ 
اليىھـە خىتاينىـڭ كىيىـم - كېچـەك ئېكسـپورتىنى ھالسـىرىتىدۇ. 
خىتاينىـڭ  تۈركىسـتاندا،  شـەرقىي  بازىسـى  پەمىـدۇر  خىتاينىـڭ 
ئـاز ئۇچرايدىغـان مەدەنلىرىنىـڭ مەنبەسـى شـەرقىي تۈركىسـتاندا، 
خىتاينىڭ نېفىت، گاز، توك قاتارلىق ئېنېرگىيە مەنبەسى شەرقىي 
تۈركىسـتاندا. شـۇڭا خىتاينىـڭ ئېكسـپورت مەھسـۇالتلىرى ئىچىـدە 
ئۇيغۇرغـا بىۋاسـىتە ياكـى ۋاسـىتىلىك باغلىنىدىغانلىـرى ئىنتايىـن 
كـۆپ. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە بۈگۈنكـى دۇنيـادا ھېچقانـداق تـاۋار بىـر 
قولدىن چىقمايدۇ، سـىر سـاقالش مۇمكىن ئەمەس. ئەگەر ياۋروپادا 
ئىشـلەنگەن بىر تېلېفوننىڭ بىر تال سـىمى ئۇيغۇرنى ئىشـلەتكەن 
ئامېرىـكا  ئامېرىـكا ۋە  زاۋۇت  زاۋۇتتـا ئىشـلەنگەن بولسـا شـۇ  بىـز 
بىلـەن مۇناسـىۋەتلىك كېلىشـىملەرگە ئىمـزا قويغـان دۆلەتلەرنىـڭ 

چەكلىمىسـىگە ئۇچرايـدۇ دېگـەن گـەپ.

بۇ اليىھە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشـىۋاتقان دۆلەت، شـىركەت ۋە 
شەخسـلەرنى زەربىگە ئۇچرىتىدۇ. بۇ اليىھەنىڭ قانۇنغا ئايلىنىشـى 
خىتايدىـن  يەنـە  اليىھـە  بـۇ  ئاجىزلىتىـدۇ.  ئىقتىسـادىنى  خىتـاي 
بايالرنىـڭ  خەلقئـارا  ۋە  كارخانىـالر  شـىركەتلەر،  نەپلىنىۋاتقـان 
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مەنپەئەتىنـى زىيانغـا ئۇچرىتىپ ئۇالرنى خىتاي بازىرىدىن، خىتايغا 
سـالغان مەبلىغىدىـن چېكىنىشـكە مەجبۇراليـدۇ.

خىتاينى ھۆركىرەتكەن پەندىكى قۇدرەت ئەمەس، سەنئەتتىكى 
كامالـەت ئەمـەس ياكـى ئىنسـاننى بەختىيار قىلغان تـۈزۈم، پۇقرانى 
قەدىـردان قىلغـان ھوقۇقـالر ۋە كىشـىلەرنى ھاالۋەتلىـك ھاياتقـا 
ئىگـە قىلغـان بـاراۋەر شـارائىت ئەمـەس، بەلكـى  پـۇل. خىتاينـى 
كۆرەڭلەتكـەن ئامېرىكىدىـن بارغان دولالر، ياۋروپادىن ئاققان ياۋرو 
ۋە تەڭگـە - تىلـالالر، خـاالس. ئەگـەر ئۇيغۇرنىـڭ دەۋاسـى ھەممە 
قۇالققـا ئاڭالنسـا، كېڭىيىـپ كۈچلەنسـە، ئىنسـانالرنىڭ ۋىجدانـى 
بـۇ كىشـىلەرنى ئۇيغۇرنـى قـان يىغلىتىـش بەدىلىگـە  قوزغالسـا، 
كىيىۋاتقـان، يەۋاتقـان ۋە ئىشـلىتىۋاتقان ئـەرزان باھالىـق خىتـاي 
تاۋارلىرىدىـن ۋاز كەچكۈزىـدۇ، ۋىجـدان، غـۇرۇر ۋە ھېسداشـلىقالر 
ھەققىـدە ئويلىنىشـقا باشـاليدۇ. بىزنىـڭ دەۋايىمىـزدا قوزغاتماقچـى 
سـۆزلەپ  دەردىمىزنـى  ھېسداشـلىقى،  ئىنسـاننىڭ  بولغىنىمىـز 
ئويغاتماقچى بولغىنىمىز ئىنساننىڭ ۋىجدانى. قوزغالغان ۋىجدانالر، 
ئۇيغۇرنـى  كىشـىلەرنى  ھېسداشـلىقالر  ۋە  غـۇرۇرالر  ئويغانغـان 
قوغدايدىغان تۈرلۈك قانۇنالرنى چىقىرىشـقا، تۈرلۈك چەكلىمىلەرنى 
ئېـالن قىلىشـقا ۋە خىتاينـى ئىقتىسـادى جەھەتتىـن بوغـۇپ ۋەيران 
قىلىشـقا، چېكىندۈرۈشـكە ياكى خەلقئارا سـوتتا جازالىنىشـقا ئېلىپ 

بارىدۇ.
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ئەركىنلىك فىرونتىدا ئورنىمىز

جىنايـەت  قارشـى  ئىنسـانىيەتكە  »خىتـاي  بايدىـن  جـوۋ 
ئۆتكـۈزدى« دېـدى. ھازىرقـى پىرېزىدېنـت ترامـپ بولسـا »خىتـاي 
مىللىـي قىرغىنچىلىـق قىلىۋاتىـدۇ« دېـدى. ئۇيغۇرنىـڭ پاجىئەسـى 
دۇنيادىكـى ئـەڭ كۈچلـۈك دۆلەتتىكـى ئـەڭ كۈچلـۈك رەقىبلەرنىـڭ 
ماكـرون  پىرېزىدېنتـى  فىرانسـىيە  ئايالنـدى.  تېمىسـىغا  مۇالھىـزە 
خىتاينى قاتتىق ئەيىبلىدى ۋە ب د ت يىغىنىدا خىتايغا تەكشۈرۈش 
ئۆمىكـى ئەۋەتىشـنى تەلـەپ قىلـدى. ئۇيغۇرنـى قوغـداش ئۈچۈن ب 
د ت خەۋپسـىزلىك كېڭىشـىنىڭ ئـۈچ دائىمىـي ئەزاسـى- ئامېرىـكا، 

فىرانسـىيە ۋە ئەنگلىيـە ئوخشـاش قەدەمـدە.

پارتىيەسـىنىڭ  دېموكراتـالر  ئامېرىـكا  كۈنـى  30 - سـېنتەبىر 
پىرېزىدېنت نامزاتى جوۋ بايدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك 
»ئىنسـانىيەتكە  جىنايىتىنـى  ئۆتكۈزۈۋاتقـان  قارشـى  مىللەتلەرگـە 

قارشـى جىنايـەت« دەپ ئاتاپتـۇ.

ئامېرىـكا پىرېزىدېنتـى دونالـد ترامـپ »مىللىـي قىرغىنچىلىـق« 
دەپ ئاتاشـنى ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمىنى چىقارمـاي تـۇرۇپ ئوتتۇرىغـا 

قويغانىـدى.

خەۋەرلەرگە قارىغاندا ئامېرىكا خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە قانداق 
ئىسـىم قويـۇش ھەققىـدە ئويلىنىش ئىچىـدە ئىكـەن. يۇقىرىقىدەك 
ئىككـى خىـل ئاتاشـتا بـۇ ئويلىنىـش ئەكـس ئەتكـەن. ياۋروپادىمـۇ 
ئوخشـاش سـاداالر كۆتۈرۈلمەكتە. مەسـىلەن، فىرانسىيە پارالمېنتىمۇ 
ئۇيغۇرنى قوغداشقا ئاتالندى، بۇ ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ قوزغىلىشىغا 
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تۈرتكە بولىدۇ. چۈنكى ياۋروپا پارالمېنتىدا فىرانسىيەلىك پارالمېنت 
باشـقا  ياۋروپادىكـى  مەسىلىسـىدە  ئۇيغـۇر  كـۆپ.  ئـەڭ  ئەزاسـى 
كۈچلـۈك دۆلەتلەردىـن گولالندىيـە، شىۋېتسـىيە ئاكتىـپ، پەقەتـال 
گېرمانىيەنىـڭ ئىنكاسـى مۇھىـم بولـۇپ قالـدى. ئەگـەر گېرمانىيـە 
خىتايغـا قارشـى فىرونتقـا قېتىلسـا، ياۋروپا ئىتتىپاقىمـۇ ھۆرلۈكنىڭ 
قوغدىغۇچىسـىغا ئايلىنىـدۇ ۋە ئۆزىنىـڭ قىممـەت قاراشـلىرىغا يـۈز 

كەلگـەن بولىدۇ.

ئەگـەر ئامېرىكا بولمىغان بولسـا، غەربتىكـى دېموكراتىك ئەللەر 
بولمىغـان بولسـا، بـۇ قـان چاچرىمىغـان قەتلىئـام پەقـەت خـەۋەرال 
بولـۇپ قېلىشـى، بۇنچـە جىددىي مۇالھىزىلەرگـە، مۇنازىرەلەرگە ۋە 

كەسـكەن تەدبىرلەرگـە نائىـل بواللماسـلىقى مۇمكىن ئىدى.

دۇنيانـى قانداق چۈشەنسـىڭىز بولىـدۇ، ئامېرىكىنى، ئامېرىكىغا 
ئۇيغۇرنـى  بولغـان،  يۈرگۈزمەكچـى  جـازا  خىتايغـا  ئەگىشـىپ 
قوغدىماقچـى بولغـان ئەللەرنـى بىـرال مىللـەت دەپ قـاراپ، ئۇالرنى 
»ناسـاراالر« دەپـال تۈگەتسـىڭىزمۇ بولىـدۇ. بۈگۈنكـى ئىنسـانلىقنى 
بىرىنچـى ئورۇنغـا قويىدىغـان، ئەمما خىرىسـتىيانلىق بىلەن ئىشـى 
يوق سېرىق چاچ، كۆك كۆز ئادەملەرنىڭ ھەممىنى تارىخنىڭ كۆزى 
بىلەن قاراپ ناسارا دېسىڭىزمۇ، ئۇيغۇرنى قولالۋاتقان يەھۇدىيالرنى 
قۇرئانـدا تىلغـا ئېلىنغـان بەنـى ئىسـرائىل بىلەن بىـر يەرگە قويۇپ 
ئـۆچ كۆرسـىڭىزمۇ بولىـدۇ. ئەممـا شـۇنى ئۇنۇتماسـلىق كېرەككـى، 
ئەگـەر بىـر ئۇيغـۇر ئۆزىنـى قولالۋاتقـان غەربنـى رەت قىلسـا، ئـۆزى 
ئۈچۈن سـودىنى، مەنپەئەتنى، پايدىنى قۇربان قىلىپ ھەقىقەتنى 
ئادالەتكـە،  شۈبھىلەنسـە،  ئەللەردىـن  دېموكراتىـك  ياقالۋاتقـان 
ھەققانىيەتكە كۆز يۇمۇپ ئۇيغۇرغا بېرىلىۋاتقان قولالشنى مەنپەئەت 
ئۈچـۈن، بىزنـى قوللىنىـش ئۈچـۈن، دەردىمىزدىـن پايدىلىنىـش 
ئۈچـۈن دەپ يامـان گۇمان قىلسـا، ئۆزىنىڭ ئەخالقىنى تەكشـۈرۈپ 
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باقسـا بولىدۇ.

ئەگـەر مۇشـۇ كـۈن باشـقا بىـر مىللەتنىڭ بېشـىغا كەلسـە، سـىز 
شـۇ مىللەتنـى قولالمتىڭىـز، قولىڭىزدىـن كېلىشـىچە قوغدامتىڭىـز؟ 
قوغداشـتىكى مەقسـىتىڭىز نېمە بوالتتى؟ سـىز يەنە شـۇ مىللەتنىڭ 
يوقـاپ كېتىشـىگە قارشـى ئىككـى ئېغىز گەپ قىلىشـنى مەنپەئەتكە 
باغالمتىڭىـز؟ ئەگـەر خىتاي سـىزگە، پەقەت سـىزنىڭ ئائىلىڭىزگىال 
چېقىلمىسـا، ئۇنىـڭ مىليونلىغـان ئىنسـاننىڭ دىنىغـا، تىلىغـا ۋە 
تېنىگـە چېقىلىشـىغا قـاراپ تۇرامتىڭىـز؟ غـەرب بىزنـى مەنپەئەتـى 
مەنپەئەتپەرەسـلىك،  شـۇ  دەيدىغانـالر  پايدىلىنىۋاتىـدۇ،  ئۈچـۈن 
ۋە  سـىزدىن  نەرسـىنىڭ  دېگـەن  پايـدا  شەخسـىيەتچىلىكنىڭ، 
بىزدىـن نېمىلەرنـى تارتىۋالغانلىقىنـى ئويـالپ بېقىـڭ. ئەگـەر شـۇ 
پايدىسـىز، مەنپەئەتسـىز ئىشـقا ھېچكىم كۆكرەك كىرىپ چىقمايدۇ، 
دېگەن ئەقىدىڭىزدە چىڭ تۇرسـىڭىز، ئۆزىڭىزگە اليىق ئويالپسـىز. 
چۈنكى كىشـى ئۆزى قانداق بولسـا باشـقىالرنىمۇ شۇنداق ئوياليدۇ، 

دۇنيانـى شـۇنداق كۆرىـدۇ، باشـقىالرغا شـۇنداق باھـا بېرىـدۇ.

بىـز بىـر ھاالكەتلىك ھاڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋاتقان مىللەت. سـول 
يېنىمىـزدا بىزنـى ھاالكەتكـە قىسـتاۋاتقان، ئۆلۈمگـە ئىتتىرىۋاتقـان، 
كەينىمىزدىـن تېپىۋاتقـان بىـر قانلىـق پـۇت بـار. ئـوڭ يېنىمىـزدا 
بىزنـى  تارتىۋاتقـان،  تۇتـۇپ  چىـڭ  قولىمىزدىـن  بىزنىـڭ  بولسـا 
يوقاتماقچـى بولغان شـۇ ھاكىمىيەتنى ھاالكەتكـە تىقماقچى بولغان 
بىـر قۇدرەتلىـك قول بار. بىزنىڭ مەۋجۇتلۇقىمىز بىزنى قولالۋاتقان 

ۋە پۇتالۋاتقـان ئىككـى كۈچنىـڭ ئارىسـىدا.

بۈگۈنكى ھالىتىمىز بىر ئۇرۇش ھالىتى، ئۇرۇشتىكى جەڭچىنىڭ 
ھالىتىـدۇر. جـەڭ مەيدانىـدا يـا ئۆلـۈم يـا كـۆرۈم بـار. ئۇرۇشـتا يـا 
دۈشـمەن سـېپىگە، يـا دوسـتقا قېتىلمـاي ئوتتۇرىـدا تۇرىدىغـان، 
ئوتتۇرھال يول تۇتىدىغان ئىش بولمايدۇ. يا دۈشـمەن بولىسـەن يا 
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دوسـت، يا دۈشـمەن تۇتىسـەن يا دوست، يا دۈشمەن كۆرىسەن يا 
دوسـت. بىزنىڭ ئورنىمىز ئەركىنلىك سـېپىدە، ھۆرلۈك فىرونتىدا، 

ئازادلىق قوشـۇنىدا.

بىـز بـۇ جەڭـدە ھۆرلۈكىمىزگە قارشـى قۇلدار، مۇسـتەملىكىچى، 
بىـز  ئەمـەس.  دوسـت  بولغانالرغـا  تەرەپـدارى  خىتـاي  ئىشـغالچى 
بولغانالرغـا  يانـداش  خىتايغـا  گۇندىپـاي  قارشـى  ئازادلىقىمىزغـا 
قېرىنداش ئەمەس، بىز ئۇيغۇرنى قىرغىن قىلىۋاتقان قاتىل خىتايغا 
يولـداش بولغانالرغـا دىنـداش ئەمـەس، بىـز بۈگۈنكـى دەردىمىزگە 
ھېسـداش بولمىغانالرغـا مۇڭـداش ئەمـەس. بىـز ئۇالردىـن بىـزار، 
نـارازى، بىـز ئۇنداقالردىـن ئىككـى دۇنيادا جـۇدا، ئۇالرنىڭ يالغان 

مېھرىدىـن، مۇناپىـق چېھرىدىـن ھـەم ئـادا، ھـەم جـۇدا.

ئۇيغۇر قۇتۇلۇش فىرونتنىڭ جەڭچىسـى، ئەركىنلىك سـېپىنىڭ 
پىـداكارى، ئازادلىـق ئالدىنقـى سـېپىنىڭ بايراقـدارى. بـۇ ئۇرۇشـتا 
ئۈچـۈن،  قۇتۇلـۇش  تەقدىردىـن  ھاالكەتلىـك  چىقىـش،  ئۇتـۇپ 
ھـەر بىـر ئۇيغۇرنىـڭ يېگىنىنىـڭ ھەممىسـى ھـاالل، قىلغىنىنىـڭ 
ھەممىسـى توغـرا، قولالنغـان ۋاسىتىسـىنىڭ ھەرقاندىقـى ھەقلىـق. 
قالغاننـى سـاق قالغانـدا، بىـز بىلـەن بىـر سـەپتە، بىـر فىرونتتـا 
شـۇالرغا  دېيىشـىمىز.  بىلـەن  تۇرغانـالر  بىللـە  ئاكوپتـا  بىـر  ۋە 
چۈشـەندۈرىمىز. شـۇڭا بۈگۈنكـى ئۇيغـۇر ئۆزىنىـڭ دۈشـمىنىگە ھەر 
قانـداق شـەكىلدە قارشـى چىقسـا نورماللىـق، ئەممـا خـەق ياسـاپ 
بەرگەن، تارىختىن قالغان، خەقنىڭ مۇزېيغا قويۇلغان دۈشـمەنگە 
ئۆچمـەن بولسـا، ھېلـى يەھۇدىـي، ھېلـى ناسـارا دەپ بىكاردىـن 
دۈشـمەننى كۆپەيتىپ دوسـتىغا تۇزكورلۇق قىلسـا، شۇنداق قىلغان 
كىشـىلىك  كىشـىلەرنىڭ  قىلىۋاتقـان  تەشـەببۇس  شـۇنىڭغا  ۋە 
خاراكتېـرى، ئەخالقـى، نىيىتـى ۋە پەزىلىتـى ھەققىـدە ئويلىنىـپ 

بېقىـش كېـرەك.
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ئىـالۋە: بـۇ يازمىنى ۋىرۇس چەكلىمىسـى بىلەن خىتايغا قارشـى 
نامايىشـقا، يەنـى ئوسـلۇغا بارالمىغانلىقىمغـا ئېچىنىـپ، ئۆزۈمگـە ۋە 

ئەقىدەمگـە يـۈز كېلىش ئۈچـۈن يازدىم.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 1 - كۈنى
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بۇنداق خۇيدىن بىزلەرنى ساقال ئالالھىم

خىتاينىـڭ دۆلـەت بايـرام كۈنىنـى ئىسـتانبۇل شـەھەر باشـلىقى 
خىتايچـە تەبرىكلىگەنـدە تۈركىيـەدە خىتـاي تىلىنىـڭ مەكتەپلەردە 
دەرسـلىك قىلىنىشـىنىڭ سـىرىنى چۈشـەنگەنىدىم. ئەمـدى بولسـا 
بالىالرنىـڭ  كىيىندۈرۈلگـەن  قىلىـپ  ۋەكىـل  دۆلەتلىرىگـە  ئـەرەب 
سـەئۇدى  كۆرگەنـدە  ئوقۇغانلىقىنـى  مارشـىنى  دۆلـەت  خىتاينىـڭ 
ئەرەبىسـتاننىڭ نېمىشـقا خىتـاي تىلىنـى دەرسـلىك قىلغانلىقىنـى 

چۈشـەندىم.

دۇنيـادا خىتاينىـڭ دۆلـەت بايرىمـى ھېچبىر تىلـدا ئەمەس تۈك 
ۋە ئـەرەب تىلىـدا تەبرىكلەنـدى. بـۇ شەرەپسـىزلىك سـەۋەبىدىن 
ئۇيغـۇر سـۆيىدىغان بـۇ ئىككـى مۇبـارەك تىلنىـڭ شـەرىپىگە داغ 
چۈشـتى، بـۇ تىلالرنـى سـۆيگەن مىليونلىغـان كىشـىنىڭ غۇرۇرىغـا 
دەز كەتتـى. فاشىسـت خىتاينىـڭ دۆلـەت بايرىمـى ھېچبىر شـەھەر 
باشـلىقىنىڭ ئاغزىدا ئەمەس ئىسـتانبۇل شەھەر باشلىقىنىڭ ئاغزىدا 
تەبرىكلەنـدى. 16 مىليـون تۈرك ياشـايدىغان، ئۇيغـۇرالر ھەجدىن 
كېيىـن زىيـارەت قىلىشـنى ئەسـىرلەردىن بۇيـان ئـادەت قىلغـان، 
ئۆزىنىـڭ ئانـا شـەھەرلىرى قاتارىدىـن سـانايدىغان بىر شـەھەرنىڭ 

سـايالنغان باشـلىقى زالىمغـا يانتايـاق، زۇلۇمغـا تەرەپـدار بولـدى.

ئۇيغۇرالرغـا قەدىـردان بولغـان ئىككـى مىللەتنىـڭ مىليونلىغـان 
بالىلىـرى زالىمنىـڭ تىلـى، زۇلمەتنىـڭ زۇۋانـى ۋە ئالالھنـى ئىنـكار 
قىلىدىغان ئىدىيەگە تولغان مەزمۇنالرنى تىلغا قوشـۇپ ئۆگىنىشـكە 

باشلىدى.
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ئـەرەب ۋە تـۈرك ھۆكۈمرانالرنىـڭ خىتايغا مۇشـتاقلىقى بالىالرنى 
نېمـە  بالىـالردا  ئىسـىت،  بـەردى.  تاشـالپ  مەپكۇرىسـىغا  خىتـاي 
گۇناھ، شـۇ مەسـۇم كۆزلەردە نېمە ئەيىب بولسـۇن؟ سـىلەر ئۇالرنى 
نېمـە قىلماقچـى، زالىملىقنىـڭ زۇۋانـى بىلـەن مۇشـۇ بالىالرنىمـۇ 

بۇلغىماقچىمـۇ؟

بۈگۈنكـى  خىتاينىـڭ  بۇالرغـا  گۇنـاھ،  نېمـە  سـەبىيلەرگە  بـۇ 
زالىـم تاپىنىنـى ياالتقاندىـن ئـۆزۈڭ ياالشسـاڭچۇ مەلئۇنـالر، زالىمغـا 
ئاشـىقلىقىڭ ئۆزۈڭ بىلەن ھاالك بولسـىچۇ خۇشـامەتچى خۇمپەرلەر!

ئىنسـانلىققا زىت بۇ ناكەسـلىكنىڭ، بۇنداق پەسكەشـلىكنىڭ، 
شـەيتان خىتايغا بۇ قەدەر دوسـتلۇقنىڭ ئارقىسـىدا ياتقان سـەۋەب 
پەقەت نەپال ئەمەس، بەلكى نۇرغۇن ئورتاقلىقالر بولۇشـى مۇمكىن. 
مەسـىلەن، بىـر بىرىنىـڭ كۆزىگە سـىغىدىغان تەرەپلـەر، گېپى بىر 
يەردىـن چىقىدىغـان پاراڭالر، خۇي - مىجەزىدىكى بىردەكلىكلەر، 
بىر - بىرىنى ئىسسـىق كۆرسـىتىدىغان، ياقتۇرىدىغان ئادەتلەر... 

دېگەندەك.

پەسكەشـلىكنى،  ئەممـا  سـۆيىمىز،  تۈركنىمـۇ  ئەرەبنىمـۇ،  بىـز 
ناكەسـلىكنى، نومۇسسـىزلىقنى مىللەتتىـن ئەمـەس، شـۇ مىللەتنـى 
ئىزدەيمىـز،  ھاكىمىيەتتىـن  نائەھلىـي  قويغـان  سـوالپ  ئېغىلغـا 
ھۆكۈمرانالردىـن كۆرىمىـز. ئۇيغـۇردا چىۋىـن بىلـەن تـاز ئوينايـدۇ، 
ئـۆردەك بىلـەن غـاز دېگـەن تەمسـىل بـار، بۇنداقـالر بىزگـە بىـر 
ئىبرەت بولۇشـى مۇمكىن. بۇ خۇي بارلىق ئۇيغۇرغا ئىبرەت، دەرس 

ۋە سـاۋاق بولۇشـى مۇمكىـن.

ئالـالھ ئۇيغۇرنـى بۇنـداق خۇيدىن ساقلىسـۇن، ئالالھ ئۇيغۇرنى 
سـىلەرنىڭ زۇلۇمغا ئامراقلىقىڭالردىن ساقلىسـۇن، ئالالھ سىلەرنىڭ 
زالىمغـا مۇھەببىتىڭالرنـى بىزگـە يۇقتۇرمىسـۇن، خىتاينى سـۆيگەن 
ئالـالھ  ئادىتىڭالردىـن ساقلىسـۇن!  تىلىڭالردىـن، دىلىڭالردىـن، 
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بىزنـى ھەقتـە چىـڭ تۇرىدىغـان، زالىمغـا ئـۆچ مەزلۇمغـا دوسـت، 
ھەقىقەتكـە مۇھەببەتلىـك باتىلغـا نەپرەتلىـك، ھۆرلۈككـە ئاشـىق 
قۇللۇققـا ئـۆچ، ئىنسـانلىققا شـەيدا شـەيتانلىققا قەھرلىـك قىلىـپ 

بەرسـۇن، ئامىـن يـا رەببىـل ئالەمىـن!

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 2 - كۈنى
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ئىلھام توختىدىن خۇشخەۋەر

تۇتقـۇن ئۇيغـۇر زىيالىيسـى ئىلھـام توختىنىـڭ نوبېـل تىنچلىـق 
كىرگەنلىكـى  قاتارىغـا  تالالنغۇچـى  تـۆت  ئاخىرقـى  مۇكاپاتىنىـڭ 
ئېيتىلماقتـا. بـۇ يىللىـق نوبېـل تىنچلىـق مۇكاپاتنىـڭ نەتىجىسـى 
2020 - يىلـى 9 - ئۆكتەبىـر، يەنـى ئالدىمىزدىكـى جۈمـە كۈنـى 

ئېـالن قىلىنىـدۇ.

نامزاتلىققـا  كىشـى   318 مۇكاپاتىغـا  تىنچلىـق  نوبېـل  يىـل  بـۇ 
كۆرسىتىلگەن بولۇپ، نامزاتالر ئەڭ كۆپ كۆرسىتىلگەن يىل ئىكەن.

نورۋېگىيـە  ئـورۇن  كۆرسـەتكەن  نامزاتلىققـا  توختىنـى  ئىلھـام 
قەلەمكەشـلەر جەمئىيىتـى بولـۇپ، بۇلتـۇر 25 - ئۆكتەبىـر كۈنـى، 
يەنـى ئىلھـام توختىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدە شـۇ مەسـلىھەت بولۇنغان 

ۋە قارارالشـتۇرۇلۇپ رەسـمىي نامزاتلىـق ئىلتىماسـى سـۇنۇلغان.

نورۋېگىيـە قەلەمكەشـلەر جەمئىيىتـى نامزاتلىققـا ئىلھام توختىنى 
كۆرسـەتكەندىن كېيىن، بېرگېن شـەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا 
ئەدەبىيـات كۈنىـدە ئىلھـام توختىغـا مەكتـۇپ يولـالش پائالىيىتـى 
ئۇيۇشـتۇرغان شـۇنداقال مۇناسـىۋەتلىك خەلقئارالىق ۋە نورۋېگىيەدە 
ئېچىلغان يىغىنالردا قەلەمكەشـلەر جەمئىيىتى نامىدىن ۋە ئەزالىرى 
)مەنمـۇ شـۇنىڭ ئىچىـدە( نامىدىـن ئىلھـام توختـى مەسىلىسـىنى 
ئوتتۇرىغا قويۇپ تۇرغان. ئىلھام توختى ئىنستىتۇتىمۇ ئىلھام توختى 
مەسىلىسـىدە ئىزچىل تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىپ كەلـدى. ھەر خىل 
بېسـىمالرغا دۇچ كەلگـەن بولسـىمۇ بـۇ ئىنسـتىتۇت تىرىشـچانلىقنى 

داۋامالشتۇردى.
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پـەرەز قىلىنىشـىچە بـۇ قېتىـم ئاخىرقـى تـۆت نامـزات ئىچىگـە 
كىرگـەن شەخسـلەرنىڭ ھېچبىـرى يالغـۇز ئەمـەس، قـوش نامـزات. 
ئىلھـام توختـى بىلـەن جۈپلەنگـەن نامـزات خوڭكوڭلۇق كىشـىلىك 
ھوقـۇق پائالىيەتچىسـى، ئىسـتۇدېنتالر رەھبىـرى ناتـان لـوۋ كـۋۇن 

چۇڭ.

2020 - يىللىـق نوبېـل تىنچلىـق مۇكاپاتىنىـڭ ئاخىرقـى تـۆت 
نامزاتنىـڭ ئىچىگـە كىرگـەن ئـورۇن ۋە شەخسـلەرنىڭ ئىسـىملىكى 

بېرىلدى. تۆۋەنـدە 
Committee to Protect Journalists (CPJ)

Alaa Salah and the Forces for Freedom and Change (FFC)

Alexei Navalny and the Anti-Corruption Foundation.

Ilham Tohti and Nathan Law Kwun-chung.

Hajer Sharief and Ilwad Elman.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 4 - كۈنى

ئىزاھـات: 2020 - يىللىـق نوبېـل تىنچلىـق مۇكاپاتـى ئىلھـام 
تەشـكىالتىغا  ئاشـلىق  دۇنيـا  مۇكاپـات  بېرىلمىـدى.  توختىغـا 
بېرىلـدى. ئەممـا بـۇ ھەقتـە نورۋېگىيـە قەلەمكەشـلەر جەمئىيىتـى 
بىلـەن ھەمكارلىشـىپ قىلغـان ئىمـزا پائالىيىتـى ۋە ئىلھـام توختىغـا 
خـەت يولـال ھەرىكىتـى كۆڭلۈمگـە تەسـەللى بولـدى. قولىمىزدىـن 

كەلگەننـى قىلـدۇق، ئەممـا قۇربىمىـز يەتمىـدى.

جاھاندا جادۇ كۆپ، كەچۈرۈڭ ئۇستاز، 

ئۈمىدلەر گۈل ئاچار، كېلەر ھامان ياز.
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دىلبەر ۋە ئەركىن ئويغانسا

ئۇيغۇرنـى  تۇرماقتـا.  دەس  ئورنىدىـن  ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر  دۇنيـا 
قۇتقۇزۇش سېپىگە ئاق، قارا، سېرىق ۋە قوڭۇر تەنلىك ئىنسانالر، 
ئوخشـىمىغان مىللەتتىـن ۋە دىندىـن بولغـان كىشـىلەر تىزىلماقتـا. 
بـۇ سـەپ ئىنسـانالرنى ئادالەتسـىزلىككە قارشـى تەشـكىللىمەكتە. 
قۇتقـۇزۇش تەرەپـدارى ۋە بىپەرۋالىـق تەرەپـدارى ئوتتۇرىسـىدىكى 
پـەرق بارغانچـە كىچىكلـەپ دۈشـمەن بارغانچـە روشەنلەشـمەكتە. 
نەپرىتىگـە  ئورتـاق  ئىنسـانالرنىڭ  دۇنيادىكـى  بارغانچـە  خىتـاي 

نىشـان بولماقتـا.

مۇزىـكا  نائۇسـتا  ئىككـى  بـۇ  تەنلىـك  قـارا  بۈگـۈن  مـەن 
كـۆرۈپ،  پىداكارلىقىنـى  قىلغـان  ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر  ھەۋەسـكارىنىڭ 
ئۇالرنىـڭ سـىنلىق چاقىرىقىنـى ئـاڭالپ، ئىختىيارسـىز ھالدا دىلبەر 

قالدىـم. ئەسـلەپ  ئابدۇلالنـى  ئەركىـن  ۋە  يۇنـۇس 

مـەن شـۇ ئىككـى چولپاننىـڭ ئۇيغۇرلۇقـى ھەققىـدە خىيالغـا 
چۆكتىـم. مەنچـە ئۇيغۇرلۇق ئەجدادىمىزدىـن قالغان چىرايلىق يۈز، 
جەلپـكار كـۆز، بازارلىق ئوبرازدا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرنىڭ بېشـىغا 
مۇشـتتا،  تۈرۈلىدىغـان  ياشـتا،  تۆكۈلىدىغـان  چۈشـكەندە  كـۈن 
ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر  خورلىنىۋاتقـان  ئۈچـۈن،  غـۇرۇر  ھاقارەتلەنگـەن 
تىترەيدىغـان تـەن، قانايدىغـان يۈرەكتـە ۋە بىللە ھـازا ئاچىدىغان 

پەريادتـا ئىسـپاتلىنىدۇ.

قاۋىشـىمۇ  ئىتنىـڭ  چىققـان  قارشـى  خىتايغـا  ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر 
ھازىرقـى چاغـدا ھەرقانـداق مەشـھۇر ناخشـىدىن يېقىملىـق. ئۇيغۇر 
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ئۈچـۈن مەيدانغـا چىققـان ھەرقانـداق ئادەتتىكى كوچا غەزەلچىسـى 
داڭلىـق  بەكـرەك  يۇنۇسـتىنمۇ  دىلبـەر  بىلـەن  ئابدۇلـال  ئەركىـن 

سـەنئەتكار، سـۆيۈملۈك چولپـان بىـز ئۈچـۈن.

قۇللۇققـا  ياشـايدىغان،  ئۈچـۈن  ھۆرلـۈك  تارىخـى  ئۇيغۇرنىـڭ 
قارشـى چىقىـش،  زالىمغـا  تارىخـى.  روھنىـڭ  ئۆلىدىغـان  قارشـى 
زۇلۇمغـا نەپرەتلىنىـش، قاباھەتنـى رەت قىلىپ ئادالەتنى قوغداش، 
ھۆرلۈككـە تەشـنا ياشـاش ئۇيغۇرلۇقنىـڭ ئىسـپاتى، ئۇيغۇرلۇقنىـڭ 
مىزانى ۋە بەلگىسـى. بۈگۈنكى ئىنسـانلىق مۇشۇ تارازىدا ئۆلچىنىدۇ.

خىتاينـى  زالىـم  ياقـالپ،  قۇللۇقنـى  ياشـاپمۇ  ئەللـەردە  ھـۆر 
قارشـىلىقنى رەت  ئۇيغۇردىـن قېچىـپ،  تۇتـۇپ، ھازىـدار  تـەرەپ 
قىلىـپ خىتايغـا مەھبۇسـلۇقنى، خىتايغـا بەندىلىكنـى، خىتايغـا 
قىلىـش  داۋام  سـاداقەتمەنلىكنى  خىتايغـا  ئىخالسـمەنلىكنى، 
خىتايالشقانلىقنىڭ، خۇمپەرلەشكەنلىكنىڭ، دەيۈزلۈكنىڭ دەلىلى.

دىلبـەر خانىـم ۋە ئەركىـن ئەپەندىگـە ئوخشـاش بـەزى دىندار، 
ئىلىمـدار ۋە پۇلـدار ئۇيغـۇرالر  جەڭدىن قاچقان قاچاق، قورقۇنچاق 
بولۇشـنى تالـالپ كەلـدى. ئەگـەر داۋاملىق بۇ يولنـى تالاليدىكەن، 
تـۆۋەن  ئـەڭ  ئىنسـانلىقنىڭ  نومۇسـىنى،  ئۇيغۇرلۇقنىـڭ  بىـز 
چېكىنـى قوغداشـقا مەجبـۇر. بىـز شـۇنى دېيىشـكە مەجبۇركـى، بـۇ 
جەڭدىـن قاچقـان ھەرقانـداق ئۇيغـۇر ئۇيغۇرلۇقنىـڭ ئىمتىھانىدىن 
سـېپىمىزگە  جەڭگاھتـا  ئاداققـى  بـۇ  ئارسـىزدۇر.  الياقەتسـىزدۇر، 
ۋىجدانسـىزدۇر،  ئۇيغـۇر  ھەرقانـداق  تۇرغـان  بىتـەرەپ  كەلمـەي 

نائەھلىـدۇر. ناكەسـتۇر،  نومۇسسـىزدۇر، 

ئۇيغـۇر بۈگـۈن ياشـاپ تۇرۇۋاتمايدۇ، بەلكى ياشاشـقا ئامالسـىز، 
ئۆلۈشـكە چارىسـىز، ھايات - ماماتلىق ئۈچۈن تىركىشـىش ئىچىدە 
تۇرۇۋاتىـدۇ. بىـز بۈگـۈن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن قىيادا تىرمىشـىۋاتىمىز، 
شـۇڭا بىـز بۇنـى كـۆرۈپ تـۇرۇپ قولىمىزنـى تارتمىغـان ھەرقانـداق 



87

ئادەمنـى دۈشـمەن كۆرىمىـز، چۈنكـى ھاڭدىـن سـاڭگىالپ قالغـان 
بىـر مىللەتنىـڭ ھاڭغـا قـاراپ سـۈكۈت قىلغانالرنـى كەچۈرىدىغـان 
سـاختا ئەپۇچانلىقى، كەڭقورسـاقلىقى، مەردلىكى ۋە ئالىيجانابلىقى 

بولمايدۇ.

مـەن دىلبـەر خانىمغـا ئىنـكاس يازدىـم جـاۋاب يـوق، ئاندىـن 
دەپ  ئاپتـۇ،  قـەدەم  ئۇيغۇرلۇققـا  تەبرىكلىگەنـدە  نورۇزىمىزنـى 
مۇبارەكلىدىـم جـاۋاب يـوق، ۋاسىتىچىسـى بىلـەن ئۇچۇرالشـتىم، 
ئىزدەتتىـم... ئەپسـۇس، نەچچـە ئـاي بـۇرۇن خىتايغـا كەتكەنلىك 

ئالدىـم. خەۋىرىنـى 

جـاۋاب  تېخىچـە  ئىلتىجادىنمـۇ  سـۇنغان  ئەپەندىگـە  ئەركىـن 
يـوق. دىلبـەر خانىـم ۋە ئەركىـن ئەپەندىـم، سـىلەرنى ئويغىنىـپ 
سـىلەر  بەرمـەي،  باھـا  سـىلەرگە  ھازىرچـە  دەيمىـز.  كەتسـىكەن 
ئويغانغىچـە نېسـى قالسـۇن. باشـقا ئۇيغۇرالرمـۇ مەندەك سـىلەردىن 
خۇشـخەۋەر سـاقالۋاتىدۇ، ئىنسـانلىق ۋىجدانىڭالرنىڭ ئويغىنىشىنى 
كۈتۈۋاتىـدۇ. بۈگـۈن رەببىـڭالر شـى جىنپىـڭ، ئەزرائىلىڭالر خىتاي 
خىتايلقنىـڭ  بولسـا،  بولغـان  خىتايغـا  سـەجدەڭلەر  تەشۋىشـى، 
سـېپىگە قېتىلغـان بولسـاڭالر ئىككـى دۇنيـادا شـۇ سـەپتە بەرقـارار 
بولغايسـىلەر، ئەگەر ئۇنداق بولمىسـا جاۋابىنى بىلەيلى، ئىسپاتىنى 

كۆرەيلـى، جاكارىنـى ئاڭاليلـى.

سۆيگۈسـى،  ئۇيغۇرنىـڭ  دىلىـدا  خانىمنىـڭ  دىلبـەر  ئەگـەر 
ئىنسانلىق تۇيغۇسى ئۆلمىگەن بولسا بىلەيلى، ئەركىن ئەپەندىنىڭ 
ئەركـى خىتايغـا يامانـالپ كەتمـەي تېخىچـە ئـۆز ئىلىكىـدە بولسـا، 
جېنـى تېنىـدە ئامـان بولسـا ئۇقـۇپ قااليلـى. چەتئەللىـك ئىككـى 
ئىككـى  تىرىشـىۋاتقان  ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر  ھەۋەسـكارنىڭ،  نائۇسـتا 
قـارا تەنلىـك پىداكارنىـڭ ۋىجدانىنىـڭ چاقىرىقىغـا ئـاۋاز قوشـۇپ 
نېمـە قىلىۋاتقانلىقىغـا، نېمـە دەۋاتقانلىقىغـا، نېمە ئۈچـۈن يات بىر 
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مىللەتنىڭ قىرىلىشـىغا قارشـى مەيدانغا چىققانلىقىغا بىر زەن سەپ 
باقسـا مۈگدىگـەن روھـى ئويغىنـار دەيمـەن.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 4 - كۈنى
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پىدائىيالرغا ئىككى شىڭگىل يېڭى سۆز

يېقىنقـى يىلـالردا بولۇپمـۇ -2020يىلىدىـن بۇيـان دەۋايىمىـز 
ئاممىۋىالشـتى. بولۇپمـۇ يېقىنـدا ئەنگلىيـەدە »ئۇيغۇر سـوتى«نىڭ 
قۇرۇلۇشى  شۇنداقال ئەنگلىيە پارالمېنتىنىڭ ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 
چاقىرىقـى  ئەۋەتىـش  ئۆمىكـى  تەكشـۈرۈش  تۈركىسـتانغا  شـەرقىي 
قاتارلىق ئىجابىي ئىلگىرىلەشـلەر گۇۋاھچىالر قوشـۇنىنى، دەۋاچىالر 
گولالندىيەلـەردە  ۋە  گېرمانىيـە  تۈركىيـە،  زورايتماقتـا.  سـېپىنى 
تۇتۇلغان تۇغقانالرنىڭ رەسـىمىنى تىزىپ نامايىش قىلىدىغانالرنىڭ 

سـانىمۇ كۆپەيمەكتە.

نەچچـە كـۈن ئاۋۋالقـى ب د ت يىغىنىـدا فىرانسـىيە، ئامېرىـكا، 
كانـادا، ئاۋسـترالىيە قاتارلىـق ئەللەرنىڭ ئۇيغۇرغا زۇلـۇم قىلىۋاتقان 
خىتايغـا قارشـى كەسـكىن پوزىتسىيەسـى ۋە يېقىنـدا بـۇ سـەپكە 
گېرمانىيـە، گولالندىيـە قاتارلىق ئەللەرنىڭمۇ يېقىندىن ماسلىشـىپ 
ۋەزىيـەت  بـۇ  بېغىشـلىماقتا.  ئىشـەنچ  ئاۋامغـا  ئۇيغـۇر  بېرىشـى 
گۇۋاھچىالر قوشـۇنىدا يېڭـى پىداكارالرنى كۆپەيتىپ، يېڭىلىقالرنى 

قىلماقتا. پەيـدا 

چاغـدا  كۆپەيگـەن  ئەمـەس  ۋاقىتتـا  ئـاز  قوشـۇن  چاتاقنىـڭ 
بەكـرەك چىقىدىغانلىقـى، بۇنـداق چاغـدا دىققەتنىـڭ چېچىلىـپ 
ئەمەلىيـەت.  قالىدىغانلىقـى  قېچىـپ  كۆزدىـن  سـەۋەنلىكلەرنىڭ 
بۇنـداق سـەۋەنلىكلەر: بىـرى يالغـان خەۋەر تارقىتىـش، يەنە بىرى 
خاتـا سـىنالرنى تارقىتىـش، ئاندىـن تەكـرار گۇۋاھلىـق بېرىـش ۋە 
قاماقتىـن چىقىـپ بولغانـالر ئۈچـۈن گۇۋاھلىـق بېرىـش قاتارلىـق 
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شـەكىلدە كۆزگـە چېلىقماقتـا.

ھادىسـىلەرنىڭ  قېلىۋاتقـان  قېچىـپ  دىققەتتىـن  نۆۋەتتـە 
بىرىنچىسـى، يالغـان خـەۋەر تارقىتىـش بولـۇپ، بۇنىـڭ ئاقىۋىتـى 
تارقاتقانالرنىـڭ  خەۋەرلەرنـى  يالغـان  بۇنـداق  زىيانلىـق.  بەكمـۇ 
بولسـا  قىلىشـى  داۋام  قەتئىـي  كېيىنمـۇ  ئەسـكەرتكەندىن 

ئەھـۋال. بىـر  ئەجەبلىنەرلىـك 

خىتـاي  بىـرى  سـىنالرنىڭ  رەسـىملەر،  يالغـان  تارقىلىۋاتقـان 
ئۆلكىلىرىدىكـى بىزدىـن بولغـان يانچۇقچىالرنىڭ ئـون يىل، ھەتتا 
يىگىرمـە يىـل بۇرۇنقـى تايـاق يېگـەن كۆرۈنۈشـلىرىنى بۈگۈنكـى 
فالۇنگوڭچىـالر  خىتـاي  بىـرى  يەنـە  تارقىتىـش؛  دەپ  ئەھـۋال 
يالغاندىن ياسـىغان رەسـىم ۋە كۆرۈنۈشلەرنى بۈگۈنكى ئۇيغۇر دەپ 
تارقىتىـش؛ ئۈچىنچـى بىـرى، خىتـاي ئۆلكىلىردىكـى خىتايالرنىـڭ 
سـاقچىالرنىڭ زوراۋانلىقىغـا ئۇچرىغـان كۆرۈنۈشـلەرنى ۋە خىتـاي 
بالىالرنىڭ تاياقلىنىۋاتقان، خورلىنىۋاتقان سـىنالرنى، رەسـىملەرنى 

ئۇيغـۇر دەپ تارقىتىـش بولۇۋاتىـدۇ.

قۇرغـان  بۇنىـن  بېرىـش دېگىنىمىـز گېنـى  تەكـرار گۇۋاھلىـق 
شاھىت بىز تورىدا گۇۋاھلىق بېرىلىپ بولغانالرغا ئۇقۇشماي ئۇيغۇر 
ئەدلىيـە ئارخىپىـدا ۋە باشـقا قانالـالردا تەكـرار سـىنلىق گۇۋاھلىـق 
دادىسـىنىڭ  قانىلىـدا  بىـز  شـاھىت  ھەتتـا  بولۇۋاتىـدۇ.  بېرىـش 
گۇۋاھلىقىنى قايتا - قايتا بېرىۋاتالرنىمۇ كۆرۈش مۇمكىن. مېنىڭچە 
ئائىلـە  تۇرۇۋاتقـان  چەتئەلـدە  بېرىلىشـى،  تەكـرار  گۇۋاھلىقنىـڭ 
ئەزالىرىنىـڭ تۇتۇلغـان بىـر ئـادەم ئۈچـۈن ئائىلە بويىچـە گۇۋاھلىق 
بېرىشـى بـەك ئۈلگىلىـك ئىش بولۇشـى ناتايىـن. چۈنكى گۇۋاھلىق 
قانچـە كـۆپ بېرىلسـە شـۇنچە ئاسـان قويـۇپ بېرىلىـدۇ، دېگـەن 
يەكۈننـى چىقارغىلـى بولمايدۇ. تۇتقـۇن ئۇيغۇرالر ھەقىقەتەن كۆپ، 
ئەپسۇسـلىنارلىقى ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىسـىنىڭ مۇھاجىرەتتـە تۇغقىنـى 
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ياكـى تونۇشـى يـوق. مەنچە تۇتۇلغان بىـر دادىمىز، ئانىمىز ئۈچۈن 
ياكـى بىـر ئاكىمىـز، سـىڭلىمىز ئۈچـۈن قايتـا - قايتـا گۇۋاھلىـق 
بەرگەندىـن، ئۆزىمىـز تونۇيدىغـان ھەرقانـداق بىـر ئۇيغـۇر ئۈچـۈن 
گۇۋاھلىـق بەرسـەك بولىـدۇ. ئەگەر تۇتۇلغانالرنى پەقەت بىلمىسـەك 
تۇتقۇنـالر تىزىملىكىدىكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ ھەرقانـداق بىـرى ئۈچـۈن 
تۇتۇلغـان  مـەن  بولىـدۇ.  ياخشـى  تېخىمـۇ  بەرسـەك  گۇۋاھلىـق 
518 ئۆلىمانىـڭ، 400 گـە يېقىـن زىيالىينىـڭ ۋە 200 گـە يېقىـن 
كارخانىچـى بايالرنىـڭ تىزىملىكىنـى ۋە قىسـقىچە تەرجىمىھالىنـى 
چىقىرىـپ قويـدۇم. ئۇيغۇريـار تـور بېتىـدە ۋە مېنىـڭ فېيسـبۇكۇمدا 
شـۇالرنىڭ تەرجىمىھالى ۋە قىسـقىچە ئەھۋالى بار. شـۇالردىن بىرنى 
ياكى شـۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۆزىڭىز تونۇيدىغان بىر قانچىنى تالالپ 
گۇۋاھلىـق بەرسـىڭىز تامامـەن بولىـدۇ. چوقـۇم تۇغقىنـى بولـۇش 

ئەمەس. شـەرت 

خاتـا گۇۋاھلىـق بېرىش دېگىنىمىز نامايىشـالردا قويۇپ بېرىلىپ 
ئۆيىـدە تۇرۇۋاتقـان، يېڭـى خىزمەت ئورنىغا ئىشـقا چۈشـۈپ بولغان 
سـابىق تۇتقۇن زىيالىيالر ھەققىدە نامايىشـالردا رەسـىمىنى كۆتۈرۈپ 
گۇۋاھلىـق بېرىشـكە قارىتىلغـان. مەسـىلەن، بـۇ يىـل فېۋرالـدا ب 
د ت نىـڭ بىريۇسسـېلدىكى بىناسـى ئالدىغـا ياسـالغان چېدىـردا 
ئـازاد سـۇلتان، گۈلنـار ئوبـۇل، غەيرەتجـان ئابدۇراخمـان ئۇزغـار، 
تۇتقۇنـالر  رەسـىمى  زىيالىيالرنىـڭ  قاتارلىـق  راھمـان  ئابدۇكېرىـم 
قاتارىغا تىزىلغان ئىدى. مەن مۇناسىۋەتلىك دوستالرغا ئەسكەرتىش 
بەرگـەن بولسـاممۇ ئېلىۋېتىلمـەي قاپتـۇ. خىتـاي شـىنخۇا ئاخبـارات 
ئاگېنتلىقـى بۇالرنـى بايقاپ، بىر پارچـە يوغان خەۋەر يېزىپ بىزنى 
يالغانچىلىـق قىلىـش بىلـەن ئەيىبلىـدى. مەنمـۇ 2019 - يىلـى 
7 - ئايـدا جەنـۋەدە ئۆتكۈزۈلگـەن، ئـۆزۈم فىرانسـىيەدىن بېرىـپ 
قاتناشـقان نامايىشـتا تۇتقۇنـالر قاتارىغـا تىزىلغـان ئـۆز رەسـىمىم ۋە 
دوسـتۇم دىليارنىـڭ رەسـىمىنى ئـۆز قولـۇم بىلـەن ئېلىۋەتكەنىدىم. 
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بـۇ رەسـىملەر 2013 - يىلىدىـن بۇيـان ئالماشـتۇرۇلۇپ باقمىغـان 
ئىكەن.

كۆتـۈرۈش،  بايـراق  تـوۋالش،  شـوئار  بېرىـش،  گۇۋاھلىـق 
ھەقىقەتـەن  قىلىـش  دەۋا  ۋە  قىلىـش  دۇئـا  قىلىـش،  نامايىـش 
مۇھىـم، ئەممـا ئوخشـاش ئادەم ھەققىدە تەكـرار گۇۋاھلىق بېرىش، 
ئوخشـاش پىالكاتنـى كۆتـۈرۈپ داۋاملىـق ئوخشـاش شـوئار بىلـەن 
نامايىـش قىلىـش، ئوخشـاش ئورۇنـالردا 70 يىل بۇرۇنقى شـوئارنى 
قايتـا - قايتـا تـوۋالش كۆنـۈپ قېلىشـنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ. 
ئوخشاشـلىقنى تەكرارالۋەرسـەك بىـز دەۋا قىلىـپ كۆنـۈپ قالىمىـز، 
ئـاڭالپ  ئاڭاليدىغانـالر  دەۋايىمىزنـى  كۆرۈرمەنلىرىمىـز،  بىزنىـڭ 
قىلماسـلىقى  ھېـس  يېڭىلىـق  ئاڭالرمەننىـڭ  قالىـدۇ.  كۆنـۈپ 
نەتىجىسـىدە بىزمـۇ يېڭـى نەتىجـە ئااللمايمىـز. بىزنىـڭ ئوخشـاش 
كۆك بايراقنى كۆتۈرۈپ، ئوخشـاش رەسـىملەرنى تىزىپ، ئوخشـاش 
شـوئارنى ئوخشـاش ئادەملەر بىلەن ئوخشاش مەيدانالردا ۋارقىراپ، 
ھەممەيلەننـى ئوخشـاش دەۋانـى قىلىشـقا كۆنـدۈرۈپ ئوخشـىمىغان 
نەتىجـە كۈتۈشـىمىز بىـر بولسـا دەۋا قىلىـپ كۆنـۈپ قالغانلىق ياكى 
دەۋا قىلماسـلىققا يۈزى چىدىمىغانلىق ۋەياكى دەۋانى ئادەتلەنگەن 

قېلىپتـا مۇراسىمالشـتۇرغانلىق بولـۇپ قالىـدۇ.

ئەممـا  دەۋا،  ھەقلىـق  دەۋاسـى،  ھـەق  دەۋايىمىـز  بىزنىـڭ 
پاكىتىمىزنىـڭ يالغانلىقـى بىزنى ھەقسـىز ئۆكتەمچىگـە ئايالندۇرۇپ 
قويىـدۇ. بىزنىـڭ دەۋايىمىـز ھـەق ناھەقتىـن غالىـب كېلىدىغـان، 
توغرىلىق خاتالىقنى يېڭىدىغان دەۋا، ئەمما دەلىلىمىز چاال بولسـا، 
پاكىتىمىز ئاساسسىز بولسا بىز قەغىش قىلىۋاتقان يىغالڭغۇ بالىدەك 
تۇيۇلـۇپ قالىمىـز. بىزنىـڭ دەۋايىمىـز يېڭىدىن كۈچەيگـەن زۇلۇم، 
يېڭىدىـن كۆپىيىۋاتقـان خورلـۇق، يېڭـى  ئاڭلىنىۋاتقـان ئۆلۈملـەر 
بىلـەن تېخىمـۇ پاجىئەلىـك تـۈس ئېلىۋاتقـان ھايـات - ماماتلىـق 
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دەۋا. ئەمما ئۇسـۇلىمىز، شـوئارىمىز ۋە شـەكلىمىز 70 يىلدىن بېرى 
مۇزېيىدىكـى  دەۋاگەرلـەر  دۇنياغـا  بولسـا  ئۇسـلۇبتا  يېڭىالنمىغـان 

خاتىـرە بۇيۇمـالردەك كۆرۈنـۈپ قالىمىـز.

يالغـان دەۋا بىلـەن ھەقىقىـي نەتىجىگـە ئېرىشـكىلى بولمايـدۇ. 
بىلـەن  ئۇسـۇل  تەكرارالنغـان  تـوال  بۇيـان  تارىختىـن  يېقىنقـى 
مۇشـۇ نـۆۋەت خـاراب بولسـا قايتـا تەكرارالنمـاس مەۋجۇتلۇقىمىزنـى 
قوغدىغىلـى بولمايـال قالماسـتىن، تەكرارالنماسـلىقى كېـرەك بولغان 
بـۇ پاجىئەدىـن قۇتۇلغىلـى بولمايـدۇ. شـۇڭا ھەرقانـداق ماكانـدا ۋە 
ھەرقانـداق زامانـدا ھەق دەۋايىمىزنىڭ چىنلىق، ئۆزگىرىشـچانلىق، 
قەتئىيلىـك بىلـەن كۈچلىنىشـىگە، ھەقىقىـي پاكىـت، ھەقىقىـي 
ئېلىـپ  يېڭىلىـق  ۋە  ئۇسـۇل  يېڭـى  شـەكىل،  يېڭـى  دەلىـل، 

كېلىدىغـان كۈچلـەر بىلـەن ئۇلغىيىشـىغا ئېھتىياجـى بـار.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 12 - كۈنى
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تارىخچىمىز تۇتۇلدى

2014 - يىلى باشـالنغان قاتتىق باستۇرۇشـتا ئۇيغۇر سەرخىلالر 
قاراڭغـۇ  زىيالىيـالر  ئۇيغـۇر  سـاھەدىكى  ھـەر  ئېلىنـدى.  نىشـانغا 
زىندانالرغا بەند قىلىندى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە تارىخچىالرنىڭ بەكرەك 
نىشـانالنغانلىقى مەلۇم. مەسـىلەن، تارىخ تەتقىقاتچىسـى ئۆمەرجان 
نـۇرى، تونۇلغـان تارىخچـى ۋە قابىـل مۇھەررىـر ئەخمەتجـان مۆمىن 
تارىمـى، »ئورخـۇن تارىخ مۇنبىرى«نىڭ قۇرغۇچىسـى تۇرسـۇنجان 
ھېزىـم، تارىـخ ئوقۇتقۇچىسـى مەخمـۇت ئاتىلـال، رەيھانگـۈل ئىمـام 
قاتارلىقـالر شـۇ تۇتقۇنـالر قاتارىـدا. بـۇ تۇتقـۇن ھېچقاچـان توختاپ 
قالمىغـان بولـۇپ، ئـەڭ يېڭـى مەلۇماتالرغـا قارىغانـدا يەنىـال داۋام 

قىلىۋاتىدۇ.

ۋەتەندىكى مەنبەلەردىن قارىغاندا 2020 - يىلىنىڭ باشـلىرىدا 
ئۇنىـڭ  مەنبەلـەر  بولغـان.  غايىـب  تۇيۇقسـىز  ئورخـۇن  ئابلىـز 
تۇتۇلغانلىقىنى، ئەمما ئائىلىسـىگە ئېنىق بىر ھۆكۈمنامە ياكى باشـقا 

ئىزاھاتنىـڭ تېخىچـە بېرىلمىگەنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرمەكتە.

ئابلىـز ئورخۇننـڭ تەرجىمىھالى، خىزمەت ئورنى ۋە ۋەزىپىسـىگە 
بولغـان،  ئورنـى  خىزمـەت  خىتايدىكـى  ئۇنىـڭ   ئۇچـۇرالر  دائىـر 
بېيجىڭغـا جايالشـقان مىللەتلەر نەشـرىياتى تـور بېتىدىن ئۆچۈرۈپ 

تاشالنغان.

ئۇچـۇر  تارمىقىدىـن  ئۈرۈمچىدىكـى  نەشـرىياتىنىڭ  مىللەتلـەر   
ئىگىلەشـكە تىرىشـقان دوسـتالرنىڭ ئېيتىشـىچە ئـۇالر »خىزمـەت 
ئورنىـدا يـوق« دېگـەن جاۋابقـا ئېرىشـكەن. ئابلىـز ئورخۇننىـڭ 
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مۇھاجىرەتتىكـى دوسـتلىرى ئۈرۈمچىدىكـى تونۇشـالردىن »ئابلىـز 
ئورخـۇن ئۈرۈمچىـدە يـوق« دېگـەن جاۋابقـا ئېرىشـكەن. مەزكـۇر 
يۇيـۇپ  جاۋابىنـى  دەرھـال  كىشـىمۇ  تەمىنلىگـەن  ئۇچۇرالرنـى 
تازىلىۋەتكەن ۋە سورىغۇچى ئۇيغۇرنى دوستلۇقتىن چەكلىۋەتكەن.

تونۇلغـان  بىلـەن  تەتقىقاتـى  مەدەنىيىتـى  ۋە  تارىخـى  ئۇيغـۇر 
تەتقىقاتچى ئابلىز ئورخۇننىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى مۇھاجىرەتتىكى 
زىيالىيـالر ئارىسـىدا پەرىشـانلىق ۋە ئەندىشـە قوزغىماقتـا. ئۇنىـڭ 
بـەزى سـوزۇلما كېسـەللەرگە گىرىپتارلىقـى  بولـۇپ،  ئاجىـز  تېنـى 
مەلـۇم. دوسـتالر ئۇنىـڭ سـوراق، قىينـاق ۋە قاماقالرغـا بەرداشـلىق 

بېرەلمـەي قېلىشـىدىن ئەنسـىرىمەكتە.

ژۇرنىلىنىـڭ   » تەزكىرىچىلىكـى  »شـىنجاڭ  ئورخـۇن  ئابلىـز 
سـابىق مۇھەررىـرى ئىـدى. ئـۇ مەزكـۇر ژۇرنالنـى ئۇيغـۇر تارىخـى 
تەتقىقاتىنىـڭ بۆشـۈكىگە ئايالندۇرغـان تۆھپىـكار نەشـرىياتچى. ئـۇ 
بـۇ ژۇرنالالردىكـى ماقالىلەر ئاساسـىدا »تارىخ بېتىنـى ۋاراقلىغاندا« 
ناملىـق بىـر يـۈرۈش كىتـاب نەشـر قىلدۇرغان. ئـۇ 2000 - يىلالردا 
مىللەتلـەر نەشـرىياتىغا يۆتكەلگەندىـن كېيىـن، ئۇيغـۇر تارىخىغـا 
قىلدۇرغـان،  تەرجىمـە  كىتابالرنـى  مۇنـەۋۋەر  يـۈرۈش  بىـر  دائىـر 

تۈزگۈزگـەن ۋە يـازدۇرۇپ نەشـر قىلدۇرغـان.

ئابلىز ئورخۇننىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مەنبەسـى، ئۇيغۇر ۋەسـىقىلىرى 
قىلغـان  ساھەسـىدە  تەتقىقاتـى  مەدەنىيـەت  ئۇيغـۇر  تەتقىقاتـى، 
ئەمگەكلىـرى ئاالھىـدە كۆزگـە چېلىقارلىـق بولـۇپ، ئۇنىـڭ غـەرب 

تەتقىقاتچىلىـرى ئارىسـىدىمۇ بەلگىلىـك تەسـىرى بـار ئىـدى.

تۇتۇلغـان تارىخچىـالر ھەققىـدە »تارىخچىالرغـا كۆڭـۈل بۆلـۈش 
جەمئىيىتى«، »خەتەردىكى تەتقىقاتچىالر تەشكىالتى« قاتارلىقالرغا 
ئىلتىمـاس سـۇنۇش كۈنتەرتىپكـە ئېلىنـدى. ئەخمەتجـان مۆمىـن 
تارىمنىڭ دېلوسـى ئۇيغۇر كىشـىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشـى تەشكىالتى 
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بىلـەن ھەمكارلىقتـا يېزىلىۋاتقـان دوكالتىغـا كىرگۈزۈلدى.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 14 - كۈنى
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خورالنغان ئۇيغۇرمۇ مۇھەممەد ئىدى

ئېلىـپ  پىچـاق  قولىغـا  ئۈچـۈن  ھۆرمىتـى  پەيغەمبىرىمىزنىـڭ 
قاتىللىقنى تاللىغان فرانسىيەلىككە شۇنى دېگۈم كەلدى، خورالنغان 
ئۇيغۇرمـۇ مۇھەممـەد ئىدى، ئۇيغۇر ھەزرىتى مۇھەممەدنى سـۆيگىنى 
ئۈچـۈن خورلۇققـا مەھكـۇم ئىـدى. ھاقارەتلىنىۋاتقىنـى ئۇيغۇرنىـڭ 

رەسـىمى ئەمـەس غـۇرۇرى، پورترېتـى ئەمـەس ئىمانـى ئىدى.

ھەققانىيەتنـى  باشـالپ  ئىلگىرىدىـن  يىلـالر  مىـڭ  ئۇيغۇرغـا 
ھىمايـە قىلىشـنى، ئادالەتنـى سۆيۈشـنى، ھۆرلۈككـە تەشـنالىقىنى، 
باراۋەرلىكنى قوغداشـنى، زالىمغا قارشـى كۈرەشـنى، زۇلۇمغا قارشـى 
ئىسـيانكارلىقنى ئۆگەتكـەن ئۈلگىمىزنىـڭ ئىسـمى مۇھەممـەد ئىدى. 
ئۇيغـۇر تىلىدىكـى ئـەڭ كـۆپ قوللىنىلىدىغـان ئىسـىم مۇھەممـەد 
ئىـدى. ئۇيغۇرچـە ئىسـىمالرنىڭ ئالدىغا دۇنياغـا ئەپۇچانلىق، كەڭ 
پەيغەمبىرىمىزنىـڭ  تاراتقـان  مۇھەببەتنـى  سـۆيگۈ  ۋە  قورسـاقلىق 
ئىسـمى قوشـۇلۇپ كېلەتتـى. مۇسـۇلمان ئۇيغـۇر ئائىلىسـىدە ئىككى 
ئوغـۇل كەينـى كەينىدىـن تۇغۇلغـان بولسـا بىرىگـە ئەھمـەد، يەنـە 
بىرىگـە مۇھەممـەد دەپ ئـات قويـۇش ئادەتكـە ئايالنغـان ئىـدى، 

چۈنكـى ئەھمەدمـۇ رەسـۇلۇلالھنىڭ ئىسـمى ئىـدى.

ھازىـر ئوغلىنىـڭ ئىسـمىنى مۇھەممـەد قويغان ئانا، ئىنىسـىنىڭ 
ئىسـمىنى ئەھمـەد بولسـۇن دېگـەن ئـاكا - ئاچىـالر، قۇالقالرغـا 
مۇھەممـەد دەپ تەكبىـر ئېيتقـان، ئـەزان توۋلىغـان دادىـالر شـۇ 
ئىسـىم  مۇبـارەك  دېگـەن  مۇھەممـەد  قاماقتـا.  ئۈچـۈن  نىدالىـرى 
مۇسـۇلمانغا  يېقىـن  مىليونغـا   8 خىتـاي  بۇيـان  چەكلەنگەندىـن 
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مۇھەممەدنـى رەت قىلىشـنى ئۆگەتتـى. ھازىر الگېـردا قىينىلىۋاتقان 
ئەگەشـكىنى،  مۇھەممەدكـە  ئۇيغـۇر  ئارتـۇق  مىليوندىـن  ئـۈچ 
دۇچـار،  قاباھەتكـە  ئۈچـۈن  دېگىنـى  سـۆيىمەن  مۇھەممەدىمنـى 

ئىـدى. بولغـان  مەھكـۇم  دوزاخالرغـا 

ئالالھنىـڭ رەسـۇلىنى ھاقـارەت قىلغـان، ئالالھقـا جـەڭ ئېـالن 
غەربكـە  دىققىتىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  قويـۇپ،  خىتاينـى  قىلغـان 
شـەيتانلىق،  ھەقىقىـي  رەزىللىـك،  بـۇراش  تۇرۇشـقا  قارشـى 
ئەمـەس.  نەرسـە  باشـقا  بولغانلىقتىـن  ھەمشـېرىكى  خىتاينىـڭ 
بىلـەن  سـۆز  ئوقۇتقۇچىغـا  كۆرسـەتكەن  ئوقۇغۇچىالرغـا  رەسـىمنى 
رەددىيـە قايتـۇرۇش رەسـۇلىمىزنىڭ يولـى ئىـدى. رەسـىمگە رەسـىم 
سـىزىپ تەنقىد قىلىشـنى قويۇپ، قولىغا پىچاق ئېلىپ قاتىللىقنى 

ئەمـەس. ئۆگەتكـەن  پەيغەمبىرىمىـز  بىزگـە  تالالشـنى 

رەسـۇلۇلالھ بىزگـە خىتايدەك شـەيتانغا، خىتاينىڭكىـدەك تۈزۈم 
سـالغان زۇلۇمغـا ۋە زالىمغـا قارشـى تۇرۇشـنى بۇيرۇغـان. خىتـاي 
زۇلۇمنىـڭ، كەمسىتىشـنىڭ، قىرغىنچىلىقنىـڭ مەنبەسـى، بارلىـق 
پەيغەمبەرلەرنىـڭ  بارلىـق  رەسـۇلىمىزنىڭ،  خۇدانىـڭ،  دىننىـڭ، 
دۈشـمىنى ئىدى. خىتاي بىر مۇسـۇلمان مىللەتنى تىرىك تۇرغۇزۇپ 
دوزاختـا قىيناۋاتىـدۇ، ئەممـا بۈگۈنگىچـە بىـر خىتاينىـڭ بۇرۇنـى 
قانىمىدى، دۇنيانىڭ ھېچبىر يېرىدە خىتاينىڭ ھېچبىر شىركىتى، 
ئەلچىخانىسـى ھەتتـا بىـرەر خىتاينىـڭ سايىسـىمۇ زەربـە يېمىـدى.

ئۇيغـۇردا پەيغەمبىرىمىزنـى سـۆيىدىغان نەچچـە مىليـون ئېغىـز 
بۇلغانـدى،  بىلـەن  گۆشـى  چوشـقا  قىلىنغـان  ھـارام  دىنىمىـزدا 
رەسـۇلىمىزغا دۇئـا قىلغـان نەچچـە مىليون قولغا ھاراق بوتۇلكىسـى 
تۇتقۇزۇلـدى. ئالالھقـا تىزلىنىدىغـان نەچچـە مىليـون تىـز، ئالالھقا 
قىزىـل  خىتاينىـڭ  بـاش  مىليـون  نەچچـە  قىلىدىغـان  سـەجدە 
ۋاقىـت  بـەش  قىلدۇرۇلـدى.  سـەجدە  تىزالندۇرۇلـدى،  بايرىقىغـا 
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نامازنىـڭ ئەزانىـدا ئالالھنىڭ ئىسـمى ئورنىغـا كومپارتىيە قويۇلدى، 
نامازدىـن كېيىنكـى تەسـبىھتە پەيغەمبىرىمىزنىـڭ ئىسـمى ئورنىغـا 
شـى جىنپىڭنىـڭ ئىسـمى قويۇلـدى. ئالالھقـا ئېتىقـاد قىلىدىغـان 
نەچچـە مىليـون سـەبىي ئالالھنـى كەمسىتىشـكە، پەيغەمبىرىمىزنـى 
ئەيىبلەشكە، ئىسالمدىن كوممۇنىزمنى ئەال بىلىشكە زورالندى ھەتتا 
مەسـچىتلەر پاھىشـىخانا، ھاراقخانا، چوشـقا قۇتىنى بولدى، ئەمما 
خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ھەر بىر ئەمەلـدارى، ھەر بىر يانتايىقى، ھەر 

بىـر ئەرۋاھـى بىخەتـەر.

ئەي مۇسـۇلمان دۇنياسـى، ئەي ئىمان ئېيتقان مۆمىنلەر، ئىمان 
ئېيتقـان ھـەر بىر ئۇيغۇرنىڭ ھۆرمىتى رەسـۇلۇلالھنىڭ ھۆرمىتىدۇر، 
رەببىـم ئالـالھ دېگـەن ھـەر بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئىززىتـى ئىسـالمنىڭ 
ئالالھنىـڭ  مەسـچىت  بىـر  ھـەر  چاققـان  خىتـاي  شـەرىپىدۇر، 

غۇرۇرىـدۇر.

ئـەي جـان ئالغۇچـى مۇسـۇلمان، مۇشـۇ دەمـدە خورلىنىۋاتقـان 
ئۇيغۇرنىـڭ رەسـىمى ئەمـەس جېنـى، ھاقارەتلەنگىنـى مۇسـۇلمان 
كەمسـىتىلىۋاتقىنى  غـۇرۇرى،  ئەمـەس  پورترېتـى  مىللىتىمىزنىـڭ 
ئۇيغۇرنىڭ ئوبرازى ئەمەس ئىمانى. بىر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ  مىليونلىغـان  قىلىسـەنۇ،  قاتىللىـق  ئۈچـۈن  رەسـىمى 
ھاقارەتلىنىۋاتقـان ئىمانىنـى نېمىشـقا كۆرمەسـكە سالىسـەن؟ ئـەي 
مۇسـۇلمان، مىليونلىغـان ئۇيغـۇر مۇھەممـەد ئەمەسـمۇ؟ ئۇيغۇرنـى 
مۇھەممەدىمىزنىـڭ  ئەمەسـمۇ؟  شـەرىپى  مۇھەممەدنىـڭ  قوغـداش 
دىنىنـى، تەلىمىنـى، سـۈننىتىنى، ھەتتـا ئىسـمىنىمۇ چەكلىگـەن 
كوممۇنىسـتقا  باققۇزغـان  چوشـقا  ئۆيىـدە  ئالالھنىـڭ  خىتايغـا، 

ئۆتمەمـدۇ؟ پىچىقىـڭ 

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 19 - كۈنى
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تىزىملىك چىقارغاننىڭ نېمە پايدىسى

بىـر ئىشـنىڭ پايدىسـىنى چۈشـەندۈرمەي تـۇرۇپ، شـۇ ئىشـقا 
كىشـىلەرنى كىرىشـتۈرمەك بەسـى مۈشـكۈل. شـۇڭا مەن دوسـتالرغا 
قىلىۋاتقان دەۋايىمىزنىڭ پايدىسـىنى دائىم دەپ تۇرۇشـنى تەۋسىيە 
بولغـان  ياردەمـدە  تۇرغۇزۇشـتا  تىزىملىـك  مـاڭا  ھەمـدە  قىلىمـەن 
دوسـتالرغا قىلىۋاتقـان ئىشـىمىزدىن چىققـان نەتىجىلەرنـى ئېيتىـپ 
بېرىمـەن، تىزىملىككـە ئىسـمى چىقىـپ، قويـۇپ بېرىلگەنلەرنـى 

يەتكۈزىمـەن.

مـاڭا تېخـى بايىـال »كۆڭـۈل بۆلۈنىدىغـان تارىخچىـالر« دېگەن 
ھەمكارالشـقان،  قېرىنداشـالر  كەلـدى.  دوكالتـى  تەشـكىالتنىڭ 
بىـز 2018 - يىلـى سـېنتەبىردىن باشـالپ ئىشـلەۋاتقان زىيالىيـالر 

تىزىملىكىدىكـى ئىككـى ئۇيغـۇر قويـۇپ بېرىلىپتـۇ.

»كۆڭۈل بۆلۈنىدىغان تارىخچىالر تەشكىالتى« دېگەن ئورگانغا 
مەلۇماتـى كىرگۈزۈلگـەن ئۇيغـۇر تارىخچى پەقەت شـۇ ئىككى كىشـى 
ئىكەنتـۇق. بـۇ ئـورگان دۇنيادىكـى بارلىـق ئەللـەردە ياشـايدىغان 
تارىخچىالرنىـڭ ھاياتىغـا كۆڭـۈل بۆلىدىكەن. ئەگەر بىز مەخسـۇس 
تارىخچىـالر ھەققىـدە بىر تىزىملىك تۇرغۇزغان بولسـاق، شـۇ ھەقتە 
بىـر ئادەمنـى مەسـئۇل قىلىـپ ئىزدەنگەن بولسـاق، مەزكـۇر ئورگان 
كۆپرەك كىشـىنىڭ ئىسـمىنى كىرگۈزگەن بولسـا، قويۇپ بېرىلىشـى 
كېـرەك بولغـان قەدىردانلىرىمىزنىـڭ سـانى ئىككىدىـن كۆپەيگـەن 

بولسـا ھە...

ئەمەلىيەتتە قىلىپ يېتىشـىپ بواللمايۋاتقان ئىشـالر، باشـلىنىپ 
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بىـر  مەسـىلەن  كـۆپ.  ھەقىقەتـەن  تىزىملىكلـەر  داۋامالشـمىغان 
ئۆلـۈپ  »الگېـردا  بىلـەن  ياردىمـى  دوسـتالرنىڭ  مـەن  مەزگىـل 
كەتكەنلـەر تىزىملىكـى« دېگـەن بىـر خىزمەتنـى باشـالپ باققـان، 
ئەممـا ئۇنـى داۋام قىاللمـاي قالدىـم. يېقىندىـن بېـرى الگېردىـن 
ئاغرىـق چىققانالرنـى كۆرۈۋاتىمىـز. ئۇنـداق ئازابلىـق سـىنالرنى بىـر 
- بىرىمىزگـە تارقىتىـپ، ئۇيغۇرچـە يىغـالپ بىـر - بىرىمىزنىـڭ 
كۆڭلىنى يېرىم قىلغاننىڭ ئورنىغا »الگېردىن كېسەل چىققانالرنىڭ 
تىزىملىكـى« دەپ بىـر تىزىملىـك تۇرغـۇزۇپ، بىـر پارچـە دوكالت 
يېزىپ مۇناسـىۋەتلىك ئورۇنالرغا سۇنسـاق بوالتتى. ئاتا - ئانىدىن 
مەھـرۇم قالغـان بالىـالر ھەققىـدە بىـر تىزىملىك، قاراقسـىز قالغان، 
قاماققـا مەھكۇم بولغان ياشـانغانالر ھەققىـدە بىر تىزىملىك قىلغان 
بولسـاق مەخسـۇس مۇشـۇ ئىشـنى قىلىدىغـان ئورگانـالر بـار ئىـدى.

بۈگۈنكـى دۇنيـادا ھەرقانـداق كەسـىپنىڭ ئـەڭ ئـاز بولغانـدا 
بىردىـن تەشـكىالتى بـار ئىكـەن. خەلقئـارادا ھەرقانـداق ئىنسـانالر 
توپىنـى قوغداشـقا ئائىـت ئورگانـالر بـار ئىكـەن. بىز ئېنىـق گەپنى 
يۇقىرىقىـدەك ئېنىـق ئورگاننـى تېپىـپ دېمەي، »ئۇيغـۇرالر زۇلۇمغا 
ئۇچراۋاتىـدۇ« دەپـال يا سـانى، يا ئىسـمى، يا ھېچبىر تەپسـىالتى، 
پاكىتـى يـوق گەپنـى دەپ، شـوئارنى تـوۋالپ قويـۇپ ئىشـىمىزغا 
مەشغۇل بولساق مىللەت زېرىكىدۇ. خىتاي پەيلىنى بۇزدى، ھالىمىز 
خەتـەردە، ئۇيغـۇر بۇرۇنقىـدەك ئېزىلمەيۋاتىـدۇ، يوقۇتىلىۋاتىـدۇ، 
شـۇڭا بۈگۈنكـى دەۋا 70 يىلدىـن بۇيانقى، شـوئار+نامايىش+يىغىن 
شـەكلىدە داۋام قىلسـا بولمايـدۇ! بولمىسـا ھازىرقىـدەك مىللەتنـى 
نەتىجـە  باشـقا  كۈتۈشـتىن  قوزغىلىشـىنى  دۇنيانىـڭ  قوزغىيالمـاي 

چىقمايدۇ.

بىـر قىسـمىمىز تۇتقۇنالرنىـڭ رەسـىملىرىنى كۆتـۈرۈپ مەيدانغـا 
چىقساق، يەنە بىر قىسمىمىز قاراپ ئولتۇرماي، شۇ رەسىمدىكىلەردىن 
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ۋە قولىمىزدىكـى كىشـىلەردىن بىـر تىزىملىـك تـۈزۈپ ئۇنىڭغـا ئىگـە 
بولىدىغـان ئېنىـق بىـر تەشـكىالت ياكـى ئورگاننـى تېپىـپ شـۇالرغا 
ئايـان  ئادىمىمىـز  ئىزدەيدىغـان  يېرىمىـز،  بارىدىغـان  تاپشۇرسـاق 
تۇرغـۇزۇپ،  تىزىملىـك  بىردىـن  سـاھەگە  ھـەر  شـۇڭا  بولىـدۇ. 
دوكالت يېزىـپ چىقىشـىمىز كېـرەك. ھازىـر زۇلۇمغـا قارشـى تۇرۇشـتا 
ئـادەم،  مەسـئۇلىيەتچان  قابىلىيەتلىـك،  بولىدىغىنـى  كـەم  ئـەڭ 
ئەممـا شـۇنداق ئادەمنـى تاپقـان تەقدىردىمـۇ ئادەمنىـڭ كۆڭلىنـى 
باسـقۇزمايدىغان  ئىلگىـرى  خىزمىتىنـى  قىلىدىغـان،  يېرىـم  ئـەڭ 
سـەۋەب شـاھىتالرنىڭ ئازلىقـى، سۇسـلۇقى ۋە قارشـىلىقى. بۇنـى 
ئۆزگەرتىشـنىڭ يولـى ئېنىـق كىشـىلەردىن ئېنىق تىزىملىـك تۈزۈپ، 
ئۇالرنىـڭ دەۋاسـىنى ئېنىـق يـەردە قىلىـپ يۇقىرىقىـدەك ئېنىـق بىر 
قوزغىلىشـى  ئاكتىپلىـق  شـاھىتالردا  بەلكىـم  چىقارسـاق،  نەتىجـە 

مۇمكىـن.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 23 - كۈنى
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ئۇيغۇر جىددىي قۇتقۇزۇش مەركىزى

بولمايدىغـان  سـاقالنغىلى  تۇرۇشـى  بولـۇپ  تاسـادىپىيلىقنىڭ 
خىتايغـا  چەتئەللەردىـن  ئۇيغۇرالرنىـڭ  بىـرى.  مەسـىلىلەردىن 
قايتـۇرۇپ بېرىلىشـىمۇ بەزىـدە تاسـادىپىيلىقنىڭ مەھسـۇلى بولـۇپ 
قالىـدۇ. ئەممـا بۇنـداق تاسـادىپىيلىقنىڭ داۋاملىـق يـۈز بېرىشـى ۋە 
شـۇنىڭغا تاقابىل تۇرىدىغان بىر تەدبىرىمىزنىڭ بولماسـلىقى بىزنى 

كېـرەك. ئويالندۇرۇشـى 

ئۇيغۇرنىـڭ خىتايغـا قايتـۇرۇپ بېرىلىشـى بىر تاسـادىپىيلىقنىڭ 
مەھسـۇلى دېيىلسـە، بـۇ ئىشـنىڭ قايتـا - قايتـا يـۈز بېرىشـى، يۈز 
بېرىـپ بولغاندىـن كېيىن ئەيىبلىگۈچىلەرنىـڭ خىتاينىڭ ئادىمى، 
جاسۇسـالر دېيىلىپ، مەسـئۇلىيەتنى ئۈسـتىگە ئېلىشـقا تېگىشـلىك 
كىشى ۋە ئورگانالرنىڭ ھېچبىر تەجرىبە - ساۋاق يەكۈنلىمەسلىكى 

ئادەمنـى ئېچىندۇرىدۇ.

بۇنداق قايتۇرۇشالردىن ساقالنغىلى بوالمدۇ؟ 

پۈتۈنلەي ساقلىنىش مۇمكىن ئەمەس، ئەمما بىر تەدبىر ئالىدىغان 
قۇرۇلما بەرپا قىلىپ سەۋەبىنى قىلىش مۇمكىن.

ۋەقەسـىدىن  قىلىنىـش  تۇتقـۇن  ئۇيغۇرنىـڭ  مىسـىردا  مـەن 
ئۇيغۇرغـا 24 سـائەت مۇالزىمـەت قىلىدىغـان بىـر يـاردەم مەركىـزى 
يوقلىقىنـى بايقىغـان. مائاشـلىق ئىشـلەيدىغان ئۇيغـۇر تەشـكىالتالر 
8 سـائەتلىك ئىـش تۈزۈمـى بويىچـە ئىشـلەيدىغان بولغاچقا قالغان 
چاغـدا، بولۇپمـۇ تاسـادىپىي بىـر ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا ئېغىـر كـۈن 
كېلىـپ جىددىـي ئىزدىگـەن چاغدا ئاالقىلىشـىدىغان ئـادەم تېپىش 
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بەسـى مۈشـكۈل. مىسـىردا ئۇيغـۇر ئوۋالنغـان چاغـدا قايتۇرۇلغـان 
ئۇيغۇرالرغىمـۇ سـەۋەب قىلىشـقا بوالتتـى. بىـر يـەردە كۈندۈز بولسـا 
يەنـە بىـر يـەردە كېچـە، بىر يەردىن پۇل تاپسـاق يەنـە بىر يەردىن 
ئـادەم تاپقىلـى بولمىـدى، بىـر يەردىـن پـۇل تاپسـاق ئىشـلەتكىلى 
ئـادەم يـوق دېگەنـدەك ئەھۋالـالر مەۋجـۇت. شـۇنداق قىلىـپ بىـر 
دوختۇرخانىنىـڭ  خـۇددى  قىلىدىغـان،  خىزمـەت  تولـۇق  سـوتكا 
جىددىـي قۇتقـۇزۇش بۆلۈمىگە ئوخشـاش مۇالزىمـەت قىلىدىغان بىر 
ئورگاننىـڭ يوقلىقىغا شـاھىت بولدۇم. بۇنـى قۇرۇش ئۈچۈن ئەينى 
چاغـدا مىسـىر كىرىزىس گۇرۇپپىسـى دېگەن ۋاقىتلىـق ئورگانغا ئەزا 
بولغان بەش تەشـكىالتقا بۇ ھەقتە تەكلىپ سـۇندۇم. ئەمما مىسـىر 
ۋەقەسـى ۋە تۇتۇلغـان بالىـالر قانـداق ئۇنتۇلـۇپ كەتكـەن بولسـا، 

مەسـلىھەتمۇ شـۇ جايىـدا قالـدى.

ئەگـەر تاسـادىپىيلىققا تاقابىـل تۇرىدىغـان ئۇيغـۇر قۇتقـۇزۇش 
مەركىـزى بولغـان بولسـا، قۇتقۇزۇشـقا موھتـاج تايالندتـا قاماقلىـق 
ئۇيغـۇر، سـۇرىيەدە تۇتۇقلـۇق ئۇيغـۇر، ئىراقتـا تۇتۇلغـان ئۇيغـۇر، 
شـەرقىي ياۋروپـا ۋە بالقانـدا قېچىـپ يۈرۈۋاتقـان ئۇيغـۇر، سـەئۇدى 
ئەرەبىسـتاندا مۆكـۈپ يۈرگـەن ئۇيغـۇر قاتارلىـق بارلىـق خەتـەردە 
قالغـان ئۇيغۇرنىـڭ مەلۇماتىغـا شـۇ ئـورگان ئىگـە بولغـان بوالتتى. 
مەزكـۇر ئـورۇن ھېچبىـر تەشـكىالتنىڭ تەۋەلىكىـدە بولمىسـا، ئەممـا 
قۇتقۇزۇشـقا قابىـل بارلىـق تەشـكىالتالرنىڭ قوللىشـىغا ئېرىشسـە، 
ئىسـمېنا بويىچە 24 سـائەت ماسالشـتۇرۇش، قۇتقۇزۇش، سۈرۈشـتە 
قىلىـش، ئۇچـۇر توپـالش ۋە يولـالش دېگـەن ئىشـالرنى قىلغـان 

بولسـا ياخشـى بوالتتـى.

ئۇيغـۇر  بـار  دەردى  بولغانـدا  مەركىـزى  قۇتقـۇزۇش  ئۇيغـۇر 
ھەرقانـداق يەردىـن، ھەرقانـداق چاغدا تېلېفون قىلىپ مەسـىلىنى 
دوكالت قىالاليتتـى. شـۇ مەسـىلە مۇناسـىۋەتلىك ئورۇنالرغـا مەلـۇم 
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مەسـئۇل  ئورگاننىـڭ  قايسـى  ۋە  كىمنىـڭ  كېيىـن،  قىلىنغاندىـن 
بولغانلىقـى ئېنىـق بوالتتـى. شـۇنداق بولغانـدا كىمنىـڭ قايتـۇرۇپ 
كېتىلىشـىگە كىـم سـەۋەبچى، قايسـى تەشـكىالت مەسـئۇل بولغـان 
دېگەنگـە  ئۈچـۈن؟  نېمـە  كېتىلـدى،  قايتـۇرۇپ  ئۇيغـۇر  قايسـى 
ئوخشـاش سـوئالالرغا شـۇ ئـورۇن جـاۋاب بەرسـە، بىـر ئىـش بولۇپ 

بولغىچـە تەشـكىالتالرغا ھۇجـۇم قىلىشـقا سـەۋەب بولمايتتـى.

خىتاينىڭ مۇشـۇ كۈندە، مۇشـۇ ھالقىلىق پەيتتە تۆت ئۇيغۇرنى 
ئېلىـپ كېتىشـى بىـر پاجىئـە بولـدى. بـۇ خەلقىمىزنىـڭ روھىنـى 
چۈشـۈرىدۇ. خىتاينىـڭ قۇدرىتىنـى بۆبـۈش قىلىـپ كۆرسـىتىدۇ. 
خىتايدىـن قورقـۇپ زۇلۇمنـى يوشـۇرۇپ ياشـاۋاتقانالرغا تېپىلمـاس 
پۇرسـەت بولىـدۇ. بىزنىـڭ ۋەتەننىـڭ سـىرتىدا تۇرۇۋاتقـان تـۆت 
ئۇيغۇرغا ئىگە بولمىغىنىمىز ۋەتەندىكى مىليونلىغان قېرىندىشىمىزغا 
بولـۇپ  مۇناپىقلىقىمىـز  خىيانىتىمىـز،  ۋاپاسـىزلىقىمىز،  قىلغـان 
قالىـدۇ. ئېسـىمىزدە بولسـۇنكى، بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئىززىتـى، جېنـى 
ۋە ھوقۇقىنـى قوغدىيالمىغـان تەشـكىالت، پارتىيـە ۋە دەرنەكنىـڭ 

ۋەتەننىـڭ غېمىنـى يېگىنـى يالغـان.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 25 - كۈنى
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دوستىمىز ئايرىم، دۈشمىنىمىز ھەم

بىلمـەي  قالغىنىمىزنـى  ئالدىنىـپ  زامـان  ھـەر  ئالدانغىنىمىـز، 
يۈرگىنىمىـز راسـتكەن، سـىلەر بىلـەن دۈشـمىنىمىز ئايرىـم ئىكەن، 
دوسـتىمىزمۇ ھـەم. سـىلەرنىڭ دۈشـمەن غەربتـە ئىكـەن، بىزنىـڭ 
دۈشـمەن شـەرقتە. سـىلەرنىڭ دوست شـەيتان ئىكەن، بىزلەرنىڭ 
ئىنسـان. سـىلەر خىتايغا - شـاياتۇنغا ئاشناكەنسـىلەر، بىز بولساق 

ئىنسـانلىققا تەشنا.

ئالـداپ كەلگىنىڭالرنـى، قۇالققىچـە قويغىنىڭالرنى تۇيماپتىمىز. 
بىلمەي يۈرۈپتىمىز، سـىلەرنىڭ دوسـت زالىم الگېرچىكەن، قانخور 
تاجاۋۇزچـى ئىكـەن، بىزنىـڭ دوسـتىمىز الگېرغـا قارشـى، قۇللۇققـا 

قارشـى، مۇسـتەبىتكە ئـۆچ، زالىمغا گـۆركار ئىكەن.

باقايلىمـۇ  سـىناپ  باقايلـى،  چېكىـپ  سـاددىلىق،  ئىسـىت 
قـۇل  قىرماقچـى،  ئۇيغۇرنـى  دوسـتۇڭالر  سـىلەرنىڭ  دېمەپتىمىـز. 
قىلماقچـى  پـۇل  سـېتىپ  تىرناقلىرىغىچـە  تېنىدىـن  قىلماقچـى، 
رىۋايەتلەردىكـى  كەلگـەن  ئىشـەندۈرۈپ  بىزنـى  سـىلەر  ئىكـەن. 
دوسـتلۇقۇڭالر، كىتابەتتىكى قېرىنداشلىقىڭالرنى دەسمىي قىلىپ، 
خىتـاي تېنىمىزدىـن تاپقـان پۇلنـى زاۋۇتـالردا تـەڭ بۆلۈشـمەكچى، 
قەرزىڭالرنـى  قـان  پېتىـپ كەتكـەن  ئۈلەشـمەكچى،  تـەڭ  بـازاردا 

ئىكەنسـىلەر. تۆلەشـمەكچى 

سىلەرنىڭ دوستۇڭالر ھۆر ئۇيغۇرنىڭ كۆزىنى ھايۋاندەك تېڭىپ 
چاتىدىكـەن،  بىرىگـە  بىـر -  كالىـدەك  قاتىدىكـەن،  جۇۋازالرغـا 
خالىسـا پايخـان قىلىـپ چەيلەيدىكـەن، خالىسـا سېسـىق كەشـىگە 
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چەملەيدىكـەن. سـىلەرمۇ دوسـتۇڭالرغا ماسكەنسـىلەر، مەيدانـالردا 
باغالنغـان  التىسـى،  كۆزىمىزنىـڭ  تېڭىلغـان  پاسكەنسـىلەر، 
ئاياقالرنىـڭ تانىسـى سـىلەردىن ئىكەن. چاپالنغـان تۆھمەتلەرنىڭ 

توقۇمىچىسـى سىلەركەنسـىلەر.

قىلىقىـڭالر،  ئوخشايدىكەنسـىلەر،  قـەدەر  شـۇ  دوسـتۇڭالرغا 
قىتىغۇرلۇقۇڭالر، زالىملىقىڭالر، ساختىلىقىڭالر... خۇددى ئوخشاشال 
تۈندىـن تۇغۇلغـان ئەرۋاھـالردەك، تۈتۈندىن تۆرەلگـەن جىنالردەك، 
يۇندىـدا ئاينىغـان ئالۋاسـتىالردەك، قانغـا قانمـاس يالمـاۋۇزالردەك.

خـۇددى خىتايخۇمارلىقىڭالرنـى يوشـۇرۇن قالمىسـۇن دېگەندەك 
خىتاي نەگە سـۆڭەك تاشلىسـا شـۇ يەرگە قاراپ قاۋايدىكەنسـىلەر، 
نـەدە خىتايدىـن ئاشـقان لوقمـا بولسـا شـۇ يـەردە پەيداكەنسـىلەر، 
ھوقۇققـا، نەپكـە، يالغـان ياۋىـداق گەپكـە ماھىر سەۋداكەنسـىلەر.

ھەممـە ئىشـتا خىتاينىـڭ ئاغزىغـا باقىدىكەنسـىلەر، خىتاينىـڭ 
ئىزىنى بويالپ ئاقىدىكەنسـىلەر، ئەمەلنى بىر تۇتسـاڭالر ھېچكىمگە 
بىلـەن  ئەخلىتـى  خىتاينىـڭ  ئاۋامنـى  ياتىدىكەنسـىلەر،  بەرمـەي 
باقىدىكەنسـىلەر، خىتـاي تېـزەك ساتسـا تىلـال بىلىـپ تالىشـىپ 

ياقىدىكەنسـىلەر. يۈرەكلەرگـە 

سـىلەر ئۈچۈن ئىمان دېگەن ئىككى پۇللۇق مال ئىكەن. ئىسـالم 
دېگىنىڭالر ئىسـىمىڭالر، سـاختا مېلىڭالر، ئويدۇرما ماركاڭالر ئىكەن. 
تەلىيىڭالر كېلىپ ۋىجدان تاپساڭالر تۆت تەڭگىگە ساتىدىكەنسىلەر، 

ئېتىقاد ئۇچرىسا بوينۇڭالرغا زۇننار قىلىپ ئاسىدىكەنسىلەر.

ئۇيغۇر تىجارىتىڭالر ئۈچۈن دەسمىي ئىكەن. شۇڭا نەدە ئۇيغۇر 
كۆرسەڭالر ئوۋاليدىكەنسىلەر، مەبلەغ الزىم بولسا قامايدىكەنسىلەر، 

قامالشمىسا غالجىرلىشىپ تااليدىكەنسىلەر.

سـىلەرنىڭ دوسـتۇڭالر ئۇيغۇرنى ئېكسپورت قىلىدىكەن، تاپقان 
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پايدىسـى قـوش ئىكـەن، سـىلەر ئـەرزان چىققـان مالنـى، بىكارلىق 
چىققـان جاننـى ئەرزان ئالغانغا خوشكەنسـىلەر.

بىزنىـڭ دوسـتىمىز الگېرنـى تاقـا دەپ توۋاليدىكەن، تاقىمىسـا 
دەپ  قوغاليمىـز  مازارغـا  بازاردىـن  كەلسـە  گېـزى  جازااليدىكـەن، 
چۇقـان سـالىدىكەن. بىزنىـڭ دوسـتىمىز قۇللۇققـا ئۆچ، پادىشـاھقا 
دۈشـمەن، ئادالەتكە يار، سـايالم دېسـە بار ئىكەن. سـودا ئەركىن، 
سـاۋاب ئەركىـن، سـاۋاق ئەركىـن، سـائادەتمۇ ئەركىنلىكتـە جـار 

ئىكـەن، ھۆرلـۈك بولسـا ئىمانمـۇ تەييـار ئىكـەن.

قوۋمىمىـز ئايرىـم، قەدىرىمىـز ئايرىـم، قاچىمىـز ئايرىـم تـۇرۇپ، 
قازىنىمىـز، قازىنىدىغانلىرىمىـز ئايرىـم تۇرۇپ، بىزمـۇ تەلۋە، تەتۈر، 
سـىلەردەك كاژالرغـا چاپالشـقاندىكىن. بىزمـۇ تاماخـور ئىكەنمىـز، 
نېمە قىالر بولغىيدۇق سـىلەردىن دوسـتلۇق تىلەپ، قېرىنداشـلىق 

كۈتـۈپ، يـاردەم تەمـە قىلىپ؟ 

ئايرىـم،  يولىمىـز  ئايرىـم.  دۈشـمىنىمىزمۇ  ئايرىـم،  دوسـتىمىز 
يۈسـۈپ  قىالتتـۇق  نېمـە  بولغاندىكىـن،  ئايرىـم  يولدىشـىمىزمۇ 
قىالتتـۇق  نېمـە  بولـۇپ؟  ئاشـىق  ئەزھەرىگـە  مىسـىر  قەرزاۋىيغـا، 
ئەردوغان دەپ تۆكۈلگەن ياشالرغا غەرق بولۇپ، نەدە پەلەستىنلىك 

سـۆيۈپ؟ قۇچاقـالپ  كۆرسـەك 

تـاڭال  بولسـا  كىـم  دوسـتۇڭ  دۇنيـادا  »بـۇ  پەيغەمبىرىمىـز 
مەھشـەردە شـۇنىڭ يېنىدا قوپىسـەن« دەپتىكەن. ئالالھقا شۈكۈر، 
بۇ دۇنيادا ئاچ قالسـاقمۇ قاغىغا دوسـت بولماي نىجاسـەتتىن يىراق 
يۈرۈۋاتىمىـز. ئالالھنىـڭ بىزنـى شـەرقتىكى خىتايچـە شـەيتانلىققا 
قىلغىنىغـا  ھەمـدەم  ئىنسـانلىققا  ئەركسـۆيەر  غەربتىكـى  ئەمـەس، 

تەشـەككۈر. مىڭالرچـە 

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 27 - كۈنى
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كەلگۈسىمىز پەرقلىق بولىدۇ

بۈگـۈن فىرانسـىيەگە قارشـى ئاتالنغـان ئىسـالم دۇنياسـىدىكى 
نامايىشـقا قـاراپ تېخىمـۇ يېتىمسـىرەپ كەتتىـم. خـۇددى سـەپتىن 
يـاۋا  قوغالنغـان  پادىدىـن  ئەسـكەردەك،  يارىـدار  ھەيدەلگـەن 
قۇالندەك. ئەسـلىمىلەرگە غەرق بولدۇم. سـەل يىراققا كۆز تىكىپ، 
1918 - يىلدىكـى تۈركىيەنىـڭ ئازادلىـق ئۇرۇشـىدا جـان بەرگـەن 
450 دىـن ئارتـۇق ئۇيغۇرۇمنـى ئەسـلىدىم. غۇلجا ۋە قەشـقەرلەردىن 
تۈركىيـە ئالدىنقـى سـېپىگە قۇالقتىكـى زىرىلەرنـى تاشـالپ ئىئانـە 
شـىركەتلەرنىڭ  تۈركىيەدىكـى  ئەسـلىدىم.  ئانىالرنـى  توپلىغـان 
پېيىنى سېتىۋېلىپ تۈركلەرنى قوللىغان ئۇيغۇر بايالرنى ئەسلىدىم. 
1908 - يىلـى قايتـا يازغـان كىتابىغـا ئوسـمانىيالر ئىمپېرىيەسـى 
سـۇلتانى ئابدۇلھەمىدخان ئىسـمىنى قويغان مولال مۇسـا سـايرامىنى 

ئەسلىدىم.

كۆزلىرىمنـى يېقىنغـا تىكىـپ، سـەئۇدى ئەرەبىسـتانىغا بـەدەل 
ھەجنىـڭ پۇلىنـى ئېلىپ كېلىپ تاپشـۇرغانلىقى ئۈچۈن كېسـىلگەن 
ئىمىـن دامولالمنـى، شـۇ بەدەلنـى يولـالپ تۇتۇلـۇپ كەتكـەن 150 
دىن ئارتۇق كېرىيەلىك مەسـۇم قېرىنداشـالرنى ئەسلىدىم. شۇالرنى 
ئويـالپ ئۇيغـۇر ئۈچـۈن خىتايغـا قارشـى تەۋرىمىگـەن مۇسـۇلمان 
دۇنياسـىنىڭ فىرانسـىيەگە قارشـى قوزغىلىپ كەتكەن ۋىجدانىدىن 
قىينىلىۋاتقـان  قاماقـالردا  قورۇنارمـۇ،  روھـى  ئەجدادلىرىمىزنىـڭ 

مەسـۇملىرىمىزنىڭ دىلـى تىلىنارمـۇ؟ دەپ ئويلىدىـم.

سـىلەرنىڭ بۈگۈنكـى بىـر مىللەتنـى بەربـات قىلماقچـى بولغـان 



110

ئالالھنىڭ دۈشمىنى، پەيغەمبىرىمىزنىڭ دۈشمىنى، ئىنسانىيەتنىڭ 
ھۆرلۈكىگـە قارشـى قۇللۇقنـى يېيىۋاتقـان قاتىلنـى دۈشـمەن دېمەي 
تارىختىكـى سـىلەرنى باسـقان بىـر دۆلەتنـى شـۇ قـەدەر دۈشـمەن 
تۇتـۇپ كەتكىنىـڭالر، 3 مىليوندىـن ئارتـۇق ئىنسـاننى ھايۋاننـى 
قامىغانـدەك قامـاپ قىيناۋاتقان خىتاينىڭ زۇلۇمىغا سـۈكۈت قىلىپ، 
بىـر دۆلـەت رەھبىرىنىـڭ بىـر باياناتـى ئۈچـۈن كوچىالرغـا پاتمـاي 
قېلىشـىڭالر، مېلىنـى بايقـۇت قىلىشـىڭالر ھەقىقەتەنمـۇ ھەرقانـداق 

ئىنسـان ئاتلىقنـى ئەجەبلەندۈرىـدۇ.

بۈگۈن سـىلەرنىڭ دۈشـمىنىڭالر قەلبىڭالردەكال ئاشكارا بولدى. 
ئۆزىمىزنىڭكىنـى  سـۆيمىگىنىمىز،  ئالغـۇدەك  سـاۋاق  تارىخىمىزنـى 
ئۆگەنمەي سىلەر تارىخ دەپ ئۆگەتكەنگە ئالدانغىنىمىز، ھەر زامان 
سـىلەرگە مۇرىت، ئىخالسـمەن شـاگىرت بولۇپ يۈرگىنىمىز ئايدىڭ 
دۈشمەنلەشـكەنلەرنى  بىلـەن  سـىلەر  بۇيـان  تارىختىـن  بولـدى. 
بىزنـى  قىلىـپ،  پىـدا  جـان  ئاچقانغـا  ئـوت  سـاناپ،  دۈشـمەن 

خورالۋاتقـان شەخسـىي دۈشـمەننى تونۇماپتىمىـز.

نەچچـە ۋاقىتتىـن بۇيان دۈشـمىنىمىزگە دوسـت تارتىشـىڭالرنى 
دۈشـمىنىڭالرنىڭ  ئەمـدى  مانـا  ئىككىلىنىپتـۇق،  چۈشـەنمەي 
كىملىكىنـى ئېنىـق دەپ بەردىـڭالر. سـىلەر بىلـەن دىنىمىـز بىـر 
بولغـان بىلـەن دۈشـمىنىمىز ئايرىـم، تارىخىمىـز ئايرىـم ئىكـەن، 
تارىختا يېقىن ۋە يات كۆرگەنلىرىمىز پەرقلىق ئىكەن. دۈشـمىنىمىز 

ئايرىـم بولغاچقـا دوسـتىمىزمۇ ئايرىـم ئىكـەن.

سـىلەرنى  بولغاچقـا  قالدۇرۇلغـان  بىخـەۋەر  جاھاندىـن  بىـز 
ۋۇجۇدتىكـى  بىـر  دېيىلگـەن  ھەدىسـىدە  پەيغەمبىرىمىزنىـڭ 
ئـەزاالردەك، 1400 يىـل بۇرۇنقـى سـەمىمىي سـاھابىلەردەك بىلىـپ 
قاپتىمىـز. ئەرەبچـە سۆزلىسـەڭالر تىلىڭالرنـى قۇرئاننىـڭ لەۋزىـدەك 
چىـن دەپتىمىـز. تۈركچـە سۆزلىسـەڭالر تۈركـى تىلـالر دىۋانىنىـڭ 
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سـۆيۈنۈپتىمىز. سـۆيۈپتىمىز،  بىلىـپ  تىلىـدەك 

مىللىتىڭالرنىڭ تارىخىنى ئىسالم تارىخى دەپ ئۆگەتكىنىڭالرنى، 
ئـۆز ۋەتىنىڭالرغـا تاجـاۋۇز قىلىپ كىرگەن باسـقۇنچىنى ئىسـالمنىڭ 
دۈشـمىنى دەپ تەلىم بەرگىنىڭالرنى بىلمەپتىمىز. مۇسـۇلمانالرنىڭ 
قەھرىمانـى دەپ تونۇشـتۇرغان قۇتەيبـە ئىبنـى مۇسـلىمنى سـىلەر 
»خىتايغـا قـەدەر يېتىپ بارغـان« دەپ بىزنى ئالداپسـىلەر. ئۇنىڭ 
بارغـان يېـرى خىتاينىڭ سـېپىلى ئەمـەس ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسـىنىڭ 
زېمىنـى ئىكـەن. ئـۇ سـىلەر يازغانـدەك خىتايـالر بىلـەن ئەمـەس 

بىزنىـڭ ئەجدادىمىـز بىلـەن ئۇرۇشـقان ئىكەن.

سـىلەر موڭغۇل ئىمپېرىيەسـىنىڭ ئەرەب ئىمپېرىيەسـىگە قارشـى 
قىلغان ھەربىي يۈرۈشـلىرىنى كۇپپارالرنىڭ ئىسـالمغا قارشى قىلغان 
ئۇرۇشـى دەپسـىلەر. ئەسـلى ئـۇرۇش ئـەرەب ئىمپېرىيەسـى بىلـەن 
موڭغـۇل ئىمپېرىيەسـى ئارىسـىدا بولغـان ئىكەن. ئۇرۇشـقا ئۇيغۇرالر 
موڭغۇلـالر بىلـەن بىـر سـەپتە قاتناشـقان ئىكـەن. موڭغۇلالرنىـڭ 
غەلىبىسى بىلەن ئۇيغۇرالرمۇ ئۇتۇق قازىنىپ ئۇيغۇر يېزىقى موڭغۇل 
ئىمپېرىيەسـىنىڭ يېزىقىغـا ئايلىنىپتـۇ، ئۇيغـۇر ئۇسـتازالر دۆلەتكـە 
خـاس ھاجىـپ بوپتـۇ. ئۇيغۇرچـە پەرمانـالر ئـۇ تەرىپـى بۈگۈنكـى 

گولالندىيىدىـن بـۇ تەرىپـى كورېيەگـە قـەدەر يەتكۈزۈلۈپتۇ.

سـىلەر  ئەجدادلىرىمىـز  كىرگەنـدە  دەۋرىگـە  سـانائەت  دۇنيـا 
تەرەپتىـن كىرگەنلەرگـە چىنپۈتۈپتۇ. خەلقىمىـز ياقا يۇرتلۇق تەركى 
دۇنيـا مۇسـاپىر خوجـا ئىشـانالرغا ئەگىشـىپ تەركى ۋەتـەن، تەركى 
مىللەت ۋە تەركى جاھانالرغا ئايلىنىپ كېتىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاتا 
- بوۋىمىز زامانىۋى تۈزۈمدىن، مائارىپتىن، پەندىن ۋە سـەنئەتتىن 
قـۇرۇق قېلىـپ دۇنيانـى ياخشـى مۆلچەرلىيەلمـەي قاپتـۇ. نەتىجىدە 
روسسـىيە ئىمپېرىيەسـى، بىرىتانىيـە ئىمپېرىيەسـى ۋە ئوسـمانىيالر 
خاتالىشـىپ  ئويۇنـدا  بۈيـۈك  ئوتتۇرىسـىدىكى  ئىمپېرىيەسـى 



112

ئوسـمانىيالر ئىمپېرىيەسـىگە بەيئـەت قىپتـۇ. غەربتىـن پەشـۋا يـەپ 
ئاران تۇرغان ئوسـمانىيالر ئىمپېرىيەسـى سـەككىز غەرب دۆلىتىدىن 
ئاغـزى بۇرۇنـى قـان بولغـان چىـڭ ئىمپېرىيەسـى بىلەن بىرلىشـىپ 
غەربكـە تاقابىـل تۇرۇشـنى نىيـەت قىلىپتـۇ. ئاقىـۋەت نېمـە بوپتـۇ؟ 
ئۇيغۇرنىـڭ دۆلىتـى قۇربانلىـق بوپتـۇ. سـۇلتان بىزنىڭ مۇسـتەقىل 

قەشـقەرىيە دۆلىتىمىزنىـڭ بەربـات بولۇشـىغا سـۈكۈت قىپتـۇ.

دۈشـمىنىمىزنىڭ  تارىخىـي  بولغاچقـا  پەرقلىـق  تارىخىمىـز 
ئوخشـىمايدىغانلىقىنى بىلمەپتىمىز. سـىلەرنى سـۈكۈت قىلدى دەپ 
رەنجىپتىمىزيۇ، سـىلەرنىڭ دوسـتۇڭالرغا دۈشـمەن، دۈشمىنىڭالرغا 
بىلمەپتىمىـز.  قالغىنىمىزنـى  چىقىـپ  مەيدانغـا  بولـۇپ  دوسـت 
دۈشـمەن  دوسـتۇڭالرنى  تارىخىـي  سـىلەرنىڭ  دۇنيـادا  بۈگۈنكـى 
تۇتـۇپ بىئـارام قىلغىنىمىزنـى بىلمەپتىمىـز. سـىلەرنىڭ تارىخىـي 
سـىلەرنى  چىقىـپ  قارشـى  خىتايغـا  ياردىمىـدە  دۈشـمىنىڭالرنىڭ 
سـىلەرنىڭ  ئويلىماپتىمىـز.  زىنھـار  قىلغىنىمىزنـى  بىسـەرەمجان 
تارىخىي دۈشـمىنىڭالر ياۋروپاچە سـۆزلەيدىكەن. بىزنىڭ دۈشـمەن 

چىشـلەيدۇ. خىتايچـە 

ئىكـەن.  پەرقلىـق  تەقدىرىمىـز  بولغـاچ  پەرقلىـق  تارىخىمىـز 
خاراكتېرىمىـز پەرقلىـق بولغـاچ تەدبىرىمىزمۇ ئوخشـىمايدىكەن. بىز 
سـىلەر ئۈچۈن مېلىمىزنى، جېنىمىزنى ئاتاپتۇق. شـۇڭا سـىلەردىنمۇ 
شـۇنى تەمـە قىلىـپ قاپتـۇق. ئەممـا شـۇنى ئاڭقـاردۇق، سـىلەرگە 
تارىخىڭالردا ھېچبىر زەخمەت يەتكۈزمىگەن خىتاي، سـىلەرنى قۇل 
قىلمىغـان، قىرمىغـان كوممۇنىسـتىك تـۈزۈم سـىلەرنىڭ دوسـتۇڭالر 
قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ  رەقىبىمىـز،  ئەشـەددىي  بىزنىـڭ  ئىكـەن. 
قاتىلى شـۇنداقال بۈگۈنكى ۋە قىيامەتلىك دۈشـمىنىمىز سـىلەرنىڭ 
تارىختىـن  سـىلەرگە  ئىكـەن.  يولدىشـىڭالر  ھەمكارالشـقۇچى 
قۇچـاق ئاچقـان ۋە بۈگـۈن يـول، كـۆۋرۈك، مەسـچىتلەرنى سـېلىپ 
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بېرىۋاتقان، سىلەر پەرىشتە بىلىدىغان خىتاي بىز ئۈچۈن شەيتانالر 
پىـرى ئىكـەن. بىزگـە قۇچـاق ئاچقـان غـەرب سـىلەرنىڭ تارىخىـي 
دۈشـمىنىڭالر، ئەشـەددىي رەقىبىڭالر ۋە ھۇجۇم نىشانىڭالر ئىكەن.

سـىلەرنىڭ شـەيتانغا دەرس ئۆتىدىغـان دوسـتۇڭالر ئۇيغۇرنـى 
سـىلەرگە ئېكسـپورت قىلىدىكەن، تاپقان پايدىسـى قوش ئىكەن، 
سـىلەر ئـەرزان چىققـان مالنـى، بىكارلىـق چىققان جاننى بەدەلسـىز 
ئالغانغا خوشكەنسـىلەر. سـىلەرنىڭ دوستۇڭالر پاكىستاندا ئىسالمدا 
ئوقۇشنى قواليالشتۇرۇپ قويسا، قوتاندىن قاچقان پادىغا ئوخشاش 
مىسـىرغا  خىتـاي  دوسـتۇڭالر  سـىلەرنىڭ  ئۇرۇپتىمىـز.  ئۆزىمىزنـى 
ئېچىقنى ئېچىپ قويسـا، ئەزھەرنى ئىلىمنىڭ ئانىسـى بىلىپ يېتىم 
ئوغالقتـەك چاپلىشـىپتىمىز. ئاقىۋەتتە نېمـە بولدى؟ 20 دىن ئارتۇق 
ئۇيغـۇر خىتايغـا يولالندى، خەلقئـارا تېررورچىالر قاتارىغا ئىسـمىمىز 
گۇئانتاناموغـا  قامالغـان  تېررورچىـالر  داڭلىـق  دۇنياغـا  يېزىلـدى. 
22 ئۇيغـۇر تۇتقـۇن بولـدى. پاكىسـتان شـۇ 22 ئۇيغۇرنـى تۇتـۇپ 
بەرگەنـدە ئاۋازىـڭالر چىقمىغـان ئىـدى. مىسـىر 20 دىـن ئارتـۇق 
ئۇيغۇرنى تۇتۇپ خىتايغا سـاتقاندىمۇ تىلىڭالر تۇتۇلدى. شـۇ چاغدا 
سـىلەرگە ئىشـىنىپ يېنىـڭالردا تـۇرۇپ قالغـان ئۇيغۇرنىـڭ خىتايغا 
پالىنىشـىغا قانـداق سـۈكۈت قىلغـان بولسـاڭالر، بۈگۈنمـۇ ئۇيغۇرنى 
قىرماقچـى، قـۇل قىلماقچـى، تېنىدىن تىرناقلىرىغىچە سـېتىپ پۇل 
قىلماقچـى بولغـان خىتايغا شـۇنداق خىرامان قاراپ تۇرۇۋاتىسـىلەر. 

تېخـى خىتاينىـڭ تەشـۋىقاتىنى قىلىـپ كېتىشـلىرىڭالر بار.

مىللىتىمىزنى سۆيسـەك، مىللەتچى مۇسـۇلمان ئەمەس دەپ لەت 
قىلدىـڭالر؛ دېموكراتىيەگـە تەلپۈنسـەك، ئۇنـى باتىلغـا چىقىرىـپ 
قەسـت قىلدىـڭالر. سـىلەرگە ئەگىشـىپ ئۈممەتچـى بولسـاق، مالغـا 
ئوخشـاش ئاۋۋال پاكىسـتانغا، ئاندىن مىسىرغا ۋە تۈركىيەگە يىغىپ 
پارچىـالپ، ئايرىـپ سـاتتىڭالر. شـېھىت دادىالرنـى ئافغانىسـتاندا 
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قانداق سـاتقان بولسـاڭالر، ئۇالرنىڭ زەبەردەس ئەۋالدىنى مىسـىر، 
ئېشـىپ  بازاردىـن  سـاتتىڭالر.  تۈركىيەدىمـۇ شـۇنداق  ۋە  سـۇرىيە 
قالغـان 2000 دىـن ئارتـۇق ئايـال - بالىالر خارۇ - زار، شـۇالرنىڭ 
يۇمۇۋالدىـڭالر.  كۆزۈڭالرنـى  بولـۇپ  يـەپ  سـېتىپ  ئەرلىرىنـى 
سـىلەر بىزنـى دەسـمىي قىلىپسـىلەر. سـىلەر ئىشـەندۈرۈپ كەلگـەن 
دوسـتلۇقۇڭالر، قېرىنداشـلىقىڭالرنى يەمچۈك قىلىپ بىزنى قاپقانغا 

دەسسىتىپسىلەر.

تارىخىمىـز ۋە تارىخىڭالرنـى ئويـالپ سـىلەرنى ئاخىـرى تولـۇق 
چۈشـەنگەن بولـدۇق. سـىلەر بىلـەن ئىچكـەن سـۈيىمىز، كەچكەن 
كېچىكىمىـز، دۈشـمەندىن يېگـەن ياتىقىمىز، مەيدانـدا يىقىتقان ۋە 
يىقىلغان رەقىبىمىز باشقا - باشقا ئىكەن. سىلەر بىلەن قوۋمىمىز، 

قەلبىمىز ئوخشـىمايدىكەن.

ۋە  تەقدىرىمىـز  خاراكتېرىمىـز،  خۇيىمىـز،  بىلـەن  سـىلەر 
ۋەسـلىمىزمۇ  بولغـان  ئېرىشـمەكچى  ۋە  ئەسـلىمىز  تەدبىرىمىـز، 
ئاسـمان - زېمىـن پەرقلىـق ئىكـەن. سـىلەر بىلـەن تېگىمىـز ۋە 
تارىخىمىز ئايرىم بولغاچقا دوسـتىمىز ۋە دۈشـمىنىمىز ئايرىم ئىكەن. 
كەچمىشـىمىز پەرقلىق بولغاچقا كەلگۈسـىمىزمۇ يېقىنالشـمايدىكەن.

ئالـدۇق،  سـاۋاق  بۇنىڭدىـن  بىـز  ئىكەنمىـز.  پەرقلىـق  بىـز 
كېلەچىكىمىزنـى  چىقىـپ  يولغـا  كىملىكىمىزدىـن  ئەمـدى  بىـز 
ياراتماقچىمىـز. ھۆرلۈككـە قارشـى قۇللۇقنى قولاليدىغـان، ئازادلىققا 
خوشلىشـىپ  بىلـەن  دۇنيـا  ياقىاليدىغـان  مەھكۇملۇقنـى  قارشـى 
تارىختـا  خاتاالشـماڭالر،  يۈرمەكچىمىـز.  كارۋىنىغـا  ئەركىنلىـك 
پادىـدەك  كارۋانغىمـۇ  بـۇ  قالغانـدەك  قېتىلىـپ  ئېزىـپ  سـىلەرگە 
ئەگەشـمەكچى ئەمەسـمىز. بىـز بـۇ نـۆۋەت ئىنسـانىيەتنىڭ خىتايغـا 
قارشـى ھۆرلـۈك فىرونتىغـا پىدائىـي بولماقچـى، ئازادلىق سـەپىرىگە 
ئـەزا بولماقچـى. ئەگەشـمە بولماقچـى ئەمـەس، زەربىـدار ئەسـكەر، 
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بولماقچـى. باشـالمچى  باشـچى،  قومانـدان،  قورقمـاس 

تارىخىمىـز  بىلـەن  سـىلەر  بولـۇڭالر،  ئامـان  خـوش،  خەيـرى 
پەرقلىق بولغاچقا دۈشـمىنىمىز، نىشـانىمىز پەرقلىق ئىكەن، شـۇڭا 
بولىدىكـەن.  پەرقلىـق  يولداشـلىرىمىزمۇ  ۋە  يولچىمىـز  يولىمىـز، 
شـۇنىڭغا ئىشـىنىڭالر، سىلەر بىلەن تارىخىمىز پەرقلىق بولغاندەك، 

كەلگۈسـىمىز ۋە تەرەققىياتىمىزمـۇ شەكسـىز پەرقلىـق بولىـدۇ.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 31 - كۈنى
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تۇتقۇن ئۇيغۇرنى قۇتقۇزۇشتا ئادۋوكاتىم بولسۇن

ھىندونېزىيـە  دېيىلىشـىچە،  خـەۋەردە  ئۆكتەبىردىكـى   -  30
ئـۈچ ئۇيغۇرنـى مايىـك پومپېيونىـڭ زىيارىتىدىـن بىـر قانچـە كـۈن 
بـۇرۇن خىتايغـا قايتـۇرۇپ بەرگـەن. بـۇ خەۋەرنـى ئېـالن قىلغۇچى 
»جەنۇبـى خىتـاي سـەھەر گېزىتـى« بولـۇپ، خەۋەردە بـۇرۇن ماڭا 
»بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قايتۇرۇلۇشـى ئېنىق ئەمەس« دېگەن كىشـىلىك 
دىرېكتورىمـۇ  ئىشـلىرى  ئاسـىيا  تەشـكىالتى  كۆزىتىـش  ھوقۇقنـى 

زىيـارەت قىلىنىپتـۇ.

بـۇ ئـۈچ ئۇيغـۇر ئۆزىنـى تـۈرك پۇقراسـى دېگـەن ۋە قولىدىكـى 
سـاختا تۈرك كىملىكىنى كۆرسـەتكەن. ئەمما خىتاي ئۇالرنىڭ ئەسـلى 
يۇرتىدىكى كىملىك ئۇچۇرلىرىنى تەمىنلەپ ئۇالرنىڭ تۈرك كىملىكىنى 
رەت قىلغان، تۈركىيە تەرەپ ئۇالرنىڭ كىملىكىنى دەلىللىيەلمىگەن. 
بـۇ ئـۈچ ئۇيغۇرنىـڭ ئىچىدىكـى بوزئوغـالن ئىسـىملىك كىشـى تـۈرك 
پۇقراسـى بولـۇپ، ئـۇ بـۇ ئۈچەيلەننىـڭ رەھبىـرى ئىكـەن ۋە ئۇالرنى 

تۈركىيەگـە يەتكۈزمەكچـى بولغان ئىكەن.

بـۇ خەۋەرنـى ئوقـۇپ چىققاندىن كېيىنكى ئەقلىم سـوتتا ھۆكۈم 
قىلىنغـان ئۇيغـۇر تـۆت، ئەممـا قايتۇرۇلغـان ئۇيغـۇر ئـۈچ، ئۇنداقتـا 
بوزئوغـالن فامىلىلىـك ئۇيغـۇر كىـم، ئـۇ قەيـەردە؟ 2014 - يىلـى 
ھىندونېزىيەدە تۇتۇلغان ئۇيغۇر 6 كىشـى دېيىلگەن ئىدى، قالغان 

ئىككـى كىشـى قەيـەردە؟... دېگەنـدەك سـوئالالرغا كەتتى.

ئـەڭ  كېتىلىشـىدە  قايتۇرۇلـۇپ  چەتئەللـەردە  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئەجەللىك ئاجىزلىق بىزنىڭ سوت جەريانىدىن بىخەۋەر قېلىشىمىز، 
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ئادۋوكاتنىـڭ بىزنىـڭ بولماسـلىقىدۇر.

ئۇيغـۇر تۇتـۇپ تۇرۇلۇۋاتقـان دۆلەتتە دەۋا – دەسـتۇر ئىشـلىرىغا 
ئىشـلەۋاتقان ئادۋوكاتـالر ھەقسـىز كىشـىلىك ھوقۇقچـى كىشـىلەر 
بولـۇپ، ئۇالرنـى بىـز ياللىمىغان، شـۇڭا تۇتقۇنالرنىـڭ ئەھۋالىدىن 
بىـز بىۋاسـىتە خـەۋەردار بولـۇپ تۇرالمايمىـز. نەتىجىـدە بىـز ۋاقتـى 
ۋاقتىـدا تەدبىـر قىلىشـتىن ئاجىـز قالغاچقـا، پەقـەت پاجىئەدىـن 

خـەۋەر تاپىمىـز.

ئـادۋوكات  پۇللـۇق  قارىغانـدا  تەجرىبىدىـن  تۈركىيەدىكـى 
ياللىغانـدا سـاقچىالرنىڭ تۇتقـۇن ئۇيغۇرالر ھەققىـدە نېمە دەۋاتقان 
ھەتتـا  بولىـدۇ  بىلگىلـى  قىلىۋاتقانلىقىنـى  ئىشـالرنى  نېمـە  ۋە 
خىتاينىڭ تۈركىيەگە يوللىغان مەخپىي ئەيىبنامىلىرىنى، تەلەپ ۋە 
پوپوزىلىرىنـى بىلىـپ تۇرغىلـى ۋە ۋاقتىـدا تەدبىـر قىلغىلى بولىدۇ.

تۇتقـۇن ئۇيغـۇر ئۈچۈن مەخسـۇس ئـادۋوكات يالالش تەكلىپىنى 
مـەن بۇرۇنمـۇ ئوتتۇرىغـا قويغـان بولـۇپ، بـۇ تەكلىپىـم يېڭىلىـق 
ئەمـەس. بـۇ ئىـش سـىناقتىن ئۆتكـەن. مەن بـۇ ئىشـنى تۈركىيەدە 
قىلىـپ باققـان ۋە نەتىجىسـىنى كۆرگـەن. شـۇڭا مـەن بـۇ ھەقتـە 
بـۇرۇن بىـر پارچـە يازمـا يېزىپ چاقىرىق قىلغان، لېكىن بۇ ئىشـنى 
تەشـكىللىك قىلىـش، دائىملىـق دەۋاغـا ئايالنـدۇرۇش ئۆزۈمنىـڭ 

قولىدىـن كەلمىگەچكـە شـۇ پېتـى تاشـلىنىپ قالـدى.

2020 - يىلى 10 - ئاينىڭ 31 - كۈنى
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ماكرون، مەن فىرانسىيەگە رەھمەت ئېيتىمەن

قورقۇتۇشـنىڭ  بىلـەن  قاتىللىـق  ئىنسـاننى  مـەن  ماكـرون، 
قانـداق بولىدىغانلىقىنـى بىلىمەن. مەنمۇ شـۇنداق قاتىللىق بىلەن 
قورقۇتۇلغـان. مـەن ئۆلتۈرۈشـكە تەييـار قىلىنغـان ئۇيغۇر سىياسـىي 
مەھبۇسـالر بىلـەن 2013 - يىلـى سـېنتەبىرنىڭ 10 - كۈنىدىـن 
باشـالپ بىللـە قامالغـان، بىـر ئەمـەس ئىككـى ئۇيغـۇر سىياسـىي 

مەھبۇسـنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگـە شـاھىت بولغـان.

مەن قاتىللىق يېنىدا يۈز بەرسـە، بۈگۈنى بىللە ناشـتا قىلغان 
كىشـى ئەتىسـى ئۆلتۈرگىلى ئېلىپ كېتىلسـە، ھەر كۈنى ئۆلۈمنىڭ 
بىلىمـەن.  بولىدىغانلىقىنـى  قانـداق  ياشىسـا  ئىچىـدە  دەھشـىتى 
چېنىقىشـنى ياخشـى كۆرىدىغـان قەيسـەر بىلـەن كىتابقـا ئامـراق 
ئابدۇراخماننىـڭ چىرايـى ھېلىمـۇ كۆز ئالدىمدا. قەيسـەرنىڭ ئۆلۈم 
ئالدىـدا »ئـاكا، مېنـى ئۆلتۈرىـدۇ، ئەگـەر ئۆلتـۈرۈش مـەن بىلـەن 
تۈگەيدىغـان بولسـا، تېنىمنـى پارچىـالپ، قىيمـا قىلىـپ جـۇۋاۋا 

تۈگـۈپ يېسـىمۇ رازى ئىدىـم« دېگىنـى ھېلىمـۇ ئېسـىمدە.

ماكرون، مەن يېنىڭدا ساڭا ھېلىال كۈلۈپ باققان، تاماق سۇنغان 
بىر ئادەم ئۆلتۈرۈلسـە ئادەمنى قانداق دەھشـەت باسـىدىغانلىقىنى، 
كېلىدىغانلىقىنـى  قىسـتاپ  نەقـەدەر  قورقۇنچنىـڭ  ئاتلىـق  ئۆلـۈم 
بىلىمەن. ئۆلۈم دەھشىتىنىڭ سېنى ئۇخالتماي چىرايىڭنى قورقاقالر 
بىلەن قانداق تونۇغۇسـىز قىلىۋېتىدىغانلىقىنى، چاچلىرىڭنىڭ بىر 

كېچىـدە قانداق قىلىپ ئاقىرىـپ كېتىدىغانلىقىنى بىلىمەن.

قورقۇنچقـا  قانـداق  كىشـىنى  قاتىللىقنىـڭ  مـەن  ماكـرون، 
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سـالىدىغانلىقىنى باشـتىن كەچۈرگەن. سىياسـىي جىنايەت بىلەن 
ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئابدۇراخمان يېنىمدىن ئۆلتۈرۈشكە ئېلىپ 
چىقىلغـان كۈنـى مېنـى كۆرگـەن سـوراقچى تونۇيالمـاي قالغان ۋە 
چىرايىمغا قاراشـقا پېتىنالماي »گۆردىن چىققان ئەرۋاھتەك بولۇپ 
قاپسـەنغۇ!« دېگـەن ئىـدى. مـەن قەتلـى قىلىنغـان ئادەمنىـڭ 
يېنىدا يېتىپ باققاچقا، ئۇنىڭ شـۇ كېچىسـى ھەممە مەھبۇسـتىن 
بىـر - بىرلـەپ رازىلىـق سوراشـلىرىنى، ئوغلىنىـڭ سـۈرەتلىرىگە 
قارىغانـدا ئۈمچەيگـەن چىرايىنـى، ئايالىنىـڭ رەسـىمىنى كۆزىگـە 
سـۈرتۈپ قىلغـان دۇئاسـىنى، ئۇالردىـن بىـر - بىرلـەپ كەچـۈرۈم 
دەھشـىتىنى  ئۆلۈمنىـڭ  كۆرگەچكـە  ئۆكسۈشـلىرىدىن  سـوراپ 

بىلىمەن.

مـەن ئابدۇراخمانـدەك، قەيسـەردەك نەۋقىرانالرنىـڭ 2017 - 
ئۇچرىغـان  ئـۇالر  كۆپەيگەنلىكىنـى،  مىسلىسـىز  كېيىـن  يىلىدىـن 
ھـەر  ئۇالرنىـڭ  تەكرارلىنىۋاتقانلىقىنـى،  قانـداق  قاتىللىقنىـڭ 
كۈنـى ئۆلـۈم پـۇراپ تۇرغـان الگېـرالردا قانـداق قىينىلىدىغانلىقىنـى 
بىلگەچكـە، الگېردىـن چىققان 16 شـاھىتنىڭ كەچمىشـىنى بىر - 
بىرلەپ ئاڭالپ چىققاچقا، ۋەتەندىشى، قېرىندىشى ئۆلتۈرۈلگەننىڭ 

پىغانىنـى بىلىمـەن.

قەتلـى  كۈنـى  ھـەر  ئۇچراۋاتقـان،  قاتىللىققـا  مـەن  ماكـرون، 
قىرغىنغـا  بويىچـە  مىللـەت  ياشـاۋاتقان،  قورقـۇپ  قىلىنىشـتىن 
ئۇچراۋاتقـان بىـر ئۇيغـۇر بولغاچقـا، بىر ئىنسـاننى پەرقلىق پىكرى، 
ئىدىيەسـى ۋە دىنـى سـەۋەبلىك قىيناشـنىڭ، قاماشـنىڭ ھەتتـا 
ئۆلتۈرۈشـنىڭ قانداق ۋەھشـىيلىك ئىكەنلىكىنى بىلىمەن. سـېنىڭ 
ھۆكۈمىتىڭنىڭ ۋە ھۆرلۈك سـۆيەر فىرانسـىيە خەلقىنىڭ قاتىللىقتىن 
كېيىنكى قايغۇلىرىدىن قايغۇرىمەن. فىرانسىيەدە ئارقا - ئارقىدىن 
يـۈز بەرگـەن قاتىللىقتىن خەلقىمنىڭ بېشـىدا ئەگىـپ تۇرغان ئۆلۈم 
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قۇشـىنىڭ قاقىلداشـلىرىدىن، ئۆلـۈم زاۋۇتىنىـڭ تاقىلداشـلىرىدىن 
يىرگەنگەنـدەك يىرگىنىمـەن.

تەشـكىالتىدا  دۆلەتلـەر  بىرلەشـكەن  سـېنىڭ  مـەن  ماكـرون، 
ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمىنى تىلغـا ئېلىـپ تـۇرۇپ خىتاينـى ئەيىبلىگـەن 
بىردىنبىر پىرېزىدېنت ئىكەنلىكىڭنى بىلىمەن. سېنىڭ ئىنسانىيەت 
تارىخىغـا يېزىلىشـقا تېگىشـلىك نۇتۇقۇڭنـى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر 
دوسـتلىرىمنىڭ يېنىـش - يېنىشـالپ قانچـە قېتىـم ئاڭلىغىنىنـى، 
ھاياجاندىـن  تامچىلىرىنىـڭ  تەشـەككۈر  كۆزىدىكـى  ئايالىمنىـڭ 

قانچىلىـك تۆكۈلگەنلىكىنـى بىلىمـەن.

ماكـرون، مـەن سـېنىڭ ۋە ھۆكۈمىتىڭنىـڭ خىتـاي پاسـپورتلۇق 
قانـداق  تىرناقلىرىدىـن  تۆمـۈر  خىتاينىـڭ  ئايالنـى  ئۇيغـۇر  بىـر 
قۇتقـۇزۇپ چىققىنىڭنـى، ئۈرۈمچىگە قەدەر ئاالھىدە خادىم ئەۋەتىپ 
تاكى فىرانسـىيەگە قەدەم ئالغۇچە قوغدىغىنىڭنى بىلىمەن. مەزكۇر 
ھەدىمىزنىـڭ ئىككى يېرىـم يىلدىن ئارتۇق قىينىلىپ جازاغا ھۆكۈم 
قىلىنىش ئالدىدا فىرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمى بىلەن، سېنىڭ 
بىۋاسـىتە سۈرۈشـتە قىلدۇرۇشـۇڭ بىلـەن قۇتۇلـۇپ چىققانلىقىنـى 

بىلىمەن.

مـەن ھۆرلـۈك ئۈچـۈن ئـەڭ كـۆپ بـەدەل تۆلىگـەن، كىشـىلىك 
ھوقۇق دېگەن ئۇقۇمنىڭ ئۇلىنى سالغان، دېموكراتىك جۇمھۇرىيەت 
ئۈچۈن بەش قېتىم قان تۆكۈپ ئىنسـانىيەتنىڭ كەلگۈسـىگە چىراغ 
رەڭ  بايرىقىغـا  قېرىنداشـلىقنى  ۋە  باراۋەرلىـك  ياققـان، ھۆرلـۈك، 
قىلىـپ تاللىغـان فىرانسـىيە خەلقىنىـڭ ئازابىنـى ئۇيغۇرنىـڭ ئازابى 

بىلىمەن. دەپ 

ماكـرون، بۈگـۈن ئۇيغـۇر ۋە فىرانسـۇز خەلقـى قاتىللىقنىـڭ، 
ئۇيغـۇر  تۇرۇۋاتىمىـز.  تەھدىتىـدە  قىرغىنچىلىقنىـڭ  ياۋۇزلۇقنىـڭ، 
دۆلـەت  قولىـدا،  ھاكىمىيەتنىـڭ  قاتىـل  ئىچىـدە،  الگېرنىـڭ 
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تېررورلۇقىنىڭ تۆمۈر تاپىنىدا يوقىتىلىۋاتقان بولسا، فىرانسۇزالرنىڭ 
ھۆرلۈك روھى قاتىللىقنى ئاقاليدىغان ياۋۇزالرنىڭ، تېررورچىالرنىڭ 
پوپوزىسـىغا دۇچ كەلمەكتە. بىز ئىككىال مىللەت ئەركىنلىك ئۈچۈن 
بەدەل تۆلەۋاتىمىز. بىز ئەركىن ئويالشقا، ئەركىن ياشاشقا، ئەركىن 
تەلپۈنۈشـلىرىمىزنىڭ  بولغـان  سۆزلەشـكە  ئەركىـن  ئىشىنىشـكە، 

بەدىلىنـى ئۆتەۋاتىمىـز.

ھوقۇقنىـڭ  كىشـىلىك  مۇقەددەسـلىكىگە،  ھۆرلۈكنىـڭ  مـەن 
دەخلىسـىزلىكىگە تەلپۈنىدىغـان فىرانسـۇز خەلقىگـە ئىشـىنىمەن. 
ئۇيغۇردىكـى فىرانسـۇزالرغا ئوخشـايدىغان بۇنـداق تەلپۈنۈشـنىڭ 
خىتاي قاتىللىقىنىڭ تەھدىتىدە بوغۇلىشـىغا ھېچبىر فىرانسـۇزنىڭ 
مەڭگۈ سـۈكۈت قىلمايدىغانلىقىنى جەزم قىلىمەن. فىرانسـۇزالرنىڭ 
ئاشـۇنداق ھۆرلۈكنـى ھېچبىـر مەنپەئەتكـە تېگىشـمەيدىغان روھـى 
ئۇالرنـى خىتاينىـڭ ئىرقـى قىرغىنچىلىقىغا قارشـى ئورنىدىن دەس 
تۇرغـۇزدى. فىرانسـۇزالرنىڭ ئـۆزى توغرا دەپ قارىغاننى سۆزلەشـتە 
ھېچبىـر نوپۇزغـا، دۆلەتكە ۋە شەخسـكە بـاش ئەگمەيدىغان روھى 
ئۇالرنى ئۇيغۇر ئۈچۈن مەيدانالرغا ئاتالندۇردى. شـۇڭا فىرانسـۇزالر 
ياۋروپـادا ئۇيغۇرنـى ئەڭ كەسـكىن قولالۋاتقان، خىتاينىڭ زۇلۇمىغا 
ئـەڭ قەتئىـي قارشـى چىقىۋاتقـان، ئۇيغۇرنىڭ دىنىنـى، تىلىنى ۋە 
پىكىـر قىلىـش ھوقۇقىنى مۇرەسسەسـىز ياقالۋاتقـان يېتەكچى كۈچ 

بولـۇپ قالدى.

ئىرادىسـىگە  ھـۆر  خەلقىنىـڭ  فىرانسـىيە  سـېنىڭ  ماكـرون، 
دا  ئېيتىمـەن. سـەن ب د ت  رەھمـەت  قىلغىنىڭغـا  ۋەكىللىـك 
قانـداق  ھۆرلۈكىنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  ئالدىـدا  قاتىللىقـى  خىتاينىـڭ 
قوغدىغـان بولسـاڭ، بـۇ قېتىملىـق قاتىللىـق ئالدىدىمـۇ ھۆرلـۈك 
تەرەپتە تۇردۇڭ. ئۇيغۇرالر ۋە فىرانسۇزالر قاتىللىققا قارشى ھۆرلۈك 
فىرونتىدىكـى ئىككـى مىللـەت، بىـز دۇنيانـى قانغـا بويىماقچـى 
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بولغـان ھەرقانـداق شـەكىلدىكى قاتىللىقنى گۆرىگـە ئۇزاتمىغۇچە 
بـاش ئەگمەيمىـز، بوشاشـمايمىز، چېكىنمەيمىـز.

2020 - يىلى 11 - ئاينىڭ 1 - كۈنى
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خىتايدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن

بىلـەن  جـاكارالش  ئەمەسـلىكنى  كىـم  داۋاملىـق  كىملىـك 
جەزملىشـىدۇ. كىملىـك ئۆزىنىـڭ خاسـلىقىنى بىلىـش ۋە ئۆزلۈكىنى 
ئـەڭ  مۇھاجىرەتتـە  بىزنىـڭ  گەۋدىلىنىـدۇ.  بىلـەن  تەكىتلـەش 
يۈرگـەن  كۆتـۈرۈپ  ئەمەسـلىكىمىز.  خىتـاي  تەكىتلەيدىغىنىمىـز 
پاسـپورتىمىز، كىملىـك ھۆججەتلىرىمىـز سـەۋەبلىك خىتايمىكىـن 
دېيىلىپ قالغىنىمىزدا قوشۇمىالر تۈرۈلىدۇ. خىتاينىڭ تىلى كەلمەي 
غەلىتە يېزىلغان، تەلەپپۇزى ھېچكىمنىڭ ئاغزى كەلمىگۈدەك بولۇپ 
كەتكـەن ئىسـىملىرىمىزنى دېيىشـتىنمۇ نومـۇس قىلىمىـز بەزىـدە. 
ئەمەسـتەكال  ئۆزىمىزنىـڭ  ئىسـمىمىز  يېزىۋالغـان  خىتـاي  بىزنىـڭ 
تۇيۇلىـدۇ. ئۇالرنىـڭ بارلىـق رەسـمىيەتلىرىمىزگە بىزنـى مەيمەيتى، 
ئايىگۇلـى دەپ يېزىشـلىرى ئاتـا مىـراس ماكانىمزنـى »شـىنجىياڭ« 
كىملىكىمىزنىـڭ  تىكەنلەشـتۈرىدۇ.  تەنلىرىمىزنـى  دېگىنىـدەكال 
قـەدرى ئۆتۈلگەنسـېرى خىتايغـا ئوخشـاپ قالغـان ھېچنېمىمىزنـى 
بىزنىڭ دەپ ئېتىراپ قىلغۇمىز كەلمەيدۇ. خىتاينىڭ بىزگە كىرىپ 
قالغان مەينەتلىرىدىن، يۇقۇشـقان كىرلىرىدىن تولۇق ئادا - جۇدا 

بولـۇپ كەتسـەك، قۇتۇلسـاق دەيمىـز.

خىتايدىن قۇتۇلۇشنىڭ مۇقەددىمىسى خىتايلىقتىن قۇتۇلۇشتۇر. 
كۆرسـىتىلگەن  ھەقلىـق  خىتايـدا  دېگىنىمىزنـى  خىتايلىـق 
مۇستەبىتلىك، قۇلچىلىق، زالىملىق، تاماخورلۇق، تەخسىكەشلىك، 

خۇشـامەتچىلىك قاتارلىـق ناچـار خۇيالرنـى كۆرسـىتىدۇ.

كۆرۈنەرلىـك  زالىملىقنىـڭ  يۇققـان  خىتايدىـن  مۇھاجىرەتتـە 
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ئىپادىسـى قىـز - ئايالالرغـا زالىملىـق قىلىـش بولـۇپ، بۇنىڭدىـن 
قۇتۇلۇشـنىڭ قولىمىزدىـن كېلىدىغـان يولـى، ئـەڭ ئاسـان ئالغىلى 
ئايالالرنـى  قىلىـش،  زالىملىـق  ئايالالرغـا  قەدىمـى  بولىدىغـان 
بولۇشـى  قۇتۇلـۇش  شەيتانالشتۇرۇشـتىن  ۋە  نەرسىلەشـتۈرۈش 
كېـرەك. ئايالالرغـا زالىملىـق دېگىنىـم ئايالالرنـى ئىزچىـل مەزلـۇم 
كـۆرۈپ تەنقىـد، تەشـۋىقات ۋە تەبىلىغقە تېمـا قىلىش؛ ئايالالرنىڭ 
مۇسـتەقىل ئىنسـان، باراۋەر يارالمىش ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىپ، 
ئۇالرنى ئەخالق كونتروللۇقىنىڭ نىشانىغا، پەزىلەت تەربىيەسىنىڭ 
ئوبيېكتىغـا ئايالنـدۇرۇش؛ نەسـىھەتنىڭ نەزەربەنـدى، ۋەزلەرنىـڭ 
مۇخلىسـىغا ئايالندۇرۇش؛ ئۇالرنى ھېلى قۇلۇپقا، ھېلى كەمپۈتكە، 
بـار  زەدىـۋال  ئۆيگـە،  بـار  پەردىسـى  ھېلـى  تېلېفونغـا،  ھېلـى 
ھۇجرىغـا، ھېلـى يوشـۇرۇنغان گۆھەرگـە ئوخشـىتىش قاتارلىقـالر 

بولۇشـى مۇمكىـن.

ئايالالرغـا خىتايـدا نەرسىلەشـتۈرۈش ئارقىلىـق زۇلـۇم قىلىنغان. 
ئايالـالر ئىنقىالبـالردا ئوۋالنغان، ئولجىغا ئېلىنغـان، تىنچ زامانالردا 
بىرلەشمىسـى،  ئايالـالر  خىتايـدا  قىلىنغـان.  خـۇرۇچ  تەشـۋىقاتقا 
پىالنلىـق تۇغـۇت كومىتېتـى دەيدىغـان تەشـكىالتالر بـار. ئۇالرنىـڭ 
خىتاينىـڭ مەركىـزى ھۆكۈمىتىدىـن باشـالپ تاكـى كەنتلەرگىچـە 
تارماقلىـرى قۇرۇلغـان. بـۇ ئورۇنـالر ئايالالرنىـڭ تۇغۇتىدىـن تارتىپ 
تۆشـەككە كىرىشـىگىچە، قورسـاق كۆتۈرۈشـىدىن تارتىـپ پەرزەنـت 
تەربىيەلىشـىگۈچە ھەممـە ئىشـىغا كـۆز قـۇالق بولىـدۇ، باشـقۇرىدۇ. 
خىتايـدا بىـرەر يېڭـى سىياسـەت چىقىـپ، بىـرەر ئىنقىـالب بولدىمۇ 
مىخلىنىـدۇ.  تاختىسـىغا  ھۇجـۇم  بـۇرۇن  ئـەڭ  ئايالـالر  بىچـارە 
ئۇيغـۇر ئاياللىرىنىـڭ نىشـانغا ئېلىنىشـى كوممۇنىسـت خىتاينىـڭ 
قەدىمـى مۇبـارەك تۇپراقلىرىمىزغـا يەتكەندىـن، ئۆزىنىـڭ ئىـدارە - 
ئورگانلىرىنـى ئورناتقاندىـن بۇيـان ئىزچىـل داۋام قىلىـپ كەلـدى.
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»مەدەنىيـەت ئىنقىالبـى« دەپ ئاتالغـان ياۋايىلىـق قۇترىغـان 
ئـون يىلـدا ئۇيغـۇر ئايالـالر ئـەڭ قاتتىق تەقىبكە ئۇچرىـدى. ئۇيغۇر 
مەدەنىيىتـى،  زىننـەت  زىبـۇ -  مەدەنىيىتـى،  پـەرداز  ئايالالرنىـڭ 
كىينىـش ئادىتـى ئېغىـر ھاقارەتكـە، تەھدىتكـە ۋە ھەتتـا ھۇجۇمغا 
ئۇچرىغانىدى. كىشىلەر ياسانغان قىز - ئايالالرغا ئون يىل ھۇجۇم 
قىلىـپ كۆنگـەن بولغاچقىمـۇ، مـەن ئەقلىمنـى بىلسـەم ياسـانغان 
قارىلىدىغـان،  نورمـال  مەھەللىمىـزدە  كـۆرۈش  يامـان  ئايالالرنـى 
ھەتتـا قارشـى ئېلىنىدىغـان بىـر ئىشـقا ئايالنغـان ئىكـەن. مـەن 
بىـر  ئىسـىملىك  خالىـدەم  مەھەللىمىـزدە  چاغلىرىمـدا  كىچىـك 
سـاھىبجامال چـوكان بـار ئىـدى. ئېسـىمدە قېلىشـىچە ئـۇ چـوكان 
چىرايلىـق ياسـىنىپ، پـەرداز قىلىپ يۈرەتتى. مەھەللىمىزدە قايسـى 
قىـز ياراشـتۇرۇپ كىيىـم كىيسـە، »خالىدەمـدەك چىرايلىـق بولـۇپ 
كېتىپسـەن« دېيىلەتتـى. مەھەللىمىـزدە بـەزى بەتقىلىـق كىشـىلەر 
»خالىدەم شـەيتان، ياشـالرنى ئازدۇرىدۇ، قىز - ئايالالرنى يولدىن 
چىقىرىدۇ، ئۇ سەتەڭگە تاش ئېتىڭالر« دەپ بىزنى كەمپۈت بىلەن 
ئالدايتتـى. مـەن شـۇ چاغـالردا »بىزنـى تـاش ئاتمـاڭالر« دېگەن، 
توسـقان بىر ئادەمنى كۆرمىگەن. شـۇڭا ئانام سـىڭلىمنىڭ ئىسمىنى 
خالىـدەم قويماقچـى بولغانـدا »خەقلەر خالىدەم سـەتەڭ دەپ تاش 
ئاتىـدۇ« دەپ قويغىلـى قويمىغـان ئىدىم. بىچارە خالىدەم كېيىنچە 
يۇرتنى تاشـالپ ئۈرۈمچىگە چىقىپ كەتتى. ئاڭلىشـىمچە ئۇ ئەسـلى 
باينىـڭ ئـەۋالدى ئىكەنتـۇق، ئۈرۈمچىـدە بـاي تۇغقانلىـرى بىلـەن 

تېپىشـىپ، سـودا قىلىـپ بېيىـپ كەتكەنمىـش.

خىتايچە ياۋايىلىق مەدەنىيەت ئىنقىالبىدا قۇترىغانچە بېسـىقىپ 
قالمىـدى، بەلكـى مىراس قالدى. ئۇيغۇرالرنىڭ مىليونالپ الگېرالرغا 
قامىلىشـى بىلـەن زالىملىـق تېخىمـۇ ئەزۋەيلەپ كەتتـى. ئايالالرنىڭ 
تەقىـب  تۇرۇشـى   - يـۈرۈش  ئىچمىكـى،   - يېمـەك  كىينىشـى، 
قىلىنغاندىـن باشـقا ئۇالرنىـڭ بوسـتان چاچلىرىمۇ ئامـان قالمىدى. 
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خىتـاي قىـز - ئاياللىرىمىزنـى خىتايالرغـا خوتۇنلۇققـا زورلىـدى، 
ئۇالرنىـڭ چاچلىـرى دۇنياغـا سـېتىش جەريانىـدا قولغـا چۈشـتى، 

ماللىـرى ئامېرىكىـدا مۇسـادىر قىلىنـدى.

گۈزەللىـك  دۈشـمەنلىكى،  ئايـال  خىتايچـە  يۇقىرىقىـدەك 
ئىپادىلىنىدىغـان  بىلـەن  دۈشـمەنلىكى  پـەرداز  دۈشـمەنلىكى، 
ياۋايىلىقتىن قۇتۇلۇش مۇھاجىرەتنىڭ بىزگە ئاتا قىلغان پۇرسـىتى. 
مۇھاجىرەتتە خىتايچە زالىملىقتىن قول ئۈزۈش دېگەنلىك، ھەردەم، 

ھـە دېسـىال ئايالالرنىـڭ چەكلىنىشـىگە سـۈكۈت قىلماسـلىقتۇر.

خىتايالرنىـڭ ئايالالرنى نەرسىلەشتۈرۈشـتىكى مەقسـىتى، ئالدى 
بىلـەن ئۇالرنىـڭ ئىنسـان ئىكەنلىكىنـى ئىنـكار قىلىـش. ئۇالرنـى 
پەقـەت بالىياتقۇسـى بـار تۇغـۇت ماشىنىسـى قاتارىدا كۆرۈپ خالىسـا 
ئارقىلىـق  ئورگانلىـرى  تۇغـۇت  پىالنلىـق  خالىسـا  تۇغـدۇرۇش، 
ئەمـەس  ئادەمگـە  قىسىرالشـتۇرۇپ  ئۇالرنـى  خالىسـا  بوغـدۇرۇش، 
جانلىقالرغـا ئورتـاق ھوقۇقالردىنمـۇ مەھـرۇم قويـۇش. بـۇ ئارقىلىـق 
ئايالـالردا »بىز ئىنسـان ئەمـەس، مۇالزىمەتچى ماشـىنا، تۇغىدىغان 

ئۈسـكۈنە« دېگـەن ئاڭنـى پەيـدا قىلىـش.

خىتاينىـڭ ئۇيغـۇر ئاياللىرىغـا قىلغـان زالىملىقىنىـڭ يەنـە بىـر 
ئىپادىسـى شەيتانالشـتۇرۇش. ئۇيغۇر ئاياللىرى خىتاينىڭ نەزىرىدە 
پەقـەت ئەرلەرنـى ئالدايدىغـان، ئۇالرنـى ئېزىقىشـقا، شـەھۋانىيلىققا 
بۈگۈنكـى  شـۇڭا  كۆرۈلـدى.  قاتارىـدا  جىنـالر  قىلىدىغـان  جەلـپ 
قەشقەردە ئۇيغۇر ئايالالر »غەربكە ساياھەت« فىلىمىدە رول ئالغان 
جىـن شـەيتانالرنىڭ قىياپىتىـدە ياسـاندۇرۇلۇپ كوچىـالردا سـازايى 
قىلىنماقتـا. بۈگـۈن قەدىمكـى شـەھەرلەردە ئۇيغۇر قىـز - چوكانالر 
شـەيتانالر  ئازدۇرغـان  راھىبنـى  تـۆت  ئەپسـانىلىرىدىكى  خىتـاي 
ھۇزۇرلىنىشـىغا  سـاياھەتچىلەرنىڭ  كىيىندۈرۈلـۈپ  قىياپىتىـدە 

سـۇنۇلماقتا.
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خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئايالالرنى نەرسىلەشتۈرۈش ۋە شەيتانالشتۇرۇشى 
ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىشـنى قواليالشـتۇرۇش ئۈچـۈن. چۈنكـى ئىنسـاننى 
قىممىتىنـى  ئۇنىـڭ  تـۇرۇپ  شەيتانالشـتۇرماي  نەرسىلەشـتۈرمەي، 
قىلغىلـى،  قۇلدارلىـق  قىلغىلـى،  قـۇل  خالىغانچـە  چۈشـۈرگىلى، 
قامـاپ قاماللىغىلـى بولمايـدۇ. ئايالالرنـى نەرسىلەشـتۈرمەي تـۇرۇپ 
ئۇالرنـى ئويۇنچۇققـا ئايالندۇرغىلـى، خالىسـا چىشـلەپ، خالىمىسـا 
تاشـلىغىلى بولمايـدۇ. ئايالالرنـى شەيتانالشـتۇرماي تـۇرۇپ ئۇالرغـا 
گۇنـاھ ئارتقىلـى، ئۇالرنـى گۇناھكار ھېس قىلدۇرغىلى ۋە خالىغانچە 

بويسـۇندۇرغىلى بولمايـدۇ.

كەمپـۈت،  زېمىـن،  مۈلـۈك،  ئايالالرنـى  ئۇيغـۇر  مۇھاجىرەتتـە 
ھۇجـرا ۋە گۇناھقـا باشـاليدىغان شـاياتۇنالرنىڭ ئورنىدا كۆرۈلۈشـى 
بولـۇپ،  قالدۇقلىـرى  خىتايلىقنىـڭ  كەتكـەن  ئورنـاپ  قەلبلەرگـە 
مەنىدىكـى  دېگـەن  قىلىنغۇچـى  زۇلـۇم  ئايالالرنىـڭ  مۇھاجىرەتتـە 
مەزلـۇم ئاتىلىشـى يەنىـال مەۋجـۇت. چۈنكـى خىتايدىـن سـىڭگەن 
كەتمىـدى.  سـاقىيىپ  پۈتۈنلـەي  تېخـى  ئاسـارىتى  زالىملىقنىـڭ 
ئېتىراپىدىـن  جامائەتنىـڭ  ئوبيېكىتالشتۇرۇلۇشـى،  ئايالالرنىـڭ 
پەگاسـىغا  مۇالزىمەتنىـڭ  تۆرىدىـن  ھۆرمەتنىـڭ  يەكلىنىشـى، 

قىلىۋاتىـدۇ. داۋام  خىتايسـىزمۇ  سۈرۈلىشـى 

ئەپسۇسـلۇق ئىچىـدە شـۇنى ئېتىراپ قىلىش كېرەككـى، ئۇيغۇر 
ئايالالرنىـڭ كىيىنىـش، ياسـىنىش، پەردازلىنىـش ھوقۇقـى دائىـم 
ئەخالققـا يـات بىـر شـەكىلدە مەسـخىرە ۋە ئوخشـىتىش ئوبيېكتىغـا 
ئايلىنىـپ قېلىۋاتىـدۇ. ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالردا ئايالالرنىـڭ ھېلـى 
شـەيتانغا، ھېلـى قەغەزگـە ئورالغـان كەمپـۈت بىلـەن قەغىـزى يوق 
ئۆيگـە  پەردىسـىز  بىلـەن  ئـۆي  بـار  پەردىسـى  ھېلـى  شـاكىالتقا، 
ئوخشىتىلىشـى ھەتتا ئايالالرنىڭ قۇلۇپقا ئوخشىتىلىشـى ۋە شۇنىڭغا 
چـاۋاك چالغـان ئەرلەرنىـڭ كـۆپ بولۇشـى كىشـىنى ئويغـا سـالىدۇ. 



128

تېخىمۇ قىلىقسـىز بولغىنى ئايالالرنىڭ جامائەت سـورۇنىدا پىچىلغان 
تاۋۇز، چىۋىن قونىدىغان شـاپاقالرغا ئوخشىتىلىشـى كىشىنى بىئارام 

قىلىدۇ.

ئۇچرىغـان،  زۇلۇمغـا  ئۈمىدسـىزلەندۈرىدىغىنى  مېنـى 
ۋە  مەزلۇمالشـتۇرۇلغان  شەيتانالشـتۇرۇلغان،  ئوخشـىتىلغان، 
نەرسىلەشـتۈرۈلگەن خانىم - قىزالرنىڭ شـۇالرغا ھەق دەپ بويۇن 
ئىگىشـى، »مەنمـۇ ئەرلـەردەك ئىنسـان! كەمپـۈت، قۇلـۇپ، ھۇجرا 
ئەمـەس، سـەندەكال ئەزىـز، ھۆرمەتلىك، بـاراۋەر يارىتىلغان ئادەم 
مەن« دېمەكتە يوق، شۇالرنى تەربىيە دەپ قوبۇل قىلىشى. مەنچە 
ئـەڭ خەتەرلىكى مەسـخىرىلىنىش ئەمەس، مەسـخىرە قىلىنىشـنى، 
تەربىيەلەنگەنـدەك،  شەيتانالشتۇرۇشـنى  نەرسىلەشتۈرۈشـنى، 
ئەخالقالنغاندەك، نەسـىھەتلەنگەندەك ھېسسىياتتا قوبۇل قىلىش.

شەيتانالشتۇرۇلۇشـى،  نەرسىلەشتۈرۈلۈشـى،  ئايالالرنىـڭ 
مەسخىرىگە، زۇلۇمغا نىشان قىلىنىشى، باشقۇرۇشقا، ھۆكۈمرانلىققا، 
تەقىبكـە ئوبيېكىـت بولۇشـى تەبىئىيلىـك سـۈپىتىدە ئالقىشالنسـا، 
بـۇ خـۇي شـۇ پېتـى داۋام قىلسـا بـۇ خىتـاي بولمىغـان شـارائىتتا 
خىتايلىقنىـڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىغـا ئىسـپاتى. بۇنـى مۇھاجىرەتتـە 
خىتايدىـن  ھەققىـدە،  كىملىكـى  كىشـىلەر  داۋامالشـتۇرۇۋاتقان 
ۋە  نىيىتـى  قۇتۇلـۇش  خىتايدىـن  خىسـلەتلىرى،  پەرقلىنىدىغـان 

جاسـارىتى ھەققىـدە قايتـا ئويلىنىـپ بېقىشـى كېـرەك.

2020 - يىلى 11 - ئاينىڭ 20 - كۈنى
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ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتۇلۇشى تاسادىپىيلىقمۇ ؟

سـەئۇدى  ئاندىـن  ھىندونېزىيـە،  ئـاۋۋال  كۈنلـەردە  يېقىنقـى 
ئەرەبىسـتان ۋە ئاخىرىـدا تۈركىيـە بولـۇپ ئـۈچ مۇسـۇلمان دۆلىتىدە 
ئۇيغـۇرالر تاالپەتكـە ئۇچرىـدى. ئەلۋەتتـە بۇ تۇنجـى قېتىم ئەمەس.

خىتايغـا  ئۇيغـۇر  ئـۈچ  سـېنتەبىردە  يىـل  بـۇ  ھىندونېزىيـەدە 
زىندانـدا  تېخىچـە  ئۇيغۇرنىـڭ  ئىككـى  بېرىلـدى.  قايتـۇرۇپ 

مەلـۇم. يېتىۋاتقانلىقـى 

ھىندونېزىيەدىكـى قايتۇرۇلغـان ئۇيغـۇرالر ھەققىدە ھىندونېزىيە 
ھۆكۈمىتـى رەسـمىي بىـر ئىزاھـات بەرمىگەنىـدى. پەقـەت ئارىدىـن 
ئىككى ئايدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتكەندە ھىندونېزىيەنىڭ تۈركىيەدە 
تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلغانلىقىنى 

دەلىللىدى.

20 - نويابىـر كۈنـى ھەمدۇلـال ۋەلـى سـەئۇدى ئەرەبىسـتاننىڭ 
ئەسـلى -2020يىلـى  ئـۇ  قىلىنـدى.  تۇتقـۇن  شـەھىرىدە  مەككـە 
فېۋرالـدا تۈركىيەدىـن سـەئۇدىغا ئۆمـرى ھەجگـە بارغـان بولـۇپ، 
سـاقچىالر پېيىغـا چۈشـكەنلىكى سـەۋەبلىك مۆكـۈپ يۈرۈۋاتقانىدى. 
يەنـە بىـر ئۇيغـۇر نۇرمەمـەت روزىمـۇ ئۇنىـڭ بىلـەن بىللـە تۇتقـۇن 

قىلىنـدى.

تۈركىيەنىـڭ  ئۇيغـۇرالر  تۈركـۈم  بىـر  كېچىـدە  نويابىـر   -  21
نېمـە  ئۈچـۈن؟  نېمـە  قىلىنـدى.  تۇتقـۇن  شـەھىرىدە  ئىسـتانبۇل 
سەۋەبتىن بۇ ئۇيغۇرالر كەينى كەينىدىن ئۈچ مۇسۇلمان دۆلىتىدىن 

تۇتقـۇن قىلىنىـدۇ؟ بۇنىڭـدا نېمـە باھانەلـەر كۆرسـىتىلدى؟
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ھەممەيلەنگـە مەلـۇم بولغانـدەك، يېقىنـدا بىرلەشـكەن دۆلەتلەر 
گېرمانىيەلىـك  يىغىنىـدا  ھوقـۇق  كىشـىلىك  تەشـكىالتىنىڭ 
خىتايشـۇناس لويىتنېـر خانىـم خىتاينىـڭ ئۇيغۇرالرنـى الگېرالرغـا 
دەپ  تەدبىـرى  قارشـى  تېررورلۇققـا  خىتاينىـڭ  قامىلىشـىنى 
زىيانكەشـلىكىگە  تېررورلۇقنىـڭ  خىتاينىـڭ  ئـۇ  چۈشـەندۈردى. 
ئۇچرىغانلىقىنى شەرھلەپ خىتاينى ئاقالپ مەيدانغا چىقتى. مەزكۇر 
خانىمنىـڭ خىتاينـى ئاقلىشـىدا ئـەڭ مۇھىـم نۇقتـا ئۇيغۇرالرنىـڭ 
شـۇ  قاتنىشـىپ  تەشـكىالتالرغا  تېررورچـى  ئىراقتىكـى  ۋە  سـۇرىيە 
شـەرقتىكى  ئوتتـۇرا  ئـۇ  بولـدى.  قىلغانلىقـى  ئـۇرۇش  سـەپلەردە 
تېررورچـى تەشـكىالتالرغا قاتناشـقان، شـۇالر بىلـەن جـەڭ قىلغـان 
ئۇيغۇرنىـڭ سـانىنى 5 مىڭدىـن ئاشـىدۇ، دەپ خىتاينىـڭ زۇۋانـى 

قارىلىـدى. ئۇيغۇرنـى  بىلـەن 

ئۇيغۇرنىـڭ  ئـۈچ  كېتىلگـەن  قايتـۇرۇپ  ھىندونېزىيەدىكـى 
دېلوسـىغا قارىسـاق، ئۇالر شـۇ يەرلىـك تېررورچى تەشـكىالتالرنىڭ 
ئەزالىـرى بىلـەن بىللـە تۇتۇلغـان دېيىلىـدۇ. تۈركىيـەدە تۇتۇلغـان 
تۇتقانـالر  بۇالرنـى  بولـۇپ،  دېيىلگـەن   18 سـانى  كىشـىلەرنىڭ 
تۈركىيەنىـڭ تېررورلۇققـا قارشـى ئاالھىـدە ئەترىتـى. تۈركىيەنىـڭ 
ئـۇالر سـۇرىيە  قارىغانـدا،  تارقاتقـان خەۋەرگـە  قانىلـى  ئا.خەبـەر 
ۋە ئىراقتـا تېررورچـى تەشـكىالتالر بىلـەن بىللـە ئـۇرۇش قىلغـان، 
كېيىـن قانۇنسـىز يولـالر بىلـەن تۈركىيەگـە كىرگـەن دېيىلگـەن.

ئۇيغۇرنـى  خىتاينىـڭ  يىغىنـدا  خەلقئارالىـق  يۇقىرىقىـدەك 
قارىلىشـى  دەپ  تېررورچـى  تەشـكىالتىدا  دۆلەتلـەر  بىرلەشـكەن 
بىلـەن تۈركىيەنىـڭ يىلالردىـن بۇيـان تۈركىيـەدە ياشـاۋاتقان ۋە 
تۈركىيـە بىلـەن سـۇرىيە ئارىسـىدا موكىدەك ئۆتۈشـۈپ تـۇرۇش مودا 
بولغـان يىلالردا، شـۇ يەرلەردە تـۇرۇپ قايتىپ كەلگەن ئۇيغۇرالرنى 

تېررورچـى دەپ تۇتۇشـى تاسـادىپىيلىق ئەمـەس.
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مۇسـۇلمان  ئـۈچ  يۇقىرىقـى  تۇتقۇنـدا  بـۇ  ئۇچرىغـان  ئۇيغـۇرالر 
ھەمكارلىقنىـڭ  مەخپىـي  بىـر  ئارىسـىدا  خىتـاي  بىلـەن  دۆلىتـى 
بولغانلىقىنـى پـەرەز قىلىشـقا بولىـدۇ. بـۇ ھەمكارلىـق نەتىجىسـىدە 
ئـاۋۋال ھىندونېزىيـە، ئاندىـن سـەئۇدى ئەرەبىسـتان ۋە تۈركىيـە 
ئۇيغۇرالرغـا قـول سـالدى. مەقسـەت خىتايغا ماسلىشـىپ ئۇيغۇرنىڭ 

دەلىللـەش. باغلىنىدىغانلىقىنـى  تېررورچىالرغـا  خەلقئـارا 

ئۇيغۇرنىـڭ ھەقلىـق دەۋاسـى دۇنيادىكى دېموكراتىـك ئەللەردە 
ياشـاۋاتقان ۋىجدانلىـق سىياسـەتچىلەرنى، ئالىمالرنـى، مۇخبىـر ۋە 
باشـقا ئاددىـي ئىنسـانالرنى قوزغىتىۋاتقـان مۇشـۇنداق بىـر پەيتتـە 
خىتايغـا ھەمكارالشـقان بـۇ مۇسـۇلمان دۆلەتلەرنىـڭ ئۇيغۇرغـا قـول 
سـالغان ۋاقتىنىـڭ بىـر - بىرىنىـڭ ئىزىنى باسـقاندەك ماسلىشـىپ 
ئۇيغۇرنـى  خىتـاي  ئەمـەس.  تاسـادىپىيلىق  ھەرگىزمـۇ  كېلىشـى 
دۆلەتلـەردە  يۇقىرىقـى  ئۇنـى  ۋە  ئەيىبلـەپ  بىلـەن  تېررورچىلىـق 
تېررورلـۇق گۇمانـى بىلـەن تۇتۇلغان ئۇيغۇرالر ئارقىلىق ئىسـپاتالپ، 
فىرانسـىيەدە يـۈز بەرگەن بىر يـۈرۈش تېررورلۇقتىن نەپ ئالماقچى.

تېررورچىالرنىـڭ  ئوخشـاش  فىرانسـىيەگە  ئۆزىنـى  خىتـاي 
زىيانكەشـلىكىگە ئۇچرىغـان دۆلـەت قىلىـپ كۆرسـەتمەكچى، شـۇ 
ئارقىلىـق ئۇيغۇرالرغـا ھېسداشـلىق قىلىۋاتقـان غەربكـە ئۇيغۇرنىمـۇ 
فىرانسـىيەدە »ئالالھـۇ ئەكبـەر« دەپ كالـال كەسـكەن قاتىلـالردەك 

بولۇۋاتىـدۇ. كۆرسـەتمەكچى  يـاۋۇز 

بىزنىـڭ قىلىدىغـان ئىشـىمىز تېررورلۇققـا ئارىلىشـىپ قالغـان 
ئۇالرنىـڭ  ئەمـەس.  تېنىۋېلىـش  ئۇيغۇرالردىـن  دېيىلىۋاتقـان 
ئۇيغۇرلۇقىنى ئىنكار قىلىپ كارى بولماسـلىق تېخىمۇ ئەمەس ياكى 
تېخىمـۇ تەتۈرلۈك قىلىـپ ئۇالرنىڭ تېررور مەيدانلىرىغا بارغانلىقىنى 
ئۆزىمىزنـى  ئاقـالش  قىلمىشـىنى  ئۇالرنىـڭ  ئەمـەس.  ئاقالشـمۇ 
قۇتقـۇزۇش،  ئۇالرنـى  بۇرچىمىـز  بىزنىـڭ  بـاراۋەر.  قارىلىغانغـا 
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ئۇالرنىـڭ  كېـرەك.  بولۇشـى  قۇتقـۇزۇش  مۇرەسسەسـىز  شەرتسـىز، 
ئىدىيەسـى نېمـە بولسـۇن، ئۇيغۇرلۇققـا قارشـى بولسـۇن، مىللەتنى 
رەت قىلىدىغـان بولسـۇن بەرىبىـر. ئالـالھ ئۇالرنـى ئۇيغـۇر قىلىـپ 
ياراتقـان، ئۇيغۇرنىـڭ ئائىلىسـىگە، ئۇيغۇرنىـڭ زېمىنىغـا ياراتقـان. 

شـۇڭا ئـۇالر بىزنىـڭ ئۇيغـۇر قېرىندىشـىمىز.

خىتايغـا  تۇتقۇنالرنىـڭ  ئۇيغـۇر  قىلغانـدا،  خىتـاب  دۇنياغـا 
قايتۇرۇلسـا ئۆلۈمگـە ھۆكـۈم قىلىنىدىغانلىقىنـى، ئۇالرنىـڭ قىينـاق 
سـەۋەبلىك ھاياتىنىـڭ خەۋپكـە ئۇچرايدىغانلىقىنـى، شـۇڭا نېمـە 
جىنايـەت ئۆتكۈزگـەن بولسـا شـۇالر تۇرۇۋاتقـان ئەللەرنىـڭ قانـۇن 
خىتايغـا  ھەرگىـز  ئەممـا  بولىدىغانلىقىنـى،  بەرسـە  جـازا  بويىچـە 
قايتۇرۇشـقا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتىش بولۇشى كېرەك. قولىمىزدىن 
كەلسـە مۇشـۇ پۇرسـەتتە شـۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ خىتايدىـن ئايرىلىـپ 
زۇلمـى  خىتاينىـڭ  سـەۋەبنىڭ  قىلغـان  سەرسـان  ئەللـەردە  يـات 
سـەۋەبىدىن  چەكلىمىلـەر  خىتايدىكـى  ئۇالرنىـڭ  ئىكەنلىكىنـى، 
دىنىنـى ئۆگىنەلمـەي، تۈركىيەگـە كەلگەندىـن كېيىـن تېررورچـى 
گۇرۇپپىالرنىـڭ تەشـۋىقاتىنى ئىسـالم دەپ ئۆگىنىـپ قالغانلىقىنـى 
ئەقىـل  ئەمەلىيەتتـە  بولىـدۇ.  ئاقلىسـاق  ئۆزىمىزنـى  ئىزاھـالپ 
ئىشلەتسـەك، خىتـاي ئۇالرنـى تۇتـۇپ ئۇيغۇرنـى دۇنياغـا تېررورچـى 
كۆرسـىتىمەن دېگـەن پۇرسـەتتە خىتاي كوممۇنىسـت ھۆكۈمىتىنىڭ 

بولىـدۇ. ئىسـپاتلىغىلى  ئىكەنلىكىنـى  تېررورچـى 

2020 - يىلى 11 - ئاينىڭ 21 - كۈنى
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ئىلھام توختىنىڭ تۇتۇلۇش تارىخى

ئىلھـام توختـى تۇتۇلـۇپ مۇددەتسـىز كېسـىلىپ كەتكىنىگـە بـۇ 
يىـل ئالتـە يىلدىن ئاشـتى. بۇ جەرياندا ئىلھـام توختى ھەرىكىتىگە 
مەنبە بولغان ئامىلالر تولۇق سـۆزلەنمەي كەلدى. بۇنىڭ سـەۋەبى، 
ئىلھـام توختىنىـڭ تۇتۇلۇشـىنىڭ باش ئاخىرىنى تولـۇق بىلىدىغان 

كىشـىلەرنىڭ مۇھاجىرەتتە سـۈكۈت قىلىپ ياشىشـى.

سـىلەر بىلـەن ئورتاقلىشـىدىغان بۇ مەزمۇننـى ئىلھام توختىنىڭ 
ئوتتـۇز نەچچـە يىللىـق خىزمەتدىشـى ئۇسـتاز ئابدۇرەئـۇپ پـوالت 
ئەنجۈمـەن  ئېلىنغـان  تىلغـا  يازمىـدا  بـۇ  يازغـان.  تەكلىماكانـى 
نامىدىكـى پائالىيەتلـەر بېيجىڭـدا بىـر ئىزدىنىـش، ئويغىنىـش ۋە 
تىرىشـىش قىزغىنلىقـى ياراتقـان. بـۇ لېكسـىيەلەرنى باشـالنغاندىن 
تارتىـپ تۇتۇلغۇچـە ئىزچىـل قوللىغـان ۋە داۋام قىلغـان ئۇسـتاز 

ئىلھـام توختـى ئىـدى.

تۆۋەندىكـى ئابدۇرەئـۇپ پـوالت تەكلىماكانىنىـڭ يازمىسـى، مانا 
بۇ شۇ ئىلھام توختىنىڭ تۇتۇلۇشى بىلەن تامامالنغان ھەرىكەتنىڭ 

خاتىرىسى:

سـىنىپىنىڭ  تىل-ئەدەبىياتـى  ئۇيغـۇر  يىللىـق   -  92«
بىـر  ئايـۇپ  ئابدۇۋەلـى  ئوقۇغۇچىسـى  پائالىيەتچـى  ۋە  ئەئالچـى 
قاتىملىـق سـىنىپ يىغىنىدا، باشـقا مەكتـەپ، باشـقا فاكۇلتەتتىكى 
ئوقۇغۇچىالرغـا ئوخشـاش ئـۆز سـىنىپىدا، بىـر ئىلمىـي پائالىيـەت 
ئىلىـم  ئوقۇغۇچىالرنىـڭ  ئارقالىـق  شـۇ  ئۇيۇشتۇرۇشـقا،  سـورۇنى 
ئۇپۇقىنـى كەڭەيتىشـكە چاقىرىـق قىلىـدۇ. ئۇنىـڭ بۇ تەشەببۇسـى 
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سـىنىپداش ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بىـردەك ھىمايە قىلىشـىغا ۋە سـىنىپ 
مۇدىـرى ئازۇگـۈل ئابدۇلـالھ خانىمنىـڭ نـەق مەيدانـداال قىزغىـن 

ئەرىشـىدۇ. قولالشـىغا 

- ئۇنداقتـا، سـىزنىڭ بـۇ ھەقتـە، بىر كونكرېتنـى پىالن ياكى 
ئابدۇلـالھ  ئازۇگـۈل  سـورايدۇ  دەپ  بارمـۇ؟،-  تەكلىپىڭىـز  بىـرەر 

نىم. خا

– مـەن ئابدۇرەئـوپ پـوالت مۇئەللىمنـى ھـەر يەكشـەنبە كەچتـە 
ئاخىرالشـقاندىن  يىغىنىمىـز  سـىنىپ  ھەپتەلىـك  ئاچىلىدىغـان 
كەيىن، ئۆزى خالىغان ماۋزۇدا لىكسـىيە سـۆزلەپ بەرىشـكە تەكلىپ 
قىلسـاق،- دەيـدۇ ئابدۇۋەلـى ئايۇپ جاۋابەن،- مۇئەللىم سـۆزلەپ 
بولغاندىن كەيىن، بىزمۇ سـوئال سوراسـاق، تۈرلۈك ماۋزۇالردا ئۆز-

ئـارا ئوي-پىكىـر ئالماشتۇرۇشسـاق، دەيمەن.

-قوشۇلىمىز!! 

پۈتـۈن سـىنىپتىكى بالىالرنىـڭ ھەممەسـى دەگۈدەك بىـر ئاۋازدا 
مائقۇلاليـدۇ بـۇ پىكىرنى.

-بولىـدۇ. مەنمـۇ بـۇ پىكىرگـە قوشـۇلىمەن،- دەيـدۇ ئارزۇگـۈل 
خانىـم ئاخىرىـدا،- ئۇنداقتـا، مـەن ئابدۇرەئـوپ مۇئەللىـم بىلـەن 

ئاالقەالشـىپ، بـۇ ئىشـنى روياپقـا چىقىرايلـى.

مـەن بـۇ ھىكايەنـى ئارزۇگـۈل ئابدۇلالھ خانىمدىـن ئاڭالغاندىن 
كەيىـن، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ مەنـى كۆزگـە ئىلغانلىقىدىـن، ئاالھىـدە 
قىلغانلىقىدىـن  تەكلىـپ  بەرىشـكە  لىكسـىيە سـۆزلەپ  ئەتىـۋارالپ 

سـۆيۈندۈم ۋە مەمنۇنىيـەت بىلـەن تەكلىپنـى قوبـۇل قىلدىـم.

شـۇنداق قىلىـپ، ياندۇرقـى بىـر قاتىملىـق سـىنىپ يىغىنىدىن 
كەيىن مەن تۇنجى لىكسـىيەمنى سـۆزلەدىم. لىكسـىيە سۆزلەۋاتسام، 
كىرىـپ  ئاسـتاغىنا  بالىالرىمـۇ  سـىنىپنىڭ  باشـقا  تۆرتچـە  ئـۈچ - 
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ئولتۇرۇپ، لىكسـىيەمنى ئاڭالدى. لىكسـىيە ئاخىرالشـقاندا، ھەلىقى 
باشـقا سـىنىپنىڭ بالىـالرى: >مۇئەللىـم، فاكۇلتەتىمىزنىـڭ باشـقا 
سـىنىپىدىكى بالىالرمـۇ كىرىـپ ئاڭالسـا بوالمـدۇ لىكسـىيەڭىزنى؟< 
تەپەككۇرۇمنـى  مەنىـڭ  سـوئال  بـۇ  ۋە  ھـال  بـۇ  سـورادى.  دەپ 

ئويغاتتـى بولغـاي.

- بولىـدۇ،- دەدىممـەن،- ئۇنداقتـا، بۇ سـورۇنىمىزغا بىر ئات 
قويايلـى، >ئۇيغۇرشۇناسـلىق تەتقىقـات ئەنجۈمەنـى< دەپ ئاتاسـاق 

قانداق؟

- >ئەنجۈمەن< دەگەن نەمە، مۇئەللىم؟

– بوۋامىـز ئەلىشـىر نەۋائىـي كـۆپ ئىشـلەتكەن ئاتالغـۇ بولـۇپ، 
مەئنەسـى >يىغىلىـش، ئۇيۇشـما، ئىلىـم سـورۇنى< دەگـەن بولىدۇ.

سـالون<  >چايخانـا،  بـۇ،  سـۆزكەن  چىرايلىـق  ئەجـەب   -
دەگەندىـن پەرقلىـق ياخشـى ۋە گۈزەل ئىسـىم ئىكەن. قوشـۇلىمىز!

مانا بۇ ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقات ئەنجۈمەنىنىڭ تەشكىللەنىش 
ۋە قۇرۇلـۇش جەريانـى. ئەنجۈمەنىمىزنىـڭ دەسـلەپكى ئۈچ-تـۆرت 
قاتىملىـق پائالىيـەت سـورۇنىنى ئـۇدا مـەن سـورادىم. ئـۇ دەل مـەن 
رىئالىزىـم  تەنقىدىـي  ماۋزۇلـۇق  ئەبگارلىـق<  >ئۇيغـۇردا  ھەلىقـى 
پۈتتۈرگـەن  ئەسـەرىمدە  ئىـدى.  ۋاقتىـم  يازىۋاتقـان  ئەسـەرىمنى 
ئوقـۇپ  ئەھلىگـە  ئەنجۈمـەن  ئەپكەلىـپ،  ئۇدۇللـۇق  بابالرىمنـى 
چالىـۋەردى،  چـاۋاك  مائقۇلـالپ  بالىـالر  ئەنجۈمەنـداش  بەردىـم. 
مەنمـۇ جاسـارەتلەنىپ يازىۋەردىـم. ئاڭالغۇچىالرىم شـۇ قـەدەر جىق 
ئىدىكـى، داڭقىمىـز ئالالبـۇرۇن بەيجىڭدىكـى باشـقا مەكتەپلەرگەمۇ 
ئاڭالنىـپ كەتكەنىـدى. يـۈز كىشـىلىك چـوڭ سـىنىپالرنى ئالىـپ 
قونـۇپ  دەرىزەلەرگـە  پاتمـاي،  ئاڭالغۇچىـالر  قىلسـاقمۇ،  سـورۇن 

ئولتـۇرۇپ ياكـى كارىـدورالردا ئـۆرە تـۇرۇپ ئـاڭالپ كەتەتتـى.
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ئـۇزۇن ئۆتمـەي، بـۇ ئەنجۈمـەن سـورۇنىمىزنىڭ سـاھىبلىقىنى 
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئۆزلەرىگە ئۆتكۈزۈپ بەردىم. ئۇالرنىڭ ئۆزلەرىنىڭ 
ئىختىيـار قىلغـان ئىلىـم ئادەملەرىنـى، مەيلـى مەكتـەپ ئىچـى - 
سـىرتىدىن بولۇشـىدىن قەتئىـي نـەزەر، ئۆزلـەرى تەكلىـپ قىلىپ، 

ئىلىـم سۆزلەتىشـىگە ئىجـازەت بەرىلـدى.

ئادەتتە، ياشالر دەگەن قەرىالرنىڭ گەپىدىن كۆرە، ياشالرنىڭ 
گەپىنـى بەكـرەك ئاڭاليـدۇ. مۇشـۇ ئۆزگەچىلىكىنـى كـۆزدە تۇتۇپ، 
تەكلىـپ  تاالنتالرنـى  يـاش  سـالداش  بىلـەن  ئۆزلـەرى  ئۇالرنىـڭ 
قىلىـپ، ئىلىـم - ماھـارەت سۆزلەتىشـىگە كۆپرەك دەئـۋەت قىلدىم. 

شـۇنداق قىلدىالر.«

ئۇسـتاز ئابدۇرەئـۇپ پـوالت تەكلىماكانىنىـڭ بايانى مۇشـۇ يەردە 
ئاياغالشـتى. ئىلھـام توختىنـى تۇتقـۇن قىلىشـتىكى سـەۋەبلەرنىڭ 
ئـەڭ چوڭـى خىتـاي ئۇنـى ئالىـي مەكتـەپ سـورۇندىن پايدىلىنىـپ 
مىللىـي بۆلگۈنچىلىككـە قۇترىتىـش دېيىلـدى. ئىلھـام توختـى بىـز 
ئۇيۇشـتۇرغان لېكسـىيەلەردە ئـەڭ ئاكتىپ ئىدى. ئـۇ ئەنجۈمەنلەردە 

ئەڭ كـۆپ سـۆزلىگەنىدى.

قۇشـى«  مـۇرات  ئۇچقـان  »شـامالباغدىن  يېزىۋاتقـان  ئۇسـتاز 
ناملىـق ئەسـەرنىڭ ئەنجۈمـەن تىلغا ئېلىنغان بىر بۆلىكىنى چاپالپ 
قويـدۇم. مـەن ئالىـي مەكتەپتە بەك ئەال ئوقۇغان ئوقۇغۇچى ئەمەس 
ئۆگەنگـەن  بېرىلىـپ  ياقتۇرغاچقـا  دەرسـىنى  ئۇسـتازنىڭ  ئىدىـم. 
مـەن  راسـت،  پائالىيەتچانلىقىـم  يېزىلىپتـۇ.  شـۇنداق  بولغاچقـا 
ئەزەلدىـن سـىڭگەننى يـەپ جىـم يـۈرۈپ باققـان ئەمـەس. ئەسـلى 
مـەن ھـەر يەكشـەنبە ئىككى سـائەت ۋاقتىمىزنى ئالىدىغان سـىنىپ 
يىغىنىنـى بىـر سـائەتكە قىسـقارتىپ قالغـان بىـر سـائەتتە لېكسـىيە 

قىلسـاق، بىلىـم ئالسـاق دەپ ئويلىغـان.

بىـز ئەنجۈمـەن نامىدىكـى بـۇ يۈرۈشـلۈك پائالىيەتنـى توقسـان 
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توقسـان  كېيىـن  بىزدىـن  قىلـدۇق.  داۋام  يىلالرغىچـە  يەتتىنچـى 
ئالتىنچـى يىللىق سـىنىپنىڭ ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىلىرى داۋامالشـتۇرۇپ 
ئابدۇبەسـىر  سـۆزلىگۈچىلەردىن  نۇتـۇق  پائالىيەتتـە  بـۇ  ماڭـدى. 
شـۈكۈرى، راھىلـە داۋۇت، ئۆمەرجـان نـۇرى، ئابدۇقادىـر جااللىدىن 

قاتارلىـق ئۇسـتازالر قاماقتـا يېتىۋاتىـدۇ.

ئـەڭ  ۋە  كـۆپ سـۆزلىگەن  ئـەڭ  لېكسـىيەلەردە  يۈرۈشـلۈك  بـۇ 
كەسـكىن سـۆزلىگەن ئۇسـتازالردىن ئىلھام توختى مۇددەتسىز قاماق 
جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنـدى. مەزكـۇر ماقالىدە بـۇ مەزمۇنالر يېزىلماي 
قاماققـا  توختىنىـڭ  ئىلھـام  ئاخىـرى  لېكسـىيەلەر  مەزكـۇر  قاپتـۇ. 

ئېلىنىشـى بىلـەن توختىغـان بولـدى.

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 5 - كۈنى
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قايسى يۇرتنىڭ كىشىلىرى ئۆم

2020 - يىلنىـڭ ئاخىرقـى ھەپتىلىرىـدە ۋەتەندىكى قەھرىمان 
ۋەتەندىـن  ئاچتـى.  كـۆز  دۇنياغـا  ئامانىتـى  بىـر  خەلقىمىزنىـڭ 
ئاۋغۇسـتتا جاننـى ئالقانغـا ئېلىـپ تـۇرۇپ ئەۋەتىلگـەن، ئاقسـۇنىڭ 
ئاۋات ناھىيەسىدىن تۇتقۇن قىلىنغان 2000 ئۇيغۇرنىڭ تىزىملىكى 
ئەركىن ئاسـىيا رادىيوسـىنىڭ قولىغا چۈشـتى. بۇ تىزىملىك رادىيو 
دىرېكتورى ئالىم سـېيتوفنىڭ ۋاسىتىسـى بىلەن دەرھال كىشـىلىك 
ھوقۇقنـى كۆزىتىـش تەشـكىالتىغا ئۇالشـتى ۋە 9 - دېكابىـر كۈنـى 
دۇنياغـا ئېـالن قىلىنىـپ، تۈنۈگۈندىـن بېـرى ھـەر قايسـى داڭلىـق 

ئاخباراتـالردا خـەۋەر قىلىنماقتا.

ئېرىشـكەندىن  ئاخىـرى  سـېنتەبىرنىڭ  تىزىملىككـە  بـۇ  مـەن 
كېيىـن دەلىللەشـنى ئۈسـتۈمگە ئالدىـم. تىزىملىكتـە نـە تامغـا، نـە 
تۈزگۈچىنىـڭ ئىسـمى، نـە تىزىملىـك تۈزگـەن ئورۇننىـڭ ئىسـمى، 
 - بىـر  بولغاچقـا،  يېزىلمىغـان  دېگەنلـەر  چېسـال  تۈزۈلگـەن  نـە 
بىرلـەپ دەلىللەشـكە توغـرا كەلدى. چۈنكـى تىزىملىككە يېزىلغىنى 
قىلىدىغىنىمىـز  مۇھاجىرەتتـە  سـان،  دېگـەن   2000 پەقەتـال 
شـۇالرنىڭ دادىمىـز، ئانىمىـز، ئاچىمىز، دوسـتىمىز ياكى قوشـنىمىز 
ئىكەنلىكىنـى  ئىنسـان  شـۇالرنىڭ  بېرىـش،  دەپ  ئىكەنلىكىنـى 
ئىسـپاتالش ئىـدى. بـۇ ھەقتـە ئاۋاتلىـق بىـر قانچـە قېرىنداشـالر 
بىلـەن مەسلىھەتلەشـتىم. چۈنكى تىزىملىكتە پەقـەت تۇتقۇنالرنىڭ 
ئىسـمى، تۇتۇلـۇش سـەۋەبى، تېلېفـون نومـۇرى، قانچىنچـى قاراردا 
تۇتقـۇن قىلىنغانلىقـى يېزىلغـان بولـۇپ، دەلىللەشـكە بولىدىغـان 

باشـقا ھېچبىـر ئۇچـۇر يـوق ئىـدى.
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ئاۋاتلىـق قېرىنداشـالر دەرھـال بىر توپ قۇرۇپ چىقتى، ئاندىن 
كۈنىگـە جەدۋەلنـى تەرجىمە قىلىپ توپقا تاشـلىدى. شـۇ تەرىقىدە 
ئۇيغۇرنىـڭ   2000 نەتىجىسـىدە  ئىشـلەش  يېقىـن  ئايغـا  ئىككـى 
ئارىسـىدىن 200 دىـن ئارتـۇق كىشـى تونـۇپ چىقىلـدى. بـەزى 
گۇۋاھچىـالر بىـر ئۇيغۇرغـا گۇۋاھلىـق بەرسـە، بەزىلـەر بىـر قانچـە 
كىشىگە گۇۋاھلىق بەردى. ئوندىن ئارتۇق قېرىندىشىمىز بىۋاسىتە 
ئـۇرۇق - تۇغقانلىـرى، ئاتا - ئانىلىرىنىڭ خەۋىرىنى تىزىملىكتىن 
تەشـكىالتالرغا  ۋە  ئاخبـارات  مۇناسـىۋەتلىك  ۋە  بولـدى  ئالغـان 
راسـتلىقى  ھۆججەتنىـڭ  مەزكـۇر  نەتىجىـدە  بـەردى.  گۇۋاھلىـق 
تولـۇق ئىسـپاتلىنىپ، 9 - دېكابىـر كۈنـى ئېـالن قىلىنـدى ۋە 
قىسـقا ۋاقىـت ئىچىـدە ھـەر قايسـى چوڭ تىلالردا ئېـالن قىلىنىپ، 
دۇنيانىـڭ دىققىتىنـى ئۇيغۇرنىـڭ پاجىئەسـىگە يەنـە بىـر قېتىـم 

بۇرىغـان بولـدى.

بـۇ تىزىملىكنـى ئىسـپاتلىغان ئاۋاتلىقـالر زىيالىيالرمـۇ؟ دەۋاگەر 
يـاق!  ئۇسـتازالرمۇ؟  ئۆلىمـاالر،  مۇتەخەسسـىس،  داڭلىقالرمـۇ؟ 
زامـان ئۈنتىنسـىز ياشـايدىغان،  ھېچبىـرى ئەمـەس. ئـۇالر ھـەر 
تىرىشـىدىغان  دەپ  پارىلىرىـم  يـۈرەك  ئېرىـم،  ئايالىـم،  بـاالم، 
يۈزلىگـەن ئادەتتىكـى ئۇيغـۇرالر، دۇنيانىڭ ھەر قايسـى جايلىرىغا 
تارىلىـپ كەتكـەن مۇسـاپىرالر. ئەممـا ئـۇالر »ئاۋاتتىـن ھۆججـەت 
چىقىپتـۇ« دېگـەن خەۋەرنـى ئاڭلىغـان ھامان بىر بايراق ئاسـتىغا 
ئۇيۇشـتى. 2000 ئادەمنىڭ ئارىسـىدىن ئۇرۇق - تۇغقان، دوسـت 
- ياران ۋە قوشـنا - قۇلۇمالرنى ئىزدەشـتى. خىتايچە جەدۋەلنى 
ئاخىرىـدا  ۋە  يەتكـۈزۈش  بىرىگـە   - بىـر  قىلىـش،  تەرجىمـە 
تەتقىقاتچىـالر پايدىلىنااليدىغـان شـەكىلدە ئىسـپاتالپ چىقىشـقا 
ھەممەيلـەن تـەڭال ئـاۋاز قوشـتى. تىزىملىكتىكـى قېرىنداشـالرنى 
تونـۇپ بەرگـەن ئاۋاتلىقالردىـن »گۇۋاھلىق بەرمەيمـەن« دېگەن 

بىرىمـۇ چىقمىـدى.
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ئۈنۈملـۈك  بـۇ  قېرىنداشـالرنىڭ  مۇسـاپىر  ئاۋامنىـڭ،  ئاۋاتلىـق 
ھەرىكىتـى، شـۇ تىزىملىكتـە ئىسـمى چىققـان قېرىنداشـالرنى نـام 
نىشانسـىز قېلىشـتىن سـاقالپ قالىـدۇ. تىزىملىكتـە ئىسـمى چىققان 
ئاتىالر، ئانىالر، بىغۇبار قېرىنداشـالر كەلگۈسـىدە بۇ پىداكارلىقتىن 
رازى بولىدۇ ۋە ئالالھنىڭ ئالدىدا مۇھاجىرەتتىكى بۇ قېرىنداشالرنىڭ 
سـاۋابى بولىـدۇ. بـۇ ھەرىكـەت تىزىملىكتـە ئىسـمى بولغـان، ئەممـا 
مۇھاجىرەتتـە بىـرەر ئـۇرۇق - تۇغقىنـى يـوق، دەۋاسـى قىلىنمـاي 
قالغان بىگۇناھالرنى دۇنيادىن ئۇنتۇلدۇرمايدۇ. ئاۋاتلىق ئۇيغۇرنىڭ 
ياشـاۋاتقان  مۇھاجىرەتتـە  ۋاپادارلىقـى  ئۆملۈكـى،  جاسـارىتى،  بـۇ 
مىڭلىغـان ئـاۋام ئۇيغۇرغـا مـەدەت بېرىـدۇ. بـۇ ھەققانىـي ھەرىكەت 
ھـەر خىـل تىلـالر بىلـەن چىقىۋاتقـان خەۋەرلـەر، مۇالھىزىلـەر ۋە 
خەلقئـارا تەشـكىالتالردا بولۇنىدىغـان مۇنازىرىلـەر ئارقىلىق جاھانغا 

تارقىلىـدۇ، تارىـخ بېتىگـە يېزىلىدۇ.

ئادەتتـە بىـزدە »قايسـى يۇرتنىـڭ كىشـىلىرى ئـۆم؟« دېگـەن 
تېمـا كۆپ سـۆزلىنىدۇ. بۇنـداق گەپلەر دائىم مۇنازىرەلەرگە سـەۋەب 
كۆڭۈلسـىزلىكلەرمۇ  ئۆرۈلـۈپ  يۇرتۋازلىققـا  داۋامـى  بۇنىـڭ  بولىـدۇ. 
كېلىـپ چىقىـدۇ. بىـرەر يۇرتنىـڭ كىشـىلىرىنى ئـۆم دېگىنىمىـزدە 
بىللـە  يۇرتلۇقالرغـا،  يۈرگـەن  بىللـە  توپلىشـىپ  دائىـم  كۆزلـەر 
نەپلەنگـەن، داسـتىخاندا بىللـە بولغـان، بىرلىكتـە يـەڭ سودىسـى 
ئېرىشـكەنلەرگە  ئۈسـتۈنلۈككە  يۇرتلۇقالردىـن  باشـقا  قىلىشـىپ 
تىكىلىـدۇ. شـۇنى ئۆملـۈك دەپ ھـەۋەس قىلىـپ قالىمىـز بەزىـدە. 
ئەپسـۇس بۇنـداق پۈچـەك يۇرتداشـلىق، نەپسـانىي ئۆملـۈك ئۇقۇمى 
خىتاينىـڭ زالىـم، مۇسـتەبىت، قـاالق تۈزۈمىنىـڭ مەھسـۇالتى. شـۇ 
نەپلىنىشـتە،  خىتايدىـن  كىشـىلەر  بـەزى  ۋەتەندىمـۇ  سـەۋەبتىن 
مەنپەئـەت تالىشىشـتا، بىـر - بىرىنـى يۆلـەپ باشـقا يۇرتلۇقالرنـى 

چەتكـە قېقىشـتا ئـۆم ئىـدى.
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ئۇنداقتـا بىـز مۇھاجىرەتتـە يەنـە شـۇنى ئۆملـۈك دەيمىزمـۇ؟ شـۇ 
ئۆملـۈك ئۇقۇمـى توغـرا بولغـان بولسـا، شـۇنداق ئۆملۈكتىـن نەتىجە 
چىقىدىغـان بولسـا بىـز بۈگـۈن نېمىشـقا شـۇ ئۆملۈكىمىـز بىلـەن 
گۈللەنگـەن ۋەتەنـدە ئەمـەس؟ شـۇ ئۆملۈكىمىـز بىزنـى قۇتاتقـان 
بولسـا بىز نېمىشـقا يۇرتالر بويىچە ۋەتەندىن قوغالنغان، مۇسـاپىر، 
قالـدۇق؟  بولـۇپ  پاناھالنغۇچـى  سىياسـىي  سـۈرگۈن،  مۇھاجىـر، 
نېمىشـقا ئەڭ ئۆم دېيىلگەن يۇرتنىڭ ئادەملىرى ئەڭ كۆپ سـۈرگۈن 
بولدى؟ بىز داسـتىخاندا، تەلەپپۇزدا، يۇرتالر بويىچە سـەپ تارتىپ 
پـو  سـاناپ  مەشـھۇرالرنى  يۇرتىمىزدىـن چىققـان  تېرىشـتا،  پىتنـە 
ئېتىشـتا ئۆم بولدۇق، شـۇنداقمۇ؟ ئۇنداقتا بۈگۈنكى زۇلۇمغا قارشـى 
تۇرۇشـتىچۇ؟ زالىمغا قارشـى ھەقنى سـۆزلەپ گۇۋاھلىق بېرىشـتىچۇ؟ 
يۇرتتىكىلەرنىڭ بېشـىغا كۈن چۈشـكەندىچۇ؟ تۇتقۇن يۇرتداشالرنى 

تىزىـش، يولـالش ۋە قۇتقۇزۇشـقا ئاتلىنىشـتىچۇ؟

يۇرتداشـلىق يېقىملىـق ھېسسـىيات، يۇرتداشـالر بىلـەن بىللـە 
بولۇش ئىنسـاننى مەھەللىسـىگە قايتىپ، ئۇرۇق - تۇغقان، دوست  
- ئاغىنـە ۋە ئاتـا - ئانىسـىنى كۆرگەنـدەك راھەتلەندۈرىدۇ، بۇ بىر 
تەبىئىـي تۇيغـۇ. بىـر يۇرتتىـن بولغانالرنىـڭ بىـر - بىـرى بىلـەن 
ئاسـانال ئىـچ قويـۇن - تـاش قويـۇن بولـۇپ كېتىشـى دۇنيانىـڭ 
يۇرتداشـلىق  بۇنـداق  ئەممـا  ئەھـۋال.  ئورتـاق  يېرىـدە  ھەممـە 
بىـر داسـتىخاندا يـەپ - ئىچىشـتە،  تۇيغۇسـى نەپتـە، گەپتـە، 
يىغىلىـپ بىـر - بىرىنـى ھىدالشـتا توختاپ قېلىپ، يۇرتداشـالرنى 
قوغـداش، قۇتقـۇزۇش، ئۇالرنىـڭ ھۆرلۈكـى ئۈچـۈن ئىزدىنىـش، 
مەنىسـىدىن  ئەسـلى  كەتسـە،  يىراقـالپ  قىلىشـتىن  ھەرىكـەت 
ئۇزاقلىشـىپ كەتكـەن بولىـدۇ. ئـاۋات ئۇيغۇرلىرىنىـڭ بـۇ قېتىمقـى 
ۋەتەندىن چىققان تىزىملىكنى ئىسپاتالشـتا كۆرسـەتكەن ئۆملۈكى، 
ھەمدەملىكـى ۋە ۋەتەنـدە قالغان قېرىنداشـالرنىڭ خەۋىرى چىققان 
ھامـان ئىپادىلىگـەن سـاداقىتى، ۋاپادارلىقـى ۋە پىداكارلىقـى مەنچە 
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مەردانـە،  توغراقلىرىـدەك  تارىمنىـڭ  يۇرتداشـلىقنىڭ  ئۇيغۇرچـە 
ھەققانىـي، بـاش ئەگمـەس ئەسـلى مەنىسـىگە ئۇيغـۇن بولـدى.

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 10 - كۈنى
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بىز ئاشۇنداق جاھىل ئىدۇق

46 يېشـىدا قـازا قىلغـان دادىسـىنىڭ تۇپـراق بېشـىغا چىققـان 
ئۇيغـۇر بالىالرنـى كـۆردۈم بىـر سـىندا. تـۆت سـەبى دادىسـىدىن 
تاشـالرنى  چۈشـكەن  تۈزىـدى،  قەبرىنـى  قاتۇرۇقسـىز  يادىـكار 
يۆلىـدى، دادىسـىنىڭ قولـى تەگكـەن ئەزىـز تۇپراقنـى سـىلىدى. 
دادىسـىنىڭ روھىغـا يېرىلغـان توپـا قولالرنى يۈزىگە سـۈركەپ دۇئا 
قىلىشـتى. دادىسـىنىڭ ھىدى سـىڭگەن توپىالرنى پۇراپ كۆزلىرىگە 

سۈرتۈشـتى.

كېـرەك،  بولسـا  خىتـاي  سـاياھەتچى  كەلگـەن  قەبرىسـتانغا 
يېتىمالرنىـڭ ئەھۋالىنـى سـورىدى، سـىنغا ئالـدى. بالىالرغـا ئىـچ 
ئاغرىتىـپ ئـەڭ كىچىـك ئىككىسـىگە پۇل تۇتقـۇزدى. يۈرىكـى يارا، 
ئەممـا ۋىجدانـى سـاغالم بالىـالر بـۇ پۇلالرنـى يوشـۇرماي ئاكىسـىغا 

تۇتقـۇزدى.

نىجاسـەتتىن  ئـاكا  چـوڭ  كۆرگـەن  سەدىقىسـىنى  خىتاينىـڭ 
سەسـكەنگەندەك سەسـكىنىپ، چوغنى تۇتقاندەك جىددىيلىشىپ، 
ئـاكا  ماڭـدى.  بەرگىلـى  قايتـۇرۇپ  بىلـەن  قەدەملـەر  غەزەپلىـك 
سـەدىقىدار، پۇلدار خىتايالرغا قاراپ مەغرۇر ۋارقىرىدى. سـەدىقىنى 
ئـۆچ كۆرىدىغـان، ۋىجدانىغـا سـادىق بالىغا ھېچبىر چۈشـەندۈرۈش 
كار قىلمىـدى، كۆڭـۈل بۆلۈشـلەرنىمۇ رەت قىلـدى، »ئالە پۇلۇڭنى! 
پۇلـۇم بـار، مـاڭا سـەدىقەڭ كېـرەك ئەمـەس!« دېـدى، يېشـىدىن 

يۈكسـەك مەردانىلىـك بىلـەن.

سـەدىقە بەرگۈچى خىتايالر بۇنى چۈشـەنمىدى. بىكارلىق پۇلنى 
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رەت قىلغـان ئەزىمەتنـى نادانغـا، خاتا چۈشـەنگەنگە چىقىرىشـتى. 
ئاخىرىـدا شـۇنى ئېتىـراپ قىلىشـقان بولـدى: »بولـدى قىاليلى! بۇ 

مىللـەت ئاشـۇنداق جاھىل«دۇر.

بـۇ سـەدىقىدار، زەردار خىتاينىـڭ جاھىـل دېگىنـى ئۇيغۇرنىـڭ 
تىـز پۈكمـەس، ئېگىلمـەس روھىغـا ھەسـەت قىلغىنـى، ھەسـرەت 
چەككىنـى ئىـدى. بەلكىـم تاغدەك مۈشـكۈالت ئالدىـدا، يېتىملىك، 
موھتاجلىقنىـڭ دەسـتىدە تۇرۇپمـۇ مۇشـۇنداق بىـر قەيسـەر روھتـا 
يېتىلىۋاتقـان ئۇيغـۇر بالىالردىـن خەۋپسـىرىگەن بولۇشـىمۇ مۇمكىـن 

ئىدى.

بۇ بالىالرنىڭ جاھىللىقى ئۇيغۇرنىڭ قېنىغا سىڭگەن جاھىللىق 
ئىـدى. بـۇ بالىالرنىـڭ پۇلغا سـاتمايدىغان ۋىجدانـى ئۇيغۇرلۇقنىڭ 
ۋىجدانـى ئىـدى. ئۇيغـۇر مۇشـۇنداق قەيسـەرلىكى، مەغرۇرلۇقـى، 

پۇلغـا سـاتمايدىغان غـۇرۇرى سـەۋەبلىك سەرسـان ئىدى.

خىتـاي غۇرۇرىمىزغـا چىقىلمىغـان بولسـا بىزنـى ئـاچ قويغانمـۇ؟ 
يـاق! پۇلسـىز قويغانمـۇ؟ يـاق! سـودىمىز ئاقمـاي نامـرات قالغانمـۇ 
تېخنىكىمىـز  ۋە  بىلىمىمىـز  بىـز گۈلـدەك ھۈنىرىمىـز،  يـاق!  بىـز! 
بىلـەن تۈركىيەدىكـى كىشـىلەردىن بـاي ئىـدۇق، پاكىسـتاندىكى 
ئەرەبىسـتاندىكى  ئىـدۇق،  سـۆلەتلىك  مەدەنىـي،  كىشـىلەردىن 
كىشـىلەردىن پاكىـز، رەتلىـك، ھوشـيار، ھەققانىـي، ھىممەتلىـك 

ئىـدۇق.

دولـالر  كەلمىگـەن،  تاپقىلـى  پـۇل  تىلىنىـپ  ئىسـتانبۇلغا  بىـز 
خەجلىگىلى كەلگەن. تۈركىيەلىك سـودىگەرلەر ئۈرۈمچىگە ئاشـخانا 
سـالغىلى،  دوختۇرخانـا  تۈركىيەگـە  بىـز  بولسـا  بارغـان  ئاچقىلـى 
گىلـەم  قۇرغىلـى،  زاۋۇتـى  دورا  قۇرغىلـى،  شـىركىتى  كومپيۇتېـر 
زاۋۇتلىرىغـا پـاي قاتقىلـى كەلگـەن. بىـز كەلگەنـدە يانچۇقىمىـزدا 
دولـالر بـار ئىـدى، شـۇڭا اللەلىـدە تۈركلـەر ئۇيغۇرچـە ئۆگىنىشـكە 



145

باشـلىغان. بىـز ئۈرۈمچىـدە پۇل تاپالىغاچقا كىيىمنى ئىسـتانبۇلدىن 
ئېلىـپ كىيگـەن!

قېرىندىشـىمغا  تاپسـا  پـۇل  ياشـايدىغان،  مەردانـە  مۇشـۇ  بىـز 
دەپ  قونجۇمغـا  تۆكۈلسـە  قوينۇمدىـن  دەيدىغـان،  قالسـۇن 
بولمىسـا  تارتىۋاتىمىـز.  دەردىنـى  مېھرىبانلىقنىـڭ  ئوياليدىغـان 
ئالمـاي  ئۈلكەرنـى  بوالتتـى،  ئالسـاقمۇ  لوندوندىـن  كىيىمنـى  شـۇ 
روسـنىڭكىنى ئالسـاقمۇ بوالتتى. ھەرەمدىكى زاتتـەك، ئەنقەرەدىكى 
سـۇلتاندەك خىتاينىڭ سەدىقىسـىگە قۇل بولغان بولساق ھەرەمدەك 

بوالتتـى. تاشلىمىسـاقمۇ  ئۈرۈمچىمىزنـى  ياغـدەك  يۇرتىمىزنـى، 

بىـز بۈگۈنـال ئەمـەس، تارىختىمـۇ شـۇنداق غۇرۇرلـۇق، مەردانـە 
قۇرغـان  سـۇلتانلىق  ئىلىـدا  بـۇرۇن  يىـل   150 بۇندىـن  ئىـدۇق. 
بوۋىلىرىمىـز قېرىندىشـىم، قاندىشـىم دېمـەي كىـم كۈچلـۈك بولسـا 
شـۇنىڭ قوينىغـا سـېغىنغان بولسـا ئىلـى سـۇلتانلىقىدىن قـۇرۇق 
قالمايتتـۇق. رۇسـنىڭ تاجاۋۇزىدىـن قېچىپ دىيارىمىزغا سـېغىنغان 
رۇسـالر  ئۈچـۈن  ئـۇالر  بولسـاق،  ئاچمىغـان  قۇچـاق  قازاقالرغـا 
بىلـەن سوقۇشـمىغان بولسـاق دۆلەتتىـن مەھـرۇم قالمايتتـۇق. يەنە 
شـۇ چاغـدا قەشـقەردە دۆلـەت قۇرغىنىمىـزدا بىـز مۇسـۇلمان، بىـز 
تۈركنىڭ جەۋھىرى دەپ نەچچە مىڭ كىلومېتىر يىراق ئىسـتانبۇلغا 
بەيئـەت قىلىـپ خەلىپىگـە تـەۋە بولمـاي، يېنىمىزدىكـى قوشـنىمىز 
ھىندىسـتاننى سـوراۋاتقان ئەنگلىيەگـە بەيئـەت قىلغـان بولسـاق، 
پاكىسـتان،  بۈگۈنكـى  بولسـاق  قاراتقـان  لوندونغـا  تەۋەلىكنـى 
ئافغانىستان ۋە ھىندىستاندەك مۇستەقىل دۆلەت بولغان بوالتتۇق. 
مۇشـۇ دۆلەتلەرنـى تاشـالپ بېرىـپ كەتكـەن ئىنگلىـزالر بىزنىـڭ 
مەردانىلىـك  ئىنسـانلىق،  بۇنـى  مانـا  كېتەتتـى.  دىيارىمىزدىنمـۇ 
دەيمىـز، بـۇ بىزگـە بوۋىالردىـن قالغـان. بـۇ يېڭىلىـق ئەمـەس، 
سـۆڭەكتىن سـۆڭەككە ئۆتكەن غۇرۇر، مىراس جاھىللىق بۇ! شـۇڭا 
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بىز ئاشـۇنداق سـۆڭىكى قاتتىق، بوينى تىك، ئاقسـۆڭەك مىللەت. 
بەدىلىگـە  سـېتىش  قېرىنداشـالرنى  غۇرۇرىمىزنـى،  ئىمانىمىزنـى، 

سـەدىقە ئالمايدىغـان.

جاسـارىتىمىز  قاتتىـق،  جەھلىمىـز  شـۇنداق  تارىختىمـۇ  بىـز 
ئالمىغـان،  سـەدىقە  ئىـدۇق.  مۇسـتەھكەم  ئىرادىمىـز  سـەمىمىي، 
سـەدىقىگە سـېتىلمىغان، تۇغقاننـى ياتقا دولالر ئۈچـۈن بەرمىگەن، 
مانـا  شـۇڭا  شـۇ!  بۈگۈنمـۇ  تېگىشـمىگەن،  ئىماننـى  سـەدىقىگە 
ھازىرمۇ خىتاي چۈشـەنمەيدىغان، مەڭگۈ چۈشـىنەلمەيدىغان، يوق 
قىلىـپ قۇتۇلماقچـى بولغـان ئۇيغۇرچـە جاھىللىقىمىزنىڭ بەدىلىنى 

ئۆتەۋاتىمىـز.

بىز خىتايدىن سـەدىقە ئالمىغاچقا، ئۇيغۇرلۇقنى، ئىمانىمىزنى، 
ئەگمىگەچكـە  بـاش  قىلىـپ  تـەڭ  تەڭگىگـە  تـۆت  غۇرۇرىمىزنـى 
مۇسـاپىر بولۇپ ئېزىلىۋاتىمىز. بىز خىتاينىڭ بىزگە سـەدىقە قىلغان 
تىلىنـى، مېلىنـى، ئادىتىنـى رەت قىلغاچقـا مۇشـۇنداق سـۈرگۈن 
بولـۇپ يۈرۈۋاتىمىـز. بىـز ۋىجداننـى، غۇرۇرنـى، ئىماننـى، ھەقنـى 
ۋە ھەققانىيەتنـى خىتايغـا، خىتاينىـڭ سەدىقىسـىگە تېگىشـمىگەن 
بولغاچقـا، تېخـى تۈنۈگـۈن يۇرتىمىزغـا كېلىـپ يانچۇقىنـى دولالرغا 
تولدۇرۇپ كەتكەنلەرنىڭ ئالدىدا ۋەتەنسىز، مۈلۈكسىز، ئىجارىكەش 

بولـۇپ قېلىۋاتىمىز.

بىز ئۇيغۇرچە قەيسەرلىكنىڭ، غۇرۇرنىڭ، باش ئەگمەسلىكنىڭ، 
بويسۇنماسـلىقنىڭ  دۈشـمەنگە  كۈچلـۈك  ھەسسـە  يـۈز  ئۆزىدىـن 
دوسـت  ئەممـا  ئۆتەيمىـز!  يەنـە  تېخـى  ئۆتەۋاتىمىـز!  بەدىلىنـى 
بىـز سـەدىقىنى خىتايدىـن  بولسـۇن،  ئېنىـق  - دۈشـمەنگە شـۇ 
ئالمىغـان، ھېـچ بىرىڭالردىـن ئالمايمىـز. بىـز تارىختـا ئىمانىمىزنـى 
سـاتمىغان، قېرىنداشـلىقنى پۇل قىلمىغان، پۇل ئۈچۈن ئۆزىمىزنى 
قـۇل قىلمىغـان، بۈگۈنمـۇ خەقنىـڭ ئالدىـدا مېھنـەت بىلـەن ئەزىـز 
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بولىمىـز، ئېزىلمەيمىـز، تىرىشـىمىز تىلەنمەيمىـز!

بىـز تارىختىـن بۇيان ھېچكىمدىن سـەدىقە ئالمىغان، ئالمايمىز! 
ھۆرلۈكىمىزنـى،  خىتايدىـن  تـۇرۇپ  زېمىنىـڭالردا  پەقـەت  بىـز 
زېمىـن  ھېچكىمدىـن  بىـز  ئالىمىـز.  ھوقۇقىمىزنـى  ھەققىمىزنـى، 
تاالشـمايمىز، مىراسىمىزنى، مۈلۈكىمىزنى تالىشىمىز. بىز ھۆرلۈكنى، 
ھوقۇقنـى تاشـالپ سـىلەردىن ھـەق تەلـەپ قىلمايمىـز، چۈنكى بىز 
مىللـەت  تىلەمچـى  كەلگـەن  دەپ  دوسـت!«  ئالدىڭالرغـا »ھـەق 
ئەمـەس، ھەققانىيـەت ئۈچـۈن كـۈرەش قىلغىلـى كەلگـەن جاھىـل 

مىللەت!

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 10 - كۈنى
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دۈشمەن ئەمەس، قانداش قېرىنداش

نامايىشـقا  ئالدىغـا  تۈنۈگۈندىـن بۇيـان خىتـاي ئەلچىخانىسـى 
بارغـان ياشـالرنىڭ يېنىدىـن ئۆتـۈپ ئەلچىخانىغـا كىرىـپ كەتكەن 
بىـر قانچـە ئۇيغۇرنىـڭ سـىنى ئىجتىمائىـي ئاالقە تورىنـى قاپلىدى. 
كەينىدىنـال بۇنىڭغـا مۇراجىئـەت ئېالن قىلىنـدى. ئۇالرنى خائىنغا، 
ئىشـپىيۇنغا، مۇناپىققـا چىقىرىدىغانـالر بـەس - بەسـتە مەيدانغـا 
چىقتـى. ئۇنداقتـا ئەلچىخانىغا بارغان زادى كىملەر؟ ئۇالر راسـتتىنال 
دۈشـمەنگە ماسلىشـىپ بىزنـى يالغانچىغـا چىقارماقچـى بولغانالرمۇ؟

ئىسـمى  كىشـىنىڭ  ئېگىـز  كەتكـەن  كىرىـپ  ئەلچىخانىغـا 
ئابـدۇۋەر رايىدىـن. ئىسـتانبۇلدا 2018 - يىلدىـن باشـالپ ئۇيغـۇر 
سـەنئىتىنى تۈركىيەدىكـى تۈرلـۈك يىغىلىـش ۋە سـورۇنالردا، ھـەر 
قايسـى ئۇنىۋېرسـىتېتى ۋە جەمئىيەتلەرنىڭ سـەھنىلىرىدە ئورۇنالپ 

كېلىۋاتقـان بىـر پىـداكار يـاش.

ئابدۇۋەر، نۇرشات، يۈسۈپجان ۋە قۇربانجاندىن تەشكىللەنگەن 
بىـر گۇرۇپپـا بىلـەن مـەن 2018 - يىلـى ئىسـتانبۇلدا تونۇشـقان. 
ئـۇالر دەسـلەپ ئەلجەزىـرە قانىلىنىـڭ زىيارىتىنـى قوبـۇل قىلـدى. 
ئاندىـن فىرانسـىيە، گولالندىيـە، ئىسـرائىلىيە قاتارلىـق ئەللەردىـن 
كەلگـەن مۇخپىـرالر بىلەنمـۇ سـۆھبەتتە بولـدى. بۇالرنىـڭ ئىچىـدە 
خەلقئـارا  ئاخىرىـدا  يىلنىـڭ   -  2018 ھېكايىسـى  يۈسـۈپجاننىڭ 
مەتبۇئاتالردا ئۇنىڭ ئۆز ئىسمى ۋە كىملىكى بىلەن ئېالن قىلىندى.

ئابدۇۋەرنىـڭ ئېيتىشـىچە ئۇنىـڭ پاسـپورتى چىققانلىق خەۋىرى 
بولغاچقـا  كۈنـى  شـۇ  كـۈن  بەلگىلەنگـەن  كېيىـن،  كەلگەندىـن 
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ئالغىلـى بارغـان. ئۇنىـڭ بىلـەن بىللـە كىرگـەن يەنـە بىـر ئۇيغـۇر 
ئايالمۇ ئۈرۈمچىدە قالغان ئۆيىنىڭ مۈلۈكدارلىق ھوقۇقىنى ئانىسـىغا 

ئۆتكـۈزۈپ بەرگىلـى بارغـان ئىكـەن.

ئەممـا  ئوينايـدۇ،  رولىنـى  جاسۇسـلۇق  ئەلچىخانىسـى  خىتـاي 
ئـۇ يەرگـە بارغـان ئۇيغۇرنىـڭ ھەممىسـى جاسـۇس ئەمـەس. ئـۇ 
يەرگـە خىتـاي پاسـپورتلۇق ئۇيغۇرالرنىـڭ تـوي خېتـى ئېلىـش، 
كىنىشـكىالرنى گۇۋاھلىقتىـن ئۆتكـۈزۈش، مـال - مۈلـۈك ھاۋالـە، 
ئاپوسـتل قىلـدۇرۇش، گۇۋاھنامىلەرنىـڭ راسـتلىقىنى ئىسـپاتالش، 
ئاجرىشـىش خېتـى چىقىرىـش، تۇغـۇت ئىسـپاتى ئېلىـش، ۋاكسـىنا 
ئۈچـۈن  رەسـمىيەتلەر  تۈرلـۈك  قاتارلىـق  چىقىرىـش  كىنىشكىسـى 

بېرىشـى بىـر مەجبۇرلـۇق، بىـر زۆرۈرىيـەت.

خىتـاي ئەلچىخانىلىـرى بـۇرۇن يېڭىالپ بەرمىگەن پاسـپورتالرنى 
سـەئۇدى  ئىـش  بـۇ  دەسـلەپ  باشـلىدى.  بېرىشـكە  يېڭىـالپ 
ئەرەبىسـتاندا بولغـان، مانـا ھازىـر تۈركىيـەدە ۋە باشـقا دۆلەتلـەردە 
ئەمەلگە ئېشىۋاتىدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ پاسپورتى يېڭىالنغان كىشىلەرنىڭ 
نامايىشـالرغا چىقمـاي، خىتايغـا ئىشـلەپ ياكـى گۇۋاھلىـق بەرمـەي 
خىتاينىڭ ياخشى پۇقراسى بولۇپ ساقالپ تۇرغانلىقىنىڭ نەتىجىسى 
ئاۋغۇسـتتىن  يىلـى   -  2018 مەسىلىسـىنى  پاسـپورت  ئەمـەس. 
باشـالپ تىزىمـالپ، ئارخىـپ تۇرغۇزۇپ، خەلقئارالىق تەشـكىالتالر ۋە 
مۇخبىرالرغـا يولـالپ بۇ ئىشـنى كۈنتەرتىپكە ئېلىـپ كەلگەنلىكنىڭ، 
خەلقئـارا جامائـەت پىكـرى ئارقىلىـق خىتايغا بېسـىم قىلىنغانلىقنىڭ 
نەتىجىسـى. مەسـىلەن، بـۇ نـۆۋەت پاسـپورتى يېڭىالنغـان ئابـدۇۋەر 
رايىدىن نامايىشـالرغا چىققان، دەۋانى سـەنئەت ئارقىلىق ئاڭلىتىشتا 

ئاكتىـپ بولغـان بىـر ئۇيغۇر.

ئەللەرنىـڭ  باشـقا  قۇتۇلـۇپ  پاسـپورتىدىن  خىتـاي  ئۇيغـۇرالر 
پاسـپورتىنى ئالغاندىـن كېيىنمـۇ خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا بېرىشـقا 
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مەجبـۇر. چۈنكـى سـىزنىڭ ئوقـۇش تارىخىڭىزنى، ۋەتەنـدە قالغان 
مۈلۈكىڭىزنـى، بانـكا بىلەن بولغان مۇئامىلە تارىخىڭىزنى، خىزمەت 
كەچمىشـىڭىزنى، قىسـقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، سىزنىڭ شۇ دۆلەتكە 
كېلىشـتىن بۇرۇنقـى كىملىكىڭىزنـى ئىسـپاتاليدىغان يـەر خىتـاي 
ئەلچىخانىسـى. بۇنـى بىلمـەي ياكـى قەسـتەن بىلمەسـكە سـېلىپ 
خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا بارغـان ئۇيغۇرالرنـى خائىنغـا چىقارسـىڭىز 

سـەمىمىيلىك بولمايـدۇ، ئادالەتسـىزلىك بولىـدۇ.

ئىـش  كىرىـپ  قالغاچقـا  مەجبۇرلۇقتـا  ئەلچىخانىسـىغا  خىتـاي 
ئىشـچى  قـۇل  ئۇيغۇرنـى  ئەيىبلەۋاتقانـالر  ئۇيغۇرنـى  بېجىرگـەن 
قىلىۋاتقان خىتايدىن مال ئېلىپ كېلىپ تۈركىيەدە سېتىۋاتقانالرنى 
نېمـە دەيمىـز؟ تۈركىيـەدە تـۇرۇپ خىتاينىـڭ ماركىسـىدا يوشـۇرۇن 
مـال ئىشـلەپ خىتاينىـڭ تـوپ دۇكانلىرىغـا ئۆتكۈزۈۋاتقانالرنى نېمە 
دەيمىـز؟ خىتاينىـڭ ماللىرىنـى توشـۇپ ئېلىـپ كېلىـپ مۇسـۇلمان 
دۇنياسـىغا تارقىتىۋاتقانالرنى نېمە دەيمىز؟ ئۇالرنىڭ تۈرك پۇقراسـى 
بولغىنـى، خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا بېرىشـقا ھاجىتىنىـڭ يوقلۇقـى 

ئۇالرنىـڭ ئاجايىـپ ۋەتەنپـەرۋەر بولـۇپ كەتكىنىدىنمـۇ؟

مۇھاجىرەتتـە خىتـاي پاسـپورتلۇق ئۇيغـۇر چەتئـەل پاسـپورتلۇق 
ئۇيغۇردىـن كـۆپ، بولۇپمـۇ تۈركىيـەدە خىتـاي پاسـپورتلۇق نەچچە 
ئـون مىـڭ ئۇيغـۇر بـار. بىـز ئۇالرنىڭ خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا ئىش 
بېجىرگىلـى بارغىنىنـى ئەيىبلىگـەن بىلـەن شـۇالرنىڭ كۈندىلىـك 
ھاياتىنى ياشىشىپ بېرەلمەيمىز. تۈركىيە دۆلىتى تەلەپ قىلىدىغان 
تۈرلـۈك رەسـمىيەتلەرنى بېجىرىـپ بېرەلمەيمىـز. قولىمىـزدا ئـۇزۇن 
مۇددەتلىـك ئىقامـەت بولغـان بىلـەن تۈركىيەدىكـى خېلـى كـۆپ 
رەسـمىيەتلەرنى ئىقامەت بىلەن بېجىرگىلى بولمايدۇ. شـۇڭا ئۇالرنى 
قـارا قويـۇق ئەيىبلـەش، گۇناھـكار قىلىـش، دۈشـمەنگە چىقىرىش 

ئۆزىمىزنىـڭ قېرىندىشـىغا ئـۇۋال قىلغانلىـق بولىدۇ.
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ئەگـەر خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا شـۇ ئىـش بېجىرگىلـى كىرگـەن 
ئۇيغـۇر چىقىـپ خىتاينى ئاقلىسـا، بىـرەر مەتبۇئاتتا ياكى نامايىشـتا 
ياكـى يىغىنـالردا خىتاينىـڭ سىياسـىتىنى مەدھىيەلىسـە، ئۇيغۇرغـا 
قـارا چاپلىسـا، ئەلۋەتتـە قولىمىزدىـن كەلگەن قارشـىلىقنى قىلسـاق 
بولىـدۇ. ئەمەلىيەتتـە شـۇنداق قىلغـان سـابىر بۇغـدادەك ئۇيغۇرمـۇ 
ناتىـۋان  شـۇ  بولسـا  ياشـاۋاتىدۇ.  ئۇچرىمـاي  قارشـىلىققا  ھېچبىـر 
كىشـىلەر ئاۋازىنـى چىقىرالمايدىغـان، دەردىنـى ئىچىگـە يۇتىدىغان 
سـانجىپ  نەشـتەر  قىلىـپ،  ئـۇۋال  ئۇالرغـا  ئۈچۈنـال  بولغانلىقـى 
كەتمىگـەن ئـەۋزەل. چۈنكـى ئـۇالر دۈشـمەن ئەمـەس، بىـز بىلـەن 

قانـداق قېرىنـداش.

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 24 - كۈنى



152

ئۈمىدنى شەخسكە باغالمدۇق سەۋەبكىمۇ؟

مـەن بـۇ نۆۋەتلىـك ئامېرىـكا سـايلىمى جەريانىـدا بىـر قىسـىم 
كىشـىلەرنىڭ تەپەككـۇر ئۇسـۇلىدىن ئۈمىدسـىزلەنمەي تۇرالمىدىـم. 
دەۋانىـڭ  ئۈمىدىنـى،  ئ ۇيغۇرنىـڭ  ئۈچـۈن  نېمـە  ئۇالرنىـڭ 
كەلگۈسـىنى، دۇنيانىـڭ ئىسـتىقبالىنى بىـر شەخسـنىڭ سـايلىنىش 
- سايالنماسـلىقىغا باغالپ قويىدىغانلىقىنى ھەر قانچە ئويلىسـاممۇ 
بـۇ  ئۇيغۇرنىـڭ  بەزىلەرنىـڭ  مـەن  سـىغدۇرالمىدىم.  ئەقلىمگـە 
باغـالپ  سايلىنىشـىغا  قايتـا  ترامپنىـڭ  ئىسـتىقبالىنى  دەۋادىكـى 
شـۇنداقال  قارىدىـم  دەپ  چوقۇنۇشـمىكىن  شەخسـكە  قويۇشـىنى 
كۆرۈنۈشـىنى،  ئارقـا  پىسـخىك  ۋە  تارىخىـي  بۇنـداق خاھىشـنىڭ 

ئويالندىـم. ھەققىـدە  خەتىـرى  بولۇپمـۇ 

تارىخقـا قارايدىغـان بولسـاق، ئۇيغۇرنىـڭ شەخسـكە چوقۇنۇش 
سـەۋەبلىك تارتقـان زىيانلىـرى ھەقىقەتـەن كـۆپ بولغـان. بۇنىـڭ 
ئىچىـدە ئۆزىمىزدىـن چىققـان تارىخىي شەخسـلەر ۋە ياتتىن بولغان 
تارىخىـي شەخسـلەرگە چوقۇنـۇش ئوخشاشـال بىزنـى پاجىئەلىـك 
ئاقىۋەتلەرگـە دۇچـار قىلغـان. 1680 - يىلـالردا ئاپـاق خوجىنىـڭ 
ئىشقىيە مەزھىپىگە ۋە ئۇنىڭ تاغىسى ئىسھاق ۋەلى تەرغىب قىلغان 
ئىسـھاقىيە مەزھىپىگـە يـۈز مىڭلىغـان كىشـى چوقۇنغـان. پۈتـۈن 
ئۇيغـۇرالر ئـاق تاغلىـق ۋە قـارا تاغلىـق دەپ يۇقىرىقـى ئىككى دىنى 
مەزھەپكـە بۆلۈنـۈپ بىـر - بىرىنـى قىرغىـن قىلغـان. شـۇ دەۋردە 
قـارا تاغلىقالرنـى قولالۋاتقـان ئۇيغۇر سـەئىدىيە دۆلىتىنى ئاغدۇرۇش 
ئۈچـۈن ھىدايەتۇلـال ئاپـاق جۇڭغارالرنـى باشـالپ كەلگـەن. ئۇنىڭ 
ئـاق تاغلىـق يـۈز مىڭلىغـان ئۇيغـۇر مۇرىتلىـرى دۈشـمەنگە شـەھەر 
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دەرۋازىسـىنى ئېچىـپ بەرگـەن ۋە جۇڭغـارالر بىلـەن ھەمكارلىشـىپ 
شـۇ  قىلغـان.  گۇمـران  دۆلىتىنـى  بىـر  يىللىـق   160 ئۇيغۇرنىـڭ 
چاغـدا كىشـىلەر شەخسـكە، شـۇ شـەخس تەرغىـب قىلغـان دىنـى 
ئېقىمغـا ئەمـەس ۋەتەنگـە مۇھەببـەت باغلىغـان بولسـىچۇ؟ ئۆزىنىڭ 
مىللىتىگـە، مىللىـي ئىسـتىقبالىغا، مىللىـي مەنپەئەتىگـە شەخسـكە 
سـادىق بولغانـدەك سـادىق بولغـان بولسـىچۇ؟ ئـۇ چاغدا شەخسـكە 
مۇسـۇلمان  مىـڭ  يـۈز  نەچچـە  يەتكەنكـى  ھالغـا  شـۇ  چوقۇنـۇش 
ئۇيغـۇر ئاپـاق خوجىنىـڭ »مۇرىتلىرىـم، سـىلەر ئـاق شـاپاق دوپپـا 
كىيىۋېلىـڭالر، ئـۇ دۇنيـادا مـەن جەننەتنىـڭ دەرۋازىسـى ئالدىـدا 
تۇرىمـەن، ئـاق تەقىيەڭلەردىـن سـىلەرنى تونۇۋېلىـپ جەننەتكـە 

كىرگۈزىمـەن« دېسـە، شـۇنىڭغا ئىشـەنگەن.

تارىختـا ئۆزىدىـن چىققـان دىنىي شەخسـلەرگە چوقۇنۇپ زىيان 
تارتقـان ئۇيغـۇرالر -1945يىلـالردا رۇسـتىن ۋە خىتايدىـن چىققـان 
ئىككـى سىياسـىي شەخسـكە، يەنـى جوزېـف ئىسـتالىن ۋە جـاڭ 
كەيشـىگە چوقۇنۇپ ئوخشـاش خاتالىقنى سـادىر قىلغان. پايتەخت 
غۇلجىدا ئەخمەتجان قاسـىمىالر ئىسـتالىنغا، ئۇنىڭ ئۇيغۇرغا ياردەم 
ئەپەندىملـەر  ئەيسـا  ئۈرۈمچىـدە  بولسـا،  قىلىشـىغا چىنپۈتمىگـەن 
جـاڭ كەيشـىگە ۋە ئـۇ قـۇرۇپ بەرمەكچى بولغان چىنى تۈركىسـتانغا 
چوقۇنمىغان بولسا، بۈگۈنكى ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقمىغان بولۇشى 
مۇمكىن ئىدى. ئۇالرنى ئايرىۋەتكەن نەرسـە نېمە؟ مەسـئۇت سـەبرى 

ئۈرۈمچىـدە رەئىـس، ئەخمەتجـان قاسـىمى غۇلجىـدا رەئىس.

غۇلجـا  دەۋرىـدە  جۇمھۇرىيـەت   -  2 چوقۇنـۇش  ئىسـتالىنغا 
كوچىالرغـا  ئىسـمى  ئۇنىـڭ  يېيىلغانكـى،  شـۇقەدەر  شـەھىرىدە 
ئىسـىم قىلىـپ قويۇلغـان. بىـز مەرھـۇم يازغۇچـى زوردۇن سـابىرنىڭ 
»ئانـا يـۇرت« رومانىغـا قارايدىغـان بولسـاق، غېنـى باتـۇر، نـۇرى 
زىيـاۋۇدۇن قاتارلىـق تارىخىـي شەخسـلەرنىڭ ئىسـتالىنغا نەقـەدەر 
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چوقۇنغانلىقىنـى بىلەلەيمىـز. غېنـى باتۇرنىـڭ سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا 
چىقىپ كېتىشىمۇ ئىستالىننىڭ 1953 - يىلدىكى ئۆلۈمىدىن كېيىن 
بولغـان. جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ سـابىق رەھبەرلىرىنىـڭ بىـر قىسـىمى 
ئەمەلىيەتتـە ئىسـتالىن ئۆلگەندىـن كېيىنـال ئۈمىدنـى ئـۈزۈپ جاننـى 
چەتكـە ئېلىشـقا، بۈگۈنكـى قازاقىسـتانغا كېتىشـكە باشـلىغان. 2 - 
جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ بـاش كاتىپـى، يەنـى بىزنىـڭ بۈگۈنكى مايىك 
كانكاسـىغا  رۇسـنىڭ  ئۇيغۇرنـى  مەخسـۇم  ئابـدۇرۇپ  پومپىئويىمىـز 
ئولتۇرغـان بىـر تـوپ يولۇچىغـا ئوخشـاتقان بولۇپ، شـوپۇر ئورۇس، 
رول ئورۇسـنىڭ قولىـدا، ئىسـتىقبال شـۇالرغا تاپشـۇرۇلغان. ئەگـەر 
ئۇيغۇرنىـڭ غېنىدەك باتۇرلىرى، نۇرىـدەك زىيالىيلىرى، ئەخمەتجان 
قاسـىمىدەك رەھبەرلىـرى ئىسـتالىنغا مۇتلـەق ئىشـەنمىگەن بولسـا، 
تەييارلىقى ئىككى قوللۇق بوالتتى. رەھبەرلەر خەقنىڭ ئايروپىالنىغا 
مۇتلـەق ئەمىـن بولمىغـان بولسـا، بىـرەر يىغىـن ئېچىـپ ئىزباسـار 
بېكىتكـەن بوالتتـى. باشـلىقالر بىرەر قـارار ئېلىپ، ھېـچ بولمىغاندا 
مۇنـۇالر  قالسـام  ئۇچـراپ  قازاغـا  »مـەن  خەلقىگـە  پەرزەنتلىرىگـە، 

قىلىنسـۇن« دەپ قويغـان بوالتتـى.

تارىـخ تەكرارالنمايـدۇ. ئەممـا تارىختىكـى مەغلۇبىيەتتىن سـاۋاق 
ئېلىنمىسـا، تارىخىـي خاتالىـق تەكرارلىنىـدۇ. ئەگـەر ئاپـاق خوجـا 
پاجىئەسـىدىن سـاۋاق ئالمىسـاق، بىزنـى تارىختـا ھىدايەتۇلال ئاپاق 
خوجـا مەغلـۇپ قىلغانـدەك يەنـە شـۇنداق كارامەتچـى، بېشـارەتچى 
ۋە ياكـى دۇئاخاندىـن بىـرى چىقىـپ مەغلـۇپ قىلىشـىمۇ مۇمكىـن. 
ئەگـەر تارىختىـن ئىبـرەت ئالمىسـاق جـاڭ كەيشـى ياكـى ئىسـتالىن 
قۇتقۇزۇپ قويمىغاندەك بۈگۈنكى تۈركلەرنىڭ داھىيسـى ئەردوغان، 
مۇسـۇلمانالرنىڭ يېتەكچىسى خەلىپە، ئامېرىكىنىڭ كاتتىسى ترامپ 
ياكى ھەرقانداق بىر رەھبەر قۇتقۇزۇپ قويىدۇ دەيدىغان شەخسـكە 

چوقۇنۇشـتىن، ياتتىـن تەمە قىلىشـتىن قۇتۇاللمايمىز.
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شەخسـكە چوقۇنۇش بىر ئەۋالد سـەرخىلالرنى قانداق ئازدۇرغان 
بولسـا، بۈگۈن ترامپنى ھەققانىيەتكە، مۇھاپىزىكار )كونسـېرۋاتىپ( 
ئۇيغۇرالرنىـڭ كەلگۈسـىگە  ۋە  ئادالەتكـە  قاراشـالرغا،  قىممـەت - 
سـىمۋۇل قىلىـپ مۇھەببـەت باغـالش بىزنـى يەنـە شـۇنداق غاپىـل 
قىزىقىـش،  خۇسۇسـىي  ئامراقلىـق،  شەخسـىي  ترامپنـى  قىلىـدۇ. 
خۇسۇسـىي تالالش سـۈپىتىدە قوغالشسـاق پۈتۈنلەي بولىدۇ. ئەمما 
ئـۇ مۇھەببەتنى ئاممىۋىالشـتۇرۇش، ھەر ھەپتىسـىگە كۈچلەندۈرۈپ 
تەرغىبـات قىلىـش، پۈتكـۈل ئۇيغۇرنىـڭ تەقدىرىنـى بىـر ترامپقـا 
باغـالپ تەھلىـل قىلىـش ئەقىلگـە ۋە ئەمەلىيەتكە ئۇيغـۇن ئەمەس.

تالالشـالرنى  شەخسـىي  باغـالش،  شەخسـكە  ئۈمىدنـى 
مىللەتلەشتۈرۈش، مىللەتتە بىز قوللىغان مەلۇم شەخسكە مۇھەببەت 
ئويغىتىش ئۇيغۇرنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ئەمەس. ھازىرقى ئۇيغۇر 
دەۋاسـىغا كۆڭـۈل بۆلۈۋاتقـان دۆلەتلەرنىـڭ ھېچبىرىـدە رەھبەرلـەر 
ئۇيغۇرنـى بـەك ياخشـى كـۆرۈپ كەتكەنلىكـى ئۈچـۈن قولالۋاتقـان، 
ئۇيغـۇر ئۈچـۈن سـۆزلەۋاتقىنى يـوق. ئۇيغـۇر قىرغىنچىلىقىغـا نۆۋەتتە 
جىـم تۇرۇۋالغـان، خىتايغـا يانتايـاق بولۇۋاتقـان ئەللەرنىـڭ دۆلـەت 
سـۈكۈت  سـەۋەبلىك  كۆرگەنلىكـى  يامـان  ئۇيغۇرنـى  رەھبەرلىرىمـۇ 
قىلىـپ، ئۇيغۇرغـا ئـۆچ بولغانلىقـى ئۈچـۈن خىتايغـا ياردەملىشـىپ 
بىزنـى پۇتلىمايۋاتىـدۇ. بىزنـى قوللىغـان دۆلەتلەرنىڭ ھېچبىرى بىر 
شەخسـنىڭ ئاغزىغا قارايدىغان پادىشـاھلىق ئەمـەس. ئۇيغۇرغا ئىگە 
بولغـان دۆلەتلەرنىـڭ ھېچبىـرى مۇسـتەبىت تۈزۈمدىكـى بىر رەئىس 
نەچچـە ئـون يىـل ئالماشـمايدىغان، ئاتىسـىدىن مىـراس قالىدىغان 
باشـلىقلىق سايالمسـىز داۋام قىلىدىغـان دۆلەتلـەر ئەمـەس. شـۇڭا 
دۆلىتىگـە  باشـلىقنى  بىـر  بۆلگـەن  كۆڭـۈل  مەسـىلىمىزگە  بىزنىـڭ 
ۋەكىللىـك قىلىـدۇ، ئۆزىنىـڭ ھەققانىيـەت تۇيغۇسـىغا ۋە قىممـەت 
قاراشلىرىغا ئاساسەن بىزنى قولالۋاتىدۇ، دەپ قارىساق، تەنقىدسىز 

قوغدىسـاق، قوغالشسـاق توغـرا بولمايـدۇ.
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ئۇيغۇرنـى قولالۋاتقـان دۆلەتلـەر شەخسـنىڭ ئاغزىغـا قارايدىغان 
بىلـەن  تـۈزۈم  دېموكراتىـك  ئەمـەس  دۆلەتلـەر  مۇسـتەبىت 
باشـقۇرۇلىدىغان دۆلەتلـەر. دېموكراتىـك تۈزۈمدە دۆلەت شەخسـىي 
ئەقىـل بىلـەن باشـقۇرۇلمايدۇ، كوللېكتىـپ ئەقىـل بىلـەن ئىـدارە 
قىلىنىـدۇ. دېموكراتىـك دۆلەتتـە سىياسـەت شەخسـنىڭ خاھىشـى 
ئاخباراتنىـڭ  تەسـتىقى،  پارالمېنتنىـڭ  يۈرگۈزۈلمەيـدۇ،  بويىچـە 
ئاشـىدۇ. شـۇڭا  ئەمەلگـە  بىلـەن  ئىجازىتـى  قانۇننىـڭ  نازارىتـى، 
ئۇيغۇرنـى قوللىغىنـى بىـر ترامـپ ئەمـەس، بەلكـى ئامېرىكىنىـڭ 
سىياسـىي  ئامېرىـكا  ۋە  ئەقلـى  كوللېكتىـپ  دەۋرىدىكـى  ترامـپ 
ۋە  ئامېرىـكا  شـۇنداقال  ۋىجدانـى  كوللېكتىـپ  سـەرخىللىرىنىڭ 
دۇنيـا ئاخباراتىنىڭ شـىددەتلىك بېسـىمى. ئامېرىكىنىـڭ ئۇيغۇرنى 
قوللىشـىدىكى ئـەڭ مۇھىـم سـەۋەب، ئۇيغۇرنىـڭ مىللـەت بويىچـە 
يوقىتىلىش قىسـمىتىگە دۇچ كېلىشـى ۋە خىتاينىڭ بۇ قىلمىشـىنى 
دۇنيانىـڭ كـۆز ئالدىـدا ھېچبىر مۇرەسسـە قىلماسـتىن يۈرگۈزۈشـى. 
ئەگـەر بۈگۈنكـى كۈنـدە ئامېرىكىنىـڭ ئورنىـدا ياپونىيـە، ئەنگلىيـە 
بولغان بولسـىمۇ ئۇيغۇرغا پاسـىبان بولغان بوالتتى. چۈنكى بۈيۈك 
قۇدرەت بۈيۈك مەسـئۇلىيەتنى تەلەپ قىلىدۇ. دۇنياغا يېيىلغان بىر 
دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچ بولغان ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە 

دەرىجىدىـن تاشـقىرى مەسـئۇلىيىتى بـار.

ئۇيغۇرنىڭ يوقىتىلىش قىسـمىتىگە جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسـى 
رەھبىـرى ترامـپ دەۋرىدە مۇپتىال بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ مەسـئۇلىيەت 
كېلـەر  ئامېرىكىنىـڭ  يۈكلەنـدى.  ئۈسـتىگە  ھۆكۈمىتىنىـڭ  ترامـپ 
ئالمـاي  ئۈسـتىگە  مەسـئۇلىيەتنى  بـۇ  پىرېزىدېنتـى  نۆۋەتلىـك 
ئامېرىكىنىـڭ  ئۇرۇشـىدا  دۇنيـا  ئىككىنچـى  قۇتۇاللمايـدۇ. خـۇددى 
گېرمانىيە فاشىسـتلىرىغا قارشـى ئۇرۇشـىغا رەھبەرلىك قىلىپ غەلىبە 
پارتىيەسـىدىن  دېموكراتـالر  روزۋېلتتـەك،  پىرېزىدېنتـى  قىلغـان 
دېگىلـى  يوقاتمايـدۇ  فاشىسـتلىرىنى  بىـرى چىقىـپ خىتـاي  يەنـە 
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بولمايـدۇ. تارىختـا گېرمـان فاشىسـتلىرىنى يوقاتقـان دېموكراتالرنـى 
شـۇ  دەيـدۇ؟  كىـم  دەپ  يوقىتالمايـدۇ،  فاشىسـتلىرىنى  خىتـاي 
چاغـدا دېموكراتچىالرنىـڭ گېرمـان فاشىسـتلىرىغا قارشـى تۇرۇشـى 
بولغـان.  سـالغانلىقىدىن  تەھدىـت  دېموكراتىيەگـە  فاشـىزمىنىڭ 
بۈگۈنكـى جۇمھۇرىيەتچـى ھۆكۈمەتنىـڭ خىتـاي فاشـىزمىغا قارشـى 
چىقىشى خىتاي فاشىستلىرىنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق دېموكراتىك 
قىممـەت - قاراشـلىرىغا ھۇجـۇم قىلىشـى سـەۋەبىدىن بولۇۋاتىـدۇ.

ترامـپ  پىرېزىدېنتـى  جۇمھۇرىيەتچىلەرنىـڭ  ئۇيغۇرنـى  شـۇڭا 
قولىغـا  دېموكراتچىالرنىـڭ  ھۆكۈمـەت  بـۇ  قوللىـدى،  ھۆكۈمىتـى 
ئۆتسـە تۈگىشـىمىز دېگەنلىك ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس. ئويالپ 
باقايلى، كىم شۇ تارىختا فاشىستالرنى يوقاتقان دېموكراتچىالرنىڭ 
قىممـەت - قاراشـلىرىنى خىتـاي فاشىسـتلىرىغا كەلگەنـدە غايىـب 
بولـدى دەيـدۇ؟ دېموكراتـالر ئۈسـتۈن بولغـان ئـاۋام پاالتاسـى تـۆت 
ئۇيغۇر قانۇن اليىھەسـىنى مۇتلەق يۇقىرى ئاۋازدا تەسـتىقلىمىدىمۇ؟ 
نەنسـى پىلوسـى ئۇيغۇرنـى قوللىمىدىمـۇ؟ ئـۇ ئامېرىكىـدا ئۇيغۇرغـا 
ئـەڭ مۇسـتەھكەم تـۇرۇپ كۆڭـۈل بۆلۈۋاتقـان دېموكـرات ئەمەسـمۇ؟ 
كىـم ھـۆددە قىلىـدۇ، دېموكراتـالر ئوبامـا دەۋرىدىكـى سىياسـەتنى 
ئۇيغـۇر قىرغىـن قىلىنىۋاتسـىمۇ قايتـا يولغـا قويىـدۇ، دېموكراتـالر 

خىتايغـا يەنـە يېقىنلىشـىدۇ دەپ؟!

يۈسـۈپ خـاس ھاجىـپ ئىنسـاننىڭ زىندانـى بېشـىدا بولىـدۇ، 
دەيـدۇ. مېڭىمىـزدە بىزنـى مەھبۇسـلۇققا مەھكۇم قىلغـان ئىدىيەۋى 
زىندانـالر مەۋجـۇت. ئۇنىـڭ بىـرى، ئەقلىنـى شەخسـكە ئىجارىگـە 
بېرىـش؛ دۇئانـى، ئىبادەتنـى ۋە ئىجاۋەتلەرنـى مولـال - ئۆلىماالرغـا 
ئۇلۇغاليدىغـان  ئـۆزى  تىزگىنىنـى  ئەقلىنىـڭ  بېرىـش؛  كۆتـۈرە 
مەلـۇم بىـر شەخسـكە تۇتقـۇزۇپ قويـۇش، پۈتـۈن ئارمانالرنـى بىـر 
شەخسـكە  ئىپادىلىنىدىغـان  بىلـەن  قويـۇش  يۈكلـەپ  شەخسـكە 
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چوقۇنۇشـتىن ئىبـارەت. بۇنـداق شەخسـكە چوقۇنۇش، شەخسـتىن 
بىـرەر  مەغلۇبىيەتلەرنـى  ۋە  غەلىبـە  مىللىـي  كۈتـۈش،  ئۈمىـد 
ۋە  قـاراش  دەپ  ئىدىيەسـى  قابىلىيىتـى،  ئەقلـى،  شەخسـنىڭ 
شـۇنداق تەرغىـب قىلىـش بىزنـى مېڭىمىزدىكـى زىندانغـا تېخىمـۇ 
قولالشـقا  ترامـپ دەۋرىـدە  ئۇيغۇرنىـڭ  قىلىـدۇ.  مەھكـۇم  قاتتىـق 
ئېرىشىشـى بىـر شەخسـنىڭ تۆھپىسـى بىلـەن ئەمـەس، يۇقىرىقـى 
نۇرغـۇن سـەۋەبلەرنىڭ تۈرتكىسـى بىلـەن بولـدى. بۇ سـەۋەبلەرنى 
ئوبـدان تەھلىـل قىلسـاق، ئۆزىمىزنـى قوغدايدىغـان تېخىمـۇ كـۆپ 
سـەۋەبلەرنى قىلسـاق، نەتىجىمىـز بىزنـى ئۈمىدلەندۈرىـدۇ. ئۈمىـد 
ۋە  سەۋەبلەندۈرۈشـتىن  سـەۋەبتىن،  قىلىنغـان  بىلـەن  ئەقىـل 
ھەرىكەتتىـن كېلىـدۇ، ھەرگىزمـۇ بىرەر شەخسـتىن ئەمـەس. ئەگەر 
ئۈمىد شەخسـكە باغالنسـا كىشىنى ئاسـانال ئۈمىدلەندۈرۈپ، ئاسانال 
ئاغرىـپ  سـايلىنالمايدۇ،  شـەخس  چۈنكـى  ئۈمىدسـىزلەندۈرىدۇ. 
قالىـدۇ، ئۆزگىرىـدۇ ھەتتا گېپىدىن يانىدۇ. ئەگەر ئۈمىد شەخسـكە 
باغالنسـا، ئۈمىدلەنگۈچىلەرنىـڭ ئـوي - پىكـرى شـۇ شەخسـنىڭ 

ئىختىيارىغـا ئۆتـۈپ كېتىـدۇ.

ئىزاھات: بۇ ماقالىدىكى »شەخسـكە چوقۇنۇش« سـۆزى ئۇيغۇر 
تىلىدىكـى تۇراقالشـقان ئىبـارە بولـۇپ، »ھازىرقـى زامـان ئۇيغـۇر 
تىلىنىـڭ ئىزاھلىـق لۇغىتى«گـە شـۇنداق كىرگۈزۈلگـەن. ئۇنىـڭ 
بـۇ يەردىكـى ئىشلىتىلىشـى شەخسـكە ئېتىقـاد، سـەجدە، ئىقتىـدا 
قىلىـش دېگـەن مەنىـدە ئەمـەس. بۇنـى دىنغـا ئېتىقـاد قىلىشـقا، 
ئالالھقـا ئېتىقـاد قىلىشـقا تارتىـپ مۇالھىزە قىلمىغان بولسـاڭالر. بۇ 
ئىبارىنىـڭ مەنىسـىنى ماقالىنـى ئوقۇغاندا ئېتىقاد قىلىش، سـەجدە 
ۋاز  ماقالەمنـى ئوقۇشـتىن  قىلىـش دەپ چۈشـىنىۋالغان بولسـىڭىز 

كېچىڭ.

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 27 - كۈنى
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دوغۇ پىرىنچەكنىڭ ئۇيغۇرغا بېشارەتلىرى

دوغـۇ پىرىنچـەك تۈركىيـەدە پارالمېنتقىمـۇ كىرەلمىگـەن، ۋەتەن 
بىـر  كىچىـك  قىلىدىغـان  پائالىيـەت  نامـدا  دېگـەن  پارتىيەسـى 
»ئايدىڭلىـق«  پارتىيەسـىنىڭ  ۋەتـەن  رەھبىـرى.  تەشـكىالتنىڭ 
دېگەن گېزىتى بار، ئۇالرنىڭ تەسـىرى ئاسـتىدا »ئۇلۇسـال قانال« 
دېگـەن بىـر تېلېۋىزىيـە قانىلىنىڭمـۇ بارلىقـى مەلـۇم. بـۇ قانالغـا 
سـابىر بۇغـدا چىقىـپ خىتاينـى ئاقـالپ تۇرىـدۇ. بـۇ قانـال ئۇيغـۇر 

مەسىلىسـىدە دائىـم خىتاينـى ئاقـالش بىلـەن ئالدىـراش.

يېقىندا دوغۇ پىرىنچەك سۇرىيەدە 30 مىڭ ئۇيغۇرنىڭ دائىشتا، 
يەنـى ئىسـالم دۆلىتـى تېررورلـۇق تەشـكىالتى سـېپىدە بولغانلىقىنى 
جاكارلىدى. ئۇ سۆزىدە بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تۈرك ئەسكەرلىرىگە قارشى 
ئـوق چىقارغانلىقىنـى، ئۇالرنـى ئۆلتۈرگەنلىكىنـى ئېـالن قىلدى. ئۇ 
يەنە تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيەسـىنىڭ ئامېرىكا مەركىزى ئاخبارات 
ئىدارىسـى تەرىپىدىـن يېتەكلىنىۋاتقـان بىـر تېررورچـى تەشـكىالت 

ئىكەنلىكىنى بازارغا سـالدى.

سـۇرىيەدىكى  ئۇيغـۇر  مىـڭ   30 پىرىنچەكنىـڭ  دوغـۇ  گەرچـە 
تېررورچـى تەشـكىالتقا قاتناشـتى دېگىنـى مەنچـە پۈتۈنلـەي يالغان 
بولسـىمۇ، لېكىـن مەقسـەتلىك ئېـالن قىلىنغـان. ئـۇ بـۇ مەلۇماتنـى 
مىللەتچـى ھەرىكـەت پارتىيەسـىنىڭمۇ تىلغـا ئالغانلىقىنـى دېـدى. 
بۈگۈنگىچـە دوغـۇ  تاكـى  پارتىيەسـى  مىللەتچـى ھەرىكـەت  ئەممـا 
پىرىنچەكنىـڭ گېپىگـە ئىنـكاس قايتۇرمىـدى. خەلقئارا سىياسـەتتە 
جـاۋاب قايتۇرمىغانلىـق قوبـۇل قىلغانغـا بـاراۋەر. بـۇ بىـر ئەجەللىك 
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تۈركىيـە  پارتىيەسـى  ھەرىكـەت  مىللەتچـى  چۈنكـى  مەسـىلە. 
پارالمېنتىـدا تـۆت چـوڭ پارتىيەنىـڭ بىـرى، ھازىرقـى ھۆكۈمەتنىڭ 
شـېرىكى. بـۇ پارتىيە تۈركىيەنىڭ ھاكىمىيـەت قاتلىمىدا نوپۇزلۇق، 
پارتىيەسـىنىڭ  ھەرىكـەت  مىللەتچـى  ئىچىـدە  مەمـۇرالر  بولۇپمـۇ 
ئەزالىـرى كـۆپ. بـۇ ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن بىـر خەتەرلىك بېشـارەت. بۇ 
سـاننىڭ تۈركىيەدە ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سـانىغا يېقىن كېلىپ 
بېشـارەتلەرنى  بـەزى  ئەنسـىرىتىدىغان،  كىشـىنى  قېلىشـىدىنمۇ 

دەلىللەيدىغـان شـۇملۇق پۇرايـدۇ.

قاتىللىـق،  تېررورچىلىـق،  ئۇيغۇرالرنـى  پىرىنچەكنىـڭ  دوغـۇ 
تۈركىيەگـە قارشـى ئىسـالمى تەشـكىالتالرغا قاتناشـقانلىق بىلـەن 
ئەيىبلىشـى نەتىجىسـىدە 18 كىشـىنىڭ بۇندىـن بىـر ئـاي بـۇرۇن 
دائىشـقا چېتىپ ئىسـتانبۇلدا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى، ئۈچ ئۇيغۇرنىڭ 
ھىندونېزىيەدىكى تېررورغا باغالپ تۇتۇلۇپ جازا مۇددىتى توشقاندىن 
كېيىـن خىتايغـا قايتۇرۇلۇشـى، ئىككـى ئۇيغۇرنىڭ سـەئۇدىغا ئۆمرە 
قىلغىلـى بېرىـپ تۇتۇلغانلىقـى مەنچـە بىر - بىرىگە باغلىنىشـلىق. 
خىتـاي  قىلىنىۋاتقـان  مۇنازىـرە  بۇيـان  كۈندىـن  ئـۈچ  يېقىنقـى 
بىلـەن تۈركىيـە ئوتتۇرىسـىدا تۈزۈلگـەن، خىتـاي خەلـق قۇرۇلتىيـى 
كۈنتەرتىپكـە  پارالمېنتىـدا  تۈركىيـە  تېخـى  ئەممـا  تەسـتىقلىغان، 
قويۇلمىغـان »جىنايەتچى ئالماشـتۇرۇش كېلىشـىمى« مەسىلىسـىمۇ 
دوغـۇ پىرىنچەكنىـڭ يۇقىرىقـى تەشـۋىقاتلىق، بېشـارەتلىك سـۆزى 

بىلـەن مۇناسـىۋەتلىك بولۇشـى مۇمكىـن.

خىتـاي 2001 - يىلدىـن بۇيان دۇنياغـا يېيىلغان تېررورچىلىق 
باالسـىنى ئۇيغۇرنـى باستۇرۇشـتا سۇيىئىسـتېمال قىلىـپ كەلـدى. 
قوراللىـق  نامىدىكـى  ئىسـالم  قۇرغـان  مۇھاجىرەتتـە  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
تەشـكىالتلىرى خىتايغـا ئىزچىـل باھانـە بولـۇپ كەلـدى. گەرچـە 
ھەرىكىتـى  ئىسـالم  تۈركىسـتان  شـەرقىي  قالغـان  مەۋجۇتلۇقتىـن 
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تاشـالنغان  چىقىرىـپ  تىزىملىكىدىـن  تېررورلـۇق  ئامېرىكىنىـڭ 
بولسـىمۇ، لېكىـن ب د ت تىزىملىكىـدە ھېلىمـۇ مەۋجـۇت. خىتـاي 
ھازىـر سـۇرىيە ۋە ئافغانىسـتاندا پائالىيـەت قىلىۋاتقـان تۈركىسـتان 
قارايـدۇ.  دەپ  داۋامـى  تەشـكىالتنىڭ  بـۇ  پارتىيەسـىنى  ئىسـالم 
تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيەسىمۇ ئۆزىنى شـۇنداق جاكارالپ تۇرىدۇ. 
بۇنىـڭ پاكىتـى تورالردا ئاشـكارا بولـۇپ، تۈركىيەدىكـى ئۇيغۇرالرمۇ 

شـۇنداق بىلىـدۇ.

قوراللىـق  ئافغانىسـتاندىكى  بـۇرۇن  يىلىدىـن  خىتـاي 2017 - 
ئىسـالم تەشـكىالتىمىزنى تۇتقـا قىلىپ ئۇيغۇرنـى تېررورچىلىق بىلەن 
ئەيىبلىگەن بولسا، ئەھۋال تەدرىجىي ئۆزگەردى، ھازىر تۈركىيەدىكى 
ئەيىبلەشـتە  تېررورچىلىققـا  ئۇيغۇرنـى  تەشـكىالتالرنى  ۋە  ئۇيغـۇرالر 
تۇتقـا قىلىۋاتىدۇ. ئىسـتانبۇلدىكى بىر كۇلۇبتا يـۈز بەرگەن تېررورلۇق 
ۋەقەسـىدە تۈركىيەنىـڭ مۇئاۋىـن بـاش مىنىسـتىرى ۋەيسـى كاينـاك 
سـاقچىالرنىڭ تەكشـۈرۈپ ئېنىقلىشـىنى كۈتمەيـال مەزكـۇر قەتلىئامنى 
قىلغان كىشىنى ئۇيغۇر دەپ جاكارلىدى ھەمدە ئۇيغۇر چىقمىغاندىن 
كېيىـن خاتالىقىنـى ئېتىـراپ قىلمىدى، بىر خۇسۇسـىي خـەت يېزىپ 

ئاشـكارا ئەپـۇ سوراشـتىنمۇ ئۆزىنـى تارتتى.

2017 - يىلنىـڭ بېشـىدا خىتـاي جاسۇسـلۇق ئورگىنىنىـڭ 7 
نەپـەر خادىمـى تۈركىيەگـە كەلـدى. مـەن بۇالرنى سـىيىت تۈمتۈرك 
قاتارلىـق رەھبەرلەرگـە يەتكـۈزدۈم، ئەممـا ئۇالرنىڭمـۇ ئامالسـىزلىقى 
مەلـۇم بولـدى. ئۇالرنىـڭ كىملىكـى، قايسـى مېھمانخانـا، قايسـى 
ياتاققا چۈشـكەنلىكىگە قەدەر مەلۇماتالر تولۇق دېيىلگەن بولسـىمۇ، 
ئۇالرنـى چەكلەيدىغـان ھېچبىـر چـارە بولمىـدى. ئۇندىـن كېيىـن 
2018 - يىلـى يانـۋاردا يەنـە بىـر خىتـاي جاسۇسـىنىڭ تۈركىيەگـە 
مەلـۇم بولـدى. بۇنىمـۇ  كېلىـپ سـۇرىيەگە كىرىـپ كەتكەنلىكـى 
مۇناسـىۋەتلىك كىشـىلەرگە يەتكـۈزدۈم . سـۇرىيەگە بېرىـپ جىھـاد 
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قىلىشـنىڭ خاتالىقـى ھەققىـدە يازغـان يازمىلىرىـم، تۈركىيەدىكـى 
زىيانلىـرى  ئۇيغۇرغـا  تەشـۋىقاتىنىڭ  گۇرۇپپىالرنىـڭ  جىھادچـى 
ھەققىدە يازغانلىرىم سەۋەبلىك تېلېفوندا يۈزلەرچە قېتىم تەھدىتكە 
ئۇچرىدىم. 2018 - يىلى 4 - دېكابىر كۈنى ئىسـتانبۇلدىكى ئۇلۇ 
جامىنىڭ ئالدىدا، ئوكيانۇس تېلېفون دۇكىنى ئىچىدە ۋە سـىرتىدا 
قوراللىـق تەھدىتىگـە ئۇچرىدىـم. يېنىمـدا ئامېرىكىلىـق بىر مۇخبىر 
بـار تـۇرۇپ يـۈز بېرىۋاتقـان بۇ ئاشـكارا جىنايەتكە قـاراپ تۈركىيەدە 
كېيىنكـى  ئىشـەندىم.  بېرىدىغانلىقىغـا  يـۈز  ئىشـنىڭ  ھەرقانـداق 
كۈنلـەردە غـەرب مۇخبىرلىرىنىـڭ ئۇيغۇرنى زىيارەت قىلىشـقا كېلىپ 
تۈركىيەدىـن قوغالنغانلىقىغا شـاھىت بولـدۇم ھەتتا بىر مۇخبىر ۋىزا 
بىلـەن كېلىـپ زىيارەتنى قىلىپ بولغىچە چىقىپ كېتىشـكە مەجبۇر 
بولـدى. تۈركىيـەدە تۇرۇشـلۇق فىرانسـىيەلىك بىر مۇخبىـر ئۇيغۇرالر 
ھەققىدە يېزىشـتىن ۋاز كەچتى. چۈنكى تۈركىيە ئىسـتىخپاراتىنىڭ 

كەينىگـە چۈشۈشـى ۋە چايغـا تەكلىپلىـرى ئۇنـى قورقۇتتـى.

دېيىشـى  تېررورچـى  ئۇيغۇرنـى  بۈگـۈن  پىرىنچەكنىـڭ  دوغـۇ 
بىلـەن ۋەيسـى كايناكنىـڭ ئـۈچ يىـل بـۇرۇن ئۇيغۇرنـى تېررورچـى 
قىلىـپ جاكارلىشـى ئوتتۇرىسـىدا ھېچقانـداق بىـر پەرق يـوق. بىرى 
تۈركىيەنىڭ ھاكىمىيەتتىكى ئا ك پ دىن چىققان بىر سىياسەتچى، 
بىـر مۇئاۋىـن بـاش مىنىسـتىر؛ يەنـە بىـرى ئـا ك پارتىيـە ھۆكۈمىتى 
بىلـەن خىتـاي كوممۇنىسـت ھۆكۈمىتـى ئوتتۇرىسـىدا ۋاسـىتىچىلىك 
مەيلـى  تۈركىيـەدە  رەھبىـرى.  پارتىيەسـىنىڭ  ۋەتـەن  قىلىۋاتقـان 
ئاشـقۇنلۇقنى تەرغىـب قىلغـان گۇرۇپپىالرغـا يېشـىل چىـراغ يېقىش 
بولسـۇن ياكـى ئۇالرغـا قارشـى چىققۇچىالرنـى جىمىقتـۇرۇش ياكـى 
سـۇرىيەگە ماڭغانالرغـا كـۆز يۇمـۇش بولسـۇن، ئۇيغۇرنـى تېررورچـى 

قىلىشـقا ھېرىسـمەنلىك مەۋجـۇت.

دوغـۇ پىرىنچـەك ھەپتـە بـۇرۇن سـوتقا ئـەرز قىلىنغـان كۈنـى، 
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ئۇيغـۇرالر مەيدانغـا دوغـۇ پىرىنچەكنىڭ تېررورچـى ئ ابدۇلال ئوجاالن 
كۆرۈنۈشـلەرنى  قوللىغـان  ئۇنـى  رەسـىمىنى،  چۈشـكەن  بىلـەن 
پالكاتلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  سـاقچىالر  ئەممـا  چىققـان،  كۆتـۈرۈپ 
يىغىۋالغـان. تېررورچىنىـڭ شـېرىكىگە يـول بـار، ئۇنـى تېررورچـى 
دېيىشـكە يـول يـوق. مانـا بـۇ ئا ك پ نىـڭ بۈگۈنكى تۈركىيەسـى. 
شـۇڭا ئـا ك پ لىـك، مۇسـۇلمان مۇئاۋىـن بـاش مىنىسـتىر بىلـەن 
ۋەتـەن پارتىيەلىـك، كوممۇنىسـت، ھۆكۈمەتتـە رەسـمىي ۋەزىپىسـى 
دەۋاتقـان  باشـقۇرۇۋاتىمىز«  بىـز  لېكىـن »تۈركىيەنـى  بولمىغـان، 
كىشـىنىڭ پەرقـى يـوق. مەقسـەت تۈركىيـە جامائىتىگـە ۋە دۇنياغـا 

ئۇيغۇرنـى تېررورچـى قىلىـپ كۆرسـىتىش.

كېيىـن،  گېپىدىـن  بۇرۇنقـى  يىـل  ئـۈچ  كايناكنىـڭ  ۋەيسـى 
خىتايغـا  ئۇيغـۇر  تـۆت  قىلىنىشـىچە  ئېـالن  مەتبۇئاتتـا  رەسـمىي 
قايتۇرۇلـدى، غەيـرى رەسـمىي رەقەملـەردە بـۇ سـاننىڭ ئـەڭ ئـاز 
ئوندىـن ئاشـىدىغانلىقى، ئۇيغۇرالرنىـڭ دېيىشـتىن قورقۇۋاتقانلىقى 
ئېيتىلماقتا. دوغۇ پىرىنچەكنىڭ گېپىدىن كېيىن، بۇ »جىنايەتچى 
ئالماشتۇرۇش كېلىشىمى«نى تۈركىيە پارالمېنتىدا مۇزاكىرە قىلىنىش 

مەسىلىسـى ئوتتۇرىغـا چىقتـى.

خوش، دوغۇ پىرىنچەك ئۇيغۇرنى تېررورچى، تۈرك ئەسـكىرىگە 
ئـوق چىقارغـان قاتىـل دەپ، تۈركىيەدىكـى تېررورچـى تەشـكىالت 
كورد ئىشـچىالر پارتىيەسـى )تۈركىيەدىكى ئىسـمى پ ك ك( بىلەن 
بىـر ئورۇنغـا قويـدى. بۇنـى نېمىشـقا دېـدى؟ بۇمـۇ بىر بېشـارەتمۇ؟ 
مەنچـە شـۇنداق. خىتـاي سـۇرىيە ۋە ئىراقتـا ئەسـىرگە چۈشـكەن 
ئۇيغۇرالرنـى ئاشـكارا، تـوپ - تـوپ قايتۇرۇپ كەتمىـدى. قايتۇرۇپ 
پۇقراسـىنى  كەتكـەن  ئېلىـپ  ئۆزبېكىسـتان  يـاق،  كېتەلمدىمـۇ؟ 
خىتـاي ئېلىـپ كېتەلەيـدۇ، ھېـچ بولمىسـا ئاتـا - ئانىسـىز يېتىـم 
بالىالرنى بولسىمۇ ئېلىپ كېتەلەيدۇ، ئەمما ئېلىپ كەتمەيدۇ. ئاشۇ 



164

ئەسـىرلەر مەۋجۇتـال بولىدىكـەن، ئۇيغۇرنىـڭ يۈزىگـە سـۈركەلگەن 
بىـر  ۋە  ئېنىقلىشـىمچە  مېنىـڭ شەخسـەن  مەۋجـۇت.  دائىمـا  قـارا 
ئۇيغۇرنى قۇتقۇزۇش جەريانىغا شـاھىت بولۇشـۇمچە ئۇ ئەسـىرلەرنى 
يولغـا سـالغانمۇ، ئـۇ يەردىـن قۇتقـۇزۇپ چىقىشـقا پـۇل ئالىدىغانمـۇ 
ئوخشـاش بىـر گـۇرۇھ. ئۇالرنىـڭ ئىچىدىكى بىر مەلئـۇن خىتاينىڭ 
ئىچكىـرى ئۆلكىلىرىـدە ئالىـي مەكتەپلىرىـدە ئوقۇۋاتقـان قىزالرنـى 
ئېلىـپ چىققـان،  ۋېيتنامغـا  بىلـەن  ئالـدى  قىزىقتـۇرۇپ  جىھادقـا 
ئاندىـن سـۇرىيەگە يولغـا سـالغان. يەنـە شـۇ زات ئاشـۇ ئۇيغۇرنـى 
ئۇيغـۇر  قاچۇرۇلغـان  ئالـدى.  پايـدا  قۇتقۇزۇشـنى »تەشـكىللەپ« 
تۇتۇلـدى، دولالرنـى ئالغـان قاچـاق ئىسـتانبۇلدا ھاياتنىڭ پەيزىنى 
تېپىـش،  پايـدا  يولـالپ  مەيدانلىرىغـا  تېررورچىلىـق  سـۈرۈۋاتىدۇ. 
ئۇيغۇردىن قان شـوراپ پەيز سـۈرۈش ئۈچۈن، ئۇالر »ئەسـىرلەرنى 
يېنىمىزدىكىنـى  قۇتقۇزالمىسـىمۇ  ۋەتەندىكىلەرنـى  قۇتقـۇزۇش، 
قۇتقـۇزۇش، جىھادقـا تەييارلىـق قىلىـش، جىھادقـا قىزىقتـۇرۇش« 

شـوئارلىرى بىلـەن ھېلىمـۇ ھەرىكەتتـە.

بېسـىقمايدۇ.  يـاق،  بېسـىقامدۇ؟  ئاغـزى  پىرىنچەكنىـڭ  دوغـۇ 
چۈنكـى مەۋجـۇت ھۆكۈمەتكـە شـۇنداق بىـر ئادەم الزىـم. خىتايدىن 
ئۇيغۇرنـى  قارىالشـقا،  ئۇيغۇرنـى  ئۈچـۈن  مەنپەئـەت  كېلىدىغـان 
خىتايغـا ئۆتكـۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن تۈركىيەدىكـى جامائەت پىكرىنى 
بۇراشـقا، تۈركىيـەدە »ئۇيغـۇر تېررورچـى« يارىتىشـقا شـۇنداق بىـر 
ۋە بىـر تـوپ ئـادەم الزىـم. ئۇالرغـا باھانە تېپىلىپـال تۇرىدۇ. چۈنكى 
ئۇنىـڭ ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالردا مائاشـلىق ۋە مائاشسـىز شـايكىلىرى 
بار. ئۇنىڭ تۆھمەتلىرىگە پىدائىيالرچە خىزمەت قىلىدىغان، ئۆزىمۇ 
ئاتىلىشـىغا ھەسسـە قوشـىدىغان  تېررورچـى  ئۇيغۇرنىـڭ  بىلمـەي 
كىشـىلەر بـار. ئۇيغۇرنىـڭ ئارىسـىدا تۈركىيەنىڭ دېموكراتىيەسـىنى 
تۈزۈمـى،  تاغۇتنىـڭ  تۈزۈمىنـى  تۈركىيەنىـڭ  دىنـى،  غەربنىـڭ 
قويـۇپ  قانۇنىنـى  »ئالالھنىـڭ  بويسۇنۇشـنى  قانۇنىغـا  تۈركىيـە 
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ئىنسـان تۈزگـەن قانۇنغا بويسـۇنغانلىق« دەيدىغـان، تۈركىيەنىڭ 
مەكتىپىـدە ئوقۇشـنى »دىندىـن چىقىرىـدۇ«، »مۇسـتاپا كامالغـا 
ئىقتىـدا قىلغۇزىـدۇ« دەيدىغـان پىكىردىكىلـەر، بـۇ پىكىرلىرىنـى 
ئىسالم دەپ يېيىۋاتقان كىشىلەر، تەشكىالتالر ۋە ئورۇنالر مەۋجۇت. 

بۇنداقالرنىـڭ مەۋجۇتلۇقـى پىرىنچـەك ئۈچـۈن پايدىلىـق.

دوغۇ پىرىنچەكنىڭ گەپلىرى سەۋەبلىك تۈرك خەلقى قوللىماي، 
تۈرك جامائەت پىكرى ئۆزگىرىپ، ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىم بىلەن 
ئۇيغـۇرالر تۈركىيەدىـن قوغلىنىـپ كېتەمـدۇ؟ ناتايىـن، ئۇنـداق بىـر 
ئېھتىماللىـق بـەك تـۆۋەن. تۈركىيە ئۇيغۇرالرنى بـۇرۇن تاجىك دەپ 
ئۆتكـۈزۈپ بەرگـەن، بەلكىـم ئۇيغۇرنـى باشـقا مىللـەت دەپ باشـقا 
دۆلەتلەرگە ئۆتكۈزۈپ بېرىشـى، شـۇ يەردىن خىتاي تاپشۇرۇۋېلىشى 
مۇمكىـن. بەلكىـم تۈركىيـە بىـر - بىرلەپ، يوشـۇرۇن يولـالر بىلەن 
ياكى ئىككىنچى دۆلەت ياكى ئۈچىنچى دۆلەتلەر ئارقىلىق خۇپىيانە 
ئۆتكـۈزۈپ بېرىشـى مۇمكىـن، ئەممـا ئاشـكارا، توپ – تـوپ ھالەتتە 
خىتايغـا قايتـۇرۇپ بېرەلمەيـدۇ. تۈركىيـە ياۋروپـا كىشـىلىك ھوقۇق 
ئەھدىنامىسـىگە ئـەزا بولغـان دۆلەت. كىشـىلىك ھوقۇق خاتىرىسـى 
دۇنيانىـڭ تەنقىدىگـە ئۇچراۋاتقـان، ئۆلۈم جازاسـى مەۋجۇت بولغان 
خىتايغـا تۈركىيە ئۇيغۇرالرنى ئاشـكارا، كوللېكتىـپ ھالدا ئۆتكۈزۈپ 

بەرمەيدۇ ئەمـەس، بېرەلمەيدۇ.

ئۆلمەيـدۇ«  تىرىلگەنلـەر  بىلـەن  »بىلىـم  ئەلـى  ھەزرىتـى 
دېگـەن ئىكـەن. ئۆلمەسـلىك ئۈچـۈن ئۆلۈمتۈكلەرچە ياشىماسـلىق، 
تۇتـۇپ  ئاغزىغـا  ھامنىـڭ  تەقدىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  تەدبىرسـىزلەرچە 
بەرمەسـلىك كېـرەك. ئەگـەر تۈركىيەدىكـى ئۇيغـۇرالر مەسـىلىنى ئـا 
ك پ نىـڭ ئىمانىغـا، ئـا ك پ ھۆكۈمىتىنىـڭ ئېتىقادىغـا ھاۋالـە 
قىلمـاي، بەلكـى بىلىـم بىلـەن، ئەقىـل بىلـەن تەدبىـر قىلسـا بـۇ 
ھادىسـەلەرنى  بولۇۋاتقـان  مۇمكىـن.  سـاقلىنىش  مۇسـىبەتتىنمۇ 



166

بىلىـم بىلـەن كۆزىتىدىغـان بولسـاق، ئـا ك پ ھۆكۈمىتـى يەنىـال 
خەلقئارادىكـى ئىناۋىتىگـە دىققەت قىلىـدۇ. ئىقامىتى چىقمايۋاتقان، 
ئـۈچ  تۇتۇلغـان  قېتىـم  قانچـە  بىـر  بىلـەن  تەلىپـى  خىتاينىـڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ بۈگۈنـى خەلقئـارا مەتبۇئاتقـا چىقىـپ، ھەپتـە ئۆتمـەي 
قولىغـا ئىقامـەت ئالغانلىقىغـا مـەن شـاھىت. شـۇڭا تۈركىيەدىكـى 
قولىـدا. ئۆزىمىزنىـڭ  يەنىـال  ئاچقـۇچ  مەۋجۇتلۇقىـدا  ئۇيغۇرنىـڭ 

دوغـۇ پىرىنچـەك ۋە تۈركىيەدىكـى باشـقا بىـر چىمدىم كىشـىلەر 
قانچىلىـك قۇترىسـۇن بىـز بىلىـم ۋە ئەقلىمىزنـى ئىشـلىتىپ تەدبىر 
ۋاز  ھەققانىيەتتىـن  ۋە  ئەقلمىزدىـن  ۋىجدانىمىزدىـن،  قىلسـاق، 
كەچمىسـەكال دۈشـمەن تۈركىيـە خەلقىنىـڭ ۋە دۇنيانىـڭ ئۇيغـۇر 
مەسىلىسـىگە تىكىلىـپ تۇرغـان كۆزىنـى ئاالچەكمـەن قىاللمايـدۇ. 
تۈركىيـە بۈگـۈن ئۇيغۇرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى سـاقالپ قېلىشـتا يەنىال 
مۇھىـم قورغـان. ئەممـا بـۇ مەۋجۇتلۇقنىـڭ مەركىزىـدە، قىممـەت 
تارازىسـىدا بىلىـم بولۇشـى كېـرەك. بىزنىـڭ مۇھاجىرەتتـە بىلىـم 
بىلـەن ياشىشـىمىز، ئۆسـەك تارقاتمـاي بىلىـم تارقىتىـپ، ئـارزۇ - 
خىيالىمىزغا ئىشـەنمەي بىلىمگە تايىنىپ، قۇرۇق دۇئا - تىلەككىال 
ئىشـىنىپ  ھەرىكەتكـە  سـەۋەبكە،  بىلەككـە،  ئىشـچان  تايانمـاي 
خىتـاي  شـەرتى.  ئالدىنقـى  مەۋجۇتلۇقنىـڭ  ئۆلمـەس  ياشىشـىمىز 
مۇھاجىرەتتىكـى  ئۆلتۈرمەكچـى،  ئۇيغۇرلۇقنـى  ۋەتىنىمىـزدە  ئەزىـز 
مەۋجۇتلۇقىمىزنـى پۈتۈنلـەي بەربـات قىلماقچـى بولۇۋاتقـان مۇشـۇ 
خىرىسـنىڭ ئالدىـدا ھـەر بىـر ئ ۇيغۇرنىـڭ بۇرچـى ئۇيغۇرنـى ئۇيغۇر 
قىلىدىغـان ھـەر قايسـى سـاھەدىكى بىلىـم بىلـەن ئۆلمـەس بولۇپ 
تىرىلىـش. خىتـاي ۋەتەنـدە ئۇيغۇرالرنـى پۈتۈنلـەي يـوق قىلماقچى 
بولغـان، مۇھاجىرەتتىكـى بىخەتەرلىكىمىزگـە تەھدىت سـېلىۋاتقان 
بـۇ يىلالرنـى مـەن تىرىلىـش يىللىـرى بولسـىكەن دەيمـەن. خىتاي 
يوقىتىشـقا كۈچىگەنچـە بىـز مۇھاجىرەتتـە يوقاتقـان سـەنئىتىمىزدە 
قايتا تىرىلىدىغان، ئۇنتۇلدۇرۇلغان تارىخىمىزدا قايتا تىرىلىدىغان، 



167

ئېرىشـەلمىگەن بىلىمـدە قايتـا تىرىلىدىغـان، يوقۇلـۇپ كېتىۋاتقـان 
مەدەنىيەت ۋە ئۇيغۇرلۇقىمىزدا قايتا تىرىلىدىغان بىر دولقۇن پەيدا 
قىلسـاق دەيمەن. مۇھاجىرەتتىكى مۇشەققەتلەردىن، قەلبىمىزدىكى 
خەۋپىدىكـى  قايتۇرۇلـۇش  ئەنسـىزلىكتىن،  ئەتراپىمىزدىكـى  ۋە 
قورقۇنچلـۇق كەيپىياتتىـن، روھـى بېسـىمدىن ۋە پاتىپاراقچىلىقتىن 
قۇتۇلـۇش بىلىـم بىلەن تىرىلىپ، ھەققانىيـەت، ئادالەت ۋە ھۆرلۈك 

ئۈچـۈن تىـك تۇرۇشسـىز ئەمەلگـە ئاشـمايدۇ.

2020 - يىلى 12 - ئاينىڭ 29 - كۈنى
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ھەق ئاشۇنداق ئاشكارا بولدى

ئۆزىمىزنـى  زۇلۇمدىـن  ھەممـە  بولۇۋاتقـان  خـۇددى  بەزىـدە 
خـەۋەر  بولۇشـىمىز،  خـەۋەردار  توغـرا،  ئوياليمىـز.  خـەۋەرداردەك 
چۈشىنىشـىمىز  ئەممـا  مۇمكىـن،  ئۆتكۈزۈۋېتىشـىمىز  كۆرگەنـدەك 
ناتايىـن. كۆرۈلگـەن، ئاڭالنغـان، خـەۋەر تاپقـان ھادىسـىلەردىن 
بىـر ئەقلـى يەكۈننـى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـش ۋە ئەقەللـى ھەرىكەتكە 
ئۆتـۈش ئۈچـۈن چۈشـىنىش زۆرۈر. چۈشـىنىش قانـداق ۋۇجۇدقـا 
كېلىـدۇ؟ »ئىقـرا - ئوقـۇ!« دېگـەن ئىالھىـي بۇيرۇقتىـن، ئۇشـبۇ 
يىلتىـزى  بەختنىـڭ  ئالەملىـك  ئىككـى  چاقىرىقتىـن،  مەڭگۈلـۈك 

كېلىـدۇ. مەيدانغـا  ھۇزۇرىدىـن  ئوقۇشـنىڭ  بولغـان 

بۈگۈن بېشـىمىزغا كەلگەن بۇ كۈن تۇنجى قېتىمقىسـى ئەمەس. 
بۈگۈنكـى تۇتۇلغـان مىليونلىغـان ئۇيغـۇر تۇنجـى قېتىـم بـۇ كۈنگـە 
قالغان ئەمەس. سىزنىڭ ۋە مېنىڭ بوۋام، تاغام قالغان تارىختىكى 
ئازابلىـق كۈنلەر يەكۈنلەنمىگەچكە، ھادىسـىلەردىن چىققان ئەقلى 
يەكۈن بويىچە ئەقىلگە، ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن قارار بىلەن ھەرىكەت 
قىلىنمىغاچقـا، بىـز بوۋىمىـز خورالنغـان دەپسـەندىچىلىكنى يەنـە 

ياشاۋاتىمىز.

ئاكىڭىزنى تۈنۈگۈن ئىككى يۈزلىمىچى دەپ قاماش، دادىڭىزنى 
ئوزاكـۈن پارىخـور دەپ باھانـە كۆرسـىتىپ قامـاش، ھەدىڭىزنـى 
ياغلىقـى ئۈچـۈن جـازاالش، قوشـنىڭىزنى مىللەتچـى دەپ تۈرمىگـە 
سوالشالرنىڭ ھەممىسى بۇندىن بۇرۇن ئىككى قېتىم تەكرارالنغان. 

بىـرى 1937 - يىلـى، يەنـە بىـرى 1957 - يىلـى بولغـان.
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ئەگـەر بىزدىـن چىققان بىرەر زىيالىي ئالدىنقى ئىككى قېتىملىق 
قىرغىنچىلىـق ھەققىـدە مۇشـۇنچىلىك ئىزدىنىپ باققان بولسـا، بىز 
بـۇ ئىشـنىڭ ئۈچىنچـى قېتىـم بېشـىمىزغا كېلىدىغانلىقىنـى پـەرەز 
قىلغـان، ھەرىكـەت قىلغـان بوالتتۇق. ھېـچ بولمىغاندا تارتىدىغان 

زىياننـى ئازايتقـان بوالتتۇق.

يـۈز  يىلـى   -  1957 يىلـى،   -  1937 تارىخىدىكـى  ئۇيغـۇر 
بەرگـەن، 2017 - يىلدىـن باشـالپ قايتـا يـۈز بېرىۋاتقـان ئىرقـى 
سـىزنى  كىتـاب  ھۆججەتلىـك  يېزىلغـان  ھەققىـدە  قىرغىنچىلىـق 
ھەقنـى چۈشىنىشـنىڭ بوسۇغىسـىغا باشـاليدۇ. ھەقنـى چۈشـىنىش 

ئۈندەيـدۇ. ھەرىكەتكـە  ئۈچـۈن  ھەقىقـەت 

بىلمىگەنلەرگـە  »بىلگەنلـەر  كۇڭـزى  مۇئەككىلـى  خىتاينىـڭ 
خۇيىمىزنـى،  بىلىـدۇ،  بىزنـى  خىتـاي  دېگـەن.  ھاكىمـدۇر« 
نەپسـىمىزنى، نەسـلىمىزنى، نىقابىمىزنى، ئەقىدە ۋە ئېتىقادىمىزنى 
بىلىـدۇ، ھـەر زامـان بىلىپ تۇرىدۇ. شـۇڭا بىزنـى 1937 - يىلدىن 
باشـالپ 2017 - يىلغىچـە ئوخشـاش ئۇسـۇل بىلـەن ئـۈچ قېتىـم 
قىرغىن قىلدى. بىز ئوخشـاش زۇلۇمغا قارشـى ئوخشاش تەدبىردىن 
خالىـي ياشـىغىنىمىز ئۈچـۈن، يەنـە تەكـرار قىرغىنغـا ئۇچراۋاتىمىـز. 
ئوقۇمىساق، بىلمىسەك، تەدبىرسىز قالىمىز. بوۋىمىزنىڭ كېسەللىك 
كېسـەلنىڭ  قالغـان  ئىرسـىيەت  بىزگـە  بىلمىسـەك،  تارىخىنـى 
نېمىلىكىدىـن بىخـەۋەر قالىمىز. كېسـەللىك تارىخىمىزنى بىلگەنلەر 

بىزگـە ھېلىقـى ئوخشـاش ئوكۇلنـى سـېلىپ قىينايـدۇ.

ئەپسۇسـلىنارلىقى، ئەسـەت سـۇاليماننىڭ بۇ كىتابى چىقىشـتىن 
بـۇرۇن ئالدىنقـى ئىككـى قېتىملىـق قىرغىـن ھەققىـدە سېلىشـتۇرما 
قويمىـدى  يـول  خىتـاي  ئۇنىڭغـا  ئىـدى.  يۈرگۈزۈلمىگـەن  ئانالىـز 
قويغـان  يـول  يېزىشـقا  تارىخىنـى  دامولالمنىـڭ  ئەمـەس، سـابىت 
خىتـاي، ئابدۇغوپـۇر شـاپتۇل دامولالنىـڭ ماھىيىتىنى ئېچىشـقا يول 
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قويغـان خىتـاي، ئىككـى قېتىملىـق قىرغىنچىلىقنـى يېزىشـقا يـول 
قويمـاي قالمايتتـى. ۋەتەنـدە يول قويۇلمىغان بولسـا قازاقىسـتاندا، 
تۈركىيـەدە، ئامېرىكىـدا ياشـايدىغان ئۇيغـۇر زىيالىيلىرىنىـڭ تىلـى 

باغالقتـا ئەمـەس ئىـدى.

مەيلـى قانـداق سـەۋەبتىن بولسـۇن، 1937 - يىلـى ۋە 1957 - 
يىلى يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىق مەخسۇس يېزىلماي، خۇالسىلەنمەي 
قالغانىـدى. بىـز ئۈچىنچـى قېتىملىـق قىرغىنچىلىققـا دۇچ كەلگەنـدە 
تەلىيىمىزگە بۇ كىتاب يېزىلدى. بۇرۇن ئۇيغۇرالر باشقىالر تەرىپىدىن 
يېزىلىپ كەلگەن، بايان قىلىنىپ كېلىنگەنىدى. بۇرۇن ئۇيغۇرنىڭ 
ھېكايىسـى، تېمىسـى، ئازابى ھەر دائىم باشـقىالرغا ماتېرىيال بولۇپ 

كەلگەنىدى.

بىـر  ئۆزىمىزدىـن چىققـان  پاجىئەسـى  ئۆزىمىزنىـڭ  قېتىـم  بـۇ 
تەتقىقاتچىنىـڭ قولىدا يېزىلـدى. يېزىلغاندىمۇ ھۆججەتلەر بىلەن، 
دەلىللەر بىلەن ئىلمىي ئۆلچەمدە تۇنجى قېتىم يېزىلدى. تارىختىكى 
بىخۇدلۇقـالر، نادانلىقـالر ۋە ھاماقەتلىكلەرنىـڭ تەكرارالنماسـلىقى 
ئۈچـۈن بۈگـۈن ھەق ئاشـكارا بولدى. ئەسـەت سـۇاليماننىڭ قولىدا 
قىرغىنچىلىقنىـڭ بـۇ خەرىتىسـى ئوقۇرمەنگـە ئايدىـڭ بولـدى. بـۇ 
ھـەق مىللەتكـە كۈنـدەك روشـەن بولـدى، ھەرىكـەت ۋە ھىممـەت 

ھەممەيلەنگـە پـەرز بولـدى، قـەرزى بولـدى.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 10 - كۈنى
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كۈلۈۋاتقان كىم، كۈلدۈرۈۋاتقانچۇ؟

ئايالىمنىـڭ ئالتـە يىـل بۇرۇنقـى بىـر گېپـى ھېلىمـۇ ئېسـىمدە. 
مـەن تۇتۇلـۇپ كەتكـەن كۈندىـن باشـالپ بىـرەر ئايغىچـە بىچارىگە 
بىـر ئادەمنىـڭ كۈلكىسـىمۇ سـەت كۆرۈنگـەن ئىكـەن. ماڭىمـۇ مـەن 
قاماقتىـن چىققانـدا تـوي تارتىـپ ماڭغـان ياشـالر، قىقـاس چۇقـان 
چىقىرىپ كۈلۈپ كېتىۋاتقان يولۇچىالر، سەھنىلەردە قاش كۆزلىرىنى 
ئىـش  ھېـچ  ھەتتـا  ئۇسسـۇلچىالر  قىلىدىغـان  جىلـۋە  ئوينىتىـپ 
بولمىغانـدەك رېسـتورانالردا داۋام قىلىۋاتقـان بەزمـە - مەشـرەپلەرمۇ 
غەلىتـە تۇيۇلغانىـدى. تېلېۋىـزوردا قىزىغان تۈرلـۈك پىروگراممىالرنى 
كـۆرۈپ، ئوقۇلۇۋاتقـان شـادىمان ناخشـىالرغا قـاراپ ئۆزۈمگە: »مەن 
يوقۇلۇپ كېتىۋاتىدۇ، دەپ چۇقان سـالغان، ساراسـىمىگە چۈشكەن 
تىـل مۇشـۇ كىشـىلەرنىڭ تىلـى بولغىيمىـدى؟ مەن تۇتۇلـۇپ كەتتى 
پەرزەنتلىرىمىـدى؟  مۇشـۇالرنىڭ  بوغۇنـالر  يـاش  ئازابالنغـان  دەپ 
ئۇالرغـا بەرىبىـر ئىكەنغۇ؟ قاماقالرنى تولدۇرغان ياشـالر، سـوراقالردا 
قىينالغـان ياشـانغانالر بـۇالر ئۈچـۈن شـۇنچە قىممەتسـىزمۇ؟ ئـۇالر 
ئەجەبا مىڭلىغان كىشىلەرنىڭ قاماقتا ياشاۋاتقانلىقىنى بىلمەمدۇ؟« 

دەپ ئازابلىـق پىچىرلىغىنىمنـى ئۇنۇتمايمـەن.

قاماقتىـن چىقىـپ بىـرەر ئاي ئۆتكىچە تامـاق ئالدىمغا كەلگەندە 
قاماقتـا ئىچكـەن ئوماچـالر، كامېـردا قالغـان دوسـتالر كـۆز ئالدىمغا 
كېلىپ، ساقچىنى كۆرسەم سوراقچىالر ئېسىمگە كېلىۋېلىپ پەرىشان 
يـۈردۈم. شـۇ جەريانـدا بىـر ئىشـقا دىققـەت قىلدىـم، مـەن بارغـان 
يـەردە دوسـتالر ئىـالج قىلىـپ قامـاق، تۈرمـە دېگـەن گەپلەرنىـڭ 
ۋە  سـۆيۈنگەنلىرىم  سـۆيگەن،  ئانـام،  خالىمايتتـى.  چىقىشـىنى 
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ئـۇرۇق - تۇغقانلىرىممـۇ مەندىـن قاماق ھاياتىمغـا ئائىت ھېچ نېمە 
سـورىمىغانىدى. ھەتتا باشـقىالرنىڭ شـۇ تېمىنى تىلغا ئېلىشـىنىمۇ 
چەكلەيتتـى. شـۇ تەرزىـدە بىـر قانچـە ھەپتـە ئۆتكەندىـن كېيىـن، 
كەچمىشـىم سورالمىسـىمۇ سـۆزلەپ بېرىدىغان بولدۇم، سۆزلىگەنچە 
ئۆزۈمگـە ئانچـە ئېغىـر كەلمەيدىغان بولدى. ھەتتا قاماقتىكى قىزىق 
ئىشـالر، ھاماقەتلىكلەرنـى يۇمۇرغـا ئايالندۇرۇپ تارقىتىپمـۇ بولدۇم. 
قېرىنداشـالر ئازابالرنى ئاڭالپ كۆندى، مەنمۇ كەچمىشـىمنى كۈلكە 
قىلىـپ  ئازابنـى ھېكايـە  كۆنـدۈم.  ئايالندۇرۇشـقا  - چاقچاقالرغـا 
سۆزلىۋەتسـەكال يېنىكلەپ قالىدىكەنمىـز. ھەممىنى ئىچىگە يۇتۇپ، 
ھەزىـم قىاللمـاي قىينىلىـپ، ئويلىغانچـە ئويغـا پېتىـش ئادەمنـى 

كېسـەل قىلىدىكەن.

بـۇرۇن نېمـە ئۈچۈن قىرىق نەزىر قىلىنىدىغانلىقىنى، مۇسـىبەت 
بىلمىگـەن  ئاياغلىشـىدىغانلىقىنى  كۈنـدە  قىرىـق  تۇتۇشـنىڭ 
ئىكەنمەن. قاماقتىن چىققاندىن كېيىنكى بىر ئايدا ئۆزۈمنىڭ قاماق 
ھاياتىمنـى خـۇددى نورمـال ھاياتتـەك ھېـس قىلىـپ، قاماقتىكـى 
كەچمىشـىمنى نورمـال كەيپىياتتـا بايـان قىلىشـقا باشـلىغىنىمدىن 
كېيىـن، قىرىقنىـڭ سـىرىنى ئاڭقىرىـپ قالدىـم. ئىنسـان قىرىـق 
كۈنـدە كۆنىدىكەن. شـۇ قىرىق كۈندە بىزنـى يوقالپ كىرگەنلەرگە 
سـۆزلەپ بەرگـەن كەچمىشـلەر ھېكايىگـە ئايلىنىدىكـەن. ئازابلىـق 
بولىدىغـان  سـۆزلىگىلى  بېيىـپ  جەريانىـدا  بايـان  كەچمىـش 
تەسـىرلىك ھېكايىگە ئايالنغاندا، بىزمۇ مەزكۇر كەچمىشـنى باشتىن 
كۆرگۈچـى  بولۇشـقا،  قىلغۇچـى  بايـان  بولۇشـتىن  كەچۈرگۈچـى 
بولۇشـتىن كۆزەتكۈچـى بولۇشـقا قـاراپ ئۆزگىرىدىكەنمىـز. ھەتتـا 
بەزىـدە ئۆزىمىزنـى ۋە باشـقىالرنى ئاۋۇنـدۇرۇش ئۈچـۈن ھېكايىنىڭ 
كىشـىگە تەسـەللى بولىدىغان تەرەپلىرىنى، كۈلكىلىك تەرەپلىرىنى 
تالالپ سۆزلەشـكە باشـاليدىكەنمىز تېخى! بۇنى پىسخىك دوختۇرالر 
ئىممۇنىتېـت پەيـدا بولـۇش دەيدىكەن. ئىنسـان ھەرقانـداق ئازابقا 
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ئۆزىـدە شـۇ  ئۆتكەندىـن كېيىـن،  مەلـۇم مەزگىـل  بولـۇپ  دۇچـار 
ئازابقـا قارشـى بىـر يۈرۈش مۇداپىئە مىخانىزىمـى پەيدا قىلىدىكەن. 
يەنـى، بىـز ئازابقا قارشـى ئامال - چارەلەرنـى ئويالپ، باھانىلەرنى 
تېپىـپ چىقىدىكەنمىـز، بۇنـى پەنـدە ئازابقـا قارشـى ئىممۇنىتېـت 

شـەكىللەندۈرۈش دەيدىكەنمىـز.

مىليونلىغـان  ھازىـر  كـۈن  كەلگـەن  بـۇرۇن  يىـل  ئالتـە  مـاڭا 
ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا كەلـدى. شـۇ مىليـون ئىنسـاننىڭ مىليونلىغـان 
يـاق،  كەتتىمـۇ؟  بولـۇپ  سـاراڭ  ئازابتىـن  تۇغقانلىـرى   - ئـۇرۇق 
خـۇددى بىزنىـڭ ئائىلىـدە مەن قاماقتىن چىقىشـتىن بۇرۇن ئىككى 
تـوي بولـۇپ، بىر نەۋرە دۇنياغا كېلىپ بولغاندەك شـۇ مىليونلىغان 
ئىنسـانالرنىڭ ئۆيىلىرىدىمـۇ تويـالر بولـدى، ئـەۋالدالر تۇغۇلـدى، 
مېيىتىلەر كۆمۈلدى، ھاياتالر كۈلدى، كۈلدۈردى، تۇرمۇش سـۇدەك 
ئايدىڭكـى،  كۈنـدەك  ھەممەيلەنگـە  چۈنكـى  ئاقتـى.  شـارقىراپ 
ئۆلگەننىـڭ كەينىدىـن ئۆلگىلـى، تۇتۇلغاننىـڭ كەينىدىـن كامېرغـا 
ئۈچـۈن،  ئۆزىمىـز  بىـز  بولمايـدۇ.  بەرگىلـى  يېتىشـىپ  كىرىـپ 
ئۆلـۈپ  بولمايـدۇ.  ياشىمىسـاق  ئۈچـۈن  قۇتقـۇزۇش  قامالغانالرنـى 
بەرسەكمۇ، يىغالپ ساراڭ بولۇپ كەتسەكمۇ ھېچنېمە ئۆزگەرمەيدۇ.

بۈگـۈن مۇھاجىرەتتـە ھەممەيلەننىـڭ يۈرىكـى يـارا، ئەممـا ھـەر 
كۈنـى يارىالنغـان بۆرىـدەك يارىمىزنـى يـاالپ، تەپچىگـەن قانغـا 
قـاراپ ئاچچىـق يـاش تۆكۈپـال يۈرگىلـى بولمايـدۇ. يـارا كولىغانچـە 
قانايدۇ، قانىغانچە بىزنى ھالسىرىتىدۇ. بىز مۇھاجىرەتتە خىزمەت، 
بـاال، ئـۆي دېگـەن غەملـەر بىلـەن تولغـان ئېغىـر بېشـىمىزنى تىك 
يۈرەكلەرگـە چىـڭ  ئازابىنـى  تۇتۇلغـان قېرىنداشـالرنىڭ  تۇتـۇپ، 
تېڭىـپ، بەزىـدە تۇرمۇشـقا ھاپاش بولۇپ، بەزىـدە ھاياتنى يۈدۈپ 
ياشىشـىمىز شـەرت. ياشـاش ئۈچـۈن چىققـان ئىكەنمىز ئاسـماندىن 
تـاش ياغقـان تەقدىردىمـۇ كۈلۈشـتىن ۋاز كېچەلمەيمىـز. ئەلۋەتتـە، 
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بـۇ جەريانـدا بەزىـدە يىغاليمىـز، بەزىـدە كۈلىمىـز، بەزىـدە ئاتايىن 
كۈلدۈرىمىـز بىـر - بىرىمىزنـى.

يىغالتقـان، سـېغىندۇرغان،  بىزنـى  كۈلۈشـنى خااليمىـز،  بىـز 
ھـەر بىـر گىياسـىغا زار قىلغـان ۋەتەندىـن چىققان كۈلكىلـەر بىزنى 
چىقىـپ  ۋەتەندىـن  ئۈندەيـدۇ.  كۈلۈشـكە  ئىچىمىزدىـن  تېخىمـۇ 
تۇرۇۋاتقـان »غوجـى يۇمۇرلىـرى«، »بـارات موچـەن«، »كۈلـدۈر 
ساداسـى«  يولـى  »يىپـەك  كەلـدى«،  »چولپـان  كۈلـدۈر«، 
قەشـقەرنىڭ  مەنـدەك  كـۆپ.  خېلـى  كۆرىدىغانـالر  دېگەنلەرنـى 
توپىسـىغا مىلىنىـپ چـوڭ بولغـان ئادەمگە تـورالردا ئېقىـپ يۈرگەن 
»ئـۇكام! مـاڭ قايلىسـىال، شـە جۇما ماۋا« دېگـەن گەپلەر يېقىملىق 
ئاڭلىنىـپ كېتىـدۇ. مەنچە ھەممـە يۇرتنىڭ گېپى ئۆزىگە يېقىملىق. 
ئۇيغۇرنىـڭ كۈلكىسـى ھەممەيلەنگـە تاتلىـق، چۈنكى بىـز ئۇالردىن 

تەسـەللى تاپىمىـز.

كۈلدۈرگـە،  دېيىلىۋاتقـان  ناخشـا،  ئېيتىلىۋاتقـان  ۋەتەنـدە 
خىتاينىـڭ  بىنورماللىـق،  كۆرۈشـنى  چاقچاقالرنـى  سـۆزلىنىۋاتقان 
پىالنىغا ماسالشقانلىق، قەستەن ئوينالغان سۇيىقەستكە ئەگىشىش 
دېيىشـتىن بـۇرۇن ئۆزىمىزدىـن بىـر سـوئالنى سـوراپ باققىنىمىـز 
ياخشـى. بىز ھەركۈنى يىغالپ ياشـىدۇقمۇ؟ يىغالپ ياشـىياالمدۇق؟ 
بىـز ياشـىغان ھاياتتـا، بىز كۈلگەن دەقىقىلـەردە ۋەتەندىكىلەرنىڭ 
ھەققـى يوقمـۇ؟ ئـۇالر تاماشـىبىن بولۇپ كۈلسـە، سـەنئەتكارلىرىمىز 
ئارتىـس بولـۇپ ئۇالرنـى كۈلدۈرسـە نېـرى يامان؟ بىزنىڭ كۈلۈشـكە 

ھەققىمىـز بـار، ۋەتەندىكىلەرنىـڭ يوقمـۇ؟

ۋەتەنـدە چىقىۋاتقـان سـەنئەتلىك پىروگراممـا، كۈلدۈرگـە سـىن 
ۋە قىسـقا فىلىملەرنىـڭ سىياسـىي ئارقـا كۆرۈنۈشـى يـوق ئەمـەس، 
ئەممـا ھەممىسـى سىياسـىي تەشـۋىقاتمۇ ئەمـەس. ئەگـەر قىپقىزىـل 
بولـۇپ كەتسـە خېرىـدارى بولمايـدۇ، ئىشـلىگەن شـىركەت، ئېـالن 
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بەرگـەن كارخانـا زىيـان تارتىدۇ. ۋەتەندىكى سـەنئەتنى خىتاينىڭ 
سۇيىقەسـتى دېيىشـتىن بۇرۇن شـۇ نومۇرالرنىڭ ئاسـتىغا يېزىلغان، 
لىپىلـداپ كۆزگـە تاشـلىنىپ تۇرغان ئېالنالرغا قـاراپ باقتۇقمۇ؟ ھەر 
بىـر ئېـالن پـۇل دەپ جىلـۋە قىلىـدۇ. شـۇ چىرايلىـق خېنىمالرنـى 
كۈلۈمسـىرەپ جەزىبلىـك سـۆزلەرنى قىلىشـقا ئۈندەۋاتقىنـى مەزكـۇر 
پىروگراممىنىـڭ كۆرۈلـۈش قېتىـم سـانى. 2013 - يىلـى ۋەتەننىـڭ 
»تاالنـت  ساداسـى«،  يولـى  »يىپـەك  قىزىتقانـدا  سەھنىسـىنىمۇ 
پىروگراممىسـى«،  »نـاۋا  باغچىسـى«،  »ئەقىـل  سەھنىسـى«، 
ھۆكۈمىتـى چىقىـم  ھەممىنـى خىتـاي  دېگەنلەرنىـڭ  »مەشـرەپ« 
قىلىـپ قويغۇزغـان ئەمـەس. ھەممىسـىنىڭ كەينىـدە »پـۇل، پـۇل 
پۇل« دەپ بېسـىلىۋاتقان بىر كۈرەك بار. بۇ كۈرەكنى بېسـىۋاتقىنى 
تونۇتۇۋاتقـان  ئارقىلىـق  ئېـالن  شـىركەتلەرنىڭ  ۋە  سـودىگەرلەر 
مەھسـۇالتى، ئۇالرنـى سـەنئەتكە چىقىـم قىلـدۇرۇپ تۇرغۇزمايۋاتقـان 
نەرسـە مىليونلىغـان ئۇيغـۇر ئىسـتېمالچىنىڭ يانچۇقىدىكـى قىزىـل 

قەغەزلەر.

ۋەتەندىكـى سـەنئەت نومۇرلىـرى چەتئەلگـە قانـداق چىقىـدۇ؟ 
كەلتـۈرۈپ  تەمىنلەشـنى  ئېھتىيـاج  ئىلىمىـدە  ئىقتىسادشۇناسـلىق 
چىقىرىـدۇ دەيدىغـان نەزەرىيـە بـار. دېمەكچـى، نـەدە ئېھتىيـاج 
مۇھاجىرەتتىكـى  بولىـدۇ.  تەمىنلـەش  يـەردە  شـۇ  بولىدىكـەن، 
ئۇيغـۇرالر ۋەتەنـدە ئىشـلەنگەن دوپپـا، تۇمـاق، ئەتلـەس، چالغـۇ، 
دۇكانـالر  ئىسـتانبۇلدا  بولۇۋىـدۇق،  ئېھتىياجلىـق  كانۋايالرغـا 
بۇنىـڭ  باقتۇقمـۇ؟  سـوراپ  مەنبەسـىنى  بىرەيلـەن  ئېچىلـدى. 
خىتاينىڭ ھىيلىسى ئىكەنلىكىنى ئويالپ باققانالر بارمۇ؟ مەنچە بار 
بولسـىمۇ كۆپ ئەمەس. بىز بېشـىمىزغا كىيگەن ماددىي مەھسـۇالت 
دوپپىنـى خىتاينىـڭ ئويۇنـى دېمىگـەن ئىكەنمىـز، نېمـە ئۈچـۈن 
ئـادەم كۈلدۈرۈشـتىن باشـقىغا يارىمايدىغـان مەنىۋى مەھسـۇالتالرنى 
خىتاينىـڭ سۇيىقەسـتى دەپ قارىۋالىمىـز؟ خەتەرنـى خەتـەر دېمەي 
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سـودىگەر،  ئۇيغـۇر  چىقارغـان  تۇماقالرنـى   - دوپپـا  ۋەتەندىـن 
خىتاينىڭ ۋىچەت، ۋېيبو، يۇكۇ دېگەن قاناللىرىدىن شۇ كۈلكە - 
چاقچاقالرنى چۈشـۈرۈپ تارقاتماسـمۇ؟ ئەگەر ھېچبىرىمىز كۆرمىگەن 
بولسـاق، شـۇنىڭدىن كىرگـەن ئېـالن بىلـەن تـۆت تەڭگـە تېپىـپ 
خىراجـەت قىلمىغـان بولسـا خـەق نېمە قىلىدۇ، ئۇالرنى سـائەتلەپ 
چۈشۈرۈپ، ئاۋارە بولۇپ تورغا يولالپ! ئەلۋەتتە، ئۇنداق ۋەتەندىن 
چىققان سـىنالرنى تورغا قويغانالر ئىچىدە سـەنئەتنى سـۆيگەنلىكى 
ئۈچـۈن، باشـقىالرغا كۈلكـە ئاتـا قىلىش ئۈچـۈن، پەرزەنتلەرگە ئانا 

تىـل ئۆگىتىـش ئۈچـۈن مېھنـەت سـىڭدۈرۈۋاتقانالرمۇ كـۆپ.

خىتاينىـڭ سـەھنىگە چىقارغىنـى بۇرۇنمـۇ بـار ئىـدى، ھازىرمـۇ 
بولۇۋاتىـدۇ ھەمـدە بىز ۋەتەننى تارتىپ ئالمىغۇچە شـۇنداق بولىدۇ. 
يېقىندىـن بۇيـان دىققـەت قىلسـاق خىتاينىـڭ دۇنياغـا كۆرسـىتىپ 
زۇلۇمنـى ئاقلىماقچـى بولغىنـى بىزنىـڭ ئارتىسـلىرىمىزدىن بەكـرەك 
ئۇيغۇرچـە كىيىنگـەن خىتاينىڭ ئارتىسـلىرى بولۇۋاتىـدۇ. ئۇالر ھەر 
قايسـى يۇرتالرنىـڭ مەيدانلىرىنـى تولـدۇرۇپ ئۇيغۇرچـە كىيىنىـپ 
ناخشـا - مۇقـام توۋالۋاتىـدۇ. خىتـاي ئۇيغـۇر سـەنئىتىنى تەرەققىي 
تۇتىدىغاننـى  پەقەتـال  يـوق!  ئىشـمۇ  قولالۋاتقـان  قىلدۇرۇۋاتقـان، 
تۇتـۇپ يەنـە بىـر قىسـمىدىن تەشـۋىقات ئۈچـۈن پايدىلىنىۋاتىـدۇ.

ئەمەلدىـن  ئانسـامبىلىنى  مۇقـام  ھۆكۈمىتـى  خىتـاي  نۆۋەتتـە 
قالـدۇردى، سـەنئەت ئىنسـتىتۇتىنىڭ مۇقـام كەسـپىنى ئوقۇغۇچـى 
قوبـۇل قىلىشـتىن توختاتتـى. ئابالجـان ئـاۋۇت، رەشـىدە داۋۇت، 
مەمەتجـان ئابدۇقادىـر قاتارلىـق سـەنئەتكارلىرىمىزنى ئېغىـر قامـاق 
تەسـەۋۋۇر  بىـز  ئۇيغۇرالرنـى  خىتـاي  قىلـدى.  ھۆكـۈم  جازاسـىغا 
قىلغانـدەك ئالـداپ ئۇسـۇلغا سېلىشـنىڭ ئەكسـىچە ئۇالرنـى چـاكار 
بولـدى.  ئايالنـدۇرۇپ  ئەمگەكچىلەرگـە  بىكارلىـق  ئىشـچىالرغا، 
چىقىرىـپ  ئاتايىـن  خىتـاي  فىلىملەرنـى  چىقىۋاتقـان  ۋەتەندىـن 
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بىزنـى كۈلدۈرۈۋاتقـان يـوق. خىتـاي مۇھاجىرەتتىكـى بىزلەرنىـڭ 
ئـارزۇ  كېتىشـىمىزنى  تۈگۈشـۈپ  ئازابتىـن  ئەمـەس  كۈلۈشـىمىزنى 
قىلىـدۇ. خىتـاي ئۆزى سـالغان دەردلەرنىڭ بىزنـى دەردمەن قىلىپ 

خـاراب قىلىشـىنى ئۈمىـد قىلىـدۇ.

ئۇيغـۇردا »ئۆلۈمدىـن باشقىسـى تاماشـا« دېگـەن ماقـال بـار. 
بـۇ ماقالغـا ئـون يىلـدا بىـر كىچىـك تەۋرىنىـش، ئوتتـۇز يىلـدا بىر 
چـوڭ قوزغىلىـش قوزغـاپ، قىرىلىـپ تۇرسـىمۇ بـاش ئەگمىگـەن، 
بولغـان  ھاياتقـا  مىللەتنىـڭ  بىـر  پۈكمىگـەن  تىـز  ئۆلتۈرۈلسـىمۇ 
قىزغىنلىقـى، ياشاشـقا بولغـان تەشـنالىقى، ھاياتنى ياشـنىتىدىغان 
سـەنئەتكە، مەشـرەپكە، كۈلكە - چاقچاققا بولغان ھېرىسـمەنلىكى 
مۇجەسسـەملەنگەن. شـۇڭا بـۇ مىللـەت 1944 - يىلدىكـى ئىلـى 
كېچىسـى  ئۇرۇشسـا،  بىلـەن  دۈشـمەن  كۈنـدۈزدە  ئىنقىالبىـدا 
مەشـرەپ قىلىشـنى قولدىـن بەرمىگـەن. جەڭچىلەرنىـڭ مۈرىسـىدە 
چاغدىكـى  شـۇ  ئىـدى.  ئېسـىقلىق  تـەڭال  مىلتىـق  بىلـەن  راۋاب 
ئۇيغـۇر ھازىرمـۇ ھايـات، ۋەتەندىكـى ۋە مۇھاجىرەتتىكـى ۋەتەنگـە 
تەشـنا ئۇيغـۇرالر ئاشـۇ ئېزىلمـەس روھنىـڭ ۋارىسـلىرى بولغاچقـا، 
بولۇۋاتقان شـۇ قەدەر زۇلۇمدا سـاراڭ بولۇپ ئىشـتاننى باشـقا كىيىپ 
چىقىـپ كەتمـەي ياشـاۋاتىمىز. بىـز ۋەتەندىن مۇسـىبەتنامىلەرنىڭال 
چىقىشـىنى، تۇتۇلغان، كېسـىلگەن شـۇم خەۋەرلەرنىڭال چىقىشـىنى 
كۈلدۈرىدىغانـالر  چىقسـۇن،  كۈلكىمـۇ  ۋەتەندىـن  كۈتمەيمىـز. 
ئۈزۈلمىسـۇن، ناخشـىالر ئۈزۈلمىسـۇن، خەلقىمىز بىر پەس بولسـىمۇ 
ئازابنـى ئونۇتسـۇن! بىـز بىـر كـۈن بولسـىمۇ كۈلگـەن ئۇيغۇرنـى 
كۆرۈپ ياشـايلى، قېرىنداشـالرنىڭ تەبەسسـۇملۇق چىرايىغا قېنىپ 
ياشـايلى. شـۇ سـەنئەتلىك نومۇرالردىـن بىلەيلـى كىملـەر ھايـات، 

كىملـەر كەتتـى، كىملـەر ئۈرۈمچىـدە، كىملـەر سـۈرگۈندە.

يىغالۋاتىمىـز، ئازابتـا ئۆرتىنىۋاتىمىز. بۇنداق چاغالردا كۆزىمىزگە 
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كۈلگەنلـەر، ئويـۇن - چاقچاقچىـالر چىرايلىـق كۆرۈنمەيـدۇ. ئەممـا 
دۇنيانىـڭ بىـز يىغلىغاندا تەڭ يىغالش مەجبۇرىيىتى يوق، بىزنىڭ 
يىغـا بىلـەن نېرۋىلىرىمنـى كاردىـن چىقىرىپ، خىتاينىڭ ئارزۇسـى 
يىللىـق  نەچچـە  يـوق.  خىيالىمىزمـۇ  كېتىـش  تۈگىشـىپ  بويىچـە 
ئازابىمىزنـى  كۆرۈشـكە،  يىغىالرنىـال  يىغالشـقا،  بىزنـى  يىغىمىـز 
يىغـا بىلەنـال تۆكۈشـكە خۇمـار قىلىـپ قويمىسـۇن. ھېچكىمنىـڭ 
يىغـا باسـقان مىسـكىن يۈزلەرنـى كۆرگۈسـى يـوق، ھېچكىمنىـڭ 
ھـازا ئاچقانالردىـن ھەقىقـەت ئىزدىگۈسـى يـوق. ھەقىقـەت بىزنىڭ 
مىشـىلدىغان يىغىمىـزدا ئەمـەس ئازابىمىزنى ئىسـپاتاليدىغان ئەقلى 
بايانلىرىمىـزدا، ئەقەللى پاكىتلىرىمىـزدا ۋە مەردانە ھەرىكىتىمىزدە. 
يىغىمىزنـى سـەنئەتكە، پاكىتقـا، ھۆججەتكـە ئايالنـدۇرۇپ كىتـاب 
يازايلـى، كۈندىلىـك خاتىـرە يازايلـى، ناخشـا ئېيتايلـى، دىرامـا 
ئورۇناليلى، ھەسـرەتلەرنى كىنوغا، فىلىمگە، ئۇسـۇلغا ئايالندۇرۇپ 
نامايـان قىاليلـى. خاتىرجـەم بواليلـى، تـۆت ئۇيغـۇر مۇھاجىرەتتـە 
ناخشـا ئېيتقانغـا دۇنيـا بىزنى ئارتىس بولـۇپ كېتىپتۇ، قوللىمايلى! 
دېمەيدۇ. بەش ئۇيغۇر ۋەتەندە كۈلدۈرگە ئورۇنلىغانغا ئىنسـانىيەت 
خىتايغـا قارشـى مەيدانىدىـن يېنىۋالمايـدۇ. خىتـاي مىليونلىغـان 
ئايالنـدۇرۇپ،  ئىشـچىالرغا  چـاكار  ئۇالرنـى  قامـاپ،  ئۇيغۇرنـى 
يـۈز  كەلسـە  يىغىـپ  سـەھنىدە  بولـۇپ  تولـدۇرۇپ  تۈرمىلەرنـى 
چىقمايدىغـان ئارتىسـنى ھـەر كۈنى ئويۇن قويغۇزسـىمۇ ئادالەتنىڭ 

كۆزىگـە ياغـاچ تىقىـپ كـور قىاللمايـدۇ.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 17 - كۈنى
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تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرالرغا خەتەر قانچىلىك؟

2021 - يىلى كىرگەندىن بۇيان تۇتۇلغان ئۇيغۇرالر مەسىلىسى 
ساراسـىمىگە سـەۋەب بولـدى. تۇتۇلۇشـتىن قورقـۇپ ئـۇ يـەر، بـۇ 
يەرلەرگـە ئۆزىنـى ئېتىپ يۇلقۇنۇۋاتقان ياشـالرنىڭ غوۋغالىرى تورنى 
قاپالشـقا باشـلىدى. خېلـى چـوڭ ياشـلىق بـوۋاي - مومايالرنىـڭ 
قايتـۇرۇپ  تۇتارمـۇ؟  تۇتقانـدەك  مىسـىردا  قىالرمىـز،  »قانـداق 
كېتەرمـۇ؟« دەپ يىغـا - زارىگە چۈشـكەنلىكى تۈركىيەدىن ھالقىپ 
ياۋروپـا، ئاۋسـترالىيە ۋە ئامېرىكىغـا قـەدەر ئاڭلىنىـپ كەتتـى. بـۇ 

ئەمەلىيەتمـۇ؟ تۈركىيـەدە ئومۇمىـي تۇتقـۇن باشـالندىمۇ؟

2021 - يىلىدىـن بۇيـان تۇتۇلغـان ئۇيغۇردىـن مەلـۇم بولغىنـى 
تۆت نەپەر ئىدى. تېخى بايىال ھىدايەتۇلال ئوغۇزخاننىڭ ئېيتىشىچە 
تـاش قـارى دېگـەن ئۆلىمـا كىشـىنى قويـۇپ بېرىپتۇ. بۇ كىشـى بىر 
قۇرئـان كۇرسـىدا مۇدەررىـس ئىكەنتـۇق . دېمـەك، ھازىـر تۇتقـۇن 

ھالەتتـە تۇرۇۋاتقان كىشـى ئۈچ.

 15  ،50 گەپتـە  يۈرگـەن  ئېقىـپ  ئـۈچ،  ئـادەم  تۇتۇلغـان 
دېگەندەك ئىشەنچسىز سانالر. ھىدايەتۇلال ئوغۇزخان ئەپەندىمنىڭ 
ئېيتىشـىچە، مۇشـۇ كۈنگىچـە ھـەر خىـل سـەۋەبلەر بىلـەن تۇتقـۇن 
قىلىنغـان ئۇيغـۇر 40 ئەتراپىـدا بولۇشـى مۇمكىـن ئىكـەن. شـەرقىي 
تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىدە ئۇالرنىڭ تىزىملىكى 

بولمىغانلىقتىـن، ئېنىـق سـان ئۇالرغـا مەلـۇم ئەمـەس ئىكـەن.

نېمـە ئۈچـۈن بـۇ قـەدەر ساراسـىمىگە چۈشـۈپ قالـدۇق؟ ئـەڭ 
مۇھىـم سـەۋەب، تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرنـى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگىنى 
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ئالماشـتۇرۇش  جىنايەتچـى  بىلـەن  خىتـاي  تۈركىيەنىـڭ  راسـت. 
كېلىشـىمىگە 2017 - يىلـى ئىمـزا قويغىنـى راسـت. بۇندىن باشـقا 
بىلـەن  كـۆزى  ئـۆز  تەقدىرنـى  پاجىئەلىـك  مىسـىردا  ئۇيغۇرنىـڭ 
كۆرگىنـى ئەمەلىيـەت. ئۇيغـۇرالر 2017 - يىلـى 4 - ئىيـۇل كۈنـى 
مىسـىردا ئومۇمىي تۇتقۇنغا ئۇچرىغانىدى. گەرچە بىز يازمىلىرىمىزدا 
مەزكـۇر ۋەقەنىـڭ ماھىيىتىنـى، تۈركىيـە ۋە مىسـىرنىڭ پەرقىنـى، 
2017 - يىلدىكـى دۇنيانىـڭ ئۇيغۇرغـا بولغـان دىققىتـى بىلـەن 
كۆپـۈك  ئاغزىمىزدىـن  دەرىجىسـىنى  بۆلۈشـىنىڭ  كۆڭـۈل  ھازىرقـى 
لېكىـن كىشـىلەر يەنىـال كۆرگەنگـە  چىققىچـە چۈشەندۈرسـەكمۇ، 
ئىشىنىدۇ. بولۇپمۇ تۈركىيەدىكى 47 پىرسەنت ئۇيغۇر باشالنغۇچ ۋە 
تولۇقسـىز ئوتتۇرا مەلۇماتلىق بولغاچقا دۇنيا ۋەزىيىتى، تۈركىيەنىڭ 
قىرغىنچىلىـق  ئىرقـى  نوپـۇزى،  ئامېرىكىنىـڭ  دېموكراتىيەسـى، 
بواللمايـدۇ.  ئاڭقىرىـپ  دېگەنلەرنـى  ۋەزنـى  جاكارنىـڭ  دېگـەن 
ئۇالرنىـڭ كـۆز ئالدىـدا قاھىـرە كوچىلىرىـدا يـۈز بەرگـەن قوغـالپ 

تۇتـۇش ۋە ماشـىنىالپ توشۇشـالر ھېلىمـۇ جانلىـق سـاقالنماقتا.

نېمـە ئۈچـۈن شـۇنچە كـۆپ ئـادەم تەشـكىالتالرغا ئىشـەنمەي 
بىسـەرەمجان بولىـدۇ؟ نېمـە ئۈچـۈن تۈركىيـەدە ئۇيغـۇرالر مىسـىردا 
يـۈز بەرگـەن تۇتقۇننىـڭ تۈركىيەدىمـۇ يـۈز بېرىشـىدىن ئەنسـىرەپ 
ياشـايدۇ؟ چۈنكـى شـۇ چاغـدا رەھبەرلـەر مىسـىردىكى ئۇيغۇرالرغـا 
كېلىۋاتقـان خەتەردىـن بىخـۇد قالغـان. بەزى ئۇسـتازالر ۋە ھازىرقى 
بىـر قىسـىم تەشـكىالتالرنىڭ قۇرغۇچىلىـرى »ئۇيغـۇرالر مىسـىردىن 
قايتۇرۇلمايدۇ، بىخەتەر دۆلەتلەرگە ياكى تۈركىيەگە كېتىمىز دېمەي 
ئوقۇشـۇڭالرنى ئوقـۇڭالر« دېگـەن مەنىدە تەلىم بەرگەن ھەتتا شـۇ 
ھەقتـە پەتىـۋا ئېـالن قىلىنغانىدى. ئەمما تۇتقۇن يۈز بەردى. شـۇڭا 
ھازىـر كىـم نېمـە دېسـۇن، مەيلى ئـۇ قانچىلىك ئىسـتراتېگىيەچى، 
كىشـىلەر  كەتسـۇن  بولـۇپ  ئۇسـتاز  نوپۇزلـۇق  ۋە  ئىلىـم  ئەھلـى 
ئىشـىنىدۇ،  كۆرگەنگـە  ئەمـەس  ئاڭلىغانغـا  كىشـى  ئىشـەنمەيدۇ. 
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يىـالن چاققـان كىشـىلەر ئارغامچىدىنمـۇ قورقىـدۇ، چۆچۈيـدۇ.

تۈركىيەدىن ئەنسىرەشـكە پۈتۈنلەي ئاسـاس يوق دېيەلمىسـەممۇ 
ئۇيغۇرنـى مىسـىرغا ئوخشـاش  تۈركىيـە  ئەمـەس.  تۈركىيـە مىسـىر 
توپـالپ تۇتـۇپ، پارچىـالپ خىتايغـا سـاتمايدۇ. مـەن بـۇ گەپنـى 
ھـەر قېتىـم مۇشـۇنداق ساراسـىمە پەيـدا بولغانـدا دەپ كەلدىـم. 
بـۇ قېتىممـۇ يەنـە دەيمـەن. بـۇ قېتىـم مېنىـڭ مۇنـداق دېيىشـتە 
تۈركىيەدىكى ئىسـمىنى ئاشـكارىلىمايدىغان، ئۇيغۇرنى سـۆيىدىغان 
ئىشـلەيدىغان  ماقامىـدا  مەسـلىھەتچىلىك  دەرىجىلىـك  يۇقىـرى 

كىشـىلەرنىڭ ئاغزىدىـن ئالغـان مەلۇماتىـم بـار.

مـەن مىسـىردىكى تۇتقۇندىـن ئاگاھالندۇرغـان، راسـت چىقتـى. 
مـەن تۈركىيـە مىسـىر ئەمـەس دېگـەن، مىسـىردا بولغـان تۇتقـۇن 
تۈركىيـەدە بولمايـدۇ دېگـەن ۋە شـۇنى ئىزچىـل دەپ كېلىۋاتىمـەن. 
بۇ شۈبھىسـىز راسـت چىقىدۇ. مەن ئەردوغاننى ئىنگلىزچە، تۈركچە، 
فىرانسـۇزچە، شـىۋىتچە ۋە گولالندىيەچە مەتبۇئاتالردا تەنقىد قىلىپ 
ئىشـىنىدىغان  مېنىڭمـۇ  شـۇڭا  ئـادەم،  ياشـىغان  سـاق  تۈركىيـەدە 
تەرىپىـم، تەھلىلىـم ۋە ئادەملىرىـم بار. ئىشەنمىسـىڭىز ئىختىيارىڭىز. 
ئەممـا تۈركىيـەدە، ھازىرقـى ھۆكۈمەتنىـڭ ئىچىـدە ئۇيغۇرنـى جـان 
بـار.  كىشـىلەر  ۋىجدانلىـق سىياسـەتچى  تەييـار  قوغداشـقا  تىكىـپ 
ھىدايەتۇلـال  تەسـتىقلىغان  بۇنـى  ۋە  مەلۇماتىـم  ئالغـان  شـۇالردىن 
ئوغۇزخـان بىلـەن قىلغان ئىككى كۈندىن بۇيانقى سىردىشىشـالردىن 
شـۇنى ئېيتىمەنكـى: ئۇيغـۇر خىتايغـا ئاشـكارا قايتۇرۇلمايـدۇ، توپالپ 
قايتۇرۇلمايـدۇ، ئۆزىنـى ئاشـكارىالپ ئاخباراتتىـن قاچمىغانـالر بـۇرۇن 
مەيلـى قەيەردە بولغان بولۇشـىدىن قەتئىينـەزەر قايتۇرۇلمايدۇ. ئەمما 
ئۆزىڭىزنىڭ نەگە بارغىنىڭىز ئېنىق، كىملەر بىلەن قايسى چېگرادىن 
مەلـۇم بولسـا، دائىشـنىڭ سىياسـىي تەشـۋىقاتىنى  تۇتۇلغانلىقىڭىـز 
قىلغـان  تەبلىغچىلىـك  دەۋەتچىلىـك،  مۇدەررىسـلىك،  دەپ  دىـن 
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سـۇرىيەگە،  تەشـنالىقىنى  قىلىـش  جىھـاد  ئۇيغۇرنىـڭ  بولسـىڭىز، 
ئىراققا ۋە ئافغانىسـتانغا بۇراشـقا ئۇرۇنغان بولسىڭىز؛ جامائەتلىشىپ، 
مېھمان چاقىرغان بولۇپ ئەلقائىدىگە ئادەم تەشـكىللىگەن بولسـىڭىز 
ئۆزىڭىزنـى بىلىـڭ. چىقالمـاي يېتىپ كەتكەنلەرنى شـۇنداق بىلىڭ، 
سـۇرىيەگە تېلېفون قىلىپ، ئىراقتىن ئۇچۇر كېلىپ قولغا چۈشـكەن 

بولسـىڭىز ئۆزىڭىـز بىلىڭ.

ئۇيغـۇر  ئۆزىنـى  قايتۇرۇلمايـدۇ.  تۈركىيەدىـن  مىللىتـى  ئۇيغـۇر 
بارلىـق  مەنپەئەتىنـى  مىللىـي  ئۇيغۇرنىـڭ  ۋە  قارايدىغـان  دەپ 
سىياسـىي ئەقىـدە، ئىنقىالبـى شـوئار ۋە جىھـادى تەلىماتالردىـن 
دېيىشـكە  قايتۇرۇلمايسـىز  ئەسـال  بولسـىڭىز،  كۆرگـەن  ئۈسـتۈن 
تامامـەن ئاساسـىم بـار. شـۇڭا مىسـىر ۋەقەسـىدە مۇجۇلـۇپ كەتكەن 
يۈرەكلەرنـى ئېزىـپ قايتا ئەنسـىزلىك تارقاتمايلى. ئەنسـىرەش خاتا 
ئەمـەس، ئەنسـىز كۆپتۈرمـە ئۇچۇرالرنـى تارقىتىـش خاتـا، بىـر - 
بىرىنـى ئاگاھالنـدۇرۇش خاتـا ئەمـەس، نورمـال قانۇنغـا خىالپلىـق 
قىلىـپ تۇتۇلغـان ئۇيغۇرالرنـى خىتـاي تۇتقـۇزدى دەپ قورقۇنچلۇق 

خـەۋەر تارقىتىـش خاتـا.

تۈركىيـە سـىز ئۆسـەك تارقىتىـپ پاتىپـاراق بولـۇپ كەتكىـدەك 
دۆلـەت ئەمـەس. ئەممـا دىققـەت قىلىدىغـان بىـر قانچـە تۈرلـۈك 

كىشـىلەر بـار.

1. رەينـا تېررورلـۇق ۋەقەسـى بىلـەن تۇتۇلـۇپ ھـەر ھەپتە ئىمزا 
قويغـۇزۇش شـەرتى بىلـەن قويـۇپ بېرىلگەنلەر. دائىـش تېررورلۇق 
سـۇرىيەگە  بېرىلگەنلـەر،  قويـۇپ  تۇتۇلـۇپ  باغـالپ  تەشـكىالتىغا 
قويـۇپ  ئىمزالىـق  كېيىـن  تۇتۇلغاندىـن  سـەۋەبتىن  بارغانلىقـى 
بېرىلگەنلـەر، سـىز دەرھـال ئـادۋوكات چاقىرىـپ سـوتقا چىقىـپ 

ئاياغالشـتۇرۇڭ. دەۋانـى 

ياشـاۋاتقان  رەسمىيەتسـىز  قاتارلىـق  ئىقامـەت  پاسـپورت،   .2  
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قېرىنداشـالر دەرھـال كۆچمەنلـەر ئىدارىسـىنىڭ پاناھالنغۇچىالرنـى 
تىزىمـالش ئىشخانىسـىغا بېرىـڭ.

3. ئـون سـەككىز ياشـقا كىرمىگـەن قىزلىرىنى ئەرگـە بەرگەنلەر 
)بـۇ تۈركىيەدىكـى ئۇيغۇرالردا ئاشـكارا مەخپىيەت(

4. ئون سەككىزگە كىرمىگەن قىزالر بىلەن تويالشقانالر

5. ئىقامىتى رەت قىلىنغانالر

6. توي خېتىسىز نىكاھلىق بىللە ياشاۋاتقانالر

كىچىـك  ئەھۋالـدا  يـوق  رەسـمىيەتلىرى  ھامىيلىـق  يېنىـدا   .7
ئۆيىـدە بېقىۋاتقانـالر، قانۇنسـىز مەدرىـس، يەسـلى ۋە  بالىالرنـى 

ئېچىۋاتقانـالر شـىپاخانا 

ئوقـۇش  يـوق،  رەسـمىيىتى  ھاۋالـە  ئانىسـىنىڭ   - ئاتـا   .8
يېشـىدىكى بالىالرنـى مەكتەپتىن ئايرىپ دىنـدا تەربىيەلەش بىلەن 

بولۇۋاتقانـالر

يۇقىرىقـى ئىشـالر تۈركىيـە قانۇنىغـا خىـالپ، پەقـەت تۈركىيـە 
كۆز يۇمغانلىقى سـەۋەبلىك خىتاي مۇشـۇ كىشـىلەرنىڭ ئۈسـتىدىن 
سـوتقا ئـەرز قىلىشـى مۇمكىـن، چۈنكـى ئىگىلىگـەن ئەھۋالالردىـن 
مەلـۇم بولۇشـىچە بۇالرنىـڭ قانـۇن بويىچـە ئەرزگـە سـەۋەب بولۇش 
ئېھتىمالـى كۈچلـۈك. بىـر ئۇيغـۇر ئوغلىمىـز ۋە يەنە بىر ئۇيغـۇر دادا 
قورامىغـا يەتمىگـەن قىزچـاق بىلـەن تـوي قىلغان، قىزىنـى قانۇنى 

ياشـتىن بـۇرۇن ئۆيلەندۈرگـەن سـەۋەب بىلـەن تۇتۇلـدى.

تۈركىيەدىكـى باشـقا ئىنسـانالرغا ئوخشـاش ئۇيغـۇرالر بۇرۇنمـۇ 
تۇتۇلغـان، ھازىرمـۇ تۇتۇلۇشـى مۇمكىـن. ئەممـا بۈگۈنكـى تۇتـۇش 
مۇمكىـن.  بولۇشـى  سـېلىۋاتقان  ئەندىشـىگە  بەكـرەك  كىشـىلەرنى 
ھالبۇكـى سـەۋەبىنى سـورىماي، ئىزدەنمـەي ھـە دېسـىال خىتـاي 
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تۇتقـۇزدى، خىتايغـا ئېلىـپ كېتىـدۇ، تۈركىيـە خىتايغـا قايتـۇرۇپ 
بېرىپتۇ... دېگەندەك ئۆسـەك تارقاتقۇچىالردىن بولماسلىق كېرەك. 
قىلىـپ  سـەۋەب  قىلىـپ،  تەدبىـر  بولسـىڭىز  قالغـان  ئەنسـىرەپ 
قۇتۇلۇشـنىڭ يولىنـى ئىزدىمـەي، تـورالردا ئاساسـى يـوق گەپلەرنى 

تارقىتىـپ يۈرۈشـنىڭ پايدىسـى يـوق.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 22 - كۈنى
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ئۇيغۇرلۇققا باغالنغان ئۇتۇق

1. ئۆزىنى ئۇيغۇر دېيەلمەس ئۇيغۇرالر

ئۇيغۇرالرنىـڭ تۈركىيەدىـن 2019 - 2018 - يىللىـرى خىتايغـا 
ھەرىكـەت،  نەپرەتلىـك  ئەھـۋال،  پاجىئەلىـك  سېلىنىشـى  يولغـا 
ئەممـا  زىـت سىياسـىي سـودا.  ئىنسـانىيلىققا  ۋە  قـارار  نومۇسسـىز 
ھـەر قېتىـم بـۇ مەسـىلە ئوتتۇرىغـا چىققاندىـن كېيىـن بىـر قىسـىم 
ئـاق كۆڭـۈل كىشـىلەر، پىـداكار دەۋاگەرلـەر تۈركىيـە ھۆكۈمىتىنـى 
مۇشـۇنداق  قىلىـدۇ.  تەنقىـد  تەشـكىالتالرنى  تۈركىيەدىكـى  ۋە 
پۇرسـەتنى كۈتـۈپ تۇرغـان تۈركىيەدىكـى سىياسـىي ئەربابالر بىر - 
بىرىگـە ھۇجـۇم باشـاليدۇ. شـۇ ھامان بـەزى رەزىل ئىنسـانالر بۇنى 
سۇيىئىسـتېمال قىلىـدۇ. مەسـىلىنىڭ ئۇالرغـا ئايدىـڭ تەرەپلىـرى 
خەلق بىلەن ئورتاقلىشـىلمايدۇ. بىر - بىرىنى قەسـتەن ئەيىبلەش 
ۋە سېسىتىشـالر ئەۋجىگـە چىقىـدۇ. ئۇيغـۇر تەشـكىالتالرنىڭ بىر - 

بىرىنـى تەنقىدلىشـى كىشـىنى ئۈمىدسـىزلىككە تاشـاليدۇ.

ئەردوغـان  بېرىشـتە  قايتـۇرۇپ  خىتايغـا  ئۇيغۇرنـى  ئېنىقكـى، 
باشـقۇرۇۋاتقان ھۆكۈمەتنىـڭ خىتايپەرەسـلىكى جاۋابـكار. بۇنـداق 
پاجىئەلىـك قىسـمەت كەينىـدە ئـا ك پ ھۆكۈمىتىنىـڭ خىتايچـە 
پوزىتسىيەسـى، خىتـاي مەبلىغىگـە تەشـنالىقى قوزغاتقـۇچ ئامىـل. 
ئەممـا بىزدىـن ئۆتكـەن يەرلـەر بارمـۇ – يـوق؟ بۇنـى ئويلىشـىپ 
بېقىشـىمىز كېـرەك. چۈنكـى بىـز تۈركىيەنىـڭ مەيدانـى، قارارىنـى 
ئۆزگەرتىشكە قادىر بواللمىغان بىلەن ئۆزىمىزنى، كەمچىلىكىمىزنى، 

خەلقىمىزنىـڭ پىكرىنـى ئىسـالھ قىلىشـقا قادىـر.
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ئۇيغـۇر نېمـە ئۈچـۈن 2019 - يىلـى تۈركىيەدىن تاجىكىسـتانغا 
يولغا سېلىندى؟ ئۇيغۇر نېمە سەۋەبتىن 2018 - يىلى ئۆزبېكىستانغا 
كېتىپ قالدى؟ شـۇ يەرلەرگە يوللىنىشـتىكى سـەۋەبنى ۋە شـۇنداق 
خىتايغـا يولالنغانـالر ھەققىدە چىنلىقنى قاچان دەيمىز؟ ھەقىقەتنى 
قاچان قورقماي ئاشـكارىاليمىز؟ نېمە ئۈچۈن مۇھاجىرەتتە ھەممىنى 
خىتـاي سۇيىقەسـتى، خىتـاي قورقۇنچـى، خىتاي ھىيلىسـى بىلەن 
ئۆتكـەن  ئۆزىمىزدىـن  چىققـان،  ئىچىمىزدىـن  قىلىـپ،  تەھلىـل 
خاتالىقالرنى ئويالشمايمىز؟ دىنغا قارشى چىقتى، دېگەن قالپاقتىن 

قورقىمىزمـۇ؟ ئۇيغۇرنى سـۆكتى دېگەن ئاتاقتىن ئەنسـىرەيمىزمۇ؟ 

بىـر ئۇيغـۇر سـۇرىيەگە تەكـرار ئىككـى قېتىم كىرسـە، ئۈچىنچى 
قېتىمـدا تويالشـقىنى تاجىـك تۇرسـا، تۇتۇلغانـدا ئۆزىنـى ئۇيغـۇر 
دېمىگـەن تۇرسـا، تاجىـك بىلـەن تۇتۇلسـا تاجىـك بولمـاي نېمـە 
بولىـدۇ؟ بىـر ئـادەم تۇتۇلـۇپ ئۆزىنـى ئ ۆزبېـك دېسـە، دەرھەقىقەت 
ئۆزبېكلەر بىلەن تۇتۇلغان تۇرسـا، سـوراقتا ئۆزىنى ئۆزبېك دېگەن 
تۇرسـا ئۆزبېـك بولمـاي نېمـە بولىـدۇ؟ ئۇالرنـى ئۆزبېكىسـتانغا ۋە 
تاجىكىسـتانغا قايتۇرمـاي قەيەرگـە قايتۇرىـدۇ؟ تاجىكىسـتان بىلەن 
ئۆزبېكىسـتان خىتاينىڭ ھەمدەمى، شـېرىكى، شاڭخەي ھەمكارلىق 
تەشـكىالتىدىكى ھەمتـاۋاق دوسـتى تۇرسـا، دۆلىتىگـە تېررورلـۇق 
تەشـكىالتىغا قاتناشـقان، شـۇ سـەۋەبتىن تۈركىيەدىـن قايتۇرۇلغان 

ئۇيغـۇر كەلسـە خىتايغـا سـاتماي قاالمـدۇ؟

يۇقىرىقى بايانالردىن مەلۇمكى، ئۆزبېكىسـتان ۋە تاجىكىسـتانغا 
يولغا سـېلىنغان قېرىنداشـالرنىڭ دەسـلەپكى سـوراققا چۈشـكەندە 
باھانـە  ھۆكۈمەتكـە  خىتايپـەرەس  دېمىگەنلىكـى  ئۇيغـۇر  ئۆزىنـى 
بولغان. دېمەكچى بولغىنىمىز قېرىنداشـالرنىڭ سـۇرىيە - تۈركىيە 
ئۇيغـۇر  ئۆزىنـى  چۈشـكەندە  سـوراققا  تۇتۇلغانـدا،  چېگراسـىدا 
دېمىگەنلىكـى، دېيەلمىگەنلىكـى ئۆزىنىـڭ پۇتىغـا پالتـا چاپقاندەك 



187

ئـۇالر  چۈنكـى  دەيـدۇ؟  شـۇنداق  ئۈچـۈن  نېمـە  بولغـان.  ئىـش 
قوبـۇل قىلغـان دىنىـي چۈشـەنچىدە شـەرقىي تۈركىسـتان دېيىـش 
بايراقنـى سـۆيۈش دىندىـن چىققانلىـق،  ۋەتەنپەرەسـلىك، كـۆك 

ئۆزىنـى ئۇيغـۇر دېيىـش قوۋمپەرەسـلىك بولىـدۇ.

2. تېررورلۇققا باھانە بولۇۋاتقان باياناتالر

باھانـە  تېپىلغـان  تۇتۇلۇشـىغا  ئۇيغۇرالرنىـڭ  تۈركىيەدىكـى 
تېررورلـۇق. تۇتۇلغـان ئۇيغۇرنىـڭ ھەممىسـى دېگـۈدەك تۈركىيـەدە 
تەشـۋىقاتىنى  تېررورلـۇق  بولغـان،  ئـەزا  تەشـكىالتىغا  تېررورلـۇق 
مەنبـە  تېررورلۇققـا  قىلغـان،  تەشـەببۇس  تېررورلۇققـا  تارقاتقـان، 
بولغـان دېگـەن جىنايەتلـەر بىلـەن ئەيىبلىنىـپ كېتىـدۇ. ئەلۋەتتە 
بۇالرنىـڭ ھەممىسـى باھانـە. ئەممـا بۇنـداق باھانىلەرگـە سـەۋەب 
بولغـان باياناتـالر بىـزدە يوقمـۇ؟ سـەۋەبلەر بىزدىـن تېپىلمامـدۇ؟ 
تېپىلىـدۇ. شـەرقىي تۈركىسـتان ئۆلىمـاالر بىرلىكىنىـڭ، ئىسـتىقالل 
تېررورلـۇق  ئەربابلىرىنىـڭ  جامائـەت  بـەزى  ۋە  تېلېۋىزىيەسـىنىڭ 
ۋەقەسـىدىن كېيىـن ئېـالن قىلغـان باياناتـى ۋە پىروگراممىسـىنى 
دۇنيادىكـى  ئىسـتىخپاراتى  دۆلەتنىـڭ  بىـر  كۆرەلەيـدۇ.  ھەركىـم 
چـوڭ تېررورلـۇق ۋەقەلىـرى ھەققىـدە شەخسـلەرنىڭ نېمـە دېگىنـى 
بىلـەن كارى بولمىغانـدەك قىلغان بىلـەن تىركەپ قويىدۇ. بولۇپمۇ 
تەشـكىالتالرنىڭ، ئەربابالرنىـڭ ۋە ئۇالرغـا ۋەكىللىـك قىلىدىغـان 
ئاخباراتنىـڭ باياناتىغا ئاالھىـدە دىققەت قىلىدۇ. دۇنيادا تېررورلۇق 

يـۈز بەرگەنـدە چىققـان باياناتالرغـا قـاراپ باقايلـى.

تۈركىيـەدە تېررورلـۇق ۋەقەسـى يـۈز بەرگەنـدە تېررورچىنـى ۋە 
تېررورلۇقنى ئەيىبلەپ بايانات ئېالن قىلمىغان شـەرقىي تۈركىسـتان 
ئۆلىمـاالر بىرلىكـى فىرانسـىيەدە تېررورلـۇق يـۈز بەرگەنـدە ئۇيغۇرنى 
قوللىغان فىرانسـىيەگە قارشـى مۇقامدا بايانات جاكارلىغان تۇرسـا، 
تۈركلەرگە ئۇيغۇرالرنىڭ تېررورلۇققا قارشـى بۇ مەيدانى شـۈبھىلىك 
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تۇيۇلماسـمۇ؟ ۋەقە ئەسـلى مۇنـداق بولغان.

2017 - يىلى كىرىدىغان كېچىدە يۈز بەرگەن رەينا قەتلىئامىنىڭ 
قاتىلـى ئۇيغۇرنىـڭ كۈيئوغلى ئىدى، قاتىل نەق مەيداندىن قېچىپ 
مۆلچەرتـاغ دېگـەن ئۇيغـۇر ئاشخانىسـىغا پـۇل سـوراپ كەلگەنىـدى. 
تۈركىيـە تېررورچىغـا قىزىنـى بەرگـەن كىشـىدىن، تېررورچىغـا پـۇل 
بەرگەن ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ تېررورلۇققا چېتىشلىقىدىن گۇمانالنماي 
كىمدىـن گۇمانلىنىـدۇ؟ بۇنداق چاغدا ئۇيغۇرنىڭ دىنىي تەشـكىالتى 
بولغـان ئۆلىمـاالر بىرلىكـى تېررورچىالرغـا ۋە تېررورچىلىققـا نەپـرەت 
بىلـدۈرۈپ بايانـات ئېـالن قىلىشـى كېـرەك ئىـدى. 2020 - يىلـى 
بىلـەن  پىچـاق  پىكىرگـە  پارىـژدا  كۈنـى   -  22 ئۆكتەبىرنىـڭ 
شـۇ  ئ ۇيغۇردىـن  بەرگەنـدە،  يـۈز  قاتىللىـق  تۇرىدىغـان  تاقابىـل 
كەسـكىن  ئـەڭ  ياۋروپـادا  ئۇيغۇرنـى  بولغـان،  قۇربانـى  قاتىلنىـڭ 
قولالۋاتقان فىرانسـىيەگە ھېسداشـلىق باياناتى ئەمەس، قاتىللىققا، 
تېررورچىلىققـا نەپرەتنـى ئىسـالمغا نەپـرەت دەپ چۈشـەندۈرىدىغان 
بايانـات، تېلېۋىزىيـە پىروگراممىسـى چىقتـى. بۇنـداق بايانـات بىـر 
ئۇيغۇردىـن، شەخسـتىن ئەمـەس ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسـتانبۇلدىكى ئەڭ 
كۈچلـۈك ۋە نوپۇزلـۇق بىـر دىنىـي تەشـكىالتىدىن چىقتـى. تۈركىيـە 
ئىسـتىخپاراتى ئەلۋەتتـە بۇنى سېلىشـتۇرىدۇ. خىتاي ئىسـتىخپاراتىمۇ 
تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە بۇنى باھانە قىلىپ بېسـىم قىلىدۇ. مۇشـۇنداق 
باغـالپ شـۈبھىلەنمەي  ئەھۋالـدا تۈركىيـە ئۇيغۇرنـى تېررورچىلىققـا 
قانـداق قىلسـۇن؟ قۇيـرۇق تۇتقـۇزۇش دېگـەن مۇشـۇنداق بولىـدۇ.

باياناتالرنـى  بۇنـداق  ئورگانلىـرى  ئىسـتىخپارات  تۈركىيەدىكـى 
ئۇيغۇرالرنىـڭ جامائـەت پىكـرى دەپ ئارخىپالشـتۇرىدۇ، سـاقاليدۇ. 
خىتاي ئىستىخپاراتىمۇ بۇنداق تېپىلماس پاكىتنى قولدىن بەرمەيدۇ. 
تۈركىيەدىكـى ھۆكۈمەتكـە سـۇنۇپ دىققىتىنـى قوزغايـدۇ. ھۆكۈمەت 
مۇشـۇنداق ئۇيغۇرالرنـى قايتۇرۇشـقا توغـرا كەلگـەن ۋاقىتتـا، بىـر 
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پۇرسـەت كەلگەنـدە شـۇ ئىسـتىخپاراتالرنى ئالدىغا قويـۇپ ئولتۇرۇپ 
قـاراپ چىقىـدۇ ۋە قارارىنـى بېرىدۇ. ئۇيغۇرالرنـى تېررورلۇققا باغالپ 

تۇتۇشـقا توغـرا كەلگەنـدە بـۇ پاكىتـالر ئىشـقا يارايدۇ.

چۈشەنچىسـىنى  ئۆزىنىـڭ  تەشـكىالتنىڭ  ھەرقانـداق  توغـرا، 
قوغـداش ھوقۇقـى بـار. شـەرقىي تۈركىسـتان ئۆلىمـاالر بىرلىكـى، 
ئىسـتىقالل تېلېۋىزىيەسـى ۋە باشـقا ئەربابالرنىـڭ ئۆزىنىـڭ دىنىـي 
تۇتـۇش  مەيـدان  خىـل  ھـەر  تېررورلۇققـا  بويىچـە  چۈشەنچىسـى 
ئەركىنلىكـى بـار. ئەممـا ئۇالرنىـڭ ۋەكىللىك قىلىۋاتقىنـى ئۇيغۇرالر 
بولغاچقـا، شـۇ تەشـكىالت تۇتقـان مەيـدان ئۇيغۇرالرغـا ۋەكىللىـك 
قىلىـپ قالىـدۇ ۋە ۋاقتـى كەلگەنـدە خەقنىـڭ قولىدىكـى كوزىرغـا 

ئايلىنىـپ قالىـدۇ.

3. ئۇيغۇرلۇققا چۈشكەن شەكلەر

2017 - يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ تۈركىيەدە ئۇيغۇرالرغا 
ئـۇزۇن مۇددەتلىـك ئىقامەت بېرىلدىغـان بولدى. بۇ بىر غەمخورلۇق 
بولـۇپ ھـەر يىلـى سـاياھەت ئىقامىتـى ئېلىـش مەجبۇرىيىتىدىكـى 
تۈمەنلىگـەن ئۇيغۇرنـى غەمدىـن خـاالس قىلىدىغـان بىر سىياسـەت 
ئىـدى. بـۇ سىياسـەتتە ئۇيغـۇرالر ئىقامەت ئېلىش ئۈچـۈن يۈز تۇرانە 
ئىمتىھانغـا كىرىـش تەلـەپ قىلىنـدى. ئىمتىھاننى مـەن ۋە ئايالىممۇ 
بەردۇق. مەن بۇ جەرياندا ئەنقەرەدىكى كۆچمەنلەر ئىدارىسـىدىكى 
مەمـۇرالر بىلـەن مۇڭدىشـىپ قالدىـم. بـەزى ئۇيغۇرالرنىـڭ دۇنيـادا 
دېگـەن  بـار  مىللـەت  ئىككـى  دەيدىغـان  مۇسـۇلمان  ۋە  كاپىـر 
سـەنئىتى  ۋە  مەدەنىيىتـى  تارىخـى،  ئۇيغـۇر  ۋە  چۈشەنچىسـى 
ھەققىدىكـى مەلۇماتسـىزلىقى ئۇالرنىـڭ ئىقامـەت ئېلىشـىغا توسـقۇن 

بولۇپتۇ.

تۈركىيـەدە بـەزى ئۇيغـۇر ئىقامـەت ئااللمىـدى، ئـۇالر سـۇرىيەگە 
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بارمىغـان، ئىراققـا سـەپەر قىلمىغـان. ئەممـا ئۇالرنىـڭ ئۇيغۇرلـۇق 
ئىمتىھانىدىن ئۆتەلمىگەنلىكى ئىقامەت ئااللماسـلىققا سـەۋەب بولۇپ 
ئۇيغۇرالرنىـڭ  بەزىلـەر  بېرىشـىچە  ئېيتىـپ  مەمۇرالرنىـڭ  قالغـان. 
ھەققىـدە  مەدەنىيىتـى  تۇرمـۇش  ۋە  ئادىتـى   - ئـۆرپ  تارىخـى، 
ھېچنېمە بىلمەيدىكەن. بۇنىڭدىن ئىچى پۇشقان مەمۇر: مىللىتىڭ 
نېمـە؟ دېسـە، ئۇيغۇر دېمەي، مۇسـۇلمان، ئىبراھىـم خەلىيۇلالنىڭ 
مىللىتى دەپتۇ. سـۇتۇق بۇغراخان كىم؟ دېسـە، بىلمەيمەن دەپتۇ. 
ئۇيغۇرچە تاۋۇشـالرنى سـاناپ باق دېسـە، »ئېلىف، بە، تە، سـە« 
دەپ ئەرەبچـە تاۋۇشـالرنى سـاناپ تـۈرك مەمۇرالرنـى كۈلدۈرۈپتـۇ. 
ھەممىدىـن قىزىقارلىـق يېـرى، قاراخانىيـالر دۆلىتىنىـڭ پايتەختـى 

قايسـى؟ دېسـە، »بۇخـارا« دەپ جـاۋاب بېرىپتـۇ.

بېقىشـنى تەۋسـىيە  ئوقۇرمەنلەرگـە شـۇنى سېلىشـتۇرۇپ  مـەن 
ئىمتىھانـى  ئۇيغۇرلـۇق  بەرگەنـدە  ئىقامـەت  ئۇيغۇرغـا  قىلىمـەن. 
ئېلىنـدى، نېمـە ئۈچـۈن تۈركىيـەدە ئاخسـىكا تۈركلىرىگـە پۇقرالىق 
بەرگەنـدە تۈركلـۈك ئىمتىھانـى ئېلىنمىـدى؟ بـۇ بىزنىـڭ ئۇيغۇرلۇق 
مۇقىمالشـماي  كىملىكىمىزنىـڭ  بولغانلىقـى،  شـەك  روھىمىـزدا 
تۈركىيەنـى گۇمانغـا سـالغىنى بولمـاي نېمـە؟ سـىز ئۇيغۇرلۇقتىـن 
تانغـان بىلـەن تۈركىيـەدە جىنايەتچىلىك قىلىـپ تۇتۇلغان خەقلەر 
ئۆزىنى ئۇيغۇر دەۋاتىدۇ، سـۇرىيەدىن يانغان تاجىكالر، ئۆزبېكلەر، 
ئازەرىلـەر، چېچەنلـەر ۋە تۈركمەنلەردىن ئىسـتانبۇلدا تېررورچىلىققا 
چېتىلىـپ تۇتۇلغانـدا ئۆزىنـى ئۇيغـۇر دەۋاتىـدۇ، نېمـە ئۈچـۈن؟ بـۇ 
يەردە ئۇيغۇرلۇقتىن بالقىغان مەنپەئەت، قالقان مەۋجۇت ئەمەسـمۇ؟ 
قوغدىنىـش ئېھتىياجى بولمىسـا، سـىز ياراتمىغـان ئۇيغۇرلۇققا خەق 

خۇمارمىكـەن!

بېقىشـنى  ئويلىشـىپ  شـۇنىمۇ  يەنـە  ئوقۇرمەنلەردىـن  مـەن 
تەۋسـىيە قىلىمـەن. قولىڭىزدىكـى ئىقامەتنـى تۈركىيـە ئۇيغـۇر دەپ 
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بەرسـە، سـىز ئىقامەتنـى ئېلىـپ بولغاندىـن كېيىنال تاغالرغا سـەپەر 
قىلىپ ئۆزىڭىزنى ھېلى تۈركىسـتانلىق، ھېلى خۇراسـانلىق، ھېلى 
ئوتتـۇرا ئاسـىيالىق دەپ يۈرسـىڭىز تۈركىيـە گۇمانالنمـاي قانـداق 
قىلىـدۇ؟ مىللىتىڭىزدىـن تېنىـپ تاغـدا قۇرغـان تەشـكىالتىڭىزنى 
تۈركىسـتان جامائىتى، خۇراسـان خىالپىتى، تۈركىسـتان پارتىيەسى 
دەپ يۈرسـىڭىز، تۈركىسـتان دېگـەن قازاقىسـتاندىكى بىـر شـەھەر 
نەزەرىـدە  تارىخچىلىرىنىـڭ  تـۈرك  دېگـەن  خۇراسـان  تۇرسـا، 
ھازىرقـى ئوتتـۇرا ئاسـىيانى كۆرسـىتىدىغان تۇرسـا، سـىزنى ئوتتۇرا 
ئاسـىيادىكى بىـر جۇمھۇرىيەتكـە يولـالپ قۇتۇلمـاي يەنـە قانـداق 
قىلىـدۇ؟ مانـا بۇ ئۇيغـۇرالر تېررورلۇققا چېتىلغـان دەپ تۇتۇلغاندىن 
كېيىن، ئۇچرىغان قىسـمەتلىرىگە سـەۋەب بولغان يەنە بىر ئامىل. 

ئۇيغۇرنىـڭ كىملىكىگـە تۈركىيـەدە شـەك چۈشـكەن.

شـۈبھىگە  مەمۇرالرنـى  قاراشـتىكى  خىـل  ھـەر  تۈركىيەدىكـى 
سـالغان مەسـىلە ئۇيغۇر بولغانلىقى سەۋەبلىك بېرىلگەن، ۋەتىنىدە 
خورلىنىۋاتقـان مىليونلىغـان ئۇيغۇرنىـڭ كـۆز ياشـلىرى ۋە جانلىـرى 
ئۆزىنىـڭ  كىشـىلەرنىڭ  ئالغـان  ئىقامەتنـى  كەلگـەن  بەدىلىگـە 
تارىـخ، مەدەنىيـەت بىلىملىرىدىـن  ئۇيغۇرلۇقىنـى ئىسـپاتلىغۇدەك 
بىخەۋەرلىكـى ئىـدى. ئۇنـى ئـاز دەپ ئۇيغـۇر تۇتقۇنالرنىڭ ئۆزىنىڭ 
كۆك بايرىقىنىڭ ئورنىغا قارا بايراقنى سۆيۈشـى، ۋەتىنىنى شـەرقىي 
تۈركىسـتان دېمـەي تۈركىسـتان، خۇراسـان دېگەنـدەك ئۆزىنىـڭ 
دىنىي قاراشـلىرىنى ئىپادە قىلىدىغان ئىسـىمالردا ئاتىشـىمۇ ساقچى 
ۋە ژاندارمىالردا بۇ كىشـىلەرنىڭ ئۇيغۇرلۇقىدىن شەكلىنىشـنى پەيدا 

قىلغان.

4. ئۆزۈم تاپقان باالغا، نەگە باراي دەۋاغا

تۈركىيەدە بولۇۋاتقان بۈگۈنكى مۇسـىبەتكە سـۇرىيە باالسـىنىڭ 
سـەۋەب، پىلتـا، باھانـە ۋە كوزىـر بولغانلىقىنـى ئېچىنىـش ئىچىدە 
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ئېتىـراپ قىلىـدۇ، جاپاكـەش رەھبـەر ھىدايەتۇلـال ئوغۇزخـان. بـۇ 
ئېتىراپقـا نۇرغـۇن خۇرسىنىشـالر يوشـۇرۇنغان. مەنچـە تۈركىيەدىكى 
باشـقا ئۇسـتازالر، رەھبەرلەر ۋە يېتەكچىلەرمۇ بۇنى ئېتىراپ قىلىشى 

ۋە ئۆزىنىـڭ مەسـئۇلىيىتى ھەققىـدە ئويلىنىشـى كېرەك.

سـۇرىيەگە ئۇيغـۇرالر مەيلـى دائىشـقا قېتىلىشـقا بارغان بولسـۇن 
ياكى تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيەسـىگە قېتىلىشـقا بارغانالر بولسـۇن 
ۋە ياكـى باشـقا مۇجاھىـد گۇرۇپپىالرغـا قېتىلىـش ئۈچـۈن بارغـان 
بولسـۇن، ئـۇالر ئۇيغۇرالرنىـڭ جەۋھـەر قىسـىمى. بىـر ئادەمنىـڭ 
ئۆلۈمگـە پىسـەنت قىلمـاي ئالدىنقـى سـەپكە ئاتلىنىشـى تېپىلمـاس 
روھ. ئەممـا بىـز نېمـە ئۈچـۈن شـۇنداق روھقـا بـاي قەھرىمانالرنـى 
كـۆك بايراقنـى ئەمـەس قـارا بايراقنـى تالاليدىغان قىلىـپ قويدۇق؟ 

بىـزدە سـەۋەنلىك يوقمـۇ ئاداشـالر، قېرىنداشـالر، سەپداشـالر؟

مىڭلىغـان ئۇيغۇرنـى خـاراب قىلغـان، يەنـە ئىككـى مىڭدىـن 
ئارتـۇق ئۇيغۇرنـى ھازىرمـۇ الگېـرالردا ئەسـىرلىككە بەنـد قىلغـان، 
ئۇيغـۇر!«  ئۇچرىغـان  زۇلۇمغـا  »بىـز  بۈگۈنگىچـە  ئۇالرنـى  ھەتتـا 
دېگۈزەلمىگـەن، بـاش كۆزىنـى چۈمكىگـەن ئەرەبچـە قـارا نىقابتىن 
بىـز قولـالپ،  ئالماشـتۇرالمىغان چۈشـەنچىنى  ئۇيغۇرچـە ھىجابقـا 

تارقىتىـپ، يۆلـەپ ۋە يۆگـەپ كەلمىدۇقمـۇ!

دېگـەن  تېررورچـى  كەتمىگـەن  بېشـىمىزدىن  تۈركىيەدىمـۇ 
قىلىشـىغا،  يـەر  يۈزىمىزنـى  باالسـىنىڭ  تېررورلـۇق  تۆھمەتنىـڭ، 
غۇرۇرىمىزنى خار قىلىشىغا، ھاياتىمىزنى ئاستىن - ئۈستۈن، ۋەيران 
قىلىشـىغا سـەۋەب بولغـان ئامىـل ئ ۆزىمىـزدە بولمـاي نـەدە؟ بىز ئۆز 
مىللىتىنى سۆيۈشنىڭمۇ ئىبادەت ئىكەنلىكىنى، مىللەتنىڭ ھۆرلۈكى 
ئۈچـۈن ئۆلسـىمۇ شـېھىت دېيىلىدىغانلىقىنـى، ھـەر مىللەتنىڭ ھەر 
خىـل رەڭـدە بايرىقـى، ھـەر خىـل كۈنـدە بايرىمـى، ھـەر خىـل 
رەڭـدە كىيىمـى بولسـا بولىدىغانلىقىنـى مەدرىسـلەردە دەرسـلىك 
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قىلدۇقمـۇ؟ تەبلىغلـەردە تەشـۋىق قىلدۇقمـۇ؟ مىللەتپەرۋەرلىكنىڭمۇ 
ئىسـالمنىڭ گۈلى، مۇسـۇلمانلىقنىڭ تاجى، ئىنسـانلىقنىڭ زىننىتى 
ئىكەنلىكىنـى تەبلىـغ قىلىـپ باقتۇقمـۇ؟ قىلمىـدۇق، قىلغىنىمىـز 
ئەرەبچـە ئىدېئولوگىيەنـى دىـن دەپ تەرجىمە قىلىپ مەدرىسـلەردە 

ئۆتـۈپ، تـورالردا تارقاتتـۇق.

بىـز ئۇيغۇرلۇقنىڭمـۇ ئـەڭ گـۈزەل مۇسـۇلمانلىق ئىكەنلىكىنـى، 
تارىخىنىـڭ  ئىسـالم  تارىخـى،  مۇسـۇلمانلىق  تارىخىنىڭمـۇ  ئۇيغـۇر 
ئالتـۇن بەتلىـرى ئىكەنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلمىـدۇق. تارىخىمىزنـى 
پارچىلىدۇق، تارىخىي شەخسلىرىمىزنى بىر - بىرىدىن ئايرىدۇق، 
ئىككىنچى جۇمھۇرىيەتنى خاتىرىلىسەك مولال ئېلىخان تۆرىنى ماختاپ 
قالـدۇق. سـۆھبەتلەردە  ئۇنتـۇپ  زىيالىـي ئەخمەتجـان قاسـىمىنى 
ئەرەبتىـن بولغـان ئىبىـن تەيمىيەنـى، سـەيىد قۇتۇپنـى كۆتـۈرۈپ 
ئۇيغۇردىـن چىققـان مولـال مۇسـا سـايرامىنى، مولـال بىاللنـى ئۇنتۇپ 
قالـدۇق. نەتىجىـدە ئۇيغۇرچـە سـۆزلەيدىغان، ئەممـا ئۇيغۇرنىـڭ 
تارىخىنـى سـۆيمەيدىغان بىـر مۇسـۇلمان ئۈممەت ياراتتـۇق. نەتىجە 
نېمـە بولـدى؟ ئـۇالر نـەدە مۇسـۇلمانغا ئـۇرۇش بولسـا شـۇ يـەردە 
ھىندونېزىيەدىـن  قېرىنداشـلىقنى  مۇسـۇلمانچە  بولـدى،  تەييـار 

تارتىـپ سـۇرىيەگىچە جـان بىلـەن، قـان بىلـەن ئـادا قىلـدى.

ھەرىكىتىمىـز  مائارىـپ  دىنىـي  مۇھاجىرەتتىكـى  بىزنىـڭ 
ھەقىقەتـەن گۈللەنـدى، چىققـان دىنىـي كىتابـالر، ئوقۇشـلۇقالر، 
ئەممـا  مىللەتكـە دىنىمىزنـى سـىڭدۈردى.  تەبلىغلـەر ھەقىقەتـەن 
بـۇ مائارىـپ مىللىيلەشـمىگەنلىكى، يەرلىكلەشـمىگەنلىكى ئۈچۈن، 
مىللەتنـى مۇسـۇلمان ئەجدادلىرىمىزنىـڭ تارىخـى يولىـدا، ھۆرلـۈك 
ئېڭىـدا، ئازادلىـق ئېڭىـدا، مۇسـتەقىللىق ئېڭىـدا يېتىشـتۈرۈپ بىـر 
قوشـۇن قىلىـپ چىقالمىـدى. ئەكسـىچە بىـز شـۇغۇلالنغان مائارىـپ 
ئاشـقۇن  ئەسـلىيەتچى،  دۇنيادىكـى  ئۇيغۇرنـى  يـاش  مىڭلىغـان 
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مۇجاھىـد  زاپـاس  قىلىـپ،  قوشـۇن  يالالنمـا  پىكىرلەرگـە  دىنىـي 
قىلىـپ تەقلـەپ يېتىشـتۈرۈپ بـەردى. نەتىجە شـۇال بولدىمۇ؟ ياق! 
ئۇيغۇرلۇقتىـن  مىللەتلەشمەسـلىكنى،  مائارىـپ  دىنىـي  بىزدىكـى 
چەتنەشـنى، مىللەتسۆيەرلىكنى چەتكە قېقىشنى، ۋەتەنسۆيەرلىكنى 
رەت قىلىشـنى، مىللەتنىـڭ مۇزىكىسـى، ئۇسسـۇلى، ئەنئەنىسـىنى 
ئىنـكار قىلىـپ ۋەيـران قىلىشـنى دىندارلىـق دەپ قارايدىغـان بىـر 
قاراڭغـۇ ئېقىننـى پەيـدا قىلـدى، ئۆزىمىز چاپقان بـۇ ئېقىندا ئەمدى 

ئۆزىمىزنىـڭ قېنـى ئېقىۋاتىـدۇ.

ئۈممەتچـى  نېمىشـقا  نەزىرىـدە  بەزىلەرنىـڭ  تۈركىيەدىكـى 
ئاتالـدۇق؟ ئۇيغۇرلۇققـا تۈركىيـەدە نېمـە ئۈچـۈن شـەك چۈشـتى، 
نېمـە ئۈچـۈن بىزنىـڭ كىملىكىمىـز تۈركىيەدىكـى قانـۇن ئورۇنلىرى 
ئالدىـدا شـەكلىك بولـۇپ قالـدى؟ نېمـە ئۈچۈن بىر ئۇيغۇر تۇتۇلسـا 
چۈنكـى  قىلىـدۇ؟  تەلـەپ  ئىسـپاتى  ئۇيغۇرلـۇق  سـاقچىالر  تـۈرك 
ئۇيغۇرلۇقىمىز شـەكلىك، بىزنىڭ ئۆزىمىزنى ئۇيغۇر دېمەسـلىكىمىز 
ھەيـران قاالرلىـق بولـدى، بولۇپمـۇ تۈركلەرنىـڭ ئالدىـدا. چۈنكـى 
نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  بولغـان.  مىللەتلىشـىپ  ئاللىقاچـان  تۈركلـەر 
ئەجدادىنـى،  ئۆزىنىـڭ  مىللەتسـىزلىك،  مىللەتلەشمەسـلىك، 
تۈرىنـى، تارىخىنـى، قوۋمىنـى رەت قىلىـش بـۇ مەدەنىـي دۇنيـادا 
نەپرەتكە مەھكۇم. مىللەتسـىزلىك، ۋەتەنسـىزلىك، كىملىكسـىزلىك 
دېگەنلـەر بىزگە كۆڭـۈل بۆلىدىغان تۈرك مىللەتچىلەرنىڭ نەزىرىدە 
ھازىرقـى دۇنيـادا ھايۋانالرمـۇ قوبـۇل قىلمايدىغـان ياۋايىلىق بولۇپ 
ۋەتـەن،  ئېڭىـدا  قوشـنىمىزنىڭ  تـۈرك  بىزنىـڭ  ھېسـابلىنىدۇ. 
مىللەت ۋە ھۆرلۈكنى يەكلەيدىغان قىلىق ئىنسـانغا ياراشـمايدىغان 

ئىبلىسـلىقتىن باشـقا نەرسـە ئەمـەس. 

5. بىز مىللەتچى خىتاينىڭ مەسلەكچى دۈشمىنى

دۈشـمەن بىلەن ئۆزىمىزنى سېلىشـتۇرما قىلىشتىن بۇرۇن گەپنى 
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تارىخنىـڭ مىـڭ يىللىـق بەتلىرىگـە ئەمـەس، 70 يىـل بۇرۇنقـى 
سـەھىپىلىرىگە نەزەر سـېلىپ باشـاليلى.

ۋاقىـت: 1947 - يىلـى مـاي، ئـورۇن: پايتەختىمىـز ئۈرۈمچـى، 
ھاجـى،  سـابىر  رەھىمجـان  قاسـىمى،  ئەخمەتجـان  ۋەكىلىمىـز: 
ئوبۇلخەيـرى تۆرە ئىسـىملىك ئۈچ سوتسـىيالىزمچى مۇسـتەقىللىقچى 
ۋە ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىـن، مەسـئۇت سـابىرى، مەمتىمىـن بۇغرا 
ئىسـىملىك ئـۈچ نەپـەر مۇختارىيەتچـى پانتۈركىسـت. بولغـان ۋەقـە 
شـۇ: گومىنداڭچـى خىتاينىـڭ ۋەكىلـى جـاڭ جىجـوڭ پانتۇركىسـت 
مەسـئۇت  بېرىـپ،  ھوقۇقنـى  ئۇالرغـا  يۆلـەپ  ئەپەندىنـى  ئـۈچ 
ئەپەندىنـى بـاش رەئىـس قىلىـپ قويـۇپ خىتايغـا قايتىـپ كەتتى. 
شـىمالدىكى ئـۈچ ۋىاليـەت ۋە جەنۇبتىكـى يەتتە ۋىاليـەت پۈتۈنلەي 
ئىككى مەسلەكتىكى ئۇيغۇرنىڭ قولىغا قالدى. ئىككى مەسلەكنىڭ 
غاچچىـدە  بىرلىشـىۋالدىمۇ؟  بىلىـپ  پۇرسـەت  بۇنـى  تەرەپدارلىـرى 

مۇسـتەقىللىق جاكارلىۋالدىمـۇ؟ يـاق!

ئىككـى گـۇرۇھ ئىدىيـە توقۇنۇشـى قىلـدى، ۋا دەرىـخ، ئـۇالر 
مەسـلەك  ئۇيغۇردىـن  ئۇيغـۇر  تاالشـمىدى،  خىتايدىـن  ۋەتەننـى 
تاالشـتى، مەسـلەك! سوتسىيالىسـتىك دۆلـەت قۇرماقچـى بولغـان 
ئەخمەتجـان قاسـىمى تەرەپدارلىـرى ھـەر قايسـى ئۇيغـۇر ئاقارتىـش 
ئۇيۇشـمىلىرىنى بـازا قىلىپ گومىنداڭنىڭ قولىـدا ئالىي ئاپتونومىيە 
قۇرماقچـى بولغـان ئـۈچ ئەپەندىنـى ئەيىبلەشـتى. ئـۈچ ئەپەنـدى 
بـازا  ئۇيۇشمىسـى«نى  ياشـالر  مەسـلەكچى  »ئـۈچ  تەرەپدارلىـرى 
قىلىـپ قايتۇرمـا ھۇجۇمغـا ئۆتتـى. ھەتتـا ئـۈچ ئەپەنـدى تەرەپدارى 
بومبىلىـق  يىغىلغانالرغـا  ئۇيۇشمىسـىغا  ئۇيغـۇر  قىلىـچ  ئابدۇرېھىـم 
ھۇجـۇم قىلـدى. مىللەتچـى خىتـاي جـاڭ جىجـوڭ خىتايـدا تـۇرۇپ 
شـەرقىي تۈركىستاندا ئېلىشىۋاتقان ئىككى مەسلەكنىڭ تاماشاسىنى 
كـۆردى. ئىككـى مەسـلەكچى بىـر - بىرىنـى تىلالپ ھالسـىرىتىپ، 
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مىللەتنـى بۆلـۈپ زېرىكتۈرۈپ بولغاندا جاڭ ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنىنى نە 
سوتسـىيالىزمچى ئۇيغۇرغـا، نـە پانتۈركىزمچـى ئۇيغۇرغـا تۇتقۇزمـاي، 

ئـۆز مىللىتىدىـن بولغـان ۋاڭ جېنىغـا ئۆتكـۈزۈپ بـەردى.

باقتىڭىزمـۇ؟  ئويـالپ  سـەۋەبىنى  بۇنىـڭ  ئوقۇرمـەن،  ئەزىـز 
مىللەتتىن مەسلەكنى ئەال بىلىشنىڭ خەتىرىنى ھېس قىلدىڭىزمۇ؟ 
ئارىسـىدىن خىرىسـتىيانمۇ  بولـدى،  بۇتپەرەسـمۇ  تارىختـا  خىتـاي 
چىقتـى، كوممۇنىسـتمۇ بولـدى، ئەمما يېزىقىنـى ئۆزگەرتتىمۇ؟ ياق. 
ئۇيغۇرچۇ؟ بۇددا دىنىدا ئىشـلەتكەن يېزىقنى ئىسـالمغا ئىشەنگەندە 
تاشـلىدى. بـۇددا دىنىغـا ئىشـەنگەن چاغدىكـى تارىخـى كىتـاب، 
تېبابەت دەسـتۇرى ۋە ئەدەبىي ئەسـەرلەرنى ئىسـالمغا ئىشەنگەندىن 
كېيىـن كۆيـدۈردى. يېقىنقـى يىلـالردا ئۇيغـۇردا ئىسـالمغا مايىللىـق 
كۈچىيىۋېـدى، »بىـز ئۇيغـۇر ئەمـەس، مۇسـۇلمان« دەيدىغانـالر 
پەيدا بولدى. بۇالرنىڭ ھەممىسى مەسلەكنى دەپ مىللەتنى ئىنكار 
قىلىـش بولمـاي نېمـە؟ مانا بـۇ بىز يېڭىلگەن دۈشـمەننىڭ بىزدىن 
ئارتـۇق تەرىپـى. قەدىردانـالر، سـىز ئۆزىڭىزنـى ئۇيغـۇر ئەمـەس، 
مۇسـۇلمان دېگـەن بىلـەن دۈشـمىنىڭىز خىتـاي ھېچقاچـان ئۆزىنى 

مـەن خىتـاي ئەمـەس كاپىـر دەپ باقمىـدى.

قەدىرلىـك ئۇيغـۇرۇم، سـىز قارارىڭىزنـى مەسـلىكىڭىز بويىچـە، 
ئەقىدىڭىزگـە ئۇيغـۇن چىقارغـان چېغىڭىـزدا خىتـاي قارارىنـى ئـۆز 
رەھبەرلـەر  بىزنىـڭ  چىقـاردى.  بويىچـە  مەنپەئەتـى  مىللىتىنىـڭ 
مەسـلەكلىرى سـەۋەبلىك بىـر - بىرىگـە دۈشـمەن بولغانـدا، بىـر 
- بىرىگـە ھۇجـۇم قىلغانـدا خىتـاي رەھبەرلـەر مىللەتنىـڭ چوتىنى 
سـوقتى. خىتاي رەھبەرلەر مەسـىلىنى مەسلىكىگە ئۇيغۇن شەكىلدە 
ئەمـەس مىللەتكە ئۇيغۇن شـەكىلدە ھـەل قىلدى. خىتاي ئۇيغۇرنى 
ئەمـەس  قارارنـى  قىلغـان  تەلـەپ  مەسـلىكى  قىلىشـتا  مەغلـۇپ 
مىللەتنىـڭ ئىسـتىقبالى تەلـەپ قىلغـان تارىخىـي قارارنـى چىقـاردى 
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ۋە بىزنـى يەڭـدى.

بىزنىڭ بۈگۈنكى قىسـمىتىمىز تارىختىكى مەغلۇبىيەتتىن ئىبرەت 
ئالمىغاننىـڭ ئاقىۋىتـى. بىـر مىللـەت يەنـە بىـر مىللەتكـە يېڭىلگەن 
بولسا، يېڭىۋالغۇچىدىن نەپرەتلەنگەندىن باشقا ئۆزى بىلەن ئۆزگىنى 
ئوبـدان سېلىشـتۇرۇپ باققۇلـۇق. خىتـاي تارىختـا بۇتپەرەسـلىكنى 
تاللىـدى، ھازىرمـۇ بىر قىسـىمى بۇتپەرەس. ئەممـا خىتايالر ئۆزىنى، 
كىملىكىنـى ئىنـكار قىلىـپ خىتايلىقتىـن تاندىمـۇ؟ خىتـاي بۇتقـا 
ئىشەندۇق دەپ مۇزىكىسىدىن، ئۇسسۇلىدىن، ئۆرپ - ئادىتىدىن، 
ئەلنەغمە چاڭچىلىسىدىن ۋاز كەچتىمۇ؟ ياق. كوممۇنىزمغا ئىشەنگەن 
خىتـاي تارىختىكـى مىللەتچى قەھرىمانلىرىدىـن يۆ فېينى كۇڭزىچى 
دەپ ئۆچ كۆردىمۇ؟ كوممۇنىسـت خىتاي بىلەن گومىنداڭچى خىتاي 
ئۇالرنـى  بىرلىشـەلىدى؟  قانـداق  تارىختـا  قىلىشـتا  قـۇل  ئۇيغۇرنـى 
تارىختـا بىزگە قارشـى بىرلەشـتۈرگىنى دىنمۇ؟ پارتىيەمـۇ؟ ئىدىيەمۇ؟ 
يـاق، ئۇالرنـى بىرلەشـتۈرگەن ئامىل بىزدە تۇتىيـا بولۇۋاتقان مىللىي 
ئـاڭ. بـۇ خىتايلىـق ئاڭ، خىتايچـە ئەقىدە، خىتايچە ئۇيۇشـقاقلىقتا 

ئىپادىلەنگـەن مىللىـي مەنپەئـەت، مىللەتچىلىـك بولماي نېمە؟ 

1997 - يىلىدىكـى غۇلجـا ئىنقىالبىدىـن كېيىن يۈزلىگەن جان 
پىـدا ئۇيغـۇر چەتئەللەرگـە چىقىـپ قوراللىـق كۈرەشـكە ئاتالنـدى. 
ئۇيغۇرنىـڭ نامازلىقىمـۇ، نامازسـىزىمۇ ئوتتۇرا ئاسـىيادا قولىغا قورال 
قوراللىـق  ۋىاليەتلـەردە  قايسـى  ھـەر  ئۇيغـۇرالر  ۋەتەنـدە  ئالـدى. 
كۈرەشـكە تەييارالنـدى. ئەممـا بـۇ ئۇلـۇغ، مۇقـەددەس، ھەلقىلغۇچ 
ھەرىكەتتىكىلـەر دەسـلەپ دىنچى ۋە مىللەتچـى دەپ ئىككى پارچە 

بولـدى، كېيىـن دىنچىمـۇ نەچچـە پـارە بولـۇپ تارىلىـپ كەتتى.

ئۇيغۇر يەنە مەسلەك تالىشىپ ئىككىگە پارچىالندى، تارىختىكى 
خاتالىـق يەنـە تەكرارالندى. خىتاي جاڭ جىجـوڭ 1947 - يىلالردا 
ئۇيغۇرنىـڭ مەسـلەك جېدىلىگـە قانداق تاماشـىبىن بولغان بولسـا، 
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مەسـلەك  ئۇيغۇرنىـڭ  يىلـالردا   -  1997 زېمىـن  جىيـاڭ  خىتـاي 
جېدىلىگـە يەنـە بىـر قېتىـم ھۇزۇرلىنىـپ تاماشـىبىن بولـدى. ئـەڭ 
ئېچىنارلىـق يېـرى شـۇكى، تارىخنىـڭ تىرىـك شـاھىتلىرى بۈگۈنمۇ 
يـا تـۆۋە قىلىـپ قۇربـان بەرگـەن ئۇيغۇرغـا ھېسـاب بەرمىـدى ياكى 
تاماشـا كۆرگـەن خىتايدىـن ھېسـاب ئېلىشـتا بىرلەشـمىدى، بىـر 

مەيدانغـا كەلمىدى.

6. بىر باشقا ئىككى تۇماق

مۇسـۇلمانالر،  خىتايدىكـى  بىزنـى  ئامېرىكىنىـڭ  ھەممەيلـەن 
ئۇيغـۇر  مۇسـۇلمانالر،  شـىنجاڭدىكى  ئازسـانلىقالر،  مۇسـۇلمان 
ئامېرىـكا  دائىـم  تەئەججۈپلىنىمىـز.  دېيىشـلىرىگە  مۇسـۇلمانالر 
موڭغۇلنى موڭغۇل دەيدۇ، تىبەتنى تىبەت دەيدۇ، نېمىشقا ئۇيغۇرغا 
كەلگەندە ئۇيغۇرالر دېمەي ئۇيغۇر مۇسـۇلمان دەيدۇ؟ ئەگەر چوقۇم 
دىنىنى قوشـۇش زۆرۈر بولسـا، تىبەتكە كەلگەندە بۇددىست تىبەت 

دېمـەي، تىبـەت دەپـال ئىشـلىتىدۇ؟ دەپ ئ اغرىنىمىـز.

مەنمـۇ بـۇ مەسـىلە ھەققىـدە ئىزدىنىـپ باققان. مېنىـڭ يېقىندا 
بىـر قانچـە نوپۇزلـۇق شەخسـلەردىن ئىگىلىشـىمچە بۇنىڭـدا بىـر 
قانچـە سـەۋەب بـار ئىكـەن. ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە ماۋزۇيىمىـز بىلـەن 
مۇناسـىۋەتلىك بولغىنـى، بىرىنچىدىـن، ئـۇالر ئۇيغـۇرالردا ئۆزىنـى 
ئۇيغۇر ئەمەس مۇسۇلمان دەپ قارايدىغان تۈمەنلىگەن كىشىلەرنىڭ 
بارلىقىدىن خەۋەردار ئىكەن؛ ئىككىنچىدىن، ئامېرىكىدا بىر قىسىم 
تەتقىقاتچىـالر ئۇيغۇرالرنـى تېخـى تولـۇق ئۇيغۇرلىشـىپ بولمىغـان، 

تۈركىـي تىلىـدا سـۆزلەيدىغان مۇسـۇلمانالر دەپ قارايدىكـەن.

ئۇيغۇرغـا »مۇسـۇلمان« ئۇقۇمىنىـڭ قوشۇلۇشـىدىكى سىياسـىي 
سـەۋەبلەر بولسـا، بىـرى، بـەزى ئۇيغۇرالرنىـڭ شـۇنداق دېيىشـكە 
ئامراقلىقىنـى ھۆرمەتلـەش ئۈچـۈن ئىكـەن. يەنـە بىـرى، ئامېرىـكا 
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ۋە  تەشـكىالت  قارىمايدىغـان  دەپ  ئۇيغـۇر  ئۆزىنـى  ئۇيغـۇرالردا 
خااليدىكـەن.  قىلىشـنى  ھۆرمـەت  قاراشـلىرىغىمۇ  گۇرۇھالرنىـڭ 
قارايدىغـان  دەپ  دەۋاگەرلىـرى  ئۇيغۇرنىـڭ  ئۆزىنـى  ئامېرىـكا 
دۇنيـا ئۇيغـۇر قۇرۇلتىيـى تىپىدىكـى تەشـكىالتالرنىڭ ۋەكىللىـك 
ساالھىيىتىنى قانداق ئېتىراپ قىلسا، ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ قاراپ 
ئۇيغـۇر دەپ قارىمايدىغـان، كـۆك بايراقنـى ئېتىـراپ قىلمايدىغـان 
تەشـكىالتالرنىڭمۇ  ئوخشـاش  پارتىيەسـىگە  ئىسـالم  تۈركىسـتان 
ۋەكىللىـك سـاالھىيىتىنى يەكلەشـنى خالىمايدىكـەن. تىبەتلـەردە 

بايـراق بىـر، مىللـەت بىـر، مىللىـي ئـاڭ بىـر ئىكـەن.

قىلىدىغانـالر خېلىـال  دەۋاسـىغا ھـەۋەس  تىبەتنىـڭ  ئۇيغـۇردا 
كـۆپ. تىبەتلـەر بەرپا قىلغـان دېموكراتىك تۈزۈم، كۆپ پارتىيەلىك 
قىلىـدۇ.  جەلـپ  كىشـىلەرنى  نۇرغـۇن  خېلـى  ئـاڭ  دېموكراتىـك 
بىزنىـڭ بـۇ جەلپـكار قوشـنىمىزدىن ئۆگىنىدىغـان يېرىمىزنىڭ ئەڭ 
مۇھىمـى كىملىكنىـڭ بىرلىكىنـى، مەنپەئەتىنـى ۋە ئىسـتىقبالىنى 
شـەرت قىلغـان ئىدىيەنىـڭ كـۆپ خىللىقـى ئەمەسـمۇ؟! ئۇيغـۇرالر 
بىـر كىملىكنـى ئىككىگـە پارچىـالپ، بىـر مىللەتنـى ئىككـى نامـدا 
دۇنيانىـڭ  كىيىـپ  تـەڭ  تۇماقنـى  ئىككـى  باشـقا  بىـر  ئاتـاپ، 
بولىـدۇ؟  ياشـىغىلى  ياراشـتۇرۇپ  قانداقمـۇ  چىقسـا،  سەھنىسـىگە 
ھەممە ئادەمنىڭ گۆرى ئايرىم تۇرسـا، خۇداغا بېرىدىغان ھېسـابنى 
شـەخس بېرىدىغـان تۇرسـا، نېمىشـقا خۇسۇسـىي كىملىـك بولغان 
بىلـەن  ئۇيغۇرلـۇق  بولغـان  مىللەتنىـڭ كىملىكـى  مۇسـۇلمانلىقنى 

يۈرىـدۇ؟  زىتالشـتۇرۇپ 

ئۇيغۇرلـۇق بىـر مىللەتنىڭ كىملىكى، مۇسـۇلمانلىق شـۇ مىللەت 
مىللـەت  دەپ  مۇسـۇلمان  دۇنيـادا  تاللىشـى.  دىنىـي  ئەزالىرىنىـڭ 
يـوق، ئەممـا ئىسـالمغا ئىشـىنىدىغان، ھـەر خىـل مىللەتلەردىـن 
بولغـان ئىككـى مىلياردقـا يېقىـن ئىنسـان بـار. دۇنيـادا تۈركلـەر 



200

قاچـان ئۆزىنـى تـۈك مۇسـۇلمانلىرى دەپ ئاتـاپ كەتتـى؟ قايسـى 
دۆلـەت رەھبىـرى تۈركلەرنـى تـۈرك مۇسـۇلمانلىرى دەپ ئاتايـدۇ؟ 
تىبـەت دەپ ئاتالغـان مىللەتكـە ھـەۋەس قىلغـان، خىتـاي دېگـەن 
مىللەتنىـڭ ھۇجۇمىغـا ئۇچراۋاتقىنـى 2 مىليـارد مۇسـۇلمان ئەمەس، 
ئۇيغـۇر ئاتلىـق بىـر مىللـەت. شـۇڭا ئۇيغۇر دېگەن بىـر كىملىكنىڭ 
يۈرىكـى بولغـان مۇسـۇلمانلىقنى ئايرىـپ، يەنە بىر كىملىك ياسـاپ 

ئىككـى قىلىۋالغاننىـڭ ھېچبىـر ئەھمىيىتـى يـوق.

بىـر باشـقا ئىككـى تۇماقنـى تـەڭال كىيىشـكە بولمىغانـدەك بىـر 
مىللەتنىـڭ كىملىكىنـى پارچىـالپ ئىككـى كىملىككـە يېتەكلـەش، 
بىھاجـەت.  ئاتـاش  بىلـەن  نـام  ئىككـى  دەپ  مۇسـۇلمان  ئۇيغـۇر 
مۇسۇلمانلىق مەدەنىيىتىمىزنىڭ خۇرۇچى، تۇزى بولسا ئۇيغۇرلۇقىمىز 
ئۇنىـڭ قازىنـى، پىشـىپ ئاشـقا ئايالنغان ھالىتى. خـۇددى تاماقنى 
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خـۇرۇچ دېگىلـى، تاماقتىن خۇرۇچنى ئايرىپ يېگىلى بولمىغاندەك، 
تاماقنىمـۇ خۇرۇچنىـڭ ئىسـمى بىلـەن ئاتىغىلـى بولمايـدۇ. شـۇڭا 
بىـز تـۇز سـېلىپ، گـۈرۈچ ۋە ئۇندىـن نەچچـە خىـل تامـاق قىلغان 

بىلـەن، ھېچبىرىنـى تـۇز، ئـۇن ياكـى گـۈرۈچ دەپ ئاتىمايمىـز.

7. مىللەتنى يوقاتماقچى بولغۇچىالرنىڭ سىرى

بۈگۈنكى دۇنيا مۇسۇلمان ۋە كاپىر دەپ ئىككىال مىللەت بولغان 
غايىـۋى دۇنيـا ئەمەس. مىللەت دېگەن سـۆزنىڭ دىندىكى مەنىسـى 
يـول دېگەنلىـك بولـۇپ، دۇنيـادا ئىككىـال مىللـەت بـار دېگەنلىـك 
ئىككـى يولدا ماڭىدىغان ئىنسـانالر بار دېگەنلىـك بولىدۇ. قۇرئاندا 
بـۇ  ئەممـا  چۈشـىنىلگەن،  توغـرا  ئىزچىـل  ئايـەت  بـۇ  دېيىلگـەن 
مىللەتلەرنـى يوقاتماقچـى بولغـان بىـر سـىرلىق كـۈچ تەرىپىدىـن 
ھـەر بىـر زامانـدا بۇرمىلىنىـپ تۇرغـان. شـۇڭا بـۇ يـەردە بىـر رەزىـل 
سـىر بـار. ئەسـلى دىنىمىـزدا دېيىلىۋاتقىنـى دۇنيـادا دىنلىـق ۋە 
دىنسـىز، مۇسـۇلمان ۋە كاپىـر دەپ ئىككـى يولدىكـى ئىنسـانالر بار 

ئىدى. دېيىلمەكچـى 

قوۋمالرنـى  بولغانـالر،  قىلماقچـى  مىللـەت  ئىككـى  دۇنيانـى 
يوقاتماقچى بولغانالر تارىختا بولمىغانمۇ؟ بولغان، ئەمما بۇ جەلپكار 

پىكىـر، بـۇ چىرايلىـق غايـە تارىختـا ئەمەلگـە ئاشـقان ئەمـەس.

تارىختـا قۇرۇلغـان خەلىپىلىكلەرمـۇ ئەمەلىيەتتە مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ئەمـەس بىـر مىللەتنىـڭ ئىـدى. ئىشەنمىسـىڭىز پەيغەمبىرىمىزدىـن 
كېيىـن قۇرۇلغان ئەمەۋىلەر خەلىپىلىكى، ئابباسـىيالر خەلىپىلىكى، 
فاتىمىـالر خەلىپىلىكـى قاتارلىـق خەلىپىلىكلـەردە ئەرەبتىـن باشـقا 
تۈركلـەر  چىقمىغـان.  بارمـۇ؟  خەلىپـە  بىـر  چىققـان  مىللەتتىـن 
خەلىپىلىكنـى ئەرەبلەردىـن تارتىۋالغانـدا ئۈممەتچىلىكنـى تەرغىـب 
قىلغـان، لېكىـن تۈركتىـن باشـقا مىللەتكـە خەلىپىلىـك تەگكەنمۇ؟ 
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يـاق، تۈركلـەر ئۆزىدىـن باشـقا ھېچبىـر مىللەتنـى خەلىپـە قىلىـپ 
تىكلەپ باققان ئەمەس. پەقەتال تۈركلەر مىللەتلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، 
قالقـان قىلىـپ ئۆزىنـى قوغداش ئۈچۈن شـۇنداق بىر ئۈممەتچىلىك 

ئىدىيەسـىگە موھتـاج بولغان.

كەتتىمـۇ؟  يوقـاپ  بۈگـۈن  مىللەتچىلىـك  بـۇ  بولغـان  تارىختـا 
بۈگۈنكـى دۇنيـادا ئىنگلىـز تىللىـق ئامېرىـكا، ئەنگلىيـە، كانـادا، 
ئاۋسـترالىيە قاتارلىـق ئەللەرنىـڭ خەلقئارالىـق ئىشـالردا ئوخشـاش 
فىرانسـۇز  ۋە  تىللىقالرنىـڭ  گېرمـان  بۇنىڭغـا  تۇتۇشـى،  مەيـدان 
تىللىقالرنىڭ دائىم باشـقىچە مەيدان تۇتۇشـى مىللەتچىلىك بولماي 
مىللەتلەرنىـڭ  بـەزى  پەقـەت  يوقالمىـدى،  مىللەتچىلىـك  نېمـە؟ 
سـاقالپ  تەسـىرىنى  كۆرسـىتىش،  تەسـىر  دۇنياغـا  سـەرخىللىرى 
قېلىـش ئۈچۈن بەزى ۋاسـىتىلەرنى قوللىنىـپ ئىدىيەلەرنى يارىتىپ 

كېلىۋاتىـدۇ.

كۆرۈنگـەن  قارشـىدەك  مىللەتچىلىككـە  دۇنيـادا  بۈگۈنكـى 
مىللەتلەرنىڭ ئالىم، ئۆلىما ۋە ئۇستازلىرى ئەمەلىيەتتە ئىمپېرىيەچىلەر 
بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ مەقسـىتى مىللەتلەرنـى بىرلەشـتۈرۈپ ئىمپېرىيـە 
قۇرۇش ياكى تارىختا قۇرغان ئىمپېرىيەسـىنى ئەسـلىگە كەلتۈرۈش.

ئىنسـانالر ئاللىقاچـان ئىمپېرىيەلەردىـن قۇتۇلـۇپ مىللەتلەرگـە 
ئايرىلىـپ، مىللىي دۆلەتلەرنـى قۇرۇپ بولدى. ئىمپېرىيەچىلىكنىڭ 
سـىالۋيانچىلىق،  پانتۈركىـزم،  ئۈممەتچىلىـك،  بولغـان  مېۋىسـى 
ئاللىقاچـان  ئىدېئولوگىيەلـەر  سىياسـىي  قاتارلىـق  پانئەرەبچىلىـك 
تارىخقـا ئايالنـدى. ئەممـا بـەزى مىللەتلەرنىـڭ ئىمپېرىيـە چۈشـى 
ھېلىمـۇ داۋام قىلىۋاتىـدۇ. بولۇپمـۇ ئەرەبلەرنىـڭ دۇنياۋى ئىمپېرىيە 
قـۇرۇش چۈشـى توختىمـاي تەرەققىيـات ھالىتىـدە تـۇرۇپ كەلـدى.

بۈگۈنكى ئۈممەتچىلىكنىڭ نىشانى بولغان خەلىپىلىك قۇرۇش، 
دۇنيـادا يېگانـە ئىسـالم دۆلىتى قۇرۇش تەشەببۇسـلىرى ئەمەلىيەتتە 
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دىننـى قالقـان قىلغـان ئـەرەب ئىمپېرىيەچىلىكنىـڭ ئىسالمالشـقان 
شـەكلى ۋە ئىپادىسى.

ئەرەبلەرنى ھەرىكەتكە كەلتۈرىدىغان ئامىل دىن، ئەرەبلەرنىڭ 
ئەتراپىغا بارلىق مۇسـۇلمانالرنى توپالپ دۇنياغا خىرىس قىلىشـتىكى 
يېگانـە كوزىرمـۇ دىـن. شـۇڭا ئەقىللىـق ئـەرەب ئالىملىـرى خـۇددى 
بۈگۈنكـى دۇنيـادا ئۆزىنىـڭ تارىختـا قازانغـان زەپەرلىرىنـى، ئـەرەب 
دىنغـا  توختىمـاي  ئۈچـۈن  كەلتـۈرۈش  ئەسـلىگە  خەلىپىكلىرىنـى 
ئورالغـان ئىدىيەلەرنـى ئىشـلەپ چىقىرىـپ ئۆزىنىـڭ دۇنياغا تەسـىر 
كۆرسـىتىش چۈشـىنى كۆرۈۋاتىـدۇ. ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمان ۋە كاپىـر 
دەپ ئىككـى مىللەتـال بـار دېگىنـى ئەرەبلـەر ۋە ئـەرەب ئەمەسـلەر 

دەپ ئىككـى مىللـەت بـار دېگىنىدىـن باشـقا نەرسـە ئەمـەس.

ئىمپېرىيەچـى ئەرەبلـەر ئۆلىماالر، ئۇسـتازالر نەزىرىدە مۇسـۇلمان 
دېگەن ئەرەب دېگەنلىك، مۇسـۇلمانلىقنىڭ ئەڭ مۇكەممەل شـەكلى 
ئـەرەب بولـۇپ كېتىـش. ئۇالرنىـڭ ياراتماقچـى بولغىنـى ئەرەبچـە 
بولمىغـان ھەرقانـداق مەدەنىيەتنـى كاپىرغـا، تاغۇتقا چىقىرىپ يوق 
قىلىـپ، دۇنيانـى يالغۇز سـورايدىغان ئـەرەب ئىمپېرىيەسـىنى قايتا 
قۇرۇپ چىقىشـتىن ئىبارەت. ئەمما ئۇالر بۇنىڭ ئىسـمىنى ھېچقاچان 
ئەرەب ئىمپېرىيەسـى دېمەيدۇ، بەلكى مۇسـۇلمانالرنى ئەگەشتۈرۈش 
دەپ  خەلىپىلىـك  دۆلىتـى،  شـەرىئەت  دۆلىتـى،  ئىسـالم  ئۈچـۈن 

ئاتايدۇ.

باشـقا  ئىمپېرىيەچىلىرىمـۇ  ۋە خىتـاي  ئىمپېرىيەچىلىـرى  رۇس 
مىللەتلەرنـى قـۇل قىلىشـقا ئـەرەب ئىمپېرىيەچىلىرىـدەك ئۇسـۇلنى 
قولالنغـان. ئـۇالر ئـاۋۋال ئىنسـانالردىكى مىللـەت ئۇقۇمىنـى يوققـا 
چىقىرىپ ئىنكار قىلغان. رۇسالر دۇنيادا ئەزگۈچى ۋە ئېزىلگۈچىدىن 
ئىبارەت ئىككىال مىللەت ياكى سىنىپ بار دەپ ئالدامچىلىق قىلىپ، 
دۇنيـادا ئـەڭ چـوڭ كوممۇنىسـتىك ئىمپېرىيەنـى قـۇرۇپ چىققـان. 
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خىتايالرمـۇ دۇنيـادا بايـالر ۋە نامراتالر دەپ ئىككى سـىنىپ بار دەپ 
ئـاۋۋال ئۇيغـۇر مىللەتچـى زاتالرنـى، ئۇيغۇرىسـتان قۇرىمىـز دېگـەن 
ئاندىـن  يوقاتتـى.  چىقىرىـپ  دۈشـمەنگە  سـىنىپىي  رەھبەرلەرنـى 
تارقىتىـپ،  بـۇالپ كەمبەغەللەرگـە  بايالرنـى  ئالـداپ  خەلقىمىزنـى 
ئاندىـن ئۇنىمـۇ تارتىۋېلىـپ ئاشـخانا قـۇرۇپ داش قازانغـا موھتـاج 
قىلىـپ قويغىنىغـا ئوخشـايدۇ. مانـا ھازىـر شـۇ خىتـاي ئەپكـەش 
كۆتـۈرۈپ كېلىـپ قۇرغـان يالغـان كەمبەغەللـەر ئىمپېرىيەسـىدىن 
قۇتۇاللمـاي بـۇ مۇسـىبەتنى چېكىـپ يۈرۈۋاتىمىـز. خىتاينىڭ ئۇيغۇر 
ئىچىدىكـى مىللەتچىلەرنـى سـىنىپىي دۈشـمەن دېگىنـى، رۇسـنىڭ 
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مىللەتلەرنىڭ سەرخىللىرىنى سىنىپىي دۈشمەن 
دېيىشـى بىلەن ئەرەب ئىمپېرىيەچىلەرنىڭ ئۆز ئىدىيەسـىگە قارشـى 

چىققۇچىالرنـى دىنىـي دۈشـمەن دېيىشـىدە ھېچبىـر پـەرق يـوق.

ئېرىتىۋەتمەكچـى  مىللەتلەرنـى  قىلىدىغـان،  ئىنـكار  مىللەتنـى 
بولغان ئىمپېرىيەچى كۈچلەر ئەرەبلەردىن باشقا بىر قانچە مىللەتتە 
بـار. ئۇالرنىـڭ بىـرى رۇسـىيە، يەنـە بىرى خىتاي. خىتـاي ۋە رۇس 
ئىمپېرىيەسـىنىڭ يوقۇلۇشـى تارىخنىـڭ مۇقـەررەر تەلىپـى، ئەممـا 
ئىمپېرىيەنى يىقىتىدىغان ئامىل مىللەتلەرنىڭ مىللەتچىلىك بىلەن 
قوراللىنىپ، ھۆرلۈك بايرىقى ئەتراپىغا ئۇيۇشـۇپ ئۆزىنى قۇتقۇزۇشـقا 
مىللىـي  دۇنيادىكـى  رۇسـالر  ۋە  خىتايـالر  شـۇڭا  ئاتلىنىشـىدۇر. 
مۇسـتەقىللىقنىڭ جـۇش ئۇرۇشـىغا، دېموكراتىيەگـە، مىللەتچىلىك 
پىكرىگـە ئۆچمەنلىـك قىلىـپ ئۈممەتچىلىكنى ئاسـترىتتىن قولالپ، 
مەخپىي يانتاياق بولۇۋاتىدۇ. مانا بۇ خىتايالر ۋە رۇسـالرنىڭ ئەرەب 
مۇسـتەبىتلىرى بىلـەن نېمـە ئۈچـۈن بۇنچىلىـك ئاپـاق - چاپـاق 
بولـۇپ كېتىشـىنىڭ سـىرى. چۈنكى ئـۇالر مىللەتلەرنىڭ ھۆرلۈكىگە 
ئـۆچ، دۇنيانىـڭ مۇسـتەقىللىق ساداسـى، كۈرەشـلىرى ۋە دەۋالىرى 

بىلـەن ئويغىنىپ كېتىشـىگە قارشـى.
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مىللەتنىـڭ  ئـۈچ  بـۇ  ئىبـارەت  ئورۇسـتىن  ۋە  ئـەرەب، خىتـاي 
ئۇسـتازلىرى  ۋە  شەخسـلىرى  ياراتقـان  ئىدىيـە  سـەرخىللىرى، 
توختىمـاي مىللەتچىلىكنى سـۆكىدۇ. چۈنكى ھۆرلـۈك، دېموكراتىيە 
ۋە مىللەتچىلىـك تەشەببۇسـى بـۇ ئـۈچ ئىمپېرىيەچـى مىللەتنىـڭ 
ئۇالرنىـڭ  يېتەكلەيـدۇ.  ھۆرلۈككـە  مىللەتلەرنـى  چاڭگىلىدىكـى 

قىلىـدۇ. بەربـات  ئىمپېرىيـە چۈشـىنى 

8. بىز چوقۇم غەلىبە قىلىمىز

بىـز ئۇيغـۇرالر چوقـۇم غەلىبـە قىلىمىـز، غەلىبىنىـڭ ئاساسـى 
سـۈپىتىدە  شـەخس  غەلىبىمىـز  بىزنىـڭ  قايتىـش.  ئۇيغۇرلۇققـا 
بولسـۇن،  بولسـا  نېمـە  مەپكۇرىمىـز  مەشـرىپىمىز،  مەسـلىكىمىز، 
بولـۇش،  مۇرەسسەسـىز  مەسىلىسـىدە  مەۋجۇتلـۇق  ئۇيغۇرنىـڭ 
مەيدانـى مۇسـتەھكەم بولـۇش ۋە بىـر تـەن بىـر جـان بولۇشـنى 
ئەمەلـدە كۆرسـىتىش بىلـەن يورۇقلۇققـا چىقىـدۇ. بۈگۈنكـى ياۋروپا 
پايدىلىنىـپ  دىنىدىـن  خىرىسـتىيان  ھەممىسـى  مىللەتلىرىنىـڭ 
باشقىالرنى قۇل قىلماقچى بولغان دىنغا ئورالغان ئىمپېرىيەچىلىكتىن 
ۋاز كېچىـش بەدىلىگـە بۈگۈنكـى تەرەققىياتقـا ئېرىشـكەن. شـۇڭا 
ئۇالرنىـڭ ئىمپېرىيەچىلىكتىـن قۇتۇلۇشـتا بىرىنچـى قىلغـان ئىشـى 
بولمىغـان،  تىلـى  مىللىـي  مىللەتنىـڭ  ھېچقايسـى  ياۋروپادىكـى 
مائارىپنـى كونتـرول قىلغـان التىنچىنـى ۋە التىنچـە ئىنجىلنـى ئـۆز 
تىلىغـا تەرجىمـە قىلىپ، چېـركاۋالردا ئاۋام چۈشـەنمەيدىغان التىن 
تىلىنىڭ ئورنىغا ئۆز ئانا تىلىنى دەسسـەتكەن. خىرىسـتىيانلىقتىكى 
مۇسـتەقىلمۇ  مىللەتلـەر  ياۋروپالىـق  قۇتۇلغـان  ئۈممەتچىلىكتىـن 
بولـدى، سـانائەتنىمۇ بەرپـا قىلـدى، تەرەققىياتقىمۇ ئېرىشـتى. مانا 

ئەمـدى مىڭلىغـان ئۇيغۇرغـا پاناھلىـق بېرىـپ تۇرۇپتـۇ.

بىـز ئۇيغـۇرالر چوقـۇم غەلىبـە قىلىمىز، ئەمما بىزنىـڭ غەلىبىمىز 
رەھبەرلىرىمىزنىـڭ ھـەر ۋاقىـت قورقماي، تەمتىرىمـەي، ھەرقانداق 
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مەسـلەك، مەپكـۇرە ۋە ئىدىيەنىـڭ تىزگىنىگە چۈشـمەي، مۇرەسسـە 
مەۋقەسـىدە  ئۇيغۇرلـۇق  مەيدانىـدا،  مىللىـي  ئۆزىنىـڭ  قىلمـاي 
ھەمـدەم، ھەمـكار ۋە ھەمنەپـەس بولۇشـىغا، بىـر سـەپتە تۇرۇشـىغا 
باغلىـق. دۈشـمىنىمىز خىتاينىـڭ رەھبەرلىـرى ھېچقاچـان بىـزدەك 
ياتالرغـا تاقابىـل تۇرۇشـتا بىـر - بىرىنـى كوممۇنىسـت، كۇڭزىچى، 
بۇتچـى دەپ ئايرىمايـدۇ، ئـۇالر ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي ئېتىقادىنـى 
مىللەتتىن ئۈسـتۈن تۇتمايدۇ. شـۇڭا خىتاي رەھبەرلەر كوممۇنىسـت 
كۇباغـا، ۋېيتنامغـا، شـىمالىي كورېيەگـە كوممۇنىسـتلىق مەيدانـى 
بويىچـە يېقىنالشـمايدۇ. ئـۆزى كوممۇنىزمنـى قوللىغانلىقـى ئۈچـۈن 
كوممۇنىزمغـا، كوممۇنىسـت ئەللەرگـە ۋە خەلقلەرگـە چاپـان يېپىـپ 
بايانـات بەرمەيـدۇ. خىتـاي رەھبەرلـەر ئۆزىنـى خىتـاي مىللىتىنىـڭ 
تارىخىـي سـەلتەنەتىنىڭ ۋارىسـى، تارىخنى ئۇلىغۇچـى، تارىختىكى 
ئەجدادلىرىنىـڭ  ئىدىيەدىكـى  ۋە  پىكىـر  دىـن،  ئوخشـىمىغان 
ئىزباسـارى دەپ تونۇيدۇ. شـۇڭا ۋەتىنىمىزگە تاجاۋۇزچى قوشـۇننى 
باشـالپ كەلگـەن كوممۇنىسـت ۋاڭ ئىنمـاۋ ئۆزىنـى خەن سۇاللىسـى 
ۋاقتىـدا ۋەتىنىمىزگـە كەلگـەن كۇڭزىچـى بەنچاۋغـا ئوخشـاتقان. بۇ 
ھىيلىگـەر خىتـاي ئـۆز مىللىتىنىـڭ مەنپەئەتىگـە توغـرا كەلگەنـدە 
كۇڭزىچـى ئەجدادىغـا تېۋىنىـپ كوممۇنىسـتىك ئەقىدىسـىنى بىـر 
مىللەتنىـڭ  رەھبەرلەردىمـۇ  بىزنىـڭ  قويغـان.  قايرىـپ  چەتكـە 
ھەرقانـداق  دەۋانـى  كۈرەشـنى،  خىزمەتنـى،  يولىدىكـى  ھۆرلـۈك 
ئىدېئولوگىيەسـىدىن ئۈسـتۈن تۇتىدىغـان ئـاڭ بولۇشـى كېـرەك. 
ئاسـاس  مەسـلەك  ۋە  مەزھـەپ  ئىدېئولوگىيـە،  ھېچبىـر  دەۋادا 
قىلىنماسـتىن سـاپ مىللەتسـۆيەرلىك، مىللەتنىـڭ مەنپەئەتـى ۋە 

مەۋجۇتلۇقـى شەرتسـىز ئاسـاس قىلىنىشـى كېـرەك.

ئامېرىكىـدا  دۆلـەت  كۈچلـۈك  ئـەڭ  دۇنيادىكـى  بۈگۈنكىـدەك 
بىزگـە بىـر ئۇيغـۇر قانۇنـى چىققان، يەنـە بىر قانچە ئۇيغـۇر قانۇن 
اليىھەلىـرى چىقىۋاتىدۇ. باشـقا دۆلەتلەرمۇ شـۇ تۈردىكـى قانۇنالرنى 
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ۋەزىيەتتـە  پايدىلىـق  بـۇ  مانـا  قىلماقتـا.  ھازىرلىـق  چىقىرىشـقا 

بىزنىـڭ كۈنىمىـز يـورۇش ئالدىـدا تۇرۇپتـۇ. بۇ تارىخىي پۇرسـەتلەر 

ئۇيغۇرنىـڭ تارىخنـى قايتـا يازىـدۇ. ئۇيغۇرغـا قارىتىلغـان زۇلۇمنـى 

بەربـات قىلىـش ياكـى يول قويۇش دۇنيـا تەرتىپىنىڭ كېلەچىكىنى 

بەلگىلەيـدۇ. پۈتـۈن دۇنيـادا خىتاينىـڭ ئۇيغۇرغـا قىلغـان زۇلۇمـى 

مىللىـي قىرغىنچىلىـق دېيىلىۋاتقـان پۇرسـەتتە بىزمـۇ بىـر مىللەتچـە 

قىياپەتتـە، بىـر كىملىك، بىر ئىسـىم بىلەن سـەھنىگە چىقىشـىمىز 

كېرەك. خىتاينىڭ مۇسـۇلمان ئىنسـانالرغا ئەمەس ئۇيغۇر مىللىتىگە 

قىلىۋاتقـان زۇلۇمـى دىنىـي زۇلـۇم دېيىلمەي، ئۇيغـۇر قىرغىنچىلىقى 

دېيىلىۋاتقـان پۇرسـەتتە ئۇيغـۇر تىلىـدا سـۆزلەيدىغان مىليونلىغـان 

كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇرلۇقتىن چانماسلىقى، تايماسلىقى، قايتماسلىقى 

بۈگۈنكـى ۋە كەلگۈسـىدىكى بارلىـق ئۇتۇقالرنىـڭ ئاساسـى.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 22 - كۈنى
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ھېچبىر مىللەت پەرىشتە ئەمەس

دەپ  قارىتىلغـان  ئۇيغۇرالرغـا  تۇتقۇننـى  بولغـان  تۈركىيـەدە 
جىددىيلىشىپ كېتىشنى توغرا چۈشەنسەممۇ توغرا دەپ قارىمايمەن. 
مەيلـى 2020 - يىلـى دېكابىـردا بولغـان تۇتقـۇن قىلىـش بولسـۇن 
ياكـى بـۇ يىـل كىرگەندىـن بۇيانقى بىـر قانچە ئۇيغۇرنىـڭ تۇتقۇن 
نىشـان  ئۇيغۇرالرنىـال  ھېچبىـرى  بولسـۇن،  مەسىلىسـى  قىلىنىـش 

قىلغـان ئەمـەس.

ئىسـتانبۇلدىكى  تۇتقـۇن  بولغـان  ئاخىـردا  يىلىنىـڭ   - 2020
دائىشـقا، يەنى ئىسـالم دۆلىتى تېررورلۇق تەشـكىالتىغا باغلىنىشلىق 
بولغـان كىشـىلەرگە قارىتىلغـان. بـۇ يىـل كىرگەندىـن كېيىنكـى 
تۇتقۇنمـۇ سـۇرىيە بىلـەن مۇناسـىۋەتلىك ئاشـقۇن گۇرۇپپىالرغـا ۋە 
تېررورلۇققا مۇناسـىۋەتلىك كىشـىلەرگە قارىتىلغان. ئىككىال قېتىمدا 

تۇتۇلغـان ئۇيغـۇر ئـاز، باشـقا مىللەتتىـن بولغـان كىشـىلەر كـۆپ.

سـۇرىيە،  ئىـراق،  بولغـان  ئۇۋىسـى  تېررورچىالرنىـڭ  تۈركىيـە 
ئىـران قاتارلىـق دۆلەتلـەر بىلەن چېگرالىنىدۇ. تۈركىيەنىڭ ئاشـقۇن 
گۇرۇپپىـالر كۆپـرەك چىقىدىغـان ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىرىگـە ۋىـزا 
سىياسـىتى بىـر قـەدەر كەڭـرى. شـۇ سـەۋەبتىن تۈركىيـە تېررورلـۇق 
 4 تۈركىيـەدە  ئۈسـتىگە  ئۇنىـڭ  سـەزگۈر.  ئاالھىـدە  مەسىلىسـىگە 
ئافغانىسـتانلىق  بـار.  كۆچمـەن  سـۇرىيەلىك  ئارتـۇق  مىليوندىـن 
قانۇنسـىز كۆچمەنلەرمـۇ بىـر بـاش قېتىنچىلىـق مەسىلىسـى. بولۇپمۇ 
تۈركىيـەدە يـۈز بەرگـەن تېررورلـۇق ۋەقەلىرىنىـڭ چەتئەللىكلەرگـە 
چېتىلىۋاتقانلىقى ئەمەلىيەت. بۇ ۋەقەلەر تۈركىيەنىڭ ساياھەتچىلىك، 
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جەھەتلەردىكـى  قاتارلىـق  قىلىـش  جەلـپ  مەبلـەغ  خەلقئارالىـق 
مەنپەئەتلىرىگـە ئېغىـر زەربـە بـەردى.

تۈركىيەدە ئەسلىدىنال ئىسالم خەلىپىلىكى قۇرۇشنى تەشەببۇس 
قىلىدىغان ھىزىبۇتتەھرىرچى، ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشنى تەشەببۇس 
قىلىدىغـان سـەيىد قۇتۇپچـى كۈچلـەر ئاكتىـپ ھەرىكـەت قىلىـپ 
پىكىـر  ئىنسـانالرنىڭ  بـۇ  بويىچـە  قانۇنـى  تۈركىيـە  كېلىۋاتىـدۇ. 
تۈركىيـەدە  قاراشـتىكىلەر  بۇنـداق  قوغدىلىـدۇ.  ئەركىنلىكـى دەپ 
ياشـايدىغان مۇسـۇلمان مىللەتلەرنىـڭ ھـەر قاندىقىـدا بـار. ئەممـا 
بۇنـداق كىشـىلەر دۆلـەت سـىرتىدىكى قوراللىق كۈچلـەر بىلەن ھەر 

خىـل شـەكىلدە ئاالقـە قىلغـان ھامـان، تورغـا ئىلىنىـدۇ.

ئۇيغۇرالرنىـڭ بىـر قانچـە قېتىملىـق تۇتۇلىشـىمۇ مەلـۇم مەنىـدە 
بىلـەن  تەدبىـرى  قولالنغـان  گۇرۇپپىالرغـا  يۇقىرىقـى  دۆلەتنىـڭ 
بولۇشـى  قىلغـان  باھانـە  شـۇنى  ياكـى  بولۇشـى  مۇناسـىۋەتلىك 
ئېنىـق  مېنىـڭ  تۇتۇلۇشـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ  ئەمەلىيەتتـە  مۇمكىـن. 
تۈگـەپ  زامـان  ھېچبىـر  باشـالپ  يىلدىـن   -  2016 بىلىشـىمچە 
قالمىـدى. 2016 - يىلـى يـازدا مـەن تۇرۇۋاتقـان مەھەللىدىـن بىـر 

كەتكەنىـدى. تۇتـۇپ  ئۇيغۇرنـى 

بـۇ قېتىملىقـى بىـر قانچـە ئۇيغۇرنىڭ تۇتۇلۇشـى خىتـاي بىلەن 
كېلىشـىمى  ئالماشـتۇرۇش  جىنايەتچـى  ئوتتۇرىسـىدىكى  تۈركىيـە 
پـاراڭ تېمىسـى بولغـان، خەلقئارا بۇ مەسـىلىنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ 
كەلگـەن، ئەردوغـان ھۆكۈمىتـى ئەجەللىك خاتالىقلىرى سـەۋەبلىك 
ئۆكتىچـى پارتىيەلەرنىـڭ تەنقىـد نىشـانى بولـۇپ قالغـان ۋاقىتقـا 
توغـرا كەلگەچكـە ئۇلغىيىـپ كىشـىلەرنى ساراسـىمىگە سـېلىۋەتتى. 
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە تۇتۇلغانـالر ئارىسـىدا بىر ئۇيغۇر ئانىنىڭ بولۇشـى 
كىشـىلەرنى تېخىمـۇ ھەيـران قالـدۇردى. ھالبۇكـى، بـۇ قېتىملىـق 
تۇتقۇننىڭ خىتاينىڭ بېسـىمى بىلەن بىۋاسـىتە مۇناسـىۋىتىنىڭ بار 
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- يوقلۇقى تېخى ئىسـپاتالنمىدى. شـۇڭا ھېچبىر چوڭ خەلقئارالىق 
تاراتقۇ بۇ ھەقتە خەۋەر ئېالن قىلمىدى. پەرەزلەر ئىسـپاتالنمىغۇچە 

مەڭگـۈ پاكىـت بواللمايدۇ.

ھەرقانـداق  ئامانلىقـى،  ئۇيغۇرنىـڭ  پىرىنسـىپىمىز  بىزنىـڭ 
خىتايغـا  قەتئىينـەزەر  بولۇشـىدىن  قىلغـان  نېمـە  ئۇيغـۇر  بىـر 
قايتۇرۇلماسـلىقنى تەلـەپ قىلىش بولۇشـى كېرەك. غـەرب ئەللىرىدە 
مۇشـۇ  ئىشـى  تېگىشـلىك  قىلىشـقا  ئۇيغۇرالرنىـڭ  ياشـاۋاتقان 
پۇرسـەتتە ئۇيغۇرنـى بىخەتـەر دېموكراتىـك ئەللەرگـە يۆتكەشـنى، 
ۋىـزا ئىشـلىرىغا ۋە پاناھلىـق ئىشـلىرىغا قواليلىـق يارىتىشـنى قولغـا 
تـۇز سـېپىپ قورقۇتـۇش  يارىغـا  كەلتـۈرۈش بولۇشـى، ھەرگىزمـۇ 

ئەمـەس. ئاقىللىـق  قىلىـش  بۇنـداق  كېـرەك.  بولماسـلىقى 

ھازىرقـى ۋەزىپـە قورقماسـلىق ۋە قورقۇتماسـلىق. شـۇڭا ئۇيغـۇر 
سـەرخىلالر پارتىيەلـەر ئـارا رىقابەتتـە توپقـا، سىياسـەتكە خۇرۇچقـا 
ئايلىنىـپ  كۆپۈككـە  كۆپـۈپ  سـۆزلەنگەنچە  كەتكـەن،  ئايلىنىـپ 
كەتكـەن ئۇيغـۇر مەسىلىسـى بىلەن ھەقىقىي ئۇيغۇر مەسىلىسـىنى، 
بىز ھەل قىالاليدىغان ئۇيغۇر كىرىزىسى بىلەن بىزنىڭ قولىمىزدىن 
كەلمەيدىغـان ئۇيغۇر كىرىزىسـىنى ئايرىـپ مۇئامىلە قىلىش كېرەك. 

قورقۇنـچ خاتالىقنىڭ ئانىسـى.

بـەزى  سـېلىۋاتقان  ساراسـىمىگە  توختىمـاي  ئۇيغۇرنـى  مـەن 
مـەن  ئەمـەس.  پەرىشـتە  ئۇيغـۇر  دېمەيمـەن:  شـۇنى  دوسـتالرغا 
تۈركىيەدە ياشـاۋاتقان چېغىمدا تېلېفون قىلىپ تەھدىت سـالغان، 
كالالمنـى ئالماقچـى بولغان ئونالرچە ئۇيغـۇر بار، مەن ئۇالرنىڭ بىر 
قانچىسـىنى شەخسـەن تونۇيمـەن. ھەتتا كۈپكۈنـدۈزدە، ئالالھنىڭ 
ئۆيى بولغان مەسچىتنىڭ ئالدىدا قورشاپ ماڭا تەھدىت سالغانالرمۇ 
ئۇيغۇر ئىدى. سـىزنىڭچە مۇشـۇ قانۇنلۇقمۇ؟ مۇشـۇنداق ئۇيغۇرالرنى 
تۈركىيـە ساقچىسـى تۇتماسـلىقى كېرەكمـۇ؟ مېنى قورشـاپ تەھدىت 
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سـالغىنى ئۈچ كىشـى ئىدى. ئەگەر شـۇ ئۈچ كىشـى بۈگۈن تۇتۇلسـا 
نېمە بولىدۇ؟ شـۇالرنى ھەممەيلەن »ۋاي بىگۇناھ تۇتۇلۇپ كەتتى، 
ئـۇۋال بولـدى، تۈركىيـە ئـۈچ ئۇيغۇرنـى خىتاينىـڭ تەلىپـى بىلەنـال 
تۇتـۇپ كەتتـى« دەيمىزمـۇ؟ كىشـىگە تەھدىـت سـېلىش قەيـەردە 
قانۇنلـۇق ئىكـەن؟ بىـز دۆلـەت قۇرسـاق، تۈركلەرنى قېرىندىشـىمىز 

دەپ قانۇنغـا خىالپلىـق قىلسـىمۇ مەيلىگـە قويـۇپ بېرىمىزمۇ!

تۈركىيەنـى بارغانچـە قورقۇنچلـۇق كۆرسـىتىۋاتقان كىشـىلەرگە، 
بولۇۋاتقانالرغـا  سـەۋەب  ۋەھىمىگـە  ئۇلغايتىـپ  بارغانچـە  خەۋپنـى 
شـۇنى دەپ باقاي: ئۇيغۇرالر سـىز سالغان قورقۇنچ سەۋەبلىك خاتا 
ئىشـالرنى قىلسـا، تەۋەككۈلچىلىـك قىلىـپ ھاياتىنـى دوغـا تىكسـە 
بۇنىڭغـا سـىز مەسـئۇلمۇ؟ تۈركىيـە دۇنياغـا ئـادەم ئەتكەسـچىلىكى 
بىلەن مەشھۇر. پۇلال تۆلىسىڭىز ھەرقانداق ۋاقىتتا ئۇنداق قانۇنسىز 
يولالرنى تاپااليسىز. ئادەم ئەتكەسچىلىرى ئۈچۈن ئادەمنىڭ ھاياتى 
سـاماندىنمۇ قەدىرسـىز. ئۇيغۇرالردىن ئادەم ئەتكەسـچىلىكى قىلىپ 
بېيىپ كەتكەنلەر ھازىرمۇ زەيتىنبۇرنۇ، سەفاكۆي قاتارلىق يەرلەردە 
خاتىرجەم ياشاۋاتىدۇ. سىزنىڭ تەشۋىقاتىڭىز سەۋەبلىك شۇالرنىڭ 
سودىسـى يەنـە ئاۋاتالشسـا، ئۇيغـۇر يەنـە شـۇ ئەتكەسـچىلەرنىڭ 
قولىـدا خـاراب بولسـا، بۇنىـڭ مەسـئۇلىيىتى كىمـدە؟ دېڭىزغا غەرق 

بولـۇپ، تاغـدا مـۇزالپ بىھـۇدە ئۆلۈپ كەتسـە كىم مەسـئۇل!

تۈركىيەدىكـى ئۇيغـۇر جەمئىيىتى كەم دېگەندە 50 مىڭغا يېقىن 
ئەزاسـى بـار بىـر چـوڭ جەمئىيـەت. ھەرقانـداق نورمـال جەمئىيەتتە 
ھـەر خىـل پىكىرلىـك ئىنسـانالر بولىدۇ. بـەزى پىكىرلەر ئاشـقۇنراق 
بولىـدۇ، ئۆزىنـى تىـل بىلـەن ئەمەس تايـاق بىلەن ئىپادە قىلىشـقا 
مايىـل بولىـدۇ. نورمـال جەمئىيەتتـە بـەز جىنايەتلەرنىـڭ بولۇشـى 
ھەيران قاالرلىق مەسىلە ئەمەس. جىنايەت بولغان ئىكەن تۇتۇلۇش 
بولىـدۇ. تۈركىيـە قانۇنالرنىـڭ ئىجراسـى مۇكەممـەل بولغـان دۆلەت 
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ئەمـەس، خىتاينىـڭ بېسـىمى قانۇنغـا مىنىـپ قالىدىغـان دۆلـەت. 
شـۇڭا جىنايىتـى ئىسـپاتالنغۇچە، ئادۋوكاتـى تەكلىـپ قىلىنغىچـە 
سـاقالپ قالىدىغـان ئىشـالر ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا ئەمـەس ھەرقانداق 

بىـر مىللەتنىـڭ بېشـىغا كېلىشـى مۇمكىـن.

ئۇيغـۇر جەمئىيىتىنـى جىنايەتسـىز  تۈركىيەدىكـى  سـىز  ئەگـەر 
بىنورمـال جەمئىيـەت، تۇتۇلغـان ئۇيغۇرالرنـى نۇقسـانلىق ئىنسـان 
ئەمەس، قۇسۇرسىز پەرىشتە دەپ قالغان بولسىڭىز مېنىڭ كالالمنى 
ئالماقچـى بولغـان، مېنى »پەيغەمبىرىمىزگە ھاقارەت قىلدى« دەپ 
ئۆلتۈرمەكچى بولغان بىرىنىڭ گېپىگە بەرگەن جاۋابىمنى چىقىرىپ 
قوياي. ماڭا قالدۇرۇلغان ئاۋازلىق ئۇچۇر ئېغىزغا ئالغۇسـىز مەينەت، 
قاسسـاپنىڭ پىچىقىدەك قانلىق، خاالنىڭ تۆشـۈكىدىن چىققاندەك 

چىدىغۇسـىز سـەت گەپلەر بولغاچقا ئورتاقالشـمىدىم.

باقمىغـان،  ئورتاقلىشـىپ  ئۇچۇرالرنـى  بۇنـداق  بـۇرۇن  مـەن 
ئەممـا بـۇ قېتىـم تۈركىيـەدە ئۇيغۇرالرنىـڭ تۇتۇلۇشـى بىر ئـاز خاتا 
چۈشـىنىلىۋاتقانلىقى ئۈچـۈن، مۇنـداق ئۇيغۇرالرمـۇ بـار دېگەننـى 
بىلىـپ قالسـۇن دەپ بەھىرلەشـكە مەجبـۇر بولـدۇم. سـەۋەبى، 
مەنـدەك بىگۇنـاھ بىـر ئادەمنـى تۆھمـەت قىلىـپ مـاڭا ئۇچـۇر، 
تېلېفـون قىلىـپ مـاالل قىلىۋاتقـان، »پەيغەمبىرىمىزگـە ھاقـارەت 
قىلغـان ئالىـم ئىسـمايىل دېگـەن سـەن شـۇ« دەپ ئۆلتۈرمەكچـى 
دەپ  قانۇنـى  كۇپـۇر  قانۇنىنـى  تۈركىيەنىـڭ  كىشـى،  بولغـان 
بويسـۇنمايدىغان كىشـى تۇتۇلسا مەن بىتەرەپ تۇرىمەن. ئۇيغۇرمۇ 
پەرىشـتە ئەمـەس، شـۇڭا مـەن بىـر ئىنسـان جىنايـەت ئۈسـتىدە 
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تۇتۇلغـان بولسـا، ئۇيغـۇر بولغانلىقـى ئۈچۈنـال جىنايى قىلمىشـىغا 

چاپـان ياپمايمـەن.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 24 - كۈنى
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شاھىت دەيمۇ ياكى شەيتانمۇ؟

مېنىـڭ كۆرۈشـكىنىم بىـر جاسـۇس ئىكـەن. ئىسـتانبۇلدا الگېـر 
شـاھىتى دەپ بىلگىنىـم ئەسـلىدە خىتـاي سـاقچىلىرى خوتەندىـن 
ئىكـەن.  مۇرىتـى، شـەيتان  مەلئۇنالرنىـڭ  ئەۋەتكـەن  مەخسـۇس 
تۈركىيەگـە  مارتتـا  شـەھىرىدىن  خوتـەن  مايـدا  يىلـى   -  2018
چىققان بىر الگېر شـاھىتىنىڭ ئۇچۇرىنى ئالدىم. ئۇنى سـەفاكۆيدە 
ياشـايدىكەن دەپ ئـاڭالپ سۈرۈشـتە قىلدىـم، تاپقىنىمدا دۇبەيگە 
كېتىـپ قاپتۇ. دۇبەيدىن سوراشـتۇرۇپ تېلېفـون نومۇرىنى تاپتىم، 
ئااللمىدىـم.  قىلىـپ جـاۋاب  تېلېفـون  كۈنـدە  بىـر ھەپتـە  ئەممـا 
شـۇندىن كېيىـن بۇ ئادەم ھېلى پاكىسـتان، ھېلـى دۇبەي، ھېلى 
سـەئۇدى ئەرەبىسـتانالرنى كېزىـپ مـاڭا قارىسـىنى كۆرسـەتمىدى.

خوتەن ئۇيغۇرلىرى ئارىسـىدا قىدىرىپ يۈرۈپ ئۇنى تونۇيدىغان 
بىـر دوسـتۇمنى تاپتىـم. ئۇنـى ئارىغـا قويـۇپ مىـڭ يالۋۇرۇشـالردىن 
كېيىـن، ئاخىـرى ئۇنـى ئىندەككـە كەلتـۈردۈم. ئـۇ مۇخبىـر بىلـەن 
كۆرۈشتۈرۈلمەسـلىك، ئىنسـى - جىنغا تىنماسـلىق، ئاۋازىنى ئۈنگە 
ئالماسـلىق، كىملىكىنى سۈرۈشـتە قىلماسلىق شەرتىنى قويۇپ مەن 
بىلەن كۆرۈشـتى. بۇ ئىسـتانبۇلنىڭ كۆڭۈلسـىز كۈز پەسـىلى ئىدى. 
ئۆيۈمگـە ئوغـرى كىرگەن، ئىشـخانىدىن كومپيۇتېرىـم ئوغرىالنغان، 
ۋەتەندىن تۇتقۇن ئۇيغۇرالرنىڭ خەۋىرى كۈندە كېلىپ كۆڭۈللەرنى 

پاراكەنـدە قىلىۋاتقـان چاغالر ئىدى.

سـېنتەبىرنىڭ -8كۈنـى ئىسـتانبۇلنىڭ فاتىـھ رايونىـدا ھېلىقـى 
الگېـر  كۆرۈشـتۈم.  بىلـەن  شـاھىت  مەزكـۇر  ئۆيىـدە  دوسـتۇمنىڭ 
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شـاھىتى ئۆزىنـى خوتـەن شـەھىرىدە تېۋىپ دەپ تونۇشـتۇردى. ئۇ 
ئۆزىنىـڭ دەسـلەپتە -2015يىلـى ئەتىيـازدا تۇتۇلغانـدا قاماقخانىغـا 
يولالنغانلىقىنـى، ئاندىـن ئـۇ يەردىـن الگېرغـا ئەۋەتىلگەنلىكىنـى، 
ئاخىرىـدا يەنە قاماقخانىغـا قايتۇرۇلۇپ يېتىۋاتقان مەزگىلدە قېچىپ 
سـەۋەبىنى  قۇتۇلـۇش  قېچىـپ  بـەردى.  ئېيتىـپ  قۇتۇلغانلىقىنـى 
ئۆزىنىـڭ بايلىقـى، ھىيلىسـى ۋە سـاقچىنىڭ ياردىمىگـە باغلىـدى. 
ئـۇ مـاڭا خوتەندىـن قانـداق چىقىـپ، ئۈرۈمچىـدە بىلەتنـى قانـداق 
ئامـال بىلـەن ئالغانلىقـى ۋە بىخەتەرلىـك تەكشۈرۈشـتىن قانـداق 
چىقىـش  چېگرادىـن  ئەممـا  بـەردى،  سـۆزلەپ  ئۆتكەنلىكىنـى 
رەسـمىيىتىنى قانـداق بېجىرگەنلىكىنـى ئېيتىـپ بەرمىـدى. قېچىپ 
قۇتۇلۇشنى چۈشەندۈرگەن جەريان، قاماق، الگېر ۋە قىيناقالرنىڭ 
جەريانىدىـن ئۇزىـراپ كەتتـى. ئۇنىـڭ سـىنچى كۆزلىـرى، ئاپتـاپ 
كۆرمىگەن ئاق سېرىق چىرايى، ئاغزىدىن چىققان ھەر بىر سۆزنىڭ 
ۋەزنى ۋە تەسـىرىنى كۆزلىرىمگە قاراپ ئىنچىكە دەڭسەشـلىرى ئۇنى 

خېلىـال تەجرىبىلىـك، پۇختـا ۋە ئېھتىياتچـان كۆرسـىتەتتى.

شـاھىتنىڭ الگېـر ھەققىـدە ئېيتقانلىـرى ئەمەلىيەتكـە ئۇيغـۇن 
ئىـدى. دەسـلەپتە 2014 - يىلـى مارتتـا »ئـۈچ ئـەل قۇرۇلۇشـى« 
ئۆيـدە  چۈشـتى.  كەنتلەرگـە  خادىملىـرى  ھۆكۈمـەت  باشـالندى. 
تىزىمـالپ،  ھەپتىيەكلەرنـى  ۋە  تەسـۋى  قۇرئـان،  جاينامـاز،  بـار 
ھەممەيلەننىـڭ ئارخىپىنـى تۇرغـۇزدى. تۇغقانالرنـى، دوسـتالرنى، 
ئاالقىسـىنى  تېلېفـون  ۋە  مەنبەسـىنى  تەربىيەنىـڭ  دىنىـي 
جەدۋەللەشتۈرۈش، ئاندىن »تۇۋاقنى ئېچىش، تۈۋرۈكنى تېپىش« 
يـۈز بـەردى. كىشـىلەر ئـون يىـل بۇرۇنقـى تەبلىـغ، مۇدەررىسـلىك 
باشـلىدى.  تۇتۇلۇشـقا  قايتـا  ئۈچـۈن  كەچمىشـى  تۇتۇلغانلىـق  ۋە 
تۇنجـى الگېـر  يىلـدا خوتـەن شـەھىرىدە  يېڭـى  يىلـى   - 2015
قۇرۇلدى. الگېرنىڭ ئىسـمى »ئاشـقۇنلۇقنى تۈگىتىش، تەربىيەلەپ 
ئۆزگەرتىـش مەركىـزى« دېيىلـدى. 2017 - يىلـى 10 - مارتتـا 
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رەسـمىي ئومۇمىـي تۇتقـۇن باشـالندى. ھـەر قايسـى ناھىيەلەردىكى 
پارتىيە مەكتەپلەر، كەسـپى مەكتەپلەر، ئەمگەك كۈچلىرىنى سـىرتقا 
چىقىرىـش مەركەزلىـرى الگېرالرغـا ئايالنـدى. الگېـرالردا تەپتىـش، 
يىـل  يەتتـە  تـۆۋەن  ئـەڭ  كىشـىلەر  قۇرۇلـدى.  تارماقلىـرى  سـوت 

يۇقىرىسـى مۇددەتسـىز كېسىلىشـكە باشـالندى.

ۋەزىيىتـى  ئۇيغـۇر  بۇرۇنقـى  تۇتقۇندىـن  ئومۇمىـي  شـاھىتنىڭ 
ھەققىـدە ئېيتقانلىـرى، الگېرنىـڭ تۈزۈمـى ھەققىـدە دېگەنلىرىمـۇ 
ئەمەلىيەتكـە ئۇيغـۇن ئىـدى. 2016 - يىلـى سـېنتەبىرنىڭ 13 - 
كۈنـى ئۇيغۇرالرنىڭ تېلېفـون نومۇرلىرى ئومۇميۈزلۈك تەكشـۈرۈلۈپ، 
شـۈبھىلىك  بېجىرگـەن،  نومـۇرى  تېلېفـون  نامىـدا  باشـقىالرنىڭ 
كىشىلەر بىلەن تېلېفونالشقانالر، شۇنداقالر بىلەن بىر مېھمانخانىغا 
چۈشكەن، بىرگە سەپەر قىلغانالر تۇتقۇن قىلىندى... بۇالر راست. 
قاراقـاش ھۆججەتلىـرى ۋە ئاقسـۇ تىزىملىكـى بۇنـى ئىسـپاتلىغان.

قاماقخانـا بىلـەن الگېرالرنىـڭ پەرقـى قاماقخانىـدا دەرس يوق، 
مۇئەللىـم يـوق، دەرسـلىك يـوق، قىسـتاڭ، يېيىـش - ئىچىـش، 
تەرەت ھەممىسـى ئىچىدە. الگېر بىلەن قاماقخانىنىڭ ئوخشاشـلىقى 
ئىككىلىسـىدە سـوراق بـار، جـازا بـار، باسـتۇرۇق )خىتايچـە ياخـاۋ 
دېيىلىدىغـان مەخسـۇس جـازا ئۆيـى( بـار. باسـتۇرۇقتا ياندىكـى 
خانىدىـن 24 سـائەت سـوراقچى قىينىغـان ۋە تۇتقـۇن يالۋۇرغـان 
ئـاۋازالر ئاڭلىنىـپ تۇرىـدۇ. ئۇنىـڭ ئېيتىشـىچە ھەتتـا دوختۇرخانـا 
ئىچىـدە الگېـر رايونـى بـار ئىكـەن. »مـەن خوتـەن ۋىاليەتلىـك 
بىرىنچـى دوختۇرخانىنىـڭ الگېـر رايونىـدا ياتقـان، شـۇ يەردىمـۇ 
پـاش قىلىـش، ئىقـرار قىلىشـقا زورالش بـار« دېگەنلەرنـى ئېيتىـپ 

بەرگەنىـدى سـىرلىق شـاھىت.

الگېـر شـاھىتلىرى ئـەڭ كەم بولۇۋاتقان شـۇ كۈنلەردە ئۇنىڭدەك 
ئـۈچ يىلدىـن ئارتـۇق ياتقـان، ھـەم الگېـر، ھـەم قامـاق ھاياتىنـى 
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باشـتىن كەچۈرگـەن گۇۋاھچـى تۇتىيـا ئىـدى. ئۇنىـڭ شـۇ كۈنـى 
»مەھەللىمىـزدە ئايالـالر ئۆيدىكىلـەر تۇتۇلـۇپ كەتكەندىـن كېيىـن 
قىلسـىڭىز  نېمـە  )مېنـى  كىرىۋېلىـپ،  كەينىگـە  سـاقچىالرنىڭ 
مەيلىڭىـز، ئېرىمنـى، دادامنـى، ئائىلەمدىكىلەرنـى قويـۇپ بېرىڭ( 
دېگـەن  كەتتـى«  چىقىـپ  يولدىـن  سـاقچىالر  تۇرۇۋالغاچقـا  دەپ 

گېپىدىـن چىۋىـن يەۋالغانـدەك بىئـارام بولـدۇم.

مـەن ھـەر قانچە زۇلـۇم بولغان تەقدىردىمۇ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ 
ئۇنـداق دېيىشـىگە، تەشەببۇسـكارلىق بىلـەن ئۇنـداق قىلىشـىغا 
ئىشـەنمەيتتىم، شۇنىڭغا ئىشـەنگەن ئادەممۇ ماڭا گۇمانلىق ئىدى. 
بىردىنـال كۆڭلۈمگـە شـەك چۈشـتى. ئۇنىـڭ شـۇ مەينەتچىلىكنىـڭ 
مەينەتچىلىكنـى  شـۇنداق  كۆڭلـى،  ئىشـەنگەن  بېرىشـىگە  يـۈز 
كۆتۈرەتتـى. ھاياسـىز، نومۇسسـىز ئـادەم ئېلىـپ كەلگـەن ئۇچـۇر 
مىللەتنىـڭ نومۇسـىغا تاقالغـان تەقدىردىمۇ تەھقىقلىنىشـى كېرەك 
ئىدى. راسـتچىللىق ئۇ تەمىنلىگەن پاكىتالرنى ئاشكارىلىشـىمدىنمۇ 

مۇھىـم ئىدى.

مۇشـۇنداق  يـوق،  جىسـمى  ۋە  ئىسـمى  نـە  ئۈسـتىگە  ئۇنىـڭ 
ئەركەكتـەك  چىرايـى،  تۇتۇلغـان  ئازابتىـن  كۈنلـەردە  پاجىئەلىـك 
كېرىلگـەن مەيدىسـى، قىساسـكارلىق بىلـەن كىرىشـكەن چىـش ۋە 
تۈرۈلگـەن مۇشـتى كۆرۈنمەيدىغـان بىرىگـە قانـداق ئىشـىنىمەن؟ 
نـە  ئۇنىـڭ  پاكىـت دەيمـەن؟  ئۇنىـڭ دېگەنلىرىنـى  قانداقسـىگە 
كىملىكـى، نـە تۇتـۇپ تۇرۇلغـان ئورنـى، كىـم بىلـەن تۇتۇلغانلىقى 
ئېنىـق ئەمـەس ئىـدى. ئۇنىـڭ ئېيتىشـىچە، بىـز كۆرۈشـكەن چاغدا 
قىلىـپ  ئىشـچى  ئۇيغۇرالرنـى  ئۆلكىلىرىگـە  خىتـاي  خوتەندىـن 
ئىچكىرىگـە  ھەتتـا  ئۈندىداردىـن  مـاڭا  ئـۇ  ئىكـەن.  يۆتكەۋاتقـان 
يېقىمسـىز  ئاۋازىنـى  ئۇيغـۇر چوكاننىـڭ  بىـر  ماڭغـان  ئىشـچىلىققا 

قويغانىـدى. ئاڭلىتىـپ  تـۇرۇپ  ھىجىيىـپ 
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ئـۇ  بىلـەن،  بواللمىغـان  قادىـر  بىلىشـكە  ئۇنىـڭ كىملىكىنـى 
تەمىنلىگـەن ئۇچۇرنىـڭ چىنلىقىنـى ئىسپاتلىشـىم كېـرەك ئىـدى. 
ئـۇ الگېـر قىلىنـدى دېگـەن مەكتەپتـە تونۇشـى بـار بىر دوسـتۇمنى 
تاپتىـم. سۈرۈشـتە قىلغانـدا ئـۇ يـەر الگېـر ئەمـەس مەكتـەپ بولۇپ 
چىقتـى. ئۇنىـڭ الگېرغـا قامالغانالرنىـڭ ھەر بىـر پەرزەنتىگە ئېيىغا 

300 سـومدىن پـۇل بېرىلىـدۇ، دېگىنـى يالغـان چىقتـى.

پاكىتلىرىنىمـۇ  ئۇنىـڭ  يازمىدىـم.  ھەققىـدە  شـاھىت  سـىرلىق 
يېزىـپ،  خاتىـرە  ئۇيغۇرچـە  قىلدىـم.  ئېھتىيـات  ئىشلىتىشـتىن 
ئىنگلىزچىگـە تەرجىمـە قىلىـپ تەييـار قىلغـان يازماممـۇ شـۇ پېتـى 

بەرمىدىـم. پېشـىنى قويـۇپ  ئۇنىـڭ  ئەممـا  قالـدى. 

شـۇ كۈنلـەردە ئۇنـى تونۇشـتۇرغان دوسـتۇم ئارقىلىـق ئۇنىـڭ 
ئىستانبۇلدا ئۇيغۇرالر ئەڭ كۆپ رايون بولغان سەفاكۆيدە بىر نەۋرە 
سىڭلىسـىنىڭ ئۆيىـدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، سـەئۇدى ئەرەبىسـتاندىكى 
ئاالقـە  كـۆپ  ئۈندىـداردا  بىلـەن  ئابلـەت ھاجىـم دېگـەن كىشـى 
قىلىدىغانلىقىنـى، دۇبەيگـە ۋە پاكىسـتانغا كـۆپ بارىدىغانلىقىنـى 
ئاڭلىدىـم. مەزكـۇر شـاھىت بىلەن كۆرۈشۈشـكە داۋاملىق تىرىشـىپ 
كۆپىنچـە  بولـۇپ،  مۇھىـم  پاكىتلىـرى  ئۇنىـڭ  چۈنكـى  تـۇردۇم. 

مەلۇماتـالر تېخـى مۇشـۇ كۈنگىچـە خەۋەرلەرگـە چىقمىغانىـدى.

2020 - يىلـى نويابىرنىـڭ 5 - كۈنـى شـاھىتقا ئارىچـى بولغان 
دوسـتۇم تۇيۇقسـىز تېلېفـون قىلـدى. شـاھىت دېگىنىمىـز شـەيتان 
خاتىرىسـى  جاسۇسـلۇق  يېرىـدە  تۇرۇۋاتقـان  سـەفاكۆيدە  ئىكـەن. 
بىلەن ئاشكارىلىنىپ قاپتۇ. ئۇنىڭ ئىسمى ئابدۇمىجىت ئابدۇخالىق 
ئىكەن. ئۇنىڭ كىيىمىنى يۇيغان نەۋرە سىڭلىسى قولغا چۈشۈرگەن 
پاكىتالرنـى دوسـتۇمغا ئەۋەتىـپ بېرىپتـۇ. ئۇنىـڭ يېنىدىـن چىققـان 
دەلىللەرنى ئېنىقالپ پۈتۈنلەي راسـتلىقىنى جەزملەشـتۈردۈم. ئاندىن 
خەلقئـارادا داڭلىـق مەتبۇئاتالرغا بـۇ ۋەقەدىن مەلۇمات بەردىم، ئەمما 
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ئىش 2018 - يىل ۋە 2019 - يىلى يۈز بېرىپ تارىخقا ئايالنغان، 
جاسۇسلۇق قىلغۇچى ئاللىقاچان كېتىپ بولغان، ۋەقەدىن بىۋاسىتە 
خەۋەردار كىشـىلەر ئوتتۇرىغا چىقالمايدىغان بولغاچقا تىرىشـچانلىق، 

ئەمگـەك ۋە ۋاقىت ئىسـراپ بولدى.

كىشـىنى  دېگـەن  ئابدۇرەھىـم  ئېلىنغـان  تىلغـا  دەلىللـەردە 
تاپتىـم. ھازىـر گېرمانىيـەدە ياشـايدىغان بـۇ ئۇيغـۇر يـاش خوتـەن 
خانئېرىقتىـن بولـۇپ، -2008يىلالردىـن بۇيـان دۇبەيـدە تىجـارەت 
كەلگەنـدە  دۇبەيگـە  ئابدۇمىجىـت  ئىكـەن.  شـۇغۇلالنغان  بىلـەن 
تۈركىيەدىكـى بىـر ھاجىمنىـڭ ھاۋالىسـى بىلـەن ئالدىغـا چىققـان 
ئاشـخانىدا  ئابدۇمىجىتنىـڭ  ۋاقىتتـا  كۆرۈشـكەن  ئـۇالر  بولـۇپ، 
ئۇيغۇرالرنـى رەسـىمگە تارتقانلىقـى، ئۆزىنىمـۇ ئوغۇرلۇقچە رەسـىمگە 
ۋەزىيەتنـى  ۋەتەندىكـى  ئاقـالپ،  الگېرالرنـى  تارتىۋالغانلىقـى، 
ماختـاپ، سـاقچىالر بىلـەن ئۈندىـداردا دوسـتالردەك مۇڭدىشـىپ 
يۈرگەنلىكـى ئۇنى بىئـارام قىلغان ئىكەن. گېرمانىيەگە كەلگەندىن 
كېيىنمـۇ ئۇنىـڭ ئـاۋارە قىلىشـىغا ۋە تۆھمەتلىرىگـە دۇچ كەپتـۇ. 
ئەممـا ئۇنىڭدىـن گۇمانـى ئېغىـر بولغاچقا ھەرگىز يېقىـن يولىماپتۇ. 
ئابدۇمىجىـت ئابدۇرەھىمدىـن گېرمانىيەگـە ۋىـزا ئېلىشـتا ياردەمچى 

بولۇشـنى تەلـەپ قىلغـان ئىكـەن.

تەرىپىدىـن  ئىدارىسـى  بىخەتەرلىـك  دۆلـەت  خوتەندىكـى 
ئىشـپىيونلۇققا ئەۋەتىلگەن بۇ ئابدۇمىجىت ئابدۇخالىق سـەفاكۆيدە 
نېمىلەرنـى قىلدى؟ سـەئۇدىدىكى ئابلەت ھاجىـم بىلەن نېمىلەرنى 
دېيىشـتى، دۇبەيگە بارغاندا كىملەر بىلەن كۆرۈشـتى، پاكىسـتاندا 
ئىزدەنگـەن  ھەققىـدە  بـۇالر  ئورۇنلىـدى...  ۋەزىپىلەرنـى  قانـداق 
بولسـاممۇ جـاۋاب تاپالمىدىـم. مـاڭا يەتكۈزۈلۈشـىچە ئابدۇمىجىتنىڭ 
سەفاكۆيدە ياشايدىغان نەۋرە سىڭلىسىمۇ كىملىكىنى ئاشكارىالشنى 
ۋە مـەن بىلـەن كۆرۈشۈشـنى خالىماپتـۇ. دېمـەك، بـۇ شـەيتاننىڭ 
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قىلغانلىـرى يەنىـال قاراڭغـۇ.

شـاھىت دەپ كۆرۈشـكەن كىشـى جاسـۇس چىقتـى. بىـز بىلەن 
بىر سەپتە ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ ئالالھقا بەندە بولۇپ كۆرۈنگەن 
بىلەن، مەلئۇنلۇققا قۇل بولغان شـەيتان ئىكەنلىكى مەلۇم بولدى.

تۈركىيەدە، بولۇپمۇ ئىسـتانبۇلدا مەلئۇن خىتاينىڭ شاياتۇنلىرى 
ئابدۇمىجىـت  مۇنـۇ  بىـرى،  بولىـدۇ.  تۈرلـۈك  ئىككـى  ئـۇالر  بـار. 
ئابدۇخالىققا ئوخشـاش ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ئارىسـىغا سـىڭىپ كىرىپ 
مەخسـۇس  بىـرى،  يەنـە  يولاليـدۇ.  خوجايىنىغـا  توپـالپ  ئۇچـۇر 
جامائـەت پىكـرى خىزمىتىگـە مەسـئۇل. ئۇالرنـى ئاپتونـوم رايونلـۇق 
ۋە ھـەر قايسـى ۋىاليەتلەردىكى دۆلـەت بىخەتەرلىك ئىدارىلىرىنىڭ 
جامائەت پىكرى ئىشخانىسـى ياللىۋالغان. ئۇالر ئىزچىل كىشـىلەرنى 
نامايىشـتىن،  يانـدۇرۇش،  گۇۋاھلىقتىـن  سـوۋۇتۇش،  دەۋادىـن 
ئۈچـۈن  تانـدۇرۇش  سۆيگۈسـىدىن  ھۆرلـۈك  مىللـەت،  ۋەتـەن، 
سـورۇنالرنى، توپالرنـى ۋە ئىجتىمائىـي ئاالقـە ۋاسـىتىلىرىنى بـازا 
قىلىـپ خىزمـەت قىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ جامائەت ئىچىدە يايىدىغىنى 
مىللەت دۈشـمەنلىكى، ۋەتەن دۈشـمەنلىكى، غەرب دۈشـمەنلىكى، 
خىرىسـتىيان دۈشـمەنلىكى، يەھۇدىي دۈشـمەنلىكى. بولۇپمۇ دىن 

نۇقتىسـىدىن ھۇجـۇم قىلىـش ئۇالرنىـڭ ئـەڭ رەزىـل ۋاسىتىسـى.

يەنە مەخسۇس توردا تۈركچە ۋە ئۇيغۇرچە فىلىم ئىشلەيدىغانالر 
ۋە يازىدىغان جاسۇسـالر بار. ئۇالرنىڭ ئاساسـلىق نىشانى ئۇيغۇرنى 
تېررورچىلىققـا، تېررورىزمغـا، بالىـالر ۋە ئايالالرنى خورالشـقا مايىل، 
ھەمـدەم ۋە ياردەمچـى كۆرسـىتىش. ئـۇالر ھـە دېسـە تالىبانالرنـى، 
ئەلقائىدىنـى ۋە باشـقا تېررورچـى كۈچلەرنـى مەدھىيەلـەپ ۋىدىيـو 
غەربنىـڭ  دەۋاگەرلەرنـى  ئۇيغـۇر  يازىـدۇ.  يازمـا  ۋە  ئىشـلەيدۇ 
ئويۇنچۇقـى، تاغۇتالرنىـڭ يالالنمىسـى دەپ تەرغىـب قىلىـدۇ. ئۇالر 
يەنە ئۇيغۇر قوراللىقالرنىڭ سـۇرىيەدىكى پائالىيەتلىرىنى، ئۇالرنىڭ 
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سەبى بالىالرنى قورالالندۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئۇالرغا تېررورلۇق مەشىقى 
ئۆگىتىۋاتقانلىقىنى تارقىتىدۇ. مەسـىلەن، فېيسـبۇكالردا تۈركىستان 
ئىسـالم پارتىيەسـىنى ئامېرىكىنىڭ ئويۇنى، ئۇيغۇرالرنىڭ دەۋاسىنى 
غەربنىـڭ ئويۇنـى دەپ تەرغىـب قىلىدىغـان تۈركچـە، ئۇيغۇرچـە، 
ئەرەبچـە بەتلـەر بـار. ئـۇالر بىـر شـاھمات تاختىسـىغا ئۇيغۇرالرنـى 
پېچـكا ئورنىـدا تىزىـپ، ئوينىغۇچىالرنـى ئامېرىـكا قىلىـپ سـىزىپ 
چىققـان. بۇنـى تارقاتقانـالر ئېنىقكـى خىتاينىـڭ تور دۇنياسـىدىكى 
مائاشلىق ۋە مائاشسىز جاسۇسلىرى. ئۇالرنىڭ دائىملىق ئالدامچىلىق 
ئۇسـۇلى جىھاد ۋە دىننى تەرغىب قىلىش، ئالداش نىشـانى بولسـا 

دىندار قېرىنداشـالر.

خىتايدىـن ئەۋەتىلگـەن جاسـۇس ئابدۇمىجىـت ئابدۇخالىقنىـڭ 
-2019يىلـى رامىزانـدا، يەنـى ماينىـڭ ئوتتۇرىلىرىدىكـى مەلـۇم بىر 
كۈنـى خىتايغـا قايتىـپ كەتكەنلىكى ئېنىـق. ئاڭالشـالرغا قارىغاندا 
ئـۇ خوتـەن شـەھىرىدە تېبابـەت بىلـەن شـۇغۇللىنىۋاتقان ۋە خـام 
دورا تىجارىتـى بىلـەن ئالدىـراش ئىمىـش. يېقىنـدا شېشـە زاۋۇتـى 
قـۇرۇپ بېيىـپ كەتكەنمىـش. بـۇ ھەقتـە يەنـە مەلۇمـات ۋە پاكىتالر 

ئايدىڭالشسـا يەنـە داۋاملىـق يەتكۈزۈشـكە تىرىشـىمىز.

2021 - يىلى 1 - ئاينىڭ 29 - كۈنى
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بۇ ھايات ئۇياتتۇر، شەرتسىز ئېتىۋەت

بۇيـان  يىلالردىـن  قىلـدى.  تاجـاۋۇز  نومۇسـىمىزغا  خىتـاي 
دىنىمىزغـا، تىلىمىزغـا، غۇرۇرىمىزغـا تاجاۋۇز قىلغـان خىتاي بۈگۈن 
يەتتـە مىليـارد ئىنسـاننىڭ ئالدىدا، زامانىۋى تۈزۈمنىڭ سـۈكۈتىدە، 
ئۇيغۇرنىـڭ  ياشـايدىغان  كىندىكىـدە  جاھاننىـڭ  تەرەققىياتلىـق 

بۇلغىـدى. نومۇسـىنى 

بىـز بۇنىڭغـا سـۈكۈت قىلمايمىـز، سـەۋر قىلمايمىـز، بىـز بۇنـى 
قويمايمىـز،  ھېسابسـىز  ھەرگىـز  خىتاينـى  قىلىۋاتقـان  قىلغـان، 
ياقىسـىدىن قولىمىزنـى بوشـاتمايمىز، ئەسـال بـوش قويىۋەتمەيمىز.

ئـاڭال جاھـان، بىـز ئۆلتۈرمەيمىـز، ئۆلىمىـز، بىـز كۆيدۈرمەيمىـز 
كۆيۈمىـز، بىز بۇ نومۇسـنى ئاقالش ئۈچـۈن كېپەنلىنىپ مەيدانالرغا 

تۆكۈلىمىـز، ئەممـا قـان تۆكمەيمىز.

ئـەي دۇنيـا، يـا بىزنـى ئىنسـانلىق تىزىملىكىدىـن ئۆچـۈرۈۋەت، 
مـەن  چىقىرىـۋەت.  پۇقرالىقتىـن  يۇيـۇۋەت،  دەپتىرىڭدىـن  يـا 
خىتايغـا قارشـى تۇرمىغـان دۆلەتتـە ياشـىغاندىن، زۇلۇمغـا قارشـى 
قېنىدىـن  ئۇيغۇرنىـڭ  ئېغىنىغاندىـن،  دۆلەتتـە  تۇرغۇزمايدىغـان 
پۈتكـەن مالالرنى ئالىدىغـان دۆلەتتە مالدەك مىدىرىغاندىن ئۆلۈمنى 
قاۋاننىـڭ  قامىلىشـىغا،  قامـاپ سـەن  مېنىمـۇ  يـا  بىلىمـەن.  ئـەال 
قېرىنداشـلىرىم  قىلىۋاتقـان  سـۈكۈت  بولۇشـىغا  پايخـان  ئاسـتىدا 
قاتارىغـا قېتىـۋەت ياكـى بىـر پاي ئـوق بىلەن ئېتىـۋەت، يا خىتايغا 

سـېتىۋەت. سـاتقاندەك  نومۇسـۇڭنى 

خىتايغـا سـاتتىڭ مېلىڭنـى، كېنىڭنى، شـانىڭنى ھەتتـا ئاپئاق 
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مەرمـەر تاشـلىرىڭنى، خىتايدىـن ئالدىـڭ كىيمىڭنـى، كېلىنىڭنى، 
يېمىڭنـى ھەتتـا يىڭنـە، دەپتەرلىرىڭنى، خىتاينىـڭ ئوقىغا موھتاج 
قىلدىـڭ ئەزىـز خەلقىـڭ، ئەسـكەرلىرىڭنى، سـەن مېنـى ئېتىـۋەت 

ياكى سـېتىۋەت!

خىتايغـا سـېتىلغان سـارايلىرىڭ مـاڭا ھـارام بولسـۇن، خىتـاي 
تىلغىغـان بوسـتانىڭ مـاڭا زىمىسـتان بولسـۇن، خىتـاي قۇترىغـان 
گۈلىسـتانىڭ ماڭا قەبرىسـتان بولسـۇن، بولدى بەس ئېتىۋەت ياكى 

سېتىۋەت!

خىتاي چەيلىدى يۈز - چېھرىمىزنى، 

خورلۇق خار ئەيلىدى دىل - زېھنىمىزنى، 

بۇ تارىخ كىرلەتتى كىملىكىمىزنى، 

نۇسرەتسىز نە يۇيار نومۇسىمىزنى، 

شەرمەندە مەن ئۆلەي مېنى ئېتىۋەت، 

بۇ ھايات ئۇياتتۇر شەرتسىز ئېتىۋەت!

2021 - يىلى2 - ئاينىڭ 6 - كۈنى
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ئەگەر سۆيمىگەن بولساق

تاغالرنـى  شـۇ  قەددىـدەك  پۈكۈلمـەس  ئاتىالرنىـڭ  ئەگـەر 
سـۆيمىگەن بولسـاق تەڭرىـم، تەڭرىدەك تېغىـم دەپ كېتەرمىدۇق، 
ياق! ئاتىالرنىڭ ئېگىلمەس بېشىدەك شۇ چوققىنى سۆيگەنلىكىمىز 
ئۈچـۈن ۋەتەننىڭ ئەڭ يۈكسـەك يېرىنـى تەڭرىلەرنىڭ خانى، خان 
تەڭـرى ئاتىـدۇق. تەڭرىتاغنـى ئاتـام دېگـەن ئۇيغۇرنىـڭ ئـەۋالدى 
بولغاچقـا پايتەختىمىزنىڭ مەركىزىگە، ئالالھنىڭ ئۆيىگە خانتەڭرى 

ئىسـمىنى قويدۇق.

ئەگـەر سـۆيمىگەن بولسـاق، بۇنچـە كۆيمىگـەن بولسـاق شـۇ 
اليقىغـان ئېقىنالرنى، ئانىمىزنىڭ رومىلىدەك كۆزىمىزگە سـۈرمىگەن 
ئىلىنـى،  قاشـنى،  قايدۇنـى،  تۈمەننـى،  تارىمنـى،  بولسـاق 
يۇرۇڭقاشنى بۇنچە يېرىلماستۇق تەشنالىقتىن، بۇنچە قېقىلماستۇق 

يېتەلمەسـلىكتىن. يېتىملىكتىـن، 

كېتىدىغـان  ئېرىـپ  دەپ  بـاالم  بولسـاق  سـۆيمىگەن  ئەگـەر 
دادىمىزنـى، يولىمىزغـا قـاراپ - قاراپ ياشـىنىپ قېرىپ كېتىدىغان 
ئانىمىزنـى، دۈمبىمىزگـە ھاپـاش قىلغـان سـىڭلىمىزنى، بوينىمىزغـا 
مىندۈرگەن ئىنىمىزنى، جېنىمىزغا جان قاتقان ئاكىمىزنى، غېمىمىزگە 
غەمخانـە ئاچىمىزنـى... بۇنچـە پۇچۇالنماسـتىن كۆرەلمەسـلىكتىن، 

كۈلەلمەسـلىكتىن.

ئەگـەر سـۆيمىگەن بولسـاق ھۆرلۈككە تۇتاشـقان يولنـى، زۇلۇمغا 
چېنەلگەن قولنى، بۇنچە يېپىشـماس ئىدۇق، سـادىر پالۋان ئاتقان 
مىلتىققـا، ئابدۇخالىـق ئۇيغـۇر توقۇغان بىيىتقـا، بوۋىمىز مۇڭالنغان 
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كىرىشمەسـتى  بۇنچـە  ئايەتكـە.  ئۆگەتكـەن  مومىمىـز  قىرائەتكـە، 
كۆكەرمەسـتى  بۇنچـە  چىشـىمىز،  نەپرەتلەردىـن  دۈشـمەنگە، 

شـۇمپەنگە غەزەپلەردىـن ئەپتىمىـز.

بولسـاق  ئەگەشـكەن  ئەگـەر  بولسـاق،  سـۆيمىگەن  ئەگـەر 
ھۆرلۈكنى تاشـالپ قۇللۇققا، مۇقامنى تاشـالپ چاڭچىلىگە، راۋابنى 
تاشـالپ جىـن كۈيىگـە، دىننى تاشـالپ دۆلەت مارشـىغا، ئۇيغۇرچە 
ئاڭنـى تاشـالپ شـى جالالتنىـڭ قارىشـغا... قىينالماسـتۇق، بىـز 
ۋەتـەن دەپ كۆيىدىغـان، بىزنىـڭ ئىپپىتىمىزنـى دەپ ئۆلىدىغـان 
قېرىنداشـالرنىڭ كۈنىگـە، خىتايالشـقان ئۈنىگـە، زاۋال بولغـان، 

ئاتمىغـان، يورۇمىغـان تۈنىگـە.

ئەگـەر سـۆيمىگەن بولسـاق قـوي كۆزلـۈك ۋەتەننـى، ئانارنىـڭ 
دانىسـىدەك تاشـالرنى، ئۇپۇقتـەك قىزارغـان باغالرنـى، تاش ئالمىغا 

پۈركەنگـەن تاغالرنـى.

ئەگـەر سـۆيمىگەن بولسـاق شـەلپەردەك ئۇياتچانالرنى، سـەرۋى 
بويالرنـى، كېيىـك خۇيالرنـى، جانـان كوچىسـىنى كۈلدۈرگـەن، 
قاراقاشـنىڭ بازىرىغـا ئـوت ياققـان ئاھۇالرنـى. يەنـە تالىشـارمىدۇق 
قۇتـراپ،  قەھرىمىـز  قېتىـپ،  جەھلىمىـز  تىكىـپ،  جـان  بۇنچـە 

نومۇسـىمىز گۈللەرنـى، جۈپتـى ھـاالل جانالرنـى.

ئەگـەر سـۆيمىگەن، سـۆيۈلمىگەن بولسـاق، ئەگـەر سـۆيگۈدىن 
تۇغۇلمىغـان، سـۆيگۈ ئۈچـۈن، ھۆرلـۈك ئۈچـۈن، غـۇرۇر ئۈچـۈن، 
بـۇ  بولمايتتـۇق،  سـۈرگۈن  بولسـاق  بوغۇلمىغـان  ئۈچـۈن  ئۇيغـۇر 
سەرسـانلىق، سـەرگەردانلىق شورىمايتتى يىلىكىمىزنى. بۇ غەم، بۇ 
غەلىيـان، بـۇ ھەسـرەت، بـۇ پىغانـالر تىترەتمەيتتـى تىلىكىمىزنـى، 
يۈرىكىمىزنـى. يېنىمىـز ئىسسـىغان يـەر مـاكان بوالتتـى، تېنىمىـز 

يايرىغـان جـاي ۋەتـەن بوالتتـى.
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ھااللـالپ  ئانـام  دەيمـەن،  ھەقنـى  قالغـان  ئاتامدىـن  ئەگـەر 
ئانـا  تـارت  تىلىڭنـى  بولسـاق.  دېمىگـەن  يەيمـەن  ئەتكەننـى 
تىلىمدىـن، ئىبلىـس ئايالنسـۇن دانـا تىلىڭدىـن. تىلسـىز يارالغـان 
ھايۋان ئەمەسـمەن، زۇلمىڭغا رازى شـەيتان ئەمەسـمەن. جۇۋىنىڭ 
ئۈنگـەن  تۇنجـى  تارىمغـا  ئـاچ!  يوغـان  كۆزۈڭنـى  يىرتىقىـدەك 
ئىنسـانمەن، ئەرشـتىن يەرگـە تامچىغـان جانمـەن، ئۇشـبۇ زېمىنغـا 
ھاكىممـەن، خانمـەن! دېمىگـەن بولسـاق، جانـۇ جانىـۋار، قـۇرۇت 
- قوڭغـۇزالر ئېرىشـكەندىن بىزمـۇ رىزىقلىنىـپ كامارلىرىمىزدا بايرام 
قىالتتـۇق، قوتانـالردا نەسـىللىك بوالتتـۇق، دالىـالردا يىرتقۇچتەك 
ئوۋاليتتـۇق، ھۇۋاليتتـۇق ياكـى ئولجـا بولـۇپ ئوۋلىناتتـۇق، ئەگـەر 

ھېـچ سـۆيمىگەن بولسـاق كىملىكىمىزنـى، قىممىتىمىزنـى.

دۈشـمەن  قاتىللىرىغـا  سـۆيگۈ  بولسـاق  سـۆيمىگەن  ئەگـەر 
بولمايتتـۇق، ئەگـەر سـۆيمىگەن بولسـاق مۇھەببـەت گۆركارلىرىغـا 

بولمايتتـۇق. ئۆچمـەن 

ئەگەر سۆيمىگەن بولساق...

2021 - يىلى 2 - ئاينىڭ 14 - كۈنى
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ئانامنىڭ ئايالالر بايرىمى

2002 - يىلى بولسا كېرەك، مارتنىڭ سوغۇق بىر كۈنى سەھەر 
ۋاقتـى ئىـدى. لەنجۇدىكـى خىزمـەت ئورنۇمدىن جىددىـي بىر ئىش 
بىلـەن ئانامغـا تېلېفـون قىلدىـم. باشـقا كۈنلـەردە ئاشـخانىدىكى 
قاتىالڭچىلىـق ئىچىدىـن سـۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ، ئۆزىنـى 60 نەچچـە 
يىـل كۆتـۈرۈپ تالغـان، جىلغىـالردا سـۇ كېچىـپ رېماتىزىـم بولـۇپ 
قالغان، توال داۋالىنىپ كاردىن چىقىشـقا باشـلىغان پۇتىنى سـۆرەپ 
تېلېفوننىـڭ قېشـىغا كېلىـپ بولغىچە بىر قانچە مىنـۇت كېتىدىغان 

ئانـام شـۇ كۈنـى سـايرىتىپ بولغىچە تېلېفوننـى ئالدى.

ھـە بـاالم بۈگۈن بايرىمىمنى تەبرىكلەپ تېلېفون قىپسـەن   -
دە!

ئـاڭالپ تۇرۇپـال قالدىـم. مـەن ئـۇ كۈننىـڭ »8 مـارت ئايالـالر 
ئەلۋەتتـە  ئىكەنمـەن.  قالغـان  ئۇنتـۇپ  ئىكەنلىكىنـى  بايرىمـى« 
بىلسەممۇ ئۇچاغدا تەبرىكلىمەيدىغانالر، تەبرىكلەشنى توسىدىغانالر 

قاتارىدىـن ئىدىـم.

»ھەئە« دەي دېسـەم ئىرادەمگە خىالپ بولىدۇ، ئەقىدەمگە يۈز 
كېلەلمەيمـەن. ئـەڭ يامان يېرى يالغان ئېيتقـان، ئانامنى ئالدىغان 
بولىمـەن. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە ئارقىدىنـال تاپىاليدىغـان بىـر جىددىي 
ئىشـىم بـار، چانىـدۇ، »يـاق« دەي دېسـەم ئانامنىـڭ كۆڭلـى ئازار 

يەيدۇ، ئومۇنـۇپ قالىدۇ.

نېمە دېيىشىمنى بىلەلمەي تېڭىرقاپ تۇرۇپال قالدىم. بىردەقىقە 
قارارغـا  ئىچىمگـە چۈشـۈپ كەتكەندىـن كېيىـن، قەتئىـي  دېمىـم 
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كېلىپ:

دەيدىغـان  رامىـزان  ۋە  قۇربـان  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ئانـا،   -
ئىككىـال ھېيتـى بـار، قالغـان كۈنلەرنـى بايـرام دەپ خاتىرىلـەش، 
تەبرىكلـەش ھـارام! - دېدىـم نـارازى بولغـان ئاھاڭـدا ئاۋازىمنـى 

كۆتـۈرۈپ.

ئارىنـى تىـل بىلەن تەسۋىرلىگۈسـىز، سـىزىپ، يېزىپ چىقىشـقا 
مۇمكىن بولمايدىغان بىر جىمجىتلىق باسـتى. تۇرۇپكىدىن ھېچبىر 

ئـاۋاز يـوق، مەن نېمە دېيىشـىمنى بىلمەيتتىم.

ئانامنىـڭ »ھـە بـاالم بىلمەپتىمـەن، ئەقلىڭگـە بارىكالـال باالم، 
ئىمانىڭغـا دۇئا قىالي باالم« دېيىشـلىرىنى شـۇنداق ئـارزۇ قىلدىم، 
ئاغزىغـا شـۇالرنى سـېلىپ بەرگـۈم كېلىـپ كەتتـى. ئەممـا ئانام ئۈن 

چىقارمىدى.

ئانـام جىمىـپ كەتكەنچـە مېنىـڭ كۆڭلـۈم تېخىمـۇ بۇزۇلـدى. 
ئەممـا ئۇنىڭغـا چۈشـەنچە ياكى تەسـەللى بېرىشـنى، »ئەقىدە«گە 

تاقاشـقان مەسـىلىدە مۇرەسسـە قىلىشـنى خالىمىدىـم.

شـۇ كۈنـى ئاخىـرى جىملىقنـى مېنىڭ ئـاۋۋال بۇزغان بولۇشـۇم، 
ئانامغـا تاپىاليدىغاننـى تاپىـالپ تېلېفوننى قويۇپال ئىشـىمغا يانغان 
بولۇشـۇم مۇمكىـن. ئېسـىمدە قالغىنـى تېلېفونخانىدىـن ئىشـخانامغا 
كەلگىچـە بـەكال توڭـۇپ كەتكىنىـم، بىر كۈن كەچكىچـە قولۇمنىڭ 

ئىشـقا بارمىغىنى.

بـۇ ئىـش تېخـى تۈنۈگۈن يـۈز بەرگەندەك ئېسـىمدە، بىر دەمدە 
ئارىدىن 20 يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتۈپتۇ. ئاناممۇ ئىسمىمنى كاككۇك 
بالىسـىنى چاقىرغانـدەك چاقىرىپ ئۈنلەپ، مېنـى كۆرەلمەي بوزالپ 
تـۆت يىـل بـۇرۇن قايتىـش قىلـدى، جېدەللىـك پانـى دۇنيادىـن 

جىمجىـت باقـى ئالەمگە كۆچتى.



229

بۈگـۈن تەبرىكلىنىۋاتقـان بايرامنـى، ئايالـالر ئۈچـۈن ئاتالغـان 
ھاياتىمـدا  باقسـام  ئويـالپ  كەتتىـم.  خىيالغـا  كـۆرۈپ  ئېالنالرنـى 
باققىنىـم  تەبرىكلـەپ  بايرىمى«نـى  ئايالـالر  مـارت  ئانامنىـڭ »8 
ئېسـىمدە يـوق. خىزمەتكـە چىقىپتىمـەن، مائـاش ئاپتىمـەن، ئەمما 
ئانامغـا بايراملىـق بىـر قـات يىـپ چاغلىـق نەرسـە ئېلىـپ ئۈسـتىگە 

قويالماپتىمـەن. ئارتىـپ 

تـۆت يىلدىـن بېـرى تۇتقـۇن ياشـاۋاتقان سـىڭلىم، ۋاقىتسـىز 
تـوزۇپ كەتكـەن، كۆكتىـن ئېقىـپ كەتكـەن جيـەن قىزىـم مېھرايغا 
قىلىـپ،  تېلېفـون  بايراملىـق  قېتىـم  بىـرەر  كۈنلـەردە  ئىمكانلىـق 

بۇغـداي سـۆزۈمنى بولسـىمۇ يەتكۈزمىگـەن ئىكەنمـەن.

بـۇ  ئاتالغـان  ئوقۇيالمايدىغانالرغـا  تۇيغـۇدا،  پۇشـايمانلىق 
كۆڭلۈمنـى بۈگۈن سـۇناي، ئۇالرنىـڭ بايرىمىنى بۈگۈن بىر مەھكۇم 

شـېئىر بىلـەن تەبرىكلـەي.

الگېردىكـى سـىڭلىم ۋە بارلىـق سـىڭىلالرنىڭ، ئاچـام ۋە بارلىق 
ئاچىالرنىڭ ئايالالر بايرىمى مۇبارەك بولسـۇن. -8مارت بايرام كۈنى 
قۇتلۇق بولسـۇن، بايرىمىڭالرغا ئۇيغۇرچە قىزالرنىڭ ئىسـمى بىلەن 

ئاتالغـان گۈلىمىز لەيلىگۈل تارتۇقۇم بولسـۇن!
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ياخشىلىقمۇ يۇقىدۇ

يېقىندىـن بۇيـان ئۇيغـۇر بالىالرغـا بايـرام بولـدى. تۈركىيـەدە 
ئۇيغـۇر  نەپـەر   99 قالغـان  ئوقۇشسـىز  مۇھىتىـدا  تـور  ئىنتېرنېـت 
پەرزەنتىمىـز تاختـا كومپيۇتېرنىـڭ ئېكرانىنـى خالىغانچـە سـىيرىپ 

كەتتـى. بېرىـپ  ئىشـلەپ، سـىناقالرنى  تاپشـۇرۇقالرنى 

تۈركىيەدە ياشـايدىغان قېرىنداشـالرغا داۋاملىق تېلېفون قىلىپ 
كۆرۈشـۈپ تۇرىمـەن. چۈنكـى ئۇالردىـن ھـەر قانـداق زۇلـۇم ئۈچۈن 
گۇۋاھچـى تاپقىلـى بولىـدۇ. ئەمەلىيەتتە تېنىم نورۋېگىيـەدە بولغان 
بىلـەن، روھىـم زەيتىنبۇرنـۇ، سـەفاكۆي، سـەلىم پاشـا، قەيسـەرى 

قاتارلىـق ئۇيغۇر مەھەللىسـىدە ياشـايدۇ.

بىر كۈنى تۈركىيەدىكى قېرىنداشالر بىلەن كىملەرگىدۇر گۇۋاھلىق 
بېرىشـىنى مەسـلىھەت قىلىشـىپ، پاراڭلىشـىپ، ئۆيدىكـى بالىالرنىڭ 

تاالش - تارتىشـلىرى، قېيىداش، باتناشـالر قۇالققا كىردى.

خېلـى  قارىسـام  ئىكـەن.  جېدىلـى  كومپىيوتىـر  ئېيتىلىشـىچە 
بولغاچقـا،  بىـر  كومپيۇتېـر  ئۆيىـدە  دوسـتالرمۇ  ياخشـى  ئەھۋالـى 
بالىالرنىڭ دەرس ئاڭالشـتا تالىشـىپ قالغانلىقىنى ئېيتقان بولدى. 
قانـداق يـاردەم قىلىشـنى بىلمىدىـم، پەقـەت قولۇمدىـن بىـر تاختـا 

كومپيۇتېـر ئېلىـپ بېرىـش كەلـدى.

بىـر كۈنـى ئىسـتانبۇلدا ياشـايدىغان دوسـتۇم دىلمـۇرات مـاڭا 
بىـر ياخشـىلىق ھەدىيـە قىلـدى. ئۇنىـڭ سـۆزى مەنـدە كىتابىمنـى 
تارقىتىـش پۇرسـىتىدە بالىالرغـا تاختـا كومپيۇتېـر ھەدىيە قىلىشـنى 
پائالىيەتكـە ئايالنـدۇرۇش، مۇھاجىرەتتىكـى ئۇيغۇرالرنـى بـۇ ئىشـقا 
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قوزغـاش ئويىنـى سـالدى.

ئـۇ ياخشـىلىق، دوسـتۇم دىلمۇراتنىـڭ مـاڭا قىلغـان ھەقسـىز 
ياردىمـى، كىتابىمنـى ھەقسـىز كـۆرۈپ بەرگەندىـن كېيىنكـى يەنـە 
بىـر ياخشـىلىقى، يەنـى بىـر ياخشـى سـۆزى ئىـدى. ئـۇ كىتابىمنـى 
تەھرىرلـەپ بەرگەندىـن كېيىـن ئەقلىمنـى ئاچقـان بىـر رىغبەتلىك 

سـۆزنى قىلغانىـدى.

دىلمۇراتنىـڭ شـۇ كۈنـى »بـۇ كىتـاب ياخشـىلىقالرغا سـەۋەب 
بولغـاي« دېگـەن سـۆزى مـاڭا ئەقىل بەردى. ئۇنىـڭ ئىلھامى مېنى 
مۇشـۇ كىتابنى تارقىتىش باھانىسـىدە بالىالرنى بىر خوش قىلىش، 

بىر ياخشـىلىققا سـەۋەبكار بولۇشـقا ئۈندىدى.

ئـاۋۋال  ئۈچـۈن  قىلىـش  ھەدىيـە  كومپيۇتېـر  تاختـا  بالىالرغـا 
بېكىتىـپ  پىرىنسـىپالرنى  ئاندىـن  كەلـدى.  توغـرا  تەكشۈرۈشـكە 
چىقتـۇق. بىـر ئۆيـدە بىـر قانچـە پەرزەنـت ئوقۇۋاتقـان بولـۇش، 
نەتىجىسـى ئـەال بولـۇش، چوقـۇم بىزگـە ئوقۇغۇچىلىـق ئارخىپىنـى 

قىلـدۇق. شـەرت  بولۇشـنى  كۆرسـىتەلەيدىغان 

تۈركىيـە  بالىالرنىـڭ  ئۇيغـۇر  تۈركىيـەدە  جەريانىـدا  ئېنىقـالش 
گىراژدانـى بولمىغانلىقـى ئۈچۈن، مەكتـەپ تارقاتقان تاختا كومپيۇتېر 
ياردىمىگـە ئېرىشـەلمىگەنلىكى مەلـۇم بولـدى. بالىالرنىـڭ دەرسـنى 
تېلېفون بىلەن ئاڭالۋاتقانلىقى، تېلېفون كونا بولسا سۈزۈك چىقماي، 

تـور بەزىـدە تارتالمـاي دەرسـنىڭ ئاقمايۋاتقانلىقـى ئېنىقالنـدى.

كىتابىمنىـڭ  ناملىـق  روھـالر«  »مەھبـۇس  بىلـەن،  شـۇنىڭ 
نەشـر قىلىنىشـى مۇناسـىۋىتى بىلـەن »ئۇيغۇريـار تاختـا كومپيۇتېـر 
كىرىـم  كىرگـەن  كىتابتىـن  باشـالندى.  پائالىيىتـى  ھەدىيەسـى« 
قىيىنچىلىقتـا قالغـان، ئوقۇشسـىز قېلىۋاتقان سـەبىيلەرگە ئاتالدى.

بىر ئىزگۈ نىيەت بىلەن باشلىغان ئىش مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان 
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ئۇيغۇرالرنىـڭ قىزغىـن ئالقىشـىغا ئېرىشـتى، ئـۇ تەرىپـى كانـادا، بۇ 
تەرىپـى يېڭـى زېلالندىيە بولۇپ يۈزلەرچـە ئۇيغۇر قوزغالدى.

تۈركـۈم  بىـر  ئااللمايۋاتقـان  دەرس  توردىـن  تۈركىيـەدە 
ئۇيغـۇر  بولـدى.  ھـەل  مەسىلىسـى  ئوقـۇش  پەرزەنتلىرىمىزنىـڭ 
ئۆزىنىـڭ مەسىلىسـىنى ھـەر زامـان مۇسـتەقىل ھـەل قىلىشـقا قادىـر 

ئىسـپاتلىدى. قېتىـم  بىـر  يەنـە  ئىكەنلىكىنـى 

بىـرى  مىللـەت،  مىللـەت، ھـۆر  ئۇيغـۇر مۇشـۇنداق  شـۇنداق، 
قىينىلىـپ قالسـا يەنـە بىـرى يۆلەشـكە، بىـرى ئۈچـۈن يەنـە بىـرى 

بـەدەل تۆلەشـكە، يـەڭ تۈرۈشـكە تەييـار مىللـەت.

قىلىـپ  ھـەل  مۇشـۇنداق  قىيىنچىلىقنـى  ھەرقانـداق  بىـز 
كېتەلەيمىز. چۈشـىنىش، قولالش، ياخشـى ئىش ۋە ياخشـى تىلەك 
ھەممەيلەنگە دەۋا بولىدۇ. ئەركىن سىدىق ئاكىمىز باشچىلىقىدىكى 
ئىئانـە توپـالپ  ئىشـنى قولـالپ  بـۇ  ئۇيغـۇر پىروجېكىـت فونـدى 
يىغىلىـپ  پـۇل  ئەتراپىـدا  دولـالر  مىـڭ  ئـون  نەتىجىـدە  بـەردى. 
64 نەپـەر ئۇيغـۇر پەرزەنتـى ئىنتېرنېـت تـور مۇھىتىـدا ئوقۇشـىنى 

ئېرىشـتى. شـارائىتىغا  داۋامالشـتۇرۇش 

»مەھبـۇس روھـالر« ناملىـق كىتـاب ئۈچـۈن ئەۋەتىلگـەن ۋە 
كىتابمـۇ ئالماسـتىن ياخشـى نىيەتلىـك دوسـتالر ئەۋەتىـپ بەرگـەن 
پۇلالرنـى قوشـقاندا بالىالرغـا جەمئىـي 99 دانـە تاختـا كومپيۇتېـر 

ئەۋەتىـپ بېرەلىگـەن بولـدۇق.

مانـا ئەمـدى 99 نەپـەر ئۇيغـۇر سـەبى ئۆزىنىـڭ مۇھاجىرەتتىكـى 
ئۆزىنىـڭ  بولـدى،  مەمنـۇن  قېرىنداشـلىرىدىن  تونۇمايدىغـان 
ئۇيغۇرلۇقىدىن مەغرۇرالندى. ئۇالرنىڭ كىچىككىنە قەلبى ئۇيغۇرنىڭ 

ھـەر زامـان بىـر تـەن بىـر جـان ئىكەنلىكىنـى ھېـس قىلـدى.

2021 - يىلى 3 - ئاينىڭ 30 - كۈنى
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ئالالھنىڭ ئايىتىنى يەتكۈزسىمۇ ئىشەنمەيمەن!

قەلبىنـۇر  مـەن  بولمايـدۇ.  دېمـەي  تـۆۋە  ئادەملەرگـە  بـەزى 
خانىمنىـڭ الگېـردا ئوقۇتقۇچى بولغانلىقىنى، يېقىندا گولالندىيەگە 
كەلگەنلىكىنى 2019 - يىلى 10 - ئايالرنىڭ ئاخىرىدا ئاڭلىغانىدىم. 
خانىـم بىلـەن كۆرۈشـۈش ئۈچـۈن دەرھـال گولالندىيەگـە باردىـم. 
ئېكـس ئەپەندىمنـى تاپتىـم، ئـۇ: »ھېچكىـم بىلـەن كۆرۈشكۈسـى 
يـوق، ئـاۋارە بولمـاڭ« دېدى. ھېچكىمگـە دېمەيدىغانلىقىم، ئېالن 
قىلمايدىغانلىقىـم، پەقـەت بىـر مەخپىـي دوكالت ئۈچـۈن زىيـارەت 
قىلىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم، ئەمما »سـىز بىلەن كۆرۈشمەيدۇ« دەپ 

قەتئىيلىـك بىلـەن رەت قىلىندىم.

2020 - يىلـى مارتتـا ئەركىـن سـىدىق ئاكىمىـز قەلبىنـۇر خانىـم 
يېزىـپ ئەۋەتىـپ بەرگەن گۇۋاھلىق كەچمىشـىنى ماڭا كۆرۈپ بېقىش 
ئۈچۈن بەردى. ئەركىن ئاكىمىزنىڭ تونۇشتۇرۇشى ئارقىلىق قەلبىنۇر 
خانىمنىڭ ئۆزى بىلەن كۆرۈشتۈم، قەلبىنۇر خانىم ھېچقاچان ئېكس 
ئەپەندىمگـە »ئابدۇۋەلـى بىلـەن كۆرۈشـمەيمەن« دېمىگەن ئىكەن. 
خانىمغـا  دېمـەي،  ئىزدىگەنلىكىمنـى  مېنىـڭ  ئەپەندىممـۇ  ئېكـس 

ۋاكالىتـەن زىيارەتنـى ئـۆز ئالدىغـا رەت قىلغـان ئىكەن.

مېنىڭ الگېر شاھىتلىرى ۋە زۇلۇمغا شاھىت بولغان كىشىلەردىن 
خىتـاي  ئەمـەس،  خىتـاي  قورقۇتقـان  ئۇالرنـى  ئىگىلىشـىمچە 
سـاقچىلىرىال ئەمـەس، بەلكـى يېنىدىكـى ئۇيغـۇر تىللىـق كىشـىلەر 
ئىكەن. بەزىلەر شـۇنداق نومۇسسـىزكەنكى »...نىڭ ئائىلىسـىدىن 
تۇتۇلغانـالر كـۆپ، ھېلىقـى كۆزئەينـەك گۇۋاھلىـق بېرىـڭالر دېگەن 
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بىلەن، مۇخبىرالرغا تونۇشـتۇرغان بىلەن، ئۇنىڭ مەقسـىتى دۇرۇس 
ئەمـەس، ئۇنىـڭ مەقسـىتى تۇغقانالرنـى تۇتـۇپ بېرىـش« دەپتـۇ.

يېقىندا ئوتتۇرا شـەرقتىكى مەلۇم دۆلەتتىن خىتايغا قايتۇرۇلغان 
بىـر ئۇيغۇرنىـڭ مەلۇماتىغـا ئېرىشـتىم. خىتايغـا قايتىـپ تۇتۇلغـان 
يۈزلىگـەن كىشـىنىڭ مەلۇماتىمۇ قولۇمغا چۈشـتى. تەمىنلىگۈچىنىڭ 
مـاڭا بېرىشـتىن ئەنسىرىشـىىدە ئەتراپىدىكىلـەر »ئـۇ كۆزئەينەككـە 
ھەرگىـز بەرمـە، ئـۇ تېخىمۇ كـۆپ ئۇيغۇرنى تۇتقۇزىدۇ، ئىسـتانبۇلدا 

يۇسـۇپجاننى شـۇ ئاتقۇزۇۋەتتـى« دەپتـۇ. تۆۋە!

يېقىنـدا بىـر ئۇيغـۇر، يەنـى مەخمۇتجـان ئىنايـەت تۈركىيـەدە 
تۇتۇلـدى. ئامېرىـكا س ن ن ئاگېنتلىقـى مۇخبىـرى، تۈركىيەدىكـى 
دوسـتالر ۋە كىشـىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشـكىالتىنىڭ جىددىي 
ھەرىكەتكـە ئۆتۈشـى بىلـەن مەزكـۇر ئۇيغـۇر قۇتۇلغـان بولدى. مەن 
بـۇ خۇشـخەۋەرنى تاقىتىـپ قويـدۇم. ئەممـا بىرەيلەننىـڭ »بۇنىـڭ 
ئايىتىنـى  ئالالھنىـڭ  ئايـۇپ  ئابدۇۋەلـى  ئەمـەس،  توغـرا  نىيىتـى 
كەلتۈرسـىمۇ گۇمانلىنىمـەن« دېگـەن ئىنكاسـىنى كـۆردۈم. ئۇنـى 
ئەممـا  چەكلىۋەتتىـم.  پۈتۈنلـەي  باسـقانالرنى  بارمـاق  قوللىغـان، 
ئويلىنىـپ قالدىـم، بەزىلـەر ئۆزىنىـڭ نەپرىتىگـە، رەزىللىكىگـە، 
ئۆچمەنلىكىگـە ئىمـان ئېيتقـان بولغىيمىـدى، زادى نېمە ئىنسـاننى 
بـۇ قـەدەر پەسلەشـتۈرۈپ، كۆزىنـى ھدايەتنىـڭ نـۇرى چۈشـمەس 

دەرىجىـدە كـور قىلىـپ قويىـدۇ؟ 

بولىـدۇ.  بىلـەن  مىللـەت  خىزمىتـى  مىللەتنىـڭ  ئەمەلىيەتتـە، 
نـاۋادا قەلبىنـۇر خانىمغـا ۋاكالىتـەن زىيارەتنـى رەت قىلغان ھېلىقى 
زات شـۇنى قىلمىغـان بولسـىچۇ؟ بالىـالر الگېرىـدا، كۇچـادا ئىككـى 
يىـل تـۇرۇپ ئۇيغۇرچىنـى ئۇنۇتقان ھېلىقى تـۈرك گىراژدانى ئىككى 
سـەبىنىڭ دادىسـى زىيارەتنـى رەت قىلمىغـان بولسـىچۇ؟ الگېردىـن 
چىققـان پاكىتلىـق رەسـىمنى ھېلىقـى قىـز يوشـۇرمىغان بولسـىچۇ؟ 
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الگېردىـن چىققـان ھېلىقـى غۇلجىلىـق قىـز، يەركەنتلىـك يىگىت، 
يوشـۇرمىغان  زۇلۇمنـى  خانىـم  تـۈرك  ئېـرى  چىققـان  ئۈرۈمچىدىـن 

بولسىچۇ؟ 

ئەمەلىيەتتـە نۇرغـۇن كىشـىلەر »ئالالھقـا ئىشـەندۇق« دېگـەن 
بىلەن خىتايغا ئىشىنىدۇ. دەۋانىڭ قولىدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ، 
دەپ قارايـدۇ. خىتاينىـڭ باقـى، قادىـر، قابىـل، رەززاق، غاپپـار 
دېگـەن سـۈپەتلىرى بارلىقىغـا ئىشـىنىدۇ. ئـۇالر خىتاينـى مەڭگـۈ 
خىتايغـا  ئـۇالر  كەلتۈرىـدۇ.  ئىمـان  دەپ  قىلىـدۇ،  ھۆكۈمرانلىـق 
سـەۋر قىلسـا، سـاداقەت بىلدۈرسـە رەھىـم قىلىدىغانلىقىغـا، قادىـر 
ئـۇالر  ئىشـىنىدۇ.  قىلىدىغانلىقىغـا  مەغپىـرەت  ھامـان  خىتاينىـڭ 
خىتاينىـڭ قېرىنداشـلىرىغا شـاپائەت قىلىشـقا قابىـل ئىكەنلىكىگـە 
ھاۋالـە  مەغپىرىتىگـە  خىتاينىـڭ  قېرىنداشـلىرىنى  پۈتىـدۇ،  چىـن 
قىلىـدۇ. شـۇڭا ئۇالرغـا غـەرب ئەللىـرى قىلىۋاتقان تىرىشـچانلىقنى، 
خىتاينىـڭ شـەرمەندە بولۇۋاتقانلىقىنـى يەتكۈزسـە، »بىزگـە شـۇالر 
ئۇالرغـا  دەيـدۇ.  كۆرسـەت«  بىرەيلەننـى  چىقارغـان  الگېردىـن 
خەلقئارالىـق مۇخبىرالرنـى تونۇشتۇرسـا، »بۇالرنىـڭ قولىدىـن نېمە 
كېلىـدۇ، خەۋەرگـە چىققانالرنىـڭ نېمىسـىنى قويـۇپ بېرىپتـۇ؟« 
دۇنيـادا  ئـۇ  قىلمىسـاڭ،  شـەرمەندە  »خىتاينـى  ئۇالرغـا  دەيـدۇ. 
»بىزگـە  دېيىلسـە،  بولىسـەن«  شـەرمەندە  ئالدىـدا  ئالالھنىـڭ 
ئالالھتىـن باشـقا ياردەمچـى يـوق، ئىشـىمىزنى ئالالھقىـال دەيمىـز، 

ئالـالھ ئاسـان قىلمىسـا بەندىنىـڭ قىلغىنـى بىـكار« دەيـدۇ.

مەنچـە خىتايغـا سـۈكۈت قىلىش، قورقۇش، كۈتۈش، شـاپائەت 
تىلەشـلەر بۇ زۇلۇمنىڭ سـوزۇلۇپ كېتىشـىدىكى ئامىلالرنىڭ بىرى. 
قىرغىنچىلىققـا  قۇللۇقنـى،  زالىمغـا  بىپەرۋالىقنـى،  زۇلۇمغـا  مـەن 
قارشـى  زۇلۇمغـا  قىلغۇچىالرنىـڭ،  تەشـەببۇس  قىلىشـنى  سـەۋر 
قىلغۇچىالرنىـڭ  تۆھمـەت  سېسـىتقۇچىالرنىڭ،  تۇرغۇچىالرنـى 
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بارلىقىدىـن قىلچىلىـك ھەيـران قالمايمـەن. ھەيـران قالىدىغىنىـم 
شـۇالرنىڭمۇ جامائەتلىـك بولۇشـى، بازارلىـق بولۇشـى، شـۇالرنىڭ 
پىتنـە - پاسـاتلىرىنىڭمۇ كىشـىلەرنى ئىككىلەنـدۈرۈپ قويالىشـى. 
بـۇ زۇلـۇم ئۇيغـۇر ئىرقىغـا قىلىنغـان ئىرقـى قىرغىنچىلىـق بولغـان 
ئىكـەن، پۈتكـۈل ئىرقىمىزنىڭ تىرىشـچانلىقى بىلەن ھـەل بولىدۇ. 
ئۆزىنىـڭ مىللىتـى قىرىلىۋاتسـا ئۇنـى ئۇنداقچـى، بۇنـى بۇنداقچـى 
دەپ بىر چەتتە تاماشـا كۆرىدىغانالرنىڭ سـانى قانچە كۆپ بولسـا، 

قىرغىنچىلىـق شـۇنچە ئـۇزۇن داۋام قىلىـدۇ.

2021 - يىلى 3 - ئاينىڭ 31 - كۈنى
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خىتايدىن چىققان مەخپىي تىزىملىك

2021 - يىلى 19 - يانۋار ئەنگلىيەدىكى بىر تەتقىقات ئورنىنىڭ 
ۋە رەھىمـە مەخمـۇت خانىمنىـڭ تەۋسىيەسـى بىلـەن خىتايدىـن 
چىققـان بىـر مەخپىـي ھۆججەتنى دەلىللەشـكە پىدائىيلىق قىلدىم.

ھۆججەتتـە 8 مىڭدىـن ئارتـۇق ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمى، ئادرېسـى، 
بـۇ  خاتىرىلەنگـەن.  جىنايىتـى  ئاتالمىـش  نومـۇرى،  كىملىـك 
مۇھاجىرەتتىكى ھەر بىر شەخسـكە بىۋاسـىتە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، 
بۇنىڭـدا ئۈرۈمچـى شـەھىرىدە ياشـىغان ۋە ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر 

ئاسـاس قىلىنغـان.

بۇ مەخپىي ھۆججەتنى بۈگۈن ئاۋسـترالىيە تارقىتىش شـىركىتى 
ئا ب س ئېالن قىلدى. مەن 19 - يانۋاردىن باشالپ بۇ تىزىملىكتە 
ئۇيغۇرالردىـن  تۇرۇۋاتقـان  مۇھاجىرەتتـە  ئـۆزى  ئېلىنغـان،  تىلغـا 

گۇۋاھلىققـا چىقىشـنى خااليدىغـان ئۇيغۇرالرنى تېپىشـىپ بەردىم.

تىزىملىكتـە مېنىـڭ ئۈرۈمچى نوپۇسـلۇق يېقىـن ئاغىنىلىرىمنىڭ 
ئامېرىـكا،  تىزىملىكتـە  ئىكـەن.  بـار  ئىسـىملىرى  دەپ  تېررورچـى 
نورۋېگىيـە، تۈركىيەدىكـى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسـمىمۇ چىقتى. ئۇيغۇرالر 
تېررورلۇققـا ئارىالشـقان دېيىلىـپ تىزىملىنىپتـۇ. لېكىن ئۇ دوسـتالر 

پەقەتـال سـودىگەر ئىدى.

بـۇ ھۆججەتلەرگـە تەڭرىتـاغ رايونـى بىلـەن سـايباغ رايونىدىـن 
دېيىلىـپ  تېررورچـى  ئۇيغـۇر  ئارتـۇق  مىڭدىـن  سـەككىز  بولغـان 
چەتئەللەردىكـى  قىسـىمى  بىـر  بۇالرنىـڭ  بولـۇپ،  خەتلەنگـەن 
ئۇيغـۇرالر ئىـدى. نورۋېگىيـەدە تۇرۇشـلۇق بىـر ئۇيغـۇر تىزىملىكتـە 
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تېررورچـى دېيىلگـەن بولۇپ، ئۇ بۇرۇنمـۇ ۋە ھازىرمۇ پائالىيەتلەرگە 
ئارىالشـماي ياشـاۋاتقان كىشـى ئىـدى. ئـۇ بـۇ قېتىممـۇ گۇۋاھلىققـا 

چىقىشـنى رەت قىلـدى.

جەريانىـدا  تېپىـش  ئـادەم  گۇۋاھلىققـا  ھۆججەتلەرگـە  بـۇ 
كۆرۈنۈشـى  چوقـۇم  دوختۇرالرغـا  پىسـخىك  كىشـىلىرىمىزنىڭ 
كېرەكلىكىنـى ھېـس قىلدىـم. چۈنكى تىزىملىككە خـۇددى ئۇالرنى 
مـەن تىزىـپ قويغانـدەك قوپاللىق قىلىپ كەتتى. شـۇڭا نەپرەتنى، 
غەزەپنـى خىتايغـا قىلىـڭ. خىتايغـا كۈچىڭىـز يەتمىسـە، ئۇيغۇرغـا 

روھـى كېسـەلدىن ساقىيالمايسـىز. بىلـەن  زەھـەر سـانجىش 

ئىچىدىـن  كىشـىلەر  ئېلىنغـان  تىلغـا  تىزىملىكتـە  تۆۋەنـدە 
قېچىـپ يۈرگـەن ۋە تېررورلۇق تەشـكىالتى ئۇيۇشـتۇرغان دېيىلگەن 
كىشـىلەرنىڭ تىزىملىكىنـى ئاشـكارىلىدۇق. سـىز شـۇ بولسـىڭىز، 
تونۇسـىڭىز ياكـى تونۇيدىغانالرنـى بىلسـىڭىز، ئوتتۇرىغـا چىقىـپ 
خىتاينىـڭ  بولغانـدا،  شـۇنداق  قىلىـڭ.  رەت  تۆھمەتلەرنـى  بـۇ 
ئـادا  بۇرچىڭىزنـى  ئىنسـانلىق  قىلغـان،  پـاش  سـاختىپەزلىكىنى 

بولىسـىز. قىلغـان 

1. ئابدۇنەبـى ئابدۇكېرىـم. ئـەر، ئۇيغـۇر. لـوپ ناھىيـە لـوپ 
بازىـرى خەلىپەچۈكـە )بـۇ كەنتنىـڭ ئىسـمى ئەسـلى خەلىپـە چۈكە 
دەپ  چۈكـە  بـۇالق  دېيىلىـپ  ئىسـىم  دىنىـي  خەلىپـە  ئىكـەن، 
ئۆزگەرتىلگـەن( كەنـت 82. نومـۇر. كىملىـك نومۇرىـدا بىـر ئالتـە 

قاچقـۇن.  ،532241994070120356 قاپتـۇ:  چۈشـۈپ 

2. ئايىشـە يارمەمـەت. ئايـال، ئۇيغـۇر. قەشـقەر شـەھىرى ئـوردا 
نومـۇر.  ئالـدى كومىتېـت 2. گۇرۇپپـا 16.  ئـوردا  ئالـدى كوچـا، 

قاچقـۇن.  ،653101199909180821 نومـۇرى:  كىملىـك 

ناھىيـە  غۇلجـا  ئۇيغـۇر.  ئـەر،  مەمەتجـان.  ئابدۇمەخسـۇم   .3
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كىملىـك  گۇرۇپپـا.   .2 كەنـت  ئونيـار  تۆۋەنكـى  يېـزا  ئونياريـۈزى 
قاچقـۇن.  ،654121198612093972 نومـۇرى: 

4. ئىليـاس ياسـىن. ئەر، ئۇيغـۇر. ئۇچتۇرپان ناھىيە ياركۆۋرۈك 
نومـۇرى:  كىملىـك  نومـۇر.   .55 گۇرۇپپـا   .1 كەنـت  يـاۋاغ  يېـزا 

قاچقـۇن.  ،65292719721010163X

5. شـەۋكەت ئابدۇلالم. ئەر، ئۇيغۇر. تېكەس ناھىيە ، تېكەس 
بازىـرى كـۆك ياغـاچ كوچىسـى 4. ئايالنمـا يولى 1. نومـۇر. كىملىك 

نومۇرى: 65242719630510003X، قاچقۇن.

»تېررورلۇق تەشكىالتى« قۇرغان ۋە يېتەكچىلىك قىلغانالر

گۇمـا  ناھىيـە  گۇمـا  ئۇيغـۇر.  ئـەر،  ئوسـمان.  ئەخمـەت   .1
نومـۇر.   .147 گۇرۇپپـا   .3 ليـەن   .2 مەيدانـى  دېھقانچىلىـق 

كىملىك نومۇرى: 653223199812053918.

»جىنايىتـى«: تېررورلـۇق تەشـكىالتى قـۇرۇش ۋە يېتەكچىلىك 
قىلغۇچى.

2. ئابلىكىـم مەتتـۇردى. ئـەر، ئۇيغـۇر. گۇما ناھىيـە زاڭگۇي يېزا 
تاتىـراڭ كەنـت 509. نومۇر. 

كىملىك نومۇرى: 653223195902143214.

»جىنايىتـى«: تېررورلـۇق تەشـكىالتى قـۇرۇش ۋە يېتەكچىلىـك 
قىلغۇچى. 

3. قۇربـان زۇنـۇن. ئـەر، ئۇيغۇر. يېڭىشـەھەر ناھىيـە بارىن بازار 
ئـارا بـاغ كەنـت 1. گۇرۇپپـا 2. نومۇر. 

.65312219830911051X :كىملىك نومۇر

»جىنايىتـى«: تېررورلـۇق تەشـكىالتى قـۇرۇش ۋە يېتەكچىلىـك 
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قىلغۇچى.

4. ياسـىن سـۇاليمان. ئەر، ئۇيغۇر. كېرىيە ناھىيە لەڭگەر يېزا 
بـازار كەنت 361. نومۇر. 

كىملىك نومۇرى: 653226198607061913. 

»جىنايىتـى«: تېررورلـۇق تەشـكىالتى قـۇرۇش ۋە يېتەكچىلىك 
قىلغۇچى.

5. مەمەتئېلـى مەتياسـىن. ئـەر، ئۇيغـۇر. چىرا ناھىيـە چىرا يېزا 
يۇقارقـى جـاي 195. نومۇر. 

كىملىك نومۇرى: 653225199204210513.

»جىنايىتـى«: تېررورلـۇق تەشـكىالتى قـۇرۇش ۋە يېتەكچىلىك 
قىلغۇچى

6. مەمەتئېلـى روزى. ئـەر، ئۇيغـۇر. كوناشـەھەر ناھيـە بۇالقسـۇ 
يېـزا دەيسـۇ كەنـت 8. گۇرۇپپـا 18. نومـۇر. 

كىملىك نومۇرى: 653121199505100958 

»جىنايىتـى«: تېرورلۇق تەشـكىالتى قۇرغۇچـى ۋە يىتەكچىلىك 
قىلغۇچى.

ئىسـمى  تىزىملىكىـدە  »تېررورچىـالر«  بـۇ  بولسـا  مېنىڭچـە 
چىققـان ئۇيغـۇرالر سـۈكۈت قىلماسـلىقى، قولىدىكى ھـۆر دۆلەتنىڭ 
پاناھلىـق  ئالغـان  بەدىلىگـە  قانـالر  ۋەتەندىكـى  پاسـپورتىنى، 
پۇرسـىتىنى تامـاق بېلىتـى دەپ قارىمـاي ھوقۇقىنـى قوغدايدىغـان 
ھۆججـەت دەپ بىلىشـى كېـرەك. خىتـاي ئۆزىنـى تېررورچى دېسـە، 
ئۆزىنى ئىنسـان سـانايدىغان بىر ئۇيغۇر ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلىتىنىڭ 
مۇناسـىۋەتلىك ئورگانلىرىغا خىتاي ھۆكۈمىتىنى شىكايەت قىلىشى، 
ئـۆز دۆلىتىنىـڭ تىلىـدا ۋە باشـقا تىلالردا »ھەي خىتـاي، مەن ماۋۇ 
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دۆلەتنىـڭ پۇقراسـى، تۇرغۇنـى، مـەن تېررورچـى ئەمـەس، ئانامنى 
تۇتقـان، دادامنـى قامىغـان، مېنىـڭ مىليونلىغـان قېرىندىشـىمنى 
الگېـرالردا، تۈرمىلـەردە قىيناۋاتقان، مىللىتىمنى يەر شـارىدىن يوق 

قىلماقچـى بولغـان ئـۆزۈڭ تېررورچـى!« دېيەلىشـى كېـرەك.

ئەسكەرتىش: بۇ مەخپىي ھۆججەتتە 8 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ 
شەخسـىي ئۇچۇرلىرى مۇكەممەل خاتىرىلەنگەن بولغاچقا ھەممىسـى 
ئاشـكارا ئېـالن قىلىنمايـدۇ. ئەممـا تىزىملىكتە ئىسـمىڭىزنىڭ بار - 
يوقلۇقىغـا قىزىقسـىڭىز، سـىزنىڭ كىملىكىڭىزنـى، قەيەردىن تورغا 
چىققىنىڭىزنـى ۋە مەقسـىتىڭىزنى ئۇققاندىن كېيىن ھەمكارالشسـاق 

بولىدۇ.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 1 - كۈنى
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خوتەندىن خەلىپە چىقتى

بولـۇپ،  چىقارغـان  ئۈرۈمچىدىـن  خەلىپىنـى  بـۇرۇن  خىتـاي 
خالمـۇرات غوپۇرنـى خەلىپىلىـك قۇرماقچـى بولغـان دەپ قارىـالپ 
فىلىـم ئىشـلىگەنىدى. 1 – ئاپرېلـدا تارقاتقان تەشـۋىقات فىلىمىدە 

خەلىپـە خوتەندىـن چىقىپتـۇ.

بـۇ خەلىپىنىـڭ ئىسـمى شـىرزات بـاۋۇدۇن. ئـۇ 1988 - يىلـى 
ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن، ئاپتونوم رايونلۇق سـاقچى مەكتەپنىڭ 
ئوقۇتقۇچىسـى بولغـان، ئاندىـن خوتەنگە قايتىـپ كەتكەن. 2000 
- يىلـالردا خىزمەتتـە يارىلىنىـپ شـەرەپ مېدالىغـا ئېرىشـكەن. ئـۇ 
بارغانچـە ئۆرلـەپ ئۈرۈمچـى شـەھەرلىك بىرلىـك سـەپ بۆلۈمىنىـڭ 
باشـلىقى، سىياسـىي قانۇن كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مەسـئۇلى بولغان 
ۋە ئىككـى يۈزلىمىچـى دېگـەن خىتايچـە تۆھمـەت بىلـەن قولغـا 

ئېلىنغان.

شـىرزات بـاۋۇدۇن خوتەندىكـى ئۆلىمـا ئابالجـان بەكـرى بىلـەن 
يېقىن ئۆتكەن. خىتاينىڭ تۆھمىتىچە شـىرزات دىندار ئۇيغۇرالردىن 
پايدىلىنىـپ خەلىپىلىـك قۇرماقچى بولغان. 2015 - يىلى شـىرزات 
پارتىيەسـى  ئىسـالم  تۈركىسـتان  شـەرقىي  ۋە  چىققـان  چەتئەلگـە 
رەھبىرى تاھىر ئابباس بىلەن كۆرۈشـكەن. شـىرزات ئۇالرغا مەبلەغ 
تىـن  نامـدا 60  دېگـەن  ئوقۇغۇچـى چىقىرىـش  قىلغـان،  يـاردەم 
ئارتـۇق ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىنـى چەتئەلگە ئەۋەتىـپ، ئۇالرنى مۇجاھىد 
قىلىـپ يېتىشتۈرۈشـكە كـۈچ چىقارغان. مۇجاھىـدالر قايتىپ كېلىپ 
ئاتالمىـش تېررورلـۇق پائالىيەتلـەر بىلـەن شـۇغۇلالنغان. شـىرزات 
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بۇنىڭغـا ئىچىدىن ماسالشـقان.

پارتىيەسـى  ئىسـالم  تۈركىسـتان  دېيىلىشـىچە،  تۆھمەتتـە 
كېلەچەكتـە شـىرزات باۋۇدۇننـى قۇرۇلماقچـى بولغـان خەلىپىلىككـە 
خەلىپىلىـك  بولغـان.  قىلماقچـى  رەھبـەر  ياكـى  رەئىـس  بـاش 
قۇرماقچـى بولغانالرغـا يالقـۇن روزى. ۋاھىتجـان ئوسـمان قاتارلىقـالر 
ئىدىيە ئاساسـى ياراتقان، ئۇالرنىڭ تايانچ كۈچلەرنى يېتىشـتۈرۈپ 
چىقىشـى ئۈچۈن كىتاب تۈزۈپ بەرگەن. سـاتتار سـاۋۇت، ئالىمجان 
مەمتىمىـن، تاھىـر ناسـىر، ئابـدۇرازاق سـايىم قاتارلىـق زىيالىيـالر 

پـەردە ئارقىسـىدا تـۇرۇپ بـۇ ئىشـنى پىالنلىغـان.

بىـز بۇنىـڭ تۆھمەتلىكىنـى بىلىمىـز، بـۇ ئادەملەرنـى تونۇيمىز، 
ھەتتا شـۇالرنىڭ تۇزىنى يېگەن، كىتابىنى ئوقۇغان، ياخشـىلىقىنى 
كۆرگـەن. شـۇڭا بىزنىـڭ بۇرچىمىـز بۇالرنىڭ ھەقىقىـي كىملىكىنى 
ئوتتۇرىغـا چىقىرىـش، خىتاينـى قولىمىـزدا بـار پاكىـت ۋە ھەقىقەت 

ئارقىلىـق مـات قىلىش.

نېمىلەرنـى  سـاقلىنااليمىز،  نېمىدىـن  قىالاليمىـز؟  نېمـە  يەنـە 
رەت قىلىـپ، نېمىدىـن ئـۇزاق تۇرۇمىـز؟ مەنچـە بىـز مۇھاجىرەتتـە 

قىالاليمىـز. تۆۋەندىكىلەرنـى  ئۇيغـۇرالر  ياشـاۋاتقان 

خىتاينىـڭ تەشـۋىقاتىغا ماسلىشـىپ، ئۇيغۇرنـى قارىاليدىغـان، 
يانتايـاق  خىتايغـا  قىلىـپ  سۇيىئىسـتېمال  تۈركىسـتاننى  شـەرقىي 
بولىدىغـان كىشـىلەر ۋە قىلىـق، قىياپەتلەردىـن يىـراق تۇرۇمىـز. 
بىزنـى قولالۋاتقـان كۈچلەرنـى گۇمانالندۇرىدىغـان سـۆز، ھەرىكەت 

ۋە كىيىنىشـلەردىن پەخـەس بولىمىـز.

مەسـىلىمىزنى جىھادچىلىـق بىلـەن ھـەل قىلماقچـى بولغانـدەك 
كۆرۈنگەنلـەر بـۇ فىلىمگـە بىزنـى دۇنيـادا قارىاليدىغانغـا پىالنلىق، 
تەپسـىلىي، دەلىللىـك ئىسـپاتالرنى تەييـار قىلىـپ بېرىپتـۇ. ئـۇالر 
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جىھـاد تەشـۋىقاتى ئارقىلىـق خىتايغـا ئـەڭ سـۈپەتلىك، پاكىتلىق، 
سـۈزۈك خـام ماتېرىيالالرنـى چىقىرىـپ بېرىپتـۇ. بـۇ ئىـش ھېلىمـۇ 
داۋام قىلىۋاتىـدۇ. بىـز ئۇيغۇرنـى قارىالشـقا ھەسسـە قوشـۇۋاتقان، 
خىتايغـا چەتئەلـدە تـۇرۇپ پـاس چىقىرىۋاتقانالرنىـڭ تەشـۋىقاتىنى 

تارقاتمايمىز.

ئاكتىـپ پائالىيـەت قىلىۋاتقـان ھەقىقـەت مېدىيـا گۇرۇپپىسـى، 
ئىسـالم ئـاۋازى تەشـۋىقاتى داۋاملىـق كەسـپىي فىلىملەرنى ئىشـلەپ 
خـۇرۇچ  يېتەرلىـك  قارىلىشـىغا  داۋاملىـق  ئۇيغۇرنـى  خىتاينىـڭ 
ھازىرالپ كېلىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ سـەبىيلەرنىڭ قولىغا قورال تۇتقۇزۇپ 
ھاياجانغـا  كىشـىلەرنى  بـەزى  قىلىـش  تەشـۋىقات  قانخورلۇقنـى 
سېلىشى، سۇرىيەگە جىھادقا بارىدىغانالرنى قىزىقتۇرۇشى مۇمكىن. 
بۇنىـڭ ئـەڭ چـوڭ قىزىققۇچىسـى خىتـاي. ئـۇالر بـۇ فىلىملەرنـى 
ئالتۇنـدەك قەدىرلـەپ مۇشـۇنداق تەشـۋىقاتتا ئىشـلىتىدۇ. بىـز بـۇ 
تەشۋىقات فىلىمنى كۆرگەندىن كېيىن، بالىالرنى تۈرلۈك تەشۋىقاتقا 

سۇيىئىسـتېمال قىلىشـتىن يىـراق تۇرۇمىـز، پەخـەس بولىمىـز.

جىھاد تەشۋىقات قىلىنغان، سەبىي بالىالرغا شۇنداق قاتىللىقنى 
ئۆگىتىش تەرغىب قىلىنغان ۋىدىيوالر سـىزگە ئاجايىپ ھاياجانلىق 
دېموكراتىـك،  قولالۋاتقـان  بىزنـى  ئەممـا  مۇمكىـن،  تۇيۇلۇشـى 
ئادالەتلىـك، مۇھەببەتلىـك دۇنيا ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. كاپىرالرنى 
يـەر يۈزىدىـن سـۈپۈرۈپ، يـەر شـارىنى قـارا بايراققـا، قـارا نىقابتـا 
چۈمكەپ، مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىلىكىنـى قۇرۇپ چىقىمەن دېگەن 
شـوئار سـىزنىڭ شـەھۋىتىڭىزنى قاندۇرۇشـى مۇمكىـن، لېكىن ئۇالر 
خىتاينىڭ ئۇيغۇرنى ئاشقۇنغا چىقىرىش تەشۋىقاتىغا كۆڭۈلدىكىدەك 
مەنبـە بولىـدۇ. بىزنىـڭ ئارىمىـزدا مۇشـۇنداق بىلىـپ - بىلمـەي 
خىتايغا ياردەم قىلىدىغان، بىزنىڭ ئوبرازىمىزنى خۇنۈكلەشتۈرۈش 
ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان كىشى ۋە تەشكىالتالر بار. بىز ئۇالردىن 
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يىـراق تۇرۇمىـز، ئۇالرنىـڭ يامـان نىيەتلىـك تەبلىغ ۋە تەشـۋىقاتىغا 
»سـاۋاب بـوالر« دېگەن مەقسـەتتە كەتمـەن چاپمايمىز.

مۇھاجىرەتتـە سـىز نېمـە دېسـىڭىز، نېمـە كىيسـىڭىز، قايسـى 
خەلقئـارا  لېكىـن  ئىشـى.  ئۆزىنىـڭ  قىلسـىڭىز  بەيئـەت  بايراققـا 
تەشـۋىق  ئـوراپ  دىنغـا  ئىدېئولوگىيەنـى  ئاشـقۇن  تېررورىزمنـى، 
قىلىشـتىن بۇرۇن مەن ئۇيغۇر ئەمەس، شـەرقىي تۈركىسـتان بىلەن 
ئاالقـەم يـوق دېگەننـى جـاكارالپ قويـۇپ، ئۇيغـۇر تىلىدىـن بۆلەك 
تىلـدا سـۆزلەپ، ئۇيغۇرنـى ئارىالشـتۇرماي، كـۆك بايراقتىـن يىـراق 
تۇرۇپ خالىغىنىڭىزنى قىلىڭ. بولمىسـا ئەڭ ئاخىرقى نەپەسـلىرىنى 
ئېلىۋاتقـان، دۇنيـا يوقىلىـپ كېتىشـىدىن ئەندىشـە قىلىۋاتقـان بـۇ 
مىللەتنى خىتايغا يوقىتىشـىپ بەرگەن بولىسـىز . شـۇنى ئۇنۇتماڭ، 
سـىز خىتايغـا ئۇيغۇرنـى »مـاڭا سـاۋاب بـوالر« دەپ يوقىتىشـىپ، 
ئۆلتۈرۈشـۈپ بەرگـەن بولىسـىز، خىتايچـە قىرغىنچىلىققـا يانتايـاق 
ھېـچ  شـۇڭا  بولىسـىز.  ياردەملەشـكەن  ۋە  قوللىغـان  بولغـان، 
ئىـش قىاللمىسـاقمۇ مىللەتنىـڭ ئوبرازىنـى شەخسـىي ئېتىقادىمىـز، 
ھەۋەسـلىرىمىز، شەخسـى تاللىشـىمىز ئۈچـۈن قۇربـان قىلمايمىـز.
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خىتاينى قوغلىياالمدۇق خۇا ۋېينىمۇ؟

ئىقتىسـادىي  مەخسۇسلىشـىش  كەسپىيلىشـىش،  تىجارەتتـە 
ۋە  مەخسۇسلىشـىش  دەۋادا  دېيىلىـدۇ.  ئىپادىسـى  تەرەققىياتنىـڭ 
كەسپىيلىشىشـمۇ تەرەققىياتنىڭ، يۈكسىلىشـنىڭ ئىپادىسى بولۇشى 

كېـرەك.

ئۇنداقتـا دەۋادا كەسپىيلىشـىش دېگـەن نېمە؟ بۇ ئوخشـىمىغان 
تەشكىالتالرنىڭ دەۋانىڭ ئوخشىمىغان بۇرجىكىدىن تۇتۇپ سۆرەپ 
مېڭىشـىغا قارىتىلغـان. مەسـىلەن، بىـر دەرنـەك مەخسـۇس ئايالـالر 
ھوقۇقـى، ئايالـالر دەپسـەندىچىلىكى، باستۇرۇلۇشـى ھەققىـدە دەۋا 
قىلسـا، يەنـە بىـر دەرنـەك مەخسـۇس بالىـالر مەسىلىسـىنى تۇتسـا 

كەسپىيلىشـىش ئەمەلگە ئاشـىدۇ.

پايدىسـى  بولىـدۇ؟  پايدىسـى  قانـداق  كەسپىيلەشسـە  دەۋا 
ھەقىقـەت كـۆپ بولىـدۇ. مەسـىلەن، دەۋا سـېپىدىكىلەر، دەۋاگـەر 
خادىمـالر كەسپىيلىشـىدۇ. كەسپىيلەشـكەن تەشـكىالتالر كەسـپىي 
كەسـپىي  نەتىجىـدە  قىلىـدۇ.  تەقـەززا  بولۇشـىنى  خادىمالرنىـڭ 

چىقىـدۇ. يېتىشـىپ  خادىمـالر 

نامايىشـنىڭ  كەسپىيلىشـىدۇ.  شـوئارالرمۇ  كەسپىيلەشسـە  دەۋا 
ئىسـمى ئائىلـەم قەيـەردە، توۋالۋاتقان شـوئار شـەرقىي تۈركىسـتانغا 
ھوقۇقنـى  كىشـىلىك  دۇنيـا  نامايىشـنى  بولسـا،  مۇسـتەقىللىق 
خاتىرىلـەش كۈنىـدە قىلىـپ شـوئارالرنى »يـا ئالـالھ بىسـمىلالھ، 
شـوئارالرنىڭ  دەۋانىـڭ،  بـۇ  توۋالنسـا،  دەپ  ئەكبـەر«  ئالالھـۇ 

ئەتتۈرىـدۇ. ئەكـس  كەسىپىيلەشـمىگەنلىكىنى 
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ئۈنۈملـۈك  قانـداق  مەخسۇسالشسـا  كەسپىيلەشسـە،  دەۋنىـڭ 
بولىدىغانلىقىنـى، مىللەتكـە قانداق ئۈمىـد ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى 
تۆۋەندىكـى مىسـالالر ئارقىلىـق چۈشـىنىش ۋە چۈشـەندۈرۈش تەس 

ئەمەس.

كـۆز ئالدىمىزدىكـى »ئائىلـەم قەيـەردە؟« دېگـەن مەخسـۇس 
تېمىلىق نامايىشنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەسىر كۆرسىتىشى بىزگە ئەمەلىي 
شـوئارنىڭ، نىشـانلىق ھەرىكەتنىڭ قىممىتىنى ئىسـپاتالپ بەردى. 
بولۇپمـۇ شـەرقىي تۈركىسـتان ياشـالر قۇرۇلتىيى قوزغىغـان ۋولكىس 
ۋاگىننىـڭ ۋەتەندىكـى بازىسـىنى تاقاشـقا ئاتالغـان نامايىشـىنىڭ 
مۇنـداق تېـز قولالشـقا ئېرىشىشـى بىزگـە مەخسۇسلىشىشـتا، ئەمەلى 
ئېنىق نىشان بىلەن مەيدانغا چىقىشتا نەمۇنىلىك ئۈلگە كۆرسىتىپ 

بەردى.

ئىشـالرنى  نېمـە  يەنـە  كەسىپىيلىشىشـتە  مەخسۇسلىشـىش، 
قوغـالپ  دۆلەتتىـن  تۇرۇشـلۇق  ئۆزىمىـز  ۋېينـى  خـۇا  قىالاليمىـز؟ 

چىقىرااليمىـز.

مەسـىلەن، ھەرىكەتنـى تۈركىيەدىكـى خـۇا ۋېينـى قوغالشـتىن 
باشـالندى دەيلـى. خـۇا ۋېـي تۈركىيـە بازىرىنـى ئىگىلـەپ كەتتـى. 
تۈركىيەدىكـى 40 تىـن ئارتـۇق دەرنەكتىـن بىـرى مەخسـۇس خـۇا 
ۋېينـى بايقـۇت قىلىشـنى ئۈسـتىگە ئالغان بولسـىمۇ ھە! مۇشـۇنداق 
ھەممـە دەرنـەك ھەممـە ئىشـنى قىلمـاي، ھەممـە شـوئارنى ھەممـە 
يـەردە توۋلىمـاي مەقسـەتلىك، پىالنلىـق، تەشـكىللىك ئىشـالرنى 
قىلغـان بولسـاق نەتىجـە كۆرۈلەتتـى. مەسـىلەن، بىـز تۈركىيـەدە 
توۋلىسـاق  ئـاي  بىـر  دەپ  مۇسـتەقىللىق  تۈركىسـتانغا  شـەرقىي 
ۋەتىنىمىـز مۇسـتەقىل بولمايـدۇ، خىتايـالر ۋەتىنىمىزدىـن چىقىـپ 
كەتسـۇن دېسـەك، بـۇ شـوئارالرنى ئاڭلىغـان تۈركلـەر، قولۇمدىـن 
كەلمەيدىغـان ئىشـالر ئىكـەن دەپ پـەرۋا قىلمايـدۇ. ئەممـا بۇنىـڭ 
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ئورنىغـا ئۇيغۇرنىـڭ قېنىنـى ئىچكەن خۇا ۋېـي تۈركىيەدىن چىقىپ 
سـېتىۋالمايدۇ،  بولمىغانـدا  ھېـچ  تۈركلـەر  دېسـەكچۇ؟  كەتسـۇن 
سـاتمايدۇ، سـاتقانالرنى ئەيىبلەيـدۇ. خـۇا ۋېينىـڭ بازىرىغا تەسـىر 
دەۋادا  كاساتلىشـىدۇ.  بازىـرى  چۈشـىدۇ،  چېكـى  پـاي  قىلىـدۇ، 
كەسپىيلەشسە، مەخسۇسالشسا، قىلغان ئىشىنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلسە، 
ئاندىـن مىللەت تېخىمۇ ئۈمىدلىنىـپ كەينىدىن ماڭىدىغان بولىدۇ.
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تارىخقا تاشالنغان نااليىق نەزەر

تارىختـا ئۆتكەن شەخسـلەرنى خائىنغا چىقىرىشـنىڭ ئەزۋەيلەپ 
كەتكەنلىكىگـە دىققـەت قىلغـان بولسـاممۇ، بـۇ قـەدەر ئىزچىللىـق 
دەرىجىسىگە يەتكەندىن بىخەۋەر قالغان ئىكەنمەن. يېقىنقى يىلالردا 
مـەۋالن ياسـىن، قاھـار بـارات قاتارلىـق زىيالىيالرنىـڭ ئەخمەتجـان 
قاسـىمى قاتارلىـق ئېتىراپلىـق شەخسـلەرنى خائىنغـا چىقىرىلىشـىغا 
شـاھىت بولـدۇق. بولۇپمـۇ ئۆزىنـى ئۆلىمـا دەيدىغانالردىـن، تـوردا 
»يـازار بۇرھـان« دېيىلىدىغان، ھەقىقىي ئىسـىم فامىلىسـى نامەلۇم 
بىر كىشىنىڭ سەھىپىسىدىن تارىخىي شەخسلەرنى خائىنالشتۇرۇش 
قىزغىنلىقىـدا چاپالنغـان يازمىالرنـى كـۆرۈپ قىزىقىـپ قالدىـم. ئەڭ 
يېڭـى چىققـان يازمىـدا گېنېـرال مەھمۇت مۇھىتىنىڭ مەرھۇم ئەيسـا 
يۈسـۈپ ئالىپتېكىننى ئەيىبلىگەن »ماقالە«سـى بار ئىكەن. مەزكۇر 
ماقالـە فىرانسـىيەدە 1920 - يىلـالردا چىقىشـقا باشـلىغان، ئوتتـۇرا 
كېيىـن  ئۆتكەندىـن  قولىغـا  كومپارتىيەسـىنىڭ  سـوۋېت  ئاسـىيا 
فىرانسـىيەگە قېچىـپ كەتكـەن ۋە شـۇيەردە پاناھلىـق تىلەۋاتقـان 
تۈركچىلـەر چىقىرىدىغـان »يـاش تۈركىسـتان« دېگـەن ژۇرنالغـا 

بېسـىلغان ئىكەن.

مـەن مەھمـۇت مۇھىتـى ھەققىـدە ئىزدىنىـپ باققـان بولغاچقـا 
ئاتالمىـش مەھمـۇت مۇھىتـى ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىنگـە قارشـى 
يازغـان دېيىلگـەن ماقالەنىـڭ تىـل ئۇسـلۇبى، ئىدىيەۋى خاھىشـى 
ۋە سـۆزلۈك ئاالھىدىلىكلىرىگـە قـاراپ ئۇنى مەھمۇت مۇھىتى يازغان 
ماقالىـدە  بولۇپمـۇ  قويـدۇم.  ئوتتۇرىغـا  پەرەزنـى  دېگـەن  ئەمـەس 
»سـوۋېت  ئالىپتېكىننـى  يۈسـۈپ  ئەيسـا  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت 
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بولشـېۋىكلىرىغا ئىشلىگەن« دېگەن بولۇشـى ئەمەلىيەتكە، تارىخقا 
پەقەتال ئۇيغۇن ئەمەس ئىدى. ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىن ھەققىدە 
بەگنىـڭ سـوۋېتقا  ئەيسـا  ھايـات.  تېخىچـە  كىشـىلەر  بىلىدىغـان 
ئىشـلىگەن بولۇشـى ئەينـى دەۋردە ئەقىلگـە سـىغماس بىـر ئىـش. 
مەھمـۇت  ئىگـە  چۈشـەنچىگە  ئوخشـاش  ئۆچمەنلىكتـە  سـوۋېتقا 
مۇھىتىنىـڭ ئەيسـا بەگنـى »سـوۋېت بولشـىۋىكلىرىغا ئىشـلىگەن« 
دېيىشـى ئەسـال مۇمكىن ئەمەس بولۇپ، بۇ مەرھۇمنىڭ پەزىلىتىگە 

چۈشـۈرۈلگەن داغ ئىـدى.

ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىـن بىلـەن مەھمـۇت مۇھىتىنىـڭ تارىختـا 
يـوق.  مەلۇمـات  ھېچبىـر  دائىـر  زىددىيەتلەشـكەنلىكىگە  بىۋاسـىتە 
ئۇالرنىـڭ بىـر - بىرىگـە قارشـى قەلـەم كۈرىشـى قىلغانلىقىنىڭمـۇ 
ئىسپاتى يوق. ئەينى چاغدا ئەيسا بەگ چوڭچىڭدا، مەھمۇت مۇھىتى 
بېيجىڭـدا ئىـدى. ئەيسـا بەگنىـڭ كەينىـدە گومىنداڭچـى خىتـاي 
ھاكىمىيىتـى، مەھمـۇت مۇھىتىنىـڭ كەينىـدە ياپونىيـە ھۆكۈمىتى بار 
ئىدى. ئەگەر بۇ ئىككىيلەننىڭ قەلەم كۈرىشـى بولغان بولسـا ئىدى، 
ئەيسـا بەگنىڭ چوڭچىڭدا نەشـر قىلىنغان »ئالتاي«، »ئانا يۇرت« 
دېگـەن ژۇرناللىرىـدا مەزكـۇر »يـاش تۈركىسـتان« دېگـەن ژۇرنالـدا 
ئېـالن قىلىنغـان، ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىنگـە ھۇجـۇم قىلىنغـان 

ماقالىگـە رەددىيـە ئېـالن قىلىنغـان بوالتتـى.

»يـاش  ئارىسـىدا  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت  بىلـەن  بـەگ  ئەيسـا 
تۈركىسـتان« ژۇرنىلىـدا ئېيتىلغانـدەك بىۋاسـىتە قەلـەم كۈرىشـى، 
ئەمـەس.  بولغـان  تارتىـش   - تـاالش  زىددىيـەت،  ئىدىيـەۋى 
ئەكسـىنچە ئۇالرنىـڭ شـىڭ شىسـەينى جازاالشـتا، خىتـاي مەركىزى 
ھۆكۈمىتىگـە ئۇنـى شـىكايەت قىلىشـتا ھەمكارلىقـى بولغـان. ئەيسـا 
بەگ مەھمۇت مۇھىتىغا ئىخالس قىلغان. بۇنىڭ ئىسـپاتى مەھمۇت 
مۇھىتى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بېيجىڭدىكى قەبرىسـىنى 
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ئەيسـا بەگ زىيارەت قىلغان، پۇل چىقىرىپ ياسـاتقان. ئەيسـا بەگ 
ياسـاتقان قەبرىنىڭ رەسـىمى ھېلىمۇ مەۋجۇت ۋە بۇ خاتىرە رەسـىم 

دوكتـور ئەسـەت سـۇاليماندا سـاقالقلىق.

مەھمـۇت مۇھىتـى بىلەن ئەيسـا يۈسـۈپ ئالىپتېكىن ئوتتۇرىسـىدا 
ماقالىـدە  مەزكـۇر  ژۇرنالدىكـى  دېگـەن  تۈركىسـتان«  »يـاش 
دېيىلگەنـدەك بىـر - بىرىنـى تەنقىـد قىلىـش، ھۇجـۇم قىلىـش، 
خۇسـۇمەتچىلىك، دۈشـمەنلىك بولغانلىقىغـا دائىـر مەزكـۇر پارىـژدا 
چىقىرىلىدىغـان ژۇرنالـدا، مەھمـۇت مۇھىتـى نامىدا ئېـالن قىلىنغان 
»ماقالە«دىـن باشـقا بىـر ئىسـپات بولمىغاننىـڭ ئۈسـتىگە مەھمـۇت 
مۇھىتىنىـڭ ئىنسـانىي پەزىلىتى، سىياسـىي كەڭقورسـاقلىقى ئۇنىڭ 
ئەيسـا بەگكـە ئۇنـداق تۆھمەتخورلـۇق قىلىشـىغا ئىمـكان بەرمەيدۇ. 
ئۇالرنىڭ بىرى بېيجىڭدا، يەنە بىرى چوڭچىڭدا تۇرۇپ قىلىشمىغان 
دۈشـمەنلىكنى 1930 - يىلالردا بىرى بومبايدا، يەنە بىرى خىتايدا 

تۇرۇۋاتقـان ۋاقىتتـا قىلىشـى ناتايىـن.

ئەيسـا  تارىختـا  بـۇ  ئۇالۋاتىمىـز،  تارىخنـى  بىـر  بۈگـۈن  بىـز 
بـار.  ئىـزى  مۇھىتىنىڭمـۇ  مەھمـۇت  ئالىپتېكىننىڭمـۇ،  يۈسـۈپ 
تارىخىمىـز خوجىنىيـاز ھاجىنىڭمـۇ، سـابىت دامولالمنىڭمـۇ قېنـى 
بىلـەن بويالغـان. تارىختـا ئۇالرنىـڭ ھېچبىـرى خاتالىقتىـن خالىـي 
ئەمـەس. ئەممـا ئۇالرنىـڭ ھېچبىرى مىللەتنىڭ دۈشـمىنى، خائىنى 
ئەمەسلىكى ئېنىق بولۇپ، بىر - بىرىگە خۇسۇسىي دۈشمەنلىكىمۇ 

يـوق ئىـدى.

ئەيسـا  بىلـەن  تىلـى  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت  بىزنىـڭ  بۈگـۈن 
بەگنـى، ئەيسـا بەگنىـڭ گېپـى بىلـەن مەھمـۇت مۇھىتىنـى قەتلـى 
قىلىـش ۋەزىپىمىـز يوق، بۇنىڭ ھېچبىـر زۆرۈرىيىتىمۇ يوق. بۈگۈن 
بىـز ئەخمەتجـان قاسـىمىنى خائىـن، ئەيسـا بەگنـى خىتايپـەرەس 
ئاللىقاچـان  ئـۇالر  يـوق.  دېيىشـىمىزنىڭ ھېچبىـر تەخىرسـىزلىكى 
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تارىخـى بۇرچىنـى ئورۇنـالپ ئالالھنىـڭ دەرگاھىغـا كەتتـى.

ياراتقانالردىـن  تارىـخ  تارىخىمىزدىـن،  بۈگـۈن  بىـز  ئەگـەر 
خائىـن ئىـزدەپ، بوۋىالرنـى شەرەپسـىزگە چىقىرىـپ، ئەجدادالرنى 
خائىـن  تارىخىنـى  ئۇيغـۇر  مىللەتكـە  ئەيىبلـەپ،  يارىماسـلىقتا 
باشلىسـاق،  چۈشەندۈرۈشـكە  دەپ  تارىخـى  رەھبەرلەرنىـڭ 
مىللەتنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈشـتىن باشـقا ھېچبىـر ئىجابىي نەتىجىگە 

ئېرىشـەلمەيمىز.

ئەگەر بىز ئۇيغۇر زىيالىيالرنىڭ ئالدىنقى ئەسـىردىكى تارىخىنى 
مىللەتكـە بىـر - بىرىگـە دۈشـمەنلىك، ئۆچمەنلىـك قىلىدىغـان 
تارىـخ دەپ سىڭدۈرۈشـكە ئۇرۇنسـاق، قۇرغۇچـى ئەمـەس بۇزغۇچـى 

بولغـان بولىمىز.

بىرىگـە   - بىـر  شەخسـلەرنىڭ  تارىخىـي  تارىخىمىـز  بىزنىـڭ 
ئىكـەن،  بولمىغـان  تارىخـى  قىلىـش  خائىنلىـق  دۈشـمەنلىك، 
ئارىمىزدىكـى بىـر قىسـىم دانىشـمەنلەر ئۆزىنىـڭ بۈگۈنكـى پەرقلىق 
پىكىردىكىلەرگـە بولغان دۈشـمەنلىكىنى تارىختىكـى ئەجدادالرنىمۇ 
بىـر - بىرىگـە دۈشـمەن كۆرسىتىشـكە ئۇرۇنـۇش ئارقىلىـق ھەقلىق 
كۆرسەتمەسـلىكى كېـرەك. ئۇالرنىـڭ قەلبىدىكـى ئىللەتنى تارىخقا، 
ئاقالشـقا  قىلمىشـىنى  ئۆزىنىـڭ  ئارقىلىـق  يۈكلـەش  ئەجدادالرغـا 
كۈچىشـى خۇپسـەنلىكتىن باشـقا نەرسـە ئەمەس. ئەگەر مەقسىتىمىز 
بولسـا،  ئىنتىلىـش  كۈنلەرگـە  قۇتلـۇق  قۇتقـۇزۇش،  قۇتۇلـۇش، 
بىـز تارىختىكـى گۈزەللىكنـى، ئەقىلنـى، ئىبرەتنـى، ئېسـىللىقنى 
ئۇلىغۇچـى، داۋام قىلغۇچـى بولۇشـىمىز كېـرەك بولـۇپ، تارىختىـن 
تارىخىـي  ئىزدىگۈچـى،  دۈشـمەنلىك  خائىنلىـق،  رەزىللىـك، 
شەخسـلەرنى خائىنالشـتۇرۇغۇچى بولماسـلىقىمىز كېـرەك. چۈنكـى،  
ئۆزىمىزنىـڭ  زىيالىيسـى.  مىللەتنىـڭ  بىـر  يوقىتىلىۋاتقـان  بىـز 
بىلىمدانلىقىنـى نامايىـش قىلىـپ، ئـۇ يـەر بۇ يەردىن دۈشـمەنلىك 
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كۆرۈشـكە  تاماشـا  قويـۇپ  ئويـۇن  كېلىـپ،  تېرىـپ  ئۇرۇقلىرىنـى 
ۋاقتىمىـز بولماسـلىقى كېـرەك.

ئەگـەر مۇشـۇنداق ئەجدادالرنىـڭ بىـر - بىرىگـە دۈشـمەنلىك 
تارىخىنى، خائىنلىق تارىخىنى تەرغىب قىلىدىغان، كۆپتۈرىدىغان، 
تەكىتلەيدىغـان ئاتالمىـش تەتقىقاتالرنـى داۋام قىلسـاق، تارىخنـى 
ئـۇالش ئەمـەس تارىخنى بۇزۇپ زىددىيەتلەر ئۇۋىسـىغا ئايالندۇرۇپ 

قويغـان بولىمىز.

ئەجـدادالر تارىختـا مەيلـى نېمـە قىلغـان بولسـۇن بۈگـۈن بىـز 
ۋارىسـلىق قىلىۋاتقان پىكىرلەرنى، مەسـلەكلەرنى، كۈرەشـنى بىزگە 
قالدۇرۇپ كەتكەن. كەلگۈسىمىز ئۇالرنىڭ تارىختا نېمە قىلغانلىقىغا 
باغلىـق ئەمـەس، بىزنىـڭ بۈگـۈن نېمـە قىلىۋاتقانلىقىمىزغا باغلىق. 
ئۇالرنىـڭ تارىخىـي ۋەزىپىسـى شـۇ تارىخىـي دەۋرىـدە تاماملىنىـپ 
بولغـان. بىـز بۈگـۈن كەلگۈسـىمىزنى بەرپـا قىلىشـقا، ئۆزىمىزنـى 
قۇتقۇزۇشقا، خاراب قىلىنىۋاتقان كىملىكىمىزنى قوغداشقا ئىنتىلمەي 
تارىخنىـڭ سېسـىقىنى كولىسـاق، تارىختا قالغان كونـا قەقەچلەرنى 
خامانغا تاشـالپ دانىشـمەنلىك قىسـاق، چۈشـكۈنلۈك يۇقتۇرسـاق، 
تارىخقـا  يۇمـۇپ،  كـۆز  يۈرسـە  مېڭىـپ  خائىنـالر  ئالدىمىـزدا  كـۆز 
راسـتتىنال  قالسـاق،  كىرىشـىپ  خائىنلىقالرغـا  كەتكـەن  ئايلىنىـپ 

خۇپسـەنلىك قىلغـان، ئۇسـتاتلىق قىلغـان بولىمىـز.

تارىخىمىزدىـن،  بىلـەن  پوزىتسـىيەمىز  قۇرغۇچـى  بۈگـۈن  بىـز 
بۇزغۇچـى  ئالمـاي،  ئۈگـۈت  ۋە  ئىبـرەت  تەلىـم،  ئەجدادالردىـن 
پوزىتسـىيە بىلەن تارىخنى بۇرمىلىغان يازمىالرنى تارقىتىپ دىققەت 
كويىغـا  تېرىشـنىڭ  زىددىيـەت  قويۇشـنىڭ،  ئويـۇن  بۇراشـنىڭ، 
كىرسـەك، بۇنـى توغـرا چۈشـىنىش مۇمكىـن ئەمەس ھەمـدە بۇنىڭ 
نېمىگـە زۆرۈر بولـۇپ قالغانلىقىنـى ئويـالپ يېتىـش تېخىمـۇ تـەس.
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يەھۇدىي تىللىق ھەقىقىي ئۇيغۇر

يەھۇدىيالرنـى  تـورداش  ئۇيغـۇر  بىـر  ئىنكاسـتا  ئۇيغۇرچـە  بىـر 
قىلىـپ  مەسـخىرە  كەمسـىتىپ،  ئېتىقادىنـى  ئۇالرنىـڭ  ئەيىبلـەپ، 
پۇخادىن چىقىپتۇ. بۇ ئىنكاسقا 24 ئۇيغۇر يۈرەك سۇنۇپ ماختاشالرنى 
ياغدۇرۇپتـۇ. مـەن بىـر ئادەمنىـڭ ئېتىقادىنـى كەمسىتىشـنىڭ يـۈرەك 
تەقدىم قىلغۇدەك ئالقىشـلىق قىلىق بولۇپ قالغىنىغا ھەيران قالماي 
تۇرالمىدىـم. بۇنـى كەمسـىتىلگەن مىللـەت ئەزالىرىنىڭ ئۆچ ئېلىشـى 

دەيمىزمـۇ؟ خىتايدىـن ئااللمىغـان ئۆچنـى يەھۇدىيدىـن ئاالمدۇق؟

قـاراڭالر، كۆزۈڭالرنـى يوغـان ئېچىـپ قـاراڭالر. لوندونـدا بىـر 
يەھۇدىـي بـار، ئـۈچ يىلدىـن بېرى خىتايغا قارشـى نامايىش قىلىپ 
كېلىۋاتىـدۇ. رەسـىملىرى تـورالردا يېيىلغـان، ئـۈچ يىلدىـن بېـرى 
توختىمـاي زۇلۇمغـا قارشـى ئىسـيانكارلىق قىلىۋاتقـان يەھۇدىينـى 
ماختىيالمىغـان تىـل قانـداق تىـل؟ ئۇيغۇرنى يۆلىگەن بىر كىشـىگە 
ئۇزارغـان قانـداق تىـل، شـۇ نەپرەتنى سـىغدۇرغان قانداق دىل ئۇ؟

توغـرا ئـۇ يەھۇدىـي، ئەممـا ئـۇ سـىز ئۆچمەنلىـك قىلىدىغـان 
غەززەنـى بومبىلىغان ئەسـكەر ئەمەس. ئـۇ توختىماي ئۇيغۇر ئۈچۈن 
نامايىـش قىلىۋاتىـدۇ. زۇلۇمغا قارشـى تۇرۇۋاتىدۇ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر 

قىرغىنچىلىقىنـى ئەيىبلەۋاتىدۇ.

ئەمـدى ئويـالڭالر، ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمانلىقىنى مىلتىـق قىلىـپ 
ئۇيغۇرغـا  قېرىنداشـالرنى چەنلەۋاتقـان، خىتايغـا غىـڭ قىاللمـاي 
باشـقىالرنىڭ  قىلىـپ  مېتىـر  ئىمانىنـى  ئۆزىنىـڭ  ھۈرپىيىۋاتقـان، 
ھاالكـەت  ئەمـەس  زۇلۇمغـا  ئۆزىنىـڭ  ئۆلچەۋاتقـان،  ئېتىقادىنـى 
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خەۋپىگـە ئۇچراۋاتقانلىقىدىـن بىخـەۋەر يېنىدىكـى بىچـارە ئۇيغۇرغـا 
زەھـەردەك سـۆزلەۋاتقان ئۇيغـۇر تىللىقـالر ھەقىقىـي ئىنسـانمۇ ياكى 
بـۇ يەھۇدىيمـۇ؟ زالىمغـا تىـك تـۇرۇپ قارشـى چىقالمـاي، تۈگۈلـۈپ 
ياتقان ھەقىقىي ئۇيغۇرمۇ ياكى خىتايغا ئىسـيانكار ماۋۇ يەھۇدىيمۇ؟ 

كىـم ھەقىقىـي ئۇيغۇر؟

ئۇيغــۇرالر  لوندونــدا 
ھەپتــە  ھــەر  ئۈچــۈن 
قىلىۋاتقــان  نامائىــش 

يەھۇدىــي

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 7 - كۈنى
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نېمىشقا ئۇالر خىتاينى قولاليدۇ؟

تەرەپتـە  خىتـاي  دۆلەتلىرىنىـڭ  مۇسـۇلمان  بۇيـان  يېقىندىـن 
تۇرۇشـى ئىزچىـل تـاالش - تارتىشـقا سـەۋەب بولـۇپ كېلىۋاتىـدۇ. 
بىـر قىسـىم ئۇيغـۇرالر خىتـاي تەرەپتـە تۇرغان دۆلـەت رەھبەرلىرىنى 
ۋەكىللىـك  خەلقىگـە  ئۇالرنىـڭ  ئوخشـىتىپ،  زاكىرغـا  شـۆھرەت 

تىرىشـىۋاتىدۇ. چۈشەندۈرۈشـكە  قىلمايدىغانلىقىنـى 

بـۇ يـەردە بىـز چۈشـەنگىلى ئۇنىمايدىغـان بىـر نۇقتـا بـار، ئـۇ 
بولسـىمۇ مەدەنىيـەت، قىممـەت - قـاراش ۋە سىياسـىي ئەنئەنـە 
شـۆھرەت  ئەردوغاننـى  ئااليلـى.  تۈركىيەنـى  مەسـىلەن،  ئامىلـى. 
خەلـق  ئۇنـى  چۈنكـى  يـاق،  بوالمـدۇ؟  ئوخشىتىشـقا  زاكىرغـا 
سـايلىغان. تۈركىيەدىـن باشـقا دېموكراتىيـە ئارقىلىـق ھاكىمىيـەت 
بېشـىغا چىققـان مۇسـۇلمان دۆلـەت باشـلىقلىرىمۇ بـار. مەسـىلەن، 
بېنـگال، ھىندونېزىيە، مااليسـىيە، پاكىسـتان، مالـى، ماۋرىتانىيە، 
قىرغىزىسـتان، ئافغانىسـتان قاتارلىـق مۇسـۇلمان ئەللەرنىـڭ دۆلەت 
ئەللەرنىـڭ  مۇسـۇلمان  شـۇڭا  سـايلىغان.  خەلـق  رەئىسـلىرىنى 
خىتاينىڭ يېنىدىن سـەپ تۇتۇشـىنى ھاكىمىيەتكە ئارتىپ قويۇشمۇ 

دەلىلسـىز.

تەرەپتـە  خىتـاي  ئەللەرنىـڭ  ئاتالغـان  مۇسـۇلمان  مـەن 
تەھلىـل  بـۇرۇن  ئامىلىنـى  مەنپەئـەت  ئىقتىسـادىي  تۇرۇشـىدىكى 
قىلىـپ بولغـان، شـۇڭا بـۇ ھەقتـە ئارتۇقچە توختالمايمـەن. پەقەت 
ئىقتىسـادى جەھەتتـە دۇنيـا بويىچـە ئالدىنقـى قاتـاردا تۇرىدىغـان 
ئەرەب بىرلەشـمە خەلىپىلىكى، قاتار قاتارلىق مۇسـۇلمان ئەللەرنىڭ 
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ئۇيغۇرنـى قوللىغان، خىتاينىـڭ زۇلۇمىنى ئىرقى قىرغىنچىلىق دەپ 
ئېتىـراپ قىلغـان لىتۋانىيـە، چېخىيەلەردىـن كۈچلـۈك ئىقتىسـادقا 

ئىگـە ئىكەنلىكىنـى ئەسـكەرتىمەن.

مۇسـۇلمان ئەللەرنىڭ بىزنى قوللىماسـلىقىدا بىز چۈشىنىشـنى، 
قوبۇل قىلىشـنى خالىمايدىغان، ئېتىراپ قىلىشـقا ئۇنىمايدىغان بىر 
ئامىـل بـار. ئـۇ بولسـىمۇ مەدەنىيـەت ئامىلى. شـۇنى ئېغىر كەلسـىمۇ 
مەدەنىيىتـى  ئەللەرنىـڭ  مۇسـۇلمان  كېرەككـى،  قىلىـش  ئېتىـراپ 

خىتايغـا تولىمـۇ يېقىـن كېلىدۇ.

مەدەنىيـەت بىـر خەلقنىـڭ تەپەككـۇر ئۇسـۇلىنى بەلگىلەيدىغان 
مىللىتىمىزنىـڭ  بـۇ  مېھماندوسـت.  ئۇيغـۇرالر  مەسـىلەن،  ئامىـل. 
ئوچـۇق - يـورۇق، يۇمۇرچـان، سـەنئەتخۇمار بولۇشـىنى كەلتـۈرۈپ 
ئۇيغـۇرالردا مەشـرەپ، مۇقـام ۋە داسـتانچىلىق  چىقارغـان. شـۇڭا 
مېھمانغـا خۇشـتار، يېڭىلىققـا  تاپقـان. سـەۋەبى، سـەنئەت  راۋاج 
شـەيدا، قوبـۇل قىلىشـقا ماھىـر مىللەتتـە كـەم بولسـا بولمايـدۇ. 
ئۆيگـە مېھمـان كەلسـە يېگۈزۈپـال يولغا سـالغىلى بولمايـدۇ. چۈنكى 
ھېچكىـم خەقنىـڭ ئۆيىگـە ئـاچ قالغاچقـا بارمايـدۇ. بىـرەر پـەدە 
ئـاڭالپ مـۇڭ قىلىسـىز، ئىككىنـى دەسسـەپ پۇخادىـن چىقىسـىز. 
بـۇ خىـل مېھماندوسـتلۇقنىڭ خاتـا تەرىپـى بولسـا ياتنـى ئۆزىدىـن 
چـوڭ كـۆرۈش، سـىرتتىن كەلگەننـى ئۇلۇغالشـقا ئېلىـپ بېرىشـتىن 

ئىبـارەت.

ئاچكـۆز،  قاتىـل،  قەبىـھ،  مەدەنىيەتنىـڭ  خىتايچـە  ئەمـدى 
بىلـەن  نومۇسسـىزلىقى  ئالدامچـى،  شەخسـىيەتچى،  نائىنسـاب، 
كىشـىلەرنىڭ  ئەللەردىكـى  قوشـنا  بىزگـە  ۋە  شـەرقتىكى  ئوتتـۇرا 
مەدەنىيتـى ئوخشـاش ۋە ئوخشىشـىپ كېتىـدۇ. بۇنىڭغا قەبىھلىك، 
يالغانچىلىق، پارىخورلۇق، تەبىقىۋازلىقالرنى مىسـال ئالسـاق ئىخچام 

بولىـدۇ. ۋە چۈشىنىشـلىك 
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ئافرىقـا  ۋە شـىمالى  ئاسـىيا  غەربـى جەنۇبـى  ئوتتـۇرا شـەرق، 
مۇسـۇلمانلىرىغا ئورتـاق بولغـان بىـر مىسـالنى ئـاالي، ئـۇ بولسـىمۇ 
خىتاينىـڭ  ئـادەت  قەبىـھ  بـۇ  قىلىـش.  خەتنىسـىنى  قىزالرنىـڭ 
قىزالرنىڭ پۇتىنى بوغۇشـى بىلەن يېقىنلىشـىپ كېتىدۇ. خىتايالردا 
ئېـرى ئۆلسـە، ئايالالرنـى ئېرىگـە ھەمـراھ قىلىـپ كۆمـۈش بىلـەن 

ئەرەبلەرنىـڭ قىزالرنـى تىرىـك كۆمۈشـى ئوخشـاش.

ئۇيغۇرالر تارىم بويىدا مىڭ يىلدىن بۇيان مۇسـۇلمانلىقتا ياشـاپ 
ئۆزىنـى خىتـاي كۇپپارلىرىدىـن پەرقلەنـدۈرۈپ  كەلگـەن بولـۇپ، 
مۇسـۇلمان دەپمـۇ ئاتىغـان. ئۇيغۇرنىـڭ نەزىرىـدە كاپىـر پەقەتـال 
خىتـاي بولـۇپ، ئىسـالم بـۇ ئىككـى مىللەتنـى بىـر - بىرىدىـن 
پەرقلەنـدۈرۈپ تۇرىدىغـان ھالقىلىـق ئامىـل بولغـان. يېقىنقـى 200 
يىلدىـن بۇيـان ئۇيغۇرنىـڭ رەقىبـى پەقەتـال خىتـاي كۇپپارلىـرى 
خىتاينـى  دېگەنلىـك  كۇپپـار  ئىسـتېمالىدا  ئۇيغـۇر  شـۇڭا  ئىـدى. 
كۆرسـىتەتتى. گەرچـە ئۇيغۇرنىـڭ يېرىـدە موڭغۇل، داغۇر ۋە شـىبە 
دېگەن مۇسـۇلمان بولمىغان مىللەتلەر ياشـاپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، 
ئۇيغـۇرالر ئۇالرنـى كۇپپـار دەپ قـاراپ غازاتالرنىڭ ئوبيېكتى قىلغان 
ئەمـەس. ئۇيغـۇر تارىخىـدا ئېچىلغـان غازاتـالر خىتـاي كۇپپارلىرىغـا 
قارشـى ئېچىلغـان. شـۇڭا خەلقىمىـز ئەسـىرلەردىن بۇيـان ئۇيغـۇر 
دېگـەن سـۆز بىلـەن مۇسـۇلمان دېگـەن سـۆزنى مەنىـداش قىلىـپ 
ئىشـلەتكەن، خىتـاي دېگـەن سـۆز بىلـەن كۇپپـار دېگـەن سـۆزنى 

مەنىـداش قىلىـپ قولالنغـان.

نېمـە ئۈچـۈن مۇسـۇلمان ئەللەرنىـڭ ئۇيغۇردىـن يـۈز ئۆرۈشـىنى 
پەرقلىـق  بىزدىـن  ئۇالرنىـڭ  ئۈچـۈن  نېمـە  قىاللمىـدۇق؟  قوبـۇل 
مەدەنىيـەت، قىسـمەت ۋە قىممـەت - قاراشـالرغا ئىگە ئىكەنلىكىنى 
ئېتىـراپ قىاللمىـدۇق؟ چۈنكـى بىـز مۇسـۇلمان دېگـەن سـۆز بىلـەن 
ئۇيغۇر دېگەن سـۆزنى ئوخشـاش مەنىدە دەپ چۈشـىنىپ قالدۇق. 
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ئۆزىمىزنـى ئۇالرنىـڭ قـان قېرىندىشـى دەپ تونۇغىنىمىـز ئۈچـۈن، 
ئۇالرنىـڭ يـاردەم بەرمەسـلىكىنى قوبـۇل قىاللمىـدۇق. بىـز باشـقا 
مۇسۇلمانالرنى ئۆزىمىزگە ئوخشاش مۇسۇلمان دېسە ياقا يىرتىدىغان، 
تاغنـى تـاغ، چۆلنـى چۆل دېمـەي يۈرۈش قىلىپ مۇسـۇلمان ئۈچۈن 
ئۆلۈپ بېرىدىغان كىشىلەر دەپ قاراپ قالغىنىمىز ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 
بىپەرۋالىقىنى  قوبۇل قىلىشتا قىينالدۇق. بىز مۇسۇلمان مۇسۇلمانغا 
يـاردەم قىلىشـى كېرەكلىكىگە ئىشـەنگىنىمىز ئۈچـۈن، بىزگە ياردەم 
سـانالمايدىغان  ئىخالسـمەن  بەكمـۇ  ئەمـەس،  مۇسـۇلمانالردىن 
غـەرب ئەللىرىدىـن كەلگەنـدە چۈشىنىشـتە قىينالـدۇق. غەربنىـڭ 
چۈشـەنمەيدىغان  بولۇشـنى  سـاۋاب  تـۇرۇپ،  ئەمـەس  مۇسـۇلمان 
تـۇرۇپ، ئالالھتىـن ئەجىـر ئالىدىغانلىقىنـى بىلمەيدىغـان تـۇرۇپ، 
ھېچبىـر مۇسـۇلمانلىق بۇرچتىـن بىخـەۋەر تـۇرۇپ ئۇيغۇرغـا يـاردەم 
بېرىشـى بىزنىـڭ چۈشـىنىش ئۇسـۇلىمىزغا رىقابـەت ئېـالن قىلدى. 
بـۇ قانـداق مۇمكىـن؟ نېمـە ئۈچـۈن غەربنىـڭ دۆلىتىدىـن تارتىـپ 
قىلىـدۇ؟  ھېسداشـلىق  ئۇيغۇرغـا  قـەدەر  تەشـكىالتلىرىغا  ئاممىـۋى 
ئۇيغۇرغـا يـاردەم قىلىـش يـا ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانلىق دىنىـي بۇرچى 
ياكـى قانداشـلىق مىللىـي بۇرچـى ئەمـەس تۇرسـا، ئـۇالر زادى نېمە 

ئۈچـۈن بىزنـى يۆلەيدۇ؟

دۇنيـا  بـار.  مۇھەببـەت  خالىـي  دىندىـن  دۇنيـادا  دېمـەك، 
ھېچبىـر دىنغـا مەنسـۇپ بولمىغـان كىشـىلەرنىڭ سۆيگۈسـى بىلەن 
زىننەتلىك. جاھاندا مۇسـۇلمانلىق، دىنسـىزلىق، خىرىسـتىيانلىق، 
دىنغـا  دۇنيـادا  بـار.  قېرىنداشـلىق  ھالقىغـان  يەھۇدىيلىكتىـن 
چاقىرىقـى،  ئىنسـانلىق  تەشەببۇسـى،  ياخشـىلىق  باغالنمىغـان 
دۇنيانـى  بىـز  بـار.  مۇھەببـەت   - مېھىـرى  سـۆيىدىغان  ھاياتنـى 
مۇسـۇلمانلىق بىلـەن ئۆلچـەپ، قىلغـان ياخشـىلىقىمىزدا سـاۋابنىڭ 
مىقدارىنى ھېسـابالپ يۈرگىنىمىزدە تەمەسىز ياخشىلىق قىلىدىغان، 
زۇلۇمغـا تەمەسـىز قارشـى تۇرىدىغـان، رەزىللىكنـى كىمنىـڭ سـادىر 
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قىلغانلىقىدىـن قەتئىينـەزەر رەت قىلىدىغـان ئېقىمنىـڭ بارلىقىغـا 
شـاھىت بولـدۇق. 

خىتاينـى قوللىغـان ئەللـەردە ئىنسـاننىڭ قەدىـر - قىممىتـى 
تـۆۋەن، ھاياتنىـڭ باھاسـى ئـەرزان، ئىرادىنىـڭ كۈچـى زەئىـپ، 
ئايالالرنىـڭ روھـى سـولغۇن، بالىالرنىـڭ ھالـى پەرىشـان. ئۇنـداق 
ئەللـەردە زۇلـۇم ئاللىقاچـان تۇرمۇشـنىڭ بىـر قىسـىمىغا ئايلىنىـپ 
كەتكـەن. خىتايغـا دوسـت تارتقـان ئەللـەردە كىشـىلەر بىـر چېكىم 
تارتىـش ئۈچـۈن ئـادەم ئۆلتۈرىـدۇ، ھاكىمىيـەت بىر تەنقىـد ئۈچۈن 
بىـر ئادەمنىـڭ بېشـىنى يەيـدۇ. ئۇنـداق ئەللـەردە دىـن زالىملىـق 
ئۈچـۈن ئېگىلىشـكە مەجبۇر. ئۇنداق ئەللـەردە ئېتىقاد ھاكىمالرنىڭ 
مۇسـۇلماننى ئالـداش ۋاسىتىسـى. بىزدىـن يـۈز ئۆرۈگـەن ئەللـەردە 
ھېچقانـداق  ھۆرلۈكـى  شـەرىپى،  ئابرۇيـى،   - يـۈز  ئىنسـاننىڭ 
كاپالەتكـە ئىگـە بولمىغىنـى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا 3 مىليوندىـن ئارتـۇق 
ئۇيغۇرنىـڭ قامىلىشـمۇ بـەك ئازابلىنىـپ كەتكـۈدەك ئىـش ئەمـەس. 
چۈنكـى ئۇالرمـۇ ئۆزىنىـڭ دۆلىتىگـە بەنـد قىلىنغـان، نامراتلىققـا 
ئەسـىر بولـۇپ كەتكـەن، قۇللۇققـا كۆندۈرۈلگەن، ئىالجسـىزلىقنىڭ 
ناركوز قىلىشىغا دۇچ كەلگەن. شۇڭا ئۇنداق ئەلدىكى ھاكىمىيەتكە 
ۋە ھاكىمىيەتنىـڭ دېگىنىگـە چىنپۈتىدىغـان ئاۋامغـا 3 مىليوندىـن 
ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ قامىلىشـى ھېچبىر ھەيران قاالرلىق، ھاياجانلىق 

نۇتـۇق سـۆزلىگۈدەك ۋەقـە دەپ تۇيۇلمايـدۇ.  

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 9 - كۈنى
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بىر ناتىۋان ئىدى، قەھرىمان بولدى

ئۇيغـۇرالر ھەققىـدە يېڭـى بىـر كىتـاب يېزىلىـپ ئوقۇرمەنلەرنـى 
سـاقچى  »مۇكەممـەل  ماۋزۇسـى  كىتابنىـڭ  قىلىۋاتىـدۇ.  تەقـەززا 
بازارلىـق  ئامېرىكىـدا  يازغۇچـى  كىتابنـى  دېيىلـدى.  دۆلىتىـدە« 
كەيـن.  جەفـرى  يازغۇچـى  چىقارغـان  داڭـق  بىلـەن  كىتابلىـرى 
ئۇنىـڭ »يۈكسـىلىۋاتقان سامسـۇڭ« دېگەن كىتابـى ئالدىنقى يىلى 
ئامازونـدا بىـر قانچـە ھەپتـە بازارلىق كىتابـالر تىزىملىكىدىن ئورۇن 
ئالغانىـدى. بـۇ كىتابىمـۇ بازارلىـق بولۇشـى ھەتتـا بەلكىـم فىلىـم 
قىلىپ ئىشلىنىشـى مۆلچەرلىنىۋاتىدۇ. شـۇڭا كىتابتا يېزىلغان بەزى 
تەپسـىالت ۋە كىشـىلەرنىڭ سـىرلىق تۇتۇلۇشـىدا بـۇ سـەۋەبمۇ بـار.

ئايلىرىـدا  ئاۋغۇسـت  يىلـى   -  2018 بىلـەن  جەفـرى  مـەن 
كىتـاب  بىـر  ھەققىـدە  ئۇيغـۇرالر  تۈركىيەگـە  ئـۇ  تونۇشـقانىدىم. 
يېزىـش ئۈچـۈن كەلگـەن ئىكـەن. ئـۇ مـاڭا ئالـدى بىلـەن كىتابقـا 
تەرجىمـە  ھاياتىنـى  ھامۇتنىـڭ  تاھىـر  بولغـان  كىرگۈزۈلمەكچـى 
قىلىشـنى تاپشـۇردى. تەرجىمـە جەريانىـدا بىز كىتابنىـڭ مەزمۇنى، 
تەركىبـى ۋە كىمنـى بـاش تېمـا قىلىشـنى مەسلىھەتلەشـتۇق. مـەن 
يانمـاس  ھۆرىيەتچـى،  پۈكمـەس  تىـز  ئۆكتىچـى،  مۇرەسسەسـىز 
ئازادلىـق كۈيچىسـىدىن بىـر كىشـى نامـزات بولسـا دېگـەن ئـارزۇدا 
ئىدىـم. ئەممـا بـۇ ئارزۇيۇمنـى ئاپتورغـا تېڭىشـىم مۇمكىـن ئەمـەس 

ئەلۋەتتـە. ئىـدى، 

كىتابنىـڭ تەييارلىقـى سـېنتەبىردە باشـالندى. ئالـدى بىلـەن 
ئۇيغـۇر ئۆكتىچىلىـرى قاتارىدىكـى پەرقلىـق شەخسـلەرنى زىيـارەت 
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قىلىشـقا باشـلىدۇق. ئامېرىكىـدا روشـەن ئاببـاس خانىـم جەفرىگـە 
بىرەيلەننـى تونۇشـتۇرۇپتۇ. ئـۇ سـابىق گۈەنتامۇ مەھبۇسـى ئىكەن. 
جەفرى ئالدى بىلەن كىتابنى شـۇ كىشـىدىن باشـلىماقچى بولدى. 
ئەمما مەزكۇر كىشى ئامېرىكا مۇخبىرى بىلەن كۆرۈشمەيدىغانلىقىنى 
ئېيتتـى. مـەن جەفرىنىـڭ قەتئىـي تۇرۇۋېلىشـى بىلـەن ئـۇ كىشـى 
بىلـەن كۆرۈشـتۈم، ئەممـا جەفـرى بىلـەن مۇالقاتتـا بولۇشـقا قايىـل 
پارتىيەسـىگە  ئىسـالم  تۈركىسـتان  كېيىـن  ئۇندىـن  قىاللمىدىـم. 
ئەگىشـىپ سـۇرىيەدە تۇرغـان بىـر قانچـە يـاش بىلەن كۆرۈشـتۇق. 
ھەتتـا قايتىـپ كەلگىنىگە ھەپتە بولمىغـان بىر ئۇيغۇر بىلەن بىللە 
تامـاق يېگەنمـۇ بولدۇق. ئەممـا نېمە ئۈچۈنكىن جەفرى ئۇالر بىلەن 

قايتـا كۆرۈشۈشـنى خالىمىدى. 

جەفـرى كىتابىنـى 2017 - يىلـى مىسـىردا يۈزبەرگـەن ئومۇمىي 
تۇتقۇندىـن باشـلىماقچى بولغاندەكمـۇ قىالتتـى. شـۇڭا ئـۇ ئـاۋۋال 
مىسـىرغا بېرىپتـۇ ۋە بىـر ئۇيغـۇر قاچقـۇن بىلـەن كۆرۈشـۈپتۇ. مـەن 
فىرانسـىيەدە  ئۇيغۇرنىـڭ  مەزكـۇر  ئـۇ  كۈنلـەردە  يۈرگـەن  بىلـەن 
ۋە  بـەردى  ھازىرلىشـىپ  ماتېرىيـال  ئۈچـۈن  تىلىشـى  پاناھلىـق 
شـاھىتلىق خېتـى يېزىـپ بـەردى. جەفـرى بىلـەن مىسـىردا بولغان 
ۋەقـە ھەققىـدە ئـۇزاق پاراڭالشـتۇق، ئەممـا نېمـە ئۈچۈنكىـن ئـۇ 
كىتابنـى سـابىق ئەزھەرىيلەردىـن باشـالپ يېزىشـنى خالىمىـدى.

جەفرىنىـڭ تەلىپـى بويىچـە ئۆمـەر بېكئالـى بىلـەن ھەپتىدىـن 
ئارتـۇق سـۆھبەتتە بولـدۇق. باشـقا الگېر شـاھىتلىرى بىلەنمۇ بىرەر 
ئىككـى نـۆۋەت كۆرۈشـكەن بولـدۇق. مەنچـە ئۆمـەر بېكئالـى بىلەن 
ئـەڭ تەپسـىلىي پاراڭالشـقان يازارمەن جەفرى ئىـدى. مەنمۇ كىتابقا 
ئۆمەرجاننىـڭ ھاياتـى تېمـا قىلىنسـا ئىكـەن دەپ ئـارزۇ قىالتتىـم. 
ئۆمەرجاننىـڭ ئىـچ - ئىچىدىـن چىقىرىـپ ھـەر بىـر تەپسـىالتنى 
ئىنچىكـە سۆزلەشـلىرى، ئۇنىـڭ ھـەم پىچاندىكـى قاماقخانـا، ھـەم 
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قارامايدىكـى قاماقخانىـدا ئۆتكۈزگـەن ھاياتى، بولۇپمـۇ ئۇنىڭ جازا 
الگېرلىرىـدا باشـتىن كەچۈرگەنلىـرى مۇشـۇنداق بىـر كىتابقـا بـاش 
پېرسـوناژ بولۇشـقا اليىـق ئىـدى. مەنچـە بىـز كۆرۈشـكەن كىشـىلەر 

ئىچىـدە ئۇنىڭدىنمـۇ الياقەتلىـك نامـزات يـوق ئىـدى. 

سـېنتەبىرنىڭ ئاخىرىغـا كەلگەندە جەفرى تۇيۇقسـىز خىتاينىڭ 
تۈركىيەدىكـى جاسۇسـلۇق تورىغـا قىزىقىـپ قالـدى. ئۇنىـڭ بىلەن 
جاسۇسـلۇققا زورالنغان ئۇيغۇرالرنى زىيارەت قىلدۇق، مۇڭداشـتۇق. 
بۇ جەرياندا خىتايغا ئاخبارات يەتكۈزۈشكە مەجبۇرالنغان بىر ئۇيغۇر 
بىلـەن دوستلىشـىپ قالدىـم. بۇ كىشـى بـۇرۇن نېمە سـەۋەبتىنكىن 
مـاڭا ئـۆچ بولـۇپ، ئـۇ مـاڭا قورقۇنچلـۇق ھاقارەتلەرنـى ياغـدۇرۇپ 
تېلېفـون قىلغانىـدى. جەفرىگـە تەرجىمانلىـق قىلغـان بىـر قانچـە 
كـۈن ئىچىـدە ئۇنىـڭ بىلـەن دوستلىشـىپ كەتتـۇق. باغـرى قـان 
ئۇيغـۇر پەرزەنـت دەردىدە پىسخىكىسـى بۇزۇلۇپ، ئۈسـۈيدىغان يەر 
يـوق، مـاڭا ئۈسـۈپ ئاچچىقىنـى چىقارغان ئىكەن. شـۇندىن كېيىن 
ئـۇ ئاكتىـپ پائالىيەتچىگـە ئايالندى. يۈسـۈپجان ئەمەت بىلەن شـۇ 
سـوراقخانىدا  ياندىكـى  »ئانامنـى  ئۇنىـڭ  كۆرۈشـتۇق.  مەزگىلـدە 
سـوراق قىلـدى، ھەممىنـى ئـاڭالپ تـۇردۇم« دەپ يىغالپ كەتكىنى 

ھېلىمـۇ كـۆز ئالدىمدا.

جەفرىنىـڭ خىتايچـە تەقىـب سىستېمىسـىغا قىزىقىـپ قېلىشـى 
مېنـى ھەيـران قالدۇرمىـدى. چۈنكـى بىـر چـوڭ سـانلىق مەلۇماتـالر 
قىلىـش  سـوراق  قىلىـش،  تۇتقـۇن  كومپيۇتېرالشـقان  ئامبىـرى، 
بولمىغانـدا  ھەرىكـەت  تايانغـان  قۇرۇلمىسـىغا  قىلىـش  ئانالىـز  ۋە 
مىليونلىغـان ئىنسـاننى تۇتـۇپ، ئۇالرنى جازا الگېـرى، قاماقخانا ۋە 
تۈرمىگـە يولـالپ بولـۇش مۇمكىـن ئەمەس ئىـدى. دېگىنىمىزدەك بۇ 
قېتىملىـق تۇتقۇننىـڭ كەينىـدە 2008 - يىلدىـن باشـالپ خىتـاي 
جامائـەت خەۋپسـىزلىك مىنىسـتىرلىكى 3 - باشقارمىسـى تەتقىـق 
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قىلىۋاتقـان ئۇيغۇرالرغـا قارىتىلغـان يـۈز تونـۇش، ھەرىكەت تونۇش 
تېخنىكىسـى بىلـەن 2014 - يىلدىكـى »ئـۈچ ئـەل« قۇرۇلۇشـى 
نەتىجىسـىدە توپالنغـان ئۇچۇرالر ۋە سـىناق قىلىنغـان تەربىيەلەش 
تۈزۈمىنىـڭ ئاساسـلىق رول ئوينىغانلىقـى مەلـۇم بولـدى. 2017 - 
يىلـى مارتتـا بىـر سـانلىق مەلۇمات ئامبىـرى قۇرۇلـۇپ، ھەممە يەرگە 
يـۈز ۋە ھەرىكەتنى پەرقلەندۈرەلەيدىغان كامېراالرنىڭ ئورنىتىلىپ، 
تۇتۇلىدىغـان كىشـىلەرنىڭ ئاپتوماتىـك ئېنىقالنغانلىقـى مەيدانغـا 
چىقتـى. دېمـەك، مىليونلىغـان ئۇيغـۇر ۋە باشـقا تۈركىـي تىللىـق 
مىللەتلەرنـى تۇتقىنـى پۈتۈنلـەي سـاقچى ئەمـەس، كادىـر ئەمەس، 
بەلكـى گەۋدىلەشـكەن جـەڭ سۇپىسـى دەپ  ئەمـەس،  رازۋېـدكا 
تەرجىمە قىلىشـقا بولىدىغان بىر سـانلىق مەلۇماتالر ئامبىرى بولۇپ 
چىقتى. بۇ بايقاشالردىن الگېرالرنى چېن چۈەنگو تىبەتتىن كېلىپ 
پەيـدا قىلغـان، ئۇيغۇرالرنـى باسـتۇرۇش »بەشـىنچى ئىيۇل«دىـن 
كېيىـن كۈچەيـدى دەپ قاراشـنىڭ ئاساسسـىزلىقى مەلـۇم بولـدى.

جەفـرى خىتاينىـڭ تەقىـب تېخنىكىسـىنى ياخشـى چۈشـىنىش 
ئۈچـۈن بىـر قانچـە ئۇيغـۇر بىلـەن سۆھبەتلەشـتى. بولۇپمـۇ بـۇ 
تېخنىكىنـى خەلقئـارا ئاخباراتقـا ئىزچىل ئەڭ ياخشـى ئانالىز قىلىپ 
يېشـىپ بېرىۋاتقـان بىر ئۇيغـۇر كومپيۇتېرچى بۇنىڭدا ھالقىلىق رول 
ئوينىدى. بۇ جەرياندا ئۇيغۇرغا ئوخشاش تۇتقۇنغا ئۇچرىغان باشقا 
مىللەت كىشـىلىرىنىڭ تۇتۇلۇشـىدا ئۇالرنىڭ ئىسـمىنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
ئارىلىشـىپ،  قويـۇق  بىلـەن  ئۇيغـۇرالر  بولغانلىقـى،  ئوخشـاش 
ئۇيغـۇرالر بارىدىغـان مەسـچىتلەرگە بېرىـپ، ئۇيغـۇرالر بىلـەن بىـر 
بـازاردا تىجـارەت قىلىـپ، ئۇيغۇرالر بىلەن ئوخشـاش مەدەنىيەتتىن 
بەھرىمـەن بولىدىغانلىقىنىـڭ سـەۋەب بولغانلىقـى ئاشـكارىالندى. 
چېن چۈەنگونىڭ »ئادەمنىڭ ھېسسـىياتى بار، خاتالىشـىدۇ، ئەمما 
كومپيۇتېـر مەڭگـۈ خاتاالشـمايدۇ« دېگـەن دوگمـا ئەقىدىسـىنىڭ 
ئۇيغـۇر بىلـەن مەنبەداش تۈمەنلىگەن قازاق، قىرغىزالرنىڭ بېشـىغا 
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چىققانلىقـى مەلـۇم بولدى.

جەفـرى كىتابىغـا كىمنـى بـاش پېرسـوناژ قىـالر؟ يىـل ئۆرۈلـۈپ 
2019 - يىـل كىرىـپ كەتتـى. جەفرىنىـڭ كىمنـى ئاسـاس قىلىـپ 
باشـالپ  ئەنقەرەگـە  ئۇنـى  ئىـدى.  ئەمـەس  مەلـۇم  يازىدىغانلىقـى 
بېرىـپ بىـر قانچـە يـاش زىيالىـي بىلـەن ئۇچراشـتۇردۇم. قىزغىـن 
پاراڭالشتۇق، مېھمان بولۇشتۇق. ئۇنىڭ زادى كىمنى يازىدىغانلىقى 
يەنىال بىر سىر ئىدى. ئاخىرى مەن ئۇنىڭ كىتابىنى ئۇيغۇرالردىكى 
پەرقلىـق قاتالمالرنىـڭ ھاياتىنـى يورۇتقـان، بولۇۋاتقـان زۇلۇمنىـڭ 
كىشـىلەرنىڭ قەلبىدىكـى يىلتىـزى، يارىسـى ۋە زەردابلىرىنى بايان 
قىلىدىغـان بىـر كىتاب بولىدىغانلىقىنى تەخمىن قىلدىم. شـۇندىن 
كېيىـن ئۇنىڭدىـن زادى كىمنى يازىدىغانلىقىنى سـوراپ، سۈرۈشـتە 

قىلىـپ كەتمىدىم.

جەفرىگە ئاخىرىدا تەۋسـىيە قىلغىنىم ئىسـتانبۇلدا ياشـايدىغان 
شـائىر ئابدۇرېھىم پاراچ ئىدى. ئابدۇرېھىمنىڭ خاتىرىسـى ئاجايىپ 
سـۈزۈك بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئاۋازلىـق سـۆھبىتىدە ئۇنىـڭ ئـۈچ يىللىـق 
قاماقتـا  ئىرادىسـى،  ئۆزگەرمىگـەن  ئۆزگەرتىشـتە  بىلـەن  ئەمگـەك 
ئۆتكـەن ئازابلىـق ھاياتـى، تاھىـر ھامۇتنىڭ ئۇنـى چاقىرىپ يالغۇز 
كىشـىلىك كامېردا ئىككىيلەننىـڭ -12نويابىر جۇمھۇرىيەت كۈنىنى 
پىچىـرالپ  مارشـىنى  دۆلـەت  ئۇالرنىـڭ  خاتىرىلىشـى،  بىرلىكتـە 
ئوقـۇپ، قەھرىمـان ئەجدادالرغا سـۈكۈتتە تۇرغـان ۋەقەلىكى بەكمۇ 

تەپسـىلىي سـۆزلەنگەنىدى.

مـەن تۈركىيەدىـن ئايرىلىـپ بىـر يىلدىـن ئاشـقاندا جەفرىدىـن 
تۇيۇقسىز تېلېفون كەلدى. كىتاب تەييار بولغان بولۇپ، ئۇ مېنىڭ 
كىتابىنى ئوقۇپ چىقىشىمنى ئارزۇ قىلىدىكەن. بۇنى تاسادىپىيلىق 
دەي دەپ تۇرسـام، كىتابنىڭ پوچتىدىن ئەتىسـى قولۇمغا تېگىشـى 
تېخىمـۇ تاسـادىپىيلىق بولـدى. كىتابقـا مەن تونۇشـتۇرغان مەشـھۇر 
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ئۇيغـۇر شـاھىتالر، جەڭچىلـەر، جىھادچىـالر ئەمـەس، الگېردىـن 
چىققـان بىـر ناتىـۋان ئۇيغـۇر قىـزى تالالنغانىـدى. مېنـى تالـالپ 
ئىسـتىكىممۇ  يېزىلىـش  بولـۇپ،  بـار  تەمەيىممـۇ  دېگـەن  قالسـا 
كۈچلـۈك ئىـدى، ئەپسـۇس ئۇمـۇ بولماپتـۇ. بـۇ قىـز ئـۆز ئىسـمىنىڭ 
ۋەتەندىكىلەرگـە ئېلىپ كېلىدىغـان خەتىرىنى تەكىتلىگەنلىكتىن، 
جەفـرى مېنىـڭ بـاش قەھرىمانغـا بىـر ئىسـىم قويـۇپ بېرىشـىمنى 

سوراپتۇ. 

نامسـىز  بىـر  شـاھىتى  الگېـر  قىلىنغـان  بايـان  كىتابتـا  بـۇ 
باشـتىن  ھاياتىنـى  الگېـر  قورقۇنچلـۇق  بولـۇپ،  قىـز  قەھرىمـان 
كەچۈرگـەن، ئەممـا قورقـۇپ تۈگۈشـۈپ، تۈگۈلـۈپ كەتمىگەنىـدى. 
نازارەتتىكـى،  بـۇ قەھرىمـان قىزنىـڭ مەكتەپتىكـى، قاماقتىكـى، 
قۇتۇلـۇپ چىققاندىـن كېيىنكـى ھاياتى كىتابتا ناھايىتى تەپسـىلىي 
بايـان قىلىنغـان بولـۇپ، بىـر ئۇيغۇرنىـڭ مۇۋەپپەقىيـەت ئۈچـۈن 
تىرمىشىشـلىرى، ئاتا - ئانا ۋە قېرىنداشـلىرىغا بولغان سـاداقىتى، 
ئىلھـام  ئۇسـتازى  ۋاپادارلىقـى،  بولغـان  كەلگۈسـىگە  مىللىتىگـە، 
توختىغا بولغان سېغىنىشـى ۋە ئېھتىرامى پاكىتلىق يورۇتۇلغانىدى.

بـۇ قەھرىمـان ئۇيغـۇر قىـزى ئەمەلىيەتتـە الگېـرالر ھەققىدە ئەڭ 
بـۇرۇن مەلۇمـات بەرگۈچى بولۇپ، ئۇ ئەركىن ئاسـىيا رادىيوسـىنىڭ 
قىلغانىـدى.  پـاش  ماھىيىتىنـى  الگېرالرنىـڭ  دوكالتىـدا  سـىنلىق 
بولسـىمۇ،  كەچمىگـەن  ۋاز  بېرىشـتىن  گۇۋاھلىـق  ئىزچىـل  ئـۇ 
كىملىكـى ئاشكارىالنسـا نەچچـە يـۈز كىشـىنىڭ ھاياتـى تەھدىتكـە 

ئۇچرايدىغانلىقـى ئۈچـۈن ئىسـمى يوشـۇرۇن قالـدى.

قويۇشـنى  ئىسـىم  قانـداق  قىزغـا  نامسـىز  كىتابتىكـى  ئاپتـور 
مەسـلىھەت سـالغاندا، مەن »مايسـەم« دېگەن ئىسـىمنى تاللىدىم. 
چۈنكـى بـۇ ئۇيغۇرنىڭ بوسـتوندىكى پەخىرلىك قىـزى، ئېتىراپلىق 
ئالىمەسـى، ھارمـاس دەۋاگىـرى مايسـەم مۇتەللىپوۋانىڭ ئىسـمى. بۇ 
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ئىسـىم 1760 - يىلالردا مانجۇ - خىتاي تاجاۋۇزىغا قارشـى تۇنجى 
ئىسـمى  قەھرىماننىـڭ  ئايـال  قىلغۇچـى  رەھبەرلىـك  قوزغىالڭغـا 
ئىسـتىقبالنىڭ  كەلگۈسـىنىڭ،  ئۈمىدنىـڭ،  ئىسـىم  بـۇ  شـۇنداقال 

ئىسـمى ئىـدى.

ئاپتور جەفرى كەين بۇ كىتابنى يېزىش ئۈچۈن ۋەتەنگە باردى، 
ئىسـتانبۇلدا بىـر يىلدىـن ئارتـۇق ئىزدەنـدى. ئاڭلىشـىمچە، ئۇنىڭ 
بىـر ئۇيغـۇر ۋىاليىتىـدە تۇتۇلۇپ قالغانلىقـى ھەققىدىمۇ گەپلەر بار، 
ئەمما ئۇ ئاخىرى بۇ كىتابنى يېزىپ چىقتى. بۇ كىتابقا ماسلىشـىپ 
گۇۋاھلىـق بەرگـەن يۈسـۈپجان ئەمەتكە، ئابدۇرېھىـم پاراچقا، ئۆمەر 
بېكئالىغـا، تاھىـر ھامۇتقـا، يەنـە بىـر نامسـىز كومپيۇتېـر ئىنژېنېرى 
دوسـتۇمغا ۋە بـاش پېرسـوناژ مايسـەمگە چىـن كۆڭلۈمدىـن رەھمەت 

ئېيتىمەن!

ئۇيغـۇرالر ھەققىـدە يېزىلغـان ئـەڭ يېڭـى كىتـاب »مۇكەممـەل 
سـاقچى دۆلىتىدە« نەشـر قىلىنىپ تارقىتىلىشـقا ئاز قالدى. كىتاب 

29 - ئىيـۇن رەسـىمى تارقىلىـدۇ.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 9 - كۈنى
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پاكىتنى يۈدۈپ يول قايان؟

بىـر  يىـراق  مـاڭا شـۇ  قالـدى.  تۇتۇلـۇپ  ئۇيغـۇر  بىـر  يېقىنـدا 
قىتئـەدە تۇتۇلـۇپ قالغۇچىغـا ۋاكالىتـەن بىرەيلـەن ئۇچـۇر يولالپتۇ. 
تۇتقۇننىـڭ قولىـدا خىتاينىـڭ مـال - مۈلكىنـى مۇسـادىرە قىلغان، 
ئۆيىنـى تارتىۋالغـان، دوسـتلىرىنى قاماققـا ئالغان، ئاتا - ئانىسـىغا 
بېسـىم قىلغـان پاكىتـالر بـار ئىكـەن. ھەتتـا خىتـاي سـاقچىنىڭ 
ئۆيىگـە كىرىـپ ئاتـا - ئانىسـىغا نېمـە دېگەنلىكىنىـڭ سـىنلىق 

ئىسـپاتى بـار ئىكـەن.

مەزكۇر ئۇيغۇرغا خىتاينىڭ يەرلىك ساقچىسى سىنلىق كۆرۈشۈپ 
ۋە  ئالداپتـۇ  زورالپتـۇ،  تەمىنلەشـكە  ئۇچـۇر  ئۇنـى  قىپتـۇ.  بېسـىم 
تەھدىت ساپتۇ. ئۇ مۇشۇ پاكىتالرنىڭ ھەممىنى تېلېفونىغا قاچىالپ 
سـاقالپتۇ. ئۇ مۇشـۇ پاكىتالر بىلەن تۈركىيەدىن ئايرىلىپ ياۋروپاغا 
قاچماقچـى بولـۇپ مەلـۇم قىتئەدىكى مەلۇم دۆلەتتـە تۇتۇلۇپ قاپتۇ.

تۇتقـۇن ئۇيغـۇر بەكمـۇ قورقـۇپ كېتىپتـۇ. سـەۋەبى قولىدىكـى 
پاكىتالرنـى سـاقچىالرنىڭ خىتايغـا يوللىشـىدىن ئەنسـىرەيدىكەن. 
كۈچلـۈك،  ئەلۋەتتـە،  ئىكـەن.  ئاجىـز  كىچىـك،  دۆلـەت  مەزكـۇر 
دېموكراتىـك بىـر دۆلـەت خىتـاي پۇقرالىرىغـا چېگراسـىنى ۋىزىسـىز 

ئېچىـپ بەرمەيـدۇ.

چىقىشـنى  ئاخباراتقـا  ئەممـا  تىلەيدىكـەن،  يـاردەم  مەندىـن 
خالىمايدىكـەن، كىملىكىنىـڭ، ئورنىنىـڭ، كۆرگـەن زۇلۇمنىـڭ، 
قولىدىكى پاكىتنىڭ ئاشـكارا بولۇشـىدىن قورقىدىكەن. پاكىتالرنى 
ياۋروپاغـا بارغانـدا پاناھلىـق تىلىگەنـدە الزىـم قىلىشـنى ئويالشـقان 
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بولسـا كېـرەك.

مـەن بۇنـداق ئىشـالرغا كـۆپ ئۇچرىغـان. كىشـىلەر پاكىتالرنـى 
پاناھلىـق تىلىگەنـدە  ياۋروپـادا  سـاقالپ ياكـى يـۈدۈپ يۈرۈيـدۇ. 
ياردىمـى بولىـدۇ، دەپ ئىشـىنىدۇ، ئـۇ بار گەپ، دېمىسـىمۇ توغرا.

خەتـەردە  ئۈچـۈن  نېمـە  سـىزنىڭ  ئاشكارىالنمىسـا،  پاكىتـالر 
ئىكەنلىكىڭىـز بىلىنمەيـدۇ. مېنىـڭ قولۇمدىـن كېلىدىغىنـى زۇلـۇم 
تەپسـىرچى  قەتلىئامغـا  بولـۇش،  تەرجىمـان  ئۇيغۇرغـا  كۆرگـەن 
بولـۇش، ئۇيغۇرالرنىـڭ خەتەرلىـك تەقدىرىنـى شـەرھلەش. ئەگـەر 
سـىز قولىڭىزدىكـى پاكىتنـى بەرمـەي، »مېنى قۇتقۇز!« دېسـىڭىز، 

سـىزنىڭ خەتـەردە ئىكەنلىكىڭىزنـى قانـداق ئىسـپاتاليمەن!

ئېلىـپ  يېتىلـەپ  قاماقتىـن  ئادەمنـى  بىـر  قولۇمدىـن  مېنىـڭ 
ئاشـكارا  چىقمىغـان،  ئاخباراتقـا  كەلمەيـدۇ.  كېتىـش  چىقىـپ 
ئېيتىلمىغـان سـۆزگە دۇنيـا ئىشـەنمەيدۇ. بىـز پەقـەت دەردىمىزنـى 
تۆكـۈش ئارقىلىقـال، پەريـاد سـېلىپ چۇقـان كۆتـۈرۈش ئارقىلىقـال 
ئىـدارە  ھۆكۈمەتلـەر،  ھېسداشـلىق  بـۇ  قوزغايمىـز.  ھېسداشـلىق 
تارتىـپ،  دىققىتىنـى  تەشـكىالتالرنىڭ  خەلقئارالىـق  ۋە  ئورگانـالر 

قىلىـدۇ. مەجبـۇر  تالالشـقا  يولنـى  ئادالەتلىـك  ئۇالرنـى 

مـەن يۇقىرىقـى ئۇيغۇرغـا ئوخشـاش باشـقىالردىمۇ پاكىتالرنىـڭ 
بارلىقىنى بىلىمەن. ئۇالرغا شـۇنى دېگۈم كېلىدۇ: مۇشـۇ رامىزاننىڭ 
ھەققـى ھۆرمىتـى ئۈچـۈن بولسـىمۇ ئاشـكارا قىلىـڭالر ھەتتـا بىـر 
قىسـمىڭالر ياۋروپاغـا بېرىپ پاناھلىق تىلىسـەك الزىـم بولىدۇ، دەپ 
سـاقالپ يۈرۈپسـىلەر. يوشـۇرماي تەمىنلـەڭالر. مـاڭا بەرمىسـەڭالر، 
مەتبۇئاتقا يوشـۇرۇن تەمىنلىسـەڭالرمۇ بولىدۇ. ماڭا بەرسـەڭالر مەن 
ئىنگلىزچىگـە تەرجىمـە قىلىـپ مۇخبىرالرغا تونۇشـتۇرىمەن. ئۇنىڭ 

مـاڭا پايدىسـى بولمايـدۇ، سـىلەرگە بولىدۇ.
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ھـە، مۇخبىرغـا يوشـۇرۇن بەرسـەم پاناھلىـق تىلىگەنـدە سـوتتا 
قولۇمـدا پاكىـت قالمايـدۇ، دەپ ئويلىمـاڭالر. سـىلەر سـوئالالنغان 
چاغـدا شـۇ ئاخباراتقـا چىققـان پاكىتـالر الزىـم بولىـدۇ. يوشـۇرۇن 
سـىز  كىشـىنىڭ  تەمىنلىگـەن  پاكىـت  بەرگـەن،  گۇۋاھلىـق 
ئىكەنلىكىڭىـز ھەققىـدە مـەن گۇۋاھچـى بولـۇپ بېرىمـەن سـوتتا. 
مـەن مۇشـۇ كۈنگـە كەلگىچـە كانـادا، ئامېرىكىدىـن باشـالپ تاكـى 
ياپونىيەگـە قـەدەر يوشـۇرۇن گۇۋاھلىـق بەرگەن ئۇيغۇرنىڭ سـوتى 

ئۈچـۈن شـاھىت بولـدۇم.

تۇتۇلسـىڭىز  يـۈرۈپ،  يـۈدۈپ  پاكىتنـى  بـار  قولىڭىـزدا  ئەگـەر 
قورقـۇپ يۈرمـەي ئاخباراتقـا دەڭ. پاكىتالرنـى پاناھلىـق تىلەشـتىن 
يوشـۇرۇن  چېغىڭىـزدا  ياشـاۋاتقان  دۆلەتتـە  خەتەرلىـك  بـۇرۇن، 
مۇخبىرغـا بەرسـىڭىز مۇخبىرمـۇ، مەنمـۇ سـىزگە شـاھىت بولىمىـز. 
سـوتچى ۋە سـاقچىالر سـىزنىڭ ئاخباراتقـا چىققـان كەچمىشـىڭىزگە 
ئىشـىنىدۇ.  بەكـرەك  قارىغانـدا  چىققانغـا  ئاغزىڭىزدىـن  سـىزنىڭ 
چۈنكـى ئـۇالر ئىنگلىزچـە، دۇنيـا بىلىـدۇ، بىـر قېتىـم دەلىللىنىـپ 
ئېـالن قىلىنغـان، ئۇالرغا قايتا تەھقىقلەش زۆرۈرىيىتى چۈشـمەيدۇ.

پەقـەت بولمىغانـدا شـۇنى ئويـالڭ، پاكىتنـى يـۈدۈپ تۇتۇلـۇپ 
قېلىشـتىن ياكـى خەتەرلىـك ئەلدىـن ياۋروپاغـا قېچىشـنىڭ كويىـدا 
تىتىلداپ دەككە - دۈككىدە ياشـىغاندىن، قولىڭىزدىكىنى بېرىپ 
زۇلۇمنى پاش قىلسـىڭىز، بىرىنچىدىن ياخشـىلىق قىلغان بولىسىز، 
بەلكىـم شـۇ ياخشـىلىقىڭىزنىڭ سـەۋەبى بىلـەن يولىڭىـز ئاسـان 
بولۇپ بىخەتەر بىر دۆلەتكە كېتەلىشـىڭىز مۇمكىن. ئىككىنچىدىن، 

ئۇنىـڭ سـىزگە پايدىسـى بولىدۇ.

بولۇپمـۇ ئۈرۈمچىدىـن چىققـان تېررورچىـالر تىزىملىكىدە ئىسـمى 
چىققـان، خىتاينىـڭ تەشـۋىقات فىلىمىدە ئىسـمى چىققان كىشـىلەر 
دىققـەت قىلىـڭ، پاكىتالرنـى يوشـۇرماڭ، يۈدۈپ يۈرمەڭ، بولمىسـا 
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يىقىلىـپ  رەھمىتىدىـن  ئالالھنىـڭ   öبىـرى يېقىتىـدۇ.  سـىزنى 
چۈشىسىز، يەنە بىرىö مىللەتنىڭ نەزىرىدىن مولالق ئاتىسىز. مەن 
يوشـۇرغانالرنى بىلىمـەن، ئەممـا ئاشـكارىالپ يۈزىنـى تۆكمەيمـەن. 

سـىزنىڭكىنىمۇ شـۇ، بـۇ ئارىمىزدىكـى سـىر، خاتىرجـەم بولـۇڭ.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 13 - كۈنى
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تەنقىدلىك، ئەمما تەدبىرسىز ئۈچ رامىزان

 - تىـل  رامىزانـدا  يىلـى  ھـەر  بۇيـان  يىلدىـن  ئـۈچ  يېقىنقـى 
ھاقـارەت، جېـدەل - ماجىـرا بولـۇپ تـۇردى. بـۇ قېتىمقـى رامىزاندا 
يەنـە شـۇنداق بولغىلـى تـۇردى. بـۇ نورماللىـق ئەمـەس، روھـى 
كېسـەللىك. بـۇ كېسـەلنىڭ ئۇيغۇرچـە ئىسـمى »ئېشـەككە كۈچـۈڭ 
يەتمىسـە، ئـۇر توقۇمىنـى«. كېسـەلگە مۇپتىـال بولغانـالر رېئاللىقتـا 
كۈچـى  قىلىشـقا  ھـەل  قىاللمايۋاتقـان،  ھـەل  ئـۆزى  كۆرۈلگـەن، 
يەتمەيۋاتقـان مەسـىلىگە چوقـۇم ئـۆز ئىچىدىـن بىـر قۇربانلىقنـى 

تېپىـپ چىقىـدۇ ۋە ئەيىبلەشـكە باشـاليدۇ.

»يېنىدىـن ئاچچىقىنـى چىقىرىش«نىـڭ ئـۈچ يىلدىـن بۇيـان 
كۆرۈلگـەن كېسـەللىك ئىپادىلىـرى: بىرىنچـى، خىتاينـى قويـۇپ 
يېنىدىكـى ئۇيغۇردىـن دەردىنـى يەتكۈچـە ئېلىـش، ھۇجۇم قىلىپ 
پۇخادىـن چىقىـش ۋە بۈگۈندىـن دۈشـمەن ئىـزدەش. مەسـىلەن، 
ئىلھام توختى گۇرۇپپىسـىنى بۇلتۇر ئەيىبلەپ بۇ يىلدا يەنە بىرىنى 
نىشـانغا ئېلىـش دەل مۇشـۇنىڭغا چۈشـىدۇ. بولۇپمـۇ يېقىنـدا مېنـى 
تىلالپـال ئوينايدىغـان بىـر تۈركـۈم كىشـىلەرنىڭ ئوتتۇرىغـا چىقىـپ 
بارغانچـە كۆپىيىـپ كەتكىنىمـۇ مىسـال بوالاليـدۇ. بەلكىـم مېنىـڭ 

خاتاالشـقان يەرلىرىـم كـۆپ بولغاچقـا شـۇنداق بولۇشـى مۇمكىـن.

تاپالمىسـا  دۈشـمەن  يېتەرلىـك  يېنىدىـن  ئەگـەر  ئىككىنچـى، 
تارىختىـن ئىـزدەش. مەسـىلەن، ئەيسـا ئالىپتېكىـن، ئەخمەتجـان 
ئىككىيلـەن  بـۇ  رامىزانـدا  يىلـى  ھـەر  قاتارلىقـالر.  قاسـىمى... 
چىشـلىنىپ، بـۇ شەخىسـلەردىن بىـرى خائىـن دېيىلمـەي تـۇرۇپ 



273

تۈگىمەيـدۇ. رامىـزان 

ھـەر رامىزانـدا زىددىيەتكـە سـەۋەب بولىدىغـان يەنـە بىـر ھـەل 
بولمـاس مەسـىلە سـۇرىيەدە تۇرۇشـلۇق ئەسـىرلەر مەسىلىسـى. بـۇ 
مەسـىلىنى ھـەل قىلىشـقا ئۇيغۇرنىـڭ ئىمكانـى يوقلۇقـى بىلىنىـپ 
تۇرسـىمۇ، ھـەر يىلـى رامىزانـدا، بولۇپمـۇ ئـۈچ يىلدىـن بۇيـان بـۇ 
مەسـىلىنىمۇ ئىككـى قاشـقا بۆلۈنـۈپ تالىشـىدىغان بولـدۇق. بىـر 
قىسىم ئاتامانالردىن مەزكۇر مەسىلىنى تۇتقا قىلىپ مۇھاجىرەتتىكى 
ئەيىبلـەپ  باقىدىغانـالر،  ئۈسـۈپ  شەخسـلەرگە  ۋە  تەشـكىالت 

قاينايدىغانـالر چىقىـپ تـۇردى.

ھۇجـۇم  بىرىگـە   - بىـر  بوالرمىـدى؟  قىلىشـقا  ھـەل  بۇالرنـى 
قىلىۋاتقـان، تىـل - ھاقـارەت ياغـدۇرۇپ ئىچىنـى بوشـىتىۋاتقان، 
خـۇددى  كۆرسىتىۋالسـا  نەپرەتلىـك  مىللەتكـە  ئۇيغۇرنـى  بىـرەر 
كېسـەل  بـۇ  كېتىۋاتقـان  ھاياجانلىنىـپ  يېڭىۋالغانـدەك  خىتاينـى 
كەيپىياتتىـن قۇتۇلـۇش مۇمكىنمـۇ؟ مېنىڭچە مۇمكىـن. مەن مۇمكىن 
ئەمـەس، بولمايـدۇ، قىاللمايمىـز... دېگەنـدەك ھىممەتسـىزلىككە 

ئـۆچ! ئۇنداقتـا قانـداق ھـەل قىلىمىـز؟

ئۇيغۇرچـە ئېسـىل ئادەتنى داۋامالشـتۇرىمىز، ئەجدادلىرىمىزنىڭ 
قىلىمىـز،  داۋام  مۇھاجىرەتتـە  ئادەتلىرىنـى  ئەقىـدە،  رامىزاندىكـى 

ئەمەلـدە كۆرسـىتىمىز ۋە ھـەر زامـان تەكىتلەيمىـز.

ئايىمايمىـز.  ياخشـىلىقىنى  بولسـىمۇ  ئادەمگـە  بىـر  رامىزانـدا 
خاتاالشـقان بولسـاق كەچۈرۈم سـورايمىز. ھەر دائىم مېنى تىللىغان 
تېمىـالر بـەك قىزىـق ۋە بازارلىـق بولـۇپ كېتىـدۇ، بـۇ يـەردە مېنىڭ 
خاتالىقىـم چوقـۇم بـار، شـۇڭا رامىزانـدا ھەممىڭالردىـن كەچـۈرۈم 

سـورايمەن.

ئۇيغۇرچـە ئېسـىل ئادەتنـى جـارى قىلىـش ئۈچـۈن پىتنـە - 
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پاساتالرنى كۆرمەسلىككە، تارقاتماسلىققا، ياسىماسلىققا تىرىشىمىز. 
پەقـەت بولمىغانـدا رامىزانـدا بىر - بىرىمىزگـە دۇئا قىلىمىز، تىلەك 
يۆلەيدىغـان  ياردەملىشـىدىغان،  بۆلىدىغـان،  كۆڭـۈل  تىلەيمىـز، 

ئىشـالرنى قىلىمىز.

مـەن 2015 - يىلدىـن باشـالپ 2017 - يىلغىچـە ھەر رامىزاندا 
ئۆزگىرىـش مارشـى دەپ بىـر پائالىيـەت قىلغان. بۇنـى ئۈزۈلدۈرمەي 
ئـۈچ يىـل قىلغـان بوپتىمەن. ئۇنىڭـدا ھەر كۈنى بامداتتـا بىر يازما 
يولالنغان. مەقسـەت، ياخشـى ئادەت ۋە قېرىنداشـلىق يېتىلدۈرۈش 
ئۈچـۈن ئىـدى. تەلەپلـەر، ھـەر كۈنـى بىـر ياخشـى ئىـش قىلىـش، 
ياخشـى سـۆز قىلىش ۋە ياخشـى تىلەك تىلەش ئىدى. يەنە بىرى، 
قېرىنداشـلىق يېتىلـدۈرۈش ئىدى. بۇنىڭـدا بىر ئۇيغۇرنى قولالش، 
بىر ئۇيغۇرغا مەدەت بېرىش، بىر ئۇيغۇرغا تەسـەللى بېرىش ئىدى.

مـەن ئـۈچ يىـل بۇرۇنقـى رامىزانـدا ھـەر كۈنـى ئوقۇرمەنلەرنىـڭ 
بەدىلىگـە  يۈزلىنىـش  ياخشـىلىققا  ۋە  يېڭىلىنىـش  ئۆزگىرىـش، 
بىردىـن يازمـا تەقدىم قىالتتىـم. ۋەتەندە باشـالنغان، مۇھاجىرەتتە 
ئېرىشـكەن.  قولالشـقا  قىزغىـن  بـەك  پائالىيـەت  بـۇ  داۋامالشـقان 
ۋە  مېنـى  بىلـەن  نەتىجىلىـرى  قازانغـان  ئۆزىنىـڭ  ئوقۇرمەنلـەر 

ئىـدى. ئۈمىدلەندۈرگـەن  ھەممەيلەننـى 

ئـادەت  ياخشـى  رامىزانـدا  ھـەر  ئېشـىپتۇ.  يىلدىـن  ئـۈچ  مانـا 
بەلكىـم  قاپتـۇ.  نېسـى  ئىشـىم  قىلىدىغـان  ئۈچـۈن  يېتىلـدۈرۈش 
مۇشـۇنى قىلغـان بولسـام بولۇۋاتقـان كېسـەللەرگە شـىپا بوالتتـى. 
بـۇ تىرىشـچانلىقالر بىلـەن بۇزۇلغـان نېرۋىالرنىـڭ، كەيپىياتالرنىڭ 
تۈزىلىشـىگە ھەسسـە قوشـقان بوالتتىـم، بۇنـداق جېدەلگـە چـەك 
قويالمىساممۇ ئۇيغۇرلۇق بۇرچۇمنى ئادا قىلغان بوالتتىم. ۋەتەندىكى 
ئوقۇرمەنلىرىمدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ئۆزگىرىش مارشى تىپىدىكى 
بىرەر پائالىيەتنى ئويلىشـىپ كەتمەپتىمەن. بەلكىم ئىشـنىڭ مۇھىم 
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نۇقتىسـىنى خىتـاي زۇلۇمىغـا قانداق تاقابىل تۇرۇشـقا، كىشـىلەرنى 
زۇلۇمغا قارشـى قانداق ئويغىتىش ۋە قوزغىتىشـقا زورۇقۇپ كەتكەن 

بولۇشـۇم مۇمكىن.

ئەگـەر يېقىنقـى ئـۈچ رامىزانـدا قېرىنداشـلىق، ھەمنەپەسـلىك، 
روھـى  مۇھاجىرەتتـە  ئۇيغۇرنـى  كۈچەيتىدىغـان،  ھېسداشـلىقنى 
قىلىدىغـان  مېھرىبـان  ۋە  شـىجائەتلىك  سـاغالم،  جەھەتتىـن 
پائالىيەتلەرنـى تەشـكىللىگەن بولسـام، ھەر رامىزانـدا كۈچىيىۋاتقان 
ھەسسـەم  بېسىشـقا  شـۇمپەنلىكنى  ۋە  دۈشـمەنلىك  ئۆچمەنلىـك، 
بولغان بوالتتى. خىتايچە قىرغىنچىلىققا قارشى تۈزۈك بىرەر نەتىجە 
قازىنالمـاي مېنىڭمـۇ پىسـخىكىم بۇزۇلغـان بولۇشـى، بـۇ سـەۋەبتىن 
ئىزچىللىقنـى  ئوڭشاشـتىكى  پىسـخىكىالرنى  ۋە  ئـادەت  يامـان 
سـاقلىيالماي قالغـان بولۇشـۇم مۇمكىـن. شـۇڭا مېنـى كەچـۈرۈڭالر. 
مـەن بـۇ ئـۈچ رامىزانـدا مەۋجـۇت ھادىسـەنى بايقـاپ، تەھلىـل ۋە 

تەنقىـد قىلغـان بىلـەن تەدبىـر قىلماپتىمـەن.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 18 - كۈنى
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بۇ رامىزاندا قەرزىمنى تۆلىۋەتتىم

دادامنىڭ رامىزاندا يىللىق ھېساب -  كىتاب قىلىدىغان ئادىتى 
بـار ئىـدى. ئـۇ ئـاۋۋال قەرزلەرنـى تۆلەيتتـى، پىترەلەرنـى بېرەتتـى، 
زاكات ئايرىـپ ئېرىدىـن تـۆت بـاال بىلـەن تـۇل قالغـان بىـر شـىرەم 
ئىپتارغـا سـالغان داسـتىخاندا  ئۇنىـڭ  تۇغقىنىمىزغـا يەتكۈزەتتـى. 
دائىـم ئازارلىشـىپ قالغـان خۇلـۇم - قوشـنىالر، گەپلەشـمەيدىغان 
ئـاكا - ئىنىلـەر، مۇشـت كۆتۈرۈشـكەن يېقىن - يورۇقـالر بوالتتى. 
دادام روزىنـى شـىپى كەلتـۈرۈپ ئۇالرنـى ياراشـتۇرۇپ قوياتتـى، قول 
ئېلىشـتۇرۇپ كۆرۈشـتۈرەتتى. بىرىنـى يەنـە بىرىگـە چـاي قۇيغىلـى 

ساالتتى.

بـۇ يىللىـق رامىزانـدا يەنـە دادامنـى سـېغىنىپ قالدىـم، ئۇنىـڭ 
رامىزانـدا ھـەر كۈنـى سـەھەردە چىقىـپ مېـۋە، كۆكتـات، قېتىـق، 
قايماقالرنـى ئېلىـپ، چۈشـتىن كېيىـن چىقىـپ گـۆش ئالىدىغـان 
خۇيـى بـار ئىـدى. ئۇ دائىـم »باققالنىڭ ئالدىنى ئال، قاسسـاپنىڭ 
كەينىنى« دەيتتى. بۇنىڭ مەنىسى باققالنىڭ يېنىغا سەھەر چىق، 
يـەل - يىمىـش، ئوتياشـنىڭ يېڭىسـىنى ئالىسـەن، قاسسـاپنىڭ 
يېنىغـا كەچـرەك چىق، گۆشـنىڭ ياخشـى يېرى، پەش يېرى سـاڭا 
قالىـدۇ دېگەنلىـك ئىكـەن. ئەممـا مـەن بىـرەر قېتىممـۇ دادامـدەك 
قاسسـاپنىڭ كەيىنىنـى، باققالنىـڭ ئالدىنـى ئېلىـپ ئانامنـى رازى 

ئەمەس. قىاللىغـان 

بولغـان  ئالالھقـا  ۋە  ئىنسـانغا  بويىچـە  قائىدىسـى  دادامنىـڭ 
قەرزىمنـى تۆلەشـكە تۇتۇنـدۇم. يىلالردىن بۇيـان بېرىپ كېلىۋاتقان 
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زاكات دېگـەن سـۆزنىڭ مەنىسـىنى ئاختـۇرۇپ بېقىـپ دىلىـم يورۇپ 
كەتتـى. دادامنىـڭ نېمـە ئۈچـۈن زاكات ۋە قەرزنـى رامىزانـدا تـەڭال 
ئاڭقارغانـدەك  كەلگەنلىكىنـى  قىلىـپ  ئـادا  سەرەمجانالشـتۇرۇپ، 

بولدۇم.

دېگەنلىـك  پاكلىنىـش  مەنىسـى  سـۆزنىڭ  دېگـەن  زاكات 
بولىدىكـەن. دادام ئەسـلى پاكالنماقچـى، بوينىدىكـى بەندىنىـڭ 
ۋە ئالالھنىـڭ قەرزىدىـن رامىزانـدا يېنىكلىمەكچـى بولغـان ئىكـەن 

ئەمەسـمۇ!

قەرزلـەر ۋە پەرزلەرنـى تۆلـەپ ئولتـۇرۇپ، مەھمۇت قەشـقەرىنىڭ 
تۆلىـۋەت« دېگـەن ئەقلىيەسـى  ۋاقتىـدا  »ئۆچمەنلىـك قـەرزدۇر، 

يادىمدىـن كەچتـى.

مەن تۆلىشـىم كېرەك بولغان يەنە بىر قەرزىم بار ئىدى، ئۇنىڭ 
ئىسمى نەپرەت ئىدى، ئۆچمەنلىك ئىدى. بۇنى كىملەردىن ئالدىم 
ئەجەبـا؟ قاچـان قايتۇرىمـەن؟ بـۇ قەرزىدىـن قانـداق پاكلىنىمـەن، 

بۇ يۈكتىـن قانداق يېنىكلەيمەن؟

ئالـدى بىلـەن ئۆزۈمنى تەكشۈرۈشـكە باشـلىدىم، كىملەرگە ئۆچ 
بولـدۇم، كىمگـە خۇسـۇمەت تۇتتـۇم، كىمنـى دۈشـمەن تۇتـۇپ، 
تۈگـۈپ  ئىچىگـە  تۈگۈچلىـرى  مېھرىبانلىـق  ئۆچمەنلىكنـى  قايسـى 

قويـدۇم؟

ئويـالپ باقسـام بۇلتـۇر قۇربـان ھېيـت ھارپىسـىدا شـۇ كۈنگىچە 
مـاڭا ھاقـارەت قىلغـان، تۆھمەت قىلغان، تېلېفون قىلىپ تەھدىت 
سـالغان كىشـىلەرنى كەچۈرۈپ، ئىسـىمالرنى زىنداندىن چىقىرىپ، 
يىغىلىـپ قالغـان نەپـرەت، خۇسـۇمەت ۋە ئۆچمەنلىكنـى بىـر - 

بىرلـەپ قەلبىمدىـن يۇيغـان ئىكەنمەن.

ئۆتۈۋېلىـپ  تامنىـڭ كەينىگـە  يىلـدا  بىـر  شـۇندىن كېيىنكـى 
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گەنـدە چاچىدىغـان، ئېكراننىـڭ كەينىدىـن خىرىـس قىلىدىغان، 
بىـر ئېپـى كەلسـىال تىكەنلىـك تىلىنى سـوزىدىغان كىشـىلەرنى قارا 

زىندانغـا يەنـە تىقىپتىمـەن. شـۇالرغا ئۆچلـۈك قىپتىمـەن.

مەھمـۇت بوۋامنىـڭ ھېكمىتـى بويىچـە بۇنـداق ئۆچمەنلىـك، 
نەپـرەت ۋە دۈشـمەنلىكمۇ قـەرز ئىكـەن. بـۇ قەرزىمنـى تۆلەيمـۇ؟ 
ئۇالرنـى قـارا تىزىملىكتىـن چىقىرىـپ قويسـام يەنە تىلالپ قاچسـا، 
يەنـە بۇرۇنقىـدەك ئەسـكى تامنىـڭ كەينىگـە ئۆتـۈپ تاالپ كەتسـە، 
چېچىـپ  بولۇشـىغا  ھاقارەتنـى  قىلىـپ  تېلېفـون  مەسـېنجىردىن 

جىممىـدە يوقـاپ كەتسـىچۇ؟

ئاخىـرى يەنـە دادامنىڭ خۇيىنى توغـرا تاپتىم. گەرچە دادامدەك 
كىشـىلەرنىڭ ئارىسـىنى تۈزەپ قويۇشـقا، باشـقىالرنى بىر - بىرىگە 
بىـر پىيالىدىـن چـاي تۇتقـۇزۇپ ئەپلەشـتۈرۈپ قويۇشـقا ئىمكانىـم 
بولمىسـىمۇ، ئەپلىشـىپ ياشـاش، ئەپـۇ قىلىشـىپ ياشاشـقا قۇربىـم 
يېتەتتى. كەچۈرۈلۈشـكە كاپالىتىم بولمىسـىمۇ، كەچۈرۈشكە تامامەن 

قادىـر ئىدىم.

قەرزىمنـى تۆلەشـنى قـارار قىلدىـم. قـارا تىزىملىكتىكى كىشـىلەر 
مەيلى كىم بولسۇن ئۇيغۇر ئىدى، ئۇيغۇرچە سۆزلىگەننىڭ ھۆرمىتى 
ئۈچـۈن بولسـىمۇ ئـاداۋەت تۇتماسـلىقىم، قىساسـخور بولماسـلىقىم 
كېـرەك ئىـدى. ئـۇالر مېنـى ئالغـاي دېگەن بولسـا ئۇالرنىـڭ كۆزىگە 
دۇئا قىلىشىم، مېنى قارىغۇ دېگەن بولسا ئۇالرنىڭ كۆڭۈل كۆزىنىڭ 
روشـەنلىكىنى، قاراڭغـۇ دىلىنىڭ ئايدىڭلىقىنى ئالالھتىن تىلىشـىم 
كېـرەك ئىـدى. ئـۇالر مېنـى كاپىرغـا چىقارغـان بولسـا ئىمانىغـا دۇئـا 
قىلىشـىم، دىنىمىزنىڭ دۈشـمەنلىك يارىتىدىغان ئېچىتقۇ ئەمەس، 
قېرىنداشـلىق يارىتىدىغـان مەلھەم ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرۇشـۇم 
خەتەرلىـك،  سـۆزۈمنى  ئىمانسـىز،  مېنـى  ئـۇالر  ئىـدى.  كېـرەك 
كىتابلىرىمنـى زەھەر دېگەن بولسـا ئۇالرنىـڭ قۇالقلىرىغا ھەرەمنىڭ 
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ھەسـىلىدەك شىۋىرلىشـىم، ھەقنى ئاڭلىتىشـىم كېـرەك ئىدى.

كەچۈردۈم، دادامنىڭ روھىنى خوش قىلىش ئۈچۈن، دادام كۆز 
ئالدىمـدا ھـەر يىلـى داۋام قىلغـان ئادەتكـە بۇ رامىزانـدا يەنە ئەمەل 
قىلىـش ئۈچـۈن ئەپۇنـى دوسـت تۇتتـۇم. بارلىـق زىنـدان ئەھلىنـى 
بىـر - بىرلـەپ ئـازاد قىلدىـم. چىقارغـاچ قارىسـام كۆپىنچىسـىنىڭ 
ئىسـمى سـاختا، جىنسـى نامەلۇم، رەسـىمى يوق، جىسـمى مەۋھۇم 

ۋە جاسـارىتى خۇپىيانـە كىشـىلەر ئىكەن.

سالسـىمۇ  تىـل  يىرىڭلىـق  سانجىسـىمۇ،  يىڭنـە  كەچـۈردۈم، 
كەچۈردۈم. ئىسـمى ۋە جىسـمى بىلەن مەيدانغا چىقماي ئەۋرەزلەردە 
كوركىراۋاتقـان بولسـىمۇ ئەپۇ قىلدىم. شـۇ ھاقارەتتىـن بۇزۇلۇۋاتقان 
رامىزانلىـق ئېغىزالرغـا ئالالھتىـن مەغپىـرەت تىلىدىم. شـۇ زوھۇرلۇق 
يېگەن ئاغزىغا لىق كەلگەن نەرسـىنىڭ سـۆز، سىركە ياكى سۆزنەك 
ئىكەنلىكىنـى ئايرىيالمايدىغان، ئېپىنى تاپسـىال چىشلەشـكە تەييار 
ئۆچمەنلىكىمدىـن  سـاقلىغان  كىشـىلەرگە  ئۇنـداق  تۇرىدىغـان 
ئۇيالدىـم. ئۆزىنـى ئەۋرەتنىـڭ قىلىـدەك، قولتۇقنىـڭ چۇپۇرىـدەك 
يوشـۇرۇن تۇتۇپ، سـۆزىنى شەيتاننىڭ سـۈيدۈكىدەك ھەممە يەرگە 
چاچرىتىـپ يۈرىدىغانغـا ناجىنـس، نامەردلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىپ 

يۈرگىنىمگـە ئۆكۈندىم.

ھەممـە ھاقارەتچىلەرنـى قـارا تىزىملىكتىـن چىقىرىـپ بولـۇپ، 
زاكاتالنغـان، پاكالنغانـدەك، يېنىكلـەپ قالغانـدەك بولـۇپ قالدىم. 
بـۇ پاكلىنىـش قەدىمىنـى بۇلتۇرقىدەك قۇربان ھېيتنىڭ ھارپىسـىغا 
ئاشـۇرۇپ قويمىغىنىمغـا، دادامنىـڭ يولىنـى تۇتـۇپ ئـۇ رامىزانـدا 
تۆلەپ تۈگىتىدىغان قەرزلەرنى تۆلىۋالغىنىم ئۈچۈن، مەمنۇن بولۇپ 

يېنىـك نەپـەس ئالدىم.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 23 - كۈنى
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يېڭىالنمىغان يېڭىلىشكە مەھكۇم

يىالننىڭ قاسراق تاشاليدىغانلىقى ھەممەيلەنگە ئايدىڭ. ئەگەر 
يىـالن قاسـراق تاشلىيالمىسـا ئۆلىـدۇ. ئەمەلىيەتتـە يېڭىالنمىغـان، 
يېڭىلىققـا ماسالشـمىغان، مۇھىتقـا قـاراپ ئۆزگەرمىگـەن ھەرقانـداق 
مىللـەت  بولغـان  توپـى  ئىنسـانالر  ھەمـدە  ئىنسـان،  ھايـۋان، 

يېڭىلىشـكە مەھكـۇم.

يارىتىـش  يېڭىلىـق  ئىنتىلىـش،  يېڭىلىققـا  يېڭىلىنىـش، 
ئىنسـاننىڭ شـۇنداقال بارلىـق جانلىقالرنىـڭ تۇغمـا خۇسۇسـىيىتى. 
ئۇنىـڭ  يېڭىلىنالىشـى  قانچىلىـك  يېڭىلىنىشـى،  مىللەتنىـڭ  بىـر 
دۇنيـاۋى ئاالقـە، ئۇچرىشـىش ۋە تەرەققىياتقـا قانچىلىـك دەرىجىدە 

بەلگىلىنىـدۇ. بىلـەن  قاتناشـقانلىقى 

ئامېرىـكا قۇرۇقلۇقىدىكـى يەرلىـك قەبىلىلەر، ئاۋسـترالىيەدىكى 
يەرلىـك مىللەتلەرنىـڭ يوقـاپ كېتىشـى بـۇ ئىككـى قۇرۇقلۇقنىـڭ 
تاكـى 1500 - يىلالرغىچـە دۇنيادىـن ئاالقىسـىز قالغانلىقى بىلەنمۇ 
مۇناسـىۋەتلىك. يېنىمىزدىكى پاكىسـتاندا قاالچ دەيدىغان بىر تۈرك 
قەبىلىسـى بـار. مەزكـۇر قەبىلـە تۈركىـي تىلىنـى يوقۇتـۇپ ھازىـر 
ئۇيغـۇر تىلـى بىلـەن ھېـچ ئاالقىسـى يـوق بىـر تىلـدا سـۆزلەيدۇ. 
چۈنكى ئۇالر باشـقا تۈركىي مىللەتلەردىن يىراقالشـقان، مەدەنىيەت 

بىلـەن ئاالقىسـىز قالغان.

ئۇيغۇر تارىخىدا ئۇيغۇرلۇققا زىت بولغان يېڭىلىنىش سەۋەبىدىن 
بـار.  قالغـان مىسـالالرمۇ  مىللىـي كىملىكىدىـن مەھـرۇم  ئۇيغـۇرالر 
مەسـىلەن، خىتاينىـڭ خۇنـەن ئۆلكىسـىدە خىتايچـە سـۆزلەيدىغان 
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مۇسـۇلمان ئۇيغـۇرالر بـار. ئـۇالر ئاپتونومىيەلىـك بىـر يېزىغـا ئىگـە، 
ئـۆزى بـاي ۋە كۈچلـۈك مۇسـۇلمان ئۇيغـۇرالر. ئۇالرمـۇ ئۇيغۇرنىـڭ 
تېنىدىـن ئاجـراپ كەتكىنـى، ئاالقىسـىز قالغىنـى ئۈچـۈن دىنىنـى 
سـاقالپ قالغان بىلەن تىلىنى يوقاتقان. ئۇالر تىلى بىلەن قوشـۇپ 
ئۇيغۇرلۇقىنى يوقاتقان بولغاچقا تاكى 1990 - يىلالرغىچە ئۇيغۇرالر 
بىلـەن ئاالقـە قىلىـپ باقمىغـان. ھاال بۈگۈنمۇ شـۇالرنىڭ ئىچىدىن 
بىـرەرى چىقىـپ بولۇۋاتقـان زۇلۇمنـى پـاش قىلىـپ باقمىـدى. ئۇالر 
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى ئۇيغۇردەك ئىمكانسـىز ئەمەس، ئۇالرنىڭ 
خىتـاي  ئەمـەس،  كېسـىلگەن  ئاالقىسـى  بولغـان  بىلـەن  دۇنيـا 
ئۇالرغـا الگېـر قۇرمىـدى، ئۇالرنـى تېررورچـى، ئاشـقۇن، ئىسـالمچى 
دېمىـدى. لېكىـن ئـۇالر ئۇيغۇرنىـڭ مەيدانىـدا تۇرۇشـنى، ئۇيغـۇر 
ئۈچـۈن ھەقنـى سۆزلەشـنى، بـۇ ھاالكەتلىـك قىسـمەتكە تاقابىـل 
تۇرۇشـنى تاللىمىـدى، ئۇنـداق قىلغانـالر بۈگۈنگىچـە چىقمىـدى. 
نېمـە ئۈچـۈن؟ چۈنكـى ئۇالرنىـڭ دىنـى سـاقالنغان بىلـەن تىلـى 
يوقالغان. شۇڭا ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇق تەقدىرىگە باغالنغان 
ئەقىدىسـى يـوق، ئەجدادالردىـن قالغـان ئەۋالدالرغـا قالدۇرىدىغان 
زېمىندارلىق دەۋاسـى، مىراسـخورلۇق ئەرزى، مەۋجۇتلۇق تەشۋىشـى 

ۋە مۇسـتەقىللىق كۈرىشـى يـوق.

ئۇيغۇرنىـڭ تارىخـى توختىمـاي يېڭىلىنىـش تارىخـى بولـۇپ، 
ۋە  ئىدىيـە  يېڭىـالپ،  توختاتمـاي  ئۆزىنـى  تارىخىدىكـى  ئۇيغـۇر 
بۈگۈنىمىزنـى  بىزنىـڭ  ئەنئەنىسـى  يارىتىـش  يېڭىلىـق  پىكىـردە 
ياراتقـان. يىراقنـى قويـۇپ تۇرايلـى، بىزنىـڭ بوۋىلىرىمىـز مەركىزى 
ئاسـىيادا تۇنجـى بولـۇپ دېموكراتىـك جۇمھۇرىيەتنـى جاكارلىغۇچى 
بولغـان. بۇنـداق يېڭىلىقنـى قوبـۇل قىلىـش ۋە جـاكارالش 1930 
- يىلـالردا ئەمـەس ھازىرمـۇ بىـر قىسـىم مۇسـۇلمان مىللەتلەرگـە 
ئېغىـر كېلىۋاتىـدۇ. مەسـىلەن، ئۆزىنـى دۇنيادا ئـەڭ مەدەنىيەتلىك 
سـانايدىغان ئىرانلىقـالر دېموكراتىـك جۇمھۇرىيەتنـى بىزدىـن دەل 
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46 يىـل كېيىـن جاكارلىدى. ھازىرغىچـە دېموكراتىيەگە ئۆچ، ئۇنى 
قوبـۇل قىلىشـتا قىينىلىۋاتقـان، دېموكراتىـك جۇمھۇرىيەت تۈزۈمىگە 

ئۆچمەنلىـك قىلىدىغـان يـۈز مىليون نوپۇسـلۇق مىللەتلەر بار.

يېڭىلىـق ئاسـماندىن چۈشـمەيدۇ. يېڭىلىنىشـىمىز ئۆگىنىشـتىن 
كېلىـدۇ، ئاالقـە ئىچىـدە شـەكىللىنىدۇ، قوبۇل قىلىشـتىن مەيدانغا 
چىقىـدۇ. يېڭىلىنىـش مىللـەت ئىچىدىكـى پەرقلىـق پىكىـر، ئېقىـم 
ۋە چۈشـەنچىدىكى كۆپخىللىقتىـن تۇغۇلىـدۇ، رىقابەتتىـن مەيدانغـا 
كېلىـدۇ. يېڭىلىنىـش تارىختـا كۆرۈلمىگـەن مۇسـىبەتتىن ئاپىرىـدە 

بولىدۇ.

خىتاينىـڭ ئۇيغۇرنـى ۋەتەندىـن قوغلىشـى، ۋەتەندىـن مەھـرۇم 
بىزنىـڭ  پۇرسـەت.  تاشـاليدىغان  قاسـراق  ئۈچـۈن  بىـز  قويۇشـى 
دۇنيادىكـى نۇرغـۇن دۆلەتلەرگـە بولۇپمـۇ تەرەققىياتلىـق ئەللەرگـە 
بېرىـپ ماكانلىشىشـىمىز، ئۇالرنىـڭ تىلىنـى ئۆگىنىپ تەڭ ئىشـلەپ 
تـەڭ ياشـاپ تۇرالىشـىمىز بىزنىـڭ ئىدىيـە، پىكىـر ۋە ئادەتلـەردە 
يېڭىلىـق يارىتىدىغانغا سـۇنۇلغان بىر ئىمـكان. يېنىمىزدا ئۇيغۇرنى 
تەشـكىالتىنىڭ  ھەمجىنىسـالر  بىـر  قىلىۋاتقـان  نامايىـش  قولـالپ 
پىداكارلىقىنى كۆرۈش بىزنىڭ ھەمجىنىسـالرغا بولغان قارىشـىمىزنى 
دۇچـار  قىرغىنچىلىققـا  قالغانـدا،  قىيىنچىلىقتـا  بىـز  ئۆزگەرتىـدۇ. 
بولغاندا يېنىمىزدا تۇرغان يەھۇدىي مىللىتى، دۇنيادىكى يەھۇدىي 
جامائىتـى ھەتتـا بىۋاسـىتە ئىقتىسـادىي ياردەمگـە قولىنـى سـۇنغان 
يەھۇدىيالرغـا  بىزنىـڭ  مەرھەمىتـى  تەشـكىالتلىرىنىڭ  يەھۇدىـي 
بولغـان قارىشـىمىزنى ئۆزگەرتىـدۇ. دېموكراتىـك ئەللەرنىـڭ ئۇيغۇر 
خىتـاي  ئەللەرنىـڭ  مۇسـتەبىت  ئاتالغـان  مۇسـۇلمان  تەرەپتـە، 
تەرەپتـە تۇرۇشـى بىزگـە دېموكراتىيەنىـڭ نېمىلىكىنـى، قانچىلىك 
مۇھىملىقىنـى، قانـداق ئەمەلگە ئاشـىدىغانلىقىنى، بولمىسـا قانداق 

بولىدىغانلىقىنـى ھېـس قىلدۇرىـدۇ.
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ئۇيغۇرالر يېڭىلىققا قاراپ كېتىۋاتقان مىللەت. بىز يېقىنقى بەش 
يـۈز يىلـدا دۇنياغـا تۇنجى قېتىم بىر مىللەت سـۈپىتىدە يۈزلەندۇق. 
ماكانىدىـن  يـۇرت  قوغلىۋەتتـۇق، چىقىرىۋەتتـۇق،  بىزنـى  خىتـاي 
ئايرىۋەتتـۇق، يىلتىزىدىن قومۇرۇۋەتتۇق دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاي 
خاتاالشـتى ۋە بـۇ خاتالىقىنـى داۋام قىلىۋاتىدۇ. شۇنىسـى ئېنىقكى، 
خىتـاي بـۇ خاتالىقنىـڭ بەدىلىنى كۈچلـۈك بىر ئ ۇيغـۇر مىللىتىدىن 

يېڭىلىش بىلـەن ئۆتەيدۇ.

خىتـاي سـالغان بـۇ مۇسـىبەت، بـۇ ھىجرەت، بۇ ھىجـران ۋە بۇ 
مۇسـاپىرلىق بىزگـە يېڭىلىنىـش ۋە يېڭىـش ئاتـا قىلىـدۇ. بۇنـداق 
مىللـەت بويىچـە يېڭىلىنىش بىزنى سـاقالپ قالىدۇ، بۇ يېڭىلىنىش 
بىزنـى يۈكسـەلدۈرىدۇ. بىـز خـۇددى مۇھەممـەد پەيغەمبىرىمىزگـە 
ئەگەشـكەن ئەرەبلـەر، مۇسـا پەيغەمبەرگـە ئەگەشـكەن يەھۇدىيـالر 
بىر قېتىملىق مىللەتچە مۇساپىرلىقتىن كېيىن دۇنيادىكى ئۈلگىلىك 
دۆلـەت، يوقالمـاس مىللـەت بولـۇپ قالغانـدەك بىزمـۇ شـۇنداق بىـر 
پـارالق كەلگۈسـىنى كۈتۈۋالىمىـز. ھازىرقـى مۇسـىبەت بىزگـە بىـر 

قاسـراق تاشـاليدىغان پۇرسـەت خـاالس.
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مەن قارىغۇ، مەخپىي ئۇيغۇرۇم

توغـرا دەپسـىز، مـەن قارىغـۇ، تاتلىـق ئۇيغـۇرۇم، رامىزاننىـڭ 
ھۆرمىتـى ئۈچـۈن بولسـىمۇ ھاقارەتتىـن يىغىلماپتـۇ تىلىڭىـز، ئىمان 

نۇرىـدا يورىماپتـۇ دىلىڭىـز.

ھاياتىڭىزدا تۇنجى قېتىم ھەقنى دەپسىز شېرىن ئۇيغۇرۇم. مەن 
قارىغۇ. بەزىدە ئالغاي دەيسـىز، بەزىدە سـىڭار كۆز، بەزى قىسـماق 
دەيسـىز، بەزىـدە ئوۋچـى. كۆنـۈپ كەتتىم، كۈلۈپمـۇ كەتتىم، مېنى 
ئىچىدىـن قـان كېتەرمىكىـن دېگـەن ئەخمەقلىقىڭىزدىـن كۈلـدۈم. 
مېنـى ئۆزىڭىزگـە ئوخشـاش ھەقنى، ھەقىقەتنـى، ھەقىقىي كۆزىنى 
يوشـۇرىدىغان زەيپانـە، ئۆزىنىـڭ كىملىكىدىـن نومـۇس قىلىدىغان 

مەجـرۇھ بىلىـپ قالغىنىڭىزدىن كۈلدۈم.

مـەن قارىغـۇ دەيمەن ئۆزۈمنى، چۈنكى مەن مۇسـۇلمان، ھەقنى 
يوشـۇرمايمەن، بـۇ ھەقىقـەت. كاپىـر نېمە بىلەمسـىز؟ كاپىر دېگەن 
يوشـۇرغۇچى، ياپقۇچـى، تۇۋاقلىغۇچـى دېگـەن سـۆز. خىتاينىـڭ 
زۇلۇمىنـى يوشـۇرغان كاپىـر، باسـقۇنچىلىققا ئۇچرىغـان مىللىتىدىن 
تانغـان كاپىـر، زالىمغـا »قولۇڭنـى تارت ھەي زالىـم!« دېيەلمىگەن 

كاپىر.

تىتـرەپ  جاقىلـداپ  ياققانـدا  كالتەكنـى  تـوك  قارىغـۇ،  مـەن 
كەتسـىمۇ ئاغزىدىـن بىر ئۇيغۇرنىڭ ئىسـمى پـاش بولمىغان جاھىل 
قارىغـۇ. مـەن قارىغـۇ، سـوراقتا سـاقچى ئاناڭنـى دېگەنـدە يۈزىگـە 
تۈكـۈرۈپ ئاغـزى يىرتىلغـان، جاۋغىيىدىـن جىـرت - جىـرت قـان 

چاچرىسـىمۇ كەچـۈرۈم سـورىمىغان تەرسـا قارىغـۇ.
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مـەن قارىغـۇ، قاماقتـا ئالتـە ئـاي سـوراق قىلىنىپمـۇ، ئاسـقۇالرغا 
ئېسـىلىپمۇ، تېرىلىـرى تاياقتىـن تىتىلىپمـۇ بىر ئىنسـاننىڭ ئىسـمى 
ئاشـكارىالنمىغان  سـىرى  دوسـتىنىڭ  بىـر  چىقمىغـان،  ئاغزىدىـن 

تاۋالنغـان قارىغـۇ.

مـەن قارىغـۇ 428 كـۈن ئاپتاپسـىز ياشـىغان، ئەممـا نامازسـىز، 
ئىمانسىز، ۋىجدانسىز ياشىمىغان، ئۇيغۇرنىڭ بېشىغا كۈن چۈشكەن 
قېرىنداشـلىرىنىڭ  ئەممـا  يېگـەن،  تايـاق  كېرىـپ  مەيـدە  ھامـان 

غېمىنـى يېيىشـتىن بىـر كۈنمـۇ ۋاز كەچمىگـەن مەتـۇ قارىغـۇ.

مـەن قارىغـۇ، بىـر كۆزۈمنىڭ ئىچىگە ئاق چۈشـكەن، ئەمما ئاق 
كۆڭلۈمگە، ئاق كىملىكىمگە ھېچقاچان شـەك چۈشـمىگەن، شـۇڭا 

ئىسـمىم بىلەن يۈرەلەيمەن.

كـور  كۆرمـەس  ھەقنـى  ئەممـا  قارىغـۇ،  ئاجىـز  كـۆزى  بىـر  مـەن 
ئەمەسـمەن، كۆزلىرىم زالىمنى كۆرىدۇ، ئاغزىم زالىمنى سـۆكىدۇ، قابىل 
قوللىرىم تاجاۋۇزچى خىتاينىڭ گېلىدىن سـىقىدۇ. شـۇڭا خىتاي مېنى 

ئـەڭ يوغـان زۇۋانىـدا شـەرقىي تۈركىسـتانچى ئۇنسـۇر دەپ ئاتايـدۇ.

كۆزلـۈك  بىـر  سـۆيىمەن،  كۆزۈمنـى  قارىغـۇ  قارىغـۇ،  مـەن 
چىرايىمدىن پەخىرلىنىمەن. بىر كۆزۈمنى بولسـىمۇ سـاالمەت قىلغان 
ئالالھقـا ھەمـدۇ سـانا ئېيتىمـەن، قالغـان ئەزايىمنـى سـاق قىلغـان 

ئالـالھ ئۈچـۈن روزا تۇتىمـەن.

مـەن قارىغـۇ، ئەممـا رامىزاننـى تۆھمـەت بىلـەن زوھۇرلـۇق يـەپ 
باشـالپ، ھاقـارەت بىلـەن ئىپتار قىلىپ ئاياغالشـتۇرىدىغان ئىمانى 

كور ئەمەسـمەن.

مـەن قارىغـۇ، ئەممـا زۇلۇمغـا بـاش ئەگكـەن شـەيتان، خىتايغـا 
ئىقتىـدا قىلىدىغـان مەلئـۇن ئەمـەس.
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ئۇيغۇرنىڭ ئاغزى ئاشقا تېگەي دېگەندە 

ئامېرىـكا ئۇيغـۇر مۇسـاپىرالرنى قوبـۇل قىلىـدۇ. بـۇ ئاللىقاچـان 
مەسـلىھەتى  خۇشـخەۋەرنىڭ  بىـر  يەنـە  بۈگـۈن  پاكىـت.  ئېنىـق 
بولغانـدا تەلەينىـڭ كېڭىيىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ قېرىنداشـالرغا 

دېگـۈم كەلـدى.

تايالندتىكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ مەسىلىسـىمۇ تەييارلىـق باسـقۇچىغا 
كىرگىلى تۇرۇپتۇ. تايالندتىكى قېرىنداشـالر تۈركىيەگە كې تىشـنى 
ئارزۇ قىلىدىكەن. ئەمما بۇ ئىشـنىڭ كويىدا يۈرۈۋاتقان خەلقئارالىق 
ئـورگان تۈركىيەنىـڭ ئۇيغۇرالرنى قايتۇرغانلىقىنـى، خىتاي تۈركىيە 
ئارىسـىدىكى  ئـەل  ئىككـى  بـۇ  يېقىنلىقىنـى،  مۇناسـىۋىتىدىكى 
جىنايەتچى ئالماشـتۇرۇش كېلىشـىمىنى ۋە بىر قىسـىم ئۇيغۇرالرنىڭ 
تۇتۇلغانلىقىنى نەزەرگە ئېلىپ ئۇالرنى تۈركىيەگە ئورۇنالشتۇرۇشنى 

مۇۋاپىـق تالـالش دەپ قارىمايدىكـەن.

تايالندتىكـى بـەزى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئائىلـە ئەزالىرىنىڭ تۈركىيەدە 
ئىكەنلىكىنـى بـۇ ئىشـنى بېجىرىۋاتقان ئورگان بىلىدىكـەن. مەزكۇر 
تالاليدىغانلىقىغـا  تۈركىيەنـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ  تۇتقـۇن  تەشـكىالت 
ئىشـىنىدىكەن. ئەممـا تۈركىيەدىـن ئۇالرنى قوبـۇل قىلىش ھەققىدە 

بىـرەر ئاالمـەت يـوق ئىكەن.

تايالندتىكـى ئۇيغـۇرالر غەربكـە ئورۇنالشسـا ئائىلىسـى قانـداق 
بولىـدۇ؟ ئېيتىلىشـىچە ئـۇالر غەربتـە ئومۇمالشـقان ئائىلـە جەملـەش 
پىالنـى بويىچـە قېرىنداشـلىرى بىلـەن جـەم بوالاليدىغـان بولـۇپ، 

ئەنسـىرەش بىھاجـەت ئىكـەن.
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سـەرخىلالرنىڭ  ئۇيغـۇر  قىسـىم  بىـر  مەلۇمكـى،  بۇالردىـن 
دېيىشـىدە  گەپلەرنـى  بـەزى  ھەققىـدە  كىينىشـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
قىلىـش  قوبـۇل  مۇھاجىرالرنـى  ئۇيغـۇر  بـار.  ئاسـاس  بەلگىلىـك 
مەسىلىسـى ياۋروپـادا گولالندىيـە، شـىمالى ئامېرىكىـدا ئامېرىـكا ۋە 
كانـادادا كۈنتەرتىپكـە كېلىۋاتقـان بىـر تېمـا. بـۇ تېمـا ئامېرىكىـدا 
رەسـمىي كۈنتەرتىپكـە كېلىپ ئەمەلگە ئېشـىش ئالدىـدا تۇرۇپتۇ. بۇ 
ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىدا دەۋر بۆلگۈچ ئەھمىيەتكە ئىگە بىر ھادىسـە. 

ئۇيغۇرالرنىـڭ غەربتىكـى كۈچلـۈك دۆلەتلـەردە مـاكان تۇتۇشـى 
شـۇ ماكانالشـقۇچى كىشـىلەرنىڭ شەخسـىي ھاياتىدا ۋە مىللەتنىڭ 
ئازادلىـق كۈرىشـىدە ھـەل قىلغـۇچ رول ئوينايـدۇ. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە 
ياشـالر  تـۈرك  تۈركىيەدىكـى  ھەتتـا  يۈزلىنىـش  دۇنيـاۋى  بىـر  بـۇ 
ئارىسـىدىمۇ تۈركىيەنـى تـەرك ئېتىش، غەربكە كېتىـش قىزغىنلىقى 

دولقـۇن يارىتىۋاتىـدۇ.

ئۇيغۇر دەۋاسىنى خىتايغا ئېھتىياجى چۈشمەيدىغان، ئېھتىياجى 
چۈشسـىمۇ خەلقىدىن ئەنسـىرەپ، قانۇندىن قورقۇپ، دېموكراتىك 
قىممـەت - قاراشـالردىن ئەيمىنىـپ خىتـاي تەرەپتـە تۇرمايدىغـان، 
تۇتمايدىغـان  سـەپ  ئاشـكارا  بىلـەن  مۇسـتەبىتلەر  دۇنيادىكـى 
تەقدىرىنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  قىلـدۇرۇش  تەرەققىـي  دۆلەتلـەردە 
ئۆزگەرتىدۇ. ئىستانبۇلدا ئۇلى سېلىنغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
گېرمانىيەدىكـى بۈگۈنكـى تەرەققىياتـى بۇنىڭ ئىسـپاتى. ئەگەر د ۇ 
ق تۈركىيەنـى بـاش ئىشـتاب قىلغان بولسـا قانچە قېتىـم تاقىلىپ، 

پائالىيەتلىـرى چەكلىنىـپ بۈگۈنكـى ھالغـا كېلەلمەيتتـى.

ئەللـەردە  كۈچلـۈك  سـۈپىتىدە  شـەخس  بىـر  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ياشىشـى ئۇالرنـى كۈچلۈكلەردىن قىلدى ۋە قىلىـدۇ. پائالىيەتلەردە 
ئاكتىـپ رول ئويناۋاتقـان، ئامېرىكا، گېرمانىيـە، ياۋروپا ئىتتىپاقى، 
ئەنگلىيـە ۋە كانـاداالردا مۇھىـم ئىشـالرنى قىلىۋاتقـان ئۇيغۇرالرنىـڭ 
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كۆپىنچىسى تۈركىيەدىن كەتكەن. مەسىلەن، دولقۇن ئەيسا، ئۆمەر 
قانـات، نـۇرى تۈركـەل، مەمەت توختى، شـۆھرەت ھوشـۇر، پەرھات 
يۇرۇڭقـاش، مۇسـتاپا ئاقسـۇ، قـۇززات ئالتـاي، ئەلفىـدار ئىلتەبىـر، 
غـۇالم ئوسـمان زۇلپىقـار، ئىبراھىم دامولالم، ئەخەتجان ئوسـمان ۋە 

ئاقسـارايدىكى ئۇيغـۇر قىـزى ئەلنىـگار ئىلتەبىـر قاتارلىقالر.

ئۇيغۇرالرنىـڭ خىتايـدا بۇرنـى قانىـدى. ئۇيغـۇر ئـۆز ۋەتىنىـدە 
بـۇ  ئەممـا  كەلـدى.  دۇچ  خەۋپىگـە  يوقىتىلىـش  قىرغىنچىلىققـا، 
مۇسـىبەتنىڭ يەنـە بىـر پۇرسـەتكە ھامىلدارلىقىمـۇ كۆزگـە كۆرۈنـۈپ 
تۇرىدۇ. بۈگۈن ئاڭلىغان تايالندتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھەل قىلىنىش 
باسـقۇچىغا كىرىۋاتقـان مەسىلىسـى ۋە باشـقا غەربتىكـى كۈچلـۈك 
كىشـىنى  سـۆيۈنچىلىرى  ئېلىـش  باغرىغـا  ئۇيغۇرنـى  ئەللەرنىـڭ 

ھاياجانغـا سـالىدۇ.

ئالدىـدا  چىقىـش  سـەپەرگە  ئەللەرگـە  تەرەققىياتلىـق  ئۇيغـۇر 
 - كىيىـم  ئۈچـۈن  ئېرىشـمەك  زەپەرگـە  سـەپەردىن  بـۇ  تۇرىـدۇ. 
كېچـەك، يـۈك - تاقـا سـەپەرگە اليىـق بولۇشـى، روھـى ھالەتمـۇ 
سـەپەرگە مـاس بولۇشـى كېـرەك. جاھـان سـاڭا باقمايـدۇ، سـەن 
جاھانغـا بېقىـپ ياشايسـەن. ئەگـەر كۆزۈمنى يۇمـۇپ كېتىۋېرىمەن، 
جاھـان بىلـەن ئىشـىم يـوق دېسـەڭ، مىخقا ئۈسۈيسـەن، پېشـانەڭ 

يېرىلىـدۇ، ئازگالغـا دۈم چۈشىسـەن، پـۈت - قولـۇڭ سـۇنىدۇ.

كېيىـن،  چىققاندىـن  خۇشـخەۋىرى  ئامېرىكىنىـڭ  مـەن 
خەلقىمىـزدە ئىنگلىزچـە ئۆگىنىـش قىزغىنلىقـى قوزغىلىـپ كەتسـە، 
غەربتىكـى ئۇيغـۇر ياشـالردىن بىـرەر يـۈز پىدائىينـى تەشـكىللەپ 
تىـل ئىنقىالبـى قوزغاشـنىڭ پېيىغـا چۈشـكەنىدىم. نەچچە كۈندىن 
بۇيانقـى نىقابپـەرەس زەربىـدارالر ئەترىتى بىلـەن ھىجابنى تەرغىب 
تەرغىـب  نىقابنـى  مۇنازىرەنىـڭ  بولغـان  ئارىسـىدا  قىلىدىغانـالر 
قىلىدىغانالرنىڭ قولى بىلەن قەسـتەن »ئىسـالم دۈشـمەنلىرى«گە 
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قارشـى ئىسـتىھكام ئۇرۇشـىغا ئايالندۇرۇلۇشـى شـۇنداقال ھىجابنـى 
قىلغۇچىـالر«  ئۆچمەنلىـك  »ئىسـالمغا  قىلغۇچىالرنىـڭ  تەرغىـب 
دەپ تەشـۋىق قىلىنىشـى، قىتئـە ئاتـالپ ئۆلىماالرنىـڭ قارىلىشـىغا 
ئىنگلىـز  پىدائىيالرنىـڭ  قىلـدى.  زېـدە  كۆڭۈللەرنـى  ئۇچرىشـى 
چۈنكـى  قالـدى.  سۇسـالپ  ئىرادىسـى  قىلىـش  تەرغىـب  تىلىنـى 
كىشـىلەرنىڭ  ئۈمىدسـىزلەندى،  مۇنازىرىدىـن  بولۇۋاتقـان  ئـۇالر 
ئۆگىنىـش ئارزۇسـىدىن گۇمانالنـدى، بىـر قىسـىمى ھەتتـا ئىنگلىـز 
تىلىنـى تەرغىـب قىلىشـنىڭ دىـن دۈشـمەنلىكى، غەربپەرەسـلىك، 
خىرىسـتىياننىڭ تىلىنـى كۆتـۈرۈپ قۇرئاننىـڭ تىلىنـى چۆكـۈرۈش 

دەپ چۈشـىنىلىپ ھاقارەتكـە ئۇچراشـتىن قورقـۇپ قالـدى.

رامىزانـدا ياخشـى نىيىتـى بىلـەن ئىزچىـل مىللەتكـە خىزمـەت 
قىلىـپ كەلگـەن زىيالىيالرنىـڭ قـارا نىقابنىـڭ ئورنىغـا ھىجابنـى 
تەرغىـب قىلغانلىقـى دىـن دۈشـمەنلىكى، ئىسـالمىي قىممـەت - 
قاراشـالرغا ئۆچمەنلىـك قىلغانلىـق دېيىلىـپ بۇرمىلىنىشـى ئادەمنى 
ھەقىقەتـەن چۆچۈتىـدۇ. ئەركىـن سـىدىققا ئوخشـاش نەچچـە ئـون 
يىلدىن بۇيان ئ ۇيغۇرغا خىزمەت قىلىپ، ئۇيغۇرنىڭ مۇسـۇلمانلىقى 
ئۈچـۈن ماقالـە، سـىن ۋە تۈرلـۈك مەزمۇنالرنـى تەرجىمـە قىلىـپ تەر 
تۆكۈۋاتقـان بىـر كىشـىنىڭ دۇنيـادا ئىسـالم دۈشـمەنلىرى ئۈچـۈن 
ئېيتىلىدىغان »ئىسـالمفۇبىچى« دېگەن ئىسـىم بىلەن ئاتىلىشـىنى 
كـۆزى ئوچـۇق، ۋىجدانلىـق، ئەقلى جايىدا ھەرقانداق بىر ئىنسـان 
باشـقا  دېگەندىـن  مەلئۇنلـۇق  بويامچىلىـق،  كـۆز  ئالدامچىلىـق، 

شـەكىلدە چۈشـىنەلمەيدۇ.

تەرىپىدىـن  قىسـىمالر  بىـر  قىلىشـنىڭ  تەرغىـب  ھىجابنـى 
بىلـەن  قالپـاق  دېگـەن  قارشـى  دىنغـا  قىلىنىـپ  سۇيىئىسـتېمال 
دۇمبالىنىشـى، ئـۇالردا ئۇيغۇردىن دۈشـمەن يارىتىش تەشـنالىقنىڭ 
قايسـى دەرىجىگە يېتىپ بارغانلىقىغا ئىسـپات. بۇنىڭ ئالدامچىلىق 
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دېگەندىن باشقا ئېتى يوق.

دەيـدۇ  قاناپتـۇ«  بۇرنـى  تەگسـە  ئاشـقا  ئاغـزى  »يېتىمنىـڭ 
توختىمـاي  بۇرنىنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  يېتىـم  ئەجدادىمىـز.  ئەقىللىـق 
قانىتىـش، ئۇالرنىـڭ جېنىنى قانالر بىلـەن ئايلىنىدىغان تۈگمەنگە 
يىگىرمـە نەچچـە يىلدىـن بۇيـان ئۈگـۈت قىلىۋېتىـش، ئەممـا بىـر 
خىتاينىـڭ بۇرنىنـى قاناتماسـلىق بىر كۆرۈنمەس مەلئۇننىڭ سـېھىر 
- ئەپسـۇنلىرى خـاالس. يېتىـم ئۇيغۇرنىـڭ قازىنىنـى توختىمـاي 
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چېقىش، ئۇالرنىڭ جېنىنى تۇيدۇرماي سـېتىش، ئۇالرنى بۇرنىدىن 
چۈلـۈك ئۆتكـۈزۈپ خارلىـق، نامراتلىـق، تىلەمچىلىـك كوچىسـىدا 
چۆرگۈلىتىپ يۈرۈش بۇ ئەپسـۇنكەش مەلئۇننىڭ يەنە بىر ھۈنىرى.

خەلقىمىـز خىتاينىـڭ سـېپىلىنى ئـال تـام دەپ ئاتىغـان ئىكـەن 
شـەيتان  قىزىـل،  سـۆز  دېگـەن  ئـال  ئىبارىدىكـى  بـۇ  قەدىمـدە. 
دېگـەن مەنىـدە ئىشـلىتىلگەن ئىكەن. ئالۋاسـتى سـۆزى دەل مۇشـۇ 
جىـن - شـەيتان دېگـەن مەنىدىكـى ئـال دېگـەن سـۆزگە باسـتى 
قوشـۇلۇپ ياسـالغان بولـۇپ، مەنىسـى شـەيتان باسـتى، مەلئـۇن 
تـام دېگـەن سـېپىل، شـەھەر دېگـەن  باسـتى دېگـەن بولىـدۇ. 
بولىدىكـەن قەدىمـدە. ئۇيغـۇر تىلىدىكـى ئالدامچـى دېگـەن سـۆز 
ئەسـلى ئالتامچـى بولـۇپ، قىزىـل سـېپىلنىڭ ئىچىگـە يوشـۇرۇنغان 
يالغانچـى دۈشـمەنگە قارىتىلغـان ئىكـەن. قـارا باسـتى دېگەنمـۇ 
ئىنسـاننىڭ ئېڭىنـى كونتـرول قىلغـان بىر شـۇملۇققا بېشـارەت. قارا 
باسـتۇرۇش ئالۋاسـتىنىڭ ھىيلىسى. بۇ بىر خىل مەخپىي مەلئۇنلۇق 

بولـۇپ، ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـتىقبالىنى باغاليـدۇ.

ئۇيغۇرنىـڭ ئاغـزى مۇھاجىرەتتـە ئەمدى ئاشـقا تېگـەي دېگەندە 
ئالۋاسـتى  ياكـى  بولسـۇن،  ئالۋاسـتىالر  باسـتۇرغۇچى  قـارا  مەيلـى 
ئالدامچىـالر بولسـۇن ئۇيغۇرنىـڭ پېيىـدە. ئـۇالر پېيىمىزنـى قىرقىپ 
بىزنـى مېيىـپ قىلىـش، كوچـا - كوچىالرغا تىزىلىدىغـان تىلەمچى 

ناكار قىلىۋېتىش ئۈچۈن بارلىق ھۈنەرلىرىنى سەرپ قىلىۋاتىدۇ.

ئالدامچىلىق خىتاي سـېپىلىنىڭ ئىچىدىن چىقىدىغان بىر خىل 
ھۈنـەر. شـۇڭا خەلقىمىـز ئۇالرغـا ئالتامچـى دېگـەن نامنـى بەرگـەن. 
ئالتامدىـن چىققـان خىتايالر خەلقىمىزنـى چەتئەللەرگە قورال بىلەن 
قوغالپ چىقارغان ئەمەس، بەلكى ئىچىمىزدىن ماسالشقان قارانىيەت 
مەلئۇنالرنىڭ ماسلىشىشى بىلەن مىللەتنى يىراق سۇرىيەدىكى جەڭ 
مەيدانىغـا يولـالپ ئۇيغۇرنىـڭ جېنىغـا قەسـت قىلغـان. ئالتامچـى 
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قالپـاق  دېگـەن  تېررورچـى  مىللىتىمىزنـى  ۋەتىنىمىـزدە  خىتايـالر 
بىلەن باستۇرسـا، چەتئەللەردە تېررورچىلىقنىڭ مەخسـۇس كىيىمى 
بىلـەن ياسـاندۇرۇپ ئۆزىنىـڭ قىلىۋاتقان زۇلۇمىنـى دۇنياغا ھەقلىق 
كۆرسىتىشـكە تىرىشـىۋاتىدۇ. ئـۇالر سـېھر - ئەپسـۇنلىرى ئارقىلىـق 
ئېتىقادلىـق  ۋە  سـەمىمىي  ئىمانلىـق،  ئازغىنـە  قالغـان  سـاقلىنىپ 
ئۇيغۇرنـى چەتئەللـەردە تىلەمچـى، نامرات، ئاشـقۇن، جاھالەتچى، 
تەركـى دۇنيـا ۋە تەركـى ۋەتـەن قىلىـپ سېسىتىشـنىڭ كويىـدا ھەر 

سـاھەدە جىددىـي ھەرىكـەت قىلىۋاتىدۇ.

شـەيتاننىڭ  ئەممـا  باغلىنىـدۇ،  شـەيتان  كۈنلىرىـدە  رامىـزان 
نەپرەتلىنىدىغـان  شـەيتانلىقتىن  كـۆز،  كۆرىدىغـان  ھىيلىسـىنى 
ئاگاھالندۇرغۇچـى  كۆيۈنگۈچىنـى،  بىلـەن  كۆيدۈرگـە  قەلـب، 
باغالنغـان  بولمىسـا،  ئەقىـل  ئايرىيدىغـان  ئالدامچىنـى  بىلـەن 
تـەس.  سـاقالنماق  بولۇشـتىن  مۇرىـت  ئەگىشىشـتىن،  شـەيتانغا 
قىزىـل جىنالرنىـڭ، ئالۋاسـتىالرنىڭ قـارا باستۇرۇشـى سـەۋەبلىك 
مىڭلىغـان ئۇيغـۇر يات ئەللەردە جېنىدىـن جۇدا بولدى. ئەمدى بىر 
خۇشـخەۋەر كېلىپ دۇنيا ئۇيغۇرغا قۇچاق ئېچىۋاتقاندا بۇ شـۇملۇق، 
ئالدامچىلىـق يەنـە كۈچىيىپ قىلىۋاتىدۇ. ئالالھ پۈتكۈل ئىنسـانالرغا 
ئوخشـاش ئۇيغۇرغىمۇ ئالۋاسـتىالرغا ئەگىشـىپ كەتمەسـلىك ئۈچۈن 
ھەقنـى باتىلدىـن ئايرىيدىغـان قۇرئاننـى، شـۇ نۇرلـۇق كىتابنـى 
ئوقۇيدىغـان كۆزنـى، قاراڭغـۇ ھاڭدىن ئۆزىنـى تارتىدىغان ئەقىلنى 
ئۆلچـەم  سـەمىمىيەتنى  مىـزان،  ئەقىلنـى  رامىزانـدا  قىلغـان.  ئاتـا 
قىلىشمۇ، ئالدامچىالرنىڭ قارا باستۇرۇپ قااليمىقان جۆيلىتىشىدىن، 
كۆزىمىزنـى باغلىشـىدىن، مەلئۇنالرنىـڭ شـەررىدىن، لەئىنلەرنىـڭ 

ئازدۇرۇشـىدىن ساقلىنىشـمۇ ئىبـادەت، ئەلۋەتتـە.

2021 - يىلى 4 - ئاينىڭ 29 - كۈنى
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خىتاينىڭ تەشىۋىقات ھۇجۇمى ۋە تاقابىللىق

ئېتىـراپ  قىرغىنچىلىقىنـى  ئۇيغـۇر  باشـالنغان  يىلـى   - 2021
قىلىـش دولقۇنـى خىتاينـى تىترەتتـى. خىتـاي بارلىـق ئىمكانالرنـى 
ھۇجۇمنىـڭ  بـۇ  باشـلىدى.  ھۇجۇمـى  تەشـۋىقات  سـېلىپ  ئىشـقا 

تۆۋەندىكىچـە: شـەكلى 

دۆلەتلەرنىـڭ  مايىـل  ئۆزىگـە  چەتئەللەردىكـى  بىرىنچىسـى، 
ئاخباراتىنـى قولغـا كەلتـۈرۈپ ئۆزىنـى ئاقـالش. خىتـاي بۇنىڭـدا 
قانالالرنـى  پارسـچە  تۈركچـە،  ئوردۇچـە،  ئەرەبچـە،  ئاساسـلىقى 

قوللىنىۋاتىـدۇ.

ئىككىنچىسى، غەربتىكى تەتقىقات ئورگانلىرىنى ۋە تەتقىقاتچىالرنى 
قولغـا كەلتـۈرۈپ ئۆزىنـى ئاقاليدىغـان كىتابالرنـى، ماقالىلەرنـى ۋە 
دوكالتالرنـى نەشـر قىلـدۇرۇپ ۋە يىغىنالرنـى ئۇيۇشـتۇرۇپ ئۆزىنـى 

ئاقالۋاتىـدۇ. بۇنىـڭ كۈچـى غەربتـە ئەلۋەتتـە كۈچلـۈك بولۇۋاتىدۇ.

ئۈچىنچىسـى، بىر قىسـىم چەتئەللىكلەرنى ئۇيغۇرنىڭ ۋەتىنىگە 
ساياھەتچى، مۇخبىر قىياپىتىدە تەكلىپ قىلىپ ئۆزىنى ئاقالۋاتىدۇ. 

بىر قىسـىم ئۇيغۇر تىللىق يالالنمىالرمۇ ماسلىشىۋاتىدۇ.

خىتاينىـڭ بـۇ ھۇجۇمىغـا قارشـى بىـر قىسـىم يـاش زىيالىيـالر 
ئاللىقاچـان ھەرىكەتكـە ئۆتكەنىـدى. ئـۇالر بـۇ بىـر ئايدىـن ئارتـۇق 

تىرىشـچانلىق جەريانىـدا بەلگىلىـك ئۈنۈمگـە ئېرىشـتى.

ھەرىكىتىنىـڭ ئۈنۈمنـى كۆرگەندىـن كېيىـن، ئۇالرنىـڭ بۇرچـى 
ئېغىرالپ غەيرىتى ئاشـتى. ھازىر ئۇالر مەخسـۇس ۋاقىت ئاجرىتىپ 
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شـىكايەت، ئـەرز ۋە ئاگاھالندۇرۇشـالرنى يولـالپ خىزمەت قىلماقتا.

يېقىنـدا بـۇ خىزمەتكـە پەخىرلىـك ئالىمىمىـز مايسـەم مۇتەللىپمۇ 
زىيالىيـالر  مەزكـۇر  بـەردى.  تەكلىپلەرنـى  مۇھىـم  ۋە  قاتناشـتى 
ھازىـر خىتايغـا يانداشـقان، ئىرقـى قىرغىنچىلىقنـى ئاقلىغـان ۋە 
ئۇيغۇرغـا قارشـى تەشـۋىقات قىلغـان ژۇرنالالرنىـڭ تەھرىرلىرىگـە، 
نەشـرىياتالرنىڭ مەسـئۇللىرىغا، مەكتەپ ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ 
مەسـئۇللىرىغا خـەت يېزىـش، شـىكايەت قىلىش، ئۇالرنى توسۇشـقا 

تەۋسـىيە قىلىـش ئارقىلىـق بەلگىلىـك ئۈنۈمگـە ئېرىشـتى.

بىـز بـۇ ياشـالرنىڭ خىزمىتىگـە ئىلھـام بېرىـش ئۈچـۈن ئۇيغـۇر 
بولۇپمـۇ  قىلىمىـز.  دەۋەت  ئۆتۈشـكە  ھەرىكەتكـە  زىيالىيالرنىمـۇ 
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى، ئامېرىكا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى، 
ياۋروپـا ئۇيغـۇر ئاكادېمىيەسـى، ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنسـتىتۇتى، ئۇيغۇر 
تەتقىقات ئىنسـتىتۇتى ۋە ئاۋسـترالىيە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى قاتارلىق 

تەشـكىالتالرنى بـۇ ھەرىكەتنـى قولالشـقا چاقىرىمىز.

بىـز يەنـە ئەركىـن سـىدىق ئاكىمىـز چىقارغـان »نەتىجىلىـك 
ئۇيغۇرالر« دېگەن كىتابىغا ئىسمى كىرگۈزۈلگەن بارلىق نەتىجىلىك 
ئۇيغۇرالرغـا مەزكـۇر چاقىرىقنـى ئايرىـم - ئايرىـم ئەۋەتىـپ بېرىمىز. 
مەقسـىتىمىز خىزمەتتـە ئېرىشـكەن نەتىجىڭىزگـە مىللەتكـە بولغـان 
ئازابىـدا  مىللەتنىـڭ  بـۇ  كەلسـۇن،  قوشـۇلۇپ  مەسـئۇلىيىتىڭىزمۇ 

سـىزنىڭمۇ يۈرىكىڭىزنىـڭ سـىقىراۋاتقانلىقىنى ئىسـپاتالڭ.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 1 - كۈنى



295

قىيامەتلىك پەلەستىن ۋە قۇتلۇق ئۇيغۇر

پەلەسـتىن مەسىلىسـى دىنىي مەسـىلىگە ئايالندۇرۇلغان بولۇپ، 
شـۇڭا ئۇ قىيامەتلىك مەسـىلە. قىيامەتكە ئىشەنگەن ھەرقانداق بىر 
پەلەستىنلىك ئەرەب ئىسالمدىكى تۇنجى قىبلە بولغان قۇددۇسنى، 
مـاكان  ئورتـاق  بىلـەن  يەھۇدىيـالر  ئېروسـالىمنى  ھازىرقـى  يەنـى 
قىلىشـقا قايىل ئەمەس، ئۇ مۇقەددەس شـەھەرنى قولدىن بېرىشنى 
ھەرگىز خالىمايدۇ. ئۇالر »قۇرئان«دا تەنبىھلەنگەن، ئەيىبلەنگەن 
شـۇ  قىلمىغانـدەك،  ئېتىـراپ  ئىسـرائىلىيەنى  قۇرغـان  يەھۇدىيـالر 
تۇپراقتـا مەۋجـۇت يەھۇدىي ئاھالىسـىنىڭمۇ ياشـاش ھوقۇقىنى رەت 
قىلىدۇ. ئەرەب دۇنياسـىدا ئىسـرائىلىيەنى رەسـمىي ئېتىراپ قىلغان 
دۆلـەت پەقەتـال ئىككـى. قالغـان 20 ئـەرەب دۆلىتى ئىسـرائىلىيەنى 

ئېتىـراپ قىلمايدۇ، ئېتىـراپ قىلغۇزمايدۇ.

يەھۇدىي دىنىغا ئىشـەنگەن ھەرقانداق يەھۇدىيمۇ ئېروسالىمنى 
پەلەستىنلىكلەرگە بېرىپ چىقىپ كېتىشنى خالىمايدۇ. »تەۋرات«تا 
بۈگۈنكى پەلەستىن زېمىنى يەھۇدىيالرغا ۋەدە قىلىنغان. يەھۇدىي 
دىنـى بىلـەن ئىسـالم دىنىنىـڭ ئورتـاق مۇقـەددەس يېـرى بولغان، 
پەلەستىنلىكلەر بىلەن ئىسرائىللىقالرنىڭ غۇرۇرى ۋە پەخرى بولغان 
بـۇ شـەھەر ئىككـى دىننىـڭ كەسـكىن جـەڭ مەيدانىغـا ئايلىنىـپ، 
جەڭچىلەرنـى توختىمـاي تۇغۇپ، بىـر - بىرىگە نەپرەتلىك قىلىپ 
ئۆستۈرۈپ تۇرىدۇ. ھەر يىلى، ھەرخىل ئايالردا ھەر خىل باھانىلەر 
»قۇرئـان«  ئەمەلىيەتتـە  ئـۇرۇش  بـۇ  پارتاليـدۇ.  ئـۇرۇش  بىلـەن 
بىلـەن »تەۋرات«تـا دېيىلگـەن بايانـالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئـۇرۇش، 
بـۇ ئۇرۇشـتىن كەچكەنلەرنـى دىندىـن كەچكـەن قىلىۋېتىـش ھـەر 
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ئىككـى تەرەپنىڭ ئۆلىماسـىغا قوالي.

پۇچىلىنىـدۇ.  ئۇرۇشـتىن  ئىسـرائىللىقالرمۇ  پەلەسـتىنلىكلەرمۇ، 
پەقەت خاماس ئىسرائىلىيەگە ئاتقان كاتيۇشانى ئىشلىگەن ئورۇس، 
پەلەسـتىنگە ئىزچىـل قـورال سـېتىپ پىتلىنىۋاتقـان خىتـاي ئۆيىـدە 
ئولتـۇرۇپ تاماشـا كۆرىـدۇ. مەھەللىسـىگە چۈشـكەن كاتيۇشـاالردىن 
غەزەپلەنگەن، خىتاينىڭ سىنارەتلىرىدىن جەبىرلەنگەن يەھۇدىيالر 
ۋە شـۇنى سـېتىۋېلىش ئۈچـۈن زاكات ئايرىغـان يـۈز مىليونلىغـان 

مۇسـۇلمان ئۆيىـدە غەلىبـە تىلـەپ خۇداغـا يالۋۇرىدۇ.

ئۇرۇشـى  قارشـى  ئىسـرائىلىيەگە  پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ 
بـۇ  ئـۇرۇش.  قىلىنغـان  قىيامەتلىـك  قولىـدا  كوممۇنىسـتالرنىڭ 
ئۇرۇشـنى قىيامەتلىـك قىلغىنى كاپىتالىـزم الگېرى بىلەن كوممۇنىزم 
الگېرى ئارىسـىدىكى سـوغۇق ئۇرۇش. بۇ ئۇرۇشـنى دەسـلەپ رۇس 
كوممۇنىسـتلىرى بىلـەن خىتـاي كوممۇنىسـتلىرى ئامېرىكىغا قارشـى 
پېچكا ئورنىدا ئىشـلەتكەن. پەلەسـتىن ئازادلىق تەشـكىالتى خىتاي 
قارشـى  ئىسـرائىلىيەگە  بىلـەن  قولـى  ئىتتىپاقىنىـڭ  سـوۋېت  ۋە 

قوراللىـق ھەرىكـەت قىلغـان.

پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ ئىسـرائىلىيەگە قارشـى ئۇرۇشـىنى سـوغۇق 
ئـۇرۇش ئاياغالشـقاندىن كېيىنمـۇ قىيامەتلىـك قىلىۋاتقىنـى خىتاي، 
ئىران ۋە روسسـىيەدىن ئىبارەت قورال سـودىگەرلىرى. بۇ ئۇرۇشـنى 
پەلەسـتىن خەلقـى ياكـى ئىسـرائىلىيە دۆلىتـى ئەمەس شـۇ ئۇرۇشـقا 
ياسـايدىغان  سـىنارەد  سـودىگەر،  ئـورۇس  ياسـايدىغان  كاتيۇشـا 
خىتـاي ھايانكـەش بىلـەن شـۇ كاتيۇشـاغا زاكاز بېرىدىغـان ئـەرەب 
ياسـايدىغانالر  قـورال  قىلىـدۇ. چۈنكـى  قىيامەتلىـك  سـودىگەرلەر 
بىلـەن قـورال ئالىدىغانالرنىـڭ سودىسـى ۋە مۇشـۇ سـودا بىلـەن 
سـۈرىدىغان راھىتـى قىيامەتلىـك. ئالـداپ، شـىيالپ ھارمايدىغـان 
قېنىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  نەپسـى،  تويمـاس  ھايانكەشـلەرنىڭ 
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قـەدەر  قىيامەتكـە  ئەپسـۇنكارلىقى  دىنسـاتارالرنىڭ  ئېمىدىغـان 
قانمىغـان ئىكـەن، بـۇ ئۇرۇشـمۇ قىيامەتكـە قـەدەر داۋام قىلىـدۇ.

پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئىسرائىلىيەگە قارشى ئۇرۇشىنى قىيامەتلىك 
رامىزانـدا  ھـەر  مۇسـۇلمانالردىن  مىليونلىغـان  يـۈز  قىلىدىغىنـى 
كېلىدىغـان زاكات، ئۆشـرە ۋە ھـەر زامانـدا تۆكۈلـۈپ تۇرىدىغـان 
سـەدىقە. ئادەتتـە كۆپىنچە مۇسـۇلمانالر بەرگـەن زاكاتنىڭ قەيەرگە 
ئىشـلىتىلىدىغانلىقىنى سـورىمايدۇ. زاكاتتىـن ھېسـاب ئالماسـلىق، 
سـەدىقىنىڭ ئۈنۈمىنـى تەكشۈرمەسـلىك، ئۆشـۈرنىڭ نەتىجىسـىنى 

سۈرۈشـتە قىلماسـلىق پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىغا ئورتـاق.

تەشـكىالتالرنىڭ  يۈزلىگـەن  دۇنياسـىدىكى  مۇسـۇلمان 
پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ كۆز يېشـى ۋە ھاياتىدىن باشـقا مەبلىغى يوق. 
يىغىـپ  زاكاتلىرىنـى  سـەدىقە،  ئۆشـرە،  مۇسـۇلمانالرنىڭ  دۇنيـادا 
باشـقۇرىدىغان تەشـكىالتالر، ۋەخپىلـەر ۋە ھەتتـا بانكىـالر بار. بۇالر 
مۇقـەددەس ئايـالردا قان تۆكۈلۈشـىنى ئارزۇ قىلىـدۇ. قان بولغاندىال 
مۇسـۇلماننىڭ يۈرىكـى قانـاپ زاكاتنىـڭ مىقـدارى كۆپلەيـدۇ، زاكات 
كۆپەيسـە چوتاكەشـلەر ئۇنىڭدىـن قايرىلىدىغـان نىسـبەتمۇ كۆپلەپ 
كۆزلـەر،  يۈزلـەر،  قانلىـق  يولـى  كۆپەيتىشـنىڭ  زاكاتنـى  ماڭىـدۇ. 
تۆكۈلگـەن ياشـالرنىڭ ئېكرانـالردا »يـاردەم بـەر!« دەپ تەلمـۈرۈپ 
يالۋۇرىشـى بولۇپ، بۇنداق ئېچىنىشـلىق چىرايالرنى ئېكرانغا تەقدىم 

قىلىدىغـان ئامىـل شەرتسـىز ئـۇرۇش، ئەلۋەتتـە.

ئۈچـۈن  پەلەسـتىن  توقۇنۇشـى  ئىسـرائىلىيە   - پەلەسـتىن 
جـان  ئىقتىسـادى  گۇرۇھالرنىـڭ  قوراللىـق  ئونلىغـان  قۇرۇلغـان 
تومـۇرى. بـۇ قوراللىـق تەشـكىالتالرنىڭ جەڭچىلىرىنـى باقىدىغـان 
توقۇنۇشتىن باشقا مەنبە يوق. توقۇنۇش داۋام قىلىپال تۇرىدىكەن، 
 - خەيـرى  مۇسـۇلمانالر  تۇرىـدۇ.  قامدىلىـپ  چىقىمـى  ئۇالرنىـڭ 
ئېھسـانلىرىنى توقۇنۇشـتىكى ئاجىـز پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ قوراللىـق 
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كۈچلىرىگـە ئاتايـدۇ. چۈنكـى ئـۇالر قـۇرۇق گەپكـە ئىسـرائىلنىڭ 
قارشـىلىقنىڭ  قوراللىـق  ئىشـىنىدۇ،  كەتمەيدىغانلىقىغـا  چىقىـپ 
ھەممىنـى ھـەل قىلىدىغانلىقىنـى تەكىتلەيـدۇ، ئۇرۇشـنى، ئۆلۈمنـى 

مۇقەددەسلەشـتۈرىدۇ.

قىيامەتلىـك  مەسىلىسـى  ئۇيغـۇر  سېلىشـتۇرغاندا  پەلەسـتىنگە 
ئىنسـانىيەتنىڭ  ئىنسـانىي مەسـىلە،  ئەمـەس دۇنيالىـق مەسـىلە، 
تەقدىرىگـە مۇناسـىۋەتلىك ھـەل قىلغۇچ مەسـىلە. ئۇيغۇر دۇنيانىڭ 
بارلىـق  ئۇنىـڭ  ۋە  خىتـاي  بولغـان  تۈزمەكچـى  قايتـا  تەرتىپىنـى 
مۇسـتەبىت ئىدىيـە، ئېقىـم ۋە تۈزۈملەردىكـى تەرەپدارلىرىغا قارشـى 
خەلقئارالىـق كۈرەشـنىڭ قۇربـان بەرگۈچىسـى. ئۇيغـۇر دېموكراتىك 
دۇنياغـا قارشـى بىـر ئىسـتىبدات دۇنيانى قـۇرۇپ چىقماقچى بولغان 
خىتايغـا قارشـى ئالدىنقـى سـەپتە. ئۇيغـۇر مەسىلىسـى ئىككىنچـى 
دۇنيـا ئۇرۇشـىدىن كېيىنكـى ئىنسـانىيەتنىڭ تەقدىرىنـى يەنـە بىـر 
قېتىـم بەلگىلەيدىغـان مەسـىلە بولـۇپ، ئۇيغـۇرالر ئىنسـانىيەتنىڭ 
ئىستىقبالى، بەختى ۋە ھۆرلۈكى ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىۋاتقان، 
دۇنياغـا مۇسـتەبىتلىكنىڭ قانـداق بولىدىغانلىقىنى، مۇسـتەبىتنىڭ 
ئىسـپاتالپ كۆرسـىتىۋاتقان  قالغـان خەلقنىـڭ قىسـمىتىنى  قولىغـا 

قۇتلـۇق مىللـەت.

ئۇيغۇرنىڭ مەسىلىسى مىللىي مەسىلە، پەلەستىنلىكلەرنىڭكىدەك 
دىنسـاتاالرنىڭ  ۋە  سـودىگەرلىرىنىڭ  قـورال  كوممۇنىسـتالرنىڭ، 
قولىـدا بۇلغانغـان، قەستەنلەشـتۈرۈلگەن دىنىـي مەسـىلە ئەمـەس. 
بىـز شـەرقىي تۈركىسـتاننى قىبلىمىـز بولغانلىقـى، قۇرئانـدا تىلغـا 
ئېلىنغانلىقـى ئۈچـۈن ئەمـەس، ئاتا مىـراس زېمىنىمىـز بولغانلىقى، 
مېلىمىـز ۋە مۈلۈكىمىـز بولغانلىقـى ئۈچـۈن خىتايدىـن تالىشـىمىز، 
قايتـۇرۇپ ئېلىشـقا تىرمىشـىمىز. دېمەك، پەلەسـتىننىڭ مەسىلىسـى 
مۇسـۇلمانالر ۋە يەھۇدىيـالر ئارىسـىدىكى دىنىـي مەسـىلە بولسـا، 
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بولـۇپ، خاراكتېـرى  مەسـىلە  مىللىـي  قارشـى  تاجاۋۇزغـا  بىزنىـڭ 
ئوخشـىمايدۇ.

بىزنىڭ مەسـىلىمىز سىياسـىي كۈچلەرنىڭ كۈشكۈرتىشـى بىلەن 
مەيدانغـا چىققـان، ئىككـى دىنغـا ئېتىقاد قىلىدىغان كىشـىلەرنىڭ 
دىنىي كىتابلىرىغا ئاساسـەن تالىشـىۋاتقان مۇقەددەس ئىبادەتگاھ، 
بىزنىـڭ كۈرىشـىمىزنىڭ  ئەمـەس.  ئـورۇن ۋە شـەھەر مەسىلىسـى 
يىلتىزى يۇقىرىقىالرنى مۇقەددەسلەشـتۈرگەن ئىالھىي دەسـتۇرالرنى 
مەنبـە قىلغـان دىنىـي كـۈرەش ئەمـەس. بىـز خىتاينـى دىنىـي، 
تاجاۋۇزچىلىقـى،  ئەمـەس،  سـەۋەبلىك  پارتىيەسـى  ۋە  مەزھىپـى 
قىرغىنچىلىقـى ۋە جىنايەتلىـرى سـەۋەبلىك ئـۆچ كۆرىمىـز. خىتـاي 
ئېيتقـان  ئىمـان  قاسسـاپ  تەقدىردىمـۇ، شـى  بولغـان  مۇسـۇلمان 
مەسـچىتىمىزنى  بىـر  ھـەر  خىتـاي  نەپرەتلىنىمىـز.  تەقدىردىمـۇ 
كەبىـدەك ھەيـۋەت قىلىپ ياسـاپ بەرسـىمۇ، زېمىنىمىزنـى جايناماز 
قىلىـپ، بارلىق جانلىقالرنى قىرائەتـكار قىلىپ، دىيارىمىزنى ئەزان 
بىلـەن ئويغىتىۋەتسـىمۇ ئۆچلۈكىمىزدىـن يانمايمىـز. خىتاي تۇتقۇن 
قىلغـان ئىماملىرىمىزنـى قويـۇپ بېرىـپ قورچـاق رەئىـس قىلىـپ، 
زىيالىيالرنـى نامازخـان قىلىـپ، بىزگـە بەش ۋاقىت نامـاز ئوقۇغانغا 
ھـەق بەرسـىمۇ رازى بولمايمىـز. خىتـاي ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈسـتۈن 
پارتىيەسـى،  خىتاينىـڭ  بىـز  ياشـىمايمىز.  بىـز  دۆلەتتـە  قىلغـان 
ھۆكۈمىتـى ۋە رەھبەرلىرىنـى خەلقئـارا سـوتقا تارتىـپ، تاجاۋۇزچـى 

ئورگانلىرىنـى قوغـالپ چىقارمىغىچـە بولـدى قىلمايمىـز.

ئۇيغۇرنـى پەلەسـتىنگە ئايالنـدۇرۇش كويىـدا يۈرگەنلـەر بارمـۇ؟ 
بـار! ئەلۋەتتـە بـار. پەلەسـتىن مەسىلىسـىنى تاجاۋۇزچىلىققا قارشـى 
يـەر  يەھۇدىيالرنـى  كۈرەشـكە،  قارشـى  يەھۇدىيالرغـا  كۈرەشـتىن 
توقۇنۇشـقا،  دىنىـي  قىلغـان  مەقسـەت  قىلىشـنى  يـوق  شـارىدىن 
ئىسـالم بىلەن يەھۇدىي دىنى ئارىسـىدىكى توقۇنۇشـقا بۇرۇۋەتكەن 
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شـەرقتىكى بىـر قـارا كۈچ خـۇددى پەلەسـتىن مەسىلىسـىنى قانداق 
قىلىپ ھەل بولماس دىنىي مەسـىلىگە ئايالندۇرۇپ قويغان بولسـا، 
ئۇيغۇرنىـڭ مۇسـتەملىكىچىلىككە قارشـى مۇسـتەقىللىق كۈرىشـىنى 
»كاپىرالرغـا قارشـى قىيامەتكـە قـەدەر داۋام قىلىدىغـان جىھـاد، 
ئىسـالم دىنىنـى دۇنيـادا ئۈسـتۈن قىلىدىغـان شـەرقىي تۈركىسـتان 
ئىسـالمىي  قىلىدىغـان  داۋام  قارشـى  تاغۇتالرغـا  مۇسـۇلمانلىرىنىڭ 
ئازادلىق ئۇرۇشـى«غا ئايالندۇرۇش كويىدا. ئۇالر ھېلىمۇ تەشـۋىقاتتا 
بۇيـان  ئـۇالر -1997يىلدىـن  ھەرىكەتتـە.  ئاكتىـپ  ۋە  جىددىـي 
مىڭلىغـان ئۇيغۇرنىـڭ جېنىنـى جاڭگالـدا قويـۇش، مىليونلىغـان 
بولـۇش  تۆھپىـكار  كەيدۈرۈشـتە  قالپىقىنـى  تېررورچـى  ئۇيغۇرغـا 

بەدىلىگـە مەۋجـۇت.

ئالـالھ  دەۋاسـىنى  ھۆرلـۈك  كۈرىشـىنى،  ئازادلىـق  ئۇيغۇرنىـڭ 
ئۈچـۈن قىلىنىدىغـان دىنىـي كۈرەشـكە ئايالندۇرغانالرنىـڭ ئارقـا 
خىتايغـا  ئۇالرنىـڭ  كەلـدى.  بولـۇپ  يوشـۇرۇن  ئىزچىـل  تىرىكـى 
پەردازلىنىـپ،  بىلـەن  دىـن  شـەيدالىقى  بېقىندىلىقـى،  بولغـان 
مىلتىقنىـڭ ئـاۋازى بىلـەن يېپىلىـپ كەلـدى. ئۇالرنىـڭ كىملىكـى، 
مەبلىغـى ھازىرچـە يوشـۇرۇن. ئۇالرنىـڭ غەربكـە، دېموكراتىيەگـە، 
رۇس  بىلـەن،  خىتـاي  ئۇالرنـى  ئۆچمەنلىكـى  بولغـان  ھۆرلۈككـە 
بىلـەن ۋە بارلىـق جاھالەتچىلـەر بىلـەن ھەمتـاۋاق بولۇشـقا مايىـل 

قىلىـپ كەلـدى.

ئەجدادىمىـز مىـڭ تـۆت يـۈز يىـل بۇرۇنقى مەڭگۈ تاشـالرغا »بىز 
كۆكتىـن تامغـان، يەردىـن ئۈنگـەن« دەپ ئويغـان. بـۇ بىـر ئـەڭ 
ئەمەلىـي ھايـات پەلسەپەسـى بولـۇپ، ئۇنىڭـدا ۋەتەنگـە بولغـان 
مۇھەببـەت ۋە ئۆزىنىـڭ كىملىكىگـە بولغـان غـۇرۇر بالقىـپ تۇرىدۇ. 
بۇ بىر جۈملە سـۆزدە دۆلەتسـىزلىك، زېمىنسىزلىق، ماكانسىزلىقنىڭ 
بىـر مىللەتنىـڭ يىلتىزىنى قۇرۇتـۇپ تاشـاليدىغانلىقى، بىر مىللەت 
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ھـەر قانچـە ئاسـماندىن چۈشـكەندەك ئۇلۇغلۇققـا، يۈكسـەكلىككە 
سـاھىب بولغـان تەقدىردىمـۇ، سـىڭگۈدەك تۇپرىقـى بولمىسـا پارغـا 

ئايلىنىـپ يـوق بولـۇپ كېتىدىغانلىقـى ئەسـكەرتىلگەن.

ئۇيغـۇر تارىختىـن بۇيـان ئۆزىنـى ئاپىرىـدە بولغـان زېمىنغـا، 
شـارائىتقا ۋە مۇھىتقا باغالپ چۈشـەنگەن، چۈشـەنچىلەرنى دەۋرگە 
مـاس تەڭشـىگەن، ھاياتلىقنـى دۆلـەت بىلـەن كاپالەتلەندۈرگـەن، 
قەيەرگـە بارسـا سـېپىل قۇرمـاي دۆلەت قۇرغـان. ئۇيغۇر مۇشـۇنداق 
دەپ  ئانـام  تەبىئەتنـى  ۋە  ۋەتىنىنـى  تىلىنـى،  بويىچـە  ئـۇدۇم 
سـۈپەتلەپ، ياتالرغـا تارتقۇزمـاي ئاسـراپ، مۆرىتـى كەلگەنـدە جـان 
پىـدا قىلىـپ كەلگـەن. »كۆلتېكىـن مەڭگـۈ تېشـى«دا »تەڭـرى 
دېيىلگـەن  يارىتىلغـان«  ئۆلۈشـكە  بالىسـى  ئىنسـان  ئۆلمەيـدۇ، 
تەڭرىگـە،  ئەبەدىيلىكـى،  تەڭرىنىـڭ  ھېكمـەت  بـۇ  ئىكـەن. 
ئۇرۇشـنىڭ  باغالنغـان  كىتابالرغـا  ئىالھـى  چۈشـكەن  تەڭرىدىـن 
تەڭرىـدەكال مەڭگۈلـۈك بولىدىغانلىقىنـى چۈشەندۈرسـە، ئىنسـانغا 
باغالنغان ھەرقانداق ئۇرۇشـنىڭ تۈگەشكە مەھكۇم ئىكەنلىكىدىن، 
ئىنسـانالرنىڭ تىلىنى، يېرىنى تارتىۋالغۇچىغا، ئىنسانلىق ھوقۇقنى 
پايخان قىلغۇچى زالىمالرغا قارشـى كۈرەشـنىڭ ھامان بىر نەتىجىگە 
ھامىلىـدار ئىكەنلىكىدىـن خۇشـخەۋەر بېرىـدۇ. شـۇڭا ئۇيغۇرنىـڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ  مەسـىلە،  ۋاقىتلىـق  ئەمـەس  قىيامەتلىـك  پاجىئەسـى 

ھۆرلۈكـى پەقەتـال ۋاقىـت مەسىلىسـى.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 14 - كۈنى
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غەربنىڭ كەتمىنى ئۇيغۇر، شەرقنىڭ دەردمىنى 
ئۇيغۇر

ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى غەربتە ھېسداشلىققا ئېرىشكەندىن كېيىن، 
شـەرقتە بۇنـى چۈشـىنىش ۋە چۈشەندۈرۈشـنىڭ تۈرلـۈك ئۇسـۇللىرى 
ئوتتۇرىغـا چىقىشـقا باشـلىدى. شـەرق مۇسـۇلمان ئەللەردىكـى ھـەر 
قايسـى مەتبۇئاتالردا بۇ قىرغىنچىلىققا تۈرلۈك چۈشـەنچە بېرىشلەر ۋە 
شەرھلەشـلەر قايناپ، مەتبۇئات، يىغىن ۋە تۈرلۈك مۇھاكىمىلەردىن 
ئورۇن ئالدى. بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرغا ئەڭ ئاسان تەسىر قىلىدىغان 
ئەرەبچـە ۋە تۈركچـە قانالـالردا بۇ ھېسداشـلىقنىڭ مەنپەئەتنى مەنبە 
قىلغانلىقـى ئىزچىـل تەكىتلىنىـپ كېلىۋاتىـدۇ. بۇنـداق مەنپەئـەت 
تەلىماتـى يەنـە مااليچـە، ھىندونېزىيەچـە، بېنگالچـە، پارسـچە ۋە 
ئوردۇچە مەتبۇئاتالردا تەكىتلىنىپ، ئۇيغۇرنىڭ بېشىدا ئەلەڭگىۋاتقان 
ھاالكەت سايىسـىنى شـۇ تىلالردا سـۆزلەيدىغان مۇسۇلمانالر ئارىسىدا 
گۇمانلىـق پاراڭغـا، شـۈبھىلىك سۇيىقەسـتكە ۋە چايدىـن كېيىنكـى 

ئىـچ پۇشـۇقىغا ئايالندۇرۇش مەقسـەت قىلىنىۋاتىدۇ.

چۈشـىنىش  نۇقتىسـىدىن  مەنپەئـەت  مەسىلىسـىنى  ئۇيغـۇر 
تۈركچـە  ۋە  ئەرەبچـە  ئىچىدىكـى  ئۇيغـۇرالر  چۈشـەندۈرۈش  ۋە 
ئۇچۇرغـا  تىللىرىـدا  غـەرب  بىلـەن  سـەرخىلالر  خەۋەرلىنىدىغـان 
ئېرىشـىدىغان زىيالىيالرغا ئورتاق بولۇشـى دىققەتكە سازاۋەر. بۇنداق 
باشـلىغان  يېيىلىشـقا  بارغانچـە  تاراتقـۇالردا  ئىجتىمائىـي  قاراشـالر 
ئۈچـۈن  مەنپەئەتـى  غەربنىـڭ  قارشـىلىقالرنى  ئۇيغۇرچـە  بولـۇپ، 
خىزمـەت قىلىۋاتقانغـا چىقىرىـش كۆپىيىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ ئۇقۇمۇشـلۇق 
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ئاۋازلىـق  سـۆھبەتلىرى،  سـىنلىق  قاراشـتىكى  بـۇ  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
تەبلىغلىـرى ۋە تۈرلـۈك يازمىلىرىنىـڭ يۇقىـرى نىسـبەتتە كۆرۈلۈشـى 
كىشـىنى ئويغـا سـالىدۇ. بۇنـداق مەنپەئـەت تەلىماتـى مۇھاجىرەتتـە 
ئۇيغـۇرالر ئومۇميۈزلـۈك سـۆيىدىغان ئەرەبچـە ۋە تۈركچـە ئارقىلىـق 
ئەقىللەردىـن ئـورۇن ئېلىشـى پـاراڭ، سـۆھبەت ۋە مۇالھىزىلىرىـدە 

سـالىدۇ. تەئەججۈپكـە  كىشـىنى  كۆرۈلۈشـى 

2021 - يىلدىن باشالپ خىتاي ئۇيغۇرغا بولۇۋاتقان خەلقئارالىق 
بۇنىڭغـا  بولـۇپ،  ئۆتكـەن  ھەرىكەتكـە  قارشـى  ھېسداشـلىققا 
بولۇۋاتىـدۇ.  مەتبۇئاتـالر  ئەرەبچـە  ۋە  تۈركچـە  سـەھنە  ئاساسـلىق 
تەشـۋىقات ھەرىكىتىـدە خىتـاي شـەرق مۇسـۇلمان ئەللەردىكى غەرب 
ئۆچمەنلىكىدىن ۋاسىتە تاللىماي پايدىلىنىۋاتىدۇ. خىتاي ياللىۋالغان 
چەتئەللىك دىپلوماتالر، تەتقىقاتچىالر، ئوقۇغۇچىالر، ساياھەتچىلەر 
ئۇيغۇردىكى قارشىلىقنى ۋە بۇ قارشىلىققا يېتەكچىلىك قىلغۇچىالرنى 
غەربتىـن مەنپەئەتلىنىۋاتقـان قىلىـپ كۆرسـەتمەكتە. بولۇپمۇ خىتاي 
مارتتىـن بۇيـان تارقاتقان بىر يۈرۈش سـىنالردا غەربنىـڭ ئۇيغۇرالرغا 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  ئۇيغـۇر  مەنپەئـەت،  ھېسداشـلىقلىرى  قىلىۋاتقـان 
خىتاينىـڭ  قىزغىنىـش،  ھاياتىدىـن  »بەختلىـك«  خىتايدىكـى 
تەرەققىياتىنـى چەكلـەش قاتارلىـق نۇقتىالردىـن چۈشـەندۈرۈلگەن. 
ھەتتا ئۇيغۇرالرنىڭ پائالىيەتلىرى ئامېرىكا دۆلەتلىك دېموكراتىيەنى 
ئىلگىـرى سـۈرۈش فوندىغـا چېتىلىـپ تۆھمـەت قىلىنغـان بولسـا، 
ئۇيغـۇر تەشـكىالتلىرىنىڭ ھەرىكىتـى ئامېرىـكا مەركىزىـي ئاخبـارات 

ئىدارىسـىغا باغـالپ قـارا سـۈركەلگەن.

خىتاي تەشۋىقاتى ئاپرېلدا تارقاتقان »يوشۇرۇن ئېقىن« دېگەن 
فىلىمدە ئۇيغۇر ئېلىدە بولۇۋاتقان بارلىق قارشىلىقنى مەۋجۇتلۇقتىن 
قالغان »شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى« دېگەن تەشكىالتقا 
كۈتۈۋېلىـش  مۇخبىرالرنـى  بىـر  كېيىنكـى  شـۇندىن  باغلىغانىـدى. 
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يىغىنىـدا خىتـاي باياناتچىسـى خـۇا چۈنيىـڭ مەزكـۇر تەشـكىالتنى 
ئامېرىكىنىـڭ قولالۋاتقانلىقىنـى ئىمـا قىلـدى. تۈركچـە ۋە ئەرەبچـە 
ھەرىكىتى«نـى  ئىسـالم  تۈركىسـتان  »شـەرقىي  تەشـىۋاتقاتالردىمۇ 
ئامېرىكىنىـڭ پېچكىسـى قىلىـپ تەسـۋىرلەش ئـەۋج ئالغـان بولۇپ، 
جۈملىدىـن بـۇ تـور دۇنياسـىدا تېخىمـۇ كەڭـرى يېيىلماقتـا. بۇنىڭدا 
بولغـان  كۈچلۈكـرەك  كەيپىياتـى  قارشـى  ئامېرىكىغـا  خىتاينىـڭ 

مۇسـۇلمان دۇنياسـىنى نىشـانغا ئالغانلىقـى شۈبھىسـىز.

خىتـاي ھۆكۈمىتـى ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋەتەندىكـى ۋە مۇھاجىرەتتىكـى 
ھەرىكەتلىرىنى پۈتۈنلەي ئىقتىسـادىي مەنپەئەت ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان 
يالالنمىلىـق دەپ چۈشـەندۈرۈۋاتىدۇ. خىتـاي تەشـۋىقات ئاپپاراتلىرى 
ئۇيغۇردىكى تۈرلۈك قارشىلىقالرنى، ئۆكتىچىلىكلەرنى ۋە نارازىلىقىالرنى 
»غەربنىـڭ ئىغۋاگەرچىلىكىگـە ماسالشـقانلىق، ئۇالرنىـڭ كەتمىنىنى 
چاپقانلىـق« دېسـە، بۇنـى قولالۋاتقـان، يېتەكلەۋاتقـان ئۇيغـۇرالر، 
ئۇيغۇرشـۇناس ئالىمـالر ۋە باشـقا مىللەتلەردىـن بولغـان ئاكتىپالرنـى 

غەربنىـڭ پۇلىغـا دۈم چۈشـكەن يالالنىمىـالر دەپ ئىزاھالۋاتىـدۇ.

ئۇيغۇرالرنىـڭ مۇھاجىرەتتـە تىنـچ يـول بىلـەن زۇلۇمغـا قارشـى 
تۇرۇشـىنى »غەربكـە كەتمـەن چېپىش« دەپ قـاراش ئۇيغۇرالردىمۇ 
نامايىـش،  غەربتـە  بولۇپمـۇ  ئىـدى.  مەۋجـۇت  بېـرى  خېلىدىـن 
قارشـى  زۇلۇمىغـا  خىتـاي  بىلـەن  پائالىيەتلـەر  تۈرلـۈك  ۋە  يىغىـن 
تۇرۇۋاتقانالرنـى »غەربنىـڭ كەتمىنىنى چاپىدىغانـالر، ئامېرىكىنىڭ 
ئىسسـىق يوتقىنىغـا دۈم چۈشـكەنلەر، قـۇرۇق گـەپ قىلىدىغانـالر« 

دەپ ئەيىبلـەپ كېلىۋاتقانغـا يىگىرمـە يىلدىـن ئاشـتى.

خىتايغىمـۇ،  يۆلىكـى  غەربتىكـى  قارشـىلىقنىڭ  ئۇيغۇردىكـى 
قارشـىلىق  ئەممـا  روشـەن.  كۈنـدەك  دۇنياغىمـۇ  ئۇيغۇرغىمـۇ، 
كۆرسىتىشـنىڭ شـەرقتىكى مەنبەسـىنى نە شۇ ئىشـنىڭ ساھىبلىرى 
ئەيىبلـەپ  مەنبەلەرنـى  بۇنـداق  خىتـاي  نـە  ئاشـكارىلىمىدى، 
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باقمىـدى. ئۇيغـۇر تەشـكىالتلىرىغا شـەرقتىن كېلىدىغـان، شـەرق 
مۇسـۇلمان ئەللەردىـن تەمىنلىنىدىغـان ئىقتىسـاد ئىزچىـل سـىرلىق 

كەلـدى. بولـۇپ 

 خىتاي ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى 
غەربتىـن نەپلىنىـش بىلەن ئەيىبلەپ كەلگەن ئىـدى. ئۇنداقتا، بۇ 
ئەمەلىيەتمـۇ؟ يـاق. خىتاي دائىم ھۇجۇم قىلىدىغان ئەركىن ئاسـىيا 
رادىيوسـى ئۇيغۇرالرنـى »قۇترىتىـش« ئۈچـۈن قۇرۇلغـان ئەمـەس، 
مەزكـۇر رادىيـو 1996 - يىلـى قۇرۇلـۇپ، تۇنجى تەسـىس قىلىنغان 
تىـل ئۇيغۇرچـە ئەمـەس، خىتايچـە. ئۇيغۇرچـە 1998 - يىلىنىـڭ 
ئاخىرىـدا، يەنـى دېكابىـردا قوشـۇلغان بولـۇپ، ئاڭلىتىـش ۋاقتـى 
يېرىـم سـائەت ئىـدى. ئامېرىـكا قولالۋاتىدۇ دېيىلگـەن دۇنيا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيىنىـڭ ئامېرىـكا دۆلەتلىك دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سـۈرۈش 
فوندىنىـڭ مەبلىغىنـى قولغـا كەلتۈرگـەن ۋاقتـى 2005 - يىلدىـن 

كېيىن.

ئۇيغـۇرالر شـەرقتىن نەپلەنمەمـدۇ؟ ياق. غەرب ئۇيغـۇرالر ئۈچۈن 
بىـر رادىيـودا ئۇيغۇرچـە ئاڭلىتىش تەسـىس قىلغان بولسـا، شـەرق 
مۇسـۇلمان ئەللەردىـن تۈركىيـە ۋە سـەئۇدى ئەرەبىسـتانمۇ رادىيـودا 
ئۇيغۇرچـە ئاڭلىتىشـنى يولغـا قويغـان. سـەئۇدى ئەرەبىسـتاننىڭ 
 1982 قانىلـى  رادىيـو  ئۇيغۇرچـە  جىـددە شـەھىرىگە جايالشـقان 
- يىلـى بىـر سـائەتلىك ئاڭلىتىـش بىلـەن باشـالنغان، 1999 - 
يىلـى ئىككـى سـائەتكە چىقىرىلغـان. ئۇيغـۇرالر غەربكـە كەتمـەن 
چېپىۋاتىدۇ، دېگەن سـۆز توغرا بولسـا، تۈركىيە ۋە ئەرەبىستاندىكى 
ئۇيغۇرچـە رادىيـو شـەرققە كەتمـەن چېپىۋاتقان بوالمـدۇ؟ ھالبۇكى، 
نېمـە ئۈچـۈن خىتـاي تەشـۋىقاتى غەربتىكـى ئۇيغۇرنىـڭ ئاۋازىنـى 
ئۆچۈرمەكچى بولىدۇ - يۇ، شـەرقتىكى بۇ ئۇيغۇرچە ئاۋازغا ھۇجۇم 

قىلمايدۇ؟



306

ئاجراتقـان  ئىقتىسـاد  بەلگىلىـك  دەۋاسـىغا  ئۇيغۇرنىـڭ 
سـۈرۈش  ئىلگىـرى  دېموكراتىيەنـى  دۆلەتلىـك  ئامېرىكىدىكـى 
فونـدى بۇنـى مەخسـۇس ئۇيغۇرالرغـا مەخپىـي ئاجراتقـان ئەمـەس. 
مەبلەغكـە بۈگۈنكىـدەك قىرغىنچىلىققـا ئۇچرىمايۋاتقـان تىبەتلـەر، 
خىتايـالر، ئاراكانلىقـالر ۋە ۋىيېتناملىقالرمـۇ ئېرىشـىۋاتىدۇ. مەزكـۇر 
خىتـاي  بەلكـى  ئەمـەس،  قۇرۇلتىيىغىـال  ئۇيغـۇر  دۇنيـا  فونـد 
دېموكراتلىرىغىمـۇ، دۇنيادىكـى باشـقا دېموكراتىزمچـى كۈچلەرگىمۇ 
ئىقتىسـاد ئاجرىتىـدۇ. ئۇيغـۇرالر ئامېرىكىدىـن ئېرىشـكەن قولـالش 
ھەرگىزمـۇ سەۋەبسـىز بۈگۈنكـى ھالغـا كەلگـەن ئەمـەس، بەلكـى 
تامامـالش  مۇۋەپپەقىيەتلىـك  ئۇنـى  يولـالش،  پىالنالرنـى  يىللىـق 
ۋە ئورۇنالنغـان خىزمەتلەردىـن دوكالت قىلىـش، قايتـا ئىلتىمـاس 
قىلىـش بەدىلىگـە كەلگـەن. قولالشـنىڭ ئـاز - ئازدىـن كۆپلـەپ 

نەتىجىسـىدۇر. خىزمەتنىـڭ  قىلىنىۋاتقـان  مېڭىۋاتقانلىقـى 

غەربنىـڭ، بولۇپمـۇ ئامېرىكىنىـڭ ئۇيغۇرنىـڭ ئاۋازىنـى قوللىشـى 
قىممـەت  دېموكراتىـك  ئامېرىكىنىـڭ  بـۇ  كېلىـدۇ؟  قەيەردىـن 
قانۇننىـڭ  ئادالەتنـى،  تۈزۈمنـى،  دېموكراتىـك  قاراشـالرنى،   -
ئۈسـتۈنلۈكىنى ۋە كىشـىلىك ئەركىنلىكنى دۇنياغا يېيىشـنى مەقسـەت 
خەلقئـارا  ۋە  مەدەنىيىتـى  سىياسـىي  ئەنئەنىسـى،  دۆلـەت  قىلغـان 
غايىسـىدىن كېلىـدۇ. مەزكـۇر غايـە ئۈچـۈن ئامېرىـكا تۈرلـۈك ئـەل ۋە 
خەلقلەرنىـڭ دېموكراتىـك پائالىيەتلىرىگـە يـاردەم بېرىـدۇ. غەربتـە 
تۈزۈم خىتايغا ئوخشاش بىر شەخسنىڭ، بىر پارتىيەنىڭ ئىرادىسىگە 
باغالنغـان ئەمـەس. غـەرب دېموكراتىـك تۈزۈمىـدە بىر پارتىيـە ۋە بىر 
سىياسـىيون پەقـەت بىـر قېتىملىـق سـايالمنىڭ غالىبـى بوالاليـدۇ. 
غەربتـە بىـر قېتىملىق ھۆكۈمەتنىڭ بىرەر نۆۋەت كۆرۈشمىسـىگە نائىل 
بولغان ئۇيغۇر دەۋاگەر مەزكۇر ھۆكۈمەتنىڭ مەڭگۈلۈك دوستى بولۇپ 
كەتمەيـدۇ. شـۇڭا ئۇيغـۇر تەشـكىالتالر غەربنىڭ تۈزۈمـى، قىممەت - 
قاراشـلىرى ۋە غايىسـىنى دەسـتەك قىلىپ تۇرۇپ ئۇالرنىڭ قوللىشىنى 
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دائىمىيلىققـا ئىگـە قىلىشـقا تىرىشـىدۇ.

 غەربنىـڭ ئۇيغۇرغـا ياردىمـى ھېچقاچـان مەخپىـي، پىـالن - 
پىروگراممىسـىز، تەكشـۈرۈش ۋە نازارەتسـىز بېرىلمەيـدۇ. ياردەمنـى 
مەخسـۇس ئۇيغۇرنـى ئىـزدەپ سـوراپ بېرىدىغـان ئىـش تېخىمـۇ 
مەۋجـۇت ئەمـەس. بۇنـداق دەسـتەكنى ئېلىـش ئۈچـۈن مۇرەككـەپ 
بەلگىلىـك  قىلغۇچـى  ئىلتىمـاس  كېتىـدۇ.  جەريانـى  ئىلتىمـاس 
خىزمەتلەرنـى باشـتىن كەچۈرگـەن بولۇشـى، مەلـۇم نەتىجىلەرنـى 
قولغـا كەلتۈرگـەن بولۇشـى، تەلـەپ قىلىنغـان ئىقتىسـادقا اليىـق 
ئىقتىـدارى بارلىقىنـى بۇرۇنقـى دەۋالىـرى ۋە خىزمەتلىـرى جەريانىـدا 
ئىسـپاتلىغان بولۇشـى كېـرەك. شـۇڭا ئۇيغـۇر تەشـكىالتالر ئىچىـدە 
ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق قۇرۇلۇشـى  ئۇيغـۇر قۇرۇلتىيـى،  دۇنيـا 
قاتارلىـق بىـر قانچـە تەشـكىالتالر ئىزچىـل قولالشـقا نائىـل بولـۇپ 
جامائىتىنىـڭ  ئۇيغـۇر  ۋە  ئەزالىـرى  تەشـكىالتالر  قالغـان  كەلـدى. 

قوللىشـى بىلـەن پائالىيەتلەرنـى داۋام قىلىۋاتىـدۇ.

خىتـاي غەربتىكـى ئۇيغۇرغـا يـار - يۆلـەك بولـۇپ كېلىۋاتقـان 
ئەممـا شـەرقتىكى  ئەيىبلـەپ كېلىۋاتىـدۇ.  ئاشـكارا  تەشـكىالتالرنى 
ئۇيغۇرالرغـا مەبلـەغ ئاجراتقـان تەشـكىالتالر ھەققىـدە ئېغىـز ئاچقـان 
يـوق. بىـر قىسـىم ئۇيغـۇر سـەرخىلالر دېموكراتىـك يولـالر بىلـەن 
كـۈرەش قىلىدىغـان غەربتىكـى ئۇيغـۇرالر ئېرىشـكەن ئىقتىسـادتىن 
ئاشـكارا  تۆھمەتلەرنـى  ھەتتـا  پەرەزلەرنـى  تۈرلـۈك  گۇمانلىنىـپ، 
دېيىشـتىن قورقمايـدۇ. ئەممـا دىننى ۋاسـىتە قىلىـپ دەۋا قىلىۋاتقان 
كۈچلـەر 20 يىلدىـن بېـرى ئېرىشـىۋاتقان ئىقتىسـادنىڭ مەنبەسـى 
ھەققىدە پەرەزلەرنى ئوتتۇرىغا قويمايدۇ، قويغان تەقدىردىمۇ نەزەرگە 
ئاممىۋىالشـمايدۇ.  يوشـۇرۇلۇپ  خاتالىقمـۇ  ھەرقانـداق  ئېلىنمايـدۇ، 
ئەمەلىيەتتە شـەرقتىكى مائاش ئېلىپ ئىشـلەيدىغان تەشـكىالتالر ۋە 

دەۋاگەرلەرنىـڭ سـانى غەربتىكىدىـن نەچچـە ھەسسـە كـۆپ.
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ئۇيغۇرغا قىرغىنچىلىق قىلىشـتا شـەرقنىڭ ياردىمىگە ئېرىشـكەن 
غەربتىكـى  قىلغـان  مۇراجىئـەت  يولالرغـا  دېموكراتىـك  خىتـاي، 
قارىالشـنى  بىلـەن  چېپىـش  كەتمىنىنـى  غەربنىـڭ  ئۇيغۇرالرنـى 
ۋە  شـەخس  بـەزى  شـەرقتە  خىتـاي  بەلكىـم  قىلىۋاتىـدۇ،  داۋام 
ئورگانالرنـى سـېتىۋالغانلىقى ئۈچـۈن ئۇيغۇرالرنىمـۇ غەربتە شـۇنداق 
مۇمكىـن.  بولۇشـى  سـاناۋاتقان  قاتارىـدا  سـاتقۇنالر  سـېتىلغانالر، 
خىتـاي كومپارتىيەسـى ئۆزىنىـڭ دۆلىتىـدە 80 مىليوندىـن ئارتـۇق 
پارتىيـە ئەزاسـىنى بىـر مىليـارد تـۆت يـۈز مىليـون خەلقنىـڭ قـان 
ئۇيغـۇر  غەربتىكـى  ئۈچـۈن،  بېقىۋاتقانلىقـى  بەدىلىگـە  تـەرى 
چۈشـىنىپ  دەپ  بېقىۋاتىـدۇ  شـۇنداق  غـەرب  تەشـكىالتالرنىمۇ 
مۇمكىـن. ھالبۇكـى،  بولۇشـى  ئەيىبلەۋاتقـان  بىلـەن  بېقىندىلىـق 
خەلـق،  تاپشـۇرۇۋاتقان  بـاج  قولالۋاتقانمـۇ  ئۇيغۇرنـى  غەربتـە 
بۇندىـن كېيىـن قولاليدىغانمـۇ شـۇ خەلقنىـڭ ھۆرلـۈك، ئادالـەت 
ۋە دېموكراتىيەگـە بولغـان تەلپۈنۈشـى، ئىشـەنچى ۋە ئىرادىسـى. 
ئۇيغـۇر دەۋاگەرلەرنـى »غەربنىـڭ قونچىقـى، غەربكـە  خىتاينىـڭ 
كەتمـەن چاپىـدۇ، غەربنىـڭ مەنپەئەتـى ئۈچـۈن خىزمـەت قىلىدۇ« 
دەپ ئەيىبلىشـى دەل خىتاينىڭ ئۆزىدىكى شـەرقچە ئاجىزلىقنىڭ، 
ئۆزىدىكـى خۇينىـڭ، ئۆزىدىكـى سىياسـىي نەيرەڭنىـڭ ئـۆز ئاغـزى 

ئىبـارەت، خـاالس. قىلىنىشـىدىن  ئېتىـراپ  بىلـەن 

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 14 - كۈنى
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خىتاي راستال پەلەستىننى قوللىسا

خىتاينىـڭ بـۇ قېتىملىق ئىسـرائىلىيە - پەلەسـتىن توقۇنۇشـىدا 
كۈچلىـرى  قوراللىـق  پەلەسـتىن  قوللىغانلىقـى،  پەلەسـتىننى 
ئىشـلەنگەنلىكى  خىتايـدا  بەزىسـىنىڭ  راكېتاالرنىـڭ  ئىشـلەتكەن 
ئوتتۇرىغـا چىقتـى. ئەمەلىيەتتـە خىتاينىـڭ بۇنـداق توقۇنۇشـالردا 
ئىزچىل پەلەستىننى قولالپ كېلىۋاتقىنىغا يېرىم ئەسىردىن ئاشتى. 
خىتـاي تەشـۋىقاتى ئىزچىـل بۇرمىالۋاتقـان پەلەسـتىن مەسىلىسـى 
ھـەل بولماقتـا يـوق بارغانچـە ئېغىـرالپ كەتتـى. خـۇددى خىتـاي 
قوللىغـان ئافغانىسـتاندىكى تالىبـان، ھىندىسـتاندىكى ماۋچىـالر، 
كەشـمىردىكى جەيشـى مۇھەممـەد، سـۇرىيەدىكى بەشـەر ئەسـەت 
پەلەسـتىندىكى  بولسـا،  تۇرۇۋاتقـان  يوقالمـاي  قانـداق  كۈچلىـرى 
سـۈپىتىدە  كوزىـر  بىـر  قولىـدا  خىتاينىـڭ  قارشـىلىقىمۇ  قوراللىـق 
مەۋجـۇت بولماقتـا. بۇنـداق قولالشـالر كۈچەيگەنچـە، ئۇزارغانچـە 
خىتـاي بارغانچـە مۇسـۇلمان دۇنياسـىدا قەلبلەردىـن ئـورۇن ئالدى. 
سۈرتۈكسـىز،  ياشـلىرىنىڭ  كـۆز  ئالىمىـدە  ئىسـالم  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
جەسـەتلىرىنىڭ كۆمۈكسـىز، يارىلىرىنىـڭ تېڭىقسـىز قېلىشـىدىكى 

مۇھىـم سـەۋەبلەرنىڭ بىـرى مۇشـۇ.

خىتـاي خەلقئـارا يىغىنـالردا پەلەسـتىننى قوللىسـا، بىرلەشـكەن 
دۆلەتلەر تەشكىالتىدا »پەلەستىنلىكلەرنىڭ ھوقۇقى چەيلىنىۋاتىدۇ« 
دەپ چىڭ تۇرسـا، ئىسـرائىلىيەنى بۇنىڭ ئۈچۈن ئەيىبلىسـە بۇنىڭغا 
سـوئالالرنى قويماي بولمايدۇ. پەلەسـتىن دۇنيادا ۋە ئىسـرائىلىيەنىڭ 
ئۇنىـڭ  ئىگـە،  سـاالھىيەتكە  دۆلەتتـەك  مۇسـتەقىل  بىـر  قېشـىدا 
ئوخشـاش  خاماسـقا  كۈچلىـرى،  سـاقچى  ھۆكۈمىتـى،  سـايالنغان 
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قايسـى  ھـەر  بـار.  ۋەكىلـى  دا  ت  د  تەشـكىالتلىرى، ب  قوراللىـق 
بـار، خىتايـدا ئۇيغـۇر ياكـى تىبەتنىـڭ  دۆلەتلـەردە ئەلچىخانىسـى 
مىللەتكـە  بېسـىۋالغان  ئـۆزۈڭ  سـەن  بارمـۇ؟  سـاالھىيىتى  شـۇنداق 
خەقتـەك ھوقـۇق بەرمـەي تـۇرۇپ، خەقنـى باسـقۇنچى، تاجاۋۇزچـى 
دەپ ب د ت يىغىنىـدا بۇنچـە قاتتىـق ئەيىبلەشـكە نېمـە ھەققىـڭ؟

ئەگەر خىتاي پەلەسـتىندە دۆلەت قۇرماقچى بولسـا نېمە ئۈچۈن 
ئۇيغۇرنىڭ، تىبەتنىڭ قۇرۇلۇپ بولغان دۆلىتىنى بېسىۋالىدۇ؟ نېمە 
ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ دۆلىتىنى ئەسـلىگە كەلتۈرىدىغان ئىدىيەسـىنىمۇ 
دۆلـەت  تـەڭال  بىلـەن  يەھۇدىيـالر  جىنايـەت ھېسـاباليدۇ؟ سـەن 
قۇرمىغـان، خەلقئـارا  ئـۆزى دۆلـەت  پۇرسـىتى كەلگەنـدە  قـۇرۇش 
جەمئىيەتنىـڭ قارارىنـى كۆزگـە ئىلمـاي پۇرسـەتنى قولدىن بەرگەن 
پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ دۆلـەت قۇرۇش ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىسـەن، 
قولاليسـەن، نېمـە ئۈچـۈن ئۇيغـۇر بىلەن تىبەتنىـڭ دۆلەت قۇرۇش 

ئارزۇسـىنى تېررورچىلىققـا باغـالپ ئۆلۈمگـە ھۆكۈم قىلىسـەن؟

ئىسـرائىلىيەدەك  بـۇرۇن  ئەيىبلەشـتىن  ئىسـرائىلىيەنى  خىتـاي 
قىالالمـدۇ؟  ئېتىـراپ  ھوقۇقىنـى  قانۇنـى  مىللەتلەرنىـڭ  باشـقا 
يـول  مائارىپىغـا  تىللىـق  ئانـا  مىللەتنىـڭ  باشـقا  ئىسـرائىلىيەدەك 
قوياالمـدۇ؟ باشـقا مىللەتنىـڭ مەدەنىيىتى، ئېتىقادى، سـەنئىتى ۋە 
تەرەققىياتىنـى ھەرقانـداق يـەردە يەكلىمـەي، چەكلىمـەي ئۆزىنىڭ 

تەقدىرىنـى ئـۆزى بەلگىلىشـىگە يـول قوياالمـدۇ؟

بەرگـەن  پەلەسـتىنلىكلەرگە  ئۆزىدىكـى  ئىسـرائىلىيە  خىتـاي 
ھوقۇقنـى ئۇيغۇرغـا بەرمـەي تـۇرۇپ قايسـى يـۈزى بىلـەن خەقنـى 
ئەيىبلەيـدۇ. مانـا مۇشـۇ دەقىقىلـەردە ئىسـرائىلىيەدىكى ئەرەبلـەر 
قۇرغان پارتىيەلەر ۋە ئەرەب سىياسىيونالر ئىسرائىلىيەنىڭ قىلمىشىنى 
نامايىشـالرغا  بۇنـداق  تەشـكىللەۋاتىدۇ،  نامايىـش  ئەيىبلەۋاتىـدۇ، 
ئىسـرائىلىيەنى  خىتاينىـڭ  قېنـى  قاتنىشـىۋاتىدۇ،  يەھۇدىيالرمـۇ 
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ئەيىبلىگـۈدەك يـۈزى بولسـا ئۇيغۇرنىـڭ پارتىيـە قۇرۇشـىغا ئەمـەس 
ئائىلـە قۇرۇشـىغا، كوچىـالردا نامايىش قىلىشـىغا ئەمەس كامېراسـىز 
كوچىالردا يۈرۈشـىگە، ھۆكۈمەتنى تەنقىد قىلىشـىغا ئەمەس ئۇيغۇر 

تىلىـدا خالىغانچـە سۆزلىشـىگە يـول قويـۇپ باقسـا بولمامـدۇ؟ 

ئەگـەر خىتاي ئىسـرائىلىيەنى ئەيىبلىمەكچى بولسـا ئىسـرائىلىيە 
غـەززە ۋە غەربـى قىرغاقتىـن چىقىـپ كەتكەنـدەك ۋەتىنىمىزدىـن 
چىقىپ كەتسـۇن، ئاندىن ئارىغا تام سالسـۇن. خىتاي ۋە شـەرقىي 
تۈركىسـتان ئارىسـىغا تام قوپۇرۇلسـۇن. خىتاي ئارا يۇلتۇزغا سـالغان 
خىزمـەت  ئىـزدەپ،  ئىـش  پەلەسـتىنلىكلەردەك  بىـز  تامدىـن  ئـۇ 
ئىـزدەپ، پۇرسـەت ئىـزدەپ ئارتىلمايمىـز. ئـۇ تامنـى ھەتتـا ئالتـۇن 
بىلەن قوپۇرۇپ، دولالر بىلەن چۈمكەپ قويسىمۇ يېقىن كەلمەيمىز. 
خىتـاي ئىسـرائىلىيە غەززەدىـن چىقىـپ كەتكەنـدەك ۋەتىنىمىزدىـن 
چىقىپ كەتسـە، بىزدىن ھەرگىز خاماسـتەك تەشـكىالت چىقمايدۇ. 
خىتـاي ئـارا يۇلتۇزنىـڭ ئـۇ تەرىپىگـە ئۆتۈپال كەتسـە، بىزنىڭ ئۇالر 

بىلـەن ئىشـىمىز يوق.

ئـۇ  قومۇلنىـڭ  ئايرىلغانـدەك  غەززەدىـن  ئىسـرائىلىيە  خىتـاي 
تەرىپىدىكى ۋەتىنىگە كەتسـە، بىزنىڭ خاماسـتەك رۇستىن كاتيۇشا 
ئېلىـپ، ئىراندىـن راكېتـا ئېلىپ چېگرانىڭ ئـۇ تەرىپىدىكى خىتاي 
پۇقراالرنـى بومباردىمـان قىلىـش خىيالىمىـز يوق. بىـز مىڭ يىلدىن 
ئارتـۇق مۇسـۇلمان، لەۋزىمىـزدە تۇرۇمىـز، خىتـاي چىقىپـال كەتسـە 

كەينىدىـن باسـتۇرۇپ بارمايمىـز، قوغلىمايمىـز.

بولسـا  ئەيىبلىمەكچـى  ئىسـرائىلىيەنى  خىتـاي  ئەگـەر 
زېمىنىـدا  ئىسـرائىلىيە  باقسـۇن؛  سـوراپ  شـۇنى  ئىسـرائىلىيەدىن 
ياشاۋاتقان ئىككى مىليونغا يېقىن ئەرەبكە بىر الگېر قۇرۇپ باقتىمۇ؟ 
ئۇالرنىـڭ ئۆيىگـە بىردىـن يەھۇدىينـى ياتقـۇزۇپ قويدىمـۇ؟ ئـەرەب 
قىزالرنـى يەھۇدىيالرغـا خوتۇنلۇققـا تۇتـۇپ بەردىمـۇ؟ ئەرەبلەرگـە 
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يەھۇدىيالرنىـڭ كىچىـك دوپپىسـنى كەيدۈرۈپ »مـەن يەھۇدىي!« 
دېگـۈزۈپ سـازايى قىلدىمـۇ؟ ئەرەبلەرگە چوشـقا يېگۈزدىمـۇ؟ ئەرەب 
مەسـچىتلىرىنى  ئەرەبلەرنىـڭ  باققۇزدىمـۇ؟  مۇسـۇلمانالرنى چوشـقا 
قاۋاقخانـا قىلىۋالدىمـۇ؟ ئەرەبلەرنىـڭ ئاياللىرىنـى تۇغمـاس قىلىپ، 
ياشـلىرىنى قـۇل ئىشـچى، بالىالرنـى ئەجدادسـىز ماڭقـۇرت قىلىشـقا 

يىغىۋالدىمـۇ؟

خىتاينىڭ پەلەسـتىنلىكلەرنى قوللىشـى راسـت بولسا خەلقىنىڭ 
قوللىشىغىمۇ يول قويسۇن، خىتاي خەلقىمۇ ھۆكۈمىتىگە ماسلىشىپ 
ئىسـرائىلىيەگە قارشـى نامايىـش قىلسـۇن! خىتـاي بۇنـى قىالالمدۇ؟ 
يـاق، ھەرگىـز قىاللمايدۇ. چۈنكى خىتـاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ 
پەلەستىننى قوللىشى قانچىلىك يالغان بولسا ئۇنىڭ ئىسرائىلىيەنى 
يۈزىدىـن  يـەر  مىللەتنـى  بىـر  سـاختا.  شـۇنچىلىك  ئەيىبلىشـىمۇ 
يوقىتىۋاتقـان خىتاينىـڭ يەنـە بىـر مىللەتكە دۆلـەت بەرپا قىلىمەن 
پىچىقـى  ئوپېراتسـىيە  پىچىقىنـى  قاتىللىـق  قولىدىكـى  دېيىشـى 

دەۋالغانـدەك يالغانچىلىقتىـن باشـقا نەرسـە ئەمەس.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 16 - كۈنى
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يېڭىلگەن ئۈلگىمۇ يەڭگەنمۇ؟

كـۆز ئالدىمىـزدا پەلەسـتىن كۆيۈۋاتىـدۇ، پەلەسـتىندە ۋەتەنگـە 
تـۈۋرۈك بولمىغـان بايلىـق، ۋەتەنپەرۋەرلىكنـى تۇغمىغـان ئىدىيـە، 
ۋەتەنگـە كېسـەك بولمىغـان ئۆيلـەر، ۋەتـەن قۇرالمىغـان يارىمـاس 
پىكىرلـەر كۆيۈۋاتىـدۇ. ئوتنـى تۇتقاننىڭمـۇ، قويغاننىڭمـۇ قوللىـرى 
يـارا، يۈرىكـى قـان، كۆزلىـرى ياشـلىق. دۇنيـادا بولۇۋاتقـان بـۇ 
ئىشـالر بىلـەن ئۇيغۇرنىـڭ ئىشـى يوقمـۇ؟ بـار، بـۇ ئىشـالردا بىزگـە 
ئىبـرەت بـار، ھېكمـەت بـار، ئەقلىمىزنـى ئاچىدىغـان خىسـلەت ۋە 

قىممـەت بـار، ئەلۋەتتـە.

پەلەسـتىندە بومبىالرغا قالقان بولغان بالىالر، قوراللىق قوشـۇنغا 
ئىسـتىھكام بولغـان بىنـاالر، كاتيۇشـا ئېتىلىپ چىقىدىغـان كوچىالر 
بومباردىمـان قىلىنىۋاتىـدۇ. بۇنىڭ سـەۋەبى نېمە؟ بىر نامايىشـنىڭ 
بولغـان  نىشـان  قورالغـا  توقۇنۇشـتا  ئايلىنىشـى،  توقۇنۇشـقا 
پەلەسـتىنلىكلەر ئۈچـۈن جاكارالنغـان قىسـاس شـوئارى، خامـاس 
ۋە جىھادچىالرنىـڭ ئـۆي ئۆيلەرنـى بـازا قىلىـپ ئاتقـان مىڭالرچـە 

راكېتالىرىنـى ۋە بـۇ راكېتـاالردا جەبىرلەنگەنلەرنىـڭ چۇقانـى.

مىڭلىغـان  تەبىئىيكـى  ئاياغلىشـىدۇ؟  قانـداق  ئـۇرۇش  بـۇ 
كىشـىلەرنىڭ يۇرت - ماكانلىرىدىن ئايرىلىشـى، يۈزلىگەن بىگۇناھ 
ئىنسـاننىڭ پۇچىلىنىشـى، خىتاينىـڭ قـورال بىلـەن تەمىنلەشـنى 
كېسىشـى،  ياردەمنـى  ئىراننىـڭ  بولۇشـى،  مەجبـۇر  توختىتىشـقا 
خاماسـنىڭ بازىلىرىدىـن ئايرىلىـپ مەغلۇپ بولۇشـى بىلەن جىمىپ 
قالىـدۇ. زۇلـۇم بىچـارە ئاۋامغـا، ئۈنـۈم قوراللىق گۇرۇھالرغـا بولىدۇ. 
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خامـاس قاتارلىـق كۈچلەرنىـڭ ئىقتىسـادىي مەنبەسـى كېڭىيىـدۇ، 
جامائـەت ئاساسـى پۇختىلىنىـدۇ، خەلقئـارا تەسـىرى كۈچلىنىـدۇ ۋە 

چوڭقۇرلىشـىدۇ.

پەلەسـتىننى كۆيدۈرگەن پىكىر نېمە؟ پەلەسـتىلىكنى دۆلەتسـىز 
قويغان نېمە؟ بىزدەك كۆيۈپ ئۆلۈۋاتقان مىللەت ئۈچۈن بۇ ئوتتىكى 
ھېكمـەت نېمـە؟ گەپنـى ئۇيغۇرالردەك ئىرقـى قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ 
دۆلەتلىك بولغان يەھۇدىيالردىن ۋە ئىرقى قىرغىنچىلىققا ئۇچرىماي 
دۆلەتسـىز ياشـاۋاتقان، مۇھاجىر نوپۇسـى يەرلىك نوپۇسىدىن كۆپ 
بولغـان، داڭقى مۇسـۇلمان دۇنياسـىغا كېڭەيگەن بىلـەن تاجاۋۇزغا 
قارشـى كۈرىشـى دىنىـي كۈرەشـكە، دىنىـي توقۇنۇشـقا ئايلىنىـپ 

پۇرسـىتى كېمىيىپ ماڭغان پەلەسـتىنلىكلەردىن باشاليمىز.

يەھۇدىيالرنىـڭ ئىككـى مىـڭ يىللىـق سەرسـانلىقى، ۋەتەنسـىز 
الماكانلىقـى يەتمىگەنـدەك 2 - دۇنيـا ئۇرۇشـىدا الگېرالرغا قامىلىپ 
ئىرقـى قىرغىنچىلىققـا دۇچ كەلدى. بۇ دۇنيادىكى دۆلەتسـىز، ئەمما 
پۇلـدار، ئىلىمـدار، زەردار كىشـىلىرى بولغـان يەھۇدىـي مىللىتىنـى 
ئويغاتتـى. بـۇ ئويغىنىـش شـۇ قەدەر مۇرەسسەسـىز بولغـان بولۇپ، 
بىـر  ھـەر  ئەقىـدە  دېگـەن  يامـان«  ئۆلۈمدىـن  »ۋەتەنسـىزلىك 
يەھۇدىينىڭ قەلبىگە مۆھۈر بولۇپ بېسـىلدى. نەتىجىدە ئۇرۇشـتىن 
قالغانلىـرى، قېچىـپ  كېيىـن يەھۇدىيالرنىـڭ الگېرالردىـن سـاق 
قۇتۇلغانلىـرى دۇنيانىـڭ تـۆت تەرىپىدىـن ئانـا تۇپراقلىـرى بولغـان 
بۈگۈنكى ئىسـرائىلىيەگە كەلكۈنـدەك ئاقتى. يەھۇدىيالرنىڭ دۆلەت 
قـۇرۇش ھەرىكىتىگـە ئالىمدىـن تارتىـپ ساۋاتسـىزغىچە، پۇلداردىن 
تارتىـپ نامراتقىچـە ھەممىسـى ئۆزىـدە بارنـى ئاتىـدى، خورجۇنىـدا 

بارنـى تۆكتى.

ئەرەبلـەر  تەشـكىالتى  دۆلەتلـەر  بىرلەشـكەن  يىلـى   -  1947
ئۈچـۈن بىـر دۆلـەت، يەھۇدىيـالر ئۈچـۈن يەنـە بىر دۆلـەت قۇرۇش 
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قارارىنـى تەسـتىقلىدى. بـۇ ئىككـى دۆلـەت قـۇرۇش تەشەببۇسـىنى 
مەزمـۇن قىلغـان 181 - نومۇرلـۇق قـارار ئەرەبلەرنىـڭ ئېتىراپىغـا 
ئېرىشـەلمىدى. پەلەسـتىنلىك سـەرخىلالر دۆلەت قۇرۇشنى ئەمەس، 
قۇرۇلۇپ بولغان يەھۇدىي دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلماسـلىقنى، ئۇالرنى 
پەلەسـتىن زېمىنىدىـن قوغـالپ چىقىرىشـىنى تاللىـدى. يەھۇدىيـالر 
پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنى قۇردى ۋە دۇنيانىڭ 
ئېتىراپ قىلىشـىغا ئېرىشـتى. پەلەسـتىنلىكلەردىن باشـقا ئەرەبلەرمۇ 
يەھۇدىيالرنىـڭ دۆلىتىنـى ئېتىـراپ قىلمايدىغانلىقىنـى جاكارلىدى. 
ھازىرمۇ 22 ئەرەب دۆلىتى ئىچىدە ئىسـرائىلىيەنى ئېتىراپ قىلغىنى 

پەقەتـال ئىككى.

پەلەسـتىنلىكلەر  ئۈچـۈن  نېمـە  دۆلەتنـى  قۇرغـان  يەھۇدىيـالر 
قۇرالمىـدى؟ چۈنكـى ئـۇالر دۇنيانىـڭ مەۋجـۇت تەرتىپىگـە ھۆرمـەت 
قىلمىـدى. دۇنيـاۋى تەشـكىالت بولغـان ب د ت چىقارغـان قارارغـا 
پـەرۋا قىلمىـدى. پەلەسـتىنلىكلەر بـۇ دۇنيالىـق ئىشـالردا دۇنيـاۋى 
قـارار  بويىچـە  ئەقىدىسـى  ئۆزىنىـڭ  ئەمـەس،  بويىچـە  قائىـدە 
قىلىـپ، ئەقىدىلىـك شـوئار بىلـەن بىـر تـەرەپ قىلماقچـى بولدى. 
ئەپسۇسـكى، ئەمەلىيەتكـە ئۇيغـۇن بولمىغـان ھەرقانـداق ئەقىدىگە 
ئۇيغـۇن قارارنـى بـۇ ئەقىدىسـىز دۇنيا ئېتىراپ قىلمايتتـى. دۇنياۋى 
ئىشـالر مەلـۇم دىننىـڭ ئەقىدىسـى بويىچە ئەمـەس، ئەقىدىلەرنىڭ 
ھەممىسـىگە ھۆرمەت قىلىدىغان بىر خەلقئارالىق قائىدە بويىچە بىر 

تـەرەپ قىلىناتتـى.

پەلەسـتىنلىك ئەرەبلەرنىـڭ دۆلـەت قۇرالماسـلىقىدا يەنـە بىـر 
ئامىل ئۇالرنىڭ مىللەت بولۇش پۇرسـىتىدىن مەھرۇم قالغانلىقىدۇر. 
چۈنكـى ئـۇالر يەھۇدىيـالردەك مىللەت بويىچە يوقۇلـۇش، قىرىلىپ 
تۈگـەپ كېتىـش خەۋپىگـە دۇچ كەلگـەن ئەمـەس . شـۇڭا ئـۇالر 
مۇھەممەت، ئابدۇلال، مەرزىيە ۋە مەرىپەت بولۇشنى، يەنى ئەرەبچە 
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سـۆزلەپ ئىسـالمغا ئىشىنىدىغان شەخس بولۇشنى تاللىغان بولۇپ، 
»مەن پەلەسـتىن دۆلىتىنى قۇرىدىغان بىر مىللەتنىڭ ئەزاسـىمەن، 
دېگـەن  كېچىمـەن«  بارلىقىمدىـن  ئۈچـۈن  ھۆرلۈكـى  مىللەتنىـڭ 
ئەقىدىنـى دىلىغـا مۆھـۈر، تىلىغا شـوئار قىاللمىغان. پەلەسـتىنلىك 
مۇھىـم  كىملىـك  شەخسـىي  سـۈپىتىدىكى  مۇسـۇلمان  ئەرەبلەرگـە 
مەۋجۇتلۇقنىـڭ  مىللىـي  سـۈپىتىدىكى  پەلەسـتىنلىك  بىلىنىـپ، 
بـۇ  مانـا  بىلىنمىگـەن.  بىلىنگەنـدەك  يەھۇدىيالرغـا  مۇھىملىقـى 
مىللەتلەشـكەن  كەلگەنلىكتىـن  دۇچ  ھاالكەتكـە  بويىچـە  مىللـەت 
يەھۇدىيـالر بىلـەن مىللەتلىشـىپ بواللماي شـەخس سـۈپىتىدە ئۆي 
- ماكانلىرىدىن ئايرىلغان پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ ئارىسىدىكى پەرق. 
مانـا بـۇ تۇغقـان تىللىـق، يىلتىـزداش ئىككـى تۈركـۈم خەلقنىـڭ 
تەدبىرىدىكـى پـەرق، تۇتقـان تەدبىـرى سـەۋەبلىك پەرقلەنگـەن 

تەقدىرى.

پەقەتـال  قىلـدى.  دۆلەتلىـك  يەھۇدىيالرنـى  قىرغىنچىلىـق 
ئوخشـاش  ئېينىشـتىيىنغا  يەھۇدىيالرنىـڭ  يـاق!  قىرغىنچلىقمـۇ؟ 
تۈمەنلىگەن ئالىملىرى، روكفېللىردەك دۇنياۋى بايلىرى، سـىگمۇند 
ئىسـرائىلىيەنىڭ  ئىـدى.  بـار  ئاقىللىـرى  پەيالسـوپ  فروئىيدتـەك 
قۇرۇلۇشـىدا ئېينىشـتىيىن تەشەببۇسـكارلىق رولىنى ئوينىغان. ئەمما 
ئـۇ ئالىملىقنىـڭ ھۆرمىتىنـى پىرېزىدېنتلىقتىـن ئـەال بىلىـپ، ئـۆزى 

ئـۇل سـالغان دۆلەتكـە پىرېزىدېنـت بولۇشـنى رەت قىلغـان.

دۇنياغـا  ئىشـىنىدىغان،  دىنىغـا  يەھۇدىـي  سـىنىقى  ھاالكـەت 
قىلـدى.  مىللـەت  كىشـىلەرنى  سەرسـان  كەتكـەن  چېچىلىـپ 
زۇلۇمدىـن قېچىـپ ياۋروپاغـا ماكانالشـقان يەھۇدىيـالر 2 - دۇنيـا 
ئۇرۇشـى مەزگىلىـدە گىتلېرنىـڭ قولىـدا مىللـەت بويىچـە الگېرالرغـا 
قامالـدى، قەيەرگـە بارسـا شـۇ يـەردە تۇتقـۇن قىلىنـدى، تۇتقـۇن 
قىلىنغـان يـەردە قـۇل ئىشـچى، تېببىـي سـىناقالر ئۈچـۈن تەجرىبە 
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ماتېرىيالى قىلىندى. الگېرالردا ئوخشـاش قىسـمەتكە دۇچ كەلگەن، 
ئەممـا ئوخشـىمىغان تىلـالردا سۆزلىشـىدىغان بـۇ كىشـىلەر ئۆزىنىڭ 
يىلتىزىنـى تونـۇدى، تارىخىنى ئۆگەندى، شـەرەپلىك ئەجدادىنىڭ 
شـانلىق مىراسـىغا ۋارىسـلىق قىلىش ئۈچۈن، ئاتا مىراس زېمىنىنى 
قايتـا قـۇرۇپ چىقىـش ئۈچـۈن »مـەن مەندۇرمـەن، مەندىـن بۇرۇن 
يەھۇدىمـەن« دېگـەن ئەقىدىگـە ئۇيۇشـۇپ مىللەتلەشـتى. چۈنكى 
ئۇالرنىـڭ شـەخس سـۈپىتىدە قـۇرۇپ چىقااليدىغىنـى ئـۆي ئىـدى، 
ئىبادەتخانـا ئىـدى، مەھەللـە ئىـدى، ئەممـا مىللەت بولمـاي تۇرۇپ 
ئۆزىگـە تـەۋە بىـر دۆلەتنـى؛ ئـۆز كىملىكىگـە، تىلىغـا، يېزىقىغـا، 
بىـر  قىلىدىغـان  كاپالەتلىـك  مەڭگـۈ  مەدەنىيىتىگـە  ئېتىقادىغـا، 

ۋەتەننـى قـۇرۇپ چىققىلـى بولمايتتـى.

تەۋراتنى كۆتۈرۈپ دۇنيادا 2 مىڭ يىلغا يېقىن سەرسان بولغان، 
قەيەرگـە بارسـا بـاي ئاتالغـان، ئالىـم ئاتالغـان، ئاقىـل ئاتالغـان، 
ئەممـا ھېچبىـر زامـان بـوزەك بولۇشـتىن، سـۈرگۈن قىلىنىشـتىن، 
كەمسىتىلىشـتىن قۇتۇاللمىغان يەھۇدىيالر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا 
مىللەتنـى  بىـر  كېيىـن،  كەلگەندىـن  دۇچ  قىرغىنچىلىققـا  ئىرقـى 
دۆلەتتىـن باشـقا ھېچبىـر نەرسـىنىڭ قۇتقـۇزۇپ قااللمايدىغانلىقىنـى 
ھېـس قىلـدى. قىرغىنچىلىق ئۇالرنـى »مەن«لىكتىن ۋاز كەچكۈزۈپ 
ئۇالرنـى  ھەرىكـەت  قىلىنغـان  بويىچـە  مىللـەت  قىلـدى،  مىللـەت 

دۆلەتلىـك قىلـدى.

گىتلېـر يەھۇدىيالرغـا يۈرگۈزگـەن ھاالكەتلىـك قىرغىنچىلىقنىڭ 
مېۋىسـى دۆلەتلىـك بولـۇش بىلـەن نەتىجىلەنـدى. مانـا بۈگـۈن 
سەرسـانالردىن قۇرۇلغـان ئىسـرائىلىيە ئوتتۇرا شـەرقتىكى بىردىنبىر 
دېموكراتىـك، كۈچلـۈك، قۇدرەتلىـك دۆلەت بولۇپ قـەد كۆتۈردى. 
ئىتتىپاقدىشـىغا،  ئايرىلمـاس  غەربنىـڭ  ھازىـر  مانـا  يەھۇدىيـالر 
تەرەققىياتنىـڭ، تېخنىكىنىـڭ، بايلىقنىـڭ سـىمۋولىغا ئايالنـدى. 
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مۇشـۇ قېتىملىـق ۋابـادا ئـەڭ ئـاز چىقىم بىلەن خەلقىنـى ئەڭ بۇرۇن 
ۋە تولـۇق كۈلپەتتىـن قۇتقۇزغانمـۇ ئىسـرائىلىيە بولـۇپ قالـدى.

مىللـەت.  ئۇچراۋاتقـان  قىرغىنچىلىققـا  ئىرقـى  ئۇيغۇرالرمـۇ 
ئۇچـراپ  قىرغىنچىلىققـا  ئىرقـى  ئۆزىـدەك  ئالدىـدا  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
مىللەتلەشـكەن ۋە ئاخىرىـدا ئۆزىنىـڭ قوغالنمـاس ئېلىنـى قـۇرۇپ 
چىققـان بىـر ئۈلگىلىـك مىللـەت تۇرۇپتـۇ. تېخىمـۇ ئەھمىيەتلىـك 
يېـرى يەھۇدىيـالر بۈگـۈن ئۇيغۇرنىـڭ قىرىلىشـىغا قارشـى مىللـەت 

ئېرىشـىۋاتىدۇ. ئالقىشـىغا  دۇنيانىـڭ  ئاتلىنىـپ  بويىچـە 

»يـول بىراۋنىـڭ ماڭغانلىقىنـى كۆرسـىتىدۇ« دەيـدۇ، بوۋىمىـز 
مەھمـۇد قەشـقەرى. ئالدىمىـزدا بىـر غالىبنىـڭ ئىـزى تۇرسـا، بىـر 
ئۇتۇقلـۇق يـول بىزنى چاقىرىۋاتسـا، بۇ يول ئىسـپاتالنغان غالىبلىق 
يولى تۇرسا بىز شۇ يولنى بويالپ ماڭماي، مەغلۇپالرنىڭ سايىسىغا 
ئەگىشـىپ، قەسـتەن مەغلۇپالرغا ئايلىنىپ كەتسـەك بۇنى خۇي - 

پەيلىمىزنىـڭ مېۋىسـى دېمـەي ئىـالج يوق.

يۈرمىگـەن،  مائ ارىپسـىز  يۈرسـىمۇ  ماكانسـىز  ئالدىمىـزدا  كـۆز 
ئىرقـى  تۇتقـان،  دوسـت  ھېكمەتنـى  بايلىقنـى،  ئىلىمنـى، 
قىرغىنچىلىققـا ئۇچرىغاندىـن كېيىـن تولـۇق مىللەتلىشـىپ، دۆلەت 
قـۇرۇپ غەلىبـە قىلغـان يەھۇدىيـالر تۇرۇپتـۇ. ئۇالرنىـڭ قارشىسـىدا 
مىللـەت سـۈپىتىدە  تۇتالمىغـان،  پۇرسـەتنى  قۇرالمىغـان،  دۆلـەت 
ئىرقـى قىرغىنچىلىققـا ئۇچرىمىغان، لېكىن شـەخس سـۈپىتىدە ھەر 

تۇرۇپتـۇ. پەلەسـتىنلىكلەر  قىرىلىۋاتقـان  زامـان 

بـار،  يەھۇدىيمـۇ  بـار،  ئۇيغۇرمـۇ  مۇھاجىرەتتـە  بۈگـۈن 
پەلەستىنلىكمۇ بار. كۆز ئالدىمىزدا بىز بىلەن ئوخشاش مۇھاجىرەتتە 
ياشـاۋاتقان، ھـەر ئەلـدە ئۆزىنىڭ مۇنـەۋۋەر مىللەتلىكىنى جاكارالپ 
بىلـەن  يەھۇدىيـالر  بولغـان  شەخسـلىرى  قالتىـس  سـاھەدە  ھـەر 
شـەخس سـۈپىتىدە دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە تارالغان، ئەمما مۇشـۇ 
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كۈنگىچـە دۇنياغـا تەسـىر قىلغـان بىـرەر كاتتـا ئالىـم، سىياسـىيون 
ياكى كارخانىچى يېتىشـتۈرۈپ چىقالمىغان پەلەستىنلىكلەر تۇرۇپتۇ. 
كەمسـىتىش،  ئىسـرائىلىيەدە  ئاجىزلىقىغـا  پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ 
بولسـا  بولغـان  سـەۋەب  بېرىلمەسـلىك  پۇرسـەت  ھوقۇقسـىزلىق، 
ئوخشاشـال  ئۈچـۈن  نېمـە  بولـدى؟  سـەۋەب  نېمـە  مۇھاجىرەتتـە 
مۇھاجىرەتتـە ياشـاۋاتقان ئىككـى مىللـەت ئوخشـىمىغان نەتىجىگـە 

ئېرىشـتى؟ 

ئـۆز  ۋە  چەتئەللەردىكـى  بۈگۈنكـى،  ۋە  تارىختىكـى  بـۇ  مانـا 
ئېلىدىكـى ئىككـى مىللەتنىـڭ ئارىسـىدا بولۇۋاتقـان توقۇنۇشـنىڭ، 
رىقابەتنىڭ قىسقىچە سېلىشتۇرمىسى. بۇالرنى دېيىشىپ بولغاندىن 
كېيىن، ئۇيغۇرنىڭ كىمنى ئۈلگە قىلىشى، كىمنىڭ يولىدا مېڭىشى 

ئەقىللەرگـە ھاۋالە.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 17 - كۈنى



320

مېھراينىڭ مۇسۇلمان دوستى

رەھمەتلىـك مېھراينىـڭ ياپونىيەدە بىر دوسـتى بـار بولۇپ، پات 
- پـات ئۇنىـڭ گېپىنـى قىالتتـى. ساۋاقداشـلىرى ئىچىدە شـۇ قىزال 
مۇسـۇلمان ئىدى. مېھراينىڭ شـۇ قىزدىن دىلى سـۇ ئىچسە كېرەك، 

تاپقاننى شـۇ قىزغا تۈگىنەتتى.

مېھراينىـڭ تىلىـدا ئۇنىـڭ ياپونىيەلىـك بـەزى ساۋاقداشـلىرى 
تۆكۈلمەيتتـى،  تەڭگـە  سـالمىغىچە  كارتـا  ئوخشـايتتى.  پۇلدانغـا 
ئىـدى.  نـارازى  دەيتتـى،  شـۇنداق  مېھـراي  چىقمايتتـى.  بىلـەت 
بەلكىم ئۇ مۇسـۇلمان دوسـتىنى ئۇالرغا سېلىشتۇرسـا كېرەك، مېھراي 
ياپونىيەدىكى ھاياتتا ئېلىم - بېرىمنىڭ بىۋاسىتە تەكىتلىنىشىدىن 

راھەتسـىز بولغـان بولۇشـى مۇمكىـن ئىـدى.

ئالدىممـۇ  كـۆز  جاھانمـۇ،  كۈنـى  كەتكـەن  تۈگـەپ  مېھـراي 
قاراڭغۇلىشـىپ كەتتـى. كىمگـە نېمـە دېيىشـنى بىلەلمىدىم. ئ ۇنىڭ 
خەۋىرىنـى بىرىگـە دەپ بەرگـۈم كېلىـپ فېيسـبۇك قارىدىم. ئۇنىڭ 

بېتىنـى ئاچتىـم.

قانچـە  بىـر  ئىزدەپتـۇ.  دوسـتى  مۇسـۇلمان  ھېلىقـى  مېھراينـى 
قېتىـم ئۇچـۇر قالدۇرۇپتۇ، مېھرايدىن خەۋىرىنى بېرىشـنى ئېيتىپتۇ. 
ھۆرمىتىـم قوزغالدى، سـىڭلىمنىڭ يوقلۇقىدىـن قايغۇرغىنىغا جاۋاب 
مۇسـىبەتلىك  تۇنجـى  كەتتـى.  تىتـرەپ  بارماقلىرىمنـى  قايتـۇرۇپ 

ئۇچۇرنـى شـۇ قىزغـا يازدىـم.

تەسـتە  مىـڭ  مۇسـىبەتنى  ئۆرۈلـۈپ  ئۆپكـەم  قىزغـا  مۇسـۇلمان 
يەتكـۈزدۈم. ئېچىنـدى، تەرىپلىـدى، ئەسـلىمىلەرنى ئورتاقلىشـىپ 



321

يـۈرەك باغرىمنـى يارا قىلدى. قىزنىڭ نەقـەدەر ۋاپادارلىقىنى ئۇنىڭ 
ئوقۇغـان قۇرئانىدىـن بىلدىـم. ئـۇ قىـز مېھراينىـڭ روھىغـا ئائىلـە 
بويىچـە دۇئـا قىلىش ئۈچۈن تاھلىل قىپتـۇ. ۋاپاتالر ئۈچۈن قۇرئان 
ئوقۇپ دۇئا قىلىش ئۇالرنىڭ تىلىدا تاھلىل دېيىلسـە كېرەك. مەن 
ئـۇ سـۆزنى چۈشـەنمىگەن بىلـەن مەنـە ئىچىمنـى ئىللىتتـى، ئائىلە 

بويىچـە قۇرئـان ئوقۇۋاتقـان كۆرۈنۈشـتىن كۆزۈمگـە يـاش كەلدى.

18 - مايدىـن باشـالپ ئەلئـان ئىسـىملىك ئەرەبچـە ئاخبـارات 
مېھـراي ھەققىـدە ھۆججەتلىـك فىلىـم ئىشـلىمەكچى بولـدى. بـۇ 
كىشـىلەرگە  سـۆزلەيدىغان  ئەرەبچـە  دەردىنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  قانـال 
باغـالپ تۇراتتـى. مېھراينىـڭ ئافرىقـا خەلقىنىـڭ قەھەتچىلىكىنـى 
تەتقىقاتـى  يېتىشـتۈرۈش  شـال  مەخسـۇس  ئۈچـۈن  قىلىـش  ھـەل 
قىلغانلىقـى، ئۇيغـۇر يېزىالردىكى زىيانداش ھاشـاراتالردىن قانداق 
مۇداپىئەلىنىش ھەققىدە قانداق ئىزدىنىشـلەرنى قىلغانلىقى ئۇالرنى 

ۋە تەسـىرلەندۈردى. قىزىقتـۇردى 

زىيـارەت  ئۇيغۇرالرنـى  بولغـان  باشـپاناھ  مېھرايغـا  ئەلئـان 
ئىشـلىرىنى  قېتىمقىـدەك  ھـەر  دوسـتالر  ياپونىيەدىكـى  قىلـدى. 
قويـۇپ مۇخبىرنـى قانائەتلەنـدۈردى. زىيـارەت ئۈچـۈن مېھراينىـڭ 
ساۋاقداشـلىرىدىن بىـر ئـادەم كېـرەك ئىـدى. مـەن ئەرەبچـە قانـال 
بولغانلىقـى، مۇسـۇلمان دۇنياسـىغا خىتـاب قىلىدىغانلىقـى ئۈچـۈن 

ئەسـلىدىم. قىزنـى  مۇسـۇلمان  ھېلىقـى 

مېھراينىـڭ مۇسـۇلمان دوسـتىغا زىيارەت ھەققىـدە خەت يازدىم، 
جـاۋاب يـوق، ئۇچـۇر قىلدىـم، ئىككـى كـۈن كەتتـى، يەنـە يـوق. 
دۆلـەت  ياشـاۋاتقان  ئـۆزى  كەلـدى.  جـاۋاب  سـەھەر  بـۇ  ئاخىـرى 
سـەۋەبلىك مېھراي ئۈچۈن سـۆزلىيەلمەيدىكەن. ئۇ دۆلەت شـەرقىي 
جەنۇبـى ئاسـىيادا، خىتـاي بىلەن بىۋاسـىتە چېگراالنمايـدۇ. دېڭىز 
-ئوكيـان مەزكـۇر قىزىمىزنى خىتايدىـن ئايرىپ تۇرىدۇ. ئۇ قىزنىڭ 
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ئاتا - ئانىسى خىتاي بىلەن سودا قىلمايدۇ. ئۇ قىزنىڭ خىتايدىن 
ئېلىـش - بېرىشـى، تىجـارەت سوممىسـى يـوق. نېمـە بولدى؟ 

مـەن مېھراينـى ئالدىنىـپ قالغانـدەك ھېـس قىلدىـم. ئۆزۈمنىمـۇ 
شـۇ! مۇسـۇلمان قىز مېھراينىڭ روھىغا قۇرئان ئوقۇغاندا سـۆيۈملۈك 
بىلـەن  تاتلىـق سـۆزلىرى  ئـەڭ  مۇسـۇلمانالرنىڭ  مېھرايغـا  ئىـدى. 
تىلـەك تىلىگەنـدە ئاكتىـپ ئىدى، جانلىق، مېھرىبـان ئىدى. ئەمما 
مېھراينىـڭ ئاۋازىنـى ئۆزىـدەك ياغلىقلىـق قىزالر دۇنياسـىغا، ئايالالر 

ئالىمىگـە سۇنۇشـتا پاسسـىپلىقى ئاشـكارىالندى.

بىلمىدىـڭ،  بۇالرنـى  سـەن  مېھـراي.  بولسـۇن  شـاد  روھىـڭ 
ئـۇ مۇسـۇلمان قىزنىـڭ قىلغىنىنـى بىلمـەي خاتىرجـەم كەتتىـڭ، 
مۇسـۇلمان  شـۇ  ئۇالردىـن،  سـېنىڭ  مـەن  كەتتىـڭ.  ئېزىلمـەي 
ساۋاقدىشـىڭنىڭ ئىمانىدىن، مېھرىدىن، مۇسـۇلمانلىق سۈپىتىدىن 
گۇمـان قىلمـاي ئـۇ دۇنياغا خاتىرجەم كەتكىنىڭدىـن مەمنۇن بولۇپ 
قالدىـم. ھېـچ بولمىغانـدا ياپونىيەدىكـى مۇسـۇلمان دوسـتۇڭدىن 

بولسـىمۇ ھاياتلىقىڭـدا پۇشـايمان يېمـەي، گۇمانسـىز كەتتىـڭ.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 19 - كۈنى
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ئەسەتكامنىڭ ئاچقۇچى

مـاڭا  ئـۇ  راھىلـە داۋۇتنـى مـەن راھىلـە مۇئەللىـم دەيمـەن. 
دەرس بەرگـەن، يـول كۆرسـەتكەن، مېنى ماگىسـتىرلىقتا ئۆرلەپ 
سـۇاليمانمۇ  ئەسـەت  ئىـدى.  ئۇسـتازىم  ئۈندىگـەن  ئوقۇشـقا 
مېنىـڭ تەپەككـۇر ئۇسـۇلۇمنى ئۆزگەرتكـەن يېتەكچىـم ئىـدى. بۇ 
ئىككـى ئۇسـتازنىڭ دوسـتلۇقى، دىلداشـلىقى مـاڭا ئۇنتۇلغۇسـىز 
ئىنسـانلىق دەرسـى بەرگـەن ئىـدى. راھىلـە مۇئەللىـم مـەن ئالىي 
مەكتەپتـە ئوقۇۋاتقـان دەسـلەپكى يىلـالردا ئابدۇكېـرەم راخمانـدا 
دوكتورلـۇق  بېيجىڭغـا  پۈتكـۈزۈپ  ئوقۇشـىنى  ماگىسـتىرلىق 
پۈتكۈزەرگـە  ئوقـۇش  مـەن  ئەسـەتكاممۇ  كەلگەنىـدى.  ئوقۇشـقا 
يېقىـن بېيجىڭغـا دوكتورلـۇق ئوقـۇش ئۈچـۈن كەلـدى. راھىلـە 
قىلىـش  تەكلىـپ  لېكسـىيەگە  ۋە  تۇتـۇش  ئۇسـتاز  مۇئەللىمنـى 
ئۈچـۈن، بېيجىـڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسـىتېتىغا نەچچە قېتىمالپ 

بارغانىدىـم.

قـۇرۇق  كالـالم  قېتىـم  ھـەر  قېشـىغا  مۇئەللىمنىـڭ  راھىلـە 
بېرىـپ، لىققىـدە سـوئال - جاۋابـالر بىلـەن قايتىـپ كېلەتتىـم. 
ياتاققـا قايتقىنىمـدا مېنـى ئارگوتوغـا لىقالنغـان رومكىـالر قارشـى 
ئاالتتـى. ياتاقنـى ئىسـالققا ئايالنـدۇرۇپ قويغـان كـۆك تامـاكا، 
چـاال يېيىلگـەن تۇزلۇق چىلىغان سـەي، شىمىشـكا شـۆپۈكلىرى، 
بوالتتـى.  يېيىتىلغـان  ئۈسـتىگە  شـىرەنىڭ  پۇرچاقـالر  تۇزلـۇق 
مەن مۇشـۇ تۈگىمەس سـورۇنالردىن قۇتۇلۇش، شـۇ سـورۇندىكى 
قـۇرۇق گەپكـە ئـازراق بولسـىمۇ بىلىمدىـن رەڭ بېرىـش ئۈچـۈن 
ۋە  قىالتتىـم  زىيـارەت  زىيالىيالرنـى  ئۇيغـۇر  بېيجىڭدىكـى 
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دېمـەي  لېكسـىيە  چاغـدا  ئـۇ  قىالتتىـم.  تەكلىـپ  لېكسـىيەگە 
خۇمـار  ئەنجۈرىگـە  ئارتۇچنىـڭ  خـۇددى  دەيتتـۇق،  ئەنجۈمـەن 

ئىـدۇق. خۇمـار  ئەنجۈمەنگـە  بولغانـدەك 

ۋە  ئىنسانشۇناسـلىق  يـۈرۈپ  ئىـزدەپ  مۇئەللىمنـى  راھىلـە 
بولـۇپ  سـاۋاتلىق  ئەمـەس  يامـان  ھەققىـدە  جەمئىيەتشۇناسـلىق 
تىلنىـڭ  ئانـا  كىتابالردىـن  قىلغـان  تەۋسـىيە  مۇئەللىـم  قالدىـم. 
مەدەنىيەتنـى، مىللەتنـى قوغداشـتىكى رولىنـى چۈشـەندىم، ئۇيغۇر 

قىلدىـم. ھېـس  چوڭقـۇر  قۇدرىتىنـى  ۋە  قىممىتـى  تىلنىـڭ 

راھىلـە مۇئەللىـم ئەسـەتكامغا قايىـل ئىـدى. ئۇنىـڭ قولىدىـن 
چىققـان ماقالىلەرنـى لېكسـىيەلەردە بىزگـە تەۋسـىيە قىالتتـى. شـۇ 
چاغالردا مودا بولۇشـقا باشـلىغان ئەسـەت سۇاليماننىڭ بۆرە توتېمى 
ھەققىدىكى ئەسـەرلىرى بېيجىڭدا ئۇچقۇنالرنى يېلىنجاتقان ئىدى. 
بـۆرە سـۈرىتى چۈشـۈرۈلگەن مايىكىـالر، بـۆرە باشـلىق ئىزنەكلـەر 
قومـۇل،  خوتـەن،  قەشـقەر،  ياسـىلىپ  پايتەختىـدە  خىتاينىـڭ 

تۇرپـان، ئۈرۈمچـى، چۆچـەك تامانىغـا ئۇچاتتـى.

راھىلـە مۇئەللىـم ئەسـەت سـۇاليماننىڭ بىـر سـىرىنى سـۆزلەپ 
بەرگەنىـدى. دېيىلىشـىچە، ئەسـەتكامنىڭ ئۆيىنىـڭ بىـر ئاچقۇچـى 
تـوال  ئەسـەتكام  تۇرارمىـش.  قولىـدا  مۇئەللىمنىـڭ  راھىلـە  دائىـم 
ئاچقۇچىنـى كۈتۈپخانىـدا ئۇنتـۇپ، پـات - پـات يىتتـۈرۈپ، قۇلۇپ 
چېقىـپ توشـىتالماي بـۇ چارىنى تاپقـان ئىكەن. راھىلـە مۇئەللىممۇ 
پىداكارلىـق بىلـەن ئەسـەتكامغا »ئىشـىك باقـار«، »خەزىنىچـى« 

بولۇشـنى يىلالرچـە داۋام قىلغـان ئىكـەن.

راھىلـە مۇئەللىمنىـڭ شـۇ ئاچقۇچسـىز ئىشـىكلەرنىڭ كەينىـدە 
ئۆتۈۋاتقـان مەھبۇسـلۇق ھاياتىنـى ئويلىسـام، بىچارىلىـك دېگـەن 
سـۆزنىڭ مەنىسـىگە چوڭقـۇر چۆكۈمـەن. ھـەر قېتىـم مۇئەللىمنىـڭ 
رەسىمىنى كۆرسەم، ئۇنىڭ ئەسەتكام بەرگەن ئامانەت ئاچقۇچالرنى 
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چىـڭ سـىقىمالپ تۇرغـان ھالىتـى كـۆز ئالدىمغـا كېلىدۇ. ئۇنى شـۇ 
دېرىزىسـىز، تۈڭلۈكسـىز زىندانـدا ئاچقۇچالرنـى چىـڭ سـىقىمالپ 

ئىشـىككە قـاراپ ئولتۇرغانـدەك ھېـس قىلىمـەن.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 20 - كۈنى
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رەڭگارەڭ گۈلىستانمۇ، نەپرەتلىك گۆرىستان؟

مۇسـئەپ  ئوغلـى  يۈسـۈفنىڭ  ھەسـەن  قوماندانـى  خاماسـنىڭ 
ھەسـەن ئىسـرائىلىيەگە ئون يىلدىن ئارتۇق جاسۇسـلۇق قىلغان ۋە 
ئامېرىكىغـا قېچىـپ بېرىـپ پاناھلىـق تىلىگـەن. ئـۇ 2021 - يىلى 
رامىزاننىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى باشـالنغان پەلەسـتىن - ئىسـرائىلىيە 
خاماسـنىڭ  بېرىـپ  بايانـات  مۇخبىرالرغـا  ھەققىـدە  توقۇنۇشـى 
يوقىتىلىشى، قوماندانىنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. 

بـۇ ۋەقـە مۇسـۇلمان دۇنياسـىدا قىزغىـن خـەۋەر قىلىنماقتـا.

مۇسئەپ ھەسەن خاماسقا خىيانەت قىلىپال قالماي ھەتتا ئىسالم 
دىنىدىنمـۇ چىقىـپ كەتكـەن بولـۇپ، خىرىسـتىيانلىقتا ياشاشـنى 
تاللىغـان. بـۇ يەردىكـى سـىر نېمـە؟ ئـۇ نېمـە ئۈچۈن ھەم دادىسـى 
ۋەكىللىك قىلىدىغان خاماسـتىن ھەمدە خاماسـنىڭ موتورى بولغان 

ئىسـالمدىن تاندى؟

يـول  قارشـى  دادىسـىغا  ئۈچـۈن  نېمـە  مۇسـئەپتىن  مۇخبىـرالر 
مەنپەئـەت  ياكـى  دەۋا  مۇددىئانىـڭ  بۇنىڭـدا  تۇتقانلىقىنـى، 
بولـۇپ - بولمىغانلىقىنـى سـورىغان. ئوغـۇل دادىسـى ۋە ئۇنىـڭ 
تەرەپدارلىرىغا قارشـى »بىزنى سـۆيمىدىڭالر، ئەمما ئىسرائىلىيەدىن 
نەپرەتلەندىـڭالر، نەپرىتىـڭالر سـۆيگۈڭالردىن غالىب ئىدى، شـۇڭا 
بـۇ يولنـى تاللىـدۇق« دېگەنـدەك ھەيرەتلىـك سـۆزلەرنى دەپتـۇ.

ئۇيغۇرالردىـن مۇسـئەپتەك دېگەنلەر بـار ئىدى، ئەمما ئۇنىڭدەك 
قىلغانالرنىـڭ چىققـان - چىقمىغانلىقـى مـاڭا ئايدىـڭ ئەمـەس. 
ئىككـى يىـل بـۇرۇن بىـر ئۇيغـۇر قىـز ۋە يەنـە بىـر يىگىتمـۇ مـاڭا 
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شـۇ گەپنـى دېگەنىـدى. ئۇالر تۈركىيەدە ياشـايتتى. قىـز ۋەتەندىن 
ئىسـتانبۇلدا،  بولـۇپ  چىققـان  مەقسـىتىدە  قوغـداش  ياغلىقىنـى 

ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا ئىسـالمدىن چىقىـپ كەتكەنىـدى.

مىللىتىنىڭ دىنىغا نەپرەتلىك قىز بىلەن ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان 
رەسـىمىنى  داۋۇتنىـڭ  راھىلـە  قىشـتا  شـۇ  تونۇشـتۇم.  چېغىمـدا 
بـاش سـۈرەت قىلغـان بىـر قىزنىـڭ پـات - پـات ئىنگلىـز تىلىـدا 
ئىسالمغا ئۆچمەنلىك قىلىدىغان ئۇچۇرالرنى تارقىتىشى دىققىتىمنى 
يازمىلىرىمنىـڭ  مېنىـڭ  ئۇچۇرالرنىـڭ  ئۇنـداق  بولۇپمـۇ  تارتتـى. 
ئاسـتىغا يېزىلىشـى، توختىمـاي ئىنگلىـز تىلىدا بولۇشـى، ئىسـالمغا 
نەپرەتلىـك مەزمۇنالرنىڭ تارقىتىلىشـى مېنـى بىئارام قىلدى، ئايرىم 
ئۇچۇر قايتۇرۇپ رەددىيە بەردىم، تۈزىتىشـكە تىرىشـتىم، بولمىدى. 

ئاخىـرى ئـۇ قىزنـى مـەن ئـۆزۈم ئىزدىگـەن بولـدۇم.

سـۈرەت  بـاش  رەسـىمىنى  داۋۇتنىـڭ  راھىلـە  دوكتـور  ئۇنىـڭ 
قىلىۋالغىنـى مـاڭا ئۈمىـد بەخـش ئەتتـى. بـۇ ئامىـل مـاڭا ئۇنـى 
تۇيۇلغـان  پايدىلىقتـەك  قىلىشـقا  قايىـل  ياندۇرۇشـقا،  ئەسـلىگە 
بولغاچقا گەپنى تۇتقۇندىكى راھىلە داۋۇتتىن باشـلىدىم. ئۇ راھىلە 
خانىمنىـڭ  »راھىلـە  ئىكـەن.  ئاسـپىرانتى  ماگىسـتىر  خانىمنىـڭ 
ئوقۇغۇچىسـى ئۇنـداق قىلسـا بولمايتتـى« دېگىنىـم ئېسـىمدە. قىـز 
قايناپ كەتتى. »سـىزمۇ مەندەك ئېكس مەھەللىدە ياشـاپ بېقىپ، 
خورلىنىـپ، يەكلىنىـپ بېقىـپ ئاندىـن نەسـىھەتنى باشلىسـىڭىزمۇ 
قىلغـان  ئەممـا  ئېسـىمدە.  قىلغىنـى  دېگەنـدەك  كېچىكمەيسـىز!« 
تەۋسـىيەلىرىم سـەۋەبلىك مۇنازىرەنىڭ تەپتى ئۆرلىدى، كەيپىياتالر 

شـۇنىڭ بىلـەن جىددىيلىشـىپ كەتتـى.

تىكەنلىـك  ئەمـەس  مېۋىلىـك  سـۆھبەت  بولغـان  ئارىمىـزدا 
ئاياغالشـتى. مۇنازىرىـدە مېنىـڭ نۇقتىئىنەزەرىـم ئىنسانشۇناسـلىق 
خوتەنلىـك  ئوقۇغۇچىسـى  داۋۇتنىـڭ  راھىلـە  پىروفېسسـورى 
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ئابدۇرەھىـم دۆلەتتەك تەقـۋادار بولمىغان تەقدىردىمۇ، ئامېرىكىلىق 
دەررېـن بايلىـردەك دىنغـا بىـر تەتقىقاتچىنىـڭ كۆزىـدە قارايدىغـان 
ئىلمىـي ئـادەم بولۇشـى كېـرەك ئىـدى. بىـر ئۇيغـۇر ماگىسـتىر ھېـچ 
بولمىغانـدا، ئـەڭ ئاشقۇنالشـقان ھالەتتىمـۇ ئىسـالمنىڭ ئۇيغۇرچـە 
مەدەنىيـەت ئىكەنلىكىنـى، ئۇيغۇرچـە ھاياتتـا دىننىـڭ ئاللىقاچـان 
قىلىشـى،  قوبـۇل  ئىكەنلىكىنـى  تەركىـب  بىـر  مىللىيلەشـكەن 
ئۇيغۇرلۇققا نەپرەتلەنمىگەندەك دىنغىمۇ نەپرەتلەنمەسـلىكى كېرەك 
بولغـاي سـىڭلىمىز شـۇ  مـەن چۈشـەندۈرەلمىدىم  ئىـدى. بەلكىـم 
رەنجىگـەن پېتـى ئىككىنچى كۆرۈنمىدى. ئەمما كۆڭلۈمدە غەشـلىك 
قالـدى، ئىنگلىزچىـدە راۋان يازىدىغـان بىـر تۇتىيـا ئۇيغـۇر قىـزى 
ئۇيغۇرلۇق دۇنياسىدىن رەنجىدى، پۇچىالندى، ئۈنسىز چېكىنىپ، 

غايىـب بولغـان بولـدى.

دادىسـىغا نەپرەتلىـك تەقـۋادار سىياسـىي پائالىيەتچـى يىگىـت 
جەريانىـدا  ئىـزدەش  گۇۋاھچـى  ھۆججەتلىرىگـە  قاراقـاش  بىلـەن 
يىلـالر  نەچچـە  ئـون  مۇھاجىرەتكـە  يىگىـت  قالدىـم.  تونۇشـۇپ 
يىلدىـن   -  2016 دادىسـىنى  دىنـدار  قويغـان  قـەدەم  ئىلگىـرى 
كېيىـن چەتئەلـدە كۆرۈشـكە مۇيەسسـەر بولغـان. ئەممـا ئـۇ يىلـالپ 
زارىقىـپ كۈتكـەن ئىللىـق قۇچاققا ئېرىشـەلمىگەن، دادىنىڭ ئانىغا 
قىلىۋاتقـان زۇلۇمـى، 15 ياشـلىق سىڭلىسـىنى ئەرگـە بېرىۋېتىشـى، 
ھېچبىرىـدە  ۋەدىلەرنىـڭ  بەرگـەن  چىقماسـتا  ۋەتەندىـن  ئۆزىگـە 
تۇرماسـلىقى ئۇنـى دادىسـىغا نەپرەتلەندۈرگـەن. خىتـاي سـاقچىالر 
ئۇنى دادىسىغا ۋە تۈركىيەدىكى سۇرىيەگە مايىل ئۇيغۇر جامائىتىگە 
قارشـى جاسۇسـلۇققا قىسـتىغاندا ئىككىلەنگـەن ئىكـەن. »ئـاكا، 
سـاقچىالرنىڭ چەتئەلدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ئائىلىسـىدىن كەچكـەن 
ۋاپاسـىزالر دېگەنلىرى يالغان، ئەمما دادام توغرىلىق دېگىنى راسـت 
ئىكـەن! ئـۇ ھەقىقەتەن ۋاپاسـىز ئىكەن. بىزنى تاشـالپ قاچقاننىغۇ 
توغرا چۈشـىنەي، بۇ يەرگە ئۆلۈمنىڭ ئاغزىدىن چىققان سـىڭلىمنى 
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دادىسـىدەك ئادەمگـە بېرىۋەتسـە، 12 يىـل سـاقالپ يېنىغـا چىققان 
ئانامنـى بۇنـداق خورلىسـا، مېنـى ئۆزىنىـڭ ئۆيىـدە ئىجـارە تۆلـەپ 

ئولتـۇر، دېسـە« دەپ ئـاۋازى بوغۇلـۇپ كەتكەنىـدى ئـۇ.

دەۋاگەر دادىسـىغا ۋە مىللىتىنىڭ دىنىغا بۇ قەدەر نەپرەتلىنىپ 
مۇسـئەپنىڭ  پەلەسـتىنلىك  بىلـەن  ئۇيغـۇر  ئىككـى  بـۇ  كەتكـەن 
بىـر ئورتاقلىقـى بـار، ئـۇ بولسـىمۇ نەپـرەت. بـۇ نەپرەتنىـڭ دىننـى 
مەنبـە قىلىشـى پەلەسـتىنلىكنى قانـداق قىلىـپ دىندىـن چىقارغان 
بـۇ  چىقارغـان.  دىندىـن  شـۇنداق  ماگىسـتىرنىمۇ  ئۇيغـۇر  بولسـا، 
ئـۆچ قىلغـان  نەپـرەت پەلەسـتىنلىك ئوغۇلنـى دادىسـىغا قانـداق 
ئۆچمـەن  شـۇنداق  دادىسـىغا  دىنـدار  يىگىتنىمـۇ  ئۇيغـۇر  بولسـا، 
قىلغـان. ئۇيغـۇر يىگىتنىـڭ دىنـدار دادىسـى دىنىـي نۇقتىدىـن 15 
ياشـلىق قىزنـى ئەرگـە بېرىشـنى تەشـەببۇس قىلىـدۇ، خوتۇننـى 
ئۇرۇشـنىڭ قۇرئانـدا بارلىقىنـى پاكىـت قىلىـدۇ. ئەسـلى مەقسـەت 
دىنمـۇ؟ مېنىڭچـە يـاق، بىچـارە تەرسـا تاياققېپـى چـوڭ بولغـان، 
خۇيـى ئەسـكى، مەسئۇلىيەتسـىز. بـۇ مەسئۇلىيەتسـىز دادا قىزىنـى 
تەربىيەلەش بۇرچىدىن بۇرۇنراق قۇتۇلۇش ئۈچۈنال تااللىق قىلىشنى 
دىنىـي نۇقتىدىـن ئاقـالپ ئوغلىنىڭ نەپرىتىنـى قوزغايدۇ. مېنىڭچە 
دىـن نەپـرەت تۇغمايـدۇ، ئەممـا نەپـرەت دىنلىشـىپ كەتسـە، بىـز 
نەپرەتلىنىشـكە تېگىشـلىك ئادەملەرنىـڭ، سـاھەلەرنىڭ دائىرىسـى 

كېڭىيىـپ كېتىـدۇ.

نەپـرەت دىنلىشـىپ كەتسـە قانـداق كېڭىيىـپ كېتىـدۇ؟ بۇنـى 
مىسـال  نەپرىتىمىزنـى  بولغـان  خىتايغـا  ئۈچـۈن  چۈشـەندۈرۈش 
سـەۋەبىنى  ئۆچمەنلىكنىـڭ  بـۇ  ئـۆچ،  خىتايغـا  بىـز  ئااليلـى. 
ئىسـالمنى باغرىغـا باسـقان ئۇيغۇرلۇقتىن ئويلىسـاق خىتـاي پەقەتال 
تاجاۋۇزچـى. ئۆچمەنلىكىمىـز خىتاينىـڭ كاپىـر بولغانلىقـى ئۈچـۈن 
 - يـۇت  بىزنـى  بېسـىۋالغانلىقى،  زېمىنىمىزنـى  بەلكـى  ئەمـەس، 
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بـۇ  ئەمـدى  ئۈچۈنـال.  چىقارغانلىقـى  قوغـالپ  ماكانلىرىمىزدىـن 
نەپرەتنى دىنلەشـتۈرگىنىمىزدە خىتاينىڭ كاپىرلىقىنى تەكىتلەشـكە 
توغـرا كېلىـدۇ. خىتايغا قارشـى تۇرۇشـنىڭ دىنلىشـىپ كۈچىيىشـى 
خىتايـدا ياشـاۋاتقان بىـر ئۇيغـۇر ئۈچـۈن ئىجابىـي بولىـدۇ، ئەممـا 
مۇھاجىرەتتـە ئۇنـداق بولۇشـى ناتايىـن. چۈنكـى قۇرئانـدا خىتايغـا 
قارشـى تۇرۇشـقا دائىـر ئېنىـق بىـر ئايـەت يـوق، ھـەم بولۇشـىمۇ 
مۇمكىـن ئەمـەس. ئۇنـداق بولغانـدا بـۇ قارشـىلىقىمىز قۇرئاندىكـى 
كاپىرالرغـا قارشـى ئايەتلەرنـى مەنبـە قىلىـدۇ، شـەرىئەتنى ئاسـاس 
قىلىـدۇ. خـوش، شـەرىئەت ئۆلچەملىـرى بىلـەن سـەمىمىي تارتىـپ 
دېموكراتىيەسـى،  ياۋروپانىـڭ  تۈزۈمـى،  تۈركىيەنىـڭ  باقسـاق، 
ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرغا ياردىمى بەزىلەرنىڭ تارازىسـىغا چۈشـمەيدۇ. 
خىتايغا قارشـى تۇرۇش كاپىرالرغا قارشـى نەپرەتكە ئايالندۇرۇلسـا، 
مۇھاجىرەتتـە  بـۇ  كېلىـدۇ،  توغـرا  قىلىشـقا  جـەۋالن  شـەرىئەتنى 
بىزنى ئۆزىمىز ياشـاۋاتقان دۆلەتلەرگە، شـارائىتالرغا نەپرەتلىنىشـكە 
ئېلىـپ بارىـدۇ. نەپرىتىمىزنـى دىنالشتۇرسـاق ياغلىـق ئارتمىغـان 
قوشنىمىزدىن تارتىپ، مەي ساتىدىغان مەھەللىمىزگىچە، كىشىلەر 
يالىڭاچ ئاپتاپ يەيدىغان بالكونالردىن تارتىپ، يېرىم يالىڭاچالرغا 
تولغان ئاپتوبۇسالرغىچە ھەممە بىزگە نەپرەتلىك كۆرۈنىدۇ. بۇنداق 
ھەممىگـە نەپرەتلىنىدىغـان كەيپىيـات كىشـىلەرنى، تۇغقانالرنـى، 

پەرزەنتلەرنـى بىـر - بىرىدىـن يىراقالشـتۇرىدۇ.

ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتەندە خىتايغا قارشـى نەپرەتنى دىنالشتۇرۇشـى 
جەڭگىۋارلىقنـى ئاشـۇرغان، قەھرىمانلىقنـى ئۇرغۇتقـان، كىملىكنـى 
تەقۋادارلىققـا  ۋەتىنىمىـزدە  كىشـىلەرنىڭ  كۈچلەندۈرگەنىـدى. 
قـاراپ يۈزلىنىشـى خىتـاي بىلـەن پاسـىلىمىزنى روشەنلەشـتۈرگەن، 
ئەمەسـلىكىنى  كىـم  تەكىتلىشـىدە،  كىملىكىنـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
جاكارلىشـىدا ھـەل قىلغـۇچ رول ئوينىغانىـدى. ئەممـا مۇھاجىرەتتـە 
دىـن  قىلىنغـان  سۇيىئىسـتېمال  قىلىنغـان،  خـۇرۇچ  نەپرەتكـە 
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باشـقا رولالرنىمـۇ ئويناۋاتىـدۇ. مەسـىلەن، ئۇيغۇرالرنـى تۈگىمـەس 
جېدەللەرگـە، جىھادالرغـا سـۆرەپ كەتتـى. چۈنكـى بىـز ھـەر قانچە 
قىلسـاڭ  جىھـاد  قارشـى  خىتايغـا  قۇرئاندىـن  چۈشەندۈرسـەكمۇ 
شـۇڭا  تاپالمايمىـز.  مەزمۇننـى  دېگـەن  بولىسـەن  جەننەتلىـك 
جەننەتكـە باشـاليدىغان جىھـاد قەيـەردە بولسـا ئۇيغـۇر شـۇ يـەردە 

بولۇۋاتىـدۇ. تەييـار 

نەپرەتكـە خـۇرۇچ قىلىنغان دىـن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ئۈچۈن 
دىننىـڭ ئـۆزى ئەمـەس، بەلكـى دۇنياغـا نەپرەتلىـك قارايدىغـان 
بىـر تۈركـۈم كىشـىلەرنىڭ رېئاللىقتىن، ئۆزىگـە ياقمايدىغانالردىن، 
ئـۆزى قوبـۇل قىاللمايدىغـان پىكىرلەردىـن ئـۆچ ئېلىـش قورالـى. 
دىننـى قـورال قىلىـش ۋەتەنـدە خىتايغـا قارشـى ئۈنۈملـۈك بولغان، 
كىشـىلەرنى خىتايغـا قارشـى سـەپكە تىزىلدۇرغانىـدى. ھالبۇكـى، 
ئۇيغۇرالرنـى  قىلىنىشـى  سۇيىئىسـتېمال  مۇھاجىرەتتـە  دىننىـڭ 
بارغانچـە قۇتۇپالشـتۇرۇۋاتىدۇ، بىلىـپ - بىلمـەي بىـر - بىرىگـە 
دۈشـمەن شەخسـلەر، جامائەتلـەر ۋە سـەپلەرنى پەيـدا قىلىۋاتىـدۇ. 
دىنىيلەشمەسـتىن  نەپـرەت  بولغـان  خىتايغـا  مۇھاجىرەتتـە  شـۇڭا 
مىللىيلەشسـە، مىللەتنىـڭ مۇقامىغـا، ئۇسـۇلىغا، مەدەنىيىتىگـە ۋە 
مىللەتداشـالرغا مۇھەببـەت بەرسـە بەكـرەك پايدىلىـق. دىنالشـقان 
نەپرىتىمىـز ئائىلىمىـزدە ئۆزىمىزگە نەپرەتلىك ئوغۇل، مەھەللىمىزدە 
ئۇيغۇرغا نەپرەتلىك قىز، يېنىمىزدا ئۇيغۇرلۇققا ئۆچمەن ئەۋالدالرنى 
پەيـدا قىلسـا، ئىماندىـن رەڭگارەڭ گۈلىسـتان ياسـالغان ئەمـەس 
قاراڭغـۇ گۆرىسـتان ياسـالغان بولـۇپ قالىدۇ. نەتىجىـدە ئارىمىزدىن 
دىندىـن چىققـان، ئىسـالمغا، دەۋاغـا ۋە ئۇيغۇرغـا ئـۆچ مۇسـئەپ 

ھەسـەنلەرنى تاپمـاق خىتايغـا قـوالي بولىـدۇ.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 25 - كۈنى
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خىتاي ئەلچىخانىسىغا تۇتاشقان »يول«الر

بالىنىـڭ  ئۇيغـۇر  سـەبىي  ئىككـى  دېكابىـردا  يىلـى   -  2019
الگېردىـن قۇتۇلـۇپ تۈركىيەگـە قايتىـپ كېلىدىغانلىقىدىـن خـەۋەر 
تاپتىـم. بـۇ بالىـالر تـۈرك پۇقراسـى بولـۇپ، دادا تۈركىيـەدە، ئانـا 
الگېـردا بولغانلىقـى سـەۋەبلىك ئـۇالر سـەبىيلەر الگېرىغـا، يەنـى 
ئاتالمىـش ياتاقلىـق مەكتەپكـە قامـاپ قويۇلغـان ئىكـەن. مەزكـۇر 
بالىالرنىـڭ مومىسـى ب ب س مۇخبىـرى ئىسـتانبۇلدا مەخسـۇس 
بالىـالر ھەققىـدە گۇۋاھلىـق ئالغانـدا چاقلىـق ھارۋا بىلەن، شـۇنچە 
كەلگـەن،  تـۇرۇپ  چىشـلەپ  چىـڭ  لېۋىنـى  تۇرسـىمۇ  قىينىلىـپ 

گۇۋاھلىـق بەرگـەن ئىـدى.

ئىككـى بـاال ئامان - ئېسـەن تۈركىيەگە كەلگـەن كۈنلەردە دادا 
بۇ ھەقتە مۇخبىرالر بىلەن كۆرۈشـمەكچى بولدى. تېلىفونالشـتۇق، 
دادا  مەزكـۇر  بىلـەن  بىلدۈرگـەن  ماقۇللـۇق  مـاڭا  ماقۇلالشـتۇق. 
قېتىـم  قانچـە  بىـر  بەرمەپتـۇ.  جـاۋاب  تېلېفونىغـا  مۇخبىرنىـڭ 
تىرىشـچانلىق كۆرسـەتكەن بولسـاممۇ مـاڭا ماقـۇل، مۇخبىرغـا يـاق 

دېگـەن تارتىشـماقالر ئۇزىـراپ كەتتـى.

خىتاينىڭ ئاتا - ئانىسى تۇتۇلغان بالىالرنى مەخسۇس ياتاقلىق 
مەكتەپكـە يىغىۋالغانلىقـى پاكىت ئىدى. بۇ گەپ ھەممە ئۇيغۇرنىڭ 
ئاغزىـدا دېيىلىشـتىن توختىمىـدى. ھالبۇكـى، »مانـا مېنىـڭ بـاالم 
شـۇنداق زۇلۇمنـى باشـتىن كەچـۈردى، مانـا مەن شـۇنىڭ قۇربانى، 
بـۇ سـەبىيلەرنىڭ نېمـە گۇناھـى بار ئىدى؟« دېگەن سـادا ھېچبىر 
ۋىجداندىـن ياڭرىمىـدى. مۇشـۇ كۈنگىچە بالىـالر الگېرىنىڭ بايانى 
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بـار پاكىتـى يـوق، گېپـى بار گۇۋاھچىسـىز پېتى تـۇرۇپ قالدى.

بالىالر الگېرىدىن چىققانالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا - ئانىسـىنىڭ 
ئاغزىنـى كىـم يۇمغـۇزدى؟ ئىگىلىشـىمچە سـابىر بۇغدانىـڭ قىلغـان 
ئىشـى ئىكـەن. ئـۇ بـۇ ئىككـى بالىنىـڭ دادىسـىغا »بۇالرنـى مـەن 
ئەلچىخانىغـا، ھۆكۈمەتكـە يول مېڭىپ ئېلىپ چىقتىم، ئاخباراتنىڭ 
پايدىسـى بولغـان گـەپ يـوق« دەپتـۇ ھەمـدە بـۇ ھەقتـە داۋراڭ 
بولۇشنى چەكلەپتۇ. ماڭا بۇ مەلۇمات بىر قانچە ئۇيغۇرنىڭ ئاغزىدىن 
كەلگەن بولسـىمۇ ئىشـەنمىگەنىدىم. يېقىندا خىتاي ئەلچىخانىسـىغا 
يېزىلغـان بىـر پارچە خەت قولۇمغا چۈشـكەندىن كېيىن ئىشـەنمەي 
تۇرالمىدىـم. بىزنىـڭ ئادەملـەر خىتـاي ئەلچىخانىسـىنىڭ، سـابىر 
چىقااليدىغانالرنىـڭ   - كىرىـپ  ئەلچىخانىغـا  ئوخشـاش  بۇغداغـا 
الگېردىـن ئـادەم قۇتقۇزااليدىغان قۇدرىتىگە ئىشـىنىدىكەن، شـۇڭا 

شـۇالرنىڭ ئاغزىغـا قارايدىكەن.

بـۇ  بوالمـدۇ؟  قۇتقۇزۇشـقا  ئـادەم  مېڭىـپ  »يـول«  الگېردىـن 
قەتئىـي مۇمكىـن ئەمـەس. الگېرالرنـى پىالنلىغۇچىالرنىـڭ بېشـى 
بولغـان جـۇ خەيلۈننىـڭ ئىمزاسـى بولمـاي تـۇرۇپ ھېچبىـر ئۇيغـۇر 
قۇتۇلـۇپ چىقالمايـدۇ. مۇھاجىرەتتـە خىتاينىـڭ قورچـاق رەئىسـى 
بايالرنـى  ئۇيغـۇر  تېلىفونلىشـااليدىغان  بىلـەن  زاكىـر  شـۆھرەت 
تونۇيمـەن. يالغـان ئاپتونـوم رايوننىـڭ شـەكلەن مۇئاۋىـن رەئىسـى 
 - ئاغىنـە  جانجىگـەر  مۇھاجىرەتتـە  ھېسـامىدىننىڭ  جارۇلـال 
ياكـى  ئىنىسـىنى  بىـرەر  ھېچبىـرى  شـۇالرنىڭ  بـار،  بۇرادەرلىـرى 
ئاكىسـىنى قۇتقـۇزۇپ چىقالىغـان يـوق. ھەتتـا شـۇ شـۆھرەت زاكىـر 
قاماقلىـق.  تۇغقانلىـرى  ئـۇرۇق -  ۋە جارۇلـال ھېسـامىدىنالرنىڭمۇ 
تۈركىيەنىـڭ تىجـارەت مىنىسـتىرى كۈرشـات تۈزمەننىـڭ دوسـتى، 
تـۈرك پۇقراسـى، دۇنياغـا داڭلىـق ئۈلكەر شـىركىتىنىڭ خىتايدىكى 
يىگىرمـە يىللىـق شـېرىكى، ئىخالسـنىڭ خوجايىنـى ئىمـام مۇسـانى 
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18 يىللىـق كېسـىۋەتكەن خىتـاي، خالىسـا ئانچـە - مۇنچـە پۇتىغـا 
سـېپىپ قويىدىغان ئەسـكى كەش سابىر بۇغدانىڭ گېپىنى ئاڭالپ 

الگېردىـن ئىككـى ئۇيغـۇر بالىنـى قويـۇپ بېرەمـدۇ؟

2020 - يىلـى نويابىردىن باشـالپ ئۇيغـۇرالر تۈركىيەدە تۈركۈم 
- تۈركـۈم تۇتۇلـۇپ كەتتـى. 2021 - يىلـى 20 - مـاي كۈنـى 7 
نەپـەر ئۇيغـۇر تۇتۇلغان بولـۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە نۇرزات ئابدۇجېلىل 
ئـۇ چېگرادىـن قوغـالش مەركىزىگـە  بـەردى.  باتۇرانـە گۇۋاھلىـق 
يۆتكىلىشـتىن ئـاۋۋال بىر سـىنلىق ئىسـپاتنى مـاڭا ئەۋەتىپ بەردى. 
تۈركىيـە  تەشـكىالتىنىڭ  كۆزىتىـش  ھوقۇقنـى  كىشـىلىك  مـەن 
خادىمىغـا، تۈركىيەدىكـى كىشـىلىك ھوقۇقچـى تـۈرك دوسـتالرغا 
ۋە ئاخباراتقـا تارقاتتىـم. ئاخباراتتـا ئاكتىـپ ئىشـلەۋاتقان ئۇيغـۇر 
پىدائىيالرمـۇ جىددىـي ھەرىكەتكە ئۆتتى. نۇرزاتنىڭ ئايالى رەيھانمۇ 
يـەردە  ئۈچـۈن ھەممـە  يولدىشـى  ۋە  بـەردى  گۇۋاھلىـق  سـىنلىق 
تىـك تـۇردى، ھېچبىـر زامـان مۇرەسسـە قىلماسـتىن مۇخبىرالرنىـڭ 
زىيارىتىنـى قوبـۇل قىلـدى. 26 - مـاي سـەھەر رەيھـان مـاڭا ئېـرى 
ھەققىدە خۇشـخەۋەر يەتكۈزدى. قىزىقارلىق يېرى نۇرزاتقا سـاقچىالر 
ھەمـدە  ئۇقتۇرۇپتـۇ  بېرىلىشـنى  قويـۇپ  بىلـەن  سـائەت 3  كېچـە 
ئۇنىڭغـا »سـېنى قويـۇپ بېرىمىـز، سـەن بىزنىڭ ياخشـى مۇئامىلە 
تـوردا  شـۇنى  بېرىـپ  ئىسـپات  سـىنلىق  ھەققىـدە  قىلغانلىقىمىـز 

تارقـات، بـۇرۇن تارقاتقـان سـىنالرنى ئۆچـۈرۈپ تاشـال!« دەپتـۇ.

ئىشـلىمەيدىغانلىقىغا  خىتايغـا  مـەن  قۇتۇلغانـدا  نـۇرزات 
ئىشـىنىدىغان بىـر قانچـە سـابىر بۇغـداالر چىقىـپ قالـدى. ئۇالرمـۇ 
تۈركىيەدىكـى مۇناسـىۋەتلىك ئورگانالرغـا »يـول« ماڭغـان ئىكەن. 
ئەمـەس  جاسـارىتى  رەيھاننىـڭ  كۈچـى،  ئاخباراتنىـڭ  نۇرزاتنـى 
شـۇالر قۇتقـۇزۇپ چىققـان، شـۇڭا نۇرزاتنىـڭ ئايالـى يەنـە دەۋاراڭ 
قىلماسـلىقى كېرەكمىـش. ئۇالرنىـڭ تەلىۋىچـە رەيھـان ئـۆزى مـاڭا 
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ئەۋەتىـپ بەرگـەن سـىنالرنى يۇيۇشـى، مەندىـن يۇيۇشـنى تەلـەپ 
قىلىشـى كېـرەك، تۈركىيەنىـڭ يۈزىگە قـارا سـۈركىگەنلىكى ئۈچۈن 
دۆلەتتىـن كەچـۈرۈپ سورىشـى كېـرەك ئىكەن. بۇ سـابىر بۇغداالرغا 

ئەپسۇسـالندىم.

خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا تۇتاشـقان »يول« بىلـەن تۈركىيەدىكى 
ئوتتۇرىسـىدا  »يـول«  تۇتاشـقان  ئورگانالرغـا  مۇناسـىۋەتلىك 
پـەرق بارمـۇ؟ يـوق، ھېچبىـر پـەرق يـوق! خىتايغـا يـول مېڭىشـنى 
ھۆكۈمىتىگـە  تۈركىيـە  بىلـەن  كىشـىلەر  قىلىدىغـان  تەشـەببۇس 
قىلىدىغـان  تەشـەببۇس  يايماسـلىقنى  ئاخباراتقـا  مېڭىـپ،  يـول 
كىشـىلەرنىڭ تەپەككـۇر ئۇسـۇلىدا پـەرق بارمۇ؟ يـوق! ھېچبىر پەرق 
يـوق. ئىككىـال يولنىـڭ مەنبەسـى بىـر، ئـۇ بولسـىمۇ خىتايـدەك 
بويىچـە  تەلىپـى  تۈزۈمنىـڭ  شـۇ  ياشـىغان،  تۈزۈمـدە  مۇسـتەبىت 
تەپەككۇر قىلىشـقا كۆنگەن، ئادالەتنى ھاكىمىيەتنىڭ ئىنسـابىدىن 

تەپەككـۇر. ئادەتلەنگـەن  ئىـزدەپ 

كىشـىلەردە خىتايـدا مېڭىـپ كۆنگـەن ۋە بىـر ئۇچـى خىتايغـا 
تۇتاشـقان مۇشـۇ »يول«غـا بولغـان سـاداقەت كۈچلـۈك بولغاچقـا، 
نەگىـال بارسـا شـۇ »يـول« نـى ئىزدەيـدۇ، يولـى بارالرنـى چـوڭ 
بىلىـدۇ، شـۇ يولداشـالر بىلـەن ھەمداسـتىخان بولىـدۇ. تۈركىيـە، 
ئەرەبىسـتان ۋە مىسـىردا مەخسـۇس مۇشۇنداق يولى بار ئۇيغۇرالر بار 
بولـۇپ، بـۇالر بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ كىملىك ئۇچۇرلىرىنى خاتىرجەم 
يىغااليـدۇ، گـەپ - سـۆزلىرىنى نـازارەت قىالاليـدۇ، ئۇالرغـا نېمـە 
قىلىـش ۋە قىلماسـلىق ھەققىـدە يـول كۆرسـىتەلەيدۇ. يولغـا خۇمـار 
شـۇالرنىڭ  تەقدىرىنـى  ئىشـىنىپ  يولىغـا  شـۇالرنىڭ  كىشـىلەرمۇ 
مېڭىۋاتقـان يولىغـا تاپشـۇرىدۇ ھەتتا يولدىن باشـقا ئادالەت ئىزدەپ 
توسـىدۇ،  قىلىـدۇ،  نەسـىھەت  ئۇالرغـا  يەكلەيـدۇ،  قالغانالرنـى 

تەھدىـت سـالىدۇ.
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مەنچـە  يوقىالمـدۇ؟  مۇھاجىرەتتـە  يـول  تۇتاشـقان  خىتايغـا 
يوقالمايـدۇ، پەقـەت غەربتـە، دېموكراتىـك ئەللەردىكـى ئۇيغـۇرالر 
ئارىسـىدا ئۇنداق قانۇنسـىز يولغا بولغان ساداقەت ئاجىزاليدۇ. نېمە 
ئۈچـۈن يوقالمايـدۇ؟ بىرىنچىدىن، بىر قىسـىم ئۇيغـۇر دەرنەكچىلەر 
شـۇنداق يولنىـڭ، يولالرنىـڭ بارلىقىنـى تەكىتلـەپ تۇرىـدۇ. ئـۆزى 
ماڭغـان يولنىـڭ ھەممـە ئـادەم ماڭسـا بولىدىغـان قانۇنلـۇق يـول 
ئىكەنلىكىنـى، شـۇ يولنى مېڭىش ھوقۇقىغـا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ 
نامىدا، زۇلۇمنىڭ سـەۋەبىدىن ئېرىشكەنلىكىنى دېگىلى ئۇنىمايدۇ. 
ئۆزىنـى قەسـتەن قۇدرەتلىـك كۆرسـىتىش، ئۆزىنىـڭ كارامەتلىـك 
قىلىـش  نامايـان  ئىكەنلىكىنـى  سـاھىبى  قـۇدرەت  كىشـىلىكىنى، 
ئۇچۇرنـى،  مەلۇماتنـى،  كىچىككىنـە  بىلىۋالغـان  ئـۆزى  ئۈچـۈن 
بەلگىلىمىلەرنـى خـۇددى ئۆزىگىـال بېرىلگـەن ئىمتىيـازدەك كـۆز - 
كـۆز قىلىـدۇ. ئـۇالر جامائـەت ئۈچـۈن قىلىۋاتقان قانۇنلۇق ئىشـنىڭ 
شـەرت - شـارائىتلىرىنى يوشـۇرىدۇ. ئىككىنچىدىـن، كىشـىلەردە 
كارامەتچـى  ماڭااليدىغـان  يولنـى  شـۇ  يولنىـڭ،  بىـر  شـۇنداق 
پىرالرنىـڭ بارلىقىغـا ئىشـىنىش مەۋجـۇت. ئـۇالر ھـەر قانـداق يەردە 
يول ماڭغىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشـىنىدۇ، شـۇڭا شـۇ يولى بارالرنىڭ 
ئاغزىغا قارايدۇ. شـۇنداق بولمىسـا ئىدى نۇرزات بىلەن تۇتۇلغان 6 
نەپـەر ئۇيغۇرنىـڭ كىملىكـى ئاشـكارا بولغـان بوالتتى. شـۇ خىتايغا 
سـۆزنىڭ،  ئاخباراتنىـڭ،  ئادالەتكـە،  ئەمـەس  يولغـا  تۇتاشـقان 
جاسـارەتنىڭ كۈچىگـە ئىشـەنگەنلەر بولسـا ئىـدى 2020 - يىلـى 
نويابىردىـن بۇيـان تۇتۇلغـان قىرىقتىـن ئارتۇق ئۇيغـۇر تۈركىيەنىڭ 
ھەر قايسـى چېگرادىن قوغالش مەركەزلىرىدە سەۋەبسـىز، ساداسـىز 

يېتىـپ كەتمىگـەن بوالتتـى.

2021 - يىلى 5 - ئاينىڭ 27 - كۈنى
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ئۇيغۇر سوتىدا تاماقنىڭ گېپى

پۈتـۈن دۇنيـا »ئۇيغـۇر سـوت كوللېگىيەسـى «گـە قادىلىـپ 
تۇرغانـدا سـىلەرگە ئەتلەسـنىڭ، تاماقنىـڭ گېپىنى قىلىـپ بېرەي. 
سـوت ھەققىـدە سـۆزلەيدىغان ئـادەم كۆپ، ئۇيغۇرچە نـەق مەيدان 
قىلىنىۋاتىـدۇ. ئىنگلىزچـە، گېرمانچە، فىرانسـۇزچە، شـىۋېتچە نەق 
مەيداندىـن تارقىتىلىۋاتىـدۇ. ھەتتـا نورۋېگىيەگـە ئوخشـاش ئـاران 
بـەش مىليـون ئـادەم سـۆزلەيدىغان تىلالرنىـڭ مۇخبىرلىرىمۇ تەييار 
بولـۇپ خـەۋەر تارقاتتـى. ئەپسـۇس، بىرمـۇ ئەرەبچـە يازىدىغـان، 
بىرمـۇ تۈركچـە يازىدىغـان مۇخبىر يوق. ھۆر، دېموكراتىك ئەللەرگە 
بىۋاسـىتە تارقىتىلىۋاتقـان ئادالـەت سـوتىدىن تۈركچـە ۋە ئەرەبچـە 
دۇنيـا مەھـرۇم قالغانـدەك بىـر تۇيغـۇ ئىچىمنـى ئېچىشـتۇردى. ھە، 

راسـت، تاماقنىـڭ گېپىنـى دەيتتىم.

ئېلىنـدۇق.  كېسـەلبەندكە  بېرىپـال  يېتىـپ  لوندونغـا  بىـز 
ئېلىنـدۇق  كارانتىنغـا  دەمسـىلەر؟  نېمـە،  دېگـەن  كېسـەلبەند 
دېسـەم ئۇيغۇرچـە ئەمـەس ئىكـەن، نەزەربەندكـە ئېلىنـدۇق دەي 
قالغانـدەك سـەت، سـالتاڭ،  دېسـەم خىتاينىـڭ قولىغـا چۈشـۈپ 
قورقۇنچلـۇق ئاڭلىنىدىكـەن. كارانتىـن دەۋېـرەي دېسـەم خـۇددى 
بىـر چەتئەللىكنىـڭ ئىسـمىنى دەۋاتقانـدەك تۇيۇلـۇپ، مەنـدەك بىر 
ئانـا تىلچىغـا تـازا مـاس كەلمەيدىكـەن، شـۇڭا كارانتىـن دېگەنگـە 
راسـت،  ھـە  قويـدۇم.  دەپ  كېسـەلبەند  قويـۇپ  ئـات  ئۇيغۇرچـە 

ئـۆزۈر. تاماقنىـڭ گېپىنـى قىلماقچـى ئىدىـم، 

خىتاي تارقاتقان شـۇ ئىپالس ۋىرۇس بولمىغان بولسـا لوندوندا 
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الگېردىـن چىققـان قەھرىمانالرنـى كۈتۈۋالىدىغىنىمـۇ كېسـەلبەنت 
ئەمـەس، قېرىنداشـالرنىڭ ئىللىـق قۇچاقلىـرى بولغـان بوالتتـى. 
ئايرودۇرۇمنـى  ئۇيغـۇر  ئارتـۇق  دىـن   500 ياشـاۋاتقان  لوندونـدا 
چىقىـپ  كوچىالرغـا  ئۇيغۇرنـى  ۋىـرۇس  چۆمكەيتتـى.  گۈللەرگـە 
چارالپ تۇتقۇن قىلمىغان، شـۇ مەسـۇم قېرىنداشالرنى ئۈركۈتمىگەن 
بولسـا، قوغـالپ يـۈرۈپ كۆلبىلەرگـە بەنـد قىلىۋەتمىگـەن بولسـا، 
لونـدون ئۇيغـۇر جامائىتـى مىليونلىغان تۇتقۇن ئۇيغۇرغا شـاھىتلىق 
ئوتقاشـتەك  بېشـىنى   - ئۈسـتى  قېرىنداشـلىرىنىڭ  قىلىۋاتقـان 
گۈللەرگـە پۈركۈۋەتكـەن بوالتتـى. شـۇ خىتاينىـڭ نىجىس ۋىرۇسـى 
بولمىغان بولسـا، شـۇ ۋىرۇس سۆڭەك سۆڭەكتىن ئۆتۈپ كەتمىگەن 
بولسـا، ئـۇالر سـوتتا الگېـر شـاھىتلىرىنىڭ يېنىـدا »بىزمـۇ ئۇيغـۇر! 
ئـۇالر يالغـۇز ئەمـەس!« دەپ قەددىنـى تىـك تۇتـۇپ سـەپ تۇتقان 
بوالتتى. شاھىتالر قولدىن قولغا، ئۆيدىن ئۆيگە ئاشماي، تەبرىك، 
تەبەسسـۇم ۋە تەكلىپلەرگـە كۆمۈلۈپ كېتەتتى. نېمـە دەۋاتقانىدىم؟ 

ھـەي، مۇشـۇ ئاغزىـم، تاماقنىـڭ...

تاماقنىـڭ گېپىگـە كېلەيلـى. لونـدون ئۇيغۇرلىرىنىـڭ بۇغـداي 
نېنـى بولمىغـان بىلـەن بۇغـداي نانلىـق بىـر ئاشخانىسـى، بۇغداي 
سـۆزلۈك ئۇيغـۇر جاپاكەشـلىرى بـار ئىكەن. ئىسـمى ئۇنىڭ ئەتلەس 
ئىكـەن، ئەتلـەس! جاپاكـەش ئۇيغـۇر ماھىـرە، نىغمـەت، ئەنۋەرلەر 
كېسـەلبەندتە تۇرسـاقمۇ قورقمـاي بىزگـە تاماق توشـىدى. ئاشـپەز، 
خېمىرپـەز، سامسـىپەز، پولۇپـەز، لەغمەنپـەز ئۇسـتامالر لوندوننىـڭ 
مېھمـان  بىلـەن  تائاملىـرى  ئۇيغـۇر  ئىسسـىق  بىزنـى  ئىسسـىقىدا 
قىلـدى. بىـر كـۈن ئەمـەس، ئىككـى كـۈن ئەمـەس ئالتـە كـۈن! 
تـاڭ قالـدۇق، بـۇ خىتاينىـڭ داپشـاق ۋىرۇسـى بىزنـى لوندوندىكى 
بەش يۈز ئۇيغۇردىن، ئۇالرنىڭ سەپداشـلىقىدىن ئايرىغان بىلەن، 
تامـاق توشـۇيدىغان ئۇيغـۇر پىدائىيالردىـن، ئىككـى ۋاق ئۇيغۇرچـە 

تائامدىـن مەھـرۇم قويالمىـدى.
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بىز تامىقىدىن ھۇزۇر ئالغان قالغان ئىككى رېستوراننىڭ ئىسمى 
تۇرپان ۋە دىلئارا ئىكەن. بۇ رېسـتورانالر بىزنى مېھىرلىك سـۆزلىرى 
بىلـەن قارشـى ئالـدى. ئالدىمىزغـا داسـتىخان سـالدى. تاماقالرنـى 
چىقـاردى.  ھاردۇقىمىزنـى  كېلىـپ  ئېلىـپ  قـەدەر  زالىغـا  سـوت 
لوندونـدا، قېرىنداشـالرنىڭ قولىـدا يېگەن ئۇيغۇر تامىقى ئىسسـىق 

باستى.

گېرمانىيەلىـك بىـر مۇخبىـر گۇۋاھلىقىـم ھەققىـدە ئايرىـم بىـر 
ئۇيغـۇر  بىزگـە  بولغانىـدى.  ئىشـلەيدىغان  فىلىـم  ھۆججەتلىـك 
پۇرايدىغـان چىـراي، تـۈس ۋە ياكى تەسـۋىر تۇتىيـا بولۇپ كەتتى. 
تىللىقـالر  ئۇيغـۇر  بېرەلەيدىغـان  سـۆزلەپ  مەدەنىيىتىنـى  ئۇيغـۇر 
كېسـەلبەند، خىتايبەنـد بولـۇپ كەتكىنـى ئۈچـۈن تىلسـىز تامالرغـا 
ئەمـەس  تامالردىـن  لوندوندىكـى  ئاخىـرى  كەتتـۇق.  تەلمـۈرۈپ 
ئەتلەسـتىن سـادا چىقتـى، ئېچىلمايدىغـان رېسـتوران شـۇ فىلىـم 
ئۈچـۈن ئېچىلىدىغـان بولـدى، شـۇ يـەردە فىلىـم ئۈچـۈن سـورۇن 

تەييـار قىلىنىدىغـان بولـدى.

بىزنىـڭ بىـر شـاھىتلىق فىلىمىمىز ئۇيغۇرنىـڭ لوندونغا ئاچقان 
مەدەنىيـەت كۆزنىكىـدە، ئەتلەسـتە سـۈرەتكە ئېلىنىدىغـان بولدى. 
ئۇيغـۇر سـوت كوللېگىيەسـىگە كەلگـەن بارلىـق ئۇيغۇرغـا ۋەتەننىڭ 
داسـتىخىنىنى سـالغان ئەتلەس ئاخىرقى كۈنىدىكى ئارام ئېلىشـىنى 
يەنـە بىـز ئۈچـۈن قۇربـان قىلـدى. ھە، راسـت، ئۇيغۇريـار فوندىغا 
كەلگـەن  ئېلىـپ  نورۋېگىيەدىـن  مـەن  ئۈچـۈن  توپـالش  يـاردەم 

كىتابالرنىمـۇ شـۇ يەردىـن تارقىتىـپ بېرىدىغـان بولدى.

2021 - يىلى 6 - ئاينىڭ 6 - كۈنى
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شاھىتالرنىڭ يۈرەك سۆزلىرى

سـوت  »ئۇيغـۇر  كۈنـى  ئىيـۇن   -  20 يىلـى   -  2021
كوللېگىيەسـى« خۇالسـە يىغىنـى بولـدى. يىغىنغـا شـاھىتالر، دەۋا 
سـېپىدىكى رەھبەرلەر ۋە پائالىيەتچىلەر بولۇپ يۈزگە يېقىن كىشـى 
قاتناشـتى. يىغىندا شـاھىتالرنىڭ يۈرەك سـۆزلىرى مېنى مۇرەككەپ 
تۇيغۇالرغا غەرق قىلدى. يىغىن تۈگەپ خېلى ۋاقىتقىچە ئېسىمدىن 
كۆتۈرۈلمىـدى. شـۇالرنى خاتىرىلـەپ قويۇشـنى زۆرۈر ھېس قىلدىم.

مېھرىگۈل تۇرسۇن مۇنداق دەيدۇ  .1

2018 - يىلدىـن باشـالپ مېھرىگۈلنىـڭ يۈرەك سـۆزىنى ئاڭالپ 
يـۈرەك ئېزىلىـپ تۇرغانىـدى. بۈگـۈن 20 - ئىيـۇن كۈنىمـۇ ئۇنىـڭ 
مىجىـدى.  يۈرەكنـى  ئېزىلگـەن  ئىلتىجاسـى  قىلغـان  ئۇيغۇرالرغـا 
مېھرىگۈل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيۇشـتۇرغان يېپىق تور يىغىنىدا 
»مـاڭا قىياپىتىـم، كىيىنىشـىم، يـۈرۈش - تۇرۇشـۇم سـەۋەبلىك 
بېسـىم قىلمىسـاڭالر. مـەن مۇسـۇلمان دۆلىتىـدە ياشـىمايمەن. مەن 
بۇ يەردە ئىش بېجىرىشـىم، خىزمەت قىلىشـىم ۋە ئوقۇشـۇم كېرەك. 
پەرقلىق سورۇنغا سەل پەرقلىق كىيىنىپ بېرىشىم زۆرۈرىيەت بولۇپ 
قالىـدۇ. بەزىـدە يوپـكام ئوشـۇقۇمنى ياپالمايـدۇ، بەزىـدە ياغلىقىـم 
يېرىـم ئارتىلىـپ قالىـدۇ، بەزىـدە چېچىـم كۆرۈنۈپ قالىـدۇ، بەزىدە 
بويۇن - قۇالقلىرىم كۆرۈنۈپ قالىدۇ. بۇالرنى توغرا چۈشەنسەڭالر. 
مېنىڭ سـاالمەتلىكىم ياخشـى ئەمەس، گەپ كۆتۈرەلمەيمەن. شـۇڭا 
مـاڭا يـاردەم قىلمىسـاڭالر مەيلـى، قوللىمىسـاڭالرمۇ ئاغرىنمايمـەن، 
مـەن  قىلمىسـاڭالر،  بېسـىم  توغرىلىـق  يوپـكام  ياغلىقىـم،  ئەممـا 
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قىلىـپ كېتەلمەيدىغـان ئىشـالرغا زورلىمىسـاڭالر. مـەن خىتايدىـن 
قورقمايمـەن، ئەممـا ئۇيغۇرچـە جامائـەت پىكـرى مېنىـڭ كۆڭلۈمنـى 
پەرزەنتلىـك  مېنـى  خىتـاي  ئۈمىدسـىزلەندۈرىدۇ.  قىلىـدۇ،  يېرىـم 
بواللمـاس قىلىـپ قويـدى. بىـر قۇلىقىـم ئاڭلىمـاس بولـۇپ قالدى. 
بېشـىمغا تـوك ئۆتكۈزگىنـى ئۈچـۈن مېڭـەم ئاغرىيـدۇ. خىتـاي مـاڭا 
بۇرۇن ئائىلەمدىكى سىرتتا قالغانالرنى گۆرۈگە ئېلىپ تۇرۇپ بېسىم 
قىلىـپ كەلگـەن. بـۇ نـۆۋەت خىتاي الگېردا ئىككـى يىلدىن ئارتۇق 
ياتقـان ئىنىمنـى چىقىرىـپ مـاڭا ھۇجـۇم قىلـدى. مـەن خىتاينىـڭ 
بۇنـداق ھۇجۇمىدىـن قورقمايمـەن، ئەممـا ئـۆز قېرىنداشـلىرىمنىڭ 
ھۇجۇمىغـا بەرداشـلىق بېرەلمـەي قالىدىكەنمـەن« دەپ كۆزلىرىگـە 
كۆزلىرىدىـن  بولغانالرنىـڭ  سـورۇندا  شـۇ  مـەن  ئالـدى.  يـاش 
ئامالسـىزلىق، گاڭگىـراش، غـەزەپ ۋە ئىزتىراپنـى كـۆردۈم. بولۇپمـۇ 
كۆزلىرىنىـڭ  داۋۇتنىڭمـۇ  زۇمـرەت  قاتارىـدا  شـاھىتلىرى  الگېـر 
ياشـالنغانلىقىنى كـۆردۈم. دېمـەك، بـۇ ئۇيغـۇر ئايـال شـاھىتالرنىڭ 

بېشـىغا كەلگـەن ئورتـاق قىسـمەتتەك قىالتتـى.

مېھرىگۈلنىـڭ ئىلتىجاسـىنى ئۇيغۇرغا يەتكۈزۈشـتە مـەن ئۆزۈمنى 
مىللىتىمىزنىـڭ  مـەن  قارىمايمـەن.  دەپ  نامـزات  الياقەتلىـك 
ئەنئەنىسـىدە مەۋجـۇت بولمىغـان، ئوتتـۇرا شـەرقتىكى مۇسـۇلمان، 
خىرىسـتىيان، يەھۇدىـي ۋە ئاتەشپەرەسـلەرگە ئورتـاق بولغـان قـارا 
نىقابنـى ئۇيغۇرچە مۇسـۇلمانلىقنىڭ نامايەندىسـى ئەمـەس دېگىنىم 
يەكلەشـلەرگە  ۋە  چەكلـەش  تۆھمەتكـە،  ھاقارەتكـە،  ئ ۈچـۈن 
يىللىـق  مىـڭ  ئەمـەس،  نىقابنـى  قـارا  ئـادەم.  كەلگـەن  ئۇچـراپ 
ئـۆرپ - ئادىتىمىزدىكـى ئۇيغۇرچـە ھىجابنـى ياقلىغىنىـم ئۈچـۈن 
»ئىسـالم دۈشـمىنى« دېيىلگەن، بىر دىنىي تەشـكىالت تەرىپىدىن 
»ئىسالمفوبىچى« دەپ پەتىۋا چىقىرىلغان بىر بىتەلەي زىيالىيمەن. 
ئەممـا مـەن دېمىسـەم كىـم دەيـدۇ؟ ھەممەيلەن تەنقىدتىـن، قۇرۇق 
داسـتىخانلىرىغا  ۋە  سـورۇن  كىشـىلەرنىڭ  چۆچەكتىـن،   - سـۆز 
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چاقىرماسـلىقىدىن قورقسـاق، مېھرىگۈلنىـڭ ئىلتىجاسـى شـۇنداقال 
تاشـلىنىپ قالسـا بوالمـدۇ؟ بىـز ئۇنىڭغـا نېمـە قىلىـپ بەرگـەن؟ 
مەسىلەن، مۇشۇ ئىككى ئېغىز ھەق گەپتىن باشقا مەن مېھرىگۈلگە 

نېمـە قىلىـپ بېرەلەيمـەن؟

بۇرابىيەم مۇنداق دەيدۇ  .2

بۇرابىيەم ئۇيغۇر سـوتىدا گۇۋاھلىق بەرگەن بىر قېرىندىشـىمىز. 
ئۇنىـڭ تۈركىيەدىكـى تەشـكىالتالردىن تەلىپى قانۇنى سـاالھىيەت. 
شـۇ  قويغـان.  يۈتتـۈرۈپ  پاسـپورتىنى  يىلـى   -  2020 بۇرابىيـەم 
سـەۋەبتىن ئىقامـەت ئااللمىغـان. بىـر قانچـە قېتىم ئىقامەت ئېلىشـقا 
تىرىشـچانلىق كۆرسـەتكەن بولسـىمۇ ھـەل بولمىغـان. بـۇ قېتىـم 
كېيىـن  بەرگەندىـن  ئۆتكۈزۈلگـەن سـوتتا گۇۋاھلىـق  ئەنگلىيـەدە 
بەزىلـەر ئۇنىڭغـا قورقۇنـچ سـالغان. ئـۇالر بۇرابىيەمگـە ئىقامىتـى 
ھەققىـدە  خەتىـرى  بېرىشـىنىڭ  گۇۋاھلىـق  ئەھۋالـدا  چىقمىغـان 
قىلىدىغىنـى  خاتىرجـەم  بۇرابىيەمنـى  شـۇڭا  ئۆتكـەن.  دەرس 
ئىقامـەت. سـورۇندا بولغـان، يىغىنغـا قاتنىشـىۋاتقان تۈركىيەدىكـى 
مەسىلىسـىگە  ئىقامـەت  ئىلتىماسـى  بۇرابىيەمنىـڭ  رەھبەرلەردىـن 
ياردەمـدە بولـۇش. بۇ مەسـىلىنى مەنمۇ يىغىنـدا ئوتتۇرىغا قويغىنىم 

ئۈچـۈن بۇنـى جىددىـي ئويلىشىلسـا دەيمـەن.

مەسىلىسـى  ئىقامـەت  پۇقرالىـق،  شـاھىتالرنىڭ  تۈركىيـەدە 
سوزۇلۇپ كېتىۋاتىدۇ. مەسىلەن، ئىستانبۇلدا ئەڭ بۇرۇن گۇۋاھلىق 
بەرگەنلەرنىـڭ، خىتاينىـڭ الگېرىنـى ئـەڭ بـۇرۇن جاھانغـا ئايـان 
قىلغۇچىالرنىـڭ بىـرى ئابدۇسـاالم مۇھەممـەت ئىدى. مەزكۇر كىشـى 
تۈركىيـەدە ئۇيغۇرالرغـا پۇقرالىـق پۇرسـىتى تۇغۇلغانـدا ئـۈچ قېتىـم 
ئىلتىماسـى سـۇنۇپ نەتىجـە ئااللمىغـان. ئۇنىڭدىـن باشـقا يەنـە 
مەخپىـي گۇۋاھلىـق بېرىـپ كېلىۋاتقـان بىـر قانچـە ئۇيغـۇر بـار. 
ئۇالرنىڭ ھەممىسـى پۇقرالىق ئىلتىماسـىنىڭ تەستىقلىنىشـىنى ئارزۇ 
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قىلىـدۇ. مـەن بۇنـى يىغىنـدا ئوتتۇرىغـا قويـدۇم. بـۇ شـاھىتالرنىڭ 
ئىلتىجاسـىمۇ قوبـۇل بولسـىكەن دەيمـەن.

زۇمرەت داۋۇت مۇنداق دەيدۇ  .3

زۇمـرەت دەۋاتنىـڭ ئۇيغـۇر رەھبەرلەردىـن كۈتىدىغـان ئۈمىـدى 
سـېنتەبىردە  ئۇنىـڭ  چىقىشـى.  تېـزرەك  رەسـمىيەتنىڭ  قانۇنـى 
كۈچلـۈك.  ئىرادىسـى  قاتنىشـىش  سـوتىغا  ئۇيغـۇر  ئېچىلىدىغـان 
زۇمـرەت بۇنىـڭ ئۈچـۈن قانۇنـى رەسـمىيەتكە موھتـاج. ئامېرىكىـدا 
تۇرۇۋاتقـان تۇرسـۇنتاي زىيـاۋۇدۇن، مېھرىگـۈل تۇرسـۇن، گۈلزىـرە 
ئاۋۇلقانالرنىڭمـۇ مۇشـۇنداق تەلـەپ ۋە ئارزۇلىـرى بولۇشـى مۇمكىـن.

2021 - يىلى 6 - ئاينىڭ 20 - كۈنى
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قەلەم كۆتۈرگەن ئاتا - باال »تېررورچى«

ئابدۇقېيـۇم  گۈلچېھـرە  مۇخبىـرى  رادىيوسـى  ئاسـىيا  ئەركىـن 
»تېررورلۇق تەشـكىالتىغا قاتناشـقان«لىق گۇمانى بىلەن قاچقۇنالر 
تىزىملىكىگـە كىرگۈزۈلـدى. خىتـاي تۇنجـى قېتىـم بىـر ئامېرىـكا 
پۇقراسـىنى، بىر دۆلەتلىك ئاخبارات ئورگىنى خادىمىنى تېررورلۇق 
گۇمانـدارى دەپ رەسـمىي جاكارلىـدى. بـۇ خىتاينىـڭ مىليونلىغـان 
تەربىيەلـەش  »قايتـا  مىللەتلەرنـى  تۈركـى  باشـقا  ۋە  ئۇيغـۇر 
ئامېرىكىلىـق  بىـر  قېتىـم  تۇنجـى  بۇيـان  قامىغاندىـن  الگېرى«غـا 
ئۇيغۇرنـى تېررورلۇققـا باغلىشـى. بولۇپمـۇ بـۇ خىتـاي كوممۇنىسـت 
ھۆكۈمىتىنىـڭ بىـر ئېتىراپلىق كىشـىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسـىگە، 
ئۇيغۇرنىـڭ ئاۋازىنـى تىنچلىـق بىلـەن دۇنياغـا ئاڭلىتىشـتا ئۇتـۇق 
قازانغـان بىـر ئۇيغـۇر ئايالغـا تېررورلـۇق بىلـەن تۆھمـەت قىلىشـى 

بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ.

خىتـاي ئەركىن ئاسـىيا رادىيوسـىنى دۇنيا ئۇيغـۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
تەشۋىقات سۇپىسى دەپ قارايدۇ. بۇ خىتاينىڭ ئاخباراتىدا ئىزچىل 
شـۇنداق دېيىلىـپ كېلىنگـەن بولـۇپ، 2014 - يىلـى 5 - ئىيـۇل 
كۈنـى بـۇ ھەقتە مەخسـۇس ماقالە ئېالن قىلىنغان. خىتاي شـىنخۇا 
ئاگېنتلىقىغا قارايدىغان »يەرشـارى ۋاقىت گېزىتى« ئېالن قىلغان 
»ئەركىن ئاسـىيا رادىيوسـى شـەرقىي تۈركىسـتانچىالرغا ماسلىشـىپ 
ماقالىـدە  دېگـەن  قىلماقتـا«  تەرغىـب  ئۆچمەنلىكنـى  خەنزۇالرغـا 
ئۇشـبۇ رادىيونـى دۇنيـا ئۇيغـۇر قۇرۇلتىيىغـا خىزمـەت قىلىدىغـان، 
خىتايدىـن  »شـىنجاڭ«نىڭ  كۈشـكۈرتىدىغان،  تېررورچىلىققـا 
تەشـۋىقات  قىلىدىغـان  تەرغىـب  بولۇشـىنى  مۇسـتەقىل  ئايرىلىـپ 
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سۇپىسـى دەپ جـار سـالغان. خىتاينىـڭ گۈلچېھـرە ئابدۇقېيۇمنـى 
تېررورلـۇق تەشـكىالتىغا قاتناشـقان دەپ جاكارلىشـىدا بـۇ تۆھمـەت 

سـەۋەب بولغـان بولۇشـىمۇ مۇمكىـن.

خىتاي »يەرشارى ۋاقىت گېزىتى«دە ئېالن قىلىنغان يۇقىرىقى 
ماقالـە ئۇيغۇرچـە تارقىتىلغـان. مەزكـۇر ماقالىنـى مەشـھۇر تەرجىمان 
ئۆمەرجـان ھەسـەن بوزقىـر تەرجىمـە قىلىـپ »بوزقىـر« مۇنبىرىـدە 
ئېالن قىلغاندىن كېيىن، »مىسرانىم« تورىمۇ كۆچۈرۈپ تارقاتقان. 
نەتىجىـدە -2016يىلـى مارتتـا »بوزقىر« ۋە »مىسـرانىم« تورىنىڭ 
قىلىنغـان.  تۇتقـۇن  كىشـى  بـەش  خادىملىرىدىـن  باشـقۇرغۇچى 
بۇنىڭ ئىچىدە ئادىل رېشـىت شـاھتۇر، ئۆمەرجان ھەسـەن بوزقىر، 
تۇنىيـاز ئ وسـمان، تۇرسـۇنجان مەمـەت مارشـالنىڭ مەزكـۇر ماقالىنـى 
تارقىتىـش سـەۋەبلىك بىـر گـۇرۇھ دېيىلىـپ تۇتقـۇن قىلىنغانلىقـى 
ئىلگىرى سـۈرۈلگەن، تۇرسـۇنجاننىڭ دادىسـى مەمەت قارىممۇ بۇنى 

قىسـمەن دەلىللىگەنىدى. 

خىتـاي ئەركىـن ئاسـىيا رادىيوسـىنى تېررورلـۇق تىزىملىكىگـە 
تىزىۋالغـان دۇنيـا ئۇيغـۇر قۇرۇلتىيىغـا باغالپ ئۇنىـڭ بىر خادىمىنى 
تېررورچـى قاچقـۇن دەپ قارىلىغـان شـۇنداقال خىتـاي مەزكـۇر تېمـا 
ھەققىـدە يېزىلغـان ماقالىنىـڭ ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا تارقىلىشـىدىن 
خەۋپسـىرەپ كەتكـەن. بـۇ يـەردە بىـر زىددىيەتلىـك پوزىتسـىيە 
كۆرۈنـۈپ تۇرىـدۇ. بـۇ يەردىكـى سـەۋەبنى پـەرەز قىلىـش قىيىـن. 

قاتناشـقان  تەشـكىالتىغا  تېررورلـۇق  گۈلچېھرەنـى  خىتاينىـڭ 
بىرلەشمىسـىنىڭ  ئۇيغـۇر  ئامېرىـكا  ئۇنـى  ئوخشـاش،  دېيىشـىگە 
بولـۇپ،  غەلىتـە  قىلىشـىمۇ  تۆھمـەت  دەپ  ئەزاسـى  مۇدىرىيـەت 
مەزكـۇر تەشـكىالتنىڭ مۇدىرىيـەت ئەزالىرى ئىچىـدە گۈلچېھرە يوق. 
گۈلچېھرەنىڭ يولدىشـى ئارسـالن مەزكۇر تەشـكىالتنىڭ مۇدىرىيەت 
ئەزاسـى، ئەممـا ئۇنىـڭ ئەزالىقـى 2019 - يىلـى بولغـان ئىـش. 
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گۈلچېھرەنىـڭ تېررورلـۇق تەشـكىالتىغا قاتناشـقان دېيىلگەن ۋاقتى 
2017 - يىلـى دەپ يېزىلغـان. ئەگـەر گۈلچېھـرە بىلـەن يولدىشـى 
ئارسـالننى ئارىالشـتۇرۇپ قويغـان دېيىلگـەن تەقدىردىمـۇ قالپـاق 

ئىككـى يىـل بـۇرۇن كەيدۈرۈلـۈپ بولۇنغـان بولىـدۇ.

تېررورلـۇق گۇمانـدارى دەپ جاكارلىغـان  خىتـاي گۈلچېھرەنـى 
چۈشـۈرگەن  قولغـا  شـىركىتى  رادىيـو  ئاۋسـترالىيە  بىلـەن 
»شـاڭخەي ھۆججىتى«گە ئاساسـالنغاندا ئۇنىڭ ئىسـمى گۇمانلىق 
تېررورچىـالر تىزىملىكىـدە يوق. ئەكسـىنچە »پالەچلىك سـەۋەبلىك 
داۋالىنىۋاتىدۇ« دېيىلگەن ئابدۇقېيۇم خوجانىڭ ئىسمى، فامىلىسى 
تىزىلغـان.  قاتارىغـا  تېررورچىـالر  گۇمانلىـق  نومـۇرى  كىملىـك  ۋە 
خىتاينىـڭ نېمـە ئۈچـۈن گۈلچېھرەنـى تېررورچـى دەپ جـاكارالپ 
ئۇنىـڭ دادىسـى، مەشـھۇر ئارخېئولـوگ، قەدىمكـى ئۇيغـۇر تىلـى 
تەتقىقاتچىسـى ئابدۇقېيـۇم خوجانـى گۇمانلىق تېررورچىـالر قاتارىغا 
ئاجىزمىـز.  بىلىشـكە  سـەۋەبنى  ھەقىقىـي  قويۇشـىدىكى  قوشـۇپ 

مەزكـۇر ھۆججەتتىمـۇ بۇنىـڭ سـەۋەبى دېيىلمىگـەن.

خىتاينىـڭ 9 - ئاپرېـل ئېـالن قىلغـان باياناتىـدا قارىالنغـان 
ياشـاۋاتقان  ئامېرىكىـدا  قاتارلىـق  گۈلچېھـرە  ئاساسـەن  كىشـىلەر 
تۇرۇۋاتقـان  بىـرى شىۋېتسـىيەدە  قالغانالردىـن  بولـۇپ،  ئۇيغـۇرالر 
قازاقىسـتاندا  بىـرى  يەنـە  سـاۋۇتباي،  سـايراگۈل  شـاھىتى  الگېـر 
تۇرۇشـلۇق گۈلزىـرە ئاۋارخـان. ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە قـۇززات ئالتاينىڭ 
باشـقا  بولغىنىدىـن  رەئىسـى  جەمئىيىتىنىـڭ  ئۇيغـۇر  ئامېرىـكا 
قالغانالرنىڭ ھېچبىر تەشـكىالت بىلەن ئاالقىسـى يوق. »شـاڭخەي 
مەمـەت  دادىسـى  ۋە  ئالتـاي  قـۇززات  قارىغانـدا  ھۆججەتلىرى«گـە 

قادىرنىـڭ مەزكـۇر تىزىملىكتـە ئىسـمى يـوق.

گۈلچېھرەنىڭ تېررورچىغا چىقىرىلىشـى ۋە ئابدۇقېيۇم خوجانىڭ 
يىلـى   -  2017 تىزىلىشـى  تىزىملىكىگـە  تېررورچىـالر  گۇمانلىـق 
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نىشـانغا  سـەرخىلالرنىڭ  ئۇيغـۇر  تۇتقۇنـدا  ئومۇمىـي  باشـالنغان 
ئۇيغـۇر  مەيلـى  سـەرخىلالر  ئ ۇيغـۇر  ئىسـپاتى.  ئېلىنغانلىقىنىـڭ 
ئېلىـدە خىتاينىـڭ نازارىتىـدە تەتقىقـات بىلـەن مەشـغۇل بولسـۇن 
قوغـداش،  ھوقۇقنـى  كىشـىلىك  ئاشـكارا  چەتئەللـەردە  ياكـى 
ئەركىنلىكنـى تەشـەببۇس قىلىـش، ھۆرلۈكنـى قولغـا كەلتـۈرۈش 
قارىلىـپ  دەپ  دۈشـمەن  ئوخشاشـال  قىلسـۇن،  كـۈرەش  ئۈچـۈن 
تۇتقـۇن قىلىنىـش تەقدىرىگە دۇچـار بولغانلىقىنىڭ دەلىللىنىشـى. 
ئاخبـارات  ئورگاننىـڭ  دۆلەتلىـك  بىـر  ئامېرىكىدىكـى  خىتاينىـڭ 
خادىمىنـى تېررورچـى دەپ جاكارلىشـى ئۇنىـڭ خەلقئـارا قانـۇن ۋە 
قائىدىلەرگـە ئاشـكارا خىرىـس قىلغانلىقىنىـڭ، ئامېرىكا دۆلىتىنىڭ 
نوپۇزىغـا، كۈچىگـە ۋە ھۆرلۈكنـى قوغداش ئىرادىسـىگە جەڭ ئېالن 

ئىسـپاتى.  قىلغانلىقىنىـڭ 

خىتـاي بۈگـۈن بىر ئامېرىكا پۇقراسـىنى، بىر ئۇيغۇر مۇخبىرنى، 
ئارقىلىـق  چىقىرىـش  تېرورچىغـا  ئىنسـاننى  قارشـى  زۇلۇمغـا  بىـر 
دېموكراتىـك ئەللەرنـى، بولۇپمـۇ ئامېرىكانـى سـىناۋاتىدۇ. خىتـاي 
گۈلچېھرەنىـڭ 40 يىلدىـن ئارتۇق ھاياتىنى تەتقىقاتقا بېغىشـلىغان 
دادىسـىنى، بىر ئۇيغۇر زىيالىيسـىنى تېررورچى تىزىملىكىگە تىزىش 
ئارقىلىـق ئىنسـانىيەتنىڭ ۋىجدانىغـا ئاھانـەت قىلىۋاتىـدۇ. ئامېرىكا 
بـۇ سـىناققا قانـداق قارايـدۇ، ئامېرىـكا قانـداق يۈزلىنىـدۇ، قالغـان 
دېموكراتىـك ئەللـەر بـۇ سـىناققا قانـداق تاقابىـل تۇرىـدۇ ۋە بـۇ 
سىناقنى قانداق يېڭىدۇ، دېگەن سوئالالر ۋە جاۋابالر ئۇيغۇرالرنىڭ 

ئادالەتكـە بولغان ئىشـەنچىنىڭ ئاساسـى. 

گۈلچېھـرە خوجـا ۋە دادىسـى ئابدۇقېيـۇم خوجىغـا ئوخشـاش 
قەلـەم كۆتۈرگـەن ئۇيغـۇر سـەرخىلالرنىڭ قىالاليدىغىنـى تىنچلىـق 
يولى بىلەن خىتاينىڭ زۇلۇمدىن ئېشىپ قىرغىنچىلىق دەرىجىسىگە 
يەتكـەن قىلمىشـىغا تاقابىـل تـۇرۇش. ئۇيغۇرالرنىـڭ بۇنـداق قەلەم 
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تۇتقـان جەڭچىلىـرى خىتاينىـڭ تۆمـۈر تاپىنىـدا ئېزىلسـە، ئۇالرغـا 
ئۆزىنىـڭ ئېلىـدە ۋە چەتئەللـەردە ئوخشـاش قالپاقالر كىيدۈرۈلسـە، 
ئەممـا بۇنىڭغـا يېتەرلىـك تەدبىـر قىلىنمىسـا ۋە تەدبىرلـەر ۋاقتىـدا 
ئومۇميۈزلـۈك تەسـىر كۆرسىتەلمىسـە ئاقىۋەتنـى مۆلچەرلـەش قىيىن.

ئارخېئولوگ ئابدۇقېيۇم خوجانىڭ قىسقىچە تەرجىمىھال 

تەتقىقاتىغـا  تارىـخ  ۋە  يېزىقـالر  قەدىمكـى  ئارخېئولوگىيـە، 
خوجـا  ئابدۇقېيـۇم  ئارخېئولـوگ  قوشـقان  تۆھپـە  تېگىشـلىك 
ئـۇ 1956 - يىلـى  1940 - يىلـى غۇلجـا شـەھىردە تۇغۇلغـان. 
ئوتتـۇرا مەكتەپنـى پۈتتۈرگەندىـن كېيىـن، ئۈرۈمچىـدە ئېچىلغـان 
»ئارخېئولوگىيـە خادىملىرىنـى تەييـارالش كۇرسـىدا ئوقۇغـان. بـۇ 
كۇرسـنى پۈتتۈرگەندىـن كېيىـن ئاپتونـوم رايونلـۇق ئارخېئولوگىيـە 
مەركىـزى  بېيجىڭدىكـى  يىلـى   -  1972 ئىشـلىگەن.  ئەترىتىـدە 
تىلالرنـى  تۈركىـي  قەدىمكـى  ئېچىلغـان  ئىنسـتىتۇتىدا  مىللەتلـەر 
ئۆگىنىش سـىنىپىدا ئوقۇغان. 1977 - يىلىدىن 1980 - يىلغىچە 
ئاتاقلىـق تۈركشـۇناس، ئالىـم گېـڭ شـىمېن، مەشـھۇر تىلشـۇناس 
يېتەكچىلىكىـدە  ئالىمالرنىـڭ  قاتارلىـق  خـۇ جىنخـۇا  پىروفېسسـور 
قەدىمكـى تـۈرك )ئورخـۇن( يېزىقـى، قەدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقـى، 
چاغاتـاي دەۋرىدىكـى ئۇيغـۇر يېزىقـى، تىلشۇناسـلىق بىلىملىـرى، 
تـۈرك تارىخـى شـۇنداقال قەدىمكـى خەنـزۇ ۋە ئىنگلىـز تىللىرىنـى 
ئۇيغـۇر  شـىنجاڭ  كېيىـن  تۈگەتكەندىـن  ئۇقۇشـنى  ئۆگەنگـەن. 
ئاپتونـوم رايونلـۇق تارىـخ موزىيىغـا قايتىـپ كەلـدى. ھەمـدە بىـر 
تەرەپتىن ئىشـلەپ، شـىنجاڭ تارىخىغا ئائىت كۆپلىگەن ماقالىلەرنى 

يازغـان.

ئۇ ھازىر »جۇڭگو ئارخېئولوگىيە ئىلمىي جەمئىيىتى«، »جۇڭگو 
جەمئىيىتـى«،  تەتقىقـات  يېزىقلىـرى  قەدىمكـى  مىللەتلىرىنىـڭ 
جەمئىيىتـى«،  ئىلمىـي  تۇرپانشۇناسـلىق  دۇنخـۇاڭ،  »جۇڭگـو 
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»جۇڭگو غەربىي ئاسىيا ئىلمىي تەتقىقات جەمئىيىتى«نىڭ ھەيئەت 
ئەزاسـى، »شـىنجاڭ مەدەنىيـەت يادىكارلىقلىـرى« ۋە »شـىنجاڭ 
تەزكىرىچىلىكـى« قاتارلىـق ژۇرنالالرنىـڭ تەھرىر ھەيئەت ئەزاسـى. 

ئـۇ بىـر قىسـىم كىالسسـىك ئەسـەرلەرنى نەشـرگە تەييارلىغـان. 

ئەسـەرلىرىدىن  كۆرۈنگـەن  كۆزگـە  خوجانىـڭ  ئابدۇقېيـۇم 
»مايتېـرى سـىمىت«، »قەدىمىـي ئۇيغـۇر يازمـا يادىكارلىقلىرىدىن 
تالالنمـا«، »غەربىـي يـۇرت ۋە قەدىمىـي مەدەنىيـەت« ئەسـەرلىرى 

ر. با
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دەۋايىمىزدا كىشىلىك ۋە كىملىك

ئۇيغۇرنىـڭ خاسـلىقى ئەجدادالردىـن قالغـان خـاس تارىخىـدا، 
ئانـا تىلـدا ئاپىرىـدە بولغان ئەدەبىياتتا، دۇتـار، تەمبۇردا ياڭرىغان 
مۇقامدا، »مىڭ ئۆيى«دە ۋايىغا يەتكەن رەسساملىقتا، سەھنىلەرگە 
زىننەتلىگـەن  شـەھەرلىرىمىزنى  ئۇسسـۇلدا،  كىرگۈزگـەن  جـان 
بىناكارلىقتـا، گۈزەللىكنـى پورەكلەتكەن رەڭدار كىيىم كېچەكلەردە. 
ئۇيغۇرنىـڭ بارلىـق ئىنسـانالرغا ئورتـاق بولغـان ئومۇمىيلىقـى بولسـا 
ئورتـاق روھـى ۋە جىسـمانىي ئاالھىدىلىككە ئىگە بولغانلىقى ھەمدە 
مەلـۇم دىنغـا، مەلـۇم ئىرقـى ئاالھىدىلىككـە ئىگـە بولغانلىقىدىـن 
ئىبـارەت. بىـز سـۆزلىگەن تىـل، كۈيلىگـەن ئەجـداد، سـېغىنغان 
بېكىتسـە،  كىملىكىمىزنـى  بولغـان  خاسـلىقىمىز  بىزنىـڭ  تۇپـراق 
مىجەزىمىزنىڭ، رەڭگىمىزنىڭ، ئېتىقادىمىزنىڭ قانداقلىقى بىزنىڭ 

ئومۇمىيلىقمىـز بولغـان كىشـىلىكىمىزنى ئىپـادە قىلىدۇ. 

ھـەر بىـر ئۇيغـۇر بۈگۈن خاسـلىقى بىلـەن ئۇيغـۇر مىللىتىنىڭ، 
ئومۇمىيلىقى بىلەن مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ بىر ئەزاسى. تاراتقۇالردا 
ۋە سىياسـىيونالرنىڭ تىلىدا ئۇيغۇرالر »مۇسـۇلمان ئازسـانلىقلىرى، 
خىتاينىـڭ غەربـى شـىمالىدىكى مۇسـۇلمانالر« دېيىلگەنـدە بىزنىڭ 
ئومۇمىيلىقىمىـز تەكىتلىنىپ خاسـلىقىمىز ئۇنتۇلغان بولىدۇ. بۇنداق 
بىزنـى خىتايـالر ئىچىدىكـى خىرىسـتىيان ۋە ئىسـالم  دېگەنلىـك 
دىنىغـا ئىشـىنىدىغان ئازسـانلىقالر بىلـەن ئارىالشـتۇرۇۋەتكەنلىك، 
ئەگـەر  بولىـدۇ.  دېگەنلىـك  خىتـاي  ئىشـىنىدىغان  دىنغـا  يەنـى 
بىـز مەسـىلىمىزنى ياغلىـق ئارتالماسـلىق، نامازدىـن چەكلىنىـش، 
دىندىـن مەھـرۇم قېلىـش دەپـال چۈشەندۈرسـەك، ئىنسـانغا خـاس 
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ئومۇمىيلىقىمىزنـى تەكىتلەپ خاسـلىقىمىزغا سـەل قارىغـان بولىمىز. 
تەكىتلـەپ  ھۆرلۈكىمىزنـى  ئېتىقـاد  ھوقۇقىمىزنـى،  كىشـىلىك  بـۇ 
زېمىندارلىـق ۋە مىللەتلىـك ھوقۇقىمىزدىـن ۋاز كەچكەنگـە بـاراۋەر. 
شـۇڭا خىتـاي دائىـم بىزنىـڭ ئۇيغـۇر ۋەتىنىدىكى يەرلىـك مىللەت، 
دۆلـەت قۇرغـان مىللـەت ئىكەنلىكىمىزنـى ئىنـكار قىلىـدۇ. خىتـاي 
باقمىـدى.  قىلىـپ  رەت  مۇسـۇلمانلىقىمىزنى  بىزنىـڭ  ھېچقاچـان 
ئېنىقكـى بىزنىـڭ مەسـىلىمىز شەخسـىي ئەركىنلىككـە ياتىدىغـان 
ئېتىقـاد مەسىلىسـى ئەمـەس، زېمىنى بېسـىۋېلىنغانلىق، سىياسـىي 
ئىرادىسى بوغۇلغانلىق، مەدەنىيىتى خاراب قىلىنغانلىق مەسىلىسى.    

بىز رېئاللىقىمىزدىكى مۇنقەرزلىك، ماكانسىزلىق ۋە ئامالسىزلىقنى 
ئۆتمۈشـتىكى  ۋە  بۈگۈنكـى  بېرىۋاتقـان  يـۈز  دۇنيـادا  شـۇنداقال 
ھادىسىلەرنى كۆزەتكەندە، تەھلىل قىلغاندا ۋە خۇالسە چىقارغاندا 
خاسـلىق ۋە ئومۇمىيلىقتىـن ئىبـارەت مۇشـۇ ئىككـى نۇقتىنـى تۇتقـا 
قىلىشتىن خالى بواللمايمىز. بىزگە تارىخنى، زۇلۇمنى ۋە ۋەزىيەتنى 

چۈشـەندۈرۈپ بېرىۋاتقـان يېتەكچىلەرمـۇ شـۇنداق قىلىۋاتىدۇ. 

كىشـىلەر  مەنسـۇپ  قاتلىمىغـا  يېتەكچىلـەر  خەلقىمىزنىـڭ   
قىلىـپ  تۇتقـا  قايسـىنى  نۇقتىنىـڭ  ئىككـى  بـۇ  مەسـىلىلەرنى 
يېتەكلىنىـپ  تەرەپكـە  شـۇ  خەلقىمىـز  تاللىسـا،  چۈشەندۈرۈشـنى 

ماڭىـدۇ. 

رادىيوسـىدا ئېـالن قىلىنغـان »ئابدۇرەھىـم   ئەركىـن ئاسـىيا 
ھېيتنىڭ لەرزى« ماۋزۇلۇق ماقالەمدە ئابدۇرەھىم ھېيت سـەۋەبلىك 
قوزغالغان خەلقئارا داۋراڭغا تۈرتكە بولغان خاسلىقىمىزنى يازغانىدىم. 
ئۇ ماقالىدە  خاسـلىقىمىزنىڭ دۇنيا جامائىتى ئالدىدىكى ئېتىبارى، 
رولـى ھەققىـدە توختالغـان ئىدىـم.  مۇھىملىقـى ۋە دايىمىزدىكـى 
بـۇ ماقالەمـدە دۇنيانـى ئومۇمىيلىقىنـى تۇتقـا قىلىـپ كۆزىتىشـنىڭ، 
تەھلىـل قىلىشـنىڭ ۋە چۈشەندۈرۈشـنىڭ نۇقسـانلىرى ھەققىـدە 



352

قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن. بولۇپمۇ دائىم خاسلىقىمىز بولغان 
مىللىي كىملىكىمىزگە سـەل قاراپ كىشـىلىكىمىزگە مەنسۇپ بولغان 
ئومۇمىيلىقىمىزنى تەكىتلەشـنىڭ، مەسـىلىنى ئومۇمىيلىقتىن چىقىپ 
تەھلىـل قىلىشـنىڭ خاسـلىقىمىزنى ئېتىبارسـىز قالدۇرىدىغانلىقـى، 
مۇرەككەپلىككـە  مەسـىلىمىزنى  چاچىدىغانلىقـى،  دىققىتىمىزنـى 
باشاليدىغانلىقى، كىملىكىمىزنى مۈجمەللىككە تاشاليدىغانلىقىدەك 

نۇقسـانلىرى ھەققىـدە توختالماقچىمەن.

1. زۇلۇمنىڭ تارىخىغا يۈزلەنگەن ئومۇمىيلىقىمىز

ھەرقانـداق ئىنسـان بىـرەر ئاپـەت، تاالپـەت ياكـى قاباھەتلىـك 
كۈنلەرگـە دۇچ كەلگەنـدە ئۆزىنىـڭ كەچمىشـىگە نـەزەر سـالىدۇ، 
كۆپـرەك  ئەسـكە  تارىـخ  چۈشـكەندىمۇ  كـۈن  بېشـىغا  مىللەتنىـڭ 
ئېلىنىـدۇ. شـۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ بېشـىغا 2017 - يىلـى كىرگەندىن 
ھەققىـدە  تارىخـى  زۇلۇمنىـڭ  ئالغـان  تـۈس  دەھشـەتلىك  بۇيـان 
بـۇ  زۆرۈرىيـەت.  تەبىئىـي  بىـر  ئوخشاشـال  شـۇنىڭغا  ئويلىنىشـمۇ 
زۆرۈرىيەتنى تونۇپ يەتكەن ئۇسـتازالر ھازىرقى خىتاي سـېلىۋاتقان 
نۇقتىسـىدىن  دىـن  بولغـان  ئومۇمىيلىقىمىـز  تارىخىنـى  زۇلۇمنىـڭ 
ئىزاھـالپ، كاپىرالرنىـڭ تارىختـا مۇسـۇلمانالرغا قىلغـان زۇلۇملىرىغا 
باغاليـدۇ. بولۇپمـۇ كۆپىنچە ھالدا مۇسـۇلمانالرنىڭ مەككـە دەۋرىدە 
تارتقـان ئـازاب - ئوقۇبەتلىـرى، چىڭگىزخاننىـڭ ئوتتـۇرا شـەرقتە 
تارىخىـي  زۇلۇمنىـڭ  ئېلىنىـدۇ.  تىلغـا  قىرغىنچىلىقلىـرى  قىلغـان 
زۇلـۇم  قىلغـان  مۇسـۇلمانالرغا  كاپىرالرنىـڭ  ھەمىشـە  مىسـاللىرى 

ئېلىنىـدۇ. تارىخىدىـن 

تارىخچىلىـرى  مۇسـۇلمان  ياشـىغان  شـەرقتە  ئوتتـۇرا  توغـرا، 
ئەممـا  قالدۇرغـان.  بايانالرنـى  شـۇنداق  ھەققىـدە  چىڭگىزخـان 
شـەرققە  ئوتتـۇرا  چىڭگىزخاننىـڭ  بولسـاق،  قىلىدىغـان  دىققـەت 
قىلغـان يۈرۈشـلىرىگە ئۇيغۇرالرمـۇ قاتناشـقان بولـۇپ، بـۇ ئـۇرۇش 
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نەتىجىسـىدە ئۇيغۇرالرنىـڭ يىپـەك يولىدىكـى تەشەببۇسـكار ئورنـى 
مۇقىمالشـقان، ئۇيغـۇر تىلـى ۋە يېزىقـى چىڭگىزخـان ۋە ئۇنىـڭ 
ئەۋالدلىـرى قۇرغـان خانلىقالرنىـڭ دۆلەت تىلـى ۋە يېزىقى بولغان. 
شـۇڭا ئۇيغۇر تارىخى ۋەسـىقىلىرىدە »چىڭگىزنامە« دېگەن ماۋزۇدا 

يېزىلغـان نەچچـە پارچـە ئەسـەرلەر بـار.

چىڭگىزخاننىڭ ئۇيغۇرالشـقان ئەۋالدلىرى سـەئىدىيە خانلىقىنى 
دىـن  ئورتـاق  ئىسـالمنىڭ  ئۇيغـۇرالردا  ئـۇالر  چىققـان،  قـۇرۇپ 
بولۇشـىغا تۈرتكـە بولغـان. شـۇڭا ئۇيغـۇر كالسسـىك ئەدەبىيـات 
تارىخىـدا چىڭگىزخاننىـڭ سـەلبىي ئوبـرازى ئۇچرىمايـدۇ. تۇنجـى 
جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ دۆلـەت شـېئىرىدا چىڭگىزخاننىـڭ نامى زىكىر 
قىلىنغـان. ئۇيغـۇر ھازىرقـى زامـان تارىخىدىكـى مەشـھۇر ئۆلىمـا، 
پۈتكۈزگـەن  ئۇنىۋېرسـىتېتىنى  ئەزھـەر  تارىخچـى  تىلشـۇناس، 
ئۆزىگـە چىڭگىزخـان دېگـەن تەخەللۇسـنى  ئابدۇلئەزىـز دامولـالم 

ئىشـلەتكەن ۋە شـۇ نـام بىلـەن مەشـھۇر بولغـان.  

بىـر  خاسـلىقىنىڭ  مىللەتنىـڭ  شـۇ  تارىخـى  مىللەتنىـڭ  بىـر 
مىللەتنىـڭ  بىـر  بولىـدۇ.  مىللىـي  بولغاچقـا  قىسـىمى  تەركىبـى 
تارىخىدا قەھرىمان ئاتالغان شـەخس يەنە بىر مىللەتنىڭ تارىخىدا 
قانخـور جالـالت سانىلىشـى مۇمكىـن. مەسـىلەن، 1878 - يىلـى 
تارىخىـدا  خىتـاي  زوزۇڭتـاڭ  كىرگـەن  بېسـىپ  ۋەتىنىگـە  ئۇيغـۇر 
تارىخىـدا  ئۇيغـۇر  جالـالت.  تارىخىـدا  ئۇيغـۇر  ئەممـا  قەھرىمـان، 
سـۇلتان سـەئىدخاننىڭ تىبەتكە يۈرۈش قىلىشـى تاجاۋۇز ئەمەس، 

ئەممـا تىبەتلـەر ئۈچـۈن تاجـاۋۇز.

خاسـلىقىمىز  تارىخىنـى  زۇلۇمنىـڭ  بېشـىمىزدىكى  بىـز  ئەگـەر 
بولغان ئۆز تارىخىمىزدىن ئىزدىمەي، ئومۇمىيلىقىمىز بولغان ئىسالم 
تارىخىدىـن ئىزدىسـەك، ئوتتـۇرا شـەرقتىكى مۇسـۇلمان تارىخچىـالر 
سۆزلىگەن تارىخ بىلەن ئۇيغۇر تارىخچىلىرىنىڭ قەلىمىدىكى تارىخ 
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چىڭگىزخان، قۇتەيبە مەسىلىسـىدە پۇت تېپىشـقاندەك  تېپىشـىدۇ. 
مىسـالغا ئالسـاق، 8 - ئەسـىرنىڭ بېشـىدا ئوتتۇرا ئاسـىياغا ھۇجۇم 
قىلىـپ كىرگـەن قۇتەيبـە قوشـۇنى بىلـەن ئۇنىڭغا قارشـى چىققان 
زىددىيەتكـە  چۈشەندۈرۈشـتە  كۈرەشـلىرىنى  ئەجدادلىرىمىزنىـڭ 
تولىمىـز.  ئومۇمىيلىقىمىـز بولغـان مۇسـۇلمانلىقتىن چىقسـاق، ئۇنى 
فەتىـھ قىلغۇچـى قەھرىمـان دەيمىزيـۇ، خاسـلىقىمىزدىن ئېيتقانـدا 

ئۇنـداق دېگىلـى بولمايدۇ. 

زۇلۇمنىڭ تارىخىنى ئۆز خاسلىقىمىز بولغان مىللىي تارىخىمىزدىن 
زىددىيەتكـە  ئىزدىسـەك،  تارىخىدىـن  ئىسـالم  ئومۇمىـي  ئىزدىمـەي 
تولغاندىـن باشـقا زۇلۇمنىـڭ ھەقىقىتىگـە يېتەلمەيمىـز. مەسـىلەن، 
بىزدىكـى زۇلـۇم ھەققىـدە توختالغىنىمىـزدا بىـز گەپنـى پەيغەمبـەر 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  تارقاتقـان چاغـالردا  ئىسـالمنى  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 
تارتىۋاتقـان  بىـز  باشلىسـاق،  ئوقۇبەتلىرىدىـن   - ئـازاب  تارتقـان 
زۇلۇمنىڭ خاراكتېرى توغرا يېشـىلمەيدۇ. مۇسـتەملىكىگە ئۇچراشنىڭ 
تارىخىـي يۈزىنـى تولـۇق ئېچىـپ بېرەلمەيمىـز. چۈنكـى پەيغەمبـەر 
ئەرەبلەردىكـى  زۇلـۇم  كەلگـەن  ئەگەشـكەنلەرگە  ئەلەيھىسسـاالمغا 
زۇلـۇم  چاغدىكـى  ئـۇ  قىلغـان.  مەنبـە  ئوخشىماسـلىقىنى  ئېتىقـاد 
ئەرەبلەردىكـى ئىچكـى زىددىيـەت بولـۇپ، ئىسـالمغا ئۆچمەنلىـك 
قىلىدىغان، ئۇنى يوقاتماقچى بولغان كىشىلەردىن كەلگەن. تارىختا 
ئەرەبلـەر ئىچىدىكـى زىددىيـەت بىلـەن بۈگۈنكـى خىتـاي دۆلىتـى 
بىلـەن ئۇيغـۇر مىللىتـى ئوتتۇرىسـىدىكى زىددىيەتنىـڭ خاراكتېـرى 
چىقارغـان  كەلتـۈرۈپ  مىللـەت  يـات  بىـز  ئوخشـىمايدۇ.  تۈپتىـن 
سىياسـىي  ئىقتىسـادى،  تاجاۋۇزچىلىقنىـڭ  ئاسسىمىلياتسـىيەنىڭ، 
كوممۇنىسـتىك  ۋە  مەدەنىيـەت  تاجاۋۇزچـى  شـۇنداقال  زۇلۇمىنـى 
ئىدىيەنىڭ مەنىۋى زۇلۇمىنى باشـتىن كەچۈرۈۋاتىمىز. پەيغەمبىرىمىز 
ئۆيلەرنـى،  ئەرەبچـە  يـوق،  چەكلـەش  تىلنـى  ئـەرەب  دەۋرىـدە 
ئادەتلەرنـى ۋەيـران قىلىش يوق، ئەرەبلەشـتۈرۈش ئۈچۈن مەجبۇرى 
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تويالشـتۇرۇش يـوق ئىـدى.

2. خىتايدىن تارالغان ۋىرۇس ئالدىدىكى ئومۇمىيلىقىمىز

يېقىنـدا ئۇسـتازالرنىڭ خىتايدىن تارقالغـان ۋىرۇس ھەققىدىكى 
لەرزىگـە  يۈرەكنـى  ھەقىقەتـەن  چىقتىـم.  ئـاڭالپ  تەبلىغلىرىنـى 
سالغىدەك ئېسىل سۆزلىنىپتۇ. ئەمما قارىسام يەنىال ئىسالم تارىخىدا 
تارقالغـان ۋاباالردىـن مىسـال ئېلىنىپتۇ. نېمىشـقا شـۇنىڭغا قوشـۇپ 
ئۇيغـۇر  سـۆزلەنمىدى؟  ئىبرەتلىـرى  ۋابانىـڭ  تارىخىمىزدىكـى  ئـۆز 
تارىخىدا يۈز بەرگەن ۋاباالر تەقدىرىمىزگە تەسـىر كۆرسـەتمىگەنمۇ؟

ئەمەلىيەتتـە ئۇيغـۇر تارىخىـدا ۋابـا ھـەل قىلغـۇچ رول ئوينىغان. 
خانلىقىنىـڭ  ئۇيغـۇر  ئورخـۇن  ۋابـا  تارقالغـان  يىلـى   -  839

بولغـان. بىـرى  سـەۋەبنىڭ  مۇھىـم  يىقىلىشـىدىكى 

ۋابا ۋە باشـقا تارىخىي سـەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆچۈشـكە مەجبۇر 
بولغان ئۇيغۇرالر قىسقا مۇددەت ئىچىدە قايتا كۈچلىنىپ بىر ئەمەس 
ئـۈچ دۆلـەت قۇرۇپ چىققان. ئۇيغـۇر مىللىتىنىڭ بۈگۈنكى زېمىنغا، 
بۈگۈنكى ئىرقى ئاالھىدىلىككە ۋە مەدەنىيەتكە ئىگە بولۇشـىدا شـۇ 
ۋابادىـن كېيىنكـى قايتـا يۈكسىلىشـكە سـەۋەب بولغـان. ئەگـەر بىز 
ئۆزىمىزنىـڭ تارىخىدىكـى ۋابانى سـۆزلىگەن بولسـاق ئەجدادالرنىڭ 
روھىدىـن، تەجرىبىسـىدىن ئۆرنـەك ئالغـان بوالتتـۇق، ئـۇ چاغـدا 
تۇيغۇلىـرى  يىلتىزداشـلىق  قېرىنداشـلىق،  بىرلىـك،  مىللەتنىـڭ 

تېخىمـۇ كۈچەيگـەن بوالتتى. 

تارىخنـى قويـۇپ تۈنۈگۈنگە نەزەر سالسـاق، 1970 - يىلالردىن 
خىتايـالر  جەنۇبىـدا،  ۋەتىنىنىـڭ  ئۇيغـۇر  يىلالرغىچـە   -  2000
ئىككىنچى نومۇرلۇق كېسەل دەپ گەپ ئويناتقان خولېرا، يۇقۇملۇق 
ئـا تىپلىـق جىگەر ياللۇغى تارقىلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ بېشـىغا چىققان. 

ھازىرقـى  توختالغانـدا  ھەققىـدە  ۋابـا  بـۇ  ئۇسـتازالر  ئەگـەر 
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كېسـەللىك  قاپلىغـان  ۋەتەننـى  توختىمىغـان،  كۈنلەرگىچـە 
قىلىـپ كەلگـەن  بىزگـە  ئالسـاق، خىتاينىـڭ  تىلغـا  ئاپەتلىرىنـى 
زۇلۇمىنـى تېخىمـۇ ئېنىـق بايـان قىلغـان بولىمىـز. شـۇنىڭ بىلـەن 
بىـر مىللەتكـە قىلىنغـان زۇلۇمنىـڭ داۋاالشسـىز قويـۇش، سـەھىيە 
قويۇشـتىمۇ  مەھـرۇم  شـارائىتلىرىدىن  ۋە  ئۇچۇرلىـرى  بىلىملىـرى، 

بولىمىـز.   چۈشـەندۈرگەن  ئىپادىلىنىدىغانلىقىنـى 

ۋابا ھەققىدىكى تەبلىغلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ، شـۇ 
چاغدىكـى سـاھابىالرنىڭ ۋابـا ھەققىدە ئېيتقانلىرى سـۆزلەندى. بۇ 
ئىنتايىن زۆرۈر. ئەگەر شۇنىڭغا يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ كېسەللىك 
كاتتىالرنىـڭ  ئۇيغـۇر  تارىختىكـى  دېگەنلىكىنـى،  نېمـە  ھەققىـدە 
يۇقۇمنىـڭ ئالدىنـى ئېلىشـتا قانـداق تەدبىـر قىلغانلىقىنـى قوشـۇپ 
سـۆزلىگەن بولسـاق، ئۇنىڭ ئۈنۈمى »ئالتۇن ئۈزۈككە ياقۇت كۆز« 

قويغانـدەك بولۇشـى مۇمكىن ئىدى.

3. زۇلۇمنىڭ سەۋەبىگە يۈزلەنگەن ئومۇمىيلىقىمىز

ھەققىـدە  سـەۋەبلىرى  رېئـال  زۇلۇمنىـڭ  كۆرۈۋاتقـان  ئۇيغـۇرالر 
توختالغاندا يورۇتۇلۇۋاتقان چۈشەنچىلەر مۇسۇلمانلىق ئومۇمىيلىقىمىزنى 
بارلىـق  دۇنيادىكـى  ئەمـەس  بىزگـە  ئۈچـۈن،  قىلغانلىقـى  تۇتقـا 
مۇسـۇلمانالر كۆرۈۋاتقان زۇلۇمنى چۈشەندۈرۈشـكىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. 
ئەممـا بىـز كۆرۈۋاتقـان خىتـاي زۇلۇمىنى پۈتـۈن دۇنيا مۇسـۇلمانلىرى 
تارتمايۋاتقان بولغاچقا، سـەۋەبلەرمۇ ئومۇمىي نۇقتىالردىن باشلىنىپ 
توختـاپ قالمـاي خـاس نۇقتىالرغـا مەركەزلەشـكەن ئەۋزەل. سـەۋەب 
سۈزۈكلەشتۈرۈلسـە،  خاسالشتۇرۇلسـا،  بولسـا،  ئېنىـق  قانچـە 

كونكرېتلىققـا باغالنسـا تەدبىرىمىزمـۇ شـۇنچە روشـەن بولىـدۇ.

ئەگەر بىز كۆرۈۋاتقان زۇلۇم ئومۇمىيلىقىمىز بولغان مۇسۇلمانلىقىمىز 
نۇقتىسـىدىنال چۈشەندۈرۈلسـە، خەلقىمىزنـى تېخىمۇ شـۈكۈرچانلىققا 
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ئۈندىگەن بولىمىز. چۈنكى دۇنيادا زۇلۇم ئەڭ ئېغىر داۋام قىلىۋاتقان 
ئاجىزلىقـى  ئىنسـاننىڭ  رايونـالر.  رايونـالر مۇسـۇلمانالر جايالشـقان 
شـۇكى، بىـر تەڭسـىزلىككە يالغـۇز دۇچ كەلگەنـدە غەزەپلەنگـەن، 
تېپىرلىغـان، چـارە ئىزدىگـەن بىلـەن، بىـر توپنىـڭ ئىچىـدە دۇچ 

كەلسـە تېـزال بوشـاپ تەسـەللى تېپىـپ قالىدۇ.

جاجىسـى  زۇلۇمنىـڭ  كۆزەتسـەك  نۇقتىسـىدىنال  مۇسـۇلمانلىق 
بىـز  ئەممـا  دېيىلىـدۇ.  جىھـاد  ئەرەبچىسـى  بۇنىـڭ  كـۈرەش، 
بىزگـە  قىلغىنىمىـزدا  تەشـەببۇس  جىھادنـى  ئەمـەس،  كۈرەشـنى 
قىلىـش  يېتەكچىلىـك  ئەگەشـكەنلەرگە  تەشەببۇسـىمىزغا  ۋە 
ئىمكانىمىـز ۋە ئىقتىدارىمىزنـى، ئۇالرنىـڭ ھەرىكىتىنـى كونتـرول 
قىلىش قىاللماسـلىقىمىزنى بىلىشـىمىز كېرەك. بۇ ئىشـقا قانچىلىك 
قۇربىمىزنىڭ بارلىقىنى، ئۆزىمىزنىڭ ئالدىدا باشـالپ مېڭىش ياكى 

كېـرەك. ئويلىشـىمىز  ماڭالماسـلىقىمىزنى 

 ھازىـر جىھـاد دېگـەن بـۇ ئاتالغـۇ ئاللىقاچـان خەلقئارالىشـىپ 
كەتكـەن بولغاچقـا، بىزنىـڭ ئارىمىزدىـن چىققـان ھېچبىـر ئۇسـتاز 
ئۇنـى »خىتاينىـڭ زۇلۇمىغـا قارشـى تۈرلـۈك ئۇسـۇلالردا قىلىنغـان 
ھـەم  بواللمىـدى،  خاسالشـتۇرۇپ  مەنىگـە  دېگـەن  كـۈرەش« 
بواللمايـدۇ. چۈنكـى بۇ دىن مىللىـي دىن ئەمەس، ئۇيغۇرغىال خاس 
بولغـان دىنمـۇ ئەمـەس. ئىسـالم خەلقئارالىـق دىـن بولـۇش سـۈپىتى 

بىلـەن ئىسـالمدىكى ئۇقۇمالرمـۇ خەلقئارالىشـىپ كەتكـەن.

 بىـز ئىسـتانبۇلدا جىھادنـى خىتايغـا قارشـى ھـەر خىـل يولـالردا 
قىلىمىز دەپ ئولتۇرغان چاغدا سۇرىيە، لېۋىيە، ئىراق، ئافغانىستان 
قاتارلىـق ئەللەردىكـى تېررورچـى تەشـكىالتالرمۇ ئوخشـاش جىھادنى 
مەنبەسـى  ئىقتىسـادىي  مۇقىـم  بىـز  بولىـدۇ.  قىلىۋاتقـان  تەرغىـب 
يـوق، خالىسـلىق ۋە پىدائىيلىـق بىلـەن قىلىۋاتقـان تەبلىغلىرىمىـز 
بىلـەن خەلقئارادىكـى كەسـپىي تەرغىباتچىالرغـا بويلىشـالمايمىز. بـۇ 
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رىقابەتتـە خەلقئـارا جىھادچىالرنىـڭ ئۇتـۇپ چىقىـپ بىـز  تەبلىـغ 
قىلغان خەلقىمىزنى كەسـپىي جىھادچىالر  سـېپىگە تارتىپ كېتىشـى 
ئېنىق. سـۇرىيەگە سـەپەر قىلغان نەچچە مىڭ ئادەمنى شـۇ ياخشـى 
نىيەتلىـك ئۇرۇقتىـن ئۆسـكەن پاجىئەلىـك مېـۋە دېمـەي ئامالىمىـز 

يوق.

ئۇيغـۇر كۆرۈۋاتقـان زۇلـۇم مىللىـي زۇلـۇم بولغاچقا زۇلۇمغا قارشـى 
كۈرەشـنىڭ ئىسـمىمۇ، ئاتالغۇلىرىمـۇ ئۇيغۇرچە بولۇشـى كېـرەك. بىز 
زۇلۇمغـا قارشـى قولالنغـان تەدبىرىمىزنى ئۆزىمىزنىـڭ تىلىدا ئاتاپ، 
مەنىنـى  شـۇ  چېغىمىـزدا،  يەشـكەن  تىلىـدا  ئۆزىمىزنىـڭ  مەنىنـى 
چۈشـەنگەن مىللەت ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدۇ. ئەگەر 
بىـز زۇلۇمغا قارشـى تۇرۇشـتا قولالنغان ئۇقۇمالرنـى داۋاملىق ئەرەبچە 
ئاتـاپ ماڭسـاق كىشـىلەرنىڭ ئۇيغۇرچـە چۈشـىنىپ، ئۇيغـۇر ئۈچۈن 
ھەرىكـەت قىلمىغانلىقىدىـن ئاغرىنىشـقا ھەققىمىـز بولمايدۇ. ئەسـلى 
ئۇيغۇرچـە بولمىغـان ئۇقۇمنىـڭ مەنىسـىنى ئۇيغۇرچـە لۇغـەت مەڭگـۈ 
تولـۇق يېشـىپ بېرەلمەيـدۇ. شـۇڭا 23 يىلدىـن بېـرى بىـر قىسـىم 
ئەمـەس،  ئـۇالر  جىھادنـى  قىلىۋاتقـان  تەشـەببۇس  باشـچىلىرىمىز 

جىھـاد ئۇالرنـى بۇرنىدىـن يېتىلـەپ، باشـالپ كېتىۋاتىـدۇ.  

مىللىـي  ئىنسـان،  بىلـەن  ئومۇمىيلىقىمىـز  مۇسـۇلمانلىق  بىـز 
شەخسـىي  بىزنىـڭ  مۇسـۇلمانلىق  ئۇيغـۇر.  بىلـەن  خاسـلىقىمىز 
كىشىلىكىمىز، مىللىي كىملىكىمىز ئەمەس. بىز بۇ زۇلۇمغا بىر دىنغا 
ئىشـەنگەن ئىنسـان بولغىنىمىـز ئۈچـۈن ئەمـەس، خىتايدىـن ئايرىم 
زېمىنغا، پەرقلىق تىلغا، مۇستەقىل مەدەنىيەتكە، تارىخقا ۋە ئازادلىق 
ئىرادىسـىگە ئىگە بىر مىللەت بولغانلىقىمىز دۇچ كېلىۋاتىمىز. شـۇڭا 
بىـز دەردىمىزنىـڭ سـەۋەبىنى، تارىخىنـى، ۋەزىيەتنـى خەلقىمىزگـە 
چۈشـەندۈرگەندە كىملىكىمىزنـى چىقىش قىلىشـىمىز، يېتەكلەشـنى 
ئومۇمىـي نۇقتىالردىـن باشـلىغان تەقدىردىمـۇ، خۇالسـىدە مىللىـي 
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خاسـلىقىمىز قايتىـپ كېلىشـىمىز كېـرەك.

مەسىلىمىزنى مۇسۇلمانلىق نۇقتىسىدىن چىقىپال چۈشەندۈرگەندە 
خەلقىمىزنىـڭ ئېڭىغـا كاپىرالرغـا قارشـى تـۇرۇش، كۇپرىدىـن ئـۆچ 
سـىڭىدۇ،  ئۇقۇمـالر  دېگـەن  نەپرەتلىنىـش  كۇپرىدىـن  ئېلىـش، 
ۋە  يولىمىـز  غۇۋالىشـىدۇ،  كۆپىيىـدۇ،  دۈشـمىنىمىز  نەتىجىـدە 
ئىسـتىقبالىمىز مۈجمەللىشـىدۇ. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە مۇسـۇلمانلىق ھـەر 
خىل يول، چۈشـەنچە ۋە جامائەتلەرگە ئايرىلغاچقا، بۇ بىر نىشـانغا 
قـاراپ سـەپ تۈزىشـى كېـرەك بولغـان كىشـىلىرىمىزنى جامائەتلەرگە 
ئايرىپ تاشاليدۇ. ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرنىڭ  -2014يىلدىن كېيىن 
چـوڭ جامائەتچـى، كىچىـك جامائەتچـى ۋە ئىسـالم دۆلەتچى دېگەن 
جامائەتلەرگـە بۆلۈنـۈپ كەتكەنلىكىدىـن ئىبـرەت ئېلىشـىمىز كېرەك. 
شـۇڭا دەردىمىزنىـڭ تارىخىنـى، بۈگۈنكـى دۇنيانـى ۋە ئازابىمىزنـى 
ھەمىشـە كىشـىلىك ئومۇمىيلىقىمىزدىن چىقىپ تەھىلىل قىلىشـنىڭ 
دىققىتىمىزنـى چاچىدىغانلىقـى، دۈشـمىنىمىزنى كۆپەيتىدىغانلىقى، 
مەسىلىمىزنى مۇرەككەپلىككە باشاليدىغانلىقىنى بىلىشىمىز، بولۇپمۇ 
مۈجمەللىككـە  كىملىكىمىزنـى  غۇۋاالشـتۇرۇپ  نىشـانىمىزنى  ئۇنىـڭ 

تاشـاليدىغانلىقىدەك نۇقسـانلىرىنى ئۇنۇتماسـلىقىمىز كېـرەك.
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مۇھاجىرەتتىكى مەۋجۇتلۇق تەشۋىشى

يېقىنـدا ياپونىيـەدە بىـر ئۇيغـۇر »قىيادىـن سـىيرىلىپ« ئۆلۈپ 
رۇسـىيەدە  ئۇيغۇرنىـڭ  بىـر  يەنـە  بـۇرۇن  ئۇنىڭدىـن  كېتىپتـۇ. 
»ئۆلۈۋالغانلىقـى« خـەۋەر قىلىنغانىـدى. بۇلتۇر ئېالن قىلىنغان بىر 
تەتقىقات دوكالتىدا 94 پىرسـەنت ئۇيغۇردا ئوخشـىمىغان دەرىجىدە 
باققـان  ئويـالپ  ئۆلۈۋېلىشـنى  بارلىقـى،  مەسـىلە  پىسخىكىسـى 
ئۇيغۇرالرنىڭ 23 پىرسـەنتتىن ئاشـىدىغانلىقى ئېالن قىلىنغانىدى. 

ئىسـتىقبالدىن  ئىنسـانالردىن،  ئەتراپىدىكـى  ئىنسـاننىڭ 
كېچىشـى، ئۈمىدسـىزلىنىپ مەغلۇبىيەتنى تاللىشـى، ھاياتقا بولغان 
ئىشـەنچنىڭ، كەلگۈسـىگە بولغان ئىنتىلىشنىڭ، ئەتراپىدىكىلەرگە 
بولۇشـى  كەتكەنلىكىدىـن  سۇسـالپ  مۇھەببەتنىـڭ  بولغـان 
مۇمكىـن. بەلكىـم مەۋجۇتلۇقنىـڭ قەدرىنـى، ھاياتنىڭ قىممىتىنى، 
تىرىكلىكتىكـى نىشـاننى يوقىتىـپ قويـۇش بىلـەن مۇناسـىۋەتلىك 
بولۇشـىمۇ مۇمكىـن. مـەن بۇنـى ئومۇمالشـتۇرۇپ، مۇھاجىرەتتكـى 

ئاتىدىـم.  تەشۋىشـى دەپ  مەۋجۇتلـۇق  ئۇيغـۇرالردا كۆرۈلگـەن 

پاراڭالردىـن  قايناۋاتقـان  تاراتقـۇالردا  ئىجتىمائىـي  بۈگۈنكـى 
قارىغاندىمـۇ بـەزى كىشـىلەرنىڭ قەلبىدىكـى روھـى تۈۋرۈكلەرنىـڭ 
ئۆرۈلۈپ، مەنىۋى دۇنياسى خاراب بولغان، ئۆزىدىن ۋە ئۆزلۈكىدىن 
شـۈبھىلىنىپ ئىشـەنچى خانىۋەيـران بولغانلىقتىـن، مەۋجۇتلۇقىنـى 
ئىسـپاتالش ئۈچـۈن جاھىلالرچـە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىمـۇ كۆرۈۋېلىـش 
مۇمكىـن. ئوقۇمۇشـلۇقالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنـى ئىسـپاتالش ئۈچـۈن، 
ئۈچـۈن  قۇتۇلـۇش  تەشۋىشـىدىن  كىرىزىسـىدىن،  مەۋجۇتلـۇق 
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قىلىۋاتقـان ئۇرۇنۇشـلىرىنى تۆۋەندىكىچـە خۇالسـە قىلىش مۇمكىن.

1. تارىخىي شەخسلەرنى ۋە داڭلىقالرنى ئىنكار قىلىش

ياكـى  )سـەلبىي  شەخسـلەر  تارىخىـي  مىللەتنىـڭ  ھەرقانـداق 
ئىجابىـي(، قەھرىمانـالر ۋە مەشـھۇرالر بىلـەن يارىتىلىـدۇ. تارىخىـي 
ئەمـەس،  ئىـالھ  خالىـي  نۇقسـاندىن  ھېچبىـرى  شەخسـلەرنىڭ 
ئۇالرنىڭ ياراتقان تۆھپىسـى پەقەت شـۇ تارىخىي دەۋرگە ئاساسـەن 
باھالىنىـدۇ، ئۇالردىكـى يېتەرسـىزلىكلەرمۇ شـۇ تارىخىـي شـارائىتقا 
ئاساسـەن كۆرسـىتىلىدۇ. بۈگۈنكى مەۋجۇتلۇق كىرىزىسىگە پاتقان، 
ئۆزىنىڭ بار - يوقلىقىدىن تەشۋىشـكە چۈشۈشـنىڭ بىر ئىپادىسـى 
ئىنكاردىكـى  قىلىـش.  ئىنـكار  داڭلىقالرنـى  ۋە  تارىخىـي شـەخس 
مەقسـەت ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى مۇئەييەنلەشـتۈرۈش، يەنى »خااليىق، 
مەنمـۇ بـار ئىدىـم، مەنمـۇ مەۋجـۇت، مېنـى ئۇنۇتمـاڭالر« دېگـەن 
ساداسـىنى ياڭرىتىـش ئۈچـۈن ئەتراپىغـا ئـادەم توپـالش بولۇشـى 
مۇمكىن. مەسىلەن، يېقىندىن بۇيان ئەيسا ئالىپتېكىن، ئابدۇخالىق 
ئۇيغـۇر، ئەخمەتجـان قاسـىمى ۋە ئىلھام توختىـالر ئىنكار قىلىندى. 
بىر پىروفېسسور سۆھبىتىدە ئابدۇلال ئابدۇرېھىم، مۆمىنجان ئابلىكىم 
ۋە ئابلـەت ئابلىكىمنـى »مارالبېشـىدىن چىققان ئـۈچ مايمۇن« دەپ 
قولىـدا،  خىتاينىـڭ  »شـۆتاڭدا  ئۇيغۇرنـى  ئابدۇخالىـق  ئاتىـدى. 
رۇسـىيەدە ئورۇسـنىڭ قولىـدا تەربىيـە ئالغاچقـا، ئۇيغـۇر دېگـەن 
تەخەللۇسـنى قولالنغان« دېدى. يەنە بىر مەشـھۇر يازغۇچى ئەيسـا 
ئالىپتېكىننى »خائىن«دىن خائىنغا سـېلىپ سـۆزلەپ كەتتى ھەتتا 
ئىلھـام توختىنـى »خىتاينىـڭ قانۇنىغا ئىشـىنىپ قالغاچقا، تۈرمىگە 

كىرىـپ قالغـان« دېگۈچىلەرمـۇ سـەھنىگە چىقتى.

2. تارىخنى ئىنكار قىلىش

بىـر مىللەتنىـڭ مىللىـي كىملىكىنـى تەشـكىل قىلىدىغـان ئـەڭ 
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مۇھىـم ئامىلالرنىـڭ بىـرى تارىـخ. تارىـخ بىـر مىللەتنىـڭ ئورتـاق 
ئەجدادىدىن كەلگەن، ئورتاق كەچمىش ۋە قىسـمەتلەرنى باشـتىن 
كەچۈرگـەن، ئورتـاق قىممـەت - قاراشـالرغا ئىگـە، شـانلىق غەلىبە 
ۋە شـەرەپلىك ئۇتۇقالرنـى قازانغـان بىر گـەۋدە ئىكەنلىكىنى ھېس 
قىلدۇرۇپ تۇرىدۇ. كىشىلەردە ئورتاق مىللىي تارىخ بولماي تۇرۇپ، 
مىللىي ئاڭ، مىللىي تۇيغۇ، مىللىي ئۇيۇشـقاقلىق بولمايدۇ. مىللىي 
ئـاڭ بولمىغـان كىشـىلەر بىر مىللـەت ئەمەس، پەقـەت ئورتاق تىلدا 
سۆزلىشـىدىغان بىـر تـوپ ئـادەم، خـاالس. بۈگۈنكـى نورۋېـكالر، 
ئۇالرنـى  سۆزلىشـىدۇ،  تىلـدا  ئوخشـاش  دانىيەلىكلـەر  شـىۋېتالر، 
مىللـەت قىلىـپ تۇرىدىغىنـى پەرقلىـق مىللىـي تارىـخ. مەۋجۇتلـۇق 
تەشۋىشـىگە بوغۇلغانلىقنىـڭ يەنە بىر بەلگىسـى ئۆزىنىڭ تارىخىنى 
ئىنكار قىلىش. بۈگۈنكى بىر قىسـىم كىشـىلەر ئۆزىنىڭ تەشۋىشـتە، 
شـۈبھىدە، كىرىزىسـتە قالغـان مەۋجۇتلـۇق تەشـنالىقىنى قاندۇرۇش 
ئۈچـۈن ئۇيغۇرنىـڭ تارىخىنـى ئىنـكار قىلىشـقا باشـلىدى. ئۇالرچـە 
»ئۇيغـۇر دەپ مىللـەت يـوق، ئۇنـى رۇسـالر پەيـدا قىلغـان، ئۇيغۇر 
تىلى دەپ تىل يوق، ئۇنىڭ ئىسـمى كاشـغەر تۈركچەسـى، مەھمۇد 

كاشـغەرى ئۆزىنـى ئۇيغـۇر دېمىگـەن«... پاالن پۇسـتان. 

يارىتىلغـان  كېيىـن  بېسـىۋالغاندىن  كومپارتىيەسـى  خىتـاي   .3
قارىـالش ھەممىنـى  نەتىجىلەرنىـڭ 

خىتـاي  يىلـى   -  1949 تارىخـى  تەرەققىيـات  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
كومپارتىيەسىنىڭ مۇستەملىكىسىگە ئايالنغاندىن كېيىنمۇ پۈتۈنلەي 
ئۈزۈلمىگـەن. ئۇيغـۇرالر ھېچقاچان خىتاي كومپارتىيەسـىنىڭ قولىدا 
زىيالىيـالر  ئۇيغـۇر  ئەمـەس.  تاللىغـان  خىتايلىقنـى  قويـۇپ  بـەل 
ئۇيغۇرنىـڭ بۈگۈنكـى كىملىكىنـى قـۇرۇپ چىقىـش ئۈچـۈن ئۇيغـۇر 
ئەدەبىيات تارىخىنى، پەلسـەپە تارىخىنى، ئىدىيە تارىخىنى يېزىپ 
چىققـان، ئۇيغـۇر تېبابەتچىلىكىنى قۇتقـۇزۇپ ئالىي مەكتەپلەرنى ۋە 
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فاكۇلتېتالرنىـڭ قـۇرۇپ چىققان. ئۇندىن باشـقا »ئۇيغۇر بىناكارلىق 
پەرھىزلـەر«،  »ئۇيغـۇرالردا  ئەخالقـى«،  »ئۇيغـۇر  تارىخـى«، 
»ئۇيغـۇر كىيىـم - كېچەكلىـرى«، »ئۇيغۇر ئـۆرپ - ئادەتلىرى«، 
»ئۇيغـۇر ئېتنوگرافىيەسـى«، »ئۇيغـۇر ھۈنەرۋەنچىلىكى« قاتارلىق 

يۈزلىگـەن كىتابالرنـى يېزىـپ چىققـان.

70 يىللىق زۇلۇم ئاستىدا ياشىغان ئۇيغۇرالرنىڭ تىرىشچانلىقىدا 
يېتىشـىپ  پىروفېسسـور  ۋە  دوكتـور  يـۈز  نەچچـە  سـاھەدە  ھـەر 
چىققـان. ئۇيغـۇر تىلـى خىتايدىكـى نەشـرىياتچىلىقتا خىتايچىدىـن 
قالسـا كىتابـالر ئەڭ كۆپ نەشـر قىلىنىدىغـان، ئىنتېرنېت مۇھىتىدا 
ئـەڭ كـۆپ قوللىنىدىغـان، ئېلېكتىرونلـۇق مەھسـۇالتلىرى بولغـان 
تىـل بولـۇپ قالغانىـدى. بۇالرنىـڭ ھېچبىـرى پۈتۈنلـەي خىتاينىڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ  يـەردە  بـۇ  بەلكـى  ئەمـەس،  بولغـان  ئىلتىپاتىدىـن 
تىرىشـچانلىقى ئاساسـلىق ئامىـل. بـۇ نەتىجىلەرنىـڭ ھەممىسـىنى 
خىتاينىـڭ پىالنـى بىلـەن چىققـان، خىتاينىـڭ پىكرىنـى تەشـۋىق 
قىلغـان، خىتايغـا يانتايـاق بولغان سـەرخىلالر تەرىپىدىن ۋۇجۇدقا 
ئۈسـتىگە  بولمىغاننىـڭ  ئۇيغـۇن  پاكىتقـا  قـاراش  دەپ  چىققـان 

ئادالەتسـىزلىك.

ئەپسۇسـلۇق يېـرى، 2018 - يىلدىـن بۇيـان مۇھاجىرەتتىكـى 
بىـر قىسـىم زىيالىيـالردا ۋەتەنـدە چىققـان كىتابالرنـى »شـىنجاڭچە 
ئۇيغـۇر  ۋەتەندىكـى  قىلىدىغـان،  زاڭلىـق  دەپ  كىتابـالر« 
مـازاق  زىيالىيالرنىـڭ پىكىرلىرىنـى »شـىنجاڭچە تەپەككـۇر« دەپ 
قىلىپ ئېغىز پۈرۈشـتۈرىدىغان سـۆھبەتلەر بازار تېپىشـقا باشـلىدى. 
يېقىنـدا مۇھاجىرەتتىكـى بىـر ئاكادېمىـك 1949 - يىلدىن كېيىنكى 
قارىـالپ  دەپ  »شـىنجاڭچە«  پۈتۈنلـەي  تۆھپىسـىنى  ئۇيغۇرنىـڭ 
مەيدانغـا چىقتـى. ھەتتا ئۇالر شـەرقىي تۈركىسـتاندا ۋە مۇھاجىرەتتە 
ئومۇمالشـقان ئىمـال قائىدىسـىنىمۇ »شـىنجاڭ ئۇيغۇرچىسـى« دەپ 
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قارىلىـدى ۋە يېڭـى تۈزۈلگـەن بىـر ئىمالنـى تەشـەببۇس قىلىشـقا 
باشـلىدى. 

مەنچـە بـۇ يـەردە بىـر ئىلىـم مەسىلىسـى ئەمـەس، ئىنكارچىلىـق 
بەدىلىگە ئۆزىنى مۇئەييەنلەشـتۈرۈش خاھىشـى ھۆكۈمران بولغاچقا، 
چۈنكـى  بىھاجـەت.  ئولتـۇرۇش  بېرىـپ  رەددىيـە  بىرلـەپ   - بىـر 
مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر زىيالىيالر ئۇيغۇر تىلنىڭ شـەرقىي تۈركىسـتانچە 
ۋارىيانتىنـى ياراتماقچـى بولسـا، بۇنـى تىلشۇناسـلىققا مۇخالىـپ بىـر 
ئۇرۇنـۇش دېمەكتىـن باشـقا چـارە يـوق. مەۋجـۇت ئىمالنـى ئىنـكار 
قىلىـش بەدىلىگـە يىپيېڭـى بىـر ئۇيغۇرچـە ئىمـال بەرپـا قىلىـش، 
ئۆزىنـى  پەقـەت  مەقسـەت  يـەردە  بـۇ  ئىمكانسـىز.  ئومۇمالشـتۇرۇش 
ئىلىملىك كۆرسـىتىپ، ئۆزىنىڭ ھېس قىلىنمىغان، گۇماندا قالغان 
مەۋجۇتلۇقىنـى نامايـان قىلىشـتىن ئىبـارەت بىـر روھـى ھالـەت بـار، 

خاالس. 

4. مائارىپنى ئىنكار قىلىش

مۇھاجىرەتتـە دەۋا ۋەتەنـدە ۋە غەربتـە ئوقۇغانـالر، پىـداكارالر، 
ھەر سـاھەلەردىكى تىرىشـچانالرنىڭ خىزمەتلىرى تۈرتكىسـى بىلەن 
ئالغا سـىلجىپ كېتىۋاتىدۇ. قىلىنىۋاتقىنى پۈتۈنلەي قەلەم كۈرىشـى 
ئۆگىنىشـنى  قالغـان،  مەھـرۇم  ئوقۇشـتىن  بىـر قىسـىم  بولغاچقـا، 
خالىمايدىغـان، ئالىـي غايىنـى كۆڭلىگـە پۈككـەن بولسـىمۇ، ئەممـا 
چۈشـۈرۈپ  نەزەرلەردىـن  ھازىرلىمىغانالرنـى  قابىلىيـەت  يېتەرلىـك 
قويـدى. نەتىجىـدە، مۇنتىزىـم مەكتـەپ تەربىيەسـى كۆرمىگـەن، 
ئۆزىنىڭ ئادەتتىكى ئادەم ئەمەسـلىكىگە ئۆزىنى ئۆزى ئىشـەندۈرۈپ 
بواللمـاي كۈچىنىـپ كېتىدىغـان كىشـىلەر ھەمـدە يەنـە بىر قىسـىم 
ئوقۇمىغانلىقىنى »بۇلغانمىغانلىقىم، ساپلىقىم« دەپ ماختىنىدىغان 

كىشـىلەرنىڭ غوتۇلداشـلىرى ئوتتۇرىغـا چىقتـى. 
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ئـۇالر گەرچـە بىرەر ئىشـنى ۋۇجۇدقـا چىقىرالمىسـىمۇ، قىلىنغان 
ئىشـالر ھەققىـدە ئۇزۇندىـن ئۇزۇنغـا باھاالرنـى سـۆزلەپ، قەسـتەن 
چىققـان  ئوتتۇرىغـا  ۋە  دوكالت  يېزىلغـان  چۈشـەندۈرۈپ،  خاتـا 
ۋەتەنـدە  ئۇالرنىـڭ  تۇرىـدۇ.  قىلىـپ  توقماقچىلىـق  ئەمگەكلەرگـە 
كۆرسـەتكەن  دەۋادا  بۈگۈنكـى  قاتالمنىـڭ  بىـر  كۆرگـەن  مائارىـپ 
تۆھپىسـىنى رەت قىلىـش باھانىسـى خىتاينىـڭ مائارىپـى ئىكـەن. 
خىتايغـا  ئۇيغـۇرالر  ئوقۇغـان  مەكتەپلىرىـدە«  »خىتـاي  ئۇالرچـە 
بولغانمىـش،  سـاقچى  گۇندىپـاي  تۈرمىلـەردە  بولـۇپ  يانتايـاق 
ئوقۇمىغانـالر دىنىـي، سىياسـىي پائالىيەتلـەر بىلـەن شـۇغۇللىنىپ، 

خىتـاي ھاكىمىيىتىگـە قارشـى چىقىـپ قامالغانمىـش.

مەۋجۇتلۇق تەشۋىشى مۇھاجىرەتتىكى ئوقۇمۇشلۇقالردىال ئەمەس 
بارلىـق مۇھاجىـر ئۇيغـۇرالردا ئورتـاق مەۋجـۇت. بىـر ئۇيغـۇر ۋەتەندە 
ئۆيدىـن چىقسـاق ھېـچ بولمىغانـدا دوقىدىكـى قاسسـاپ، ياندىكـى 
تەبەسسـۇمىغا  ئىللىـق  تونۇشـىنىڭ  دېھقـان  يولدىكـى  كاسـىپ، 
كۈلۈمسـىرەپ جـاۋاب بېرىـپ ئۆتىـدۇ. مۇھاجىرەتتـە ئۇيغـۇرالر ئۆيـدە 
دادا، ئانـا بولغـان بىلـەن ئۆيدىن چىقسـا ھېچكىمنىڭ ھېچنېمىسـى 
ئۈچـۈن  قىلىـش  ھېـس  مەۋجۇتلۇقىنـى  ئۆزىنىـڭ  شـۇڭا  ئەمـەس. 
بىـكارال بولسـا ۋاتسـاپقا قارايـدۇ، فېيسـبۇك چاراليدۇ، باشـمالتاق ۋە 
يۈرەكلەرنـى سـانايدۇ. ئۆزىنـى بىر توپ قوللىغۇچى، ئەگەشـكۈچى، 
ھۇزۇرنـى  مەۋجۇتلۇقنىـڭ  ئاندىـن  ئارىسـىدا  ياقلىغۇچىالرنىـڭ 
سـۈرۈۋاتقاندەك ، كىملەرگىـدۇر زەربـە بېرىـپ خىتايدىـن ئااللمىغان 
چىقىۋاتقانـدەك،  پۇخادىـن  تىلـالپ  بىرىنـى  ئالغانـدەك،  ئۆچىنـى 
كىملەرنىـدۇر  يەتكەنـدەك،  غالىبلىققـا  يېڭىۋېلىـپ  كىملەرنىـدۇر 
ئۇجۇقتۇرۇپ ئۇتۇق قازانغاندەك، قايسىدۇر گۇناھنى توسۇپ ساۋابقا 
ئېرىشـكەندەك... ئىشـقىلىپ ئۆزىنىـڭ ئۆتمـەس يىڭنـە، پاتمـاس 
قـوزۇق ئەمـەس، خېلـى بىر ئـادەم ئىكەنلىكىنى ئىسـپاتالش ئۈچۈن 
بىـر ئىشـالرنى قىلىـدۇ. بۇنىـڭ خاتاسـى يـوق. بـۇ مۇھاجىرالرنىـڭ 
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ھەممىسـىگە ئورتـاق.

ئۈچـۈن  ئىسـپاتالش  مەۋجۇتلۇقىنـى  ئۆزىنىـڭ  ھالبۇكـى، 
ئىرقىـي قىرغىنغـا ئۇچراۋاتقـان بىـر مىللەتنىـڭ تارىخىنـى، تارىخىـي 
ئۇالشـتۇرغان  بۈگۈنگـە  مىللەتنـى  داڭلىقالرنـى،  شەخسـلەرنى، 
تارىخىـي نەتىجىلەرنـى ئىنـكار قىلىـش مۇۋاپىـق ئۇسـۇل ئەمـەس. 
شەخسـلەرنىڭ  تەشۋىشـلەنگەن  مەۋجۇتلۇقىدىـن  مۇھاجىرەتتـە 
ئۆزىنىڭ تەكىتلىنىشى، مۇئەييەنلەشتۈرۈلۈشى  بىر مىللەتنى مىللەت 
قىلىـپ تۇرىدىغـان ئامىلالرنـى ۋە زامانىۋى مائارىپنـى قارىالش، رەت 

قىلىـش بەدىلىگـە بولماسـلىقى كېـرەك.
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مۇھاجىرەتتە ياسىلىۋاتقان مازارالر

ئۇيغۇرالردا مازارالر سۈرلۈك بولىدۇ، كىشىلەر مازاردىن ئەيمىنىدۇ. 
ئۇيغـۇرالردا مازاردىـن كېسـىپ ئۆتـۈش، دۇئاسـىز، بىپـەرۋا ئۆتـۈش 
چەكلىنىـدۇ. مازارغـا چالمـا ئېتىـش، ئەلۋەتتـە، نەپرەتلىـك قىلىـق 
دەپ قارىلىدۇ. شۇڭا ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى ئېتىبارلىق كىشىلەرگە 
قىلىنغـان تەنقىدلـەر »مازارغـا چالمـا ئاتقانلىـق« دېيىلىـدۇ. ھەتتـا  
مازارغا كىچىك تەرەت قىلىشـچۇ؟ بۇ 80 - يىلالردا قەشـقەردە چوڭ 
بولغان بىر ئۇيغۇر ئۈچۈن تەسـەۋۋۇرغا سـىغماس، قارغىشـقا اليىق، 

چالما كېسـەك قىلىنىشـقا تېگىشـلىك ئىش، ئەلۋەتتە. 

مېنىـڭ ئېسـىمدىن چىقمايدىغـان بالىلىـق خاتىـرەم ئالتـە يـاش 
مازارغـا سىيىشـتىن باشـلىنىدۇ. شـۇ كۈنـى بىـر  چاغلىرىمـدا بىـر 
تـوپ بالىالرنىـڭ سـىيگىنىمىز قىلىـچ پىـر ئاخۇنـۇم دېگـەن بىـر 
ئۇلۇغنىـڭ مازىـرى يېنىدىكـى بىـر كۇپپارنىڭ ياتقان يېـرى بولۇپ، 
يـەردە  دېگـەن  ئالمـاك  تۇتـاش  كەنتىگـە  يارغـۇ  ئوپالنىـڭ  مـازار 
ئىـدى. ئارىمىزدىكـى بىـر چوڭـراق بـاال بىزگـە »مانا بـۇ كۇپپارنىڭ 
تۇپـراق بېشـى، قىلىـچ پىـر ئاخونۇمنـى ئۆلتۈرگـەن مۇشـۇ، قېنـى 
بۇنىـڭ بېشـىغا سـىيەيلى« دېگەنىـدى. مەنمـۇ بالىالرغا ئەگىشـىپ 
سـىيگەنىدىم. ئەممـا كىچىكىمدىـن قەبرىنـى كۆرسـىال توختاپ دۇئا 
قىلىـپ ماڭىدىغـان مومـام ۋە بوۋامالرغـا ئەگىشـىپ چـوڭ بولغاچقـا 

بـەك ئىككىلەنگـەن ۋە سـىيەلمەي بىئـارام بولغانىدىـم. 

ئۇقۇمالرنـى  دېگـەن  مىللـەت  مەدەنىيـەت،  تارىـخ،  ئەقلىـم 
قىلىـچ  قارىسـام،  ئىزدىنىـپ  كېيىـن  باشـلىغاندىن  ئاڭقىرىشـقا 



368

تارىخـى شەخسـلەر ئىكـەن.  پىرئاخۇنـۇم دېيىلگىنـى بىـر قىسـىم 
ئـۇالر قىلىـچ بۇغراخـان دەپ ئاتالغـان بولـۇپ، قاراخانىيـالر دۆلىتى 
زامانىـدا ياشـىغان ئىكـەن. قىلىـچ دېگـەن ئىسـىم بىلـەن ئاتالغـان 
ئىككـى خـان ئۆتكـەن بولـۇپ، بىـرى قىلىـچ مەسـئ ۇتخان، يەنـە 
بىـرى قىلىـچ ھەسـەنخان ئىكـەن. قىلىچنـى خوتەننىڭ مۇسـۇلمان 
قاراخانىيـالر  ئىـدى،  ئىسـمى  خانىنىـڭ  بىـر  بۇرۇنقـى  بولۇشـتىن 
دېيىلگـەن  قىلىچخـان  كېيىـن  قىلغاندىـن  مۇسـۇلمان  ئۇالرنـى 
دېگـەن مەلۇماتمـۇ بـار ئىكـەن. ئارتۇچنىـڭ ئـازاق يېزىسـىدا قىلىـچ 
بۇغراخاننىـڭ قەبرىسـى بـار ئىكـەن. شـۇنچە ئىزدەنگـەن بولسـاممۇ 
قىلىـچ ئىسـىملىك بىـرەر خاننىـڭ ئوپالـدا بىـر كۇپپارنىـڭ قولىـدا 
ئۆلتۈرۈلگەنلىكـى، ئوپالـدا مازىـرى بارلىقىغـا دائىـر ھېچبىـر مەلۇمات 

تېپىلمىـدى.

قانـداق بولـۇپ قىلىـچ بۇغراخـان قىلىـچ پىـر ئاخۇنـۇم بولـۇپ 
قالـدى؟ بـۇ يـەردە پىر ۋە ئاخۇند پارسـىچە سـۆز بولۇپ، بۇ سـۆزلەر 
ھىدايەتۇلـال ئاپئـاق خوجـا جەمەتى 16 - ئەسـىرلەردە ۋەتىنىمىزگە 
كەلگەندىـن كېيىـن، ئىشـانچىلىقنىڭ تەسـىرى سـەۋەبلىك كەڭرى 
مەزھەپتىكـى  دىنـى  باشـلىغان  خوجـا  ئاپئـاق  بـۇ  قوللىنىلغـان. 
رەھبەرنىـڭ ئۇنۋانىـدۇر. قىلىـچ ئىسـىملىك بىر خاننىـڭ قىلىچ پىر 
ئاخۇنـۇم بولـۇپ قېلىشـى بىزگە ئۇيغۇردىكى تارىخى شەخسـلەرنىڭ 
ئاپئـاق خوجىنىـڭ قولىـدا دىنى توقۇنۇش، مەزھـەپ زىددىيىتى ۋە 
دۈشـمەن يارىتىش ئېھتىياجى ئۈچۈن قايتا ياسـاپ چىقىلغانلىقىنى 
ئەسكەرتىدۇ. قىلىچنىڭ مازىرى  ئىماننىڭ سىمۋولى بولسا، ئۇنىڭ 
يېنىدىكـى كۇپپارنىـڭ تۇپـراق بېشـى كۇفرىغا تەمسـىل قىلىنغان.

قايتىدىـن  مۇنـداق  مازارالرنـى  ياتقـان  شەخسـلەر  تارىخـى 
ئۆزگەرتىـش،  كىملىكىنـى  ئۇالرنىـڭ  چىقىـش،  رىۋايەتلەشـتۈرۈپ 
ئىدىيەسىنى بۇرمىالش قاتارلىق ساختىلىقالر ئۇيغۇر ۋەتىنىدە خېلىال 
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ئېغىـر، بولۇپمـۇ بـۇ ئاپئاق خوجـا دەۋرىدە بىر قەدەر ئومۇمالشـقان. 
بۇنىـڭ ئـەڭ يېقىنقـى تىپىـك ئىپادىسـى يەتتـە قىزلىرىـم مازىـرى. 
ئەسـلى يەتتـە قىزنىـڭ قەھرىمانالرچـە ئۆلۈمـى ئۇچتۇرپانـدا بولغان 
تارىخـى ۋەقـە. ئـۇ تاجاۋۇزچىلىققا قارشـى ئۇيغۇرنىڭ مۇسـتەقىللىق 
ھەرىكىتـى ئىـدى. ئەممـا تېخـى ئىككـى يـۈز نەچچـە يىـل بـۇرۇن 
شـېھىت بولغـان بـۇ يەتتـە قىزنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا قارشـى كۈرىشـى 
كاپىرالرغا قارشـى دىنىي توقۇنۇشـقا ئايالندۇرۇلۇپ رىۋايەتلەشـكەن. 
قىـزالر شـاپائەتچى دېيىلىـپ كىشـىلەر بـۇ قەبرىلەرگـە بـاال تەلـەپ 
قىلىـپ كېلىدىغـان بولغـان. يەتتـە قىزلىرىم مازىـرى ئۇچتۇرپاندىن 

كۆچـۈپ پىچاننىـڭ لەمجىنگـە ۋە كېرىيەگـە قـەدەر يۆتكەلگـەن. 

دىنىيلەشـكەن،  شەخسـلەر  تارىخـى  ئۆزىمىزدىكـى  ئۇيغـۇردا 
ئىسـالم  تارىخىدىكـى  خەقنىـڭ  باشـقا،  رىۋايەتلەشـكەندىن 
قەھرىمانلىرى ۋە مەشـھۇر شەخسـلەرمۇ ئارىمىزدا مازارالرغا ئايالنغان. 
ئۇالرنىـڭ مازىـرى »كاپىرالرغـا قارشـى ئىسـالم ئاچقـان« دېگـەن 
رىۋايـەت بىلـەن زىننەتلىنىپ قاتۇرۇلغان. مەسـىلەن، ئىمام غەززالى 
مازىـرى، ئىمامـى ئەسـكەر مازىـرى، ئىمامى جەفەرىي سـادىق، ئىمام 
جەفەرىـي تىھـران، ئىمامـى رەببانـى مازىرى، قەيىـس غوجام مازىرى 
تارتىـپ تۇرپـان -  قاتارلىقـالر. بۇالرنـى خوتـەن - قەشـقەردىن 
قومۇلغىچە بايقاش مۇمكىن. بۇالرنىڭ ئۇيغۇر بىلەن ئاالقىسى يوق، 
ھېچبىـرى بىزگـە كېلىـپ باققـان ئەمـەس. مەسـىلەن، خوتەندىكى 
جەفەرىـي سـادىق، قومۇلدىكـى »پەيغەمبـەر ئەۋەتكـەن سـاھابە« 
دېيىلىۋاتقان قەيىس خوجام ئىسـىملىك كىشـىنىڭ تارىختا ئۇيغۇرغا 
كەلگەنلىكـى ھەققىـدە ھېچقانـداق بىـر مەلۇمـات يوق. بىـزدە ئۇلۇغ 
دېيىلگـەن بـەزى قەبرىلـەردە ھېچقانـداق نەرسـە يوق. مەسـىلەن، 
تۇرپانـدا بـەش يـۈز يىلـدەك چوقۇنۇلغـان ئەلپەتتـاھ خوجامنىـڭ 
دېيىلگـەن مـازار »مەدەنىيـەت ئىنقىالبـى« دا ئېچىلغـان، ئەممـا 

يەرلىـك جەسەتسـىز ئىچـى بـوش چىققـان.
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ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسلەرنىڭ تارىخىي كىملىكىدىن 
مەزھـەپ  ۋە  تەرغىباتقـا  رىۋايەتكـە،  دىنىـي  يىراقالشـتۇرۇلۇپ 
توقۇنۇشـىغا خـۇرۇچ بولۇشـى 1920 - يىلالرغـا قـەدەر كۈچلـۈك 
شـەكىلدە داۋامالشـقان. ئۇيغـۇردا پەننى مەكتەپلـەر ئېچىلىپ يېڭى 
مەدەنىيـەت ھەرىكىتـى جـۇش ئۇرغاندىـن كېيىـن، ئۇيغـۇر تارىخـى 
سۈزۈلۈشـكە باشـلىغان. مولـال مۇسـا سـايرامىغا ئوخشـاش ئالىمـالر 

بۇنـداق سـاختىلىققا قارشـى چىقىـپ قەلـەم تەۋرەتكـەن.

مائارىپنـى ئومۇمالشـتۇرۇش ھەرىكىتـى،  زىيالىيالرنىـڭ  ئۇيغـۇر 
ئاشـمىغان  ئەمەلگـە  كېلىشـى  قايتـۇرۇپ  نامىنـى  ئـۆز  ئۇيغۇرنىـڭ 
بولسـا، ئەگەر»مەدەنىيـەت ئىنقىالبـى«دا يـوق قىلىنماي، قاماقتىن 
سـاق – سـاالمەت چىققـان بىـر ئـەۋالد ئۇيغـۇر زىيالىيـالر ئوپالدىكى 
ھەزرىتـى مولـالم مازىـرى دېيىلىۋاتقان قەبرىنىڭ مەھمۇت قەشـقىرى 
مازىـرى ئىكەنلىكىنـى، قەشـقەر شـەھىرىنىڭ پايناپقـا جايالشـقان 
يۈسـۈپ خاس ھاجىپنىڭ مازىرىدا ياتقان كىشـىنىڭ پىر - ئەۋلىيا 
ئەمەس بىر شـائىر ئىكەنلىكىنى ئايرىپ بەرمىگەن بولسـا، ئۇيغۇرالر 
قەشـقەردە مەھمۇت قەشـقەرىنى ھاسـا تىكسـە كۆكلەيدىغان مولال، 
يۈسـۈپ خـاس ھاجىپنـى باال تىلىسـە راۋا قىلىدىغان پىـر - ئەۋلىيا 

بىلىـپ چوقۇنـۇش داۋام قىلغـان بوالتتـى. 

ئەگـەر ئىبراھىـم قۇربـان 1984 - يىلـى »يەتتـە قىزلىرىـم« 
دىنىـي  قىزلىرىم«نىـڭ  »يەتتـە  يېزىـپ،  داسـتاننى  دېگـەن 
رىۋايەتلىـك نىقابىنـى قايرىمىغـان، بـۇ قەھرىمانالرنىـڭ تاجاۋۇزغـا 
قارشـى قىلغـان كۈرىشـىنىڭ يۈزىنـى ئاچمىغـان بولسـا، ئۇالرنىـڭ 
تاۋاپگاھـى  تىلەيدىغـان  پەرزەنـت  ئايالالرنىـڭ  سـولغۇن  مازىـرى 

قىالتتـى. داۋام  بولۇشـنى 

ئۇيغۇر تارىخىدىكى شەخسلەر، تارىخىي ۋەقەلەر ۋە كۈرەشلەرنى 
رىۋايەتلەشـتۈرۈش، دىنىيلەشـتۈرۈش ۋە تۈرلـۈك ئىدېئولوگىيەلـەر 
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ئۈچـۈن خىزمـەت قىلـدۇرۇش ۋەتەنـدە كوممۇنىسـتىك تـۈزۈم ھاكىم 
بولۇشـتىن بـۇرۇن بىـر قىسـىم مۇتەئەسسـىپلەرنىڭ قولىـدا بولغـان 
كومپارتىيەنىـڭ  كېيىـن  ئىستېالسـىدىن  كوممۇنىسـت  بولسـا، 
گۇماشتىلىرى تەرىپىدىن داۋام قىلدى. بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى، 
سـېيىت نوچىنىـڭ ئۇسـتازىنى الۋجـاڭ دەپ بايان قىلىـش ۋە ئۇنى 

دەرسـلىكلەرگە كىرگـۈزۈش.

ئۇيغۇرالرنىـڭ تەلەيلىـك بىـر بۆلۈكـى 2015 - يىلدىـن كېيىـن 
مۇھاجىرەتكـە ئاتالنـدى. بـۇ ئۇيغۇالرنىـڭ خەلقئارالىـق دەۋاسـىنى 
ئىدىيەلەرگـە  تېررورچـى  چاغـدا  مۇشـۇنداق  دەل  كۈچلەنـدۈردى. 
پـۇل  ۋە  كـۈچ  ۋاقىـت،  مەخسـۇس  كۈچلـەر  كۈشـكۈرتىدىغان 
دەۋاسـىنى  ئۇيغـۇر  مېڭىۋاتقـان  يولـدا  دېموكراتىـك  ئاجرىتىـپ، 
تاجاۇۋزغـا  ئۇيغۇرنىـڭ  بۇرمىالشـقا،  تارىخىنـى  ئۇيغـۇر  قارىالشـقا، 
قارشـى مىللىـي مۇسـتەقىللىق ئىنقىالبىنـى دىنىي ئۇرۇش شـەكلىدە 
چۈشەندۈرۈشـكە، تارىخىي ۋە بۈگۈنكى شەخسـلەرنى سېسىتىشـقا، 
مىللىتىمىزنـى غـەرب دۈشـمەنلىكىگە، تەرەققىيـات دۈشـمەنلىكىگە 
ئۈندىـدى. ئـۇالر شـۇنچە قۇتراۋاتسـىمۇ تـۈزۈك بىـر قارشـى سـادا 
چىقمىغاننىڭ ئۈسـتىگە ئۇالرنىڭ سـىنلىق تەشىۋىقاتى ئەڭ قالتىس 

كۆرۈلـۈش سـانىنى يارىتىـپ كەلـدى. 

ئۇيغـۇر تارىخىنـى جىھادالشـتۇرۇپ يېڭىالۋاتقـان مېدىياالرنىـڭ 
قارشـى  زۇلۇمغـا  دىنىنـى،  ئۇيغۇرنىـڭ  ھىيلىسـى  دائىملىـق 
ئىرادىسـىنى، مۇسـتەقىللىق كۈرىشـىنى، ئىبادىتىنـى ۋە ئۇيغۇرنىڭ 
ئازابىنـى دەسـتەك قىلىـپ قارمـاق تاشـالش. مەسـىلەن، يېقىنـدا 
ھەقىقەت مېدىيا گۇرۇپپىسـى چىقارغان سـىنغا قارايدىغان بولسـاق، 
ئۇنىـڭ بىرىـدە ئابدۇقادىـر دامولـالم يەمچـۈك قىلىنغـان. مەقسـەت 
ئابدۇقادىـر  ئاخىرىـدا  پەقـەت  دېيىلمىگـەن.  ئاشـكارا  دەسـلەپتە 
دامولالمنىـڭ شـىۋېت مىسسـىيونېرلىرىغا قارشـى تۇرغـان كۈرىشـىنى 
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كۆپتـۈرۈپ، ئۇنـى غەربنىڭ ئەقىدە تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشـى چىققان 
ھەرىكىتىنـى  ئۇيغـۇر  بۈگۈنكـى  ھەمـدە  ئايالندۇرغـان  ئاۋانگارتقـا 
ۋە پائالىيەتچىلەرنـى ئابدۇقادىـر دامولالمنىـڭ ئەكسـىچە غەربنىـڭ 
دىنىنـى تەرغىـب قىلىۋاتقـان دۈشـمەن قاتارىغا چىقارغـان. دېمەك، 
ئۇيغۇرنـى  مەقسـەت  يـاق،  دامولالممـۇ؟  ئابدۇقادىـر  مەقسـەت 
غەربنىـڭ ياردىمىدىـن شـۈبھىلەندۈرۈش، ئۇيغۇر تەشـكىالتلىرى ۋە 
رەھبەرلەردىن شـەكلەندۈرۈش، ئۇيغۇرنىڭ قەلبىدە غەربكە قارشـى 

نەپـرەت ئويغىتىـش. 

توغـرا! مەزكـۇر سـىندا دېيىلگـەن گەپلـەر يالقـۇن روزى، باتـۇر 
روزى، ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقى قاتارلىق ئەدىبلەرنى تەتقىقاتىنى 
بـەك  قارىماققـا  يېقىملىـق، جەلپـكار،  ئاجايىـپ  قىلغاچقـا  مەنبـە 
ئېسـىل. لېكىـن بـۇ ئۇيغـۇر تىلىـدا يېزىلغـان ئابدۇقادىـر دامولـالم 
ياسىلىشـى  قايتـا  ئەسـەرلەرنىڭ  چىققـان  ۋەتەنـدە  ھەققىدىكـى 
ئۆزىنىـڭ  تۆشـەپ  تېرىـپ -  بايانالرنـى  مۇناسـىۋەتلىك  بولـۇپ، 
مەقسـەتلىرى ئۈچـۈن خىزمـەت قىلدۇرۇلغـان »قۇيـرۇق كۆرسـىتىپ 
ئۇيغـۇرالر  سـىندا  ئەمـەس.  نەرسـە  باشـقا  سـېتىش«تىن  ئۆپكـە 
غـەرب دۈشـمەنلىكىگە، غـەرب مەدەنىيىتىگـە ئۆچمەنلىـك قىلىشـقا 
خاتالىقالرنـى  تۆۋەندىكـى  يەنـە  فىلىمـدا  مەزكـۇر  قۇترىتىلغـان. 

سـاقالنغان:

بىرىنچى، ئۇقۇمالر مۈجمەللەشـتۈرۈلگەن. بىزگە تاجاۋۇز قىلغان 
باسـقۇنچىنى بىـز خىتـاي دەيمىـز، بىـز ئۇنىـڭ تاجاۋۇزچىلىقىغـا 
ئـۆچ، ئۇنىـڭ كاپىرلىقـى بىلەن ئىشـىمىز يـوق. ئابدۇقادىـر دامولالم 
پەننـى مەكتـەپ ئاچقـان دەۋرىدە خىتايالشـقان مانجۇ چىڭ دۆلىتى 
ئاللىقاچـان مەغلـۇپ بولغـان. شـۇڭا خىتاينـى ھېلى خەنـزۇ، ھېلى 
مانجـۇ، ھېلـى جۇڭگـو دېمەيمىـز. مەيلـى مانجـۇ چىـڭ دۆلىتـى 
كاپىـر  ئـۇالر  بولسـۇن،  خىتـاي  كوممۇنىسـتىك  مەيلـى  بولسـۇن، 
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بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس تاجاۋۇزچى بولغانلىقى ئۈچۈن ئوخشاش 
ماھىيەتتـە. بىزنـى مانجـۇ بېسـىۋالغان ئەمەس، خىتايالشـقان مانجۇ 
چىـڭ خانىدانلىقـى بېسـىۋالغان، زېمىنىمىزغـا تاجـاۋۇز قىلغـان. بۇ 
ۋىدىيـودا دۈشـمەننى خىتـاي، مانجـۇ، خەنـزۇ دەپ بىر دۈشـمەننى 

پارچىـالپ ئـۈچ قىلىـپ بېرىپتۇ.

ئىككىنچـى، ئابدۇقادىـر دامولالمنىڭ قارشـى تۇرغىنى نادانلىق، 
مائارىپسـىزلىق ۋە تاجاۋۇزچىلىق. ئۇنىڭ قىلغىنى كاپىرالرغا قارشـى 
قىلىنغـان  دۇنياسـىغا  خىرىسـتىيان  ئەمـەس،  جىھـاد  قىلىنغـان 
قارشـى  تاجاۋۇزچىلىققـا  تۈرلـۈك  بەلكـى ھـەر  ئەمـەس،  خىرىسـمۇ 
قىلىنغـان كـۈرەش. تاجـاۋۇز دىنـى تاجـاۋۇز، ئىقتىسـادىي تاجـاۋۇز 
ۋە ئەسـكىرى تاجاۋۇزچىلىـق دەپ ئايرىلىـدۇ. ئابدۇقادىـر دامولـالم 

بۇالرنىـڭ ھەممىسـىگە قارشـى تۇرغـان.

ئابدۇقادىـر دامولالمنىڭ قارشـى تۇرغىنى تارىختىكى شىۋېتسـىيە 
مىسسـىيونېرلىرى، يەنـى دىـن تارقاتقۇچىلىـرى بولـۇپ، بۈگۈنكـى 
شىۋېتسـىيە ياكـى بۈگۈنكـى غەربنىـڭ ئۇيغۇرنـى قوللىشـى ئەمەس. 
ئۇيغۇرغـا  ئـۇ  ئەمـەس،  تاجاۋۇزچـى  شىۋېتسـىيە  بىزگـە  بۈگـۈن 
دىـن تارقاتمايـدۇ. بۈگۈنكـى ئامېرىـكا بىزگـە خىرىسـتىيان دىنىنـى 
ۋە  تارقاتقۇچىالرغـا  دىـن  قالغـان  تارىختـا  تارقاتمايۋاتىـدۇ. شـۇڭا 
يـوق.  ھاجىتـى  تۇرۇشـنىڭ  قارشـى  بۈگـۈن  دۆلىتىگـە  ئۇالرنىـڭ 
بۈگـۈن مەزكـۇر ۋىدىيودا تەرغىب قىلىنغان شـەكىلدە شـىۋېت دىن 
تارقاتقۇچىالرغـا قارشـى تـۇرۇش، غەربنىـڭ دېموكراتىـك تۈزۈمىگـە 
قارشـى تـۇرۇش ئارقىلىـق ئابدۇقادىـر دامولالمغـا ۋارىسـلىق قىلىـش 
ئۇنـى  بىزدىـن  روھـى  دامولالمنىـڭ  مەرھـۇم  ئەمـەس،  مۇمكىـن 

كۈتمەيـدۇ.

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ بېشـىغا چىققان رۇس بولشـېۋىكلىرى ۋە 
خىتاي تاجاۋۇزچى كۈچلىرى بولۇپ، خىرىستىيان دىن تارقاتقۇچىالر 
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ئەمەس. ۋەتەندە سـوۋېت كومپارتىيەسـىگە قارشـى تۇرۇش مۇمكىن 
بولمايدىغان بولغاچقا، زىيالىيالر خىتاي كومپارتىيەسـىگە چىرايلىق 
كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن گۇناھنـى شـىۋېت دىـن تارقاتقۇچىالرغـا ئارتىـپ 
يۈرگـەن  ئوقـۇپ  بۇخـارادا  دامولـالم  ئابدۇقادىـر  قويغـان.  يېزىـپ 
ھەرىكىتىگـە  كۆرسـىتىش  قارشـىلىق  كوممۇنىزمغـا  چاغلىرىـدا 
قاتناشـقان، شـۇڭا قەشـقەردىكى سـوۋېت كونسـۇلى ئەمـەت مەزىـن 

دېگـەن كىشـىنى يالـالپ دامولالمنـى ئۆلتۈرگۈزگـەن.

مەزكـۇر  ۋە تەشـكىالتالر  رەھبەرلـەر  ئۇيغـۇر  ئۈچىنچـى، ھازىـر 
قىلمايۋاتىـدۇ.  تەرغىـب  دىنىنـى  غەربنىـڭ  دېيىلگەنـدەك  سـىندا 
غەربنىڭ ئۆزىمۇ ھازىر پۈتۈنلەي خىرىستىيان ئەمەس، دېموكراتىيە 
بىـر خىـل دۆلـەت باشـقۇرۇش شـەكلى بولـۇپ، ئـۇ ھەرگىزمـۇ دىـن 
ئەمـەس. ئۇيغـۇرالر پەقـەت غـەرب ئەللىرىـدە مەۋجـۇت ھۆرلـۈك ۋە 
پائالىيەتلەرنـى  قارشـى  خىتايغـا  پايدىلىنىـپ  دېموكراتىيەدىـن 
قىلىۋاتىـدۇ. ئابدۇقادىـر دامولـالم يەمچـۈك قىلىنغـان مەزكۇر سـىندا 
ئۇيغۇرالرنـى  »غەربنىـڭ  تەشـكىالتالرغا  ئۇيغـۇر  مۇھاجىرەتتىكـى 
خىرىستىيانالشتۇرۇرىشـىدىكى ۋاسـىتە« دەپ تۆھمـەت قىلىنغـان.

ئازادلىـق  ۋە  شەخسـلەرنى  تارىخىـي  تارىخىنـى،  ئۇيغـۇر 
ئىنقىالبلىرىنى مۇسۇلمانالر ۋە كۇپپارالر ئوتتۇرىسىدىكى قىيامەتلىك 
جىھـاد دەپ بۇرمىالۋاتقـان، تەشـۋىقات قىلىۋاتقـان ئىسـالم ئـاۋازى، 
قاتارلىـق  گۈلىسـتانى  شـېھىتالر  گۇرۇپپىسـى،  مېدىيـا  ھەقىقـەت 
مېدىياالرنىـڭ كۆرۈلۈشـى ئەركىـن ئاسـىيا رادىيوسـى، دۇنيـا ئۇيغۇر 
قۇرۇلتىيى، شـەرقىي تۈركىسـتان تېلېۋىزىيەسـى ۋە ئۇيغۇر ئاخبارات 
مەركىـزى قاتارلىـق ئۇيغۇرنىـڭ كىملىكـى ۋە دەۋاسـى ئېنىق بولغان 
بىـر  بۇنىڭـدا  كېلىۋاتىـدۇ.  بولـۇپ  يۇقىـرى  ئىزچىـل  قانالالردىـن 
مازارالرنىـڭ  تىكلىنىۋاتقـان  مۇھاجىرەتتـە  بولۇشـى،  سېلىشـتۇرما 
سـىرىنى قانـداق ئېچىـش، ئۇيغۇرالرنى بۇنىـڭ خەتىرىدىن قانداق 
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زۆرۈر.  ئويلىنىـش  ئاگاھالنـدۇرۇش ھەققىـدە 

ئۇيغـۇرالر 1860 - يىلـالردا چىڭنىـڭ تاجاۋۇچـى ھاكىمىيىتىنى 
بەربـات قىلىـپ قـۇرۇپ چىققـان قەشـقەرىيە دۆلىتىنىڭ يىقىلىشـىغا 
بىۋاسـىتە سـەۋەب بولغىنـى خوتەننـى سـورىغان نىيـاز ھېكىـم بـەگ 
تاجاۋۇزچـى ھاكىمىيەتنىـڭ  قاچقـان  بولـۇپ  مەغلـۇپ  ئـۇ  ئىـدى. 
قايتـا بېسـىپ كېلىشـىگە ئىشـىنىپ خوتـەن شـەھىرىگە بىـر مـازار 
ياسـاتقان. ئـۇ سـارايدىكى مولـال - ئىشـانالرنى تەبلىـغ قىلدۇرۇپ، 
ئىكەنلىكىگـە  ئۆلىماسـى  ئىسـالم  بىـر  كىشـىنىڭ  ياتقـان  مـازاردا 
كىشـىلەرنى ئىشـەندۈرگەن. كىشـىلەر يىلالپ بۇ مازاردىكى ئۇلۇغنى 
تـاۋاپ قىلغـان. قەشـقەرىيە دۆلىتى نابۇت بولۇپ چىـڭ تاجاۋۇزچى 
قوشـۇنى خوتەننـى باسـقاندا، نىيـاز ھېكىمبـەگ مەزكـۇر مازارنىـڭ 
ئىشـىكىنى ئېچىـپ، ئىچىگـە توپالنغـان خوتەننىـڭ نەچچە يىللىق 

قـان تـەرى بولغـان ئالتۇنالرنـى تاپشـۇرۇپ بەرگـەن. 

مەزكـۇر ماقالىـدە تىلغـا ئېلىنغـان قىلىچ بۇغراخاننىڭ ئىشـان - 
پىرالرغـا ئايلىنىـپ كېتىشـى، يەتتـە قىزلىرىمنىـڭ تارىختىن ئۆچۈپ 
رىۋايەتكـە ئايلىنىـپ كېتىشـى، نىيـاز ھېكىمبەگنىـڭ تاجاۋۇزچىغـا 
سـاقلىغان سـاداقىتىگە كىشىلەرنى تاۋاپ قىلدۇرۇشى قاتارلىقالرنىڭ 
تارىخىمىزدىكـى  ئەگـەر  ئىبـرەت.  قالغـان  بىزگـە  ھەممىسـى 
تاجاۋۇزغـا، مۇسـتەبىتلىككە، مۇسـتەملىكىچىلىككە قارشـى كـۈرەش 
مۇھاجىرەتتە كۇپپارغا قارشـى مۇسـۇلمانالرنىڭ دىنىي كۈرىشـى دەپ 
چۈشەندۈرۈلسـە، ئۇنىـڭ ئاقىۋىتـى ئىنتايىـن قورقۇنچلـۇق بولىـدۇ. 
چۈنكـى ئاتـا - بوۋىمىزنىڭ كۈرىشـى دىن ئۈچـۈن بولغان ئىكەن، 
بىزنىـڭ مۇھاجىرەتتـە قىلىدىغانلىرىمىزمـۇ ۋەتـەن ئۈچـۈن، مىللەت 
ئۈچـۈن، مۇسـتەقىللىق ئۈچـۈن، تاجاۋۇچىالرنـى قوغالپ چىقىرىش 
ئۈچۈن بولماسـلىقى كېرەك بولىدۇ. ئەگەر ئۇالرنىڭ تەبىرى بويىچە 
بولسـا، دىن ئۈچۈن قىلىنىدىغان جىھادنى نەدە قىلسـا ئوخشـاش. 
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زۇلۇمغـا،  تاجاۋۇزغـا،  بۈگۈنكـى  ۋە  تارىختىكـى  ئۇيغۇرنىـڭ 
كاپىرالرغـا  مۇسـۇلمانالرنىڭ  كۈرىشـىنى  قارشـى  ئەركسـىزلىككە 
قارشـى كۈرىشـى دەپ دىنىيلەشـتۈرۈش خىتاينىـڭ قولىدىـن سـاق 
چىققـان مىڭلىغـان ئۇيغۇرنـى ئىـراق چۆللىرىـدە، سـۇرىيە تاغلىرىدا 
ۋە ئافغانىسـتاندىكى جىـراالردا خـاراب قىلـدى. بـۇ خارابلىقنىـڭ 
قەبرىسـىگە  ئىنسـاننىڭ  ئىنسـاننى  ئۈچـۈن،  قىلماسـلىقى  داۋام 
سـىيدۈرىدىغان نادانلىققا، رەھىمسىزلىككە ۋە ئەجدادىنى ئېتىقادى 
سەۋەبلىك ئىنكار قىلىدىغان تۇزكورلۇققا ئۈندەيدىغان مۇھاجىرەتتە 

ياسـىلىۋاتقان مازارالرنىـڭ سـىرى ئېچىلىشـى كېـرەك.



377

شۇڭقار بولدۇڭ، شۇڭقاردەك ياشاپ

ئىشـەنگۈم  ئاڭلىدىـم،  دەپ  كەتتـى  ئۆلـۈپ  سـېنى  مەخمۇتـكا 
كەلمىـدى. سـەن ئۆلـۈپ كەتمىدىـڭ پەقەتـال ئارىمىزدىـن ئالالھقـا 
كەتتىڭ. ناخشـاڭ بىلەن ئۇيغۇرغا، ئەركەكلىك جاسـارىتىڭ بىلەن 
ناخشـاڭنى  سـىغماس  ئىچىڭگـە  سـەن  كەتتىـڭ.  يـاراپ  ئالالھقـا 
ئېيتالمايدىغـان يەردىـن ئۆچتـۈڭ، تەبەسسـۇم ئۆچكـەن تۇپراقتىـن 
كۆچتـۈڭ. ئىچىڭدىـن چىقىرىـپ كۈلەلمىگـەن زاماندىـن، جاھـان 
ئۇيغۇرغـا تـار بولغـان، جانالر رەقىبلەرگـە خار بولغان بۇ كۈلپەتتىن 
قۇتۇلـدۇڭ، ئۆلـۈم كۆزلەرگـە گـۈل كۆرۈنـۈپ كەتكـەن بـۇ كۈنلـەردە 

بىزلەردىـن ئـۇزاپ كەتتىـڭ. 

سـەن 30 يىـل مۇقـەددەم »رىۋايەت«نـى ئوقۇغانـدا مـەن كـۆك 
بۆرىگـە ئەگىشـىپ كـۆك ئاسـماندەك ھۆرلۈكنـى قۇچاقالشـقا تەشـنا 
بىر ياش ئىدىم. ئەجدادىمنىڭ ھۆرلۈك ئۈچۈن ياشـىغان تارىخىنى 
سـېنىڭ رىۋايەتسـىمان ناخشـاڭدىن ئۆگەندىم. سەن ماڭا ئوخشاش 
تۈمەنلىگـەن ياشـالرغا ئەجدادىمىزنىـڭ ھەر زامان قامالغـا، قاماققا، 
تارىخىنـى  ھـۆر  بۆرىسـىمان  كۆنمىگـەن  قاراڭغۇلۇققـا  قىيناققـا، 
ئەسـلەتتىڭ. سـەن بىزگـە ئەجدادىمىزغـا اليىـق ھـۆر ياشاشـنى، 
بىپايانلىققـا،  كۆكتـەك  قاچـان  ھـەر  ياشاشـنى،  ئۈچـۈن  ھۆرلـۈك 
تەلپۈنۈشـنى  يۈكسـەكلىككە  كۆكتـەك  سـۈزۈكلۈككە،  كۆكتـەك 
كۆندۈرۈشـكە،  زۇلمەتكـە،  بۆرىنىـڭ  كـۆك  سـەن  سـىڭدۈردىڭ. 
كەلگۈسـىگە  نـۇر،  قىلىدىغـان  ئىسـيان  مەڭگـۈ  بويسۇندۇرۇشـقا 

تۇتاشـقان يـول ئىكەنلىكىنـى كۈيلىدىـڭ.
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ئانامسـەن  »ۋەتىنىـم  ئوخشـىتىپ،  ئانىغـا  ۋەتەننـى  سـەن 
كۈيلەيمـەن سـېنى، ئوغلـۇم دەپ جەڭلەرگـە ئۈندەيسـەن مېنـى« 
دەپ كۈيلىگىنىڭدە كىشـىلەر نارازى بولغان، ناخشـاڭنى »ئۇيغۇرۇم 
ئانامسـەن« دەپ ئۆزگەرتىپ ئوقۇشـقانىدى. سـەن ۋەتەن ھەققىدە 
ناخشـا ئېيتقانـدا كىشـىلەر خاتـا چۈشـەنگەنىدى. چۈنكـى ئۇالرغـا 
تېڭىلغان، يادلىتىلغان ۋەتەن ئۈرۈمچىدە ئەمەس بېيجىڭدا ئىدى. 
ئۇالرنىـڭ ۋەتەن ھەققىدىكى تەسـەۋۋۇرى تەڭرىتاغقـا تاندۇرۇلغان، 
تىيـەن ئەنمېنىگـە باغالنغانىـدى. مەسـۇم مىللىتىمىـز ۋەتىنىـم ئانام 
دېيىلگەنـدە تارىمنىـڭ باغرىنـى ئەمەس، سـېرىق دەريا ھاۋزىسـىنى 
ئەسلەشـكە مەجبـۇر ئىـدى. شـۇڭا ئۇيغۇرنىـڭ ھـەر قېتىـم ۋەتـەن 
دېيىلگەنـدە چىشـلىرى كىرىشـەتتى. چۈنكى ئۇالر ۋەتـەن دېگەندە 
شـەھىدانە  ئەمـەس،  يالغاننـى  باشـالنغان  ئەنمېندىـن  تىيـەن 
خوتەننىـڭ راسـتچىللىقىنى، ئەزىزانـە قەشـقەرنىڭ قەيسـەرلىكىنى، 

غازىيانـە ئاقسـۇنىڭ باتۇرلۇقىنـى كۆرەلمـەي ئارمانـدا ئىـدى.

سـېنىڭ بىزگـە كىملىكىمىزنـى ئۆگەتكـەن »رىۋايـەت« دېگـەن 
ناخشـاڭ بىزنـى بىـر قىلغـان، ھۆرلۈككە جور قىلغان، بىـر يۈرەكتىن 
تارالغـان قـان، بىـر ئەجدادتىـن يارالغـان جـان قىلغانىـدى. سـەن 
ناخشـاڭ بىلـەن بىزگـە بىزنـى ئۇيغۇر قىلغـان تارىخنىڭ، تومـۇرالردا 
ئاققـان ئوغۇزخـان، قاراخـان ۋە بۇغراخانالردىـن قالغـان تـەۋەررۈك 
قاننىڭ رىۋايەت ئەمەسـلىكىنى سـىڭدۈردىڭ. سـەن بىزگە ناخشاڭدا 
كۈيلەنگـەن ۋەتەننىـڭ تارىخقـا كۆمۈلگـەن جەسـەت ئەمـەس، ھـەر 
زامـان تۇغۇلىدىغـان، تەييـار بولغانغـا نېسـىپ بولىدىغـان پۇرسـەت 
ئالتـاي،  تەڭرىتـاغ،  كۈيلىرىڭـدە  ئەسـكەرتتىڭ.  ئىكەنلىكىنـى 
قاراقـۇرۇم، كۆكئـارت ئاتىلىـپ تەڭرىدىـن بىزگـە ئىنايـەت قىلىنغـان 
بـۇ تۇپراقالرنىـڭ، تارىـم، ئىلـى، ئىرتىـش، تۈمەن، ئۆگـەن، قاش، 
يۇرۇڭقـاش ئاتىلىـپ بىزگـە مىـراس قالغـان بـۇ تەۋەررۈكلەرنىڭ خان 
بوۋىـالر، خانىـش مومايالردىـن مىراس قالغان بۇ ماكاننىڭ، بۇ مۈلۈك 
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ۋە ئامانەتلەرنىـڭ مۇقەددەسـلىكىنى بىلـدۈرۈپ، ئەسـلىتىپ تۇردۇڭ. 

»ئەركـەك« دەپ چېلىـپ ئۆتتـۈڭ، ئوقـۇپ ئۆتتـۈڭ، يېشـىڭ 
مۇزىـكا  داڭلىـق  ئـەڭ  خىتاينىـڭ  يەتكەنـدە  ئەسـتاغپۇرۇلالھقا 
ئىنسـتىتۇتىنى قازىنىـپ، يېڭىـپ ئۆتتـۈڭ. ئەركەكلىكنـى كۈيلەپ، 
ئەركەكتەك ئېگىلمەي تىك ياشاپ ئۆتتۈڭ. ئۇيغۇرنىڭ ئەركەكلىكى 
جىنسـتا ئەمەس جاسـارەتتە، شەكىلدە ئەمەس شىجائەتتە دېگەننى 

ناخشـاڭ بىلـەن جـاكارالپ ئۆتتـۈڭ.

كۈنلەردىمـۇ  ئېغىـر  ئـەڭ  ئۆزۈڭمـۇ.  ياشـىدىڭ  ئەركەكتـەك 
ئەركەكتـەك ياشاشـتا زەبـەردەس تـۇردۇڭ. شـۇ زۇلـۇم زىندانلىرىـدا 
بېلىڭنـى ئەگمىدىـڭ، تىلىڭنـى قايرىـپ كالدىرلىمىدىـڭ خىتايچە 
خۇشـامەتكە. ئۇيغۇرچـە چىققـان تىلىڭنـى زورلىمىدىـڭ زۇلۇمنىـڭ 
زۇۋانىغـا، ئوقۇمـۇدۇڭ خىتاينىـڭ تىلىـدا، ماسالشـماي پاك كەتتىڭ 

ئالالھنىـڭ ھۇزۇرىغـا.

باشـقىالر  مەدھىيەلىمىدىـڭ  ياتالرنـى.  ياۋنـى،  ماختىمىدىـڭ 
كەبـى، ياۋۇزلۇقنىـڭ سـۇلتانى تىرىـك فاشىسـت شـى جىنپىڭنـى. 
ماختىمىدىڭ ھۆكۈمەتنىال ئەمەس ھېچبىر ھۆكۈمراننى. جالالتالرنىڭ 
زورىدا، نەپ ئېلىشـنىڭ كويىدا مىدىرالپ تاشـلىمىدى بارماقلىرىڭ 
تـەۋەررۈك تـارالردا. باشـقىالردەك زامـان كەڭرىسـە ھاجىـم، تارىيىپ 
كەتكەنـدە زالىمغـا الزىـم، ھاكىمىيەتكـە مۇالزىـم بولـۇپ ياشاشـنى 
راۋا كۆرمىدىـڭ. دەيدىغانـالر بـار، ھەقىقـەت ئېگىلىـدۇ سـۇنمايدۇ 
دەپ. ئەممـا سـاڭا ياراشـقان ھەقىقـەت ھېـچ ئېگىلمىـدى، ھېچبىـر 
مەنپەئـەت سـۇندۇرمىدى قەددىڭنـى. باھانـە تاپىدىغانـالر تـاالي، 
مىللـەت ئۈچـۈن ئېگىلدىـم، سـىلەر ئۈچـۈن سـۇندۇم دەيدىغـان. 
كېرەك ئەمەس سـۇنغانالر بىزگە، ئېگىلىپ ياشـاش قۇلغا يارىشـار. 
ئۇيغـۇر ئەسـىر بولـۇر قـۇل بولمـاس، خـاراب بولـۇر خـور بولمـاس. 
بـۇ مىللـەت ئەركىـن مىللـەت، ئەركىنلىكنىـڭ مىللىتـى، ھېچقاچان 
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تىـز پۈككەنلەرنـى قەھرىمـان دېمـەس. بـۇ مىللـەت تىـز چۆكـۈپ 
ياشـىغاندىن تىـك تـۇرۇپ ئۆلگـەن ئـەال دەيدىغـان ئەركەكلىكنىـڭ 
مىللىتـى، بـۇ مىللـەت  توشـقاندەك يـۈز يىل ياشـىغۇچە يولۋاسـتەك 

بىـر يىـل ياشـاپ بۈگۈنگـە ئۇالشـقان مىللـەت.  

ئۇيغۇرغـا كەلگـەن بـۇ مىسلىسـىز مۇسـىبەتنىمۇ كـۆردۈڭ، كـۆز 
ئالدىڭـدا ئابلىكىـم كەلكۈننىـڭ تۇتۇلغانلىقىغـا شـاھىت بولـدۇڭ، 
رەشـىدە داۋۇتنى تۈرمىگە ئۇزاتتىڭ، قەشـقەردە بىللە چاي ئىچكەن 
ئەختـەم ئۆمەرنـى زىندانغـا يوقـالپ بارالمـاي ئېزىلدىـڭ بەلكىـم. 
مەخمۇتـكا، ئايىغـى چىقمـاس مۇسـىبەتكە سـۈكۈتتە سـىقىلدىڭ! 
چىدىمىدىـڭ بەلكىـم، كېسـەل بولۇپ كەتتىڭ، جـان ئالغۇر يۈرەك 

كېسـىلى بولـۇپ ئارىمىزدىـن كەتتىـڭ.

سـەن كەتتىـڭ مەخمۇتـكا، غەلىبىمىزنى كۆرەلمـەي كەتتىڭ، 
كـۆك بۆرىنىـڭ يايلىـدەك ئۈرۈمچىدە يەلپۈنىدىغـان كۆك بايراقنى 
سـۆيەلمەي كەتتىڭ. مىڭ ئۈچ يۈز يىل بۇرۇن جاھان سـورىغان 
بوۋىـالر بىزگـە مەڭگۈلـۈك ئۈگۈتلەرنـى قالدۇرغـان، يىمىرىلمـەس 
شـۇڭقار  دېمـەي  »ئۆلـدى  تاشـالردا  مەڭگـۈ  پۈتكـەن  تاشـالرغا 
بولـدى« دېگـەن ئىكـەن. ئەجدادىمىـز ئۇيغۇرنىـڭ تىرىكىنىـال 
قىلىدىغـان  پـەرۋاز  كۆكلـەردە  چېگراسـىز  ئۆلۈكىنىمـۇ  ئەمـەس 
ھـۆر شـۇڭقارغا ئوخشـاتقان ئىكـەن. خىتـاي شـاھلىرىغا ئۇيغـۇر 
دېگـەن  قىلىدىغـان  پـەرۋاز  ھـۆر  شـۇڭقاردەك  سـۆزنى  دېگـەن 
ئىكـەن.  يازدۇرغـان  بىلـەن  خەتلـەر  خىتايچـە  مەنىدىكـى 
مەخمۇتكا، سـەنمۇ شـۇڭقار ئىدىڭ، شـۇڭقار بولدۇڭ بۇغراخانالر 
ھۇزۇرىغـا، ئاماننىسـاخاننىڭ ئۆلمـەس كۈيلـەر ئالىمىگە، مەھمۇت 
قەشـقەرىدەك ئۆلۈمسـىز روھـالر دۇنياسـىغا. شـۇڭقاردەك ياشـاپ، 

شـۇڭقار بولـۇپ ئۇچـۇپ كەتتىـڭ.

سـەن ھـۆر ئەجدادالرنىـڭ روھـالر ساماسـىغا پـەرۋاز قىلدىـڭ، 
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ۋەتەننـى  ئۆلمـەس  ئەسـلىتىپ،  سـۆزنى  دېگـەن  ئۆلـۈم  بىزگـە 
قويـۇپ  ئەسـكەرتىپ  ياشاشـنى  قانـداق  تىرىكلەرگـە  يىغلىتىـپ، 

كەتتىـڭ. 
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قانۇن چىقتى، دەۋاگەرمۇ چىقسۇن 

»ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق سىياسـىتى قانـۇن  اليىھەسـى« 
ئامېرىـكا كېڭـەش پاالتاسـى ۋە ئـاۋام پاالتاسـىدىن يۇقىـرى ئـاۋاز 
بىلـەن ئۆتتـى. بـۇ مۇھاجىرەتتىكـى ئۇيغـۇر دەۋاسـىدا پەۋقۇلئـاددە 
بـۇرۇن  بۇندىـن  ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  ۋەقـە  بىـر  ئەھمىيەتلىـك 
ئۇيغـۇرالر ئۇچرىغـان زۇلۇمغـا كۆڭـۈل بۆلـۈش ئامېرىكىنىڭ ئەخالقى 
دىپلوماتىيـە  مەسـئۇلىيىتى،  ئىنسـانپەرۋەرلىك  مەسـئۇلىيىتى، 
ئېھتىياجى بولغان بولسا، ئەمدى قانۇنى مەسئۇلىيىتىگە ئايلىنىدۇ. 
قانـۇن اليىھەسـى ئىككىـال پاالتـادا ئۈچتىن ئىككىدىـن يۇقىرى ئاۋاز 
بىلـەن ئۆتكەنلىكـى ئۈچـۈن پىرېزىدېنتنىـڭ ئىمزاسـى بولمىسـىمۇ 

ئاپتوماتىـك ھالـدا قانۇنغـا ئايلىنىـدۇ.

»ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق سىياسـىتى قانـۇن اليىھەسـى«دە 
دىققەتكـە سـازاۋەر نۇقتىالرنـى تىلغا ئالسـاق، بىـرى ئۇنىڭدا خىتاي 
ھۆكۈمىتىنىـڭ ئۇيغۇرالرغـا يۈرگـۈزۈپ كەلگـەن زۇلۇم سىياسـىتىنىڭ 
تارىخـى ئېنىـق دېيىلگـەن. قانۇنـدا بـۇ زۇلۇمنىـڭ كومپارتىيەنىـڭ 
ھۆكۈمرانلىـق تارىخىغـا باغلىنىدىغانلىقـى ۋە ئۇزاقتىـن داۋام قىلىـپ 
كەلگەنلىكـى تەكىتلەنگـەن. مەنچـە بـۇ نۇقتـا ئىنتايىـن مۇھىـم. 
چۈنكـى دۇنيـا جامائىتـى ئۇيغـۇر كۆرۈۋاتقـان زۇلۇمنىـڭ ھەقىقىـي 
ئەھۋالىدىـن الگېرالرغـا قامالغـان 3 مىليونغـا يېقىن ئۇيغۇر ۋە باشـقا 
تۈركىـي مىللەتلەرنىڭ پاجىئەسـى سـەۋەبلىك خـەۋەر تاپتى. ئەگەر 
يۇقىرىقـى نۇقتـا تەكىتلەنمىگـەن بولسـا، دۇنيـا جامائىتـى بارچـە 
گۇناھنـى بىـر گۇرۇپپـا رەھبەردىـن كـۆرۈپ، زۇلۇمنـى پەقـەت بىـر 
قارارلىـق ھۆكۈمەتنىـڭ خاتالىقىـدەك ھېس قىلىشـى مۇمكىن ئىدى. 
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قانۇنـدا كومپارتىيـە يۈرگۈزۈۋاتقـان زۇلۇمنىـڭ تارىخىنى ئەسـلىتىش 
كېيىنكى قوللىنىلىدىغان تەدبىر ۋە جازاالرنىڭ يالغۇز شى جىنپىڭ 
ۋەكىللىـك قىلغـان ھۆكۈمەتكـە يۈكلىنىشـتەك پىكىـر ئېقىمىنىـڭ 

پەيـدا بولۇشـىنىڭ ئالدىنـى ئالىـدۇ.

زۇلۇمنىـڭ  يۈرگۈزۈلۈۋاتقـان  ئۇيغۇرالرغـا  اليىھەسـىدە  قانـۇن 
خاراكتېـرى ناھايىتـى ئېنىـق ۋە كەسـكىن قانۇنـى ئىبارىلـەر بىلـەن 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان. مەزكۇر اليىھەدە خىتاي قىلىۋاتقان زۇلۇم ئىرقى 
كەمسـىتىش، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى، سىياسـىي ھوقۇققا دەخلى 
يەتكۈزۈش ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىك دائىرىسىدە تىلغا 
ئېلىنغـان بولـۇپ، خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ بۇ ھەقتىكـى خەلقئارالىق 

ئەھدىنامىلەرگـە قـول قويغانلىقى ئەسـكەرتىلگەن. 

قانـۇن اليىھەسـىدە زۇلۇمنـى ئىجـرا قىلغۇچىالرنىـڭ ئىسـىملىرى 
ئېنىـق  ئۇچرايدىغانلىقـى  جازاغـا  ئۇالرنىـڭ  ۋە  ئېلىنغـان  تىلغـا 
سـېكرېتارى  رايونـى  ئاپتونـوم  ئۇيغـۇر  بۇالردىـن  كۆرسـىتىلگەن. 
چېـن چۈەنگـو، سـابىق مۇئاۋىن سـېكرېتار ھەمدە سىياسـىي قانۇن 
كومىتېتىنىـڭ سـېكرېتارى ، 3 مىليونغـا يېقىـن كىشـى سـوالنغان 
الگېرالرنىـڭ قۇرغۇچىسـى جـۇ خەيلۈننىڭ ئىسـمى تىلغـا ئېلىنغان. 
اليىھـەدە جازالىنىدىغانـالر قاتارىدا شـى جىنپىڭ تىلغا ئېلىنمىغان، 
تاشـالش  بىلـەت  ئۆتكۈزۈلگـەن  پاالتاسـىدا  ئـاۋام  مـاي   28 ئەممـا 
يىغىنىـدا شـى جىنپىڭنىـڭ »قىلچىمـۇ رەھىم قىلماسـلىق« دېگەن 
سـۆزلىرى تىلغـا ئېلىنىـپ ئەيىبلەندى ھەمدە خىتـاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئىلگىـرى  ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقـى  جىنايـەت  قارشـى  ئىنسـانىيەتكە 
سـۈرۈلدى. قانـۇن اليىھەسـىنىڭ -8ماددىسـىدا »شـىنجاڭ ئۇيغـۇر 
قارشـى جىنايـەت  ئىنسـانىيەتكە  رايونىدىكـى الگېـرالردا  ئاپتونـوم 
ئۆتكۈزۈلگەن بولۇشى مۇمكىن« دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەلۇمكى، 
سـېربىيە سـابىق دىكتاتـورى مىلوشـېۋىچ مۇسـۇلمانالرغا يۈرگۈزگـەن 
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زۇلمى سـەۋەبلىك ئىنسـانىيەتكە قارشـى جىنايەت ئۆتكۈزگەن دەپ 
خەلقئـارا سـوتقا تارتىلغانىـدى.

قانـۇن اليىھەسـىدە خىتاي كومپارتىيەسـى الگېـرالردا ئۇيغۇرالرغا 
ئوتتۇرىغـا  ھالـدا  كونكرېتالشـقان  تېخىمـۇ  زۇلـۇم  يۈرگۈزۈۋاتقـان 
خۇالسـە  سـۈپىتىدە  زۇلـۇم  دىنىـي  پەقـەت  بولـۇپ،  قويۇلغـان 
قىلىشـتىن سـاقالنغان. مەسـىلەن، قانۇننىڭ بەشـىنچى ماددىسىدا 
الگېـرالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ دىـن، مەدەنىيـەت ۋە تىل ئەركىنلىكىنىڭ 
چەكلەنگەنلىكى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. نىھايەتتە  بۇ بىر قىسىم 
ئۇيغـۇر پائالىيەتچىلـەر ئەنسـىرەۋاتقان ئۇيغۇرالرنىـڭ ئامېرىكىنىـڭ 
ئۇيغۇرالرنىـڭ  قارىلىـپ،  دەپ  مۇسـۇلمانلىرى  خىتـاي  نەزىرىـدە 
مەسىلىسـىنىڭ دىنىـي ئەركىنلىـك مەسىلىسـى سـۈپىتىدە قارىلىـپ 

قاالرمـۇ دېگـەن ئەندىشىسـىنى ئازايتتـى. 

قانـۇن اليىھەسـىدە ئامېرىكىدىكـى ھاكىمىيـەت ئورگانلىـرى ۋە 
ھاكىمىيەتتىكـى شەخسـلەرگە ئېنىـق تەلەپلەر ئوتتۇرىغـا قويۇلغان. 
مەسـىلەن، ئامېرىـكا پىرېزىدېنتـى دونالـد ترامپتىـن مۇنـۇالر تەلـەپ 

قىلىنغان: 

1. خىتـاي دائىرىلىرىنىـڭ ئۇيغـۇر قاتارلىـق باشـقا مۇسـۇلمان 
ئەيىبلـەش. دەپسـەندىچىلىكىنى  يۈرگۈزۈۋاتقـان  مىللەتلەرگـە 

2. الگېرالرنى تاقاشنى تەلەپ قىلىش. 

ئېلىـپ  چەكلەشـلەرنى  بارلىـق  قارىتىلغـان(  )ئۇيغۇرالرغـا   .3
قىلىـش. ھۆرمـەت  ھوقۇقىغـا  كىشـىلىك  ئۇالرنىـڭ  تاشـالش، 

4. خىتايـدا ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىـڭ چەتئەللـەردە ياشـاۋاتقان 
قېرىنـداش، دوسـت ۋە قەدىردانلىـرى بىلـەن قايتىدىـن نورمـال 
ئاالقە قىلىشـىغا يول قويۇش. بۇندىن باشـقا قانۇندا تاشـقى ئىشـالر 
ۋە ئىچكى ئىشـالر مىنىسـتىرلىكى، دۆلەت مەجلىسى ۋە فېدېراتسىيە 
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ئىسـتخپارات ئىدارىسـى قاتارلىـق ئورگانـالر ۋە ئۇالرنىـڭ خىزمىتىگـە 
ئېنىـق تەلەپلـەر ئوتتۇرىغـا قويۇلغان.

مەزكۇر قانۇن اليىھەسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان الگېر مەسىلىسى، 
مەسىلىسـى،  ئېلىنغانـالر  قولغـا  بىلـەن  سـەۋەبلەر  سىياسـىي 
ئاتـا  مەسىلىسـى،  سـېلىنىش  ئەمگەككـە  مەجبـۇرى  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئائىلىلەرنىـڭ  ئايرىۋېتىلىـش مەسىلىسـى،  بالىالرنىـڭ  ۋە  ئانـا   -
پارچىلىنىـش مەسىلىسـى، ئۇيغـۇر مەدەنىيەت مىراسـلىرىنىڭ خاراب 
قىلىنىـش مەسىلىسـى، مەجبـۇرى غايىـب قىلىۋېتىـش مەسىلىسـى، 
ئۇيغۇرالرنـى مەدەنىيـەت، سىياسـىي ۋە كىشـىلىك ھوقۇقلىرىدىـن 
مەھـرۇم قېلىـش مەسىلىسـى بىـر - بىرلـەپ ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان 
بولـۇپ ھـەر بېرىگـە ئېنىـق تەدبىـر بەلگىلەنگـەن. بـۇ زۇلۇمالرغـا 
شـىركەت،  بولۇۋاتقـان  ئاالقىـدار  ۋاسـىتىلىك  ياكـى  بىۋاسـىتە 
كارخانـا، دۆلـەت ئورگانلىـرى، تەتقىقـات ۋە ئوقۇتـۇش ئورگانلىـرى 
قاتارلىقالرنىـڭ ھەممىسـىگە كونكرېـت تەدبىـر، جـازا ۋە چەكلىمـە 
قىلغـان  سـادىر  زۇلۇمنـى  ھەقتىكـى  بـۇ  بەلگىلەنگـەن.  قويـۇش 
ئـورگان ۋە شەخسـلەرنىڭ يەرشـارى ماگنىتىسـكى قانۇنـى بويىچـە 

جازالىنىشـى تەۋسـىيە قىلىنغـان.

قولـالش،  تەشـكىالتالرنى  ئۇيغـۇر  يەنـە  اليىھەسـىدە  قانـۇن 
ئۇيغـۇر تىلىـدا ئاڭلىتىـش بېرىدىغـان ئەركىـن ئاسـىيا رادىيوسـىنى 
تاۋابىئاتلىرىغـا  ئائىلـە  ئاخباراتچىالرنىـڭ  ئۇيغـۇر  كۈچەيتىـش، 
قارىتىلغـان زىيانكەشـلىككە تاقابىـل تـۇرۇش قاتارلىـق مەزمۇنالرمـۇ 
ئۇيغـۇر  ۋە  دەۋاگەرلـەر  ئۇيغـۇر  بـۇ  بولـۇپ،  ئالغـان  ئـورۇن 
تەشـكىالتالرنىڭ كۈچلىنىـش ئېھتىماللىقىدىـن بېشـارەت بېرىـدۇ.

خۇالسـە قىلغانـدا، مەزكـۇر قانـۇن اليىھەسـى ئۇيغـۇر ئېلىـدە 
ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىمـۇ، چەتئەللـەردە ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىمۇ، 
ئېلىدىكـى  ئـۆز  مەسىلىسـىنىمۇ،  مۇھاجىرەتتىكـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
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مەسىلىسـىنىمۇ ئـۆز ئىچىگە ئالغان دېيىشـكە بولىـدۇ. مەزكۇر قانۇن 
اليىھەسـىدە ئۇيغـۇرالر مىللـەت سـۈپىتىدە ئۇچراۋاتقـان مەدەنىيـەت 
كېلىۋاتقـان  دۇچ  سـۈپىتىدە  شـەخس  تارتىـپ  قىرغىنچىلىقىدىـن 
قانۇنسـىز قاماققـا ئېلىـش، جىسـمانىي خورلـۇق، مەجبـۇرى ئەمگەك 

قاتارلىـق كـۆپ تەرەپلەرگـە ئـورۇن بېرىلگـەن.

بولسـىمۇ،  يورۇتقـان  مەزمۇنالرنـى  يۇقىرىقىـدەك  قانـۇن 
مەنچـە تۆۋەندىكـى مەزمۇنـالر كـەم قالغـان. بىـرى، ئۇيغۇرالرنىـڭ 
پىالنلىـق تۇغـۇت ئوپېراتسىيەسـى ئارقىلىـق جىسـمانىي يوقىتىشـقا 
بىلـەن  ئۇيغۇرالرنىـڭ خىتايـالر  ئىككىنچـى،  كىلۋاتقانلىقـى.  دۇچ 
تويالشـتۇرۇلۇش ئارقىلىـق يوقىتىلىۋاتقانلىقـى. ئۈچىنچـى، ئۇيغـۇر 
بالىالرنىـڭ يەسـلى يېشـىدىن باشـالپ ئاتـا - ئانىسـىدىن ئايرىـش 
ئـورگان  ئۇيغۇرالرنىـڭ  تۆتىنچـى،  يوقىتىلىۋاتقانلىقـى.  ئارقىلىـق 
بەشـىنچى،  يوقىتىلىۋاتقانلىقـى.  قىلىنىـپ  مەنبـە  سودىسـىغا 
تۇغـۇت يېشـىدىكى ئۇيغۇرالرنـى خىتـاي ئۆلكىلىرىگـە ئىشـچىلىققا 
ئارقىلىـق  بوغـۇش  كۆپىيىشـىنى  تەبىئىـي  نوپۇسـنىڭ  يۆتكـەپ 
مۇھاجىرەتتىكـى  بـۇ  بەلكىـم  قالغـان.  چـاال  يوقىتىلىۋاتقانلىقـى 
دەۋاگەرلەرنىڭ تىرىشـچانلىقى بىلەن تولۇقلىنىپ كېتىشى مۇمكىن.

ئامېرىكىدا قانۇن اليىھەسى چىقتى. بۇنداق قانۇنالر دېموكراتىك 
ئەللەرنىـڭ ھەممىسـىدە چىقىشـى كېـرەك. ئۇيغـۇر دەۋاگەرلىرى ھەر 
سىياسـىي  قاتارلىـق  پارالمېنـت  ھۆكۈمـەت،  ئەللەردىكـى  قايسـى 
ئورگانالر بىلەن زىچ ئاالقىنى داۋام قىلىپ، ئامېرىكا ماقۇللىغاندەك 
قانۇنالرنـى ماقۇللىتىشـقا كـۈچ چىقىرىشـى كېـرەك. ئەممـا ئامېرىـكا 
ماقۇلاليدىغـان  ئەللـەر  دېموكراتىـك  قايسـى  ھـەر  ۋە  ماقۇللىغـان 
قانۇنـالر  مۇشـۇ  بـەك كۆپتـۈرۈپ،  قانۇنـالر ھەققىـدە توختالغانـدا 
بىلەنـال ئۇيغـۇر مەسىلىسـى ھەل بولـۇپ كېتىدىغانـدەك كەيپىياتنى 
يارىتىشـتىن سـاقلىنىش كېـرەك.  ھـەر بىـر ئۇيغۇرغـا شـۇ ئېنىـق 
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بولۇشـى كېرەككـى، قانـۇن دېگـەن ئۆزىنـى ئـۆزى ئىجـرا قىلمايدۇ. 
بۇنـى ئىجـرا قىلىـش ئۈچـۈن، قانۇنـى ھوقۇقىغا ئىگـە بولىدىغان، 
قانـۇن ئېڭـى بـار، ئۆز ھوقۇقىنـى قانۇن بويىچە قوغداشـقا جۈرئەت 
قىلىدىغـان، قانـۇن بويىچە دەۋا قىلىدىغان ئادەم بولۇشـى كېرەك. 
ئۇيغـۇردا »دەۋاگـەر سـۇس بولسـا قـازى مۇتتەھـەم بولـۇر« دېگـەن 
تەمسـىل بار. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكا تۈزۈپ بەرگەن 
بـۇ قانۇندىـن قانچىلىـك پايدىلىنىـپ، قانچىلىـك ئەمەلـى ئۈنـۈم 

ھاسـىل قىلىشـى پۈتۈنلـەي ئۆزىگـە باغلىقتۇر.
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پەلەستىننىڭ دەرسى

بۇ يىل ئىيۇلدا پەلەسـتىن ھۆكۈمىتى خىتايغا ئىككىنچى نۆۋەت 
تەرەپدارلىق قىلدى. بۇلتۇرقى تەرەپدارلىققا ئوخشىمايدىغان يېرى، 
بـۇ قېتىـم پەلەسـتىن خىتـاي زۇلۇمىغـا ئوپچـە بىـر قېتىـم، ئايرىـم 
يەنـە بىـر قېتىـم چـاۋاك چالـدى. ئەلۋەتتـە، بۇنـى ھاكىمىيەتنىـڭ 
ئىرادىسـى، پەلەسـتىن خەلقىگـە ۋەكىللىـك قىلمايـدۇ، دېگىمىـز 
كېلىـدۇ. ھالبۇكـى، پەلەسـتىن خەلقىنىڭ ئۇيغۇرغـا يەھۇدىيالردەك 
ئومۇميۈزلـۈك ھېسداشـلىق قىلغانلىقىغـا دائىر قايىل قىالرلىق پاكىت 
يـوق. 2018 - يىلدىـن بۇيـان ھىندونېزىيـە، بېنگال، مااليسـىيە، 
سېلىشـتۇرغاندا  نامايىشـالرغا  بولغـان  ھىندىسـتاندا  ۋە  تۈركىيـە 
پەلەسـتىندە خىتايغا قارشـى ئۇنداق بىر كۈچلۈك ئاممىۋى نارازىلىق 
خەلقئارالىـق  بىـرەر  پەلەسـتىندىكى  باقمىـدى.  چىقىـپ  مەيدانغـا 

شـەخس ياكـى تەشـكىالتنىڭ باياناتىمـۇ كۆرۈلمىـدى.

خەلقئـارا تاراتقـۇالردا ۋە ئۇيغۇرچـە ئىجتىمائىـي تاراتقـۇالردا بىـر 
قىسـىم زىيالىيالر مۇسـۇلمان دۆلەتلەرنىڭ قىلمىشـىغا نارازىلىقالرنى 
بىلدۈرۈشـتى. نارازىلىقـالر ھېلىمـۇ داۋام قىلىۋاتىـدۇ. ئۇالر ھەقلىق، 
چۈنكـى 2019 ۋە 2020 - يىلـى ئىككـى قېتىـم خىتاينـى قوللىغان 
مۇسـۇلمان دۆلـەت ۋە تەشـكىالتالر ئاساسـەن ئوخشـاش. بۇنىـڭ 
ۋە  مىسـىر  پەلەسـتىن،  يەمـەن،  ئەرەبىسـتان،  سـەئۇدى  ئىچىـدە 

پاكىسـتان دېگـەن ئەللـەر ھـەر نۆۋەتتـە بـار.

ھالبۇكـى، يېقىنـدا يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان باشـقا دۆلەتلەرگە 
ئەمـەس، پەقـەت پەلەسـتىنگە بولغـان نارازىلىـق ئۇيغـۇرالردا ئـەڭ 
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خەلقىنىـڭ  ۋە  دۆلىتـى  يەھۇدىـي  بولۇپمـۇ  بولماقتـا.  كۈچلـۈك 
قىلىشـى  ئاكتىـپ ھەرىكـەت  بويىچـە  دۇنيـا  قولـالپ  ئۇيغۇرالرنـى 
بىلـەن پەلەسـتىن دۆلىتـى ۋە خەلقىنىـڭ سـۈكۈت قىلغاننـى ئـاز 
دەپ مەخسـۇس خىتاينـى قولـالپ بايانات بېرىشـىگە قارشـى غەزەپ 

ئۇلغايماقتـا.

قارشـى  پەلەسـتىنگە  قوللىغـان  خىتاينـى  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
نارازىلىقىنىـڭ بـۇ قەدەر كۈچلۈك بولۇشـىدا سـەۋەبلەر كۆپ. بىرى، 
ئۇيغۇرالرغـا ئـۆزى ئـۇزۇن يىلالردىن بۇيان دۇئا قىلغان، يانداش ۋە 
تەرەپـدار بولغـان بىـر دۆلەتنىڭ ھاكىمىيـەت ۋە خەلقىدىن كەلگەن 
ئۇيغـۇرالردەك  كېلىۋاتىـدۇ.  تـەس  قىلمـاق  قوبـۇل  جاۋابنـى  بـۇ 
قىرغىنچىلىققـا ئۇچراۋاتقـان بىـر مىللەتنىـڭ، دۈشـمىنىگە ئالقىـش 
ياڭراتقـان بۇنداق كۈتۈلمىگەن ئاقىۋەتنى غەزەپ بىلەن ئەيىبلىشـى 
تەبىئىـي ئىنـكاس، ئەلۋەتتـە. يەنـە بىـرى، ئۇيغـۇرالردا ئۆتكـەن 
پەلەسـتىن  ئومۇمالشـقان  بۇيـان  يىللىرىدىـن   -  70 ئەسـىرنىڭ 
ھېسداشـلىقىغا پەلەسـتىنلىكلەردىن كەلگـەن بـۇ رەھىمسـىزلىكتىن 
ئۈمىدسـىزلەنگەن. بولۇپمـۇ ئۇيغـۇرالر مۇسـۇلمان ئەللەردىـن پەشـۋا 
يەۋاتقاندا ئۆزى بىلەن تەقدىرداش ھېس قىلىدىغان بىر مۇسۇلمان 

مىللەتنىڭمـۇ ئۆزىگـە قارشـى چىقىشـى ئۇالرنـى خۇرسـىندۇرغان. 

خىتايـدا  ئۇيغـۇر  ئـەۋالد  بىـر  كېيىنكـى  يىلالردىـن   -  70
تېلېۋىـزورالر پىروگراممـا تارقاتقاندىـن بۇيـان ئارافاتنىـڭ ياغلىقلىـق 
تۇرقىدىـن سـۆيۈنۈپ چـوڭ بولغـان، ئـۇالر ئىسـرائىلىيەگە قارشـى 
ھاياجانالنغـان،  ئاتقانـدەك  خىتايغـا  ئـۆزى  تاشـالرنى  ئاتقـان 
پەلەسـتىن خەلقـى باسـتۇرۇلغاندا ئىسـرائىلىيەنىڭ ئورنىغا خىتاينى 
قويـۇپ  ئۆزىنـى  ئورنىغـا  پەلەسـتىننىڭ  نەپرەتلەنگـەن،  قويـۇپ 
دۇنيـا  ئوخشـاش  ئارافاتقـا  ئۆزىدىنمـۇ  ئۇيغـۇرالر  ئازابالنغانىـدى. 
تونۇغـان داھىيالرنىـڭ چىقىشـىغا تەقەززا بولـۇپ مىڭلىغان بالىالرغا 
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ئارافـات دېگـەن ئىسـىم قويۇغان ۋە بۇ ئىسـىم ئۇيغـۇرالردا ئەڭ كۆپ 
قويۇلغـان ئىسـىم بولـۇپ قالغانىـدى.

ئۇيغـۇر ئەدىبلەرمـۇ پەلەسـتىننىڭ دەردىگـە يىغالپ شـېئىرالرنى 
يازغـان، ھەتتـا تۆھپىـكار شـائىر ۋە نەشـرىياتچى قۇربـان بـارات 
»يوقالمـاس پەلەسـتىن« دېگـەن داسـتانىنى يېزىـپ، پەلەسـتىن 
خەلقىنىـڭ ھەققانىـي كۆرىشـىگە ئىشـتىياق باغلىغـان ۋە مـەدەت 
بەرگەنىـدى. مـەن 2019 - يىلنىـڭ ئاخىـرى ۋە 2020 - يىلنىـڭ 
بېشـىدا نورۋېگىيە ۋە شىۋېتسـىيەدە پەلەسـتىنلىك ئەدىبلەر بىلەن 
كۆرۈشـتۈم. ئۇالرنىـڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ بېشـىغا كەلگـەن قىرغىنچىلىـق 
بارلىقىدىنمـۇ  مىللەتنىـڭ  دېگـەن  ئۇيغـۇر  تۇرسـۇن،  ئۇياقتـا 
بىخەۋەرلىكـى مېنـى ھەيـران قالدۇردى ھەتتا پەلەسـتىننىڭ داڭلىق 

شـائىرى مورىـد بارغوتىمـۇ ئۇيغۇرنـى بىلمەيدىكـەن. 

قۇربـان بـارات ئۇيغۇرچـە يازاتتى، ئۇنى دۇنيا بىلمەيتتى. شـۇڭا 
ئـۇ پەلەسـتىننى بىلمىسـىمۇ ئانچـە ھەيرانلىـق قوزغىمايتتـى، ئەممـا 
ئەدەبىيـات دۇنياسـى بىلىدىغـان، دۇنياغـا ئىنگلىزچـە ۋە ئەرەبچـە 
تونۇلغان بىر پەلەسـتىنلىك ئەدىب دۇنياغا ئايدىڭ قىرغىنچىلىقنى 
ھېسداشـلىقىغا  دۇنيانىـڭ  ئەدىبلـەر  پەلەسـتىنلىك  بىلمىسـە، 
كېيىنمـۇ  بىلدۈرۈلگەندىـن  دەردى  مىللەتنىـڭ  بىـر  ئېرىشـكەن 
ئورتـاق  پاجىئەسـىگە  ئۇيغـۇر  قىلىشـقاندەكال  مەسـلىھەت  خـۇددى 
سـۈكۈتنى تاللىسـا، بۇنـى قانـداق چۈشـىنىمىز؟ ياۋروپـادا پاناھلىـق 
ئاپسـەن، پۈتۈن دۇنيادىن ھېسداشـلىق كۈتىسـەن، زۇلۇم كۆرگەن 
مىللەتنىـڭ زۇلۇمغـا قارشـى تۇرۇشـى تەبىئىـي ئىنـكاس ئەمەسـمۇ؟ 
زۇلۇمغا قارشـى يازىسـەن، ئىسـرائىلنىڭ ساڭا قىلغىنى زۇلۇم بولسا، 

خىتاينىـڭ بىزگـە قىلغىنـى ئىلتىپاتمـۇ؟

مۇھاجىرەتتـە  پەلەسـتىنلىكلەرنىڭمۇ  ئوخشـاش  ئۇيغۇرالرغـا 
پائالىيـەت قىلىۋاتقـان تەشـكىالتلىرى بـار. ئۇيغۇرالرنىڭ نارازىلىقىغا 
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سـەۋەب بولغـان يەنـە بىـر ئامىـل مۇھاجىرەتتىكى دۇنيـادا كۆپىنچە 
يەھۇدىـي تەشـكىالتالرنىڭ ئۇيغۇرغـا ياردەم قىلىـش قىزغىنلىقىنىڭ 
ئەكسـىچە پەلەسـتىنلىكلەر قۇرغان تەشـكىالتالرنىڭ پەرۋاسـىزلىقى. 
كىشـىلەر سېلىشـتۇرۇپ شـۇنى دېمەي قالمايدۇ، سېنىڭ دۆلىتىڭدە 
بـاردۇ،  باغچىسـى  سـانائەت  بـاردۇ،  زاۋۇتـى  قۇرغـان  خىتاينىـڭ 
شـىركەتلىرى بـاردۇ، سـۈكۈت قىلىشـنىڭ سـەۋەبنى چۈشـەنگەنمۇ 
بواليلـى. ئەممـا ياۋروپـادا، ئامېرىكىدا، كانادادا ئۇيغۇرغا ئوخشاشـال 
پاناھالنغۇچـى بولـۇپ تۇرۇۋاتقـان پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ، زۇلۇمدىـن 
تەشـكىالتالرنىڭ  قۇرغـان  پەلەسـتىنلىكلەر  قىلىۋاتقـان  شـىكايەت 

سـۈكۈت قىلىشـىنى قانـداق چۈشـەندۈرىمىز؟  

مەنچـە ئۇيغۇرالرنىـڭ بېشـىغا ئومۇميۈزلـۈك كەلگەن بۇ قىسـمەت 
تەپەككـۇردا ئۆزگىرىـش پەيـدا قىلىـدۇ. بـۇرۇن دۇنيانـى خىتـاي 
تەشـۋىقاتى تارقاتقـان خەۋەرلەردىـن چۈشـىنىپ غەربكە ئۆچمەنلىك 
قىلغـان، ئىسـرائىلىيەنىڭ زۇلۇمـى سـەۋەبلىك دۇنيادىكـى بارلىـق 
ئويلىنىـدۇ.  قايتـا  كىشـىلەر  قىلغـان  ئۆچمەنلىـك  يەھۇدىيالرغـا 
خىتاي ئىسـرائىلىيەگە قارشـى قوللىغان پەلەسـتىن تەشـكىالتلىرىغا 
زىيـادە مۇھەببـەت باغـالپ قالغـان بـۇ مىللـەت ئۇالرنىـڭ زالىمغـا 
يانتايـاق بولغـان قىلمىشـىدىن دەرس ئالىـدۇ. پەلەسـتىن دۆلىتـى 
ۋە پەلەسـتىنلىكلەرنىڭ ئۇيغۇرغـا تۇتقـان پوزىتسىيەسـى ئۇيغۇرالرغا 

ئۆزىنـى، ئۆزگىلەرنـى ۋە دۇنيانـى چۈشىنىشـتە سـاۋاق بولىـدۇ. 

پەلەسـتىننى قوللىغان ئۇيغۇر ئەدىب، ئۆلىما، باي ۋە زىيالىيالر 
ئۇالرنـى ئـۆزى بىلـەن تەقدىـرداش دەپ قارىغان، ئەمما بۇ قېتىمقى 
ئەمەلىيەت ئۇالرغا بۇنداق تەقدىرداشـلىقنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى 
بىلـدۈردى. ئۆزىنـى تەقدىـرداش دەپ قارىمىغـان تەرەپكە ئۆزىنىڭ 
ئىئانـە  مۇھەببـەت  يۈكلـەش،  كۆڭـۈل  تېڭىـپ  تەقدىرداشـلىقىنى 
ئىكەنلىكىنـى  ئارتۇقچـە  قىلىشـنىڭ  تەقدىـم  سـۆيگۈ  ۋە  قىلىـش 
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كىشـىلەرگە ئۆگەتتى. 

خىتـاي زۇلۇمىدا قالغـان، دۇنيادىن بىخەۋەر قالدۇرۇلغان ئۇيغۇر 
ئىخالسـمەنلەرگە مۇسـۇلمان دېگەن سـۆز ئۇيغۇردەك، كاپىر دېگەن 
ئىبـارە خىتايـدەك بولـۇپ كەتكەن. بـۇ بىزنى خىتاي 1884 - يىلى 
رەسمىي بېسىۋالغاندىن كېيىن، بىزگە كۇپۇرانە زۇلۇمنى تاڭغاندىن 
ۋەتىنىـدە  ئۇيغۇرنىـڭ  كەتكـەن.  مۇقىملىشـىپ  شـۇنداق  بۇيـان 
ئۇيغۇرغا خىتايدىن باشـقا بىر دىنسـىز دۈشـمەن زۇلۇم قىلمايدىغان 
بولغاچقـا، خىتايدىـن باشـقا دىنسـىز مىللەتلـەر ئۇيغۇرغـا كۇپپـار 
تۇيۇلمىغـان. شـۇڭا ئۇيغـۇر ئـەرەب - ئىسـرائىلىيە توقۇنۇشـىنىمۇ 
دەل شـۇ ئۇيغـۇر - خىتـاي زىددىيىتىدەك چۈشـىنىپ، شـۇ بويىچە 

يەھۇدىيالرغـا قارشـى سـەپ ئايرىـپ كەلگەن.

ئۇيغۇرغـا  توقۇنۇشـىنى  ئىسـرائىلىيە   - ئـەرەب  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئۇيغـۇردا  قېلىشـى  ئوخشـىتىپ  زۇلۇمىغـا  خىتـاي  قىلىنىۋاتقـان 
تاجاۋۇزچىلىرىـدەك،  خىتـاي  يەھۇدىيالرنـى  دۇنيادىكـى  پۈتـۈن 
پەلەسـتىنلىكلەرنى ئۆزىـدەك كۆرۈشـنىڭ مەنبەسـى بولـۇپ قالغـان. 
شۇنداقال بۇ ئۇيغۇردىكى خىتايغا قارشى ئۇيغۇرچە مۇسۇلمانلىقنىمۇ 
مەنبـە قىلىـدۇ. ئۆمرىـدە چوڭـراق شـەھەرلەرگىمۇ چىقىـپ باقمـاي 
كىشـىلەرنىڭ  مىڭلىغـان  قويغـان  قـەدەم  مۇھاجىرەتكـە  بىۋاسـىتە 
دۇنيادىكى مۇسـۇلمانالر بىلەن باشـقا دىندىكىلەر ئارىسـىدا بولغان 
ۋە بولۇۋاتقان قارشىلىقالرنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مىللىتىگە قىلىۋاتقان 
زۇلۇمىـدەك بىـر زۇلـۇم دەپ چۈشىنىشـى ھەيـران قاالرلىـق ئەمـەس. 
شـۇڭا ئۇيغـۇر مۇھاجىرالرنىـڭ دۇنيـادا بارلىق مەزلۇم مۇسـۇلمانالرنى 
ۋە  تىلىغـا  دىنىغـا،  ئۇيغۇرنىـڭ  تەرەپنـى  قارشـى  ئۇيغـۇردەك، 
مەۋجۇتلۇقىغـا تەھدىـت سـېلىۋاتقان خىتايدەك تەسـەۋۋۇر قىلىشـمۇ 
تامامـەن چۈشىنىشـلىك. لېكىـن ئەمەلىيەت ئۇنـداق ئەمەس. ئۇيغۇر 
بىلـەن ئوخشـاش كۈنـدە دېيىلىۋاتقـان پەلەسـتىننىڭ رەئىسـى بار، 
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ئىسـرائىلغا قارشـى خىتاينـى دوسـت تۇتااليدۇ. ئـۆز زېمىنىدا تۇرۇپ 
ئىسـرائىلىيەدە  ھەتتـا  ئاتااليـدۇ  كاتيۇشـا  قارشـى  ئىسـرائىلىيەگە 
ياشـايدىغان ئەرەبلەرنىڭ كىشـىلىك ھوقۇق تەشكىالتلىرى خەلقئارا 
يىغىنالرغـا  قاتنىشـىپ، ئىسـرائىلىيەگە قارشـى سـۆز قىلىـپ يەنـە 
ئىسـرائىلىيە دۆلىتىگە قايتىپ كېتەلەيدۇ. پەلەسـتىنلىكلەر ئۆزىنىڭ 
ھەربىـي  خاماسـتەك  ئۇالرنىـڭ  سـاياليدۇ،  ئـۆزى  ھۆكۈمىتىنـى 
تەشـكىالتى، سـاقچى قىسىمى ۋە مۇسـتەقىل تاشقى سىياسىتى بار. 

 - بىـر  مۆمىنلـەر  قېرىنداشـتۇر،  »مۇسـۇلمانالر  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
پەلەسـتىنلىكلەرنى  بويىچـە  ئەقىـدە  دېگـەن  دوسـتتۇر«  بىرىگـە 
قېرىنـداش  كۆرگەنـدەك  خوتەنلىكنـى  قەشـقەرلىك  خـۇددى 
كۆرگەچكـە  يېقىـن  شـۇنداق  چۈشىنىشـلىك.  تامامـەن  كۆرۈشـى 
پەلەسـتىنلىكلەردىنمۇ بەكـرەك يەھۇدىيالرغـا ئـۆچ بولـۇپ كەتسـىمۇ 
شـۇنى  ئەمەلىيـەت  رەھىمسـىز  ئەممـا  ئەمـەس.  تەئەججۈپلـۈك 
كۆرسـەتتىكى، دوسـتلۇق، قېرىنداشـلىق دېگـەن شـەخس بىلـەن 
بولىـدۇ.  ئارىسـىدا  ئائىلـە  بىلـەن  ئائىلـە  ئارىسـىدا،  شـەخس 
ئىككـى مىللـەت ئارىسـىدا قېرىنداشـلىق بولمايـدۇ. ئىككـى مىللەت 
ئارىسـىدا ئۆزگەرمـەس، سـەمىمىي ۋە ئىچىدىـن قاينـاپ چىقىدىغان 
دوسـتلۇقمۇ مەۋجـۇت بولمايـدۇ. ئىككـى مىللـەت ۋە ئىككـى دۆلـەت 
ئوتتۇرىسـىدا پەقەت قوشـنىدارچىلىق، ئىقتىسـادىي نەپ يەتكۈزۈش 
ۋە ئىسـتراتېگىيەلىك ھەمكارلىق مۇناسـىۋىتى بولىدۇ. ئەگەر ئىككى 
مىللەت ئارىسـىدا دوسـتلۇق بولغان بولسـا پەلەسـتىن خىتاي تەرەپ 
بولمايتتـى. ئەگـەر ئىككـى مىللـەت ئارىسـىدا دىنىـي قېرىنداشـلىق 
بولىدىغـان بولسـا پەلەسـتىن ھاكىمىيىتـى خىتاينـى رەنجىتىشـتىن 
قورققـان تەقدىردىمـۇ، پۈتـۈن دۇنيـادا ياشـاۋاتقان نەچچـە مىليون 
پەلەسـتىنلىكلەر ئەمەس، ياۋروپادا ياشـاۋاتقان 100 مىڭدىن ئارتۇق 
پەلەسـتىنلىكنىڭ 10 پىرسـەنتى ئۇيغۇرنى قولالپ قوزغىلىپ كەتسە 
بوالتتى. پاكىت ئۇيغۇرالرغا شـەخس بىلەن شـەخس ئارىسـىغا ماس 
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كېلىدىغان دوسـتلۇق، قېرىنداشـلىق دېگەن ئۇقۇمالرنى دۆلەت ۋە 
مىللـەت ئـارا مۇناسـىۋەتكە قىسـتۇرۇپ يۈرمەسـلىكنى ئۆگىتىـدۇ.

بۇ قېتىمقى پەلەسـتىننىڭ خىتايغا تەرەپدار بولۇشـى ئۇيغۇرالرغا 
دۇنياغـا ئـۆزى سـۆيگەن ئىدىيەنىـڭ تەلىپـى، ئـۆزى قەدىرلىگـەن 
چۈشـەنچىنىڭ چاقىرىقـى ۋە ئـۆزى تـەۋە بولغـان ئىدېئولوگىيەنىڭ 
مىللەتنىـڭ  سـۈپىتىدە  مىللـەت  بىـر  ئەمـەس  بىلـەن  قېلىپـى 
مەنپەئەتـى ۋە مەۋجۇتلۇقىنـى بىرىنچـى ئورۇنغـا قويۇپ يۈزلىنىشـنى 
ئۆگىتىـدۇ. ئۇيغـۇردەك مىللـەت بويىچە مەھبۇسـلۇققا، خارابلىققا ۋە 
قىرغىنچىلىققـا ئۇچراۋاتقـان مىللەتنىڭ ھەممىنى قايرىپ قويۇپ ئاتا 
- ئانـا، ئاچـا - سـىڭىللىرىنى قوغداش، قۇتقـۇزۇش ۋە ھەرقانداق 
ۋاسـىتىنى قوللىنىـپ ھۆرلۈكىنـى ئېلىـش ھوقۇقـى بـار. خـۇددى 
پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئىسرائىلىيەگە قارشى خىتاي بىلەن 60 يىللىق 
ھەمكارلىقـى، 30 يىللىـق دوسـتلۇقى ۋە ئۇيغۇرغـا قارشـى ئىككـى 
يىللىـق دۈشـمەنلىكى ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانلىقىنىڭ چەكلىمىسـىگە 
ئۇچرىمىغانـدەك ئۇيغۇرالرمـۇ دۇنياغـا شـۇنداق يۈزلىنىشـنى سـىناپ 

بېقىشـقا ھوقۇقلۇق. 

ئۇيغـۇردا »دوسـتنىڭ دوسـتلۇقى بېشـىڭغا كـۈن چۈشـكەندە 
بىلىنـەر« دېگەن سـۆز بـار. مىللەت بويىچە چەتئەللەردە مۇسـاپىر، 
ئـۆز ئېلىـدە مەھبـۇس بولـۇپ ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ دوسـتلۇق، 
قېرىنداشـلىق، دۆلـەت، ھوقـۇق، ھۆرلـۈك، مۇسـۇلمانلىق دېگـەن 
ئۇقۇمالرغـا بولغـان چۈشەنچىسـى يېڭىلىنىۋاتىـدۇ. ئۇيغـۇرالر ئەمدى 
خىتـاي دوسـت كۆرسـەتكەن ئـەرەب دۇنياسـىغا دوسـت بولـۇپ، 
قېرىنداشـلىق  پەلەسـتىنلىكلەرگە  كۆرسـەتكەن  مەزلـۇم  خىتـاي 
ئىزھـار قىلىـپ، خىتـاي دىنـدا ئوقۇشـقا يـول قويغـان پاكىسـتان، 
دەپ  بۆشـۈكى  ئىسـالمنىڭ  مىسـىرنى  ۋە  يەمـەن  ئەرەبىسـتان، 
باشـالۋاتىدۇ.  كۆرۈشـكە  يۈزىنـى  ئەسـلى  ئۇالرنىـڭ  بىلىشـتىن 
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كەتكـەن  ئۆتـۈپ  يىلىكىگىچـە  كـۈن چۈشـكەندە  بېشـىغا  ئۇيغـۇر 
دۆلەتلىـك بولۇشـنىڭ قـەدرى، ھوقۇقلـۇق بولۇشـنىڭ قىممىتـى ۋە 
ھـۆر بولۇشـنىڭ تەشـنالىقى سـەۋەبلىك تەپەككـۇردا بىـر مىسلىسـىز 

يېڭىلىنىشـنى باشلىشـى مۇمكىـن. 
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قىزىمنىڭ سوئالى: ئۇيغۇر قانداق بولىدۇ؟

يېتىلـدۈرۈش،  قانـداق  كىملىكىنـى  ئۇيغۇرلـۇق  پەرزەنتلـەردە 
قېلىـش  نامايـان  قانـداق  ۋە  سـاقالش  قانـداق  ئۇيغۇرلۇقنـى 
ھالقىلىـق  كېلىۋاتقـان  دۇچ  ئۇيغـۇرالر  ياشـاۋاتقان  مۇھاجىرەتتـە 
مەسـىلىنى  بـۇ  قارىغانـدا،  كۆزىتىشـلەرگە  بىـرى.  مەسـىلىلەرنىڭ 
ياخشـى ھـەل قىاللمىغـان بىرىنچـى ئـەۋالد ئۇيغـۇر مۇھاجىرالرنىـڭ 
چەتئەللەردە مۇسۇلمان مىللەتلەر بىلەن قۇدا - باجا بولۇۋاتقانلىقى 
مەلـۇم. 1980 - يىلالردىـن كېيىـن مۇسـاپىرلىققا مەجبـۇر بولغـان 
ئۇيغۇرالرنىـڭ ئازلىقـى ۋە ھـەر قايسـى ئەللەردىكـى شـەھەرلەرگە 
تارقـاق ئورۇنالشـقانلىقى سـەۋەبلىك ئـۇالردا مۇسـۇلمانلىق ئۆزلۈكنى 
ساقالشـقا قارىغاندا ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى سـاقالپ قېلىشنىڭ تەس 
بولغانلىقىمـۇ ئەمەلىيـەت. 2017 - يىلدىـن بـۇرۇن بـەزى ئاتـا - 
ئانىـالر پەرزەنتلەرنـى ۋەتەنگـە ئەۋەتىـپ تىـل ئۆگىتىـش، ئۇالرنىڭ 
جورا تاللىشـىغا پۇرسـەت يارىتىپ غەلىبە قىلغان بولسىمۇ، ھازىرقى 

ۋەزىيـەت بـۇ ئىمكاننـى يوققـا چىقـاردى.

مۇھاجىرەتتـە پەرزەنتلـەردە ئۇيغۇرلـۇق كىملىكىنـى يېتىلدۈرۈش 
مۇھىـم،  دەرسـلىرى  تىـل  ئانـا  قېتىملىـق  بىـر  ھەپتىـدە  ئۈچـۈن 
لېكىـن ھەپتىـدە بىـر قېتىـم ئۆگەنگـەن شـۇ ئانـا تىلـدا ھـەر كۈنـى 
ياشـاش، ئانـا تىلـدا ئۆزىنى نامايان قىلىـش، ئۇيغۇر تىلىنى ئۇيغۇر 
مەدەنىيىتىدە تولۇق ياشـاش ئارقىلىق سـىڭدۈرۈش تېخىمۇ مۇھىم، 

ئەممـا بۇمـۇ يېتەرلىـك ئەمەسـتەك قىلىدۇ. 

يېقىنـدا ئۆيىمىزگـە بىـر نورۋېـك ئايـال مېھمـان بولـۇپ كەلدى. 
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يەتتـە ياشـقا كىرگـەن قىزىـم ئۇيغۇرىيـە ئۇنىـڭ بىلـەن نورۋېكچـە 
دەپ  نورۋېكمـۇ؟«  مۇسـۇلمانمۇ  »سـەن  ئولتـۇرۇپ،  پاراڭلىشـىپ 
سورىدى، ئاندىن ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى، ھېيت كۈنى چۈشتىن 
بـۇرۇن مۇسـۇلمان قوشـنىالرنىڭ بالىلىـرى بىلـەن ئوينىغانلىقىنـى، 
چۈشـتىن كېيىـن بارلىـق مۇسـۇلمانالر يىغىلىپ تامـاق يېگەنلىكىنى 

سـۆزلەپ بـەردى. 

مېھمـان كەتكەندىـن كېيىن قىزىمغا مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر، دىنىنىڭ 
ئىسـالم ئىكەنلىكى ھەققىدە چۈشـەنچە بەردىم. ئەمما قىزىم مىللەت، 
ئۆزىنىـڭ  ئۇنىمـاي  چۈشـەنگىلى  ياخشـى  سـۆزلەرنى  دېگـەن  دىـن 
مۇسۇلمانلىقىدا چىڭ تۇردى. ئۇنىڭغا نورۋېك دېگەننىڭ قارشىسىنىڭ 
دەپ  ئۆزىنـى خىرىسـتىيان  بىـرى  ئەگـەر  بولىدىغانلىقىنـى،  ئۇيغـۇر 
تونۇشتۇرسـا  دەپ  مۇسـۇلمان  ئۆزىنـى  ئۇنىڭغـا  قالسـا  تونۇشـتۇرۇپ 
بولىدىغانلىقىنى چۈشـەندۈردۈم. ئۇنىڭغا دىن، مىللەت دېگەنلەرنىڭ 
ھېـس  يېشـىپمۇ  ئېلىـپ  مىسـال  چۈشـەندۈرۈپمۇ،  شـۇنچە  پەرقىنـى 
قىلـدۇرۇپ بواللمىدىـم. ئـۇ »مۇسـۇلمان ھاالل يېمەكلىـك يەيدۇ، روزا 
تۇتىـدۇ، نامـاز ئوقۇيـدۇ، ھېيـت قىلىـدۇ، ئۇنداقتـا، ئۇيغـۇرالر نېمـە 

قىلىـدۇ؟ قانـداق ئـادەم ئۇيغـۇر بولىـدۇ؟« دەپ سـورىدى.

ئاخىـرى  بىلەلمىدىـم.  بېرىشـنى  قانـداق جـاۋاب  بـۇ سـوئالالرغا 
ئۇنىڭغا »قولىدا كۆك بايرىقى بولغان، ئۇيغۇرچە سۆزلەيدىغان، ئانا 
تىـل مەكتەپكـە بارىدىغـان، 11 - ئاينىـڭ 12 - كۈنىدىكـى دۆلەت 
بايرىمىنـى تەبرىكلەيدىغـان، نـورۇز ئوينايدىغـان، خىتايغـا قارشـى 
نامايىشـقا چىقىدىغـان، ئۇيغۇرالرنـى ياخشـى كۆرىدىغان كىشـىلەرنى 
ئۇيغۇر دەيمىز« دەي دەپ ئويالپمۇ توختاپ قالدىم. ئۇنداق دېسەممۇ 
توغـرا بولمايدىكـەن، بـۇ ھالدا ئەتراپىمدىكى يەنە بىر قىسـىم ئۇيغۇر 
چوڭالرنـى ۋە بالىالرنـى ئۇيغۇر ئەمەس دېگەن بولىدىكەنمەن. ئەگەر 
بۇ شـەرتلەرنى قويمىسـام ئۇيغۇر بىلەن مۇسۇلماننىڭ پەرقىنى قانداق 
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چۈشـەندۈرىمەن؟ قىزىـم ھـەر كۈنـى ھـاالل تامـاق يەيدىغـان، ھېيت 
كۈنـى چۈشـتىن بـۇرۇن چىرايلىـق كىيىملەرنـى كىيگـەن سـومالىلىق 
قىـز بىلـەن ئوينىغان، چۈشـتىن كېيىن ئۇيغـۇر ئۆيىگە بېرىپ ھېيت 
ئۇنىڭغـا  بىـز  تۇرسـا  كۆرگـەن  تۇتقىنىمىزنـى  رامىـزان  ئۆتكۈزگـەن، 
شـۇ مۇسـۇلمانالردىن پەرقلىنىـپ تۇرىدىغـان بىـرەر ئىشـنى قىلىـپ 

كۆرسـىتىپ قويمىغان تۇرسـاق!

قىزىمنىڭ مېڭىسـىدە ئۆزىنى مۇسۇلمان، ئۆزىدىن بولمىغانالرنى 
توغـرا  جەھەتتىـن  دائىرىسـى  ئۇقۇمنىـڭ  ئايرىشـى  دەپ  نورۋېـك 
بولمىسـىمۇ، ئۇنىڭ شـۇ يېشـىدا »بىز ۋە ئۇالر« دېگەن قارىشىنىڭ 
شەكىللىنىشى تەبىئىي ئىدى. ئۇنىڭ يەتتە ياشلىق دەۋرى مۇشۇالرنى 
ئوياليدىغان، ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بېكىتىشـكە باشـاليدىغان ۋاقتى 
ئىـدى. نورۋېگىيەدىـال ئەمـەس، غەربتە ياشـاۋاتقان ھـەر بىر ئۇيغۇر 
بـاال »بىـز ۋە ئـۇالر« دەپ ئايرىشـنى باشـلىغاندا ئـۆزى ياشـاۋاتقان 
رېئاللىققـا ئاساسـەن ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ. بىـز غەربلىـك يەرلىكلەرگە 
ئوخشـاش روژدېسـتۋا بايرىمـى ئۆتكۈزمەيمىـز. ماگىزىنالرغا كىرسـەك 
ئايرىشـنى  ھاراملىقىنـى   - ھـاالل  يېمەكلىكلەرنىـڭ  بالىمىزغـا 
ئىرانلىقالرنىـڭ  ياكـى  تـۈرك  ئافغـان،  تاماقالنسـاق  جىكىلەيمىـز. 
تاماقخانىسـىغا بارىمىـز، تاماقنىـڭ بـەزى خۇرۇچلىرىنـى ۋە گۆشـنى 
كۈندىلىـك  بىـز  ئۇنداقتـا  ئالىمىـز.  دۇكىنىدىـن  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
تۇرمۇشـتا بارلىـق مۇسـۇلمانالردىن پەرقلىـق، ئۇيغۇرغىال خاس نېمە 
ئىـش قىلىمىـز؟ پەرزەنتىمىزگـە ۋە ئۆزىمىزگـە يېمەكلىك، كىيىنىش 
ۋە ياشاش ئۆلچەملىرىدە تەكىتلەيدىغانلىرىمىز بارلىق مۇسۇلمانالرغا 
ئورتـاق تۇرسـا، بالىمىزنىـڭ مىللەتنىـڭ قارشىسـىغا مۇسـۇلمانلىقنى 
قويۇشـىنى، ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بىلمەي مۇسـۇلمانلىق خاسـلىقىنى 

تەكىتلىشـىنى توغـرا چۈشـىنىش كېرەكتە!

بىر ئۇيغۇر شەرقىي تۈركىستاننىڭ دۆلەت بايرىمىغا كەلمەسلىكى 
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مۇمكىن، ئانا تىل كۈنىنى تەبرىكلىمەسلىكى ۋە نامايىشقا بالىالرنى 
ئېلىـپ بارماسـلىقى مۇمكىـن ئىكـەن، ئەممـا ئىككـى ھېيتقـا پەقەت 
تەييارلىـق قىلماسـلىقى، ئۆتكۈزمەسـلىكى مۇمكىـن ئەمـەس ئىكەن. 
ئەممـا سـىز ئۆتكۈزۈۋاتقـان قۇربـان ھېيتنـى ئـەرەب قوشـىنىڭىزمۇ 
ئۆتكۈزىـدۇ، سـىز تۇتقـان روزىنـى سـومالىلىق دوسـتىڭىزمۇ تۇتىـدۇ. 
روزى ھېيت نامىزىغا تۈرك مەسچىتكە پەرزەنتىڭىزنى ئېلىپ بارىسىز. 
شـۇنىڭ بىلەن بالىڭىز ئۆزىنىڭ سـومالى، ئەرەب ۋە تۈركلەر بىلەن 

ئورتاقلىقىنى- مۇسـۇلمانلىقىنى چوڭقـۇر ھېس قىلىدۇ.

 كۆزىتىشـىمچە مۇھاجىرەتتـە مىللىـي بايـرام بولغـان نورۇزدىـن 
دىنـى بايـرام بولغـان قۇربـان ھېيـت ۋە روزا ھېيتقـا بېرىلىدىغـان 
ئەھمىيـەت بەكـرەك كۈچلـۈك ئىكـەن. ئادەتتـە نـورۇز، ئانـا تىـل 
بـۇ  ئۇيغـۇرالر  قاتناشـمايدىغان  بايرىمىمىزغـا  دۆلـەت  ۋە  بايرىمـى 
ئىككـى ھېيتتا ئۇيغۇر سـورۇنلىرىغا چوقـۇم داخىل بولىدىكەن. مانا 
بـۇ نېمـە ئۈچـۈن غەربتـە چـوڭ بولغـان ئىككىنچـى ئـەۋالد ئۇيغـۇر 
كىملىكىدىـن  ئۇيغۇرلـۇق  خاسـلىقىنى  مۇسـۇلمانلىق  ياشـالرنىڭ 

مۇھىمـراق بىلگەنلىكىنىـڭ مەنبەلىرىنىـڭ بىـرى.

ئىككـى  دۇنيادىكـى  ھاياتىمىزنىـڭ  ياشـاۋاتقان  مۇھاجىرەتتـە 
مىلياردتىن ئارتۇق مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدىن ھېچ پەرقسىز ئىكەنلىكىنى 
ئېتىراپ قىلسـاق، پەرزەنتلىرىمىزدە سۇسـالۋاتقان، ئەمما بىز يوقىتىپ 
قويۇشـنى زىنھـار خالىمايدىغـان ئۇيغـۇر كىملىكىنـى پەرۋىـش قىلىـش 
ۋە كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىشـىمىز كېرەكلىكى ھەققىدە 

ئويلىنىشـىمىزغا توغـرا كېلىـدۇ. مەنمـۇ شـۇنى ئويلىنىـپ باقتىم.

 مېنىڭچـە پەرزەنتىمىـزدە ئۇيغۇر كىملىكى يارىتىش جەريانىمىز، 
ئەمەلىيەتتە ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرلۇقى ھەققىدە ئويلىنىش، ئۆزىمىزنى 
قايتىدىـن بىـر الياقەتلىك ئۇيغۇر قىلىپ چىقىش جەريانى بولۇشـى 
مۇمكىـن. ئۆزىمىـز مۇكەممـەل ئۇيغۇرلۇققـا قـەدەم قويمـاي تـۇرۇپ، 
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ئۇيغۇرنىڭ دۈشـمىنىگە دۈشـمەن، دوستىغا دوست بولماي، ئۇيغۇر 
يىغلىغانغـا يىغـالپ، قايغۇرغانغـا قايغـۇرۇپ، كۈلگەنگـە كۈلمـەي 

تـۇرۇپ پەرزەنتىمىزنـى ئۇيغۇر قىلىـپ چىقالمايمىز.  

پەرزەنتىمىزدە ئۇيغۇرغا خاس كىملىك يېتىلدۈرمەكچى بولساق، 
ئانـا تىـل دەرسـلىرىگە ئېلىـپ بارغاندىـن باشـقا، مېنىڭچـە دۆلـەت 
بايرىمىمىزنـى، نورۇزنـى ۋە ئانـا تىـل بايرىمىنـى خـۇددى ئىككـى 
بالىالرغـا  قىلىـپ،  تەييارلىـق  قىلغانـدەك  تەييارلىـق  ھېيتىمىزغـا 
بايراملىـق كىيىـم ئېلىـپ بېرىـپ، شـۇ دۆلـەت ياكـى شـەھەردىكى 
ئامالسـىزلىقتىن  پەقـەت  يىغىلىـپ،  يەرگـە  بىـر  ئۇيغـۇرالر  بارلىـق 
يەرلەرگـە  ئاالھىـدە  بىـرەر  پەرزەنتلەرنـى  تەقدىـردە  يىغىاللمىغـان 

ئېلىـپ بېرىـپ ئەھمىيەتلىـك ئۆتكۈزۈشـىمىز كېـرەك ئىكـەن. 

بولسـاق،  ئۇرغۇتماقچـى  سۆيگۈسـىنى  ئۇيغۇرلـۇق  بالىـالردا 
بۇغراغـا  مەمتىمىـن  ئەپەنـدى،  مەمتىلـى  ئۇيغـۇر،  ئابدۇخالىـق 
ئوخشاش قەھرىمان ئەجدادالرنىڭ تۇغۇلغان ياكى قەتلى قىلىنغان 
بالىالرغـا  كۈنـدە  شـۇ  ئەسلىشـىمىز،  بويىچـە  مىللـەت  كۈنلىرىنـى 
ئۇالرنىڭ ئىدىيەسىنى، ئىش - ئىزلىرىنى ئۆگىتىش، ئەسەرلىرىنى 
ئىكـەن.  كېـرەك  چۈشەندۈرۈشـىمىز  يولىنـى  ھايـات  ئوقۇتـۇش، 
بالىالرغـا ئابدۇقادىـر جااللىدىـن، يالقـۇن روزى، پەرھـات تۇرسـۇن 
ئوقۇتۇشـىمىزدا  ئەسـەرلىرىنى  سـەرخىلالرنىڭ  تۇتقـۇن  قاتارلىـق  
ۋە شـۇالرغا ئوخشـاش يولباشـچىالرنىڭ رەسـىملىرىنى كۆتۈرگـۈزۈپ 

نامايىشـالرغا بىللـە ئېلىـپ بېرىشـىمىز كېـرەك.

بالىالرنىـڭ قەلبىـدە ئۇيغۇرلـۇق كىملىكىنى يىلتىـز تارتقۇزماقچى 
بولسـاق ئۆلـۈم - يېتىـم ۋە تـوي - تۆكۈنلەرگـە بالىالرنـى چوقـۇم 
ئېلىـپ بېرىـپ بالىالرغـا ئانـا تىلـدا سـۆزلەش، ئۆزىنىڭ شـادلىق ۋە 
قايغۇلىرىنـى ئانـا تىلـدا ئىپادىلـەش پۇرسـىتى يارىتىـپ بېرىشـىمىز 
كېـرەك ئىكـەن. تويدا ئۇيغۇرچە ئۇسـۇل ئوينـاپ، ئۆلۈمدە ئۇيغۇرچە 



401

دۇئا قىلىشنى، ھازا قوشاقلىرىنى ئېيتىشنى ئۆگىتىش زۆرۈر ئىكەن.

ئەمەلىيـەت،  قىلىۋاتقىنـى  داۋام  مەشـرەپلەرنىڭ  مۇھاجىرەتتـە 
چاينىـڭ  قاتـار  ۋەتەندىكـى  ئاساسـەن  بـۇ  كۆزىتىشـىمچە  ئەممـا 
ئۆتكۈزۈلىدىكـەن.  ئايرىـم  ئايالـالر  ئايرىـم،  ئەرلـەر  ئۇسـلۇبىدا 
مۇمكىـن بولسـا مۇشـۇنداق سـورۇنالرغا بالىالرنـى تەكلىـپ قىلىـش، 
ئۇالرغىمـۇ مەشـرەپنى قانداق ئويناشـنى ئۆگىتىـش، مۇمكىن بولغان 
دائىرىدە بىر بالىالر مەشـرىپى تەشكىللەشـنىمۇ ئويلىشـىپ بېقىشـقا 
بولىدىكەن. ئۇندىن باشـقا مۇشـۇنداق مەشـرەپلەر ئاساسـىدا بالىالر 
سـەنئەت ئۆمىكى، بالىالر پۇتبول كوماندىسـى قاتارلىقالرنى قۇرۇپ، 
يېقىـن دۆلەتلـەر ئـارا مۇسـابىقە قىلىـش قاتارلىقالرنىمـۇ ئويلىشـىپ 

باقسـاق، بالىالرنىـڭ ئۇيغۇرغـا دوسـتلۇقى كۈچىيىـدۇ.

زوراۋان  بىـر  بولۇۋاتقـان  ئىككىنچىسـى  دۇنيانىـڭ  خىتايـدەك 
دۆلەتنىڭ يوقاتماقچى بولغىنى ھەرگىزمۇ بىر ئاجىز مىللەت ئەمەس. 
دۇنيـا تارىخىـدا ھېچبىـر دۇنيـاۋى كـۈچ ئۆزىگـە دۈشـمەن بولۇشـقا 
ئەرزىمەيدىغـان زەئىـپ بىـر مىللەتكـە ھۇجـۇم قىلمايـدۇ. خىتاينىڭ 
بۇ قېتىم ئۇيغۇرنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ قاراپ يوقىتىشقا ئۇرۇنىشى 
ئۇيغۇرنىـڭ نەقـەدەر مۇھىـم، كۈچلـۈك ۋە ئىسـتىقباللىق بىر مىللەت 
ئىكەنلىكىنىـڭ ئىسـپاتى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيغۇرلۇقـى رەڭگارەڭ، مول 
ۋە كۈچلـۈك مەدەنىيەتتـە. ئەگـەر بىـز قانـداق ئۇيغـۇر بولـۇش ۋە 
پەرزەنتلىرىمىزگـە قانـداق ئۇيغۇرلۇقنـى سـىڭدۈرۈش ھەققىـدە باش 
قاتۇرسـاق، نۇرغۇن يېڭىچە يولالرنى تېپىپ چىقااليمىز. ئۆزىمىزنىڭ 
بالىالرغـا  سۆيسـەك،  ئۆزىمىـز  تونـۇپ،  ئۆزىمىـز  مەدەنىيىتىنـى 
ئۆگەتسـەك ۋە بالىـالر ئارقىلىـق مەھەللىگـە، مەكتەپكە، جەمئىيەتكە 
سۆيدۈرەلىسـەك كۈرەشـنىڭ مۇھىمىنـى قىلغـان بولىمىـز. بـۇالر ھـەر 
بىـر ئۇيغـۇر ھەرقانـداق ۋاقىتتـا قىالاليدىغـان، ھەممەيلەنگـە مـاس 

يولالر. كېلىدىغـان 
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ئۆلۈمدىن ئىبرەتلەنگەن ھايات ۋە ھىممەت

مۇھاجىرەتتىكى ھاياتىمدا ئۇيغۇرالرنىڭ قانداق پائالىيەتكە ئەڭ 
ئاسـان ۋە ئومۇميۈزلۈك تەشـكىللىنىدىغانلىقىنى كۆزەتتىم. ئاخىرىدا 
خۇالسـە قىلىـپ، ئۇيغۇرالرنـى جەملەشـنىڭ ئـەڭ جەلپـكار يولىنـى 
ئۆلـۈم دەپ قارايدىغـان بولـدۇم. مـەن مۇھاجىرەتكـە قـەدەم قويغان 
بـەش يىلدىـن بۇيـان نامايىشـالر، سـۆھبەتلەر، يىغىلىشـالر ھەتتـا 
ئۇزىتىلغـان  ئۆلـۈم  ئۇيغۇرالرنـى  قىلمايدىغـان  ئىشـتىراك  تويالرغـا 
سـورۇنالردا كـۆردۈم. ئۇيغـۇرالر بىلەن بىر مەھەللىدە ياشـاپ قېلىپ 
ئۇچرىشـىپ قالماسـلىق ئۈچـۈن تـاال تۈزگـە كـۆپ چىقمايدىغـان، 
ئۇيغۇر جامائەت جىقراق يىغىلىدىغان مەسـچىتنى قويۇپ، خۇپىيانە 
ئىبادەتنـى تالاليدىغانالرنىمـۇ مېيىـت نامىزىـدا ئارىمىـزدا كـۆردۈم. 
شـۇندىن كېيىـن »ئەجەبـا، كىشـىلەرنى ئۆلـۈم ئويغىتامـدۇ؟ پەقەت 
ئۆلۈمـال ئۇيغۇرنـى تەشكىللەشـكە قادىرمىـدۇر؟« دەپ ئوياليدىغـان 

بولدۇم.

بۈگۈن 2020 - يىلى 17 - دېكابىر سەھەردە الگېر، قاماقخانا 
ئولتـۇرۇپ  ئىزدىنىـپ  ئۆلـۈپ كەتكەنلـەر ھەققىـدە  تۈرمىلـەردە  ۋە 
شـاھىت بىـز تورىدىـن شـېھىت كەتكـەن 177 كىشـىنىڭ مەلۇماتىغا 
ئېرىشـتىم. خىتايدىكـى ئىجتىمائىي تاراتقۇالرنـى مالتىالش جەرياندا 
بۇ يىل تۈگەپ كەتكەن تۆھپىكار ئۇيغۇرالردىن سەنئەتكار مەخمۇت 
جەمىلـە  ناخشـىچى  قاھـار،  ئابدۇراخمـان  يازغۇچـى  سـۇاليمان،  

قۇربـان ۋە لەپەرچـى سـۇاليمان روزىالرنىـڭ خەۋىرىنـى ئالدىم.

ئىزدىنىـپ  ھەققىـدە  ئۇيغـۇرالر  كەتكـەن  ئۆلـۈپ  الگېـرالردا 
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ئالدىـم.  ئۇچۇرىنـى  قىلغانلىـق  قـازا  ئۇيغۇرنىـڭ  بىـر  كۇچالىـق 
خـۇددى ئـۆز قولـۇم بىلـەن بىر ئۇيغۇرنـى دەپنە قىلغانـدەك قايغۇدا 
بولـدۇم. »شـاھىت بىز«دىكـى 177 مەرھـۇم كىشـىنىڭ كەينىگـە 
1975 - يىلـى تۇغۇلغـان، 2018 - يىلـى الگېـردا قـازا قىلغـان 
دېگـەن مەلۇماتالرنـى قوشـتۇم. ئـۇ كۇچـا ناھىيـە بەشـىنچى رايـون 
چىنىبـاغ كەنتىدىـن توختـى مەمـەت ئىسـىملىك بىـر كىشـى ئىدى. 
تىزىملىككـە سـىنلىق گۇۋاھلىقنـى يولـالپ بولـۇپ، بۇنداق ئۈنسـىز 
ئۆلۈملـەر، دەۋاسـىز قـازاالر، ئىگىسـىز مېيىتلـەر ھەققىـدە ئېزىلىـپ 

ئويلىنىـپ قالدىـم. 

تەكشـۈرۈپ باقسـام تىزىمغـا ئېلىنغـان قـازا قىلغۇچىـالر ئىچىـدە 
مۇھەممـەت سـالىھ دامولـالم، خوتەنلىـك ئۆلىمـا ئابلـەت مەخسـۇم، 
كىشـى   177 قالغـان  باشـقا  توختىدىـن  نۇرمۇھەممـەت  يازغۇچـى 
ئىچىـدە كۆپىنچىسـى چوڭـراق ئاخباراتنىـڭ دىققىتىنـى تارتماپتـۇ. 
نېمـە ئۈچـۈن؟ ئـۇالر مەشـھۇر بولمىغانلىقى، ئەلگـە بىلىنمىگەنلىكى 

ئۈچۈنمـۇ؟

ئىزدىنىـپ باقسـام ئۇنداقمـۇ ئەمەس ئىكەن. مەسـىلەن، ئۇيغۇر 
مەشـھۇرالرنىڭ قاتارىدىـن بولمىغـان بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئۆلۈمـى ئـون 
كىشـىنىڭ  ئـۇ  بوپتـۇ.  سـازاۋەر  دىققىتىگـە  ئاخباراتنىـڭ  نەچچـە 
ئىسـمى ئابدۇغوپـۇر ھاپىـز ئىكـەن. ئـۇ ئـاۋام ئۇيغۇرالرغـا مەنسـۇپ 
مەرھۇمالردىـن بولـۇپ، شـائىرە پاتىمـە سـەيياھ خانىمنىڭ دادىسـى 
قىزىنىـڭ  بـۇ كىشـى  مەشـھۇرالردىن سـانالمايدىغان  بولىدىكـەن. 
تىرىشـچانلىقى نەتىجىسـىدە تاراتقۇالرنىڭ دىققىتىگە سازاۋەر بوپتۇ.  

پۇچىالنغـان  ئۆلۈمدىـن  دادىسـىنىڭ  خانىـم  سـەيياھ  پاتىمـە 
ئۇنىـڭ  ئورتاقالشـقان چېغىـدا  تاراتقـۇالردا  ئىجتىمائىـي  ھالىتىنـى 
ھەسرىتىدىن قايغۇالنغان، ئەمما جاسارىتىگە قايىل بولغان ئىدىم. 
پاتىمـە دادىسـىنىڭ ئۆلۈمـى ئارقىلىـق مىڭلىغـان ئاتـا - ئانىالرنىڭ 
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الگېـرالردا ۋە تۈرمىلـەردە ئۆلۈم گىردابىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئاڭالتتى. 
ئۇنىـڭ تۆھپىسـى بىـر كىشـىنىڭ ئۆلۈمىنـى جامائەتكـە جـاكارالش، 
بىـر  ئارقىلىـق  سـۆزلەش  مۇخبىرالرغـا  يەتكـۈزۈش،  ئاخباراتالرغـا 
چۈشـەندۈرۈش  ھاياتىنـى  قالغـان  تەھدىتىـدە  ئۆلـۈم  مىللەتنىـڭ 
دۇنيـا  سـۈپىتىدە  قايغۇسـى  ئورتـاق  ئىنسـانىيەتنىڭ  شـۇنداقال 

جامائىتىگـە سـۇنۇش بولـدى. 

 ئەلۋەتتـە، ۋەتەندىـن ئۆلـۈم خەۋىـرى چىققانـدا يىغـالپ بىچارە 
كۆرۈنمەي، قايغۇلۇق كۆرۈنمەي دېسـىڭىزمۇ ئۆزىڭىزنىڭ تاللىشـى، 
ھېچبىر ئىنسـان يىغلىغان چاغدا سـاھىبجامال كۆرۈنۈپ كەتمەيدۇ، 
ئەممـا بېشـىڭىزغا كۆتـۈرۈپ قوپقۇسـىز دەرد كەلگەنـدە بولسـىمۇ، 
»ھە خىتاي دادام قېنى! ئانامنىڭ يۈزىنى كۆرەلمىدىم، جەسىتىنى 
بولسـىمۇ كۆرسـەت، زالىـم!« دەپ چۇقـان سااللمىسـىڭىز ئالمىـدەك 
چىرايىڭىـز بولغـان تەقدىردىمـۇ، چالمىـدەك ھىممىتىڭىـز بولمىسـا 
قىممىتىڭىزمـۇ بولمايـدۇ. قەدىردانىڭىزدىـن مەڭگۈلـۈك ئايرىلغانـدا 
خەقنىـڭ قانـداق قارىشـى، قانـداق ئويلىشـى ۋە جەلپكارلىقىڭىـز 
توغـرا  ئىنسـانلىققىمۇ  يۈرۈشـىڭىز  بولـۇپ  ئارىسـالدى  توغرىلىـق 
ئۇيغـۇر  ئـادەم  يىغلىيالىغـان  ئالدىـدا  ئېكراننىـڭ  كەلمەيـدۇ. 
جامائتىنىـال ئەمـەس، دۇنيا جامائىتىنىمۇ زۇلۇمنىـڭ قۇربانى بولغان 
ئۆلۈملەرگە قارشـى قوزغىتااليدۇ. پاتىمە شـۇنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپتۇ. 
شـۇڭا مەرھـۇم دادىسـىنىڭ ئۆلۈمـى ئاخباراتـالردا خـەۋەر قىلىنىپتـۇ.

ئەمـەس،  ئاخباراتالرنىـڭال  قىلغانالرنـى  قـازا  الگېـردا  مـەن 
مۇھاجىرەتتىكى كىشىلەرنىڭمۇ مېيىت نامىزىنى ئ وقۇپ بولۇپال ئۇنتۇپ 
كەتكەنلىكىنـى كـۆرۈپ چۆچـۈپ كەتتىـم. 177 قـازا قىلغۇچىنىـڭ 
مەلۇماتىغـا قارىسـام بەزىلىرىگـە گۇۋاھلىـق بەرگۈچىلەرنىـڭ ئـۆزى 
مەلـۇم ئەمـەس، ھەتتـا تولـۇق ئىسـىم - فامىلىسـى، ئادرېسـى ۋە 
ئاالقـە ئۇچۇلىرىمـۇ يـوق. شۇنىسـى ئېنىقكـى الگېـرالردا قـازا قىلغان 
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تۇتقۇنالرنىڭ ئۆلۈمىگە، ئۇنىڭ سەۋەبىگە ۋە جەريانىغا قىزىقىدىغان 
ھەرقانداق مۇخبىر، سىياسـىيون ياكى تەتقىقاتچى بۇنداق ئىگىسـى 

نامەلـۇم گۇۋاھلىقالرنـى دىققەتكـە ئالمايـدۇ.

بـەزى كىشـىلەرنىڭ مەخمـۇت سـۇاليماننىڭ ئۆلۈمىدىـن كېيىـن 
ئۆلىمـا  گۇمىلىـق  خوتـەن  تەسـىرنىڭ  ئىجتىمائىـي  قوزغالغـان 
بولۇشـىدىن  شـېھىت  الگېـردا  دامولالمنىـڭ  يۇنـۇس  مەمتىمىـن 
كۈچلـۈك بولغانلىقىنى سېلىشـتۇرۇپ، »ئۇيغۇرالرنى ناخشىچىسـىنى 
تونـۇپ ئۆلىماسـىنى تونۇمايـدۇ« دېيىشـتى. ئەمەلىيەتتە، مەمتىمىن 
يۇنـۇس دامولالمنـى تونۇيدىغانالر، قولىدا ئوقۇغانالر، تەبلىغلىرىنى 
ئاڭلىغانـالر ئـاز ئەمـەس، ئەممـا بىرمـۇ گۇۋاھچىسـى يـوق ئىـدى. 
مەرھـۇم دامولالمنـى ئابلىكىمخـان مەخسـۇمنىڭ شـاگىرتى، ۋارىسـى 
دەپ ھۆرمـەت قىلىدىغـان مىڭلىغان كىشـى بار ئىدى مۇھاجىرەتتە، 
ئەمما ئۇ 2016 - يىلى تۇتۇلغاندا، 2018 - يىلى تۇتقۇن ئۆلىماالر 
تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەندە ھېچبىر كىشـى شـاھىتلىققا چىقمىدى. 
پەرزەنتلىـرى  ئەرەبىسـتاندا  سـەئۇدى  ۋە  كانـادادا  مەرھۇمنىـڭ 
بارلىقـى، ئىسـتانبۇلدا شـۇنچە كـۆپ قوللىغۇچىسـى بارلىقـى ئۆلـۈم 
خەۋىرىنـى ئېـالن قىلىنغاندىـن كېيىـن مېيىـت نامىزىـدا بىلىنـدى. 
ئەممـا سـىمۋوللۇق مېيىـت نامىـزى ئوقۇلـۇپ بولغاندىـن كېيىـن نـە 
پەرزەنتلىـرى، نـە قوللىغۇچىلىـرى دامولالمنـى ئۆلتۈرگەن خىتايدىن 
ھېسـاب ئالىدىغانلىقىغـا دائىـر بىـرەر باياننـى، مەرھۇمنى خىتاينىڭ 
مەرھۇمنىـڭ  بېرىشـكە،  باياناتنـى  بىـرەر  دائىـر  ئۆلتۈرگەنلىكىگـە 

قىساسـىنى ئېلىشـقا، دەۋاسـىنى قىلىشـقا تىرىشـىپ باقمىـدى.

مەخمـۇت سـۇاليماننىڭ ۋەتەنـدە دادىسـىنىڭ ۋاپاتـى ھەققىـدە 
يازمـا يازغـان، مەيدانغا چىققان قىزىنىـڭ ھىممىتى مۇھاجىرەتتىكى 
مۇسـىبەتتە ئاتىسـى ئۈچـۈن يـاش تۆككـەن، مۇشـت تۈگمىگـەن 
ئۆلۈمىگـە  سـۇاليماننىڭ  مەخمـۇت  بولسـا،  بولغـان  پەرزەنتلـەردە 
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ھىممىتـى  قوللىغۇچىالرنىـڭ  يېزىشـقان  مەرسـىيەلەر  قايغـۇرۇپ 
مۇھاجىرەتتىكىلـەردە بولغـان بولسـا دۇنيـا ئۇيغۇرغـا قارشـى بىـر 
بوالتتـى.  چىنپۈتكـەن  ئاسـانراق  مەۋجۇتلۇقىغـا  قىرغىنچىلىقنىـڭ 
مەخمـۇت سـۇاليمان ۋاپاتىدىـن كېيىن ئۇنىـڭ ئۆلۈمىنى تەقدىرنىڭ 
پۈتكىنىگـە تاشـالپ قويمـاي، بېشـىغا نېمـە كۈن كېلىشـىنى بىلىپ 
قىلغانلىـق  قەسـت  خىتاينىـڭ  قىلىدىغانـالر،  غۇلغـۇال  تـۇرۇپ 
ئېھتىماللىقنـى ئوتتۇرىغـا قويغۇچىالر بولمىغان بولسـا تـوردا مۇنازىرە 
بولمىغـان بوالتتـى. ۋەتەنـدە تۇرۇپمـۇ ھېلىمـۇ خىتاينىـڭ ئۇيغۇرنى 
قوزغىتىـش قۇدرىتىگـە ئىگـە شەخسـلەرنى ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى پەرەز 
ياشـاۋاتقانالردا  چەتئەللـەردە  جاسـارەت  بولغـان  قىلىدىغانـالردا 
بولغان بولسـا ئىدى، جەزمەنكى دۇنيانىڭ دىققىتى شـۇ ئۆلۈملەرگە 

تارتىلغـان بوالتتـى.

خىتايـدا ئۇيغۇرنىـڭ مېيىتـى يەرلىككـە قويۇلغاندىـن كېيىنـال 
سـەۋرى قىلىدىغانلىقـى ئاللىقاچـان بىلىنىـپ بولغـان ۋە سـاقچى 
قىلىنغانىـدى.  سۇيىئىسـتېمال  كەڭـرى  تەرىپىدىـن  ئورۇنلىـرى 
ئۇيغۇرنىڭ بىرەر كىشـى قازا قىلسـا ئۆلۈمنى ئۇزىتىش بىلەن بولۇپ 
دەۋانى ئۇنتۇپ كېتىدىغان، مۇسـىبەتكە سـەۋر قىلىپ كېتىدىغان، 
ئۆلتۈرگۈچىنـى ۋە سـەۋەبنى سۈرۈشـتە قىلىـپ بـەك ئىنچىكىلـەپ 
ھادىسـىلەردە  تۈرلـۈك  بىلىنگەچكـە  خىتايالرغـا  كەتمەيدىغانلىقـى 
قـازا قىلغـان ئۇيغۇرنىـڭ تۆلـەم پۇلـى خىتايدىـن تـۆۋەن بوالتتـى. 
مـەن بىـر قانچە ئۇيغۇرنىـڭ قازاغا ئۇچرىغاندىن كېيىن، سىياسـىي 
كېڭەشـتىن مائـاش ئالىدىغـان موللىالرنىـڭ ۋەز - نەسـىھەتلىرى 
ئالمىغانلىقىغـا  تۆلەمنىمـۇ  كۆندۈرۈلـۈپ،  قىلىشـقا  دەپنـە  بىلـەن 
ۋەتەننىـڭ  ئـادەت  پاسسـىپ  مۇشـۇ  ئەگـەر  بولغانمـەن.  شـاھىت 
سـىرتىغىمۇ قېرىنداشـالر بىلـەن بىللـە ھىجـرەت قىلىـپ چىقمىغـان 
دەۋاگىـرى؟   17 كىشـىنىڭ   177 كەتكـەن  شـېھىت  قېنـى  بولسـا 
قېنـى مۇھاجىرەتتـە ئۆلۈمگـە تـوپ بولـۇپ قاتناشـقان جامائەتنىـڭ 
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شـۇ ئۆلۈمنىـڭ سـورىقىنى تـوپ - تـوپ بولـۇپ قىلغىنـى؟ ئەگـەر 
ئەركىـن دۇنيـادا ئۆلۈمگـە تۇتقـان پوزىتسـىيە خىتـاي ئالدايدىغـان 
مەھەللىمىزدىكـى پاسسـىپلىقتىن ئۆزگەرگـەن بولسـا ئىـدى، خىتاي 
ئۆلتۈرگەن 177 شـېھىت ھەققىدە  ھېسـاب بېرىشـكە، بۇ ئۆلۈمنىڭ 
سـەۋەبلىرى ھەققىـدە جـاۋاب بېرىشـكە، ئۆزىنـى ئاقـالش ئۈچـۈن 

يالغـان سۆزلەشـكە بولسـىمۇ مەجبـۇر بوالتتـى. 

مەن ۋەتەندىن چىققان مۇسـىبەت خەۋەرلىرى ۋە خىتاي تارقاتقان 
ۋىـرۇس سـەۋەبلىك يېنىمىـزدا كۆرۈلۈۋاتقانـالر ئۆلۈملـەر ھەققىدىكـى 
خەۋەرلەرنىڭ ئۇيغۇرنى تەشـكىللەيدىغانلىقىغا، تەشكىللىنىشـلەرنىڭ 
ھەرىكەتكە، ھەرىكەتنىڭ بەرىكەتلىك نەتىجىلەرگە ئېرىشىدىغانلىقىغا 
ۋە  ھىممەتكـە  ھازىدىـن  تەشـكىللىگەن،  ئۇيغۇرنـى  ئىشـىنىمەن. 
ھەرىكەتلەرگـە ئۈندەيدىغـان ئۆلۈملەرنىـڭ دۇنيانـى قوزغايدىغانلىقىغا 
تەسىرلىنىشـكە،  ئىنسـانىيەتنى  چۈنكـى  يـوق.  گۇمانىـم  ئەسـال 
تەپەككۇرغا، ھەرىكەتكە، بولۇپمۇ ئۇيغۇرنى قىرغىنچىلىقتىن قوغداشقا 
ئۈندەشـكە ئۆلۈمدىـن كۈچلۈك ئىبـرەت، ئۆلۈمدىن پاجىئەلىك ئاقىۋەت 

يوق.

ۋەتەندىكـى قېرىنداشـالر خىتاينىـڭ زۇلـۇم ۋە سۇيىقەسـتىدە، 
مۇھاجىرەتتـە كىشـىلىرىمىز بولسـا خىتاي دۇنياغا پۈركىگـەن كورۇنا 
ۋىرۇسـىنىڭ ئىسكەنجىسـىدە ئۆلۈپ كېتىۋاتىدۇ. قۇرئاندا »قىساسـتا 
بىـر  ۋەتەندىكـى  ئەگـەر  بـار.  ئايـەت  دېگـەن  بـار«  ھاياتلىـق 
ئۇيغۇرنىڭ ئۆلۈمى مۇھاجىرەتتە مىڭ ئۇيغۇرنى قىساسـكار قىاللىسا، 
ئۆلۈمدىـن  بىـز  جاسارەتلەندۈرەلىسـە،  ھەرىكەتكـە  ھىممەتكـە، 
قۇرئانـدا بۇيرۇلغانـدەك ھېكمەتلەنگـەن، ئىبرەتلەنگـەن بولىمىـز. 
ئەگـەر بۈگـۈن ياشـانغان بىـر دادىنىـڭ شـېھىتلىكى، بىـر مەسـۇم 
ئانىنىڭ مۇسـىبىتى مۇسـاپىرەتتە ياشاۋاتقان مىڭلىغان پەرزەنتلەرنى 
قىلىـپ  ھازىـدار  كىشـىلەرنى  مىڭلىغـان  چاقىرالىسـا،  شـاھىتلىققا 
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ئۇالرنـى قاماقتىكـى قەدىردانلىرى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكۈزەلىسـە، 
بىز ئۆلۈمدىن قۇرئان ۋەدە قىلغان ھاياتلىقنىڭ ھىدىنى پۇرىيااليمىز 
شـۇنداقال ئالـالھ ھىممەتلىكلەرگـە ۋەدە قىلغـان ئۆلۈمسـىز ھاياتقـا 
ئېرىشـەلەيمىز. خـۇددى دۆلـەت مارشـىمىزدا ئېيتىلغانـدەك تارىختـا 
»جاھاننـى سـورىغان ئىدى ھىممەت بىلـەن ئەجدادىمىز«، ئەمدى 

بۈگـۈن دۇنيـا بىزدىـن شـۇ تـەۋەررۈك ھىممەتنـى سـوراۋاتىدۇ.
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ئۇيغۇر مولالمالر قۇرغان جۇمھۇرىيەت

بۈگۈن 12 - نويابىر، ئۇيغۇرالر مولال داھىيسى سابىت دامولالم 
رەھبەرلىكىدە 1933 - يىلى بىرىنچى جۇمھۇرىيەتنى قۇرغان كۈن. 
بۇ جۇمھۇرىيەت دۇنيا تارىخىدا موللىالر قۇرغان تۇنجى دېموكراتىك 
دۆلـەت بولـۇپ، پادىشـاھلىق ئومۇمالشـقان مۇسـۇلمان دۇنياسـىدا 
مىنىسـتىر  بـاش  قىلىدىغـان،  سـىمۋوللۇق  دۆلەتكـە  پىرېزىدېنـت 
ھۆكۈمەتنـى سـايلىغۇچى خەلققـە ۋاكالىتـەن باشـقۇرىدىغان تـۈزۈم 
ئورنىتىلغـان. سـابىت دامولـالم بـاش ۋەكىـل، خوجىنىيـاز ھاجـى 
جۇمھـۇر رەئىـس دېيىلگـەن. جۇمھـۇر رەئىـس دېگەنلىـك خەلقنىـڭ 
بېشى دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ جۇمھۇرىيەتنىڭ 30 ماددىلىق ئاساسى 

قانۇنـى تـۈزۈپ چىقىلغان.

سـوۋېت  سـابىق  قەشـقەردە  قۇرۇلغـان  جۇمھۇرىيـەت  بىرىنچـى 
ئىتتىپاقـى، ئەنگلىيـە ۋە شىۋېتسـىيەنىڭ ۋاكالەتچـى ئورگانلىـرى 
بـار ئىـدى. دۆلـەت رەھبەرلىرىمىز ئۇالرنىـڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەت 
ئېالن قىلغان. ئۇالر بىلەن دىپلوماتىك ئاالقە ئورنىتىشقا تىرىشقان. 
مەكتـۇپ  پادىشـاھىغا  ئەنگلىيـە  ھاجـى  خوجىنىيـاز  مەسـىلەن، 
يوللىغان. شىۋېتسىيە دىن تارقاتقۇچىلىرىنىڭ باسمىخانىسى بىلەن 
ھەمكارلىشـىپ گېزىـت - ژۇرنـال نەشـر قىلدۇرغـان، ھۆكۈمەتنىـڭ 
ئارخىـپ - ماتېرىياللىرىنـى تۈپلەتكـەن، ھۆججەت ۋە پەرمانلىرىنى 

باستۇرغان.

بىرىنچى جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغاندا ئاساسـى قانۇندا كىشـىلەرنىڭ 
پىكىـر، ئېتىقـاد، يىغىلىـش، سـايالش ۋە سـايلىنىش ھوقۇقىغـا 
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كاپالەتلىك قىلىنغان بولۇپ، دۆلەت پۇلى باستۇرۇلغان ۋە پاسپورت 
ياركەنـت،  قەشـقەر،  شىۋېتسـىيەنىڭ  دەۋردە  شـۇ  تارقىتىلغـان. 
يېڭىسـاردا ۋە كۇچادا تۇرۇشـلۇق خىرىسـتىيان دىن تارقاتقۇچىلىرى 
ئەركىـن پائالىيـەت قىلغـان. ئۇالرنىـڭ مەكتـەپ، دوختۇرخانـا ۋە 
چېركاۋلىرى نورمال پائالىيەتنى داۋام قىلغان. شىۋېتسـىيەلىك دىن 
تارقاتقۇچىـالر شـەرقىي تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتـى بـاش قوماندانـى 
ۋە مىللىـي مۇداپىئـە مىنىسـتىرى مەھمـۇت مۇھىتـى ھاياتـى خەۋپتـە 
قېلىـپ ۋەتەندىـن ئايرىلىشـقا مەجبۇرالنغاندىن كېيىن، ھىمايىسـىز 
قېلىپ شـىڭ شىسـەي تەرىپىدىن چېگرادىن قوغـالپ چىقىرىلغان.

ئاساسـىنى  ئىدېئولوگىيـە  دۆلەتنىـڭ  جۇمھۇرىيـەت  بىرىنچـى 
ئۇخـۇۋەت  ۋە  ئادالـەت  )ئەركىنلىـك(،  ئازادىيـەت  ئىسـالمىيەت، 
تـۆت  بـۇ  يىغىنچاقلىغـان.  تـۆت سـۆزگە  دېگـەن  )قېرىنداشـلىق( 
دېموكراتىـك  دۇنيادىكـى  ئىدىيـە  بولغـان  مۇجەسسـەم  سـۆزگە 
جۇمھۇرىيەتلەرنىـڭ ھەممىسـىدە ئوخشـىمىغان شـەكىلدە مەۋجـۇت. 
مەسـىلەن، بۈگۈنكـى جۇمھۇرىيـەت تۈزۈمىنىـڭ ئىدىيـەۋى ئاساسـى 
تۆكۈلـۈپ،  قـان  قېتىـم  نەچچـە  فىرانسـىيەدە  كەلگـەن  بارلىققـا 
خەلـق قايتـا - قايتـا قوزغىلىـپ قۇرغـان جۇمھۇرىيەتنىـڭ ئاساسـى 

ئىـدى.  بولغـان  قېرىنداشـلىق  ۋە  باراۋەرلىـك  ئەركىنلىـك، 

بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتنىـڭ پىكرىي ئاساسـى بولغان ئىسـالمىيەت 
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى غوللـۇق خەلقنىـڭ ئالـالھ بىلـەن بولغـان 
مۇناسـىۋىتىنى ئەكس ئەتتۈسـە، ئازادىيەت، ئادالەت، قېرىنداشلىق 
دېگىنىمىـز پۇقـرا بىلـەن دۆلەتنىـڭ، پۇقـرا بىلـەن ھۆكۈمەتنىـڭ 
ۋە پۇقـرا بىلـەن پۇقرانىـڭ مۇناسـىۋىتىنى ئىزاھاليـدۇ. پۇقراالرنىـڭ 
قوغدىلىـدۇ.  تەرىپىدىـن  ھۆكۈمـەت  ھۆرلۈكـى  يەنـى  ئازادىيىتـى، 
پۇقرانىـڭ ئازادىيىتـى ھەرقانـداق باھانـە بىلەن دەخلىگە ئۇچرىسـا 
ياكى ھۆكۈمەت پەرقلىق جىنس، قوۋم ۋە پىكىردىكى كىشىلەرنىڭ 
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ھۆرلۈكىنـى ھىمايـە قىلىشـتا پەرقلىـق يول تۇتسـا، ئادىل ھەرىكەت 
قىلمىسـا، خەلق ھۆكۈمەتتىن مۇسـتەقىل ئىشـلەيدىغان سـوتقا ئەرز 

قىلىشـقا ھوقۇقلـۇق دەپ چۈشىنىشـكە بولىدۇ.   

بىرىنچـى جۇمھۇرىيـەت قۇرۇلغانـدا بەلگىلەنگـەن ئىسـالمىيەت، 
ئازادىيـەت، ئادالـەت ۋە قېرىنداشـلىق دېگـەن بـۇ تـۆت پىرىنسـىپ 
تېخىمـۇ كەسـكىن، مۇرەسسـە قىلغۇسـىز ۋە ئىختىالپسـىز شـەكىلدە 
ئايەتلـەر ئارقىلىـق دەلىللەنگـەن. بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتنـى قۇرغـان 
ئۆلىمـاالر دېموكراتىـك تۈزۈمنىـڭ پىرىنسـىپلىرىنى ئايەتلـەر بىلـەن 
ھەقلىقلەشـتۈرگەن. جۇمھۇرىيەت رەھبەرلىرى كوللېكتىپ چۈشـكەن 
رەسـىمنىڭ ئىككـى تەرىپىدىكـى ئايەتلەر سـۈرە نىسـادىن ئېلىنغان 

بولۇپ:

ئىگىسـىگە  ئامانەتلەرنـى  سـىلەرنى  ئالـالھ  »شۈبھىسـىزكى،  
قايتۇرۇشقا،  كىشىلەر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا ئادالەتلىك بولۇشقا 
بۇيرۇيـدۇ. ئالـالھ سـىلەرگە نەسـىھەت قىلغـان ئىشـالر نېمىدېگـەن 
تۇرغۇچىـدۇر  ئـاڭالپ  )سـۆزۈڭالرنى(  ھەقىقەتـەن  ئالـالھ  ياخشـى! 
)ئىشـىڭالرنى( كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر« )سـۈرە نىسـا 58 - ئايـەت( 
دېگـەن ئايـەت نەقىـل قىلىنغان. بۇ ئارقىلىق شـەرقىي تۈركىسـتان 
ئىكەنلىكـى  ئادالـەت  پىرىنسـىپىنىڭ  ھاكىمىيـەت  دۆلىتىنىـڭ 
قەيـت قىلىنغـان. بۇنىڭدىـن دۆلەتنىـڭ دىنـى بارلىـق دىنالرنـى 
قوغدايدىغان تەرەپسـىز ئادالەت دېگەن چۈشـەنچىنى خۇالسـىلەش 

مۇمكىـن.

بىرىنچى جۇمھۇرىيەتنىڭ ئاساسى قانۇنىدا ئۈچ ھوقۇق ئايرىلغان 
بولـۇپ، مىللـەت مەجلىسـى قانۇنالرنـى تۈزۈشـكە، مىنىسـتىرالرنى 
تەستىقالشـقا، قارارالرنى كېڭەش قىلىشـقا مەسئۇل. مىنىستىرالردىن 
تۈزۈلگـەن ھۆكۈمـەت قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشـىغا، دۆلەتنىڭ قانۇن 
بويىچە باشقۇرۇلۇشـىغا، خەلقنىڭ تۈرلۈك مەجبۇرىيەتلەرنى ئۆتەپ، 
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ھەر خىل ھەق ۋە ئەركىنلىكلەردىن بەھرىمەن بولۇشىنى قوغداشقا 
مەسـئۇل. سـوت بولسـا پۇقـرا بىلـەن پۇقـرا، پۇقرا بىلـەن ھۆكۈمەت 
ۋە پەرقلىق مەمۇرىي بىرلىكلەر ئارىسـىدا كۆرۈلگەن قانۇنسـىزلىقالرغا 
ھۆكۈم قىلىشـقا مەسـئۇل. قانۇن چىقىرىش، قانۇننى ئىجرا قىلىش 
ۋە قانـۇن بويىچـە ھۆكـۈم قىلىشـتىن ئىبـارەت ئـۈچ ھوقۇقنىـڭ بىـر 
- بىرىنى تىزگىنلەش پىرىنسـىپىنىڭ ئاساسـى ئادالەت بولۇپ، بۇ 
قۇرئانـى كەرىمنىـڭ سـۈرە نەھىلدىـن ئېلىنغان. دۆلـەت گېربىنىڭ 
»ئالـالھ  دەلىللەنگـەن:  بىلـەن  ئايـەت  مۇنـۇ  يېزىلغـان  ئاسـتىغا 
ھەقىقەتـەن )كىشـىلەر ئارىسـىدا( ئادىل بولۇشـقا )جىمـى خەلققە(، 
ياخشىلىق قىلىشقا،  خىش - ئەقرىباالرغا سىيلە - رەھىم قىلىشقا 
بۇيرۇيـدۇ.  قەبىـھ )سـۆز - ھەرىكەتلەر(دىـن يامـان ئىشـالردىن ۋە 
زۇلۇم قىلىشـتىن توسـىدۇ، نەسـىھەتنى قوبۇل قىلسـۇن دەپ  ئالالھ 
سـىلەرگە پەند - نەسـىھەت قىلىدۇ« )سـۈرە نەھل 90 - ئايەت(.

1933 - يىلـى 12 - نويابىـر ئۇيغۇرالرنىـڭ جاھـان كۆرگـەن 
ئۆلىماسـى، ئابدۇقادىـر دامولالمنىـڭ ياراملىـق ئىزباسـارى سـابىت 
چىققـان  قـۇرۇپ  قۇرداشـلىرى  پىكىـرداش،  ئۇنىـڭ  ۋە  دامولـالم 
ئەمدىـال  دۇنياسـى  مۇسـۇلمان  دەۋرىدىكـى  شـۇ  جۇمھۇرىيـەت، 
ئاڭالشـقا باشـلىغان بىـر يېڭـى تـۈزۈم ئىـدى. بـۇ دۆلەتنىـڭ ئېـالن 
قىلغـان ئاساسـى قانۇنـى، يولغا قويغـان دىپلوماتىيەسـى، ئەمەلگە 
ئاشـۇرغان دېموكراتىـك پىرىنسـىپلىرى ۋە بەش ئايلىـق مەۋجۇتلۇق 
جەريانىدىكـى سىياسـەتلىرىگە قارايدىغان بولسـاق، ئۇيغۇرغا يېڭى 
بولىـدۇ.  مەلـۇم  قىلغانلىقـى  ئاتـا  تەپەككـۇرى  دۆلەتچىلىـك  بىـر 
شـۇڭا 1944 - يىلـى ئىككىنچـى قېتىـم قۇرۇلغـان جۇمھۇرىيەتمـۇ 
ئەجـداد ئىزىدىـن مېڭىـپ بىرىنچىسـىدىن تېخىمـۇ مۇكەممـەل بىـر 
قـۇرۇپ چىققـان. تۇنجـى قېتىملىـق تەجرىبىنىـڭ  جۇمھۇرىيەتنـى 
شـاراپىتى بىلـەن ئىككىنچـى جۇمھۇرىيـەت كېيىنكىلەرگـە دۆلـەت 
قۇرۇشـنىڭ ئۇلىنـى ھازىـرالپ، مىڭلىغـان كىشـىلەرنى دېموكراتىـك 
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ئـاڭ، زامانىـۋى تەپەككـۇر ۋە يېڭىچـە بىلىـم بىلـەن يېتىشـتۈرۈپ 
تۈركىسـتان  شـەرقىي  جۇمھۇرىيەتتـە  ئىككىنچـى  شـۇڭا  چىققـان. 
ئازادلىـق تەشـكىالتى، ئىنقىالبچىـل ياشـالر تەشـكىالتى ۋە خەلـق 
قۇرۇلـۇپ  گۇرۇھـالر  پارتىيـە،  ئوخشـاش  پارتىيەسـىگە  ئىنقىالبـى 

سىياسـىي كۈچلـەر كـۆپ قۇتۇپالشـقان.

مىللەتلـەردە  باشـقا  ئۇيغۇرالردىـن  بولسـاق،  سېلىشـتۇرىدىغان 
بولـدى.  يىلـى   -  1979 قۇرۇشـى  جۇمھۇرىيـەت  موللىالرنىـڭ 
تۈزۈمىـدە  پادىشـاھلىق  پىكـرى  جۇمھۇرىيەتچىلىـك  موللىالردىكـى 
ئۆلىمـاالر   - مولـال  ئۇيغـۇر  ئاشـتى.  ئەمەلگـە  ئىرانـدا  ياشـاۋاتقان 
موللىـالر  ئىرانـدا  كېيىـن،  يىلدىـن   56 قـۇرۇپ  جۇمھۇرىيـەت 
دۆلەتنىـڭ  بـۇ  قۇرۇلغـان  ئىرانـدا  قـۇردى.  دۆلـەت  دېموكراتىـك 
ئىسـمىمۇ ئىسـالم جۇمھۇرىيىتـى دېيىلـدى. ئەممـا دۆلەتنىڭ ئىسـمى 
ئىسـالم بولغـان بولسـىمۇ، بۈگـۈن بـۇ دۆلـەت ئىسـالمنىڭ روھىغـا 
ئەمـەس تەلۋىلىكنىـڭ ئەرۋاھىغـا سـىموۋۇل بولۇپ قالـدى. ھازىرقى 
ئىران دۇنيادا ئىنسـاننى دارغا ئېسـىش، تىرىك كۆمۈش... قاتارلىق 
ئىنسـانلىققا زىت جازاالرنى يولغا قويۇپ، ئىسـالمغا قارا سۈركەشـتە 
ئۆلىمالىـرى   - مولـال  ئىراقنىـڭ  قالـدى.  بولـۇپ  ئاۋانگارتالردىـن 
2014 - يىلـى خەلىپىلىـك قـۇرۇپ جاھالەتلىـك زاماندىـن قالغـان 
قـۇل بازىرىنـى ئەسـلىگە كەلتـۈردى، قارشـى پىكىرلىكلەرنـى دارغـا 
ئاسـتى، ھەتتا ئەسـىرلەرنى ئوتتا كۆيدۈرۈپ جازالىدى. مۇشـۇالرنى 
ئويلىغانـدا ئۇيغـۇر ئۆلىمـاالر 87 يىـل بـۇرۇن يەتكـەن تەپەككـۇر 

پەللىسـىنىڭ ئەھمىيىتـى تېخىمـۇ گەۋدىلىنىـدۇ.

ئۇيغـۇرالردەك جۇمھۇرىيـەت قۇرغـان مولـال ئەجدادلىرى بولمىغان 
ھەزىـم  دېموكراتىيەنـى  ئۇالرنىـڭ  قارىسـاق،  مىللەتلەرگـە  قوشـنا 
قىلىشـتا قانچىلىـك قىينىلىۋاتقانلىقـى، قانداق قانلىـق بەدەللەرنى 
تۆلەۋاتقانلىقـى كـۆز ئالدىمىـزدا تۇرۇپتـۇ. قوشـنىمىز ئافغانىسـتان ۋە 
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ئىراققـا ئامېرىكىدىـن ئىمپـورت قىلىنغـان دېموكراتىـك جۇمھۇرىيەت 
تۈزۈمـى، ئەركىـن سـايالم ئۇالرنـى مەمنـۇن قىلماقتـا يـوق، تېخىمـۇ 
ئېغىر ۋەيرانلىق ۋە پەرىشـانلىققا سـۆرەپ كىرمەكتە. چۈنكى ئۇالردا 
ئەمەلگـە  ئـۆزى  چۈشـىنىپ،  ئـۆزى  ئۆلىمالىـرى   - مولـال  بىـزدەك 

ئاشـۇرغان دېموكراتىـك تـۈزۈم بولـۇپ باققـان ئەمـەس. 

بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتنـى قۇرغـان ئۇيغـۇر موللىـالر ئاچقـان يـول 
ئۈزۈلـۈپ قالغىنـى يوق. كوممۇنىسـت خىتاي شـەرقىي تۈركىسـتاننى 
1949 - يىلـى 13 - ئۆكتەبىـر ئىسـتېال قىلغاندىـن كېيىنمۇ ئۇيغۇر 
دىندىكـى  ۋە  تاقابىللىـق  پىكـرى  قارشـىلىق،  قوراللىـق  ئۆلىمـاالر 
ئىلغارلىقنىـڭ بايراقدارلىـرى بولدى. مەسـىلەن، خىتاي ئىسـالھاتقا 
يـول ئاچقانـدا قەشـقەردە تىـل - تېخنىكـوم مەكتىپـى قۇرغانـالر 
ئابلىمىـت دامولـالم باشـچىلىقىدىكى قەشـقەر ئۆلىمالىـرى بولـدى. 
-2012يىلدىـن كېيىنكـى ئانـا تىلنـى قوغـداش دولقۇنىـدا ئارتۇچ، 
خوتـەن، غۇلجـا، ئاقسـۇ ۋە كـورال ئۆلىمالىـرى ئـەڭ ئاكتىـپ ئـاۋاز 

قوشتى. 

ئۇيغۇرالرنىـڭ قەدىمكـى قۇرۇلتـاي ئەنئەنىسـىنى جۇمھۇرىيـەت 
تۈزۈمىنىڭ ئىپتىدائىي شـەكلى دېيىشـكە بولىدۇ. ئۇيغۇرالر ئىسالمغا 
مۇيەسسـەر بولغاندىـن كېيىـن، كېڭـەش تۈزۈمىنىـڭ بولغانلىقىنـى 
»قۇتادغۇبىلىك«تىـن بايقايمىـز. قۇرۇلتـاي ۋە كېڭەشـنى بۈگـۈن 
دېيىلىۋاتقان پارالمېنتنىڭ بىخلىرى دېيىشكە بولىدۇ. يۈسۈپ خاس 
ھاجىپنىـڭ دۆلەتنىـڭ تەختىنى ئۈچ پۇتلۇق قىلىپ تەسۋىرلىشـىنى 
تەققاسـالش  پىرىنسـىپىغا  ئايرىلىـش  ھوقۇقنىـڭ  ئـۈچ  بۈگۈنكـى 
مۇمكىـن. ئۇيغـۇر دۆلەتچىلىـك ئەنئەنىسـىدە جۇمھۇرىيەتچىلىكنىڭ 
بىخلىـرى ئەسـلىدىنال مەۋجـۇت بولغاچقـا، ئۇيغـۇر موللىـالر تارىختـا 
دۇنيـا تەرەققىياتىنىـڭ ئالدىـدا مېڭىپ جۇمھۇرىيـەت تۈزۈمىنى يولغا 
قويۇشـى تاسـادىپىيلىق ئەمـەس. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە ئۇيغـۇر موللىـالر 
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زامانىۋى پەننى مائارىپنى يولغا قويۇشـنىڭمۇ باشـالمچىلىرى بولغان. 
ئـۇالر ۋەتىنىمىـزدە پەننـى مائارىپنىـڭ ئاساسـىنى قـۇرۇپ چىققـان. 
قىلىنغانلىقـى،  مەكتـەپ  مەدرىسـلەرنىڭ  قەشـقەردە  مەسـىلەن، 
قاغىلىقتـا داڭلىـق تىۋىپ ۋە مۇدەررىس تەجەللىنىڭ ئۆيىدە خىمىيە 
ئەنئەنـە  بۇنـداق  خاتىرىلەنگـەن.  ئىشـلىگەنلىكى  تەجرىبىسـى 
سـەۋەبلىك خىتاي ئىسـالھاتقا ماڭغان يىلالردا قەشـقەردە ئابلىمىت 
زامانىـۋى  ۋە  تىلـالر  چـوڭ  دۇنيـاۋى  باشـچىلىقىدا  دامولالمنىـڭ 
تېخنىكىالرنـى ئۆگىتىدىغـان مەكتەپ قۇرۇلغانلىقىمۇ ئەسـال ھەيران 

قاالرلىـق ئەمـەس.

»يـول بىراۋنىـڭ ماڭغانلىقىنـى كۆرسـىتىدۇ« دەيـدۇ مەھمـۇت 
جۇمھۇرىيەتنـى  قۇرغـان  بوۋىـالر  مولـال  بىـز  بۈگـۈن  قەشـقەرى. 
پەخىرلىنىمىـز.  يولدىـن  قىلغـان  بەرپـا  ئـۇالر  خاتىرلىگىنىمىـزدە، 
ئـۇالر تەشـەببۇس قىلغـان زامانىـۋى مائارىـپ، زامانىـۋى تـۈزۈم ۋە 
ئىدېئولوگىيەنـى  ئۇيغـۇن  تەرەققىياتقـا  قويغـان  ئوتتۇرىغـا  ئـۇالر 
ماڭىدىغـان  كېيىنكـى  بۇندىـن  بىزنىـڭ  قىلغىنىمىـزدا  مۇالھىـزە 
يولىمىـز ئايدىڭلىشـىدۇ. خـۇددى بۇندىـن 87 يىل بـۇرۇن ئۇيغۇرالر 
ئىچىدىكـى مولـال ئالىـم، ئىلىـم ئەھلى ۋە تەپەككۇر سـاھىبلىرىنىڭ 
ماڭغـان يولـى مىللەتنىڭ ئىسـتىقبالىغا چىراغ ياققانـدەك، بۈگۈنكى 
دۇنيـاۋى  مـاس،  تەرەققىياتقـا  ئۇيغـۇن،  زامانغـا  ئۆلىماالرنىـڭ 
تەشەببۇسـلىرىمۇ  ۋە  ۋەز  تەبلىـغ،  جىپسىالشـقان  يۈزلىنىشـكە 

ئىشـىنىمىز. دەپ  باشـاليدۇ  يورۇقلۇققـا  شـۇنداق  مىللەتنـى 
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بالىالرنىڭ قەلبىدە ئىككى جۇمھۇرىيەت

غەربنىـڭ بۈگۈنكـى ئەركىـن جەمئىيىتىـدە ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇر 
پەرزەنتلـەر بىلـەن ئەسـىر ۋەتىنىمىـز شـەرقىي تۈركىسـتان ھەققىدە 
ئەسـرار بولـۇش ماڭا ئويالپ باقمىغـان يېڭىلىقالرنى بەخش ئەتتى. 
بالىالرنىـڭ تارىختـا غەلىبىلىـك قۇرۇلغـان جۇمھۇرىيەتلىرىمىزدىـن 
ئۇچرىغـان  ئوڭۇشسـىزلىققا  تەبەسسـۇمى،  پەخىرلەنگـەن 
ئازابلىـق  ئويلىنىشـلىرى،  ھەققىـدە  قىسـمىتى  دۆلەتلىرىمىزنىـڭ 
تېڭىرقاشـلىرى مـاڭا ئۈمىدنىـڭ بېشـارىتىنى بەخشـەندە قىلـدى. 
»بـاال،  مـاڭا   بالىـالر  دەردلەنگـەن  تاالپىتىدىـن  ئەجدادالرنىـڭ 
قىلغـان ئىشـى چـاال« دېگـەن كونـا ماقالنىـڭ ئورنىغـا »ئاتـا غـورا 
يېسـە، بالىنىـڭ چىشـى قاماپتـۇ« دېگـەن مىڭ يىللىـق ھېكمەتنى 

ئەسـلەتتى.

2020 - يىلـى 15 - نويابىـر كۈنـى، ئامېرىـكا مۇسـتەقىللىق 
ھەرىكىتىنىـڭ باشـلىنىش نۇقتىسـى دەپ قارىلىدىغـان »دېڭىزغـا 
بوسـتوندا  شـەھەر  بەرگـەن  يـۈز  ۋەقەسـى«  تۆكـۈش  چـاي 
ياشـايدىغان ئۇيغۇر بالىالر بىلەن تارىختا مۇسـتەقىللىق جاكارلىغان 
دۆلەتلىرىمىـز ھەققىـدە مۇڭداشـتۇق. ئامېرىكىنىـڭ دۇنياغـا داڭلىق 
تېخننولوگىيـە  ماسساچۇسـتىس  ۋە  يېلـى  ئىسـتانفورد،  خـارۋارد، 
ئىنسـتىتۇتى قاتارلىق ئالىي بىلىم يۇرتلىرى ئورۇنالشـقان شـەھەردە 
ئىسـتىقبالىمىز ئۈچۈن تىرىشـىۋاتقان بوغۇنالر بىلەن تارىختىن يولغا 

چىقىـپ كەلگۈسـىنى پىـالن قىلىـش پۇرسـىتىمىز بولـدى.

مـەن لېكسـىيەنى باشالشـتىن بـۇرۇن بالىالردىـن بىـر دۆلـەت 
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ئىكەنلىكىنـى  شـەرت  بولۇشـىنىڭ  نېمىلەرنىـڭ  ئۈچـۈن  بولـۇش 
سـورىغان بولـدۇم. بالىالرنىـڭ جاۋابـى بىـر - بىرىنـى تولۇقلىدى. 
ھۆكۈمـەت،  بىـرى  ئارمىيـە،  بىـرى  يەنـە  دېـدى،  زېمىـن  بىـرى 
يەنـە بىـرى ئاساسـى قانـۇن دېـدى، بىـرى خەلـق دېـدى، يەنـە 
بىـرى پارالمېنـت. ئاخىـرى بىـز ئورتـاق جاۋابنـى تاپقـان بولـدۇق. 
يۇقىرىقىالرنىـڭ ھەممىسـى بولۇشـى كېـرەك ئىكـەن. ئەممـا ئـەڭ 

مۇھىـم شـەرت مىللـەت ئىكـەن.

بالىـالر سـورىغان سـوئالالردىن قارىسـام ئـۇالر 87 يىـل ۋە 76 
يىـل بـۇرۇن قۇرۇلغـان ئىككـى جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ زادى قانـداق 
بىرىنچـى  ئۇالرغـا  مـەن  قىزىقىدىكـەن.  بولغانلىقىغـا  دۆلـەت  بىـر 
جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ خـۇددى گېرمانىيەگـە ئوخشـاش پىرېزىدېنـت 
مىنىسـتىر  بـاش  ھۆكۈمەتنـى  بولىدىغـان،  سـىمۋولى  دۆلەتنىـڭ 
قىلغـان  ئاسـاس  دېموكراتىيەنـى  پارالمېنتلىـق  باشـقۇرىدىغان، 
ئېيتىـپ بەردىـم. ئۇالرغـا يەنـە  تـۈزۈم ئورناتقانلىقىنـى  سىياسـىي 
ئامېرىكىغـا  ھازىرقـى  خـۇددى  جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ  ئىككىنچـى 
ئوخشـاش ھۆكۈمەتنـى پىرېزىدېنـت باشـقۇرىدىغان، پىرېزىدېنتنـى 
خەلـق سـاياليدىغان تۈزۈمنـى يولغـا قويغانلىقىنـى چۈشـەندۈردۈم. 

بولـۇپ -  ئارمىيەنىـڭ  ئىككـى جۇمھۇرىيـەت دەۋرىـدە  بالىـالر 
بولمىغانلىقىنـى سـورىدى. مـەن ئۇالرغـا ئىككىـال جۇمھۇرىيەتنىـڭ 
مىـڭ   8 جۇمھۇرىيەتنىـڭ  بىرىنچـى  بولغانلىقىنـى،  ئارمىيەسـى 
ئەتراپىدا، ئىككىنچى جۇمھۇرىيەتنىڭ 30 مىڭ ئەتراپىدا ئەسكەردىن 
ئۇالرغـا  بەردىـم.  سـۆزلەپ  بارلىقىنـى  ئارمىيەسـى  تەشـكىللەنگەن 
بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتنىـڭ قوماندانـى مەھمـۇت مۇھىتىنىـڭ دۆلـەت 
مارشـىمىزنى يازغـان مەمتىلـى ئەپەندىمگە ھامىيلىـق قىلغانلىقىنى، 
ئىككىيلەننىـڭ ماسلىشىشـى بىلـەن شـەرقىي تۈركىسـتاندا پەننـى 
بەردىـم.  سـۆزلەپ  قوزغالغانلىقىنـى  دولقۇنـى  ئېچىـش  مەكتـەپ 
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ئۇالرغـا مەمتىلـى ئەپەندى بىلـەن مەھمۇت مۇھىتىـالر تەربىيەلىگەن 
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئىككىنچـى جۇمھۇرىيىتىمىزنـى قۇرۇشـقا ئاسـاس 
سـالغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ ھەتتا خىتاي كومپارتىيەسـى دۆلىتىمىزنى 
ئامېرىـكا قوشـما ئىشـتاتلىرىدەك ئۇيغـۇر  بېسـىۋالغاندىن كېيىنمـۇ 
ئىشـتاتى قـۇرۇش ئارزۇسـىدىن ۋاز كەچمىگەنلىكىنى چۈشـەندۈرۈپ 

قويـدۇم. 

بالىـالر قىزىققـان يەنـە بىـر نۇقتا قانۇن بولـدى. ئۇالر »بىزنىڭ 
سوراشـتى.  دەپ  بولغانمـۇ؟«  قانۇنـى  ئاساسـىي  دۆلىتىمىزنىڭمـۇ 
مـەن بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتنىـڭ 30 ماددىلىـق ئاساسـىي قانۇنـى 
بولغانلىقىنـى، ئىككىنچـى جۇمھۇرىيەتنىـڭ 9 ماددىلىـق ئاساسـى 
پىروگراممىسـى بولغانلىقىنـى ئىزاھـالپ ئۆتتـۈم. ئارىمىزدا ئىككىنچى 
جۇمھۇرىيەتتـە قولالنغـان ئاساسـىي قانۇننىـڭ نېمـە ئۈچـۈن ئـاران 
9 مـاددا ئىكەنلىكـى تـاالش - تارتىـش قىلىنـدى. مـەن ئۇالرغـا 
ئامېرىـكا قوشـما ئىشـتاتلىرى ئاساسـىي قانۇنىنىڭمـۇ ئـاران 7 مـاددا 
ئازلىقىنىـڭ   - كـۆپ  ماددىالرنىـڭ  چۈشـەندۈرۈپ،  ئىكەنلىكىنـى 

مۇھىـم ئەمەسـلىكىنى شـەرھلەپ ئۆتتـۈم.  

تارىختا قۇرۇلغان ئىككى دۆلىتىمىزنىڭ بەربات بولۇش سـەۋەبى 
ھەممەيلەننـى قىزىقتۇرغـان سـوئال بولـدى. مـەن جاۋابقـا بالىالرنـى 
رىغبەتلەندۈردۈم. ئىتتىپاقسـىزلىق دېگەنلەر بولدى، تەسلىمچىلىك 
دېگەنلەرمۇ چىقتى، ئىچىمىزدىكى دۈشـمەنلەرنىڭ زىيانكەشلىكىمۇ 
تىلغـا ئېلىنـدى. ئاخىرىـدا مۇنازىـرە قىلىـپ بايقىغىنىمىـز دۇنياغـا 
ھاكىم كۈچلەرنىڭ مۇھىم رول ئوينىغانلىقىغا قايىل بولۇپ قالدۇق. 
تاالشـقان  ئامېرىكىدىـن  ئاندىـن  ئەنگلىيەدىـن،  ئـاۋۋال  دۇنيانـى 
رۇس جاھانگىـرالر تەقدىرىمىزنىـڭ پىچىلىشـىدا ھـەل قىلغـۇچ رول 

ئوينىغـان ئىكەن، دېيىشـتۇق.

بالىالرنىڭ ئەڭ قىزغىن مۇنازىرە قىلغان سـوئالى: جۇمھۇرىيىتىمىز 
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قايتا قۇرۇالمدۇ؟ تۇتقۇن قېرىنداشالر قۇتۇالمدۇ؟ دېگەن ئىككى سوئال 
بولـدى. بۇنىڭغـا ئۇيغار، ئەلتېكىن، نازىلـە قاتارلىق بالىالر ناھايىتى 
قىزغىـن ئـاۋاز قوشـتى. ئۇالرچـە تۇتقـۇن تۇغقانـالر قۇتۇلىدىكـەن، 
ئىككـى  بىزنىـڭ  تارىختـا  قۇرۇلىدىكـەن. چۈنكـى  قايتـا  دۆلىتىمىـز 
كۈچـى  ئىمپېرىيەسـىنىڭ  رۇس  قىلغـان  تامـار  جۇمھۇرىيىتىمىزنىـڭ 
ھازىر بىزنىڭ كەلگۈسـىمىزنى بەلگىلەشـكە ئارىالشـقۇدەك ئىمكاندىن 
كوممۇنىسـت  خىتـاي  دۈشـمىنىمىز  بۈگۈنكـى  ئىكـەن.  مەھـرۇم 
ھاكىمىيىتـى دۇنيـادا ئـەرزان باھالىـق تـاۋار، خـام ئەشـيا، قـورال - 
يـاراق سـېتىش بىلـەن جـان باقسـىمۇ، پـەن - تېخنىكىـدا يەنىـال 
ئامېرىـكا، ياپونىيـە ۋە ياۋروپا قىتئەسـىدىكى ئەللەرگە تايىنىدىكەن. 
خىتاينىـڭ دېموكراتىيەنـى ئىنكار قىلىپ دۇنياغا مۇسـتەبىت تۈزۈمنى 
قەتئىـي  ئەللەرنىـڭ  دېموكراتىـك  دۇنيادىكـى  بولۇشـى  يايماقچـى 
قارشـىلىقىغا ئۇچرىماقتـا ئىكـەن. ھازىرقـى دۇنيـا تەرتىپىـدە خىتـاي 
تارىخىمىزنـى  ئىكـەن.  تەھدىـت سـالماقتا  ياۋروپاغـا  ۋە  ئامېرىكىغـا 
قاراڭغـۇ قىلغـان رۇسـىيەنىڭ ئاجىزلىشـى ۋە بۈگۈنكـى دۈشـمىنىمىز 
خىتاينىـڭ دېموكراتىيەنىـڭ دۈشـمىنىگە ئايلىنىشـى بىزگـە تارىخـى 
قېرىنداشـالر  قۇرۇلىدىكـەن،  دۆلىتىمىـز  شـۇڭا  ئىكـەن.  پۇرسـەت 

قۇتۇلىدىكـەن.

مـەن 20 ئەتراپىدىكـى، بىـر بۈيـۈك غايـە ئەتراپىغـا يىغىلغـان، 
مۈشـكۈل بـۇرچ ھەققىـدە بـاش قاتۇرۇۋاتقـان بىـر تـوپ بالىالرنىـڭ 
ئارىسـىدا ئۆزۈمنـى خـۇددى ئوقۇغۇچىدەك ھېـس قىلىپ قالدىم. ئۇالر 
مەندىـن سـورىغان سـوئالالرنىڭ جاۋابىنـى بىلىدىكـەن. ئـۇالر ئاتا - 
ئانىلىـرى يىغلىمايدىغـان بىـر كۈننىـڭ بولۇشـىنى ئـارزۇ قىلىدىكەن. 
ئـۇالر بـوۋا - مومىالرنـى بەختلىـك قىلىدىغـان، جىيەنلىـرى بىلـەن 
ئەركىن ياشايدىغان، ئىنسان كىملىكى، دىنى، ئىرقى ۋە مەدەنىيىتى 
سەۋەبلىك جازاالنمايدىغان ھۆر ماكانغا تەشنا ئىكەن. ئۇالر شۇنىڭغا 
تەييارلىـق قىلىـپ ھەرىكەتتـە ئىكـەن. ئـۇالر مەكتەپلەردە شـۇ ھەقتە 
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لېكسـىيە سـۆزلىمەكتە، مەھەللىلـەردە شـۇ ھەقتـە بـاش قاتۇرماقتـا، 
كۇتۇپخانىـالردا شـۇ ھەقتـە ئىزدەنمەكتـە ئىكەن. 

ئاخىرىـدا مـەن شـۇنى دەپ لېكسـىيەنى تۈگەتتىـم: »بالىـالر، 
بىـز تارىختـا قۇرۇلغـان جۇمھۇرىيەتلىرىمىزدىـن مەھـرۇم قالغىنىمىـز 
ئۈچـۈن، ھەممەيلـەن ئىلگىـرى كېيىن بولۇپ ۋەتەندىن ئايرىلىشـقا 
ئەللـەردە  يـات  سـەۋەبىدىن  دۆلەتسـىزلىك  بولـدۇق.  مەجبـۇر 
ئەجدادالردىـن  بۈگـۈن  بىـز  قالـدۇق.  ئايلىنىـپ  سـەرگەردانالرغا 
مىـراس قالغـان تۇپراقالردىـن مەھـرۇم بولـدۇق، ھازىـر مىليونلىغان 
ئۇيغۇرنىـڭ ھۆرلۈكـى يوق، ھاياتى خەۋپتـە، كۈنلىرى قورقۇنچلۇق 
قاماقـالردا ئۆتۈۋاتىـدۇ. ئـۇالر قۇتۇالمـدۇ؟ دۆلىتىمىـز قۇرۇالمـدۇ؟ بىـز 
لېكسـىيە باشـالنغاندا بىـر دۆلـەت بولـۇش ئۈچـۈن نېمىنىـڭ ئـەڭ 
مۇھىم ئامىللىقى ھەققىدە كېلىشـىپ بولغان، ئۇ بولسـىمۇ مىللەت، 
ئۇيغـۇر ئاتالغـان سـەن، ئـۇ ۋە مـەن. بىـزال مەۋجـۇت بولىدىكەنمىـز 
دۆلىتىمىـز مەۋجـۇت بولىـدۇ، بىزال تىرىشـىدىكەنمىز قېرىنداشـالرنى 
مىللەتـال  دەيدىغـان  مېنىـڭ  تۈركىسـتاننى  شـەرقىي  قۇتقۇزىمىـز، 
مەۋجـۇت بولىدىكـەن مۇسـتەقىللىقنى ھامـان قولغـا ئالىمىـز. شـۇڭا 
سـوئال >جۇمھۇرىيىتىمىـز قايتـا قۇرۇالمـدۇ، قاماقتىكىلـەر قۇتۇالمـدۇ 
قۇرىمىـز،  قانـداق  قېتىـم  ئۈچىنچـى  جۇمھۇرىيىتىمىـز  ئەمـەس؟ 
قاماقتىكىلەرنـى قانـداق قۇتقۇزىمىـز؟< بولۇشـى كېـرەك. ئۇيغۇرنـى 
قۇتقـۇزۇش ۋە جۇمھۇرىيـەت قۇرۇشـنى مۇشـۇ ئېكـران ئالدىدىكـى 

ھەممەيلـەن بىرلىكتـە ۋۇجۇدقـا چىقىرىمىـز«.
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دەۋادا كەڭرىگەن يولالر: ئۈزۈلمىسەك ئېزىلمەيمىز

2017 - يىلـى باشـالنغان ئومۇمىـي تۇتقـۇن تۆتىنچـى يىلغـا 
الگېرالرنىـڭ  ئۆزگـەردى؟  نېمىلـەر  ئۇيغـۇردا  قويغانـدا  قـەدەم 
تۈرمىلەرگـە، زاۋۇتالرغـا ئايلىنىـپ؛ تۇتقۇنالرنىـڭ ئېغىر كېسـىلگەن 
جىنايەتچى ۋە چاكار ئىشچىالرغا ئايلىنىشى مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان 
كىشـىلەرنىڭ كەيپىياتـى ۋە ئـوي - خىيالىـدا قانـداق يېڭىلىقالرنى 
پەيدا قىلدى؟ ئۇيغۇر مەسىلىسـىنىڭ خەلقئارادا »كىشـىلىك ھوقۇق 
دەپسەندىچىلىكى« دەپ تونىلىشتىن »مىللىي قىرغىنچىلىق« دەپ 
ئېتىـراپ قىلىنىشـقا يۈزلىنىشـى ئۇيغـۇرالردا قانـداق ئىنكاسـالرنى، 
تەشەببۇسـالرنى ۋە تەخىرسـىز ھەرىكەتلەرنى پەيدا قىلدى؟ بۇالرغا 
جـاۋاب بېرىـش ئۈچـۈن گەپنى بىر قانچە ھەپتە بۇرۇن باشـالنغان، 

بۈگۈنگىچـە مىسـالى كۆرۈلمىگەن نامايىشـتىن باشـاليلى.

2020 - يىلـى 25 - دېكابىـر كۈنـى ئىسـتانبۇلدىكى خىتـاي 
ئەلچىخانىسـى ئالدىـدا بىـر تارىخـى نامايىـش بولـۇپ ئۆتتـى. بىـر 
تەرەپتـە ئۇيغـۇر سىياسـىي ئەربابـالر ۋە ئۇالرغـا ئەگەشـكەن ئۇيغـۇر 
»شـەرقىي  لەپىلدىتىـپ  بايراقالرنـى  كـۆك  يۇلتۇزلـۇق  ئـاي  ئـاۋام 
تۈركىسـتانغا مۇسـتەقىللىق!« دەپ شـوئار توۋلىـدى. ئۇالرنىـڭ يان 
تەرىپىـدە يەنـە بىـر گۇرۇپپـا ئۇيغـۇرالر »ئائىلەمنـى قويـۇپ بـەر!« 
دېگـەن پالكاتالرنـى كۆتـۈرۈپ تۇتقـۇن قىلىنغـان ئائىلـە ئەزالىـرى 
ئۈچـۈن نامايىـش قىلـدى. ئـەڭ ئەھمىيەتلىـك يېـرى، سىياسـىي 
دەۋا سـېپىدىكى مۇسـتەقىللىق ئۈچـۈن ئاتالنغـان يېتەكچىلـەر شـۇ 
كۈنـى خىتـاي ئەلچىخانىسـى ئالدىغـا ئائىلىسـى ئۈچـۈن ئاتالنغـان 

نامايىشـچىالرغا مـەدەت بېرىـش ئۈچـۈن كەلگەنىـدى.
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25 - دېكابىر پەرقلىق ئىككى سىياسىي قاراشتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 
خىتـاي ئەلچىخانىسـى ئالدىدىكـى كەڭقۇرسـاقلىقى، بىـر - بىرىگە 
كۆرسـەتكەن قېرىنداشـلىق مېھرى، دەۋا سېپىدىكى ھەمنەپەسلىكى 
مـاڭا بۇندىـن ئىككـى يىـل بۇرۇنقـى ئەھۋالالرنى ئەسـلەتتى. 2018 
- يىلنىـڭ بېشـىدا خىتـاي ئۇيغـۇر ۋىاليەتلىرىدە الگېرالشتۇرۇشـنى 
ئـەڭ يۇقىـرى پەللىگـە يەتكۈزگەنىـدى. مۇھاجىرەتتىكـى ئۇيغـۇرالر 
ئارىسـىدا زۇلۇمغـا قارشـى ئـەرز قىلىـش پىكـرى قاينـاپ تاشـقىلى 
تـۇردى. بەزىلـەر ئائىلىسـىنىڭ سۈرۈشتىسـىنى خىتايدىـن قىلىـش، 
ئەرزنـى خىتـاي ھۆكۈمىتىگـە قىلىـش، خىتايدىكـى قېرىنداشـالرنى 
قوغـداش تەشەببۇسـىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بـۇ مۇھاجىرەتتە قاتتىق 
بىـر مەيـدان مۇنازىرىگـە سـەۋەب بولدى. بـۇ تەشەببۇسـالر خىتايغا 
يېلىنغانلىـق، خىتـاي ھۆكۈمىتىنـى ئېتىـراپ قىلغانلىـق، دەۋانىـڭ 
ھوقـۇق  كىشـىلىك  دەۋاسـىدىن  دۆلـەت  مۇسـتەقىل  يۆنىلىشـىنى 
دەۋاسىغا بۇرىغانلىق دەپ چۈشىنىلدى. ئاخىرىدا ئەرزلەر تۈركىيەدە 
تەشـكىللىك يېزىلـدى، خىتايدىـن باشـقا ئەللەرگە سـۇنۇلدى. ھەر 
قايسـى ئەللەرنىـڭ پىرېزدېنتلىرىغا خەتمۇ يېزىلغـان بولدى، ھەتتا 
بـەزى خەتلـەر ئەنقەرەدىكـى ھەر قايسـى ئەللەرنىڭ ئەلچىخانىسـىغا 
تاپشـۇرۇلدى. شـۇ چاغدا ئىستانبۇلدىكى بىر تەشكىالتنىڭ رەھبىرى 
»دوسـت دۈشـمەنگە ئېنىـق بولسـۇنكى، خىتايغـا ئـەرز قىلمايمىـز، 
خىتايدىـن ھېچنېمـە كۈتمەيمىـز!« دەپ جاكارلىغانىـدى. بـۇ ئـەرز 
قىلىـش دولقۇنىنـى گوگۇلدىن ئىزدەپ باقسـاق، ئۇنىڭ ھېچقانداق 
خەلقئارالىـق  ئاخباراتقـا چىقمىغانلىقـى بىلىنـدى، بەلكىـم ھېچبىـر 

پىرېزىدېنتتىـن جاۋابمـۇ كەلمىگـەن بولسـا كېرەك.

بىـرەر  پائالىيەتكـە  بـۇ  دېگـەن  بـەر!«  قويـۇپ  »ئائىلەمنـى 
تەشـكىالتتىن ئورۇنالشـتۇرۇش بولدىمۇ؟ ياق. سىياسىي دەۋا بىلەن 
ئىنسـانىي دەۋانى بىرلەشـتۈرۈش ھەققىدە بىرەر خەلقئارالىق ئۇيغۇر 
تەشكىالتى ياكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتالر بىرلىكى 
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چاقىرىـق ئېـالن قىلدىمـۇ؟ يـاق، يـاق! دەۋادىكـى ئىككـى ئېقىمنى 
خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەۋجۇتلۇقىغا قىلغان خىرىسـلىرى بىرلەشـتۈردى. 
ئۇالرنـى  تۇتاشـتۇردى.  رىشتىسـى  قېرىنداشـلىق  پەقـەت  ئۇالرنـى 
يۈرىكـى  ئۇيغۇرنىـڭ  تىترەۋاتقـان  ئېسـىلىپ  يىپىغـا  مەۋجۇتلـۇق 

چۇقـان - سۈرەنسـىز بىـر سـەھنىگە ئېلىـپ كەلـدى.

2020 - يىلى سېنتەبىردىن باشالپ ئىستانبۇلدا ياشايدىغان 12 
نەپەر ئۇيغۇر ياش تۇتقۇن قىلىنغان ئائىلىسى ۋە قېرىنداشلىرىنىڭ 
دەۋاسـىنى قىلىـش ئۈچـۈن ئاتالنغانىـدى. ئـۇالر تاكسـىم مەيدانىغـا 
يىغىلغانـدا تۇتقـۇن تۇغقانالرنىڭ سـۈرىتى چۈشـۈرۈلگەن مايكىلىرى 
ئۇالرغـا تەتـۈر كىيدۈرۈلـدى. ئـۇالر مەسـچىت ۋە چـوڭ سـەيناالردىن 
قوغالنـدى، ئەممـا بـۇ ئەزىمەتلەر بـەل قويۇۋەتمىـدى. ئاخىرى ئۇالر 
خىتـاي تۇتقـان كىشـىنىڭ ھېسـابىنى خىتايدىـن سـوراش قـارارى 
بويىچـە ھەرىكـەت قىلىشـنى قـارار قىلدى. ئـۇالر 18 - دېكابىردىن 
باشـالپ خىتاي ئەلچىخانىسـى ئالدىدا ھەر كۈنى نامايىش قىلىشـنى 

باشلىدى.

تونۇلغـان  تۈركىيەدىكـى  ئۆتمـەي  ئـۇزاق  باشـلىنىپ  نامايىـش 
ئىقتىسـادى  ئىسـالم  ئېرىشـتى.  قوللىشـىغا  شەخسـلەرنىڭ 
تەتقىقاتچىسـى دوكتـور بۇرھـان سـېتى، جەمئىيەتشـۇناس دوكتـور 
كۈسـەنى،  ھەبىبۇلـال  ئۆلىمـا  دەۋەتچـى  قارلـۇق،  ئابدۇرېشـىت 
مۇدەررىـس ئەلـى ئەكبەر دامولال قاتارلىقالر نامايىشـچىالرنى قولالپ، 
يوقـالپ بـاردى. ئۇيغـۇر داڭلىقالردىـن باشـقا تۈركلەرنىـڭ داڭلىـق 
ئۆلىمـا، سىياسـىيون، ئاخباراتچـى ۋە يۇتۇپچىلىرىمـۇ بۇ پائالىيەتنى 

قوللىـدى. 

ۋە  ئىسـتانبۇل  تۈركىيەنىـڭ  ئۆتمـەي  ئـۇزاق  نامايىـش  بـۇ 
ھازىـر  ئېرىشـتى.  قوللىشـىغا  تەشـكىالتالرنىڭ  قەيسـەرىدىكى 
جامائـەت  پارتىيەلـەر،  سىياسـىي  تۈركىيەدىكـى  نامايىشـقا  بـۇ 
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تەشـكىالتلىرى ۋە ئەدىـب - شـائىرالر مـەدەت بېرىشـكە باشـلىدى. 
ئۇالر كۆتۈرۈپ چىققان ئائىلە، قېرىنداشـلىق ۋە ئىنسـانلىق شـوئارى 
ئادەتتىكـى ئـاۋام ئارىسـىدىمۇ ھەرىكەتلىنىشـكە سـەۋەب بولۇۋاتقـان 
بولـۇپ، ھازىر سـەپكە يەرلىـك تۈركلەرنىڭمۇ قاتناشـقانلىقى مەلۇم. 

كېيىنكـى  بۇندىـن  ھەمكارلىـق  كۆرۈلگـەن  دېكابىـر   -  25
چارىسـىزلىكىنىڭ  مۇھاجىرەتتىكـى  مۇمكىـن.  بولۇشـى  يۈزلىنىـش 
چەكسـىز دېڭىزىدا ئۇيغۇرلۇق كېمىسـىدە كېتىۋاتقان كىشـىلەرنىڭ، 
سـەۋەبىدىن  دۈشـمەنلىكى  بولغـان  قاراشـتىكىلەرگە  ئوخشـىمىغان 
كېمىدىن تۆشۈك ئېچىپ ئۆزىنى قوشۇپ غەرق قىلىش نىيىتى يوق. 
ھۆرلـۈك سـەپىرىدە كېتىۋاتقـان ئۇيغـۇر ئاتلىـق بـۇ كارۋاننىـڭ بىـرى 
يەنـە بىرىنـى پۇتـالپ، توسـۇپ، قىسـتاپ قاتنـاش قىسـتاڭچىلىقى 
تۇتقۇندىـن  ئومۇمىـي  كېـرەك.  بولماسـلىقى  مەقسـىتى  چىقىرىـش 
ۋە  ئەمگـەك  جىسـمانىي  ئېغىـر  جـازا،  جىنايـى  ئېغىـر  كېيىنكـى 
تۇغماسالشـتۇرۇش، نوپـۇس كۆچـۈرۈش، مەجبـۇرى تويالشـتۇرۇش، 
قىرغىنچىلىـق  ئىرقـى  قىلغـان  ۋاسـىتە  ئەۋالدسىزالشتۇرۇشـنى 
ئۇيغۇرالرنـى ئويغاتتـى. زۇلۇم زەربىسـىدىن باشـالر قايغاندا سـۈنئىي 
مۇسـتەقىلچى،  تۈركىسـتانچى،  »شـىنجاڭچى،  چىقىلغـان  ياسـاپ 
ئۇقۇمالرنىـڭ  دېگـەن  ئۇيغۇرچـى«  ئۇلۇسـچى،  ئاپتونومىيەچـى، 
رەڭگـى ئۆڭـۈپ، كىشـىلەر پاجىئەنىـڭ ئۆزىگـە قايتىـپ كېلىشـكە 

باشـلىدى.

تۇتـاش  بىرىگـە   - بىـر  زەنجىرىنىـڭ  مەۋجۇتلـۇق  ئۇيغۇرغـا 
ھالقىالردىن تۈزۈلگەنلىكى ئايدىڭ بولدى. بىر ھالقىنىڭ ئۈزۈلۈشى 
پۈتۈنسـۈرۈك بىـر زەنجىرنـى كاردىـن چىقىرىدىغانلىقىمـۇ گۇمانلىـق 
ئەمەس. شـۇڭا ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈن خىتايغا ئېزىلمەسـلىك ئۈچۈن 
ئۈزۈلمـەس مارجـان، چېقىلمـاس زەنجىـر بولۇپ ئۇلىنىشـى دۇنياۋى 
يۈزلىنىـش بولـۇپ قالـدى.  ئـۈچ يىلدىـن بۇيـان ئىسـراپ بولغـان 
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ۋاقىـت، ئۈزۈلمـەي كېلىۋاتقـان پاجىئەلىـك ۋەقەلـەر ۋە خىرىسـالر 
ئۇيغۇرالرنـى ئۆزگەرتكـەن بولسـا كېـرەك. بـۇ تۇتقـۇن ئۇيغۇرنىـڭ 
دەۋاسـىنى قىلىدىغانـالر بىلـەن ئۇيغۇرالرنىـڭ كەلگۈسـى سىياسـىي 
تەقدىرىنىـڭ دەۋاسـىنى قىلىدىغانـالر بىـر مەيدانغـا جـەم قىلغـان 

بولۇشـى مۇمكىـن.

كـۆپ  يىلـدا  ئـۈچ  بـۇ  باشـالنغان  تۇتقـۇن  ئومۇمىـي  دېمـەك، 
قاتماللىقـالر يۇمشـاپتۇ، زىددىيەتلـەر زەئىپلىشـىپ، ھەمنەپەسـلىك 
كىشـىلەرنىڭ  يولىـدا  دەۋا  ئۆزگىرىپتـۇ.  پىكىرلەرنـى  زورىيىپتـۇ، 
ھەرىكىتىگـە كاشـىال قىلىۋاتقان، پۇتلىشـىۋاتقان سـۈنئىي توسـاقالر 
بـۇ ئىككـى  سۈپۈرۈلۈشـكە باشـالپتۇ. تەبرىكلەشـكە اليىـق يېـرى 
بىـر -  ئەقلىيلەشـتۈرگەن،  ئۇيغۇرالرنـى سالماقالشـتۇرغان،  يىـل 
بىرىنـى »مەن مۇسـتەقىلچى، سـەن ئاپتونومىيەچـى« دەپ چەتكە 
قېقىشـتىن بىـر مەيدانغـا يىغىلىـپ، بىر - بىرىنـى قولالپ نامايىش 

قىلدۇرىدىغـان تەجرىبىلـەر توپلىنىپتـۇ.
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مۇستەقىللىقتىن مەھرۇم بالىالر

قىلىنىشـقا  ئېـالن  كېسـىم  سـەرخىلالرغا  تۇتقـۇن  ئۇيغۇردىكـى 
باشـلىدى. بـۇ دۇنيانىـڭ دىققىتىنـى تارتىشـى كېرەك ئىـدى، ئەمما 
تۇتقۇنالرنىـڭ ئـەڭ يېقىنقـى ئەھۋالىدىـن ئۇالرنىـڭ مۇھاجىرەتتىكى 
پەرزەنتلىـرى ئارقىلىـق خـەۋەردار بولـۇش ۋە بۇالرنـى ئاخباراتالرغـا 
يېڭىلىنىـپ  تـۈزۈپ  بولۇۋاتىـدۇ.  تـەس  ھەقىقەتـەن  يەتكـۈزۈش 
تۇرۇۋاتقـان ئۆلىمـاالر، زىيالىيالر ۋە بايالر تىزىملىكى ھەققىدە خەۋەر 
ئىشلىمەكچى بولغان ئاخباراتچىالر تۇتقۇنالرنىڭ بىۋاسىتە ئۇرۇق - 
تۇغقانلىرىنىڭ شاھىتلىقىنى تەلەپ قىلىدۇ، شۇڭا ئۇالرنى ئىزدەش 
زۆرۈر ئىدى، ئەمما مەيدانغا چىققانالر يوق. ئىزدىنىشـلەر جەريانىدا 
ياسـىنجان سـادىق چوغالن، ئابدۇبەسىر شـۈكۈرى، ئابباس مۇنىياز 
تۈركقـان، كېرىمجان سـۇاليمان قاتارلىق ئەدىبلەرنىڭ؛ يۈسـۈپجان 
ئابىدىن دامولالم، ئابدۇسـەمەت سـاۋۇت دامولالم، مەرھۇم ئابلىمىت 
بايالرنىـڭ  تۇتۇلغـان  بولۇپمـۇ  ئۇسـتازالرنىڭ،  قاتارلىـق  دامولـالم 
ياشـاۋاتقانلىقى  چەتئەللـەردە  ئاساسـەن  تاۋابىئاتلىرىنىـڭ  ئائىلـە 
مەلۇم بولدى. ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنىڭ سىيماسـى بۈگۈنگە 
قـەدەر نـە نامايىـش مەيدانىـدا، نە دەۋا سـورۇنىدا ئايـان بولمىدى.

ئۇيغـۇر  ياشـاۋاتقان  سـۈكۈتتە  چەتئەللـەردە  پەرزەنتلىـرى 
سـەرخىلالرنىڭ ئەھۋالىنـى سۈرۈشـتە قىلىـش جەريانىـدا ئۇچرىغان 
سـوغۇق  ۋە  جاۋابـالر  غەلىتـە  كەلگـەن  دۇچ  قىيىنچىلىقـالر، 
ھەقىقەتـەن  مېنـى  ئۇچـۇر  بىـر  مۇنـداق  ئىچىـدە  مۇئامىلىلەرنىـڭ 
ياشـاۋاتقان  ئىسـتانبۇلدا  يازغۇچىنىـڭ  بىـر  مەلـۇم  ئويالنـدۇردى. 
قىزى: »دادامنىڭ 12يىللىق كېسـىلگەنلىكىنى ئاپامدىن ئاڭلىدىم. 
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مـەن دادام ھەققىـدە نېمـە قىلىشـنى بىلمەيمـەن، قىلغانلىرىمنىـڭ 
ئاپـام  دادامغـا پايدىسـى بولـۇش - بولماسـلىقىنىمۇ بىلمەيمـەن. 
بىلـەن كۆرۈشـۈپ تۇرۇۋاتىمـەن. مېنـى ھۆكۈمەتكـە قارشـى ئىـش 
قىلمـا دەيـدۇ. ئوتتۇرىغـا چىقسـام ئاپامنىڭمـۇ تۇتۇلـۇپ كېتىشـىنى 
خالىمايمەن. مېنى ئۆيىدىكىلەر سىياسەتكە ئارىالشما دەپ ئوقۇشقا 
چىقارغـان، شـۇڭا دادامنىـڭ ئىشـىدا تۈرمىدىكـى دادامدىـن سـوراپ 
بېقىپ ئاندىن جاۋابىنى بېرەي. دادام رازى بولسـا چىقاي« دەپتۇ. 
مـەن بۇنـى ئاڭلىغاندىـن كېيىن قانداق چۈشـىنىش ھەققىدە ئۇزاق 
ئويغـا چۆمـدۈم. باشـقا تۇتقـۇن سـەرخىلالرنىڭ پەرزەنتلىـرى بىلەن 
بىۋاسـىتە ۋە ۋاسـىتىلىك كۆرۈشـۈپ ئالغـان ئۇچۇرمـۇ يۇقىرىقىدىـن 

پەرقسـىز ئىـدى.

ئائىلـە  تۇتقـۇن  قىلىۋاتقانـالر،  زۇلۇمغـا سـۈكۈت  كۆزىتىشـىمچە 
قىلمايۋاتقانـالر  سۈرۈشـتە  چىقىـپ  مەيدانغـا  ھەققىـدە  ئەزالىـرى 
كۆپىنچـە ئائىلىسـىدىكى بىـرەر كىشـى بىلـەن ئاالقـە قىلىۋاتقانـالر 
ئىكـەن. ئـۇالر شـۇ ئاالقىنىڭمـۇ ئۈزۈلـۈپ قېلىشـىدىن قورقىدىكەن. 
ئاالقـە جەريانىـدا تېلېفوندىـن كېلىۋاتقـان ئاالقزادىلىـك، قارشـى 
ۋەتەنـدە  جۈملىلـەر،   - سـۆز  ئىشـرەتلىك  ئىشـلەتكەن  تـەرەپ 
سـۆزلەردىن  تاپىالشـلىرى،  تەشۋىشـلىك  تەرەپنىـڭ  تۇرۇشـلۇق 
تەپچىرەپ تۇرغان قورقۇنچ ئەركىن دۇنيادا ياشـاۋاتقانالرنى تېخىمۇ 

بىسـەرەمجان قىلىـپ ئىچىگـە قورقۇنـچ سـالىدىكەن.

تارقىتىلىۋاتقـان خەۋەرلەرنىـڭ  ھەققىـدە  ئۇيغـۇر  مۇھاجىرەتتـە 
كۆپىنچىسى ئازابلىق بولغاچقا، ۋەتەن بىلەن ئاالقىسى كېسىلمىگەن 
پەرزەنتلـەر ئۇنـداق خەۋەرلەردىن ئۆزىنى تارتىپ، خىتاينىڭ خەۋەر 
شـۇنداقال  تاپىدىكـەن.  تەسـەللى  ئارقىلىـق  كـۆرۈش  قاناللىرىنـى 
ۋەزىيەتنىـڭ يۇمشـاپ، ئاالقىنىـڭ راۋانلىشـىپ ۋەتەنگـە بارىدىغـان 
يولنىـڭ ئېچىلىشـىنى كۈتىدىكـەن. مەزكـۇر قىزنىـڭ »ئاپـام بىلەن 
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تـوك  تىـك -  ئۈندىـدار،  خىتاينىـڭ  دېگىنـى  كۆرۈشـۈۋاتىمەن« 
قاتارلىـق دېتاللىـرى ئارقىلىـق بولۇۋاتقـان ئاالقىنـى كۆرسـىتىدۇ. بۇ 

ئاالقـە ئۇالرنـى تەشۋىشـنىڭ مەنبەسـىگە باغـالپ تۇرىـدۇ.

كۆزىتىشىمچە سەرخىلالرنىڭ باشقا ئارقا كۆرۈنۈشتىكى ئۇيغۇرالرغا 
بولىدىكـەن.  كۆپـرەك  قاناللىـرى  ئاالقـە  بىلـەن  ۋەتـەن  قارىغانـدا 
ئـۇالر شـۇ ئاالقـە تـورى ئارقىلىـق نوپۇزلـۇق ئـۇرۇق - تۇغقانلىرىنىڭ 
ھامـان بىـر چـارە قىلىدىغانلىقىغـا، ئاتـا - ئانىسـىنى قەدىرلىگـەن 
ھاكىمىيەتنىـڭ ھامـان ئىنسـابقا كېلىدىغانلىقىغـا، زالىمنىڭ ئورنىغا 
مۆتىدىلـرەك بىـرى كەلگـەن ھامـان ۋەزىيەتنىـڭ بۇرۇنقـى دەۋرگـە 
ئۇالرنىـڭ  راۋانلىقـى  ئاالقىنىـڭ  ئىكـەن.  مايىـل  قايتىدىغانلىقىغـا 
ياخشىلىنىشـىدا  ۋەزىيەتنىـڭ  بېرىدىغـان،  تەسـەللى  ھاياتىغـا 

ئۈمىدلەندۈرىدىغـان ئامىلالرغـا ئايالنغـان ئىكـەن.

ئۇيغـۇر سـەرخىلالرنىڭ پەرزەنتلىرىنـى قورقىتىۋاتقـان يەنـە بىـر 
ئامىـل خىتاينىـڭ مۇھاجىرەتتىكـى رەقەملىـك تۈرمىسـى. خىتاينىڭ 
ئىجتىمائىـي ئاالقـە دېتاللىـرى ئارقىلىق ئائىلىسـى بىلەن كۆرۈشـۈپ 
تۇرۇۋاتقانالرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئۇالر ئۆزىنىڭ بارلىق 
تۇرۇۋاتقانلىقىنـى  قىلىنىـپ  نـازارەت  ئەتمىشـلىرىنىڭ   - قىلمىـش 
ئـۆزى  تېلېفونغـا  قولىدىكـى  ئۇالرنىـڭ  ياشـايدۇ.  قىلىـپ  ھېـس 
خـاالپ قاچىلىغـان ئەپنىڭ بوينىغا سـېلىنغان بويۇنتـۇرۇق، قولىغا 
سـېلىنغان ئىشـكەل، پۇتىغا سـېلىنغان كىشـەندەك سـېھرى كۈچكە 
ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ، قورقىدۇ، ئەمما قۇتۇلۇشـنى خالىمايدۇ. 
چۈنكـى بـۇ ئاالقـە ئۇالرنـى بىـر كۈنـى ئىنسـابىغا كېلىـپ ئۆزىگـە 
قۇچـاق ئاچىدىغـان بېيجىڭدىكـى ھاكىمىيەتكـە باغـالپ تۇرىـدۇ. 
ئۇالر پەقەت قارشـىلىق قىلمىسـىال، نارازىلىق بىلدۈرمىسىال ۋەزىيەت 
ياخشـىالنغاندا قارشـى ئېلىنىدىغانلىقىغـا ئىشـىنىدۇ؛ ئـۇالر پەقـەت 
كۈندىلىـك ھاياتىـدا ئىنقىالبچىالر، دەۋاچىالر ۋە ئۆكتىچىلەر بىلەن 
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پىكىرداش، ھەمنەپەس ئەمەسلىكىنى ئىپادىلەپ تۇرسىال بىر كۈنى 
ئالقىشـلىنىدىغانلىقىنى، كەچۈرۈم قىلىنىدىغانلىقىنى، كەڭچىلىككە 

ئېرىشـىدىغانلىقىنى تەمـە قىلىدۇ. 

تەكشـۈرۈش جەريانىـدا سـەرخىلالرنىڭ پەرزەنتلىرىـال ئەمـەس، 
مـەن زىيـارەت قىلغـان كۆپىنچـە پەرزەنتلەرنىـڭ ئاتـا - ئانىسـى 
ئۈگۈتلـەر  ھەققىدىكـى  ئارىالشماسـلىق  سىياسـەتكە  تەرىپىدىـن 
ئـۆزى  ئۇالرنىـڭ  بولـدى.  مەلـۇم  تەربىيەلەنگەنلىكـى  بىلـەن 
سـەۋەبلىك قېرىنداشـلىرىنىڭ زىيانغـا ئۇچرىماسـلىقىنى ئويلىشـىمۇ 
چۈشىنىشـلىك. ئەمما مېنىڭ ئەڭ چۈشـىنەلمىگىنىم مەزكۇر قىزنىڭ 
ئەركىـن دۇنيـادا تـۇرۇپ دادىسـىنىڭ دەۋاسـىنى قىلىشـتا قاباھـەت 
ۋە قورقۇنـچ ئىچىـدە ياشـاۋاتقان ئانىسـىدىن مەسـلىھەت ئېلىشـى، 
تېخىمۇ تەئەججۈپلۈك يېرى قاماقتىكى دادىسىدىن سوراپ بېقىشنى 

باھانـە قىلىشـى ئىـدى. 

سـەرخىلالرنىڭ پەرزەنتلىرى بۇزالمايۋاتقان سـۈكۈتنى چۈشىنىش 
ئۈچـۈن، بولۇپمـۇ مۇھاجىرەتتىكـى ئۇيغـۇر پەرزەنتلـەردە گەۋدىلىك 
بولغان ھەقتە تۇرۇش، ھەقىقەتنى ياقالش، ھۆرلۈككە ئىنتىلىشتىن 
ئوخشـىمىغان  ئۈچـۈن،  چۈشـىنىش  مەسىلىسـىنى  قورقـۇش 
مىللەتلەرنىڭ پەرزەنت تەربىيەلەش ئۇسـۇللىرى ھەققىدە ئىزدىنىپ 

باقتىم. 

شەرق مىللەتلىرى ۋە غەرب مىللەتلىرىنىڭ پەرزەنت تەربىيەلەش 
ئۇسـلۇبىدىكى پەرقلەر ھەققىدە يېزىلغان ماقالىلەرنى ئوقۇپ ئارىدا 
نۇرغـۇن پەرقلەرنىـڭ بارلىقىنـى بايقىدىـم. غەربتىكـى مىللەتلـەردە 
پەرزەنتنى كىچىك چېغىدا نەسىھەتلەش، يېتەكلەش ۋە باشقۇرۇش 
كۈچلۈك بولىدىكەن، ئەمما ياشـنىڭ چوڭىيىشـىغا ئەگىشـىپ بۇالر 
ئـازالپ ماڭىدىكـەن. بۇنـى بىـر پىرامىدا شـەكلىدە چۈشـەندۈرۈپتۇ. 
پىرامىدانىـڭ چوققىسـى 18 يـاش بولـۇپ، بارلىـق نەسـىھەتلەش، 
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يېتەكلـەش ۋە باشقۇرۇشـالر كىچىـك ياشـتا كۈچلـۈك بولـۇپ بـۇ 
ياشـتا ئاياغالشـقان بولىدىكـەن. ھالبۇكى، شـەرقتىكى مىللەتلەردە 
بـۇ ئەھـۋال ئەكسـىچە بولـۇپ، ئاتـا - ئانىـالر پەرزەنتلـەر كىچىـك 
چېغىدا يېتەكلەپ، تەربىيەلەپ ۋە مەلۇماتالندۇرۇپ كەتمەيدىكەن، 
بالىـالر چوڭايغانچـە ئۇالرغـا باشقۇرۇشـنى كۈچەيتىدىكـەن. چۈنكى 
ئـۇالردا يـاش چوڭايغانچـە غەمنىڭمـۇ چوڭىيىـپ ماڭىدىغانلىقىغـا 
ئىشـىنىش ئېغىـر بولىدىكەن. شـۇڭا ئـۇالر باشـقۇرۇش، يېتەكلەش 
يۇقىرىقـى  ماڭىدىكـەن.  بارغانچـە كۈچەيتىـپ  ۋە نەسىھەتلەشـنى 
پىرامىـدا ئـۇالردا دۈم كۆمتۈرۈلگـەن ھالەتتـە بولىدىكـەن. ئاتـا - 
ئانىنىـڭ پەرزەنتلەرگـە بولغـان مەسـئۇللۇق ياشـنىڭ چوڭىيىشـىغا 
ئەگىشـىپ كۈچىيىـپ، 18 ياشـقا كىرگەنـدە ئـەڭ يۇقىـرى چەككـە 

يېتىدىكەن. 

مىللەتلـەر  ياشـاۋاتقان  ھاياتتـا  نورمـال  تەتقىقـات  بـۇ  ئەلۋەتتـە 
ئۈسـتىدىن خۇالسـىلەنگەن. ئۇيغۇرمۇ بىر شـەرق مىللىتى بولغاچقا، 
بـەزى جەھەتتىن بىزنىڭ ئەھۋالىمىزغىمۇ ماس كېلىپ قالىدىغاندەك 
كۆرۈنىـدۇ. ئەممـا بىـز بـۇ يـەردە »ئەگـەر شـۇ مىللـەت پۈتۈنلـەي 
ئەسـتىن  شـارائىتنى  بىـر  مۇھىـم  دېگـەن  ئۇچرىسـا«  تۇتقۇنلۇققـا 
چىقارماسـلىقىمىز كېـرەك. ئەگـەر شـۇ مىللـەت ھايـات - ماماتلىـق 
تەقدىرگـە دۇچ كەلگەندىچـۇ؟ بىـر قانچـە يۈز ياكى بىر قانچە تۈمەن 
ئاتـا - ئانـا ئەمـەس، بىـر قانچـە مىليـون ئاتـا - ئانـا تۇتۇلغانـدا 
ئانىالرنىـڭ   - ئاتـا  قاماقتىكـى  شـۇ  تـۇرۇپ  سـىرتىدا  تۇتقۇننىـڭ 
تاپىلىغانلىرىغا ئەگەشـكەن پەرزەنتلەرنى قانداق چۈشىنىمىز؟ مەنچە 
بـۇ بىـر يېڭـى تەتقىقـات تېمىسـى بولۇشـى كېـرەك. چۈنكـى دۇنيـا 
تارىخىـدا تېخـى مۇنداق بىر ئىـش بولۇپ باقمىغان. يەھۇدىيالر دۇچ 

كەلگـەن تۇتقـۇن ئائىلـە بويىچـە ئىـدى.   

ھەرقانـداق مىللەتتىكـى ھەرقانداق قىممـەت - قاراش، ئەنئەنە 
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ۋە چۈشـەنچىلەر مەلـۇم دەۋرلـەر جەريانىدا شـەكىللەنگەن. ئۇيغۇردا 
باشقۇرۇشـى،  ئانىالرنىـڭ   - ئاتـا  بۇيـان  ئەسـىرلەردىن  نەچچـە 
ئەممـا  قىلىنغـان.  قوبـۇل  تەبىئىـي  بويسۇنۇشـى  پەرزەنتلەرنىـڭ 
ئۇيغۇرالر تارىختىكى ھېچبىر ئەسـىردە بۈگۈنكىدەك مىللەت بويىچە 
تۇتقـۇن قىلىنمىغـان، ئىرقـى قىرغىنچىلىققـا دۇچ كەلمىگەن. ئەگەر 
قىلىنسـا،  رىئايـە  ئەنئەنىلەرگـە  بۇرۇنقـى  يەنـە  ھالەتتىمـۇ  مۇشـۇ 
پەرزەنتلـەردە مۇسـتەقىل قـارار قىلىـش ئادىتـى يېتىلمەيـدۇ، دەپ 

چۈشـەندۈرگەن يەكۈننىـڭ ئىلمىيلىكىگـە ئىشـىنىمىز. 

ئۇيغۇرنىـڭ پەرزەنـت تەربىيەسـىگە قارىسـاق، ئاتـا - ئانىنـى 
رازى قىلىـش، ئاتـا - ئانىالرنىـڭ سـۆزىدىن چىقماسـلىق، ئەجـداد 
ئىزىدىـن مېڭىش دېگەنـدەك قىممەتلىـك ئەنئەنىلەرنىڭ بارلىقىنى 
بايقايمىـز. ئەممـا ئۇيغـۇر ھايات - ماماتلىق خىرىسـىغا دۇچ كەلگەن 
بىـر پەيتتـە بـۇ ئەنئەنىنىـڭ كەمتـۈك تەرىپـى ئاشـكارىالنغاندەك 
قىلىـدۇ. بـۇ ئەنئەنىلـەر ئۇيغۇرنىـڭ مەۋجۇتلۇقى خەۋپتـە قالغاندا، 
بولغانـدا،  ئۆزگىرىـش  تۈپتىـن  قىسـمىتىدە  ئىنسـاننىڭ  بىـر  ھـەر 
مىللەتنىـڭ تەقدىرىگـە تاجـاۋۇز قىلىنغانـدا يەنـە قىممىتىنـى جارى 
قىلدۇراالمـدۇ؟ ئەگـەر شـۇ بىـز گېپىنى ئـاڭالپ كۆنگەن ئاتـا قاماققا 
كىرىپ قالسـا يەنە گېپىنى ئاڭاليمىزمۇ؟ بىز سـۆزىدىن چىقماسـلىققا 
ئۆگىتىلگـەن ئانـا ئىرقـى قىرغىنچىلىققـا ئۇچرىغـان بولسـىچۇ؟ بىـز 
ئىزىنـى بېسىشـقا ئۆگىتىلگـەن ئەجدادىڭالرنىـڭ ئىـزى پۈتۈنلـەي 

سـۈپۈرۈپ تاشـلىنىش ئالدىـدا تۇرغـان بولسـىچۇ؟

ئەركىـن دۇنيـادا ياشـاپ تـۇرۇپ قاماقتىكـى مەھكـۇم دادىسـىدىن، 
تۇتقـۇن ئانىسـىدىن ئىجازەت سـوراۋاتقان، ھۆر مۇھىتتـا چىقىرىدىغان 
قارارنـى تۈرمىسـىمان مۇھىتتـا تۇرۇۋاتقـان تۇغقانلىرىنىـڭ ئىرادىسـىگە 
بويسۇندۇرۇۋاتىدۇ بالىالر مەسئۇلىيەتچانلىقتىن ئەمەس، مۇستەقىللىقتىن 
بولمايدىغـان،  ئىگـە  ئانىسـىغا   - ئاتـا  ئۇالرنـى  شـۇڭا  مەھـرۇم. 
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قېرىنداشـالرغا كۆيۈنمەيدىغـان، زۇلۇمغـا بىپەرۋا قىلىپ تەسـۋىرىلەش 
ئۇالرغـا ئادالەتسـىزلىك بولىـدۇ. مەنچـە دادىسـىنىڭ تۇتقـۇن ھالىتىگە 
دەردىنـى  مۇھاجىرەتتـە  شـۇنداقال  قىـز  مەزكـۇر  قىلىۋاتقـان  سـۈكۈت 
ئىچىگـە يۇتـۇپ ياشـاۋاتقان مىڭلىغـان قىـز - ئوغۇلالرنىڭ جاسـارىتى 
يـوق ئەمـەس. ئۇالرنىـڭ ھېچبىـرى پات - پـات ئاڭلىنىـپ تۇرۇۋاتقان 
الگېر ۋە قاماقالردىن چىقىۋاتقان ئۆلۈم - يېتىمالردىن، شـاھىتالرنىڭ 
ئېچىنىشـلىق كەچمىشـلىرىدىن، مۇسـىبەتلىك خەۋەرلەردىن پۈتۈنلەي 
بىخەۋەرمـۇ ئەمـەس. ئەممـا ئاتـا - ئانىنىـڭ گېپىدىـن چىقماسـلىق، 
بوۋىالرنىـڭ دۇئاسـىنى ئېلىـش، ياشـانغانالرغا ۋاپادارلىـق، چوڭالرنى 
نـارازى قىلماسـلىق قاتارلىـق ئەنئەنىۋىـي ئەخالقـالر ئۇالرنـى چۈشـەپ 
قويۇۋاتقـان بولۇشـىمۇ مۇمكىـن. بەلكىـم ئۇالردىكـى زۇلۇمغـا قارشـى 
جاسـارەت ئاتا - ئانىالردىن ۋەتەندىكى چاغلىرىدا ئالغان، چەتئەلگە 
چىققاندىـن كېيىنمـۇ تېلېفونـدا تەكىتلەنگـەن نەسـىھەت، تەربىيـە ۋە 
بولۇشـى  يەنچىلىۋاتقـان  ئاسـتىدا  پىرامىداسـىنىڭ  باشقۇرۇشـالرنىڭ 

مۇمكىن.  
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مۇھاجىرەتتە سوئالالر

دائىـم »بىـرەر خۇشـخەۋەر بارمـۇ؟« دېگـەن بـۇ سـوئالغا دۇچ 
كېلىمـەن. بۇنـى ئادەتتـە تۇرمـۇش ھەلەكچىلىكـى بىلـەن بولـۇپ 
ئۇيغـۇر ۋەزىيىتىگـە يېتىشـىپ بواللمايدىغـان، خەقنىـڭ تىلىدىكـى 
سـوراپ  دائىـم  دوسـتالر  كېتەلمەيدىغـان  چۈشـىنىپ  خەۋەرلەرنـى 
تۇرىـدۇ. ئۇالرنىـڭ مېنـى بىـر ئىشـالرنى بىلىـدۇ، بىـز بىلمىگـەن 
خەۋەرلەرنى ئاڭلىيااليدۇ، دەپ ئويلىشـىغا ھېسداشـلىق قىلسـاممۇ، 
يـۈز كېلەلمەيمـەن. چۈنكى مەنمـۇ ھەرىكەتلەردىن خەۋەردار بولغان 
بىلـەن نەتىجىدىـن خـەۋەر بېرىشـكە ئاجىـز بولـۇپ، قىلىنىۋاتقـان 
پائالىيەتنىـڭ قاچـان مېـۋە بېرىشـىنى ئاساسـەن بىلمەيمـەن. ھـەر 
قېتىـم تاكسـى ھەيـدەپ ھېرىـپ، ئاشـخانىدا ئىشـلەپ چارچـاپ، 
يـۈك توشـۇپ تېلىـپ، تۇرمۇشـنىڭ تۈگىمەس غەملىرىنـى غەملەپ، 
ھاياتنىـڭ ھودۇقتۇرغۇچـى سـىناقلىرىنىڭ بىرىنـى ئـاران تامامـالپ 
»بىـرەر  دوسـتالرنىڭ  ئولتۇرغـان  دەپ  »ئـۇھ«  كېلىـپ  ئۆيىگـە 
خۇشـخەۋەر بارمـۇ؟« دېگـەن سـوئالىغا دۇچ كەلگەنـدە ئۆزۈمنىـڭ 

نەقـەدەر كۈچسـىزلىكىنى ھېـس قىلىمـەن.

ئـۆي  ئۇنىـڭ  چېغىمىـزدا  قىلغـان  تـوي  بىلـەن  ئايالىـم  مـەن 
يىلـدا  بـەش  »خىتـاي  ئۇنىڭغـا  قوشـۇلماي،  تەلىپىگـە  ئېلىـش 
گۇمـران بولىـدۇ، بـۇ تۇپراققـا سـېلىنغان ھەممـە ئـۆي بىزنىـڭ، 
شـۇڭا ئالمايمىز« دېگەنىدىم. دۇنيا سـودا تەشـكىالتىنىڭ خىتاينى 
كىرىزىسـنىڭ  مۇئامىلـە   - پـۇل  ئاسـىيا  دېموكراتىيەلەشتۈرۈشـى، 
قاتارلىـق  قىلىشـى  ۋەيـران  سىستېمىسـىنى  بانـكا  خىتاينىـڭ 
تېمىالردىكى لېكسـىيەم ئايالىمنى قايىل قىلغانىدى. مەسـۇم ئايالىم 
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ماڭا چوڭ ئىشـالرنى بىلىدۇ، نېمە دېسـە بىلىپ دەيدۇ، دۇنيانى، 
سىياسـەتنى، خەلقئـارا يۈزلىنىشـنى ياخشـى تەھلىل قىلىـدۇ، دەپ 
ئىشـىنەتتى. شـۇڭا مـاڭا ئىشـەندى. بـەش يىـل تولـدى، خىتـاي 
زورىيىـپ،  تېخىمـۇ  ئەكسـىنچە  بولمىـدى،  ۋەيرانمـۇ  كەتمىـدى، 
زوراۋانلىشـىپ كەتتى. ئۈرۈمچىدە ئۆينىڭ باھاسـى نەچچە ھەسسـە 

قاتالنـدى. ئاخىـرى ئۇنىڭغـا خاتاالشـقانلىقىمنى ئىقـرار قىلدىـم.

شـۇندىن كېيىـن دۇنيانـى، ۋەزىيەتنـى، كەلگۈسـىنى تەھلىـل 
قىلغانـدا ئۆزۈمنىڭ ئارزۇسـىغا ماس كېلىدىغـان، مېنىڭ ئۈمىدىمنى 
كۈچلەندۈرىدىغان، دۈشـمەننىڭ زىيىنىغا، مىللىتىمنىڭ پايدىسىغا 
ماس يېزىلغان ماقالە، كىتاب ۋە لېكسـىيەلەرنى تالالپ ئوقۇيدىغان 
ئادەتنـى ئۆزگەرتتىـم. چۈنكـى مـەن خىيالـى دۇنيـادا ياشاشـنىڭ، 
كۆرۈشـنىڭ،  كۆزئەينەكتـە  رەڭلىـك  ئۇيغـۇن  ئارزۇسـىغا  دۇنيانـى 
ئۆزىنىـڭ ئارمانىغـا ئېتىقـاد قىلىشـنىڭ بەدىلىنى ئايالىـم ۋە قىزىمغا 
قوشـۇپ ئۆتەتتىـم. ئۈرۈمچىـدە خىيالىغـا ئىشىنىشـنىڭ بەدىلىنـى 
ئىجـارە ئـۆي ئىـزدەپ دوقۇرۇپ، توختىماي ئۆي كۆچۈپ سـوقۇلۇپ، 
ئۆتىدىـم.  سـىقىلىپ  سـېغىنىپ  ۋاقىتلىـق  ئۆيىگـە  خەقلەرنىـڭ 
قۇربـان  ئائىلەمنىـڭ خاتىرجەملىكىنـى خىيالىمنىـڭ گۈزەللىكىگـە 

قىلدىم. 

ئـون يىلدىـن ئېشـىپتۇ. ئايالىمغـا شـۇ چاغـدا بەرگـەن »خىتاي 
بەش يىلدا گۇمران بولىدۇ« دېگەنگە ئوخشاش ۋەدىنى ھېچكىمگە 
بېرىـپ باقمىدىـم. »بىزنىـڭ ئىشـىمىز قاچـان ئوڭشـىالر، تېڭىمىـز 
قاچـار ئاتـار، بـۇ قـارا كۈنلەردىـن قاچانمـۇ قۇتۇالرمىـز؟« دېگـەن 
سـوئالالرغا »بىزنىـڭ يولىمىـز ئـۇزۇن، قېيىـن ۋە كاتاڭلىـق، شـۇڭا 
سـىز ئـاۋۋال بـۇ يولنىڭ قانداق قىلغاندا قابىل يولۇچىسـى بولغىلى 
بولىـدۇ، قانـداق قىلسـام بـۇ يولـدا باشـقىالرنى كېچىكتۈرمەيمـەن، 
يـۈك بولمايمـەن، دېگەنلەرنـى كۆپـرەك ئويالڭ. خىتاينىـڭ گۇمران 
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ئائىلەمنىـڭ  ئەتـە   ئورنىغـا  سـاقلىغاننىڭ  سـۈكۈتتە  بولۇشـىنى 
كۈنـى نېمـە بـوالر، ئۆزۈمنـى قانـداق باقارمـەن، قورقمـاي قانـداق 
ياشـارمەن، خىتاينـى قانـداق قورقىتىمـەن، مېنـى خىتايـدا تـۇرۇپ 
بولـۇپ  بىرىنچـى  قانـداق قۇتۇالرمـەن دېگەننـى  قورقۇتقانالردىـن 
ئويـالڭ« دېگـەن جاۋابنـى بېرىـپ كېلىۋاتىمـەن. ئۇالرغـا ئۇيغۇرغـا 
خەتەرلىـك، پۇلـى، سىياسـىتى، جېنـى ئاجىـز دۆلەتلەردىـن يىراق 

تۇرۇشـنى تەۋسـىيە قىلدىـم. 

»قاچـان يـول ئېچىلىـپ كېتـەر« دېگەنلەرگـە »يـول تاقىلىـپ 
قالغـان ئىـش يـوق، يوقالـدى. سـىز كۆنگـەن، ئېچىلىـدۇ، دەپ 
ئـارۇز قىلىۋاتقـان يـول پۈتۈنلەي خاراب بولـدى. ئەمدى بىز ۋەتەنگە 
قايتىدىغـان يولنىمـۇ يولـدا ماڭىدىغان قاتناشـنىمۇ ئۆزىمىز ياسـاپ، 

ئۆزىمىـز ھەيـدەپ ياكـى سـاغالم چامـداپ بارىمىـز« دەيمەن. 

»ۋەتەنگـە قاچـان كېتەرمىـز« دېگەن سـوئالنى سـورىغۇچىالرغا 
شـېھىت  يولـدا  شـۇ  پۈتكەنـدە،  يولىمىـز  تۇتاشـقان  »ۋەتەنگـە 
ئۇۋالىمىزغـا  بىزنىـڭ  كېتىـپ  بولغانـدا،  يۈرىكىمىـز  كەتكىـدەك 
ئۇالرنـى  بولغانـدا،  يۈزىمىـز  قارىيالىغـۇدەك  يۈزىگـە  قالغانالرنىـڭ 
قارشـى  دەيمـەن.  كېتىمىـز«  بولغانـدا  قۇدرىتىمىـز  قۇتقۇزغـۇدەك 
بۇنـداق  بەزىـدە.  كېتىـدۇ  چۈشـۈپ  ئىچىگـە  ئۈنـى  تەرەپنىـڭ 
كېتىشـتىن  ۋەتەنگـە  »سـىز  ئۈچـۈن  ياسـاش  كۆڭـۈل  چاغـدا 
قەرزىگـە دۈم چۈشـكەن، خەلقـى ھۆكۈمەتنـى  ئـاۋۋال خىتاينىـڭ 
سـايلىمايدىغان، ئىنسـاننىڭ ھۆرلۈكـى، قانۇنـى ھوقۇقـى، مۈلكى، 
شـەرىپى قوغدالمايدىغان، بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلمايدىغان 
دۆلەتلەردىـن كېتىـڭ، ھەممـە نېمىسـى مۇقىمسـىز دۆلەتتىـن ھېـچ 
بولمىغانـدا پۇلـى بـەش يىـل مۇقىـم توختايدىغـان، ئۆزىنىـڭ بـاج 
كىرىمـى بىلـەن ئۆزىنـى باقااليدىغـان، سـىز نامايىـش قىلسـىڭىز 
خىتايغـا تۇتـۇپ بەرمەيدىغـان، سـاقچىخانىغا ئېلىـپ كەتمەيدىغان 
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بىر دۆلەتكە كېتىڭ. چۈنكى سـىزنىڭ تۇتقۇن قېرىنداشـالرغا جان 
قەرزىڭىـز بـار، ئۇنى تۆلەش ئۈچۈن بولسـىمۇ بـەش يىلدىن ئارتۇق 

بولمايـدۇ« دەيمـەن. ياشىمىسـىڭىز 

قارارنـى  تۇرىـدۇ.  سـوراقالپ  بىزنـى  سـوئالالر  مۇھاجىرەتتـە 
ئەمەلىيەتكـە بېقىـپ ئەمـەس خىيالىمىزغـا ۋە خاھىشـىمىزغا بېقىـپ 
چىقارسـاق خاتالىشـىمىز. مۇسـاپىرەتتە بىـر قەدەمنـى خاتـا ئالسـاق 
خاتالىقـالر دەسـتىلىنىپ بىزنـى باسـىدۇ. مەسـىلىمىزنىڭ ئۇزۇنغـا 
سـوزۇلىدىغانلىقى بىزنـى ئۇزۇن مـۇددەت قوللىيااليدىغـان ئەللەرگە 
سەپەر قىلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. مەسىلىمىزنىڭ قىيىنلىقى بىزنى 
تۇرمـۇش قىيىنچىلىقىدىـن قۇتقۇزىدىغان ئەللەرگە يۆتكىلىشـىمىزنى 
قارشـى  خىتايغـا  كەسـكىنلىكى  مەسـىلىمىزنىڭ  قىلىـدۇ.  تەقـەززا 
كەسـكىن تەدبىـر قوللىنااليدىغـان دۆلەتلەرگە كېتىشـىمىزنى ھېس 

قىلدۇرىـدۇ.

مۇھاجىرەتتـە بىـر قېتىملىـق ئىككىلىنىـش بىزنـى قايتىالنمـاس 
ھۆكۈمىتـى  ئامېرىـكا  بۈگـۈن  قويىـدۇ.  مەھـرۇم  پۇرسـەتلەردىن 
ئۇيغـۇر مۇسـاپىرالرنى قوبـۇل قىلىنىدىغـان مۇسـاپىرالر تىزىملىكىگە 
كىرگـۈزدى. بـۇ ھەقتـە بىـر قانـۇن اليىھەسـى سـۇنۇلۇش ئالدىـدا 
تۇرۇپتـۇ. بـۇ قانـۇن اليىھەسـى ئۆتسـۇن - ئۆتمىسـۇن ئۇيغۇرنىـڭ 
ئامېرىكىغـا قوبـۇل قىلىنىشـى مۇشـۇ يىل ئىچىـدە ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. 
كانادانىڭ ئۇيغۇرالرنى قوبۇل قىلىشى رەسمىي خىزمەت دائىرىسىگە 
ئېلىنىـپ ئىشـلىنىۋاتىدۇ. ياۋروپا ئەللىرىدىمۇ بـۇ ھەقتە مۇالھىزىلەر 
بولۇشـقا باشـلىدى. ئەپسۇسـكى، مـەن خەۋپتـە قالغـان مۇھاجىـر 
ئۇيغـۇرالردا، بولۇپمـۇ شـۇ مۇسـاپىرالرنىڭ ماكانـى بولغـان ئەللـەردە 
ياشـاۋاتقان قېرىنداشـالردا بىر تەقەززالىق، تەييارلىق ۋە ئىنگلىزچە 
شـۇ  قىلمىدىـم.  ھېـس  كۆتۈرۈلگەنلىكىنـى  دولقۇنـى  ئۆگىنىـش 
ئەللەردىكـى بەزىلـەر مىللەتنـى بۇنىڭغا يېتەكلەش تۈگۈل يۇقىرىقى 
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ئەللەرگە »ئۇيغۇرالر خەتەردە ئەمەس، بارمىسـىمۇ بولىدۇ« دېگەن 
مەنىـدە شـىكايەت مەكتۇپـى يازغانلىقىدىـن ۋاقىپالندىـم. 

بولىـدۇ.  كەسـكىن  ۋە  سـوزۇلىدۇ  ئۇزۇنغـا  دەۋاسـى  ئۇيغـۇر 
تەڭپۇڭلۇقىنـى  كۈچلـەر  دۇنيادىكـى  دەۋاسـى  ئۇيغـۇر  مېنىڭچـە 
خەلقئـارا  قوزغىلىـدۇ،  ئازابىدىـن  ئۇيغۇرنىـڭ  دۇنيـا  ئۆزگەرتىـدۇ. 
جامائـەت ئۇيغۇرنىـڭ پاجىئەسـى بىلـەن ئورنىدىـن دەس تـۇرۇپ 
يېڭـى بىـر تاڭغـا قۇچـاق ئاچىـدۇ. شـۇڭا بـۇ دەۋانىـڭ قىيىنلىقـى 
ئېنىـق. كۆرۈنۈشـتە قىرغىنچىلىـق قىلىۋاتقىنـى بىـر دۆلـەت بولغـان 
بىلـەن، ئۇنـى جاسـارەتلەندۈرۈۋاتقىنى يانداشـالرنىڭ مەدەتلىـرى. 
خىتاينى قولالۋاتقىنى مۇسـۇلمان ئەللەر، مۇسـتەبىت شەرق ئەللىرى 

شـۇنداقال شـۇالر قـۇرۇپ چىققىلىۋاتقـان دۇنيـاۋى ئەندىـزە.

مۇسـتەبىت  بىلـەن  دۇنيـا  دېموكراتىـك  دەۋاسـى  ئۇيغۇرنىـڭ 
بەلگىلىنىـدۇ.  تەرىپىدىـن  سېلىشـتۇرما  كـۈچ  ئارىسـىدىكى  دۇنيـا 
بىلـەن،  بولغـان  دۆلـەت  بىـر  بولغىنـى  يوقاتماقچـى  ئۇيغۇرنـى 
 60 دۆلەتلەرنىـڭ  دۇنيادىكـى  بولغىنـى  مەدەتـكار  ئۇنىڭغـا 
پىرسـەنتىنى تەشـكىل قىلىدىغـان دۆلەتلـەر. ئـۇالر ئاتىدىـن بالىغـا 
خەلىپىلىـك،  پىرېزىدېنتلىـق،  پادىشـاھلىق،  قالىدىغـان  مىـراس 
ئەمىرلىـك قاتارلىـق تۈزۈمنـى قوغـداش ئۈچـۈن خىتاينىـڭ يېنىـدا 
زۇلۇمنـى،  ئـۇالر مۇسـتەبىتلىكنى، قۇللۇقنـى،  سـەپ تۇتۇۋاتىـدۇ. 
مىللىـي  پـەردازالپ،  بىلـەن  دىـن  خۇراپاتنـى  ئادالەتسـىزلىكنى، 
ئەنئەنـە بىلـەن ياسـاندۇرۇپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك بىلـەن نىقابالپ ئۆز 
ھاكىمىيىتىنـى ھەقلىـق كۆرسـىتىۋاتىدۇ. بۇ كۈچلـەر ھازىر خىتاينى 
قالقـان قىلغـان خەلقئارالىـق ئىتتىپاققـا ئايالنـدى. بـۇ پۇقراالرنىـڭ 
ئەركىنلىكىنـى، مىللەتلەرنىـڭ مۇسـتەقىللىقىنى، مەدەنىيەتلەرنىڭ 
رەڭدارلىقىنـى يۇغـۇرۇپ يـوق قىلماقچـى بولغـان خەلقئارالىـق كۈچ. 
بۇنىـڭ قارشىسـىدىكى دېموكراتىـك دۇنيانىڭ بىرلىكى ئىقتىسـادى 
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ئىسـتىقبال  سىياسـىي  ئورتاقلىـق،  ئىسـتراتېگىيەلىك  مەنپەئـەت، 
لىڭشـىپ تۇرۇۋاتىـدۇ. ئامىلالرنىـڭ زېدىلىشـىدە  دېگەنـدەك 

ئۇيغۇر دەۋاسـى ئۇزۇنغا سـوزۇلىدىغان، قىيىن، كەڭ دائىرىلىك 
دۆلەتنىـڭ  ھەممـە  باسـقۇچىلىرى  قـەدەم  ئۇنىـڭ  دەۋا.  دۇنيـاۋى 
مەنپەئەتىگـە بېرىـپ تاقىلىـدۇ. شـۇڭا قىتئەنـى بىرلىـك قىلغـان 
تەشكىالتالرنىڭ، رايونالرنى بىرلىك قىلغان ئىتتىپاقالرنىڭ، قىتئە 
ئاتلىغان ھەمكارالشقۇچىالرنىڭ ۋە ب د ت غا ئوخشاش خەلقئارالىق 
تەشـكىالتنىڭ ئورتـاق ھەرىكـەت قىلىشـى ۋە قـارار ئېلىشـى بولماي 
تۇرۇپ ھەل قىلىش ئاسـان ئەمەس. شـۇ نۇقتىدىن ئۇيغۇر دەۋاسـى 
دۇنيـادا ياشـاۋاتقان ھەممەيلەننىڭ تەقدىرىگە تەسـىر كۆرسـىتىدۇ. 
ئۇيغـۇر قىرغىنچىلىقىنىـڭ ئامېرىكىـدا ئېتىـراپ قىلىنىشـى، ئاندىـن 
قېتىلىشـى  بـۇ سـەپكە  ئەللەرنىـڭ  قاتارلىـق  كانـادا، گولالندىيـە 
»ئىرقـى  كۈنگىچـە  مۇشـۇ  ئامېرىـكا  باشلىنىشـى.  غەلىبىنىـڭ 
قىرغىنچىلىـق قىلـدى« دەپ ئېـالن قىلغـان دۆلەتنىـڭ ھېچبىرىنى 
جازاسـىز قويمىغان. ئەممـا ئامېرىكا ھېچقاچان خىتايدەك دۇنيانىڭ 
-2ئىقتىسـادى كۈچىگـە بۇنـداق بىر ھۆكۈمنى جـاكارالپ باقمىغان. 
شـۇڭا ھـەر بىـر ئۇيغـۇر نۆۋەتتـە قولغـا كېلىۋاتقـان پۇرسـەتلەرنى، 
يۈزلىنىۋاتقان تەھدىتلەرنى، يارىتىلىدىغان ئىمكانالرنى ۋە باشـتىن 
كەچۈرۈۋاتقـان قىيىنچىلىقالرنـى نەزەرگە ئېلىپ تەدبىرىنى تۈزىشـى 
ئارماننـى  قىلىـپ،  خىيـال  توختىمـاي  ئارزۇنـى  مەلـۇم  كېـرەك. 
چۈشىگەنچە ئەمەلىيەتتەك تۇيۇلۇپ، رېئاللىقتا كۆز ئالدىغا كەلگەن 

پۇرسـەتنى قولدىـن بېرىـش ئاقىللىـق ئەمـەس. 
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چاتاق شۇ چاغدا قاينايدۇ

ھېلىـال بىـر خەلقئارالىـق تەشـكىالتنىڭ خادىمـى بىلـەن يېرىـم 
كۈنلـۈك مۇنازىرەنـى ئاياغالشـتۇردۇق. ئاخىرقى جاۋاب »مەن بىلەن 
مۇنازىرەلەشـكىنىڭ ئۈچـۈن رەھمـەت، ھەممـە جەھەتتـە ئوخشـاش 
قاراشـتا بولۇشـىمىز بىھاجەت« دېيىلىپ ئاياغالشـتى، يېرىم كۈنلۈك 
ۋاقتىـم بىكارغـا كەتتـى. مـەن توغرىلىقىنـى تەرغىـب قىلغـان پىكىـر 

ناھايـەت قوبـۇل بولمىدى.

مەزكـۇر خەلقئارالىـق تەشـكىالت بىلـەن ھەمكارلىقىـم 2017 - 
يىلـى ئومۇمىـي تۇتقـۇن يېڭـى باشـالنغاندا قۇرۇلغانىـدى. شـۇندىن 
دەلىللـەش  پاكىتالرنـى  توپـالش،  پاكىـت  دوكالتالرنىـڭ  بۇيـان 
قىسـمىغا ياردەملەشـتىم. ئۇيغـۇر ھەققىـدە تەييارالنغـان دوكالتـالر 
ئىشـالرنى  قاتارلىـق  تەرجىمانلىـق  ئىـزدەش،  گۇۋاھچـى  ئۈچـۈن 
ھەقسـىز قىلىـپ كەلدىـم. تەلىيىمگە تەكلىپلىرىـم قوبۇل قىلىندى، 

تەلەپلىرىـم يوللـۇق بولغاچقـا ئورۇنالنـدى، ئەممـا بۈگـۈن؟

مۇنازىرە بۇ قېتىم يېزىلماقچى بولغان دوكالتتىكى »شىنجاڭدىكى 
مۇسـۇلمان ئازسـانلىقالر« دېگـەن ئۇقۇمغـا قوشۇلماسـلىقىم بىلـەن 
باشـالندى. بۇرۇنمـۇ مـەن بـۇ ئۇقۇمنـى ئۆزگەرتكۈزگـەن، تەكلىپىـم 
قوبـۇل قىلىنغانىـدى. مۇبارەك مىللىتىمنىڭ نامىنى »شـىنجاڭدىكى 
يازدۇرغـان  ئورنىغـا  نامنىـڭ  دېگـەن  ئازسـانلىقالر«  مۇسـۇلمان 
ئىدىـم. بـۇ قېتىـم ئۇنـداق قىلىشـقا قوشـۇلمىدى. ئۇيغـۇر ۋە قـازاق 
پائالىيەتچىلـەر مەزكـۇر خادىـم بىلـەن كۆرۈشـكەنمىش، بولۇۋاتقـان 
ھوقـۇق  كىشـىلىك  ئۇيغـۇر  قىرغىنچىلىقـى،  »ئۇيغـۇر  زۇلۇمنـى 
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بىلدۈرگەنمىـش،  قارشـىلىق  ئـۇالر  دەپسـەندىچىلىكى« دېيىشـكە 
قـارار  دېيىشـنى  مۇسـۇلمانالر«  ئازسـانلىق  شـۇڭا »شـىنجاڭدىكى 

قىلىشـقانمىش. 

مـەن بـۇ قارارغـا نارازىلىـق بىلـدۈردۈم ۋە »مېنىڭچـە ئۇيغۇرنىڭ 
كەينىگـە چوقـۇم بىـرەر سـۆز قوشـۇش زۆرۈر بولسـا »يەرلىكلـەر« 
دېيىلسـە مۇۋاپىقلىقىنـى، بۇنـداق دېيىشـتىن مەقسـەتنىڭ يەرلىـك 
ئۇيغـۇر  تەكىتلىدىـم.  قارىتىلغانلىقىنـى  خىتايالرغـا  بولمىغـان 
دېيىلگەنـدە مۇسـۇلمانلىقمۇ، ئۇالرنىـڭ رايوندىكـى يەرلىكلىكىمـۇ 
ئەكـس ئېتىدىغانلىقىنـى ئىمـا قىلدىـم. ئۇيغۇردىـن باشـقا زۇلۇمغـا 
قوشۇلسـا  ماۋزۇسـىغا  دوكالتنىـڭ  مىللەتلەرنـى  ئۇچراۋاتقـان 
كىرگۈزۈلسـە  مەزمۇنىغـا  دوكالتنىـڭ  دېيىلسـە،  كېتىـدۇ  ئۇزىـراپ 
مۇسـۇلمان  »شـىنجاڭدىكى  ماۋزۇنـى  لېكىـن  بولىدىغانلىقىنـى، 
بىزنىـڭ  چۈنكـى  بولمايدىغانلىقىنـى،  دېيىشـكە  ئازسـانلىقالر« 
خىتايغـا ئاسـانلىق تۇيۇلغـان بىلـەن زېمىنىمىـزدا كـۆپ سـانلىق، 
تـۈۋرۈك مىللـەت ئىكەنلىكىمىزنـى چۈشـەندۈردۈم . بۇنـى خىتـاي 

بىلـدۈردۈم. قىلغانلىقىنـى  ئېتىـراپ  قانۇنىنىـڭ 

ئارىمىزدا مۇنازىرە مۇنداق بولدى. 1. سوئال: سىلەر ئېلىمىزنىڭ 
ئىسـمىنى خىتايـالر ئاتايدىغـان رەسـمىي ئىسـىم بىلـەن »شـىنجاڭ 
ئۇيغـۇر ئاپتونـوم رايونى« دەيسـىلەر، بۇنىڭغا قـازاق پائالىيەتچىلەر 
قارشـىلىق قىلسـا ئۆزگەرتەمسـىلەر؟ ئۆزگەرتەلەمسـىلەر؟ جاۋاب: ياق 
بۇنـى ئۆزگەرتەلمەيمىـز، چۈنكـى، خىتاينىـڭ مەمۇرىـي بىرلىكىنـى 
گەۋدىنـى  يۈرگۈزگۈچـى  ھوقۇقىنـى  مەمۇرىـي  بىرلىكنىـڭ  شـۇ  ۋە 
ئۆزگەرتىدىغـان ھوقۇقىمىـز يـوق. خەلقئـارا قانـۇن بويىچـە بىزنىڭ 
دوكالتىمىـز ئۇنىـڭ ئىسـمى خىتـاي دۆلىتـى قويغـان ئىسـىم بىلـەن 

بىـردەك بولۇشـى كېـرەك، بىـز بۇنـى بۇزالمايمىز.

خـوش، سـىلەر خىتاينىـڭ مەمۇرىـي بىرلىكىنـى، شـۇ رايونـدا 
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بـۇ  ئۆزگەرتەلمەيسـىلەر.  مىللەتنـى  يۈرگۈزگۈچـى  مەمۇرىيەتنـى 
يەردىكـى »شـىنجاڭ« دېگـەن يېڭـى مۇسـتەملىكە دېگـەن سـۆز، 
باشـقۇرۇش ھوقۇقىغـا  رايوننـى  ئۇيغـۇر دېگـەن شـۇ مۇسـتەملىكە 
ئىگـە خەلقنىـڭ نامىنـى كۆرسـىتىدۇ. بـۇ يـەردە ئۇيغۇردىـن باشـقا 
قـازاق، قىرغىـز، موڭغـۇل، تاجىـك ۋە شـىبە دېگـەن مىللەتلـەر 
بـار. ئۇالرنىڭمـۇ يەرلىـك ئاپتونـوم ئورگانلىـرى بـار، ئەممـا رايونـدا 
مەمۇرىيەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغان مىللەت ئۇيغۇر، خىتاي ئۇيغۇرنى 
ۋەكىـل قىلىـپ ئاپتونومىيـە )ئىگىدارلىق، زېمىندارلىـق ھوقۇقى(نى 
ئېتىـراپ قىلغـان. ھوقـۇق يۈرگۈزۈلىدىغـان مىللەتنـى ئۇيغـۇر دەپ 
تـەن ئالغـان. بـۇ يـەردە ئاپتونومىيەگـە ئىگـە بارلىـق مىللەتلەرگـە 
ۋەكىللىـك قىلغـان ئىسـىم ئۇيغـۇر. شـۇڭا ئۇيغۇر دېگەن بۇ ئىسـىم 
بارلىـق مىللەتلەرنىـڭ خىتـاي ئاپتونومىيـە قانۇنـى ئېتىـراپ قىلغان 
ئومۇمىـي نامـى، ئومۇمالشـتۇرۇلغان كىملىـك، كوللېكتىپ كىملىكى 
بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ خـۇددى قازاقىسـتاندا يۈزدىـن ئارتـۇق 
مىللـەت، ئوتتـۇز پىرسـەنت ئـورۇس بولسـىمۇ، قـازاق كىملىكىنىـڭ 
ئومۇمالشـتۇرغۇچى كىملىـك، كوللېكتىـپ كىملىـك بولۇپ قالغىنىغا 
يېرىمىنـى  زېمىننىـڭ  ئۆزبېكىسـتاندا  خـۇددى  بـۇ  ئوخشـايدۇ. 
بولسـىمۇ،  جۇمھۇرىيىتـى  ئاپتونومىيـە  قالپـاق  قـارا  ئىگىلەيدىغـان 
ئۆزبېكىسـتاندا ئۆزبېـك - قاراقالپـاق كىملىكى كوللېكتىپ كىملىك 
قىلىنغانغـا  كىملىـك  كوللېكتىـپ  كىملىكـى  ئۆزبېـك  قىلىنمـاي 
ئوخشـايدۇ. گېرمانىيەدىمۇ ئۈچ مىليونغا يېقىن تۈرك بار، ئۇالرنىڭ 
ئورتـاق كىملىكـى گېرمـان، ئۇالرمـۇ ھېچقاچـان بۇ ئىسـىمنى تاالش 

- تارتىـش قىلىـپ ئولتۇرغـان ئەمـەس. 

»دېگىنىـڭ توغرا، ئەمما سـەن ئۇنـداق دېگەن بىلەن ئۇيغۇرالر 
خاراكتېرىگـە  ۋەكىللىـك  ئىسـىمنىڭ  دېگـەن  ئۇيغـۇر  ئارىسـىدىمۇ 
گۇمـان قىلىدىغانـالر كۆپكـەن، ئـۇالر مۇنـداق دېيىلسـە قازاقالرنى، 
قىرغىزالرنى نەزەردىن ساقىت قىلغانلىق بولىدۇ، دەپ قارايدىكەن. 
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بىـز زېمىننـى شـىنجاڭ، خەلقنـى ئۇيغـۇر دېسـەك ئـۇالر زېمىننـى 
شـەرقىي تۈركىسـتان، خەلقنى شـەرقىي تۈركىسـتان مۇسـۇلمانلىرى 
دېيىـش كېـرەك، دەپ بىزگـە شـىكايەت يـازدى، شـۇڭا بىـز ئوتتۇرا 
يولنـى تالـالپ، قىرغىـز، قازاقالرنىمـۇ نـارازى قىلماسـلىق، ئۇيغۇرالر 
ئىچىدىكـى بارلىق يەرلىكلەرنى مۇسـۇلمان دەپ تونۇيدىغانالرنىڭمۇ 
مۇسـۇلمان  شـىنجاڭدىكى  ئۈچـۈن  قىلىـش  ھۆرمـەت  قارىشـىغا 
ئىسـىم  مۇشـۇ  قىلـدۇق،  قـارار  ئىشلىتىشـنى  دەپ  ئازسـانلىقالر 
ھەممىنـى ئـۆز ئىچىگـە ئالىدىكـەن، ئاراڭالردىكـى كىملىـك تـاالش 
- تارتىشـنىمۇ ھـەل قىلىدىكـەن« دېـدى مەزكـۇر خادىـم سـۆزۈمگە 
قايىـل بولمـاي. بۇنى ئـاڭالپ خەت بېسـىۋاتقان بارماقلىرىم تىترەپ 

كەتتى. 

مۇنازىـرە سـوزۇلۇپ كەتتـى، مـەن بـۇ تېمىغـا خېلىدىـن بۇيـان 
تەييارلىقتـا بولغىنىـم ئۈچـۈن، مەزكـۇر خادىمنـى ئاساسـالر بىلـەن 
بومباردىمان قىلدىم، تارتىشـماق بىر چۈشـتىن كېيىنلىك ۋاقتىمنى 
خـاراب قىلـدى. ئاخىـرى ھېلىقـى خادىـم »ئىسـىم مۇھىـم ئەمەس، 
بولۇۋاتقـان قىرغىنچىلىقنـى توختىتىـش مۇھىـم، بولمىسـا سـەنمۇ 
پىكىرىڭـدە قـال، مەنمـۇ خىزمەتنـى داۋام قىـالي« دەپ توختـاپ 
قالـدى. مـەن »مەنچـە قىرغىنچىلىققا ئىسـىم قويۇشـتا ئىككىلىنىش 
بىھاجەت، ئامېرىكىدا >ئۇيغۇر كىشـىلىك ھوقۇق قانۇنى<، >ئۇيغۇر 
مەجبۇرى ئەمگەكنى چەكلەش قانۇن اليىھەسى<، >ئۇيغۇر مەجبۇرى 
ئەمگەكنى ئاشـكارىالش قانۇن اليىھەسـى< بار. بۇ قويۇلۇپ بولغان 
ۋە ئېتىـراپ قىلىنغـان خەلقئارالىـق ئىسـىم، مانـا بـۇ زۇلۇمغـا ئىسـىم 
قويۇشنىڭ ئەڭ مۇكەممەل ئۈلگىسى. ئالدىمىزدا مۇشۇنداق ئۈلگىلەر 
تۇرسـا سـىلەر بىـر قانچـە گۇرۇپپـا ئۇيغۇرنىـڭ ۋە بىـر گۇرۇپپا قازاق 
دىنىـي  قىرغىنچىلىقنـى،  ئىرقـى  بىلـەن  گېپـى  پائالىيەتچىنىـڭ 
باسـتۇرۇش دەرىجىسـىگە چۈشـۈرۈپ، يەرلىك، ھوقۇقلۇق مىللەتنى 
>ئـاز سـانلىق دىنىـي گۇرۇپپـا< دەرىجىسـىگە چۈشـۈرۈپ قويسـاڭالر 
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مۇۋاپىـق ئەمـەس« دېدىـم. مەزكـۇر خادىـم، چىرايلىـق رەھمەتتىـن 
نەتىجىسـىز  ۋاقىتتـا  ئالغـۇدەك  خامـان  بىـر  دېمىـدى.  باشـقىنى 

تاالشـقىنىم جېنىمنى سـىقتى.

ھەققىـدە  ۋەزىيـەت  بـۇ  بولغـان  كېـرەك  يۈزلىنىشـىمىز  مـەن 
ئويلىنىـپ قالدىـم. نەچچـە ۋاقىتتىـن بۇيـان ئىچكـى مەسـىلىمىز 
بولۇۋاتقـان، ھېـچ بولمىغانـدا مـاڭا شـۇنداق بىلىنگـەن »ئۇيغـۇر 
- شـەرقىي تۈركىسـتان«، »قـازاق - ئۇيغۇر«غـا ئائىـت تـاالش 
- تارتىشـالر ئارىمىزدىـن ئۆمىلـەپ چىقىـپ خەلقئـارا تەشـكىالتالرغا 

كېڭەيگەنىـدى.  قـەدەر 

بـۇ مەسـىلىدىكى تۈگۈننـى يەشـمەك ئۈچـۈن دەۋا سـېپىدىكىلەر 
ھوقـۇق  كىشـىلىك  بولۇپمـۇ »ئۇيغـۇر  قـۇردۇم.  بىلـەن سـۆھبەت 
پىكىـر  رەھبەرلەردىـن  تۇرۇشـلۇق  ئامېرىكىـدا  ھەققىـدە  قانۇنـى« 
ئالدىـم. »ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق قانۇن اليىھەسـى« سـۇنۇلۇش 
قانـۇن  ھوقـۇق  كىشـىلىك  »شـىنجاڭ  ئىسـىم  ئەسـلى  ئالدىـدا 
تۇرۇشـى  ئىكـەن. چوڭالرنىـڭ كەسـكىن  دېيىلگـەن  اليىھەسـى« 
ئاھانەتلىـك  دېگـەن  »شـىنجاڭ«  يەردىكـى  بـۇ  نەتىجىسـىدە 
سـۆزىنىڭ ئورنىـدا ئۇيغـۇر دېگـەن مۇبـارەك ئىسـىم جىلـۋە قىپتـۇ.

ئۇيغـۇر دېگـەن بـۇ ئىسـىمدا چىققـان قانـۇن ئامېرىـكا يۇقىـرى 
پاالتاسـى ۋە تـۆۋەن پاالتاسـىدا تەسـتىقالنغان بىلـەن، شـۇ قانـۇن 
بويىچـە ئۆزىنـى قوغدىشـى كېـرەك بولغـان ئۇيغۇرنىـڭ دىلـى بـۇ 
ئىسـىمنى مۇنازىرىسـىز تەستىقلىمىسا، تاالش - تارتىشىسىز ئېتىراپ 
قىلمىسـا، مۇرەسسەسـىز قوغدىمىسا بولمايدىغاندەك تۇراتتى. مەنچە 
چاتاقنىـڭ مەنبەسـى پەرقلىـق پىكىـردە ئەمـەس ئىـدى. چاتاقنىـڭ 
چوڭـى مىللەتنىـڭ ئىسـمىنى توغـرا ئاتاشـقا، ئۆزىنىـڭ كىملىكىنـى 
توغـرا ئېتىـراپ قىلىشـقا، ئۆزىنىـڭ شەخسـى قارىشـىنى مىللەتنىـڭ 

ئىسـتىقبالىغا بويسۇندۇرۇشـقا باغلىنىـپ قالغانـدەك قىالتتـى. 
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تەكرارالنغان تارىخ ۋە بېشارەتلەنگەن مەغلۇبىيەت

ئۇيغـۇر تارىخىـدا ئىككـى قېتىملىـق ئومۇمىـي تۇتقـۇن بولغـان 
ئىكـەن. بـۇالر 1937 - يىلـى يـۈز بەرگـەن بىرىنچـى قېتىملىـق 
ئىككىنچـى  بولغـان  مىللىـي  يىلدىكـى   -  1957 ۋە   تۇتقـۇن 
قېتىملىـق ئومۇمىـي تۇتقـۇن. ئۈچىنچـى قېتىمقىسـى نۆۋەتتـە داۋام 
 -  2017 تەبىرلەنگـەن،  دەپ  تازىـالش  مىللىـي  ۋە  قىلىۋاتقـان 
يىلـى باشـالنغان ئومۇميۈزلـۈك تۇتقۇنـدۇر. بىـز ئالدىنقـى ئىككـى 
قېتىملىـق قىرغىننىـڭ ئاڭلىغۇچىسـى بولغـان بولسـاق، بۇ قېتىمقى 
قىرغىننىـڭ شـاھىتى بولـدۇق. بىـز 1937 - يىلدىكـى تۇتقۇنـدا 
خـاراب بولغـان سـەرخىلالرغا، 1957 - يىلالردىكـى قاماشـتا نابـۇت 
كۈنـى  بىـر  بولسـاق،  بېرىۋاتقـان  باھـا  مۇنەۋۋەرلەرگـە  بولغـان 
كېيىنكـى ئـەۋالدالر 2017 - يىلـى ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا كەلگـەن بۇ 
قىسـمەتتە باھالىنىدىغانالرغا ئايلىنىپ تۇرۇپتىمىز. گەپنى ئالدىنقى 

تۇتقۇنـالردا ئامـان قالغانالردىـن باشـاليلى.

1937 - يىلدىكـى تۇتقۇندىـن چەتئەلگـە چىقىپ كېتىپ ئامان 
قالغانـالر بولغـان، ئۇالردىـن مەمتىمىـن بۇغـرا، ئىمىـن ۋاھىـدى، 
مەھمـۇت مۇھىتـى، بـاي ئەزىـزى ۋە ئەمەت پاختـا قاتارلىقالر )ئەمەت 
پاختىنىـڭ ئوغلـى غوالمىدىـن پاختـا ھېلىمـۇ ئامېرىكىـدا ھايـات(. 
شـۇ تۇتقۇندىـن خىتـاي ئۆلكىلىرىگـە كېتىـپ قۇتۇلغانالرمـۇ بولغـان 
بولۇپ، ئۇالرنىڭ مەشھۇرلىرى ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن، ئىسمائىل 
قادىـر، قادىـر ئەپەنـدى سـامانى ۋە مەسـئۇت سـەبرى ئىـدى. بـۇ 
قېتىملىـق تۇتقۇنـدا سـۈرگۈن قىلىنىـپ ئامـان قالغانالرمـۇ بولغـان. 
ئابباسـوپ،  ئابدۇكېرىـم  سـەيپۇلاليۇپ،  سـەيدۇلال  مەسـىلەن، 
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مۇتەللىـپ،  لوتپۇلـال  سـايرانى،  ئۇيغـۇر  ھاجىيـۇپ،  ئابدۇقادىـر 
سـەيپىدىن ئەزىـزى قاتارلىقـالر.

1957 - يىلدىكى تۇتقۇندىن ۋە شۇنىڭغا ئۇلىشىپال يۈز بەرگەن 
»مەدەنىيەت ئىنقىالبى«نىڭ دەھشـەتلىرىدىن ئوتتۇرا ئاسـىيادىكى 
جۇمھۇرىيەتلەرگـە كېتىـپ ئامـان قالغانالر بولغان بولـۇپ، ئۇالر زىيا 
سـەمەدى، يۈسـۈپبەگ مۇخلىسـۇپ، ھاشـىر ۋاھىـدى، غېنـى باتۇر، 
ئەرشـىدىن  باتـۇر  ئەخمىـدى،  ئابدۇرەھىـم  مەخسـۇم،  ئابـدۇرۇپ 

قاتارلىقالر. 

1937 - يىلدىكى تۇتقۇندىن ئامان قالغانالر پۇرسـەت پىشـقاندا 
ئۆزلىرىنىـڭ  سـاھەلىرىدە  ئەدەبىيـات  ۋە  نەشـرىيات  ئاخبـارات، 
يېتەكچىلىـك رولىنـى جـارى قىلدۇرغـان. بۇالرنىـڭ بەزىسـى ئىلـى 
ئىنقىالبىنـى قوزغاش ۋە غۇلجىدا شـەرقىي تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتى 
يىلدىكـى   -  1957 قوشـقانىدى.  تۆھپـە  كۆرۈنەرلىـك  قۇرۇشـقا 
تۇتقۇندىـن ئوتتـۇرا ئاسـىيا دۆلەتلىرىگـە كېتىـپ ئامـان قالغانالرمـۇ 
ئۇيغـۇر تارىخىنىـڭ ئـۆزى شـاھىت بولغـان سـەھىپىلىرىنى قەلەمگە 

ئالغـان ۋە ۋەتەننىـڭ دەۋاسـىنى بۈگۈنگـە ئۇلىـدى.

2017 - يىلدىكـى تۇتقۇندىـن ئامـان قالغانـالر بۇرۇنقـى ئىككى 
قېتىملىـق تۇتقۇندىـن سـاق قالغانالردىـن كـۆپ. بـۇ قېتىـم خىتـاي 
ئۆلكىلىرىگـە كېتىـپ ئامـان قالغانـالر يوقنىڭ ئورنىـدا. بۇرۇنقىالرغا 
ئوخشـاش چەتئەللەرگـە قېچىـپ قۇتۇلغانالرمـۇ تارىخقـا يېزىلىـدۇ. 
بولۇپمـۇ ئـۇالر ئىچىـدە يۇرتنىـڭ تۆرىگـە چىققانـالر، كىتـاب يېزىـپ 
سەھنىگە چىققانالر، تەبلىغ قىلىپ مۇنبەرگە چىققانالر، ئۈندىدارالردا 
دەرس سـۆزلەپ سـالۇنغا چىققانـالر ۋە زەردارلىقـى ۋە ئىلىمدارلىقـى 
بىلەن ھەر قايسـى يۇرتالردا بولىدىغان سـورۇنالردا تۆرگە چىققانالر 
ھامـان بىـر كۈنـى ھەققانىـي باھالىنىـدۇ ۋە يېزىلىـدۇ. ئـۇ چاغـدا 
تارىخچىالر مەنبە قىسـلىقى سـەۋەبلىك قىينىلىپ قالمايدۇ. بىزنىڭ 
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مۇھاجىرەتتـە قىلغـان ئەتكەنلىرىمىـز »1957 - يىلـالردا بولغـان 
تۇتقۇنـدا ھېيتـگاھ خاتىپلىرىنىـڭ بـۇ پاجىئەنـى ئاقالشـتا قانـداق 
مەلـۇم ئەمـەس« دېگـەن شـەكلىدە يوشـۇرۇن  ئوينىغانلىقـى  رول 
ئاشـكارا  ئايـان،  قىلمىغانلىرىمىـز  ۋە  قىلغـان  چۈنكـى  قالمايـدۇ. 
خامانـدا تۇرۇپتـۇ. قىلـدۇق دېگىنىمىزدىن زاماننىڭ شـىۋىرغانلىرىدا 
قانچىلىكـى سـامان بولـۇپ ئۇچـۇپ كېتىـدۇ، قانچىلىكـى قالىـدۇ، 

ئۇنىڭغـا ئەمەلـى ئۈنـۈم، ئاخىرقـى نەتىجـە ھۆكـۈم چىقىـدۇ.

1937 - يىلـى ۋە 1957 - يىلـى بولغـان ئومۇمىـي تۇتقۇنـالردا 
ئۇيغـۇر دېگـەن مىللەتنـى دۇنيـا تـۈزۈك تونۇمايتتـى . ئـۇ چاغـدا 
ئۇيغۇرنى ئالىقىنىدا ئويناتقان سـوۋېتتەك مىللەتلەرنى يوق قىلىپ، 
ئېتىقادالرنـى پايخـان قىلىدىغـان بىـر خىرىسـلىق جاھانگىـر كـۈچ 
شـىللىمىزدە بـار ئىـدى. بـۇ دەرىجىدىـن تاشـقىرى دۆلـەت ئىككـى 
قېتىملىـق تۇتقۇنـدا خىتايغـا ئۇسـتاز بولغـان، يول كۆرسـەتكەن ۋە 
يـول قويغانىـدى. بـۇ نۆۋەتلىـك تۇتقۇنـدا ئۇيغۇرنىـڭ يېنىـدا يەنـە 
بىـر جاھانشـۇمۇل دۆلـەت ئامېرىـكا قوشـما ئىشـتاتلىرى بـار، بـۇ 
دۆلـەت ئۆزىنىـڭ دۇنيادىكـى ئىقتىسـادى، سىياسـىي ۋە ئاخبـارات 
كۈچـى ئارقىلىـق ئۇيغۇر تەرەپتـە، ھەققانىيەت تەرەپتـە تۇرۇۋاتىدۇ. 

ئالدىنقـى ئىككـى قېتىملىـق تۇتقۇنـدا دۇنيا ئۇيغۇرغـا نېمە دەرد 
كەلگەنلىكىدىـن بىخـەۋەر ئىـدى. ئـۇ چاغـالردا دۇنيادىكـى چوڭ - 
چوڭ خەلقئارالىق تەشكىالتالردا ۋەقە توغرىلىق بىرەر دوكالت ئېالن 
قىلمىغـان. سـوۋېتكە دۈشـمەن، خەلقئارالىـق كوممۇنىزمغـا، زۇلۇمغا 
قارشـى كۈچلەرمـۇ ۋەقەنـى ئەيىبلىمىگـەن، ھېچبىـر خەلقئارالىـق 
نېمـە  زادى  ئىشـلەپ  فىلىـم  ھۆججەتلىـك  ئورگىنـى  ئاخبـارات 
بولۇۋاتقانلىقىنـى جاھانغـا بىلدۈرمىگەن. شـۇ چاغـدا بۈگۈنكى ب د 
ت بـار ئىـدى، شـىمالى ئاتالنتىـك ئەھدى تەشـكىالتىمۇ بـار ئىدى. 
ئەممـا ئۇالرنىـڭ ھېچبىـرى خىتاينىـڭ قىلمىشـىنى يـا كىشـىلىك 
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ھوقۇق مەسىلىسـى ياكى ئىرقى قىرغىنچىلىق مەسىلىسـى دېمىگەن. 
ئـۇ چاغـدا تېخـى خىتاينىـڭ زالىملىقىنـى قوللىغـان كوممۇنىسـتىك 
سـوۋېتنىڭ تەھدىتـى دۇنيـادا بۈگۈنكـى كوممۇنىسـتىك خىتاينىـڭ 
تەھدىتىدىـن كۈچلـۈك ئىدى. دۇنيانىڭ يېرىمى دېگۈدەك سـوۋېت 
كوممۇنىسـتلىرىنىڭ ئاغزىغـا قارايتتـى ھەتتـا ياۋروپانىـڭ يېرىمىـدا 
كوممۇنىسـتالر ھۆكۈمران ئىدى. شـۇ چاغدا ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى 
ھـۆر دۇنياغـا تەھدىـت بولغـان، ئاجىـز كوممۇنىسـتىك خىتاينىـڭ 

قىلمىشـىدىن دۇنيـا بىخـەۋەر قالغـان ياكـى بىخـەۋەر بولۇۋالغـان.

بۇيـان  باشـالنغاندىن  تۇتقـۇن  ئومۇمىـي  يىلدىكـى   -  2017
ۋە ئىرقـى قىرغىنچىلىققـا ئايالنغـان بۈگۈنكـى كۈنـدە خەلقئارالىـق 
كىشـىلىك ھوقـۇق تەشـكىالتلىرى ھەرىكەتكە ئۆتتى. ئاۋسـترالىيە، 
كانـادا، فىرانسـىيە ۋە ئەنگلىيەنىڭ ئۇيغـۇر قىرغىنچىلىقىدا خىتايغا 
نـۆۋەت  بـۇ  باشـلىدى.  كەسكىنلىشىشـكە  پوزىتسىيەسـى  تۇتقـان 
جاھانشـۇمۇل دۆلـەت ئامېرىـكا يادرولـۇق كـۈچ سـۈپىتىدە ئۇيغـۇر 
قىرغىنچىلىقـى مەسىلىسـىدە خىتايغـا قارشـى چىقىۋاتىـدۇ. ئامېرىـكا 
خىتـاي تۈزۈمىنـى گىتلېرنىـڭ فاشىسـتىك تۈزۈمىگـە، سـوۋېتنىڭ 
كوممۇنىسـتىك تۈزۈمىگـە ئوخشـىتىپ تەنقىـد قىلىۋاتىـدۇ ھەمـدە بۇ 
تۈزۈمنىمۇ سـوۋېتكە ئوخشـاش بىتچىت قىلىش ھەققىدە قاراشالرنى 
ئۇلغايتماقتـا. مىللەتلـەر ئىچىـدە ئىنگلىـز تىللىقـالر، فىرانسـۇزالر، 
ئامېرىكىـدا  ۋە  دۆلەتلىرىـدە  ياۋروپـا  يەھۇدىيـالر  ۋە  ياپونـالر 
ئۇيغۇرالرنـى قولـالپ مەيدانغـا چىقتى. گېرمان تىللىقالر دۇنياسـى، 
ئىسـپان تىللىـق دۆلەتلـەر، شـىۋېتالر، ئىتالىيانـالر ۋە تۈركلەرنىـڭ 
ئامېرىـكا  خـۇددى  ئېشـىۋاتىدۇ.  ئەمەلگـە  تەدرىجىـي  قوزغىلىشـى 
يەھۇدىيالرنـى قىرغىـن قىلىـپ يـوق قىلماقچـى بولغـان گېرمانىيـە 
فاشىسـتلىرىنى قورال بىلەن، ئىنسانىيەتنىڭ مەنىۋى قىممەتلىرىنى 
خـاراب قىلماقچـى بولغـان سـوۋېتنى ھۆرلۈكنىـڭ كۈچـى، قـورال ۋە 
دولالر بىلەن بەربات قىلغاندەك خىتاينىمۇ ھاالك قىلىشـى مۇمكىن. 
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دۇنيـا  تۇتقـۇن  كەلگـەن  دۇچ  ئۇيغـۇرالر  يىلدىكـى   -  2017
ئاخباراتىـدا گېرمـان فاشىسـتلىرىنىڭ جـازا الگېرلىرىغا، سـوۋېتنىڭ 
گـۇالگ الگېرىغا ئوخشـىتىلىۋاتىدۇ. جاھانغـا مەلۇمكى جازا الگېرىنى 
قۇرغان فاشىسـت گېرمانىيە 1945 - يىلى بېشـىنى يېگەن بولسـا، 
تارىخنىـڭ  يىلـى   -  1991 سـوۋېتمۇ  قۇرغـان  الگېرىنـى  گـۇالگ 

ئەخلەتخانىسـىغا تاشـالندى. 

1937 - يىلـى، 1957 - يىلـى ۋە 2017 - يىلدىكـى ئومۇمىـي 
تۇتقـۇن ئـۈچ قېتىملىق ئۇيغۇر پاجىئەسـىدە قوللىنىلغان ۋاسـىتىلەر 
سـوۋېت  نېگىزىـدە  ئوخشاشـلىقالرنىڭ  بـۇ  ئوخشـاش.  ئاجايىـپ 
كوممۇنىسـتلىرى ۋە خىتـاي كوممۇنىسـتلىرىنىڭ ئورتـاق ماھىيىتـى 
ياتىـدۇ. ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا كەلگـەن بـۇ ئـۈچ قېتىملىـق پاجىئەدە 
قوللىنىلغان تاكتىكىالرنىڭ مەنبەسـىدە يەنە خىتاي مىللەتچىلىكى 
ياتىـدۇ.  خاراكتېـرى  فاشىسـتىك  مىللەتچىلىكىنىـڭ  رۇس  بىلـەن 
بـۇ ئـۈچ قېتىملىـق پاجىئـەدە يەنـە مۇسـتەملىكىچىلىكنىڭ مەينـەت 
قـارا  ۋە كوممۇنىزمنىـڭ  پۇرىقـى  زەھەرلىـك  فاشـىزمىنىڭ  بۇسـى، 

سايىسـى ئەلەڭگىيـدۇ. 

2017 - يىلدىـن كېيىـن ئۇيغۇرنـى ئېزىـپ يۇتماقچـى بولغـان 
خىتـاي تايانغـان ۋە تەرغىـب قىلىۋاتقـان كوممۇنىـزم، فاشـىزم ۋە 
ھۆرلۈكنىـڭ،  ئاللىقاچـان  دۇنيـادا  بۈگۈنكـى  مۇسـتەملىكىچىلىك 
دېموكراتىـك يۈزلىنىشـنىڭ شـۇنداقال يېقىنقـى 70 يىللىـق تارىختـا 
زۇلـۇم  كەتكـەن  ئايلىنىـپ  دۈشـمىنىگە  ئورتـاق  ئىنسـانىيەتنىڭ 
ئوچاقلىـرى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بۈگۈنكـى ئىنسـاننىڭ ھۆرلۈكى، 
قىممەتلەرنىـڭ  بارلىـق  مېلـى  ۋە  جېنـى  ھوقۇقـى،  غـۇرۇرى، 
يـۈز  ئىككـى  بۇندىـن  خىتاينىـڭ  دۇنيـادا  ئايالنغـان  تارازىسـىغا 
يىـل بۇرۇنقـى مۇسـتەملىكىچىلىكنى، يـۈز يىـل بۇرۇنقـى فاشـىزم ۋە 
كوممۇنىسـتىك ئىدېئولوگىيەلەرنى ئىشـلىتىپ، دۇنيـادا قۇدرەتلىك 
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سـانالغان فاشىسـت گېرمان ئىمپېرىيەسـى ۋە كوممۇنىسـت سـوۋېت 
الگېرالرنـى  بولغـان  سـەۋەب  مەغلۇبىيەتلىرىگـە  ئىمپېرىيەسـىنىڭ 
تارىخنىـڭ چاقىنـى  بولۇشـى  يوقاتماقچـى  ئۇيغۇرنـى  ۋە  قۇرۇشـى 
كەينىگـە بۇراشـقا ئۇرۇنۇشـتىن باشـقا نەرسـە ئەمـەس. بـۇ قىلمىش 
سـوۋېتكە  كوممۇنىسـتىك  ۋە  گېرمانىيـە  فاشىسـىتىك  تارىختىكـى 
ئوخشـاش ئۆزىنىـڭ ھاالكىتىگـە ئـۆزى گـۆركار بولغانلىـق، خاالس.
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ئۇيغۇر تارىخىدا ۋابا ۋە مەھمۇت مۇھىتى 

ئۇيغـۇر تىلىـدا ۋابـا ئۆتكـۈر يۇقۇملـۇق كېسـەللەرنىڭ ئومۇمىـي 
ۋابـاالر  تارقالغـان  تارىختـا  تۇپراقـالردا  ياشـىغان  ئۇيغـۇرالر  نامـى. 
ئۇيغـۇر تارىخىنىـڭ بۇرۇلـۇش نۇقتىلىرىنـى پەيـدا قىلغـان. ئۇيغـۇر 
ئېلىـدە يېڭـى يۇرتالرنىڭ ئېچىلىشـى، نوپۇسـنىڭ تارقاقلىشىشـى، 
ئۇيغـۇر گەۋدىسـىنىڭ مۇستەھكەملىنىشـىدە ۋابـا ھـەل قىلغـۇچ رول 
ئوينىغـان. ۋابانـى تېـز ۋە ئۈنۈملـۈك تىزگىنلىگـەن كىشـىلەرنىڭ 
ئازابىدىـن  كېسـەل  كىشـىلەر  بولـۇپ،  يادالنغـان  تارىختـا  نامـى 
سـېغىنىپ،  شەخسـلەرنى  تارىخىـي  تەدبىرچـان  قىينالغانلىرىـدا 

تەلپۈنۈشـكەن. شـىجائىتىگە  ئۇالرنىـڭ 

شەخسـلەرنى  تارىخىـي  قىسـىم  بىـر  ۋابـا  تارىخىـدا  ئۇيغـۇر 
ھاياتىنىـڭ  خەلـق  ئۆزگەرتكۈچىلەرگـە،  تەقدىرىنـى  مىللەتنىـڭ 
چۈشـەنچىلىرى  ۋە  پىكىـر  ئۇالرنىـڭ  ئايالندۇرغـان.  ھامىيلىرىغـا 
كۆنۈككـەن تەپەككۇرنـى غىدىقـالپ يېڭىلىقنـى يايغـان ۋە يېڭىچـە 
تەرەققىياتنـى جامائەتنىـڭ پاراڭ تېمىسـىغا ئايالندۇرغـان. ئۇالرنىڭ 
ۋاباغا قارشـى قىلغان تەدبىر، يۈرگۈزگەن سىياسەتلىرى رىۋايەتكە، 
ئەسـلىمىلەرگە ئايلىنىپ كىشـىلەرنىڭ ئېڭىغا چوڭقۇر تامغا ئۇرغان. 
ياشـىغىنى  دەۋردە  يېقىـن  ئـەڭ  بىزگـە  كىشـىلەردىن  مۇشـۇنداق 

مەھمـۇت مۇھىتـى ئىـدى.

ۋەتىنىمىـزدە قۇرۇلغان بىرىنچى جۇمھۇرىيەتنىڭ دۆلەت مۇداپىئە 
مىنىسـتىرى بولغان مەھمۇت مۇھىتى بۈگۈنكى قەشـقەر ۋىاليىتى ۋە 
قىزىلسـۇ ئوبالسـتى دائىرىسـىدە پارتلىغان ۋابادا سـىنالغان شۇنداق 
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تارىخىـي شەخسـلەرنىڭ بىـرى. ئـۇ 1935 - يىلـى ئىيۇلـدا ۋابانىڭ 
سـىناقلىرىغا دۇچ كەلگـەن ھەمـدە پايتەخـت قەشـقەرنى يۇقۇملـۇق 
بولۇشـتىن،  نابـۇت  بىھـۇدە  خەلقنـى  بولۇشـتىن،  يـەم  كېسـەلگە 

ئىقتىسـادنى پالەچ بولۇشـتىن سـاقالپ قالغان.

گېزىتىنىـڭ  ھايـات«  »يېڭـى  قىلىنغـان  نەشـر  قەشـقەردە 
1935 - يىللىـق بىرىنچـى ئاۋغۇسـت سـانىغا بېسـىلغان خـەۋەردە 
ۋابانىڭ ئاۋۋال ئۇلۇغچاتتا بايقالغانلىقى، شـۇ سـەۋەبتىن يولالرنىڭ 
قامـال قىلىنغانلىقـى، مەھمـۇت مۇھىتـى ئەسـكەرلىرىنىڭ يۇرتـالر 
ئـارا ئاچالالرنـى قـۇرۇپ يولالرنـى توسـقانلىقى خـەۋەر قىلىنغـان. 
كارانتىـن  قەشـقەردە  بىلـەن  تەشەببۇسـى  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت 
ئىدارىسـى قۇرۇلغـان، سـەھىيە ئىدارىسـى دوختـۇر ئاجراتقـان. شـۇ 
چاغدىكـى سـوۋېت ئىتتىپاقـى ھۆكۈمىتىگـە مۇراجىئـەت قىلىنىـپ 
دوختۇر تەكلىپ قىلىنغان. تاشـكەنتتىن ئىككى دوختۇر مەخسـۇس 
ئايروپىـالن بىلـەن قەشـقەرگە كېلىـپ يەرلىـك دوختـۇرالر بىلـەن 

دەۋاالش ئېلىـپ بارغـان.

كېسـەل دەسـلەپكى قەدەمـدە تىزگىنلەنگـەن بولسـىمۇ، نىيـاز 
ھاجى ئىسـىملىك بىر سـودىگەر ئۇلۇغچاتقا بېرىپ، ئەسـكەرلەرنىڭ 
سـەمەنگە-  ئېشـىپ  تاغالردىـن  پايدىلىنىـپ،  بىخەسـتەلىكىدىن 
ئۆيىگـە قېچىـپ كەلگـەن. نەتىجىـدە كېسـەل قايتـا تارقالغـان. بـۇ 
ئادەمنىـڭ ئـۆزى ۋە ئائىلىسـى قـازا قىلغـان. مەزكـۇر يۇرتتـا يەنـە 

»بىرمۇنچـە كىشـى ئاغرىـپ ۋاپـات بولغـان«.

ئېلىـدە  ئۇيغـۇر  ئەگىشـىپ  ئانىسـىغا   - ئاتـا  يىلـالردا  شـۇ 
مىسسىيونېرلىق، دەۋاالش ۋە مەكتەپ ئېچىش بىلەن شۇغۇلالنغان، 
قەشـقەردە بالىلىق چاغلىرىنى ئۆتكۈزگەن مارگارېتا خۆك خانىمنىڭ 
»ھىمااليانـى كېسـىپ ئۆتكـەن ئايـال« ناملىـق كىتابىدىنمـۇ ئەينى 
ۋاقىتتا قەشـقەردە يۈز بەرگەن ۋابا ھەققىدە بىر قىسـىم مەلۇماتالرغا 
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ئايلىرىنىـڭ  ئىيـۇل  يىلـى   -  1935 كىتابىـدا  ئـۇ  ئېرىشـەلەيمىز. 
بوسـتان  تۇرۇۋاتقـان  ئـۇالر  كونسـۇلى  ئىنگلىـز  ئوتتۇرىلىرىـدا، 
تېرەككـە كېلىـپ ئـۆز ئاغزى بىلەن  قەشـقەردە ۋابـا تارالغانلىقىنى؛ 
5 - ئاۋغۇسـتتا، ئـۇزۇن يىـل رۇسـىيەدە ۋابـا ئۈسـتىدە تەتقىقـات 
ئېلىـپ بارغـان رۇس مۇتەخەسسىسـىنىڭ قەشـقەرگە كېلىـپ ، ۋابـا 
بىلـەن ئېلىشـىپ ، ۋابانـى يوقاتقانلىقىنـى، ۋاباغـا قارشـى ۋاكسـىنا 

ئۇرۇلۇۋاتقانلىقىنـى يازىـدۇ. 

چۇمـا  مەنبەلـەردە  ئۇيغۇرچـە  ئىسـمى  ۋابانىـڭ  يىلقـى  شـۇ 
دېيىلگەن. ئىنگلىزچە ۋە خىتايچە مەنبەلەردە  چۇمانىڭ چاشـقانغا 
ئوخشـاش كىچىـك سـۈت ئەمگۈچـى ھايۋانالرنـى مەنبـە قىلغانلىقـى 
بايـان قىلىنغـان. ئۇيغۇرالرنىڭ چاشـقان يېقىن كەلگەن ھەرقانداق 
نەرسـىنى يېمەسـلىكى بەلكىـم شـۇ پاجىئەنىـڭ ئاڭدىكـى تامغىسـى 
بولۇشـى مۇمكىـن. چۈنكـى 1894 - يىلدىـن 1993 - يىلغىچـە 

ئۇيغـۇر ئېلىـدە 23 قېتىـم چۇمـا تارقالغـان.

ئەقلىمنـى بىلگەندىـن باشـالپ قەشـقەردە ئىككىنچـى نومۇرلۇق 
كېسـەل دېيىلگـەن خولېرانىـڭ، ئـا تىپلىـق جىگـەر ياللۇغىنىـڭ 
پارتلىغىنىغـا شـاھىت بولـدۇم. ھـەر قېتىـم بىـرەر يۇقۇملۇق كېسـەل 
مەھمـۇت  ئارىسـىدا  كىشـىلەر  قەشـقەردە  ۋە  ئائىلىمىـزدە  تارقالسـا 
پـاراڭ  تەدبىـرى  كەسـكىن  تىزگىنلەشـتىكى  چۇمانـى  مۇھىتىنىـڭ 
تېمىسـى بوالتتى. شـۇ چاغدا مەھمۇت مۇھىتى چۇما بىلەن ئۆلگەن 
كىشـىلەرنىڭ نامىزىنـى چۈشۈرۈشـكىمۇ يـول قويمىغـان ئىكـەن. ئـۇ 
ئەسـكەرلىرىگە مېيىتنـى چوڭقـۇر ئازگالنىـڭ ئىچىگـە تاشـالتقۇزۇپ 
ئۈسـتىگە پورۇقـالپ قاينـاپ تۇرغـان ھاكنـى تۆككۈزگـەن ئىكـەن.

ئورىغـا  كۆمگەنـدەك  چامغـۇر  مېيىتنـى  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت 
تاشالتقۇزۇپ ئۈستىگە پورۇقالپ قايناپ تۇرغان ھاكنى قۇيدۇرۇشى، 
كىشـىلەرنىڭ قەلبىـدە بىـر دەھشـەتلىك يـارا قالدۇرغـان بولۇشـى 
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ئېھتىمال. بولۇپمۇ بۇنى چۈشەندۈرۈش، چۈشىنىش ۋە ھازىدارالرنى 
بۇنـداق تەدبىرنىـڭ توغرىلىقىغا ئىشـەندۈرۈش جەريانى ئۇيغۇردەك 
بىر مۇسـۇلمان مىللەتكە ھەقىقەتەن مۈشـكۈل بولغان بولسـا كېرەك. 
ئەممـا بـۇ تەدبىرنىـڭ زامانىدا ئۈنۈملۈك بولغانلىقى، چوڭقۇر تەسـىر 
كۆرسـەتكەنلىكى ئېنىـق. 1980 - يىلـالردا قەشـقەردە خولېرا تاراپ 
كەتكەنـدە، كىشـىلەرنىڭ ئۆيلىـرى ئەمـەس ئېغىللىـرى ھاكالنغـان 
ئىدى. بەلكىم شىمال ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئوچاق بېشىنى ھاكتا سۇۋاش 
ئادىتـى، ئىت مۈشـۈكلەر پـۇراپ قويغان يېمەكلىكنى يېمەسـلىكىمۇ 

ۋابادىـن قورقـۇش بىلەن مۇناسـىۋەتلىك بولۇشـى مۇمكىن.

2000 - يىلـالردا قەشـقەردە شـۇ قېتىملىـق ۋابانـى ئاڭلىغـان 
قەشـقەردە  مۇھىتىنىـڭ  مەھمـۇت  قىلغىنىمـدا  تـاۋاپ  زىيالىيالرنـى 
يۈرگۈزگـەن سىياسـىتى ئۆلىمـاالر ۋە بايـالر قاتلىمىدىـن قارشـىلىق 
ئالغـان. چۈنكـى شـەھەردە كوچـا، بـازار ۋە رەسـتىلەر، سـەھراالردا 
يـول يولالرغـا ئەسـكەر تۇرغۇزۇلـۇپ يـۇرت - ئايماقالرنىـڭ قامـال 
بـوش  مەدرىسـلەر  ۋە  مەسـچىتلەر  بـازارالر،  سـەۋەبلىك  بولۇشـى 
قالغـان، نەزىـر - چىـراق، تـوي - تۆكـۈن چەكلەنگـەن. بـۇالر 
ئۆلىما ۋە بايالرنىڭ مەنپەئەتىگە بىۋاسـىتە زىيان سـالغان. ئېسىمدە 
قېلىشـىچە كىشـىلەر بـۇ ۋەقەنـى بەزىلـەر ھەيرانلىـق ئىچىـدە بايان 
قىلسا، بەزىلەر سۆيۈنۈپ تۇرۇپ بايان قىلغانىدى. ئەمما قەشقەردە 
ئورتـاق نۇقتـا مەھمـۇت مۇھىتىنىـڭ چۇمانى بىر قانچـە ئاي ئىچىدە 

يوقاتقانلىقـى ئىـدى. 

ئۇيغـۇر تارىخىـدا تۇنجـى يېزىـپ قالدۇرۇلغان چـوڭ ۋابا 839 - 
يىـل تارقالغـان. بـۇ ۋەقـە ئورخـۇن ئۇيغـۇر خانلىقىنىـڭ يىقىلىـپ، 
مەركەزنى ئۆتۈكەن تاغلىرىدىن تەڭرىتاغلىرىغا يۆتكىشـىگە سـەۋەب 
باھـاردا  يىلـى   -  1797 قېتىـم،  بىـر  ئەسـىردە   -  14 بولغـان. 
ئىككىنچى قېتىم لوپ، كېتىك شەھىرى ۋە لوپنۇر كۆلى بويىدا ۋابا 
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تارقىلىـپ ئاھالـە تـۆت تەرەپكـە پىتىـراپ كەتكـەن. ئـۇالر بۈگۈنكى 
قومـۇل، توقسـۇن ۋە كـورال تەۋەسـىگە كۆچـۈپ ئـۇ يەرلـەردە لـوپ 
سـۆزى بىلـەن كەلگەن يۇرتالرنـى بەرپا قىلغان. بەزى تەتقىقاتچىالر 
ئەتراپىدىـن  كۆلـى  لوپنـۇر  چاغـدا  شـۇ  لوپلۇقالرنـى  خوتەندىكـى 
كۆچكـەن كىشـىلەرنىڭ ئەۋالدلىرى بولۇشـى مۇمكىـن دەپ قارايدۇ.

1913 - 1912 - يىلـالردا خوتـەن شـەھىرى، كېرىيـە ۋە لوپتـا 
چۇمـا تارقىلىـپ يـۈز مىڭدىـن ئارتـۇق ئۇيغـۇر جېنىدىـن ئايرىلغان. 
بـۇ سـاننىڭ  نوپۇسـىغا سېلىشـتۇرغاندا  ئۇيغـۇر  شـۇ چاغالردىكـى 
ھەقىقەتـەن كـۆپ بولـۇپ كىشـىنى چۆچۈتىـدۇ. 1894 - يىلدىـن 
چۇمـا  قېتىملىـق   12 ئېلىـدە  ئۇيغـۇر  يىلغىچـە   -  1949 تاكـى 
تارقىلىـپ يـۈز مىڭدىـن ئارتۇق ئۇيغۇر قىرىلىـپ كەتكەن. 1953 - 
يىلدىـن 1992 - يىلغىچـە 11 قېتىـم چۇمـا پارتلىغـان. ھالبۇكـى، 
بـۇ ۋابـاالردا قانچىلىك كىشـىنىڭ جېنىدىـن ئايرىلغانلىقى ھەققىدە 

خاتىـرە قالدۇرۇلمىغـان.
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قاماقتىن چىققان شېئىر ھەققىدە

ئابدۇقادىـر جااللىدىننىـڭ بىـر پارچە شـېئىرى قاماقتىن چىقىپ 
بىـر  بۇنـداق  ئۇيغۇردىـن  بولسـا،  يەتمىگـەن  فرىمەنگـە  جوشـۇئا 
شـائىرنىڭ قاماقتـا ئىكەنلىكى نوپۇزلـۇق مەتبۇئاتالرنىڭ نەزىرىدىن 
يىـراق قاالتتى. شـائىر 2018 - يىلـى فېۋرالدا تۇتقۇن قىلىنغاندىن 
كېيىـن خەلقئارالىـق ئاخباراتـالردا تېگىشـلىك خـەۋەر قىلىنمىـدى. 
سـەۋەبلەر كـۆپ بولسـىمۇ، لېكىـن ئـەڭ مۇھىـم سـەۋەبى ۋاقتىـدا 
چىقمىغـان گۇۋاھچى ۋە ۋاقتىـدا تەمىنلەنمىگەن پاكىتالرنى دېيىش 
بىلەن كۇپايىلىنىمەن. ئەسلىدە ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ تۇتۇلۇشى 
ئۇنىـڭ ئۇيغۇرنىـڭ قەلبىدىكى نوپۇزى، نەتىجىلىـك ئەمگەكلىرى، 
تەسـىرچان شـېئىر ۋە نەسـرلىرى، ئۆتكـۈر ئوبـزور ۋە ماقالىلىـرى 
شـۇنداقال ئۇيغـۇر جەمئىيىتىـدە بىر بىنـاكار، پەرۋىشـكار، يېتەكچى 
سـۈپىتىدىكى ئوبرازى نۇقتىسـىدىن ئالغاندا بەس - بەسـتە خەۋەر 
قىلىنىدىغان شـەخس بولۇشـى كېرەك ئىدى. ئابدۇقادىر جااللىدىن 
مىڭلىغـان ئۇيغـۇر زىيالىيلىـرى ۋەكىـل بوالاليدىغـان قابىلىيەتكـە، 
ئىناۋەتكـە ۋە سـاالھىيەتكە ئىگـە ئىـدى. خۇداغـا شـۈكۈر، ئۇزۇنغـا 
سـوزۇلغان بـۇ ئەپسۇسـلۇق بوشـلۇقمۇ ئاخىـرى ئۇنىـڭ قاماقتىـن 

قۇتۇلغـان شـېئىرى بىلەن تولۇشـقا باشـلىدى.

2020 - يىلـى نويابىرنىـڭ ئاخىرىـدا ئابدۇقادىـر جااللىدىننىڭ 
»يانارىـم يـوق« سـەرلەۋھىلىك شـېئىرى ۋەتەندىـن مۇھاجىرەتكـە 
ئۇچـۇپ چىقتـى. بـۇ ئەسـەرنى ئـەڭ دەسـلەپ قولغـا چۈشـۈرگەن 
خـارۋارد  ئاسـپىرانتى،  ماگىسـتىر  جااللىدىننىـڭ  ئابدۇقادىـر 
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىسى، يەھۇدىي تەتقىقاتچى 
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جوشـۇئا فرىمەن، مەزكۇر شېئىرنى چۆرىدەپ ئابدۇقادىر جااللىدىن 
ھەققىـدە دۇنيـادا ئـەڭ داڭلىـق گېزىتلەردىن »نىيۇيـورك ۋاقتى«دا 
ماقالـە ئېـالن قىلدى. شـۇندىن كېيىـن مەزكۇر ئەسـەرنى چۆرىدەپ 
بىـر قانچـە پارچـە ماقالە ئېالن قىلىنـدى. ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ 
ئوغلى بابۇر جااللىدىنمۇ چىرايىنى چىقىرىپ مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى 

قوبـۇل قىلدى. 

»يانارىم يوق« مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرغا ئۇالشقاندىن كېيىن 
قىزغىـن ئالقىشـالندى. بىـر قانچـە ياڭـراق، مۇڭلـۇق ۋە يېقىملىـق 
ئۈنلەرنىڭ دېكالماتسىيەسـى بىلەن تېخىمۇ كەڭ تارقىلىپ مۇسـاپىر 
ئۇيغۇرنىـڭ يۈرىكىنـى چەكتى. ئەلۋەتتـە، ۋەتەندىكى چاغلىرىمىزدا 
ئـاۋاز  يېقىملىـق  ئاسـىيانىڭ  ئەركىـن  بىـزار قىلىـپ،  تـوال  بىزنـى 
دولقۇنلىرىغـا كاشـىال پەيـدا قىلىدىغـان خىتاينىڭ چاڭچىلىسـىدەك 
ئارىالشـماي  قىسـتۇرۇلماي،  غۇژالرمـۇ   - غـاژ  چىقارغـان  بەزىلـەر 

قالمىدى.

بەزىلـەر  كېيىـن  ئالقىشـالنغان  يـوق«  مۇھاجىرەتتـە »يانارىـم 
بۇنـى خىتاينىـڭ مۇھاجىرەتكە قاراتقـان ئۆزىنى ئاقالش ھەرىكىتى، 
ئـۆزى قويغـان ئوتنـى ئۇيغۇرنىـڭ قولـى بىلـەن ئۆچـۈرۈش ئۇسـۇلى 
دەپ چۈشـەندۈردى. ئـۇالر بـۇ ئەسـەرنى »يالغـان، قـۇش ئۇچـۇپ 
چىقالمايدىغـان يەردىـن شـېئىر چىقامـدۇ، قاماقتـا شـېئىر يازغىلـى 
بوالمـدۇ؟ خىتـاي مەقسـەتلىك چىقارغـان ئەسـەر«، »ئۇيغۇرالرنـى 
بىخۇدالشـتۇرۇش ئۈچۈن قەسـتەن قويۇلغان ئويۇن«، »ئارقىسـىغا 
قارىالشـقا  دەپ  مۇالزىمىتـى«  تەشـۋىقات  يوشـۇرۇنغان  خىتـاي 
باشلىدى. بەزى ئۇستاز ۋە پىشىۋاالرمۇ ئېكرانالردا بوي كۆرسىتىپ، 
مەزكـۇر ئەسـەرنى تەھلىـل قىلغـان قىياپەتتـە ئۆزىنىـڭ مەۋجۇتلۇق 

ئىسـتىكىنى قانـدۇرۇش قەسـتىدە بولـدى. 

ۋە  ئۇسـتاز  مەزكـۇر  شـېئىرلىرىنى  جااللىدىننىـڭ  ئابدۇقادىـر 
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پىشـىۋاالر ئوقۇمىغـان بولسـا كېـرەك. »يانارىـم يوق«تىـن گۇمـان 
خىتاينىـڭ  پىشـىۋاالردەك  مەزكـۇر  ئوقۇرمەنلـەر  ئۇيغـۇر  قىلمىغـان 
خىتاينىـڭ  ئالدىنىدىغـان،  يالغانغـا  بىلمەيدىغـان،  ئويۇنىنـى 
ئەسـەرلەرنى  جەۋھـەر  ئۇيغۇرچـە  بىلـەن  مۇالزىمىتـى  تەشـۋىقات 
ئايرىيالمايدىغـان قـوي پادىسـى، كـۆزى تېڭىلغـان ئەگەشـكۈچى 
ئەمـەس. ئـۇالر ئـۆزى ئۈچـۈن قۇربـان بەرگـەن، ئۆزىنىـڭ غېمىنـى 
يېگـەن ئادەملىرىنـى ئۆزىنـى سـۆيگەندەكال سـۆيىدۇ، قەدىرلەيـدۇ، 

ئوقۇيـدۇ. سـۆيۈپ  يازغانلىرىنـى 

ئابدۇقادىـر جااللىدىننىـڭ ئەسـەرلىرىنى تولۇقراق ئوقۇپ باققان 
ھەرقانـداق ئوقۇرمـەن »يانارىـم يوق« دېگەن ئەسـەرنىڭ ھەقىقىي 
ئاپتورىدىن گۇمان قىلمايدۇ. ئۇنى خىتاينىڭ سىياسـىي تەشـۋىقاتى 
ئىدىيەسـى »خىتايغـا  قىلىۋاتقـان،  خىزمـەت  ئاسـتىرتىن  ئۈچـۈن 
يېقىن« ئەسـەر دەپ شـەكلىنىپمۇ يۈرمەيدۇ. شـۇڭا »يانارىم يوق« 
دېگـەن شـېئىرنى تۈزۈكـرەك چۈشـىنىپ ئوقۇپمـۇ باقمـاي تۆھمـەت 
»قورسـاق  سـۆزلىرىنى  كىشـىلەرنىڭ  قارىالۋاتقـان  قىلىۋاتقـان، 

كۆپۈكىنـى چىقىرىۋاتىـدۇ« دەپـال ئۆتـۈپ كەتكـەن تـۈزۈك. 

ۋەتەندىكى قاماقتىن بىر شـېئىرنىڭ چىقىشـىغا ئىشەنمەسلىككە 
كەينىگـە  ئۇنىـڭ  بىلـەن  بولمىغـان  ھاجىتـى  قىلىشـنىڭ  پـەرۋا 
كېـرەك.  قىلىـش  دىققـەت  ئادىتىگـە  تەپەككـۇر  يوشـۇرۇنغان 
چۈنكـى، ھەرقانـداق ھادىسـىنىڭ كەينىـدە خىتاينىـڭ سايىسـىنى 
كـۆرۈش، ئۇيغۇرنىـڭ ئۇتـۇق ۋە ئۇتتۇرۇقلىرىنـى پۈتۈنلـەي خىتايغا 
دۆڭگەش، ھەرقانداق تەۋەككۈلچىلىكنىڭ يۈز بېرىشـىنى تەسەۋۋۇر 
قىاللماسـلىق مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنى بىر قېتىم خاتاالشـتۇردى. 

بـۇ خاتالىقتىـن ئىبـرەت ئېلىـش كېـرەك.

قىلىۋاتقانالرنىـڭ  گۇمـان  شـېئىردىن  چىققـان  ۋەتەندىـن 
تەپەككـۇر ئادىتـى بىلـەن ۋەتەندىـن مىرادىـل ھەسـەن گۇۋاھلىـق 
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ۋىدىيـو چىقارغانـدا شـەكلەنگەن تەپەككـۇر ئوتتۇرىسـىدا ئاجايىـپ 
ئاشـكارا  ئوخشاشـلىق  يەردىكـى  بـۇ  مەۋجـۇت.  ئوخشاشـلىق  بىـر 
دېيەلمەيۋاتقان، جامائەت ئالدىدا تولۇق ئىپادىلەشـتىن قورقۇۋاتقان، 
لېكىـن قەلبىنىـڭ چوڭقـۇر قاتلىمىغـا يىلتىـزالپ كەتكـەن خىتاينـى 
ۋە  مۇتلەقلەشـتۈرۈش  كۈچىنـى  خىتاينىـڭ  قۇسۇرسىزالشـتۇرۇش، 
ئۇيغۇردىن ئۈمىدسىزلىنىش بولۇپ، بۇ سەۋەبتىن ئۇنداق تەپەككۇرغا 
كۆنگـەن كىشـىلەر ۋەتەندىن چىققان مىللەتنـى ئۈمىدلەندۈرىدىغان، 
ئۇيغۇرنـى جاسـارەتلەندۈرىدىغان ھەرقانـداق يېڭىلىـق، ھەرىكەت ۋە 
پاكىتالرنـى ئىنـكار قىلىدۇ. ئۇالر ۋەتەننىڭ كەلگۈسـىنى، ۋەتەندىكى 
ئۇيغۇرنـى، مۇھاجىرەتتىكـى دەۋانـى ۋە دەۋاگەرلەرنى يوققا چىقىرىش 
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۈمىدسـىزلىكىنى ئاممىۋىالشتۇرىدۇ. ئۇالر ئۇيغۇرنى 
سـۆيىدۇ، مۇسـتەقىللىققا ئېتىقـاد قىلىـدۇ، شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ 
ئازادلىقىغـا سـەجدە قىلىـدۇ، ئەممـا شـۇ يولـدا كېتىۋاتقـان يولۇچىالر 
بارلىـق  ئۈچـۈن  قىلىۋېتىـش  ئەرزىمـەس  تىيىنغـا  رولچىالرنـى  ۋە 
ئەقلىنى ئىشـقا سـالىدۇ. مۇشـۇنداق تەپەككۇر ئادىتىنىڭ سۇيىقەست 
يۈزلىنىشـى  قـاراپ  ئومۇملىشىشـقا  بىرلىشـىپ  بىلـەن  نەزەرىيەسـى 

پەخـەس بولۇشـقا تېگىشـلىك.

جامائىتىگـە  ئۇيغـۇر  چىقتـى.  گۇۋاھچىـالر  مەردانـە  قاماقتىـن 
تۇتقـۇن  جااللىدىنـدەك  ئابدۇقادىـر  چىقتـى.  خەتلـەر  يېزىلغـان 
باغۋەننىڭ شـېئىرىمۇ چىقتى. بۇ شـۇنى ئىسـپاتاليدۇكى، قاماقالر، 
الگېرالر ۋە تۈرمىلەر ئۇيغۇرنىڭ ئۈمىدىنى، ئىشـەنچىنى، غايىسـىنى 
يـەپ كەتكـەن، يالمـاۋۇزدەك دەم تارتىـپ خـاراب قىلىۋېتەلمىـدى. 
قامالغـان نەچچـە مىليـون جـان خىتاينىڭ كۆزىگـە ھېلىمۇ مىختەك 
قادىلىـپ ياشـاۋاتىدۇ، ھېچقاچان پارغـا ئايلىنىپ يوقاپ كەتمىدى. 
ھـەر 30 يىلـدا بىـر چـوڭ يوقىتىشـقا، ھـەر 10 يىلـدا بىـر كىچىـك 
باستۇرۇشـالرغا ئۇچـراپ تاۋالنغـان ئۇيغۇرغـا بـۇ قاماقمـۇ ھېـچ گەپ 
ئەمـەس. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە پۈتـۈن دۇنيـا خىتاينـى قىرغىنچىلىقتـا 
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ئەيىبلەۋاتقـان، مىڭلىغـان ئۇيغـۇر مۇھاجىرەتتـە ئورنىدىـن دەس 
ئۇيغۇرنـى  مىليونلىغـان  خىتاينىـڭ  كۈنـدە  بۈگۈنكـى  تۇرۇۋاتقـان 
كامېـرالردا پۈتۈنلـەي يالمـاپ يۇتـۇپ كېتىشـىمۇ مۇمكىـن ئەمـەس. 
خىتاينىـڭ زۇلۇمـى ئەركىن دۇنيادا بەزىلەرنى دەھشـەتكە سـالغان، 
ئۈمىدلەردىن مەھرۇم قويغان بىلەن، قەھرىمان ئۇيغۇرلىرىمىز تۈرمە 
ۋە الگېـرالر ھەققىـدە دۇنياغـا توختىمـاي قاراقـاش ھۆججەتلىـرى، 
ئاقسـۇ تىزىملىكىگـە ئوخشـاش پاكىتالرنـى ئەۋەتىـپ تۇرۇۋاتىـدۇ. 

شـېئىرى  ئەممـا  چىقمىـدى،  قاماقتىـن  جااللىدىـن  ئابدۇقادىـر 
دۇنيانىـڭ  شـېئىرىيىتى  ئۇيغـۇر  بىلـەن  شـېئىر  مەزكـۇر  چىقتـى. 
نەزىرىگـە يەنـە بىـر رەت تەقدىـم قىلىنـدى. قاماقتىـن پىدائىيالرچە 
پارچـە شـېئىر دۇنيانىـڭ دىققىتىنـى  بىـر  بـۇ  يـادالپ چىقىلغـان 
قامالغـان  قاماققـا  بۇرىـدى.  تەقدىرىگـە  سـەرخىلالرنىڭ  ئۇيغـۇر 
بۈگۈنكـى ئۇيغـۇر خـۇددى يـۈز يىلـالر بـۇرۇن گېزىـت - ژۇرنـال 
يـوق چاغـالردا ئابدۇخالىـق ئۇيغۇرنىـڭ شـېئىرلىرىنى يـادالپ بىزگە 
شـېئىرىنى  جااللىدىننىـڭ  ئابدۇقادىـر  بۈگۈنمـۇ  يەتكۈزگەنـدەك، 
ئەركىن جاھانغا چىقاردى. بۇنىڭدىن پەخىرلىنىشكە، ئۈمىدلىنىشكە 

ۋە جاسارەتلىنىشـكە ھـەر بىـر ئۇيغـۇر ھەقلىـق.
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تارىخنىڭ داۋامى ئۈچۈن

باغالنغـان  تارىخىغـا  كىملىكـى  مىللەتنىـڭ  بىـر  ھەرقانـداق 
بولىـدۇ. ئۇيغـۇر كىملىكىمۇ ئۇيغۇرنىڭ تارىخىغا يىلتىز تارتقان. 80 
- يىلالردىـن كېيىنكـى ئۇيغـۇر ئەدەبىياتىـدا تارىخىـي رومانالرنىـڭ 
ئىزچىـل يېزىلىپ تۇرۇشـى ئۇيغۇر زىيالىيالرنىـڭ خىتاي تېڭىۋاتقان 
دۆلەت كىملىكىگە قارشـى مىللەت كىملىكى يارىتىش ئىسـتىكىنىڭ 
مېۋىسـى ئىـدى. چۈنكـى تارىخنـى ئىـزدەش، تارىخنـى ئۆگىنىـش، 
ئارقىلىـق  تـۇرۇش  ئەسـلىتىپ  ۋە  تـۇرۇش  ئەسـلەپ  تارىخنـى 
چاڭقىغـان  چوڭقۇرلىشـىدۇ،  كۈچلىنىـدۇ،  كىملىكـى  ئۇيغۇرنىـڭ 
دىلالرنىـڭ كىملىك تەشـنالىقى قانىـدۇ. بىز تارىخ يازالىغانلىقىمىز، 
تارىختىـن  ۋە  تىرىلدۈرۈشـكە  تارىخنـى  يارىتالىغانلىقىمىـز،  تارىـخ 
كەلگۈسـىگە قـاراپ يـول ئېلىشـقا قادىـر مىللـەت بولغىنىمىـز ئۈچۈن 

خىتاينىـڭ دۈشـمىنىگە ئايالنـدۇق.

بىزنىـڭ ئىككـى مىڭ يىلغا يېقىـن تارىخقا ئىگە يازما ئەدەبىيات 
بىـر  يەنـە  باشـلىنىپ  دېڭىزدىـن  قـارا  ئۇچـى  بىـر  خاتىرىمىـز، 
ئۇچـى قاراقۇرۇمغـا تۇتاشـقان ئاغزاكـى تارىـخ ئەنئەنىمىـز، بارغانـال 
يـەردە دۆلەتلەرنـى قـۇرۇپ مەدەنىيـەت بەرپـا قىلغـان دۆلەتچىلىـك 
ئەنئەنىمىـز، ھېچقاچـان مۇھىتقـا، مۇسـاپىرەتكە ۋە مۇھاجىرەتكـە 
سـاقالپ  مەۋجۇتلۇقىمىزنـى  كەتمەسـتىن  سـىڭىپ  ماسلىشـىپ 
كۈچلىنىشـىمىز خىتايغـا خىرىـس بولـۇپ تۇيۇلدى. شـۇ سـەۋەبلىك  
دۇنيادىكـى ئىككىنچـى چـوڭ قۇدرەتلىـك زوراۋاننىـڭ، دۇنيادىكـى 
ئـەڭ كۈچلـۈك نـازارەت تېخنىكىسـىغا ئىگـە دۆلەتنىـڭ يوقىتىشـنى 
مەقسـەت قىلغـان بـۇ قەدەر رەھىمسـىز ھۇجۇمىغـا دۇچ كېلىۋاتىمىز. 
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شـۇڭا بۈگۈنكـى زىددىيـەت خىتاينىـڭ تارىختىـن بۇيانقـى ئېتىـراپ 
ھېچقاچـان  ۋە  مەدەنىيىتـى  سـىڭمىگەن  نوپـۇزى،  قىلىنمىغـان 
چىقىۋاتىـدۇ.  كېلىـپ  سـەۋەبلىك  كىملىكـى  قىلىنمىغـان  قوبـۇل 
بۈگۈنكـى زۇلـۇم پەقـەت خىتاينىـڭ يەتمىش يىللىـق مەغلۇبىيىتىگە 
چىدىيالمـاي ئۇيغۇردىـن ئالماقچـى بولغـان قىساسـىنىڭ يالىـڭاچ 
ئوتتۇرىغـا چىققـان شـەكلى. خىتاينـى بىئـارام قىلغىنـى ئۇيغۇرنىـڭ 
باسـقانچە كۈچلىنىۋاتقـان مەدەنىيىتـى، تارىـخ ئېڭـى، ئۆچۈرگەنچە 

روشەنلىشـىۋاتقان ئۇيغۇرلـۇق كىملىكـى.

 - شـان  تارىخـى  بىزنىـڭ  بولغىنـى  يوقاتماقچـى  خىتاينىـڭ 
شـەرىپىمىز، زېمىندارلىقىمىز ۋە خوجايىنلىـق غۇرۇرىمىزدۇر. بىزنىڭ 
تارىختـا قۇرغـان دۆلەتلىرىمىزدىـن، خاقـان ئاتالغـان ئاتـا، خانىش 
ئاتالغـان ئانىلىرىمىزدىـن پەخىرلىنىشـىمىز خىتاينىـڭ ئىچىنـى قان 
قىلدى. شۇڭا ئۇالرنىڭ ئىزى ئۆچۈرۈلدى، ئۇالر سالغان مەسچىتلەر 
تۈزلەنـدى، ئـۇالر سـالغان ئوردا - سـارايالر ۋەيـران قىلىندى ھەتتا 
ئۇالر ياتقان قەبرىلەرنىمۇ بىتچىت قىلىشتى. شۇڭا ئۇالر قاراخانىيالر 
دۆلىتىنىـڭ قەھرىمـان جەڭچىلىرى ۋە غالىـب خاقانلىرى كۆمۈلگەن 
قەشـقەردىكى ئارسـالنخان، ئوردام قەبرىستانلىقىنى ۋەيران قىلدى. 
ئەجدادىمىزنىـڭ  بولغـان  تۈۋرۈكلىـرى  دۆلىتىمىزنىـڭ  سـەئىدىيە 
مازىرىنـى  ياركەنتتىكـى دوخـان پاشـا  تەنلىـرى دەپنـە قىلىنغـان 
بەربـات قىلـدى. ئاخىرقـى دۆلەتلىرىمىزنىـڭ رەھبەرلىـرى ياتقـان 
ئۈرۈمچى شـامالباغدىكى قەبرىسـتانلىقنى ۋەيران قىلىپ، خوجىنىياز 
ھاجى، مەسـئۇت سـەبرى، قۇربان قوداي، سـاۋۇت دامولال قاتارلىق 
يېتەكچـى زاتالرنـى گۆرىدىـن تارتىـپ چىقـاردى. ئۆزىدىـن نەچچـە 
ھەسسـە كۈچلـۈك مۇنتىزىـم ئارمىيەنى يېڭىپ، شـىخونى خىتايدىن 
تازىـالپ ئـازاد قىلغـان ئۇيغـۇر قەھرىمانالرنىـڭ قەبرىسـتانلىقىنى 

تۈزلەپ تاشـلىدى.
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دىيارىمىزدىكـى  ئۆزگەرتىـپ،  تارىخىمىزنـى  بىزنىـڭ  خىتـاي 
تارىخقـا باغالنغـان نامالرنـى ئەمەلدىن قالدۇردى. خىتـاي ئۇيغۇرنى 
تارىختىـن ئۈمىـد ئۈزگـۈزۈپ ئاتـا - ئانـا تونۇمايدىغـان، ئەجـداد 
ئىزىنـى بويلىمايدىغـان، بوۋىسـى تىككـەن كۆچـەت، مومىسـى ئەي 
قىلغان باغقا ۋارىسلىق قىلمايدىغان بىر توپ چۇۋالچاق كىشىلەرگە 
ئايالنـدۇرۇپ قويـۇش ئۈچـۈن جان - جەھلى بىلـەن ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. 
بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرچە دەرسـلىكلەرنى ئۆزگەرتىپ قايتا يازدى ۋە 

الگېـرالردا سـاختا تارىخنـى دەرسـلىك قىلماقتا.

خىتـاي تارىـخ ئېسـىمىزنى قۇرۇتـۇش ئۈچـۈن، تارىختىـن بۇيان 
داۋامالشـقان يەر ناملىرىمىزنـى ئۆزگەرتىپ چىقتى. ھازىر ئۈرۈمچىدە 
ئۇيغۇرچـە ئاتالغـان قىبلىتـاغ، كۆكتـاغ، بۇالقتاغ قاتارلىـق نامالرنى 
رايونلـۇق  ئاپتونـوم  ئۇيغـۇر  ئۆزگەرتتـى.  خىتايچىغـا  پۈتۈنلـەي 
ھۆكۈمەتنىـڭ ئـورگان توربېتـى بولغـان »تەڭرىتاغ تـورى« دېگەن 
نامىنىمـۇ تىيانشـان تورى قىلىـپ ئۆزگەرتتى. ئۈرۈمچىنىڭ ئۇيغۇرچە 
يـەر ناملىرىنـى ئېنىقـالپ تۇرغـۇزۇپ چىققـان نىيـاز كېرىـم شـەرقىي 
ئۇسـتازنى الگېرغا قامىدى. ئۇنتۇلدۇرۇلغان ئۇيغۇرچە يەر ناملىرىنى 
بايقـاپ قېلىپالشـتۇرۇپ بېكىتكـەن، ئۈرۈمچىنىـڭ ھەممـە يېرىگـە 
رايونلـۇق تىـل -  ئەسـلى ئۇيغۇرچـە نامنـى يازدۇرغـان ئاپتونـوم 
يېزىـق كومىتېتىنـى بىـكار قىلـدى. بـۇ ئورگاندىكى ئالىم ھەسـەن، 
تۇرغـان  نائىلجـان  تاھىـر،  ئابدۇزاھىـر  ئابدۇراخمـان،  ھەمدۇلـال 

قاتارلىـق زىيالىيالرنـى قاماققـا مەھكـۇم قىلـدى.

تارىخىـي  ئۇزاقالشـتۇرۇلۇۋاتقان،  تارىخىدىـن  ۋەتەنـدە  ئۇيغـۇر 
مىراسـالردىن ئايرىلىۋاتقان، تارىخنى رومان ئارقىلىق بىلدۈرىدىغان 
زىيالىيالردىـن مەھـرۇم قالغـان شـارائىتتا مۇھاجىرەتتىكـى ئۇيغـۇر 
زىيالىيالرغا تارىخنىڭ داۋامىنى ئۇالش، يېزىش، قولىدىن كېلىشىچە 
مۇھاجىرەتتە تارىخىي مىراسـالرنى قوغداش ۋە داۋام قىلىش بۇرچى 
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يۈكلىنىـدۇ. بۈگـۈن ئۇيغـۇر كىملىكىنـى مۇھاجىرەتتـە قوغـداش، 
ۋەتىنىمىـزدە  كەلگۈسـىدە  شـۇنداقال  ئاساسـى  كۈچلەندۈرۈشـنىڭ 
ئۇيغۇرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنىڭ، ئۇيغۇر كىملىكىنى 

يۈكسەلدۈرۈشـنىڭ ئـۇل تېشـى بولۇپ ھېسـابلىنىدۇ. 

مۇھاجىرەتتە تارىخنى داۋام قىلىشـتا ھەر ساھەدىكى كىشىلەرگە 
ھەرخىـل مەسـئۇلىيەت يۈكلىنىـدۇ. زىيالىيـالر يازىـدۇ، ئوقۇتىـدۇ، 
بايـالر بولسـا يازدۇرىـدۇ، تارقىتىـدۇ ۋە ئەۋالدالرغـا سىڭدۈرۈشـكە 
تەشـكىالتالر  ئەللەردىكـى  قايسـى  ھـەر  قوشـىدۇ.  ھەسسـە 
پائالىيەتلـەردە ئۇيغـۇر تارىخىغـا ئاالقىـدار تېمىالرنـى مۇزاكىـرە ۋە 
مۇالھىزىلەرگـە تاشـاليدۇ. ئانـا تىـل مەكتەپلىـرى ئۇيغـۇر تارىخىنـى 
بالىالر چۈشـىنەلەيدىغان شـەكىلدە ئوقۇتۇش مەزمۇنىغا كىرگۈزىدۇ.

قىلىـش،  داۋام  تارىخنـى  ئۇيغۇرنىـڭ  بىـر  ھـەر  مۇھاجىرەتتـە 
ئۇالش ئۈچۈن، تارىخىمىزنىڭ يوقالماسـلىقى ئۈچۈن، قىالاليدىغان 
ئىشىمىز تارىخىمىزنى فامىلىمىزگە سىڭدۈرۈش بولۇپ، قىالاليدىغان 
ئىشـىمىز مۇھاجىرەتتـە تالـالش ھوقۇقىمىـز بولغـان فامىلـە ئارقىلىق 
تارىخىمىـز، قەھرىمانلىرىمىـز ۋە تارىخىـي ناملىرىمىزنـى ئائىلىمىزگە 
ئېلىپ كىرىش، ئىسـمىمىز ۋە جىسـمىمىزغا باغالش بولۇشى كېرەك. 
مەسىلەن، تۈركىيەدە مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ پۇقرالىققا ئېرىشكەنلىك 
دادىسـىنىڭ  كۆپـى  ئۇالرنىـڭ  بايقىشـىمچە  تارقالـدى.  ئۇچـۇرى 
ئىسـمىنى فامىلـە ئورنىـدا ئىشـلىتىپتۇ. شۇنىسـى ئېنىقكـى، فامىلـە 
دېگەنلىـك دادا ئىسـمى ئەمـەس، بەلكـى دادا ئىسـمى ئارقىسـىغا 
قوشـۇلۇپ كېلىدىغـان، شـۇ كىشـىنى ئەجدادىغـا باغاليدىغـان بىـر 
بەلگـە. شـۇڭا ھـەر بىـر ئۇيغۇرنىـڭ قىالاليدىغـان ئىشـى بىزنىـڭ 
بوۋىـالر قالدۇرغـان نامالرنـى، مومىـالر يۈرەكتىن چىقىرىپ سـۆيگەن 

ئىسـىمالرنى فامىلـە قىلىشـتا چىـڭ تـۇرۇش ۋە ئىزچىـل بولـۇش.

داۋام  ۋە  قوغـداش  قوللىنىـش،  ئىزچىـل  نامالرنـى  تارىخىـي 
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مەسـىلەن،  چـوڭ.  رولـى  ئورگانلىرىمىزنىـڭ  ئاخبـارات  قىلىشـتا 
خىتـاي ئۇيغۇرچـە يـەر ناملىرىنـى ئىنگلىزچـە يازغانـدا پۈتۈنلـەي 
خىتايچـە تەلەپپـۇز بىلـەن يازىـدۇ. نەتىجىـدە ئـۇ يـەر ناملىرىنىـڭ 
ئۇيغۇرنىـڭ تارىخـى بىلـەن بولغان ئاالقىسـى ئۈزۈلىدۇ. مەسـىلەن، 
ئاسـتانە دېگـەن ئۇيغۇرچـە پايتەخـت دېگەن سـۆز. بۇ سـۆز ئوتتۇرا 
ئۇيغـۇر  بىلدۈرىـدۇ.  مەنىنـى  شـۇ  ئورتـاق  تىلـالردا  ئاسـىيادىكى 
تىلىـدا ئاسـتانە دېگـەن يـەر ناملىرىنىـڭ بولغانلىقـى ئۇيغۇرالرنىـڭ 
دۆلـەت قۇرغانلىقىنىـڭ ئىسـپاتى. بۇنـى خىتايچـە تەلەپپـۇزدا التىن 
ھەرپلىـرى بىلـەن ئاسـىتانا دەپ يازغانـدا دۇنيـادا ھېچبىـر مىللـەت 
ئۇنىـڭ پايتەخـت دېگەن مەنىدىكى سـۆز ئىكەنلىكىنى بىلەلمەيدۇ. 
شـۇڭا بىزنىـڭ ئاخبـارات ئورگانلىرىمىـز ئۇيغۇر ھەققىـدە ئىنگلىزچە 
خـەۋەر تارقاتقانـدا يـەر نامىلىرىمىزنىـڭ خەلقئـارادا ئادەتلەنگـەن 
ئاتىلىشـىدىن باشـقا ئەسـلى ئۇيغۇرچـە ئاتلىشـىنى تىرنـاق ئىچىگـە 
ئېلىـپ بولسـىمۇ ئىنگلىـز تىللىـق دۇنياغـا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئەسـلىدە 
قانـداق ئاتايدىغانلىقىنـى ئەسـكەرتىپ قويۇشـى كېـرەك. يەنـە بىـر 
مىسـال ئالسـاق،  ئەركىن ئاسـىيا رادىيوسـىنىڭ ئاخباراتچىلىقىنىڭ 
شـەرقىي  نامىنـى  ۋەتەننىـڭ  بويىچـە  پىرىنسـىپى  بىتەرەپلىـك 
تۈركىسـتان دېمـەي، ئۇيغـۇر ئېلـى دەپ ئاتىغانلىقـى ھېچبىـر سـىر 
ئەمـەس. بـۇ مەزكـۇر رادىيويىمىـز باشـالنغاندىن باشـالپ شـۇنداق 
بېكىتىلگـەن. ئەممـا يېقىندىـن بۇيان ئۇيغۇر ئېلـى دېگەن تارىخىي 
نـام يوقـاپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا ئۇيغـۇر رايونـى، ئۇيغـۇرالر دىيـارى 
دېگـەن سـۆزلەر يېغىـپ كەتتـى. ئـەل دېگـەن دۆلـەت دېگەنلىـك 
بولـۇپ، سـاپ ئۇيغۇرچـە سـۆز. ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغـان، تۇرپاننى 
دۆلەتنىـڭ  دېيىلىۋاتقـان  دۆلىتـى  ئىدىقـۇت  قىلغـان،  پايتەخـت 
ئۇيغۇرچـە يازمـا مەنبەدىكـى ئىسـمى »ئۇلـۇغ ئۇيغۇر ئەلـى« ئىدى. 
مەھمۇت قەشقەرى »دىۋان«دا زېمىنىمىز ھەققىدە »ئۇيغۇر دېگەن 
بىـر ئەلنىـڭ نامى« دېگەن. بىز ئۇيغۇرنىـڭ تارىختا قۇرغان ئۇيغۇر 
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دۆلەتلىرىنـى، شـەرقىي تۈركىسـتانىنى، ئۆزىنىـڭ ئېلىنى ئەسـلىگە 
كەلتۈرمەكچـى. بىزنىـڭ رۇسـچە رايـون دەۋايىمىـز، ئەرەبچـە دىيـار 
سـەۋدايىمىز يوق. شـۇڭا تاراتقۇالر ئانا تىلىمىزدىكى دۆلەت دېگەن 
مەنىدىكـى ئـەل سـۆزىنى تاشـالپ ئورنىغـا رۇسـچە رايـون، ئەرەبچە 

دىيـار دېگـەن سـۆزنى ئارىالشـتۇرمىغان بولسـاق. 

تارىـخ  مىللەتكـە  ئۇيغـۇردەك كىملىكـى تەھدىتكـە ئۇچرىغـان 
يۆلـەك بولىـدۇ. ئۇيغـۇردەك ئۆملىشـىپ، ئۆمەكلىشـىپ مەۋجۇتلـۇق 
قـۇۋۋەت  تارىـخ  مىللەتكـە  بولغـان  كېـرەك  ئاتلىنىشـى  كۈرىشـىگە 
بولىـدۇ. ئۇيغـۇر ئۈچـۈن تارىـخ بۈگۈنكـى قىسـمەتنىڭ سـەۋەبى، 
ئەتىكـى تەسـەۋۋۇرىمىزنىڭ خۇرۇچى، كۆز ئالدىمىزدىكى تەھدىتكە 
قارشـى تەجرىبىلىرىمىزنىڭ مەنبەسـى. ئائىلىلەردە ئەسـلەنمىگەن، 
قىلىنمىغـان  ۋارىسـلىق  ئەمەللـەردە  تىرىلدۈرۈلمىگـەن،  ئەسـلەردە 
تارىـخ ئۆتمۈشـكە ئايالنغـان ۋەقەلـەر، تۇپراققا ئايالنغان شەخسـلەر 
ۋە قەبرىسـتانلىقالرنى تولدۇرغـان جەسـەتلەرگە ئايلىنىـپ قالىـدۇ.
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بىز جۇمھۇرىيەت قۇرغاندا

بىـز تۇنجـى جۇمھۇرىيەتنـى قۇرغانـدا مۇسـۇلمان دۇنياسـى تېخـى 
جۇمھۇرىيـەت دېگـەن سـۆزنىڭ قۇرئانـدا بـار - يوقلۇقـى ھەققىـدە 
ئويلىشىۋاتقان ۋە تالىشىۋاتقانىدى. بۇ تاالش - تارتىش تېخىچە ئۇالردا 
بىرەر نوپۇزلۇق جاۋابقا سـاھىب بواللمىدى. ئەمما ئەجدادلىرىمىز شـۇ 
تارتىشـماقتىن ئەقىـل تېپىـپ دېموكراتىـك جۇمھۇرىيەتنـى تاللىـدى. 
شـۇنداقال  مۇسـۇلمان مىللەتلەر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ ئىسـالم بىلەن 

ئاتالغـان جۇمھۇرىيەتنى قـۇرۇپ چىقتى.

بىـز تۇنجـى ئاساسـى قانۇننـى ئېـالن قىلغانـدا تېخـى ئىسـالم 
ئىنسـاننىڭ  جەمئىيەتنـى  ۋە  پۇقرانـى  دۆلەتنـى،  دۇنياسـىدا 
تەپەككـۇر  ھەققىـدە  كېرەكلىكـى  باشقۇرۇشـى  قانۇننىـڭ  ئەمـەس 
قاناتالنمىغانىـدى. ئەجدادلىرىمىـز بىر ئادەمنىڭ ئاغزىغا قاراپ قالغان 
ئىسـالم دۇنياسـىنىڭ ئەكسـىچە، ھەممـە ئادەم قانۇننىـڭ ماددىلىرىغا 

ئەمـەل قىلىدىغـان بىـر ھالەتكـە قـەدەم باسـقانىدى.

ئىسـالم دۇنياسـىدا ھوقـۇق ئاتىدىـن بالىغـا مىـراس قالىدىغان، 
زامانـدا  بىـر  بولمايدىغـان  يولـى  باشـقا  بويسۇنۇشـتىن  پۇقرانىـڭ 
قەشـقەردە دېموكراتىـك سـايالم بولـدى. 1933 - يىلـى نويابىـردا 
ئىستىقالل جەمئىيىتى ئەزالىرى قەشقەردە سايالم قىلىپ خوجا نىياز 
ھاجىنى رەئىس جۇمھۇر قىلىپ تاللىدى. ئۇ چاغدا مۇسـۇلمانالرنىڭ 
كۆپـى سـايالمنىڭ نېمىلىكىنـى بىلمەيتتـى. ئـۇالر دۆلەتنـى يا بىرەر 
دىنىـي مەۋلىـۋى، ئەۋلىيـا ياكـى كاھىنالرنىـڭ ئەۋالدىغـا تاشـالپ 
بېرىـپ پېشـىدە ئىسـتىقامەت قىالتتـى ياكـى پادىشـاھ پۇشـتىدىن 
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بولغـان بىـرەر تەلەيلىكنىـڭ ھاكىمىيىتىگە بەيئەت قىلىپ ئۇالرنىڭ 
توغـرا قىلغانلىرىنـى ھېكمـەت، خاتالىقلىرىنـى ئىبـرەت، سـەدىقە 
قىلغانلىرىنـى نېمـەت دەپ بىلىـپ تىرىكچىلىكنـى داۋام قىالتتـى. 
ئـۇالر قانۇننـى تۈزىدىغـان زىيالىيـالر، شـۇ تۈزۈلگەن قانـۇن بويىچە 
ھۆكۈمگە ئارىلىشـىدىغان تەپتىشـلەر، سـوتچىالر شۇنداقال ھۆكۈمنى 
ئىجرا قىلىدىغان ھۆكۈمەتكە مەنسۇپ ئورگان ۋە خادىمالرنىڭ بىر - 
بىرىدىن پۈتۈنلەي مۇسـتەقىل خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى، بۇالرنىڭ 
بىـر - بىرىگـە باغالنمـاي ئايرىـم - ئايرىـم رول ئوينايدىغانلىقىنـى 
بىلمەيتتـى. چۈنكـى ئـۇالردا ھۆكۈمـران ھـەم قانـۇن، ھـەم قانـۇن 
تۈزگۈچـى ھەمـدە شـۇ قانۇننـى ئـۆزى خالىغانچـە ئىجـرا قىلغۇچـى 

ئىدى.

بىزنىـڭ جۇمھۇرىيەت قۇرغان ئەجدادىمىز مۇسـۇلمان دۇنياسـىدا 
دېموكراتىيـە دېگـەن سـۆزنىڭ تەرجىمىسـى ئومۇمالشماسـتا، ئۇنـى 
تۈزىدىغـان  قانـۇن  چۈشـىنىپ،  ئۇيغۇرچـە  دەپ  خەلقچىللىـق 
ئائىـت  قىلىشـقا  ھۆكـۈم  بويىچـە  قانـۇن  كېڭـەش،  پارالمېنتنـى 
تارماقالرنـى ئەدلىيـە، قانۇننـى ئىجـرا قىلىدىغـان، دىپلوماتىيـە، 
ئارمىيـە، سـاقچى، تۈرمـە ۋە باجالرنـى باشـقۇرىدىغان قۇرۇلمىنـى 
ھۆكۈمـەت دەپ ئاتـاپ بولغانىـدى. دانـا بوۋىـالر ھۆكۈمەت، ئەدلىيە 
ۋە پارالمېنتتىـن ئىبـارەت بىـر - بىرىدىـن مۇسـتەقىل ئۈچ ئورگاننى 
بەرپا قىلغان. ئۇالر شۇ چاغدىال ھەممىنىڭ ئالدىدا دېموكراتىيەنىڭ 
سايالم، ئۈچ ھوقۇقنى ئايرىش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇش 
ئۆتكـۈزۈپ  ئەمەلىيەتتىـن  ئاللىقاچـان  پىرىنسـىپلىرىنى  قاتارلىـق 

بولغانىـدى.

بىز جۇمھۇرىيەت قۇرغاندا مۇسـۇلمان دۇنياسـى ئەينى چاغدىكى 
رەئىسـنىڭ،  بـار  قانۇنغـا ھوقۇقـى  ئاساسـىي  تۈزگـەن  پارالمېنـت 
قوشـۇنى بـار قومانداننىـڭ، زېمىنـدار زەردارالرنىـڭ نېمـە ئۈچـۈن 
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چـات كېرەلمەيدىغانلىقىنى ۋە ئارىلىشـىپ ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنى 
ئاڭقىرالمايتتـى. ئـۇالر بايلىـق، ھوقـۇق ۋە قـورال بـار گـۇرۇھ ۋە 
قانـۇن  بولماسـلىقىنى،  ھوقۇقىنىـڭ  تـۈزۈش  قانـۇن  كىشـىلەردە 
تۈزىدىغان كىشـىلەرنىڭ ئىجراسـىغا ئارىلىشالماسـلىقىنى تەسـەۋۋۇر 
مەھمـۇت  بـار  قوشـۇنى  يېقىـن  مىڭغـا  ئـون  قولىـدا  قىاللمايتتـى. 
مۇھىتىنىـڭ پەقـەت رەئىسـلىك ئۇنۋانى بـار خوجىنىياز ھاجىغا نېمە 
ئۈچـۈن ئىتائەت قىلىدىغانلىقىنى تەسـەۋۋۇر قىاللمايتتى. ئۇالر يەنە 
رەئىـس جۇمھـۇرى خوجىنىيـاز ھاجىنـى سـايلىغان بـاش قومانـدان 
بولغـان  تەشەببۇسـكار  قۇرۇشـتا  دۆلەتنـى  ۋە  مۇھىتـى  مەھمـۇت 
سـابىت دامولالمنىـڭ رەئىسـنىڭ پەرمانـى بويىچـە ماڭىدىغانلىقىنـى 

چۈشـىنەلمەيتتى.

مانـا بـۇ ئىسـالم دۇنياسـىدىكى جاھالـەت ۋە شـۇ جاھالەتلىـك 
دەۋردە ئەجـدادالر ئېرىشـكەن مەرىپـەت، ئىلغارلىـق، زامانىۋىلىـق. 
مانـا بـۇ زامانىۋى جۇمھۇرىيەت قۇرغان سـەرخىلالردىكى دېموكراتىك 
پەزىلـەت، مانـا بـۇ ئـۆزى سـايلىغان يېتەكچىگـە بولغان سـاداقەت، 

مانـا بـۇ خەلـق تاپشـۇرغان ئامانەتكـە بولغـان سـەمىمىيەت ئىدى.

بىـز جۇمھۇرىيـەت قۇرغانـدا ھەرگىزمـۇ دېموكراتىـك تۈزۈمنى شـۇ 
چاغدىكـى دېموكراتىـك دۆلەتلەرنىـڭ كۆزىگـە قـاراپ، ئۇالرنىـڭ 
ياردىمى، قوللىشى ۋە مەدەتكارلىقىنى تىلەپ بەرپا قىلغان ئەمەس. 
بىـز بەرپـا قىلغـان دېموكراتىـك تـۈزۈم پەقەتـال غـەرب تەسـىرىدە 
ئوقۇغـان ئابدۇلـال روزىباقىيىـۋ، نەزەرخوجا ئابدۇسـەمەت، مەسـئۇت 
سـەبرى، تۇرسـۇن ئەپەنـدى، نىزامىدىـن ئەپەنـدى، ئابدۇخالىـق 
ئەمـەس،  بولغـان  بىلەنـال  تەشەببۇسـى  قاتارلىقالرنىـڭ  ئۇيغـۇر 
بەلكـى قۇتلـۇق شـەۋقى، ئابدۇلئەزىـز چىڭگىـز دامولـالم، سـابىت 
دامولال ۋە زىرىپ قارىھاجىمغا ئوخشـاش ئىسـالم ئەللىرىدە ئوقۇغان 

زىيالىيالرنىـڭ ئورتـاق ئەقلـى بىلـەن ۋۇجۇدقـا كەلگـەن.
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بىـز خۇددى ئىسـالمنى قىلىچتىن قورقـۇپ قوبۇل قىلمىغاندەك، 
ئېتىـراپ  دۇنيانىـڭ  ياكـى  تەمەسـى  پۇلنىـڭ  دېموكراتىيەنىمـۇ 
تەشـنالىقىدا قوبـۇل قىلغـان ئەمـەس. بىـز جۇمھۇرىيـەت قۇرغانـدا، 
قەدىمدىـن  مىللىتىمىزدىكـى  ئاچقانـدا  قۇچـاق  دېموكراتىيەگـە 
كەلگـەن ئۇيغۇرلـۇق روھـى تۈۋرۈكلـۈك رول ئوينىغـان. ئۇيغۇردىكى 
شەخسكە چوقۇنمايدىغان، نەسەبكە تېۋىنمايدىغان، ئادىمىيلىكنى 
كېڭەشـكە،  بويسـۇنمايدىغان،  مۇسـتەبىتلىككە  قەدىرلەيدىغـان، 
روھ  كۆنـۈك  الپقۇتالشـقانغا  ۋە  ھەمكارلىـق  جامائەتچىلىككـە، 
نەتىجىسـىدە دېموكراتىيە دېگەن بۇ يېڭى ئۇقۇم ئۇيغۇرلۇق روھىغا 

سىڭىشـىپ مەنىۋىيىتىمىزگـە ئاسـانال يىلتىـز تارتقـان.

بىـز جۇمھۇرىيـەت قۇرغاندا دېموكراتىيـە ئۇيغۇرلۇق روھىغا يېڭى 
مەزمۇن قوشقان. تارىختىن بۇيان توختىماي يېڭىلىنىپ تۇرىدىغان، 
ئەممـا تـۈپ پىرىنسـىپالردىن ۋاز كەچمەيدىغان بـۇ ئۇيغۇرلۇق روھى 
نامايـان قىلىـپ  ئۆزىنـى  بىـر قىياپەتتـە  تاپسـىال يېڭـى  پۇرسـەت 
كەلگـەن. شـۇڭا ئۇيغـۇر 1933 - يىلـى جۇمھۇرىيـەت قـۇرۇپ 11 
يىلدىـن كېيىـن ئىككىنچـى قېتىـم قۇرغـان دۆلەتنىمـۇ جۇمھۇرىيەت 
دەپ ئاتىغـان. خـۇددى بىرىنچـى جۇمھۇرىيەتكـە ئوخشـاش 1944 
- يىلدىكـى جۇمھۇرىيەتنىمـۇ غەربتـە، شـەرقتە ئوقۇغـان، دىنـدا 
ۋە پەنـدە تەلىـم ئالغـان زىيالىيـالر، بايـالر، يۇرت ئاقسـاقاللىرىدىن 
ئۇيغـۇردا  تاللىغـان. چۈنكـى  ئورتـاق  ئۇيغـۇرالر  تاپقـان  تەشـكىل 
قەدىمدىن داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان روھ جاھالەتلىك يەككىلىكنىڭ، 
ماددىنـى  چوقۇنۇشـنىڭ،  ئىنسـانغا  قۇللۇقنىـڭ،  ئاسـارەتلىك 
ئۇلۇغالشـنىڭ روھـى ئەمـەس، بەلكـى سـائادەتلىك جەملىكنىـڭ، 
ھۆرلۈكنىـڭ، تەڭلىكنىـڭ ۋە مۇسـتەقىل ئىرادىنـى ئۇلۇغالشـنىڭ 
روھـى ئىـدى. ئۇيغۇرلـۇق روھـى زامانغـا، تەرەققىياتقـا، ھۆرلۈككـە، 
بىزدىكـى  ئىـدى.  مۇجەسسـەمى  روھالرنىـڭ  ئۇيۇشـقان  ئىلىمگـە 
جەملىنىشكە، جەمئىيەتلىنىشكە، كېڭەشلىك ھەرىكەتكە، جامائەت 
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قوينىـدا ياشاشـقا بولغـان ئىنتىلىـش؛ جۇغلىشـىپ، جۈرئەتلىنىـپ 
ئۆزلۈكىمىزنى، ھۆرلۈكىمىزنى، مۈلۈكىمىزنى، غۇرۇرىمىزنى قوغداشقا 
بولغـان تەشـنالىق جۇمھۇرىيـەت تۈزۈمىنى تالالشـنىڭ خېمىرتۇرۇچى 

بولغانىدى.

2019 - يىلى 11 - ئاينىڭ 12 - كۈنى
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تارىختىن بۈگۈنگە ئۇيغۇرلۇق

بوۋىمىز مەھمۇد قەشقەرىنىڭ يېزىشىچە، مىالدىدىن 300 يىلالر 
بـۇرۇن جاھانـدا يېڭىلمـەس ئاتالغـان ئالېكسـاندر ماكېدونىسـكى 
»ئالتـۇن  ئـۇ  يېڭىلگـەن.  ئۇيغۇردىـن  كەلگەنـدە  تەڭرىتاغلىرىغـا 
قان«دىكـى ئۇرۇشـتا ئۇچرىغان مەغلۇبىيەتتىـن كېيىن، ئۇيغۇرنىڭ 
ئىسـمىنى »باشـقىالرغا موھتـاج بولمايدىغـان، ئوقنـى ئالدىچىـالپ 
مۇسـتەقىل،  ئاتىدىغـان  شـۇنداق  كەينىچىلەپمـۇ  ئاتسـا،  قانـداق 

پاراسـەتلىك ۋە باتـۇر خەلـق« دېگـەن مەنىـدە چۈشـەنگەن.

خىتاينىـڭ تـاڭ سۇاللىسـىنى مۇنقـەرز قىلغـان ئەجدادلىرىمىـز 
ئـوردا تارىخچىلىرىغـا ئىسـمىنى خىتايچـە »الچىنـدەك ھـۆر پـەرۋاز 
قىلىدىغـان« دېگـەن خەتلـەر بىلـەن يازدۇرغـان. بۇ چاغـدا ئۇيغۇر 
دېگەن ئىسـىمنىڭ خىتايچە يېزىلىشـى ئەسـلى ئاھاڭغا ئەڭ يېقىن 

كەلگـەن ۋە مەنىسـىدە بىـر ئەركىنلىـك ئۇقۇمـى گەۋدىلەنگـەن.

چىڭگىزخـان جاھـان سـورىغان مەزگىلدە ئۇيغۇرنىـڭ ھەرپلىك 
يېزىقى جاھانشۇمۇل بۇ ئىمپېرىيەنىڭ يېزىقىغا ئايالنغان. ئۇيغۇرچە 
يېزىـق شـەرقتە كورېيەدىـن غەربتـە رىمغىچـە يېتىـپ بارغـان. بـۇ 
مەزگىلـدە خىتـاي مىـرزا ئەزەملـەر ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمىنى خىتايچـە 
ئـۈچ خـەت بىلـەن ئەسـلىگە تېخىمـۇ يېقىـن يېزىشـنى ئۆگەنگـەن. 
ھازىـر خىتاينىـڭ پايتەختـى بېيجىڭغـا جايالشـقان ئۇيغـۇر بەگلـەر 
مەھەللىسى دېگەن ئىسىمدا شۇ چاغدا ئۇيغۇر ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن 
خىتايچـە خـەت ھېلىمۇ مەۋجـۇت. خىتاينىـڭ موڭغۇلالرنى قۇرۇتۇپ 
قۇرغـان مىـڭ سۇاللىسـى تارىخنامىلىرىدىمـۇ ئۇيغۇر دېگـەن نام ئۈچ 
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خەتلىـك يېزىلغـان. شـۇ دەۋردە تۈزۈلگەن »ئىدىقۇت مەھكىمىسـى 
سـۆزلۈكى«دىن قارىغانـدا، ئۇيغـۇر تىلـى خىتـاي ئوردىسـى ئۈچۈن 

ئۆگەنمىسـە بولمايدىغـان بىـر تىـل بولغانلىقـى ئېنىق.

تونۇتۇلغـان  بىلـەن  ۋاسىتىسـى  ئۇيغۇرنىـڭ  ئىسـالم  خىتايغـا 
بولغاچقـا، خىتايچىـدا بـۇ دىـن ئۇيغۇرنىـڭ دىنـى دەپ ئاتالغان ۋە 
ئۇيغـۇر دېگـەن سـۆز بىلـەن بارلىـق مۇسـۇلمانالرغا ئىسـىم قويۇلغان 
دىنـى«  ھازىرمـۇ شـۇ »ئۇيغـۇر  تەيۋەنـدە  دىنـى  ئىسـالم  ئىـدى. 

دېگـەن مەنىدىكـى سـۆز بىلـەن قوللىنىلماقتـا.

قـۇرۇپ  بويىچـە  ئەنئەنىسـى  خىتـاي  مانجـۇالر  ۋەھالەنكـى، 
چىققـان چىـڭ ئىمپېرىيەسـى زامانىـدا تارىخنىـڭ ئويۇنلىرىغـا رەڭ 
تەڭشـەيدىغان خىتاي تەزكىرىچىلىرى ئۇيغۇر نامىنى »مۇسـۇلمان« 
دەپـال يېزىشـقا باشـلىدى. ۋاقىـت ئۆتكەنچـە ئۇيغۇرنىڭ تەسـىرىدە 
مۇسۇلمان بولغان خىتاي تىللىقالردىن بىزنى پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن 
بىزنى »چەنتۇ«، يەنى »سـەللىلىك مۇسـۇلمان« دەپ پۈتۈكلەرگە 
قوندۇردى. بۇ ئۇنتۇشـنىڭ مۇقەددىمىسـى بولدى. دېمەك، خىتاي 
تارىختىمـۇ مىللـەت نامىمىزنـى شـۇنداق ئۇنتۇلدۇرغـان ئىـدى. بىـز 
شـۇندىن كېيىن »سەللىلىك مۇسـۇلمان«، يەنى »چەنتو« بولۇپ 

قالغانىدۇق.

ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمى ئـاۋۋال ئۇنتۇلدۇرۇلغـان، ئاندىـن ئۇنتۇلغان 
ئىدى. ئۇيغۇر ئۆز ئىچىدە بىر - بىرىگە خوتەنلىك، قەشـقەرلىك، 
ئورۇسـنى  »چەنتـۇ«،  كۆرگەنـدە  خىتاينـى  دېسـە،  قومۇللـۇق 
خىتـاي  ئېيتىلىشـىچە،  بىلەتتـى.  دەپ  »مۇسـۇلمان«  كۆرگەنـدە 
كوممۇنىسـت ھۆكۈمىتى 1950 - يىلالردا بىر ئىستاتىسـتىكا قىلغان 
بولـۇپ، ئاھالىنىـڭ بەلگىلىـك پىرسـەنتى ئۆزىنـى »مۇسـۇلمان« 
كېيىـن  يىلدىـن   -  1956 خىتـاي  ئىكـەن.  خەتلەتكـەن  دەپـال 
يـۇرت -ئايماقلىرىمىزنـى گۇڭشـې، دادۈي، شـودۈي دېگـەن نامـالر 
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بىلـەن ئاتـاپ، ئاتـا - بوۋىالردىـن قالغـان ئۇيغۇرچـە ئىسـىمالرنى 
دېگـەن  ئېزىلگۈچـى  ۋە  ئەزگۈچـى  كىشـىلەرنى  ئۇنتۇلدۇرغـان. 
ئىككـى سـىنىپقا ئايرىـپ ئۇيغۇرچـە ئاڭنـى ئاجىزالتقـان، بۇنـداق 
سـىنىپىي ئاڭنى تەكىتلەپ مىللىي ئاڭنى بوغۇش 80 - يىلالرغىچە 

داۋامالشـقان.

1955 - يىلـى خىتـاي دىيارىمىـزدا ئاپتونـوم رايـون قۇرۇشـنى 
قارار قىلغاندا خىتاي رەھبەرلىرى ئۇيغۇرنىڭ ئىسـمىنى ئالماسـلىقنى 
تەشەببۇس قىلغان. شۇ چاغدىكى ئويغاق سەرخىلالر »ئاپتونومىيە 
دېگـەن تـاغ - دەرياالرغـا بېرىلمەيدۇ، بەلكـى مىللەتكە بېرىلىدۇ« 
دەپ چىڭ تۇرۇپ ئۇيغۇرنى قوشقۇزغان. ئەمما بۇ مەردانىلەر 1958 
- يىلدىكـى يەرلىـك مىللەتچىلىككـە قارشـى بورانـدا ئۈجمىـدەك 

تۆكۈلـۈپ كەتكەن.

تارىـم  ۋە  بويلىـرى  ئىلـى  تەڭرىتاغلىـرى،  ئۈچـۈن  خىتـاي 
قىرغاقلىرىنى ۋەتەن تۇتقان بىر مىللەتنىڭ ئىسـمىنى تولۇق ئاتاش 
ۋە ئۇالرنىـڭ مىراسـخورلۇق ھوقۇقـى، زېمىندارلىـق سـاالھىيىتىنى 
ئەمـەس  ئىـش  ئالىدىغـان  تـەن  ئاسـان  ئۇنچـە  ئېتىـراپ قىلىـش 
ئىـدى. كوممۇنىسـت خىتايغـا تىكىلىـپ تۇرغان 30 مىڭ كىشـىلىك 
مىللىـي ئارمىيەنىـڭ سـۈرى بولمىغان بولسـا، مىڭلىغـان زىيالىينىڭ 
ئۇيغۇرىسـتان قـۇرۇش تەشەببۇسـى بېسـىم پەيـدا قىلمىغان بولسـا، 
مىليونلىغان خەلقنىڭ ھەقدارلىق تۇيغۇسى شەكىللەنمىگەن بولسا، 
خىتـاي ئۇيغۇرنىـڭ ھوقۇقىنـى ئېتىـراپ قىلمايتتـى. ئەجدادالرنىـڭ 
1759 - يىلدىـن كېيىنكـى تۆككـەن قانلىرى نەتىجىسـىدە تارىختا 
تۇنجـى قېتىـم خىتايغـا بـۇ زېمىننـى »ئۇيغـۇر ئاپتونـوم رايونـى« 
دېگـۈزۈش مۇمكىـن بولغان. ئىگىدارلىق چاقنـاپ تۇرىدىغان ئۇيغۇر 
دېگـەن سـۆزنى ھۆججەتلەرگـە، قانۇنالرغـا ۋە پەرمانالرغا يازغۇزۇش 
ئۈچـۈن يۈزلىگـەن كىشـى تۈرمىلـەردە »يەرلىـك مىللەتچـى« دەپ 
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ئىسـىمنىڭ  دېگـەن  ئۇيغـۇر  ھالبۇكـى،  بـەردى.  جـان  ئاتىلىـپ 
مىللەت سـۈپىتىدە ئاتىلىشـى ۋە زېمىندارلىق ھوقۇقىنىڭ بەلگىسـى 
سـۈپىتىدە بالقىشـىغا خىتـاي ھېچقاچـان تـەن بەرگـەن ئەمـەس. 
خىتايـالر دائىـم زېمىنىمىزنـى »ئاپتونـوم رايـون«، كىملىكىمىزنـى 
»ئازسـانلىق مىللـەت«، »مىللىـي« دەپ قىسـقارتىپ، ئۇيغۇرنـى 
ئىزچىل »ئۇنتۇپ« كەلدى. مەسـىلەن، خىتاي ئامېرىكىدا چىققان 
»ئۇيغـۇر كىشـىلىك ھوقـۇق قانۇنى«نـى ۋەتەنـدە قەسـتەن ئۇيغۇر 
دېگـەن ئىبارىنـى ئالمـاي، ئۇيغۇرچـە »شـىنجاڭغا مۇناسـىۋەتلىك 

كىشـىلىك ھوقـۇق قانۇنـى« دەپ تەرجىمـە قىلـدى. 

ئۇيغۇرنى ئۇنتۇلدۇرۇش بورىنى بۇرۇن بېيجىڭدىكى كۇھىقاپتىن 
چىققان بولسـا، 1995 - يىلدىن كېيىن تەكلىماكاننىڭ باغرىدىن 
ھوشـقۇيتاتتى. بىـر تـوپ يېڭىدىـن مۇسـۇلمان بولغان ياشـالر »بىز 
ئۇيغۇرمـۇ مۇسـۇلمانمۇ؟« دېگـەن سەپسـەتە بىلـەن كىشـىلەرنىڭ 
ئەقلىنى ناركوز قىلىشقا باشلىدى. ئۇالر »ئىسالمدا ئىككىال مىللەت 
بـار« دېيىشـىپ، كىشـىلەرنى قارىمـۇ قارشـى سـەپلەرگە ئايرىـدى، 
مەسـچىتلەر ۋە جامائەتلـەر ئىككى قاشـقا بۆلۈنـدى. ئۆزىنى »ئۇيغۇر 
ئەمەس«، بەلكى »مۇسۇلمان« دېيىشنى تەرغىب قىلىدىغانالرنىڭ 
بىـر قىسـىمى ئـوت قويـۇپ بېرىـپ، قېچىـپ، قاچـۇرۇپ تۈركىيـە، 
ئافغـان تاغلىـرى ۋە ئـەرەب چۆللىرىگـە ھىجرەتچىلەرنـى باشـالپ 
زېمىننىـڭ  »بـۇ  مۇسـۇلمان«،  ئۇيغـۇر  »مـەن  ئۆزىنـى  كەتتـى. 
كىشـىلەر  دەيدىغـان  ۋارىسـى«  »ئۇيغۇرلۇقنىـڭ  مىراسـخورى«، 
يالقۇنغـا  كۆيـۈپ  ئىچىـدە  ئوتنىـڭ  بولـدى،  مەھكـۇم  قاماقالرغـا 

تۇتـۇرۇق بولـدى.

2018 - يىلدىن كېيىن ئۇيغۇرنىڭ ئىسمى تارىختىن ئۆچۈرۈلۈش 
خەۋپىگـە دۇچ كەلـدى. خىتـاي ئۇيغۇرنىـڭ ئىسـمىنى، روھىنىـال 
ئەمـەس بەلكـى جىسـمىنىمۇ ئـۆز ۋەتىنىدىـن كۆچـۈرۈپ، ئۆچـۈرۈپ 
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ئىمكانسـىز  سـاقالش  ئۇيغۇرلۇقنـى  ۋەتەنـدە  ھازىـر  تاشـلىماقچى. 
بىـر ھالغـا كەلـدى. سىياسـەتتىن خالىـي ئۇيغۇرلۇقنىـڭ ئاقىۋىتـى 
مەھبۇسـلۇق بولـدى. پارتىيـە ئەزاسـى بولـۇپ، خىتـاي ھۆكۈمىتىگە 
يۈزلىمىچىلىـك«  »ئىككـى  ياشـاش  ئۇيغۇرلۇقتـا  ھالـدا  يانـداش 
ئاتالـدى. خىتـاي ئۇيغۇرنـى يوقىتىپـال بولـدى قىلماقچـى ئەمـەس، 
ئـۇالر بىزنـى ئۆزلىرىـدەك خىتايـال ئەمـەس ئۆزلىرىدىنمـۇ مۇكەممـەل 
خىتـاي، ئەسـەبىي، ئەنئەنىۋى خىتـاي قىلىۋەتمەكچـى بولۇۋاتىدۇ. 
شـۇڭا خىتايـالر بىزگـە ئـۆزى كىيمەيدىغـان خىتايچـە ئەنئەنىـۋى 
ئۇسـۇللىرىنى  ئوينىمايدىغـان  ئۆزلىـرى  كىيـدۈرۈپ،  كىيىملەرنـى 
ئوينىتىـپ، ئۆزلىرىمـۇ ئۇنتـۇپ كەتكـەن ئادەتلىرىنـى سـىڭدۈرۈپ، 
بالىلىرىمىزنـى ئاتـا - ئانىسـىز مۇھىتتـا ئۆزلىرىمـۇ ئۆگەنمەيدىغـان 
قەدىمكـى  پۇختـا  دەسـتۇرلىرىغا  كونـا  مايىـل،  چاڭچىلىگـە 
خىتايالرنىڭ ۋارىسـلىرىدىن قىلىش ئۈچۈن، دەرسـخانىالردا كۇڭزى 

ئەقىدىلىرىنـى يادالتماقتـا.

ئۇيغۇرلۇقنىـڭ مەۋجۇتلۇقـى دۇنيانـى ئاتقـا مىنـدۈرۈپ، ئىشـتان 
ئىنسـانغا  ئولتۇرغۇزغـان،  ھارۋىالرغـا  چاقلىـق  ئـۇزۇن  كىيـدۈرۈپ، 
مەتبەئـەدە خـەت بېسىشـنى ئۆگىتىپ مەدەنىيەتكە باشـالپ كىرگەن 
بىـر ئىلغارلىقنىـڭ مەۋجۇتلۇقـى بولـۇپ، ئۇيغۇرلـۇق بىـر قەدىمىـي 
مىللەتنىڭ كىملىكى. ئۇ دۇنياغا مەشـھۇر ئالېكسـاندر ماكېدونىسـكى 
ھەۋەس قىلغان جەسۇرلۇق، ئاقىللىق، مۇستەقىللىقنى بەلگە قىلغان 
مىللىـي خاراكتېـر. ئۇيغۇرلـۇق بوۋىلىرىمىـز قوغالشـقان ھۆرلۈكنىـڭ 
ئۇيغۇرلـۇق  زامانىـدا  ئىمپېرىيەسـى  ئۇيغـۇر  ئىپادىلىنىشـى.  يېزىقتـا 
ئۇيۇشۇشنىڭ، ھەمكارلىقنىڭ، بىرلىكنىڭ ئاتلىشى بولغان. سۇتۇق 
ئەقىلگـە  ئۇيۇشـۇپ،  ئىمانغـا  ئۇيغۇرلـۇق  كېيىنكـى  بۇغراخاندىـن 
ئۇيغۇنالشـماق، پەنگە، سـەنئەتكە، تەرەققىياتقا ماسالشماق دېگەن 
مەنىنـى چاقناتقـان. ئۇيغۇرلـۇق جاھاننـى تىترەتكـەن چىڭگىزخـان 
قـول قويغـان بىـر مەدەنىيەتنىـڭ، ئۇيغارلىقنىـڭ ئىسـمى ئىـدى. 
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چىڭگىزخـان قىلىـچ بىلـەن، زوراۋانلىـق بىلـەن ئالغـان، بۇزغـان 
ئالەمنـى ئالىـم - باخشـى بوۋىلىرىمىـز قەلـەم، قانـۇن ۋە مەدەنىيەت 
بىلـەن تـۈزەپ تەرتىپكـە كىرگۈزگـەن. ئىدىقـۇت خانلىقـى دەۋرىـدە 
ئۇيغۇرلـۇق ئىسـالم، خىرىسـتىيان، بـۇددا، مانى ۋە شـامان قاتارلىق 
باراۋەرلىـك،  بىرلىـك،  ئىنسـانىيەتكە  بېسـىپ،  باغرىغـا  دىنالرنـى 
ئۈلگىسـىنى  ياشاشـنىڭ  ئورتاقلىشـىپ  ھەمدەملىكتـە  جەملىـك، 

ياراتقان.

ئۇيغارلىقنىـڭ  مەدەنىيلىـك،  بىـر  يوقىتىلىشـى  ئۇيغۇرلۇقنىـڭ 
بەربـات قىلىنىشـى بولـۇپ، خىتـاي ھۆكۈمىتـى بۇنىـڭ بەدىلىگـە 
بەدەۋىلىـك، زوراۋانلىـق، قەبىھلىك ۋە قاباھەتنـى قۇرۇپ چىقىدۇ. 
زۇلۇمدا لېۋىنى چىشـلەپ ياشـاۋاتقان مىليونلىغان ئىنسان، جاندىن 
تويغـان بومبىالرغـا ئايلىنىـدۇ. ئاتا - ئانىسـىز تىرىـك يېتىم بولۇپ 
بولۇۋاتقـان  چـوڭ  مۇھەببەتسـىز  مېھىرسـىز،  قاقشـاپ،  زار   - زار 
مىليونلىغان بالىالر كەلگۈسـىدە جەمئىيەتكە، ئىنسـانىيەتكە قارشى 
زاۋالىغـا  ئۇيغۇرلۇقنىـڭ  ئايلىنىـدۇ.  قوشـۇنغا  زوراۋان  نەپرەتلىـك 
ئۈنسـىز قالغـان دۇنيـا ھامـان بىـر كۈنـى بۇ سـۈكۈتنى سـاراڭلىقى، 
تەلۋىلىكـى ۋە زوراۋانلىقـى بىلـەن بـۇزۇپ تاشـاليدىغان بىر توپنىڭ 

پارتلىشـىغا شـاھىت بولىـدۇ.
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مازارالرغا قونغان سوئال بەلگىسى

خەلقئـارا مەتبۇئاتـالر ۋە خىتاي ئىشـلىگەن تىك تـوك، ئۈندىدار 
قاتارلىـق ئەپلەردىـن تارقالغـان ئۇچـۇرالردا خوتەندىكـى سـۇلتانىم، 
سـۇلتان  قەشـقەردىكى  سـادىق،  جەفـەرى  ئىمـام  ئاسـىم،  ئىمـام 
ئارسـالنخان، ئوردىخـان پادىشـاھىم، ياركەنتتىكـى دوخـان پاشـا 
مازارالرنىـڭ  ياتقـان  قۇچاقـالپ  تارىخنـى  يىللىـق  مىـڭ  قاتارلىـق 
چېقىلىشـى ئوتتۇرىغـا چىقتـى. تاراتقۇالرنىـڭ خەۋىرىگـە قارىغانـدا 

چېقىلغـان مـازارالر يۈزدىـن ئاشـىدىكەن.

مازارالرنىڭ چېقىلىشى خەلقئارادا تەسىر قوزغىغاندەك ئۇيغۇرالردا 
دىققەت قوزغىمىدى، بولۇپمۇ مەسـچىتلەرنىڭ چېقىلىشـىغا ئوخشاش 
خەلقئـارا  ھەقتـە  بـۇ  شـۇڭا  قوزغىيالمىـدى.  غۇلغـۇال  كۈچلـۈك 
مەتبۇئاتالرنىڭ ئېالن قىلغانلىرىدىن باشقا قولىمىزدا مۇھاجىرەتتىكى 

ئۇيغۇرالردىـن توپالنغـان مەلۇمـات يوقنىـڭ ئورنىـدا.

ئەمەلىيەتتە مازارالرنىڭ چېقىلىشى مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىشىدىنمۇ 
ئېغىـر پاجىئـە. چۈنكـى مەسـچىتلەرنى قايتـا سـېلىۋالغىلى بولىـدۇ، 
قانـداق سېلىشـنى خالىسـا شـۇ ئۇسـلۇبتا قۇرۇشـقا بولىـدۇ. ئەممـا 
ئىـزى  قىلىنغـان،  خـاراب  قالىـدۇ،  تاۋاپسـىز  مـازار  كۆچۈرۈلگـەن 

يوقىتىلغـان مازارالرنـى ئەسـلىگە كەلتۈرگىلـى بولمايـدۇ. 

مـازارالر ئۇيغۇرالرنىـڭ ھاياتىدىكـى ئۈچ چوڭ مۇراسـىمنىڭ بىرى 
پائالىيـەت  ئادەتلەرنىـڭ  بارلىـق  مۇناسـىۋەتلىك  ئۆلۈمگـە  بولغـان 
سـورۇنى. بىـر ئۇيغـۇر ئادەتتـە مەسـچىتلەرگە بارماسـلىقى مۇمكىن، 
ئەمما ئاتا - ئانىسـى تۈگەپ كەتكەندە قەبرىسـتانلىققا بارماسـلىقى 
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مۇمكىـن ئەمەس.

ئۆلۈمىنىـڭ  ئـادەم  بىـر  ھەرقانـداق  ئۆسـكەن  بولـۇپ  ئۇيغـۇر 
جەمەتىدىـن قالغـان قەبرىسـتانلىقتا ئۇزۇتۇلۇشـىنى، ئاتا - بوۋىسـى 
كۆمۈلگەن تۇپراقتا كۆز يۇمۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
مازارالرنى خاراب قىلىشى ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ خۇسۇسىي ھاياتىدىكى 
مەنىگـە، كوللېكتىـپ ھاياتىدىكـى مىزانغـا ۋە ئاخىرەتلىـك ئـارزۇ - 
ئارمانالرغـا قـەدەر چېقىلغانلىـق بولـۇپ، خىتاينىـڭ مازارالرغا ھۇجۇم 
مۇنـداق  كۆزلەرگـە  قىلغانـدا  تەھلىـل  سـەۋەبلەرنى  قىلىشـىدىكى 

تاشـلىنىدۇ: نۇقتىالر 

قىسـمەتلىرىگە،  مىللىـي  ئەجدادىنىـڭ  ئۇيغۇرالرنـى  مـازارالر 
مازىـرى  سـۇلتانىم  خوتەندىكـى  باغاليـدۇ.  تارىخىغـا  كۈرەشـچان 
داسـتانىدىكى  خانخوجـا«  »ئابدۇراخمـان  مەشـھۇر  ئۇيغۇرالرغـا 
ئابدۇراخمـان خاننـى ئەسـلىتىدۇ. ئابدۇراخمـان خانخوجـا 1860 - 
يىلالردىكـى ئۇيغـۇر ئازادلىـق ئىنقىالبىنىـڭ خوتەندىكـى يالقۇنىغـا 
ئـوت ياققـان ھەبىبۇلـال مۇپتىنىـڭ ئوغلـى. بـۇ ئىنقىالبتـا شـېھىت 
بولغـان باھادىـرالر ۋە قوماندان ئابدۇراخمان خانخوجا مۇشـۇ يەرگە 
دەپنـە قىلىنغـان. بۇ مازارنى ۋەيـران قىلىش دېگەنلىك ئۇيغۇرنىڭ 
ۋەيـران  مـازارالر  بـاراۋەر.  قىلغانغـا  پايخـان  تارىخىنـى  ئىنقىـالب 
قىلىنسـا، ئەجـداد بىلـەن ئـەۋالد ئوتتۇرىسـىدا رىشـتە ئۈزۈلىـدۇ. 
بـۇ ھالـدا مىللەتتـە ئەجدادىغـا ۋارىسـلىق قىلىـش، ئەجدادىنىـڭ 

ئىنقىالبىغـا، ئىرادىسـىگە ۋە روھىغـا ئەگىشـىش سۇسـاليدۇ.

قەشـقەردىكى  دەرسخانىسـى.  تارىـخ  ئۇيغۇرالرنىـڭ  مـازارالر 
ئوردىخـان پادىشـاھىم مازىـرى قاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ سـۇلتانلىرىدىن 
ئەلـى ئارسـالنخانغا باغلىنىـدۇ. بـۇ مـازار خوتەندىكـى ئىمـام ئاسـىم، 
دۆلـەت  قاراخانىيـالر  ئوخشـاش  مازارلىرىغـا  سـادىق  جەفـەرى  ئىمـام 
ئارمىيەسـىدىن شـېھىت بولغانـالر ياتقـان جـاي. ياركەنتتىكـى دوخان 
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پادىشـاھىم مازىـرى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئاخىرقـى دۆلەتلىرىدىـن سـەئىدىيە 
خانلىقىغا شاھىت بولغا شەخسلەرنىڭ ياتقان جايى. ئۇچ تۇرپاندىكى 
باسـقۇنچىلىرىغا  مانجـۇ  ئۇيغۇرالرنىـڭ  مازىـرى  قىزلىرىـم«  »يەتتـە 
قارشـى كۈرىشـىنىڭ گۇۋاھچىسـى. يۇقىرىقى مازارالر ئۇيغۇرنىڭ تارىخ 
دەرسخانىسـى بولغاچقـا، شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى تاۋاپچىلىـرى ئـەڭ 

كـۆپ ۋە ئـەڭ مۇقـەددەس تاۋاپگاھالردىـن بولـۇپ قالغـان.

مازارالر ئۇيغۇرغا ئۆزىنىڭ ئەدەبىياتىنى ۋە سەنئىتىنى تونۇتىدۇ. 
مەدداھـالر  ۋە  مۇقامچىـالر  داسـتانچىالر،  مەخسـۇس  مـازارالردا 
ئۇيغۇرالرنىـڭ تارىخىـي ئەسـەرلىرىنى ئورۇناليـدۇ. ھـەر بىـر مـازاردا 
ئوقۇلىدىغـان ناخشـا - قوشـاقالر ۋە شـۇ يەرلـەردە ئوقۇلىدىغـان 
تارىخىـي داسـتانالر بـار. مەسـىلەن، »ئـوردا خېنىـم« ناخشىسـى، 
»ئابدۇراخمـان خانخوجـا«، »نۇزۇگـۇم« داسـتانلىرىنى ھـەر بىـر 
ئۇيغۇرنىـڭ قۇالقلىرىغـا قۇيۇۋەتكـەن سـورۇن ئاشـۇ مـازارالر. ئۇيغۇر 
ۋە  خاقانـالر  ئالىمـالر،  قەھرىمانـالر،  ئۆتكـەن  تارىخىـدا  ئۈچـۈن 
جامائـەت ئەربابلىـرى مۇھىـم بولغاچقا، بۇ مازارالرنى تاۋاپ قىلىشـمۇ 

ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا شـۇنداق خاسـىيەتلىك ھېسـابالنغان. 

مازارالر ئۇيغۇرنىڭ جامائەتلىشىدىغان، پىكىر ئالماشتۇرىدىغان، 
سـورۇن  بـۇ  سـورۇنى.  پائالىيـەت  مۇھىـم  ئـەڭ  ئۇيۇشـىدىغان 
كېيىنمـۇ  تاجاۋۇزىدىـن  بۇيانقـى  يىلدىـن   -  1949 خىتاينىـڭ 
پۈتۈنلـەي مۇسـتەقىل مەۋجـۇت بولـۇپ كەلگـەن. خىتـاي ھۆكۈمىتى 
مەسـچىتلەرگە مائاشـلىق ئىمامالرنى قويغان بىلەن مازارالرغا ئۇنداق 
ئارىلىشـىپ بواللمىغان. ئۇيغۇردا بەزى نامايىشـالر مېيىت نامىزىدىن 
قوزغالغان. بۇرۇنقىسـىنى ئالسـاق، 1980 - يىلى قەشـقەردە بولغان 
نامايىش ۋە ئاخىرقىسـى 2014 - يىلى كەلپىندە بولغان نامايىشـالر 

مېيىـت نامىزىدىـن قوزغىلىـپ چىققان. 

مازارالرنىڭ چېقىلىشـىنىڭ ئۇيغۇر مەۋجۇتلۇقىغا كۆرسـىتىدىغان 
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تەسـىرى يۇقىرىقـى سـەۋەبلەر تۈپەيلىدىـن مۆلچەرلىگۈسـىز مەنىـۋى 
زەخمـە پەيـدا قىلىـدۇ. بـۇ زەخمە ھەم ھەر بىر كىشـىنىڭ قەلبىنى، 

ھـەم مىللەتنىڭ روھىنـى زېدىلەيدۇ.

خىتـاي ھۆكۈمىتـى مازارالرنـى چېقىـپ، يۆتكەپ ۋەيـران قىلغان 
مېيىـت  ئوقۇلىدىغـان  قەبرىسـتانلىقتا  ياكـى  مەسـچىتتە  يەرلـەردە 
نامىزىنىـڭ قەيـەردە ئوقۇلۇۋاتقانلىقـى بىر سـوئال بەلگىسـى. خىتاي 
دەپنىخانـا دېگـەن  ئورۇننـى قۇرغـان بولـۇپ، بـۇ بەلكىـم مېيىتنـى 
ھـەر  بـۇ  مۇمكىـن.  بولۇشـى  ئىشـلىتىلگەن  قىلىشـقا  تـەرەپ  بىـر 
بىـر ئۇيغۇرنىـڭ پىسخىكىسـىنى، مىللەتنىـڭ روھىنـى ساراسـىمىگە 
سـېلىۋاتقان بولۇشـى مۇمكىـن. بـۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ مىـڭ يىلالردىـن 
بۇيـان داۋام قىلىـپ كەلگـەن دەپنـە ئادىتىنـى ئۆزگەرتىـش بولـۇپ 

ھېسـابلىنىدۇ. 

قەبرىسـتانلىقالرنى  چېقىشـى،  مازارالرنـى  خىتاينىـڭ  مېنىڭچـە 
نامىـدا  باشـقۇرۇش  تۇتـاش  بىـر  ئىشـلىرىنى  دەپنـە  يۆتكىشـى، 
ئۇيغـۇر  خىتاينىـڭ  چەكلىشـى  ئادىتىنـى  دەپنـە  ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ھالقىسـى.  مۇھىـم  ئـەڭ  پىالنلىرىنىـڭ  يوقىتىشـتىكى  كىملىكىنـى 
ئۇيغۇرنـى  دېگىنـى  تـۇرۇش  قارشـى  ئەسـەبىيلىككە  خىتاينىـڭ 
ئاالھىدىلىكلەرنـى  مىللىـي  تۇرىدىغـان  پەرقلەنـدۈرۈپ  خىتايدىـن 

كۆرۈنمەكتـە. ئېنىـق  بولىدىغانلىقـى  دېگەنلىـك  يوقىتىـش 

خىتاينىڭ مازارالرنى پىالنلىق ۋەيران قىلىشى 3 مىليونغا يېقىن 
ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرنى پەرقلىق نامالر بىلەن ئاتالغان 
ئورۇنالرغـا قامىشـىدىن كېيىـن يۈز بەردى. خىتـاي ھۆكۈمىتى ئاۋۋال 
كىشـىلەرنى تۈرلۈك گۇمانالر بىلەن قامىغان، قامالماي قالغانالرنىڭ 
ئۇيغۇرلۇقىغـا بولغـان مۇھەببىتىنـى سـىناش ئۈچـۈن مـازار چېقىـش 
ئۇسـۇلىنى ئويـالپ چىققـان. دەپىنخانىـالر ئارقىلىـق ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئۆز مەدەنىيىتىگە بولغان سـاداقىتىنى سـىنىغان. مازارالرنى چېقىشقا 
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سۇسلۇق قىلغان ئۇيغۇر رەھبەر ۋە كادىرالر »ئىككى يۈزلىمىچى«، 
نارازىلىـق بىلـدۈرۈپ چىققان، قەبرىلەرنى يۆتكەشـكە قوشـۇلمىغان 
ئـاۋام »ئىدىيەسـى زەھەرلەنگـەن« دېيىلىـپ الگېرالرغـا يولالنغـان 

بولۇشـى مۇمكىن.

ئۇيغـۇر شـەھەرلىرى ۋە ئەنئەنىۋىـي يېـزا - بازارلىرىـدا مـازارالر 
چېقىلىـپ، قەبرىسـتانلىقالر ۋەيـران قىلىنغاندىـن كېيىـن، ئىنسـان 
تەبىئىـي ھالـدا ئۆزىنـى تۇپراققـا، يۇرتقـا باغـالپ تۇرىدىغـان يىلتىزى 
بايرامـالردا   - ھېيـت  قالىـدۇ.  كېلىـپ  تۇيغۇغـا  قومۇرۇلغانـدەك 
يوقلىغـۇدەك ئاتـا - بوۋىالردىـن قالغان قەبرە ياكى تـەۋەررۈك مازارالر 
قالمىغـان ئۇيغۇرالرنـى ئەسـلى يـۇرت ماكانالردىـن ئايرىش، شـەرقىي 
تۈركىستاندىكى خىتاي قاپلىغان شەھەرلەرگە ۋە خىتاي ئۆلكىلىرىگە 
يۆتكەپ قۇلالرچە ئەمگەككە سـېلىش نىسـبەتەن ئاسانلىشـىدۇ. شۇڭا 
تارقاقالشـتۇرۇش،  ئۇيغۇرالرنـى  كېيىـن  چېقىلىشـىدىن  مازارالرنىـڭ 
خىتايـالر ئارىسـىغا چېچىـپ يوق قىلىـش پىالنى يولغـا قويۇلۇۋاتىدۇ.

كەنتكـە  ھـەر  قىلىنىدىغانـدەك  بـەدەل  مازارالرغـا  چېقىلغـان 
بىردىـن سـېلىنغان جەسـەت كۆيـدۈرۈش مەركەزلىـرى كىشـىنىڭ 
تېنىنـى شـۈركەندۈرىدۇ. مۇتلـەق نـازارەت، تەھدىـت ۋە قورقۇنچتـا 
كۆيـدۈرۈش  جەسـەت  ئالدىغـا  ئىشـىك  ئۇيغۇرنىـڭ  ياشـاۋاتقان 
ئورۇنلىرىنـى قـۇرۇش تېخىمـۇ زور ساراسـىمە پەيـدا قىلىـدۇ. بەلكىم 
خىتاي كىشـىلەرگە مۇشـۇنداق ۋەھىمە سېلىش ئارقىلىق كىشىلەرنى 
بارلىـق ئەخالقـى، ئەنئەنىۋىي مىزانالرنى چۆرۈپ تاشـالپ ياشاشـقا، 
ھەرقانـداق ۋاسـىتىلەرنى قوللىنىـپ ھايـات قېلىشـقا، كۆيـۈپ كـۈل 
بولۇشـتىن بۇرۇن ھاياتتىكى ئاخىرقى ئاپتاپتىن بولسـىمۇ بەھرىمەن 

بولۇشـقا زورالۋاتقـان بولۇشـى مۇمكىـن. 

بـار.  خېلـى  قالغانلىرىمـۇ  سـاقلىنىپ  ئىچىـدە  مازارالرنىـڭ 
مەسـىلەن، قەشـقەردىكى ئاپـاق خوجـا مازىـرى، تۇرپاندىكى ئىمىن 
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خوجـا مازىـرى، قومۇلدىكـى ۋاڭالرنىـڭ مازارلىقى ھېلىمـۇ مەۋجۇت. 
بـۇ مـازارالر چېقىلماقتـا يـوق، بېزىلىـپ سـاياھەتچىلەرنى جەلـپ 
قىلماقتـا. چۈنكـى بـۇالر ئاپـاق خوجا ۋە ئىمىـن خوجىالر خىتاينىڭ 
خىتاينىـڭ  ئۇيغۇرالرنـى  بولـۇپ،  زاتـالر  ۋەتەنپـەرۋەر  نەزىرىـدە 
بېقىندىسىغا ئايالندۇرۇشتا ھەسسە قوشقان كىشىلەرنىڭ قەبرىسى. 

چېقىلىۋاتقـان مازارالرنىـڭ ئورنىنـى ئېلىـش ئېھتىمالـى بولغـان 
باشـالپ  مايدىـن  يىلـى   -  2016 ئورنـى  كۆيـدۈرۈش  جەسـەت 
سـېلىنىۋاتقان بولـۇپ، »شـىنجاڭ گېزىتى«نىـڭ 2020 - يىلـى 
11 - ئاپرېـل تارقاتقـان خەۋىرىـدە داۋاملىـق سـېلىنىۋاتقانلىقىدىن 

بەرگـەن.  مەلۇمـات 

مازارالر چېقىلدى. چېقىلغان مازارالرغا قاراپ غۇرۇرالر زېدىلەندى، 
ئۇيغـۇرالر مىـڭ يىلالردىـن بۇيان ئـاۋات قىلىپ كەلگـەن تۇپراقالردا 
ھۆكۈمىتىنىـڭ  خىتـاي  مـەن  قورۇنـدى.  روھـى  ئەجدادىمىزنىـڭ 
ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزۈۋاتقـان يوقىتىـش سىياسـىتىنى گىتلېرنىڭكىگـە 
ئوخشـاش فاشىسـتلىق دەپ قارايمـەن. خىتـاي كومپارتىيەسـىنىڭ 
قىلىۋاتقىنـى خـۇددى ناتسىسـتالر پارتىيەسـى يەھۇدىيالرغـا قىلغـان 
ئـۆچ ئېلىـش تەدبىرىدىـن باشـقا نەرسـە ئەمـەس. چۈنكـى، خىتاي 
ئەنئەنىسـىدە ئـۆچ ئېلىشـنىڭ ئـەڭ ئەشـەددىي شـەكلى دۈشـمەن 
كۆرۈلگەن تەرەپنىڭ ئاتا - بوۋىسـىنىڭ قەبرىسـىنى بۇزىۋېتىشـتىن 
ئىبارەت. بۇنداق قىساسـخورلۇق، ئۇيغۇر قىساسـچىالر تەشـكىالتىنى 
ئەھـۋال  شـۇنداق  ئەگـەر  بولمايـدۇ.  دېگىلـى  قىلمايـدۇ،  پەيـدا 
كۆرۈلسـە، خىتاينىـڭ پۈتكـۈل جاھانغـا يېيىلغـان مەنپەئەتـى ۋە 
خىتـاي  مۇمكىـن.  ئۇچرىشـى  زەربىگـە  قاقشـاتقۇچ  مەنپەئەتـدارالر 
ھۆكۈمىتىنىـڭ بۇنـداق ياۋايىلىـق، قىساسـخورلۇق ۋە ۋەھشـىيلىك 
ئىچىدىـن قانـداق ۋە قاچـان قۇتۇلـۇپ ئادالـەت دۇنياسـىغا قاچـان 

قايتىـپ كېلىشـى بىـر چـوڭ سـوئال بەلگىسـى.
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ھاالكەتلىك چاقىرىق

دۇنيـادا ھـەر قېتىـم ئىسـالم نامىـدا ئاتالغـان بىـر ھاكىمىيـەت 
قۇرۇلسـا ئۇيغـۇردا بىـر چاقىرىـق ياڭرايدۇ، بىر ھاياجـان كۆتۈرۈلۈپ 
قانالرنـى قىزىـپ تۇرىـدۇ. 15 - ئاۋغۇسـتتىن بۇيـان تالىباننىـڭ 
ھاياجانغـا  بىـر  يېڭـى  مۇھاجىرەتتـە  قىلىشـى  كونتـرول  كابۇلنـى 
پىلتـا بولۇۋاتىـدۇ. تالىبانغـا ئالقىشـالر، ئافغانىسـتانغا چاقىرىقـالر 
تەبلىغچـى تىلـالردا داسـتان بولۇۋاتىـدۇ. ئۇيغۇرالردىـن تۈركىيـەدە 
تۇرۇشـلۇق بىـر جامائـەت ئەربابـى بۇنـى تالىباننىـڭ ئافغانىسـتاننى 
فەتىـھ قىلغانلىقـى دەپ مۇئەييەنلەشـتۈردى. يەنـە بىـر ئۆلىمـا بـۇ 
»ئافغانىسـتان ئىسـالم ئەمىرلىكىنىـڭ ئەسـلىگە كەلگەنلىكى«نـى 
تەبرىكلىـدى. دىققەتكـە سـازاۋەركى، تۈركىيـەدە دىنـدار ئـا ك پ 
ئاتامانلىـرى ئۇيغـۇر ئەربابـالردەك تالىباننـى تەبرىكلىمىـدى. ھەتتـا 
نـە  تەبىرىكلىمىـدى،  نـە  تالىباننـى  ئەردوغانمـۇ  رەئىـس  جۇمھـۇر 

تەسـتىقلىمىدى.

ھاياجانغـا  خىتاينـى  قىلىشـى  كونتـرول  كابۇلنـى  تالىباننىـڭ 
سـالدى. خىتـاي بۇنـى تالىباننىـڭ ئامېرىـكا ئۈسـتىدىن قازانغـان 
ئىسـالم  بـۇ  خىتـاي  مۇئەييەنلەشـتۈردى.  قىلىـپ  غەلىبىسـى 
ئەمىرلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىشـقا ھازىرلىنىپـال قالمـاي دۇنيانـى بـۇ 
»رېئاللىقنـى ئېتىراپ قىلىشـقا« چاقىردى. پاكىسـتانلىق سىياسـىي 
خىتاينىـڭ  كۈتۈلگەنـدەك  كۆپـى  سـەرخىلالرنىڭ  دىنىـي  ۋە 
كۆچمەننـى  ئافغـان  تۈمەنلىگـەن  ئەممـا  تەكرارلىـدى،  مەيدانىنـى 
چېگـرادا توسـۇۋالدى. تۈركىيـەدە تالىباننىـڭ غەلىبىسـىدىن ئـەڭ 
ھاياجانالنغىنـى داڭلىـق تـۈرك ئۆلىمـاالر ئەمـەس، بەلكـى دىنسـىز 
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دۈشـمەنلىكى  ئۇيغـۇر  ئىسـالم،  ھاياتـى  بولـدى.  كوممۇنىسـتالر 
بىلـەن ئۆتكـەن خىتايپـەرەس دوغـۇ پېرىنچـەك تالىباننـى ئامېرىـكا 
چىقـاردى.  قەھرىمانغـا  قۇتقۇزغۇچـى  يەڭگـەن  جاھانگىرلىكىنـى 
ئـۇ تالىبـان ھەرىكىتىنـى مۇسـتاپا كامـال ئاتاتۈركنىـڭ ھەرىكىتىگـە 

ئوخشـاتتى. 

تالىبان 1996 - يىلى ئافغانىستان ئىسالم ئەمىرلىكىنى قۇرغاندا، 
ئۇيغـۇردا كۈچلـۈك ھاياجـان مەيدانغـا كەلگـەن بولۇپ، بىر قىسـىم 
ياشـالر تالىبانغا قېتىلغان. تۈركىسـتان ئىسالم پارتىيەسىمۇ ھەسەن 
مەخسـۇمنىڭ باشـچىلىقىدا بـۇ ئەلـدە بـازا قۇرغـان. بـۇ ئەمىرلىـك 
ئۇيغۇرنى يېنىغا تارتىپ، مەشـىققە سـالغان بىلەن، 1997 - يىلى 
»5 - فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى« ھەققىدە ھېچبىر بايانات ئېالن 
قىلمىغان. شـۇنداق بولسـىمۇ، ئۇيغۇرنىڭ ھاياجانلىق ئافغانىسـتان 
قەدىمـى غۇلجـا باغلىرىدىـن ئافغـان تاغلىرىغـا يەتكـەن. 2001 - 
يىلدىكى »11 - سـېنتەبىر ۋەقەسـى«دە ئافغانىسـتاندىن قاچقان 
ئۇيغـۇر ياشـالر پاكىسـتاندا تالىبانـالر بىلـەن تۇتقـۇن قىلىنـدى. بـۇ 
ئۇيغۇرنـى خەلقئـارا تېررورلـۇق بىلەن باغاليدىغانغـا باھانە بولغان. 
ئەپسـۇس، تالىبـان  2009 -  يىلدىكـى »5 - ئىيـۇل ئۈرۈمچـى 
قىرغىنچىلىقـى«دا خىتايغـا ھېچبىـر نارازىلىـق، ئۇيغۇرغـا ھېچبىـر 
ھېسداشـلىق بىلدۈرمىگـەن بىلـەن، ئـۇالر يەنىـال جىھادچان ئۇيغۇر 

ياشـالرغا ئۈلگـە بولـۇپ كەلدى.

2014 - يىلى ئىيۇندا ئىراق ۋە سۇرىيەنىڭ بىر قىسمىدا ئىسالم 
خەلىپىلىكى ئېالن قىلىندى. بۇ خىتاينىڭ كۈنلۈكى يېرىم سائەتلىك 
»مەملىكـەت خەۋەرلىـرى ۋە خەلقئـارا خەۋەرلـەر« پىروگراممىسـىدا 
ھـەر كۈنـى دېگـۈدەك تارقىتىلدى. بولۇپمۇ بـۇ خەلىپىلىك كونترول 
قىلغـان رايونالرنىـڭ يېشـىل رەڭـدە كۆرسىتىلىشـى مەنىـدار ئىدى. 
بۇ ئۇرۇشـتا ئامېرىكا قولالۋاتقان ئىراق ھۆكۈمىتى ۋە كوردىسـتاننىڭ 
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تەھدىتكە ئۇچرىشى خىتاينى ئاجايىپ مەمنۇن قىلغاندەك تۇراتتى. 
بـۇ خەلىپىلىـك قازانغـان زەپەرلەرنىـڭ ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا يەنە بىر 
ھاياجانغـا تۇتـۇرۇق بولغانلىقىنـى كامېرالرنـى تولدۇرۇۋاتقـان ئۇيغۇر 
ياشـالرنىڭ سـانىدىن بىلگـەن بولـدۇم. سىياسـىي جىنايـەت بىلەن 
كېسـىلىپ كەتكـەن قاھـار ئىسـىملىك تىك قۇدۇقلۇق بىر ياشـنىڭ 
قاماقتـا مـاڭا ئېيتىـپ بېرىشـىچە، شـۇ چاغـدا 17 مىڭدىـن ئارتـۇق 
ئۇيغـۇر ئىسـالم دۆلىتىگـە »ھىجرەت« سـەپىرىگە ئاتالنغان ئىكەن. 
قاماقتىـن چىقىـپ بايقىسـام »ھىجـرەت، جىھـاد، ئىسـالم دۆلىتـى« 
دېگـەن سـۆزلەر ياڭـراپ، كىشـىلەر ئائىلە بويىچە ھىجرەتكە سـەپەر 
قىپتۇ. تورالردا دەرسـلەر سـۆزلىنىپ دەرسـخانىالر قۇرۇلۇپ كېتىپتۇ. 
خىتـاي سـۇرىيەدىن قايتـۇرۇپ كەلگـەن جىھادچى ئـەر - ئايالالرنى 
تـۆۋە قىلـدۇرۇپ دۇنياغـا سـازايى قىپتـۇ. مانـا شـۇ باھانـە بىلـەن 

خىتـاي نەچچـە مىليونلىغـان ئۇيغۇرنـى الگېرالرغا قامىدى.

ئۇيغـۇرالر  ئۇرۇشـىغا  سـۇرىيە  باشـالنغان  يىلـى   -  2011
ئافغانىسـتاندىن كېلىپ قاتناشـقاندىن باشـقا كۆپىنچە تۈركىيەدىن 
قېتىلغـان  كۈچكـە  قوراللىـق  بـۇ  قىلغـان.  ئىشـتىراك  بېرىـپ 
ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى ھازىرچـە ئېنىـق بولمىسـىمۇ، ئەممـا شـېھىت 
بولغانالرنىڭ سانىنى قەيسەرىدىكى شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت 
مۆلچـەر  ئارتـۇق دەپ  مىڭدىـن  بـەش  ۋە ھەمكارلىـق تەشـكىالتى 
قىلىـدۇ. بـۇ دېگەنلىـك ئالتـاي شـەھىرىدىكى ئۇيغـۇر نوپۇسـىنىڭ 
بارى چىقىم بولغانغا باراۋەر. ئافغانىسـتانغا ھىجرەت باشـالنغاندىن 
بۇيـان بۈگۈنگـە قـەدەر شـېھىت بولغـان ئۇيغۇرنىڭ ئومۇمىي سـانى 
ئېنىـق ئەمـەس. بـۇ ھەقتـە بىـر تەتقىقاتمـۇ يـوق. پەقـەت ئۇرۇشـقا 

ئىشـتىراك قىلغانـالر ھەققىـدە ئىگىسـىز رىۋايەتلـەر بـار.

ۋە  تۈركىيـە  ئۇيغـۇرالر  بارغـان  سـۇرىيەگە  يىلـى   -  2014
تەرىپـى  بـۇ  كانادادىـن  تەرىپـى  ئـۇ  ئەمـەس،  ئافغانىسـتاندىنال 
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ئىكـەن.  بـار  ئەللەردىنمـۇ  تەرەققىياتلىـق  بولغـان  ياۋروپاغىچـە 
بېلگىيەدىـن ھىجـرەت قىلىـپ يوقـاپ كەتكـەن غۇلجىلىـق ئىككـى 
ئۇيغۇر بار ئىكەن. بۇالرنىڭ بىرى مۇخپۇل ماخمۇت. بېلگىيە ساقچى 
بولغانلىقىنـى دەلىللىـدى.  ئۇنىـڭ سـۇرىيەدە چىقىـم  دائىرىلىـرى 
مۇخپـۇل ئـاۋۋال تۈركىيەگـە ئائىلـە بويىچە سـاياھەتكە كەتكەن. ئۇ 
يەردە ۋەتەندىن چىققان ئاتا - ئانىسـى بىلەن ئۇچراشـقان. ئۇنىڭ 
ئىككى سـەبىي بالىسـى قوشـۇلغان بىر جەمەت ھىجرەتكە ئاتلىنىپ 
سـۇرىيەدە پۈتۈنلەي شـېھىت بولغان. مۇخپۇل ماخمۇتنىڭ رەسـىمى 
ھېلىمـۇ فېيسـبۇكتا تۇرۇپتـۇ. ئۇنىـڭ چېنىققـان، جۇشـقۇن، مەغرۇر 
تۇرىقى، ئورتاقالشـقان قىزغىن مەزمۇنلىرى كىشـىنىڭ مەسـتلىكىنى 
كەلتۈرىـدۇ. ئۇنىـڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسـىتېتىنى پۈتكۈزگەنلىكى، 
يەرلىـك تىلدىـن باشـقا ئېنگلىزچـە بىلىدىغانلىقىغـا قـاراپ ئۇنـى 
ئۇنـداق يەرلەرگـە كېتىـدۇ، دەپ ئوياليدىغانالر مەنچە ئاز چىقىشـى 
كېـرەك. ئەممـا ئـۇ كەتتـى، تېخـى ئۆزىـال ئەمـەس بىـر جەمەتنـى 

باشـالپ كەتتـى.

بەلكىـم مۇخپـۇل ماخمۇتنىـڭ ھاياتىـدا بىـر خىتـاي قاتىلنىـڭ 
يۈزىگـە تۈكۈرگۈسـى بـار بولغىيـدى، خىتـاي ئەلچىخانىسـىغا بىـر 
پـاالق تۇخـۇم ئېتىـپ پۇخادىـن چىققۇسـى بـار بولغىيـدى. 2017 
- يىلدىـن كېيىنكـى ئومۇمىـي تۇتقۇنغـا قارشـى مەيدانغـا چىقىـپ 
زالىمغـا  خىتـاي  ئېكرانـدا  بولغىيـدى.  بـار  بولغۇسـى  شـاھىت 
قادىلىـپ تـۇرۇپ »ھـەي قىرغىنچـى خىتـاي مانـا مـەن ئۇيغـۇر، 
مىللىتىمنـى تۇتتـۇڭ، مېنـى تۇتالمايسـەن، خەلقىمنـى قامىدىـڭ، 
ئاۋازىمنى بوغالمايسـەن، زېمىنىمنى بېسـىۋالغان بىلەن ۋىجدانىمنى 
بويسۇندۇرالمايسـەن!« دېگۈسـى بـار بولغىيـدى. ئۇنىـڭ شـۇنداق 
بىـر مەردانـە قامەتنـى، شـۇنداق غەيۇرانـە سـىياقنى، شـۇنداق بىـر 
گـۈزەل خاتىرىنـى ئېكرانـالردا مەڭگۈلـۈك قالـدۇرۇش ئارزۇسـى بـار 
بولغىيـدى. ئەممـا ئۇنىـڭ بـاالم دەيدىغـان ئاتا - ئانىسـىمۇ، دادام 
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دەيدىغـان بالىسـىمۇ، ئېرىـم دەيدىغـان ئايالىمۇ يـوق! ئۇنىڭ ئۆزى 
سـۆيگەن تۇپراقتـا قەبرىسـى يـوق.

1996 - يىلـى باشـالنغان ئىسـالمى ھاكىمىيەتلەرگـە بەيئـەت 
قىلىـش، سـەپەر قىلىـش، شـۇالرنىڭ قوينىـدا ھەرىكـەت قىلىـش 
چاقىرىقىغـا 25 يىـل بوپتـۇ. بۇ قىزغىنلىقنىڭ ئىسـمى ھېلى ئىسـالم 
ئەمىرلىكـى، ھېلـى ئىسـالم دۆلىتـى بولـۇپ ئۆزگىرىـپ تـۇردى. بـۇ 
تۈركىيەنىـڭ  بولۇشـى،  ھاكىـم  ئافغانىسـتانغا  تالىباننىـڭ  نـۆۋەت 
ئافغانىسـتاندىن كېلىدىغـان، سـۇرىيەگە كېتىدىغـان كۆچمەنلەرگە 
ئىشىكنى پۈتۈنلەي تاقىماسلىقى، كىرىپ - چىقىشالرنى نىسبەتەن 
قواليالشـتۇرغانلىقى مەلـۇم. بۇ تۈركىيەدىكـى ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئەۋج 
ئالغـان ئافغانىسـتان قىزغىنلىقىنىـڭ سـىرىنى يەشـمەكتە. ئەگەر بۇ 
قىزغىنلىققـا ئـوت كەتسـە پۈتـۈن دۇنيادىكـى، بولۇپمـۇ تۈركىيـە ۋە 
ئوتتـۇرا ئاسـىيادا ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر كۆيىـدۇ. يا نورمـال ئىقامەت 
ئااللمـاي، پاسـپورتىنى يېڭىلىيالمـاي، يا خىتايغـا كېتەلمەي، ئۇنى 
ئـاز دەپ تىرىكچىلىكنىـڭ ئاچچىقىـدا يـا بىرنـى ئىككـى ئېتەلمـەي 
تۇرۇۋاتقـان ئۇيغـۇر بـۇ يالقۇننىڭ پەرۋانىلىرىگـە ئايالنماي قالمايدۇ. 
خىتـاي بـۇ ئوتنـى تېخىمـۇ پۈۋلـەپ، ۋەتەنـدە قامالغـان 3 مىليـون 
شـاپائەتچىگە  قالغـان  قۇتقـۇزۇپ  كۆيۈشـتىن  ئوتتـا  بـۇ  ئۇيغۇرنـى 

ئايلىنىدۇ.

 مۇھاجىرەتتىكـى ئىسـالم ھاكىمىيىتىگـە دەۋەت قىلىدىغـان 25 
يىللىـق چاقىرىـق ئۇيغـۇر ئۈچـۈن ئۆلـۈم تارتىلىدىغـان كۆرۈنمـەس 
بىـر تۈگمەنگە ئوخشـاپتۇ. ئۇيغۇر چەتئەللـەردە چۆرگۈلەۋاتقان ئۆلۈم 
تۈگمىنىگـە ئۈگـۈت بولغىلى 25 يىـل بوپتۇ. بۇ يىلالردا تۈگمەننىڭ 
ئورنى ۋە ئىسمى ئۆزگەردى، ئەمما ئۇيغۇرنى دەم تارتىدىغان نورى، 
ئېزىـپ ئـۇن قىلىدىغـان تاشـلىرى ھېـچ ئۆزگەرمىـدى. تۈگمەنگـە 
ئۈگـۈت كەملىگـەن ھامـان بىـرى تۈگمەننىـڭ ئۆگزىسـىگە چىقىـپ 
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بۇرغـا چالىـدۇ. بۇرغـا ئـاۋازى ياڭرىغان ھامـان ئۇيغۇرنىڭ ئىچىدىن 
ياڭـراق، چىرقىـراق ۋە خىرىلـداق ئـاۋازالردا تەڭكـەش قىلىدىغانالر 
چىقىدۇ. شـۇنىڭ بىلەن ئۆلۈمنى مۇقەددەسلەشـتۈرگەن، ئۆلۈمنىڭ 
كارامەتلىـرى  ۋە  قۇدرىتـى  سـېھرى،  قىلىدىغـان  ھـەل  ھەممىنـى 
تەشـەببۇس قىلىنغـان، ئادەمنـى ئېلىۋاتقـان ھـەر بىـر نەپەسـتىن 
نومـۇس قىلىـپ يېرىلىـپ كەتكىـدەك ھالغـا كەلتـۈرۈپ قويىدىغـان 
ئايەتلـەر نەقىـل قىلىنىپ تەبلىغلەر سـۆزلىنىدۇ. ئۆلۈم بازىرى ئاۋات 
بولىـدۇ، ئەممـا تەبلىغچىلەر ئۆلمەيدۇ، جان بەرگەن شـېھىتلەرنىڭ 
سـانىمۇ ئېلىنمايـدۇ، ئىسـمىمۇ خاتىرىلەنمەيـدۇ. ۋەتـەن ئۈچـۈن، 
دىـن ئۈچـۈن جـان بەرگـەن شـۇنچە كۆپ شـېھىت ئىنسـان ئەمەس 
سـانمۇ بواللمايـدۇ. يەنـە زادى قانچـە ئۇيغـۇر ئۆلسـە بـۇ مىللەتنـى 
ئۆلىدىغانلىقىنـى  چاقىرىقنىـڭ  ھاالكەتلىـك  زۇلۇمنىـڭ،  ئەزگـەن 

ھېچكىـم تەبلىـغ قىلمايدۇ.

بىـر ھەرىكـەت ئۈچـۈن 25 يىل ئاز ۋاقىت ئەمـەس. بۇ جەرياندا 
چاقىرىقتىـن  ھاالكەتلىـك  مەغلۇبىيەتلىـك،  ئۈزۈلمىگـەن  ئايىقـى 
ئەلالمـە  ئالىمـى  ئىسـالم  قەدىمكـى  كېـرەك.  ئېلىنىشـى  ئىبـرەت 
زەمەخشـەرى »بـۇ دۇنيـا ئىبـرەت بىلـەن تولغـان شـۇنداقال ئىبـرەت 
ئالمىغۇچىالرنىـڭ كۆز ياشـلىرى بىلەنمۇ تولغـان« دەيدۇ. ئۇيغۇرالر 
مۇھاجىرەتتـە جىھادچىلىـق ئەمەلىيىتـى ۋە مائارىپـى بىلـەن بىلـەن 
قۇرۇلـۇپ  كومپارتىيەسـىنىڭ  خىتـاي  يىـل   25 بـۇ  شـۇغۇلالنغان 
خىتاينـى تىزگىنلىگـەش ئۈچـۈن كەتكـەن ۋاقىتقـا توغـرا كېلىـدۇ. 
13 خىتـاي زىيالىـي يـۈز يىـل بـۇرۇن گېرمانىيـەدە پەيـدا بولغـان 
ناتونـۇش بىـر ئىدىيەنـى، مىللىتىگـە پۈتۈنلـەي يات بىـر ئېتىقادنى 
قـورال قىلىـپ 25 يىلـدا غەلىبـە قىلغـان. بۇنىـڭ ئەكسـىچە ئـۆز 
خەلقـى جېنىنـى بېرىدىغـان بىـر ھەق دىـن بىلـەن قورالالنغان بىر 
بۆلـۈك ئۇيغـۇر 25 يىلدىـن بۇيـان ئوخشـاش چاقىرىققـا ئەگىشـىپ 
توختاۋسـىز  بواللمـاي  باشـالپ  تېخـى  كۈرەشـنى  ئـۇالر  سەرسـان. 
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تەييارلىق قىلىپ ئوق يەپ شـېھىت بولۇش ۋە شـېھىتلىقنى تەرغىب 
قىلىشـتىن باشـقا خىتاينىـڭ چېگراسـىغا قارىتىـپ بىـر پـاي ئـوق 
ئېتىپ باقمىغان بولسـا، بۇنىڭدىكى ئىبرەتنى، دەرسـنى، سـاۋاقنى 
ئويـالپ كـۆرۈش كېرەك. مەغلۇبىيەتلىك چاقىرىقتىن سـاۋاق ئالماي 
مەغلۇبىيەتلىـك يولنـى، مۇقەددەسلەشـكەن ئۆلۈمنى سـەۋدايىالرچە 
تەۋرىتەلمەيدىغانلىقـى،  تۈكىنـى  خىتاينىـڭ  قىلىشـنىڭ  تەرغىـب 
ئىزچىل خىتاينىڭ پايدىسـىغا ئۇيغۇرنىـڭ زىيىنىغا بولۇۋاتقانلىقىنى 
ئېتىـراپ قىلىـش كېـرەك. بۇنداق چاقىرىقالرنـى توختىماي يېڭىالپ 
بىلـەن،  بولغـان  گاس  پەريادىغـا  ئۇيغۇرنىـڭ  چىقارغۇچىالرنىـڭ 
خىتايغـا ھەمتاۋاقلىقـى كـور بولمىغـان ئەقىللەرگە ئايدىڭ بولۇشـى 

كېرەك.
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ئۇيغۇر تارىخىدا يىراقتىكى مولال

مولـال  يىراقتىكـى  مولـال،  بـار  مولـال  »يېقىندىكـى  ئۇيغـۇردا 
دامولـال« دېگـەن بىـر ماقال بـار. بۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ دىنىي جەھەتتە 
قىلىدىغانلىقـى،  ئېتىبـار  بەكـرەك  ئۆلىماالرغـا  مولـال  يىراقتىكـى 
مەسـىلىگە يولۇققانـدا ئـۇالر يازغـان كىتاب، تەپسـىر ۋە تەلىملىرىگە 
بەكـرەك ئەھمىيـەت بېرىدىغانلىقىغـا قارىتىلغـان. بۇنـداق مايىللىق 
ئۆزىنىـڭ جېدىلىگـە ياتتىـن ئارىچـى ئىـزدەش، ئۆزىنىـڭ دەردىگـە 
ياتتىـن دەرمـان ئىـزدەش، ئـۆزى يولۇققـان چاتاقنىـڭ چارىسـىنى 
ياتنىـڭ تەدبىرىدىـن ئىزدەش قاتارلىق جەھەتلـەردە ئىپادىلىنىدۇ. 
بۇنـى زاغـرا تىـل بىلـەن چۈشەندۈرسـەك، ئـۆرۈك يـەپ ئاغرىغـان 
ئۇيغۇرغـا خورمـا يـەپ ئاغرىغـان ئەرەبكە ياسـالغان دورىنـى بەكرەك 
راۋا كۆرگەنگـە ئوخشـايدۇ. ئەمەلىيەتتـە بـۇ ھادىسـە بىزگـە قوشـنا 
ياشـايدىغان تـۇڭگان مۇسـۇلمانالردىمۇ مەۋجـۇت بولـۇپ، بىزدىـن 
مۇسـۇلمانلىرىدىمۇ  پاكىسـتان  ۋە  ئافغـان  بېنـگال،  يەنـە  باشـقا 

يۇقىرىقـى ھادىسـە مەۋجـۇت ئىكـەن. 

ئۇيغـۇردا ئۆزىدىـن چىققاننـى ئېتىـراپ قىلمـاي ياتقـا مايىللىـق 
بىلـدۈرۈش مەسىلىسـى دىنىـي مەسـىلىلەردە كۆپـرەك كۆرۈلگەندىن 
ئىپادىسـىنى  ئـۆز  سـاھەلەردىمۇ  ئەدلىيـە  سىياسـىي،  باشـقا، 
كۆرسـىتىپ كەلگـەن. ھەتتـا بۇ ھادىسـە چەتئەللىـك تەتقىقاتچىالر 
يىلالردىـن  تارتقـان. 1900 -  ۋە سىياسـىيونالرنىڭمۇ دىققىتىنـى 
كېيىـن ۋەتىنىمىـز زىيارەتتە بولغان غەربلىك، رۇس ۋە ياپونىيەلىك 
تەتقىقاتچىـالر سـاياھەت خاتىرىلىرىـدە بـۇ ھەقتە تەپسـىلىي خاتىرە 
خاتىرىـدە  بىـر  قالدۇرغـان  تەتقىقاتچىـالر  ياپونلـۇق  قالدۇرغـان. 
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ئېيتىلىشـىچە، ئۇيغۇرنىـڭ جەنۇبىدىكـى يەركەنتتـە خاماندا تاالش 
- تارتىشقا چۈشكەن ئىككى تەرەپ زىددىيەتنى ئايرىشتا ياپونلۇق 
سـەيياھانى ھۆكـۈم قىلىشـقا تەكلىـپ قىلغـان. بۇنـداق مىسـالالر 

سـاياھەتنامىلەردە خېلـى كـۆپ. 

قوبـۇل  ياتنـى  تەزگىنىـپ  چىققاندىـن  ئۆزىدىـن  ئۇيغۇردىكـى 
قىلىـش تارىختىمـۇ ئىزىنى قالدۇرغان. مەسـىلەن، 1860 - يىلالردا 
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت بويىچە چىڭ ئىمپېرىيەسىگە قارشى ئىنقىالبى 
پارتلىغـان. شـىمالدا غۇلجىنـى پايتەخت قىلغان ئىلى سـۇلتانلىقى، 
جەنۇبتـا قەشـقەر، خوتـەن ۋە كۇچانـى پايتەخـت قىلغـان يەرلىـك 
ھاكىمىيەتلـەر قۇرۇلغـان. بىـر - بىرىنـى ئېتىـراپ قىلمىغـان بـۇ 
ھاكىمىيەتلـەر قوقـان خانلىقىنىـڭ ۋەكىلـى ياقۇپ بـەگ تەرىپىدىن 
ئاغدۇرۇلىشـىدىمۇ  سـۇلتانلىقىنىڭ  ئىلـى  كەلتۈرۈلگـەن.  بىرلىككـە 
سـىرتتىن كەلگـەن مەھمـۇت ئىسـىملىك بىـر موللىنىـڭ ھەربىـي، 
ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا چات كىرىپ ئەلنى قااليمىقان قىلىشى مۇھىم 
رول ئوينىغـان. شـۇ چاغـدا ئىنقىالبقـا قـان تۆككـەن شـائىر مولـال 
بىـالل ياتتىـن كەلگەن مەھمۇت پوچىدەك ئېتىراپقا ئېرىشـەلمىگەن.

خاھىشـى  قىلماسـلىق  ئېتىـراپ  چىققاننـى  ئۆزىدىـن  ئۇيغـۇردا 
1940 - يىلـالردا سـوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭمـۇ دىققىتىنـى تارتقـان. 
رۇسـالر ئۇيغۇردىكـى بـۇ خاھىشـتىن ئـۆز مەنپەئەتـى ئۈچـۈن تولـۇق 
پايدىالنغـان. مەسـىلەن، ئـۇالر 1944 - يىلدىكـى مىللىي ئازادلىق 
يۆلـەپ  كىشـىنى  مولـال  بىـر  كەلگـەن  سـىرتتىن  ئىنقىالبىمىزغـا 
چىقارغـان. بـۇ كىشـى ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن غۇلجىغـا كەلگەنگـە ئـون 

يىـل بولمىغـان ئېلىخـان تـۆرە ئىـدى. 

ئېقىمالرنىـڭ  كەلگۈنـدى  بۇيـان  ئەسـىردىن   -  16 ئۇيغـۇردا 
قۇربانـى بولـۇش، يـات خوجـا ۋە موللىالرنىـڭ قانلىـق تۈگمىنىگـە 
ئۈگـۈت بولـۇش پاجىئەلىـك ئاقىۋەتلەر بىلـەن داۋام قىلىپ كەلدى. 
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شۇ سەۋەبتىن دىن سۇيىئىستېمال قىلىنىپ ئىقتىسادىي، سىياسىي 
ۋە مەدەنىيـەت ۋەيرانچىلىقـى يـۈز بېرىـپ كېلىۋاتىـدۇ. كەلگۈنـدى 
ئاپـاق خوجىدىـن كېيىنكـى خوجىـالر دىننى چاپـان قىلىپ كىيىپ 
ۋەتىنىمىزگـە تاجاۋۇزچـى باشـالپ كېلىشـتە، ئىچكـى قىرغىنچىلىـق 
ماكانسـىز،  ئۇيغۇرنـى  تېرىشـتا،  زىددىيـەت  دىنىـي  قوزغاشـتا، 
نـادان  جاھىـل،  نامـرات،  تەركىدۇنيـا،  مىللەتسـىز،  ۋەتەنسـىز، 
سـالتاڭالردىن قىلىشـتا بىـر - بىـرى بىلـەن بەسلەشـكەن. ئەممـا 
خەلقىمىـز ئۇالرنىـڭ ئاغزىدىـن تۆكۈلۈۋاتقـان ئالالھنىـڭ كاالمىنـى 
ئۇلـۇغ بىلگەنلىكـى ئۈچۈنـال ئۇالرغـا 300 يىـل ئالدانغـان. بۇنـداق 
ئالدىنىـش سـۇرىيەدىن خەلىپـە ئىـزدەش دولقۇنىدا يەنـە بىر قېتىم 

تەكرارالنـدى. 

ئايەتلىـرى  ئالالھنىـڭ  بىلـەن،  دىـن  كېلىـپ  يىراقالردىـن 
بىلـەن ئۇيغۇرنـى ئالدىغانـالر پۇلنـى ۋاسـىتە قىلمىغـان، ھوقۇقنـى 
ۋاسـىتە قىلمىغان، بەلكى دىننى ۋاسـىتە قىلغان. شـۇ دەۋرىدىكى 
ئۇيغۇردىـن چىققـان ئاقىلـالر، زەدارالر، ئۆلىمـاالر بۇالرنـى بىلىـپ 
تـاۋاق ئۈچـۈن، يـاالق ئۈچـۈن سـۈكۈت  تـۇرۇپ چـاۋاك ئۈچـۈن، 
قىلغان. 2011 - يىلدىن بۇيان مىڭلىغان ئۇيغۇرنى سـۇرىيەدىكى 
خەلىپىلىككـە باشـالپ خـاراب قىلغانالرمـۇ دىننـى ۋاسـىتە قىلـدى. 
ھازىـر سـۇرىيەدىكى ئەلھولـدا ئەسـىرلىكتە تۇرۇۋاتقـان 400 دىـن 
ئارتـۇق ئۇيغـۇر ئايـال ۋە 1200 دىـن ئارتـۇق ئۇيغـۇر بالىنىـڭ يـات 
تۇپراقـالردا خـار - زار بولۇشـىغا خىتـاي جىنايەتچـى سـەۋەبكار، 
ئەممـا خىتـاي ئۇالرنـى قولىدىـن يېتىلـەپ تېررورچىالرنىڭ سـېپىگە 

ئاپىرىـپ قويمىـدى، يەنـە شـۇ دىنسـاتارالر ئالـداپ كەتتـى.

مـەن سـەئىدىيە خانلىقـى زامانىـدا پايتەخـت ياركەنتكـە كېلىپ 
مۇھەممـەت  »خوجـا  قىلغـان  مۇرىـت  ئابدۇرەشـىدخاننى  سـۇلتان 
مۇھەممـەت  يازغـان  داسـتان  ماختـاپ  بۈزرۈكۋار«نـى  شـەرىف 
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سـىدىق زەلىلـى ھەققىـدە ماگىسـتىرلىق ماقالىسـى يازغـان. بۇنىـڭ 
ئۈچـۈن يەكەنگـە بېرىـپ تەكشۈرۈشـمۇ قىلغـان. ئابدۇرەشـىدخان 
ياتقـان قەبرىنىـڭ يېنىـدا »دىـن ئۈچـۈن، ئالـالھ ئۈچـۈن« دەپ 
تىلەمچىلىـك قىلىۋاتقـان كىشـىلەرنى كـۆرۈپ، خوجـا - ئىشـانالرغا 
چوقۇنۇشـنىڭ ئۇيغۇردىكـى مەرەزلىـرى ھەققىدە چوڭقـۇر خىيالالرغا 
شـائىرىمىز  ياشـىغان  دەۋرىـدە  شـۇ خوجىـالر  بولغانىدىـم.  غـەرق 
مۇھەممـەت سـىدىق زەلىلىمـۇ بۇ كەلگۈندى خوجىنـى پىر - ئەۋلىيا 

قىلىـپ ماختـاپ كۆككـە كۆتۈرگـەن. 

ئېلىشـى،  ئىبـرەت  تارىختىـن  ئاقىلـالر  ئۇيغـۇر  بۈگۈنكـى 
سىياسـەتچىدىن كېلىۋاتقـان ياالققا، بايالردىـن كېلىۋاتقان تاۋاققا، 
ھەقنـى  بولـۇپ  مەسـتانە  چاۋاكقـا  ئاڭالنغـان  ئاۋامدىـن  بىلمـەس 
يوشۇرماسـلىقى، ھـەق سـۆزنى بۇرمىلىماسـلىقى، ھەقىقەتتىـن ۋاز 
كەچمەسـلىكى كېـرەك. دىنىمىزنىـڭ ۋاسـىتىگە، ئەپسـۇنغا، جـان 
باقىدىغان ھۈنەرگە ئايلىنىپ قالماسـلىقى ئۈچۈن، دىننى دىنسـاتار 
دۇكاندارالرنىـڭ قولىدىـن تارتىـپ ئېلىـپ باغرىمىزغـا تېڭىشـىمىز، 
ئالەملەرنىـڭ  كېـرەك.  ئايالندۇرۇشـىمىز  روھىغـا  ئۆزىمىزنىـڭ 
رەببىنـى يـات ئىقلىمدىـن كەلگـەن مولالمنىـڭ ۋە ئۇالرنىـڭ يەرلىك 
چاپارمەنلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈشـلىرىگە تاشـالپ بەرمەسلىك كېرەك. 
دىـن پەقـەت مولالمنىڭ ئەمـەس مېنىڭمۇ دىنىم، ئالـالھ مولالمنىڭال 

ئەمـەس مېنىڭمـۇ رەببىـم دېيەلىشـىمىز كېـرەك.

ۋاسـىتە  جېدەللەرگـە  ئـارا  دۆلەتلـەر  تۇپراقالردىكـى  يـات 
قىلىنىۋاتقان، سىياسىيالشقان، غەربكە، دېموكراتىيەگە، تەرەققىياتقا 
قارىشـى قـورال ھالىتىگـە كەلگەن دىنغا >ياق< دېيەلىشـىمىز كېرەك. 
ئۆزىمىـز ئالـدى بىلەن كىشـىلەر مەسـچىتكە، كىتابالرغـا بەند قىلغان 
زاتنى، يەنى ئالالھىمىزنى قەلبىمدىكى زات دېيەلىشـىمىز، ئالالھنىڭ 
ئۆزىمىزنىـڭ ئىكەنلىكىگـە، ئۇنىـڭ مۇقـەددەس، ھېچكىمگـە ناھـەق 
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ئـازار بەرمەيدىغـان، ھېـچ نەرسـىگە بـەدەل قىلىنمايدىغـان، ھېـچ 
نەرسىگە ۋاسىتە قىلىنمايدىغان ئالالھىمىز ئىكەنلىكىگە ئىشىنىشىمىز، 
دىندىكـى پەتىۋانـى ئۆزىمىزنىڭمـۇ قۇرئاندىـن بىلەلەيدىغـان پەتىـۋا، 
دەپ  ھۆكـۈم  تاپااليدىغـان  ئۆزىمىزنىـڭ  ھۆكۈمنـى  قۇرئاندىكـى 

بىلىشـىمىز كېـرەك.

ياتتىـن پەتىـۋا كۈتۈشـتىن، قەلبىدىكـى تۇيغۇغا سـىرتتىن مەلھەم 
ئىزدەشـتىن ئەقىلگە مۇراجىئەت قىلىشـقا، قۇرئانغا ئىلتىماس قىلىشقا 
كۆچۈش كېرەك. ياتتىن ھۆكۈم سوراشنىڭ ئورنىغا ئالالھ چۈشۈرگەن 
قۇرئاندىـن ئاڭالشـقا، ئالالھنىـڭ دىنىنـى قۇرئاندىكـى سـۈننەتتىن 
باشـقىدىن ئىزدەشـكە خاتىمـە بېرىـش كېـرەك. ئالالھنىـڭ دىنىغـا 
كىرىـپ بولـدى قىلىـش، ئىنسـاننىڭ دىنىغـا كىرىـپ، ئىنسـاننىڭ 
پېشـىنى سۆيۈشـكە خاتىمـە بېرىشـىمىز كېـرەك. مانـا بـۇ ئابدۇقادىـر 
دامولالم، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، مەمتىلى ئەپەندى باشـلىغان سـائادەت 
يولى. سـائادەتنى تالالمدۇق ياكى تارىختىن قالغان، ياتتىن كەلگەن 
جاھالەتكـە قـۇل بولـۇپ توختىمـاي خاتالىشىشـنى مىللىـي ئەنئەنىگـە 

ئايالندۇرامـدۇق ئەقىـل ئىگىلىرىگـە ھاۋالە.

كىشـىلەرنى دىـن بىلـەن ئالدايدىغانالرنىـڭ كـۆپ بولۇشـى ۋە 
بۇنـداق ئالدامچىلىقنىـڭ تارىخىمىـزدا ۋە بۈگۈنىمىزدە توختىماي يۈز 
بېرىشـى ئەنئەنىگـە ئايالنغـان نادانلىقتىـن مەنبەلەنگـەن. نادانـالر 
دىـن دەۋالغـان نادانلىق گۇمانالرغا، سـوئالالرغا، ئىنكارالرغا ئوچۇق 
ئەمـەس. بـۇ دىنسـاتارالرغا تېپىلغۇسـىز پۇرسـەت بەخـش ئېتىـدۇ. 
مەسـىلەن، بىـر ئادەمنـى بىگۇنـاھ ئۆلتـۈرۈش پۈتكـۈل ئىنسـانالرنى 
ئۆلتۈرگەنگـە بـاراۋەر ئېغىـر گۇنـاھ. بـۇ قۇرئاننىـڭ ھۆكمـى، ئەممـا 
كەلگۈنـدى  دېگـەن  ئالىمـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ خوجىسـى،  ئۆزىنـى 
خوجىـالر جەمەتـى ۋەتىنىمىـزدە قاندىـن تۈگمـەن چـۆرۈش، كالـال 
مۇنـارى قاتـۇرۇش بىلـەن مەشـھۇر بولغـان. ئۇيغـۇرالر نېمـە ئۈچـۈن 
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سـوئال قويمىغـان؟ سـەۋەبى ئـۇالر شـۇ قاتىللىقىغـا دىنىـي تـون 
كىيدۈرگـەن، ئۆلتۈرۈلگەنلەرنـى دىننىـڭ دۈشـمىنى، مەزھەپنىـڭ 
سـاتقۇنلىرىغا چىقارغـان... شـۇ ھۆكۈملـەر ئەگـەر دىننـى، ئايەتنـى 
ۋاسـىتە قىلىـپ چىقىرىلمىغـان بولسـا كىشـىلەر سورىشـى، گۇمـان 
قىلىشـى ھەتتـا ھۆكۈمنـى ئىنـكار قىلىشـى مۇمكىـن ئىـدى. بۇنـداق 
ھۆكمىنـى  دىننىـڭ  ئۈچـۈن  ئېلىـش  ئالدىنـى  ئالدامچىلىقالرنىـڭ 
ئۆزىنـى مۇسـۇلمان دەپ قارىغـان كىشـى قۇرئاندىـن ئوقۇپ ياخشـى 
بىلىشـى، ئالالھ چۈشـۈرگەن ھۆكۈمدىن باشقىدىن گۇمان قىلىشى، 
دىننـى دىنسـاتارالرغا كۆتـۈرە بەرمەسـلىكى كېـرەك. بىـر مۇسـۇلمان 
ئەگـەر دىنغـا ئەمـەس دىنسـاتارالرغا ئەگەشسـە، قۇرئانغـا ئەمـەس 
ئىنسـانغا بـاش ئەگسـە يـات مولالمـالر ۋە خوجىـالر پەيـدا قىلغـان 
جاھالـەت ئۈزۈلمەيـدۇ. شـۇڭا ئالدانماسـلىق ئۈچۈن كىشـىلەر دىننى 
ئۆزلىرىمـۇ  بەرمەسـتىن  تاشـالپ  مونوپوللۇقىغـا  تەبىقىنىـڭ  مەلـۇم 
ئەسـلى مەنبەدىن ئۆگىنىشـى، ئىچكىلەشتۈرۈشى، روھىيالشتۇرۇشى 
كېـرەك. بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـۇالر دىندىكـى ئاساسـى پىرىنسـىپ ۋە 
ئەمـەس  مىـزان  ئۆلچەيدىغـان  باشـقىالرنى  ئۇقۇمالرنـى  ئاساسـى 

ئۆزىنىـڭ ۋىجدانىنـى ئۆلچەيدىغـان تـارازا قىلىشـى كېـرەك.

بۇيـرۇق  قىلىـش،  تەكلىـپ  ئەۋلىيـا  سـىرتتىن  ئۇيغـۇردا 
ئىـزدەش، پەتىـۋا سـوراش ۋە ئـازاد قىلغۇچـى كۈتۈشـتەك بۇنـداق 
جاھالەتچىلىكنىـڭ تەكـرار يـۈز بەرگەنلىكىدىـن ئەتراپلىق خۇالسـە 
چىقىرىلىشـى كېـرەك. ياتقـا چوقۇنۇش دېيىشـكە بولىدىغان، دائىم 
سىرتتىن پەتىۋا، بۇيرۇق، تەلىم كۈتىدىغان بۇ خاھىشنىڭ تېگىدە 
نادانلىـق ياتىـدۇ. نادانلىـق دېگەنلىـك بىلمەسـلىككە قارىتىلغان. 
بىلمەسلىكنىڭ بېشى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇقىنى بىلمەسلىك، ئۆزىنىڭ 
تارىخىنـى بىلمەسـلىك، ئاتـا - بوۋىسـى قالدۇرغـان سـاۋاقالردىن 
جاھالەتنىـڭ  نادانلىـق  باشـلىنىدۇ.  بىلـەن  قېلىـش  بىخـەۋەر 
مەنبەسـى. نادانـالر تارىخنـى بىلمىگەنلىكـى ئۈچـۈن ئۆزىنى نەچچە 
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مىـڭ يىللىـق تارىخنىڭ، تارىختا ئۆتكەن ئەجداد، بولغان شـانلىق 
ۋەقـە ھەمـدە پاجىئەلىك ھادىسـىلەرنىڭ ھەقـدارى دەپ قارىمايدۇ. 

بۇالردىـن چىققـان يەكۈنلەرنـى ھاياتىغـا ئۈلگـە قىلمايـدۇ.

مولـال سـىرتتىن مۇرىـت بىزدىـن، قومانـدان ياتتىـن ئەسـكەر 
بىزدىـن، ھۆكۈمران سـىرتتىن پۇقـرا بىزدىن بولىدىغان بۇ خاھىش 
بۈگۈنىمىزگـە مىـراس قالدىمۇ؟ مىراس قالغۇزماسـلىق ئۈچۈن قانداق 
قىلىـش كېـرەك؟ ئەلۋەتتـە، ئالـدى بىلـەن تارىخنـى ئەسـتايىدىل 
خۇالسـە قىلىش، تارىخى تەجرىبە - سـاۋاقالرنى ئومۇمالشـتۇرۇش، 
ئەجدادىنىـڭ  ئەممـا  بولىدىغـان،  سـادىق  ئەجدادىغـا  مىللەتتـە 
سـەۋەنلىكلەردىن  تارىختىكـى  قىلمايدىغـان،  ھىمايـە  خاتالىقىنـى 
ئىبـرەت ئالىدىغـان ئاڭ شەكىللىنىشـى، شـەكىللەنمىگەن بولسـا بۇ 

ھەقتـە ئەسـتايىدىل تەدبىـر ئېلىنىشـى كېـرەك.
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تەبلىغقە يېقىن توۋىدىن يىراق

يۈزبەرگـەن خاتالىقالرنـى  ئارىسـىدا  ئۇيغـۇرالر  مۇھاجىرەتتىكـى 
بىـر بولسـا دوسـت تارتىـپ يوشـۇرۇش، يەنـە بىـر بولسـا ئاقـالپ 
چۈشـەندۈرۈش، ئۇمـۇ بولمىغانـدا سـۈكۈت قىلىـپ ئۇنتۇلـدۇرۇش 
ئومۇمالشقىلى تۇرۇپتۇ. ھاياتتا، دەۋادا ۋە مۇئامىلىلەردە ئۆتكۈزۈلگەن 
خاتالىقتىـن ئەلگـە ئاشـكارا ھېسـاب بېرىشـنىڭ، تـوۋا قىلىشـنىڭ 

يوقۇلـۇپ كېتىۋاتقانلىقـى كۆزگـە چېلىقىۋاتىـدۇ.

كۆزىتىشـىمچە سـەۋەنلىكلەر سـادىر بولغاندا، نۇقسانلىق ئىشالر 
چۈشـەندۈرۈش  ئىـش  قىلىنىدىغـان  بولـۇپ  تۇنجـى  ئۆتۈلگەنـدە 
مەزكـۇر  قالسـا  ئاقمـاي  چۈشـەندۈرۈش  ئەگـەر  بولىدىكـەن. 
مەسـىلىنى يوپۇرۇشـقا ياردەمچـى بولىدىغـان گۇۋاھچىـالر مەيدانغـا 
چىقىرىلىدىكـەن. مەزكـۇر مەسـىلىگە جامائەت پىكـرى بەك كۈچلۈك 
بولسا بىرلىك سەپ ھاسىل قىلىنىپ، نۇقسانلىق يەرلەر يېپىلىپ، 
مەسـىلە باسـۇرۇپ قويۇلىدىكـەن. ئۇمـۇ ئاقمىسـا بېشـىنى ئىچىگـە 

تىقىۋېلىـش تەدبىـرى ئىشـقا چۈشـىدىكەن. 

مۇھاجىرەتتـە مۇنازىـرە تېمىسـى بولغـان بىـر خاتالىـق 2017 - 
يىلى 8 - ئىيۇل كۈنى يۈز بەرگەن. بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر 
ۋە  ماسلىشىشـى  ئۇيۇشمىسـىنىڭ  ئوقۇغۇچىـالر  خىتـاي  قاھىـرەدە 
ئورۇنالشتۇرۇشـى، خىتـاي ئەلچىخانىسـىنىڭ تەلىپـى بىلـەن ئۇيغۇر 
ئاپتونـوم رايونىنىـڭ مۇئاۋىـن رەئىسـى ئەركىـن تۇنىيـاز ئاچقـان بىر 
يىغىنغـا ئىشـتىراك قىلغـان. بـۇ دەل خىتاينىـڭ تەلىپـى بويىچـە 
كوچىلىرىـدا  قاھىـرە  ئوقۇغۇچىالرنـى  ئۇيغـۇر  سـاقچىلىرى  مىسـىر 
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قوغـالپ تۇتقـۇن قىلغـان، ئۆيلەردىـن ئاختـۇرۇپ ئېلىـپ كەتكەن، 
سـاقچىخانىالردا نەزەربەند قىلغان، بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەر خەلقئارا 
مەزكـۇر  ئىـدى.  مەزگىـل  قىلىۋاتقـان  پەيـدا  غۇلغـۇال  جەمئىيەتتـە 
پائالىيەتنـى خىتاينىـڭ مەركىـزى تېلېۋىزىيەسـى خىتايچـە قانىلـى، 
خەلقئـارا قانىلـى كەڭـرى تارقاتقـان بولـۇپ، بـۇ خىتاينىـڭ دۇنياغا 
ئۆزىنـى ئاقالشـقا ئۇرۇنغان تەشـۋىقات ھەرىكىتى ئىـدى. ھەرىكەتتە 
ھالىتـى  ئولتۇرغـان  خاتىرجـەم  سـەھنىدە  تالىپالرنىـڭ  ئۇيغـۇر 

سۇيىئىسـتېمال قىلىنغانىـدى.

گېـزەك  داسـتىخانغا  تەشـۋىقات  خىتاينىـڭ  بۇيـان  شـۇندىن 
قىلىنغـان ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىـالر ئىزچىـل ئەيىبلەشـلەرگە ئۇچـراپ 
كەلـدى. بولۇپمۇ ھەر قېتىم مىسـىردىن خىتايغـا قايتۇرۇلغان ئۇيغۇر 
تۇتقۇنـالر مەسىلىسـى، قاھىـرەدە يـۈز بەرگـەن ئۇيغـۇر پاجىئەسـى 
تىلغـا ئېلىنغـان ھامـان مەزكـۇر ۋەقـە تىلغـا ئېلىنىدىغـان ھالـەت 
دۆلىتـى  خىتـاي  ئىچىـدە  ئوقۇغۇچىالرنىـڭ  بـۇ  شـەكىللەندى. 
تەرىپىدىن ئوقۇشـقا ئەۋەتىلگەنلەرنىڭ كۆپرەك بولۇشىمۇ مەسىلىنى 
تېخىمـۇ مۇرەككەپلەشـتۈرۈۋەتكەنىدى. ھالبۇكـى، مەزكـۇر ۋەقـە يۈز 
بېرىـپ تۆت يىلدىن ئاشـقان بولسـىمۇ، نەق مەيدانغـا بارغان بىرەر 
ئۇيغۇر تالىپ مىللەت ئالدىدا توۋا قىلىپ كەچۈرۈم سورىمىدى. نەق 
مەيدانغـا شـاھىت بولغان بىـرەر ئەيىبلەنگۈچى ئۆزىنى ئاشـكارىالپ 
بولغـان ئىشـنىڭ ئەسـلىنى ئوتتۇرىغـا قويمىدى ياكى شـۇ سـورۇندا 
بىـرەر شـەخس جامائەتنـى  ئەيىبلەنگـەن  بولغانلىقـى سـەۋەبلىك 
خـەۋەردار  ئەسـرارلىرىدىن   - سـىر  يىغىننىـڭ  ئاچقـان  خىتـاي 
قىلمىدى. ھازىرغىچە بولغان ۋەقە ئاشـكارا، ئەمما ئەيىبلىگۈچى ۋە 
ئەيىبلەنگۈچـى خۇپىيانـە تۇرۇۋاتىـدۇ. ئەيىبلەنگۈچىلەرنىڭ ئەكبەر 
مەتنىياز ئىسـىملىك بىر كىشـى »سـايرام ئوغالنى« دېگەن ئىسىمدا 
ئاشـكارىالنغان  سـەۋەبلىك  ئالقىشـالنغانلىقى  يېزىـپ  يازمـا  تـوردا 
بولسـىمۇ، ئۇمـۇ تـوۋا قىلىشـنى ئەمـەس ئىزاھات بېرىشـنى تاللىدى.



499

2021 - يىلـى ئىيۇلـدا مەزكـۇر ۋەقـە ھـەر يىلقىـدەك قايتا تىلغا 
بولغـان  تەشـۋىقاتىغا شـېرىك  مىسـىردىكى  ئېلىنـدى. خىتاينىـڭ 
كىشـىلەر ھەققىـدە كەسـكىن مۇنازىرە ۋە مۇالھىزىلـەر بولۇپ ئۆتتى. 
مەن بۇ ئىشـنىڭ ئەسـتىرىنى تەكشـۈرۈپ كۆرۈش ئۈچۈن تىرىشتىم. 
شـۇ كۈنكـى تەشـۋىقات يىغىنىغـا قاتناشـقان، شـۇ ئىشـقا شـاھىت 
بولغـان ئىككـى كىشـى بىلـەن ئاالقـە قىلدىـم. ئۇالرنـى مىللەتتىـن 
شەرتسـىز كەچۈرۈم سوراشـقا، بولغان ئىشـالرنى يوشۇرماي ئوتتۇرىغا 
قويۇشـقا دەۋەت قىلدىـم. بىـر قانچـە كۈنلـۈك تىرىشـچانلىق ئۈنـۈم 
بەرمىدى. ئىشـتىراكچىالر سـۈكۈت قىلىپ ئۆتكۈزۈۋېتىشنى تاللىدى. 
پاكىتالر ئاشكارا قىلىنسا ئىشالر تېخىمۇ مۇرەككەپلىشىپ كېتەرمىش.

مەزكۇر ۋەقە ھەققىدە ئېنىق بىر چۈشـەنچىنىڭ بېرىلمەسـلىكى، 
مەزكـۇر خىتـاي تەشـۋىقاتىغا ۋاسـىتە بولغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ ئەزھـەر 
ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىـرى، ئىالھىـي ئىلىملەرنىـڭ ئەھلـى 
تالىپالر بولۇشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىدە تېخىمۇ كۈچلۈك 
مۇنازىرەلەرنىـڭ كېلىـپ چىقىشـىغا سـەۋەب بولـدى. مىسـىردىكى 
تىلغـا  ئىزچىـل  ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىـالر پاجىئەسـىنىڭ مەتبۇئاتـالردا 
ئېلىنىپ تۇرۇشـى، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانالرنىڭ مۇھاجىرەتتىكى 
ئازابلىـرى، شـاھىتالرنىڭ تېخىچـە خىتـاي ھۆكۈمىتىدىن ئېنىق بىر 
جاۋابقـا ئېرىشەلمەسـلىكى مەزكـۇر ۋەقەنىـڭ ئۇنتۇلمايدىغانلىقىنـى 
تـوۋا  ئىلىملـەر  ئەھلـى  مەزكـۇر  ئەجەبـا  تۇرۇپتـۇ.  بېشـارەتلەپ 

قىلىشـتىكى ھېكمەتنـى بىلمەمـدۇ؟

مەنچـە ئەزھـەردە ئوقۇغـان مەزكـۇر ئەھلـى ئىلىملـەر توۋىنىـڭ 
مۇھىملىقىنى بىلىدۇ.  »قۇرئان«دا تىلغا ئېلىنغان 114 سـۈرىنىڭ 
تـوۋا  قۇرئانـدا  بـار.  سۈرىسـى  )تـوۋا(  تەۋبـە  مەخسـۇس  ئىچىـدە 
قىلىـش ھەققىـدە 68 ئايـەت بار. سـۈرىلەردە تەۋبە دېگەن سـۆز 88 
يـەردە تىلغـا ئېلىنغـان. بۇنىـڭ ئىچىـدە 35 يـەردە ئالـالھ ئالدىـدا 
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بولسـا،  قارىتىلغـان  قىلىشـقا  تـوۋا  ئۈچـۈن  ئۆتكۈزگـەن گۇناھـالر 
قالغـان يـەردە ئىنسـانالر ئالدىـدا ئۆتكۈزگـەن سـەۋەنلىكلەرگە تـوۋا 
قىلىشـقا قارىتىلغـان. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە قۇرئانـدا تىلغـا ئېلىنغـان 
كۇپـۇر سـۆزى »يوشـۇرۇش« دېگەن مەنىدە بولـۇپ، پاكىتالرنىڭ، 
گۇۋاھلىقالرنىـڭ، ھەقىقەتلەرنىـڭ جامائەتتىـن مەخپىـي تۇتۇلۇشـى 
ئىالھـى  بـۇ  دېمـەك،  ئەيىبلەنگـەن.  قىلىـق سـۈپىتىدە  كۇپۇرانـە 
ئۆتكۈزگـەن  ئالدىـدا  كىشـىلەرنىڭ  مەلۇمكـى،  دەلىللەشـلەردىن 
شـۇ  ۋە  قىلىنىشـى  تـوۋا  چوقـۇم  يوشۇرۇلماسـلىقى،  خاتالىـق 

كىشـىلەردىن ئـۆزرە سورىلىشـى كېـرەك ئىـدى. 

ئـۆزرە  سـوراش،  كەچـۈرۈم  بۇرۇنمـۇ  ئىسـالمدىن  ئۇيغـۇرالردا 
سوراشـالرنىڭ رولـى تەكىتلەنگـەن ھېكمەتلـەر بولغـان. »دىۋانـى 
لۇغەتىت تۈرك«تە مەھمۇت قەشـقەرى خاتالىقنى كىرگە، سـورالغان 
ئۆزرىنـى سـۇغا ئوخشـاتقان ماقـال - تەمسـىللەرنى مىسـال قىلغـان. 
مەدەنىيىتىـدە  ئۇيغـۇر  كېيىنمـۇ  بولغاندىـن  مۇشـەررەپ  ئىسـالمغا 
توۋەىنىـڭ مۇھىملىقـى ئىزچىل تەكىتلىنىپ كەلگـەن. ھەر رامىزاندا 
كىشـىلەر بىـر - بىرىنـى ئىپتارغـا تەكلىـپ قىلىش ئارقىلىـق ئۆزئارا 
ئەپـۇ سوراشـقان. ئۇيغـۇر مەشـرەپ سـورۇنىمۇ خاتالىقـالر ئۈچـۈن 
ئاشـكارا ئەپـۇ سـورايدىغان ۋە ئوچـۇق ئەپـۇ قىلىنىدىغـان سـورۇن 
بىـر -  قاتناشـقۇچىالردىن خاتاالشـقانالرنىڭ  مەشـرەپتە  بولغـان. 
بىرىگـە چـاي تۇتـۇپ كەچـۈرۈپ سورىشـى مەشـرەپنىڭ مۇھىـم بىـر 
مەزمۇنـى بولغـان. ئۇيغـۇردا رازىلىـق سـوراش ۋە رازىلىـق ئېلىـش 
ئەنئەنىسـىمۇ توۋىنىـڭ نەقـەدەر ئومۇمالشـقانلىقىغا ئىسـپات. بەندە 
ئىشـىنىدىغان  كەچۈرمەيدىغانلىقىغـا  ئالالھنىڭمـۇ  كەچۈرمىگەننـى 
ئۇيغـۇرالر ئۆلـۈم ئالدىـدا گۇناھىغا توۋا قىلىپ باشـقىالردىن رازىلىق 

سـورايدۇ ۋە رازىلىـق بېرىـدۇ.

مۇھاجىرەتتە سـەۋەنلىكلەر ۋە نۇقسـانالرنىڭ بولۇشى خەتەرلىك 
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ئەمـەس، بەلكـى خاتالىقتىـن كېيىنكـى ئاشـكارا تـوۋا قىلىشـنىڭ، 
كەچـۈرۈم سوراشـنىڭ تۇتىياغـا ئايلىنىـپ كېتىشـى، بولۇپمـۇ ئىلىـم 
پۇشـمانلىق،  توۋىلىـق،  تىلىدىـن  ئوقۇمۇشـلۇقالرنىڭ  ۋە  ئەھلـى 
بۈگـۈن  ئاشكارىالنماسـلىقى خەتەرلىـك.  باياناتالرنىـڭ  ئۆزرىلىـك 
كۆپىنچىسـى دېموكراتىـك ئەلـدە ياشـاۋاتقان، سـەمىمىيەت بارلىـق 
قىممەتلەرنىـڭ تارازىسـى بولۇۋاتقـان زامانـدا پائالىيـەت قىلىۋاتقـان 
رەھبەرلەرنىـڭ،  قىالاليدىغـان  تـوۋا  ئاشـكارا  ئارىسـىدا  كىشـىلەر 
ئويغـا  كىشـىنى  ئازلىقـى  پائالىيەتچىلەرنىـڭ  ۋە  شەخسـلەرنىڭ 
تەكىتلەنگـەن  مەغپىـرەت  ئەپۇچانلىـق،  توۋىدارلىـق،  سـالىدۇ. 
كانىدىـن  ئىلىـم  چىقىدىغـان  يېتىشـتۈرۈپ  پېشـۋالىرىنى  دىننىـڭ 
تۇتماسـلىق،  دوسـت  توۋىنـى  كۆرۈلۈۋاتقـان  كىشـىلەردە  چىققـان 
ئاشـكارىلىقتىن قېچىـش، يوشۇرۇشـقا مايىـل بولۇشـتەك قىلمىشـنى 

چۈشـىنىش ھەقىقەتـەن قىيىـن بولۇۋاتىـدۇ. 

چاتـاق چىقىـپ چـاۋا چىتقـا يېيىلغانـدا ئۇنـى چۈشـەندۈرۈش، 
بولغاچقـا  ئايدىـڭ  خەۋپـى  خەتىـرى،  يوپۇرۇشـنىڭ  يوشـۇرۇش، 
بـۇ مەسـىلىگە نـەزەر ئاغـدۇرۇش زۆرۈر، ئەلۋەتتـە. بولۇپمـۇ بۇنـداق 
سـەۋەنلىكنىڭ ئاۋامـدا ئەمـەس سـەرخىلالر، ئوقۇمىغانـالردا ئەمەس 
ئۇنىـڭ  بولۇشـى،  بىلگەنلـەردە  ئوقۇغـان،  ئوقۇمۇشـلۇقالردا، 
تەدرىجىـي ھالـدا نورمـال ئىشـتەك تۇيۇلـۇپ قېلىشـى مەسـىلىنىڭ 
ھـەل قىلىنمىسـا بولمايدىغانلىقىنـى ئەسـكەرتىدۇ. مەيلـى ئىالھىـي 
ئەنئەنـە  ئۇيغۇرلـۇق  مەيلـى  بولسـۇن،  نۇقتىسـىدىن  پىرىنسـىپالر 
نۇقتىسـىدىن بولسـۇن، ياكـى دېموكراتىك ئۆلچەملەر نۇقتىسـىدىن 
بولسۇن توۋا قىلىش، كەچۈرۈم سوراش، ئۆزرە تىلەش ئەنئەنىسىنى 
نۇرالنـدۇرۇش، جـارى قىلـدۇرۇش ۋە جـەۋالن قىلـدۇرۇش مۇھاجىـر 
بولـۇپ ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن مۇھىـم مەسـىلىلەرنىڭ بىرى، 

ئەلۋەتتە.




