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 سابىت دامولالم كىم؟

 

 يالقۇن روزى

 

 (شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتىنىڭ مۇھەررىرى، ئوبزورچى)

 

نىڭ مېنىڭ بۇ ماقالەم ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى مەسلىھەتچىلەر كومىتېتى: ئاپتوردىن ئىالۋە

لىق سانىدا يىل – 1122ژۇرنىلىنىڭ   «مەدەنىيىتى تەتقىقاتى  –  شىنجاڭ تارىخ»  باشقۇرۇشىدىكى

 لېكىن .لەر كىرىشتۈرۈلۈپ ئېالن قىلىندىتېكىست بىلەن سۈرەت  سانىدا –44يەنى ئومۇمىي 

قىسقارتىلىپ ئېالن   مەزمۇن قىسمىدىكى ئازراق  باش  ەۋەبىدىنس چەكلىمىلىكى سەھىپىنىڭ

مەن بۇ تېمىغا قىزىققۇچى كەڭ تورداشالرنىڭ ئوقۇپ كۆرۈشى ۋە تەتقىقاتچىالرنىڭ . لىندىقى

 .يولالپ قويدۇم  پايدىلىنىشى ئۈچۈن بۇ ماقالەمنىڭ تولۇق نۇسخىسىنى ۋە سۈرەتلەرنى تورغا

 

ئىجتىمائىي ، ىيدئىقتىسا، سىياسىي، تەبىئىي يوننىڭراىي ربىر مەمۇى لىررئەسەە كىرزتە       

سىستېمىلىق ك، لۈزلىنى ئومۇميۈاىرقى ئەھۋزھاۋە ىخى رتا ئىشلىرىنىڭت نىيەدەمەۋە لىرىنىڭ ئىش

 -ماقالە ن قىلىنغان بايان ئىشالر ئۆتكەپ بولۇن، ئومۇمە. ۇسىتىدرنىكۆلالرماتېرىيان قىلىدىغان بايا

تىپ رىنتاردشەھە، تىپ ئائىلىگىچەرلەتتىن تادۆتتە دەئاە كىرزتە. ۇھېسابلىنىدە كىرزتەر لەرئەسە

ىسە دھا -قە ، ۋەگىچە ھەممە شەيئىرخلەدەرە -دەل تىپ رىن تاالرديادەر -غ تا، شەخسكىچە

ن، تتە ئومۇمىي بايادەئا لۈشىزۈئۇنىڭ تۈ. ۇقلىنىدريىلنامىدىن پەۋە ىخ رئۇ تا. ۇيېزىلىدا توغرىسىد

قوشۇمچە ، ائىسخېم -دۋەل جە، (ىتەرخەرەت، سۈ، سىمرە)ش نۈرۈكۆل، جىمىھارتەڭ ئىشالر، چو

يوننىڭ ياكى رابىر م قىلىق مەلۇرئازۈش تۈە كىرزتە. ۇئىچىگە ئالىدز نى ئۆرلىقالرقاتال ماتېرىيا

ۋە ىخىغا رتات جەمئىيە، نىيىتىگەدەمەر گۇمانىتا، لىغاائىجتىمائىيئەھۋ، جاينىڭ ئېكولوگىيەسىگە

ى ئامبىرل ماتېرىياا دئاخىرى، توپلىنىپىيالالر تلىك ماتېرەمۇناسىۋ لىغاائەھۋل ېئارىرقى زھا

بۇ ئەينەكتىن ر كىشىلەپ، ياكى جاينىڭ ئەينىكى بولۇن يوراشۇ  ى ئامبىرل بۇماتېرىيا. ۇشەكىللىنىد

ە كىرزتە. ۇىدربۇ ئۇنىڭ بىلىش قىممىتىنى ئەكس ئەتتۈ. ۇلەيدرەلىنى كۆايوننىڭ ئومۇمىي ئەھۋراشۇ 

لى انىڭ ئەھۋرۇنالرئو لىكرنى يەركىشىلە يەنە، قالماستىنپ ئىگە بولۇقىممىتىگىال بىلىش ى لىررئەسە

تىپالر، سەلبىي ۋە ئىجابىي  نىرئۇ كىشىلە. لىغىمۇ ئىگەش روبىيەلەرتەش ۋە تەمىنلەن بىلە
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بېرىش ت شكە ئەھمىيەزۈتۈە كىرزتە، شۇڭا. ۇبىيەلەيدرتەن بىلەۋاقالر سا -تەجرىبە لالر، ماتېرىيا

ىن يىلالرد - 2891خىزمىتىگە ە كىرزىمۇ تەديونىمىزام رئاپتونو. خىزمىتىك لۈرلەتنىڭ مۇھىم بىر تۈدۆ

ت سىستېمىلىق قانا، ئىلمىير، چوڭقۇى غانسېرربات بۇ خىزمە. بېرىلمەكتەت ئىزچىل ئەھمىيەن بۇيا

ل بۇھا. سئەمەق يونالر مۇزمەن تقااقىلىۋپ بولۇك كەمتۈن، تقااىلىۋرقال سە، قتىمۇاشۇند. ۇتىدايېيىۋ

  .ىنىشىنى كۈتمەكتەدئىزۋە اكتىپ قاتنىشىشى ئ، چىقىرىشىچ ھەممىمىزنىڭ كۈ

يونىمىزنىڭ م راپائالىيىتى ئاپتونوۋە منىڭ ھاياتى لالموداسابىت ، مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە       

ڭ »شىنجان، مەسىلە. بىر مۇھىم تېمان تقااكېلىۋي قىلىنمان باياا كىتابلىرىدە كىرزتلىك تەەمۇناسىۋ

ن ئۆتكەا ىخىدرتاڭ كىتابتىمۇ شىنجاق لۇزنوپۇن ېگەدىسى« كىرزتەر شەخسلە. كىرىسىزئومۇمىي تە

ئەمما سابىت ن، پائالىيىتى يېزىلغاۋە نىڭ ھاياتى رسەلبىي شەخسلەۋە ئىجابىي ن لىگەزنەچچە يۈ

 كىتابتىمۇق لۇزئېنسىكلوپېدىيەسى« ناملىق نوپۇڭ »شىنجا. نتېمىسى تىلغا ئېلىنمىغالالم مودا

ئەمماسابىت ن، لغارۇپائالىيىتى تونۇشتۇۋە نىڭ ھاياتى رسلەسەلبىي شەخۋە ئىجابىي ن لىگەزيۈ

ا ىخىدرتاڭ شىنجاا ئەسىرنىڭ ئالدىنقىيېرىمىد - 11بالردا بۇ كىتا. نتېمىسى تىلغا ئېلىنمىغالالم مودا

رە، تۆن ئېلىخا، ما جۇڭيىڭي، شىسە شېڭ، ېنرجىن شۇ، ېڭشىنڭ زىن ياردسەلبىي شەخسلەن ئۆتكە

ئايرىم  -ئايرىم رلقالر قاتان ئىسالم ئوسما، ئالىپتىكىن ئەيساا، ئىمىن بۇغرمۇھەممەتى، سەبرد مەسئۇ

. نلمىغارۇلېكىن تونۇشتۇ. ىئىدزۆرۈر لۇشى رۇممۇ تونۇشتۇلالموداسابىت ردا شۇ قاتا. نلغارۇتونۇشتۇ

، لمىغانمۇرۇىلىپ تونۇشتۇرقادەپ نىڭكىدىن ئاجىز الرئۇى ىخىي تەسىررمنىڭتالالموداسابىت 

ن گىلىدىكى ئەنگلىيە بىلەزشۈ جيەنيىڭنىڭ »مىنگو مە. سئەمەاق گىز ئۇندرەسىلە ھەمە ېگەندد

ن ېگەدىخى« رتار نىڭ »ئۇيغۇۋىشيازليۇ ا، كىتابىدن ېگەد« (2848−2821)ڭ جۇڭگو شىنجا

شۇمىڭنىڭ ڭ جا، كىتابتان ېگەد« (3)ىخى ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىچە تان غازكوللېكتىپ ياە، ئەسىرىد

ئۇ ۋە ئەمەلىيىتى  مۇقىملىق خىزمىتىنىڭن بىلەرەش شى كۈرنچىلىككە قا»شىنجاڭدىكى بۆلگۈ

ق يونلۇم رائاپتونور ئۇيغۇڭ شىنجاا، توپلىمىدقالر نۇتۇ -ماقالە ن ېگەد« رھىزىلەالھەقتىكى مۇ

، چەرئۇيغۇپ لۈزۈتۈا باشچىلىقىد لى شېڭن شى بىلەرۇبۆلۈمىنىڭ ئۇيۇشتۇت تەشۋىقام تكورپا

ال يېزىقتا بىر -ياپونچە سەككىز تىل ، بچەرەئە، كچەرتۈ، سچە، رۇلىزچەئىنگ، قچەزاقا، چەۇخەنز

كىتابتا ن ېگەدلى« اىرقى ئەھۋزھاۋە ىخى ر»جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تان قىتىلغارقىتتا نەشر قىلىپ تاۋا

ىيىتى« ناھايىتى مۇھىم رجۇمھۇالم ئىسن كىستارقىي تۈرئاتالمىش »شەن غارئۇقۇلالم ۋە موداسابىت 

 لى شېڭن، مەسىلە. نقىلىنىپ تەنقىدلەنگەە ھىزالمۇم ھەن قىلىنغان باياپ لۇقويۇ نغارۇئو

كىتابنىڭتۆتىنچى ن ېگەدلى« اىرقى ئەھۋزھاۋە ىخى ر»جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تان لگەزۈتۈا باشچىلىقىد

پ، بولۇب بان ېگەدققىياتى« رەتەۋە بۆلگۈنچىلىكىنىڭ كېلىپ چىقىشى  <نكىستارقىي تۈرشە>» بابى

 <ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە>» سمەخسۇا فىداگرراڭ ئىككىنچى پابابنىر كۇزمە

ن ئىسالم كىستارقىي تۈرفتا »شەاگررابۇ پا. نقىلىنغان بۆلگۈنچى ھاكىمىيىتى« تەنقىدىيبايا
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« ت»ھۆكۈمە، لغانلىقىرۇقۇردە كۈنى قەشقە - 21ئاينىڭ  - 22يىلى  - 2833ىيىتى« نىڭ رجۇمھۇ

ئاتالمىش »ئاساسىي ە مما« ھەمداگرو»سىياسىي پىر ، مما«اگرو»تەشكىلىي پىر، تەشكىل قىلغانلىقى

فتا اگررابۇ پا. نقىلىنغان قىلغانلىقى باياالن لىرىنىڭ ئىسىملىكىنى ئېزا« ئەت»ھۆكۈمەۋە « نقانۇ

سابىت ، كىب تاپقانلىقىرىن تەردتلەەن ۋە ۋازارەيۈۋۇگوڭ، ڭتۇزۇ« نىڭ تئاتالمىش »ھۆكۈمە يەنە

ن مىنگونىڭ قانۇا جۇڭخۇ ىئىتىنىڭرشەا ئىسالم « ىدن»ئاساسىي قانۇ، ڭلى بولغانلىقىزۇڭ موللىنىدا

ت لەدۆقنىڭ »ابايرق لۇزيۇلتۇ -ي ئا، ڭلىكك رەتېگى كۆ، نىنى ئالىدىغانلىقىرقائىدىلىرىنىڭ ئو -

فتا يەنە بۇ ئاتالمىش اگررابۇ پا. نقىلىنغان بايرىقى« بولىدىغانلىقى بەلگىلەنگەنلىكى بايا

دەم غا ئايالرلىق جارقاتاان ئىرن، ئافغانىستان، ھىندىستا شلىقرا« نىڭ ئەنگلىيەگە قات»ھۆكۈمە

اپ ىپلوماتىيە جەھەتتە ئېتىردنىڭ الرئۇۇرۇپ، يايدت « نى قاناىپائالىيەتلىر ىپلوماتىيەد»، تىپۋەئە

ۋە ۇلخانىسى ئەنگلىيە كونسق شلۇرۇتۇردە قەشقەە مەكچى بولغانلىقى ھەمدرقولغا كەلتۈ قىلىشىنى

ردەم لەتتىن يادۆقىلىق بۇ ئىككى رئاى بابلىررسىياسىي ئە، بىيرھەن تكە كەلگەرەىيازكىيەنىڭ رتۈ

ىيىتى« نىڭ پۇلىنى رجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈر»شەە خوتەندر ۋە قەشقە، قىلغانلىقىپ تەلە

« ئىستىقالل»، ىھەپتىلىك گېزىتن ھاياتى« ناملىقن كىستارقىي تۈريەنە »شە، قاتقانلىقىنىرتا

ىچە تەشۋىق ربۆلگۈنچىلىكنى كۈچىنىڭ باۇرۇپ، نالنى نەشر قىلدژۇرمەجمۇئەسى ناملىق 

ىيىتى« رجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈريەنە ئاتالمىش »شە فتااگررابۇ پا. نقىلغان قىلغانلىقىنى بايا

ىكى تۇنجى ىخىدرتاڭ شىنجا، بولسىمۇن غارتۇپ بولۇت جۇۋمە گىلزچە ئىنتايىن قىسقا مەرگە

ە ھىزالىيىنى ئىنتايىن ئېغىر بولغانلىقى مۇزئۇنىڭ ن سۈپىتى بىلەش بولۇت بۆلگۈنچى ھاكىمىيە

ۋى ىيىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى »بۆلگۈنچىلىك جەھەتتە ئىدىيەزبۇبۆلگۈنچى ھاكىمىيەتنىڭ . نقىلىنغا

نىكىنى رئۆ شنىڭرۇقۇت بۆلگۈنچى ھاكىمىيەمالپ، ىكەتكە ئۆتۈشنى تامارئاڭدىن ئەمەلىي ھە

ى ىخىدىكى بۇ ئۆمررتان مازاىرقى زفتا يەنە »شىنجاڭنىڭ ھااگررابۇ پا. نسەتكەركۆدەپ « نتقارايا

ئۇنىڭ پ، گېدىيە بولۇاتىران بىرمەيدن غا تولغاالرقۋائاچچىق سات قىسقا تۇنجى بۆلگۈنچى ھاكىمىيە

ڭ ىيىنى ئىنتايىن چون زگەريوندىكى خەلققە كەلتۈا راچېگرۋە غا نالريوا راچېگر، مىللەتكە، لەتكەدۆ

نىڭ بۇ بۆلگۈنچى رسىرتىدىكى كۈچلەا فتا يەنە چېگراگرراپا بۇ. نسىلەنگەالخۇدەپ « ىبولد

ن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە>» ، توختىلىپق لۇۇىتسىيەسى توغرزپون ھاكىمىيەتكە تۇتقا

كىمىيەتنى ھۆكۈمىتى بۇ بۆلگۈنچى ھات لەدۆبىرمۇ ، قاسقاندىن چىققاندىن كېيىن <ىيىتىرجۇمھۇ

تەختكە ىال ئەمدە يمىقانچىلىق ئىچىدالقات پەقە. نقىلىشقا پېتىنالمىغااپ ئېتىررا ئاشكا -ق ئوچۇ

 >ىيىتىرجۇمھۇالم ئىسن كىستارقىي تۈرشە <ھال ھىر شاى زاھبىررەھۆكۈمىتىنىڭ ن ئافغانىستان چىققا

دەپ «  نگەۈربىلد يدىغانلىقىنىلالئۇنى قوۋە شلىق قىلىدىغانلىقى اھېسدا ھالدرا گە ئاشكا

: توختىلىپق لۇۇتوغر ىتسىيەسىزفتا يەنە ئىستالىن ھۆكۈمىتىنىڭ پواگررابۇ پا. نسىتىلگەركۆ

يال مارقىلىپ ئولتۇزۈت تۈرەپ تە ېت ئىتتىپاقىۋسو، ىتارىيىتىگە قاۋەز»شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك 
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ق، باشقا گېپىمىز يوبىزنىڭ ، سارشىنجاڭنى باشقۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىر ئەگە>: جۇڭگو ھۆكۈمىتىگە

ت ىكەرھەم قتا بىز چوقۇائۇندڭالر، سارتۇراپ لىتى بولۇشىغا قادۆىيە رمانجۇ - 1ئۇنىڭ ر سىلەر ئەگە

ي شېڭ شىسەم گەنلىكى ھەربەۇرۇش ندھالئاگادەپ  «<يمىزاقوغد ىمىزنىزئۆ، قوللىنىپ

نى رى بۆلگۈنچىلەجەنۇبىي شىنجاڭدىك، ملىشىپردەئۆلكىلىك ھۆكۈمەتكە ياڭ باشچىلىقىدىكى شىنجا

 .نقىلىنغان بايا ىلىغانلىقىزتا

 - 3كىتابنىڭ ق توملۇچ ىخى« ناملىق ئۈر»شىنجاڭنىڭ قىسقىچە تان غازكوللېكتىپ يا          

< ىيىتىرجۇمھۇالم ئىسن كىستارقىي تۈرشە>ت »جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى ھاكىمىيەا تومىد

ئاجرىتىلىپ تېخىمۇ م بىر بۆلۈس مەخسۇۋزۇدا مان ېگەديوقىلىشى« ۋە نىڭ قەپەستىن چىقىشى 

لغانلىقى رۇىپىدىن قۇربۇ بۆلگۈنچى ھۆكۈمەتنىڭ كىم تەە بۇ بۆلۈمد. نقىلىنغان تەپسىلىي بايا

چ كۈرۇھ گۇت تۆا يونىدر را» قەشقەشالپ ىن بازديىلى يا - 2833: نقىلىنغان بايااق مۇند

ا ىنىڭ كۈچىنى كېڭەيتىش خىيالىدزئۆال ممىسھە، تېپىشىپت پۇن بىلەى بىر -بىر ، شەكىللىنىپ

ىنى شىنىڭ زئۆى، ئىدك ئەمەلىي كۈچى ھەممىدىن كۈچلۈپ، بولۇر تۆمۈى بىر ىنالردئۇ. بولۇشتى

س يۇنۇر پانلىق ئۇيغۇرتۇم ھەى ئاتىددەپ نى اقوماندش پىئە بادامۇا قوشۇمچە چېگر، شىجاڭى

ماجۇڭيىڭغا پ، بولۇڭ ما جەنسا، ىئىككىنچىس. ىىي باشلىق قىلىپ تەيىنلىدربەگنى سابىق مەمۇ

بۇنىڭ ، بىرلەشتىن بىلەۋۋۇ ىي باشلىق ما شياربۇ سابىق مەمۇ. ىئىدچ كۈن كىللىك قىلىدىغاۋە

الق قۇر، مىگەزوبۇ بىر پ، بولۇن ئوسما، ئۈچىنچىسى. ىئىدك لىقى كۈچلۈارجەڭگىۋ، قىسمى خىل

نىڭمۇ رالرئۇيغۇ، ېتەتتىرۈۋئۆلتۈ، ىيتتالبۇ نىۇالرئەيمەنمەستىن خەنزاق بۇ ھېچقاندى، كەستى ئىد

ن ېگەن دئۇنى شىنىڭ شىجاڭى قىلىمەر تۆمۈى، ئىدس قېلىشى تەق تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ سا

ت ىيەدىدزىسىدىكى رئوتتۇر تۆمۈن ئۇنىڭ بىلەى، ئىدرازى نان قىلمىغانلىقى ئۈچۈل ىسىگە ئەمەۋەد

. ىئىدن ىسى خوتەزتايانچ با ئۇنىڭپ، بولۇلالم موداسابىت ، تۆتىنچىسى. ىئىدر چوڭقۇك بە

 ىن ئايرىلىپدئۇنىڭ مەقسىتى جۇڭگوپ، ىمۇ بىر قىسىم ئەسكىرىي كۈچى بولۇردقەشقە، لېكىن

چ كۈرۇھ گۇ بۇ بىرقانچە. ىئىدرۇش قۇ< ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە>مۇستەقىل 

 . « يتتىيالئو ىېلىشنۋپنى يۇتۇرەشى تەرقاپ كۈتۈت سەرپۇممىسال ھە، تېپىشىپت پۇرا ئازئۆ

ن ئىسالم كىستارقىي تۈرشەن نلىغاا پىالمۇھەممەتئىمىن بۇغرلالم ۋە مودايەنە » سابىت ە بۇ بۆلۈمد

قىلىش ئومۇمىي ۋۇز ىكىتى ئەنگلىيەنىڭ ئاسىياغا تاجاربۆلگۈنچىلىك ھەرۇش ىيىتى قۇرجۇمھۇ

... قوللىشىغا ئېرىشتى  ئەنگلىيە جاھانگىرلىكىنىڭ، كەلگەنلىكتىنس نىغا ماپىالتېگىيەلىك ائىستر

 <ىيىتىرجۇمھۇالم ئىسن كىستارقىي تۈرشە>ە كېچىد، كۈنى - 21ئاينىڭ  - 22يىلى  - 2833

ن، ئافغانىستاق، ئاتۇشلۇلالم، موداسابىت : ڭلىسىى زۇئىشلىرت لەدۆ... قەپەستىن چىقتى 

يېزىقىنى  -نىڭ تىل رلەتلەدۆلىق رقاتان ئافغانىستا، كىيەرتۈن، ھىندىستان، ئوقۇغانالردا ھىندىستا

 .نقىلىنغان بايادەپ غالچا« ن گەرئەنگلىيە جاھانگىرلىكى يېتىشتۈۇ، بىلىد



7 
 

 

خىل ر »ھەا قىسمىد - 1ىخى« ناملىق كىتابىنىڭ رتار نىڭ »ئۇيغۇۋىشيازىخچى ليۇ رڭلىق تادا         

. نقىلىنغان قىلىنىپ باياب تۆتىنچى بان ئوۋزۇ مان ېگەد« ىىكى توقۇنۇشلىرردنىڭ قەشقەركۈچلە

»سابىت ، ئىسيانى«ش قارا»قا، گە كىرىشى«رموللىنىڭ قەشقەدا»سابىت ر مۇشۇ بابتا ئاپتو

، بەند قىلىشى«زەرموللىنى نەدائەلىنىڭ سابىت ر »تۆمۈ، كېلىشى« موللىنىڭ يەكەنگەدا

بويىچە ۋزۇالر كىچىك مان ېگەدموللىنى قولغا ئېلىشى« دانىڭ سابىت ز»خوجىنىيا

يانىنىڭ رجەرۇش ىيىتى« نى قۇرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرنىڭ ئاتالمىش »شەموللىدا  سابىت

»سابىت ق لۇۇتوغرلالم موداسابىت ر ئاپتو. نقىلغان تەپسىلىي بايادەر ئاخىرىنى بىرقە -ش با

، ئىسالم بولغاندىن كېيىنڭ چو. نبىيەلەنگەرتەن بىلە تەلىماتىئىسالم كىچىكىدىن سىستېمىلىق 

ر قەشقەش، بەلگىلىك نەتىجىگە ئېرىشىپ ئاتۇە ھەمدن قىلغا تەھسىلپ ىن قويۇېھزتەلىماتىنى 

لالم مودايىلىدىن كېيىن سابىت  - 2819. نتونۇلۇشقا باشلىغاپ ئۆلىما بولۇ ىنىييالردا دلىق جارقاتا

لىق ركۇچاقاتا، ئاقسۇرۈپ، شىمالغا يۈيالپ ىم ئويمانلىقىنى بورتا، ئاتۇشتىن ئايرىلىپ تىريۇ

الم مولدايىلى سابىت  - 2831. نىسلىك قىلغادەررمۇا كېيىن ئىلىدردە، ىنىي مەكتەپلەدكى ىيالردجا

پ تونۇشۇن بىلەش بىر يا خوتەنلىك مۇھەممەتئىمىن ئىسىملىكن ئىلىغا كەلگەش ىگە ئوخشازئۆ

موللىدىن تەلىم داسابىت ق لۇۇتوغر ىيىتىنىڭ كەلگۈسىڭ ۋەزمۇھەممەتئىمىن شىنجا... ۇ قالىد

شالش تاۇرۇپ ېن ھاكىمىيىتىنى ئاغدرىنىڭ جىن شۇزئۆي بىلمە -بىلىپ لالم موداسابىت ا، ىغاندرسو

تونۇشقا ق تارئون مۇھەممەتئىمىن بىلەە بۇ مەسىلىدە ھەمدن ىلىگەدلىقىنى ئىپارنىيىتىنىڭ با

ى يىلىنىڭ ئاخىرلىر - 2831ا مۇھەممەتئىمىن بۇغر، يەنەى ئەپەندۋ ىشيازليۇ . نغازيادەپ « نكەلگە

قىتتا ۋامۇشۇ دەل »ن تقاالىق قىلىۋرشكە تەييارۈكۆتۈالڭ زغقورۇپ، قۇشكىالت مەخپىي تە بىر قاشتارااق

را ئوتتۇى ئىلگىر بۇنىڭدىنلالم موداسابىت . نھىندىستاندىن خوتەنگە كەلگەلالم موداسابىت 

لىنىپ نى ئايالرلىق جايرقاتا ىلىريېرىم ئارەب ئە، كىيەرتۈى ۋە قايسى جايلىررئاسىيانىڭ ھە

شقاندىن كېيىن تۇنجى شالخون بىلەلالم موداسابىت ا بۇ مۇھەممەتئىمىننىڭ ئىلىد. ىكەلگەنىد

ىكەتنى رھەن نلىغاپىالمۇھەممەتئىمىن ن كۈچى بىلەن پۈتۈلالم موداسابىت . ىشۈشى ئىدرۈكۆ

ھ نىڭ ئىنىسى شااموللىنىڭ مۇھەممەتئىمىن بۇغرداسابىت ر ئاپتو. نقىلغان بايادەپ « نقوللىغا

كۈنى  - 11ئاينىڭ  - 7شالپ نى بارچە ئەسكە 2111بىللە ن بىلەنالر لىق ئاتامارقاتار مەنسۇ

جەمئىيەتنىڭ زاتالر ۋە ىنىي دىكى ردقىلىپ كېلىپ »قەشقەن بايا گە يېتىپ كەلگەنلىكىنىرقەشقە

ردە ەقەشقلالم موداقىتتا سابىت ۋابۇ . ىقىلدرەت ىيازموللىنى داسابىت ر ئېقىمىدىكىلە قايسىرھە

سابىت ردە، »كېيىنكى كۈنلە، «ىنديالشەخسكە ئاق لۇدروئىجتىمائىي جەھەتتە ياۋە سىياسىي 

ئەلى ئاخىر ن ئوسما. ىچىلىدرئەلىنىڭ كۈچىنى پان نى قوللىنىپ ئوسمارسىتىلەۋاخىل ر ھەلالم مودا

، كېيىن ىتىلغاندىنرمۇھىت يااق مۇند. ىنى يوقاتتىارقىلىش ئىقتىدول نى كونتررئاستىدىكىلەل قو
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 <ىيىتىرجۇمھۇالم مۇستەقىل ئىسن كىستارقىيتۈرشە>ا، ھالدن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەلالم موداسابىت 

ر نىڭ قەشقەرلىقالرئەلى قاتان ئوسمار، ئۇ تۆمۈ. ىكىتىنىكۈچەيتتىربۆلگۈچىلىك ھەك شتەرۇقۇ

ىكىتىگە رھەن قىلغات شىنى مەقسەرۇشى تۇرېننىڭ چىرىك ھۆكۈمىتىگە قارشۇ بوستانلىقىدىكى جىن

 .نغازيادەپ تۇتتى« ل يو شىرتۈپتىن قا

شتلىرىدىن زەگۈرموللىنىڭ سەداموللىغا باھا بېرىپ »سابىت داسابىت ى ئەپەندۋ ىشيازليۇ           

ئۇنىڭ پ، بولۇق تەجرىبىسىمۇ يوۋە ئاساسى دەك قىلغۇارە ئۇنىڭ ھۆكۈمەتنى ئىدا، ئېيتقاند

سىياسىي ن غارئېلىپ باا ېمىندە زھىدالبۇ ئارەت بائى ىنردقەشقەن بولغاى شەھىرنالر مۇسۇلما

 .نغازيادەپ « ىىنىي ئەسەبىيلىك ئىددئەكس ئەتكىنىبولسا ە پائالىيىتىد

 (2848−2821)  ڭجۇڭگو شىنجان گىلىدىكى ئەنگلىيە بىلەز»مىنگو مەى شۈ جيەنيىڭ ئەپەند         

ن ېگەد<ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم ستاكىرقىي تۈرشە>ئاتالمىش ن »ئەنگلىيە بىلەا كىتابىدن ېگەد« 

يانىدىكى رجەرۇش « نى قۇتىيەرمنىڭ بۇ ئاتالمىش »جۇمھۇلالمودابويىچە سابىت ۋزۇ ما

»سابىت ا توختالغاندق لۇۇتوغرلالم موداسابىت ر ئاپتو. نقىلغان بايام ئىخچا پائالىيەتلىرىنى

. نىس بولغادەرركېيىن مۇ. نئوقۇغاردە ىسەلەدرىكى مەردقەشقەە كىچىكىد، لىكرقەشقەلالم مودا

م كىزرپانتۈم ۋە مىزنئىسالپا. نغاربىلىمىنى ئاشۇپ غا چىقىپ ئوقۇنالرھىندىستان، ئافغانىستا

لەتلىرىگە رق دۆشەرا ئوتتۇ، كىيەرتۈ، ېت ئىتتىپاقىۋقىلىپ سوت ساياھە. نقىلغال ئىدىيەسىنى قوبۇ

ن چەنگىچە بولغارىن چەدئاقسۇا ديانىرجە ىسلىك قىلىپ ئايلىنىشدەررمۇلالم موداسابىت . نغاربا

مەقسىتى ، تىپىك بۆلگۈنچى، »ئۇ، «ننغاياللىق شەخسكە ئازئىمتىياى زور، ىكى تەسىريالردجا

منىڭ لالموداسابىت . نغازيادەپ « رۇشقۇت لەدۆمىزملىق نئىسالمۇستەقىل پا، ىن ئايرىلىپدجۇڭگو

ھاجى ز خوجىنىياى ىلىررئاينىڭ ئوتتۇ - 4»: نغازيااق مۇندر ئاپتوا توختالغاندا ئۆلۈمى توغرىسىد

ئۇنىڭ لالم ۋە موداسابىت ن لغااىن يەكەنگە قېچىپ كېلىۋردقەشقە، بېرىپ يەكەنگە يېتىپى قوشۇنلىر

لىق رقاتالالم موداھاجى سابىت ز خوجىنىيا، كېيىن. ننى قولغا ئالغا <ىمىنىستىرلىر>بىر قىسىم 

دا ئاقسۇلالم موداسابىت ا، ئايد.  7 -نگەربەرۇپ نى ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتكە تاپشۇربۆلگۈنچىلە

 .( ئۆلگەە مىسىدرمچىدىكىتۈرۈشېڭ شىسەينىڭ ئۈ، ېيىشىچەدنىڭ رىلەزبە)ن لگەرۈئۆلتۈ

ڭ كومىتېتىنىڭ سابىق باشلىقى جان سىياسىي قانۇق يونلۇم رائاپتونور ئۇيغۇڭ شىنجا«

خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيىتى مۇقىملىق ن بىلەرەش شى كۈرشۇمىڭنىڭ »شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىككە قا

ىخىي رنىڭ تا< چخىل كۈچ ئۈ>»شىنجاڭدىكى ا كىتابىدن ېگەد« رھىزىلەالئۇ ھەقتىكى مۇم ھە

ئۇنىڭ ر ئاپتوپ، بولۇۋزۇ ماڭ بىر چون ېگەد« شنۈرۈقاكۆرئارا خەلقئاپ ككەرەمۇۋە مەنبەسى 

كىچىك ن ېگەد 》ققىياتىرەتەۋە لىققا كېلىشى ركۈچلىرىنىڭ با< نكىستارقىيتۈرشە>《ئىچىدىكى

پ ىيىتى« نى ئەيىبلەرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرئاتالمىش »شەن لغارۇيىلى قۇ - 2833ۋزۇدا ما

ىيىنى ، زئەمما، بولسىمۇن قىلغاداۋام گىل زچە »ئىنتايىن قىسقا مەر« گەتكىزىي ھۆكۈمەركېلىپ »مە
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غا  <نكىستارقىي تۈرشە>ن بولغام ناۋى پىيەاجۇغرن شمىغا، قېلىپال»بولۇپمۇ، «ىبولدزور ئىنتايىن 

ى، قويدۇرۇپ نديالىگە ئازسۆش بۆلگۈنچىلىكنىڭ ئالما مىللىي، سىياسىي مەنە بېرىپي پۈتۈنلە

نىڭ سىياسىي نالرمۇستەقىل قىلماقچى بولغاۋە لماقچى ۋاشىنجاڭنى بۆلۈ بۇ ئاتالغۇردە كېيىنكى كۈنلە

 قىيرشە>ىمۇ رتۆن ئېلىخا ايىلى غۇلجىد - 2844»ە نەتىجىد، «ىئايلىنىپ قالد بايرىقىغا

 .نسەتكەركۆدەپ چىقتى« رۈپ بايرىقىنى كۆتۈ <نكىستارتۈ

ماتېرىياللىرىدىكى ت تەتقىقار، ئەسە ىخىيرتاب، كىتاق لۇزيۇقىرىقى نوپۇك، ېمەد         

ڭ يان ئۆتكەا ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىد - 11موللىنىڭ شىنجاڭنىڭ داىن سابىت نالردمۇزمە

ا، مۇھەممەتئىمىن بۇغرارالر ۋە ئەكسىيەتچى ئەمەلد لىقرقاتاي شېڭ شىسە، ېنرجىن شۇ، ېڭشىنز

مىللىي ر لىق مەشھۇرقاتان ئىسالم ئوسمارە، تۆن ئېلىخا، ئەيسا ئالىپتىكىنى، سەبرد مەسئۇ

لغىلى رۈۋاىخىي شەخس ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرسەلبىي تان ىدىغارتۇردا قاتا بىرن بىلەر بۆلگۈنچىلە

س مەخسۇق لۇۇما جۇڭيىڭ توغري، شېڭ شىسە، ېنرجىن شۇ، ېڭشىنڭ زغىچە ياىرزھا. ۇبولىد

. ىتەھلىلقىلىندۋە تەنقىد دە كۇشا -ڭ كەى ئەتمىشلىر -نىڭ قىلمىش الرئۇ، نەشر قىلىنىپبالر كىتا

جۇڭشىن ۋۇ »ى ئەپەندا جيەنخۇاڭ خۇ، كىشى«اق قاندا »مۇھەممەتئىمىن بۇغرى نى يۇچىڭ ئەپەند

ي ليۇ شياڭخۇ، جىمىھالى«رتە »ئەيسا ئالىپتىكىننىڭ قىسقىچەى ېن ئەپەندۋۋلو شا، «دمەسئۇۋە 

، نى يېزىپرماقالىلەن ېگەدخاتا تاللىشى« ن قىلغات ئۆمرىنى نابۇن نىڭ پۈتۈد»مەسئۇى ئەپەند

پ تۇرۇپلىق يواىكەتلىرىنى ئەتررھە بۆلگۈنچىلىكى ۋە پائالىيەتلىرئەكسىلئىنقىالبىي نىڭ الرئۇ

ن لغارۇسىستېمىلىق تونۇشتۇى بۆلگۈنچىلىك پائالىيەتلىرۋە موللىنىڭ ھاياتى داىت لېكىن ساب. ردىبە

ن يىلى نەشر قىلغا - 2889خەلق نەشرىياتى ڭ شىنجات پەقە. ىقىلىنمىدر ئېالن لەرئەسە -ماقالە 

خەلق ڭ يىلى شىنجا - 1114ن بىلەب كىتان ېگەدلۇغىتى« ر بىيشىمالدىكى مىللەتلەرچە »غەۇخەنز

 - 1كىتابنىڭ ن ېگەدكىرىسى« زستىنىڭ تەيالئوم »قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونون نەشر قىلغا نەشرىياتى

نالردا مۇزمە ىخىيرتان قىلىنغان بۇ ئىككى كىتابتا بايا، ئەپسۇسكى. ىلدرۇقىسقىچە تونۇشتۇا قىسمىد

 ستانى«ر داىنىڭ »ئۆمۈزئۆ ىزىمۇزسەيپىدىن ئە. نقالغاپ بولۇپ كۆيالر خاتا جام ھەرق زور پە

ا ئاچقاندز سۆە غىلىڭى ئۈستىدزقو ىكى خەلقيىالرد - 2831»ا ناملىق كىتابىنىڭ بىرىنچى قىسمىد

گە زموللىنىڭ ئىسمى كۆداسابىت ە ئىچىدر كىشىلە ڭلىقن داغىلىڭىغا قاتناشقازىكى خەلق قوردقەشقە

بۇ خاتا« . ۇىدتىلغا ئالى دەپ لىرىدىن بىررھبەرەڭنىڭ زغىالقو ئۇنىلالردا ماتېرىيازى بە. ۇچېلىقىد

« ت»ھۆكۈمەن لغارۇيىلى قۇ - 2833قاشتا رايەنە قاا كىتابىدر كۇزئۇ مە. نغازيادەپ ( تبە -122)

بىي رھەا مۇھەممەتئىمىن بۇغر، ئىسن رەئاخۇم ئەلەز »بۇ ھۆكۈمەتكە مۇھەممەتنىياق لۇۇتوغر

« ننغايالساپ بولۇ انبىي قوماندرىن ھەۋقوشۇمچە مۇئا، ئىسرەىن ۋمۇئالالم موداسابىت ان، قوماند

ن كىستارقىي تۈرشە>ردە »بۇ قەشقەن ئاتايىتەا موللىنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغانددايېزىپ سابىت دەپ 

دەپ ( تبە -184)« سئەمەلالم مودا  سابىتن بولغا( ڭلىزۇ)كىل ش ۋەگە با< ىيىتىرجۇمھۇئىسالم 
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بىرىگە  -ىكى بىر ردشقەقەا ياشلىرىد 28−29يىلى  - 2834ۋە  - 2833، شەنكىرو. نتكەرئەسكە

ن شاھىت بولغا غائىشالرشۇ ، قىلىپاك نىڭ ئېلىشىشىغا ئىشتىررللىق كۈچلەراقوۋە شى سىياسىي رقا

 .نگەربەت خاتا مەلۇماق لۇۇتوغرلالم موداىزىمۇ سابىت زسەيپىدىن ئە

 بۆلگۈنچىلىكۋە ھاياتى  منىڭلالموداسابىت ردا ماقالىلەب ۋە كىتاك لۈرتۈك، ېمەد         

ىتىمۇ خاتا بېكىتىلىپ رقالماستىن ئۇنىڭ سۈن قىلىنپال خاتا بايا، ىيەتلىكدىد، زچولتاى پائالىيەتلىر

« ناملىق كىتابىنىڭ (2848−2941)ريىلدىنبۇيانقى قەشقەز ما شۇكاڭنىڭ »يۈ. ۇتىداكېلىۋ

بىر ماقالە ن ېگەد >»«ىئاخىر -ش نىڭ با ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە»< ەئىچىد

كىلىق رئاستىغا »كونا ما، (تبە -71)، تنى بېرىپرەچە سۈرمۇنغابىر پازمۇشۇ مەر ئاپتوپ، بولۇ

زى تتىكى كىشى يۈرەسۈ. نگەربەۈرۈش چۈشەنددەپ « لالمموداسابىت ر ئۇنسۇ مىللىي بۆلگۈنچى

ز يۈ. ىئىددەم ئال ساقارا قاك، لۈزيۈمىالق يۇلالم موداسابىت پ، ساقاللىق كىشى بولۇق ئازۇق، سو

ك، ېمەد. ۇيېقىن كەلمەيدتال مەتلىرىمۇ پەقەالئااي ساقىلى ئوخشىمىغاندىن باشقا چىرۋە كىپتى 

ىخىدىكى رتان مازايېقىنقى ڭ »شىنجان گەزتۈى ئەپەندر شېرىپ خۇشتا. نخاتا بېكىتىلگەرەت سۈ

ن لگەبېرىرەت ىخىي سۈرتااق تۇقررقتىن ئاۋارا 11قىسمىغا ش كىتابنىڭ بان ېگەد« رشەخسلەر مەشھۇ

شېڭ ، ېنرجىن شۇ، ېڭشىنڭ زيا ىننالردبىز ئىسمىنى ئاتىغاا يۇقىرىدە نىڭ ئىچىدالرئۇپ، بولۇ

ئەيسا ى، سەبرد مەسئۇا، مۇھەممەتئىمىن بۇغررە، تۆن ئېلىخان ئىسالم، ئوسما، ما جۇڭيىڭي، شىسە

ن چۈشكەن منىڭ كوللېكتىپ بىلەلالموداسابىت . نبېرىلگە ىتىرنىڭ ئۆلچەملىك سۈرئالىپتىكىنلە

كىشىنى سابىت ن غارئولتۇپ تەسۋىي تۇتۇا شتە قولىدۈرۈچۈشەند، لېكىن، بولسىمۇن ىتى بېرىلگەرسۈ

 .قويغانسىتىپ رخاتا كۆلالم دەپ مودا

لىقالر، ىكى خاتالالردماتېرىياك لۈرتۈ تلىكەمغا مۇناسىۋلالموداقتا سابىت ائۇندش، خو        

 -چامىمىزنىڭ يېتىشىچە مۇكەممەللەش، ىتىپزتۈ ئۇنىياكى ۇ مدەشۇ پېتى كېتىۋېرر كەمتۈكلۈكلە

سىستېمىلىق ا، توغر، غا يېڭىبالرتەتقىقاتىغا ئائىت كىتا ىخرتات ۋە لۇغەس، قامۇە، كىرزتەرۈپ، تۈ-

 نىلالرىخىي ماتېرىيارتا، ىخىي پاكىتنىرتا، ىخىي چىنلىقنىرتا؟ مۇزۆرۈربېرىش الپ ىرزھال ماتېرىيا

مۇشۇنى ن مە. تتەەئەلۋۇ، يدراقادەپ « زۆرۈرىقاتچى بۇ مەسىلىگە »بىر تەتقرھەن ىرلەيدىغادقە

منىڭ قىسقىچە لالموداسابىت ە مددەسلەپكى قەا دەماتېرىياللىرىم ئاساسىدن توپلىغاپ، تۇتۇزەردە نە

نىڭ خاتا تىالرتەتقىقا. ۇمسۇند ىرىگەزنىڭ نەرمەنلەرىتىنى ئوقۇرئۆلچەملىك سۈۋە جىمىھالى رتە

 .نپايدىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەقالپ جايلىرىنى تولۇم كەۋە  ىتىپزجايلىرىنى تۈ

لباقى ئىسىملىك كىچىك ۇئابدە كەنتىدزاق ئا ئاتۇشنىڭر يىلى قەشقە - 2993لالم موداسابىت          

ن ېگەم دئەلىماخۇنۇڭ قتا چوزابىيەنى ئارىنىي تەچ دنغۇشالبا. نتۇغۇلغاە ئائىلىسىدر ىگەدسو

ى ىلىرريىللىرىنىڭ ئوتتۇ -2811. نئوقۇغادە ىسەدرخانلىق مە ىكىردەشقەكېيىن ق. نكىشىدىن ئالغا

، غۇلجىغا كېلىپدۇل ئۇپ، بولۇلال مومالپ دايىلى ئوقۇشنى تاما -2824. نغا بېرىپ ئوقۇغارابۇخا
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ى كىشىنىڭ قىزن ېگەدئىسمائىل ھاجى ە ڭدۈسۈيدن شقاراقالئولتۇپ كۆڭ ئەى شلىراتدريۇ قلىقزائا

ئايالى  منىڭلالموداسابىت . نگەرنت كۆرزەپەل ئىسىملىك بىر ئوغۇۇلال ئابد بىيەگە ئۆيلىنىپرا

. سكەلگەنلىكى ئېنىق ئەمە بتىن قايتىپۋەگە نېمە سەرقەشقەۇرۇپ، قالدە ڭدۈئوغلىنى سۈيدن بىلە

 - 2822ھەقىقەتەنمۇ . ۇىشىدرقا، دەپ تلىكەمۇناسىۋن قەسى« بىلەۋەستە رەڭدىكى »ۈسۈيدر ىلەزبە

كېتىش ت كانلىرىغا ئودۇنىڭ رلەرىگەدسور ئۇيغۇن ئاتالغادەپ قەسى« ۋەستە رە»ە ڭدۈيىلى سۈيد

شىمالىي ن ڭگە كەلگەۈكۈنى سۈيد - 21ئاينىڭ  - 4يىلى  - 2827. نگەربەز قەسى يۈۋە

ن ېگەدخاتىرىسى« ت شيې بىننىڭ »شىنجاڭدىكى ساياھە ىمىدخاج ھۆكۈمىتىنىڭ بارىستالر مىلىتا

چاقىرىم ت نمىسى تۆيالسېپىلىنىڭ ئاۈڭ »سۈيد: ربار ئۇچۇاق مۇندار قىدالقەگە ئاۋەبۇ ا كىتابىد

س تلىقى ماناۋالىرىنىڭ ئازاربا. نئىكەى نىڭ بىررەكۈز قەلئە ئىلىدىكى توققۇ بۇن، ئىكەا پىدائەتر

. نقتا ئىكەۋۇجەنۇبىي قوۋە كوچىسى ڭ چوۋۇق جەنۇبىي قوى كانلىردا دۇسوپ، بولۇش ئوخشان بىلە

تيەنجىنلىك ي پۈتۈنلەە سېپىل ئىچىدى، كانلىردۇلىرىنىڭ رىگەدسور ئۇيغۇن ا ئاساسەقتۋۇجەنۇبىي قو

كېتىپ ت ئالدىنقى يىلى ئوزار قتىكى باۋۇجەنۇبىي قو. نئىكەن شقايالجاى كانلىردۇنىڭ رلەرىگەدسو

 .سېلىنىپتۇا پاسونىدر رۇس يېڭىلىنىپ ئۆيلە نىڭ ھەممىسىنالركادۇىر بولسا زھا. نبولغانىكەان يرۋە

ر ئۇيغۇدە قەسى« ۋەستە رە»( تبە-78)« .نئىكەڭ كەچىالر كوم، كەركۆ، تلىكر رەئۆيلە

تخانا ەبىر ئۆينى ئىشرن سېلىنغاش سېپىلغا تۇتات پەقە، كېتىپپ كۆيۈى كانلىردۇلىرىنىڭ رىگەدسو

شۇ مانا مۇ. نقالغاق سايىال ئايالنىڭ ئۆڭ كۇچالىق بىر سەتەن ئالغام نادەپ « ازى»جۈخۇن، لغااقىلىۋ

ا ئىختىالپ ىسىدرئار لەرىگەدسوم ھەالر ڭدىكى ئۆلىماۈبىدىن سۈيدۋەقەسى« سەۋەستە رە»

 كانلىرىمىزدۇبىزنىڭ ق سارتۇن تقااكاتنى ئايرىۋزا -ە بىز ئۆشرر لەرىگەدسودان نازى بە. نلگەرۈكۆ

نى قالغىق خوتۇننىڭ ئۆيىنىڭ سازۇق بىر بۇن قاينايدىغاەت ئىشر -ئەيش ۈز كۈند -كېچە پ، كۆيۈ

قەسى« ۋەستە رەمۇشۇ »لالم موداسابىت . نلغااىگە كىرىۋزنىڭ كۆالرېيىشىپ ئۆلىما، دنېمىسى

ڭدىكى ۈسۈيد نىۇلالئوغلى ئابدن تۈپەيلى ئايالى بىلەن ئىختىالپالر تۈپەيلى كېلىپ چىققا

كىيەلىك رئەمما تۈ. ۇېيىشىدن، دگە قايتىپ كەتكەرقەشقەزى ئۆۇرۇپ، قالدا تۇغقانلىرىنىڭ يېنىد

زا بنىڭ چىنلىقىغا تاۋەيۇقىرىقى سەا، ىغاندرقا غانالرگۆكنىڭ ئەسلىمىسىدىكى بايارىيا يەال زېنېرگ

شىغا رۇنيا ئۇدۇئىمپېرىيەسىنىڭ بىرىنچى ن لىق ئوسمارقاتاك گۆرىيا يەز. ۇئىشەنگىلى بولمايد

ە يېرىدن گەېدقامىش رمىنىيەنىڭ ساريىلى ئە - 2824ى لىررئەسكە -ئوفىتسېر م كۈربىر تۈن قاتناشقا

 يىلىغىچە - 2829الر ئۇ. ننغاالسىبىرىيەگە پاپ شتا ئەسىرگە چۈشۈرۇئۇن بولغان بىلە سىيەرۇ

بىدىن ۋەسەئىنقىالبالر ىكى دسىيەا رۇئايد - 21يىلى  -2829. نئەسىرلىكتە ياشىغادە سىبىرىيە

ي قىستاننىڭ شەمەزاقېچىپ قار ئەسكە -لىق ئالتە ئوفىتسېر رقاتاك گۆرىيا يەا زبوشىغاندق للۇوكونتر

چچە ەېھىم بايۋۇرئابدى سىڭلىسىنىڭ ئېر  يېفنىڭمۇساباباھاۋۇدۇن  ردەئۇ يە. نشەھىرىگە كەلگە

ە مەكتىپىدرا ئوتتۇراي سا تاالچچە ئىستانبۇلدىكى گاەېھىم بايۋۇرئابد. نئۇچرىشىپ قالغان بىلە
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شامى ن ىدىغارغاستا تۇرقوم ھەن ىشىپ چىقىشىپ كەتكەدسىرال تېزن بىلەالر ئۇ، بولغاچقان ئوقۇغا

قىلىق ربىلجىن ئاالر دۆرئۇ. نقويغا ىتىپزڭگە ئۇۈقىلىپ سۈيداھ كىشىگە ھەمرن ېگەلال دمودا

ڭگە كەلگەندىن ۈسۈيد. نڭگە يېتىپ كەلگەۈسۈيديالردا ئا - 22ىن شۇ يىلى دشىنجاڭغا كىرىپ شىخۇ

نى بىر الرئۇلالم موداسابىت . نغارمنىڭ ئۆيىگە ئاپالالموداسابىت ، نىالرئۇلال موداكېيىن شامى 

ئىلى پ، شقا تەيىنلەشالبال مەھەللىنىڭ ئىمامىنى يورالپ تەييات ئالتە ئام ېلىپ ھەۋھەپتە كۈتۈ

گۆكنىڭ رىيا يەز. نقويغازۈپ سىگە يەتكۈۋەكەنت تەرىكى يادسۇ يەتتەزۈپ، ئۆتكۈ ياسىدىندەر

سابىت ا، ىغاندرايانىدىن قابدېگەن كىتابىدىكى « (2811_  2824)سارقامىشتىن ئاسارەتكە »

قەسى« نىڭ ۋەستە رە»ا بۇ چاغد. ىئىدە ڭدۈيىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىمۇ تېخى سۈيد - 2829لالم مودا

لالم موداسابىت زەر قەتئىينە بتىن بولۇشىدىنۋەنېمە سە. ىقالغانىدپ گىنىگە ئىككى يىل بولۇربەز يۈ

ن گە كەلگەرئۇنىڭ قەشقە. نە كەلگەگرقەشقەپ قويۇۇرۇپ قالدە ڭدۈئوغلىنى سۈيدن ئايالى بىلە

ن گە كەلگەرقەشقەلالم موداسابىت . ليىلىبولۇشى ئېھتىما - 2811يىلى ياكى  - 2828ى چاغلىر

ىن دپالىق ۋرويان بىلەچ كۈر زور ىدچىلەدلىق جەرقى قاتاۋشەق قۇتلۇلالم، موداىر دقاۇئابدغالر چا

ۇرۇپ ئالدۋج شى كەيپىياتنى ئەرۇللىرىغا قاخىل ئۇسر قىتىش يولىدىكى ھەرىن تادنىڭ چىالرقاتقۇرتا

ە ھىدالىنىي مەلۇماتىئادموللىنىڭ داسابىت . ىئىدغالر چان تقاۈرۈۋاشەكىللەندن لقۇى دوئاممىۋ

گىلدىكى زئۇنىڭ بۇ مە. نىسلىك قىلغادەررمۇردە ىسەلەدرڭلىق مەداىكى ردقەشقە، بولغاچقاى يۇقىر

ن لىشىپ خىرىستىيارھەمكان بىلەر ىدچىلەدجەن تقااقىلىۋيېتەكچىلىك لال موداىر دقاۇپائالىيىتى ئابد

باشقىچە سىياسىي . نبولغاە ئىرىسى ئىچىدرۇش داىكىتىگەتاقابىل تۇرقاتقۇچىلىرىنىڭ ھەرىن تاد

 .سئەمەم مەلۇ غانلىقىرئېلىپ بات ىكەرھە

 

شى رگلىيەگە قائەنا نياسىدت دۇمىيەئىسالبولۇپمۇ ا، نيا مىقياسىدا دۇئەسىرنىڭ باشلىرىد 20-        

 ىدچىلىرىمۇ بۇ خىلدجەر باشچىلىقىدىكى قەشقەلالم موداىر دقاۇئابد. ىئىدك كۈچلۈڭ ئەت كەيپىيا

ن بىلەشالر يار ىكى ئىلغارديىلى قەشقە - 2814. ىئىدس خاھىشتىن مۇستەسنا ئەمەۋى ئىدىيە

قاتقۇچىلىرىغا رىن تاد نخىرىستىيان شى بىلەرۇشتۇرۇنالمنىڭ ئولالموداىر دقاۇئابدلىپالر تاادار تەقۋ

ر قىلىق چاربى« ئائىنقىاليىلىدىكى »ئۆكتەبر  - 2827. نسىتىش نامايىشى قىلغاركۆچ شى كۈرقا

ىكى ردقەشقەە، نەتىجىد. نلىققا كەلگەرھۆكۈمىتى باىكالر بولشېۋپ، لۇۇرۇسىيە ھۆكۈمىتى ئاغدرۇ

سىيە كونسۇلخانىسىدىن رۇجەھەتتە چ لدىن تەسىر كۈزەئە. نسىيە كونسۇلخانىسى تاقىلىپقالغارۇ

، قىبى بولمىغاچقارەباشقا ى ىكى ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىنىڭ تەسىرردقەشقەن كەلگەرۇپ تۇا قىدرئا

اق مۇشۇند. نھىمايە قىلغادە ىيازنى الرېڭشىن ھۆكۈمىتىمۇ ئۇڭ زيا. نسا كۈچەيگەا رابۇ چاغد

شىۋېتسىيە ، يە كونسۇلخانىسىنامايىش ئەنگلىن غارشتۇرۇنالئولالم موداىر دقاۇئابدا، لدائەھۋ

ە، نەتىجىد. نغىغازىپىنىقوزئىرىلىرىنىڭ قاتتىق غەت دالىك ھۆكۈمەريەى ۋە مىسسىيونېرلىر
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شۇ لالم موداىر دقاۇئابد. ننغاشالبازاالش جا نى قولغا ئېلىپنالرغارئۇيۇشتۇم ھەن نامايىشقا قاتناشقا

ر كىشىلەن پسىرىگەۋەسكىن بولغاچقا خەكدە ىيات زىيەۋەز. نلگەرۈئۆلتۈپ قەستلەا ئايد - 9يىلى 

ا ئۇ غۇلجىد. ننغاھالغۇلجىغا چىقىپ پانايىلالردا شۇ لالم موداسابىت . نپكە قاچقارەتە -رەپ تە

 ھەجىملىكڭ چون لەنگەزسۆى منىڭ ئىش ئىزلىرالئەلەيھىسساد مۇھەممەيىلالردا سلەپكى ن دەغارتۇ

ە ىمىدرديا نىڭيالربا -ر ىگەديىلى سو - 2817مالپ، « نى يېزىپ تاماالمكىتابى »شېرىن كا

ئاتا ز نوپۇى ئاممىۋزور ئۇنىڭغا ب بۇ كىتا. نغاركۆپەيتىپ باستۇە مەتبەئەسىدت ىكى ھۆكۈمەرەدكۈ

 -جىمە ركى تەاىم« نى ئاغزركەن ئار»قۇە مەسچىتىددەڭ ئۇ غۇلجىدىكى شالپ شۇ يىلىدىن با. نقىلغا

ى زور تەسىرا نياسىدئىسالم دۇيەنە يىالردا ئۇشۇ . نغارشتۇداۋاماليىل  3−1بۇ ئىشنى ، قىلىپتەپسىر 

ن تقااسلىك قىلىنىۋردە دەرىسەلەدرئالىمنىڭ مەن ېگەد( 2174_  2114) ئىبنى مالىكئاندالوسىيەلىك 

ھاشىيە يېزىپ رھ ۋە توغرىسىدىكى »ئەلفىيە« ناملىق كىتابىغا شە مماتىكىسىاتىلى گىررەب ئە

  .نئاتالغادەپ ەلفىيە« ھى ئرئۇنىڭ بۇكىتابى »شە. نچىققا

شى رھۆكۈمىتىگە قاىكالر بولشېۋدا ئاسىيارا ئوتتۇ، لۇشىرۇئىتتىپاقىنىڭ قۇ ېتۋسويىلالردا  1920-      

پ، لۇۇرۇئىمپېرىيەسىنىڭ ئاغدن ئوسما، بولۇشىپ مەغلۇۋە لۈشى رۈىكىتىنىڭ كۆتۈرھەسمىچىالر با

ھىندىستاندىكى ، ەمەلدىن قېلىشىمىنىڭ ئزۈخەلىپە تۈ، لۇشىرۇىيىتىنىڭ قۇركىيە جۇمھۇرتۈ

ر لىق بىر قاتاربولۇشى قاتا بىستانىنىڭ مۇستەقىلرەئەدى سەئۇر، ىكەتلەرشى ھەرئەنگلىيەگە قا

ك لۈرتۈ. ىكەتكەنىدپ لغۇداۋانياسى ت دۇمىيە، ئىسالبېرىپز يۈالر ئىشن ىلزىلىگە سالغازجاھاننى 

ر ىسىلەدبۇ ھا. ىقالغانىدپ ېقىم بولۇئۋى نيادۇئىستىكى ش بۆلۈنۈت، ىكەرمىللىي ھەالب، ئىنقى

قاتلىمى الر ئۆلىما -لال موس قىزغىنلىقى سۇن سىياسىيغا بولغا لدىنزەمىقياسىدىكى ئەڭ شىنجا

، مۇرسىياسىي ئاڭغا ئىگە كىشىلەا توغرا ىسىدرئاالر ئۇە، نەتىجىد. نقىلغاا پەيد ىنىشۋرىسىدىمۇ تەرئا

ا، ئېيتقاندن ئۈچۈلالم موداسابىت . نبولۇشقا باشلىغاا ەيدمۇ پرگە ئىگە كىشىلەرەزسىياسىي غەا ناتوغر

ى لىررەزسىياسىي غەرا با -را ىنىي ئالىملىقتىن بادغۇلجىدىكى مۇشۇ بىرنەچچە يىل ئۇنىڭ 

ا يىلى غۇلجىد - 2831بۇنى ئۇنىڭ . نقالغاپ يانى بولۇربىر بۆلگۈنچىگە ئايلىنىش جەن شەكىللەنگە

مۇھەممەتئىمىن . ۇگەپلىرىدىن ھېس قىلغىلى بولىدن ېگەا دشقاندائۇچرن بىلەا مۇھەممەتئىمىن بۇغر

لىنى انىڭ ئەھۋيالرجان بىلەى ئالدپىالنالپ، ىتىشنى ۋر« نى تەڭ ئىشالر»چوە كەلگۈسىدا بۇغر

رات ئالىم مۇر تاتار چۆچەكتىكى مەشھۇ، خوتەندىن چۆچەككە چىقىپيىلالردا شۇ ن، ىتىش ئۈچۈزكۆ

ن بولغاش ئوخشان تامامەى لىررەزسىياسىي غەا غۇلجىد. نلجىغا كەلگەغۇچ ئالغا ئەپەندىدىن تەلىم

ر كىشىلەن گەرىشىپ يۈدبىرىنى ئىز -بىر پال شۈرۈكۆالر ئۇ. نشكەرۈتۇنجى قېتىم كۆن بۇئىككىيلە

ىدىن زيېشى ئۆ، ناتىقبولغاچقام ھە، مەلۇماتلىقم ھەلالم موداسابىت . نئىكەنلىكىنى ھېس قىلىشقا

ا شۇ قېتىمدلالم موداسابىت . نغاۇرتەسىرقالدر چوڭقۇادا مۇھەممەتئىمىن بۇغر كىچىكشالر يا 24−22

للىق راقو، ئىكەنلىكىنىلالش ىنبىر تادشنىڭ بىررۈكۆتۈن للىق ئىسياراغا قوامۇھەممەتئىمىن بۇغر
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 -ت نىيە  .نگەۈرچۈشەند  ئىكەنلىكىنىن ننىڭ خوتەرۇئو ياخشىڭ ئەن ىدىغاركۆتۈن ئىسيا

مەقسەتلىرىنى ئەمەلگە ، قىلىپدا ىپىلىرىنى ئاز ۋەزئۆن بۇئىككىيلەن ىن چىققاردبىر يەى مەقسەتلىر

خوتەنگە قايتىپ كېلىپ ا مۇھەممەتئىمىن بۇغر. نلىق قىلىشقا كىرىشكەرتەييان ئۈچۈرۇش ئاشۇ

نەچچە ن ئوزدا يىلى ئەتىيا - 2832لالم موداسابىت . نلىق قىلغارشكە تەييارۈكۆتۈن ئىسيا للىقراقو

قىلىق ھەجگە رئا سىيەن رۇىتىپ كېلىش ئۈچۈزىيىتىنى كۆۋەزنيا دۇنى ئېلىپ ۇلالوغلى ئابدياشلىق ئ

دا ىنى ئارزپەج ھە. نقىلغاج ئاندىن مەككىگە بېرىپ ھەن، غاركىيەگە بارىن تۈدسىيەرۇئۇ . نماڭغا

بۇ . ننغايالنى ئايالرلىق جارقاتان ھىندىستا، مىسىر، ئىسكەندىرىيەز، قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھىجا

ئۇ ئېنىق قىلىپ »تولىمۇ ە ىمىسىدددكىتابىنىڭ مۇقەن ېگەد« رئەقىدىلەر ھەۋ»جەن غازياا ياندرجە

ۋەن لى ئىنتايىن تۆانىڭ ئەھۋرىنىدىكى كىشىلەم ئىسالم دسارگە بارقەيەە بۇ ساياھىتىمدس، ئەپسۇ

. نغازيادەپ ندىم« يالئوزاق ئۇە بۇ مەسىلىدە تلەندىم ھەمدەقاتتىق ھەسررۈپ، كۆ ئىكەنلىكىنى

ردەم يا شقارۇىزىنى ئەمەلگە ئاشۇرىنىڭ سىياسىي غەزئۆا نياسىدت دۇمىيەئىسالبۇنىڭدىن ئۇنىڭ 

ئەمما . ۇلغىلى بولىدرۈۋاكۆ چەككەنلىكىنىەت كۈچنىڭ يوقلۇقىنى ھېس قىلىپ ھەسرەر بىردەك قىلغۇ

. نتونۇشقان بىلەلىمالر امىزمچى ئنئىسالپا ىكىدكىيەرتۈز ۋە ھىجا، مىسىرا يانىدربۇ ساياھىتى جە، ئۇ

يەنە ە ىمىسىدددئۇ يۇقىرىقى ئەسىرىنىڭ مۇقە. نىغارسو ىنىش« نىڭ يوللىرىنىزقاەت ىن »نۇسرالردئۇ

ز ۋە ھىجا، مىسىر، ئىسكەندىرىيەل، ئىستانبۇ. قىلدىمر تەپەككۇزۇن ئۇ »بۇ ھەقتە: نغازيااق مۇند

، ئۆلىما شسىزاتەڭدرەم، مۆھتە. ەشتىمكىرىلزامۇن بىلەى لىررۋەرئۆلىمالىرىنىڭ ھەقىقەتپەى ھىند

ر ماڭا »ئۆمەالر ئۇ، «ردۇمئالماشتۇ پىكىرپ بىللە بولۇردە نەچچە مەجلىسلەن بىلەا ىزرشىد ر رەكتودو

ن، سىياسىيور ئۆتكۈ( ىيەلىكرسۇ)شاملىق ۋە كىتابىنى ن ېگەد  «ن باياۇل بنىڭ » ئەمىررەئىبنى كە

پ ئىلگىرىلەشقىالر با، قېلىپا قىدرئان نېمە ئۈچۈنالر ننىڭ » مۇسۇلمارسالخەتىب شەكىب ئار مەشھۇ

ئۇ كىشىمۇ مۇشۇ مەسىلىنى . چىقتىمرۈپ كۆپ قويۇل كۆڭۈردى، كىتابىنى بەن ېگەد« ۇ كېتىد

  .نتەتقىققىلغانىكە

شنىڭ رۇلىرىنى ئىشقا ئاشۇرەزسىياسىي غەا يانىدربۇ ئىككى يىللىق ساياھىتىجەلالم موداسابىت        

ا خىل نامدر ھە. نئوقۇغاب كىتاي توختىما. ننگەدەئىزي تاپما تىنىمە ئۈستىدى رئىمكانىيەتلى

ززاۋى، ھىم غەائىبرردى، مەجىد كەرۇنالردا ئاشۇ سو. نغاقاتناشقاۋە يىغىلىشالريىغىن ن ئېچىلغا

. نغارپىكىر ئالماشتۇن بىلەرلىقالر ھىم قاتااشىد ئىبرۇرەئالىم ئابدر تاتارى، ئەنساددۇس لقۇۇئابد

ئىسالم »ا ياندرئۇ بۇ جەا، ىغاندرىن قارالردكىتابىدىكى ئۇچۇن ېگەد« ىلىررھەۋجەە ىڭ »ئەقىدئۇن

قىت ، ۋابولسىمۇن قىلغات كىتابىنى يېزىشنى نىيەق قانۇنى« ناملىق ئىككى توملۇ

« ناملىق رئەقىدىلەر ھەۋقتىمۇ »جەاشۇند. نىلىگەدئۆكۈنگەنلىكىنى ئىپا لمىغانلىقىدىناچىقىر

زۈپ تۈپ غا قىلماقچى بولۇۋسوا نىدر« ئوەممزۋە زەما رشلىرىغا »خواتدريۇ، كىتابىنى

ن ۋە سەمىجاۇئابدر تچىلەرەڭقاشلىق تىجارۇيۇن ئۇ بۇ كىتابىنى خوتە. نلىغانلىقىنى ئېيتقارتەييا
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ېھلى ن دبىلە ىمىردىي يادنىڭ بالىلىرىنىڭ ئىقتىسارلەرىگەدسون ېگەي دبان ئەمەتجا

 .نئېلىپ كەلگەرۇپ باستۇدە بىئە مەتبەئەسى« شاھجاھاندىكى »مەھبۇبۇلمەتا

شىنجاڭغا رۇپ شتۇالئىككىيىللىق ساياھىتىنى ئاخىردا يىلى نويابىر - 2831لالم موداسابىت          

تەجرىبە ەت ۋە ىتىمنىڭ يېتىشىچە ئىبردرقۇە »بۇ سەپىرىمدا ئۇ يۇقىرىقى كىتابىد. نئالغال يوراپ قا

بولۇشقا ە بىر سىياسىي بۆلگۈنچىدن چاغلىغىلى بولمايدىغال سەەك، غىنىدزيادەپ ھاسىل قىلدىم« 

. نھىندىستاندىن گۇمىغا كەلگەزۇپ غۇرتۇادە قەتئىي ئىرپالپ، نى تورتەجرىبىلەل تېگىشلىكمو

ى شلىراتدريۇى ۋە تۇغقانلىر -رۇق ئۇن بىلەى ئالدجىالر ھان قىلىپ قايتقاۋاپ تاج بويىچە ھەە قائىد

بۇ ن لەنگەرھەن زەمۇستەقىللىق ئىدىيەسىبىلەدى جۇل ۋۇپۈتكۈ، بولسىمۇ دەتئان شىدىغارۈكۆن بىلە

ن گەرتىل بىرىكتۈا خوتەنگەبېرىپ غۇلجىددۇل ئۇ، ماڭماستىنراپ تى ئاتۇشقا قاريېڭى ھاجى يۇ

. نئېيى كىرگەان مىزرائۇخوتەنگە بېرىشىغا . نشكەرۈكۆن بىلەا مەسلەكدىشى مۇھەممەتئىمىن بۇغر

س نمەۋرەبۇ تەن مەيدىغارگىز قولدىن بەرسەتنى ھەرپۇن، ىدىغارق چۈشى كۆئۇخلىسىمۇ مۇستەقىللى

ە ھەققىدد قاشتا جىھاراقاا ئېيىدان مىز، رائىشقا سېلىپق مىتىنى تولۇراىنىڭ ناتىقلىقكازبۆلگۈنچى ئۆ

يەنە ، سەۈرگە مۇستەقىللىق ئىدىيەسىنى سىڭدرپتىن كىشىلەرەبىر تە، ئېيتىپي ۋەز توختىما

زغىالڭ قوى غۇلجىدىن كەلگەندىن بېر. نىنى تىكلىگەزسىياسىي نوپۇۋە ىنىي دىنىڭ زپتىن ئۆرەبىرتە

. ننىتېخىمۇ تېزلەتكەرلىقالرىي تەيياددماا مۇھەممەتئىمىن بۇغرن تقااكېلىۋرۈپ لىق كۆرقىلىشقا تەييا

، يېزىشىچەە ماقالىسىدن ېگەدكىشى« اق قاندا »مۇھەممەتئىمىن بۇغر نى يۇچىڭ ئەپەندىنىڭ

ناھىيەسىنىڭ ش قاراقاغ دەل چان تقااقىلىۋ لىقرڭغا ئاكتىپ تەييازغىال»قوا ەتئىمىن بۇغرمۇھەمم

غ چان تقاائېلىۋر جۇ ئەسكەن ھاكىمى يەن گۇناھىچېكىدىن ئاشقان، سالغام لۇزۇخەلققە قاتتىق 

ت نى ناھىيەلىك ھۆكۈمەالرلىقرقاتان سۇرچى ئاقتۇۋئول ھاا دەربۇغر مۇھەممەتئىمىن، بولغاچقا

 . نغارشتۇرۇنالكىرىۋېلىشنى ئوپ ىغا سۇقۇنۇرقاتاى لىررەئەسك

لىرىگە زئۆا مۇھەممەتئىمىن بۇغرن بىلەالم مولداكۈنى سابىت  - 14ئاينىڭ  - 1يىلى -2831 « 

ش قاراقاۇرۇپ ندرالالقون بىلەرلىقالر قاتاق چوما، قىلىچ، مىلتىقىۋ نىئوركىشىلەن ئەگەشكە

 غەلىبەنال ناھايىتى ئاسان نىڭ ماسلىشىشى بىلەرىدىكىلەئىچ، قىلىپم يامۇلغا ھۇجۇ ناھىيەلىك

پ قۇرقوى لىرارئەمەلدت خوتەندىكى ھۆكۈمە. نقىلغام خوتەنگە ھۇجۇىنال قىدرئاالر ئۇ. ننغازاقا

خوتەننى نچىالر ئىسيان قاشتىن كەلگەراقاە، نەتىجىد. نتەسلىم بولغايال سەتمەرشىلىق كۆركېتىپ قا

ا ېگۈچە مۇھەممەتئىمىن بۇغرش دپە -ش مۇ ھەرپىدىكى ناھىيەلەائەتر نخوتە. نئىگىلىگەيال شمارۇئۇ

ن ېگەدھۆكۈمىتى« ن ئىسالم كۈنى »خوتە - 4ئاينىڭ  - 4ە نەتىجىد. نملىرىنىڭ قولىغا ئۆتكەدەئا

، ھىيداىنىي دكىشى ن ېگەم دئەلەز نىيات « تەمۇھەممەتبۇ »ھۆكۈمە. نلغارۇقۇت بىر ھۆكۈمە

مۇھەممەتئىمىن . نبولغاان قوماندش باا مۇھەممەتئىمىن بۇغر، ىھەتچىئالىي مەسللالم موداسابىت 

ھ شاى ئىنىلىرر شتا باتۇرۇئۇس، چۇزى مىجەاقال شۇندن، سۈپىتى بىلەش بولۇان قوماندش باا بۇغر
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 شەخسڭ زور ئەمەلىي ھوقۇقى ئەن مچى بولۇشى بىلەردەيال سو -ڭ نىڭ ئوھىبالرئەمىرسار ۋە مەنسۇ

ن تىپ يەكەنگىچەبولغارچەندىن تارچەپ، لۇرۇھۆكۈمىتى« قۇن ئىسالم »خوتە. ھېسابلىناتتى

، للىقئىسياننى كېڭەيتىپرابۇ قولالم موداسابىت ، تىزگىنىگە ئالغاندىن كېيىنز نى ئۆيالرجا

ئاخىر ئۇنى ، سىتىپركۆت مەسلىھەپ غا كۆامۇھەممەتئىمىن بۇغرق لۇۇقىلىش توغررۈش گە يۈرقەشقە

 2111ر مەنسۇھ نىڭ ئىنىسى شاامۇھەممەتئىمىن بۇغرن بىلەلالم موداىت سابە، نەتىجىد. نگەۈركۆند

. نگە يېتىپ كەلگەرقەشقەا ئايد - 7يىلى  - 2833ن بىلەر مۇشەققەتلەپ كۆشالپ، نى بارچە ئەسكە

ن كەتكەپ تىپ تويۇرىنى تادەردنىڭ ارالرلىم ئەمەلدزالىق رقاتاۋۋۇ ما شا، مافۇشىڭى قتىن بېرزائۇ

شى رغىلىققاۇغددابىلىپ تولىمۇ ر نى نىجاتكارمەنسۇھ شان بىلەلالم موداىت ىي خەلق سابددئا

ىنىڭ زئۆلالم مودا« سابىت نتەجرىبە توپلىغال »موا ئاساسىدى ىتىشلىرزىكى كۆرادخەلقئا. نئالغا

لۈكىنى زۆرۈر  شنىڭرالتەيياس ئاساۋى ئىدىيەن ئۈچۈرۇش ىزىنى ئەمەلگە ئاشۇرسىياسىي غە

قىي ر»شەن نەشر قىلىنىدىغان بىر ساە ھەپتىدقەشقەردە كۈنى  - 12ئاينىڭ  - 7 ،بولغاچقان بىلىدىغا

، مىللىي، ىنىيدمۇنىنى »زگېزىتنىڭ سەھىپەمە. نغاۇرگېزىتنى نەشر قىلدن ېگەدھاياتى« ن كىستارتۈ

ر مەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت . نبېكىتكەدەپ سىياسىي گېزىت« ، قىيخالئە، بىيدەئە، ئىلمىي

ا ما جەنساڭنىڭ قولىدر يېڭىشەھەا، سىجاڭنىڭ قولىدر تۆمۈر قەشقەە گىلدزمەن ە كەلگەگرقەشقە

ر مۇ باۋۋۇتىيى ما شار دوقەشقەى ۋە لىررئەسكەۇق ھۆكۈمەتنىڭ قالدا ما جەنساڭنىڭ يېنىد. ىئىد

قېچىپ پ بولۇپ ىن مەغلۇدئاسىيارا ئوتتۇردە قەشقە. ىئىدپ ككەرەىيىتى مۇۋەزنىڭ رقەشقە. ىئىد

ۋە بېشى رقۇن لدىجااسېتىۋ، بېشىرقۇن بېك يۈسۈفجازئۆن بولغاى نىڭ ئاتامانلىرچىالرباسمىن كەلگە

ئەلىنىڭ ن ئوسمان ىنچىققاالردلىك قىرغىزريە. ىئىدر مۇ بارللىق كۈچلەرالىق قورقىرغىز جانبېك قاتا

لىق رقاتا ڭنجاەىر ھاجى تۈدقاۇئابدڭ، نجاەتۈن كىچىك ئاخۇق ئاتۇشلۇن تەشكىللەنگەا ئاتامانلىقىد

خالتىسىغا ام ما جەنساڭنىڭ ئالد، بولغاچقادەم ئاددا ساڭ سىجار تۆمۈ. ىئىدر مۇ بارللىق كۈچلەراقو

ڭ سىجار تۆمۈ. تاتتىاكېلىۋي چىقىشالمان بىلەالر باشقا ئاتامانم ھەن پىدىكى ئوسماائەترپ، چۈشۈ

رلىقالر قاتالالم موادغاننىڭ ئۈستىگە سابىت رتۇپ جىلە بولۇي ىنىكۈچەيتەلمەزنوپۇردە قەشقە

ۋۋال سىجاڭغا ئار تۆمۈر مەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت . نبولغاا پەيدردە قەشقە

ڭ سىجار تۆمۈ. نگەرىكى ما جەنساڭنى يوقىتىش تەكلىپىنى بەرديېڭىشەھەرۈپ كۈچنىبىرلەشتۈ

ا بېرىپ لىغركون بىلەى لىررئەسكەن غا خوتەندىن ئېلىپ كەلگەرمەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت 

ئىككى . نگەرقىلىش تەكلىپىنىبەڭ شى جەرملىشىپ ما جۇڭيىڭغا قاردەھاجىغا ياز خوجىنىيا

ىيەتنىڭ ۋەزىكى ردقەشقەر مەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت . نىن چىقمىغاردبىر يەى پنىڭ پىكررەتە

ىسى« ارئىدن »خوتەالر ئۇ. نئالدىغا ئىش تۇتقاز ئۆرۈپ، ئەمەسلىكىنى كۆەك قىلغاندرزۇ ئاى لىرزئۆ

شقا رۇتەسىر كۈچىنى ئاشۇردە قەشقە، قىلىپزا ننى بارۇشۇ ئو، ننى تەسىس قىلىپرۇبىر يېڭى ئون ېگەد

ن »خوتەپ تۇتۇزەردە ككەپلىكىنى نەرەنىڭ مۇرۇھالرىكى گۇردقەشقەلالم موداسابىت . نكىرىشكە
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رۇش ئۇن گەربەردەم يان شتىكى مەقسىتىنى »خوتەرۇننى قۇرۇبۇئون ېگەدىسى« ارئىد

قتىنچە ۋاىزىنى رىنىڭ ھەقىقىي غەزئۆۈرۈپ، چۈشەنددەپ ىسى« ارئىدرۇش باشقۇ ىمەتلىكلىرىنىالز

 .نغاريوشۇ

ىكى تەسىرىنىڭ كۈنسايىن ردنىڭ قەشقەرمەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت ڭ سىجار تۆمۈ        

 - 9يىلى  - 2833ن قېلىش ئۈچۈقالپ ئۈستۈنلۈكىنى ساز ئۆرۈپ، تقانلىقىنى كۆاكېڭىيىپ بېرىۋ

را با -را بام ھەن شىلىشىشقا باشلىغارقارا ئاشكا -ق ئوچۇن بىلەالر ئۇشالپ كۈنىدىن با - 2ئاينىڭ 

 نىڭرمەنسۇھ شان بىلەلالم موداكۈنى سابىت  - 7ئاينىڭ  - 9زۈپ، شىلىقنىچېكىگە يەتكۈربۇ قا

، بەند قىلىپزەرنە نىرمەنسۇھ شان بىلەلالم موداسابىت . نغاۇرنداللسىزراقوي لىرىنى پۈتۈنلەرئەسكە

نجاڭمۇ ەتۈن ئوسمان گەركۆ شقانلىقىنىنالىيەتنىڭ يامان، ۋەزتكەەلىرىنى خوتەنگە قوغلىۋرئەسكە

ى خېلىدىن بېر. نقالغاپ نىڭخوجىسى بولۇرقەشقەڭ سىجار تۆمۈە، نەتىجىد. نتاغقا چىقىپ كەتكە

ر تۆمۈت پەقەردە قەشقەڭ جەنساما ن تقاۋاكۈتۈت سەرپۇرۇپ، تۇە پىئە ھالىتىددامۇردە يېڭىشەھە

اپ يايرل خۇشا، ھېس قىلىپك ىشاھتەدىنى پازسىجاڭنىڭ ئۆر تۆمۈرۈپ، قالغانلىقىنى كۆڭنىڭال سىجا

سىرتىغا ر شەھەن كۈنى ماشىنا بىلە - 17ئاينىڭ  - 8پ، تۆمۈر سىجاڭ پەيتىنى پەملەن شقادالبىخۇ

ى شەھىرر قەشقەە، نەتىجىد. نتكەرۈۋەۆلتۈئپ قوشۇن بىلەى ھلىراھەمررۇپ پىستىرما قۇا تقانداكېتىۋ

ن تۇڭگان تقااتەيلىك قىلىپكېلىۋدوگە رقەشقەى يىلىدىن بېر - 2814. ننىڭ قولىغا ئۆتكەنالرتۇڭگا

شۇ كۈنىدىكى . نشقايالجا شەھىرىگە كىرىپر ىن قەشقەرديېڭىشەھەڭ ما جەنسان بىلەۋۋۇ ما شا

ن بىلەر مەنسۇھ شاى ملىردەبېكئاتاماننىڭ ئازئۆن ېگەدبېشى رقۇن لدىجااسېتىۋا يانىدرجەرۇش ئۇ

ز يەكەنگە ئاتلىنىپ ئۆل ھار دەرمەنسۇھ شا. نغاۇربەندتىن قۇتۇلدزەرمنى نەلالموداسابىت 

ن بىلەنالر ئاتامان تقااپاناھلىنىۋردە ئاتۇشقا چىقىپ شۇ يەلالم موداسابىت . نلىرىنى توپلىغارئەسكە

قىلىپ  قىرغىزنى تەكلىپن ئوسمان تاغقا چىقىپ كەتكە. نگەزنىنى تۈپىالېلىشنىڭ رۇۋنىقايتۇرقەشقە

م پتىن ھۇجۇرەتە گە ئىككىركۈنى قەشقە - 2ئاينىڭ  - 21الر ئۇ. نكۈچىنى يېڭىباشتىن تەشكىللىگە

ر ئۇيغۇالم مولداسابىت ، پتىنرەتەغ تان بىلەى ملىردەئاز ئەلى ئۆن ئوسما. نقىلىشقا پۈتۈشكە

پ، شۇرۇقاتتىق ئۇن بىر كۈ. نباشلىغام پتىن ھۇجۇرەتەش ئاتۇ نبىلەنالر بېك ئاتامازئۆڭ، نجاەتۈ

لالم موداقولغا كەلگەندىن كېيىن سابىت ر قەشقە. نگەۈرگە چېكىندرنى يېڭىشەھەنالرئاخىر تۇڭگا

ن ئۇنىڭغا بولغام قىلىش ھەم ھاجىنى خاتىرجەز خوجىنىيان تقااپكەكېلىۋرەتەر قەشقەرلىقالر قاتا

. نلىي قىلىپ قويغاۋاگە ربەگنى قەشقەس پانلىق يۇنۇرتۇ ن،ئۈچۈش ىلەدمىتىنىئىپارھۆ

پتىن رەبىرتەپ، سەتنى چىڭ تۇتۇربۇ پۇى ملىردەئۇنىڭ ئالالم ۋە موداسابىت ن نىقولغا ئالغارقەشقە

ى قتىن بېرزاپتىن ئۇرەيەنە بىرتە، قىلسام قوشۇنىغا ھۇجۇڭ ما جەنسان لغااگە بېكىنىۋريېڭىشەھە

ھەتتا ئۇ مۇشۇ . نىيكىرىشىپ كەتكەدئىشىغا جىدرۇش « نى قۇتمە»ھۆكۈن كەلگەپ كۆڭلىگە پۈكۈ

نىلىغا ژۇر( كمايا)« ر»مانان نەشرقىلىنىدىغاا تىلىدرەب ئەە شەھىرىدە مىسىرنىڭ قاھىرا، چاغد



18 
 

قىي ر»شە. نىغارنى سورملەردەياى ىن مەنىۋالردئۇ، يېزىپۋەر خەت ۋە چە خەربىرنەچچە پا

بىدىن ل ئىنقىالھاجى باشچىلىقىدىكى قومۇز خوجىنىياە ىسىدماقالن ېگەدبى« ن ئىنقىالكىستارتۈ

، بىنىۋەبېرىش سەز بۆلگۈنچىلىك پائالىيەتلىرىنىڭ يۈزغىالڭ ۋە ىكى قوردلەرقەشقەن، تىپ خوتەرتا

شىنجاڭدىكىخەلق ە بۇ ماقالىسىد، ئۇ. نغارىئاسىنى تەپسىلىي تونۇشتۇددمۇۋە يانىنى رجە

دەپ بى« قىالئىنن كىستارقىيتۈر»شەرۇپال شتۇرىالىيەتلىرىنى ئابۆلگۈنچىلىك پائالى ۋە ڭلىرزغىالقو

 - 2833ىيە مىالديەنى ا، ئېيىدان مىزرايىلى  - 2341نىلىنىڭ ھىجرىيە ژۇر« ربۇنى بىز »مانا. نئاتىغا

قىي ر»شەن قىلىنغاا ئىالن لۇقىدرمنىڭ ئاپتولالموداسابىت ا، سانىد - 2ن نەشر قىلىنغادا ېكابىرديىلى 

ىدىن زكىرىش سۆن غازىرلىرىنىڭ ياررمۇھەل ناژۇرگە ۋەرتەپسىلىي خەن ېگەدبى« ئىنقىال نكىستارتۈ

بۇ ن ىدىغارباشقۇر مىزملىق ئىدىيەگە ئىگە كىشىلەالپانئىس. يمىزاالالئېنىق ھېسقىلىۋ

اق مۇندپ ماختاي ئاغزىغا تەگمە -ى منى ئاغزلالموداسابىت زدە كىرىش سۆى ىرلىرررنالنىڭمۇھەژۇر

، ئۆلىماك يېتۈن بولغاى كانلىرىدىن بىرربىنىڭ ئەن ئىنقىالكىستارقىي تۈرۇ ماقالە شە»ب: نغازيا

ۋەر مۇشۇ خەزات بۇ . ماقالىسىن غازنىلىغاياژۇر <رمانا>لباقىنىڭ ۇسابىت ئىبنى ئابدز ئۇستاادار تەقۋ

ەك ئالغاند تىلغاا ئىلگىرىكى مەكتۇپىدا بۇنىڭدپ، بولۇن يوللىغاپ چە مەكتۇربىزگە يەنە بىر پان بىلە

رالپ يىھەسى تەيياال <ن مىي ئاساسىي قانۇئىسال >ن لىتى ئۈچۈئىسالم دۆيېڭى ن لماقچى بولغارۇقۇ

بۇ كىرىش . «زتىمىۋەئەرالپ تەيياا يېقىند  تخالىسا پالال ئا. قىپتۇپ بېرىشنى تەلە

يەنى ئاتالمىش ى، ىزرمنىڭ سىياسىي غەلالموداسابىت ، كىۇېلىشقا بولىدرۈۋىنكۆزدسۆ

ن شەكىللەنگەن ملىك قىزغىنلىق بىلەدەخىيالى بىررۇش ىيىتى« قۇرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىيتۈرە»ش

لىق راخەلقئازۈپ، تۈپىالن ئىنچىكە ى قتىن بېرزائۇن بۇ جەھەتتە ھەقىقەتە، ئۇ، بولماستىن

ىڭ ىكىتى ئۇنربىر ھەرئۇنىڭ ھە. نئاندىن بۇ سەھنىگەچىققارۈپ تىل بىرىكتۈن بىلەچىالر مىزنىسالپا

 .ۇبېرىدرىالپ بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەسىنى ئاشكان پىشقا

ىگە زئۆن ىتىنىڭ كۈنسايىن ئۆسۈشى بىلەۋئىنا -ۇي ىكى ئابرردقەشقەلالم موداسابىت             

ھۆكۈمىتىنىڭ ن ئىالم ننىڭ نامىنى »خوتەرۇئون ېگەدىسى« ارئىدن »خوتە، تېخىمۇ ئىشىنىپ

سىياسىي مەسئۇلىيەتنى ن شەرو. نتكەرگەزغا ئۆ نى«رئىش بېجىرىش ئوق شلۇرۇتۇردە قەشقە

نى رلىقالرقاتاڭ نجاەتۈن كىچىك ئاخۇڭ، ھاپىز لۈيجا، ئەلىن ئوسمام بۇ نان ىلەيدىغادئىپا

چەكتىن ى غانسېررئىرىسىنىڭ بات داىكەرنىڭ ھەرلىقالرقاتالالم موداسابىت الر ئۇ. نگەرسەگەكلەشتۈ

. نىغاچىققارئوتتۇەك، دەپ كېرش گاننى پېچەتلەربۇ ئو، تقانلىقىنى ھېس قىلىپ يېتىپاكېتىۋ ئېشىپ

، ئەلىن لىقتا ئوسماادارتەقۋ بولۇپمۇ، گە ماھىرزسۆ -پ گەل، ىنىي بىلىمى مون، دگەركۆن ئەمما جاھا

سابىت ن ىدىغارتۇن ئۈستۈق مۇتلە ىنردبەگلەس يۇنۇڭ، نجاەتۈن كىچىك ئاخۇڭ، ھاپىز لۈيجا

ئەپەندىنىڭ ۋ ىشازليۇ . ننغا ئۆتكەرۇئوك يۈكسەى غانسېررابە خەلقىنىڭ قەلبىدر قەشقەلالم مودا

ن منىڭ »خوتەلالموداسابىت ڭالر نجاەتۈن كىچىك ئاخۇڭ، ھاپىز لۈيجا، ئەلىن يېزىشىچە ئوسما
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سېلىپ ل گاننى پېچەتلەشكە قوربۇ ئوپ، بولۇرازى قىلىشىغا نا تىپ تەشكىلرگەزىسى« نى ئۆارئىد

رلىقالر ئەلى قاتان ئوسماپ، تېزلىكتە ئۆسۈردە ىتى قەشقەۋئىنا منىڭلالموداسابىت ، بولغۇچە

تېخىمۇ الم مولداكۈنى سابىت  - 21ئاينىڭ .  8 -نقالغاپ بولۇس ىيەتنى تىزگىنلىيەلمەۋەز

. نتكەرگەزمۇستەقىللىق كېڭىشى« گە ئۆن كىستارقىي تۈرگاننىڭ نامىنى »شەربۇئوپ، ئىلگىرىلە

ئىدىيەسىنى رۇش ىيىتى« قۇرجۇمھۇالم ئىسن كىستارقىي تۈرئاندىن »شەا مۇشۇ چاغدلالم موداسابىت 

ر ھە، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ. نھەيئىتى قىلىپ سايلىغاش نى كېڭەربىر قىسىم كىشىلەن، ىلىغارئاشكا

نى رئاستىدىكىلەل ئۇنىڭ قورچىالپ، ئەلىنىڭ كۈچىنى پان نى قوللىنىپ ئوسمارسىتىلەۋاخىل 

ىنىڭ تەسىر زئۆ، تىپرىگە تازنى ئۆركۈچلەن نغارچىالپان، ىنى يوقاتقاارقىلىش ئىقتىدول كونتر

ن كىستارقىي تۈركۈنى كەچتە ئاتالمىش »شە - 21ئاينىڭ  - 22يىلى .  2833 -نغاركۈچىنى ئاشۇ

. نئاتىغادەپ كېچىسى« ت بۇ كېچىنى »مىللەرۇپ، سمىي قۇرەىيىتى« نى رجۇمھۇئىسالم 

ئەتىسى . نىقنىڭ مىنىستىرلىرىنى بېكىتكەنەچچەمىنىستىرلن ئوى ۋە « نىڭ مەسئۇللىرت»ھۆكۈمە

سىمى« راچىقىرىش مۇاق »باير، مىڭكىشىلىك يىغىن ئېچىپ 11ا كى بويىدۋرۈيا كۆن دەرتۈمە

ت »ھۆكۈمەلالم موداسابىت . نقىلغائېالن لىرىنىڭئىسىملىكىنى زا« ئەت»ھۆكۈمەزۈپ، ئۆتكۈ

ل قوبۇى بۇيۇملىرت غاۋسو. نلگەزۈۈپائالىيىتى ئۆتكش ئېتىپ تەبرىكلەپ تو. نباياناتى« نى ئوقۇغا

 يىللىقپ كۆ. نشقاپالھېيتگاھقا تويىشچىالر ناماپ، لۇرۇقىدىن نامايىش ئۇيۇشتۇرئا. نقىلىنغا

ن ھاياجان باقمىغاپ لۈرۈبۇ نامايىشتا كۆلالم موداتىپىك بۆلگۈنچى سابىت ن سى ئەمەلگە ئاشقارزۇئا

. نشقاۇرۇئالقىش ياغد قىزغىنى ۈچىلىرئەگەشكۋە ئۇنىڭ قوللىغۇچى . نلىگەزسۆق نۇتۇن بىلە

پائالىيىتىگە ش تەبرىكلە. نماتسىيە قىلىشىپ ھېيتگاھنى بېشىغاكىيگەدېكالشېئىر الر شائىر

ا بۇ چاغد، چۈنكىن، لىرىمۇ قاتناشقاارئەمەلد كونسۇلخانىسىنىڭق شلۇرۇتۇردە ئەنگلىيەنىڭ قەشقە

ئەنگلىيە ، تقاچقاۋاتتە بولۇەىن مۇناسىۋيېقدە ىيان زېت ئىتتىپاقىبىلەۋھۆكۈمىتى سوي شېڭ شىسە

بېننىڭ دۇىڭ د. نتىش يولىنى تۇتقارىگە تازھنى ئۆرۇشى گۇرقا ھۆكۈمىتىگەي شېڭ شىسەرەپ تە

قىي رشە>ا »ئەنگلىيە شىنجاڭد، يېزىلىشىچەا كىتابىدن ېگەدىخىي« رئاسىيا ئومۇمىيتارا »ئوتتۇ

م ھەۇ شقىلى بولىدرشىالقان ېت ئىتتىپاقى بىلەۋسو، قالساپال لۇرۇقۇ <ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارتۈ

قىي رشە>ئەنگلىيەمۇ اق بىر. ىىغانىدرقاۇ، دەپ مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدرچىالش جۇڭگونى پا

مۇستەقىللىق ا ىسىدرئانالر شلىق ھىندىستاندىكى مۇسۇلماراقەسىنىڭ ئەنگلىيەگە قاۋە <نكىستارتۈ

قىي رشە>ر ئەنگلىيەلىكلە، ئۇنىڭدىن باشقا. يتتىەچىقىرىشىدىن ئەنسىررۈپ لقۇنى كەلتۈدو

چە ئەنگلىيە رگە. لىقىنى بىلمەيتتىربۆلگۈنچى كۈچلىرىنىڭ قانچىلىك ئىستىقبالىبا <نكىستارتۈ

ن غا قاتناشقا <سىمىرامۇ>ش لۇرۇنىڭ قۇ <ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە>كونسۇلى 

 .« ىئىدس قىزغىن ئەمەرا ۋە كائاشنىال ئەنگلىيەھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى يە، بولسىمۇ

كۈنى گېزىتنىڭ نامىنى  - 24ئاينىڭ  - 22لغاندىن كېيىن رۇ« قۇتبۇ يېڭى »ھۆكۈمە             
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قىي ر»شەى كۈنىدىن بېر - 12ئاينىڭ  - 7. نتىپ نەشر قىلغارگەزئۆدەپ « نكىستاركىن تۈر»ئە

« نكىستاركىن تۈر»ئەدىنال ىنىڭ بىرگېزىتنىڭ نامن تقاانەشر قىلىنىپكېلىۋدەپ ھاياتى« ن كىستارتۈ

. ۇىدرئەكس ئېتىپ تۇق كىزملىق ئىدىيەسى تولۇرمنىڭ پانتۈلالموداتىلىشىدىنسابىت رگەزئۆدەپ 

م ئۇقۇڭ كەن ېگەد« نكىستار»تۈن بىلەم ئۇقۇر تان ېگەد« نكىستارقىي تۈر»شە، چۈنكى

« تيېڭى »ھۆكۈمە. نبېرىدىغانلىقى ھەممىگە ئاياەك ېردقنىڭ نېمىدىن رىسىدىكى پەرئوتتۇ

ن ېگەدلۇشى« رۇقۇت ھۆكۈمەردە بېتىگە »كاشغە - 2بۇ گېزىتنىڭ ن تىلگەرگەزنامى ئۆپ لۇرۇقۇ

بۇ . نچىقىرىۋېتىلگەز سۆن ېگەدىنىي« دنېمە ئۈچۈنكى سەھىپە نامىدىن ». نبېسىلغاۋەر خە

ت خەن ېگەد« ىيىتىرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈر»شەل ھادەرلغاندىن كېيىن يەنە رۇقۇت ھۆكۈمە

نالنى چىقىرىپ ژۇريېرىم ئايلىق ن ېگەد« مەجمۇئەسى ئىستىقالل». نقاتقاربېسىپ تال پۇز قەغەر با

بەلگىسى ت لە، دۆبايرىقىت لەى، دۆشېئىرت لە، دۆئاساسىي قانۇنى، « نىڭ تەشكىلىت»ھۆكۈمە

ئىشتا بىرلىك دە، كىرپىا، ىلدا، دتىلدا، ىنددىنى ربۇمەجمۇئەنىڭ شوئا. نقىلغائېالن نى رلىقالرقاتا

« خوتەنلىك تبۇ يېڭى »ھۆكۈمە. نىر بولغاررمۇھەش كىشى بان ېگەادە دسوفىز. نبېكىتكەدەپ 

ئەلگە يولغا ت چەل ھاپ دەرمىنىستىرلىقىغا تەيىنلەئىشالر كىشىنى تاشقى ن ېگەدقاسىم ھاجى 

ش رۈھۆكۈمەتلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈل ئەت چە، سېتىۋېلىشرال قو، سېلىپ

 .نتكەۋەئىشلىرىنىبېجىرىشكە ئە

بىي رھەن شى ئۈچۈرۇتۇپ بولۇت جۇۋ« نىڭ مەتبۇ يېڭى »ھۆكۈمەلالم موداسابىت             

بىرى، چەت   .راپ، ئىككى جەھەتتىن تەييارلىق قىلغانقادەپ مۇھىم ئىش ڭ جەھەتتە كۈچىيىش ئە

بۇنىڭ ئۈچۈن . ە ئۇرۇنغانئەلنىڭ ھەربىي كۈچ جەھەتتىن ياردەم بېرىشىنى قولغا كەلتۈرۈشك

سابىت دامولالم تۇرسۇن، نىياز ئىككى كىشىنى ئۆزىنىڭ ئافغانىستان پادىشاھى باتۇر مۇھەممەت »

بىز ھازىر > :نادىرخانغا يازغان خېتىنى ئاپىرىپ بېرىشكە ئەۋەتتى، بۇ خەتتە مۇنداق دېيىلگەن

ئۈچۈن بىزگە مىلتىق، زەمبىرەك، ئوق  دۈمەنگە تاقابىل تۇرۇش. ياراغقا موھتاجمىز –مائارىپقا قورال 

ئەگەر ... ئىمكانىيەت يار بەرسە غالىب قوشۇنىڭىزنى ياردەمگە ئەۋەتسىڭىز... دورا كېرەك –

دە،  –تەلىپىمىزنى راۋا كۆرمىسىڭىز بىز سىزنىڭ يېتەكچىلىكىڭىز ۋە ياردىمىڭىزدىن مەھرۇم قالىمىز 

دا «3_ شىنجاڭنىڭ قىسقىچە تارىخى »بۇ ئۇچۇر) «...سىزنىڭ ھىمايىڭىزدە ياشاشقا مەجبۇر بولىمىز

ز خوجىنىيان تقارۇۋاتۇدا ئۈمىدىنىئاقسۇيەنى بىرى، ھەربىي جەھەتتە كۈچىيىپ ( بايان قىلىنغان

پانغا بېرىپ ركىلنى ئۇچتۇۋەئۇ بىرنەچچە ن شۇنىڭ بىلە. نمۇھىتىغا باغلىغاد مەھمۇن ھاجى بىلە

ز خوجىنىيا. نتكەۋەگە تەكلىپ قىلىپ كېلىشكە ئەرەنىقەشقھىتالرمۇد مەھمۇۋە ھاجى ز خوجىنىيا

ن قويغا بىر مىلتىق« تېگىشىش ئۇسۇلى بىلە 91»ن بىلەرەپ ېت ئىتتىپاقىتەۋسوردە ھاجى بۇ يە

ېلىش رۇۋتاپشۇق پايدىن ئو 411بىر مىلتىققا رھە، مىلتىقل تا 2111مىڭ قويغا  91، ىلىشىپدسو

ن تكەۋەئەلالم مودامۇھىتى سابىت د مەھمۇن ەھاجى بىلز خوجىنىيا. تاتتىاىسىنىبېجىرىۋدسو
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بۇنىڭغا ڭالپ، لغانلىقىنى ئارۇىيىتى« نىڭ قۇرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرىن »شەردكىللەۋە

ىن د 2411يىلى  - 2834تېپىپ ا گە بېرىشنى توغررقتىمۇ قەشقەاشۇند. نگەۈربىلددە ئىپاق سوغۇ

، ھاجىمت ئەمەە كەنتىدن ئاتۇشنىڭتىجەالر ئۇ. نەئاتۇشقا يېتىپ كەلگن بىلەر ئاتلىق ئەسكەەك كۆپر

ىن ئاتۇشقا ردقەشقەرلىقالر قاتالالم موداسابىت . نسىغا چۈشكەرۇنىڭ قوالرباين ېگەدھاجىم پ ياقۇ

ھاجى ز ئىككى كۈندىن كېيىن خوجىنىيا. نشكەرۈكۆە تىجەندن بىلەز ھاجىزالر چىقىپ خوجىنىيا

: نغازيااق مۇندق لۇۇبۇ توغرى ئەپەندۋ ىشازۇ لي. نگەكىرگەرمۇھىتى قەشقەد مەھمۇن بىلە

پ بولۇۋەر ئىجتىمائىي خەڭ چوڭ ئەردە گە كىرىشى قەشقەرقەشقەشالپ قوشۇننىبازور نىڭ ز»خوجىنىيا

ن بىلەز خوجىنىيا. ئۈمىد قىلمايتتىزادىال بولۇشىنى اق لنىڭ بۇندائەھۋلالم موداسابىت . نقالغا

تلىكئەمەلىي ددەمۇزاق ئۇر ئاتلىق ئەسكەەك ىن كۆپرد 2411مچىلىقىدىكى شالمۇھىتى باد مەھمۇ

نىڭ زئۇنىڭئۈستىگە خوجىنىيا، بولغاچقان ىكىتى چاققارھە، خىلى للىرراقو، تەجرىبىسىگە ئىگەڭ جە

د مەھمۇز، خوجىنىيالالم موداسابىت ، يى بولغاچقاۇئابرك يۈكسەا ىسىدرئارالر ىكى ئۇيغۇردقەشقە

 .« نتكەۋەمەيلىگە قويۇز كوناشەھىرىگە كىرىشىنى ئۆر قەشقەن بىلەەت مۇھىتى قىسىملىرىنىڭ ھەيۋ

ئاخىر پىكىر  -ھاجى باشتىن ز خوجىنىيان بىلەالم مولداسابىت لالردا كۆپىنچە ماتېرىيا             

ا ندائىككىسى ئىككى مەيدە مەسىلىسىدت ھۆكۈمەن لغارۇبولۇپمۇ يېڭىقۇن، لمىغاقىالبىرلىكى ھاسىل 

ە ماقالىدن ېگەد« ىئۇنىڭ پائالىيەتلىرل ۋە كاماز نىياۇ»ئابد، لېكىن. نغايېزىلن، دەپ غارتۇ

ر ئۇچۇاق تلىك مۇندەشقانلىقىغا مۇناسىۋرالھەمكاە مەسىلىسىدت ھۆكۈمەن لغارۇنىڭ يېڭى قۇالرئۇ

ن ئىسالم كىستارقىي تۈرشە>ا ئاينىڭ ئاخىرىد - 2يىلى  - 2834يەنى »ن، بېرىلگە

ر ھە، ىن باشلىق قىلىپۋپاختىنى مۇئات ئەمە، ھاجىنى باشلىقل مۇسۇ <ىيىتىھۆكۈمىتىرجۇمھۇ

ھۆكۈمەتنى ، كىشىنى بىرىنچىدىنش جەمئىي بەپ كىشىنى قوشۇچ ىن ئۈزاتالردىكى دساھە

دا سو، ئۈچىنچىدىن، سېتىۋېلىشرال ېت ئىتتىپاقىدىن قوۋسو، ئىككىنچىدىن، قىلىشپ شنىتەلەلالقو

 نېمە بولۇشىدىن. نيېزىلغادەپ « ىتكەنىدۋەەتاشكەنتكە ئە مەقسىتىداالش توختامى ئىمز

باشچىلىقىدىكى  مۇھىتىت ھاجى مەھمۇز خوجىنىياك ما جۇڭيىڭغا ئۆچمەنلىكى كۈچلۈزەر قەتئىينە

مۇھىتى د مەھمۇ. نغاۇكۈچلىرىنى يوقىتىشقابۇيرڭ ما جەنساۋە قىسىملىرىنى ما جۇڭيىڭغا تە

دە پىئەدامۇا سىرتىدر شەھە، غەلىبەقىلىپ قىدىنرئا -قا رئاپ سلەدەقىسىم ن نلىق قىلغااقوماند

ئاتالمىش ل بۇ ھا. نگەۈرئىچىگە چېكىند سېپىلىر قىسىملىرىنى يېڭىشەھەڭ ما جەنسان غارتۇ

سېپىلى ئىچىگە ر يېڭىشەھە. نكۈچەيتكە ھۆكۈمىتى« نىڭ ھەيۋىسىنىن كىستارقىي تۈر»شە

ڭدىن كېيىن سېپىل ئىچىگە كىرىپ ما شۇنى. نقالغاي بىلەلمە ىنىقىالرنېمە ر كۈچلەن قاپسىلىپ قالغا

ە كۈتمىگەند، بولسىمۇن تەشكىللەنگەم جەنساڭنى يوقىتىشمەقسىتىدىكى بىرنەچچە قېتىملىق ھۇجۇ

 گە يېتىپرقەشقەا ما شىمىڭ باشچىلىقىدن مچى قوشۇردەكىشىلىك يا 1111ن تكەۋەئە ما جۇڭيىڭ

غا  2111ر شلىق ئەسكەراغا قاۋۋۇشاما ۋە ما شىمىڭ ڭ، ما جەنساردە قەشقەن بۇنىڭ بىلە. نكەلگە
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ئاينىڭ  - 1يىلى  - 2834. نتكەەتىۋرگەزىيىتىنى تۈپتىن ئۆر ۋەزقى قەشقەرپەچ بۇ خىل كۈ. نيەتكە

قىي ر»شە. نقىلغام ھۇجۇ شەھىرىگەر بىرلىشىپ قەشقەن بىلەڭ كۈنى ما شىمىڭ ما جەنسا - 2

پ، بولۇر ېكىنىپ چىقىشقا مەجبۇىنچردقەشقەى ملىردەىيىتى« نىڭ ئارجۇمھۇن ئىسالم كىستارتۈ

. نئالغال يەكەنگە يون غارتۇپ تىزگىنلەى ھۆكۈمىتى« نىڭ ئەسكىرىي كۈچلىرن ئىسالم »خوتە

پ نى تىزگىنلەييالرجان غىچە بولغارچەندىنيېڭىسارچەا ھۆكۈمىتى« شۇ چاغدن ئىسالم »خوتە

 .تاتتىرۇۋاتۇ

جۇڭگو ن ېت ئىتتىپاقى بىلەۋسو، لىشىپمەسلىھەت مۇھىتىد مەھمۇن ھاجى بىلەز خوجىنىيا        

ن ېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىلەۋسو، گە بېرىپريەن ېگەم دكەشتارئۆن شقايالسىغا جااچېگر

. نىنى كۈچەيتمەكچى بولغازقىسمىنى ئېلىپ ئۆن قالغا نىڭراغالريا -رال قون شقادىالسوا پاندرئۇچتۇ

ە نەتىجىدن، قالغاپ تۇتۇشۇن بىلەى سىملىرتتا ما شىمىڭ قىاۋاپەيز، يەكەندىن يولغا چىقىپالر ئۇ

ن ىمى بىلەدچە ئازھاجى يۈز خوجىنىيا. نغا چېكىنگەرمۇھىتى يېڭىساد مەھمۇپ، بولۇپ مەغلۇ

 كەشتامغارسىدىكى ئۆاېت چېگرۋسو -قىلىق جۇڭگو ريولى ئات ئۇلۇغچاى ۋە ئاغۇ تاغلىر ئاتۇشنىڭ

ت سۆھبەك ىرنەچچە كۈنلۈب. نشكەرۈكۆن بىلەى ملىردەېت ئىتتىپاقى ئاۋكېلىپ سو

 ىنۋمۇئا، ئىتتىپاقلىشىپن بىلەي پۈتۈمى« بويىچە شېڭ شىسەڭ ھاجى »فۇكاز قىلىقخوجىنىيارئا

باشلىقى  ىۋىزىيەنىڭد - 2ۋە ھۆكۈمەتكە تەردە مۇھىتى قەشقەد مەھمۇن، ئىسى بولىدىغارەئۆلكە 

ۋە ىي رتى« نىڭمەمۇھۆكۈمىن ئىسالم كىستارقىي تۈرباشلىق »شەلالم موداسابىت ن، بولىدىغا

ئاندىن ن، بېرىدىغارۇپ ھۆكۈمىتىگە تاپشۇي شېڭ شىسە، لىرىنى قولغا ئېلىپاربىي ئەمەلدرھە

پ بولۇن بېرىدىغاردەم جەھەتتە ياراغ يا -رال ھاجى قىسىملىرىغا قوز ېت ئىتتىپاقى خوجىنىياۋسو

 .نپۈتۈشكە

ېت ئىتتىپاقى ۋھاجى سوز خوجىنىياكېيىن  ھاسىل قىلىنغاندىنش تونۇق تارئوەك يۇقىرىقىد        

كەشتامدىن ئەركۈنى  - 2ئاينىڭ  - 4ن بىلەر لىقكىشىلەرقاتاگ بەق ئىسھان بىيەلىگەرتەرەپ تە

مۇھىتى د مەھمۇ. نشقاائۇچرن مۇھىتى بىلەد مەھمۇ، غا كېلىپريېڭىسا قىلىقرئال ئوپا، ئايرىلىپ

ھ شاى ئىنىلىرن تقااۋاسېپىلىنى قوغدر ىسانىڭ يېڭامۇھەممەتئىمىن بۇغرا چاغدن تقارۇۋاتۇردا يېڭىسا

ا ھۇجۇمىدك كۈچلۈ ما شىمىڭ قىسىملىرىنىڭ( دئەھمەرنۇ)ئەمىر ساھىب ن بىلە( ۇلالئابد)ر مەنسۇ

كۈنى  - 7ئاينىڭ  - 4شقاندىنكېيىن ائۇچرن ھاجى بىلەز مۇھىتى خوجىنىياد مەھمۇ. نكەتكەپ ئۆلۈ

ن تقارۇۋامنىڭ تۇلالموداكېيىن سابىت  غاندىنريەكەنگە باالر ئۇ. نيولغا چىققاراپ يەكەنگە قا

بېرىپ ن بىلەر ئەسكەەك ىن كۆپرد 111مۇھىتى د مەھمۇ كۈنى - 23ئاينىڭ  -4. نيېرىنى ئېنىقلىغا

ئاتالمىش ن شۇنىڭ بىلە. نسۇلتانبېك ئۈچەيلەننى قولغا ئالغا، ىھاجىمرىرىپقالالم، زموداسابىت 

ت مەھمۇن ھاجى بىلەز خوجىنىيا. نشقاالئاخىرى ىيىتى« نىڭ ئۆمررجۇمھۇن كىستارقىيتۈر»شە

ن ېگەۋات دئاقسۇنىڭ ئان، بېرىش ئۈچۈرۇپ ھۆكۈمىتىگە تاپشۇي نى ئېلىپ شېڭ شىسەالرمۇھىتى ئۇ
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مىيەسىنىڭ ما جۇڭيىڭقىسىملىرىنى يوقىتىش رېت قىزىل ئاۋسودا نى ئاقسۇالرئۇە، يېرىگە كەلگەند

تىپ ۋەئەدەم ئاف مەسلىھەتچى مالىكو ېت ئىتتىپاقىلىقۋسون تقاانلىق قىلىۋاسىتە قومانداشىغا بىۋرۇئۇ

را ېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇۋمۇھىتىنىڭ سود مەھمۇن ھاجى بىلەز خوجىنىياف مالىكو. نلغاۋاكۈتۈ

شمەنلىك دۈېت ئىتتىپاقىغا ۋسوم ھەن گەرتەسىر بەن ئىنتايىن ياما ېسپۇبلىكىلىرىغارىكى دئاسىيا

لىرىنى رھبەرەىيىتى« نىڭ ئالىي رجۇمھۇن ئىسالم كىستارىي تۈقرئاتالمىش »شەن يدىغاراقان بىلە

ف مالىكو، ئەپەندىنىڭ يېزىشىچەۋ ىشازليۇ . نبولغال كەلگەنلىكىدىن قاتتىق خۇشاپ تۇتۇ

 ىپىسىنىۋەزئىسلىك رەىن ۋنىڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاز»خوجىنىياىال نداشۇمەيد

لبېشى ئالدىنقىسېپىگە راماشالپ ملىرىنى باقىسىل ھادەرمۇھىتىنىڭ د مەھمۇ، ېلىشىنىزۈۋئۆتكۈ

 - 4يىلى  - 2837ردە مۇھىتى قەشقەد « شۇنىڭدىن كېيىن مەھمۇ.نقىلغاپ نلىشىشىنى تەلەرۇئو

بولغانكى »شىنجاڭنىڭ مىنگو  شۇى غەلىتە يېر. نغارتۇپ بولۇ( ڭشىجا)ىۋىزىيە باشلىقى دئايغىچە 

ئەلگە ت يىلى چە - 2837ي كېلىشەلمەن ەبىلي كىتابتا شېڭ شىسەن ېگەدىخى« رىدىكى تادەۋر

ن كىستارقىي تۈر»شەدە ياپونىيەا ئايد - 21يىلى  - 2838مۇھىتىنىڭ د مەھمۇن قېچىپ كەتكە

. نئىس بولغانلىقى يېزىلغارەئۇنىڭغا زى ئۆرۇپ، ئۇيۇشمىسى« نىقۇرۈش سۈى مۇستەقىللىقىنى ئىلگىر

 (تبە -448)

نەشر ە گىلىدزىيىتى« مەرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىيتۈرشەئاتالمىش »ن غارقۇلالم موداسابىت       

 - 2834، تىلىپرگەز« قا ئۆتگېزىتنىڭ نامى »يېڭى ھايان ېگەد« نكىستاركىن تۈر»ئەن قىلىنغا

يىلىنىڭ  - 2837ە ىرلىكىدررمۇھەش قىنىڭ باۋشەق قۇتلۇنىال يەالپ غۇستتىن باشۋئا - 13يىلى 

قى قولغا ۋشەق قۇتلۇى شۇ يىلىنىڭ ئاخىرلىر. نغارپ تۇملىق نەشر قىلىنىداۋاىلىرىغىچە رئوتتۇ

 نەشر قىلىنىشقاا نامدن ېگەدگېزىتى« ر قەشقەڭ لگەندىن كېيىن ئاندىن »شىنجارۈئۆلتۈ ئېلىنىپ

 .نباشلىغا

، لغاندىن كېيىنرۇقىسىملىرىنىڭ قولىغا تاپشۇت ئۆلكىلىك ھۆكۈمەدا ئاقسۇلالم موداسابىت            

مىگە قامالغاندىن كېيىن رتۈلالم موداسابىت . نقامالغا مىگەرتۈ - 1ېلىنىپ مچىگە ئېلىپ كرۈئۈ

د مەسئۇك بۆلگۈنچىلىك ئىدىيەسى كۈچلۈن تقارۇۋاتۇە ھۆكۈمىتىنىڭ ھىمايىسىداڭ گومىندە نەنجىڭد

ا نالدژۇرلسىز رە« ناملىق قەن»تيانشان تقااچىقىرىۋى لىرزئەيسا ئالىپتىكىن ئۇنى ئۆن بىلەى سەبر

ن بىلەت ھۆكۈمە كىزىيرنەنجىڭدىكى مەي شېڭ شىسە، چۈنكى. نتەشۋىق قىلغارۇپ ۇچۇئپ، ماختا

نەنجىڭ ، بولغاچقان تقااقىلىپكېلىۋرەت شىنى رۇشتۇالنرۇنىڭ ئوالرئۇن، تقارۇۋاشىلىشىپ تۇرقا

ئەيسا ن بىلەى سەبرد مەسئۇ، شۇڭا. يتتىبالست ھېسادوىگە زشمەنلىرىنى ئۆدۈھۆكۈمىتى ئۇنىڭ 

 .نقىلغائېالن ماقالە يېزىپ پ ماختا منىلالمودائەيمەنمەستىن سابىت ە جىڭدئالپتىكىن نەن

. نقىلغىچە قاماقتا ياتقازا قاا يېشىد 49يىلى  - 2842ە مىدرتۈ - 1مچى رۈئۈلالم موداسابىت          

پ، بولۇپ مەغلۇپ تۇتۇل ىت يون زىسىگە تامامەادسىياسىي ئىرۋە ئېلىنىڭ مەنپەئىتىگە ا جۇڭخۇ
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لالم موداڭلىق بۆلگۈنچى سابىت ن دابولغار شكە مەجبۇزۈئۆتكۈا مەكامېرىدرھاياتىنى تۈا دئاخىرى

 « نىرەمكەن ئارھىيىتىنى ئېسىگە ئېلىپ »قۇالىنىي ئالىملىق سادىنىڭ زئۆە كۈنلىرىد ىكىدكامېر

ن بولغامىللىتىدىن ۇ خۇيزا ىغاندرغا قاالرئېيتىش. نجىمە قىلىشنى ئويلىغاريېزىقىغا تە -تىل ر ئۇيغۇ

جىمە قىلىشى رىم« نى تەركەن ئار»قۇ، غا ئېلىپرئۇنىڭ تەلىپىنى ئېتىباى مە باشلىقى لۇ بىندرتۈياش 

ن، بايان شەروئۇنى »مالپ تەپسىرنى تاما -جىمە رئۇ بۇتە. نگەربەالپ ىرزھات ئىمكانىيەن ئۈچۈ

تنىڭ دەسائار ھە... »ە ىدزكىرىش سۆن غازكىتابىغا يا. نئاتىغادەپ « نئارقۇۇل كىي تەپسىررتۈ

 لەتنىڭدائات ۋە ھېكمەى، ېڭىزدىپەتنىڭ رمە -ئىلىم ر ھەى، پەتنىڭ يىلتىزراشار ھەزى، يۇلتۇ

ئۇنى  بەندىنىڭچ مى بولغاالنىڭ كاداھېكىم خۇن ئاربۇ قۇ. ۇرھېكىمدن ئارىسى شەكسىز قۇرازتا

مېنىڭ ۋە ولمىساممۇ ب كىشىلىرىدىنان كەمىنە بۇ مەيد... ى قىيىن ئىدددە قۇلئاۋقىلمىقى پەن بايا

كىشىگە ر لېكىن ھە، سۈپەتلىك بولمىسىمۇەك نىڭ ئىشلىرىدشقىالركەمچىلىكتىن باۋە ئىشىم ئاجىزلىق 

ن ئاربتىن قۇۋەسەن بولغاك زۆرۈر بەق قىلمات خىزمەن ئۈچۈت مىللە -ىن دىتىگە بېقىپ درقۇز ئۆ

قىسقا دەك گۈرخلى بەدەمەنىسىگە  ي ۋەقىلمازۇن ئۇدەك بولغۇالل ما( رمەنلەرئوقۇ)الر ىرزھېكىمنى نا

قىسقا  -زۇن قىلىپ ئۇل خىياى ماندىن بېرپ زاكۆم دەپ بىر تەپسىر قىلسال ھارا ئوتتۇي قىلما

 ۇسانانىڭ ئىگىسىگە چەكسىز ھەمد ۇھەمد... قىلغانىدىم دە ئۇنىڭدىن ئىستېپاپالپ تو نىرتەپسىرلە

الر ىرزنا ھىممەتلىكن يىتى بىلەاىق ھىدفۋتەن ۋە نىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلەداخۇ، بولسۇنكى سانا

بۇ . نگەربەت ھاائىزدەپ « ىبولدب ىبا بىر كىتادەك زبولغۇن سەرخۇى نىڭ كۆڭۈللىر( رمەنلەرئوقۇ)

. رباتالر ىمۇ مەلۇمابالردكىتان نەشر قىلىنغاردە كېيىنكى كۈنلەا تەپسىر توغرىسىد -جىمە رتە

ن، گەزتۈن ڭيەاچىن گۇن بىلەەن ىن فىڭ جىنيۈالردىمئال ىنىيۇ دخۇيزى زور تەسىردا جۇڭگون، مەسىلە

كىتابتا ن ېگەد« ۋابالرجا -ل ئىر سوئاداىنىغا ئىسالم د»ن بۈگۈنكى جۇڭگو نەشرىياتى نەشرقىلغا

. ربال بىر سوئان ېگەد« رباى جىمە نۇسخىلىررتەاق چە قاندرنىڭ ئۇيغۇ< ىمركەن ئارقۇ>دا »جۇڭگو

تۆتىنجى ، تىلغا ئېلىپدەپ « رجىمە نۇسخىسى بارتەش »بەا ىدبۋاجان غازبۇ سوئالغا يارالر ئاپتو

جىمە رتەلالم موداسابىت ا نامدن ېگەد <نئارقۇرۇل كىي تەپسۇرتۈن، بايان شەرو>» نۇسخىسىنى

ت، سۈپەى تەپسىر يۇقىر -جىمە رتە تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ »بۇرالر ئاپتو. نسەتكەركۆدەپ « نقىلغا

. نشى ئېلىشىغا ئېرىشكەرقاك لۈزئومۇميۈ نىڭركىشىلەپ، بولۇن ئىشلەنگەن بىلەت ھېكمەر چوڭقۇ

 -جىمە ريىلى بۇ تە - 2822ۇلال ئوغلى ھاجى ئابدق شلۇرۇئولتۇا منىڭ غۇلجىدالمولداسابىت 

ئىر داىنىغا الم د»ئىس. نغازيادەپ « ننىغا تەقدىم قىلغارئوت تەتقىقار مىللەتلەڭ تەپسىرنى شىنجا

چىن ەم كېرن جابالئا ن جىمارتەن جىمە قىلغارچىغا تەركىتابنى ئۇيغۇبۇ ن ېگەد« ۋابالرجا -ل سوئا

تەپسىرنىشېڭ  -جىمە ربۇ تەلالم مودا»سابىت : نگەربەاھ ئىزاق يۇقىرىقى بايانىغا مۇند ڭيەننىڭاگۇ

سىياھلىق ن گە سۆسۈرپتەدەنەچچە ن ئوە گىللىرىدزئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مەە، مىسىدرشىسەينىڭ تۈ

ا يىلى غۇلجىد - 2849ىسى رپا - 31جىمە تەپسىرنىڭ ربۇ تە. نتاماملىغاپ لەئىشن بىلەاش قېرىند
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سابىت دامولالم شىڭ شىسەينىڭ « .نقىتىلغارىپىدىن بېسىپ تارھۆكۈمىتى تەت يەچ ۋىالئۈ

ناملىق بۇ « روشەن بايان، تۈركىي تەپسىرۇل قۇرئان»تۈرمىسىدە تەرجىمە قىلىپ تاماملىغان 

بۇ توغرۇلۇق ئىككى خىل . ەيدا بولۇپ قالغانلىقى ئېنىق ئەمەسكىتابنىڭ غۇلجىدا قانداق پ

يىلى  – 2842يەنە بىرى، . بىرى، تۈرمىداشلىرى غۇلجىغا ئېلىپ كەلگەن دېيىلىدۇ. چۈشەندۈرۈش بار

ئايدا نىلقىدا ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ تۇنجى ئوق ئاۋازى ياڭرىغاندىن كېيىن  – 21

اڭ ھۆكۈمىتى تېزلىكتە خۇيزۇ ليۇ بىندىنى ئىلىغا مۇئاۋىن ئۈرۈمچىدىكى جىددىيلەشكەن گومىند

لىيۇ بىندى غۇلجا . ۋالىي، قوشۇمچە ۋىاليەتلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى قىلىپ ئەۋەتكەن

مۆتىۋەرلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇش ئۈچۈن سابىت دامولالم تەرجىمە قىلغان كىتابنى ئاپىرىپ ئۇالرغا 

كۈنى پارتىزانالر تەرىپىدىن ئېتىپ  – 9ئاينىڭ  – 22يىلى  ليۇ بىندىى شۇ. تەقدىم قىلغان

 .ئۆلتۈرۈلگەن

ئەمما ئۇنىڭ ، سىمۇۈركىشىنى ئۆكۈند منىڭ سىياسىي ھاياتىلالموداسابىت ە، سىلىگەندالخۇ          

ئۇ . ۇېيىشكە بولىدت دھايان پپەقىيىتى مۇجەسسەملەنگەۋەمۇ ىنىي ئالىمنىڭدىنىي ھاياتىنى بىر د

ىسىدا تەپسىرشۇناس، ئىسالم دىنى تارىخچىسى ۋە ئەرەب تىلى مۇتەخەسسىسى سۈپىتىدە ئۆز زامان

يىلىدىن كېيىن يولنى خاتا تالالپ، داڭلىق سىياسىي  – 2831  ئەمما ئۇ. تونۇلغان ئالىم ئىدى

ن نىڭ پۈتۈدگونىڭ »مەسئۇۋۇچېن ن بىلەي ئۇنىڭغا ليۇ شياڭخۇا بۇ نۇقتىد. بۆلگۈنچىگە ئايالنغان

: ەكپىق كەلسە كېرۋاماقالىسىدىكى مۇنۇباھا مۇن ېگەدخاتا تاللىشى« ن قىلغات ى نابۇئۆمرىن

ئۇ ئىلىم . ىنەتىجىسىمۇ ياخشى ئىدش ئوقۇپ، ناھايىتى ئەقىللىك بولۇا قتىدۋاكىچىك د »مەسئۇ

ر مەشھۇن ىتىدىغارياكى خەلققە بەخت يار ختۇدوڭلىق ۋالد دابولسا بىر ئەن نگەدەملىق ئىزا داۋايولىد

، خەلققە مالىمانچىلىق، كېچىپۋاز ئەمما ئۇئۆگەنگەنلىرىنىڭ ھەممىسىدىن . يتتىالالئالىم بو

 «.ىيولغا ماڭدق تۇيۇس سا كەلمەربان، ئېلىپكېلىدىغاالت مۈشكۈ

ن قە ھېسابلىنىدىغان ۋەياماڭ ئەى تەسىر ىخىدىكىرئەسىر تا - 11شىنجاڭنىڭ ، قىسقىسى          

ىنىي لالم دموداغۇچىسى سابىت رىيىتى« نىڭ قۇرجۇمھۇن ئىسالم كىستارقىي تۈرئاتالمىش »شە

سابىت دامولالم تۈرمىدە . ھاياتىنى تۈرمىدە ئاخىرالشتۇرغانئايلىنىپ  تىپىك بۆلگۈنچىگە، ئالىمدىن

كېسىلى ئېغىرلىشىپ سەكراتقا چۈشۈپ قالغان كۈنى كەچقۇرۇندا، ئۇنى تۈرمىنىڭ ئۈچ ئادىمى 

گە كۆتۈرۈپ كېلىپ، «خانتەڭرى جامەسى»ىتكا يەنى ھازىرقىناسۇلكىدا نەنمىندىكى مەسچ

مەسچىتنىڭ مۆتىۋەللىسى رەھىم نىياز قارىغا ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنى بېجىرىپ دەپنە قىلىپ قويۇشنى 

شۇ . مەسچىت جامائىتى ئارىسىدىكى بەزى كىشىلەر سابىت دامولالمنى تونۇپ قالغان. تاپىلىغان

ئەتىسى مەسچىت جامائىتى ئۇنىڭ نامىزىنى . سلىم قىلغانكېيچىسى سابىت دامولالم جان تە

چۈشۈرۈپ، مېيىتىنى ھازىرقى شىنجاڭ تەجرىبە ئوتتۇرا مەكىتپىنىڭ ئورنىدىكى قەبرىستانلىققا دەپنە 

كېيىن شەھەر كېڭەيگەندە بۇ قەبرىستانلىق شامالباغ تەرەپتىكى دۆڭگە كۆچۈرۈلگەندە، . قىلغان
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ېگەن كىشى سابىت دامولالمنىڭ ئۇستىخېنىنى كۆچۈرۈپ، قەبرە تاش قەبرىستانلىقنىڭ كېرەم شەيخ د

 تېلېۋىزىيە -كىنو  -ىيو ڭ راديىلىغىچە شىنجا - 1117قەبرىسى سابىت دامولالمنىڭ . تىكلەپ قويغان

 .نغارساقلىنىپ تۇنلىقىدا قەبرىستاى ئاممىۋشامالباغ ىسىنىڭ يېنىدىكى ارئىد

 

 ىيېزىلدا ئىيۇند، يىلى 2011-

 

 :لالرماتېرىيان نغاالىپايد

ڭ شىنجا، لى«اىرقى ئەھۋزھاۋە ىخى ر»جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تان لگەزۈتۈا باشچىلىقىد لى شېڭ ① 

 .ىيىلى نەشر - 1112، نەشرىياتى خەلق

 

رلىقالر قاتاردۇن نوت ئابلەب، ىخى« ئىككىنچى قىسىم ئىككىنچى كىتارتار »ئۇيغۇ: ۋىشازليۇ  ②

 .ىيىلى نەشر - 1113، تىخەلق نەشرىياڭ شىنجا، جىمىسىرتە

 

ن گەزنى تۈرئوت ىخ تەتقىقارېمىيەسىنىڭ تادئاكار ئىجتىمائىي پەنلەڭ شىنجا ③

خەلق ڭ شىنجا، جىمىسىرتەردۇن نۇت ئابلە  ب،ئۈچىنچى كىتا، ىخى«ر»شىنجاڭنىڭقىسقىچە تا

 .ىيىلى نەشر - 1111، نەشرىياتى

 

چە ۇخەنز، يىلى - 2889، نەشرىياتىخەلق ڭ شىنجا، لۇغىتى«ر بىيشىمالدىكى مىللەتلەرغە» ④

 .ىنەشر

 

، يىلى - 1114، خەلق نەشرىياتى  ڭشىنجا، (1)كىرىسى« زتە  ستىبالئوم قىزىلسۇقىرغىز ئاپتونو» ⑤

 .ىچە نەشرۇخەنز

 

 .ىيىلى نەشر - 2881، نەشرىياتىر مىللەتلە، (2)ستانى« ر دا»ئۆمۈ: ىىززسەيپىدىنئە ⑥

 

مۇقىملىق ن بىلەرەش شى كۈرچىلىككە قا»شىنجاڭدىكى بۆلگۈن: شۇمىڭڭ جا ⑦

 ،«رھىزىلەالئۇ ھەقتىكى مۇۋە خىزمىتىنىڭئەمەلىيىتى 

(«张秀明《新疆反分裂斗争和稳定工作的实践与思考) 1118، خەلق نەشرىياتىڭ شىنجا 

 .ىچە نەشرۇخەنز، يىلى -

، خەلق نەشرىياتىڭ شىنجا، ىخى«رىدىكى تادەۋر»شىنجاڭنىڭ مىنگو : ۋچېن چا، چېنخۇيشىڭ ⑧
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 .ىشريىلى نە - 1114

 

، خەلقنەشرىياتىڭ شىنجا، «ۋانالرجا -ل ئىر سوئاداىنىغا ئىسالم د»: ەنڭيۈاچېن گۇەن، فېڭجىنيۈ ⑨

 .ىيىلى نەشر - 1112

 

 - 1111، نەشرىياتىر ئۇيغۇر قەشقە  ،«(2848−  2941)  ريىلدىن بۇيانقى قەشقەز »يۈ: ڭما شۇكا

 .ىچەنەشرۇخەنز، يىلى

 - 2887، ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتىڭ شىنجا، «ىمتىلىئەپەند»مە: ن روزىيالقۇ، سېيىتد مىرئەھمە

 .ىيىلى نەشر

 - 1112، خەلق نەشرىياتىڭ شىنجا، «اقلىغاندۋاراىخ بېتىنى ر»تان لىغارئەيسا نەشرگە تەيياەت غەير

 .ىيىلى نەشر

خەلق ڭ شىنجا، (2)« رشەخسلەر ىخىدىكى مەشھۇرتان مازايېقىنقى ڭ »شىنجان گەزتۈر شېرىپ خۇشتا

 .ىيىلى نەشر - 1111، ەشرىياتىن

 - 1121، نەشرىياتىر ئۇيغۇر « قەشقە،خاتىرىسىڭ ئىشالر چور »قەشقەن گەزكېرىم خالىق تۈۇئابد

 .ىيىلى نەشر

 - 2يىلى  - 2881، خەلق نەشرىياتىڭ شىنجا، خاتىرىسى«ت »شىنجاڭدىكى ساياھە: شيې بىن

 .چەۇخەنز، باسمىسى - 1يىلى  - 1112ى، نەشر

خەلق ڭ شىنجا، «(قىسمىن مازاىرقى زھا− )ىخى رئاسىيا ئومۇمىي تارا »ئوتتۇ: بېندۇىڭ د

 .ىچە نەشررئۇيغۇ، يىلى - 1121، نەشرىياتى

ڭ »شىنجا، خاتا تاللىشى«ن قىلغات ئۆمرىنى نابۇن نىڭ پۈتۈد»مەسئۇ: گوۋۇچېن ي، ليۇ شياڭخۇ

 .نسا - 1يىللىق  - 1122، «ىمۇنبىرر ئىجتىمائىي پەنلە

دا ئېالن ( نسا - 41ئومۇمىي )يىلىدىكى سانى  - 1112نىلىنىڭ ژۇرنىيىتى« دەمە -ىخ رتاڭ شىنجا»

 .« ناملىق ماقالەىئۇنىڭ پائالىيەتلىرل ۋە كاماز نىياۇتنىڭ »ئابدرابان سۇرتۇن قىلىنغا

، نەشرىياتىە مز، رە(ئەسلىمە)« (2811−  2824)تكە رەقامىشتىن ئاسار»سا: كگۆرىيا يەال زگېنېر

 .ىنەشرل ئىستانبۇ، كچەرتۈ، لىيى - 1114

 

 - 44يىللىق ئومۇمىي  – 1122ژۇرنىلىنىڭ « مەدەنىيىتى تەتقىقاتى –شىنجاڭ تارىخ »بۇ ماقالە )

 (ئېلىندى  سانىدىن

 

 .مەنبە؛ كۆكلەم مۇنبىرى
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 ...ا يالتىرىغاندزالر يۇلتۇ

 

 يالقۇن روزى

  

   

ق چېمپىيونلۇن تىكىدىغاز ە كىشى كۆبىزنىڭ بوكسچىلىرىمىز ھەممن ىن بۇياالرديېقىنقى يىل   

ن يدىغاالقويادەم قەالرال غالىبالر قېتىم ئۇر ھە. ىبولدن ىدىغارچىقىپ تۇت پا -ت سۇپىسىغا پا

ام غا ئېھتىرالرڭلىتىپ تاماشىبىنالنى پۇرگۈللەا قوللىرىد، ئېسىپال بوينىغا مېدرۇپ تۇا سۇپىد

كىشى ن مىليونلىغان غارىلىپ ئولتۇدقان ىلەلىق بززاغا تەقەورتېلېۋىزە ئۆيلىرىدە، گەندۈربىلد

. ۇپەخىرلىنىش تۇيغۇسىغا چۆمىدپ، ئىچىدىن سۆيۈنۈ -ئىچ راپ قىغا قارتۇس غا خاالرنىڭ غالىبالرئۇ

كىممۇ الردا مىنۇتن لىقىغا تولغادشات غالىبىيەاق بۇند. شۇنچە تاتلىقن قاچارغەلىبە مېۋىسى ھە

ن، مىڭلىغان؟ ىمىسۇرقان بىلەم گە تەبەسسۇرتلەىمەزكىممۇ بۇ غالىب ئەن؟ نمىسۇالھاياجان

كىمنىڭمۇ ە گەندرنى كۆزنە يۇلتۇرانۇن يالتىرىغاە للىدۋاتوساتتىن ا ىسىدرئاز يۇلتۇە خىرن مىليونلىغا

پ ككەرەمۇرۈپ نىڭ نەتىجىلىرىنى كۆالرئىم باشقىن؟ دالىغىرلىمىسۇى ئۈنچىلىرش ياا چاناقلىرىدز كۆ

م كەسكىن ھەدەم، بىر ئان زگىنىكىنىڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىۋېتىدىغاتىور تېلېۋىزە ئىچىدت ھېسسىيا

ىپىدىن رتەى ېپىررقېرىندىشىنىڭ قولىنىڭ ز ئۆە بوكس سەھنىسىدن ئېلىشىدىغان ھىمسىزلىك بىلەرە

ي كەتمەرۇپ تۇەپ نىدىن سەكررئون غارئولتۇە، گەندرلگەنلىكىنى كۆرۈئېگىز كۆتۈدەپ « ى»يەڭد

اق بۇندرەك بىر يۈن كەتكەپ نىڭ تەمىنى تېتىشقا تولىمۇ تەشنا بولۇلىقىدغەلىبە شا! ۇ؟مدراالتۇ

 !ۇ؟مدالسوقال مارنوي پۈلدىمەن دۈبىلەن ھاياجادەك يېرىلىپ كەتكۈا چاغد

 

نى ركەمەن ئالتۇن ېگەدىشاھى« دمىجىت »جۇڭگو بوكس پار شۈكۈۇيىلى ئابد - 2887   

منىڭ دەە ياشتىن يەتمىش ياشقىچە جىمى ئاپتىن يەتترەشە -ن شاس بۇ ئۇنتۇلماا، بېلىگە باغلىغاند

بىيە رتەنتەڭ چو -ڭ چورەن شۇنىڭدىن ئېتىبا. ىقەلبى ئېيتىپ تۈگەتكۈسىز ھاياجانغا تولغانىد

قۇلىقىمىزغا ن تلىنىپ كەتكەدەئاال شقىالىرىنى ئاڭۋنىڭ غەلىبە خەالرباشقىت پەقەە مۇسابىقىلىرىد

 - 2888. ىبولدن ىدىغارئاڭلىنىپ تۇي لمەزۈئۈ ىىرۋىمىزنىڭ بوكس چولپانلىرىنىڭ غەلىبە خەزئۆ

ئاسىيا ن لگەزۈىيىتىنىڭ پايتەختى تاشكەنتتە ئۆتكۈرجۇمھۇن بېكىستازئۆى ئاينىڭ ئاخىر - 21يىلى 
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ت قاناال قىدىنرئا، بولۇشىن ئابلىكىمنىڭ چېمپىيون خماۇرائابدە ھە تالىشىش مۇسابىقىسىدۋبوكس لە

تلىك ۋەنۆر ھە، لغا ئېرىشىشىامىس مېدا يىغىنىدت ەىكرمنىڭ سىدنېي ئولىمپىك تەنھەالئىس

قىدىن رئا -قا رىمەتلىرىمىزنىڭ ئازئەن ئالىدىغاال مېدن ئالتۇا يىغىنىدت ىكەرمەملىكەتلىك تەنھە

 22بويىچە ت مەملىكەن لگەزۈئۆتكۈە شەھىرىدن ڭنىڭ جىنەۇشەندزدە بۇ يىل كۈ، نغا چىقىشىامەيد

بولۇشى ن چېمپىيوال قاچوڭنىڭ بىرن سۇرمۇھەممەتتۇن بىلەت ناقاا يىغىنىدت ىكەرتلىك تەنھەۋەنۆ -

الردەك ىمىزگە قەھرىمانزنىڭ ھەممىسىنى كۆرىمەتلەزبوكس كوماندىسىدىكى ئەڭ شىنجا

يىلىدىن  - 2884ن لغارۇبوكس كوماندىسى قۇڭ شىنجا، ھەقىقەتەنمۇ. تتىەقىلىۋن نىدىغارۈكۆ

ردە كىچىك مۇسابىقىلە -ڭ ىكى چوردئەللەت چەۋە جۇڭگو ە يىل مابەينىد 24ن بۈگۈنگىچە بولغا

ىر زبىيە ساھەسىدىكى كورشىنجاڭنىڭ تەنتە، كە يېتىپ 44سانى ال مېدن ئالتۇن گەرقولغا كەلتۈ

پ بولۇا كوماندۋۋەر مۇنەن لىققا كەلگەربان بىرنەچچە چولپاس بىر ئەمە. ىقالدپ بولۇا كوماند

. ىقالدپ بولۇا غالىب كوماندن خىرلىنىدىغاپەن، سۆيۈنىدىغان، قىلىدىغاۋەس خەلق ھە. ىقالد

جۇڭگوغا ، ىن ھالقىپديونىمىزم رائاپتونوە يىل ئىچىد 24بوكس كوماندىسى ڭ شىنجا، قىسقىسى

پ بولۇا ڭلىق كوماندن دالەنگەزغا يۈرابەلكى خەلقئا، قالماستىنال بولۇپا كوماندك كۈچلۈن لەنگەزيۈ

ن لگەزۈئۆتكۈا شقانداليىغىنى ئاخىرت ىكەرەتلىك تەنھۋەنۆ - 22بويىچە ت مەملىكە. ىقالد

جۇڭگو ، ئىسىرەىن ۋبىرلەشمىسىنىڭ مۇئاالر بوكسچىرا خەلقئاا، ېلىش يىغىنىدۋنى كۈتۈالرمۇخبىر

بوكس ڭ بوكس كوماندىسىنى »شىنجاڭ جياپىڭ شىنجاڭ چاى ىردكىزىنىڭ مۇرمەرۇش بوكس باشقۇ

نىڭ الرئۇ. ىقىلدن نى قالتىس ناماياىيەسىۋسەا يىغىنىدت ىكەركوماندىسى بۇ قېتىمقى تەنھە

جۇڭگو بوكسچىلىقىدىكى تايانچ ى بوكس ماھىرلىرڭ ىر شىنجازھا، ملىقاچىدم ھەر باتۇى ماھىرلىر

تۆھپە قوشتى« زور ققىياتىغا رەبوكسچىلىقى جۇڭگو بوكسچىلىقىنىڭ تەڭ شىنجا. ىقالدپ بولۇچ كۈ

 .ىىپلىدرتەدەپ 

 

رەت ماھا. ڭدىن خالىي ساھەەنەير -بىيەسى ھىيلە رەتەنترەت ماھاا، ئېيتقاندن ئومۇمە   

ە بۇ سەھنىد. سەھنەرا ئاشكا -ق بوكس مۇسابىقىسى تېخىمۇ ئوچۇن ىگە كىرىدىغاربىيەسى تۈرتەنتە

تاكتىكىغا ، قلىقراپىسخىكىسى تۇ، ئىنكاسى تېزن، تېخنىكىسى ئۈستۈى، مچانلىقى يۇقىراچىدر، قەيسە

، جانلىقن، لەيدىغارەئىش كۆراپ ىيەتكە قا، ۋەزىغا ئىگەارتىدقىبىنى تەھلىل قىلىش ئىق، رەماھىر

بىر س، چولپانلىق تاجىنى كىيىش مۇمكىن ئەمەرۇپ تۇي بوكسچى بولماۋۋەر مۇنەەس چەبد، تېتىك

بوكس رۇپ، تۇي بولمان قوشۇك بوكسچىغا ئىگە كۈچلۈۋۋەر مۇنەپ بىر توس، بىر ئەمەا كوماند

. سبولۇشى تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەر ىپلىشىگە مۇيەسسەرەتن نىڭ قايىللىق بىلەرساھەسىدىكىلە

ئۇ ۇ، يېشىغا ئىشەنمەيدز بوكس مۇسابىقىسى كۆا، ئېيتقاندن نىڭ تىلى بىلەرىكىلەدكەسپىي ساھە

 .ۇتونۇيدن دەپ قەھرىماال يەڭگۈچىنىۇ، يدراقاال ئەمەلىي نەتىجىگى
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مەملىكەتلىك ن لىدىغازۈۆتكۈبىر ئا يىلدت تۆن، ىپلىنىدىغارتەدەپ »جۇڭگونىڭ ئولىمپىكى«    

ال دمېن قېتىم ئىزچىل ئالتۇت تۆدا يىلىغىچە ئۇ - 1118يىلىدىن  - 2887ا يىغىنىدت ىكەرتەنھە

بىيەسى رتەنتەرەت يونىمىزنىڭ ماھام رابوكس كوماندىسى ئاپتونوڭ شىنجان تقاائېلىپ كېلىۋ

ى ئۈمىدن، ئويغاتقائېڭىنى رەپ شە -ن شان، غارخەلقىمىزنىڭ ئىشەنچىسىنى ئاشۇە ساھەسىد

 .ىقالدپ بولۇا كوماندك ىنبىر كۈچلۈدبىرن نغاالباغ

 

اق قاندرچۈنكى ھە. ۇھىيە ئوقۇيددمەال ڭگۈچىگىيە. ۇيدالساقە ئېسىدال چېمپىيوننىۋام ئا   

قەھرىمانغا ن ۋە »قەھرىما. ۇبىلىدڭ قەھرىماننى چو. ۇقىلىدرزۇ ىن بولۇشنى ئاردخەلق كۈچلۈكلە

ر قەھرىمانغا ئېتىباا، بويىچە ئېيتقاندزى لىكنىڭ سۆركارى نىڭ ئاپتورسە« ناملىق ئەشچوقۇنۇ

ىرقى زىختىكى ياكى ھارتار كىشىلە. ۇقالىدپ بولۇس ىمەرزئەدەۋر ياكى ت مىللەن مەيدىغاربە

خاتالىقلىرىغىمۇ ، نىڭ كەمچىلىكالرھەتتا ئۇۇ، چوقۇنىدۇ ۋە قىلىدۋەس گە ھەرشەخسلەر مەشھۇ

مىللىي . ۇىتىدريان قەھرىماا ئېيتقاندن ىخنى ھەقىقىي مەنىسى بىلەرتا، چۈنكى. ۇمەستلىكى كېلىد

ى مىللىي قەھرىمانلىر. ۇبولىدك تۇيغۇسى كۈچلۈرەپ شە -ن مىللەتنىڭ شاپ كۆى قەھرىمانلىر

« رتسىرتتىن »ئىمپو. ۇ« قىلىدرتقەھرىماننى سىرتتىن »ئىمپوى لىرۋالدكەمچىل مىللەتنىڭ ئە

الر مىللىي قەھرىمان. ۇىدرمىللىي ئىشەنچ يوقىلىپ باى نىسبىتى ئاشقانسېرنىڭ الرقەھرىمانن قىلىنغا

قەھرىمانلىق بىر . مەنبەسىۋۋەت قۇ -چ كۈن ىدىغارئىشەنچىنى ئاشۇن ىگە بولغازبىر خەلقنىڭ ئۆ

ر ىكەتلەرپايدىلىق ھەن ىپى ئۈچۈرشە -ن مىللەتنىڭ شا. سەھىپىسىق لۇرنۇڭ ىخىنىڭ ئەرتات مىللە

ن قەھرىماى لىرادئەجد. ەكبولمىسا كېرت ىكەرھەن لىقتىن ئېشىپ چۈشىدىغاقەھرىمانە ئىچىد

ياشلىق  33دە سېنتەبىر - 7يىلى  - 2921، بولغاچقااق شۇند. ۇكېلىدق لۇرۇرغۇى لىرۋالدخەلقنىڭ ئە

: لىرىگەرئەسكەا باشلىنىش ئالدىدڭ جەڭ ماماتلىق چو -ت ھايان مىيەسى بىلەرسىيە ئان رۇناپولېئو

ن لەيدىغازسۆق لۇۇتوغرالر لۇقۇڭرنىڭ بۈگۈنكى باتۇرسىلەزدا تەلەپپۇۇر مەغرالر ڭلىرىۋالد»ئە

 .نغارىتىنى ئاشۇرنىڭ جاساالرئۇدەپ « !نبولسۇ

 

قىبلىرىنىڭ ن رەپەتلىك قەھرىماالبولۇپمۇ سان، قەھرىماا ھالدپ كۆ، شۇكىى قىزىق يېر   

زى مىجە، ئاجىزى كتېرراخا، لىجوقائازى سۆ -پ گەك، ىلىتى پۇچەزپە. ۇغايدزقوۋەس ىرىدىمۇ ھەزنە

ا ىخىدرتاپا ۋروياۋە ئاسىيا . ۇقىلچە مەنسىتمەيدر نى كىشىلەرقىبلەس رەىمەرزقسىز ئەرۇتۇتۇ

را ئوتتۇالر خەلق ھۇنر باتۇڭ ماندىكى ئەزاىمكى دقەن تقارانى يارمىسلىسىز شانلىق سەھىپىلە

 -لە اللېكىن بۇ سۇ، قىبى بولسىمۇرەىي ددنىڭ ئەشەالرخانلىق -لە السۇۋالد لەڭلىكتىكى نەچچە ئەزتۈ

ن ئۈچۈل مىسا. ننغاالئوبيېكت ھېسابن قىلىدىغاۋەس ھەال يەنىالر ھۇنە ىرىدزنىڭ نەالرخانلىق
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الر نىڭ ھۇن( 111−  244)ۋ ساۋ سان سىياسىيور مەشھۇن ئۆتكەە ىددەۋرىشاھلىق دپاچ ئۈق، ئالسا

ۋ ساۋ سا، تەسۋىرلىنىشىچەالردا ىخىي كىتابرتا :نبىر قىزىق ئىش بولغاە مۇئامىلىسىدن بولغان بىلە

بىلەنمۇ ئانچە ر ملەزۈتۈ -ە قائىد. نگىرىشكە ماھىر ئىكەزئۆراپ سەتكە قارپۇەك، ېرال زكىچىكىدىن

، يېزىشقا ماھىرزم نە -شېئىر ن، ئوقۇشقا ھېرىسمەب كىتا. نكىن ئىكەرمۇشتا ئەرتۇق، يورى كا

پ بىرلە -قىبلىرىنى بىر ردە رەئۇ كېيىنكى كۈنلە. نئىكەدەم ائن نى پىسەنتىگە ئالمايدىغاارالرھوقۇقد

ىنىڭ كامالەتكە زئۆا ياندرئۇ مۇشۇ جە. نىغارسون ئالدىغا جاھاز ئۆرۇپ ېي خانلىقىنى قۇ، ۋيېڭىپ

ېي خانلىقىغا ە ۋنىڭ بىرىدركۈنلەاق شۇند. نقىلغان ىنى نامايااربىي ئىقتىدرھە، سىياسىين يەتكە

. ىغا ئەلچىلىككە كەپتۇزۇرنىڭ ھۇۋساۋ ىسى ساردكەرنىڭ بىر سەالرنۇبىي ھۇنجەن ىدىغارقوشنا ئولتۇ

قامەتلىك ئەمەسلىكىنى ئېسىگە زا ىنىڭ تازئۆا بۇ چاغدۋ ساۋ سان بىر سانايدىغاا ىنى جاھاندزئۆ

نىڭ ھەيۋىسى الرھۇنن ھېسابلىنىدىغاى لىررباتۇالق ئۇ ياي. ىيلىشىپ كېتىپتۇدئېلىپ ناھايىتى جىد

ا نىڭ ئالدىدالرئۇن قى بىلەرتتىكىچە تۇدەئا، كېلىدىغانلىقىنى بىلگەچكەر كۈچتۈڭگۈ، ۋۇلقازور، 

ا نىدرىنىڭ ئوزيەننى ئۆي نبېگى سۈاىۋدپەتلىك الساۋە ئېگىز ن، قالماسلىق ئۈچۈپ نۈرۈكۆم چۈكۈنە

ا دتەختنىڭ يېنى، بولسازى ئۆ. پتۇرۇشتۇالنرۇقىلىشقا ئول ىسىنى قوبۇردكەرسەن ھۇرۇپ تەختتە ئولتۇ

ۋ سا، بولغاندىن كېيىنم تاماش شۈرۈكۆ، ىسى كېلىپردكەرسەن ھۇ. پتۇرۇتۇە نبېگى سۈپىتىداىۋد

م، باقساراپ »جانابلىرىدىن سو: ئۇنىڭدىنى ىرن ۋەزتقىلى چىققازاىسىنى ئۇردكەرسەن نىڭ ھۇۋسا

 نھۇ. پتۇراسودەپ « ؟تتا بولدىلىكىناتەسىراق قاندە ئالىيلىرىمىز ھەققىدھ ىشادبىزنىڭ پا

لىرىدىن زكۆ، نسىمۇرۈكۆر ىماققا جەسۇرقاالر ىشاھىڭد»پا: الىسى ناھايىتى تەبىئىيردكەرسە

. ۇقىلىدەك ئىش كەلمەيدىغاندڭ قولىدىن چو. نىدىكەرسەتسىزلىكى چىقىپ تۇراپا، ىسىزلىكىادئىر

، كىلىرلىرىدىن قەيسەزئۇنىڭ كۆ. نبېرىدىكەات مگە باشقىچە تەسىردەنبېگى ئااىۋديېنىدىكى ، ئەمما

ىر بۇ ۋەز. بېرىپتۇۋاب جادەپ « ۇكېلىدالر ئىشڭ ئاشۇنىڭ قولىدىن چو. نىدىكەرقابىللىقى چىقىپ تۇ

غا الرھۇن، گەنلىكىدىنربەم قىلمىشىنىڭ ئەكسىچە ئۈنۈۋ ساۋ ساە گەندرغا ئېيتىپ بەۋساۋ گەپنى سا

. كۈنۈپتۇقاتتىق ئۆ، قىلىپن لمىگەنلىكىدىن پۇشايماەتەسىر بېرە سۈپىتىدھ ىشادپاك كۈچلۈ

بېرىشكە ات تەسىرك ىقابەتچىسىگە كۈچلۈ، رقىبىگەرەبولۇپمۇ ، قىلىشرزۇ ىن بولۇشنى ئاردكۈچلۈكلە

نىڭ ھەممىسى رچۈنكى كۈچلۈكلە. خاھىشق تارغا ئوالرلىق ئىنسانرباى تىرىشىش ئەلمىساقتىن بېر

 .ۇىن چىقىدردكۈچلۈكلەن قەھرىماالردا ھالپ ئەمما كۆ، لمىسىمۇالبون قەھرىما

 

اپ چاڭىلدل بۇلبۇ. تىكەرھەن ىگە سالىدىغارزكنى لەرەقەھرىمانلىق ھەقىقەتەنمۇ يۈ   

ت كۈربۈ. قنى يورئوە ھىدالئاە ىرىدزنىڭ نەرئەمما كىشىلە، مۇبولسىك سۆيۈملۈن بىلەى شلىراساير

ئۇنىڭغا پ، مەتلەرئۇنى ھۆ، ئۇنىڭدىن ھېيىقىپر بولغاچقا كىشىلەر باتۇ، بولسىمۇش قۇچ يىرتقۇ

مىللىي ، شۇڭا. ۇىدرگېربلىرىغا ئۇنىڭ شەكلىنى چۈشۈاق ۋە باير. ۇمۇئامىلە قىلىدن بىلە ۋەسھە
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 .ىمىللەتنىڭ پەخرن مىللىي قەھرىما. ۇنغا ئىگە بولىدرۇئوە ھىدالئاە بىر خەلقنىڭ قەلبىدن قەھرىما

 

نى الرنۇرسو -سەھنە ن لىققا كېلىدىغارباالر ققىياتى قەھرىمانرەجەمئىيىتىنىڭ تەت ئىنسانىيە   

ىشىمۇ رقەھرىمانلىق قاە جەمئىيىتىدن مازاىرقى زھا. ىتۈسىگە ئىگە قىلدۋە دەۋر تېخىمۇ كېڭەيتتى 

ن مەزجەن، ئاتىلىش ئۈچۈن قەھرىماە بىر خەلقنىڭ قەلبىد. ىسانىيلىق تۈسىگە ئىگە بولدئىنك كۈچلۈ

، تتەەئەلۋ. ىلدقاي بولمارت ىنبىر شەدقىلىش بىرڭ جەن لىق بىلەاپىدن جاا نلىرىدامەيدڭ جە

غا الرئامېرىكىلىقدام سا. ۇېگىلى بولمايدۇ، دلىققا كېلىدرباال ئىچىدىى ئوتلىررۇش ئۇت پەقەن قەھرىما

تتىكى بىر دەئاى، ھېسابلىنالمىدن قەھرىماە نىڭ قەلبىدالرقلىقابومبا ئېتىپمۇ ئىرن لىدىغارۇباشقۇ

نىڭ الرقلىقائىرن يىغىنى ئېتىش بىلەئىد بولسا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بۇشقا ئان زەمۇخبىر بولغا

س ىكى نامى ئۆچمەدىخىمىزرگۇمنىڭ تازۇبىز نو. مىللىي قەھرىمانغا ئايلىنىپ كەتتىە قەلبىد

پ چا -گىزمۇ قىر رگۇمنىڭ قەھرىمانلىقى ھەزۇنوق باقساالپ ئوي. ئىكەنلىكىنى بىلىمىزن قەھرىما

ل كەلسىمۇ خەلقىنى قۇن چە ئېغىر كۈقانربەلكى بېشىغا ھە. سئەمەن ىلەنگەدئىپاا نلىرىدامەيد

ا، قچە ئېيتقاندامۇند. نىلەنگەدئىپان شمەننىڭ خوتۇنى بولۇشنى خالىمىغانلىقى بىلەن دۈقىلغا

بەلكى ئىشتانبېغىنى چىڭ س، قىز ئەمەن قەھرىمانى« بولغارۇش »ئۇپ قىلىچ تۇتۇا قولىدم گۇزۇنو

ە ىجىددەررىمانلىقى قەلبىمىزنى قانچىلىك گۇمنىڭ قەھزۇنو. قىزن قەھرىمانى« بولغات »ئىپپەپ تۇتۇ

ە ھىدالئارۇن ۋە سون بولمىغاش ئوخشان قەھرىماك، ېمەد. نىگە سالىدىغانلىقى ھەممىمىزگە ئايارزلە

الردا مىنۇتە ھىدالئااق ئەنە شۇند. ۇىلىنىددىكەتتە ئىپارنە ھەراباتۇن ىلىگەدئىتتا ئىپاراشا

ىمەتكە زئەن ىدىغارلىنىپ تۇدنامى مەڭگۈ ياە قەلبىدالر ۋالدئەالر ئۇن لۇقى بىلەرباتۇن ىلىگەدئىپا

گىزمۇ بىر خىل قىلمىش رھە، ىلەتكىزپە -الق بىر خىل كىشىلىك ئەخ− قەھرىمانلىق . ۇئايلىنىد

ى قەھرىمانلىقنىڭ ئۆلچەملىر. ۇئىچىگە ئالىدز بەختنى ئۆۋە خۇشاللىق ، قەھرىمانلىق ئىدىيە. سئەمە

، چېكىشاپ ئىزتىرن ھەققانىيلىق ئۈچۈدۇر؛ تۆھپە چەكسىز ،چەكلىكرچ بۇ. ۇخىل بولىدر ھە

ن غايە ئۈچۈزەل گۈ؛ ىدىن ھالقىشزئۆ، قىلىشالن ئېڭ ىگە جەزئۆ -ز ئۆرۇش؛ ھەقىقەتتە چىڭ تۇ

، بولمىسان قەھرىمار ملەدەئااق مۇشۇند. الرلىقرقالماسلىق قاتاا قىدرىن ئاالردقىلىشتا باشقىرەش كۈ

 ؟ەكسانىلىشى كېرن كىم قەھرىما

 

لىققا كېلىشى مىللىي ريىغىنىنىڭ بات ىكەرئولىمپىك تەنھەدا پاۋروياى ئەسىرنىڭ ئاخىر - 28   

ت ىقابەر. ىئىمكانىيەتكە ئىگە قىلدن لىققا كېلىدىغارىمۇ باالردنرۇانە سوستدونى الرقەھرىمان

تاماشا ن بىلەلىق ززاتەقەۋە خۇشاللىق ر كىشىلەى نلىرابىيە مۇسابىقە مەيدرتەنتەن كەسكىن بولىدىغا

 .ىقالدپ سەھنە بولۇن لىققا كېلىدىغارباالر يېڭى قەھرىمان -يېڭى ال قاشۇندن، ىدىغاركۆ
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بىز . الردۇرئىتتىكى يېڭىچە مىللىي قەھرىمانراىخىي شاركس چولپانلىرىمىز يېڭى تابىزنىڭ بو   

ن، ىمىز بىلەزسۆن گە تولغاھىيەدغا مەالربىز ئۇ. ىرلەيمىزدنى قەالرئۇ، پەخىرلىنىمىزال ىن ئوخشاشالردئۇ

. ىمىزۇرئالقىش ياغدن ىمىز بىلەزيۈن غاريېغىپ تۇم تەبەسسۇن، ىمىز بىلەزكۆن مەتكە تولغارھۆ

 !القئەخك لۈربىر تۈش ىرلەدقەھرىماننى قە، شۈبھىسىزكى

 

 -ن شاۋە پپەقىيىتى ۋەبىر قەھرىماننىڭ مۇاق قاندربوكس سەھنىسىدىكى ھە، تتەەئەلۋ   

پ بولۇن چولپاە بوكس سەھنىسىد. ۇبولىدن يارمۇشەققەتلىك بىر جە -جاپا ە ىدىپىنىڭ كەينرشە

ۋۇل بىر مەشقان پىشقان، تەلەپچا، ىيەلىكۋسەى يۇقىرە ىمەتنىڭ كەينىدزئەاق قاندرھەن چاقنىغا

ر ھەا، كوماندىغا ئايلىنىشىدك ىيەلىك كۈچلۈۋسەرا بوكس كوماندىسىنىڭ خەلقئاڭ شىنجا. ۇبولىد

بوكسچىلىقىنىڭ ڭ شىنجاە، ئېرىشىشىدي لمەزۈغا ئۈالرئۇتۇق -غەلىبە ردە ىقىلەقېتىملىق مۇساب

ئابلىكىم ۋۇل ڭلىق مەشقاداىجىلىك را دەرخەلقئا، پاسىبانىر كۆيەن جا، پاچىسىربە

بىر ن يىلدىن بۇيا 24ئۇ . ۇىيدرزئەجرىگە ئاپىرىن ئوقۇشقا ئەن گەۈرئەپەندىنىڭ سىڭد  ېشىتۇرئابد

كەينىدىن  -قەلبىمىزگە كەينى ن كەتكەاپ قەھرىمانسىرپ، بىيەلەرنى تەالرچىبوكسر بىرىدىن باتۇ -

ئابلىكىم ن گەركۆن مە  .نمىللىي قەھرىمازور تۆھپىسى ن تقااتۇيغۇسى ئاتا قىلىپ كېلىۋر ئىپتىخا

ر، مۇستەقىل ئىدىيەسى باى، ئۇ كەسپىي قابىلىيىتى يۇقىر. دەمئان ياشايدىغاال بوكس ئۈچۈنى ئەپەند

اق، ئوقۇشقا ئامرب كىتاك، تەھلىل كۈچى كۈچلۈ، پىكىر قىلىشقا ماھىرن، ىشى پىشقارانيا قدۇ

شەكلى  -اي چىرل، قوپازى مىجە، كەسكىنى كتېرراخاز، تۈزى سۆ -پ گەن، شەروخاسلىقى 

گېپى »باھانەڭنى ن تەكىتلەيدىغاپ كۆڭ ئۇنىڭ ئە. ۋۇلمەشقات سۈپەت ىمەزئەس غا خاالرىيانرئا

ر ئۇنىڭ بۇ مەشھۇال، تۇنجى سائەتتىن تونۇشقان ئۇنىڭ بىلەن مە. زدۇرسۆر مەشھۇن ېگەد« !يقو

الر مىيە ئوفىتسېررئاق قلۇرۇئامېرىكا قۇز سۆر بۇ مەشھۇ. قىلغانىدىمت ىققەدنى تىلغا ئالغانلىقىغا زسۆ

ئۇ . ىنى ئىدامىزم نىڭ ئەقىدىسى ھە( بىي مەكتىپىربىي پوينت ھەرباشقىچە ئاتىلىشى غە)مەكتىپى 

كىتابنى ن ېگەد! <يباھانەڭنى قو>ن غازكېيىپ ياور ئامېرىكىلىق فىرن »مەا ىلىقىدرئاپ گە

ا يىلىنىڭ بېشىد - 1114. قوياتتىمپ تەلەاق غا مۇشۇندالركوماندىدىكى بالىال ئوقۇشتىن ئىلگىرى

دەك لغۇالىۋدئۇ كىتابنى يان مە. ىشىم تېخىمۇ كۈچىيىپ كەتتىربۇ خىل قاپ، ئاشۇ كىتابنى ئوقۇ

نى سىستېمىلىق الركوماندىدىكى بالىن »مە: ىېداق دئۇ ماڭا يەنە مۇند. ىېدد« نئوقۇغاە جىدىدەر

مەشىق . نقىلىمەپ ىكىنى بېرىپ مەشىق قىلىشنى تەلەرىن يۈالردئۇ. نمەشىق قىلىشقا يېتەكلەيمە

بويىچە ئۆلچەملىك پ تەلەن تتە بىر بوكسچى بىركۈدەئا. نىمەرشى تۇرمەشىق قىلىشىغا قان ئۈچۈ

، تتەەئەلۋ. ۇچىقىدر مغا يېقىن تەائىككى كىلوگىرن بىلەب ھېسارا ىنىدىن ئوتتۇدبە، ەشىق قىلسام

ىكىنى ريۈن مەشىق بىلەن ىكىنى بېرىپ قىلغاريۈ، ئەمما. ۇچىقىدر ىكى مەشىقتە تەردتۈاق قاندرھە

ن بىلەن قاۇ، ئوخشىمايدر تەن بىلەر تەن مە، شۇڭا. ۇمەشىقنىڭ ئۈنۈمى ئوخشىمايدن قىلغاي مەربە
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كنى بېرىپ ياخشى مەشىق رەيۈ. مىداۋامۇسابىقە مەشىقنىڭ . نيمەراقاۇ، دەپ ئوخشىمايدن قا

ەك نەتىجە كۆڭۈلدىكىد. ۇكېلىپ چىقىدش قويۇزۈپ كەتكۈە مۇسابىقىدا ھالدررەر مۇقەا قىلمىغاند

دەپ  !يباھانەڭنى قو، نسارۇسىتىشكە ئۇرباھانە كۆدەپ بۇنى  -قاندىقى ئۇنى رھەا، بولمىغاند

 -قىلغانمۇ پ ئىچىڭدىن قاينا -مەشىقنى ئىچ ن سە. نقويمايمەل سىتىشىگە يورنىڭ باھانە كۆالرئۇ

مەشىق ن نېمە ئۈچۈن، كىم ئۈچۈق؟ يو -ىغانمۇ رقال غا سەالركىچىك ئىشا يانىدرمەشىق جەق؟ يو

ەك، كېرن پاماڭا چول. نكېتىمەاپ قىرق؟ دەپ ۋاريو -تقانلىقىڭنى چىن مەنىدىن چۈشەنگەنمۇ اقىلىۋ

بىزنىڭ ، نسارۇشقا ئۇالىنى ئاقزئۆپ لەزنى سۆربلەۋەسە -باھانە ن كىمكى بىر پاتما. ەكنەتىجە كېر

زۈپ، تۈالن يېڭىباشتىن پىن بىلەت قەتئىي نىيە! قيورۇن غا ئوالرقابۇنددا بوكس كوماندىمىز

 .ىېدد« ەكىدىن ھالقىش كېرزئۆ، سىستېمىلىق مەشىق قىلىپ

 

تۇيغۇسى بىزنىڭ رەپ شە -ن غا يەنە »شاالركوماندىدىكى بالىى ئابلىكىم ئەپەند   

ن تۇيغۇسى بولمىغارەپ شە -ن شا، تتەەئەلۋ. ېتىپتۇۈرۈۋشنى سىڭدراقان ېگەدكوماندىنىڭ جېنى« 

ن لىغا كىرگەزابوكس كوماندىسىنىڭ مەشىق . ۇكۈتكىلى بولمايدل ئىستىقبارالق كوللېكتىپتىن پا

ىپى ھەممىدىن رشە -ن تەننىڭ شاۋە»ن قىلىپ يېزىلغاڭ تامغا چون بىلەى ىگە ئالدزكىشىنىڭ كۆ

س، دەل ئەمەر ىپىنى باشقا كىشىلەرشە -ن مىللەتنىڭ شا، تەننىڭۋە. ۇچېلىقىدر شوئان ېگەد« الئە

نىڭ ركىشىلەۋەن ئېڭى تۆرەپ شە -ن شا. ۇياپقا چىقىرىدر روكىشىلەك تۇيغۇسى كۈچلۈرەپ شە -ن شا

رەپ »شە: ىئابلىكىم ئەپەند. ۇكېلىدس ھى سۇروبېرىش ن بارقۇ، ئاجىزىسى ادئىرات، غايىسى نامر

نىڭ رىمەتلەزىكى ئەدكوماندىمىز. ۇكەتمەيدپ قىزغىنلىقىغا گەت منىڭ خىزمەدەئاك تۇيغۇسى كۈچلۈ

، شۇڭا. ۇبېرىدىغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق بىلىدەك ېردپنىڭ نېمىدىن رەشە -ن قاندىقى شارھە

گىز رىرلەشكە ھەدىنى قەزئۆ، ىنىشقازئىشتا نەتىجە قااق قاندرلىق ھەرقاتا قەالئاش، مۇرتۇت، خىزمە

 .ىېدد« ۇىمايدرقال سە

 

ى ڭاقلىرن زائۈچۈش تتە »بوكس چولپىنى بولۇدەئار كىشىلەن لمىغاكەسىپ ئەھلى بو   

مەنمۇ . ۇيدراقادەپ « ۇىيدرزيېرىلىپ كەتسىمۇ ئەى لىرزكۆ -ز يۈ، ماكچىيىپى نلىررۇبۇ، يانجىلىپ

بىر ش بولۇن چولپاە »بوكس سەھنىسىدا ىلىقىدرئاپ گەى ئابلىكىم ئەپەند. يتتىمراقااق شۇند

زاق ئۇ. ئىشل تولىمۇ مۈشكۈش بوكس چولپىنى بولۇ، ئەمما، ھەممىدىن مۇھىمن بوكسچى ئۈچۈ

ملىق بوكسچى بولغىلى رايارۇپ تۇي يانى بولمارسۈپەتلىك مەشىق جەى يۇقىر، تلىكددەمۇ

. ۇبولمايدال ئېغىر مۇشت بولسىل، مۇسكۇك كۈچلۈدەن، بەۋۇل قاە مددەئان ى بولغابوكسچ. ۇبولمايد

سەتنى رپۇا يانىدرمۇسابىقە جەدەت، ياخشى ئان مەشىق قىلىدىغاي ېرىكمەن زچانلىق بىلەۋرسە

ال، كالر گۈزسەن يدىغاالئاجىزلىقىنى بايقىيان تۇقچىلىقى بىلەرقىبىنىڭ ئا، رەىتن دئىگىلەيدىغا
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ا، قچە ئېيتقاندامۇند، پىئە جەھەتتىكى ماھىرلىق بولۇشىدامۇ، ھەتتىكى جانلىقلىقتاكتىكا جە

لىرىدىن زسۆ -پ ئۇنىڭ گە. ىېدد« ەكبولۇشى كېرز تۈلكە مىجەم ھەرە، بۆم ھەا يانىدرمۇسابىقە جە

ن، كەسپىگە بېغىشلىغاز لىقىنى ئۆرئۇ ھەقىقەتەنمۇ با. تتىراچىقىپ تۇت سەراپاس غا خاالرناقوماند

تلىك ۋەنۆ - 22بويىچە ت مەملىكەن لگەزۈئۆتكۈە بۇ قېتىم جىنەند. ىئىدۋۇل مەشقان ىلگەيېت

ڭ شىنجات ھامۇن سۇنجارتۇى گېزىتى« نىڭ مۇخبىرڭ »شىنجان غارمۇسابىقىسىگە بات ىكەرتەنھە

بىرىنىڭ ن، ىن ئىككىسىنىڭ ئالتۇدماھىر 21ن غاربوكس كوماندىسىدىن مۇسابىقىگە قاتناشقىلى با

نەتىجىسىنى ە ھىدالئاك لىككە ئېرىشىشتە - 4تۆتەيلەننىڭ ك، ئېلىشتەال ىرىنىڭ مىس مېدبش، كۈمۈ

اق مۇندپ ئىچىدىن قايىل بولۇ -ئابلىكىم ئەپەندىگە ئىچ ا يانىدرجەرۈش كۆن بىلەزى كۆز ئۆ

< فىلىم>رۈش بۇ نەتىجىنى قولغا كەلتۈن ىدىغاۇرندرالكىشىنى ئىپتىخاى »ئابلىكىم ئەپەند: نغازيا

رۇپ شتۇالنرۇئالدىن ئوددى مۇسابىقە خۇ، قىلدىكىق لۇ< رېژىسسور>ا ناھايىتى جايىدىغا 

ئۇنىڭ جۇڭگو بوكسچىلىقىنىڭ . چىقتىپ بولۇەك قىلغىنىدرەز ئاخىر ئۇنىڭ پە -باشتىن ەك، قويغاند

ەك قولدش ىيەسىنى بەۋشاگىرتلىرىنىڭ ئەمەلىي سەن، چۈشىنىدىغاق لىنى تولۇاىرقى ئەھۋزھا

، تەجرىبىلىكن، پىشقاا يانىدرجەت ئەمەلىيەس، ئەمەال لۋۇقابىل مەشقا، ەجرىبىلىكتن بىلىدىغا

م ھۆكۈا ئۇنىڭغا توغرن ۋە يدىغاالالقىرەز نى ئالدىن پەالرئىشار قىدالئاخىرىغا ئا -ش مۇسابىقىنىڭ با

 «.تتىالكىشىنى قايىل قىاق قاندرغۇچى ئىكەنلىكىمۇ ھەرشتۇالماھىر ماسن يدىغااالچىقىر

 

ن، چە مەكتەپتە ئوقۇغاۇخەنزن مەم، ئۇكان »يالقۇ: ىېداق دبىركۈنى ئابلىكىم ئاكا ماڭا مۇند          

قلىقىم ائامرن ئانا تىلىمغا بولغان يېقىندىن بۇيا. راقيېزىق ئاساسىم ئاجىز -شۇڭا ئانا تىل 

ا يېڭى بىز بوكس كوماندىسىغ. نتىمەائوقۇشنى تىرىشىپ ئۆگىنىۋ، لەشنىزكۈچىيىپ سۆى غانسېرربا

ي جان ئوقۇيدىغاب كىتاس بىر ئۆينى ئاجرىتىپ مەخسۇراۋۇرۇس ىن دشۇ يېڭى بىنا. ۇقبىنا سالد

ش ىن بەالردياخشى كىتابن نەشر قىلىنغادا چى بولغاندىكىن بىزگە ئانا تىلىمىزورئوبزن سە. قىلماقچى

قۇشقا ئوب نى كىتاالرئۇ. ربادەم ئاك تە 41دا كوماندىمىز. گىنربەالپ ئونمىڭنى تال -

پ، بولۇى ساپاسى يۇقىردەن نىڭ بەالربوكسچىن بىيەلىگەرتەن مە. ۇبولمايدم مىسەۈرتلەنددەئا

ئوقۇشنى ل ناژۇر -ب ىرمۇ كىتازھاالر بۇ. ۇقەتئىي بولمايد، قالساپ بولۇۋەن ساپاسى تۆت نىيەدەمە

. نلىمەائېلىۋب يەشىك كىتاەر بىرق، گە ماڭسارمەنغۇ قەيە. سلىك ئەمەرلېكىن يېتە. ۇىدرياخشى كۆ

ب كىتا. ۇبولمايدك تنى مۇستەھكەملىمىسەدەئان ئوقۇيدىغال ناژۇر -ب ىكى كىتاالردبۇ بالى، لېكىن

نىڭ الرمۇشۇ بالىن سە. ۇقلىنىدرپەن تامامەدەم ئان ئوقۇمايدىغاب كىتان بىلەدەم ئان ئوقۇيدىغا

ن ملىق چولپارانى ياالرالىبۇ ب. گىنربەالپ نى تالالركىتابن قوشىدىغاروھ ھىغا ، روئەقلىگە ئەقىل

ك ئىدىيەسى كۈچلۈن، شەرونەپرىتى  -ت مۇھەببەي، نياسى بادۇھىي پ، روقىلىشقا كۈچە

خەلققە ا لدائەھۋاق قاندرھەالر بۇۇ، گىز بولمايدرھەق ىسارقال بىيەلەشكە سەرىن قىلىپ تەردملەدەئا
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 .ىېدد« ەكبولۇشى كېرىن ردملەدەئەقىدىلىك ئان تۇتىدىغام مەھكەە شنى ئېسىدرۇقايتۇۋاب جا

 

ە كىشىنىڭ قەلبىدن مىليونلىغاا، لىغاندرپاپ بولۇن چولپاە بىر بوكسچى بوكس سەھنىسىد   

ن قەھرىماە مەتلىگەندرتۇقچە ھۆرجامائەتچىلىك قەھرىماننى ئا، ئەمما. ۇقەھرىمانغا ئايلىنىد

ەك چۇڭد -ى ۋاڭ ھىيەلىردەمك، ىچىلىكتەۋارمىتى ئارنىڭ ھۆرغا كىشىلەالرئۇ. ۇيداللىنىشقا باشۇرمەغر

پ لۈرۈئىم كۆالر دالائەھۋن ىنى بىلەلمەيدىغازغەلىبە قۇچقاندىن كېيىن ئۆن قەھرىما، شۇڭا. ۇبىلىنىد

س، ئەمەڭ مۇئامىلە قىلىشنى بىلگەنگە تەاق غەلىبە قىلىشنى بىلگەنلىك غەلىبىگە قاند. ۇىدرتۇ

لىغا رانىڭ قوالرھرۇگۇرا ۇلغا قىزىقىپ قاپى بىر قىسىم بوكس چولپانلىردا نيادۇبۈگۈنكى . تتەەئەلۋ

پ بولۇن ىگە مەپتۇزكۆ -ش نىڭ قاالرساھىبجامالى بىر قىسىم بوكس چولپانلىرن، ئايلىنىپ كەتكە

ىنى دغەلىبىدىن كېيىن خۇى يەنە بىر قىسىم بوكس چولپانلىرن، قتا چۈشكۈنلىشىپ كەتكەالئەخ

يولىغا كىرىپ كەتكەنلىكىنى ت جىنايەرۇن ۇىنىڭ ئاللىبزئۆ، تاپتىن چىقىپى غانسېرربا، يوقىتىپ

شۇڭا . سئەمەز ئاالر مىسالن ھوشىغا كەلگەاپ سىغا ئۇچرزائاخىرقى ھېسابتا قانۇننىڭ جاي، بىلەلمە

تولىمۇ ش بۆلۈل بولۇشىغا كۆڭۈالم نياسىنىڭ ساغدۇھىي ، روساپاسىغاالق بوكس چولپانلىرىنىڭ ئەخ

ا تېپىشىدت جەھەتتە كامالەى ئىنساننىڭ مەنىۋا، يتقاندمۇشۇ نۇقتىدىن ئې. ۇئىش ھېسابلىنىدزۆرۈر 

بىباھا بايلىق ن شقا بولمايدىغاراقال سەل ناژۇر -ب كىتان ست ھېسابلىنىدىغادوياخشى ڭ ئە

 .قيوك شەە ئىكەنلىكىد

 

بەلكى ، مەستىنركۆال ئالدىدىكى غەلىبىنىز كۆردە كەرگە ئىگە بىر سەزەرنەرەر قنى كۆايىر   

، گە ئېلىپزەرنەق نى تولۇالرئېھتىماللىقن ياما -ياخشى ن لۈشى مۇمكىن بولغارۈكۆ غەلىبىدىن كېيىن

ت ھىيەروىمەتلىرىمىزنىڭ زئابلىكىم ئەپەندىنىڭ بوكس ئە. ۇىدرلىق كۆرپۇختا تەييا، ئالدىن

ئالىم ر مۇتەپەككۇ. ۈردىبۆلۈشى مېنى قاتتىق تەسىرلەندل كۆڭۈدەر ققىياتىغا بۇ قەرەجەھەتتىكى تە

: ىېگەنىداق دمۇندە ماقالىسىدن ېگەدنىيىتى« دەمەب كىتاب ۋە مۇھەممەتئىمىن »كىتار كۈشۈۇئابد

ن ئائىلە بىلەن بېزىگەن بىلەى بۇيۇملىرت ىننەم ۋە زگىلەن نى چاقنىتىدىغازئۆيىنى كۆا تاپقاندل »پۇ

 نققىي قىلغارەتە. رقلىقتۇرئائىلىنىڭ قىممىتى پەن بېزىگەن بىلەى ئىشكاپلىرب ئۆيىنى كىتا

. ۇلىداسېتىۋب كىتاى تاپقانسېرق ناالر روئۇپ، ئەتخانىسىغا ئىگە بولۇاقىرز ئۆر ىكى ئائىلىلەردئەللە

ر ىكى ئائىلىلەردئەللەالق قا. ۇلەيدرئۆۇ، ئۆسىدا مۇھىتىدب كىتاى نتلىررزەنىڭ پەالرئۇالر ۋە ئۇ

ن بېزىگەن بىلەى رلىزجاھاەت ئىشرم ۋە گىلەار ڭدم، رەتاك ئۆيىنى ئەينە. ۇبۇنىڭ ئەكسىچە بولىد

پ، بولۇاز سۆلەتۋز، پۇلپەك، تەنتەۇر، مەغرالر ئۇ. ۇبولىدك نياسى خۇنۈى دۇئائىلە كىشىلىرىنىڭ مەنىۋ

پ تولۇدا ئالدىمىزز كۆالر بۇ جەھەتتىكى مىسال. ۇىن چۈشكۈنلىشىددتېزى نتلىررزەپەى ۋە لىرزئۆ

 «!يېتىپتۇ
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س، ئەمەال بولۇشىغىن نىڭ چولپارەتلەىمزئابلىكىم ئەپەندىنىڭ بوكس كوماندىسىدىكى ئە   

ن، يدىغاالالقىول ىنى كونترزئۆدا نياپ دۇككەرەبۈگۈنكى بۇ مۇي كۈچىگە بارۇش بەلكى ئېزىقتۇ

ىلىم د -ن ئىشىنى جان غارماڭا تاپشۇپ، بۆلۈل ىن بولۇشىغىمۇ كۆڭۈردملەدەئال مەنىۋىيىتى مۇكەممە

 .ىمردبەالپ نى تالالرمۇندىكى ياخشى كىتابزمەك لۈرتۈالپ نرۇئون بىلە

 

سۈپىتى ش قابىل يېتەكچى بولۇن لەيدىغازقنى كۆزائۇن، مەسئۇلىيەتچاى ئابلىكىم ئەپەند   

بىر . ۇبولسا بولمايدم كەۋۇل ملىق مەشقارايان ئۈچۈش بولۇا »ياخشى كوماند: ىېداق دمۇندن بىلە

ىسا رقال ەشكە سەبىيەلرتەر ئىزباساپ، بۆلۈل كۆڭۈال بىيەلەشكىرتەن چولپاۋۇل ياخشى مەشقا

بىرنەچچە شامنى ن بىلەم نىڭ بىر شاالرىيديەھۇ. ۇبولىدن شەخسىيەتچىلىك قىلغا، مەسئۇلىيەتسىزلىك

ھېكمەتلىك ن ېگەۇ، دبولمايدى قمۇ تەسىرزراشىغا ئارۇشامنىڭ يون غاۇرسلەپتە ياندا دەغاندۇرياند

نىڭ ئىزىمنى الرئابلىكىمن ماخۇرائابد، مىجىتر شۈكۈۇللۇقتا ئابدۋۇمەشقا  ىرزھان مەر، گېپى با

ن مەسئۇلىيەتنى بىلىدىغات ۋە خىزمىتىدىكى ئەھمىيەز ئۆالر ئۇ. ۇمسېلىپ بولدس بېسىشىغا ئاسا

 شۈرۈنى مەشىقلەندالرماھىرن ئۈچۈش بولۇۋۇل ياخشى مەشقا. ىندالغا ئايالرلۋۇئۈمىدلىك مەشقا

م ىنىڭ ھەزتېخىمۇ مۇھىمى ئۆۇ، ايدكۇپايە بولمال نى پۇختا ئىگىلىسىرتلەرەتىكى تېخنىكىلىق ماھا-

شنى ئېنىق بىلىشى ۇرۇياندن ئوتلىرىنى كىم ئۈچۈك ئىستە -رزۇ نىڭ قەلبىدىكى ئاالربوكسچى

 «.ەككېر

. نچۈشىنىمەر ئۇنى تېخىمۇ چوڭقۇا شقاندالڭراقېتىم پار ھەن بىلەى ئابلىكىم ئەپەندن مە 

پ بولۇز يۇلتۇا بىيە ئاسمىنىدرتەنتەن ىمەتلىرىمىز بىپايازقېتىم بوكس كوماندىسىدىكى ئەر ھە

ەك بىنىڭ تېگىگە يەتكەندۋەنىلىكىنىڭ سەرانۇن ىدىغارنى قاماشتۇزنىڭ كۆالرئۇا، يالتىرىغاند

 . نبولىمە

    

 كۈنى - 21ئاينىڭ  - 22يىل  - 1118
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گە « ئادەملەر-بىز»  دىن«ئەي، ئادەملەر»

 نەزەر

 

 ياسىنجان ئوسمان ئەركزات           

 

 (شېئىرالر توپلىمى ھەققىدە مۇالھىزە   ناملىق«ئەي، ئادەملەر»ئىر مۇساجان يۇنۇسنىڭ شا)   

مۇرەككەپ، ئىنتايىن تىلسىملىق بۇ كائىناتتا ئەلمىساقتىن بۇيان، تۈمەنلىگەن   تولىمۇ

ئەنە شۇالر ئىچىدىكى ئەڭ ئالىي دەرىجىلىك جانلىق . مەۋجۇداتالر ياشىغان، ياشاۋاتىدۇ ھەم ياشايدۇ

پاراسىتىمىزگە تايىنىپ، ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن -ئىنسانالر ئەقىل  بلىنىدىغان بىزھېسا

تەدرىجىي ھالدا كۆپلىگەن يۈكسىلىشلەرگە ئېرىشتۇق، تېخىمۇ تاكامۇللىشىش يولىدا تېنىمسىز 

بىز ئىنسانالر، مۇنداقچە ئېيتقاندا، بىز ئادەملەر تەبىئەتنىڭ خوجايىنى بولۇش . ئىزدىنىۋاتىمىز

ئەتىدىكى نۇرانە مەنزىلىمىز    سۈپىتىمىز بىلەن تىرىكچىلىك ھارۋىمىزنى كۈنسېرى گۈزەللىشىۋاتقان

يۆلەكتە بولۇشۇپ، گاھ ئۆزئارا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن تىركىشىش ئارقىلىق -گاھ ئۆزئارا يار  تامان

ى تېنىمسىز ئادەملەرنىڭ پورتېرىتىن-رەسسامالر بىز  سانسىزلىغان مەشھۇر. ھەيدەپ كېتىۋاتىمىز

ئادەملەرنىڭ روھىيىتىدىن تارتىپ شاھانە  -سىزىپمۇ سىزىپ بواللمىدى، تاالي قەلەمكەشلەر بىز

 -بىز. تەسۋىرلەپمۇ بۇ جەھەتتە تېخىچە قانائەت تېپىپ باقمىدى  التاپىتىگىچە ھارماستىن

ەسۋىرلىگەن ئىنسانالرنى مەيلى قايسى بىر سەنئەتكار قايسى بىر نۇقتىدىن تەتقىق قىلغان ياكى ت

بولمىسۇن، بۇ جەھەتتىكى بايقىلىشالر، بۇ جەھەتتىكى تەسۋىرلەشلەر، بۇ جەھەتتىكى ئىزدىنىشلەر ۋە 

مەن . بۇ جەھەتتىكى جەلىپكارلىقنىڭ يەنىال تولۇقى بىلەن نامايەن قىلىنپ بواللىغىنى يوق

بولماس   نىپئىنسانالرنىڭ مانا مۇشۇنداق مۇرەككەپلىك ئىچىدىكى چۈشى-ئىنسانالر، بىز-بىز

ئادەملەرنىڭ خېلىال ئەتراپلىق -ئادەملەر، بىز-پەيتتە بىز  ھاسىالتلىرىمىز ئالىمىدە سەير قىلىۋاتقان

. ناملىق توپالمنى ئۇچرىتىپ قالدىم« ئەي ئادەملەر»سۈرەتلەنگەن كارتىنىلىرى جەملەنگەن 

ئىنسانالر، -شۇ بىز ا يەنە ئادەملەر ھەققىدىكى ئەنە شۇ رەڭدار سىزمىالر جەمگاھى، ئېڭىمد  قولۇمدا

 :ئويالپ قالدىم... بايانىدىكى تەئەئەججۈپلۈك خىيالالر  ئىنسانالر-بىز

بىز شۇ قەدەر ئالىيجاناپ پەزىلەت، شۇ قەدەر مۇرەككەپ پىسخىكا،شۇ ...! ئادەملەر، ھەي، ئادەملەر
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ر ؟ ۋۇجۇدىمىز نېمە ئۈچۈن شۇ قەدە!قەدەر يىرگىنىشلىك كەچمىشلەرنىڭ مۇجەسسەمىمۇ

دىن «ئەي ئادەملەر»مەن بۇ گادىرماش سوئاللىرىمغا ! زەئىپلىشىپ كەتتى؟  خۇنۇكلىشىپ، شۇ قەدەر

 . كۆزىدە ئۆزىمىزگە سەگەك نەزەرىمنى ئاغدۇردۇم« ئەي ئادەملەر». جاۋاب ئىزدەشكە باشلىدىم

يول »، «ىپتاپالمىدىم ئۆزۈمنى تىنت»، «قەلبىمدىكى چېقىنالر» ، «مەن ئىنسانمۇ ئەمەسمۇ؟»        

قاتارلىق بىر يۈرۈش نادىر شېئىرلىرى « قېنى، مېنىڭ سۇمبۇل چاچ ئانام؟» ، «ئادەملەر» ، «تاپتىم

ئەل   ئارقىلىق كىتابخانلىرىمىز ۋە جامائەت ئارىسىدا خېلىال زور تەسىر پەيدا قىلىپ كېلىۋاتقان

توپلىمىدىكى شېئىرالر ناملىق شېئىرالر « ئەي، ئادەملەر»سۆيگەن شائىرىمىز مۇساجان يۇنۇسنىڭ 

مېنىڭ ئادەملەر ھەققىدىكى ئىزتىراپلىق ئويلىرىمغا، ئادەملەر ھەققىدىكى چىگىش سوئاللىرىمغا 

   .خېلىال قانائەتلىنەرلىك جاۋابالرنى بەردى

ھېكمەتلەر جۇاللىنىپ   ھەر بىر مىسراسىدىن كۈچلۈك پەلسەپىيىۋىي ھېسسىيات ۋە چوڭقۇر         

يىدا قوللۇنىلغان تالالنغان ۋە تاۋالنغان ئىبارىلىرىدىن ھاياتلىق ھېكمەتلىرى تۇرىدىغان، دەل جا

ئۆز   بىرەر كۇبلىتىنى ئوقۇغان ھەرقانداق ئادەم ئوقۇغان مىسرالىرىدىن  نۇرلىنىپ تۇرىدىغان،

سېيماسى ۋە ئەتراپىدىكى رەڭدار تۇرمۇش كارتىنىسىنى ئەينەن كۆرۈپ ئاالاليدىغان، ئۆز يۈرىكىنىڭ 

سىزنىڭ، مېنىڭ،  -اتقان رېتىملىرىنى تولىمۇ ئېنىق ئاڭلىيااليدىغان بۇ شېئىرالر توپلىمىسوقىۋ

ھەم ئەنئەنىۋىيلىك ھەم دەۋرىمىزگە ماس   جۈملىدىن، ئۆزلۈكىمىزنى قەدىرلەپ، ئادىمىيلىك يولىدا

ۋەرۈك ھالدىكى ئۇنىۋېرسال ساپا ھازىرالپ ياشاشقا ئىنتىلگۈچى ھەر بىر ئۇقۇرمەننىڭ ئۇنىڭدىكى تە

ئوقۇپ   ھېكمەتلەردىن كىشىلىك ھاياتىمىزغا ئەنداز ئېلىپ ياشاش يولىنى تېپىۋېلىشىمىز ئۈچۈن

ئايدا -7يىل-1119مەن بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن . تامامەن ئەرزىيدۇ  بېقىشىمىزغا

ەر بىلەن نۇرغۇن كۆپ قېتىم ئوقۇدۇم، توپالمدىكى بۇ ئادەمل  نەشىر قىلىپ تارقىتىلغان بۇ توپالمنى

مەن بۇ ئادەملەر بىلەن . قېتىم مۇڭداشتىم، ئۇالر ئۈستىدە شائىر بىلەن غايىۋانە سىرداشتىم

تەپەككۇرۇمدا قانچە كۆپ ئۇچرىشىپ، قانچە كۆپ پىكىرلەشكەنسېرىم، ئۇالر ماڭا شۇنچە تونۇشتەك 

 ئۇچىتىپ خوشالمۇ تۇيۇلدى، ئۇالرنى ئىزدىدىم، ئىزدەشلىرىم بەدىلىگە ئۇالرنى ئەتراپىمدىنال

بولدۇم،چۈنكى ئۇالرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى ئۆزلىرىنىڭ ۋاپادارلىقى، ساداقەتمەنلىكى بىلەن مېنى 

چۈنكى بۇالرنىڭ يەنە   .ئۇالرنى ئۇچرىتىپ بەزىدە قاتتىق ئەپسۇسالندىم، ئۆكۈندۈم. سۆيۈندۈردى

سىزلىكى بىلەن ۋۇجۇدۇمنى خېلى كۆپلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئاال كۆڭۈڭۈللىكى، تۇراقسىزلىقى، مەۋقە

ئارىسدىن سىزمۇ،مەنمۇ كۆپ ئۇچراتقان ئەنە « ئەي ئادەملەر»  شۇنىڭ بىلەن مەن.ئۆرتىدى

بۇ ئادەملەرنى كۆز ئالدىمىزدا نامايەن . ئادەملەرنىڭ بىر قىسىمىنى بۇ يەرگە باشالپ كەلدىم  شۇ

 . كىچە سىزىپ چىقتىمقىلغان شېئىرىي ئامىلالر ۋە شېئىرىي مۇھىت سىزمىلىرىنىمۇ تۆۋەندى

 ئەسەرنىڭ بەدئىي   نى ئىپادىلەشتە قوللىنىلغان شېئىرىي شەكىللەر ۋە«ئەي ئادەملەر» .2

 مۇۋەپپەقىيەتلىرى
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 شەكىللەر  مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن قوللىنىلغان كۆپ خىل شېئىرىي                     

 

ۇيغۇر شېئىرىيىتى نەچچە مىڭ يىللىق ئ. لىباسى دېيىشكە بولىدۇ-شېئىرىي شەكىلنى شېئىرنىڭ تون

تەرەققىيات داۋامىدا، ئۆزىگە خاس شەكىللەرنى ھاسىل قىلغان بولۇپ، ئارۇز ۋەزىنلىك، بارماق 

نۆۋەتتە مەتبۇئاتالردا ئېالن . ۋەزىنلىك ياكى چاچما شېئىر بولسۇن كۆپ خىل شەكىلگە ئىگە

ۇن جەھەتتە كۆپ خىل، رەڭدار ۋە جەلپكار قىلىنىۋاتقان شېئىرالرغا قارايدىغان بولساق، گەرچە مەزم

مۇرەببە، : مەسىلەن. بولسىمۇ، لېكىن قوللىنىلىۋاتقان شېئىرىي شەكىللەر يەنىال ناھايىتى ئاز

قاتارلىق شەكىللەردە يېزىلغان شېئىرالر يوق دېيەرلىك ...مۇۋەششەھ،   مۇخەممەس، مۇسەددەس،

شەكىللەرگە ئىجادىي ۋارىسلىق قىلىش ئاساسىدا  شېئىرىىتىمىزدىكى ئەنئەنىۋىي. ياكى نىسبەتەن ئاز

شېئىيىتىمىزدىكى قەدەمىي شەكىللەر ئۈستىدە دادىل ئىزدىنىپ بۇ جەھەتتە يېڭىلىق يارىتىش ۋە 

قەدىمىي، مىللىي شەكىللەرنى داۋامالشتۇرۇش شائىرالر شېئىر ئىجادىيىتى بىلەن شۇغۇلالنغاندا، 

. لغان بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەت مەسىلىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇئاالھىدە ئېتىبار بىلەن قارىشى زۆرۈر بو

پىكىرنى شېئىر ئارقىلىق ئىپادىلىمەكچى بولغاندا، ئالدى بىلەن شۇ  –شائىرالر بىرەر يېڭى ئوي 

شېئىردىكى شەكىل مۇۋاپىق . مەزمۇنغا اليىق، ماس كېلىدىغان شېئىرىي شەكىلنى تاللىشى شەرت

وڭ چاپان، چوڭ ئادەمگە كىچىك چاپان كىيدۈرۈپ تالالنمىسا، خۇددى كىچىك بالىغا چ

دە، ئىپادىلىمەكچى بولغان پىكىر ھەرقانچە يېڭى بولسىمۇ،  –غەلىتە ئەھۋال كۆرۈلىدۇ   قويۇلغاندەك

ھالبۇكى، ئىپادىلىمەكچى بولغان شېئىرىي . لېكىن ئۇ جەلپ قىالرلىق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك چىقمايدۇ

ىگە ماس كېلىدىغان شېئىرىي شەكىلنى تالالشمۇ بىر خىل بەدىئىي پىكىرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۆز

بۇ ھەقىقەتنى تونۇپ يەتكەن شائىر مۇساجان . دىت ۋە ئىجادىيەت ماھارىتى ھېسابلىنىدۇ

شېئىرىي ئىجادىيىتى داۋامىدا ئەنئەنىۋىي شېئىرىي شەكىللەردىن غەزەلدىن باشقا، گەرچە   يۇنۇس

 كەڭ كۆلەمدە قوللىنىلىپ، ئۆلمەس لىرىكىالر يارىتىلغان بولسىمۇ، كىالسسىك شېئىرىيىتىمىزدە خېلىال

ئەمما نۆۋەتتە مىللىي شېئىرىيىتىمىزدە ئانچە كۆپ يېزىلمايۋاتقان مۇرەببە، مۇخەممەس، مۇسەددەس، 

بۇ خىل     قاتارلىق شېئىرىي شەكىللەردىنمۇ خېلىال ئۈنۈمۈلۈك پايدىالنغان بولۇپ،... مۇۋەششەھ

دە يېزىلغان شېئىرالر بىر تەرەپتىن شائىرنىڭ يۇقىرى بەدئىي ماھارىتىنى نامايەن شېئىرىي شەكىل

قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ خىل شەكىللەردە ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىش يولىدا ئىزدىنىۋاتقانالر 

ئەڭ  شائىرنىڭ بۇ خىل شەكىللەردە يېزىلغان شېئىرلىرى ئىچىدىن. ئۈچۈن ئۆرنەكلىك رولىنى ئوينايدۇ

 ،«نادانلىق»، «رەڭلىك ئولتۇرۇش»  ،«يول تاپتىم» ،«ئازماڭالر»مۇۋەپپەقىيەتلىك چىققانلىرىدىن 

قاتارلىق « ئەگەر بولساڭ قېشىمدا» ،«ئوتتۇز يېشىم » ،«جېنىم ئانا، كەتمىگىن» ،«ئىنسان»

شاھىدى  سۆزىمىزنىڭ. شېئىرلىرىنى پەخىرلىنىش تۇيغۇسى ئىچىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ھەقلىقمىز
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 :سۈپتىدە شائىرنىڭ تۆۋەندىكى مىسرالىرىغا نەزەر سېلىپ باقايلى

 دولقۇنىدا ھاياتنىڭ قالدىم ئۇزاق گاڭگىراپ،

 .داپ-ئەتراپىمدا خىلمۇ خىل داراڭلىدى ناغرا

 مۇسا تەۋەككۈل پايانىغا قېنى چاپ،:دېدىم

 .تۇيۇق يولدا تەمتىلەپ، ئېزىپ يۈرۈپ يول تاپتىم

 (ىق شېئىردىننامل« يول تاپتىم »)

 

 رەقىب قايسى، رەپىق قايسى تونۇپ يەتتىم،

 .بېشىم قېيىپ، چىشىم ئاغرىپ يىقىلغاندا

 مىڭ تىرىلدىم، يۈزمىڭ قېتىم ئۆلۈپ كەتتىم،

 .ۋىجدان تىغى يۈرىكىمنى تىلغىغاندا

 غۇرۇرۇمغا ئوزۇق بولدى ئاققان يېشىم،

 .غەيرەت ئاتا قىلدى ماڭا ئوتتۇز يېشىم

 (ناملىق شېئىردىن« ئوتتۇز يېشىم »)

 

 

 ئانا دەپ بىز چاقىرغاندا چۈشەكەپ،

 .قوياالمسەن كېلىپ بىزنى پەپىلەپ

 سەن بولمىساڭ يېنىمىزدا، ئېيتقىنا،

 .بېرەلەيمىز كىمگە چۈچۈك ئەكىلەپ

 رازى بولساڭ بوپتۇ كەتكىن، كەت ئانا،

 .بىز يۈرەيلى بويۇن قىسىپ، تەمتىلەپ

 (دىنناملىق شېئىر«جېنىم ئانا، كەتمىگىن»)

يۇقىرىقى شېئىرالر ئۆزىنىڭ ئىخچام، جانلىق، نەپىس، ئوبرازلىق ۋە كۆپ خىل شەكىللەرگە ئىگە         

بولۇشتەك روشەن ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن كىشى قەلبىنى ئۆزىگە كۈچلۈك جەلپ قىلىپ، ئوقۇرمەنلەرگە 

 .ۋە يېڭىچە ھېكمەت دۇردانىلىرىنى تەقدىم قىلىدۇ  تۇيغۇ –يېڭىچە ھېس 

بىز شېئىرىيەت تارىخىمىزغا نەزەر سېلىپ باقىدىغان بولساق، ماياكوۋىسكىدىن ئىلگىرى چاچما          

 -شېئىر شەكلى يوق ئىدى، ئۇ بۇ خىل شەكىلنى ئوتتۇرىغا چىقارغاندىن كېيىن، شائىرالر ئۇنى بەس

ادىيىتى شائىر مۇساجان يۇنۇس شېئىرىي ئىج. بەستە ياقتۇرۇپ يېزىشىپ، تالىشىپ ئوقۇشماقتا

مەن تاپىمەن قۇياش ئۆيۈڭنى »داۋامىدا يەنە چاچما شېئىر شەكلىدىمۇ قەلەم تەۋرەتكەن بولۇپ،
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ناملىق شېئىرى مەزمۇن ۋە شەكىل جەھەتتە مۇۋەپپەقىيەتلىك چىققان چاچما شېئىر دېيىشكە « !ئاي

پ، شائىر تەقلىد قىلىپ يېزىشمۇ شېئىرىيىتىمىزدىكى گۈزەل ئەنئەنىلەرنىڭ بىرى بولۇ. بولىدۇ

ناخشا توۋالپ ئۆتتۈڭ »،«كۈلۈپ بېرەي»مۇساجان يۇنۇسمۇ ئۆز ئىجادىيىتى داۋامىدا

قاتارلىق بىر بۆلۈك تەقلىدىي شېئىرالرنى يېزىش ئارقىلىق ئۆز « ياشاش دېگەن ئەنە شۇ »،«مەلەمدىن

سۆيگەن ئىجادىيىتىگە تەسىر كۆرسەتكەن تىيىپجان ئېلىيۇف ۋە مۇھەممەتجان راشىدىن قاتارلىق ئەل 

 .شائىرلىرىمىزنىڭ تەپەككۇرىغا ياندىشىش ھەم ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرگەن

 

        شېئىرنى يۈكسەك بەدىئىيلىكىگە ئىگە قىلىدىغان رېتىم، تۇراق، قاپىيەنىڭ قايىل قىالرلىق          

 ئىپادىلىنىشى

 

شېئىردىن ئىبارەت بۇ   بولۇپمۇ، .ھەر قانداق لىرىك ئەسەرنىڭ موھىم ئىپادىلەش ۋاستىسى -رېتىم

گۈزەللەشتۈرۈشتە رېتىم كەم بولسا   سەنئەت شەكلىدە سۆزلەرنى مۇئەييەن تەرتىپكە سېلىپ، شېئىرنى

شۇڭا ئەرەب،پارىس ۋە تۈركىي مىللەرتلەر ئەدەبىياتىدىكى كىالسسىك شېئىرالرنىڭ . ئەسال بولمايدۇ

شائىر مۇساجان يۇنۇس شېئىرلىرىدا . ەتتىن بولغانرېتىمغا ناھايتى ئىتىبار بېرىشىمۇ مۇشۇ زۆرۈرىي

رېتىمغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىلىپ، شېئىرنىڭ سېھرى كۈچى ۋە بەدئىي ئۈنۈمى يۇقىرى 

 .كۆتۈرۈلگەن

تۇراق شېئىرنىڭ ئاھاڭدارلىقىنى مەيدانغا كەلتۈرىدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ،          

ىپىىغا رەتلىك ئۆتكۈزۈلگەن ھېكمەت ئۈنچىلىرىگە ئوخشىتىش تۇراقنى شائىر مۇددىئاسىنىڭ ي

مەيلى قايسى خىل شەكىلدە يېزىلغان شېئىر بولسۇن،تۇراقالر ئۆزئارا ماس كەلمىسە، . مۇمكىن

يېتۈك ئۇستاز ئەلىشىر نەۋايى شېئىرلىرىنىڭ ئالتە ئەسىردىن بۇيان . شېئىردىكى ئاھاڭمۇ بۇزۇلىدۇ

ۋەزىن، تۇراق، قاپىيەنىڭ ئۆلچەملىك،   ك ئورۇندا تۇرالىغانلىقىمۇئۇيغۇر شېئىرىيىتىمىزدە يۈكسە

 . قانۇنىيەتلىك ۋە ئىزچىل بولۇشتا نەمۇنىلىك خاراكتېرگە ئىگە بواللىغانلىقىدا

قاپىيە شېئىرنى نەپىسلىككە، . قاپىيەنى شېئىرنىڭ جەزبىدار زىننىتى دېيىشكە بولىدۇ          

مەرۋايىتالر ئارقىلىقال بىر پۈتۈنلۈككە   شېئىر ئاشۇ. ىق مەرۋايىتجەلپكارلىققا ئىگە قىلغۇچى جۇالل

شۇڭا قاپىيە شېئىردىكى ئەڭ مۇھىم .قاپىيەسىز شېئىرنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەس. ئىگە بولىدۇ

ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئارۇز ۋەزىنلىك، بارماق ۋەزىنلىك شېئىرالردا، ھەتتا نەسرىي 

قاپىيە ئىشلىتىش، قاپىيە بىلەن شېئىرىي . ىمۇ كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىم ئامىلدۇرشېئىرالرد

مۇددىئانى، مەزمۇننى يۇغۇرۇپ بىر گەۋدىگە ئايالندۇرش جەھەتتە شائىر مۇساجان يۇنۇسمۇ ئۆزىگە 

 .خاس يول تۇتۇپ، بارماق ۋەزىندە يېزىلغان شېئىرلىرىنى ئاساسەن ئالماش قاپىيە شەكلىدە يازغان

شېئىرلىرى خېلىال جەلىپ قىالرلىق ۋە پاساھەتلىك بولۇپ، ئوقۇرمەننى   ئۇنىڭ  شۇنداق بولغاچقا،
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ئۇنىڭ شېئىرلىرىنى ھەر قېتىم ئوقۇغىنىمىزدا چوقۇم زوقلىنىش . ئۆزىگە ماگىنېتتەك تارتىپ تۇرىدۇ

ندىكى پارچىنى ناملىق شېئىرىدىن تۆۋە«ئازماڭالر»مىسال ئۈچۈن . ھېسسىياتىغا كەلمەي تۇرالمايمىز

 :كۆرۈپ ئۆتەيلى

 لەيلى بىلەن مەجنۇندەك كۆيۈشكەنلەر ئازماڭالر،        

 ساداقەتكە قول بېرىپ سۆيۈشكەنلەر ئازماڭالر،       

 ھەمدەم بولۇپ جۇدۇندا يۈرۈشكەنلەر ئازماڭالر،       

 .ۋىسال تېپىپ سۆيگۈدە كۈلۈشكەنلەر ئازماڭالر       

 

 مايدۇ كۆزلەر پۇلنىڭ چېھرىگە،قاراپ توي-قاراپ      

 .قېنىپ ئۆتمەس زادىال ئادەم پۇلنىڭ مېھرىگە      

 ئەسىر بولۇش خەتەردۇر بىراق پۇلنىڭ سېھرىگە،      

 .پۇل ئالدىدا سەجدىگە چۆكۈشكەنلەر ئازماڭالر      

لۈشكەنلەر ، كۆيۈشكەنلەر ، سۆيۈشكەنلەر ، يۈرۈشكەنلەر ، كۈ»بۇ شېئىردا ئىشلىتىلگەن              

قاتارلىق قاپىيەلەر پۈتۈنلەي توق قاپىيەلەر بولۇپ، شېئىردىكى « چېھرىگە ، مېھرىگە ، سېھرىگە 

 .كارلىقىنى ۋايىغا يەتكۈزگەنمەزمۇن بىلەن زىچ ماسلىشىپ، شېئىرنىڭ تەسىرچانلىقى ۋە جەلپ

 

 ىي مەنزىرىلەرگۈزەل شېئىرشائىر شېئىرلىرىدا تەسۋىرلەنگەن لىرىك تۇيغۇ ۋە              

 

شۇڭا . شائىرنىڭ روھىي دۇنياسىدا تاۋلىنىدۇ. لىرىكىنىڭ مەنبەسى رېئاللىقتىن كېلىدۇ          

شېئىردىكى ئەسلىمىلەرمۇ . شېئىردىكى لىرىكا مەنزىرە ۋە كۆرۈنۈش ۋاستىلىرىغا باغالنغان بولىدۇ

ىك ھېسسياتنىڭ يوشۇرۇن شېئىردىكى لىر. ئۇنتۇلماس مەنزىرىلەر بىلەن سىڭىشىپ كەتكەن بولىدۇ

كۆز ئالدىمىزدا جۇاللىنىپ تۇرالىشىمۇ رېئاللىقتىكى   ئاڭغا چۆكۈپ كەتمەي، ئۇزاق مۇددەتكىچە

شېئىرىي مەنزىرىلەرنىڭ ئۆزئارا باغلىنىپ كەتكەنلىكى بىلەن زىچ   كۆرۈنۈشلەر بىلەن

رمۇ خېلىال جايىدا قارايدىغان بولساق، شائىر شېئىرلىرىدا يېقىملىق تەسۋىرلە  .مۇناسىۋەتلىك

قوللىنىلغان بولۇپ، بۇ خىل گۈزەل شېئىرىي مەنزىرە شائىر شېئىرلىرىنىڭ جەلىپكارلىقىنى يۇقىرى 

 .كۆتۈرگەن ھەم ئانا تىلىمىزنىڭ ئىپادىلەش جەھەتتىكى پاساھىتىنى نامايەن قىلغان

 تۇنجى نۆۋەت قار ياغقان ئاخشام،

 .قىاللمىدىڭ ۋەدەڭگە ۋاپا

 تى ناخشام،جىمجىتلىقنى چۆچۈت

 .كۈيلىرىمنى تىڭشىدى داال
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 ئاپئاق قاردەك قەلبىڭ ئەكسىنى،

 .ئايان قىلدى ساخاۋەتلىك قار

 سەزدىم قاردا باھار پەسلىنى،

 .ئىشقىڭ بىلەن مۇڭداشتىم دىلدار

 (ناملىق شېئىردىن «تۇنجى قار ياغقان ئاخشام»)

ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان كۆرۈنۈشلەر  شېئىردىكى بۇ كۆرۈنۈش ۋە مەنزىرىلەر گەرچە بىز دائىم         

شائىرنىڭ كۈچلۈك لىرىك تۇيغۇسىنى ئوبرازلىق تىل ياردىمى بىلەن قەلب   بولسىمۇ، ئەمما ئۇ

سەممىي، چىن   زىننەتلىۋەتكەن بولغاچقا،  ئۆچمەس نەپىس نەقىشلەر بىلەن  خاتىرىمىزگە مەڭگۈ

ىمىزدە رومانتىك كەچمىشلەر پىلتىسىگە قەلب  ھېسيات بىلەن يۇغۇرۇلغان بۇ خىل شېئىرىي مەنزىرىلەر

 . ئوت ياقىدۇ

 

 ۋە يارقىن جىلۋىلىنىشى ئىخچام، ئوبرازلىق  شېئىرلىرىدا  ئانا تىلىمىز پاساھىتىنىڭ شائىر

 

ناملىق بۇ توپالمدىكى شېئىرالر ھەم ئارۇز ۋەزىنى ھەم بارماق  «ئەي ئادەملەر»           

كىپ تاپقان بولۇپ، مەيلى قايسى ۋەزىندە، قايسى خىل يېزىلغان شېئىرالردىن تەر  ۋەزىنىدىمۇ

شېئىرىي شەكىلدە يېزىلغان شېئىرالر بولمىسۇن، ھەممىسى شائىرنىڭ سۆز ئىشلىتىش جەھەتتىكى 

يۇقىرى بەدئىي ماھارىتى، شېئىر ئارقىلىق ئىپادىلىگەن مول تەسەۋۋۇرى، شېئىرالردا قولالنغان بەدئىي 

ئىرىي پىكىرلەرنىڭ ئىخچام، يىغىنچاق ۋە تەسىرلىك ئىپادىلىنىشى ۋاستىلىرىنىڭ ئۈنۈمدارلىقى، شې

قاتارلىق جەھەتلەردىن ئالغاندىمۇ شائىرنىڭ ئويغاق، ئويناق تەپەككۇرى ئۆزى ئەكىس 

شائىر شېئىرلىرىدىكى . ساماسىدا ئەركىن پەرۋاز قىلغان  ئەتتۈرمەكچى بولغان تېرەن مەزمۇنالر

برازلىق ئىپادىلىنىشى لىرىك خۇسۇسىيەتلەرگە باي بولغان مەزمۇنالرنىڭ بۇنداق ئىخچام ۋە ئو

شېئىرالرنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى بولۇپ سانالغاچقا، شائىر شېئىرلىرىنڭ 

» ، «بۇ يولالر»بولۇپمۇ، شائىرنىڭ . بەدئىيلىكىنى تېخىمۇ ئاشۇرغان دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ

قاتارلىق شېئىرلىرىدا تەكرارالش، سۈپەتلەش، ئوخشىتىش، ...«نىڭمەن تىرىكمەن دولقۇنىدا دېڭىز

ياردىمى بىلەن يورۇتۇپ بېرىلگەن مەزمۇن شۇنچە روشەن،   سىمۋول قاتارلىق بەدئىي ۋاستىالرنىڭ

چنشىنىشلىك تىل بىلەن بۇنداق يارقىن ئەكىس . شۇنچە راۋان، شۇنچە جەلىپكارلىققا ئىگە قىلىنغان

 -ئەھمىيەتلىك پىكىرنىڭ تەسىرى ۋە رولى مەنىۋىيىتىمىز ئۈچۈن پۈتمەسئەتكەن ھەرقانداق بىر 

 .تۈگىمەس كۈچتۇر

 

 دە تەسۋىرلەنگەن تېماتىك مەزمۇنالر«ئەي ئادەملەر».1
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دېگەندەك « مەن قېنى؟ مەن نەدە؟ ئىنسان ئۆزىنى زادى قانداق قەدىرلىشى كېرەك؟»          

پەزىلەتلەرنى، گۈزەل ئىنسان تەبىئىتى ۋە بىباھا -كىشىلىك ھايات ۋە كىشىلىك ئىنسانىي ئېسىل

مەدھىيىلەپ، جەمئىيەتنىڭ ھەرقايسى قاتالملىرىدىكى   شوق بىلەن-ئادىمىيلىك خىسلەتلەرنى زوق

مەنچىلىك، شۆھرەتپەرەسلىك ۋە -مۇناپىقلىق، ئىككى يۈزلىمىلىك، ۋىجدانسىزلىق، مەن

زىللىكلەردىن ئىبارەت ناچار ھادىسىلەرگە تۈرلۈك نومۇسسىزلىق ھەم رە  ئىشرەتخورلۇق قاتارلىق

ئاچچىق خىتاپ قىلىپ ۋە ئۇنى رەھىمسىزلەرچە ئۆتكۈر قامچىالپ، بىزنى ئۆز ماھىيىتىمىزنى ساقالپ، 

 211  بىرىدىن ئېسىل-بىر  غۇرۇر بىلەن ياشاشقا ئۈندەيدىغان-ھەقىقىي ئىنسانغا خاس ۋىجدان

ناملىق بۇ شېئىرالر توپلىمى تولىمۇ مۇرەككەپ « ەرئەي، ئادەمل»پارچە شېئىر تالالپ كىرگۈزۈلگەن 

توقاي كەچمىشلىرىمىزنى، ساپ ۋە ھەقىقىي مەردانە -ئەگرى  تىلسىملىق بۇ ھايات مۇساپىمىزدىكى

تولىمۇ تېتىملىق، بەكمۇ مېغىزلىق قىلىپ جانلىق،   ھېسسىياتىمىزنى خەلقىمىزنىڭ جانلىق تىلى بىلەن

توپالمدىكى شېئىرالر خېلىال كەڭ دائىرىدىكى مەزمۇنالرنى ئۆز . رگەنئوبرازلىق ، يارقىن ئىپادىلەپ بە

ئۆلمەس »ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ئاساسلىقى ئۇنى چوڭ جەھەتتىن ئەدەبىياتىمىزدىكى ئەزەلدىنال 

يۇرت، ۋەتەنپەرۋەرلىك -مۇھەببەت تېمىسىدىكى شېئىرالر، ئەل-دەپ قارىلىپ كېلىۋاتقان سۆيگۈ«تېما

ئانا، قېرىنداشالرغا بولغان ھۆرمەت ۋە مۇھەببەت تېمىسىدىكى شېئىرالر، -ر، ئاتاتېمىسىدىكى شېئىرال

ئىناقلىق، ساداقەتمەنلىكتىن سۆيۈنۈش، پەخىرلىنىش -چىن ئىنسانالردىن، ھەقىقىي دوستلۇق

تېمىسىدىكى شېئىرالر، كىشىلىك ھايات ۋە ئۇنىڭ قىممىتى ھەققىدىكى شېئىرالر، ھەسەتخورلۇق، 

رەزىللىكلەر -اختىپەزلىك، مەنمەنچىلىك، شۆھرەتپەرەسلىك قاتارلىق چاكىناكۆرەلمەسلىك، س

پەزىلەتكە ئۈندەش قاتارلىق رېئال تېمىالرغا بېغىشالنغان -لەنەتلىنىپ، خەلقىمىزنى گۈزەل ئەخالقىي

 . شېئىرالرغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ

ئىنسانالرنىڭ ئەڭ نازۇك تۇيغۇسى مۇھەببەت تېمىسىدىكى شېئىرالردا -بۇ توپالمدىكى سۆيگۈ           

مۇھەببەتكە، ساداقەتمەنلىك، ۋاپادارلىققا قىزغىن مەدھىيە ئوقۇلۇپ، -ھېسابلىنىدىغان چىن سۆيگۈ

بۇ خىلدىكى . مۇھەببەت، ساداقەت ۋاپا بىلەن ياشاشقا چاقىرغان-يىگىتلىرىمىزنى ئۆزئارا مېھرى-قىز

سۆيگۈ » ،«بىر كەل» ،«بولساڭ قېشىمدا ئەگەر» ،«تۇرساڭ» ،«گۈزەل ئەستلىك» شېئىرالردىن

 .قاتارلىق شېئىرالرنى مىسال كەلتۈرۈش مۇمكىن« ئازماڭالر»   ،«مەن بار »  ،«ئارخىپى

 كېتەي قانداق سېنى تاشالپ كېيىكتەك ئۇز قاراپ تۇرساڭ،                    

 .اڭكېچەي سەندىن نېچۈن؟ قەلبىم كۆزىگە بەك ياراپ تۇرس                    

 جىمى شادلىقلىرىم سەنسىز، كۆيۈپ كۈل بولغۇسى جەزمەن،                   

 .ئىچەي زەمزەم نېچۈن چاڭقاپ؟ ئۆزۈڭ شەربەت، شاراپ تۇرساڭ                    

               خاقان ئەتتى مېنى كاتتا،-ۋاپا ھىممەتلىرىڭ سۇلتان                    
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 .ي چۆللۈك نېچۈن؟ ئىشقىم ئوتىدا سەن كاۋاپ تۇرساڭبوال                     

 (ناملىق شېئىردىن «تۇرساڭ»)                               

 

ئىجىتمائىي ئەخالققا دائىر ئەنئەنىۋىي تېما يېڭى دەۋر شېئىرىيىتىمىزدىمۇ كەڭ مەزمۇننى            

قارشى  -جىتمائىي قاراشالرغا قارىمۇخەلقىمىزنىڭ ئەسىرلەردىن بۇيان خۇنۇك، رەزىل ئى. ئىگىلىدى

ياراتقان ئېسىل ئەخالق ئەنئەنىلىرى ۋە گۈزەل پەزىلەتلىرى دەۋرىمىز كىشىلىرى ۋە ئەۋالدلىرىمىز 

دەۋر تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، نۆۋەتتە، ئاچكۆزلۈك، نەپسانىيەتچىلىك، . ئۈچۈن بىباھا مەنىۋىي خەزىنە

پىتنەخورلۇق، ئەمەلپەرەسلىك، ئىچىشۋازلىق ۋە شۇنىڭغا يالغانچىلىق، رىياكارلىق، ھەسەتخورلۇق، 

ئوخشاش تۈرلۈك ناچار، رەزىل ئىللەتلەر بەزىلىرىمىز ۋۇجۇدىدا ئەۋىج ئېلىپ كەتتى، بەلكى خۇددى 

بۇ خىل ئىللەتلەرگە قارشى كۈرەش . بارا ۋۇجۇدىمىزغا يامراپ كەتتى-كومپىيۇتېر ۋېرۇسلىرىدەك بارا

سەنئىتىنىڭ جىددىي ۋەزىپىسى ۋە سوتسىيالىستىك -مىز ئەدەبىياتقىلىش، شۈبىھىسىزكى، دەۋرى

شۇڭا شېئىرىيىتىمىزدىمۇ سىياسىي، . مەنىۋى مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم مەزمۇنى

ئىجىتمائىي مەدەنىيتىمىزنى بۇلغايدىغان بۇنداق ناچار، رەزىل ئىللەتلەرگە قارىتا ئۆتكۈر تىغ 

ئەمەلپەرەس »جۈملىدىن شائىر مۇساجان يۇنۇس. مۇ مەيدانغا كەلدىئېسىل ئەسەرلەر  ئۇرىدىغان

ئىككى يۈزلىمىچى ناخشىسى »،«خوشامەتچى ناخشىسى »،«ھەسەتخور ناخشىسى »،«ناخشىسى 

ئەمەل تۇتقان »،«يالغان»، «پۇل تېپىپ»،«دوست ئىككىمىز »،«ئۆزگىچە» ،«يالغانچى ناخشىسى »،«

تارلىق بىر بۆلۈك ئۆتكۈر پىكىرلىك شېئىرلىرى ئارقىلىق قا« تويدىمۇ »، «تۇرمىسام»،«دوستۇمغا

ھەسەتخورلۇق، كۆرەلمەسلىك، ساختىپەزلىك، مەنمەنچىلىك، شۆھرەتپەرەسلىك قاتارلىق 

رەزىللىكلەرنى كۈچلۈك لەنەتلەپ، خەلقىمىزنى بۇنداق قىلمىشالردىن ئىبرەت ئېلىپ، گۈزەل -چاكىنا

 :ناملىق شېئىرىدا« ئەمەلپەرەس ناخشىسى»شائىر. پەزىلەتكە ئىگە بولۇشقا ئۈندىدى-ئەخالقىي

 

   ئەمەل قۇشى قونسا بېشىمغا،

 .لەززەت بولسا يېگەن ئېشىمدا

 نازىنىنالر تۇرسا قېشىمدا،

 مىڭ غاز ئۆلسە بىر تال تېشىمدا،

 .دەپ دىلىمغا قىمدىمىم ئارمان

 

 ئەمەل بىلەن كۆكلىسەم، كۈلسەم،

 ھاالۋەتنىڭ پەيزىنى سۈرسەم،

 ن ئۆزۈم دەپ يۈرسەم،جاھاندا مە
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 ئامەتنىڭ باغرىغا چۆمسەم،-قۇت

 .دېگەن ھېسالر ماڭا بولدى نان

 

دەپ يېزىش ئارقىلىق ئەمەلپەرەسلەرنى ئاچچىق مەسخىرە ئاستىغا ئالىدۇ ۋە ئەمەلپەرەسلەرنى قاتتىق 

 .قامچىاليدۇ

رىختا سانسىزلىغان ھەسەتخورلۇق ياكى كۆرەلمەسلىك دەپ ئاتالغان بۇ قېرى رەزىل ئىللەت تا         

يىرگىنىشلىك، پاجىئەلىك ئىزالرنى قالدۇرۇش بىلەن بىرگە، بىزنىڭ يېڭى جەمئىيتىمىزگىمۇ سۈرۈلۈپ 

ھەسەتخورالرنىڭ خۇسۇسىيتى شۇكى، ئۇالر . كىرىپ، خەلقىمىزگە نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىقالرنى سالدى

. نى راۋا كۆرمەيدۇئۆزلىرىدىن باشقىالرغا ھېچقانداق ياخشىلىقنى، ھېچقانداق مەنپەئەت

شۇڭا ئۇنداقالر كۆزى كۆرگەن، قۇلىقى . كۆرەلمەسلىك، قىزغىنىش ئۇالرنىڭ ئۆزگەرمەس سائادىتى

شائىر . ئااللمىسۇن ھامان ھەسەت قىلىدۇ -ئاڭلىغانلىقى ھەر قانداق نەرسىدىن مەيلى نەپ ئالسۇن

تلەرگە زەردە بىلەن ناملىق شېئىدا بۇ خىل ناچار ئىللە« ھەسەتخور ناخشىسى»مۇساجان يۇنۇس

 :مۇنداق خىتاب قىلىدۇ

 

 نىچۈن ساڭا باشقىالر ئامراق،

 خوتۇن بىلەن سەن نېچۈن ئامراق،

 ھەي، پەرزەنتىڭ نېمانچە ئوماق،

 سەن نېمىشقا تاپىسەن روناق،

 .مېنىڭ كۆڭلۈم قاچان شادلىنار

 

« دېگەن ئەنە شۇ ياشاش»،«ناخشا توۋالپ ئۆتتۈڭ مەلەمدىن»مەزكۇر توپالمدىكى شېئىرالر ئىچىدە

تەقلىد قىلىپ يېزىلغان شېئىرالرمۇ بار بولۇپ، بۇ شېئىرالردىن شائىرنىڭ شېئىرىيىتىمىزدىكى   قاتارلىق

گۈزەل ئەنئەنىگە ۋارىسلىق قىلىش، ئەل سۆيگەن شائىرلىرىمىزغا بولغان سۆيۈنۈش، ئۇالردىن 

زدىنىۋاتقان روھىنى كۆرۈۋېلىش ئىپتىخارلىنىش تۇيغۇسىنى، كونىسىدىن يېڭىسىنى يارىتىش يولىدا ئى

 .مۇمكىن

. يېڭى دەۋر شېئىيىتىمىزدە بىر قەدەر كەڭ ئەكىس ئەتتۈرۈلگەن تېما ــ ۋەتەنپەرۋەرلىك بولدى          

. «كىم ئۆز يۇرتىنى سۆيمىسە، ئۇ ھېچنېمىنى سۆيەلمەيدۇ»:بايروننىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا

شائىر .ياندىشىپ ئۆتمىگەن بىرمۇ شائىر يوق دېيىشكە بولىدۇ دەرۋەقە، شېئىرىيتىمىزدە بۇ مۇھىم تېمىغا

ناملىق مۇۋەپپەقىيەتلىك چىققان شېئىرى ئارقىلىق « سەن قېنىمغا ئۇيۇغان شەھەر »مۇساجان يۇنۇسمۇ 

مۇھەببىتىنى ، گۈزەل ئەستلىكلىرىنى ئىزھار -قەشقەر شەھرىگە باغالنغان ئوتلۇق مېھرى  ئۆزىنىڭ
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 . قىلغان

ئانا، قېرىنداشالرغا بولغان چوڭقۇر ھۆرمەت -ئىر شېئىرلىرىغا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئاتاشا          

مۇھەببەت ئەكىس ئەتكەن شېئىرالرنىڭمۇ خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلىگەنلىكىنى  -ۋە كۈچلۈك مېھرى

كە ئىنسان چىن ئىخالسى بىلەن قەدىرلەش  ھەر بىر-ئانا قېرىنداشالر-چۈنكى ئاتا  .كۆرەلەيمىز

ئەبەدىي قەرزدار بىر يۈكسەك مەسئۇلىيەت، كۈچلۈك مەجبۇرىيەت ۋە ئېسىل ئەخالقىي پەزىلەت بولۇپ 

شۇڭا ئەدەبىياتىمىزدىن ئىزچىل ھالدا مۇناسىپ ئورۇن ئېلىپ كېلىۋاتقان بۇ تېمىنىڭ . ھېسابلىنىدۇ

شائىر . تەمۇساجان يۇنۇس لىرىكىلىرىدىن تېگىشلىك ئورۇن ئالماسلىقى مۇمكىن ئەمەس، ئەلۋەت

بولدى ئەمدى غېمىمنى »،«ئۆتۈپتىمەن بىلمەي خۇدۇمنى»،«ئۆتۈنۈش» ،«جېنىم ئانا، كەتمىگىن»

مەن » ،«يايرىۋالسۇن يۈرىكىڭ راسا »،«نېمە قىلدىم دۇئا ئالغۇدەك »،«تاتلىققىنە كۈلدۈڭمۇ »،«يېمە

ئانا، -رقىلىق ئاتاقاتارلىق بىر يۈرۈش شېئىرلىرى ئا« رەھمەت ئاتا »،«ئالدىڭدا يۈكۈندۈم ئانا 

ۋاپا ئەيلەپ، چىن ئىنسانىي پەزىلەت بىلەن ئۇالر ئۈچۈن خىزمەت -قېرىنداشالرغا ساداقەت، مېھرى

ئۈگۈتلىرىنى  -قىلىشقا، ئۇالرنىڭ قەدرىگە يېتىپ، دەردىگە دەرمان بولۇپ، ئۇالرنىڭ پەزىلەت

ئانا،  -ەررۈك ئاتائەنداز قىلىپ، تەۋ-ھەرىكەت ۋە بارلىق پائالىيەتلىرىمىزدە ئۆرنەك-ئىش

قېرىنداشالرنىڭ ئەنئەنىۋىي گۈزەل ئەخالقىنى، ئەۋالدالر قەلبىدە ئەبەدىيلىك يىلتىز تارتقۇزۇشقا 

 .چاقىرغان

ئىناقلىقتىن، -شائىر كىشىلىك ھاياتنى ھەقىقىي مەنىگە ئىگە قىلىىدىغان چىن دوستلۇق           

مەتلەش، ئۇالردىن پەخىرلىنىش تېمىسىدىكى ساداقەتمەن پاك ئىنسانالردىن سۆيۈنۈش، ئۇالرنى ھۆر

شېئىرالردا دوستلۇق قەدرىگە يېتىدىغان، دوستالر شادلىقىدىن سۆيۈنۈشنىمۇ، دوستالرنىڭ قايغۇسىغا 

پەزىلەت ئىگىلىرىنى چىن ئىخالسى بىلەن سەمىمىي ھۆرمەتتە تىلغا   ئورتاقلىشىشىنىمۇ بىلىدىغان

ئەيىبىمنى كۆرسەتكىن »،«كۆرۈپ تۇراي چېھرىڭدە كۈلكە »،«دوستالرغا ئىلتىماس»شائىرنىڭ . ئالىدۇ

قاتارلىق شېئىرلىرى مانا مۇشۇ خىل تېمىالردا مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەم ئەھمىيەتلىك يېزىلغان « ئاداش 

دېھقاننىڭ بېشىنى »،«سەنسىز دۇنيا بولىدۇ يېتىم»شائىر . ئەسەرلەر دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ

دېگەن ماۋزۇ ئاسىتىدىكى بىر يۈرۈش شېئىرلىرىدا « الم سىلەرگە قەدىردانلىرىمسا» ،«سىالپ قويۇڭالر 

مىننەتسىز مېھنىتى بىلەن ئەۋالدالر بەختى ئۈچۈن جان پىدا قىلىۋاتقان ئۇستازالرغا، تەبىئەت ئالىمىگە 

رغا دېھقانال-تۈلۈك، مەئىشەت ئاتا قىلىۋاتقان ساخاۋەتلىك ئىنسان-گۈزەللىك، بارچە جانلىققا ئوزۇق

ئانا، ئائىلنىڭ زىننىتى  -موما، قەدىردان ئاتا-بولغان سۆيۈنۈشىنى، ھەر بىر ئائىلىدىكى تەۋەررۈك بوۋا

مۇھەببەت، ئۆز ئارا دوستانە -پەرزەنتلىرىمىز ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز ئارا مېھرى-يىگىت-ۋاپادار قىز

ۈپ، گۈزەل ئەنئەنىگە ئىتتىپاق ئۆت-رىشتىدىن سۆيۈنۈش ھېسسىياتىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئىناق

 . تىلەكلىرىنى ئىزھار قىلغان-گۈزەل ئارزۇ  ۋارىسلىق قىلىشىغا بولغان

تامنىڭ »، «ئەقىل بىلەن خوشالشقىنىڭ-مەي بىلەن دوستالشقىنىڭ» :خەلقىمىز ئارىسىدا        
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بىر دە مۇنداق «قابۇسنامە».دېگەن ئاتىالر سۆزى بار« يىقىلىشى زەيدىن، ئەرنىڭ يىقىلىشى مەيدىن

. «قەدەھۋاز دوستلىرىڭنى دوست دېمە، چۈنكى ئۇالر ساڭا ئەمەس، قەدەھلىرىڭە دوست»:ھېكمەت بار

كىچىك ھەممەيلەن دېگۈدەك ئىچىشۋازلىققا بېرىلىپ -دەرۋەقە، نۆۋەتتە، قارايدىغان بولساق، چوڭ

ۇ ئىچىمىز، يالغۇزمۇ ئىچىمىز، توپلۇشۇپم  شادالنساقمۇ ئىچىمىز، قايغۇرساقمۇ ئىچىمىز،. كەتتۇق

تاۋاقتىمۇ ئىچىمىز، قاۋاقتىمۇ ئىچىمىز، كوچىدىمۇ ئىچىمىز، رېستۇراندىمۇ ئىچىمىز، ئىپتىدائىي 

ئاڭدىكى مەخلۇقالر ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلسىمۇ ئىچمەيدىغان شۇ نىجىسنى ئىچىپ، 

» :قايسى بىر دانىشمەن...كويالردا سۇنايلىنىپ ياتىمىز-ھۇشۇمىزنى يوقىتىپ، كوچا-ئەس

ھاراقكەشلەرنىڭ خۇددى ۋىسكى بوتۇلكىسىغا ئوخشاش بوينى ۋە قۇرسىقىال بولىدۇ، كاللىسى 

بىزدە ئىچىشۋازلىق يۇقىرى پەللىگە چىقىپ، تااليلىرىمىزنىڭ ئىقتىسادى،ئىناق . دەپتىكەن« بولمايدۇ

ۇق،ئەزىز ئائىلىسى ۋەيران بولدى،ئەنە شۇ ئىپالس بىلەن بۇلغىنىپ قاراڭغۇ زىندانالرغا مەھكۇم بولد

مۇساجان يۇنۇس . ئەمما بۇ ئاچچىق قىسمەتلەر بىزگە ساۋاق بولمىدى. جاندىن ئايرىلدۇق

شۇڭا ئۇ ئىجادىيتى داۋامىدا . شېئىرىيەت ئىجادىيتى بىلەن ئىزچىل شۇغۇلالنغان مەسئۇلىيەتچان شائىر

ھ بىلەن رېئال ئىجتىمائىي تېمىالرغا مۇراجىئەت قىلىپ، كۈچلۈك تەنقىدىي رېئالىزىملىق رو

ئىللەت تۈزەلمىسە، مىللەت »جەمئىيەتنى ئەتراپلىق كۈزىتىپ، ئادەملەرنى تەھلىل قىلىپ،

خەلقىمىزنىڭ دەۋرگە ماس ھالدىكى   غانلىقىنى ھەقىقىي تۈردە تونۇپ يېتىپ،«تۈزەلمەيدۇ

تەرەققىياتى، گۈللىنىشى ئۈچۈن تۇسالغۇ بولۇۋاتقان روھىيىتىدىكى خۇنۇكلۇك، چۈشكۈنلۈك، 

ىكتىن ئىبارەت ھەر خىل ئىللەتلەرنى قاتتىق مەسخىرە ۋە تەنقىد قىلىش زەئىپل

چىن ئىنسانغا خاس   پەزىلەت يېتىلدۈرۈپ،-مىللىي ئەنئەنە، گۈزەل ئەخالقىي  خەلقىمىزنى  ئارقىلىق

ساالھىيەت بىلەن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن يۈكسىلىشكە قاراپئىلگىرلەشكە چاقىرىشتىن -ساپا

مۇساجان يۇنۇس . ئىزدەندى  ۋار غايىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى ۋە بۇ يولدا توختىمايئىبارەت ئۇلۇغ

شائىرنىڭ بۇ خىل ئەھمىيەتلىك قاراشلىرى . ئىجادىيتىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك بىر يېرىمۇ دەل مۇشۇ يەردە

. شېئىرلىرىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان  ناملىق« خوش مەيخانا، خوش شاراب»،«ئىچمىدىم»ئۇنىڭ 

 :لەنمەسى

 خوش، مەستلىكتە سۆيگەن گۈزەللەر،

 خوش، بىخۇدلۇق ئكلتۈرگەن كۈنلەر،

 خوش مەجنۇن بوپئېيتقان غەزەللەر،

 .خوش، پەرىشان بىچارە كۈنلەر

......................................... 

 خوش مەيخانا، ئەلۋىدا شاراب،

 .خوش مەپۇرۇش، خوش جېنىم ساقىي
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 كاۋاپ،-خوش تېتىمسىز زاكۇسكا

 .خوش كۆڭلۈمنىڭ مەرەز پىراقى

 (شېئىردىن   ناملىق« خوش مەيخانا، خوش شاراب»)

 :ناملىق شېئىرىدا« ئىچمىدىم»شائىر 

 زورلىما ساقىي بۇرادەر، تاشلىدىم مەي، ئىچمىدىم،

 .قىلما سۈلھى، قىلما كاجلىق قايتا بىر دەي، ئىچمىدىم

 

ولغان ئىچىملىككە بېرىلىپ كېتىۋاتقانالرغا قازانىڭ مەنبەئىي ب-دەپ يېزىش ئارقىلىق كۇللىي باال

 .كۈچلۈك سېگنال بەرگەن، ئۇالرنى قاتتىق ئاگاھالندۇرغان

سەنئەتكارالر جەمئىيەتنىڭ قاراڭغۇ تەرەپلىرىنى بەدئىي ئوبرازالر ئارقىلىق پاش ۋە  -يازغۇچى          

پ تۇرغان مەۋجۇت رېئاللىقنى شائىر ئۆز شېئىرلىرىدا ئۆزى ياشا. تەنقىد قىلىپ خەلقنى تەربىيەلەيدۇ

ئەتراپلىق كۆزىتىپ، مەنىۋىيتىنى زەئىپلىك، بىخۇدلۇق، مەنمەنچىلىك، شەخسىيەتچىلىك ۋە 

ئىنتايىن   مەنىۋىي پاتقاقتىن قۇتۇلدۇرىۋېلىشنىڭ  ھەشەمەتچىلىك قاپالپ كەتكەن خەلقنى

ەرخىل ئىللەتلەرنى مۇھىملىقىنى تۇنۇپ، تىلنى ۋاستە، شېئىرنى قورال قىلىپ، رېئاللىقتىكى ھ

. مەردانىلىق بىلەن ئېچىپ كۆرسىتىپ، خەلقنى ئادەمگە خاس پەزىلەت بىلەن ياشاشقا چاقىرىدۇ

 :ناملىق شېئىرى بىلەن دەلىللەپ باقايلى«رەڭلىك ئولتۇرۇش» سۆزىمىزنى شائىرنىڭ 

 كۆڭۈللەرنى مانان قىلدىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش،         

 ىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش،چىرايالرنى سامان قىلد        

 باغالرنى خازان قىلدىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش،-گۈل         

 قوزىالرنى قاۋان قىلدىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش،        

 .ياخشىالرنى يامان قىلدىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش        

 

 ئۆلتۈرۈلدى نومۇس، ھايا، ئۇيات،پەدىشەپ،        

 كاپ،-اپبەتبۇيىنى چاپتى ياراپ ھەزلىچى ك        

 ئايالنىڭ پەرقى نەدە، قالدى نەدە تاپ،-ئەر        

 الۋزىالرغا جۈر بولمىغان ئاتالدى ناباب       

 .رەسۋالىقنى ئايان قىلدىڭ رەڭلىك ئولتۇرۇش       

 

بۇ مەنىدىن ئالغاندا، شائىر مۇساجان يۇنۇس شېئىرلىرىدىكى تەنقىدىي رېئالىزىملىق روھ بىلەن          

ن شەمشەردەك ئۆتكۈر مىسراالر دەل خەلقىمىز ئېڭىغا سىڭىپ كەتكەن مەنىۋىي قاششاقلىق سۇغۇرۇلغا
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 . بىخلىرىنى تۈپ يىلتىزىدىن كېسىپ تاشالشتا مۇھىم رول ئوينىدى دەپ كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇ

 

 ئوبرازلىق قويۇلغان ماۋزۇ ۋە ئىخچام سۈرەتلەنگەن يارقىن كارتىنا          

ئاپتور ئۆزىگە بىۋاسىتە تەسىر قىلغان، قەلبىنى . ۈلتاجىسى دېيىشكە بولىدۇماۋزۇنى شېئىرنىڭ گ

تاۋالشتىن ئۆتكەن ۋەقە، ھادىسە ياكى ھېكمەتلىك پىكىرلەرنى شېئىر -لەرزىگە سالغان ۋە تالالش

يېڭى، ئىخچام ، جەلپ   ئارقىلىق ئىپادىلەيدىغان بولغاچقا، شېئىرغا قويۇلىدىغان ماۋزۇ چوقۇم

مۇساجان   .ۇشى ھەم شېئىردا ئىپادىلىمەكچى بولغان مۇددىئانى ئىپادىلىيەلىشى كېرەكقىالرلىق بول

يۇنۇس شېئىرىلىرى ئىچىدە ئارۇز ۋەزىنلىك شېئىرالرمۇ، بارماق ۋەزىنلىك شېئىرالرمۇ، قىسقا 

شۇنداقتىمۇ ھەر بىر شېئىرنىڭ ماۋزۇسى . شېئىرالرمۇ، ئۇزۇنراق يېزىلغان شىئىرالرمۇ بار  يېزىلغان

ېگۈدەك ئىخچام ۋە جەلپ قىالرلىق قويۇلغان بولۇپ، ئۇزۇن، مۇجىمەل ۋە چۈشىنىكسىزلىكتىن خالىي د

مۇساجان . كۆرۈپال شېئىرنى ئوقۇپ چىقىش ئىستىكى قوزغىلىدۇ  بولغاچقا، ئوقۇرمەنلەردە ماۋزۇنى

، «سۆيگۈ ئارخىپى»، «ياراتمايمەن»، «مەن شۇنداق ياشىدىم»يۇنۇس شېئىرلىرىدا 

ئىبارىلەر تالالپ ماۋۇ -دېگەنگە ئوخشاش قاراتمىلىقى ئېنىق سۆز... «ئاپىرىن رەقىبلەر»،«ئەسكىمۇ»

قويۇلغان بولغاچقا، بۇنداق جەلىپكار ماۋزۇالر شېئىرنىڭ بەدئىي ۋە ئىجتىمائىي ئۈنۈمىنى تېخىمۇ 

 .يۇقىرى كۆتۈرگەن

 

 ئادەملەر، ھەي، ئادەملەر                               

 ك يالماشقا ئېتىلماڭالر ئادەملەر،يالماۋۇزدە

 .تۆت پۇتلۇقالر توپىغا قېتىلماڭالر ئادەملەر

.............................................. 

شۇ تاپتا مېنىڭمۇ . ئادەملەر، ھەي ئادەملەر، دوست يىغلىتىپ ئېتسا، دۈشمەن كۈلدۈرۈپ ئېيتىدۇ

شۇنداق   ىمنى جۈر قىلىپ، بىز ئىنسانالرغائاپتورنىڭ يۇقىرىقى يۈرەك سۆزلىرىگە قەلب سۆزلىر

ئادەمنىڭ ئادەمىيلىكى ئۆزىنىڭ : ھەي ئادەملەر، ھەممىمىز بىلىمىز: خىتابالرنى قىلغۇم بار

ئادەمىيلىك پەزىلىتى، يۈكسەك ئادەمىيلىك مەسئۇلىيىتى، كۈچلۈك ئادەمىيلىك بۇرچ تۇيغۇسى   ئېسىل

غۇرۇرى، ھاالل -لىمۇ چەكلىك ئۆمرىنى چىن ۋىجدانبىلەن پەقەت بىرال قېتىم نېسىپ بولىدىغان تو

يۆلەكتە بولۇشۇپ مەنىلىك ئۆتكۈزۈپ، ھاياتلىق گۈلشەنىنى -مېھنىتى ئارقىلىق ئۆزئارا يار-تەر

چېچەكلەرگە، ئۆمۈر بېغىنى شېرىن مېۋىلەرگە تولدۇرۇپ، زامانداشالرغا ، ئەۋالدالرغا -رەڭدار گۈل

ستىلەرنى تەقدىم ئېتىش مەنزىلى ئۈچۈن دوستانە پەزىلەت گۈلىستانىدىن خۇشپۇراق گۈلدە

. قەدەملىرىمىزنى بىرلىكتە باسااليدىغان پەزىلەتكە ئىگە ئىكەنلىكىمىزدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپااليدۇ
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شۇڭا بىز مەنىۋىيىتىمىزنى پەزىلەت مايسىلىرى بىلەن زىننەتلەپ، ھەر بىر باسقان قەدەملىرىمىزدىن 

ەكلىرىنى ئېچىلدۇرالىساق، ئەنە شۇ چاغدا، پۈتكۈل تەبىئەت چېچ-ئۈمىدىنىڭ گۈل  ئەجدادالر

دۇنياسىدا ھېچبىر مەۋجۇدادمۇ بىز ئادەملەردىن ئۆكۈنۈپ، تولىمۇ يىرگىنىشلىك تۇيغۇالر بىلەن 

دەپ بىزدىن ئەپسۇسالنمايدىغان، بىزگە لەنەتلەر ياغدۇرمايدىغان، «...ئادەملەر، ھەي ئادەملەر»

ئادەملەردىن چەكسىز سۆيۈنىدىغان،  -ەكسىز ئىپتىخارلىنىدىغان، بىزئادەملەردىن چ-ئەكسىچە، بىز

ئادەملەردىن ھەر ۋاقىيت مانا -ئادەملەرنى ھەر ۋاقىت مانا مۇشۇنداق تەرىپلەيدىغان، بىز-بىز

ئەڭ   دېگەن« ئىنسان»سىلەر !«ئادەملەر، ھەي ئادەملەر»: مۇشۇنداق مىننەتدار بولىدىغان بولىدۇ

ۋاپا، چىن ئىنسانىي پەزىلەت -مۇناسىپ ھالدا چىن ساداقەت، چىن مېھرىبۈيۈك نامغا ھەقىقىي 

ئادەمىيلىك ئېسىل   سىلەر. نۇرلىرىنى قەلبلەر ساماسىدا خۇددىي زەر قۇياشتەك پارالتتىڭالر

شۇڭا . ئىنسانىيلىق گۈزەل پەزىلىتىڭالر بىلەن پۈتكۈل ئالەمگە گۈزەللىك ئاتا قىلدىڭالر  خىسلىتىڭالر،

 :شۇنداق! ئادەملەرگىال تالىق-بۈيۈك ھۆرمىتى پەقەت سىلەر  نىڭ ئەڭپۈتۈن جاھان

 

 قان دېمەك،-جان دېمەك، غۇرۇر دېمەك-ۋىجدان دېمەك               

 .كىمال ئاالي دەپ قويسا سېتىلماڭالر ئادەملەر                 

 ھاالل مېھنەت، پاك ئەجىر ئۆلمەسلىكنىڭ دورىسى،                 

 .اللما ئىتنىڭ ئورنىدا بېقىلماڭالر ئادەملەر                

 ياخشىلىقتىن ئەل كۈلەر، ئىزگۈلۈكتىن جان كۈلەر،                

    .رەزىللىككە، پەسلىككە چېتىلماڭالر ئادەملەر               

 

 :پايدىالنغان ماتېرىيالالر  

شىنجاڭ   ،«ېئىر قانىتىغا يېزىلغان ئويالرش»، «شېئىردىكى سۆيگۈنىڭ قىممىتى» :ئەلى  ھەزرەتئەلى.2

 يازغۇچىالر تورى

« ازلىق تەپەككۇرشېئىردىكى بەش مۇھىم ئامىل ۋە ئوبر»: مۇھەممەتتۇرسۇن ئابدۇكېرىم يۈكسەل.1

 ناملىق ماقالىسى

 ئىيۇن-22يىل-1123

بەدئىي  شېئىرالر توپلىمىنىڭ  ناملىق«ئەي، ئادەملەر»مەزكۇر ماقالە شائىر مۇساجان يۇنۇسنىڭ ) 

 ( مۇۋەپپەقىيەتلىرى ھەققىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوقۇلغان 
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ۋە ئۇالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر 

 مەدەنىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى

 (تارىخ پەنلىرى دوكتورى) نەبىجان تۇرسۇن 

 :ئىالۋە

مەن بۇ ماقالەمنى مەرھۇم قەدىرلىك ئانام نۇرنىسا ئابدۇرېھىمنىڭ ئەبەدىيلىك خاتىرىسى ئۈچۈن 

 ،مەن ئۈچۈن دۇنيادا ئەڭ قەدىرلىك، ئەڭ مېھرىبان ئانام، ماڭا ئىنسانلىقنى .بېغىشاليمەن

ئىدرىكىمنى ئاچقان بىرىنچى -ئىنسانىيەتنى جۈملىدىن ئۆز قوۋىنى سۆيۈشنى ئۆگىتىپ، ئەقىل

ماتېرىيالالر  كېچىلەپ،-كۈنى، مەزكۇر ماقالەمنى يېزىۋاتقان، كېچە-11ئاينىڭ -4ئۇستازىم 

 مەن بۇ خەۋەرنى. دۆۋىسىدىن مەنبەلەر ۋە ئۇچۇرالر ئىزدەۋاتقان كۈنلىرىمدە بىز بىلەن ۋىداالشتى

يىراق ئوكيان قىرغىقىدىن ئاڭلىغىنىمدا زور ئىلھامالر بىلەن خەت بېسىۋاتقان بارماقلىرىم بىردىنال 

ئىشتىن توختىدى ، كۆزلىرىم خىرەلەشتى، كۆز ياشلىرىم تارامالپ تۆكۈلدى، ئانامنىڭ مېھرىبان 

ايتىدىن سىماسى كۆز ئالدىمدا پەيدا بولدى، ھەر بىر ئىلھامبەخش سۆزلىرى قۇلۇقىم تۈۋىدە ق

ئۆزۈمگە سوئالالر قويدۇم ھەم جاۋاب تاپتىم، ئاخىرى كۆز ياشلىرىمنى -جاراڭلىدى، مەن ئۆز

سۈرتىۋېتىپ، يېزىۋاتقان مەزكۇر ماقالەمنى تامامالپ، تېزراق ئوقۇرمەنلىرىمنىڭ ھوزۇرىغا تاپشۇرۇپ، 

 .ئۇالرنىڭ چاڭقىغان قەلبلىرىنى ئازراق بولسىمۇ سۇغۇراي دېگەن قارارغا كەلدىم

 !جۈملىدىن دۇنيادىكى بارلىق ئانىالرغا ئەڭ ئالىي ھۆرمىتىمنى بىلدۈرىمەن! مېھرىبان ئانامغا 

*** *** *** 

چەتئەللەردىكى ئۇيغۇر دىئاسپورىسىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى مۇستەقىل دۆلەتلەر 

لەرگە ھەمدوستلۇقىغا تەۋە قازاقىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق تۈركىي جۇمھۇرىيەت

بۇالردىن باشقا يەنە رۇسىيە فېدېراتسىيىسى، تۈركمەنىستان ۋە تاجىكىستاندا ئانچە . جايالشقان 

ئۇيغۇرالر ئالدى بىلەن جۇغراپىيىلىك جايلىشىش  .كۆپ بولمىغان ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشايدۇ

ئىبارەت  جەھەتتىكى قواليلىق شارائىت تۈپەيلىدىن قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستاندىن

بۇنىڭدىن باشقا يەنە رۇسىيە، تۈركمەنىستان ، تاجىكىستان، . ئۈچ جۇمھۇرىيەتكە ئەڭ كۆپ تارقالغان 

 .ئۇكرائىنىيە ۋە باشقا جۇمھۇرىيەتلەردىمۇ ئاز ساندا ئۇيغۇرالر ياشايدۇ

http://www.uyghurmail.com/Medeniyet/?p=3110
http://www.uyghurmail.com/Medeniyet/?p=3110
http://www.uyghurmail.com/Medeniyet/?p=3110
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئۆزىگە خاس مىللىي مەدەنىيەت ئەنئەنىسىگە ئىگە بولۇپ، 

. پەن ۋە باشقا تۈرلۈك ساھەلەردە زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى-مائارىپ، ئىلىم-يەتمەدەنى

ئۇيغۇرالر بۇ جۇمھۇرىيەتلەردە ئاز سانلىق مىللەت ھېسابالنسىمۇ، بىراق سىياسىي، ئىقتىسادىي، 

مائارىپ، سەنئەت ۋە باشقا ھەر قايسى ساھەلەردە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى بىلەن -مەدەنىي

 .ۆزلىرى ياشىغان جۇمھۇرىيەتلەرگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتتىئ

ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يېقىنقى ئىككى ئەسىرلىك تارىخى قوقەنت خانلىقى، چار 

رۇسىيە ئىمپېرىيىسى، سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەردىن ئىبارە مەركىزىي 

ى ۋە تەرەققىيات جەريانلىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئاسىيانىڭ سىياسىي داۋالغۇشلىر

ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتى مانا شۇ ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىچكى -ئۇالرنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي

 .ۋە تاشقى سىياسىتى بىلەن زىچ باغالنغان ئىدى

بىر قىسىمى بولۇپ،  ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ

ئۇالرنىڭ ياشىغان دۆلەتلىرى ۋە تۈزۈملىرى ئايرىم بولسىمۇ، بىراق ئورتاق ئۇيغۇر مەدەنىيەت 

ئەسىرنىڭ -11ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئاھالىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . گەۋدىسىگە مەنسۇپتۇر

اۋاجالندۇرۇش سىياسىتىنىڭ بېشىدىن ئېتىبارەن باشلىغان ئۆز ئالدىغا مىللىي كىملىك تىكلەش ۋە ر

نەتىجىسىدە ئۇيغۇر مىللىي كىملىك ۋە مىللىي روھىنى ئۈزلۈكسىز راۋاجالندۇرۇپ، مۇرەككەپ 

مەزكۇر . ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت تەرەققىيات مۇساپىلىرىنى بېسىپ ئۆتتى-سىياسىي، ئىجتىمائىي

مائارىپ -ن مەدەنىيەتماقالىدە ئۇالرنىڭ بىر ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت ئىچىدە بېسىپ ئۆتكە

تەرەققىيات مۇساپىلىرى، شۇنىڭدەك قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى ھەققىدە قىسقىچە ئومۇمىي بايان 

 .بېرىش ئاساسىي نۇقتا قىلىنىدۇ

 ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى .1

ىچە ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەسمىي ئىستاتىستىكىلىرى بوي

قازاقىستان . ئالغاندا، بۈگۈنكى كۈنلەردە قازاقىستان ئۇيغۇر دىئاسپورىسى ئەڭ كۆپ دۆلەتتۇر

 137431يىلىدىكى ئىستاتېستىكىسى بويىچە ،بۇ جۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇرالر -1121ھۆكۈمىتىنىڭ 

 [.2]نەپەر

زىستاننىڭ يىلىدىكى قىرغى-1121ئۇنىڭدىن كېيىن قالسا، قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتى بولۇپ، 

 [.1]مىڭ نەپەر 41دۆلەتلىك ئىستاتېستىكىسى بويىچە ئالغاندا، ئۇيغۇرالر 
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يىلىدىكى ھۆكۈمەت سانلىق مەلۇماتىدا -1111ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 

نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن، بىراق ھازىرغىچە يېڭى سانلىق مەلۇمات ئېالن قىلىنمىغان  19526

مىڭ ئۇيغۇر  60كىستان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى بۇ جۇمھۇرىيەتتە بولسىمۇ، ئەمما ئۆزبې

ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ مەزكۇر ئۇچۇرالردىن [ . 3]ياشايدىغانلىقىنى مەلۇم قىلغان

 .رەسمىي پەرەزلەر مەۋجۇت-بىر قانچە ھەسسە كۆپ ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك غەيرى

 .ڭ سانى ئەڭ ئاز بولۇپ، بۇ ھەقتە ئېنىق مەلۇمات يوقتۈركمەنىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى

نەپەر ئۇيغۇر يەتتەسۇدىن تۈركمەنىستاندىكى مۇرغاب  2317ئائىلە، يەنى  171يىلى، 1890-

نەپەر،  2381يىلى -2881ئۇالرنىڭ سانى . دەرياسى ۋادىسىغا كۆچۈپ كېلىپ يەرلەشكەن

 -يىللىرى ، تۈركمەنىستاننىڭ بايرام -2818-2819. نەپەر دەپ ئېالن قىلىنغان 1111يىلى، 2010-

ئەمما ، تاجىكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ . [4] ئالى رايونىدا ئىككى ئۇيغۇر كولخوزى قۇرۇلغان ئىدى

بۇ جۇمھۇرىيەت ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئەڭ . ھازىرقى نوپۇس ئەھۋالى ھەققىدە ئۇچۇر يوق

 -1118يىلىدىن تاكى -2812تاجىكىستاننىڭ  ئۇنىڭ ئۈستىگە. ئاز جاي بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 .يىلىغىچە بولغان مىللەتلەرنىڭ نوپۇس ئىستاتېستىكىسى تەركىبىگە ئۇيغۇرالر كىرگۈزۈلمىگەن

مەزكۇر . رۇسىيە فېدېراتسىيىسىدە ئۇيغۇرالرنىڭ توپلىشىپ ئورۇنالشقان جايلىرى يوق

قىسىمى موسكۋا ۋە سانكتپېتېربۇرگ دۆلەتتىكى ئۇيغۇرالر تارقاق ھالەتتە بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپ 

نەپەر دەپ  3281يىلىدىكى نوپۇسى -1121رۇسىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ . شەھەرلىرىگە مەركەزلەشكەن

 [.4]كۆرسىتىلگەن

لېكىن، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدا مەيلى، سابىق 

ستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ھۆكۈمەت سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى مۇ

سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئىشەنچ قىلماسلىق ، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنىڭ ئەمەلىيەتتە بۇ سانلىق 

مەلۇماتالردىن كۆپ ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك قاراشالر ھەم ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئوخشىمىغان 

 .مەلۇماتلىرى مەۋجۇت

دىئالېكت -ھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر جۇغراپىيىلىك ۋە تىلئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇم

ئاالھىدىلىك بويىچە ئىككى ئاساسىي گۇرۇپپىغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى پەرغانە 

 [.2] گۇرۇپپىسى، يەنە بىرى يەتتەسۇ گۇرۇپپىسىدىن ئىبارەت
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ئېلىنىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇر دىئاسپورىسىنىڭ پەرغانە گۇرۇپپىسى ئاساسلىقى ئەسلىدە ئۇيغۇر 

تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى بوستانلىقالر رايونىدىن كۆچۈپ چىقىپ، پەرغانە ۋادىسىدىكى 

بۈگۈنكى ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستاننىڭ شەھەر ھەم دېھقانچىلىق رايونلىرىغا 

ئارىلىقتا يەرلىك ئاھالىالر ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان -11ئورۇنالشقانالر بولۇپ، بۇ گۇرۇپپا تاكى 

 .دەپ ئاتالغان ئىدى” قەشقەرلىكلەر“تەرىپىدىن 

پەرغانە ۋادىسى ۋە يەتتەسۇ رايونى قەدىمدىن تارتىپ ئۇيغۇر قەبىلىلىرى پائالىيەت قىلغان 

. بۇ رايونالر بىلەن تارىم ۋە ئىلى ۋادىسىنىڭ زىچ تارىخىي باغلىنىشى مەۋجۇت. رايونالردۇر

يىلىدىن كېيىن -2748ىنقى زاماندا بۇ ۋادىالرغا كەڭ كۆلەملىك كۆچۈشلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ يېق

چىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ھەربىي ھۇجۇملىرى ۋە قىرغىنچىلىقى بىلەن -باشالنغان مانجۇر

ئەسىردىكى ئۇرۇشالر نەتىجىسىدە تېخىمۇ كۆپ ساندىكى قەشقەرىيە ئاھالىسى -28. مۇناسىۋەتلىكتۇر

قازاق ئالىمى چوقان ۋەلىخانوفنىڭ مەلۇماتلىرىغا . كۆچكەن ئىدى تۈركۈملەپ، پەرغانە ۋادىسىغا

مىڭدىن ئارتۇق قەشقەرلىكلەر  311ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا پەرغانە ۋادىسىغا -28قارىغاندا، 

شۇ دەۋرلەردىكى پەرغانە ۋادىسىغا جايالشقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالى ۋە نوپۇسى [. 7]ماكانالشقان

سېدلوۋسكايا، . ن. رېشېتوۋ ، ئا. م.ئىسھاقوف، ئا.ئىتتىپاقى ئالىملىرىدىن گ ھەققىدە سابىق سوۋېت

سادۋاقاسوف ۋە باشقىالر ئۆزلىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى ئوتتۇرىغا .زاخاروۋا، غ. ۋ.س گۇبايېۋا ، ئى. س

 .قويغان ئىدى

ىچە يىللىرىغ-60ئەسىرنىڭ -28گۇبايېۋا چوقان ۋەلىخانوفنىڭ مەلۇماتلىرى ئاساسىدا . س. س

 [.9]مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان 311بولغان ئارىلىقتا پەرغانە ۋادىسىدا 

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇر ئالىمى، ئاكادېمىك غوجاخمەت سادۋاقاسوف، پەرغانە 

اپىدا مىڭ ئەتر 314مىڭ نوپۇس دوالنلىقالرنى قوشۇپ،  8ۋادىسىدا چوقان ۋەلىخانوف قەيت قىلغان 

 [.8]ئۇيغۇر ياشىغان دېگەن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى

يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا قوقەنت خانلىقى تەۋەسىدە -2921زاخوروۋانىڭ قارىشىچە، . ۋ. ئى         

 [.21]مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغان 111-141

شى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ، پەرغانە ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر يەرلىك ئۆزبېكلەرگە سىڭىپ كېتى        

بىرى بىلەن ئېتنىك پەرقى بولماسلىقى، تىل، دىن، سەنئەت -بۇ ئىككى خەلقنىڭ ئەسلىدىن بىر

ئىچمەك، تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە باشقا كۆپ تەرەپلەردىكى -كېچەك، يېمەك-ئادەت، كىيىم-ئۆرپ
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ڭىشىپ، ھازىرقى زامان ئوخشاشلىقالر قەشقەرىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ پەرغانە ۋادىسىدىكى بۇ خەلققە سى

 .ئۆزبېك مىللىتىنىڭ ئېتنىك تەركىبىنى تەشكىل قىلغۇچى تەركىبگە ئايالندى

يەتتەسۇ گۇرۇپپىسى، ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شىمالىدىكى ئىلى ۋادىسىدىكى ئەسلىدىن بار 

را نى ئىمزاالپ چېگ«ئىلى شەرتنامىسى» يىلى رۇسىيە بىلەن چىڭ ئىمپېرىيىسى -2992بولغان ۋە 

ئايرىغاندىن كېيىن قورغاس دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى ئىلى تەۋەسىدىن رۇسىيە تەۋەسىگە كۆچكەن 

يىللىرى ئارىسىدا ئىلى ۋە -2821-2844، يەنى ئىلى ئۇيغۇرلىرى شۇنىڭدەك [ 22]مىڭ تارانچى44

 .باشقا شىمالىي رايونالردىن كۆچكەنلەردۇر

اندا ئوخشاشال ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەركىزىي بۇ ئىككى گۇرۇپپا ئۇيغۇرالر تىل جەھەتتىن ئالغ

پەرغانە . دىئالېكتىغا مەنسۇپ بولۇپ ، پەقەت ئايرىم شىۋىلىق ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە خاالس

. ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرى ، يەنى بۇرۇنقى قەشقەرلىكلەر قەشقەر شىۋىسىنى ئاساس قىلغان

بۇ ئىككى گۇرۇپپا ئۇيغۇرالر . اس قىلغان ئىدىيەتتە سۇ رايونىدىكىلەر بولسا ئىلى شىۋىسىنى ئاس

دېگەن ئىككى خىل « تارانچى»ۋە « قەشقەرلىق»ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا -11تاكى 

بىرىنى پەرقلەندۈرگەن ھەم يەرلىك ئاھالىالر ۋە چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن -نام بىلەن بىر

ئىنقىالبى ئۇيغۇر » اشكەنت قۇرۇلتىيى نەتىجىسىدە يىلىدىكى ت-1921 .شۇنداق ئاتالغان ئىدى

بۇ خىل ئاتاشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇيغۇر نامىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى قارار « ئىتتىپاقى

قەدەم پەرغانە ۋە يەتتەسۇ گۇرۇپپىسىنىڭ ئورتاق مىللىي -قىلغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر نامى قەدەممۇ

الغۇسى پەقەت بىر مىللەتنىڭ ئىككى جۇغراپىيىلىك رايونغا قەشقەرلىق ۋە تارانچى ئات. نامى بولدى

 .جايالشقان قىسىملىرىنىڭ ئايرىم ناملىرى بولۇپ، ئۇ ھەرگىزمۇ ئېتنىك نام ئەمەس ئىدى

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىدە تۈرلۈك 

ئاپتونوم  turkيىلى، پۈتۈن -2813روزىباقىيېف ئۇيغۇر رەھبىرى ئابدۇلال . ئۇچۇرالر مەۋجۇت

مىڭدىن ئارتۇق ئىكەنلىكىگە ئائىت سانلىق  211جۇمھۇرىيىتىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ 

كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى ۋە رۇسىيە بولشېۋىكالر پارتىيىسى مەركىزىي  turk مەلۇماتنى

ئەنە شۇ يىلالردا ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن بۇرھان [. 21]نكومىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىغا مەلۇم قىلغا

بۇ . قاسىموف پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر مىليون ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشايدىغانلىقىنى يازغان

ئابدۇلال روزىباقىيېف كېيىنرەك . ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى پەرغانە ۋادىسىغا تارقالغان ئىدى

مىڭ ئەتراپىدا دەپ يازغان بولۇپ،  711-411شايدىغان ئۇيغۇرالرنى پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقىدا يا

. ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدىمۇ ئوخشىمىغان قاراشالر مەۋجۇت ئىدى
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يىلى، -2814بىراق، سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتى بۇنىڭدىن زور دەرىجىدە تۆۋەن بولۇپ، 

جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، پەرغانە ۋادىسىدىكى زور ساندىكى  ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش

رۇسىيە ئالىمى سېرگېي ئاباشىننىڭ . قەشقەرلىق ئۇيغۇرالر ئۆزبېك سۈپىتىدە تىزىمغا ئېلىنغان

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ « قەشقەرلىقلەر»قاراشلىرىغا تايانغاندا، پەرغانە ۋادىسىدىكى بۇ زور ساندىكى 

غان ئوتتۇرا ئاسىيادا مىللىي جۇمھۇرىيەتلەرنى قۇرۇش سىياسىتى نەتىجىسىدە يىلى باشلى-2814

 .ئۆزبېك ئېتنىك تەركىبىگە قوشىۋېتىلىپ، يېڭى ئۆزبېك مىللىتىنى ياساش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن ئىدى

، «قەشقەرلىق » يىلىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ نوپۇس تەكشۈرىشىدە، ئۇيغۇر مىللىتى-2812بىراق، 

يىلىدىكى -2837ئەمما،  .دېگەن ئۈچ خىل نام بىلەن تىزىمغا ئېلىنغان« ئۇيغۇر» ۋە  «تارانچى»

سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالر ھۆكۈمەت [. 23]تەكشۈرۈشتە پەقەت ئۇيغۇر نامىال ئىشلىتىلگەن

. ئامىللىرى بار ئىدى-سانلىق مەلۇماتلىرىدا ئىزچىل ئاز كۆرسىتىلگەن بولۇپ، بۇنىڭ تۈرلۈك سەۋەب

ېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدە مىللىي سىياسەت ۋە ئۇيغۇرالر بىلەن سوۋ

ئۇنىڭدىن . ئۆزبېكلەر ئارىسىدىكى ئېتنىك پەرقنىڭ كۈچلۈك بولماسلىقى ئاساسلىق سەۋەب بولغان

يىللىرىدىكى تازىالش ۋە -2837يىللىرىدىكى ئاچارچىلىق، -1933-1932باشقا يەنە 

گېرمان ئۇرۇشىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدىكى مۇھىم -دىكى سوۋېتيىللىرى-1941-1945

يىلى، قازاقىستان كومپارتىيىسىنىڭ -2847مەسىلەن، قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ سانى . ئامىلالردۇر

بىرىنچى سېكرېتارى جۈماباي شاياخمەتوف قازاقىستاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم ئوبالستى قۇرۇش ھەققىدە 

يىلىدىكىدىكى سانلىق -2837مىڭ دەپ مەلۇم قىلىنغان بولۇپ،  17ىغان دوكالتىدا موسكۋاغا يولل

ئەلۋەتتە ،قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ سانىنىڭ . مەلۇماتتىن كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كەتكەن

يىللىرىدىكى ئاچارچىلىق مەزگىلىدە زور -2833-2831تۆۋەنلەپ كېتىشىدىكى يەنە بىر سەۋەب،

ئەنە شۇ . يغۇرالر يەتتەسۇدىن ئىلى ۋادىسىغا كۆچۈپ كېلىپ، ۋەتىنىگە قايتمىغان ئىدىساندىكى ئۇ

يىلالردىكى سانلىق مەلۇماتىدا سوۋېت -2841تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

 .مىڭ ئەتراپىغا چۈشۈپ قالغان 211ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدىكى پۈتۈن ئۇيغۇر ئاھالىسى ئاران 

يىلىدىكى كۆچۈش -1962-1954سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قايتىدىن تېز كۆپىيىشى         

ئۇيغۇرالرنىڭ يەتتە سۇ گۇرۇپپىسى تەركىبىگە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر، . نەتىجىسىدە ئىشقا ئاشتى

ەرغانە تاشكەنت ۋە پ. ئاقسۇ، ئۈرۈمچى، ئاتۇش ۋە باشقا جايلىرىدىن كەلگەن ئۇيغۇرالرمۇ قوشۇلدى

 .ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر تەركىبىگە ئىلى تەۋەسىدىن كەلگەن ئىلى ئۇيغۇرلىرىمۇ قوشۇلدى

  

 ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىك تەرەققىياتى 2.
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يىللىرىدىكى كەڭ كۆلەملىك كۆچۈش نەتىجىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيا  1962- 1954-   

نىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بىراقال ئاشتى شۇ

ئادەتلىرى، سەنئىتى ۋە باشقىالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىللىي -يېزىقى، ئۆرپ-مەدەنىيىتى، تىل

 .كىملىكلىرى كۈچەيدى ھەم راۋاجالندى

يىللىرىدىكى كەڭ كۆلەملىك كۆچۈش نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستان ۋە 1954-1962-  

الر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن قىرغىزىستاندىكى كۆپلىگەن يەرلىك ئۇيغۇر

بولۇپ، قىرغىزىستاننىڭ ئوش، جاالل ئاباد، فرۇنزې، قاراقول ، توقماق قاتارلىق جايلىرىدىكى 

ئەسلىدىن بار بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسىمى بۇ چاغدا مىللىي كىملىكىنى ئۆزبېككە ئۆزگەرتىپ، 

ئۆز ئېتنىك . ەچۈرۈپ، سانى ناھايىتى ئاز قالغان ئىدىئۆزبېكلىشىش باسقۇچىنى باشتىن ك

كىملىكىنى ساقلىغان ئۇيغۇرالر يېڭىدىن كۆچۈپ كەلگەنلەر بىلەن قوشۇلۇپ، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى 

ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ چاغالردا ئاساسىي جەھەتتىن ئۆزبېكلىشىپ، ئۆز . بىردىنال كۆپەيدى 

ېگۈدەك يۈتتۈرۈپ قويغان بولۇپ، ئەسلىدىكى ئېتنىك كىملىكىنى مىللىي كىملىكىنى پۈتۈنلەي د

يوقاتمىغانالر يېڭى كۆچۈپ كەلگەنلەر بىلەن قوشۇلۇش نەتىجىسىدە ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى رەسمىي 

 .شەكىلدە قايتىدىن پەيدا بولدى ھەمدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىردى

قىشالقالر ۋە شەھەرلەرگە توپلىشىپ، زىچ -كولخوزالر، يېزاقازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالر 

ياشىغانلىقى ئۈچۈن ئۆز مىللىي كىملىكى، مائارىپى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقلىشى باشقا 

يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقى -2841. جۇمھۇرىيەتلەرگە قارىغاندا زور دەرىجىدە ياخشى ئىدى

پەقەت قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىال سوۋېت ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا 

 .سىمۋولى سۈپىتىدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە سوۋېت ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدىكى بۇ ئۇيغۇرالر 

 ،«سوۋېت ئۇيغۇر ئەدەبىياتى» ، ئۇالرنىڭ ئەدەبىياتى «سوۋېت ئۇيغۇرلىرى »ئومۇمالشتۇرۇلۇپ، 

دېگەندەك نامالر بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى « سوۋېت ئۇيغۇر ئالىمى» ئۇالردىن چىققان ئالىمالر 

ئۇيغۇرالردىن پەرقلەندۈرۈلگەن بولسا، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر 

بىر  دەپ ئاتالغان بىر گەۋدە يوقىلىپ،« سوۋېت ئۇيغۇرلىرى»مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن، ئورتاق 

پۈتۈن ئۇيغۇر دىئاسپورىسى ھەر قايسى جۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىلىنىپ ئايرىم تەرەققىيات يولىغا 

 .مېڭىشقا باشلىدى
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گەرچە، يەتتەسۇ ۋە پەرغانە رايونىدىكى مەزكۇر ئىككى گۇرۇپپا ئۇيغۇرالر بۈگۈنكى كۈنلەردە 

الرنىڭ ئايرىم دىئاسپورىلىرىنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۆت جۇمھۇرىيەتكە تارقىلىپ، بىر پۈتۈن ئۇيغۇر

شەكىللەندۈرگەن بولسىمۇ، بىراق ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسلىدە مۇتلەق كۆپ قىسىمىنى تەشكىل قىلغان 

پەرغانە گۇرۇپپىسى بۈگۈنكى كۈنلەردە پۈتۈنلەي دېگۈدەك يەرلىك خەلقلەرگە سىڭىپ تۈگىدى 

سىڭىش باسقۇچىنى بېشىدىن  ھەمدە بۇ رايوندىكى قالدۇق ئۇيغۇر گۇرۇپپىلىرى داۋاملىق تۈردە

گەرچە ئەنجان قاتارلىق رايونالردا ھازىرمۇ مەلۇم ساندا ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى بار . كەچۈرمەكتە

بولسىمۇ، بىراق ئۇالر ئۆز ئانا تىلىنى ئۇنۇتقان ، تىل ۋە ئېتنىك ئاالھىدىلىك جەھەتلەردىن 

زبېكىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئەمما، ئۆ. ئۆزبېكلەردىن پەرقسىز ھالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى

يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر دىيارىدىن كۆچۈپ كەلگەن تەركىب -2821يىلىدىن -1955پەقەت 

ۋە قازاقىستاندىن بۇ جۇمھۇرىيەتكە خىزمەت يۈزىسىدىن بېرىپ يەرلىشىپ قالغان ئۇيغۇرالر 

ملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى مەلۇم دەرىجىدە ئاساسلىقى تاشكەنت شەھىرىنى مەركەز قىلىپ، ئۆز مىللىي كى

ساقالپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق ئەۋالدالرنىڭ ئالمىشىشى بىلەن مەزكۇر جۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇر 

قەدەم ئاجىزالش شۇنىڭدەك داۋاملىق ئۆزبېكلىشىش جەريانلىرىنى باشتىن -مىللىي كىملىكى قەدەممۇ

 . كەچۈرمەكتە

ىزىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەتتەسۇ گۇرۇپپىسى بولسا ئۆز ئۇيغۇرالرنىڭ قازاقىستان ۋە قىرغ

 -سەنئىتى، مۇزىكىلىرى ۋە ئۆرپ-مائارىپى ، ئەدەبىيات-مىللى كىملىكى، مىللىي مەدەنىي

ئادەتلىرىنى ئىزچىل تۈردە ياخشى ساقالپ قالدى شۇنىڭدەك بۇالرنى مەلۇم دەرىجىدە 

كى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت كىملىكىنىڭ مەركىزىي راۋاجالندۇرۇپ، بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي كىملى

بۇ گۇرۇپپىنىڭ يەرلىك قازاق ۋە قىرغىز . ئاسىيا رايونىدىكى بىر پارچىسىلىق رولىنى ئوينىماقتا

بىراق، بۇنىڭدىن كېيىنكى . قاتارلىق خەلقلەرگە سىڭىپ كېتىشى ئاساسەن دېگۈدەك كۆرۈلمىدى

ئەلۋەتتە، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ . تى مۇھىمتەرەققىيات يۆنىلىشىنى تەتقىق قىلىش ناھايى

يىللىرى ئارىسىدا كۆچۈپ كەلگەنلىرى تەركىبىدە يەنە كۆپ ساندا ئەسلى قەشقەر ۋە -2844-2821

ئاتۇش قاتارلىق جايالردىن كېلىپ چىققانالرمۇ بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئەشۇ جايالردىن ئالدىن بىلەن 

بۇ گۇرۇپپىنىڭ ئۆزلىرىنى . ئىتتىپاقى تەرەپكە ئۆتكەنلەر ئىدى ئىلى ۋادىسىغا، كېيىن ئىلىدىن سوۋېت

ئەمما، ھازىر . تارانچىالر، ۋە ياكى يەتتەسۇلۇقالردىن پەرقلەندۈرۈش خاھىشىمۇ مەۋجۇت ئىدى

 .مۇنداق خاھىشالر ئاساسەن دېگۈدەك تۈگىگەن
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 ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات باسقۇچلىرى 3.

ئەسىردىكى مەدەنىيەت تەرەققىياتىنى دۆلەت -11ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا 

تۈزۈلمىسى بويىچە چار رۇسىيە، سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەردىن ئىبارەت ئۈچ 

بۇ ئۇچ دەۋرنىڭ ئۆزىگە خاس . ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسى بويىچە ئۈچ دەۋرگە ئايرىش مۇمكىن

 .ىيەتلىرى ، تەرەققىيات يۆنىلىش ۋە مۇساپىسى مەۋجۇتخاراكتېرى ، خۇسۇس

 )يىللىرى-2827-2979: )چار رۇسىيە دەۋرى: بىرىنچى دەۋر

رايونىنى تولۇق ئىشغالىيەت ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن،  turk يىلى، چار رۇسىيە پۈتۈن1878-    

ناتورلۇقىنىڭ ھەربىي ۋە گېنېرال گۇبېر turk ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنى تاشكەنتنى مەركەز قىلغان

يىلى،پادىشاھلىق تۈزۈم -1917تاكى . مەمۇرىي باشقۇرۇش دائىرىسى ئىچىدە ئىدارە قىلدى

ئاغدۇرۇلۇپ، ئۆكتەبىر ئۆزگىرىشى نەتىجىسىدە ھاكىمىيەتلەر بولشېۋىكالرنىڭ قولىغا ئۆتكۈچىگە 

بازىسىغا ئايالندۇرۇش بولغان ئارىلىقتا چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى تۇركىستاننى ئۆزىنىڭ خام ئەشيا 

بىلەن بىر ۋاقىتتا تاشكەنت قاتارلىق جايالردا كىچىك كۆلەمدىكى يېنىك سانائەت بازىلىرىنى قۇردى 

سانائەت -رۇسىيە سودا. ھەمدە تۆمۈر يول ياساپ، ئىچكىرى رۇسىيە بىلەن تۇتاشتۇرۇشقا كىرىشتى

نى تاشكەنت قاتارلىق شەھەرلەرگە خام ئەشياسىغا بولغان ئېھتىياجى ئۇالر turk بۇرژۇئازىيىسىنىڭ

زامانىۋى ياۋروپا مەدەنىيىتى، سانائەت ئەسلىھەلىرىنى ئېلىپ كېلىشكە، ياۋروپا ئۇسلۇبىدىكى 

 .مەكتەپلەرنى ئېچىپ، يەرلىك خەلق پەرزەنتلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە تەربىيىلەشكە مەجبۇر قىلدى

رايونىدىكى يەرلىك سودا گۇرۇھى ۋە يۇقىرى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا         

تەبىقە كىشىلىرىنىڭ رۇسىيىنىڭ پېتىربۇرگ، موسكۋا، ئورىنبۇرگ ۋە باشقا شەھەرلىرىگە بېرىپ سودا 

چار رۇسىيە ھۆكۈمرانلىقى ئوتتۇرا . قىلىش ھەم مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ئىمكانىيىتى يارىتىلدى

لىك ۋە كەمسىتىش سىياسىتى يۈرگۈزسىمۇ بىراق، يەرلىك ئاسىيا خەلقلىرىگە نىسبەتەن چوڭ مىللەتچى

. خەلقلەر مەلۇم رەۋىشتە ئىلغارلىقالر ۋە تەرەققىياتالر بىلەن ئۇچرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدى

لېكىن، چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىگە قارىتا ھېچقانداق ئومۇميۈزلۈك 

مائارىپ ساپاسىنى -ۈللەندۈرۈش، خەلقنىڭ مەدەنىيمائارىپ جەھەتلەردىن گ-مەدەنىيەت

يەرلىك خەلقلەر پەقەت . ئۆستۈرۈش سىياسىتى يۈرگۈزۈپ، بۇ ساھە ئۈچۈن مەبلەغ سالمىدى

 .ئۆزلىرىدىن چىققان خەلقپەرۋەر، يېڭىلىقپەرۋەر كىشىلەرنىڭ ئاكتىپلىقىغا تايىنىشقا مەجبۇر بولدى

چىلىقى ۋە مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتى تۈپەيلىدىن رۇسىيە دائىرىلىرىنىڭ ئەنە شۇنداق ئايرىمى

ئەنە شۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇرالرمۇ . ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىدە ساۋاتسىزلىق ناھايىتى ئېغىر بولدى
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بار بولۇپ، مەيلى پەرغانە ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر بولسۇن ۋە ياكى يەتتەسۇ رايونىدىكى ئۇيغۇرالر 

ئۇيغۇرالردىمۇ ساۋاتسىزلىق .ت ساپاسى ئومۇميۈزلۈك ئارقىدا قالغان ئىدىبولسۇن، ئۇالرنىڭ مەدەنىيە

زامانىۋى مەكتەپ ئېچىش، مەدەنىي ئاقارتىش ئېلىپ بېرىش . نىسبىتى ئوخشاشال يۇقىرى بولدى

يىلىدىكى فېۋرال ئىنقىالبىدىن كېيىنال ئوتتۇرا ئاسىيادا يەرلىك -2827. ئىمكانىيىتى بولمىدى

ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز . ويغىنىش، مەدەنىيەت ئاقارتىش ھەرىكەتلىرى ئەۋجى ئالدىخەلقلەرنىڭ مىللىي ئ

تارانچى » بۇ جەھەتتە . جەمئىيەتلىرى ئەتراپىغا ئۇيۇشۇپ، مەدەنىي ئاقارتىش ھەرىكىتىگە ئاتالندى

سوۋېت ھاكىمىيىتى ئورنىتىلغاندىن . ئۆز ئالدىغا بىر قاتار پروگراممىالرنى قويغان ئىدى« كومىتېتى

ن، سوۋېت ھۆكۈمىتى يەرلىك خەلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش ۋە ئۆز ھاكىمىيىتىنى كېيى

مائارىپ جەھەتتىن گۈللىنىشىنى چاقىرىق -مۇستەھكەملەش ئۈچۈن يەرلىك خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت

يەرلىك خەلقلەرنىڭ چار رۇسىيىگە قارشى تۇرۇشى . تەدبىرلەرنى قوبۇل قىلدى-قىلىپ، بىر قاتار چارە

ا سوۋېت ھاكىمىيىتى تەرەپتە تۇرۇشىدىكى ئامىلالرنىڭ بىر ئالدىنقىسىنىڭ مىللىي ۋە ئاخىرىد

كەمسىتىش سىياسىتى يۈرگۈزۈشى، كېيىنكىسىنىڭ مىللىي كەمسىتىشنى بىكار قىلىپ، مىللىي 

 .مائارىپ جەھەتلەردىن گۈللىنىش ۋەدىلىرىنى بېرىشىگە باغلىق ئىدى-،مەدەنىي

يىلىدىن كېيىن رۇسىيە پۇقرالىرىغا ئايالنغان -2993قىسىمى  يەتتەسۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ خېلى كۆپ

يىل ۋاقىت ئىچىدە ئۇالردا مەدەنىيەت  41يىلىغىچە بولغان -1918بولسىمۇ، ئەمما تاكى 

جەھەتلەردىن كۆرۈنەرلىك گۈللىنىش مەنزىرىسى كۆرۈلمىگەن ئىدى، پەقەت ئاز ساندىكى بىر قىسىم 

فابرىكىالردا -كتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىگە ھەمدە زاۋۇتئۇيغۇر پەرزەنتلىرى رۇس تىلىدىكى مە

يەنە بىر قىسىمى بولسا، قازان، ئۇفا، ئورىنبۇرگ قاتارلىق جايالردىكى . ئىشلەش ئىمكانىيىتىگە بولدى

تاتارالر بىلەن ئاالقە قىلىش ئارقىلىق يېڭىچە مائارىپ ۋە مەدەنىيەت بىلەن تونۇشۇش ئىمكانىيىتىگە 

 .نى تەرەققى قىلدۇردىبولۇپ، ئۆزلىرى

چار رۇسىيە دەۋرى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىگە ئوخشاش ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ ھېچقانداق          

مائارىپىنىڭ رەسمىي -گۈللىنىش ئېلىپ كەلمىگەن بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ زامانىۋى مەدەنىي

ېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىال ئىشقا شەكىللىنىش ۋە گۈللىنىشى سوتسىيالىستىك ئىدېئولوگىيە ئاستىدا سوۋ

يەتتەسۇنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ، ئومۇمەن ئۇيغۇر . ئاشتى

ئېلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەدەنىيەت جەھەتتە ئارقىدا قالغانلىقى، 

كى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئابدۇلال روزىباقىيېف، ساۋاتسىزلىقنىڭ ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيىدە ئىكەنلى

بۇرھان قاسىموف . بۇرھان قاسىموف قاتارلىقالرنىڭ ماقالىلىرىدە كۆپ تەكىتلەنگەن ئىدى

خەلقىمىزنىڭ »مائارىپ ئەھۋالى ھەققىدە توختىلىپ ، -يەتتەسۇدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت

ساۋاتسىزلىقنى ئاخىرالشتۇرۇش چارىلىرى . دۇدىن بىرى بولمىسا، قالغانلىرى يېزىشنى بىلمەي211

كامچىللىك كۆپ،مىڭدىن بىرىنىمۇ يېزىپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ، ئىنقىالبتا . بىزدە تېخى كۆرۈلمىدى
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ئاۋال ھەم، ھازىرقى كۈندە ئەڭ .پۈتۈن رۇسىيىدىكى ئايماقالرنىڭ ئارىسىدا ئەڭ ئېزىلگىنى بىز

دەپ [ 24]«ورلۇقنى ئەڭ كۆپ تارتقان بىز ئۇيغۇر خەلقىتۆۋەن،نادان سانالغىنى بىز، ئېغىرلىقنى، خ

 .يازغان

 (يىللىرى-2882-2829: ) سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرى: ئىككىنچى دەۋر

ئەسىردىكى سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى مەدەنىيەت تەرەققىياتىنى ستالىن -11ئۇيغۇرالرنىڭ 

جۇڭگو رەقىبلىك  -ەم سوۋېتھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن باسقۇچ ۋە ستالىندىن كېيىنكى باسقۇچ ھ

ستالىن دەۋرىدىكى ئۇيغۇر . باسقۇچىدىن ئىبارەت ئىبارەت ئۈچ مەزگىلگە ئايرىش مۇمكىن

گېرمان -يىللىرىدىكى چوڭ تازىالش ھەرىكىتى ۋە سوۋېت-2839-2837مەدەنىيىتىنى يەنە 

سقۇچ بىرىنچى با .ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشىنى چېگرا قىلىپ، ئىككى باسقۇچقا ئايرىش مۇمكىن

مائارىپ، سەنئەت ۋە -يىل ئىچىدە ئۇيغۇر خەلقى مەدەنىيەت 11يىللىرى بولۇپ، بۇ -2829-2842

ئۇيغۇر زامانىۋى . باشقا ھەر ساھەلەر بويىچە مىسلى كۆرۈلمىگەن تەرەققىياتالرغا ئېرىشتى

لىرىنى مەدەنىيىتى، سەنئىتى، ئەدەبىياتى يوقلۇقتىن بار بولۇپ، شەكىللىنىش ۋە راۋاجلىنىش جەريان

 .باشتىن كەچۈردى

يىللىرى ستالىننىڭ -1938-1937بىرىنچى باسقۇچتا يارىتىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەنزىرىسى         

گېرمان ئۇرۇشىنىڭ -يىلى، سوۋېت- 1941تازىالش ھەرىكىتى بىلەن بىتچىت قىلىنغان بولسا، 

 .تۈگەشتى پارتلىشى بىلەن كېلىپ چىققان ئۇرۇش مالىمانچىلىقى بىلەن تامامەن

ئەسىر ئوتتۇرا ئاسىيا سوۋېت دەۋرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى 20-         

مەزكۇر . يىلىدىن تاكى ستالىن ئۆلۈپ خرۇشېۋ ھاكىمىيەتنى ئىگىلىگەنگىچە بولغان باسقۇچتۇر-2844

ئۇرۇش باسقۇچتا ئۇيغۇر خەلقى بارلىق سوۋېت ئىتتىپاقى خەلقى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، 

جاراھەتلىرىنى ساقايتىش، دۆلەتنىن ئىقتىسادى ۋە ئىگىلىكىنى قايتىدىن قۇرۇش ھەم كۈچەيتىشكە 

ئاسىيا رايونى -يىلىدىن كېيىن شەكىللەنگەن تىنچ ئوكيان-2843ستالىن ھۆكۈمىتى . ئاتالندى

ۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتى، دۇنيا ۋەزىيىتى جۈملىدىن جۇڭگو ۋە ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىگە كۆرە ئۆزىنىڭ ئ

جۈملىدىن ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىدىمۇ يېڭى ئىستراتېگىيە بەلگىلىگەن بولۇپ، بۇ دەل ئۇيغۇر 

يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى قولالش ھەم ياردەم -2848-2844قاتارلىق خەلقلەرنىڭ 

ى بىلەن ھەمكارلىقنى يىلىدىن كېيىن بولسا، جۇڭگو كوممۇنىستلىر-2848. بېرىشتە ئىپادىلەندى

كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قولالش ئارقىلىق غەرب دۆلەتلىرىگە قارشى سوغۇق 

ئامىلالر -ئەنە شۇ بىر قاتار سەۋەب. مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىدىكى سوتسىيالىزم الگېرىنى كۈچەيتتى

پلىرى ئېچىلىشقا، ئۇيغۇر يىللىرى تاقىۋېتىلگەن ئۇيغۇر مەكتە-1938تۈپەيلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىدا 
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مائارىپ، سەنئەت ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرى ئەسلىگە كېلىش ھەم يېڭىدىن ئېچىلىشقا -مەدەنىيەت 

سوۋېت » چۈنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تەرەققى قىلغان، گۈللەنگەن . باشلىدى

وۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان نى مودېل قىلىپ كۆرسىتىش ۋە بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ س« ئۇيغۇرلىرى

 .ماھىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك ئىدى

ستالىن ئۆلگەندىن كېيىن، نىكىتا خرۇشېۋنىڭ شەخسكە سېغىنىشقا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى ۋە          

ستالىننىڭ خاتالىقلىرىنى تەنقىد قىلىپ، ستالىن دەۋرىدىكى گۇالگالرنى بىكار قىلىپ، گۇالگ 

مائارىپىدا يېڭى -ىگە كەلتۈرۈش باشالنغاندىن كېيىن سوۋېت ئۇيغۇر مەدەنىيەتتۇتقۇنلىرىنى ئەسل

 .تەرەققىيات يولى باشالندى

جۇڭگو -سوۋېت دەۋرىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى سوۋېت          

يىلغا يېقىن ۋاقىتنى  31يىللىرىغىچە بولغان -2898يىللىرىدىن -2822رەقىبلىك باسقۇچى بولۇپ، بۇ 

بۇ جەرياندا نىكىتا خرۇشېۋ، لېئونىد برېژنېۋ ۋە مىخايىل گورباچېۋتىن ئىبارە ئۈچ . ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

برېژنېۋ بىلەن گورباچېۋ دەۋرى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر . شەخس مۇقىم ۋە ئۇزۇن ۋاقىت ھۆكۈم سۈردى

 .مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ گۈللەنگەن مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ

 (يىلىدىن تاكى ھازىرغىچە-2882)مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر دەۋرى : ئۈچىنچى دەۋر

 24يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشى بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدە 1991-

مۇستەقىل دۆلەت مەيدانغا كەلدى شۇنىڭدەك سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى غەرب دۇنياسىنىڭ 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىقىلىشى دۇنيانى ئۆزگەرتتى، جۈملىدىن مەزكۇر . ئاخىرالشتىغەلىبىسى بىلەن 

. دۆلەتنىڭ ئەتراپىدىكى خەلقىئارا ۋە رايون خاراكتېرلىق مۇناسىۋەتلەردە زور ئۆزگىرىش يۈز بەردى

 قەدەم ئۆز-يىل ئىچىدە قەدەممۇ 11ئوتتۇرا ئاسىيادا مەيدانغا كەلگەن مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر بۇ 

 - مىللىي ۋە دۆلەت كىملىكىنى تىكلەش يولىنى تۇتۇپ، ھاكىمىيەت ئۈستىدىكى ئاساسلىق مىللەتلەر

قازاقالر، ئۆزبېكلەر، قىرغىزالر، تۈركمەنلەرنىڭ دۆلەتچىلىك، مىللەتچىلىك ئىدىيولوگىيىسىنى 

نەچچە يىل ئىچىدە سابىق چار رۇسىيە، كېيىنكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  11بۇ . كۈچەيتىلدى

كېيىن بىر ئەسىردىن ئارتۇق ۋاقىت ياشىغان مەزكۇر خەلقلەر مۇستەقىل -ھۆكۈمرانلىقىدا ئىلگىرى

ئۆزى خوجا بولۇش ۋە مىللىي ئىپتىخارلىقنى -دۆلەتچىلىك ئىدىيىسىنى كۈچەيتىش،ئۆزىگە

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆز . راۋاجالندۇرۇش يولىدا تۈرلۇك پروگراممىالرنى ئەمەلگە ئاشۇردى

ەتلىرىدە كۆپ مىللەت ياشىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ كۈچلۈك مىللىي كىملىك ئىدىيىسىگە ئىگە دۆل

ئىكەنلىكىنى نەزەرگە ئېلىپ، دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە زېمىن پۇتۈنلۇكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش 

ەندىن دېگ «قازاقىستان بىزنىڭ ئورتاق ئۆيىمىز» ، « قىرغىزىستان بىزنىڭ ئورتاق ئۆيىمىز » يولىدا
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ئىدىيىسىنى تەرغىپ قىلىپ، مىللەتلەرنىڭ باراۋەرلىكى ھەم « ئورتاق ۋەتەن» ئىبارەت 

گەرچە ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خەلقلىرى ئەسلىدىن ئورتاق مەدەنىيەت ۋە . قېرىنداشلىقىنى تەكىتلىدى

ارىنى ئاشكارا تارىخ كىملىكىگە ئىگە بولغان بولسىمۇ، ئەمما تۈرك قېرىنداشلىقى ۋە تۈرك بىرلىكى شوئ

ئەكسىچە يەنىال، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مودېلى بويىچە  .ۋە رەسمىي رەۋىشتە يولغا قويۇلمىدى

 .مىللىي سىياسەت قولالندى

مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى قازاقىستاننى مەركەز قىلىپ، ئۆز          

ۋاجالندۇرۇش ئىمانىيىتىگە ئىگە بولدى، ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى، مائارىپىنى را

كۆپلۈكى ۋە توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالرغا ئىگە بولۇشىدەك ئەۋزەللىكى تۈپەيلىدىن قازاقىستان 

ھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تەرەققى قىلدۇرۇش سىياسىتىنى چەتكە 

ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى ھۆكۈمەتنىڭ زور كۆلەمدە مەبلەغ ئاجرىتىش ئەمما، سوۋېت . قاقمىدى

سىياسىتىگە ئۆزگەرتىش كىرگۇزۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ھۆكۈمەتنىڭ مەبلىغى ۋە باشقۇرۇشى 

بىلەن قۇرۇلغان ئۇيغۇر مەدەنىيەت، تەشۋىقات ، تەتقىقات، مائارىپ ئورۇنلىرىغا قارىتا مەبلەغنى 

بۇ ئورۇنالرنىڭ گورباچېۋ دەۋرىدىكىدەك ئاالھىدە ساالھىيىتىگە چەك قويدى، قىسقارتىش ئارقىلىق، 

بازار ئىگىلىكى، خۇسۇسىيالشتۇرۇش . بەزىلىرىنى توختاتتى، بەزىلىرىنى بولسا قىسقارتتى

تۈزۈملىرىنىڭ كەڭ ئومۇملىشىشى بىلەن ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى ئۆز مەدەنىيىتىنى راۋاجالندۇرۇشقا مەبلەغ 

ئەمما، قازاقىستان ھۆكۈمىتى، ئۇيغۇر . ۆز كۈچىگە تايىنىشقا مەجبۇر بولدىسېلىشقا ۋە ئ

. داۋاملىق چىڭ تۇردى مائارىپىنىڭ راۋاجلىنىشىنى قولالش پوزىتسىيىسىدە-مەدەنىيەت

قىرغىزىستاندا بولسا، ئۇيغۇرالر ئوخشاشال ھۆكۇمەتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ، بىراق 

بۇ . ېىلىق مىللىي مائارىپىقا ئىگە بولۇش ئىمكانىيىتى بولمىدىقازاقىستانغا ئوخشاش سىستم

ئۆزبېكىستان بولسا، تامامەن باشقىچە . جايدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى پەقەت ئاممىۋى تۇس ئالدى

بولۇپ، ئۇ يەردە ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ ئۆزبېكلىشىشى ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۇن مىللىي مائارىپتىن سۆز 

ئۆزبېكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئوخشاشال ئاممىۋى تۈس ئالغان . ئىدى ئېچىش مۇمكىن ئەمەس

مائارىپ -بولۇپ، قازاقىستاندىكى ئوخشاشا جۇمھۇرىيەت دەرىجىسىدىكى تىياتىرالرغا ، مەدەنىيەت 

 .ئورۇنلىرىغا ئىگە بولۇشى مۇمكىن بولمىدى

ىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ چوڭ مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ساب         

مىللەتچىلىك بېسىمى، سىياسىي ئىدىيىۋى بېسىمىدىن قۇتۇلغان بولۇپ، ئۇ ئىدىيە جەھەتتىن ئەركىن 

تەرەققى قىلىش، ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى كۈچەيتىش ھەم تەرغىپ قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە 

بىر ۋاقىتتا ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ئانا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى سىياسىي رامكىدىن قۇتۇلۇش بىىلەن . بولدى

ۋەتىنىدىكى ئومۇمىي ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن بىر گەۋدىگە ئايلىنىش ۋە يۇغۇرۇلۇش ئىستىقبالىنى 

دېگەن سىياسىي ئېتنىك چۈشەنچىسى « سوۋېت ئۇيغۇرلىرى»ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرۇنقى . كۆردى
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نىدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن تەقدىرداش يوقىلىپ، ئۆزلىرىنى روھى ۋە مەنىۋى جەھەتتىن ئانا ۋەتى

سوۋېت دەۋرىدە ئەسلىدىن بۇ زېمىندا ياشىغان ئۇيغۇرالرنىڭ  .ھېسابالش خاھىشى كۈچەيدى

» يىللىرى كۆچۇپ كەلگەنلەرنى -2821-2844دەپ ، « سوۋېتلىك » ياكى« يەرلىك» ئۆزلىرىنى

ئىللەتلىرى زاۋاللىققا دۇچ دەپ ئايرىشتەك قىسمەن مەھەللىۋازلىق « خىتايلىقالر «، » كۆچمەنلەر

دەپ ئۈستۈن كۆرىدىغان « ئۇلۇغ سوۋېت خەلقى» دىكى ئۆزلىرىنى « يەرلىك ئۇيغۇرالر » .كەلدى

ئايرىم  «سوۋېت ئۇيغۇرلىرى»ئومۇمەن، مۇستەقىللىق دەۋرىدە . خاھىشلىرىگە خاتىمە بېرىلدى

« سوۋەتلىك» قىدەك ئورتاق جۇمھۇرىيەتلەرگە پارچىلىنىپ كەتكەن بولسىمۇ، بىراق ئۇالرنىڭ بۇرۇن

ئىدىيىسى ئەمەس، بەلكى ئانا ۋەتىنىدىكى يادرولۇق توپلۇق، يەنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسىي قىسىمى 

 .بىلەن ئۆزىنى باغالش، بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيىسى ئالمىشىپ، تېخىمۇ كۈچىيىشكە باشلىدى

دەنىيىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇر مە           

پىكىردىكى ئەركىنلىك، ئۇسۇلدىكى ئەركىنلىك بولۇپ، قازاقىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا 

ئاسىيادىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بۇ جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ دېموكراتىك تۇزۇملىرىدىن نەپ ئېلىپ، ئۆز 

ئەلۋەتتە،  .ا راۋاجالندۇرۇش يولىغا كىردىمەدەنىيىتىنى قانۇنىي تۈزۈملەرگە بويسۇنۇش ئاساسىد

قازاقىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەرەققىيات 

ئۇالرنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ھازىر قانداق يېڭى مەسىلىلەر . يۆنىلىشى مۇھىم بىر تېما

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ . ر قويۇلۇشى تەبىئىيشەكىللىنىشكە باشلىدى؟ دېگەن سوئالال

بۇنىڭدىن كېيىنكى يۈزلىنىشىدىكى ئاساسلىق نۇقتا مەزكۇر رايونالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى 

كەلگۈسىدە ئەشۇ جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ئىگىسى بولغان ئاساسلىق تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت 

كىنمۇ؟ بۇ سىڭىش ئورتاق تۈرك قېرىنداشلىقى نەزەرىيىسى گەۋدىسى ئىچىگە سىڭىپ كېتىشى مۇم

ئاستىدا ئەمەلگە ئاشامدۇ؟ ياكى باشقىچە يولدىمۇ؟ ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرلىرى بۇنداق رېئاللىقنىڭ 

مودېلىنى ئاللىقاچقان كۆرسەتكەن بولۇپ، قازاقىستان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەقدىرى قانداق 

ئەلۋەتتە، ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر . ، مۇرەككەپ سوالالردۇرشەكىلدە بولۇشى مۇمكىن؟مانا بۇ 

مەدەنىيىتىنىڭ كەگۇسى مەۋجۇتلۇقى ئۇيغۇرالرنىڭ يادرولۇق قىسىمى بولغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت مەۋجۇتلۇقى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئاساسىي گەۋدىنىڭ 

ئەمما، نۇرسۇلتان نازاربايېف قازاقىستان . سىر كۆرسىتىدۇ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى تارماقالرغا تە

سىياسەت يۈرگۈزمىگەن « قوش تللىق» تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىغا نىسبەتەن 

بولۇپ، نازاربايېفنىڭ ئۇيغۇر باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مىللىي مائارىپىنى تولۇق رەۋىشتە 

ر تىلىنىڭ ساقلىنىپ ۋە قوغدىلىپ قېلىنىش ئۈچۈن چىن يۈرىكىدىن راۋاجالندۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇ

ھەسسە قوشۇپ، دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمى ۋە شەرەپلىك ئەزاسى بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى 

 .قوغداشنىڭ ئۈلگىسىنى يارىتىشى ئېھتىماللىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ
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دەنىيىتىنىڭ ئۈچىنچى دەۋرى بولغان مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتلەر ئەلۋەتتە، ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مە

دەۋرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىلگىرىكى ئىككى دەۋرگە قارىغاندا ئەركىن تەرەققى قىلىش يولىغا 

كىرگەن، ئانا ۋەتىنى بىلەن تەقدىرداشلىقى ئاشقان ،ئەمما كۈچلۈك ۋە مۇرەككەپ ئىستىقبال 

 .مەسىلىسىگە دۇچ كەلگەن دەۋردۇر

 يىلالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى1920-1930-   4.

 - 2842- 1918مەزكۇر تېما ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىنىڭ 

 .يىللىرىدىكى باسقۇچغا مەنسۇپتۇر

سادايى » يىلى، -2829ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا قازاقىستاندا ئەڭ دەسلەپ          

گېزىتنىڭ ئىگىلىرى ھۈسەيىنبەگ . گېزىتى نەشىر قىلىنىپ، بىر مەزگىل تارقىتىلدى« تارانچى

غا يېتەكچىلىك قىلىپ، مەدەنىي ئاقارتىش ۋە سوۋېت «تارانچى كومىتېتى »يۈنۈسوف قاتارلىقالر 

ت ھۆكۈمىتىگە قارشى تۇرۇش پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇلالنغانلىقى ئۈچۈن بۇ گېزى

نى قۇرغان «ئۇيغۇر جەمئىيىتى» يىلى، ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالر -2828[. 24]تارقىتىۋېتىلدى

 .بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاساسلىق پروگراممىسى يەنىال مەدەنىي ئاقارتىش بولغان ئىدى

بۇ مەكتەپ . سنىپلىق ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتىپى ئېچىلدى 4يىلى ئالمۇتىدا تۇنجى قېتىم 1919-

يىللىي تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئايلىنىپ سوپى زارۋات نامى بېرىىلىدۇ  8يىلىدىن كېيىن - 2814

 .شۇنىڭدەك تۇنجى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى بولۇپ قالىدۇ

يەتتەسۇ رايونىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مەكتەپ ئېچىش، مائارىپنى « ئۇيغۇر جەمئىيىتى»           

دەپ ئاتالغان « كۆك كۆينەكلەر»شلىرى بىلەن شۇغۇلالنغاندىن تاشقىرى يەنە تەرەققى قىلدۇرۇش ئى

. ئەنە شۇالرنىڭ ئىچىدە ئا. سەنئەت گۇرۇپپىسىنى قۇرۇپ، تۇنجى ئۇيغۇر دراممىلىرىنى ئوينىدى

ئۇزۇن ئۆتمەي، ئۇيغۇر تىياتىر گۇرۇپپىسى . درامىسى بار ئىدى« مەنسەپپەرەسلەر» روزىباقىيېفنىڭ 

دراممىلىرىنى « ئانارخان » دراممىسىنى ۋە كېيىن « نۇزۇگۇم » وجا ئابدۇسەمەتوفنىڭيەنە نەزەرغ

يەتتىسۇ ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا دراما تىياتىرى تېز سۈرەتتە تەرەققى قىلىش بىلەن دەسلەپكى . ئوينىدى

 .ئۇيغۇر دراما رېجىسسورلىرى ۋە كەسپىي ئارتىستلىرى قوشۇنى يېتىشىپ چىقتى

« ئۇيغۇر بىلىك ھەيئىتى» يىلىغا كەلگەندە ئابدۇلال روزىباقىيېفنىڭ باشچىلىقىدا 1923-           

قۇرۇلۇپ، بۇنىڭ تەركىبىگە نەزەرغوجا ئابۇسەمەتوف، بۇرھان قاسىموف، ئىسمايىل تاھىروف قاتارلىق 

ئۇالرنىڭ ئاساسلىق پروگراممىسى ئۇيغۇر تىل، تارىخى ۋە [. 22]ئۇيغۇر زىيالىيلىرى كىردى

مائارىپ ساپاسىنى ئۆستۈرۈش -تىنى تەتقىق قىلىش، ئۇيغۇرالرنىڭ بىلىم ۋە مەدەنىيەتمەدەنىيى

ئۇيغۇر رەھبەرلىرى ۋە زىيالىيلىرىنىڭ ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىشى نەتىجىسىدە . ئىدى
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يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە يەتتەسۇنىڭ ئۇيغۇرالر جايالشقان بارلىق يېزىلىرىدا -2811

 .ىشىپ بولۇش ۋەزىيىتى شەكىللەندىمەكتەپلەرنىڭ ئومۇمل

بۇرھان قاسىموف ۋە ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالر ئۇيغۇرالرنىڭ مائارىپ ئىشلىرىنى تېز            

 -2812تەرەققى قىلدۇرۇشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى ئىزچىل تەكىتلىگەن بولۇپ، گەرچە 

ۆپ ساندا مەكتەپلەر ئەچىلغان بولسىمۇ، بىراق يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر رايونىدا خېلى ك-2814

ئۇالر يەنىال بۇنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكى، ئۇيغۇرالرنىڭ ساۋاتسىزلىق نىسبىتىنىڭ داۋاملىق 

 .يۇقىرىلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى

يىلى ئېالن قىلغان ماقالىسىدە -2814سوۋېت ئۇيغۇر رەھبىرى ئابدۇلال روزىباقىيېف ئۆزىنىڭ            

ەپ ۋە مائارىپ مەسىلىسى ھەققىدە توختىلىپ، ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ۋە مائارىپىنى مەكت

ئۇ، گەرچە ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن . راۋاجالندۇرۇشنىڭ نەقەدەر زۆرۈرلىكىنى تەكىتلىگەن

مائارىپىدا كورۇنەرلىك ئۆزگىرىشلەر مەيدانغا كەلگەن ۋە كۆپ ساندا ئۇيغۇر -ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىي

رى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغان بولسىمۇ بىراق، ئۇيغۇرالر ئۈچۇن ياشلى

 :ئەچىلغان مەكتەپلەرنىڭ يەنىال ئازلىقىنى شىكايەت قىلىپ مۇنداق دەپ يازغان

مىڭ ئۇيغۇر مېھنەتكەشلىرى  711-411ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرلۈك جۇمھۇرىيەتلەردە ياشايدىغان  »

بۇنىڭ تولىسى .تىن ئاشمايدۇ14-11قويۇلغان مەكتەپلەرنىڭ سانى ئارانئۇچۇن يولغا 

 [.27] «مەكتەپلەرنىڭ تەمىناتى ناچار.يەتتەسۇدا

ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىق ئۇيغۇر رەھبەرلىرى ئىزچىل تۈردە سوۋېت ھاكىمىيىتىدىن             

بېرىشنى، ياشالرنى ئالىي بىلىم مائارىپىنى راۋاجالندۇرۇشقا ياردەم -ئۇيغۇرالرمىڭ مەدەنىي

يۇرتلىرىدا تەربىيىلەشنى، مەكتەپلەرنى كېڭەيتىشنى تەلەپ قىلىپ، كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن 

يىلى، يەتتەسۇ ئوبالستى بويىچە ئۇيغۇر مۇئەللىملىرى -2814ئەنە شۇنىڭ نەتىجىسىدە . ئىدى

 27ھەمدە شۇ يىلى يەتتەسۇدىكى كېڭىشى قۇرۇلتىيى چاقىرىلىپ، رەسمىي كېڭەش تەسىس قىلىنغان 

 .ئۇيغۇر مەكتىپى ھۆكۈمەتنىڭ ھېسابىغا ئۆتۇپ، بارلىق تەمىناتنى ھۆكۈمەت زېممىسىگە ئالغان

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنىڭ ھازىرقى زامان مائارىپى بۇرۇن باشالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر            

ندىكى ياشالر، موسكۋا، لېنىنگراد، تاشكەنت، يىللىرىدىال كۆپ سا-11ئارىسىدىن ئۆتكەن ئەسىرنىڭ 

. باكۇ، قازان، ئالمۇتا ۋە باشقا شەھەرلەردىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغان

. يىللىرىدىال ئۇيغۇرالردىن كۆپ ساندا ياشالر ئالىي مەلۇماتلىق بولغان-11ئۆتكەن ئەسىرنىڭ 

يىلى قازاق ۋە -2812ڭ ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىشى نەتىجىسىدە ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالرنى

يېقىن ئۇيغۇر ياش تاشكەنت ۋە موسكۋادىكى تۈرلۈك  41-31ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە تەلىم ئالغان 

دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياش موسكۋا ۋە  91يىلى ، يەنە -2811مەكتەپلەرگە ئەۋەتىلگەن بولسا ، 

 [.29]«ا سېلىنغانتاشكەنتتىكى ئوقۇش ئورۇنلىرىغا يولغ
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دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياش موسكۋا،  411يىلىدىكى سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، 1923-         

، بىر قىسىم ئۇيغۇر [ 28]«لېنىنگراد، تاشكەنت، باكۇ ۋە باشقا شەھەرلەردىكى ئالىي مەكتەپلەردە

 .دا ئوقۇغانياشلىرى موسكۋادىكى شەرق كوممۇنىستىك ئەمگەكچىلەر ئۇنىۋېرسىتېتى

يىلالردا ئوتتۇرا ئاسىيادا ئايرىم جۇمھۇرىيەتلەر مەيدانغا -2814-2814ئۇيغۇر مەكتەپلىرى           

يىللىرىغا كەلگەندە پۈتۈن ئالمۇتا -2812-2814كەلگەندىن كېيىن تېز كۆپىيىشكە باشلىغان بولۇپ، 

 .ئوقۇغۇچى ئوقۇغان 3481گە يېتىپ، ئۇنىڭدا  31ئوبالستىدىكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى 

گە يېتىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ 41يىللىرىغا كەلگەندە ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى -1928-1929

 [.11] سانىمۇ ئاشقان

بۇالردىن باشقا يەنە ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئاممىۋى يوسۇندا ساۋاتسىزلىقنى يۇيۇش، مەدەنىيەت          

ۇپ، تۇرلۇك ئىشتىن سىرتقى ئاممىۋى سەنئەت، مەدەنىيەت ئاقارتىش پائالىيەتلىرىمۇ كۈچەيگەن بول

ئالمۇتىدا سوپى زارۋات نامىدىكى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا . گۇرۇپپىلىرى تەسىس قىلىنغان ئىدى

يىلالردىكى تۇنجى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى سۈپىتىدە كۆپلىگەن ياش -1920مەكتىپى 

 .ئۆسمۈرلەرنى تەربىيىلىدى

يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان -2811ستاندىكى ۋەزىيەت باشقىچە بولۇپ، ئەمما، ئۆزبېكى

ئۇيغۇر . تەۋەسىدە ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى ناھايىتى تۆۋەن بولغان

يىلالرنىڭ -2831بىراق، . پەرزەنتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى ئۆزبېك مەكتەپلىرىگە بارغان ئىدى

دە ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان، تاشكەنت ۋە باشقا جايلىرىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى بېشىغا كەلگەن

مەكتەپلەر، تېخنىكومالر، سەنئەت ئۆمەكلىرى ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرى ھەم گېزىتلەر ئىش ئېلىپ 

ئۇسۇل ئانسامبىلى ئۇزۇن  -يىلى قۇرۇلغان ئەنجاندىكى ئۇيغۇر دراما ۋە ناخشا-2833. باردى 

يىلى، تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرالر ھەققىدە -2834ۇپ تۇرغان بولۇپ، ئۆزبېكىستاندا مەزگىل مەۋجۇت بول

ئۇسۇل -ئەنجاندىكى ئۇيغۇر دراما ۋە ناخشا . ناملىق كىنو فىلىمى ئىشلەنگەن ئىدى« جانانخان» 

تىياتىرى ئەينى ۋاقىتتا ئۆزبېكىستان تەۋەسىدە خېلى داڭ چىقىرىپ ، ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيەتلىك 

غەنىجان تاشمەتوف ( 2892-2821) دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلگەن بولۇپ، ئەيسار ئىبرايىموف تىياتىر 

قاتارلىقالر دەسلەپكى داڭلىق ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرى ( 2829-2817)، جاالل ئاسىموف ( -2823) 

غەنىجان تاشمەتوف ئۆزبېكىستان خەلق ئارتىسى نامىغا سازاۋەر بولۇپ، ئۇزۇن مەزگىل . ئىدى

يىلىدىن كېيىن -2822تىياتىرى، ئەنجاندىكى ئۇيغۇر تىياتىرى ۋە « مۇقىمى» نننىڭ ئۆزبەكىستا

 [.12] ئۇسۇل ئانسامبىلىنى باشقۇردى-ئۆزبېكىستان رادىئوسى تەركىبىدىكى ئۇيغۇر ناخشا
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ئەيسار ئىبرايىموف بولسا، ئۇزۇن مەزگىل ئۆزبەكىستاننىڭ يولداش ئاخۇنبابايەف تىياتىرىدا 

دراممىسىدا مەجنۇننىڭ رولىنى « مەجنۇن-لەيلە» يىلالردىن ئېتىبارەن -2831خىزمەت قىلىپ، 

 قېتىم ئويناش بىلەن ئۆزبېكىستان دراما تارىخىغا يېزىلغان 2211ئويناشنى داۋامالشتۇرۇپ، بۇ رولنى 

[11.] 

، (1995-1901 )  يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، غوالم جەلىلوف-2834قازاقىستان ئۇيغۇر تىياتىرى 

 ، مىرخەلىل زەيناۋىدىنوف(2892-2821) ، ئەسقەرجان ئەكبەروف (2893-2819)مىيېف ئەخمەت شە

، مەخپىر باقىيېف ، ئايالالردىن خەلىچەم (1111-2822)  ، ئەخمەتجان سوپىيېف(2822-2879) 

( 2894-2811) ، سەلىمە ساتتاروۋا (1111 -2811) ، رۇشەنگۇل ئېالخۇنوۋا (2887-2822) ئېلىيېۋا 

دەسلەپكى ئۇيغۇر كەسپىي دراما ئارتىستلىرى بولۇپ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەم دراما  ۋە باشقىالر

ئارتىسلىق ھەم ناخشىچىلىق ئاالھىدىلىكلىرى ۋە تاالنتى بىلەن قازاقىستان خەلق ئارتىستلىرى 

 .نامىغا بۇرۇنال ئېرىشكەن ئىدى

م مەركىزىگە يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھى-2839-2811تاشكەنت 

تاشكەنتتە،  .ئايالنغان بولۇپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىللىرى بۇ شەھەرگە مەركەزلەشكەن ئىدى

« كەمبەغەللەر ئاۋازى » .ژۇرنىلى چىققان« ياش ئۇيغۇر » ، «كەمبەغەللەر ئاۋازى» يىلى، -2812

 .كېيىن ئالمۇتىغا يۆتكەلگەن

يىلى دېكابىردا - 2819گېزىتى چىقىرىلىپ « قۇتۇلۇش»ە يىلىدىن ئېتىبارەن پىشپەكت-1927           

گە « كۇن چىقىش ھەقىقىتى» يىلىدىن كېيىن تاشكەنتكە يۆتكىلىپ، - 1930سەمەرقەنتكە يۆتكەلگەن، 

شەرق » يىلى - 2832گېزىت سۇپىتىدە  ئۆزگەرتىلىپ ئۆزبېكىستان كومپارتىيسىنڭ ئورگان

بۇ ۋاقىتتا پەقەت بىر ئۆزبېكىستان . چىقىرىلغان ئىدى گە ئۆزگەرتىلىپ، كۆپ تىراژ بىلەن«ھەقىقىتى

ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى . تىن ئارتۇق ئۇيغۇر كولخوزى ئىش ئېلىپ بارغان  21جۇمھۇرىيىتىدىال 

 [. 13]پەرغانە ۋادىسىغا جايالشقان ئىدى

 تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى

سىياسىي ژۇرنال -ناملىق ئەدەبىي، ئىجتمائىي« ئىنقىالبچى شەرق»يىلىدىن تارتىپ ، -2817

مەزكۇر ژۇرنالنىڭ مۇھەررىرلىكىنى ئابدۇلھەي مۇھەممەدى، بۇرھان قاسىموف ۋە باشقىالر . چىقاردى

بۇ ۋاقىتتا يەنە قازاقىستان . يىلىغىچە نەشىر قىلىندى-2833مەزكۇر ژۇرنال تاكى . قىلدى

ژۇرنىلى نەشىر « قىزىل تاڭ» پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئورگان ژۇرنىلى سۈپىتىدە كوم

گېزىتى نەشىر قىلىنىشقا « قىزىل تۇغ» ئالمۇتىدا . يىلىغىچە داۋامالشتى-2833قىلىنىپ، تاكى 



71 
 

 .باشلىدى

ى بىلەن گېزىت« شەرق ھەقىقىتى» ،يەنى كېيىنكى«قۇتۇلۇش» بىراق، ئۆزبەكىستاندىكى            

گېزىتى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئەڭ ئاساسلىق « قىزىل تۇغ» ژۇرنىلى ۋە « ئىنقىالبچى شەرق»

 »گېزىتى بىلەن « شەرق ھەقىقىتى» ، كېيىنكى «قۇتۇلۇش»مەتبۇئات بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە 

لالر ئۇيغۇر مەزكۇر گېزىت ۋە ژۇرنا. گېزىتى ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ« كەمبەغەللەر ئاۋازى

سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتى ھەم -خەلقىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىجتمائىي

تۈزۈلمىلىرى ھەققىدە بىلىمگە ئىگە قىلىپال قالماستىن بەلكى چەتئەللەردىكى ئەھۋالالر، -سىياسەت

ارىخى، خەلقىئارا ھەم ئىچكى خەۋەرلەر بىلەن تەمىنلىدى شۇنىڭدەك يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ ت

ئىمال ۋە باشقا تۈرلۈك مەسىلىلىرى ھەققىدىمۇ -سىياسىي،ئىقتىسادىي، تىل-مەدنەئىيىتى، ئىجتىمائىي

جۇرنالالر يەنە ئۇيغۇر ياش -بۇ گېزىت. ھەر خىل مەلۇماتالر، ماقالىالرنى ئېالن قىلىپ تۇردى

 .ئەدەبىياتىنىڭ راۋاجلىنىشى ئۇچۈنمۇ زېمىن ھازىرلىغان ئىدى

يىللىرىدىال -1920مىللەتلەر ئىنستىتۇتى ۋە باشقا ئوقۇتۇش ئورۇنلىرىدا  تاشكەنتتىكى ئاز

كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئوقۇغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئالدى بىلەن ئىشچىالر 

فاكۇلتېتىغا كىرىپ تەييارلىقتىن ئۆتكەندىن كېيىن ئالىي مەكتەپلەرگە رەسمىي ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە 

دەسلەپكى ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئالىي مەكتەپ . ئىدى قوبۇل قىلىنغان

 .تەربىيىسىنى ئالدى بىلەن تاشكەنتتە ئالغان ئىدى

يىللىرى -2814-2829ئۆلكىسىنىڭ مەركىزى بولغان تاشكەنت  turk سابىق چار رۇسىيە

turk  ،ن كېيىن يىلىدى-2831سوۋېت سوتسىيالىستىك ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى

سوۋېت  . ئۆزبېكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى بولغان

رۇسىيىسى ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ شەرق ۋە ئاسىيا ئەللىرىگە قاراتقان سىياسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا 

نئەت ۋە مائارىپ، سە-تاشكەنتنى مۇھىم بازا قىلىپ بېكىتكەنلىكى ئۈچۈن تاشكەنتنىڭ مەدەنىيەت

يىللىرىغا كەلگەندە تاشكەنت -2831شۇڭا  .باشقا ساھەلىرىنى تېز سۈرەتتە راۋاجالندۇرغان ئىدى

شۇڭا تاشكەنتنىڭ . مەركىزىي ئاسىيا رايونىدىكى ئەڭ تەرەققى قىلغان شەھەرگە ئايالنغان 

 .ئۇيغۇرالرنىڭمۇ مەدەنىيەت مەركىزىي ئايلىنىشى تەبىئىي ئىدى

تەۋەسىدىكى بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ( 2814-2829) ۇمھۇرىيىتى ئاپتونوم ج turk پۈتۈن

جۇڭغار مېھنەتكەشلىرىنىڭ ئىنقىالبى -ئالتىشەھەر» سىياسى تەشكىالتى -بىرلىككە كەلگەن ئاممىۋى 

ئىيۇن كۈنلىرى تاشكەنتتە قۇرۇلتاي چاقىرغان بولۇپ، ئۇيغۇر -8-3يىلى، -2812« ئۇيغۇر ئىتتىپاقى
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ى راۋاجالندۇرۇش مەزكۇر تەشكىالتنىڭ ئاساسلىق پروگراممىلىرىنىڭ بىرى مەدەنىيىتى ۋە مائارىپىن

 turk مەزكۇر تەشكىالتنىڭ مەركىزى تاشكەنت شەھىرىگە جايالشقان بولۇپ، پۈتۈن. بولغان ئىدى

 .تەۋەسىدە ئۇنىڭ تارماقلىرى بار ئىدى

ئۇنىۋېرسىتېت تاشكەنت ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، مەزكۇر 

ئوتتۇرا ئاسىيا ياشلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى تەربىيىلەش مەركىزىگە 

يىللىرى ئارىسىدا بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا پەقەت ئۇيغۇر دىيارىدىن ئۈچ -2839-2834ئايالنغان بولۇپ، 

ئەلۋەتتە، بۇ . ولدىگە يېقىن ئۇيغۇر ياش ئالى مەلۇماتلىق ب 241تۈركۈمگە بۆلىنىپ كەلگەن 

ئۇنىۋېرسىتېت ھەم باشقا ئالىي مەكتەپلەردىمۇ كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرى يۇقىرى مائارىپ 

، ئۆمەر ( 2837-2812)تۇنجى ئۇيغۇر پروفېسسورلىرى بۇرھان قاسىموف . تەربىيىسى كۆرگەن ئىدى

ۇرا ئاسىيا دۆلەت ۋە باشقىالر ئوتت( 2837-2812)، ئابدۇلھەي مۇھەممەدى(1938- ) قاسىمى

 .ئۇنىۋېرسىتېتى ھەم باشقا ئالىي مەكتەپلەردە دەرس بەرگەن ئىدى

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى مول ئىجادىيەت مېۋىلىرىنى ياراتقان بولۇپ، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان 

مۆمىن ھەمرايېف تەرىپىدىن يېزىلىپ، « دولقۇنالر ئارىسىدا » ئەدەبىياتىدىكى تۇنجى رومان 

ئۇيغۇر ھازىرقى زامان پروزىچىلىقىدىكى تۇنجى پوۋېست . اشكەنتتە نەشىر قىلىندىيىلالردا ت-2831

يىلى ئالمۇتىدا -2812تەرىپىدىن يېزىلىپ  (2842-2889)نەزەرغوجا ئابدۇسەمەتوف « نۇزۇگۇم» 

يىلالر ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە تارىشۇناسلىقىنىڭ -1920نەزەرغوجا ئابدۇسەمەتوف .نەشىر قىلىندى

ن بىرى سۈپىتىدە مەيدانغا چىققان بولۇپ، ئۇ بۇ يىلالردا ئەدەبىي ئىجادىيەتتىن باشقا ۋەكىللىرىدى

يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى، مىللىي كىملىكى ۋە باشقا مەسىلىلىرى ھەققىدە كىتاب ۋە ماقالىالرنى 

 .دائىم ئېالن قىلىپ، بوشلۇقنى تولدۇرغان ئىدى

تۇردى  (2837-2821)،نۇر ئىسرائىلوف،  (2842-2817) يىلالردا مۆمىن ھەمرايېف 1930-         

ۋە ( 2871-2812)، ھېزىم ئىسكەندوروف (2832-2812)ئۆمەر مۇھەممىدى 2837-2818) ، (ھەسەن

باشقىالر ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرى سۈپىتىدە تونۇلۇپ، تاشكەنت شەھىرىدە 

يىلالردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا گۈللىنىش -2831 .ئەدەبىي ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئىدى

ئارقىدىن -مەنزىرىسى پەيدا بولغان بولۇپ، ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ بىر قانچە پوۋېستلىرى ئارقىمۇ

، نۇر (يىلى-1931 ) «ئېغىر كۈنلەردە» مەسىلەن، مۆمۈن ھەمرايېفنىڭ . نەشىر قىلىندى

» ، تۇردى ھەسەننىڭ (يىلى-1935) «تۇغ نىشانى قىزىل»  ،(يىلى-2834)« كۈنلەر» ئىسرائىلوفنىڭ 

يىلالرنىڭ ئاخىرى -2811. ناملىق پوۋېستلىرى ۋەكىل خاراكتېرلىقتۇر (يىلى-2834)« زۇلۇم ئوچىغى

يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئەنە شۇ ئىسمى ئاتالغان ئەدىبلەردىن باشقا يەنە -2831
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باشقىالر ( ئىلدىرىم) ئادىلوف .م خۇدايقۇلوف،.ئا مەدى،ئابدۇلھەي مۇھەم ئۆمەر مۇھەممەدى،

يىلالر پروزىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم تېمىسى ئۇيغۇر -2831. كۆپلىگەن ھىكايىالرنى يېزىپ ئېالن قىلدى

. ئېلىدىكى مىللىي زۇلۇم ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلەرنى يورىتىش بولغان ئىدى

ئىسمى ئاتالغان ئەدىبلە ۋە ھېزىم ئىسكەندوروف، ھېبىب زاكىرىي ۋە پروزادىن باشقا يەنە يۇقىرىدا 

بائاشقىالر مەخسۇس شېرىيەت بىلەنمۇ شۇغۇلالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ داستانلىرى ۋە ئايرىم شەئىر 

 [.14]توپالملىرى نەشىر قىلىندى

كى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ دەرسلىكلىرى ئەنە شۇ تاشكەنتتى

يىللىرى -2839-2831. نەشرىياتىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمى تەرىپىدىن تەييارالندى« ئوقۇتقۇچى»

ئارىسىدا تاشكەنتنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىگە ئايالندۇرۇلۇشىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو 

، ۋە ئۇيغۇر سىياسىتى مۇھىم ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىگە بولۇپ، موسكۋا شېڭ شىسەيگە ياردەم بېرىپ

ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى بېسىقتۇرۇپ، خوجا نىياز ھاجى قاتارلىقالرنى شېڭ شىسەي 

بىلەن ھەمكارالشتۇرغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر دىيارىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كونتوروللۇقى ئاستىدىكى 

شېڭ شىسەي سوۋېتپەرەس سىياسەت يۈرگۈزدى ۋە سوۋېت  .ئۆلكىگە ئايالندۇرغان ئىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق . ىپاقىنىڭ بۇ ئۆلكىدىكى تەسىرى كۈچەيدىئىتت

خەلقلەرنىڭ قەلبىدىكى ئوبرازىنى تىكلەش، ئۇيغۇر خەلقىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل روھ بىلەن 

يىللىرى ئارىسىدا تەربىيىلىگەن ئۇيغۇر -2831-2811تەربىيىلەش ئۈچۈن بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ 

ىيلىرىنىڭ بىر قىسىمىنى ئۇيغۇر ئېلىگە ئەۋەتسە، يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر زىيال

مائارىپىنىڭ گۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئۇيغۇرالرغا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غەمخورلۇقى -مەدەنىي

 .ۋە ئەۋزەللىكىنى نامايىش قىلغان ئىدى

« قىزىل تاڭ» ۋە «قىزىل تۇغ» ، « كەمبەغەللەر ئاۋازى »يىلالردا يەنە ئالمۇتىدا -19202831-        

 .يىل پۇتۇنلەي يوق قىلىندى-2839ژۇرنالالر نەشىر قىلىنىپ تارقىتىلىپ -قاتارلىق گېزىت

سوۋېت ئىتتىپاقى پېداگوگىكا پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇخبىر ئەزاسى، يەنى ئاكادېمىك          

مرايېفنىڭ تەكشۈرۈشىچە، سابىق سوۋېت ئۇيغۇرلىرى نامزاتى ، پروفېسسور مەرھۇم مۇرات ھە

يىلالردا باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىنى ئومۇمالشتۇرۇپ بولغان، ساۋاتسىزلىق پۈتۈنلەي -1930

مائارىپىنىڭ گۈللىنىش پەللىسى -يىلالردا ئۇيغۇر مەدەنىيەت-2831. دېگۈدەك تۈگىتىلگەن ئىدى

« خەلق دۈشمەنلىرىنى تازىالش»ستالىننىڭ يىلىدىكى -2837يارىتىلغان بولسىمۇ، ئەمما 

ستالىننىڭ تازىالش . ھەرىكىتىدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مائارىپى زەربىگە ئۇچرىدى

ئۆزبېكىستاندىكى . ھەرىكىتىدە بۇ ئەدىبلەرنىڭ كۆپىنچىسى تۈرمىگە تاشالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى

ئۇيغۇر مەدەنىيەت . رى ئاتالدىئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك خەلق دۈشمەنلى
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ئورۇنلىرىنىڭ ھەممىسى ئەمەلدىن قالدۇرىۋېتىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلىشىش دولقۇنى 

ئەنە شۇنىڭدىن تارتىپ، بۇ [. 14]ھەتتا ئۇيغۇر مەكتەپلىرىمۇ تاقىۋېتىلگەن ئىدى. كۆتۈرۈلگەن ئىدى

يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو -2843ئەمما، . جۇمھۇرىيەتتە ئۇيغۇر تىلىدا گېزىت چىقىرىلمىدى

سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن سوۋېت كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسى بىيوروسىنىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى قولالش ۋە ياردەم بېرىش قارارىنى قوبۇل قىلىشى 

ژۇرنىلى چىقىرىلغان « ھەقىقىتىشەرق »يىللىرى ئارىسىدا تاشكەنتتە -2848-2843نەتىجىسىدە، 

بولۇپ، بۇ ژۇرنال سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر ئېلىنى مۇددىئا 

يىلىدىن كېيىن سوۋېت -2848. ژۇرنىلى چىقىرىلدى« قازاق ئېلى» ئالمۇتىدا بولسا، . قىلغان ئىدى

« شەرق ھەقىقىتى» اجى بىلەن بىر مەزگىلئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى يەنە شۇ جۇڭگو سىياسىتىنىڭ ئېھتىي

نى قۇرۇپ ئىشقا كىرىشتۈرۈپ ، ئۇيغۇر تىلىدا بىر «شەرق ھەقىقىتى نەشرىياتى»ژۇرنىلى قارمىقىدا 

پوۋېستلىرى ۋە باشقا ئەدەبىي ئەسەرلىرىنى شۇنىڭدەك -قانچە يۈز پارچە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رومان 

ە مەنسۇپ كىتابالرنى نەشىر قىلىپ، مەخسۇس ئۇيغۇر دەرسلىك، قولالنما ۋە باشقا ئىلمىي ساھەگ

گېرمان -يىلىدىكى تازىالشتىن ۋە سوۋېت-2837بۇ خىزمەتلەرگە . دىيارىغا ئەۋەتكەن ئىدى

ئۇرۇشىدىن ئامان قالغان تۇرسۇن رەھىموف، ئەرشىدىن ھىدايەتوف، ئابدۇمېجىت روزىباقىيېف، 

سىم ئاتاقلىق سوۋېت ئۇيغۇر ئالىملىرى رەھبەرلىك ئايشەم شەمىيېۋا، قادىر ھەسەنوف قاتارلىق بىر قى

 .قىلدى

 مائارىپى-سەنئىتى ۋە مەدەنىي-ئۇيغۇر ئەدەبىيات 5.    

گېرمان ئۇرۇشىدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيەت -يىلىدىن كېيىن، بولۇپمۇ سوۋېت1937-    

ە ئايلىنىشقا مەركىزى تاشكەنتتىن ئالمۇتىغا يۆتكىلىپ، بۇ شەھەر ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىگ

بۇ ئەمەلىيەتتە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو ۋە ئۇيغۇر سىياسىتىگە مۇناسىۋەتلىك . يۈزلەندۈرۈلدى

يىللىرىدا پۈتۈنلەي خاراب قىلىنغان ئۇيغۇر -2839يىلالردىن كېيىن، -2841. ئىدى

 .سەنئىتى قايتىدىن تەرەققى قىلىش يولىغا كىردى-ئەدەبىيات

يىن، قازاقىستان ئىزچىل تۈردە ئۇيغۇر مائارىپ ۋە مەدەنىيەت گېرمان ئۇرۇشىدىن كې-سوۋېت

يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر تىلىدا -81-2841سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . مەركىزى بولۇپ كەلدى

ئۇيغۇر » گېزىتى نەشىر قىلىنىپ، قازاقىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن « كوممۇنىزم تۇغى»

» ، «پەرۋاز»، « يېڭى زامان »،  «يېڭى ھايات» يەنە  يىلالردا-2881. غا ئۆزگەرتىلدى«ئاۋازى

 .قاتارلىق گېزىتلەر ۋە بىر قىسىم ژۇرنالالر نەشىر قىلىندى« ئارزۇ



75 
 

قازاقىستاندىكى ئىزچىل تۈردە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىدا باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مەكتەپ 

ئۇيغۇر . كانىيىتىگە ئىگە بولدىمائارىپى ھەتتا ئالى مەكتەپ مائارىپ تەربىيىسى كۆرۈش ئىم

ۋە « مەكتەپ» ، «نائۇكا« » يازغۇچى »، «قازاقىستان» تىلىدىكى نەشرىيات ئورۇنلىرى، مەسىلەن 

قازاقىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن، . باشقىالر ئۇزۇن مەزگىل ئۆز پائالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇردى

شرىياتچىلىقى، سەنئىتى ۋە باشقىالر ئۆز پائالىيىتىنى نۆۋەتتە، بۇ جۇمھۇرىيەتىكى ئۇيغۇر مائارىپى، نە

نەشرىياتى ئۇيغۇر « ناش مىر» بولۇپمۇ، خۇسۇسىيالر ئاچقان . سىستېمىلىق تۈردە داۋامالشتۇرماقتا

قازاقىستاندىكى بۇنداق ئۆز ئانا . نەشىرىياتىچىلىقىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە ئاكتىپ پائالىيەت قىلماقتا

ىسى كۆرۈش ئىمكانىيىتى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن بىر قانچە ئەۋالد ئۆز ئانا تىلىدا مائارىپ تەربىي

 .شائىرالرنىڭ يېتىشىپ چىقىشىغا ئاساس بولغان ئىدى-تىلىدا ئەسەر يازىدىغان يازغۇچى

، خىزمەت (2897-2829)  يىللىرى ئارىسىدا جامال بوساقوف-1111-2841قازاقىستاندا 

، ئىليا  (1111-2824) ، زىيا سەمەدى (2872-2821)  وف، قادىر ھەسەن(2892-2814) ئابدۇللىن

،  (2012-1925 )، مەسىمجان زۇلپىقاروف(1114-2839)، دولقۇن ياسىن ( 2897-2831)  بەختىيا

، (؟-2832)پاتىگۈل سابىتوۋا ( ؟-2841) ، تۇرغان توختاموف (؟-2841)ساۋۇتجان مەمەتقۇلوف 

، شايىم شاۋايېف (2883-2819) رايېف ، خەلىل ھەم(1114-2811)يۈسۈپبېك مۇخلىسوف 

،ئابدۇكېرىم غەنىيېف ، ئابدۇمېجىت دۆلەتوف ، ( 1123-2839)، رەھىمجان روزىيېف (؟-2839)

ئەخمەتجان ھاشىروف، پاتىگۈل مەقسەتوۋا ۋە باشقا يۈزلىگەن ئەدىبلەر ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالندى 

ئەدىبلەر ھازىرمۇ داۋاملىق ئىجادىيەت بىلەن ۋە ئۇالرنىڭ ھاياتتىكى بىر قىسىمى ھەم يېڭى ئەۋالد 

زىيا سەمەدى ۋە خىزمەت ئابدۇللىن قاتارلىقالرنىڭ نامى ھازىرقى زامان ئومۇمىي . شۇغۇلالنماقتا

 .ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ئەڭ مەشھۇر ۋەكىللىرى سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىندى

ى بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇر قىرغىزىستاندا بولسا، ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى ئېچىش ئىمكانىيىت

سىنىپلىرى ۋە ئالىي مەكتەپ بۆلۈمى خېلى ئۇزۇنغىچە ئىش ئېلىپ بېرىپ، ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشىغا 

بۇ جۇمھۇرىيەتتە سىستېمىلىق ئۇيغۇر مائارىپى مەۋجۇت ئەمەس بولسىمۇ، ئەمما ئاممىۋى . ئېرىشتى

. ساقلىنىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى مەۋجۇت بولۇپ، ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ

بىر قىسىم ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرى . نامىدا گېزىت چىقارماقتا« ئىتتىپاق» ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى

ئۇيغۇر يازغۇچىسى ئىسرائىل . قىرغىزىستان يازغۇچىالر ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمىنى تەسىس قىلغان

بىر رۇس تىلىدا -ىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىردىنئىبرايىموف ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىد

رومانالرنى يېزىپ نەشىر قىلىپ، رۇس يازغۇچىلىرى تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشكەن ئاتاقلىق 

ئۇ، قىرغىزىستان تەۋەسىدە چىڭگىز ئايتماتوفقا ئوخشاش رۇس تىلىدا رومانالرنى يازغان . يازغۇچىدۇر
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ولۇپ، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىگە كۈچلۈك پەلسەپىۋىلىك روھ رۇس تىللىق ئۇيغۇر يازغۇچىسى ب

 .سىڭدۈرۈلگەن ئىدى

يىلالرغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر ئەدىبلىرى ئاساسلىقى تاشكەنتكە 1990-     

، روزى قادىرى (؟ -1981 -2814) توپالنغان بولۇپ، ئاتاقلىق ئەدىبلەردىن ئوسمان مەمەتاخۇنوف 

ئىمىن ئوسمان، سېيىتجان سېتىشىپ ۋە باشقىالر كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلەرنى  ،(2814-1112)

ئىمىن ئوسمان بىلەن روزى قادىرنىڭ نامى ئۆزبېكىستان ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرى . قولغا كەلتۈردى

يىللىرىدىال ئۇيغۇر ئېلىدىكى -2841-2841پېشقەدەم ئەدىب روزى قادىرى . قاتارىدىن ئورۇن ئالدى

 .ىيات ساھەسىدە كۆزگە كۆرۈنگەن شەخسلەرنىڭ بىرى ئىدىئەدەب

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە دۆلەتنىڭ رۇس تىلىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش 

سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە زور ساندىكى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى رۇس تىلىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇغان 

ياش ئەۋالدلىرىنىڭ رۇس تىلىنى قوللىنىش نىسبىتى بولۇپ، قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر 

ئەمما يەتتەسۇ . بۇالر ئاساسلىقى شەھەرلەرگە جايالشقان. داۋاملىق يۇقىرى بولغان ئىدى

ۋادىسىدىكى يېزا قىشالقالردا ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىلگەنلىكى ئۈچۈن، يەركەتتىن 

ئەتراپىدىكى تولۇق ۋە ئارىالش ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە  21ى تارتىپ، ئالمۇتىغىچە بولغان جايالردىك

شۇ سەۋەبتىن . ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىدا تەربىيە كۆرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولماقتا

ھازىرقى قازاقىستان ئۇيغۇرالرنىڭ چەتئەللەردىكى ئەڭ چوڭ مىللىي مائارىپ ۋە مىللىي مەدەنىيەت 

 .دۇمەركىزى بولۇپ ھېسابلىنى

تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مىللىي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلىشى پەقەت ئاممىۋى 

يەرلىك . خاراكتېرگە ئىگە بولۇپ، ئۇالرنىڭ سانىنىڭ ئاز بولۇشى بۇ جەھەتتە قىيىنچىلىق تۇغدۇرغان

ئەمما، ئۇالرنىڭ  .خەلققە سىڭىش ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر ئىزچىل كۆپىيەلمىگەن

يىلالردىكى ئەھۋالى ياخشى بولۇپ، ئاز نوپۇسلۇق تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىدىن -2811

ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىنىستىر دەرىجىلىك رەھبىرىي شەخسلەر، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

. چەتئەللەردە تۇرىدىغان يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتلىرى ۋە ئالىمالر يېتىشىپ چىققان ئىدى

ت ۋە مىنىستىرلىق ۋەزىپىلىرنى ئاتقۇرغان مەرۇپ مەمەتوف ئىقتىساد پەنلىرى مەسىلەن، دىپلوما

دوكتورۇلۇق ئىلمىي دەرىجىسىنى ئالغان بولسا ئۇنىڭ ئۈچ نەپەر قىزى ئوخشاشال ئۆزبېكىستان، 

ئاتاقلىق ئۇيغۇر . قازاقىستان ۋە تۈركمەنىستاندا تونۇلغان ئالىمالردىن بولۇپ يېتىشىپ چىققان

بىرى ساۋۇت مولالۋۇتوف ئەنە شۇ تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىدىن بولۇپ، ئۇ ئۆمۈر بويى ئالىملىرىدىن 
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 .ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىيات تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالنغان ئىدى

يىلالردا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يۇقىرى مەلۇماتلىق بولۇش ئىزچىل داۋامالشقان بولۇپ، - 1930         

بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر . ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بارغانسېرى كۆپەيگەنئەلۋەتتە ئالىي مەلۇماتلىق 

يىلالردا موسكۋادىكى شەرق -2811مەسىلەن، . دىيارىدىن بىۋاسىتە كەلگەنلەرمۇ بولغان ئىدى

يىلىدىكى كۇچار ۋە -2834-2831كوممۇنىستىك ئەمگەكچىلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغانالردىن 

راك قىلغان ھەمدە تۆمۇر ئېلىگە مەسلىھەتچى بولغان نىزامىدىن قەشقەردىكى قوزغىالڭغا ئىشتى

يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب رەھبەرلىرىدىن بىرى -2848-2844، [12]ئەپەندى

سۋېردلوۋ ئالىي كوممۇنىستىك ئۇنىۋېرسىتېتىنى . ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقالر بار ئىدى

رى قەشقەر قاتارلىق جايالردا خىزمەت قىلغان قادىر ھاجى يىللى-2837-2834پۈتتۈرگەنلەر ئارىسىدا 

تاشكەنت . ۋە قازاقىستان دۆلەت رەھبەرلىرىدىن بىرى ئابدۇلال روزىباقىيېف قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى

دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن تۇرپانلىق ياش تىلشۇناس قادىر ھوشۇروپنىڭ نامى ئەينى ۋاقىتتا 

يىلى ئالمۇتىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر تىلى ۋە ئىمال مەسىلىلىرى -2837، ئۇ ياخشى تونۇلغان بولۇپ

مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمال قائىدىسى ۋە ئەدەبىي تىل مەسىلىسى ھەققىدە اليىھە 

 .ئوتتۇرىغا قويۇپ، تىلشۇناسالرنىڭ ئالقىشىغا سازاۋەر بولغان ئىدى

 شەخسلەر ئاز مىللەتتىن چىققان مەشھۇر سىياسىي 6 . 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەر قايسى دەۋرلىرىدە ۋە كېيىنكى ۋاقىتالردا ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇر خەلقى 

ئىچىدىن پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا داڭلىق بولغان كۆپلىگەن 

. سىي رەھبەرلەرمۇ باربۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر قىسىم ئۇيغۇر سىيا. ئۇيغۇر ۋەكىللىرى يېتىشىپ چىقتى

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستان جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى قاتارىدىن 

قەشقەرلىق ئۇيغۇر باي ئائلىدە مەرغىالندا تۇغۇلغان يولداش ئاخۇنبابايېف . ئورۇن ئالدى

ىرى سۈپىتىدە ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىرىنچى رەھب (2994-2843) 

يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى مەركىزىي ئىجرائىيە 1925-1938-

يىللىرى ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ئالى -2843-2839كومىتېتىنىڭ رەئىسى، 

ىنىڭ كىم ئەلۋەتتە يولداش ئاخۇنبابايېفنىڭ مىللىت. ، [17]كېڭىشىنىڭ رەئىسى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىدى

لېكىن . ئۆزبېكلەر ئۇنىڭ ئۆزبېك ئىكەنلىكىنى ئېيتىشىدۇ . ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك قاراشالر بار

رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق جۇرنالىستى فېدور راززاكوف ئۆزىنىڭ . ئۇيغۇرالردىن ئىكەنلىكىمۇ كونا تېمىدۇر

ىڭ قەشقەرلىق ئۇيغۇر ئارخىپ ھۆججەتلىرى ئاساسىدا يازغان ئەسىرىدە يولداش ئاخۇنبابايېفن

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بىر قىسىم ئۇچۇر . كۆچمەن ئەۋالدى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىاليدۇ
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يولداش ئاخۇنبابايېفنىڭ ئەسلى . مەنبەلىرىدىمۇ ئاخۇنبابايېفنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن

 .ئىسىمى يولداش ئاخۇن بابا ئىدى

ئۇيغۇر ئىكەنلىكى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە  يولداش ئاخۇنبابايېفنىڭ        

رەسمىي يوسۇندا مەخپىي تۇتۇلغان بولۇپ، خۇددى ۋالدىمىر ئىلىچ لېنىن ۋە باشقا كۆپلىگەن سوۋېت 

رەھبەرلىرىنىڭ ئەسلى كېلىپ چىقىشىنىڭ يەھۇدىي ئىكەنلىكى مەخپىي تۇتۇلغاندەك، سوۋېت 

. دەپ تەشۋىق قىلغان« ئۆزبېك خەلقىنىڭ شەرەپلىك ئوغلى» ايېفنى ھۆكۈمىتى يولداش ئاخۇنباب

ئەسلى كېلىپ چىقىش جەھەتتىن پەرغانىنىڭ يەرلىك ئاھالىسى ھېسابالنمىغان قەشقەرىيىلىك ئۇيغۇر 

يىلى، ئۆزبېكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى -2814پەرزەندىنىڭ 

. سىگە تەيىنلىنىشى موسكۋانىڭ سىياسىي ئويۇنىدىن ئىبارەت ئىدىھۆكۈمىتىنىڭ رەھبىرىلىك ۋەزىپى

بۇ، موسكۋانىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى غەيرى رەسمىي مۇستەقىل جۇمھۇرىيەت بۇخارا خەلق 

 جۇمھۇرىيىتى ۋە خارەزىم خەلق جۇمھۇرىيىتى شۇنىڭدەك موسكۋانىڭ بىۋاسىتە كونتروللۇقىدىكى

turk ۇمھۇرىيەتلىرىنى بىكار قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىدا ئۆزبېكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئاپتونوم ج

سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيىتى ، تۈركمەنىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيىتى ۋە 

تاجىكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى ھەم قاراقىرغىز ئاپتونوم ئوبالستىنى 

ۇش شۇنىڭدەك ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى بارلىق قەشقەرلىقلەر، تەسىس قىلىش پىالنىنى ئىشقا ئاشۇر

قىپچاقالر، سارتالر دەپ ئاتالغان خەلقلەرنى ئۆزبېك ئېتنىك كىملىكى ئاستىغا مەركەزلەشتۈرۇش 

 .ئىستراتېگىيىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇلغان

ى، مەرغىالندىكى چار رۇسىيىگە قارشى يىل-2822يولداش ئاخۇنباي ئوغلى ئاخۇنبابايېف         

يىلى، بولشېۋىكالر پارتىيىسىگە ئەزا بولغان ھەمدە قىزىل ئارمىيىگە -2812. قوزغىالڭغا قاتناشقان

قاتنىشىپ، پەرغانە ۋادىسىدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىگە قارشى مۇستەقىل ھەرىكەتلىرىنى باشتۇرۇش 

 .نىڭ رەئىسى بولغان« وشچىالر ئىتتىپاقىق » جەڭلىرىدە ئاكتىپلىق كۆرسىتىپ، مەرغىالندىكى

قېتىملىق قۇرۇلۇش يىغىنىغا مەرغىالنى -2يىلى، ئۆزبېكىستان كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ -2814ئۇ 

ۋەكىلى سۈپىتىدە قاتناشقاندا، ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي بىيورو ئەزاسى، مەركىزىي 

كىمىيەت ئورگىنى ھېسابلىنىدىغان ئۆزبېكىستان كومىتېت ئەزاسى ھەم ئۆزبېكىستاننىڭ ئالىي ھا

سوۋېت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى مەركىزىي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكىگە 

يىلىغىچە سوۋېت ئىتتىپاقى مەركىزىي ئىجرائىيە -2839شۇ يىلىدىن ئېتىبارەن . بېكىتىلگەن

 .كومىتېتىنىڭ ئەزاسى بولغان

ىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھاكىمىيەت ۋە پارتىيە رەھبەرلىك ئورنى ناھايىتى ئۆزبېك          

ماھىرلىق بىلەن تەقسىم قىلىنغان بولۇپ، ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ 

ئۆزبېكىستان . بىرىنچى سېكرىتارلىقىغا رۇس مىللىتىدىن ۋالدىمىر ئىۋانوۋىچ ئىۋانوف بېكىتىلگەن
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ت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى مىنىستىرىالر كېڭىشىنىڭ رەئىسىلىك ۋەزىپىسىگە سوۋې

سابىق بۇخارا خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى، ئۆزبېكلەردىن كېلىپ چىققان فەيزۇلال 

مەزكۇر جۇمھۇرىيەتنىڭ ئاساسلىق رەھبەرلىك ھوقۇقى يەنى كوممۇنىستىك . خوجايېف بېكىتىلگەن

تىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىنىڭ قولىدا بولۇپ، ئەمەلىي ئالىي ھاكىمىيەت ئورگىنى پار

ھېسابلىنىدىغان مەركىزىي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىك ۋەزىپىسىگە يولداش ئاخۇن بابا 

دەپ « يوقسۇل» بەكىتىلگەن شۇنىڭدەك يولداش ئاخۇن بابايېفنىڭ سىنىپى كېلىپ چىقىشى 

. رنىڭ ئۆزبېكىستاننى ئىدارە قىلىش ساالھىتى بارلىقى ئۈچۈن سىمۋول قىلىنغانبېكىتىلىپ، يوقسۇلال

سوۋېت ھاكىمىيىتىىنىڭ ئاز نوپۇسلۇق كۆچمەن ئۇيغۇر ئاھالىسىدىن كېلىپ چىققان ئۆزىگە سادىق 

بىر كىشىنى ئۇنىڭ مىللەت تەركىبىنى يوشۇرۇپ ۋە ياكى ئۆزگەرتىپ كۆپ سانلىق مىللەتنىڭ 

ەھبەرلىكىگە تەيىنلىشى ئۇيغۇر دىيارىدا ئەسلى تاتارالردىن كېلىپ چىققان بۇرھان جۇمھۇرىيىتنىنڭ ر

يىلىدىن كېيىن ئۇيغۇرغا ئايلىنىپ، شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۇمەتنىڭ رەئىسى - 1949شەھىدىنىڭ 

ئەلۋەتتە بۇ تەجرىبىنىمۇ ستالىن ئىستراتېگىيىچىلىرى جۇنگگو . بولۇشى ئۇچۇن تەجرىبە بولغان ئىدى

 .ېگىيىچىلىرىگې ئۆگەتكەن ئىدىئسترات

سابىق بۇخارا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرغان فەيزۇلال خوجايېف بولسا، تۈركچىلىك ئىدىيىسىگە         

ئىگە، ئەسلى ياش بۇخارالىقالر پارتىيىسىنىڭ رەھبىرى بولۇپ، كومپارتىيىگە ئەزا بولمىغان ئەرباب 

ىتورىيىسىدە يۇقىرى ئابرويى بار بولۇپ، بۇخارا ئۇنىڭ بۇخارا ۋە پۈتۈن ئۆزبېكىستان تېرر. ئىدى

خەلق جۇمھۇرىيىتىنى يوقىتىپ، ئۇنىڭدىن يېڭى ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشتا فەيزۇلال 

موسكۋا ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتىنى تەسىس . خوجايېفنى چەتكە قېقىۋېتىش مۇمكىن ئەمەس ئىدى

قىنى كوممۇنىست رۇس ۋە سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ قىلىشتا ئەڭ يۇقىرى پارتىيە ۋە ھاكىمىيەت ھوقۇ

ئاكتىپ قوللىغۇچىسى بولغان ئۇيغۇرغا تۇتقۇزۇش ئارقىلىق ئۆزبېكىستاننىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى 

تەركىبىدە مۇستەھكەم تۇرۇشىنى، قارشىلىق كۆرسەتكۈچى ۋە مىللەتچىلىك ئېقىمىغا مەنسۇپ 

 .بولدى كۈچلەرگە ئۈنۈملۈك زەربە بېرىشنى قولغا كەلتۈرمەكچى

ھوقۇقى بار، ئەمەلىيىتى يوق شەخس بولۇپ، باشتىن ئاخىرى  يولداش ئاخۇنبابايېف نامدا         

بارلىق ئەمەلىي ھوقۇق كومپارتىيىنىڭ . سىمۋوللۇق سۈپىتىدە تەشۋىقات ۋاسىتىسىگە ئايالنغان

ى ۋاقتى دەل يولداش ئاخۇن بابانىڭ ھاكىمىيەتتىك. بىرىنچى سېكرىتارى ئىۋانوۋنىڭ قولىدا ئىدى

يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر دىيارىدا مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى ئەۋجى ئالغان ، -2832-2837

سوۋېت ھوكۇمىتى شېڭ شىسەينى يۆلەپ، شىنجاڭ ئۆلكىسىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنڭ كونتروللۇقىدىكى 

كۈمىتى ستالىن ھۆ. ھالىغا كەلتۇرگەن ۋاقىتالر ئىدى « ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيەت - 27» 

ئۆزبېكىستاننى قوشنا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەرەققىياتى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنى ھىمايە قىلىشىنى قولغا 

كۆپلگەن مەسلىھەتچىلەرغ مەسىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . كەلتۈرىشىدە ئۈلگە قىلىپ كۆرسەتكەن
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رى ، ئۇرۇمچىدىكى باش كونسۇلى گارىگىن ئاپرېسسېۋ ۋە ئۇيغۇر سوۋېت ياردەمچى خادىملى

قادىر ھاجى ۋە باشقىالر بىۋاسىتە ئوزبېكىستاندىن ) مەنسۇر ئەپندى (مەسىلەن مەشۇر روزىيېف 

يىللىرى ئۇيغۇر -2837-2834ئاخۇنبابايېف رەھبەرلىكىدىكى ئۆزبېكىستان . ئېۋەتىلگەن ئىدى

لۇشى مەدەنىيەت مەركىزىگە ئايالنغان بولۇپ ، ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىيەتتىن بىخەۋەر بو

يىللىرىدىكى ستالىننىڭ تازىلىشىدىن ساق - 2839-2837ئاخۇنبابايېف . مۇمكىن ئەمەس ئىدى

قېلىپ، ئۇنىڭدىن باشقا ئوزبېكىستان مىللىي رەھبەرلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۇدەك ، مەسىلەن فەيزۇلال 

شاپ ئۆز يىىلىغىچە يا- 2843خوجايېف، ئەكمەل ئىكراموف ۋە باشقىالر ئۆلتۇرۇلۇپ، ئاخۇنبابايېۋ 

يېقىنقى يىلالردا ئۆزبېكىستاندىكى ئاخۇنبابايېف نامى بېرىلگەن بەزى . ئەجىلىدە ئۆلدى

ئورۇنالرنىڭ ناملىرى بىكار قىلىنىپ، يېڭى ئىسىم قوللىنىش، ئۇنىڭغا تەنقىدىي باھا بېرىش 

 .ئەھۋاللىرى كۆرۇلدى

ئارىسىدا  يىللىرى-2824-2821، ( 1114-2824) قازاقىستانلىق ئىسمايىل يۈسۈپوف 

قازاقىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى سۈپىتىدە ئىككى يىل 

ئۇ، ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا يولداش [. 12] بۇ جۇمھۇرىيەتكە رەھبەرلىك قىلدى

ڭ ئالىي ئاخۇنبابايېفتىن كېيىن، ئىككىنچى قېتىم ئەڭ چوڭ بىر ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيەتنى

بىر -رەھبىرىلىك ، يەنى كومپارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىلىق ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالغان بىردىن

يىلى، خرۇشېۋنىڭ يىقىلىشى بىلەن تەڭ -2824ئۇيغۇر بولۇپ، ئۇنىڭ قازاقىستانغا رەھبەرلىك قىلىشى 

برېژنېۋ تەرىپىدىن ئېلىپ  ئۇنىڭ ۋەزىپىسى خرۇشېۋنىڭ ئورنىنى ئىگىلىگەن لېئونېد[. 19]ئاخىرالشتى

 .تاشلىنىپ، تاتار ئارىالش قازاق پەرزەنتى دىن مۇھەممەد قۇنايېفقا بېرىلگەن ئىدى

ئىسمايىل يۈسۈپوفنىڭ جۇڭگو بىلەن، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىلەن قوشنا 

ئارقا كۆرۈنىشى  قازاقىستان ئىتتىپاقداشلىق جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبىرىلىك ۋەزىپىسىگە تەيىنلىنىشىنىڭ

يىلى، ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتنىڭ جېدەل بىلەن -2848نىكىتا خرۇشېۋ بىلەن ماۋ زېدوڭ ئارىسىدىكى 

جۇڭگو -ئاخىرلىشىپ، خرۇشېۋ ماۋغا ئاتوم بومبىسى تېخنىكىسىنى بېرىشنى رەت قىلىشى ۋە سوۋېت

نىشى بىلەن دەۋرى ئاخىرلىشىپ، رەقىبلىك دەۋرىنىڭ باشلى«شېرىن ئاي»مۇناسىۋەتلىرىنىڭ 

يىلى، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋەتلىرى رەسمىي بۇزۇلۇش باسقۇچىغا -2821. مۇناسىۋەتلىك ئىدى

مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مىللەت پۇقرالىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى  21كىرگەن بولۇپ، 

ى مىللىي يىلالردىك-2848-2844بۇ مەزگىلدە يەنە . تەرەپكە قېچىپ ئۆتۈش ۋەقەسى يۈز بەردى

يىللىرى ئارىسىدا ئۈرۈمچى، غۇلجا، چۆچەك قاتارلىق -1959-1950ئىنقىالبقا قاتناشقان ۋە 

جايالردىكى پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا يۇقىرى رەھبىرىي خىزمەتلەرنى ئۆتىگەن بىر قىسىم 
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شېۋ مانا مۇشۇنداق نىكىتا خرۇ. ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مىللەت زىيالىيلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىغا كەتتى

پەيتتە ئۇيغۇرالردىن ئىسمائىل يۈسۈپوفقا قازاقىستانغا رەھبەرلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇش 

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىغە ئىشىنىدىغانلىقى ھەتتا مانا مۇشۇنداق كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ 

. كۆز قىلغان ئىدى-ىنى كۆزئەڭ ئالىي ھوقۇقلىرىنىڭمۇ ئاز سانلىق مىللەتكە بېرىلىدىغانلىق

ھەقىقەتەن، بۇ ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا كومپارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىلىق 

ئەمما، ئىسمائىل يۈسۈپوفنىڭ ئىككى يىل . ۋەزىپىسى تېخى ئۇيغۇرالرغا نېسىپ بولمىغان ئىدى

رنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان بولۇپ، قازاقىستانغا رەھبەرلىك قىلىش ۋەزىپىسىگە تەيىنلىنىشى قازاقال

 .كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۇنىڭ قازاقىستان زېمىنلىرىنى ئۆزبېكىستانغا بېرىۋەتكەنلىكى ئەيىبلەندى

ياشقا كىرگەندە بۇ ئەيىبلەشنى ئىنكار قىلىپ، ئەينى ۋاقىتتا پۈتۈن سىياسەت  81ئىسمائىل يۈسۈپوف 

مېنىڭ قازاقىستان خەلقى ئارىسىدىكى » سىتىپ، ۋە قارارنىڭ موسكۋادىن چىقىدىغانلىقىنى كۆر

ئىسمائىل يۈسۈپوف ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشلىغاندىن [. 18]دەپ جاكارلىغان ئىدى« ۋىجدانىم پاكىز

يىلىدىن كېيىن تاكى پېنسىيىگە چىققىچە -2822كېيىن، ۋەزىپىلىرىنى تۆۋەنلەپ كەتكەن ۋە 

ئاتاقلىق ئۇيغۇر يازغۇچىسى . ولۇپ ئىشلىگەنقازاقىستان ئۈزۈمزارلىق ئىگىلىكلىرىنىڭ باشلىقى ب

ئابدۇكېرىم غەنىيېف ئىسمايىل يۈسۈپوف ھەققىدە مەخسۇس ھۆججەتلىك پوۋېست يېزىپ نەشىر 

. قىلدۇرغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا ، مەزكۇر ئەرباب ئۇزۇن يىلالر خىلۋەت ئۆتۈشكە مەجبۇر بولدى

ئىسمائىل يۈسۈپوفنىڭ ئالىي ھوقۇقنى ئىگىلىگەن  يىل ياشىغان 13سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، يەنە 

مەزگىللەردە ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن بىرەر ياخشى ئىش قىلىپ بېرەلمىگەنلىكىدىن ئەپسۇسالنغانلىقى 

شۇنىڭدەك ئۇ ۋاپات بولغاندا يەنىال شۇ ئۇيغۇرالر جەم بولۇپ، ئۇنى دەپنە قىلغانلىقىغا ئائىت 

 .ىيلىرى ئارىسىدا ھازىرمۇ داۋامالشماقتائۇچۇرالر قازاقىستانلىق ئۇيغۇر زىيال

ئىلى ئۇيغۇرلىرىدىن كېلىپ چىققان ئابدۇلال روزىباقىيېف ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى قېتىم 

ئاپتونوم  turk يۇقىرى رەھبەرلىك خىزمەتلىرىنى ئۆتىگەن شەخس بولۇپ، ئۇزۇن مەزگىل

ە قازاقىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ۋە كېيىنكى قازاقىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى ۋ

ئۇ ھەتتا . جۇمھۇرىيىتىنىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت رەھبەرلىرى قاتارىدا يۇقىرى ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى

. موسكۋادا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللەتلەر ئىشلىرى بويىچە يۇقىرى رەھبەرلىك خىزمىتىنى ئاتقۇردى

خەلق » ، «مىللەتچىلىك» ىپىدىن يىلى، ستالىن ن ك ۋ د سى تەر-2837ئابدۇلال روزىباقىيېف 

ئەلۋەتتە، ئابدۇلال . يىلى ئېتىپ تاشالندى-2839دېگەندەك ئەيىبلەشلەر قولغا ئېلىنىپ ، « دۈشمىنى

روزىباقىيېف سوۋېت كوممۇنىست ئۇيغۇر رەھبىرى بولسىمۇ، ئەمما ئۆمۈر بويى ئۇيغۇر مىللىتى ، 

ڭلىگە پۈكۈپ، بۇ ئىش ئۈچۈن كۈرەشكەن جۈملىدىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئازادلىق غايىلىرىنى كۆ

 .ئىدى
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يىللىرى قازاقىستان ئالىي سوۋېتىنىڭ –2837-2832قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئوسمان ئەلىيېف          

يىلى، ستالىننىڭ تازىلىشىغا دۇچ -2837مىللەتلەر بۆلۇىمىنىڭ باشلىقى بولۇپ خىزمەت قىلغان ، ئۇ 

 .كېلىپ ئېتىپ تاشالندى

يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي پارتىيە مەكتىپى -2817( 2879-2814)ياقۇپ روزىن 

كروپىسكايا نامىدىكى كوممۇنىستىك ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئۆزبېكىستانغا 

يىللىرى ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىدا رەھبەرلىك -2832-2818ئەۋەتىلىپ، 

. ئاسىيا يېزا ئىگىلىك ئىنىستىتۇتىنىڭ باشلىقى بولدى خىزمىتىنى ئىشلىدى ۋە ئوتتۇرا

يىللىرى ئارىسىدا موسكۋادىكى سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي -2832-2837

كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا رەھبەرلىك خىزمىتى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ 

« سوۋېتلەر ئىتتىپاقىدىكى مىللەتلەر ئەدەبىياتى» ان ئەدىبلىرىنىڭ ئەڭ ئالىي ژۇرنىلى ھېسابلىنىدىغ

يىللىرى سىبىرىيىدىكى -2843-2839ئۇ . جۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرىلىك ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى

يىل يۇرۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن موسكۋا شەھىرى يېنىدىكى بىر كولخوزنىڭ  24گۇالگدا 

 [.31]رەئىسى بولۇپ ئىشلىدى

يىلى لېنىنگراد ھەربىي 1935 - ( 2872-2819) انلىق ئۇيغۇرالردىن ئابدۇلال نىيازوف قازاقىست        

پارتىيە مەكتىپىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئۆزبېكىستانغا ئەۋەتىلىپ، ئىچكى ئىشالر خەلق 

يىلى، ئۆزبېكىستان دۆلەت بىخەتەرلىك -1943كومىسسارىياتىدا رەھبىرى ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى ۋە 

ئۆزبېكىستان ئىجتىمائىي پاراۋانلىق  يىلى،1950-مۇئاۋىن مىنىستىرى، كومىتېتىنىڭ 

 .مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى بولدى

يىللىرى ئارىسىدا -2842-2841( ؟-2812)تۈركمەنىستانلىق ئۇيغۇر مەرۈپ مەمەتوف          

ستىرى، ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن مىنى

يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئالىي مائارىپ كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكى ۋە -2837-2841

تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىك ۋەزىپىلىرىنى -يىللىرى ئۆزبېكىستان رادىئو-2842-2844

 .ئاتقۇردى

 يىلىدىن-2844قازاقىستاندا يەنە ئابدۇلال ئىزباقىيېفنىڭ نامىمۇ مەشھۇر بولۇپ، ئۇ 

ئېتىبارەن ئۇزۇن مەزگىل قازاقىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ 

 .مۇئاۋىن مىنىستىرىلىق ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى

 -يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان رادىئو-1980-1960 (2004-1918)خېلەم خۇدابەردىيېف            

مۇقامىنى  21ىك ۋەزىپىسىنى ئاتقۇرغان بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇر تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسل
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خېلەم خۇدابەردىيېف . رەتلەش ۋە لېنتىغا ئېلىش ئىشلىرىغا بىۋاسىتە رەھبەرلىك قىلغان ئىدى

يىلى، ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى ئوسمان يۈسۈپوف تەرىپىدىن ئىلىغا -1947

ئىسمىنى قوللىنىپ، ئەخمەتجان قاسىمى ئىشخانىسى ۋە گېنېرال « ئېالخۇن» ئەۋەتىلگەن بولۇپ، 

. يىلىغىچە مەسلىھەتچى بولغان ئىدى-1949ئىسھاقبەك مۇنونوف شىتابىدا مايور ئۇنۋانى بىلەن تاكى 

يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۈرۈمچىگە مەسلىھەتچىلىككە ئەۋەتىلىپ، -2841

 .ەن ئىدىنەشرىيات ساھەسىدە ئىشلىگ

قازاقىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىنكى دەۋردە، تېخى يېقىنغىچە بولغان ئارىلىقتا كەرىم          

مەسىموف ئۇزۇن مەزگىل قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ باش مىنىستىرلىك ۋەزىپىسىنى ئاقتۇرغان 

. زىپىسىگە يۆتكەلدىبولۇپ، ئۆتكەن يىلى ئۇ قازاقىستان پرېزىدېنت مەمۇرىيىتىنىڭ رەھبىرىلىك ۋە

تارتىش قوزغىغان -بىراق، ئۇنىڭ مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى قازاقىستان تارىخىدا ئەڭ كۆپ تاالش

 .مەسىلە بولۇپ، ھۆكۈمەت تەرەپ ئۇنى رەسمىي شەكىلدە قازاق دەپ تونۇشتۇردى

ان مىللەتلەر ئىشلىرى قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىدىن ئەخمەتجان شاردىنوف يېقىنقى يىلالردا قازاقىست       

ئاتاقلىق سەنئەتكار مۇرات ئەخمەدى . كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسىلىك ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى

 .قازاقىستان پارالمېنتىنىڭ يۇقىرى پاالتاسىنىڭ ئەزاسى سۈپىتىدە خىزمەت قىلماقتا

لىرى يىل-2839-2837دەسلەپكى سوۋېت ئۇيغۇر رەھبىرىي شەخسلىرىنىڭ كۆپىنچىسى         

ستالىننىڭ تازىالش ھەرىكىتىدە ئۆلتۈرۈلگەن ۋە ياكى تۈرمىلەرگە تاشالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدىكى ئابدۇلال روزىباقىيېف، ئىسمائىل تاھىروف، ياقۇپ روزىن ، ئەلىيېف، ئىسىيېف ۋە 

، بەزى ئېنىقسىز ئۇچۇرالردىن مەلۇم بولۇشىچە. باشقىالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن

» دىن ئارتۇق ئۇيغۇر زىيالىيسى  3911يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان تەۋەسىدە -2837-2839

بىر [ .32]نىڭ ئەزاسى دېگەن جىنايەت بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن ۋە جازاالنغان« ئۇيغۇر مىللىي ئىتتىپاقى

. الشا ئۇچرىغاندىن ئارتۇق ئۇيغۇر رەھبىرىي كادىر ۋە زىيالىي تازى 211ئالمۇتا ۋىاليىتى تەۋەسىدىال 

يىللىرىدا ئېتىپ تاشالنغان كىشىلەرگە ئائىت -2839-2837يىلى نەشىر قىلىنغان -2887قازاقىستاندا 

ئۇيغۇرنىڭ  87ئادەمنىڭ ئىسمى كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە  1668غا «ماتەم كىتابى» 

رى تۇرغۇزۇلغانلىرىدىن ئەلۋەتتە، بۇ پەقەت ئېنىقالپ چىقىلىپ ئىسىملى. ئىسمى خاتىرىگە ئېلىنغان

ئەلۋەتتە، بۇ ئاپەت پەقەت ئۇيغۇرالرغىال . ئىبارەت بولۇپ، بۇ تىزىملىكلەر داۋاملىق كۆپەيگەن

كەلگەن ئەمەس، سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ھەممە مىللەت تازىالش ۋە تەقىبلەش ئوبيېكتى بولغان 

ڭ ئەڭ خەتەرلىك يىلى، سوۋېت ھاكىمىيىتىنى-2812شۇ قېتىملىق تازىالشتا ھەتتا . ئىدى

رەقىبلىرىدىن بىرى، يەتتەسۇدىكى كوممۇنىستالرغا قارشى ئاقالر ھەركىتىنىڭ داھىيسى گېنېرال 

لېيتىنانت ئالېكساندىر دۇتوۋنى سۈيدۇڭدە مەخپىي ئۆلتۈرۈپ، سوۋېت ھاكىمىيىتى ئۈچۈن خىزمەت 

ن ئالتۇن سائەت كۆرسىتىپ، سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ بىخەتەرلىك كومىسسارى دېرژىنىسكىي تەرىپىدى
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ماخمۇت خوجامياروفمۇ ( ۋە ياكى جاسۇسى) بىلەن تەقدىرلەنگەن قىزىل ئارمىيە رازۋېتكا خادىمى 

ئۇنىڭ ئالدىدا بولسا، ماخمۇت خوجامراروفنىڭ پۈتۈن . يىلى، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان-2839

س ئېلىشقا ئۇچرىغان ئائىلىسى ئاتامان دۇتوۋنىڭ ئادەملىرى تەرىپىدىن ئۆز ئۆيىدە ئۆلتۇرۇپ، قىسا

 .ئىدى

شۇ قېتىملىق تازىالشتا سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ يەتتەسۇ رايونىدا مۇستەھكەملىنىشى ئۈچۈن          

. ھەسسە قوشقان ئۇيغۇر كوممۇنىست رەھبەرلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئۆلۇمگە ھۆكۈم قىلىندى

ەن ئىشلىگەن مەزكۇر قىزىق يېرى شۇكى، سوۋېت ھۆكۇمىتى ئۆزى ئۈچۇن جان پىدالىق بىل

جىنايىتىنىمۇ ئارتقان « مىللەتچىلىك »جىنائىيىتىدىن باشقا يەنە « خەلق دۈشمىنى» ئۇيغۇرالرغا 

يىلالردىكى تازىالش ھەرىكىتىدە پەقەت ئۇيغۇرالرال ئەمەس، بەلكى -2839-2837ئەلۋەتتە .ئىدى 

ەخسلەر، قىزىل ئارمىيە سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ يۇقىرى رەھبەرلىك ئورگانلىرىدىكى رەھبىرىي ش

گېنېراللىرى، ئالىمالر، زىيالىيالر، ئارتىستالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر ساھەگە، ھەر مىللەتكە 

ئەلۋەتتە، بۇ تازىالشنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى . مەنسۇپ كىشىلەر جازاالش ئوبېكتى بولدى

ستان، تاجىكىستان ئىتتىپاقداش قىسىمىدا ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان، تۈركمەنى

. جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئالىي پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت رەھبەرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى دېگۈدەك جازاالندى

ئۆزبېك، قازاق، قىرغىز، تاجىك ، تۈركمەن، ئەزەربەيجان، تاتار ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئەڭ بىلىملىك 

ئۆزبېكلەرنىڭ فەيزۇلال خوجايېف،  بۇنىڭ ئۈچۈن. ئەربابلىرى، مىللەتپەرۋەرلىرى يوق قىلىندى

ئەكمەل ئىكراموف، ئابدۇلال قادىرى، قازاقالرنىڭ تۇرار رىسقۇلوف، ئالىخان بۇكېيخانوف، سەكەن 

سەيفۇللىن، قىرغىزالرنىڭ يۈسۈپ ئابدۇراخمانوف ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئابدۇلال روزىباقىيېف، ئىسمايىل 

اسانچى ۋە باشقا يۈزلىگەن كىشىلەرنى ۋەكىل تاھىروف، بۇرھان قاسىموف، تۇڭگانالرنىڭ ماگازى م

قسىقىسى ستالىن پۈتۈن سوۋېت مەركىزىي ھاكىمىيىتى ۋە ئىتتىپاقداش . قىلىپ كۆرسىتىش مۈمكىن

ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدىكى ئەڭ ئابرويلۇق ئەربابالرنى تازىالش ئوبېكتى -جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ پارتىيە

ئۇرال -يىللىرى ئارىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىدىل-2814-2827بۇ قېتىملىق تازىالشتا . قىلغان ئىدى

بويلىرىدا ئايرىم مىللىي دۆلەت قۇرۇش ۋە تۈرك خەلقلىرىنىڭ بىرلەشمە ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش 

تەشەببۇسىدا بولغان ھەمدە مىللىي ھەرىكەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىپ، كېيىن سوۋېت ھۆكۈمىتى 

تۇزۈلمىلىرىنى قوبۇل قىلغان يەرلىك خەلقلەرنىڭ بىلەن بىرلىشىپ، ئىتتىپاداش جۇمھۇرىيەت 

ئاالش ئوردا ھۆكۈمىتىنىڭ باش مىنىستىرى ئالىخان بۇكېيخانوف، . داھىيلىرىمۇ بىراقال جازاالندى

ئاپتونون جۇمھۇرىيىتى مەركىزىي  turkبۇخارا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبىرى فەيزۇلال خوجايېف، 

قۇلوف، تاتارالردىن مىرسەيىد سۇلتان غالىيېف ۋە باشقىالرنى ئىجرائىيە كومىتېت رەئىسى تۇرار رىس

 .مىسسال قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن

يىللىرى پەقەت ئۇيغۇرالرنىڭال ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى باشقا جۇمھۇرىيەت 1937-1938-



85 
 

ساالھىيىتىگە ئىگە ئاساسىي تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتىدىمۇ خاراپ بولۇش ۋەزىيىتى 

ەكىللەنگەن بولۇپ، ئەلۋەتتە، ئۇيغۇرالر ئاز سانلىق مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ ئۇچرىغان ش

ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ خاراب بولۇش دەرىجىسى .زەربىسى باشقىالرغا نىسبەتەن ئېغىرراق بولدى

لىي بەكال كۆرۈنەرلىك بولدى، چۈنكى سوۋېت ھۆكۈمىتى باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ مىل

 .مەكتەپلىرىنى توختىتىش، مىللىي نەشىرىيات ئورۇنلىرىنى تاقاش سىياسىتى قولالنمىغان ئىدى

 سەنئەت ساھەسىدىكى مەشھۇر ئەربابالر 7.

يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى ستالىننىڭ تازىالش ھەرىكىتى ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن زور 1937-     

. ر ئىچىدە ياراتقان نەتىجىلىرىدىن ئايرىلىپ قالدىيىلال 11ئۇيغۇر خەلقى ئۆزىنىڭ . ئاپەت بولدى

گېرمان ئۇرۇشىدىن كېيىن، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى قايتىدىن جانلىنىشقا باشالپ، -سوۋېت

يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالردىن يەنە پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقىغا تونۇلغان مۇزىكانتالر، -2841-2821

انلىرى، تەنتەربىيە چېمپىيونلىرى ۋە ئالىمالر يېتىشىپ دىرىژورالر، كىنو ئارتىستلىرى، ناخشا چولپ

ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ( ؟-2827) ئاتاقلىق درىژور ۋە كومپوزىتورى ئەزىز دۇگاشېف . چىقتى

بولشوي » يىللىرىدىال موسكۋادىكى دۇنياغا داڭلىق چوڭ تىياتىر -2848ئارىسىدا تۇنجى بولۇپ، 

ىگەن كالسسىك ۋە زامانىۋى ئوپېراالرغا ھەم سىمفونىيىلەرگە نىڭ درىژورى بولۇپ، كۆپل «تىياتىر

كېيىنكى  .دىن ئارتۇق ئوپېرانىڭ ئوركېستىرىغا درىژورلۇق قىلدى 31ئۇ، . درىژورلۇق قىلدى

 [31.]ۋاقىتالردا موسكۋا كونسىرۋاتورىيىسىدە پروفېسسور بولۇپ ئىشلىدى

 

ئارىسىدىكى ياش مۇزىكانتالر ئارىسىدا تۇنجى  قۇددۇس غوجامياروف ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى         

ئۇ، مىخايىل . بولۇپ، سىمفونىيە يېزىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي دۆلەت مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن

قۇددۇس . گورباچېۋنىڭ ئىمزا قويۇشى بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقى خەلق ئارتىسى نامىغا سازاۋەر بولغان

ىكا ئىنستىتۇتىنى قۇرۇشقا قاتنىشىپ، ئۇزۇن مەزگىل ئۇنى غوجامياروف قازاقىستاندىكى دۆلەت مۇز

يىللىرى -2848-2844ئۆزى باشقۇرۇپ، كۆپلىگەن ھەر مىللەت مۇزىكانتلىرىنى تەربىيىلىگەن بولۇپ، 

يىللىرى قازاقىستان دۆلەت -2822-2847قازاقىستان كومپوزىتورالر ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسىلىك ، 

 » ئۇنىڭ ئىجادىيىتىگە. ۋەزىپىلىرىنى ئاتقۇردىكونسورۋاتورىيىسىنىڭ مۇدىرىلىق 

ۋە باشقا (يىلى-2849)« سادىر پالۋان»، (يىلى-2842) «نۇزۇگۇم» ، (يىلى-2841)«رىزۋانگۇل

 [.33]سىمفونىيە ۋە ئوپېراالر مەنسۇپتۇر

ن يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئېلىدىن ئالمۇتىغا كۆچۈپ چىققاندى-1950ئانىسى -بولۇپمۇ، ئاتا        
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يىلى ئالمۇتىدا دۇنياغا كەلگەن مۇرات ناسىروف مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىدىكى -2828كېيىن 

مۇرات ئىسمائىل ئوغلى . ئەڭ داڭلىق ناخشىچىالرنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ، ئۇنىڭ نامى كەڭ تونۇلدى

چە يالتادا يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقى بويى-2882ئالمۇتىدا تۇغۇلغان بولۇپ، ( 1117-2828) ناسىروف 

ئۆتكۈزۈلگەن ياش تاالنتالرنىڭ ناخشا مۇسابىقىسىدە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەندىن كېيىن ئۇنىڭ 

مۇرات ناسىروف موسكۋادىكى گېنېسىن مۇزىكا ئىنىستىئۇتىنى . كەڭ تونۇلۇش يولى ئېچىلغان

ستلۇقىغا كەڭ يىللىرى ئارىسىدا پۈتۈن مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدو-1114-2887پۈتتۈرگەندىن كېيىن 

يىلى ئارىسى ئۇنىڭ ئەڭ دەۋر سۈرگەن -2000-1997بولۇپمۇ، . تونۇلغان ناخشا چولپىنىغا ئايالنغان

ئۇ، رۇسىيىنىڭ مەشھۇر چولپانلىرى ئالال پۇگاچېۋا، فىللىپ كىركوروۋ، ئالىيونا ئاپىنا، ئولېگ . پەيتىدۇر

ئەلۋەتتە، ھازىرغىچە . دىن سانالغان گازمانوف ۋە باشقىالر بىلەن بىر قاتاردا مەشھۇر ئارتىستالر

مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقى تەۋەسىدە مۇرات ناسىروف رۇس ئەمەس مىللەتلەر ئىچىدە ئەڭ 

يىلى ، نامەلۇم سەۋەب -1117مۇرات ناسىروف . تونۇلغان چولپان سۇپىتىدە مەيدانغا چىققان ئىدى

خشا ئالبومى نەشىر قىلغان بولۇپ، ئاخىرقى ئۇ بەش نا. بىلەن موسكۋادىكى ئۆيى يېنىدا قازا قىلدى

مۇرات ناسىروف بەلكى . پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە ناخشىالر ئىدى« قالدىم يالغۇز» پالستىنكىسى 

دۇنيادىكى ئۇيغۇر ناخشا چولپانلىرى ئارىسىدا بىر رايون ۋە بىر مىللەت دائىرىسىدىن ھالقىپ چىقىپ 

 .ئەڭ كەڭ تونۇلغان شەخس بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئۆزبېكىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىياغا كەڭ تونۇلغان ناخشا چولپىنى يۇلتۇز         

. ئوسمانوۋانىڭ دادىسىنىڭ ئەسلى قەشقەردىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالردىن ئىكەنلىكى مەلۇم

ۇر دەپ ھېساباليدۇ ھەم دادا تەرەپتىن ئۇيغ« ئۆزبېك قىزى» بىراق، ئۇ ئۆزىنى رەسمىي شەكىلدە 

 .قېنى بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

ئۇيغۇر كىنو ئارسىتلىرىدىن ئايتۇرغان تېمىروۋا، ئابدۇرېشىت ئابدۇلاليېف، مەقسۇت مەنسۇروف         

ناخشىچىالر دىلناز ئەخمەدىيېۋا، مۇرات . ، ۋېنېرا نىغمەتۇللىنا ۋە باشقىالرنىڭ نامى كەڭ تونۇشلۇقتۇر

ئانسامبىلىنىڭ نامى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا « دەرۋىش »ڭدەك ئەخمەدى ۋە باشقىالرنىڭ نامى شۇنى

 .ياخشى تونۇشلۇق

كىنو ئارتىستلىرىدىن مەقسۇت مەنسۇروف ئۆزبېكىستان كىنو سىتۇدىيىسىنىڭ داڭلىق           

ئارتىستلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇ كۆپلىگەن فىلىمالردا رول ئالغان ھەمدە كۆپلىگەن چەتئەل كىنو 

ئايتۇرغان تېمىروۋا ئوتتۇرا ئاسىيالىق ئايالالر ئارىسىدا . تەرىپىدىن تەكلىپ قىلىنغان ستۇدىيىلىرى

ئەڭ ياخشى تونۇلغان كىنو ئارتىسىتى بولۇپ، ئۇ چىڭگىز ئايتماتوف ئەسەرلىرىگە ئائىت فىلىملەردە 

باش رول ئالغاندىن سىرت يەنە قازاقىستان كىنو ستۇدىيىسى ئىشلىگەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

گېرمان ئۇرۇشىدىكى قەھرىمان قازاق قىزى ئالىيا مولداگالىيېۋاغا ئائىت فىلىمدە -ەھرىمانى، سوۋېتق

 .باش رول ئوينىغان ئىدى
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تىن ئارتۇق ئۇيغۇر قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان ۋە باشقا جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ 40          

بۇالرنىڭ ئارىسىدا . رىغا سازاۋەر بولغانخەلق ئارتىسى ۋە خىزمەت كۆرسەتكەن ئارتىسى ئۇنۋانلى

قۇددۇس غوجامياروف، ئابدۇرېھىم ئەخمەدى، مۇرات ئەخمەدى، گۇلۋىرە رازىيېۋا، خالىسقان قادىروۋا، 

رۇشەنگۇل ئېالخۇنوۋا، ئەزىز دۇگاشېف ، غەنىجان تاشمەتوف ۋە باشقىالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىش 

 .مۇمكىن

ازاقىستان ئۇسسۇلچىالر جەمىيىتىنىڭ رەئىسىلىك ۋەزىپىسىنى ئۇيغۇر بۈگۈنكى كۈندە پۈتۈن ق        

يىگىتى، ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇسۇلچىلىرىنىڭ مۇسابىقىسىدا چېمپىيون بولغان كامال 

 .بەردىيېف ئاتقۇرماقتا

ىلىۋاتقان بولۇپ، يىلدىن بۇيان پائالىيەت ق 91قازاقىستاندا جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر تىياتىرى          

» يېقىندا يازغۇچى ئەخمەتجان ھاشىروفنىڭ . مەزكۇر تىياتىر كۆپلىگەن دراممىالرنى ئوينىدى

دراممىسىنى تەييارالپ، سەھنىلەشتۈرۈپ، دۆلەت «ئىدىقۇت»تارىخى رومانى ئاساسىدا « ئىدىقۇت

ىكى ئۇيغۇر تارىخىي قازاقىستان ھۆكۈمىتى قەدىمكى ۋە يېقىنقى زاماند .مۇكاپاتىغا سازاۋەر بولدى

شەخسلىرىگە ئائىت تارىخىي دراممىالرنى ئىشلەپ، ئۇيغۇر تاماشىبىنلىرىغا كۆرسىتىشكە رۇخسەت 

 .قىلغان

رەسساملىق سەنئىتى جەھەتتىمۇ ئۇيغۇرالر كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن 

مىسى ئۆز پائالىيىتىنى ناملىق ئۇيۇش« مىڭ ئۆي» بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ 

ئۇيغۇر رەسساملىرىدىن ئۆزبېكىستاندا ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان لېكىم . داۋامالشتۇرماقتا

ئىبرايىموف، سانكىتپېتېربۇرگدا ياشايدىغان ئازات مەمەدىنوف، قىرغىزىستاندا ياشايدىغان تەلەت مىر 

قىلىۋاتقان ئەخمەت ئاخاتباقىيېف ۋە رەھىموف بىلەن سابىق باباجانوف، قازاقىستاندا ئىجاد 

قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر بىناكارلىرى اليىھىلىگەن قۇرۇلۇش . باشقىالرنىڭ نامى كەڭ تونۇشلۇقتۇر

  .اليىھىلىرى دۆلەتلىك مۇھىم قۇرۇلۇش پىالنلىرى سۇپىتىدە قوبۇل قىلىنىپ، ئىشقا ئاشۇرۇلغان

 پەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى-ئىلىم8 .

ىمۇ ئۇيغۇر ئالىملىرى قوشۇنى يېتىشىپ چىققان بولۇپ، ئۆتكەن ئەسىرنىڭ پەن ساھەسىد-ئىلىم

ئەدەبىيات، -يىللىرىدا ئۇيغۇرالردىن تۇنجى تارىخ، بىئولوگىيە ، ماتېماتىكا، فىزىكا، تىل-31-41

تۇنجى ئۇيغۇر دوتسېنتى . ئارخېئولوگىيە ۋە باشقا ساھەلەردىكى دوكتورلىرى يېتىشىپ چىققان ئىدى

، تۇنجى (2842-2812)موف ، تۇنجى تارىخ پەنلىرى دوكتورى ئەرشىدىن ھىدايەتوف بۇرھان قاسى

، تۇنجى فىلولوگىيە پەنلىرى (2889-2821)بىئولوگىيە پەنلىرى دوكتورى ئابدۇمېجىت روزىباقىيېف 
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، تۇنجى ئارخېئولوگىيە ئىلمى دوكتورى ئەخمەت كىبىروف (2879-2821)دوكتورى ئايشەم شەمىيېۋا

ئايشەم . ۋە باشقىالر تۇنجى ئۇيغۇر ئالىملىرى ئىدى( 2884-2882)لىك كەبىروف ، ما(2842-)

ئەسىردىكى تۇنجى ئۇيغۇر - 11يىلالردا دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئېلىپ، -2841( 2879-2821) شەمىيېۋا 

ئۇنىڭ تۈزگەن ئۇيغۇر . ئالىمەسى شۇنىڭدەك تۇنجى ئۇيغۇر ئايال تىلشۇناسى بولۇپ قالغان ئىدى

ئەخمەت كىبىروف سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . اتىكىسى ھازىرغىچە ئىشلىتىلىپ كېلىنمەكتەتىلى گرامم

بېرنشتامنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، بېرنىشتام بىلەن . ن. ئاتاقلىق تارىخشۇناسى ۋە ئارخېئولوگى ئا

بىرگە تەڭرى تاغ رايونىدىكى، جۈملىدىن ئىسسىق كۆلى ئەتراپى ۋە باشقا جايالردىكى 

 .ك تەكشۈرۈشلەرگە قاتناشقان ئىدىئارخېئولوگىيىلى

دىن ئارتۇق پەن  411تەخمىنەن پەرەزلەرگە ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالردىن ھازىرغىچە تەخمىنەن         

دوكتورى ۋە دوكتور نامزاتلىرى، پروفېسسور ھەم دوتسېنتالر يېتىشىپ چىققان بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

قىغا تونۇلغان ئالدىنقى قاتاردىكى ئالىمالرغا ئارىسىدىكى بىر قىسىملىرى پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپا

سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ خادىمى،  مەسىلەن،. ئايالنغان ئىدى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگو ئىشلىرى بويىچە باشالمچى مۇتەخخەسىسلىرىدىن بىرى، 

لىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى قولالش يىللىرى ئارىسىدا ستالىننىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىل-2843-2848

« شەرق ھەقىقىتى» پروگراممىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بىۋاسىتە قاتناشقان ھەمدە تاشكەنتتە 

ژۇرنىلىنى نەشىر قىلىشقا مەسئۇل بولغان تۇرسۇن رەھىموفنىڭ ئوغلى پروفېسسور ئالېكساندىر 

ىزىكىسى ئىنستىتۇتىنىڭ يېتەكچى رەھىموف، موسكۋا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يادرو ف (ئىسكەندەر ) 

. ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى رۇسىيىدىكى داڭلىق ئاتوم فىزىكىسى ئالىمىدۇر. مۇتەخخەسسىسى

رەھىموف ھازىر موسكۋا ئۇنىۋېرسىتېتى يادرو فىزىكىسى ئىلمىي ( ئىسكەندەر ) ئالېكساندىر 

ە مىكرو ئېلېكترونالرنىڭ فىزىكىلىق پالزما فىزىكىسى ۋ تەتقىقات ئىنىستىتۇتىنىڭ قارمىقىدىكى-

ئۇ يەنە موسكۋا .ئاساسلىرىنى تەتقىق قىلىش الباراتورىيىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئىشلىمەكتە

ئۇنىۋېرسىتېتى ئاتوم فىزىكىسى ، پالزما فىزىكىسى ۋە مىكرو ئېلېكترون كافېدراسىنىڭ باشلىقىلىق 

 4ئاكادېمىكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  2ىدە ۋەزىپىسىنىمۇ ئاتقۇرىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ رەھبەرلىك

مەزكۇر . دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى ھەم خىزمەتچى ئىشلىمەكتە15دوتسېنت ۋە  4پروفېسسور، 

 [.34] ئەتراپىدا ئاتوم فىزىكىسى ساھەسىدىكى دوكتور ئاسپىرانتلىرى تەربىيىلىنىدۇ 24كافېدرادا 

ئاتسىيە موتورلىرى قۇرۇلۇشى ئىنىستىتۇتىنىڭ بارانوۋ نامىدىكى رۇسيە مەركىزىي ئاۋى.ئى.پ        

تېلمان كەرىمبايېف  (يىلى تۇغۇلغان-2834) بۆلۈم باشلىقى، تېخنىكا پەنلىرى دوكتورى، پروفېسسور 

ئۇزۇن مەزگىل سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى رۇسىيىنىڭ ھاۋا ماتورلىرى ساھەسىنىڭ مەخسۇس ئالەم 

ئۇنىڭ . ماتورلىرىنى ياساش تەتقىقاتلىرىنى باشقۇرغانكېمىسى ۋە رېئاكتىپ ئايروپىالنالرنىڭ 

تېخنىكا . تەتقىقاتلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ ئالەم تېخنىكىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر
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پەنلىرى دوكتورى، پروفېسسور تېلمان كەرىمبايېف ھازىرمۇ ئۆز ساھەسىدە ئىشلىمەكتە ۋە ئۆز 

ئۇ، رۇسىيىنىڭ ئاۋىئاتسىيە [. 34]وكتور تەربىيىلەپ يېتىشتۈرگەندىن ئارتۇق د 30ساھەسى بويىچە 

ئۇنىڭ ئىنىسىسى . ماتورلىرى تەتقىقاتى ساھەسىدىكى يېتەكچى ئالىمالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

كامىلجان كەرىمبايېفمۇ تېخنىكا پەنلىرى دوكتورى بولۇپ، ئاكىسى بىلەن ئوخشاش كەسىپ بىلەن 

ئۇ كۆپ قېتىم ياۋروپا مەملىكەتلىرى ۋە . تونۇلغان ئالىمالرنىڭ بىرىدۇر شۇغۇللىنىدۇ ۋە بۇ ساھەدىكى

فىزىكا پەنلىرى دوكتورى ، پروفېسسور دەمىر ساتتاروف، ئۇزۇن مەزگىل  .جۇڭگوغا تەكلىپ قىلىنغان

پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئوپتىكا تەتقىقات ئىنىستىتۇتىنى ( كېيىنكى رۇسىيە ) سوۋېت ئىتتىپاقى 

ئۇ، ئوپتىكا . ئوپتىكا ساھەسىدە باشالمچى مۇتەخەسسىس سۇپىتىدە تونۇلغان باشقۇرۇپ ،

 .ساھەسىدىكى يېتەكچى ئالىمالردىن ھېسابلىناتتى

، پروفېسسور ئابلەخەت خوجايېف، (1999-1944 ) ئاكادېمىك يارمۇھەممەد مۇبارەكوف          

، پروفېسسور مۇرات ھەمرايېف پروفېسسور ئابدۇرېشىت ئېلىيېف ،پروفېسسور ئابدۇلەزىز ھاشىموف

ۋە باشقىالر ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئالىملىرى ( 2832-2893)

 . ئىدى

ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ( يىلى تۇغۇلغان -2814)ئاكادېمىك ئەزىز نارىنبايېف           

لسەپە دەرسىنى سابىق قىرغىزىستان رەھبەرلىرىنى ياخشى تونۇلغان پەلسەپەشۇناس بولۇپ، ئۇنىڭ پە

 .ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپلىگەن رەھبىرى شەخسلەر ۋە ئالىمالر ئاڭلىغان

تېخنىكا -ماتېماتىكا پروفېسسورى ناتالىيا تۇرسۇن رەھىموف قىزى موسكۋادا مەخسۇس پەن

نتى ۋالدىمىر پۇتىن ساھەسىدىكى ياشالرنى تەربىيىلەش مەكتىپى ئاچقان بولۇپ، رۇسىيە پرېزىدې

ئۇ خەلقئارالىق ئۇچۇرالشتۇرۇش  .ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭ تۆھپىسىنى يۇقىرى باھالىغان

يىللىق خەلقئارا ئۇچۇر مۇكاپاتىنىڭ ئېرىشكۈچىسى، رۇسىيە ۋە -1113ئاكادېمىيىسىنىڭ ئەزاسى،

نومۇرلۇق - 2412سكۋا ناتالىيا تۇرسۇن قىزى مو .موسكۋا ھۆكۈمىتىنىڭ مۇكاپاتلىرىنىڭ ساھىبىدۇر

تېخنىكا -تېنىكا ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ مۇدىرى بولۇپ، مەزكۇر مەكتەپتە مەخسۇس ياش پەن-پەن

 .تاالنتلىرى تەربىيىلىنىدۇ

يىلى، موسكۋادا گېنېتىكا ئىلمى بويىچە -2884ئالمۇتىلىق ئۇيغۇر يىگىتى شۆھرەت مۇتەللىپوف           

يىللىرىغا قەدەر موسكۋادىكى تىمىريازېف نامىدىكى -2889ن، دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغاندىن كېيى

ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيىسى ۋە باشقا گېنېتىكا تەتقىقات ئورۇنلىرىدا ئىلمىي تەتقىقات قىلغان -يەزا

بولۇپ، كېيىن ئامېرىكىغا كېلىپ، ھازىر ئامېرىكىنىڭ ئورىگىن ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىشلىمەكتە ۋە غول 

تىغا ئورنىغا رەھبەرلىك قىلىپ، غول ھۈجەيرە تەتقىقاتى ساھەسىدە دۇنياۋى يېڭى ھۈجەيرە تەتقىقا

ئۇنىڭ سىڭلىسى مايسەم مۇتەللىپوۋامۇ شۇ ساھەدە دوكتورلۇق ئالغان ۋە . بۆسۈشلەرنى ياراتتى
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ئىككىسى موسكۋادا بىرگە ئىشلىگەن، مايسەم مۇتەللىپوۋا ھازىر ئامېرىكىدىكى ئەڭ داڭلىق 

 .ىكا ئىنستىتۇتىدا پروفېسسور بولۇپ ئىشلىمەكتەماساچۇستىس تېخن

قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئالىمى ئابدۇرەخىم ئايتبايېۋ قازاقىستاندا ماتېماتكا ساھەسىدە          

كاندىدات دوكتورلۇق ئالغاندىن كېيىن، ئامېرىكىدا داۋاملىق بىلىم ئاشۇرۇپ، ھازىر يېڭى مېكسىكا 

ئىنىستىتۇتىنىڭ ماتېماتىكا پروفېسسورى بولۇپ خىزمەت  شىتاتىدىكى يېڭى مېكسىكا تېخنىكا

 .قىلماقتا

پروفېسسور مۇرات ھەمرايېف فىلولوگىيە ساھەسى بويىچە سوۋېت ئىتتىپاقىدا تونۇلغان ياش           

قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇخبىر ئەزاسى غوجاخمەت  .ئالىمغا ئايالنغان ئىدى

، مېدىتسىنا پەنلىرى دوكتورى، پروفېسسور ساھىپجامال قارىبايېۋا، (1991-1929 ) سادۋاقاسوف

. ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى ، پوفېسسور ئاۋۇتوف ۋە باشقىالر قازاقىستانغا كەڭ تونۇلغان ئالىمالردۇر

قىسقىسى، ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان ۋە ھازىرمۇ ئۆز پائالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇرىۋاتقان 

الرنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەردە ئالىم

 .بىرلەپ كۆرسىتىش ھاجەتسىز-ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر

 داڭلىق ھەربىي شەخسلەر 9 .

ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يۇقىرى دەرىجىلىك ھەربىي 

ىلىك قەھرىمانالرمۇ يېتىشىپ چىققان بولۇپ، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خادىمالر ۋە دۆلەت دەرىج

،داداش (1974-1914 ) گېرمان ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئۇيغۇرالردىن مەسۈم ياقۇپوف-سوۋېت

قاتارلىق ئۈچ كىشىگە سوۋېت ئىتتىپاقى ( 2892-2813)، سۇلھى لۇتفۇللىن (2894-2811)باباجانوف 

ئۇزۇن . قازاقىستان خەلق قەھرىمانى نامى بېرىلگەن( 2888-2829)قا قەھرىمانى، مۆردىن تېيىپوف

مەزگىل پولشا پارتىزانلىرى بىلەن بىرلىكتە جەڭ قىلىپ تۆھپە ياراتقان ئۇيغۇر جەڭچىسى قاھار 

ئوردېنى بېرىلىپ، پولشا قەھرىمانى « ئالتۇن كرېست» شەرىپوفقا پولشانىڭ ئەڭ ئالىي قەھرىمانلىق 

 .قاتارىدا سانالغان

ئۇيغۇرالردىن سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ئاقالرغا قارشى ئىچكى ئۇرۇشىدا گراجدانالر ئۇرۇشىنىڭ          

قەھرىمانى قاتارىدا سانالغان ماخمۇت خوجامياروفنىڭ نامى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ 

تىنى ماخمۇت خوجامياروف بولشېۋىكالرنىڭ سوۋېت ھاكىمىيى. سىياسى تارىخىغا يەزىلغان-ھەربىي

ئورنىتىشى جەريانىدا بولشېۋىكالرغا قارشى كۈچلەرنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى ، سۈيدۈڭ شەھىرىنى 

بازا قىلغان گېنېرال لېيتىنانت ئالېكساندر دۇتوۋنى ئۆلتۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئورۇندىغانلىقى ئۈچۈن 

جامياروفنى ھازىرقى زامان رۇسىيە تارىخچىلىرى ماخمۇت خو. ئالىي مۇكاپاتقا سازاۋەر بولغان
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ئەسىر تارىخىدىكى بىر قېتىملىق ئەڭ پاجىئەلىك مەخپىي ئۆلتۈرۈش ۋەقەسىنى -20رۇسىيىنىڭ 

ئورۇندىغۇچى شەخس سۈپىتىدە تىلغا ئالىدۇ شۇنىڭدەك ئاتامان دۇتوۋنى كوممۇنىستالرغا قارشى 

ۈرگەن كۈچلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم قەھرىمان رەھبەرلىرىدىن بىرى قاتارىدا باھا بېرىپ، ئۇنى ئۆلت

 .سوۋېت ھاكىمىيىتىنى قارىاليدۇ

جاھان ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرمۇ باشقا خەلقلەرگە ئوخشاش  2-         

ياشتىن تۆۋەن ئەركەكلىرىنىڭ ھەممىسى  41ياشتىن يۇقىرى  17ئۇرۇش پاجىئەسىگە يولۇققان بولۇپ، 

ھەتتا زور . قا سەپلەردىكى ئىشالرغا سېلىنغاندېگۈدەك ئالدىنقى سەپلەرگە ئەۋەتىلگەن ۋە ئار

ساندىكى ئۇيغۇر قىزلىرىمۇ سوۋېت ئارمىيىسى تەركىبىدە ئۇرۇشقا قاتناشقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

يىللىق ئۇرۇش مۇساپىسىنىڭ ھەممىسىگە  4بەزىلىرى تاكى بېرلىننى ئىشغال قىلىشقىچە بولغان 

 .قاتناشقان

ئۇيغۇر جەڭچىلىرى برېست، موسكۋا، لېنىنگراد،ستالىنگراد ، كىيېۋ  ئۇرۇش دەۋرىدە كۆپلىگەن           

ۋە باشقا جەڭ مەيدانلىرىدا ئۇرۇشقا قاتناشقاندىن سىرت يەنە ياۋروپا ئۇرۇش مەيدانلىرى ھەتتا 

 .مانجۇرىيىدىكى ياپونىيە ئارمىيىسىگە قارشى ئۇرۇش مەيدانلىرىدا بولغان

جاھان ئۇرۇشىغا قاتناشانلىقى ھەققىدە ئېنىق -1غۇرنىڭ ھازىرغىچە زادى قانچىلىك ئۇي           

مىڭ  31مىڭ،  211مىڭ،  111ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر تارىخچىلىرى ئارىسىدا، . مەلۇمات يوق

دېگەندەك تۈرلۈك ئۇچۇرالر مەۋجۇت ، بىراق بۇالرنىڭ ھەممىسى يەنىال غەيرى رەسمىي 

تاننىڭ پەرغانە ۋادىسىدىن بارغانالرنىڭ ئەلۋەتتە، ئۆزبەكىس. مەلۇمالتالردىن ئىبارەت

كۆپىنچىسىنىڭ ئۆزبېك كىملىكى بىلەن ئاتىلىپ قالغانلىقى، بۇالرنى قوشقاندا ھەقىقەتەن ئۇرۇشقا 

گېرمان ئۇرۇشى دەۋرىدە -سوۋېت. قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ كۆپ بولۇشى تەبىئىي

شىپ چىققان بولۇپ، بۇالرنىڭ بەزىلىرى دىۋىزىيە ئۇيغۇرالردىن ئوتتۇرا دەرىجلىك ئوفىتسېرال يېتى

 .سىياسىي كومىسسارى، پولك ۋە باتالىيون ، روتا كوماندىرىلىق ۋەزىپىلىرىنى ئاتقۇرغان

» يىللىرى ئارىسىدا مەخسۇس ئۇيغۇرالردىن -2892-2878سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى        

باتالىيوننى ئاالھىدە قىسىم سۈپىتىدە مەشقتىن قۇرغان بولۇپ، موسكۋا مەزكۇر « مۇسۇلمان باتالىيونى

بۇ باتالىيون سوۋېت . ئۆتكۈزۈپ قاتتىق چېنىقتۇرغاندىن كېيىن ، ئافغانىستانغا ئەۋەتكەن ئىدى

ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستاندىكى ھەربىي پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زور تۆھپە قوشقان بولۇپ، 

غا ئائىت سىرالر نۆۋەتتە «مۇسۇلمان باتاليونى» ن مەزكۇر مۇتلەپ مەخپىيەتلىك ئىچىدە تەييارالنغا

 .بىرالپ ئېالن قىلىنماقتا-بىر

ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان گېنېرال مايور، پولكوۋنىك، پودپولكوۋنىك ۋە مايور           

الرنىڭ بىر ئۇ. دەرىجىلىك يۇقىرى ساالھىيەتلىك كوماندىرالرنىڭ سانىمۇ مەلۇم سالماقنى ئىگىلىگەن

 .قىسىمى ھازىرمۇ رۇسىيە، قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان ئارمىيىسىدە خىزمەت قىلماقتا
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. ئۇالرنىڭ بىر قىسىمى دۆلەت مۇداپىئەسىنىڭ ئەڭ نازۇك ۋە مۇھىم ساھەلىرى ئۈچۈن ئىشلىگەن ئىدى

ماۋزۇلۇق كىتابقا « ۇرالرئەسىردىكى مەشھۇر ئۇيغ-11» قازاقىستاندا رۇس تىلىدا نەشىر قىلىنغان 

كىرگۈزۈلگەن مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى، رۇسىيە، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، 

قىرغىزىستان قاتارلىق جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ قوراللىق كۈچلىرى ۋە دۆلەت مۇداپىئە ، دۆلەت 

ئەلۋەتتە، . پولكوۋنىكى بولغاندىن ئارتۇق ئۇيغۇر  31بىخەتەرلىك ۋە ئىچكى ئىشالر قىسىملىرىنىڭ 

بۇالر پەقەت مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەنلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، يەنە كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ بۇ 

 .كىتابتىن ئورۇن ئالماي قېلىشى تەبىئىي

مەسىلەن، بۇالرنىڭ ئارىسىدا رۇسىيە قوراللىق كۈچلىرىنىڭ گېنېرالى، چىلەكتە تۇرغۇلغان          

نامى مەشھۇر بولۇپ، ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ ئالىي دۆلەت ( 1114-2832) سونوفنىڭراۋىل تۇر

مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ۋە ئۇزۇن مەزگىل سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيە فېدېراتسىيىسىنىڭ دۆلەت 

مۇداپىئە ۋە بىخەتەرلىك ساھەسىدە خىزمەت قىلىپ، گېنېرال مايورلۇق ئۇنۋانىغا سازاۋەر بولغان 

 .ئىدى

كىتابقا كىرگۈزۈلمەي قالغانالردىن غالجات يېزىسىدا تۇغۇلغان نۇرەخمەت راخمانخۇنوف،           

سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە كېيىنكى رۇسىيە ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ يۇقىرى دەرجىلىك ئوفىتسېرى بولۇپ، ئۇ 

پنى كېسىپ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى مۇسۇلمان خەلقلىرى ئارىسىدا تۇنجى قېتىم شىمالىي قۇتۇ

سائەت  24ئۇ، شىمالىي مۇز ئوكياننى تۆت قېتىم كېسىپ ئۆتكەن ۋە . ئۆتكەن ئۇچقۇچى ئىدى

رازۋېتكا ئايروپالنىنى قوندۇرماي ھەيدەپ سوۋېت ئىتتىپاقى ھاۋا ئارمىيىسى تارىخىدا رېكورت 

رۇسىيە -سائەت شىمالىي قۇتۇپ رايونىدا ئۇچۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى 24741ئۇ جەمىئىي . ياراتقان

تېخنىكا ساھەسىنى -ھاۋا ئارمىيىسى، دېڭىز ئارمىيىسى ۋە قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنى شۇنىڭدەك پەن

نۇرەخمەت راخماخۇنوف ياقۇتىيە جۇمھۇرىيىتى ۋە . كۆپ مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلىگەن ئىدى

 .خىزمەت قىلغان( سانكىتپېتېربۇرگدا) لېنىنگرادتا

يېزىسىدا تۇغۇلغان ئەخمەت دارايېف دەسەلەپتە سوۋېت  بۇالردىن باشقا يەنە كەتمەن        

چۈشىشى ۋە يول -ئىتتىپاقىنىڭ ماگاداندىكى ھەربىي ئاۋىئاتسىيە ئورنىنىڭ ئايروپالنالرنىڭ ئۇچۇپ

خەرىتىلىرىنى بەلگىلەش ئىشلىرى بويىچە باشلىقى، سوۋېت ئىتتىپاقى دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ قارا دېڭىز 

پولكوۋنىك ئۇنۋانىدا ھۇجۇمچى ئايروپالنالر ئەترىتىنىڭ كوماندىرى  پىلوتىنىڭ ئاۋىئاماتكىسىدا

نۇراخمەت راخمانخۇنوف ئۆزىنىڭ بۇ ئەھۋالى ۋە دوستى ھاۋا ئارمىيە پولكوۋنىكى ئەخمەت .بولغان 

دارايېفنىڭ ئەھۋالىنى مەن بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا تەپسىلىي سۆزلەپ بەرگەن ھەم سۆھبەت 

 .ئىدىم خاتىرىسى قالدۇرىۋالغان

ئۆزبېكىستانلىق ئۇيغۇرالردىن ۋىليام سادىقوف سوۋېت ئىتتىپاقى دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ يادرولۇق         

دەرىجىلىك كاپىتانى سۈپىتىدە يادرولۇق سۇ ئاستى پاراخوتىغا -3سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ 
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. سۈپىتىدە تونۇلغانئۇ ھازىر موسكۋادا ياشايدۇ ۋە شائىر . قوماندانلىق قىلىپ، پېنسىيىگە چىققان 

 .سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يادرولۇق سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ كوماندىرى بولۇش يېگانە ئشتۇر

ئاتاقلىق دىپلوماتىيە خادىمى روبېرت تۇردىيېف سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى          

لىكەتلىرى بويىچە يۇقىرى ۋە كېيىنكى رۇسىيە تاشقى ئىشالر مىنسىتىرلىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرق مەم

دەرىجىلىك ئەلچىلىك ۋەزىپىلىرىنى ئاتقۇرغان دىپلومات بولۇپ، ئۇ كۆپ قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى 

تاشقى ئىشالر مىنىستىرى كوسىگىن بىلەن ئوتتۇرا شەرق مەملىكەتلىرى رەھبەرلىرى ئارىسىدا 

ۇ يەنە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئ. تەرجىمانلىق قىلغان ۋە بۇ دۆلەتلەردە ۋەكىل بولۇپ تۇرغان ئىدى

تۇنىستا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى بولۇپ ئىشلىگەن شۇنىڭدەك يەنە سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبىرى لېئونىد 

برېېژنېۋ بىلەن پەلەستىن رەھبىرى ياسىر ئارافات ئارىسىدىكى ئاالقىالردا ھەم سۆھبەتلەردە رول 

 [.32]ئوينىغان ۋە تەرجىمانلىق قىلغان ئىدى

 ت ساھەسىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلەرتەنھەرىكە 10 .

ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن . تەنھەرىكەت ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەدۇر

تەنھەرىكەتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرى بويىچە ئۆز جۇمھۇرىيەتلىرى، پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقى، ئوتتۇرا 

ئۇيغۇرالرنىڭ . ېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدۇئاسىيا، ياۋروپا ھەم دۇنيا چېمپىيونلىرى بولغانالر خ

. بەزىلىرى دۆلەتلىك كوماندىالرنىڭ ئاساسلىق ئەزالىرى سۈپىتىدە ھەر خىل مۇساقبىالرغا قاتناشقان 

يىلالردا پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقى بويىچە قارغا ئېتىش چېمپىيونى -1950مەسىلەن، ماخمۇت ئۆمەروف 

ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا قاتنىشىپ ئەڭ  يىلى، مېلبورىندا-1956بولغان ھەمدە 

يىلى رىمدا ئۆتكۈزۈلگەن ئولىمپىك -2821يۈكسەك ئورۇننى ئىگىلەپ رېكورد ياراتقان ، 

 . مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولغان

 يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا قارىغا ئېتىش بويىچە ئالتە-2822يىلىدىن -2842ماخمۇت ئۆمەروف          

 -2844ئۇ، . قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى چېمپىيونى، ياۋروپا چېمپىيونى، دۇنيا چېمپىيونى بولغان

يىللىرى ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قارىغا ئېتىش ساھەسى بويىچە چېمپىيونلۇق -2822

غا ساالھىيىتىنى ساقلىغان بولۇپ، پەقەت ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىنال چېمپىيونلۇق شەرىپى باشقىالر

گېرمان -سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ پولكوۋنىكى، ماخمۇت ئۆمەروف سوۋېت. مەنسۇپ بولغان ئىدى

ئۇرۇشىغا قاتناشقان بولۇپ، قارىغا ئېتىش ماھىرلىقى بىلەن داڭ چىقارغان، ئۇ لېنىنگراد ھەربىي 

نتى مېدىتسىنا ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا سازاۋەر بولۇپ، شۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ دوتسې

ئالمۇتا شەھىرىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ماخمۇت ئۆمەروف ئۇستا . بولۇپ خىزمەت قىلغان ئىدى

 [.37.]سازاندە بولۇپ، دۇتار چېلىپ، ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرىنى ئېيتىشقىمۇ ماھىر بولغان ئىدى
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رلىرىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى دۇنيا چېمپىيونى ۋە تۇنجى مېدىتسىنا دوكتورى ھەم پروفېسسو        

يېشىدا تۇيۇقسىز قوزغالغان يۈرەك تىقىلمىسى بىلەن  37يىلى، -2822بىرى ماخمۇت ئۆمەروف 

ئۇنىڭ نامى سوۋېت . لېنىنگراد ، يەنى ھازىرقى سانكىتپېتەربۇرگ شەھىرىدە ھاياتتىن خۇشالشقان

ڭ مۇقاۋىسىدىن ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ ئولىمىك ۋە دۇنيا چېمپىيونلىرى ئۈچۈن ھازىرالنغان كىتابنى

 .ئورۇن ئالغان

يىلالردا كۆپ قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ۋە ياۋروپانىڭ -2871ئابدۇرېشىت ئابدۇلاليېف          

يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە ئامېرىكىغا -2828بوكس چېمپىيونى بولغان ھەمدە 

ئۇ، داڭلىق بوكس ماھىرى . اتناشقانبوكس مۇسابىقىسىگە ق« سوۋېت ئىتتىپاقى-ئامېرىكا »كېلىپ، 

بولۇپال قالماستىن بەلكى كۆپلىگەن ئۇرۇش فىلىملىرىدە باش رول ئوينىغان داڭلىق ئارتىست 

يىلى پۈتۈن سوۋېت ئىتتىپاقى -2881غۇلجىدا تۇغۇلغان تۇيغۇن ناسىروف  .سۈپىتىدە تونۇلغان ئىدى

ئۇ قازاقىستاننىڭ مەزكۇر . مپىيون بولغانبويىچە چاڭغا بىلەن ئېگىزلىكتىن سەكرەش تۈرى بويىچە چې

غۇلجىدا تۇغۇلغان يەنە بىر نەپەر قازاقىستانلىق ئۇيغۇر  .ساھەدىكى ئاتاقلىق ترىنېرى ھېسابلىنىدۇ

خەمىت بارايېف سوۋېت ئىتتىپاقى تەنتەربىيە ماھىرى نامىغا سازاۋەر بولغان بولۇپ، ئۇ ھازىر 

ۇسابىقىسى رېپىرى سۈپىتىدە خەلقئارالىق مۇسابىقىالردا قازاقىستاننىڭ خەلقىارا دەرىجىلىك بوكس م

كېيىن قازاقىستانغا ۋەكىل بولۇپ، پولشا، جۇڭگو، ھىندىستان، -ئۇ، ئىلگىرى . رېپېرلىق قىلماقتا

 .تۇركىيە ۋە پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىكى مۇسابىقىلەرگە رېپېرلىق قىلغان

ىچە ئىككى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى چېمپىيونى، ئۈچ قېتىم سابىرجان روزىيېف قىلىچۋازلىق بوي          

قېتىملىق دۇنيا ئولىمپىك -11ئۇ . دۇنيا چېمپىيونى، ئۈچ قېتىم ياۋروپا چېمپىيونى بولغان

سابىرجان روزىيېف . مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپ، قىلىچۋازلىق بويىچە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشكەن

ن تەنتەربىيە مىنسىتىرلىكىنىڭ مىنىستىرىلىق ۋە يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستا-2881-2884

. يىللىرى ئۆزبېكىستان ئولىمپىك كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىك ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى-1995-2003

 .سابىرجان روزىيېفقا ئۆزبېكىستان قوراللىق كۈچلىرىنىڭ پولكوۋنىكىلىق ھەربىي ئۇنۋانى بېرىلگەن

ىر توختىيېف كاراتە تۈرى بويىچە دۇنيا چېمپىيونى ، قازاقىستان مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن زاك

ھىمىد توختاخۇنوف ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا چامباشچىلىق مۇسابىقىسىدا دۇنيا چېمپىيونى، 

ئەخمەت . ساندا مۇسابىقىسىدە ئاسىيا چېمپىيونى بولدى-ۋېتنامدا ئۆتكۈزۈلگەن چامباشچىلىق

بويىچە ئاسىيا چېمپىيونى ، كىكبوكىس بويىچە دۇنيا  جەلىلوف تايالندچە مۇشتلىشىش ۋە ساندا

 .چېمپىيونى بولدى

ئەركىن ئىمىنوف ئامېرىكىدا ئېغىرلىق كۆتۈرۈش بويىچە دۇنيا چېمپىيونىلىق شەرىپىگە         

ئەلۋەتتە، بىز بۇ يەردە يەنە باشقا . بۇنىڭغا يەنە باشقا مىسالالرنىمۇ كۆرسىتىش مۇمكىن. ئېرىشتى

ئۇيغۇر  .بىرلەپ ساناپ كۆرسەتمىدۇق-ھۇرىيەت چېمپىيونلىرى ۋە باشقىالرنى بىرئونلىغان جۇم
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كاماندىسىنىڭ « موسكۋا»يىگىتى رۇسالن پالتىيېف رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق پۇتبولچىسى بولۇپ، ئۇ 

« زېنىت» ھازىرقى رۇسىيىنىڭ داڭلىق پۇتبولچىسى، رۇسىيە ياشالر  .ئاساسلىق ماھىرى ئىدى

مۇرلۇق مۇداپىئەچىسى جامالىدىن خوجانىيازوفنىڭ نامى پۈتۈن رۇسىيە ۋە نو-4كوماندىسىنىڭ 

ئۇ رۇسىيىنىڭ ياشالر . مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىنڭ پۇتبول مەستانىلىرىغا ناھايىتى تونۇش

كومانىدىسىغا قاتنىشىپ، ياۋروپا بويىچە ئۆتكۈزۈلگەن ياۋروپا لوڭقىسىنى تالىشىش مۇسابىقىدە 

كوماندىسى بىلەن ئۈچ  « زېنىت» ئۇ رۇسىيىنىڭ . دىسىنى يېڭىپ چېمپىيون بولغانئىتالىيە كومان

 .جامالىدىن رۇسىيىدىكى ئەڭ ياش فۇتبول ماھىرى سۈپىتىدە داڭ چىقارغان. يىللىق توختام تۈزگەن

يىلى دۇنياغا كەلگەن -2882تۈركمەنىستاننىڭ كونا ئۇيغۇر يۇرتى بايرام ئالىدە ئۇيغۇر ئائىلىسىدە 

كوماندىسى ھەققىدە يازغان « زېنىت» الپىننىڭ .لىدىن خوجانىيازوف رۇسىيە جۇرنالىستى مجاما

مېنىڭ مىللىتىم » ماقالىسىدە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، جامالىدىن خوجانىيازوف رۇسىيە مۇخبىرىغا 

مەزكۇر ماقالىدە جامالىدىن [. 39]دەپ چۈشەنچە بەرگەن« ئۇيغۇر، ئانامنىڭ يېرىمى رۇس

 .ازوفقا ئەڭ ئىستىقباللىق پۇتبولچى دەپ باھا بېرىلگەنخوجانىي

 خۇالسە

ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇر دىئاسپورىسى يېقىنقى بىر ئەسىر ئىچىدە چار رۇسىيىنىڭ 

مۇنارخىزىملىق ھاكىمىيەت سىستېمىسى، سوتسىيالىستىك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دىكتاتورىلىق تۈزۈمى 

يەتلىرىنىڭ مۇستەقىل ھاكىمىيەت تۈزۈمىدىن ئىبارەت ئۈچ خىل دۆلەت ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرى

بۇ بىر ئەسىر جەريانىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىكى ، . تۈزۈمىدە ياشاش قىسمىتىگە دۇچ كەلدى

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر دىئاسپورىسى بىرىنچى ۋە  .مىللىي مەدەنىيىتى ئۈزلۈكسىز راۋاجالندى

ۇرۇشىنىڭ ئېغىر قىسمەتلىرىگە دۇچ كېلىپ، مىڭلىغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ياۋروپا ئىككىنچى دۇنيا ئ

مىڭلىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ستالىننىڭ . ئۇرۇش مەيدانلىرىدا ھاالك بولدى

 .يىللىرىدىكى تازىلىشىنىڭ قۇربانىغا ئايالندى-2837-2839

ىي سىياسىتىنىڭ پايدىسىغا ئۇيغۇر زامانىۋى مىللىي مەدەنىيىتى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىلل

ئېرىشىپ، گۈللىنىش ئىمكانىيىتىگە بولسىمۇ، بىراق ئوخشاشال ستالىن تۈزۈمىنىڭ خاراپ قىلىشىغا دۇچ 

جۇڭگو -نىكىتا خرۇشېۋ ، لېئونىد برېېژنېۋ ۋە مىخايىل گورباچېۋ دەۋىرلىرىدىكى سوۋېت. كەلدى

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنى ئۆزىنىڭ  دۈشمەنلىك ۋە رىقابەت دەۋرىدە سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى

سۈپىتىدە پايدىلىنىش مەقسىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ « قەرتە »جۇڭگوغا قاراتقان ئىستراتېگىيىسىدىكى 

ئۇيغۇرالر سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئاز . مەدەنىيەت تەرەققىياتىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگەن ئىدى
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مىللەتكە « گېئوستراتېگىيىلىك» قى سىياسىتىدىكى سانلىق مىللەت بولسىمۇ، بىراق موسكۋانىڭ تاش

ستالىن ۋە كېيىنكى . ئايالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئورنىغا ۋە رولىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىلدى

دەۋرلەرنىڭ ھەممىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەدەنىيەت تەرەققىياتى سوۋېت 

 .ېگىيىسىدە تېگىشلىك رول ئوينىدىئىتتىپاقىنىڭ شەرق ۋە جۇڭگو ئىسترات

يىللىرى ئارىسىدا -1980-1960سوۋېت ئىتتىپاقى ئەنە شۇ سىياسىي ئېھتىياج تۈپەيلىدىن           

يىلى، قازاقىستان پەنلەر -2892ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتىنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە 

گە يېقىن ئۇيغۇر  71نستىتۇتى قۇرۇپ، ئاكادېمىيىسى قارمىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇرشۇناسلىق ئى

 -قازاقىستان دۆلەتلىك رادىئو. ئالىملىرىنى يىغىپ ئۇيغۇر تەتقىقاتىنى تەرەققى قىلدۇرغان ئىدى

سائەت  2پروگراممىسى تەسىس قىلىپ، ھەر كۈنى « ئاالتاۋ»تېلېۋىزىيىسى ئىدارىسى قارمىقىدا 

قىستاندىكى ئاباي نامىدىكى پېداگوگىكا قازا. ئۇيغۇرچە تېلېۋىزىيە پروگراممىسى تارقىتىلدى

ئەدەبىيات كافېدراسى، قازاقىستان دۆلەت -ئىنستىتۇتى قارمىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇر تىل

ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدا جۇرنالىستىكا ساھەسى بويىچە ئۇيغۇر سىنىپلىرى، قازاقىستاندىكى ھەر 

ھەتتا قازاقىستان . ئىش ئېلىپ باردىقايسى نەشىرىياتالرنىڭ ھەممىسىدە دېگۈدەك ئۇيغۇر بۆلۈمى 

. پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئىلمىي ئاخبارات جۇرنىلى رۇس، قازاق ۋە ئۇيغۇر ئۈچ تىلىدا چىقىرىلدى

 .يۇقىرىقىدەك بۇنداق ساالھىيەتلەر باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە بېرىلمىگەن ئىدى

ۇر سەنئەتكارلىرى تاشكەنتكە توپالپ، يىلالردا ئۇيغ-1960سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى            

ئۇسۇل ئانسامبىلى تەسىس -تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇر ناخشا-ئۆزبېكىستان رادىئو

مۇقامىنى رەتلەش ۋە لېنتىغا ئېلىشقا كىرىشكەن بولۇپ، تاشكەنت رادىئوسىنىڭ  21قىلىپ، ئۇيغۇر 

كەنتتىكى ئۇيغۇر ئانسامبىلى تاكى سوۋېت تاش. ئۇيغۇر تىلىدىكى پروگراممىلىرى كۈچەيتىلدى

موسكۋا مانا بۇ بىر قاتار  .ئىتتىپاقى يىمىرىلگەنگە قەدەر مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئىدى

ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قانداق ئېتىبار بېرىۋاتقانلىقىنى نامايىش « غەمخورلۇقلىرى »

 .قىلدى

« گېئوستراتېگىيىلىك » دىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ بىراق، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگەن         

. مىللەتلىك ساالھىيىتى ئەمەلدىن قېلىپ، ئادەتتىكى ئاز سانلىق مىللەت ھالىتىگە قايتىپ كەلدى

نۆۋەتتە، . قەدەم ئەمەلدىن قالدى-سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە بېرىلگەن بۇ ئىمتىيازالر قەدەممۇ

يغۇرالر ئۆز تىرىشچانلىقى ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ مەنىۋى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇ

. ماددى قوللىشى بىلەن ئۆز مىللىي مەدەنىيىتىنى راۋاجالندۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە

قازاقىستان ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تىلىدىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپىنىڭ داۋاملىق 

ھەر يىلى دۆلەت نۇرغۇن مەبلەغ . ە پروگراممىسى بىلەن قوللىماقتاراۋاجلىنىشىنى دۆلەت مەبلىغى ۋ

ئاجرىتىپ، ئۇيغۇر تىلىدىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى نەشىر قىلىپ، 
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. بىر قانچە ئون مىڭ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا مائارىپ تەربىيىسى كۆرۈشنى قوللىماقتا

ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىگە نىسبەتتە ئۆز مىللىي تىلىدا دەرس ئۇتۇش، قازاقچە،  قازاقىستان

رۇسچە تىلالرنى مۇھىم دەرس سۈپىتىدە ئۆگىنىش سىياسىتى قولالنغان بولۇپ، شۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر 

ئۆز  بۇ جەھەتتىن قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ. پەرزەنتلىرى پۈتۈن دەرسلەرنى ئۆز ئانا تىلىدا ئۆگىنىدۇ

. مىللىي مەدەنىيىتى ۋە مائارىپىنى ساقالپ قېلىش ۋە تېخىمۇ راۋاجالندۇرۇش ئىمكانىيىتى زوردۇر

ئەلۋەتتە، قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىمۇ ئۇزۇن مەزگىل دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدا ئۇيغۇر تىلى 

رادىئو كومىتېتىدا ئەدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ ئىش ئېلىپ بېرىشىنى قوللىدى ۋە دۆلەت تېلېۋىزىيە ھەم 

بىراق، قىرغىزىستان ۋە . ئۇيغۇرچە پروگراممىالرنىڭ بېرىلىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى

ئۆزبېكستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ رەسمىي سانىنىڭ ئاز بولۇشى ۋە تارقاقلىقى تۈپەيلىدىن مىللىي 

ت ۋە مىللىي مەكتەپ مائارىپىنى بەرپا قىلىش ئىمكانىيىتى بولمىدى، ئەمما مىللىي مەدەنىيە

 .كىملىكىنىڭ ساقلىنىشى ھەم تەشەببۇس قىلىنىشى داۋاملىق قولالشقا ئېرىشىپ كېلىندى

ئەسىردىكى مەشھۇر -20ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان يەنە         

 turk شەرىقى» يىللىرى ئارىسىدا-2842-2844. ئۇيغۇر تارىخىي شەخسلىرىنىڭ ۋەتىنى بولدى

نىڭ رەئىسى بولغان مەشھۇر تارىخىي شەخس ئەلىخان تۆرە ، مىللىي ئارمىيە باش «جۇمھۇرىيىتى

قوماندانى ئىۋان پولىنوۋ، مالىيە مىنىستىرى ئەنۋەر مۇسابايېف ، مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى 

شقىالر مەمەتجان يۈسۈپوف، مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكلىرىدىن غاپپارخان تۆرە، رەسۇلوف ۋە با

ش ت ج ھۆكۈمىتىنىڭ باش كاتىبى ئابدۇرەۋۇپ مەخسۇم ئىبرايىمى، مىللىي . تاشكەنتتە ياشىدى

ئارمىيە مۇئاۋىن باش قوماندانى ۋە كېيىنكى جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ گېنېرال مايورى زۇنۇن 

يورى مەرغۇپ تېيىپوف، مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى ۋە جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ گېنېرال ما

ئىسھاقوف ، خەلق قەھرىمانى غەنى باتۇر ۋە فاتىخ باتۇر ، مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى ۋە كېيىنكى 

ش ئۇ ئا ر مەدەنىيەت نازىرى زىيا سەمەدى ، مىللىي ئارمىيە باش قوماندانلىق شىتابىنىڭ باشلىقى 

ئاتلىق پولكىنىڭ كوماندىرى  كورپۇس قوماندانى فاتىي لېسكىن، موڭغۇل-4گېنېرال مايور ماژاروۋ ، 

ئېردە بۇلغۇنوف، ش ئۇ ئا ر ياشالر كومىتېتىنىڭ باشلىقى بولغان باتۇر ئەرشىدىنوف ۋە ھاشىر ۋاھىدى، 

شۇ ئۇ ئا ر مۇزېيىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى ، مىللىي ھۆكۈمەتنىڭ چۆچەكتىكى كادىرلىرىدىن بىرى 

لك كومادىرى ئايتوغان يۇنۇچى ۋە مىللىي ، يازغۇچى يۈسۈپبېك مۇخلىسى ، مىللىي ئارمىيە پو

ئارمىيە زەمبىرەكچىلەر قىسىمىنىڭ كوماندىرى ئەسەت تېيىپوف قاتارلىق يۈزلىگەن يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا 

 .سىياسىي ئەربابالر ئالمۇتىدا ياشىدى-دەرىجىلىك ھەربىي

 باشلىقى ،  يىلىدىن كېيىنكى-2842ئۈچ ۋىاليەت ھۆكۈمىتىنىڭ باش ساقچى ئىدارىسىنىڭ        

يىلى، سەيفىدىن ئەزىز بېيجىڭغا ماڭغاندا پۈتۈن ئۈچ ۋىاليەتنىڭ بىخەتەرلىك ئىشلىرىنى 1949-

باشقۇرغان پولكوۋنىك نەبىجان يۈسۈپ ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى ئاالھىدە مەخپىي ۋەكىلى 
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اب باشلىقى ھۈسەيىن ھاكىم جاپپار، غۇلجا گارنىزون كوماندىرى ۋە ئاقسۇغا چۈشكەن ئەترەتنىڭ شىت

غازىيېف ، مىللىي ئارمىيە پولك ۋە شىتابى كوماندىرلىرىدىن خەمىت ئابباسوف، قېيۇم سابىر ھاجى، 

زاكىروف، خەمىت كەنجىبايېف ۋە ئابدۇرېيىم كەنجىيېف قاتارلىق يۈزلىگەن يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا 

 .سىياسىي كادىرالر بىشكەك شەھىرىدە ياشىدى-دەرىجىلىك ھەربىي

ئىقتىساد جەھەتتىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرى ئاالھىدە كۈچلۈك بولۇپ، -سودا           

ئۇيغۇرالرنىڭ تىجارەتتىكى ئىقتىدارى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ياخشى تونۇشلۇق، سوۋېت 

ئىتتىپاقى يىمىرىلگەندىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا بىر قىسىم مەشھۇر 

سانائەتچىلەر يېتىشىپ چىققان بولۇپ، فوربېس جۇرنىلىنىڭ تىزىملىكىگە كىرگەن مىلياردېر باي -وداس

سانائەتچى ئالىمجان توختاخۇنوفنىڭ نامى رۇسىيە ۋە پۈتۈن -ئەلىبېك ئىبرايىموف بىلەن سودا

 ئۇالر بىر قىسىم مەبلەغلىرىنى سەنئەت،. مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا كەڭ تونۇلغان

تېخنىكا، تەنتەربىيە قاتارلىق ساھەلەرگىمۇ ئىشلىتىپ، مەزكۇر ساھەنىڭ تەرەققىياتىغا -پەن

 .تېگىشلىك ئۈلۈش قوشقان ئىدى

خۇالسە شۇكى، سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە كېيىنكى مۇستەقىل دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىدا يۇقىرىدا          

ۇسلۇق ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن ئەنە شۇنداق قەيت قىلىنغان مۇۋەپپەقىيەتلەر مەيدانغا چىقتى، ئاز نوپ

گەرچە ئۇالرنىڭ كۆپىنچىس بىۋاسىتە سوۋېت دۆلىتى ۋە . قابىلىيەتلىك ئەربابالر مەيدانغا كەلدى

پەنى ، سەنئىتى ۋە باشقىلىرى ئۈچۈن -كېيىنكى ئۆزلىرى ياشاۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتلىرى، ئىلىم

ى ئالدى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىگە تەۋە ۋە خىزمەت قىلسىمۇ، بىراق ئۇالرنىڭ ھەممىس

. ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەرزەنتى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇمىدى ھەم ھەر ۋاقىت ئەسكەرتتى

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز خىمزەت ئىمكانىيەتلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت 

دېمەك، بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر . قا تىرىشتىتەرەققىياتى ئۈچۈن بىر ئۇلۇش ھەسسە قوشۇش

ئىدرىكى، قابىلىيىتى، تاالنتىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىدە ھەممە -خەلقىنىڭ ئەقىل

بۇالر مىللەتنىڭ مەدەنىيەت بايلىقلىرى ۋە قابىلىيىتى ھەم . ئىقتىدارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسەتتى

ئۇيغۇر !. بۇالقلىرىنىڭ بىر تامچىسى بولۇپ قالغۇسىتاالنتىنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرۇشتا ئىلھام 

مېنىڭ . خەلقى ئۆزى ئۈچۈن پىداكار بولغان ھەر قانداق ئوغالنىنى قەدىرلەيدۇ، ئەسلەيدۇ ۋە سۆيىدۇ

 .! بۇ يەردە يازغىنىم مەدەنىيەت كاتېگورىيىسىغىال مەنسۇپتۇر ئەلۋەتتە

يېزىشىم پەقەت تارىخچىلىق بۇرچىنى ئادا قىلىشتىن مېنىڭ بۇ يەردە بۇ بىر قاتار ئەھۋالالرنى           

 !باشقا نەرسە ئەمەس، تارىخىي شەخسلەر ۋە قەھرىمانالرغا خەلق ئۆزى باھا بېرىدۇ

ئەلۋەتتە، يۇقىرىدىكىلەر قىسقىچە ئومۇمىي باياندىن ئىبارەت بولۇپ، بىر پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا           

ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت تارىخى چوڭ ۋە مۇھىم ئىلمىي ئۇيغۇرلىرىنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، 

  .ئەمگەكتۇر
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 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئۈستىدە قايتا ئويلىنىش

 (يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن 81الىق ئۇيغۇر ۋاپاتىنىڭ ئابدۇخ)

 مەخمۇت ئېلى ئاتتىال

 

 ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى  1.

تاالنتلىق شائىر، ئوت يۈرەك ئىنقىالبچى، مىللەت سۆيەر جەڭچى ئابدۇخالىق ئابدۇرەھمان 

غرى يېزىسىدا مەرىپەتپەرۋەر كۈنى تۇرپان شەھىرىنىڭ با-8ئاينىڭ -2يىلى -2812ئوغلى ئۇيغۇر 

. ئائىلىسىنىڭ تەسىرىدە بەش يېشىدىال ساۋادىنى چىقىرۋالغان. سودىگەر ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن

يېشىدا ئەرەب، پارىس تىللىرىنى ئۆگۈنۈپ، كىالسسىك ئەسەرلەر  21كېيىن دىنىي مەكتەپتە ئوقۇپ، 

ىت ھاجى سودا ئىشلىرى بىلەن روسىيەگە يىلى چوڭ دادىسى مىج-2822. بىلەن تونۇشىشقا باشلىغان

. شەھىرىدە رۇس تىلى ئۆگەنگەن (ھازىرقى قازاقىستاندا)بارغاندا بىرگە بېرىپ، روسىيەنىڭ شەمەي 

كېيىن يۇرتىدا . يېزىقىنى ئۆگەنگەن-قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قارىشەھەرگە بېرىپ موڭغۇل تىل

قارىشى ئىنقىالبىي پائالىيەتلەر بىلەن شۆتاڭغا كىرىپ خەن تىلىنى ئۆگەنگەن ھەم زۇلۇمغا 

يىلدىن باشالپ، تاتار شائىرى ئابدۇلال توقاي، يەتتە سۇ ئۇيغۇرلىرىدىن -2811. شۇغۇلالنغان

لەرنىڭ تەسىرىدە، ئىنقىالب ( ئۇيغۇر بالىسى)ئابدۇلال رۇزى باقىيېۋ ۋە نەزەر خوجا ئابدۇسەمەت 

ئويغۇتىش ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن قىلىشتا بىرىنچى ئامىل خەلقنى ئىدىيە جەھەتتىن 

، «باردۇر»، «ئىستىمەس»تەخەللۇسى بىلەن « ئۇيغۇر»ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قەلەمنى قورال قىلىپ، 

قاتارلىق ئىنقىالبىي چاقىرىق كۈچى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر « ھار»، «ئويغان»

شۇڭا ئۇ ئەينى دەۋردىكى ئەكسىيەتچى . شلىغانشېئېرالنى يېزىپ، خەلق ئارىسىغا تارقىتىشقا با

ئانىسى ۋە يېقىن -شۇ سەۋەبتىن، ئاتا. كۈچلەرنىڭ كۆزدىن يوقۇتۇش نىشانىغا ئايلىنىپ قالغان

يىلى بىر قىسىم دوستلىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا ئىككىنچى قېتىم -2813كىشىلىىرنىڭ دەۋىتى بىلەن 

يەردە كەڭ تارقالغان مەرىپەتچىلىك ۋە  سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىغا چىقىپ كەتكەن ھەم ئۇ

تەرەققىيات ئىدىيسى بىلەن قورالالنغاندىن كېيىن، يۇرتىنى ۋە خەلقىنى ئويغۇتۇپ، ئۆز 

 .ئىدىيسىدىكى يېڭى ماكانىنى قۇرۇش مەقسىدىدە يەنە يۇرتىغا قايتىپ كەلگەن

ىن بۇرۇنقىدىنمۇ يۇقىرى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر يۇرتىغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن بىر تەرەپت          

http://www.uyghurmail.com/Shahisler/archives/2925
http://www.uyghurmail.com/Shahisler/archives/2925
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جاسارەت بىلەن قەلەمنى قورال قىلىپ خەلقنى ئويغۇتۇش بىلەن شۇغۇلالنسا، يەنە بىر تەرەپتىن 

ئەمما ئۇنىڭ بۇ . مەرىپەتچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىپ، يېڭىچە باسما زاۋۇدى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلغان

 .بىدىن ئىشقا ئاشمىغانئارزۇسى ئەكسىيەتچى مىللىتارست ياڭ زىڭشىڭنىڭ توسقۇنلىقى سەۋە

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، باسما زاۋۇدى قۇرۇش ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىغاندىن كېيىن يەنە ئۆز غايىسىدىن 

ۋاز كەچمەي، قەتتىئىي ئىرادىلىك ئىنقىالبىي جەڭچىگە ھەم ئۆز زامانىسىنىڭ يىتۈك زىيالىسىغا خاس 

ۇت مۇھىتى ۋە ئىسكەندەر خوجا روھ بىلەن، زامانىسىنىڭ ئىلغار پىكىرلىك بايلىرىدىن مەخس

نامىدا بىر مەرىپەت « ئاقارتىش بىرلەشمىسى»يىلى -2817قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ قوللىشى ئاستىدا، 

جەمىئىيىتىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، خەلقتىن يىغىلغان ئۈچ مىڭ سەر كۈمۈش بىلەن تۇرپان يېڭىشەھەردە بىر 

، كونىشەھەردە يەنە بىر مەكتەپ «كتىپىھۆرىيەت مە»يېڭى مەكتەپ، كېيىنكى يىلى ئاق سارايدا 

ناملىق « ئاچىل»يىلى قۇمۇل دېھقانالر ھەرىكىتى كۆتۈرىلىش ھارپىسىدا -1931 .قۇرۇپ چىققان

بۇ شېئېر ئۆز دەۋرىنىڭ ئىنقىالب مارشى بولۇپ . مەشھۇر شېئېرنى يېزىپ، كۈچلۈك زىلزىلە قوزغىغان

ۈچلەر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ شېئېر يېزىشىنى بۇنىڭدىن قاتتىق ئەنسىرگەن ئەكسىيەتچى ك. قالغان

 .چەكلەش بىلەن بىرگە، كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئۇنىڭ شېئېرلىرىنى ئوقۇشىنى مەنىئىي قىلغان

ئۆز غايىسى يولىدا ئۆلۈمدىنمۇ باش تارتمايدىغان بۇ ئوت يۈرەك ئەزىمەت ئەكسىيەتچىلەرنىڭ         

ناملىق شېئېرىنى ئاق رەختكە « ئاچىل»ۋە  «ئويغان»ى يىل-2831تەھدىت ۋە توسۇشلىرىغا قارىماي، 

چوڭ خەتلىك قىلىپ يېزىپ، كوچىالرغا چاپالپ، ئەكسىيەتچىلەرنىڭ ھەيۋىسىگە قارىشى قەتتئىي 

ئاينىڭ بېشىدا تۇرپاندا دېھقانالرنىڭ ئەكسىيەتچى ھاكىمىيەتكە -21يىلى -2831. كۈرەش قىلغان

ھەم مىللىتارست جىن شۇرېننىڭ بۇ قوزغىالڭنى باستۇرۇشقا قارىشى قوراللىق قوزغىلىڭى كۆتۈرۈلگەن 

بۇ جەرياندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قوزغىالڭنى پۈتۈن . ئەۋەتكەن قوشۇنلىرىنى قاتتىق مەغلۇب قىلغان

 .كۈچى بىلەن قولالپ، كەڭ تۈردە جامائەت تەشۋىقاتى ئېلىپ بارغان

ىدىن قاتتىق دەككىسىنى يېگەن جالالت شىڭ يىلىنىڭ بېشىدا، قۇمۇل دېھقانالر قوزغىلىڭ1933-       

ئۇ رۇزى مولال قاتارلىق بىر . شىسەي تۇرپانغا كەلگەن ھەم يەرلىك خەلقتىن ئۆچ ئېلىشقا باشلىغان

قىسىم يەرلىك غالچىالرنىڭ چېقىمچىلىق قىلىشى ئارقىسىدا، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قاتارلىق بىر تۈركۈم 

مەنىۋىي تەرغىباتچىلىرى دەپ قاراپ تۇتقۇن قىلىپ، قاتتىق  ئەزىمەتلەرنى دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ

بىراق، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر باشچىلىقىدىكى ئەزىمەتلەر ئاخىرغىچە باش ئەگمەي . سوراق قىلغان

كۈنى جالالت شىڭ شىسەي قوشۇنلىرى -23ئاينىڭ -3نەتىجىدە شۇ يىلى . قارىشىلىق كۆرسەتكەن

بىلەن بىرگە تۇرپان شەھىرىنى ئايالندۇرۇپ سازايى  ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى ئۆز سەبداشلىرى

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئۆلۈم ئالدىدىمۇ مەرت . قىلغاندىن كېيىن، قىلىچ بىلەن چېپىپ ئۆلتۈرۋەتكەن

ياشىسۇن »، «!ياشىسۇن ئەركىنلىك»ئەزىمەتلەرگە خاس روھ بىلەن قىلچە قورقۇپ قالماستىن 

 .ن ۋەتىنى ۋە خەلقى بىلەن مەڭگۈلۈككە ۋىدالىشىدۇدەپ شوئار توۋالپ، ئۆزى سۆيگە «!ئازادلىق
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 .تەخەللۇسىنى قوللىنىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى« ئۇيغۇر»ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ  2.     

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ياشىغان دەۋر، ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك جۇغراپىيلىك ماكان ۋە ئېتنىك توپتا 

زئارا ھەمكارلىشىش ۋە ياردەملەردە بولۇش بىلەن ئايرىم چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولىۋاتقان، ئۇالردا ئۆ

ئېتنىك گۇرھالرغا بۆلۈنىش تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان، ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى توپلۇشۇپ 

ئولتۇراقالشقان رايونالردا ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن جىددىي ئىزدىنىۋاتقان بىر 

 .لەردىن ئېنىق كۆرۈۋېلىش مۈمكىنبۇنى تۆۋەندىكى تەرەپ .دەۋردۇر

، (2813-2189)بۇ دەۋردە دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھامىيسى ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى   ‹1›        

دۇنيادىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەسىلىسىنى ئۆزىنىڭ مەسىلىسى دەپ قاراپ، دۇنيادىكى تۈركىي 

قالشقان ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا پۈتۈن كۈچى خەلقلەر، جۈملىدىن، تۈركىي مىللەتلەر توپلۇشۇپ ئولتۇرا

بىلەن تۈرلۈك ياردەملەردە بولىۋاتقان، ئورتاق تۈركچىلىك غايىسىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن جىددىي 

 .ھەرىكەت قىلىۋاتقان دەۋر

يەنى، بۇ دەۋردە، ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى بىر تەرەپتىن، ئوتتۇرا ئاسىيا، جۈملىدىن شىنجاڭ           

مەدەنىيەت ۋە ئاخبارات خادىملىرىنى -يونىغا ئەخمەت كامالغا ئوخشاش بىر تۈركۈم مائارىپرا

ئەۋەتىپ، ئۇالرنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققى قىلىشى، شۇ ئارقىلىق ئۆز مەسىلىسىنى ئۆزلىرى ھەل 

ىن قىلىشىغا ياردەملەردە بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن، ھەربىي قوماندان ۋە مۇتەخەسىسلەرنى، جۈملىد

ئەسكەرلەرنى ئەۋەتىش ھەم غەرب تەرەپتىن ئەرمەنلەرگە قاتتىق تەھدىت سېلىش ھەم قوراللىق 

ھۇجۇم قوزغاش ئارقىلىق، رۇسىيە بىلەن ئىراننىڭ ئەرمەنلەرنىڭ داشناق پارتىيسىنى كۈشكۈرتۈپ 

. شىمالىي ئەزەربەيجان دۆلىتىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتىش غەرىزىنى ئۈنۈملۈك توسۇپ قالغان

يىلى -2829تۈركىيە ئوسمانلى ئىمپېريىسىنىڭ مەشھۇر ھەربىي قومناندانى گېنىرال ئەنۋەر پاشا 

ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا كېلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەرقايسى تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ مىللىي 

استە قوشۇن مۇستەقىل جۇمھۇرىيەت قۇرۇش غايىلىرىگە زور ياردەملەرنى بەرگەن، شۇنداقال، ئۆزى بىۋ

سۇلتانلىق  .تەشكىللەپ، سوۋېت بولشېۋىك ئارمىيسى بىلەن ئاخىرقى تىنىقى قالغىچە ئۇرۇش قىلغان

شۇ . ھاكىميىتى يەنە بالقان ۋە باشقا جايالردىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەسىلىسىگىمۇ كۆڭۈل بۆلگەن

 .سەۋەبتىن دۇنيادا ئورتاق تۈركچىلىك غايىسى باش كۆتەرگەن

ۇ دەۋردە، موڭغۇل ئېگىزلىكى ۋە ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى جايالردىن بىر تۈركۈم ئابىدىلەر ب  ‹2›      

تېپىلىشى ھەمدە دانىيە ئالىمى تومسىن ۋە روسىيە تۈركىلوگى رادىلوف تەرىپىدىن يېشىپ ئوقۇلۇپ، 

« تۈركى تىلالر دىۋانى»دېگەن ئومومىي نام بىلەن دۇنياغا تونۇشتۇرۇلىشى؛ « ئۇرخۇن ئابىدىلىرى»

دىن ئىبارەت تۈرك دۇنياسىنىڭ مەنىۋىي ئەڭگۈشتەرى تېپىلىپ، دۇنيا تۈركىلوگىيە ساھەسىنى ۋە 

پۈتۈن تۈرك دۇنياسىنى لەرزىگە سېلىشى؛ دۇنيا تۈركىلوگىيە ساھەسىدىكى يىتۈك ئالىم، رۇس 
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ھۇر تارىخشۇناسى بارتولدى، تۈركىيەلىك مەشھۇر ئالىم ھەم جامائەت ئەربابى زىيا كۆك ئالىپ، مەش

زەكى ۋەلىدى توغان قاتارلىق دۇنيا تۈركىلوگلىرىنىڭ تارىخشۇناسلىق، .تاتار تۈركىلوگى ئا

مەدەنىيەتشۇناسلىق، مىللەتشۇناسلىق قاتارلىق تۈركىلوگىيەنىڭ نازۇك ساھەلىرىدە زور 

مۇۋاپپىقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرىشى تۈركىي مىللەتلىرىدىكى مىللىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى ھەم 

 .ىللىيلىككە قايتىش ھەرىكىتىنى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتەرگەنم

بۇ دەۋردە ئوسمان تۈرك ئىمپېريسى، روسىيە، گېرىتسىيە، ئەنگىلىيە، فىرانسىيە  ‹3›         

دۆلەتلىرىنىڭ قوراللىق تاجاۋۇزى ھەم ئەرەبلەرنىڭ ئەنگىليە ۋە فىرانسىيەلەرنىڭ كۈشكۈرتىشى 

ە قارىشى چىقىشى، ئەرمەنلەر رۇسالرنىڭ ياردىمى ۋە داشناق ئارقىسىدا توختىماي خەلىپىلىكك

پارتىيسىنىڭ باشچىلىقىدا توختىماي ئىسىيان كۆتۈرىشى ئارقىسدا تەدرىجى ئاجىزالپ، تارىخ 

سەھنىسىدىن يىمىرىلگەن، ئورنىغا مۇستاپا كامال باشچىلىقىدىكى يېڭى تۈركىيە جۇمھۇريىتى 

 .قۇرۇلغان

ققا كەلگەن مۇستاپا كامال ھاكىميىتى ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى دەۋرىدە يېڭىدىن بارلى  ‹4›       

باشلىنىپ، يېرىم يولدا توختاپ قالغان ئىسالھاتچىلىق ۋە گۈللىنىش ھەرىكىتىگە باشچىلىق قىلىپ، 

مائارىپ ۋە مەدەنىيەتتە مۇئەييەن نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن؛ پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىدا 

يىلغىچە ياشىغان ئافغانىستانىلىق -2983يىلدىن -2938)جامالىدىن ئافغانى ئافغانىستانلىق 

مەشھۇر ئىسالم ئۆلىماسى ھەم مۇسۇلمان دۇنياسىدا باش كۆتەرگەن ئىسالم ئويغۇنىش ھەرىكىتى ۋە 

ئۇ ئىسالم دۇنياسىدىكى تۆت خەلىپىنىڭ بىرى . ئىسالم مەرىپەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ئاساسچىسى

ەلى ئىبىن ئەبۇ تالىپ رەزىيۇلالھۇ ئەنھۇ ۋە دىنىمىزنىڭ ئاخىرقى پەيغەمبىرى بولغان ھەزىرىتى ئ

دېمەك ئۇ ئافغانالشقان ئەرەب بولۇپ، . مۇھەممەد سەاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسساالمغا تۇتىشىدۇ

. يىلغىچە ياشىغان-2814يىلدىن -2948)ۋە مىسىرلىق مۇھەممەد ئابدۇ ( پەيغەمبەر جەمەتىدىن

الرنىڭ ( سالم ئۆلىماسى ھەم ئىسالھاتچىسى، جامالىدىن ئافغانىنىڭ شاگىرتىمىسىرلىق مەشھۇر ئى

باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلگەن ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى گۈللۈنۈپ، پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىغا 

كېڭەيگەن؛ مۇسا جارۇلال، غاسپىرالى، ئابدۇلال توقاي قاتارلىق بىر تۈركۈم تاتار زىيالىلىرى ياۋروپا 

ئەندىزىسى بىلەن جامالىدىن ئافغانى ۋە مۇھەممەد ئابدۇالرنىڭ ئىسالم گۈللىنىش  تەرەققىيات

چاقىرىقىنى بىرلەشتۈرۈپ پۈتۈن تۈركىي ھەم مۇسۇلمان دۇنياسىغا تارقىتىش ئۈچۈن جىددىي 

ۋە ( ئىسالھاتچىلىق)ھەرىكەتلەردە بولىۋاتقان، جۈملىدىن، تۈركىي خەلقلەر دۇنياسىدا جەدىتچىلىك 

ەتچىلىك، مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى باش كۆتۈرۈپ، يېڭى مەكتەپلەر بىنا قىلىنغان، يېڭى مەرىپ

 .مىللىي ئاڭ ئويغۇنىشى كۈچەيگەن ئىدى

يەتتە سۇنى مەركەز قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خەلقلىرى ئارىسىدا تاتار زىيالىلىرنىڭ  ‹5›        

ھادى تاقتاش قاتارلىق بىر قىسىم تاتار ئابدۇال توقاي، . تەسىرى تېز تارقىلىشقا باشلىغان
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شائىرلىرىنىڭ شېئېرلىرى دىيارىمىزغا كەڭ تارقىلىپ، خەلقنىڭ مەنىۋىي مۇھىتىنى بېيىتىش بىلەن 

بولۇپمۇ ئابدۇلال توقاينىڭ نۇرغۇنلىغان جەڭگىۋار  .بىرگە، ئۇالرنىڭ ئىدىيسىگە سىڭىپ كىرگەن

دۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىدىيسىگە زور تەسىر شېئېرلىرى ياش ئوت يۈرەك ئىنقىالبىي شائىر ئاب

ئوقۇتۇش ۋە -بىر قىسىم تاتار زىيالىلىرى چېگرا ئاتالپ دىيارىمىزغا كېلىپ ئوقۇ. كۆرسەتكەن

مەرىپەتچىلىك ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغان، خەلقىمىزگە تۈركى خەلقلەرنىڭ شانلىق تارىخىنى 

يەت تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالنغان مەشھۇر بۇالرنىڭ ئىچىدە چۆچەكتە تارىخ ۋە مەدەنى .تونۇتقان

تارىخچى مۇرات ئەپەندى، تۇرپاندا ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغان گۈلەندەم ئاۋۇستاي 

 .خەلقىمىزگە بىر قەدەر تونۇشلۇقتۇر( مولالچا)

تۇرپان بوستانلىقىدىكى تىل شېۋىسى ۋە -تارىم ۋادىسى ھەم قۇمۇل-يەتتە سۇ ۋە ئىلى ‹6›         

، «قەشقەريەلىكلەر»، «ئالتە شەلىكلەر»، «يەتتە شەلىكلەر»مەدەنىيەت ئورتاقلىقىدىكى تۈركىي توپ 

دېگەندەك يۇرت ناملىرى بىلەن بۆلۈنۈپ ياشاۋاتقان « تارانچىالر»، «ئىللىلىقالر»جۇڭغاريىلىكلەر، »

ھاقارەت نامنى  دېگەندەك باشقىالر قويۇپ بەرگەن« زىۋازىالر»، «چەنتۇخۇيالر»، «چەنتۇالر»ياكى 

ئۆزلىرىنىڭ مىللىي نامى دەپ قاراپ كۆتۈرۈپ يۈرگەن؛ بۇ نامالرنى سۈيئىستىمال قىلىپ، يېڭى 

ئېتىنىك مىللىي بۆلۈنمىلەرنى ياساپ چىقىش ئارقىلىق پارچىالپ باشقۇرۇش ۋە مىللىي ئاسسىمالتسىيە 

ئاتاقلىق رۇس ) قىلىش كويىدا بولىۋاتقان بىر قىسىم يامان غەرەزلىك رۇس مىللەتچىلىرى

ئاخىرىغىچە قەتتىئىي قارىشى تۇرۇپ، تۈركى -تارىخشۇناسى بارتولدى بۇ خىل خاھىشقا باشتىن

مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى سىياسىدىن خالى بىر رەۋىشتە تەتقىق قىلغان ھەم رۇس مىللەتچىلىكنى 

سىيەلەرنى سۆزلەپ، تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەرگە بېرىپ، تۈرك تارىخىغا دائىر لېك .تەنقىد قىلغان

 .ۋە يەرلىك غالچىالر ھەممىال يەردە قۇتىراۋاتقان ئىدى( ئۇالرغا بولغان دوستانىلىقىنى بىلدۈرگەن

ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىغا تاجاۋۇزچىلىق قارا قولىنى سوزغان سوۋېت بولشېۋىك ‹7›        

ئايدا سوۋېت -4يىلى -2829ئارمىيسىنىڭ ئىۋان مامىنتوۋ، مۇرايېۋ باشچىلىقىدىكى قىسىملىرى 

نى پەيدا قىلىپ، ئالمۇتىدىن « ئاتۇ پاجىئەسى»زىلىگە سالغان -ئىتتىپاقى، جۈملىدىن، دۇنيانى زىل

مىڭ ئۇيغۇرنى قىرغىن قىلىپ، يەتتە سۇ رايونىدىكى  25غالجاتقىچە بولغان ئۇيغۇر رايونىدىكى 

شۇڭا، بۇ . چىلىق يۈرگۈزگەنئىگىسىز قالغان خەلقىمىز ئۈستىدىن خالىغانچە قانلىق قىرغىن

نامى ئاستىدا، ئۆز ئالدىغا يادىرو ھاسىل قىالاليدىغان بىر « ئۇيغۇر»يۇرتالردىكى تۈركىي توپ 

 .ئېتىنىك ۋە سىياسىي توپقا جىددىي ئېھتىياجلىق بولغان

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئىچىدىكى بىر تۈركۈم ئويغانغان، تارىختىن خەۋەردار   ‹8›      

لىلرىمىز قەلەمنى قورال قىلىپ، خەلققە ھەقىقىي رېئاللىقنى ۋە تارىخنى تونۇتۇپ، ئۇالرنى زىيا

ئۆز مىللىي نامىنى ئومۇمالشتۇرۇش ۋە . ئويغۇتۇش ئۈچۈن ھەر تەرەپتىن ئىزدىنىشكە باشلىغان

تارىم ۋادىسى ۋە -ئۇالرنىڭ تەسىرى چېگرا ئاتالپ ئىلى. كېڭەيتىش ئۈستىدە ئىزدەنگەن
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تارىم ۋادىسى ھەم -شۇ سەۋەبتىن، يەتتە سۇ ۋە ئىلى. ان بوستانلىقىغىچە يېتىپ بارغانتۇرپ-قۇمۇل

تۇرپان بوستانلىقىدىكى تىل شېۋىسى ۋە مەدەنىيەت ئورتاقلىقىغا ئىگە تۈركىي توپ ئورتاق -قۇمۇل

نامى ئاستىدا ئۆزلىرىنىڭ مىللىي توپىنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەت « ئۇيغۇر»بىر 

بۇ جەھەتتە ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بولغان ئابدۇلال رۇزى . قا باشلىغانقىلىش

 .باقىيېۋ ۋە نەزەر خوجا ئابدۇسەمەتلەر ئاالھىدە گەۋدىلىك ئورۇندا تۇرىدۇ

يىلىدىن باشالپ ئوتتۇرا ئاسىيا -2827. يىلى ئالمۇتىدا تۇغۇلغان-2987ئابدۇلال رۇزى باقېيېۋ         

يىلى -2812. ايونلىرىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى ئۇيغۇر جەمىئىيەتلىرىنى قۇرۇش بىلەن شۇغۇلالنغانر

كۈنى تاشكەنتتە چاقىرىلغان، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەرقايسى ئۇيغۇر جەمىئىيەتلىرىنىڭ -3ئاينىڭ -2

جۇڭغارىيە ئىشچىلىرىنىڭ قۇرۇلتىيىدا بارلىق ئۇيغۇر -قۇرۇلتىيى، يەنى، ئالتە شەھەر-2

. نى قۇرۇپ چىققان« ئۇيغۇر ئىنقىالبىي ئىتتىپاقى»جەمىئىيەتلىرىنىڭ ئىتتىپاقىنى تەشكىللەپ، 

دېگەندەك غەيرى بۆلۈنمە نامالرنى ئەمەلدىن «… قەشقەرلىك»، «تارانچى»قۇرۇلتاي ئىلگىرىكى 

ن دېگەن مىللەت نامىنى دەسسەتكەن ھەم پارچىلىنىش ئالدىدا تۇرغا« ئۇيغۇر»قالدۇرۇپ، ئورنىغا 

قۇرۇلتاي ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئىنقىالبىي  .توپنى قايتىدىن ئۇيۇشۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغان

ۋەزىپىلىرى ھەققىدە قارار چىقىرىش بىلەن بىرگە ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلىنى بەرپا قىلىش ۋە ئۇيغۇر 

لىرىنى يىلى ئۇيغۇر زىيالى-2813. ئەدەبىياتىنى تەرەققى قىلدۇرۇشنى مۇزاكىرە قىلغان

ناملىق ئىلمىي مەركەزنى تەشكىل قىلغان ھەم بۇ « ئۇيغۇر بىلىم ھەيئىتى»مەركەزلەشتۈرۈپ 

جەمىئىيەتكە باشچىلىق قىلىپ، ئەرەب ئېلىببەسى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى ۋە ئىمال قائىدىسىنى 

گېزىتى،  «زىكەمبەغەللەر ئاۋا»ژۇرناللىرى بولغان -ھاياتىدا تۇنجى ئۇيغۇر گېزىت. ئىسالھ قىلغان

ئۇيغۇرالرنىڭ  .توپالملىرىنى نەشىر قىلدۇرغان« بىرىنچى چامدام»ژۇرناللىرىنى، « قىزىل تاڭ»

، بېشكەكتە تۆت 24مائارىپچىلىق ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، ئالمۇتىدا ئىككى، ياركەنتتە 

 .يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن 41يىلى -2837. مەكتەپ قۇرۇپ چىققان

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىدىن چىققان مەشھۇر ( ئۇيغۇر بالىسى)نەزەر خوجا ئابدۇسەمەت          

يىلى ھازىرقى قازاقىستانغا قاراشلىق غالجات يېزىسى -2997ئۇ . مەدەنىيەت ئەربابى

دا روسىيە ئىلى سۇلتانلىقىنىڭ زېمىن دائىرىسىدىن « ئىلى شەرتنامىسى»يىلىدىكى -2992)

ئۇ ئاۋال ئۆز يېزىسىدا، ئاندىن ئالمۇتىدا، كېيىن قازان ئۇنىۋېرستېتىدا . لغاندا تۇغۇ( بۆلۈۋالغان

ي مالوف، .قازان ئۇنۋېرستېتىدا ئوقۇغان مەزگىللىرىدە رۇس تۈركىلوگلىرىدىن رادلوف، س. ئوقۇغان

ن تاتار زىيالىلرىدىن نوشرىۋان يائۇشۇف، غالىمجان ئىبىراھىموۋ قاتارلىقالرنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلغا

ھەم شۇالرنىڭ تەسىرىدە قەشقەرلىك، يەكەنلىك، تۇرپانلىق، ئىلىلىق، يەتتە شەلىك، ئالتە شەلىك، 

تارانچى دېگەن نامالر بىلەن ئاتالغان خەلقلەرنىڭ ئەمىلىيەتتە بىر مىللەت، يەنى، ئۇيغۇرالر 

بۇ پاجىئەنى  شۇڭا ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز نامىنى بىلمەسلىكتىن ئىبارەت. ئىكلەنلىكنى تونۇپ يەتكەن
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تەخەللۇسىنى « ئۇيغۇر بالىسى»يىلى ئۆزىگە -2822ئۇيغۇرالر ئىچىدىن تۇنجى بولۇپ ھېس قىلىپ، 

ماقالىالرنى ( مۇھاكىمىلىق-سىياسىي)قولالنغان ھەم مۇشۇ تەخەللۇستا تارىخىي ھەم پۇبلىستىك 

ەلۇماتالرغا قارىغاندا، بەزى م. قاتارلىق ژۇرنالالردا ئېالن قىلدۇرغان« تىل يارىش»، «شۇرا»يېزىپ، 

تەخەللۇسىنى ئىشلىتىشتە نەزەر خوجا ئادۇسەمەتنىڭ تەسىرىگە « ئۇيغۇر»ئابدۇخالىق ئۇيغۇر 

بىراق، ئۇنىڭ . يىلى يەتتە سۇ رايونىدا سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇشقا قاتناشقان-1917ئۇ . ئۇچىرىغان

يىلى قوزغالغان -2813چقا، ئىدىيىسى رۇس بولشېۋىكلىرىنىڭ ئىدىيىسى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغا

يىلى -1929شۇ سەۋەبتىن . ھەرىكىتىدە باستۇرۇلغان« بۇرژۇئا مىللەتچىلىرىنى تازىالش»

نەزەر خوجا . بالىلىرىنى ئېلىپ ئىلى ۋىاليىتىنىڭ جاغىستاي يېزىسىغا كۆچۈپ كەلگەن-خوتۇن

ىلى كېسەل بىلەن ي-2841ئابدۇسەمەت جاغىستايدا تۈرلۈك ئېغىر قىسمەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ، 

ئالتە »ناملىق تارىخىي ۋە ئەدەبىي ئەسەرلەر توپلىمى، « يورۇق ساھىلالر»ئۇنىڭ . ئالەمدىن ئۆتكەن

، «جۇڭغارالر ۋە ئېنگىلىزالر»، «جام شەھىرى»، «يۈسۈپ سەككاكى ھەققىدە»، «شەھەرگە سەپەر

، «ياشالرنىڭ زارىمەزلۇم »قاتارلىق ئىلمىي ئەسەرلىرى، « ئىلى تارىخى»، «بىزنىڭ تۇرمۇش»

ناملىق « ياش شائىرلىرىمىز»قاتارلىق شېئېرلىرى، « خانتەڭرى»، «ئىنقىالبىي ئۇيغۇر ياشلىرى»

 «خۇشتىرىخان»ناملىق پوۋېستى، « نۇزۇگۇم»ناملىق ھېكايىسى، « ئوماق بىلەن ئامراق»تەقرىزى، 

 .ناملىق داستانى ۋە بىر قىسىم فېليەتۇنلىرى بار

الر ئائىلىسىنى مەركەز قىلغان بىر تۈركۈم دۇنيا كۆرگەن ھەم ئالدىن ئويغانغان مۇسابايۇپ‹9›         

ئۇيغۇر بايلىرى شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا يېڭىچە مەكتەپلەرنى ۋە نەشىرياتچىلىقنى، تار 

ئابدۇقادىر دامولال، قۇتلۇق ھاجى شەۋقى، مەمتىلى . دائىرلىك سانائەتلىشىشنى بارلىققا كەلتۈرگەن

ندى، تەجەللىگە ئوخشاش بىر تۈركۈم يۇقىرى ئاڭ ۋە ئۈستۈن بۇرۇچ تۇيغۇسىغا ئىگە ئۇيغۇر ئەپە

زىيالىلىرى چەت مەملىكەتلەرنى ئايلىنىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۆز يۇرتىنىڭ ئەھۋالىغا قاتتىق 

ئېچىنغان ھەم ئىسالھاتچىلىق، نەشىرياتچىلىق ۋە مائارىپچىلىق ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ، 

ئۇالرنىڭ بۇ . ىنى، خەلقىنى مەنىۋىي ئاسارەت ئىچىدىن قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىگە ئاتالنغانيۇرت

ھەرىكىتى تېز سۈرئەتتە زەنجىرسىمان ئىنكاس قوزغاپ، دىيارىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا نىسبىي 

ي ھەرقايسى ۋىاليەت ۋە ناھىيىلەردە بىر تۈركۈم پەن بىلەن دىنى. ئويغۇنىش ھەرىكىتى شەكىللەنگەن

 .تەربىيە بىرلەشتۈرۈلگەن يېڭىچە مەكتەپلەر قۇرۇلغان

مانا شۇنداق تارىخىي ئارقا كۆرۈنىش ۋە ئىدىيۋى تەسىر ئاستىدا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر        

ناملىق شېئېرىنى « ئويغان»ى تەخەللۇسىنى قولالنغان شۇنداقال شۇ يىل« ئۇيغۇر»يىلى ئۆزىگە -2812

سۆزىنى مىللەت نامى سۈپىتىدە ئىشلىتىپ، ئۆز خەلقىگە بولغان ئوتلۇق خىتابىنى « ئۇيغۇر»يېزىپ، 

 .ياڭراتقان
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 ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئۈچ چوڭ تۆھپىسى      3.

ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ تەشۋىقاتچىلىق  .بىرىنچى، تەشۋىقاتچىلىق جەھەتتە

 .ەھەتتىكى تۆھپىسىنى مۇنداق ئۈچ جەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىنج

 .مىللىي ئاڭ جەھەتتىن  ‹1›      

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قەلەمنى قورال قىلىپ، كەڭ خەلقنىڭ ئۆزىنىڭ مىللىي نامىنى ۋە مىللىي          

ۋە مىللىي ئاڭ كىملىكىنى تونىۋېلىشىغا، مىللىي پەخىرلىنىش ھېسسىياتىنى قوزغاپ، مىللىي غورۇر 

 .پەيدا قىلىشىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن

تەخەللۇسىنى ھەمراھ قىلىپ كۆپلىگەن مۇنەۋۋەر شېئېرالرنى يېزىش « ئۇيغۇر»ئۇ ئۆزىگە           

نامىنى قوللىنىپ، بۇ نامنى كەڭ خەلق ئىچىدە « ئۇيغۇر»بىلەن بىرگە، يەنە، بىر قىسىم شېئېرلىرىدا 

، «ئىنتىزار»، «ئۇيغۇر قىزى»: مەسىلەن. ومۇمالشتۇرۇشقا كۈچ چىقارغانمىللەت نامى سۈپىتىدە ئ

يەنە بىر قىسىم . قاتارلىقالر« مەجۈجى-يەجۈجى»، «بىر پەلەكنىڭ خەمىكى»، «خەير كۆرۈشەرمىز»

ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك خىتاب « ئۇيغۇر»شېئېرلىرىدا بۇ نامنى قوللۇنۇپ، بىزنىڭ مىللىي نامىمىزنىڭ 

، «ئويغان»: مەسىلەن .نى ئۇيغۇرنىڭ مەيدانىدا تۇرۇپ كۈرەش قىلىشقا چاقىرغانقىلغان ھەم خەلق

« رۇبائى ۋە پارچىالر»، «دەردى دەۋران»، «نە قىالي»، «غەيرىتىڭدىن ئايلىناي»، «غەزەپ ۋە زار»

 .قاتارلىقالر

ان كەبى پەس بەزى شېئېرلىرىدا بىزنىڭ زامانىمىزدا باشقىالر تەرىپىدىن پەس كۆرۈلۈپ، ھايۋ          

ئاتاق ۋە مۇئامىلىلەرگە ئۇچىراۋاتقان بولساقمۇ، ئۆتمۈشتە زور شەرەپلەرنى ياراتقان، باسقىالردىن -نام

قېلىشمايدىغان پەخىرلىك بىر خەلق ئىكەنلىكىمىزنى ئوتتۇرغا قويۇپ، خەلىقىمىزنىڭ مىللي 

ىنى، باشقىالرغا ئوخشاش ھېسسىيات، مىللىي غورۇر، مىللىي پەخىرلىنىش ۋە مىللىي جاسارەت تۇيغۇس

ئەركىن ھالدا ئادىمىيلىك مۇئامىلىدىن بەھرىمان بولۇپ ياشاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىش -ھۆر

 .قاتارلىقالر« ئىچ پۇشۇش»: مەسىلەن .ئىرادىسىنى ھاسىل قىلىش ھەم كۈچەيتىشكە چاقىرغان

دا خەلقىمىز ئىچىدىكى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر قىسىم شېئېرلىرى. مەرىپەتچىلىك جەھەتتىن ‹2›        

پاسات تېرىش، ھوقۇقپەرەسلىك، -نادانلىق، قاششاقلىق، كۆرەلمەسلىك، چېقىمچىلىق، پىتنە

بايلىققا بېرىلىش قاتارلىق ناچار خاھىشالرنى سۆكۈش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ -ئابىرويپەرەسلىك، پۇل

تقا، جاھان ئەھلىگە پەنگە، مائارىپقا، تەرەققىيا-خەلقنى ئىلىم. مەنبەسىنى كۆرسۈتۈپ بەرگەن

تەرەققىياتقا توسقۇنلۇق قىلىدىغان كۈچلەرنى . ئىدىراك بىلەن ياشاشقا چاقىرغان-ئوخشاش ئاڭ

ئۈزۈلمەس »، «غەزەپ ۋە زار»، «ھار»، «باردۇر»، «ئىستىمەس»: مەسىلەن. قاتتىق تەنقىد قىلغان

 .قاتارلىقالر« رۇبائى ۋە پارچىالر»، «دەردى دەۋران»، «ئۈمىد

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر ئىنقىالبىي جەڭچىگە خاس روھ ۋە . ئىنقىالبىيلىق جەھەتتىن  ‹3›       

قولىغا قورال ئېلىپ . جاسارەت بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ، خەلقنى كۈرەشكە، ئىنقىالبقا ئۈندىگەن
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ئەكسىيەتچى ھاكىميەتنى ئاغدۇرۇپ تاشالشقا، ئۇالر بىلەن ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىشقا چاقىرغان 

دە ئەگەر ئۇنداق قىلمايدىكەن، پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويۇپ، كۈنلەرنىڭ بىرىدە پۇشايمان ھەم

قىلىدىغانلىقىنى، ئۇ چاغا ھالىنىڭ نەچچە ھەسسە بەتتەر بولىدىغانلىقىنى، ھەممە ئىشنىڭ 

ئۆزىنىڭ خەلقنىڭ . دېسىمۇ ئۈلگۈرەلمەيدىغانلىقىنى كۆرسۈتۈپ بەرگەن« خەپ»كېچىكىپ، 

« پارە قىلسىمۇ-پارە»، «ھەر تەرەپتىن تىغ تەڭلەپ»چۈن ئۆلۈمگە تەييار ئىكەنلىكىنى، ئازادلىقى ئۈ

، «ئۈچ شېئېر»، «ئويغان»: مەسىلەن. بۇ يولدىن يانمايدىغان ئىنقىالبىي ئىرادىسىنى نامايەن قىلغان

ن يېقى»، «غەيرىتىڭدىن ئايلىناي»، «ئاچىل»، «ئۈزۈلمەس ئۈمىد»، «غەزەپ ۋە زار»، «قىل باھار»

، «كۆرۈنگەن تاغ يىراق ئەمەس»، «ئۈمۈد كەبەم»، «بىۋاپا»، «ھىجىران»، «نە قىالي»، «بولدى

رۇبائى ۋە »، «يامان بولدى»، «ئايلىناي»، «دەردى دەۋران»، «ئارمان»، «كۆڭۈل خاھىشى»

 .قاتارلىقالر« ئىچ پۇشۇش»، «قىزىدى»، «پارچىالر

 .ھەرىكىتى جەھەتتە ئىككىنچى، مەدىنىي مائارىپ ۋە ئاقارتىش       

ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ مەدىنىي مائارىپ ۋە ئاقارتىش ھەرىكىتى جەھەتتىكى        

 .تۆھپىسىنى مۇنداق ئۈچ جەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىن

يىلىغىچە سوۋېت -1926يىلىدىن -2813ئابدۇخالىق ئۇيغۇر . مەتبۇئاتچىلىق جەھەتتە  ‹1›      

ېڭى ئىدىيە بىلەن قورالالنغاندىن كېيىن، يۇرتىغا قايتىپ كېلىپ مەرىپەتچىلىك بىلەن ئىتتىپاقىدا ي

شۇغۇللىنىپ، يېڭىچە باسما زاۋۇدى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلغان ھەم بارلىق تەييارلىقالرنى پۈتكۈزۈپ 

ئەمما، ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئەكسىيەتچى مىللىتارست ياڭ زىڭشىڭنىڭ توسقۇنلىقى . بولغان

 .ئىشقا ئاشمىغانسەۋەبىدىن 

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، باسما زاۋۇدى . ئاقارترىش جەمىئيىتى ۋە مەكتەپ ئېچىش جەھەتتە  ‹2›      

قۇرۇش ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىغاندىن كېيىن، زامانىسىنىڭ ئىلغار پىكىرلىك بايلىرىدىن مەخسۇت 

مەت ئەپەندى مۇھىتى، ئىسكەندەر خوجا، ھىسامىدىن زەپەر، ئىنايتۇلال ئەپەندى ۋە دۇگا

قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ قوللىشى ئاستىدا، ھەيدەر ئەپەندى، ئەلى ئىبىراھىموۋ قاتارلىق بىر قىسىم 

ئىلغار ئىدىيلىك كىشىلەرنى تۇرپانغا تەكلىپ قىلىپ ئەكىلىپ، تۇرپاندا يېڭى مەكتەپ ئېچىش 

ئاقارتىش »يەنە يىلى -2817. ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغان ھەمدە ئۆز ئۆيىدە بىر مەكتەپ ئاچقان

نامىدا بىر مەرىپەت جەمىئىيىتىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، خەلقتىن يىغىلغان ئۈچ مىڭ سەر « بىرلەشمىسى

ھۆرىيەت »كۈمۈش بىلەن تۇرپان يېڭىشەھەردە بىر يېڭى مەكتەپ، كېيىنكى يىلى ئاق سارايدا 

 .كونىشەھەردە يەنە بىر مەكتەپ قۇرۇرپ چىققان  ،«مەكتىپى

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر يەنە خەلقنىڭ نەزەر . لىق ۋە كۈتۈبخانا قۇرۇلىشى جەھەتتەكىتابچى   ‹3›       

دائىرىسىنى ئېچىش ئۈچۈن كىتابچىلىق ۋە كۇتۇبخانىچىلىق قۇرۇلىشىغىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، 

بۇ ئارقىلىق خەلقنىڭ كىتاب . نۇرغۇنلىغان ئېسىل كىتابالرنى توپالپ، شەخسىي كۇتۇبخانا ئاچقان
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ە ئېھتىياجىنى ھەم ئىزدەنگۈچىلەرنىڭ مەنىۋىي تەشنالىقىنى قاندۇرۇشقا ئاساس ئوقۇش ئارزۇسى ۋ

ئۇنىڭ شەخسىي كۇتۇبخانىسى ئەينى چاغدا شىنجاڭدا قەشقەردىكى ئەھمەت زىياسى . سالغان

ئائىلىسى كۈتۈپخانىسى، چۆچەكتىكى مىر يۈسۈپ كۈتۈپخانىسى، ئىلىدىكى ھۈسەيىن تاران 

 .دا تۇرىدىغان ئەڭ چوڭ كۈتۈپخاىالرنىڭ بىرىگە ئايالنغانكۈتۈپخانىسى بىلەن بىر قاتار

ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىنقىالبىيلىق . ئۈچۈنچى، ئىنقىالبىيلىق جەھەتتە        

 .جەھەتتىكى تۆھپىسىنى مۇنداق ئىككى جەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىن

ۇخالىق ئۇيغۇر نۇرغۇنلىغان يالقۇنلۇق مۇنەۋۋەر ئابد. ئىنقىالبنى قولالش ۋە ياردەم بېرىش  ‹1›       

يىلى قۇمۇلدا -2832شېئېرالنى يېزىپ، خەلقنى ئىنقىالب قىلىشقا ئۈندەش بىلەن بىرگە يەنە، 

. خوجىنىياز ھاجى باشچىلىقىدا ئىنقىالب كۆتۈرۈلگەندە ئۇنىڭغا تۈرلۈك ئەمىلىي ياردەملەردە بولغان

سىگە ئاساسالنغاندا، ئىبىراھىم مۇتئىنىڭ ئاكىسى جامال ئىبىراھىم مۇتىئى ئەپەندىنىڭ ئەسلىمى

سەيپۇڭ ئۆز دەۋرىدە موسكىۋا قاتارلىق چەتئەل شەھەرلىرىنى كۆرگەن ئىلغار پىكىرلىك كىشى بولۇپ، 

ئۇ ھەج سەپىرىدىن قايتقاچ موسكىۋانى ئايلىنىپ ئۆتەشىدە ئائىلە كىنو ئاپاراتى قاتارلىق بىر قىسىم 

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر قېتىم تۇرپاندىن ئۈرۈمچىگە چىققاندا . ئېلىپ كەلگەن زامانىۋى يېڭىلىقالرنى

ئىبىراھىم مۇتئىنىڭ ئۆيىدە چاي ئىچىپ ئولتۇرۇپ، جامال سەيپۇڭغا، خوجىنىياز ھاجىغا غەنىيمەت 

ئېلىنغان زامانىۋى قورالالرنى رىمۇنىت قىلىدىغان بىر ئۇستا مېخاينىك تېپىپ ئەۋەتىپ بېرىش 

ى سالغان ھەمدە بىر تاتار مېخاينىكنى تېپىپ، ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ ھالىدىن ئۆزى خەۋەر مەسلىھەتىن

 .خوجىنىياز ھاجىنىڭ قېشىغا يولغا سالغان-ئېلىش ھېسابىغا، ئۇ مېخاينىكنى قۇمۇلغا

ئوت يۈرەك ئىنقىالبىي شائىر . ئىنقىالبقا تەشكىلچانلىق قىلىش ۋە بىۋاستە قاتنىشىش ‹2›        

كىشىلىك  24يىلى قۇمۇل دېھقانالر ئىنقىالبىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ، -1931ق ئۇيغۇر ئابدۇخالى

ئىنقىالبىي تەشكىالتنى قۇرۇشقا قاتناشقان ھەم ئۆزى بۇ تەشكىالتنىڭ ئاكتىپ تەشكىللىگۈچىسى، 

بۇ تەشكىالت ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىلغار . تەرغىباتچىسى، ھىمايە قىلغۇچىسى بولۇپ قالغان

ىرى ۋە ئۆتكۈر شېئېرلىرىنىڭ ياردىمىدە ساغالم تەرەققى قىلغان، كېڭەيگەن، ئىنقىالبىي ئىدىيل

ئىدىيىلەرنى مۇۋاپپىقىيەتلىك تارقىتىپ، ئىنىقالب يالقۇنىنى كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قەلبىگە 

رپان ئىنقىالب يالقۇنى تۇ. تۇتاشتۇرۇشقا، ئىنقىالبىنى خەلقچىلىققا ئىگە قىلىشقا مۇۋەپپەق بواللىغان

رايونىغا تۇتاشقاندىن كېيىن ئۇ يەنە ئۆز ئائىلىسىدىكىلەرنى بۇ ئىنقىالبقا قاتنىشىشقا چاقىرىپال 

قالماستىن، ئۆزىمۇ قولىغا قۇرال ئېلىپ، بىۋاستە جەڭ مەيدانىغا ئاتالنغان ھەم شۇ يولدا مەرتلەرچە 

ا قاتنىشىشقا چاقىرىش ۋە ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى بۇ ئىنقىالبق. قۇربان بولغان

ئۆزى بىۋاستە ئىنقىالبقا قاتنىشىپ، مەرتلەرچە قۇربان بولۇش جەريانى ئاكىسى ئابدۇساتتار ھاجى 

 :ئابدۇراخماننىڭ ئەسلىمىسىدە مۇنداق بايان قىلىنغان

مەن ئۇ . ئاينىڭ باشلىرى قاتتىق سوغۇق بولىۋاتقان قىش كۈنلىرى ئىدى-21يىل 1932-         
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ئون ياشالرغا كىرىپ ئەقلىمنى تېپېپ قالغان چېغىم بولغاچقا، ئاكام ئابدۇخالىق ئۇيغۇر  چاغالردا

بىر كۈنى تۇرپان يېڭى شەھەرگە  .قىلىۋاتقان ئىشالرنى كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن خەۋەر تېپىپ تۇراتتىم

ئۈچ كۈن -ئارىدىن ئىككى. دېگەن گەپ تارقالدى‹ پىچانغا قۇمۇلدىن خوجىنىياز ھاجى چىقىپتۇدەك›

 .ئۆتۈپ ئابدۇخالىق ئاكام ئاستانىدىكى مەخسۇت مۇھىتىالرنىڭكىگە كەتتى

ئۆيدىن ئەتىگىنى چىقىپ . ئۇ يەردىن ئەتىسىال قايتىپ كېلىپ ئالدىراش بولۇپ كەتتى          

بەزى كۈنلىرى . كەتسە، ئاخشىمى كەچتە كېلەتتى، بەزىدە ئاپامالرنى ئەنسىرىتىپ ئۆيگە كەلمەيتتى

لىرى بىلەن كېلىپ، ئىككىنچى قەۋەتتىكى يېزىقچىلىق قىلىدىغان ئۆيىدە ئولتۇرۇپ بىرنەچچە ئاغىنى

تارتىپ قالساق، -بۇنداق چاغالردا بىز ئىككىنچى قەۋەتكە چىقىپ. نېمىنىدۇر مەخپىي پاراڭلىشاتتى

ئارىدىن نەچچە كۈن ئۆتۈپ، . دەپ بىزنى چۈشۈرىۋېتەتتى‹ مېڭىڭالر، پەسكە چۈشۈپ ئويناڭالر›

شۇنىڭ بىلەنال  .دېگەن گەپ بولدى‹ تال قورال ئەپچىقىپتۇدەك 71ن باي يامۇلدىن ھېسامىدى›

كاسىپ، ئوقەتچىلەر ۋە -پۈتۈن تۇرپان تەۋرەپ كەتكەندەك بولۇپ، شەھەر ئىچىدىكى ھۈنەرۋەن

شەھەر ئائىلىسىدىن تارتىپ باغرى، بويلۇق، يار، چاتقال، تۇرپان، قىر، يەمشى، قوشدۆڭ تەرەپلەردىن 

توقماق بىلەن قوراللىنىپ يۇپۇرۇلۇپ -ېھقانالر ئورغاقلىرىنى تۈزلەپ قىلىچ ياساپ، تاياقكەلگەن د

دەپ ئادەم ‹ مەخسۇتباي چاقىرىۋاتىدۇ›ئەتىسى ئاكامنى . كېلىپ تۇرپان يېڭىشەھەرنى ئىگىلىدى

 .ئاكام كەچقۇرۇن قايتىپ كەلدى. كېلىپ ئېلىپ كەتتى

ابدۇخالىق ئاكام ئېغىلدىكى ئاتنى توقۇپ، كىچىك ئىككىنچى كۈنى چاي ۋاقتى ئىدى، ئ          

 .ئاكام ئابدۇقەييۇمنى چاقىرىتتى

دەپ ئابدۇخالىق ئاكام كىچىك ئاكامغا يانچۇقىدىن بىر تاپانچىنى چىقىرىپ -مانا قۇرال، ئالغىن،-

 .سۇندى

ئاكام ئابدۇخالىق . ئابدۇقەييۇم ئاكام ئابدۇخالىق ئاكامنىڭ قولىدىن تاپانچىنى ئالدى          

 :ئۇنىڭ دولىسىدىن تۇتۇپ پېشانىسىگە بىرنى سۆيۈپ قويۇپ

دۈشمەننى تولوق يوقىتىپ  !مېنىڭ ئۇكام بولساڭ، ھەرگىز ئارقاڭغا يانما! ئاتقا مىن، جەڭگە ئاتالن-

 .دېدى-!غەلىبە بىلەن قايتقىن

بۇ ئاتنى . بۇ تۇرۇق ئات مىجىت ھاجى دادامدىن قالغان ئارغىماق نەسىللىك ئات ئىدى          

ئابدۇقەييۇم ئاكام چاپچىپ ئۆرەنلەپ . ئائىلىمىزدە ئابدۇخالىق ئاكامدىن باشقا ھېچكىم مىنمەيتتى

كۈن . دە، ئاتنى چاپتۇرغان پېتى جەڭگە چىقىپ كەتتى-تۇرغان ئاتقا ئەپچىللىك بىلەن مىندى

الر ئۇچۇپ پېتىش قۇۋۇق تەرەپتىن پاڭىلداپ مىلتىق ئېتىلىپ، بەزىدە ئۆگزىدىن ۋىژىلداپ ئوق

ئابدۇخالىق ئاكام تاقەتسىزلىنىپ ھويلىنىڭ ئىچىدە قولىنى كەينىگە قىلىپ . تۇراتتى

ئارىدىن ئىككى سائەتتەك ۋاقىت ئۆتۈپ ئابدۇقەييۇم ئاكام . بۇياققا مېڭىپ يۈرەتتى-ئۇياقتىن

 .قايتىپ كەلدى
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دۇقەييۇم ئاكام ئاب. دەپ سورىدى ئابدۇخالىق ئاكام ئاچچىقى بىلەن-نېمىشقا قايتىپ كەلدىڭ؟-

ئابدۇخالىق ئاكام يانچۇقىدىن قول ياغلىقىنى  .قولىنى كۆرسەتتى، ئۇنىڭ سول قولى قان ئىدى

ئابدۇقەييۇم . چىقرىپ يىرتىپ، ئابدۇقەييۇم ئاكامنىڭ قان ئېقىپ تۇرغان قولىنى تېڭىپ قويدى

 .ئاكام ئاتقا مىنىپ ئۇچقاندەك چىقىپ كەتتى

ساندا يىراقالردا ئاڭلىنىپ، نامازدىگەردە -اۋازى شاالڭالپ، ئانداكەچقۇرۇنغا يېقىن ئوق ئ         

چاڭ باسقان ھالدا -بېشى توپا-كۈن بىلەن تەڭ ئابدۇقەييۇم ئاكام ئۈستى. پۈتۈنلەي توختىدى

 :ئاكام دەرھال ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ سورىدى. قايتىپ كەلدى

 قانداق بولدى؟-

الپ يۈرۈپ، قاچقاننى مىلتىق بىلەن ئېتىپ قىرىپ سۈرتوقماق قىلىپ قوغ-چېرىكلەرنى ئۇرتوقماق-

 .دېدى ئابدۇقەييۇم ئاكام-تۈگەتتۇق، 

 .ئابدۇخالىق ئاكام بۇنى ئاڭالپ بەك خوش بولۇپ كەتتى 

شۇ چاغدا ئابال رەئىس كېلىپ ئابدۇخالىق ئاكامنى قوزغىالڭچىالرنىڭ باش شىتابى           

ئاخۇنۇم بىلەن مەخسۇت مۇھىتى، ماشىمىڭالرنىڭ جايالشقان مەدىرىسىدە ئۇنى ھەمدۇلال ئەلەم 

ئابدۇخالىق ئاكام شۇ كۈنى كەچتە ئۆيگە . كۈتۈپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇنى بىرگە ئېلىپ كەتتى

. ئاتام، ئاپامالر ئەنسىرەپ بىزنىڭ ھارۋىكىشىمىز ئايۇپ ئاكىنى مەدىرىسكە ئەۋەتتى. كەلمىدى

ئىشى بەك ئالدىراش ئىكەن، ئۆيگە  .غا سەنمۇجاڭ قىپتۇئابدۇخالىق شويىنى قوزغىالڭچىالر›: ئايۇپ

شۇنىڭدىن كېيىن ئابدۇخالىق ئاكام ئۆيگە كەم كېلىدىغان . دېدى دەپ قايتىپ كەلدى‹ بارالمايمەن

ئارىدىن بىرنەچچە كۈن ئۆتۈپ . كەلگەن چاغدىمۇ ئازراقال ئولتۇرۇپ يەنە چىقىپ كېتەتتى. بولدى

 .ىمۇ ئالدىقوزغۇالڭچىالر تۇرپان كونىشەھەرن

ئادەم . ئاينىڭ بېشىدا شىڭ شىسەي قۇمۇل تەرەپتىن تۇرپانغا باستۇرۇپ كەلدى-1يىلى - 1933

تۇغقانالر جەم بولۇپ ئاتنى تەييارالپ ئابدۇخالىق -ئاپام، ئانام ۋە ئۇرۇق. تۇتۇش باشلىنىپ كەتتى

ەپ كۆپ نەسىھەت د‹ شەھەردىن چەتكە چىقىپ كېتىڭ، بولمىسا ھاياتىڭىزغا خەۋپ يېتىدۇ›ئاكامغا 

ئابدۇخالىق ئاكام ئۇنداق سۆزلەرگە بىرەر ئىپادە بىلدۈرمەي قاپىقىنى تۈرگەن پېتى گەپ . قىلدى

 .قىلمىدى

 :دېگەندە ئابدۇخالىق ئاكام‹ دەرھال ئاتقا مىنىپ چىقىپ كېتىڭ» › ئانام يىغالپ تۇرۇپ

يۇرت، -پ كەتسەم ئەلمەن قېچى. يۇرتنى تاشالپ قاچمايدۇ-ئوغۇل باال ئەل. مەن ئوغۇل باال-

يۇرت، خەلق بىلەن -مەن نېمە بولسام ئەل. تۇغقانلىرىمنى دۈشمەن قىيناپ جازااليدۇ-ئۇرۇق

دەپ ئۇنى كۈتۈپ تۇرغان ئابدۇراخمان قارى، ئابدۇمېيىن ھاجى،  -خەلقتىن ئايرىلمايمەن،. بولىمەن

ۇزى مولال قاتارلىقالرنىڭ ئۇزۇن ئۆتمەي ر. الۋسۇڭالرنى يولغا سېلىپ قويۇپ ئۆزى كەتمەي قېپقالدى

دىن ئوشۇق بىگۇناھ  411مەلۇمات بېرىشى بىلەن شىڭ شىسەي ئابدۇخالىق ئاكام بىلەن بىرگە 
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 .ئادەمنى قاماققا ئالدى

مەن ئانام ئەرەمسىما ھاجى بىلەن . ئابدۇخالىق ئاكامنى تۇرپان كونىشەھەردىكى زىندانغا قامىدى

 .كۈندە ئاكامغا تاماق ئاپىرىپ بېرەتتىم

مەن ئانام . كۈنى ھاۋا تۇتۇق، ئاسماندىن تۇپا يېغىپ تۇراتتى-13ئاينىڭ -3يىلى - 1933        

بىلەن ئېشەكلىك ئەتىگەندىال كونىشەھەرگە قاراپ يولغا چىقىپ، ئابدۇخالىق ئاكامغا تاماق ئېلىپ 

ق كوچىدا مىلتى. بىزنى كونىشەھەرنىڭ دەرۋازىسىدىن چېرىكلەر توسۇپ كىرگۈزمىدى. باردۇق

بىز ئېلىپ كەلگەن . كۆتەرگەن، قېلىچ ئاسقان چېرىكلەر ئالدىنقى كۈنلەردىكىدىن جىق ئىدى

. تاماقنى ئامبالنىڭ كاتىپى ئابدۇل جەگەن دېگەن ئادەمگە بېرىپ قويۇپ كەينىمىزگە ياندۇق

گوباڭ دېگەن خەنزۇنىڭ ئىشىكىگە كەلگەندە، . بىردەمدىن كېيىن كوچىالرغا ئادەملەر توشۇپ كەتتى

مەن . ئانام گوباڭ بىلەن پاراڭلىشىپ كارىۋاتتا ئولتۇردى. ۇ ئانامنى ھويلىسىغا چاقىرىۋالدىئ

قېلىچ ئاسقان ئەسكەرلەردىن باشقا ئادەم يوق، ناھايتى سۈرلۈك -يوچۇقتىن قارىسام كوچىدا مىلتىق

 .ئىدى

بىز چۈشكە يېقىن . بىردەمدە كوچىدىن يېڭىشەھەر تەرەپكە ماڭغان ئەسكەرلەر ئۆتۈپ بولدى          

يېڭىشەھەرگە بارساق كۈن چىقىش دەرۋازىدا ئۇرۇس ئەسكەرلەر تۇرۇپتۇ،  .ئانام بىلەن ئۆيگە قايتتۇق

ئېچىپ ئۆينىڭ -بىز شەھەرنىڭ جەنۇبى بىلەن ئايلىنىپ كەچقۇرۇن ھېرىپ. بىزنى كىرگۈزمىدى

 .پنى ئاڭلىدىمدېگەن گە‹ ئادەمنى چېپىپ ئۆلتۈرۈپتۇ 27ياڭ زىخۇي ›ئالدىغا كېلىشىمىزگە 

 .ئانام ھويلىغا كىرىپ كەتتى

بۇتنىڭ -دەپ يۈگۈرۈپ، شەھەر ئىچىگە‹ ئابدۇخالىق ئاكام قانداق بولۇپ كەتكەندۇ؟›مەن           

بۇتنىڭ ئالدىدىكى . كوچىنىڭ بېشىدا تۆت ئۇرۇس ئەسكەر مىلتىق تۇتۇپ تۇرۇپتۇ. ئالدىغا كەلدىم

ئۈچ چامدامدا بىر ئۆلۈك قانغا بويالغان ھالدا -كىئىك. كىچىك مەيدان قانغا بويۇلۇپ كېتىپتۇ

مەن قانغا بويۇلۇپ ياتقان . ھەر بىر ئۆلۈكنىڭ يېنىدا بىر ئەسكەر قوراللىق تۇراتتى. يېتىپتۇ

جىگەر ئاكام ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ گەۋدىسى ۋە يوغان بېشىدىن -جەسەتلەرگە سەپسېلىپ، جان

 .ئۇنى تونىۋېلىپ ئۈن سېلىپ يىغالپ كەتتىم

ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشى جالالتالر ئاكامنى قېلىچ بىلەن چېپىپ تونۇغىسىز            

نەمتۇل ! ئۇنىڭ يېنىدا ياتقان تۆمۈر ھاجىنىڭ كۆكرىكىنى يېرىپ يۈرىكىنى يۇلىۋاپتۇ! قىلىۋېتىپتۇ

ئانامالرغا مەن ئۈن سېلىپ يىغالپ ئۆيگە كېلىپ مۇسىبەت خەۋىرىنى  !ھاجىنىڭ كۆزىنى ئۇيىۋېتىپتۇ

 «…زارىغا چۆمدى-ھويلىنىڭ ئىچى يىغا. يەتكۈزدىم

 

 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدىكى بەزى خاتا چۈشەنچىلەر 4 .     
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 .بىرىنچى، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ دىنغا بولغان قارىشى توغىرىسىدىكى تەھلىللەردىكى خاتالىق

لىق، ياڭ زىڭشىڭنىڭ دىننى سۈيئىستىمال ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئېرلىرىدىكى روشەن بىر خاھىشچان

كۈنى -4ئاينىڭ -2يىلى -2813ياڭ زىڭشىڭ )قىلىپ، خەلقنى بىخۇتالشتۇرۇش سىياسىتىنى 

يېقىندىن »: ۋىاليەتلەرنىڭ باشلىقلىرىغا بەرگەن بىر مەخپىي يوليورۇقىدا مۇنداق دېگەن-ناھىيە

تسىيسىنى تۇتىۋېتىپتۇ ھەمدە سەۋەبسىزال بېرى جايالردىكى ئەمەلدارالر دىنغا قارىتا كەمسىتىش پوزى

سەۋەب بىلەن جازاالش ئىشلىرى كۆرۈلۈپتۇ، دېگەن گەپنى -ئاخۇنالرنى ئالماشتۇرۇش، تۈرلۈك باھانە

چەنخۇيالرنىڭ دىنغا ئېتىقاد قىلىش، . بۇنداق قىلىش خەلقنىڭ رايىغا توغرا كەلمەيدۇ. ئاڭالپ قالدىم

. ئۇالرنىڭ نادانلىقىمۇ مۇشۇنىڭدا. ىپ كەتكەن ئادەتئاخۇنالرنى ھۆرمەت قىلىشى ئۇالرغا سىڭ

ئەگەر چەنخۇيالر دىنغا ئېتىقاد قىلمىغان، ئاخۇنالرنى ھۆرمەت قىلمىغان بولسا، ئۇالر ھېچنېمىدىن 

… دە، ئۇالرنى ھۆكۈمەتنىڭ قانۇنى بىلەن باشقۇرۇش تەسكە چۈشەتتى-ھەزەر ئەيلىمەيتتى

ازىرقى ھالەتنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، ئەمەلدارلرنىڭ كىشىلەرنىڭ رايىنى ئۆزىمىزگە قارىتىپ، ھ

ۋە ئۇ ( «چەنخۇيالرنىڭ كىتابنامىلىرىگە ھۆرمەت قىلغىنى تۈزۈك-دىندىن پايدىالنغىنى، خۇيزۇ

كەلتۈۈرپ چىقارغان ناچار ئىجتىمائىي مۇھىتنى؛ دىنىي تونغا ئورۇنىۋالغان، ئىسالھاتچىلىققا، 

مەدەنىيەتكە قارىشى تۇرۇپ، كونىلىقنى، خۇراپاتلىقنى تەرغىپ پەنگە، مەرىپەتكە، مائارىپ ۋە -ئىلىم

قىلىدىغان، شۇ ئارقىلىق خەلقنى غەپلەتتە، بىخوتلۇقتا، نادانلىقتا قويۇپ جان باقىدىغان بىر تۈركۈم 

مۇددىئالىرىنى، ھەرىكەتلىرىنى تەنقىد -ئىشانالرنى ۋە ئۇالرنىڭ جىنايى مەقسەد-مۇناپىق مولال

 .ولۇپ، بۇ شائىرنىڭ شېئىر ئارقىلىق ئۆز ئىدىيسىنى ئاشكارىلىشىدىن ئىبارەتقىلىشتىن ئىبارەت ب

بىراق، بىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئېرلىرى توغرىسىدىكى تەھلىللەرگە ۋە تەتقىقات         

ماتېرىياللىرىغا قارايدىغان بولساق، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئېرلىرىدىكى بۇ خىل ئىدىيە بۇرمىلىنىپ، 

ئەمىلىيەتتە بىز سوغۇققان . ىنغا قارىشى تۇرىدىغان ئاتىزىمچى قىلىپ ئوتتۇرغا چىقىرلغانشائىرنى د

بولۇپ ھەم بىر تەرەپلىمە سىياسىي پىكىر رامكىسىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ ئەتىراپلىق تەھلىل 

لىق قىلىپ كۆرسەك، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ قارىشى تۇرغىنى دىننى سۈيئىستىمال قىلىۋالغان خۇراپات

ئىكەنلىكىنى، ھېچقاچان ساغالم دىنىي ئەقىدىگە ۋە خەلقنىڭ نورمال دىنىي ھېسسىياتىغا قارىش 

 :بىزنىڭ بۇ قاراشلىرىمىز تۆۋەندىكى تۆت تۈرلۈك ئاساسقا ئىگە .ئەمەسلىكىنى كۆرەلەيمىز

ئەل سۆيگەن بىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئېرلىرىغا ئەتىراپلىق نەزەر سالغىنىمىزدا، ئۇنىڭدا   ‹1›      

ساغالم ئەقىدىلىك بىرەر دىنىي ئۆلىمانى ياكى خەلقنىڭ نورمال دىنىي ئېتىقادى ھەم دىنىي 

 .ھېسسىياتىنى تەنقىدلەش ئوبېكتى قىلغان كۇبلېت ياكى مىسىراالرنى ئۇچۇرتالمايمىز

ندا، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ياشىغان ئائىلىۋى مۇھىت ۋە مىللىي مۇھىت نۇقتىسىدىن قارىغا  ‹2›      

ئۇنىڭ . شائىر قۇيۇق دىنىي تۈس ئالغان ئائىلىدە ھەم جەمىئىيەت مۇھىتىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن
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دادىسى ئۆز دەۋرىنىڭ جاھان كۆرگەن ئۇقۇمۇشلۇق كىشىسى ھەم تەقۋادار دىنىي زات بولۇپ، شائىر 

ەرەپتىن يەنە بىر ت. ئۆز دادىسىنىڭ دىنىي ھېسسىياتىىنى ھەم دىنىي پائالىيىتىنى ھۆرمەت قىلىدۇ

شائىر ئۆزىدىن ئىلگىرىكى دەۋرلەردە ياكى ئۆزى ياشىغان دەۋىردە ياشىغان ئەلىشىر نەۋائى، 

ئابدۇقادىر دامولال، قۇتلۇق ھاجى شەۋقىگە ئوخشاش بىر قىسىم ھەقىقىي ئىسالم ئەقىدىسى بىلەن 

غا ۋە ئۇنىڭ مەكتەپ قۇرىشى. ئۆلىماالرنىڭ تەسىرىگە كۈچلۈك ئۇچىرىغان-قورالالنغان ئالىم

ئىنقىالبىي ھەرىكەتلەرنى قانات يايدۇرىشىغا ياردەملەردە بولغان كۆپلىگەن كىشىلەرمۇ ئۆز دەۋرىنىڭ 

 .ئىلغار پىكىرلىك دىنىي زىيالىلىرىدىۇر

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ تەربيلىنىش تارىخىدىن قارىغاندا، ئۇ باشالنغۇچ مەلۇماتنى    ‹3›       

پارس تىلىنى شۇ يەردە ئۆگەنگەن بولۇپ، بەلگۈلۈك دىنىي -ئەرەبدىنىي مەدىرىسىدە چىقارغان ھەم 

يەنە كېلىپ شائىر بەزىدە دادىسىغا ئەگىشىپ، بەزىدە يالغۇز ھالدا مەسچىتكە بېرىپ . ساۋادقا ئىگە

« بالدۇر ئويغانغان ئادەم»بۇ ھال مەرھۇم يازغۇچى خېۋېر تۆمۈرنىڭ . جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ كېلىدۇ

ھە راست، بۈگۈن جۈمە، ئاتىسى بىلەن بىللە جۈمەگە »: ۇنداق بىشارەتلەنگەنناملىق كىتابىدا م

 (. بەت-1مەزكۇر ئەسەر )« ؟!يا-كەتتىمۇ

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىي پائالىيىتى ۋە ئىدىيسىدىن قارىغاندا، ئۇ بىر ئىنقىالب  ‹4›       

زىتسىيسى ۋە چۈشەنچىسىدىن چىقىپ بىز ئۇنىڭ دەۋر رېئاللىقىغا بولغان پو. ئۇتىنى تارقاتقۇچىدۇر

ئويلىغىنىمىزدا، شائىر، ئەينى دەۋر مۇھىتىدا ئىنقىالب قىلماقچى بولغان ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ 

دىنىي ئېتىقادنى ھەركەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلماي تۇرۇپ، دىنغا قارىشى نۇقتىنەزەر بىلەن ئوتتۇرىغا 

ەسلىكىنى، ئىلگىركى ئىنقىالبالرنىڭ ھەر چىقىپ بىرەر ئىنقىالبنى قوزغىشىنىڭ مۈمكىن ئەم

قاندىقىنىڭ ئالدى بىلەن دىنىي ئاڭ بىلەن چەمبەرچاس باغالنغانلىقىنى، دىننىڭ قوزغىتىش 

كۈچىدىن ئايرىلغان ئىنىقالبنىڭ مۇتلەق مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرىلىشىدىغانلىقىنى بىلمەسلىكى 

 .مۈمكىن ئەمەس

غا تەسىر قىلغان ئاساسىي ئىدىيە ۋە شەخسلەر جەھەتتىكى ئىككىنچى، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر        

 .خاتالىق

ھازىغىچە، مەيلى ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى توغىرىسىدىكى ماتېريالالردا بولسۇن، مەيلى        

ئەسەرلىرى ئۈستىدە توختالغان ماتېريالالردا بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە شائىرنىڭ ئىدىيسىنىڭ 

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىديسىگە سوۋېت ئۆكتەبىر »ستىدە تەھلىل يۈرگۈزۈلۈپ، شەكىللىنىشى ئۈ

ماي ھەرىكىتى، جۇڭگو كومپارتىيسىنىڭ -4ئىنقىالبى ۋە جۇڭگودىكى شىنخەي ئىنقىالبى، 

يازغۇچىلىرى بىلەن لۇشۇن -قاتارلىق رۇس شائىر… تەشەببۇسلىرى ھەمدە پوشكىن، لېرمۇنتوۋ

باشقا مەنبەلەر . دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى« كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن قاتارلىق خەنزۇ يازغۇچىلىرى

 ئەمىلىيەتتە راست شۇنداقمۇ؟. تىلغا ئېلىنمىدى ياكى ئاز ھەم يۈزەكى تىلغا ئېلىندى
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بىز ئەستايىدىل ئىزدەنسەك، بۇنىڭ ئالدىن بەلگىلەنگەن مۇقۇم بىر سىياسىي خاھىش ئۈستىگە        

 .ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز قۇرۇلغان مەقسەدلىك تەھلىل

ھازىرقى ئەمىلىيەت شۇكى، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىديسىگە سوۋېت ئۆكتەبىر ئىنقىالبى ۋە        

ماي ھەرىكىتى، جۇڭگو كومپارتىيسىنىڭ تەشەببۇسلىرى ھەمدە -4جۇڭگودىكى شىنخەي ئىنقىالبى، 

لەن لۇشۇن قاتارلىق خەنزۇ يازغۇچىلىرى يازغۇچىلىرى بى-قاتارلىق رۇس شائىر… پوشكىن، لېرمۇنتوۋ

 .بەلگىلىك تەسىرلەرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ، ئۇ ئاساسىي ئامىل ئەمەس

بىز بۇ ھەقتە ئەتىراپلىق ئىزدەنگەن ۋە تەھلىل يۈرگۈزگىنىمىزدە، شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ         

نىڭ « تۈركى تىلالر دىۋانى» ئىدىيسىگە تەسىر كۆرسەتكەن ئاساسىي ئامىل ئۇرخۇن ئابىدىلىرى ۋە

تېپىلىشى ھەم دۇنيا تۈركىلوگىيە ساھەسىدىكى يىتۈك ئالىم، رۇس تارىخشۇناسى بارتولدى، 

زەكى .تۈركىيەلىك مەشھۇر ئالىم ھەم جامائەت ئەربابى زىيا كۆك ئالىپ، مەشھۇر تاتار تۈركىلوگى ئا

ەن زور تارىخشۇناسلىق ۋەلىدى توغان قاتارلىق دۇنيا تۈركىلوگلىرىنىڭ قولغا كەلتۈرگ

مۇۋاپپىقىيەتلىرى ئاساسىدا، تۈركىي مىللەتلىرىدە مەيدانغا كەلگەن مىللىي ئىپتىخارلىق ھەم 

مىللىيلىككە قايتىش ھەرىكىتى؛ ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا ھەم ئاناتولىيەدە يۈز بەرگەن ئىسالمىي 

 - «جەدىتچىلىك»شالنغان ئويغۇنىش يۈزلىنىشى، ئانادولىيە تۈركلىرى ھەم تاتارالردىن با

ئىسالھاتچىلىق ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق رايونىمىزغا سىڭىپ كىرىشى شۇنداقال 

رايونىمىزدىن ياۋروپا قاتارلىق تەرەقىي قىلغان ئەللەرگە چىقىپ، ئۇ يەرلەردىكى تەرەققىياتنى ۋە 

ىندىستان، تۈركىيە، ئىران قاتارلىق پەن نەتىجىلىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ياكى مىسىر، ھ-ئىلىم

ئىسالم مەملىكەتلىرىگە چىقىپ، ئۇ يەردىكى ساپ ئىسالم ئەقىدىسىنى ۋە ئىسالم ئىسالھاتچىلىق 

ھەرىكىتىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن بىر تۈركۈم سودىگەرلەر ھەمدە دىنىي مۆتىۋەرلەرنىڭ ئۇ 

دە تارقىتىشى شۇنداقال تاتار ۋە تۈرك بىلگەنلىرىنى دىيارىمىزغا تۈرلۈك شەكىل-يەردىكى كۆرگەن

زىيالىلىرىنىڭ يەتتە سۇ ۋە دىيارىمىز ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى مەرىپەتچىلىك 

ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇشى، ئابدۇال توقاي، ھادى تاقتاش، غاسپىرالى، مۇسا جارۇلال 

سىدىن بۇيان بەزىدە يوشۇرۇن، بەزىدە قاتارلىقالرنىڭ تەسىرى، ئۆزىمىزنىڭ قېنىدا موڭغۇل ئىستىال

ئاشكارا ساقالنغان ئەنئەنىۋىي مەدەنىيەت گېنى ۋە خەلقىمىزنىڭ ئەنئەنىۋىي تۇرمۇش شەكلى بىلەن 

مەدەنىيەت نۇقتىنەزىرىدە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان مىللىي ئاڭ ھەرىكىتى، نەزەر خوجا ئابدۇسەمەت، 

سىيدىكى ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ مىللىي بارلىق ئۈستىدىكى ئابدۇلال رۇزى باقىيېۋ قاتارلىق ئوتتۇرا ئا

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىجادىيىتى ۋە ئىدىيسىگە بىرقەدەر . ئىزدىنىشلىرى ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز

زور تەسىر كۆرسەتكەن شەخسلەردىن قارىغاندا، تاتارالرنىڭ مۇنەۋۋەر شائىرى ئابدۇلال توقاي بىلەن 

شائىر . ن چىققان مەشھۇر تارىخچى نەزىەر خوجا ئابدۇسەمەتلەردۇريەتتە سۇ ئۇيغۇرلىرىدى

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئابدۇلال توقاينىڭ ئىدىيسىگە كۈچلۈك ئۇچۇراپال قالماستىن يەنە ئۇنىڭ 
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غا ئوخشاش چاقىرىق ۋە ئويغۇتۇش كۈچى ئىنتايىن كۈچلۈك « ئويغان»شېئېرلىرىغا تەقلىد قىلىپ 

نەزەر خوجا . ىققا كەلتۈرگەن، قىسمەن تاتارچە شېئېرالنىمۇ يازغانبولغان مۇنەۋۋەر شېئرنى بارل

نىڭ تەسىرىدە مىللىتمىزنىڭ مىللىي نامى، ئېتنىك تەركىبى ۋە ( ئۇيغۇر بالىسى)ئابدۇسەمەت 

 .تەخەللۇسىنى قولالنغان« ئۇيغۇر»مەدەنىيىتىدىن خەۋەردار بولۇش بىلەن بىرگە ئۆزىگە 

ۇيغۇرنىڭ ئىدىيسىگە تەسىر قىلغان ئاساسىي ئامىلالر تەتقىقاتىدا ئۈچۈنچى، ئابدۇخالىق ئ         

 نىڭ ئورنى ئاالھىدە مۇبالىغىلەشتۈرۋ( ئى« ئۈچ مەسلەك»سۇنجۇڭشەننىڭ )« سەنمىنجۇيى»

 .ېتىلگەن ھەم ئۇ بىر مۇتلەق توغرا ئىدىيە سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان-

دۆلەت ئاتىسى بولغان سۇن جۇڭشەن  جۇڭگونىڭ« ئۈچ مەسلەك»ھەممىمىزگە مەلۇمكى،           

يىلى ئوتتۇرغا قويۇلغان پىروگىرامما خارەكتېرلىك ھۆججەت بولۇپ، ئۇنىڭ -2822تەرىپىدىن 

سۇن جۇڭشەن ئەپەندى . تىن ئىبارەت« خەلق ھوقۇقى، خەلق تۇرمۇشى ۋە مىللەت»يادىروسى 

تەشەببۇس قىلغان بولسىمۇ، نۇقتىسىدا خەلقچىللىقنى  -1ۋە  -2ئى نىڭ « ئۈچ مەسلەك»ئۆزىنىڭ بۇ 

ئاشكارا ھالدا خەن مىللەتچىلىك ئىدىيىسىنى بازارغا سېلىپ، ئۆزىنىڭ قارىشى -نۇقتىسىدا ئوچۇق-3

مىڭ يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈم سۈرگەن فېئۇدال خانلىق  2تۇرۇش ۋە ئاغدۇرۇش نۇقتىسىنى دۆلىتىمىزدە 

كۆپ مىللەتلىك جۇڭگونىڭ مۇھىم بىر  تۈزۈمىگە ۋە چىرىپ كەتكەن چىڭ خاندانلىقىغا قاراتماستىن،

مانجۇ ھۆكۈمرانالر سىنىپى بىلەن . ئەزاسى بولغان مانجۇ مىللىتىنىڭ بارلىق ئەزالىرىغا قاراتقان

مانجۇالرنى يوقۇتۇپ، ياتالرنى قوغالپ »ئادەتتىكى مانجۇ خەلقىنى بىر تاياقتا ھەيدەپ، 

دەپ  (يىلالردىكى تارىخ دەرسلىكى-2891يىللىقنىڭ -1تولوقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ )« چىقىرايلى

بۇ شۇئار جۇڭگودا يېڭى مىللەتچىلىك دولقۇنىنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەب بولۇپ، . كۆرسەتكەن

شىنخەي ئىنقىالبىدىن ئىلگىرىكى ھۆكۈمران مىللەت بولغان مانجۇالرنىڭ كەڭ كۆلەمدە قىرغىن 

تىلىدىن ئايرىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ قىلىنىشىنى ۋە ئاسسىمالتسىيە قىلىنىپ، ئۆز مەدەنىيىتى ھەم 

ئى سېپى ئۆزىدىن « ئۈچ مەسلەك»بۇنىڭدىن كۆرۈشكە بولىدىكى، سۇن جۇڭشەننىڭ . چقارغان

ساغالم بولمىغان ئىدىيە بولۇپ، ئۇنى ھەر تەرەپتىن توغرا ۋە ساغالم ئىدىيە دەپ جۆيلۈش ئۆتۈپ 

يەنى ئۆز مىللىتىنى قىزغىن ئەھۋال شۇنداق ئىكەن، بۇنداق ئىدى. كەتكەن ھاماقەتلىكتۇر

سۆيىدىغان، شۇنىڭ بىلەن بىرگە يۈكسەك دەرىجىدە دېمۇكىراتىك ئاڭغا ئىگە شائىر ئابدۇخالىق 

بىز ئەتىراپلىق ئويالنساق، ئابدۇخالىق . ئۇيغۇرنىڭ قارىقۇيۇق قوبۇل قىلىشى مۈمكىن ئەمەس

پەقەت ئۇنىڭ خەلقچىلىق  تەشەببۇسىنىڭ« ئۈچ مەسلەك»ئۇيغۇر ئۆز شېئېرلىرىدا تىلغا ئالغان 

 .قىسىمىال ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىالاليمىز

 

 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدا ئىشلەنگەن خىزمەتلەر . 5
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 91مۇشۇ . يىل بولدى 91ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىزدىن ئايرىلغىلى بۇ يىل توپتوغىرا 

غۇرنىڭ ئەسەرلىرىنى توپالش، نەشىر قىلدۇرۇش ۋە يىلدىن بۇيان كۆپلىگەن كىشىلەر ئابدۇخالىق ئۇي

شائىر توغىرىسىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى ئەسەرلەرنى يېزىش ھەم خاتىرلەش پائالىيىتىنى ئۆتكۈزۈش 

 .بىلەن شۇغۇلالندى ياكى مۇشۇ يولدا كۈچ چىقاردى

رغا قويۇپ مەن تۆۋەندە ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدا ئىشلەنگەن خىزمەتلەرنى ئوتتۇ          

 .ئۆتىمەن

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى تۇنجى بولۇپ جامائەتچىلىككە تونۇشتۇرۇش جەھەتتىن كۈچ           

دا شائىرنىڭ « شىنجاڭ گزىتى»ئايدا -2يىلى -1947چىقارغان كىشى رۇزى قادىرى بولۇپ، ئۇ 

ڭ ئوغىلى ناملىق شېئېرلىرىنى ۋە شائىرنىڭ يېقىن دوستى ئەكبەرخاننى« ئىستىمەس»، «باردۇر»

ناملىق ھېكايىسىنى ئېالن « باقى ئاكىنىڭ دەردى»مەھمۇت ئەكبەر تەرىپىدىن ساقالپ قېلىنغان 

يىلى شائىرنىڭ شېئېرلىرىنى توپالم قىلىپ شۇ چاغدىكى شىنجاڭ -2842مەھمۇت ئەكبەر . قىلدۇردى

 .قىلىنمىدىيازغۇچىالر جەمىئىيىتىگە تاپشۇرغان بولسىمۇ تۈرلۈك توسالغۇالر سەۋەبىدىن ئېالن 

يىلدىن كېيىن تارىخچى تۇرغۇن ئالماس ۋە ئەرشىدىن تاتلىق، پەتتارجان مۇھەممىدىالر -1978

سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىگە شائىرنىڭ شېئېرلىرىنى -ۋەكىل بولۇپ ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات

مان باقى توپالش ھەم نەشىر قىلىش تەكلىپىنى ئوتتۇرغا قويدى ھەم مەھمۇد ئەكبەر، ئابدۇراخا

، «تارىم»پارچىگە يېقىن شېئېرلىرىنى رەتلەپ،  71قاتارلىق كىشىلەرنىڭ ياردىمىدە شائىرنىڭ 

دە ئېالن قىلدۇرۇپ، جامائەتچىلىك بىلەن يۈز « شىنجاڭ گېزىتى»ژۇرناللىرىدا ھەم « بۇالق»

ئۇيغۇر ئابدۇخالىق »شائىرنىڭ شېئېرلىرىنى « شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى»يىلى -2892. كۆرۈشتۈردى

كۈنىدىن -23ئاينىڭ -4يىلى -2897تۇرپاندا . دېگەن نام بىلەن نەشىر قىلدى« شېئېرلىرى

يىلى -2894كۈنىگىچە بەش كۈن، ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ -27

 بەرگەن تەكلىپىگە ئاساسەن، بىر يىلدىن ئارتۇق جىددىي تەييارلىق قىلىش ئارقىلىق، ئابدۇخالىق

پائالىيەت  .يىللىقىنى خاتىرلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى 44يىللىقى، ۋاپاتىنىڭ  92ئۇيغۇر تۇغۇمىنىڭ 

سەنئەتچىلەر  -ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە خەلق ھۆكۈمىتى، تەشۋىقات بۆلۈمى، ئەدەبىيات

، تۇرپان بىرلەشمىسى ۋە ئۇنىڭ قارىمىقىدىكى جۇڭگو يازغۇچىالر جەمىئىيىتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ

ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر . ۋىاليىتى ۋە تۇرپان شەھىرىنىڭ قىزغىن قوللىشىغا ئېرىشتى

ئاكادېمىيىسى مىللەتلەر ئەدەبىياتى تەتقىقات ئىنىستىتۇتى، جۇڭگو يازغۇچىالر جەمىئىيىتى شىنجاڭ 

خەلق ھۆكۈمىتى  شۆبىسى، تۇرپان ۋىاليەتلىك مەدەنىيەت باشقارمىسى ۋە تۇرپان شەھەرلىك

يىغىنغا رەھبەرلىك قىلىش گۇرۇپپىسى . پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇش خىزمىتىنى ئۆز ئۈستىگە ئالدى

ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر )قۇرۇلۇپ، گۇرۇپپا باشلىقى ئابدۇشۈكۈر تۇردى 
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ن ۋىاليەتلىك تۇرپا)، مۇئاۋىن گۇرۇپپا باشلىقى يۈسۈپ ئەيسا (ئاكادېمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى

سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، -ئەدەبىيات)، ئابلىز نازىرى (پارتكوم شۇجىسى

دىن  91يىغىنغا . قىلىپ بېكىتىلدى( جۇڭگو يازغۇچىالر جەمىئىيىتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ رەئىسى

قۇپ ئۆتۈلدى پارچىغا يېقىن ماقالە يىغىلىپ، ئۇنىڭ بىر قىسىمى ئو 41.ئارتۇق ۋەكىل قاتناشتى

پارچە ماقالە  17شۇنداقال ئىمىن ئەخمىدى، ئىسمائىل تۆمۈرى قاتارلىق يولداشالر تەرىپىدىن 

دېگەن ماۋزۇدا  «ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىياتىمىزدىكى ئورنى»يىلى -2899تاللىنىپ، 

ئايدا -9يىلى -2897. دا نەشىر قىلىندى« شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى»ئايرىم بىر كىتاب قىلىنىپ، 

يازغۇچى خېۋېر تۈمۈر شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىغا بېغىشالنغان تۇنجى مەخسۇس 

« ئۆسمۈرلەر نەشىرياتى-شىنجاڭ ياشالر»ناملىق قىسسەنى يېزىپ، « بالدۇر ئويغانغان ئادەم»-ئەسەر

ەلگۈسىنىڭ ك»كېيىن يەنە مۇھەممەت شانىياز ئەپەندى ئۆزىنىڭ . تەرىپىدىن نەشىر قىلدۇردى

شۇنىڭدىن كېيىن خەلقىمىز بۇ ئوت يۈرەك شائىرنى كەڭ . ناملىق ئەسىرىنى ئېالن قىلدۇردى« شائىرى

 .كۆلەمدە تونۇش ھەم ئەسەرلىرىنى ئوقۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدى

ئىمىن . «ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىياتىمىزدىكى ئورنى». 2: پايدىالنغان ماتېريالالر

ئاي -21نەشىرى، -1ئاي -4يىل -2899« شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى». ، ئىسمائىل تۆمۈرىئەخمىدى

 .بېسىلىشى-2

يىل -2897« ئۆسمۈرلەر نەشىرياتى-شىنجاڭ ياشالر» .خېۋېر تۈمۈر. «بالدۇر ئويغانغان ئادەم» . 2

 .بېسىلىشى-1ئاي -9نەشىرى، -2ئاي -1

شىنجاڭ ئۇنىۋېرستېتى ». زى، ئابلىكىم زوردۇنمىرەھمەت سېيت، يالقۇن رۇ. «مەمتىلى ئەپەندى» . 3

 .بېسىلىشى-2ئاي -1يىلى -2889نەشىرى، -2ئاي -4يىل -2887« نەشىرياتى

. مەھمۇت زەيدى، مەھمۇت ئەكبەر، ئىسمائىل تۆمۈرى. «ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئېرلىرى » . 4

 .ېسىلىشىب-1ئاي -7يىلى -2899نەشىرى، -2ئاي -2يىل -2892« شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى»

يىل -2899شىنجاڭ مائارىپ نەشىرياتى . نۇمەھەمەت زامان. «ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخى» . 5

 .بېسىلىشى-2نەشىرى، -2ئاي -7

شىنجاڭ ». تەرجىمە قىلغۇچى ئابدۇلالجان كېرەم. «ئەرەب پەسەپىسى-بۈگۈنكى زامان ئىسالم » . 6

 .شىبېسىلى-2نەشىرى، -2ئاي -4يىل -1113« خەلق نەشىرياتى

 قەلىمىم: مەنبە
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داستانىدا ئىپادىلەنگەن  « ئەتەبەتۇلھەقايىق » 

 مەرىپەت توغرىسىدىكى قاراشالر –ئىلىم 

 غاپپار روزى

 ئۇيغۇرىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى قاراخان"( ھەقىقەت ئىشىكى" )"ئەتەبەتۇلھەقايىق"      

ئەدەبىياتىدا مەيدانغا كەلگەن يىتۇك شائىر ۋە فازىل ئالىم ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكىنىڭ ۋەكىل 

 . خاراكتېرلىك مەشھۇر داستانى 

جتىمائىي ، پەلسەپىۋى ، تۈزۈلۈش جەھەتتىن شېئىرىي ، خاراكتېر داستان مەزمۇن جەھەتتىن ئى        

جەھەتتىن دىداكتىك ، ئۇسلۇب جەھەتتىن شەرق ئەدەبىياتىنىڭ ئۇسلۇبىنى ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر 

نىڭ مەزمۇن ۋە "قۇتادغۇبىلىك"كالسسىك ئەدەبىياتىنىڭ ئېسىل ئەنئەنىسىنى نامايان قىلغۇچى 

تىلىدا ئارۇز ۋەزىننىڭ مۇتەقەرىب بەھرىدە ( خاقانىي)قەر ئۇسلۇبىنى ئۈلگە قىلىپ ، ساپ قەش

، قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقا دەۋرىدىكى كۈنسېرى  3مىسرالىق  494،  1بابلىق  24يزېىلغان 

ئىسالم ئەدەبىياتىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىگە ئۇچرىغان تارىخىي ئەھمىيەتلىك  –گۈللىنىۋاتقان ئۇيغۇر 

 .داستان 

ئىستانبولنىڭ ئاياسۇفىيە كۈتۈپخانىسى بىلەن توپقاپى ساراي كۈتۈپخانىسىدا داستاننىڭ ھازىر        

قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى بىلەن ئەرەب يېزىقىدا : نۇسقىسى    ساقالنغان قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى

نوقۇل ئەرەب يېزىقىدا : نۇسقىسى    قۇرمۇ قۇر پاراللېل قىلىپ كۆچۈرۈلگەن

 .  4بارەت ئۈچ خىل نۇسقىسى بار نۇسقىسىدىن ئى   كۆچۈرۈلگەن

ئەسەر ئىلىم . دەپ ئاتىغانىدى  4" تۈركىي كىتاب"ئەدىب ئەھمەد يۈكنەكى ئۆز داستانىنى        

نۇسقىلىرىغا بېرىلگەن نامىغا ئاساسەن      دۇنياسىغا مەلۇم بولغاندىن كېيىن ، داستاننىڭ

ېلىنگەن ، ئەمما كېيىن دەپ ئاتىلىپ ك"( ھەقىقەتلەر سوۋغىسى" )"ھىبەتۇلھەقايىق"

نۇسقىلىرىغا قارىغاندا كونىراق ھەم مۇكەممەل بولغانلىقى ئۈچۈن      نۇسقىسى    ئەسەرنىڭ

دەپ ئاتاش داستان مەزمۇنىغا ھەم باب ھەم ئۇيغۇن كەلگەن ، ئۇنىڭ ئۈستىگە " ئەتەبەتۇلھەقايىق"

نكرېت ، جەلبكارلىقى كۈچلۈك بۇ نام ئىلگىرىكى كونا ناملىرىغا قارىغاندا بىرقەدەر ئىلمىي ، كو

 .شۇڭا ئەسەر ھازىر ئىلىم دۇنياسىدا مۇشۇ نام بىلەن ئاتىلىپ كېلىنمەكتە . بولغان 

http://barhan88.blogbus.com/logs/95698589.html
http://barhan88.blogbus.com/logs/95698589.html
http://seburi.com/elan/do.php?barhan88
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داستان شەرق ئەدەبىياتىنىڭ كىتاب يېزىش ۋە ئۇيغۇر ئىسالم ئەدەبىياتىغا خاس ئەنئەنىگە        

ياكى )كىرىش قىسمى  –بابى  ۋارىسلىق قىلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن بولغاچقا ، ئۇنىڭ ئالدىنقى تۆت

 . بابى ئاساسىي مەزمۇن قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ  21نى ، كېيىنكى (سانا قىسمى –ھەمدۇ 

داستاننىڭ ئومۇمىي خاھىشى ۋە تېماتىك مەزمۇنىدىن قارىغاندا ، داستان مەزمۇن ۋە خاراكتېر        

قى ئۈچۈن ، شۇڭا ئۇنىڭدا جەھەتتە پەلسەپىۋى ھەم دېداكتىك ئاالھىدىلىككە ئىگە بولغانلى

ئوبيېكت . ئىپادىلەنگەن ئىدىيىۋى مەزمۇن ئابستراكت ئەخالقىي ئۇقۇم دائىرىسىدە گەۋدىلەنگەن 

مۇئەللىپنىڭ ئىجتىمائىي ، سىياسىي ، ئەخالقىي ، . كۆپرەك مېرىكىلىق يول بىلەن سۈرەتلەنگەن 

ىنىڭ ئەنئەنىۋى شەكىللىرىدىن پەلسەپىۋى ۋە ئېستېتىك قاراشلىرى قەدىمكى ئۇيغۇر داستانچىلىق

بولغان تۇتاش كەتكەن ۋەقە لېنىيىسى ، ئۆتكۈر توقۇنۇش ، كونكرېت ساالھىيەتلىك شەخس ئوبرازى 

يارىتىش قاتارلىق بەدىئىي ئىپادىلەش ئۇسلۇبى ۋە شەكلى ئارقىلىق ئەمەس ، بەلكى داستاندا 

ۋە   ڭ ئىجتىمائىي ، سىياسىيچو 21ئاساسلىق سۈرەتلەنمەكچى بولغان تىپىك ئەھمىيەتكە ئىگە 

ماكرو جەھەتتە دېداكتىزم شەكلىنى ، . ئەخالقىي مەسىلىنى دەۋر قىلغان ھالدا ئىپادىلەنگەن 

كونكرېت ئىپادىلەش ئۇسۇلى جەھەتتە ئوخشىتىش ، سىموۋۇلالشتۇرۇش ، سېلىشتۇرۇش ، مۇبالىغە ، 

پېئىلگە ئائىت مەجاز ۋاسىتىلەر  قاتارلىق ئىستىلىستىك ۋاسىتىلەر بىلەن ئىسىم ۋە. . . كىنايە 

ئۇنىڭدىن باشقا مۇئەللىپ ئۆزىنىڭ ئەخالقىي ، پەلسەپىۋى ۋە ئىستېتىك قاراشلىرىنى . قوللىنىلغان 

پارس شېئىرىيىتىدە كۆپ  –ئەرەب : "بىرتىلىس بۇ داستان ئۈستىدە توختىلىپ . ي . خۇددى ئە 

بۇ شەكىللەرمۇ سخۇالستىكا . ايدۇ كەم ئۇچر –ئىشلىتىلىدىغان شەكىللەر داستاندا كەمدىن 

دېگىنىدەك ،ئىپادىلەشتە فولكلور ، تەجىنىس  2." دىن ئېلىنغان بولسا كېرەك ( مەدىرىسە پەلسەپىسى )

 . ، تۇيۇق قاتارلىق شېئىرىي شەكىللەردىنمۇ ماھىرلىق بىلەن پايدىالنغان 

پەلسەپىۋى پىكىرلىرى ئەدىب ئەھمەد يۈكنەكى داستانىدا يورۇتماقچى بولغان ئىجتىمائىي ، 

بىلەن ئېستېتىك چۈشەنچىلىرىنى نوقۇل ئەخالق كاتېگورىيىسىدىكى مەسىلىلەر قاتارىغا قويمايدۇ 

ھەم ئۇنى قۇرۇقتىن قۇرۇق سۈپەتلىمەيدۇ ، بەلكى رېئال ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىۋى مەسىلىلەر تىپىدا 

اراشلىرىنى داستاندا سىنتىز مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ ، خېلىال دېموكراتىك بولغان پىكىر ۋە ق

مەرىپەت پەزىلەت ساھىبى بولۇشتەك يېتەكچى مەزمۇنغا باغالپ ھەم  –ھېسابالنغان ئىلىم 

مەرىپەت ساھىبى بولۇشنىڭ رېئال  –ئاخىر مەزمۇنىغا سىڭدۈرۈپ ، ئىلىم  –داستاننىڭ باشتىن 

كىشىلەرنى . چۈشەندۈرىدۇ نۇقتىسىدىن ئىخچام شېئىرىي مىسراالر ئارقىلىق   ئەھمىيىتىنى پەلسەپە

يەنە بىر تەرەپتىن . بىلىم ئىگىلەپ مەرىپەتلىك بولۇش ئۈچۈن ئۆگىنىشكە چاقىرىدۇ  –ئىلىم 

ئىجتىمائىي ئەخالق نورمىلىرىنى تەرتىپكە سېلىشنى تەشەببۇس قىلىپ ، مەردلىك ، ئادىللىق ، 

قىزغىن مەدھىيلەپ ، بۇنىڭغا كەمتەرلىك ، كەڭ قورساقلىققا ئوخشاش ئېسىل ئەخالقىي پەزىلەتلەرنى 



125 
 

زىت ھالدا جاھىللىق ، نادانلىق ، خەسىسلىك ، ھەسەتخورلۇق ، يالغانچىلىق ، كاززاپلىققا ئوخشاش 

قىسقىسى . ناچار ئىللەتلەرنى ئۆتكۈر يومۇرىستىك تىل بىلەن قاتتىق ئەيىبلەيدۇ ۋە مەسخىرە قىلىدۇ 

ئېستېتىك قاراشلىرى ۋە تەسىرلىك مۇالھىزىلىرى ئىجتىمائىي ، پەلسەپىۋى ۋە   ، داستاندا شائىرنىڭ

داستانىدىكىدەك بەدىئىي ئوبراز ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇنچىلىك دەرىجىدە " قۇتادغۇبىلىك"

چۈشەنچىسى لېرىكىنى ئاساس قىلىپ " بىلىم ، ئەخالق ، ئادالەت"  ئىپادىلەنمىگەن بولسىمۇ ، ئەمما

ىرىسىدە ئىپادىلەنگەن ، بۇ خۇددى قىزىل يىپتەك داستاننىڭ تۇرۇپ ، ئابستراكت ئەخالقىي ئۇقۇم دائ

مەرىپەت ، پەزىلەت قارشى ۋە  –بولۇپمۇ ئۇنىڭدىكى ئىلىم . ئاخىرىغا قەدەر تارتىلغان  –باش 

تەرەققىپەرۋەرلىك سىمۋولىدا ئۆزگىچە ئۇسلۇب بىلەن روشەن گەۋدىلىنىپ ، پۈتكۈل داستاننى 

ىڭ بىلەن بىرگە كىشىلىك ئەخالقىي پەزىلەت نورمىلىرىغا ئۇيغۇن شۇن. جەۋاھىراتتەك جۇالالندۇرغان 

دۇنيا ئۈچۈن ھەممە پەسكەشلىك ۋە رەزىللىكلەرنى قىلىشتىن يانمايدىغان ناچار  –بولمىغان مال 

 . خاھىش ، ئىللەتلەرنى تەنقىدلىگەن 

جتىمائىي مەسىلىلەر داستاندا ئىپادىلەنگەن يۇقىرقىدەك رېئال ھەم تىپىك ئەھمىيەتكە ئىگە ئى        

تەپەككۇر ، تەسەۋۋۇرلىرىنىڭ مۇۋاپىق ، مەنتىقىسى كۈچلۈك ، پىكىرلىرىنىڭ يېڭىلىقى بىلەن بايان 

 . قىلىنىپ ، داستاننى تولىمۇ يۇقىرى ئىجتىمائىي قىممەتكە ئىگە قىلغاندۇر 

چۈشەنچىسىنى " ەتئىلىم ، ئەخالق ، ئادال"شائىر ، ئەدىب ئەھمەد داستاندا نۇقتىلىق قىلىپ         

بولسىمۇ ، بولۇپمۇ   ئۆزىگە خاس بەدىئىي ئۇسلۇب بىلەن بەلگىلىك قىممەتكە كۆتىرىپ ئىپادىلىگەن

" مەرىپەت –ئىلىم "بىلىم ئۆگىنىشتەك  –ئۇنىڭ ئىچىدىكى مەرىپەتلىك بولۇش ، ئىلىم 

ىنىڭ مۇۋاپىق ۋە توغرىسىدىكى تەرەققىپەرۋەر ئىلغار قارىشى ئىلمىي مۇالھىزە ، مەنتىقە شەكىللىر

مانا بۇ شائىرنىڭ تەرەققىپەرۋەر . كۈچلۈكلىكى بىلەن تەسىرلىك مىسراالردا يارقىن ئىپادىلەنگەن 

ئىلغار قاراشلىرىغا ۋەكىللىك قىلغۇچى ھەم داستاننىڭ تېماتىك مەزمۇنىغا ھاياتىي كۈچ 

 . بېغىشلىغۇچى تېما ھېسابلىنىدۇ 

نۇقتىسىدىن ئەمەس ، ( ئارىالشما)ا ئۈستىدە سنكىرتىك شۇڭا مەن ماقالەمدە ، بۇ خاس تېم       

بەلكى دەرس ئۆتۈش جەريانىدا ھېس قىلغان ھەم ئىزدەنگەنلىرىم ئاساسىدا ئۆز قارىشىمنى ئوتتۇرىغا 

قويۇپ ، پۈتۈن داستان مەزمۇنى ۋە خاس تېما ئۈستىدە ئىزدىنىپ ، تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىلىم 

 . ىشنى كۆزدە تۇتماقچىمەن ئىگىلىرى بىلەن ئورتاقلىش

بىزگە مەلۇمكى ، شەرق مەدەنىيەت تارىخى ، چۈملىدىن تۈركىي تىللىق خەلقلەر ئەدەبىياتى        

تارىخى سەھىپىلىرىنى ۋاراقالپ كۆرسەك ، قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر 
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داستانىنىڭ " بەتۇلھەقايىقئەتە"ئەدەبىياتىنىڭ ئاتاقلىق ۋەكىللىرىدىن بىرى ھەم گىنئال ئەسەر 

مۇئەللىپى ئەدىب ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكى خۇددى شەرق كالسسىك ئەدەبىياتى ۋە ئۇيغۇر 

كالسسىك ئەدەبىياتى تارىخىدا مەشھۇر بولۇپ تونۇلغان ئىنسىكىلوپىدىك ئالىم ۋە 

دەك چەكسىز مۇتەپەككۇرلىرىمىزدىن ئەبۇ نەسىر فارابى ، يۈسۈپ خاس ھاجىپ ، مەھمۇد قەشقىرى

شۇڭا شائىر ئۆز دەۋرىدىال يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئالىم ، . ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ كەلمەكتە 

يازغۇچى ، شائىرالرنىڭ ئەدەبىي ئىجادىيەت ئىزىدىن مېڭىپ ، ھەم ئىدىيىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ 

پەزىلەت توغرىسىدىكى  مەرىپەت ، –بەدىئىي مېتود ، ئۇسلۇب ۋە ئىجتىمائىي ، پەلسەپىۋى ، ئىلىم 

بولۇپمۇ ئۇنىڭ پۈتكۈل ئېستېتىك غايىسى ، قاراشلىرىنىڭ ئىچىدە . قاراشلىرىنى شەكىللەندۈرگەنىدى 

بولۇپ " مەرىپەت –ئىلىم "روشەن گەۋدىلىنىپ تۇرىدىغان ھەم كۈچلۈك تەسىرچانلىققا ئىگە مەزمۇن 

ىنىڭ ئاساسىي سۈپىتىدە ، بۇ شائىرنىڭ ئىجتىمائىي ، ئەخالقىي ، ئادالەت چۈشەنچىلىر

داستانىنىڭ ئالتىنچى بابىدا ئاالھىدە ئورۇن بېرىپ ، بۇ خاس تېمىغا " ئەتەبەتۇلھەقايىق"

مۇناسىۋەتلىك بولغان بىلىمنىڭ پايدىسى ۋە بىلىمسىزلىكنىڭ زىيىنى ئۈستىدە مەخسۇس 

نادانلىقنىڭ ئېغىر  ئۇ بىلىم ئۆگىنىش ۋە بىلىم ئىگىلەشنىڭ خاسىيىتى ، بىلىمسىزلىك ،  .توختىلىدۇ 

بولۇشنى " مەرىپەتلىك  –ئىلىم "شۇنداقال . زىيىنىنى روشەن سېلىشتۇرۇپ ، چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزىدۇ 

پەلسەپىۋىلىكى بىرقەدەر كۈچلۈك ، مەزمۇنى چوڭقۇر شېئىرى تىل ئارقىلىق ئىخچام ئىپادىلەپ ، 

" مەرىپەت –ئىلىم "قاراشلىرىنى تەشەببۇس قىلماقچى بولغان ئىجتىمائىي ، ئەخالقىي ۋە ئېستېتىك 

 . سىمۋولىدا يۈكسەك دەرىجىدە گەۋدىلەندۈرىدۇ ھەم يۇقىرى باھااليدۇ 

شائىرنىڭ يۇقىرقىدەك قاراشلىرى مۇجەسسەملەنگەن تەرەققىپەرۋەرلىك ئىدىيىسىنى      

تەھلىم قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئىجتىمائىي ، سىياسىي ۋەزىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ، 

تاشقى ۋەزىيىتى غەربىي لياۋ ،  –قىلساق ، شۇ چاغدىكى قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ ئىچكى 

توقۇنۇشالر بىرقەدەر  –چىڭگىزخان قوشۇنلىرىنىڭ ئىستىالچىلىق يۈرۈشلىرى تۈپەيلىدىن زىددىيەت 

ر تىلى كەسكىنلەشكەن ، خانلىق زاۋاللىق گىردابىغابېرىپ قالغان ، تىل جەھەتتە قەدىمكى ئۇيغۇ

" چاغاتاي تىلى"پارس تىللىرىنىڭ تەسىرىگە كۈچلۈك ئۇچراشقا باشلىغان ،  –ئەرەب ( خاقانىيە تىلى)

شۇ . دەپ ئاتالغان يېقىنقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى شەكىللىنىشكە باشلىنىۋاتقان بىر چاغ ئىدى 

ۆرەرلىك بىلەن ئۆزىدىن ۋاقىتتا ئەدىب ئەھمەد يۈكنەكى ۋەزىيەتنى توغرا مۆلچەرلەپ ، يىراقنى ك

ئىلگىرى ئۆتكەن ھەم قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ گۈللىنىشىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەن ئۇيغۇر 

ئەدەبىياتىنىڭ داڭلىق ۋەكىللىرىدىن بولغان ئۇلۇغ ئالىم ،مۇتەپەككۇر يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ 

پەرۋەر ئىدىيىۋى تەسىرىنى ئىجادىيەت ئۇسلۇبى ئىزىدىن مېڭىپ ، ئۇنىڭ تەرەققىپەرۋەر ، مەرىپەت

تاشقى بوھرانىنى يەڭگىللىتىش ، قىسقىسى ، خانلىقنى ھاالكەت  –قوبۇل قىلىپ ، خانلىقنىڭ ئىچكى 
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ئىمتىيازلىق تەبىقە )گىردابىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ، ئالدى بىلەن خانلىقنىڭ ئىچكى قىسمىدا 

جېدەل ،  –چىققان ئۇرۇش  دۇنيا تالىشىشتىن كېلىپ –يۈز بەرگەن ھوقۇق ، مال ( ئىچىدە 

مەرىپەت ئورنىنى بىلىمسىزلىك ، نادانلىق ، قاراملىق ئىگىلىگەن رەزىل  –قىرغىنچىلىقالرغا ، ئىلىم 

ھالەتكە خاتىمە بېرىپ ، خانلىقنى ئوڭشاش ، جەمئىيەتتە مۇقىملىق ، خەلققە ئاسايىشلىق تۇرغۇزۇش 

پەتپەرۋەر شائىر تۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنىڭ شۇڭا مەرى. الزىملىقىنى ھۇشيارلىق بىلەن سەزگەنىدى 

تەقەززاسى ۋە تەلىپى بويىچە ھۆكۈمرانالردىن تارتىپ پۇقراالرغىچە ئىلىم ئۆگىنىش ، مەرىپەتلىك 

ئىدراك بىلەن ئىش كۆرۈش دېگەن ئىدىيىسى بىلەن ئېستېتىك  –بولۇش ، پەزىلەت تىكلەش ،ئەقىل 

ئۇنىڭ . شېئىرى مىسرالىرى ئارقىلىق بايان قىلدى قارىشىنى خىتابەتلىك يوسۇندا ئۆزىنىڭ جاراڭلىق 

بۇ خىل تەرەققىپەرۋەر ھەم مەرىپەتپەرۋەر ئىدىيىسى ئەينى دەۋردىكى قاراخانىالر جەمئىيىتى ئۈچۈنال 

ئەھمىيەتلىك بولۇپ قالماستىن ، بەلكى ئەتراپتىكى فېئودال خانلىقالردىكى خەلقلەرنىڭمۇ ئورتاق 

 .ەنلىكى تولۇق ئىپادىلەنگەن ئارزۇسى ۋە ئۇلۇغ ئىستىكى ئىك

مەرىپەت تەشەببۇس قىلىنغان  –شۇنى تەكىتلەش مۇمكىنكى ، ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ ئىلىم         

دىداكتىك داستانىنىڭ ئەينى دەۋردىال ئاۋام خەلقنىڭ سۆيۈپ ئوقۇشى ھەم زۆرۈر ئوقۇشلۇق 

مەدرسلەرنىڭ بىلىم  –چىد سۈپىتىدە قولدىن قولغا ئۆتۈپ كۆچۈرۈلۈشى ، كېيىنكى دەۋرلەردە مەس

تەھسىل قىلىش ،ئەخالق نورمىلىرىنى تەڭشەشتىكى مۇھىم ئوقۇشلۇقى قاتارىغا كىرىشى يۇقىرىقى 

 . نۇقتىنى جانلىق ئىسپاتاليدۇ 

. شائىرنىڭ تۆۋەندىكى مىسرالىرى ئۇنىڭ مەرىپەتپەرۋەرلىك ئىدىيىسىنى نامايان قىلىدۇ     

  7:مەسىلەن 

 ىن ئۇرۇرمەن سۆزۈمكە ئۇال ،بىلىگد.  42: ئەسلىسى 

 .بىلىگلىگكە يا دوست ئۆزەڭنى ئۇال                

 بىلىگ بىرلە بۇلنۇر سەئادەت يولى ،               

 .بىلىگ بىل سەئادەت يولىنى بۇال                

 سۆزۈمگە بىلىمدىن ئاساس سالىمەن ،: )يەشمىسى 

 ئەي دوستۇم ، بىلىملىككە ئۆزۈڭنى باغال ،

 سائادەت يولى بىلىم بىلەن ئېچىلىدۇ ،
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 .(بىلىم ئال ، سائادەت يولىنى ئاچ 

 بەھالىغ دىنار ئول بىلىگلىگ كىشى ،.  41: ئەسلىسى 

 بۇ جاھىل بىلىگسىز باھاسىز بېشى                

 بىلىملىك كىشى قىممەتلىك دىناردۇر ،: )يەشمىسى 

 .(بىلىمسىز نادانالر قىممەتسىز ياماقتۇر      

 سۆڭۈككە يىلىگ تەگ ئەرەنكە بىلىگ ،. 43: ئەسلىسى 

 .ئەرەن كۆركى ئەقىل ئول سۆڭۈكنىڭ يىلىگ                

 بىلىگسىز يىلىكسىز سۆڭۈك تەگ ھالى ،               

 .يىلىگسىز سۆڭۈككە سۇنۇلماز ئەلىگ               

 ئوخشايدۇ ،ئادەمدە بىلىم بولۇشى سۆڭەكتە ئىلىك بولغانغا : )يەشمىسى 

 .ئادەمنىڭ زىننىتى ئەقىل بولسا ، سۆڭەكنىڭ ئىلىكتۇر                

 ئىلىكسىز سۆڭەكتەك كاۋاك بولىدۇ ،( كىشى)بىلىمسىز               

 .(ئىلىكسىز سۆڭەككە ھېچكىم قول ئۇزارتمايدۇ ( ھالبۇكى)            

اھەتلىك خەلق تىلىدىن ، فولكلوردىن ئۈنۈملۈك يۇقىرىقى مىسراالردا شائىر ئەدىب ئەھمەد پاس         

مەرىپەتنىڭ ئىنسانىيەت تەرەققىياتىدىكى مۇھىم رولىنى جانلىق ،  –پايدىلىنىپ ، ئىلىم 

ھەرقانداق  –بىلىم . چۈشىنىشلىك قىلىپ ، ئىلمىي يۈكسەكلىك دەرىجىسىگە كۆتىرىپ شەرھىيلىگەن 

ىمسىزلىك نادانلىقتۇر ، بىلىمسىزلىك بىلەن نۇتۇقنىڭ ئاساسى ، بىل –بىر ئىشنىڭ بېشى ، سۆز 

قىلىنغان ھەرقانداق بىر ئىش ۋۇجۇدقا چىقماس ، بىلىم كىمدە بولسا بۈيۈكلۈك شۇنىڭدا بولۇر ، بىلىم 

ئادەمدە بىلىم بولغاندا ھەرقانداق قىيىن . سائادەت يولىنى ئاچقۇچى تۈگىمەس بايلىق  –بەخت 

بىلىمگە  –شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلىم . قاراپ ماڭغىلى بولىدۇ ئۆتكەللەردىن ئۆتۈپ غەلىبىسېرى ئالغا 

ئۆزىنى باغالپ ، ئۆگىنىش ھەم ئۇنى تىرىشىپ ئىگىلەش الزىملىقى پەلسەپىۋى نۇقتىسىدىن 

شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىلىملىك بىلەن بىلىمسىز كىشىنى روشەن . تەسىرلىك چۈشەندۈرۈلگەن 
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يدىلىنىپ بىلىملىك كىشىنى خۇددى قىممەتلىك سېلىشتۇرۇپ ، ئوخشىتىش ئۇسۇلىدىن دەل جايىدا پا

دىنارغا ، يىلىكلىك سۆڭەككە ، بىلىمسىز نادانالرنى قىممەتسىز ياماققا ، يىلىكسىز كاۋاك سۆڭەككە 

بىلىملىك كىشى نۇر چاقناپ تۇرغان گۈزەل التاپەتكە ،   بۇنى باشقىچە تەسۋىرلىسەك ،. ئوخشىتىدۇ 

مانا بۇالر ، داستان . كورغا ئوخشىتىلغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ بىلىمسىز كىشى خۇنۇك ، كۆزى ئوچۇق 

مۇئەللىپنىڭ جەمئىيەت ، ئىنسان ، بىلىم ، پەزىلەت توغرىسىدىكى ئېستېتىك قارىشى بولۇپ ، شائىر 

 . قەلبىدىن ئۇرغۇپ چىققان يالقۇنلۇق مەرىپەت ئىدىيىسىنىڭ شېئىرى تىلدىكى خىتابىدۇر 

ئۆز دەۋرىدىال كۆزگە كۆرۈنگەن ، مەۋجۇد بىلىملەردىن تولۇق خەۋىرى بار شائىر ئەدىب ئەھمەد        

شۇڭا ئۇ ئەدەبىي ئىجادىيەتتە ئوبرازلىق تەپەككۇر ، بەدىئىي تەسەۋۋۇردىن ، . فازىل ئالىم ئىدى 

، ئوخشىتىش ،   خەلقنىڭ باي ئاغزاكى ۋە يازما ئەدەبىياتىنىڭ بەدىئىي ئۇتۇقلىرىدىن

شتۇرۇش ، كىنايە قاتارلىق ئىستىلىستىك ۋاسىتىالردىن ماھىرلىق بىلەن سىمۋولالشتۇرۇش ، سېلى

پايدىلىنىپ ھەم ئۈنۈملۈك قوللىنىپ ، شېئىرىي مىسرالىرىنى مەزمۇنلۇق ھەم تۇيغۇلۇق پەللىگە 

شۇنىڭ ئۈچۈن داستاندا بىلىملىك بىلەن بىلىمسىزلىك تولىمۇ ئېنىق ۋە روشەن . كۆتەرگەن 

ھېسابسىز ، كۈچى بەك زور بولسىمۇ ، ئۇ  –دۇنياسى ھەددى  –ىك مال سېلىشتۇرۇلۇپ ، بىلىمسىزل

ھامان بىلىملىك ، پەزىلەتلىك كىشىلەردىن تولىمۇ تۆۋەن ، تىرىك بولسىمۇ نامى ئۆلۈك بولىدىغانلىقى 

، بىلىملىكلەر ھەر ۋاقىت يۈكسەكلىكتە تۇرۇپ كىشىلەر تەرىپىدىن ئالىي ھۆرمەتكە ئېرىشىپ 

" بىلىمى چوڭ مىڭنى ، بىلىكى چوڭ بىرنى"شۇنىڭدەك . قى يارقىن گەۋدىلەنگەن ئەتىۋارلىنىدىغانلى

 . يېڭەلەيدىغانلىقىدەك ئىلمىي ھەقىقەتنى ئوبرازلىق تەپەككۇر ئارقىلىق ئىپادىلىگەن 

شائىرنىڭ ئاممىبابلىقى بىرقەدەر كۈچلۈك ، تىلى يەڭگىل بولغان تۆۋەندىكى مىسرالىرى بۇ       

  9: مەسىلەن . سپاتاليدۇ نۇقتىنى جانلىق ئى

 بىلىگ بىلدى ، بولدى ئەرەن بەلگۇلۇگ ،.   44: ئەسلىسى 

 .بىلىگسىز تىرگلەيتۇك كۆرگۇلۇگ                 

 بىلىگلىگ ئەر ئۆلدى ، ئاتى ئۆلمەدى ،               

 .بىلىگسىز تىرىگ ئەركەن ئاتى ئۆلوگ               

 ونۇلىدۇ ، ئادەم بىلىمى بىلەن ت: )يەشمىسى 

 .بىلىمسىزلەر تىرىك تۇرۇپ كۆزگە كۆرۈنمەيدۇ                
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 بىلىملىكلەر ئۆلسىمۇ ، نامى تىرىك بولىدۇ ،               

 .(بىلىمسىزلەر تىرىك بولسىمۇ نامى ئۆلۈك بولىدۇ               

 بىلىگلىگ بىرىگە بىلىگسىز مىڭىن ،.  44: ئەسلىسى 

 .ى تەڭەدى بىلىگنىڭ تەڭىن تەڭەگل               

 باقا كۆرگىل ئەمدى ئۇقا سىنايۇ ،               

 .نە نەڭ بار بىلىگ تەگ ئاسىغلىغ ئوڭىن               

 بىر بىلىملىك مىڭ بىلىمسىزگە تەڭ كېلەلەيدۇ ،: )يەشمىسى 

 .تەڭلەشتۈرگەندە بىلىمنىڭ سالمىقى ئايان بولىدۇ               

 ەمدى ئەقلىڭ بىلەن بايقاپ كۆرگىن ،ئ              

 .(بىلىمدىن پايدىلىق يەنە قانداق نەرسە بار               

 بىلىگ بىرلە ئالىم يوقار يوقالدى ،.  42: ئەسلىسى 

 .بىلىگسىزلىك ئەرنى چۆكەردى قودى               

 بىلىگ يىند ئۇسانما بىل ئول ھەق رەسۇل ،               

 .لىگ چېنىجە ئەرسەسىز ئارقاڭ دەدى بى             

 ئالىمالر بىلىم بىلەن يۇقىرى كۆتىرىلدى ،: )يەشمىسى 

 .بىلىمسىزلىك ئەرنى يەرگە چۆكۈردى               

 بىلىمنى زېرىكمەي ئىزدە ، شۇنى بىلگىنكى ،               

 (.دېگەن " بىلىم جۇڭگودا بولسىمۇ ئىزدەڭالر: "ھەق رەسول               

 بىلىگلىگ بىلىگنى ئەدەرگەن بولۇر ،.  47:ئەسلىسى 
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 .بىلىگ تاتغىن ئاي دوست بىلىگلىگ بىلۇر               

 بىلىگ بىلدۇرۇر بىل بىلىگ قەدرىنى ،             

 .بىلىگنى بىلىگسىز ئوتۇن نە قىلۇر            

 بىلىمنى دائىم بىلىملىكلەر ئىزدەيدۇ ،: )يەشمىسى 

 .بىلىم تەمىنى ئەي دوست ، بىلىملىك بىلىدۇ                

 بىلىڭكى ، بىلىم قەدرىنى بىلىم بىلدۈرىدۇ ،              

 (بىلىمسىز ئەخمەق بىلىمنى نېمە قىلىدۇ ؟               

شائىرنىڭ يۇقىرىدىكى مىسرالىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن مۇالھىزە قىلساق كىشىلەرنى ئۆزلىرىنىڭ       

سائادەتلىك يولنى ئېچىش ئۈچۈن بىلىملىك ،  –ئىيىتىنى بەرپا قىلىش ، بەخت گۈزەل جەم

پاراسەت بىلەن ئىش قىلىشقا  –پەزىلەتلىك بولۇپ ، نادانلىقتىن قەتئىي ھەزەر ئەيلەپ ، ئەقىل 

كىشىلەرنىڭ فىزىئولوگىيىلىك تاشقى ( زىننىتى)قىممىتى  –ئۈندەيدۇ ، ھەمدە ئىنساننىڭ قەدىر 

دۇنياسىدىن ئەمەس ، بەلكى پىسخولوگىيىلىك ماھىيىتىدە شەكىللەنگەن ئەقىل  –مال  قىياپىتى ياكى

بىلىم ۋە پەزىلەت ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر مەزمۇنلۇق پەلسەپىۋى پىكرى ئارقىلىق  –پاراسەت ، ئىلىم  –

 ئۇنىڭچە ، بىلىم پۈتكۈل ئىنسانىيەت مەنىۋىيىتىگە ئورتاق نەرسە ، ئىنسانىيەت. يورۇتۇپ بەرگەن 

جەمئىيىتى تەرەققىياتىنىڭ ماھىيىتى ، روھىي ئازادلىقىنىڭ مەنبىئى ، ئۇنى پۈتكۈل جەمئىيەت 

مەرىپەتلىك بولسا ، ئىنسانىيەت تەرەققىياتىنىڭ گۈللىنىشى  –، ئىلىم   كىشىلىرى تىرىشىپ ئۆگىنىپ

ىمالر ، بىلىملىكلەر بۇنى شائىر شەرھىيلىگەندە ، ئال. ۋە سۈپىتىگە زور تەسىر كۆرسىتىدۇ ، دەپ قارىغان 

ئېرپان بىلەن جەمئىيەتتە تونۇلىدۇ ، يۇقىرى ئابروي ، ھۆرمەتكە ئېرىشىدۇ ، شۇڭا بىلىمنى  –ئىلىم 

ئىدراك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ھەرگىز زېرىكمەي ئۆگىنىش ، بىلىم دېڭىزىغا شۇڭغۇپ كىرىش ،  –ئەقىل 

 –نەزەر شۇ يەرگە بېرىپ ، جاپا بولۇشىدىن قەتئىي( قايسى ئەلدە)بىلىم مەيلى قانداق جايدا 

شۇنىڭ بىلەن بىللە . دەپ تەشەببۇس قىلىدۇ   مۇشەققەتتىن قورقماي ئۆگىنىش ، بىلىم ئىگىلەش الزىم

بىلىمسىز . ۋە قەدىرلەيدۇ   بىلىم قەدرىنى ۋە بىلىملىكلەرنى پەقەت بىلىم ئەھلىلىرىال بىلىدۇ

ەسال مۇمكىن ئەمەس ، دەپ كىنايە قىلىش ئەخمەقلەر بۇنى ھەرگىز چۈشەنمەيدۇ ھەم چۈشىنىشى ئ

ئارقىلىق بىلىمسىزلىكنىڭ ئۆز نۆۋىتىدە شەخسىنى ۋە ئاۋام خەلقنى نادانالشتۇرىدىغان ، يورۇق 

دۇنيانى زۇلىمەتكە ئايالندۇرىدىغان قاباھەتلىك ماھىيىتى بىلەن زىيىنىنى سېلىشتۇرۇپ ، 

 . خىرە قىلىدۇ بىلىمسىزلىك ، نادانلىقنى دەل جايىدا كېلىشتۈرۈپ مەس



132 
 

شائىر تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا بىلىمسىز نادانلىقنىڭ ئىنسانىيەت تەرەققىياتى ۋە مەنىۋىيىتىگە       

ئىسپاتالر ئارقىلىق ئوچۇق  –كەلتۈرىدىغان ئېغىر زىيىنى ۋە ئاقىۋىتىنى ئۇنچىلىك ئىلمىي دەلىل 

ىلىق ، تىپىك ئەھمىيەتكە ئىگە مىسراالردا سۈرەتلىمىگەن بولسىمۇ ، دېداكتىزملىق بەدىئىي مېتود ئارق

ئۆزىگە خاس شەكىل ، راۋان تىل ۋاسىتىسى بىلەن بىلىمسىزلىكنىڭ ماھىيەتلىك زىيىنىنى يارقىن 

  8: مەسىلەن . كۆرسىتىپ بەرگەن   ئېچىپ

 بىلىگسىزگە ھەق سۆز تاتىقسىز ئەرۇر ،.  49: ئەسلىسى 

 .ىز ئەرۇر ئاڭار پەند نەسىھەت ئاسىغىس               

 نە تۇرلۇگ ئارىغسىز ئەرىر يۇماقىن ،            

 .جاھىل يۇپ ئارىمىز ئارىغىسىز ئەرۇر             

 بىلىمسىزگە ھەق سۆز تەمسىز بىلىنىدۇ ،: )يەشمىسى 

 .نەسىھەت پايدىسىز تۇيۇلىدۇ  –ئۇنىڭغا پەند                 

 لى بولىدۇ ،ھەرقانداق كىرنى يۇيۇپ تازىلىغى             

 .(نادانلىق يۇيۇپ تازىلىغىلى بولمايدىغان كىردۇر ( لېكىن)             

 بىلىگلىگ كىشى كۆر بىلۇر ئىش ئودىن ،.  48: ئەسلىسى 

 .بىلىپ ئىتەر ئىشنى ئۆكۇنمەز كىدىن                

 قامۇغ تۇرلۇگ ئىشتە بىلىگسىز ئوڭى ،              

 .ڭار يوق ئوڭ ئاندا ئادىن ئۆكۈنچ ئول ئا            

 قارا ، بىلىملىك كىشى ئىشنىڭ پەيتىنى بىلىدۇ ،: )يەشمىسى 

 .ئۇ ئىشنى بىلىپ قىلىدۇ ، كېيىن ئۆكۈنمەيدۇ                

 بىلىمسىز ھەممە ئىشتا ئۆكۈنىدۇ ،                
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 . (ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن باشقا قىسمەت يوق                

 بىلىگلىگ سۆزى پەند نەسىھەت ئەدەب ،.  41: ئەسلىسى 

 .بىلىگلىگنى ئۆگدى ئەجەم ھەم ئەرب                

 تاۋارسىزقا بىلىگى تۇكەنمەز تاۋار ،              

 .نەسەبىسىزقا بىلگى يىرىلمەز نەسەب               

 نەسىھەت ۋە ئەدەبتۇر ، –بىلىملىكنىڭ سۆزى پەند : )يەشمىسى 

 .لىملىكنى ئەجەممۇ ، ئەرەبمۇ ماختىدى بى               

 مۈلۈكسىزگە بىلىم تۈگىمەس مۈلۈك ،              

 .(نەسەپسىزگە بىلىم ئۈزۈلمەس نەسەپ               

بىلىمسىزلەرگە نىسبەتەن ( ھەقىقەتنىڭ )ئەھمەد يۈكنەكى بۇ مىسرالىرىدا ھەق سۆزنىڭ          

يوق ، قۇرۇق نەرسە بولۇپ تۇيۇلىدىغانلىقى ھەم ئانداقالرغا  تېتىقسىز ، تەمسىز ، ھېچبىر ئەھمىيىتى

نەسىھەتلەرنىڭ قىلچە كار قىلمايدىغانلىقىنى كىنايە  –مەرىپەت ۋە ھەقىقەت توغرىسىدىكى پەند 

يەنە مەنىۋىيەتتىكى بىلىمسىزلىك ، نادانلىق كىرىنى يۇيۇپ تازىالش . قىلىش بىلەن ئېچىپ بېرىدۇ 

ىنى چوڭقۇر پەلسەپىۋى پىكىرلەر ئارقىلىق روشەن كۆرسىتىپ ، كىشىلەرنى ھەرگىز مۇمكىن ئەمەسلىك

ئارقىدىنال تەسىرلىك مىسرالىرىدا بىلىملىكلەر . بىلىمسىز ، نادان بولماسلىق ئۈچۈن ئاگاھالندۇرىدۇ 

ئىدراك بىلەن ئىدىتىغا يەتكۈزۈپ قىلىدىغانلىقى  –ھەرقانداق ئىشنى ئالدىن پەملەپ ، ئەقىل 

ھەرىكەتلىرىنىڭ نەتىجىلىك ، ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا  –ن ئىش ھەمدە قىلغا

 –قويۇلۇپ ، بىلىمسىز ، نادان كىشىلەرنىڭ ھەرقانداق بىر جايدا قىلغان بارلىق ئىش 

ھەرىكەتلىرىنىڭ نەتىجىسى چىقمايدىغانلىقىنى جانلىق سېلىشتۇرۇپ ، بىلىملىك بىلەن 

 . ىك پەرقىنى ئىخچام پىكىرلەر ئارقىلىق يورۇتۇپ بېرىدۇ بىلىمسىزلىكنىڭ ماھىيەتل

 –ئىلىم "مۇئەللىپ خۇددى يۇقىرىدا مىسالالردا كۆرسەتكەندەك ، خاتىمە ئورنىغا بېرىلگەن         

ھەققىدىكى شېئىرى ھېكمەتلىرىدە بىلىملىكلەرنى ھەرقانداق ئادەم ۋە ھەرقانداق ئەل " مەرىپەت

انلىقى ھەم يۇقىرى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ ئەتىۋارلىنىدىغانلىقىنى خەلقى ماختاپ مەدھىيلەيدىغ
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كۆرسىتىش بىلەن بىلىمنىڭ مۈلۈكسىزلەرگە تۈگىمەس مۈلۈك ،نەسەبىسىزلەرگە ئۈزۈلمەس نەسەب 

 . بىلىمنىڭ ئېسىل خاسىيىتىنى چۈشەندۈرىدۇ . ئىكەنلىكىنى شېئىرىي تىل بىلەن خىتاب قىلىدۇ 

ئەھمەد يۈكنەكى بىلىم ، مەرىپەت ، پەزىلەتلىك بولۇشنى ئۆزىنىڭ ئېستېتىك ئومۇمەن ، شائىر        

سائادىتىگە باغالپ  –غايىسىگە سىڭدۈرۈپ ، ئىنسانىيەتنىڭ گۈزەل كېلىچىكى ، ئىستىقبالى ، بەخت 

بىلىمنى يول كۆرسەتكۈچ ماياك ، قۇدرەتلىك كۈچ دەيدىغان تەسەۋۋۇرنى . تەپەككۇر قىلىدۇ 

شۇنىڭ بىلەن بىللە بىلىمسىزلىك ، نادانلىقنىڭ . ھەم ئۇنى قىزغىن مەدھىيلەيدۇ  ئوتتۇرىغا قويىدۇ

كە ئاپەت ، ۋەتەن ، خەلققە كۈلپەت ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىگە مۆلچەرلىگۈسىز ئېغىر ئاقىۋەت مىللەت

ئال ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىۋى مەسىلىلەرنى ئەتراپلىق كۆزىتىش ، تەھلىل كەلتۈرىدىغانلىقىنى رې

ئالدىن مۆلچەرلىيەلىگەنلىكىنى ، شۇنداقال بىلىمسىزلىك ، نادانلىققا قارىتا قاتتىق   قىلىش ئارقىلىق

 . نەپرەتلىنىش تۇيغۇسىنى ئىپادىلىگەنلىكىنى بايقاشقا بولىدۇ 

ئىنسانىيەت تەرەققىياتىدىكى ماھىيەتلىك ھادىسە ، ئىنسان لىك بولۇش  "مەرىپەت –ئىلىم "       

پەن ، جەمئىيەت  –بىلىم بولغاندا ئىلىم  –ئىلىم . ئەقلىنىڭ مېۋىسى ، مەنىۋى ھاياتنىڭ ئوزۇقى 

دەيدىغان قاراشالر خېلى بۇرۇنال دۇنياۋى تېما سۈپىتىدە ھەرقايسى ئەل مەدەنىيەت   تەرەققىي قىلىدۇ

مەرىپەت ئىدىيىسى پۈتكۈل  –بۇ خىل ئىلىم . ئۆز ئىپادىسىنى تاپقانىدى  ، تارىخ سەھىپىلىرىدە

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىن ئالغاندىمۇ مەيلى ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى ، مەيلى قاراخانىالر 

بولسۇن ،  21خانلىقى دەۋرىدە مەيدانغا كەلگەن مۇنەۋۋەر فولكلور ۋە يازما ئەدەبىيات نەمۇنىلىرى 

مەرىپەت ئىدىيىلىرى ئەنئەنە سۈپىتىدە گەۋدىلىنىپ ، ئۆزىدىن كېيىنكى دەۋرلەردە  –لىم بۇالردا ئى

سىغا "قىسسەئى رابغوزى"، رابغوزىنىڭ " ئەتەبەتۇلھەقايىق"مەيدانغا كەلگەن ئەدىب ئەھمەدنىڭ 

رنىڭ ۋە ئەتايى ، سەككاكى ، لۇتفى ، نەۋائى ، نىزارى ،نازىمى قاتارلىق ئەدىب ۋە شائىر ، يازغۇچىال

مۇنەۋۋەر ئەسەرلىرىگە ئوخشىمايدىغان دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ كەلگەنلىكىمۇ ئەنە شۇ نۇقتىنى 

 . يەكۈنلەيدۇ 

پەن  –خۇالسە قىلغاندا ، ئەدىب ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكى ئۆز دەۋرىنىڭ ئىلىم       

نى ئىلگىرى سۈرگۈچى ھەم سائادىتى –بىلىملىرىدىن تولۇق خەۋىرى بار ، ئىنسان كامالىتى ۋە بەخت 

دۇنيانى بىلگۈچى ۋە شەرھىيلىگۈچى ئىنسان سۈپىتىدە خۇددى شەرق مەدەنىيىتى جۈملىدىن ئۇيغۇر 

بىلىمنى قورال قىلىپ بىر ئۆمۈر كۈرەش قىلغان ئۇلۇغ ئالىم فارابى ،  –ئەدەبىياتى تارىخىدا ئىلىم 

. ەككۇر ، ئۇلۇغ گۇمانىزمچى شائىر يۈسۈپ خاس ھاجىپ ، مەھمۇد قەشقىرىدەك ئۇلۇغ ئەدىب ، مۇتەپ

تۈركىي تىلالر "، " قۇتادغۇبىلىك"خۇددى " ئەتەبەتۇلھەقايىق"ئۇنىڭ ۋەكىللىك ئەسىرى 

http://seburi.com/elan/do.php?barhan88
http://seburi.com/elan/do.php?barhan88
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غا ئوخشاش ئېلىمىز جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتى تارىخىدا تىكلەنگەن يەنە بىر "دىۋانى

 .ئابىدە ھېسابلىنىدۇ 

ئۇ ھەرگىزمۇ نوقۇل دىنىي : ىزىسىگە نەزەر تاشلىساق نىڭ مۇالھ" ئەتەبەتۇلھەقايىق"       

ئەقىدىلەرنى تەشۋىق قىلىدىغان دېداكتىك خاراكتېرىدىكى ئەسەر بولماستىن ، بەلكى دۇنياۋى 

پىكىرلەرنى  –ھاياتنى تەرتىپكە سېلىشتىكى پەلسەپىۋى قاراشالرنى بايان قىلىش بىلەن ئوي 

گە بولغان ئۆزگىچە بەدىئىي ئۇسلۇب ۋە يۇقىرى ئابستراكت تۈزەش جەھەتتە ئاالھىدىلىككە ئى

مۇنداقچە ئېيتقاندا ، مەزمۇنى جەھەتتىن ئۆزىگە كەڭ ئىجتىمائىي . قىممەت ياراتقان داستان 

داستانىدىن كەسكىن تەرىزدە ئاجرىلىپ " قۇتادغۇبىلىك"مەسىلىلەرنى تېماتىك مەزمۇن قىلغان 

كۆپىنچە   گەن ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىۋى پىكىرلەرتە ئىپادىلەن"قۇتادغۇبىلىك: "مىسالى . تۇرىدۇ 

خىسلەتلىك شەخسلەر ئارقىلىق ئەمەلىي تۇرمۇش ، مەئىشەت مەسىلىلىرى ھەققىدە بايان قىلىنسا ، 

مەرىپەت ، پەزىلەت ئۈستىدە سىمۋوللۇق پىكىر يۈرگۈزۈلۈپ ،  –دا ئىلىم "ئەتەبەتۇلھەقايىق"

چۈشەنچىسى " بىلىم ، ئەخالق ، ئادالەت"ۇپمۇ تۇرمۇشنىڭ مەنىۋى ئەخالقىي تەرەپلىرى بول

 . ماھىيەتلىك مەسىلىلەر قاتارىدا يۈكسەك بالداققا كۆتىرىلىپ بايان قىلىنىدۇ 

دەپ ئاتالغان ئۇيغۇر " چاغاتاي تىلى"داستان ئەرەب ، پارس تىللىرىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىدە      

ھسۇلى بولسىمۇ ، ئۇنىڭدا چىڭگىزخان يېقىنقى زامان ئەدەبىي تىلى شەكىللىنىۋاتقان دەۋرنىڭ مە

قوشۇنلىرىنىڭ ھەربىي ئىستىاللىرى ۋە شۇ دەۋرلەردە كۈنسېرى ئەۋج ئېلىۋاتقان سوپىزم ھەققىدە 

داستانىغا قارىغاندا خېلى دېموكراتىك پىكىرلەرنى " قۇتادغۇبىلىك"ئەمما . ھېچنەرسە دېيىلمەيدۇ 

 . يازغانلىقىنى بايقاشقا بولىدۇ 

ئەسىردە پەرغانە ۋادىسىدا ئورتاق  ىق قىلىپ كۆرگىنىمىزدە ، ئۇچوڭقۇرالپ ، تەتق داستاننى     

تىلى " ۇبىلىكقۇتادغ"ئەدەبىي تىللىق رولىنى ئۆتىگەن مۇھىم ھۆججەت بولۇپال قالماي ، بەلكى 

نى ئۆزئارا باغالشتا مۇھىم كۆۋرۈكلۈك "چاغاتاي تىلى"ئەسىرنىڭ باشلىرىدا شەكىللەنگەن   بىلەن

 . ينىغان مەشھۇر داستان رول ئو

داستاننىڭ يەنە بىر مۇھىم نۇقتىسى كۈچلۈك تەسىرچانلىقىدا كۆرىلىدۇ ، ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر شائىر      

دېگەن ئەسىرىدە "( مۇھەببەت شاماللىرى" )"نەسەئىمۇل مۇھەببەت"ئەلشىر نەۋائى ئۆزىنىڭ 

توغرىسىدا ئاالھىدە توختىلىشتىن  ئەدىبنى ئوتتۇرا ئاسىيا شەيخلىرى قاتارىدا ساناپ ئۆتۈپ ، ئۇ

" ئەتەبەتۇلھەقايىق"سىرت ، سۇلتان ھۆسەيىن بايقارانىڭ ئوغلى بەددىئۇز زامانغا يازغان خەتلىرىدە 

شۇنىڭدەك ، . داستانىدىن بىرنەچچە مىسراالرنى مىسال كەلتۈرۈپ يازغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ 
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نىڭدىن ئېلىنغان قاپىيىنى ئەينەن داستانىدىكى بىر نەچچە مىسرا ئۇ" سەددى ئىسكەندەر"

داستانىنىڭ ئۆزىدىن كېيىنكى دەۋرلەردە " ئەتەبەتۇلھەقايىق"بۇ مەنىدىن ئېيتقاندا ،  22. قوللىنىدۇ 

ياشاپ ئىجاد ئەتكەن ئەلشىر نەۋائى قاتارلىق شائىر ، يازغۇچىالرغا بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر 

 . س قىلغانلىقىنى مۇالھىزىسىز ئىسپاتاليدۇ ، خاال

قىسقىسى ، داستان پۈتكۈل تۈركىي تىللىق خەلقلەرئەدەبىياتى تارىخىدا جۈملىدىن ئۇيغۇر        

ئەدەبىياتى تارىخىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ۋە يۇقىرى ئىلمىي قىممەتكە ئىگە بولۇپ ، تىل ، ئەدەبىيات ، 

تتۇرا ئاسىيا مەدەنىيەت ئېلىمىز ۋە ئو. تارىخ تەتقىقاتى ئۈچۈن بىرىنچى قول ماتېرىيال بوالاليدۇ 

بولۇپمۇ ، ئۇنىڭ كونكرېت تېماتىك . خەزىنىسىدىكى ئېسىل مەدەنىي يادىكارلىق ھېسابلىنىدۇ 

پەن ئىگىلەش ، تىل گۈزەللىكى ، ئەخالقىي پەزىلەت ،  –مەزمۇنلىرىدا تەسىرلىك ئىپادىلەنگەن ئىلىم 

كىشىلەر قەلبىنى ئۆزىگە كۈچلۈك  مەردلىك ، ئادىللىق ، سېخىيلىق توغرىسىدىكى دۇنياۋى تېمىالر

. ئەسىردىن بۇيان شەرق خەلقلىرىنىڭ سۆيۈپ ئوقۇيدىغان تېمىلىرىغا ئايالنغانىدى  مەھلىيا قىلىپ ،

بىلىم ئىگىلەش ، ئۇنى تىرىشىپ ئۆگىنىش ، مەرىپەتلىك بولۇش ، بىلىمنىڭ  –داستاندىكى ئىلىم 

ىسىدىكى ئىخچام ، ئوبرازلىق شېئىرىي مىسراالر پايدىسى ، بىلىمسىزلىكنىڭ زىيىنى ۋە ئاقىۋىتى توغر

شائىر قەلىمى ئاستىدا يېزىلغان جاراڭلىق خىتاب بولۇپ ، ئۇ ئەينى دەۋر مەنىۋىيىتىنى گۈللۈندۈرۈشتە 

شۇنداقال بۈگۈنكى ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىۋاتقان زاماندىمۇ پەن . ئەھمىيىتى ئىنتايىن زور بولدى 

ققىياتى ئۈچۈن زور تۈرتكە ۋە چوڭقۇر ئىلمىي تەربىيىۋى ئاساسقا مەدەنىيەت ، مائارىپ تەرە –

 . ئىگىدۇر 

توغرىسىدىكى جاراڭلىق خىتابىغا " مەرىپەت –ئىلىم "ئاخىرىدا ، شائىر ئەدىب ئەھمەدنىڭ       

تەپەككۇر قۇياشى ۋە ھېسسىيات  –ئىنسان "ئاساسەن شۇنى خىتابەت قىلىپ ئۆتىمەنكى ، 

ئۆز روھىيىتى ۋە ئۆز ھاياتىنى كامالەتكە يۈزلەندۈرەلەيدىغان مۇجەسسەم سەييارلىرى تۈپەيلى ، 

تەبىئەت پەقەت ئىنسان : "يەنە خۇددى ئېنگېلس ئېيتقاندەك  21." ئىقتىدارلىق ئىجتىمائىي ھايۋان 

شۇڭا ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ ھازىرقىدەك  23." ئارقىلىقال ئۆزىنى بىلىشكە مۇيەسسەر بواللىغان 

ەرىجىدە تەرەققىي قىلغان باسقۇچقا كېلەلىشى ئىنسانالرنىڭ ئۇزاق زامانالردىن بېرى يۈكسەك د

پەن ،  –بۈگۈنكىدەك ئىلىم . ئاڭلىق ، مەقسەتلىك ، پىالنلىق ئىجادىي ئەمگىكىنىڭ مەھسۇلى 

مائارىپ ، مەدەنىيەتنىڭ تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىاللىشىمۇ ئىنسانالرنىڭ ئەنە شۇنداق ئىجادىي 

بىلىم بولمىسا ئىنسانىيەت جەمئىيىتى . بۇنىڭ تۈپ يىلتىزى بىلىم . تىنىڭ مەھسۇلىدۇر مېھنى

شۇنىڭ . تەرەققىي قىلىپ گۈللىنىشى ، ھېچقانداق بىرەر ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى مۇمكىن ئەمەس 

ئۈچۈن ھازىرقىدەك ئەلۋەك شارائىتنىڭ قەدىرىگە يېتىپ ، خۇددى شائىر ئەدىب ئەھمەي يۈكنەككە 

اش بىلىمنى تىرىشىپ ئۆگىنىپ ، ئۇنىڭ قەدىرىگە يېتىپ ، ھەم ئۇنىڭ رېئال ھاياتىي كۈچى ۋە ئوخش
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ھەقىقىي ماھىيىتىنى چۈشىنىپ ، كەلگۈسى ئەۋالدالرغا زور بەخت يارىتىش ئۈچۈن ياشلىقىمىزدىن 

داستانى  شۇنداقال شائىرنىڭ ئۆز. تېرىكمەي ئۆگىنىشىمىز الزىم  –بىلىمنى زېرىكمەي  –باشالپال ئىلىم 

مەرىپەتلىك بولۇش ، پەزىلەتلىك بولۇش ئىدىيىسى  –تا ئىپادىلەنگەن ئىلىم "ئەتەبەتۇلھەقايىق"

بىلەن گۈزەل غايىسىگە ھەقلىق يوسۇندا ۋارىسلىق قىلىشىمىز ھەم بۇ خىل ئوپتىمىستىك روھقا تولغان 

ئۆگىنىشىمىز ۋە تەتقىق تەرەققىپەرۋەر گۇمانىزملىق ئىدىيىسى بىلەن ئېستېتىك قاراشلىرىنى چوڭقۇر 

 . قىلىشىمىز الزىم 

  

 :ئىزاھاتالر 

بەتتە ئەھمەد يۈكنەكىنى  – 739يىل ، چىڭدۇ نەشرى ،  – 2884" جۇڭگو ئىسالم قامۇسى. " 2    

ئۇيغۇر كالسسىك "ئوسمان . غ . يىلالردا ياشىغان دەپ كۆرسەتكەن  – 2291؟ - 2211مىالدى ؟

. بەتتە بۇ يىلنامىنى قولالنغان  – 191كىتاب ،  – 2يىل  – 2882" ئەدەبىياتى قىسقىچە تارىخى

. ھازىر بۇ يەر قەيەردە ئىكەنلىكى ئېنىق ئەمەس . يۈكنەك ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىر جاينىڭ نامى 

 . ئاپتور بۇ جاي نامىنى ئۆزىگە ئەدەبىي تەخەللۇس قىلغان 

( نۇسقا   " )داستانى( ھىبەتۇلھەقايىق) ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ: "بىرتىلىس . ي . پروفېسسور ئە .  1    

ژۇرنىلى " بۇالق. )"بابقا بۆلىنىدۇ دەپ كۆرسەتكەن  22بېيت ،  134ناملىق ماقالىسىدا ، بۇ داستان 

 ( .بەتكە قارالسۇن – 122سان ،  – 3يىل  – 2892، 

، بۈيۈك  مىسرادىن تەركىب تاپقان بولۇپ ، ئۇنىڭغا كېيىن ئەمىر سەيغەددىن 494داستان .  3    

ئەمىر ئارسالن خوجا ئارسالن خوجا تارقان قاتارلىقالر تەرىپىدىن ئىالۋە قىلىنغان ئۈچ پارچە شېئىرنى 

 .مىسرا بولغان  421قوشقاندا ، ھەممىسى بولۇپ 

يىلى زەينۇل ئابىدىن ، سۇلتان بەخت ، ھۇسەيىن قاتارلىقالر تەرىپىدىن  – 2444نۇسقا     . 4     

يىلى ئابدۇلرازاق قاتارلىقالر تەرىپىدىن ئىستامبۇلدا  – 2491نۇسقا     .ۈلگەن سەمەرقەنتتە كۆچۈر

نۇسقا ئىستامبۇلدا كۆچۈرۈلگەن ، ئەمما كۆچۈرۈلگەن ۋاقتى ۋە كۆچۈرگۈچىسى      .كۆچۈرۈلگەن 

 .ئېنىق ئەمەس 

 – 21شرى ، يىل ، ئۇيغۇرچە نە – 2891بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى ، " ئەتەبەتۇلھەقايىق. " 4     

 . بېتىگە قارالسۇن  – 238بەت ، 
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بەتكە  – 179سان ،  – 3يىل ،  – 2892مەجمۇئەسى ، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ، " بۇالق. " 2    

 . قارالسۇن 

 – 29يىل ، ئۇيغۇرچە نەشرى ،  – 2891بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى ، " ئەتەبەتۇلھەقايىق. " 7     

 .بەتلەر  – 11 – 28

 – 11يىل ، ئۇيغۇرچە نەشرى ،  – 2891بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى ، " ئەتەبەتۇلھەقايىق. " 9     

 .بەتلەر  – 12

 – 11يىل ، ئۇيغۇرچە نەشرى ،  – 2891بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى ، " ئەتەبەتۇلھەقايىق. " 8     

 .بەتلەر  – 13

ل ، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ، ئۇيغۇرچە يى – 2884، " ئىدىقۇت ئۇيغۇر ئەدەبىياتى. " 21    

، مىللەتلەر نەشرىياتى " ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىياتى تىزسلىرى"بەتلەرگە ،  – 244 – 243نەشرى ، 

 2894، مىللەتلەر نەشرىياتى ، " قۇتادغۇبىلىك"بەتكە ،  – 191يىل ، ئۇيغۇرچە نەشرى ،  – 2897، 

 . بەتلەرگە قارالسۇن  – 214، - 73،  – 72يىل ، ئۇيغۇرچە نەشرى ،  –

. كىتاب  – 1يىل ،  – 2882" ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىياتى قىسقىچە تارىخى"ئوسمان . غ .  22      

 .بەتكە قارالسۇن  – 411

، شىنجاڭ داشۆ نەشرىياتى " قاتالملىق ئېستېتىكا ھەققىدە بايان"مۇھەممەتئىمىن . ئا .  23.  21     

 .بەت  – 2نەشرى ،  يىل ، ئۇيغۇرچە – 2884، 

 . ـ سان 2ـ يىل  2899شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇركىلى :  مەنبە
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 تەبىئىي پەن روھى ۋە بىزنىڭ ئەدەبىي

  ئىجادىيىتىمىز 

 

 داۋۇت ئوبۇلقاسىم

 

       

باشلىساق،   ۋەقەلىكتىن  مەكتەپتە يۈز بەرگەن مۇنداق بىر رىئال گەپنى ئالدى بىلەن ئالىي    

 شىنجاڭ ئۈنۋېرسىتېتى ئەدەبىيات فاكولتىتىنىڭ مەلۇم بىر. بولىدىغاندەك قىلىدۇ تېخىمۇ توغرا

. فورمۇالنى يازغان دوسكىغا ئوتتۇرا مەكتەپ ماتىماتىكىسىدىكى بىر  سىنىپىدا بىر ئوقۇغۇچى ئۆزىچە

بولۇپ، بۇ فورمۇالنى كۆرۈپ، قىلىۋاتقان  ئەينى ۋاقىتتا تۆۋەندە بۇ سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تەكرار

. دەپ ۋاقىراپ كەتتىقۇتۇلغاندا كۆزىمىزمۇ كۆرمىسۇن ئۆچە ئۇنىمەڭنى، ئاران ھەممىسىال

 بۇ ۋەقەلىكىنى سۆزلەپ بەرگۈچى ماڭا سۆزلەۋىتىپ،. ئۆچەرتىۋەتكەن مەزكۇر ئوقۇغۇچىنى

 ئەلۋەتتە بۇ. شۇپ قويدىدەپ قوكۆرسەك ھۆ قىلغىمىز كىلىدىغان بولۇپ قاپتۇ ماتىماتىكىنى

 ئەدەبىياتىچلىرىمىز ئۈچۈن ئېيتقاندا بىرقەدەر ئومومى بولغان بىر خىل خاراكتىرنىڭ

گىرىكلەرنىڭ  قەدىمى. ئەمدى بىز بۇگۈنكى دەۋرنىڭ نىمە دەۋاتقانلىقىغا قۇالق سااليلىئىپادىسى

 .يانداغا شۇنداق دەيدۇئالى رىۋايىتىدىكى مەشھور ئايال ئەقىل ئىالھى يادىننا ئورمانلىقتىكى

ئارا ئۇچراشقان كۈنى  -ئۇالر ئۈچۈن ئۆز .قارشى يۆنىلىشكە ئات -ئوقيارىڭنى قولۇڭغا ئال، قارىمۇ

بەلكىم، پەن ۋە سەنئەت ئىنسانىيەت ئاتقان ئاشۇنداق بىر  ".دۇنيا ئاجايىپ بىر ماكانغا ئايلىنىدۇ

يىقىنقى زامان تەجرىبىۋىلىك پەنلەرنىڭ مەدەنىيەت گۈللىنىش ھەركىتى ۋە  .ئوقيا بولىشى مۇمكىن

بىلەن ئۇالر پۈتۈنلەي ئوخشىمىغان يۆنلىشتە كەڭ ماكان ۋە زامانالردىن ئۇچۇپ  قەد كۆتۈرشى

 ئاشۇ ئورۇندا ئىنسانىيەت. ئارا ئۇچرىشىپ قالدى -بۈگۈنگە كەلگەندە بىر نۇقتىدا ئۆز  ئۆتۈپ،

ئەدەبىي  پەن روھى ۋە -ئەسىر ئىلىم  -20 ). مەدەنىيەتنىڭ يىڭى بىر قىياپىتى ئوتتۇرغا چىقتى

ئوقۇشقىال ئادەمنى  مانا بۇ قۆر (بېتىگە قاراڭ 2-دېگەن كىتابنىڭ  «، خەنزۇچە  ئىجادىيەت

يۇغۇرلۇپ كىتىۋاتقان، مۇشۇنداق  نېمىشقا ئەدەبىيات ماتىماتىكا بىلەن. ئويالندۇردىغان بىر ئەھۋال

نەزىرى مۇنداق بولۇپ قالىدۇ؟ يەنىمۇ ئويلىساق؛  نىڭشارائىتتا بىزنىڭ ئەھۋالىمىز ئۇنداق، دۇنيا

ئۈزۈلدۈرمەيشىئىر يىزىپ تۇرۇپ، يەنە نىمشقا مۇشۇ ساھەدە بولسىمۇ خەقلەر  بىز ئەۋالتدىن ئەۋالتقا

قۇياش تېشى،يۈز يىل غېرىپلىق سەۋىيەلىك بواللمايمىز؟ نىمىشقا بىزدىن بىلەن تەڭ
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 يدۇ؟ بىزنىڭ كۈنىمىز خەلق ئىجاد قىلىپ بەرسە، ئۇ يەردەئوخشاش نادىر ئەسەرلەر چىقما غا“

بولغىدەك،  ئۇنداق ئېقىم پەيدا بوپتۇ، بۇ يەردە مۇنداق ئېقىم پەيدا بوپتۇ، ئۇنى مۇنداق قىلساق

ھەممە ساھەدىال  بۇنى ئۇنداق قىلساق بولغىدەك دەپ قوبۇل قىلىشال بۇالرمۇ؟ نىمىشقا ئۇالر

ئىلگىرى، غەرىب  يىل 241بۇنىدىڭدىن ئارقىدا بولىمىز؟؟ئىجاتچان، بىز ھەممە ساھەدىال 

ھاالكەتكە يۈزلىنۋاتىدۇ،  سەنئەتدۇنياسىدىكى ئۇلۇغ پەيالسوپ گىگىل شۇنداق دىگەن ئىدى، 

يۇقىرىدىكى كىتابنىڭ قىلىدۇ چۈنكى سانائەت دەۋىرنىڭ روھى ئۇنى چوقۇم ئۆلۈمگە مەھكۇم

سەنئەتكە ئۇنداق شۇنداق قارىغان بىلەن،  اسى ئەدەبىياتمانا، غەرب دۇني.(مۇقەددىمىسىگە قاراڭ

گېگېل دەۋىردىن باشالپ، ئەقىلىيلىق ئىزدىگەن بۇ  .تەبىئىي پەنگە ئىزچىل ھۆرمەت قىلىپ كەلدى

ئۇ پەقەت گىتلېرنىڭ . قۇدىر ەتلىك كۈچىنى نامايىش قىلدى ئەسىردە ئۆزىنىڭ ئاجايىپ -11روھ 

دۇنيا ئۇرۇشىدىكى -1شۇنىڭ بىلەن ئۇالر . راكتىرىنى ئىپادىلىدىخا قولىدا ئۆزىنىڭ ۋەيران قىلىش

دەپ توۋالشقا ياق، ئەقلى دەۋر يىمىرىلسۇنپاجىئەدىن ئاچچىق ساۋاق ئېلىپ،  ئىچىنىشلىق

بىزچۇ؟  بىراق. ۋە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندەك يېپيېڭى بىر قىياپەت ئوتتۇرىغا چىقتى باشلىدى

زېرىكىشقۇ ئۇياقتا  ى ئۆتمۈشتە بولسۇن، ئەقلىلىك ئىزدىگەن روھتىنمەيلى ھازىر بولسۇن ياك

ئەكسىچە ئەزەلدىن تەبىئىي پەن  .توال چۇقانلىرىنىمۇ ئاڭالپ باققىنىمىز يوق - تۇرسۇن، ئۇنىڭ ئاز

قىقىلىۋاتقانلىقىنى ھەتتا نەزەرمۇ چۈشمەيۋاتقانلىقىنى  روھىغا ئىتىبارسىز قارىلۋاتقانلىقىنى، چەتكە

يوق؟ -نىمىشقا مۇشۇنداق بولىدۇ؟ بۇنىڭدا ماھىيەتلىك سەۋەپ بارمۇ بۇ. ىلىۋاتىمىزكۆرۈپ ك

 جاۋاپ مىللىي مەدەنىيەتىمىزنىڭ تەرەققىياتىغا ئاز توال داۋلى تىپىپ بىرەمدۇ بۇنىڭغا بىرىلگەن

بىلەن  يەنى ئالدى. ئېنىقكى ھەرقانداق نەرسە پەقەت ئىنسان ئارقىلىقال رول ئوينايدۇقانداق؟

ئەمما .چىقىرىدۇ سان سوبىكتىغا تەسىر قىلىپ، سوبىكىتنىڭ فۇنكسىيىلىنىشىنى كەلتۈرۈپئىن

ۋە ئۇنىڭدىكى  ئادەملەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى تارىخىي شارائىت، ئىجتىمائىي مۇھىتى

مۇجەسسەملىنىپ كىتىدىغانلىقتىن،  ئاشۇ سوبيېكتنى ھاسىل قىلىش بىلەن تەڭ ئۇنىڭغا  پەرقلەر،

مانا بۇ . سوبيېكتنىڭ قۇرۇلمىسىغا باغلىق بولىدۇ يەنىڭ قانداق بولىشى كۆپىنچەمەزكۇر فۇنكس

. شارائىتتا، ئوخشىمىغان پوزىتسىيىدە بولۇشىنىڭ تۈپكى سەۋەبى ئوخشىمىغان ئادەملەرنىڭ ئوخشاش

دۇنيا ئۇرۇشىدىكىمۇنداق بىر پاكىتنى تىلغا ئېلىپ - 1ئېنىق بولۇشى ئۈچۈن  بىز بۇ يەردە تىخىمۇ

بولغاندا،  دىڭىز ئۇرشىدا، ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرنىڭ دىڭىز ئارمىيە گىنىراللىرى مەغلۇپ .ىمىزئۆت

مەغلوپ بولغاندا تەسىلىم  تەسلىم بولۇشنى نورمال ئىش دەپ قارىغان بولسا، ياپونىيە گىنىراللىرى

ىمىزدىن يەنە ئۆز. تاللىۋالغان بىلىپ، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش يولىنى  بولۇشنى شەرمەندىچىلىك دەپ

ھۆكۈمرانلىقىغا يالغۇز ئابدىقادىر دامولالم،  ئالساق، گومىنداڭ ئەكسىيەتچىلىرىنىڭ ياۋۇز

ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالۋىنىڭ پىلتىسىگە ئوت ياققان ئالتە  ئابدىخالىق ئۇيغۇر، لۇتپۇلال مۇتەللىپ،

ى تۆمۈر خەلىپە، يەنە قومۇل ۋاڭنىڭ قانلىق ھۆكۈمرانلىقىنىڭ دەردىن .قەھرىمانال ئۇچرىغان ئەمەس
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تارتقان ئەمەس، ئەمما شۇالر ئەكسىيەتچىل قانخور ھاكىمىيەتكە ئوچۇق ئاشكارە  خوجىنىياز ھاجىال

بېشىغا  يەنە كۈنلەرنىڭ بىرىدە خەلقنىڭ، ۋەتەننىڭ. كۆتۈرۈپ، ئىزىز جانلىرىدىن ئايرىلىشتى مۇش

قالغانالر يەنە  .ب قىلىدۇئىنقىال. كۈن كېلىپ قالسا، يەنىال ئاشۇنداق كىشىلەر مۇشۇ كۆتىرىدۇ

شارائىتنىڭ ئوخشاش بولمىغان  مانا بۇ ئوخشاش بىر ئوبىكتىپ. بۇرۇنقىدەكال پوزىتسىيەدە بولىدۇ

تۈزۈلۈشنىڭ ئىنسان پائالىيىتىدىكى رولى  دىمەك، سوبيېكتىپ. سوبىكىتىپ تۈزۈلۈشتىكى ئىنكاسى

ىيەتلىرىدىن تارتىپ، ئالى ئىجادىيەت ئادەتتىكى پائال ئۇ شەخىسنىڭ. ئەنە ئاشۇنداق چوڭقۇر بولىدۇ

شۇڭا . لەۋھۇل مەھپۇزغا ئوخشاپ كىتىدىغانراق رول ئوينايدۇ ئىشلىرىغىچە ھەممىسىدە كۆپىنچە

سوبىكىتىپ تۈزۈلۈشتىكى مۇكەممەللىكنى قوغلۇشۇش ئۇنىڭغا سۈپەت  ئىنسان ئۈچۈن ئېيتقاندا،

ئادەم پ تۈزىلىشى قانداق شەكىلىنىدۇ؟ئۇنداقتا سوبىكىتى. ئېلىپ كىلىدۇ جەھەتتىكى ئىلگىرلەشنى

 شۇنداق بولغاچقا، ئۇ شۇ ۋاقىتتىن. بىلەنال مەلۇم بىر مەدەنيەتنىڭ ئىچىگە چۈشىدۇ تۇغۇلۇشى

مەركەز  ئاندىن بۇنى. باشالپال مەزكۇر مەدەنىيەتنىڭ ئائاھىدىلىگىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملەيدۇ

ئاڭلىغان،  مەسىلىلىرى، بىلگەن، قىلغان ئاساستا مەزكۇر كىشىنىڭ كەچۈرمىشى، يولۇققان

. ئىستىخىيىلىك ھالدا شەكىللەندۈرىدۇ قاتارلىقالر بىلەن سوبيېكتىنى ئىستىخىيىسىز ۋە  ئويلىغانلىرى

كىشىلەرنىڭ سوبيېكتىپ تۈزۈلىشىدە ناھايىتى زور  شۇڭا ئوخشاش بىر ئىجتىمائىي توپقا مەنسۈپ

ئىتىمائىي توپنىڭ . الرئارىسىدا زور پەرقلەر ياتىدۇئىجتىمائىي توپ ئوخشىمىغان. ئوخشاشلىقالر بولىدۇ

يەنى مەزكۇر توپ ئۈچۈن ئورتاق بولغان . ئەنئەنىسى تەرىپىدىن بەلگىلىندۇ ئورتاقلىقى ئۇنىڭ

 ئادەت، تىل، يىزىق، دىن، جەمئىيەت قۇرۇلمىسى، ئىدىلوگىيە،-كەچۈرمىش، ئۆرپ  تارىخىي

داۋاملىشىۋاتقان  ملىرىدىكى ئۇزۇندىن بۇيانسەنئەت، ئەخالق ۋە قىممەت ئۆلچە ئەدەبىيات

ھەمدە ئىلگىرىكى . قىلىدۇ ئەنئەنە مەزكۇر توپىنىڭ سۇبيېكتىپ دۇنياسىغا چۆكۈپ، قۇرۇلما ھاسىل

شۇ پىتى كىيىنكىلەرگە مىراس بولۇپ  .ئەۋالتالرنىڭ مەنىۋى دۇنياسىدىكى بىكىپ كەتكەن ئامىلالر

شۇڭا مەيلى سۇبيېكتنىڭ سىرتىدىكى  .ىرىلدۇبۇ ئادەتتە ئىستىخىيىسىز ئېلىپ ب. قالىدۇ

بولسۇن، ياكى سۇبيېكتتىكى ئەۋالدتىن ئەۋاالدقا  ئەۋالدقا مىراس قېلىۋاتقان ئەنئەنە  ئەۋالدتىن

ھەممىسى بىر مىللەتنىڭ مۇقىملىقىنى، ئۆزلۈكسىزلىگىنى نامايان  مىراس قېلىۋاتقان نەرسىلەر بولسۇن،

دىمەك گەپنى يەنە كۈچنى ۋە ئاجىزلىقنى ئىپادىلەيدۇ گەۋدىسىدىكى ھاياتى مىللەت. قىلىدۇ

تۈپكى  سۇئالغا يۆتكىسەك، خەق بىلەن ئۆزىمىز ئوتتۇرىسىدا روشەن پەرقلەرنىڭ بولۇشىدىكى باشتىكى

ئۇلۇغ  چۈنكى ھەرقانداق ئادەم مەيلى ئۇ قانچىلىك. سەۋەپ مانا مۇشۇ مىللەت سۇبيېكتىدە

ئەتراپىدىن   قۇرۇلمىسىنىڭ ى ياشاۋاتقان مىللەتنىڭ سۇبيېكتىپبولىشىدىن قەتئىينەزەر، يەنىال ئۆز

خاھىشنىڭ چەكلىمىسىدىن  مەزكۇر توپتىكى مەدەنىيەتلىك، پىسخىك. يىراققا كىتەلمەيدۇ

ئەۋزەلىكتىن ئەڭ ياخشى پايدىلىنالىشى  پەقەت كۆپىنچە ئۇنىڭدىكى. ئاسانلىقچە قۇتۇاللمايدۇ

ئوخشاش بولمىغان دەۋىرلەردىكى ئالىمالرنىڭ،  يەتتىكىشۇڭا ئوخشاش بولمىغان مەدەنى. مۇمكىن
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ھالالردا پەرقسىز، ئەمما ئۇالرنىڭ سوبىكتىپ گەۋدىسىنىڭ  شائىرالرنىڭ قابىلىيىتى مۇتلەق كۆپ

ئۇالرنىڭ ئىجادىيىتىدىكى پەرق دەل مۇشۇنىڭدىن كىلىپ . بولىدۇ تاكاممۇللىشىشى پەرقلىق

 .چىقىدۇ

مۇكەممەل  وتتۇرىغا قويغان نەزەرىيىنىڭ ئارستوتىلنىڭكىگە قارىغاندانيوتون ئ: ئېيتايلى مەسىلەنگە .

ئەمەس، بەلكى  بولىشىدىكى سەۋەپ، نيوتوننىڭ ئارستوتىلدىن قابىليەتلىك بولغانلىقتىن

شۇنىڭغا ئوخشاش  .ئىككىسىنىڭ سوبىكتىپ قۇرۇلمىسى ئىككى دەۋىرگە ماس بولغانلىقىدىندۇر

غا ئوخشاش تىشى قۇياش»ە رھۇم تىيىپجان ئىليوۋنىڭئۇيغۇر خەلقنىڭ ئاتاقلىق شائىرى م

يېزىش قابىليىتىنىڭ ئۈستۈن  شۆھرەت قازانغان ئەسەر يازالماسلىقىدىكى سەۋەپ، ئوكتاۋىئو پازنىڭ

قاالق بىر مىللەتنىڭ تۇرمۇشنى  بولغانلىقىدىن ياكى مەرھۇم شائىرتىيىپجان ئىلىيوۋ بىزدەك

گەۋدىسىنىڭ ئوكتىۋا پازنىڭ گەۋدىسىنىڭ  بۇبيېكتىپ يازغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ

يىلالردا بىز يۇقىردا قۇيۇپ ئۆتكەن سۇئالالرنىڭ  ئەمما يىقىنقى.تاكاممۇلالشمىغانلىقىدىندۇر

سەھنىمىزدە يىزىش ئىقتىدارىمىزدىن، ئۇسلۇبىمىزدىن گۇمانلىنىش  تۈرتكىسى بىلەن ئەدەبىيات

بۇ ياشالردا . ازالمايدىكەنمىز، دىگەن تۇيغۇ پەيدا بولدىبىز باشقىالردەك ي .خاھىشى كىلىپ چىقتى

 گەرچە بۇ خاھىش بىزگە قايتا ئويلۇنۇش ۋەزىيىتى يارتىپ، ئەدەبىياتىمىزنىڭ. بولدى ئېغىر

دۇنياۋى  تەرەققىياتىغا ئىجابى تەسىر كۆرسەتكەن بولسىمۇ، لىكىن ئۇ يەنىال بىر خىل يۈزەكىلىك،

كىتىۋېردىغان  بۇ مۇشۇنداق. ھىيەتنىكۆرمەي ئىپادىلىنىشىدۇرسەۋىيىگە بولغان تەلپۈنۈشنىڭ ما

دورامچى ئەدەبىيات بولۇپ  بولسا، ئۇالر ياراتقان ئەدەبىيات تۈپ نىگىزدىن ئالغاندا شۆھرەتپەرەس،

  .قالىدۇ، خاالس

ئۇنى ئېچىش، جارى . پۈتمەس تۈگىمەس بولىدۇ ئادەم ئىجادى قۇدرىتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى       

مەدەنىيت تەرەققىيات تىزلىگىنىڭ تىز . ئۇسۇلى كۆپ خىل ئەمىلىلەشتۈرۈشنىڭ نىشانى ۋە قىلدۇرۇش،

كۆپلىكى ھەرگىز كەلگۈسىنىڭ ئۇنداق  تۆۋەنلىگى مەزموننىڭ ئاز ئاستىلىقى، سەۋىيەنىڭ يۇقىرى

 پەقەت مەلۇم پەيتتىكى ئادەمنى. بەلگىلگۈچى مۇقەررەرلىكنى ھاسىل قىاللمايدۇ مۇنداق بولىشىنى

تەرەققىياتىغا ناھايتى  ئىنساننىڭ سوبىكتىپ پائاليەتچانلىقى مەدەنىيەت ۋە ئادەمنىڭ.ەلگىلەيدۇب

دۇنياغا يۈزلەندۈرۈش ئۈچۈن  شۇڭا ئۇيغۇر ئەدەبىياتى گۈللەندۈرۈش،. زور رول ئوينايدۇ

دە تاساددىپىي ئوتتۇرىغا چىقىپ، دۇنياۋى سەۋىيى قىلىدىغىنىمز، قانداقتۇر بىر تاالنت ئىگىسىنىڭ

قابىلىيىتىمىزنى ئۆستۈرەيلى دەپ يۈرۈش ئەمەس بەلكى مۇھىمى  يىزىشنى كۈتۈش ياكى يېزىش

: كونكرېتراق ئېيتساق. قۇرۇلمىنىڭ مۇكەممەلىكىنى ئىزدەشتىن ئىبارەت پۈتكۈل مىللەت سۇبيېكتىپ

كىيىنكى ئىشالرنىڭ ياخشى بولىشىنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن، ئاشۇ پەيتتىن  مەلۇم پەيتتىن

ئىلمىي  ئەستايىدىل تەتقىق قىلىپ، سوبىكتىپ پائالىيەتچانلىققا(ئىچكى، تاشقى(ئەنئەنىنى  ۇنقىبۇر

تەرەققىي قىلىدۇرۇشنىڭ  بۇ ئەدەبىياتىمىزنى. نىشان ۋە پائالىيەت مەيدانى ھازىرالپ بىرىشىمىز الزىم
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زنىڭ مەلۇمكى، بى. باشاليلى گەپنى ئەمدى يازما يادىكارلىقىمىزىنزۆئۈرۈر بىر يولى

ئەسەرلەردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالر كۆپىنچە خەلق  تارىخىمىزدىكى زور كۆپچىلىك ئەسەرلەر شېئىرىي

رىۋايەتلەرنى، خېلى كەڭ قىزىقىشى، ھېسداشلىقىنى قوزغىغان ۋەقەلىك،  ئېغىزىدا تارقىلىپ كېلىۋاتقان

م ھېسسىياتىغا بىۋاستە گۈل، ياران، بۇلبۇل، ياخشىلىق يامانلىق دىگەندەك ئادە ئادەمنى شۇنداقال

 ئەسەلەرنىڭ پۈتكۈل. قىلغۇچى مەۋجۇتلۇقنى ئۆزىنىڭ ئاساسىي ئىپادىلەش ئوبىكتى قىلغان تەسىر

يۇغۇرلۇپ  سيوجىت تەرەققىياتى كۆپىنچە ئەقلىيلىك بىلەن ئەمەس، خىيالىيلىق ئىالھى سۈپەت

رىئاللىق، . ناھايتى زور كەتكەن بولۇپ، ئەسەردىكى تۇرمۇش ئەمىليىتى بىلەن رىئاللىقنىڭ پەرقى

ئىلمىيرەك ئويلىنىش كەم،  ئادەم، تەبىئەت ۋە سەنئەتنىڭ ئۆزى ھەققىدە سىستېمىلىق،

ئادەملەرنىپىرسۇناج قىلىشتىن سۆز ئىچىش تىخىمۇ  كىالسسىكلىئىمىزنىڭ ئەتراپىدىكى ئادەتتىكى

ھلىل قىلىش، قايىل مۇتەپپەككۇرلىرى بولسۇن، كۆپىنچە تە مەيلى قايسى دەۋىرنىڭ ئالىملىرى،.تەس

بەلكى تەسىرلەندۈرۈش، ھاياجانالندۇرۇش، قىزىقتۇرۇش ھەتتا  قىلىش خاھىشى بىلەن ئەمەس،

ئىالھى ئاقىۋەتدىگەندەك نەرسىلەر ئارقىلىق ۋەھىمىلەش يولى بىلەن  دوزاخ، خۇدانىڭ غەزىپى،

ئويالندۇرۇش، قايىل ئۆز پىكرىنى كىتابخانالرنىڭ كاللىسىغا تەسىر قىلدۇرۇپ،  يەنى. ئەسەر يازغان

 ئارقىلىق ئەمەس، بەلكى ھېسسىياتقا تەسىر قىلدۇرۇپ، ھاياجانالندۇرۇش، تەسىرلەندۈرۈش، قىلىش

 .قىزىقتۇرۇش ئارقىلىق يەتكۈزمەكچى بولغان

بېرى شىكايەت، نەپرەت، مەدھىيە، كۈيلەشتىن چەتنەپ  ئەسەرلەرنىڭ مەزمۇنىمۇ مىڭ يىلدىن .       

كۆپىنچە ئەخالق گۈزەللىگى، ھايات گۈزەللىگى دىگەندەك  قاندايىغىپ ئېيت. كەتمىگەن

قانداقتۇر بىر ئەخالقى مىزاننى نىشان قىلىپ، كىشلەرنى . ئىبارەت بولغان گۈزەللىكلەرگە ئىنتىلىشتىن

 بۇنى تۆۋەندىكى سىلىشتۇرما. قاراپ ئىلگىرلەشكە چاقىرىشتىن ئىبارەت بولغان شۇنىڭغا

يەنى  ئەمما، ياۋرۇپانىڭ خاھىشى بۇنىڭ ئەكسىچە،الاليمىزجەدىۋىلىدىن بىۋاستە ھىس قى

بولۇپ،  ئۇالرنىڭ تارىخىدىكى زور كۆپچىلىك ئەسەرلەر نەسىرى، ھەتتا نەزىريىۋى ئەسەرلەر

بەلكى يەنە مەشھور  يازغۇچىالر يالغۇز ئۆز دەۋىرنىڭ ئەدەبىيات پىشۋالىرىال بولۇپ قالماستىن،

كۆرگەن، بىشىدىن ئۆتكۈزگەن  ئۇالر ئۆز ئەسەرلىرىدە ئۆزى. دۇرمۇتەپپەككۇرلىرى، سىياسىيونلىرى

ئىدىيىلەرنى ئاساسى ئىپادىلەش ئوبيېكتى  ۋەقەلىكلەرنى، ئۇالر دەۋرى تەققەزا بولىۋاتقان ئادەم ۋە

ئەلۋەتتە . راستچىللىق سەمىمىئىك بىلەن راۋاجالنغان سيۇجىت تەرەققىياتى كۆپىنچە. قىلغان

تەسىرلەندۈرۈش، ھاياجانالندۇرۇش، ۋەھىمىلەش يولى بىلەن ئەمەس،  ئەسەرنىمۇ بىزنىڭكىدەك

ئومۇمەن، غەرب . تەھلىل قىلىش بىلەن ماھىيەتنى تونۇتۇش خاھىشىدا يازغان بەلكى قايىل قىلىش،

 بىلەن بىزنىڭ كالسسىكلىرىمىز سىلىشتۇرغاندا، كۆز ئالدىمىزدا بىرى يىراقالرنى كالسسىكلىرى

سۈرەت  ىرى قولىغا گۈرجەكنى ئېلىپ يەر كوالشقا تەمشىلۋاتقان ئىككىكۆرسۈتۈپ تۇرغان، يەنە ب

. كالسسىكلىرى كەينىدىكى غەرىب. روشەنكى ئالدىدىكى بىزنىڭ كالسسىكلىرىمىز. كەلمەي قالمايدۇ
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 :ئەسىرى ھاجىپ ئەسىر يۈسۈپ خاس -؟.ئۇالر نىمىشقا مۇشۇنداق پەرقلىق تۈس ئالىدۇ

 ئەسىرى (شائىر)يەسنەۋى  ئەھمەد رئەسى-21 ئەسەر مەزمونى اسىيونسىي: كەسىپىي قۇتادغۇبىلىك

دۇنياغا ھىرىسمەن بولماسلىققا، كىشىلەرنى تەغدىرگە تەن بىرىشكە،مەزمونى ھىكمەتنامە

تەسەۋۇپ ۋە . چاقىرغانزۈشكەۈئۆتك سەۋىر قانائەت قىلىپ ئېغىر كۈنلەردە شۈكۈر بىلەن

 -بولۇپ قالماسلىغىنى تىلىگەن ەرنىڭ نادانكىشىل. تەرغىپ قىلغانسوپىلىقنى

 كىشىلەرنى بىلىملىك: مەزمونىھەقايىن ئەتەبۇلئەسىرئەھمەد يۈكنەكى شائىرئەسىرى

( شائىر) دانىتى .ئىللەتلەرنى قامچىلىغانمەدھىلەپ خىسلەتلەرنىئىنسانى.بولۇشقا چاقىرغان

 كومىدىيەسى ئىالھى مانارخىيە توغرىسىدا قىدەئاممىباب تىل ھەق زىياپەت ، ھايات يىڭىئەسىرى

 ئىددىيىسىنى ئايرىۋىتىش سىياسى بىلەن دىنى: مەزمونى سىياسىي پائالىيەتچى: كەسىپىي

يىڭى ئېچىپ بەرگەن پارىخورلىغىنىھۆكۈمراالرنىڭ خىيانەتچىلىگى فىئودال. شەرھىلىگەن

ئەسىر، -24. انپەرۋەرلىكىنى ئىپادىلگەنئىنس دۇنيا قارىشى بولغاندەۋىرنىڭ ئىدىيىسىنى ۋە

پاكلىق، ھەققانىيەت : مەزمونى،ئەنبىيا قىسسەسۇلئەسىر ئىنەسىردىن رابغۇزى

. ئەكىس ئەتتۈرگەن غالىپ كىلىدىغانلىغى چوقۇمچىنلىقنىڭ پەسكەشلىك ئۈستىدىنۋە

 (ئەۋلىيا پسىكوپقىزىل تونلۇق يى: مەزمونىسۆھبەت ئون كۈنلۈكئەسىرىجىۋاننى بوكاسو،

ئالدامچى، ماھىيىتىن پاش روھانىالرنىڭ ئاپكۆز، رەزىل بولغان دىن تارتىپ، پوپالرغىچە

ئەسىر،لۇتفى، -24.گۈزەللىگىنى مەدىھىلىگەنۋە ئايالالر چىن مۇھەببەت،دوستلۇققىلغان

ى مۇھەببەتنى، ياخشھايات گۈزەللىكىنى،: ئەسەلىرىنىڭ مەزمونى ئاتاي،سەككاكى ناۋايى

ئاسايىشلىقنى كۈيلىگەن، ئايالالرنىڭ تەڭسىز ئورنىغا نارازلىقىنى خىسلەتلەرنى، تىنچلىق

 ئاقسۆڭەكلەرنىڭ رەزىللىكىنىناۋايى يەنە فىئودال. نەپرەت ئوقۇغانرەزىللىكلەرگە .بىلدۈرگەن

 .مۇتەئەسسىپلىگىنى پاش قىلغانئەسىر فىئودال ئاقسۆڭەكلەرنىڭ ساختىلىغى،  ئوتتۇر

فىرانسوۋا  .مەدەنىيتىكىدىكى ئايرىم بىر ھادىسەكىشىلەرنى مەدىھىلىگەن ئۇ ئۇيغۇردىيئاد

ئەسەرلىردە دەۋىرگە ئۇ ئۆز: مەزمونىۋەسىيەتلەر توپلىمى ئەسىرىكەسىپى(شائىر)ۋىللون

ە تۈمەن پەرىقلەر ئۈستىدئارىسىدىكى تۈرلۈك ئىپادىلەپ، ئادەملەررىئاللىققا بولغان نارازىلىقىنى

كىشىنىڭ قىممىتى توغرىسىدا ھاياتنىڭ مەنىسى .پوپالرنى مەسخىرە قىلغانباش قاتۇرغان

ياسالمىلىق  ھەرخىل تۇيغۇلىرىغا ھىچقدانداق ئۆزىنىڭ .سەمىمىلىك بىلەن يۈرگۈزگەن ئاجايىپ

 دىگەندەك بىر قاتار بىر ئۇنىڭ شئىرلىرىدىن ئەخالق، كۆز قاراش .ئىپادىلىگەن ئارالشتۇرماي چىن

 مەھمۇتنامە ئەسىرى ئايازبىك ئەسىر،-22. سىرتىدىكى ئادەمنىڭ قىياپىتىنى كۆرگىلى بولىدۇ نىمىلەر

بىلەن مەۋقە زۆرۈريىتى ۋە تارىخى، سىياسىئۇنىڭ ئەسەرلىرى نەسىھەت: مەزمونى جاھاننامە

ات قىلىنغان ئاز : ئەسىرى. قىلىنغان بولۇشقا ، ئادىل بولۇشقا دااللەتيىزىلغان بولۇپ، ئەخالقلىق

قىلىپ، بەگ، ئەمەلدارالر ئوردسىدىكى قاراڭغۇ  ھۆكىمەتنىڭ ئەيىپلىرىنى پاش:مەزمونىقۇددۇس
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 »مۇھەببەتنامە ۋە مىھنەتكام«  ئەسىرى خىرقىتى ئەسىر،-27.جاھالەتكە نەشتەر ئۇرىدۇ

لىقپەرۋەرلىك ھىسىياتىنى خە يورۇقلۇققا، ئادەلەتكە ئىنتىلىش شائىر ئۆز ئەسىرىدە ئۆزىنىڭ: مەزمونى

سەمىمىي مۇھەببىتى ئىنكاس جاپاكەش ئاممىغا بولغان ئىزىلگۈچى ئىدىيىسىنى

ئىككى چوڭ مۇھەببەت ۋە مىھنەت ئىنسانالرنىڭئوقۇغان قاراڭغۇلۇققا نەپرەتقىلىپ،

 كۈلكىلىك زەكى ئايالىئەسىرىشائىر)مولىر. تەرغىپ قىلغان تۈۋرۈكى دىگەن ئىدىيىنى

 سىپاگەرلىگى ئاچچىق مەسخىرە بۇرجىئازىيە چاكىنا: مەزمونىىپىمەكت ئەركەكلەر

 تۇرمۇشنىڭ چىرىك بىمەنلىگىنى ئېچىپ ئاقسۆڭەكلەرنىڭ ئاتالمىش نازاكەتلىكقىلىنغان

 ئەسىر، -29  .بەشىرسىنى كۆرسۈتۈپ قويغاندەۋىرنىڭ تۈرلۈك رەزىل. بەرگەن

تەلپۈنۈش، ئادالەتكە قىزغىن سۆيۈش،ىپەتنىشائىرنىڭ غەزەللىرى ۋەتەننى مەرئەسىرىزەلىلى

 -سوپاقىلىش، ھىيلىگەر ئۈستىدىن شىكايەتھەمدەمدە بولۇش، زامان ۋە زۇلۇمخەلىققە

. ياشىغان بىرئەسىردىنشائىر بىلەن مەزكۇر. مەزمون قىلغانخوجىالرغا نەپرەت ئوقۇشنى ئاساسىي

يۇقۇرقىدىن باشقا  ن ئوخشاش، پەقەت ئۇجەھەتتىئاساسىي غەزللىرىنىڭ مەزمونىمۇ نەۋبىتىنىڭ

ئاق  مۇاليىم كىشى كادىگا ئەسىرى ۋولتىر  .ئىپادىلەيدۇ نارازىلىغىنى تەڭسىزلىكىگە ئايالالرنىڭ

 ئابىستىراكىتلىققا بولغانئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ پەلسەپىۋىلىگى كۈچلۈك، : مەزمونى  . ركۆڭۈل ئە

دىندار، قىلغان جەمئىيەتنىڭ قاراڭغۇلۇقنى پاش يۈزلنىش ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، مۇستەبىت

ئېچىپ بەرگەن،  يۈزلىمىلىگىنى ئاقسۆڭەڭلەرنىڭ ئىككى ساراي پەيالسوپلىرى، ئالىمالرنىڭ

ۋە ئەقلى پائالىيەت دەپ ئىككى خىل  ئادەمنىڭ غوللۇق مەنىۋى پائالىيىتى ھسسىي پائالىيەت

. لىكتىك بىرىكىمىسى مۇكەممەللىكىنىڭ بەلگىسىدىئا مانا مۇشۇ ئىككى خىل پائالىيەتنىڭ. بولىدۇ

ۋۇجۇدىمىزدا ھىسىي تەرەپ كۆككە كۆتۈرلۈپ، ئەقلى تەرەپ  لېكىن ئۇزۇن زامانالردىن بۇيان،

ھېسسىيات چىقىشالماس ئىككى قۇتۇپ بولغاچقا، ئەلۋەتتە بۇ بىزنى  تەپەككۇر بىلەن. بىسلىپ قالدى

 تىخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا،. ىياتنىڭ قۇلىتەپەككۇرنى ھېسس. قېرىقالشتۇردى تەپەككۇرغا

چۈشۈرۈپ  تەپەككۇرنى ھېسسىياتنىڭ قۇلى بولغاندىال ئۆز مەۋجۇتلىقىنى ساقلىيااليدىغان ئورۇنغا

. ھالغا كىلىپ قالدى تەپەككۇر بىزنىڭ قولىمىزدا ئۆز قانونىيتى بويىچە يۈرگۈزۈلمەيدىغان. قويدى

ئىزدەيغان پەنلەر، ئەسەرلەر ئاساسەن  للىكنى ئەقلى گۈزەللىكنىشۇڭا تەبىئىيكى بىزدە ئەقلى مۇكەممە

ساداقەت، دوسلۇق، مۇھەببەت، ئاسايىشلىق دىگەندەك  ئەمما ياخشىلىق، ۋاپا،. ئوتتۇرىغا چىقمىدى

بۇنىڭ بىلەن مىللەت سوبىكتى . توختىماي تىلغا ئېلىنىپ تۇردى ھىسىيات بىلەن باغالنغان گۈزەللىك

ئەلۋەتتە بۇنىڭغا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ . (ئاساسىي تۈۋرۈك قىلىشقا باشلىدى تنىبارا ھىسىيا - بارا

 خەلقىمىز ۋە خەلقىمىز ئارىسىدىن چىققان ئالىملىرىمىز.( ئاالھىدىلىگىنىڭ تەسىرىمۇبار ئومومى

ئىستىتىك  مۇتەپپەككۇر يازغۇچى شائىرلىرىمىزنىڭ پىكىر قىلىش ئەندىزىسى، قىممەت ئۆلچەملىرى،

مەسىلەن، . ئىپادىلەندى ە ھىسىيات ئىستىخىيىسىز ھالدا ئاالھىدە ھەل قىلغۇچ مىزان بولۇپزەۋقىد
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جەدىۋەلنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى  .بىز بۇنداق مەسىلىلەر ئۈستىدە ئۆزىمىز ئويالپ باقساق بولىدۇ

تەرىپىدىكى ئەسەرلەر قانداق روھنىڭ  ئەسەرلەر قانداق روھنىڭ ئۈستىگە، جەدىۋەلنىڭ سول

كىالسسىكلىرىمىز ئۆز دەۋرىنىڭ رېئالى مەسىلىلىرى  نىمىشقا بىزنىڭقۇرۇلغاندەك قىلىدۇ؟ ئۈستىگە

قانداقتۇر بىر خىيالى گۈزەللىككە قاراپ غەزەل ئېيتىشقا ئامراق  ئۈستىدە باش قاتۇرماي، داۋاملىق

ئۆز دەۋىردىكى ئەقىلگە سىغمايدىغان ئىشالرنى ھىس قىلمىغاندىمۇ؟  بولىدۇ؟ ئەجىبا ئۇالر

ئەكسىيەتچىل ھۆكىمەتنىڭ قانخورلىقىنى،زالىملىقىنى سەزمىگەندىمۇ؟ سوپا  قاالقلىقىنى،

 گەپتانلىقىدىن، رەزىل ئەپتى بەشىرسىدىن نەپرەتلەنمىگەندىمۇ؟ ئىتتپاقسىزلىقنىڭ، ئىشانالرنىڭ

نىمىشقا  چىچىالڭغۇلۇقنىڭ، خامۇشلۇقنىڭ تۈپ يىلتىزى نەدە دەپ باش قاتۇرۇپ باقمىغاندىمۇ؟

كۆردىغاندۇ؟ ئويالپ  ئۆز يىقىنلىرىنىڭ توپىغا مىلىنىپ مەزلۇمالردەك ياشىشىنى راۋا خۇدا

ئەسەرلىرىنى ئوقۇسا كالسسىكالرنى  باقمىغاندىمۇ؟ ئادەم بۇالرنى ئويلىسا تەكرار مەزمونلۇق

بىمەنە يەكۈن بولسىمۇ، لىكىن مەلۇم جەھەتتىن  ئەلۋەتتە، بۇ بىر. گەپتانالرمىكىن دېگۈسى كىلىدۇ

ھېسسىياتقا غەرق بولغان مانا مۇشۇنداق .يوق ئەمەس يتقاندا ئۇالردا مۇشۇ خاھىش پەقەتالئې

. ھەربىر بۇلۇڭ پۇشقاقلىرىدىن مانا مەنە دەپ كۆرۈلۈپال تۇرىدۇ ئەھۋال، پۈتكۈل ئويغۇر تارىخىنىڭ

ئاالھىدىلىگى روشەنلىك، ھېسسىلىقنىڭ ئاالھىدىلىگى مۇجىمەللىك بولغاچقا  ئەقلىلىكنىڭ

 ئەقلىيلىق ئىزدەپ قارىساق، كۆز ئالدىمىزدا ئاجايىپ قااليمىقان، چۈشىنىكسىز، ىخىمىزغاتار

ئىالھالشتۇرىۋىلىنغان ئادەم ۋە  ئۇ يەردە بىز قاراپ تۇرۇپ،. مۇرەككەپ بىر ئۆتمۈش نامايان بولىدۇ

قىينالمايال ئانچە چوڭ ئىلمىي ئاساسىي يوق  .ھادىسلەرنى قەدەمدە بىر ئۇچرىتىپ تۇرىمىز

تىرىكلىگىنىمۇ، ئۆلۈكلۈكىنىمۇ ئۇققىلى . ئاالاليمىز بۇزغۇنچىلىقىغا، ئۆرنەك  ھېسسىياتالرنىڭ

سەن ئۇ يەرلىك مەن بۇ . ئادەملەرنىڭ ھەپىلىشىپ ئولتۇرغىنىنى كۆرۈۋاالاليمىز بولمايدىغان، بىر توپ

سەئىد  ،سەئىدەئەكسىيەتچى زالىمالرنىڭ . دەپ بولىۋاتقان جەڭگە جىدەلنى ئۇچىرىتااليمىز يەرلىك

قىلىدىغانھىسىياتالر  دىگەندەك ھەشەمەتلىك سۆزلەر پەيدائالالھ غوجام، پىر، ئەۋلىيا

بولۇپ قالىدۇ؟ ئەۋلىيا سەئىد ئۇالر بىلەن، ئۆزىنى پەدازالۋاتقانلىقىنى، ئاۋامنىڭ قانداق قىلىپ

لىقىغا، قۇرئان كېرىمدىن ئەمىليىتىنى كۆرمەيال گەپتان بولۇپ قالىدۇ؟ دەپ تۈزۈك ئويلىمايال،

 ھاياجانالندۇرالىغىدەك سۆزلىگىنىگە، ياكى ئۇنداق مۇنداق ئۇستاتلىقىغا قاراپال نامازخانالرنى

تەۋەسىدىكى  ئەسىرنىڭ كىيىنكى يېرىمىدا ئېلى Ⅸ بىز بۇ ھەقتە مىالدى. ئىشەنگىنىنى كۆرىمىز

 كەلگەن، بۇخارالىق پەت ئېلىپئەجدادلىرىمىزنىڭ مىللىي ئازاتلىق ھەركەتلىرىگە زور بااليىئا

   .قىلىمىز مەھمۇت خوجىنىڭ رەزىل تارىخىنى ئەسلەپ ئۆتۈشنى كۇپايەسەئىد

ئېلىدا سەكسەن ئىككى يۈز  يىلى كۈزدە-2932بىلىشىمىزچە خائىن خوجا مەھمۇت مىالدىيە       

كەم ئىككى يىل  قۇرۇلۇپ، ئارىلىقتىن ئاز خەلق بىرلىگى بىلەن ۋۇجۇدقا كەلگەن ئېلى سۇلتانلىق

كىيىنرەك . لىك قىلىپ پەيدا قىلغانخۇدايى پەقىر ئۆتكەندىن كىيىن، ھازىرقى غۇلجا شەھرىگە
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. پۈشتىمەن دەپ ئېالن قىلغانغەۋسۇل ئەززەم پەيغەمبەر ئەۋالدى ئاھالىلەر ئارىسىدا ئۆزىنى

. ئەگەشكەن. انقىسىم خوجىپەرەس، نادان كىشلەر ئۇنىڭغا مۇرىت بولۇشق بۇنى ئاڭلىغان بىر

 قىلىپ، پاي قەدەملىرىگە ياندىشىپ، دىگىنىنى قىلدىغان، دىگىنىنى بېرىدىغان،پىر ئۆزلىرىگە

 كە تۇتۇش قىلىپئۇلۇغ خىسلەتتاپىدىغان، ساۋاپدۋاسىنى ئېلىپ، … سىزىقىدىن چىماي 

ئازاد  يالرنىمۇئەززەمخان ھاكىمىيىتى كۈرەنى جۈملىدىن ئېلى تەۋەسىدىكى باشقا جا. كىتىشكەن

مەھمۇت  تەدبىرلەرنى كۆرۈپ يۈرگەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە خوجا- قىلىش ئۇچۈن، جىددى چارە

تۇرۇپ، بىر  جەڭ قىلمايئېلىنىڭ سۇلتانلىغىنى تارتىۋىلىش ھىيلىسىگە كىرىشىپ كەتكەن

نى دۈشمەنلەرنى بېشىم بىر سۈف بىلەنال. ئەپسۇن بىلەنال دۈشمەنلەرنىڭ كۆزىنى باغاليمەن

. قويغانئاتاپ كۆرسىتىشكە دەپ ئۆزىئى كارامەتئېلىۋەتسىمۇ تۇيمايدىغان قىلىۋىتىمەن

خوجا مەھمۇت خەلق ئىچىدىن ئۆزىگە  .ساددا دىل ئۇيغۇرالر ئۇنىڭ بۇ كارامەتلىرىگە ئىشەنگەن

ۇن ئېلى مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا خېلى بۇر .يىتەرلىك تاپقانخۇدايى يارانالرنى ئىشەنچلىك

 بىلەنمۇ ئۇچرۇشۇپ، ئېلى مۇسۇلمانلىرىنىڭئەۋلىيا خوجا ئەھمەدخانمەشھور. باش كۆتۈرگەن

گەرچە مۇئەززەم سۇلتان بۇ خوجىالرنىڭ ئالدامچىلىقى، . قاتۇرۇشقان نىجاتلىقى ئۈستىدە باش

 لەرئۈستىدە كىشىلەرنى ھۇشيار بولۇشقا چاقىرغان بولسىمۇ، لىكىن بىر قىسىم كىش سۇيقەستچىلىكى

 بىخۇدلىقىئىتىقاددىيىشىپ، بىرىمىزنىڭ كارى يوقتۇر ئالەم ئىشلىرى بىلەن بىر بۇ

كۆرگەندىن  ئاقىۋەت خوجا مەموت بىر مەزگىل تەييارلىق. بىلەن بىخارامان بولۇپ ئۆتىۋېرىشكەن

 ،مۇرىت، ياران كىيىن، تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ، ئۆزىنىڭ بىر قىسىم

قويۇپ  ى باشالپ، سۇلتانلىقىنىڭ زىندانىدىكى دۈشمەنلەرنى قاراملىق بىلەنلىرىنئىخالسمەن

شىرىكلىرى بىلەن  ئاخىرى خوجا مەھمۇت ئۆز. ئىنىقالپ سېپىدىن پارچىالنغان. بىرىشكۈچە يەتكەن

تەرەپكە يان باستى سىلەرنى  سۇلتان كاپىرالر ھەم. بىرلىكتە سۇلتاننى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان

كاللىسىنى شەھەرگە ئەۋەتىپ  تۆھمەتنى توقۇپ چىقىپ، ئۇنىڭ ەندىگساتماقچى

 ئېلىكىدىكى بارلىق بەگ مىرشەپلەرنى سۇلتانلىقنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن، سۇلتانلىقنىڭ. بەرگەن

سۇلتاننىڭ ئوردىسىنى ئۆز ئادەملىرىگە . ئۆلتۈرىۋەتكەن پۇقرا نامىدىن بۇيرۇق چىقىرىپ، تامامەن

سۇلتاننىڭ .. ياشلىق خىزىرزاتنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان 11سۇلتاننىڭ ئوغلى  .نتاالڭ قىلدۇرغابۇالڭ

خوجىنىڭ ئادەملىرى . ئەئىال پەلۋاننى ھەمراھلىرى بىلەن قوشۇپ زىندانغا سولىغان مەشھور ئادىمى

خىزمەت  يۈزلەرگە تارقىلىپ، ھەرقايسى يۈزلەزنىڭ ئىلگىرىكى يۈرت كاتتىلىرىنى، سۇلتانغا يۈز

يۇرتتا باشباشتاقلىق  .ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۆملۈكنى بۇزغان. شىلەرن قىرغىن قىلدۇرغانقىلغان كى

شۇنداق قىلىپ خەلق . ۋەزىيەت يارىتىلغان ياخشىالر خار، يامانالر ئىتىبىراسىز. ئەۋىج ئالدۇرۇلغان

 .مەھمۇت تەرپىدىن تەل تۆكۈس ئاغدۇرىۋتىلگەن ھۆكىمىتى يەنى مۇئەززەمخان سۇلتانلىغى خوجا

 :نىزامىددىن ھۈسەيىن. )ئايدىن جىقراق سۇلتان بولغان خوجا مەھمۇت سۇلتانلىقنى ئىگىلەپ، بىر
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شىنجاڭ ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تارىخىي ئوچېركلىرى"  كېيىنكى ئوتتۇرا ئەسىر

  .غا قاراڭ(قوشما سان)سان -2،  -2يىلى - 2881جۇرنىلى مەدەنىيىتى

. بىز ئويالپ باقايلى. ئاغدۇرۋەتكەن بىر تارىخ ۇ بىر دۆلەتنى گەپ بىلەنبۇ ھەقتەتەنم          

كىشلەر قەلبىدىن بىر دۆلەتنى ئاغدۇرۋىتەلىگۈدەك، ئۆز  مەھمۇد خوجا نىمىشقا شۇنداق ئاسانال

پەيدا قىلىشقا تىگىشلىك سۇئالالرنىڭ رول ئوينىشىنى توساپ تۇرالىغۇدە  قىلمىشى كىشىلەر كاللىسىدا

جەڭ قىلمايال بىر ئەپسۇن بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ  قىالاليدۇ؟ ئاۋام نىمىشقا ئۇ ەيداھېسسىيات پ

، قىلىۋىتىمەن باغاليمەن، بىرسۈف بىلەنال دۈشمەنلەرنى بېشنى ئېلىۋەتسىمۇ تۇيمايدىغان كۆزىنى

شۇنچىۋىال كىشى شېھىت بولۇپ  دەپ پو ئېتىۋاتقىنىدا ئەمىسە نىمىشقا پەيغەمبەرنىڭ غازاتلىرىدا

دىمەي، ئويلىماي ئەكسىچە ! كۆرسۈتۈپ باقە كىتىدۇ؟ راستتىنال شۇنداق ھۈنىرىڭ بولسا ئەمىليەتتە

گېپى بىلەن ئۆزلىرى ھىمايە قىلىپ سايلىغان سۇلتاننى  ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ؟ ئۇنىڭ بىر ئىككى ئېغىز

ۇقلۇق، مۇئەززەمخان سۇلتان ئۇنىڭ سۈيقەستىنى سەزگەن تۇر شاپىال ئۆلتۈرۋىتىدۇ؟ - ھاپىال

ئادەم ئاجايىپ مۇرەككەپ …سۈيقەست ئىشلەتسىمۇ بوالتتىغۇ؟ نىمىشقا تەدبىر قولالنمايدۇ؟

ھەرخىل ھەھر ياڭزا خىيالالرنى . دۇنياسىنى مۆلچەرلىگىلى بولمايدۇ چۈنكى ئۇنىڭ ھىسىي. مەخلۇق

 كتىمىزدىكىبىراق دەل مانا مۇشۇ تەبىئىيلىك سوبى. ئەلۋەتتە، بۇ بىر تەبىئىيلىك .تاپقىلى بولىدۇ

تارىخنىڭ  ئەقلىيلىق ئىزدىگەن روھنىڭ كەملىكى تۈپەيلىدىن ماغدۇرلۇنۇپ، بىر بۆلەك ئۇيغۇر

ھىچقانداق  تۈرلۈك تۈمەن ھېسسىياتالرنىڭ. چۇرۇڭ بىلەن تولىشىغا سەۋەپچى بولدى-ۋاراڭ

دىن ئەسلى.بولدى نى خانلىقالر ۋەيران-توسالغۇسىزال تارىخ سەھنىسىدە دەلدەڭشىشى بىلەن نى 

پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارى قول  .باتۇرلۇق، ھەركەتچانلىق بىلەن سۇغۇرۇلغان ۋۇجۇدقا مىتە چۈشتى

يىغىدا بۇرۇتىنى مايالپ، خوتوننىڭ  قوشتۇرۇپ، دۈگدۈيۈپ كېتىپ بارغان مۆمىنلەر، پولونىڭ

مىتلەر، ۋە بەگلەر، غەزەپ بىلەن بولقا ئۇرۇۋاتقان نائۈ ئەۋرىشىم مىڭىشلىرىغا قاراپ، ھىجىيىپ قالغان

توختىماي سۆزلەۋاتقان سوپا ئىشانالر، سەللىنىڭ يوغىنىنى يۆگەپ، جىمى  تۈكۈرۈكلىرىنى چاچرىتىپ

 بىزگە مەلۇمكى،تۆرىدە قالغان مولالمالردەك مەسخۇش ئارىالشمىسىغا ئايالندى سورۇننىڭ

ئىستىتىك  ،خاراكتىرى، ياشاش تەرزى-ئەقلىيىلىك ئىزدىگەن روھ دىگىنىمىز كىشىلەرنىڭ مىجەز 

بەكرەك ئەھمىيەت  زوۋقى، تاشقى مۇھىت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى، دۇنيا قارىشىدا ئەقلىيىلىككە

مۇددىئاسى ۋە ئەقلى ۋەجىنى  بىرىشنى، ئومومەن ھەرقانداق پائالىيەت، ھەرقانداق ئىشنىڭ ئەقلى

ى مول ھىسسىي كىشىلەرگە ناھايت بۇنداق روھ. ھەممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇشنى كۆرسىتىدۇ

كۆرۈنۈشكە قارىغاندا ئىچكى ماھىيەتكە  ماتىرىيال ئارىسىدىن جەۋھەرنى ئىزدەيدىغان، تاشقى

بىردەملىك ئىپادىسى، مۇئامىلىسىگە ئەمەس،  ئېتىبار بىرىدىغان، كىشىلەرنىڭ گەپ سۆزلىرى ۋە

يىتى ۋە ماھىيەتكە قارايدىغان، شەيئىلەرنىڭ ماھى بەلكى ئۆز تەپەككۇرى ئارقىلىق كۆرگەن

لوگىكىلىق ئىزچىللىققا تايىنىپ، بىۋاستە ئېرىشكىلى بولمايدىغان بىلىمگە  تەرەققىيات قانونىيىتىدىكى
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 شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئەقلىيلىق. قوغلىشىدىغان سوبىكتىپ تۈزۈلۈشنى ئاتا قىلىدۇ ئېرىشىشنى

 مەن ئىڭىنىئۆلچەمنى شەخسىنىڭ تەپەككۇرىغا تاشالپ بەرگەچكە، بۇ كىشىلەرنىڭ مەندىكى 

ئاكتىپچانلىقىنى جارى  ھۆرلۈككە ئىگە قىلىپ، شەخسىنىڭ ئىندىۋىدۇئاللىقىنى، ئىجاتچانلىقىنى،

. ساھەسىدىكى گىگانىت ئادەم شۇڭالشقا جەمئىيەت ئىلمىي. قىلدۇرۇشتا ئاجايىپ رول ئوينايدۇ

ياۋرۇپا     (  2811-2924ۋەبەر.ماخ)   ۋېبىر    ئىنسىكىلوپىك مۇتەپپەككۇر مەشھور نەزىرىيە ئالىمى

سەۋەپنى ئىپادە قىلىپ، مۇنداق ھېساپلىغان ئىدى مەدەنىيتىنىڭ ئىلغار بولىشىدىكى تۈپكى

مەدەنىيىتىدە كەلگەن نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئەقلىيىلىك ئىزدىگەن روھنىڭ  يىقىنقى زامان ياۋرۇپا

ايانلىرىمىزدىن مانا ئەپسۇسكى بىزدە بۇنداق روھ ناھايتى كەمچىل بۇ يوقىرىقى بمەھسۇلى

 دىمەك، ئۆزىمىز ھەققىدە كونكرېتراق ئېيتساق ناھايتى ئۇزۇندەپ كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ مەن

قايىل  تارىختىن بۇيان خەقلەر ئۆز كاللىسىدا پەيدا بولغان سۇئالالرغا جاۋاپ ئىزدەپ، ئۆزىنى

نەرسىلەرنى  ھىسسىي قىلىشنى ئۆلچەم قىلغان بولسا، بىز ئادەملەر بىلەن ئادەملەر ئارىسىدىكى

ھاياجاندۇرۇشنى ئۆلچەم  گەۋدىلەندۈرۈشنى قوغلۇشۇپ، ئۆزىمىز ۋە باشقىالرنى تەسىرلەندۈرۈشنى،

يەنى خەقنىڭ . ئىپادىلىدى بۇ ئىككى خىل يۆنىلىش ئىككى خىل ئاالھىدىلىكنى. قىلىدۇق

، ئاجايىپ قاتتىق ئەمەل قىلىپ كۈنگە مۇكەممەللىشىپ، ئەقلىيىلىككە تەپپەككۇرى كۈندىن

سۇبيېكتنى كۆزنى چاقناتقۇدەك ھالغا  سىستېمىلىق لوگىكىلىق پەنلەرنى ۋۇجۇدقا چىقارغان

تۇيغۇرالر، ئەسلىمىلەرنىڭ كۆپتۈرلىشى، سىرلىقلىشى،  كەلتۈرگەن بولسا، بىز تۈرلۈك ھېسسىياتالر

بۇرۇن . قالدۇقبىلەن، قانداقتۇر بىر نىمىلەر ئاستىغا بېسىلىپ  ۋەھىمىلىك ۋە ئىالھى تۈس ئېلىشى

ھەرياقالرغا بىرىپ، چىنىقىۋاتقان كۈچتىنگىر روھ قەدەمنىڭ  ھەرياق ئات مىنىپ ئوقيا تۇتۇپ

مەلىكوي ئارىسىدىن چىقماسلىقى، تەپپەككۇرنىڭ ھېسسىياتنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ،  ئىتىزلىق، ئۆي

 ناخشا ەشىرەپلىرىمىز،زېمىن كەزمەسلىكى بىلە ن بېكىنىپ، دۇتتار، تەمبۇرلىرىمىز، دوالن م ئەركىن

كامىللىقىدىن ئىبارەت  ئەلۋەتتە، ئەقلىيىلىك ئىزدىگەن روھنىڭئۇسۇللىرىمىزغا ئۇيۇپ قالدى-

ھېلىھەممۇ ئاۋامنىڭ قىممەت ئۆلچىمىدە  .بۇنداق ئەھۋال ئاۋامنىڭ كۈندۈلۈك تۇرمىشىدىمۇ مەۋجۇت

شەيئىلەرگە بىرىلىدىغان باھا . رىدۇئاساسىي ئورۇندا تۇ ماھىيەتلىك ئۆلچەم ئەمەس، يۈزەكى ئۆلچەم

يەنى بىز . ئەمەس، بەلكى تەكشۈرۈش ئاساسىدا مەيدانغا كېلىدۇ لوگىكىلىق تەپەككۇر ئاساسىدا

ھادىسلەرنىڭ پەيدا بولۇشى، يوقىلىشى، ئەقىلگە مۇۋاپىقمۇ ئەمەسمۇ؟ دەپ ئەمەس،  شەيئىلەرنىڭ،

ئەمەسمۇ؟  ماس -لەرنىڭ ھىسىياتىغا ماسمۇ كۆپىنچە بۇرۇنقى قاراشالرغا، ئۆلچەملەرگە، خەق بەلكى

ھادىسە ۋە . كىلىمىز خەقلەرنىڭ گەپ سۆزلىرى قانداق بولىۋاتىدۇ؟ دەپ پىكىر يۈرۈگۈزۈپ خۇالسىغا

ئەقىلگە . قاراپ كەتمەيمىز شەيئىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدىكى لوگىكىلىق زۆرۈرىيەتكە ئانچە

ئۆزىمىزنىڭ .. قىلىشىمىز تەسكە توختايدۇ نى ئىتىراپمۇۋاپىق بولغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ يوللۇقلىغى

ئىشالر . ئىككىنچى ئورۇندا تۇرۇپ جاۋاپ بىرىدۇ ھاياتىدىمۇ ئەقلىمىز زور مەسىلىلەرگە



150 
 

ياقمىسۇن ئەل نەرقى بولۇشقا، ئەل  -ئۆتمىسۇن،رايىمىزغا ياقسۇن  ڭ كاللىسىدىن ئۆتسۈنئۆزىمىزنى

رەنجىمەسلىك بىلەن كارىمىز  -زىمىزنىڭ كۆڭلى رەنجىش نەرقى قىلىشقا، ئۆ نەرقى ئويالشقا، ئەل

پائالىيىتىمىز گەپ  - ئەقىل. قانداقتۇر بىر ئادەملەرنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتمەسلىككە تىرىشىمىز يوق،

چۈشۈۋاتقان چۈشمەيۋاتقانلىقىنى  سۆزلىرىمىزنىڭ ئادەتلەرگە، تەرتىپلەرگە ۋە باشقا نەرسىلەرگە

مۇستەقىل ئىشلەش، ئويالش ئېڭىمىز تۆۋەن،  شۇڭا. چقا تەكىتلىندۇباھااليدىغان فۇنكىسيە بولغا

ئۆز كۆڭلىنىڭ رايىنى ئىزدەيدىغان، ھەقىقىي . يوقىرى يۆلىنىۋىلىش، شۈكۈر قىلىش خاھىشىمىز

كۆڭلى . دورامچىلىق، ياسالمىلىق توال. دەپ تۇرالىغۇدەك قۇدرەت كەم قايىللىق يەتكۈچە مېنىڭ توغرا

كۆڭلىگە  مەسىلەن ياشالرنى ئېلىپ ئېيتساق،. يەنە بىر خىل ئادەملەر نۇرغۇنقىلىۋاتقىنى  بىر خىل

شۇنچە ياشقا كىرىپ  ئانا چوڭالرنىڭ سىزىقىدىن چىقالمايدىغان، تىخى -ياقسۇن ياقمىسۇن، ئاتا 

توي، كەسىپ دىگەندەك مۇشۇنداق  كۆڭۈلگە يىقىش ياقماسلىقنىڭ نىمە ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىغان،

. قارايدىغان، ھەتتا تۇرمۇش ئۇسۇلى دۇنيا قاراش زىگە تەۋە ئىشتىمۇ ئۇالرنىڭ ئېغىزىغاپۈتۈنلەي ئۆ

جەھەتلەردىمۇ ئۇالرنىڭكىنى ئەينەن دورىۋالىدىغان ئەھۋال  ئادەم ۋە شەيئىلەرگە تۇتقان مۇئامىلە

شۇنداقال ھەجەپ ئوبدان باال بوپتۇ دەپ ماختىنىپ، خەقلەرنىڭ  تىخى. قەدەمدە بىر ئۇچرايدۇ

ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىدىلوگىيە جەھەتتىن ئېلىپ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولىدۇ كويالنىڭ-ەھەلەم

 .ئەسىردىن ئارتۇقراق ئۇچرىدى 21ئۇيغۇر خەلقى ئىسالم ئىدىئولوگىيىسىنىڭ تەسىرىگە ئېيتقاندا

 ھېسسىيات ئەلۋەتتە ئىسالم ئىدىئولوگىيە سىستېمىسى ئەقلىيىلىك ئىزدىگەن روھنىڭ ئەمەس، بەلكى

روھنىڭ  شۇڭا ئۇ ئەزەلدىن ئەقلىيىئىك ئىزدىگەن. ئىچىدە مەست بولغان روھنىڭ مەھسۇلى

كىشىلەرنىڭ ئەتىۋاالپ  ئىسالم ئەقىدىسى بويىچە، قۇرئان. مەھسۇللىرى بىلەن چىقىشالماي كەلدى

ئۇنىڭدىكى ھەقىقەتنى كۆرۈپ تۇرۇشى  ساقلىشى ئۈچۈن ئەمەس، ئىنساننىڭ تەپپەككۇر يۈرگۈزۈپ،

تەپپەككۇر ئىنسان ۋۇجۇدى بىلەن قۇرئاننى  بۇنىدىڭدىن ئېنىقكى،. زىمىنا چۈشكەن ئۈچۈن

ئىماننى مۇستەھكەملەيمەن دەيدىكەن ئۇنداقتا ئۇالر ئۆز  شۇڭا مۇسۇلمانالر. باغالۋاتقان ھالقا

بىراق، بىزدە ئىش بۇنداق بولماي . مۇكەممەللەشتۈرۈشى كېرەك ئىدى تەپپەككۇرىنى بېيىتىشى،

 مەزگىل تەپەككۇرىمىزنى بېيىتپ قۇرئان ھەقىقەتلىرىنى كۆرۈشكە ئەمەس، بەلكى زخېلىبى. قالدى

قىلىشقا  ھېچنېمىنى ئويلىماي، ھىچنىمىگە قارىماي، ئەقىدىگە قۇللۇق  ھېسسىياتىمىزنى ئۇلغايتىپ

رادىكاللىشىپ  قايىللىق بىلەن ئىمانىمىزنى كۈچەيتىش يولىغا ئەمەس، بەلكى. كۈچەپ كەتتۇق

ھەشەمەتلىك . يۈزلەندۇق غورورىمىزنى دەپسەندە قىلىشتىنمۇ باش تارتمايدىغان يۆنۈلۈشكە ئىنسانى

سەپسەتە بولسىمۇ، ھىس قىاللمايدىغان  گەپتىن ئىككىسىال چىقىپ كەتكەن بولسا، ھەر قانچە روشەن

ەپەككۇر ئۆلىمالىرىمىز ھەتتا ئالالنىڭمۇ ئۆز ئايەتلىرىدە ت مولال. كۆز ئوچۇق قارغۇالرغا ئايالندۇق

دەپ خىتاب قىلغىنىنى ھەتتا ئۇالر قۇرئاننى . ئالال ئازابقا دۇچار قىلىدۇ يۈرگۈزمەيدىغانالرنى

 ئۆز توقۇپ چىققان دېيىشەمدۇ؟ ئېنىقكى ئەگەر بۇ سۆزۈڭالردا راسچىل بولساڭالر مۇھەممەت
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بىر سۈرىنى  ئالالدىن باشقا ياردەمگە چىقىرااليدىغانلىكى كىشىلەرنى چاقىرىپ، قۇرئانغا ئوخشاش

بېقىشقىمۇ جۈرەتلەندۈرۈپ،  دىيىش بىلەن قايىللىق ئۈچۈن كاپىردەك ئويالپ. كەلتۈرۈپ بىقىڭالر

بىرۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ جامائەتنى ئا كۆپ  قايىللىق بىلەن ئىماننى مۇستەھكەملەشكە بىشارەت

 - كىچە. اقىردىقورقۇپ جەننەتنىڭ تەمەسىدا يۈرۈشكە چ ئويىماسلىققا، شۈك بولۇشقا، دوزاقتىن

ئىبادەت قىلىشقا، تۆۋەنچىلىك بىلەن ئۇنىڭدىن ياردەم سوراشقا، توغرا يولغا  كۈندۈز ئالالنى سېغىنىپ

 ئۇالر بىزگە سىزىپ بەرگەن ياخشى ئادەملەر ئوبرازى پەقەت. تىلەشكە دەۋەت قىلدى باشلىشىنى

ئولتۈرۈپ باش  پ تۇرۇپ قوپۇپ،مۆمىن، تەقۋادار، قولىدىن قۇرئان چۈشۈرمەي نىمىلەرنىدۇ بىلجىرال

دىمەك . ئەقىلدىن ئەسەر يوق بۇ ئادەمدە پەقەت تومتاق ھىسياتال بار.. قويىۋاتقان بىر ئادەم ئىدى

ئەقلىيلىق ئىزدىگەن روھ ئۇزۇن مۇددەت ئېغىر  مانا مۇشۇنداق بولغاچقا بىزنىڭ ئىدىلوگىيەمىزمۇ

رىدە بىز ئۆزىمىزنى ۋاقتى كەلگەندە بىر تال ئىدىئولوگىيىنىڭ تەسى بۇ خىل. زەربىگە ئۇچراپ كەلدى

 ئۆلتۈرۈپ قويىدىغان ئاجىر بەندە چاغالشقا تاقەت قىلىدىغان، مىدىراپ كەتسەك گۈرۈچمۇ بىسىپ

 نى ئېغىزىمىزدىن چۈشۈرمەيدىغان بىر ھالغابىسمىلال ئالالھنىڭ ياردىمىنى تەمە قىلىپ

 مەسىدە قىلىدىغان، يامان ئىشالرنىياخشى ئىشالرنى جەننەتنىڭ تە. ئىنتىلدۈرۈپ كەلدۇق

بولىشىدىكى  دوزاقنىڭ ۋەھىمىسىدىن ئۆزىمىزنى تارتىدىغان بولۇپ قىلىپ، ئۇالرنىڭ ياخشى يامان

ئەلۋەتتە بۇ ئاۋامغا ( .بىلىپ باقمىدۇق. ماھىيەتلىك نەرسىنى ئۆز كۆڭلىمىزدىن ئىزدەپ باقمىدۇق

غەرق  تۈزۈلۈش، بىزنىڭ ھېسسىلىققا كىسىزئىدىلوگىيە ساھاسىدىكى مۇنداق لوگى( شۇنداق بولدى

، خۇدا بىلىدۇيامان بولىدۇ تەسىرىمىكىن ھېلىمۇ بولىشىمىزغا چوڭ تەسىر كۆرسەتتى مۇشۇنىڭ

. لوگىكىلىق شەرھىگە، تەبىرگە قارىغاندا كۈچلۈك رول ئوينايدۇ دىگەندەك تومتاق گەپ سۆزلەر

ھادىسلەرگە باغالپال يالماپ چۈشۈنۈش ۋەھىمىلىك نەرسىلەرگە ئىالھى  دۇنيانى قۇدرەتلىك،

بۇنىڭغا قاراپ، تۇزغا ئىالھى سىر بىغىشالپ، تۇز دەسسەپ . ئاشقا تەم كىرگۈزىدۇ خاھىشى ئېغىر، تۇز

بۆرە  بۇنىڭغا قاراپ ئوتقا ئەقىدە قىلىش،. ئۆتمۇ ئىسىقلىق، يورۇقلۇق تەم بىرىدۇ. بىرىش قەسەم

قاراپ، بۆرىنى ئىالھى  بۇنىڭغا. ۆرمىگەن پادا ھاالكلىنىدۇبۆرە ك. بولمىسا، مال ۋارانالر ئاينىمايدۇ

خۇدانىڭ  شۇڭا بىز. كېرەك ئورۇنغا قويۇش، دىگەنلەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ جۈملىدىن بولسا

قاتار نەرسىلەرنى بىراقال چۈشۈنۈپ  دىگەندەك گەپلەر بىلەن بىرقانداق قىلىمىزبەرگىنى شۇ

تەخىرسىزلىگىدىن قەلبىمىزنى . تەسەللى تاپالمايمىز رغا بىراقالبىر قاتار ھېسسىياتال. كىتەلمەيمىز

بىر ياققا قايرىپ قويۇپ، خان لەيلۇننى ئېيتىپ، ئاھ يارىمغا  قوچۇپ تۇرغان نەرسىلەرنىمۇ دەرھال

پوزىتسىيەنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشۈنۈش ئۈچۈن بىز تۆۋەندە يىقىندا  بۇنداق. غەرق بوالاليمىز

يىلى سادام - 2881    .ۇمۇرنى دىققىتىڭلەرگە سۇنۇشنى اليىق تاپتۇقي تارقىلىپ يۈرگەن مۇنۇ

 .يىگىتنى ئەسكەرلىككە قوبۇل قىلىپ، ئۈچ جىدىرىغا ياتقۇرزۇپتۇ 311ئۇيغۇالردىن  ھۈسەيىن

ئۈچىنچى  بىرىنچى چىدىردا ئاتۇشلۇقالر جىقراقمىش، ئىككىنچى چىدىردا غۇلجىلىقالر جىقراقمىش،
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يامان كەلگەندىكىن  قراقمىش، ئۇرۇش باشلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئامىرىكا سەلچىدىردا قومۇللۇقالر جى

چىقىپتىكەن دىگەن گەپ يىتىپ،  سادامنىڭ يادىغان ئاتۇشلۇقالر ئامىرىكىلىقالردىن بۇرۇن ئايغا

قوپمامسىلەر ئامېرىكا بىسىپ كىلەي  ھويھاسىراپ ھۆمىدەپ بىرىنچى چىدىرغا كىرىپ

  ئۇيغۇرالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، بۇنى ئاڭلىغان .دەۋاتىدۇ، دەپ ۋاقىراپتۇ

ئىتتىككەن، تۆنۈگۈن بەرگەن قوراللىرىڭنى  ھوي سادام ئوتتۇرا شەرىقتە قورال سودىسى بەك -

بۇنى ئاڭلىغان سادام دەرغەزەپ بولۇپ . دەپتۇ ئۇرىشايلى سىتىۋەتتۇق، بىزگە قورال بەر ئاندىن

شۇالرنىڭ يىنىغا بېرىپ باقي . الر يوغان گەپ قىلىۋاتاتتىيوقكەن، غۇلجىلىق توختا بۇالردا ئۈمىد

 ئىككىنچى چىدىرغا كىرىپتۇ دەپ

سادامنىڭ گېپىنى ئەمدى تۈگىتىشىگەشىماللىق  .ھوي، قوپمامسىلەر ئامىرىكا بىسىپ كەپ قالدى -

چىنچى سادام ئاچچىغىدا يېرىپ كىتەي دەپتۇ ۋە ئۈ. باشالپتۇ ئۇيغۇرالر ئۆچكىدەك مەرەپ چاقچىقىنى

جىمغۇر ئادەملەردەك قىلغان، قولىدىن ئىش كىلىدىغانالرنى كەمسۆز  چىدىردىكىلەر ئىنتىزامچان،

 قويىدىكەن شۇ يەرگە كىرىپ باقاي دىگەنلەرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزۈپتۇ كېلىدۇ، دەپ

 سادام ئۈچىنچى چىدىرىغا كىرىپال ناھايتى. قوپمامسىلەر، ئامېرىكا ئەسكەرلىرى كەلدى ھوي -

 ەھىملىك ۋاقىراپتۇۋ

غەرىب . ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ جاۋاپ بىرىپتۇ ئۈچىنچى چىدىردىكىلەرئۆزلىرىدىن كەلسۇن، 

ئارىسىدىكى مۇنداق ماھىيەتلىك پەرق، مۇزىكا سەنئىتىدە  مەدەنىيىتى بىلەن بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز

ۋردە ئىپادىلەش تەلىۋى چۈنكى ئوخشىمىغان دۆلەت، ئوخشىمىغان دە .ئەڭ روشەن ئىپادىلەنگەن

مىللىي سەنئەت . تۈپەيلىدىن مۇزىكا ئوخشىمىغان تۈس بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ جەھەتتىكى پەرق

بىزگە سۇبيېكتىپ قۇرۇلمىسنىڭ ھەل قىلغۇچ تەسىرگە ئۆزلۈكسىز ئۇچراپ تۇرىدۇ شۇ مىللەت

 ھاڭ شەكىللىرىنىڭئۇيغۇر ئائون ئىككى مۇقام چوڭ ھەجىمدىكى مۇزىكىلىق ئەسەر مەلۇمكى

ئەسەر  ئاساسىي سىستىمىسىنى ئۆزىدە گەۋدىلەندۈرگەن بولۇپ، بىز تۆۋەندە ئاساسلىغى مۇشۇ

بىرىدىن روشەن  - دىكى ھەربىر مۇقام بىرئون ئىككى مۇقامئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزىمىز

ئۇالر لىرىك  تەشكىللەنگەن بولۇپ، ئارا كىرىشىشىدىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان ئۈچ گەۋدىنىڭ ئۆز

ئاساسىدىكى داستانالر، شوخ ئۇسۇللۇق مەشرەپ  غەزەليات ئاساسدىكى چوڭ نەغمىلەر، ۋەقەلىك

مۇقامدىكى ئورتاقلىق بويىچە ھەربىر مۇقامنىڭ مۇزىكىلىق  ئون ئىككىمۇزىكىلىردىن ئىبارەت

  .بولىدۇ تۈزۈلمىسى ئاساسەن مۇنداق

 بىرىنچى چوڭ نەغمە

 بۇالر تۆۋەندىكىچە. تارماقالرغا بۆلۈنگەن ز ئىچىدىن كۆپلىگەن مۇزىكىلىقچوڭ نەغمە ئۆ         

ئوركىستىردىكى ئاساسلىق سازەندە . سالماق ئېغىر باشلىنىدۇ مۇقەددىمە ناھايىتى -مۇقەددىمە 

مەسىلەن، غىجەك، ساتار، تەمبۇر ياكى قالۇن بىلەن مەزكۇر نەغمىنى  .ئاساسلىق چالغۇ قورالى
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نەزمىسى ئون تۆتلۈك غەزەل بولۇپ، . داپ چېلىنمايدۇ. ئورۇنالپ چىقىدۇ نەزمىسى بىلەن

نەغمە ئادەمگە مۇرەككەپ چوڭقۇر مۇزىكىلىق . جەۋھەرلىك پۇرىقى كۈچلۈك بولىدۇ خۇالسىۋىلىك،

( نەغمە ئاھاڭداش)تەزەكەچۈرمىشلەر، ئۆتمۈشلەر توغرىسىدا ئويالندۇرىدۇ. ئاتا قىلىدۇ ھىسىيات

مۇقامغا چېلىش ۋە  ھەممە سازەندىلەر تەڭال. ىشى بىلەنال مەشرەپ دىپى چېلىنىدۇنەغمە تەزىگە ئۆت

ئىيتىلىشقا بېرىلگەن كۈچلۈك ئىنكاس  بۇ مۇقەددىمىدىكى يالغۇز كىشىلىك. نەزمە ئوقۇشقا كىرىشىدۇ

تۈسداشلىقنىڭ ماسلىشىشى بىلەن تەنھالىق تۇيغۇسى  بولۇپ، ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئاھاڭ جەھەتتىكى

تەزىدىكى داپ . نامەيەندە پۈتكۈل سورۇننى بىر گەۋدىگە ئايالندۇرىدۇ ھىسيات رىزوناسى. دۇبۇزىلى

 (چىكىتمە)رىتىمى توالراق مۇقامالردا ئىنتايىن سالماق ئېغىر قەدەملىك ئۇسۇللۇق ئۇرغۇسى ۋە نەغمە

تەزىنىڭ . قىلىدۇ ئۇدارلىق شەكلىدە بولۇپ، ئادەم ئۇنىڭدىن بىر خىل تەسەللى ۋە تەمكىنلىكنى ھىس

نۇسخىنىڭ  -نۇسخا مەزغۇلىدا ئۇنىڭ بۇ خىل ئاالھىدىلىگى ئازدۇر كۆپتۇر ئىپادىلەنگەن

 چارىگاھ مۇقاملىرىدا تاكىتلىرى جىددى ۋە ئۆزگۈرۈشچان بولۇپ، چەبىيات، راك مۇشاۋرەك،

[SX(-1]4[]5[SX)]  لىك تاكىت بىلەن پەنجىگاھتا [SX(-1]4[]4[SX)] [SX(-1]4[]3[SX)] 

 لىك تاكىت بىلەن ناۋادا 4[]4[SX)][)SX] لىك تاكىت بىلەن ئۆز ھالدا[ (سخ]

[SX(-1]4[]5[SX)] ئاھاڭلىرى بەزىسىدە قوشاق شەكىلىدە  نەزمە. لىك تاكىت بىلەن چېلىنىدۇ

ئۇ ئالدىنقى . مىسرا سانى خېلى كۆپ. چۈشۈرۈلگەن چۈشۈرۈلگەن بولسا، بەزلىرىدە غەزەل شەكلىدە

. مۇزىكىلىق ھىسىياتالرنى تەزەگە ئۇالشتۇرۇپ سوزۇپ تاشاليدۇ پ ۋە چوڭقۇرنەغمىلەردىكى مۇرەككە

- جۇالچۈشۈرگىسى ئارقىلىق كىشى بىلەن بىلمەي سورۇنغا كىرىپ كىلىدۇ نۇسخا مەرغۇلى ۋە

 لىك تاكىتتا بولۇپ، ئۇسۇللۇق4[]4[SX)][SX(-1]  مۇزىكىلىرى ھەممە مۇقامالردا بىردەك جۇال

بىلەن  مىسى خەلق قوشاقلىرى ئاساسىدا قوشاق جۈملىلىرىنى تەكرارالپ ئوقۇشنەز. پۇرىقى روشەن

باسقۇچتا ئويلىنىدىغان  مۇشۇ. جۇالدىن باشالپ مۇقام ئۇسۇلى بىلەن خارەكتىرلىنىدۇ. ئورۇنلىنىدۇ

قەدەم، قول گۈزەللىكى بىلەن بىر گەۋدە  ئۇسۇل ئۆزىنىڭ تەمكىنلىكى بىلەن ئۇسۇلنىڭ بەدەن، سىپادە،

سەنئەتنىڭ سىرلىق سېھرى كۈچى . كېلىدۇ ، ئاجايىپ جۇاللىق نامايەندە مەيدانغابولۇپ

سەنەم  - سەنەممەرغۇلسىزال بىۋاستە سەنەمگە تۇتىشىدۇ شۇڭا كۆپ ھالالردا جۇال. جىلۋىلىنىدۇ

سەنەمدىكى . سىگاھ ، ئىراق مۇقاملىرىدىن باشقا مۇقامالردا ساقلىنىپ قالغان چارىگاھ، ئەجەم، ناۋا،

 شەكىلىدە بولۇپ، ئۇسۇللۇق  سىرىلمە ئۇرغۇسى ۋە نەغمە رىتىمى شوخ ئۇسۇللۇق داپ

 سەنەم داپنىڭ قىزغىن ۋە شوخ ئۇرغۇسىغا ئەگىشىپ بارغانسىرى ئەۋجىگە. پۇرىغى كۈچلۈك

پارتىالپ  جۇالدا شەكىللەنگەن ھىسىيات مەزكۇر باسقۇچتا. كۆتۈرۈلۈپ، چوڭ سەلىقە بىلەن تۇتىشىدۇ

دەپ ئىككىگە  سەلىقە چوڭ، كىچىك سەلىقە( سەلىقە)شوخ پەردەىقىدە ۋايىغا يىتىدۇچوڭ سەل

كىچىك سەلىقىلەر  چوڭ.بىر مۇقامدا بىر نەچچە كىچىك سەلىقىلەر بولۇشى مۇمكىن. بۆلىنىدۇ

نەزمىسىنىڭ ۋەزنى جەھەتتىمۇ  مۇزىكا رىتىمى جەھەتتىنال پەرىقلىنىپ قالماستىن، يەنە نەغمە
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 8[]5[SX(-1] ئاساسىدا بىردەك چوڭ سەلىقە يەتتە بوغۇملۇق خەلق قوشاقلىرى. ۇپەرىقلىنىد

[SX(-1]4[]4[SX)]تاكىت   غەزەلىيات ئاساسىدا بىردەك تاكىت بىلەن، كىچىك سەلىقىلەر توالراق

ئۇسۇل . مۇزىكا بولۇپ، ناھايىتى قىزغىن كىلىدۇ چوڭ سەلىقىلەر كۈچۈك ئۇسۇللۇق. بىلەن ئىيتىلىدۇ

كىچىك سەلىقىگە ئۆتىشى بىلەنال نەغمە روشەن ھالدا  ئاندىن. قۇچتا ئەۋجىگە چىقىدۇمۇشۇ باس

تەكشىسىزلىك سىزىمى ۋە ئوي پەيدا قىلىپ، مۇقامنىڭ كىيىنكى  جۇشقۇنلۇقنى يوقۇتۇپ، ئادەمدە

 تەكىت پۈتۈن. چوڭ نەغمىدىكى ئاخىرقى مۇزىكا  تەكىتھازىراليدۇ تەرەققىياتى ئۈچۈن زىمىن

 لىك تاكىت بىلەن چىلىنغان بولۇپ، نەزمىسىنىڭ مىسرا سانى     [SX  (-1]8[]3[SX)مۇقامدا

مەرغۇلى  كۆپ ھالالردا. قىسقا ئۇ چوڭ نەغمىدىن داستانغا ئۆتۈشتە كۆۋرۈكلۈك رولىنى ئۆتەيدۇ

 -بايانات، شىكايەت مۇقام تەركىۋىدىكى داستانالر بىر قانچە ئىككىنچى داستانبولمايدۇ

مۇشۇ . ئۈزۈندىلىردىن تەركىب تاپقان كتىرىدىكى داستانالر ۋە شېئىرى ھېكايەتنەسىھەت خارې

ئۇالرنىڭ ئاھاڭدارلىغى، مۇزىكىۋى . خارېكتىرلىنىدۇ باسقۇچتىن باشالپ مۇقام ئاساسەن ناخشا بىلەن

كۆپىنچە مۇقامالردا ئۈچ تۆتتىن داستان ۋە ھەربىر داستاننىڭ  .پۇرىقى ناھايىتى كۈچلۈك كىلىدۇ

 مەرغۇل -داستانالر داستان . داستان مەرغۇلى ناھايىتى تەپىس كىلىدۇ .ن مەرغۇلى بولىدۇبىردى

چوڭ نەغمىنىڭ سېھرى كۈچى ئارقىلىق . شەكلىدە راۋاجلىنىدۇ… مەرغۇل  - داستان -

 ئاجرتىلىپ، مۇقام ئىچىگە يىتىلەپ كىرىلگەن كىشىنى ناخشا ۋە مۇزىكا ئورگانىك ھالدا رىئاللىقتىن

 مەشرەپ مۇقام-ئۈچىنچى مەشرەپ. ىپ كەتكەن سەنئەت قەسىرىگە مەرھەمەت قىلىدۇگىرەلىش

گىچە  12تەركىۋىدىكى نەغمىلەرنىڭ ئاخىرىقى چوڭ تارمىغى بولۇپ، بىر مۇقامدا ئىككى يىلدىن 

نەزمىلەردىن  توالراق خەلق ناخشىلىرىدىن، قوشاق شەكلىدىكى قىسقا بوغۇملۇق. مەشرەپ بولىدۇ

ساما بىلەن ئۇسۇلغا ماس  كۆپىنچە. مەزغۇلى بولمايدۇ. ئۇالنمسىدىن تەشكىللىنىدۇياكى ئۇالرنىڭ 

. ئۇسۇل ياكى ساماغا ئۈندەيدۇ ئادەمنىڭ كەيپىنى قىزىتىپ،. كىلىدىغان تاكتىكىلىق كىلىدۇ

ئومومەن ئون ئىككى ھىسىيات ئەۋجىگە چىقىدۇ تامامالنغۇلىۋاتقاندا قىزغىن كەيپىيات، تەسىرلىك

مەشرەپتىن ئىبارەت ئۈچ قىسىملىق مۇزىكا سالماق باشلىنىپ،  چوڭ نەغمە، داستان ۋە مۇقامدىكى

ئەكىرىپ، سەنئەت دۇنياسىدا ھىسالندۇرۇپ، ئاخىردا پارتلىتىشتىن  كىشىنى مۇزىكا قاينىمىغا

بىرى بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەن بولۇپ، ئۇ خەلقىمىزنىڭ  - يۆلىنىش بويىچە بىر ئىبارەت مۇشۇنداق

 ئۇ خەلقىمىزنىڭ. ۇرمۇشىدا ئاجايىپ مۇكەممەل مەنىۋى گەۋدە سۈپىتىدە جۇاللىنىدۇت مەنىۋى

كىشىنى  يەنى مۇقامنىڭ گۈزەللىكى شۇ يەردىكى، ئۇ. ئىستىتىك ئۆلچىمىنىڭ كونكىرىتلىققا ماس

. قەدەر داۋاملىشىدۇ ھاياجانالندۇرۇپال قالماي، بەلكى ھاياجاننى ئۇسۇل بىلەن ئىپادە قىلدۇرغانغا

قىزغىنلىق ۋە ئوتلۇق كەيپىدىن باشقا  م قوينىدىكى ئادەمگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇنىڭدا پەقەتمۇقا

تەدىرىجى ھالدا ئەقىلدىن رىئاللىقتىن ساقىت  يەنى مۇقام ئىشتىراكچىسى. بىر نىمە بولمايدۇ

نىيەلىرىدىن شۇڭا مۇقامالردىن ياۋرۇپا سىمپو. مەخلۇققا ئايلىنىدۇ قىلىنىپ، ھىسىيات بىلەنال تولغان
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دىن ئىزدىگەندەك قەھرىمانالر سىمپونىيەسى بىتخۇۋىننىڭچۈشلۈشۈش مەسىلەن ھايدىننىڭ

 ئۇنىڭدىن پەقەت خوشاللىق، قىزغىنلىق، لەززەت ئىزدەش. ئىزلەشنىڭ ئۆزى ئەخمىقانىلىق ئەقلىيلىق

بىر  الھىدەدۇنيا سەنئەت سەھنىسىدە ئائون ئىككى مۇقام مۇشۇ نۇقتىدىن ئالغاندا. كىرەك

 بۇ خەلقىمىزنىڭ سەنئەتچىلىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىغا. قۇتۇپ بولۇپ قىلىشى مۇمكىن

مۇزىكا  مىلودىيە ئىجادىيىتىنىڭ ئاساسي خارەكتىرىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ياۋرۇپاباغلىق

بىزنىڭ تالالش بولسا،  ئىجادىيىتى ئىپادىلەش ئوبىيىكتىنىڭ تەلىۋىگە ئاساسەن مۇزىكىلىق ئاۋازالرنى

مۇزىكىلىق ئاۋازى رەتلەشتىن  مۇزىكا ئىجادىيىتىمىز ھىسسىي دۇنيارىمىزدىكى ئىنكاسقا ئاساسەن

ئەقلىي بىلىش يۈكسەكلىگىدە ئېلىپ  يەنى ئىككى ئىجادىيەت پائالىيىتىنىڭ بىرىسى. ئىبارەت

ۇ ئىككى بۇنداق ئەھۋال مۇش. ئېلىپ بىرىلغان بىرىلسا، يەنە بىرسى ھىسسىي بىلىش يۈكسەكلىگىدە

گىپىمىزنىڭ ھوزۇرلىنىشتىمۇ، ماس مىتودلوگىيە ھاسىل قىلىدۇ خىل ئىجادىيەت مىۋىلىرىدىن

ناملىق سىمپونىيەسى بىلەن باغالنغان مۇنۇ خوشلۇشۇش ھايدىدا ۋە ئۇنىڭ روشەنلىگى ئۈچۈن،

-2711ناملىق سىمپونىيەسى خوشلىشىش ھايدىن ئۆزىنىڭ  .سۆزلەپ ئۆتىمىز  ۋەقەلىكنى  

 ئىجاد قىلغان بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا ئۇ مەلۇم بىر ئاق سۆڭەكنىڭ قەسىرىدە سەر سازەندە يىلى يازدا

ھاۋاسى  ئۇ جاناپ ساز خۇمار كىشى بولۇپ، ھەر يازلىقى ئوركىسىرنى ئېلىپ،. بولۇپ ئىشلەۋاتاتتى

چقا، داۋاملىق ياقتۇرغا ئۇ بۇ جاينى بەك. سالقىن بىر كۆل بويىدىكى تۇرالغۇسىدا ئارام ئاالتتى

سازەندىلەر خوتۇن بالىلىرىنى ئويالپ،  .ئاشۇ قىتىممۇ شۇنداق بولدى. ئۇزۇنغىچە تۇرۇپ قاالتتى

لىكىن تۆرە بۇنى . ئازابى دىللىرىنى قاپلىدى ھىجرانلىق. ئۆيلىرىنىمۇ سېغىنىشقا باشلىدى

ۋە ئۆتۈنىشنى بىلەن، تۆرىگە بولغان نارازىلىغىنى  ئاخىر ھايدىن ئۆز ماھارىتى. سەزمەيتتى

بىر ئاخشىمى تۆرە بىر توپ كىشىلەر بىلەن بىرگە . يېزىپ چىقتى ئىپادىلەپ مەزكۇر سىمپونىيىنى

ئەينى زاماندا ئىلىكتىر چىرىغى يوق بولۇپ، سازەندىلەرنىڭ نوتا . كىرىدى خوشال ھالدا زالغا

 .ەددىمىسى چېلىندىباشتا سىمپونىيە مۇق. مۇزىكا باشالندى. يىقىپ قويۇلغان ئىدى جازىسىغا شام

بىردەمدىن  .باب باشالندى-1ئاندىن بىرىنچى باب يىنىك ئورۇنالپ، ئۇالپال سەلكىن سۈرەتلىك 

ئەينى ۋاقىتتا ئاز  بۇ سىمفونىيەباب ياڭراشقا باشلىدى-3كىيىن ئوچوق ھەيۋەتلىك كەلگەن

بىلەن سۈرەت تىخىمۇ ئۆتىشى  بابقا  كۆرىلىدىغان كۆتۈرۈلگەن ف دا يىزىلغان بولۇپ، مۇزىكا

. بۇ ھايدىننىڭ ئۇسلۇبىغا زىت ئىدى .ئاستىالپ، ئۇنىڭدىكى غەشلىك، ھىجرانلىق تېمىشقا باشلىدى

يېىپىپ شامنى ئۆچۈرۋەتكەندىن كىيىن، مەيۈس  توساتتىن يۆگىمە سۇنايچى نوتا دەپتىرىنى ئاستا

سۇنايچى ۋە . ىقىپ كەتتىنەيچىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش چ ئارقىدىنال. ھالدا سەھنىدىن چۈشۈپ كەتتى

ئۇ خۈنۈك شام . ئاخىردا بىر جۈپ ئىسكىرىپكىچى قالدى. كەتتى سىم تارلىق سازەندىلەرمۇ چىقىپ

سەھنىدىكى چىراقنىڭ ھەممىسى . پېتى، سىمپونىيەنى تەنھا ئاخىرالشتۇردى نۇرىنى قوينىدا ھارغىن

 .چاۋاك چېلىشنىمۇ ئۇنتىدى. دىچاغدا تاماشىبىنالرنىڭ ھەممىسى داڭ قېتىپ قالغان ئى بۇ. ئۆچتى
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مانا . يەتتى شۇنداق قىلىپ سازەندىلەر مۇراد مەقسىتىگە. ئەتىسى يۇرتقا قايتىشنى قارار قىلدى

بولسۇن ياكى ھوزۇلىنىش  مۇشۇنداق، ئەقىل ياۋۇرپا مۇزىكىلىرىنىڭ مەيلى ئىجادىيەت جەريانىدا

ئاۋاز دائىرىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،  .ۇجەريانىغا بولسۇن ئاساسىي ئىشتىراكچى سۈپىتىدە قاتنىشىد

ئاۋاز دائىرسىدە بولۇپ، كەڭ ئىنتىرۋالالر ۋە يوقىرى  ئۇيغۇر خەلق ناخشا مۇزىكىلىرى ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن

بۇنىڭ بىلەن ناخشىنىڭ . سەكرەشلەر ئاسانلىقچە كۆرۈلمەيدۇ تۆۋەن ئاۋاز دائىرىسىدىكى چوڭ

ىگە ئاجايىپ تەمكىن، مەزموت كۈچ قۇدىرەت تولغان، كاپالەتلىنىپ، كېش سىلىقلىغى-سىپتىلىغى، 

 ناخشا مۇزىكىلىرىنىڭ سۈرئىتى رىتىمى ئۆنلۈك، ئۆنسىزلىگى. تەبىئىي روھ ئاتا قىلىدۇ ئوچۇق يورۇق

مۇزىكىلىردەك  كۈي شەكلىنىڭ ئۆزگۈرۈشچانلىغى، ئىنتىرۋالالرنىڭ ئالمىشىشى ياۋرۇپا ناخشا

تەمبۇر بىلەن پىئانىنو چوڭ  مەسىلەن، دۇتتار،  ىڭ ئاۋاز تۈسمۇچالغۇلىرىمىزن. ئۆزگۈرۈشچان بولمايدۇ

ئەمما بۇ . شەخسىي ھەركەت ئاز. كۆرىلىدۇ ئۇسۇللىرىمىزدا كوللىكتىپ ھەركەت كۆپ. پەرىقلىنىدۇ

ھەممىسى بىزنىڭ ئەقلىيلىك ۋە ماھىيەت  ياۋرۇپا ئۇسۇلچىلىغىنىڭ ئەكسىچە بۇالرنىڭ

ئون ئىككى شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، .ادىلىنىشىقوغالشمايدىغان خارېكتىرىمىزنىڭ ئىپ

خەلقىمىزنىڭ تىمەن ئىچكى . مەدەنىيەتنىڭ پەخىرى ھىسىيلىق بىلەن خارېكتىرلەنگەنمۇقام

ئايالالرنىڭ تەڭ نىسبەتتە تۇغۇلىشى ھەيران - ئەر دۇنيادا. دۇنياسىنىڭ شىرنىلىك مىۋىسى

مەدىنىيىتىنىڭ ئەر ۋە ئايال ) جۈملىدىن بىزنىڭ)ۋە شەرق  قاالرلىق بولغىنىغا ئوخشاش، غەرب

لىكىن بۇنىمىشقا مۇشۇنداق بولىدۇ؟ . ھەقىقەتەنمۇ ئەجەپلىنەرلىك خارېكتىرى ئۈستىگە قۇرۇلۇشى

قارىغاندا گەپنى ناھايىتى قەدىمى دەۋرىدىن باشالشقا مەزموت ئىپادىلىنىدۇ؟ نىمىشقا مۇنداق

 ىپىتدائىي ئۇچۇالرغا قۇالق سالغىنىمىزدا قەدىمىيچۈنكى ئاشۇ ئ. كېلىدىغاندەك قىلىدۇ توغرا

گۈزەللىك  گېركالرنىڭ ئادەمنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى ئىالھالشتۇرۇپ؛ مەسىلەن ئەقىل ئىالھى،

تۇرقىنى، تۇرمۇشنى ئادەمگە  دەپ چوقۇنىۋاتقانلىقىغا، خۇداالرنىڭ تەققى… ئىالھى، ئۇرۇش ئىالھى 

قانداقتۇر بىر ھىسنىڭ ئەۋجىگە چىقىشى  غا، ئەكسىچە بىزنىڭئوخشۇتۇپ تەسەۋۇر قىلىۋاتقانلىقى

ئادەمنىڭ سىرتىدىكى نەرسىلەرگە ئىالھى تۈس  بىلەن بۆرە، ئۆت، كۆك، ئات، ئاي، كۈن دىگەندەك

دېمىسىمۇ ئاشۇ دەۋىرلەردىن باشالپ . چۈشمەي قالمايدۇ بېرىپ، چوقۇنىۋاتقانلىغىمىزغا نەزىرىمىز

ئەمما غەربنىڭ ئەھۋالى . ئەقلى ۋە لوگىكىلىق گەۋدە يوق دىيەرلىك زدابىزنىڭ ئىالھى تەسەۋۇلىرىمى

 بىرىنچى» مەسىلەن، پىفاگورنىڭ سان ئىالھ چۈشەنچىسى، ئارىستوتىلنىڭ  .بۇنىڭ ئەكسىچە

سەۋەپ  ئومومەن بۇنىڭدىكىچۈشەنچىسى بۇنىڭ پوالتتەك پاكىتى« ئىالھ  -ھەركەتلەندۈرگۈچى 

خاراكتېرلەنگەنلىكى،  نەزەر، مەدەنىيىتىمىزنىڭ ھېسسىيات بىلەنمەيلى نەدە بولۇشىدىن قەتئىي

بۇنى تونۇپ يېتىش، ياخشىسى  بۈگۈنكى كۈندە. د ېگەن روھنىڭ كەملىكى بۇ بىر پاكىت  ئەقىل

 ئىنتايىن مۇھىم يامىنى ئاۋۇ دەپ ئايرىش ئۈچۈن ئاتىلىنىشنىڭ ئۆزى  ماۋۇ،

ئون  تۇشلۇق ئارتۇقچىلىقىمىز؛ ەتتە بىزنىڭمۇ ئۆزىمىزگەئوموملۇقتىن ئېلىپ ئېيقاندا، ئەلۋ          
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. مەھمۇد قەشقىرى، ناۋايىدەك پەخرىمىز بار ئىككى مۇقامدەك نامايەندىمىز، يۈسۈپ خاس ھاجىپ،

لېكىن سېلىشتۇرۇش نۇقتىسىدىن . تۇشلۇق يېتەرسىزلىكى بار شۇنداقال غەرب مەدەنىيىتىنىڭمۇ ئۆزىگە

بىز يوقىرىدىكى . بۇنىڭغا كۆز يۇمغىلى بولمايدۇ. ىزنىڭكىدىن ئىلغارب قارىغاندا غەرب مەدەنىيىتى

تۆۋەندە ئۇنىڭ ئەدەبىيات ساھەسىدە . بۇنىڭدىكى تۈپكى سەۋەپنى سۆزلەپ ئۆتتۈق بۆلەكلىرىمىزدە

 ئايرىم ھالدا شەرىھلەيمىز -قىلغان مۇكەممەلسىزلىگىنى ئايرىم پەيدا

بىزگە مەلۇمكى، ئەدەبىيات ئىلمى، ئەدەبىيات لىك؛ساھەسىدىكى مۇكەممەلسىز ئەدەبىيات       

 .ئەدەبىي تەنقىدچىلىك، ئەدەبىيات نەزىريەسىدىن ئىبارەت ئۈچ تارماق پەنگە بۆلۈنىدۇ تارىخى،

تەجرىبىسى ۋە  ئەدەبىيات تارىخى ئەدەبىياتنىڭ پەيدا بولۇشى، تەرەققىياتى ئۆزگۈرۈشنىڭ ئەھۋالى،

ئەدەبىي ئەسەرلەر، ئەدەبىي ئېقىم ۋە  بىي ئوبزور بولسا، يازغۇچىالر،ئەدە. قانونىيىتىنى تەتقىق قىلىدۇ

ئەدەبىيات نەزەرىيىسى بولسا، قەدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچە  .ئەدەبىيات پائالىيىتىنى تەتقىق قىلىدۇ

ئەدەبىي . پەيدا بولغان بارلىق ئەدەبىي ھادىسلەرنى تەتقىق قىلىدۇ دۇنيا ئەدەبىيات سەھنىسىدە

تارىخىغا ئوخشاش، كونكىرىتنى ئادەم، ئەسەر ۋە ئەدەبىي پائالىيەتلەر ئۈستىدە  بىياتئوبزور ئەدە

خۇالسىالشقا،  بەلكى يۈكسەك دەرىجىدە ئومۇمالشتۇرۇش ئارقىلىق. قىلىشنى ئاساس قىلمايدۇ تەھلىل

بىي ئەدەبىيات تارىخى ئەدە .ئەدەبىياتنىڭ نىگىزلىك قانونىيەتلىرىنى ئىپادىلەشكە ئەھمىيەت بىرىدۇ

ھەم بۇ ئىككى خىل پائالىيەتكە . يۈرگىزىدۇ ئوبزورالرنىڭ تەتقىقات ماتىرياللىرى ئاساسىدا پىكىر

ئېلىپ ئېيتقاندا، ئەدەبىيات نەزىرىيىسى ئۆزىنىڭ  كونكىرتلىقتىن. نەزىريىۋى ئاساس بولىدۇ

ن مۇناسىۋىتى تۇرمۇش ئەمىلىيىتى بىلەن بولغا  ئەدەبىياتنىڭ ئىجتىمائىي ماھىيىتى ۋە قانونىيىتى،

ئەدەبىيات  .شۇڭا ئۇ پۈتكۈل ئەدەبىيات ئىلمىنىڭ جېنى ھىساپلىنىدۇ. پەن توغرىسىدىكى

ھەرگىز قانداقتۇر بىر ئۇلۇغ كىشىلەرنىڭ مەسلىكى ئەمەس، بەلكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان  نەزىرىيىسى

قانداق  ڭ ھەريەنى ئەدەبىيات نەزەرىيىسىنى. ئەدەبىيات ئەمىلىيىتىدىن سۈزۈۋېلىنغان ھەقىقەت باي

ئارقىلىق  بىر مەزمونى نەچچە مىڭلىغان پاكىتالر ئاساسىدا لوگىكىلىق تەپەككۇر يۈرگۈزۈش

ئەدەبىيات  شۇڭا ئۇ ھامان ئەدەبىي ئىجادىيەت، ئەدەبىي ئوبزور ۋە. چەككىلەنگەن جەۋھەر

قىلىق ئەمگىكى ئار پائالىيەتلىرىنىڭ بېيىشىغا تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، ئىنسان تەپەككۇرىنىڭ

. سوتچىنىڭ ئۈستىگە قويۇۋالمايدۇ  ھىچقاچان ئۆزىنى ئەقىلدىن ئىبارەت بۇ ئالىي. مۇكەممەللىشىدۇ

تۈپەيلى، داۋاملىق بىر كېسەللىك كۆرۈلۈپ  لېكىن بىزدە سۇبيېكتىپ قۇرۇلۇشىمىزنىڭ خاراكتېرى

سىغا ئىستخىيىسىز قىلىنغان نەزىرىيە بىلەن ئەمىلىيەت ئارى يەنى مەلۇم بىر دەۋردە قوبۇل. تۇرىدۇ

. تامغا ئۈسۈپ يىقىلىدۇ  ئەمىليەتتىن تۆرەلگەن تەپپەككۇر بۇ. قوپۇرۇلىدۇ ھالدا ئېتىقاد تېمى

 سوت كوللىگىيىسىنىڭ سوت  بولسا مەزكۇر تامنىڭ ئارقىسىدا ئەقىلدىن ئىبارەت بۇ نەزىرىيە

ئاسانال  ناھايىتى بىز قېلىپالشقان ئوقۇمالرنى. قىلىشىدىن ساقىت بولۇپ، ئۈگدەشكە باشاليدۇ

ئاساسي قالمىغان  پەقەتال ئەقلى. تەۋرەنمەس دەستەك قىلىۋالىمىز. ئايەتلەردەكال يادلىۋالىمىز
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ئوبزورچىلىقىمىزدا دائىم ئىلمىيلىكىمىز   .  تەقدىردىمۇ ھېسسىياتىمىز بىلەن تىرەپ تۇرغۇزالاليمىز

اقىراش، جاقىراش، ئاچچىق مەسخىرە، ماقالىلىرىمىز ۋ شەخسىي ھېسسىياتقا تەسلىم بولۇپ كېتىدىغان،

. بەزىدە ھەتتا بىر پۈتۈن ماقالە پوپوزا. ئەھۋالالر كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ كىنايىلەر بىلەن تولىدىغان

بۇ . يولسىز سۇئال، قىزىغان ھۆكۈم، سەلتەنەتلىك چاقىرىق بىلەن توشۇپ كىتىدۇ ھەشەمەتلىك سۆز،

ئۇلۇغ ھېسسىيات ياكى پەس ھېسسىيات  ئىلىم مەيلى ئۇ: ئېنىق دەپ قويۇش كېرەككى يەردە

شۇ  بىر ئىلمىي ھۆكۈمنى تىلالپ قان چېچىۋالساڭمۇ، يەنە. ھەر قاندىقىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ بولسۇن،

بىزنىڭ  .ماختاپ خوشاللىقىڭدا مەست بولۇپ قالساڭمۇ يەنە شۇيەنىال شۇ پېتى قېلىۋېرىدۇ

شەرتسىز قوبۇل  ئىلىمنىڭ بۇ خۇسۇسىيىتىدەۋاتقىنىمىز ئەدەبىيات ئىلمى بولىدىكەن، ئۇ چوقۇم 

شۇنداق  ئەپسۇس سوبىيىكتىمىزدىكى يېتەرسىزلىك تۈپەيلى بۇ. كۆرىشى كېرەك

كىرىپ چىقىشقا  ھېسسىياتنىڭ مۇشۇنداق ئىلمىي ساھەگىمۇ ئەركىن، توسالغۇسىز  .بواللمايۋاتىدۇ 

يازغۇچىنىڭ  ەممەلىسىزلىك؛مۇك يازغۇچىنىڭ دۇنيا قارىشىدىكىبىلمەي يول قويۇۋاتىمىز -بىلىپ

مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ  دۇنيا قارىشى ئەسەرنىڭ قانداق چىقىشىنى بەلگىلەيدىغان

پەلسەپىۋىي قارىشى، ئەخالق قارىشى، ئىستىتىك  يازغۇچىنىڭ ئادەم، ئالەم ۋە باشقىالر توغرىسىدىكى

بىزگە مەلۇمكى، بىلىش گە ئالىدۇقاتارلىقالرنى ئۆز ئىچى قارىشى شۇنداقال ئەدەبىيات قارىشى

. ئىچكى ۋە تاشقى ئېھتىياجدىن كېلىدۇ  كۈچى  ھەركەتلەندۈرگۈچى جەرياننىڭ داۋاملىشىدىكى

بىلىش جەريانىنىڭ داۋاملىشىدىكى سەۋەپ، ئىچكى ئېھتىياج بىلەن يەنى مەزكۇر  بولۇپمۇ نەزىرىيىۋى

مانا . بولىدۇ ققا بولغان تەلپۈنۈشىگە باغالنغانلوگىكىلىققا، مۇكەممەللىككە، ئابىستىراكىتلى شەخسنىڭ

ئۆزلۈكسىز ئەقلىي  مۇشۇنداق روھنىڭ تۈرتكىسىدە ئادەم رىئاللىق بىلەن ئۇچرۇشۇش جەريانىدا

سەزگۈسىنى يوقاتمىغان ئادەمگە  شۇڭا. قاراشالرنى ئىگەللەپ، چەككىلەپ دۇنيا قارىشىنى بېيىتىدۇ

بىراق، مەدەنىيىتىمىزنىڭ خاراكتېرى . دىمەكتۇر چوڭقۇرلۇق .نىسبەتەن، ۋاقىت دۇنيا قاراش دىمەكتۇر

خەلقىمىز ئالەم، ئادەم توغرسىدىكى پەلسەپىۋى قاراشالرغا . قالىدۇ تۈپەيلى ئىش يوقىرىقىدەك بولماي

بىرگە سېلىشتۇرۇپ، ئەستايىدىل ئويالشنىمۇ   كىشىلەرنى بىر. كەتمەيدۇ ئانچە قىزىقىپ

ىڭ سەزگۈرلىگىمىز، چۈشۈنۈش، خۇالسىلەش ئىقتىدارىمىز يەنىال بۇنىڭ بىلەن بىزن …ياقتۇرمايدۇ

بولغاچقا،  ئەقلىيىلىككە بولغان تەشنالىق تۆۋەن. يۈزەكى سەۋىيىدىن رىشتە ئۈزۈلمەيۋاتىدۇ ساددا

ئۆيدىكى قااليمىقان  ھېسسىي ماتېرىيالالر خۇددى بىرپەس دەھشەتلىك جىدەل يۈز بىرىپ كەتكەن

ئىچىمىز پۇشمايدىغان     تۇرسىمۇ پارچە- ز باش ئايىغى يوق، پارچەتۇرغان نەرسىلەردەك رەتسى

قااليمىقان نەرسىلەر ئىچىدىن سەل مەيلىنى تارتقان  بۇنىڭ بىلەن ئاشۇ. ئادەتتىن خوشلىيالمايۋاتىمىز

نامىمىزنى چىقىرىشقا يارايدىغاندەك تۇيۇلغان بىرنىمىنى ئېلىپال ئۇنىڭغا  ياكى مەتبۇئاتتا بېسىلىپ

 .ئەدەبىي خۇسۇسىيەتلەرنى چاپالپ يېزىلىۋاتقان پەدەزلىق ئەدەبىيات ك رىلىۋاتىدۇ ياتنى،ھېسسى

مۇكەممەل  تەپەككۇرددىن ھارغىنلىق ۋە يېتەرلىك چوڭقۇرلۇققا بارمايال قايىل بولۇپ قالىدىغان،
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رىنى بىرمۇنچە تۈۋرۈكلى دۇنيا قاراشتىن ئىبارەت مۇشۇنداق ئىلمىي سىستېمىغا ساختىلىق ئىشلىتىپ،

يەنى ھەرخىل . قوغالنمىدى ھېسسىيات بىلەن ئالماشتۇرىۋىتىدىغان كەيىپ تېخى روھىمىزدىن

قان تومۇرالرغا سىڭىپ كېتىش ئاز  ئىلمىي نەزىرىيىلەر، قاراشالر يازغۇچىنىڭ ئەقلىدە ئېرىپ،

يلىنىپ چاكىلدىتىىغان ھەشەمەتلىك قۇدرەتكە ئا كۆرۈلۈپ، ھىسىياتتا پۈۋلىنىپ مەبۇدالرغا، ئېغىزنى

بىلەن يازغۇچىنىڭ كاللىسىدىكى دۇنيا ئوبىكتىپ دۇنيا ۋە ئاشۇ  بۇنىڭ. كىتىشى توالراق بولىۋاتىدۇ

سەۋيىسىدىكى رىئال دۇنيا بولماسىتىن، بەلكى يازغۇچىنىڭ ھېسسىياتى  دەۋىرنىڭ بىلىش

 بۇنداقئېنىقكى . كۆپتۈرۈلگەن، ياكى چۈشۈرۈلگەن بۇزۇلغان دۇنيا بولۇپ قېلىۋاتىدۇ تەرىپىدىن

ھەقىقىي  ئۇالرنىڭ ئەسىرىمۇ ئۇالرنى. يازغۇچىالر رىئاللىقنى، ئىنسانالر ھەقىقىي چۈشىنەلمەيدۇ

چاچنى ئالىدىغان  چاچ ئال دىسە، باشنى ئالىدىغان، باشنى ئال دىسە،. ئەكس ئەتتۈرۈپ بىرەلمەيدۇ

يىدىغان، سوغاقال باش قو پاھ دەپ توۋالپ -كۈلۈپ قويىدىغان نەرسىگە ئاھ،. ئەسەر بولۇپ قالىدۇ

قىلىۋىتىدىغان ئەسەر بولۇپ  يوق  قاراپ قويىدىغان نەرسىگە نىجىس، ئىپالس، دەپ تىلالپ

قۇرۇلمىسى ئۈستىدە باش قاتۇرۇپ  ئۆلچەمدىكى مۇكەممەلسىزلىك؛ يازغۇچى ئەسەر  . .قالىدۇ

لىكىن، بۇ . ۇپىكىرنى قەغەزگە چۈشۈرىد- كاللىسىدىكى ئوي. بولغاندىن كىيىن يىزىشقا باشاليدۇ

يازغۇچى بىر تەرەپتىن يىزىش بىلەن مەشغۇل بولسا، يەنە  بەلكى. ھەرگىز مىخانىك ھالدا بولمايدۇ

يوق؟  - باش تېمىنى تولۇق ئەكىس ئەتتۈرەلەمدۇ ئەدبىي قۇرۇلما بىر تەرەپتىن ئۆزى ئويلىغان

ا كىيىنىشى، كۈلىشى، سۆزلىرى، ھەتت - پائالىيىتى، ئىپادىسى، تەقدىرى، گەپ پىرسۇناژالرنىڭ

 يوق؟ - شەكلى، كۆزى كىشىلىك ئىندىۋىدۇئاللىقىنىڭ لوگىكىسىغا ئۇيغۇن بولدىمۇ چىراي

يوق؟  -ئۇيغۇنمۇ  پىرسۇناژالر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتكە، ئىجتىمائىي پىسخىلوگىيىدىكى لوگىكىغا

. بىلىپ بىلمەي تەكشۈرىدۇجەريانىدا  بىرىنچىلەپ ئۇ يىزىش. دېگەندەك سۇئالالر بويىچە تەكشۈرىدۇ

. بىزنىڭچە يازغۇچىنىڭ تاالنتى دەل مانا مۇشۇ يەردە بۇ ئاساسلىق ھەل قىلغۇچ ئورۇندا تۇرۇدۇ؟

مەيلى قانداق . ئاندىن ئىستىخىيلىك ھالدا تەكشۈرۈشى مۇمكىن .خىلى روشەن ئىپادىلەنسە كېرەك

ئەدەبىي . ر ئاساسىدا بولىدۇقەتئىينەزەر، ھەممىسى بىر قاتار ئۆلچەملە تەكشۈرۈش بولىشىدىن

ئۆلچەم يازغۇچىنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىغا بىكىنگەن بولۇپ، كۈچلۈك سوبىيىكتىپچانلىققا  ئىجادىيەتتىكى

بىر  مۇشۇنداق بولغاچقا بىز داۋاملىق مۇشۇ جەھەتتە لوگىكىسىزلىقتىن قول ئۈزەلمەيدىغان .ئىگە

گۈزەللىككە  ىق تەپەككۇرنىڭ، ئەقلىئېنىقكى ئوبرازليېتىشسىزلىكتىن خالى بواللمايۋاتىمىز

ھېسسىي باسقۇچتىن  سەنئەتكارالرىنىڭ ئۆزى ياراتقان ئوبراز ئاساسىدا: يەتكەنلىكىنىڭ بەلگىسى

بارلىققا كەلتۈرۈش   ئىدىيىسىنى ئۆتۈپ كىتابخانالرنىڭ تەپەككۇرىدا تەدىرىجى ھالدا باش تىما

بۇنىڭ ئۈچۈن لوگىكىلىق تەپپەككۇر . ئەمەس لېكىن بۇ ئۇنداق ئاسانال ئۆتىدىغان ئۆتكەل. بولىدۇ

كەتكەن قايىللىق بىرىشى، ھەم بۇ يىتەرلىك بولۇشى  كىتاپخانىغا ھىسسىي بىلىش بىلەن گىرەلىشىپ

پۈتكۈل ئەسەر كىتاپخاننىڭ قەلبىدە يىتەرلىك ھىسسىي . بولمايۋاتىدۇ ئەمما بىزدە بۇ يىتەرلىك. الزىم
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بۇنىڭ بىلەن . ۈۋالىدىغان ئەھۋالغا يول قويۇپ كېلىۋاتىمىزئەقلى بىلىشكە ئۆت بىلىش توپلىمايال،

 شاپىال يىزىلىپ قالىدىغان، ھېسسىيات قانداقتۇر بىر تاشقى نەرسىلەرگە - ھاپىال ئەسەرلەر

ئىستىللىرىنىڭ  چاپلىنىپال، قايىللىق ئىزدەيدىغان ئىستەكلەرنى قايمۇقتۇرۇپ قويىدىغان يېزىش

ئىستىتىك دىيەلمەيۋاتىمىز ازادە كىرىپ چىقىشىغا بىر نىمەئەدەبىيات سەھنىمىزدە ئەركىن ئ

ئەمما . سەزگۈلىگىمىز، تونىشىمىز يوقىرى ئۆلچەم نۇقتىدىن ئېيتقاندا، ھېسسىي گۈزەللىككە بولغان

بۇ جەھەتتە تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزدىنىشلەر كەلگۈسىدە . تۆۋەن ئەقلى گۈزەللىككە بولغان سەزگۈرلۈكىمىز

دىئالېكتىك ماتېرىيالىزمنىڭ : تەپپەككۇردىكى مۇكەممەلسىزلىكىققۇسىچ چوقۇم ئوتتۇرىغا

ئەدەبىي ئەسەرلەرنىڭ مەزمونى يازغۇچىنىڭ ئىدىيىۋى ھېسسىياتى بىلەن يۇغۇرۇلۇپ  قارىشىچە،

 ئوبىكتىپ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ ئوبىكتىپ ئامىل ۋە سوبىكتىپ كەتكەن

ئەكىس  ئوبىكتىپ ئامىل دىگىنىمىز،. رەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇئامىلدىن ئىبارەت ئىككى تە

دىگىنىمىز، يازغۇچىنىڭ  سوبىيىكتىپ ئامىل. ئەتتۈرۈلگەن ئاشۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇشنى كۆرسىتىدۇ

يەنى . چۈشەنچىسى، باھاسىنى كۆرسىتىدۇ ئەسەر بىلەن يۇغۇرۇلۇپ كەتكەن سوبىيىكتىپ تەسىراتى،

بەلكى ئىپادىلەش ئوبىيىكتى ئۈستىدە . ئالمايدۇ الدا رەسىمگەيازغۇچى تۇرمۇشنى مىخانىك ھ

شۇڭا ھەرقانداق ئەسەر لوگىكىلىق تەپپەككۇر ئۈستىگە . پىششىقاليدۇ .قايتا ئويلىنىدۇ -قايتا

شۇغىنىسى . سوبىيىكتى ئۇ ئارقىلىق باھا، چۈشەنچە شەكلىدە ئەسەرگە سىڭىدۇ ئىنسان. قۇرىلىدۇ

. قىلىۋاتىدۇ ىكتى قۇرۇلمىمىزدىكى پايدىسىز تەرەپنىڭ ئىسكەنجىسىدەتەپپەككۇرىمىز سوبىي بىزنىڭ

   بۇنى تۆۋەندىكى باياندىن ھىس قىالاليمىز

. بولمىغان شارائىتتا قۇدۇقنىڭ چوڭقۇرلۇقىنى سائەت بىلەن ئۆلچەشكە بولىدۇ ئادەتتە مېتىر  

 نغاندىن تارتىپ سۇغائۇنىڭ تاشال. قۇدۇققا بىر نەرسىنى تاشاليمىز: ئۇسۇلى مۇنداق بۇنىڭ

 چۈشكۈچە بولغان ئارىلىقىدىكى ۋاقىتنى ھىسابالپ، ئەركىن چۈشكەن جىسىم فۇرمۇالسى

دەل  ئەگەر سىز. ئارقىلىق قۇدۇقنىڭ چوڭقۇرلىقىنى ھېسابالشقا بولىدۇ

ۋە بىر تال  ائەركىن چۈشكەن جىسىم ھەرىكىتىنى پۇختا بىلىدىغان ئوئۇغۇچىدىن يىنىڭدا بىر قوز

ئىشلەتمەي، مۇشۇ قۇدۇقنىڭ  سائەت بار، شۇنداق بولغاندا سەن بۇ ئىككى نەرسىنى ئىشلىتىپ، مېتىر

ھەتتا . كېتىدۇ  ئۇ ئۇزاق ئويلۇنۇپ چوڭقۇرلىقىنى تىپىپ بىرەلەمسەن؟ دەپ سورىسىڭىز، چوقۇمكى،

ئارقىلىق  قوزىنى قۇدۇققا تاشالپ، فورمۇال. تاپالمايدۇ

چۈنكى قوزىغا بولغان ھېسسىيات ئوقۇغۇچىنىڭ  .ھېسابالشنى ئاسانلىقچە خىيالغا كەلتۈرمەيدۇ

قوزىنى قۇدۇققا تاشالشقا بولسا، دەپ پەرەز قىاللىغان بولسا  ناۋادا ئۇ ئەگەر. ئەقلىنى چەكلەپ قويىدۇ

ش ئەقىل ھېسسىياتنىڭ مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاھەل قىلىۋېتەلەيتتى مەسىلىنى ناھايىتى تېزال

. قىلىۋاتقان، تەپەككۇر راۋانالشمايۋاتقان ئەھۋال ناھايىتى كەڭ ئۇچرايدۇ ئىسكەنجىسىدە

 تۇرمۇشتىكى رىئال ئوبىيىكتىالرغا ۋە باشقا نەرسىلەرگە بولغان ھېسسىياتنىڭ ئۇنداق ئىجتىمائىي



161 
 

 بولىشى… مۇنداق بولىشى، ھەشەمەتلىك ياكى تىلغا ئالغۇسىز ۋە ياكى نەپرەتلىك

دەۋرىردە  بۈگۈنكىتەپپەككۇرىمىزغا ماس مەيدان ھازىرالپ، ئۇنى ئەركىنلىككە چىقارمايۋاتىدۇ

يازىدىغان، ئادەم  دۇنياۋىي ئەدەبىيات قانداقتۇر بىر ئەخالقى نىشاننى مەنزىسى قىلىپ ئەسەر

بالزاك ۋە قوغلىشىدىغان  ئۇنداق بولىشى كىرەك، مۇنداق بولۇشى كېرەك، دەپ قېلىپالشتۇرۇشنى

بۇ . ئىزدەيدىغان دەۋرگە قەدەم قويدى تولىستوي دەۋرىدىن ئۆتۈپ، ئىنساننىڭ ماھىيىتى، جەننىتىنى

. قىلىۋاتقىنى ئالدى بىلەن تەپپەككۇردىن ئىبارەت دەۋردىكى ئەدەبىياتنىڭ يازغۇچىالردىن تەلەپ

ئۇنىڭ ەپسۇسلىنارلىقيۇقىرقىدەك كەلمىشتە بولىشى ناھايىتى ئ مۇشۇنداق شارائىتتا تەپەككۇرنىڭ

ئەھۋالنىڭ يوشۇرۇن ئاڭغا چۆكىشى ۋە ئۇزۇن تارىختىن بۇيان تەپپەككۇرنىڭ  ئۈستىگە يۇقىرىقى

 بۇنى بۇ يەردە. قىلىش، بىزگە نۇرغۇن تەرەپلەردىن زىيان ئېلىپ كىلىۋاتىدۇ ئىتىبارسىز

دېمەكچى  ەممەلسىزلىكرېئاللىققا تۇتقان پوزىتسىيىدىكى مۇك. كۆرسەتمىسەكمۇ پەرەز قىلماق ئاسان

 » ئېالن قىلىنغان دۇنيا ئەدەبىياتى ژورنىلىدا بولغىنىمىزنىڭ روشەن گەۋدىلىنىشى ئۈچۈن، گەپنى

ئەسەرنىڭ ئىدىيىۋى مەزمونى  .سەرلەۋىلىك فوتۇ سۈرەتتىن باشاليلىئۇنىڭمۇ بالىسى باركەن

ھەر قايسى . دىن باشلىنىدۇۋاقىتالر جىنىسالر ئوتتۇرىسىدىكى ھەۋەس ۋە پەرق ناھايىتى كىچىك

بارا ئىچكى تۈس  - پەرق بارا .دەۋرلەردە ھەۋەسنىڭ ئوبيېكتى ئوخشاش بولمايدۇ

يالتىراپ تۇرغان ئەقلى . چوڭ بىر بايقاش بۇ ئىنسان ئۈچۈن ئېيتقاندا. دىگەندىن ئىبارەت,ئالىدۇ 

شۇنىڭ بىلەن يالتىراپ ئېنىقكى . دىققەت قىلمايمىز ئەمما بىز ئۇنداق كىچىك ئىشالرغا. گۈزەللىك

 بىز قىزلىرىمىز ،ئويالپ باقايلى. ۇ ئېرىشەلمەيمىزگۈزەللىككىم تۇرغان ئاشۇنداق ئەقلى

دەپ «ياكى ئاكامدە ك چولدۇرۇم يوق؟   مېنىڭ نېمىشقا ئۇكامدەك  ئاپا  ياكى    دادا»  نىڭ-

 ىققاندا خەقلەردەكسوراشلىرىنى ئاڭلىمىغاندىمىزمۇ؟ نىمىشقا ئاشۇنداق ئوتتۇرىغا چ سەبىلەرچە

ئىپادىسى ئارقىلىق  ئۇ ئەسىرىنى يازغاندا ھەرخىل كۆزئەقىلگە مۇۋاپىق شەرىھلەشكە ئۇرۇنمايمىز؟

ئۈنچلىك كۈزۈتۈش قابىلىيىتى  نىمىشقا بىزدە. پىرسۇناژالرنىڭ مول ئىچكى دۇنياسىنى ئىپادىلىگەن

ياڭزا ئادەم، ھەرخىل ھەر ياڭزا  ھەرخىل ھەر ئۇنىڭدا. كۆرۈلمەيدۇ؟ رىئاللىق ئاجايىپ مول دۇنيا

بۇ كۆز . سۈپىتى بىلەن ھامان مۇشۇ رىئاللىق ئىچىدە تۇرىدۇ يازغۇچى ئادەم بولۇش. ئىشالر بولىدۇ

ئەپسۇس بىزنىڭ خېلى كۆپ يازغۇچىلىرىمىز رىئاللىق بىلەن بولغان . پاكىت يۇمغىلى بولمايدىغان

 تتۇرىدىكىلەر، نەپرەتلىنىدىغانالردىن ئىبارەتمەۋجۇتلۇقالرنى مەدھىيىلەيدىغانالر، ئو مۇئامىلىدە

ھېسسىياتالرنى،  رېئالى. مۇشۇنداق ئۈچ ھىسىيات الگېرىغا تەقسىملىۋېلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىۋاتىدۇ

نەچچە يىل بۇرۇن ئوتتۇرىغا  بۇ بۇنىڭدىن مىڭ. ئۆزىنىڭ رېئالى قىياپىتىنى كۆرمەسكە سېلىۋاتىدۇ

دىگەن خىيالى دۇنياسىدا ياشىشى كېرەك ىل، ئادەم ئۆزىنىڭدۇنيا بەكمۇ رەز چىققان سوقراتنىڭ

يازغۇچى مانا مۇشۇنداق رىئاللىقنىڭ ئاجايىپ مۇرەككەپ  ناۋادا. ئىدىيىسىدىن باشقا نەرسە ئەمەس

ئۇنىڭغا قوپال سەمىمىيەتسىز مۇئامىلە قىلىدىغان بولسا، رىئاللىقمۇ  تۈزۈلمىسىنى ئېلىك ئالماي،
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 يازغۇچىنىڭ رىئاللىققا تۇتقان مۇئامىلىسى ئەسەرنىڭ چىنلىقىغاە قىلىدۇمۇئامىل ئۇنىڭغا شۇنداق

 يەنى سەنئەتنىڭ چىنلىقىنى قوغلىشىدىغان يازغۇچى ياراتقان ئوبراز. روشەن ئەكس ئېتىدۇ

رىئاللىق ئىچىدە  ئەينى. ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ئىچىكى ماھىيىتىنى، قانونىيىتىنى ئېچىپ بىرىدۇ

بويىچە ئۇنىڭ ھەركىتىنى  راكتىرىنى يارىتىپ، ئاشۇ خاراكتىردىكى لوگىكاپىرسۇناژالرنىڭ خا

ئايال  - مېنىڭ ئەرئىدى لىۋ تولىستۇي بۇ ھەقتە مۇنداق دىگەن. تەقدىرىنى يازىدۇ

ئۇالرنىڭ ئۇنداق كەپسىزلىگىنى راسال  مەن. پىرسۇناژلىرىم بەزىدە ماڭا شۇنداق كەپسىزلىك قىلىدۇ

بولۇشقا تېگىشىلىك، ھەم تۇرمۇشتىمۇ دائىم شۇنداق  ئۇالر ئەمىلىيەتتە شۇنداقئەمما . ياقتۇرمايمەن

 بۇنداق ئەھۋال ئۇنىڭئاپتور بولغان مېنىڭمۇ رايىمغا باقمايدۇ .ئەندىزىدە پائالىيەت قىلىدۇ

ئەسەردىكى ئەر پىرسۇناژنىڭ . رومانىنى يىزىش جەريانىدا روشەن ئىپادىلەنگەنئاننا كالىننا

پىرسۇناژالرنىڭ  لېكىن. بىلەن ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشى بىلەن ئۇ بۇرۇن ئويالپ باقمىغانىكەن تاپانچا

ئامالسىز شۇنداق يېزىشقا مەجبور  شۇنىڭ بىلەن ئۇ. ئىدى  ئورۇنالشتۇرۇشىغا بويسۇنماي ئامال يوق

ە ئەمەلىيەت باھاالپ باققىنىمىزدا، بىز ئەسەرلىرىمىزد مۇشۇنداق پوزىتسىيە بىلەن ئۆزىمىزنى. بولغان

خاراكتېرىنى تۇرغۇزۇشىمىز ۋە مەزكۇر پىرسۇناژنىڭ ئىندىۋىداللىقىدىكى  ئاساسىدىكى پىرسۇناژ

بەك  شېئىرىيەتتە تېخىمۇ. راۋاجنى يىزىشتىمۇ تازا دېگەندەك ئەمەسلىكىمىزنى ھېس قىلىمىز لوگىكىلىق

كىرىشۋاتقان  ئېنىقكى ئىجادىيەتكە: ئىجادىيەت ھالىتىدىكى مۇكەممەلسىزلىكشۇنداق

. تەسىر كۆرسىتىدۇ سۇبىيېكتنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى ھالىتى ئىجادىيەت تۈسىگە ناھايىتى چوڭ

قاتار غەيرى نورمال ھادىسىلەر  مۇشۇنداق بولىشىغا قارىماي بىزنىڭ يازغۇچىلىرىمىز ئارىسىدا بىر

ئابروي، ئالىي  - يازغۇچلىرىمىز نام بۇنىڭ ئەڭ روشەنلىرىدىن بىرى بىر قىسىم. كۆرۈلمەكتە

يىزىشتىن بۇرۇن ئۆزىنى پەدازالپ، ئاندىن يازىدىغان  جاناپلىققا بولغان تەلپۈنۈشنىڭ تۈرتكسىدە

پىسخىكىمىزدا ئالدى بىلەن ئۆزىنى قايىل قىلىپ، ئاندىن باشقىالرنى قايىل  ئەھۋال خېلىال ئېغىر،

ىغان، تىلاليدىغان كەم بولغاچقا، ئۇالر چۈشەنمەيدىغان نەرسىلەرنى چۈشىنىد قىلىش روھى

 .ماختايدىغان بولىۋاتىدۇ نەرسىلەرنى

قىلىدىغانلىقى، نېمە دەيدىغانلىقى بىلەن كارى  ئۆزنىڭ سۇبيېكتىپ ھېسسىياتى، قانداق ھېس      .

شەك . سۈنئىي قوزغاپ، تاشقى دۇنياغ چاپالۋاتىدۇ بولماي، قانداقتۇر بىر ھېسسىياتالرنى

دەبىيات سەھنىسىدىكى ئەڭ لەنىتى ۋىجدانسىزلىق، مۇشۇنداق ئە ھازىرقى زامان  شۈبىھىسىزكى بۇ

يولداشالر تاالي ئالدامچلىئىقتىن، گەپتانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس يېزىلغان ئەسەرلەرمۇ بىر

 بىز بۈگۈنكى دەۋىردىكىلەر ئاشۇ ئون يىلدىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى. ئىنقىالبىنى بىلىدۇ مەدەنىيەت

ئۆلچەم  نەچچە يىلدىن بېرى بۇ مەزگىلدىكى ئەدەبىيات سىياسىي. قمىزقىنى؟ دەپ سوراشقا ھەقلى

ئەپسۇسكى بۇ . تۈگىدى پۈتۈن گۇنا سىياسىغا ئارتىلىپال. بىلەن كىسىلىپال گۆرگە تاشلىۋىتىلدى

قەتئىينەزەر ئادەم سوبىكتىپ كۈچ  ئادىللىق ئەمەس، چۈنكى، تاشقى مۇھىت قانداق بولۇشىدىن
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ئەدەبىيات نەزىرىيە خادىملىرى نىمىشقا بۇ مەزگىلىدىكى  چوقۇم. ى بولمايدۇقۇدىرتىنى ئۇنتۇپ قالغىل

قالىدۇ؟ نىمشقا شۇنچىۋىال ئادەم يەڭگىلتەكلىك بىلەن يازىدۇ؟ نىمىشقا  ئەدەبىيات ئاشۇنداق بولۇپ

 ۋىجدانى ئۆزىنى ياساپ، دوراپ يىزىۋاتقاندا ئازاپالنمايدۇ؟ ئۆزىنىڭ ئۆز كۆڭلىدىكى ئۇالرنىڭ

خەقلەرنىڭ زىيان  جۇرنال، رادىئوالردىكى چاقىرىقالر ئومومەن - ئۈستىگە ئەمەس،گىزىت قايىللىق

ئىزدىنىپ بىر قاتار ساۋاقالرنى  ئۈستىگە ئىجادى پائالىيىتىنى ئولتۇرغۇزغىنىغا تاقەت قىلىدۇ؟ دەپ

ى ھازىر ناھايىتى ياخشى سەلب. بولىدۇ شۇنداق بولغاندىال بۇ ئىلمى. خۇالسىلەپ چىقىش كېرەك

بىزگە قىلىشقا تىگىشىلىك ئەڭ ئاچچىق ساۋاق  بىزنىڭچە شۇ دەۋرىدىن. دەرسلىك بولۇپ قالىدۇ

پەدەزلىنىپ يىزىشنىڭ رەزىللىگى، ئىجادىيىتى ئۆز كۆڭلىنىڭ  يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك،

. ېرەكباشقا نەرسىلەرنىڭ ئۈستىگە قويىدىغانلىقى، دورامچلىغى بولۇشى ك قايىللىقى ئۈستىگە ئەمەس

 بىزنىڭ ماھىيىتىمىز بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەچكە، يۇقارقى ئەھۋالالر تا ھازىرىغىچە بۇنداق بولىشى

خۇمىرى تۇتقاندەك  مەسىلەن، ئەمىلى تۇرمۇشتا بىر قىسىم يازغۇچى شائىرالرنىڭ گويا. ساقلىنىۋاتىدۇ

ر كوي مۇئاشى ئۈچۈن ئەتىسىال بى ساڭا پىدا بۇ جان دەپ توۋالپ قۇيۇپ،  ئاھ ۋەتەن، پاھ ۋەتەن،

تىلالپ قويۇپ، ئۆگىنىال ئۆزى كوچىدا يىتىپ  دەپ"ھاراقكەشلەربۇ"تىك تۇردىغان، ھاراقكەشلەر ئۇ 

دەپ نەپرەتلىنىپ قويۇپ، ئارقىدىنال ئۆزى "مۇنداق تەخسىكەش"قالىدىغان، كۆرەلمەس ئۇنداق

ىرقى زامان ھازمەۋجۇتلىقى بۇنىڭ پوالتتەك پاكىتى شۇنداق قىلمىغان ئەھۋالالرنىڭ

قانونىيتىدىن قارىغاندا، ئادەمنىڭ مېڭە پائالىيىتىنىڭ بىر قىسمى  پىسخىلوگىيىسىنىڭ ئومومىي

ئۇنى مەزكۇر شەخسىنىڭ . ھالەتتە، كۆپ قىسىم يوشۇرۇن ھالەتتە ئېلىپ بىرىلدۇ كۆڭۈلگە تايىن

 يۇقىرىدا تىلغاشۇنداق بولغاچقا ئەدەبىيات سەھنىمىزدىكى كۆپ قىسم كىشىلەر . سەزمەيدۇ ئۆزىمۇ

دورامچىلىق  ئېلىپ ئۆتكەن، پەدازلىنىپ يېزىش، ئىجادىيەتنى ئۆز قايىلىقى ئۈستىگە قۇرماسلىق،

مەدەنىيەتلىك  قاتارلىق ئىللەتلەرگە قارشى بولسىمۇ، ئەمما ئۇالر سوبيېكتىمىزغا چۆككەن

ر دەرىجىدە خالى خېلى زو ئاالھىدىلىكى بىلەن تۇتاشقاچقا، ئەمىليەتتە ئاشۇنداق پەدازلىنىشتىن

ئۆزىنى تەكشۈرگەندە بۇ ئىللەتلەرگە ئۆچ ياكى  مۇشۇ نۇقتىدىن قارىغاندا يازغۇچىالر. بواللمايۋاتىمىز

دايىملىق ئىجادىيەت ئەمىلىيىتىگە، مىۋىلىرىگە قارشى  ئۆچ ئەمەسلىكىگە ئەمەس، بەلكى ئۆزىنىڭ

ئادەملەر ئىلمىيالشقان بىر دەۋىرگە  قەدەم قويۇپ، ئەينى ۋاقىتتا ئەسىرگە -11ئىنسانىيەت  .الزىم

دەپ قىلىنغان تەسىرلىك كىيىنكى ئىشالر ئىلمىي يوسۇندا ئېلىپ بىرىلىدۇ بۇنىڭدىن: كىرىدى

ئىككى قېتىملىق دۇنيا . ئەكسىچە، بۇ ئەسىر ئۇرۇش تۇمانلىرى ئىچىدە ئاخىرالشتى ھۆكىمنىڭ

 يىلى دۇنيا448. دىن جۇدا قىلدىئۇرۇش ئوتلىرى ئىچىدە مىليونلىغان كىشىلەرنى جېنى ئۇرۇشى

قىرىشىدىغان  بىرىنى قانلىق -ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ، تا ھازىرغىچە قانداقتۇر بىر نېمىلەر ئۈچۈن، بىر 

ئۇنى مۇش ئېتىپ  ئۇ مىنى مۇش ئېتىپ قاالمدىكىن دەپ مەن. بۇنداق ھادىسە يوقۇلۇپ باقمىدى

قۇرىۋالغان ئاشۇ بىمەنە  ۋەسە ئۈچۈن - قاالمدىكىن دەپ ئەنسىرەپ ، پەقەت شۇنداق بىر ۋەس
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- ئىچى غال خۇددى ئېيروت .يىلغا ئاشتى - ھەربى قىسىمالرغا ئاجراتقان خىراجەت يىلدىن

دەھشەتلىك بىر سادا ۋە ياكى چىرقىراش  بۇ دۇنيا ياكى دىگەن ئەسىرىدە ئېيتقاندەكغال ئادەم

رگىيە تىخنىكىسىنىڭ قۇدىرىتى بىلەن دۇنيانىڭ ئىنى ئاتوم. بىلەن ھاالك بولىدىغاندەك بولۇپ قالدى

بۇنداق ئەمىليەت ئىنساننىڭ ئەقلى دۇنياسىنى سۇئال . باغالندى  تەغدىرى ئاخىرى بىر كۇنۇپكىغا

ھاياتلىق ئىلمىي . كەتكەن، بىر قاتار ئۈندەش بەلگىسى بىلەن توشقۇزدى بىلەن يۇغۇرۇلۇپ

 ۋەپپەقىيەتلىرى، گېن ئوپىراتسىيىسى ۋە ئادەمنىئېرسىيەت قۇرۇلۇشى تېخنىكىسىنىڭ مۇ تېخنىكىسى،

. نامايەن قىلدى پىروبىركىدا يىتىلدۈرۈش ئارقىلىق ئادەمنى ياساشنىڭ ئۆزگەرتىشنىڭ ئىمكانىيىتىنى

. رەھىمسسىزلەرچە زەربە بەردى ئىنساننىڭ ئەخالق قاراشلىرىغا، ھېسسىياتىغا، تەبىئىلىك سېزىمىگە

ئىلىمنىڭ يۈزلىنىش ئادەملەرنىڭ  مىڭە. تتۇرىغا تاشلىدىئاجايىپ مۇرەككەپ سۇئالالرنى ئو

 قاتار قاراشلىرىئىنى قااليمىقانالشتۇ ھاياتنىڭ مەنىسى، قىممەت ئۆلچەملىرى توغرىسىدىكى بىر

سىستېمىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن ئىنسانالرنىڭ  ماشىنا ئادەم، ئىلىكتىرونلۇق مىڭە. رۋەتتى-

ئۆزى ھەققىدىكى . ھايۋان بىلەن سىلىشتۇرۇپ ئېرىشكەن ىنىكۆپ نىگىزدىن ئېيتقاندا ئۆز

يەنە نۇرغۇن سۇئالالر باش . يىڭى بىر يۈكسەكلىككە كۆتىرىلدى پەلسەپىۋى بىلىشى قاسراق تاشالپ،

نوپۇسنىڭ تىز سۈرئەتتە كۆپىيىشى، شەھەرلىشىشنىڭ . سانجىلىشقا باشلىدى كۆتىرىپ نەشتەردەك

 نائەتنىڭ يۇقىرى سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىشىغا ۋە تاۋار ئىگىلىكىنىڭسا. ئىلگىر سۈردى تەرەققىياتىنى

قىلىشنى ئىلگىر  بۇ ئەھۋال تەبىئەتنى تەرتىپىسىز بۇالشنى ۋە دەپسەندە. گۈللىنىشگە تۈرتكە بولدى

سانسىزلىغان ئورمانالر  .سۈرۈپ، يەر شارى خاراكتېرلىك ئىكىلوگىيەلىك بۇزۇلۇش پەيدا قىلدى

. دەريا، دىڭىزالر قۇرىدى كۆل،. ر يوقىلىش گىردابىغا كىلىپ قالدىھايۋانال. كىسىلدى

٪قوشۇلۇپ، يەر 11پىرسەنتىگە  بېشىدىكى بۇلغۇنۇش  ئاتموسفىرانىڭ بۇلغىنىشى مۇشۇئەسىرنىڭ

نەتىجىدە قۇرغاقچىلىق، بوران، سۇ . بۇزىۋەتتى ئاتموسفېرانىڭ مۇۋازىنىتىنىشارىنى ئوراپ تۇرغان

بۇنىڭ بىلەن ئىنسانىيەت ئۆزىنىڭ . كۈنسايىن ئېغىرالشتى ئىي ئاپەتلەرئاپىتى قاتارلىق تەبى

بىز ياشاۋاتقان بۇ گۈزەل شارنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمىغۇدەك .باشلىدى كەلگۈسىدىن گۇمانلىنىشقا

 نېفىت، كۆمۈر، تەبئىي گاز. دەپ ئەنسىرەپ قالدى    بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتۇقمۇ نېمە ؟ دەرىجىدە

چىرىغى، كىنو،  ئىنىرگىيە مەنبەلىرىنىڭچەكلىمىلىگى ھەممە نىمىنى زاۋۇت، ماشىنا، ئىلىكترقاتارلىق 

زامانغا ئاپىرىپ قويىدىغان  الرنى يەپ تاشالپ، ئىنسانالرنى نەچچە ئەسىر بۇرۇنقى بىر…تېلېۋىزور

 ئەلۋەتتە، ھەرقانداق ئادەمكۆتەردى مەجۈجلەردەك مۇمكىنچىلىكلەر ئىچىدە باش -يەجۈج

بۇنى بۇ يەردە . مۇۋەپپەقىيەتلىرىگە مەدىھىيە ئوقىماي تۇرالمايدۇ ئىنسانىيەتنىڭ مۇشۇ ئەسىردىكى

ئەسىر ئازاپ -11شۇنداق بولغاچقا . سۆزلىمىسەكمۇ يولداشالرغا ناھايتى ئېنىق ئاالھىدە

 مانا بۇ مۇشۇ ئەسىر. چۈشكۈنلۈككە ھەم خوشاللىق ۋە ئىجادىيەت روھىغا تولغان ئەسىر  ۋە

ئېلىپ  مۇھىت جەھەتتەشىلىرىنىڭ كەيپىياتى بەلگىلىگۈچى ئوبىكتىپ ئامىل بولۇپ قالدىكى
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دەۋىر بولۇپ،  ياشىغان  ئالىم  ٪81ئەسىر پۈتكۈل ئىنسانىيەت تارىخىدىكى -11ئېيتقاندا، 

كۆپ قاتالم كۆپ . تۇرىۋاتىدۇ ئىنسانىيەتنىڭ بىلىشى ھەر كۈنى دىگۈدەك يىڭىلىنىپ تەرەققىي قىلىپ

 -3يىلالردا باشالنغان-41. چاقنىتىۋاتىدۇ ىل يۆنىلىش بويىچە جۇاللىنىپ، ئادەمنىڭ كۆزىنىخ

ئەندىزسىنى بۇزىۋىتىپ جەمئىيەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلىرىدىكى  پۈتكۈل دۇنياقېتىملىق دولقۇن

 ئۇچۇرغا  ئىجتىمائىي رىئاللىق سانائەتنى تۆمۈر قىلىشتىن ۋاز كىچىپ، .ئۆزگۈرۈشنى تىزلەتتى

 يېڭى  تېخنىكىنىڭ- پەن. زىيالىالر ئەڭ نادىر ئىشلەپ چىقارغۇچىغا ئايالندى .يېپىشتى

. مۇكەممەللەشتۈردى نەتىجىلىرىگە بولغان كۈچلۈك ئىھتىياج تارقىتىش ۋاسىتىلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى

ىيىپ دۇنيا زور دەرىجىدە تار .بۈگۈنكى كۈندە ماس قەدەملىك سۈنئىي ھەمرا يەر شارىنى قاپلىدى

بەربات بولىشى زۆرۈ بولۇپ   ھەم .كىسىل بەربات بولدى -ئۆتمۈشتىكى بىكىنمە ھالەت ئۈزۈل 

بىكنمە، تار، ئاددىي، مىللىي . كۈچەيدى  ئاالقە دۆلەتلەر، مىللەتلەر ۋە رايونالر ئارىسىدىكى. قالدى

تاق كۆڭۈل بارغانسىرى ئازىيىپ، ئەكىسچە ئىنسانىيەت ئور رايون خارەكتىرلىك نەرسىلەر  ۋە

ئىجتىمائىي رىتىمنىڭ تىزلىشىگە . نەرسىلەر كۈنسايىن كۆپەيدى بۆلىدىغان ۋە قوبۇل قىلىدىغان

 ئىنكارنى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارەت مانا مۇشۇ- قىلىش  ئىنكار- مۇئەييەنلەشتۈرۈش ئەگىشىپ،

ئاجايىپ  ڭىدىغانچوڭقۇرلۇققا ما-بىلىش قانونىيەت ھالقىسىنىڭ دەۋرى قىسقىراپ، چوڭقۇرلۇقتىن 

مۇناسىۋىتىدىن ئېلىپ  ئادەملەر بىلەن ئادەملەر ئارىسىدىكىشىددەتلىك مۇھىت مەيدانغا كەلدى

ئوخشاشلىقتىن ئادەمنىڭ ئاجايىپ  ئېيتقاندا، ئىنسانالر ئادەملەر ۋە مىللەتلەر ئارسىدىكى پەرق ۋە

اشقى دۇنيا، تەبىئەت تەپپەككۇرنىڭ ت نەچچە مىڭ يىلدىن بېرى ئىنسان. تۈزۈلىشىنى كۆردى

مۇشۇ . ئۆزىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىغا ھەيراق قالدى ئىجتىمائىي جەمئىيەتكە تاشلىنىپ، ئىنساننىڭ

ئارقىدىن  - توغرسىدا ئاجايىپ ئۇلۇغ نەتىجىلەر ئارقا ئەسىر مابەينىدە ئىنساننىڭ سوبىكتى

 ىيىلىك نام ئەمەسلىگىنى،ئەرئامىرىكا، تۈركىيە دىگەنلەرنىڭ بىر جۇغراپ جۇڭگو،. مەيدانغا كەلدى

 .دىگەننىڭ پەقەت فىزىلوگىيەلىك تۈزۈلۈشكىال قارىتىلمايدىغانلىغىنى ھىس قىلدى ئايال -

چۈشىنىشىنىڭ  تۈزۈلۈشكە بولغان تونۇشنىڭ ئۆزئارا  ئۆتكەنكى يىلالردا دەل مۇشۇ سوبىكتىپ

تىللىشىپ يۈرگەنلىكنى، قان  ائۆزئار  بىكار - يېتەرلىك بولماسلىقى بىلەن ئادەملەرنىڭ بىكاردىن

ئاجايىپ مۇرەككەپ كۆپ قاتالملىق  .تۆككەنلكىنى، بەخىتسىز بولۇپ قىلىشقانلىقلىرىنى سەزدى

. ئويالشقا، تۈزىتىشكە، شالالشقا باشلىدى سىلىپ،- ھېسسىيات كەيپىدە ئۆتمۈشكە قايتىدىن سەپ

ئۆزى بىلەن تەڭ كۆرۈش، كەڭ قورساق چۈشۈنۈش، ئۇالرغا  ئەڭ ئۇلۇغ ئالىي جاناپلىقنىڭ باشقىالرنى

ئىچىدە   ئەسىر ئەدەئىبيات مانا مۇشۇنداق مۇھىت-بىلدى بولۇش خاھىشى ئىكەنلىكىنى

ئەسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا پۈتۈن ئەدەبىيات مۇھىتىدا ئۆزگۈرۈش يۈز  ئۆتكەن. تەرەققىي قىلدى

 ئەسىرنىڭ باشلىرىدا غەرىب -11. دەۋىر ئەدەبىياتىنىڭ تولغىقى پەيدا بولدى بىرىپ، يىڭى

ئازاتلىقنى ۋە  ئاسىيا، ئافرىقا قىتئەسىدە مىللىي.. كاپتالىزىمى جاھانگىرلىك باسقۇچىغا كىرىدى
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زىددىيەتلەر كۈنسايىن  ئىجتىمائىي. مۇستەقىللىقنى قولغا كەلتۈرۈش ھەركىتى كۆتۈرۈلدى

اساسىي ئېقىمى بولۇش بىلەن بىرگە يەنە ئ ئەسىردە رىئالىزىم دۇنيا ئەدەبىياتىنىڭ -11. ئۆتكۈرلەشتى

ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغاندىن باشقا، يەنە يىڭىچە  مۇشۇ بويىچە كونا يازغۇچىالر داۋاملىق

يىڭى ئەدەبىيات پىكىر ئېقىمى مۇنتىزىم - يەنى يىپ. ئوتتۇرىغا چىقتى يازىدىغان يازغۇچىالرمۇ

 ئالغان قىياپەتتە ياۋرۇپا ئەدەبىيات مۇنبىرىگەمۇنتىزىم ئەنئەنىگە قارىشى تۈس  .باش كۆتەردى

ئۆزى  يىلالردا ئۇ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىپ، 11. داۋالغۇش پەيدا قىلدى  چىقىپ، ناھايتى زور

ھادىسسىنى  خەلىقئارالىق ئەدەبىيات. پەيدا بولغان زىمىدىن ھالقىپ، باشقا رايونغا تارقالدى

يىلى  -2838گەرچە  .لىرىنى ۋەئەسەرلىرىنى ياراتتىشەكىللەندۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ۋەكىللىك يازغۇچى

ئۇچرىغان بولسىمۇ لىكىن، ئەدەبىيات  توال توسالغۇغا-دۇنيا ئۇرۇشى پارتالپ، ئەدەبىيات ئاز  1

ئەدبىيات   ئەدەبىيات فاشىستىك ئۇرۇشقا قارشى ئىلغار بۇ باسقۇچتىكى. ھەركىتى توختاپ قالمىدى

ىيىن ياۋرۇپا، ئامىرىكا قىتئەلەردىكى ھەرقايسى ئەللەر كىئ ئۇرۇشتىن. بولۇپ نەتىجىلەندى

 دەۋرىگە قەدەم قويۇپ، ھەرخىل پىكىر ئېقىملىرى ۋە ئەدەبىي ئېقىمالر ئارقا ئەدەبىياتى گۈللۈنۈش

ئەدەبىيات  يىلالرغا كەلگەندە ياۋرۇپا ئامىرىكا -60-41مۇدىرنىزىم . سەھنىگە چىقتى ئارقىدىن

نەتىجە ياراتقان سىھرى  مەزگىلدە التىن ئامىرىكىسىدا پەيدا بولۇپ مۇشۇ. مۇنبىرىنى ئىگەللىدى

پارتالش   زىلىگە سىلىپ، رىئالىزىم ئەدەبىياتى پۈتۈن دۇنيا ئەدەبىياتى ساھەسىنى زىل

يەنە بىرقېتىم مۇدىرنىزىملىق ئەدەبىيات  رىئالىزىملىق ئەدەبىيات بولسا. دەپ ئاتالدىئەدەبىياتى

رىئالىزىملىق ئەدەبىيات ئېقىمىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچراپ،  ىسىدا باش كۆتۈرگەن سىھرىۋە التىن ئامرىك

 ئۇ قايتا باشقا ئېقىمالر بىلەن. ھۆكۈمرانلىق كۈچىدىن ئايرىلىپ قالدى دۇنيا ئەدەبىياتىدىكى

قىلىپ،  ئەكسىچە ئاقىالنىلق بىلەن قارىشى تەرەپنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى قوبۇل. قارشىلىشالمىدى

ئاالھىدىلىگى شۇنىڭدا  بۈگۈنكى دەۋىر ئەدەبىياتنىڭ. ىچىدە تەرەققىي قىلىشقا يۈزلەندىئۆزگىرىش ئ

مەسىلەن، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان . يوقىرى ئۇنىڭ سوبىكتىغا بولغان ئىتىبارلىق ئىنتايىن: ئىبارەتكى

يازماي،  يازغۇچىدىن تۇرمۇشنى ئەسلىي قىياپىتى بويىچە ئەينەن مۇدىرنىزىملىق ئىجادىيەت ئۇسۇلى

ئىچكى پائالىيەت تەسۋىرى . ئىچكى ماھىيەتنى يىزىشنى تەلەپ قىلىدۇ سوبىكتىپ تەسىرات ۋە

بىزنىڭچە بۇ بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان ئۆزىگە قايىللىق ئىزدەش . ئىپادىلەيدۇ ئالەمنى  ئارقىلىق

 .نغانئۇنىڭدىن باشقا يۇقىرىدا تىلغا ئېلى  تىخىمۇ يوقىرى پەللىدە ئىپادىلىنىشى روھىنىڭ

 ئەدەبىياتنىڭ ئۆزىنىڭ ئەھۋالىدىن چىقىپ  ئەسىر ئەدەبىياتى شەكىللەنگەن مۇھىت ۋە-20

روشەن  بۈگۈنكى دەۋر ئەدەبىياتىنىڭ ئاالھىئىلىكى ئەقلىيلىققا تۇتقان مۇئامىلىدە: تۇرۇپتىكى

ۋىرلەپ، كونكرېت تەس ئەنئەنىۋى رېئالىزملىق ئەسەرلەر ئەزەلدىن رېئال شەيئىلەرنى. ئىپادىلىنىدۇ

پىرسۇناجالر ئوبرازى ئارقىلىق مەزمون  جانلىق، مۇكەممەل ھىكايەتچانلىق ۋە تىپىكلەشتۈرۈلگەن

كەلگەندە بۇالرنىڭ ھەممىسىدە ئۆزگۈرۈش بولۇپ،  بىزنىڭ دەۋرىمىزگە  ئىپادىلىگەن ئىدى ،
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. ىي قىلدىئەقليەلەشتۈرۈش، كورىدىناتالشرۈشكە قاراپ تەرەقق ھەممىسىنى ئابىستىراكىتىالشتۇرۇش،

دۇنيا ۋە ئادەمنىڭ پائالىيتىئى، كۆرۈشكە، سېزىشكە بولىدىغان نەرسىلەرنى  ھازىرقى زامان سەنئىتى

 قىزىقىپال قالماي، كونكىرىت ھالىتى بولمىغان، ئوڭايال بايقىغىلى بولمايدىغان، مۇھىم تەسۋىرلەشكە

 كى ئۇ خىل نوقۇلئۆتمۈشتى. قانونىيەت ۋە مۇناسىۋەتلەرنى ئېچىپ بىرىشكە ئۇرۇنماقتا

ئىتىبارىغا  ئەقلى ئويلۇنۇش يازغۇچىالرنىڭ. تەسۋىرلەيدىغان ئەدەبىيات ھازىر ئەھمىيىتىنى يوقاتتى

جەمئىيەت، ئەخالق   يازغۇچىالر ئەسەرلىرىدە ئالەم كىشىلىك تۇرمۇش، تەبىئەت. ئېرىشتى

سەمىمىيلىك بىلەن  ئەستايىدىللىق، جەھەتلەردىكى زور مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇالرغا

پاش قىلىش ۋە مۇنداق بولسا     قۇيۇش بىلەنال تىخى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا  .جاۋاب ئىزدەۋاتىدۇ

بىالنال چەكلىنىپ قالماي، ئۇالرنى ھەل قىلىش ئۈستىدە  ئۇنداق بولىدىكەن دىگەندەك خۇالسىلەش

. دەبىياتقا ھۆسىن قوشىۋاتىدۇدىمىكاتىك كەيىپتە تۇرۇپ باش قاتۇرۇپ ئە پەلسەپىۋى يۈكسەكلىكتە،

ئابىستىراكىتلىقنى  قىياس قىلىشقا ئىتىبارلىق بەرگەنلىكتىن ئوبرازچانلىق ئاجىزالشتۇرۇپ، ئەقلىيلىق

مەقسىتىنى ئەمەلگە  كۈچەيتىش ئارقىلىق بەدىئىي ئوبراز ئەندىزلەشتۈرۈش، خىلالشتۇرۇش

ورچىلىق، نەزىرىيە تەتقىقاتىنى ئېلىپ ئوبز ئەدەبىياتنىڭ يەنە بىر قانىتى بولغان. ئاشۇرۋىۋاتىدۇ

سېستىما كەتتى،     پەنلەر بىلەن گىرەلىشىپ ئېتقاندا ئۇالر پەن سۈپىتىدە ھەر قايسى

ئىستاتىستىكا دىنامىكا تەنقىدچىلىكى،تەنقىدچىلىكى ئۇچۇر،،تەنقىدچىلىكى

دەبىيات يازغۇچىالردىن دىمەك بۈگۈنكى دەۋىردە ئەروشەن مىسالى بۇنىڭتەنقىدچىلىكى

كالال، يۈكسەك پەرقلەندۈرۈش، چۈشۈنۈش قابىليىتىگە ئىگە تەپپەككۇر ۋە  ئاجايىپ دىئالىكتىك

 چۈنكى دۇنيانىڭ زور دەرىجىدە. ئابىستىراكتلىككە ئىنتىزار روھنى تەلەپ قىلىدۇ ئەقىلىيلىققا،

ھېسسىي  تراپىنى ئىگىلىشى،تارىيىشى ۋە بىلىمنىڭ كۆپ قاتالم، كۆپ يۆنىلىش بىلەن شەخسنىڭ ئە

ئۈستىدە كۆپ قاتالم  ماتېرىيالالرنى توپاشنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كىڭىيىشى ئادەمنىڭ بۇ ماتىرىيالالر

شۇڭا ئۇيغۇر . بەلگىلىدى ۋە كۆپ يۆنىلىش بويىچە سىستېمىلىق ئويلىنىشنىڭ زۆرۈريىتىنى

تنىڭ تومۇرىغا ئەقلىيلىق ئىزدىگەن مەدەنىيە ئەدەبىياتىنىڭ دۇنياغا يۈزلىنىشى، ماھىيەتتە ئۇيغۇر

بىر قاتار بايانالر ئارقىلىق گەرچە كىچىككىنە بىر ماقالە  بىز يوقىرىدا. روھنىڭ سىڭىش جەريانىدۇر

جۈملىدىن ئەدەبىياتقا باھا بىرىش قىيىن بولسىمۇ، يەنىال قانداقتۇر بىر  بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى

ى خارەكتىرى ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىيات مۇنبىرىدە چىقىپ، مەدەنىيىتىمىزنىڭ تۈپك يەرلەردىن

يىتىشسىزلىكى، شۇنداقال دۇنياغا يۈزلۈشنىڭ تەلىۋى ئۈستىدە قىسقىچە  ئىپادىلىگەن

 كىتاپخانالر مۇشۇ تاپتا ئەسىرىمىزنىڭ بىشىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۆتتۈق  توختۇتۇپ

قۇرۇلمىمىزدا  رەكتىرىدە سوبىكتىپمەدەنىيىتىمىزنىڭ خا: بۇنىڭدىكى ئاساسىي سەۋەپ    :سۇئالالرغا

مەزموندا جاۋاپ  ئەقلىيلىق ئىزدىگەن روھىمىزنىڭ يىتەرلىك بولمىغانلىقىدا دىگەندەك

بۇ جاۋابىمىزنى . جاۋاپ بىرىمىز دېمىسىمۇ بىز ئاشۇنداق. توال ھىس قىلدى - بىرىدىغانلىقىمىزنى ئاز
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قاراش نۇقتىسىدىن باشقىچە دىسەك، ھالقىغان  ماددا بىرلەمچى ئاڭ ئىككىلەمچى دىگەن پەيتتىن

پەنلەرنىڭ مەدەنىيىتىمىزدە مۇناسىپ ئورۇن تۇتماسلىغى،  سېستىمىلىق تەبىئىي پەن ۋە باشقا

  .ھالەتتە بولۇپ قىلىشىدىكى تۈپكى سەۋەپ ئەدەبىياتىمىزنىڭ مۇشۇنداق

قەتئىينەزەر بەرىبىر لېكىن ئۇ قانداق كۆرىنىشىدىن . كۆرىنىدۇ ئەلۋەتتە بۇ ئاجايىپ بىمەنە باغالشتەك

مۇشۇنداق ماھىيەتنىڭ ئۆزىدىكى مۇكەممەلسىزلىك تۈپەيلى   كۆرسىتىدىكى بۇ شۇنى. ھەقىقەت

 ئاشۇ مۇكەممەلسىزلىكنى يوقىتىش ئۈچۈن. بىر قاتار مۇكەممەلسىزلىكلەر ئىپادىلەندى ئەدەبىياتىمىزدا

روھىنى  ى كىرگۈزۈش، شەخسىيروھىن  ماھىيەتتىكى مۇكەممەلسىزلىكنى ئازايتىش، ئۇنىڭغا تەبىئىي

نەزىرىيە تەتقىقاتىنى  ئەگەر ئۇنداق بولماي يەنە. تەبىئىي پەن روھى بىلەن قاتتىق تەربىيىلەش الزىم

شۈئارۋازلىق بىلەن ئىلگىرىلىمەكچى  كۈچەيتەيلى، ئۆلچەم ئەندىزىلىرىمىزنى ئۆزگەرتەيلى دەپ

كۆپىنچە ئانچە مۇنچە بىردەملىك . ۇكىتىد ئۇزۇن زامانالر.بولساق بۇ ناھايتى تەسكە چۈشىدۇ

بۇ گويا ئارپا تىرىپ قويۇپ بۇغداي ئۈنسۈن دەپ  ھاياجانلىق يۇلقۇنۇشنى ھىساپقا ئالمىغاندا

ئەسىرىمىزدىكى مەشھور كۈلكىلىك بىر ئىش بولۇپ قالىدۇ ئېتىزنىڭ بىشىدا توۋالپ ئولتۇرۇشتەك

ئۆزىنىڭ جاپالىق تەتقىقاتى ئارقىلىق،  ئاساسچىسى ئېئى خۇسسىرل پەيالسوپ ھادىسىزم ئىلىمىنىڭ

 .ئەقلىيلىك ئىزدىگەن روھى ئەمەلىيەتتە پۈتكۈل ياۋرۇپا مەدەنىيىتىنىڭ تۈۋرۈكى  تەبىئىي پەننىڭ

ئەمەلىيەتتە  مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىشى،  بۈگۈنكى دەۋردە ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ياۋرۇپا

يىقىنقى   .ھېساپالنغان ئىدى دەپ. غا يۈزلەنگىنىدۇرئۇالرنىڭ ئەقلىيىلىق ئىزدىگەن تەبئىي پەن روھى

ئاۋازى بىلەن   ئۆكتەبىر ئىنقىالبىنىڭ توپ زامان ئۇيغۇر تارىخىنى ئەسلەپ ئۆتىدىغان بولساق،

بولۇپمۇ ماركىزىمنىڭ . روھ سىڭىپ كىرىشكە باشلىدى يانداش، ئۆلكىمىزگە ئەقلىيلىق ئىزدىگەن

نىشى، بۇ روھنىڭ باش كۆتىرىشى، تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە تىكلى ئاساسي ئىدىلوگىيەلىك ئورنىنىڭ

بارا پىشىپ خەلقىمىزنىڭ  - ئۇزۇن مۇددەتلىك تەرەققىياتى جەريانىدا بارا ئۇ ئۆزىنىڭ. كۆتەردى

 يالغۇز. يوشۇرۇن ئېڭىغا دۇنيا قارىشىغا ئاجايىپ ئۆزگۈرۈشلەرنى ئېلىپ كەلدى تۇرمۇشىغا

لۇتپۇلال   ئۇيغۇر، ەۋپىق ئەپەندى، ئابدۇقادىر دامولالم، ئابدىخالىقت  ئەدەبىياتىنالر ئېيتساق، بۇ روھ

دەۋىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بارلىققا  مۇتەللىپتەك سەزگۈر ئەجدادلىرىمىزنىڭ روھىدا ئەكس ئېتىپ، يىڭى

ئۇ . بولسۇن، زور ئوتۇقالرنى قولغا كەلتۈردى مەيلى سان،سۈپەت، جانىر، مەزمون جەھەتتىن. كەلدى

پىشقەدەملىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن بۈگۈنكى دەۋر  يۇقىرى ماڭغان يۈزلىنىش بويىچەداۋاملىق 

تەبىئىي . ئەمەلىيەت  بۇ كۆز يۇمغىلى بولمايدىغان. پەللىگە يۈزلىنىۋاتىدۇ ياشلىرىنىڭ قولىدا يەنە بىر

دىن نەچچە يىللىق ئۆزلىشىش تارىخى جەريانىدا سىناقالردىن ئۆتۈپ، يالتىرىشى پەن روھنىڭ

 ئەلۋەتتە بۇ باسقۇچ يەنىال تەبئىي پەن روھنى ئىستخىيىسىز ھالدا قوبۇل قىلىش باسقۇچى .ئىبارەت

يوقۇلۇپ،  بۇيەردىكى ئىستخىيىسىزلىك. لىكىن ئەمدى مۇنداق ئاستا بولماسلىقى كېرەك. بولىدۇ

ۇل قىلشقا يوسۇندىكى قوب ئۆزىمىزنىڭ ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرغان ئاساستا، ئاڭلىق پىالنلىق



169 
 

ئۆگۈنىشى، ئۇنىڭ روھىنى ئۆز  كەڭ ئىجتىمائىي پەن خادىملىرى تەبىئىي پەن. ئايلىنىشى الزىم

پۈتكۈل . بىلەن قوراللىنىشى كېرەك جىسمىغا كىرگۈزىشى، تەبىئىي پەننىڭ مول مىتودولوگىيىسى

ھېكايە يېزىش   قىلىش، كەتمەن چىپىش، شىئىر قولىدىن باال ئوقۇتۇش، تەرجىمە  ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ

خەقلەر ئايغا چىقىۋاتسا تۇنجى .تۇرغان  كەلمەيدىغاندەك ئومومەن قۇرۇق گەپ سېتىشتىن باشقا ئىش

جۇرناللىرىمىزغا پەخىرلىك چىقىرىشقا -پويىز شوپۇرى دەپ گېزىت  ئايرۇپىالن ھەيدىگۈچى، تۇنجى

بۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى . كمۇشۇنداق بىر شارائىتتا تېخىمۇ شۇنداق قىلىش كېرە مەجبور بولىۋاتقان،

  .كۈرىشىۋاتقان ئوغالنالرنىڭ ئالدىدىكى زۆرۈر ۋە مۇشەققەتلىك بىر ۋەزىپە ئۈچۈن

 

 ئاي - 12يىلى  1991-

  شىنجاڭ مەدەنىيىتى: مەنبەسى 
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 ئۇيغۇر قىزى نۇزۇگۇم
 

 ئابدۇرېھىم دۆلەت

ساۋاتلىق ئۇيغۇرالر ئىچىدە نۇزۇگۇمنى بىلمەيدىغانالر بولمىسا كېرەك، ھېچبولمىغاندا ئاڭالپ 

ئەمما نۇزۇگۇم تېمىسىنىڭ ئوخشىمىغان دەۋىردە، ئوخشىمىغان يازغۇچىالر . باققان بولۇشىمىز مۇمكىن

قايتا يېزىلغانلىقىنى بەلكىم خېلى كۆپ ساندىكى كىشىلەر  –ژانىردا قايتا تەرىپىدىن، ئوخشىمىغان 

ھەر قانداق مىللەت ئۆزىنىڭ قەھرىمانىدىن چەكسىز پەخىرلىنىدۇ، ئەۋالدالرنىڭ ئۆز . كېرەك بىلمىسە

قەھرىمانىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى، ئۇالرنى داۋاملىق ئەسلەپ تۇرۇشى ئۈچۈن، قەھرىمانلىرىغا ئاتاپ 

 .ەر يېزىشىدۇئەسەرل

تېمىسىغا ئوخشاش، ئوخشىمىغان يازغۇچى تەرىپىدىن ئوخشىمىغان « نۇزۇگۇم»مەلۇمكى،            

ماكان، زامانالردا تەكرار يېزىلىدىغان بۇنداق ئىجادىيەت ھادىسسى دۇنيا ئەدەبىيات تارىخىدا 

ەبىياتىدا بولسۇن مەيلى غەرپ ئەدەبىياتىدا، مەيلى شەرق ئەد. ھەرگىزمۇ يېگانە ھادىسە ئەمەس

بۇ ھەرگىزمۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكىال يەككە ھادىسە . بۇنداق ھادىسىلەر ئۇزاق تارىخقا ئىگە

يېزىلىشىنىڭ چوڭقۇر تارىخى يىلتىزى  -تېمىسىدىكى ئەسەرلەرنىڭ بىزدە تەكرار« نۇزۇگۇم». ئەمەس

اتىدىكى ۋە شۇنداقال غەرپ ئەدەبىي –تۆۋەندە بىز مەزكۇر ئىجادىيەت ھادىسىسىنىڭ شەرق . بار

روشەنكى، بۇنىڭ . كىالسسىك ئەدەبىياتىمىزدىكى نامايەندىلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمىز

 .مەزكۇر ئىجادىيەت ھادىسىسىنى توغرا، ئىلمىي چۈشىنىشىمىزدە ياردىمى زور

دېگەن  «بىردەك»، «ئوخشاش»دېگەن بۇ سۆز ئەسلى ئەرەپچىدىن كەلگەن بولۇپ،« نەزىرە»          

دېگەن مەنىدە « تەقلىد قىلىش»ئەمما، ئىسالم كىالسسىك ئەدەبىياتىدا ئۇ . مەنىلەرگە ئىگە

نەزىرە دېگىنىمىز ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكەن ياكى زامانداش ئەدىبلەرنىڭ ئەسىرىگە . قىللىنىلىدۇ

. ىدۇئوخشاش قىلىپ ياكى ئۇنىڭغا جاۋاب تەرىقىسىدە يېزىلغان شېئىرىي ئەسەرلەر كۆزدە تۇتۇل

نىڭ شېئىرىغا ۋەزىن، ( ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكەن ياكى زامانداش)يەنى، ئىككىنچى بىر شائىر 

تېخىمۇ چۈشىنىشلىك دېگەندە، نەزىرە باغالش [. 2]شەكىلجەھەتتىن ئوخشاش قىلىپ يېزىلغان شىئىر

پ ھادىسىسى ئەسلىدە يېزىلىپ بولغان مەلۇم بىر ئەسەرنى دوراپ، شۇنىڭغا تەقلىد قىلىپ ئېلى

 .بېرىلىدىغان ئىجادىيەت ھادىسىسىدۇر

بەلكى ئەسلى . ئەمما، بۇ ھەرگەزمۇ ئاددىي مەنىدىكى نوقۇل دوراپ قويۇشال ئەمەس         

http://www.uyghurmail.com/Medeniyet/?p=3107
http://www.uyghurmail.com/Medeniyet/?p=3107
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ئەسەرنىڭ تېما، سۇژىت، بەدىئىي ئوبراز قاتارلىق جەھەتلەردە يېڭىلىق يارىتىش، ئىمكانقەدەر ئەسلى 

بۇنىڭغا .ىتى يارىتىش مەقسەت قىلىنىدۇئەسەردىن ئاشۇرۇۋېتىش، ئۆزىگە خاس سەنئەت قىمم

شۇڭا، بۇنى ئەسلى ئەسەرنى كۆچۈرۈپ . يازغۇچىنىڭ ئىدىيەسى،شۇ دەۋرنىڭ روھى سىڭگەن بولىدۇ

 .قويۇش دەپ چۈشەنسەك خاتاالشقان بولىمىز

ئۇ . ئەنئەنىسى ناھايىتى ئۇزاق تارىخى ئەنئەنىگە ئىگە« نەزىرە»شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىدا         

ئەسىرلەرنىڭ  -21 – 21دەسلەپتە بىر قەدەر قىسقىراق ئەسەرلەردە مەيدانغا كەلگەن، كېيىن ئەڭ 

شۇنىڭ .كېيىن بولۇپ نۇرغۇن زور ھەجىملىك ئەدەبىي ئەسەرلەر مەيدانغا كەلدى -باشلىرىدا ئىلگىرى

 يازغۇچىالر دىققىتىنى يېڭىدىن مەيدانغا كەلگەن چوڭ ئەسەرلەرگە قارىتىشقا« نەزىرە»بىلەن 

سى ۋە نىزامى « شەھنامە»( 2111 -834)بۈيۈك پارىس شائىرى فىردەۋىسنىڭ . باشلىدى

مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن، نۇرغۇن ئەدىب، شائىرالر « خەمىسە»( 2242-2118)گەنجەۋىنىڭ 

يېزىشقا كىرىشىپ، شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىدا « نەزىرە»بەستە  –خۇددى گۆھەر تېپىۋالغاندەك، بەس 

 [1.]يېزىش دولقۇنى كۆتۈرۈلدى« نەزىرە»

چىلىك قىزغىنلىقى دەل « خەمىسە»ماھيەتتە، نىزامى گەنجەۋىدىن باشالپ مەيدانغا كەلگەن        

 .دىن ئىبارەت ئەنە شۇنداق بىر خىل ئىجادىيەت ئەنئەنىسىنى ئۆزىگە مەنبە قىلغانىدى« نەزىرە»

غىال ئەمەس، مەلۇم دەرىجىدە شۇنداق ئىسالم ئەدەبىياتى –شۇندقال، بۇ ئىجادىيەت ئۇسۇلى شەرق 

مەشھۇر ياۋرۇپا ئەدىبلىرىدىن . دېيىشكە بولىدۇكى، غەرپ ئەدەبىياتىغىمۇ قىسمەن تەسىر كۆرسەتكەن

گىيوتى، ھىيۇگو، ھېينى، پۇشكىن قاتارلىقالرمۇ ياۋرۇپا خەلقى ئارىسىدا كەڭ تارقىلىپ يۈرگەن 

مدە ئىسالم ئەدەبىياتىدىكى مەشھۇر ئەسەرلەرگە رىۋايەتلەردىن پايدىلىنىپ يېڭى ئەسەر يازغان ھە

 .تەقلىد قىلغان مەلۇم تەسىرلەرنى قوبۇل قىلغان

ئۇ ئالىي مەكتەپتىكى ۋاقتىدىال . گىيۇتى بالدۇرال ئىسالم ئەدەبىياتىغا چوڭقۇر ھەۋەس قىلغان          

 -2923. ىر يازغاندەيدىغان شېئ «مۇھەممەد ناخشىسى»نى ئوقۇغان ھەم بىر پارچە «قۇرئان كەرىم»

غەرپ  –شەرق »يىلى ھاپىزنىڭ گېرمان تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان شېېئىرالر توپلىمىدىن ئىلھاملىنىپ 

ئەنگىلىيەنىڭ ۋىكتورىيە دەۋرىدىكى مەشھۇر شائىر ماسيىۋ  …نى يېزىپ چىققان« شېئىرالر توپلىمى

« ب بىلەن رۇستەمسۇھرا»نىڭ بىر ئۇزن داستانى  (2999Mathew Arnold-2911)ئارنولد 

سى ئىچىدىكى شۇ ناملىق بابقا تەقلىد «شاھنامە»مۇ دەل فىردەۋىسنىڭ ( يىلى يېزىلغان -2943)

 [3.]قىلنغان

دېمەك، نەزىرە ئەنئەنىسى شەرق ئەدەبىياتىدا ئۇزاق تارىخقا ئىگە بىر ئۆزگىچە ئىجادىيەت          

گە جۈملىدىن ئۇيغۇر ئۇيغۇر ئەدىبلىرىگىمۇ تۈركىي تىلىدىكى ئەدىبلەر -ئەنئەنىسى بولۇپ، بۇ پارىس

 .چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن

ئەدەبىي ئويغىنىش دەۋرىدىن كېيىن، غەرپ ئەدەبىياتىدىمۇ ئىلگىركى كونا تېما، رىۋايەتلەر          
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 .ئاساسىدا قايتا يېڭىدىن ئەسەر يېزىش دولقۇنى كۆتۈرۈلدى

ئۇنى ئەيىسكۇلۇس مىالدىيەدىن ئىلگىركى . يەتقەدىمكى يۇناندىكى بىر رىۋا« پىرومېتى»        

گېرمانىيە شائىرى . قىسىمى تاماملىنالمىغان -3، -1قىسىمى پۈتۈن،  -2يىلالردا تىرىلوگىيەنىڭ  -411

نى ئەسلىدىكى دېتالالردىن پايدىلىنىپ قايتا يېزىپ چىققان، ئەمما تولۇق « پىرومېتى»گىيۇتىمۇ 

 [4.]تاماملىيالمىغان

ئازاد قىلىنغان »شېئىرىي دىراما ( 2911-2781)يىلى ئەنگىلىيەلىك شائىر شېللېي  – 2928يەنە         

 [4.]بۇ ئۇنىڭ ئىجادىيىتىنىڭ يۈكسەك پەللىسى بولۇپ قالغان.نى قايتا يېزىپ چىققان «پىرومېتى

نى « پىرومېتى»شېللېينىڭ تەسىرى بىلەن ( 2914 -2799)يىلى ئەنگىلىيە شائىرى بايرون - 1816

ھەققىدىكى رىۋايەتلەر ياۋرۇپادىكى ھەر قايسى ئەل خەلقلىرى ئارىسىدا « دون جۇئان».ە يازغانيەن

يىلىغىچە  -2821يىلىدىن تاكى  -1630ئىلگىرىدىنباشالپ تارقىلىپ كەلگەن، ئەمما بۇ تېما 

 .قايتا يېزىلغان -ئوخشىمىغان نام، ئەمما ئوخشاش تېمىدا قايتا

ئەسىرنىڭ ئاخىرىغىچە داۋامالشقان ئەدەبىيات ئالتۇن دەۋرىنىڭ  -27ئەسىرنىڭ بېشىدىن -  16       

نى تۇنجى « دون جۇئان»يىلى  -1630مەشھۇر ۋەكىلى، كۆزگە كۆرۈنگەن دىراماتورگى تىرسو مولىنا 

نەپەر يازغۇچى  24يىلىغىچە  – 2821شۇنىڭدىن تارتىپ . قېتىم يازما ئەدەبىياتىغا ئېلىپ كىرگەن

زىلغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە مەشھۇر يازغۇچىالردىن فىرانسىيەنىڭ مەشھۇر تەرىپىدىن تەكرار يې

 -2799)، ئەنگىلىيەنىڭ داڭلىق شائىرى بايرۇن(2971 -2911)يازغۇچىسى ئالېكساندېر دۇماس 

ۋە فىرانسىيەنىڭ شائىرى، مەشھۇر ئەدەبىيات ( 2937 -2788)، مەشھۇر روس شائىرى پۇشكىن (2914

 .قاتارلىقالر بار( 2921 -2912)بودلېر  سەنئەت ئوبزورچىسى

ئەسىردىكى بىر شەخىس بولۇپ، كېيىن خەلق  -22خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش فائۇستىمۇ            

. رىۋايەتلىرىدە سېھىرگەرلىكنى بىلىدىغان سىرلىق شەخس سۈپىتىدە خەلق ئارىسىدا كەڭ تارقالغان

بولغان يۈز يىل ئىچىدە ئون نەچچە قېتىم تەكرار يىلىغىچە  2847يىلىدىن باشالپ،  -2947شۇنداقال، 

بۇالرنىڭ ئىچىدە مەشھۇر يازغۇچىالردىن شېكېسپېردىن كېيىنكى ئەڭ مەشھۇر ئەنگىلىيە . يېزىلغان

، مەشھۇر گېرمان يازغۇچىسى گىيۇتى، ھېنرىخ ھېينى (2483 -2424)دىراماتورگى كىرىستوفېر مارلوۋ 

دەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن گېرمان يازغۇچىسى توماس يىلى نوبېل ئە – 2818، (2942 -2787)

 [2.]قاتارلىقالر بار( 2844 -2974)مان 

يەنە ئىسپانىيەنىڭ ئەدەبىي ئويغىنىش دەۋرىدىكى ئەڭ بۈيۈك يازغۇچىسى سېرۋانتېسنىڭ          

اندىس يىلى ئالونىسو فېرن -2224يىلى نەشىر قىلىنىپ يەنە  -2214مۇ «دونكىخوت»مەشھۇر رومانى 

ئەمما، بۇ دەل ئاقسۆڭەكلەر كاتولىك پوپلىرىغا . دېگەن يازغۇچى نامىدىن ئۇنىڭ داۋامى يېزىلغان

ۋەكىللىك قىلىپ، سېرۋانتىسقا قارشى تۇرۇش، ئۇنىڭ رومانىنىڭ تەسىرىنى توقىتىش ئۈچۈن 

 [.7]يېزىلغان
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« ۋ ئائىلىسىنىڭ يېتىم ئوغلىجا»شۇنداقال يەنە ئېلىمىزنىڭ يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە يېزىلغان          

دەيدىغان شېئىرىي دىرامىسى ياۋرۇپادا كەڭ تارقىلىپ تەسىر قوزغاش بىلەن بىرگە نۇرغۇن 

يىللىرى فىرانسوزچىغا تەرجىمە  -31ئەسىرنىڭ  -29بۇ دىراما  .يازغۇۋچىالر تەرىپىدىن قايتا يېزىلغان

گېرمان، ئىتالىيان، روس تىللىرىغا تەرجىمە ناھايىتى تېزال ئىنگىلىز، . قىلىنىپ، فىرانسىيەگە كىرگەن

جۇڭگولۇق يېتىم »تەرىپىدىن  (Richard hurd) ئەنگىلىيەلىك رىچارد خۇرد -742. قىلنغان

 pietro Me)يىلى ئىتالىيە دىراماتورگى پېترو تاستاسىئو  – 2741. دەپ ئۆزگەرتىلگەن« ئوغۇل

Tastasio) «مەشھۇر فىرانسىيە ئەدىبى، مۇتەپپەكۇرى يىلى -2744. دەپ يازغان« جۇڭگۇ قەھرىمانى

ۋولتېر بۇ دىرامىنىڭ ئىلھامىدا بەش پەردىلىك بىر شېئىرىي دىراما يېزىپ، پارىژدا سەھنىگە ئېلىپ 

شۇنداقال بۇ ئەسەرنىڭ تېزال ئىنگىلىزچە ئىتالىيانچە تەرجىمىلىرى . چىقىپ زىلزىلە قوزغىۋەتكەن

 [.9]بارلىققا كەلگەن

مەسىلەن، ھىندىستاننىڭ مەشھۇر . يەنە باشقا ئەل ئەدەبىياتىدىمۇ كۆرۈلگەن دېمەك، بۇ          

يازغۇچىسى سارشارمۇ ئىسپانىيە يازغۇچىسى سېرۋانتېسنىڭ چوڭقۇر تەسىرىگە ئۇچرىغان ھەم ئۇنىڭ 

ئازاد ھەققىدە »شۇنداقال، شۇنىڭ تەسىرىدە . نى ئوردو تىلىغا تەرجىمە قىلغان« دونكىخوت»رومانى 

نىڭ « دونكىخوت»روماننىڭ ۋەقەلىك، سۇفىتى . ناملىق رومانىنى يېزىپ چىققان« رىۋايەت

روماننىڭ باش پېر سۇناژى ئازادمۇ . يازغۇچى ئۆزىمۇ بۇنى تىلغا ئالغان. تەسىرىگە ئۇچرىغان

ئازادنىڭ ھەمراھى خۇچ دونكىخوتنىڭ ھەمراھى . ماھىيەتتە دونكىخوتقا تەقلىد قىلىنىغان

 .[8]بوپقالغان« سانچو پانسو»ىلىنىغان بولۇپ، ئوردو تىلى ئەدەبىياتىدىكى سانچوپانسوغا تەقلىد ق

. خەنزۇ ئەدەبىياتى، شۇنداقال شەرقتىكى خوشنا مىللەتلەر ئەدەبىياتىدىمۇ بۇنداق ھادىسە كۆرۈلگەن

ئەرۋاھالر ھەققىدىكى رومانالر چاۋشيەنگە كىرگەندىن كېيىن چاۋشيەن  -تاڭ دەۋرىدىكى جىن

ناملىق « ئالتۇن بېلىق ھەققىدە يېڭى پاراڭالر»شىشى شۇ رومانغا تىقلىد قىلىپ  يازغۇچىسى جىن

قاتارلىق  «جۇماۋنىڭ تەرجىمىھالى»، «ماۋۇنىڭ تەرجىمىھالى»كېيىن يېزىلغان .روماننى يازغان

گە تەقلىد « ئۈچ پادىشاھلىق ھەققىدە قىسسە»رومانالرمۇ ئەمەلىيەتتە جۇڭگونىڭ كىالسسك رومانى 

يەنە دۆلىتىمىزنىڭ ھازىرقى زامان ئايال يازغۇچىسى خۇاڭ لۇيىن گىيۇتىنىڭ رومانى  …قىلىنغان

ھازىرمۇ خەنزۇ [. 21]گە تەقلىد قىلىنغان روماننى ئېالن قىلغان«ياش ۋىتېرىنىڭ دەردى»

ئۈچ »ئەدەبىياتىغا سەل دىققەت قىلغانالرغا مەلۇمكى، خەنزۇالرنىڭ كىالسسىك رومانلىرىدىن 

قاتارلىق رومانالردىكى « غەربكە ساياھەت»، «سۇ بويىدا»، «ىدە قىسسەپادىشاھلىق ھەقق

ۋەقەلىكلەرگە تەقلىد قىلىنغان ياكىئۇنىڭ دەۋامى قىلىنغان ئەسەرلەرنى توال ئۇچرىتىمىز ھەم بۇ ھەقتە 

 .كىنو، تېلفىلىملەرمۇ ئىشلەندى

ىسى پۈتۈن دۇنيا دېمەك، ئەدەبىياتتا ئوخشاش بىر تېمىنىڭ تەكرار يېزىلىش ھادىس         

بۇ خىل ئىجادىيەت ئەنئەنىسى پەقەت مۇلۇم . ئەدەبىياتىدىكى ئومۇمىيۈزلۈك مەۋجۇت ھادىسىدۇر
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ئەمما، تامامەن يوق  .مىللەت ئەدەبىياتىدا باشقا مىللەت ئەدەبىياتىدىن كۈچلۈكبولۇشى مۇمكىن

 .بولۇشى ناتايىن

كىالسسىك ئەدەبىياتىدا قانداقراق ئورۇن ئۇنداقتا، بۇ خىل ئىجادىيەت ئەنئەنىسى ئۇيغۇر         

شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىنىڭ بىر قىسىمى بولغان ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىدىمۇ  تۇتىدۇ؟

مېنىڭچە بۇ ئۇيغۇر كىالسسىك . باغالش ھادىسىسى كەڭ ئومۇمالشقان ۋە كۆپ قوللىنىلغان« نەزىرە»

گەرچە بۇ يەردە  .ىگە تولىمۇ ئايدىڭ بىر پاكىتتوال خەۋەردار ھەرقانداق كىش –ئەدەبىياتىدىن ئاز 

ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىدىكى تەكرار يېزىلغان بارلىق ئەسەرلەرنى مىسال كەلتۈرۈش مۇمكىن 

 .بولمىسىمۇ، يەنىال ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىر قەدەر مەشھۇرلىرىنى تېلغا ئېلىش زۆرۈردۇر

ىن كېيىن، شۇ ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭ سى مەيدانغا كەلگەند« خەمىسە»نەۋايىنىڭ         

نۇرغۇن يازغۇچى، شائىرالر نەۋايىنى ئۇستاز تۇتۇپ، ئۇنىڭ . رايونىغا ئىنتايىن زور تەسىر كۆرسەتكەن

سىدىن ئوزۇق قوبۇل قىلىپ ئەسەر ئىجاد قىلغان ھەم ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇيغۇر ۋە « خەمىسە»

بەزى ئۇيغۇر يازغۇچىالر نەۋايىنىڭ . ىكى تەسىرى بارغانسېرى كۈچەيگەنباشقا مىللەتلەر ئەدەبىياتىد

سىنى نەسىرىي تىلغا ئۆزگەرتىپ، تېخىمۇ ئاددىي، ئاممىباب تىل بىلەن خەلق ئاممىسىغا « خەمىسە»

 .تېخىمۇ يېقىنالشتۇرماقچى بولغان

چۈشىنىشلىك سىنى « خەمىسە»ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە نەۋايىنىڭ  -28ئەسىرنىڭ ئاخىرى  –  18

 – 29. تىل بىلەن نەسىرىي شەكىلگە ئايالندۇرۇپ، ئىجادىيەت ئېلىپ بېرىش بىر دولقۇنغا ئايالنغان

داستانىنى نەسىرىي شەكىلگە « شېرىن –پەرھاد »ئەسىردە خوتەندە ئۆتكەن شائىر مەھزۇن نەۋايىنىڭ 

 .ويغاندەپ نام ق« شاھزاد پەرھاد ۋە مەلىكە شېرىن»ئايالندۇرغان ھەم ئۇنىڭغا 

ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۆتكەن يەركەنلىك ئەدىب ئۆمەر باقى  -28ئەسىرنىڭ ئاخىرى  –  18

نى تالالپ نەسىرىي «مەجنۇن -لەيلى»، «پەرھاد شېرىن»سىدىن « خەمىسە»يەركەندى نەۋايىنىڭ 

نەسىرىي »مولال سىدىق يەركەندى نەۋايىنىڭ پۈتۈن خەمىسەسىنى . شەكىلدە قايتا يېزىپ چىققان

 .گە ئايالندۇرغان« مىسەخە

 -2714ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە ئۆتكەن ئۇيغۇر شائىرى مولال پازىل  -29ئەسىرنىڭ ئاخىرى  –  17

 .داستانىنى يېزىپ چىققان« مەجنۇن-لەيلى»سىدىن پايدىلىنىپ « خەمىسە»يىلى نەۋايىنىڭ 

بولسا نەۋايىدىن كېيىنكى  يېقىنقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى مەشھۇر شائىر ئابدۇرەھىم نىزارىي

قاتارلىق « مەجنۇن-لەيلى»، «شېرى-پەرھاد»ئۇنىڭ يازغان . ئەڭ ھوسۇللۇق ئۇيغۇر ئەدىبىدۇر

ئۇ ئۆزىنىڭ ئىجادىيىتى . ئىككى داستانىمۇ نەۋايىنىڭ شۇ ناملىق داستانىغا تەقلىد قىلىنغان

ان ھەم بۇنى كۈچلۈك يەرلىك جەريانىدا ۋارىسلىق قىلىش بىلەن بىرىگە، يەنە ئىجادىي ئەمگەك قوشق

 .پۇراققا ئىگە قىلغان

ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا غايەت زور ئۆزگىرىشلەر يۈز  – 11ئەسىرنىڭ ئاخرى  - 19
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ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كىالسسىك ئەدەبىياتىدىن ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىغا ئۆتۈش . بېرىۋاتقانىدى

يىللىرىدىن باشالپ سابىق سوۋىت ئىتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا – 11ئەسىرنىڭ  – 11. باسقۇچىدا ئىدى

ئاسىيا رايۇنىدىكى مىللەتلەر ئەدەبىياتىدا يۈز بەرگەن ئۆزگىرىشلەر ئۇيغۇر ھازىرقى زامان 

« خەمىسە»ئۆزبېك ئەدەبىياتىدا نەۋايىنىڭ  .ئەدەبىياتىنىڭ شەكىللىنىشىگە تەسىر كۆرسەتتى

يىلالردا شىنجاڭنىڭ  – 2831. ېلىپ چىقىلىپ زىلزىلە قوزغىدىسىدىكى بەزى داستانالر سەھنىلەرگە ئ

ھەر قايسى جايلىرىدا داغدۇغلىق مەدەنىيەت ئاقارتىش ھەركىتى باشلىنىپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا يېڭى 

، «شېرىن -پەرھاد»يىلالرنىڭ ئاخىردا بەزى ئۇيغۇر ئەدىبلىرى  -1930 .ئوزۇق بەخىش ئەتتى

ئايالندۇرۇپ، سەھنىلەردە ئوينالدى ۋە خەلقنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا نى دىرامىغا «مەجنۇن -لەيلى»

يىلالرنىڭ باشلىرىدا ئۆتكەن مەشھۇر شائىر، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنىڭ  – 1940 .ئېرىشتى

خەلق ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگەن ( 2871 -2812)ئاساسچىلىرىدىن بىرى بولغان نىمشېھىت

دېگەن ماۋزۇدا « شېرىن-مىڭئۆي ۋە پەرھاد»نى «شېرىن-پەرھات»ىنىڭ ۋارىيانتىغا ئاساسەن نەۋاي

يېزىپ چىققان ھەم بۇ داستاننىڭ مەزمۇنىنى ئۇيغۇر تۇرمۇشى بىلەن بىرلەشتۇرۇپ، ئۇنى كۈچلۈك 

 .مەزكۇر تېمىنى نۇرمۇھەممەت توختى يەنە قايتا يېزىپ چىقتى. يەرلىك پۇراققا ئىگە قىلغان

شېرىنال ئەمەس، ئۇيغۇر  –ئەدەبىياتىدا تەكرارالنغان تېمىالر نوقۇل پەرھاد  ئەلۋەتتە، ئۇيغۇر         

نى « بەھرام ۋە دىلئارام»دىن سۇژىت ئېلىپ « سەبئى سەييار»دىكى « خەمىسە»شائىرى غېرىبى يەنە 

سىگە « خەمىسە»سىمۇ نىزامى گەنجەۋىنىڭ « خەمىسە»مەلۇمكى، نەۋايىنىڭ . قايتا يېزىپ چىققان

تەكرار  –لەرمۇ تەكرار « ئىسكەندەرنامە»، «مەجنۇن –لەيلى »ئۇنىڭدىكى . نغانتەقلىد قىلى

 .يېزىلغان

 –غېرىپ ». نىمۇ ئەھمەد زىيائى قايتا يازغان« سەئىدىن –رابىئە »نىزارىنىڭ يازغان داستانى           

 .لەرمۇ شۇنداق بولغان« سەنەم

كىالسسىك ئەدەبىياتىدا ئەزەلدىن داۋاملىشىپ  دېمەك، تېمىالرنىڭ تەكرار يېزىلىشى ئۇيغۇر          

 -كەلگەن ئۇزاق تارىخقا، چوڭقۇر ئاساسقا ئىگە بىر خىل ئىجادىيەت ھادىسىسى بولۇپ، بۇنىڭ ئىز

تېمىسىدىكى « نۇزۇگۇم». تېمىسىدىكى ئەسەرلەردىنمۇ ئېنىق كۆرەلەيمىز« نۇزۇگۇم»پاكىتلىرىنى 

يەتتە ئەنە شۇنداق ئۇزاق تارىخقا ئىگە ئىجادىيەت قايتا يېزىلىشى، ماھى –ئەسەرلەرنىڭ قايتا 

 .ئەنئەنىسىنى ئۆزىگە مەنبە قىلغان

 .تۆۋەندە بىز نۇزۇگۇمنىڭ تارىخى كېلىپ چىقىشى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز

سەنەملەرگە ئوخشاش  -شېرىن، غېرىب -نۇزۇگۇم ھەرگىزمۇ تارىختا تەكرارالنغان، پەرھاد         

ىكى توقۇلما شەخس ئەمەس بەلكى ئۇ ئۇيغۇرالر تارىخىدا ئۆتكەن، رېئال بىر تارىخى رىۋايەتلەرد

شۇڭالشقا، بىز ئەدەبىياتىمىزدىكى نۇزۇگۇم ئوبرازى بىلەن تونۇشۇپ چىقىشتىن ئاۋۋال، . شەخس

 .تارىخى نۇزۇگۇم بىلەن تونۇشۇپ چىقىش تولىمۇ زۆرۈر
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تارىخى ماتىريالالردا نۇزۇگۇم ھەققىدە ئېنىق  ئەپسۇسكى، ھازىرغىچە يېتىپ كەلگەن قولىمىزدا بار

ئەمما، بۇنداق بىر يازما ئىسپاتنىڭ بولماسلىقى نۇزۇگۇمنىڭ ئۆتمىگەنلىكىنى، . بىر خاتىرە يوق

چۈنكى، تارىخى ماتىريالالردا شۇ مەزگىلدىكى . ئۇنىڭ پەقەت بىر توقۇلما ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ

وزغالغان قوزغىالڭ ۋە قەشقەردىن ئىلىغا ئاھالە سۈرگۈن قەشقەردە چىرىك ھاكىميەتكە قارشى ق

نۇزۇگۇم ھەققىدىكى داستان، قىسسەلەردە، نۇزۇگۇمنىڭ . قىلغانلىقى ھەققىدە يېتەرلىك پاكىتالر بار

ئۆزىنىڭ قوشاقلىرىدا تەمىنلەنگەن يىپ ئۇچى، ئۇچۇرالردىن يۇقىرىقى ۋەقەلەرنىڭ راست يۈز 

نۇزۇگۇم شۇ ئىشالرنى كۆرمىگەن، بېشىدىن ئۆتكۈزمىگەن بولسا، ئۇ  ئەگەر. بەرگەنلىكىنى بىلەلەيمىز

 .ھەقتە ئەسلىمە، قوشاق قالدۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى

مۇلال . تۆۋەندە بىز شۇ ۋاقىتتىكى تارىخى ئارقا كۆرۈنۈش ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز          

ان خان بولۇپ، ئالتە يىل بولغاندا جاھانگىر داۋانخ». : بىاللنىڭ قىسسەسىدە مۇنداق بايانالر بار

ئاندىن كېيىن . خوجا قەشقەرگە كېلىپ، سوقۇشۇپ، قەشقەرنى ئۆزىگە تابىئە قىلىپ ئالتا ئاي سورىغان

… غۇلجا شەھىرىدىن چىنكۇنكى دېگەن جياڭجۈن نۇرغۇن لەشكەر ئالىپ قەشقەرگە كەلگەن

انگىر خوجا بىلەن سوقۇشۇپ، جاھانگىر يىخوزايان دارىن دېگەن جياڭجۈنلەر بىر بولۇپ، جاھ

خوجانى تۇتۇپ داۋانخاننىڭ يېنىغا ئېلىپ كېتىپ، قەشقەردىكى ئەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ، خوتۇنلىرىنى 

غۇلجا شەھىرىگە ئېلىپ كېلىپ، ھەر بىر خوتۇننى بىر قالماققا خوتۇن قىلسۇن دەپ تۇتۇپ 

 «بىر قالماققا بەرگەنىكەنئەمما، نۇزۇگۇم دېگەن خوتۇننى ئاكىسى بىلەن . بەرگەنىكەن

ئاپاق غۇجىنىڭ : بۇ ۋەقەنىڭ تەپسىالتى ھەققىدە شېرىپىدىن ئۆمەر مۇنداق مەلۇمات بېرىدۇ

ئوغۇللىرى بۇرھىنىدىن بىلەن خان غوجا سەئىدىيە خانلىقىنىڭ ئاخىرى ھېسابالنغان خوجا جاھان 

مەنچىڭ قوشۇنلىرىغا قارشى  ئەرشىنى ۋەھشىلەرچە ئۆلتۈرۈپ، جۇڭغارالرنى تىنىچالندۇرغىلى كەلگەن

يىلغا كەلگەندە ئىككى خوجىنىڭ  -2748يىلى باشالنغان جېدەل  -2747. كۈرەشكە ئۆتىدۇ

بۇ تازىالشتىن جاھانگىر خوجىنىڭ كىچىك بالىسى . يېڭىلىش، قەتلە قىلىنىشى بىلەن تۈگىدى

. پ يۇشۇرۇندىئۇ ۋاخاننىڭ خىلۋەت جايلىرىغا قېچىپ بېرى. سامساق خوجا تۇتۇلۇپ قالغانىدى

ئۇنىڭدىن ئۈچ . كېيىنرەك ئۇ قوقەنگە ئۆتۈپ، شۇ جايدا تۇرۇپ قالىدۇ ۋە شۇ جايدىن ئۆيلىنىدۇ

ئۇنىڭ چوڭى يۈسۈپ خوجا، ئوتتۇرانچىسى باھاۋدۇن خوجا، كىچىكى جاھانگىر . ئۇغۇل تۇغۇلىدۇ

اكىمىيىتى راسا ئارىدىن بىر ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن، چىڭ سۇاللىسى ھ. خوجا ئىدى

قاراقچىالرغا سېتىپ  –شىنجاڭدا يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، ھاكىميەتنى ئوغرى . چىرىكلىشىدۇ

خەلق مەنچىڭ ۋە يەرلىك فېئۇدال ئەمەلدارالر ھەم ئۇالرنىڭ . بېرىش دەرىجىسىگە بېرىپ يېتىدۇ

تېشىپ، -نەپرىتى قايناپ -غەزەپتاالڭدا قېلىپ، ئۇالرغا بولغان  -غالچىلىرى قولىدا خالىغانچە بۇالڭ

يىلى قەشقەردە زىياۋدۇن رەھبەرلىكىدىكى خەلق قوزغىلىڭى  -2922سەۋر قاچىسى يېرىلىپ، 

ئۇزۇندىن بىرى بوۋىسىنىڭ قەشقەرگە بولغان . لېكىن، بۇ قوزغىالڭ مەغلۇپ بولىدۇ. پارتىاليدۇ
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شقەر خەلقىنىڭ مەنچىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قايتۇرۇۋېلىشىنى ئويالپ يۈرگەن جاھانگىر خوجا قە

نەپرىتىدىن پەيت كەلدى دەپ  -ئىستىبداتى ۋە يەرلىك فىئودالالرغا بولغان نارازىلىقى ۋە غەزەپ

بىلىپ، بۇرۇن قەشقەردىن قوغلىۋېتىلگەن سودىگەرلەرنىڭ كۈشكۈرتۈشى بىلەن زىياۋۇدۇن قوزغىلىڭىغا 

ئۇ بۇ قېتىم يېڭىلىپ . ڭ كۆتۈرىدۇيىلى قەشقەرنىڭ غەربىدىكى تاشمىلىقتا قوزغىال -2922ئۇالپال 

. ئەمما، ئۇ بىر شىددەتلىك بوراننىڭ يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى سېزىپ قالىدۇ. قېچىپ كېلىدۇ

ئۇ چوڭ ئاكىسىنىڭ بۇخاراغا كەتكەنلىكىدىن پايدىلىنىپ، . شۇڭا، ئۇ قايتىپ كۈچ توپالشقا كىرىشىدۇ

يىلى قەشقەرگە -2911ۈرەنچى بەگنىڭ باشچىلىقىدا قىرغىزالر بىلەن بىرلىشىپ ئۇالرنىڭ ئاتامانى س

ئەمما، شەھەرنىڭ سىرتىدا چىڭ سۇاللىسىنىڭ كۈچلۈك قوشۇنىغا دۇچ كېلىپ، . ھۇجۇم قىلىدۇ

چىڭ . قىرغىزلىرىغا قوشۇلىۋالىدۇ« بولۇر»ئۇ چېكىنىپ نارىندىكى . چېكىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ

قىلىش ئۈچۈن بىر كۈنلۈك قوشۇن تەشكىللەپ،  كېسىل تارمار -سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئۇالرنى ئۈزۈل

قورغىنىغىچە قوغالپ بېرىپ، قايتاشىدا بىر تار جىلغىدا پىستىرمىغا يولۇقۇپ،  «قورۇتقۇ»ئۇالرنى 

بۇ مەنچىڭ خانىدانلىقى . پۈتۈنلەي ھاالك بولغىلىتاس قېلىپ، ئامان قالغىنى ئاران قېچىپ قۇتۇلىدۇ

بۇۋەقە ئوتتۇرا ئاسىياغا  .ا بىرىنچى قېتىم يېڭىلىشى ئىدىقوشۇنىنىڭ شىنجاڭدىكى ئۇرۇش تارىخىد

ئەمدى . خوجىالر بۇنىڭ بىلەن يېڭىباشتىن جانلىنىپ خورىكى ئۆسۈپ كېتىدۇ. پۇر كېتىدۇ

تەرەپتىن جاھانگىر خوجىنىڭ قەشقەر چېگىراسىغا تىكلىگەن بايرىقى  –تەۋەككۇلچىلەر تەرەپ 

ن خانى بۇ توپىالڭدىن توقاچ ئوغرىالش ئۈچۈن بىر قوشۇن قوقە. ئاستىغا كېلىپ توپلىنىشقا باشاليدۇ

ئەمدى خېلىال . تەييارالپ، ئۇنىڭغا ئەيسا دادخاھ قوشبېگىنى باشلىق قىلىپ ياردەمگە ئەۋەتىدۇ

يىلى ئەتىيازدا  – 1826قۇدرەتلىك ھەربىى كۈچكە ئىگە بولۇپ قالغان جاھانگىر خوجا شۇنىڭ بىلەن 

ھۇجۇم باشالشتىن بۇرۇن، چوڭ بوۋىسى ئاپاق غوجىنىڭ قەشقەردىكى ئۇ . قەشقەرگە ھۇجۇم باشاليدۇ

تاشقى قورشاۋدا  -نەتىجىدە قاتتىق جەڭ بولۇپ، ئىچكى. مۇرىتلىرى بىلەن تىل بىرىكتۈرۈۋالىدۇ

جاھانگىر خوجا قەشقەرگە غەلىبە بىلەن كىرىپ كەلگەندە، . قالغان مەنچىڭ ئارمىيەسى يېڭىلىدۇ

ئۇ قەشقەرگە كىرىپ ئورۇنلىشىۋالغاندىن كېيىن، … بىلەن قارشى ئالىدۇ قەشقەر خەلقى ئۇنى داغدۇغا

ئۆزىنى سىيىت جاھانگىر سۇلتان دەپ ئېالن قىلىپ، قەشقەرنىڭ ھۆكۈمرانى بولغانلىقىنى 

ئىككىنچى قەدەمدە، مەنچىڭ تەرەپتىن قويۇلغان، خەلققە چەكسىز زۇلۇم سالغان قەشقەر .جاكاراليدۇ

شۇنىڭ بىلەن مۇھەممەد سىيىتنىڭ زۇلۇمىغا . تنىڭ كاللىسىنى ئالىدۇھۆكۈمرانى مۇھەممەد سىيى

 …ئۇچرىغان خەلق جاھانگىر خوجىغا ئىشىنىپ ئۇنى قولاليدۇ

زومبۇلۇققا چىدىيالماي ئاران تۇرغان يېڭىشەھەر،  -جاھانگىر خوجىنىڭ تەسىرى بىلەن، زورلۇق         

 -ڭ چېرىكلىرىنى قوغالپ يۈرۈپ كوچايەركەن، خوتەن، خەلقلىرى قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، مەنچى

كويالردا ئۇجۇقتۇرىدۇ، يېڭىشەھەر قورغىنىدىكى ئەسكەرلەر قانچىلىك قارشىلىق كۆرسەتمىسۇن، 

بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قورغىنىدىكى چىڭ . قۇيرۇقى كېسىلىپ بېلى ئوشتۇلغانىدى –قانات 
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 .ئەسكەرلىرىنى تەسلىم قىلىپ بۇ قورغان تۈزلىۋېتىلىدى

ۋۇزچى جاھانگىر خوجا قەشقەردىكى ھاكىمىيىتىنى بىر ئاز رەتكە سېلىۋالغاندىن كېيىن، ئالدى تاجا

قوقەن خانى مەدەلخان، . بىلەن قوقەن خانى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى تەرتىپكە سالماق بولىدۇ

مېنىڭ »ئۇنىڭ غەلبىسى مېنىڭ كۈچۈم بىلەن قولغا كەلگەن، شۇنىڭ ئۈچۈن قەشقەر خانلىقى 

ئاقسۆڭەك خوجىالر بۇنىڭغا . دېگەن تەلەپنى قويىدۇ« ىقىمدا بولۇپ، ماڭا بويسۇنۇشى كېرەكقارم

بۇ قوشۇن قەشقەر يېڭىشەھەر . مەدەلخان ئۇنى بويسۇندۇرۇشقا چوڭ بىر قوشۇن ئەۋەتىدۇ. ئۇنىمايدۇ

ن ئادىمىدىن ئايرىلغاندىن كېيى 2111ئەتراپىدا جاھانگەر خوجا ئەسكەرلىرى بىلەن توقۇنۇشۇپ، 

ئاقسۇ . بۇ چاغدا مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ يولغا چىققان خەۋىرى كېلىدۇ. ئامالسىز قايتىپ كېتىدۇ

قەشقەرگە كىرىشتە بۇ جايالر زور . بىلەن مارالبېشى يەنىال مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ قولىدا ئىدى

 .ئىستىراتېگيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە ئىدى

كېسىل تارمار قىلىش ئۈچۈن پۇختا تەييارلىق -ۈزۈلئىلى جىياڭجۈنى جاھانگىر خوجىنى ئ          

چىڭ . جاھانگىر خوجا قەشقەرنى ئاران ئالتە يىل تۇتۇپ تۇرااليدۇ. قىلىشنى قارار قىلىدۇ

ئۇالردىن . سۇاللىسىنىڭ شىنجاڭدىكى ئەسكەر مەنبەسى خۇيزۇ، موڭغۇل، شىۋە، سوالنالر ئىدى

. ئايدا ئاقسۇغا يېتىپ كېلىدۇ -1يىلى  -2917مىڭ كىشىلىكتىن ئوشۇق قوشۇن  211تەشكىللەنگەن 

مىڭ  21ئۇالرنىڭ تاكتىكىسى . بۇنىڭغا ئاقسۇ، مارالبېشىدىن ئېلىنغان خۇيزۇ قوشۇنلىرى قوشۇلىدۇ

كىشىلىك قوشۇن زاۋال دەرياسىنىڭ ئىچى بىلەن مېڭىپ، چۆلنى كېسىپ ئۆتۈپ خوتەنگە ھۇجۇم 

ھۇجۇم قىلىپ، قالغان زور قوشۇن قىزىل كىشىلىك قوشۇن يەركەنگە  7111قىلىش، تالالنغان 

شۇ پېالن بويىچە ھۇجۇمنى . دەرياسىنىڭ ئىككى قاسنىقىنى ياقىالپ قەشقەرگە ھۇجۇم قىلىش ئىدى

 .…چاقماق تېزلىكىدە باشاليدۇ

مەنچىڭ چېرىكلىرى يېڭىئاۋاتقا يېتىپ كەلگەندە، جاھانگىر خوجىنىڭ بۇ جايغا توپالنغان             

ئەمما، ئۇزۇن … ئۇالر قاتتىق جان تىكىپ ئېلىشىدۇ. ك قوشۇنىغا دۇچ كېلىدۇمىڭ كىشىلى 41

مەنچىڭ چېرىكلىرى قەشقەرنى ئۈچ تەرەپتىن . ئۆتمەي قەشقەر قوشۇنى تىرىپىرەن بولۇپ چېكىنىدۇ

ئەمما، . شۇ كېچىسى جاھانگىر خوجا قاراپ تاغقا قاراپ قاچىدۇ. ئامبۇردەك مۇھاسىرگە ئالىدۇ

ر قاپلىۋالغانلىقى ئۈچۈن ئۆتەلمەي قايتىپ كېلىپ بىر نەچچە كۈن مۆكۈپ تۈرۈپ، داۋاننى قېلىن قا

قەشقەرگە ياڭ . خاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىلىپ قەتل قىلىنىدۇ –ئۇ بېيجىڭغا . ئاخىرى قولغا چۈشىدۇ

ئۇالر خوجاالر تۈزلىۋەتكەن يېڭىشەھەرنى . رەھبەرلىكىدىكى گارنىزوننى قالدۇرىدۇ( ياڭ فاڭ)دارىن

بۇ قېتىمقى خوجىالر بىلەن بولغان جەڭدە ئىسھاق بەگ زور كۈچ . ېڭىباشتىن قۇرۇپ چىقىدۇي

 .چىقارغىنى ئۈچۈن قەشقەر ھاكىمبەگلىكىگە تەيىنلىنىدۇ

مەنچىڭ چېرىكلىرى قوزغىالڭنى تىنجىتقاندىن كېيىن، بۇ قوزغىالڭغا قاتناشقان خەلققە           

تۈتۈننى ئىلى جياڭجۈنىنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ خىزمىتى  مىڭ 21دەھشەتلىك تېرورلۇق يۈرگۈزۈپ، 
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يىلىدىكى ئۇچتۇرپان  – 2727بۇ جەنۇپ ئۇيغۇرلىرىنىڭ . ئۈچۈن يانچى قىلىپ ئىلىغا كۆچغرىدۇ

مانا شۇ ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنغان . قوزغىلىڭىدىن كېيىنكى ئىككىنچى قېتىم سۈرگۈن قىلىنىشى ئىدى

بىۋاستە قاتناشقان، قەھرىمان ئۇيغۇر قىزى نۇزۇگۇم بىلەن  مىڭ تۇتقۇن ئىچىدە، بۇ قوزغىالڭغا 21

 .ئاكىسى ئابدۇلال خوجىمۇ بار ئىدى

بىز بۇ تارىخى ئارقا كۆرۈنۈشتىن نۇزۇگۇمنىڭ ھەقىقەتەن رېئال شەخس ئىكەنلىكىنى            

ز ئىدى؟ ئەمما، نۇزۇگۇم قاچان تۇغۇلغان؟ نەچچە يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن؟ قانداق قى. بىلەلەيمىز

 .دېگەندەك ئىنچىكە تەپسىالتالر ھەققىدە بىز يەنىال قىياسقا تايىنىمىز

 نۇزۇگۇم تەخمىنەن»دا « ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىيات تارىخى»ئابدۇرېھىم سابىت تۈزگەن           

ئەسلىي ئىسمى . يىللىرى قەشقەر ئەتراپىدا بىر كەمبەغەل ئائىلىدە دۇنياغا كەلگەن – 2919

يىلى يۈز  – 2917ئىلىغا قىلىنغان بۇ سۈرگۈن . دېيىلگەن« (بەت-148)…بولسىمۇ ‹ۈلچولپانگ›

يىلى  – 2919گەرچە ئېنىق . ياش ئەتراپىدا بولىدۇ 11ئۇنداقتا بۇ چاغدا نۇزۇگۇم  .بەرگەن

. يىلى ئارلىقىدا تۇغۇلغان دەپ ھۆكۈم چىقرااليمىز– 2921يىلى  – 2914تۇغۇلغان دىيەلمىسەكمۇ 

ئەمما، نۇزۇگۇمنىڭ قوشاقلىرىدا ئۆزىنى نۇزۇگۇم . ئىكەنلىكىمۇ بىر قىياس« ولپانگۈلچ»ئىسمىنىڭ 

 .دەپ ئاتىشىدىن قارىغاندا، ئەسلى ئىسمىنىڭ نۇزۇگۇم بۇلۇشى ئەمەلىيەتكە بەكرەك ئۇيغۇن

نۇزۇگۇم ھەققىدىكى يەنە بەزى تارىخى مەلۇماتالرنى مولال بىاللنىڭ قىسسەسىدىن          

ۇنىڭدىكى ئۇچۇرالرنى باشقا مەنبەلەردىكى ئۇچۇرالرغا قارىغاندا تېخىمۇ چىن دېيىشكە ب. كۆرەلەيمىز

يىلدىن كېيىن يېزىلغان بولۇپ،  44چۈنكى، چۈنكى، بۇ قىسسە يۇقىرىقى ۋەقە يۈز بېرىپ . بولىدۇ

بۇ ۋاقىئاتالر »: شائىر مۇنداق يازىدۇ. نۇزۇگۇم ھەققىدە ئەڭ بالدۇر يىزىلغان يازما ئەسەردۇر

ناسال ئادەملەرنى مولال بىالل ئىبىن مولال يۈسۈپ نازىم ئۆيىگە چىلالپ كەلتۈرۈپ، تەھقىق بىلەن كو

 -4ماھى جۇمادىيەل ئەۋۋەلنىڭ  – 2991يىلى روسىيە تارىخىدا  – 2188سوراپ، ئاڭالپ، بىلىپ 

 (بەت -208سان  -2يىلى  – 2892بۇالق )« .كۈنى غۇلجا مەۋزىيىدە تەھرىر تېپىلدى

يىلى قەشقەردە  – 2822شائىر: شائىر توختاجى روزى ئۆزى ماڭا مۇنداق مەلۇمات بەرگەن          

تۇرغاندا شۇ ۋاقىتتىكى قەشقەر ئويغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسىنىڭ باش تېۋىپى ھېپىزىخان مەخسۇم 

توختاجى روزىنىڭ ئېيتىشىچە، ھېپىزىخان مەخسۇم بۇخارا، ھىندىستانالردا . بىلەن بىرگە تۇرغان

توختاجى روزى شۇ . ۇزۇن يىل ئىلىم تەھسىل قىلغان، ئۆزى پىشقان مولال، ئۇستا تېۋىپ كىشىكەنئ

كىشى بىلەن پاراڭلىشىپ، نۇزۇگۇم ھەققىدىكى گەپلەرنى ئاقالپ، ئاندىن ئىلھاملىنىپ نۇزۇگۇمنى 

ھېپىزىخان . مەخسۇمغا نۇزۇگۇم ھەققىدىكى گەپلەرنى دادىسى دەپ بەرگەنىكەن. يازغان

نىڭ شائىرغا دەپ بېرىشىچە، مەخسۇمنىڭ بوۋىسى نۇزۇگۇمنىڭ بوۋىسى بىلەن يېقىن قوشنا مەخسۇم

نۇزۇگۇمنىڭ دادىسى ئۇستا نەققاش بولۇپ، قەشقەر ھېيتگاھىنىڭ ئۈچىنچى  .بۇرادەرلەردىن ئىكەن –

اي نۇزۇگۇم قەشقەرنىڭ تۈرمىت. قېتىملىق قايتا رېمۇنتىغا قاتنىشىپ بارلىق نەقىشلىرىنى ئويغانىكەن
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بۇ بايان )كۆلبېشى دېگەن مەھەللىسىدە تۇغۇلغانىكەن ھەم دىنىي مەكتەپتە ئوقۇغان مولال قىز ئىكەن 

مولال بىاللنىڭ نۇزۇگۇم مولال قىز ئىكەن، دېگەن بايانى بىلەن ئۇدۇل كېلىدۇ ھەم نۇزۇگۇمنىڭ 

دەپ ھۆكۈم قوشاقلىرىنىڭ سەۋىيەسىدىن ئۇنى ئوقۇغان، بەلگىلىك مەدەنىيەت سەۋىيىسىگە ئىگە 

نۇزۇگۇمنىڭ . ھەم دادىسىمۇ ھەقىقىي بىر خەلق قوشاقچىسى ئىكەن( چىقارساق خاتاالشقان بولمايمىز

 .سۆيگىنى باقى بولسا دادىسىنىڭ شاگىرتى ئىكەن

يۇقىرىقى ئاغزاكى بايانالرنى كەسكىن توغرا دېيىشكە ئاساسىمىز بولمىسىمۇ، مۇئەييەن پايدىلىنىش 

 .قىممىتىگە ئىگە

 :ىز ئۆزىمىز ئېرىشكەن ماتىريالالردىن تۆۋەندىكىدەك خۇالسە چىقىرااليمىزئەمدى ب

 .نۇزۇگۇم تارىختا ئۆتكەن بىر رېئال شەخس (1

 .يىللىرى قەشقەردە تۇغۇلغان – 1810～1805 (2

ئۇ ئوقۇغان قوشاقالردىن ئۇنى مولال دېگىلى بولمىغاندىمۇ، ئۇنىڭ ساۋاتلىق ئىكەنلىكى، بەلگىلىك  (3

 .سەۋىيەسىگە ئىگە ئىكەنلىكى ئېنىقمەدەنىيەت 

 :مولال بىاللنىڭ قەلىمىدىكى نۇزۇگۇمنىڭ قوشىقىدا .توي قىلغان، قىلمىغانلىقى ئېنىق ئەمەس (4

 چەمپەن بېرىپ ئۆلتۈرگەن،

 .ئۈچ ياشتىكى باالمنى

ھېپىزىخان مەخسۇمنىڭ دېيىشىچە، ئۇ چاغدا . دېيىلگەنلىكىدىن توي قىلغان چوكان دەپ بىلىمىز

. باشقا ئەسەرلەردىمۇ تولىراق قىز دەپ تەسۋىرلەنگەن. ۇم ئەمدى رەسىدە بولغان قىز ئىكەننۇزۇگ

 :خەلق داستانىدىكى قوشاقتىمۇ مۇنداق كەلگەن

 ئون گۈلىنىڭ بىر گۈلى ئېچىلمىغان نۇزۇگۇم،

 . پۇراقلىرى بىر يولى، چېچىلمىغان نۇزۇگۇم

 .ك مۇھىم ئەمەسقىسقىسى، بۇ بە. بۇنىڭدىن قىز ئىكەنىلىكىنى بىلىمىز

 .ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنغان، زىلۋابوي، چىرايلىق (5

 .ئۆزىنى مەجبۇرالپ ئالغان سوالننى ئۆلتۈرگەن ۋە قاچقان (6

بەزى ئەسەرلەردە، خەلق داستانلىرىدا دارغا ئېسىلغان )تۇتۇلغاندا مويتۇڭزىدا كاللىسى ئېلىنغان  (7

ال ھېپىزىخان مەخسۇمنىڭ بايانىدىمۇ كاللىسى مولال بىاللنىڭ قىسسەسىدىمۇ،شۇنداق. دەپ كەلگەن

 .(ئېلىنغان دېيىلگەن، شۇڭالشقا مەن مۇشۇ بەكرەك ئىشەنچىلىك دەپ قارىدىم

 .مانا بۇالر نۇزۇگۇم ھەققىدىكى تارىخى بايانالردۇر

ئەمدى بىز تۆۋەندىكى جەدىۋەلدىن قايسى يازغۇچىالرنىڭ مەزكۇر تېمىدا قەلەم تەۋرەتكەنلىكىنى 

 .ىمىزكۆرۈپ چىق
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 .مەن بۇيەردە ھەجىم ئېتىبارى بىلەن ھەر بىر ئەسەر ھەققىدە تەپسىلىي توختالمايمەن

 .تۆۋەندىكى بىر قانچە نوقتىالردىن كۆزەتسەك جاۋاب روشەنلىشىشى مۇمكىن

، خۇددى بىرىنچى بابتا سۆزلەپ ئۆتكەندەك، ئوخشاش بىر تېمىنىڭ تەكراريېزىلىش ئەنئەنىسى 1

ئەمەس، شەرق ئەدەبىياتى، جۈملىدىن ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىدىمۇ ئۇزاق دۇنيا ئەدەبىياتىدىال 

ئۇزاق تارىخىي  .ئۇ ھەرگىزمۇ تاسادىپىي ياكى ئەمدى پەيدا بولغان ھادىسە ئەمەس. تارىخقا ئىگە 

يىلتىزغا ئىگە، نۇزۇگۇم تېمىسىنىڭ تەكرار يېزىلىشىنى ئەنە شۇ تارىخىي ئەنئەنىنىڭ، ھازىرقى، 

 .امان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى ئىپادىسى دېيىشكە بولىدۇبۈگۈنكى ز

 .نىڭ جەلپ قىلىش كۈچى«نۇزۇگۇم» .2

 نۇزۇگۇمنىڭ جەلىپ قىلىش كۈچى نەدە؟

نۇزۇگۇم مۇجەسسەملىگەن . روشەنكى، بۇ نۇزۇگۇم ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن قىممەتتىن كەلگەن

ڭ يۈكسەك، ئەڭ جەۋھىرىي قىسىمىغا قىممەت ئەزەلدىن داۋاملىشىپ كەلگەن ئۇيغۇر ئەنئەنىسىنىڭ ئە

يالغۇز بىرال نۇزۇگۇم ئوبرازىغا، ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ئەسىرلەر مابەينىدە . ۋەكىللىك قىالاليدۇ

ئىپپەت ئەنئەنىسى؛ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ زۇلۇمغا بوي  –داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن يۈكسەك ئەخالق 

ئېتقاد تۇيغۇسى؛  –سۇنماس روھى؛ نۇمۇس  -مەسئەگمەيدىغان، زالىمالرغا تېز پۈكمەيدىغان، ئېگىل

بىز بۇ نوقتىالرنى . يۇرت ۋەتەننى سۆيۈشتەك يۈكسەك ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى مۇجەسسە،ملەنگەن

يۇقىرىقى يازغۇچىالرنىڭ ئەسەرلىرىدىنال ئەمەس، بەلكى نۇزۇگۇمنىڭ ئۆزىنىڭ قوشاقلىرىدىنمۇ 

 .روشەن كۆرەلەيمىز

نداق يۈكسەك قىممەتنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن نۇزۇگۇم ئۇيغۇر خەلقى دېمەك، مانا مۇشۇ           

ئۈچۈن مەڭگۈ ئەسلەيدىغان، مەڭگۈ ئۇلۇغاليدىغان، مەڭگۈ ئۆگىنىدىغان بىر ئۆلمەس، قىممىتى 

قىممىتىنىڭ مەڭگۈلۈكلىكى دەل ئۇنىڭ توختىماي « نۇزۇگۇم». كونىرىماس ئۈلگىنى تىكلىگەن

 .يېزىلىشىنى بەلگىلىگەن

تارىختىن بۇيان، ھەر قانداق . مېنىڭچە، بۇ نوقتىمۇ ناھايىتى مۇھىم .ۇزۇگۇمنىڭ قىز ئىكەنلىكىن . 3

ئايالالر ئەزەلدىن نازۇكلىققا، ئاجىزلىققا، ئەرلەر . مىللەتكە قەھرىمانلىقنى ئاساسەن ئەرلەرگە باغاليدۇ

ئوغۇبالىدەك »الالرنى شۇڭا، بىزدىمۇ باتۇرراق قىز ئاي. باتۇرلۇققا، كۈچكە سىمۋول بولۇپ كەلگەن

. ھەرگىزمۇ ئەرلەرنى قىز بالىغا ئوخشىتىپ مەدىھىيەلىمەيمىز. دەيدىغان ئادەت بار« ئىش قىلدىڭىز

لەرگە كىرگەن بىر قىز بولۇش سۈپىتى  11شۇڭا، ئەمدى  .بەلكى، بۇ ھاقارەت مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ

ھەقىقەتەن بەكال كەم ئىزلىرى  –بىلەن نۇزۇگۇمنىڭ بۇنداق جاسارىتى، قەھرىمانە ئىش 

بولمىسا، بىزدە سادىر پالۋاندەك باتۇ قەھرىمانالر . ئوچرايدىغان بىر قەھرىمانلىق ھېسابلىنىدۇ

 .مېنىڭچە، جاۋاب تولىمۇ روشەن. ئۆتكەن، نېمىشقا ئۇالر بۇنداق كۆپ يېزلمايدۇ

دەبىياتتىن بۇنىمۇ يەنىال كىالسسىك ئە. ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىدىكى دىداكتىك روھ 4 .        
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ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىنىڭ بىر گەۋدىلىك ئاالھىدىلىكى شۇكى، . سۈرۈشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ

يازغۇچىلىرىمىزدا  .ھەر قايسى يازغۇچىالرنىڭ ئەسىرىدە ئىپادىلەنگەن دىداكتىك روھ خېلىال روشەن

يازغان . ش ئېڭى كۈچلۈكنەسىھەت، ئەسەر ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش، ياخشى ئۈلگە يارىتى -پەند

نۇزۇگۇممۇ دەل . ئەسەرلىرى، ياراتقان ئوبرازلىرى ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشنى مەقسەت قىلىدۇ

قىزالرنىڭ كەم تېپىلىدىغان ئۈلگىسى بولغاچقا، يازغۇچىلىرىمىزدىكى  –ياشالرنىڭ، بولۇپمۇ خانىم 

 .تۈرتكە بولغانۋەتەنپەرۋەرلىك، خەلقچىللىق روھى بۇ تېمىدا قەلەم ئېلىشقا 

بۈگۈنكى كۈندە نۇزۇگۇم ھەققىدە قايتا ئويلىنىش مېنىڭچە تېخىمۇ ئەھمىيەتكە ئىگە بولسا          

نى ئوقۇسام، ئاجايىپ خىيالالرغا چۆمۈپ كېتىمەن، ھەر « قانۇنچىلىق گىزىتى»ھەر قېتىم  .كېرەك

. مېنى بەكال بىئارام قىلىدۇگە چىقىۋاتقان باسقۇنچىلىق ئەنزىلىرى « قانۇنچىلىق گىزىتى»سانلىق 

ئويالپ كېتىمەن، نېمانچە توال يۈز بىرىدىغاندۇ بۇ ئىش؟ گېزىتكە چىققىنىغۇ ئاشكارىالنغىنى ، 

ئاشكارىالنمىغىنى قانچىلىكتۇ؟ يا بۇ رېئال تۇرمۇشتا ساقالنغىلى بولمايدىغان بىر ئىش، بۇنىڭغا 

ۇقەررەرلىكنى چۈشىنىشى، ئۇنى ئېىراپ ئۇنچىۋاال ھەيران قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، ئادەم دېگەن م

قىلىشى، ئۇنىڭغا ماسلىشىشنى ئۆگىنىۋېلىشى كېرەك دەپ كۆڭلىمىزنى ياسىشىمىز كېرەكمۇ؟ تغرا، 

ئىنسانال بولىدىكەن، ئىنسانالردىن تەركىب تاپقان بۇ جەمئىيەتتە بۇ خىل قىلمىش، جىنايەتلەردىن 

ى ئالدىدا ھەقىقەتەن ئاجىز يارىتىلغان، ساقالنماق مۇمكىن ئەمەس، چۈنكى ئىنسان ئۆز نەپس

شۇنداقال شۇ نەپسىنى كونتىرول قىلغۇدەك ئەقىل، ئىرادىمۇ بېرىلگەن، ئىنساننىڭ ھەقىقى كامىللىقى 

بۇ ئىككىدىن . مانا مۇشۇ ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى كۈرەشتە ئاندىن شەكىللىنىدۇ ۋە ئىپادىلىنىدۇ

 .ىكى ئىشقايسىنى تالالش ئىنساننىڭ ئىختىيارلىقىد

ھەقىقەتەنمۇ ھەر قانداق جەمئىيەتنىڭ ئەخالقسىزلىق، جىنايەتتىن پۈتۈنلەي خالىي بواللىشى           

ئەمما ئۇنىڭ مۇمكىن . بۇنداق جەمئىيەت تارىختا ھەم بولۇپ باقمىغان .مۇمكىن ئەمەس

قىمىغا ئەمەسلىكى ھەرگىزمۇ ھەر قانداق ناچار قىلمىشقا سۈكۈت قىلىش، كارى بولماي ئۆز ئې

چۈنكى جىنايەت، بۇزۇلچىلىقالرغا يېشىل چىراق . قويۇۋېتىش كېرەك، دېگەنلىكلتىن دېرەك بەرمەيدۇ

يېقىپ بەرمەيدىغان، ئۇنىڭغا كۆزىنى يۇمۇۋالىدىغان، شۇنداقال شۇ خىل قىلمىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ 

نى تەشەببۇس قىلىپ ، ئالدىنى ئېلىشقا تىرشىدىغان، جەمئىيەت ئەزالىرى ئومۇمىيۈزلۈك گۈزەللىكى

ئەمەلىيەتتە . رەزىللىكىتىن نەپرەتلىنىدىغان جەمئىيەتنىڭ مەۋجۇت بولۇشى تامامەن مۇمكىندۇر

گۈزەللىككە ھەر قانچە . ئىنسانالر جەمئىيىتى يېتەلەيدىغان ئەڭ يۈكسەك، يۇقىرى پەللىمۇ شۇ

ۇقچىلىق، ئەخالقسىزلىققا ئىنتىلگىنىڭ بىلەنمۇ بەرىبىر رەزىللىكىنى تۈپتىن يوقۇتالمايسەن، بۇز

قانچىلىك قارشى تۇرساڭمۇ، ئۇ بەرىبىر مەۋجۇت، دېگەندەك قاراشالر بىلەن جەمئىيەتتە يامراۋاتقان 

ئەخلقسىز قىلىشالرغا سۈكۈت قىلىش، ئۇنىڭ ئەقىلگە مۇۋاپىقلىقىنى مۇقەررەرلىكىنى تەكىتلەش 

. ەيتان قوشۇندا سەركەردە بولغانلىقتۇرئارقىلىق، ئاۋامنى ئۇنى قوبۇل قىلىشقا ئۈندەش، ماھىيەتتە ش
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سىڭىللىرىمىز پاھىشە بوپكەتسىمۇ توغرا  –ئەگەر مۇشۇنداق قاراشنى قوبۇل قىلساق، ئۇ ھالدا ئاچا 

 .چۈشىنىڭ قوبۇل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ئەنە شۇ ئەنزىلەرنىڭ تەپسىالتىنى ئوقۇپ، يۈز بېرىش سەۋەبىنىڭ ئاددىيلىقىدىن ياقامنى           

دا كۆرۈشكەن باال تېلېفۇن قىپتىكەن كۆرۈشەيلى دەپ، گەپ QQ شلەشكە مەجبۇر بولىمەن، ئاخشامچى

سۆزىدىن خېلى يامان ئەمەستەك قىالتتى، شۇڭا چۈشۈپتىكەنمەن، كېيىن چىقىپ كېتەي دېسەم  –

كەچتە بىر دوستۇمنىڭ ئۆيىدىن … ئۇنىماي، مېنى قورقۇتۇپ تاكسىغا سېلىپ مېھمانخانىغا ئاپاردى

دىسكوخانىدىن چىقىپ، ماشىنا ساقالۋاتسام، … ېنىو كېلىۋاتسام، ئىككى ئۈچ باال ئالدىمنى توسۇپي

مانا مۇشۇ گەپلەرگە قاراپ . دېگەندەك گەپلەر… ئىككى ئۈچ باال مەجبۇرىي تاكسىغا چىقىرىپ

نىڭ ژورنىلى «شىنجاڭ مەدەنىيىتى». بەزىدە ئىشىنەلمەي قالىمەن، نېمانچە ئاسان بوپكەتتى بۇ ئىش

ياشلىققۇ دەيمەن، بىر قىز بالىنىڭ بىر نەچچە ھايۋاننىڭ چاڭگىلىدىن باتۇرلۇق  24قايسىبىر سانىدا 

مۇشۇنىڭغا سېلىشتۇرۇپ كالالمدا گۇمان تېخىمۇ  .بىلەن قۇتۇلۇپ چىققانلىقىنى ئوقۇغىنىم ئېسىمدە

ا بىز ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە، باسقۇنچىلىق جىنايىتىدىكى باش جىنايەتچى ئەرلەر، ئەمم. كۈچىيىدۇ

قانداق شارائىتتا ئۆز مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرااليدىغانلىقىغا كەلسەك، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى 

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئەنە شۇنداق كەچتە . قىزالرنىڭ نادانلىق، بوشاڭلىقىغىمۇ كۆز يۇمالمايمىز

ە شۇ قىزالرنىڭ كەچ قالسا ، نەگە ئەن. قېلىش، يالغۇز قېلىشالر تۈپەيلىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان

ئانىسى باردۇ، شۇ قىزالرنىڭ  -باردىڭ؟ كىملەر بىلەن بىللە يۈردۈڭ؟ دەپ سورايدىغان ئاتا

ئانىالرنىڭمۇ قولى، ھەسسىسى بار دەپ ئويالپ قالىمەن، بەلكىم  –زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىدا شۇ ئاتا 

والر، ئەمما ئۆستەڭ بويىدا ئويناۋاتقان بالىسىنى ئانىالرغا نىسبەتەن ئۇۋال قىلغانلىق ب -بۇ سەل ئاتا

ئانىنىڭ باال سۇغا چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ قالسا، مەسئۇلىيىتى يوق  -كۆرۈپ تۇرۇپمۇ، توسىمىغان ئاتا

 دېگىلى بوالرمۇ؟

ئىپپەت »: ئىشقىلىپ جاھان تەرەققىي قىلىپ نەگە بارسۇن، مەن بىر قىز بالىغا نىسبەتەن         

يىگىتلەرمۇ ئىپپىتىگە سەل قارىغان » :دېگەن قارىشىمنى ئۆزگەرتمەيمەن، ھەتتا« ەكدېمەك، جان دېم

دەپ قارايمەن، چۈنكى مېنىڭ نەزىرىمدە، ئىپپىتىگە سەل « قىزالر بىلەن توي قىلماسلىقى كېرەك

 –شۇڭالشقا بۇنداق ئەر . قارىغان ئادەم تۇرمۇشتا باشقا نۇرغۇن ئىشالرغىمۇ چوقۇم سەل قارايدۇ

ىڭ تويدىن كېيىنمۇ بەخىتلىك ياشاش مۇمكىنچىلىكى بەكال تۆۋەن، بۇنداق ئەھۋالدا پەقەت خوتۇنن

ئىپپەت  .بولغىلى بولۇشى مۇمكىن‹ بەختلىك›ئەر پىشانىسىنى سىلىۋېتىپ، ئا غا ئە نى قوشسىال 

دېگەن نېمە؟ نېمىشقا ھازىر بىزدە ئۇنى قەدىرلەش روھى سۇسالپ كېتىدۇ؟ بۇنىڭدا ئەرلەرنىڭ 

لىيىتى يوقمۇ؟ دېگەندەك توال سورالغان سۇئالالرنى يەنە مۇھاكىمە قىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ مەسئۇ

ھاجىتى يوق، چۈنكى، بۇ گەپلەر توال دېيىلدى، ئەمدى مەسىلە ئۇنى قانداق قوبۇل قىلىش ۋە ئىجرا 

 .قىلىشتا
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، ياخشى يول، ئەسلىدە ئىنساننىڭ ئىچكى ئاڭلىقلىقى تۈرتكىسىدە ھەركەت قىلىشى ئەڭ توغرا         

ياماننى تالالشقا دۇچ  –ئەمما بۇ تولۇق ئىشەنچىلىك يول ئەمەس، چۈنكى ئادەم بەزىدە ياخشى 

كەلگەندە، ئۆزىنىڭ ۋىجدانى بىلەن ئوڭايال كېلىشىۋاالاليدۇ، چۈنكى ۋىجداننىڭ ئۇنى 

نىالرنىڭ ئا –ئادەمدىكى ئاڭلىقلىق تولىمۇ نىسپىي نەرسە، شۇڭا ئاتا  .جازااليدىغان كۈچى يوقتە

بالىلىرىنى ئۆزىنى بېلىۋىلىشىغا، ئاڭلىقلىقىغا تاشالپ قويۇشى، بالىلىرىنىڭ ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىغا 

مەن ھازىر تىلغا . زىيادە ئىشىنىپ كېتىشى، ئەمەلىيەتتە، بالىلىرىنىڭ تەقدىرىنى دورغا تىككەنلىكتۇر

 .ياكى نازارەتنى تەقەززا قىلىدۇئالغان نىسپىيلىك، دەل مەلۇم بىر ئەمەلىي، كونكرېت چەكلىمە 

 –ئىپپەتنى تىلغا ئالغاندا، دىققىتىمىز قوزغىلىشقا تېگىشلىك بولغان يەنە بىر ئەجەللىك ئاپەت 

ھەممىمىز ئەيدىزنىڭ يۇقۇش يوللىرىنى بىلىشىمىز مۇمكىن، . يېنىمىزدا يامراۋاتقان ئەيدىزدۇر

ىزنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقىلىشىنىڭ ئەيد. ئەمەلىيەتتە ئۇ ئاسانال يۇقىدىغان كېسەل ئەمەس

بۇ . پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتۈشى، تىرگېدىيە ۋە ئاچچىق ھەقىقەتتۇر

ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرالردا زىنا ۋە زەھەرنىڭ ئومۇملىشىۋاتقانلىقىنىڭ ئەمەلىي پاكىتىدۇر، مانا بىزدىكى 

ىڭ تارقىلىشىنى چەكسىز ئىمكانىيەتلەر بىلەن تەمىن ئەخالق، ئىپپەت ئىڭىنىڭ سۇسلىشىشى ئەيدىزن

ئەگەر بۇنىڭغا بارلىق ئۇيغۇر بېشىنى كۆتۈرمىسە، چۆچۈمىدە، ئۇنىڭ تارقىلىشىنىڭ . ئېتىۋاتىدۇ

ئالدىنى ئېلىشقا ئۆز ئەمەلىيىتى بىلەن خىزمەت قىلمىسا، پات ئارىدا ئەيدىز بىمارلىرىنىڭ 

ىمىزدىن چىقىشىغا ئىدىيەۋى تەييارلىق كۆرۈپ قويساق قوشۇنىمىزدىن، تۇغقانلىرىمىزدىن، ئائىل

مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا نۇزۇگۇم روھىنىڭ ئۆلمەسلىكىنى، نۇزۇگۇم ئۆلۈمىدىكى قىممەتنىڭ . بولىدۇ

ئەبەدىيلىكىنى تېخىمۇ چۇڭقۇر ھېس قىلىمەن، قىزالرنىڭال ئەمەس، ئەركەكلىرىمىزنىڭمۇ نۇزۇگۇم 

نۇزۇگۇم تاغنى . ئۆزىگە ئوزۇق قوبۇل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن روھىنى ئەسلىشىنى، ئۇنىڭ روھىدىن

ۋەتەنگە ئالەمشۇمۇل تۆھپە ياراتقىنىمۇ يوق، ئۇ پەقەت ئۆز  –تالقان، چۆلنى بوستان قىلمىدى، خەلق 

 .ئىپپىتى، پاكلىقى ئۈچۈن جېنىنى قۇربان قىلدى، ئىپپىتىنى جېنىدىن ئەال بىلدى

ڭ ياخشى ئەسلەش، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەسەر يېزىش، قىزلىرىمىزغا بىز ئۈچۈن نۇزۇگۇمنى ئە          

 .نۇزۇگۇم دەپ ئىسىم قويۇشال ئەمەس، نۇزۇگۇم روھىنى ئۆز ئىش ھەركىتىمىز بىلەن تىرىلدۈرۈشتۇر

 

——————– 

 ئىستاتا مەنبەلىرى

 بەت -231، «ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ئىزاھلىق لۇغىتى» [1]

، شىنجاڭ ئپنىۋېرسىتېتى «خەمىسەچىلىك ۋە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى» :ئەسئەت سۇاليمان » [2]

 .ئاي، خەنزۇچە نەشىرى -5يىلى  -1112نەشىرياتى، 
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 .بەت -11يۇقىرىقى كىتاب،   [3]

خەلق ئۇنىۋېرسىتېتى ( ئامېرىكا قىسمى -ياۋرۇپا)، «قىسقىچە چەتئەل ئەدەبىياتى تارىخى» [4]

 .بەتلەر -84 -13ى نەشىر -4ئاي،  -7يىلى  -2004نەشىرياتى، 

 .بەت -219يۇقىرىقى كىتاب،   [5]

 .ئېنسكلوپېدىيەسىنىڭ ئېلىلكتىرۇنلۇق كىتاب نەشىرىدىن ئىلىندى.يۇقىرىقىالر بۈيۈك بىرتانىيە   [6]

 -4ئاي، -21يىلى -1114( ئامېركا قىسىمى –ياۋرۇپا )، « قىسقىچە دۇنيا ئەدەبىياتى تارىخى» [7]

 .بەت -48نەشىرى 

 .بەت -28، «خەمىدەچىلىك ۋە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى»ت سۇاليمان ئەسئە  [8]

بەت، بېيجىڭ ئۇنۋېرسىتېتى  -211« غەرب سېلىشتۇرما ئەدەبىياتى تارىخى –شەرق » [9]

 .نەزىرى -2ئاي،  -9يىلى  -1114نەشىرياتى، 

 -1114، ، ۋۇخەن ئۇنۋېرسىتېتى نەشىرياتى«سېلىشتۇرما ئەدەبىيات نەزەرىيىسى ۋە ئەمەلىيىتى» [10]

 .بەت -91نەشىرى  -2ئاي،  -21يىل 
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ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى سەر گەردان ئۇيغۇر 

 بالىلىرىنىڭ ھاياتى توغرىسىدا

 تەكشۈرۈش دوكالتى

 

 نەپرەت

 

يىلىنىڭ ئاخىرىدىكى مىسرانىم مۇكاپاتلىق ئەسەر  -1121مەزكۇر تەرجىمە ماقالىنى 

يېقىندا ئۇيغۇر . دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى -3م، ئەينى چاغدا پائالىيىتىگە قاتناشتۇرغان ئىدى

ئاپتونوم رايونىنىڭ سېكرىتارى جاڭ چۇنشىيەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى بارلىق سەرگەردان ئۇيغۇر 

بالىالرنى قۇتقۇزۇپ چىقىدىغانلىقىنى جاكارلىدى، بۇنىڭغا ئائىت خەۋەرلەر ھەممە تور بەتلەردە 

مەزكۇر تەرجىمەمنى ئەينى چاغدا ئاز بىرقىسىم تورداشالرال كۆرگەنلىكى . ندىقىزىق نۇقتىغا ئايال

ئۈچۈن، تېخىمۇ كۆپ تورداشالرنىڭ كۆرۈپ بېقىشىنى كۆزدە تۇتۇپ قايتىدىن ئوكيان تورىغا 

 (نەپرەت. )ناھايىتى سوغۇققانلىق بىلەن ئوقۇپ چىققايسىز. يوللىدىم

 

 

ئۇيغۇر سەرگەردان بالىلىرىنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئوغرىلىق،بۇالڭچىلىق قىلىشى كۈنسېرى 

كۆپرەكى  81%ئۇالرنىڭ . ئېغىرلىشىۋاتقان، رايون ھالقىغان ئىجتىمائىي مەسىلە بولۇپ قالدى

نىڭ قاتتىق ئۇرۇشى ۋە ئازدۇرۇشى بىلەن ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىق « الۋدا»ن، ئالداپ سېتىۋېتىلگە

چۈنكى مىللەت ۋە تىل مەسىلىسى بولغاچقا،ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالر ئۇالرنى . قىلغان
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تۇتۇۋالغاندىن كېيىن، پەردە ئارقىسىدا باشقۇرغۇچىغا ئائىت ئىسپاتقا ئېرىشەلمىگەچكە، قويۇپ 

قاتتىق قىيناش ۋە ئۆمرىدە كۆرۈپ باقمىغان كۈنلەرنى ئۆتكۈزگەندە، ئۇالر . ولغانبېرىشكە مەجبور ب

كۈندۈز سېغىنىدۇ، ئۇالر ئۆيىدىن -ئانىسىنىڭ ئىللىق باغرىغا قايتىشنى كېچە-يۇرتى ۋە ئاتا

ئايرىلغان چاغدا يېشى تېخى بەك كىچىك بولغاچقا، قۇتقۇزىۋېلىغاندىن كېيىن كۆپ قىسىملىرى ئۆز 

 .ىڭ ئادىرىسى ۋە ئاالقىلىشىش شەكلىنى بىلمەيدۇئائىلىسىن

 ئەنۋەر ئۆيىگە قايتتى

ئەگەر ئاچىسى ئۇنى مومىسىنىڭ ئۆيىنىڭ تېلىفۇن نومۇرىنى ئېسىدە تۇتۇۋېلىشقا 

 .ئانىسىنى مەڭگۈ تاپالمىغان بوالتتى-ياشلىق ئەنۋەر ئېھتىمال ئاتا21 مەجبورلىمىغان بولسا،

نۋەر ناھايىتى ئەقىللىق بولۇپ،نەتىجىسى سىنىپ بويىچە باشالنغۇچ مەكتەپتە ئوقىۋاتقان ئە

 .يەنە سىنىپ باشلىقى بولۇپ سايالنغان ئىدى ئۈچىنچى ئىدى،

بىر تاكسى مەكتەپتىن قايتىۋاتقان  .كۈنى قاباھەت يېتىپ كەلدى-17 ئاينىڭ-4 يىلى– 2005

شاكىالت بەرگەندىن ئەنۋەرنىڭ ئالدىدا توختاپ،ئىچىدىن بىر ئەر كىشى چۈشۈپ ئەنۋەرگە بىر تال 

ئەنۋەر شاكىالتنى يېگەندىن كېيىن ئۆزىنى  .ئەھۋال سوراپ كەتتى-كېيىن ،ئۇنىڭدىن قىزغىن ھال

ئەنۋەر .كېيىن يەنە بىر ئاق رەڭلىك بولكىۋاي ماشىنىغا ئالماشتى.بىلمەيال تاكسىغا چىقتى-بىلەر

 .ئويغانغان چاغدا لەنجۇغا كېلىپ بولغان ئىدى

 .كىلومېتىر يىراقلىقتىكى گۇاڭجۇغا ئېلىپ كەلدى 4111يۇرتىدىن  كېيىن ئۇالر ئەنۋەرنى

ئوغۇل باال قاتتىق نەزەربەنت 1ئاددىيغىنا بىر ئۆيدە ئەنۋەر ۋە باشقا يېڭىدىن كەلگەن 

دېيىشى (خوجايىن)«الۋدا»ئۇالرنى گۇڭجۇغا ئېلىپ كەلگەن ھېلىقى ئەر كىشىنى بالىالر.قىلىندى

 .كېرەك ئىدى

ئەنۋەر بۇ  .قىلدۇردى «پىراكتىكا» ئۈچ بالىنى بازارغا ئاپىرىپ« ۋداال» ئىككىنچى كۈنى،

ئەنۋەر بۇ قىلمىشنىڭ  .ئىكەنلىكىنى بىلدى «يانچۇقچىلىق» چاغدا ئاندىن ئۆزىنىڭ خىزمىتى

ئوغرىلىق قىلىشقا «الۋدا». قانۇنسىزلىق ئىكەنلىكىنى بىلەتتى ھەمدە ئالالھمۇ ئوغرىالرنى جازااليتتى

 .نى رەھىمسىزلەرچە ئۇردىئۇنىمىغان ئەنۋەر

سودا سارىيىدا بالىالردىن  .سى ئوڭۇشلۇق بولمىدى«پراكتىكا» ئەنۋەرنىڭ بىرىنچى قېتىملىق

بىرى ئوغرىالپ كەلگەن يانفۇننى ئەنۋەرگە بېرىپ تېز قاچ دېدى،ئەنۋەر يانفۇننى ئېلىپ قېچىپ 
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ىگىسى ئەنۋەرنى تۇتۇۋېلىپ يانفۇن ئ. نەچچە ئون مېتىر يۈگۈرگەندە پۇتلىرى يۇمشاق بولۇپ قالدى

 «الۋدا»ئۇ چاغدا ئەتراپتا ئىزچىل كۆزۈتۈپ تۇرغان .ساقچىخانىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى

 .قايتۇرۇپ كەلدى« بۇالپ»ئەنۋەرنى

ئەنۋەرنى قېچىشنىمۇ بىلمەيدىكەنسەن دەپ قاتتىق  «الۋدا» ئۆيگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن،

 «خىزمەت» ئەنۋەرنى «الۋدا» قىلغاندىن كېيىن، «پراكتىكا» بىر ھەپتە .نەچچە شاپىالق سېلىۋەتتى

پوتىسىنى چىقىرىپ ئەنۋەرنىڭ پۇتىغا  «الۋدا» ئەنۋەر ئۇنۇمىۋىدى كە چىقىشقا بۇيرىدى،

 .ۋاقتىنى بىر ھەپتە ئۇزارىتتى «پراكتىكا» رەھىمسىزلەرچە ئۇردى،

ئۇ ھازىر ئوغرى  ەر يولغا چىقتى،ئەنۋ ئاخىرالشقاندىن كېيىن، «پراكتىكا»ئىككى ھەپتىلىك          

تالال .پەقەت ھېچنىمە ئوغۇرىلىيالماي تاياق يېيىشتىن قورقاتتى بولۇشتىن قورقمايدىغان بولدى،

 ئەنۋەر كەينىدىن ئەگىشىپ، بازىرىنىڭ ئالدىدا بىر خانىم نەرسە يېگەچ مېڭىپ كىتىۋاتقاندا،

 قائىدە بويىچە، .يانىنى ئېلىۋالدىخانىمنىڭ ئېسىۋالغان سومكىسىنىڭ سېرىتمىسىنى ئېچىپ ھەم

 ياشلىق ئوغۇل بالىغا بېرىپ23 يۈئەن خەلق پۇلى ۋە بانكا كارتىسىنى 241ئەنۋەر ھەمياندىكى 

كۈندىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئۆز  24بۇ ئەنۋەرنىڭ گۇاڭجۇغا كەلگەن .غا يەتكۈزۈپ بەردى «الۋدا»

 .ئالدىغا مۇۋاپىقىيەتلىك يانچۇقچىلىق قىلىشى ئىدى

ئەنۋەر ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ساقچىغا ئۆيىگە قايتىش . ۋەر يېڭى تۇرمۇشقا تېزال كۆنۈپ قالدىئەن

ئارزۇسىنى ئىپادىلىگەن ئىدى،ئەمما ئاخىرى ساقچىخانىدىن ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كەتكىنى 

 .ئىدى«الۋدا»يەنىال

رۈپ غا ئەگىشىپ جەنۇبىي جۇڭگودىكى كۆپلىگەن شەھەرلەردە ئايلىنىپ يۈ «الۋدا» ئەنۋەر

ئادەمنىڭ  2ئۇ ئەڭ كۆپ بولغاندا . ئۆزىنىڭ قانچە قېتىم ئوغرىلىق قىلغىنى ئېسىدە يوق جەڭ قىلدى،

يۈەن  111خوشاللىقىدىن ئەنۋەرگە  «الۋدا» ئۇ قېتىم.يۈەن تاپتى 1411ھەميانىنى ئوغرىالپ 

ئويناپ  يۈەنگە باغچىغا بېرىپ211يۈەنگە يېڭى كىيىم سېتىۋالدى،  211مۇكاپات بەردى، ئەنۋەر 

ئۇ ساقچىخانىغا قانچە قېتىم كىرگىنىنى .ئەنۋەر ساقچىنىڭ تۇتۇۋېلىشىدىن قورقىمايدۇ. كەلدى

« الۋدا»ھەر قېتىم. ساناپ بېرەلمەيدۇ، ھەر قېتىم تۇتۇلۇپ نەچچە سائەتتىن كېيىنال قويۇپ بېرىلەتتى

پ ئۇالرنىڭ قورامىغا تەلىم بېرى« الۋدا». نىڭ ساقچىخانا ئىشىكىدە ساقالپ تۇرغانلىقىنى كۆرەتتى

 يەتمىگەنلىكىنى، خەنزۇچە ئۇقمايدىغان قىياپەتكە كىرىۋالسىال ساقچىنىڭ ئۇالرنى قويۇۋېتىدىغان

لىقىنى، ئەگەر ساقچى تونۇپ قالسا ئۇالرنىڭ ئۆزىنى يارىالندۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ساقچىنى -

 .مۇاليىملىق بىلەن قويۇپ بەرگۈزەلەيدىغانلىقىنى ئۆگەتتى
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يېشى جىنايى »:ىق ئىسمىنى ئاشكارالشنى خالىمىغان ساقچى ئەمەلدارى ئاغرىنغان ھالدابېيجىڭل

ئىشالر مەسئولىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىشقا توشمايدۇ،ئوغۇرلىغان سوممىسىمۇ جازا بېرىشكە 

بىر بالىنى تۇتۇۋالساق .يەتمەيدۇ،خەنزۇچە سۆزلەشنى بىلىدىغىنىمۇ بىلمەيدىغان قىياپەتكە كىرىۋالىدۇ

توپ شىنجاڭلىق ئىش تېرىيدۇ،يەنە مىللىي مەسىلىمۇ بار،ئادەتتە شەكىلگە نەچچە سائەت قاماپ بىر 

چۈنكى جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى ئۇيغۇر .دېدى«قويغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىمىز

سەرگەردان بالىلىرىنىڭ ئوغرىلىق قىلمىشىنىڭ ئومۇميۈزلىكىگە قارىتا قىيىن ئەھۋالدا 

ئەنۋەرنى .ئوغۇرلىتىپ قويغان كىشىلەر دەردىنى ھەمىشە بۇ بالىالردىن چىقىراتتى قالغان،نەرسىسىنى

 .مۇ ئۇردى«الۋدا».مال ئىگىسىمۇ ئۇردى،

پۈتۈن بەدىنىنى تارتۇق قاپلىغان ئەنۋەرگە نىسبەتەن تاياق يېيىش ئادەتتىكى ئىش بولۇپ 

« الۋدا».لۇپ بولغاندا،نەچچە كۈن ئىلگىرى،ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئېھتىياتسىزلىقتىن مەغ.قالدى

 .ئەنۋەرنى يەردىن ئېگىز كۆتۈرۈپ يەرگە ئۇردى

لېكىن ئىلگىرىكىگە ئوخشاش .كۈنى ئەنۋەر يەنە بىر قېتىم تۇتۇلۇپ قالدى-11 ئاينىڭ-7يىلى- 2006

ھەسەن .نەچچە سائەت قامىلىپال قويۇپ بېرىلمىدى،بۇ قېتىم ئۇ ياش ئۇيغۇر ساقچى ھەسەنگە يولۇقتى

ئامانلىق سورىغاندىن كېيىن يەيدىغان،ئىچىدىغان نەرسىلەرنى بەردى،يەنە ئۆز -ئۇنىڭدىن تىنىچ

ئەنۋەرنىڭ ھاياتلىق ئىستىكى يېنىپ،ھەسەنجان .ئۇكىسىدەك كۆرۈپ ياتىقىغا ئېلىپ كەلدى

 .ساقىچىدىن ئۆزىنى ئۆيىگە قايتۇرۇپ كېتىشىنى ئۆتۈندى

 .ىۋاتقان شۇ پەيتتە يىغالپ كەتتىمومىسى تېلىفۇندا سۆزلىش «ئەنۋەرمۇ؟ ھاياتمۇسەن قوزام؟ »

سەھەر بىر يېرىمدا ئەنۋەرنىڭ ئانىسى ئايروپىالن بىلەن ساقچىخانىغا يېتىپ كېلىپ يوقاپ كەتكىلى 

 .بىر يىلدىن ئاشقان ئوغلىنى باغرىغا باستى

 سوم 4111بىر باال 

دا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ بىر دوكالتى

كۆپرەكى ئالداپ 81 % ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى سەرگەردان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ كۆرسىتىلىشىچە،

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى  .ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ جەنۇبىدىن ئىكەن كېتىلگەن،

 يىلى-1114 ئايدىن-2 يىلى -1113 ،قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە

نەپەر سەرگەردان ئۆسمۈرنى  3221ئايغىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىچكىرى جايالردىن-21

 .كۆپرەكى جەنۇبتىن ئىكەن 81%قايتۇرۇپ كەلگەن، 
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 جۇڭگو خەلق ئىشلىرى مىنىستېرلىكىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زاتالرنىڭ ئاشكارلىشىچە،

نى 21.7% قۇتقۇزىۋېلىنغان بالىالرنىڭ قۇتقۇزىۋېلىنغان ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالر بارلىق

 ئۇيغۇر سەرگەندان بالىلىرى ناھايىتى كۆپ يەنە كېلىپ يىغىۋېلىش تەس بولغاچقا، .ئىگەللەيدىكەن

بۇ سان ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالر قوشونىنىڭ زورلىقىنى كۆرسىتىپ  مۇنداقچە ئېيتقاندا،

ر ئاپتونوم رايونى قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇ يەنە بىر ئىسپات بولسا، .بېرەلمەيدىكەن

 كېلىدىكەن، 4111 دېيىشىچە، ئىچكىرى ئۆلكىلەردە دائىملىق سەرگەردان ئۇيغۇر بالىالرنىڭ سانى

 .خەلق ئارىسىدا ئېيتىلىپ يۈرگەن سان بۇ ساندىن خېلى يۇقىرى ئىكەن

تىكىسىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ سىتاتىس

ئۆسمۈرلەرنىڭ بارلىق -شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا جىنايەت ئۆتكۈزگەن ياش كۆرسىتىلىشىچە، 

 28.4% يىلى– 1114تىن24.1 % يىلىدىكى – 1111 جىنايەتچىلەر سانىدىكى ئىگەللىگەن نىسبىتى

ش دېلولىرى بولۇپمۇ شىنجاڭلىق ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالرنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈ .كە ئۆرلىگەن

يىلدىكىدىن بىر ھەسسە  -  1111 يىلى دېلو تۇرغۇزۇلۇش سانى-1114 توختىماي يۈز بەرگەن،

 .ئاشقان

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى مىللەتلەر تەتقىقات 

قان رايوندا جەنۇبتىكى ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالش نىڭ قارىشىچە، (李晓霞) ئورگىنىدىكى لى شىياۋشىيا

 ئادەم كۆپ يەر ئاز بولۇش زىددىيىتى، ئىشسىزلىق نىسبىتى، نىسبەتەن يۇقىرى نىكاھتىن ئاجرىشىش،

ئېغىر نامراتلىق ۋە ئاساسىي قاتالمدىكى تەشكىلىي چېچىالڭغۇلۇق قاتارلىق ئامىلالرنىڭ ھەممىسى 

ئۇيغۇر ئاپتونوم  جەنۇبتا، شىنجاڭ .سەرگەردان بالىالرنىڭ پەيدا بولىشىنىڭ سەۋەبى ئىكەن

رايونىدىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم نامرات نوپۇس مەركەزلەشكەن، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم 

 .جەنۇبتا 13  نامرات ناھىيەنىڭ 34 رايونىدىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىسى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ،ئىسالم ئەقىدىسى ئوغرىلىق قىلىشنى 

پەيدا بولغان بىر قىسىم قورامىغا يەتكەن ئوغرىالر ئىچكىرى  يىلالردىن كېيىن-91.قاتتىق چەكلەيدۇ

كېيىن يەنە تەرەققىي قىلىپ كىچىك بالىالرنى قالقان قىلىپ  ،«تەرەققىي قىلغان» ئۆلكىلەرگە بېرىپ

يىلدىن كېيىن،بەزىلەر بىۋاستە ئادەم تەشكىللەپ بالىالرنى كۆپ -2899. ئوغرىلىق قىلىدىغان بولغان

 .ېتىشقا باشلىغان،چوڭالر پەردە ئارقىسىدا قوماندانلىق قىلغانمىقداردا ئالداپ س

مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىلھام توختى مىللىي مەدەنىيىتىنىڭ 

ھازىر ئۇيغۇر ياشالر ئىسالم دىنىدىن بارغانسېرى ۋاز » :يوقاپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئازاپلىنىپ
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ئەنئەنىۋى ئەخالق ۋە  ئوغرىلىق قىلىدىغان بولۇپ كەتتى، ىغان،ئۇالر ھاراق ئىچىد كېچىۋاتىدۇ،

 .دېدى «ئادەتنى قاتتىق بۇلغاپ تاشلىدى-ئۆرپ

دەيدىغان يېڭى بىر ئۇيغۇرچە سۆز بار،مەخسۇس ئادەم بېدىكلىرى  «كۇلى» ئاقسۇ رايونىدا

ەرلىكلەر ئۇالرنىڭ ي.ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ناتوغرا يولدا پۇل تاپقان كىشىلەرنى ئاتاشتا ئىشلىتىدۇ

 .ئەمما ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي كۈچىگە ھەۋەس قىلىدۇ پۇل تېپىش ئۇسۇلىدىن بىزار،

دەل  مېنىڭ مەھەللەمدە بىر داچا بار،» :نەچچە بالىنى قۇتقۇزۇپ قالغان ئاقسۇلۇق بىر زات

 بېرىپ،ئانىالر بالىلىرىنى باقالمىسا جاھانكەشتىلەرگە تاپشۇرۇپ -بەزى ئاتا .ئادەم بىدىكىنىڭ

 .دېدى «سېتىشقا بۇيرۇيدۇ كاۋاپ 

خۇددى خىزمەتچىلەر » :خوتەن پوچتا ئىدارىسىنىڭ بىر پوچتىكەشى ئاخبارات ۋاستىلىرىغا

كەنتلىرىگە جۇڭگونىڭ ھەر قايسى -خوتەن رايونىنىڭ ھەر قايسى يېزا مۇئاش ئالغاندەك،

 .دېدى«جايلىرىدىن ئەۋەتىلگەن پۇلالر كېلىپ تۇرىدۇ

ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى مىللەتلەر تەتقىقات  شىنجاڭ ئۇيغۇر

   ئاساسلىقى ياشقىچە بالىالرنىڭ ھەممىسى بار، 22 ياشتىن3 »:اڧئورگىنىنىڭ تەتقىقاتچىسى شۈ شى

كىچىكلىرىنى قولىدا كۆتۈرىۋېلىپ كۆز بوياپ ئۆتۈپ كېتىدۇ،چوڭراقلىرى  ياشقىچە، 23  ياشتىن21

رىلىق قىلىدۇ،ئوغرىالرغا تاماق قىلىپ بېرىدىغان قېرىالرمۇ بار،بەزى يەرلىكتىكى بىۋاستە ئوغ

ئاساسىي قاتالم ئەمەلدارلىرى كۆزىنى قىسىپ قويۇپ،ئوغرىالرنىڭ يەرلىككە كۆپرەك پۇل تېپىپ 

 .دېدى»بېرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ

اال بولۇپ،ناھايىتى كىچىك ب 4چوڭ ئادەم ۋە  22بىز »:قۇتقۇزىۋېلىنغان دەۋران ئىسىملىك باال

چوڭ ئادەم 4كىچىك باال بىر ئۆيدە تۇرىدۇ،1چوڭ ئادەم ۋە 1تەستە تاپقىلى بولىدىغان جايدا تۇرىمىز،

چوڭالرنىڭ يېنىدا پىچىقى بار،بىز ئوغرىلىق قىلغاندا .بىر بالىنىڭ ئوغرىلىق قىلىشىنى كۆزىتىدۇ

ۇدىن تەڭگە پۇلنى ئېلىشقا ئۇالر مېنى قايناۋاتقان س.قارشى تۇرغانالرغا تەھدىد سالىدۇ

ياشلىق باال  22مەن بىلەن بىرگە تۇرىدىغان.مەجبورلىدى،ئەگەر ئااللمىسام پوتىسى بىلەن ئۇرىدۇ

ئۇ بىر قېتىم قېچىپ باققان،تۇتۇۋېلىپ قايتۇرۇپ .بار،مەندىن بىر ئاي بۇرۇن ئالداپ كېلىنگەن

دېدى،ئالداپ سېتىۋېتىلگەن «كەلگەندىن كېيىن قاتتىق ئۇرۇپ تاسال قالدى ئۆلتۈرۈپ قويغىلى

 .بار ئىكەن«پىراكتىكا ۋاقتى»ھەربىر ئوغرى بالىنىڭ بىر مەزگىل ئازاپلىق
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نى بېكىتىپ بەرگەن  (1111-411) بالىالرغا ھەر كۈنى تاپشۇرىدىغان ئوغرىلىق سوممىسى« الۋدا»

بالىالرنى يەنىمۇ .ۇۋەزىپىسىنى ئورۇنلىيالمىغان ياكى قېچىشقا ئۇرۇنغانالر قاتتىق تاياق يەيد بولۇپ،

بەزى خوجايىنالر بالىالرنى زەھەر چېكىشكە،قىمار ئويناشقا  قاتتىق كونترول قىلىش ئۈچۈن،

قاچالىغانلىرى خوجايىنىدىن ئەمدى قۇتۇلۇپال . قىزالر دائىم جىنسىي خورلۇققا ئۇچرايدۇ قىزىقتۇرىدۇ،

 .يەنە بىر خوجايىننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ

لىالرنى قۇتقۇزغۇچى تەشكىالتنى تېخىمۇ ئېچىندۇرغىنى،قۇتقۇزىۋالغان ئۇيغۇر سەرگەردان با

ئاقسۇلۇق بىر .بالىالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ يېىشى بەك كىچىك بولغاچقا ئۆزىنىڭ ئۆيىنى بىلمەيدۇ

مۇنچە  ياش، 9 ئەڭ چوڭىمۇ ياش،3 ئەڭ كىچىكى بالىنى قايتۇرۇپ كەلدىم،3»: ئوت يۈرەك زات

يېمىش ماگىزىنىنىڭ بارلىقىنى ئېسىدە تۇتالىشى مۇمكىن،ئەمما -دا يەلكىچىك باال ئۆيىنىڭ ئالدى

ئۆيىنىڭ ئادرىسىنى ئۇقمايدۇ،ھازىر چېقىش بەك قاتتىق،ئۇ ماگىزىننى قەيەردىن تاپقىلى 

 .ئامالسىزلىقتىن بالىالرنى قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بەردى دېدى،«بولىدۇ

ىالر بېقىۋېلىشقا بېرىۋېتىلىدۇ،ئۇالرنىڭ ئادەم كېيىن بال »: بۇ پىدائىينىڭ تونۇشتۇرىشىچە

ئادەم بېدىكلىرى  ئۇالر بېقىۋېلىشنى ئامال بار قولغا كەلتۈرىدۇ، بېدىكلىرى ئىكەنلىكىنى بىلىمىز،

سومغا يارايدۇ،ئادەتتىكى 4111نامى چىققان،ئوغرىلىققا ئۇستا باال.ئارىسىدىمۇ مۇناسىۋەت بار

 .دىدې «سومغا يارايدۇ 2111 يېڭىلىرىمۇ

 !ئۆتۈنۈپ قااليلى، بالىالرغا قارا قولۇڭالرنى ئۇزارتماڭالر

ئىچمەكنىڭ چوقۇم مۇسۇلمانچە بولىشىغا كاپالەتلىك -ئۇيغۇر بالىالرنى يىغىۋېلىشتا يېمەك

قايتۇرۇپ .باشقۇرماق ئىنتايىن قىيىن مەسىلە بالىالر بىلەن سۆزلىشىشكە ئامالسىز، قىلىشى كېرەك،

تىل بىلىشمىگەچكە،ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالرنىڭ .تى يۇقىرىكېتىش تەننەرخىمۇ ناھايى

گەرچە  .خوجايىنىنى بېكىتىشكە ئامالسىز ئېنىق جىنايەت ئۆتكۈزگەنلەردىنمۇ ئىسپات ئااللمايدۇ،

ئۇيغۇرالر توپلىشىپ  ئۇزۇن مەزگىل ئىچكىرى ئۆلكىدە سەرگەردان بولۇپ يۈرگەن باال بولسىمۇ،

رغاچقا،خەنزۇالرنى ئوغرىلىق نىشانى قىلغاندىن باشقا،خەنزۇالر بىلەن ئولتۇراقالشقان جايدا تۇ

ناھايىتى ئاز ئاالقە قىلىدۇ،ھەتتا خەنزۇالرغا دۈشمەنلىك قىلىشقا كۈشكۇرتىدۇ،بولۇپمۇ جامائەت 

خەۋپسىزلىك خادىملىرىغا،مۇبادا تۇتۇلۇپ قالسا،ئۆزىنى يارىالندۇرۇش ئارقىلىق قارشىلىق 

ساقچىخانىالر مەخسۇس ئۇيغۇر ساقچى تەكلىپ قىلىپ بۇ خىلدىكى  ھەتتا بەزى.كۆرسىتىدۇ

ئەڭ ئاخىرىدا،نۇرغۇن تارماقالر  .دېلوالرنى بىر تەرەپ قىلىدۇ،ئەمما ۋاقىتلىقال ھەل قىالاليدۇ

قىيىنچىلىقتىن قورقۇپ بوشاپ قالىدۇ،ئۇيغۇر بالىالرنى يىغىۋالمايدۇ ياكى بىرەرسى تونىۋالسىال 
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شۇنداق قىلىپ،ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالرنىڭ ئالدى پۇتى ساقچىخانىغا .دەرھال قويۇپ بېرىدۇ

سى «الۋدا»ئۇالرنىڭ .كىرىپ بولغىچە ئالدى پۇتى چىقىپ بولىدۇ دە داۋاملىق ئوغرىلىق قىلىدۇ

 .ساقچىخانا دەرۋازىسىدا ئۇالرنى كۈتىۋالىدۇ

ا يولۇققاچقا،ئامما چۈنكى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالر ئەمەلىي باشقۇرۇش قىيىنچىلىقىغ

ساقچىالر ئۇيغۇر سەرگەردان بارلىالر ئوغرىلىق شايكىسىنى ئىختىيارىغا قويۇۋەتتى دەپ 

 .قارايدۇ،ئۇيغۇر قارا جەمئىيەت خوجايىنلىرىمۇ زىيادە غالجىرالشقان

مەن ئەنۋەرنى قايتۇرۇپ كېلىپ ئىككىنچى كۈنى،ئۇالر ماڭا تېلىفۇن »:ھەسەنجان ساقچى

ماڭا تەھدىد سالدى ھەم پۇل بېرىمىز دېدى،بۇ ئادەملەر ئەجەپ غالجىرلىشىپ  قىلىپتۇ،تېلفۇندا

 .دېدى غەزەپلىنىپ تۇرۇپ«كەتكىلى تۇردى

قانۇن ئىجرا قىلغۇچى تارماقالرنىڭ ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالر مەسىلىسىدىكى 

 .قاردىئىقتىدارسىزلىقى ئاممىنىڭ ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالرغا نەپرەتلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چى

نىڭ ئەدەپ كېتىشىگە بولغان غەزەپلىك سادالىرى پەيدا  «شىنجاڭلىق ئوغرىالر» ئېنتېرنېت تورىدا

بولدى،يەنە ئەل ئارىسىدىكى يانچۇقچىالرغا قارشى زاتالر شەھەر ئاھالىسىنى ئۆزلىكىدىن زوراۋانلىق 

ىالرنى ئارقىلىق يانچۇقچىالرغا قارشى كۈرەش قىلىشقا ئىلھامالندۇرىدىغان يولالنم

يوللىدى،تۇتۇۋېلىنغان ئۇيغۇر سەرگەردان بالىالرنى شەھەر ئاممىسىنىڭ زورلۇق بىلەن تەربىيە قىلغان 

 .قانلىق سۈرەتلەرنى ھەممە يەردە كۆرگىلى بوالتتى

 خېنەن ئەنياڭ شەھىرىدىكى مائارىپ خزمەتچىسى ياشلىق قىزنىڭ ئاتىسى، 1 جىياچۈئەن

ىڭ كۈپكۈندۈزدە ئوغرىلىق قىلىشىغا كۆنەلمىگەنلىكتىن،ئەنياڭ يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئوغرىالرن- 1114،

ئۇيغۇرالر 8،9جىياچۈئەننىڭ دېيىشىچە،شۇ جايدا.يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش ئىتتىپاقىنى قۇرغان

 ئاشخانىسى بولۇپ،ئوغرىالر بۇ ئاشخانىالرنى بازا قىلغان،بالىالر ئۈچتىن،تۆتتىن بىر توپ بولىدىكەن،

ئۇالر ھەر كۈنى چىقىپ ئوغرىلىق قىلىدىكەن،ئوغرىالرغا قارشى  يېتىدىكەن،گە  11، 31بەزىدە 

تۇرۇش ئەترىتى ئوخشاش بىر بالىنى بىر ھەپتىدە نەچچە قېتىم تۇتۇىۋالىدىغان ئەھۋالمۇ بار 

 .ئىكەن،ھەممىسى ئۇالرنى تۇتۇشتىن خىجىل بولىدىغان بولۇپ قالغان

 ھازىر ھەممىسى بىلەن تونۇش بولۇپ كەتتى،بۇرۇن بۇ بالىالر بىلەن تونۇشمايدىغان بولۇپ،

ئۇالردىن تاماق يېدىڭمۇ دەپ سورىغاندا،ئۇالر بىر نەرسە ئوغرىلىيالمىساق يەيدىغان نەرسە يوق 

يېڭى كەلگەن بىر باال ئوغرىلىق قىلىشتا ئازراقمۇ ئېپى يوق بولۇپ،بىز .ياكى تاياق يەيمىز دېگەن
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م ئۇرىدۇ،ئۇنىڭ ئاتىسى ئۆلۈپ كەتكەن،ئانىسى ماشىنا سىمۇ دائى«الۋدا»ئۇنى دائىم تۇتۇۋالىمىز،

بىرىنچى قېتىم .ھادىسىسىگە يولۇققان،ئۇ ئوينىغىلى سىرىتقا چىقىپ باشقىالرغا ئەگىشىپ كەلگەن

تۇتۇۋالغاندا ئۇ راست گەپ قىلغان،ئەمما كېيىن تۇتۇۋالغاندا راست گەپ قىلمايدىغان بولغان،بىر 

ۇتۇۋالغان،چوڭى ئېھتىمال خوجايىنىنىڭ تۇققىنى بولۇپ بالىالر كىچىك بالىنى،بىر چوڭىنى ت4قېتىم

قېتىم -4ئۇ بالىنى.ئارىسىدا نازارەت قىلىشى مۇمكىن،شۇڭا كىچىكلەر ئىقرار قىلىشقا پېتىنالمىدى

 .تۇتۇۋالغاندا يەنىال بۇرۇنقى تەنھەركەت كىيىمىنى كىيىۋالغان بولۇپ يىرتىق،مەينەت ئىدى

چوڭىدىن بىرى كىچىك بالىدىن بىرنى  ن ئىشى يوق،ئۇالرنىڭ كۈندۈزى قىلىدىغا

كەچتە ئۇيغۇر  خەقنىڭ ئارقىسىدىن قول سېلىشنى ساقالپ تۇرىدۇ، ئەگەشتۈرىۋېلىپ كوچىغا چىقىدۇ،

نەچچە كۈن ئىلگىرى بىر بالىنى  .كاۋاپ ساتىدۇ ئاشخانىسىغا قايتىپ كۈتكىچىلىك قىلىدۇ،

ئىككىنچى كۈنى ئۇنى ئۇيغۇر  بەردۇق،يېشى بەك كىچىك بولغاچقا قويۇپ  تۇتۇۋالدۇق،

 ئاشخانىسىنىڭ ئالدىدا كاۋاپ سېتىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم،ئۇ مېنى كۆرۈپ ئازراق خىجىل بولدى،

 .دەرھال مېنى كاۋاپ يېيىشكە چاقىردى

 چۈنكى ساقچىنىڭ ئۆزلىرىنى تۇتمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ، ئۇالر ساقچىنى كۆرسە قاچمايدۇ،

بىزگە ئازراق  ئۇالر ساقچىالرغا ئەزەلدىن خەنزۇچە گەپ قىلمايدۇ، ۇپ بېرىدۇ،تۇتۇۋالسىمۇ تېزال قوي

بەزى كىچىك بالىالر تۇتۇلۇپ قالغاندىن كېيىن پارا بېرىشنى ئۇقىدۇ،تاماققا  .خەنزۇچە گەپ قىلىدۇ

تەكلىپ قىلىدۇ ياكى ئوغرىلىغان يانفۇننى سوۋغا قىلىدۇ،بەزى بالىالرنى تۇتۇۋېلىپ ساقچىغا 

 چى بولساق بىزدىن ساقچىالر كارى بولمىسا،ئامانلىق ساقلىغۇچىالرنىڭ كارى بولمىسا،ئاپارماق

بىزگە قانۇننىڭ ماددىلىرىنى يادالپ بېرىپ بىزدىن نېمىگە ئاساسەن  سىلەرگە نېمە كەلدى دەيدۇ،

 .ئېنىقكى ئۇالرغا چوڭالر ئۆگەتكەن ئادەم تۇتسىلەر دەپ سورايدۇ،

پەقەت بىر قۇر كۈزلۈك كىيىم  كۈنى ئىدى،-7چاغاننىڭ ۇۋالدىم،مەن بىر بالىنى تۇت بىر قېتىم،

بىرال  ساقچىخانىغا ئاپارغىنىمدا توڭالپ بواللماي قالدى، .ۋە تەنھەرىكەت كىيىمى كىيىۋالغان ئىدى

ئادەم بولغاندىكىن ساقچىخانىمۇ بەرىبىر قويۇپ بېرەتتى،بۇ باال تۇرىدىغان جاي بىلەن 

ساقچىغا بولدىال ئۇنى تۇرالغۇسىغا ئاپىرىپ قوياي  ىتى يىراق ئىدى،ساقچىخانىنىڭ ئارىلىقى ناھاي

ئۇنى ۋېلىسىپىتنىڭ ئارقىسىغا ئولتۇرغۇزىشىمغا  مەن توكلۇق ۋېلىسىپىت مىنگەن ئىدىم، .دېدىم

سىالپ باقسام ئارانال ئىككى قات كىيىمى بار .كۆز ياشلىرى ئېقىۋاتاتتى پۈتۈن بەدىنى تىترەپ كەتتى،

شوپۇرغا پۇل بېرىپ بالىنى تۇرالغۇسىغا ئاپىرىپ قويۇشىنى  بىر تاكسى چاقىرىپ،دەرھال  ئىكەن،

 .تاپىلىدىم
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جىياچۈئەن يانچۇقچىالرغا قارشى ئىتتىپاقنىڭ دەسلەپتە زوراۋانلىق ئارقىلىق يانچۇقچىالرغا قارشى 

رنىڭ دادىسىغا ئەمما ھازىر بۇ بالىالر توغۇرلۇق سۆز قىلسا خۇددى بالىال .تۇرغانلىقىنى ئېتراپ قىلدى

جىياچۈئەن ھەر قېتىم بۇ بالىالرنى كۆرگەندە ئۆزىنىڭ .ئوخشاش كۆيۈمچان بولۇپ كەتكەن ئىدى

ئانىسى بالىسىنىڭ بۇ ئەھۋالغا -ئۇالرنىڭ ئاتا» قۇچىقىدا ئەركىلەۋاتقان قىزىنى ئەسكە ئاالتتى،

 .دېدى«چۈشۈپ قالغانلىقىنى بىلسە چوقۇم قاتتىق ئازابلىنىدۇ

 وخشاش ،بىر قىسىم جامائەت ئەربابلىرى كىچىكىدىال ئالداپ سېتىۋېتىلگەن،جىياچۈئەنگە ئ

 .الرغا ئىچ ئاغرىتتى«ئوغرى»ئانىسىنىڭ ئىللىق باغرىدىن ئايرىلىپ قالغان ئۇيغۇر-ئاتا

بولغاندا  3، بىر ئۇيغۇر باال ئالداپ سېتىۋېتىلگەندىن كېيىن شاڭخەيدە ئوغرىلىققا سېلىنغان»          

 يوشۇرىنىۋاالتتى، ناۋادا بىرى قولىنى كۆتۈرسىال باال قورقۇپ يىغاليتتى، يتۇرۇپ كەلگەن،ساقچىالر قا

 .قورسىقى ئاچقاندا ئازراق چىشلەپ قوياتتى قولىدا بىر تال پىرەنىك بولۇپ يېرىم كۈنگىچە يېمىدى،

قچىالر سا ساقچىالر قايتۇرۇپ كەلگەندىن كېيىن كىيىم سېتىۋېلىپ كېلىپ ئالماشتۇرىدىغان چاغدا،

 .دىن كۆپ جاراھەت بار ئىدى111 ياشقىمۇ بارمىغان بىر بالىنىڭ بەدىنىدە  21، يىغالپ كەتتى

ھېلىقى ئۇيغۇر ئائىلىدە مىليونېر بار ئىدى، ئۇ ئائىلىدىكى بوۋاي كىچىككىنە بالىنىڭ بۇ ھالغا 

ئۇ .پ كەتتىچۈشۈپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ يىغلىغىنىدىن بىر ئېغىزمۇ گەپ قىاللمىدى،ئېغىزى قانا

ئاخىرى ساقچىغا مەن سىلەرگە بىر مىليون بېرەي،ئادەم بېدىكلىرىنى ئۆز قولۇم بىلەن ئاتقىلى 

شىنجاڭلىق بىر خەنزۇ تورداش توردا ئۈزلۈكسىز ماقالە ئېالن قىلىپ ئىچكىرى .«قويۇڭالر دېدى

قىنى ئۈمۈد ئۆلكىلەردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالرنىڭ قااليمىقان زورلۇق قىلماسلى

نىڭ ئېچىنىشلىق تەغدىرىنى چۈشىنىشىنى «شىنجاڭلىق ئوغرى»ئۇ تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ.قىلدى

 .ئۈمۈد قىلدى

 .دەپ خىتاب قىلدى «!بالىالرغا قارا قولۇڭالرنى ئۇزارتماڭالر ئۆتۈنۈپ قاالي،» ئۇ 

 ھەر بىر باال دۆلەتنىڭ قىممەتلىك گۆھىرى

ۇر سەرگەردان بالىالرنىڭ تەغدىرىگە كۆڭۈل بۆلگەن ئۇيغۇر لىنىيىسى تۇنجى بولۇپ ئۇيغ

 «سەرگەردان ئۆسمۈرلەرگە كۆڭۈل بۆلەيلى» تور بەت مەخسۇس  ئەل ئىچىدىكى تور بەت ئىدى،

غا بولغان خاتا «شىنجاڭلىق ئوغرىالر» بىر تەرەپتىن باشقىالرنىڭ سەھىپىسى تەسسىس قىلغان بولۇپ،

جەمئىيەتتىكى ھەر خىل كۈچلەرگە بۇ بالىالرنى  يەنە بىر تەرەپتىن چۈشەنچىسىنى يوقاتسا،

 .قۇتقۇزۇۋېلىشقا مۇراجىئەت قىلدى
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دېدى، نۇرغۇن «ئۇالر ئەڭ چوڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى»تور بەتنىڭ مەسئوللىرىدىن بىرى

ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئوقۇغىلى يېڭى كەلگەندە،دەل ئوغرىالر مەسلىسى 

 .قۇشماسلىققا ئۇچرايدۇسەۋەبلىك،دائىم ئۇ

 بىر قېتىم ئاممىۋى ئاپتوبۇسقا چىققان چاغدا، :ئۇ بىر قېتىملىق ئىشنى مەڭگۈ ئۇنتىيالمايدۇ

ئۇ  ئاپتوبۇس جىددىي تورمۇز قىسىۋىدى، تۇتۇۋالغۇدەك جاي يوق ئىدى، ئادەم بەك كۆپ بولۇپ،

ڭ يانچۇقىغا تېگىپ نەچچە ياشلىق ئەرنى41قولى دەل ئالدىدىكى ئالدىغا سەنتۈرۈلۈپ كەتتى،

بىر  .دەپ ۋارقىرىدى «نېمە قىلىسەن؟» ھېلىقى ئەر دەرھال ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋېلىپ كەتتى،

 .ئۇ دەرھال ئاپتوبۇستىن چۈشۈپ كەتتى .ئاپتوبۇس ئادەم شۈبھىلىك كۆزلىرى بىلەن ئۇنىڭغا قارىدى

ۆز مىللىتىنىڭ تىنىچ ئۆيىدە ئولتۇرماي،بۇ يەرگە كېلىپ ئ»ئۇيغۇر لىنىيىسىنىڭ مەسئولى

دەپ قايناپ كەتتى،ئۇ ئەينى چاغدا بۇ ئۇيغۇر ئوغرىالرغا نەپرەتلىنەتتى،ئەمما «يۈزىنى چۈشۈرۈپ

نەچچە بالىنى قۇتقۇزغاندىن كېيىن،ئۇ ھەربىر بالىنىڭ كىشىنىڭ يۈرىكىنى ئېزىدىغان ئېچىنىشلىق 

 .شقا كىرىشتىسەرگۈزەشتلىرى بارلىقىنى بىلدى،ئۇ بارلىق كۈچى بىلەن ئۇالرنى قۇتقۇزۇ

ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇر لىنىيىسى نۇرغۇن جايالردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالر بىلەن 

ئاالقىالشتى،مۇبادا ئۇيغۇر بالىسى تېپىۋالسىال دەرھال بىر ئادەم تەرجىمان بولۇشقا مەسئول 

 .بولۇپ،بالىنىڭ ئائىلىسىنى ئىزدىدى

 يانچۇقچىالرغا زوراۋانلىق بىلەن قارشى تۇردى،نۇرغۇن جايالردىكى كىشىلەر  دەسلەپتە،»

ئەمما قانۇنلۇق بولىشى  بىز يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرىشىنى قولاليمىز، ئۇردى، ئۆلتۈردى،

چوڭچىڭدىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالر بالىالرنىڭ ئۆيىگە  ھازىر گۇيلىن،. «كېرەك

ىر قىسىم خەنزۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا بولغان خاتا ب قايتىشىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياردەم بەردى،

 .ئاستا يوقىدى-چۈشەنچىسى ئاستا

تور بەتكە مەسئول بولغان مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىلھام توختى 

ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن  .ئۇيغۇر لىنىيىسىدىن ئىبارەت بۇ بەتنى ئىنتايىن مۇھىم بىلىدۇ

بىر تەرەپتىن سودا قىلىپ بىر تەرەپتىن ئىجتىمائىي تەكشۈرۈش ئېلىپ  ىرت،شوغۇلالنغاندىن س

باردى،بىرال ۋاقىتتا پايتەخىتتىكى بىر قانچە ئوقۇغۇچىغا ئىقتىسادىي ياردەم بەردى،ھەر قانچە 

ئالدىراش بولسىمۇ ھەر كۈنى تور بەتنى ئاسرىدى،ھەر قايسى جايالردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى 
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بەزىدە ئالدىراشچىلىقتا ئۇدا نەچچە كېچىنى تاڭغا .ەن ئاالقىالشتى،پىكىر ئالماشتۇردىتەشكىالتالر بىل

 .ئۇالپ ئارام ئااللمىدى

ئۇالرنىڭ .ھەربىر باال دۆلەتنىڭ گۆھىرى،ھەممىسىنىڭ گۈزەل كەلگۈسى بار»:ئىلھام توختى

ا مەڭگۈ ئوغرى تايانچىسى يوق،ئەگەر ئىزچىل ئوغرىلىق قىلىدىغان بولس.كىچىكىدىن ئائىلىسى يوق

ئۇالر زىيانكەشلىككە .بولۇپ قالىدۇ،چوڭ بولغاندىن كېيىن باشقا بالىالرنى ئالداپ ئوغرىلىققا سالىدۇ

 .دېدى«ئۇچرىغۇچىدىن زىيانكەشلىك قىلغۇچىغا ئۆزگىرەيدۇ

جىياچۈئەن دەسلەپتە ئۇيغۇر لىنىيىسى بىلەن ئاالقىلىشىپ،ئۇيغۇرالرنىڭ سەرگەردان بالىالرنىڭ         

ئۇ شىنجاڭنىڭ بىر .وغرىلىق قىلمىشىغا قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىپ باقماقچى بولدىئ

ناملىق تېما «بىز شىنجاڭلىق ئوغرىالرغا قانداق تاقابىل تۇرىشىمىز كېرەك»مۇنبىرىدە

ئەسلىدە ».يوللىدى،جىياچۈئەن ئۇ مۇنبەردە ئۇيغۇر لىنىيىسىدىن يۆتكەلگەن بىر ماقالىنى كۆردى

ەردان بالىالرنىڭ تەغدىرىگە ھەقىقىي كۆڭۈل بۆلىدىغان يەنە بىر توربەت بار ئۇيغۇر سەرگ

مەن يانچۇقچىالرغا .مەن بىر خەنزۇ،خېنەن ئەنياڭدىن».ئۇنىڭ كۆزلىرى چاقناپ كەتتى«ئىكەندە

قارشى تۇرۇش ئەترىتىدىن،مەن بىر مائارىپچى،مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئۈچۈن،سەرگەردان ئۇيغۇر 

بۇ بالىالرنىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن بىز .گۈسى ئۈچۈن بارلىقىمنى ئاتا قىلىشنى خااليمەنبالىالرنىڭ كەل

جىياچۈئەننىڭ ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى خېتىدىن نۇرغۇن .دەپ خەت قالدۇردى«قول تۇتۇشايلى

 .كىشىلەر تەسىرلەندى

 

ر ئۇالرنى بىر ھازى جىيا چۈئەن ئۆزىنىڭمۇ ئىلگىرى ساقچىالرنى نانقېپى دەپ تىللىغان ئىدى،        

 .بىراق،بىر تەرەپ قىلمىغانچە بىر تەرەپ قىلىش بارغانسېرى تەسلىشىپ كېتىدۇ ئاز چۈشەندى،

ساقچىالر يىغىۋېلىش مەركىزىگە ئاپىرىپ بېرىشنى خالىمايدۇ،يىغىۋېلىش مەركىزىمۇ قوبۇل قىلىشنى 

ەس دەيدۇ،ئەڭ خالىمايدۇ،ھەمىشە خىراجەت كېتىدۇ،تاماق مەسىلىسى ئاۋارىچىلىق،باشقۇرۇش ت

ئاخىرىدىمۇ ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى دوستالرنى تەرجىمانلىققا تەكلىپ قىلىپ،بالىنىڭ ئائىلە باشلىقىنى 

 .ئىزدەشكە ياردەم بېرىدۇ

ھازىر بالىالرنىڭ ئالداپ سېتىۋېتىلگەنلىكىنى چۈشەنگەن جىياچۈئەن ۋە ئۇنىڭ يولداشلىرى 

ىن ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى دوستالرنىڭ ياردەم بالىنى قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بېرىپ،ئاند

 .غا تېلىفۇن قىلىدۇ221قىلىشىنى ئۇقتۇرىدۇ ياكى يەرلىك
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جىياچۈئەن مەملىكەتتىكى يانچۇقچىالرغا قارشى ئەترەتلەرنىڭ ئۇيغۇرالر بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر 

ېتىلگەن بالىنى ئالداپ سېتىۋ.سەرگەردان بالىالرنى قۇتقۇزۇش تورى تەشكىل قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ

بايقاپ قالسىال دەرھال ئۇيغۇرالرغا ئۇچۇر قىلىپ،ئۇالرنىڭ بالىنىڭ ئائىلىسىنى ئىزدىشىنى 

ئۇ يەنە ھۆكۈمەتنىڭ .تاپىالش،ئەڭ ياخشىسى بالىنى تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەسئول بولىشى كېرەك

يەتنىڭ بۇ فوند قۇرۇپ بۇ بالىالرنى قۇتقۇزىۋېلىشىنى،ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ،پۈتكۈل جەمئى

 .بالىالرنىڭ تەغدىرىگە كۆڭۈل بۆلىشىنى ئۈمۈت قىلدى

 نۇرگۈلنى قۇتقۇزۇش

 ئالداپ سېتىۋېتىلگىنىگە بىر يىل بولغان، ياشقا كىرگەن بولۇپ،21  كىچىك قىزچاق نۇرگۈل

ئېھتىمال يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر  چۈش ئىدى، كۈننىڭ ھەممىسى قارا 324  ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئېيتقاندا

تەغدىر  يىلىنىڭ بېشىدا،-1117.سىڭىپ كەتكەن بىر ئۆمۈرلۈك خورلۇق بولىشى مۇمكىن قاتلىمىغا

جىياچۈئەن يېقىندا تەشكىللىگەن  ئۇنىڭغا بۇ قاباھەتتىن قېچىپ قۇتۇلۇش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى،

 .بىر قېتىملىق يانچۇقچىالرغا قارشى ھەركەتتە نۇرگۈلنى تۇتۇۋالدى

ڭ بەلگىلەنگەن مۇددەت ئىچىدە قويۇپ بېرىشكە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنى

نۇرگۈلنىڭ يەنە ئوغرىالر گۇرۇھى ئاتامانىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى  مەجبۇرالپ،

يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش .نۇرگۈلنى دەرھال قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بەردى ئېلىش ئۈچۈن،

ۇرگۈلنى تېزلىكتە ئۆيىگە ئاپىرىپ قويىدىغانلىقىغا ۋەدە ئەترىتى بىر تەرەپتىن قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ن

  .بەرسە،بىر تەرەپتىن ئىلھام توختى بىلەن ئاالقىالشتى

نۇرگۈل بىلەن ئىلھام توختى  يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش ئەترىتىنىڭ مۇھاپىزىتى ئاستىدا،

ھادىسىدە قازا  ئانىسىنىڭ ماشىنا نۇرگۈل ئۆزىنىڭ ئاقسۇدىن ئىكەنلىكىنى، تېلىفۇنالشتى،

ئىلھام توختى قىزچاققا پەقەت  .ئۆگەي ئاتىسىنىڭ ئاقسۇدا ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى قىلغانلىقىنى،

 .راست گەپ قىلساڭال ئۆگەي ئاتاڭ تېزال كېلىپ سېنى ئۆيگە قايتۇرۇپ كېتىدۇ دېدى

ۇر تەرجىمان ئىككىنچى كۈنى چۈشتە،ئەنياڭدىكى جىنايى ئىشالر ساقچىسى ۋە بىر ئۇيغ          

جياچۈئەنگە گېپىنى  قىزچاق ئۇالر بىلەن بىردەم سۆزلەشكەندىن كېيىن، قىزچاقنى ئىزدەپ كەلدى،

ئۆگەي ئاتىسى  بەلكى ئەنياڭدا ئىكەنلىكىنى، ئۆگەي ئاتىسىنىڭ ئاقسۇدا ئەمەس، ئۆزگەرتىپ،

نە گېپىنى ئۆزگەرتىپ ئۇ يە قايتا سورىغاندا، .نۇرگۈلنى ئەنياڭغا باشالپ كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى

ئەڭ ئاخىرىدا ھاممىسىنىڭ ئېرى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى  ئۆزىنى تاغىسى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى دېدى،

 .دېدى
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ئىلھام توختى  دىن قورقۇپ يالغان سۆزلەۋاتقانلىقى چىقىپ تۇراتتى، «الۋدا»قىزچاقتىن ئېنىقال

 پاتقا ئېرىشىشكە ئامالسىز قالدى،قىزچاقنىڭ ئالداپ سېتىۋېتىلگەنلىكى توغرىسىدا تېزلىكتە ئىس

 -ئۇ بىر تەرەپتىن شىنجاڭ دىكى قىزچاقنىڭ ئۇرۇق جىددىي ئەھۋالدا، .قويۇپ بېرىشكە بولمايتتى

تۇققانلىرىنى سۈرۈشتۈرسە،بىر تەرەپتىن جىياچۈئەننىڭ قۇتقۇزۇش پونكىتىدىكى خىزمىتىنى قىلىشنى 

 .دېدى«ئادەمنى ھەرگىز قويۇپ بەرمەڭالر»ئۈمۈد قىلدى،

كۆپ تەرەپلەردىن سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق،ئىلھام توختى نۇرگۈلنىڭ بىرىنچى قېتىم ئېيتقان           

بېيجىڭغا قايىتقان ئىلھام توختى .سۆزىنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلىدى،ئۆگەي ئاتىسى ئاقسۇدا ئىدى

ەت تارىتقان ئوقۇب-ئۇ قاتتىق ئازاپ»:جىياچۈئەن ئەۋەتكەن نۇرگۈلنىڭ سۈرىتىنى كۆرگەندىن كېيىن

ياشلىق قىزچاقنى كۆرۈپ باقمىغان،كۆز نۇرى 21قىز ئىكەن،مەن ئەزەلدىن مۇنداق قېرى چىراي

 .دېدى«نېمەدېگەن قايغۇلۇق

دەسلەپتە،قىزچاق .ئىككىنچى قېتىم تېلىفۇنالشقاندا،ئىلھام نۇرگۈل بىلەن مۇڭداشتى

 .توختىماي يىغلىدى،ھېچنىمە دېيەلمىدى

ياشلىق بالىالرمۇ نەرسە ئوغۇرلىسا تۈرمىگە كىرىدۇ،كېيىن 21 ياش،21 ھازىر قانۇن ئۆزگەردى،»

 .دېدى ئىلھام توختى قىزچاقنى ھەقىقىي ئەھۋالنى ئېيتىشقا ئۈندەپ«قانداق ئەرگە تېگىسەن؟

دېدى قىزچاقنىڭ سەل يۇمشىغانلىقىنى كۆرگەن ئىلھام توختى «سەن مۇسۇلمانمۇ ئەمەسمۇ؟»

 .تۆمۈرنى قىزىقىدا سوقۇپ

دېدى،ئۇ ئۆز مىللىتىدىن بولغان ئادەمدىنمۇ قورقاتتى،سۆزلىرى «مەن مۇسۇلمان»ىزچاقق        

 .تىترەپ چىقاتتى

ئىلھام توختى ئېتىقادنىڭ ئۇيغۇرنىڭ قەلبىدىكى «سەن ئالالھنىڭ جازاسىدىن قورقمامسەن؟»

 .قۇدرىتىنى بىلەتتى

 .ئاستا ئىقرار قىلىشقا باشلىدى-قىزچاق ئاستا «قورقىمەن»

ئىلھام  دېدى،« ساڭا چېقىلدىمۇ؟( ئادەم بېدىكلىرى)ئۇالر»ختى غەزىپىنى بېسىپ تۇرۇپ ئىلھام تو

 .ئاستى قىلىنىدىغانلىقىنى بىلەتتى-نۇرغۇن سەرگەردان قىزالرنىڭ ئاياغ

ياشلىق بىر قىزغا نىسبەتەن مۇنداق سەرگۈزەشىت 21، «تاغام مەن بىلەن بىرگە ئۇخلىدى چېقىلدى،»

 .مەڭگۈلۈك ئازاپ ئىدى
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دېدى ئىلھام توختى «..…ۇرگۈلگە باسقۇنچىلىق قىلغان ھەمدە بىرال ئادەم ئەمەس بىر مۇنچىسىن»

ئىلھام . دەپ تاپىلىدى«ئۇنى ھەرگىز قويۇپ بەرمە»تېلىفۇندا غەزىپىنى يوشۇرالماي،ئۇ جىياچۈئەنگە

بولۇپ توختىنىڭ نۇرگۈلدىن سەل چوڭ قىزى بار ئىدى،ئۆز مىللىتىنىڭ بالىلىرىنى قۇتقۇزۇش بىلەن 

 .كېتىپ،ئۆزىنىڭ قىزىغا قاراشقا چولىسى تەگمەيۋاتاتتى

ئۈچۈنچى كۈنى،شىنجاڭدىكى بىر جامائەت خەۋپسىزلىك خادىمى نۇرگۈلنىڭ ئۆگەي ئاتىسىنى         

نۇرگۈلنىڭ .تېلىفۇننىڭ ئالدىغا سۆرەپ ئاپاردى،ئۇ تېلىفۇندا ئىلھام توختى بىلەن سوقۇشۇپ كەتتى

ڭ ئىشىغا ئاز ئارىالش،كىرا پۇلىغا چىقىش قىاللمايمەن ھەم بۇ بالىنى ئۆگەي ئاتىسى باشقىالرنى

ئىلھام ئاچچىقالنغان ھالدا پۇلنى بىز چىقىرايلى،سەن كېلىپ ئېلىپ .ھەرگىز بېقىپ بواللمايمەن دېدى

نۇرگۈلنىڭ ئۆگەي ئاتىسى كەچرەك تېلىفۇن قىلغىن،ھازىر مەن .كەت،كېلەمسەن يوق؟دېدى

 .ئادەمنى قايتا تاپالمىدى كېيىن بۇ.ئالدىراش دېدى

زار -كېيىن ئون نەچچە ئۇيغۇر ئەنياڭ جىنايى ئىشالر ئەترىتىنىڭ ئىشىكىنى توسىۋېلىپ يىغا

بالىنىڭ .قىلىشقا باشلىدى،ئۇالر بىز نۇرگۈلنىڭ تۇققانلىرى دەپ قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى

زىپ بېرىپ قويۇۋېتىشكە مەجبور ئائىلىسىدىكىلەرنى تاپالمىغاچقا ،ساقچى ئامالسىزلىقتىن ئىسپات يې

گەرچە جىياچۈئەن قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ يەنە ساقالپ تۇرىشىنى ئۆتۈنگەن بولسىمۇ،ئەڭ .بولدى

 .ئاخىرىدا قۇتقۇزۇش پونكىتى چىداپ بواللمىدى،نۇرگۈلنى يەنە ئادەم بېدىكلىرى ئېلىپ كەتتى

ىن يەنە ياردەم قىلىشىنى ئاقسۇدىكى ساقچى دوستىد ئىلھام توختى خەۋەر تاپقاندىن كېيىن،

ئۇ دوستى  ئەمما ئۈچ كۈن قاتتىق ئالدىراش بولغاندىن كېيىن ھېچنىمىگە ئېرىشەلمىدى، .ئۆتۈندى

ئاقسۇ  كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى بەدەل تۆلىدى، مۇنداق بولسۇن،»: ئىلھام توختىغا تېلىفۇن قىلىپ

ىپ كېتىش مەسئولىيىتى يوق،بىز جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭمۇ راسخوتى يوق ھەم بالىنى ئېل

 .دېدى«زادى نۇرگۈلنى ئۆگەي ئاتىسى سېتىپ تاشلىدى دەپ گۇمانلىنىمىز

ئەنۋەر ئۆيىگە قايتتى، نۇرگۈلنى ئۆگەي ئاتىسى ئېلىپ كەتمىدى، تېخىمۇ كۆپ بالىالر ئۆيىنى 

ۇرۇش ياش بولۇپ، گۇيلىن يانچۇقچىالرغا قارشى ت21گۈلەندەم، قىز، قەشقەردىن، . تاپالمىدى

سۈرەتتە كىچىك قىزچاق . تەشكىالتى تۇتۇۋالغاندىن كېيىن يەرلىك ساقچىخانىغا تاپشۇرۇپ بەردى

ئۇ ساقچىغا . ئاددىي، مەينەت كىيىم كىيىۋالغان، چوڭ كۆزلىرىدىن قورقۇنۇش، ۋەھىمە چىقىپ تۇراتتى

نچۇقچىلىق قىلىشقا بالىنىڭ شىنجاڭدىن گۇيلىنغا ئالداپ ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى، يا 4ئۆزى ۋە باشقا 

كىچىك قىزچاق ساقچىدىن ئۆزىنى ئۆيىگە قايتۇرۇپ كېتىشىنى . مەجبورالنغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى

ئۆتۈندى، ئەمما ئۆيىنىڭ ئادرىسى يادىدا يوق ئىدى، ئۆيىدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىش شەكلىنى 
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ز قالغاچقا، ساقچىالر قائىدە بويىچە، ئۆيىدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىشقا ئامالسى. ئۇقمايتتى

ئېلىپ « الۋدا»گۈلەندەمنى ساقچىخانىنىڭ سىرتىدا ساقالپ تۇرغان . گۈلەندەمنى قويۇپ بەردى

 .كېتىپ كوچىدا يەنە ئوغرىلىققا سالدى، يەنە تۇتۇلدى، ئاندىن يەنە قويۇپ بېرىلدى

تىدىن نەپەر سەرگەردان باال ئۈس 83شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇتقۇزۇش پونكىتى 

ئانىسى ھەر ئىككىلىسىال يوق -ھەتتا ئاتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، ئاتىسى يوق ياكى ئانىسى يوق،

ئانىسى  -يەنە تۆتتىن بىر قىسىم ئائىلە ئاتا نى ئىگەللەيدىغانلىقىنى بايقىدى،27% ئائىلىلەرنىڭ

ئۇالر  .يلۈك بولغانئاجراشقانلىقى ياكى بىر تەرەپ ئۆلۈپ كەتكەنلىك سەۋەبلىك قايتا ئۆ.نىكاھتىن 

 گەرچە قۇتقۇزىۋېلىنسىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغان ئادەم بولمىغاچقا قايتىدىن سەرگەردان بولغان،

 تۇتۇلۇپ قالسا يەنە قويۇپ بېرىلىدۇ، ئوغرىلىقتىن باشقا ھېچقانداق جېنىنى باقىدىغان ھۈنىرى يوق،

 بولۇپ، «الۋدا» ھەتتا الىدۇ،ئۇ بۇ كەسپنىڭ كىچىك ئاتامانى بولۇپ ق قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىن،

زىيانكەشلىككە  قۇرامىغا يەتمىگەن باشقا بىر توپ بالىنى ئەگەشتۈرۈپ ئوغرىلىق قىلىپ،

 .ئۇچرىغۇچىدىن زىيانكەشلىك قىلغۇچىغا ئايلىنىدۇ

 «.ئۆيگە قايتقۇم بار،ئەمما ئۆيگە قايتىش يولىنى تاپالمىدىم»

 مۇزەپپەر قۇربان:ئاالھىدە ماقالە تەييارلىغۇچى

 دېڭ لى:مۇخبىر
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 ۆرمەت، قىممەت ۋە ھىممەتكەھ

 يانداش خىيالالر 
 

 ئىقبال مۇتەللىپ

1 

ۋە يېتەكچى ئوقۇتقۇچۇم راھىلە داۋۇتنىڭ ھىممىتى بىلەن چەتئەلگە چىقىش  خۇدانىڭ ئىلتىپاتى

 ئەسلىدە بۇنداق تاساددىبىي پۇرسەتلەرنىڭ ماڭا نىسىپ. ە ئايالندىئاخىرى ئەمەلىيەتك ئارزۇيۇم

خىيالىمىز ۋە -ئوي ئەمما تەڭرىنىڭ ئىرادىسى بىزنىڭ. بۇلىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدىم

ۋە ھاياتىمىزنىڭ چېغىرلىرىنى  تەپەككۇرىمىزنىڭ سىرتىدا يۇشۇرۇن رەۋىشتە مەۋجۇت بۇلۇپ تۇرىدىكەن

 .نسىزىپ تۇرىدىكە

يىقىنقى يىلالردىن . ئەمەس، نۇرغۇن ئوت يۈرەك كىشىلىرىمىز ئۈچۈن بىر چۈش چەتئەل ماڭىال

مەقسەتلەر  چەتئەلگە چىقىپ كۆرۈپ بېقىش، ئوقۇش، ئىش تېپىپ ئىشلەش قاتارلىقالر بىر قاتار بۇيان

غايىۋى  ئەسلىدىال بۇنىڭ بىلەن. بىلەن نۇرغۇن كىشىلىرىمىز چەتئەل تۇرمۇشىنى بېشىنى ئۆتكۈزدى

قىياپىتىنى نامايان قىلغاندىن  بىلىنىپ كەلگەن چەتئەلدىكى تۇرمۇش كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ ھەقىقىي

تەمسىلىمىز -ئىكەن دېگەن ماقال« تۆت جاھاننىڭ ھەممە يىرىدە قازاننىڭ قۇلىقى»كېيىن، يەنە 

ىدا بۇ ھەققە نوپۇزلۇق مەتبۇئات ۋە تىلىۋېزىيە نومۇرلىر بەزى. كىشىلەرنىڭ ئېغىزىغا ئېلىنىشقا باشلىدى

چۈش ئەمەس، بەلكى ئالدىراپ چىقىشقا بولمايدىغان جاي  كىشىلەر سۆزلىگەن، چەتئەلنىڭ

بۇ خىل قاراشنىڭ رىئاللىقتا مەلۇم دەرىجىدە ئاساسى . سۈرۈلگەنمۇ بولدى ئىكەنلىكىدەك قاراشالر ئىلگىرى

باشتىن  قىي يۇسۇندا چەتئەل تۇرمۇشىنىچۈنكى ھەققى. مۇتلەق ئىنكار قىلىۋېتىشكە بولمايتتى بار بولۇپ،

تارتقان، روھىي جەھەتتىن  ئۆتكۈزۈپ باققان بەزى كىشىلىرىمىز چەتئەلدە ماددى جەھەتتىن تەڭ قىسلىق

سەپەرگە چىققان كىشىنىڭ سەپەر جەريانىدا ياكى  ۋەھالەنكى، بۇ ھەرقانداق بىر. تەنھالىقتا قالغان ئىدى

ماددى جەھەتتىكى تەڭ قىسچىلىق ۋە روھي جەھەتتىكى . ئىدى سەمەنزىلىدە ئۇچرايدىغان ھادى-نىشان

چەتئەل تۇپرىقىغا قەدەم باسقان كىشى . دەۋرگىال خاس ھادىسە ئەمەس غېرىبلىق ھەرگىزمۇ ھازىرقى

 بەزى. يىلغىچە يىڭى تۇرمۇشقا كۆنەلمەسلىك تۈپەيلى ھەر جەھەتتىن قىينىلىدۇ ئەلۋەتتە بىرەر

ئېرىشىدىكەن،  چەتئەلگە چىققانالر ئەركىنلىككە ۋە ئىنسانىي ھۆرمەتكە ماتېرىيالالردىن بىلىشىمچە،

http://uyghurensemble.co.uk/uy/?p=1362
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يەرلىكتە ياشاۋاتقانالر مەلۇم  .ئانا، قېرىنداشلىق، يۇرت، دوستلۇق مىھرىدىن كىچىدىكەن-ئەمما ئاتا

ياشايدىكەن، ئەمما ئىنسانىي خاسلىقى تازا نەزەرگە  مۇھەببەت قۇچىقىدا-دەرىجىدە پاراغەتتە، مېھرى

نۇپۇزلۇق ژۇرنالدىكى تەتقىقات ماقالىسىنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى  بۇ چەتئەلدىكى بىر. مايدىكەنئېلىن

  .ئىدى

ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ تەربىيىلىنىشىگە ئەھمىيەت بېرىشى -بۇيان ئاتا يىقىنقى يىلالردىن

 ۇشقابالىالرنى چەتئەلگە چىقىرىدىغان خاھىش ئۈرۈمچىدەك چوڭ شەھەردە يىڭىلىق بۇل تۈپەيلى،

ئىككى -بىر ئەمما بالىالرنىڭ چەتئەلگە چىقىرىدىغانالر پۇللۇق كىشىلەر بولۇپ، دەسلەپكى. باشلىدى

ئەگەر مەلۇم بىرەيلەن . بىرەتتى يىلدا بالىالرنىڭ چەتئەلدىكى بارلىق چىقىملىرىنى ئۆز يېنىدىن قامداپ

. ۇەن ئەتراپىدا پۇل كىتىدۇمىڭ ي311يىلدا  ئامېرىكىدا ئوقۇماقچى بولسا ئوقۇش ۋە خىراجەت ئۈچۈن

مىقداردىكى پۇلمۇ، چەتئەلدىكى مەكتەپنىڭ ئۇقتۇرۇش قەغىزىمۇ  ئۇنىڭ ئۈستىگە بانكىدا قۇيۇلغان مەلۇم

بىر خاھىشنىڭ تۈرتكىسى بىلەن دەسلەپكى قەدەمدە تولۇق كۇرس  مۇشۇنداق. بۇلۇشى كېرەك

بولسىمۇ، ئەمما يەنە بەزىلەر  بەزى بالىالر ناھايىتى ياخشى ئوقۇغان سەۋىيىسىدە ئوقۇۋاتقان

 بۇنىڭ بىلەن. ئانىلىرىنى خاراب قىلماقتا-دۇنيالىرىنى بۇزۇپ چېچىپ، ئاتا-تەييار مال ئانىسىنىڭ-ئاتا

 .باشلىدى چەتئەل راستىنال جەننەتمۇ دېگەن سۇئال پۇت باسماس نەرسىگە ئايلىنىشقا

پ ئوقۇشتىن ئىبارەت بىر ئىستەك كەلسەك، ئوقۇش مۇكاپات بىلەن چەتئەلگە چىقى تىمىغا قايىتىپ

 تىرىشىۋاتقان كۈنلىرىمىنىڭ بىرىدە چەتئەلگە چىقىش، چىققاندىمۇ خەلقئارالىق يىغىنغا بىلەن

ئۇستازىم راھىلە  ئەلۋەتتە، بۇ تەقدىرىنىڭ نىسىپ بۇلىشىدا. قاتنىشىشتەك تەقدىر ماڭا نىسىپ بولدى

ئوتتۇرا شەرق تەتقىقات  شەرق، ئافرىقا ۋەداۋۇتنىڭ ھىممىتى ۋە ئەنگلىيە لوندۇن ئۇنىۋېرسىتى 

تىرىشچانلىقى بىلەن تۇلۇق  خانىمنىڭ  (Rachel Harris)دىكى راچېل خاررىس (SOAS)مەركىزى

كەلگۈسىمگە بولغان ئۈمىدىنىڭ سىرتقا پارتالپ  ئەمەلىيەتتە بۇنى ئۇستازىمنىڭ مىنىڭ. ئىشقا ئاشتى

ۇت مۇئەللىم ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ چەتئەلگە چىقىپ راھىلە داۋ چۈنكى. چىقىشى دېسەك توغرا بۇالتتى

قىلىدىغان مۇئەللىملەرنىڭ بىرى بولۇپ، ھە دىسىال بىزگە ئوقۇش مۇكاپاتىغا  ئوقۇشىنى تۇلىمۇ ئارزۇ

 قىلىش ھەققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىلىكتىرونلۇق خەت ساندۇقىمىزغا ئېرىنمەي ئەۋەتىپ ئىلتىماس

يىغىنالرنى رەت  بۇ قېتىم ئۇستازىم چەتئەلدىكى بىر نەچچە. دىممەن بۇنىڭدىن تۇلىمۇ خۇشال ئى. تۇراتتى

كەلگەن چاقىرىقالر ئۇنىڭ ۋاقتىنى  قىلىۋەتكەن بولسىمۇ، يەنىال چەتئەلدىن يىغىنغا قاتنىشىپ توغرىلىق

يىغىنالرنىڭ ۋاقتىغا قارىتا مۇرەسسە قىلدى ۋە  بۇنىڭ بىلەن ئۇستازىم بۇ. ھە دەپ تالىشىۋاتاتتى

ئەسلىدە ئۇ . تەلىپى بىلەن مىنى ئەۋەتىش قارارىغا كەلدى يىغىنغا قارشى تەرەپنىڭ ئەنگلىيىدىكى

سىز بېرىپ »:ئەمما ئۇ. قايتىپ ئەنگىلىيەگە بارسىمۇ يىغىنغا يەنە ئۈلگۈرەلەيتتى ئامېرىكىدىكى يىغىندىن

يىتەكچىلىرى  كېلىڭ، ئۇ يىغىنغا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن نۇرغۇن تەتقىقاتچىالر، دوكتور كۆرۈپ
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« .ئۈچۈن ئاساس سېلىپ كېلىڭ قاتنىشىدۇ، ئۇالر بىلەن سۆزلىشىپ، كەلگۈسىدىكى دوكتۇرلۇق ئوقۇشىڭىز

خىل ئالىيجانابلىقىدىن چەكسىز سۆيۈندۈم  مەن مۇئەللىمنىڭ بۇ. دەپ بۇ پۇرسەتنى ماڭا ئۈتۈنۈپ بەردى

زگىلدە ئەنگىلىيە مەنچېستىر يىغىنغا قاتنىشىۋاتقان مە ئەنگىلىيەدە. ۋە ئىپتىخار ھېس قىلدىم

ئابلىمىت باقى ئاكىمىزمۇ مۇئەللىمنىڭ بۇ پەزىلىتىدىن سۆيۈندى ۋە  ئۇنىۋېرسىتىدا ئىشلەيدىغان

 .تەرىپلىدى ئاالھىدە

ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچى قۇبۇل قىلماقچى بولسا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم  ئادەتتە چەتئەلدە

شۇڭا مەن بۇ پۇرسەتنى ئۈزۈمگە . ئەھمىيەت بىرىدۇ دەسلەپكى تەسىراتىغا بەكرەك سەۋىيەسىگە ۋە

خانىمغا  راچىل. ئامەت دەپ بىلىپ سەپەر ۋە يىغىن ماقالىسى تەييارلىقىنى قىلىشىقا باشلىدىم كەلگەن

ئارىدىن ئىككى . بەردىم ۋە يىغىن ماقالىسىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى ئەۋەتىپ (CV)مىنىڭ تەرجىمىھالىم

چۈنكى ئۇالر يىغىندا . تەسسىقلىنىپتۇ نىڭ يىغىنغا قاتنىشىش ساالھىيتىمھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن مى

مەركىزى ئاسىيانىڭ »بۇ يىغىن . ئەھمىيىتىگە بەكرەك قارايتتى ئوقۇلىدىغان ماقالىلەرنىڭ تەسىرى ۋە

. دېگەن تىمىدا ئىدى (Musical Geographies of Central Asia) يەنى ،«مۇزىكىلىق جۇغراپىيىسى

 .توغرىسىدا دېگەن تىمىدا ماقالە تەييارلىدىم« داستانلىرىنىڭ ئورۇنلىنىش سەنئىتى خەلق ئۇيغۇر»مەن 

ۋىزىغا ئىلتىماس  يىغىندا ئوقۇيدىغان ماقالەمنى ناھايتى ئوڭايال پۈتكۈزىۋالغان بولساممۇ، ئەمما مىنىڭ

 .قىلىش ئىلتىماسىم ئانچە ئوڭۇشلۇق بولمىدى

ندون ئونۋېرسىتېتى مۇزىكا تەتقىقات ئىنىستىتۇتىدىكى قىلىشتىن بۇرۇنال لو ۋىزىغا ئىلتىماس

بېيجىڭغا،  بىلەن بىر نەچچە قېتىم ئېلخەت ئاالقىسى قىلىپ ئۈرۈمچىدىن (Saida Daukeyeva) سەئىدە

ئەمما مىنىڭ . بولدى قىلىنىپ  بېيجىڭدىن لوندۇنغا ئۇچىدىغان ئايرۇپىالننىڭ بىلىتىمۇ ئالدىن زاكاز

 .تۇتۇپ، بېلەت مۇقىمالشتۇرۇلمىغان ئىدى كىينلىكىنى كۆزدە-ىنىڭ ئالدىۋىزا ئىلتىماسمىنىڭ ۋاقت

كۈنىدىن باشالپ، ۋىزا -22ئاينىڭ -4ئەنگلىيە كونسۇلخانىسى بۇ يىل  بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق 

 قۇبۇل قىلىدىغان، توردا كۆرۈشۈشنى ئالدىن بېكىتىدىغان سىياسەتنى يولغا قويغان ئىلتىماسىنى توردا

توردا توشقۇزۇپ،  تىپ بويىچە بېيجىڭغا ماڭماستىن بۇرۇن توشقۇزىدىغان جەدۋەللەرنىبولۇپ، مەنمۇ تەر

ۋىزا بىجىرىشىنى بېجىڭدىكى بىر  ئەنگىلىيەگە ۋەكالىتەن. ئالدىن كۈرۈشۈشنى ئىلتىماس قىلىپ قويدۇم

بۇ ئورۇننى تاكسى شوپۇرلىرىمۇ . بولدى ئورۇن ھۆددىگە ئالغان بۇلۇپ، ئورنىنى تاپماق بەك تەس

شۇنداق . سائەتكە يېقىن ئۆتۈپ كەتكەن ئىدى1ئاللىقاچان  بىلمىگەچكە ئالدىن بىكىتىلگەن ۋاقتىم

ۋىزا ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىش ئورنىدا . كىرىپ ماتېرىيالىمنى تاپشۇردۇم بولسىمۇ ئىلتىماسنى كۆرسىتىپ

 كەندىن كىيىن بەزىمۇناسىۋەتلىك خادىم ئىلتىماسىمنى بىر قۇر كۈرۈۋەت. خىزمەت قىالتتى خەنزۇالر

قايتا  ئۆزگەرتشىكە تىگىشلىك جايالرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ تىزدىن ئۆزگەرتىپ كىلىپ،



205 
 

بولغاچقا تورخانا ياكى  ئىلتىماسنى پەقەت توردىال ئۆزگەرتىشكە بۇلىدىغان. تاپشۇرۇشۇمنى ئېيتتى

ۇلۇپ، قەھۋەخانىالرنىڭ ئاز ب ئەمما بېيجىڭدا تورخانا ناھايىتى. قەھۋاخانا ئىزدەپ يۈگۈردۈم

. ماتېرىيالىمنى قايتا تاپشۇرۇپ بۇلۇپ ئۇھ دىدىم .كۆپىنچىسىدە تور مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلىمەيدىكەن

ئالتە خىزمەت كۈنىال پىالنلىغان بولۇپ، ئەگەر بەلگىلەنگەن  چۈنكى مەن ۋىزا بىجىرىش ئۈچۈن پەقەت

 بۇنىڭ بىلەن ئايروپىالن بىلىتىنىڭ. ىكىپ كىتەتتىتاپشۇرمىسام ۋىزا ئىلتىماسىم كىچ كۈندە ماتېرىيال

ئىلتىماس قىلىشقا  ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە قايتىدىن. ۋاقتى ئۆتۈپ كىتەتتى ۋە يىغىنغا ۋاقتىدا بارالمايتتىم

ئالدىن كۈرۈشۈش ۋاقتى  چۈنكى توردىن. توغرا كەلسە ئۈچ كۈندەك ساقالشقا توغرا كىلەتتى

  .ئورۇنالشتۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىدى ىنى ئالدىغا سۈرۈپبەلگىلىنىدىغان بۇلۇپ، بۇ ۋاقىت

  ئۇچىدىغانغا ئىككى كۈن قالغاندا ۋىزا ئىلتىماس قىلىپ ئورنىغا بېرىپ سۈرۈشتە قىلسام ئايروپىالن

بىر كۈن بۇرۇن  قانداق قىلغۇلۇق ئەمدى؟ ئايروپىالن بىلىتى يىغىن باشلىنىشتىن. ۋىزام تېخى چىقماپتۇ

پۇلى زىيان، ئۇنىڭ ئۈستىگە تەستە  زاكاز قىلىنىپ بولغان بولۇپ، ۋىزا بولمىسا بېلەت ئۇچىدىغانغا ئالدىن

ۋىزا ئىلتىماس قىلىش مەركىزىدىن . ئىرىشكىلى بولمايتتى قولغا كەلگەن يىغىنغا قاتنىشىش پۇرسىتىگە

اچېل ۋە كومپيوتېرنىڭ ئالدىغا كىلىپ ۋىزا ئىلتىماسىم ھەققدىكى خەۋەرنى ر .السسىدە بولۇپ قايتتىم

 چۈنكى ئۇالر ۋىزا ئىلتىماس جەريانىنى ۋە نەتىجىسىنى ئوقتۇرۇشنى تەلەپ. ئەۋەتىۋەتتىم سەئىدەلەرگە

روياپقا چىققان،  بۇ يىغىن راچېل ۋە سەئىدەلەرنىڭ بىۋاستە قول سېلىپ ئىشلىشى بىلەن. قىلغان ئىدى

Aga Khan Trust for Culture AKTC (اسىنىڭ دۇني بۇ فوند جەمئىيتى مۇسۇلمان

فوندنىڭ يەنە باشقا نۇرغۇن  ئىقتىساد،ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت تەرەققىياتى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ، بۇ

ئۇستازى ئاگاخان نامى بىلەن -48تارمىقىنىڭ  جەمئىيەتلىرى بۇلۇپ، شىئە مەزھىپى ئىسمائىلىيە

 .بىرىلگەن ئىدى نامىدىن راسخۇت ئاجرىتىپ( ئاتالغان

مەن ۋىزام بۇ كۈنى چۇقۇم . ردىم، ئايروپىالن چۈشتىن كىيىن ئۇچاتتىبا ئىككىنچى كۈنى يەنە

 كۈنگىچە مەن7كۈندىن -3چۈنكى ئىلتىماس مەركىزىنىڭ تورىدا ئادەتتە . قارايتتىم چىقىدۇ دەپ

. ئۇچۇر بار ئىدى ئەتراپىدا تەستىقلىنىدىغانلىقى توغرىلىق 81%ئىلتىماس قىلغان ۋىزا ئىلتىماس تۈرى 

كۈنلەرنىڭ ۋىزا 9~7قاراپ  راق بېرىشنى ئويلىغان بولساممۇ، توردىكى ئۇچۇرالرغابېيجىڭغا بۇرۇن

ئەمما بۇ كۈنى راستىنال تەلىيىم تەتۈر  .ئىلتىماسىغا يىتەرلىك ئىكەنلىكىنى جەزىملەشتۈرگەن ئىدىم

. ئايرۇپىالن چۈشتىن كىيىن ماڭىدۇ. تۈتۈن چىقتى بېشىمدىن. ۋىزام يەنىال چىقمىغان ئىدى. كەلدى

قالىمەن؟ قانداق قىلغۇلۇق؟ خىزمەتچى خادىمغا قايتا ئۈتۈندۈم،  ۈگۈن ماڭمىسام يىغىنغا كىچىكىپب

بۇنىڭ بىلەن راچېل ۋە سەئىدەلەرگە خەت يېزىپ ئايروپىالن . چىقمىغان ئىدى ئەمما ۋىزام تېخى

بېيجىدىكى  ەنىڭئۇالر ئالدىنقى كۈنىال مىنىڭ ۋىزام توغرىلىق ئەنگىلي. ئەمەلدىن قالدۇرۋتتىم بىلىتىنى

بىلەن ئەنگىلىيىنىڭ ۋاقىت  ئەمما بېيجىڭ. كونسۇلخانىسى بىلەن ئاالقىلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى
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سوغا چۈشكەن مۈشۈكتەك بۇلۇپ  .پەرقى تۈپەيلى تېخى ۋىزام توغرىلىق بىرەر ئۇچۇر يوق ئىدى

ىلىزچە كىتاب سېتىۋېلىش بېيجىڭدىن ئېنگ كونسۇلخانىنىڭ ئىش بىجىرىش ئورنىدىن يېنىپ چىقتىم ۋە

مىنىڭ ۋىزا ئىلتىماسىمدىن . چۈشتىن كىيىنمۇ بولدى .باردىم خىيالى بىلەن ۋاڭ فۇجىن كىتابخانىسىغا

تىت بولغان ئىدى ۋە تېلېفونۇمغا بىر نەچچە قىسقا ئۇچۇر -خانىم تۇلىمۇ تىت خەۋەردار بولغان راچېل

ئىلتىماسىمدىن  راھىلە داۋۇت تېلفۇن قىلىپ ۋىزاكىتابخانىدا كىتاپ كۈرۈپ تۇرسام ئۇستازىم  .يوللىدى

بېرىپ بېقىشىم كىرەكلىكىنى،  خەۋەردار بولغاندىن كېيىن چۈشتىن كېيىن ۋىزا ئىلتىماس قىلىش ئورنىغا

راچېل بىلەن ئاالقىلىشىپ يېغىنغا كىچىكىپ  ئەتىسى ئەتتىگەن چوقۇم يەنە بىر سۈرۈشتە قىلىشىمنى ۋە

ئانغىچە ئۇالر ئەنگىلىيەنىڭ . بىلەن بۇ ھەقتە ئاالقە قىلدىم بىلەن راچېلشۇنىڭ . بېرىشىمنى تاپىلىدى

بىلەن ئاالقىالشقان بۇلۇپ، ۋىزا رەسمىيتىمنىڭ ئالدىنقى كۈنىال  بېيجىڭدىكى كونسۇلخانىسى

قىلىش  ئەمدى قانداق. بولغانلىقىنى، خادىمالرنىڭ ۋاقتىدا ئېلىپ كەتمىگەنلىكىنى ئېيتىپتۇ بىجىرىلىپ

ئېلىپ ئۇنىڭغا  چېل خانىم كىچىپ كەلسەممۇ كىلىشىمنى، ئەتە ئەتتىگەندىال پاسپورتۇمنىكېرەك؟ را

يەتتە سائەت كىيىن بۇلۇپ، راچېل  ئادەتتە ئەنگىلىيەنىڭ ۋاقتى بۇ يەردىن. تېلېفون قىلىشىمنى ئېيتتى

گرا ھالقىش مەن تۇنجى قېتىم چى. ساقاليدىغانلىقىنى ئېيتتى خانىم ئۇخالۋاتقان بولسىمۇ تېلىفۇنۇمنى

ھاياتىمدا . قىممەتكە بولغان ھۆرمەتنىڭ نەقەدەر ئولۇغلۇقىنى ھېس قىلدىم-قەدىر ھارپىسىدا ئىنسانىي

چوڭ  قىممىتىمىنىڭ، ئىنسانىي خاسلىقىمنىڭ بۇ دەرىجىدە-مىنۇتالرغا قەدەر كىشىلىك قەدىر شۇ

ئۈچۈن  ئوقۇغۇچى چۈنكى مەندەك بىر ئاسپىرانت. كۈرىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلمىغان ئىكەنمەن

قىممەتكە -قەدىر بۇنچىلىك. خەلئارالىق يىغىنغا قاتنىشىش پۇرسىتى جۇڭگۇدا دىگۈدەك تېپىلمايتتى

مىنىڭ مۇنداق دىيشىم  .ئىرىشىش جۇڭگۇدىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسپتەن چۈش ئىدى

ىكى بۇ قېتىمقى يىغىنى ئونۋېرسىتىتىد مەن لوندون. مىنىڭ كىچىككىنە ھاياجىنىمدىن بولغان ئەمەس

. تەرەپنىڭ چەكسىز غەمخورلىقىغا نېسىپ بولغان ئىدىم تەشكىللىگەن ۋە خىراجەتلەر بىلەن تەمىنلىگەن

ئىلتىماسىمنىڭ بېجىرىلىشىگە ئارىالشقان، يىغىنغا كىچىكىپ بارساممۇ  ئۇالر ماالل كۆرمەي مىنىڭ ۋىزا

 مەن لوندون. س، ئاالھىدە تاالنتلىقمۇ ئەمەسمەن ئاالھىدە شەخس ئەمە. تاپىلىغان ئىدى كىلىشىمنى

پەقەت ئۇيغۇر  مەن. ئونۋېرسىتىتى مۇزىكا تەتقىقات ئىنىستىتوتىغا ئاالھىدە شەرەپمۇ ئېلىپ كەلمەيمەن

ئۇنىڭ ئۈستىگە . خاالس خەلق داستانلىرى ھەققىدە تەتقىقاتچىالرغا كىچىككىنە ئۇچۇر بىرىمەن

بۇ ھەقتە خەلقئارادا نوپۇزلۇق . ئەمەس لەرگە ناتۇنۇش ھادىسەداستانچىلىق ئەنئەنىسى تۈركىي مىللەت

ناملىق “ مەدداھالر“-(Milman Parry and Albert lord)لورد نەزىريەسى-نەزىرىيەلەردىن پارى

مەن ئۈزۈمنىڭ ئىنسانىي خاسلىقمىنىڭ شۇ قەدەر  .نۇرغۇن كىتابالر نەشىر قىلىغان ئىدى

شۇ چاغدا غەرب دۆلەتلىرىدىكى كىشىلىك . ئىدىم ھۆرمەتلەنگەنلىكىدىن چەكسىز مىننەتدار

  .…بېيجىڭدا تۇرۇپ تېتىغاندەك بولدۇم قىممەت، دېمۇكىراتىيەنىڭ تەمىنى-قەدىر
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سائەت ئەتراپىدا 24ئايروپىالن بېيجىڭدىن شياڭگاڭغا، شياڭگاڭدىن لوندونغا  مەن ئولتۇرغان       

 ئايرۇپىالننىڭ دەرىزىسىدىن. ىنىككىنە قوندىئايرۇدورۇمىغا يHeathrow كېيىن لوندون ئۇچقاندىن

بولساممۇ، ئەمما  پەسكە قاراپ ئەنگلىيە تېررىتورىيىسىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى كۆرىۋېلىشقا تىرىشقان

مىنۇت قالغان ۋاقىتتىال 11قۇنۇشقا  ئايرۇپىال. پەستىكى تۇمانالر مىنىڭ بۇ خىيالىمغا ئارام بەرمىدى

يەر يۈزى . يېشىلچىلىق بىلەن تولغانلىقىنى بىلىپ ئۈلگۈردۈم ىڭ قانچىلىقلوندون ئاسمىنىدىن بۇ زىمىنن

 ئايروپىالن پەسلىگەنسىرى بۇ بىپايان يېشىل ۋادىنى كىسىپ. مەيدانىدەك يېشىل ئىدى بەئەينى پوتبول

 .. .چىرماش يولالر كۆرۈنۈشكە باشلىدى-ئۆتكەن ئىرماش

ئادرېسى بويىچە  (Tube)يەر ئاستى پويىزچۈشۈپال راچېل خانىم دەپ بەرگەن  ئايرۇپىالندىن 

 بىكىتىدە چۈشۈپ، لوندون ئونۋېرسىتىتىنىڭ شەرق ۋە (london russell square)مەيدانى روسسېل

بۇ مىنىڭ . يىتىپ باردىم ئافرىقا تەتقىقات مەركىزىگە يىقىن يەردىكى ئالدىن زاكاز قىلىنغان مېھمانخانىغا

ئىدى، تەلىيمگە يارىشا بارىدىغان  نۇرغۇن نەرسىلەر يىڭى تۇنجى قېتىم چەتئەلگە چىقىشىم بۇلۇپ،

قىلغىنى لوندوندا يەر ئاستى پويىزى قاتارلىق قاتناش  ماڭا تەسىر. جايىمنى ئۈزۈم تېپىپ بارالىدىم

كىشىلەر ئەتتىگەندە يەر ئاستى . گېزىتلىرى ھەقسىز تارقىتىلىدىكەن بېكەتلىرىدە كۈندىلىك خەۋەرلەر

گېزىت ئوقۇمايدىغان ئاز ساندىكىلىرى مۇزىكا ئاڭاليدىكەن . گېزىت ئوقۇيدىكەن پويىزىدا ئولتۇرۇپ

  .جىمجىت خىيال سۈرىدىكەن ياكى

مۇالزىمەتچىسىگە پاسپورتۇمنى بەرگەندىن كېيىن ماڭا ئالدىن زاكاز قىلىغان  مىھمانخانا

ئايرۇپىالندا  چۈنكى. ىمنەرسە كىرەكلىرىمنى قۇيۇپ، كارۋاتقا ئۈزۈمنى ئاتت. كارتىسىنى بەردى ياتاقنىڭ

پەسكە چۈشۈپ، ئاممىۋى  يۈز كۆزلىرىمنى يۇيۇپ،. سائەت ئۇچۇش ماڭا ئېغىز كەلگەندى24ئاالھىزەل 

كوچىالردا ئاممىۋى تېلېفون بوتكىلىرى  بۇ يەردە. تېلىفۇن بوتكىسىدىن راچېل خانىمغا تېلىفۇن ئوردۇم

ىل ئىلگىرى ئورنىتىلغان بولسىمۇ، ئەمما بەزى نەچچە ي رايۇنىمىزدا بۇنداق ئەسلىھەلەر بىر. كۆپ ئىدى

ئومۇمالشمىدى، ئاخىرىغا كەلگەندە تېلېفوننىڭ تورۇپكىلىرى ئوغۇرالندى،  سەۋەبلەر تۈپەيلى تازا

 .چېقىلدى ياكى تەڭگە تاشلىنىدىغان يەرلىرىگە تۆمۈر، تاش قاتارلىقالر پاتۇرۋېتىلدى ئەينەكلىرى

  .ىال قىممەت ئىكەنلوندۇندا ئاممىۋى تېلىفۇن ھەققى خىل

 .تېلېفونىنى ياردەمچىسىگە تۇتقۇزغان بولۇپ، ئۇ ئالدىمغا كىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى راچېل خانىم

ۋىۋىسكا  لوندۇندا بىناالرغا، دۇكانالرغا، مەكتەپلەرگە بۇ يەردىكىدەك يوغان ۋە رەڭلىك قىلىپ

ئونۋېرسىتېتىنىڭ شەرق،  لوندون. نپەقەت تامغا بىر نەچچە خەتال چاپالپ قۇيۇلىدىكە. ئاسمايدىكەن
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كوچىدىكى باشقا دۇكانالر بىلەن بىر گەۋدە  ئافرىقا تەتقىقات بۈلۈمىنىڭمۇ چوڭ دەرۋازىسى يوق بولۇپ،

رىشاتكا ۋە تامالر بىلەن قاشاالپ، بىر نەچچە قاراۋۇللىرى  بۇ يەردىكىدەك مەكتەپلەرنى چوڭ. ئىكەن

 .ساقلىمايدىكەن بىلەن

  

 

 يىغىن. قەۋەتتە بولۇپ، پەقەت پەسكە بىر تالال كۆرسەتمە قۇيۇپ قۇيۇلغان ئىدى يىغىن ئىككىنجى

يىغىننىڭ كۈن  ياندىكى بىر جوزا ئۈستىگىال. مەيدانىدا ھېچقانداق ۋىۋىسكا تارتىلمىغان ئىدى

بۇ يەردە نە . قالماي تۇرالمىدىم مەن ھەيران. ە ژۇرنال قۇيۇپ قۇيۇلغان ئىدىتەرتىپلىرى ۋە بىر نەچچ

يىغىن . قىلىدىغان رەئىس سەھنىسى يوق ئىدى رەسىمگە تارتىدىغان كىشى، نە يىغىن داغدۇغىسىنى

مەن يىتىپ بېرىشىم بىلەن . رىياسەتچىلىك قىالتتى رىياسەتچىسى بىر ياندىكى ئۈستەلدە يىغىنغا

لوندون ئونۋېرسىتېتىنىڭ مۇزىكا )راچېل خانىم، سەئىدە قەززالىق بىلەن كۈتكەنكىلىشمنى تە

 .مىنى قىزغىن قارشى ئالدى( تەشكىللىگۈچىلىرىنىڭ بىرى ئىنسىتىتۇتىدا ، يىغىننىڭ
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الردا ئاندىن ئىشقا 21ۋە  8.31لوندۇندا كۆپىنچە ئورگانالر ئەتىگەن سائەت  شۇنىسى قىزىقارلىقى

 يىغىن زالىغا كىرىدىغان يەرگە تاتلىق تۈرۈملەر،. كۆپ دەم ئالمايدىكەن چۈشتە .چۈشىدىكەن

قورساقنى  تە ئۇنى بۇنى يەپ coffee break ئىچىملىكلەر ئورۇنالشتۇرۇلغان بۇلۇپ، يېرىم سائەتلىك

  .ئەستەرلەپ يىغىننى داۋامالشتۇردۇق

 سى جايلىرىدىن كەلگەندۇنيانىڭ ھەرقاي. ئەھمىيەتلىك ۋە مۇنازىرىلىك بولدى يىغىن ناھايتى

توغرىسىدا بەس  مۇزىكانتالر، مۇزىكا ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇزىكا ھادىسىلىرى

بولغاندىن كېيىن بەش مىنۇت  مىنۇت ئەتراپىدا سۆزلەپ21ھەر بىر تەتقىقاتچى . مۇنازىرە قىلىشتى

. چىالر سۇئالنى ھەرگىز بىۋاسىتە سورىمايدىكەنتەتقىقات غەرب دۆلەتلىرىدە. ئەتراپىدا سوئال سورىالتتى

قارىشى ياكى بۇ ھەقتە بىلگەنلىرىنى ئوتتۇرغا قۇيۇپ بولۇپ، ئاندىن  ئۇالر ئاۋۋال ئۆزىنىڭ كۆز

   .ئوتتۇرغا قۇيىدىكەن سۇئاللىرىنى

 راچېل خانىم. بارغانلىقىم ئۈچۈن ماقالەمنى كىيىنكى كۈنى ئوقۇيدىغان بولدۇم مەن كىچىكىپ

مۇۋاپىقىيەتلىك  ئىككىنجى كۈنى. منى كۈرۈپ، ئوقۇيدىغان مۇھىم قىسمنى كۆرسىتىپ بەردىماقالە

يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ . ئوقۇدۇم ھالدا ماقالەمنى قىسقا فىلىم ۋە سۈرەتلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ

 .ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى بولدى

نىڭ  Ted لگۈچىلىرىدىنتەسىرلەندۈرگىنى شۇ بولدىكى، يىغىن تەشكىل مىنى يەنە بىر 

 مىنىڭ لوندۇنغا ئۇچىدىغان ۋاقتىم. بىلىتىمنىڭ پۇلىسىنى ناھايتى تىزال بېرىشى بولدى ئايروپىالن

تەرەپتىن مۇنتىزىم  ناھايىتى قىسقا مۇددەت ئىچىدە تامامالنغان بولغاچقا ئايروپىالن بىلىتى ساتقۇچى

بىلەتنى ئالدىن ئۆزى سېتىۋېلىپ،  تقۇچى تەرەپبېلەت سا. بولغان تالون ئېلىشقىمۇ ئۈلگۈرمىگەن ئىدىم

جايىم بېيجىڭ مىللەتلەر ئىنىستىتوتىغا ئېلىپ  بېلەتكە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى مىنىڭ تۇرىدىغان

پۇلنى بەردىمدە بېيجىڭ خەلقئارالىق ئايرودرومغا . يۇغۇشتۇرۇپ تۇردۇم ئانغىچە يۈك تاقلىرىمنى. كەلدى

ئەمما . ىم بېلەت ئاتچوت قىلىدىغان ھېچقانداق ھۆججەت يوق ئىدىقۇلۇمدا مۇنتىز شۇڭا. چاپتىم

نەق  تەشكىللىگۈچى تەرەپ قۇلۇمدىكى ئۇچۇرغا قاراپال بىلەتنىڭ پۇلىنى، تاماق پۇللىرىمنى يىغىن

ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا  ھەتتا. ئۇالر مىنىڭ ئېغىزىمدىكى گەپكە ئىشەنگەن ئىدى. مەيداندا بەردى

مىنىڭ ئادەملەر . بىرىۋەتتى شۇ پۇلنىمۇ. چە پۇلغا ئالدىم دېگەن ئىدىمبارىدىغان بىلەتنى مان

قانچىلىك ئازادىلىك ۋە بەختىيارلىق تۇيغۇسى  ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچنىڭ نەقەدەر ئۇلۇغ ۋە ئىنسانغا

قىممىتى -بۇ يەردە ئىنساننىڭ قەدىر. ئەلدە ھىس قىلىپ ئۆتتۈم بىرىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم يات بىر

   .رەسمىيەتلەر ئالدىدا يەنىال چوڭ ئىدى-قائىدە ۋە تۈزۈم
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ھەرقانداق بىر تالوننى ئاتچوت قىلماقچى بولساق چوقۇم ھۆكۈمەتكە ئۆتىدىغان  يۇرتىمىزدا ئەگەر

 بۇ نەرسىلەرنى تېپىپ، باجلىرىنى تۈلەپ بولغاندىن كىيىن يەنە بىرەر. ھۆججەت كىتىدۇ مۇنتىزىم

ئاندىن . بولمايدۇ دۇ، دىگەن ئىمزايى چۈشمىسە پۇلنى ھەرگىز ئالغىلىباشلىقىنىڭ ئاتچوت قىلىنسا بولى

 .گەپ كىيىن مالىيە ئورۇنلىرىغا بېرىپ ئۆچىرەت تۇرۇپ پۇل ئالىدىغان

كىشىلەر ئارىسىدىكى ئىشەنچ ۋە قىممەت كىشىلىك تۇرمۇش مىزانى سۈپىتىدە  غەرب دۆلەتلىرىدە

 دە ياشاپ باققان، ئىلىم تەھسىل قىلغان كىشىلىرىمىزبىزنىڭ غەرپ دۆلەتلىرى. كۈرىلىدۇ ناھايىتى چوڭ

بۇ يەردىكى  غەرب دۆلەتلىرىدە بىر نەچچە يىل تۇرۇپ كەلگەن كىشىلەر. بۇنى ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ

جۇڭگو خەلقى قەدىمدە . يانىدۇ يالغانچىلىق، ساختىپەزلىك، ئالدامچىلىق ۋە قويمىچىلىقالردىن رايى

خەلقىمۇ ئۆزىمىزنى يۈكسەك ئەخالقلىق،  ئۇيغۇر. دەپ ئاتايتتى礼仪之邦 ىئۈزىنى ئەخالق دۆلىتى يەن

بىرىمىزدىن ئەنسىرەپ، -كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا بىر ئەمما. تىرىشچان، پاكىزە دەپ تەرپلەيتتۇق

بىلىشلىرىمىز -مەھكەم تىقىپ قۇيىمىز، دوستلىرىمىز، تونۇش پۇللىرىمىزنى بانكىغا ساندۇقالرغا

دوختۇرخانىالر ئەڭ ئالدى بىلەن پۇلنى . كەتسە ھېچكىمنىڭ كارى يوق ئۆلۈپ يوقسۇزلۇق سەۋەبىدىن

   .تۇرىدۇ ئوكۇل پۇلىنى تۈلىمەپسىلەر، دەپ قاراپ-ئۈلۈشكە ئاز قالسىمۇ، دورا تۇنۇيدۇ، بىر كىشى

بىرىمىزنى ئالداپ، -بىر. يالغان ئېيتىپ كىشىلىك ئىززەتكە خىيانەت قىلىمىز بىرىمىزگە-بىز بىر

 بىرىمىزنى-بىز بىر. ەپسىمىز ھەلەكچىلىكىدە كىشىلىك ساپايىمىزنى تۈگەشتۈرىمىزن تويماس

بىرىمىزنى -بىر ھايۋانالرغا ئوخشاش بىر ئولجا تاپساق تەڭ خىرىس قىلىپ. شەپقەت قىلمايمىز-رەھىم

قىممىتىمىز، -كىشىلىك قەدىر بىزنىڭ ساپايمىز،. ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئولجىنى يەيمىز

. يالتىراق شۆھرەتلەر ئارىسىدا يىگىلىگەن، سۇسلىغان ەخالق ئۆلچىمىمىز ئىگىز بىناالر، ئېسىل ماشىنىالر،ئ

ئىشەنچ ھۆرمەت ۋە قىممەت دەرىجىسىگە كۆتۈرەلمەستىن، ھايۋانىيلىق  قىسقىسى، كىشىلەر ئارىسىدىكى

 ا ، ماشىنىالردا كىشىلەرئەگەر لوندوندا كوچىالرد: مەسىلەن. قاراپ ئېغىۋاتقان خۇسۇسىيەت تەرەپكە

بۇ يەردە  بىزنىڭ. دەيدۇ“ كەچۈرۈڭ”ئارا سۈركىلىپ كەتسە سوقۇلغۇچى تەرەپمۇ سىزدىن بۇرۇن -ئۆز

ئالدىراش ئەمەس، ئەمما  بىز تېخى ئۇالردەك. بىرىنى ئۆرىۋەتسىمۇ كارى يوق كىتىۋۋىرىدۇ-كىشىلەر بىر

 .كۆپ ئاممىۋى ئەخالقتا ئۇالردىن ئۈگىنىدىغان تەرەپلەر خىلى

   

 لوندۇندا بىر قېتىم يەر. دىيشىم ھەرگىزمۇ ئايروپىالن بىلىتىنىڭ ئىشى ئۈچۈنال ئەمەس مىنىڭ بۇنداق

سېلىنىشى كىرەك  چىقىدىغان ۋاقىتتا چوقۇم كارتا سىيرىغۇچقا. ئاستى پويىزىنىڭ بىلىتىنى يۈتۈرۋەتتىم

ئادەتتە . توسۇقنى ئېچىۋەتتى ئەمما مەن كارتامنى تاپالمىغاندىن كېيىن خىزمەتچى خادىم. ئىدى
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يۇەن جەرىمانە تۈلەش 141توغرا كەلسە خەلق پۇلىدا  لوندۇندا يەر ئاستى پويىزلىرىدىن بىلەتسىز چىقىشقا

كېچە )خىزمەتچى خادىم ئاپتۇماتىك بېلەت ئااللمىغانلىقىنى كۆرۈپ،  يەنە بىر قېتىم. كىرەك ئىكەن

، مىنى يەر ئاستى (م ئىشتىن چۈشۈپ كەتكەن ئىدىبۇلۇپ، بېلەت ساتىدىغان خادى بولغان 22سائەت 

 سىياسەتلەر-يۇرتىمىزدا يول قۇيسا بۇلىدىغان جايالردا قانۇن. چۈشۈشكە رۇخسەت قىلدى پويىزىغا

ئەمەلىي شارائىتىنى  چوقۇم قىلىشقا تېگىشلىك، قانۇنلۇق ئىشالر. ئاالھىدە تەكىتلىنىپ يول قۇيۇلمايدۇ

 .دەرىجىسىگە چۈشۈرۈپ ئىجرا قىلىنىدۇ ىدۇ ياكى قانۇن سىياسەتكۆزدە تۇتۇپ، بىكار قىلىنىۋېىت

 بىلىشلىرىمىنىڭ ئارىسىدا چەتئەلدە بىر نەچچە يىل تۇرۇپ بۇ يەرگە كەلگەندىن كىيىن بۇ تونۇش

ئويالپ بۇ يەردە  چەتئەلدىكىدەك. يەردە كىشىلەر ئارىسىدا ئىشەنچ يوقكەنغۇ، دەپ ئاغرىنىدىغانالر كۆپ

قىممەت قاراشلىرىمىزنى،  قىسقىسى، بىز كىشىلىك ئەخالقىمىزنى،. مۇ ئاز ئەمەسزىيان تارتقانالر

ئۇنداق بولمايدىكەن زامانىۋى ئېگىز . موھتاج ئادىمىيلىك پىرىنسىپلىرىمىزنى بىر قېتىم ئىسالھ قىلىشقا

شەمەتلىك ئېگىز بىناالر، ھە. بۇلغاندىن ھايۋاندىن پەرقىمىز قالمايدۇ بىناالر ئارىسىدا قورشىلىپ ئەقلى

 كىشىلەردە شۇنداق بىر. ماشنىالرنىڭ كىشىلىك ئەخالق بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋېتى يوق ئۆي ۋە

مۇرەككەپلەشتى، ياشاش  تەرەققىي قىلدۇق، شەھەرلەشتۇق، ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەر: ئورتاق قاراش بار

تۇتمىساق بولمايدۇ، دەپ ئېرىشسەك چىڭ  بىرىمىزگە ھۇشيار بولمىساق، ئولجىغا-تەسلەشتى، شۇڭا بىر

بولۇپ، ئادەتتە تۇرالغۇ ئۆيلەر ئۈچ قەۋەتتىن، مىھمانخانا  لوندۇندا ئېگىز بىناالر ناھايىتى ئاز. قارايدۇ

 بىزدىن. يىغىپ كەلسەك ئۇالر بىزدىن ئالدىراش. سەككىز قەۋەتتىن ئاشمايدىكەن-يەتتە ۋە باشقا بىناالر

يەردىمۇ ئۆي  ئۇ. مائىي ئاالقە چەمبىرىكى يەنىال چوڭكۆپرەك ئىشالرنى قىلىدۇ، شۇڭالشقا ئىجتى

  .ئەمەس قىممەت خار-ئەمما كىشىلىك قەدىر. سېتىۋىلىش، خىزمەت تېپىش ئوڭاي ئەمەس

ار، ھەممە ئېگىز بىنالىرىمىز ب-ئېگىز. كاللىسىدا بىزمۇ تەرەققى قىلىدۇق نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ

ئىقتىسادىمىز  ماشىنىالشتى، شەھەر ئاممىۋى ئەسلىھە، مۇالزىمەت قاتارلىقالر تەرەققى قىلدى، كىشىلەر

مەن . قارىشى مۇمكىن مانا بۇ تەرەققىيات دەپ. مانچە سۈئەت بىلەن باشقىالردىن ئېشىپ چۈشتى

نىڭ ئىششى بىلەن تەڭ ئۇقۇم ئىقتىساد تەرەققىيات ھەرگىزمۇ. لوندۇندا بىر نەچچە تونۇشۇمدىن سورىدىم

قانچىلىك بايلىققا ئىگە بولغانلىقى بىلەن ئەمەس،  ئىنساننىڭ تەرەققىياتى ھەرگىزمۇ. ئەمەس ئىدى

بولغانلىقىنى، جەمئىيەت تۈزۈلمىسىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە  بەلكى قانچىلىك ساپاغا ئىگە

ىنىسپ، تۈزۈم ۋە ئەخالق نورمىلىرىدا ئادەمنىڭ قىممىتىنىڭ ئىجتىمائىي پىر  دىمكىراتتىيەلەشكەنلىكى،

 .دەرىجىدە ئىپادىلەنگەنلىكى بىلەن ئۆلچىنىدۇ قانچىلىك

 ئاپتوبۇسلىرى ۋە يەر ئاستى پويىز قاتارلىقالرغا بوۋاق بالىالرنى ھارۋىسى بىلەنال لوندۇندا كۇچا          

ئاندىن سىرتتىكى  ولغاندىالبىزنىڭ بۇ يەردە بالىالر يەسلىگە بارالىغۇدەك ب.ئېلىپ چىققىلى بۇلىدۇ
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يىلىدىن باشالپ -1863 گەرچە لوندۇننىڭ يەر ئاستى پويىز سىستېمىسى. مۇھىت بىلەن ئۇچرىشىدۇ

تۈزۈلمىدە ئادەمنىڭ ئىھتىياجى كۆزدە تۇتۇلغان  اليىھىلەنگەن بولسىمۇ، ئەمما ھەرقانداق بىر قۇرۇلۇش ۋە

ماستىن پىيادىلەر كىلىپ كونۇپكىنى باسقاندىن ئاپتۇماتىك يان يولالرنىڭ قىزىل چىراقلىرى. بولىدۇ

قەدىمدە مىسىر پىرئەۋنلىرىدەك، ئەلى . توختاپ پىيادىلەرگە يول بىرىدۇ كىيىنال ئاندىن ماشىنالر

دىگىلى  ئەمما ئۇالر غايەت زور دەرىجىدە تەرەققى قىلغان. قارۇنالردەك باي كىشىلەر بولمىغان بابادەك،

بىزنىڭ قۇرغان شەھەرلىرىمىز،  .ننى باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ بالىلىرى بىلىدۇھازىر ئۇالر بىلگە. بولمايدۇ

ئىنساننىڭ بەختلىك ياشىشى ئۈچۈن،  تۈزگەن تۈزۈمىمىز، ئەخالق ئۆلچەملىرىمىز يىغىپ كەلسەك

يەردە كۆزدە تۇتىۋاتقان ئىنساننىڭ بەختى ھەرگىزمۇ  مەن بۇ. ئىنساننىڭ ھاجەتلىرىدىن چىقىشى ئۈچۈن

بەلكى ماددىيلىق بىلەن مەنىۋىلىكىنىڭ . پاراغەتنى كۆرسەتمەيدۇ-راھەت تىكى تولۇقماددى جەھەت

بىئولوگىيلىك  بۈگۈنكى كۈندە يەر شارىنى يەتتە ئاتوم بومبىسى ۋە. جىپسىلىشىنى كۆرسىتىدۇ ئارا-ئۆز

ەبىئىي بايلىقالر ھازىرغا قەدەر بايقالغان ت يەر شارىدا. قۇرالالر بىلەن بىر دەمدە كۇمپەيكۇم قىلغىلى بولىدۇ

ئىنسانالر ئۈچۈن تېخى ئالدىدا . پايدىلىنىشىغا يەتمەيدۇ يىل211ئىنسانالرنىڭ مۇشۇ دەرىجىدە 

 …ئالدىمىزدىكى نەرسىلەر بىزگە مەڭگۈلۈك ئەمەس كۆز. ماڭىدىغان يولالر ئۇزاق

3 

تۇنجى يىغىن تۈگىگەن . تۈگىگەندىن كېيىن بىر نەچچە كۈن ساياھەتتە بولدۇم لوندۇندا يىغىن

 بىر نەچچە مۇزىكانت. يىغىن رىياسەتچىلىرى تەرىپىدىن كونسېرت ئورۇنالشتۇرۇلدى كۈنى كەچتە

تاماششىبىنالر  .نۇمۇرىدىن كىيىن، لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مۇقاملىرى ئۇرۇندالدى

ا بىر نەچچە ئۇيغۇر كونسېرتق بۇ. ئىسقىرتىپ، چاۋاك چېلىپ ئۆزلىرىنىڭ خۇشاللىقىنى ئىپادىلەشتى

ئونۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى، بەزىلىرى شۇ يەردە  قېرىنداشلىرىمىز قاتناشقان بۇلۇپ، بەزىلىرى لوندون

كونسېرت تۈگىگەندە بىر نەچچە ئۇيغۇر بىلەن تونۇشتۇم ۋە ئۇالرنىڭ  .ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئىدى

ئەزىز ئەيسا ئاكىمىزنىڭ تارقىتىدىغانلىقىنى  قەيەردىن بىلىدىغانلىقىنى سورىسام، بۇنداق ئۇچۇرالرنى

پايدىلىنىپ  ئۇ لوندوندىكى ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك ئاممىۋى ئۇچۇرالرنى توردىن. بەردى دەپ

تەشكىللەيدىغان ئۇچۇق سۆز زىيالىي  باشقىالرغا يەتكۈزۈپ تۇرىدىكەن ۋە ئاممىۋى پائالىيەتلەرگە

ئالدىن زاكاز قىلىپ بولغان ياتىقىمنى قايتۇرۋەتكۈزۈپ،  مىنىڭشۇ يەردە تۇنۇشقان بىر تۇنۇشۇم . ئىكەن

تونۇشۇمنىڭ . قان، بىر ئىتنىڭ مەنبەنىڭ راھىتى ماڭا قۇچاق ئېچىۋاتاتتى بىر. مىنى ئۈيىگە ئېلىپ كەتتى

نەچچە  بارغاندىن كېيىن ئۇالر مىنى پولوغا تەكلىپ قىلدى، پولو شۇنچىلىك ئوخشىغان بولسىمۇ، ئۈيىگە

   .تاشلىۋەتتىم پەر ۋە يىغىن ھاردۇقى بىلەن ئۈزۈمنى كارىۋاتقاكۈنلۈك سە
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 چىۋىلەرگە خىمىيىلىك دورىالر-يىمەكلىكلەر ناھايىتى ساپ بۇلۇپ، مېۋە لوندۇندا

تېشىغا دورا سۈركەپ  بۇ يەردىكىدەك. بانان قاتارلىقالر مىۋىلەر كۆپكۆك سېتىلىدىكەن. ئىشلىتىلمەيدىكەن

ئۆيىدە تۇرۇش جەريانىدا ئۇالرنىڭ  امنىڭ ئۈيىدە تاماقلىنىش، تونۇشۇمنىڭئېزىزك. سارغايتىلمايدىكەن

شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇالر ۋەتەندىكى . ئىگە بولدۇم تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە رېتىمى ھەققىدە مەلۇم تۇنۇشقا

مەن چەتئەلگە . قارايدىغانلىقى ھەققىدە مەندىن سۇراپ قالدى قىرىنداشلىرىنىڭ ئۆزلىرىگە قانداق

 قىلىش، ئولتۇراقلىشىش قاتارلىقالرنىڭ بىزدەك بىر مىللەت ئۈچۈن ناھايتى تەستە ئىلىم تەھسىل چىقىپ

قول  كېلىدىغان ۋە ئىشقا ئاشىدىغان پۇرسەت ئىكەنلىكىنى، شۇڭا چەتئەلدە ياشاۋاتقانالرغا

ىتىدىن ئۆز مەدەنىي چۈنكى ۋەتەندىن، قىرىنداشلىرىدىن، دوستلىرىدىن،. قۇيىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتىم

ئىنتايىن جاپالىق ئىشالرنىڭ  ئايرىلىپ ئۈزىگە ناتۇنۇش بىر مۇھىتتا جان بېقىش، ھايات كەچۈرۈش

تۇپرىقىمىزدىن، قانداشلىق تۇيغۇسى ئىچىدىكى  ئانا، قىرىنداشلىرىمىزدىن،-بۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاتا. بىرى

بىز . شلىشىمىز كېرەكمۇھىت ئىچىدە ھەممىنى يېڭىدىن با شىرىن مۇھەببەتلەردىن كىچىپ يات بىر

بىز جان . يەردە چىرايلىقكەن دەپ ماختاپ قۇيىدىغان دوستلىرىمىز بولمايدۇ چىرايلىق كىيىم كېيسەك، ئۇ

 ئانىالر-ھەلەكچىلىكىدە يۈرسەك، بەك ئۈزۈڭنى ئۇرۇپ كەتمە، بىز بار، دەيدىغان ئاتا بېقىشنىڭ

ماھارەتلەرنى ئۆگىنىش  ۇنلىغان بىلىم ۋەيات بىر مۇھىتتا ياشاش ئۈچۈن نۇرغ. قېرىنداشالر بولمايدۇ

ئۇقۇپ كۈن كەچ قىلىپ مائاش  چەتئەلدە بۇ يەردىكىدەك ئىشخانىغا ئەتىگەن كىلىپ گېزىت. كېرەك

 .ئالىدىغان ئىش يوق

ن بىزدە راۋان بولغان ئېنگىلىزچە سەۋىيە ئوقۇش ۋە ئولتۇراقلىشىش ئۈچۈ  ئىشلەش، سىرتقا چىقىپ          

 ئەگەر ئېنگىلىزچە بىلمىسەك ھەرقانداق ئىشنى قىاللىساقمۇ، بىر يەرگە بېرىپ. كىرەك بۇلۇشى

بىرىنچى ئاساسى  شۇنىڭ ئۈچۈن چەتئەلگە چىقىشنىڭ. ئىشلىيەلمەيمىز، مەقسىتىمىزنى ئىپادىلىيەلمەيمىز

مەلۇم بىر ئورۇندا . بولمايدۇ چە ئىش تېپىپ ئىشلىگىلىچەتئەلدە تېخى خالىغان. تىل بولۇپ قالىدۇ

جۈملىدىن يات بىر مۇھىتتا جان … بولمايدۇ سائەت ئىشلىسەك باشقا جايالردا ئىشلەش ھۇقۇقىمىز9

چەتئەلدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ روھىغا قول قويۇش،  شۇڭا. بېقىش ئۇنداق ئاسان ئىش ئەمەس

قېنى ئېنگىلىزچە بىلمەيدىغان، جاپالىق مۇھىتالرغا . كېرەك تىرىشچانلىقىغا ئاپىرىن ئېيتىش

بىرىمىزنى پوككىدە چەتئەلگە تاشالپ قويسۇن، قانچە كۈن ياشىيااليدىكەنمىز؟  كۆنەلمەيدىغان قايسى

. ھازىرلىغانالردۇر مەيلى ئۇالر قانداق ياشىسۇن، ياشاش جەھەتتە بىزدىن ئارتۇقراق تاالنتالرنى شۇڭا

يۇرتىمىزدا ئۈيىمىزدىن بەش . كىرەك شچانلىق، جاپا تارتىش روھىدىن ئۈگىنىشچەتئەلدىكىلەرنىڭ تىرى

قالساق چۇقۇم ماشىنا ئالمىساق ۋە ئۆينى شۇ يەرگە  كىلومىتىر كىلىدىغان مۇساپىدە خىزمەت قىلىپ

كىلومىتىر كىلىدىغان 31-11ئەمما بۇ يەردە ئۆيدىن . بولمايمىز ئالماشتۇرمىساق پۇخادىن چىققاندەك
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گەپنىڭ قىسقىسى، ئۈرۈمچىدە ياشاش بېيجىڭدە ياشاشتىن ئاسان، . نۇرمال ئىش خىزمەت قىلىشجايدا 

 (.ماددى جەھەتتىن)ياشاش ئۈرۈمچىدە ياشاشتىن ئاسان خۇتەندە

ياشاش ئۇنچىۋاال ئاددى ئەمما  كىشىلەرنىڭ تەلپۈنۈش ئوبىكتى بولسىمۇ،  چەتئەل تۇرمۇشى كۆپ

بەزىدە ئىقتىسادىي ۋە روھىي جەھەتتىن ۋەتەندە ياشىغاندىن تەس كۈنگە قالىدىغان  شۇڭالشقا . ئەمەس

سەۋىيە تۇلۇق  ئەمما ئەنگىلىيەدە بۇ. مەن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتىتىدا ماگىسترلىق ئۇنۋانى ئالدىم .گەپ

ئىجادچان ۋە . ئىلغار مىسى بىزنىڭكىدىنچۈنكى ئۇالرنىڭ مائارىپ سىستې. كۇرس سەۋىيەسىگە تەڭ

بىزنىڭ مائارىپىمىز ئىمتىھان  ئەركىن تەپەككۇرنى تەرەققى قىلدۇرۇش ئۇالرنىڭ مەقسىتى بولسا،

چەتئەلدە ياشاش ئۈچۈن بىزدە مەلۇم دەرىجىدە  دېمەك،…قەغىزىدىكى نومۇر بىلەن ئادەم ئۆلچەيدۇ

. تەقدىردىمۇ ھەممىنى يېڭىدىن باشالشقا توغرا كېلىدۇبولغان  شۇنداق. ئىقتىدار ۋە ساپا بۇلۇشى كېرەك

ئۇ  ئەمما، . …مۇھەببەتكە تەشنا بولىمىز-چىكىمىز، تەنھالىقتا قالىمىز، مىھىر جاپا تارتىمىز، رىيازەت

تۇلۇپ  قىممىتىگە، مىسلىسىز بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا، ئادەملەر ئوتتۇرىسىدىكى-ئىنسان قەدىر يەردە

 …شكىلى بولىدۇتاشقان ئىشەنچكە ئىرى

پارىڭىمىز ۋەتەندىكىلەرنىڭ ئۇالرغا قانداق قارايدىغانلىقى ئۈستىدە بۇلۇپ، مەلۇم  شۇ كۈنلەردە

. كۈزۈم چۈشتى تور بېكەتتىكى ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن ئەپەندىگە قارىتا يېزىلغان باھاالرغا بىر

ئافرىقا تەتقىقات بۆلۈمىدە  ىنىڭ شەرق،يىلى لوندون ئونۋېرسىتېت-1112ئابدۇقادىر جااللىدىن ئەپەندى 

دېگەن “ لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرى” بىر يىلدەك زىيارەتچى تەتقىقاتچى سۈپىتىدە تۇرغان بولۇپ،

شىنجاڭ ”مەن . ژورنىلىدا ئېالن قىلغان ئىدى “شىنجاڭ مەدەنىيتى”تىمىدا شېئىر يېزىپ 

ن ھەققىدىكى يەنە بىر پارچە ماقالىسىنىمۇ جااللىدىننىڭ لوندو ژورنىلىدا ئابدۇقادىر“ مەدەنىيتى

شېئىرنى ئوقۇغان ۋاقتىمدا لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ جاپالىق، تەنھالىق  ھېلىقى. ئوقۇغان ئىدىم

لوندوندىكى  ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ شېئىرىدا. ھەققىدە مەلۇم تۇنۇشقا ئىگە بولغان ئىدىم تۇرمۇشى

مەن ئىلگىرى ئابدۇقادىر  .دىن نۇقسانلىرى كۆپرەك تەسۋېرلەنگەن ئىدىئۇيغۇرالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى

تەنقىدى پوزىتسىيە تۇتىدىغان خاراكتىرىنى  جااللىدىننىڭ باشقا يازمىلىرىدىن ھەرقانداق بىر شەيئىگە

ئۆزى ھۇزۇرلىنىپ -ئەپەندى باشقا جانباقتى ۋە ئۈزىدىن ئابدۇقادىر جااللىدىن. بىلىپ يەتكەنىدىم

ئۇ باشقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ۋە بىزنىڭ . ئوخشىمايتتى ن باشقا يازارمەنگەيۈرىيدىغا

ئەمما لوندۇندا كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا . بۇرۇن كۆرگەن تاالنتلىق كىشى ئىدى كەمچىلىكلىرىمىزنى بىزدىن

ن دېگە  “لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرى”بىر ئۇقۇپ چىقتىم ۋە -توردىكى سېسىق گەپلىرىنى بىرمۇ قارىتا

ئەھۋالى ئۇنچىلىك دەرىجىدە  قارىسام لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ. شىئېرنى يەنە بىر قېتىم ئوقۇپ چىقتىم

يات بىر مۇھىتتا تۇرمۇش كەچۈرۈش . ئىدى ئۇالر يەنىال بىزگە شۇنچىلىك قىزغىن. ناچار ئەمەس ئىدى

ى كەلگۈسىدە پەرزەنتلىرى جاپا تارتىشىنىڭ نەتىجىسىن ئۇالر ماڭا ئۇزىنىڭ. ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان ئىدى
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تارتسىمۇ پەرزەنتلىرى كىيىنكى كۈنلەردە باشقا ئەنگىلىيىلىك بالىالرغا  كۆرىدىغانلىقى، ئۆزى جاپا

 ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ يازمىسىغا دۇنيانىڭ باشقا. كۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى ئوخشاشال كۈن

خاھىشىدىن  ن بۇلۇپ، ئىنكاسالنىڭ ئۇمۇمىيجايلىرىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرمۇ ئىنكاس قايتۇرغا

ئۇالرنىڭ نەزىرىدە  .قارىغاندا ئابدۇقادىر جااللىدىنغا نىسبەتەن نارازىلىق ئىنكاسى چوڭ ئىدى

تەسىۋىرلەنگەندەك ئۇنداق ناچار تۇرمۇش  چەتئەلدىكى، بۇلۇپمۇ لوندۇندىكى ئۇيغۇرالر ھېلىقى شىئېردا

بىرىنى ياراتمايدىغان، كۈرەلمەيدىغان، -ئۇنداق بىر .ئىدىئۇنداق چېچىالڭغۇ ئەمەس . كەچۈرمەيتتى

ئۇالرمۇ لوندوندىكى باشقا كۆچمەنلەرگە ئوخشاشال . ئىدى چىقىشالمايدىغان، قاچىدىغان ئەمەس

 …ياشايتتى بەزىلىرى ئوتتۇرا ۋە يۇقىرى تەبىقە رايۇنلىرىدا ئولتۇراقلىشىپ بەزىلىرى كۆچمەنلەر رايۇنىدا،

. دېگەن كىتاب نەشىر قىلىندى“ مەۋجۇتلۇق تەشنالىقى”جااللىدىن يازغان  يىقىندا ئابدۇقادىر

 ئوقۇپ بۇلۇپ ئۇستازنىڭ بۇ كىتابىنىڭ. ناھايىتى قىزغىنلىق بىلەن ئوقۇپ چىقتىم مەن بۇ كىتابنى

چىقمىغانلىقىنى  ناملىق كىتابتەك مۇۋاپىقىيەتلىك“ ئۆزلۈك بوسۇغىسىدا”ياپۇنىيە ھەققىدىكى 

ئۇسۇلىمىز، خاراكتېرىمىز  ياپۇنالر بىلەن بىزنىڭ تۇرمۇش“ ۈك بوسۇغىسىدائۆزل”. بايقىدىم

سېلىشتۇرۇلغان بۇلۇپ، ھەممە كىشىنى قايىل  سېلىشتۇرۇلغان، ئارتۇقچىلىق، كەمچىلىكلەر پاكتلىق ھالدا

لوندون ھەققىدە ئۇمۇمىي ئۇچۇر بىرىلگەن بولسىمۇ،  دا گەرچە“ مەۋجۇتلۇق تەشنالىقى”. قىالتتى

  .ھەققىدە ئويلىنىشالر ئاز ئىدى مەۋجۇتلۇق ھالىتىمىز ھازىرقى

ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن ھېلىقى شىئېردا لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ  مىنىڭ نەزىرىمدە

شۇڭا بەزى ئىنكاسالر خىلى مۇۋاپىق دەرىجىدە ئوتتۇرغا . چۈشۈرۈۋەتكەن ئىدى تۇرمۇشىنى بەك

 دېگەن كىتابنىڭ ئۇمۇمى ۋەزنىدىن قارىغاندا ئابدۇقادىر“ مەۋجۇتلۇق تەشنالىقى”. ئىدى قۇيۇلغان

ئەيىبىنى  بىرىنىڭ-جااللىدىن لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق ئۇيۇشۇش ئىچىدە ئۆتۈشىنى، بىر

بەلەن ياشىشىنى ئۈمىد  بىرىگە سىرداش بۇلۇشنى، كۈچلۈك جامائەت توپى شەكىللەندۈرۈپ-يېپىپ، بىر

ئۆز . ئاشۇرۇش قىيىن ئىشالرنىڭ بىرى ايىتى ياخشى تىلەك بولسىمۇ ئىشقاگەرچە بۇ ناھ. قىلغاندەك ئىدى

يەردە، ھەركىم ئۆز غېمى بىلەن ئالدىراش  يۇرتىمىزدا تۇرۇپ ئۇيۇشۇشنىڭ كۈچىنى كۈرەلمىگەن

مۇمكىنمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگە چەتئەلدىكى ھەرقانداق بىر  يۈرىۋاتقاندا كوللېكتىپ ھەققىدە ئويلىنىش

ئۆز يۇرتىدىن . بولۇپ، ئاالھىدە توپ شەكىللەندۈرۈپ ياشاش تەس اللىققا مايىلخىزمەت ئىندىۋىدۇئ

قىممەت ئىزدەۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئۆز ئارزۇسىدەك -بىرىپ، باشقا يۇرتتا قەدىر نۇرغۇن قۇربانلىقالرنى

ن چۈشكە مىنىڭ نەزىرىمدە ئابدۇقادىر جااللىدىنىنىڭ ھېلىقى شېئىرىغا. ئۇنچىۋاال ئوڭاي ئەمەس ياشاش

ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلەرگە  ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن. ئىنكاسالرنىڭ بەزىسى خىلى ئۇرۇنلۇق ئىدى

لوندۇندىكى . قويغان ئىدى لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھەققىدە خاتا چۈشەنچە بىرىپ

تۇال -زبىز نىمىشقا ئۇالرنىڭ ئا. ئىدى ئۇيغۇرالر روھىي ۋە ماددى جەھەتتىن ئۇنداق ناچار ئەمەس
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قارىشىچە ئابدۇقادىر جااللىدىن بىر نەچچە يىل  كەمچىلىكىنى ئاالھىدە تەكىتلەيمىز؟ ئۇالرنىڭ

قاقشاشنىڭ ھېچقانداق ئورنى يوق ئىدى، ئۇالر ئابدۇقادىر جااللىدىن  .تەلپۈنگەن لوندۇنمۇ شۇ ئىدى

 دەپ. تەربىيلىشى كىرەك ياراملىق پەرزەنتلەرنى تەربىيلەپ ساپالىق كىشىلەر قىلىپ قاقشاشنىڭ ئورنىغا

گەرچە  ناملىق كىتابىدا ئېيتقاندەك“ مەۋجۇتلۇق تەشنالىقى”ئابدۇقادىر جااللىدىن . قارايتتى

ئابدۇقادىر جااللىدىنمۇ  كىشىلەرنىڭ بۇ شېئىر ھەققىدىكى ئىنكاسى ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇستاز

لۇش ئورنىدا كۆزەتچىلىك قىلىپ قۇرۇ لوندوندىكى تۇرمۇشنىڭ تەمىنى تېتىش، پۇل تېپىش ئۈچۈن

ئەگەر بىز بىز ئىنتىلگەن تۇرمۇشنىڭ جاپالىرىدىن ياكى  .باققان، نەچچە قېتىم ئۆي كۈچۈپ باققان ئىدى

بېسىملىرىدىن قاقشاپ يۈرىيدىغان بولساق، بۇنداق تۇرمۇشنىڭ جاپاسىنى  كىشىلەرگە كەلتۈرگەن

 كى قۇرتتەك تەييارنى يەپ ئۆتۈپ كىتىدىغانئارزۇسىز، نىشانسىز ھالدا ئېتىزدى راھەت كۆرمىسەك،

ھەق  كىشىلەرنىڭ ھاياتى ھەققىدە نىمە دىيش مۇمكىن؟ توغرا، بەزى كىشىلەر لوندۇندىكلەرنىڭ

بۇنداق ھەقلەرنى  ئەمما بىز ئۈزىمىزنىڭ يۇرتىمىزدىن، تۇرمۇشىمىزدىن. ئەھۋالى يېزىلىپتۇ، دىيشىتى

تۇرمۇشتىكى مۇھتاجلىقى كۈچلۈك  ئادەمنىڭ قىيىن. زقازىدىغان بولساق، ئاچچىقتىن ئۆلۈپ كېتىمى

 .تېخىمۇ شۇنداق ئىرادە ۋە مەدەتكە مۇھتاج، بۇلۇپمۇ يات مۇھىتتا

 يەنە بىرى،. بىرى، ئۆزىمىزنىڭ كۈزى. دۇنيانى مۇنداق ئىككى كۆز بىلەن كۆرىمىز ئادەتتە بىز

سەپەر قىلىشىمىز  باشقا يۇرتالرغا ئۆزىمىزنىڭ كۈزى بىلەن دۇنيا كۈرۈش ئۈچۈن بىز  .باشقىالرنىڭ كۈزى

باشقىالر ھەققىدە بىزدە مەلۇم زاپاس  سەپەر جەريانىدا خاتا تۇيغۇغا كىلىپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن. كىرەك

赛马场)ئۈرۈمچىنىڭ بەيگە مەيدانى مۇنداق بولمىغاندا،. بىلىم بۇلۇشى كېرەك چىققان كىشى  (

جۈملىدىن . دىكەن، دېگەن تۇيغۇغا كىرىپ قالىدۇمەيدانىدىال ياشاي ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرالر بەيگە

ھەققىدىكى بىلىش سەۋىيەسى ئۇزىنىڭ كەچۈرمىشىلىرىگە، بىلىم سەۋىيسىگە  شەخسىنىڭ باشقىالر

. قاراشالر بۇلىدۇ ئاساسلىنىدىغان بولغاچقا، مەلۇم بىر ئوبىكىت ئۈستىدە كىشىلەردە نۇرغۇنلىغان كۆپرەك

باھاسىدا رۇشەن  ىشىلىرى بىلەن شىمال كىشىلىرىنىڭمەسىلەن ئۈرۈمچى ھەققىدە جەنۇب ك

ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھەققىدە نۇرغۇن  بىز بۈگۈنكى كۈندە ئامېرىكىدىكى. ئوخشىماسلىقالر بۇلىدۇ

ئامېرىكا بارىدىغان يەر ئەمەسكەن، بالىلىرىمىز تۈگەشتى،  :بۇ باھاالر ئىچىدە. باھاالرنى ئاڭالپ تۇرىمىز

ئىقتىسادىمىز سورۇلۇپ تۈگىدى، بالىلىرىمىز ئۇ يەردە بىر نانغا زار ئىكەن،  چۈنبالىمىزنى ئوقۇتۇش ئۈ

سەۋىيەسى  باھاالرنىمۇ، دۇنيادا ئامېرىكىدىن باشقا دېموكىراتىيە ئومۇمالشقان، ئوقۇتۇش دېگەن

دېمەك، بالىسىنى . تۇرىمىز ئۇنىڭدىن ئىلغارراق بىر دۆلەت يوق، دىگەندەك باھاالرنىمۇ ئۇچرىتىپ

مۇكاپاتى ئېلىپ ئىقتىسادىي جەھەتتىن  تۇش ئۈچۈن ئىقتىسادى سورۇلغان بىر كىشى بىلەن ئوقۇشئوقۇ

 .باھاسى ئوخشاش بولمايدۇ كەڭتاشا ئوقۇغان بىر كىشىنىڭ ئامېرىكا ھەققدىكى
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بىز باشقىالر يازغان كىتابالرنى، ئېالن . ئىككىنچى كۆز باشقىالرنىڭ كۈزى دۇنيانى كۈرىدىغان           

 ماقالىلەرنى، ئىشلىگەن كىنوالرنى، تور بېكەتلەرنى كۈرۈش زىيارەت قىلىش، باشقىالرنىڭ غانقىل

قاندۇرىمىز ۋە بۇ  تەسىراتلىرىنى ئاڭالش ئارقىلىق يات جايالرغا بولغان قىزىقىشىمىزنى مەلۇم دەرىجىدە

ڭ بىزگە كىرەككى، باشقىالرنى ئەمما شۇنىڭغا دىققەت قىلىشى. ھەقتە بىلىمگە ئىگە بۇلىمىز

ئۇنىڭغا كىنو ئىشلىگۈچىنىڭ غەرب . ئەمەس ھالدىكى توغرا بىلىم211%چۈشەندۈرىۋاتقىنى ھەرگىزمۇ 

بىكەت قۇرغۇچىنىڭ كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن  تۇرمۇشى ھەققدىكى گۈزەل تەسەۋۋۇرى، تور

ەرنى سېلىغداپ قىلمىشلىرى، يازغۇچىغا نىسپەتەن ئۈزى كۆرگەن كۈرۈنۈشل كىچىكىنى چوڭ قىلغان

 بۇ يەردىكى كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە: مەسىلەن. ماھارەتلىرى سىڭىپ كەتكەن بۇلىدۇ كۆرستىدىغان

قىزىقىشىنى باسىدىغان  ئوغۇلالر ھەرقانداق بىر سورۇننى ئۇزىنىڭ يات جىنىسقا بولغان-ئامېرىكىدا قىز

لىرىنى كىنوالردىن كۆرۈپ، يات ئەللەر قىلىق ئايالالرنىڭ شالالق-بىز ئەر. ئۇرۇن قىلىاليدۇ، دەپ قارىلىدۇ

ئاندىن كىيىن كىنوالرنى دوراپ ھەرىكەت قىلىشقا  .شۇنداق دەپ خاتا تۇنۇشقا كىلىپ قالدۇق

كىنوالردا تەسۋېرلەنگەن ھەرقانداق بىر شەكىلدىكى جىنسىي  بۇنىڭ بىلەن يۇرتىمىزدا. باشلىدۇق

ئەگەر . ەنلىكىمىزنى ئۇنتۇپ قالدۇقبىز مۇسۇلمان ئەۋالدى ئىك قىلمىش تېپىلىدىغان بولدى،

بىرىدىن -جىنسلىقالرنىڭ توي قىلىشى قانۇنلۇق قىلىپ بېرىلسە، كىشىلەر بىر كىشىلىرىمىزگە ئوخشاش

جىنىسلىقالر  بۇ يەردە ئوخشاش. بۇ پاكىت. بۇ يەردىمۇ ئوخشاش جىنىسلىقالر توي قىلىۋۋېرىدۇ ئۇيالمىسا،

 .يۇشۇرۇن ھالدا ھەرىكەت قىلىدۇ، خاالس

بىر تۇنۇشۇم بىلەن ئۈرۈمچىدىكى ئەسلىدىكى ھايۋاناتالر باغچىسىدا  ئامېرىكىدىن كەلگەن 

 بىز باغچىنى بىر ئايلىنىپ بولغۇچە چىرماش بۇلۇپ كەتكەن بىر. ئازا سەيلە قىلدۇق تاماقتىن كىيىن بىر

ر، ئاممىۋى كىتىپسىلە ئۇ سىلەر بەك ئۇچۇق بولۇپ. تۇنۇشۇم ھەيران قالدى. نەچچە جۈپنى ئۇچراتتۇق

ھازىر ياشالر ئارىسىدا مۇنداق  مەن ئۇنىڭغان. سورۇن ئەخالقىغا رىئايە قىلمايدىكەنسىلەر، دېدى

مۇنداق ئىشالر بار، ئەمما كىشىلەر بۇنداق  ئامېرىكىدىمۇ: ئۇ. ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى ئېيتتىم

رلىك ئامېرىكىلىقنىڭ بەزىسى سىلەرگە ئېيتسام، يە. بۇلىدۇ بۇنداق ئىشالر يۇشۇرۇن. ئاشكارا ئەمەس

ئەنگلىيىدىكى كۈنلىرىمىدە . مەن مىيقىدا كۈلۈپ قويدۇم. جاھىل، دېدى سىلەردىن مۇتىئەسسىپ ۋە

 ئاپتوبۇسلىرىدا، يەر ئاستى پويىزلىرىدا بۇ يەردىكىدەك قۇچاقلىشىپ كىشىلەرنىڭ كۇچا

ناھايىتى ئاز  كۆرۈنۈشلەرنى ئولتۇرىدىغانلىقىنى، باغچىالردا ئۆز ھەۋىسىنى قاندۇرىدىغانلىقىدەك

ئەمما ئاممىۋى سورۇنننىڭ  توغرا، غەرب دۆلەتلىرىدە جىنسىيەت شەخسىنىڭ ئەركىنلىكى،. ئۇچراتتىم

چىگىۋېلىپ، كۇچا ئاپتوبۇسلىرىدا بەللىرىدىن  بۇ يەردە ياغلىقنى ئوبداق. ئۈزىگە خاس ئەخالقى بۇلىدۇ

 .رگەنمەنيىگىتلەرنى كۆپ كۆ-قىز چىڭ قۇچاقلىشىپ تۇرىدىغان
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چەت . ياقا رايۇنالردا شەكلى ئۆزگەرگەن ھالدا تارقىلىدۇ خۇالسە قىلغاندا، مەدەنىيەت چەت ۋە

مەدەنىيەتنى خاتا ئىستېمال قىلىۋېلىپ، ئۆز مەدەنىيىتىدىن، قىممەت  رايون كىشىلىرى ھەمىشە

چۈشىنىدىغان  نيانىچۈنكى ئۇالر باشقىالرنىڭ كۈزى ئارقىلىق دۇ. ناھايىتى ئوڭايال تانىدۇ قارىشىدىن

يىلىتىزىدىن تىزال ۋاز كىچىپ،  بۇلۇپ، پەردازالنغان تۇرمۇش شەكلى، قىممەت قاراش ئۇالرنى ئۇزىنىڭ

بىلەن قىممەت قاراش ۋە ئەخالقتا يىگىلەش يۈز  بۇنىڭ. مودا ئېقىمغا ماسلىشىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ

ق باغچىسىدا سەرسانە، مۇھەببەت ھەلەكچىلىكىدە دىۋانە، ئەخال بىرىپ، كىشىلەر ماددى مەئىشەت

سىز دۇنيانى قانداق چۈشىنىۋالسىڭىز دۇنيا سىزگە شۇنداق كۈرىنىدۇ، . قالىدۇ كوچىسىدا ۋەيرانە بۇلۇپ

پىرىنسىپلىرى  ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەخالقى مىزانلىرى، كىشىلىك. خلىدىكى نەرسىلەرنى ئاتا قىلىدۇ شۇ

ئىنسان ئۆز ھەرىكىتىگە . چۈشۈنىۋالدۇق س، بىز دۇنيانى خاتابىز ياشاۋاتقان مۇھىتقا ماسلىشالمىدى ئەمە

 .بەرگۈچى مەسئۇل بولغۇچى ۋە ئۇنىڭ جاۋابىنى

ئەسلىدە بۇ خىلى بۇرۇنال يېزىشقا تېگىشلىك . مۇشۇالردىن ئىبارەت لوندون ھەققىدىكى تەسىراتىم

 بۇلۇپ قالماي دىگەن ئۈمىد يۇرتقا ساياھەت قىلىپال بىر نەرسە يازىدىغان يازارمەن باشقا. ماقالە ئىدى

سىلەردە باشقا يۇرتقا  چۈنكى ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغان چەتئەللىكلەر. بىلەن قۇلۇمغا قەلەم ئالمىغان ئىدىم

ئەمما نېمىال . گەپلىرىنىمۇ ئاڭلىغانمەن ساياھەت قىلسىال بىر نەرسە يازىدىغان ئادەت بار ئىكەن، دىگەن

قىلغان بىر مىللەت ئۈچۈن دۇنيانى توغرا چۈشەندۈرۈپ  اسبولمىسۇن، بىزدەك دېھقانچىلىقىنى ئاس

بىزنى توغرا . ژورنالالر دورىدەك الزىم ئىدى-كىنوالر، گېزىت بېرەلەيدىغان ماقالە، كىتاب،

 .ئىدى تۇرمۇشقا توغرا قارىيااليدىغان يازارمەن، ناتىقالر بىزگە دوختۇردەك الزىم يېتەكلەيدىغان، يات

 


