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 شلىگۈچىدىن ئېلكىتاپ ئى

 نامىدىكى بۇ » ئابدىقادىر جااللىدىن ئهسهرلىرىدىن پارچىالر « سىز توردىن چۈشۈرۈپ كۆرىۋاتقان بۇ

 ئېلكىتاپ، ئاتاقلىق يازغۇچىلىرىمىزدىن ئابدىقادىر جااللىدىننىڭ سهلتهنهت تورىدا ئىالن قىلىنغان

 غا قوالي بولۇش ئۈچۈن بۇالرنى ئهسهرلىرى بولۇپ، بۇالرنى مهن پهقهت كهڭ تورداشالرنىڭ پايدىلىنىش

 ئېلكىتاپتىكى بارلىق ئهسهرلهرنىڭ ئاپتۇرلۇق ھوقۇقى ۋە شۇنداقال . ئېلكىتاپ قىلىپ رەتلهپ چىقتىم

 بۇ كىتاپ پهقهتال شهخسىنىڭ قىزىقىشى بويىچه . ئۇنىڭدىكى كۆز قاراشالر ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۈپ

 بۇندىن . ۈچۈن تۈزۈپ چىقىلىپ، تورغا يولالندى تۈزۈلۇپ،پهقهتال ھهۋەسكار دوسالرنىڭ پايدىلىنىشى ئ

 ئاپتۇرنىڭ ياكى نهشىر ئهگهر . سىرت ئېلكىتاپنى سودا ياكى باشقا ساھهدە ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىپ، بىرەر مهسىله كۆرۈلسه ھوقۇقىغا ئىگه ئورۇنالرنىڭ رۇخسىتىسىز سودا ياكى

 ئۇيغۇر ئېلكىتاپ تورى ۋە ياكى ئابرال ئېلكىتاپ . مهسۇئل بولىدۇ بارلىق ئاقىۋەتكه ئىشلهتكۈچى ئۆزى

 . تارقىتىش مهركىزى ھىچقانداق مهسۇئلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ

 بىزگه دەخلى قىلدىڭىز دەپ قارىسىڭىز ۋە ياكى نهشىر ھوقۇقۇمغا ئهگهر سىز ئاپتۇرلۇق ھوقۇقۇمغا

 . تىتىمىز ىڭىزنى  توردا تارقىتىشىنى دەرھال توخ سىزنىڭ ئهسىر بىز . ئېلخهت ياكى ئۇچۇر ئهۋەتىڭ

 cn . live @ abral ياكى com . live @ abral : ىز ئېلخهت ئادرىسىم

 ۆز ياكى بىۋاسته ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش بلوگىدا ياكى ئۇيغۇر ئىلكىتاپ تورىغا س ۋە

 : بىزنىڭ ئادرىسىمىز . قالدۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ
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 داغمۇ ياكى زىناق؟

 ) ئهبجهش خاتىرىلهر (

 تۇرمۇشتىكى ھهممه نهرسىنى شېئىر، ھېكايه بىلهنال ئىپادىلهپ كهتكىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه

 كىشىلهرنىڭ نهزىرىدە تاالنتلىق . ژانىرالرنىڭ ھهممىسىدە ئوخشاشال قامالشتۇرۇپ بىر ئىش قىلىش تهس

 ھهممه ژانىرالردا . زىنىڭ كارامىتىنى ئايرىم ژانىرالردا كۆرسهتكهن ھېسابلىنىدىغان ئهدىبلىرىمىزمۇ ئۆ

 كارامهت كۆرسىتىمهن دېگۈچىلهرمۇ بولدى، لېكىن ئۇنىڭ مۇۋەپپهقىيىتى ئۆزىگه يارىشىدىغان ژانىرالردا

 . ژانىرالر خاس ئارتۇقچىلىقالرغا ئىگه، يهنه شۇنىڭغا يارىشا يېتهرسىزلىكلهرگىمۇ ئىگه . قولغا كهلدى

 . شقا، ئوخشىمىغان ژانىرالرنىڭ تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلغان شۇڭال

 سهنەئتتىكى ژانىرالر قاتلىمىدىن كۆپ ۋە - تۇرمۇشتىكى قاتالمالر ئهدەبىيات . تۇرمۇشنىڭ قاتلىمى بولىدۇ

 ئادەمنىڭ تۇرمۇشتىن ئالغان تهسىراتى ۋە كۆڭلىدىكى مهنىۋى ھالهتلىرىنىڭ . مۇرەككهپ بولىدۇ

 مهن ھهمىشه بىرەر پارچه شېئىرىمنى ياكى ماقالهمنى يېزىپ تاماملىغاندىن . زمۇنلىرىمۇ كۆپ بولىدۇ مه

 . كېيىن، يهنه نۇرغۇن نهرسىلهرنىڭ كۆڭلۈمنىڭ قانداقتۇر بىر يهرلىرىدە قېلىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىمهن

 ئىت تهسىراتالرنى ئۇدۇلال ئهمما، شېئىرغا بولغان مۇھهببتىم كۈچلۈك بولغاچقا، ئۇنىڭغا تۇرمۇشقا ئا

 چۈنكى شېئىر تۇرمۇشنىڭ نورمال . قوشۇپ، شېئىرىي مهجازدىكى ساپ ھالهتنى بۇزغۇم كهلمهيدۇ

 . لوگىكىسىدىكى سۆزلهر ئورامى بىلهن دەپ بهرگىلى بولمايدىغان باشقا بىر ئىقلىم

 رالردا دەپ بېقىش كېرەك، مهلۇم بىر خاھىشنى ياكى پىكىرنى بىر خىل ژانىردا دېگىلى بولمىسا، باشقا ژانى

 ئۇنىڭدىمۇ بولمىسا، ژانىر بىلهن ھېسابالشماي دەۋېرىش كېرەك، ئهدەبىياتتا ژانىر ئايرىمىچىلىقى بهك

 شۇنداق . قهلهمدىن چىققانلىرى سهنەئت خۇسۇسىيىتىگه ئىگه بولسىال بولىدۇ . مۇھىم نهرسه ئهمهس

 ئۇنىڭ ئاز . ىرىمنى تهۋەككۈل قىلىپ يېزىپ باقتىم ئويلىغانل - بىلگهنلىرىمنى، ئاڭلىغان - قىلىپ، كۆرگهن

 . دەپ ئىزاھ بهردىم " ئهبجهش خاتىرىلهر " ئۇنىڭغا . توال قىممىتى بار نهرسه ئىكهنلىكى ئۆزۈمگه ئېنىق -

 باشقىالرنىڭ . ئهمما ئوقۇرمهنلهرگه الزىمى، كۆپرەك مېنىڭ ئىدىيهمدىن ئىبارەت بولسا كېرەك

. الردىن بولمىساممۇ، گېپىمنى تۈزلۈك بىلهن ئېيتىۋەردىم " تاپقاق مولال " كۆڭلىدىكىنى تاپااليدىغان
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 تارىخ دەرسى

 ئالىي مهكتهپكه ئوقۇشقا كىرگىلى بىر يىل بولغان ئۈمىد نېمىنىدۇر . ئهتراپ دىمىق ۋە بۇرۇقتۇرۇم . كېچه

 . ئويالنغان ھالدا ئهسلىمه يېزىۋاتقان دادىسىنىڭ يېنىغا كىردى

 . ۈمىد دادا،  دەپ ئاستا توۋلىدى ئ

 ئۇنىڭ قورۇق بېسىپ كهتكهن قاتاڭغۇر چىرايى . سهئىدۇلاليوف ئهپهندى ئوغلىغا بۇرۇلۇپ قارىدى

 . ئۈستهل چىرىغىنىڭ ئانچه كۈچلۈك بولمىغان يورۇقىدا سۈرلۈك كۆرۈنهتتى

 دادا، ئوخشاش بىر ئادەمنى ھهرخىل كىتابالردا ھهرخىل باھاالپ يېزىشىدىكهن، ھهتتا بىر ئادەمگه

 ھېچ بىلهلمىدىم، . بىرىگه پۈتۈنلهي زىت كېلىدىكهن - ىلگهن باھا بىلهن ھازىر بېرىلگهن باھا بىر بۇرۇن بېر

 زادى تارىخ دېگهن قانداق نهرسه؟

 بهلكىم بۇ سوئال بىرئاز ئۇشتۇمتۇت تۇيۇلغان . پال كۈلۈمسىرەپ قويدى - سهئىدۇلاليوف ئهپهندى غىل

 دەرۋەقه، قېلىن تۇمان ئارقىسىدا تاشلىنىپ ياتقان . بولسا كېرەك، ئۇ بىردەم ئويلىنىپ تۇرۇپ قالدى

 . جىلۋىدار ئۆتمۈشنى دەرھالال يهكۈنلهپ بىر نېمه دېيىش ئاسان ئهمهس

 مانا، مېنىڭ ئۆزۈممۇ بىر تارىخ، بۇ تارىخ ئۆزۈمدىن بۇرۇنقى ۋە ئۆزۈمدىن تاشقىرى تارىخالرنىڭ

 بىر مهسىله، ئۇنى ئوقۇش ئۈچۈن مهھسۇلى، ئهمما بۇ تارىخنى قانداق تىلدا سۆزلهشنىڭ ئۆزىمۇ

 . ئاالھىدە بىر لۇغهت كېتىدۇ

 ئۈمىد جاۋابنىڭ شۇنداق ئاخىرلىشىپ قېلىشىدىن . سهئىدۇلاليوف ئهپهندى تۇرۇپ قالدى

 : ئهنسىرىگهندەك، ئۇالپال سورىدى

 ئۇ قانداق لۇغهت، دادا؟

 كۈلكه دېگىلى سهئىدۇلاليوف ئهپهندى يهنه كۈلۈمسىرەپ قويدى، لېكىن بۇ كۈلكىنى بهھۇزۇر

 . بولمايتتى

 ئۇ ھهربىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئهمهلىي سهرگۈزەشتسى، يهنى جاراھىتى، تېڭىرقىشى، ئالدىنىشى،

 تىت بولۇشى، قۇربان بېرىشى - غهزەپلىنىشى، قاتتىق ۋارقىرىشى، خىيال قىلىشى، بىائرام بولۇشى، تىت

 ه خاس بولىدۇ، ئۇنى باشقىالرغا ئارقىلىق تۈزىدىغان لۇغهت، بۇ لۇغهت ھهربىر ئادەمنىڭ ئۆزىگ

 تارىختىن ئىبارەت مۇرەككهپ كىتاب ئالدىدا ھهربىر . ۋاكالىتهن تۈزۈپ بهرگىلى، نهشر قىلغىلى بولمايدۇ

 . سى بولىدۇ " ئېلىپبه " ئادەمنىڭ ئۆزىگه اليىق

 دە، شۇنداقمۇ، دادا؟ - دېمهك، تارىخ ياراتمىغانالر تارىخنى تۈزۈك ئوقۇيالمايدىكهن

. ڭ توغرا دېدى
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 ئۇنداق بولسا، تارىخنى قانداق ئادەملهر يازىدۇ؟

 ئهمما دۈمبىسىنى تۇتۇپ بهرمىگهنلهر مهغلۇپالردىن . تارىخنى غالىبالر مهغلۇپالرنىڭ دۈمبىسىگه يازىدۇ

 . ئهمهس

 . بۇنى ئانچه چۈشىنهلمىدىم، دادا

 زۈمگه مهنسۇپ ئۆ - دېگهن ئىسمىم مېنىڭ ئۆز " سهئىدۇلال " مهسىلهن، مېنىڭ ئىسمىممۇ بىر تارىخ،

 مهن . دېگهن قوشۇمچه سۆز بولسا مېنىڭ تارىخىمغا تېڭىلغان ئۆزگىچه تارىخ " يوف " بولغان تارىخىم،

 جاھاندا غهيرىي كۈچلهرنىڭ . بۇنى ئۆز پېتى قويۇپ قويدۇم، چۈنكى ئهمهلىيهتنىڭ ئۆزىمۇ شۇنداق

 . تهسىرىدىن مۇتلهق خالىي تۇرااليدىغان تارىخنى مهن تېخى كۆرمىدىم

 بۇ يۇقىرىقى سۆھبهتنىڭ سىرلىق كۈچىدىنمۇ . ىنى ئۇققىلى بولمايدىغان بىرخىل جىمجىتلىق قاپلىدى ئار

 ياكى ھهر ئىككىسىنىڭ بىردەم سۈكۈت قىلىشىنى خالىغانلىقىدىن بولدىمۇ، ئىشقىلىپ، ئىبادەتكه

 . ئوخشايدىغان دەقىقىلهر بىر پهس ھۆكۈم سۈردى

 : ئۈمىد جىمجىتلىقنى بۇزدى

 ه، تارىخنى قانداق ئۇسۇلدا ئۆگهنسه بولىدۇ؟ دادا، سىزنىڭچ

 كۇتۇپخانا ۋە مۇزېيالرغا بېرىش، بۇمۇ تارىخ ئۆگىنىشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى، لېكىن مهن ئۇنداق

 قىلمىدىم، مهن مىلتىق دېگهن نهرسىنى تۇتۇشنى، چۇۋۇپ قۇراشتۇرۇشنى ئۆگهنگهندىن كېيىنال تارىخنى

 - كونا پوپايكىنى چۇۋۇيالىساڭ بۇمۇ بىر تارىخ، لېكىن بۇ يېرىم مهسىلهن، بىر . ئۆزۈمچه چۈشىنىپ قالدىم

 يارتا تارىخ بولۇپ قالىدۇ، ئۇنى چۇۋۇپ بولغاندىن كېيىن، دىتىڭگه اليىق كېلىدىغان بىر پوپايكا ياكى

 . تارىخ ئوقۇش دېگهن ئاشۇنداق گهپ . بىر پهلهي توقۇساڭ، مانا بۇنىڭ ئۆزى پۈتۈن تارىخ بولىدۇ

 هپهندى ئوغلىغا تىكىلىپ بىر قارىۋەتكهندىن كېيىن، بىر تال تاماكىنى ئاغزىغا سېلىپ سهئىدۇلاليوف ئ

 ئۇ تاماكىنى قاتتىق بىر شوراپ، ئىسىنى ئۈستهل چىرىغىغا قارىتىپ پۈۋلىدى، چىراغ . تۇتاشتۇردى

 . ئهتراپىدا خاتىرجهم ئويناۋاتقان بىرقانچه كۇمۇتا ھودۇققىنىدىن ئۆزلىرىنى دالدىغا ئېلىشتى

 نىڭ نۇرغۇن دوستلىرىم دالىالردا ئۆلدى،  دېدى سهئىدۇلاليوف ئهپهندى تىترىگهن ئاۋازدا، مې

 بۇالرنىڭ جهسىتى قوتۇر اللما ئىتالرغا يهم بولمىدى، چۈنكى اللما ئىتالر كىشىلهر تۈگۈلۈپ يىغىلىۋالغان

 گهن بۈركۈت، شۇڭقار، باياۋان دې . شهھهرلهردە ياشايدۇ، ئۇالردا باياۋانغا بارااليدىغان تهبىەئت يوق

 شىر، يولۋاسالرنىڭ ۋەتىنى، ئۇ يهردە تهمه دېگهن نهرسه مهۋجۇت ئهمهس، ئۇ يهردە باتۇرلۇق ۋە

 چۈنكى ياشاش دېگهن رەھىمسىزلىكنىڭ . ھوشيارلىقتىن بىر دەقىقىمۇ ئايرىلماي ياشاشقا توغرا كېلىدۇ

 بهلكىم مېنىڭ دوستلىرىمنىڭ . ىدۇ گىردابىدا تۇرىدىغان نهرسه، رەھىمسىزلىك بار يهردە كۈرەش بول

 جهسىتى شىر، يولۋاس، بۆرىلهرگه، بۈركۈت، الچىنالرغا ئوزۇق بولغاندۇ، ئۇالرنىڭ روھى بۇنى كۆرۈپ

چۈنكى ئاشۇنداق باھادىر كىشىلهرنىڭ جهسىتى باھادىر جانلىقالرغا ئوزۇق . تېخىمۇ خۇرسهن بولغاندۇ
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 ؟ مانا مهن ئۆزۈمنى ئېلىپ ! ه شهرەپ ئهمهسمۇ بولۇپ، ئۇالرغا مهدەت بهرسه، شهرەپنىڭ ئۈستىگ

 ئېيتسام، كۆرپىنىڭ ئۈستىدە جان بېرىدىغان ئوخشايمهن، لېكىن ئاللىبۇرۇن روھىمنى قۇتقۇزۇپ بولغان

 شۇڭا دوستلىرىم مېنى قىزغىن قارشى ئالىدۇ، ئۇالر مېنىڭ كېيىنكى ھاياتىمنى كۆرۈپ تۇرغان . ئادەممهن

 ات ئۇزۇنمۇ بولىدۇ، قىسقىمۇ بولىدۇ، ئۇنىڭ ھهقىقىي مهنىسى ئۆزىدىكى ھاي . بولغاچقا ئوبدان چۈشىنىدۇ

 توال ئهھمىيىتى بولسىال، ئۇنىڭ - ھاياتىڭنىڭ ئاز . ئهڭ ئهھمىيهتلىك ۋاقىتالرغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ

 . قىسقا بولۇشىنىڭ ھېچقانداق پهرقى يوق - ئۇزۇن

 ئۈستهلنىڭ تارتمىسىدىن بىر كارتۇچكىنى دە، ئالدىدىكى - سهئىدۇلاليوف ئهپهندى گېپىنى توختاتتى

 : چىقىرىپ ئوغلىغا ئۇزاتتى ۋە شۇنداق دېدى

 . مانا بۇ مېنىڭ قهبرىنامهم، مهن ئاخىرقى بىر ئابزاسنىمۇ باشقىالرنىڭ قهلىمىگه قالدۇرۇشنى خالىمىدىم

 . پهرزەنتىم بولۇش سۈپىتىڭ بىلهن سادىق بولىدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمهن

 بۇ يهردە ياتقان كىشىنىڭ ياخشى :" رىدى، ئۇنىڭدا شۇنداق يېزىلغانىدى ئۈمىد كارتۇچكىغا قا

 ئۇ ئاخىر مهغلۇپ . پىالنلىرى بار ئىدى، ئۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپمۇ باقتى

". بولۇشقا قىلچه تهن بهرمىگهن ھالدا كېتىپ قالدى
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 نېسىۋە ئۈچۈن

 توال يهرلىرى بولسىال ئۆزىنى قالتىس ھېساباليدۇ، - ئاز بهزىلهر ئۆزىنىڭ باشقىالرغا ئوخشىمايدىغان

 نىڭ ياخشى ياكى يامان بولۇشى بىلهن " توال يهرلىرى - ئاز " لېكىن ئاشۇ ئوخشىمايدىغان

 شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ نهزىرىدە قاڭشارلىق بولۇشمۇ ئاالھىدىلىك، پاناق بولۇشمۇ . ھېسابالشمايدۇ

 نهرسىلهرنى ئېلىشقا قولىنىڭ يېتىدىغانلىقىدىن پهخىرلىنىدۇ، بويى ئېگىزلهر ئېگىزدىكى . ئاالھىدىلىك

 بېلىدە سۆڭىكى يوق ئهۋرىشىم كىشىلهر بولسا ئېگىزلهر مهغرۇرلۇقىدىن كۆرمهي قالغان ياكى چۈشۈپ

 شۇنداق، جهمئىيىتىمىزدىن ھهركىم تهبىئىتىگه . قالغان نهرسىلهرنى ئاالاليدىغانلىقىدىن پهخىرلىنىدۇ

 . اليدۇ اليىق نېسىۋە ئاال

 يېقىنقى يىلالردىن بۇيان، بىزدە يات ئهللهرنىڭ تۇرمۇشىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهنلهر بولدى، ئۆز كۆزى

 . بىلهن كۆرەلمىگهنلهر يات ئهللهرنىڭ تۇرمۇش فىلىملىرىدىن رېژىسسورنىڭ كۆزى ئارقىلىق كۆرۈۋاتىدۇ

 نى تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان الرنىڭ ئۆزىگه نېسىپ بولۇشى " ئېرەمباغ " كىشىلهر ئومۇمهن ئۇنداق

 ھهيران بولغانالرنىڭ ئىچىدە ئۆزىنى ئۇالر بىلهن سېلىشتۇرۇپ . دەرىجىدە ھهيران بولۇشتى

 مهيۈسلهنگهنلهر، خىيال سۈرگهنلهر، ئىزدەنگهنلهر، تهن بهرگهنلهر، ئۈمىدۋارلىق بىلهن ئىشهنگهنلهرمۇ

 چۈن دەۋا ئىزدەيدىغان بولدى، بهزىلهر ئاستا ئۆزىنىڭ غهمكىنلىكى ئۈ - بار بولدى، كىشىلهر ئاستا

 " ئېسىل " تارىخنىڭ شۆھرەتلىك يىللىرىنى ۋاراقالش بىلهن، بهزىلهر ئهجنهبىيلهرگه ئوخشىمايدىغان

 . بهزىلهر بولسا ھهممىنى ئىچىگه يۇتۇپ ياشاۋەردى . يهرلىرىنى ئىزدەش بىلهن تهسهللى تاپتى

 توال ئىنساپ بىلهن بهزى نهرسىلهرنى - مۇ، ئاز تهقدىر ھهرقانچه رەھىمسىز، ھهرقانچه يۈزسىز بولسى

 قالدۇرغانىكهن، ئىنشائالال، ئېيتايلى دېسهك ناخشىمىز، چااليلى دېسهك سازىمىز، ئوينايلى دېسهك

 ھهر ھالدا ئهجدادلىرىمىز ئىنسان سۈپهتلىرى مۇنبىرىدىن ئالىدىغان بۈگۈنكى . ئۇسسۇلىمىز بار

 ۇرۇپتىكهن، يىلالرنىڭ قارا بورانلىرى قانچىلىك يالماپ نېسىۋىمىز ئۈچۈن يېتهرلىك خهزىنه قالد

 بىز نوبېل مۇكاپاتىدەك دۇنياۋى شهرەپ مۇنبىرى . سۈپۈرمىسۇن، يهنىال ئاساسىي ۋەزنىنى ساقالپ قاپتۇ

 كىچىك - ئۇياقتا تۇرسۇن، ئهقلىي قۇۋۋەتنىڭ نهتىجىسى ۋە خۇشاللىقىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان چوڭ

 ئااللمايۋاتقان مۇشۇنداق سۇلغۇن دەۋردە بارلىق پهخرىمىز ۋە بىھۇشانه سورۇنالردىن نېسىۋىمىزنى

 - باال ئۆزىنىڭ ئاتا . بوۋىمىزدىن قالغان ئاشۇ خهزىنىدىن تاپىدىغان بولدۇق - شادلىق خۇمارىمىزنى ئاتا

ن بوۋىسىدىن قالغا - ئانىسىغا ئهركىلهپ تۇرۇپ ھهر نېمىلهرنى قىلىدۇ، بۈگۈنكى مىراسخورلىرىمىز ئاتا
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 بۇيان تارتىپ تۈرلۈك نهرسىلهرگه ئوخشىتىپ باقتى، ئهسىرلىك - كىچىككىنه تهۋەرۈكنى ئۇيان تارتىپ

 قىسمهتلهر بىلهن ھهمنهپهس بولغان گۈزەل خهلق قوشاقلىرىنىڭ يېرىمى ئۇيان، يېرىمى بۇيان بولۇپ،

 ىپ نۇرغۇن تويالر ھهيھات، كىشىلهر شۇنداق قىل . ئاخىرىدا ھېچنېمىگه ئوخشىماي قالغىلى تاس قالدى

 ئهسلىدىكى مىراسالر قانچىلىك بۇزۇلمىسۇن، . توال لوقمىغا ئېرىشىدىغان بولدى - ۋە بهزمىلهردىن ئاز

 چۈنكى پهقهتال كۈن ئۆتكۈزۈش دەۋرىمىز كىشىلىرىنىڭ ئاتالمىش . بۇنى سۈرۈشتۈرۈدىغانالر بولمىدى

 . پارقىراپ تۇرسىال بولىدىغان بولدى ھايات ھاقارەتلىك ئۆتسىمۇ، ئىككى كۆزۈڭ . جاھاندارچىلىق يولى

 . دۇمباقنى بىز چېلىپ بېرىدىغان بولدۇق - ماگىزىنالر ئىش باشلىسا، داقا - يېقىندىن بېرى، بهزى شىركهت

 ئۇسسۇلنى توال ئويناپ، دۇمباقنى توال چېلىپ، ئۆزىمىزنىڭ شۇ ئىشنى قىلىۋاتقانلىقىمىزنىمۇ

 س ئېلىۋېتىپمۇ، نهپهس ئېلىۋاتقانلىقىمىزنى ئۇنتۇپ بۇ خۇددى نهپه . سهزمهيدىغان بولۇپ كهتتۇق

 لېكىن نهپهس يولىمىزدىن چاتاق چىقسىال دەرھال ئهسكه ئالىمىز، ھهتتا چارىلهر . كهتكهندەك بىر ئىش

 . ئۈستىدە ئىزدىنىمىز

 جاھان ئهھلىنىڭ مهيلىنى تارتقۇدەك سهنەئتنى ياراتقان مىللهت تهقدىرنىڭ سىرى ۋە تهبىەئت

 بىزدە زېمىن ۋە . ا يۈرۈش قىلغۇدەك ئهقىل مۆجىزىلىرىنى يارىتىشقا قادىر بوالاليدۇ پرىنسىپلىرىغ

 ئاسماننىڭ سىرى ئۈستىدە ئىزدەنگهن ئۇلۇغبېكتهك ئاسترونومالر، مۇھهممهد مۇسا ئهل خارەزمدەك

 ئهگهر ئهجدادالردىكى ئىجتىھات بىلهن پىكىر قىلىش ۋە . ماتېماتىكالر ئاللىبۇرۇن ئوتتۇرىغا چىققان

 ئويلىنىش روھىنى بۈگۈن ئۆزىمىزگه مۇقهددەس تهۋەرۈك دەپ بىلگهن بولساق، سهنەئتنى نېسىۋە

 ئىزدەشنىڭ ۋاسىتىسىگه ئايالندۇرۇۋېلىشىمىزنىڭ ئىجتىمائىي سهۋەبلىرى ئۈستىدە مۇالھىزە قىلغان

 . بوالتتۇق

 ئادەم . ىنىڭ دەل ئۆزىدۇر خۇدانىڭ گۈزەل ۋە ساغالم بهدەننى ئاتا قىلىشى ۋە ھهممه بايلىقنى ئاتا قىلىش

 كۆز، قۇالق، پۇت، قول قاتارلىق باشقا ئهزاالرمۇ . مېڭىسى پىكىر قىلىش، ئويلىنىش ئۈچۈن يارالغان

 قىممىتىنى تونۇپ، مۇۋاپىق رولىنى - ئهگهر بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ قهدىر . ئۆزىگه اليىق قۇدرەتكه ئىگه

 هر نېسىپ بولمايدۇ؟ ساغالم ۋۇجۇد ئاتا قىلغان خۇدا جارى قىلدۇرىدىغان بولسا، ئىنسان بالىسىغا نېمىل

 سائادىتىنى ئىزدەش يولىدا سهرپ قىلغان بهندىسىدىن نۇسرىتىنى - ئۇنى توغرا ئىشلهتكهن، ئۆز بهخت

 ئايارمۇ؟

 سهنەئتنىڭ بولۇشى مهنىۋى بايلىقتىن دېرەك بېرىدۇ، لېكىن قىلچىمۇ ئىجادىيلىق بولمىغان ھالدا نېسىۋە

 . قىلدۇرۇش ھهر تهرەپلىمه نامراتلىقتىن دېرەك بېرىدۇ ئۈچۈن خىزمهت

. ھهقىقهتهن قالتىس . بولۇشنىڭ داۋاسىنى قىلىمىز " قالتىس :" شۇنداقتىمۇ مهيدىمىزگه ئۇرۇپ
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 " كاشىلىسى " بۇرۇت

 پاراسىتى ۋە مېھنهتكهش ئادەملهرنىڭ ئهمگىكى بىلهن - تارىخ ھامان تهدبىرلىك ئهدەملهرنىڭ ئهقىل

 ئوت قارىماققا ئادەتتىكى نهرسىدەك كۆرۈنسىمۇ، لېكىن ئىنسانالرنىڭ . گهن ئىلگىرىلهپ كهل

 بۇنىڭدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، مهدەنىيهت . مهدەنىيهتكه قهدەم قويۇشىنىڭ كاتتا بهلگىسى بولغانىدى

 . ھامان ئىنسانالرنىڭ ئۆز مهنپهئىتىگه پايدىلىق ۋاسىتىلهرنى ئىجاد قىلىش بىلهن بېيىپ كهلگهنىدى

 هدىمكى كىشىلهردە ئوت ھهققىدە مهلۇم ئۈنۈم قارىشى بولمىغان بولسا، ئهرشتىن ئوت ئوغرىالپ ئهگهر ق

 مانا تا بۈگۈنكى دەۋرگىچه . قاتتىق جازاالنغان پرومىتى ھهققىدىكى ئهپسانىمۇ توقۇلمىغان بوالر ئىدى

 . پرومىتى بۈيۈك تراگېدىيىلىك قهھرىمان سۈپىتىدە سهبىيلهر كۆڭلىگه ئوت يېقىپ كهلدى

 ئۇالر ئۆز ۋۇجۇدىدا سېتىشقا ئهرزىيدىغان ھهممه . ھازىرقى كىشىلهر تېخىمۇ ئۈنۈمپهرەس بولۇپ كهتتى

 . نهرسىنى بازارغا يۈزلهندۈردى، ھهتتا بهزى مىللهتلهر ئۆزىنىڭ قهھرىمانلىرىنى سېتىپ خهجلىمهكته

 ئۇالر ئۆز ! اراڭالر، ئۇالرغا ق . پهقهت قهھرىمان قالمىغاندا، بىراقال ئهجدادىنى ھهم ئهۋالدىنى دو تىكىدۇ

 ھاياتىغا باشقىالرنىڭ باھا قويۇپ بېرىشىنى كۈتۈپ، مال باھا ئىدارىسىنىڭ ئالدىدا ئۆچرەتته

 . ئۇالر ئۆز يېنىدىكىلهرگه خىرىس بىلهن ھۈرپىيىشمهكته . تۇرۇشماقتا

 مىقانه، زامان تهرەققىي قىلغانسېرى تهدبىرنىڭمۇ تۈرى كۆپىيىپ كهتتى، مهيلى ئۇ قانچىلىك ئهخ

 سېتىشمۇ بىر خىل . قانچىلىك تهسلىم تۇرانه بولمىسۇن، ئىشقىلىپ، جانغا ئارا تۇرىدىغان بولسا، بولدى

 تهدبىر، ئالداشمۇ بىرخىل تهدبىر، ھىجىيىشمۇ بىرخىل تهدبىر، يىغالشمۇ بىرخىل تهدبىر، باشقىالرنى سوالپ

 . اي، بهك توال ۋ ... بېرىشمۇ بىرخىل تهدبىر  بوسۇغا ماراشمۇ بىرخىل تهدبىر

 شۇنىڭ . ھهربىر تهدبىرنىڭ ئۆزىگه اليىق شهجهرىسى ۋە رىسالىسى بولىدىكهن

 . ئىچىدىن ئهدەپلىكرەك تۈس ئالغان بىرەرسىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈشنىڭ ئۆزى كۇپايه قىالر

 تۆت ئاي خىزمهتته بولۇپ قالدىم، ئۆزۈم ئوقۇتقۇچى - مهلۇم بىر ناھىيىدىكى ئوتتۇرا مهكتهپته ئۈچ

 مهن تونۇيدىغان يۈسۈپ ئىسىملىك . بىلگهنلىرىمۇ كۆپرەك مۇشۇ دائىرىدە بولدى - غاچقا، كۆرگهن بول

 نېمه " مهن ئۇنىڭدىن . ياش بىر ئوقۇتقۇچى ناھايىتى خاپىسىرىغان ھالدا ئالدىمغا ئۇچرىدى

 . دەپ سورىدىم " بولدىڭىز؟

 بۇرۇتىنى قىرماي يۈرگهن - اقال ھهي، قارىمامسىز،  دېدى ئۇ قاقشاپ،  ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسى س

 . ئوقۇتقۇچىالرغا مائاش تارقاتماڭالر، دەپ بۇيرۇق چۈشۈرۈپتىكهن، مائاشىمنى ئااللماي يېنىپ چىقتىم

مهن . كۆزۈم ئۇنىڭ بۇرۇتىغا چۈشتى، ئهمما ساقاللىرى پاكىز قىرىلغانىدى
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 : ئهجهبلهنگهن ھالدا سورىدىم

 بۇ نېمه قىلىق؟

 . ك بولۇشنىڭ بهلگىسىمىش، تايىنلىق كۇسا مىللهت بولۇپ قالماپتىكهنمىز بۇ، پاكىز ۋە مهدەنىيهتلى

 . ئۇنى چوقۇم ساتىراشخانىغا ماڭدى، دەپ ئويلىدىم . ئۇ گېپىنى تۈگىتىپال سىرتقا قاراپ ماڭدى

 . تۇرمۇشتىكى كىچىككىنه ئىشالر ناھايىتى كهڭ ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشتىن بېشارەت بېرەلهيدۇ

 تالمىش  يېتهكلىگۈچىلهر ۋە قوماندانالر يۇقىرىقىدەك تهدبىرلهرگه تولۇپ تاشقان بىر زامانىمىزدىكى ئا

 توال بىرنهرسه - ئاز . چاپانالرغا ئهتهي ياماق سېلىپ كىيىشمۇ بىرخىل  تهدبىر ئىدى - چاغالردا ئىشتان

 خارابىگه سارايالرنى - بىلىدىغانالرنى قاماپ قهتل قىلىشمۇ بىرخىل تهدبىر ئىدى، مهزمۇت ئايۋان

 ئايالندۇرۇپ، خارابىدىن ئۈنۈپ چىققان ياۋا ئوتالرنى كهشپىيات تهرىقىسىدە مهدھىيىلهش خېلى ئۇزاق

 بۈگۈنمۇ ئهنه شۇنداق غهلىته تهدبىرلهرنىڭ قىزغىن . ھۆكۈم سۈرگهن مۇقهددەس پهلسهپه ئىدى

 . ۋارىسلىرى كۆپلهپ تېپىلىدۇ

 يېقىندىن بېرى بىر . ئىنسانالرغا قىلغان ھهدىيىسى بۇرۇت خۇددى چاچقا ئوخشاشال تهبىەئتنىڭ - ساقال

 " چېچىڭ قېنى؟ : " ئايالالرغا نىسبهتهن - قىسىم ئۇزۇن چاچ مۇتهپهككۇرلىرى قىسقا چاچ قويغان قىز

 دېگهن بهتنامنى توال " چېچى ئۇزۇن، ئهقلى قىسقا :" ئايالالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى . دەپ سوئال قويۇشتى

 كۆڭلهكلىرى - ىز قىسقا بولسۇن دېيىشتىمۇ قانداق، چېچى ۋە ئىشتان ئاڭالپ، بىراقال ھهممه نهرسىم

 ئهمدىلىكته نۆۋەت . ۋەھالهنكى، بۇنىڭدىنمۇ دېگهندەك ئارام تاپمىدى . يىلسېرى قىسقىراشقا باشلىدى

 - دەرۋەقه، ئادەمنىڭ ئۇيهر . بۇرۇتقا كهلگهندەك قىلسىمۇ، تېخى بۇنىڭ داۋرىڭى ئانچه بولۇپ كهتمىدى

 ه ئىنچىكه سهپسالىدىغان، كېچىلىرى دۇربۇن بىلهن باشقىالرنىڭ ھۇجرا ئۆيىنىڭ دېرىزىسىگه بۇيهرلىرىگ

 . قارايدىغان ئادەملهر خېلى ئاۋۇپ قالدى

 ساقال بىلهن بۇرۇت پاكىزلىق ۋە يارىشىش شهرتى ئاستىدا ئهرلهردىكى گۈزەللىكنىڭ ئامىللىرى

 ق بىلهن قارايدىغان، قهلبىدە شهيدائى مۇھهببهت بولۇپمۇ ھاياتقا چهكسىز ئۈمىدۋارلىق ۋە زو . سانىلىدۇ

 ئۇرغۇپ تۇرىدىغان، تېتىك، جۇشقۇن ياشالر ئۆزىگه مهردانه، ئىشهنچلىك ساالپهت بېغىشالش ئۈچۈن

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇيغۇرالر . چاچ، ساقال، بۇرۇت قاتارلىق تهبىئىي ئىنائمالرغا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلۈشىدۇ

 الر " خۇ " ئهركهك مىجهز مىللهت بولغاچقا، بهزى تارىخىي دەۋرلهردە چاچلىق، ساقاللىق كېلىدىغان

 مهيدىسىدە " بىز مىجهزى چۇس، باھادىر كىشىلهرنى . دەپمۇ ئاتالغان، ئهلۋەتته، بۇ ئهرلهرنىڭ تۆھپىسى

 شوخ، مهردانه ئۇيغۇر ياشلىرى ھېلىھهم چىرايلىق بۇرۇت قويۇشتهك ئهنەئنه . دەپ تهرىپلهيمىز " تۈكى بار

 جاھان گۈزەللىك سهھنىسىدە چېنىپ قالغىنى يوق، بهلكى ئۇالر باشقىالرنىڭ ھهۋىسىنى بىلهن

 سىدام " ئېھتىمال، بهزىلهر قوياي دېسه قاملىشىدىغان بۇرۇتى بولمىغاچقا، بۇرۇت قويماي . كهلتۈرمهكته

 انداق بىراق ئۇ ھهممه ئهرلهرنىڭ ھۆسن گۈزەللىكىنىڭ ئۆلچىمى بولۇپ قالسا ق . بولۇۋېلىشقاندۇ " يۈز

بولىدۇ؟ ئهپسۇسكى، ھېلىقى ناھىيىدىكى مائارىپ مهسۇئللىرىنىڭ نهزەرىدە، بۇرۇت ئهر
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 ئهگهر . ئوتقۇتقۇچىالرنىڭ قىياپهت گۈزەللىكىگه پۇتلىشىدىغان يامان سۈپهتلىك نهرسه بولۇپ قالغان

 اليىقالشقان، ئوقۇتقۇچىالردا يېڭىدىن كىيىم ئالماشتۇرۇپ، مۇھىت، ھاۋارايى ۋە ھېسسىي كهيپىياتالرغا

 خۇش پۇراق سوپۇنالر بىلهن كۈندە يۇيۇنۇپ تۇرااليدىغان تۇرمۇش شارائىتى بولسا ئىدى، ئۇ چوقۇم

 ئوكسفورت ئۇنىۋېرسىتېتى ياكى كولومبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى مۆھتهرەم ئهپهندىلهرگه ئوخشاش

 زى كۆتۈرۈپ ھاۋاغا چۆچهكلهردىن تاشقىرى، ئۆزىنىڭ تاپىنىنى ئۆ . ساالپهتكه داخىل بوالاليتتى

 دە، ماركسنىڭ شۇنچه بومبۇر ساقىلى كوممۇنىزم تهلىماتىنى يارىتىشقا - ئۆرلهيدىغان ئىش بولمايدۇ

 ؟ ! پۇتالشماپتىكهن، ئهمدىلىكته ئهر ئوقۇتقۇچىالر قويۇۋالغان بۇرۇتنىڭ ئىسالھاتقا پۇتالشقىنى نېمىسى

 بىزنىڭ تهدبىر بهلگىلهيدىغان لېكىن ئۇ . يۇقىرىقى ئىش قارىماققا ناھايىتى كىچىك ئىش

 خهتهرلىك يېرى شۇكى، بۇ چاكىنىلىق . كىشىلىرىمىزدىكى چاكىنىلىق ۋە پۈچهكلىكنى ئاشكارىالپ بېرىدۇ

 ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلهنال چهكلىنىپ تۇرۇپ قالماستىن، بهلكى جهمئىيهتتىكى باشقا كىشىلهرگىمۇ

 يولنىڭ توغرىلىقىغا قارىماي، " ق ئهڭگۈشتهرلهر يورۇقى چىقمايدىغان بۇندا . ئهڭگۈشتهر قىلىپ تېڭىلىدۇ

 بۇ زاماندا ئادەم باشقۇرۇش خۇمارىغا ئىگه جانابالرنى بهھۇزۇر ياشاش " پۇتنىڭ توغرىلىقىغا قارايدىغان

 . ئىمتىيازىغا ئېرىشتۈرىدۇ

 چېكىنىش، بۇمۇ بىر تارىخ، بۇنداق تارىخ ئىنسانالر ئۈچۈن ئوت ئېلىپ چۈشكهن پرومىتىدەك

 بىزنىڭ ئاڭاليدىغىنىمىز ئۈچىيى توم كىشىلهرنىڭ . رنىڭ قهبرىسى ئۈستىگه دەسسهپ تۇرىدۇ ئهزىمهتله

 ھهممىنى ئۇنتۇغان ھالدىكى قاقاقلىغان ئاۋازى، ئۇلۇغلۇق قانداقتۇر بىر سۈكۈت سۈپىتىدە ئۆز مهنىسىنى

 . ساقالپ يېتىۋېرىدۇ

 ىياجى بولمىغان بولسا چوكا ئىجاد ئېگىپ يېيىش ئېھتىياجى بولمىغان بولسا ئىلمهك، قىسىپ يېيىش ئىھت

 . بولمىغان بوالتتى

تهلىماتىنىمۇ؟ " چاچ، ساقال، بۇرۇت " بىزنىڭ ھازىرقى ئېھتىياجىمىز نېمه؟ بىز نېمىنى ئىجاد قىلدۇق؟
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 تاۋاپ قىلىش بىلهن ئۈمىد قىلىش ئوتتۇرىسىدا

 بۈگۈن ئۇنىڭ . ا كېتىپ قاپتۇ بۇرۇن بىزنىڭ دىياردىمۇ دېڭىز بولغانىكهن، كېيىن بۇ يهرنى تاشالپ يىراقق

 ئهجدادلىرىمىز . ئاخىرقى ئهۋالدلىرىدىن بولغان لوپنۇر، سايرام كۆللىرىگه قاراپ ھهسرەت چېكىۋاتىمىز

 ئوت دېڭىزى ۋە قۇم دېڭىزىنىڭ تهھلىكىسى ئاستىدا ياشىغىلى خېلى ئۇزاق بولغاچقا، يامغۇر ئىالھىنى

 باغالر سۇغا تهشنا بولغاندا، يامغۇرنىڭ ئهرۋاھىغا ئاتاپ ئېتىزالر ۋە . بهكرەك سېغىنىدىغان بولغانىكهن

 دېمهك، ئاۋام . چىراغ ئۆتكۈزۈپ، تاۋاپ سهيلىسى قىلىدىغان يوسۇنالر بۈگۈنمۇ تۈگهپ كهتمىدى - نهزىر

 . ئۆزىگه الزىملىق نهرسىنى ئوبدان بايقاپ، ئىلتىجا قىلىشنى بىلىپ كهلگهن

 ر سهھىپىلىرىدىكى رەقهملهرمۇ ئۆزىنىڭ نېمه قىالرىنى بىلمهي زامانىمىزدا بايرام شۇنداق كۆپكى، كالېندا

 ئالال تائاال بهندىلىرى خۇشاللىقىدىن سهكرەپ كېتىشكهندە، ئهرشنىڭ . گاڭگىراپ قالىدىغان بولدى

 بارا - بىز كۈندە سهكرىگىلى تۇرۇۋاتىمىز، بۇ بارا . قۇۋۇقلىرىنى كهڭ ئېچىپ زوقلىنىپ قارار ئىكهنمىش

 فلېكىسقا ئايلىنىپ قالدىمۇ قانداق، كىشىلهر ھىم ئۆيلهردە ئولتۇرۇپ يۇمۇر ئېيتىشىپ، پهقهت مهجھۇل رې

 ئالالنىڭ ئهرش قۇۋۇقىدىن قاراپ تۇرۇشقا . شاراب ئىچىشمىسه ئۆزىنى خۇش قىاللمايدىغان بولۇپ قالدى

 ئهنجۈر قارىمامسىز، ئۈزۈم بايرىمى، قوغۇن بايرىمى، . رەغدى بارمۇ قانداق بۇنى بىلگىلى بولمايدۇ

 بايرىمى، شاپتۇل بايرىمى قاتارلىق بايرامالرغا، بۇالرنىڭ كهينىدە نۇرغۇن نېمهت بايراملىرى ئۆچىرەتته

 . تۇرۇشماقتا، كىم بىلىدۇ، كېيىن الزا بايرىمى، پىچاق بايرىمى دېگهندەك بايرامالر چىقامدۇ، تېخى

 ىنىڭ ئالدىغا سۆلهتلىك ھالدا قويۇپ بۇنداق بايرامالردا نېمهتلهرنىڭ سهرخىللىرى زامانىمىز كاتتىلىر

 بېرىلىدۇ، كىشىلهرگه بهكمۇ تونۇش بولغان پېشقهدەم تهبهسسۇمالر بىلهن لېنتا كېسىلىدۇ، گۈزەل قىزالر،

 ئۇسسۇللىرى باشلىنىدۇ، بۇالرغا ھهييارلىق ۋە تهنتهنىلهر گىرەلىشىپ كېتىدۇ، - بهرنا يىگىتلهرنىڭ ناخشا

 بىرىگه - بىر . ۆھتهرەم ئهربابالر سالماق چاۋاكلىرىنى ياڭرىتىدۇ باداشقان قۇرۇپ ئولتۇرۇشقان م

 كېيىن بۇ جهريانالر تېلېۋىزۇر ئېكرانى ئارقىلىق . سىپايىگهرلىك بىلهن ئېگىلىپ نېمىلهرنىدۇر دېيىشىدۇ

 مهھسۇالتالر ھهققىدىكى سودا توختاملىرى، كهلگۈسىدىكى خاسىيهتلىك پىالنالر . خهلققه كۆرسىتىلىدۇ

 ئهمما دەل مۇشۇ چاغالردا مۇتلهق كۆپ ساندىكى دېھقانالر ئاچچىق . دە ئېالن قىلىنىدۇ گېزىتلهر

 - داغدۇغا بىلهن ئۆتكهن شاۋقۇن . موخۇركىسىنى تارتىشىپ ئۆزىنىڭ ئانا سهھرالىرىدا يۈرۈشىدۇ

 سۈرەنلىك كۈنلهر ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، ھهممه نهرسه ئهسلى ئىزىغا چۈشۈپ، كىشلهرگه پىششىق

مهزكۇر بايرامغا بېغىشالنغان سهنەئت نومۇرلىرى . ش بولغان ۋەزىيهت ئاۋۋالقىدەك ياشاۋېرىدۇ تونۇ
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 ئۈچۈن " تهلهپ ۋە تهقدىم " ئۆزىنىڭ ئاشۇنداق سهۋەبلهر بىلهن روياپقا چىققىنىغا خۇشال بولۇپ،

 . خىزمهت قىلىدۇ

 ئهھۋاللىرىنى - ىنىپ دەرد بۇرۇنقىالر ئۆزىنىڭ كېيىنكى كۈنلىرىنىڭ غېمىنى يېگهچكه، ئىالھالرغا سېغ

 گهرچه ئۇالر قازان ئېسىپ ئىالھالرغا خۇشامهت قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئىالھ ئۇالرنىڭ . ئېيتىشقانىكهن

 . ئوخشاش بىر دەرد، ئوخشاش بىر موھتاجلىق ئىچىدە بىرگه ئۇيۇشقانلىقىنى كۆرۈپ خۇرسهن بوالتتىكهن

 چۈنكى ئىالھ . ىنىڭ ئۈمىدىنى يهردە قويمايدىكهن ئىالھ كۆپ ھالالردا ئۇالردەك ئىخالسمهن بهندىلىر

 . ئۇالرنىڭ ئۈمىدىنى يهردە قويۇۋەرسه ئۆزىنىڭ ئۇنتۇلۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيدىكهن

 بۇرۇنقىالرنىڭ تاۋاپ سهيلسىدە ئۈمىد بىلهن . بىزچۇ؟ تهييار نېمهتلهرگه سهجدە قىلغىلى تۇرۇۋاتىمىز

 زدە ھوشىنى يوقاتقان خۇشاللىق بىلهن نوقۇل ئۈمىد بىرگه تهشۋىش بىلله بوالتتى، بىزنىڭ تاۋاپ سهيلىمى

 كۆكسىمىز خېلى تويۇپ، - بىز ئهتىمىز ھهققىدىكى گۈزەل تهسهۋۋۇرالرنى توال قىلىپ، كۆڭۈل . بولماقتا

 . كېيىندىن ئهنسىرىمهس بولۇپ قالدۇق

 دىن مول ھوسۇل ئېلىپ، بىز ئۈزۈم، ئهنجۈرلهر . ساۋساۋ ئۇرۇشتا غهلىبه قىلغان ۋاقىتلىرىدىمۇ يىغالپتىكهن

. قارىغاندا، مۇراببادىن كۈتىدىغان ئۈمىدىمىز زور ئوخشايدۇ . بايرام قىلىۋاتىمىز
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 مۇهىتمۇ بىر خىل مهكتهپ

 . بىر مىللهتنىڭ جسىمانىي ساپاسى ئۇنىڭ تهبىئىي جۇغراپىيىلىك مۇھىتى بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك

 ويىچه قارىغاندا، تهبىئىي مۇھىتنىڭ روھىي سۈپهتته تۇتقان نۇقتىئىنهزەرى ب " ساغالم تهندە ساپ ئهقىل "

 - مىللهتنىڭ تىلى، ئىپتىدائىي دىنى، ئۆرپ . ئورنىنى باشقا ئامىلالر بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمىسا كېرەك

 ئادىتى، مىجهزى، تهپهككۇر ئادىتى، تارىخىي رولى، ئىجتىمائىي تهقدىرى قاتارلىقالر شۇ مىللهت

 ھهرقانداق سۆز مۇئهييهن مۇزىكىلىق خۇسۇسىيهتكه ئىگه، بۇ . تىن ئايرىلمايدۇ ياشاۋاتقان مۇھىت

 ئۇ ئۆز مۇھىتىدىكى . خۇسۇسىيهت دەل شۇ سۆزنى ئىختىرا قىلغان مىللهتنىڭ تهبىئىي مۇھىتىدىن كهلگهن

 . دۇ مهلۇم بىر شهيئى بىلهن ئۇچراشقاندا، ئۆزىدە ئهسلىدە بار بولغان بىۋاسىته سېزىمى بىلهن ئىلغا قىلى

 ماكان، زامان ( كۆرۈش، ئاڭالش قاتارلىق سېزىملهر شهيئى بىلهن بولغان ئارىلىقى ۋە مۇناسىۋەت شهكلى

 دە، ئۇ مۇئهييهن بهلگه ياكى تاۋۇش قۇرۇلمىسى - گه مۇناسىپ ھالدا ئىنكاس قايتۇرىدۇ ) ئاالقىسى

 كېيىنكى فونېتىكىلىق بىر سۆزنىڭ قانداق تهلهپپۇز قىلىنىشى ئۇنىڭ . سۈپىتىدە ئهستىن ئورۇن ئالىدۇ

 ئۆزگىرىشلهردىن مۇستهسنا ھالدا ئېيتقاندا، شۇ سۆز ئىپادە قىلغان شهيئى بىلهن تۇيغۇلۇق ۋە ئىدراكىي

 " تهقلىد " بۇنى بهزى پهيالسوپالر . مۇناسىۋەتنى يىراق ھهم تۇنجى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان بولىدۇ

 لۇغهت بايلىقى ئۆزى ياشاۋاتقان تهبىئىي ئومۇمهن، بىر مىللهتنىڭ . ئاتالغۇسى بىلهن چۈشهندۈرىدۇ

 مۇھىتنىڭ ئهڭ سهمىمىي سىمفونىيىسى، تهرەققىيات نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئۇ شۇ مىللهتنىڭ مۇرەككهپ

 خهلقىمىز پهسىللهرنىڭ ئالمىشىشى ۋە ۋاقىت بۇرجىلىرى . تارىخىي تهقدىرىنى ئىگىلهشنىڭ ئاچقۇچى

 سوغۇق ئىقلىمالر گارمونىك گىرەلهشكهن، - ى ساپ، ئىسسىق ئىنتايىن روشهن بولغان، سۈيى مول، ھاۋاس

 چارۋىچىلىق، دېھقانچىلىق، باغۋەنچىلىك، كانچىلىق كهسىپلىرىنىڭ ئېھتىياجى ۋە بىر تۇتاش راۋاجىغا

 يېتهرلىك شارائىت بهخش ئېتىدىغان، قۇياشنى يالىڭاچ مهيدىسى بىلهن قۇچاقالشنى ياخشى

 قۇرغاق تۇپراقتا ياشاپ كهلگهچكه پهخىرلىنىشكه تېگىشلىك كۆرىدىغان، ئاسمىنى كهڭرى مۇنبهت

 تىلىمىزنىڭ لېكسىكىلىق . گۈزەل، مۇستهھكهم ۋۇجۇد بىلهن ئاجايىپ يارقىن تارىخىي قىسسىنى ياراتقان

 تهرققىياتىدىكى كۆپ مهنبهلىشىشى، ئىنچىكه مهنه پهرقىگه ئىگه مهنىداش سۆزلهرگه باي بولۇشى

 نمه خاراكتېردە ئهمهس، بهلكى يۈرۈش خاراكتېرىدە تۇياقلىرىدىن ئوت خهلقىمىزنىڭ تۇرغۇن، بېكى

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بىزنىڭ تىلىمىز . چاچراپ تۇرىدىغان جهڭ ئېتىدەك ياشاپ كهلگهنلىكىنىڭ بىر بېشارىتى

تاشقى ئېنىق مهۋھۇم ھهرىكهتلىرىنى ئىنچىكه - پېئىل شهيئىنىڭ ئىچكى . پېئىلغا ئىنتايىن باي
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 ئىنساننىڭ مهنىۋى ياقتىكى زىللىقى قانچىكى . هن روھ ھادىسىسىنىڭ مهھسۇالتى كۆزىتىشتىن كهلگ

 ئويغانسا، ئۇ ئىچكى تهجرىبىلهرگه شۇنچىكى باي بولىدۇ، ئىچكى تهجرىبىلهرگه باي بولغان ئىنسان

 پېئىلدىكى بايلىق . دۇنيانىڭ باشقىالر بايقىمىغان تهرەپلىرىنى تۇنجى بولۇپ ئېيتىپ بېرەلهيدۇ

 خهلقىمىز مېۋە . ى مىكرو رەۋىشته كۆزىتىپ ئايرىۋاشلىيااليدىغان زېھنىي شوخلۇقنى ئاشكارىاليدۇ ھهرىكهتن

 مايالرغا، مهدەنلىك تاغ سۇلىرى، تۇپراق ئېلېمېنتلىرىنى ئۆزىگه يىغقان يامغۇر - شهربهتلهرگه، گۆش -

 غاق تۇپراقتا ياشاپ، سۇلىرى، پهرۋاز خۇمار قۇشالر، تاپىنى ئۆرلهپ تۇرىدىغان جانلىقالرغا باي قۇر

 تىلىمىزدىكى پېئىلالرنىڭ ئىنچىكىلىكى ۋە دەللىكى . ئۆزىگه خاس شاش مهنىۋى ئىقلىم بهرپا قىلغان

 شېئىرىيىتىمىزگه . ئهنه شۇ مهنىۋى ئىقلىمنىڭ ھاياتىي كۈچىنى كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

 خۇلقىغا ئائىت پېئىلالرنىڭ - ئايالالرنىڭ مىجهز - قارايدىغان بولساق، ئىشقىي ھهرىكهتلهر، بولۇپمۇ قىز

 بۇمۇ . بىر قارىسا ئوخشاپ كېتىدىغان، لېكىن نازۇك پهرقنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقىنى تااليالپ ئۇچرىتىمىز

 . قۇرغاق ئىقلىمنىڭ سۇبيېكتتا ئىپادىلهنگهن بىر ئاالھىدىلىكى

 ىك ئامىل بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئۆزىدە دېمهك، مۇھىت تىل ئۆزگىچىلىككه سهۋەب بولىدىغان گهۋدىل

 مىللىي . ياشاۋاتقان مىللهت مهنىۋىيىتىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ۋە ئهڭ ئاخىرقى ئارقا كۆرۈنۈشىدۇر

 مهدەنىيهتنى ناخشا دېسهك، ئۇنىڭ مۇزىكىسى تىلدىكى مهنه قۇرۇلمىسىدۇر، تېكىستى تهبىەئتتۇر، ئۇنى

 . مىللهت ئۆزى ئىجاد قىلىپ ئورۇندايدۇ

 دەتته تىلنى مىللهتنىڭ ھاياتىي كۈچىدىكى ئاساسىي ئېقىن دەپ تونۇيمىز، شۇنداق ئىكهن، ئهنه بىز ئا

 مۇھىت . شۇ تىلغا كېپىل بولغان تهبىەئتمۇ ئوخشاشال مىللهتنىڭ ھاياتىي كۈچىدىكى مۇھىم نهرسه

 قانۇنىي ئۇ جهمئىيهتنى، جهمئىيهتتىكى ئىقتىسادىي، ئهخالقىي، . ئهلۋەتته تهبىەئتنىال كۆرسهتمهيدۇ

 كېچىكى، باغچىالر، مۇزېيالر، بىناالر، كوچىالر، - مۇناسىۋەتلهرنى، كىشىلهرنىڭ مهنىۋى ساپاسى، كىيىم

 تېلېۋىزىيه، مهتبۇئات قاتارلىق نۇرغۇن - كوچىالردىكى خاتىرە ھهيكهللىرى، شوئارالر، لوزۇنكىالر، كىنو

 ي سۇبيېكتىپ ھالهتنىڭ مهھسۇالتىال بولۇپ بۇالر ئهسلىدىكى ئىجتىمائى . ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 مهكتهپ . قالماستىن، يهنه ئۆز نۆۋىتىدە ئهۋالدالر روھىي قاتلىمىنى اليىھىلهيدىغان مهكتهپتۇر

 تهربىيىسىنىڭ مهنىۋى كۆرۈنۈشىگه ۋەكىللىك قىلسا، مۇھىت ئهنه شۇ مهنىۋى - مهدەنىيهت تهلىم

 نكى، تېگىشلىك مۇھىتتىن ئايرىلىپ قالغان مهكتهپ روشه . كۆرۈنۈشنىڭ ماددىي مهزمۇنىنى كۆرسىتىدۇ

 ئهۋالدالرنى تهربىيىلهش . " تهربىيىسى ئۆزىنىڭ پاكىت خاراكتېرلىك قايىل قىلىش كۈچىنى يوقىتىدۇ

 بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، بىر مىللهتنىڭ ئۇزاق تارىخىي ". كهلگۈسىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈندۇر

 خاھىشلىرىنىڭ مهزمۇن دەلىلى بولغان خاس مۇھىتنىڭ - ئارزۇ ئهنەئنىسى، مهدەنىيهت تهرەققىياتى،

 ئىسكهندەر . بهربات بولۇشى شۇ مىللهت تارىخىنىڭ پالهچ بولغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ

مهدەنىيهت يادىكارلىقلىرى بۇزغۇنچىلىققا :" زۇلقهرنهيىننىڭ گېنېرالى تورىم شۇنداق دېگهنىكهن

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 ىنى، خهلقى ۋە تارىخىغا نىسبهتهن قىزغىن مۇھهببىتى قالمايدۇ، ئۇچرىغان جايدا، كىشىلهرنىڭ ئۆز ۋەت

 . ئۆزىنى قۇربان قىلىشتهك مىللىي روھ ئۆلىدۇ - شۇنداقال ئارمىيه، جهڭچىلهردىمۇ باتۇرلۇق ۋە ئۆز

 - جۇل، ئاچ - ئۆزلىرىنىڭ شانلىق تارىخىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قويغاندا، پۇقراالر ئۈستۋېشى جۇل

 مۇنداق كشىلهردە قورساق تويغۇزۇشتىن باشقا ئىستهك . ن سهرگهردانالرغا ئايلىنىدۇ يالىڭاچلىقتا قالغا

 ." بولمايدۇ
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 شهرق ئهللىرى ئۆزلىرى چوقۇنىدىغان بىرەر مهبۇد بولمىسا كۆڭلى قانائهت تاپماي كهلگهن، شۇڭا

 شهرق . ى بولىدۇ تولىمۇ قهدىمىيلىككه ئىگه شهرق تارىخىدىن ئىالھالرنىڭ تۈرلۈك ئهۋرىشكىلىرىنى تاپقىل

 - ئهللىرى ئۆزىدە بولمىغان قۇدرەت، ئىقتىدارالرنى، ئۆزىگه ھازىردا نېسىپ بولمىغان ئارزۇ

 نادامهتلىرىنى، - ئارمانلىرىنى، سهۋەنلىكلىرى تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان كۆڭۈل غهشلىكى، ھهسرەت

 ۆزلىرىنى پانىي دۇنيانىڭ ۋەھىمه ئازابلىرىنى بىرال ئىالھنىڭ ۋۇجۇدىغا تولۇق مۇجهسسهم قىلىپ، ئ

 . دە، تهقدىرنىڭ ھهرنه كهلمىشلىرىدىن ئانچه ئهنسىرىمهي ياشاۋەرگهن - ئازابلىرىدىن خالىي قىلىشقان

 ئۇالرچه، ئۆزىدە ھهل بولمىغان ھهرقانداق نهرسه ئاشۇ تهڭداشسىز قۇدرەت ئىگىسىدە بار، بۇ قۇدرەت

 هن مول ھاياتىي كۈچ، تهسهۋۋۇر ۋە گۈزەللىك شۇنىڭ بىل . ئىگىسىنىڭ ئىشىغا ئارىالشقىلى بولمايدۇ

 نهتىجىدە، بۇ ئالهم . ئاستا بارلىققا كېلىپ كامالهتكه يهتكهن - ئۈنۈمىدە سېھرىي ئالهم ئاستا

 ئىسپاتالشقا ۋە باشقا يول بىلهن چېقىلغىلى بولمايدىغان سىر بىلهن كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى قاتتىق رام

 . قىلىپ كهلگهن

 ئهكسىچه، ئۇالردىكى ئىالھالر تاالي تارىخىي، دىنىي ئىسالھاتالر نهتىجىسىدە غهرب ئهللىرىدە دەل

 ئىسپاتالشنى ياخشى كۆرىدىغان غهرب ئهللىرى دىنىي . رېائل، ئىنسانىي سۈپهتكه كىرىشكه باشلىغان

 كامالهت نۇقتىسىدا تۇرغان نۇرغۇن مهسىلىلهرنى پهننىي دەلىللهر ئارقىلىق قايتىدىن شهرھلهپ،

 . نىڭ تۇرمۇشىغا قۇالي نۇرغۇن ۋاسىتىلهرگه ئېرىشتى ئۆزلىرى

 غهربتىكى . شهرقتىكى ئىالھالر بهندىلهرنىڭ چاقچىقىنى كۆتۈرمهيدىغان سۈرلۈك ئهلپازدا ياشاپ كهلدى

 ئىالھالر بهندىلهر چاقچاق قىلسا كۆتۈرىدىغان رەۋىشته ياشاپ، بۇنداق چاقچاقالرنى ياخشى كۆرۈپ

 . ىغا يۈزلهنگهن قالغان ۋە بهندىلهرنىڭ ئارىس

 . مانا بۇ ھال دۇنيانىڭ ئىككى مهدەنىيهت قۇتۇپىدا ئوخشىمىغان ھوقۇق فورمىسىنى شهكىللهندۈردى

 شهرقته ھوقۇق چېقىلغىلى بولمايدىغان مۇتلهق نهرسه، ئۇ مهلۇم بىر كىشىگه مۇتلهق ھالدا مهنسۇپ

 ۈشى ياكى خىيالى بىلهن زىچ بولىدۇكى، ئاۋامنىڭ تهقدىرى مهزكۇر ھوقۇق ئىگىسىنىڭ بىر قېتىملىق چ

 دېمهك، شهرق . نۇرغۇن مۇنهججىملهر ۋە ئاقىلالر ئهنه شۇ چۈشنىڭ مۇاليىم قۇربانلىرى . مۇناسىۋەتلىك

 كۆپ ھالالردا . سۇلتانلىرى خۇدانىڭ بىرلىكىگه بولغان ئىجتىمائىي تهقلىدنىڭ مهھسۇلىدىن ئىبارەت

پول قىلىنىپ، ئهۋالدمۇ ئهۋالد مىراس بولۇپ ھوقۇق ھوقۇقدارالرنىڭ جهمهتى تهرىپىدىن تولۇق مونو



 15 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

com . blogbus . ilkitap / :/ http 

 بارا تارقاقلىشىپ، ھوقۇقدارنى نازارەت قىلىدىغان كۆپ قۇتۇپلۇق قۇرۇلما - غهربته ھوقۇق بارا . كهلگهن

 . بۇ دەل پارالمېنتنىڭ ئۆزى ئىدى . بارلىققا كهلگهن

 ت ياكى شۇ رايوننىڭ بىر مىللهت ياكى بىر رايوننىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈلمىسىنىڭ خاراكتېرى شۇ مىلله

 . دىنىي ئېتىقاد قاتلىمىدىكى روھىي ئامىلىنىڭ تهبىەئت بىلهن بولغان مۇناسىۋەت شهكلىگه تارتىدۇ

 تهبىەئتكه پهرھىز خاراكتېرلىك مۇناسىۋەتته بولغان دىن كۆپرەك ئېستېتىك ۋە مىستېتىك مهزمۇننى

 ەتته بولغان دىن ئىدراكىي رەۋىشته تهبىەئتكه ئىستېال خاراكتېرلىك مۇناسىۋ . كامالهتكه يهتكۈزىدۇ

 . سانائهتنى راۋاجالندۇرىدۇ

 . دېمهك، ئهسلىدىكى دىنىي ئېتىقاد كېيىنكى جهمئىيهت خاراكتېرىنىڭ خېمىرتۇرۇچى
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 بىزمۇ شهرق دۇنياسىدىكى دىنىي كهيپىياتقا ئىنتايىن باي مىللهتلهرنىڭ بىرسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن

 شۇڭا دۆلهت ۋە ھوقۇق قارىشى ئاللىبۇرۇنال بارلىققا . ي قاتالمغا ئىگه تۈرلۈك ئىجتىمائىي ۋە مهدەنى

 ھوقۇق ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن . كهلگهن ۋە زامانغا يارىشا ئهھمىيهتلىك مهزمۇنالردا ئۆزگىرىپ كهلگهن

 ئهمهلىي كۈچنىڭ جارى بولۇشىدىكى مهركىزىي سهۋەب دېگهن قاراش پهيالسوپلىرىمىز ۋە

 . بلىرىدىن مۇۋاپىق شهرھى ياكى ئىپادە تاپقانىدى ئهدىبلىرىمىزنىڭ كىتا

 ئهمما، ھوقۇق قارىشىمىز بۈگۈنكى كۈنلهردە تولىمۇ پۇچهك، تېتىقسىز، چاكىنا مهزمۇنالرنى ئۆزىگه

 شهرەپ ئېھتىياجى، پاراۋان - كۆپ ھالالردا ھوقۇق كىشىلهرنىڭ تۇترۇقسىز شان . سىڭدۈرۈشكه باشلىدى

 ھوقۇق ئهسلىدە ئۆتكۈنچى بۇرچ ۋە . اسىتىسىگه ئايلىنىپ قالدى خۇسۇسىي تۇرمۇش ئېھتىياجىنىڭ ۋ

 مهسۇئلىيهت بولسىمۇ، كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ئىشرەت خۇمارى گويا ئۇنى مهڭگۈلۈك باقىمهندە سۈپىتىدە

 تهبىئىي ۋە ئىجتىمائىي قانۇنىيهت . ئۇنىڭغا ئېرىشكهنلهر غادايدى، ئېرىشمىگهنلهر تىزالندى . كۆرسهتتى

 ه ئېيتقاندا، ھوقۇق كۈچلۈك مهسۇئلىيهت، توغرا غايه ۋە مۇستهقىل ئىرادىنىڭ مهھسۇلى پرىنسىپى بويىچ

 ئهپسۇسكى، ھازىر ئۇ تىزلىنىپ يالۋۇرۇشنىڭ، ئېھتىيات بىلهن بوسۇق ماراشنىڭ، . بولۇشى كېرەك ئىدى

 ردىن مهلۇمكى، ھوقۇق باشقىال . ئىنسانىي پهزىلهت جهھهتتىكى بهربات بولۇشنىڭ مهھسۇالتىغا ئايالندى

 . تىلهپ ئالىدىغان نهرسه ئهمهس، بهلكى تارىخىي مۇقهررەرلىك كۈچى بىلهن يارىتىدىغان نهرسه

 : مېنىڭ بىر ئۇستازىم مۇنداق بىر ھېكايىنى ئېيتىپ بهرگهنىدى

 ئهينى ۋاقىتتا كىچىك بولساممۇ، بهزى ئىشالر ئېسىمدىن زادى . بىز خېلى باي ئائىلىلهردىن ئىدۇق

 ىلىمىزدە بىرقانچه چاكار بوالتتى، ئۇالرنىڭ بهزىسى باشقا چاكارالر كىرىشكه ئائ . چىقىپ كهتمهيدۇ

 ئارامالرنىڭ ئىشلىرىنى - جۈرئهت قىاللمايدىغان ئىچكىرى ئۆيلهرنىڭ خىزمىتىنى قىالتتى، بهزىسى ھويال

 ىلهرنى چۈششهك نهرس - يىڭنه قاتارلىق ئۇششاق - بهزى ۋاقىتالردا ھاجهتمهن قوشنىالر تۇز، يىپ . قىالتتى

ئۆي خىزمهتچىلىرى ئادەمگهرچىلىككه ئېلىپ، ئاشۇنداق كىچىك نهرسىلهرنى بهزى . سوراپ كىرەتتى
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 ئارام خىزمهتچىلىرى كۆرۈپ قېلىپ، دادامغا ياكى - ۋاقىتالردا ئۆز ئالدىغا بېرىۋېتهتتى، بۇنى ھويال

 دە، چېقىشتۇرغان - االتتى ئانامغا چېقىشتۇراتتى، ئۇالر بهزىدە بوپتۇ دېسىمۇ، بهزىدە ئاچچىقلىنىپ ق

 ھويال خىزمهتچىسىنىڭ تۆھپىسى ئۈچۈن ئۇنى ئۆي خىزمهتكارلىقىغا ئالماشتۇراتتى، ئهسلىدىكى ئۆي

 . ئارامنىڭ ئىشلىرىنى قىالتتى - خىزمهتچىسى ئۇنىڭ ئورنىغا ھويال

 ېسىمدە بۇ بىر ئاددىي ۋەقه،  دەيتتى ئوقۇتقۇچىم خۇالسه چىقىرىپ،  شۇنداق بولسىمۇ ھازىرغىچه ئ

 ئويالپ باقسام، ئۇ جهمئىيىتىمىزدىكى ھوقۇق مۇناسىۋىتىنى سۈزۈك ئهينهكتهك كۆرسىتىپ . تۇرۇپتۇ

 بېرەلهيدىكهن، مهيلى ئۆي ئىشلىرى بوالمدۇ، مهيلى ھويال ئىشى بوالمدۇ ھهممىسىنى بهرىبىر چاكارالر

 رنىنى ئىگىلىۋالغان قىلىدۇ، گهرچه ھويال چاكىرى ئۆي چاكىرىنى چېقىشتۇرۇش بهدىلىگه ئۇنىڭ ئو

 دېمهك، قۇل ئۆزىنىڭ پېشانىسىدىكى قۇللۇق . بولسىمۇ، يهنىال چاكارلىق تهقدىرىدە ئۆزگىرىش بولمىدى

 نى ئىگىلىسه، " ئورنى " تامغىسىنى يۇيۇۋەتمهي ياكى سويۇپ ئېلىۋەتمهي تۇرۇپ، ئىككىنچى بىرسىنىڭ

 . ئۇ ئوخشاشال قۇل بولۇپ تۇرىۋېرىدۇ
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 ز كۈچى بىلهن يارىتااليدىغان ھهمدە ئۆزى ئىشلىتهلهيدىغان ئادەمگه ھهقىقىي ھوقۇق ئۇنى ئۆ

 مهنسۇپ، بولمىسا سېنىڭ قولۇڭدىكى نهرسه ھوقۇقنىڭ ئۆزى بولماي، ھوقۇقنىڭ جىلۋىسى ياكى سايىسى

 دېگهن ئېتىقاد بىلهن ئۆتىدىغان كىشىلىرىمىز ھهقىقهتهن " ئۇالر يهپ بوالي سېمىز " بۈگۈن . بولۇپ قالىدۇ

 . س، بۇنداق ئهقىدە خهلقىمىزگه ئاپهت خاراكتېرىدە يامراۋاتىدۇ ئاز ئهمه

 " كېسىل ماتېرىيالىزمچى - ئۈزۈل " توال مهكتهپ كۆرگهن بهزى كىشىلىرىمىز خۇدانى تهرك ئېتىپ - ئاز

 . بولۇۋالىدۇ، كېيىن بىلىشىمىزچه، ئۇالر روھقا چوقۇنۇپ يۈرمىسىمۇ، ئادەملهرگه قاراپ ناماز ئوقۇيدىكهن

 دېھقانالر . مهيلى زىيالىي، مهيلى كادىر بوالمدۇ، ئىشچى ياكى دېھقان بوالمدۇ ھهممىسىدە بار بۇ ئهھۋال

 كۆرسىتىدىغان مهخسۇس " قىبله " ئۇنچىلىك قىلىپ كهتمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ بېشىدا ئۆزىنى خىزىر ياكى

 ئاۋامنىڭ قانداقال بولمىسۇن، ھۆكۈمراننىڭ زالىملىقى يهنىال . ئادەم بار بولغاچقا مهجبۇر بولغان

 . قۇلچىلىق نادانلىق بىلهن قوشكېزەك . قۇلچىلىقىدىن كهلگهن

 بهجا قىلىۋېتىشى بىلهن نۇرغۇن ھوقۇقدارلىرىمىز " رەھمهت - تهزىم " زامانالرنىڭ ئۆتۈشى، كىشىلهرنىڭ

 ئىككى قاپاق سۇ تۆكمىسهك - ئۇالردىن سۇ چىقىرىش ئۈچۈن ئاۋۋال بىر . باسما قۇدۇققا ئوخشاپ قالدى

. دۇ بولماي
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 تىلهمچىلىكنىڭ يىلتىزى

". نامراتلىق كىشىلهرنى خاتا ئىشالرغا ئۈندەيدۇ "

 سېنكا –

1 
 بىر تهرەپته مىللىي ئۇسلۇبتىكى . دا قالتىس بىر كۆرۈنۈش بار ) نهنمىن ( شهھىرىمىزنىڭ جهنۇبىي قوۋۇقى

 بىنالىرى، يهنه بىناسى، بىر تهرەپته شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ۋە شىنخۇا كىتابخانا " خهلق تىياتىرخانا "

 بىر تهرەپته ئېگىز بانكا ۋە ئىستراخوۋانىيه بىناسى، ئوتتۇرىدا پاكارغىنه ئهينهك پرامىدا ۋە ئۇنى ئوراپ

 بۇالر ماددىي ۋە مهنىۋى ... تۇرغان چىملىق، چىملىق ئاستىدا يهر ئاستى سودا شهھهرچىسى

 ىككى يىل ئىلگىرى مهزكۇر سودا ئ - بىر . ئىستېمالالرنىڭ ئۆتكۈر گىرەلهشمىسىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى

 شهھهرچىسىنىڭ ئۈستى ئۇزاق يىللىق تارىخنى باشتىن كهچۈرگهن يېشىل ئورمان ئىدى، ئهمدى ئۇنىڭ

 ئورنىنى بازار ئىگىلىكى ئىگىلىگهن بولۇپ، مىسىر پرامىداسىغا قىلىنغان ناھايىتى ئاددىي بىر تهقلىدنىڭ

 پرامىدا ئاستىدا قهدىمكى . ھالدا قهد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ شاھىتى  ئهينهك پرامىدا توزانالرغا مىلهنگهن

 مهدەنىيهتنىڭ ئهمهس، ئهكسىچه بۈگۈنكى كۈندە مهدەنىيهتنىڭ ئاالمىتى بولغان ماددىي ئىستېمال

 . مۆجىزىلىرى قايناپ تۇرىدۇ

 قىسىلغان ھالدا بوي " خانتهڭرى جامهسى " ھهممىدىن قىزىقى، ئېگىز بانكا بىناسىنىڭ بىر تهرىپىدە

 بۇ بىناالرنىڭ بىرىدە كىشىلهر بۇ دۇنيانىڭ مهئىشىتى ئۈچۈن پۇل، نوپۇز توپلىماقتا . پ تۇراتتى سوزۇ

 جامه ئاستىدىكى دۇكاندا بولسا . ئىدى، يهنه بىرىدە ئۇ دۇنيانىڭ مهئىشىتى ئۈچۈن مهشغۇل بوالتتى

 م ئارىلىقىدىكى ئۇ ھايات بىلهن ئۆلۈ . قاراڭ، مهدەنىيهت دېگهن شۇنداق نهرسه . پانىي دۇنيانىڭ غېمى

 تهشۋىشنىڭ مونتاژلىق بىرىكمىسىگه ئايالنغانىدى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه قۇربان قىلىش ۋە قۇربان

 . ماماتلىق سۈرەتنى ئاشكارا نامايان قىلىپ تۇراتتى - بېرىشتىن ئىبارەت ھايات

 يۇش ئۈچۈن مۇنچه ئۆتۈپ قاالتتىم، لېكىن ھهرگىزمۇ پۇل قو - ئاشۇ بانكا بىناسىنىڭ ئالدىدىن ئانچه

 ئايال ئاددىي ئوقۇتقۇچى بولۇپ، ئائىلىمىز - چۈنكى بىز ئهر . ئۆتكهن كىشىلهرنىڭ بىرسى بواللمايتتىم

 مائارىپتىكى نامراتلىق، شهرەپ ۋە ھهسرەتنى تولۇق ئۈستىگه ئالغان ئائىله ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه

 . ۇپ ئۈستۈمگه ئالغانىدىم سهنەئتتىكى بىچارىلىكنى، ئۇنىڭدىكى پىغاننىمۇ قوش - مهن ئهدەبىيات

قار چۈشۈپ تۇراتتى، بانكا بىناسىنىڭ ئالدىدا قېلىن جۇۋا ياكى پهلتو كىيىشكهن كىشىلهر شۈمشهرەپ
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 : ئۇالرنىڭ بىرسى ئالدىمغا كېلىپ . تۇرۇشاتتى، ئۇالر زايومچىالر ياكى دولالرچىالر ئىدى

 . دولالر بارمۇ؟  دېدى –

 . يوق،  دېدىم مهن كهسكىن ھالدا –

 . زايوم بولسىمۇ ئالىمىز –

 . يوق –

 - خۇداغا مىڭ شۈكۈر، مهن ئۇالرنىڭ نهزىرىدە دولالرغا ئىگه ئادەملهرگه ئانچه . مهن ئۆتۈپ كهتتىم

 يانچۇقۇم ئۇنچىلىك ئالىي ھىممهتكه ھازىرغىچه ئېرىشىپ باقمىغان بولسىمۇ، . مۇنچه ئوخشىغانىدىم

 هرچه بۇ لهززەت ناھايىتى ئهخمىقانه ۋە نادانالرچه ئاشۇ گهپلهر تۈپهيلى روھىي لهززەت ھېس قىلدىم، گ

 بولسىمۇ، تۇرمۇشنى كۆزەتكهن كىشىلهرگه مهلۇمكى، بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ تاپقانلىرى ياشاش زۆرۈرىيىتىدىن

 بانكا بىناسىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ، بىرنهچچه قهدەم مېڭىشىمغا ياشقىنه بىر تىلهمچى . نېرىغا ئاشمايدۇ

 . ىپ قولىنى ئۇزاتتى، ئۇمۇ مېنى خېلى يىراقتىنال كۆزلهپ كهلگهندەك تۇراتتى ئۆزىنى بىچارە كۆرسىت

 دە، ئۇنىڭغا بهردىم، ئاندىن مېڭىشىمنى - يانچۇقۇمنى ئاختۇرسام ئىككى موچهن چىقتى

 . داۋامالشتۇردۇم

 . مهن كهينىمگه ئۆرۈلۈپ ئۇنىڭغا قارىدىم . پادىشاھ بولۇپ كېتهرال، ئىالھىم،  دېدى ئۇ ئارقامدىن –

 . مهن ئۇنىڭ چىرايىدىن سهمىمىي ئهمهس، مۇغهمبىرانه كۈلكىنى كۆردۈم ۋە ئۇنىڭ يېنىغا باردىم

 ئهگهر مهن پادىشاھ بولغان بولسام، سهن تىلهمچىنىڭ كۈنىگه قالمىغان بوالتتىڭ، سهن بۇنى –

 . دېدىم مهن – چۈشىنهمسهن؟

 مهن . اۋۇر تۇرۇپال قالدى تىلهمچى مېنىڭ گېپىمنى تهھدىت ياكى تهئهددى ھېس قىلدىمۇ، ئهيت

 . ئۇنىڭدىن يىراقلىشىپ كېتىپ قالدىم

 . قار بولسا ئاستا ۋە لهرزان چۈشمهكته ئىدى . كوچىدا كىشىلهر ئالدىراش ئىدى
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 - زامانىمىزنىڭ باياشاتچىلىق تهنتهنىسىگه غهرق بولغىنىغا خېلى ئۇزاق يىلالر بولدى، ئهمما كوچا

 - غۇرۋاالر، ئاجىز - ئىبادەتخانىالر ئالدىدىكى غېرىب - ى، مهسچىت سهيلىگاھالردىك - كويالر ۋە تاۋاپ

 نهتىجىدە، بۇ، ئۆزلىرىنى مهلۇماتىق، . مىسكىنلهر زادىال ئازايمىدى، ئهكسىچه كۆپهيدى - مېيىپالر، پېقىر

ئالىيجاناب ۋە ساغالم ھېس قىلىشقان بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئهتهي مولچىلىق يېغىپ تۇرغان داستىخان

 دىدا چىشلىرىنىڭ ئاراچلىرىغا كىرىۋالغان گۆشلهرنى تازىلىغاچ ۋاپادارلىق، ساداقهت ئهھدىسىدىن ئال

 . دېرەك بېرىدىغان شارابالرنى ئىچكهچ قىلىشىدىغان ھهر تۈرلۈك پاراڭلىرىنىڭ بىر تېمىسىغا ئايالندى

ىنى نامايىش قىلىپ، ئۇالر ناھايىتى ھىيلىگهر،  دېيىشهتتى كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ كۆزىتىش ئاالھىدىلىك
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 تىالۋەتلىرى بىلهن دىلىڭنى - ئۇالر سېنى كۆرۈش بىلهنال مۆمىن، بىچارە قىياپهتكه كىرىۋالىدۇ، دۇئا

 - دە، ئارزۇ - تۇرقۇڭغا قاراپ مىجهزىڭنى، تهقدىرىڭنى مۆلچهر قىلىدۇ - يۇمشىتىشقا ئۇرۇنىدۇ، تهقى

 دىن چىقىرىدۇ، ئهمهلىيهتته ئۇالر سېنىڭ نهچچه تىلهكلىرىڭگه ماس بىرەر مۇراجىەئتنى دەرھالال ئاغزى

 . پۇل بېرىشىڭنى ئويالپ ئولتۇرىدۇ

 . ئهگهر سهدىقه بهرمهي كېتىپ قالساڭ، ئۇالر سېنى قارغىشىمۇ مۇمكىن،  دەيتتى بىراۋ –

 . راست، ئۇ تۇرغانال گهپ –

 ئون يىللىق بىزدىن باي، ئۇالرنىڭ بانكىغا ئامانهت قويغان پۇلى سېنىڭ نهچچه - ئۇالر سهن –

 . مائاشىڭدىن جىق

 يېقىنقى يىالردىن بېرى تىلهمچىلهرنىڭ تۇرمۇشىغا ئائىت ئاجايىپ ۋەقهلهر، ئۇالرنىڭ قالتىس بېيىپ

 كاتتا ئهدىبلىرىمىزمۇ . كېتىشىدىكى سىرالر، ئۇالرنىڭ ئۇستىلىقلىرى گېزىتلهرگه يېزىلىدىغان بولدى

 ئۇالر قالتىس، ئۇالر قارا نىيهت، ئۇالر : پلهر بار ئۇالردا پهقهت مۇنۇ گه . ئۇالرنى قهلهمگه ئېلىشتى

 . ئىنساپسىز ۋە ھىيلىگهر

 گهرچه ئېيتقانلىرى تهلتۆكۈس ( توال ئهمهلىيهت پۇراپ تۇرسا كېرەك - بهلكىم، ئۇالرنىڭ گېپىدىن ئاز

 مهنمۇ زامانىمىزنىڭ ئاددىي بىر ھاياتلىق ئهھلى بولۇش سۈپىتىم ). ھهقىقهت دەپ كهتكىلى بولمىسىمۇ

 شۇڭالشقا كىشىلهرنىڭ . توال خهۋەردار - لهن ئادەمزات دۇنياسىدىكى يېڭى قىلىقالردىن ئاز بى

 دەرۋەقه، زامانىمىزدىكى . يهكۈنلىرىنى ئهمهلىيهت بىلهن بهلگىلىك دەرىجىدە باغالپ قارىيااليمهن

 ئۆزىنى تىلهمچىلهر خېلى قۇۋ، ئۇالر ئۆزىگه يارىشا ئۆز ئهتراپىدىكى مۇھىتنى تهھلىل قىالاليدۇ،

 ئادەملهر دىيانهتكه بۇرۇنقىغا قارىغاندا ئانچه . تهتبىقلىيااليدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭ سانى كۆپهيدى

ئۇالر كۆپ ھالالردا ئۆز ۋۇجۇدىدىكى ۋىجداننىڭ خىتابىنى ئاڭلىيالماس . ئىشهنمهس بولۇپ قالدى

 پسىرەپ كهتمىسىمۇ، ئۇالر ئۆز ۋىجدانىنىڭ ئهيىبلىشىدىن ئانچه خهۋ . دەرىجىدە پاڭ بولۇپ ياشايدۇ

 ئاخىر مهجبۇرالنغان . لېكىن ئهرۋاھالرنىڭ ۋەسۋەسىسىدىن، ئۆلۈم كۆلهڭگىسىدىن ھهرھالدا ھېيىقىدۇ

 تىلهمچىلهرنىڭ مهنپهئىتى بۇ . بىرە قولىغا ئېلىپ قويىدۇ - ھالدا جۇلىقى چىقىپ كهتكهن دىيانهتنى بىرە

 كار، ھۇجۇمكار ۋە رىقابهتكار بولۇشى كېرەك ئۇالر يهنه تهشهببۇس . ئازغىنه دىيانهت بىلهن پۈتمهيتتى

 قايسىبىر كىنودا تهسۋىرلىنىشىچه، . شۇڭالشقا ئۇالر زامانغا يارىشا ئهقىللىق بولغان ۋە تاۋالنغان . ئىدى

 كىشىلهر زىيانداش ھاشاراتالرغا قارشى ئهجهللىك دورىالرنى ئىشلهتكهن، ئهمما زىيانداشالر يىلالرسېرى

 كهتكهنكى، ئىنسانالرنىڭ زەھىرى ئۇالرنىڭ ھاياتىغا كاشىال قىاللماس بولۇپ تېخىمۇ زەھهرلىك بولۇپ

 قالغان، بهلكى ھاشاراتالر بولسا تېخىمۇ تاۋلىنىپ، چاقسا ئادەملهرنىڭ جېنىنى ئالىدىغان قىساسكارغا

 روشهنكى، زامانىمىز كىشىلىرىنىڭ روھىي ھالىتى ئۇششاق مهنپهئهتپهرەسلىككه ياتىدىغان . ئايالنغان

امىلالر ۋە ئهخالقتىن يالتايغان چارىلهرگه باي بولغانسېرى، ئۇالردىن تىلهپ جان باقىدىغان كىشلهرمۇ ئ

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 20 

http://www.uyebook.com 

 مهن سهدىقه بهرمىگهن ئادەملهرنى ئاغزىنى . ئۇالر بىلهن بهس كېلهلىگۈدەك ئىقتىدارنى يېتىلدۈرگهن

 ىدىن مۇغهمبهرلىك يېغىپ بۇزۇپ تىلاليدىغان يېڭى بىر ئهۋالد تىلهمچىلهرنى ئۇچراتتىم، ئۇالرنىڭ كۆز

 تۇرىدۇ، قىياپىتىدىن غېرىبسىنىش، ئارسىنىش ئاالمهتلىرىنى مۇتلهق ئۇچراتقىلى بولمايدۇ، ئهكسىچه،

 . ئۇالر كىشىلهرنى مات قىلىپ تاشاليدىغان تهكهببۇرلۇق ۋە خاتىرجهملىك بىلهن سۆز تاشاليدۇ

 نېمىشقا؟ زامان مېنىڭ . ىن يىراق ئىدى مهن بۇالردىن ھهيرام قالمىدىم، تۇيغۇم تهئهججۈپلۈك ھالالرد

 تۇيغۇلىرىمنى شهپقهتسىزلىك، مهككارلىق، ھىيلىگهرلىك، نومۇسسىزلىقالردىن كهلگهن يىرگىنىشلهر بىلهن

 توال ئهقىل پهيدا بولۇشقا باشلىغان تۇنجى ياشلىق يىللىرىمدا غۇبارسىز كۆڭلۈمگه - ئاز . تويۇندۇرۇۋەتتى

 ئىچىم ئاچچىق بولۇپ يۈرەتتىم، كېيىن بۇ ئاچچىقتىن مهست بولۇپ سىغمايدىغان ناپاك ئىشالردىن

 ھېچنېمىنى سهزمهس بولۇپ قاالي دېدىم،گويا رەزىللىكنى سېزىدىغان نۇرانه كۆزۈم بولمىسىمۇ بولىدىغان

 مهنمۇ ئادەمزاتقا تهۋە جانلىق بولۇش . رەزىللىك دېگهن بۇ نهرسىلهر پۇتۇمغا پۇتلىشىپال يۈرەتتى . بولدى

 م بىلهن ئازاب چېكىش تۇيغۇسىنى رەت قىلىپ، ھهممىدىن بىخهۋەر ياشاشقا تىرىشىپ باققان سۈپىتى

 بولساممۇ، يېڭىدىن پهيدا بولۇپ ياشناپ تۇرغان ھۈجهيرىلىرىم زامان ناھهقلىقلىرىنى ماڭا سهزدۈرۈپ

 زەكىلىك نېمه ئامال، يىلالر بالىلىققا خاس زەكىلىكنى نابۇت قىلىپ تۇرسىمۇ، . توال چاتاق قىالتتى

 ئۆزىنىڭ ھاياتىي كۈچىدىن بىراقال قالمايتتى، ئۇ يهنىال زاماننىڭ ۋۇجۇدىدىكى خۇنۈك ئۆسمىلهرگه ۋە

 ئاللىقانداق مهۋھۇم ئاالمهتلهرگه نهشتهردەك قادىلىپ تۇرۇۋاالتتى، بۇالر ئومۇمهن ئىنسان بالىسىنىڭ

 نارەسىدىلىكنىڭ دەردىنى پاكىز يالتىراپ تۇرىدىغانلىقىدىن دېرەك بهرسىمۇ، بۇنداق سهزگۈرلۈك ۋە

 يۈرەك بىھۇدە تارتاتتى، نهتىجىدە، ئۇنىڭ ئارامخۇدا، يهڭگىل سوقىدىغان ۋاقىتلىرى ناھايىتى ئاز

 . بوالتتى

 بۇرۇنالردا ئهۋلىياالر ۋە دانىشمهنلهرمۇ . مهن تىلهمچىلىكنى ياخشى خۇلق دېمهكچى ئهمهسمهن

 زى بىلهن مهئىشهت دۇنياسىدىكى چهكسىز ئۇالر خىلۋەت روھىي كۆ . تىلهمچىلىك قىپتىكهن

 قانائهتسىزلىكلهرنى، قىزىلكۆزلۈك تۈپهيلى كېلىپ چىققان تۈرلۈك ئىجتىمائىي بااليىائپهتلهرنى، روھىي

 گادايلىقالرنى كۆرۈپ يهتكهندەك بولۇپ، پانىي ئالهم ئاسارەتلىرىدىن قۇتۇلۇشنى ئويلىغان ۋە ئارتۇقچه

 ئىچىدىغانلىرى ئۇدۇللۇق بولسىال - ئۇالر ئۈچۈن يهيدىغان . ن دۇنيا يىغىشتىن ۋاز كهچكه - مال

 ئۇالر خهلق ئىچىدىكى مۇقهددەس ئوبرازى بىلهن تىلىگهن ۋە ھېچقانداق خىجىللىق . بولىدىغان بولغان

 . ئاستا ئۇدۇمغا ئايلىنىپ، بىچارىلهرنىڭ جان بېقىش دەستىكى بولغان - ھېس قىلمىغان، كېيىن بۇ ئاستا

 ۈنلهردە ئۇ ھېچقانداق جىسمانىي ئهيىبى بولمىغان بىر قىسىم ھۇرۇن ئادەملهرنىڭمۇ مانا بۈگۈنكى ك

 نى بهك ئاشۇرۇۋەتكهن، ئۆزىنى " توق كۆزلۈك " خهيرىيهت، ئاشۇ ئۇلۇغالر . ئهڭگۈشتهرى بولۇپ قالغان

 ئۇالر ئاددىي تهبىەئت دۇنياسىدىكى تۈرلهر ئىچىدە ئاقسۆڭهك . كارامهت خاكسار قىلىۋېتىشكهن

 ىنىدىغان ئىنساننىڭ ئهقلىي ۋە جىسمانىي قۇدرىتىگه اليىق كىشىلىك ئهمگهك نېسىۋىسىنى ھېسابل
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 ئهي، روھىيهت دۇنياسىغا سهپهر قىلغان دانىشمهنلىرىمىز، سىلهر ئۆز ۋۇجۇدۇڭالردىن قانچىلىك ئۇزاپ

 ؟ قاراڭالر، بۈگۈنكى ۋارىسىڭالرغا، ئۇالر ئهمدى كېتهلىدىڭالر، قېنىڭالردىكى شهيتاندىن قۇتۇاللىدىڭالرمۇ

 ساھابه ئهمهس، نوقۇل تىلهمچى، ئۇالرنىڭ ئالىقانلىرىغا تۇتقۇزغىنىڭالر قۇرتالپ كهتكهن گۆش

 . پارچىسى

 يىللىرىدىكى - 90 مىڭ ئهپسۇس، ئۇ، زامانىمىزنىڭ . تىلهش، روشهنكى گۈزەل خۇلق ئهمهس

 م ماددىي جهھهتتىن موھتاج بولغاندا، ئۇ، ئازابنىڭ بىرىنچى ئادە . كهسىپلهرنىڭ بىرىگه ئايالنماقتا

 قهدىمىنى ئالىدۇ، بۇنى ئۇنىڭ روھى ئېنىق سېزىپ تۇرىدۇ، ئهمما بۇنداق موھتاجلىق تۈگىمىسه، ئۇ

 روھ ماددىي ھاجهت ئۈچۈن ئۆزىنى دو تىكىدۇ، شۇنىڭ . يىلدىن يىلغا ئېشىۋەرسه روھىمۇ كاردىن چىقىدۇ

 ۋاي ئىسىت، ئالال ئۆزىنىڭ ھهربىر بهندىسىگه روھ . روھىي گادايلىقمۇ باشلىنىدۇ ئاستا - بىلهن ئاستا

 پانىي دۇنيادىن ئىبارەت بۇ كالتا كۆۋرۈكته بهزىلهر تهن ھاجهتلىرىگه مۇۋاپىق . بىلهن تهن ئاتا قىلغان

 رىسىدىن مهنقۇالتالرغا يېتهرلىك ئېرىشهلمهي ئۆتىدىكهن، بهزىلهر روھىيهت قهبرىسىنىڭ كۆرۈنمهس دائى

 بۇنداقالر . چىقالماي تهمتىرەپ ياشايدىكهن، بهزىلهر ھهر ئىككىلىسىدىن ناقىس بولۇپ كېتىدىكهن

 . ھهرقانداق زامان، ھهرقانداق ماكاندا بولۇپ تۇرغان

 " توق قورساق " باغدىن قىلغان پاراڭنىڭ بېشىدا تىلغان ئالغان ھېلىقى - ئهمدى مهن بۇ تاغدىن

 ئاشۇنداق يىرگىنىشلىك تۈس ئالغان تىلهمچىلهرنىڭ : ىنى تهۋسىيه قىلىمهن كىشىلهرنىڭ ئويلىنىپ بېقىش

 ماددىي بايلىقى نهگه كهتتى؟ ئۇالر قاۋۇل ۋە ساغالم تۇرۇپمۇ تىلهشنى كهسىپ ئهتتى، بۇ روھىي

 ژاك رۇسسۇ . تاراج قىلدى؟ فرانسۇز مۇتهپهككۇرى ژان - ناكارلىقمۇ، قانداق؟ ئۇالرنىڭ روھىنى كىم تاالن

 تهبىئىيكى، . دېگهنىدى " تۇغۇلغاندا ئهركىن ئىدى، كېيىن ئۇ ھهر جهھهتتىن بوغۇلدى ئىنسان "

 ئىنسانالر مۇشۇ بوغۇلۇشتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، تېخى ھازىرغا قهدەر داۋامالشقان ئىقتىسادىي ، سىياسىي

 شىپ كۈرەشلهرنى ئېلىپ باردى، باراۋەرلىك، ھوقۇق، دېموكراتىيه، ئهركىنلىك دېگهن ئىبارىلهرنى كه

 ۋەھالهنكى، ئىنسان زاتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي . قىلدى، ئۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن قانالرنى ئاققۇزدى

 ھۈرمىتىنى ئهمهس، ئهقهللىيسى ئۆزىنىڭ بىر جاندار مهنىسىدىكى ھاياتلىقىنى - مهنىدىكى ھهق

 . تهرۇزدىن قۇتۇلۇپ بواللمىدى - قوغداش ھهم داۋام ئهتكۈزۈش ئىنتىلىشلىرىمۇ دەخلى

 بۇ ئورۇننىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ۋە ئىجتىمائىي مهنىدە ( راست، سىز مۇئهييهن ئىجتىمائىي ئورۇنغا

 تۆكۈن ۋە رېستۇران - ئىگه، سىزنىڭ پۇلىڭىز ئۈچ ۋاخ تاماققا يېتىدۇ، توي ) بولۇشىدىن قهتئىينهزەر

 لىغاندەك بىراق ساياھهتكه چىقىشقا، ئۆزىڭىز ئوي . ئولتۇرۇشىغا ئهپلهپ بىر ئامال قىلىسىز

 تهربىيىلىنىشكه، ئادىمىيلىك سۈپىتىڭىزنى مۇكهممهلهشتۈرۈشكه كهلگهندە، ئهلۋەتته، بۇالرنىڭ ھهممىسى

 پۇل بىلهن پۈتىدۇ، سىزدە بۇالرغا يېتىشكۈدەك ئىقتىسادىي قۇۋۋەت يوق، بولغان تهقدىردىمۇ يولالر

غرا كهلگهندە، پۇل مهسىلىسى ئېغىر كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ داۋالىنىشقا تو . ناھايىتى مۇرەككهپ
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 جۇڭگو يازغۇچىسى ئهي ۋۇ بىلهن شادېڭالر جۇڭگونىڭ يېڭى . دەھشهتلىك مهسىلىگه ئايلىنىدۇ

 دەۋردىكى ئىدېوئلوگىيىسىنى تهشۋىق قىلىش ئۈچۈن بولۇشىغا كهتمهن چاپقانالر ئىدى، بىراق ئۇالر

 ياش يازغۇچىمىز ئهسەئت . لمىدى ئۆمرىنىڭ ئاخىرلىرىدا داۋالىنىش ئۈچۈن يېتهرلىك پۇلغا ئېرىشه

 ئهمهت جىگهر قېتىش كېسىلىگه گىرىپتار بولۇۋىدى، ھهر ھالدا ئىنسانپهرۋەر كىشىلهرنىڭ ھىممىتى

 نامراتلىق تهقدىرى ئۇنىڭ . بىراق بۇ خهزىنىمۇ ھېچنېمىگه دال بولمىدى . ئۇنىڭغا چىقىش يولى بهردى

 خوش، ئهمدى ئۆزىڭىزگه . دەۋر قاراپ تۇردى " باياشات " ئورۇق جىسمىگه ھهدەپ چاڭ سېلىۋاتقاندا،

 سىزنىڭ ھازىرقى تۇرمۇش پهللىڭىز قانچىلىك كۆپ بهدەل ئۈستىگه قۇرۇلغان؟ مېنىڭچه، سىز ئاشۇ . كېلىڭ

 تۇرمۇش ئۈچۈن ۋىجدانىڭىز ئېغىر ئالىدىغان نۇرغۇن يولالرنى باستىڭىز، ئۆزىڭىزنى ئهتهي خورلىدىڭىز،

 . ر ئۆمۈر قاترىدىڭىز، ئاخىر چارچاپ ھالىڭىزدىن كهتتىڭىز سىز ئاشۇنچىلىك تۇرمۇش ئۈچۈن بى

 كىشىمۇ دەيلى، ئۇنداقتا، سىزنىڭ " ئالىيجاناب - خاتىرجهم " بىز سىزنى ئۆزىڭىزنىڭ ھهۋىسى بويىچه

 نهپسىڭىز ئىشتىھادىن ھالقىپ ئۆتهلىدىمۇ؟ ئهگهر ھالقىغان بولسا، سىز ئهركىن پىكىر ۋە - ئىززەت

 ەرىجىسىدە ياشىدىڭىز؟ سىزدە مۇھاكىمه بولغان بولسا تىلهمچىلهر ھاياتىدىكى مۇھاكىمىنىڭ قانچىلىك د

 . ساختا ئاالمهتلهر ھهققىدە ئهتراپلىق پىكىر بولغان بوالر ئىدى

 ئالىيجانابلىقنىڭ دەرىجىسى پۇلدا ۋە توقلۇقتىال ئهمهس، پىكىردە، مۇھاكىمه بولمىغانىكهن،

 ۇل، مهنسهپ دېگهنلهر ئالىيجانابلىقنى مۇكهممهل مهنىگه نىھايهت پ . ئهمهلىيهتچىل پىكىرمۇ بولمايدۇ

 . ئىگه قىاللمايدۇ

 مهڭزى ۋە قوۋزى پارقىراپ تۇرىدىغان زەردارالر بىلهن : خۇدا ئهلمىساقتىن بېرى شۇنداق قىلىپ كهپتۇ

 - بۇالر ھېچقاچان بىر . لهۋلىرىدىن شور ئۆرلهپ تۇرىدىغان نامراتالر ھامان مهۋجۇت بولۇپ كهلدى

 بۇ، تهقدىرنىڭ ئادالهتسىز تهقسىماتىمۇ ياكى تۇرمۇش دۇنياسىنىڭ غهيرىي . ز ياشىيالمىدى بىرىسى

 تهڭلىمىسىمۇ؟ مۇشۇنداق بولۇش يوللۇقمۇ ياكى ئهمهسمۇ؟ پهيالسوپالر ۋە سىياسىيونالر ھهر نېمىلهرنى

 اسىته قىلىپ لېكىن بايالر ئۆزلىرىنى پۇلنى ۋ . دېيىشتى، بۇ ئهھۋال بهرىبىر مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋەردى

 ئۇالر تاپتىن چىقىپ كهتسىمۇ، پۇل ئۇالرنى ئاقلىدى، شۇنىڭ بىلهن يۈزلىرىنى يورۇق . قوغداپ كهلدى

 قىلىپ يۈرۈۋېرىشتى، نامراتالردا بۇنداق قۇدرەتلىك ئهمهلىي كۈچ بولمىغاچقا، دىيانهت ۋە ئهخالقنى

 ىڭ ۋۇجۇدىدىكى مۇۋازىنهتلىك بۇالر قوشۇلۇپ بىر دەۋر، بىر مىللهتن . دەستهك قىلىپ ياشاپ كهلدى

 . قۇتۇپالرغا ئايالندى

 جۇل كىيىملىك تىلهمچىلهر، نامرات بىچارىلهردىن ئىزدەپ تېپىش - زەئىپلىك ۋە رەزىللىكنى جۇل

 ئاسان، چۈنكى ئۇالردىكى ئاجىزلىق، ئۇالردىكى پاجىەئ، ئۇالردىكى خاراكتېر مېيىپلىقى، ئۇالردىكى

 . ئاشكارا تاشلىنىپ تۇرىدۇ - ۈستۋاشلىرىغا ئوخشاشال كۆزگه ئوچۇق ئاددىي نهيرەڭ خۇددى يېقىمسىز ئ

 ، ئاتالمىش زىيالىيالردىكى زەئىپلىك ۋە مهينهتچىلىك دىنىي ) پۇلدارالر ( بىراق ئهمهلدارالر، زەردارالر

ھهل، ئهخالقىي تون، ئالىيجانابلىق رەڭلىرى، دىيانهت زىغزىقلىرى، تهلىمات ھهشهمهتلىرى بىلهن
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 . دۇ توسۇلۇپ قالى

 يولۋاسالرنى ۋەھشىي دەيمىز، ئۇالر ئېچىاقىغاندا - شىر : ئهمدى بىز ئىككىسىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلى

 - چوڭ بوالمدۇ، كىچىك بوالمدۇ، قۇدرىتى يار بېرىدىغان ھهرقانداق مهخلۇقنى تهپتارتماستىن ئوچۇق

 ۇقى ۋە قانخورلۇقىنى ئاشكارا ئوۋالۋېرىدۇ، خامتاالش قىلىپ يهۋېرىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ياۋۇزل

 ئادەملهرگه ئوخشاش ھهرخىل پهتىۋا، چىرايلىق سۆزلهر بىلهن، پهيغهمبهرلهردىن، مهشھۇر ئهربابالردىن،

 ئېتىقادالر بىلهن بېزەپ ئولتۇرماي، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهسلى - داھىيالردىن قالغان گۈزەل ئهقىدە

 ئۇالر . ڭ نېمه دېيىشى بىلهن چاتىقى بولمايدۇ ماھىيىتى قانداق بولسا شۇ پېتى ياشاۋېرىدۇ، كىشىلهرنى

 مىكىر ۋە سۇيىقهست خىرسقا تولغان دۇنيادا - توغرا، ھىيله . مىكىر، سۇيىقهست دېگهننى بىلمهيدۇ - ھىيله

 مىكىر ئهسلى تهبىئىتى خوراپ كهتكهن ئاجىزالرنىڭ قورالى بولۇپ، ساددا، تۈز - ھىيله . بىرخىل قورال

 بۇ بېرىپ ئاخىر ئۆزىنى ھهممىدىن ئۈستۈن . ھرىتىنى ئۇچۇرۇپ تاشلىيالىغان كهتكهن ئهزىمهتلهرنىڭ شۆ

 . چاغاليدىغان ئادەمزاتنىڭ ئۇلۇغ كهشپىياتىغا ئايالندى

 مهن تىلهمچى ھهققىدە پىكىر بايان . ھهيھات، ئادەمزاتنىڭ قانخورلۇقى جۇاللىق رەڭگه نېمىدېگهن باي

 . ىلىككه كۆز ئاغدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن كىشىلهردىكى بىچار " ئالىيجاناب " قىلغۇچىالرنىڭ

 . دېگهنىكهن " پارقىرىغاننىڭ ھهممىسى ئالتۇن ئهمهس : " شېكىسپىرمۇ

 غا قول " ئالىيجانابالر " ئهگهر دۇنيادا . تىلهمچىلهر بىلهن ئالىيجانابالردىمۇ ئاجايىپ بىر بېقىنىش بار

 تكار، پهزىلهتلىك كىشىلهر تهڭلهيدىغان تىلهمچىلهر بولمىغان بولسا، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ساخاۋە

 بايلىق ھېرىسىدە يۈرۈپ، نامراتلىقتىن . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئوبيېكتتىن قىسىلغان بوالر ئىدى

 بۇ يهردە سهدىقه . كۆڭلى داغ بولۇپ يۈرگهنلهر تىلهمچىلهرنى كۆرۈپ تهسهللى تېپىپ قېلىشى مۇمكىن

 . توال سهدىقه تېگىشىلمهكته ئىدى - از ئۆزئارا ئالمىشىۋاتاتتى، روھى يهڭگىللىك بىلهن ئ

 كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ قانداقتۇر بىر نهرسىلىرىنى دو تىكىدۇ، بهزىلهر . تۇرمۇش قىمار خۇسۇسىيىتىگه ئىگه

 . ئۇتتۇرۇش مهڭگۈ شۇ پېتى داۋاملىشىدىغان قانۇن ئهمهس - بىراق ئۇتۇش . ئۇتىدۇ، بهزىلهر ئۇتتۇرىدۇ

 تتۇرغانالر ئۇتۇشىمۇ مۇمكىن، بۇنداق ئهھۋال ئۇالرنىڭ ئۆزىدە يۈز ئۇتقانالر ئۇتتۇرۇشىمۇ مۇمكىن، ئۇ

 بهرىبىر ئىنسانالر روھىي ماھىيهتكه ئىگه بولغانىكهن، ئۇ بهخت . بهرمىسه ئهۋالدىدا يۈز بېرىشى مۇمكىن

 بىلهن بهختسىزلىك، يورۇق بىلهن قاراڭغۇلۇق، مۇكاپات بىلهن جازا، خىيانهت بىلهن ئىزا، ئاچلىق

 شۇڭالشقا بىز ئۇالرنىڭ . بۇياققا ئۆتۈپ تۇرىدۇ - ا ئوتتۇرىسىدا ئۆتكۈنچى ھالهتته ئۇياق بىلهن غىز

 غۇسسه، - ئهكسىچه، ئۇالرنىڭ چېھرىدە غهم . چېھرىدىن مهڭگۈلۈك تهبهسسۇمنى ئۇچرىتالمايمىز

 دېمهك، شادلىق ۋە ئازابتىن ھهربىر ئىنساننىڭ . مۇسىبهت بىلهن ھهسرەت كۆپرەك كۆزگه چېلىقىدۇ

 . ئۇنى كىشىلهر قانچىلىك دۆلهتمهن بولۇشىدىن قهتئىينهزەر تارتماي قالمايدۇ . گىشلىك نېسىۋىسى بار تې

مهلۇمكى، ئىنسان روھىي زىددىيهت دېڭىزىدىكى ئېكسپىدىتسىيىچى، شۇنداق ئىكهن، بىراۋنىڭ
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 مىسا قىسمىتىنى ئۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە سهۋەبىدىن ئايرىپ تهھلىل قىلىش ئانچه ئادىللىق بول

 كېرەك، شۇنداقال بىراۋنىڭ قىممىتىنى ئۆزىنىڭ تهقدىرىدىن ئايرىپ قاراشمۇ ئانچه ئاقىالنىلىك بولمىسا

 . كېرەك

 بىراۋنىڭ ئاجىزلىقىغا قاراپ ئۆزىگه تهسهللى تېپىش ئهمهلىيهتته ئۆزىدىكى ئىرادە كۈچىنى

 . ىكىنى ئىسپاتاليدۇ كهمسىتكهنلىك بولۇپ، بۇ ئۇنىڭدىكى جهڭگىۋارلىقنىڭ ئاللىقاچان ئۆلگهنل

 ئهپهندىلهر ۋە خانىمالر، ئۆزگىلهرنى كهمسىتىش تهس ئهمهس، ئۆزگىلهرنى " ئالىيجاناب " مۆھتهرەم

 سوغۇققان مۇھاكىمه كۆزى بىلهن كۆزىتىپ، ئۇالردىكى روھىي زەئىپلىكنى ھهقىقىي مهنىدە تېپىپ تۇرۇپ

 بېقىڭالر ۋە ئۆزۈڭالرنى كهمسىتىڭالر، بۇ سىلهر ئۆزۈڭالرنىڭ روھىنى ئاختۇرۇپ . كهمسىتىش، مانا بۇ تهس

 . كهمسىتىشتىن يىتتۈرۈۋەتكهن مهغرۇرلۇقىڭالرنى تېپىۋېلىڭالر

 بىلىنمهس دەرىجىدە سىزدىكى مهسۇئلىيهت ۋە - ئهتراپىڭىزدىكى ئهڭ پاجىەئلىك ئىشالرمۇ بىلىنهر

 . تارتىۋالغان ئهمهس سىزدىكى مۇھاكىمه ھوقۇقىنى ھېچكىم . روھىي قۇۋۋەت بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ

 دە، غاپىل پرىنسىپالر ۋە - سىز ئۇنىڭدىن ئۆزىڭىز ۋاز كهچمىگهن بولسىڭىزال، ئۇنى ئىشقا سېلىڭ

 . ئهخالقىي مىزانالردىن خوشلىشىڭ

 تىلهمچىلهر  پارالقلىق ئۈچۈن رەڭ ئىزدەۋاتقان دەۋر ئۈچۈن يوشۇرغىلى بولمايدىغان جاراھهت،

 هللىكنىڭ سايىلىرى ھهممىمىزگه ئوخشىمىغان دەرىجىدە تۇتىشىپ ئۇالردىكى ماددىي، روھىي كهمبهغ

 بىز ئۇنى نوقۇل تىلهمچىلهر مهسىلىسى سۈپىتىدە ئهمهس، بهلكى ئورتاق مهسىلىمىز سۈپىتىدە . كهتكهن

 . تهھلىل قىلىشنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك

 يىل دىكابىر - 1995

________________________________________
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 ق دۇنيادىن يىرا

1 
 مهن ھاياتلىق دۇنياسىدىكى ھهربىر . پهسىللهرنىڭ پهزىلهتلىرىدە ياراتقۇچىنىڭ ھىممىتى بىلىنىپ تۇرىدۇ

 بۇ ئارقا كۆرۈنۈش قانداقتۇر بىر روھىي . ھادىسىدىن بۈيۈك روھىي ئارقا كۆرۈنۈشنى كۆرگهندەك بولىمهن

 ىڭ تهنتهنىسىگه ئۇلۇغۋار نهزەر مهركهزنى يوشۇرغان ھالدا گويا ئاللىبۇرۇن ۋايىغا يهتكهن پرىنسىپن

 بۇ دۇنيادىكى بارلىق پهسكهشلىكلهر، ھىيلىگهرلىكلهر، ياۋۇزلۇقالر، تهڭسىزلىكلهر . بىلهن قاراپ تۇراتتى

 كهبىي جهمئىيهت ئىللهتلىرى بىپايان كائىناتنىڭ ھهرىكىتى داۋامىدا بهربات بولۇپ، ئاشۇ ھهرىكهت

 . ئېتىقاد غهلىبه كاپالىتىگه ئېرىشىپ كهلمهكته ئىدى پرىنسىپىنى مهنبه قىلغان دۇنيا قاراش ۋە

 دەرھهقىقهت، بىز كۆرۈۋاتقان تهبىەئتتىكى پهسىللهر ۋاقىت ئۆزگىرىشلىرىدىكى قانۇنالرنى چۈشىنىشلىك

 بىز بىلىدىغان قايسىدۇر قۇرۇلۇشالر ئۆرۈلۈپ، يېڭى بىناالر قهد كۆتۈرىدۇ؛ . تىل بىلهن ئاشكارا قىلىدۇ

 ۈكنىڭ ياغىچىنى قۇرت يهپ بۇزۇلىدۇ؛ بىز تونۇيدىغان مويسىپىتلهر ۋاقتى كهلگهندە قايسىدۇر بىر كۆۋر

 روشهنكى، تهبىەئتكه . كېتىپ قالىدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى بوۋاق، يېڭى سىماالر مهيدانغا كېلىدۇ

 قارىساڭ ئىجتىمائىيهتتىكى مهسىلىلهرنىڭ ئهپچىل بېشارەتلىرىنى كۆرەلهيسهن، ئويالنساڭ، ئۇ ھايات

 . ھهقىقهتلىرىگه دائىر ئىخچام تهمسىلگه ئايلىنىدۇ

 بۇنداق چاغالردا شهھىرىمىزدە كۆيدۈرۈلگهن . شۇ تاپتا مهن پهرىشان كۈزنىڭ قۇچىقىدا تۇرۇپتىمهن

 باھار، ياز پهسىللىرىدە مۇھىتىمىزغا زىننهت بولمىش . تۈتهكلىرى ھاۋانى قاپاليدۇ - غازاڭالرنىڭ ئىس

 ئاشۇ زەپىران غازاڭالر . قاتارىغا ئۆتۈپ قالىدۇ " ئهخلهت " ن ھامان ياپراقالر سارغىيىپ تۆكۈلگه

 شۇڭا سۈپۈرۈلۈۋاتقان ۋە . نېمىشقىدۇر ماڭا دەۋرىمىزدە پېنسىيىگه چىققان كادىرالردەك كۆرۈنۈپ كېتىدۇ

 پهسىللهردە . كۆيدۈرۈلۈۋاتقان غازاڭالرنى كۆرسهم بهربات بولغان ئهقىدىلهر ئۈچۈن نادامهت چېكىمهن

 سىياسهت قۇربان قىلىش . خاتىر يوق - هت بار، ھېسسىيات يوق، سىياسهتته تهرغىبات بار، يۈز قانۇنىي

تهختى ئادالهت خۇرۇچلىرىدىن پۈتمىگهن سىياسهت بهئهينى . ئارقىلىق ھاياتىنى داۋامالشتۇرااليدۇ

 . ئهقىل خارابىلىرىدە ئۈنگهن ئوغرى تىكهن

 چىالردا قۇۋۋەت دورىلىرىنى تهشۋىق قىلىدىغان ئېالن سۈپۈرۈپ تازىالنغان كو . غازاڭالر سۈپۈرۈلمهكته

 قايسىدۇر بىر رومانتىك كىنودىن ئالتۇندەك غازاڭغا كۆمۈلگهن ۋىنا . ۋەرەقىلىرى ئۇچۇپ يۈرەتتى

مۇزارتنىڭ ھهيكىلى كۈز . مهشۇقنى كۆرگهنىدىم - كوچىلىرىدا سهيله قىلىپ كېتىۋاتقان بىر جۈپ ئاشىق
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 مۇزىكا مۇڭ . تىۋىشالرغا ھۇزۇر بىلهن قۇالق سېلىۋاتقاندەك قىالتتى ياپراقلىرى ئارىسىدىكى نازۇك

 . ئارىالش كۈز مهنزىرىسىنىڭ گۈزەللىكىنى تېخىمۇ ۋايىغا يهتكۈزەتتى

 مېنىڭ ئۆيۈم بىرىنچى قهۋەتته بولۇپ، ئۆيۈمنىڭ كهينىدە بىرقانچه تۈپ ... ۋادەرىخ، بىزدە كۈز باشقىچه

 بىراق ئۇنىڭ مېۋىلىرى . ىدا ئۇنىڭ چېچهكلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ باھار ئايلىر . تاش ئالما دەرىخى بار

 چېچىكىدىن ئايرىلىپ نۇقۇتتهك بولغاندا، باشالنغۇچ مهكتهپ بالىلىرى ئالما شاخلىرىنى يىرىپ يېيىشكه

 راستىنى ئېيتقاندا، ئۇنىڭ . باشاليدۇ، شۇڭا ئۇ مېۋىلهرنىڭ كۈزدىكى ھالىتىنى بىلگىلى بولمايال كهلدى

 بىزدىكى مائارىپ . ا ئىكهنلىكىنى قورۇدىكى پېشقهدەملهردىن ئاڭالپ جهزم قىلغانىدىم تاش ئالم

 بىز ھازىرچه بۇ گهپنى قويۇپ . تهبىەئتنىڭ گۈزەللىكىگه شهيدا ئهۋالدالرنى قاچان تهربىيىلهيدىكىنتاڭ

 ەرىخى خىيال قانداقال بولمىسۇن شاخ ۋە يوپۇرماقلىرى شاالڭ ئاشۇ بىرقانچه تۈپ تاش ئالما د ... تۇرايلى

 ئهپسۇسكى، خىيالىمغا بوشلۇق ئاتا قىلغان ئاشۇ . سۈرگهن چاغلىرىمدا قارايدىغان ئهمهكلىرىم

 ئهگهر مهن بالكوندا تۇرۇپ يىراققا ئهمهس، . كىچىككىنه ھۇزۇرى جهننهت يهنىال دەخلىسىز ئهمهس

 ر، سېرىق چۈمۈله ئوالشقان خالتىال ) يالتىراق ( ئالدىمغىال قارايدىغان بولسام، قهغهز پورۇپكىالر، سۇلياۋ

 تېخى يېقىندىال تاۋۇز چاغىنى بولىۋىدى، ئايتوقاچنىڭ قهغهز قۇتىلىرى تاشلىنىپ، . شاپاقالر كۆرۈنىدۇ

 ئۈستىدە ئولتۇرىدىغان بهزى قوشنىالرنىڭ ۋاننىسى بار، ئۇالر . قوشتى " ھۆسن " يۇقىرىقىالرغا تېخىمۇ

 منىڭ تۈۋىگه ساڭگىلىتىپ، يۇندىلىرىنى بىر ئهپلىك يۇيۇنۇپ بولغاندىن كېيىن شىالنكىلىرىنى بالكونۇ

 نىڭ " شىنجاڭ مهدەنىيىتى (" دېگهن ماقالىسىدە " كامالتۈرۈك ۋە ئۈرۈمچى " يالقۇن روزى . قۇيىۋېتىدۇ

 " ئالىي ئاپتونومىيه " ئۆينى ) مۇھهررىردىن . سانىدا ئېالن قىلىنغانىدى ) قوشما ( - 3 ، - 2 يىل - 1998

 بالكوندىن سىرتقا قارىغىلى بولمايدىغان ئاپتونومىيه " لىي ئاپتونومىيهم ئا " بىراق مېنىڭ . دېگهنىكهن

 . ئىدى، چۈنكى سىرتقا قارىسامال يېقىمسىز كۆرۈنۈش ۋە بهتبۇي پۇراقالر تۈپهيلىدىن ئىچىم ئېلىشىدۇ

 دە، يېزىق شىرەيىمنىڭ ئالدىغا كېلىپ قايسىدۇر بىر كىتابنى - ئامال يوق، دېرىزىلهرنى ھىم ياپىمهن

 كالالمدا كىتاب بىلهن رېائللىق ئوتتۇرىسىدىكى زىت دۇنيا تىكهنلىك قاناتلىرىنى . ۇمغا ئالىمهن قول

 . ئاستا يېيىشقا باشاليدۇ - ئاستا

 . ئۆيمۇ ئادەمگه ئوخشاپ كېتىدىغان نهرسه، ئۇ، ئۆزىدىن تاشقىرى دۇنياغا دېرىزە ئارقىلىق قارايدۇ

 ك دۇنيالىرى بولىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئادەملهرگه ئوخشاش تىنىپ كهتكهن مهڭگۈلۈ

 مېنىڭ ئۆيۈمچۇ؟ مېنىڭ ئۆيۈم . ئولتۇرىدىغان ئادەم بولسا، ئۆينىڭ سوقۇپ تۇرىدىغان يۈرىكى

 . جهمئىيهت ۋە ئادەملهرگه نىسبهتهن سوۋۇپ كهتكهن بىر يۈرەكنىڭ ئىگىسى ئىدى

 فنى بېكىنمىچى، شۇڭا ئۇ كىشىلهر بېلىكو . ئهمهس، بهلكى غىالب " ئالىي ئاپتونومىيه " مهن ئۈچۈن ئۆي

 دېگهن ھېكايىدىن باشقا " غىالب بهندىسى " بۇنداق كىشىلهر . غىالبنىڭ ئىچىگه كىرىۋالغان، دېيىشىدۇ

 . يهنه چېخوف دەۋرىدىكى روسىيىنى ئوقۇپ باقسۇن

ئىككى ياشلىق . مهن ئۆيگه كىرسهمال تۇرمۇشنىڭ بېسىملىرىنى ۋاقتىنچه ئۇنتۇغاندەك بولىمهن
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 ي قىلىقلىرى قاراڭغۇ ئۆيگه چۈشكهن نۇر سىزىقلىرىدەك ماڭا قۇياش ۋە تهبىەئتنىڭ ئوغلۇمنىڭ سهبى

 بۇ چاغدا، كۆز ئالدىمدا تاگورنىڭ شېئىرىي دۇنيالىرى يېيىلىپ، . ئىللىق مېھرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ

 ۇن كېپىنهكلهرنىڭ قاناتلىرىغا، ئورمىچىالرنىڭ جۇشقۇن ناخشىلىرىغا، كهپسىز بالىالر پۈۋلىگهندىكى سوپ

 . كۆپۈكچىلىرىگه سىڭىپ كېتىمهن

 سهھرادا كۈز ئهلۋەك كېلىش بىلهن بىرگه . شهھهردىكى كۈز بىلهن سهھرادىكى كۈز زادىال ئوخشىمايدۇ

 ئۇ، زەپىران چىرايى بىلهن ئۆزىدىكى ئىچكى تىنىقالرنى . مهنه ۋە ھېسسىياتقا باي بولىدۇ

ارەڭ مېۋىلىرى ۋە ھوسۇللىرى بىلهن ئۇ ۋايىغا يېتىپ پىشقان رەڭگ . تىڭشاۋاتقاندەك كۆرۈنىدۇ

 - خۇددى بويىغا يهتكهن قىز ئىچ . كىشىلهرگه ئهڭ سهمىمىي ۋەسىيهتلىرىنى ئېيتىۋاتقاندەك كۆرۈنىدۇ

 ئىچىدىن كېلىۋاتقان تهبىئىي پۇراقلىرى بىلهن يىگىتلىك ھېسلىرىمىزغا مهدەتكار بولغاندەك، كۈزمۇ

 هن تهڭرى ئاتا قىلغان ھاياتلىقنىڭ نۇسرىتىنى تونۇتۇپ، جىمجىت تارتىنچاقلىقى ۋە خۇش پۇراقلىرى بىل

 خىسلهتلىك ۋەھىيلهرنى پهيغهمبهرلهر خۇدادىن قوبۇل قىلىدۇ، شائىر تهبىەئتتىن . دىلالرنى سۆيۈندۈرىدۇ

 قوبۇل قىلىدۇ، سىياسىيونالر جهمئىيهتتىن قوبۇل قىلىدۇ، خۇدا دەل ئاشۇ تهبىەئت، جهمئىيهت

 . ۇلى ۋەھىيلىرىنىڭ بۈيۈك تاكام

 زەڭگهر ئاسمان تېخىمۇ . سهھرادىكى ئاشۇ چىرايىق كۈز بالىلىقىمغا كاتتا مهنىلهرنى قوشقانىدى

 سهھرادىكى كۈز ئاسمىنىغا قارىساڭ، لۇغهتلهردىكى . سۈزۈلۈپ، ئادەتتىكىدىن ئېگىزلىشىپ كېتهتتى

 ۋىشته مۇتالىەئ دېگهن ئىبارىلهرنىڭ مهنىسىنى جااللىدىن رۇمى كهبىي سىرلىق رە " يۈكسهك " ، " ئهھهد "

 . قىالاليسهن

 يىراقالرغا - ئىسسىق ئىقلىمالرغا كۆچۈۋاتقان تۇرنىالر سېپى سېنىڭ نهزەرىڭنى ئهگهشتۈرۈپ، يىراق

 . ئېلىپ كېتىدۇ، ئاسماننىڭ كهينىدە يهنه بىر ئاسماننىڭ بارلىقىنى شۇ چاغدا غۇۋا كۆرۈپ قالىسهن

 ن يېتىدىغان ئۇپۇق سىزىقلىرى ئوراپ تۇرغان گهرچه سېنى تاغالر ۋە ئورمانالر، كۆزۈڭ تېلىپ ئارا

 دە، قهلبىڭ ئارمانالرغا - بولسىمۇ، ئهنه شۇنداق دەقىقىلهردە دۇنيانىڭ ئىنتايىن كهڭلىكىنى سېزىسهن

 داۋانالر ئېشىپ ئولۇسالرنى تۇتاشتۇرغان، قوۋملىرىمىزغا - جهسۇر ئاتلىرى بىلهن تاغ . لىق تولىدۇ

 چاتقان ئوغۇزخان، سهئىدخان، بابۇرخان كهبىي ئاتىالر قىسسه ۋە ئىناقلىق ۋە قۇۋۋەت رىشتىلىرىنى

 . تهزكرىلهرنىڭ ئاراچلىرىدىن چىقىپ سهن تهرەپكه كېلىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ

 بىراق، تۇرنىالر كېتىپ قالغاندىن كېيىن تولىمۇ كىچىك بىر مۇھىتتىكى ناتىۋان ھالىتىڭ ئهسلىگه قايتىپ،

 . ىكىڭنى قىسىشقا باشاليدۇ تهسۋىرلهپ بولغۇسىز مهيۈسلۈك يۈر

 رومانىدا تهسۋىرلهنگهن مهھبۇس ليۇسىياڭ جازا الگېرىدا شامالداشقا چىققاندا، تۈرمىنىڭ " قىزىل قىيا "

 سۈرلۈك سهيناسىدا چۇرۇلداشقان قۇشقاچالرنىڭ تىكهنلىك سىمالر تارتىلغان تامنىڭ ئۇ تهرىپىدىكى

دە، قهلبىدىكى باھار - ن تاماشا قىلىدۇ ئهركىن دۇنياغا ئۇچۇپ كېتىشكهنلىكىنى ھهسرەت بىله

http://ilkitap.blogbus.com/
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 مهھبۇسلۇقتا تۇغۇلغان، مهھبۇسلۇقنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلمهي . تهلپۈنۈشلىرىنى باسالمايال قالىدۇ

 تېزىپ كىرىپ قالغان كېپىنهكنى - تۇرۇپ ھهپسىگه تۇتۇلغان لوبۇ باش باال تۈرمه قورۇسىغا ئېزىپ

 شۇنداق، ئىنسان ھاياتال بولىدىكهن، . تىكىلىپ تاماشا قىلىشىدۇ قوغلىسا، باشقا مهھبۇسالر پهنجىرىدىن

 ئۇ، ئۆزى تۇرغان مهھكۇملۇقنىڭ قانچىلىك ۋەھشىي بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئاددىي، مهنىۋى

 . جهننىتىنى قۇرۇپ چىقىشقا قادىر بوالاليدۇ

 بهزىدە . يهنه كۇتۇپخانا تارغىنا ياتاق ئۆيۈم مهن ھهم ئايالىم ئۈچۈن ئېيتقاندا ياتاقال بولۇپ قالماي،

 چېچىلىپ ياتقان كىتابالرنى كۆرۈپ ئايالىممۇ چېچىلىپ قالىدۇ، ئهمما ئۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئاشۇ كىتابالرنى

 شۇ تاپتا ئالدىمدىكى ئۈستهل سائىتى . رەتلهيدىغان، توپا بېسىپ كهتسه سۈرتىدىغان چىن پهرۋىشكار

 ىلهرنى كۆرسىتىدىغان ئىسترېلكىسى پۈتكۈل سائهت ئۇنىڭ دەقىق . بىر خىل رىتىمدا چىكىلداپ ماڭماقتا

 يۈزىنى بىر ئايلىنىپ چىققۇچه قاراپ باقتىم، گويا يۈرىكىمنى ئاشۇ ئىسترېلكىنىڭ ئۇچىغا قاداپ قويۇپ

 بۇ دېڭىز ماڭا سىياسهت، تۈزۈم، مىللهت، . يۈرىكىم چهكسىز ۋاقىت دېڭىزىغا غهرق بولۇپ كهتتى . بهردىم

 بۇ ئومۇمىيلىقتا سائهتلهر دۇنيانىڭ كۆرۈنمهس . مۇمىيلىقنى ھهدىيه قىالتتى ئىرقتىن ھالقىغان بىر ئو

 مهنىۋى ئۆزۈم خۇدانىڭ ھىماتى ئاستىدىكى . مهن ئىككىگه بۆلۈندۈم . ھۈجهيرىسىگه ئايلىنىپ كهتتى

 مهنىۋى . مىڭ ئالهمگه قاپالندى، جىسمانىي ئۆزۈم يېزىق شىرەسىنىڭ ئالدىدا تۈگۈلۈپ ئولتۇراتتى 18

 مهن مۇشۇ ئۆيدە . ىلهن جسىمانىي ئۆزۈمنىڭ بىرلىشىپ قالىدىغان چاغلىرى بهكمۇ ئاز ئىدى ئۆزۈم ب

 ئولتۇرۇپ پۇشكىننىڭ دېڭىز ۋە ئهركىنلىك ھهققىدىكى شېئىرلىرىنى ئوقۇغانمهن، ناۋائىينىڭ مۇھهببهت

 زىپ شاماللىرىنى پۇرىغانمهن، پهرىدىدىن ئهتتارىنىڭ كامالهت ئىزدىگهن قۇشلىرىنى تهقلىدىي سى

 " قۇش " قارىسام، قۇش ھهققىدە شېئىر يازمىغان شائىر يوقتهك تۇرىدۇ، مېنىڭ شېئىرىمدىمۇ . چىققانمهن

 . دېگهن سۆز كۆپ ئۇچرايدۇ

 قۇشالرنىڭمۇ سىنىپىي كۈرەشكه . يهنىال ئىقلىمالر كېزىپ باھار ئىزدىگهن قۇشالر ئېسىمگه كهلدى

 ئهمما قۇش بهرىبىر قۇش بولغاچقا، ئىنسانىيهت . تارتىلىشىدەك غهلىته تارىخى تېخى يېقىندىال بولدى

 . ئۇالر پهسىل ئاتالپ ئۇچۇۋېرىشتى . تاڭغان تۈزۈمنى ئېتىراپ قىلىشمىدى

 . جېبران خهلىل جىبران ئېيتقاندەك، قۇشالر ئىنسانال مۇيهسسهر بواللمىغان بهختتىن بهھرىمهن بوالاليدۇ

 ورت ئۈچۈنال يول ماڭىدىغان ياكى پارا ئۇالردا پاسپورت دېگهن نهرسه بولمايدۇ، ئۇالردا پاسپ

 ئۇالردا ئىنسانالرغا ئوخشاش ئۆزى قانۇن تۈزۈپ ئۆزى خىالپلىق . بېرىدىغان ئىشالر بولمايدۇ

 ئۇالردا تهڭرى بهلگىلهپ بهرگهن . قىلىدىغان، ئۆزى پاسىل بهلگىلهپ ئۆزى سىقىلىدىغان ئادەت يوق

 . بىرال قانۇن بار

2 
 ا دەپ بېرىۋاتقان ئاشۇ تارغىنا ئۆينى مهنىلهر بۇرجلىرىنى كۆرسىتىدىغان مهن سىزگه مۈجىمهل كهيپىياتت

پىكىر يۇلتۇزلىرىم كۆپ ھالالردا غهم تۇمانلىرى تۈپهيلىدىن خىرەلىشىپ . رەسهتخانام دېسهممۇ بولىدۇ



 29 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

com . blogbus . ilkitap / :/ http 

ئۆي سېتىۋېلىش ۋە قهرز قايتۇرۇش غوۋغالىرى ئويلىنىش . قالىدۇ، ھهتتا بهزىدە چورت كۆرۈنمهيال قالىدۇ

 باشقىالرغا ئىزاھالپ بهرگۈسىز . پات ئىگىلىۋالىدۇ - ئۈچۈن قۇرۇپ چىققان خۇسۇسىي قورغىنىمنى پات

 . تهڭقىسلىق لېۋىمنى چىشلهپ تۇرۇپ سېتىۋالغان كىتابلىرىمنىڭ تاشلىنىپ قېلىشىغا سهۋەبچى بولدى

 لى ئىنسانىيهتنىڭ مۇزارت نامراتلىقى تۈپهي . دېئېل كارنىگ، نامراتلىقتىن مۇزىكا چىقىدۇ، دېگهنىكهن

 مېنىڭچه، نامراتلىق ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ سهۋرى . چهتكه قېقىلغان ۋىجدانىنى كۆرەلىگهنىكهن

 . چېكىدىن بهك ئېشىپ كهتسه، نامراتلىقتىن مۇزىكا ئهمهس، بهلكى يۆتهل ئاۋازى چىقىدۇ

 بولۇپ تۇرۇشنى تاشقى دۇنياغا قارىتا ھهۋىسى ۋە قىزغىنلىقى ئۇرغۇپ تۇرغان ياشالر ئۆيىگه بهنت

 ئۇالر ماڭسام، چاپسام، ئۇچسام، . ئۇالردا كولومبودىكى تهۋەككۈلچىلىك قۇتراپ تۇرىدۇ . خالىمايدۇ

 نوقۇل بىر ئورۇنغا باغلىنىپ قېلىش ئۇالرنىڭ روھىي دۇنياسىغا . يېڭى قۇرۇقلۇقالرنى تاپسام، دەيدۇ

 ۇخىل دۇنياغا سىممېتىرىك ھالدا ئۇالر جۇشقۇن ھېسسىياتنى خىلم . ساقايماس جاراھهت ئېلىپ كېلىدۇ

 لېكىن مهن تولىمۇ . دېمهك، مهنمۇ ئاشۇنداق ياشالرنىڭ بىرى . قويۇپ بېرىشنى ياخشى كۆرىدۇ

 بىر تهرەپتىكى تامغا دۇنيا خهرىتىسى چاپالنغان، بىر تهرەپتىكى تامغا كىتاب ئىشكاپى، بىر . خىيالچان

 ى، ئوتتۇرىغا يېزىق شىرەسى قويۇلغان ئۆي بارلىق تهرەپكه كارىۋات، بىر تهرەپكه ئاددىي كىيىم ئىشكاپ

 . شوخلۇقلىرىنى شائىرانه تهسهۋۋۇرلىرى بىلهن قىلىدىغان ماڭا ئوخشاش مۈلۈكسىز ياشنىڭ دۇنياسى

 . مهن بۇ ئۆيدە كۆپ ئولتۇرىمهن، شۇڭالشقا، بۇ ئۆينى كىيىمىمگه ئايلىنىپ قالغاندەكمۇ ھېس قىلىمهن

 . سېلىۋېتهلمهيمهن، سالسام يالىڭاچلىقىمنى ھېس قىلىشتىن قورقىمهن مهن ئاساسهن دېگۈدەك بۇ كىيىمنى

 فرانس كافكانىڭ گېوئرگىي سامسا دېگهن قهھرىمانى بىر كېچىدىال قوڭغۇزغا ئايلىنىپ قېلىپ،

 مهلۇمكى، بىر ئادەم بىر يهرگه باغلىنىپ . ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ قاتتىق يهكلىشىگه ئۇچرايدىكهن

 نىپ كېتىپ، پۈتكۈل دۇنيانى قۇرتچه نهزەر بىلهن كۆزىتىدىغان، ئۆزى قىمىرالپ ياشاۋەرسه قۇرتقا ئايلى

 . ماڭغاچقا، جاھاندا راكېتا دېگهن نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى ئېتىراپ قىلغۇسى كهلمهيدىغان بولۇپ قالىدۇ

 بىر ئادەمنىڭ ئۆيدىن چىقماي پىكىر قىلىپ يولۋاسقا ئايلىنىشى مۇمكىنمۇ؟ نهدىمۇ ئوۋ ئوۋالشنى

 ! ىلمىگهن يولۋاس بولسۇن ب

 سىقىلغان يۈرەك كېڭىيىش " توڭۇپ كهتكهن ئادەمنىڭ كىيىمى يېلىڭ بولسا، ئاخىر ئۆيگه كىرىۋالىدۇ،

 .( ھيۇگو " ( ئىالجىنى قىاللمىسا، ئىچكى دۇنيانى قېزىشقا باشاليدۇ

 ت دۇنيادا پاسپور . پاسپورتى يوق ئادەم دۇنيانى ئۆزىنىڭ ۋەتىنى ئارقىلىق چۈشىنىشكه مهجبۇر بولىدۇ

 دەل پاسپورت دېگهن نهرسه . تېخى سىياسىي قىمارنىڭ ئاخىرالشمىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان بهلگه

 مهۋجۇد بولغاچقا، كىشىلهرنىڭ مىللهت تۇيغۇسى كۈچهيگهن، ۋەتهن ئۇقۇمىنىڭ كېڭىيىشى توختاپ

 بىرىگه - رى بىر قالغان، دۇنيا چۈشهنچىسى تارايغان، شۇنداق بولغاچقا، ئادەم ئاتىنىڭ بالىلى

كىشىلهر ئارا دوستانه نهزەر بىلهن قاراش گويا زامانىمىز تارىخىغا يىراق . دۈشمهنلىك قىلىدىغان بولغان

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 30 

http://www.uyebook.com 

 . مهۋھۇم مهسلهككه ئايلىنىپ قالغان

 گهرچه پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى بىردەك قۇچاقلىغۇم . مهن ۋەتىنىمدىن ئۆزگه دۇنيانى كۆرۈپ باقمىدىم

 بۇنىڭ نېمه ئۈچۈنلىكىنى بىلهلمىگهن چاغلىرىمدا ئىختىيارسىز ھالدا دۇنيا . مىدىم كهلسىمۇ، ئۇنداق قىالل

 مانا ئالدىمدا خهرىته، لېكىن ئۇنىڭدىن دۇنيانى ئهمهس، بهلكى . خهرىتىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ قالىمهن

 ڭدىن ئهنه ئاۋۇ كۆپكۆك تۇرغىنى دېڭىز، لېكىن ئۇنى . دۇنيا ھهققىدىكى غۇۋا ئۇقۇمنى كۆرگىلى بولىدۇ

 چوڭ بېلىقنىڭ كىچىك بېلىقنى يېگهنلىكىنى، سۇالرنىڭ شىددەتلىك نهرە بىلهن قىيا تاشالرغا

 ئهنه ئاۋۇ توخۇنىڭ كۆزىدەك تۇرغانلىرى شهھهر، لېكىن ئۇنىڭدىن . ئۇرۇلغانلىقىنى كۆرگىلى بولمايتتى

 ھهربىر رەڭ بىر كۆز ئالدىمدىكى . تۇرمۇش رىقابىتىنىڭ شهپقهتسىز مهنزىرىسىنى كۆرگىلى بولمايتتى

 بۇ . دۆلهتكه  ئورتاق مىللىي ئىرادە ۋە ئهقىدە ئۈستىگه قۇرۇلغان خوجايىنلىققا ۋەكىللىك قىالتتى

 بىرى بىلهن تهڭ بولمىسىمۇ، بهزىسى زىيادە چوڭ، بهزىسى كىچىك بولسىمۇ، - رەڭلهرنىڭ دائىرىسى بىر

 خهرىتىگه ئۇزاق . ەرەر يهتكۈزەلمهيتتى ئاشكارا ز - بىرىنىڭ خوجايىنلىق ھوقۇقىغا ئوچۇق - ئۇالر بىر

 بىرىگه ئارىلىشىپ، رەڭ تۈركۈمى ئېنىق - قاراپ كۆزۈم تورالشقاندەك بولدى، بارلىق رەڭلهر بىر

 مهن كۆزۈمنى بىر ئۇۋۇلىۋېتىپ، خهرىتىگه . بولمىغان بىر دۇنيا مانانلىق كۆزلىرىمدە ئهگىشكه باشلىدى

 باراۋەر ئىرادىلهرنىڭ . دىغان سىزىقالر ئاساسهن تۈز بولمايدىكهن توۋا، چېگرىالرنى بىلدۈرى . يهنه قارىدىم

 . كېلىشىمى ياكى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئىرادە ئۈستۈنلۈكى بىلهن سىزىلغان پاسىلالر تۈزدەك قىالتتى

 رەڭ رەسسامالرنىڭ نهزەرىدە . بۇنداق تۈز سىزىقالر كانادا، ئامېرىكا ۋە ئافرىقا زېمىنلىرىدا بار ئىدى

 مهن ئېستېتىكا . مهنىگه ئىگه بولسا، جۇغراپىيونالرنىڭ نهزەرىدە سىياسىي مهنىگه ئىگه ئىدى ئېستېتىك

 ئهھلى بولۇش سۈپىتىم بىلهن ۋانگوك، سىزانالرنىڭ رەسىملىرىدىن زوق ئالغاندا، رەڭ ئىچىدىن رەڭ

 ه چۈنكى شۇنداق قىلغاندىال سهنەئتكارالرنىڭ رەڭ ئىچىگ . ئاختۇرۇپ ئادەتلىنىپ كهتكهنىدىم

 شۇ ئادىتىمنى بهزىدە خهرىته ئالدىدىمۇ جارى . يوشۇرۇنغان ئىندىۋىدۇئال دۇنياسىنى تاپقىلى بوالتتى

 ئهمدى . تهبىەئتته يىلپىز جهرەن ئوۋالپ يېسه، ئادەملهر يىلپىزنى ئوۋالپ يېيهلهيدۇ . قىلىپ تاشاليمهن

 ادىسىلهر قاتارىغا ئۆتۈپ ئادەملهرنىڭ ئادەم ئوۋلىشىنى ئالساق، بۇ، ئىجتىمائىيهت سهھنىسىدىكى ھ

 بىرىنى سىڭدۈرىدۇ، ئاپائق قىش يېشىل كۆكلهمگه سىڭىپ - ھاياتلىق تۈركۈملىرى بىر . قالىدۇ

 . كهتكهندەك، رەڭ رەڭگه سىڭىپ كېتىدىغان ئىشالرمۇ بولىدۇ

 دالىالرنىڭ قىياپىتىنى ئۆزگهرتكهندەك، - تهبىەئتنىڭ خاھىشى بويىچه ئالمىشىدىغان پهسىللهر قىر

 فرانسىيىلىك . خنىڭ خاھىشى خهرىتىدىكى رەڭلهر ۋە سىزىقالرنىڭ ئورامىنى ئۆزگهرتىپ تۇرىدۇ تارى

 ناملىق تارىخ ئهسىرىگه قوشۇمچه قىلىپ بېرىلگهن " بوز قىر ئىمپېرىيىسى " شهرقشۇناس گېروسىنىڭ

 تارىخىي خهرىتىلهرنى كۆرۈپ، ھهرقانداق خهرىتىنىڭ ئادەملهر تهرىپىدىن سىزىلىشىدەك ئاددىي

 . ھهقىقهتنى مۇرەككهپ كهيپىيات ئىچىدە يېڭىۋاشتىن تهستىق ئهتكهنىدىم

كىشى ئۆز رېائللىقىدا تۇرۇپ قايمۇققان چاغلىرىدا ئاسانال ئۆتمۈش تارىخىغا باغلىنىپ قالىدۇ، شۇنىڭ
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 بىراق نامهلۇم . بىلهن ئۇ ئاللىقاچان مۇئهييهنلىشىپ بولغان تهجرىبىلهرنىڭ دولقۇنىدا ئۈزىدۇ

 ئۆزىنىڭ بۈگۈنىگه خوجايىن . خاتىر قىلمايدىغان تهرىزدە كۈتۈپ تۇرغان بولىدۇ - كىشىگه يۈز تهجرىبىلهر

 . بواللمىغانالرنىڭ ئهتىسى تهشۋىشلىك تۈننى ئۆزىگه ھهمراھ قىلماي قالمايدۇ

 دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن، مهن كۆرۈۋاتقان ئاشۇ خهرىتىدىكى رەڭلهرنىڭ مۇناسىۋىتىدە كۆپ -2

 يالتا يىغىنى ۋە پوتسىدام كېلىشىمى خهرىتىدىكى رەڭلهرنىڭ ئۆزگىچه بىر تهرتىپىنى . ئۆزگىرىش بولدى

 ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن بولۇپ، كىشىلهرنىڭ ئىجتىمائىي قۇتۇپالر ھهققىدىكى كۆز قارىشىنى رەھىمسىزلىك

 ۈز بىراق ئىنسانىيهت ئۆزى تۈزگهن كېلىشىم ۋە قائىدىلهردىن ي . ئۈستۈن قىلىۋەتتى - بىلهن ئاستىن

 ئۆرۈمهي قالمايتتى، چۈنكى كېلىشىم ئۈستۈن كۈچلهرنىڭ بىر خىل كۆڭۈل ئېچىش ئويۇنىدىن ئىبارەت

 كهينىدە، ئهينى ۋاقىتتىكى ئۈستۈن كۈچلهر باش - يىلىنىڭ ئالدى - 1990 بىز ئېيتقاندەك، . ئىدى

 قهلهم ئالدى، ئۇالر بۇ قاتۇرۇپ سىزىپ چىققان پاسىلالر بىكار قىلىندى  ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىمۇ قولىغا

 قهلهمنى يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى سىياھالرغا چىالپ تۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ پاسىللىرىنى سىزىپ

 تىنىمسىز ئىلگىرىلهۋاتقان ئىنسانىيهت ئۈچۈن بۇرۇنقى تارىخ ھامان خاتا يېزىلغان بولىدۇ، . چىقىشتى

 . شۇڭا ئۇ ئۆزگهرتىلىدۇ

 ىنچ تۇرۇپتۇ، ئۇ شۇ تاپتا پىكىرلهر داۋالغۇپ تۇرغان قهلبىمدىكى دۇنياغا مانا، ئالدىمدىكى خهرىته تىپت

 باققاندا، تولىمۇ ئهرزىمهس كۆرۈندى، چۈنكى ئۇنىڭ ئاشۇ تىپتىنچ ھالىتى رېائل دۇنيادىكى ئۇرۇش

 مهن خهرىتىگه قاراپ دۇنيا . ئوتلىرى ۋە ئۇنىڭدىن قېلىۋاتقان جاراھهتنى مهڭگۈ ئېيتىپ بېرەلمهيتتى

 ئېنىقكى، مهنىلىك بىر دۇنيا . مهن، خهرىته مېنىڭ پىكىرلىك قهلبىمگه قاراپ مهنه ئىزدىمهكته ئىزدەي

 . ھامان مېنىڭ ئىسسىق قان ئۇرغۇپ تۇرغان ئالمىدەك يۈرىكىم بىلهن بىلله تۇغۇلىدۇ

 مهن ئافىنا پۇقراسى . " خهرىتىدىكى پاسىلالر ماڭا قان ئېقىپ تۇرغان جىلغىدەك كۆرۈنۈشكه باشلىدى

 دەپ توۋلىغان سوقرات ھازىرنىڭ ئۆزىدە ھايات بولسا، " س، بهلكى دۇنيا پۇقراسىمهن ئهمه

 ! دىن ئىبارەت قانلىق جىلغا ئالدىدا توسۇلۇپ قاالر بولغىيمىدى؟ " پاسىل "

 لېكىن . مانا بۇ قانۇننىڭ قانۇنسىزلىقى . سوقرات ئادالهتسىز قانۇن تهرىپىدىن ئۆلۈمگه بۇيرۇلدى

 ن تۇرۇقلۇق، قانۇن دېگهن ئۇقۇمنىڭ مۇقهددەسلىكى ئۈچۈن ئۆلۈمگه رازى سوقرات قېچىپ كېتهلهيدىغا

 بىرىنى تولۇق - قانۇن بىلهن ۋىجدان بىر . بۇنى نېمه دەيمىز؟ مانا بۇ قانۇننىڭ ۋىجدانى . بولدى

 . چۈشهنمىدى، شۇڭالشقا ئىنسانالر تۈزگهن قانۇنالر ھهقىقهتنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالمىدى

 نھا بولىدۇ، لېكىن ئىنسانىيهتچىلىك تهنھا بولمايدۇ، شۇڭالشقا ئىنسان ئىنساننىڭ شهخسىيىتى ته

 بىرىنىڭ - بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، بارلىق كىشىلهر بىر . ئۆزىدىن ھالقىپ پائالىيهت قىلىشقا موھتاج

 . دوستلۇقى ئارقىلىق ئۆزلۈكنى كېڭهيتىدۇ ۋە مۇشۇ كېڭىيىشنىڭ ئۈزلۈكسىزلىكىدە ئورتاقلىقنى يارىتىدۇ

. بۇ تهبىئىي ئىنساننىڭ ئىجتىمائىيلىقى مانا
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 مهن بىر ئۇيغۇر يىگىتى، بىراق مهن بۇ يهردە تولىمۇ يىراق ئامېرىكىدا ياشىغان ۋالت ۋېتمان بىلهن

 مۇقامدىن ئاڭالپ 12 ئۇ كۈيلىگهن تهبىەئتنىڭ ئاۋازىنى كىچىكىمدىن تارتىپ . ئورتاقلىق تاپااليمهن

 ئهلىشىر ناۋائىي بىز . ىدىغان رىشته ئهنه شۇنداق چىگىلىدۇ ئىنسانىيهتنى باغالپ تۇر . چوڭ بولدۇم

 دەپ ئاتايدىغان دۇنياۋى رىشتىنى خوتهن يىگىتى فهرھاد ) بهينهلمىنهلچىلىك " ( ئىنتېرناتسىوئنالىزم "

 ! ۋە ئهرمىنىيه گۈزىلى شېرىننىڭ مۇھهببىتى ئارقىلىق يۈكسهك پهللىگه يهتكۈزگهن ئهمهسمىدى؟

 بىرنهرسه دېمىگهن، چۈنكى ئۇ زامانالردا مهنىۋىيهتنى يۈگهنلهيدىغان ناۋائىي پاسپورت  ھهققىدە

 ناۋائىينىڭ قهلىمى ئاستىدىكى فهرھاد زامانىمىزدا بولىدىغان . زامانىۋى چهكلهر كۆپ ئهمهس ئىدى

 دە، بىستون تاغلىرىنى يېرىپ، سۇغا تهشنا خهلقنى خۇرسهن - بولسا، پاسپورت ئااللمىغان بوالتتى

 . التتى قىاللمىغان بو

 مهن بۇ يهردە غايىۋى بىر دۇنيانى چۈشهۋاتقىنىم يوق، بهلكى ئهمهلگه ئېشىشتا رېائل ئاساسلىرى تولۇق

 تۇرۇپ، مهڭگۈلۈك ئارمان سۈپىتىدە ئاداپ كهتكهن كىشىلىك ئىستىكىم  دۇنيانى ئۆز كۆزۈم بىلهن

 ئاددىي تهلهپ بولۇپ، ئۇ، بۇ، نورمال بىر ئىنساندا بولىدىغان ئهڭ . كۆرۈش ھهققىدە سۆز ئېچىۋاتىمهن

 . ھۆرمىتىڭنى قولدىن بېرىپ قويغان بولىسهن - قاندۇرۇلمىغان ئهھۋال ئاستىدا ئىززەت

 لېكىن مهن ئۇنىڭغا يامىشىپ، . كىچىكىمدە ئانام، ئۇ تام بهك خهتهرلىك، ئۇنىڭغا ياماشمىغىن، دەيتتى

 هك يىراق، بارغۇچه ھېرىپ قالىسهن، ئانام مېنى، ئۇ تاغالر ب . ئۇنىڭ كهينىدىكى نهرسىلهرنى كۆرەتتىم

 لېكىن مهن ئانچه ئۇزاق ئۆتمهي دوستلىرىم بىلهن بىرگه شۇ تاغالرغا بېرىپ، . دەپ ئاگاھالندۇراتتى

 . تاغالرنىڭ كهينىدە تاغ بارلىقىنى بىلگهنىدىم

ئولتۇرۇپ تۇرۇپ بىلگهن بىلىملهرگه قارىغاندا، ھهرىكهت قىلىپ تۇرۇپ ئالغان بىلىملهر : ھېكمهت

 . جانلىق بولىدۇ

 . تهلهپچان ئادەملهر رېائللىقنىڭ چهكلىمىسىگه كۆپرەك ئۇچراپ، ئاخىر جىمىغۇر بولۇپ قالىدۇ

 پىكرىي . يىگىتلهردىن زىلۋا بوي، شوخلۇق كۈتىدىغان قىزالر بۇنداق جىمىغۇرلۇقنى چۈشهنمهيدۇ

 ىلىق قولغا كېلىدىغان شوخلۇقنىڭ سۆرۈن پوستى بولمىش جىمىغۇرلۇق ھازىرقى ئاممىۋى مۇناسىۋەت ئارق

 . ئامهتتىن قۇرۇق قالىدۇ

 : بىراۋ دېڭىزدىن شۇنداق سوراپتۇ

 ئهي دېڭىز، سېنىڭدە زادى ئوت يوق تۇرۇقلۇق نېمىشقا قاينايسهن؟ قايناپ تۇرۇقلۇق سۈيۈڭ نېمىشقا

 سوغۇق؟

 كۆيىدۇ، ئهي دەردلىك ئىنسان، شۇنىمۇ بىلمىدىڭمۇ؟ سهن قورقىدىغان دوزاخ ئوتى دەل مېنىڭ ئاستىمدا

 . تېشىپ تۇرىمهن، ئوت بهك ئازابلىق بولغاچقا سۈيۈم سوغۇق - شۇڭا قايناپ

 ! دوستالر، مېنىڭ جىمىغۇرلۇقۇمنى كهچۈرۈڭالر
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 مۇستهقىل خاراكتېر ۋە . مهن مهشھۇر كىشىلهرنىڭ ساياھهت خاتىرىلىرىنى ئوقۇشنى ياخشى كۆرىمهن

 رىنى خاس مهنىۋى دۇنياسى بىلهن يۇغۇرۇپ، بىلگهنلى - دۇنيا قاراش يېتىلدۈرگهن كىشىلهر كۆرگهن

 سهمىمىي يازغۇچىالر ئۆزلىرى ئۇچراتقان يېڭى نهرسىلهر بىلهن . ئۆزىگه اليىق قىممهتنى ھېس قىالاليدۇ

 قهلبى ئوتتۇرىسىدا روي بېرىۋاتقان زىددىيهتلهرنى ئهينهن خاتىرىلهپ ئوقۇرمهنلهرگه تاپشۇرىدۇ، بۇ

 بۇنداق . كۆرۈلىدىغان تهئهججۈپلىرىنى يوشۇرمىغان بولىدۇ جهرياندا ئۇالر ساددا كىشىلهردە

 ئهدەبىي . مهندە ئاالھىدە تهسىر قالدۇردى " ئىتالىيه مهكتۇپلىرى " ئهسهرلهرنىڭ ئىچىدە گيوتىنىڭ

 گۈللىنىش ھهرىكىتىنىڭ ئوچىقى ھېسابلىنىدىغان ئىتالىيه گيوتى ئۈچۈن ئېيتقاندا، گويا پايانسىز

 ۆرۈنگهنىدى، بۇ يهرنىڭ كهچكى شهپىقى، بولزانۇ كوچىلىرىدىكى قايناق كهتكهن سهنەئت مۇزېيىدەك ك

 ئۆزىنى يېڭىۋاشتىن - بازارالر، چېركاۋ تاملىرىدىكى ھهيۋەتلىك دىنىي رەسىملهر گيوتىنىڭ ئۆز

 ئىتالىيىدىكى ئىككى يىللىق زىيارەت گيوتىنىڭ ئىجادىيىتىدە . بايقىشىدىكى ئوبيېكتالردىن بولغانىدى

 . ۇرۇلۇش ھاسىل قىلغانىدى كۆرۈنهرلىك ب

 كىتاب ئوقۇش ياخشى ئادەت، بىراق ئهمهلىيهتچىل پىكىرلهر نوقۇل كىتاب ئوقۇشتىن كهلمهيدۇ، كىتاب

 دۇنيانى ھهرىكهت جهريانىدا كۆزىتىۋاتقان كىشىلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا ياخشى دوست، ئۆزىمۇ توختاپ

 قهدىمكى . كىشىلهر ئۈچۈن ئۇيقۇ دورىسى قېلىش بىلهن بىرگه دۇنيانى تۇرغۇن ھالهتته چۈشىنىدىغان

 رىمنىڭ مۇتهپهككۇرى سېنىكا ساياھهت قىلىشنىڭ ئهھمىيىتىنى ئىنكار قىلغاندەك تۇرسىمۇ، لېكىن ئۇ

 ھىندىستاندا موغۇل ئىمپېرىيىسىنى قۇرغان كاتتا ئهربابىمىز . ياشلىق چاغلىرىدا كۆپ جايالرنى كهزگهن

 دېگهن ئهسىرىدە ئىقلىمالر ۋە تهبىەئتكه بولغان شهيدا " بابۇرنامه " زوھۇرىددىن مۇھهممهد بابۇر

 بىز قهيت قىلىۋاتقان بۇ شهخسلهر ئاخىرلىشىپ . قهلبىنىڭ دۇردانه ھېكمهتلىرىنى قالدۇرۇپ كهتكهنىدى

 - 20 ئهسىردە ياكى - 20 . قېلىۋاتقان مۇشۇ ئهسىرىمىزدىن خېلى ئىلگىرى ياشاپ ئۆتكهن كىشىلهر

 ا چهت ئهللهرنى زىيارەت قىلىش ئومۇمىي يۈزلىنىشكه ئايالندى، ھهتتا ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىد

 ئۇنىڭ . ساياھهتچىلهرنى جهلپ قىلىش ئارقىلىق ئۆرە تۇرىدىغان بىر قىسىم دۆلهتلهرمۇ بار بولدى

 . ئۈستىگه يۇقىرى سۈرئهتلىك ئۇچۇر لىنىيىلىرىنىڭ دۆلهتلهرنى تۇتاشتۇرۇشى يهر شارىنى كىچىكلىتىۋەتتى

 بۈگۈنكى شارائىتتا بىر رايوننىڭ تىنچلىق، تهرەققىيات مهسىلىسى پۈتكۈل دۇنيا بىلهن زىچ دەرۋەقه،

 بىر رايوننىڭ ئىجتىمائىي پاراۋانلىقى، سىياسىي مۇھىتى، تهبىئىي مۇھىتى، . باغلىنىشلىق بولۇپ قالدى

 بۇنىڭغا . دى قويماسلىقى پۈتكۈل دۇنيانىڭ ئورتاق مهسىلىسىگه ئايالن - دېموكراتىيىنى يولغا قويۇش

 . قاراپ دۇنيانى كىچىك دېمهي ئامال يوق

 ئهمما، دۇنيا بىز ئۈچۈن يهنىال بهك چوڭ، چۈنكى تهرەققىي قىلغان دۇنيانىڭ ھهقىقىي رۇخسارى بىزدىن

 بهك يىراقتا، بىز ئۇنى پهقهت رەڭ ۋە ئىش قوشۇلغان تېلېۋىزىيه فىلىملىرىدىن، تهشۋىقات ئېھتىياجىدىن

بىز ئۆزىمىزدىن تاشقىرى دۇنيانى ئۇقۇم، غايه، مهسلهكتىن . اتالردىنال كۆرەلهيمىز كېلىپ چىققان ئاخبار
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 شۇڭا، دۇنيانى ئۆز كۆزىمىز بىلهن كۆرۈپ دىتالپ . ئىبارەت يات كۆزەينهك ئارقىلىق كۆرۈپ كهلدۇق

 ىڭ بۇ يهر بىزن . يورك، توكيو دېگهنلهر ئاي شارىدىنمۇ يىراق - بىز ئۈچۈن نيۇ . بېقىشتىن تولىمۇ يىراقتىمىز

 جاھان . ئهسىرىدىكى ماكاندو كهنتىگه ئوخشاپ كېتىدۇ " يۈز يىل غېرىبلىق " گارسىيه ماركوسنىڭ

 خۇددى . كۆرمىگهن ئادەملهرگه چهت ئهلنىڭ نهرسىلىرى سىرلىق ھهم ئهتىۋار نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

 لدۇرغاندەك، سابىق تاڭ قا - دىيارىمىزدىن ئاپىرىپ سېتىلغان تۈرك ئاتلىرى تاڭ پادىشاھىنى ھاڭ

 سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پهلتولىرى، ھهرەمنىڭ خورمىلىرى، گېرمانىيىنىڭ شىلهپىلىرى بىزنىڭ ئهڭ

 رومانىدىكى سىگان كىشىسى " يۈز يىل غېرىبلىق . " مهلۇماتلىق كىشىلىرىمىزنىڭ روھىنى زىلزىلىگه سالدى

 - قاتارلىق نهرسىلهرنى ئوڭدا مېرگادىس ئېلىپ كهلگهن ماگنىت ماكاندو كهنتىدىكى الخشىگىر، مهش

 پهن ئارىلىقنى قىسقارتتى، دەيدۇ - ئىلىم . " دۈمدە قىلىۋېتىپ، خااليىقنى ھهيرانۇھهس قىلىۋېتىدۇ

 مېرگادىس،  پات ئارىدا كىشىلهر بوسۇغىدىن چىقمايال دۇنيانىڭ ھهرقانداق بىر يېرىدە بولۇۋاتقان

 تاراج ۋە كهمسىتىش - ەۋاتقاندا، ئېزىلىش، تاالن مېرگادىس بۇ گهپنى د ". ئىشنى كۆرەلهيدىغان بولىدۇ

 . ئىچىدىكى التىن ئامېرىكىسى ئۆزىنىڭ بىچارە ھاياتىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتاتتى

 بۈگۈنكى التىن ئامېرىكىسى غېرىب ئهمهس، ئۇ ئهمدى ھهرگىزمۇ ماگنىتقا ھهيران قالمايدۇ، ئهكسىچه

 بۈگۈن ئۇالردا دۇنياۋى . نى ھهيران قالدۇرماقتا پارالق ئىستىقبالى ئارقىلىق باشقىالر - ئۇالر يېڭى

 ئهدەبىياتنىڭ ياراتقۇچىلىرى ئهڭ كۆپ، ئۇالرنىڭ پۇتبول تارىخىدىكى تهسىرلىك ھېكايىلىرى

 . جهڭنامىلىرىدەك قوزغىتىش كۈچىگه ئىگه " ئودېسسا " ، " ئىللىائدا "

 بىز . لسا ھاياجانلىنىپ كېتىمىز بىزدە بىرەر يازغۇچىنىڭ بىرەر پارچه ئهسىرى چهت ئهلدە ئېالن قىلىنىپ قا

 ئۆزىمىزنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈشىمىزنى بهك ئارزۇ قىلىمىز، ئۆزىمىز ئۆزىمىزنى

 ئىككى نهپهر چهت ئهللىك ئولتۇرۇپ - كونسېرتلىرىمىزدا بىر . مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه جۈرئهت قىاللمايمىز

 بىزگه چهت ئهل مهدەنىيىتىنىڭ شهكلهن قىسمىال . ىمىز بهرسه، ئۇالرنى گهۋدىلهندۈرۈپ سۈرەتكه ئال

 كىرىدۇ، ئىجادچان روھى كىرمهيدۇ، بۇالرنىڭ ھهممىسى نېمه ئۈچۈن؟

 بىر ئېغىز گهپ بىلهن جاۋاب بهرگهندە، بېكىنمه رايون كىشىلىرىگه نىسبهتهن چهتتىن كهلگهن بۇيۇمالر

 . سېھرىي كۈچكه ئىگه بولىدۇ

 سىز دەۋاتقان :" اندەك، تارىخنىڭ مهھسۇلىمۇ؟ بىز بۇنداق دېگۈچىلهردىن بېكىنمىچىلىك باشقىالر ئېيتق

 بىز ياشاۋاتقان بۇ رايوننىڭ تارىختا مهدەنىيهت . دەپ سوراشقا مهجبۇرمىز " تارىخ قانداق تارىخ

 دوقمۇشى بولۇپ كهلگهنلىكىدىن ئىبارەت پاكىتنى ھېچكىم رەت قىلمايدىغۇ؟ جۇڭگودا تارىخ دېگهن

 . الش ۋە تهسهللى بېرىشنىڭ گۇماشتىسى بولۇپ قېلىشتىن خالىي بواللماي كهلدى ئۇقۇم ئۆزىنى ئاق

 بىر قېتىم كىتابخانىغا بارغاندا جۇڭگو يازغۇچىلىرىنىڭ چهت ئهل زىيارىتى ھهققىدە يازغان ئهسهرلىرى

 بۇ يازغۇچىالر ۋاڭ مېڭ، ليۇ شىنۋۇ، جاڭ جېي، جاڭ كاڭكاڭ قاتارلىقالر . مهجمۇئهسىنى كۆرۈپ قالدىم

مهن ۋاڭ مېڭنىڭ شىنجاڭ تېمىسىدىكى ئهسهرلىرىنى ياقتۇراتتىم، شۇڭالشقىمىكىن، ۋاڭ مېڭنىڭ . ئىدى
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 كىرىش . دە، سېتىۋالدىم - كىرىش سۆزىنى ئوقۇپال ياقتۇرۇپ قالغاندەك بولدۇم . كىتابىنى قولۇمغا ئالدىم

 قېتىم چهت ئهلگه 40 يىلى يانۋاردا يېزىلغان بولۇپ، ئاپتور شۇ چاغقىچه جهمئىي - 1959 سۆز

 ئۇنىڭدىن باشقا، دەي خۇييىڭنىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇپ يازغان . چىققانلىقىنى قهيت قىلىپ ئۆتكهنىدى

 جاڭ شيهنلياڭ قاتارلىق نۇرغۇن يازغۇچىالرنىڭ چهت ئهلگه  لېكسىيه . مهكتۇپالر توپلىمىنى كۆرگهنىدىم

 ۇالر ئۈچۈن چهت ئهل قوغۇنلۇقنىڭ يولى دېمهك، ئ . ئوقۇغىلى چىققانلىقىنى ماتېرىيالالردىن كۆرگهنمهن

 . ئىدى

 بىز چهت ئهللهرگه . خاتالىق ئۆتكۈزگهن بولىمىز " مېتافىزىك " بىزدە ئۇنداق ئىشالر يوق دېسهك،

 ئىلىم تهھسىل قىلىش ئارزۇسىدىكىلهر . زىيارەتكه چىققان يازغۇچىالرنى بارماق بىلهن ساناپ بېرەلهيمىز

 نالرغا مۆجىزىگه قارىغاندەك قارايدۇ، ئۇالرنى ئاالھىدە چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقماقچى بولغا

 . ماتېرىيالدىن ياسالغاندەك ھېس قىلىدۇ

 يىلى كۈزدە ئىچكىرىگه قىلغان سهپىرىمىزدە ماڭا چهت ئهلگه چىقىش - 1997 يازغۇچى زوردۇن سابىر

 . سرەتلهنگهنىدى نىيىتىنىڭ بارلىقىنى، ئهمما پاسپورتى بولمىغاچقا بارالمايۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ ھه

 ئىزدىنىش روھىغا باي بۇ ئۇستاز يازغۇچىمىزمۇ بىز بىلهن خۇددى قېيىدىغاندەكال ئۇشتۇمتۇت خوشلىشىپ،

 . پاسپورت تهلهپ قىلمايدىغان يهرگه كهلمهسكه كهتتى

 ئۆتكهن يىلى كۈزدە . زوردۇن ئاكىنىڭ ۋاڭ مېڭ بىلهن يېقىن ئاغىنه ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىمهن

 ردۇن ئاكا بىلهن مهھمۇت مۇھهممهت ئىككىسى ۋاڭ مېڭنى ئاالھىدە يوقالپ بېيجىڭدا زو

 كېلىشكهنىدى، ۋاڭ مېڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭدىكى ئىش

 بېجىرىش باشقارمىسىغا كېلىپ بىز بىلهن چۈشلۈك تاماق يېگهندە، زوردۇن ئاكا بىلهن ۋاڭ مېڭ

 پهش دېگۈچه بىر يىل - مانا بۇ ئىشالرغىمۇ ھهش . يانمۇيان ئولتۇرۇشقانىدى ئىككىسى چاقچاقلىشىپ

 40 ۋاڭ مېڭ ئهپهندى زوردۇن ئاكىنىڭ ۋاپاتىنى بهلكىم ئاڭلىغاندۇ، بىراق چهت ئهلگه . بولۇپ قاپتۇ

 قېتىمدىن ئارتۇق زىيارەتكه چىققان بۇ مهشھۇر زات زوردۇن ئاكىنىڭ ماڭا ئېيتقان ھهسرىتىنى

 ۇ؟ بهلكىم ئۇ بۇنى بىلسه ھېسداشلىق قىالر ئىدى، چۈنكى ۋاڭ مېڭ جاپا تارتقان ئىسيانكار بىلهمدىغاند

 . زىيالىي

 زوردۇن ئاكا، بىز ئاۋۋال ماۋدۇن مۇكاپاتىنى ئېلىشقا تىرىشىشىمىز كېرەك، نوبېل مۇكاپاتىنى ئېلىش

 الر بىزدىكى بىراق ماۋدۇن مۇكاپاتىنى باھالىغۇچى . كېيىنكى ئهسىردىكىلهرنىڭ ئىشى، دەيتتى

 يوق، بۇنى تېخى بىلمىدۇق، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىزدە خهنزۇ تىلىدا بىۋاسىته ئهسهر - ئهدىبلهرنى ئويالشتىمۇ

 . يازىدىغان غوللۇق يازغۇچىالرنىڭ تايىنى يوق

 قارىغاندا، ئالدىمىزدىكى مهسىله مۇكاپاتقا ئېرىشىش مهسىلىسى بولماستىن، بهلكى تهرەققىي قىلىش

شۇ چاغدىال ئىقتىسادىي . ا كهلتۈرۈش مهسىلىسىدىن ئىبارەت بولسا كېرەك پۇرسىتىنى قولغ
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 . بېكىنمىچىلىكتىن تارتىپ روھىي بېكىنمىچىلىككه قهدەر ئىجتىمائىي ئىللهتلهرگه خاتىمه بېرەلهيمىز

 بىز بۇنى . بهزىدە بېكىنمىچىلىك  تهبىئىي بولمايدۇ، ئهكسىچه سۈنئىي ھالدا كهلتۈرۈپ چىقىرىلغان بولىدۇ

 . ۈشىنىشىمىز ۋە چۈشهندۈرۈشىمىز كېرەك چ

 ئاشۇ ھوقۇقنىڭ . ھهربىر پۇقراغا باراۋەر ھوقۇق بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغانىدى " ئاساسىي قانۇن "

 . ئىچىدە كىشىلهرنىڭ تهرەققىي قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان پۇرسهتنىڭ باراۋەرلىكىمۇ بولىدۇ، ئهلۋەتته

 ىرىال ئىجرا قىلىدۇ، دېسهك خاتا بولىدۇ، چۈنكى قانۇن ئۇنىڭ ئۈستىگه قانۇننى قانۇن تارماقل

 دۇنيا تارىخىدا . تارماقلىرىدا ئىشلهيدىغان كىشىلهرمۇ نان يهيدىغان كونكرېت ئادەملهردىن ئىبارەت

 قانۇننىڭ مۇكهممهللىشىشى ئىككى باسقۇچنى بېسىپ ئۆتكهن، بىرى، قانۇن ۋە قانۇن

 انۇننى ئىجرا قىلدۇرۇش ئۈچۈن خهلق ئاممىسىنىڭ كۈرەش مۇئهسسهسىلىرىنىڭ تۈزۈلۈشى، يهنه بىرى، ق

 قانۇن تۈزۈلسىمۇ ئۇنىڭ ھهققانىي يۈرگۈزۈلۈشىنى نازارەت قىالاليدىغان، قانۇن ئۈچۈن كۈرەش . قىلىشى

 جۇڭگودا قانۇننىڭ بارلىقىغا گهپ . قىالاليدىغان خهلق بولمىسا، قانۇن مۇئهسسهسىلىرى چىرىپ كېتىدۇ

 مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي . روھىنىڭ بارلىقىغا بىرنېمه دېمهك تهس كهتمهيدۇ، بىراق قانۇن

 ! كومىتېتى ھېلىھهم دۆلهتنى قانۇن بويىچه ئىدارە قىلىشنى تهكىتلهۋاتمامدۇ؟

 ئىقتىسادىي تهرەققىيات جهھهتته رايونالر ئوتتۇرىسىدا كېلىپ چىققان زور پهرقنى تهبىئىي جۇغراپىيىلىك

 بىراق قانۇننىڭ ئىجرا . ىخىي سهۋەبلهر بىلهن ئىزاھالشقا بهك كۆنۈپ كهتتۇق ئهۋزەللىك ۋە تار

 . دەپ جاۋاب بهرمهيدۇ، ئهلۋەتته !" ھهئه " بولۇشىدىمۇ رايون پهرقى بولۇشى كېرەكمۇ؟ قانۇن بۇنىڭدا

 . قانۇن روھى ئادەم سۇبيېكتىغا ئايالنغان ھهرىكهتتىن ئىبارەت . قانۇن ئابستراكت مهزمۇندىن ئىبارەت

 شۇنداق ئىكهن، قانۇن دۆلهتنىڭ . نۇن قانۇننى ئىجرا قىلىدىغان كىشىلهر تهرىپىدىن كونكرېتلىشىدۇ قا

 باش تېمىسى بولغان خهلقنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلۇشى، ئۇ، خهلقنىڭ روھىي ساپاسى تهرىپىدىن

 دە ئهپسۇسكى، بىزدە خهلق تۈرلۈك ھوقۇقنىڭ جاپاكهش دەۋاگهرلىرى سۈپىتى . يۈكسهلدۈرۈلۈشى كېرەك

 . قانۇن دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا تهلمۈرۈپ تۇرماقتا

4 
 ئۈچ يىل ئىلگىرى قۇددۇس ھاپىز جامائهتنىڭ غۇلغۇال قىلىشى ۋە ھۆكۈمهتنىڭ قوللىشى بىلهن

 شۇ . تىلشۇناسلىق ساھهسى بويىچه ستوكھولمدا چاقىرىلغان خهلقائرا مۇھاكىمه يىغىنىغا قاتنىشىپ كهلدى

 مهھمۇد " انسىسى بۇ ھهقته مهخسۇس خهۋەر بېرىپ قۇددۇس ھاپىزنى چاغدا شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىست

 شىنجاڭ . دەپ تهرىپلىدى " قهشقهرىيدىن كېيىن بىزدە مهيدانغا كهلگهن ئىككىنچى بۈيۈك تىلشۇناس

 تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ قۇددۇس ھاپىزنىڭ ئىلمىي پائالىيىتىگه كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇنى تهشۋىق قىلىشى

 قۇددۇس ھاپىزنىڭ جاپالىق شارائىتتا ياراتقان بىر قىسىم ئىلمىي نهتىجىلىرىنى خۇشاللىنارلىق ئىش،

 بىراق ئۇنىڭغا بېرىلگهن باھا ئويالنمايال قىلىنغان . ھهقىقهتهن تهشۋىق قىلىشقا ئهرزىيدۇ

مهھمۇد قهشقهرىي كىم؟ ئۇ، تىلشۇناسلىقتا نېمه ئىشالرنى . " تهۋەككۈلچىلىكنى ئاشكارىالپ قويدى
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 ئاۋۋال بىز ئاشۇ مهسىلىلهرگه " ىڭ تۈركولوگىيه ئىلمىدىكى ئورنى نهدىن كهلگهن؟ قىلدى؟ ئۇن

 قانائهتلىنهرلىك ئىلمىي جاۋاب تېپىشىمىز، ئاندىن قۇددۇس ھاپىزنىڭ شۇ چاغدىكى

 دېسسىرتاتسىيىسىنىڭ ئىلمىي ۋەزنىنى خهلقائرا نۇقتىدا تۇرۇپ باھالىشىمىز، ئهگهر مۇۋاپىق كهلسه

 ، " تاالنتلىق " مۇزىكانتلىرىمىزغا - بىز ئهدىبلىرىمىز ۋە ناخشىچى . رىشىمىز كېرەك ئىدى يۇقىرىقى باھانى بې

 ھېلىمۇ بىز . دېگهن نامالرنى توپ باھادا باھاسىنى چۈشۈرۈپ سېتىۋېرىدىغان بولۇپ كهتتۇق " مهشھۇر "

 ىمىز بهلكىم ھهمم . ئادەملىرىمىزنىڭ كۆپلۈكىدىن ئاسمانغا چىقىپ كهتمىدۇق " تاالنتلىق " ، " ئۇلۇغ "

 بىراق ئۇنداق گۈزەل . ئاشۇنداق كىشىلهرنىڭ ئارىمىزدىن كۆپلهپ چىقىشىنى ئارزۇ قىلساق كېرەك

 رېائللىقنى ھهقىقىي ئارزۇ قىلىدىغان كىشىلهر تاالنت بارلىققا كېلىشتىن ئىلگىرى يارىتىشقا تېگىشلىك

 . شهرتلهرنى ئويلىشى زۆرۈر

 كىمنىڭ بار : " هھمۇد قهشقهرىيدىن پهخىرلهنگىنىمىزدە م . بىز گاھىدا ئۆزىمىزنى زىيادە ماختاپ كېتىمىز

 باشقىالرنىڭ نېمىدەپ جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى . دەپ ناخشا توۋلىدۇق " مۇشۇنداق ئالىمى قېنى؟

 بۇ نېمه ئۈچۈن؟ . گاھىدا ئۆزىمىزنى كهمسىتىپ ئادەم قاتارىغا ئالماي كېتىمىز . ئويالشمىدۇق

 ھىي قاتماللىقنىڭ گېنىتىك ئهنەئنه ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئاناتومىيه ۋە بىوئلوگىيه ئالىملىرى رو

 ئۇنداق بولغاندا، تارىختىكى فېوئدال ھۆكۈمرانالرنى . كهشپىياتالرنى ئوتتۇرىغا چىقارغىنى يوق

 شۇنداقال ئاق تهنلىكلهر تهرىپىدىن قۇل قىلىنغان نېگىرالردىن سويىنكا، . ئهيىبلهشنىڭ ھاجىتى بولمايتتى

 روشهنكى، بىزدىمۇ . ن، ماندېال قاتارلىقالرنىڭ چىقىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى مىكائىل جېكسو

 روھىي قاششاقلىق ۋە بېكىنمىچىلىك يهنىال جهمئىيهتنىڭ . تۇغما قاششاقلىقنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئهمهس

 . ئىنسان تهبىئىتىگه خىالپ ھالدا ئىشلهپچىقارغان مهھسۇالتلىرىدۇر

 رىغۇالرچه يهكلهش، ئۆزىنى ھهم ئۆزگىنى بىلمهي الپ ئۇرۇش، ئاسماننى قارىغۇالرچه چوقۇنۇش، قا

 قۇدۇقتىن چىقماي كۆزىتىش، بۇرنىنىڭ ئۇچىنى كۆرۈش، دوپپىسىنى ئهكهل دېسه كاللىسىنى كېسىپ

 كېلىش، يۇرتۋازلىق، مهھهللىۋازلىق، غهيۋەتخورلۇق، پىتنىخورلۇق، چېقىمچىلىق، يالغانچىلىق

 . ىجتىمائىي بېكىنمىچىلىك كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىللهتلهردۇر قاتارلىقالر سىياسىي، ئ

 بېكىنمه رايون خهلقلىرى ئۈچۈن يهر شارى ئىللىق ئائىله بولماستىن، بهلكى سىرلىق الگېر، بۇنداق

 يهردىكى خهلقنىڭ تارىخنى ھهرىكهتلهندۈرىدىغان كۈچ بولمىقى ئاسانغا توختىمايدۇ، ئۇالر كۆپ

 . به ماتېرىيالىغا ئايلىنىپ قالىدۇ ھالالردا ۋەزىيهتنىڭ تهجرى

 - 21 ئۆزۈمنى ئالسام، چهت ئهللهردە ئىلىم تهھسىل قىلىشنى، بىلىم ئىگىلىكىنى ئاساس قىلىدىغان

 . ئهسىرگه دۇنياۋى ئاڭغا ئىگه زىيالىي سۈپىتىدە كىرىشنى ئىنتايىن ئارزۇ قىلىمهن

 بىراق بۈيۈك . راسىتىنى سۆيىمهن پا - مهن پۈتكۈل دۇنيانى، ئىنسانىيهتنى، ئىنسانىيهتنىڭ ئهقىل

شۇنىڭ . مۇتهپهككۇرالرنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ، ئۇالرنىڭ ئىدىيىسىگه قامىلىپ قېلىشنى خالىمايمهن
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 ئۈچۈن دۇنيانى كۆرۈشۈم، ئايلىنىشىم، ھهربىر يېڭى نهرسىنىڭ ئىلھامى ئارقىلىق ئىدىيىمنى تۈزىتىشىم،

 . منى قۇرۇپ چىقىشىم كېرەك ئۆزۈمنىڭ ھېچكىمگه ئوخشىمايدىغان خاس تهپهككۇرۇ

 مهن ياشلىقنىڭ ھارارىتى تېپىپ تۇرغان . دېگهن گهپ بار " سۆي ھهم سۆيۈل، بهخت دېگهن ئهنه شۇ "

 . ئىسسىق لېۋىمنى كۈزنىڭ سوغۇق ھاۋاسىغا سوزدۇم

 يىل ئۆكتهبىر - 1998

________________________________________
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 ئهزىمهتلهرنى نهدىن تاپىمىز؟

 : ناملىق ئهسىرىگه ئىشارە " زارائاستىر شۇنداق دېدى " تزىنىڭ نې ─

 فرىدىرىخ نېتزى بىزدە تونۇشتۇرۇلغان ئازغىنا پارچه ئهسهرلىرى بىلهن پاكىز ئىنسانلىققا تهشنا

 تهپهككۇرنىڭ بۇ تىنچىق ئاخشاملىرىدا شىۋىقهدىرگه . ئوقۇرمهنلىرىمىزگه ئانچه نامهلۇم ئهمهستۇر

 ئارقىلىق گېرمان " نېتزى ئهقلىيهلىرى " ، " زارائاستىرنىڭ مۇقهددىمىسى " ئىنتىزار كىشىلىرىمىز

 گېرمان خهلقى بىر قېتىملىق ئهسهبىي ئۇرۇشنىڭ . پهلسهپىسىنىڭ دېڭىزىدىن بىرقانچه قهترە مهلھهم تاپتى

 مۇشۇ ئهسىردە گېرمانىيه ئىككى . پاجىەئلىك ئاقىۋىتىدىن كېيىن ئېغىر چۈشكۈنلۈك ئازابىنى تارتتى

 گيوتى، شىللېر، گېگىلالرنىڭ گېرمان مىللىتىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان غۇرۇرى ۋە . ا بۆلۈۋېتىلدى پارچىغ

 بۇ . ئىنسان ھېسلىرىنى ئويغاتقۇچى پىكىرلىرى تامامهن تىرىك روھ سۈپىتىدە ئېغىر خورلۇققا ئۇچرىدى

 چۈنكى . مايتتى روھ گېرمان خهلقىنىڭ بۆلۈنگهن ھالهتتىكى مۇنقهرز قىسمىتىنى كۆرۈشنى قهتئىي خالى

 ئۇالر ئىنساننىڭ غۇرۇرى، مهنىۋى كامالىتى، مىللىي ئاڭنىڭ سهلتهنىتى، دۆلهتنىڭ قۇدرىتى ھهققىدە

 ئاشۇنداق ئۇلۇغ پىكىر ئىگىلىرىنىڭ ۋەتىنى ئىككى پارچه بولۇپ . شۆھرەتلىك قۇرالرنى يېزىشقانىدى

 قىندىال بېرلىن شهھىرىنى ئىككىگه كىشىلهر يې . لېكىن بۇنداق بۆلۈنمه ھالهت ئۇزاققا بارمىدى . كهتتى

 . بۆلۈپ تۇرغان بېتون تامنى يهنه شۇ گېرمان خهلقىنىڭ ئۆز قولى بىلهن پاچاقالپ تاشلىغانلىقىنى كۆردى

 ئۇالر ۋەتهننىڭ ئىستىقبالىغا پۇتلىشىدىغان توسۇقالرنى . بېرلىن تېمىنى چېقىشقا بالىالرمۇ قاتناشتى

 ئهڭ . سۈپىتىدە تارىخ سهھنىسىدىكى تېگىشلىك رولىنى ئېلىشتى يارغۇچى كهلگۈسى ئهۋالدالرنىڭ ۋەكىلى

 مۇھىمى، كېلهچهكنى ھهممىدىن مۇھىم بىلىدىغان گېرمان خهلقى ئۆز بالىلىرىغا غۇرۇردىن بىر قېتىملىق

 . جانلىق دەرس ئۆتۈشنى ئۇنتۇپ قالمىدى

 ەتته قالدۇرغۇچى تېتىك كىشىلهر يهنه ئارقىدىنال بۈگۈنكى ياۋروپا سهھنىسىدە گېرمان خهلقىنىڭ ھهير

 ئۇالر ئىقتىساد ۋە مهدەنىيهت جهھهتتىكى تهشهببۇسكارلىق ئورنىنى تېزال تېپىۋالدى . جهۋالنىنى كۆردى

 . ئهسىر ھارپىسىدىكى ئىقتىسادىي ئۇرۇش دەۋرى غالىبلىرىنىڭ بىرىگه ئايالندى - 21 ۋە

 سارىتى، غالىبلىقى ۋە ئۆتكۈرلۈكى بىر مىللهتنىڭ جا . تارىختا مۇتلهق تهلهيلىك مىللهت بولغان ئهمهس

 . دەل ئۆزىدىكى ئۇلۇغلۇق سهۋەبلىك گاھىدا تارىخنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىق ھاقارەتلىرىگه دۇچ كېلىدۇ

 ئۇلۇغلۇق دەل ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ئىچىدە بىر مهھهل ئارام ئېلىپ، كهلگۈسىگه نىسبهتهن ئۆزىنى

ئۆزىنىڭ شۇ خىل ئۇلۇغلۇقىنى جاپالىق . تۇرىغا چىقىدۇ دە، يېپيېڭى قىياپهتته ئوت - قايتىدىن اليىھىلهيدۇ
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 كېلهچهك . يىلالردا يىتتۈرۈپ قويغان مىللهت تهزكىرىلهرنىڭ بىرقانچه قۇرىغا ئىگه بوالاليدۇ، خاالس

 . ھهرگىزمۇ ئۇنىڭغا مهنسۇپ ئهمهس

 ئۇنى گېرمان خهلقى ئېغىر قولدىن بېرىش دەۋرىنى باشتىن كهچۈردى، لېكىن ئانچه ئۇزاق ئۆتمهيال

 نېمه ئۈچۈن گېرمان خهلقى جىق مۈلۈكلهردىن ئايرىلغان بولسىمۇ، . ئهسلىگه كهلتۈرۈۋالدى

 پاراسىتىدىن ئايرىلمىدى؟ ئۇالر پىكىر قىلىشنى، ئىجاد قىلىشنى، ئهمگهك قىلىپ - ئهجدادلىرىنىڭ ئهقىل

 اس ئهنەئنىسىنى ئهڭ مۇھىمى، ئۇالر بىر پهلسهپه مىللىتىگه خ . بايلىق يارىتىشنى تاشالپ قويمىدى

 . ھهرقانداق شارائىتتا ئۈزۈپ قويمىدى، ئهكسىچه، زامانغا يارىشا تهرەققىي قىلدۇردى

 ئۇالر باشقىالردىن تهمه قىلىپ . ساخاۋەت كۈتۈشكه ئىنتايىن ئۆچ - گېرمان مىللىتى باشقىالردىن خهير

 كۈچى، ساپ گېرمان پاراسىتى، جىسمانىي - باقمىدى، تۈگىمهس بايلىقنىڭ پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئهقىل

 مانا بۇ، بىز سىزگه !" يوقالسۇن ئاجىزالر . " غۇرۇرىغا يوشۇرۇنغانلىقىدىن قىلچه گۇمان قىلمىدى

 نېتزىنىڭ پهلسهپه دۇنياسىدىن بىر . تونۇشتۇرماقچى بولغان بۈيۈك گېرمان پهيالسوپى نېتزىنىڭ سۆزى

 ئۇنىڭ جۈملىلىرىدىن . رغۇپ تۇرىدۇ خىل ئهركهكچىلىك، مهردانىلىق، بۇزۇپ قايتىدىن يارىتىش روھى ئۇ

 ئۇنىڭ پهلسهپىسى ئايالالر تىپىدىكى نازۇك . ئافراسىياپ، ئاتىلال ۋە بابۇرالرنىڭ سىماسى چىقىپ تۇرىدۇ

 . مىجهز، ئهۋرىشىم، زەردى يوق ئهرلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا، خاراكتېر جهھهتتىن تولۇقالش قىممىتىگه ئىگه

 ئهر . ئهرلهرنى ۋۇجۇدىدىكى ئهركهك تۈكلهردىن مهھرۇم قىلدى ئهسىردىكى ئىشخانا مهدەنىيىتى - 20

 ئايالالر ئوتتۇرىسىدىكى روشهن - ۋە ئايالالرغا بولغان ئىش تهقسىماتىنىڭ ئوخشاش بولۇشى، ئهر

 ئايالالر ئۆزىدە يوق بولغان قهيسهر تهۋەككۈلچىلىكنى تاپالمايدىغان، . خاراكتېر پهرقىنى يوق قىلىۋەتتى

 . ك روھىي دۇنياسىنى قاندۇرالمايدىغان بولۇپ قالدى ياۋايىلىققا سېزى

 زامان تهۋەككۈل قىلىشتىن قورقىدىغان، تىرىك ۋاقتىدا قهبرىسى ئۈچۈن باش قاتۇرىدىغان، ئۆز رىزقىنى

 ھوقۇق دەرىخىنىڭ . باشقىالرنىڭ ئېتىبارىدىن ئىزدەيدىغان غىلجىڭ ئهرلهر بىلهن توشۇپ كهتتى

 ن غورىالرنى ئىزدەپ جان باقىدىغان، شۆھرەت ئىگىلىرىنىڭ يېنىدىن ئاستىدىن يىگىلهپ تۆكۈلۈپ قالغا

 مهدەت تىلهيدىغان بازار چىۋىنلىرى ھاالل داستىخانالردىكى  تائامالرنىمۇ بۇلغاپ تاشلىدى، بۇنداق

 ئهخالق كرىزىسى نهدىن كېلىدۇ؟

 هلگهن تۈگۈنگه دال تهييار جاۋاب سىز ئۆزىڭىز دۇچ ك . ئۆتكۈر مهسىلىلهرنىڭ تهييار جاۋابى بولمايدۇ

 سىز پىكىر قىلىشقا ئىنتىلسىڭىزال، . ھهركىم ئۆز مهسىلىسىگه ئۆزى جاۋاب تېپىشى كېرەك . بواللمايدۇ

 . جاۋابقا ئېرىشتۈرىدىغان تۈرتكىنى تاپااليسىز

 شۇڭا ئىنسان ئۆز تهقدىرى ھهققىدىكى بۈيۈك . روھىي ئاجىزلىق بارلىق مۇنقهرزلىكنىڭ ئانىسى

 بىر مىللهت ياكى بىر دۆلهتمۇ ئۆز پۇقرالىرىنىڭ . تهربىيىسىدىن باشلىشى كېرەك قۇرۇلۇشنى خاراكتېر

 خاراكتېر مۇكهممهللىكى ۋە ئهخالق گۈزەللىكى ئۈستىگه قۇرۇلسا، ئۇنىڭ ھاياتىي كۈچى تهڭداشسىز

ئۆز پۇقرالىرىنىڭ ئويالش، پىكىر قىلىش ۋە ئىجاد قىلىش جهھهتتىكى نورمال خاسلىقىنى ھاالك . بولىدۇ
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 . ىلىپ تاشلىغان پادىشاھ ئېغىر ئهقىل نامراتلىقى ئىچىدە ۋەيران بولىدۇ ق

 سهنەئتنىڭ نېنىنى يهيدىغانالر ناھايىتى - ستاتىستىكا نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ھازىر بىزدە ئهدەبىيات

 بىراق ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرى ئويالندۇرۇش قىممىتىگه نېمه ئۈچۈن نامرات؟ نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ . كۆپ

 يلىرى نه بىر تارىخىي ئابىدە، نه بىر يېڭى مهدەنىيهتنىڭ باشلىنىشى، نه بىر غۇرۇرنىڭ سهلتهنىتى تاال

 بواللمىدى؟

 بىزدە يۈسۈپ خاس ھاجىپ تىكلىگهن دۆلهت ۋە ھوقۇق، . مهسىله بىزنىڭ پهلسهپه نامراتلىقىمىزدا

 ، ئۇنىڭ ئورنىنى ئىجاد قانۇن ۋە ئهخالق توغرىسىدىكى ئىلمىي تهلىمات ئهنەئنىسى ئۈزۈلۈپ قالغان

 ئاخىر، شائىرلىرىمىز ساپاسىنىڭ بۈگۈنكى زاۋالى يېتىپ . رەۋىشى كهمچىل شېئىرىيهت تهلقىنى ئىگىلىگهن

 . كهلگهن

 سهنەئت مۇنبهتلىكىدىن مهھرۇم بولغان - بىز مىسكىنلىك ۋە گۇمراھلىققا پاتقان، ئهدەبىيات

 مهدەنىيهتتىن قانداق قۇتۇلىمىز؟

 ر شهخسنىڭ غۇرۇرىنى، ھهربىر شهخسنىڭ دۇنياغا كېلىپ كۆرۈشكه تېگىشلىك بولغان ئارىمىزدىكى ھهربى

 قىممىتىنى دەخلىسىزلىك مۇھىتىغا باشلىيالىساقال، مهدەنىيىتىمىز ئۆلۈك سۇدەك - ئهڭ ئهقهللىي قهدىر

 . بېزەپ قىسمىتىدىن خاالس بولىدۇ

 دە بىزگه الزىملىق ئاشۇنداق خۇرۇچالر ناملىق ئهسىرى " زارا ئاستېر شۇنداق دەيدۇ " فرىدىرىخ نېتزىنىڭ

 . لۇشۈن ئهپهندىنىڭ بهدىئىي قېنىدا نېتزىنىڭ ئىرسىي ئامىللىرى روشهن تېپىلىدۇ . بار

 : نېتزى شۇنداق ئادەم

 . ئۇ، ھاسا تاياققا تايىنىپ كېتىۋاتقان توكۇرنى كۆرسه ھاسا تاياقنى تارتىۋالىدۇ

 نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلىسهن؟

 سىلهر توكۇرالرنىڭ ھاسىسىنى تارتىۋېلىڭالر، شۇ چاغدىال . چقىال توكۇرالر كېلىپ چىققان دۇنيادا ھاسا بولغا

 . ئۇالردا ساغالم پۇت كۆكلهپ چىقىدۇ

 سىز ئۇنىڭ ئهسىرى بىلهن پات ئارىدا يۈز . نېتزى بۈركۈتنىڭ نوچىلىقىنى چۆلدىن ئايرىپ قارىمايدۇ

 . كۆرۈشىسىز

 يىل فېۋرال - 1999

________________________________________
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 ئهيىبسىز ئهيىبدارلىق

 بىرى، ئهيىبدار بولۇشنىڭ ئۆزى ئهيىبسىزلىكتۇر دېگهن مهنه، . ماۋزۇدىن ئىككى خىل مهنه چىقىدۇ

 لېكىن بۇ بىر قاراشتىال مهلۇم بولىدىغان تاشقى مهنىدۇر؛ يهنه بىرى، ھېچقانداق ئهيىب يوق تۇرۇپ

 . بىز كېيىنكى مهنىنى بويالپ ئىچكىرىلهشنى مهقسهت قىلدۇق . ئهيىبدار بولۇپ قېلىش دېگهن مهنىدە

1 

 ئهمما بۇ زۇۋۇلىغا ئىرادە . مۇقهددەس كىتابالردىكى رىۋايهتلهرگه كۆرە ئىنساننىڭ زۇۋۇلىسى تۇپراقتۇر

 بۇ يهرگه كهلگهندە سۆز . قىلغۇچى قۇدرەت ئىگىسى ئاشۇ زۇۋۇلىدىكى ماھىيهتنىڭ زاتهن بېشارىتىدۇر

 : ىلهر غهۋۋاسى ھۈسهيىنخان تهجهللىنىڭ ئىككى مىسراسى ئېسىمىزگه كېلىدۇ ئۇستىسى ۋە مهن

 دىل سۈۋەيداسى قارادۇر، ھهق نهزەر گاھى ئۇ شۇل، "

 " شاھىدى سىررى ئىالھىي ئول قاراغا يارغار

 ) يىل نهشرى - 1981 " ئۇيغۇر كالسسىك ئهدەبىياتىدىن نهمۇنىلهر " ، " قهسىدە : " تهجهللى : ئىزاھات (

 : نهسرىي يهشمىسى

 ئىنساننىڭ كۆڭۈل نۇقتىسى قاراڭغۇ تهن ئىچىگه ئورۇنالشقان، تهڭرى شۇ يهرگه نهزەر سالىدۇ، "

 ." تهڭرىنىڭ يوشۇرۇن ھېكمهتلىرىنىڭ شاھىتى پهقهت قاراڭغۇلۇق ئىچىدە ساقالنغان

 ئهپالتون ۋە گېگىلالرنىڭ مۇتلهق روھ . روھ باقىيدۇر - تۇپراق پانىيدۇر، كۆڭۈل - بۇ يهردىكى تهن

 ىماتى بويىچه قارىغاندا، باقىيلىققا ياتىدىغان پهزىلهتلهر ياخشىلىق تائىپىسىگه كىرىدۇ، بۇ بىرىنچى تهل

 پانىيلىققا ياتىدىغان ئېلېمېنتالر خۇنۈكلۈك تائىپىسىگه . خىل ماھىيهت بولۇپ، يادرو ئهھمىيىتىگه ئىگه

 خۇنۈكلۈك ياخشىلىقنى دەۋر . كىرىدۇ، بۇ ئىككىنچى خىل ماھىيهت بولۇپ، ساختا ماھىيهت ھېسابلىنىدۇ

 ) يامانلىق ( ياخشىلىق بىلهن خۇنۈكلۈك . قىلىپ يۈز بېرىدۇ ۋە ئۆز نۆۋىتىدە ياخشىلىققا يهم بولىدۇ

 بۇ . كۆرۈنۈشته ئىككى خىل تائىپه بولسىمۇ، ماھىيهتته بىر نهرسه ياكى بىر نهرسىنىڭ ئىككى تهرىپىدۇر

 ئىپتىدا ( لغاندا، ياخشىلىق باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش شۇنداق بو . بىرىگه يۈزلىنىدۇ - ئىككى تهرەپ بىر

 يامانلىق ياخشىلىق ئۈچۈن مهۋجۇد ماھىيهت بولۇپ، ياخشىلىق شۇنىڭ تۈپهيلى مهڭگۈ ). ۋە ئىنتىھا

 . ئۆزى ئۈچۈن تهرەققىي قىلىش جهريانىغا ئايلىنىدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه . سى تۇپراقنى ئااليلى، تۇپراق نۇرنىڭ چۈشۈش نۇقتىسى ۋە قايتىشتىكى قاڭقىش نۇقتى

. تۇپراق ئامىلالرنىڭ قاتما ھالىتى، ئۇنىڭدا ئامىلالرنىڭ ئۆزگىرىش جهريانى مهۋجۇد
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 كۆڭۈل مۇقهددەس ئىرادىنىڭ زەررىسى سۈپىتىدە تۇپراقتىن نىشان تاپتى ۋە ھهقىقىي زات ئهمهلگه

 ابالردىكى مۇقهددەس كىت . بولدى ) باتىن ( ۋە يوشۇرۇن ) زاھىر ( تهڭرىنىڭ مهنىسى ئوچۇق . ئاشتى

 ھهقىقىي زاتقا نىسبهتهن - مۇتلهق مهنه . ھېكايهتلهر ئاشۇ ھهقىقىي زاتنىڭ سىمۋولىدۇر، خاالس

 سىمۋول ھهقىقىي زاتقا نىسبهتهن چهكلىك ئۆزلۈك، مۇتلهق . ھهرقانداق تهرەپ پهقهت سىمۋولدۇر

 . بولمىغان شهيئىلهرگه نىسبهتهن مهنىسى جۇش ئۇرغان ئۆزلۈك

 : ېمه؟ ئىالھىيهتچىلهر ھهقىقىي زاتقا چېتىپ جاۋاب بېرىدۇ ئالهمنىڭ زۇۋۇلىسى ن

. ھهزرىتى ئادەم بىنا بولغاندا مهن بىلله ئىدىم

 . ھهق روسۇل مىھراجغا چىققاندا مهن بىلله ئىدىم

 مهشرەپ –

 ئادەم ئاتا بىلهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ دەۋرى ئارىسىدا قانچىلىك قهرنه ئۆتتىكىن؟

 دېگهن ئىبارە مهشرەپنىڭ " مهن " ه ئۇزاقمۇ؟ مهشرەپ ئىستېمال قىلىۋاتقان مهشرەپنىڭ ئۆمرى شۇنچ

 دېگهندە، ئۇ شۇ ھامان پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه " مهن " خاس ئۆزلۈكىنى كۆرسىتهمدۇ؟ مهشرەپ

 شۇنداق ئىكهن، مهشرەپ بۈگۈنمۇ بىز بىلهن بىلله، بىر دەقىقىنىڭ ئۆزىدە كىمدۇر بىرسى پۇل . ئايلىنىدۇ

 مدۇر بىرسى ئىستىقامهت قىلىۋاتقان بولىدۇ، كىمدۇر بىرسى تۇغۇلىۋاتقان بولسا، كىمدۇر ساناۋاتقان، كى

 . مهشرەپ لهھزە ئىچىدە ھهممه ئىنساندۇر . بىرسى سهكراتتا بولىدۇ

 بۇ زۇۋۇال پانىي بىلهن . دېگهندە، ئادەمنىڭ زۇۋۇلىسى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ " مهن " دېمهك، مهشرەپ

 . لهن ياماننىڭ بىر گهۋدىسى ئىدى باقىينىڭ بىرىكمىسى، ياخشى بى

 بۇ ھېكايه شهرق ۋە غهرب خهلقىغه . كىشىلهر چهكلهنگهن مېۋە ھهققىدىكى ھېكايىنى ئوبدان بىلىدۇ

 بىراق ئاشۇ مېۋىنىڭ نېمه ئۈچۈن چهكلهنگهنلىكى ھهققىدە غهرب ۋە شهرق . ئومۇمهن تونۇش

 . خهلقلىرىنىڭ پىكرى بىردەك ئهمهس

 ئهگهر ئادەم ئۇنى يېسه ئۇنىڭدا خۇداغا ئاسىيلىق كۆرۈلىدۇ، شۇنىڭ . چهكلهنگهن مېۋە  ئهقىلدۇر

 ئۈچۈن ئادەم ئهقىل مېۋىسىنى يهپ قويۇشتىن ئاگاھالندۇرۇلغان  مانا بۇ غهربتىكى كۆپلىگهن

 . ئىالھىيهتچىلهرنىڭ شهرھى

 ۈچى ئۆزىنى باشقۇرۇشى ۋە سهۋر ك - ئۇ، ئادەمنىڭ ئۆز . چهكلهنگهن مېۋە  چهكلهنگهن ئهقىل ئهمهس

 چۈنكى ھهر كىمدە ئۆزىنى بىلىش ئاساسىدىكى باشقۇرۇش بولمىسا، ئهركىنلىكنىڭ . ھهققىدىكى سىناق

 ياشسىز ھالدا ئهمهلگه - ھهر كىم ئۆزىنىڭ چېكىنى توغرا تونۇغاندا ئهركىنلىك قان . مهنىسى بولمايدۇ

 . ئاشىدۇ  مانا بۇ شهرق ئىالھىيهتچىلىرىنىڭ پىكرى

 ئهسىرلهردە بىر - 20 ، - 19 ىرى ھهققىدىكى ھهرخىل ئهقىدىلهر ۋە بايانالر خۇدا بىلهن ئادەمنىڭ تهسۋ

. بىرىگه ئوخشىمايدىغان مهسلهكلهرنى شهكىللهندۈردى -
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 خرىستىائنىزم  غهرب كىشىلىرىنىڭ ئېتىقادى سۈپىتىدە ماددىي مهئىشهت تهرققىياتىغا ئهگىشىپ

 : ئۇ شۇنداق قارايدۇ . تهسىرىنى كېڭهيتتى

 . بىراق ئۇ بىزنىڭ مهئىشهتلىرىمىزگه ۋە ئىشرەتلىرىمىزگه ئارىالشمىسۇن . خۇدا مهۋجۇد

 . روشهنكى، غهربلىكلهرنىڭ خۇداسى پهقهت بىرخىل سىمۋول سۈپىتىدىكى مهۋجۇدلۇققا ئايالندى

 . ئىنساندىكى ئهركىنلىك ھهۋىسى چهكسىز ئىسپاتلىنىدىغان جهريان دەپ قارالدى

 ىدىكى ئوپتىمىزم ئاساسىدا شهكىللىنىپ، ئىالھىيهتكه دائىر شهرق ئىدېوئلوگىيىس - كوممۇنىزم  غهرب

 : ئۇ، شۇنداق دەيدۇ . مهزمۇنالرنى سىقىپ چىقارغان

 ئادەملهر بىردىنبىر سۇبيېكتىپ سۈپىتىدە ئوبيېكتىپ دۇنياغا خوجايىنلىق . خۇدا مهۋجۇد ئهمهس

 ەمنىڭ پائالىيىتى ئاد . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ تهبىەئت زۆرۈرىيهتلىرىنى چۈشىنىشى كېرەك . يۈرگۈزىدۇ

 تارىخ مۈلۈكسىزلهر بىلهن مۈلۈكدارالر . سوتسىيال ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ

 . ئادەم تهبىەئتنى ھامان بىلىدۇ . ئادەم  تهبىەئتنىڭ بىر قىسمى . ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنىڭ جهريانى

 . ومۇمىيلىقنى بىلىشىدىن ئىبارەت روشهنكى، بۇ يهردىكى ئادەمنىڭ تهبىەئتنى بىلىشى قسمهنلىكنىڭ ئ

 . كوممۇنىزم تهلىماتى بويىچه، خۇسۇسىيلىق ئىجتىمائىي تهڭسىزلىكنىڭ يىلتىزى

 ئىنسانالرنىڭ . شهيئىلهرنىڭ ھهرىكىتىدە خۇدا بهلگىلىگهن قانۇنىيهت بار . بىرال خۇدا مهۋجۇد : ئىسالمىزم

 ئىنسانالرنىڭ . بارەت بولۇشى الزىم ھاياتلىق پائالىيىتى ئاشۇ قانۇنىيهتنىڭ توغرا ئىنكاسىدىن ئى

 . تهبىەئتنى بىلىشى ئالهملىك قانۇنىيهتنى تېپىش ئاساسىدىكى مۇقهددەس يۈكسىلىش، دەپ قارايدۇ

 مهلۇمكى، تهبىەئت قانۇنلىرى ۋە جهمئىيهت قانۇنلىرى مۇقهددەس قانۇنىيهت ئۈستىگه دەسسهپ

 . نسانىيهتنى بهختكه ئېلىپ بارىدۇ تۇرىدۇ، ئاشۇ قانۇنىيهتنى بىلىش يولىدىكى ئىلگىرىلهش ئى

 : يۇقىرىقىالرنى ئىخچامالپ كۆرسهتكهندە مۇنداق بولىدۇ

 . خۇدا بار، بىراق ئۇ ئىجتىمائىي قانۇنالردىن مۇستهسنا : خرىستىائنىزم

 . خۇدا يوق، پهقهت ماددىال بار : كوممۇنىزم

 جهمئىيهت . ىجرا قىلغۇچى بىرال خۇدا بار، ئىنسانالر خۇدانىڭ قانۇنىنى تونۇغۇچى ۋە ئ : ئىسالمىزم

 . قانۇنى ئاشۇ قانۇننىڭ ئىنكاسى

 ھېچقانداق ئىجتىمائىي قانۇن بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا تهبىەئت قانۇنىنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئهسكه

 بىراق تهبىەئت قانۇنلىرىدىن ئىلگىرىچۇ؟ ئىنسانالر بۇالرنى تالىشىپ يۇقىرىقىدەك بۆلهكلهرگه . ئااللمايمىز

 . ئايرىلغان

 چهكلهنگهن مېۋە ھهققىدىكى قىسسىنى ئالساق، غهرب ۋە شهرقلىقلهرنىڭ نهزەرىدە، ئادەم ئاخىر بىز

 شۇنىڭ بىلهن شهيتان . بۇنىڭغا شهيتان ۋاسىته بولدى . چهكلهنگهن مېۋىنى يېدى، لهنهتگهردى بولدى

 قوغالندى؟ بىراق ئادەم نهگه . مانا بۇ جازا ئۇقۇمى . ئادەم جهننهتتىن قوغالندى . لهنهتگهردى بولدى

. مۇقهددەس روھ تۇپراق بىلهن يۇغۇرۇلغاندا پانىيلىق ۋۇجۇدقا  كهلگهنىدى . باقىيدىن پانىيغا قوغالندى
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 دۇنيادىكى . دېمهك، ئادەم مهڭگۈ قوغلىنىش جهريانىدا، ئۇ مۇشۇ جهرياندا باقىيلىققا قاراپ ماڭىدۇ

 زارائاستېر شۇنداق : " قا باي؟ نېتزىنىڭ ئهقىدىلهردىن دېرەك بېرىدىغان بهلگىلهر نېمىشقا ياي ۋە يۇمىالق

 دېگهن ئهسىرىدىكى يىالن بۈركۈت بوينىدا ھالقا شهكلىدە ئۇچرايدۇ ئهمهسمۇ؟ " دەيدۇ

 ئادەم تۇپراقتىن يارالدى، ئۇ گۇناھ ئۆتكۈزىدىغان تهبىەئتكه : بىز بۇنىڭدىن مۇنداق خۇالسىگه كېلىمىز

 ىرەت بولسا ئاخىرقى ماھىيهت بولۇپ، ئادەم گۇناھ ئۆتكۈنچى، پانىي ماھىيهت؛ مهغپ . ئىگه بولدى

 چۈنكى ئادەمنىڭ يارىلىشىمۇ مهغپىرەت ئهمهسمۇ؟ . باقىيلىقتا ئاقالنغان بولىدۇ

 ئادەمنىڭ ئۆزى ئهيىبلىك ئهمهس، ئۇنىڭ قىلمىشى : " رىم مۇتهپهككۇرى سېسرو مۇنداق دېگهن

 ." ئهيىبلىك

 شۇڭالشقا، گۇناھتىن ئىلگىرى قانۇن . بار ئادەمنىڭ زۇۋۇلىسىدا گۇناھتىن ئىبارەت پانىي ئېلېمېنت

 بىرىگه تاناسىپ ھالدا ئىنساندىكى پىكرىي - ئاشۇ قانۇن بىلهن گۇناھ بىر . تۈزۈلۈپ بولغان بولىدۇ

 . مهۋجۇدلۇقنى، يهنى ئازغۇنلۇق ئىچىدىكى تىنچ ئىلگىرىلهشنى دىائلېكتىك رەۋىشته روياپقا چىقارغان
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 بىراق ئىبرەتلهردىن تۇغۇلغان . رەت بىر ھېكمهتكه ھامىلىدار ھهربىر ئىب . شهرق ئىبرەتلىك دۇنيا

 ھېكمهتلهر ئاۋامنىڭ قېنىغا ئايلىنالمىغان، بۇ ئهھۋال شهرق كىشىلىرى توغرا قانۇنىي ساۋاقالرنى

 شهرق دۇنياسىنىڭ قهدىمكى پارالق گۈللىنىشىنىڭ . ئۇنتۇپ كهتكهندىن كېيىنكى ئهسىرلهردە كۆرۈلدى

توغرا قانۇنىي ساۋاقالر بىلىش نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، . شهندۈرىدۇ توختاپ قېلىشى بۇنى چۈ

 نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئاللىبۇرۇن ) زات ( سۇبىستانسىيه . تاكامۇللىشىش جاريانىدا كېتىپ بارغان بولىدۇ

 . ۋايىغا يهتكهن بولىدۇ

 ېيىنچه غهرب بىراق ئۇالرنىڭ ئىدىيىلىرىنى ك . شهرق پهيغهمبهرلهر ۋە دانىشمهنلهر تۇغۇلغان جاي

 پهيالسوپلىرى ئۆز دەۋرىنىڭ مهنىۋى تهجرىبىسى نۇقتىسىدىن زامانىۋى شهكىلدە ياساپ، ئۆز دەۋرىدىكى

 نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ كېمىسىگه تهرەت . روھىي كرىزىسالرغا مۇناسىپ كېلىدىغان مىراسقا ئايالندۇردى

 ئاشۇ تهرەتلىرىنى سۈرتۈپ قىلىپ قويغان قوۋم كېيىن ئۆزى گىرىپتار بولغان قوتۇر كېسىلىنى

 ساقايتقاندەك، ئىنسانالر ئۆز دەۋرىدە دۇچ كهلگهن ئىللهتلىرى ۋە بۇ ئىللهتلهر تۈپهيلى تارتقان

 گۇناھى ئهزىملهر . كۈلپهتلىرىدىن تهقدىرىي كېسهللىكلىرىگه شىپا بولغۇچى مهلھهملهرنى ياسىشىدۇ

 مهلۇمكى، جهننهت ئۈستىدە، دوزاخ ئاستىدا، . دوزاختا پاكالنغاندىن كېيىن، ئاندىن جهننهتكه كىرىدۇ

 . بۇ ئاچچىق يىلتىزدىن تاتلىق مېۋە دېگهندەك بىر گهپ

 شهرق دانىشمهنلىرى گۇناھ ۋە جازا ھهققىدە ئاقىالنه تهبىرلهرنى بهرگهن، بىز ئۇالرنىڭ شېرىن زابانىغا

 : سهمه بولۇپ باقايلى

: ۇ ۋە ئهھۋالنى زاتى مۇبارەك دانىشمهنگه ئېيتىپتۇ بىر ئايال زىنا قىلىپ قويۇپ، قاتتىق پۇشايمان قىلىپت
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 . ئى زاتى مۇبارەك، مهن زىنا قىلىپ ئېغىر گۇناھ ئۆتكۈزدۈم –

 زاتى مۇبارەك . ئايال سۆزىنى تهكرارالپتۇ . زاتى مۇبارەك ئاڭلىمىغانغا سېلىپ باشقا تهرەپكه قارىۋاپتۇ

 : ا، زاتى مۇبارەك ئېيتىپتۇ ئايال سۆزىنى ئۈچىنچى قېتىم تهكرارلىغاند . يهنه قارىماپتۇ

 بويۇڭدا بارمۇ؟ –

 . بار –

 . شۇ چاغدا جازا بېرەيلى . ئۇنداقتا بوشىنىپ بولۇپ كهلگىن –

 : زاتى مۇبارەك . ئايال بوشىنىپ زاتى مۇبارەكنى ئىزدەپ كهپتۇ

 . دەپ سوراپتۇ – باالڭغا قارايدىغان بىرەرسى بارمۇ؟ –

 . دەپتۇ ئايال – يوق، –

 . ئىككى ياشلىق بولغاندا كهلگىن ئۇنداقتا پهرزەنتىڭ –

 زاتى مۇبارەك پىكرى . ئايال بالىسى ئىككى ياشقا كىرگهندىن كېيىن زاتى مۇبارەكنى ئىزدەپتۇ

 زاتى مۇبارەك ئهھۋالنى چۈشهندۈرگهندىن كېيىن، ئۈلپهتلىرىدىن . ئۈلپهتلىرى بىلهن ئولتۇرۇشقانىكهن

 : سوراپتۇ

 الر بارمىكىن؟ ئۇنىڭ بالىسىغا ئاتىدارچىلىق قىلىدىغان –

 . ئايال شۇ دەۋرنىڭ قانۇنى بويىچه تاشبوران قىلىنىپتۇ . بىراۋ ئاتىدارچىلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپتۇ

 ئۆزىدىن مهلۇم بولۇپ - بۇ قىسقىغىنه ھېكايىدە قانۇنىي مۇقهددەسلىك مهزمۇنى ۋە مهغپىرەت ئۆز

 ىماسقا سالىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان زاتى مۇبارەك ئايالنىڭ ئىنكاسىنى نېمه ئۈچۈن ئاڭل . تۇرۇپتۇ

 جازانى كهينىگه تارتىدۇ؟

 ئۆز گۇناھىنى تونۇغانالر ئۈچۈن سوت ئۇنىڭ ۋىجدانىدىن ئىبارەت . ئايال ئۆز گۇناھىنى تونۇغان

 مهغپىرەت گۇناھىنى تونۇغانالر ئۈچۈن بېرىلگهن . ئۇ، مۇشۇ ئاساستا توغرا قانۇننى تاپىدۇ . بولىدۇ

 . قايتا دەۋا قىلدى، ئايالدا گۇناھقا نىسبهتهن بىلىش كۈچهيدى - ز گۇناھىنى قايتا ئايال ئۆ . مۇكاپات

 ھېكايىدە گۇناھ بىلهن قانۇن ئوتتۇرىسىدىكى تىپىك ئىنسانىي باغلىنىش . مهلۇمكى، مهغپىرەتمۇ ئاشتى

 ) بهندە ( ۋايىغا يهتكهن بولۇپ، زاتى مۇبارەكنىڭ خۇدا ئالدىدىكى يۈكسهك ئۆزلۈكى بىلهن ئايال

 بۇ ئىش دانىيىلىك مهۋجۇدىيهتچى پهيالسوپ . ئالدىدىكى ئادىمىي ئۆزلۈكى بىلله نامايان بولىدۇ

 دېگهن سۆزىنى ئهسكه " ھهرقانداق گۇناھ پهقهت خۇدانىڭ ئالدىغا كهلگهندە مهۋجۇد : " كېرگىگارتنىڭ

 . سالىدۇ

 نى ئالدىنقى شهرت زاتى مۇبارەك قانۇندىكى مۇقهددەسلىكىنى ئىنسانالرغا بولغان سۆيگۈ ۋە شهپقهت

 . قىلغان ھالدا بېجىرىدۇ

 كىشىلهرنىڭ سهمىگه سېلىش الزىمكى، ئىنسانپهرۋەرلىك زىددىيهتلىك ۋە تهشۋىشلىك مۇھىتتا

بىز بۇنداق . گهۋدىلىنىدۇ، ئۇ ھهرگىزمۇ مۇتلهق خاتىرجهم مۇھىتتىكى تولۇق گۈزەل سهمهرە ئهمهس
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 " جىنايهت ۋە جازا . " ن كۆپ ئۇچرىتىمىز ئىنسانپهرۋەرلىكنى دوستويېۋىسكىينىڭ ئهسهرلىرىدى

 رومانىدىكى راسكېلىنكوف ۋىجدانىنىڭ دەھشهتلىك سوتىغا بهرداشلىق بېرەلمهي، ئاخىر ئۇنىڭ

 ياشلىق ئازابتىن - توۋا قان . دېلوسىنى ئۇنتۇپ كهتكهن ساقچىالرغا ئۆز جىنايىتىنى ئۆزى ئىنكاس قىلىدۇ

 . ىسىدا سۇس يورۇپ تۇرغان بولىدۇ ئېچىلغان رۇجهك بولۇپ، ئۇ، مهغپىرەتنىڭ شول

 ئىنسانالر بىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه، ئهمما دۇنيا ھهرىكهتته بولغاچقا، بىلىشنىڭ ئهمهلىيهتكه بولغان

 شۇنىڭ بىلهن بىلىش دېگهن سۆز . مۇۋاپىقلىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ قىيىنلىقى كېلىپ چىققان

 ئىنسانالر ئالهمگه نىسبهتهن . لدۈرىدىغان بولدى بىلمهيدىغان تهرەپلهرنى بىلىش دېگهن مهنىنىمۇ بى

 . خاسلىق بولۇش سۈپىتى بىلهن مۇكهممهل بىلىشنىڭ جهريانىنى مهڭگۈ ئېلىپ بارىدۇ

 ئىنسان زىددىيهتلىك ئامىلالرنىڭ . بۇ يهردە بىلىش ۋە بىلمهسلىك دېگهن ئىككى سۆز بار بولدى

 . لىق ۋە تهكشى ئېلىپ بارالمىدى يۇغۇرۇلمىسى بولغاچقا، ئۆزى ھهققىدىكى بىلىشنى ئهتراپ

 . ئىنسانشۇناسالرنىڭ مهلۇماتىدىن كۆرە ئىنسانچىلىق كۆپ ئامىلدىن تهركىب تاپىدۇ

 ) ئىچىش، جىنسىي ئىستهك، بىلىش ئىستىكى - يهپ ( نهپس . 1

 ) ئۆز بېشىمچىلىق، ھۇرۇنلۇق، ھهسهت ( گۇناھ . 2

 ) ئېتىقاد روھى، قىزىقىش روھى، مۇھهببهت روھى ( روھ . 3

 ئۇالرنى بىر ۋاقىتتا . ىالر نورمال بىر ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدا تهبىئىي بولىدىغان تهبىەئتلهردۇر يۇقىرىق

 ئۇالردىن قايسىدۇر بىرى يهنه بىرى ئۈچۈن شهرت بولغاندىال، ئاندىن . قاندۇرۇش مۇمكىن ئهمهس

 بىز كىشىلىك . ۇ بىرىگه ئايلىنىد - ئۇالر ئۈزلۈكسىز ھهرىكهت جهريانىدا بىر . نورمال قېنىش كېلىپ چىقىدۇ

 توغرا . مۇناسىۋەت ۋە ئاالقىدە يۇقىرىقىالرنى ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز رەۋىشته كۆزدە تۇتماي قالمايمىز

 . ئهخالق ۋە ھاياتىي كۈچكه ئىگه قانۇن ئۇالرنى تهتقىق قىلىدۇ ھهم مهلۇم دەرىجىدە نهزەرگه ئالىدۇ

 انۇن چىقمىدى ياكى چىققان بولسىمۇ، ھازىرغىچه ئىنسان تهبىئىتىنى تولۇق ئىنكار قىلىۋېتىدىغان ق

 جاھان مۇنبىرىگه نهزەر سالساق، مۇستهبىت ھۆكۈمرانالرمۇ . ئادالهت شوئارىنى توۋلىماي قالمىدى

 . سۆزىنى شوئار قىلىشقان " ئادالهت "

 ئىنساننىڭ ئۆزى مۇرەككهپ بولغاچقا، بىلىشمۇ مۇرەككهپ بولغان، بىلىش جهريانىدا خاتالىشىشنىڭ

 دېگىنى " يهر شارى قۇياشنى ئايلىنىدۇ :" ئۇلۇغ ئالىم بىرونو . ال ھادىسىگه ئايالنغان بولۇشىمۇ نورم

 تېخى بىر ( بىرونونى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغان نهرسه قانۇن ئىدى، كېيىن . ئۈچۈن كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈلگهن

 يرۇغان ئۇنداقتا، بىرونونى ئۆلۈمگه بۇ . بىرونو يهنه قانۇن تهرىپىدىن ئاقالندى ) قانچه يىل ئىلگىرى

 ياكى ئۇنىڭ " بىلىش " قانۇن بىلهن ئۇنى ئاقلىغان قانۇننىڭ قانداق پهرقى بار؟ بۇ يهردە كىشىلهرگه

 مهلۇمكى، تارىخ . دېگهن سۆزنى ئهسلىتىپ قويۇشنىڭ ئۆزىال كۇپايه " جاھالهت " ئهكسىچه بولغان

تارىخ ناھايىتى . پات خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ - كىشىلهر ئويلىغاندەك ئاقىل نهرسه ئهمهس، ئۇمۇ پات
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 لېكىن . پات تهلۋىلىك قىلىدۇيۇ، ئهمما دەرھال خۇالسه چىقىرىۋالىدۇ - ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇساپىدە پات

 يهر شهكلى خهرىتىلىرىدىن . بۇ خۇالسه نۆۋەتتىكى مۇساپىلهردە ھهممىگه قادىر ئهڭگۈشتهر بواللمايدۇ

 . مهلۇمكى، تۈپتۈز ئاققان دەريا يوق دېيهرلىك

 ا بىلىش بار بولغىنىدەك، ئادالهتلىك قانۇن بار بولدى، خاتا بىلىش بار بولغىنىدەك، دېمهك، توغر

 . ئادالهتسىز قانۇن بار بولدى
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 قانۇن بولغانىكهن، گۇناھ مهۋجۇد بولغان بولىدۇ، مهسىله قانۇننىڭ تۈزۈلۈشىدە، جهمئىيهت

 جهمئىيهتتىكى بىر . كچىلىك قىلىدۇ قانۇنلىرىنىڭ تۈزۈلۈشىگه ئۈستۈنلۈكته تۇرۇۋاتقان مۇئهييهن كۈچ يېته

 بىرىگه قارشى كۈچلهر ئوتتۇرىسىدىكى باراۋەرلىك نىسپىي ئهھۋال، كۈچ پهرقى زىددىيهتنىڭ ئاساسىي -

 شۇنداق ئىكهن، قانۇننىڭ مهزمۇنى بىلهن خاراكتېرى ئۈستۈن كۈچنىڭ ئالهم روھىغا بولغان . ئېقىمى

 . مهيدانىغا باقىدۇ

 گهن؟ بۇنى جهمئىيهتشۇناسالر ۋە تارىخچىالرنىڭ قۇرلىرىدىن ئىزدەيلى ۋە كۈچ پهرقى قانداق شهكىللهن

 . ئۆزىمىزمۇ دىائگنوز قويۇپ باقايلى

 ئادەملهر تۇغۇلۇشىدىنال باراۋەر ئهمهس، بهزىلهر :" فرانسىيه مۇتهپهككۇرى ژانژاك  روسسو ئارىستوتېلنىڭ

 ى نهقىل قىلىپ مۇنداق دېگهن ھۆكۈمىن " تۇغۇلۇشىدىنال ھۆر، بهزىلهر تۇغۇلۇشىدىنال قۇل

 دەرۋەقه، قۇللۇق تۈزۈم ئاستىدا تۇغۇلغانالر تۇغۇلۇشىدىال قۇل بولىدۇ، قۇلالر مهھكۇملۇق :" تولۇقلىغان

 ." ئاستىدا ھهممىدىن مهھرۇم بولىدۇ، ھهتتا ئاسارەتتىن قۇتۇلۇش ئارزۇسىدىنمۇ مهھرۇم بولىدۇ

 " يىلتىز " ىزلىككه قارشى ئىدىيىدىكى ئامېرىكىنىڭ نېگىر يازغۇچىسى ئالېكسى خاللى ئىرقىي تهڭس

 ناملىق ئهسىرىدە كونتاكېنتى باشتا قۇل ئهمهس ئىدى، كېيىن قۇللۇققا مهھكۇم بولدى، نهتىجىدە،

 ئابراھام لىنكولىن دەۋرىدە قۇللۇق تۈزۈم بىكار قىلىنغاندىن . ئۇنىڭ بالىلىرىمۇ قۇللۇققا گىرىپتار بولدى

 . ىسىدىن قۇتۇلدى كېيىن، ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى قۇللۇق تامغ

 ئارىستوتېلچه . ئارىستوتېلنىڭ ئادالهت غايىسى تهڭلهر يهنى ئهركىن پۇقراالرغا قارىتا ئېيتىلغان

 يهنى . بولغاندا، قانۇن ئۆز نۆۋىتىدە ئىجتىمائىي ئهخالقنى ھهرقايسى تهبىقىلهرگه تهقسىملهپ بېرىدۇ

 بۇ يهردىكى تهڭلىك ئىدارەت روشهنكى، . ھۆكۈمران دائىرىلهر ئۈچۈن شىجائهت ياخشى پهزىلهت

 . بىلهن ئىتائهتنىڭ چهك بېسىشىدىن كهلگهن

 ئارىستوتېلنىڭ تهبىقه ئهندىزىسى بۈگۈنكى شارائىتتا ئىنسانىيهت جهمئىيىتىدىن پۈتۈنلهي ئۆچۈرۈلگىنى

 بىراق ئۇزۇن يىل ھۆكۈم سۈرگهن قۇللۇق كىشىلهردە . ئىنساننىڭ تهبىئىتى ۋە ئهقلى قۇللۇققا قارشى . يوق

 چقانداق ئاساسسىزال گۇناھ تۇيغۇسىنى شهكىللهندۈرىدۇ، ئۇالر توغرا ئىش قىلسىمۇ يۈرىكى پوكۇلداپ ھې

 ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇسى ھهققىدە گهپ ئېچىشتىن . ھهقلىق ئىشالرغا دادىل قول تىقالمايدۇ . تۇرىدۇ

ڭ شهپقىتى ئادەملهر ئىالھ ئالدىدىكى گۇناھ تۇيغۇسىنى ئۆزى ئارقىلىق ياكى ئىالھنى . ئهنسىرەيدۇ
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 بىراق ئادەملهرنىڭ كۈچ ئۈستۈنلۈكى ئارقىسىدا تۈزۈلگهن قانۇن ئالدىدىكى . ئارقىلىق يوقىتااليدۇ

 بىراق . ھاياتتا ئادەملهرنى بىرلهشتۈرگۈچى ئاساس يوق ئهمهس، بار . گۇناھ تۇيغۇسىنى يوقىتىش تهس

 بىز بۇنداق ئهھۋالنىڭ . بولىدۇ بۇ ئاساس بۇرمىالنغان شارائىتتا، تهڭسىز قانۇنىي تهرتىپ ئۆرە تۇرغان

 ياش سودىگهر گىوئرگىي . ناملىق ھېكايىسىدىن كۆرۈۋاالاليمىز " ھۆكۈم " تهمسىلىنى فرانس كافكانىڭ

 بوندمان بىلهن ئۇنىڭ تهرسا، ھاكىممۇتلهق دادىسى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت مهزكۇر ئهسهر

 ۇرۇپ ئوغلىنى باشقۇرىدۇ، ئوغلىنىڭ ئۆز قاراڭغۇ ئۆيدىن چىقماي ئولت - ئاتا زەي . سۇژىتىنىڭ مهزمۇنى

 ئاخىرىدا ئۇ ئوغلىنى ئۆزىنى دەرياغا . ئالدىغا ئىش قىلىشى، دوست تۇتۇشى، توي قىلىشىنى چهكلهيدۇ

 قارىماققا بۇ . ئوغلى بۇيرۇقنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنى دەرياغا تاشالپ ئۆلىدۇ . تاشالپ ئۆلۈۋېلىشقا بۇيرۇيدۇ

 ئاتا بۇيرۇق . ن ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ سۈرىتىنى ئهينهن كۆرگىلى بولىدۇ ئهمما ئۇنىڭدى . بىمهنه ھېكايه

 بۇ . بىر ئادەم يهنه بىر ئادەمنىڭ ھاياتىنى بىر تهرەپ قىلدى . قىلدى، ئوغلى شهرتسىز ئىجرا قىلدى

 نهدىن كهلگهن قانۇن؟ ئوغلىدا راستتىنال گۇناھ بارمۇ؟ ئۇ، ئاتىسىنىڭ ئالدىدا گۇناھسىز ھالدا تۇرۇپ

 . كۈم قوبۇل قىلدى ھۆ

 . گۇناھ دېگهن نېمه؟ ئۇ، ھاكىممۇتلهقلىق پهيدا قىلغان تاتۇق

X                        X                   X 

 كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئادالهت  ئالدىدىكى بۇرچىنى تونۇغاندا، ئۇالرنىڭ ئويلىنىش ھوقۇقىنىڭ ئۆزلىرىگه

 غالم روھىي ھالهت تىرىلىدۇ، ھهقىقهت سۇمۇرغىنىڭ تولۇق مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىدىغان سا

 . تۇخۇمى كۆزلهرگه ئايان بولىدۇ

 ئادالهتسىزلىك ئالدىدا بۇرچكار بولغان ھاكىمدىن ئادالهت ئالدىدىكى بۇرچىنى ھېس : ھېكمهت

 . چۈنكى ئۇنىڭ ئهيىبدارلىقى ئىنسانىيلىققا يېقىنراق . قىلغان قۇل گۈزەلرەك بولىدۇ

 يىل نويابىر - 1998

________________________________________
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 ئهنئهنه ۋە تارىخ ههققىدە ئويلىغانلىرىم

 ھادىسىسىنى يىپ ئۇچى قىلغان ھالدا " گۇڭگا شېئىر " يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا - 80 : ئاپتوردىن

 ڭ غۇلغۇلىنى . مهدەنىيهت ساھهسىدىكى كىشىلىرىمىز ئهنەئنه ۋە ۋارىسلىق ھهققىدە غۇلغۇال قىلىشقانىدى

 مهزمۇنى گهرچه ساددا بولسىمۇ، ئۆزىمىزنىڭ مهنىۋى قىياپىتى ھهققىدىكى نهزەرىيىۋى ئويلىنىشىمىزنىڭ

 لېكىن ئهينى ۋاقىتتا نۇرغۇن كىشىلهر ئهنەئنىنى . پىلتىسىگه يېقىلغان تۇنجى قېتىملىق ئوت بولۇپ قالدى

 همدە ياشالرنىڭ دەسلهپكى ئاساسهن ئۆتمۈشنىڭ باغرىدا دۆۋىلىنىپ ياتقان جۇغالنما دەپ چۈشهندى ھ

 مهزكۇر . نىڭ چارمىخىغا مىخالشقا ئۇرۇندى ) ئىنكارچىلىق ( تهۋەككۈلچىلىكى ۋە سىناقلىرىنى نېگىلىزم

 بۈگۈنكى . ماقاله دەل  ئهنه شۇ ۋاقىتتا يېزىلغان بولۇپ، مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن ئېالن قىلىنمىغانىدى

 سالشقان ھالهتتىكى بىخالنما ئىدىيىلهر بولسىمۇ، يىرىك كۆزۈم بىلهن قارىغاندا، ماقالىدىكى قاراشالر تېزى

 ئابدۇقادىر دامولال ھهققىدە " ، " بالدۇر ئويغانغان ئادەم " شۇنداقال " ئويغانغان زېمىن " تارىخىي رومان

 قاتارلىق ئوبرازالشتۇرۇلغان تارىخىي ئهسلىمىلهر جامائهت بىلهن يۈز كۆرۈشكهن، جهمئىيهتته " قىسسه

 ىي شهخس ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ۋە بۇ مۇناسىۋەتنىڭ ھازىرچه تېگىگه يهتكىلى تارىخ بىلهن تارىخ

 كۆپتۇر بىلىش شهكىللىنىۋاتقان ئهھۋال ئاستىدا، مهلۇم - بولمايدىغان خاراكتېرى ھهققىدە ئازدۇر

 ئهمما دەۋر تارىخ، تارىخىي شهخس، . دەرىجىدە ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه دەپ قارايمهن

 ئىقتىساد قاتارلىق نۇرغۇن ساھهلهردە پىشقان، ھازىر جاۋاب، ئۆتكۈر - نه، مهدەنىيهت، سىياسىي ئهنەئ

 مهن ئهينى ۋاقىتتا . ئارقىدىن بارلىققا كېلىشىگه جىددىي تهقهززا بولماقتا - نهزەرلىك پىكىرلهرنىڭ ئارقا

 ۈرمىگهن ئهينهن بىر تهرىزدە نى ئۆز ساالپىتىگه ئهھمىيهت بېرىشىكه ئۈلگ " سهرگهردان شوال " چېلىققان بۇ

 . ئوتتۇرىغا سۇندۇم

★ ★ ★ 

 روشهنكى، بىز كالېندار . دېگهنىكهن " قۇياش ھهر كۈنى يېڭى : " قهدىمكى يۇناننىڭ بىر پهيالسوپى

 ق ۋە ۋارىقىنى بىر قېتىم ئۆرىگىنىمىزدە، ئۆزىمىزنىڭ مۇئهييهن ماكان، زامان بىلهن بولغان پسىخىكىلى

 بۇ جهرياندا . فىزىكىلىق مۇناسىۋىتىمىزنى ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز رەۋىشته بىر تهرەپ قىلغان بولىمىز

 دېگهن ئۇقۇم ئۆتمۈشكه قارىتا ئىنكارلىق مۇناسىۋەتته ئۆزىنىڭ ئىچكى قاتلىمىنى يېڭىالپ " بۈگۈن "

جهريانىدىكى ھهربىر بۇرۇلۇش تارىخىي تهرەققىيات . ھهربىر قهدەم بىر ئويلىنىشنى مهزمۇن قىلىدۇ . تۇرىدۇ
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 ئۆتمۈشكه قارىتا ئويلىنىشنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىپ، تهرەققىياتنىڭ سان ئوقىدا ئۆز يۆنىلىشىنىڭ

 ئادەمگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، يول مېڭىشنىڭ ئهڭ دەسلهپكى " پۇت " ئااليلى، . ئىزلىرىنى قالدۇرىدۇ

 قوشۇمچه ۋاسىته ) ات، ئېشهك، تۆگه قاتارلىقالر ئ ( بىردىنبىر ۋاسىتىسى ئىدى، كېيىنچه بهزى ھايۋانالر

 بارا قۇرۇقلۇق، سۇ ۋە ھاۋادىكى ھهرخىل قاتناش ۋاسىتىلىرى مهيدانغا كېلىپ - بولدى، بارا

 ئهمدىلىكته، ئۇ ئالهم قاتنىشىنىڭ تهرەققىي . ئاستا بېيىدى - نىڭ ئۇقۇم مهزمۇنى ئاستا " مېڭىش "

 هريان ناھايىتى ئاددىيدەك كۆرۈنسىمۇ، ھادىسىلهر بۇ ج . قىلىشىغا ئهگىشىپ تېخىمۇ كېڭهيمهكته

 دېڭىزىنىڭ بىر تامچىسى سۈپىتىدە بىر پۈتۈن تهرەققىياتتىكى تۈرلۈك ئامىلالرنىڭ ئىچكى باغلىنىشىنى

 " پۇت : " نىڭ مۇناسىۋىتىگه قاراپ باقايلى " چاق " بىلهن " پۇت " بىز . مهلۇم دەرىجىدە يورۇتۇپ بېرىدۇ

 ئۇنىڭ " چاق " ئېھتىياجى بىلهن تۇغما مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ) هرىكهت ئاالقه، ھ " ( مېڭىش " ئادەمنىڭ

 نىڭكىدەك بىر " پۇت " نىڭ سۇبيېكتىپ بىلهن بولغان ئاالقىسى " چاق . " تهقلىدىيهتلىك تۈرلىنىشىدۇر

 تۇتاش ۋە تهبىئىي بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇ سۇبيېكتىپقا بويسۇنۇپ ئۇنىڭ ئارزۇسى ئۈچۈن ئىككىلهمچى

 . رول ئوينايدۇ

 نىڭ ھهرىكهت شهكلى جهھهتتىكى ئىنكارلىق مۇناسىۋەت ماھىيهتته " چاق " بىلهن " پۇت " هك، دېم

 ئۇنىڭ كېيىنكى . مېڭىشنىڭ تهرەققىيات ئۆزگىرىشىگه تۈرتكه بولۇپ، بىر پۈتۈنلۈككه ئىگه بولىدۇ

 ىنكار ئۆزىنى ئ - ئادەم ۋاقىتنىڭ چهكسىز ئېقىنىدا ئۆز . راۋاجىمۇ دەل ئاشۇنداق رەۋىشته داۋاملىشىدۇ

 قىلىش ئارقىلىق ئىجتىمائىي تۈسىنى يهڭگۈشلهيدۇ، تهبىەئت بىلهن بولغان مۇناسىۋەت شهكلىنى

 روشهنكى، تهرەققىيات دېگىنىمىز، ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ تهبىەئت بىلهن بولغان ئاالقىسىنىڭ . يېڭىاليدۇ

 ياتقا نىسبهتهن بىر مهنىداش سۆز ئهنەئنه گويا تهرەققى . يا ئۇ خىل، يا بۇ خىل ئۆزگىرىشىنى بهلگه قىلىدۇ

 ئۇ، مۇشۇ يول . گه ئايلىنۋاتقان ئهته " بۈگۈن " ، " بۈگۈن " گه ئايلىنىۋاتقان " تۈنۈگۈن " بولۇپ، ئۇ

 بۇ مهنىدىن . ئارقىلىق ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ، دائىرىسىنى كېڭهيتىپ بارىدۇ، مهنىسىنى تولۇقاليدۇ

 كهت قىلىۋاتقان ھاياتىي كۈچ بولۇپ، رېائللىق ۋە ئېيتقاندا، ئهنەئنه ئاڭنىڭ ئىچكى قاتالملىرىدا ھهرى

 تارىخ مۇئهييهن زامان : " گېگىل تارىخ ھهققىدە توختالغاندا . كهلگۈسى تهرەققىياتنىڭ ئالدىنقى شهرتى

 ئهنەئنىنى تارىخ بىلهن مۇناسىۋەتلهشتۈرۈپ قارىغىنىمىزدا، . دېگهنىدى " ئىچىدە سىرتالشقان روھ

 . لىكى ئايدىڭلىشىدۇ يۇقىرىقى سۆزلىرىمىزنىڭ ئىلمىي

 دەرۋەقه، مهلۇم بىر دەۋردە بهزى نهرسىلهر . دېگهن گهپ بار " تارىخ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى " بىزدە

 ئىجابىي تهرىزدە، بهزى نهرسىلهر سهلبىي تهرىزدە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، ئهمما ئۇ كېيىنكىلهرنىڭ نهزىرىدە

 لىق تارىخىي شهخسلهر بۇنىڭ ئوبدان ستالىن ۋە بۇخارىن قاتار . باشقىچه سۈپهتكه نائىل بولىدۇ

 . مىسالىدۇر

تارىخنىڭ باھاسى ماھىيهتته، ئهنەئنىنىڭ ئهنەئنىگه بولغان باھاسى بولۇپ، ئۇ، خهلقنىڭ خاھىشى ۋە
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 مهلۇمكى، ياۋروپادىكى ئهدەبىي ئويغىنىش ھهرىكىتى بۇرۇنقى . ئىنسان تهبىئىتىنى ئۆلچهم قىلىدۇ

 . ۋە كهسكىن تهنقىدىي پوزىتسىيىدىن تۇغۇلغان ئهنەئنه ئۈستىدىكى چوڭقۇر ئويلىنىش

 باشقىالر . شۆھرىتى بىزنى غهرق مهست قىلىۋەتتى - ئۆتمۈشنىڭ شان . ئهپسۇسكى، بىز تېخى ئويالنمىدۇق

 ھهتتا ئۆز . قانچىلىك ئىلگىرىلىمىسۇن ئۇالرنى قاالق ۋە زەئىپ ھالىتىمىز بىلهن ئۆزىمىزگه تهڭ قىلمىدۇق

 ئۆتمۈش . اللماي باشقىالرنىڭ بىز توغرۇلۇق ئېيتقانلىرىغا ھهمدۇسانا ئوقۇدۇق تارىخىمىزنىڭ ئىگىسىمۇ بو

 ھهرقانداق بىر مىللهتنىڭ تارىخى . ھهققىدىكى شېرىن ئهسلىمىلىرىمىزنى ئۇالرنىڭ ئالىقىنىدىن ئىزدىدۇق

 . ىدۇ شۆھرەت بىلهن تولغان بولىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه نۇرغۇن داغالرنىمۇ يوشۇرغان بول - نۇرغۇن شان

 ناۋادا پهخىرلىنىش بىلهن يۇيۇشنىڭ بىرلىكى بولمايدىغان بولسا، بۇ ھهقته پهلسهپىۋى ۋە ئهخالقىي

 يهكۈن چىقىرىلمايدىغان بولسا، بۇ ئالدى بىلهن مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشنىڭ مهنىۋى ئاساسىنى

 . يوقاتقانلىق بولىدۇ

 تارىخىي جهھهتتىكى . لىنىپ نهشر قىلىندى يېقىنقى يىلالردىن بۇيان بىر قىسىم تارىخىي مىراسلىرىمىز رەت

 تهتقىقات راۋاجلىنىپ، تارىخىمىزدىكى ھهرقايسى دەۋرلهرنى مهلۇم دەرىجىدە يورۇتۇپ بېرەلهيدىغان

 تهر بهدىلىگه - بۇ، پېشقهدەم ئالىملىرىمىز، تهتقىقاتچىلىرىمىزنىڭ قان . ئهسهرلهر مهيدانغا كهلدى

 ۋەھالهنكى، بۇنىڭ بىلهنال ئۆتمۈشىنى تونۇش . ئۇنتۇمايدۇ كهلگهن نهتىجه، تارىخ ئۇالرنى ھهرگىز

 بۇ ناھايىتى زور ئېھتىياجنىڭ بهدىلىگه كهلگهن قىمىرالشتىن ئىبارەت بولۇپ، . چوڭقۇرالشقان بولمايدۇ

 كۆپلىگهن ياشالر . ئهمهلىيهتته، ئۇ ئاز ساندىكى ئويغاق زىيالىيالرنىڭ ئېڭىدىكى نهرسه بولۇپ قالدى

 ئاستا - تارىخ ئاستا . ېكايه ئېيتىپ بېرەلىسىمۇ، بابۇرنىڭ كىملىكىنى بىلمهيدۇ ساۋساۋ ھهققىدە ھ

 قېزىلىۋاتقان بولسىمۇ، ھازىرقى ئهھۋالنىڭ ئۆزىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ يهنىال ئاچقۇچى يوقاپ كهتكهن

 هت تارىخنىڭ يورۇشى بۈگۈن ۋە كېلهچهكنىڭ يورۇشىدىن ھهمدە مهدەنىي . يهر ئاستى ئۆيىگه ئوخشايدۇ

 ، " تارىخ " مېنىڭچه، . ۋە ئهنەئنه ھهققىدىكى توغرا تونۇشنىڭ مهيدانغا كېلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ

 ئهنەئنه . بىرىگه ئاساسىي جهھهتتىن مهنىداش كېلىدۇ - دېگهن ئۇقۇمالر بىر " ئهنەئنه " ، " مهدەنىيهت "

 امىللىرى قىلىپ تارىخ بۇالرنى ئۆزىنىڭ ئ . مهدەنىيهتنى يادرو قىلغان مهنىۋى ھالهتنى كۆرسىتىدۇ

 نىڭ جانلىق نهرسه ئىكهنلىكى " ئهنەئنه " تارىخ ئۇقۇمىنى توغرا چۈشىنىۋااللىساقال " شۇڭا . داۋاملىشىدۇ

 : تا مۇنداق مىسراالر ئۇچرايدۇ " فائۇست . " روشهنلىشىدۇ

 ھهر قهدەمدە ئىستهر ئادەم شادلىق ۋە ئازاب،

 . بىراق ھهر چاغ ھهممىسىدىن تاپماس قانائهت

 ئۆزگهرگهن ئېڭى . تۇرمۇش شارائىتىنى ئۆزگهرتكهنسېرى ئۆزىمۇ ئۆزگىرىپ بارىدۇ ئادەم ئۆزىنىڭ

 " ئىنسانىيهت تارىخى ماھىيهتته ئىدىيه تارىخى :" بۇ ھهقته ۋولىس . ئهسلىدىكى شارائىتنى ئىنكار قىلىدۇ

 تارىخ ھهربىر شهخسنىڭ ۋۇجۇدىدا :" بۇ، ئىتالىيىلىك يېڭى گېگىلىزمچى كىروچىنىڭ . دېگهنىدى

كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، تارىخ ئارقىغا تاشالنغان . دېگهن سۆزى بىلهن ۋارىيانتداش كېلىدۇ " مهۋجۇت
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 ئۇ ھهم ئهجدادالرنىڭ . يىلالرنىڭ خاتىرىسى دەپ قارالسا، ئۇ سۆڭهكتهك بىر نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

 ىرلهش بىزدە ئۆتكهنلهرنى قهد . دېمهك، ئۇ تىرىك نهرسه . خاتىرە تېشى، ھهم ئهۋالدالرنىڭ يولخېتى

 . بۈگۈن ئۈچۈن ئۆتمۈشتىن گىرىم ئىزدىدۇق . ئىستىكى كۈچلۈك بولسىمۇ، لېكىن توغرا يول تاپالمىدۇق

 ئۇلۇغالرنىڭ ئىدىيىسى، . تارىخ تهتقىقاتىمىز ئاساسهن دېگۈدەك يىلنامه خاراكتېرىنى ئېلىپ قالدى

 ۈرلهرگه اليىق ئۆسم - ياش . سهرگۈزەشتلىرى، تۆھپىلىرى، تارىختىكى ئورنى تهتقىق قىلىنمىدى

 بۇالرنى قويۇپ . كېلىدىغان، ئۇالرنى خهلقپهرۋەر روھ بىلهن تهربىيىلهيدىغان ئوقۇشلۇقالر يېزىلمىدى

 بۇنىڭدا ھهرخىل . تۇرغاندىمۇ، ھهتتا يىلنامه خاراكتېرىدىكى تارىخنامىلهرمۇ ئىزچىللىققا ئىگه بولمىدى

 سىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بهرىبىر چېكىنىش ۋە ئىجتىمائىي سهۋەبلهر بولسىمۇ، تارىخىي تهرەققىيات نۇقتى

 ئهمهلىيهت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، تارىخنى تهتقىق قىلىشنىڭ مۇپهسسهل ۋە . كېچىكىشتىن ئىبارەت

 كېسىل پرىنسىپلىرى يوق؛ تارىخ ھهربىر زامان تهرىپىدىن مۇستهقىل چۈشىنىلىدۇ، شهرھلىنىدۇ، - ئۈزۈل

 تىمىز ئهسلهش بىلهنال چهكلهندى، ئهينى يىلالرنىڭ قۇپقۇرۇق بىزنىڭ تارىخىي تهتقىقا . ھهل قىلىنىدۇ

 تارىخقا بۈگۈنكى زامان . بۈگۈنكى مهنىۋى قىياپىتىمىز گهۋدىلهنمىدى . ئىزناسىال بولۇپ قالدى

 تارىخ شۇنداق نهرسىكى، ئۇنىڭدا ئۆتمۈش، . مهدەنىيهت يۈكسهكلىكىدە تۇرۇپ ئىلمىي باھا بېرەلمىدۇق

 ئۆتمۈشنىڭ ئۆزىال تارىخ بواللمايدۇ، بهلكى . ۈن قىياپىتى ئهكس ئېتىدۇ بۈگۈن ۋە كېلهچهكنىڭ پۈت

 . كهلگۈسىنى يارىتىشقا قادىر بوالاليدىغان رېائل روھىي ھالهتنىڭ ئۆزى ياشاۋاتقان ھهقىقىي تارىختۇر

 ھهرقانداق تارىخ ئىدىيه ). " كىروچ " ( بارلىق تارىخنىڭ ھهممىسى بۈگۈنكى زامان تارىخىدۇر " شۇڭا

 ئهگهر بىرەر ئىدىيىۋى جهريان ھاسىل قىلغان ئىچكى تهرەپ تولۇق نهزەرگه ). كوللىڭۋوئود " ( ر تارىخىدۇ

 . ئېلىنمىسا، تارىخنىڭ نېگىزىنى تونۇش تهس

 ئۇنداق بولسا، بۈگۈنكى رېائللىق روھىي ھالهت تارىخى ۋە پهلسهپىۋى نۇقتىدىن تهتقىق قىلىندىمۇ؟

 خ ھهققىدە ئهتراپلىق چۈشهنچه بولغىنى يوق، شۇڭا بىزدە تېخى تارى ! نهدىمۇ ئۇنداق ئىش بولسۇن

 ئۆزىنىڭ دۇنياۋى ھاياتتىكى رېائل . ئهنەئنه ھهققىدە توغرا تونۇشنىڭ بولۇشىدىن سۆز ئېچىشمۇ قىيىن

 ئورنىنى بىلمهي تۇرۇپ، ئهنەئنه ھهققىدە گهپ ئېچىشنىڭ ئۆزى كهلگۈسىدە تارىخ ئۈچۈن ئېيتقاندا،

 چېخ سىياسىي، دىنىي ئهربابى يان گوسنى " تهۋەرۈك ساددىىيلىق " : ئىزاھات " ( تهۋەرۈك ساددىيلىق "

 كاپىرلىقتا ئهيىبلهپ ئوتتا كۆيدۈرۈۋاتقاندا، بىر ساددا دىل مومايمۇ ساۋابلىق ئۈچۈن گۈلخانغا بىر

 تىكى ئىزاھاتتىن " فائۇست . " قۇچاق ئوتۇن تاشلىغانىكهن، شۇ چاغدا يان گوس يۇقىرىقى سۆزنى ئېيتقان

 ئهمما . ئۇيغۇرالردا ئاجايىپ قىممهتلىك نهرسه بار، بۇنىڭغا قىل سىغمايدۇ . لۇپ قالىدۇ بو .) ئېلىندى

 ئۇنى قانداق تونۇش، قانداق تونۇتۇش، ئۇنىڭدىن قانداق پايدىلىنىش مهسىلىسى ھهل بولماي

 الرغىچه " گۇڭگا شېئىر " دىكى ئىپتىدائىي ئوۋ قوشاقلىرىدىن بۈگۈنكى " تۈركىي تىلالر دىۋانى . " كهلدى

لغان پۈتكۈل ئهدەبىيات قايسى خىل ئىدىيه ۋە ئېتىقادنىڭ مهھسۇلى بولمىسۇن، بىر سىستېما بولۇپ بو

http://ilkitap.blogbus.com/
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 ئۇيغۇر . بۇ جهرياندا ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىي ئېتىقادىدا نۇرغۇن ئۆزگىرىشلهر بولدى . ھېسابلىنىدۇ

 . ككهپلىككه ئىگه ئىدېوئلوگىيىسى دەل مۇشۇ ئۆزگىرىشلهر تۈپهيلىدىن كۆپ قاتالملىققا ۋە بىرقهدەر مۇرە

 ئۇنىڭ يورۇتۇلۇشى ئۆزىدىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى ئهسىرلهرگه ماياك بوالاليدىغان ئاالھىدە بىر تاالنتنىڭ

 چۈنكى تاالنت پهۋقۇلائددە ئېنېرگىيه مهنبهسىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ . بارلىققا كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ

 ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر يۈسۈپ . ه ئىگه قىالاليدۇ ئۆزىنىڭ ئۆتمۈشى ۋە كېلهچىكىنى يېڭى ھاياتىي كۈچك

 خاس ھاجىپنى ئالساق، ئۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى مهدەنىيىتىنىڭ روھىنى

 نى تهتقىق قىلىش " قۇتادغۇ بىلىك " روشهنكى، . ئۆز ئهسىرىدە مۇجهسسهم قىلىپ شانلىق مۆجىزە ياراتتى

 " قۇتادغۇ بىلىك " ىر نۇقتىسىنى تهتقىق قىلىش بولۇپ، بۇنىڭدا ئۇيغۇر ئىدېوئلوگىيىسىنىڭ سالماق ب

 دۇنيا مهدەنىيىتىنىڭ :" مورگان . مهيدانغا كېلىشتىن بۇرۇنقى نهچچه مىڭ يىللىق ئاساسالر ئاشكارىلىنىدۇ

 ئاچقۇچى تارىم دەريا ۋادىسىغا كۆمۈكلۈكتۇر، قاچانكى شۇ ئاچقۇچ تېپىلىدىكهن، دۇنيا مهدەنىيىتىنىڭ

 بۇ ئاچقۇچ ئىلمىي ھهقىقهت ئۈچۈن ھاياتىنى تهقدىم قىالاليدىغان شىر . دېگهنىدى " دۇ سىرى ئېچىلى

 ئۆزىنىڭ ئهجدادى ۋە ئهۋالدىغا قاتتىق مهسۇئل بوالاليدىغان، . يۈرەك ئادەملهر تهرىپىدىن تېپىلىدۇ

 ىن ئۆزىنىڭ ھهربىر دەقىقىسىنى تارىخنىڭ خۇداسىغا ئايالندۇرااليدىغان جاسارەتلىك خهلق تهرىپىد

 - ھايات ئهنه شۇنداق تهقهززالىق ئىچىدە تۇرۇۋاتقاندا، پهننى دەپسهندە قىلىدىغان، بىر . تېپىلىدۇ

 . تۇرغۇزۇپ بېرىدىغان خاھىشالر ئهۋجىمهكته " ھهقىقهت " بىرىنى ساتىدىغان، نوپۇزچىلىق قىلىپ

 ئۇنداق . دېگهنىدى " روھىي جهھهتتىكى گاسلىق گاچىلىققا ئېلىپ بارىدۇ :" دانىيىلىك بىراندىس

 ئانىالر . خاھىشتىكىلهر دەل مۇشۇنداق كېسهلگه گىرىپتار بولغانالر بولۇپ، ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھاالكهتتۇر

 ئۆزلىرىنىڭ پهرىشتىلىرىنى ئهنه شۇنداق نادانالرنىڭ ئارىسىغا تۇغۇۋەرسه، ئۇالرمۇ ئهنه شۇنداق

 ! بۇ نېمىدېگهن قورقۇنچلۇق . بهندىگه ئۆزگىرىپ كېتىدۇ

 تاالنتنى ئاسرايدىغان، پهرۋىش قىلىدىغان روھ . وق ئهمهس، ئهمما تاالنتنى بايقاش يوق بىزدە تاالنت ي

 نوقۇل ھالدا ئۆتمۈش بىلهن بىر . سهبىيلهرنىڭ ئهركىلهشلىرىگه زوقلىنىپ تىكىلىدىغانالر يوق . يوق

 ىپ گهۋدىگه ئايلىنىپ كهتكهن ئهنەئنه چۈشهنچىسى شېپى كهلتۈرۈلىۋەرسه، كهلگۈسى زامانغا كۆز تىك

 . يېڭى بۇالق كۆزلىرىنى ئىزدەۋاتقانالرمۇ پېشىنى قاقىدۇ

 تۈزۈلگهن . سهنەئت كرىزىسقا دۇچ كهلمهكته - ھازىرقى ئهھۋالدىن قارىغاندا، مائارىپ ۋە ئهدەبىيات

 بۇ . يىل سارغىيىپ تۇرۇپ جان باقىدۇ 30 - 20 كونسىپىك ۋە كىتابالر ئالىي مهكتهپ مۇنبىرىدە

 ئوتتۇرا، باشالنغۇچ . ارىلهر ھېسابسىز تهكرارلىنىپ بويۇنتۇرۇققا ئايلىنىدۇ جهرياندا ئۇنىڭدىكى ئىب

 مهكتهپلهردە بولسا، مونهك بولۇپ كهتكهن تهبىرلهرنى بالىالرنىڭ ئېڭىغا تاڭىمىز، ئۇالر ئۆگىتىپ

 . قويۇشتهك بىر تهرەپلىمه مېتودولوگىيىنىڭ بېسىمى ئاستىدا، ئۆزىگه خاس تهپهككۇر شهكلىنى يوقىتىدۇ

 مئىيهت يېڭىلىققا موھتاج بولغانسېرى، يېتىشىپ چىققان كۈچلهر كونا رامكىالرنىڭ ئىچىدە جه

. تېپىراليدۇ
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 تهربىيىلهشتىن ئىبارەت ئالىيجاناب بۇرچنى  زىممىسىگه ئالغان مائارىپ، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ ئهكسىچه

 ىنى سۆيۈندۈرىدىغان ئامىلالر سهھنىلهردە، تېلېۋېزور ئېكرانلىرىدا كىش . بولغان نهتىجىگه ئىگه بولماقتا

 شۇنىڭدىن قارىغاندا، . توال بولسىمۇ، ئىجابىي نومۇرالرنىڭ ئازلىقى قاتتىق مهيۈسلهندۈرىدۇ - ئاز

 بىزدە مۇشۇالرنى . ئۆز بېشىنى قاتتىق سىلكىۋەتسه بولىدىغاندەك تۇرىدۇ " ئۇسسۇل ماكانى - ناخشا "

 ھه؟ بۇ، قايسى ئهنەئنىنىڭ - نچىلىك باردۇ ئويالپ ۋۇجۇدىنى سوغۇق تهر باسىدىغان ئادەملهر قا

 بۇ ئويلىنىش كۆز ! مهھسۇلىكىن؟ ئويلىنىش كېرەك، ھهممه نهرسه ئۈستىدە يېڭىۋاشتىن ئويلىنىش كېرەك

 مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى مهدەنىي، ئىقتىسادىي . ئېچىپ ئهتراپقا باققاندىال ھهقىقىي ئىشقا ئاشىدۇ

 شارى خاراكتېرىدە كېڭىيىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، سېلىشتۇرما ئاالقه كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان، يهر

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتى ۋە باشقا مىللهتلهر ئهدەبىياتىغا . مهدەنىيهتشۇناسلىق توغرىسىدا ئىزدەنمهي بولمايدۇ

 قارىتا پاراللېل تهتقىقات، تهسىر تهتقىقات، ئۇنىۋېرسال تهتقىقات قاتارلىق سېلىشتۇرما تهتقىقات

 بۇنىڭ . ارقىلىق تهھلىل يۈرگۈزۈشىمىز، بۇ ئارقىلىق مۇستهقىل ئورنىمىزنى بايقىشىمىز الزىم ئۇسۇللىرى ئ

 لېكىن بىز تېخىچه ھومىردىن . ئۈچۈن ھهرقايسى ئهللهر ئهدەبىياتىنى پىششىق بىلىشكه توغرا كېلىدۇ

 ۋە التىن ئاسىيا . تارتىپ تا ھازىرغىچه بولغان ياۋروپا ئهدەبىيات سىستېمىسىنى ئانچه ئۇقمايمىز

 بىزدە ئهپالتون، . ئامېرىكىسىدىكى نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئهدەبىياتى بىز ئۈچۈن تېخىچه مهۋھۇم

 ئارىتوتېل، شېكىسپىر، روسسو، نېتزى، سارتېرى، فىرىوئد قاتارلىقالرنى بىلىدىغانالردىن قانچىسى بار؟

 . ق مۇشۇالرنى بىلگهن بولساق ئۆزىمىزنى ناھايىتى ياخشى چۈشهنگهن بوالتتۇ

 ئارىستوتېل بىلهن فارابى، شېكىسپىر بىلهن ناۋائىي، روسسو بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنى سېلىشتۇرغىلى،

 نېمه قىلىش كېرەك؟ شىجائىتىمىز بولسىال . ئۇالرنىڭ دۇنياۋى ئورنىنى تونۇتقىلى تامامهن مۇمكىن بوالتتى

 . بۇ سوئال ھېلىمۇ كېچىككهن بولمايدۇ

 يىلالر - 1996 - 1989

________________________________________
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 قاچا بىلهن داشقازان مۇناسىۋىتى : ئۇنۋان

 . نېمىس مىللىتىنىڭ كهلگۈسىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، مائارىپ ئارمىيىدىن بهكرەك مۇھىم

 ) گېرمانىيه پهيالسوپى ( كارل ياسسپېرس –

 شهيئىلهردىكى تهرەققىياتنى بىر قارىسا بۇ گهپ . دېگهنىكهن " ھهممه نهرسه شۇ پېتى :" كىمدۇر بىرسى

 - ئېتىراپ قىلغۇسى كهلمهيدىغان جاھىلالرنىڭ گېپىدەك قىلىدۇ، ئهمما سوغۇققانلىق بىلهن قارىسا، ئاز

 ئۇنىڭ . توال ماھىيهت بار، تاج كىيىپ يۈرگهنلهر بولمىسىال، پادىشاھالر يوقالدى، دېگىلى بولمايدۇ

 ھازىر ھهممه نهرسه زامانىۋىالشتى، . پال كۆرگىلى بولمايدۇ ئۈستىگه شاھانه ساالھىيهتنى تاجنى بهلگه قىلى

 ئۇالرنى قاراپال پهرق قىلىش تهس، شۇڭا تاجدارالرنىڭ تاجىنى ئۇالرنىڭ بېشىدىن ئىزدەپ يۈرۈش

 ماھىيهتلىك مهزمۇنىنى يوقاتمىدى، پهقهتال ئېنىق ئىلغا قىلغىلى بولىدىغان شهكلىنى " تاج . " بىمهنىلىك

 ېتالالردىن ياسالغان تاجالر گهرچه مۇزېيالردىن ئورۇن ئالغان بولسىمۇ، تۈرلۈك پارقىراق م . يوقاتتى

 بۇ مودا دەۋرىدە كىشىلهرنىڭ كىيىدىغان ئورگانلىرى ۋە ئۇسۇللىرى . شهكىلسىز تاجالر ئاۋۇپ كهتتى

 رىسىدا بۇنداق بولغاندا تاجدارالر ئوتتۇ . شهكىلسىز تاجالر شهكىلسىز باشالرغا كىيىلمهكته . كۆپىيىپ كهتتى

 مۇ يۈز بهرمهيدۇ، ھهسهت ئوتلىرى ئۆز ئوچىقىدا يېنىپ، ھهرھالدا باشقىالرنىڭ پېشىگه " ئۇرۇش "

 بىز سورۇنالردا تاجدارالرنىڭ خۇشخۇي، ئوڭلۇق، پېقىرانه قىياپىتىنى . ئالدىراپ تۇتىشىپ كهتمهيدۇ

 ئاخىر، . مهيمىز كۆرىمىز، ئهمما ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى تاجدارالرغا خاس ھۇزۇرى ئهشرەپلهرنى كۆر

 بىز ھهرقانداق ئىشقا پهقهت . چۈنكى بىز ئادەتلىنىپ كهتتۇق . شۇنداق بولسىال كۇپايه بولىدىغان بولدى

 . كۆنۈپ كهتسهكال، شهرىەئتنىڭ ئىلغار ماددىلىرى سۈپىتىدە گۈزەل خۇلق دەپتىرىگه كىرگۈزىمىز

 ىيىپ يۈرگىلى بولمىسىمۇ، ئۇنى ك . ئۇنۋان زامانىمىز كهسىپدارلىرى ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان تاج

 ھازىر كىيىپ يۈرگهنگه قارىغاندا كۆتۈرۈپ يۈرۈش ئاقىالنىراق، چۈنكى . كۆتۈرۈپ يۈرگىلى بولىدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنۋان كىيىپ . بۇنداق تاجالر باشقا كىچىك كېلىشىمۇ مۇمكىن، چوڭ كېلىشىمۇ مۇمكىن

 ۋە نومۇس تۇيغۇسىغا ئۇيغۇنالشقان ھالدا يۈرىدىغان تاج ئهمهس، ئۇ، زامانىمىز كىشىلىرىنىڭ شهرەپ

 ئۇ، كىشىلهرگه نامۇناسىپ بولغاندىمۇ سهت كۆرۈنۈپ دەرھال چېلىقىپ . كىنىشكىغا نهقىشلىنىدۇ

 . كېتىدىغان ئىشالر بولمايدۇ

 بۇنىڭدىن بىز قانداق . ئادەملىرىمىز پىكىرگه گاداي بولسىمۇ شهرەپ تۇيغۇسىغا ئىنتايىن باي

 ئادەتته ھهر يىلى ئۇنۋان باھاالش ھهرىكىتى يېتىپ كېلىشى بىلهنال . قالىمىز پهخىرلىنىشنى بىلمهيال

 يېپىق ھالهتتىكى مۇناسىۋەت ئاشكارا . كهسپىي ئورۇنالرنىڭ ھهممىسى بىردىنال ئالدىراش بولۇپ كېتىدۇ

. ساالم ۋە تهبهسسۇمالرنىڭ ئىستراتېگىيىلىك مهنىلىرى باالغهتكه يېتىدۇ - ھالهتكه ئۆتۈپ، سوۋغا
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 چۈنكى خىجىللىق بىلهن . ىشىلهر بۇ خىل ئهتهيلىكنى ناھايىتى روشهن بىلىپ تۇرسىمۇ توغرا چۈشىنىدۇ ك

 . قىزىرىش زاماننىڭ تهرەققىيات مهنتىقىسىگه ماس ھالدا قاالق ئهخالقىي سېزىمگه ئايلىنىپ كهتتى

 چىلىك قانچه قىسىپمۇ تېلېۋىزىيه ۋە مهتبۇئاتالردا لهنهت ئوقۇلىدىغان شهخسىيهت - سۆھبهتلهردە، رادىوئ

 قىسقىلى بولمايدىغان كۆكيۆتهلدەك ئۆزىنى ئاشكارا قىلىشقا باشاليدۇ، ھهتتا كىشىلهر ئۇزاقتىن بېرى

 تهقىپلهنگهن بۇ تهبىئىتىنى ئۆزئارا تهڭكهش قىلىۋاتقاندا، تۆت ئهتراپقا تهشۋىش ئارىالش قاراپمۇ

 . يۈرمهيدۇ، بهلكى لهززەت ھېس قىلىدۇ

 ۇرۇپ مهكتهپلهردىكى، جۈملىدىن تېخنىكوم ۋە ئالىي مهكتهپلهردىكى ئهھۋالالرغا باشقىسىنى قويۇپ ت

 چۈنكى بۇنداق مهكتهپلهر ئوقۇغۇچىالرغا بىلىم بېرىش بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، . قاراپ باقايلى

 . شهيئىلهرنى كۆزىتىدىغان ئۇسۇل ۋە پوزىتسىيىنىمۇ خاسالشتۇرۇپ يېتىلدۈرىدىغان ئاالھىدە ئورۇن

 ئۇنۋان . ق ئورۇننىڭ قىياپىتى جهمئىيهتنىڭ قىياپىتىنى دىائلېكتىك مهنىدە كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ بۇندا

 بۇنداق ئۆزگىرىش ئالدى بىلهن يۇقىرى ئورگان . باھاالشنىڭ شهرتلىرى ھهر يىلى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ

 ي ھۆججهتنىڭ مهزمۇنلىرى ھهر قايسى مهكتهپلهرنىڭ جىددى . چۈشۈرگهن ھۆججهتته ئهكس ئېتىدۇ

 تهقهززاسىغا ماس ھالدا ئىستراتېگىيىلىك مهنىدە تهتبىقلىنىدۇ، ئاندىن فاكۇلتېت، كافېدراالردا نهچچه

 . بهلكىم پرامىدا شهكلىدىكى باشقۇرۇش سىستېمىسى دېگهن مۇشۇ بولسا كېرەك . قاتالم تهتبىقلىنىدۇ

 ىسى بۇنداق سىستېمىدا يۇقىرىنىڭ يارلىقلىرى تۆۋەنگه چۈشكهنسېرى ئهسلىدىكى مهن

 تۆۋەننىڭ سادالىرى پرامىدانىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىغا . مۈجىمهللهشتۈرۈلگهن ئۇچۇرغا ئايلىنىپ قالىدۇ

 شۇنداق قىلىپ، ئۆزئارا چۈشىنىش يۇقىرى بىلهن تۆۋەن ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىر . بارغۇچه ھالسىراپ قالىدۇ

 . ھهقىقهت مهنىسىگه ئىگه " نىش چۈشى " روشهنكى، بۇ يهردىكى . غايىۋى دۇنيادىن ئىبارەت بولۇپ قالىدۇ

 جۇڭگونىڭ نهچچه مىڭ يىللىق مهدەنىيهت تارىخىدا ھهقىقهت ئاسان تىلغا ئالغىلى بولىدىغان نهرسه

 لهر ئارىسىدا پانىيالرغا مهنسۇپ " ئهدەپ " ۋە " يوسۇن " بولماي كهلگهن، ئۇ، ئايىغى ئۈزۈلمهيدىغان

 . بولمىغان

 ۇم ئۆزگهرمىگهن بولسىمۇ، لېكىن باھاالشنىڭ يوسۇنلىرى ھازىرغىچه ئۇنۋان باھاالشتىن ئىبارەت ئۇد

 شۇڭا ئۇنۋان . ئۆزگىرىپ تۇردى، ھهتتا ئۇ قوغلىشىپ ئۈلگۈرگىلى بولمايدىغان مودىغا ئايلىنىپ قالدى

 باھاالش شهرتلىرىنىڭ ھهر قېتىملىق ئۆزگىرىشى ئۆز رىزقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خادىمالرغا يېڭى

 رەھبهرلهر بىلهن زىل . بۇ مهسىله تورنى قايتىدىن توقۇش زۆرۈرىيىتىنى تۇغدۇرىدۇ . مهسىله بولۇپ تۇيۇلىدۇ

 جېدەل، تۆھمهتلهرمۇ - كهلدى باشلىنىش بىلهن بىرگه، خىزمهتداشالر ئارا رىقابهت، جهڭگى - باردى

 مىي كامىللىق توال قهلهم تۇتىدىغانالر ۋە تونۇش مۇھهررىرلهرگه ئىل - ماقالىسى يوقالر ئاز . بارلىققا كېلىدۇ

 جهھهتتىكى ھاجىتىنى ئىزھار قىلىدۇ، ئۆزئارا تايىنىش ۋە تولۇقالش خاراكتېرىدىكى زاكازالر ئوتتۇرىغا

 ئىككى پارچه - بىر قىسىم كىشىلهر ئاخىر ئاشۇنداق تۈرتكه بىلهن ئۆزىمۇ بىلمىگهن ھالدا بىر . قويۇلىدۇ

 دا بىرەر بالىنىڭ دادىسى بولۇپ قېلىشنى ئېغىر ئۆزىمىز بىلمىگهن ھال . ماقالىنىڭ ئاپتورى بولۇپ قالىدۇ

غا " پۇشتى " ئهمما باشقىالرنىڭ مهنىۋى . ئالىدىغان روھىي تىپىك ھهرھالدا ئارىمىزدىن يوقاپ كهتمىدى
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 . ئۆز فامىلىسىنى ماركا قىلىپ چاپالش بۈگۈنكى جۇڭگودىكى كاتتا كهشپىياتالرنىڭ بىرى بولسا كېرەك

 كى مهنىسىنى ئاختۇرۇپ باقماپتىمهن، بهلكىم ئۇنىڭ ئايرىم ئىلمىي دېگهن سۆزنىڭ لۇغهتتى " ئۇنۋان "

 لهردىن " ئىزاھلىق لۇغهت " مېنىڭچه، بىز ئىستېمال قىلىۋاتقان سۆزلهرنى . شهرھىسىمۇ بولسا كېرەك

 تاپقىلى بولسىمۇ، لېكىن بىزنىڭ ئېرىشكهن مهنىلىرىمىز پىكىر مونوپولىيىسىنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان تۆت

 جهمئىيهتنىڭ مۇرەككهپلىكى سۆزلهرنىڭ لۇغهتتىكى مهنىلىرىنى . ال ئۇيغۇن كېلىدۇ چاسا كىتابقى

 دېگهن سۆزگه " پروفېسسور " مهسىلهن، . مۇئهييهن ئارخېوئلوگىيىلىك جۇغالنمىغا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ

 ىغا ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوئال : " ئهمما ئۇنى كىمدۇر بىرسى . لۇغهتلهردە تۈز، ساددا، بىۋاسىته شهرھى بېرىدۇ

 دېسه، بۇنىمۇ " جاۋاب بېرىمهن دەپ جهمئىيهتكه سوئال قويۇشنى ئۇنتۇپ كهتكهن سوغۇققان ئادەم

 بۇسى چىقماي ئۆتۈپ كېتىدىغان - چۈنكى ئالىي مهكتهپلىرىمىزدە ئىس . ئىنكار قىلغىلى بولمايدۇ

 هن ئۇنىڭ سۆزىگه تهبىر بېرىپ ئولتۇرمايمهن، ئهمما م " ئۇنۋان " مهن . پروفېسسورالرمۇ ئاز ئهمهس

 بىر ئادەم يۇقىرى ئۇنۋانغا . كهسپىي خادىمالرنىڭ تاماق قاچىسى ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلمايمهن

 ئېرىشسه، ئۇنىڭ ئازراق مائاشى ئۆسىدۇ، ئاشۇ ئۆسكهن قىسمى بىلهن پهسىلدە بىر قېتىم كهش ئېلىپ

 ئۇنىڭدىن باشقا، . ى بولىدۇ تۇرالغۇ جهھهتته نىسبهتهن ياخشى ئىمتىيازغا ئېرىشكىل - كىيگىلى، يهنه ئۆي

 مىليون ئادەم قاتناشقان نان ئىنقىالبى 200 مىليارد 1 . تېخى پهخىرلهنگىلى، ماختانغىلى بولىدۇ

 دېمهك، . دەۋرىدە ئاشۇنچىلىك ئىمتىيازغا ئېرىشىش كولۇمبۇنىڭ نهتىجىسى بىلهن تهڭ تۇرسا كېرەك

 ئۇنىڭغا ئادەمزات ئىجاد قىلغان نۇرغۇن ئۇنۋان مهسىلىسى كۆپ تهرەپلىمه ھۇجۇمدىن تهركىب تاپقان،

 تهدبىر ۋە ۋاسىتىلهرنى تاللىماي تۇرۇپ ئىشلىتىش مۇمكىنلىك دائىرىسىدىن ھالقىپ، قىپيالىڭاچ رېائللىق

 . بولۇپ قالدى

 . ئۇنداقتا، ئۇ نېمه ئۈچۈن ئۆزگهرمهيدۇ . يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى بىز ئورتاق بىلىدىغان پاكىت

 ئهمما . دەپ ھۆكۈم قىلغانىكهن " كتېر ئادەمنىڭ تهقدىرىنى بهلگىلهيدۇ خارا :" قهدىمكى گرېكالر

 جۇڭگو جهمئىيىتى ۋە مائارىپى بىر ئۆسمۈر چوڭ . جۇڭگودا تهقدىر ئادەمنىڭ خاراكتېرىنى بهلگىلهيدۇ

 بولۇپ ئادەم بولغۇچه ئۇنىڭ خاراكتېرىنى ئاللىبۇرۇن بېكىتىلگهن ئورتاق قېلىپ بويىچه قۇيۇپ،

 مهرۇپلىرىغا تهكلىپ - چۇيۈەن شائىر بولۇش بىلهن بىرگه، دۆلهتنىڭ ئهمىر . پ بولىدۇ تهقدىرىنى پىچى

 نى " جۇدالىق زارى " ئۇ ئاخىر ئوردىدىن ھهيدەپ چىقىرىلىپ، پىغانىنى باسالماي . بهرگهن چوڭ ئۆلىما

 بهي لى . دۇفۇ ھۆكۈمرانالرنى ئهيىبلهپ شېئىر يازغان . يازغان ۋە ئۆزىنى دەرياغا تاشالپ ئۆلگهنىدى

 ئۇالر ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىنمۇ فېوئدالىزم تاكى . ھۆكۈمرانالرغا پهرۋا قىلماي مهي ئىچىپ يۈرگهن

 شۇڭالشقا جۇڭگونىڭ . غهربلىكلهر كېلىپ جۇڭگونىڭ قېلىن ئىشىكلىرىنى قاققىچه بهخىرامان ياشاۋەرگهن

 الماي تهركىيدۇنيا بولۇپ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخى مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا، ھهق گېپىنى ئاختۇر

 سۈكۈت قىلىش ئهنه شۇ تارىخ . كېتىشتهك چۇيۈەنچه ۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ تارىخى بولۇپ قالغان

 يېتىشتۈرگهن ھايات پهلسهپىسى بولۇپ، بۇنى جۇڭگوچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سۈكۈت قىلىش

. دېيىشىكىمۇ بولىدۇ
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 چه ھايات پهلسهپىسىنىڭ يهنه  بىر مانا بۇ، جۇڭگو " ئهڭ ياخشىسى، سىڭگهن نېنىڭنى يه "

 ئالدامچىلىق، يالغانچىلىق، چېقىمچىلىق، تۆھمهت، شىكايهت قاتارلىقالر ئازراق شاكىالت . ماددىسى

 شاكىالتنىڭ ماتېرىيالى . يالىتىلىپ، يۇقىرىقى پهلسهپىنىڭ پهشتاختىسىغا چىرايلىق تىزىپ قويۇلىدۇ

 ئاخىر، رىزقىمىزنى كۈلۈپ تۇرۇپ . تىن كهلگهن " ئهدەپ " نهدىن كهلگهن دېسهڭالر، چاقناپ تۇرغان

 . بىلهن تالىشىش غهيرىي تۇيۇلمايدىغان قائىدىگه ئايلىنىپ كهتكهن " ئهدەپ "

 مهلۇمكى، ئۇنۋان ئىشخانىسى  بىر تهشكىلىي ئىمتىياز سۈپىتىدە پرامىدانىڭ بىرەر قاتلىمى ياكى بىرەر

 ڭ مۇستهھكهم زەنجىرىدىن چىقىپ كېتهلمهيدىغان ئۇ، بىر پۈتۈن پرامىدانى . بۇرجىكىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ

 تۆۋەن ئورگان ۋە - بۇ سىستېما يۇقىرى . بىر ھالقا بولسىمۇ، ئۆزىگه خاس ئىچكى سىستېمىغا ئىگه

 بۇ ئورۇن دۆلهتنىڭ كادىرالر ۋە كهسپىي خادىمالرغا . يۈرۈشلهشكهن ئىمتىھان مهركىزىدىن تهركىب تاپقان

 ياقىتىدە كۆپرەك دۆلهت سىياسىتى ۋە ئىقتىسادى ماكرولۇق پىالن ۋە دائىر سىياسىتىنىڭ ئىجراچىسى ال

 كهسپىي خادىمالرنىڭ ئىلمىي  الياقهت كۆلىمىنى ئاشۇ پىالنالر . تهڭشهشلهرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ

 شۇنىڭ بىلهن ئۇنۋان ئۇنۋان خىزمىتىگه ئاالقىدار . ئاساسىدا تۈزۈملهشتۈرىدۇ ياكى تۇراقالشتۇرىدۇ

 ئۇنۋانغا . ئۈچۈن مۇئهييهن پىالن ۋە يۆنىلىش ئۈستىگه قۇرۇلغان سىياسىي ۋەزىپىگه ئايلىنىدۇ ئورگانالر

 ئائىت بهلگىلىمىلهر خادىمالرنىڭ ئىلمىي الياقىتىنى توغرا ئهكس ئهتتۈرمىگهن ئهھۋال ئاستىدا، ئۇنۋان

 سىلىگه، ئاندىن شهخسلهرنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىغا ماددىي ياماق بولىدىغان ئىقتىسادىي مه

 . شهرەپ مهسىلىسىگه ئايلىنىدۇ - نوپۇز، دەرىجه، شان

 ئۇنۋان باھاالش شهرتلىرى سىياسهت ۋە پهرمانالرغا ئالدىنى قىلىپ قوبۇلخانىدىن قايتىدىغان

 مهنىسىگه ئىگه، ئهمما ئۆزى " قانۇن " بۇ قانۇنچاق يۈرگۈزۈلۈش ئوبيېكتىغا نىسبهتهن . قانۇنچاق

 شۇڭا كهسپىي خادىمالر غىڭ قىلماي تۇرۇپ . سبهتهن سىياسهت مهنىسىگه ئىگه تۇغۇلغان ئورگانغا نى

 ئۇنىڭ شهرتلىرىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ئىلىم ئهھلى . ئۇنىڭ شهرتلىرىنى بهجا كهلتۈرۈشكه تهييار

 پۇرسهتپهرەسلهر باشقىالر ئانچه بىلىپ كهتمىگهن خالتا . بولغاندىن كۆرە، پۇرسهتپهرەس بولغان تۈزۈك

 ھهقىقىي ئىلىم ئهھلىلىرى نىشانغا ھهرھالدا كېچىكىپ . لهن نىشانغا تېزرەك يېتىپ بارىدۇ كوچىالر بى

 داشقازاندىن ئالىدىغان . يهتسىمۇ، يهنىال نهتىجىسى پۇرسهتپهرەسلهر بىلهن ئوخشاش بولۇپ چىقىدۇ

 بېسىمىنى ئاخىر ھهقىقىي ئىلىم ئهھلى ساختا ئىلمىي نوپۇزنىڭ ھهقىقهتكه بولغان . نېسىۋىسى تهڭ بولىدۇ

 خىياللىرىنى مهڭگۈ لهيلهپ چىقماس - بىۋاسىته تېتىغان تراگېدىيىلىك شهخس سۈپىتىدە ئېغىر ئوي

 ئامېرىكا قىتەئسىنى بايقىغان دەپ مهدھىيىلهنگهن كۇلۇمبۇ قاراڭغۇ ئهسكى . چۆكمىگه ئايالندۇرۇۋېتىدۇ

 مېۋىلهرنىڭ شۈپۈكلىرى ئارىسىدا تارىخنىڭ مېۋىسىنى ياراتقانالر دەل شۇ . ئۆيدە غېرىبانه جان ئۈزگهن

 . خورلۇققا قالىدىغان ئهنەئنه ھهربىر ھاالل مېھنهت ئىگىسىگه يات ئهمهستۇر

 بىز بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ تۆھپىسىگه باھا بهرگهندە، ئۇنىڭ ئۆتكهن دەرسىنىڭ ۋاقىت مىقدارىغا نهزەر

 ىڭ دەرسىنى ئاڭالپ باقمىغان ئوقۇتقۇچىن . سېلىپ، دەرسنىڭ سۈپىتىگه ۋە ئىلمىي قىممىتىگه كۆز يۇمدۇق

باشقىالرنىڭ پهرەز ۋە سېزىمىگه ئهھمىيهت بېرىپ، بىر يىل ياكى يېرىم يىل دەرسىنى ئاڭلىغان
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ئۇنىڭ ئۈستىگه ئوقۇتقۇچىنىڭ ئوقۇغۇچىالر . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىنكاسىنى دىققهتتىن ساقىت قىلدۇق

 ىز بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ ئىلمىي تهتقىقات ب . ئىچىدىكى تهسىرى، ئوبراز دېگهنلهرنى ئويالپمۇ قويمىدۇق

 ماقالىلىرىگه باھا بهرگهندە، ئۇنۋان باھاالش شهرتلىرىدە كۆرسىتىلگهن سانغا ۋە نۇقتىلىق مهتبۇئاتتا

 ئېالن قىلىش تهلىپىگه سېلىشتۇردۇق، ئهمما ماقالىنىڭ ئىجادىيلىقى، يېڭىلىقى، ئىلمىي قىممىتى، ئۇچۇر

 " قاپاق پۇل ئهمهس، باراڭ پۇل " بۇ ئهھۋال ئادەمگه . سابالشمىدۇق قىممىتى، تهسىرچانلىقى بىلهن ھې

 . دېگهن تهمسىلنى تهبىئىي رەۋىشته ئهسلىتىدۇ

 جهمئىيىتىمىزدە ھازىرغىچه، بهدىئىي ئىجادىيهت كهسپىي ئۇنۋان شهرتلىرىدىكى ئىلمىي ئهمگهكنىڭ

 هر ئىلمىي ئهمگهك قاتارىدا تهبىئىي پهن ئوقۇتۇشىدا ئىشلهنگهن تهجرىبىل . دائىرىسىگه كىرگۈزۈلمىدى

 سهنەئت ئوقۇتۇشىدا - ئهدەبىيات . سانالغانىكهن، بهدىئىي ئىجادىيهتمۇ شۇنداق بولۇشى كېرەك

 قانۇنىيهتلىك ئىلمىي تهجرىبىلهر ئىشلهنمهيدۇ، ئهمما بهدىئىي ئىجادىيهتمۇ مۇئهييهن نهزەرىيىۋى

 هن، ئېستېتىك كهچۈرمىشنىڭ زېمىنى بولغان سىستېمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهربىيه شهكلىگه ئايالنغانىك

 روھىيهتته بولىدىغان مۇرەككهپ، ئىنچىكه ھادىسىلهرنى بهدىئىي تهپهككۇر زوقى تهرىقىسىدە

 نوبېل ئهدەبىيات . مانا مۇشۇنىڭ ئۆزىال ئاالھىدە بىر خىل تهجرىبه شهكلى . ئوقۇغۇچىالرغا نامايان قىلىدۇ

 شېئىرىيهتتىكى ئۇتۇقلىرى بىلهن خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن شائىر سىماس ھېني

 بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ بهدىئىي تاالنتى ئۇنىڭ . ئىستىلىستىكا پروفېسسورلۇقىغا تهكلىپ قىلىنغان

 . نهزەرىيىسىدىن بهكرەك تهسىرى قۇۋۋەتكه ئىگه

 غان بىرخىل پهن، مهمۇرىيهت سىياسىتىنى گهۋدىلهندۈرىدى - ئۇنۋان باھاالش دۆلهتنىڭ ئىلىم

 خىزمهت ئىلمىيلىك ئۈستىگه قۇرۇلغاندا . ئىجتىمائىي خىزمهت، شۇنداقال بىرخىل ئىلمىي پائالىيهت

 ئىلمىيلىك ئۆزىچه بارلىققا كهلمهىدۇ، ئۇ، ئىختىساس ۋە تاالنت ئىگىلىرىگه . ئۈنۈمگه ئېرىشهلهيدۇ

 روشهنكى، ئۇنۋان . ىدۇ بولغان مهسۇئلىيهت، كۆزىتىش، ئىزچىل تهتقىقاتالر ئارقىسىدا شهكىللىن

 ئىشخانىسىنىڭ خادىملىرى، شۇنداقال ئۇنۋان باھاالش ھهيئىتىنىڭ ئهزالىرى ئادەم، خىزمهت، تهتقىقات

 قاتارلىقالرنىڭ ماس قهدەملىك تهرەققىيات يۈزلىنىشىنى لىلال نۇقتىدىن توغرا باھالىيااليدىغان، ئىلىم

 ۋاقتىدا چۈشىنىپ ماڭىدىغان كىشىلهردىن بولۇشى ساھهسىدىكى يېڭىلىقالرنى، جهلپكار نۇقتىالرنى ئۆز

 ئهپسۇسكى، بۇ ساھهدە كىتاب ئوقۇمايدىغان، ژۇرنال كۆرمهيدىغان، ھهدېسىال خىزمهتنىڭ . كېرەك

 . مېخانىك تهلىپىگه ئهگىشىپ كۈن كهچۈرىدىغان نۇرغۇن كىشىلهر بار

 تىسىدىن قارىغاندا مۇتلهق ئۆزىگه بولغان خوجىلىقى جهمئىيهتشۇناسلىق نۇق - پهننىڭ ئۆز - ئىلىم

 بولمايدۇ، ئهمما خىزمهت ۋە ئىلمىي نوپۇزالرغا باھا بېرىدىغان ئۇنۋان ئىشخانىسىنىڭ تهشكىلىي

 چارە ھامان . قۇرۇلمىسى ئۆزىنىڭ باشقۇرۇش چارىلىرىنى مۇتلهق دەپ چۈشهنسه تېخىمۇ بولمايدۇ

 ياسىنىڭ ئۆزىگه خاس غۇرۇرى، سىياسهت خاراكتېرىدىن چىقىپ كېتهلمهي كهلدى، لېكىن ئىلىم دۇن

 ۋىجدانى ۋە كۆپ ئادەملهر چۈشىنىپ كېتهلمهيدىغان ھهقىقىتى بولىدۇ، ئۇنۋان ئىمكانقهدەر ئاشۇ

. تهرەپلهرنى يورۇتۇشقا تىرىشىشى كېرەك
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 مهن . ئۇنۋان مهسىلىسى ھهققىدە توختالغاندا، ئۇنۋان ئىمتىھانىدىن چهتنهپ ئۆتكىلى بولمايدۇ

 ايقاش ئىقتىدارىغا ئانچه چوقۇنۇپ كهتمهيمهن، لېكىن ئىمتىھاننى ئىنكارمۇ ئىمتىھاننىڭ ئادەم ب

 چېرچىلل ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدىن ئۆتهلمىگهن بولسىمۇ، ئۇلۇغ داھىي بولۇپ يېتىشىپ . قىلمايمهن

 ئامېرىكىنىڭ زۇڭتۇڭى نېكسۇن چېرچىلل ھهققىدە توختالغاندا، جۇڭگولۇق بىر مائارىپچىنىڭ . چىققان

 بىزنىڭ تۈزۈمىمىزدە، بىز خهلق ئاممىسىغا ياخشى تهربىيه :" بىر سۆزىنى نهقىل كهلتۈرگهن مۇنداق

 بۇ يهردە ھېلىقى مائارىپچى دەل ئىمتىھان ". بېرىمىز، لېكىن چېرچىللىرىمىزنىمۇ قولدىن بېرىپ قويىمىز

 . تۈزۈمىنى كۆزدە تۇتقانىدى

 . ن بولۇپ، بيۇروكراتلىق ئېغىر بىزدە ئۇنۋان تهشكىلىي ئورگىنى بهكرەك مهركهزلهشتۈرۈلگه

 دېسهك " توسۇق " مۇۋەپپهقىيهتلىك بىر ئۇنۋان نۇرغۇن بوسۇقالردىن ئاتالپ ئۆتىدۇ، بىز بۇ بوسۇغىالرنى

 بىر كهسپىي خادىم ئۆز ئۇنۋانىغا مۇناسىۋەتلىك رەسمىيهتلهرنى بېجىرگىچه ۋە بىر قاتار . جايىغا چۈشىدۇ

 قوزغىلىپ، نېرۋىسى ئاجىزالپ، بېلىنىڭ سۆڭهكلىرى الردىن ئۆتكۈچه يۈرىكى قىنىدىن " توسۇق "

 . شۇنداق قىلىپ، جۇڭگوچه زىيالىي بولۇشنىڭ تهمىنى تېتىيدۇ . يۇمشاپ، غۇرۇرى پېتىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ

 پۈتكۈل جهمئىيهتكه تونۇلغان بىر كهسپىي خادىم ئۇنۋان باھاالش ھهيئىتىنىڭ ئهزالىرىغا ئۆزىنى

 بىز بۇنىڭ . مانا بۇ ئاالمهتلهر بيۇروكراتلىقنىڭ مهھسۇلى . ىدۇ چۈشهندۈرەلمهي ئاۋارە بولۇپ كېت

 : ئىمتىھانىدىكى ئىپادىلىرىگه قاراپ باقايلى

 ساناقسىز ئورگانالرنىڭ - دېمهك، جۇڭگودىكى سان . بىزدە بىر ئىمتىھان مهركىزى دۇنياغا كهلدى

 چىقىدىغان ئىشىكلهر - باشقۇرۇش زامانىۋىالشقانسېرى كىرىپ . قاتارىغا يهنه بىر ئورگان قوشۇلدى

 . ئۇنۋانغا ئىلتىماس قىلغۇچى كهسپىي خادىمالر چهت ئهل تىلى ئىمتىھانىغا قاتنىشىشى كېرەك . كۆپهيدى

 بىراق بۇ ئۆتكهلگه بولغان ساداقهت . بۇ ئهلۋەتته الياقهتنى سىناشتا كهم بولسا بولمايدىغان ئۆتكهل

 دىن WSK ، TOEFL ىل قىلغانالر، شۇنداق خۇراپىيلىشىپ كهتتىكى، چهت ئهلدە ئىلىم تهھس

 تهرجىمانالرنىڭ يىرىك ئىلمىي . ئۆتكهنلهر، داڭلىق تهرجىمانالرمۇ بىر تۇتاش ئىمتىھانغا قاتناشتۇرۇلدى

 سوئال چىقارغانالر يىرىك . ئىقتىدار كۆپ قاتالملىق بولىدۇ . نهتىجىلىرى نهزەرگه ئېلىنمىدى

 هرجىمان ئىمتىھاندا كارامهت كۆرسىتهلمهسلىكىمۇ تهرجىمىشۇناس بواللماسلىقى مۇمكىن، بىر داڭلىق ت

 ئۇنداقتا، ئىقتىدارنى نېمه بىلهن ئۆلچهش كېرەك؟ يۇقىرىقى ئاالھىدىلىكلهرنىڭ نهزەرگه . مۇمكىن

 ئىمتىھان سوئاللىرىدا ئهكس ئهتكهن تهلهپمۇ كىشىنىڭ . ئېلىنماسلىقى چۈشهنگىلى بولمايدىغان بىر ئىش

 بىر تىلنىڭ . بهزى سوئالالرنىڭ تهلىپى تىلشۇناسالرغا ماس كېلىدۇ دىققىتىنى قوزغىماي قالمايدۇ،

 گرامماتىكىلىق قائىدىلىرىنى ئىزاھالپ بهرگىلى بولمىغاندىمۇ، ئۇ ئىپادىلىگهن مهنىنى ئىنچىكه

 ئۇنىڭ ئۈستىگه خهنزۇ . قهلبنى چۈشىنىش يۈرەكنى يېرىپ كۆرۈشتىن دېرەك بهرمهيدۇ . چۈشىنىش مۇمكىن

 اللىرى بىلهن ئىنگلىز، رۇس، ياپون تىللىرى ئىمتىھان سوئاللىرىنىڭ سالمىقىدا روشهن تىلى ئىمتىھان سوئ

 ئومۇمهن، مهدرىسىچه ئىمتىھان سوئالىنىڭ جانلىق ئهمهلىي ئىقتىدارنى قۇربان قىلىۋېتىشىدەك . پهرق بار

. پات ئۇچرىتىپ تۇرىدىغان پاجىەئلهرنىڭ بىرىدۇر - ئاقىۋەتلهر بىز پات
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 قىي ئىقتىدارغا قارىتا ئېچىۋېتىلگهن ئىشىكمۇ؟ مهن شۇنداق بولۇشى كېرەك، دەپ خوش، ئۇنۋان ھهقى

 توال شۇنداق بولدى دېگىلى - ئهمما تولۇق شۇنداق بولدى دېيىشكه بولمايدۇ، ھازىرچه ئاز . قارايمهن

 مېنىڭچه، ئۇنۋان ئىلمىي ھهقىقهتنى ئهكس ئهتتۈرگهندىن كۆرە، بىر ئادەمنىڭ ياش قۇرامىنى، . بوالر

 جهمئىيهت ئهزالىرىنىڭ نان تهقهززالىقىنى، قىسقىسى، قاچا بىلهن داشقازان مۇناسىۋىتىنى ئهكس

 بۇ يۈزنى كۆرۈپ يهتكهنلهر . مانا بۇ، مائارىپىمىزدىكى ئهخالقىي قىياپهتنىڭ بىر كهسمه يۈزى . ئهتتۈردى

 : ىن تىكى مۇنداق بىر ۋەقهنى ئهسلهپ قېلىشى مۇمك " ئالتۇن كهش " ئۇيغۇر خهلق چۆچىكى

 ئۆز قىزى ھۇرۇن، ئۆگهي قىز . بىر ئانىنىڭ ئىككى قىزى بولۇپ، بىرى ئۆز، يهنه بىرى ئۆگهي ئىكهن

 ئۆگهي قىز ئىشچان ۋە ئهخالقلىق بولۇشىغا قارىماي، ئۆگهي ئانا ۋە ئۇنىڭ قىزىنىڭ . ئىشچان ئىكهن

 بىر پاي ئالتۇن ئۇالر ياشىغان يۇرتنىڭ شاھزادىسى . خورلۇقلىرىغا ئۇچراپ تۇرىدىكهن - ھاقارەت

 كهشنى تېپىۋېلىپ، بۇ ئالتۇن كهش كىمنىڭ پۇتىغا كهلسه، شۇنى نىكاھىمغا ئالىمهن، دەپ يارلىق

 - ئۆگهي ئانا ئۆز قىزىنىڭ بهختى . چۈشۈرۈپ، ئوردا مهھرەملىرىنى خهلق ئارىسىغا ئهۋەتىدىكهن

 رۇپ قويۇپ، ئالتۇن تهلىيىنى كۆزلهپ، ئهسلى ئالتۇن كهش پۇتىغا كېلىدىغان ئۆگهي قىزىنى يوشۇ

 مۇنداق كىيگۈزۈپمۇ پاتقۇزالماي، - ئالتۇن كهشنى ئۇنداق . كهشنى ئۆز قىزىغا كىيدۈرۈپ باقىدىكهن

 . پۇتلىرىنى شىلىپ كىيگۈزۈپتۇ

 شۇڭا بۇ كهشمۇ پۇتالرنى شىلىپ . كهسپىي خادىمالرنىڭ نهزەرىدە ئۇنۋان ئاشۇ ئالتۇن كهشكه ئوخشايدۇ

 . كىيگۈزۈشتىن خالىي بواللمىدى

 يىل ئىيۇل - 1997

________________________________________
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 مهدەنىيهت ئېڭىنىڭ ياتلىشىشى

 تىنىمسىز ئىجتىمائىي غوۋغاالر كۆپ ھالالردا بىزنىڭ دىققىتىمىزنى تارىخشۇناسلىق، جهمئىيهتشۇناسلىق

 كلهر تهرىقىسىدە ئىنسان تۈته - مهسىلىلىرىگه سۆرەيدۇ، بۇ مهسىلىلهر پۇرقىراپ قايناپ تۇرغان قېلىن ئىس

 شۇنىڭ بىلهن بىز ئاشۇ . بىلهن تهبىەئت ئوتتۇرىسىدىكى ئېكولوگىيىلىك باالنىسنى غۇۋاالشتۇرۇپ تۇرىدۇ

 ئېكولوگىيىلىك باالنىس ئۈستىگه قۇرۇلغان مهدەنىيهتنىڭ گۈزەل سۈبھىلىرىنى، ئهپسانه ۋە شېئىرالرنى،

 بىز تهبىەئتتىن ئىبارەت بۇ . زەردىن ساقىت قىلىۋېتىمىز ئاۋازسىز مۇزىكىالرنى ئوچۇق كۆرەلهيمىز ياكى نه

 غۇبارسىز گۈلنى پراگماتىزملىق مهنپهئهت نۇقتىسىدىن ئۈزۈۋاتقىنىمىزدا، ئۇنىڭ ئىنسان غايىلىرىنىڭ

 سانائهتنىڭ نېرۋىنى . پهرۋىشكارى سۈپىتىدىكى سۈزۈك شهبنهملىرى تۆكۈلۈپ كهتكهن بولىدۇ

 دىن جۈدەپ كېتىۋاتقان سهنەئت ئىالھى ئېستېتىكىنىڭ كۈنسېرى قوچۇۋېتىدىغان ئاۋازلىرى تۈپهيلى

 قېرىسىمۇ باال پېتى . چۆللىشىپ كېتىۋاتقان رەستىلىرىدە ئۇنتۇلغان شهبنهملهرنى كۆتۈرۈپ يۈرمهكته

 . قېرىيدىغان شائىرالر ۋە سهنەئتكارالرنىڭ قۇياشى ھهر كۈز ئاشۇ كىچىككىنه شهبنهمدىن كۆتۈرۈلىدۇ

 بىرىنى تولۇقاليدۇ ھهم ئىزاھاليدۇ - م مهدەنىيهت باالنىسىنىڭ ئىككى تهرىپىدە بىر تهبىەئت بىلهن ئادە

 ئادەم ئۆزىنىڭ مهنىسى ۋە يۈكسهكلىكىنى دەل ئۆزىنىڭ سۇبيېكتىپ . بىرىگه ئاغىدۇ - ياكى بىر

 س ئىنسان ئهڭ باشتا تهبىەئتكه نىسبهتهن تهسهۋۋۇرلۇق ئىنكا . پائالىيىتى ئارقىلىق يارىتىدۇ، چۈشىنىدۇ

 كېيىن ئۇ ياشاش ۋە قوغدىنىش يۈزىسىدىن . قايتۇرغانلىقى بىلهن ئۆزىنىڭ ئالىيجانابلىقىنى سهزگهنىدى

 مهنپهئهتدارلىق خۇسۇسىيىتىنى تونۇدى، ئۇنى قاندۇرىدىغان نۇرغۇن ئهقلىي بايقاشالرنى ئوتتۇرىغا

 ئاستىدا، مهدەنىيهت مۇشۇنداق ئهھۋال . چىقاردى، ئۆزىگه نىسبهتهن پايدىلىق ۋاسىتىلهرنى كۆپهيتتى

 باالنىسى ئىنساننىڭ تۇغما تهبىئىتى، مۇھىتى، تۈپ شارائىتىنىڭ يامان سۈپهتكه ئۆزگىرىپ

 بۇنداق ۋەھىي ئۆزىنىڭ قورقۇنچلۇق دەلىللىرى . كېتىۋاتقانلىقىدىن ئاگاھالندۇرۇش بېرىشكه باشلىدى

 پۇچقاقلىرى - همئىيىتىنىڭ بۇلۇڭ بىلهن ئاتموسفېرانى پۈتۈنلهي قاپلىغان بولسىمۇ، ئهمما ئىنسانالر ج

 . يهنىال پهرۋا قىلمىغان ھالدا ئىنسانالرغا پايدىسىز يوقىتىشالرنى داۋام قىلدۇرماقتا

 ئىنسانالرنىڭ خاتالىشىش تارىخى ئوينىلىپ تېخى ئاياغالشمىغان پاجىەئلىك : " ئاندىرو توماس

 گه بولۇشىدىكى سهۋەب شۇكى، مهزكۇر پاجىەئنىڭ كومېدىيىلىك تۈسكه ئى . دېگهنىدى " كومېدىيىدۇر

 ئىنسانالر تارىخىدىكى ھهر بىر پهيغهمبهر ياكى ھهر بىر دانىشمهن ھهر خىل نۇقتىنى چىقىش قىلىپ

شۇڭالشقا . تۇرۇپ ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ كهلگهن بولسىمۇ، خاتالىشىش تېخى ئاياغالشمىدى

http://ilkitap.blogbus.com/
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 ۇبىيهتنىڭ تارىخىمۇ شۇنچىلىك نهتىجىلهرنىڭ تارىخى قانچىلىك ھهجىمدە يېزىلسا، خاتالىق ۋە مهغل

 لېكىن ئادەملهر نهتىجىلىرىگه قالتىس خۇشتارلىقى بىلهن تارىخنى زەپهرنىڭ . ھهجىمدە يېزىلىشى كېرەك

 بهلكىم تارىخ ئىلمىنىڭ ئاگاھالندۇرۇش قىممىتىگه سهل نامرات . رەڭدار نهقىشلىرىدە زىننهتلهپ يازدى

 . بولۇشىدىكى سهۋەب مۇشۇنىڭدا بولسا كېرەك

 تالىقنى تونۇپ يېتىش ھهرگىزمۇ كهينىگه قايتىش، پۇشايمان ھالىتىدە تۇرۇپ قېلىش ئهمهس، بهلكى خا

 داۋاملىق ئالدىغا مېڭىش، ساغالم ھايات ئىمكانىيهتلىرىنى، جىنايهتسىز ئهقىل يۈرۈشلىرىنى،

 ر بىراق ھازى . ئهندىزىلهرنىڭ مۇۋازىنهتلىك ئۆتمۈشلىرىنى چهكسىزلىك پهللىسىگه يهتكۈزۈشتۇر

 مهۋجۇتلۇق شهكىللىرى ۋە جانلىقالرنىڭ تهبىئىي شاللىنىش قانۇنىنى بۈگۈنكى ئىنسانالرنىڭ بىنورمال

 بۇنداق مونوپولىيه جهمئىيهت ساھهسىدە ئهڭ . ئهقىلچىلىق چوقۇنۇشى مونوپول قىلىۋالغاندەك تۇرىدۇ

 بولسىمۇ، ھاياتىي مهركهزلىك ئهكس ئېتىپ، بىرەر كۈچلۈك تۈزۈم، بىرەر كۈچلۈك فورماتسىيه ئاجىز

 كۈچكه ۋەكىللىك قىلىدىغان ئهندىزە ياكى جامائهتلهرنى، يېڭىدىن بىخ سۈرۈۋاتقان پارالق ئىجتىمائىي

 شۇنداق ئىكهن، جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى قاتلىمىغا، ھهر قايسى ساھهلىرىگه . غايىلهرنى چهكلىمهكته

 دە، - ، ئهركىن رىقابىتى كاردىن چىقىدۇ ۋەكىللىك قىلىدىغان ئىجتىمائىي تۈرلهرنىڭ شهرتلىشىش ھالىتى

 ئهركىن . ئاخىر داۋامالپ ساقايتقىلى بولمايدىغان غهيرىي تىپلىق ئىجتىمائىي ئىۋولوتسىيه كېلىپ چىقىدۇ

 رىقابهت يۈرگۈزۈلمىگهن جهمئىيهتتىكى ئادەملهر كۆپ ھالالردا بۇزۇلغان ھۈجهيرىگه ئوخشاپ قالىدۇ،

 ۋىتىدىكى رولى تۈگهيدۇ، ئىنكاس بىلدۈرمهيدۇ، نهتىجىدە، ئۇنىڭ ئۆزىگه اليىق مهۋجۇدلۇق قه

 . جهمئىيهتنىڭ بىر پۈتۈن گهۋدىسىدىكى خامۇشلۇقنى ھهتتا پالهچلىكنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ئاۋۋال بىز جهمئىيىتىمىزنىڭ مهنىۋى قىياپهتلىرى، مۇناسىۋەتلىرى، ماددىي ئىستېمال يۈرۈشلىرىنىڭ

 رى ئۈستىدە رايونىمىزنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا يارىشا توختىاليلى، مهنىۋىيهتكه يهتكۈزگهن خىالپهتلى

 ئاندىن بۇ ئارقىلىق تهبىئىتىمىزگه، سهنئىتىمىزگه، سهنئىتىمىزدىكى تهربىيهت، مهدەنىيهت سهمىمىيتىمىزگه

 . ئۆتهيلى

 ىي شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىگىلىك جهھهتته دېھقانچىلىق، باغۋەنچىلىك، چارۋىچىلىق ئاساس

 ئورۇندا تۈرىدىغان رايون بولۇپ، ئىقلىمى ئاساسهن قۇرغاق بولۇش، تۆت پهسىل ئېنىق ئايرىلىشتهك

 يامغۇرنىڭ ياردىمىگه تايىنىدىغان سۇ - كۆللهر، بۇالقالر، قار - دەريا . خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه

 نى ئىنشائاتلىرى ۋە سۇغۇرۇش سىستېمىلىرى بۇ رايوندىكى ئىگىلىكنىڭ ئهنەئنىۋى نېگىزى

 رايونىمىزنىڭ تېررىتورىيىسى كهڭ بولۇش بىلهن بىرگه ئېلېمېنتلىق تهركىبىكه باي يهر . شهكىللهندۈرگهن

 ئاستى بايلىقى ئىنتايىن مول بولۇپ، نېفىت زاپىسىنىڭ موللۇقى، قىممهت باھا مهدەنلهرنىڭ كۆپ

 نىڭ ھېسابسىز بايلىقى ۋە بۇ گۆھهر زېمىن ئۆزى . خىللىقى بىلهن دۇنيا بويىچه ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

 ئېنېرگىيه مهنبهسى بىلهن دۆلىتىمىز جۇڭگونىڭ ئېغىر سانائىتى ۋە دۆلهت مۇداپىەئ سانائىتىنىڭ

دەرياالرنىڭ - رايونىمىزئىقلىم ۋە يهر تۈزۈلۈشى، تاغ . تهرەققىياتىغا ئاجايىپ زور تۆھپىلهرنى قوشماقتا
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 يېغىن مىقدارى جهھهتلهردە ئۆزىگه خاس - ئورۇنلىشىشى، تۇپراق قاتلىمى ۋە تهركىبى، ھۆل

 بۇ سىستېمىنىڭ ھهر بىر بۆلىكى بىر پۈتۈن ئىگىلىك . ئېكولوگىيىلىك سىستېمىنى شهكىللهندۈرگهن

 بىرىنى - بۇ نۇقتىالر ئۆزىگه خاس ئىچكى ئهۋزەللىك بىلهن بىر . بهلۋېغىنىڭ تۈرلۈك نۇقتىلىرىنى ياراتقان

 ىي، ئىقتىسادىي، تارىخىي مهۋجۇدىيىتىگه سهۋەبچى بولىدىغان تولۇقالپ، رايونىمىزنىڭ يهرلىك سىياس

 بازارالرنى، سودا تورلىرىنى، دېھقانچىلىق، باغۋەنچىلىك، چارۋىچىلىق - قاتناش سىستېمىلىرىنى، شهھهر

 مهيدانلىرىنى، ئۇالرنىڭ ئۆزئارا تولۇقالش مۇناسىۋەتلىرىنى، گۈللهنگهن قول ھۈنهرۋەنچىلىكىنى،

 - بىزنىڭ ئهپسانه . اق يېزىق ئاساسىدىكى مهنىۋى مىراسالرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرگهن ئورتاق تىل، ئورت

 رىۋايهتلىرىمىز، قىسسىلىرىمىز، شېئىرلىرىمىز، مۇقاملىرىمىز، ھېكمهتكه باي تۇرمۇش شهكىللىرىمىز ئهنه شۇ

 جۇغراپىيىلىك تهبىئىي، ئىجتىمائىي مۇھىتنى، بۇ مۇھىتنىڭ تارىخىي دەۋرلهردىكى مۇرەككهپ

 خۇلقىمىز، تىلىمىز، تىلىمىزدىكى مهنه - بىرلهپ سۆزلهپ بېرەلهيدۇ، بىزنىڭ مىجهز - ئۆزگىرىشلىرىنى بىر

 - كۈيلىرىمىزدىكى تېمپىالر ۋە ئۇدارالر، ھهرىكىتىمىزدىكى ھالهتلهر، ئاش - ۋە ئىنتوناتسىيه، ناخشا

 ئاپهتلهر مۇشۇ مۇقهددەس تاماقلىرىمىزدىكى كۆپ خىللىقالر ۋە تهملهر، تارىخىمىزدىكى ئامهت ۋە

 زېمىننىڭ ھىدى، تهپتى، ھاۋاسى، تۇزى، سۈيى، شامىلى، قۇياشى، ئېيى ۋە يۇلتۇزلىرى بىلهن گىرەلىشىپ

 قاچانكى بىز ئۆز . شۇڭا ئۆزىمىزنى چۈشىنىش مۇشۇ زېمىننى چۈشىنىشتىن ئايرىاللمايدۇ . كهتكهن

 شۇچاغدىال بۇ . تۇرغان بۇ زېمىننىمۇ چۈشىنىمىز مهدەنىيىتىمىزگه توغرا شهرھى بېرەلىسهك، بىزنى قۇچاقالپ

 . زېمىن ئۆتمۈشتىكى پارالق دەۋرلهردىكىدەك قايتا گۈللىنىدۇ

 . ئهسىرگه دېھقانچىلىق بىلهن كىرىپ يهنه دېھقانچىلىق بىلهن چىقىپ كېتىدىغان بولدى - 21 بۇ يهر

 لهر بهرپا بولدى، تۆمۈر يول دەرۋەقه، بهزى تاشقى ئۆزگىرىشلهر دۇنياغا كهلدى  يېڭىدىن ئاۋات شهھهر

 نۇرغۇن ئىشلهپچىقىرىش ئورۇنلىرى، . ۋە ھاۋا يوللىرى بۇ زېمىننى يىراق شهھهرلهر بىلهن تۇتاشتۇردى

 كان، نېفىت ئورۇنلىرى پهيدا بولدى، پايانسىز يېزىالر سانائهتنىڭ جىددىي تهقهززاسى بىلهن

 يىلالردىن - 80 بۇ خىل ھالهت . روللۇقىغا ئۆتتى تۇتاشقاندىن كېيىن، پىالنلىق ئىگىلىكنىڭ مۇنتىزىم كونت

 ئىقتىسادىي ئىسالھات دەۋرى يېتىپ كېلىپ، نۇرغۇن سودا . باشالپ تېز تهرەققىي قىلىشقا باشلىدى

 بازار ئىقتىسادىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بۇ بازىالرنى جانالندۇردى، كېڭهيتتى ۋە تېز . بازىلىرى پهيدا بولدى

 رايونالرنىڭ سودا ۋە يېنىك تىپتىكى سانائهت شىركهتلىرى قىزغىن جهلپ سىرتقى . سۈرئهتته كۆپهيتتى

 دېھقانچىلىق ماشىنىلىرى ۋە سايمانلىرى، خىمىيىلىك ئوغۇت، سۇلياۋ يوپۇق، يېڭى . قىلىندى

 يېتىشتۈرۈلگهن زىرائهت ۋە مېۋە سورتلىرى، قول ھۈنهرۋەنچىلىك ئۈسكۈنىلىرى، يهرلىك ئۇسۇلغا يات

 ۇيۇملىرى، ئهرزان باھالىق كىيىملهرنى توپ سېتىش ئورۇنلىرى، ئۆزگىچه زامانىۋى تۇرمۇش ب

 تهشكىللهش ۋە باشقۇرۇش قۇرۇلمىلىرى ئهلمىساقتىن بۇيانقى ئهنەئنىۋى دېھقانچىلىق، قول

بۈگۈنكى دېھقاننىڭ يهر بىلهن . سېتىقالرنى شىددەت بىلهن شالالپ تاشلىدى - ھۈنهرۋەنچىلىك، سودا
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 سانائهتنىڭ - سودا . مهزمۇنى تارىختىكى ھېچقانداق دەۋردىكىگه ئوخشىمايدۇ بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ

 جىددىي ئېھتىياجى دېھقانالرنى پاختا، يىپهكنى ئاساسىي مهزمۇن قىلغان يېزا ئىگىلىكىگه مۇستهھكهم

 ئۇ ئالدى بىلهن سانائهتنى شهرت قىلغان پىالنلىق ئىگىلىكنىڭ تهلىپىنى ئورۇندىشى، ئاندىن . باغلىدى

 بۇالردىن . ۈندىلىك ھاياتنىڭ بىردىنبىر كاپالىتى بولغان بۇغداي، قوناق قاتارلىقالرنى ئويلىشى كېرەك ك

 شهھهرنىڭ . كۆرۈشكه بولىدۇكى، يېزا بىلهن شهھهر ئوتتۇرىسىدىكى بېقىندىلىق مۇناسىۋەت ئۆتكۈرلهشتى

 رىيىۋاتقان ئېگىز بىناالرغا شهھهر ئۆزىنىڭ بارغانسېرى زو . يېزىغا بولغان بىۋاسىته تهسىرى ئومۇمالشتى

 تولۇۋاتقان ئېغىر گهۋدىسىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇش ئۈچۈن پۇرقىراپ ئىس چىقىپ تۇرغان ئاغزىنى يېزىالرغا

 شهھهرلهردە ئىشلهنگهن سۇلياۋ يوپۇق، خىمىيىۋى ئوغۇتالر تۇپراقنىڭ تهركىبىنى بارغانسېرى . سوزماقتا

 ىيىۋى دورىالرنىڭ كۈچىگه قارشى ئېشىپ، خهۋپلىك ھاشاراتالرنىڭ ياشاش ئىقتىدارى خىم . ئۆزگهرتتى

 ئۇالرنىڭ ئويالش، . كىشىلهر بارغانسېرى ئۆزىگه نىسبهتهن قۇاليسىز شارائىتقا كىردى . ئهلپازغا كىردى

 پىكىر قىلىش ئۇسۇللىرى ئۆزگهردى، ئىندىۋىدۇئال تهلهپلىرىدىن مۇستهسنا ھالدىكى قىممهت قارىشى

 دېگهن " نېگىز " يېزا جامائهتلىرىدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشلهرنى . شتى گاڭگىراپ تۇرغان مېڭىسىگه يېپى

 بۇ يهردىكى نېگىز شهيئىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ . ئۇقۇمغا مهركهزلهشتۈرۈپ مۇھاكىمه قىلىپ باقايلى

 ھهر قانداق بىر جهمئىيهت مهيلى تهرەققىي قىلغان . تۇرۇشتىكى مهزمۇنىنىڭ تۈپ ئامىلىنى كۆرسىتىدۇ

 ا قالغان بولسۇن، مهيلى ئۇنىڭ تۈزۈلمىسى ئىلغار بولسۇن، ياكى قاالق بولسۇن، بولسۇن ياكى ئارقىد

 دېھقانچىلىق،باغۋەنچىلىك، چارۋىچىلىق، قول . مۇئهييهن بىر نېگىزگه ئىگه بولماي قالمايدۇ

 ھۈنهرۋەنچىلىككه تايىنىش بۈگۈنكى ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ئىقتىسادىي نېگىزى، بېكىتىلگهن ئاڭ

 دېمهك، . ىق ئهۋالدالرنى تهربىيىلهش بۈگۈنكى ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى مائارىپنىڭ نېگىزى فورمىسىغا الي

 ئىجتىمائىي نېگىز جهمئىيهتنىڭ خاراكتېرى ۋە تهرەققىياتىغا مۇناسىپ رەۋىشته بارلىققا كېلىدۇ ياكى

 ا ئۇ ئهلۋەتته بىر مىللهتنىڭ مۇئهييهن تارىخ، جۇغراپىيىلىك شارائىتىغا يارىش . ئۆزگىرىدۇ

 جۇڭگودا سوتسىيالىستىك بازار ئىقتىسادىنىڭ يولغا . شهكىللهندۈرگهن ئىگىلىك شهكلىنى مهركهز قىلىدۇ

 قويۇلۇشى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ جۇغراپىيىلىك ئهۋزەللىكىگه تهتبىقلىنىشى، يېزا

 ېتىۋاتقان سانائهت ۋە ئىگىلىكىدە يۈرگۈزۈلگهن پىالنلىق ئىگىلىكنىڭ تهۋەككۈلچىلىك روھى بىلهن ك

 سودىنىڭ ئېھتىياجىغا بويسۇندۇرۇلۇشى يۇقىرىقىدەك ئىجتىمائىي كهيپىياتالرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش بىلهن

 دېمهك، مىللىي جهمئىيهتنىڭ تايانچ كۈچ نۇقتىسى . مىللىي جهمئىيهتنىڭ نېگىزىنى ئۆزگهرتىپ تاشلىدى

 شهن مهدەنىيهت كرىزىىسىدىن بېشارەت بهرگهن بۇ ناھايىتى رو . ئاستا يۆتكىلىشكه باشلىدى - ئاستا

 . ئادەتلهردە ئۆزگىرىش ياسىدى - ھالدا مىللىي ئهخالق، مىللىي ئۆرپ

 يۇرتۇم قهشقهر بهشكېرەم تىپىك . ياشقا كىرگۈچه بولغان پۈتكۈل ھاياتىمنى يېزىدا ئۆتكۈزدۈم 22 مهن

 مىيلىككه كىرىدىغان دەسلهپكى مهن ئادى . بىر ئۇيغۇر يېزىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن مېنى ئۆستۈردى

نى ) سهنەئت، ئهمگهك قاتارلىقالرغا ئائىت تهربىيه - دىن، ئهخالق، ئهدەبىيات ( ئۇنىۋېرسال تهربىيه
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 باراقسان باغلىرى، ئورمانلىرى، كۈجۈم مهھهللىلىرى، پاكىز - بۇ يهرنىڭ بۈك . مۇشۇ يهردە ئالدىم

 يېرىم كېچىدىكى ناخشا . جى دەرسلهرنى بهرگهن سۇلىرى، ئهركىن قۇشلىرى ماڭا تهبىەئت ھهققىدە تۇن

 ئاۋازلىرى، مۇڭلۇق نهي سادالىرى، مهسچىت پهشتىقىدىن كهلگهن سوزۇق ئهزان ئاۋازلىرى ماڭا

 بۇ يهرنىڭ خۇش چاقچاق، مېھماندوست كىشىلىرى ماڭا . مۇزىكىنىڭ سېھرىي كۈچىنى تونۇتقان

 ىم تامامهن يۇرتۇم بهرگهن ئاشۇ دەسلهپكى مېنىڭ كىيىن ئۆگهنگهنلىر . ئادەمگهرچىلىكنى ئۆگهتكهن

 مهن پۇشكىن، يېسسىنىن، نېروداالرنىڭ شېئىرلىرىدىن . تهربىيىنى يىلتىز قىلىپ كۆكهردى ۋە چېچهكلىدى

 بالىلىق دەۋرىمدە يۇرتۇمنىڭ سۈزۈك ئاسمىنىدىن . ئانا سهھرايىمنىڭ ئوبرازى ئارقىلىق ھۇزۇرالندىم

 دېمهك، يۇرتۇم ئانا . كوپېرنىكالر ئۆگهتكهن قانۇنالرنى چۈشهندىم كۆرگهن يۇلتۇزالر ئارقىلىق كېپلىر،

 ناھايىتى روشهنكى، . مهكتىپىم سۈپىتىدە ماڭا كهلگۈسىدىكى ئىلىملهرنىڭ خېمىرتۇرۇچىنى بهرگهن

 ئۇنىڭ تهبىەئتكه خاس . مۇھىت ئۆزى يېتىشتۈرگهن ھهر بىر ھاياتلىق ئۈچۈن ئۈنۈمى بىباھا مهكتهپ

 قوغدىلىشى ئهمهلىيهتته جهمئىيهت مائارىپىنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشىدىكى ساغالم قىياپىتىنىڭ

 ئهپسۇسكى، مهن ھهر قېتىم يۇرتۇمنى يوقالپ بارغىنىمدا، بالىلىق دەۋرىمدىكى گۈزەل . ئالدىنقى باسقۇچ

 قىياپهتلهرنىڭ ۋەيران بولۇۋاتقانلىقىنى، كىشىلهردىكى ئهخالقىي، مهنىۋى ساپانىڭ چۈشۈپ

 ئۇالر يهرگه مېخانىك رەۋىشته باغالنغان ھالدا شوخ، خۇشخۇي، جانلىق . لىقىنى كۆرىمهن كېتىۋاتقان

 ئهينى ۋاقىتتا يېزىمىزنى جانالندۇرۇۋېتىدىغان ئوغالق . تۇرمۇش شهكلىدىن مهھرۇم بولغانىدى

 تارتىشىش، چېلىشىش، خوراز سوقۇشتۇرۇش، قوچقار سوقۇشتۇرۇش، ئىت تاالشتۇرۇش، باراۋەت، تۈنهك،

 - رەپ ئادەتلىرى جىمىقىپ كهتكهن، ھهتتا بالىالرمۇ ئۆزىگه خاس ئويۇنالرنى تهرك ئېتىپ ئاتا مهش

 ئانىسىنىڭ تىرىكچىلىك ھهرىكىتىگه ماسلىشىپ كهتكهن، مانا ھازىر ئورما ۋە خامان ناخشىلىرىنىڭ

 . ئالغان ئورنىنى تراكتورنىڭ ئاۋازى، تۈگمهن بېشىدىكى بۇرغىنىڭ ئاۋازىنى توك تۈگمهننىڭ ئاۋازى

 ئهمدى سۇچىالرنىڭ، ئوتۇنچىالرنىڭ، تۇزچىالرنىڭ، جىسهكچىلهرنىڭ ئاھاڭلىرىنى ھهرگىز ئاڭلىغىلى

 گويا ھهر بىر نهرسه  ئېتىقاد، مۇھهببهت، ئادەمگهرچىلىك قاتارلىقالر بازار ئىقتىسادىنىڭ . بولمايتتى

 رنىڭ يوپۇرماقلىرى، ئاي دولقۇنىغا ئهگىشىپ تاۋارلىشىشقا قاراپ يۈزلهنگهن، پۇل ئېڭى دەرەخله

 ماددىي ئامىلالرال ئهمهس، بهلكى فولكلور . نۇرى، قۇشالرنىڭ سايراشلىرىغا قهدەر سىڭىپ كهتكهنىدى

 ۋە مهنىۋى دۇنياغا تهئهللۇق ھېسسىي ئامىلالر دەۋر كهلتۈرۈپ چىقارغان پۇل ۋەسۋەسىسىدىن ئىبارەت

 پهلسهپه " بۇ ئهھۋالالر كارل ماركس . تكهنىدى ماگنىتنىڭ ئهتراپىغا تۆمۈر ئۇۋاقچىلىرىدەك ئۇيۇشۇپ كه

 دۇنيا التاپهتلىك بىر كىتاب، شۇنداقال بۇ كىتابنى :" دېگهن ئهسىرىدە قهيت قىلىپ ئۆتكهن " نامراتلىقى

 بىراق بۇ پىكىر كىشىگه مۇنداق . دېگهن سۆزىنى ئهسكه سالىدۇ " ئوقۇشنى بىلمهيدىغانالر ئۈچۈن تاۋار

 اكى تهبىەئتتىن ئىبارەت بۇ كاتتا بهدىئىي ئهسهرنى ئوقۇشنى بىلگهنلهر دۇنيا ي : بىر مهسىلىنى قويىدۇ

كېيىن نېمه ئۈچۈن ساۋاتسىزغا ئايلىنىپ قالدى؟ بۇ يهردە مهنىۋى بايلىق قارىشى ئوتتۇرىسىدىكى
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 سوتسىيالىستىك بازار ئىقتىسادى ئالدى بىلهن . نىسبهتته ساقلىنىۋاتقان تهڭپۇڭسىزلىق ئاشكارىلىنىدۇ

 كارخانىالر، سودا ئورۇنلىرى، پوچتا، قاتناش، تۆمۈر يول، ئاۋىائتسىيه تارماقلىرىنىڭ - ن زاۋۇت، كا

 شهھهرلهر خېلى مهزگىل ئارزۇلۇق بالىغا . ئىقتىسادىي ئىلھامىنى قوزغاپ ھهتتا قانات ياساپ ئۇچۇردى

 داق ئىكهن، شۇن . بۇ، مۇقهررەر ھالدا يېزىالرغا بېسىم ۋە جىددىيلىك ئېلىپ كهلدى . ئايلىنىپ قالدى

 توال تهييارلىقى - ماددىي مۇۋەپپهقىيهتلهرگه بولغان چوقۇنۇش يېزىالرغىمۇ يامراپ، ئهسلىدىال ئاز

 . بولمىغان يېزا خهلقىنىڭ مهنىۋىيىتىنى تهبىەئت قانۇنىيىتىگه خىالپ يوسۇندا غىدىقلىدى

 جهمئىيهتنىڭ . شتى جهمئىيهتشۇناسالر جهمئىيهت قىياپهتلىرىنى ھهر خىل نۇقتىدا تۇرۇپ چۈشهندۈرۈ

 خاراكتېرى، تىپى ۋە شهكلىنى چۈشهندۈرگهندە، بهزىلهر ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلهرنى چىقىش قىلدى،

 . بهزىلهر روھىي، دىنىي ئامىلالرنى چىقىش قىلدى، بهزىلهر تهبىئىي جۇغراپىيىلىك مۇھىتنى چىقىش قىلدى

 ىرىنى ئاساس قىلغان كهشپىياتالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئوخشىمىغان جهمئىيهت خىللىرى ۋە قاتالمل

 يهنىال، ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى جهمئىيهت ئهمهلىيىتىگه، قارىتا قانداق تهدبىقالش مهسىلىسىنى ئهكس

 ئۇنىڭ ئۈستىگه يۇقىرىقى ئېقىمالر غهرب جهمئىيىتىنىڭ ئوخشىمىغان دەۋرلهردىكى . ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

 ئارقىلىق شهرق جهمئىيهتلىرى دۇچ كهلگهن مهسىلىلهرگه نۇسخىلىرى ئۈستىگه قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇ

 جهمئىيهتشۇناسلىق مهسىلىلىرى بهرىبىر ئادەم ئۈستىدە . مۇپهسسهل جاۋاب تاپقىلى بولمايدۇ

 مهيلى ئىجتىمائىي ئادەم بولسۇن، . كونكرېتلىشىدۇ، ئادەممۇ مۇئهييهن مۇھىت ئىچىدە كونكرېتلىشىدۇ

 ڭ ئىرقى، مىللىي مهنىسىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇ مهيلى تهبىئىي ئادەم بولسۇن، ئۇنى

 ئۇنىڭدا بهرىبىر تهبىەئتنىڭ تومۇرىدا قايناپ تۇرغان . ئالدى بىلهن تهبىەئتنىڭ بىر پارچه ئهسىرىدۇر

 تۇرقى ۋە مىجهزى ئانا ۋە ئانا ياشىغان مۇھىتنىڭ - خۇددى بالىنىڭ تهقى . قاننىڭ سىماسى بولىدۇ

 باغلىق بولغىنىدەك، كىشىلهرنىڭ بىوئلوگىيىلىك ۋە پسىخولوگىيىلىك ساپاسى شۇنداقال سۈپهت مهنىسىگه

 تهبىەئت مۇئهييهن سىياسىي، ئىقتىسادىي، . ئىجتىمائىي ئاالمىتى ئانا تهبىەئت بىلهن بىر تۇتاش بولىدۇ

 زمۇننىڭ تارىخىي يىلالر داۋامىدا بۇ مهزمۇن ئۆزگىرىدۇ ياكى بۇ مه . جۇغراپىيىلىك مهزمۇنغا ئىگه

 . ئۆزگىرىشى تارىخنىڭ سهھىپىسىنى ئۆزگهرتىدۇ

 يېزىلىرىمىزدىكى خاس مىللىي ھالهتلهر نېمه ئۈچۈن شۇنچه تېز ئۆزگىرىدۇ؟ ئهنه شۇ مىللىي ھالهتلهرنىڭ

 سهمهرىسى بولغان ئهلنهغمىلهر، يوسۇنالر نهگه كهتتى؟ ئالدى بىلهن بۇ رايوندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان

 مۇشۇ زېمىننىڭ روھى، خهلقلىرىنىڭ روھى، ئۇالر تارىخ، ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسى، ئىقتىسادىي سىياسهتلهر

 بايقاش ۋە قانۇنالشتۇرۇشقا تېگىشلىك بولغان مۇشۇ زېمىننىڭ . سۈرئىتى ۋە نېگىزلىك مهنىسىنى شاللىدى

 خاس ئىجتىمائىي ئىقلىمىنىڭ مهھسۇلى بولىدىغان جهمئىيهت قانۇنى ۋە ئىقتىسادىي قانۇنى كۆمۈلۈپ

 . قېلىش خهۋپىگه يۈزلهندى

 گېرمانىيه جهمئىيهتشۇناسى ماكس ۋىبېر قهدىمكى جۇڭگو جهمئىيىتىنىڭ ماھىيهتلىرى ھهققىدە

توختىلىپ، قىشالق ۋە شهھهرلهرنىڭ پهيدا بولۇشى، ئۇالرنىڭ سىياسهت، ئىقتىساد جهھهتتىكى رولىنى
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 بىرلهشتۈرۈپ ئىنچىكه تهھلىل كۇڭفۇزى روھىنى مهركهز قىلغان بېكىنمه ھوقۇق سىستېمىسى بىلهن

 ئۇ، جۇڭگودىكى شهھهرلهرنىڭ پهيدا بولۇشى ۋە گۈللىنىشى كارخانىچىالرنىڭ رولىغا تايىنىپ . قىلغان

 پات يۈز - ئهمهس، بهلكى مهمۇرىي باشقۇرۇش ئورگانلىرىنىڭ پىالنلىشى ئارقىسىدا بولغان، پات

 ىشلىرى ھۆكۈمرانالرنىڭ مۇداپىەئلىنىش بېرىدىغان سىياسىي ئۆزگىرىشلهر ۋە سۇاللىلهرنىڭ ئالمىش

 ئېھتىياجىنى كۈچهيتىپ، شهھهرلهر قېلىن سېپىلالر بىلهن قورشالغان، نهتىجىدە، پۇقراالر شهھهر ئىچىدە

 . بېكىنىپ ياشاپ، ئهركىن سودا كارۋانلىرىغا ئايلىنالمىغان، دەپ شهرھلهيدۇ

 هدەنىي سىستېمىلىرى بىلهن جۈملىدىن ئۇيغۇر جهمئىيىتى ئۆزىنىڭ خاس جۇغراپىيىۋى، ئىقتىسادىي، م

 ئىچكى ئۆلكىلهرگه ئوخشىمايدىغان تهبىەئت قارىشى ۋە دىنىي ئېتىقادى بىلهن ۋۇجۇدقا كېلىپ،

 ئهجدادلىرىمىز ياشىغان بۇ قهدىمىي دىيارنى سودا ۋە " يىپهك يولى " تارىختىكى . تهرەققىي قىلغان

 نىيهتنىڭ غوللۇق ئېقىنلىرى خهلقىمىزنىڭ مهدەنىيهتنىڭ مهركىزىگه ئايالندۇرۇپ، دۇنياۋى مهدە

 تۇرمۇش دېڭىزىغا راۋان قۇيۇلۇپ تۇرغان، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ تۇپراقنىڭ سودا كارۋانلىرى يىراق

 پهيالسوپ ۋە جهمئىيهتشۇناس يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ كاتتا . ئهللهرگه ئۆز مهدەنىيىتىنى تاراتقان

 تى ۋە مهدەنىيىتىنىڭ تىپىك مۇجهسسىمى بولغان دۆلهت، دە ئۇيغۇر جهمئىيى " قۇتادغۇ بىلىك " ئهسىرى

 . ھوقۇق قۇرۇلمىسى، قانۇن روھى، تهبىەئت روھى مۇپهسسهل ئهكس ئهتكهن

 ئادەم ھاياتلىقنىڭ بىر ئهزاسى نۇقتىسىدىن تهبىئىي مۇھىتنىڭ فۇنكسىيىلىك مهنىسىگه ئالىي دەرىجىدە

 ېكتىپ پائالىيهتچانلىقى يهنىال تهبىەئتنىڭ ئۇنىڭ جهمئىيهت دائىرىسىدىكى سۇبي . ۋەكىللىك قىلىدۇ

 بىز بهدەندە مۇئهييهن بىر . ئىپتىدائىي رىشتى، زوقى، ئىلھامى ۋە ھاياتبهخش ئۇچۇرلىرىنى شهرت قىلىدۇ

 قانۇنىيهتلىك ھهرىكهتنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىكهنمىز، ئۇنداقتا، ئۇنىڭ تهبىەئتنىڭ قانۇنىيهتلىك

 ئىنسان روھىنىڭ قانۇنىيهتلىك . ه تۇرىدىغانلىقىنىمۇ ئېتىراپ قىلىمىز ھهرىكىتى بىلهن گارمونىك رەۋىشت

 ھهرىكىتى ۋە جهمئىيهتنىڭ قانۇنىيهتلىك ھهرىكىتىچۇ؟ دېمهك، ئىنسانىيهتنىڭ مهۋجۇتلۇق دۇنياسىدا بىر

 بىرىگه تۈپتىن ئوخشىمايدىغان - بۇ قانۇنىيهتتىكى بىردىنبىر ماھىيهت بىر . ئومۇمىي قانۇنىيهت بار

 تهبىەئت قانۇنىنىڭ . ي ئۆزگىرىش بىلهن تهبىەئت، ئادەم، جهمئىيهت زەنجىرلىرىگه سىڭىپ كهتكهن شهكلى

 ئېالستىكىلىق خۇسۇسىيىتى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، ئىنسانالر جهمئىيىتىنىڭ قىلمىشلىرى مۇئهييهن بىر

 . كېسىل ئاچىدۇ - پهللىگه يهتكهندە، ئاندىن ئۆزىنىڭ سوتىنى ئۈزۈل

 ىمىغانىكهن، ئۇالرنىڭ ئۆتمۈش تارىخىي دەۋرلهردىكى جهمئىيهتلىرىنىڭ يىلتىزى، مىللهتلهر ئوخش

 مهدەنىيهت قاتلىمى، ئىقتىسادىي قانۇنىيهتلىرى ئوخشىمىغان بولىدۇ، ئۇالر ئۆزىگه خاس تارىخىي

 . مۇھىت ئىچىدە شهكىللهنگهن ئىجتىمائىي ئېكولوگىيىدە ياشاپ كۆنگهن، ئويلىغان ۋە ئىجاد قىلغان

 باشقىالر تهرىپىدىن تهقدىم ئېتىلگهن جهمئىيهت نۇسخىلىرى، باشقۇرۇش قۇرۇلمىلىرى ۋە ئهگهر

ئىقتىسادىي يۈرگۈزۈلمىلهر يهرلىك خهلقنىڭ مهنىۋى ئاتموسفېراسىنىڭ مۇۋاپىق تاللىشىغا تاپشۇرۇلمىسا،

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 70 

http://www.uyebook.com 

 قهدەم يهرلىك خهلقنىڭ دۇنيا قارىشى، قىممهت قارىشى، ئېتىقادىنىڭ يۈكسىلىش سۈرئىتى بىلهن ماس

 ئىپتىخارالرغا ۋەكىللىك قىلمىسا، قىسقىسى، يهرلىك - ھاسىل قىلمىسا، كىشىلهر قهلبىدىكى غۇرۇر

 خهلقنىڭ ئىچكى تهقهززاسى بهلگىلىگهن زۆرۈر ئېھتىياجغا ئايلىنالمىسا، مىللىي جهمئىيهتنىڭ

 ىدىكى زور شۇ چاغدا بىز مىللىي مهدەنىيهت تۇپرىق . ئېكولوگىيىلىك قۇرۇلمىسى كاردىن چىقىدۇ

 يوقىتىشالرنى، ئهخالقىي بۇزۇلۇشالرنى، تهبىەئتنىڭ ئېغىر خانىۋەيران ھالىتىنى، ئهقىلنىڭ چىرىگهن

 مۇردىلىرىنى، ئاھالىلهرنىڭ پاسسىپ تىرىكچىلىكىنى، ئۇالرنىڭ كهمسىتىلگهن روھىي مۇھىتتىكى

 . تېپىرالشلىرىنى كۆرمهي قالمايمىز

 . مهھهللىلهرنى بىنا قىلدى - هن تۆمۈر يولالر يېڭى شهھهر جهزىرىلهرنى كېسىپ ئۆتك - بىپايان چۆل

 توك بىر قىسىم يېزىالرغا ئۆزگىچه تۇرمۇش . يېڭىدىن ياسالغان تاشيولالر خىلۋەت يېزىالرغا قهدەر تۇتاشتى

 توك بىلهن بولىدىغان . تېلېۋىزور يېزا بوسۇغىلىرىدىن ئاتالشقا باشلىدى . مهنزىرىسىنى ئېلىپ كهلدى

 بىرلهپ ئهمهلدىن قېلىشقا - ئۈسكۈنىلهر بىر - مدىلهتىن پهيدا بولۇپ، ئهنەئنىۋى قورال ئهسلىھهلهر ئه

 . توك تۈگمىنى سۇ تۈگمىنىنى ئىنكار قىلىشقا باشلىدى، ماي زاۋۇتى جۇۋازنى ئىنكار قىلدى . باشلىدى

 اپاقالرنى، سۇلياۋ ۋە باشقا قېتىشمىالردىن ياسالغان ئۆي سايمانلىرى ئهسلىدىكى ياغاچ سايمانالرنى، ق

 بىر تۇتاش تارقىتىلىدىغان مىللىي تۇرمۇشقا يات تېلېۋىزىيه . مىس چۆگۈن، مىس قازانالرنى ئىنكار قىلدى

 ئۈنائلغۇ، سىنائلغۇ لېنتىلىرى خهلق سازەندىلىرى ۋە . نومۇرلىرى مهھهللىۋى سهنەئتنى ئىنكار قىلدى

 هممىسى بىزنى تهنتهنه قىلدۇرغان مانا بۇالرنىڭ ھ ... ناخشىچىلىرىنى بىر مهزگىل يېتىم قالدۇردى

 زامانىۋىلىشىش، دۇنياۋى تهرەققىيات بىلهن بىرگهۋدىلىشىش، . ئىجتىمائىي تهرەققىياتنىڭ ئاالمهتلىرى

 . ئىنسانغا مهنسۇپ بولىدىغان بارلىق ئىجتىمائىي ئهۋزەللىكلهرگه ئېرىشىش خهلقىمىزنىڭ ئارزۇسى

 زىدىن ئايرىلىپ قېلىش بىزنىڭ خهلقىمىزنىڭ ئارزۇسى بىراق ئۆزىنىڭ مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئانا يىلتى

 خهلقىمىز ئۆزى قوللىنىۋاتقان ھهر بىر قورالدا ياكى ھهر بىر سىستېما ۋە ياكى فورمىدا ئۆزىنى . ئهمهس

 كۆرەلىشى، ئۆزىنىڭ ئىجاد قىلىش، كهشىپ قىلىش جهھهتتىكى خاس روھىنى جارى قىلدۇرالىشى، ئۇالر

 لىيهتلىرىنى قاتناشتۇرالىشى، ئومۇمهن، تهرەققىياتنىڭ ھهربىر دولقۇنىدا ئۆز ئۆز ئهقلىنىڭ مۇناسىپ پائا

 ئېرىقنى مهركهز - بارلىق ئهقلى ۋە مۈلكىنى ئېتىز . ئىرادىسىنىڭ يارقىن جىلۋىسىنى ئۇچرىتالىشى كېرەك

 ه قىلغان ئىشلهپچىقىرىش سىستېمىسىغا بهنت قىلىۋېتىپ، ئۆسۈملۈك ھاياتىدەك پاسسىپ ئىنكاس بهدىلىگ

 . ئېرىشىلگهن تۇرمۇش ۋاسىتىلىرى دەل مىللىي جهمئىيهت بىلهن مىللىي مهدەنىيهتنىڭ قهتلىگاھىدۇر

 بۈگۈنكى . ئۈرۈمچى مىللىي مهدەنىيىتىمىز ئېلىپ چىقىۋاتقان تراگېدىيىلىك رولنىڭ ئهڭ تىپىك سهھنىسى

 ڭ ئهينىكى دېيىش كۈندە بۇ ئهڭ چوڭ شهھهرنى قېرى مهدەنىيهت ساھىبى بولمىش بىر مىللىي رايوننى

 بۈگۈنكى ئۈرۈمچىنىڭ قىياپىتى، كهيپىياتى،ئاالقه ۋاسىتىلىرى ۋە فورمىلىرى ئهۋالد قالدۇرۇش . قىيىن

 تېلېۋىزىيىسىنىڭ شالالنما - ئىقتىدارى بولمىغان قېچىر مهدەنىيهتنى شهكىللهندۈرگهن بولۇپ، غهرب كىنو

، ئىچكى ئۆلكىلهردىكى چوڭ شهھهرلهر ۋە باشقا بۇيۇملىرى ۋە ئۇنىڭغا بولغان نادانالرچه تهقلىد بىلهن
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 تاماكىالر، زەھهرلىك - نۇسخىالر، ھاراق - قورالالر، شهكىل - تاشقى جايالر زېرىككهن ئادەتلهر، ئۈسكۈنه

 . مىزانالر بۇ يهردە ئۆزئارا ئۈچرىشىدۇ - يوسۇنالر، تهرتىپ - ئىچمهكلهر، قائىدە - چېكىملىكلهر، يېمهك

 قان مهنىۋى ئهخلهتلهر ئهڭ ساپ ھاۋانى، پاكىز ۋىجداننى، ساغالملىققا ياتىدىغان بۇنىڭدىن كېلىپ چىق

 مهسلهكلهرنى رەھىمسىزلىك بىلهن چىرىتىپ - ئېلېمېنتالرنى، جهمئىيهتكه قان ۋە ئاقسىل بېرىدىغان غايه

 . تاشاليدۇ

 ىڭ مهدەنىيهت، سۈرەنلىرىگه تولغان بۇ شهھهر ئۇيغۇر  ئاپتونوم رايونىمىزن - ئىسالھاتنىڭ شاۋقۇن

 تارام يولالرغا، - ئىقتىساد، سىياسهت مهركىزى بولۇش سۈپىتى بىلهن ئۆزىنىڭ ئېگىز بىناالرغا، تارام

 غالتهكلىرى بىلهن تولغان تار كوچىالرغا،  ئېتىقادى بىلهن كارى يوق، تۇرمۇش - سېتىقچىالرنىڭ ھارۋا

 لهرگه، توپ تارقىتىش مهركهزلىرىگه ھهلهكچىلىكى بىلهن ئالدىراش بولۇپ كهتكهن تېرىككهك ئادەم

 ئۇ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ھهيۋەتلىك تۇرقى بىلهن ھهم سىرتنىڭ براك . تولغان زور گهۋدىسىنى قۇرۇپ چىقتى

 ماللىرىنى ئىستېمال قىلىپ، سىرتنى ئاداالپ بېرىدىغان تازىلىق ئىشچىسى، ھهم تهڭرىتاغ ئېتهكلىرىدىكى

 داستىخانىدا ئولتۇرۇپ، چىشلىرىنىڭ ئاراچلىرىدىكى قىشالقالرنىڭ ساخاۋەتلىك - پايانسىز يېزا

 . گۆشلهرنى تازىالۋاتقان كىبىرلىك مېھمان

 ئادەمدىكى . بۇ يهر دىپلوم، دەرىجه، مهنسهپ كويىدىكى ئادەملهرنىڭ قىزغىنلىقلىرى بىلهن تولغان

 ) مائارىپى جاھاندارچىلىق، كۈن كهچۈرۈش ( ئىقتىدارنى نومۇر بىلهن ئۆلچهيدىغان ئىمتىھان مائارىپى

 . تهڭرىتاغنىڭ جهنۇب ۋە شىمالىدىكى مىليونلىغان ياشالرنىڭ دىققىتىنى مۇشۇ يهرگه مهركهزلهشتۈرگهن

 ئانىالر ئىمتىھان، ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش، ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرنى تهقسىملهيدىغان ۋاقىتالردا - ئاتا

 هلكۈنلىرىدەك ئۈرۈمچىگه قاراپ بالىلىرىنىڭ ئىستىقبالى قايغۇسىدا خۇددى ئافرىقىدىكى ئاھاله ك

 ئىشخانىالردىكى يانچۇق ۋە ئاشقازانالر بۇ - سارايالر، ئىشخانا - كوچىالردىكى دەڭ - كوچا . ئاقىدۇ

 تهرگهنلىرىنى ئۈرۈمچىگه - ئۇالر تاپقان . توال بايلىقلىرىغا ئاغزىنى ئاچىدۇ - ساددا مېھنهتكهشلهرنىڭ ئاز

. ئارىسىدا قالغان تهشۋىشلىرىنى يۈدۈپ ئۆز ماكانلىرىغا قايتىدۇ قېقىۋېتىپ، ئۈمىد بىلهن ئۈمىدسىزلىك

 يهر شارى ئىقتىسادىي ھهمكارلىق، مۇھىت كرىزىسى ۋە تۈرلۈك ئاپهتلهرگه قارشى تۇرۇش جهھهتته بىر

 ئۇچۇر لىنىيىلىرى ۋە ئاالقه تورلىرىنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگهن تېز ئۈنۈمى ماكان، زامان . گهۋدىلهشتى

 شۇنداق ئىكهن، بىزنىڭ جهمئىيىتىمىز جاھان . هتته يهر شارىنى كىچىكلهتتى مۇناسىۋىتى جهھ

 . تاۋكالىرىدىن قانچىلىك يىراق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، تهرەققىياتنىڭ غىدىقلىشىغا ئۇچرىماي قالمايدۇ

 بىرىگه تهسىر قىلىشى، ئاخىرىدا زاماننىڭ تهلىپىگه اليىق - مهدەنىيهت خىللىرىنىڭ ئۇچرىشىشى، بىر

 تالالنغان مهدەنىيهت سهمهرىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى،بىر مۇقهررەرلىك سۈپىتىدىكى قوبۇلالنما بولۇپال

 ھهر ( بىراق شهرت شۇكى، جهمئىيهتنىڭ ھهر بىر كۈچ نۇقتىسى . قالماي، يهنه بىز ئۈچۈن بىر زۆرۈرىيهتتۇر

دىسىنىڭ جهۋھىرى ئىزلىرىنى ئۇنىڭدىن ئۆز ئهركىن ئىرا ) بىر مىللهت، ھهر بىر ئۇيۇشما، ھهر بىر شهخس
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 دېمهك، ھهر بىر ئهركىن ئىرادىنىڭ ھهرىكىتى ۋە ئۆزىنى ئىسپاتلىشى ئارقىلىق . تاپالىشى كېرەك

 چۈنكى بۇنداق مهدەنىيهتنى ھهر بىر . يارىتىلغان مهدەنىيهتنى ئورتاق مهدەنىيهت دېيىشكه بولىدۇ

 دەپ !" مېنىڭ " قلىغان ئاساستا جهمئىيهت ئهزاسى سهمىمىي مۇھهببهت ھېسسىياتى تولۇق تهستى

 ئۆزىنى ئىلمىي . تهنتهنىلىك ۋارقىرااليدۇكى، ھهرگىز ئۇنىڭدىن كهمسىتىلىش، قورۇنۇش ھېس قىلمايدۇ

 قانۇنىيهت بويىچه دەلىللهشتىن قورقىدىغان ئهقىدىنىڭ تهبىئىي ئىستهك ۋە ھهققانىي غايىلهرنى مونوپول

 رولىنى زورمۇ زور ئىجابىي، سهلبىي، باش پېرسوناژ، قىلىۋېلىشى ھېسابىدا، سۇبيېكتىپ پائالىيهتنىڭ

 قوشۇمچه پېرسوناژ قىلىپ بۆلۈپ بېرىش ئارقىسىدا مهيدانغا كهلتۈرگهن مهدەنىيهتنىڭ ئارىالشما تهركىبى

 ئۈرۈمچى ئهنه شۇ قېچىر مهدەنىيهت . كۆپ بولسىمۇ، ۋارىس يېتىشتۈرەلمهيدىغان قېچىر مهدەنىيهتتۇر

 نىسى بولۇپ، بۇ يهردىكى قانچىلىغان كىشىلهرنىڭ ۋىجدانى بىلهن ئىمانىمۇ تىپىدىكى شهھهرنىڭ نهمۇ

 قېچىر مهدەنىيهتنىڭ مهسۇئلىيهتچان دادىسى ۋە ساپ روھقا ئىگه جهلپكار . قېچىرلىشىپ كهتكهن

 . ئانىسى بولمايدۇ

 ۇنىنى ماكس ۋىبېر ئۆزىنىڭ جهمئىيهتشۇناسلىق نهزەرىيىسىدە، كىشىلهرنىڭ ئىجتىمائىي پائالىيهت مهزم

 . 3 قىممهتكه ئۇيغۇن پائالىيهت؛ . 2 ئۇيغۇن پائالىيهت؛ ) نىشانغا ( مهقسهتكه . 1 : تۆت تىپقا ئايرىيدۇ

 ئهنەئنىۋى ئادەملهرگه ماس . 4 ھېسسىيات جهھهتتىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچتىن كهلگهن پائالىيهت؛

 . پائالىيهت

 ولالنغان ۋاسىتهڭنىڭ ئهخالقىي ئۇقۇم بىرىنچى خىل پائالىيهتته، كىشىلهر ۋاسىته تالالپ ئولتۇرمايدۇ، ق

 . يامان بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ھامان بىر يول بىلهن مهنزىلىڭگه يهتسهڭال بولدى - جهھهتته ياخشى

 خاتا بولغاندىمۇ ئهيىبلىك ) چارەڭ ( مهقسىتىڭ توغرا بولسا ئۇنىڭغا يېتىش ئۈچۈن قولالنغان ۋاسىتهڭ

 هن پهقهت ۋاسىتهڭنىڭ ئهمهلىي ئۈنۈمى ۋە ئهھمىيىتىنىال ئىككىنچى خىل پائالىيهتته، س . ئهمهسسهن

 ئۈچىنچى خىل پائالىيهتته، پائالىيهت قىلغۇچىنىڭ ھهرىكىتى بىردەملىك ھېسسىيات . چۈشهنسهڭ بولىدۇ

 . پارتلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇيۇ، مهقسهت ۋە ۋاسىتىنىڭ توغرا، ئۈنۈملۈك بولۇشى بىلهن ھېسابالشمايدۇ

 تۇتۇپ قهسهم ئىچىپ بهرگهن مهلۇئنالرغا قايىل بولۇپ كېتىشى، خوجىنىياز " ان قۇرئ " تۆمۈر خهلىپىنىڭ

 ھاجىنىڭ توختىنىياز زورنى ئاچچىقالپ ھهيدىۋېتىپ، كېيىن يهنه پۇشايمان قىلىشى، مهدەنىيهت

 تۆمۈر . ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى ئهخمىقانه قىزغىنلىق ۋە قىرغىنالر مۇشۇ خىل تىپتىكى پائالىيهتكه كىرىدۇ

 لىپه پاجىەئسى بىلهن خوجىنىياز ھاجى پاجىەئسى ئوخشاش بىر پاجىەئنىڭ ئىككى قېتىملىق يۈز خه

 بۇ تامامهن تارىخ ھادىسىلىرىگه نىسبهتهن كهلگۈسىنىڭ توغرا ھهرىكىتىگه كېپىل بواللىغۇدەك . بېرىشىدۇر

 . ى ئىسپاتاليدۇ دەرىجىدىكى ئهقلىي تهھلىل، مهنتىقىي يهكۈن، پهلسهپىۋى نازارەتنىڭ يېتهرسىزلىكىن

 گېگىل بىر ئهسىرىدە، بارلىق زور تارىخىي ۋەقهلهر : " كارل ماركس ئۆز ئهسهرلىرىدە قهيت قىلىپ ئۆتكهن

 ئۇ بىرىنچى قېتىم پاجىەئ تهرىقىسىدە پهيدا بولىدۇ، . ۋە شهخسلهر ئىككى قېتىم پهيدا بولىدۇ، دەيدۇ

دېگهن " پ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالغان ئىككىنچى قېتىم كۈلكه تهرىقىسىدە پهيدا بولىدۇ، دەپ قوشۇ
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 ئهمما بىز گېگىل بىلهن ماركسالرنى . ئىبارىلهر يۇقىرىقى ئىككى قېتىملىق پاجىەئگه دەل چۈشسه كېرەك

 ئۈچىنچى، تۆتىنچى، بهشىنچى قېتىملىق پاجىەئلهرنىڭ قايسى تهرىقىدە يۈز بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ

 ۋرنىڭ ئۆز گېگىلى، ئۆز ماركسى بولمىسا، تارىخىي بهرسۇن دەيلىمۇ؟ ھهر بىر مىللهت، ھهر بىر دە

 . پاجىەئلهر مهسخىرە تهرىقىسىدە يۈز بېرىۋېرىدۇ

 تۆتىنچى خىل پائالىيهتته، كىشىلهر ھه دېسىال كونا، ئهنەئنىۋى پىكىر قىلىش شهكلىنىڭ يېتهكلىشىدە

 . چېلىقىدۇ پائالىيهت قىلىدۇ، بۇ، سهنەئت، پهن ساھهلىرىدە قاتماللىقتا ئهڭ روشهن كۆزگه

 خوش، ماكس ۋىبېر غهرب جهمئىيىتىنىڭ تهرەققىيات يولىنى قانداق ئىزاھلىغان؟ ئۇنىڭ جاۋاب

 بېرىشىچه، غهرب ئۆزىنىڭ تهرەققىياتى ئۈچۈن، ئالدىنقى ئىككى پائالىيهت تىپىنىڭ قوماندانلىقىنى

 . ھهممىنى بهلگىلىگهن مۇۋاپىق مهقسهت ۋە ئۈنۈملۈك ۋاسىته كېيىنكى غهرب جهمئىيىتىدە . قوبۇل قىلغان

 كىشىنى تاشقى شارائىتالرنىڭ خوجايىنى دەرىجىسىگه كۆتۈرۈش ئورنىغا، ئۇنى بۇ :" كارل ماركس

 ئاسىيا جامائهسىنى تۈپتىن ئىسالھ قىلىش ھهققىدە بۇنىڭدىن تهخمىنهن بىر " شارائىتقا بويسۇندۇرغان

 هقلىق ھوقۇقى بىلهن دۇنياۋى شۇ تاپتا پۈتكۈل ئاۋام ھ . يېرىم ئهسىر ئىلگىرى خىتاب قىلغانىدى

 تهرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان ئهھمىيهتلىك تهسهۋۋۇر، نۇرغۇن ئىقتىسادىي قىممهتكه ئهرزىيدىغان

 . ئۇچۇر ۋە ئهقىل سودىسى دەۋرىدە تۇرۇۋاتقاندا، بىز نان مهسىلىسىگه پېتىپ تۇرۇۋاتىمىز - ئېلېكترون

 هردىكى ئازغىنه سهرخىللىرىمىز مىللىي مهدەنىيهتنى ئهسىرنىڭ بوسۇغىسىدا تۈرلۈك ساھهل - 21 شۇڭا

 قوغداش، تهرەققىي قىلدۇرۇش، جهمئىيهتنىڭ نورمال فۇنكسىيىسىنى قوغداش قاتارلىق تارىخىي بۇرچقا

 . دۇچ كېلىۋاتىدۇ

 يهھۇدىيالر نېمىگه تايىنىپ ياشايدۇ؟ مانا بۇ ھهقىقىي يهھۇدىي : " يهھۇدىي يازغۇچىسى شولوم ئالىيھىم

 زېمىننىڭ مۇقهددەس ئاۋازىنى ئاڭلىيالىغان دانىشالر بۇ سۆزنىڭ ئۆزىگه . دېگهنىدى " ۇر مهسىلىسد

 يىللىق سهرگهردانلىق 2000 مىليون يهھۇدىي 14 بۈگۈنكى . نىسبهتهن مهنىسىنى چۈشىنهلهيدۇ

 غا پۈتۈلگهن ئهجدادىنىڭ روھىنى تاشلىۋەتمىدى، بۇ " ئىنجىل " تۇرمۇشنى باشتىن كهچۈرۈش جهريانىدا

 ئۇالر ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهيدىغان . پارچه يهھۇدىيالر توپىنى بىرلهشتۈرۈپ تۇردى - ارچه روھ پ

 ئاخىر، يهھۇدىي ئالىملىرى پۈتكۈل نوبېل مۇكاپاتىغا . مهكتهپنى جان تىكىپ قوغدىدى

 ى يهھۇدىي، 20 % ىنى ئىگىلىدى، ئامېرىكىدىكى مىليونېرالرنىڭ 17 % ئېرىشكۈچىلهرنىڭ

 . ۇدېنتنىڭ بىرسى يهھۇدىي ئامېرىكىدىكى بهش ست

 ئىدىيه بىلهن ھهرىكهتنىڭ . بىز ئويلىنىشقا ئهھمىيهت بهرسهكال، ئۆز مهسىلىمىزگه جاۋاب تاپااليمىز

 . ئارىلىقى يىراق ئهمهس

 يىل ئاۋغۇست - 1997

________________________________________
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 تېلېۋىزور ۋە پىكىر قىلىش كېسىلى

 ئۇنىڭ زىلزىلىسى بۈگۈنكى كۈنگه . دەۋرىدە قالتىس مۆجىزىلىك ئۇچۇر بولغانىدى ئهينهكمۇ ئۆز

 ئهينهكنىڭ كارامىتىدىن كهلگهن . كهلگهندە مىللىتىمىزنىڭ ئهخالق ئېڭىنىڭ بىر شاھىغا ئايلىنىپ كهتتى

 ئۆزىنى - دانىشمهنلىرىمىز ئهينهكنى ئۆز . ھهيرانلىق چۆچهكلىرىمىزگه روشهن ئىزناالرنى قالدۇرغان

 ئهينهك مىللىتىمىزنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدا ھهقنى . تونۇشنىڭ ۋاسىتىسى سۈپىتىدە تىمسالغا ئايالندۇرغان

 ئهينهك گويا كېچىنىڭ يۈرىكىدىكى . تهستىق قىلغۇچى ۋەھىينىڭ سىرلىق يادنامىسى بولۇپ كهتكهن

 ىدىكى شارائىتتىن ئۆزىنى ئىسپاتلىش - ئالىيجانابلىقتىن ئاپىرىدە بولغان، لېكىن ئۇ يورۇقلۇقنىڭ ئۆز

 كېچه ئهينهكنىڭ ئۆز بالىسى ئىكهنلىكىنى كېچىگه خاس تهبىئىتى نۇقتىسىدىن ئېتىراپ . ئىبارەت

 بىراق ئهينهك دېگهن بۇ باال كىشىلهرگه كېچىنىڭ باغرىدىكى ئېھتىراسلىق دۇنيانى ئېيتىپ . قىلمايدۇ

 ىلىك ئارىلىقنىڭ بارلىقىنى ھېچكىم ھازىر كېچه بىلهن ئهينهك ئوتتۇرىسىدا قانچ . قويۇشقا خۇشتار ئىدى

 دەپ بېرەلمىسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ قانداشلىقى يورۇقلۇق بىلهن قاراڭغۇلۇق پاسىلىنىڭ نامهلۇم

 . نۇقتىسىدا ئايان بولىدىغانلىقى ئېنىق

 ھهر ھالدا بۇرۇنقىالر بىزدەك تهييارغا ھهييار ئهمهس ئىكهن، بۇنى ئۇالر نۇرغۇن مېھنهتلىرى ئارقىلىق

 ھازىر بىزنىڭ ۋۇجۇدىمىزغا سىڭىپ كهتكهن ھاڭۋاقتىلىق بىلهن ھۇرۇنلۇق ئۇالردا يوق . اتلىغان ئىسپ

 ئۇالر نۇرغۇن ئهقلىي ۋە ماددىي مىراسالرنى قالدۇرۇپتىكهنۇ، ئۆزلىرىنىڭ شهنىدىن . بولسا كېرەك

 ه ئهقىل ئۇالرنىڭ ھاالل، ساپ، نۇران . كېلىچهككه تۈزۈك يادنامه قالدۇرۇشنى ئويالپ كهتمهپتىكهن

 دۇردانىلىرى ۋە تارىخنىڭ تاناۋىنى تارتقۇدەك يۈرۈشلىرى ياتالرنىڭ پۈتۈكلىرىدىمۇ ئۆزىنىڭ جۇالسىنى

 ئۇالر : چوڭ ئۆرنهكلهرنى قويۇپ تۇرۇپ، ناھايىتى ئاددىيغىنه بىر مىسالنى ئااليلى . يوقاتمىغان

 لۇم بىر ئهخالقىي، غايىۋى ئهينهكنى كۆرگهندىن كېيىن ھهيران قېلىپال ئولتۇرمىغان، بهلكى ئۇنى مه

 دىتنىڭ مۇجهسسىمىگه ئايالندۇرۇش بىلهن بىرگه، كۆز ئالدىدا نهق بولمىغان يىراق دۇنيانىڭ

 . گه ئۆزگهرتىپ تهرەققىي قىلدۇرالىغان " جاھاننهما ئهينىكى " ھادىسىلىرىنى كۆرۈپ كۆزىتىدىغان

 ئهينهك . ور تهرەققىيات پهرقى بار ئوتتۇرىسىدا خېلى ز " جاھاننهما ئهينىكى " روشهنكى، ئهينهك بىلهن

 يىراق ئهللهرنىمۇ ھازىرنىڭ " جاھاننهما ئهينىكى " كۆرگۈچىنىڭ ئۆزىگه نهق نهرسىلهرنى كۆرسهتسه،

 قاراڭ، پهرھادنىڭ ئاشىقانه سهرگۈزەشتلىرىگه ۋە ئۇنىڭ . ئۆزىدە ئهينهكتهك روشهن كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ

ىغا ئهرمهن مهملىكىتىدىكى شېرىننىڭ رۇخسارىنى سۆيگۈ ئهھلىگه خاس خىسلهتلىرىنىڭ جۇش ئۇرۇش
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 گه " جاھاننهما ئهينىكى " ئهينهكنى ! سهۋەبچى ئهمهسمۇ " جاھاننهما ئهينىكى " كۆرسهتكهن

 ئۆزگهرتىش  بىر كهشپىيات، توغرا، ئۇ تهسهۋۋۇردىكى كهشپىيات، لېكىن تهسهۋۋۇردىكى كهشپىيات

 شېئىر بېشارەت " ئىنگلىز شائىرى شېللى . مۇ بولمايدۇ بولمىسا ئهمهلىيهتتىكى ماددىي كهشپىيات دەلىللىرى

 ئىنسانىيهت تهپهككۇرىنىڭ بالىلىققا خاس قاتلىمى دەل ئهپسانه ۋە . دەپ توغرا ئېيتقان " دېمهكتۇر

 ئهپسانه روھىيهت ماددىي دۇنياغا تاشلىغان تۇنجى پىكىر چاقمىقى بولۇپ، . شېئىرىيهتنىڭ تۇپرىقىدۇر

 ئىنساننىڭ . رى ئۇنىڭدىن كېيىنكى يامغۇر ۋە كهلكۈنلهردىن ھاسىل بولىدۇ تهپهككۇرنىڭ ئهزىم دەريالى

 ئىجادىيلىققا مايىل تهبىئىتى ئهپسانه ۋە شېئىر تهرىقىسىدە روياپقا چىققاندىن كېيىن، ئۇ ئۇزاق

 بۇ پهننىي ھهقىقهت . مهنتىقىي ئىزدىنىشلهر جهريانىدا پهننىي ھهقىقهتكه ئايلىنىدۇ - ئهسىرلىك ئهقلىي

 . ىي قانۇنىيهتكه يېقىن پهرەزگه ئايلىنىپ، ئۇنىڭ ماددىي گهۋدىسى ئۇزاق ئۆتمهي دۇنياغا كېلىدۇ مادد

 نى قىياس " جاھاننهما ئهينىكى " ئهلىشىر ناۋائىي ۋە ئۇنىڭ ئۇستازلىرى ئهينهكتىن ئىلھاملىنىپ،

 ېگهن نهرسه د " تېلېۋىزور " بهش ئهسىردىن كېيىن - بۇ ئۇلۇغۋار قىياس مهيدانغا كېلىپ تۆت . قىلغان

 ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئاشۇنداق قىياسلىرى بىلهن بىزنىڭ كارىمىز بولمىغان، ئۇنى ھهقىقهتنىڭ . ياسالدى

 ئۇنى غهربلىكلهر ياساپ چىققاندىن . پهننىي، ماددىي رېائلىغا ئايالندۇرۇشنى ئويالپمۇ باقمىغانىدۇق

 ئىلگىرىكى بوۋىلىرىمىزنىڭ خىيال بهش يۈز يىل - كېيىن ئهقلىمىز بىر مهزگىل ئاالقزادە بولۇپ، تۆت

 . ياقىدىكى كهشپىياتىنى ھۇرۇن بىر ئىپتىخار بىلهن ئهسكه ئالدۇق

 دەپ ئاتىلىپتىكهن ۋە مهدەنىيهتكه ئائىت نۇرغۇن نهرسىلهر ئالدى بىلهن " غهرب " بۇرۇن بىزنىڭ بۇ يهر

 ىي ئويغىنىشتىن كېيىن ياۋروپا ئهدەب . مۇشۇ يهردە بارلىققا كېلىپ، ئاندىن باشقا ئىقلىمالرغا تارىلىپتىكهن

 ئاجايىپ قۇدرەتكه ئىگه خاسىيهتلىك " غهرب . " دەپ ئاتىلىپ، نۇرغۇن يېڭىلىقالرنى تاراتتى " غهرب "

 نىڭ ھېكمىتىنى تارىخىي نهزەر " غهرب " ئىسىم دېسه خۇراپىيلىق بوالر، لېكىن يۇقىرىقى ئىككى خىل

 . ك بىلهن تهتقىق قىلىشنىڭ ئۆزى ئاقىالنىلىق بولسا كېرە

 گهرچه ئۇ ئهقلىي ۋە ماددىي . ھهققىدىكى تهسهۋۋۇر ئهمهلگه ئاشتى " جاھاننهما ئهينىكى " بۈگۈن

 جهھهتتىكى ئاجايىپ يوشۇرۇن ئېنېرگىيىنى قوينىغا ئېلىپ ياتقان سهھرالىرىمىزغا تولۇق يېتىپ

 هقلىي كۈچىمىز شۇ بۈگۈن بىزنىڭ ئ . بارالمىغان بولسىمۇ، شهھهرلىرىمىز ئاساسهن تېلېۋىزور بىلهن تورالشتى

 قهدەر زەئىپلهشكهنكى، ئهجدادلىرىمىز تهسهۋۋۇر قىلغان، ئهجنهبىيلهر ياسىغان ئاشۇ نهرسىگه ھايات

 ئانا تىل تارىخىمىزنىڭ ھىدى گۈپۈلدەپ تۇرىدىغان، زىيالىي بىلهن دېھقان ئورتاق چۈشىنهلهيدىغان

 تېخنىكىنىڭ - هرەققىي قىلىۋاتقان پهن ھهتتا، ئۇچقاندەك ت . بىرەر ئىسىمنى قويۇشقا قادىر بواللمىدۇق

 يېڭى مهھسۇالتلىرىغا مىللىي تىل ئۇدارىمىزغا يات نۇرغۇن چۈشىنىكسىز، كېلهڭسىز - يېڭىدىن

 دېگهن بىر ئوبدان ئاتنىڭ ئورنىغا " ھاۋارايى " ئاتالغۇالرنى ئات قىلىپ قويۇشتىن سىرت،

لغىنىشى روھنىڭ بۇلغىنىشىدىن دېرەك تىلنىڭ بۇ . دېگهن يات ئىبارىنى دەسسهتتۇق " مېتىرولوگىيه "
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 ھهرىكىتىدە پاساھهت . ئاستا يوقىتىدۇ - بېرىدۇ، بۇلغانغان تىل سۆز ۋە ھهرىكهتتىكى پاساھهتنى ئاستا

 بولمىغان ئادەم تۇيغۇسىدىكى ئۆتكۈر زىللىقنى، نهپىسلىكنى يوقاتقان ئادەم بولۇپ، بۇنداق ئادەمدە

 پهن تارىخىدىكى ئۇلۇغ بايقاشالر ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ - ئىلىم . سۈزۈك تهسهۋۋۇر قابىلىيىتى بولمايدۇ

 روھى . سهنەئت تېخىمۇ شۇنداق - تىلىدىكى تهپهككۇر نۇسخىلىرى بىلهنمۇ باغالنغان، ئهدەبىيات

 قاششاقلىشىپ كهتكهن ئهل ئانا تىلىنىڭ دۇنياۋى تهرەققىياتقا نىسبهتهن مۇستهقىل، خاس ئۇيغۇنلۇقىنى

 تىلالر تهرەققىياتىدىكى ماس قهدەملىك . ئۇيغۇنلۇق تهسلىمچىلىك دېگهن گهپ ئهمهس . يوقىتىپ قويىدۇ

 تهسلىمچىلىك ئانا تىلنى ھاالكهتكه ئېلىپ . ئۇيغۇنلۇق ساپ، ساغالم ئانا تىلنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ

 ئۆزى نهق تىل تهرەققىياتىدا مۇۋاپىق تالالش ۋە شالالش بولمىغان ئهھۋالدىكى قوبۇل قىلىشنىڭ . بارىدۇ

 ئهگهر ئهته ئانا تىلىم يوقىالر . " روشهنكى، بۇ ئانا تىلغا ئېغىر خورلۇق ئېلىپ كېلىدۇ . تهسلىمچىلىكتۇر

 داغىستان شائىرى روسۇل ھهمزەتوف گويا ئاشۇ خورلۇقنىڭ " بولسا، مهن بۈگۈنال ئۆلۈشكه تهييارمهن

 . چىدىغۇسىز تهمىنى ئوبدان تېتىغانىدى

 ئهسلىدە ئۇالر مىللهتنىڭ تهپهككۇر . مېيىپالر قوشۇنىدۇر - ر قوشۇنىمىز ئاجىز بىزنىڭ بۈگۈنكى زىيالىيال

 بىراق ھوسۇلدىن خالىي تۇرۇپ قالغان خامانلىرىمىز ياۋا . ئېتىزىدىكى دېھقانالر بولۇشى كېرەك ئىدى

 زنىڭ ئۇالرنى دېھقانلىرىمى . كوكاتالر بىلهن قاپلىنىپ، روھىمىز بىلهن تېنىمىز تهڭ يىگلهپ قېلىۋاتىدۇ

 دېھقانالر ئۆزىنىڭ دېھقان ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالمىغاچقا، . شىجائىتى بىلهن سېلىشتۇرغاندا يوق گهپ

 ئۇالرمۇ نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئارزۇ . الرنى بېقىپ كېلىۋەردى " ئاق نانچى " قارا تهرگه چۆمۈلۈپ ئىشلهپ

 زىيالىيلىرىمىز ئۆزلىرى . يدۇ قىلىدۇ، بىراق ئېرىشهلمهي قالسا، ئېتىز بىلهن كهتمىنىنى تاشلىۋەتمه

 جىسمانىي . ئارزۇلىغان ھوقۇق ياكى پۇلغا ئېرىشهلمىسه، خىزمىتى بىلهن قهلىمىنى بىراقال تاشلىۋېتىدۇ

 كىتاب ئىچىدىكى . ئهمگهك ئادەمنىڭ ئهرلىكىنى تاۋاليدۇ، ھهتتا چۇسلۇق، قوپاللىق ئېلىپ كېلىدۇ

 - شقا پروفېسسورلىرىمىز، ئهدىبلىرىمىز، ھهشقالال شۇڭال . تهلىماتالر كىشىنى خېنىم مىجهز قىلىۋېتىدۇ

 ئۇالر رەنجىپ قالسا كۆڭلىنى . رەھمهتلهر ۋە ھارام شهپقهتلهرگه ئۆگهنگهن كادىرلىرىمىز ئاسان باتنايدۇ

 ئۇالر ئۆزىنىڭ كىشىلهر ئالدىدىكى مهسۇئلىيىتى ۋە بۇرچىنى ئويالشمايال خهلقىنى ۋە . ئېلىش بهك تهس

 قۇيرۇقىنى قاپقان قىسىۋالغان . دەپ تىلاليدۇ " پهشمهت - پاالن " رتىپ، ئۇالرنى ئهجدادىنى چىشلهپ تا

 - دە، ئىزا - بىر تۈلكه توال يۇلقۇشلىنىپ يۈرۈپ، ئاخىر قۇيرۇقى ئۈزۈلگهندىن كېيىن قاپقاندىن قۇتۇلۇپتۇ

 قۇيرۇق " : بىراق ئۇ يۈزىنى داپتهك قىلىپ . ئاھانهت ئىچىدە قېرىنداشلىرىنىڭ ئارىسىغا يېتىپ بېرىپتۇ

 . دەپتۇ " دېگهن ئارتۇقچه نهرسه، ئۇنىڭ نېمه كېرىكى، سىلهرمۇ مهندەك قۇيرۇقۇڭالرنى كېسىۋېتىڭالر

 شائىرالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ قاپىيه . بىزدە شېئىر يازمايدىغانالر شائىرالرنى كېرەكسىز دەپ تىلاليدۇ

 ەك قىزىرىپ، ھۈرپىيىپ دەپتهرلىرىنى پهش قىلىپ، رەقىبى بولمىغان مۇھىتتىمۇ پوق يېگهن خورازد

 ھېكايه يازىدىغانال بولسا ئوقۇرمهنلىرىنىڭ بىرئاز كۆپلۈكىدىن مهمنۇن بولۇپ، گويا توپ . يۈرۈشىدۇ

تهرجىمانالر، كاتىپالر، تېۋىپالر ھهتتا پىالنلىق تۇغۇت . ئارىسىدىكى مهدداھقا ئوخشاپ قالدى
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 ھېچنېمىنى بىلمهيدىغانالر . سالىلىرى بار خىزمهتچىلىرىنىڭمۇ ئۆز ئالدىغا باشقىالرنى كهمسىتىدىغان رى

 مهسىلىلهرگه " نى " جىم تۇرۇش " بهزى ھاماقهت كادىرلىرىمىز . سۈكۈت قىلىش يولىنى تاللىۋالغان

 دەرۋەقه، سۈكۈتپهرۋەرلىك ئۇالرغا ئىستىقامهت . دەپ ئاتايدۇ " سالماق بولۇش " ، " ئهتراپلىق قاراش

 بىلمىسهڭ، جىم . " دە، كىشىلهرنى تهپ تارتقۇزااليدۇ - يدۇ قىلىۋاتقان ئهكابىرلهردىكىدەك سۆلهت بېغىشال

 شۇڭا زامانىمىز . دېگهنگه ئۆزگىرىپ كهتكهن " بىلسهڭمۇ جىم تۇر " دېگهن گهپ بار، بىزدە بۇ گهپ " تۇر

 ئىچى ئاداپ كهتسىمۇ، تاپىنى سىرقىرىسىمۇ، بېشى پىچاق تىققاندەك ئاغرىسىمۇ جىم تۇرىدىغان

 . هتكهن قهھرىمانالر بىلهن تولۇپ ك

 قانداقال . زىيالىيالرنى ئۇلۇغ دېگۈچى ئهربابالرمۇ بار، ئاسان ياتلىشىدىغان تهسلىمچى دېگۈچىلهرمۇ بار

 بولمىسۇن، ھازىرقى قوغدىنىش خاراكتېرلىك مهدەنىيهت ھالىتىمىزدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، زىيالىيلىرىمىز

 كۆرۈپ ھۇزۇرلىنىدىغان، ئالدىدىكى سائادەتنىڭ ئۇۋاقلىرىنى - لوپا ئهينهك بىلهن ئۆتمۈشتىكى بهخت

 ئۈستهل چىرىغى چىۋىن پوقى بىلهن بويىلىپ كهتسىمۇ كۆرمهيدىغان ھالهتته، بۈگۈنگه نىسبهتهن قىلچه

 . مهسۇئلىيهتسىز ساددا ئىپتىخار، كهلگۈسىگه نىسبهتهن مېھنهتسىز ئۈمىد بىلهن ياشىماقتا

 ئۆرە " فرانكلىن . مهنبه دەپ مهدھىيىلىگهنىدى ناپولېوئن دېھقانالرنى ھهربىي قوشۇننى تهشكىللىگۈچى

 ئۇالر قارا ئهمگهك الگېرىغا . دەپ تولىمۇ ياخشى ئېيتقانىدى " تۇرغان دېھقان ئولتۇرغان جانابتىن ئهال

 ئورگانالرغا، مهكتهپلهرگه پهرزەنتلىرىنى - ئهزا قىلىۋېتىلگهن بولسىمۇ، شهھهرلىرىمىزدىكى ئىدارە

 - بولۇۋالىدۇ ۋە ياۋاش " شهھهرلىك " ەنتلهر ئازغىنا ئۆتكهندىن كېيىن بۇ پهرز . ئهۋەتىپ بېرىۋاتىدۇ

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي مهۋجۇتلۇقىدا دېھقانالرنىڭ سالمىقى . يۇمشاق تۇرمۇشنىڭ سىزىقىدا ماڭىدۇ

 ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى زىيالىيالرنىڭ بۈگۈنكى رولىدىن ئېيتقاندا، زىيالىيالر ئۆز . ناھايىتى زور بولماقتا

 بۇرۇنقى ئۆلىماالر ئهرەب، پارس تىللىرىنى پۇختا . اتىقىغا اليىق بۇرچىنى ئۈستىگه ئااللمىدى ئ

شۇ زامانالردا ئهرەب، پارس تىللىرى بۈگۈنكى ئىنگلىز تىلىدەك زامانىۋى مهدەنىيهتنىڭ . بىلهتتىكهن

 ن مۇناسىۋەتلىك بۇمۇ شۇ مىللهتلهر ياراتقان مهدەنىيهتنىڭ دۇنياۋى تهسىر كۈچى بىله . ئاچقۇچى ئىدى

 ئۇيغۇرالر ئهرەب، پارس تىللىرىنى چوڭ بىلگهن دەۋر دەل ئىسالم مهدەنىيىتى پارالق نۇر . بولسا كېرەك

 . چاچقان دەۋر ئىدى

 غهرب ئىنقىالب خاراكتېرلىك تهرەققىياتنى باشتىن كهچۈرۈپ بۈگۈنگه كهلگهندە، بىز تېخى دۇنياۋى تىل

 ورۇن ئېلىش تۈگۈل، بۇنداق ئهقهللىي سهۋىيه تېخىچه بىزگه ۋە دۇنياۋى مهدەنىيهتنىڭ سهھنىسىدىن ئ

 بۇرۇلكىسىنى - ئهسىردىكى غهربنىڭ كاستۇم - 20 زىيالىيلىرىمىز . تۇيۇلماقتا ) غارايىبات ( فانتازىيه

 نېمىشقا بۇنداق دەيمىز؟ چۈنكى . ئهسىرنىڭ ئىدىيىسىگه ئىگه ئهمهس - 20 كىيهلىگهن بولسىمۇ، لېكىن

 لوگىيىسىنى دۇنياۋى ئېقىمغا ئېلىپ كىرىدىغان بىر تۈركۈم زىيالىيالرنىڭ بىزدە مىللهت ئىدېوئ

ماسلىشىشچان مېخانىزملىق قۇرۇلمىسى بارلىققا كهلمىدى، بىزدە ئۆزىنى خهلقائرالىق نۇقتىدىن كۆزىتىپ
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 باھااليدىغان، چوڭ ئاممىۋى مهسۇئلىيهت بىلهن پىكىر يۈرگۈزىدىغان ۋە بۇ پىكىرنى ھهقىقىي

 نى ئهكس ئهتتۈرگۈچى سىستېمىغا سېلىپ، دۇنياۋى يۈزلىنىشنىڭ ئوق سىزىقىغا ئۇاليدىغان ئهمهلىيهت

 . خوش، ئالال نېسىپ قىلسا، كېيىن بۇ ھهقته تۈزۈك توختىالرمىز ! كىشىلهر ناھايىتى ئاز، ناھايىتى ئاز

 ىسىدىمۇ گېپىمىزنىڭ يۆنىلىشىگه قايتىپ كهلسهك، بىز ئىگىلىك نۇقتىسىدىال ئهمهس، بهلكى ئاڭ نۇقت

 بۇ دېگىنىم بىزدىن مىللهتنىڭ  دۇنياۋى سهمهرىسى بولۇشقا تېگىشلىك . دېھقان مىللهت بولۇپ قالدۇق

 ئهسىردە بىزدە - 20 كېسىپ ئېيتقاندا، . ئهسىردە چىقمىدى دېگهنلىك ئهمهس - 20 كىشىلهر

 ، مهسىله بىر قهھرىمانالر تااليالپ بولۇش بىلهن بىرگه، داھىي خاراكتېرىدىكى كىشىلهرمۇ بولغان

 جهھهتته، ئىجتىمائىي قاتالمالر قۇرۇلمىسىدىكى پۈتۈنلۈك ۋە مۇكهممهللىكنىڭ ئىشقا ئاشمىغانلىقىدا،

 . يهنه بىر جهھهتته، خهلقائرالىق تۇيغۇنىڭ دېگهندەك ئۆتكۈر بولمىغانلىقىدا

 ۋە شهكىل سهنەئت، مهدەنىيهت جهھهتته ئۆزگىچه سۈرئهت - تېلېۋىزور ئاخبارات، ئۇچۇر، ئهدەبىيات

 تېلېۋىزىيىلىك ئۇچۇر لىنىيىلىرى ۋە سهنەئت فورمىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى ھهمدە . ئېلىپ كهلدى

 . ئۈزلۈكسىز تهرەققىي قىلىشى بولۇپمۇ شهھهر ئاھالىسىگه نىسبهتهن نۇرغۇن قۇاليلىقالرنى ئېلىپ كهلدى

 ىلىشى، ماددىي تهقهززالىقنىڭ ئالدىراش تۇرمۇش رىتىمى، ئهنەئنىۋى قىممهت قارىشىنىڭ تهدرىجىي يوق

 تهخىرسىز ھالدىكى كۈچىيىشى، جۈملىدىن مهئىشهتپهرەسلىك تىپىدىكى مهنىۋى گادايلىقنىڭ باش

 كۆتۈرۈشى، ساددا، ئهخمىقانه، يارىشىمسىز، ئهگهشمه يوسۇنۋازلىق قاتارلىقالر شهھهرلىكلهرنىڭ

 - ۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، ئۇالر كىتاب مۇش . نى ۋەيران قىلىۋەتتى ) خاس خاراكتېرى ( ئىندىۋىدۇئاللىقى

 ژۇرنال، گېزىت كۆرۈشنىڭ ئورنىغا تېلېۋىزور كۆرۈپ دۇنيانى چۈشهنمهكچى  ئهڭ ياخشىسى، ئىچ

 . ئاستا بۇنىڭغا كۆنۈكۈپ كهتتى - پۇشۇقىنى چىقارماقچى بولۇشتى ۋە ئاستا

 ئۇنىڭ قاناللىرى . كۈچهيتتى تېلېۋىزور ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ دۇنيا بىلهن بولغان ئاالقىسىنى نىسبهتهن

 ۋە پروگراممىلىرىنىڭ كۆپ خىل ۋە رەڭدار بولۇش ئاالھىدىلىكى قىزىقىش سهۋىيىسى ئوخشاش بولمىغان

 . ئاۋامنى تۈرلۈك نۇقتىدىن ئۆزىگه تارتىپ، مهجبۇرىي رەۋىشته دېگۈدەك غىدىقالش رولىنى ئوينىدى

 ېفقا ئوخشاش ئاخبارات چولپانلىرىنىڭ ئىش كىشىلهر يېلىتسىن، كلىنتون، ماندېال، ئاراپات، دوداي

 كېچىكى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ تهھلىل قىالاليدىغان - ئىزلىرىنى ئۇالرنىڭ چىرايى، ھهرىكىتى ۋە كىيىم

 ژۇرنالالر ئارقىلىق كۆزىتىشمۇ بىر خاسلىققا ئىگه، - دۇنيا ۋەزىيىتىنى گېزىت . ئىمكانىيهتكه ئېرىشتى

 ژۇرنالغا خاس ئاالھىدىلىكى بىلهن - لهن نۇقتا ئۆزىنىڭ گېزىت چۈنكى ئۇالردىكى پىكىر قىلىش بى

 جۈملىلهر چىقارغان پاسقا تايىنىپ - بىز يېزىق ماتېرىياللىرىنى كۆرگهندە، سۆز . چهمبهرچاس باغالنغان

 مۇھاكىمه قىلىمىز، ئهمما، تېلېۋىزور ئېكرانى ئالدىدا تۇرغىنىمىزدا، دۇنيانىڭ ۋەزىيىتىنى كۆرۈشتىكى

 راست بولغان، مهتبۇئات يوشۇرۇشقا ئۈلگۈرەلمىگهن، ئايرىم چېنىپ قالىدىغان ئۇششاق بىرقهدەر

 تارىخ سهھنىسىدىكى كىشىلهرنىڭ ھهربىر قهدىمى خۇددى كۈچلۈك . ئامىلالر بىلهن بىرلهشتۈرەلهيمىز

لىغان بۇيان قىلىۋەتكهندەك، مىليون - ماگنىت تاياقچىسىنىڭ ھهرىكىتى نۇرغۇن تۆمۈر ئۇۋاقلىرىنى ئۇيان
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 ئاۋامنىڭ تهقدىرىگه كىرىشىپ كهتكهن بولىدۇ، ھهتتا تارىخنىڭ ئايرىم سهھىپىسى داھىيالرنىڭ مهلۇم

 تېلېۋىزور . قول ھهرىكىتى، تهبهسسۇمى ياكى قاپاق تۈرۈلۈشى بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ

 . تۇر " چىنلىق " ئاشۇنداق ئىنچىكه دېتالالرنى كۆزەتكىلى بولىدىغان

 ور يهنه ھهر قايسى ئهل كىشىلىرىنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسۇللىرىنى، ھايات دەرىجىسى ۋە تېلېۋىز

 ئادەت ۋە - ئۇنىڭ ئېقىنى رەڭگارەڭ ئۆرپ . شهكىللىرىنى، يۆنىلىشىنى چۈشهندۈرىدىغان ئىقلىمنامه

 ئىدىيىدىن توقۇلغان جاھاننهمانىڭ چۇۋۇلۇشىدىن ھاسىل بولغان رىشته بولۇپ، ئۆزگىرىشچان سۈرەت

 لقۇنلىرى بىزگه ئىنسان قىسمهتلىرىگه دائىر ئاجايىپ ھېكايىلهرنى ستېرېوئلۇق رەۋىشته سۆزلهپ دو

 يىغىپ ئېيتقاندا، دۇنيا ". قامۇسۇل ئالهم " شۇڭا ئۇ كىشىنىڭ دىققىتىنى رەھىمسىز غىدىقاليدىغان . بېرىدۇ

 نلىرىنى تهرغىب قىلىشتا بىلىملىرىنى ئومۇمالشتۇرۇشتا، ھۆكۈمهت ئۈچۈن ئاڭ فورمىلىرى، ھاكىمىيهت يوسۇ

 ھهتتا . تېلېۋىزور ئهڭ بىۋاسىته، ئهڭ ئۇنىۋېرسال، ئهڭ ئاممىباب، ئهڭ ئۈنۈملۈك قورالغا ئايالندى

 تېلېۋىزورنىڭ جهلپ قىلىش كۈچى ساۋاتسىزالرنىڭ جاھىل كاللىسىنىمۇ يېرىپ كىرىپ، تهشۋىقاتنىڭ

 قىلىۋېتىدۇ ۋە ئۇالرنى مهلۇم ئاڭ فورمىسى قارىنى ئايرىماستىن غىڭ قىلماي ماڭىدىغان - كهينىدىن ئاق

 . ياكى تهشۋىقاتنىڭ جاھىل، خۇراپىي مۇخلىسلىرىغا ئايالندۇرۇۋېتىدۇ

 تېلېۋىزور سىياسىي، ئىقتىساد، مهدەنىيهت بارغانسېرى بىر گهۋدىگه ئايلىنىپ كېتىۋاتقان بۈگۈنكى

 ه ۋە ئۆزىنى دۇنياغا بولۇپمۇ دۇنيانى تۈزۈك بىر چۈشىنىشك . دۇنيادا زور ئهھمىيهتكه ئىگه

 . چۈشهندۈرۈشكه تولىمۇ موھتاج ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تۇرمۇشىدا مۆلچهرلىگۈسىز ئىجابىي قىممهتكه ئىگه

 - 20 يېزىلىرىمىز غوۋغا بىلهن سىياسىي سودىغا تولغان - ئهپسۇسكى، بىر قىسىم توك يېتىپ بارمىغان قىر

 شۇڭالشقا تېلېۋىزىيه يوللىرىنى ھهممه . رۇۋەرمهكته ئهسىردە ھېچنېمىدىن بىخهۋەر قاراڭغۇ ۋادا بولۇپ تۇ

 يهرگه تهڭ تۇتاشتۇرۇش يهنىال نۆۋەتتىكى يىلالردىكى ئېھتىمال، كېيىنكى ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى

 لىك دىققهتنى تارتىپ كهتمىگهن كونا يادنامىگه " جىددىي " جىددىي ئېھتىياج بولۇپ قاالر، ئېھتىمال بۇ

 . ئايلىنىپ قاالر

 نىڭ مهركىزىي شهھهرلىرىدىكى زامانىۋىلىقنىڭ نېسى بولمىغان روشهن بىر " غهربىي دىيار " تېلېۋىزور

 بولسىمۇ، بهزى " تېخنىكا جهننىتى " ئهلۋەتته ئۇ كىشىلهرنىڭ مهنىۋى ھاياتىغا سىڭىپ كىرگهن . جۇالسى

 . پاسسىپ تهرەپلهرگه ئىگه بواللماي قالمىدى

 ۇنى ئۆزىنى مهنىۋى ياقتىن تهربىيىلهشتىكى بىردىنبىر ۋاسىته تېلېۋىزور ئوتتۇرىغا چىققان ھامان كىشىلهر ئ

 . ژۇرنال كۆرمىسىمۇ دۇنيانىڭ خاھىشىنى چۈشىنىپ ماڭىدىغان بولدى - گويا گېزىت . قىلىۋالدى

 سهنەئتكه ئائىت ئېستېتىك ئېھتىياجىنى ئېكراندىكى فىلىملهر ئارقىلىق قاندۇرىدىغان - ئهدەبىيات

 ژۇرنالغا ئېتىبار قىلىپ كهتمهيدىغان - ارا كىتاب ئوقۇمايدىغان، گېزىت ب - نهتىجىدە، بارا . بولدى

كىتاب تىجارىتى قىلىدىغان خادىمالرنىڭ دېيىشىچه، ئۈرۈمچى . ئاھاله تهركىبلىرى شهكىللهندى
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 مائارىپ ساھهسىدىكى ئورنى، رولىدىن - ئاھالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه نىسبهتهن مهدەنىيهت

 كىتابقا ئهڭ ئاز مۇشتهرى بولىدىكهن، يهنىال كۆپلىگهن تىراژ نامرات ھېسابالنغان ئېلىپ ئېيتقاندا،

 - مېنىڭچه، بۇ ھهقىقهتهن توغرا ئىنكاس بولۇپال قالماي، بۇ ئهھۋال تۈپ . جهنۇبتىن كېلىدىكهن

 كارغا ژۇرنالالرنى بى - نۇرغۇن كادىرالر ۋە كهسپىي خادىمالر كىتاب . نېگىزىدىن ئېيتقاندا زور پاجىەئدۇر

 ئهسلىدە ئۇالرنىڭ بىرقهدەر ئهۋزەل ئىقتىسادىي شارائىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، . بهرسىمۇ ئوقۇمايدۇ

 بهلكىم ئۇالر . ژۇرنالالرنى ئاالھىدە سېتىۋېلىپ كۆرگهن بولسا ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بوالتتى - كىتاب

 دۇنيا - 2 ۋە ئامېرىكىنىڭ ياۋروپا . ئۆزلىرىنى خىزمهت ئىشى بىلهن بهكال ئالدىراش دېيىشى مۇمكىن

 كهينىدىكى رەھبهرلىرىدىن چېرچىل، دېگول، ئېزىنخوۋېرالر دەھشهتلىك ئۇرۇش - ئۇرۇشىنىڭ ئالدى

 ئۇالرنىڭ ئوقۇغانلىرى كۆڭۈل خۇشى خاراكتېرىدىكى كىتابالر بولماستىن، . پهيتلىرىدىمۇ كىتاب ئوقۇغان

 دىكى چوڭقۇر مۇالھىزىنى تهلهپ قىلىدىغان سهنەئت ئائىلىسى - بهلكى تارىخ، پهلسهپه، ئهدەبىيات

 ھازىرقى كهسپىي خادىمالر ئۆزلىرىنىڭ تار نهزەر دائىرىسى بىلهن مهسىلىلهرگه ھۆكۈم . كىتابالر ئىدى

 ئۇالردا ئۆزىنى ئوبدان دەڭسىمهسلىك ئېغىر، . قىلىشقا، خىزمهتلهرگه كاشىال تۇغدۇرۇشقا بهكال ئامراق

 رەھبهرلهردىكى بيۇروكراتچه ئىستىل ئۇالرغىمۇ داۋالىغىلى . قارايدۇ ئۆزىنىڭ پىكرىنى ئهڭ توغرا دەپ

 بولمايدىغان راك كېسىلىدەك يامراپ كهتكهنكى، ئۇ بهئهينى يېڭى تىكىلگهن كۆچهتلهرنىڭ تۈۋىگه

 بيۇروكراتىزم دەھشهتلىك سازلىققا ئوخشايدۇكى، تاالنتلىق . تۆكۈلگهن شوردەك ھېچنېمىنى ئاينىتمايدۇ

 . تۈرۈپ تۇرىدۇ، ھېچكىم ھېچكىمنى قۇتقۇزمايدۇ كىشىلهرنى چۆك

 مانا بۈگۈن، مىڭ يىل بۇرۇن ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتىنىڭ قانۇن قۇرۇلمىسىنى اليىھىلىگهن

 نىڭ " قۇتادغۇ بىلىگ " يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ چهت ئهلدە ئهڭگۈشتهر دەپ قارالغان شاھ ئهسىرى

 دۇنيا كالسسىك ئهدەبىياتىدىكى مهشھۇر . پ ياتىدۇ باھاسى يهتته يۈەنگه چۈشۈرۈلسىمۇ، توپا بېسى

 . ئهسهرلهرنى نهشر قىلىشقا توغرا كهلسه، تۈزۈك تىراژ كهلمهي، نهشرىياتچىالرنى تهڭقىسلىقتا قويۇۋاتىدۇ

 يازغۇچىالر نهشرىيات تهرىپىدىن سېلىنغان تىراژ سېلىقىنىڭ بېسىمى ئاستىدا كىتابخانا - شائىر

 بۇنىڭ سهۋەبى ئېنىق ھالدا تۈزۈملهشتۈرۈلگهن ئىدېوئلوگىيىگه، . ىدۇ دىرېكتورلىرىغا يالۋۇرۇۋات

 بۇيرۇقالشتۇرۇلغان بازار ئىقتىسادىغا بېرىپ تاقالسىمۇ، بهرىبىر جهمئىيىتىمىزدىكى پاجىەئلىك مهدەنىيهت

 . ھادىسىلىرى بولۇش بىلهن مهسۇئلىيهت تۇيغۇسىغا ئىگه كىشىلهرنى ئازابلىماي قالمايدۇ

 ئۇسسۇلچىالر، سازەندىلهر جهمئىيهتتىكى پىكىر ئېقىمىنىڭ جهلپكار - ىدى، ناخشا تېلېۋىزور چىقىۋ

 دوكتور ۋە پروفېسسورلىرىمىز، ئاكادېمىك ۋە نهزەرىيىچىلىرىمىز دەسسهپ ئۆتۈپ . نۇقتىسىغا ئايالندى

 تېلېۋىزور گوياكى دىلى ئۈزۈك يىگىتلهرنىڭ يىغىسىنى . كهتسه بولىدىغان تاختا كۆۋرۈك بولۇپ قالدى

 - نازلىرىغا سهمه بولۇپ جاھاننىڭ ئاچچىق - ئاڭاليدىغان، خۇشپىچىم خېنىمالرنىڭ جىلۋە

 ئۇسسۇل ئارقىلىق نهزىرە - ئانىالرغا ناخشا - چۈچۈكلىرىنى ئۇنتۇيدىغان، ئۆلۈپ كهتكهن ئاتا

مائىي تېلېۋىزور ھهر خىل ئىجتى . قىلىدىغان، بالىالرغا ئاتاپ دۇئا قىلىدىغان ۋاسىتىدەك بولۇپ قالدى
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 مهسىلىلهرنى كىشىلهرگه تونۇتىدىغان سهھنه بولۇشنىڭ ئورنىغا، بىزنىڭ نهزەرىمىزدە گويا بىر ئويۇنچۇققا

 . ئايلىنىپ قالغىلى قوپتى

 مائارىپىمىز ئىقتىسادىي يېغىلىق - مهدەنىيهت . بىز ئومۇمهن قاالق ئىقتىسادىي مۇھىتقا پېتىپ قالدۇق

 بىزدە سهھنه سهنئىتى بار دېيىلسه، ئهلنهغمه ياكى . هكته دەۋرىنىڭ رەھىمسىز خىرىسىغا دۇچ كهلم

 تېلېۋىزىيه سهنئىتىمىزنىڭ ئاران - كىنو . فولكلورغا ياتىدىغان ئهنەئنىۋى شهكىلدىكى سهنەئت بار

 شۇنداق ئىكهن، كالسسىك . ۋۇجۇدقا چىققان بىخالنما مهۋجۇدىيىتى ئۆز ھاياتىدىن ئۈمىد ئۈزگهن

 ىزنى، ئهپسانه، رىۋايهت، چۆچهكلىرىمىزنى، تارىخىي، ئىجتىمائىي سهنەئت بايلىقىم - ئهدەبىيات

 شۇڭالشقا . تهقدىرىمىزنى ئېكرانغا ئېلىپ چىقىشىمىزغا مۇمكىن بولمىدى - جهريانلىرىمىز ۋە قىسمهت

 تومۇرلىرىدا ئۆزىمىزنىڭ ئىسسىق قېنى ئېقىپ تۇرۇۋاتقان سۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىمىز سۇن ۋۇكۇڭ، خېمهن،

 بىلهلىگهن بولسىمۇ، چىن تۆمۈر باتۇر، كهمهك ئهييار، ئاپراسىياپالرنى بىلىشتىن قۇرۇق رامبوالرنى

 بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، تېلېۋىزور ئۆزگىلهرنى بىلىشتىكى زور پۇرسهت بولۇش بىلهن بىرگه، . قالدى

 ئۇنى . پ ھازىرقى رېائل ئىقتىسادىي، مهدەنىي مۇھىتتا ئۆزىمىزنى ئۇنتۇشقا ئېلىپ بېرىۋاتقان چوڭ خهۋ

 مۇشۇنداق پهۋقۇلائددە شارائىتتىكى خېروئىن دېسه گېپىمىز ئېشىپ كېتهرمۇ؟ مهن چاكىنا

 تېخنىكىنىڭ ماددىي ۋە سىياسىي مهسىلىلهردىكى - كونسېرۋاتىپالردىن ئهمهسمهن، ئۇنىڭ ئۈستىگه پهن

 ومۇملىشىشىنى شۇڭالشقا تېلېۋىزىيىنىڭ تېز ئ . رولىنى مهلۇم مهنىدە چۈشهنسهم كېرەك دەپ قارايمهن

 مهسىله، تېلېۋىزورنىڭ ئهۋزەل تهرەپلىرىنى . يۇقىرىدا قهيت قىلىپ ئۆتكىنىمدەك بهكمۇ ئارزۇ قىلىمهن

 كۆرۈپ يېتىش بىلهن بىرگه، ئۇ كهلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان پاسسىپ ئاقىۋەتلهرگىمۇ نهزەر سېلىشنىڭ

 نچلىق ئۇرۇشنىڭ مهۋجۇت دۇنيادا ھېچقانداق تى . ئوخشاشال مۇھىم ئىكهنلىكىگه دىققهت قىلىشتا

 . ئهلۋەتته، سهگهك سىياسىيون بۇنى ھهر ۋاقىت ئېسىدىن چىقارمايدۇ . بولماسلىقىغا ھۆددە قىاللمايدۇ

 تېخنىكىنىڭ ئىلغار ئىجتىمائىي رولىنى - خۇددى شۇنىڭدەك، مهدەنىيهت پهرۋىشچىلىرى پهن

 گه قارىتا قىسمهن يوقىتىش ئېلىپ مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىلهن بىرگه، قىممهتلىك مىللىي ئاالھىدىلىكلهر

 . كېلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت يهنه بىر پاكىتنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەك

 زىيالىي ئهپهندىلهر، شهھهر مىشچانلىرى دىققهت قىلىشى كېرەككى، تېلېۋىزورنىڭ ھهددىدىن زىيادە

 . جىدە تارايتىۋەتتى بىۋاسىتىلىكى ۋە ئاممىۋىلىقى كىشىلهرنىڭ دىققهت دائىرىسىنى قورقۇنچلۇق دەرى

 شهيئىلهرنى كۆزىتىش ئۇسۇلىنى، باھاالش نۇقتىسىنى ھهقىقىي ئهمهلىيهتنىڭ تهلىپىدىن

 بۇنداق ئهھۋالدا، بالىالر ئاسانال ھۇرۇن، جاھانكهشتى، ئۆيدە ئولتۇرۇپ شهھهر . يىراقالشتۇرۇۋەتتى

 ئۆزىنى تهقدىم قىلىشقا تېلېۋىزور ھامان ئهمهلىيهتنىڭ نهق . ئالىدىغان خىيالپهرەس بولۇپ قالىدۇ

 ئاجىزلىق قىلىدۇ، ئۇنىڭدىكى نومۇرالر مۇقهررەر ھالدا مۇئهييهن مۇئهسسهسه ئۈچۈن خىزمهت

ئۈستۈن - ئاخىر، ئاستىن - قىلىدىغان ئورگانالر، مۇھهررىر ۋە ئوپېراتورالرنىڭ دىتى بويىچه ئىلگىرى
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 ئهمهلىيهت قىلىپ " ھهقىقىي " رتىپتىكى ئۇلىنىدۇ، رەتلىنىدۇ ۋە ئاخىر غهيرىي ته - قىلىنىدۇ، كېسىپ

 شۇنداق ئىكهن، تېلېۋىزور ئېكرانى ئالدىدا ئولتۇرغان ئادەم ئۇنى ئۆزىگه خاس قىممهت . چىقىلىدۇ

 . قارىشى ۋە دۇنيا قاراش بىلهن باھاالپ، ئۆزىگه ھهقىقىي ئهسقاتىدىغان توغرا ئۇچۇرنى ئااللىشى كېرەك

 كه چۆكۈش، ئويالش، پىكىر قىلىش، ئهتراپلىق تهربىيىلىنىش، بۇنىڭ ئۈچۈن باشقا خۇرۇچالر  ئهمهلىيهت

 . ماتېرىيالالرنى كۆرۈش، مېڭىنىڭ تهپهككۇرلۇق رولىنى تاۋالش  ئىنتايىن زۆرۈر - زۆرۈر كىتاب

 قاراڭ، . ئهسىرنى ئۇزاتماقتا - 20 ئۇيغۇرالر خهت تونۇش جهھهتتىكى ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتهلمهي

 ئهسىرگه يهنه بىر ساۋاتسىزلىقنى ئۈستىمىزگه ئېلىپ - 21 بىز . پ بولدى جاھان كومپيۇتېر تورىغا كىرى

 . كىرىدىغان بولدۇق

 ئهجهبا، كېچىكىش بىزگه ئالال مهخسۇس قالدۇرغان قىسمهتمۇ؟

 يىل سېنتهبىر - 1996

________________________________________
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 ئاۋام روهىدىكى قىرغاقالر ۋە كۆۋرۈك

 هتنىڭ ساداسى ئىنسانىيهت ھاياتىنىڭ بۈگۈنكى كهڭ ۋە يۈكسهك ھاۋاسىدا تهنتهنه ھهرخىل مهدەنىي

 كىشىنىڭ ئهقلىنى ھهيران قالدۇرىدىغان بۇ مهنزىرىدىن ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ . بىلهن ئۇچراشماقتا

 شۇنىڭدەك، ئهلمىساقتىن تارتىپ . ئىجتىمائىي ئۆتمۈشى ۋە ھازىرقى ئهھۋالىنى كۆرۈپ تۇرۇپتىمىز

 لىشىپ كېلىۋاتقان چوڭقۇر تارىخىي دوستلۇقنىڭ ھاياتىي كۈچىدىن، ئۇنىڭ پارالق كېلهچىكىدىن داۋام

 بۈگۈنكى دوستلۇقنىڭ سهھنىسىدە تۇرۇۋاتقان ھهرقايسى مىللهتلهر ئۆزلىرىنىڭ . پهخىرلىنىپ تۇرۇپتىمىز

 ىپتىخارى، روشهنكى، بىر مىللهتنىڭ غۇرۇرى ۋە ئ . مهدەنىيهت جهھهتتىكى غۇرۇرى بىلهن ياشىماقتا

 ئىجتىھات ۋە . بىلىشنىڭ نۇرغۇن قاتالملىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان مهدەنىيهتنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىدۇ

 ئهقىلنىڭ ئۆرنهكلىرىگه باي بولغان، زامانالرنىڭ ئۆزى ئۈستىدىكى چهكسىز ئويلىنىشىغا بهرداشلىق

 باشقا بىر مهدەنىيهتنىڭ بېرەلهيدىغان كۆپ قىرلىق مهدەنىيهت، ئۆزىنىڭ مهغرۇرلۇقى بىلهن

 ھهممىگه ئايانكى، قهدىمكى گرېك مهدەنىيىتى ئۆزىنىڭ . تېررىتورىيىسىگه بىماالل سىڭىپ كىرەلهيدۇ

 مىسىرنىڭ قهدىمكى مهدەنىيهت . سېھرى بىلهن ھازىرمۇ كىشىلهردە چوقۇنۇش پهيدا قىالاليدۇ

 ە بولمىغان ياكى كهم بولغان مهدەنىيهت ئۆزىد . مۆجىزىلىرىمۇ بۈگۈنكى دۇنيا ئۈچۈن قىيىن سوئال

 بۇنداق قوبۇل قىلىش . نهرسىلهرنى ئۆزىدىن باشقا بىر مهدەنىيهتنىڭ خهزىنىسىدىن قوبۇل قىلىدۇ

 مهدەنىيهتنىڭ ئهسلىدىكى ساپاسى ۋە . ئهنەئنىۋى قارشىلىق كۈچىنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان بولىدۇ

 ە مهدەنىيهتشۇناسالر شۇنى ئورتاق ھالدا تارىخچىالر ۋ . كېيىنكى راۋاجى ئهنه شۇ يوسۇندا ئىشقا ئاشىدۇ

 مۇئهييهنلهشتۈرىدۇكى، مهدەنىيهت تارىخىدا ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ئىمتىيازىنى يوقاتماي كېلىۋاتقان گرېك

 . مهدەنىيىتى دەسلهپته غهربىي ئاسىيا ۋە مىسىر مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرى ئارقىسىدا تهرەققىي قىلغان

 ە ئاسترونومىيه جهھهتتىكى بىلىملىرى گرېتسىيىنىڭ مهدەنىيىتىگه قهدىمكى مىسىرلىقالرنىڭ ماتېماتىكا ۋ

 . ئهپسانه شهكلىدىكى گرېك پهلسهپىسىنىڭ پهننىي ئاساسقا ئىگه بولۇشىغا تۈرتكه بولغان . كۈچ قوشقان

 نىڭ بايان ) يىلالر 425 - 484 مىالدىيهدىن بۇرۇنقى ( قهدىمكى گرېتسىيه تارىخچىسى ھېرودوت

 ىسىرنىڭ بىر پادىشاھى ئهلنى ئۈنۈملۈك ئىرادە قىلىش، دۆلهتنىڭ مالىيىسىنى قىلىشىچه، بۇرۇنقى م

 - تهڭشهش ئۈچۈن كهڭ كۆلهملىك يهر تهقسىملهش ئىشىنى ئېلىپ بېرىپ، يهرنى خهلققه چوڭ

 خهلق يهرنىڭ كۆلىمىگه قاراپ تۇرۇپ . كىچىكلىكى ئوخشاش تۆت چاسا شهكىلدە بۆلۈپ بهرگهنىكهن

 - ناۋادا دەريا، كهلكۈن سۇلىرى بىرەرسىنىڭ يېرىنى زىيان . تاپشۇرىدىكهن پادىشاھقا ئىجارە ھهققى

پادىشاھ يهرنىڭ قالغان قىسمىنى ئۆلچهپ . زەخمهتكه ئۇچراتسا، ئۇ بېرىپ پادىشاھقا مهلۇم قىلىدىكهن
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 بۇ يهر ئۆلچهشنىڭ . تاپشۇرىدىغان ئىجارە ھهققىنىڭ مىقدارىنى ئۆزگهرتىپ مۇۋاپىقالشتۇرىدىكهن

 مانا بۇ ئادالهتنىڭ . لىنىشى بولۇپ، كېيىنكى ۋاقىتالردا گرېتسىيىمۇ بۇنى ئۆزلهشتۈرگهنىكهن كهشىپ قى

 تهقهززاسىدا دۇنياغا كهلگهن ئىپتىدائىي ماتېماتىكا بولۇپ، ئهينى دەۋر مهدەنىيىتىنىڭ سهمهرىسى

 سۈپىتىدە ئىنسانىيهتنىڭ بايلىقىغا ئايالنغان ھهقىقهتتىن ئىبارەت مهڭگۈلۈك غايىنى

 . مهلىيلهشتۈرۈشنىڭ شۇ دەۋرىدىكى كۆرسهتكۈچى بولۇپ قالغان ئه

 دېمهك، گرېتسىيه مىسىرنىڭ ئهقلىنى قوبۇل قىلىش بىلهنال ئۆزىنىڭ ئهقلىنى يوقىتىپ قويمىدى، ئېگهي

 دېڭىزىنىڭ تىنىم تاپماس شاۋقۇنلىرىغا قۇرداش بولۇپ ياشىغان ئهجدادلىرىنىڭ ئهخالقىي ۋە غايىسى

 بهلكى ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتى پۈتۈن . ئهۋالدلىرىغا ئهڭگۈشتهر بولۇپ قېلىۋەردى گرېتسىيىنىڭ كېيىنكى

 بۈگۈنكى كۈندە گرېكالرنىڭ پهلسهپىسى . ياۋروپا پهلسهپىسىنىڭ ئانتىك مهنبهسى بولۇپ قالدى

 ئۇالرنىڭ ئهدەبىياتى شائىرالرنىڭ پىكىر . غهربنىڭ، ھهتتا شهرقنىڭ تهپهككۇر خهزىنىسىگه ئايالندى

 . بهرىكهت ئاتا قىلىدىغان خىزىرغا ئايالندى خامىنىغا

 شۇڭالشقا بۈگۈنكى يىراق شهرق . جۇڭگو دۇنيادىكى يهنه بىر شۆھرەتلىك مهدەنىيهتنىڭ ئانىسى

 مهدەنىيىتىنىڭ ۋۇجۇدىدىن جۇڭگونىڭ ئهنەئنىۋى مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرىنى خېلى كۆپ ئۇچراتقىلى

 ۆلىتى ياراتقان تهرىقهت تهلىماتى ئهينى ۋاقىتتا ئهخالق د - جۇڭگودىن ئىبارەت بۇ ئهدەپ . بولىدۇ

 ياپون مىللىتىنىڭ ئىدېوئلوگىيىسىگه سىڭىپ، ئۇالرغا خاس بولغان شيهندياۋ دىنىنىڭ شهكىللىنىشىنى

 بىراق شۇنى قىستۇرۇپ ئۆتمىسهك بولمايدۇكى، ياپونىيىنىڭ شيهندياۋ دىنىدا . كهلتۈرۈپ چىقارغانىدى

 مىدزى دەۋرىگه كهلگهندە، ياپون مىللىتى يۈرگۈزگهن . ۇپ تۇرغان كۆپتۇر ئىسالھات بول - ئازدۇر

 ياپونىيىنىڭ . كېسىل بولدى - ئىسالھات ئهنەئنه بىلهن بولغان مۇناسىۋەت شهكلى جهھهتتىنمۇ ئۈزۈل

 بۈگۈنكى تهرەققىيات دەرىجىسىگه يېتىشىدە مىدزى ئىسالھاتىنىڭ قانداق ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكى

 . ھهممىگه مهلۇم

 اشقا ئهللهر ۋە مىللهتلهر مهدەنىيىتى بىلهن ئۇزاق مۇددەت ئاالقىدە بولماي تۇرۇپ، ئۆزىنى زامانىۋى ب

 يۈكسهكلىكنىڭ چوققىسىغا ئېلىپ چىقالمىغان مهدەنىيهت، تارىخنىڭ قانچىلىك ئۇزۇن بولۇشىدىن

 قالرنى ھهزىم قىلىش قهتئىينهزەر ئاشقازىنىنى كاردىن چىقىرىپ قويىدۇ، ۋاقىتنىڭ ئۇزىرىشى بىلهن يېڭىلى

 ئىقتىدارىدىن تامامهن مهھرۇم بولىدۇ، مهدەنىيهتنىڭ ئهخالق قاتلىمىمۇ كونىراپ، قۇدرەتلىك قانۇن

 ئورنىدا ئىجتىمائىي ئېكولوگىيىنى تهڭشهپ، مهنىۋى ھاۋانى ساپالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئاالھىدە

 هزى مۇتهپهككۇرالر تهرىپىدىن ياۋروپانىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى ب . فۇنكسىيىسىنى يوقىتىدۇ

 دەپ تهرىپلهنگهن جۇڭگو چىڭ سۇاللىسى دەۋرىگه كهلگهندە " شهرقنىڭ ياۋروپاسى " قهدىمكى

 فېوئدالىزمنىڭ ئۇزۇن جهزىرىسىدە ھالسىزلىنىپ، چهت ئهل جاھانگىرلىكىنىڭ ھامىيسىغا ئايلىنىپ

 ىتىپ ئىسالھات ساداسى مهيدانغا نومۇسىنى ئويغ - قارا تارىخ بىر قىسىم زىيالىيالرنىڭ ئار . قالدى

مهدەنىيهت " ماي - 4 " بۇ . بۇ سادا جۇڭگو يېقىنقى زامان تارىخىنىڭ ۋاراقلىرىغا ھۆسن قوشتى . كهلدى
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 كاڭ . ھهرىكىتىدىن ئىبارەت شانلىق تارىخنىڭ ھارپىسىدىكى كهم بولسا بولمايدىغان باسقۇچ ئىدى

 ۆتكۈنچى دەۋردىكى مهدەنىيهت ئېڭىنىڭ سىمۋولى يۇۋېي، لياڭ چىچاۋ، تهن سىتۇڭ قاتارلىقالر مۇشۇ ئ

 بىز قالغان تهرەپلهرنى قويۇپ تۇرۇپ، . سۈپىتىدە پهن ۋە دېموكراتىيه شوئارىنى كۆتۈرۈپ چىقتى

 يىلالر، 1723 - 1643 ( نيۇتون . ئۇالرنىڭ ئاقارتىش جهھهتتىكى پائالىيهتلىرىنى ئهسلهپ باقايلى

 اراتقۇچىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن تهپهككۇر تارىخىنى زور يېقىنقى زامان فىزىكىسىنىڭ ي ) ئهنگلىيه

 ئىنسانىيهت نيۇتون ئارقىلىق ئۆز تهپهككۇرىنىڭ ئىالھىي قۇدرەتكه ئىگه . دەرىجىدە ئىلگىرى سۈردى

 ئىكهنلىكىنى، مۇشۇ قۇدرەتكه تايىنىپ ئىچكى ئىرادىسىنىڭ غالىبلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ

 رىدۇكى، بۇ ئىنسانىيهتنىڭ ئىدىيه ئازادلىقىدىكى ئۇنتۇلغۇسىز كۆرۈنۈپ تۇ . مۇمكىنلىكىنى چۈشهندى

 مۇشۇنداق بىر گىگانت كىشىنى بىر مىللهتنىڭ مهدەنىيهت سهھنىسىگه ئهكىرىش ئهلۋەتته . دەۋر ئىدى

 ۋەھالهنكى، كاڭ يۇۋېي ۋەكىللىكىدىكى . تارىخمۇ ئۇنتۇپ قېلىشقا پېتىنالمايدىغان ھهرىكهت

 مېنىڭچه، . ڭ ئاخىرقى يىللىرىدا نيۇتون تهلىماتىنى جۇڭگوغا تونۇشتۇردى ئهسىرنى - 19 ئىسالھاتچىالر

 پىكىر . بىرەر ئىلمىي نهزەرىيىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پىكىر ئازادلىقىنى نامايان قىلىدىغان ئاالھىدە جهريان

 مهملىكىتىمىزنىڭ ئهينى . قىلىش ئهڭ قاتتىق ئهمگهك، شۇنداقال مهنىۋى ھۆرلۈكنىڭ يۇقىرى پهللىسى

 اماندىكى سىياسىي،  مهدەنىي رېائللىقىنى كۆزدە تۇتقاندا، كاڭ يۇۋېي قاتارلىق ئىسالھاتچىالرنىڭ ز

 كېسىپ ئېيتىش كېرەككى، نيۇتون تهلىماتىنىڭ جۇڭگوغا كىرىشى . ئىزدىنىشى كىچىك ئىش ئهمهس

 ولغان ئىلىم ساھهسىگىال تهسىر كۆرسىتىپ قالماستىن، بهلكى جۇڭگو خهلقىنىڭ ئىلمىي ھهقىقهتكه ب

 . تونۇشىغىمۇ ئىجابىي تهسىر كۆرسهتكهن

 غايىلىك ئادەملهر مۇرەككهپ تارىخنىڭ دۆۋىسىدىن كهم نهرسىسىنى بايقىۋاالاليدۇ، ئۇنى تولدۇرۇشنىڭ

 غايىنىڭ مهزمۇنى رېائللىقنىڭ . قانداقتۇر بىر يوقسۇزلۇقنىڭ ھهسرىتىنى چېكىدۇ . كويىدا بولىدۇ

 غايىنىڭ مهزمۇنى رېائللىقنىڭ . دا ئىسالھات مهيدانغا كېلىدۇ مهزمۇنىدىن مول بولغان ئهھۋال ئاستى

 . مهزمۇنى بىلهن ئوخشاش بولغان ئهھۋال ئاستىدا قانائهتلىنىش كېلىپ چىقىدۇ

 قوڭغۇرىقى خۇشى، لۇشۈن زامانىسىغا كهلگهندە " ئهكېلىشپهرۋەرلىك " كاڭ يۇۋېي قاتارلىقالر چالغان

 بارا كېڭىيىپ، مىسلى كۆرۈلمىگهن كهڭ - دۇنياسى بارا خهلقىمىزنىڭ مهنىۋى . جهڭگىۋار تۈس ئالدى

 بۈگۈنكى سېلىشتۇرما تهتقىقاتالر يۇقىرىقى پىكرىمىزنى ناھايىتى كۆپ پاكىتالر . زېمىنغا يىلتىز سۈردى

 لۇشۈن دارۋېن، گوگۇلالردىن ئهكهلگهن؛ خۇشى يوھان، دېۋىيدىن ئهكهلگهن؛ گومورۇ . بىلهن تهمىنلهيدۇ

 ىالردىن ئهكهلگهن؛ ماۋدۈن زوال، تولىستويالردىن ئهكهلگهن؛ باجېن باكونىن، تاگور، ۋىتمان، گيوت

 ئوسكار، ۋىلدېالردىن ئهكهلگهن؛ فىڭ نهيچاۋ، خې چىفاڭ قاتارلىقالر فرانسىيه، ئهنگلىيىنىڭ سىمۋولىزم

 نى " ئهكېلىشپهرۋەرلىك " مهدەنىيهت ھهرىكىتى " ماي - 4 " دېمهك، . ئهدەبىياتىدىن ئهكهلگهن

مهزمۇن قىلغان بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئهنەئنىۋى مهدەنىيىتى بۇنىڭ بىلهن ئىنكار قىلىنىپ ئاساسىي
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 . كهتمىدى، بهلكى زاماننىڭ تهلىپىگه مۇناسىپ ھالدا ھاياتىي كۈچكه ئىگه مهزمۇننى تاپتى

 خوش، بىز نېمىلهرنى بهردۇق ۋە ئهكهلدۇق؟

 گه قارىساق، نامىمىزنىڭ ئالدىدا بىر ئۆزىمىز ھهققىدىكى نهشر قىلىنغان كىتابالرنىڭ كىرىش سۆزلىرى

 يىراق ئۆتمۈش ۋە يېقىنقى ئۆتمۈشنى سۈرۈشتۈرگىنىمىزدە، . مۇنچه چىرايلىق سۈپهتلهر تۇرۇپتۇ

 مهدەنىيهت تۇغىمىزنىڭ خېلى ئوبدان جهۋالن قىلغانلىقى راست، تارىختىن بېرى تىنىمسىز ئۇرۇش ۋە

 زدىن جاھان ئهھلىنىڭ دىققىتىنى رام قىلغۇدەك جېدەلنىڭ سهھنىسى بولۇپ كهلگهن تۇپرىقىمى - جهڭگى

 بهزى ئۆرنهكلهرنىڭ تېپىلىپ، كۇتۇپخانا ۋە مۇزېيالرنى بېيىتىپ تۇرغانلىقى ئهينى دەۋردىكى

 ھهربىر دىن بىر خىل مهدەنىيهت تىپىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى، ئۇيغۇر . سۈپىتىمىزنىڭ رېائل پاكىتى

 مانا بۇ . نىڭ بولغانلىقى ھهممىگه ئايان ھادىسه مهدەنىيهت تارىخىدا كۆپ قېتىم دىن ئالمىشىش

 مهدەنىيهت تارىخىمىزدا كۆپ قېتىم يىمىرىلىش ۋە كۆپ قېتىم تىكلهشنىڭ بولغانلىقىنى، مهدەنىيىتىمىزنىڭ

 ئهلۋەتته، . كۆپ قاتالملىق مهدەنىيهت ئىكهنلىكىنى، تهتقىق قىلىشنىڭ ھهقىقهتهن قىيىنلىقىنى كۆرسىتىدۇ

 بېرىش ۋە ئهكېلىش تالالش ۋە . انىكهن، ئۇنىڭ بهرگهن ۋە ئهكهلگهنلىرى بولىدۇ بىر مىللهت ياشاۋاتق

 تالالش ۋە شالالش تارىخنىڭ مهلۇم باسقۇچىدىكى ۋاقىتلىق ھادىسه . شالالشنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

 بولماستىن، بهلكى چهكسىز داۋاملىشىدىغان ئۈزلۈكسىزلىك، روشهنكى، بىر مىللهتنىڭ مهدەنىيىتىنى

 كۆپ خىل مېتودنىڭ بولۇشى نېمىنى . قىلىشقا قانداقتۇر بىرال مېتودنىڭ بولۇشى كۇپايه قىلمايدۇ تهتقىق

 تهلهپ قىلىدۇ؟ يهنىال ئهكېلىشنى، تهتقىقات مېتودىنى زامانىۋى يۈكسهكلىككه كۆتۈرۈپ، مهدەنىي

 چوقۇم چۈنكى مهدەنىيهت . مىراسالرنى زامانىۋى ئاڭ نۇقتىسىدا تۇرۇپ باھاالشنى تهلهپ قىلىدۇ

 . مهدەنىيهت ئارقىلىق شهرھى تاپىدۇ

 تهبىئىي پهن، ئىجتىمائىي پهن، پهلسهپه، ئېستېتىكا، . ئهكېلىش تۈرلۈك مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ئهدەبىيات، مهدەنىيهتشۇناسلىق، جهمئىيهتشۇناسلىق، تارىخشۇناسلىق، ئىقتىسادشۇناسلىق،

 ماقالر ئهقلىي تهپهككۇر ۋە ھېسسىياتلىق تهپهككۇردىن يۇقىرىقى تار . مائارىپشۇناسلىق ۋەھاكازاالر

 بۇالرنىڭ ھهممىسى ئورتاق مهۋجۇت . بىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك مهنبهلهر بىلهن تۇتىشىدۇ - ئىبارەت بىر

 بولغاندا ۋە ئورتاق تهرەققىي قىلغاندا بىر خىل مهدەنىيهت ئېكولوگىيىسى كېلىپ چىقىپ، تهرەققىياتنىڭ

 . ھهرقانداق مېتود ۋە مېتودلوگىيه مۇشۇنداق ئېكولوگىيه ئىچىدە يېتىلىدۇ . غالم بولىدۇ سۈرئىتى تېز ۋە سا

 بىزنىڭ ھازىرقى ئىلىم ھاۋايىمىزنى ئالساق، ئوتتۇرا ۋە ئالىي مهكتهپلهردە ماتېماتىكا، فىزىكا،

 سۆزلهنگهنلهرنىڭ ھهممىسى . بىوئلوگىيه پسىخولوگىيه قاتارلىق كۆپلىگهن پهنلهر ئۆتۈلۈۋاتىدۇ

 بىراق بىزدە مۇشۇالرغا دائىر . ئىنسانىيهتنىڭ مېڭىسى ھېسابلىنىدىغان ئالىمالرنىڭ تهپهككۇرى

 ئارخىمىد، پاسكال، نيۇتون، ئېينىشتېيىنالر ھهققىدە سۆزلهيمىزيۇ، . كالسسىك كىتابالر ناھايىتى كهم

 . ئۇالرنىڭ ئۆز ئهسهرلىرىنى ئوقۇشقا ئانچه مۇيهسسهر بواللمايمىز

، تولستوي، گوركى، چېخوف، شولوخوف، بالزاك، فىلوبېر، موپاسسان، مارك تېۋىن دەرۋەقه، گيوتى
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 بىراق ئۆتمۈشنىڭ پىالتون، ئارىستوتېل، دانتى، . توال مۇۋەپپهق بولدۇق - قاتارلىقالرنى بىلىشكه ئاز

 بۇنىڭدىن قارىغاندا، . شېكىسپىر، گېگىل قاتارلىق دانىشمهنلىرى بىزگه دېگهندەك تونۇشلۇق ئهمهس

 ىليام جامېس، كارل، پۇپىپۇر، ھايدىگېر، سارتېرى قاتارلىقالرنى بىلهلمىگىنىمىز ئۈچۈن ھهسرەت ۋ

 . چهكمىسهك بولغۇدەك

 لۇشۈننىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، ئهجنهبىيلهرنى قانچىكى ياخشى چۈشهنسهك، ئۆزىمىزنىمۇ شۇنچه

 روسسونى چۈشهنسهك، . ژ . ۇرى ژ ئهسىردىكى ئاقارتىش مۇتهپهكك - 19 فرانسىيىنىڭ . ياخشى چۈشىنىمىز

 دانتى ياكى . ئۇنىڭ بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنى سېلىشتۇرۇپ تهتقىق قىلىشقا مۇۋەپپهق بولىمىز

 شېكىسپىرنى چۈشهنسهك، ناۋائىينى سېلىشتۇرۇشقا مۇۋەپپهق بولىمىز؛ شۇنىڭ بىلهن يۈسۈپ خاس

 . ىقات دۇنياۋى كهڭلىككه ئېرىشىدۇ ھاجىپ ۋە ناۋائىيدىن ئىبارەت بۇ گىگانتلىرىمىز ھهققىدىكى تهتق

 ئهگهر پىالتون، سوقرات، ئارىستوتېل قاتارلىق گرېتسىيه مۇتهپهككۇرلىرىنى چۈشهنسهك، فارابى پهلسهپه

 . سىستېمىسىنىڭ مهنبهسى ۋە ناۋائىي ئېستېتىكىسىنىڭ خهزىنىسىنى چۈشىنهلىگهن بوالتتۇق

 بىز سىڭقۇ سېلى، كوموراجىۋا، فارابى، . دى ئهجدادلىرىمىز ئهكېلىشپهرۋەرلىكنىڭ نادىر ئۈلگىسى ئى

 يۈسۈپ خاس ھاجىپ، ناۋائىي قاتارلىقالرنى ئويلىساق، ئۇالرنىڭ مهدەنىيهت قوبۇل قىلىش جهھهتتىكى

 بىزگه ۋاسىتىلىك تهسىر كۆرسهتكهن ئهرەب مهدەنىيىتىمۇ قاتالممۇقاتالم قوبۇل . دادىللىقىدىن سۆيۈنىمىز

 ئهرەب مهدەنىيهت تارىخىدىكى مهشھۇر ئىسالھاتچى شائىر ئىبنى . قىلىپ ئۆزلهشتۈرۈشنىڭ مهھسۇلى

 پارس مهدەنىيىتىنى ئهرەبلهرگه تونۇشتۇرۇپ ئهينى دەۋرىدىكى ئهرەب ) يىلالر - 727 مىالدى ( مۇقهففا

 . مهدەنىيىتىنى بېيىتقانىدى

 شۇنداق . ھازىر بىز ئىسالھات ئېلىپ بېرىش، ئىشىكنى ئېچىۋېتىشتهك ئۇلۇغ بىر دەۋردە ياشاۋاتىمىز

 ئىكهن، دەۋرىمىز يارىتىپ بهرگهن ئهۋزەل شارائىتتىن تولۇق پايدىلىنىپ، خهلقىمىزنىڭ مهدەنىيهت

 مىراسلىرىنى دادىللىق بىلهن قېزىشىمىز ۋە ئۇنى ئۆگىنىشىمىز، شۇنداقال دۇنيادىكى ھهر قايسى ئهل

 ڭ مهدەنىيهت خهزىنىسىنى مىللهتلىرىنىڭ ئىلغار مهدەنىيهت ئۆرنهكلىرىنى قوبۇل قىلىپ، خهلقىمىزنى

 يهنىمۇ بېيىتىشىمىز، شۇ ئارقىلىق مهدەنىيهتشۇناسلىق ئىلمىنىڭ تهرەققىياتى ئۈچۈن زېمىن ھازىرلىشىمىز

 . الزىم

يىل ئۆكتهبىر - 1992
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 ماددىي ئىستېمال، مهنىۋى پهرهىز

 ھهر قايسى ئىقتىسادىي قانۇنىيهت كونتروللۇقىنىڭ يهر شارى مىقياسىدا ماكرو دەرىجىگه كۆتۈرۈلۈشى

 ئهللهرنىڭ ئومۇمىي تهرەققىيات سهۋىيىسىنىڭ قانچىلىك بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى ۋە

 تېخنىكا، مهدەنىيهت ۋە ئۇچۇر - بۇ پهن . بىرىگه چهمبهرچاس باغلىۋەتتى - كهلگۈسىدىكى تهقدىرىنى بىر

 ۋەتلىك بولۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه تۈرلىرىنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدىكى راۋاجى بىلهن مۇناسى

 ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا چۈشىنىشنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، خهلقائرا دېموكراتىيىنىڭ

 مۇكهممهللىككه قاراپ يۈزلىنىشى، خهلقنىڭ ئىجتىمائىي مۇۋازىننهتتىكى ئورنىنىڭ كۈچىيىشى قاتارلىق

 كۈندە ئىنسانىيهتنىڭ ئىقتىساد، مهدەنىيهت ۋە بۈگۈنكى . نۇرغۇن جهريانالر بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىك

 قىممهت قانۇنى جهھهتته بىر پۈتۈن گهۋدىگه ئايلىنىشى پهيالسوپالر، سىياسىيونالر ۋە ئهدىبلهرگه خاس

 نۇرغۇن تاسادىپىيلىق، . بولغان ئۇتۇپىيه ئهمهس، بهلكى كۆز ئالدىمىزدىكى رېائللىق بولۇپ قالدى

 پۇرسهتتىن پۈتكهن رېائل تارىخنىڭ بۇ خاسىيهتلىك رىتىمى دۇنيانىڭ نۇرغۇن مۇقهررەرلىك ۋە نۇرغۇن

 . ھهر قانداق خىلۋىتىدە ئاڭلىنىدىغان بولدى

 جۇڭگودا بولۇۋاتقان ئىقتىسادىي ئىسالھات دۇنيادا بولۇۋاتقان ئهنه شۇنداق كۆپ قۇتۇپلۇق

 - ت، يېزا ئىگىلىك، پهن سانائه - بۇ، بىر تهرەپتىن، مىللىي سودا . ئۆزگىرىشنىڭ بىر تهركىبىي قىسمى

 مائارىپنى راۋاجالندۇرۇشتىن ئىبارەت ئىچكى مۇقهررەرلىكنىڭ مهھسۇلى - تېخنىكا ۋە مهدەنىيهت

 بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن، تاشقى ئىقتىسادىي مۇھىتنىڭ تهسىرى ھهم جۇڭگونىڭ خهلقائرا ئىقتىسادىي

 تىك يېڭى جۇڭگو تارىخىدا خۇددى ئىسالھات سوتسىيالىس . مۇھىتتىكى ئاالھىدىلىكىنىڭ مهھسۇلى

 . كوپېرنىكنىڭ قۇياش مهركهز تهلىماتىغا ئوخشاش ئىنقىالبىي خاراكتېرگه ئىگه سىگنال بولۇپ قالدى

 تهرەپته يوشۇرۇنۇپ ياتقان ئاجايىپ مول ئىشلهپچىقىرىش - ئۇنىڭ ئىجابىي سادالىرى تهرەپ

 ا، سىرتتىكى تۈرلۈك كۈچلهر ۋە گۇرۇھالرنىڭ كۈچلىرىنىڭ ئاكتىپ پائالىيىتىنى قوزغاش بىلهن بىر ۋاقىتت

 . دىققىتىنى تارتتى

 ئۇزۇن يىلالردىن بېرى تهرەققىيات پۇرسىتىنى كۈتۈپ ياتقان سانائهت ئهسلىدە بار بولغان ئهسلىھهلهرنى

 جانالندۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه زامانىۋىالشقان يېڭى ئۈسكۈنه ۋە ماشىنىالرغا جىددىي ئېھتىياجلىق

 نهتىجىدە، يېزا ئىگىلىك، چارۋىچىلىق، كانچىلىق قاتارلىق تهبىئىي ئىگىلىكتىن كهلگهن خام . ى بولد

ئۈسكۈنىلهر بىلهن بىرلهشكهن سانائهت ئىگىلىكى دەسلهپكى - ئهشياالر بىلهن ئىمپورت قىلىنغان ماشىنا
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 نىڭ مىقدارى بىلهنال ئىگىلىكنىڭ تهرەققىياتى ئىشلهپچىقىرىلغان تاۋار . قهدەملىرىنى ئوڭۇشلۇق تاشلىدى

 ئۇ يهنه ئىستېمال جهھهتتىكى سهۋىيىنىڭ ماس قهدەملىك تهرەققىياتىدىن . ئۆلچهنمهيدۇ، ئهلۋەتته

 بازار ئىقتىسادىنىڭ يولغا قويۇلۇش زۆرۈرىيىتى تاۋار بىلهن ئىستېمال ئوتتۇرىسىدىكى ئهنه . ئايرىاللمايدۇ

 . شۇنداق ماسلىقنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشتىن كهلگهن

 كىچىك بازارالردا ئاۋاتلىقنى، ئاۋام تۇرمۇشىدا باياشاتلىقنى - ازار ئىقتىسادىنىڭ يولغا قويۇلۇشى چوڭ ب

 يېزىالردا كۆپىيىۋاتقان خۇسۇسىي كارخانىالر، زاۋۇتالر، شىركهتلهر، يول بويىدىن - شهھهر . پهيدا قىلدى

 انالر، رەڭگارەڭ چىراغالر بىلهن ئورۇن ئالغان دۇكانالر، مۇالزىمهت تۈرلىرىگه باي مېھمانالر، ئاشخ

 زاللىرى، ھۆپىگهرلهر ئاۋازىغا تولغان سودا بازارلىرى، توپ OK بېزەلگهن مهيخانا بىنالىرى، كارا

 مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى گۈللىنىۋاتقان خهلق ... سېتىش ئورۇنلىرى، ئالدىراش يۈرگهن تاكسىالر

 تىمىزنىڭ ئىجتىمائىي قىياپىتىدىكى بۇنداق جهمئىيى . ئىگىلىكىنىڭ تىپىك مهنزىرىسى بولۇپ قالدى

 - ئۆزگىرىشلهر مهكتهپ، كۇلۇپ، ئاكادېمىيه، نهشرىيات ۋە سهنەئت ئۆمهكلىرى قاتارلىق مهدەنىي

 بۇنداق ئهكس ئېتىش ماددىي ئىشلهپچىقىرىش . مائارىپ ساھهلىرىدە ئهكس ئهتمهي قالمىدى

 كىشىلهرنىڭ ئىشتىھاسى ماددىي . الدى ساھهسىدىكى نورمال، قىزغىن ھالهتكه ئانچه ئوخشىماي ق

 شۇنىڭ . بۇيۇمالر ۋە پۇل ئۈستىگه مهركهزلىشىپ مهنىۋى ئهمگهك مهھسۇالتلىرى بىر ئاز چهتته قالدى

 بىلهن ئۈستقۇرۇلما ۋە ئاڭ فورمىسى دەپ ئاتىلىدىغان بارلىق ساھهلهرنىڭ پائالىيهت جهريانى ماددىي

 مئىيهتنىڭ ئىنېرتسىيه كۈچى بازارالردىكى ماددىي جه . تۇرمۇش پائالىيىتى تهرىپىدىن چهكلهندى

 ئالماشتۇرۇشتا گهۋدىلىنىشتهك ئۆزگىچه بىر خىل تهسىرات كىشىلهرنىڭ ئىدىيىسىنى ئوخشاش بولمىغان

 ماددىي ئالماشتۇرۇشنىڭ يۆنىلىشى مهنىۋى قۇرۇلۇشقا ياتىدىغان . دەرىجىدە ئىگىلهشكه باشلىدى

 ا ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈپ، ھهم نورمال، ھهم بىنورمال بولغان مۇئهسسهسه تارماقلىرىنى نىسپىي ھالد

 دەرۋەقه، بهزى تارماقالر بازار قانۇنىيىتىنىڭ ئومۇمىي ئېقىمىغا تهڭ . ئۈنۈملهرنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 ماسلىشىپ، مهنىۋى مهھسۇالتالر بىر تهرەپتىن تاۋارالشقان، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇنىڭ ئىقتىسادىي

 كىنچى قهدەمدىكى ھهرىكهت ئىقتىدارىغا تېخىمۇ ياخشى كاپالهتلىك قىلىش ئۈنۈمى ئارقىلىق ئىك

 - خۇسۇسىيالر باشقۇرغان مهكتهپلهرنىڭ بارلىققا كېلىشى، كىنو . ئهمهلگه ئاشقان ۋەزىيهتنى ياراتتى

 ژۇرنال ئورۇنلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى - تىياتىرالرنىڭ ئىقتىسادىي قىممهت يارىتىشى، نهشرىيات، گېزىت

 غا ماسلىشااليدىغان ئاممىباب، يهڭگىل ئهسهرلهرگه ئهھمىيهت بېرىشى بۇنىڭ كونكرېت ئىستېمال

 بۇ ھهقىقهتهن مهدەنىي مهھسۇالتالر بىلهن ئاممىنىڭ ئىستېمال . ئىپادىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 ھهر ئىككىال تهرەپ . ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىقنىڭ يېقىن بولۇشىغا نىسبهتهن ئىجابىي رول ئوينايدۇ

 رىنىڭ فۇنكسىيىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئاشۇنداق ماسلىشىشنىڭ بولۇشى الزىم بولۇپال قالماستىن، ئۆزلى

بهلكى زۆرۈر ئىقتىسادىي ئۈنۈمگه قىزىقىش مهنىۋى ئهمگهكنىڭ تاۋارلىق خۇسۇسىيىتىنى ئىشقا
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 ھالدا ئاشۇرۇشتا ئاكتىپ رول ئوينىسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس ئىچكى ئامىللىرى تهدرىجىي

 سۇسالپ، مهنىۋى قىممهت جهھهتته چوڭقۇرلۇقى بولمىغان نهرسىلهرگه ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن، بۇ

 شۇنى ئۇقتۇردىكى، بازارلىشىشقا كۆڭۈل بۆلۈش بىلهن مهنىۋى مهھسۇالتالرنىڭ ئۆزىگه خاس بولغان

 . مۇھىم بىرىگه ماسالشقان بولۇشى ئىنتايىن - خۇسۇسىيىتى ۋە سۈپىتىگه كۆڭۈل بۆلۈش بىر

 يۇقىرىقىدەك دولقۇننىڭ ئىچىدە بىۋاسىته ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتمايدىغان ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن بازار

 بۇنداق ئهھۋال . ئارقىلىق كىرىم قىاللمايدىغان مهنىۋى تارماقالر غايىب بولدى ياكى گاڭگىراپ قالدى

 ېرىپ، ماددىي ئىشلهپچىقىرىش بۇ ساھهدىكى ياراملىق، قاۋۇل كۈچلهرنى بازارنىڭ قاينىمىغا ئېقىتىپ ب

 بىلهن مهنىۋى ئىشلهپچىقىرىش ئوتتۇرىسىدىكى ئىچكى مۇۋازىنهتنىڭ ئۇزاق ۋاقىت ساقلىنىشىغا بىرنېمه

 . دېگىلى بولمايدىغان بولۇپ قالدى

 مهكتهپلهردىكى بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىالر، . يۇقىرىقىدەك ئهھۋالالر ئاپتونوم رايونىمىزدا تېخىمۇ گهۋدىلىك

 سهنەئت ساھهسىدىكى بىر تۈركۈم ئهدىب ۋە سهنەئتكارالرنىڭ ئىقتىسادىي تارماقالرغا - ات ئهدەبىي

 يۆتكىلىشى ياكى دىققىتىنى كۆپرەك سودىغا مهركهزلهشتۈرۈشى، مهسۇئلىيهتچان ئاپتور ۋە

 ژۇرنالالرغا نىسبهتهن ئهسهر - مهسۇئلىيهتچان كىتابخانالرنىڭ ئازىيىپ بېرىشى، نهشرىيات، گېزىت

 هسىنىڭ كېمىيىپ كېتىشى، بهزى ژۇرنالالرنىڭ مۇناسىپ قهلهم ھهققىگه كاپالهتلىك قىاللماسلىقى مهنب

 بىز تىپىك ھالدا . قاتارلىق كىشىلهرنى ئهپسۇسالندۇرىدىغان ھادىسىلهر يۇقىرىقى پىكىرىمىزنىڭ دەلىلى

 ەۋرىدىكى ئاڭ سهنەئتتىن ئىبارەت بىر ساھهنى تۇتقا قىلىپ، ئىقتىسادىي ئىسالھات د - ئهدەبىيات

 . فورمىلىرىنىڭ ئورنى ھهققىدە توختىلىمىز

 ژۇرنالچىلىقىمىز ھۆكۈمهت ئورگانالر ئاجراتقان ئىقتىسادىي مهبلهغ - ھازىر نهشرىياتچىلىقىمىز ۋە گېزىت

 بىلهن نورمال كېتىپ بارىدۇ، ئۇالر نوقۇل ھالدا يۇقىرىدىن بېرىلگهن مهبلهغكه قاراپ قالماي، بهلكى

 ئۆزىنى قامداشقا تىرىشقان ھالدا بهزى ئىسالھاتالرنى - ىسادىي ئۈنۈم يارىتىپ، ئۆز ئۆزلىرىمۇ ئىقت

 ئهسهرلهرنى مۇشتىرىالرنىڭ سهۋىيىسى ۋە ئېھتىياجىغا ماسالشتۇرۇپ، تىراژىنىڭ ئۆسۈشىنى . يۈرگۈزدى

 بۇنى . قولغا كهلتۈرۈش ياكى ئورگان قارىمىقىدا شىركهت ئېچىش قاتارلىقالر بىلهن مهزمۇنالندى

 يۇقىرىدا بىز ئېيتقاندەك، . ئىمكانىيهت يار بهرگهن دائىرىدىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل دېيىشكه بولىدۇ

 سهنەئت ئاپتور، ئهسهر، كىتابخان ئوتتۇرىسىدىكى ئاالھىدە مۇناسىۋەت بىلهنال - ئهدەبىيات

 پىياتنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتقا قهدەم قويالمايدۇ، ئۇ يهنه ئۆزى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماددىي سهر

 مانا مۇشۇ . بولۇشىنى، مهنىۋى خاسلىقنى يوقاتمىغان تاۋار سۈپىتىدە ئىستېمالغا كىرىشنى تهلهپ قىلىدۇ

 بىرىنى تهقهززا - سهنەئت ئهسهرلىرىنىڭ مهنىۋى، ئىقتىسادىي ئۈنۈملىرى بىر - جهرياندا، ئهدەبىيات

 . تهبىئىي يوسۇندا بهرپا بولىدۇ قىلىپ، ئۇنىڭ نورمال تهرەققىياتى ئۈچۈن، مۇھىم بولغان شهرتلهر

 سهنەئت ساھهلىرىمىزدە، ئىقتىسادىي تهقهززالىق تۈپهيلىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان - ئهدەبىيات

يۇقىرىقىدەك خىزمهت ۋە مۇالزىمهت يوللىرىنى ھهر ھالدا ئومۇمىي ۋەزىيهتكه قارىتا پائال ئىنكاس
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 سهنەئتنىڭ - ىسادىي ۋەزىيهتكه قارىتا ئهدەبىيات لېكىن ئۇ، ئىقت . سۈپىتىدە مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه بولىدۇ

 كىشىلهرنىڭ كۆڭۈل ئېچىش خاراكتېرىدىكى ئاددىي . ئۆزىگه خاس بولغان بىردىنبىر ئىنكاسى ئهمهس

 تېلېۋىزىيه - ئېھتىياجىغا مۇرەسسه قىلىش ئارقىلىق چىقىش يولى ئىزدەش كۆپىنچه ھالالردا تىياتىر، كىنو

 . ك تۈرلهرگه ماس كهلسىمۇ، بۇنىڭ ۋاقتىنى ئۇزۇن دەپ ئېيتقىلى بولمايدۇ قاتارلىق ئاممىۋىلىقى كۈچلۈ

 چۈنكى ئاممىۋىلىق سهنەئتنىڭ ئىجتىمائىي ئېنېرگىيىسى ئۈچۈن مۇھىم بولسىمۇ، بۇ ئېنېرگىيه

 سهنەئتنىڭ ئىنسان خاراكتېرىدىكى مۇرەككهپلىك بىلهن مهنبهلىنىدىغان بهدىئىي قىممىتىنىڭ بولۇشىنى

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ساۋات ۋە بهلگىلىك سهۋىيىنى تهلهپ قىلىدىغان ئهدەبىي ئهسهرلهرگه . شهرت قىلىدۇ

 ۋەھالهنكى، ئهدەبىيات . نىسبهتهن يۇقىرىقىدەك تهۋەككۈلچىلىكنى قوللىنىش ئانچه مۇۋاپىق كهلمهيدۇ

 ۈندىلىك سهنئىتىمىزدىكى رېائللىق بهرىبىر ئىقتىسادنى نېگىز قىلغان دەۋر دولقۇنلىرىغا ئهگهشكىنىچه ك -

 - يېزىالرغا، سودا - كان . تۇرمۇش ئۈچۈن خىيال سۈرىدىغان ئادەمنىڭ قىياپىتىگه كىرىپ قالدى

 سانائهت ۋە كارخانا ئورۇنلىرىغا گۈللىنىش ئېلىپ كهلگهن ئىقتىسادىي ئىسالھات مۇقىملىققا كهلگهن

 لهن مهلۇم مهنىدە چوڭ كۆپتۇر ئۆزىگه تارتىش بى - ئاڭ فورمىسى ساھهلىرىنى مېخانىك رەۋىشته ئازدۇر

 . سهكرەپ ئىلگىرىلهش شهكلىنى ئالدى

 سهنەئتنى ئاساسىي جهھهتتىن ئۈستقۇرۇلما دەپ قارىغان بولسىمۇ، - ماركسىزم كالسسىكلىرى ئهدەبىيات

 لېكىن ئۇنى باشقا ئۈستقۇرۇلمىالردىن ئاالھىدە پهرقلهندۈرۈپ، بازىس بىلهن ئۈستقۇرۇلما

 ھازىرقى غهرب ماركسىزمچىلىرىدىن بىرى . سۈپىتىدە چۈشهندۈردى ئوتتۇرىسىدىكى ئارىچى ۋاسىته

 سهنەئتنى ھهم بازىسنىڭ، ھهم ئۈستقۇرۇلمىنىڭ بىر قىسمى، دەپ - يىگردون ئهدەبىيات . بولغان ت

 سهنەئتنىڭ ئاالھىدە خۇسۇسىيىتى جهمئىيهتشۇناسلىق تهرەققىياتىنىڭ - روشهنكى، ئهدەبىيات . قارايدۇ

 ئىنسان پائالىيىتى تاشقى مهجبۇرالشقا . چىدا ئىزچىل ھۆرمهت قىلىنىپ كهلدى ھهر قانداق بىر باسقۇ

 قارىتا ئىچكى تهشهببۇسكارلىق ياكى ئىچكى تهلهپلهرگه قارىتا تاشقى شارائىتنىڭ يار بهرمهسلىكى

 خۇددى جهمئىيهتشۇناس ۋازكۇز . شهرتى ئاستىدا يۈز بېرىدۇ ھهم ئۈزلۈكسىزلىككه ئىگه بولىدۇ

 ئىنسانىي ئېھتىياج ئىنساننىڭ ئاالھىدىلىكىنى بىر خىل تهشهببۇسكار مهۋجۇدىيهت " ئېيتقاندەك،

 . مهلۇمكى، ئىنسانىي ئېھتىياج ماددىي ۋە مهنىۋى قاتالمالردىن تۈزۈلىدۇ ." سۈپىتىدە تهسۋىرلهپ بېرىدۇ

 ىڭ رېائللىقنىڭ ئۇنىڭغا بولغان قانائهتلهندۈرۈش دەرىجىسى كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتته تۇتقان ئورنىن

 ساغالم جهمئىيهت ئىنساننىڭ ماددىي ھاياتى  ئۈچۈن . ئوخشاش بولماسلىقىغا قاراپ ھهر خىل بولىدۇ

 زۆرۈر بولغان تۈزۈلمىنى يولغا قويۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، مهنىۋى ھاياتى ئۈچۈنمۇ زۆرۈر بولغان

 كتىپ مهنبهلىرىنىڭ مۇئهسسهسه ۋە ئهسلىھهلهرنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، بهلكى ئىنسان پائالىيىتىنىڭ سۇبيې

 تۈگىمهس ھاياتىي كۈچىگه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن ئالدىن كۆرەرلىك بىلهن - تازا بولۇشى، ئۇنىڭ پۈتمهس

سهنەئتنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادشۇناسلىق، - بىزدىكى ئهھۋال ئهدەبىيات . مۇئامىله قىلىدۇ
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 نى بىۋاسىته، ئىزمۇئىز بولىدۇ دەپ نوپۇسشۇناسلىق قاتارلىق باشقا ئاڭ فورمىلىرى بىلهن بولغان ئاالقىسى

 ھهتتا مۇشۇنداق چۈشهنچىگه ئىگه بىر . چۈشىنىدىغان بىر تهرەپلىمه ئىدىيىنىڭ بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

 سهنەئت مۇئهسسهسهلىرىدىن ئورۇن ئالغانلىقىدىنمۇ گۇمانلىنىشقا - قىسىم كىشىلهرنىڭ ئهدەبىيات

 اھهلىرىدىكى تۇرغۇنلۇقنى ئاشۇنداق رېائل سهلبىيهتتىن ئهجهبا، نهزەرىيه ۋە تهتقىقات س . بولمايدۇ

 ئايرىپ قارىغىلى بوالمدۇ؟ ھازىر ئىشلهپچىقىرىشنىڭ ماددىي شهكلى بىلهن ئاڭ فورمىسىغا ئاالقىدار

 ئىشىك سىرتقا ئېچىۋېتىلگهندىن : مهنىۋى شهكلى ئوتتۇرىسىدا مۇنداق سېلىشتۇرما بارلىققا كهلدى

 دى، مىللىي ئىگىلىك ئۈچۈن ئىجابىي رول ئوينايدىغان تېخنىكالر ۋە كېيىن، تاشقى سودا راۋاجالن

 چهت ئهللهر مهبلهغ سالغان زاۋۇت  ۋە كارخانىالر، چهت ئهلدىكى . ئۈسكۈنىلهر كۆپلهپ كىرگۈزۈلدى

 شىركهتلهر ۋە گۇرۇھالر بىلهن كېلىشىم تۈزۈپ ئىش باشلىغان ئىشلهپچىقىرىش سودا تارماقلىرى يىلسېرى

 ىڭ زاپاس ياتقان ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈشتىكى ئۈنۈمى كۆزگه بۇن . كۆپهيدى

 ئىچكىرى ئۆلكىلهردە شىركهت، كارخانىالرنىڭ ئومۇمىي پايدىسىنىڭ مهلۇم . كۆرۈنهرلىك بولدى

 سهنەئت تهرەققىياتىنىڭ ئۆز مهنتىقىسىدىن زىيادە چهتنهپ - نىسبىتى ئىختىيارىي رەۋىشته ئهدەبىيات

 - شۇنداق بولسىمۇ ئهدەبىيات . شتهك غهيرىي ئهھۋالنىڭ مهلۇم دائىرىدە ئالدى ئېلىندى كېتى

 - بۇنى ئهدەبىيات . سهنەئتنىڭ تهرەققىيات مهنتىقىسى ئىقتىسادىي ئوربېتىدىن يهنىال چىقىپ كېتهلمىدى

 ېسهك سهنەئت پائالىيىتىنىڭ تهرەققىياتى د - سهنەئتنىڭ تهرەققىياتى دېگهندىن كۆرە، ئهدەبىيات

 سهنەئت تهرەققىياتىنىڭ مهنتىقىسى نۇرغۇن - ئهدەبىيات . ئهمهلىيهتكه تېخىمۇ ئۇيغۇن بولىدۇ

 ئۇ شۇنداق جهۋھهركى، ئۇنىڭدا ئىنساننى سۈپهتنىڭ ئاساسىي مهزمۇنى . جهۋھهرلهردىن تۈزۈلىدۇ

 ك بولغان روھىيهتنىڭ يارقىن سىماسى ئهكس ئېتىدۇ، ئۇ تۈرلۈك قاراش، تۈرلۈك ئېقىم، تۈرلۈ

 ئۇنىڭ بۇ پارقىراقلىق ئىچىدىكى ئويچان . نۇقتىئىنهزەرلهرنىڭ بۇالقلىرىدا يۇيۇنۇپ، تېخىمۇ پارقىرايدۇ

 دېمهك، جهۋھهرنىڭ ساپلىقىغا ئېتىبار . نازاكىتى ئېستېتىك دۇنيانىڭ جاراڭلىق خىتابىغا ئايلىنىدۇ

 . ھالىتىنى تۈگهتكىلى بولىدۇ بېرىلگهندە، ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ئوربېتىغا پاسسىپ بېقىنىشتهك نامۇۋاپىق

 سهنەئت تهرەققىياتى بىلهن - ماركس گرېك ئهپسانىلىرى ھهققىدە توختىلىپ كېلىپ، ئهدەبىيات

 ئىقتىسادىي تهرەققىياتنىڭ چوقۇم ئوڭ تاناسىپ بولۇشىنىڭ ناتايىن ئىكهنلىكىنى، ماددىي نامراتلىق

 ارلىققا كېلىشى مۇمكىنلىكىنى قهيت دەۋرىدىمۇ يۈكسهك تهرەققىي قىلغان سهنەئت سهمهرلىرىنىڭ ب

 شۇنداقال . لېكىن كهسكىن تهلهپپۇز بىلهن ئېيتقاندا، جهۋھهرگه ئېتىبار بېرىش يېتهرلىك ئهمهس . قىلغان

 سهنەئتنىڭ پهلسهپه، دىن، ئېتىكا، جهمئىيهتشۇناسلىق، ئالهمشۇناسلىق قاتارلىق - يهنه ئهدەبىيات

 ئۇنىڭ ئوبيېكتىپ تۇرمۇش . ن قانداشلىقى نهزەرگه ئېلىنمايدۇ ئىدېوئلوگىيه، پهن ساھهلىرى بىلهن بولغا

 مۇشۇ گهپنىڭ ئۆزىدىن ئالغاندا، تۇرمۇش ئۇقۇمى . بىلهن بولغان ئاالقىسى دوگما ھالدا تهكىتلهندى

 بۇنداق قارىغاندا، ئۇ . كۆز ئالدىمىزدىكى ئوبيېكتىپ ئىجتىمائىي ھادىسىلهرنىڭ يىغىندىسىال ئهمهس

تۇرمۇش ماددىي، روھىي ئالهمدىكى بارلىق . سىگه ئايالندۇرۇپ قويۇلغان بولىدۇ ئىنتايىن ئاددىي نهر
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 بۇالرنى تهتقىق قىلىدىغان پهننىڭ سانى قانچه بولسا، تۇرمۇشقا قارىتا . ھادىسىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 گهنلىك، بۇ دې . سهنەئتمۇ شۇنچه پهن بىلهن چېتىلىدۇ - پائالىيهتچان مۇناسىۋەتته بولىدىغان ئهدەبىيات

 سهنەئت تهجرىبىۋازلىق خاھىشلىرى بىلهن يېقىن دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ - ئهدەبىيات

 ئهكسىچه، سهنەئتكار كۆپ قىرلىق ئىلىمنىڭ ئىگىسى بولغاندا، كۆزىتىش كۈچى ئاالھىدە بولغان ئۆتكۈر

 ە قالغان ئهگهشمه، شۇ چاغدىال ئهدىب ھاياتقا ئوبيېكتىپ ئهمهلىيهتنىڭ كهينىد . كۆزگه ئىگه بولىدۇ

 . تهقلىدىي دىائگنوز ئهمهس، بهلكى بېشارەتلىك دىائگنوز قويااليدۇ

 سهنەئتنىڭ ئىدېوئلوگىيه مهنبهسى قانچه كۆپ بولسا، ئۇنىڭ تۇرمۇشنى بىر تهرەپ - ئهدەبىيات

 نى بىرى - قىلىشتىكى مېتودىمۇ شۇنچه كۆپ بولىدۇ ھهمدە بۇ مېتودالر زىددىيهت قانۇنىيىتى بويىچه بىر

 نهتىجىدە، بهدىئىي ئىجادىيهت ۋە تهنقىد قاتماللىقتىن قۇتۇلۇپ تروتىسكى ئېيتقان . ئىلگىرى سۈرىدۇ

 سهنەئت - بىزنىڭ ئهدەبىيات . قا ئىگه بولىدۇ " ئۆزىگه خوجايىنلىق - يۇقىرى دەرىجىدىكى ئۆز "

 قارىشى ۋە قىممهت ساھهلىرىمىزدىكى ئهھۋال قانداق؟ كۆپ ساندىكى ئهدىبلىرىمىز يهنىال كونا ئهخالق

 ئۇنى مىللىي مهدەنىيهتكه بولغان ساداقهتنىڭ ساپ ئىپادىسى سۈپىتىدە . قارىشىدىن قۇتۇاللمىدى

 ئهدەبىي ئهسهرلهردە تارىخىي، ئىجتىمائىي مهسىلىلهرگه قارىتا گۇمانىي، تهنقىدىي خاھىشالر . چۈشهندى

 . ئاجىز ساداسىال بولۇپ چىقتى ئهكس ئهتكهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇ مىسكىن، دىيانهت ئىدىيىسىنىڭ

 ئهدەبىي تهنقىدچىلىكتىن ئهسهرنىڭ . خاراكتېر چوڭقۇرلۇقىغا ئىچكىرىلهپ كىرىش ناھايىتى ئاز بولدى

 كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي . تۇرمۇشىغا قانچىلىك تهقلىد قىلغانلىقى بىردىنبىر ئۆلچهم بولدى

 ئهسهرلهرنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش خاھىشى ئۈستۈن مۇناسىۋەت بهدىئىي ئوبرازغا تهرجىمه قىلىنغان

 نهشر . بهدىئىي ئهسهرلهردە بولۇشقا تېگىشلىك ئىچكى پرىنسىپ سهھنىگه چىقالمىدى . ئورۇننى ئىگىلىدى

 ئهپكارلىرىمىز ئىقتىسادىي مهجبۇرىيهت تۈپهيلىدىن، مۇشتهرىلهرنىڭ زوقىغا ۋەقهشۇناسلىق ئهسهرلىرىنى

 ئاممىنىڭ . بۇ يهنه تهرجىمه ساھهلىرىدىمۇ ئوخشاشال كۆرۈلمهكته . سالشتى تالالپ كۆرسىتىش ئاساسىدا ما

 چۈنكى بۇ ئارقىلىق ئاممىنى جهلپ قىلغىلى، . زوقىغا ئهھمىيهت بېرىشنى خاتا دېگىلى بولمايدۇ

 كىتابخانالرنىڭ سانىنى كۆپهيتكىلى، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى مهلۇم دەرىجىدە قولغا

 لېكىن مهتبۇئاتنىڭ مىللهت، خهلق ئۈچۈن ئوينايدىغان رولىنى ئىزچىل رەۋىشته . ىدۇ كهلتۈرگىلى بول

 ئاۋامنى ھهقىقىي مهنىدە . ئاشۇنداق بىرال قاتالم، بىرال يول بىلهن ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمايدۇ

 سىدا كۆزلهيدىغان مهتبۇئات يۇقىرىقىالردىن باشقا، يهنه رېائللىققا چوڭقۇر، زامانىۋى دۇنيا قاراش ئاسا

 مۇئامىله قىلىدىغان، ئۆتكۈرلۈككه ئىگه ھهرخىل ژانىردىكى ئهسهرلهرگه ئىلھام بېرىشته، ئۇنى بىر

 تۈركۈم كىتابخانالرنىڭ دىققىتىگىال ئهمهس، يهنه بىر مهزگىللىك تارىخنىڭ مۇالھىزىسىگه قويۇشى،

 ىغان يىرىك دۇنيادىكى ھهر قايسى ئهللهرنىڭ ئهقلىي پهللىسى ۋە خاھىشىغا ۋەكىللىك قىلىد

پهلسهپىۋى، بهدىئىي ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلىپ تونۇشتۇرۇشى، تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلهن ئېلىپ بېرىلغان

http://ilkitap.blogbus.com/
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 . تهتقىقاتالرنىڭ مهيدانغا كېلىشى ئۈچۈن ئهمهلىي خىزمهتلهرنى تهدبىر بىلهن ئىشلىشى الزىم

 لىك ئاساسىي خىزمهتلهرنى شۇنداق قىلىشقا نېمه ئۈچۈن بولمايدۇ؟ مهسىله يۇقىرىقىالرغا مۇناسىۋەت

 - غهربنىڭ ئهدەبىيات . ئىشلهۋاتقان كىشىلهرنىڭ توغرا سىياسىي يۆنىلىشكه ئىجادىي ماسلىشىشىدا

 سهنەئت ئېقىملىرى ۋە پهلسهپه ئىدىيىلىرىنى تونۇشتۇرۇش ھهرگىزمۇ ئۇنى ئهينهن كۆچۈرۈپ كېلىش

 ئهمهس؛ ئۇ ھهم ئۆزىنى، ھهم ئهمهس، ھهرگىزمۇ ئۇنى مىللىي مهدەنىيهتنىڭ ئۈستىگه دەسسىتىش

 سهنەئتنى دۇنياۋى يۈكسهكلىككه كۆتۈرۈش، ماركسىزمنىڭ بۈگۈنكى - دۇنيانى چۈشىنىش، ئهدەبىيات

 پهرھىز مۇئهييهن تهجرىبه ۋە ئهقىلنىڭ . كۈچلۈك نوپۇزىنى ئىلمىي يوسۇندا كۆرۈشنىڭ مۇھىم بىر شهرتى

 تهدرىجىي تهرەققىيات يۈز بهرگهنىكهن، كۆزىتىش ئۈستىگه قۇرۇلغان بولۇشى كېرەك، ھاياتلىق مۇھىتىدا

 ھهم كۆزىتىشتىن كهلگهن تهجرىبىمۇ تهرەققىي قىلىشى، پهرھىزمۇ ئهنه شۇ تهجرىبىدىن يهكۈنلهنگهن

 ئهقىل بىلهن ئوڭ تاناسىپ تۈزۈشى الزىم، ئاندىن ئۇ ھاياتلىقنىڭ زۆرۈر ئېھتىياجىنى قوغداشنىڭ

 تهجرىبه ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز يېڭىالپ . لىقتىن خاالس بوالاليدۇ ھۆددىسىدىن توغرا چىقااليدۇ، خۇراپات

 تۇرالمىغان پهرھىزنىڭ ئىككىنچى نامىنى جاھىللىق دېيىشكه بولىدۇ، ئۇ روھىي غالىبىيهتچىلىكنىڭ

 . ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ جازا مهيدانىغا قانداق بېرىپ قالغانلىقىنى بىلمهي قالىدۇ

 اتقان، چهت ئهل بىلهن شېرىكلهشكهن ئىشلهپچىقىرىشنىڭ كۆلىمى ماددىي ئىستېمالنىڭ دولقۇنى ئۆرلهۋ

 كېڭىيىۋاتقان، ئۆزىمىزگه كېرەكلىك بولغان ئىجابىي ئۇسۇلالر ۋە ئهندىزىلهر دادىل قوبۇل قىلىنىۋاتقان،

 تاۋار ئېڭى ھهممه يهرنى قاپالۋاتقان تارىخىي باسقۇچتا، بۇ خىل ئىجتىمائىي كهيپىياتنىڭ مهنىۋى

 ر خىل تهسىرىنى، ھهتتا ماددىي يۈكسىلىشنىڭ ساغالملىقى ئۈچۈن مۇھىم بولغان روھىي جهھهتتىكى ھه

 ئىممۇنىتېتقا قارىتا ھۇجۇمنىڭ بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىش كېرەكمۇ، يوق؟ بىز ئهكىرىۋاتقان

 ئۈسكۈنه ۋە ئهندىزىلهر ئهلۋەتته ئۇالرنى ئىشلهپچىقارغۇچى ئهللهرنىڭ ئۆزىگه خاس بازىسى ۋە

 گهرچه ئىدېوئلوگىيه ئامىللىرى ماددىي بۇيۇمالرنىڭ ئۈستىدە بىۋاسىته . تقۇرۇلمىسىنىڭ مهھسۇلى ئۈس

 ماددىي . مهركهزلىك ئهكس ئهتمىسىمۇ، قانداقتۇر بىر ئارقا كۆرۈنۈش سۈپىتىدە مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

نى چۈشهنسهك، بۇيۇمالرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىدىكى تهبىئىي، ئىجتىمائىي قانۇنىيهتلهر ۋە پرىنسىپالر

 : ماركسنىڭ . ئىدېوئلوگىيه ئامىللىرىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن بولغان زىچ ئاالقىسى مهلۇم بولۇپ قالىدۇ

 ئىدىيه، نۇقتىئىنهزەر، ئاڭنىڭ پهيدا بولۇشى ئهڭ باشتا كىشىلهرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشى بىلهن "

 ت بىلهن ئاڭنىڭ دېگهن سۆزى گهرچه ئوبيېكتىپ مهۋجۇدىيه " بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ

 مۇناسىۋىتىدە، ئوبيېكتىپ مهۋجۇدىيهتنىڭ بىرلهمچىلىك رولىغا ئىشارە قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن

 يۇقىرىقى پىكرىمىزنىڭ ماركسىزملىق ئىلمىي نۇقتىئىنهزەر تهرىپىدىن ئاللىبۇرۇن تونۇپ يېتىلگهنلىكىنى

 ش ۋە ماددىي ئالماشتۇرۇش روشهنكى، ئىسالھات دەۋرىدىكى ئىشلهپچىقىرى . ئىسپاتالپ بېرىدۇ

 قۇرۇلمىسى ئاددىيلىقتىن مۇرەككهپلىككه، ئاز يۆنىلىشتىن كۆپ يۆنىلىشكه قاراپ ماڭغانسېرى تهبىئىي

ھالدا ئىدېوئلوگىيىگه بېرىپ تاقىلىدىغان بىر قاتار مهسىلىلهرنى تۇغىدۇكى، ئۇنىڭدىن ساقالنغىلى
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 ناۋادا . اسىپ ھالدا ئۆسۈشىنى تهلهپ قىلىدۇ بايلىق ئاشقانسېرى ئۇ مهنىۋى ساپانىڭ مۇن . بولمايدۇ

 بايلىقنىڭ ۋەزنىگه تېتىغۇدەك مهنىۋى ساپاھىيهت بولمىسا ئۇ روھىيهتكه ئهركىنلىك، خۇشاللىق

 جهمئىيهتته ئهخالقىي چىرىكلىك باش كۆتۈرۈپ، . ئهمهس، ئهكسىچه بېسىم ۋە ئازاب ئېلىپ كېلىدۇ

 شۇڭالشقا ھهم ماددىي ئالماشتۇرۇشتىن . كېلىپ چىقىدۇ دەرھال ھهل قىلىش قىيىن بولغان تهڭپۇڭسىزلىق

 كهلگهن مهنىۋى كهيپىياتقا، ھهم روھىيهتنىڭ ئىممۇنىتېتلىق كۈچىگه ئاڭلىق يوسۇندا دىققهت قىلىپ،

 . بىرىنى شهرت قىلغان ماس قهدەملىك ئىلگىرىلهشنى قولغا كهلتۈرۈش كېرەك - ھهر ئىككىسى بىر

 غهربنىڭ بىر قهدەر ئىلغار . تىن ئاشۇرۇۋەتمهسلىك كېرەك بۇنىڭ ئۈچۈن مهنىۋى پهرھىزنى چهك

 سايمانلىرىغا تۈرتكه - ئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇللىرىغا، تېخنىكا مۇالزىمهتلىرىگه، زامانىۋى ئۈسكۈنه

 مائارىپ - بولغان ھهمدە جهمئىيهتنىڭ مهنىۋى تۈۋرۈكىنىڭ مۇستهھكهم بولۇشى، خهلقنىڭ مهدەنىيهت

 ىگه كۆتۈرۈلۈشى، ئىجتىمائىي پهن تهتقىقاتلىرىنىڭ يېڭى، پۇختا ئىلمىي سهۋىيىسىنىڭ دۇنياۋى پهلل

 ئاساسقا ئىگه بولۇشى، ماددىي قۇرۇلۇش بىلهن ئاڭ فورمىسى ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغان

 ئارىلىق پهنلىرىنىڭ تهرەققىي قىلىشى ئۈچۈن بهلگىلىك دەرىجىدە ياردەم بېرىدىغان تهپهككۇر

 ئىككىلهنمهي تونۇشتۇرۇش، ئۇنى تۆۋەندىكى ئىشالرنىڭ ئهتراپلىق، ساغالم قانات خهزىنىلىرىنى

 تېگىشلىك مهنىۋى تاۋلىنىش ۋە تېگىشلىك مهدەنىي . يېيىشى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش كېرەك

 . مۇھىتتىن ئايرىلىپ قالغان ماددىي باياشاتلىق ئاخىرقى ھېسابتا ئاپهتتۇر

 اس ۋە جهمئىيهتشۇناس ماكس ۋېبىر كاپىتالىزمدىن ئىبارەت گېرمانىيىلىك ئاتاقلىق ئىقتىسادشۇن

 ئىقتىسادىي تۈزۈمنىڭ راۋاجلىنىشىنى نوقۇل ھالدىكى ئىقتىساد، تېخنىكا قاتارلىق ئامىلالر بىلهن

 ئۇنىڭچه، كاپىتالىستىك ئىگىلىكنىڭ مهنبهسى  ھهم راۋاجى دىنىي، ئهخالقىي . باغالشنى توغرا كۆرمهيدۇ

 سېھرىي كۈچ بىلهن دىنىي كۈچ ۋە ئۇنى ئاساس قىلغان ئېتىكىلىق " چ مۇناسىۋەتلىك پرىنسىپالر بىلهن زى

 ئۇ ". ئاخىر تهسىر كۆرسهتكهن مۇھىم ئامىلالردۇر - مهسۇئلىيهت ئۆتمۈشتىكى پائالىيهتلهرگه باشتىن

 دېگهن ئهسىرىدە، كاپىتالىزم روھىنىڭ بىخلىرىنى پروتىستان " پروتىستان دىنى ۋە كاپىتالىزم روھى "

 دىنىنىڭ ماھىيىتى بىلهن، يهنى شهخسنىڭ ھهقىقهتكه بولغان چۈشىنىشىنى مۇقىم ئىمتىيازغا

 . ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىسالھات مهزمۇنىغا ئىگه يېڭى مهۋقه بىلهن بىرلهشتۈردى

كارل ماركس كاپىتالىزمنىڭ پهيدا بولۇشىنى بىر تهرەپتىن، ئىشلهپچىقىرىشنىڭ تهرەققىياتىدىكى تارىخىي

 هررەرلىك دەپ قارايدۇ، يهنه بىر تهرەپتىن، ماددىي ئىشلهپچىقىرىشنىڭ شهكلى ئىجتىمائىي مۇق

 ماكس ۋېبىر بولسا، ئادەمنىڭ ئىقتىسادقا . فورماتسىيىنىڭ مهدەنىي كهيپىياتىنى بهلگىلهيدۇ دەپ قارايدۇ

 گهرچه بۇالرنىڭ . بولغان پوزىتسىيىسى ئۇنىڭ ئىقتىساد سىستېمىسى تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ، دەپ قارايدۇ

 جهمئىيهتنىڭ تهرەققىياتىنى چۈشهندۈرۈشته چىقىش قىلغان نۇقتىسى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ھهر

ئايرىم ھالدا جهمئىيهت تهرەققىياتىنىڭ ئىككى يىپ ئۇچىنى تۇتقا قىلىپ، - ئىككىسى ئايرىم
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 . سىستېمىلىق تهھلىل ئېلىپ بارغان

 تسىيىسى ھهم مهنىۋى قىياپهتته ئهكس ئېتىدۇ ھهم ماددىي ئىنسانالرنىڭ ھاياتلىققا بولغان پوزى

 بۇالرغا ئورتاق كۆڭۈل بۆلۈش ئىجتىمائىي ئىسالھاتتىكى ھاياتىي كۈچنىڭ . تهرەققىياتتا ئهكس ئېتىدۇ

 سهنەئت ساھهسىدىكى يهر شارى - شۇنداق ئىكهن، ئىدېوئلوگىيه ۋە ئهدەبىيات . بىر بهلگىسى

 امىله قىلىش ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ ۋە نۆۋەتتىكى يۆنىلىشنىڭ مۇقهررەر خاراكتېرلىك ئىنكاسقا توغرا مۇئ

 . تهلىپى

 سهنئىتىمىزنى راۋاجالندۇرۇپ، خاس مىللىي قىياپهت بىلهن دۇنياغا - بىز مىللىي ئهدەبىيات

 يۈزلهندۈرىمىز دەيدىكهنمىز ئۇنى بۈگۈنكى كۈندە ئىنسانىيهتنىڭ ئورتاق بايلىقىغا ئايالنغان ئىدىيه

 رى بىلهن تۇتاشتۇرۇشىمىز، كۆپ مهنبهلىك مهنىۋى ئاساسقا، مېتودقا ھهم شهكىل، ئۇسلۇبالرغا دېڭىزلى

 . ئىگه قىلىشىمىز الزىم

 سهنەئتنىڭ تۇرمۇش بىلهن بولغان ئاالقىسىنى بىر خىل مۇقامدا تهكىتلهش، سهنەئتنىڭ - ئهدەبىيات

 - ېسىلىۋېلىش نۆۋەتتىكى ئهدەبىيات مهزمۇن، شهكىل، ئوبراز قاتارلىق بىر قانچه ئىچكى ئامىللىرىغا ئ

 سهنئىتىمىزنىڭ چىقىش يولى ئهمهس، بىز يهنه ئۇنىڭ يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغاندەك

 ئىقتىسادشۇناسلىق، جهمئىيهتشۇناسلىق، دىن، پهلسهپىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدىن ئىبارەت تاشقى

 . ئامىللىرى ئۈستىدىمۇ جىددىي ئىزدىنىشىمىز كېرەك

 يىل فېۋرال - 1993

________________________________________
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 زامانغا اليىق ئهقىل ۋە پهزىلهت بولۇشى كېرەك

 ئۇالر گهرچه سان جهھهتته . يېقىنقى يىلالردىن بۇيان بىزدە بىر قىسىم نهزەرىيىۋى ئهسهرلهر پهيدا بولدى

 ى قوبۇل قىلىپ ئۆزىمىزدىكى بهزى ئانچه كۆپ بولمىسىمۇ، باشقا مىللهتلهرنىڭ تهپهككۇر جهۋھهرلىرىن

 ئۇالر مهدەنىيهت، سهنەئت، مائارىپ . مهسىلىلهرنى مۇھاكىمه قىلىشتا دەسلهپكى قهدەمنى باستى

 . ساھهلىرىدىكى زۆرۈر ئېھتىياجالرنى قاندۇرۇش بىلهن بىلله، مىللىتىمىزنىڭ نهزەرىيه خهزىنىسىنى بېيىتتى

 ئىينهزەر، ئۇالر بۈگۈن ئۈچۈن ئوينىغان مۇئهييهن رولى كېيىنكى دەۋرلهرنىڭ قانداق باھالىشىدىن قهت

 . بىلهن ئۆزىگه خاس قىممهتكه سازاۋەردۇر

 قاتارلىق كىتابلىرى بىلهن " ئادەم ۋە ئىقتىدار " ، " ئهقىل ۋە پهزىلهت " كىتابخانالر ئىسالمجان شېرىپنىڭ

 دۇكى، تهبىەئت ۋە بۇ ئىككى كىتاب ئارقىلىق شۇنى بىلىشكه بولى . ئارقىدىن يۈز كۆرۈشتى - ئارقا

 ئىجتىمائىي جهمئىيهتنىڭ مهركىزى بولغان ئادەمنىڭ مهسىلىسى ئاپتورنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاپ، ئۇنىڭ

 ئادەم جهمئىيهتنىڭ يادروسى بولغانىكهن، ئۇنىڭ . نهزەرىدىكى نۇقتىلىق مهسىلىگه ئايالنغان

 ى ئىختىرا ۋە بايقاشالرنى، پهزىلهتلىرى، مهنىۋىيهت شهكىللىرى، تهرەققىيات جهريانلىرى ھهققىدىك

 تاشقى مۇھىت بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى - ئهقىلنىڭ ئادەمنىڭ قىممىتىدىكى ئورنى، ئهقىلنىڭ ئىچكى

 قاتارلىقالرنى ئۆز مۇھاكىمىسىنىڭ نىشانى قىلىش نهزەرىيه تهتقىقاتچىلىرى ۋە ئالىملىرىمىزنىڭ مۇھىم

 تكارالرنىڭال بولۇشى كۇپايه قىلمايدۇ، بهلكى مىللهتنىڭ مهنىۋى كامالىتى ئۈچۈن سهنەئ . ۋەزىپىسى

 ئادەم، ئېتىقاد، ئىقتىساد، كهشپىيات، كهيپىيات قاتارلىقالر ھهققىدە ئۆتكۈر تهلهپپۇزدا سۆزلهيدىغان،

 ئىسالمجان شېرىپنىڭ ئىلمىي . دىائگنوز قويىدىغان زور بىر تۈركۈم سوغۇققان ئاقىلالرمۇ كېرەك

 ئۇقۇمى ۋاقىت، " پۇقرا " ئادەم، يهنى . ۈچى ھهققىدىكى ئىزدىنىشتۇر ئهمگهكلىرى ئادەمنىڭ يوشۇرۇن ك

 پۇقرانىڭ جهۋھىرى . زامان، ۋەزىيهت قاتارلىقالرنىڭ سۈرئىتىگه يارىشا ئۆزگىرىپ بارىدىغان ئۇقۇمدۇر

 دەپ جاۋاب بهرگهن ھهم ئهقىلنى تهپسىلىي مۇھاكىمه !" ئهقىل " نېمه؟ ئىسالمجان شېرىپ بۇنىڭغا

 گه قارىتا بېرىلگهن تۈرلۈك تهبىرلهرنى تونۇشتۇرۇش بىلهنال توختاپ قالماستىن، ئهقىلنىڭ ئۇ ئهقىل . قىلغان

 . كونكرېت شارائىتتىكى ئىپادىسى ۋە ئۈنۈمىنى نۆۋەتتىكى رېائللىق بىلهن بىرلهشتۈرۈپ شهرھلىگهن

 ئاپتور ئهقىل ۋە ئۇنىڭ رولىغا جاۋاب بېرىشته، ئۇنىڭ مهنبهسىنى سۈرۈشتۈرۈشته كۆپرەك پهن

 ساھهسىدىكى يېڭىلىقالرغا مۇراجىەئت قىلغان، ئهقىلنىڭ فۇنكسىيىسى، مېڭىنىڭ سىغىمچانلىقى، نېرۋا

 بۇ . ھهرىكىتىگه ئائىت زۆرۈر مهلۇماتالرنى تۈرلۈك شهكىللهردە كىتابخانالرنىڭ دىققىتىگه تاپشۇرغان

نغاچقا قايىل قىلىش كىتابتىكى ئىلمىي ھۆكۈم ۋە ئىسپاتالر مۇستهھكهم تهجرىبه ئاساسىغا ئىگه قىلى
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 ئاپتور كىتابنىڭ بېشىدىال شائىرالرنىڭ ئهقىل ھهققىدىكى تهرىپلىرىدىن . ئۈنۈمى كۆرۈنهرلىك بولغان

 : مۇنداق ئېپىگراف ئالغان

 . ئوچۇق كۆزدىن زېرەك ئهقىلدۇر، ئهقىل،دەناالردىن يۈكسهك ئهقىلدۇر، ئهقىل

 ئهبۇشۈكۈر بهلخى –

 . ىڭ ئىنسانىي ھاياتتىكى خاسىيىتىنى يۈكسهك ئورۇنغا قويۇپ كهلگهن ئهجدادلىرىمىز ۋە خهلقىمىز ئهقىلن

 تهك كاتتا ئهسهرلهردىنال ئهمهس، خهلق ئارىسىدىكى كۆپلىگهن لهتىپه، " قۇتادغۇ بىلىك " بۇ نۇقتىنى

 نىڭ مۇئهللىپى خهلقىمىزنىڭ ئېڭىدا " ئهقىل ۋە پهزىلهت . " چاقچاق ياكى مهسهللهردىنمۇ كۆرۈۋاالاليمىز

 يىبانه، ئىالھىي تۈس ئالغان ئهقىلنى بىوئلوگىيه، فىزىوئلوگىيه، پسىخولوگىيه ساھهلىرىدىكى گۈزەل، غا

 تهجرىبىلهر بىلهن، ئىنسانشۇناسلىق، جهمئىيهتشۇناسلىق، كېلهچهكشۇناسلىق ساھهلىرىدىكى

 نهزەرىيىۋى سىستېمىالر بىلهن ئىزاھالپ، ئهقىلنى چۈشىنىش، پهرۋىش قىلىش، يېتىلدۈرۈش قاتارلىق

 جهريانالردىكى ئىلمىي، توغرا پوزىتسىيىنىڭ ئهقىل قانۇنىيهتلىرىگه ھۆرمهت قىلىش ئىكهنلىكىنى

 . تهكىتلىگهن

 روشهنكى، ئىنسان سۈپهتلىرىنىڭ تاجى بولغان پهزىلهت ئهقىلنى ئۆزىگه شهرت قىلىدۇ، ئهقىل

 ه مۇناسىپ ئهقىلال ئۆزىنىڭ چىن مهنىسىگ . ئاساسىدىن مهھرۇم بولغان پهزىلهتنى تهسهۋۋۇر قىلىش تهس

 ئاپتور مۇشۇنداق تولۇقلىما باغلىنىشنى . بولىدىكهن، ئۇ ساپ ئهخالق، گۈزەل پهزىلهتتىن نىشاندۇر

 بويالپ، ئهقىلنى مۇھىم نۇقتا قىلغان ھالدا ئهخالق، خاراكتېر، ئىرادە ۋە بهخت مهسىلىلىرىنى

 سىگه كېلىمىزكى، ئهقىل ھۆرمهت گىرەلهشتۈرۈپ بايان قىلغان، بۇ ھهقتىكى بايانالردىن شۇنداق خۇال

 كىشىلهردىكى يوشۇرۇن ئىقتىدار جۇش ئۇرۇپ، . قىلىنغان جهمئىيهتته ساغالم كهيپىيات ھۆكۈم سۈرىدۇ

 بىرىنىڭ ئىززەت، نهپسىگه ھۇجۇم قىلىشنىڭ گۇناھ - ئادەملهر بىر . جهمئىيهت تهرەققىياتى تېزلىشىدۇ

 كىشىلهر ئىجتىمائىي بۇرۇقتۇرمىلىق . ېرىشىدۇ قانۇن كاپالهتكه ئ . ئىكهنلىكىنى ئاڭلىق تونۇيدۇ

 نوپۇزالر غهيرىي يول بىلهن . تۈپهيلىدىن گىرىپتار بولىدىغان چۈشكۈنلۈك، بوشاڭلىقتىن قۇتۇلىدۇ

 . تىكلىنىپ،  ئىنساننىڭ سۇبيېكتىپ ھهرىكهتلىرىگه كهڭ قورساقلىق بىلهن مۇئامىله قىلىنىدىغان بولىدۇ

 نىڭ كاشىلىسى مهۋجۇت " غا قارايدىغان مىراسخورلۇق ئۇسۇلى ھه دېسىال ئارقىسى " تهپهككۇردىكى

 . بولمايدۇ

 قانداق داۋاملىشىدۇ؟ ئهقىلنىڭ ئۆزى تاالنتمۇ؟ تاالنت . ئهقىلنىڭ ھاياتىي كۈچى قانداق ئۇرغۇيدۇ

 كۇشادە سهھىپه - دېگهن كىتابىدا كهڭ " ئادەم ۋە ئىقتىدار " نېمىنىڭ مهھسۇلى؟ ئاپتور بۇ مهسىلىلهرگه

 بۇ ئهسهردە ئاپتورنىڭ ئالغا سۈرگهن ئىدىيىسى ئىجادىي قابىلىيهتنى ئويغىتىشنى ئىلگىرى . ن ئاجراتقا

 سۈرۈش بولۇپ، ئۇ ئىجادىي قابىلىيهتنىڭ ئامىللىرىنى يېڭىلىق يارىتىش، گۇمان قىلىش، قىزىقىش،

 ڭاي، ئادەم شهرق مۇتهپهككۇرلىرىدا دانىشمهن بولۇش ئو . ئۆزىگه ئىشىنىش قاتارلىقالرغا يىغىنچاقلىغان

. بولۇش تهس دېگهن گهپ بار، بۇ ناھايىتى چوڭقۇر پهلسهپىۋى پرىنسىپنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
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 ھهر قانداق مىسلىسىز كارامهتلهر يهنىال ئادەمدىكى . دانىشمهنلىك ئادەملىك تهبىەئتنىڭ بىر قىسمى

 سبهتهن ئېيتقاندا، ساغالم بىر جهمئىيهتكه نى . يوشۇرۇن كۈچنىڭ ئاشكارىلىققا ئۆتۈشىدىن ئىبارەت

 بىراق ھهرقايسى دەۋرلهردە پۇقرا . دانىشمهنلىكنى پۇقرالىققا قويۇلغان يۈكسهك تهلهپ دېيىشكه بولىدۇ

 فېوئداللىق دەۋرىدىكى پۇقرا بىلهن بۈگۈنكى پۇقرا زور . دېگهن بۇ ئاتالغۇنىڭ مهنىسى ئوخشىمايدۇ

 قارىغۇالرچه ئېتىقاد قىلىشنىال " ندا، بۈگۈنكى پۇقرا توپلېرنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقا . پهرقلىنىدۇ

 تهنقىدىي ھۆكۈم چىقىرااليدىغان، تۈرلۈك يېڭى ۋە غارايىپ " ئادەم بولماستىن، بهلكى " بىلىدىغان

 مۇھىتالردا يول تېپىپ ماڭااليدىغان، جىددىي ئۆزگىرىۋاتقان رېائللىقتىن تۈرلۈك مۇناسىۋەتلهرنى پهرق

 . دۇر " ئېتهلهيدىغان ئادەم

 سهن مۇشۇ زاماننىڭ ئادىمى، : چوڭقۇر مۇھاكىمه ئارىسىدىن شۇنداق مۇراجىەئتنى ئاڭاليدۇ كىتابخانالر

 ئالدىڭغا، كهينىڭگه ۋە ئهتراپىڭغا سالماق نهزەر تاشالپ، ئۆزۈڭنى بۈگۈنكى ئىنسانىي قىممهتنىڭ

 اقتا؛ سهن تارازىسىغا سال، كىشىلهر قهلبىدىكى غۇرۇر ۋە شادلىق ئۆزىنى ئهقىل ئارقىلىق جهۋالن قىلدۇرم

 سېلىشتۇرۇش، چۈشىنىش ۋە ئۆزۈڭنى دەڭسهش ئاساسىدا، ۋىجدانىي سىلكىنىشته ئۆزۈڭنى تاپ، سهن

 . ئۆزۈڭنى تاپقان چاغدا ئهجدادالر ۋە ئهۋالدالرنىڭ ئىستهكلىرى قانات قاقىدۇ

 بۇنىڭ ئۈچۈن . ئۇلۇغلۇققا تېۋىنىش قهدىرلهشكه ئهرزىيدىغان روھ، مۇھىمى ئۇلۇغلۇقنى يارىتىشتۇر

 . ئۆزىمىزدىكى ئاجىزلىق، مهيۈسلۈك، چۈشكۈنلۈك ۋە رەزىللىككه قارشى ئىقتىدارنى يارىتىشىمىز كېرەك

 تارىخ ۋە رېائللىق ئاللىقاچان شۇنى ئىسپاتلىغانكى، كۆز ئالدىدىكى جىددىي ئۆزگىرىشكه ئهستايىدىل

 . مۇئامىله قىلمايدىغان بىخۇدالرنى تهقدىر شاللىۋېتىدۇ

 يىل ئۆكتهبىر - 1994

________________________________________
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 سۈزۈك دۇنيا، بېكىنمه پۇقرا : كومپيۇتېر

 . پات يۈز بهردى - بهزىدە ئىچىم قۇپقۇرۇق بولۇپ قالىدۇ، مۇشۇنداق چاغالر يېقىنقى يىلالردىن بېرى پات

 قا تېگىشلىك سۈكۈت تولىمۇ ئهپسۇسكى، سهن ئهته شۇ ھالقىلىق پهيتته، ساڭا پۈتۈنلهي تهئهللۇق بولۇش

 قىلىش ھوقۇقىڭنىمۇ قوغدىيالماي قالىسهن، سېنى پهقهت قورساق قايغۇسىغىال سېلىپ قويغان رېائللىق

 دە، نهتىجىدە - ئۆزىنىڭ ئهدەپسىز قوللىرى بىلهن ئهمدىال سۈزۈلۈشكه باشلىغان دىققىتىڭنى قوچۇۋېتىدۇ

 . ىڭگىمۇ ئۆزۈڭ ئىگه بواللماي قالىسهن " سۈكۈت " ئۆز

 زىددىيهتلىك ھالهتنىڭ يهنه بىر ئاتىلىشى، سهن بۇ چاغدا رېائللىققا نىسبهتهن تهشهببۇسكار " ت سۈكۈ "

 ئورۇندا تۇرۇپ پائالىيهت ئېلىپ بارالمايسهن، بهلكى رېائللىقتىكى تۈرلۈك ھادىسىلهر مهنىۋىيىتىڭنى

 ى، ئۆي قايغۇسى، خىزمىتىڭنىڭ كۆڭۈلسىز ۋە ئۈنۈمسىز بولۇش : مهسىلهن . تاراج قىلىپ تۇرىدۇ - تاالن

 مائاشىڭنىڭ ئاددىي تۇرمۇش ئۈچۈنمۇ يهتمهي، قهرزدار بولۇپ قېلىشىڭ، قايسىدۇر بىر رەھبهرنىڭ

 دەردىڭگه بولغان پهرۋاسىزلىقى، ئۆگىنىش ۋە تهرەققىي قىلىش غايهڭنىڭ ھهرخىل پېشكهللىكلهر

 ڭ تهرەققىيات سادالىرى سېنى قارا، يۇقىرىقىالرنىڭ ئهكسىچه، تاشقى دۇنيانى ... تۈپهيلى بهربات بولۇشى

 قورشاۋغا ئالغان، ئۇ يهردىكى يېڭىلىقالر سېنى ھهيرەتكه سالغان، دۇنيا قانداقتۇر بىر شهكىلسىز تامنىڭ

 ... ئۇ تهرىپىدە سېنى ئهلهملىك كۈنداشلىققا قويغان

 تهرىپىدىن بۇنداق چاغدا پىكىر قىلىش مۇمكىنمۇ؟ سهن تېز ئۆزگىرىۋاتقان ئۇچۇرالر پارتالۋاتقان دۇنيا

 سېنىڭ ئاكتىپ ئىنكاس قايتۇرۇشۇڭ ئۈچۈن ئهقلىڭ . ئىگىلهنگهن تىنچىق قورۇغا ئوخشاپ قالدىڭ

 رېائللىققا نىسبهتهن مول بولۇشى، ئۆزۈڭنى روھىي ئۈستۈنلۈك تۇيغۇسىدا كۆرۈشۈڭ، يهنى كۆز

 نى بىراق ھهقىقىي دۇنيا سې . ئالدىڭدىكى ھهربىر شهيئىدىن ئۆزۈڭنى بايقىيالىشىڭ كېرەك

 تاشلىۋەتكهن،شۇڭا سهن ئويدۇرۇپ چىقىلغان ساختا رېائللىقنىڭ پايانسىز ئېقىنىدا لهيلهپ كېتىۋاتقان

 شۇنداق ئىكهن،  سهن ئۆز ئىدىيهڭنىڭ غالىب جاكارچىسى . چۆپكه ئايلىنىپ قالىسهن - ئوت

 بهلكى ئۆز بۇنداق چاغدا سهن بىر قۇرت، سېنى ئوراپ تۇرغان ياغاچنى ئهمهس، . بوالالمسهن؟ ناتايىن

 . ئۆزۈڭنى يهۋاتقان قۇرت -

 ئادەم ئۆز ياراتقۇچىسىنىڭ قۇدرىتىنى ئهڭ ئالىي رەۋىشته نامايان قىلىدىغان پائالىيهتچى، شۇنداق

 دۇنيا ئادەمنىڭ تهسهررۇپىغا . ئىكهن، ئۇنىڭ قۇرتقا ئايلىنىپ قېلىشى جىنايهتتىن دېرەك بېرىدۇ

ىقتىدارغا زىيانكهشلىك قىلىش بىر جهمئىيهتنىڭ تاپشۇرۇلغان، بىراق ئادەملهردىكى بىر خىل ئ
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 . كهچۈرگۈسىز ئىللهتلىرىنى ئاشكارىاليدۇ

 ئىچىم نېمه ئۈچۈن قۇرۇق بولۇپ قالىدۇ؟ مهن نېمه ئۈچۈن شۈك بولۇپ قالىمهن؟ نېمه ئۈچۈن قهلهم

 مهن قهلهم ۋە پىكىر قىلىش . تهۋرەتكۈم كهلمهيدۇ؟ مهن ماھىيهت بىلهن ھهپىلىشىشنى ياخشى كۆرىمهن

 . ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھهقىقهت ۋە خهلق ئالدىدا ھېساب بېرىشتۇر

 مىلياردالپ تېلېۋىزۇر ئىنسانىيهتنىڭ . ژۇرنالالر نهشر قىلىنىپ تۇرىدۇ - بۈگۈنكى دۇنيادا مىليونالپ كىتاب

 دىققىتىگه جهڭ ئېالن قىلىپ تۇرىدۇ، مىلياردالپ رادىوئ قۇالق پهردىمىزنى تهۋرىتىپ تۇرىدۇ، مىليونالپ

 سىن بۇيۇملىرى، تېلېگرامما، پوچتا ماركىسى، ھۆججهت، - كىنو، ئۈن . گېزىت بىزنى ئۆز تهسىرىگه ئالىدۇ

 چهك دېگهندەك نهرسىلهر شىددەتلىك ياغقان قار ئۇچقۇنلىرىدەك - دوكالت، ئۇقتۇرۇش، شوئار، خهت

 ئېيتىلىشىچه، تهرەققىي بىز بۇالرنىڭ قانچىلىكىنى كۆرەلهيمىز؟ . ھايات بوشلۇقىمىزنى ئىگىلهپ تۇرىدۇ

 تاپقان غهرب ئهللىرى بۆسۈش خاراكتېرىگه ئىگه ئۇچۇرالرنىڭ ئاران بهشتىن بىر قىسمىنى تارقىتىش

 تېخنىكا يۈكسهلگهن، ئۇچۇر يوللىرى راۋان بولغان غهرب - دېمهك، پهن . دائىرىسىگه ئاالاليدىكهن

 . ن ساقىت بولۇپ كېتىدىكهن پاراسىتىنىڭ كۆپ قىسمى نهزەردى - ئهللىرىدىمۇ ئىنسان ئهقىل

 بىلهن ) كۆز، قۇالق، تېرە، مېڭه ( ۋەھالهنكى، ئهتراپىمىزدىكى دۇنيانى پهقهت سهزگۈ ئورگانلىرىمىز

 دۇنيانىڭ . كۆزىتىۋاتقان بىزدەك مىللهت ئۈچۈن ئېيتقاندا، رېائللىق مهڭگۈ سىرلىق پېتى قېلىۋېرىدۇ

 الي ھهسسه ھالقىغان بۈگۈنكى دۇنيادا، بىز سهزگۈ ۋاسىتىلىرى كۆپىيىپ ئىنسان ئىقتىدارىدىن تا

 ئۆزىمىزنىڭ رېائللىقىنى ھايۋانالرغا خاس ئىپتىدائىي سهزگۈ ۋاسىتىسى بىلهن كۆزىتىش ھالىتىدە تۇرۇپ

 . قالدۇق

 ئۇ سىياسهت، . تېلېۋىزور نومۇرلىرىدىكى ئاممىۋىلىق شهخسىي تالالشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى يوقاتتى

 . سىلىرىنىڭ كونتروللۇقىدا بولۇپ، كىشىلهردىن ماسلىشىشنى تهلهپ قىلدى ئىقتىساد، تهشۋىقات مۇئهسسه

 كىشىلهر ئۆزلىرىمۇ سهزمىگهن ھالدا ئۆزىنىڭ ۋاقتى، يۆنىلىشىنى يۇقىرىقىدەك مۇئهسسهسىلهرگه ئۆتۈنۈپ

 ئاخىرقى ھېسابتا تېلېۋىزور دۇنيا ھهققىدىكى كۆزنهك بواللمىدى، كىشىلهر تېلېۋىزورنى . بېرىۋەتتى

 . ، تېلېۋىزور كىشىلهرنى كۆزەتتى ئهمهس

 . تېلېفون ۋە يانفونالر كىشىلهرگه ئالماشتۇرۇش جهھهتته نىسبهتهن خاسلىق ئېلىپ كهلگهن بولدى

 پىكرىنىڭ تۈسى، . كىشىلهر بۇ ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىشنىڭ ۋاقتىنى ۋە ئورنىنى ئۆزى ئورۇنالشتۇرااليدۇ

 سودا ۋە سۆھبهت ئىشلىرى  مهلۇم . ا بهلگىلىيهلهيدۇ مهزمۇنى ۋە ۋاقتى قاتارلىقالرنى نىسپىي ھالد

 سىز . بىراق تېلېفون ۋە يانفونالردىكى چهكلىمىلىك يهنىال زور . مهنىدە شهخسنىڭ ئىرادىسىگه باقىدۇ

 ئۇ سىزنىڭ ھېسابالش، ھۆكۈم قىلىش . كۆرۈشتىن ئېرىشىدىغان نۇرغۇن ئۇچۇرالردىن قۇرۇق قالىسىز

 . پاس چىقىرىپ بېرەلمهيدۇ ئىقتىدارىڭىزغا سىز كۈتكهندەك

چاقىرغۇ بىر قهدەم ئىلگىرىلىگهن ھالدا تېلېفون ۋە يانفونالرنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇردى، ئۈنۈمىنى
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 ئهمما بۇ نهرسىلهر ئۆز نۆۋىتىدە ئېچىۋېتىلمىگهن، بيۇروكرات جهمئىيهتنىڭ پۇقرالىرى ئۈچۈن . تولۇقلىدى

 تاالنتلىق بىر ئادەمگه نىسبهتهن . كهلتۈرەلمهيدۇ مهرىپهت، ئىقتىساد قىممىتىدىكى پايدىالرنى كۆپ

 ئېيتقاندا، جهمئىيهت ئۇنىڭ تاالنتىنى جارى قىلدۇرۇشىغا پۇرسهت بهرمهيدىكهن ياكى ئۇنىڭ تاالنتىنى

 ھهرقانداق ئادەمدە . باستۇرىدىكهن، ئۇ لۈكچهك، ھاراقكهش ياكى جىنايهتچى بولۇپ كېتىشى مۇمكىن

 ئېچىۋېتىلگهن، دېموكراتىك جهمئىيهت تۇغما ئىجادىي روھقا . ىدۇ مهلۇم نىسبهتته ئىجادىيلىق بول

 تېلېۋىزور، . نىسبهتهن كهڭرى پۇرسهت بولۇپ، ئىنسانىيهتنىڭ قۇدرىتى ئهنه شۇ مۇھىتتا جارى بولىدۇ

 تېلېفون، چاقىرغۇ دېگهنلهر بىر مهدەنىي جهمئىيهتنىڭ ئۈسكۈنىلىرى سۈپىتىدە كىشىلهرنىڭ مهنىۋى

 . ئهمما ئۇنىڭ روھى ئۆلۈك ئاۋامغا ئۇنچىلىك جانلىنىش ئېلىپ كېلىشى ناتايىن . ۇ تۇرمۇشىنى بېيىتىد

 بىراق مهندىكى ئهقىل، تويغۇ ۋە ھېسسىياتنى تىنىمسىز تالىشىۋاتقان دۇنيا شېئىر ئۈچۈن . مهن بىر شائىر

 دىن ) بېيمىن ( ئهگهر مهن ئۈرۈمچىنىڭ شىمالىي قوۋۇقى . كېرەك بولىدىغان ساپ تهبىەئتنى قوچۇۋەتتى

 دۆڭكۆۋرۈككىچه ماڭىدىغان بولسام، تۈرلۈك پالكاتالر، خهتلهر، ئاۋازالر، بهلگىلهر مېنىڭ كۆزۈمگه

 ئهگهر مهن مىنبۇسقا چىقىپ قالسام، دورا ۋە ئىچىملىكلهر . تاشلىنىپ، دىققىتىمگه ئىستېال يۈرگۈزىدۇ

 چهكلىرىمۇ ئۇچۇر جهمئىيىتىنىڭ كې - كىشىلهرنىڭ قىياپىتى، كىيىم . ھهققىدىكى ئېالنالر كۆزۈمگه چېلىقىدۇ

 كېچهكلهرنىڭ ماركىلىرى، ئۇالردىكى خهتلهرنىڭ مهنىسى - ۋاسىتىسىگه ئايلىنىپ كهتكهن، كىيىم

 دېمهك، سهن ئارام تاپىدىغان چىملىقالر، ئورمانالر، تاغالر، سالقىن سۇ . سېنىڭ كالالڭغا سىجاپ تۇرىدۇ

 سهندە روھىي مۇۋازىنهت يوقالغان، رېائللىق بىلهن . بويلىرى ئاللىقاچان تاۋارالرغا ئايلىنىپ كهتكهن

 كۆز ئالدىڭدىكى رېائللىقنى سهن ئۆزۈڭ ياراتقان بولماستىن، بهلكى . ئۆزۈڭ ئوتتۇرىسىدا پهرق زورايغان

 شائىرنىڭ قۇلىقى، ! باشقىالر ياساپ بهرگهن ئهھۋالدا شائىرنىڭ دۇنياسى قانداقمۇ ھهرىكهتكه ئۆتسۇن

 دە مهۋجۇت بولۇۋاتقان خهلق ئۇچۇر دەۋرىنىڭ پالهچ ئىستېمالچىسى بولۇپ كۆزى، يۈرىكى سۈپىتى

 دېگهن سۆزۈم خهلقىمىزگه " ئىستېمالچى " قالغان شارائىتتا، شائىرنىڭ ۋىجدانى ئازابالنماسمۇ؟  مېنىڭ

 . ئۇچۇر ئىستېمال قىلىش بىر زامانىۋى مىللهتكه مهنسۇپ ئىش . نىسبهتهن تېخى بالدۇرلۇق قىلىدۇ

 يىلى ياپونىيىدە ئۆتكۈزۈلگهن مۇھاكىمه يىغىنىدا، - 1960 ىللهت قانداق بولىدۇ؟ زامانىۋى م

 جۇڭگو " لى مىڭ تۈزگهن ( ھهققىدىكى بىردەك پىكرى مۇنداق بولغان " زامانىۋىلىق " ئالىمالرنىڭ

 ) ئاي نهشرى - 12 يىلى - 1998 ئىسالھات نهشرىياتى، . دېگهن كىتابقا قارالسۇن " كرىزىسى

 يۈكسهك مهركهزلهشكهن، ھهرقايسى جهمئىيهت تارماقلىرى مهركهزلىشىشكه قاراپ شهھهر نوپۇسى (1)

 يۈزلهنگهن بولىدۇ؛

 ئېنېرگىيه كۈچىدىن يۈكسهك سهۋىيىدە پايدىلىنىلغان، تاۋارالر كهڭ تۈردە ئالماشتۇرۇلغان، (2)

 ئاممىۋى مۇالزىمهت ھهممه يهرنى قاپلىغان بولىدۇ؛

 كهلدى قىلىشقان، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئىشالرغا ھهر - باردى جهمئىيهت پۇقرالىرى كهڭ تۈردە (3)

تهرەپلىمه ئارىالشقان بولىدۇ؛
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 يهرلىكچىلىك ۋە مىراسخور گۇرۇھالر يىمىرىلگهن، شهخسنىڭ جهمئىيهتتىكى پائالىيهتچانلىقى (4)

 كۈچهيگهن بولىدۇ؛

 لغان، كىشىلهرنىڭ مۇھىتقا قارىتا پهن بىلىملىرى ئومۇميۈزلۈك تارقا - دۇنياۋى مهدەنىيهت ۋە ئىلىم (5)

 مۇستهقىللىقى مائارىپ بىلهن ئوڭ تاناسىپ ھالدا كېڭهيگهن بولىدۇ؛

 قاتناش ۋە ئاخبارات تۈرلىرى پۈتۈن جهمئىيهتنى قاپلىغان بولىدۇ؛ (6)

 ھۆكۈمهت ئورگانلىرى ۋە ئىجتىمائىي گهۋدىلهرنىڭ رولى كۈنسايىن پارچىالنغان ۋە كۆپ (7)

 ۇ؛ خىلالشقان بولىد

 دۆلهتلهر ئارا مۇناسىۋەت كهڭ قانات يايغان بولىدۇ؛ (8)

 بىز يۇقىرىقى تۈرلۈك مهزمۇنغا ئۆزىمىزنىڭ رېائل ھالىتىنى سېلىشتۇرۇپ باقساق شۇنى روشهن

 . تىن كۆپ يىراق " زامانىۋىلىق " كۆرەلهيمىزكى، بىز

 ىزىس ھېس قىلماي بىز ئوتتۇرا ئهسىر ئىگىلىك شهكلىدە تۇرۇپ ئىنتېرنېت دەۋرىدە ھېچقانداق كر

 تېخىمۇ ئېچىنىشلىقى شۇكى، بىز ۋەيران بولغان مىللىي ئهقىدە ۋە . ياشاۋاتقان بىغهم كىشىلهرمىز

 . مهدەنىيهتنىڭ خارابىسىدىكى ئۆلۈم ئۇسسۇلىنى كۈلۈپ تۇرۇپ ئويناۋاتىمىز

 يىدە يىلالردىكى سهۋى - 60 ئهسىردىكى دۇنيانىڭ زامانىۋىلىقىغا قويغان تهلىپى - 21 ئهلۋەتته،

 مۇشۇنداق بىر جىددىي تهقهززالىقنى ئويلىغاندا، پهيدا بولغان ۋەھىمه كىشىدىكى روھىي . تۇرمايدۇ

 . تىتلىق، بىائراملىق ئۆرتهشكه باشاليدۇ - دە، تىت - تىنچلىقنى بىراقال بىتچىت قىلىۋېتىدۇ

 كېرەك؟ ئۇچۇر دەۋرى تاپشۇرغان تاپشۇرۇقالرنى ئاڭالش ئۈچۈن سهندە قانداق سهزگۈ بولۇشى

 ئىنسانالرنىڭ ئۆزى " دېگهن كىتابىدا " تۇيغۇالر تهھلىلى " ئاۋستىرىيه فىزىكا ئالىمى ماخ ئۆزىنىڭ

 ئورتاق " دېگهن، ئارقىدىنال رىبورت ئىسىملىك بىر ئاپتورنىڭ " ھهققىدىكى بىلىشى تولىمۇ مۈجىمهل

 ماخنىڭ قارىشىچه، . غان دېگهن سۆزىنى قهيت قىل " تۇيغۇ ئۆزلۈكنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مۇھىم ئامىل

 ئۇ دەۋاتقان ماددا رەڭ، ئاۋاز، تېمپېراتۇرا، بېسىم، ماكان، زامان بىلهنال . ماددا تۇيغۇدىن ئايرىاللمايدۇ

 . مۇناسىۋەتلىك بولۇپ قالماستىن، يهنه ھېسسىيات، ئىرادە، تۇيغۇ قاتارلىقالر بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىك

 دېمهك، . ىقىالرنىڭ ئورتاق بىرىكمىسىنى كۆرسىتىدۇ دېگهندە، مهزكۇر ئۇقۇم يۇقىر " ماددا " شۇڭا

 . ئىنساندىكى ئۆزلۈك مۇئهييهن مهنىدە ماددىي مهۋجۇتلۇق بىلهن بولغان بىرلىكنى شهرت قىلىدۇ

 بۇ گهپتىن . دەيدۇ " رېائللىق ئىنتايىن سۇبيېكتىپ نهرسه " ئامېرىكىلىق يازغۇچى ۋىالدىمىر نابوكوف

 . تقىنى دۇنيا بىلهن ئۆزى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتىن ئىبارەت ئايانكى، ئىنساننىڭ رېائللىق دەۋا

 . روشهنكى، دۇنيا تامامهن سۇبيېكتىپ نهرسه ئهمهس، شۇنداقال تامامهن ئوبيېكتىپ نهرسىمۇ ئهمهس

 . مهسىلهن، ئاڭالش، پۇراش، تېتىش قاتارلىقالر . ئادەمدە تهبىئىي رەۋىشتىكى بىوئلوگىيىلىكسهزگۈ بولىدۇ

رنىڭ بۇ ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشى ئوخشاش بولمىغاچقا، بهزىلهر ھۈنهرۋەن، بهزىلهر بىراق ئىنسانال
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 ئىنسانالر . بهزىلهر بولسا ئىپتىدائىي ئىنسان پېتى تۇرىۋېرىدۇ . سهنەئتكار، بهزىلهر ئالىم بولىدۇ

 رىشا جهمئىيىتىنىڭ ھهرخىل شهكىللىرى دەل ئهنه شۇ ئىقتىدارنىڭ تهشكىللىنىشى، پىششىقلىنىشىغا يا

 شۇڭالشقا تهبىئىي سهزگۈ ئىقتىدارى بارلىق ئىتىقدارىنىڭ ئاساسى، بارلىق تهرەققىياتنىڭ . كېلىپ چىققان

 - تۈرلۈك ئىجتىمائىي سهۋەبلهر كىشىلهرنىڭ بۇ خىل ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنىڭ يۇقىرى . خېمىرتۇرۇچى

 . تۆۋەن سهۋىيىسىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ئىنسانالرنىڭ ئهقىل دەرىجىسى دەل . بۇ دەل پىكىر سهزگۈسى . ۈمۇ بولىدۇ ئىنساندا يهنه بىرخىل سهزگ

 دېمهك، پىكىر سهزگۈسى ئىنساندىكى بىوئلوگىيىلىك سهزگۈنىڭ . مۇشۇ سهزگۈدە بىۋاسىته نهتىجىلىنىدۇ

 پىششىقلىنىشىدىن كهلگهن بولۇپ، كېيىنكى تهرەققىياتالر مۇشۇ سهزگۈگه كېرەك بولىدىغان ۋاسىتىنىڭ

 بۇ ئۈسكۈنىلهر . تېلېسكوپ، مىكروسكوپ دېگهنلهردەك : مهسىلهن . اتى بىلهن زىچ باغلىنىدۇ تهرەققىي

 ئىنسانالر ئۇ ئارقىلىق ئهڭ يىراق ۋە ئهڭ كىچىك . ئىنساننىڭ تهبىەئتكه بولغان سهزگۈسىنى كېڭهيتتى

 قكى، پهن ناھايىتى ئېنى . نهرسىلهرنى كۆزەتتى، چۈشهندى ۋە ئۆزىگه پايدىلىق شارائىتقا ئايالندۇردى

 بۇ تهسهۋۋۇرنى ) ھۈنهر ( سهزگۈلهر جۇغالنمىسىدىن يېڭى ئىلمىي تهسهۋۋۇرنى ئىشلهپچىقىرىدۇ، تېخنىكا

 مهلۇم ئۈسكۈنه ۋاسىتىسى بىلهن تهمىنلهيدۇ، شۇنىڭ  بىلهن كىشىلهرنى ئوراپ تۇرغان مۇھىت ئۆزى

 انداق بىلىش ئىنسان ھهرق . ئۈچۈن تامامهن سىرلىق بولغان قوينىنى ئاشكارىاليدۇ ۋە كېڭهيتىدۇ

 . سۇبيېكتىنىڭ دۇنياغا يۈرگۈزگهن ئىستېالسىدۇر

 بۇرۇنقى جاھانگىرلىك زېمىن ئىگىلهش ۋە يهر ئېچىشتا كۆرۈلهتتى، يېقىنقى جاھانگىرلىك بايلىق

 توشۇش، بازار ئىگىلهش رىقابىتىدە كۆرۈلدى، بۈگۈنكى زامانىۋى جاھانگىرلىك مېڭىنى قېزىش ئارقىلىق

 ئىككى قۇلىقىمىز ئوتتۇرىسىدىكى . لىقنى پۈتۈن ئىنسانالرغا ئومۇمالشتۇرۇشتا كۆرۈلمهكته يارىتىلغان باي

 بىلىم ئىگىلىكى دەۋرى مۇشۇ بوز يهرنى . بوشلۇق دۇنيادا تېخى ھېچكىم يۈرۈش قىلمىغان بوز يهر

 . ئىگىلهشكه قاراپ ماڭماقتا

 ماكلوخاننىڭ مۇنداق بىر سۆزىنى نىڭ ئاپتورى كېركخوف كومپيۇتېر پهيالسوپى " مهدەنىيهتنىڭ تېرىسى "

 ". ئېلېكترون دەۋرىدە ئىنسانىيهت بىزنىڭ تېرىمىز سۈپىتىدە مهۋجۇت بولىدۇ :" كىتابنىڭ تىتۇلىغا يازغان

 دېگهن سۆزىنى ئهسكه " دۇنيا مېنىڭ ۋۇجۇدۇم، ئادەملهر ھۈجهيرەم " بۇ سۆز قايسىدۇر بىر شائىرنىڭ

 تۇيغۇمىز ئارقىلىق سۆھبهت ئېلىپ بارىمىز دېيىشىدۇ، بۇ سهنەئتكارالر بىز پۈتۈن ئالهم بىلهن . سالىدۇ

 دەرەخلهر، گىياھالر، ھهتتا يىراقتىكى غۇۋا يولتۇزالر بىلهن روھىي - گهپ ئهۋلىياالرنىڭ ئىنسانالر دەل

 ئامېرىكىلىق مهشھۇر سهنەئتكار مايكىل . تىلدا سۆزلىشىپ تۇرىدۇ دېگهن سۆزى بىلهن بىردەك

 مهن ناخشىلىرىمنى ئۆزۈم يازمىدىم، بهلكى ئۇالرنى :" ىمۇ تىپىكلىككه ئىگه جېكسۇننىڭ مۇنۇ سۆزى تېخ

 ئهرشتىن قوبۇل قىلدىم، چۈشۈمدە ئهرش خهلقى ماڭا سۆزلهيدۇ، مهن ئويغانغاندىن كېيىن ئۇالرنى

 بۇ گهپلهرنى ئۆزۈم ئويالپ چىققان . مهن ئۇشتۇمتۇت بهزى گهپلهرنى ئاڭالپ قالىمهن . خاتىرىلىۋالىمهن

." هن بۇ گهپلهرنى قوبۇل قىلىپ باشقىالرغا يهتكۈزۈپ بېرىمهن، خاالس ئهمهس، م
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 دۇنيانىڭ قايسىبىر چېتىدە . قارىساڭ، دۇنيا چهكسىز كهتكهن روھىي ماگنىت مهيدانىدەك كۆرۈنىدۇ

 سهن بىلمهيدىغان بىراۋنىڭ . بىراۋ ئويلىغان مهسىلىنى يىراق چهتتىكى بىراۋ راۋاجالندۇرۇۋاتقان بولىدۇ

 سېنىڭ روھىڭ قانداقتۇر بىر نهرسىدىن . ىڭ چۈشۈڭگه بېشارەت بولۇپ كىرىشى مۇمكىن ئىشى سېن

 سېنى قارا . لهرزىگه كهلگهندەك بولىدۇ، سهن ئۆزۈڭمۇ بىلمىگهن  ھالدا سىرلىق پهرىشانلىققا پاتىسهن

 ياكى يىراق قىتەئلهردە - دۇنيا ئهدەبىيات تارىخىنى ئاختۇرساڭ، يىراق . بېسىشى مۇمكىن ۋەھاكازاالر

 يىراق سۇاللىلهردە ياشىغان دىنى ۋە ۋەتىنى ئوخشىمىغان شائىرالر خۇددى ئالدىنائال - يىراق

 ناۋائى ئېيتقان سۆزلهرنى مۇھهممهد . كېلىشىۋالغاندەك ئوخشاش ماھىيهتلىك سۆزلهرنى قىلىشقان

 تهۋە بولۇشىدىن نېمه ئۈچۈن شۇنداق؟ ئىنسانالر قايسى قوۋمغا . سىدىق زەلىلىمۇ ئېيتقان بولۇپ چىقىدۇ

 لىرى ئوخشاش، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئورتاق بىر تهبىەئت بىلهن " زاپچاس " قهتئىينهزەر، ئۇالرنىڭ

 جاھان ھادىسىلىرىگه ئىبرەت كۆزى بىلهن قارىيااليدۇ، ئىنسانالر ئۆزلىرى چۈشىنىدىغان لۇغهتلهشكهن

 لهشتۈرۈپ بواللمىغان غايىب تىل بىراق ئۇالر يهنه قانداقتۇر ئۆزلىرى مۇئهييهن . تىل بىلهن سۆزلىشىدۇ

 بۇ تىلدىكى سىغىم ۋە كۆلهم ئىنسانالرنىڭ ئىجتىمائىي ئۆزلۈكىدىن ناھايىتى ھالقىپ . بىلهنمۇ سۆزلىشىدۇ

 . دەل مۇشۇ تىل ئىنسانالرنى كۆرۈنمهس رىشتىلهر بىلهن باغالپ تۇرىدۇ . كهتكهن

 تىن ھهرخىل بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، بىر دېمهك، ئىنسانالر جهمئىيىتى ئهندىزە، ئهقىدە ۋە تهقدىر جهھهت

 لېكىن ئىقلىمالرنىڭ ۋە جهمئىيهتلهرنىڭ . بىرىنى چۈشىنىدىغان يولنى ئاللىبۇرۇن ۋايىغا يهتكۈزدى -

 بۇنداق بىرلىكى بهرىبىر رومانتىك، مىستېتىك تۈس ئالغان بىرلىك بولۇپ، ئهمهلىيهتنى كۆزدە تۇتقاندا،

 تقان خهلقنى ئېلېكترون دەۋرىدە ياشاۋاتقان خهلق بىلمهيۋاتقان ھازىرمۇ جىنچىراغ دەۋرىدە ياشاۋا

 . ئىجتىمائىي رېائللىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا

 ئۇچۇر، تهرەققىيات، مهدەنىيهت ئالماشتۇرۇش جهھهتته، ئۆزىنىڭ تېگىشلىك پائالىيهتچانلىق رولىنى

 ىي سهھرادا دۇنيا دېگهن مۇشۇ نىڭ قورشاۋىدىكى ئىپتىدائ " بېرلىن تاملىرى " جارى قىلدۇرالماي، تاالي

 مۇشۇ " دەل . ئهسىرنىڭ بوسۇغىسىدا نېمه قىلىشنى بىلمهي تۇرۇپتۇ - 21 دەپ ياشاۋاتقان خهلق

 ياپون دېڭىزى، ھىندىچىنى، يۇنان، ئىران، مىسىر قاتارلىق ئىقلىمالر بىلهن تۇتاشقان " خهلقنىڭ

 . مىدا گاھ كېڭىيىپ، گاھ تارىيىپ تۇرغان بۇ چهمبهر ئېراالر داۋا . پايانسىز مهدەنىيهت چهمبىرىكى بار

 بۈگۈن بۇ خهلق تهكلىماكان قۇملىرىنىڭ گىردابلىرىدا ئۇنتۇلغان بۇلۇڭ بولۇپ ياشاۋاتقان بولسىمۇ،

 ئهمما ئۇ ھېچكىمدە يوق، تېخى قېزىلمىغان ئاجايىپ سېھرىي قۇدرىتى بار مهدەنىيهت تىندۇرمىسىغا

 . ئىگه

 يېزىقنىڭ كهشىپ . ىختىرا بىر قېتىملىق زور ئىنقىالبتىن ئىبارەت بولغان ئىنسانالر جهمئىيىتىدىكى ھهربىر ئ

 . بولۇشى مىسلىسىز ئىنقىالب سۈپىتىدە كىشىلهرنىڭ پائالىيىتىنى ئهسىرلهردىن ۋە رايونالردىن ھالقىتتى

ىرىش مهتبهئه، پار ماشىنىسى، تېلېفون، كامېرا، تېلېۋىزور دېگهنلهرمۇ ئىنسانالر جهمئىيىتىدە تۈپتىن ئۆزگ
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 يىل ئىلگىرى ھېسابالش ماشىنىسى دۇنياغا 50 ناھايىتى قىزىقكى، بۇنىڭدىن تهخمىنهن . ياسىغان

 نىڭ بۈگۈنكىدەك ) كومپيۇتېر ( كهلگهندە، دەل ئۇنى ياسىغان ئامېرىكىلىقالر ھېسابالش ماشىنىسى

 توننا 30 لىقى چۈنكى دەسلهپكى كومپيۇتېرنىڭ ئېغىر . ئومۇملىشىپ كېتىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللمىغانىكهن

 شۇڭا ئهينى ). تهخمىنهن بىر بىنا بىلهن تهڭ ( كۋادرات مېتىر يهرنى ئىگىلهيدىكهن 170 بولۇپ،

 تۆتى بولسىال كۇپايه - چاغدىكى مۇتهخهسسىسلهر ئامېرىكا ئۈچۈن ئهنه شۇنداق كومپيۇتېردىن ئۈچ

 ى جايلىردىكى يىلدىن كېيىنكى بۈگۈنكى كۈندە ئۇ دۇنيانىڭ ھهرقايس 50 بىراق . دېگهنىكهن

 . ئىشخانىالر ۋە ئائىلىلهردىن ئورۇن ئېلىپ، ئۇچۈر ئالماشتۇرۇشنىڭ كۆپ لىنىيىلىك قاناللىرىغا ئايالندى

 شۇنداق، تهرەققىيات ناھايىتى تېز، يېقىن كهلگۈسىنى پهرەز قىلىش قىيىن، ۋەزىيهتكه تهسىر

 بۈگۈن . تىدارىدىن ئېشىپ كهتتى كۆرسىتىدىغان ئامىلالرنىڭ كۆپلۈكى ۋە رولى ئادەملهرنىڭ قىياس ئىق

 . سهن ئويالۋاتقان بىر ئىش باشقا بىر يهردە ئىشقا ئېشىۋاتقان بولىدۇ

 ئۇ تار بىر رايون . ئهسىردىكى ئىنسانالرنى يېپيېڭى بىر تارىخىي دەۋرگه باشالپ كىردى - 20 كومپيۇتېر

 ۇشقا جهڭ ئېالن قىلدى، بىلهن چهكلىنىپ تۇرغان ئهنەئنىۋى سودا، ئهنەئنىۋى مهدەنىيهت ئالماشتۇر

 كىشىنى تېخىمۇ قايىل قىلىدىغانلىقى شۇكى، ئۇ ئالدى . پهن، تېخنىكا ھهمكارلىقىنى چىڭىتتى - ئىلىم

 ئۇ يېپىق . بىلهن بېكىنمه، مۇتهئهسسىپ، جاھىل دۆلهت قۇرۇلمىسىنىڭ ئاساسىنى تهۋرىتىپ قويدى

 ه يىراق دۇنيادىن ھالقىپ كهلگهن نۇر شهكىلدىكى باشقۇرۇشنىڭ گالۋاڭ، چۈشكۈن پۇقرالىرىنىڭ قهلبىگ

 كىشىلهر بىر قانچه تار رۇجهكتىن بولسىمۇ ئۆزى ياشاۋاتقان مۇھىتتىن كهڭ بىر . دولقۇنلىرىنى چۈشۈردى

 . مۇھىتنىڭ بارلىقىنى كۆردى، ئۇ يهرنىڭ ساپ ھاۋاسىنى پۇرىغاندەك بولدى

 بىرىگه نىسبهتهن مۈجىمهل ۋە - ىر يىراق ئارالالردەك ب - بۇرۇنقى دۇنيا تۇمانلىق دېڭىزدىكى يىراق

 بىرىنىڭ - بىرىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى بىلهتتىيۇ، ئهمما بىر - دونيانىڭ ھهرقايسى رايونلىرى بىر . تۇتۇق ئىدى

 بىزدەك مىللهت ئۈچۈن ئېيتقاندا، دۇنيانىڭ يىراق . ئېھتىياجى، تهلپۈنۈشلىرىنى بىلهلمهيتتى

 دەپ ئاتالغانلىرىمىز خهرىتىدىن ياكى " زىيالىي " نى بۇرجهكلىرىدە ئۆزگىچه ئىقلىمالرنىڭ بارلىقى

 جۇغراپىيه كىتابلىرىدىن بىلهتتۇق، مۇتلهق كۆپ ساندىكى ساۋاتسىز كىشىلىرىمىز ئۈچۈن ئېيتقاندا،

 ئۇ " ئۆزىنىڭ مهھهللىسىدىن باشقا دۇنيا مهۋجۇت ئهمهس، ئۇالر بىرەر يهرنىڭ بارلىقىنى ئاڭالپ قالسا

 دەپ سورىشىدۇ، گهرچه بۇ گهپ ھازىرنىڭ ئۆزىگه " هڭمهن، پولۇ بارمىكهن يهردىمۇ تاۋۇز بارمىكهن، ل

 . ئهمما ئۇ تېلېۋىزور يېتىپ كېلىشتىن ئىلگىرىكى رېائللىق ئىدى . ماس كېلىپ كهتمىسىمۇ

 ئهگهر ئىقتىسادىي ئهھۋالىم يار بېرىپ، بىر دانه كومپيۇتېر ۋە ئېنتىرتورىغا كىرىش الياقىتىنى سېتىۋالسام،

 ناسىۋەتلىك بىلىملهرنى ئىگىلهپ بولۇش شهرتى ئارقىسىدا نۇرغۇن نهرسىلهرنى بىلىشكه بۇالرغا مۇ

 . مۇۋەپپهق بولغان بوالتتىم

 ناۋائىي ئهسهرلىرى قانچه خىل تىلغا تهرجىمه قىلىندى؟

پارىژ كۇتۇپخانىسىدا ساقلىنىۋاتقان ئۇيغۇر مهدەنىي يادىكارلىقلىرى قانچىلىك؟
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 رالر بار؟ يوركتا قانچىلىك ئۇيغۇ - نيۇ

Ford ماركىلىق ماشىنىنىڭ ياپونىيىدىكى باھاسى قانچىلىك؟ 

 پابلونېرودانىڭ شېئىرلىرى جهمئىي قانچه مىسرا؟

 ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر يىللىق ئوقۇش پۇلى قانچىلىك؟

...  ...  ... 

 . ه ئۇقتۇرااليمهن مهن يۇقىرىقىالرنى ئىگىلهش بىلهن بىرگه، ئۆزۈمنىڭ ئهھۋالىنىمۇ ئهڭ يىراق يهرلهرگ

 " قوشنا " بۈگۈنكى كۈندە . دېمهك، كومپيۇتېر يهر شارىنى ئىخچامالپ، بىر كهنت ھالىتىگه كهلتۈردى

 بهزىدە ئىشىكى ئىشىكىگه قاراپ تۇرغان ھهمسايهڭ . دېگهن ئىبارىدە كۆرۈنهرلىك ئۆزگىرىش بولدى

 كۈندىلىك سىردىشىڭغا تونۇمايدىغان ئادەمگه ئايلىنىپ، سېدنى ياكى سىنگاپوردىكى شېرىكىڭ

 . روشهنكى، سېنىڭ ئالدىڭدا پۈتۈن دۇنيا سۈزۈك پېتى يېيىلىپ تۇرغان بولىدۇ . ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

 خۇددى سهن المپۇچكىنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ ئۇنىڭ قىلىنى كۆرگهندەك، كومپيۇتېردىن ئىبارەت ئاالھىدە

 . اتىك ئېنىقلىقتا كۆرۈپ تۇرىسهن ئارقىلىق كۆز ئالدىڭدا بولمىغان دۇنيانى ماتېم " سهزگۈ "

 تېخنىكا ياردىمى - ئىنسانالر پهن . مهن باشتا سهزگۈ ئورگانلىرى ھهققىدە ئازراق توختالغانىدىم

 ئارقىلىق ياساپ چىققان ئوپتىكىلىق ئۈسكۈنىلهر ۋە باشقا قورالالر ئىنسانالرنىڭ تهبىەئت دۇنياسىنى

 . هر ئوقۇرمهنلهرنىڭ نهزەرىگه چۈشۈرۈلگهنىدى بىلىشىدىكى سهزگۈنىڭ ۋارىيانتى، دېگهن پىكىرل

 ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسىغا يېڭى مهزمۇن ئېلىپ كهلگهن كومپيۇتېرمۇ ئىنسانىيهتتىكى

 كومپيۇتېر . ئۆزلۈك كېڭهيمىچىلىكىنىڭ مۇھىم ۋاسىتىسى سۈپىتىدە تۇرمۇشنىڭ تۆرىدىن ئورۇن ئالدى

 ېنىڭ كۆزۈم، قۇلىقىم، تېرەم، نېرۋا ھۈجهيرىلىرىمگه ئايلىنىدۇ، مېنىڭ ئىختىيارىمغا ئۆتكهن ھامان، ئۇ م

 مهن ئۇ ئارقىلىق يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتهلهيمهن، ئاتوم ھهرىكىتىنىڭ دائىرىسىنى ئايلىنىپ

 چىقااليمهن، ھۈجهيرىلهرنىڭ شهكلى، تۈسى ۋە تۈزۈلۈشىنى كۆرەلهيمهن، دېسنى باغچىسىنى، بۈيۈك

 بۇ نهرسىلهر مېنىڭ تهپهككۇر . خىل ئارخىپ ئامبارلىرىنى كۆرەلهيمهن بېرىتانىيه مۇزېيىنى، ھهر

 دە، سۇبيېكتىپ تهشهببۇسكارلىقىمنى تېخىمۇ ئهركىن - پائالىيىتىمنىڭ تايانچ نۇقتىلىرىغا ئايلىنىدۇ

 . رەۋىشته ئهمهلگه ئاشۇرااليمهن

 . ز دەرىجىدە زورايتتى ئېنتىر تورىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى كومپيۇتېرنىڭ تهسىر كۈچىنى مۆلچهرلىگۈسى

 ئېنتىر تورى نېمه ئۈچۈن شۇنچه  قىزغىنلىق پهيدا قىلدى؟ مهن بۇ سوئالغا ئهڭ ياخشىسى

 بارمىقىڭىز  قولىڭىزدىكى چاشقىنهكنى :" مۇتهخهسسىسلهرنىڭ دېگهنلىرى بويىچه جاۋاب بېرەي

(mouse) ىگه ئايلىنىپ، نوقۇغان ھامان، دۇنيانىڭ يىراق چېتىدىكى ئاخباراتالر بىر توپ پهرىشت 

 سېكۇنتىغا يهر شارىنى يهتته يېرىم  قېتىم ئايلىنىپ چىققۇدەك سۈرئهت بىلهن نۇر ۋە توك كابېللىرى ياكى

، تاۋ " بىلىم ئىگىلىكى دولقۇنى " (" تېلېفون سىملىرى ئارقىلىق ئىقلىم ئاتالپ ئالدىڭىزدا ھازىر بولىدۇ
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 .( ئاي نهشرى - 7 يىل - 1998 دېيهن تۈزگهن، جۇڭگو شهھهر نهشرىياتى

 كومپيۇتېر ئىنسانالرغا نېمه ئېلىپ كهلدى؟ ئۇ ئىنسان تهبىئىتىدىكى قايسى بوشلۇقنى تولدۇردى؟

 ئىنسان ئۆز نۆۋىتىدە يهنه ئهقىل ۋە . ئىنسان ئهقىل ئىگىسى، شۇنداقال ھېسسىيات ئىگىسى

 ىغان رومانتىك ھېسسىياتنىڭ تۇتقۇنى، ئهتراپىدىكى دۇنياغا ھېسسىيات تۈسى بېرىشنى ياخشى كۆرىد

 مهن ئۆزۈمنى ئالسام، دۇنيانى كۆزىتىشنى، كېزىشنى خااليمهن، بۇ چاغدا دۇنيا ماڭا . مهخلۇق

 بۇ كۆل " ئالدىمدا بوغدا كۆلى تۇرغان بولسا . قانداقتۇر بۈيۈك بىر ھېسسىياتنىڭ مۆجىزىسىدەك كۆرۈنىدۇ

 ال ئارتىۋالغان بوغدا ئانىنىڭ نېمىدېگهن گۈزەل، سۇلىرى زۇمرەتتهك ئىكهن، ئۇ بهئهينى ئاپائق روم

 دېمهك، كۆز ئالدىمدىكى دۇنيادىن ئادەملهرگه خاس . دېيىشىم مۇمكىن " ئهينىكىدەك تۇرۇپتۇ

 يۇقىرىقىالر بوغدا كۆلىنىڭ ئىنسان تهپهككۇرىدىكى تولۇق، مۇكهممهل ئىنكاسى . كهيپىياتنى كۆردۈم

 " انچىلىك؟ قانچىلىك سۇ سىغىدۇ؟ بۇ كۆلنىڭ كۆلىمى قانچىلىك؟ چوڭقۇرلۇقى ق " ئۇنىڭغا . ئهمهس

 بۇ بىر جهھهتتىن، . دېگهن سۇئالالرغا بېرىلگهن ئېنىق سانلىق جاۋابالرمۇ قوشۇلۇشى كېرەك ۋە باشقىالر

 كهسپىي ئادەت شهكىللهندۈرگهن تهپهككۇر شهكلىگه باغلىق بولسىمۇ، يهنه بىر جهھهتتىن، ئىنساندىكى

 . تۇغما كهيپىياتالشتۇرۇش خاھىشىنىڭ مهھسۇلى

 ئۇنىڭ . كومپيۇتېرچۇ؟ ئۇ ھېساباليدۇ، ئۇنىڭ بايان قىلىشتا تايىنىدىغان تىلى ساندىن ئىبارەت

 دېمهك، كومپيۇتېر ئىنساندىكى ئېتىقاد، ھېسسىيات، ئىرادە . مهلۇماتلىرى مۇتلهق ئېنىقلىققا ئىگه

 ، ھۆكۈم قاتارلىق تۈپهيلى كېلىپ چىقىدىغان ئاجىزلىقىنى تولۇقالپ، خىزمهت، پىالن، اليىھه، ھېسابالش

 مهلۇمكى، ئىنسان مېڭىسى بىلهن . جهريانالرنى توغرا مهنتىقىي ئىزچىللىق بىلهن تهمىنلهيدۇ

 كومپيۇتېرنىڭ بىر يهرگه كېلىشى رومانتىكا بىلهن لوگىكىنىڭ قوشۇلۇشى، كۆزىتىش بىلهن ھېسابالشنىڭ

 . قوشۇلۇشىدۇر

 ن يهتتىنچى خىل سهزگۈ ئورگىنى، ئۇ كومپيۇتېر ماكرو ۋە مىكرو دۇنيانى ئېنىق بىلدۈرىدىغا

 ئىنسانالردىكى بهش خىل تهبىئىي سهزگۈ ۋە ئهقىلدىن ئىبارەت ئالتىنچى سهزگۈنى ئۆزىدە ئالىي

 . مۇقامدا نامايان قىلىدۇ

 بىلىشكه بولىدۇكى، ئېلېكترون تېخنىكىسى خهلقنى ھهممىدىن مهھرۇم ھالدا يېپىق چارە بىلهن

 زۈمنىڭ دۈشمىنى بولۇپ، ئىلىمنىڭ دېموكراتىيىگه مايىل ھۆر باشقۇرىدىغان مۇستهبىت كونا تۈ

 بىراق بۇنىڭ ئۈچۈن بىر شهرت بار، ئۇ بولسىمۇ خهلق ئهنه شۇ . خاراكتېرىنى ھهقىقىي تۈردە ئىسپاتاليدۇ

 . تېخنىكىنىڭ قوبۇل قىلغۇچىسى ۋە باشقۇرغۇچىسى بواللىشى كېرەك

 ىدۇ، خهلقنى يېتهكلهيدۇ دېگۈچىلهرگه شۇنى مۇشۇ يهرگه كهلگهندە، ئهدەبىيات تۇرمۇشنى ئۆزگهرت

 ئهدەبىيات ئۆزگهرتمهيدۇ، ساقاليدۇ، ئۇ ئىنساننىڭ مهڭگۈ ئۆزگهرمهس تهبىئىتىنى، : ئېيتقۇم كېلىدۇ

 . ئىساننىڭ ھهربىر مومېنتتىكى قىممىتىنى ئوق قىلىپ ئايلىنىدۇ، ئۇ كىشىلهرگه مهلۇم مىكرو تۈسى بېرىدۇ

يېگانه ھالدا - پهنمۇ يهككه . شهكلى ئاتا قىاللمايدۇ، ئهلۋەتته بىراق ھهممىگه قادىر تهپهككۇر
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 كېسىل ھهل قىاللمايدۇ، مۇبادا بىرەر قۇدرەتلىك تېخنىكا ئىنسانىيهتنى ۋە - مهسىلىنى ئۈزۈل

 ئىنسانىيهتنىڭ پهرۋىشكارىنى سۆيىدىغان ھاالل ئهقىدە ئىگىسىگه ئهمهس، بهلكى كۆڭلىدە ياۋۇزلۇق

 رگه مهنسۇپ بولسا، ئىنسانىيهت تهقدىرى ئاپهت ئىچىدە قالىدۇ، مانا بۇمۇ قۇتراپ تۇرغان تهلۋىله

 . ئوخشاشال تېخنىكىنىڭ ئاقىۋىتى

 : بىراۋ بىر دانىشمهندىن شۇنداق سوراپتۇ

 قاچان قىيامهت قايىم بولىدۇ؟ –

 . ئېتىقاد يوقالغاندا –

 ئېتىقاد قانداق ۋاقىتتا يوقالغان بولىدۇ؟ –

 ھارام ھااللغا ھاكىم ( مىغان ئادەملهرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغاندا ئىش شۇ ئىشنىڭ ئهھلى بول –

 . قىيامهتنى كۈتسهڭ بولىدۇ ) بولغاندا، يالغان راستقا ئهمىر بولغاندا

 پهننى بىلىپ، سهنەئتنى چۈشهنمىگهنلهر يېرىم نادان، سهنەئتنى بىلىپ، پهننى چۈشهنمىگهنلهر يېرىم

 . نمىگهنلهر پۈتۈن نادان نادان، يۇقىرىقىالرنى بىلىپ ئهقىدىنى چۈشه

 سىملىق تېلېۋىزىيه قاناللىرىدىكى ( ماددىي بۇيۇمالرمۇ ئىدىيىنى ئىسالھ قىلىش كۈچىگه ئىگه، تېلېۋىزور

 بهشته ياخشى " ، چاقىرغۇ، تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش كومۇلىچى، ھاراق، ) چهت ئهل فىلىملىرى

 تېمىسىنى ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ئهخالق سىس ... شاھادەتنامىسى " مهسچىت

 بۇالر ئالدىدا شائىرالرنىڭ ئاق كۆڭۈللهرچه نهسىھهتلىرى، مۇڭلۇق كۆز ياشلىرى . ئۆزگهرتىپ تاشلىدى

 ئۇ جهمئىيهتنىڭ ماددىي تۇرمۇش . ماددىي نهرسىلهر تارىخنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئۈگىلهردۇر . كار قىلمىدى

 بۇ روھ مۇزىكا، رەسىم ۋە ئهدەبىياتتىكى . ھمۇ پهيدا قىلىدۇ شارائىتىنى ئۆزگهرتىش بىلهن بىرگه يهنه رو

 بۇ ھهقته فرانسىيه ئاڭ ئېقىمى يازغۇچىسى مارسىل پۇرۇستى مۇنداق . نۇقتىئىنهزەرلهرگه تهسىر كۆرسىتىدۇ

 تارىخ ئهقىل يهتمهيدىغان يهرگه يوشۇرۇنغان بولىدۇ، بۇ دەل بىز قىياس قىلىپ بولمىغان :" دېگهنىكهن

 بىر كهشپىيات ئهگهر كىشىنى مهستانه قىلىدىغان ئاالھىدىلىككه ئىگه :" گېيتس . بېل ". لهر ماددىي نهرسى

 بۈگۈنكى ئۇيغۇر جهمئىيىتى كومپيۇتېرنى ئۆز تۇرمۇشىنىڭ . دېگهنىكهن " بولمىسا، ئومۇملىشالمايدۇ

 غىن مۇھىم ئهزاسىغا ئايالندۇرماقچى بولىدىكهن، ئالدى بىلهن كىشىلهردە مهدەنىيهتكه نىسبهتهن قىز

 كومپيۇتېر رىشاتكىالنغان . بۇ ئېھتىياج مائارىپ بىلهن مۇناسىۋەتلىك . ئېھتىياج پهيدا قىلىشى زۆرۈر

 مهكتهپ قورۇسىنىڭ مۇتهئهسسىپ، يېپىق ئورگان ئىكهنلىكىنى ئاشكارىالپ قويدى، شۇنداقال پۈتكۈل

 غۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شۇنىڭدىن قارىغاندا، شىنجاڭ ئۇي . جهمئىيهتنى ئۆگىنىش بازىسىغا ئايالندۇردى

 ئارقىدىن داۋالغۇپ كېلىۋاتقان يېڭى دولقۇننىڭ زەربىسىنى كۈتۈۋاتىدۇ، - مائارىپ سىستېمىسى ئارقا

 . دېيىشكه بولىدۇ

بىزگه ئانا تىلنى بىلىش ئىنتايىن مۇھىم، بىراق مهكتهپلهرنىڭ بۇ ھهقتىكى رولى يېتهرلىك بولمايال
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 ئانا تىل ئاساسى پۇختا بولمىغانالر باشقا تىلالرنى قانچىلىك . قالماستىن، بهلكى ئىنتايىن تۆۋەن

 ھهسرىتى، تهقدىرى بىلهن نازۇك - تاشقى مۇھىتى، ئارزۇسى، دەرد - ئۆگهنسۇن؟ كىشىنىڭ ئىچكى

 ئانا تىل كىشىنىڭ ۋىجدانى . باغالنمىغان تىل پائال تهپهككۇرىمىزنىڭ ئىشهنچلىك ھهمراھى بواللمايدۇ

 . شۇلۇپ كهتكهچكه، تهتقىقات ھاياتىدا گىندەك ئاساسىي رول ئوينايدۇ ۋە تهبىئىتى بىلهن قو

 بىز ئانا تىل تهربىيىسىنى مۇكهممهل قوبۇل قىلىش شهرتى ئاستىدا، خهنزۇ تىلى، چهت ئهل تىلى ۋە باشقا

 كومپيۇتېرنى نۆۋەتتىكى تۇرمۇش قورالىمىزغا ئايالندۇرۇش . چهت ئهل تىللىرىنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك

 هت ئهل تىلى مائارىپىغا ۋە ماتېماتىكىغا، تهپهككۇر پهنلىرىگه يۈكسهك ئهھمىيهت بېرىشىمىز ئۈچۈن، چ

 . كېرەك

 يىل ئاپرىل - 1999

________________________________________
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 مائارىپ شۇنداق بىر جهريان
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 ن، قارىماققا ئۇ ھهر قانداق بىلىش ئۇنىڭ شهكلىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ھاياتتىن كهلگه

 ھاياتنىڭ مهھسۇلىدەك كۆرۈنسىمۇ، ماھىيهت جهھهتتىن ئېيتقاندا، يهنىال ھاياتنىڭ ئاالھىدە بىر خىل

 بىز ئېلىپ بېرىۋاتقان بىلىش پائالىيىتى باشقا جانلىقالرنىڭ ھاياتلىق پائالىيىتىگه . شهكلى

 ئادەمنىڭ تهبىئىي خۇسۇسىيىتىدىن سېلىشتۇرغاندا، ھاياتنىڭ ئالىي دەرىجىسى بولۇپ سانالسىمۇ، بىراق

 بهلكى، ھاياتلىق دۇنياسىنىڭ بىر ئهزاسى بولغان . قارىغاندا، پهۋقۇلائددە ۋە ئىالھىي مۆجىزە ئهمهس

 . ئادەمنىڭ ئىنكاسىدىنال ئىبارەت، خاالس

 ئۇ ئېھتىياج ئۈستىگه قۇرۇلغان زۆرۈرىيهت، ئېھتىياجنى قاندۇرۇش . ياشاش بىر خىل تهبىئىي ھهرىكهت

 ارلىق جهريانالر بىلهن مهزمۇنلىنىدۇ، بۇ جهريان مۇئهييهن تهجرىبه ۋە بۇ تهجرىبىدىن كهلگهن قات

 مائارىپ ئهنه شۇنداق ئهھۋال ئاستىدا . باسقۇچلۇق بىلىش ھهرىكىتى بىلهن خاراكتېرلهنگهن بولىدۇ

 " ئارىپچى ئاچلىق ئهڭ دەسلهپكى ما " شۇڭالشقا، گېرمانىيىلىك جهمئىيهتشۇناس ۋىبىر . كېلىپ چىققان

 . دېگهن ھۆكۈمنى چىقارغانىدى

 مائارىپ بىر خىل بىلىش شهكلىمۇ؟ مېنىڭچه، ئۇ بىلىش شهكلى ئهمهس، بهلكى ئۆزىگه، باشقىالرغا،

 دۇنياغا ئۆزى بىلهن ئۆزگه دۇنيا ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشقا قانداق دىققهت قىلىپ، قانداق مۇئامىله

 ئۇنىڭدا بارلىق بىلىش . هۋقۇلائددە تهربىيه شهكلى قىلىشنى جانلىق ھالدا ھېس قىلدۇرىدىغان پ

 . شهكىللىرىنىڭ بىر تۇتاش قىياپىتى ۋە ئېتىكىلىق ئاالھىدىلىكى ئهكس ئېتىدۇ

 . غا كهلسهك، ئۇ مائارىپقا دائىر بىلىشنىڭ بىر شهكلى بوالاليدۇ ) پېداگوگىكا ( مائارىپشۇناسلىق

 چۈشىنىش بىر مائارىپچىنىڭ ئهمگىكىدىكى دېگهن ئۇقۇمنىڭ مهنىسىنى رېائل " مائارىپ " روشهنكى،

 . جانلىقلىقنىڭ ئالدىنقى كاپالىتى

 مائارىپ ئىنچىكه نهزەر بىلهن ئېيتقاندا، تۇرمۇشنىڭ ھهر قانداق ساھهلىرىگه سىڭىپ كهتكهن

 ئومۇمىي، جانلىق ھادىسه، ئۇ كىشىلىك ھاياتنىڭ ئىجتىمائىي زۆرۈرىيىتى بولۇپ، مهكتهپ دەل

 ىڭ ئهڭ ئىخچام سىمۋولى، شۇنداق ئىكهن، مهكتهپ پۈتكۈل جهمئىيهتنىڭ مۇشۇنداق زۆرۈرىيهتن

 بىراق مهكتهپ بۇنىڭ بىلهن . ئهخالقى، كهلگۈسى ۋە ئاالھىدىلىكىنى ئۆزىدە گهۋدىلهندۈرىدۇ

 چهكلهنگهن ھالدا، مائارىپنى ئۆزىنىڭ تاملىرى بىلهن قورشىۋالماسلىقى، بهلكى ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇنى

چۈنكى مهكتهپنىڭ ئاالھىدىلىكى ۋە رولىدا ئۇنىڭ بهلگىلىك . ىزالندۇرۇشىمىز الزىم ھهربىر قهلبدە يىلت
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 بۇ چهكلىمه چهكسىز ھايات دۇنياسىدا يوشۇرۇنۇپ ياتقان . چهكلىمىلىكىمۇ ئهكس ئهتمهي قالمايدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه مهملىكىتىمىزنىڭ ئهمهلىي . ئاكتۇئال ئامىلالر تهرىپىدىن تۈزىتىلىدۇ ھهم تولۇقلىنىدۇ

 ئهھۋالىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىر ئادەمنىڭ مهكتهپ تهربىيىسىنى قوبۇل قىلىش ۋاقتى ھامان چهكلىك،

 بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، مائارىپنىڭ خاراكتېرىنى ھاياتنىڭ كهڭ ۋە تىنىمسىز قهدىمى بىلهن ئورگانىك

 . ھالدا بىرلهشتۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ

 ى دېيىلسه، بۇ مۇتهئهسسىپ مائارىپ بولىدۇ، مائارىپ مائارىپ كىشىلهرنى تهربىيىلهش مهسىلىس

 ئۆزىنى تهربىيىلهشكه يېتهكلهش دەپ قارالسا، بىر قهدەر راستچىل - كىشىلهرنى داۋاملىق تۈردە ئۆز

 روشهنكى، مائارىپ خۇددى تۇغۇلۇشتهك تهبىئىي، ھاياتتهك جانلىق، روھتهك . مائارىپ بولغان بولىدۇ

 ھاۋادەك سېخى بولغاندا، جهمئىيهتنىڭ ھهربىر ئهزاسى ئۆزى ھهم باشقىالر ئهركىن بولغاندا، كىشىلهرگه

 . كۈتكهندەك كېرەكلىك كۈچكه ئايلىنىدۇ

 مهكتهپ ئالىيجاناب ھاياتنىڭ ماكانى بولۇشى كېرەككى، ھهرگىزمۇ تۇرمۇشتىن يىراقالپ كهتكهن ئۇقۇم

 . ۋە رامكىالرنىڭ ئىسكىالتى بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

 رىم مۇتهپهككۇرى سېنكانىڭ بۇ سۆزى مائارىپنىڭ " تهپته ئهمهس، بهلكى ھاياتتا ئۆگىنىش مهك "

 مېنىڭچه، بۇ، مائارىپ ھهققىدىكى ئهڭ . ھايات بىلهن تىنىقداش ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

 . سهمىمىي پىكىر
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 . لۇغ سۆز دېگهن سۆزگه قارىغاندا ئۇ " مۇنداق قىلىش كېرەك " دېگهن سۆز " قانداق قىلىش كېرەك؟ "

 چۈنكى ئۇ ئىنساننىڭ پىكىر قىلىشتىن ئىبارەت خاس مهزمۇنىنىڭ چاقنىشى ھهمدە ئهقىل خېمىرىنى

 . بولغۇزىدىغان خېمىرتۇرۇچ

 زىيانكهشلىك قىلىدىغان تهتۈر فۇنكسىيىلىك ) بولۇپمۇ بالىالرغا ( بىر مائارىپچى مائارىپنى كىشىلهرگه

 نهرسىگه گۇمانىي پوزىتسىيه بىلهن مۇالھىزە ئېلىپ نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، ھهممه

 ئۇنداق قىلماي، ئىلگىرى تهجرىبىدىن ئۆتۈپ . بېرىشنى ئۆز ئهمگىكىنىڭ يادروسى قىلىشى كېرەك

 ئىسپاتالنغان ۋە شۇ ئاساستا بېكىتىلگهن نهرسىلهرنى ئۆگىتىش بىلهن بولۇپ كهتسه، ئىندىۋىدۇئال

 بۇ ئاخىرقى ھېسابتا ئۇلۇغ مهقسهت . هرسىنى دەپسهندە قىلىدۇ ئىجادچانلىقتىن ئىبارەت قىممهتلىك ن

 دېمهك، قانداق ئىلھامالندۇرۇشنى . پهردىسى ئارقىسىدا ئوينالغان ئهڭ رەزىل ئويۇن بولۇپ چىقىدۇ

 نيۇتون ئالمىنىڭ يهرگه . بىلىش بىر ئوقۇتقۇچىدا كهم بولسا مۇتلهق بولمايدىغان ئىقتىداردۇر

 بولسا، ئالهملىك تارتىشىش كۈچى ھهققىدىكى بىلىشنىڭ شۇ دەۋرىدە چۈشۈشىدىن ھهيران قالمىغان

ئېينىشتېيىن نيۇتون فىزىكىسىدىن گۇمانالنمىغان بولسا، . ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى
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 . نىسپىيلىك نهزەرىيىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 ياخشى تهربىيىلهنگهن . يران قېلىشتىن باشالنغان ئۇلۇغ ئادەملهرنىڭ تۆھپىسى ئاددىي ھادىسىلهرگه ھه

 ئهكسىچه، ئۇالرنى . ئادەم ئۆز ھاياتىنى ھهر قانداق ئۇقۇم ۋە ئېتىقادنىڭ قۇلىغا ئايالندۇرۇپ قويمايدۇ

 ئۆزىنىڭ سۇبيېكتىپ ھهم ئوبيېكتىپ تهجرىبىسىدىن ئۆتكۈزۈپ، بايقالماي قالغان يېڭى ئاالمهتلهرنى

 . ، بۇ مهنىۋى ھاياتى ساغالم كىشىلهرنىڭ قولىدىن كېلىدۇ تېپىشىغا جۈرئهت قىالاليدۇ

 ئۆزىگه ۋە ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى شهيئىلهرگه قىزىقىش ئادەمنىڭ تۇغما ئىقتىدارى، بىراق بۇ ئىقتىدار

 مائارىپ مۇشۇنىڭغا . ئهنه شۇ قىزىقىشتىن كېلىپ چىققان كۆزىتىشنىڭ ھهر خىللىقى بىلهن نهتىجىلىنىدۇ

 . ى راۋاجالندۇرۇشى كېرەككى، ھهرگىزمۇ تارتىۋالماسلىقى كېرەك ھۆرمهت قىلىپ، ئۇن

 چۈنكى بىزنىڭ . بىزدە، چاپىقىنى ئالىمهن دەپ قارىغۇ قىلىپ قويۇش ئهھۋاللىرى ناھايىتى كۆپ

 ئۇنىڭ ئهمهلىيهتتىن ئىبارەت . ئۇسۇللىرىمىز ئاساسهن دېگۈدەك ئۆگىتىپ قويۇش بىلهن خاراكتېرلهنگهن

 بۇ ئوقۇغۇچىالردىكى . هنگهندەك قىلسىمۇ، ماھىيهتته ئايرىپ تاشالنغان ئارقا كۆرۈنۈشى تهكىتل

 دە، نهتىجىدە، مائارىپ كىشىنىڭ روھىغا تېڭىلغان مهجبۇرىيهتكه - گاڭگىراشنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

 ئىنسان روھىنىڭ ئىنژېنېرى بولماقچى بولغان ئادەم ئالدى بىلهن ئىنساننى چۈشىنىشكه . ئايالنغان

 ئادەمنى ئالدىنائال بهلگىلهنگهن پرىنسىپ ۋە ماددىالر . ەلهيدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك ئهھمىيهت بېر

 بهلكى ھهممه نهزەرىيىنىڭ مهنبهسى بولغان ھايات ئارقىلىق . ئارقىلىق چۈشهنگىلى بولمايدۇ

 . چۈشهنگىلى بولىدۇ

 ى مهزكۇر قورالنىڭ پېداگوگىكا ۋە پسىخولوگىيىنىڭ تهبىرلىرى بىلهن يېتهرلىك قورالالنغان ئوقۇتقۇچ

 ئۇنىڭ . ھۆكۈمرانلىقى ئىچىدە تۇرىدىكهن، مهنىۋىيىتى ئۆلگهن پۇچهك ئادەمگه ئايلىنىپ قالىدۇ

 . شۇغۇللىنىۋاتقىنى مائارىپ ئهمهس، جىنايهت بولۇپ چىقىدۇ

 . ئويلىنىش ئىجادىيهت ئهھلىنىڭ خىسلىتى، ئويالندۇرۇش ئۇستازلىق روھىنىڭ بهرق ئۇرۇشى
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 بىراق ئادەمنىڭ ماھىيىتى نېمه؟ بۇ ھهقتىكى . ەمنىڭ ماھىيىتىگه ئۇيغۇن بولۇشى الزىم پېداگوگىكا ئاد

 ۋەھالهنكى، ئادەمنىڭ ماھىيىتى . كۈنگه يېڭىالنماقتا - كۈنگه كونىراپ، كۈندىن - بىلىش كۈندىن

 شۇڭا . ھهققىدىكى تونۇش ئۆزىنىڭ مۇكهممهل بواللماسلىقى سهۋەبىدىن ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىدۇ

 وگىكىمۇ ئۆزىنىڭ سهۋەنلىكىنى تونۇغان ھالدا، ئادەم ماھىيىتى ھهققىدىكى بىلىشنىڭ پېداگ

 . ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ ئۆزىنى ئۆزگهرتىپ، تۇرمۇش بىلهن ماس قهدەم ھالدا تاكامۇللىشىشى الزىم

ئۇنداق بولمايدىكهن، ئۇ ئادەمنىڭ ئېڭى ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان قاالق نهرسىگه ئايلىنىپ
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 . قالىدۇ

 ئۇ قېتىپ قالغان، تۇرغۇن جىسىم ئهمهس؛ " دەيدۇ ئامېرىكا پېداگوكى روگسىس " بىرئادەم بىر جهريان "

 ئۇ دولقۇنالپ ئېقىپ تۇرغان دەريا، ھهرگىزمۇ مۇقىم ماتېرىيال ئهمهس؛ ئۇ ھهرىكهت قىلىپ تۇرىدىغان

 بۇ شۇنى " غالنمىسى ئهمهس يوشۇرۇن ئىقتىدارنىڭ يۇلتۇزى، ھهرگىزمۇ قاتمال ئاالھىدىلىكلهرنىڭ جۇ

 . چۈشهندۈرىدۇكى، ھايات  توختاۋسىز ئۆزگىرىش جهريانىدىن ئىبارەت

 ھهربىر ئادەم ئاشۇنداق بىر مۇرەككهپ دۇنيانىڭ ئىگىسى بولغاندا، جهمئىيهت مۇشۇنداق سانسىز

 . مۇرەككهپ دۇنيانىڭ ھهيۋەتلىك دېڭىزى بولىدۇ

 قائىدىلهرنىڭ روھى سۈپىتىدە ياشايمهن دېسه، بۇ " مۇقهددەس " ئهلۋەتته، مائارىپ پېداگوگىكىدىكى

 . بىر ئىسكىلىتقا خاس سۈپهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 دېگهن  ئۇقۇممۇ " رېائللىق " بۇنىڭغا ئهگىشىپ . ئادەم ئۆزگهرمهكته، جهمئىيهت تهرەققىي قىلماقتا

 مائارىپ نېمه قىلىشى ھاياتلىق ھهرىكىتىمىزنىڭ شهكلى ۋە قاراشلىرىمىزمۇ ئۆزگهرمهكته، . ئۆزگهرمهكته

 كېرەك؟

 ئۇ ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئىچكى ئىمكانىيهتلهرنى ئىجابىي ھالدا رېائلالشتۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه

 . ئېلىش كېرەك

 يىل ئاپرىل - 1992

________________________________________
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 مىللىي مائارىپىمىزدىكى سۈپهت تهشۋىشى

 ناملىق ماقالىسىگه ئىالۋە " مىللىي مائارىپنىڭ سۈپهت مهسىلىسى " مهھمۇت ئىلياسنىڭ –

 ئۇيغۇر مائارىپىغا " دە داۋۇت ئوبۇلقاسىمنىڭ " شىنجاڭ مائارىپى گېزىتى " بۇنىڭدىن ئۈچ يىل ئىلگىرى

 ئاپتور ئۇيغۇر مائارىپىدا مهۋجۇت بولۇۋاتقان سهلبىي . ناملىق ماقالىسى بېسىلغانىدى " بىر دىائگنوز

 ققىدە بىر قهدەر سوغۇققان پوزىتسىيىدە مۇھاكىمه يۈرگۈزگهن، ئهمهلىي كۆزىتىشلهر ھادىسىلهر ھه

 نهتىجىسىدە ئېرىشىلگهن ئۈمىدسىز تهسىراتالر ئىلمىي ھاۋاسى كۈچلۈك دەلىللهر ۋە تهسىراتالر بىلهن

 بۇ . غا خاس قىممهت ئىشهنچلىك كاپالهتكه ئىگه قىلىنغانىدى " دىائگنوز " بىرلىشىپ، ئهسهردىكى

 قالىگه ئىلمىي ھهۋىسى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ئاز ساندىكى كىشىلهردىن باشقىالر ھېچقانداق ئىنكاس ما

 تارىخ ئىنكاسسىز ئادەملهرنىڭ سهھنىگه چىقىپ قېلىشى تۈپهيلى، ئاقىالنه . قايتۇرمىدى

 هكۈن زەبۇنلۇقىدىن ي - ئۆزىنىڭ مهغلۇبىيىتى، چۈشكۈنلۈكى ۋە خارۇ . ئاگاھالندۇرۇشالردىن قۇرۇق قالىدۇ

 بىز ئهمهلىيهتنىڭ . چىقارمىغان تارىخ ئۈزلۈكسىز تراگېدىيه نهتىجىسىدە ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ

 ئاسىيسى بولۇپ قالمىساقال يۇقىرىقىدەك ئهپسۇسلۇق تارىخنىڭ مىراسخورى بولۇپ قېلىۋاتقانلىقىمىزنى

 . ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىز

 ىلىكىدىكى ئاتالمىش ئالدىراش زامان ساھىبىلىرىنىڭ داۋۇت ئوبۇلقاسىمنىڭ ماقالىسى تۇرمۇش ھهلهكچ

 قا دەپنه قىلىنىپ، ئۈچ يىل ئۆتكهندىن كېيىن، مىللىي " ئۇنتۇلۇش " تاشتهك كاللىسى تهرىپىدىن

 ئۇ بولسىمۇ مهھمۇت ئىلىياس . مائارىپىمىزھهققىدىكى يهنه بىر ماقاله بىلهن يۈز كۆرۈشۈۋاتىمىز

 مهھمۇت . نامىدىكى سۈپهت مهرسىيىسى " ت مهسىلىسى مىللىي مائارىپنىڭ سۈپه " ئهپهندىنىڭ

 ئۇ، ئۆزىنىڭ ياشلىقى، . ئهپهندى كىشىلهرگه تونۇشلۇق ئىلياسالر جهمهتىدىكى زىيالىيلىرىمىزنىڭ بىرى

 كۈچىنى مىللىي مائارىپىمىزنىڭ ھاياتى ئۈچۈن سهرپ قىلىپ، - تولۇپ تۇرغان زېھنى ساغالم، ۋۇجۇد

 ئهلۋەتته، . ىپ ئۆتكهن مۇرەككهپ يولالرنىڭ شاھىتى بولۇپ تۇرۇپتۇ يېڭى دەۋر ئۇيغۇر مائارىپى بېس

 نادامهتلىرى ھهققىدە، جۈملىدىن - ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ سهرگۈزەشتلىرى، نهتىجىلىرى، ھهسرەت

 مىللىتىمىز ھوقۇق . كېلهچىكى ھهققىدە ئهنه شۇنداق كىشىلهرنىڭ چۇقان سېلىشى تامامهن ھهقلىق

 غا، ئهخالق كرىزىسىغا گىرىپتار بولۇپ، روھىي ۋە ماددىي نامراتلىقنىڭ كرىزىسىغا، ئېتىقاد كرىسى

 بىرىنىڭ زۇۋانىنى چۈشىنهلمهي، - گىردابلىرىدا چىقىش يولى ئىزدەۋاتقان، ھهر ساھهنىڭ سهرخىللىرى بىر

 ئارىدىكى مېخانىزملىق يۈرۈشمه ئۈزۈلۈپ قالغان بۇ كۈنلهردە، ھهر كىم ئۆزى ئۈچۈن مهسۇئلىيهت

شۇنداق ئىكهن، ھهقىقىي ئوقۇتقۇچى مائارىپ ئۈچۈن ئاھ ئۇرماي . غالشقا دۇچ كهلدى بىلهن يى
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 بۇ ھهسرەت دەرۋەقه مىللىي مائارىپنىڭ سهكراتى ياكى جهسىتى ئالدىدىكى ۋىدالىشىش . تۇرالمايدۇ

 بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ كېسهل بىلهن چىرمالغان قامهتلىك ۋۇجۇد ئالدىدىكى ئازابلىق تۇيغۇ ئىكهنلىكىگه

 . پ كهتمهيدۇ گه

 يىلالردىن ھازىرغا قهدەر بولغان ئۇيغۇر مائارىپى ھهققىدىكى - 50 مهھمۇت ئهپهندىنىڭ بۇ ماقالىسىنى

 ماقالىدىن قارىغاندا، ئۇ، مائارىپىمىزدىكى سۈپهت مهسىلىسىنى . مۇھاكىمىلىق ئهسلىمه دېيىشكه بولىدۇ

 مۇئهللىپ . سىدىن كۆزەتكهندەك تۇرىدۇ تىن ئىبارەت ئاالھىدە جهمئىيهتنىڭ قىياپىتى نۇقتى " مهكتهپ "

 ئهلۋەتته، ئهقىل ( مائارىپنىڭ مهكتهپ ۋە مائارىپ ئورگانلىرىدىن ھالقىغان خاراكتېر ئىنقىالبى

 ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلسىمۇ، ھازىرچه ئوقۇتۇشتىن ئىبارەت مهركىزىي نۇقتا ئۈستىدە پىكىر ) ئىنقىالبى

 راستىنى ئېيتقاندا، ماكان ۋە زامان بىلهن ھېسابالشقان . قىلىشنى زۆرۈر دەپ تونۇغان بولسا كېرەك

 ئهھۋالدا، ئوبيېكتنى مۇۋاپىق تالالش، ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن مۇۋاپىق چىقىش مهسىلىسىنى ئويالشمىسا

 . بولمايتتى

 بهلگىلىمىلهر - مۇئهللىپ كۆرسهتكهندەك، نهچچه ئون يىللىق مائارىپ ئهمهلىيىتىدە تۈرلۈك سىياسهت

 ھهممىسى پهقهتال بىر خىل ئۇرۇشتىن ئىبارەت بولۇپ . ى، تۈرلۈك سىناقالر يۈرگۈزۈلدى يولغا قويۇلد

 ئهگهر بۇ جهرياندا ئۆزگىرىشلهر بولۇپ تۇردى دېيىلسه، مۇئهييهن روھىي قاتماللىقنى يوشۇرغان . چىقتى

 ىنىڭ ھهرخىل شوئارالر كهشىپ قىلىنىپ، مهكتهپ قورۇسىنىڭ تاملىرىغا، مائارىپ مهمۇرىي ئورگانلىر

 جۇڭگو يېڭى دەۋر تارىخىدا شوئار ئىجاد . ئىشخانىلىرىغا ئاالھىدە قىلىپ يېزىپ قويۇلدى، خاالس

 ئۇنى ئۆلۈك تهكرارالش . قىلىش، سىياسىي ئويۇنغا قىزىقىدىغانالرنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى بولۇپ كهلدى

 . يۇقىرىغا يامىشىدىغانالرنىڭ ئارغامچىسى بولۇپ كهلدى

 ر ھهققىدىكى بهكال سوغۇققان قهلهم رەۋىشلىرىدە، مائارىپىمىزدىكى نازۇك بىر مۇئهللىپ ئاشۇ جهريانال

 قارىغاندا مۇئهللىپ مۇالھىزە كۈچى ئۆتكۈر . پال ئوتتۇرىغا قويۇپال ئۆتۈپ كېتىدۇ - مهسىلىنى غىل

 مائارىپ تهرەققىياتىنى تهسۋىرلهشته . ئوقۇرمهنلهرنىڭ بارلىقىغا ئۈمىدۋارلىق بىلهن ئىشهنسه كېرەك

 مهزكۇر ) بىزدە ستاتىستىكا روھى كهمچىل بولسىمۇ ( ستاتىستىكىغا بهكرەك ئهھمىيهت بېرىدىغان كىشىلهر

 نۇقتىنى قانداق چۈشىنىدىكىن، بۇنىسى نامهلۇم، ئهمما ئۇ بىر مىللهتنىڭ مائارىپىدا يىلىككه ئوخشاش

 . ئىدىيىسى ئۇ نېمه؟ بىر مىللهتنىڭ ئۆزىگه خاس بولغان مائارىپ . مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ

 . مهشھۇر پېداگوك ئوشنىسكىينىڭ ئهسهرلىرى پېشقهدەم مائارىپچىلىرىمىزغا ناتونۇش ئهمهس

 ئوشنىسكىي ئىنگلىز، گېرمان، فرانسۇز، رۇس مهكتهپلىرىنىڭ خاسلىقلىرىنى سېلىشتۇرۇپ، ئۇالر

 بىلهن باغالپ ئوتتۇرىسىدىكى مىللىي پهرقنى شۇ مىللهتنىڭ ئهنەئنىسى، دىنىي ئېتىقادى، كالسسىكلىرى

 . بۇ يهردىكى مىللىي پهرق، مائارىپتا نامايان بولغان مىللىي ئىدېوئلوگىيىدىن ئىبارەت . ئىزاھاليدۇ

 . بىر مىللهتنىڭ مائارىپ ئىدىيىسى نهدىن كېلىدۇ؟ قىسقىچه ئېيتقاندا، شۇ مىللهتنىڭ ھاياتىدىن كېلىدۇ

اس شهكلىگه، پىكىر يوللىرىغا، ئىزدىنىش بۇ ھايات ئۆزى تۇغۇلغان تهبىئىي مۇھىتقا يارىشا خاس ئىنك
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 ئادىتى ۋە - بىر مىللهتنىڭ دىنىي ئېتىقادىدىكى تهرەققىياتالر، ئۆرپ . جهريانلىرىغا تولغان بولىدۇ

 مهدەنىيىتىدىكى ئۆزگىرىشلهر، تىلىدىكى مهنىلهر، ئىشلهپچىقىرىش پائالىيهتلىرىدىكى مهزمۇن ۋە

 . گه مهيدان ھازىرلىغان تهبىەئت بىلهن ماس بولىدۇ ۋاسىتىلهر شۇ مىللهتنىڭ ئېتنىك تهركىبى

 مىللهتلهرنىڭ دۇنيا ھهققىدىكى قاراشلىرى، خۇدا ھهققىدىكى چۈشهنچىلىرى، تارىخىي باسقۇچلىرى،

 ۋەھالهنكى، مىللهتلهر ئهنه شۇ كۆپ خىللىقتىن . جۈملىدىن تىل ۋە ئويالش ئۇسۇللىرى ھهرخىل بولىدۇ

 تارىخ . اپالىدى ۋە ئۇنى بۈگۈنكىدەك مۇكهممهللىككه يهتكۈزدى ئۆزلىرى ئىزدىگهن ئورتاقلىقنى ت

 ئىسپاتلىدىكى، مىللهتلهر ۋە ئىرقالر ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاقلىق ئۆزئارا چۈشىنىش ۋە ھۆرمهتنى ئىلگىرى

 مهجبۇرالش خاراكتېرىدىكى ئۇسۇلالر ئورتاقلىقنى پارچىلىدىكى، ھهرگىز . سۈرۈش ئارقىسىدا پهيدا بولدى

 . ۈنۈمگه يېتهلمىدى كۆزلىگهن ئ

 ئهسىردە - 21 . ئۇچۇر مۇالزىمىتىنىڭ تهرەققىياتى ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاقلىقنى ئىلگىرى سۈردى

 لېكىن ئورتاقلىق قانداقتۇر بىرەر كۈچنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ياكى تهشكىللىشى بىلهن . تېخىمۇ شۇنداق

 ئۆزىگه بولغان ئىشهنچ، ھۆرمهت تۇيغۇسىنىڭ - ز ئۇ، بىرئادەم، بىر مىللهت، بىر دۆلهتنىڭ ئۆ . بولمايدۇ

 قىممهت ئىچكى ئهھۋالدىكى ساالپهت خۇددى شىرنه بىلهن - ساالپهت ۋە قهدىر . تويۇنۇشىدىن كېلىدۇ

 . سىرالپ قويغان توڭ ئالمىغا ئوخشاش باشتا ئازراق پارقىرىسىمۇ، كېيىن سولىشىپ چېنىپ قالىدۇ

 ئهمما ئۇ . ى ئۈلگىلهرنى تهشۋىقاتقا تايىنىپ ياساپ چىقىدۇ سىياسىيونالر ئۆز ئېھتىياجى ئۈچۈن بهز

 . ئۈلگىلهر توڭ ئالمىنى سىرالش ھىيلىسىنىڭ مهھسۇالتلىرىدىن ئىبارەت

 بىز ئورتاقلىقنى يارىتىش ۋە ئۇنى ئىلگىرى سۈرۈش جهھهتته مول ئهنەئنىگه . بىزمۇ ئورتاقلىققا تهلپۈنىمىز

 دوقمۇشى رولىنى ئوينىغاچقا، بىزدە كۆپ مهنبهلىك رايونىمىز تارىختا مهدەنىيهت . ئىگه خهلق

 ئهسىرگه دۇنيادا ئىناۋىتى بار مىللهتلهر قاتارىدا - 21 بىز . مهدەنىيهت بايلىقلىرى تولۇپ يېتىپتۇ

 بىز دۇنياۋى ئورتاقلىقنى پارالق مىللىي . كىرىشكه ئىنتىلىمىز، چۈنكى بىز شۇنداق قىلىشقا ھهقلىق

 مىللىي خاراكتېرىمىز، ئۇرغۇپ تۇرغان تاالنتىمىز، مۇناسىپ تۆھپىلىرىمىز ئۆزلۈكىمىز، ئۆزگىچه، روشهن

 مىللىي ئىناۋەتنى بىر مىللهت ئۆزى تىكلىمىسه، ئۇ ھهرگىزمۇ باشقا . بىلهن قۇرۇپ چىقىشنى خااليمىز

 . بىرسى ئىچ ئاغرىتىپ ياكى ئادالىتىگه ئېلىپ بېرىدىغان نهرسه ئهمهس

 ، بىر مىللهتنىڭ مائارىپى شۇ مىللهتنىڭ خاس مائارىپ ئىدىيىسى بۇ يهردە شۇ نهرسه ئېنىق بولدىكى

 . ئۈستىگه قۇرۇلمىسا، ئۇ مىللهتنىڭ مائارىپىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ

 ئهسىر بۇ سوئالغا جاۋاب بېرەلمهي چىقىپ - 20 ئۇنداقتا ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ ئىدىيىسى نېمه؟

 مائارىپىمىز ئاشۇ سوئالغا جاۋاب . ىغا كېلىپ قالدۇق ئهسىر بوسۇغىس - 21 ئهمدى بىز . كېتىدىغان بولدى

 بىز بۇ . بېرەلىسه ۋە ئۇنى مۇكهممهللهشتۈرەلىسه، ئاندىن ئۇيغۇر مائارىپى قۇتقۇزۇپ قېلىنغان بولىدۇ

. يهردە شىرە ئالدىدىكى جاۋابنى ئهمهس، تارىخ ئهمهلىيىتى سۈپىتىدىكى ھايات جاۋابنى كۈتىمىز
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 لهيلى، ئۇيغۇر مائارىپىدا سۈپهت مهسىلىسىنى قانداق چۈشهندۈرۈش ئهمدى بىز مۇنۇ مهسىلىگه كې

 كېرەك؟ ئۇنى قانداق قىلغاندا ھهل قىلغىلى بولىدۇ؟ ئۇنىڭ تۈپتىن ھهل بولماسلىقىدىكى سهۋەب نهدە؟

 بىرىگه ئانچه ئوخشاپ - بۇ جاۋابالر بىر . بىر مهسىلىگه جاۋاب بېرىشنىڭ ھهرخىل يوللىرى بولىدۇ

 شۇڭا ماھىيهت بىر، ئىنكاس چهكسىز . يهتته ئاشۇ بىر مهسىلىنىڭ ئىنكاسىدىن ئىبارەت كهتمىسىمۇ، ماھى

 ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ سۈپىتىدىكى كاشىلىالرنى ئىقتىساد، تۈزۈلمه، سىياسىي قاتارلىق نۇقتىالردىن . بولىدۇ

 شهخسهن . ى پهلسهپه، جۇغراپىيه ئامىللىرىغا باغالپ ئىزاھلىغانالرمۇ بولد . چۈشهندۈرۈشكىمۇ بولىدۇ

 : مهن مۇنداق ئىككى نۇقتىدىن چۈشىنىمهن

 بىرى، ئۇيغۇر مائارىپى ئۆزىنىڭ مىللىي ئهنەئنىسىدىن، پسىخىك يىلتىزىدىن بارغانسېرى يىراقالپ

 . تهربىيىسىدىكى رولى جارى قىلىنمىدى - مىللىي ئهخالق ئهنەئنىمىزنىڭ مهكتهپ تهلىم . كهتتى

 . الق ئامىللىرى تاشلىۋېتىلدى ئهكسىچه مىللىي ئۆزلۈك ۋە مىللىي ئهخ

 يهنه بىرى، مىللىي مائارىپىمىز جۇڭگو مىقياسىدا ئۇزۇن يىل داۋام قىلغان ئىدېوئلوگىيه كۈرىشى ۋە ئاڭ

 ھوقۇقچىلىق مائارىپنىڭ پۈتكۈل ئورگانىزمىنى راك ھۈجهيرىسىدەك . فورمىسىنىڭ بېسىمىغا دۇچ كهلدى

 ىر ياخشى ئوقۇغۇچى ياكى بىر ياخشى مائارىپ مهمۇرىي بىزدە بىر ياخشى ئوقۇتقۇچى، ب . قاپالپ كهتتى

 ئهمهلىيهتته بۇ كۇڭزىچه . كادىرى ئاڭ فورمىسىغا سادىق ياكى سادىق ئهمهسلىكى بىلهن ئۆلچهندى

 بۇ يهردىكى ئاڭ فورمىسى ھوقۇقنىڭ سىمۋولى . ساداقهت ئىدىيىسىنىڭ زامانىۋى شهكلىدىن ئىبارەت

 ۇرۇپ سۆز ئېچىش ھاكىمىيهتكه دۈشمهنلىك قىلىش بىلهن تهڭ بولۇپ، ئۇ ھهقته باشقىچه قاراشتا ت

 ئهگهر ئۇ ئارمىيه . ئاڭ فورمىسى دەسلىپىدە مهلۇم بىر ئىجتىمائىي پهننىڭ مهھسۇالتى بولىدۇ . قارالدى

 ۋە قورال كۈچى بىلهن يهتكۈزۈلىدىغان نهرسه بولۇپ قالسا، كىشىلهرنىڭ مهنىۋىيىتىنى ھاالك قىلىپ

 بيۇروكراتىزم  بارلىق . " ىزمنىڭ غهپلهت ناخشىسىغا ئايلىنىپ قالىدۇ تاشاليدۇ، بيۇروكرات

 .( ئېينىشتېيىن " ( مۇۋەپپهقىيهتنىڭ زىندانى

 . جۇڭگولۇقالر ھازىرغىچه مهنسهپدار بولۇش ئۈچۈن ئوقۇپ، مهنسهپدار بولۇش ئۈچۈن ئىمتىھان بهردى

 بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلهشكه شۇڭا ئۇالر ئالدى بىلهن تۈزۈم تهرىپىدىن بېكىتىلگهن ئاڭ فورمىسىغا

 ھوقۇق تهمهسىدە يۈرىدىغان . شۇنىڭ بىلهن ئىجادىي روھ ئۆلدى . دۇچ كهلدى ۋە شۇنداق قىلدى

 چهكلىمىسىز بهھرىمهنلىك ۋە . كىشىلهرنىڭ بىپايان تايانما تورى بارغانسېرى كۆلىمىنى زورايتتى

 . ساسىي مهزمۇنى بولۇپ قالدى تهڭداشسىز نوپۇز مهنىسىدىكى ھوقۇق جۇڭگو مهنىۋىيىتىنىڭ ئا

 جۇڭگودا مائارىپ بيۇروكراتىزمنى تۈگىتىدىغان كۈچ بولماستىن، بهلكى ئۇنىڭ قۇۋۋەت دورىسى بولۇپ

 بىر مائارىپ ئىدارىسىدىن تارتىپ بىرەر ئوقۇتۇش گۇرۇپپىسىغىچه توقۇپ چىقىلغان ھوقۇق . كهلدى

 نى مۇھىم " ئېنىقالش " ھوقۇقدارالر . لدى ئوقۇتۇشنىڭ ئومۇرتقا تۈۋرۈكى بولۇپ قا - زەنجىرى ئوقۇش

 ئهدىبلهرگه، سهنەئتكارالرغا، پائالىيهتچىلهرگه، جامائهت ئهربابلىرىغا، ھهرساھه . دەپ قارايدۇ

ئۆزىنىڭ ئادىتىگه مۇتلهق ئۇيغۇنلۇق مهنىسىدىكى . سهرخىللىرىغا گۇمان نهزەرى بىلهن قارايدۇ
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 روشهنلىكنى مهقسهت . دىغان، غۇۋا نهرسىلهردىن قورقىدۇ ئېنىقلىقنى قوغلىشىدۇ، سىرلىق، بىلگىلى بولماي

 ئهگهر ئۇالرنىڭ تۇرمۇش شهكلىگه يات بىرەر شهيئى . دەيدۇ يۇ، بارلىق روشهنلىكنى خۇراپىيالشتۇرىدۇ

 ئۇالر چهكلهش، توسۇش، كونترول . پهيدا بولۇپ قالسا، دوزاخ سايىسىنى كۆرگهندەك جىددىيلىشىدۇ

 رچه، دەرەخلهر تهكشى ئۆسۈشى، ئهسكهردەك تهرتىپلىك تىزىلىپ تۇرۇشى ئۇال . قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ

 . شۇ چاغدىال بىردەك بولىدۇ . پاكارلىرىنى يۇلۇپ، ئېگىزلىرىنى قىرقىپ تاشالش كېرەك . كېرەك

 ئۆزگهرتىش سىگناللىرى . جۇڭگو خهلقى بۇ جهھهتته ئۆزلىرىنىڭ تۆلىگهن بهدەللىرىنى كۆرۈپ يهتتى

 . زىيالىيالر ئاچچىق ساۋاقالرنى يهكۈنلهشتى تۇشمۇ تۇشتىن ياڭراپ،

 : لۇشۈن جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى ئادەم يهيدىغان كونا جهمئىيهتكه قاراپ

 ليۇ شىنۋۇ جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى . دەپ ئازابلىق ۋارقىرىغانىدى " بالىالرنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىڭالر "

 . نى تهكرارلىدى قۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ لۇشۈننىڭ ساداسى

 كهينىدە يۈرەك كېسىلى، قان بېسىمى - ھازىر زىيالىيالر ۋە كادىرالردا پېنسىيىگه چىقىشنىڭ ئالدى

 بۇنىڭدا تۈرلۈك سهۋەبلهر بار، . تۈپهيلى ئۇشتۇمتۇت ئۆلۈپ كېتىش ھادىسىلىرى كۆپىيىپ كهتتى

 ىلالر بىلهن بىۋاسىته بۇ، مۇھىت، ئوزۇقلۇق تهركىبى، تۇرمۇش رىتىمى قاتارلىق ئام . ئهلۋەتته

 ھاراق كادىرالر ئوتتۇرىسىدىكى تايانما . مۇناسىۋەتلىك بولۇش بىلهن بىرگه باشقا ئامىلالرمۇ بار

 گويا . مۇناسىۋەتنىڭ ئورنىتىلىشى، پۇقراالرنىڭ ئىش ھهل قىلىشىدا ئاساسلىق ئىستېمالغا ئايالندى

 سۇلىنىڭ ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسى بولۇپ ھاراق ئىچىش دۆلهت كادىرلىرىغا ماتېرىيالىزملىق خىزمهت ئۇ

 چهت ئهللهردە ھاراق . قالدى، بۇ ھهتتا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دائىمىي دەم ئېلىش ئۇسۇلىغا ئايلىنىپ كهتتى

 بىزنىڭ تېلېۋىزورلىرىمىزدا ھاراق  ئىچىشنى تهشهببۇس قىلىدىغان ئېالن . چهكلهش قانۇنلىرى بار

 نىڭغا قاراپ دۆلىتىمىزنى ھاراق دۆلىتىمىكىن، دەپ ئويالپ بۇ . سهنەئتلىرى كۆزىمىزگه پۇتلىشىپال تۇرىدۇ

 بىز يهنه يهيدىغان تاماقلىرىمىز، كۆكتاتلىرىمىز، ھهتتا گۆشلىرىمىزگه قهدەر ھىيله ئىشلىتىپ، . قالىمىز

 بۇ گويا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش مۇسابىقىسى يېڭى ئىجتىمائىي . خىمىيىۋى ئوغۇت بىلهن بۇلغاپ بولدۇق

 . ىپ كهتكهندەكال بىر ئىش ئادەتكه ئايلىن

 پسىخىكىسى بىنورمال پۇقراالر ھهققىدىكى ستاتىستىكىدىن مهلۇم بولۇشىچه، ئاستا بهرباتلىق،

 ئۆلۈۋېلىش، ھاراقكهشلىك، دورىغا خۇمار بولۇش، قان بېسىمى، روھىي جىددىيلىك قاتارلىق كېسهللىكلهر

 بيۇروكراتىزم كهلتۈرۈپ چىقارغان روھىي بۇ، يۇقىرىقىدەك ئامىلالردىن باشقا، . تېز كۆپىيىپ كهتتى

 . پىشكهللىك ۋە بىزارلىق بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهن

 ئهجهبا، مائارىپ ئىنسانىيهت دۇچ كهلگهن رېائل مهسىلىلهرگه جاۋاب بهرمهيدىغان نهرسىمۇ؟ ئۇ،

 ىلىلهرگه كىشىلهرگه ئاشۇ خىل نهرسىلهردىن ساقلىنىشنى ئۆگىتىشى كېرەكقۇ؟ ئۇ، كىشىلهرنى ئۆتكۈر مهس

جاۋاب تېپىشقا رىغبهتلهندۈرۈشى كېرەكقۇ؟
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 جۇڭگو چوڭ . ئهسىردىكى جۇڭگو ئۈچۈن تولىمۇ زۆرۈر بولۇپ قالدى - 21 پۇقراالرنىڭ ساپاسى

 بولۇشقا ئالدىراپ كېتىدىغان بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ " ئاقسۆڭهك " قۇرۇقلۇقىدىكى پۇل تاپقان جۇڭگولۇقالر

 ئهمما شۇنى ئاقىالنىلىق بىلهن كۆرۈش . ىزلىقىنى تېزال ئاشكارىلىدى ئهخالق ۋە بىلىم جهھهتتىكى ساپاس

 كېرەككى، باي پۇقرانى ئون يىلدا ياراتقىلى بولىدۇ، ئهمما روھى كامالهتكه يهتكهن پۇقرانى يارىتىش

 . ئۈچۈن يۈز يىلمۇ ئازلىق قىلىدۇ

 مپيۇتېر، ئىنتېر تورى كو . چوقۇمكى، ئۇيغۇر مائارىپى نۆۋەتته تېخىمۇ ئېغىر ۋەزىپىگه دۇچ كېلىدۇ

(INTERNET) ئۇچۇر مۇالزىمىتى ئهنەئنىۋى ئۆگىنىش ئىستىلىنى ئاللىبۇرۇن ۋەيران قىلىپ تاشلىدى . 

 زەھهرلىك چېكىملىك، ھاراق، . ئۇنىڭ ئۈستىگه بالىالر ھېچقاچان بولۇپ باقمىغان كرىزىسقا دۇچ كهلدى

 ئاجرىشىشى، نوپۇسنىڭ كۆپىيىسى، تېرىلغۇ ئانىالرنىڭ - مۇھىت بۇلغىنىشى، يېمهكلىك بۇلغىنىشى، ئاتا

 يهرلهرنىڭ ئازىيىپ كېتىشى، ئهخالقنىڭ ۋەيران بولۇشى قاتارلىق ئهھۋالالر بالىلىرىمىزنىڭ قىيامىتىگه

 . ئايالنماقتا

 قانداق قىلىش كېرەك؟

 بۇ سوئالغا ھوقۇق ۋە نوپۇس غېمىدە يۈرگهنلهر جاۋاب بېرەلمهيدۇ، بۇ سوئالغا شهخسىي باياشاتلىق

 ۋۇجۇدىنى ئۆلتۈرگهنلهر جاۋاب بېرەلمهيدۇ، بۇ سوئالغا ئىلىم يولىدا ئىجتىھات - ئۈچۈن ۋىجدان

 . قىلمىغانالر جاۋاب بېرەلمهيدۇ

 باشقىالرنىڭ كۆز يېشى بىلهن تىرىكلىك ئېتىزىنى ئوسا قىلىدىغانالرنىڭ ئۇرۇقى ھامان پۇچهك بولۇپ

 نهدىمۇ ئۆلۈكلهر تىرىكلهرنىڭ ھامىيسى بولىدىغان . ر ھاالل ئهقىدىسى بولمىغانالر ئۆلگهنلهردۇ . چىقىدۇ

 ئىش بولسۇن؟

 . پاكىز بۇالق سۈيى زېمىننىڭ ئهڭ تېرەن، ئهڭ قاراڭغۇ يهرلىرىدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ

 يىل ئۆكتهبىر - 1998

________________________________________
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 مائارىپىمىزدا بىلىم كرىزىسى

 كېسىل ھهم ئهمهلىي - گهرچه بۇ ئۈزۈل . ىكى ۋاستهم بولۇپ قالدى كىتاب مېنىڭ دۇنيانى كۆزىتىشت

 پهخهس . توال قىممهتكه ئىگه كۆرۈش بۇلۇڭى بوالاليدۇ - كۆزىتىشكه كىرمىسىمۇ، ھهرھالدا ئاز

 ئهمما ۋىجدان، . بولمىغاندا، مهتبۇئات كىشىنى تۇيۇق يولغا، ئۆلۈك پىكىر ئادىتىگه باشالپ قويىدۇ

 سهزگۈرلۈكىنى يوقاتمىغان ئادەم مهتبۇئاتالردىن پايدىلىق ئېلېمېنتالرنى قوبۇل مهسۇئلىيهت ۋە ئۆتكۈر

 ھهممه ئىقلىمالرنى . قىالاليدۇ، ئۇالرنى تهپهككۇر ۋە ھاياتلىق ھهرىكىتىنىڭ خام ئهشياسى قىالاليدۇ

 - بىۋاسىته ئارىالش، يېڭى ئاالمهتلهرنى ئۆز دىتى بىلهن تاسقاش، ئىنسانىيهتنىڭ مۆجىزىلىرىگه كهڭ

 كۇشادە نهزەر سېلىشتىن مهھرۇم ھالدا، بىلىم ۋە ئۇچۇر قورۇمىچىلىقىنىڭ ئىسكهنسىجىسىدە روھى

 كىتاب مهن بىلهن كۆزىتىش . قاغجىراۋاتقان ئادەم ئۈچۈن پهقهت كىتابال كۆزنهكلىك رول ئوينايدۇ

 ىل ھامان ئۆزىگه نۇقتىسى ئارىلىقىدىكى بوشلۇقنى سۇبيېكتىپنىڭ تۇمانلىرى بىلهن تولدۇرۇۋەتسىمۇ، ئهق

 ئهقىل كۆزى خىرەلهشمىسىال، ھهرقانداق شارائىتتا مۆجىزىنى . تېگىشلىك پائالىيهت مۇھىتى يارىتااليدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه، مهن جهمئىيهتشۇناس . پىكىر قىلىش ئهقىل گىمناستىكىسىدۇر . ئۇچراتقىلى بولىدۇ

 ئهدەبىياتشۇناستا بولۇشقا تېگىشلىك ئهمهس، جهمئىيهتنى سىستېمىلىق كۆزىتهلمهيمهن، ئهمما مهندە بىر

 ئۇنىۋېرسال كۆزىتىش كۈچى ۋە ھاالل يۈرەك بار، يهنه بىر مائارىپچىغا خاس مهسۇئلىيهت ۋە يېنىپ

 بهزىدە . مانا مۇشۇالر ۋۇجۇدۇمنىڭ كۆلىگه تاش ئېتىپ تىنماي داۋالغۇتۇپ تۇرىدۇ . تۇرغان ۋىجدان بار

 بۇنداق چاغدا، مهن ھهممىنى . ر مېنى لهرزىگه سالىدۇ تۇيۇقسىز پهيدا بولغان شىددەتلىك بورانال

 ئۇنتۇغان ھالدا قولۇمغا قهلهم ئالىمهن، پۈتۈپ چىققانلىرى بهزىدە شېئىر، بهزىدە نهسر، بهزىدە

 بۇالر مهن ئۈچۈن بهرىبىر، مهن شۇ ئارقىلىق ئازراق يهڭگىللىسهمال . پوبلىستىك ماقاله بولۇپ چىقىدۇ

 توال - م مهن ئۈچۈن روھىمنىڭ قاسراقلىرى سۈپتىدە ئهينى مهزگىلدىن ئاز يېزىپ بولغانلىرى . بولغىنى

 . دېرەك بېرەلهيدۇ، خاالس

 مېنىڭ يازغانلىرىم پىكىر قىلىشقا ئۇرۇنۇشنىڭ مهھسۇللىرى، ھهرگىزمۇ ئابىدە تىكلهشكه ئۇرۇنۇشنىڭ

 اللىبۇرۇن ئۆتۈپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىنسانىيهتىڭ قهھرىمانالرغا چوقۇنۇش دەۋرى ئ . مهھسۇللىرى ئهمهس

 . كهتكهن

★ ★ ★ 

ئىنتېر تورى ئارقىلىق . ئهسىرگه كهتمهن بىلهن كاۋاپداننى كۆتۈرگهن ھالدا كىرىپ كهلدۇق - 21 بىز

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 122 

http://www.uyebook.com 

 مىليون ئۇچۇر ئالىمىشىپ تۇرۇۋاتقان مۇشۇ كۈندە، زىيالىيلىرىمىز ئۆزىنىڭ ۋاقتىنى ئايىغى 10 سېكۇنتىغا

 ۋاقىت سېكۇنت بىلهن . كىچىك چاي سورۇنلىرىدا ئۆتكۈزمهكته - لىشالردا، چوڭ چىقماس يىغى

 كۈن بولسا . ئانىلىرىمىز ۋاقىتنى كۈن بىلهن ئۆلچهيدۇ - ئۆلچىنىۋاتقان شارائىتتا، كېۋەزلىكتىكى ئاتا

 بۇ غهربته ۋاقىت گويا نۇر تېزلىكىدە چاپماقتا، بىزنىڭ . قۇياشنىڭ چىقىشى ۋە پېتىشى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

 . يهردە ۋاقىت توختاپ قالغاندەك، تارىخنىڭ ئۆزىمۇ قىمىرلىماي يېتىۋالغاندەك بىلىنىدۇ

 كېلهچهكنىڭ قىياس خاراكتېرلىك تهسۋىرىنى . بىزدە ئهسىر ئالىمىشىشقا دائىر يىرىك مۇالھىزىلهر بولمىدى

 . ىن ئېتىبارغا سازاۋەر سىزىپ بېرىدىغان كىشىلهر غهرب ئىقلىمىلىرىدا شۇنچه كۆپ بولۇشىغا قارىماي، قىزغ

 بۇ بىلىم ئهھلىنىڭ . ئهكسىچه، بىزدە ئىغىۋاگهرلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغانالر شۇنچه مۆتىۋەر

 جهمئىيتىمىزدىكى ئورنى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ شائىر فۇرقهتنىڭ مۇنۇ مىسرالىرىنى ئېسىمىزگه

 : سالىدۇ

 چهرخى كاج رەپتارنىڭ بىر مېۋىسىدىن داغمهن،

 . ى نادان سۈرۈپ، دەردىنى دەنا تارتىدۇ ئهيشن

 ھهسرەتكه گىرىپتارمهن، زاماننىڭ راھىتىنى نادانالر - پهلهكنىڭ مۇنۇ قىلمىشىدىن داغ : مهنىسى (

 ) سۈرۈپ، دەردىنى داناالر تارتىدۇ

 ئهسىر - 21 . ئهسىر ئهقىل دەۋرى، لېكىن بىز ئۇنىڭغا ھېسسىيات مىللىتى سۈپتىدە كىرىپ كهلدۇق - 21

 ئهسىر ئۇچۇر - 21 . ت دەۋرى، لېكىن بىز ئۇنىڭغا تايىنىشچان مىللهت سۈپىتىدە كىرىپ كهلدۇق رىقابه

 . دەۋرى، لېكىن بىز ئۇنىڭغا بېكىندۈرمه مىللهت سۈپىتىدە كىرىپ كهلدۇق

 ئهسىردە غهرب ئهقىدىسىنى مهنبه قىلغان قىممهت قاراشلىرىنىڭ قارىمۇ قارشى قۇتۇپلىرى - 20

 لىرىغا ئۆز " ئۇنتۇلغان بۇلۇڭ " نى كۆردۇق، بۇ ئۇرۇشالر جاھاننىڭ بارلىق ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشالر

 مۇشۇ ئهسىرنىڭ بېشىدا، نوبېل ئهدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن ئىنگلىز . تهسىرىنى ئېلىپ كهلدى

 شهرق دېگهن شهرق، غهرب دېگهن غهرب، ئۇالر مهڭگۈ ): " 1936 - 1865 ( يازغۇچىسى كىپلىڭ

 گار ئاسمان بىلهن يهرنى ئۆز ئورنىغا بېكىتىۋەتكهندەك ئۇالر مهڭگۈ ئاشۇنداق كېلىشهلمهيدۇ، پهرۋەردى

 دېگهندە، بۇنىڭغا جاۋابهن نوبېل ئهدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن ھىندىستان شائىرى تاگور " تۇرىدۇ

 ئادەم دېگهن ئادەم، ماشىنا دېگهن ماشىنا، بۇ ئىككىسى : " مۇنداق دېگهنىكهن ) 1941 - 1861 (

 روشهنكى، غهرب قىممهت قارىشى ماددىنى، شهرق قىممهت قارىشى روھنى نېگىز ". ىشالمايدۇ مهڭگۈ سىغ

 ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ، غهرب مهدەنىيىتى شىددەتلىك پارتالپ ھه - 20 بىراق . قىلغان

 ە تاگورنىڭ ۋەتىنى بۈگۈنكى كۈندە غهرب قىممهت قارىشىنىڭ زىلزىلىسىد . دېسىال تېشىغا كېڭهيدى

 پۇچقاقالردا رول ئېلىپ، - بىزمۇ قهدىمكى شهرقنىڭ چۈشكۈنلهشكهن پېرسوناژى سۈپىتىدە بۇلۇڭ . قالدى

ئهسىردە ھه دېسه - 20 غهرب مهدەنىيىتى . غهرب مهدەنىيىتىنىڭ ئاخىرقى بېكهتلىرىگه ئايالندۇق
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 ارتالشنىڭ ئهۋجى غهرب مهدەنىيىتىدىكى پ . تېشىغا پارتلىدى، بىز بولساق ئىچىمىزگه پارتالپ كهلدۇق

 ئهسىردە مهۋجۇتلۇقىمىزنىڭ قانداق شهكىلدە بولۇشى بىز ئۈچۈن ئهڭ - 21 يېتىپ كېلىۋاتقان

 - ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىش . بۇ سوئال خۇددى سىفنىكىسىنىڭ تېپىشىمىقىغا ئوخشايدۇ . ماھىيهتلىك سوئال

 . بېرەلمهسىك ھاياتىمىزغا بېرىپ تاقىلىدۇ

 چۈنكى تهرەققىيات ئۆزىنىڭ . لىدىغان مهسىلىلىرى ھهممىدىن كۆپ بولىدۇ ئارقىدا قالغانالرنىڭ دۇچ كې

 شۇنىڭ بىلهن ئارقىدا قالغانالر ئالدى بىلهن . ئهخلهتلىرىنى ئارقىدا قالغانالرنىڭ دۇنياسىغا تاشاليدۇ

 بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ . ئۆزىنىڭ ئىچى ۋە تېشىنى پاكلىمىسا بولمايدىغان بىر باسقۇچ كېلىپ چىقىدۇ

 بۇ . ىالر زېرىكىپ تاشلىۋەتكهن نهرسىلهرنىڭ مىراسخورى بولۇپ قېلىشىمىز يۇقىرىقىنىڭ بىر پاكىتى باشق

 ئهسىر بىزگه يهنه - 21 . خۇددى تېنى ئاجىزلىشىپ كهتكهن ئادەم ئاسان كېسهل بولغاندەك بىر ئىش

 قانداق مهسىلىلهرنى يۈكلهيدۇ؟

 يۆنىلىشلهر بويىچه تهتقىق قىلغاندىال - سىپ، ئارزۇ بۇ مهسىلىنى ھهممىمىز ئۆزىمىز تۇرۇۋاتقان نۇقتا، كه

 ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ ناھايىتى كۆپ قىرلىرى بولىدۇ، ھهر بىر قىر مهلۇم . يورۇتۇپ بهرگىلى بولىدۇ

 كهسىپ ۋە بىلىملهر ئاساسىدىكى رېائل ھالهتكه ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇنى ئهنه شۇ ساھهنىڭ ئادەملىرى

 ئۇنىڭغا يهنه ئىلغار ئىدىيه، . ئىدراك بىلهن تهھلىل قىلىشى كېرەك بولىدۇ يېتهرلىك سهزگۈرلۈك ۋە

 مۇتلهق كۆپ " ئاڭ فورمىسى زاپچاسلىرى " بىزنىڭ ھازىرقى زىيالىي قۇرۇلمىمىزدا . جانلىق مېتود كېتىدۇ

 ساننى ئىگىلهيدۇ، ئۇالر راستىنى ئېيتقاندا، ئاڭ فورمىسى كۈتكهن ئۈمىدنىڭ ھۆددىسىدىن

 مانا بۇ . لىرى " تهۋەرۈك " بولۇپ، ئهينى دەۋرلهرنىڭ قالدۇق " زاپچاسالر " ن كېرەكسىز چىقالمايدىغا

 ئىجتىمائىي پهن ئۈچۈن تېگىشلىك بولغان مهۋجۇت مهسىلىلهرنىڭ دىائگىنوزسىز قېلىشىدىكى بىر

 تېخنىكىنى يېتهكچى ئورۇنغا قويغان ئىقتىسادىي تهرەققىيات ۋە ئىقتىسادنى نېگىز - پهن . سهۋەب

 ئىجتىمائىي ھالهتنى چىقىش نۇقتىسى قىلغاندا، بىزدە ھهرخىل ئىگىلىكنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قىلغان

 بۇ ئهھۋالالر جهمئىيهتتىكى مهسىلىلهرگه توغرا، . تېخنىكا خادىملىرى يوقنىڭ ئورنىدا - ئۆتكۈر پهن

 . ئىلمىي جاۋاب تېپىپ، ئۆزىمىزنى تۈزەشنىڭ قىينچىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 ئېلېكترون ۋە ئۇچۇر تېخنىكىلىرى ئۇچۇر دەۋرىنى . ىكىسى ئاتوم دەۋرىنى مهيدانغا كهلتۈردى ئاتوم فىز

 ئارقىدىن مهيدانغا كېلىشى دۇنيانىڭ سىياسىي تهرتىپىنى - بۇ دەۋرلهرنىڭ ئارقا . مهيدانغا كهلتۈردى

 هر بويىچه بۇ دەۋرلهرنى چۈشىنىش ئۈچۈن يۇقىرىقى ساھهل . غايهت زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىپ تاشلىدى

 يېتىلگهن ئالىمالرنىڭ، باشقۇرۇش خادىملىرىنىڭ، پهيالسوپالرنىڭ، تارىخچىالرنىڭ،

 لېكىن . مهدەنىيهتشۇناسالرنىڭ ۋە تۈرلۈك سىياسىي تهھلىلچىلهرنىڭ ماسالشما ئهمگىكى تهلهپ قىلىنىدۇ

 ئېقىنى نهگه بۇنداق شارائىتتا، كهلكۈن . بىزدە بۇنداق ئىلمىي قۇرۇلمىدىن گهپ ئاچقىلى بولمايدۇ

. باشلىسا شۇ يهرگه قاراپ ئېقىپ يۈرگهن سهرسان ئالىمدەك ياشاش كېلىپ چىقىدۇ
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 كېيىنكى سانائهت جهمئىيىتىنىڭ يېتىپ " يېقىندا مهن ئامېرىكىلىق جهمئىيهتشۇناس دانىئىل بىللنىڭ

 هسىرىنىڭ يىلى يازغان بۇ ئ - 1973 ئاپتور . ناملىق ئهسىرىنىڭ خهنزۇچىسىنى كۆرۈپ قالدىم " كېلىشى

 يىل ئارىلىقىدا كېيىنكى سانائهت جهمئىيىتىنىڭ پهيدا بولغانلىقىنى 50 - 30 كېيىنكى " كىرىش سۆزىدە

 ئىنسانىيهت دانئىل بىلل بهرگهن بېشارەتنى مانا ئهمدى ئۆز كۆزى بىلهن . دېگهنىكهن " كۆرىمىز

 . يىتىنىڭ قۇرۇلمىسىنى مۇنۇ گرافىك ئارقىلىق تهسۋىرلهيدۇ بىلل كېيىنكى سانائهت جهمئى . كۆرمهكته

 كېيىنكى سانائهت جهمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە ئۇنىڭدىكى مهسىلىلهر

 : مهركىزىي ئوق پرىنسىپى

 نهزەرىيىۋى بىلىملهرنىڭ جۇغلىنىشى ۋە كونكرېتلىشىشى

 : سىياسىي مهسىلىلهر : ئاساسلىق مهنبه : ئىقتىساد ئۇلى : ئاساسلىق ئورگان

 : ئىجتىمائىي ئىنكاس : نهزەرىيه مهسىلىسى : ئىجتىمائىي تهبىقه : رۇلما مهسىلىسى قۇ

 ئالىي مهكتهپلهر ئىلمىي تهتقىقات ئورۇنلىرى تهتقىقات شىركهتلىرى پهننى ئاساس قىلغان سانائهت

 ئهمگهك كۈچى كاپىتالى پهن سىياسىتى مائارىپ سىياسىتى شهخس بىلهن ئاممىۋى ئورۇنالرنىڭ

 نىڭ ئىچكى جۇغالنما كۈچى " يېڭى تهبىقه " مائارىپ - تېخنىكا جهريان - ساس مۇۋازىنىتىائ

 بيۇروكراتلىشىشقا قارشى تۇرۇش مهدەنىيهت قارىمۇ قارشىلىقى

 بىلل يۇقىرىقى گرافىكنى ئىزاھالپ، كېيىنكى سانائهت جهمئىيىتىنىڭ ئاالمهتلىرىنى ئۇچۇر، بىلىم،

 . چهك قاتارلىق نۇقتىلىق ئىبارىلهرگه مهركهزلهشتۈرىدۇ تېخنىكا، كهسپىي خادىم، رىقابهت، ئۇچۇر، كېله

 ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچه، كېيىنكى سانائهت دەۋرىدە بىلىم ئهھلى جهمئىيهتنىڭ ئاساسلىق قاتلىمىغا،

 " بىلىم ھهممىگه قادىر . " مائارىپ ۋە بىلىم مۇئهسسهسىلىرى جهمئىيهتنىڭ مۇھىم ئورگانلىرىغا ئايلىنىدۇ

 . دېگهن سۆزنىڭ ئورنىنى باسىدۇ " ه قادىر ھوقۇق ھهممىگ " دېگهن سۆز

 كىشىلهر . كۆز ئالدىمىزدىكى ئهمهلىيهت يۇقىرىقىالرنىڭ راست ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشقا باشلىدى

 بىلىم " مانا ھازىر . دەپ قوبۇل قىلىشتى " بىلىم ئىگىلىكى دەۋرى " دانىئىل بىلل تهسۋىرلىگهن جهمئىيهتنى

 راكتېرلىك ئوقۇشلۇقالر ھۆكۈمهت خادىملىرىنىڭ گه ئائىت ئومۇمالشتۇرۇش خا " ئىگىلىكى

 توال پهيدا بولدى، ئۇ ئىچكىرىدىكى ئالىي مهكتهپلهردە - ئىشخانىسىدىكى كىتاب ئىشكاپىدا ئاز

 . نۇقتىلىق مۇھاكىمه تېمىسىغا ئايالندى

 . لگهن دانىئىل بىلل يۇقىرىقى ئهسىردە، ئىنسانىيهتنىڭ ئىگىلىك تهرەققىياتىنى مۇنداق ئۈچ باسقۇچقا بۆ

 مهسىلهن، . ئالدىنقى سانائهت جهمئىيىتى  جىسمانىي ئهمگهك ئارقىلىق تهبىەئتتىن خام ئهشيا ئېلىش

 ئهنەئنىگه ۋە ئۆتمۈشكه سېغىنىش . دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، كانچىلىق، بېلىقچىلىق دېگهنلهردەك

 تار مهھهلله ياكى رايون ئۇالرنىڭ بىلىش دائىرىسى . كىشىلهر يهرگه باغالنغان بولىدۇ . ئاساسىي ئېقىم

 كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش رىتىمى پهسىل، يېغىن، سۇ مهسىلىلىرىگه زىچ چېتىلغان . بىلهن چهكلهنگهن بولىدۇ

. بولىدۇ
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 مهسىلهن، . سانائهت جهمئىيىتى  تاۋار ئىشلهپچىقىرىشنى مهركهز قىلىپ تهشكىللهنگهن جهمئىيهت

 ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ، تۇرمۇش رىتىمى ماشىنا بۇ دەۋردە ماشىنا . ياساش، ئىش قوشۇش دېگهنلهردەك

 بىلهن باغالنغان بولىدۇ، ئېنېرگىيه جىسمانىي كۈچنىڭ ئورنىنى ئىگىلهپ، ئىشلهپچىقىرىشنىڭ ئۆسۈشىگه

 . زور دەرىجىدە تۈرتكه بولىدۇ

 ر بىز يۇقىرىدىكى گرافىكتا كۆرسىتىپ ئۆتكهن جهمئىيهت بولۇپ، كهسپىي خادىمالر ۋە تېخنىك خادىمال

 . يېتهكچىلىك ئورنىدا تۇرىدۇ

 دەرۋەقه، يهر . شائىر نىمشېھىت بىلىم بولسا يهر شارىنىمۇ توپ قىلىپ ئوينىغىلى بولىدۇ، دېگهنىدى

 ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى . شارىنى كىملهرنىڭ توپ قىلىپ ئويناۋاتقانلىقى بىزگه ئايدىڭ بولۇپ قالدى

 . ھهرىكىتىنىڭ تهسىرى بوسۇغىمىزغا كېلىپ قالدى غهرب دۆلهتلىرىنىڭ ئىقتىسادنى دۇنياۋىالشتۇرۇش

 بىز . يۇقىرىقى جهمئىيهت ئهندىزىلىرى ئهمدىلىكته بىر قىياس ئهمهس، بهلكى ئهمهلىيهت بولۇپ قالدى

 بۇ ئهمهلىيهتكه قانداق يۈزلىنىشىمىز كېرەك؟

 ئۇنىڭ . تۇرىدۇ رايونىمىز پايانسىز كهتكهن خام ئهشيا بازىسى بولۇپ، دېھقانچىلىق ئاساسىي ئورۇندا

 ئۈستىگه بۇ دېھقانچىلىق ۋاسىته جهھهتته تراكتور قاتارلىق ئۈسكۈنىلهرنى  ئىشلهتكهندەك قىلسىمۇ،

 گهرچه ۋاسىتىلهر قىسمهن ئۆزگهرگهن بولسىمۇ، . كهتمهن يهنىال ئاساسىي سالماقنى ساقالپ كهلدى

 دېھقانالر ئهنەئنىدىن . قىلدى ئىگىلىكنىڭ ماھىيىتى ئوتتۇرا ئهسىردە شهكىللهنگهن ئهنەئنىنى مهزمۇن

 كهلگهن دېھقانچىلىق تهدبىرلىرى ۋە ساۋاتلىرى بويىچه تىرىكچىلىك قىلىدۇ، زامانىۋى جهمئىيهت

 ئۇسسۇل، - تېلېۋىزورنىڭ ئۇالرغا بهرگهنلىرى، ناخشا . كىشىلىرىگه خاس ئاڭ ئۇالردا شهكىللهنمىدى

 ىلىرى، ۋۇسۇڭنىڭ ئاجايىپ چامباشچىلىقى مهشۇق ھېكاي - ھىندىستاننىڭ بىر خىل قېلىپتىكى ئاشىق

 . بولدى

 نهچچه ئهسىرلهر ئىلگىرى ياغاچ ئات، تۆمۈر بېلىق قاتارلىق فانتازىيىلىك خىيالالرنى سۈرگهن بۇ خهلق

 تهييار مالالرنىڭ بازارالرنى ئىگىلىشى . ئۆزىنىڭ ئاشۇ قىممهتلىك ئازۇرلىرىنىمۇ تونۇماس بولۇپ كهتتى

 هر مابهينىدە شهكىللىنىپ، سىستېمىالشقان قول ھۈنهرۋەنچىلىك شاللىنىش ئارقىسىدا، ئۇزاق ئهسىرل

 . جهريانىدا كېتىپ بارىدۇ

 چهت ئهلنىڭ كىيىملىرىنى قامالشتۇرۇپ كىيىۋالغان، لېكىن، زامانىۋى ئىلىملهردىن خهۋرى يوق ھالدا

 ېھقاننىڭ روھىنى شاھادەتنامه ئالغان ستۇدېنت يىگىت بىلهن ئۆزىنىڭ چورۇقىنى ئۆزى تىكىپ كىيگهن د

 سېلىشتۇرغاندا قانداق خۇالسىگه كېلىش مۇمكىن؟ ئۆزى سالغان كهپه باشقىالر سېلىپ بهرگهن شاھانه

 مېھنهت بىر . چۈنكى ئاشۇ كهپىدە ئىجادكارلىق ۋە ھاالل مېھنهت بار . قهسىردىن نهچچه ھهسسه ئهال

 . خىل ئالىي ھوقۇق

ىنسانالرنىڭ دەسلهپكى بىلىملىرى تهبىەئتتىن، ئ . جهمئىيهت بىلهن مهكتهپ ئهسلىدىال بىر گهۋدە
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 مهكتهپلهر بارغانسېرى ئايرىم بىر قورۇ بولۇپ، جهمئىيهتتىن ئۆزىنى ئايرىم . جهمئىيهتتىن كهلگهنىدى

 مهكتهپتىكى بىلىملهر تهبىەئت ۋە جهمئىيهت بىلىملىرىنىڭ فوكۇس نۇقتىسى بولۇش . تۇتىدىغان بولدى

 مهكتهپلهر بارچه ئىجتىمائىي . غايه ۋە ۋاسىتىلهرگه ئىگه قىلىدۇ سۈپىتى بىلهن جهمئىيهتنى ئهۋزەل

 ئوقۇتقۇچىالر ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى ھهم . تهرەققىياتالرنىڭ غۇرۇرى ۋە نوپۇزلۇق ئورگىنى

 ئهمما بىزنىڭ مهكتهپلىرىمىز جهمئىيهتنىڭ ۋە دۇنيانىڭ . تهرەققىياتىنىڭ خهۋەرچىلىرى ۋە اليىھىچىلىرى

 ڭ كېچىكىپ ئاڭاليدىغان، جهمئىيهتتىكى ئورنىنى دىپلومغا تايىنىپ تىكلىگۈچى جان چاقىرىقلىرىنى ئه

 . باقارالرنى تهربىيىلهيدىغان خىلۋەت قولتۇققا ئايلىنىپ قالدى

 رايونىمىزدىكى مهۋجۇت ئىگىلىك ئهنەئنه رەۋىشىدە بولغاچقا، مهكتهپلهرگه ئارتۇقچه تهلهپلهرنى

 باشلىقى ياكى كهنت باشلىقى خىزمهتلهرنىڭ ھۆددىسىدىن ساۋاتسىز بىر يېزا . قويۇشتىن يىراق

 چىقىۋاتىدۇ، دەپ قارىلىۋاتقان ئهھۋالدا، جهمئىيهتتىكى ھهرقايسى ساھهلهرنىڭ زامانىۋى بىلىملهرگه

 باشقا تهرەپلهرنى قويۇپ تۇرغاندىمۇ، ئالىي مهكتهپ تهتقىقات . تهقهززا بولۇپ كېتىشى ناتايىن

 ئۇالر كهسپىي . ىرىدا كهسپىي خادىمالرنىڭ تهشهببۇسكارلىقىغا ئورۇن يوق ئورۇنلىرى، نهشرىيات تارماقل

 بىزدە رەھبهر دېگهندە كهسپىي . ئىشالردىمۇ مهمۇرىي خادىمالرنىڭ يېتهكلىشىنى قوبۇل قىلىدۇ

 نۆۋەتته جۇڭگوغا جىددىي كېرەك . يېتهكچىلىككه ئائىت تهرەپلهر نهزەردىن ساقىت قىلىۋېتىلىدۇ

 خسۇس كهسپىي تاالنت ئىگىلىرى بولۇپ، بۇ ساھهدىكى بوشلۇق تهرەققىيات بولۇۋاتقىنى دەل مه

 بىلىم ئىگىلىكى دەۋرىنىڭ يېتىپ كېلىشى، . سۈرئىتىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشىغا كاشىال تۇغدۇرماقتا

 . ئىقتىسادىي دۇنياۋىلىشىش بىزدە تهخىرسىزلىك تۇيغۇسى پهيدا قىلسىمۇ، دەماللىققا ئامالىمىز يوق

 . پىي تاالنت ئىگىلىرى ۋە سۈپهتلىك جهمئىيهت ئهزالىرى بىردەمدىال يېتىشىپ چىقمايدۇ چۈنكى كهس

 مائارىپ كرىزىسى بىز قۇتۇاللمايۋاتقان زور ئىجتىمائىي خهۋپ بولۇپ، مهزكۇر كرىزىس دەل بىلىم

 بىلىمنىڭ ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا چىقىشىغا ئهگىشىپ، بىلىم ۋە زىيالىيالر . كرىزىسىدە كۆرۈلمهكته

 كېيىنكى سانائهت جهمئىيىتىنىڭ يېتىپ " بىلل . هققىدىكى تهبىرلهرمۇ ئۆزگهردى، تۈرمۇ كۆپهيدى ھ

 بىلىم شهيئى ياكى ئىدىيىگه سىستېمىلىق : " دېگهن ئهسىرىدە بىلىمگه مۇنداق تهبىر بېرىدۇ " كېلىشى

 خۇالسه شهرھى بېرىش ئارقىسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئورۇنلۇق ھۆكۈم ياكى تهجرىبه خاراكتېرلىك

 ". بولۇپ، ئۇ مۇئهييهن ئالماشتۇرۇش ۋاسىتىسى، مۇئهييهن سىستېما ئارقىلىق باشقىالرغا يهتكۈزۈلىدۇ

 بىلل بىلىمنى كهسپىي بىلىم، سودا بىلىمى، ئهمگهك بىلىملىرى، سىياسىي بىلىم، ئائىله بىلىملىرى، پهننىي

 بۇالر بىزنىڭ . مۇ بىر ئىزاھالپ ئۆتىدۇ بىلىم، روھىي بىلىم قاتارلىق كونكرېت تۈركۈملهرگه ئايرىپ بىر

 ھازىرقى رېائللىقىمىزغا تولۇق ئۇيغۇنلىشىپ كهتمىگهندىمۇ بهرىبىر رېائللىقىمىزغا تهسىر كۆرسىتىۋاتقان

 سىرتقى كۈچنى پهيدا قىلغۇچى بىر جهمئىيهتنىڭ ئهينى دەۋردىكى قىياپىتىنى پهرەز قىلىشىمىزغا ياردەم

 ا ئۆزگهرتىپ تهرەققىيات يۆنىلىشىگه ئۇيغۇنالشمىساق پاكىت بىزنى بىز ئۆزىمىزنى ۋاقتىد . بېرىدۇ

. ئۆزىنى ۋاقتىدا ئۆزگهرتمىگهنلهر سىرتقى كۈچ تهرىپىدىن ئۆزگهرتىلىدۇ . مهجبۇرىي ئۆزگهرتىدۇ
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 چۈنكى ئۇ يهردىكى بىلىملهر . ھازىرقى مهكتهپلىرىمىز جهمئىيهتتىكى مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرەلمهيدۇ

 " ئاال ئىنهكنىڭ بالىسى چاال قۇيرۇق " خۇددى . هدەمدە ئۆزىنى ئىسالھ قىاللمىدى دۇنيا بىلهن ماس ق

 دېگهندەك، قاالق ئىگىلىكنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان جهمئىيهتتىكى مهكتهپلهر ئۆز دەرىجىسىنىڭ

 رۇس نهسرچىسى . قانچىلىك يۇقىرى بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئىختىساسلىقالرنىڭ بۆشۈكى بواللمايدۇ

 ئهگهر سۇ بولۇپ، ئۇنىڭدا بېلىقالر بولمىسا، مهن ئۇنىڭ سۇ ئىكهنلىكىگه " پىرشىۋېن مىخائىل

 ئىشهنمهيمهن، ئهگهر ھاۋا بولۇپ، ئۇنىڭدا پهرۋاز قىلىپ يۈرگهن قارلىغاچالر بولمىسا، مهن ئۇنىڭ ھاۋا

 كى ئىلىم بىر ئالىي مهكتهپ ياكى بىر ئاكادېمىيىدە مهملىكهتتى . دېگهنىدى " ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيمهن

 تارماقلىرى ھۆرمهت قىلىدىغان، خهلقائرادىكىلهرمۇ تونۇيدىغان سهرخىلالر بولمىسا، ئۇنىڭغا نېمه

 ! دېگۈلۈك؟

 بىرى، كارغا كېلىدىغان بىلىمنىڭ : بىزدىكى بىلىم كرىزىسى مۇنداق ئىككى تهرەپنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ىگىلىرىنىڭ قابىلىيىتىنى جارى بولماسلىقى، يهنه بىرى، ناھايىتى ئاز ساندىكى ئىختىساس ئ

 بىزدە كىشىلهرنىڭ ئۆگىنىشىگه ئىلھام بولغۇدەك جانلىق . قىلدۇرىدىغان رىقابهت مۇھىتىنىڭ بولماسلىقى

 توال ئۆگىنىش، ئىجاد قىلىش روھىغا ئىگه - ئهكسىچه، ئاز . ئىجتىمائىي مېخانىزم شهكىللىنىپ بواللمىدى

 مهكتهپلهردە ئوقۇغۇچىالر ئهركىن . رنىڭ زەربىسىگه ئۇچرايدۇ كىشىلهرنىڭ قىزغىنلىقى تۈرلۈك توسالغۇال

 ئىمتىھان ئۇالر ئۈچۈن نهق . رىقابهت تهرىپىدىن شاللىنىپ قېلىشتىن ئهمهس، بهلكى ئىمتىھاندىن قورقىدۇ

 ئىمتىھان يهنه ئۆز نۆۋىتىدە ئوقۇغۇچىالرنى . ۋەھىمه بولۇپ، بۇ بىۋاسىته دىپلومغا بېرىپ تاقىلىدۇ

 نۇرغۇن الياقهتسىز ئوقۇتقۇچىالر ئىمتىھان . ۇتۇپ تۇرۇشتىكى ياخشى كوزىر بولۇپ قالدى باشقۇرۇش ۋە ت

 . بولماقچى بولىدۇ " خاقان " ئېلىش، تهكشۈرۈش، نوپۇزىنى پهش قىلىش ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا

 اشلىققا باي تالمان قوينىغا ئالىدىغان، بهرد - مائارىپ باشقا ئىشالر قولىدىن كهلمهيدىغانالرنى ئالمان

 . سېخىي ماكان بولۇپ قالغاچقا، الياقهتسىز ئادەملهر ئۇ يهردىن ئاسانال پاناھلىق تاپىدۇ

 بۇنىڭ ئاقىۋىتىدىكى . ئىمتىيازلىقالرنىڭ ئائىلىۋى باش ئاغرىقى مهكتهپلهر ئارقىلىق شىپا تاپىدۇ

 . دۇ تولدۇرغۇسىز زىيانالر ئهلنىڭ سهۋرچان روھىدا غهلىته التقىالرنى ھاسىل قىلى

 . بىزدە بىر الياقهتلىك ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئهمگىكىگه ھهقىقىي باھا بېرىش مهسىلىسى توغرا ھهل قىلىنمىدى

 ئوقۇغۇچىالر ئالىي مهكتهپلهردە پۇل تۆلهپ ئوقۇيدۇ يۇ، ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دەرسىنى تالالش،

 ائهت مىقدارى بىلهن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئهمگىكى س . ئوقۇتقۇچىالرغا باھا بېرىش ھوقۇقىغا ئىگه ئهمهس

 ئوقۇغۇچىالرنىڭ . كىمنىڭ دەرس سائىتى كۆپ بولغان بولسا شۇ ئىلغار بولۇپ سايالندى . ئۆلچهندى

 بىر ئۇن تارتىش . ئوقۇتقۇچىالر ھهققىدىكى ئىنكاسى نۇرغۇن مهكتهپلهردە ھېچنېمىگه دال بواللمايدۇ

 نكى ئۇنىڭ بهلگىلىك ۋاقىت بىلهن ئۆلچهش مۇمكىن، چۈ ) سائهت ( ماشىنىسىنىڭ ئهمگىكىنى ۋاقىت

ئىچىدىكى خىزمهت ئىقتىدارى ۋە مىقدارى تېخنىك خادىمالر تهرىپىدىن مېخانىك يوسۇندا بهلگىلهنگهن
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 بىراق ئوقۇتقۇچى ئهقلىي ئهمگهكچى، ئۇ روھ، كهيپىياتقا ئىگه ئادەمنىڭ ئهمگىكى بولغاچقا، . بولىدۇ

 ئهقهللىيسى، ئادەم ماشىنا ئهمهس، . بولمايدۇ ماشىنىنىڭ ئهمگهك مىقدارىنى ئۆلچىگهندەك ئۆلچىگىلى

 ئادەمنىڭ ئهمگىكىنىڭ سۈپىتى قابىلىيهت، روھىي كهيپىيات، تهجرىبه، . ئۇ مېخانىك ھهرىكهت قىلمايدۇ

 بهزى ئوقۇتقۇچىالر . جانلىق ئۇسۇل قاتارلىق نۇرغۇن كونكرېت ئامىلالر تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ

 ن ئۈنۈمنى يهنه بهزى ئوقۇتقۇچىالر بىرەر سائهتته بېرەلىشى سائهتته بېرەلمىگه 10 ئوقۇغۇچىالرغا

 سائهتلىك تهربىيىنى بېسىپ 10 جايىنى تاپقان بىرەر سائهتلىك تهربىيه قارىسىغا بېرىلگهن . مۇمكىن

 ياخشى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىالرغا بىلىم ۋە ئۇچۇر بېرىپال قالماستىن، يهنه شۇ جهرياندا ئۆزىنىڭ . چۈشىدۇ

 زېرەك ئوقۇغۇچىالر ھهممه تهرەپتىن تهڭ بهھرىمهن . هپهككۇر ئۇسۇلىدىنمۇ بېشارەت بېرىدۇ ئۆگىنىش ۋە ت

 بهزى ئوقۇتقۇچىالر بىر سائهت ئىچىدە ماھىيهتلىك بىلىم ۋە ئۇچۇرالرنى بېرىشكه قادىر . بوالاليدۇ

 غۇن ئهمهس، يهنه بهزى ئوقۇتقۇچىالر بىلدۈرۈشكه تېگىشلىك بىلىملهرنى بىلدۈرۈپال قالماي، نۇر

 مانا مۇشۇنداق كونكرېت تهرەپلهر ئهقلىي . ئۇچۇرالرنى بېرىپ ئوقۇغۇچىالرنى ھاياجانغا سېلىۋېتىدۇ

 دەرسلهرنىڭ قىممىتىنى نوقۇل . ئهمگهكنىڭ سۈپىتىدىكى زور ئىچكى پهرقلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 تهپلهرنىڭ بىرەر ئالىي مهك . سائهت بىلهن ئۆلچهش ئهقلىي ئهمگهكنىڭ سۈپهت قانۇنىغا تۈپتىن خىالپ

 . باشالنغۇچ مهكتهپلهردە كوزىر ئوقۇتقۇچىالردىن بىرقانچىسى بولىدۇ - فاكۇلتېتىدا ياكى بىرەر ئوتتۇرا

 ئۇالرنىڭ ئهمگىكى كۆپ ھالالردا ئادەتتىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئهمگىكى بىلهن ئوخشاش قىممهتته

 . ھهتتا تۆۋەن باھالىنىدۇ . باھالىنىدۇ

 توال ھۆرمهتكه - نهتىجىلىرىم ئاز . ش سۈپىتىم بىلهن ئۆگهندىم ۋە تهتقىق قىلدىم مهن بىر ئوقۇتقۇچى بولۇ

 ئېرىشتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما باش كۆتۈرمهي قىلغان ئهقلىي ئهمگهكلىرىم مېنى ئهقهللىي موھتاجلىقتىن

 اش بۇنداق ئهھۋالدا، ۋىجدان ۋە مهسۇئلىيهت دېگهن نهرسه بولمىسا، بولۇشىغا ياش . ساقىت قىاللمىدى

 بۇ ھالهت ئوقۇتقۇچىالردا ئوخشىمىغان . يولىغا مېڭىپ كېتىش نورمال ھادىسه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 . مهۋجۇتتۇر ) ئېغىر ياكى بىر قهدەر ئېغىر دەرىجىدە ( دەرىجىدە

 بىلىم ئىگىلىكى دەۋرىدە ئالىمالر، تېخنىكالر ۋە ئوقۇتقۇچىالر ھهل قىلغۇچ ئورۇندا تۇرىدۇ دېدۇق، بۇنى

 كۆز ئالدىمىزدىكى ئهمهلىيهتمۇ بىزگه . اس ئالىمالرنىڭ بايانلىرى بىلهن دەلىللىدۇق جهمئىيهتشۇن

 كىتابخانالر ئۇنداق يۈزلىنىشلهر بىزدە قاچان ئهمهلگه ئاشىدۇ، . شۇنداق بىر ھهقىقهتنى نامايان قىلماقتا

 توال - ك ئاز ئهمما شۇنىسى ئېنىقكى، مۇقهررەرلى . دەپ سوراپ قالسا، مهنمۇ ئېنىق جاۋاب بېرەلمهيمهن

 تهرەققىياتنىڭ سادالىرى ئاخىرقى ھېسابتا خۇددى ئىسراپىلنىڭ . كېچىكسىمۇ ھامان يۈز بېرىدۇ

 . نهرىسىدەك گاس ئادەملهرنىمۇ چۆچۈتۈپ تاشاليدۇ

 يىل يانۋار - 2000

________________________________________
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 ئهسىر ئاخىرىدىكى ئويالر

 . دەم بولىدىغان بولساڭ، خهلقنىڭ غېمىنى يېمىگهنلهرنى ئادەم ھېسابلىما ئهگهر سهن ئا

 ئهلشىر ناۋائىي –

1 

 ئىشلىرىنى تولۇق ئورۇندىغان ئادەم ئۆزى ئىز قالدۇرغان ھهربىر تۈنۈگۈننى خۇشاللىق بىلهن ئۇزىتىپ

 بىراق ئىشلىرى . قويااليدۇ، شۇنىڭدەك ھهربىر ئهتىنى كۆڭلى توق، ئىشهنچلىك ھالدا قارشى ئاالاليدۇ

 چاال قالغان ئادەم ياكى ئىنسانىي ھاياتتىكى ئهڭ ئىپتىدائىي ھاجهتلهرگه باغلىنىپ، ئۇنىڭدىن

 ئاشالمىغان ئادەم نېمه قىلىشى مۇمكىن؟بۇنىڭدا ۋاقىتنىڭ ئۆتۈپ، ئۆمرىنىڭ ئهھمىيهتسىز ھالدا

 بولغاندا، ئۇنىڭدا سۇس بىر ئاخىرلىشىۋاتقانلىقى ھهققىدە بىرەر سېزىمنىڭ بولۇشى تهس گهپ، ھهرقانچه

 بۇ دۇنياغا تۆرىلىپ تۈزۈك ياشىمىغان ئادەم، روھىي، ماددىي يېتىلىشنڭ ئۆزىگه خاس . غهمكىنلىك بوالر

 نېسىۋىسىنى تېتىماي، ئۇنى گۇمراھلىق ئىچىدە تهرك قىلغان ئادەم ئاخىرەتته دەھشهتلىك ھېساب

 . بېرىدۇ

 . ۋەبىنىڭ يىپ ئۇچى ئالدى بىلهن ئۆزۈڭدە بولىدۇ دېمهك، سهن راھهت كۆرمىگهنىكهنسهن، بۇنىڭ سه

 دۇنيا تارىخىنى ! بىراۋالر ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى ئۆزگهرتمىسه، يات بىراۋالر ئۇنى ئۆزگهرتىپ قوياتتىمۇ؟

 ئۆزىنى ئۆزى سۆيمىگهنلهرنى ھېچكىم : تهكشۈرسهك، قوشنىدارچىلىقنىڭ پرىنسىپى مۇنداق بوپتۇ

 ئاجىز قوشنا كۈچلۈك . لمىغانالرغا قوشنىسىمۇ ياردەم قىلمايدۇ سۆيمهيدۇ، ئۆزىگه ئۆزى ياردەم قى

 . قوشنىالرنىڭ بوزەك قىلىشىغا ئۇچرايدۇ، كۈچلۈك قوشنا ئاجىز قوشنىالرنىڭ ياردىمىگه ئۇچرايدۇ

2 

 پاراسهت ۋە گۈللىنىشنىڭ يېڭى سهھىپىلىرىنى - كىشىلهر ئهقىل . ئهسىرگه كىرىۋاتىمىز - 21 بىزمۇ

 بىز يېڭى . ۆتمۈش ۋە ئهته ھهققىدە ئويلىنىشنىڭ قهرزلىرىگه بوغۇلۇپ كهتتۇق ئېچىۋاتقاندا، بىز ئ

 بۇ . زاماننىڭ سىناق مهيدانىغا قهرز دەپتهرلىرىنى ئۆشنىمىزگه ئارتقان ھالدا كىرىپ كېلىۋاتىمىز

 دەپتهرلهر بىزنىڭ ئهسلىدىكى قاۋۇل ۋۇجۇدىمىزنى بېسىپ يىگىلىتىش بىلهن بىرگه، روھىمىزنى سىقىپ

 چۈنكى پانىي دۇنيانىڭ قهرزىنى ئادا قىلمىغان ئادەم باقىي دۇنيانىڭ . تۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن تۇنجۇق

 ! جهننىتىگىمۇ ئېرىشهلمهيدىغۇ

 رادىوئ، تېلېۋىزور، . ئهسىردە ئىنسانىيهت كاتتا ئۆزگىرىشلهرگه قهدەم قويدى - 20 بىز خوشلىشىۋاتقان

- ىقلىمالرنى، تاقىم ئارالالرنى، ئېتىقاد جهھهتته بىر بۇالر يهر شارىدىكى ئ . كومپيۇتېرالر بارلىققا كهلدى
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 شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاتوم . بىرىگه باغلىدى - بىرىگه ئوخشىمايدىغان دۆلهت، مىللهت ۋە گۇرۇھالرنى بىر

 بومبىسى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا، ئاۋىائماتكا، خىمىيىلىك قورالالر بارلىققا كېلىپ، بۇالر ئىنسانالرنى

 ئىچىدىكى دىپلوماتىيه ئويۇنلىرى، نهيرەڭلهر، كۈلۈپ تۇرۇپ خىرىس قىلىدىغان يوشۇرۇن خهۋپ

 تېخنىكا جهھهتته مۆجىزە - دېمهك، بۇ ئهسىردە پهن . تىنچسىز، مۇقىمسىز ۋەزىيهتكه ئېلىپ كىردى

 خاراكتېرلىك بايقاش ۋە كهشپىياتالر بولدى، بۇالر ئىنسانالرنىڭ ماددىي قىممهتكه ئىنتىلىش تهبىئىتىنى

 ئهمما ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەككى، تارىختا يۈز بېرىپ باقمىغان . چهكتىن ئاشقان ھالدا نامايان قىلدى

 ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشى . قاباھهتلهر، ئادالهتسىزلىكلهر، تهڭسىزلىكلهر مۇشۇ ئهسىردە يۈز بهردى

 ە سهرسانلىق ئىچىدە مىليونالپ ئادەم نامراتلىق ۋ 100 مىليونالپ ئادەم ئۆلدى، 100 پارتالپ،

 ئىنسانالر بولۇپمۇ غهربلىكلهر ئۆزى ئهخالقىي قىممهتنىڭ كىشىلىك دۇنياسىدىكى ئورنىدىن . قالدى

 بىر قانچه دۆلهت رەھبهرلىرى بىر يهرگه كېلىپ، . گۇمانلىنىپ، ئۇنىڭ رولىغا ئىشهنمهيدىغان بولدى

 دۇنياۋى تهرتىپ ئۆزگهردى، . بۇيان قىلدى - نۇرغۇن دۆلهت ۋە مىللهتلهرنىڭ تهقدىرىنى ئۇيان

 ئارقىدىنال كوممۇنىزم، كاپىتالىزم . خهرىتىلهردىكى سىزىقالر ۋە رەڭلهر ئادالهتسىز رەۋىشته ئۆزگهرتىلدى

 ياراغالر - قورال . الگېرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سوغۇق مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشى باشلىنىپ ئۇزۇن داۋام قىلدى

 يالىڭاچالرمۇ كۆپىيىپ، - شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاچ . ېرى كۆپهيدى ئىسكىالتالردا، مهخپىي بازىالردا كۈنس

 . تۇغۇتتىن ساقلىنىش كومىلىچى ۋە قاپچۇقلىرى ياسالدى . مىليونالپ كىشىلهر ئوزۇقلۇق يېتىشمهي ئۆلدى

 ئهيدىز كېسىلى يامراپ، . زەھهرلىك چېكىملىك سودىسىغا ساقچىالرمۇ ئارا تۇرالمايدىغان ھالهتكه يهتتى

 سۇ، تۇپراق، ھاۋانىڭ . ىكلىرى بىلهن بىرگه ئىنسانىيهت ئۈچۈن ۋەھشىي خهۋپكه ئايالندى راك كېسهلل

 بۇلغىنىشلىرى تۈپهيلىدىن كېلىپ چىقىۋاتقان تۈرلۈك ئاپهتلهرنىڭ ئىنسانالرغا كهلتۈرگهن زىيانلىرى

 . ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىدىنمۇ ياۋۇز ھالهتكه كهلدى

 تېخنىكا ۋە ماددىي جهھهتته مىسلىسىز تهرەققىي قىلدى، - ر پهن ئهسىردە ئىنسانال - 20 روشهنكى،

 گۈللهنگهن پهن . لېكىن ئىنساننىڭ بهختسىزلىكى تارىختىكى ھهر قانداق دەۋرىدىكىدىن ھالقىپ كهتتى

 تېخنىكا، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانپهرۋەرلىككه دائىر تۈزۈلگهن تاالي خىتابنامىلهر، قانۇنالر ۋە -

 خىلۋەت بۇلۇڭالردىكى يوشۇرۇن كۆز ياشالرنى . ال تهڭسىزلىكنى تۈگىتهلمىدى مهجلىسلهر يهنى

 كۈچلۈكلهر بىلهن ئاجىزالر ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان بېقىندۇرۇش ۋە بېقىنىش خاراكتېرلىك . تۈگىتهلمىدى

 تىنچلىق كهلگۈسىدىكى زور بااليىائپهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا تىنچلىق كاتېگورىيىسىگه

 ھهقىقىي تىنچلىق بىلهن زوراۋانالرنىڭ كۈچ ئۈستۈنلۈكى تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان ساختا . زۈلدى كىرگۈ

 . تىنچلىقنىڭ پهرقى تۈتهك ئىچىگه غهرق بولۇپ كهتتى

 نودخوس بىرلىشىپ يازغان D سامولسېن بىلهن ۋىليام A ئامېرىكىلىق ئىقتىسادشۇناس پائول

ابنىڭ مۇقهددىمىسىدە ئهنگلىيىلىك پهيالسوپ ئېدموند دېگهن زور ھهجىملىك كىت " ئىقتىساد ئىلمى "

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 دەۋرى ئاللىبۇرۇن ) چهۋەندازلىق ( رىتسارلىق : " بۇركىينىڭ مۇنداق بىر سۆزى نهقىل كهلتۈرۈلگهن

 ." ئۆتۈپ كهتتى، ئهمدى سهپسهتىچىلهر، ئىقتىسادشۇناسالر ۋە كومپيۇتېر دەۋرى يېتىپ كېلىدۇ

 يىللىق رېائللىقتىن بېشارەت 200 سۈپىتىدە ئۆزىدىن كېيىنكى ئهسىردە ئۆتكهن پهيالسوپ - 18 بۇركىي

 دېمهك، بۈگۈنكى غهربلىكلهر دۇنياۋى تهرتىپ ۋە سىياسهتته شۇنىڭ ئۈچۈن تهشهببۇسكار . بهرگهن

 . تۈركۈملهپ چىقىپ تۇرغان - ئورۇندا تۇردىكى، ئۇالردا ئىلمىي پهرەزچىلهر ھهر ساھه بويىچه تۈركۈم

 ئالىمالر ماددىي قانۇنىيهتلهر . ىياپهتلىرى ئۈستىدە پىكىر قىلىپ تۇرغان پهيالسوپالر جاھاننىڭ ق

 گاھ دەلىللىرى ئارقىلىق پهيالسوپالرنىڭ پىكىرلىرىگه ئاساس يارىتىپ - ھهققىدىكى پهرەزلىرى ۋە گاھ

 ئىقتىسادشۇناسالر بۇ قانۇنىيهتلهرنى جهمئىيهت قانۇنىيهتلىرىگه تهتبىقالپ داھىيالر ۋە . بهرگهن

 شۇنىڭ بىلهن دۇنيانىڭ ھهر قايسى يهرلىرىدە تهسىرى مۇتلهق . ىيونالرغا ئىلمىي تهكلىپ بهرگهن سىياس

 ئهسىرنىڭ باشلىرىغا كهلگهندە غهربنىڭ قىممهت قارىشى، - 20 . بولغان غهرب سىستېمىسى بهرپا بولغان

 ېرىيىسىنىڭ ئوسمان ئىمپ . ئهخالق سىستېمىسى دۇنيا مىقياسىدا ئومۇميۈزلۈك غهلىبه قىلغان بولدى

 غهربلىكلهر تهرىپىدىن ئهرەب، تۈرك، پارسالر دۇنياسىغا غهربنىڭ ئارىلىشىشىنىڭ باشالنغانلىقىدىن دېرەك

 نهتىجىدە، ئهسلىدىكى ئوسمان ئىمپېرىيىسى قارىمىقىدىكى رايونالردا غهربنىڭ قىممهت قارىشى . بهردى

 بۇالر بهجايىكى غهربتىن ئىبارەت ماگنىت . ئۈستىگه قۇرۇلغان پادىشاھلىق، جۇمھۇرىيهتلهر پهيدا بولدى

 . تاياقچىسىنىڭ ھهرىكىتىگه ئاساسهن قىمىراليدىغان تۆمۈر ئۇۋاقچىلىرىغا ئوخشاپ قالدى

 نهتىجىدە، ئهھۋال قانداق بولدى؟ مهنپهئهتنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان ئىقتىسادىي قىممهت ھهممىنى

 مۇناسىۋىتى مهنپهئهت قانۇنى بويىچه ئىنسان بىلهن ئىنساننىڭ . بهلگىلهيدىغان نهرسه بولدى

 ئىنسان تهبىئىتىدە . مهنپهئهت، پۇلغا ئېرىشىش ئۈچۈن جىددىي كۈرەشلهر باشالندى . چۈشهندۈرۈلدى

 ، ) ۋاپادارلىق،سهمىمىيلىك،دىيانهت ( ، ئهخالقىي قىممهتلهر ) ئېتىقاد ( بولىدىغان روھىي قىممهتلهر

 كى قۇتقۇزۇشالر، ئىرق، مىللهتتىن ھالقىغان رىشتىلهر ئىنسانپهرۋەرلىك مهزمۇنىدى ( ئىنسانىي قىممهتلهر

 يۇقىرىدىكى ئىقتىسادىي قىممهتنىڭ قوشۇمچه نهرسىلىرىگه ئايلىنىپ قالدى ياكى ) ۋە ياردەملهر

 چېركاۋالر قىممىتى ۋەيران بولغان كىشىلهر ئىزدەيدىغان ئايرىم . ئهرزىمهس ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى

 سهنەئتكارالر . الدىدا نۇتۇق سۆزلهيدىغان كىشىلهرگه ئايالندى نهرسىگه، پوپالر جهسهت ساندۇقى ئ

 كىشىلهرنىڭ ماددىي مهنپهئهتدارلىق تۇيغۇسىغا ماسالشماي، سهنەئتنىڭ ئىچكى تهلهپلىرىنى قازىمهن

 ئۇالرنىڭ ئوڭ مېڭىسىدە سهنەئت، سول مېڭىسىدە تىجارەت . دېسه جان باقالمايدىغان بولۇپ قالدى

 يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىغا قهدەر ئاڭ - 1970 جۇڭگو تاكى . هھۋال شهكىللهندى بولمىسا بولمايدىغان ئ

 مىليونالپ . مىليونالپ ئىنسان ئاڭ فورمىسى ئۈچۈن بولغان كۈرەشته ئۆلدى . فورمىسى ئۈچۈن ياشىدى

 مىليونالپ . ئىنسان ئاڭ فورمىسى ئۈچۈن ياماق چاپان، ياماق ئىشتان كىيگهن ھالدا قهھرىمان بولدى

 جاد قىلىش، بايلىق يارىتىشقا تېگىشلىك مېڭىسىنى ئاڭ فورمىسى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئىنسان ئى

سىرتقى . كۈرەشنىڭ جابدۇقلىرىغا ئايالندۇرۇپ، ئادىمىيلىككه ياتىدىغان تهبىەئتتىن مهھرۇم بولدى
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 ڭ يىلىدىكى ئهنگلىيه زەمبىرەكلىرىدەك جۇڭگولۇقالرنى - 1840 دۇنيانىڭ يۈكسهك گۈللهنگهن ھالىتى

 ئاڭ فورمىسىنىڭ خۇمارى ئهپيۈننىڭ خۇمارىدىنمۇ دەھشهتلىك . تهپهككۇر دەرۋازىسىنى سىلكىدى

 بىراق قانداقال . بولۇپ، بۇ خۇمار تا بۈگۈنگىچه جۇڭگولۇقالرنىڭ ۋۇجۇدىدىن خاالس تاپمىدى

 يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالنغان ئىسالھات جۇڭگو ئۈچۈن بۇرۇن كۆرۈلۈپ - 1970 بولمىسۇن،

 ئهسىرنىڭ ئاخىرقى - 20 شۇنداق قىلىپ، . اقمىغان دەرىجىدىكى ماددىي مهئىشهتنى يارىتىپ بهردى ب

 روھىي قىممهتلهر كىشىلىك . يىللىرىدا ئىقتىسادىي قىممهت ئۇرۇشى پۈتكۈل دۇنيانى تهلتۆكۈس قاپلىدى

 ىك دىپلوماتىيه ئالىيجاناب ئهخالقىي قىممهتلهر مۇرەككهپ ماھىيهتل . جهمئىيىتىدىن سىقىپ چىقىرىلدى

 تارتىش، كۈرەش، تاجاۋۇز، ئالدامچىلىق - تاالش . ھهرىكهتلىرىنىڭ ئهۋرەت التىسىغا ئايالندى

 قۇرۇلۇشلىرى چىرايلىق ھهل بېرىلگهن ھالدا كىشىلهرنىڭ ئهقلىنى بهيەئت قىلىدىغان ئومۇمىي يۈزلىنىش

 مىكىر دەستۇرلىرى زامانغا يارىشا - ئهينى دەۋرلهردە ھهربىي ئىشالرغا تهتبىقالنغان ھىيله . بولۇپ قالدى

 مهسىلهن، ( ھالدا قايتىدىن ئىشلىنىپ، پۈتكۈل سودا ۋە ئىنسانىي ئاالقىلهرگه تهتبىقالندى

 ئۈچ " ، جۇڭگودىكى " ئۇرۇش نهزەرىيىسى " ، كالسسىۋېتزنىڭ " ھۆكۈمدارالر دەستۇرى " ماكياۋېللىينىڭ

 .(" ىي ئىشالر دەستۇرى سۇنزى ھهرب " ، " تهدبىر 36 " ، " پادىشاھلىق ھهققىدە قىسسه

 تېخنىكىنىڭ كۈچىگه بولغان ئىشىنىش - مۇبادا پهن . تېخنىكىنىڭ كۈچىنى توغرا چۈشىنىش كېرەك - پهن

 چېكىدىن ئاشقان . چوقۇنۇش دەرىجىسىگه بېرىپ يهتسه، بۇ، پهن خۇراپاتلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

 . ىەئت كرىزىسىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى مهنپهئهتدارلىق ئېنېرگىيه مهنبهلىرىنى قېزىش تۈپهيلى ئېغىر تهب

 مىللهتلهرنىڭ بۆلۈنۈشى، ئائىلىنىڭ يىمىرىلىشى، ( بۇ كرىزىس ئهمهلىيهتته ئىجتىمائىي كرىزىس

 ئۈمىدسىزلىك، ( ۋە روھىي كرىزىس ) قاتارلىق ... مائارىپنىڭ دوگمىلىشىشى، قانۇننىڭ كۈچتىن قېلىشى

 . نهقهدەر زور ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى نىڭ ...) چۈشكۈنلۈك، ئهقىدسىزلىك، روھىي كېسهللىك

 ئهسىر شۇ قهدەر ئهسهبىي قىلىقالر بىلهن تولغان ئهسىر بولدىكى، كىشىلهر مۇقهددەس كىتابالردىكى - 20

 . قىيامهت تهسۋىرىنىڭ ئاالمهتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى رېائل تۇرمۇشتىن يهتكۈدەك ئۇچرىتىشتى

 . ەۋىشته روياپقا چىقتى ئىجادىيهت بىلهن بۇزغۇنچىلىق باالنس ر

 ئهسىر - 19 . غهرب مۇتهپهككۇرلىرى بۈگۈنكى روھىي كرىزىستىن ئاللىقاچان بېشارەت بېرىشكهنىدى

 ئالالنىڭ ئىنسانىيهت ئۈچۈن ھهدىيه قىلغان ئېتىقاد ھوقۇقى، قانۇن . دىنىي جهمئىيهت دەۋرى بولدى

 . ېرالر تهرىپىدىن مونوپول قىلىندى ھوقۇقى ۋە باشقا ھوقۇقلىرى ئېپىسكوپالر، پوپالر ۋە مىسسىيون

 شهخسنىڭ خۇدانى چۈشىنىش ۋە . ئېتىقادتىكى ئىندىۋىدۇئال ئاالھىدىلىك ئهمهلدە يوق قىلىندى

 خۇدا : " نېتزى . شۇڭالشقا گېرمانىيه پهيالسوپى ف . تاراجغا ئۇچرىدى - سېغىنىشتىكى ھوقۇقى تاالن

 ئىبارەتكى، خۇدانىڭ بارلىق بهندىلهرگه بۇ ئۆلگهن خۇدا شۇنىڭدىن . دەپ جاكارلىغانىدى !" ئۆلدى

. بولغان ئورتاقلىقى يوقىلىپ، ئىجتىمائىي قاتالم ۋە دەرىجىلهرنىڭ غايىب شاھىتى بولۇپ قالدى
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 خرىستىائن دىندارلىرى بهئهينى ئۆلۈك خۇدانىڭ بېشىنى كۆتۈرۈپ يۈرۈپ كىشىلهرگه ھهيۋە

 رىدا ھاكىمىيهتتىن سىقىپ چىقىرىلىشىدەك ئۇنىڭ ئۈستىگه خرىستىائن دىنىنىڭ پات ئا . قىلىشقانىدى

 . رېائللىقنىڭ سايىسى يىراقتىن ئايان بولۇپ تۇراتتى

 رىتسارلىق دەۋرىنىڭ ئاخىرالشقانلىقى شائىرالرغا خاس رومانتىك دۇنيانىڭ زەربىگه يولۇقۇشىدىن دېرەك

 بۇنداق . چرىشىدۇر رىتسارلىقنىڭ تۈگىشى ئىنساندىكى قىشالققا خاس تهبىەئتنىڭ تهھدىتكه ئۇ . بېرەتتى

 چاغدا جهمئىيهت كىشىلىرىنىڭ ھهرىكىتى مۇتهپهككۇرالر ۋە سهنەئتكانىڭ تهسىر دائىرىسىدىن قاڭقىپ

 ئهسىر - 19 شۇڭا . دە، نوقۇل ئهقىل ئۈستىگه قۇرۇلغان سىياسىيونلۇق سهھنىگه چىقىدۇ - چىقىپ كېتىدۇ

 مايىل تهبىئىتى ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنىڭ ئىنسانالرنىڭ سهنەئتكه مايىل تهبىئىتى بىلهن دىن، ھوقۇققا

 ئهسىر چهت ئهل ئهدەبىياتى ۋەيران بولۇۋاتقان ئىنسانىي - 19 . مهنزىرىسى بىلهن خاراكتېرلهندى

 ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئادۋوكاتالر ئاساسىي - 20 . قىممهتكه ئوقۇلغان ھهسرەتلىك ناخشىدۇر

 سىياسىي رەڭۋازلىق . هنچلىك مهسلىھهتچىلهرگه ئايالندى ئورۇندا تۇرۇپ، ھاكىمىيهتنىڭ بېشىدىكى ئىش

 سانائهت بىلهن ماشىنا . دۆلهت باشقۇرۇش سهنئىتىنىڭ كۆزنى چاقنىتىدىغان ۋاسىتىلىرىگه ئايالندى

 شائىرالرنىڭ لىرىك سادالىرى . ئىنساندىكى مۇنهۋۋەرلىك ۋە ئىجادىي كۈچنىڭ بهلگىسى بولۇپ قالدى

 ىرى ئىچىدە دىمىقىپ، بوغۇق ئاڭلىنىدىغان، ھهتتا ئهسهبىي چىرقىراشقا تۇرۇقل - ماشىنىالرنىڭ تاراق

 مودېرنىزمچىالر ئىنسانالردىكى روھىي بىمارلىقنى ماس شهكىللهر، . ئايلىنىپ قۇالقنى يارىدىغان بولدى

 روشهنكى، مودېرنىزممۇ بىر خىل رېائلىزم بولۇپ، ئۇ، . غهيرىي ئۇسلۇبالر بىلهن ئهينهن كۆرسهتتى

 بۇ دەۋردىكى . غان ئىنسانىي چىنلىقنى بۇرمىالنغان تهپهككۇر شهكلىدە ئهينهن كۆرسهتتى بۇرمىالن

 دە، ئهدىبلهر ئۆلدى - ئهدەبىيات روھىي ئازابنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نالىسىنى چىڭقىلىپ توۋلىدى

 ى ئهسىرنىڭ كېيىنك - 20 . ئهدىبلهرنىڭ تهرەققىي تاپقان ئهللهردىكى پهۋقۇلائددە ئوبرازى  خىرەلهشتى

 ئهمدىلىكته ئىقتىساد ئالىملىرى . يېرىمىدا، دۆلهت سىياسىي ئىقتىسادنى مهركهز قىلىدىغان بولدى

 زۇڭتۇڭالر، باش مىنىستىرالر، پادىشاھالر، ۋەزىرلهر ۋە سېكرىتارالرنىڭ يېقىن مهسلىھهتچىلىرىگه

 نىيهت روھى، ئىنسان قىممىتىنىڭ مهركهزلىك ئورنى شهكلهن مهسىله بولۇپ قالدى ئىنسا . ئايالندى

 ھهل قىلىش قىيىن بولغان . تهبىئىي مۇھىت، ئىجتىمائىي كاپالهت جهھهتتىن تولۇق تهنھالىققا يهتتى

 تۈرلۈك زىددىيهتلهر ئىنسانالرنى خاتىرجهم ئۇخلىيالمايدىغان، تۈزۈك نهپهس ئااللمايدىغان ھالهتكه

 - ۇقىرىقى ئۈچ ئۆلۈمنى ئايرىم غهرب مۇتهپهككۇرلىرى ي . دېمهك، بۇ دەۋردە ئىنسان ئۆلدى . كهلتۈردى

 سۈرەن قاپلىغان تىنچسىز دۇنيا ئۇالرنىڭ ئاشۇ سهمىمىي - ئايرىم توۋلىغاندا، خهۋپ ۋە شاۋقۇن

 . ئاۋازىنى پهرۋاسىزلىق بىلهن يۇتۇۋەتتى

 ئهسىردىكى پهن ۋە دېموكراتىيىگه يۈزلىنىشنىڭ تىنىمسىز دولقۇنلىرى جۇڭگو زېمىنىغا ئۇرۇلۇپ - 20

 بۇ . يىل ئىچىدە جۇڭگونى ئاساسهن ئىدېوئلوگىيه كۈرىشى ئېلىپ باردى، دېسه بولىدۇ 100 بۇ . تۇردى

ئاۋىائماتكىغا . ۋەيران بولدى ) ئهلۋەتته غهربپهرەس زىيالىيالرمۇ ( جهرياندا سانسىزلىغان زىيالىيالر
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 ي بېلىقچى كېمىسى بىلهن تاقابىل تۇرۇشتهك مهمهدانلىق جۇڭگونى خهلقائرا تهسىر ۋە ئىقتىسادى

 جۇڭگو بۇنى ئاخىر چۈشىنىپ يېتىپ، ئىقتىسادىي جهھهتتىن بهزى . تهرەققىيات جهھهتته يېتىم قالدۇردى

 بۇ جهھهتتىكى نهتىجىلهر زور بولغان بولسىمۇ، بىراق جۇڭگولۇقالرنىڭ . ئىسالھاتالرنى يۈرگۈزدى

 . ش ياسىيالمىدى تهپهككۇر قۇرۇلمىسى، قىممهت قارىشى ۋە بىر پۈتۈن ساپاسىدا ماھىيهتلىك ئۆزگىرى

 يىغىپ ئېيتقاندا، غهربتىمۇ ئادەم كرىزىسى مهۋجۇت، بىراق بۇ ماددىي ۋە مهنىۋى جهھهتتىكى

 تهرەققىياتنىڭ ۋايىغا يېتىشى، ئهركىنلىك، دېموكراتىيه مۇھىتىدىكى ئىجادىي روھنىڭ ئۇرغۇشىدىن

 دېمهك، . شىدىن كهلگهن كېيىنكى كرىزىس بولۇپ، تهبىەئت، جهمئىيهت ساھهلىرىدىكى ئهقىلنىڭ تويۇنۇ

 جۇڭگودىكى كرىزىسچۇ؟ جۇڭگودا ئادەم كۆپ بولۇشىغا . غهربتىكى كرىزىس مۇكهممهل توقلۇقتىن كهلگهن

 ئهقىلنىڭ بوغۇلۇشى پۇتنىڭ بوغۇلۇشىدىنمۇ . قارىماي، ئۇالردىكى ئهقلىي قابىلىيهت بوغۇپ قويۇلغان

 ىشتىكى رولىدىن ئايرىلىپ قېلىپ، تاماق نهتىجىدە، كىشىلهر ماددىي ۋە مهنىۋى بايلىق يارىت . يامان

 لى مېڭ ئهپهندى جۇڭگودىكى بۇ خىل كرىزىسنى . يهيدىغانالر جهمئىيىتىدىن ئىبارەت بولۇپ قالغان

 جۇڭگولۇقالرنىڭ كرىزىسى تارىختىن بۇيانقى ئهقلىي تهرەققىياتنىڭ يېتهرلىك : " مۇنداق چۈشهندۈرگهن

 ر تهبىئىي پهندىكى ئهقلىيلىقتا كهمتۈك بولۇپال قالماي، بۈگۈنكى جۇڭگولۇقال . بولماسلىقىدىن كهلگهن

 پهن ۋە - جۇڭگو دۇنيادىكى ئىلىم . بهلكى جهمئىيهت دېموكراتىيىسى جهھهتتىكى ئهقلىيلىقتىمۇ كهمتۈك

 ئارقىدىن ئۇچراپ تۇرۇپمۇ ئاخىرقى بىر پارچه قاقشال زېمىن بولۇپ - دېموكراتىيىنىڭ دولقۇنلىرىغا ئارقا

 - 1998 ئىسالھات نهشرىياتى . نىڭ كىرىش سۆز قىسمىدىن ئېلىندى " جۇڭگو كرىزىسى ." (" تۇرۇۋەردى

 دېمهك، جۇڭگودىكى كرىزىس روھىي ۋە ماددىي جهھهتتىكى گادايلىقتىن ). ئاي نهشرى - 12 يىل

 نهچچه ئهسىرلىك يېغىلىق ۋە موھتاجلىق جۇڭگولۇقالردىكى روھىي ساپانىڭ يېتىلىشىگه زادى . كهلگهن

 تاراجى، فېوئدال - ئۇنىڭ ئۈستىگه چهت ئهل كۈچلىرىنىڭ بىر مهزگىللىك تاالن . مىگهن ئىمكان بهر

 ئىچكى كۈچلهرنىڭ زۇلۇمكارلىقى بۇ خهلقنى ئۆزىنىڭ كىملىكى ھهققىدە تۈزۈك ئويالش پۇرسىتىگه  ئىگه

 يهت مهدەنى 24 ئهنگلىيه تارىخچىسى ئارنولدتويىنبى ئىنسانىيهت تارىخىدا يوقاپ كهتكهن . قىلمىغان

 نى بايان قىلىپ، ئۇالرنىڭ يوقاپ كېتىشىدىكى ئاساسىي سهۋەب، ) مىللهت  دۆلهت 24 ئهلۋەتته، (

 جۇڭگونىڭ كۇڭزى ئهقىدىسىنى ئومۇرتقا . ناھايىتى بالدۇر گۈللىنىپ كهتكهنلىكىدە، دەپ چۈشهندۈرىدۇ

 ۇن تارىخى قىلغان مهدەنىيىتى گهرچه يوقاپ كهتمىگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ بىر خىل رىتىمدىكى ئۇز

 دە، ئهمهلىي ئاساسىدىن ئايرىلىپ قالغان - ئهرزىمهس روھىي غالىبىيهتچىلىكنى پهيدا قىلغان

 قاپ " بۇ ئىرسىيهت دۇنيانىڭ . مهغرۇرلۇق ساقىت بولۇش قىيىن بولغان ئىرسىيهتنى شهكىللهندۈرگهن

 . دا تۇرغان ئهجدادلىرىغا نېسىپ بولغان مهئىشهتتىن ئايرىۋەتكهن " ئوتتۇرىسى

 دېگهن سۆزى جۇڭگونىڭ نهچچه مىڭ يىللىق مهدەنىيهت " ئهجدادىڭنى ئۆرنهك قىل : " ڭزىنىڭ كۇ

يوسۇن - دەرۋەقه، جۇڭگودىكى ئىلىم تهھسىل قىلىش كۇڭزىنىڭ قائىدە . تارىخىنىڭ روشهن ئهينىكىدۇر
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 نهزمىلهرنى پىششىق يادقا ئېلىش، خۇشخهت قىلىپ كۆچۈرۈشتىن - دەستۇرى، پاساھهتلىك شېئىر

 تهمسىللهر ۋە ئىدېوئمالرنى - سۆز قىلغاندا كونا كىتابالردا ئىشلىتىلگهن ماقال . رەت بولدى ئىبا

 . ئىشلىتىش تهربىيه كۆرگهنلىكنىڭ بهلگىسى بولدى

 : كۇڭزى يهنه مۇنداق دېگهنىدى

 بهگلهر خۇلقى شامالدۇر، "

 . پۇقرا خۇلقى گىياھتۇر

 شامال ئۇچسا قايانغا،

 ". گىياھ شۇيان ياتادۇر

 زىيالىي دېگهن گهپ بىلهن ئوخشاش بوالمدۇ، يوق؟ ( فېوئدال جۇڭگودىكى تىپىك ئۆلىما جۇگېلياڭ

 پاراسىتى بىلهن زاۋال - لېكىن ئۇ شۇنچه مول بىلىمى ۋە ئهقىل ). مۇھاكىمه قىلىپ بېقىش كېرەك

 ى ئهجدادن " بۇمۇ . تېپىۋاتقان خاندانلىقنى تىرىلدۈرۈشنىڭ كويىدا يۈرۈپ، ئارمان بىلهن ئۆلۈپ كېتىدۇ

 سۇن ۋۇكۇڭ بىرال چهمبىرەك بىلهن ئۆزىگه . نىڭ نامايهندىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ " ئۆرنهك قىلىش

 ھهتتا كۇڭزىنىڭ ئۆزىمۇ . قارىغاندا قابىلىيهتسىز، ھاماقهت تاڭ سىڭغا باغلىنىپ، ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولىدۇ

 خىدىكى ئۆلىماالر روشهنكى، جۇڭگو تارى . ئوردا ئىچىگه تهلمۈرۈپ، ھهسرەت بىلهن ئۆلۈپ كېتىدۇ

 ئۆزلىرىنىڭ زېھنىي كۈچىنى كونىنى تىرىلدۈرۈش، ھاكىمىيهتنى بېزەش ئۈچۈن سهرپ قىلىشىپ، دىلىدىكى

 ئۇالر بۇ خىل ئوبرازى بىلهن خهلققه ئۆزىنى پرومىتىدەك . ئارمانلىرىنى ئىچىگه يۇتۇپ ئۆتۈپ كېتىشكهن

 . بېغىشاليدىغان قهھرىمانالردىن تولىمۇ يىراقتا تۇرىدۇ

 رب زىيالىيلىرى ئۆز دەۋرى سىغدۇرالمايدىغان ئىلمىي قىياس ۋە ھۆكۈملهرنى ئوتتۇرىغا ئېتىپ باالغا غه

 تارىخ ھهر قانچه . قېلىشقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر بهرىبىر ئۆز دەۋرىنىڭ بىباھا گۆھهرلىرىگه ئايلىنالىغان

 قانداقتۇر بىر مۇقهررەر . بېقىنىدۇ كه ) تهبىەئت ( بهتنىيهت بولسىمۇ، تهبىەئت بىلهن ئىنساندىكى پىتىرەت

 شۇڭا تارىخ ئۆزى قۇربان قىلىۋەتكهن ھهقىقهتچىلهرنىڭ قهبرىسىگه . قانۇنىيهتتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

 . باش ئۇرۇپ، ئۆزىگه ئاشۇ قهبرىنىڭ توپىسى بىلهن ئۇل سالىدۇ

 . ۋەھالهنكى، پاكىز قهبرە تاپقىلى بولمىسا قانداق قىلغۇلۇق؟ بۇمۇ بىر مهسىله

 خاتىر قىلمىغان ھالدا - دېگهن ماقالىسىدە يۈز " زىيالىيالرنىڭ بۇرچى ۋە تهقدىرى " لى مېڭ ئهپهندى

 دىن كېيىنكى ئىش، دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ ۋە لۇشۈننى " ماي - 4 " جۇڭگودا زىيالىيالرنىڭ پهيدا بولۇشى

 ال ئۇ ئهپسۇسالنغان ئارقىدىن . نادانلىق، كونىلىققا قارشى ئىسيانكارالرنىڭ ۋەكىلى قىلىپ كۆرسىتىدۇ

 . ھالدا نهچچه ئون يىلالردىن بۇيانقى زىيالىيالر پاجىەئسىنى قهيت قىلىپ ئۆتىدۇ

 كهينىدىكى مۇقىمسىز - نىڭ ئالدى " مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى . " زىيالىيالر جهمئىيهتنىڭ سهرخىللىرىدۇر

 - سهرخىلالرنى ئارقا ئىجتىمائىي ۋەزىيهت دۆلهتنى روناق تاپقۇزۇشتا رول ئوينايدىغان كهسپىي

. ئارقىدىن قۇرۇتۇپ تاشلىدى
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 شهھهرلهردە كۆككه تاقاشقان بىناالر، ئۆتۈشمه . مانا ھازىر جۇڭگو جهمئىيىتىدە شهھهرلىشىش تېزلهشتى

 خۇسۇسىي ماشىنىالر كۆپهيدى، كاستۇم . كۆۋرۈكلهر زامانغا يارىشا ھهشهمهتلىك كۆرۈنۈش ھاسىل قىلدى

 قوللىرىغا يان تېلېفون ئېلىۋالغان دىرېكتور ئهپهندىلهرنىڭ . مۇمالشتى بۇرۇلكا، شىبلىت كىيىش ئو -

 ھۈسهنگه - بىراق بۇالر يامغۇردىن كېيىنكى ھهسهن . ساالپهتلىك تۇرقى ھهممىال يهردە ئۇچرايدۇ

 ئۇالر گۈزەل بولغىنى بىلهن كۆۋرۈك قىلىپ ماڭغىلى بولمايدۇ، قۇرغاق ھاۋا ئهسلىگه كهلسىال، . ئوخشايدۇ

 بۈگۈنكى گۈللىنىۋاتقان جۇڭگودا ئىككى قۇتۇپلىشىش . ھۈسهن كۆرۈنمهي قالىدۇ - ارەڭ ھهسهن بۇ رەڭگ

 . روشهنلىشىپ، يهر ئىسالھاتى مهزگىلىدە يوقالغان ئىككى قۇتۇپنىڭ ئۆزگىچه ۋارىيانتى باش كۆتۈردى

 رۈلمىگهن ئهمهلدارالر بىلهن پۇقراالرنىڭ نىسبىتى تارىختا مىسلى كۆ . ھوقۇق مهركهزلهشتۈرۈلگهنىدى

 : مهسىلهن، جۇڭگو تارىخىدا مهنسهپدار بىلهن پۇقرانىڭ نىسبىتى مۇنداق ئۆسكهن . سهۋىيىنى ياراتتى

 1:7945 خهن دەۋرىدە

 1:3927 تاڭ دەۋرىدە

 1:911 چىڭ دەۋرىدە

 1:30 ھازىر

 - 4 يىل - 1998 نهشرىياتى » ئىقتىساد گېزىتى « . دېگهن كىتابتىن ئېلىندى » قېتىملىق ئىنقىالب - 7 « (

 . ) ئايدىكى نهشرى

 روشهنكى، جۇڭگو جهمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسىدىكى ئۆزگىرىش يهنىال مهنسهپدارالرنىڭ كۆپىيىشى بىلهن

 . نهتىجىلهنگهن، پارىخورلۇق، چىرىكلىك باش كۆتۈرگهن

 - ئىقتىسادىي ئىسالھات يولغا قويۇلۇپ، بىر قىسىمالرنىڭ ئالدىن بېيىشى تهشهببۇس قىلىنىۋىدى، باي

 ماتېرىيالالردىن مهلۇم بولۇشىچه، جۇڭگو نوپۇسىنىڭ . لىك پهرقى زىيادە چوڭ بولۇپ كهتتى كهمبهغهل

 بازار - ىگه يهتمىگهن كىشىلهرنىڭ بانكىغا قويغان ئامانىتى پۈتكۈل مهملىكهتتىكى يېزا 3 %

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ پۇلالرنىڭ كۆپ قىسمى ھۆكۈمهت بهرگهن . ىنى ئىگىلهيدىكهن 38 % ئامانىتىنىڭ

 . ى دەستهك قىلىپ تۇرۇپ تېپىلغان ھوقۇقن

 كۆز ئالدىمىزدىكى ئهھۋالالرنى ئالساق، ئۈرۈمچىنىڭ مهلۇم بىر مېھمانخانىسىدىكى بىر قېتىملىق

 . ئاددىي زىياپهتكه كهتكهن پۇل خوتهن يېزىلىرىدىكى بهزى دېھقاننىڭ نهچچه يىللىق كىرىمىدىن چوڭ

 اسلىق مائاشىنىڭ بىر يېرىم ياكى ئىككى ئادەتتىكى بىر شىرە زىياپهت بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ ئاس

 .( ئهلۋەتته، ئايلىق مائاشى كۆزدە تۇتۇلىۋاتىدۇ ( ھهسسىسىگه تهڭ كېلىدۇ

 يۇقىرىقىالردىن باشقا، ئىش سۈپىتى، تاۋار سۈپىتى، ئادەم سۈپىتى، ئىشسىزلىق قاتارلىق ئامىلالر

. يېڭىۋاشتىن ئۆزىنى كۆرسهتمهكته

بۇ پات ئارىدىكى كرىزىس تۇيغۇسىغا . زىيالىيالرنى يېتىشتۈرمهكته زامانىمىز كرىزىس تۇيغۇسىغا ئىگه
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 ھۆكۈمهت رەھبهرلىرىنىڭ مهسلىھهتچىلىرى . ئۇالر ئويالنماقتا . ئىگه رەھبهرلهردىن بېشارەت بېرىدۇ

 . اليىھىلهرنى سۇنماقتا - سۈپىتىدە ئىلغار تهكلىپ

3 

 بۇ . ىمىز ھېچكىمنىڭ كرىزىسىغا ئوخشىمايدۇ بىراق بىزنىڭ ھازىرقى كرىزىس . بىزمۇ كرىزىستا تۇرۇۋاتىمىز

 . كرىزىس دەل كرىزىسنىڭ كرىزىس پېتى ئۇزاق مۇددەت داۋام قىلىشىدىن ئىبارەت

 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئۆزىگه خاس يهرلىك ئاالھىدىلىك، مىللىي ئاالھىدىلىك، تارىخىي

 ىق باشقا رايونالردىن ئاالھىدە كهچۈرمىش، ئىگىلىك سىستېمىسى ۋە جهمئىيهت قۇرۇلمىسى ئارقىل

 . ئهسىردە مۇرەككهپ تارىخنى باشتىن كهچۈردى - 20 بۇ رايون بىز خوشلىشىۋاتقان . پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

 بۇ رايون ئوخشىمىغان چهت ئهل كۈچلىرىنىڭ مهنپهئهت تالىشىش كۈرىشىنىڭ بىۋاسىته سهھنىسى ۋە

 . تاالڭ قىلدى - ڭ ئىقتىسادىنى خالىغانچه بۇالڭ بۆلگۈنچى مىلىتارىستالر بۇ رايوننى . ئوبيېكتى بولدى

 زىيالىيالر قوشۇنىنى خهلققه تهسىر . مائارىپ، مهدەنىيهت ساھهلىرىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى توستى

 ئۇرۇش، قىرغىنچىلىق، سۇيىقهست قاتارلىق سىياسىي ۋاسىتىلهر . كۆرسىتهلمهيدىغان دەرىجىدە چهكلىدى

 ېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ يېڭى قىياپهتتىكى تۈپهيلىدىن ھالسىرىغان بۇ زېمىن ي

 - يىلدىن بۇيان پۈتكۈل مهملىكهتته بولۇپ ئۆتكهن ئىسسىق 50 ئهلۋەتته، . تۇرمۇشىنى باشلىدى

 تاشقى - گۈللىنىش ۋە تهرەققىي قىلىشالر بۇ يهردىكى ئادەملهرنىڭ ئىچكى . سوغۇقالر بۇ يهردىمۇ بولدى

 : بىز بۇ ئاالمهتلهرنى تۆۋەندىكى نۇقتىالردىن كۆرۈۋاالاليمىز . كىرگۈزدى قىياپهتلىرىنى يېڭى تۈسكه

 ئات . قاتناش تهرەققىي قىلىپ، بۇرۇنقى تۆگه كارۋانلىرىنىڭ ئورنىنى ئايروپىالن، پويىزالر ئىگىلىدى . 1

 دىيارىمىزدىكى تاشيول ئۇزۇنلۇق جهھهتته . قېچىرالرنىڭ ئورنىنى ماشىنا، ئاپتوبۇسالر ئىگىلىدى -

 كۈندۈزدە، - بۇ تاشيولالرنىڭ ئهڭ يىراق مۇساپىسىنى ئىككى كېچه . ۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ د

 سېتىق، - بۇ ئهھۋال رايونىمىزدىكى سودا . كۈندۈزدە بېسىپ بولغىلى بولىدۇ - كېچىككهندە ئۈچ كېچه

 - كۆرۈلىدىغان ئۆرپ مائارىپ ئاالقىلىرىنى راۋانالشتۇردى، شۇنداقال ۋىاليهتلهر ئارا - مهدەنىيهت

 يهرلىك پىسىخىكىنىڭ ئورتاقلىق تهرىپى ئاساسلىق . مىجهز، تهپهككۇر پهرقىنى ئازايتتى - ئادەت، خۇلق

 . ئورۇنغا ئۆتتى

 ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ ئېھتىياج قانۇنى بويىچه يۈرۈشلىشىشى بىرقهدەر ئهۋزەل كاپالهتكه ئىگه بولغاچقا،

 غان ئهمگهك كۈچلىرى ئۆز رولىنى نىسبهتهن جارى قىلدۇردى، ئىگىلىكنىڭ گۈللىنىشىگه زۆرۈر بولىدى

 شۇنداقال ئۇالر يېڭى ساھه، يېڭى ئېھتىياج ئالدىدا ئېڭىنى، سهۋىيىسىنى يۈكسهلدۈرۈشكه توغرا كېلىپ

 گهرچه ئۇالرنىڭ قىممهت قارىشى . قاالق، قاتمال قىممهت قارىشىنى مهلۇم مهنىدە ئۆزگهرتتى

 قالغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ بهرىبىر بۇرۇنقىغا سېلىشتۇرغاندا كۆپ ئىستىخىيىلىك ھالدا توختاپ

 ئۆز يېزىسىغا مهھكۇم بولۇپ، نوقۇل دېھقانچىلىققا يۆلىنىپ قالغان بىر دېھقانغا . يۈكسىلىش ھېسابلىنىدۇ

قارىغاندا، لهنجۇ، گۇاڭجۇالرغا كىرىپ كاۋاپچىلىق قىلغان دېھقاننىڭ ئېڭى بىرقهدەر يۈكسهلگهن
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 كىن بۇ يهردە شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرەككى، بىر دېھقاننىڭ تىجارەت قىلىشى ھهرگىزمۇ لې . بولىدۇ

 ھهر قانداق زور بايلىق . كېسىل تاشلىۋېتىشىدىن دېرەك بهرمهيدۇ - مۈلۈكلىرىنى ئۈزۈل - ئۇنىڭ يهر

 ۋەتهننى . زېمىن بىلهن ئۆرە تۇرىدۇ، زېمىندىن ئايرىلغان ھالدىكى بايلىق ئۆز كۈچىدىن مهھرۇم قالىدۇ

 ھاالل - خهلقىمىز تىجارەت قىلدىم دەپ پاك . ئارقا كۆرۈنۈش قىلمىغان بايلىق بهرىكهت تاپمايدۇ

 . كېسىل بهربات بولغان پهرزەنتلهرنى ئاز كۆرمىدى - ئهقىدىسىدىن ئايرىلىپ قالغان ۋە ئاخىر ئۈزۈل

 . خۇن قىلدى ئانىسىغا ئهسقېتىش تۈگۈل، ئۇالرنىڭ باغرىنى - ئۇالر ئۆز خهلقى ۋە ئاتا

 : ھېكمهت

 ئهقىدە بىلمىگهن شهيتانغا ئهلدۇر،

 . ئهگهر مىڭ يىل ئىبادەت قىلسا يهلدۇر

 ھايۋاندا . توغرا بولۇشى كېرەك - بىر ئىشنى قىلىشتا مۇددىائ ئايدىڭ بولۇشى كېرەك، شۇنداقال ھاالل

 ئېشهكنى . مىدى ئهقىدە بولمىغاچقا، ئۇنىڭ چاكارلىقىدىن ئۆزگه ئهۋالدى ئۈچۈن ھېچبىر نىشان قال

 . ھهجگه ئېلىپ بارسا، ئېشهك پېتى قايتىپ كېلىدۇ، چۈنكى ئۇ ئۆزى بارغان ئهمهس، بهلكى ئاپىرىلغان

 ئهقىدە پهقهت ئۆزىنىڭ ئىنسان . ئادىمىي ھايۋان ئۈچۈن ئهقىدىدىن گهپ ئاچقىلى بولمايدۇ

 ىڭ نېمه ئۈچۈنلىكىنى ھهرىكىتىن - ئىكهنلىكىنى، نهدىن كېلىپ نهگه كېتىدىغانلىقىنى تونۇغان، ئىش

 . بىلگهن ئادەمگه قارىتا ئېيتىلىدۇ

 ئالدى . يېزا ئىگىلىكىدىكى ئىشلهپچىقىرىش ۋاسىتىلىرى ۋە ئۇسۇلىدا كۆرۈنهرلىك ئۆزگىرىش بولدى . 2

 بىلهن ئهنەئنىۋى خۇسۇسىي ئىگىلىك كوللېكتىۋىزمچه ئۇسۇلغا ئۆتتى، ئاخىرىدا ھۆددىگهرلىك

 ۋاسىته جهھهتته ئهسلىدىكى كاال، ئات، ئېشهكلهرنىڭ ئورنىنى . كۆچتى شهكلىدىكى پىالنلىق ئىگىلىككه

 ماي - قىسمهن ھالدا تراكتور ئىگىلىدى، جۇۋازنىڭ ئورنىنى ماي زاۋۇتى ياكى كېلىشىم باھالىق ئاشلىق

 يېزىالرغا ئېلېكتر . ئهسلىدىكى تۈگمهننىڭ ئورنىنى ئۇن زاۋۇتلىرى ئىگىلىدى . دۇكانلىرى ئىگىلىدى

 ئۈنۈمىمۇ يامان . ئىشلهپچىقىرىش جهريانلىرى بۇرۇنقىغا نىسبهتهن بىرقهدەر قۇاليالشتى . ى يېتىپ بارد

 خىمىيىۋى ئوغۇت، سۇلياۋ يوپۇق قاتارلىقالر مهھسۇالت مىقدارىنىڭ ئېشىشىغا . ئهمهس بولدى

 ، بىراق بۇ ئۆز نۆۋىتىدە تۇپراقنىڭ بۇلغىنىشى . كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن يېزىالرغا كهڭ تارقىتىلدى

 . دېھقانچىلىق ئهسلىھهلىرىگه كېتىدىغان چىقىمنىڭ زورىيىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 يهرلىك دېھقانالر ھايۋان كۈچىدىن پايدىلىنىشتىن ماشىنا ئىشلىتىشكه، ھهتتا بىر قىسىملىرى ئىلمىي

 ى يهنىال باغۋەنچىلىك، ئىلمىي دېھقانچىلىققا يۈزلهنگهن بولسىمۇ، لېكىن بۇ سهۋىيىنىڭ قاپلىنىش دائىرىس

 دېھقانچىلىق ۋاسىتىلىرى ۋە ئۈسكۈنىلىرى بىرقهدەر تهرەققىي قىلغان بولسىمۇ، . كېڭىيىپ كېتهلمىدى

 ئهمما يېزا ئىگىلىكىگه كېتىدىغان مهنقۇالتالرنىڭ چىقىمى كىرىم بىلهن پهرقلهنمهيدىغان ئهھۋالالرمۇ

تۇرما قاتارىدا ھېسابالشقا توغرا ئهگهر دېھقاننىڭ ۋاقتى بىلهن جىسمانىي كۈچىنى سېلىش . كېلىپ چىقتى
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 . كهلسه، ئۇ چاغدا دېھقان ئۆز مېھنىتىدىن نهپكه ئېرىشمىگهن بولىدۇ

 ئادەتته، ئىقتىسادشۇناسالر تاپقان كىرىمىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى يېمهكلىك ئۈچۈن سهرپ قىلىدىغان

 360 مۇ جهنۇبىي شىنجاڭدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزدا، بولۇپ . ئائىلىنى نامرات ھېساباليدۇ

 كۈن دېگۈدەك قورساق ئۈچۈنال ئىشلهيدىغان دېھقانالر قانچىلىك نىسبهتنى ئىگىلهيدۇ؟ بۇنى بىز

 . ئىقتىساد خادىملىرىنىڭ جاۋاب بېرىشىگه قالدۇرىمىز

 يۇقىرىدا ئېيتقاندەك، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش قوراللىرىدا مهلۇم دەرىجىدە ماشىنىلىشىش

 بۇ، ھايۋان كۈچىگه تايىنىپ ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇللىنىدىغان قاششاق ھالهتنىڭ . بولدى

 تۈگىگهنلىكىدىن دېرەك بهرمهيدۇ، ئهكسىچه، ئۇ بۈگۈنكى يېزىالر قىياپىتىدىن يهنىال ئېنىق كۆزگه

 مۇ، يېزا سايمانغا ئېرىشكهن بولسى - ئىقتىسادى بىرقهدەر ياخشى ئائىلىلهر بىر قىسىم ماشىنا . چېلىقىدۇ

 ئېقىنالرغا - يېغىن، تهبىئىي دەريا - ھۆل . ئىگىلىكى ماھىيهت جهھهتتىن ئهنەئنىۋى تۈسته تۇرۇۋەردى

 تايىنىپ سۇغۇرۇش ئېلىپ بېرىش، يهرگه باغلىنىش، ئىگىلىك شهكىللىرىنىڭ كۆپهيمهسلىكى ئهنه شۇ

 ىكىگه ئاساسالنغان يهرلىك ئورۇننىڭ ئاالھىدىل . ئهنەئنىۋى ئىگىلىكنىڭ ئاساسلىق تهسۋىرىدۇر

 ئادەتتىكى سانائهتلهرمۇ بولمىغاچقا، ئهسلىدە بار بولغان قول ھۈنهرۋەنچىلىك زاماننىڭ شاللىشىغا دۇچ

 نهتىجىدە، دېھقانالر تۈرلۈك ئۆي سايمانلىرى، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىغا ئېرىشىش . كهلدى

 . جهھهتته نوقۇل ئىستېمالچى ھالهتكه چۈشۈپ قالدى

 باغلىنىش، بىر تۇتاش پىالنالنغان مهھسۇالت ئۈچۈن ئىشلهش بۈگۈنكى يېزا ئىگىلىكىنىڭ نوقۇل يهرگه

 بۇنداق ھالهت ئۇزاق ئۆتمۈشتىن بۇيانقى ئادەت كۈچلىرىنى تۈپتىن . ئاساسلىق فۇنكسىيىسى

 ئۇنىڭ بىرى، . ئادەتته، ئادەت كۈچىنىڭ ئىككى خىل رولى بولىدۇ . ئۆزگهرتىپ تاشلىيالمىدى

 قىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يهنه بىرى، جانلىق، ئىجادىي ماسلىشىشقا توسالغۇ ئهنەئنىنىڭ يو

 بىز بۇ يهردە تىلغا ئېلىۋاتقان ئادەت كۈچى بېكىنمه رايون كىشىلىرىدە بولىدىغان خاراكتېر . بولۇش

 جاھىللىقى، كالال ئىشلىتىش جهھهتتىكى قاتماللىق، تهۋەككۈلچىلىك روھىنىڭ يوق بولۇشى،

 لىنىش، تهتبىقالش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز بولۇشى، ياقا يۇرتالرغا ئىنتىلىشنىڭ سۇس بولۇشى قاتارلىق تهشكىل

 . ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىدۇ

 ئىجادكار خهلق ئېچىۋېتىلگهن جهمئىيهت، ئېچىۋېتىلگهن سىستېمىنىڭ مهھسۇالتلىرىدىن ئىبارەتكى،

 . جارى قىلدۇرىدۇ ئادەم ئۆزىدىكى قابىلىيهتنى ئىجتىمائىي مۇھىتقا يارىشا

 نۇرغۇن نامرات كىشىلهر تهربىيه : " ئامېرىكا ئىقتىسادشۇناسى سامولسېن ۋە نودخوسالر مۇنداق قارايدۇ

 كۆرمىگهن بولىدۇ، ئۇالر ئىقتىسادى توختاپ قالغان دېھقانچىلىق رايونلىرىدا ياشايدۇ ياكى

 ، جۇڭگو تهرەققىيات " قتىساد ئىلمى ئى " (" شهھهرلهردىكى نامراتالر رايونىدا يېگانه ھالدا تۇرۇپ قالغان

 .( نهشرى - 21 نهشرىياتى،

نامراتلىق كىشىنىڭ مائارىپتىكى سۈپىتىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ، مائارىپ جهھهتتىكى سۈپهتسىزلىك
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 نامراتلىقنى نهچچه ھهسسه قاتاليدۇ، بۇ ئاخىر بېرىپ جهمئىيهتتىكى ئىشسىزلىق ۋە ئىجتىمائىي

 . ۇ تهڭسىزلىكنىڭ مهنبهسىگه ئايلىنىد

 مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا، ھۆكۈمهت شهخسكه . سېتىق بۇرۇنقىغا نىسبهتهن كۆپ جانالندى - سودا . 3

 نېمه يېيىش، نېمه ئويالش، نهدە تۇرۇشنى ئېيتىپ بېرىدىغان ۋەزىيهت شهخسلهر ناھىيىلهر ئارا، ۋىاليهت

 بېرىپ تىجارەت بىلهن ئوبالستالر ئارا سودا قىلىدىغان، ھهتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلهتلهرگه -

 يېڭى جۇڭگو تارىخىدا كۆرۈلۈپ باقمىغان بۇ ئهۋزەل . شۇغۇلالنسىمۇ بولىدىغان ۋەزىيهتكه ئۆزگهردى

 يىلالردا بىر - 70 . يىلالرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا خېلى ئوبدان جانالندى - 90 يىلالر ۋە - 80 ۋەزىيهت

 زىر زۆرۈر بولغان تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ئىشىكى كىشىلهر ھا . قاپ سهرەڭگه تېپىشمۇ بهسىي مۈشكۈل ئىدى

 يهرلىك خهلق باغۋارانلىرى ۋە . ئالدىدىكى بوتكا ياكى ماگىزىنالردىن بىماالل سېتىۋاالاليدىغان بولدى

 تارىختىكى يىپهك يوللىرىنى ئېچىپ . ئېتىزلىرىدىن چىققان بىر قىسىم مهھسۇالتالرنى ساتمايتتى

 ، يۇنانالرغا بېرىپ سودا قىلغان، جاھاندا سودىنىڭ نېمه ھىندىستان، چاڭەئن، ئىراق، ئىران

 ئىكهنلىكىنى ئۆزگه ئهللهرگه تونۇتقان بۇ خهلق بىر مهزگىللىك بېكىنمه تارىختىن كېيىن گاڭگىراش

 ھالىتىگه چۈشۈپ قالدى، چۈنكى بۇ خهلق بازارغا بىر نهرسه ئېلىپ چىقىپ سېتىش جىنايهت

 ۆز كۆزى بىلهن كۆردى، بۇ ھهقته بىھېساب ئاچچىق ساۋاقالرنى ھېسابلىنىدىغان غهلىته دەۋرلهرنى ئ

 تهئهججۈپكى، ئاشۇ رېائللىقنى ھازىرقى رېائللىق بىلهن سېلىشتۇرغاندا، زامان . باشتىن كهچۈردى

 مانا ھازىر بازار دېگهن . ئهلپازىنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ نهقهدەر مهنتىقىسىز بولىدىغانلىقى مهلۇم بولدى

 كىشىلهر . بولدى " سودىگهر " ڭىدا ئهسهبىيلىك دەرىجىگه يهتتى، گويا ھهممه ئادەم ئۇقۇم كىشىلهرنىڭ ئې

 ئۆز ئهتراپىدىكى نهرسىلهرنى تاۋارغا ئايالندۇرۇش بىلهن بىرگه، ئىنساننىڭ ئىززىتى دائىرىسىگه

 ۋلهر كېلىشكهن بهدەن، دىلرەبا كۆز، ئوتقاشتهك له . كىرىدىغان ۋۇجۇد بايلىقلىرىنىمۇ بازارغا يۈزلهندۈردى

 . مۇالزىمهتچىلىكنىڭ ئهڭ گۈزەل ئىلېمېنتلىرىغا ئايالندى

 بۇ جهرياندا شۇنداق بىر ئاقىۋەت يۈز بهردىكى، بازارنىڭ تهرەققىيات يۈزلىنىشى بىلهن ئهنەئنىۋى

 جۈملىدىن، ھازىرقى بازار يهرلىك مىللهتلهرنىڭ قىممهت . ئهخالق ئوتتۇرىسىدا زور بىر ھاڭ پهيدا بولدى

 يىراق بىر ئارىلىقنى شهكىللهندۈردىكى، كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسى ئوتتۇرىسىدىكى قارىشى بىلهن

 . پهرقنى روشهن ھالدا ئىلگىرى سۈردى

 شۇنى نهزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەككى، بۇ يهردىكى سودا بىر بولسا خام ئهشيا سودىسى، بىر بولسا

 بولغاچقا، كىشىلهرگه قويۇلىدىغان تهييار مهھسۇالتالرنى يۆتكهپ سېتىش سودىسىدىن ئىبارەت

 شۇڭالشقا كىشىلىرىمىزنىڭ ئىلكىدە . مهدەنىيهت، كهسىپ جهھهتلهردىكى سهۋىيه تهلىپى چوڭ بولمايدۇ

 پۇل كۆپهيسىمۇ، ئۇالرنىڭ سودا ھهققىدە ھاسىل قىلغان بىلىملىرى تهسىراتالر يىغىندىسىدىن ئىبارەت

اشقى ئامىللىرىنى بىلىشكه قىزىقىشتهك ئىستىخىيىلىك ئاڭ ت - ئۇالردا سودا ۋەزىيىتىنىڭ ئىچكى . بولدى

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 مهۋجۇت بولسىمۇ، لېكىن ئۇنى تهھلىل قىلىپ، ئۆز پايدىسى ئۈچۈن پايدىلىق پۇرسهتنى ئاڭلىق ھالدا

 يارىتىش، قولىدىكى پۇلالرنى كاپىتالغا ئايالندۇرۇپ مۇالزىمهت، كهسىپ، تىجارەتنىڭ يېڭى، زامانىۋى

 زاۋۇتالرنى قۇرۇپ، ئىلمىي باشقۇرۇش - ش، سالمىقى چوڭ بولغان كارخانا تۈرلىرىنى بهرپا قىلى

 سىستېمىسىغا كىرگهن سۈپهتلىك ئادەملهرنى تهربىيىلهش، ئۆز يۇرتىغا مهدەنىيهت، بىلىم كىرگۈزۈش،

 . ئىلغار تىپتىكى تېخنىكا ۋە ئۈسكۈنىلهرنى كىرگۈزۈش قاتارلىق تهلهپلهرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىدى

 بۇنىڭدا تۈپ سهۋەب بولمىغاندىمۇ ئاساسلىق سهۋەبلهرنىڭ بىرى، ئۇالرنىڭ ياخشى تهربىيه ئهلۋەتته،

 ئۆزىنى تهربىيىلهپ، بىلىم سهۋىيىسىنى ئاشۇرۇشقا ئهھمىيهت - كۆرمىگهنلىكى، يهنه بىرى، ئۇالرنىڭ ئۆز

 . بهرمىگهنلىكىدىن ئىبارەت

 هتىنى ئهسلىسه شۇنى بايقايدۇكى، ئۇالر ھهم كىشىلهر يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇشتىن بۇرۇنقى مۇسابايوفالر جهم

 سودا قىلغان، ھهم مۇتهخهسسىسلهرنى يۇرتقا تهكلىپ قىلغان، ھهم ئىلغار ئۈسكۈنىلهرنى كىرگۈزۈپ

 زاۋۇت قۇرۇپ، كېرەكلىك بۇيۇمالرنى بىۋاسىته ئۆزى ئىشلهپچىقارغان، بىر بۆلۈك ئادەملهرنى ئاشۇ

 نهسىھهتلهردىن تۈزۈلگهن دەرسلىكلهرگه - ۇرۇق نهزەرىيىلهر، ۋەز مانا بۇ ق . ساھهلهر بويىچه تهربىيىلىگهن

 يهنه شۇنى ئهسلهش ! قارىغاندا ئهڭ ئهمهلىي، ھاياتىي كۈچى ئهڭ زور بولغان ھهقىقىي مائارىپ

 كېرەككى، ئۇالر يۇقىرىقىالرنى ئېلىپ بېرىش بىلهن بىرگه، يېڭى مهكتهپلهرنى ئېچىپ سۈپهتلىك

 تهكلىپ قىلغان، ھهتتا دەرسلىك قۇرۇلمىسى ۋە مهزمۇنىنىمۇ زامانغا اليىق كىشىلهرنى ئوقۇتقۇچىلىققا

 بۇ ئهھۋالالر ! مانا بۇ مهكتهپ، جهمئىيهت ۋە زامان بىر گهۋدىلهشكهن تىرىك مائارىپ . ئورۇنالشتۇرغان

 ئۆز زامانىسىدىكى كىشىلهرنىڭ روھىغا ۋە ساپاسىغا مۆلچهرلىگۈسىز ئاكتىپ تهسىرلهرنى بهرگهنكى،

 . خىل ئىلغارلىق تهسىرىدىكى ياراملىق ئادەملهر بىزنىڭ دەۋرىمىزگه قهدەر كۈچ بېرىپ كهلگهن ئاشۇ

 بىزدە يهھۇدىيالرنىڭ سودا سهنئىتى، . كىشىلهر يهھۇدىيالرنىڭ بايلىق يارىتىش ئىقتىدارىغا شۇنچه قايىل

 ن شۇنچه زور ئۇالر سودىدا نېمه ئۈچۈ . سۆھبهت سهنئىتىگه دائىر بهزى كىتابالرمۇ نهشر قىلىندى

 مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قازاندى؟ بۇ يهردە ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ مۇالھىزىسىگه ئهگىشىپ چارچاپ كهتكهن

 مېڭىسىگهكىچىككىنه ئارام بېرىش ئۈچۈن يهھۇدىيالردىكى بىر رىۋايهتنى تهنهپپۇسلۇق سوۋغا سۈپىتىدە

 شۇنىڭدىال . تهھلىل بولۇشى كېرەك توال - لېكىن ئوقۇرمهنلىرىمىزدە ئاز . ئېيتىپ بېرىشنى اليىق تاپتىم

 كىشىدە ئۆز . يهھۇدىيالردىن ئۆگىنىش يهھۇدىي بولۇپ كېتىشتىن دېرەك بهرمهيدۇ . ھېكمهت تاپااليدۇ

 . ۋەتىنى، ئۆز خهلقىگه اليىق توغرا ئهقىدە بولغاندىال، ئاندىن يات ئهقىدىلهرگه ئهگىشىپ كهتمهيدۇ

 . تاكتىكا قوبۇل قىالاليدۇ بهلكى يات ئهقىدىلهردىن تېگىشلىك ۋاسىته ۋە

 : مهزكۇر رىۋايهت مۇنداق

 ئۇ، يولغا چىقىشتىن بۇرۇن . بىر ئېسىلزادە يىراق بىر ئهلنى قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن سهپهرگه ئاتلىنىپتۇ "

 : نهپهر خىزمهتكارىنى ئالدىغا چاقىرىپ، ھهر بىرىگه بىردىن يامبۇ بېرىپ مۇنداق تاپىالپتۇ 10

. ر، مهن قايتقاندىن كېيىن ئاندىن كېلىڭالر سىلهر بېرىپ سودا قىلىڭال
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 . بۇ ئېسىلزادە تهييارلىقىنى پۈتتۈرۈپ سهپهرگه ئاتلىنىپتۇ

 . نۇسرەت بىلهن قايتىپتۇ - ئۇ، غهلىبه . دەرۋەقه، ئۇ ھېلىقى ئهلگه ئىگه بوپتۇ . ئىش كۆڭۈلدىكىدەك بوپتۇ

 الردىن سودىدا قانچىلىك پۇل خىزمهتكارىنى چاقىرتىپ كېلىپ، ئۇ 10 ئۇ، يامبۇ تارقىتىپ بېرىلگهن

 . تاپقانلىقىنى سوراپتۇ

 : بىرىنچىسى كېلىپ مۇنداق دەپتۇ

 . قىلدىم 10 ئى خوجايىن، سىز ماڭا بهرگهن بىر يامبۇنى –

 ئهڭ كىچىك ئىشتىمۇ – دەپ ئۇنى ماختاپتۇ خوجايىن، – ياخشى، ئاق كۆڭۈل خىزمهتچىم، –

 . ى باشقۇرۇش ھوقۇقىنى بهردىم شهھهرن 10 ساداقهتمهنلىك كۆرسهتكهچكه، مهن ساڭا

 : ئىككىنچىسى كېلىپ مۇنداق دەپتۇ

 . ئى خوجايىن، سىز ماڭا تاپشۇرغان بىر يامبۇنى بهش قىلدىم –

 . سهن بهش شهھهرنى باشقۇرساڭ بولىدۇ – دەپتۇ خوجايىن، – بۇمۇ ياخشى، –

 : يهنه بىرسى كېلىپ مۇنداق دەپتۇ

 قورقۇپ سىرتقا ئېلىپ ! امبۇ مهيهردە، تېخى تهگمىدىم ئى خوجايىن، مانا قاراڭ، سىز بهرگهن بىر ي –

 مهن سىزدىن قورقاتتىم، چۈنكى سىز قالتىس يامان ئادەم، . چىقالماي، ياغلىقىمغا تۈگۈپ ساقالپ كهلدىم

 ... قويمىغان نهرسىنىمۇ ئالىسىز، تېرىمىغاننىمۇ يىغىسىز

 : تىپتۇ تاتىرىپ ئۇنى ئهيىبلهپ كې - خوجايىن بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ، ئۆڭۈپ

 سهن مېنىڭ قالتىس ! ھوي ئوسال ماالي، ئاغزىڭدىن چىققان گېپىڭگه يارىشا ئهدىپىڭنى بېرىمهن –

 يامان ئادەم ئىكهنلىكىمنى، قويمىغان نهرسىنىمۇ ئالىدىغان، تېرىمىغان نهرسىنىمۇ يىغىدىغانلىقىمنى

 ۆزىنى ۋە ئۆسۈمىنى بىلگهندىكىن، نېمىشقا يامبۇنى بانكىغا قويۇپ، مهن قايتىپ كهلگهن چاغدا ئ

 ئهكهلمهيسهن؟

 : ئۇ، شۇ گهپلهرنى قىلىپ يېنىدا ئۆرە تۇرغان بىرەيلهنگه دەپتۇ

 . قىلغان خىزمهتكارغا بهرگىن 10 ئۇنىڭدىن ئاۋۇ بىر يامبۇنى ئېلىپ، بىرنى –

 يامبۇ پايدا تاپتىغۇ؟ 10 ئۇ، – خوجايىن،  دەپتۇ يېنىدا تۇرغان ئادەم، –

 پايدا ئااللمىغانالرنىڭكىنى ئۇنىڭدا بارلىرى – دەپتۇ خوجايىن، – ، مهن سىلهرگه شۇنى ئېيتايكى –

 پايدا تاپقانالرغا بولسا قوشۇپ بېرىش ۋە ئۇنى ساخاۋەت ئىشلىرى . بىلهن قوشۇپ تارتىۋېلىش كېرەك

 ." بىلهن كۆپرەك شۇغۇلالندۇرۇش كېرەك

 دۇنيادا پۇلدىنمۇ . رىدۇ بىراق ئۇنىڭدىن بىر دۆلهتنىڭ مالىيه لوگىكىسى كۆرۈنۈپ تۇ . بۇ بىر ھېكايه

 مۇھىم نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى ئهسته تۇتقان ھالدا تىجارەت قىلىش كىشىنى پۇلنىڭ قۇلىغا

چۈنكى ھاياتتا پۇل كېرەككه كهلمهيدىغان . ئايالندۇرمايدۇ، بهلكى پۇلنىڭ خوجايىنىغا ئايالندۇرىدۇ
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 تېپىشتىكى غايه ۋە مهقسهتنى توغرا پۇل . چاغالر كېرەككه كېلىدىغان چاغالردىنمۇ كۆپ بولۇشى مۇمكىن

 ھېكايىدىن مهلۇمكى، ھاكىمىيهت پۇل . ھهل قىاللمىغان ئادەم مهڭگۈلۈك نامراتلىققا مىخالنغان بولىدۇ

 تېپىشنىڭ ئېپى بىلهن ساخاۋەتنىڭ مۇناسىۋىتىنى چۈشهنگهنلهرگه، شۇنداقال قانداق تهشكىللهشنى

 لهرنىڭ سهمىگه مۇھهممهد باھاۋىدىن نهقىشبهندى بۇ يهرگه كهلگهندە كىشى . بىلگهنلهرگه مهنسۇپ

 دېگهن سۆزىنى )" بولسۇن ( دىلىڭ ئىماندا بولسۇن، قولۇڭ ئىشتا :" نىڭ ) يىلى ۋاپات بولغان - 1388 (

 . سېلىپ ئۆتۈش ئارتۇقچه بولماس

 فورمىلىرى، - تېلېۋىزور بۇ يهرنىڭ كىشىلىرىگه سىرتقى دۇنيانىڭ ماددىي كۆرۈنۈشلىرى، شهكىل . 4

 هرىزلىرىنى ھېسسىي رەۋىشته تونۇشتۇردى، بولۇپمۇ سىملىق تېلېۋىزىيىنىڭ پهيدا بولۇشى چهت ياشاش ت

 ئهل تۇرمۇشىنىڭ رېژىسسورالر نهزەرىدىكى ئۆزگهرتىلگهن، پىششىقالنغان ياكى بۇرمىالنغان ۋارىيانتىنى

 CD, VCD, LD ئارقىدىنال سىنقويغۇ، سىنائلغۇ ئاپپاراتلىرىنىڭ تارىلىشى، . كۆپلهپ يۈز كۆرۈشتۈردى

 پالستىنكىلىرىنىڭ شىددەت بىلهن ئومۇملىشىشى كىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىنى غهربچه مۇھهببهت شهكلى،

 يوسۇنالرغا تولدۇرۋەتتى ۋە ياشالرنىڭ - تۇرمۇش شهكلى، غهربچه مۇناسىۋەت شهكلى، غهربچه قائىدە

 ئانا بىلهن باال - دە ئاتا نهتىجىدە، بىر ئائىلى . ئېڭى، قىممهت قارىشىنى تېز ئۆزگهرتىپ تاشلىدى

 ئانا ۋە باال ھهمجهھهتلىكى ئۈستىگه - ئوتتۇرىسىدىكى ئهخالقىي نىزامدا سۈركىلىش پهيدا بولۇپ، ئاتا

 شهھهرلهردىكى ( ئائىله تهربىيىسى . قۇرۇلغان مىللىي ئهخالق ئهنەئنىسى قاتتىق خىرىسقا دۇچ كهلدى

 ). ه بارغانسېرى يوقنىڭ ئورنىغا چۈشۈپ قالدى مىللىي ئائىلىلهردە ئائىله تهربىيىسى دېگهن نهرس

 مهكتهپ تهربىيىسى قاتارلىقالر جهمئىيهتتىكى چېرىكلىكلهرنىڭ تهسىرى ئالدىدا ئۈنۈم بهرمهيدىغان

 يىگىتلهر نىكاھقا . ئهنەئنىۋى ئائىله قۇرۇلمىسى دەۋرنىڭ قارا دولقۇنلىرى ئىچىدە قالدى . بولۇپ قالدى

 ئۇنىڭ ئۈستىگه قىزلىق . ىق دىققهت قىلىشتىن سهل قاراشقا ئۆتتى كهلگهندە قىزلىق ئىپپهتكه قاتت

 ئىپپىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئوپېراتسىيىسىنىڭ تىجارەت شهكلى سۈپىتىدە ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىشى

 خروئىن بىلهن ئهيدىز كېسىلى . ئىپپهتكه قويۇلىدىغان نازۇك تهلهپنى مۈجىمهللهشتۈرۈۋەتتى

 ھاراق كىشىلهرنىڭ . رمۇشى ۋە مۈلكى ئاساسىنى بىتچىت قىلىپ تاشلىدى ئائىلىلهرنىڭ نورمال تۇ

 . ئىقتىسادى، ۋاقتى ۋە ساالمهتلىكىنى خورىتىدىغان ئاستا خاراكتېرلىك چىرىتكۈچكه ئايالندى

 غهربچه تۇرمۇشقا ياتىدىغان يېڭى يىل . كېچهك فورمىلىرى جهھهتته دۇنياغا يۈزلهندۇق - بىز ھازىر كىيىم

 چاچلىرىنى ئالتۇن رەڭگىدە . ۇلغان كۈن خاتىرىسى شهھهرلىك كىشىلىرىمىزگه ئۆزلهشتى بايرىمى، تۇغ

 ماركىلىق سىگارتالرنى چېكىپ، HILTONKENT بويىغان، مادۇننانىڭ سىياقىدا كىيىنىۋالغان قىزالر،

 ئهلۋەتته، ياغلىق ۋە رومالالرغا . ۋېسكى، براندىالرنى ئىچىپ يۈرىدىغان يىگىتلهرمۇ بىزدە كۇرمىڭ

 رەستىلهردە غهربچه مۇالزىمهت قىلىدىغان رېستۇرانالر . ئاياللىرىمىزمۇ بار - چۆمكىلىپ يۈرىدىغان قىز

 - رېستۇرانالردا ئۇيغۇرچه ئۇسسۇل بىلهن تانسا . بىلهن كىچىك ئاشپۇزۇلالر گىرەلىشىپ كهتكهن

اپ، مىللىي ئۇسسۇللىرىمىزدىمۇ نۇرغۇن ئىقلىمالرنى دور - ناخشا . دېسكوالر بىرلىشىپ كهتكهن
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 . مېلودىيىلىرىمىزنىمۇ ئهبجهش بىر  نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويدۇق

 بىز . ئادەتلىرىنى ئىمپورت قىپتۇق - قارىغاندا، بىز خهۋەر تاپقانلىكى دائىرىدە باشقا مىللهتلهرنىڭ ئۆرپ

 ئىچىش ئۇسسۇللىرىنى ئۆزىمىزگه - ھازىر يهر شارىدىكى ھهر قانداق مۇراسىم قائىدىلىرى، يهپ

 يهكشهنبىلىرىمىزدە، ھهتتا ھهپته ئارىلىقلىرىدىكى ئاخشامالردىمۇ خالىغانچه - ۇجهسسهم قىلىپ، شهنبه م

 بىرىمىزگه تهكرار - سورۇن تۈزۈدىغان، توي ۋە چايغا ئالدىراپ مېڭىشقان كىشىلهر كوچىالردا بىر

 ئانىنىڭ  تهربىيىسىنى - كهچلهردە بالىالر بىلهن بىلله بولۇپ ئاتا . دوقۇرۇشۇپ قالىدىغان بوپقالدۇق

 سىڭدۈرۈشتىن ئىبارەت ئهۋالد قوغداش ئىشىغا سهل قارايمىزكى، بىرەر قېتىملىق ئولتۇرۇشتىن قېلىشقا

 ئادەتلهر ۋە - شۇنداق قىلىپ، بۈگۈنكى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهلبى دۇنيادىكى ئۆرپ . كۆڭلىمىز ئۇنىمايدۇ

 بىز ھاراق ئىچتۇق، بىراق ھاراق . ندى مۇراسىمالرنىڭ مۇزېيىغا ياكى ئهخلهتخانىسىغا ئايال

 ئىشلهيدىغان تېخنىكىغا قىزىقمىدۇق؛ تېلېۋىزور، توڭالتقۇالرنى ئىستېمال قىلدۇق، ئهمما ئۇنىڭ

 يوسۇنالرنى ئهكىردۇق، - ئىچمهك، قائىدە - كېچهك، يېمهك - غهربچه كىيىم . تېخنىكىسىنى ئۆگهنمىدۇق

 خروئىن ۋە ئهيدىز كېسىلىنى ئهكىردۇق، بىراق بهدەن . بىراق ئۇالرنىڭ ئىجادچان روھىنى ئهكىرمىدۇق

 دېمهك، بىز . ۋە روھنى تاۋالپ غالىبالر قوشۇنىنى تۇغۇدىغان رىقابهت ۋىجدانىنى ئهكىرمىدۇق

 شۇڭالشقا بىزدە . مهدەنىيهتنىڭ شهكلهن ھادىسىلىرىگه قىزىقىپ، ئۇنىڭ مېغىزى ۋە ماھىيىتىگه يهتمىدۇق

 كهچۈرۈڭالر، سامانمۇ ( هن بولسىمۇ، ئىچى قۇرۇق ئادەملهر ساماندەك غهربچه ئىستېمالغا ئادەتلهنگ

 ئهسىرنىڭ زامانىۋى - 20 بىزدىكى نۇرغۇن ھاللىق كىشىلهر چاچلىرىنى ). ئۇنچىۋاال ئهرزان ئهمهس

 زامانىۋى چاچ پاسون كونا . پاسونىدا ياسىتىپ يۈرسىمۇ، كاللىسىدا ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ ئېڭىمۇ يوق

 مانا بۇالرنىڭ بىرلىكى بىزدىكى ئاچچىق كومېدىيىلىك قىسمهتنىڭ ... كىر شهكلى زامانغا مهنسۇپ پى

 . ماددىي تهسۋىرى

 بۇ . ئهسىر بۇ ئىقلىمنىڭ زىيالىيلىرى ئۈچۈن پهۋقۇلائددە سۈپهتتىكى يىلالر بولدى - 20 پۈتكۈل . 5

 ۈن يول زىيالىيالرنىڭ بۇرچى ئىنسانىيهت ئۈچ . " سۈپهتنى قانداق يورۇتۇپ بېرىش ناھايىتى تهس

 خهتهردىن ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەت ئۇلۇغ روھ - ئېچىش، نادانلىق ئۈستىدىن غهلىبه قىلىش، خهۋپ

 جۇڭگونىڭ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخىدا بۇنداق زىيالىيالرنى . ئارقىلىق تىنىمسىز كۈرەش قىلىشتۇر

 لى مېڭ ". ان بىراق ئۇالرنىڭ كۈن كهچۈرۈشى تولىمۇ قىيىن بولغ . چىقمىدى دېگىلى بولمايدۇ

 . ئهسىردىكى مۇھىتىمىزغىمۇ تازا ماس كېلىدۇ - 20 ئهپهندىنىڭ بۇ سۆزى بىزنىڭ

 مهدەنىيهتنىڭ گۈللىنىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان تىنچلىقنىڭ مۇساپىسى - يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇپ، پهن

 ىنىغا ئومۇمىي يىغ - 3 نۆۋەتلىك مهركىزىي كومىتېتى - 11 بىراق جۇڭگودا تاكى پارتىيه . باشالندى

 مهدەنىيهت زور " بۇ ئارىدا تۈرلۈك ئىنقىالبالر ئۈزۈلمهي بولۇپ تۇردى، . قهدەر مۇقىم تىنچلىق بولمىدى

نهتىجىدە، جۇڭگو خهلقى مىللىي تهرەققىياتقا كېرەكلىك نۇرغۇ مۇنهۋۋەر . يۈز بهردى " ئىنقىالبى
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 يىلالر يول ئېچىش تاالنتىغا رايونىمىزنى ئالساق، ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى . زىيالىيلىرىدىن ئايرىلىپ قالدى

 . ئىگه پىكىرلىك ئهزىمهتلهرنى دەپنه قىلىش يىللىرىدىن ئىبارەت بولدى

 مهدەنىيهت، . يىل مابهينىدە مائارىپ جانلىنىش باسقۇچىغا كىردى 20 ئومۇمىي يىغىندىن كېيىنكى - 3

 ارىخىدىكى ئهڭ سهنەئت، نهشرىيات ئىشلىرى يېقىنقى زامان ت - مائارىپ، تهنتهربىيه، ئهدەبىيات

 زىيالىيالر قوشۇنىنىڭ سالمىقى زامان ئېھتىياجىغا يارىشا تهدرىجىي . ياشنىدى - يۇقىرى سهۋىيىدە گۈللهپ

 . بۇ مهنزىرە ئهلۋەتته، بۇرۇن تۈزۈك خاتىرجهملىك كۆرۈپ باقمىغان خهلقنى كۆپ خۇرسهن قىلىدۇ . ئاشتى

 مۇئهييهن . ىنىڭ سالمىقى ئاالھىدە ئورۇن تۇتىدۇ بۇ قېتىملىق گۈللىنىشته ئهدىبلهر ۋە سهنەئتچىلهر قوشۇن

 ئالىي مهكتهپلهردە، . بىر تارىخىي دەۋرنى يورۇتۇپ بېرەلهيدىغان زور ھهجىملىك رومانالر بارلىققا كهلدى

 سهنەئت تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان تهتقىقاتچىالر قوشۇنى يوقلۇقتىن - ئاكادېمىيىلهردە ئهدەبىيات

 ئهدەبىيات كهسىپلىرى - ىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا تىل ش . بارلىققا كهلدى

 بىز كىشىنى خۇشالالندۇرىدىغان ئاشۇ . بويىچه دوكتور تهربىيىلهش ئورنى ۋۇجۇدقا كېلىپ ئىش باشلىدى

 . ئهسىرنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كېلىپ قالدۇق - 21 يۈزلىنىشلهر بىلهن ئۈمىدكه تولغان ھالدا

 ئهسىردە نېمه ئىشالرنى قىلىدۇ؟ - 21 ئهسىردە قانداق ئهسىر بولىدۇ؟ئىنسانالر - 21 ەھالهنكى، ۋ

 قانداق ياشايدۇ؟ دۆلهت ۋە مىللهتلهرنىڭ تهرتىپ يۆنىلىشىدە قانداق ئۆزگىرىشلهر بولىدۇ؟ خهلقائرا

 هرەققىياتى قۇرۇلمىنىڭ ئىسالھاتى قايسى خىل قىممهت قارىشىنى گهۋدىلهندۈرىدۇ؟ ئىقتىسادنىڭ ت

 قانداق خاراكتېر ئالىدۇ؟ ئىنسانىيهت نېمىلهرگه دۇچ كېلىدۇ؟ نۆۋەتتىكى تهرەققىياتتا بىز قايسى خىل

 غهربنىڭ . ئورۇنغا ئېرىشىمىز؟ مانا بۇ مهسىلىلهر بىزنىڭ ئاشۇ ئۈمىدۋار زىيالىيلىرىمىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا

 قىياس قىلىپ بولدى، بىزگه بولسا پهقهت ئاشۇ تۇيغۇن زىيالىيلىرى بۇ مهسىلىلهرنى خهلقائرا سهۋىيىدە

 . مهسىلىلهرگه دۇچ كېلىشنىڭ ئۆزىال قالدى

4 

 بىز ئالدىمىزدا تۇرغان كومپيۇتېرنىڭ كۇنۇپكا تاختىسىنى قانداق ئىشلىتىشنى . رېائللىق پاكىت دېمهكتۇر

 بهلكىم . بولدى بىلسهكال، دۇنيانىڭ ئهڭ يىراق يهرلىرىمۇ بىزگه يېڭى نهرسىلهرنى سۆزلهپ بېرىدىغان

 بۈيۈك " يهتته يىل ئىلگىرى بولسا كېرەك، ئامېرىكا كېلهچهكشۇناسى يوھان نهسبىنىڭ - ئالته

 ئۇ . دېگهن كىتابى ئۇيغۇرچه نهشر قىلىنىپ، كىشىلهردە ھېچقانداق ئىنكاس بولمىدى " يۈزلىنىش

 ىلهرگه دىققهت چاغالردا قىزىق لهتىپىلهرگه، نهپىس ئۇسسۇلالرغا خۇمار خهلقىمىز ئۇنداق نهرس

 ئويغىنىشنىڭ ئهقلىي تېرەنلىكىگه يهتمىگهن خهلق ھامان ئۆزىنىڭ ئاقىل كىشىلىرىنى . قىلمايتتى

 . دە، پۇرسهتپهرەسلهرنى سهمرىتىپ كۆرەڭلىتىۋېتىدۇ - نامرات، ئېتىبارسىز ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويىدۇ

 ئۇنى تهرجىمه قىلىشقا جۈرئهت يۇقىرىقى ئهسهرنىڭ ئارىمىزدا ئىنكاس پهيدا قىلماسلىقى ئالدى بىلهن

 شۇڭالشقا ئىلمىيلىكى ئۈستۈن، خهلقنىڭ . قىلغان كىشىنىڭ ئهمگىكىنى سوغۇق مۇئامىلىگه ئۇچرىتىدۇ

ئهقلىي بايلىقىنى ئاشۇرىدىغان ئهسهرلهرنى تونۇشتۇرغان ياكى ئىجاد قىلغان كىشىلهر ھېلىھهم بازار
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 هڭ تهرەققىي قىلغان دۆلهت ئامېرىكىنىڭ ھازىرى ۋە بىز ئهسلىتىۋاتقان ئاپتور يوھان نهسبى ئ . تاپمىدى

 خۇددى . ئهسىردىكى قىياپهتلهردىن بهزى بېشارەتلهرنى بهرگهنىدى - 21 كهلگۈسىنى تونۇشتۇرۇپ،

 شۇنىڭغا ئوخشاش، باشقا بېشارەتچىلهردىن خهۋەر تاپقان ئۇچۇرلىشىش، يهر شارىلىشىش دولقۇنى

 . بۈگۈن ھهقىقهتهن يېتىپ كهلدى

 ىال شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيادىكى دۆلهتلهرنىڭ پۇل مۇئامىله ساھهسىنى مۇنقهرز ھالهتكه بىر كېچىد

 كۆپتۇر - چۈشۈپ كرىزىس كهلتۈرۈپ چىقارغان جورجى سورۇسنى بهزى ئوقۇمۇشلۇق كىشىلىرىمىز ئازدۇر

 ، دۇنيا دۆلهتنىڭ بايلىقىدىن زور بولۇپ 42 ماتېرىيالالردىن مهلۇم بولۇشىچه، ئۇنىڭ بايلىقى . بىلىدۇ

 . پۇل مۇئامىله تۈزۈلمىسىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتتى

 . قهيهردە شالتاق بولسا، شۇ يهردە چىۋىن بار

 . قازا بولسا، شۇ يهردە جورجى بار - قهيهردە باال

 مۇشۇ بىر مىسالنىڭ ئۆزىال . مانا بۇ، دۇنيادىكى كىشىلهرنىڭ سورۇس ھهققىدىكى ئىخچام تهسۋىرى

 مهلۇمكى، . يهتنىڭ دۇنياۋى بىر گهۋدە ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ ئىقتىساد ۋە سىياسىي ۋەزى

 . بۈگۈنكى دۇنيانى چۈشهنمىگهن ئادەم ئۆزىنى تولۇق چۈشىنهلمهيدۇ

 ناملىق ئهسىرىنى نهشر قىلدۇرۇپ، " دولقۇن - 3 " يىلى ئامېرىكا كېلهچهكشۇناسى ئالۋىن توفلېر - 1980

 ىشىش دولقۇنىنى تامامالپ بولدى، ئهمدى ئۈچىنچى ئىنسانىيهت يېزا ئىگىلىكىلىشىش، سانائهتل "

 يىلى نهشر قىلدۇرغان - 1990 ئۇ يهنه . دېگهنىدى " دولقۇن  ئۇچۇرلىشىش دولقۇنى يېتىپ كېلىدۇ

 ناملىق ئهسىرىدە، جهمئىيهتنىڭ ھۆكۈمران كۈچى پۇلدىن بىلىمگه يۈزلهندى، " ھوقۇقنىڭ كۆچۈشى "

 . دەپ ھۆكۈم قىلدى

 كېيىنكى سانائهت " رۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جهمئىيهتشۇناسى دانىل بېل يىلى ئامېرىكا خا - 1973

 ئۇ، سانائهت . دېگهن ئهسىرىنى ئېالن قىلىپ قالتىس غۇلغۇال قوزغىغان " جهمئىيىتىنىڭ يېتىپ كېلىشى

 ئالدىنقى سانائهت جهمئىيىتى ئىپتىدائىي ئهمگهك كۈچىگه : " دەۋرىنى مۇنداق ئۈچكه بۆلگهن

 سانائهت جهمئىيىتى بولسا . ن دەسلهپكى بايلىقالرنى ئېلىش بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ تايىنىپ، تهبىەئتتى

 كېيىنكى سانائهت . يۇقىرىقىالرنى مهركهز قىلىپ تاۋار ئىشلهشكه تهشكىللىنىش بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ

 دېگهن كىتابقا " بىلىم ئىگىلىكى دولقۇنى " (" جهمئىيىتى بولسا بىلىمنى چۆرىدەپ مهيدانغا چىقىدۇ

 - 21 دېمهك، ). ئاي نهشرى - 7 يىل - 1998 جۇڭگو شهھهر نهشرىياتى . تاۋدېيهن تۈزگهن . قارالسۇن

 ئهسىردە ئۆتكهن ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر بوۋىمىز - 11 . دەپ ئاتالماقتا " بىلىم ئىگىلىكى دەۋرى " ئهسىر

 روشهن دېگهن ھۆكۈمىنىڭ كۈچى نۆۋەتته تېخىمۇ " بهخت دېمهكتۇر - بىلىم " يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ

 بىراق يۈسۈپ خاس ھاجىپ تهرىپىدىن سىستېمىغا كهلتۈرگهن دۆلهت ۋە . ئىسپاتلىنىش ئالدىدا تۇرىدۇ

سائادەت قاراشلىرى كېيىنچه نهگه كهتكهن بولغىيدى؟ ئهڭ بالدۇر باشالنغان ئهنەئنه كېيىن - بهخت
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 . لدۇرىمىز نېمه ئۈچۈن يىگىلهپ قالدى؟ بىز بۇنىڭ جاۋابىنى تارىخچىالرنىڭ تېپىشىغا قا

 تهكهللۇپ قىلماي . كۆرۈپ يېتىش تهس ئهمهسكى، مىللىتىمىز تېخىمۇ ئېغىر سىناقالرغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ

 ئېيتقاندا، بىز ھازىرقى سۈپىتىمىز ۋە زىيالىيالر قاتلىمىمىز بىلهن كهلگۈسىدىكى مۈشكۈل سىناقالرنىڭ

 كتېرى كهسكىن بولغان شهپقهتسىز ماماتلىق خارا - ئهمدىكى سىناق ھايات . ھۆددىسىدىن چىقالمايمىز

 سىناق بولۇپ، بۇنىڭدا شالالنغانالر يېڭى تارىخىي مۇنبهردىكى غالىبالرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى يېڭى قانغا

 ئهمهلىيهت ئىسپاتلىدىكى، خهلقنى باياشات قىلىدىغان ھهقىقىي ئامىل شۇ . ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن

 اكى خام ئهشياالر ئهمهس، باشقىالرنىڭ تاسادىپىي خهلق ياشاپ كهلگهن زېمىندىكى كان بايلىقلىرى ي

 ئۇنداق بولسا بۇ ئامىل نېمه؟ بۇ، . پهننىڭ ئۆزىمۇ ئهمهس - ياردىمىمۇ ئهمهس، ھهتتا نوقۇل ئىلىم

 پهن ئېينىشتېيىننىڭ ئىزاھلىشى بويىچه ئېيتقاندا - ئىلىم . پهننى قورال قىلغان توغرا ئهقىدە - ئىلىم

 دېمهك، ئۇ ". مۇناسىۋىتى بويىچه ئويالندۇرىدۇ ۋە شهيئىلهرنى تهكشۈرىدۇ نهتىجه - كىشىلهرنى سهۋەب "

 بۇ ھۆكۈم يېڭى بايقالغان . مهلۇم بىر ھۆكۈمنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ . تهبىەئتنىڭ قانۇنىيىتىنى ئىزدەيدۇ

 بايقاش، ھۆكۈم، ئىنكار، ئىنكارنى ئىنكار . ئۆزگه بىر قانۇنىيهت تهرىپىدىن ئىنكارغا ئۇچرايدۇ

 مهلۇمكى، بۇ جهرياندا نهچچه ئون يىل ھهتتا . پهن تهرەققىياتىنىڭ يولىدۇر - رلىقالر ئىلىم قاتا

 ھهرقانداق قانۇنىيهت ئۆزى رول ئويناۋاتقان دائىرىدە كۈچكه ئىگه، ئۇ . ئهسىرلهرمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ

 . يهنه بىر دائىرىدىكى قانۇنىيهتنىڭ چهكلىشىگه ئۇچرايدۇ

 ئۇ، . نىڭ ئورتاقلىقىدىن كېلىپ چىقىدىغان بىر مۇتلهق قانۇنىيهت بار روشهنكى، بارلىق قانۇنىيهتلهر

 ئاستا پهرۋىشلهپ مۇكهممهل ئهقىلگه - چوڭقۇر ئىنسانىي ھېسنى شهكىللهندۈرۈپ، بۇ ھېسنى ئاستا

 ئايالندۇرىدۇ، بۇ ئهقىل پهننى توغرا يۆنىلىشكه، ئىنساننىڭ ھاالل بهختى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا

 . يېتهكلهيدۇ

 ببهت ئادەمدىكى بىرقهدەر ئالىي ئېھتىياجدۇر، ئېتىقاد مهنىۋى ئېھتىياجالرنىڭ ئهڭ ئالىيسىدۇر، مۇھه

 ئهقىدە ئېتىقاد يولىدىكى ھهرىكهتتۇر ۋە بۇ ھهرىكهت جهريانىدا تونۇلغان ھهمدە ئهقىل، قابىلىيهت،

 مالهتتۇركى، ئۇ بىر كا . ئىنسانىي تهبىەئت تهرىپىدىن تهستىقالنغان ساپ ھهقىقهت مهجمۇئهسىدۇر

 مهنىۋى دۇنياسىدىكى كهمتۈكلۈكنى . ئىنسان ئۇنىڭغا ھهيران قېلىش بىلهن سېغىنىدۇ، لهززەت تاپىدۇ

 ئىنسان چهكسىز داۋام قىلىدىغان ئهنه شۇ روھ سهپىرىدە ئىلھاملىنىدۇ، ئۆزىدىكى مۇۋاپىق . تولۇقاليدۇ

 ئېلىۋاتقان ۋە سۆيۈنۈۋاتقان ئهنه ئۇ ئۆزى مهدەت . قۇدرەتنى، ئىجاد ھهۋىسىنى جارى قىلدۇرىدۇ - كۈچ

 شۇ روھ مهركىزىگه يېقىنالشقانسېرى ئۆزىدە سادىر بولغان بهدىۋىيلىك ۋە قانخورلۇقالردىن ئىبرەت

 ئىنسانالر ئارا بولىدىغان، ئىرق، مىللهتتىن ھالقىغان قېرىنداشلىق مېھرىنى روشهن . ئالىدۇ، يىرگىنىدۇ

 . تونۇشقا باشاليدۇ

 ئهسىردىمۇ كىشىلهر - 20 ا ئاجايىپ گۈللهنگهن، مهئىشهتچىلىك ئهۋج ئالغان تېخنىك - لېكىن، پهن

. ئهكسىچه، ئېغىر ئهخالقىي كرىزىسقا پاتتى . ئۆزلىرى ئارزۇ قىلغاندەك ئهخالقىي تاكامۇللۇقنى تاپالمىدى
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 ئۇ، . تارىخنى ئىقتىساد نۇقتىسىدىن شهرھلهش مۇكهممهل ئىش ئهمهس : " شۇڭالشقا فرانشسىس فوسان

 ئامېرىكىنىڭ . دەيدۇ " چۈنكى ئىنسان نوقۇل ئىقتىسادىي ھايۋان ئهمهس . نى قايىل قىلمايدۇ كىشى

 تېخنىكا ماددىي جهھهتتىكى مهسىلىلهرنى ھهل قىالاليدۇ، لېكىن سىياسىي " سابىق زۇڭتۇڭى نىكسونمۇ

 ىدىكى بىز ماقالىمىزنىڭ ئىككىنچى بۆلىكىدە غهرب دۇنياس . دېگهنىدى " مهسىلىلهرنى ھهل قىاللمايدۇ

 . كرىزىسلىق ۋەزىيهتنى تېز سىزما ئۇسۇلىدا ئىشارە قىلىپ ئۆتتۇق

 تېخنىكا ئارقىلىق روناق تېپىش ئىنتايىن مۇھىم مهسىله، بىراق ئۇنى توغرا، - بىز ئۈچۈن ئېيتقاندا، پهن

 " ئهقىدىسىز ئالىم كىتاب ئارتىلغان ئېشهك " خهلقىمىزدە . گۈزەل غايه بىلهن تهمىنلهش تېخىمۇ مۇھىم

 . گهن گهپ بار دې

 فاشىستالرنىڭ سىياسىي ھهۋىسى . بىلىملىك ئادەمنىڭ چوقۇم ياخشى ئادەم بولۇپ كېتىشى ناتايىن

 ئۆزىدىكى مول . ئۈچۈن ۋەھشىي قورالالرنى تهتقىق قىلىپ بهرگهن كىشىلهرمۇ قالتىس بىلىملىك ئىدى

 . ن بۈگۈنمۇ تااليالپ تېپىلىدۇ تېخنىكا بىلىملىرىنى ئىنسانغا خىالپ مهنىسىدە ئىشلىتىۋاتقان ئالىمالردى

 توال بىلىملىك ئادەملهرمۇ بار، بىراق ئۇالرنىڭ بىلىمى ئۆزىنىڭ كۈنىنى ئاران - ئارىمىزدا ئاز

 خۇددى نهم تارتىپ قېيىپ قالغان ئوقيا نىشانغا تهگمىگهندەك، بىلىم . ئۆتكۈزۈشتىن ئاشمايدۇ

 ئهكسىچه . قىگه مهنپهئهت يهتكۈزەلمهيدۇ ئېلىشتىكى توغرا غهرەزنى تىكلىيهلمىگهن زىيالىي ئۆز خهل

 . زىيانلىق رول ئوينايدۇ

 چۈنكى بىزدە يوق بولۇۋاتقىنى . پهن، تېخنىكا ساھهسىدىكى ئۆتكۈر زىيالىيالر تولىمۇ زۆرۈر - بىزگه ئىلىم

 بىز دانىل . ئۇالر نېمه ئۈچۈن بىزدە يوق؟ بۇنىڭغا جاۋاب تېپىشنىڭ ئۆزىمۇ بىر مهسىله . ئهنه شۇالر

 ئۇنىڭ . سانائهت تهرەققىياتىنى ئۈچ باسقۇچقا بۆلگهنلىكىنى نهقىل كهلتۈرۈپ ئۆتتۇق بېلنىڭ

 ئېيتقانلىرىغا سېلىشتۇرساق، بىز ھهتتا سانائهتنىڭ بىرىنچى باسقۇچى دەۋرىگىمۇ كىرمهيدىكهنمىز، مۇشۇ

 ئهسىردىكى ئاۋات - 21 ئهجهبا، . ھالىتىمىز بىلهن بىلىم ئىگىلىكى دەۋرىگه كۆچىدىكهنمىز

 هھهرلهرنىڭ خالتا كوچىلىرىدا كاۋاپدانلىرىمىزنى كۆتۈرۈپ يۈرۈش يېڭى ئهسىرلىك رىزقىمىزمىدۇ؟ ش

 شۇ چاغدا يېڭى ئېچىلغان ماگىزىنالرنىڭ ئالدىدا ناغرا چېلىپ بېرىپ پۇل تاپقىلى بوالرمۇ؟ ھازىرقى

 . ھالىتىمىزدىن قارىغاندا، جهننهتكىمۇ كاۋاپدان كۆتۈرۈپ كىرسهك كېرەك

 بۇنداق . لىكى دەۋرىدە بىلىم كېرەك بولىدۇ، زىيالىيالر جهمئىيهت چاقىنىڭ ئوقىغا ئايلىنىدۇ بىلىم ئىگى

 بىراق جهمئىيهت . ئۇقۇمى بىلهن ئوخشاشتهك كۆرۈنىدۇ " سىنىپ " دېگهن ئۇقۇم " زىيالىي " دېسهك

 بىلهن بىر دېگهن ئۇقۇم خهلقنىڭ گهۋدىسى " زىيالىي " پۇقرالىرىغا بىلىم تهلىپى قويۇلىۋاتقان شارائىتتا

 شۇنداق ئهھۋالدا سىنىپ شهكلىگه كىرىپ قالغان زىيالىيالرنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئارتۇقچه . تۇتاش بولىدۇ

 كۆز ئالدىمىزدىكى بۇ خىل رېائللىقنى مىللىتىمىزگه تهتبىقلىساق، بىزدىكى مهسىلىمۇ . بولىدۇ

. زىيالىيالردىكى سۈپهت مهسىلىسىگه بېرىپ تاقىلىدۇ
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 نىڭ ئهھۋالى قانداق؟ بىزدىكى زىيالىيالر

5 

 بۇنىڭ سهۋەبلىرى مۇرەككهپ . ئهسىر ئۇيغۇر تارىخى ئىلغار زىيالىيالرنىڭ بوھرانغا ئۇچراش تارىخى - 20

 - زىيالىيالر قۇرۇلمىسىنىڭ مۇرەككهپلىكى، تهلىم . بولۇپ، كۆپ خىل ئامىلالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 وخشىماسلىقى، خهلقنىڭ ئۇالرنى ئۆز ۋاقتىدا تهربىيه ۋە ئىدېوئلوگىيه قوبۇل قىلىشتىكى مهنبهنىڭ ئ

 مانا بۇالر كونكرېت مهسىلىلهر بولۇپ، ئۇالرنى بىرمۇ بىر يېشىپ چۈشهندۈرۈشنىڭ ... چۈشهنمهسلىكى

 بىز . بۇ تېما يېتهرلىك ئهمهلىي ماتېرىيال، كۆپ قىرلىق مۇالھىزە مېتودىنى تهلهپ قىلىدۇ . ئۆزىمۇ بىر تېما

 . ۋەبلهر كهلتۈرۈپ چىقارغان بهزى ئاجىزلىقالر ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزىمىز پهقهت يۇقىرىقى تارىخىي سه

 جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇشتىن بۇرۇنقى زىيالىيالر پاجىەئسى بىر قىسىم تارىخىي رومان، قىسسه

 ئايىغى ئۈزۈلمهيدىغان يېغىلىقالر، قوزغىڭالر ۋە . ۋە تهرجىمھاللىرىمىزدا مهلۇم دەرىجىدە ئهكس ئهتتى

 سىياسىي ئۆزگىرىشلهر زىيالىيالرنى يېتۈشتۈرىدىغان مۇھىتنىڭ مهۋجۇت بولۇشىغا يول قويمىدى، شۇنداقال

 ئابدۇقادىر دامولال، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرى، مهمتىلى . بار بولغان ئازغىنا زىيالىيالرنى ئامان قويمىدى

 اتارلىق باھادىر ئوغالنالر ئهينى ئهپهندى، قۇتلۇق شهۋقىي، لۇتپۇلال مۇتهللىپ، ئابدۇلال روزىباقىيېف ق

 بۇ سهمهرىلهر يهنه ئۆزىگه . دەۋردىكى خهلقنىڭ جاھالهتتىن قۇتۇلۇش كۈرىشىنىڭ يارقىن سهمهرىلىرىدۇر

 ئوخشاش سانسىز ئهزىمهتلهر پهيدا قىلغان جهڭگىۋار مۇھىتنىڭ نامايهندىلىرى بولۇپ، بهئهينى ھهربىر

 ۇرىدىغان، ئۇسلۇبى جۇشقۇن، ھهيۋەتلىك نۇتۇقنىڭ باش جۈملىسىدىن ئىسسىق قاننىڭ تهپتى ئۇرغۇپ ت

 . ماۋزۇلىرىغا ئوخشايدۇ

 سىياسهت . مهردلىك جۇشقۇن ۋە ئېگىلمهس بولىدۇ، نامهردلىك ئهۋرىشىم ۋە يېپىشقاق بولىدۇ

 ساناقسىز ئاچچىق ساۋاق، - بۇ ماھىيهت سان . مهردلىكنى يېپىنچا، نامهردلىكنى ماھىيهت قىلىدۇ

 سىياسهت ئىبلىسقا ئوخشايدۇكى، . ازلىقنى كهسىپ قىلغان ئهقىلنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ تهجرىبه، نهيرەڭۋ

 ئۇ، ئىنسان تهبىئىتىگه مۇرەسسه قىلىش ۋە ئۇنى ئاستا ئۆزىگه مايىل قىلىش يولى بىلهن كىشىلهرنى رام

ان ھهقىقهتكه ۋەكىللىك قىلىدىغ . قىلىدۇ، ئۇالرنى ئۆزى كۆزلىگهن مهنزىلگه تۇيدۇرماي باشاليدۇ

 ئىنقىالب ئىبادەتكه ئوخشايدۇكى، ئىبلىسنىڭ ھۈنىرىدىن خهۋىرى بولمىغان ئادەم شهيتاننىڭ

 . ۋەسۋەسىسىگه بهرداشلىق بېرەلمهيدۇ، نهتىجىدە، ئىبادىتى ئىبادەت بولمايدۇ، نۇسرەت تاپالمايدۇ

 دىن تولۇق خوجىنىيازھاجى، تۆمۈر خهلپىلهر ئالغان تهھهرەتلىرى ھاالل بولسىمۇ، شهيتاننىڭ ھۈنىرى

 . بىزنىڭ تارىخىمىز بۇنداق مىسالالرغا تولىمۇ باي . خهۋەردا بولمىغاچقا، تهرەت ئۇزۇنغا بارماي سۇنغان

 ." قهھرىمانالر ئوق يېگهن، ئهۋالدلىرى پوق يېگهن " شۇڭالشقا

 يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن، باشتا ئېيتىلغاندەك گۈللىنىشنىڭ تىنچلىقتىن ئىبارەت ئاساسى

 بۇ . يهنه بىر قوشۇن زىيالىيالرنى خهلقتىن ئايرىۋەتتى " مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى " بىراق . ى تىكلهند

يىل ئىچىدە ئۆزىنى كۆرسهتمهي 20 تۈپهيلى كېلىپ چىققان ئۈزۈكچىلىك بىز بېسىپ ئۆتكهن شانلىق
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 ھسىل قىلغان كهينىدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئىلىم ته - يىلالرنىڭ ئالدى - 1950 ۋە - 1930

 بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، بۇ تۈركۈمدىكى . زىيالىيالرنىڭ تولىسى ئارىمىزدا يوق، بارلىرى ياشىنىپ قالدى

 ھازىرقى نۇقتىلىق ئىجتىمائىي قاتالمالردا . زىيالىيالرنىڭ پائالىيهتچانلىق رولى ئاساسهن ئاخىرالشتى

 ىن كىرگهن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ قولىدا رول ئويناۋاتقانالرنىڭ كۆپ قىسمى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىد

 ئۇالر ئۆگهنگهن دەرسلىكلهر رۇسچه ئىدى ياكى رۇسالر ئهندىزىسىدىكى مىللىيچه . تهربىيىلهنگهن

 ئهمما يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى كوممۇنىزم مهپكۇرىسىنى بىۋاسىته سوۋېت ئىتتىپاقى . كىتابالر ئىدى

 تېخنىكىنىڭ سۈنئىي ھهمراھ ۋە ئاتوم - پهن . قان ئۈستقۇرۇلمىسىنىڭ تهسىرى ئارقىسىدا قوبۇل قىلىش

 بومبىسى كهبىي مۆجىزىلهرنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىن كهلگهن قايىللىق ئارقىسىدا سىڭگهن ئاتېئىزم روھى

 ئهمما ئۇالر خىزمهت ئىشلىگهن . ئۇالرنىڭ ئوبيېكتىپ خىزمهتلهرنى بېجىرىشىدىكى يېتهكچى ئىدى

 مۇھىت مهنىۋى جهھهتتىن قانداق ئىدى؟

 ئۇالر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ پهرزەنتلىرى بولۇپ، ئوبيېكتىپ

 جهھهتتىن ئۇالرنىڭ چوڭ بولغان مۇھىتى مۇسۇلمانالر مۇھىتى، ئۇالردا بۇ خىل مۇھىتنىڭ مهلۇم تهسىرى

 قاد قىلىدىغان ئۆز خهلقى ئۇالر ئالىي مائارىپ ھاياتىنى تاماملىغاندىن كېيىن، ئىسالم دىنىغا ئېتى . بار

 ھهقىقهتنى ئهمهلىيهتتىن ئىزدەش پرىنسىپى بويىچه ئېيتقاندا، بۇ كادىرالر . ئارىسىدا خىزمهت قىلدى

 قوبۇل قىلغان ئىدىيه يهرلىك خهلقنىڭ ئهنەئنىۋى ئىدىيىسىگه نىسبهتهن يېڭى ۋە ئۆزگىچه بولغاچقا،

 دە، كادىرالر بىلهن خهلق - لهر مهۋجۇت بولدى كادىرالر بىلهن خهلق ئاممىسى ئوتتۇرىسىدا بهزى پهرق

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ كادىرالر ماددىي تۇرمۇش . ئاممىسى گويا ئىككى سىنىپ كىشىلىرىدەك بولۇپ قېلىشتى

 شهكلى جهھهتتىن رۇسالردىكى ياۋروپاچه يوسۇننى مهلۇم دەرىجىدە ئۆزلهشتۈرگهن بولۇپ، مىللىي

 بۇ، چېكىش، ( ىدە بىلىنىدىغان بىر قىسىم رەڭلهرنى قوشتى تۇرمۇشنىڭ بىر پۈتۈن گهۋدىسىگه ئاالھ

 بۇنداق ئهھۋالالر يالغۇز بىزدىال ). سهنەئت جهھهتلهردە كۆرۈلدى - ئىچىش، كىيىش، ئهدەبىيات

 كۆرۈلگهن ئهھۋال ئهمهس، تارىخىي مهلۇماتالرغا قارىغاندا، بۇنداق ئهھۋالالر پېتىر دەۋرىدىكى

 ر غهربىي ياۋروپالىشىشنى يولغا قويغاندىن كېيىن، روسىيىنى غهربىي پېتى . روسىيىدىمۇ كۆرۈلگهنىكهن

 ئهسىردە - 19 بۇ زىيالىيالر . ياۋروپا ئهندىزىسىگه ئۈندەيدىغان زىيالىيالر قوشۇنى بارلىققا كهلگهن

 غهربىي ياۋروپاغا ئۆزلىرى خاالپ كۆچمهن بولغان ياكى سىياسىي پاناھلىق ئىزدەپ چىقىپ كهتكهن بىر

 ئۇالر غهربىي ياۋروپا ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلغانالر . ىشىلهر ۋە ياكى ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىدى تۈركۈم ك

 بىراق بۇ، خهلق بىلهن . بولۇپ، غهربىي ياۋروپا ئاڭ فورمىسى ئارقىلىق روسىيىنى قۇتقۇزۇشنى ئويالشقان

 ىز دېسهك، زىيالىيالر خهلقنى يىلت . " ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى چوڭ بىر ئارىلىقنى شهكىللهندۈرۈپ قويغان

زىيالىيالردا شۇنداق بىر كېسهل باركى، ئۇالر ئۆزلىرىنى ئادەتتىكى . ئاشۇ يىلتىزدىن ئېچىلغان چېچهك

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 ياپونىيىنىڭ خهلقائرا " ( خهلققه ئوخشىمايمىز، دەپ قاراپ ئهتهي پهرق كهلتۈرۈپ چىقىرىشىدۇ

 . تته ساغالم بولمىغان ئهھۋالدۇر بۇنداق ئهھۋال ئهلۋە ). جامائهت ئهربابى چىتيهن دازونىڭ سۆزى

 زىيالىي ئۆزى . ئۇنداق بولغاندا خهلق ئۆزىگه راستتىن نهپ كهلتۈرىدىغان تهربىيىدىن مهھرۇم قالىدۇ

 . بىلهن خهلققه ئورتاق ۋە ئومۇمىي بولغان مهسىلىلهرگه جاۋاب تاپالمايدۇ

 چۈنكى مىللهت دېگهن ئۇقۇم . ماركسىزم مىللىي مهسىلىلهرنى ئاالھىدە دىققهت بىلهن تهتقىق قىلىدۇ

 ئۇنىڭدىكى كونكرېتلىق زېمىن، تىل، دىن، . ئابستراكت بولغان بىلهن، مىللهتنىڭ ئۆزى كونكرېت بولىدۇ

 ئوبيېكتىۋىزملىق . مهدەنىيهت، ئىقتىساد، ھوقۇق قاتارلىق بىر تاالي مهزمۇنالردىن تهركىب تاپىدۇ

 مهسىلىلهردىن تارتىپ ئهڭ كىچىك مهسىلىلهرگه ئۈستىگه قۇرۇلغان بىلىش ئۆز ئوبيېكتىدىكى ئهڭ چوڭ

 شۇڭالشقا جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي . قهدەر ھهممه نهرسىنى سهمىمىي نهزەرگه ئالىدۇ

 قانۇن . قانۇنىدا مىللهتتىكى يۇقىرىقى ئاالھىدىلىكلهر ئېنىق ئهكس ئهتكهن ۋە ھۆرمهت قىلىنغان

 ئهسلىدە بۇ ئىككى ( زىيالىيالر ۋە كادىرالر . ۈمنىڭ كاپالىتى ئاساسىي خىزمهتلهردىكى ئىلمىيلىك ۋە ئۈن

 ئهمهلىي خىزمهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىشتا ئىلمىيلىكتىن كهلگهن مۇشۇ پرىنسىپنى ) ئۇقۇم بىر گهۋدە

 . ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك بولىدۇ

 رنىڭ ئىلگىرىكىسى ئۇنىڭدىن كېيىنكى زىيالىيالر كوممۇنىزم ئىدىيىسى بىلهن تهربىيىلهنگهن، بىراق بۇال

 بىلهن ئوخشاشمايدىغان يېرى، بۇالر كوممۇنىزم تهربىيىسىنى پروفېسسور ئهپهندىلهرنىڭ

 . دەرسلىكلىرىدىن ئالغان، ماركسىزم كالسسىكلىرىنىڭ ئهسهرلىرىنى بىۋاسىته، تولۇقى بىلهن ئوقۇغانالر ئاز

 مىسىنى ئوقۇپ كېتىش مۇمكىن تومدىن ئاشىدۇ، بۇالرنىڭ ھهم 50 ماركس، ئېنگېلسالرنىڭ ئهسهرلىرى

 بولمىغاندىمۇ، ماركسىزمنىڭ ماھىيهتلىك تهرەپلىرىنى تولۇق ئۆگىنىش، ماركسىزمنى يېتهكچى قىلغان

 دېمهك، بۇالر يا ماركسىزمنى تۈزۈك بىلمهيدۇ، يا ئۆز . دۆلهتنىڭ كادىرلىرىغا نىسبهتهن ئىنتايىن مۇھىم

 ماركسنىڭ ئالدىغا بارسا ماركسقا . تولۇق بىلمهيدۇ ئادىتىنى - خهلقىنىڭ تارىخى، مهدەنىيىتى، ئۆرپ

 يارىمايدىغان، خهلقنىڭ ئالدىغا بارسا خهلقىگه يارىمايدىغان بىر قىسىم زىيالىيالر پارتىيه سىياسىتىنىڭ

 دۇنيادا بىرەر نهرسىگه پۈتۈن بواللماي، ھهممه نهرسىدە چاال بولۇپ . ئىجرا بولۇشىدىكى توسالغۇالردۇر

 . ق خهۋپ يوق قېلىشتىنمۇ ئارتۇ

 بۇالردىن بىرى راۋاج تاپماي قالىدىكهن، مهدەنىيهت پالهچ . مهدەنىيهت ماددىي ۋە مهنىۋى بولىدۇ

 بىزدىكى مهدەنىيهتنىڭ مهنىۋىلىكى دۇنيا قاراش ياكى ئاڭ فورمىسى . نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

 ئاساسىدىكى يېڭىالشتىن شهكلىدە باش كۆتهردىيۇ، ئهمما تهبىەئت دۇنياسىدىكى قانۇنىيهتلهرنى بىلىش

 بىزدىكى زىيالىيالر قاتلىمى ياالڭ . قۇرۇق قالغاچقا، جهمئىيهتنى ئۆزگهرتىدىغان رولى ئىشقا ئاشمىدى

 پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ . قاتالم، زىيالىيالر ئاساسهن ئىجتىمائىي پهن ساھهسىدىن ئورۇن ئالغان

 نۇنىيىتىنى ئاچىدىغان، بۇ ئارقىلىق ماددىي تاشقى ئالهمنىڭ قا - مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن بولغان، ئىچكى

بار بولغاندىمۇ يهرلىك . تېخنىكا خادىملىرى بىزدە يوق دېيهرلىك - گۈللىنىشنى يارىتىدىغان پهن
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 . مهنىۋى ئاتموسفېرانىڭ شاللىشىغا ئۇچراپ تهرەققىي قىاللمىدى ياكى باشقا رايونالرغا ئېقىپ كهتتى

 مائىي بولىدۇ، ئۇ، بىر خىل تۈزۈمدىكى جهمئىيهتكه ماس كهلگهن دۇنيا قاراش ياكى ئاڭ فورمىسى ئىجتى

 دېمهك، دۇنيا قاراش مهلۇم بىر . بىلهن يهنه بىر خىل تۈزۈمدىكى جهمئىيهتكه ماس كهلمهيدۇ

 ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ئهدەبىي ئهسهرلهر، ھهيكهللهر كهبىي مهدەنىي . جهمئىيهتكه خۇسۇسىي بولىدۇ

 بۇ مهدەنىي شهكىللهرنىڭ ياراتقۇچىلىرىمۇ . تكه رول ئويناش بىلهن چهكلىنىدۇ شهكىللهر ئهنه شۇ جهمئىيه

 ئادەم ئۆز دۇنيا . تهبىەئتنىڭ قانۇنىيىتىنى ئىستىخىيىلىك رەۋىشته قايرىپ قويۇپ دۇنيا قاراشقا بېقىنىدۇ

 دەپ قارىشىنىڭ خوجايىنى بولۇش كېرەكمۇ؟ ياكى قۇلى بولۇشى كېرەكمۇ؟ كىشىلهر قۇلى بولۇشى كېرەك،

 بىراق ئىدېوئلوگىيه ساھهسىدىكى قۇلالر ئۆزىنىڭ قۇل ئىكهنلىكىنى تونۇپ . جاۋاب بهرمىسه كېرەك

 . يهتمىگهن بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدا قۇل ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىش مهۋجۇت بولمايدۇ

 د قىلىدىغان مۇئهييهن دۇنيا قاراشنىڭ قۇلى بولۇپ قالغان ئادەمدىن ئىنسانىيهتنىڭ ئىدىيىسىنى ئازا

 مهدەنىيهت بارلىققا كېلهمدۇ؟

 گهرچه ئۇ بازىسقا قارىتا . ماركسىزم قائىدىلىرى بويىچه ئېيتقاندا، ئاڭ فورمىسى ئۈستقۇرۇلمىغا كىرىدۇ

 بۇ چهكلىمه دۇنيا قاراشنى . پائالىيهتچانلىق رولىنى ئوينىسىمۇ، بهرىبىر بازىسنىڭ چهكلىشىگه ئۇچرايدۇ

 . ىپ ئىنكاس قايتۇرىدىغان زەئىپ نهرسىگه ئايالندۇرۇۋېتىدۇ بارا بازىسقا پاسس - بارا

 سهنەئتنى بازىس بىلهن ئۈستقۇرۇلما ئوتتۇرىسىدا - سهنەئتچۇ؟ ماركسىزم ئهدەبىيات - ئهدەبىيات

 سهنەئت پهقهت - مهلۇمكى، بۇ يهردە ئهدەبىيات . تۇرىدىغان ئارىچى ۋاسىته دەپ چۈشهندۈرىدۇ

 سهنەئت ئاڭ شهكلىگه ئوخشاش مۇتلهق بېقىنما بولۇپ - هر ئهدەبىيات ئهگ . ۋاسىتىدىنال ئىبارەت ئىدى

 سهنەئت مۇنداق - ئهدەبىيات . قالغان بولسا، مۇقهررەر ھالدا ئۈستقۇرۇلما ھېسابالنغان بوالتتى

 ئهگهر ئۇ ئىجتىمائىي مهسىلىلهرگه زىيادە ئارىلىشىپ كهتسه، ئۆزىنىڭ ئېستېتىك : زىددىيهتكه ئىگه

 وقىتىپ قويىدۇ، ئهگهر ئۇ ساپ ئېستېتىك دۇنيانى ھهددىدىن زىيادە قوغلىشىپ ئاالھىدىلىكىنى ي

 ئهدەبىيات . جهمئىيهت ھاياتىدىن مۇتلهق قول ئۈزسه،ئىنساننىڭ رېائل تهقدىرىدىن يىراقلىشىپ كېتىدۇ

 بىلهن شۇغۇلالنغۇچى كونكرېت جهمئىيهتكه تهۋە ئىنساندىن ئىبارەت بولغاچقا، ئىنسانىيهتكه دائىر

 بۇ خىل روھ دوستويېۋىسكىنىڭ مۇنۇ سۆزىدە يارقىن . ر مهسۇئلىيهتنى ئۈستىگه ئالماي قالمايدۇ بىرە

 ئهي ئىنسان، ساڭا تهزىم قىلىۋاتقىنىم يوق، بهلكى ئىنسانىيهت تارتىۋاتقان بارلىق : " ئهكس ئهتكهن

 ." ئوقۇبهتلهرگه تهزىم قىلىۋاتىمهن - ئازاب

 سهنەئت ساھهسىگه - ساھهسىگه، بولۇپمۇ ئهدەبىيات بىزدە زىيالىيالر كۆپرەك ئىجتىمائىي پهن

 ئۇالرنىڭ مهھسۇالتلىرى خهلقىمىزنىڭ كۆڭلىنى . دەرۋەقه، بۇالر خهلقىمىزنىڭ بايلىقلىرى . توپالشقان

 ئاۋۇندۇرۇپ، ئىمكانىيىتى يهتكهن دائىرىدە تهربىيىلهپ كهلدى، ئۇالرنى ياخشى ئىشقا، ئىجاد ۋە

سهنەئت ۋە مائارىپ - بىزنىڭ ئهدەبىيات . ۈندەپ كهلدى مېھنهت بىلهن مهغرۇر ياشاشقا ئ
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 سهنەئت ئهسهرلىرى خهلقنى، - سىستېمىمىزدىكى بهزى كىشىلهر شۇ قهدەر ساددىكى، ئۇالر ئهدەبىيات

 بۇ خىل ئىشهنچ نورماللىق دائىرىسىدىن چىقىپ كهتكهن . جهمئىيهتنى ئۆزگهرتهلهيدۇ، دەپ ئىشىنىدۇ

 - ئهدەبىيات . تۇيۇق يولغا باشالپ قويدى، تاالپهتكه ئۇچراتتى بولۇپ، ئۇ، نۇرغۇن كىشىلهرنى

 سهنەئتنىڭ ئىنسانىيهت بىلهن بولغان بۇرچكارلىق ئاالقىسىنى چۈشىنىش بىلهن ئۇنىڭغا ئىشىنىش

 چۈشىنىش نورماللىققا ياتىدۇ، تهشهببۇسكارلىقنى يوقىتىپ قويۇش بهدىلىگه . ئوتتۇرىسىدا زور پهرق بار

 سا، ئاپتورنىڭ سۇبيېكتىپ ئهركىنلىكىدە بهرق ئۇرىدىغان ئىنسانىي چىنلىقنى كهلگهن ئىشىنىش بول

. يوقىتىدۇ

 سهنەئت ئىنساننىڭ گۈزەللىككه مايىل ئىنتىلىشلىرىنىڭ سىرتلىشىشى ياكى كونكرېت - ئهدەبىيات

 گۈزەللىك ھېسسىي ۋە خۇسۇسىي بولۇشتهك ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن . بهلگىلهر بىلهن ماددىلىشىشى

 شۇنداق ئىكهن، ئۇ، ھېسسىياتنى مهنبه قىلىپ، . اننىڭ ئهڭ پىنھان ئىستهكلىرىگه تۇتىشىپ كېتىدۇ ئىنس

 دە، - ھېسسىيات كۈچلۈك روھىي ئېنېرگىيه سۈپىتىدە يالت قىلىپ چاقنايدۇ . ھېسسىياتقا تهسىر قىلىدۇ

 . بولىدۇ ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇنداق چاقناش دىتى نازۇك كىشىلهرگه كۆپرەك مهنسۇپ . ئۆتۈپ كېتىدۇ

 سهنەئت ئهسهرلىرى ئېلىپ كهلگهن ئويغىنىش ھاياجاننى ئاالمهت - شۇنداق ئىكهن، ئهدەبىيات

 . قىلغان ھېسسىي ئويغىنىش بولۇپ، ئۇ، ئهقلىي ئويغىنىشتهك تۇرغۇن، مۇقىم ۋە ئهمهلىي بولمايدۇ

 ان قىلسىمۇ، گهرچه ئۇ خىل ئويغىنىش ئىنساندىكى سېزىمنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى يۈكسهك دەرىجىدە ناماي

 . بهرىبىر جهمئىيهت ھاياتىدىكى رېائل مهسىلىلهرگه قويۇلغان ئىلمىي دىائگنوز بواللمايدۇ

 ئىنسانىيهتنىڭ يىراق ئۆتمۈش . سهنەئتنى ياخشى كۆرۈش ئىنساندىكى تۇغما ئىقتىدار - ئهدەبىيات

 ېيىشكىمۇ بولىدۇكى، ھهتتا شۇنداق د . تاڭ قالدۇرغان ئهسهرلهر يارىتىلغان - دەۋرلىرىدىمۇ بىزنى ھاڭ

 سهنەئت ئهسهرلىرىدەك - سهنەئت ئهسهرلىرى يىراق ئۆتمۈشتىكى ئهدەبىيات - بۈگۈنكى ئهدەبىيات

 سهنەئتنىڭ گۈللىنىشىدىكى - بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، ئهدەبىيات . تهسىر كۈچكه ئىگه بولغىنى يوق

 ڭ راۋاجىنى ئۆلچهيدىغان سهنەئتنى - ئهدەبىيات . سۈپهت ئۆلچىمى خېلى بۇرۇنال يېتىلىپ بولغان

 ئهمدىكى ئۆلچهم ئهنه شۇ سۈپهتنىڭ كهڭ كۆلهمدە قانات يېيىپ، پۇقراالرنىڭ مهنىۋى ئىستېمال

 يوق، دېگهن مهسىله - سۈپهت يۇقىرى سان ۋە كۆلهم ھالىتىگه كۆچتىمۇ . ئادىتىگه ئايلىنىشىدۇر

 يهنه . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ سهنەئت پائالىيىتىدىكى ئهركىنلىك مۇھىتىنىڭ قانچىلىك - ئهدەبىيات

 . سهنەئت ئىنسانىيهتتىكى قىشالققا خاس تهبىەئتتىن تۇغۇلىدۇ - بىر تهرەپتىن ئويلىغاندا، ئهدەبىيات

 يايالقالردا داستان . شۇڭالشقا، چارۋىچى ۋە دېھقان مىللهتلهرنىڭ مىجهزى سهنەئتكه مايىل كېلىدۇ

 ئادەت ئاشۇ مىللهتنىڭ ھاياتىدا تۈزۈم - للىي ئۆرپ مى . ئېيتىش ئهنەئنىسى ئۈزۈلۈپ قالمىغان بولىدۇ

 مهشرەپلهر مىللهت ھاياتىنىڭ تىپىك - تۆكۈن، بهزمه - يېزىالردا بولسا توي . شهكلىدە رول ئوينايدۇ

 يوسۇنالر پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ جهمئىيهت - قائىدە . ئىجتىمائىي كۆرۈنۈشلىرى سۈپىتىدە كۆزگه تاشلىنىدۇ

ھهيران قېلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، . ئاشۇرىدىغان چېتىقالردىن ئىبارەت بولىدۇ پۈتۈنلۈكىنى ئهمهلگه
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 دېھقان مىللهتنىڭ زىيالىيسىمۇ ئالدىراشلىق ۋە مۇرەككهپ زىددىيهت بىلهن تولغان شهھهر تۇرمۇشىدا

 ئهمهلىيهتته، بۇ يهنىال ئىجتىمائىي . تۇرۇپمۇ ئهنه شۇ ئېتنوگرافىيىلىك چهمبهرگه مهھكۇم بولىدىكهن

 هيرەڭلهردىن خالىي ھالدىكى سهنەئت تىپلىق پسىخىكا، لېكىن بۇ پسىخىكا شهھهردە بولىدىغان ن

 شائىر مىللهتنىڭ ياتالشقان . مهككارلىق ئادەتلىرى بىلهن چاڭلىشىپ سۈزۈكلۈكىنى يوقاتقان بولىدۇ

 ن ياكى شائىر پهرزەنتلىرى بهئهينى ئۇرۇقى بۇزۇلغان قوغۇندەك ئهجدادلىرىغا تۈزۈك ئوخشىمايدىغا

 . يېڭى سورتقا ئايالنغانلىقىدىن دېرەك بېرەلمهيدىغان غهلىته قىياپهتته بولىدۇ

 مانا ھازىر دەبدەبىلىك قهسىدىلهر، مۇڭلۇق لىرىكىالر، دىيانهت، نادامهت ئىدىيىلىرى بىلهن تولغان

 ئۇسسۇلالر، يهتته ئېكرانالردا نهپىس . بىرىگه تاپا قىلىشىدىغان ماقالىلهر يېزىلىپ تۇرىدۇ - پروزىالر، بىر

 خهلقىمىزنىڭ مهنىۋى ئىستېمالى . ئىقلىمنىڭ ئارىالشما ناخشىلىرى دىققهتنى مالىمان قىلىپ تۇرىدۇ

 يۇقىرىقىالرنىڭ ئىچىدە پهندىنامه سۆزلهيدىغان ناخشىالرنى، ئهۋرىشىم ئۇسسۇلالرنى ئاالھىدە بازارغا

 ڭ بىر جاپادا ئوقۇپ، تهقدىرنىڭ رايىغا ئىگه قىلغانكى، لوپا ئهينهك بىلهن قهدىمكى يېزىقالرنى مى

 ئالىمالرنىڭ ئهقلى، . يېشىم ئىزدەۋاتقان ئالىمالر ماددىي، مهنىۋى قهرزدارلىقنىڭ كوچىسىدا يۈرمهكته

 . نۇتۇقلىرى، يازغان كىتابلىرى ئهنه شۇ ئالىمالرنى نورمال ياشىغۇدەك ماددىي شارائىتقا ئىگه قىاللمىدى

 پاراسهت دەرىجىمىزنىڭ رېائل - هتلىك ئاشۇ قىستۇرمىالر بۈگۈنكى ئهقىل بايرام ۋە ئايهملهردىكى التاپ

 ئورنىغا ۋەكىللىك قىلدى، بىزنىڭ ئىجادكار روھىمىز پهقهت ئهنه شۇ تهرزدىال ئهكس ئهتتى ۋە جارى

 گهرچه سهنەئتچىلىرىمىزنىڭ بۈگۈنكى تاپاۋىتى مهدەنىيهتىڭ باشقا قاتالملىرىدىكى . بولدى

 ىمىدىن ئۈستۈن بولسىمۇ، بىراق ئۇ تهرەققىي قىلغان باشقا رايونالرغا سېلىشتۇرغاندا ئهمگهكچىلهرنىڭ كىر

. تېخنىكىدىكى تۆۋەن ساپا تۆۋەن ئىقتىسادىي مۇھىتنى كهلتۈرۈپ چىقارغان - پهن . يهنىال كۆپ تۆۋەن

 خهلقىمىز ئهنەئنىۋى تهنتهربىيه تۈرلىرىگه ئىنتايىن باي خهلق، چهۋەندازلىق، نهيزىۋازلىق،

 اماندازلىق، ئاتقا مىنىپ تۇرۇپ ئوينايدىغان چهۋگهن توپ ئويۇنى، بۇقا بىلهن چېلىشىش، چېلىشىش، ك

 كهبىي خاراكتېر تاۋاليدىغان، ... ئوغالق تارتىشىش، جانبازلىق، قوشقار سوقۇشتۇرۇش، خوراز سوقۇشتۇرۇش

 ىغان مهدەنىي شهكىللهر ئىنتىزام، ئۇيۇشقاقلىق كهلتۈرىد - جاسارەت، رىقابهت، تهشكىلچانلىق، تهرتىپ

 ئۇنىڭ ئورنىنى كىشىنىڭ خاراكتېرىنى يۇمشىتىدىغان، نازۇك، رايىش قىلىپ قويىدىغان، . يوقاپ كهتتى

 مۇڭ بىلهن جاۋاب قايتۇرۇشنى ئۆگىتىدىغان مهدەنىي شهكىللهر - تهقدىرنىڭ سوئاللىرىغا پهرىشان

 ئۇ، بۇتتهك ئولتۇرۇپ كۆرىدىغان، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ شۇ قهدەر غۇرۇرسىز سهنەئتكى، . ئىگىلىدى

 ھاياجانلىنىش، چاۋاك چېلىش، ئىنكاس دېگهنلهرنى بىلمهيدىغان، خۇددى يوق تاماشىبىنالر ئالدىدىمۇ

 بىزنىڭ . غهمزە قىلىشقا تهييار بۇ ھالهت ئوردا مهھرەملىرىنىڭ ساالپهتلىك، كىبىرلىك ھالىتىنى ئهسلىتىدۇ

 خهلقىنىڭ سهنەئت تارىخىغا ئهقىدە بولۇشى، سهنەئتنى سهنەئتكارلىرىمىزدا غۇرۇر بولۇشى، ئۆز

مېنىڭچه، غۇرۇرى يوق . ئىناۋەت كۆز قارىشى بولۇشى كېرەك - ئۇالردا ئابرۇي . خورلىماسلىقى كېرەك

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 156 

http://www.uyebook.com 

 سهنەئت ئىگىلىرىنىڭ سانى مىليونغا يېتىپ، كۈنىگه نهچچه قېتىم ئويۇن كۆرسهتسىمۇ، خهلقىمىزنىڭ

 . ۇ ساپاسى ھازىرقىدەك تۇرۇۋېرىد

 ئهدەبىياتىمىزنى ئالساق، بىزدە مهلۇم مىقداردىكى ئىجادىيهتچىلهر قوشۇنى بار، بىراق ئۇالرنىڭ

 ئىجادىيىتىنى يېتهرلىك ئىجتىمائىي سهزگۈرلۈك، مول مهدەنىي قاتالم، يۈكسهك نهزەرىيىۋى پهلله

 ئادەمنىڭ ئىشى نۇقتىسىدىن تهھلىل، تهتقىق قىلىدىغان قوشۇن تېخى يېتىلمىدى، بۇ پهقهت بىر نهچچه

 ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ بىر قانچه ئادەمدىكى نهزەرىيىۋى رامكا ئۇيغۇر ئهدەبىياتى زېمىنىدا . بولۇپ قالدى

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى رۇس ئهدەبىياتى، جۇڭگونىڭ - 20 ئهسىر ۋە - 19 يېتىلگهن رامكا بولماستىن،

 بۇ نهزەرىيه ئهنەئنه، . كهلگهن نهزەرىيه دەۋرىدىن كېيىنكى ئهدەبىياتى ئاساسىدا بارلىققا " ماي - 4 "

 ئېتىقاد، ئېستېتىك دىت جهھهتته تامامهن ئۆزگىچه بولغان مىللهتنىڭ ئهدەبىياتىنى باھااليدىغان

 دېمهك، بىز ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنى ئۇيغۇرنىڭ كۆزى بىلهن ئهمهس، بهلكى . ئۆلچهمگه ئايالندى

 ال ئهمهس، پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا ئهدەبىيات زېمىنىدا بۇ پهقهت بىزدى . رۇسالرنىڭ كۆزى بىلهن كۆزەتتۇق

 بىر مىللهتته مۇستهقىل نهزەرىيىۋى سىستېمىنىڭ بارلىققا كېلىشى شۇ . ئومۇميۈزلۈك سادىر بولدى

 بۇ سىستېما تهبىئىي پهن ۋە ئىجتىمائىي . مىللهتنىڭ مهدەنىيهتتىكى ھاياتىي كۈچىنى ئاشكارىاليدۇ

 . شىدىن كېلىپ چىققان ئۇنىۋېرسال قىممهت قارىشىدىن ھايات تاپىدۇ پهننىڭ ماس قهدەملىك گۈللىنى

 ۋەھالهنكى، پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرىنىڭ زىيالىيلىرى تهتقىقاتچى بولماستىن، پهقهت

 ئۇالر يېڭى تارىخىي دەۋردە يېڭى ئۈستقۇرۇلمىنى يهرلىك خهلققه . ئۈستقۇرۇلما قورالىغا ئايلىنىپ قالدى

 . ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالدى يهتكۈزىدىغان

 تارىخ " قايسىدۇر بىر يازغۇچىنىڭ . زىيالىيالر قاتلىمىمىزنىڭ ئىچىدە تارىخچىالرمۇ سالماق ئورۇن تۇتىدۇ

 بۇ تهجرىبه ئهۋالدالرغا توغرا . دېگىنى يادىمدا تۇرۇپتۇ " ئايدىڭالشتۇرۇلغان تهجرىبىلهر مهجمۇئهسى

 بىراق تارىخ . لگىلهش جهھهتته ماياك رولىنى ئوينايدۇ ھايات پروگراممىسى تۈزۈش، توغرا يۆنىلىش به

 تارىخچىالر ھامان فېوئدال خانالرنىڭ رايى بويىچه . ئاختۇرۇش، تارىخ يېزىش تولىمۇ زىل مهسىله

 پارچه سۆڭهكلىرىنى ئىزدەيدۇ ۋە بۇ - دۆۋە ماتېرىيالالر ئىچىدىن ھهقىقهتنىڭ پارچه - بۇرمىالنغان دۆۋە

 بىراق بهزى . كهلتۈرۈپ، ھهقىقهتنىڭ ئوبرازىنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولىدۇ سۆڭهكلهرنى بىر  يهرگه

 سۆڭهكلهر چىرىپ يوقاپ كهتكهن بولىدۇ، تارىخچى مانا مۇشۇ تراگېدىيىنىڭ ئىچىدە ئۇزۇن ۋاقىت

 تارىخ خاتا يېزىلغان بولىدۇ، شۇڭا ئۇ تهكرار قايتا : " بهلكىم فرانسىيه مۇتهپهككۇرى ۋولتېرنىڭ . تۈنهيدۇ

 . دېگهن سۆزى مۇشۇ مهنىدە ئېيتىلغان بولسا كېرەك " ېزىلىدۇ ي

 بۈگۈنىگه ئىگه بواللمىغان خهلق ئۆتمۈشتىن تهسهللى ئىزدەيدۇ، بۇنداق خهلقنىڭ تارىخچىلىرىمۇ

 نېتزى تارىخنىڭ . ف . كهلگۈسىنى يېزىشنىڭمۇ تارىخ بولىدىغانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه ئۈلگۈرمهيدۇ

 تارىخ تىرىشىپ كۈرەش قىلىۋاتقانالر : مۇناسىۋىتىنى مۇنداق چۈشهندۈرگهن تىرىكلهر بىلهن بولغان

ھۆرمهتتىن بهھرىمهن بولۇۋاتقانالر ئۈچۈن قوغداش، ئازابلىنىۋاتقانالر - ئۈچۈن ياد ئېتىش، ئىززەت
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 ئاي - 10 يىل - 1998 ، سودا نهشرىياتى " زىيىنى - تارىخنىڭ پايدا : " نېتزى . ف ( ئۈچۈن تهنقىد

 . ) نهشرى

 شۇڭا ئۇالر ئىمتىھانالردا كهسپىي سىناقالرغا دۇچ كېلىش بىلهن . ڭگودا زىيالىي كادىر ھېسابلىنىدۇ جۇ

 بهلكى سىياسىي سىناق ھهممىدىن مۇھىم ئۆتكهل بولۇپ . بىرگه سىياسىي سىناقالرغىمۇ دۇچ كېلىدۇ

 رقا كۆرۈنۈش قىلغان شۇڭا بىر زىيالىي كهسپىي ساپا ئىگىسى بولۇشتىن ئاۋۋال سىياسىينى ئا . ھېسابلىنىدۇ

 ئىسالھاتنىڭ . ئاڭ فورمىلىرىنى بىلىشى، ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهقتىكى ئۆتكهللىرىدىن ئۆتۈشى كېرەك

 قهدىمىگه ئهگىشىپ، ئىقتىسادى تهرەققىي قىلغان ئاڭ فورمىلىرىنى بىلىشى، ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهقتىكى

 تىسادى تهرەققىي قىلغان رايونالردا ئىسالھاتنىڭ قهدىمىگه ئهگىشىپ، ئىق . ئۆتكهللىرىدىن ئۆتۈشى كېرەك

 ئهمما نىسبهتهن بېكىك، ئىقتىساد دېگهندەك تهرەققىي . مۇتهخهسسىسلىشىش دولقۇنى پهيدا بولدى

 قىلمىغان، تېخى سولچىللىقنىڭ ئاسارىتىدىن تولۇق قۇتۇلۇپ كېتهلمىگهن رايونالردا بولسا باشتىكى

 تۇراقلىق مائاش تۈزۈمى يۇقىرىقىالر . ىق تهكىتلىنىدۇ تهلهپ يهنىال كۈچكه ئىگه بولۇش بىلهن بىرگه قاتت

 . بىلهن بىرلهشكهن ھالدا زىيالىيالرنىڭ مهنپهئهتدارلىق تۇيغۇسىنى بىر نۇقتىغا مهركهزلهشتۈرۈپ قويدى

 - يۇقىرىدىن . زەخمهتكه ئۇچراتماسلىقتا بولدى - خىيالى مائاشتا، مائاشىنى زىيان - ئۇالرنىڭ پىكىر

 قاتتىق يېپىشتۇرۇلغان كونترول سىستېمىسى كىشىلهردە باشقۇرۇپ تۇرمىسا تۆۋەنگىچه مائاشقا

 بۇالردىكى ئاڭ ئاشۇ خىل يېپىق، تار مۇھىتنىڭ . بولمايدىغان خىزمهت ئۇسۇلىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 مهھسۇلى بولغاچقا، خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىشتا تاپشۇرۇلغان ئىشخانا ۋە ئىدارىلهر ياشاش ئۈچۈن

 ياشاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىش بارلىق جانلىقالرغا خاس . ىڭ ئۇۋىسىغا ئايالندى كۈرەش قىلىشن

 ئهمما بۇ ئىقتىدار نهزەر . پائالىيهت بولۇپ، ھهرگىزمۇ ئادەمگه خاس بىردىنبىر ئىقتىدار ئهمهس

 دائىرىسى تار ئادەمنىڭ قهلبىدە خۇسۇمهتچىلىك، ناتوغرا زىددىيهت ئۆسمىلىرىنى پهيدا قىلىپ، ئهتراپقا

 . ئىنسان ئۆزىنىڭ ياشاش تهرزىنى ھايات ھهققىدىكى چۈشهنچىلىرىگه كۆرە بهلگىلهيدۇ . يۇقىدۇ تېزال

 ھايات، بارلىق، ئىنسان ھهققىدىكى چۈشهنچىلهر، دۇنيانىڭ . ئاڭ ناھايىتى كهڭ ساھهلهرگه چېتىلىدۇ

 هرنىڭ ھاياتلىقتىن ئىلگىرىكى ھالىتى، ئۇنىڭ ھاياتلىق بىلهن بولغان ئاالقىلىرى، بۇ ئاالقىل

 ئهمما پهننىڭ تهرەققىياتى . كهلگۈسىدىكى ئۆزگىرىشلىرىگه ئائىت ئىزدىنىشلهر ئاڭنى تهشكىل قىلىدۇ

 ئۇنىڭ بۆلۈنۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئىنسانالرنىڭ ئىزدىنىشلىرى ئىنچىكىلهشتى، بۇ ھال ئىجتىمائىي

 ا ئايلىنىپ كېتىدىغان، نهتىجىدە، قۇرتنى تهتقىق قىلغۇچىالر قۇرتق . پهن ساھهلىرىدىمۇ كۆرۈلدى

 جهمئىيهتنى تهتقىق قىلغۇچىالر قهغهز دۆۋىلىرى ئىچىدە ھهسهنشېرىككه ئايلىنىپ كېتىدىغان ئاقىۋەت

 كۆپلىگهن . زىيالىيالر بىلهن ئاددىي قاتالمالردىكى خهلقنىڭ ئارىلىقى يىراقالپ كهتتى . كېلىپ چىقتى

 پ يۈرەكزادە بولۇپ كېتىدىغان، ئۆزى ئۈچۈن زىيالىيالر پهقهت كۈندىلىك تۇرمۇشى ئۈچۈن باش قاتۇرۇ

كىتاب يېزىپ، ئۆزى ئۈچۈن ئۇنۋان ئالىدىغان، بالىسى قىزىپ قالسا يېرىم كېچىدە دوختۇرخانىغا
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 يۈگۈرۈپ بېرىپ ئاسما ئوكۇل سالدۇرىدىغان، تېلېۋىزوردىن باشقىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ يىتۈپ كهتكهنلىكى

 . ئولتۇرۇپ كۆرىدىغان شهخسىيهتچىلهرگه ئايلىنىپ كهتتى ھهققىدىكى خهۋەرنى كۆزىنى مىت قىلماي

 زىيالىي دېگهن نېمه؟ بۇنىڭغا فرانسىيىنىڭ بۈگۈنكى زامان مۇتهپهككۇرى ليۇتارد مۇنداق جاۋاب

 زىيالىيالر ئۆزىنى، ئىنسان، ئىنسانىيهت، مىللهت، خهلق، پرولېتارىيات، جانلىقالر ۋە باشقا : " بېرىدۇ

 : ليۇتارد " ( ويۇپ تۇرۇپ پىكىر قىلىدىغان مۇتهپهككۇرالرغا ئوخشايدۇ مهۋجۇدىيهتنىڭ ئۆزىنى ق

 ئاي - 1 يىل - 1997 ، شاڭخهي خهلق نهشرىياتى " كېيىنكى زامانىۋىلىق ۋە گۇۋاھلىق ئويۇنى "

 بۇ جاۋاب ھهر خىل تۈزۈمدىكى جهمئىيهتلهرنى تهڭ كۆزدە تۇتۇپ بېرىلگهن بولۇپ، زىيالىي ). نهشرى

 ماددىي . ىالر بىلهن تهقدىرداش دەپ تونۇغۇچى دېگهن مهنىدىن دېرەك بېرىدۇ دېگهن گهپ ئۆزىنى باشق

 ۋە مهنىۋى پاراۋانلىقتا ياشاۋاتقان بىر ئهرباب يهنىال زىيالىيالرغا قويۇق ئادەمگهرچىلىك پۇراپ

 بۇنىڭغا باققاندا، بىز قانداق تهلهپنى قويۇشىمىز كېرەك؟ . تۇرىدىغان تهلهپنى قويۇۋاتىدۇ

 هر ۋىژىلداپ كۆيۈۋاتقان دوزاخ ئوتىغا تهمهچ توشۇپ تهمهچ تاشاليدىكهن، قارلىغاچ يىالن ئادەمل

 - ئهي قارلىغاچ، تامچه . " شىددەتلىك دوزاخ ئوتىنى ئۆچۈرىمهن دەپ ئاغزىدا سۇ توشۇپ چاچىدىكهن

 ى ئىنساننىڭ ئازابىن : " دەپ سورالغاندا، قارلىغاچ " تامچه سۇ بىلهن بۇ ئوتنى قانداقمۇ ئۆچۈرەلهيسهن؟

 چۈشىنىش مېنىڭ ئهقىدەم، قانداق بولمىسۇن، ئۆز ئهقىدەم يولىدىكى ھهرىكىتىمدىن زىيادە لهززەت

 . دەپ جاۋاب بهرگهن " تاپىمهن

 تهبىەئت . جهمئىيهت نۇقتىسىدىن كۆزەتكهندە، يىالن بىلهن قارلىغاچنىڭ كۈرىشى ھېلىمۇ مهۋجۇت

 ئهخالق . ككىسىال يارالمىش مهخلۇق نۇقتىسىدىن كۆزەتكهندە، يىالن بىلهن قارلىغاچنىڭ ھهر ئى

 دەسلهپته ئۇ . نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، ئادالهت ئهنه شۇنداق پاجىەئلىك دەقىقىلهردە تۇغۇلۇپ ئۆسىدۇ

 يېگانه بولىدۇ ۋە ئاشۇ يېگانىلىق ئىچىدە باشقىالرغا نېسىپ بولمىغان گۈزەللىك ھهم باتۇرلۇقتىن دەرس

 . ئالىدۇ

 ىم ئۆز ئىگىسىنى شهرمهندە قىلىدۇ، قارا نىيهت كۈشهندىگه ئايالندۇرۇپ توغرا نىشانغا يۈزلهنمىگهن ئىل

 ئالۋاستىنى بىلىملىك ئهمهس، دەپ كىم ئېيتااليدۇ؟ لېكىن ئالۋاستىنىڭ بىلىمى ئىبلىس ئۈچۈن . قويىدۇ

 . خىزمهت قىلىدۇ

6 

 ېتىملىق سانائهت ق - 3 قاالق يېزا ئىگىلىكىدە تۇرۇۋاتقان بىر مىللهت بىلىم ئىگىلىكىنى مهزمۇن قىلغان

 ساۋاتسىزلىق پاتقىقىدىن چىقىپ بواللمىغان بىر مىللهت كومپيۇتېر دەۋردىكى . دولقۇنىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ

 تارىخىنى ياخشى تونۇمىغان بىر مىللهت ئۆزىگه نىسبهتهن . يهنه بىر ساۋاتسىزلىققا دۇچ كېلىۋاتىدۇ

 مىزدىكى دۇنيا ئىنسانىي ھهمكارلىقنىڭ ئالدى . تامامهن ناتونۇش بولغان يېڭى ئهسىرگه كىرىۋاتىدۇ

 تۈرلىرى كېڭىيىدىغان، مهدەنىيهت تىپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى رىقابهت كهسكىنلىشىدىغان، ئهقىلنىڭ

ئۇ، تهرەققىيات سۈرئىتىنىڭ ئاالھىدە تېزلىكى ۋە . قىممىتى بىۋاسىته ئايان بولىدىغان بىر پۈتۈن دۇنيا
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 ئهسىر - 21 " ئامېرىكىلىقالر . بىزنى كۈتمهكته رىقابهت جهھهتتىكى رەھىمسىزلىكى بىلهن

 ئهسىر ياۋروپالىقالرنىڭ ئهسىرى - 21 " ياۋروپالىقالر . دېيىشىدۇ " ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئهسىرى بولىدۇ

 - 21 " ئېلىمىز . دېيىشىدۇ " ئهسىر ئىسالم گۈللىنىش دەۋرى بولىدۇ - 21 " مۇسۇلمانالر . دېيىشىدۇ " بولىدۇ

 بۇنىڭدىن مهلۇمكى، ھهركىم يهنىال ئۆزىگه . دېيىشىدۇ " رنىڭ دەۋرى بولىدۇ ئهسىر شهرقىي ئاسىيالىقال

 . پايدىلىق پۇرسهتلهرنى ئىزدىمهكته ۋە ياراتماقتا

 مىالدىيهدىن ئىلگىرى ئۆتكهن يۇنان ئالىمى تاللېس . پۇرسهت  ئىزدەش بىلهن يارىتىشنىڭ بىرلىكى

 . كتىن ئالدىدىكى بىر ئازگالغا چۈشۈپ كېتىپتۇ ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى كۆزىتىپ كېتىۋېتىپ، دىققهتسىزلى

 : دە، مۇنداق دەپتۇ - بىر سودىگهر ئۇنى كۆرۈپ قاپتۇ

 سىز ئاسماندىكى نهرسىلهرنى بىلىمهن دەۋاتاتتىڭىز، پۇتىڭىزنىڭ ئاستىدا نېمىلهرنىڭ بارلىقىنى بىلمهي

 كېتىشىڭىزمۇ بىلىمنىڭ سىزگه ئازگالغا چۈشۈپ . قاپسىزغۇ؟ ئىلمىي تهتقىقاتتىن راستتىنال چوڭ نهپ ئاپسىز

 . كهلتۈرگهن پايدىسى

 : تاللېس ئازگالدىن چىقىپ تهمكىن ھالدا ئۇنىڭغا

 بىلىمسىز . ئېگىزدە تۇرالىغان ئادەمدىال ئېگىزدىن ئازگالغا چۈشۈش ھوقۇقى ۋە ئهركىنلىكى بولىدۇ

 ن قانداقمۇ گهپ ئادەملهرنىڭ ئىشى ئهۋرەزدە ماكان تۇتۇش تۇرسا، ئۇنىڭ ئهركىن يىقىلىپ قوپۇشىدى

 . ئاچقىلى بولسۇن،  دەپتۇ

 . ئۆزى يىقىلغان ئادەمدە قوپۇش ئهركىنلىكى بولغاچقا، مهنزىلىگه يېتىپ بارااليدۇ

 يىل ماي - 1999

________________________________________
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 مهدەنىيهتته مۇنازىرە روهى

 ھىي ئارىلىقنىڭ بارغانسېرى زورىيىپ ئانىالر پهرزەنتلىرى بىلهن ئۆزلىرى ئوتتۇرىسىدىكى رو - ئاتا

 پهرزەنتلىرىنىڭ تۇرمۇش يولى، ئهخالق ۋە كۆز قاراش . كېتىۋاتقانلىقىنى ئهندىشه ئىچىدە ھېس قىلماقتا

 . جهھهتتىكى ياتلىشىشلىرى جهمهتلهرنى ئېغىر بوھران، ئېچىنىشلىق بۆلۈنۈشكه ئېلىپ بارماقتا

 - ئوچاقلىق بولۇش، پهرزەنتلىرىنى بېقىشتا ئاتا - پهرزەنتلهر ئوقۇش، ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئۆيلۈك

 ئانىلىرى بىلهن - ئانىالرغا تايانمىسا بولمايدىغان بېقىندىچىلىقتا تۇرسىمۇ، ئۇالر روھىي جهھهتته ئاتا

 ئانىالرنىڭ - ئاتا . مۇئهييهن يىراقلىقنى ساقلىغان ھالدا غهلىته بىر ئهۋالد سۈپىتىدە ئاينىپ كېتىۋەردى

 ۇشتا چىقىش يولى تاپالمىغان، ۋەيران بولغان، كرىزىسقا ئۇچرىغان ياكى ئېغىر روزىغارى تۇرم

 ماددىي . بهتخهجلىك ئاقىۋىتىدە روھىي ۋە ماددىي قهرزگه بوغۇلغان پهرزەنتلهر ئۈچۈن خوراپ تۈگهيدۇ

 ئانىلىرىغا موھتاج، روھىي جهھهتتىن ساياق بۇ بىر قىسىم ئهۋالدالر ئېغىر مېھنهت - جهھهتتىن ئاتا

 ئانا مېھرىگه - ئۇالر ئاتا . بهدىلىگه ئىگىلىك تىكلهۋاتقان ئهجدادالرنىڭ دۈمبىسىدىكى رودۇپايالردۇر

 ئانىسىنى بايلىق ۋە شهپقهت مهنبهسى دەپ تونۇپ، - تولىمۇ كۆنۈپ كهتكهنلىكى تۈپهيلى، ئاتا

 ۆۋەن قاتلىمىدا ئىنسانىي ئاڭنىڭ ئهڭ ت . ئۆزلىرىنىڭ روھىي تهنھالىقىنى ئۇالر ئارقىلىق داۋااليدۇ

 ياشايدىغان قانداقتۇر بىر مهنىۋى قهرزدارلىق غۇۋا مۇھهببهت رىشتىسىگه ئوخشاپ كهتكهن ھالدا

 ئانىلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدە يېرىم - شۇڭا ئۇالرنىڭ ئاتا . ئانىغا باغالپ تۇرىدۇ - ئۇالرنى ئاتا

 بۇالر مىللىي ئاڭ ۋە مىللىي ئهخالق . ئىنسانىي مۇھهببهت، يېرىم دىپلوماتىيه ئېلېمېنتلىرى بار

 . جهھهتتىكى قېچىرلىشىشنىڭ زامانىمىزدىكى ئهۋرىشكىلىرىدۇر

 ئانىلىرىغا - ئۇالر ئىش ئورنى ۋە مۇقىم مائاشقا ئىگه بولۇپ، ئاتا : يهنه شۇنداق بىر ئهۋالدالر بار

 . ىلهن باغالنغان ماددىي جهھهتتىن تايانمايدۇ، ئۇالر ئهجدادلىرىغا نورمال ئىنسانىي مۇھهببهت ب

 جهمهت ئىچىدە يېتىلگهن مۇئهييهن ئادەت ئورتاقلىقى، خاراكتېر ئورتاقلىقى ۋە شهجهر، ئۇالرنى

 . جهمهت تۇيغۇسىغا ئىگه قىلغان، بۇ بىر ھېسابتا قانداقتۇر بىر مۇھهببهت ھېسسىياتىغا ئوخشاپ كېتىدۇ

 ىتىدە روشهن بۆلۈنۈش ئاللىقاچان روي ئانا بىلهن ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئېتىقاد مۇناسىۋ - ئهمما ئاتا

 ئانىلىرىنىڭ ئېتىقادى ۋە قىممهت قارىشىغا شهكلهن ئۇيغۇنالشسىمۇ، - پهرزەنتلهر ئاتا . بېرىپ بولغان

 . ئانىلىرىدىن پىنھان بىر بوشلۇقتا ئۆزىنى كۆرسىتىدۇ - لېكىن ئۇالرنىڭ ھهقىقىي تاللىۋالغان يولى ئاتا

 ئىچىشنى ئهڭ ئالىي مهئىشهت، - ئۇالر غهربچه كىيىنىپ، غهربچه يهپ : يهنه شۇنداق بىر ئهۋالدالر بار

مهدەنىيهت ئۇالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهنه شۇنداق رەۋىشتىكى ئىستېمالىيهتتىن . دەپ ھېساباليدۇ
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 ۋىنو، ھامبورگ بولكىسى، غۇۋا تۈنهكخانا، بۆلۈمه ئولتۇرۇشى، مىكائىل جېكسون، سېرىق . ئىبارەت

 ئۇالر رەڭگارەڭ . قاتارلىقالر ئۇالر ئىنتىلىدىغان زامانىۋى جهننهتنىڭ بهلگىلىرى " تالال تاماق " چاچ،

 چىراغ ۋە شىددەتلىك جاز مۇزىكىلىرىنىڭ مهستخۇشلۇقىدا بېسىلىپ ياتقان ياشلىق تۇيغۇلىرى، شاش

 . ھايات سهزگۈلىرىنى پارتلىتىپ، ئارام تاپقاندەك بولۇشىدۇ

 لېكىن ئۆزىنى روياپقا چىقىرىدىغان راۋان يولغا . ئىنساندىكى ئىجادىيلىق تۇغما بولىدۇ

 - ئېرىشهلمىگهندە، دۈملهنگهن ئهسهبىي ھېسسىياتقا ئايلىنىپ ئاخىر پارتاليدۇ، ئۇ ئىنساننى ھاراق

 ئىشرەتكه زوراليدۇ، شۇنداق قىلىش گويا قىساس ئېلىش كهبىي ئۇالرغا ئارام - شارابقا، ئويۇنغا، ئهيش

 . بېرىدۇ

 ئهمما زامانىۋى ئۇچۇر ۋە رىقابهتتىن مهھرۇم بولغان . ئىزدەش ئهركىنلىكىگه ئىگه ئىنسان ئۆز بهختىنى

 بېكىنمه تۇپراقنىڭ ساددا ياشلىرى ئۆزلىرىنىڭ يېڭىلىق خۇمارىنى سىملىق تېلېۋىزىيىدە كۆرسىتىلگهن

 مىالرنى ئادەتلهر ۋە فور - كۆرۈنۈشلىرىدىكى يوسۇنالر، ئۆرپ ) ئېالن سهنەئت ( غهرب فىلىملىرى ۋە داۋراڭ

 غهرب ئۇالرنىڭ نهزەرىدە ئهقىل، شهخسىي رىقابهت، قانۇن، . ئۆزلهشتۈرۈش ئارقىلىق قاندۇرۇشتى

 كاپىتال، ئهركىن مۇنازىرە روھى بىلهن تولغان دۇنيا بولماستىن، ماشىنا، شاراب، قۇچاقلىشىش،

 ى، ئۇالرنىڭ ۋەھالهنك . سۆيۈشۈش، جىنسىي ئىختىيارىيلىق بىلهن تولغان دۇنياغا ئايلىنىپ قالدى

 چۈشهنگهنلىرى ئىجادىيهت ۋە باشلىق يارىتىش روھىغا تولغان غهرب دۇنياسىنىڭ تاشالندۇق سىرتقى

 مهدەنىيهتلىك جهمئىيهتنىڭ گهۋدىلىك بىر ئاالھىدىلىكى، ئهمگهكنىڭ . ھالىتىدىن ئىبارەت بولدى

 رمهت پۇختا قانۇنىي ئۇ يهردە ئهمگهك ۋە ئهمگهككه بولغان ھۆ . يۈكسهك ھۆرمهتكه ئېرىشكهنلىكىدە

 ھېسسىيات، ئهخالق قاتارلىق پهزىلهتلهرنى تاۋالش ۋە - ئاساسقا ئىگه بولغان بولىدۇ، ئهمگهك ئهقىل

 . ۋايىغا يهتكۈزۈش جهريانغا ئايلىنىدۇ

 ئىجادىي روھ تهربىيه ۋە كاپالهتكه ئېرىشهلمىگهن جهمئىيهتته كىشىلهرنىڭ يوشۇرۇن ئىقتىدارى

 ئۇلۇغ كىشىلهر ۋە . ۈزەكى ھالدىكى دورامچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ كۆمۈلۈپ قالىدۇ، ئهقىل ي

 ئۇالرنىڭ نهتىجىلىرى كىشىلهرنىڭ روھىيىتىگه ئىلھام بېرىپ جۇالالندۇرىدىغان كۈچ بولماستىن،

 پاراسهتنىڭ - شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئهقىل . ئهكسىچه كىشىلهرنىڭ روھىيىتىنى چوقۇندۇرۇپ تورمۇزاليدۇ

 ئۇلۇغ نهتىجىلهردىن گۇمانلىنىش ئهركىنلىكى . ىنى قولىغا ئېلىۋالغان ئهقىل ھاكىملىرىغا ئايلىنىدۇ تىزگىن

 . بولمىغان شارائىتتا، كىشىلهر ئهقلىي مهجرۇھلۇق ئىچىدە ئۆزىنى بىلهرمهن ھېسابالۋېرىدۇ

 قىلىنغان مائارىپ مهكتهپ بىلهن چهكلهنگهن ئهھۋالدا، مهكتهپ جهمئىيهتنىڭ يىراق بىر چېتىگه بهند

 . الگېرغا ئوخشاپ قالىدۇ، مائارىپنىڭ ئۆزىمۇ ھاياتىي كۈچكه ئىگه تۈرتكىلىك رولىنى يوقىتىپ قويىدۇ

 ئهسلىدە بىلىم ۋە خاراكتېر قۇرۇلۇشى مهكتهپلهردە مهخسۇس ۋە پىالنلىق ھالدا ئېلىپ بېرىلىش بىلهن

ياشالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆگهنگهنلىرىنى تهربىيه ماكانىغا ئايلىنىشى، - بىرگه جهمئىيهتمۇ ھهقىقىي تهلىم
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 جهمئىيهت ئاساسىدا ئهمهلىي، ئۈنۈملۈك بىلىشكه ئايالندۇرۇشى، مهكتهپ بىلهن جهمئىيهت ئوتتۇرىسىدا

 ۋەھالهنكى، بىزدە مهكتهپ بىلهن . ئهكس ئهتتۈرۈش ۋە ئهكس ئېتىش مۇناسىۋىتى بولۇشى كېرەك ئىدى

 لىنىپ، مهكتهپلهر بىر ھېسابتا جهمئىيهت ۋە تۇرمۇش جهمئىيهت ئوتتۇرىسىدا يىراق بىر مۇساپه شهكىل

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهۋالدلىرىمىز . تهقهززاسى بىلهن كارى يوق كونسېرۋاتىپ ئورگانغا ئايلىنىپ قالدى

 مىللىي ئاڭ، مىللىي ئۆزلۈك تهربىيىسىنى مهكتهپتىن ئىبارەت مۇئهسسهسه ئورۇنلىرىدىن ئىلمىي ئاساستا

 پاراسىتىدىن تۇغۇلغان يېڭى ئىجتىمائىي مهھسۇالتالرنى ھهزىم - ڭ ئهقىل ئااللمىغاچقا، ئۆزگىلهرنى

 . قىالاليدىغان ئىممۇنىتېت كۈچى زور مىللىي ئاشقازانغا ئىگه ئهمهس

 ئىشلىق - بىز مىللىي ئۆزلۈكتىن ئايرىلغان مائارىپنىڭ كۆڭۈلسىز ئاقىۋەتلىرىنى جهمئىيهتنىڭ ئىشسىز

 بىزنىڭ . ۆرۈش بىلهن بىرگه زىيالىيالرنىڭمۇ ساپاسىدىن كۆرەلهيمىز ئادەتتىكى ياشالرنىڭ قىياپىتىدىن ك

 زىيالىيالر قوشۇنىمىز ئېنىق مىللىي مهۋقه، زامانغا اليىق بىلىم ۋە رىقابهت مېخانىزمىغا ئىگه ئهمهس،

 ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ھېچقانداق ماكان، زامانغا تهۋە بولمىغان بىر بوشلۇقتا، ئاز بىر قىسمى ئاتوم

 بىز بۇ ھالىتىمىز بىلهن مهغلۇپ بولۇشتىن . ە، ئىنتايىن ئاز بىر قىسمى ئۇچۇر دەۋرىدە ياشايدۇ دەۋرىد

 دونكىخوت ئۆزى ئاق . ئىبارەت غهلىته تهۋەككۈلچىلىكنى ئۈستىگه ئالغان دونكىخوتقا ئوخشايمىز

 نىڭ ۋۇجۇدى كۆڭۈل ئادەم، لېكىن ئۇ ئۆزىدىن تاالي يىلالر بۇرۇنقى چهۋەندازالر دەۋرىدە ياشايدۇ، ئۇ

 ئۆز زامانىسىغا، روھى بولسا ئۆتمۈشكه مهنسۇپ، شۇڭا ئۇنىڭ ۋۇجۇدى ئۈزلۈكسىز مهغلۇبىيهتنىڭ

 ئۇنىڭ . دونكىخوت مهغلۇبىيهت تۈۋرۈكىگه مىخالنغان تهۋەككۈلچى . جاراھهتلىرى بىلهن تارتۇقالنغان

 ھاياتىي كۈچكه ئىگه زىيالىيلىرىمىز . ۋۇجۇدى دات بېسىپ كهتكهن روھى بىلهن ئۆتمۈشكه مىخالنغان

 بىرىگه ماسلىشىش ئىقتىدارىغا ئىگه - بىرىنى چۈشىنىش، بىر - بىلىمدىن خهۋەرسىز قېلىش بىلهن بىرگه، بىر

 ئهمهس، شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىتىدە مىللهتنىڭ ئهقىل پىرامىداسىنى تىكلهيدىغان ھهمجهھهتلىك

 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ يېگانه روھىي ئارىلىدا . ھهم تولۇقلىما خاراكتېرلىك قۇرۇلما مهۋجۇت ئهمهس

 بىز ھازىرغىچه تۆت زىيالىينىڭ بىر . شاھلىق تهختىنى قۇرۇشۇپ، تۈرلۈك تهسهللى بىلهن ياشىشىدۇ

 دەرۋەقه، ئادەملهرنىڭ قىممهت قارىشى ۋە پىكىر قىلىش ئۇسۇلى بىر . مهۋقهدە پىكىر قىلغىنىنى كۆرمىدۇق

 ىيالىي ئىنتايىن ئاز بىزدەك خهلققه نىسبهتهن ئېيتقاندا، پىكىر ۋە بىلىم بىرىگه ئوخشىمايدۇ، بىراق ز -

 . كۆپ خىللىقى ئهقىدە ۋە مهۋقه بىرلىكى ئۈستىگه دەسسهپ تۇرغان بولۇشى كېرەك ئىدى

 بىزدە ماركسىزمچىالر بار، ئهمما ماركسىزم كالسسىكلىرىنىڭ ئهسهرلىرىنى پىششىق ئوقۇپ، ئۆزلىرىنىڭ

 ئۇالر ماركسنىڭ سۇيئىستېمال قىلىنغان، . تىگه تهتبىقاليدىغان سهرخىلالر يوق ئىجتىمائىي مهنپهئى

 كېسىل بولمىغان مهھسۇلى بولمىش كونسىپىكلهرنى ئىگىلهش بىلهن - ياتالشتۇرۇلغان، ئۈزۈل

 ئۇالر خۇددى ماشىنىغا ئوخشاش ئۆزىگه كىرگۈزۈلگهن . دوگماتىزمنىڭ ناتىۋان قۇربانلىرىغا ئايالنغان

 گهرچه ماركس دىن ۋە روھىيهت ئىلىملىرىنى مهلۇم دەرىجىدە . روگراممىنىال ئىجرا قىلىدۇ ئاشۇ بىر پ

تهتقىق قىلغان كىشى بولسىمۇ، بىراق ماركسىزمنىڭ بۇ غهيرىي مۇخلىسلىرى روھىيهت ئىلىملىرىدىن
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 ىلىشنى ماركسىزمنى پهن دېگۈچى ئادەم چوقۇم ھهر قانداق مهسىلىگه ئىلمىي مۇئامىله ق . قاتتىق قورقىدۇ

. بىلىشى كېرەك ئىدى

 مۇسۇلمان : " خۇددى پاكىستانلىق ئىسالم ئالىم ئهكبهر ئهھمهد ئېيتقاندەك . بىزدە دىنىي زاتالر بار

 كارل ماركس ياكى ماكس ۋىبېرنىڭ . ئالىملىرى ئۈچۈن سىرتقى دۇنيا مهۋجۇت ئهمهستهك بولۇپ قالدى

 ىق قىلسا يهھۇدىيغا ئايلىنىپ قالىدىغاندەك، ئۇالر ئېينشتېيىننى تهتق ". ئهسهرلىرى ئۇالرغا نامهلۇم

 مۇستهھكهم ئىمان . فېيىرباخنىڭ ئهسهرلىرىنى ئوقۇسا ئاتېئىزمچىغا ئايلىنىپ قالىدىغاندەك قورقۇشىدۇ

 خاتا ھادىسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىگه ئىبرەت قىلىپ ئاڭلىق، ئۈنۈملۈك - ئۆز ئهتراپىدىكى توغرا

 . پائالىيهتكه ئايلىنااليدۇ

 تهبىئىي پهنچىلهر بار، لېكىن ئۇالر پهن ھهممىنى ھهل قىلىدۇ، دەپ قاراشتهك پهن خۇراپاتلىقىغا بىزدە

 تېخنىكا تهبىەئت قانۇنلىرى . پهن تهبىەئت قانۇنلىرى ئۈستىدىكى يېمىشتۇر . گىرىپتار بولۇشقان

 رمانىيه ھازىرقى زامان گې . ھهققىدىكى بىلىملهرنى ماددىي ۋاسىتىلهر جۈملىسىگه ئايالندۇرۇشتۇر

 گېرمانىيىنىڭ يهنه . دەپ ئىزاھ بهرگهن " تېخنىكا ۋاسىته ھهم پائالىيهتتۇر : " پهيالسوپى مارتىن ھادىگىر

 تېخنىكا بىر خىل ۋاسىته، ئۇنى ياخشى ياكى يامان دەپ ئايرىغىلى : " بىر پهيالسوپى كارل ياسبېرس

 غاندا، ئاندىن ئىنسان ئۈچۈن تېخنىكا توغرا ئهقىدىگه تاپشۇرۇل - روشهنكى، پهن . دېگهن " بولمايدۇ

 ئوران ئېنېرگىيىگه ئىگه بىر ماددا، بىراق ئۇنىڭدىن ئاتوم ۋە يادرو قوراللىرىنى ياساش . پايدىلىق

 بۈگۈنكى . تېخنىكىسى بۈگۈنكى كۈندە ئىنسانالرنىڭ بېشىدىكى بااليىائپهت كۆلهڭگىسىگه ئايالندى

 مانا بۇ زامانىمىزدىكى . ن خىزمهت قىلماقتا تېخنىكا كۆپرەك ھهربىي ھازىرلىقالر مۇسابىقىسى ئۈچۈ

 . ئهخالقىي چىركىنلىك

 تېخنىكا كارل ياسبېرسنىڭ چۈشهندۈرۈشىچه، ئۆتكۈر تهبىئىي پهن، كهشپىيات روھى ۋە ئهمگهك

 شۇنداق ئىكهن، ئۇ قانداقتۇر . تهشكىلىدىن ئىبارەت بىر قاتار ئامىلالرنىڭ نهتىجىسىدە تهرەققىي تاپىدۇ

 زەرىيىنى بىلىدىغان ئاق كۆڭۈل كىشىلهرگه مهنسۇپ بولىدىغان نهرسه ئهمهس، پهن ھهققىدىكى نه

 تېخنىكىنىڭ - شېئىر بىلهن پهن . بهلكى ئۇ ھاكىمىيهت تهشكىلى بار خهلققه مهنسۇپ بولىدۇ

 ئوخشاشمايدىغان تهرىپى شۇكى، شېئىرنىڭ مهبلىغى شائىرنىڭ خۇسۇسىي ھهسرىتى ۋە ساپ كۆڭلىدىن

 ىنىڭ مهبلىغى بولسا، مۇنتىزىم تهشكىلىي قۇرۇلمىغا ئىگه گۇرۇھ ياكى دۆلهتنىڭ ئىبارەت، پهن تېخنىك

 تارىخنى ۋاراقلىساق، ھۆكۈمران سىنىپالر ئۆزلىرىدىكى . مىلياردلىغان ئىقتىسادىدىن ئىبارەت

 ئىدېوئلوگىيىنى قول ئاستىدىكىلهرگه بىكارغا بهرگهن ياكى مهخسۇس مۇئهسسهسهلهرنى قۇرۇپ،

 غهربلىكلهر . تېخنىكىنى سىر تۇتقان - ئهمما ئۆتكۈر پهن . قىلىش بهدىلىگه ئۆزلهشتۈرگهن ئاشۇالرغا چىقىم

 . تېخنىكا دېگهندەك بايلىق ۋاسىتىلىرىنى پۇلغا ساتىدۇ - نى ھهقسىز تارقاتسىمۇ، لېكىن ھۈنهر " ئىنجىل "

ىڭ قولىغا چۈنكى تېخنىكا شهيتاننىڭ قولىغا چۈشسه، شهيتاننى تهشهببۇسكار قىلىدىغان، پهرىشتىن

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 164 

http://www.uyebook.com 

 گهرچه تارىخ ھهقىقهتنىڭ قۇدرىتىگه قاراپ . چۈشسه، پهرىشتىنى تهشهببۇسكار قىلىدىغان دەستهك

 بىر ھهسسه كۈچ . سىلجىسىمۇ، لېكىن ئۇ ھهقىقهتنىڭ سهيناسىدا جهۋالن قىلغۇچه تاالي بهدەللهر كېتىدۇ

 . ھهقىقهتنىڭ قولىدا يۈز ھهسسه زورىيىدۇ

 ئۇالرنىڭ بۇ . تهرەققىي قىالاليمىز، دەيدۇ بىزنىڭ ئاق كۆڭۈل زىيالىيالر تېخنىكىنى ئىگىلىگهندىال - پهن

 ئامېرىكا . خىل تهلهپپۇزىدىن خۇددى خهلقىمىز تهرەققىي قىلىشنى ئارزۇ قىلمايدىغاندەك كۆرۈنىدۇ

 . دېگهنىدى " تهرەققىياتقا ئارقىسىنى قىلىۋېلىش  ۋىجدانسىزلىق : " جهمئىيهتشۇناسى ئالۋىن توفلېر

 هرەققىي قىلىشنى خالىمايدىغان خهلق مهۋجۇت ئهمهس، چۈنكى تهرەققىيات ھهر قانداق دۇنيادا ت

 تېخنىكىنى قانداق قىلغاندا ئىگىلىگىلى بولىدۇ؟ ئۇنىڭ ھازىرقى - شهيئىنىڭ ھاياتلىق نىشانى، پهن

 شۇپ مائارىپ تۈزۈلمىسى بىلهن ئاالقىسى قانداق؟ تهبىئىي پهنچى زىيالىيلىرىمىز بۇ مهسىلىلهرنىمۇ قو

 . ئويلىشى الزىم

 يىلالرنىڭ - 1980 . بىزدە بىر تاالي ئهدىبلهر بار، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ھه دېسىال مىللىيلىك، دېيىشىدۇ

 ھادىسىلىرىنى تهنقىدلىگهندە، پېشقهدەم ئهدىبلهر " گۇڭگا شېئىر " ئاخىرلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان

 دېگهن نېمه؟ ئۇنىڭ ئۇيغۇر " مىللىيلىك " ەر لېكىن بىز ھازىرغا قهد . نى كوزىر قىلىشتى " مىللىيلىك "

 ئهمهلىيهتته ئۇنداق سوئالمۇ . ئهدەبىياتىغا خاس مهنىسى قانداق؟ دېگهن سوئالغا جاۋاب ئااللمىدۇق

 چۈنكى بىزدە بىر پۈتۈن ئهدەبىيات تارىخىمىزدىكى مىللىيلىكنى قېزىپ، . تېخى بارلىققا كهلمىدى

 بىزدە . سىنى ئۈستىگه ئالغان تهتقىقات ۋە ئوقۇتۇش يوق پهلسهپه جهھهتتىن قارارالشتۇرۇش ۋەزىپى

 ھازىرغا قهدەر بارلىققا كهلگهن ئهدەبىيات تارىخى كىتابلىرى ئومۇمهن ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنى يات

 . ئىدېوئلوگىيىلىك قېلىپى بىلهن ئۆلچهش ئۈستىگه قۇرۇلغان

 مهنىسىنى " مهنىدىكى نۇتۇق نوقۇل " سۆز " بۇ يهردىكى . تهتقىقاتچى ياكى مۇئهللىپ سۆزلىگۈچىدۇر

 بۇ ئىزھار قانداقتۇر . ئۇ مهلۇم مهدەنىيهت ساالھىيىتىدىكى كىشىنىڭ ئىزھارىنى كۆرسىتىدۇ . بىلدۈرمهيدۇ

 . بىر خۇسۇسىي ئىزھار ئهمهس، بهلكى مهلۇمبىر گهۋدىگه ۋاكالىتهن دېيىلگهن ئهقلىي، مهنىۋى ھۆكۈم

 ئهختهم . قا كۆرۈنۈش قىلغان ساالھىيهت بولىدۇ روشهنكى، سۆزلىگۈچىدە مۇئهييهن مهدەنىيهتنى ئار

 يىل - 1994 ژۇرنىلىنىڭ " شىنجاڭ مهدەنىيىتى " بۇ ئوچېرك " ( يىراق قىرالردىن ئانا يهرگه ساالم " ئۆمهر

 نى يازغاندا، ئۇنىڭغا نېمه تۈرتكه بولدى؟ ئۇ، ) مۇھهررىردىن . سانىدا بېسىلغانىدى ) قوشما ( - 2 ، - 1

 يهردىكى خهلقلهرنىڭ تهرەققىيات، مهئىشهت، ئۈستۈن مهدەنىي چهت ئهللهرنى ئارىلىدى، ئۇ

 ئۇنىڭ سۆزلىگۈچىگه . ھالهتلىرىنى كۆردى ۋە بىزنىڭ قاششاق، غېرىبانه تۇرقىمىز بىلهن سېلىشتۇردى

 خاس ساالھىيىتىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى شهرقىي ياۋروپا ۋە ئوتتۇرا، غهربىي ئاسىيا جهمئىيهتلىرىنىڭ

 مهن ئۆزۈمنى قانداق تونۇيمهن؟ ئۆزۈمنى باشقىالردىن قانداق . ت بولدى مهدەنىيىتىدىن ئىبارە

 پهرقلهندۈرىمهن؟ ئۆزۈم بىلهن ئۆزگىلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى قانداق بىر تهرەپ قىلىمهن؟ مانا

مهدەنىيهتتىكى ساالھىيهت قان سىستېمىسىنىڭ مهھسۇلى . بۇ مهدەنىيهتكه ئائىت ساالھىيهت
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 ئىرق، مىللهت، تۈزۈم، جۇغراپىيىلىك مۇھىت . يهت ۋە مهدەنىيهتنىڭ مهھسۇلى بولماستىن، جهمئى

 ئۇيغۇرالر ئادەتته چهت ئهللىكلهرنىڭ ياكى باشقا . قاتارلىقالر ئۇنىڭغا ھهل قىلغۇچ تهسىر كۆرسىتىدۇ

 بۇ نېمه ئۈچۈن؟ نوپۇس دەپتىرى، . مىللهتلهرنىڭ ئۆزىگه قانداق قارايدىغانلىقىغا ناھايىتى قىزىقىدۇ

 بىزدە ئاھالىنىڭ . كىملىك، پاسپورتسىزلىق قاتارلىقالر ئۇالرنى بېكىنمه بىر ئورۇنغا مىخالپ قويىدۇ

 ئۇنىڭ ئۈستىگه نامراتلىقمۇ كىشىنى ھېچيهرگه . ئهركىن ئېقىپ يۈرۈشى يۈكسهك تىزگىنلهنگهن

 ئادەمدە . ىڭ بىزدە ئۆزى تۇرغان كهنتتىن ھېچيهرگه بارماي ئۆلۈپ كېتىدىغانالر كۈرم . مىدىرالتمايدۇ

 خهلقىمىزنىڭ ئۆزگىلهر نهزەرىدىكى ئۆزىگه قىزىقىشى . يېڭىلىققا، ئۆزگىچىلىككه ئىنتىلىش تۇغما بولىدۇ

 يهنى ھهربىر مهدەنىي ساالھىيهت ئىگىسىنىڭ شهيئىلهرنى كۆزىتىشتىكى نۇقتىسى . ئهنه شۇنداق بىر ئىش

 ڭهيتىپ، ئۆزىنى ئهمهلىيهتكه ئۆزگىچه بولىدۇ، بۇالرنى بىلىش كىشىنىڭ بىلىش دائىرىسىنى كې

 توال ئىسالھ بولغان مهدەنىي ساالھىيهتته - ئهختهم ئۆمهرنىڭ ئاز . يېقىنالشتۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ

 ئۆزىنى باھاالش تۇيغۇسىغا مهلۇم دەرىجىدە پائال - ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىن سۆز ئېچىشى كىشىلهرنىڭ ئۆز

 شلىرى ئۆزلۈك جهۋھىرىنى يوقىتىپ قويۇش بىلهن ئهمما ئۇنىڭ كېيىنكى كۆزىتى . تهسىر كۆرسهتتى

 دە، ئۆز بىلهن ئۆزگىنىڭ قايسىسى نۇقتا، قايسىسى ئوبيېكت ئىكهنلىكى روشهن - خاراكتېرلىنىپ قالدى

 شېئىرىي مىللهتتىن ئهقلىي مىللهتكه : " مهن قازاق قهلهمكىشىمىز شهرىپقان ئهبدالىينىڭ . بولمىدى

 - 3 ، - 2 يىل - 1998 ژۇرنىلىنىڭ " شىنجاڭ مهدەنىيىتى " اله بۇ ماق " ( ئايلىنىش دەۋرنىڭ تهلىپى

 دېگهن ماقالىسىنى كۆرگهندىن كېيىن، بىر قازاق ) مۇھهررىردىن . سانىغا بېسىلغانىدى ) قوشما (

 ئۇ ھهرگىزمۇ قازاققا قازاقچه : " ئۇ . دوستۇمدىن ئۇنىڭ پىكرىگه قانداق قارايدىغانلىقىنى سورىدۇم

 پېقىر شهرىپقاننىڭ ئىجادىي روھتىكى پىكرىنى . پ جاۋاب بهردى دە " كۆزىتىش يۈرگۈزۈش ئهمهس

 مىللهت ئۆز ئهنەئنىسى ھهققىدە زامانىۋى تۇرغۇچتا تۇرۇپ ئويلىشى كېرەك، لېكىن . مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ

 ئۇ، ئهنەئنىگه باھا بهرگهندە مىللىيهتتىن ئىبارەت . ھېلىقى قازاق دوستۇمنىڭ پىكرىمۇ ئورۇنسىز ئهمهس

 يېقىندا، موڭغۇل يازغۇچىسى مىڭ چىبى ئهپهندىنىڭ . تىن چىقارماسلىق الزىم، دېمهكچى يۈرەكنى ئهس

 ئۇ بىر يايالق . ناملىق ئىككى توملۇق ئهسىرى نهشردىن چىقتى " يايالق مهدەنىيىتى ۋە ئىنسانىيهت "

 مىللىتىنىڭ پهرزەنتى بولۇش سۈپىتى بىلهن يايالق خهلقىنىڭ تارىخ، ئىجتىمائىي تهقدىرى ھهققىدە

 ھهر ھالدا . ئۇنىڭ كىتابىنى كۆرۈپ چىقىشقا تېخى ئۈلگۈرمىدىم . نېمىلهرنى دېدىكىن، بۇنى ئۇقمايمهن

 - ئۆزى ھهققىدە ئوخشىمىغان نۇقتىدىن ئويلىنىپ، خۇالسه چىقىرىشنىڭ سان - تارىخنى مىللهتنىڭ ئۆز

 غهرب ۋە باشقا . شۇنداق ئىكهن، ئويلىنىش ئهڭ ئومۇمىي ئهنەئنه . ساناقسىز جهريانىدىن ئىبارەت

 مىللهتلهرنىڭ تهسىرى قىياندەك يامراپ كېتىۋاتقان، مىللىي مهدەنىيهت نۇسخىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى

 ئۆتۈشمه داغداملىشىۋاتقان، مهدەنىيهت بىلهن مهدەنىيهت ئۆزئارا سىڭىشىپ شالغۇتلىشىۋاتقان

. م تهس، ھهم مۇھىم بۈگۈنكى كۈندە، مىللىي مهدەنىيهتنى مهركهز قىلىپ مۇھاكىمه يۈرگۈزۈش ھه

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 166 

http://www.uyebook.com 

 ئۇنداقتا، ئاپتورنىڭ پىكىر بايان قىلىشتىكى مىللىي ساالھىيىتىگه نېمه يېتهكچىلىك قىلىدۇ؟ بىز رۇس

 ھهقىقىي مىللىيلىك : " يازغۇچىسى گوگولنىڭ پۇشكىن ھهققىدىكى مۇنۇ سۆزىدىن جاۋابقا ئېرىشهلهيمىز

 شته ئهمهس، بهلكى مىللىي روھنىڭ ئۆزىنى دېھقان ئايال كىيىۋالغان يهڭسىز ئۇزۇن كۆڭلهكنى تهسۋىرله

 شائىر ناتونۇش ئالهمنى تهسۋىرلىسىمۇ، پهقهت مىللهت ئامىلىغا ئىگه كۆز بىلهن، پۈتكۈل . ئىپادىلهشته

 مىللهتنىڭ كۆزى بىلهن كۆزەتسىال، مۇشۇنداق ھېسسىياتتا بولسىال ۋە سۆزلىسىال، شائىر شۇ چاغنىڭ

 ." ئۆزىدە مىللهت بواللىشى مۇمكىن

 ئۇالر . سهنەئتتىكى مىللىيلىكنى يېڭىالشقا قارشى چوماق ئورنىدا چۈشىنىدىغانالرمۇ بار - دەبىيات ئه

 ، MTV تېلېۋىزىيه، - كىنو . مىللىيلىكنى بارلىق سىرتقى تهسىرنى رەت قىلىشتىكى مهيدان، دەپ قارايدۇ

 تېخنىكا - ۇپ، پهن تېخنىكىنىڭ مهھسۇللىرى بول - ئېلېكترونلۇق سهنەئت قاتارلىقالر زامانىۋى پهن

 ئىلگىرىكى ئابستراكت ۋە كونكرېت . سهنەئتنى تېخىمۇ ئاممىۋى سورۇنغا ئىگه قىلدى - ئهدەبىيات

 - چهت ئهل كىنو . تهپهككۇرالر ئېكران ئارقىلىق بىوئئوپتىك تهپهككۇرغا كۆپرەك ئورۇن بهردى

 للىي تهپهككۇر زېمىنىغا سىڭىپ تېلېۋىزىيه فىلىملىرى تېلېۋىزور ۋە ھهر خىل پالستىنكىالر ئارقىلىق مى

 كۈچلۈك ئىلمىيلىك ۋە زامانغا ئارا تۇرااليدىغان مۇكهمهللىككه ئېرىشهلمهي، . كىرىشكه باشلىدى

 ئىستىخىيىلىك ھالهتته توختاپ قالغان مىللىي ئاڭ سىرتتىن كىرىۋاتقان تۈرلۈك يات تهسىرلهرنىڭ

 شالالشنى بىلهلمىگهن روھىمىز خۇددى - الش نهتىجىدە، تال . ئالدىدا نېمه قىلىشىنى بىلهلمهي قالدى

 خىمىيىلىك ئوغۇتقا كۆندۈرۈلگهن ئېتىزلىرىمىزغا ئوخشاش بۇلغاندى، ئۇنىڭدىن چىققان مهھسۇالتالر

 يۇقىرىقىالردىن مهلۇمكى، بىوئئوپتىك ئۈسكۈنىلهر ۋە . ھهرخىل جاھىل كېسهللهرنى پهيدا قىلدى

 يهت ئهندىزىسى، مىللىي ئهپسانىۋى روھ، مىللىي تىل، ئېلېكترونلۇق ئۆتۈشمىلهر ئهنەئنىۋى مهدەنى

 مىللىي ئىجتىمائىي گهۋدىدىن ھالقىغان يهر شارى خاراكتېرلىك ئاممىۋى مهدەنىيهتنى كهلتۈرۈپ

 بۇنداق شارائىتتا، ئىجادىي پائالىيهتچانلىق، ئۆزىنى يېڭىالش ۋە قۇۋۋەتلهش ئىقتىدارىغا . چىقاردى

 . وھنىڭ كۈن كۆرەلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىگه بولمىغان پاسسىپ مىللىي ر

 بىزگه مىللىيلىك كېرەك، بىراق بىز ئىزدىمهكچى بولغان ۋە ياراتماقچى بولغان مىللىيلىك غهرب

 مانا بۇ تارىخنىڭ ئىلگىرىكىسىگه . مهدەنىيىتىنىڭ يهر شارى خاراكتېرلىك يامراشلىرى ئىچىدە قېلىۋاتىدۇ

 . ئوخشىمايدىغان يهنه بىر قېتىملىق خىرىسى

 ئهيتاۋۇر . بىزدە بىراۋ رۇسپهرەس، بىراۋ ئىنگلىزپهرەس، بىراۋ ئۆتمۈشپهرەس، يهنه بىراۋ بىر نېمه پهرەس

 ئۇالر ئۆز ساھهسىدىكى مهلۇم بىر ساۋاتنى مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ ئاچقۇچى، دەپ قاراپ، ئۇنى

 هنگهن دۇنيانىڭ ئۇالر ئۆزلىرى چۈش . دۇنيانى چۈشىنىشنىڭ بىردىنبىر مېتودىغا ئايالندۇرۇۋالغان

 نهتىجىدە، ئۇالر . سىرتىدىكى مهۋجۇتلۇقنىڭمۇ جهمئىيىتىمىز ئۈچۈن كېرەك ئىكهنلىكىنى ئاز ھېس قىلىدۇ

 دە، مهزكۇر سورۇن ھېچقاچان بىرلىككه - مۇنازىرە داۋامىدا ئۆز ساھهسىدە جاھىللىق بىلهن قېلىۋېرىدۇ

. لىنىپ كېتىشىدىن كهلگهن بۇ دەل زىيالىيلىرىمىزدىكى ئهقىدىنىڭ پارچى . كېلهلمهيدۇ
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 كۆز . بىزدە بار دەپ قارىلىۋاتقان تهنقىدچىلىك تهنه قىلىش، ئىغۋا تارقىتىشنى ئۆزىگه ۋەزىپه قىلىۋالدى

 - قارىشى ئوخشاش بولمىغان ئهدىبلهر ئوخشاش بىر تۇپراق ۋە ئوخشاش بىر تىل مۇھىتىدا تۇرۇپ، بىر

 . بىرىدىن نېمىنى كۈتىدىغانلىقىنى بىلهلمىدى

 نهرسىگه بىلدۈرۈلگهن ئهقىدە ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ، بهلكى ئۇ نهرسه ئۆزىنىڭ ) ئۆتكۈنچى ( ىتلىق ۋاق

 چهكلىك بولۇشى شۇنداقال تار ئهخالقىي مهنىگه ئىگه بولۇشى تۈپهيلى، ئهقىدە قىلغۇچىنى بوھرانغا

 زىلهت، جهسۇرلۇق ئىنساننىڭ پاراسىتىدىن ھالقىغان، ئهمما بىز تونۇپ يهتكهنسېرى ئىلھام، په . قويىدۇ

 غا بىلدۈرۈلگهن ئهقىدە ھهر بىر ئىنساننىڭ ) مهڭگۈلۈك ھهقىقهت ( ئاتا قىلىدىغان ئالهم قانۇنلىرى

 قهلبىگه ئورتاقلىق ھهم قېرىنداشلىق رىشتىنى چاتىدۇ، بۇنداق ئهھۋالدا ھهر كىم ئۆز شهخسىيىتىدە

 . بۇرچداشلىق چۆرىسىگه ئۇيۇشىدۇ ئومۇمىي ھهقىقهتنى تونۇيدۇ ۋە بۇ ھهقىقهتنى جارى قىلدۇرۇشتىكى

 ئهمما . ئهسىردە دەل ئۆزىمىزگه كېرەكلىك مىللىيهت ۋە ھهقىقهتنى ئهجنهبىيلهردىن ئىزدىدۇق - 20 بىز

 باشقىسىنى قويۇپ تۇرۇپ ئهدەبىي . ئهمهلىيهتته ئېرىشكهنلىرىمىز كۈتكىنىمىزدەك بولمىدى

 نەئنىمىزنىڭ تارىخىي ئىزچىللىقىدىن كهلگهن تهنقىدچىلىكىمىزنى ئالساق، بىز ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنى ئه

 مىللىي دىت بىلهن ئهمهس، بهلكى ئاساسهن دېگۈدەك رۇس ئهدەبىياتىنىڭ قېلىپى ياكى باشقا تىپتىكى

 ئۇالرغا ئوخشىغانلىرى ياخشى ئهسهر بولدى، . غهرب ئهدەبىياتىنىڭ مهسلهكلىرى بويىچه ئۆلچىدۇق

 . دى نهرسه بولدى ئوخشىمىغانلىرى ئۆتمۈشكه تهئهللۇق چىرىن

 سهنئىتىمىزنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىنى كۆزەتسهك، ئېپىك ئهسهرلهردە بىر دولقۇن - ئهدەبىيات

 ئهكسىچه بىز شېئىرىيهتنى مىللىتىمىزدىكى . شهكىللهندى، بىراق شېئىرىيهتته يىرىك ئهمگهك كۆرۈلمىدى

 ى تهدرىجىي قىسقارتىپ ئهقلىي زەئىپلىكنىڭ مهنبهسى، دەپ قاراپ نهشرىياتلىرىمىزدىكى ئورنىن

 مهدەنىيهت ئانالىزىدا بۇنداق كۈلكىلىك مهنتىقىنىڭ كۆرۈلۈشى دۇنيا بويىچه تۇنجى . تاشلىدۇق

 كۆڭلى ياخشى بهزى تهقرىزچىلهر ياخشى . بهلكى بۇنداق ئهھۋال قايتا كۆرۈلمهس . ئهھۋال بولسا كېرەك

 رمۇ ئادەم، ئۇالرمۇ تۇرمۇشنىڭ قوينىدا ۋەھالهنكى، ئاپتورال . تهنه قىلىشىدۇ - شېئىرالر يوق، دەپ تاپا

 بىز ئىجادىيهتنى ھاياتتىن ئايرىپ قارىمىغانىكهنمىز، بۈگۈنكى كۈندە . ھاياتلىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ

 كۆز ئالدىمىزدىكى ھايات بوشلۇقىنىڭ بۇرۇنقىدىن كۆپ ئۆزگهرگهنلىكىدىن ئىبارەت پاكىتنىمۇ كۆرۈشىمىز

 ۆزىمىزنىڭ مۇھىتى بىلهنال باغلىناتتى، بىراق بۈگۈن بىزنىڭ ھاياتىمىز بۇرۇن بىزنىڭ ھاياتىمىز ئ . كېرەك

 يهر . بىز تېخى كۆرۈپ باقمىغان مۇھىتتىكى ئىدېائل فورمۇلىالرنىڭ تهسىر كۆرسىتىشىگه ئۇچرايدۇ

 . شارىنىڭ يىراق بۇرجهكلىرىدىكى ۋەزىيهت بۈگۈن بىز تۇرغان رېائللىقنىڭ بىر تهركىبىي قىسمىغا ئايالندى

 ماددىي ئىستېمالنى ئۆلچهم قىلىۋالغان جهمئىيهتنىڭ باش ئاغرىقلىرى شائىرالرغا شىددەتلىك پۇل،

 ھۇجۇم قىلىش بىلهن بىرگه، شېئىرىيهتنىڭ جهمئىيهتتىكى ئورنى بۇرۇنقىغا قارىغاندا مۆلچهرلىگۈسىز

ائىرالرنىڭ يىلىغا بارغاندا ھومېردەك ش - 2000 چىلى شائىرى پابلونېرودا . دەرىجىدە تارىيىپ كهتتى
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 ئهسىر شېئىرىيىتىدە گرېك - 21 ئهمما . تۈزۈكرەك ئوقۇرمىنى قالماسلىقى مۇمكىن، دېگهنىكهن

 نېرودا بۇ سۆزنى دېگهندە ئۆز مۇھىتىغا يارىشا ھالهتنى . شېئىرىيىتىنىڭ قۇدرىتىگه ئۈمىد باغلىغانىكهن

 چۈشۈرۈپ سېتىش ئهھۋاللىرى نىڭ باھاسىنى " قۇتادغۇ بىلىك " بىزدىمۇ . چىقىش قىلغان بولۇشى مۇمكىن

 زادى ئهسهر ناچارمۇ ياكى ھازىرقى . سى سېتىلماي ياتتى " خهمىسه " ئهلىشىر ناۋائىينىڭ . يۈز بهردى

 ھهر ھالدا ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ . ئوقۇرمهن ناچارمۇ؟ بۇنىڭغا ئالدىراپ جاۋاب بهرگىلى بولماس

 لىي مهكتهپته ئهدەبىيات فاكۇلتېتىنى ئا . ساپاسىدىكى ئۆزگىرىشنى نهزەرگه ئېلىش مۇھىمدەك تۇرىدۇ

 مانا بۇ . پۈتتۈرگهن ستۇدېنتنىڭ چىغاتاي ئۇيغۇر تىلى يېزىقىدىكى كالسسىك مهنبهلهرگه چىشى پاتمايدۇ

 بهكرەك ئاختۇرسا، بۇنىڭ . ژۇرنىلىنىڭ خېرىدار تاپالماي نېپىزلهپ كېتىشىدىكى سهۋەب " بۇالق " ھال

 . مىسى جاۋابكارى كاردىن چىققان مائارىپ قۇرۇل

 بىز ئويلىنىش ۋە ئىجادىيهتكه گادايلىقىمىز . مۇھىت ئۆزگهردى، ئادەملهرنىڭ كاللىسى ئۆزگهرمىدى

 . بىلهن تاشقى تهسىرلهرنىڭ قورشاۋىدا قالدۇق

 بۇ سۈرەت مهندە چوڭقۇر تهسىر . قايسىدۇر بىر كىتابنىڭ مۇقاۋىسىدىكى بىر سۈرەتنى كۆرگىنىم ئېسىمدە

 ئۇالرنىڭ ئولتۇرغان . شى داق يهردە ئولتۇرۇپ تېلېۋىزور كۆرۈۋاتقانىدى بىر قانچه كى : قالدۇرغانىدى

 يېرى بىر قارىسا بىرەر دالدىدەك كۆرۈنهتتى، بىر قارىسا ئۆينىڭ ئىچىدەك كۆرۈنهتتى، بىراق دىۋان ياكى

 تېرىسى ۋە ئۆڭى قارامتۇل كهلگهن بۇ كىشىلهر ئۆزلىرىنى . ئورۇندۇق دېگهندەك نهرسىلهر يوق ئىدى

 كىتابنىڭ ئىچىدىكى ئىزاھاتقا قارىسام، ئۇالر . غان ھالدا ئېكرانغا قاراپ تۇرۇشاتتى ئۇنتۇ

 - ئۇالر غهرب پهن . ئاۋسترالىيىنىڭ تانامى قۇملۇقىنىڭ بىر چېتىدە ياشايدىغان يهرلىك خهلقلهر ئىكهن

 مهپتۇن تېخنىكىسىنىڭ بۇ ئاجايىپ مۆجىزىسىگه تىكىلىپ، ئۆزلىرىدىن يىراق ئىقلىمالردىكى ئىشالرغا

 بۇ، غهرب مهدەنىيىتىدىكى ئىستېالچىلىقنىڭ يهرلىك خهلق ئۆزى تاللىۋالغان شهكىلدە . بولۇشقانىدى

 . يۈرگۈزۈلۈشى ئىدى

 ئامېرىكا . سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى سوغۇق مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشىنى ئاخىرالشتۇردى

 ستىك ئىقتىسادىي سىستېمىنى دۇنياۋى قاتارلىق غهرب دۆلهتلىرى پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ كاپىتالى

 ئۇالر رايون، دۆلهت دائىرىسىدە چهكلهنگهن بارچه . مىقياسقا كېڭهيتىشنىڭ تهييارلىقىنى قىلدى

 ئىقتىسادىي گهۋدىلهرنى بىرلهشتۈرۈپ دۆلهت ياكى مىللهتتىن ھالقىغان دۇنياۋى ئىقتىسادىي سىستېمىنى

 ياۋىالشتۇرۇش، بازار ئىقتىسادى، ئهركىن سودا قاتارلىق ۋۇجۇدقا كهلتۈرمهكچى بولدى، شۇنىڭ بىلهن دۇن

 ئهسىر تهلهپلىرىگه مۇناسىپ ئهڭ زامانىۋى ئهندازالر سۈپىتىدە بارلىققا - 21 يېڭى چۈشهنچىلهر

 مهھهللىۋى ئىقتىسادالرنى دۇنيا ئىقتىسادىغا قوشۇپ، (Globalogy ) دۇنياۋىالشتۇرۇش . كهلتۈرۈلدى

 مهدەنىي : " سىگېرس .T ھولالندىيه مهدەنىيهتشۇناسى رېيىن . بارەت ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇشتىن ئى

 سهرلهۋھىلىك ماقالىسىدە " ساالھىيهتنىڭ مۇھىملىقى  ئهدەبىيات تهتقىقاتىدىكى يېڭى كۆزىتىش بۇلۇڭى

Arjun Appadurai ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ سۆزىنى نهقىل كهلتۈرگهن ھالدا دۇنياۋىلىشىشنى مۇنداق
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 : چۈشهندۈرىدۇ

 ئۇالر دۇنياۋى . ياۋىلىشىش بهش تهرەپنى، بهش خىل مهدەنىيهت يۈزلىنىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ دۇن "

 نوپۇسنىڭ ئېقىپ يۈرۈشىدىن كېلىپ چىققان ئىرقىي . 1 . بىرىگه ئارىلىشىپ كېتىدۇ - مىقياستا بىر

 پىرالر، ساياھهتچىلهر، كۆچمهنلهر، مۇسا : بۇ ئېقىپ يۈرۈش مۇنۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ . سىڭىشىش

 دۆلهت ھالقىغان شىركهت ۋە ھۆكۈمهت باشقارمىلىرى ئىلگىرى . 2 سهرگهردانالر ۋە ئىشلهمچىلهر؛

 پاي . 3 سۈرگهن تېخنىكا ئالماشتۇرۇش بولۇپ، بۇ، زاۋۇت ۋە ئۈسكۈنىلهرنىڭ يۆتكىلىشىدە كۆرۈلىدۇ؛

 تهشۋىقات . 4 لىكى؛ چېكى سودىسىدىكى مهبلهغنىڭ تېز ئايلىنىشىدىن كېلىپ چىققان پۇل مۇئامىله بىر

 بۇ خىل . بۇ، كۆرۈنۈش ۋە ئۇچۇرالرنىڭ مهركهزلىشىشىنى كۆرسىتىدۇ . ۋاسىتىلىرىنىڭ ئۇنىۋېرساللىقى

 ئاڭنىڭ بىردەكلىشىشى، . 5 يۈزلىنىشنى گېزىت، ژۇرنال، تېلېۋىزور، كىنو قاتارلىقالر كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛

 بۇ نۇقتىئىنهزەرلهر دۆلهتكه ئۇيغۇن . ناسىۋەتلىك بۇ، بىر قىسىم نۇقتىئىنهزەرلهرنىڭ تارقىلىشى بىلهن مۇ

 : بۇ نۇقتىئىنهزەرلهر مۇنداق . ياكى دۆلهتكه قارشى ئاڭ فورمىسى بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك

 مهدەنىيهتنىڭ ئۆتۈشۈشى ۋە ئهدەبىي " (" دېموكراتىيه، ئهركىنلىك، پاراۋانلىق، ھوقۇق قاتارلىقالر "

 يىل - 1999 لىقالر تۈزگهن، بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى ، يۆدەييۈن، جاڭ خۇي قاتار " ئوبراز

 ) يانۋار نهشرى

 كومپيۇتېر ۋە خهلقائرالىق ئۇچۇر تورلىرى يۇقىرىقى يۈزلىنىشلهرنى بىۋاسىته ئىلگىرى سۈرگهن

 غهربچه تهپهككۇر ۋە قىممهت سىستېمىلىرىنى جاھاننىڭ ھهممه ياقلىرىغا Internet . ۋاسىتىلهردۇر

 بۇ ئهھۋال بىزدەك خهلقلهرنى . رۇپ، يهرلىك مهدەنىيهت ئېغىر خانىۋەيرانلىققا دۇچ كېلىدۇ ئومۇمالشتۇ

 . تېخىمۇ قاتتىق ئهندىشىگه سالىدۇ

 شېكىسپىرنىڭ دۇنياۋى تهسىرى نوقۇل شېكىسپىر ئهسهرلىرىدىكى بهدىئىي كۈچنىڭ غهلىبىسى ئهمهس،

ەنىيهت جهھهتتىكى ئالهمشۇمۇل ئورنى ئىنگلىزالرنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، ھهربىي، مهد . ئهلۋەتته

 رۇسىيىلىكلهر پۇشكىننى رۇس مىللىي . شېكىسپىرنى دۇنياۋى مىقياستىكى گىگانت سۈپىتىدە تونۇتقان

 رۇسالردا قۇدرەتلىك ھهربىي كۈچ بار، . روھىنىڭ بايرىقى، دەپ تونۇپ ئىزچىل كۆككه كۆتۈرۈپ كهلدى

 بۈگۈنكى كۈندە قازاقالر ئاباينى، ئۆزبېكلهر ناۋائىينى . ى بىراق ئۇالر ئۈچۈن پۇشكىن كهم بولسا بولمايتت

 دېمهك، كىشىلهر دۇنياۋىلىشىش . مىللىي روھنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە جاھان مۇنبىرىگه ئېلىپ چىقىۋاتىدۇ

 . ئېلىپ كېلىدىغان تهرەققىيات پۇرسهتلىرىنىڭ ئىچىدە مىللىي ئۆزلۈككه يېتىدىغان خهۋپنىمۇ سېزىشمهكته

 ا جهھهتتىكى رەھىمسىز رىقابهت ۋە تىنىمسىز يۈكسىلىش پائالىيىتى ئادەمگهرچىلىكنى ئىقتىساد، سود

 يامان - قائىدىسى، مهقسىتىڭ توغرا بولسا ياخشى " غايه ۋاسىتىنى ئاقاليدۇ " يوقىتىدۇ، شۇنداقال

 اسىي ۋاسىتىلهرنى قوللىنىشتىن باش تارتماسلىق الزىم، دېگهنلىك بولۇپ، بۇ غهرب سىياسىيونلۇقىنىڭ ئاس

تهدبىرىنىڭ ئاشكارا " ئۇرۇشنىڭ بىرى جهڭ، توققۇزى رەڭ " بىر تهرەپتىن قارىغاندا، بۇ . ئهنەئنىسى
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 - 20 يىل ئىلگىرى ماكياۋىللىي تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان مهزكۇر قائىدە 500 . نامايهندىسى

 ەھىمىلىك ئهۋجىنى ئهسىردە ئۆزىنىڭ ۋ - 21 ئهسىردە سودا ساھهسىدە ئۇستىلىق بىلهن تهتبىقلىنىپ،

 . نامايان قىلىش ئالدىدا تۇرىدۇ

 ئهلۋەتته، بىز مول . ئهسىر مىللىي مهدەنىيىتىمىز تېخىمۇ قاتتىق سىناقالرغا دۇچ كېلىدىغان ئهسىر -21

 . بىراق بىز ئۇالرنى ھېچقانچه قازمىدۇق . مهدەنىيهت مىراسلىرىغا ۋە ئىجادىي روھقا ئىگه خهلقمىز

 ئهسىردىكى ئۇرۇش - 21 سىتېتىدىكى يىرىك سىياسىيون ساموئېل خېنتىڭتون ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېر

 ئىقتىسادىي ياكى ئاڭ فورمىسى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش بولماستىن، دەل مهدەنىيهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى

 مهدەنىيهت جهھهتتىكى قانۇنلۇق ئورنىنى يوقىتىپ قويغان مىللهت . ئۇرۇش، دەپ تهھلىل قىلىدۇ

 دىغان مىللهتكه ئايلىنىپ قالىدۇ، ھهتتا ئۇ ئۆزىنىڭ مهدەنىيهت تارىخىدىكى ھېچكىم قىزىقماي

 ناۋائىي ۋە مىرزا ھهيدەرلهرنىڭ تار . ۋەسىقىلىرىگه ئىگىدارلىق ھوقۇقىنى باشقىالرغا تارتقۇزۇپ قويىدۇ

 ! مىللىي تهۋەلىك غوۋغالىرىغا دۇچ كېلىشى بۇنىڭ بىر دەلىلى ئهمهسمۇ؟

 نۆۋەتتىكى مهسىله مىللىي ئۆزلۈك ئوبرازىنى قانداق ساقالپ قېلىش ۋە . دا خىرىس ۋە رىقابهت ئالدىمىز

 . تۇرغۇزۇشتىن ئىبارەت

 يىل دىكابىر - 1999

________________________________________
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 ئىجتىمائىي رېئاللىق ۋە بهدىئىي ئىنكاس

 غان نهرسىلهرنىڭ ئۆزى ۋۇجۇدقا كهلگهن دەۋرنىڭ روھىدىن مهلۇم دەرىجىدە دېرەك بېرەلهيدى

 ھهممىسى مۇزېيالردىن ئورۇن ئېلىپ كهلمهكته ۋە كىشىلهرنىڭ ئهينى دەۋرنى چۈشىنىشىگه ياردەم

 سهنەئت تارىخىمىزدىكى ھهربىر نامايهندىمۇ ئۆز دەۋرىنىڭ ئاالھىدىلىكى . بېرىش رولىنى ئوينىماقتا

 تى بويىچه ئۆز ۋۇجۇدىغا مۇكهممهل بىلهن مىللىي ئاالھىدىلىكنىڭ بىرلىكىنى سهنەئتنىڭ چىنلىق قانۇنىيى

 . ھالدا مۇجهسسهم قىلغاچقا، ئاالھىدە زور قىممهتكه ئىگه بايلىق سۈپىتىدە قهدىرلهنمهكته

 مهلۇمكى، سهنەئتنى چوڭقۇر مهزمۇن ۋە غايهت زور ئىجتىمائىي ئهھمىيهتكه ئىگه قىلغان نهرسه

 ىم ۋە مېتودالرنىڭ ھهرقايسىسى چىنلىققا ھازىرغىچه ئوتتۇرىغا چىققان ئهدەبىي ئېق . چىنلىق، ئهلۋەتته

 نىسبهتهن ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە سادىق بولۇپ كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئىچىدە

 . رېائلىزمنىڭ چىنلىق دەرىجىسى ئهڭ گهۋدىلىك بولدى

 مۇالغا رېائلىزم ئۇزۇن يىللىق ئهنەئنىگه ئىگه ئاالھىدە فورمۇالنىڭ بىرى بولۇپ، ئۆزىدىن باشقا فور

 . ۋەكىللىك قىلغۇچى سهنەئت ئهسهرلىرىنىڭ تهبىئىتىدە قىسمهن بولسىمۇ ئۇنىڭ ئامىللىرى تېپىلىدۇ

 ۋەھالهنكى، سهنەئتته كۈچلۈك رېائلىستىك خاھىش بىلهن سۇغۇرۇلغان ئهسهرلهر خېلى كۆپ سالماقنى

 هڭ جانلىق ئۇسۇل كىچىك تارىخىي جهرياننى ئهڭ مۇكهممهل، ئ - ئۇالر تۇرمۇشتىكى چوڭ . ئىگىلهيدۇ

 بۇنى قايسىبىر دەۋر، . بىلهن ئىپادىلىگهچكه، ئۇرغۇپ تۇرغان ھاياتىي كۈچىنى يوقاتماي كهلمهكته

 . قايسىبىر مىللهتنىڭ ئهدەبىياتى بولمىسۇن روشهن دەلىللهر بىلهن ئىسپاتاليدۇ

 هدەبىياتىمۇ ناھايىتى ئۇزۇن تارىخنى باشتىن كهچۈرگهن، مول قىممهتلىك مىراسالرغا ئىگه ئۇيغۇر ئ

 روشهن مىللىي روھنى ئۆز ئىچىگه ئالغان رېائلىزم ئامىلىنى پهيدىنپهي راۋاجالندۇرۇپ، ۋەكىل

 ھهتتا . ئاخىر ئوتتۇرىغا چىقىشى نهتىجىسىدە بېيىپ باردى - خاراكتېرلىك ئهسهرلهرنىڭ ئىلگىرى

 ىڭ مهيدانغا كېلىش بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە، ئۈلگىلىك رول ئوينىغۇچى زور بىر تۈركۈم ئهسهرلهرن

 لىق دەپسهندە بولۇش، خاراب بولۇش پاجىەئسىنى باشتىن " يىل 10 . " باسقۇچىغىمۇ قهدەم قويدى

 ياشناش ئىمكانىيىتىگه - كهچۈرگهن ئهدەبىياتىمىز يېقىنقى بىر قانچه يىلدىن بۇيان تىرىلىش، گۈللهپ

 امانىمىزنىڭ يېڭى روھى بىلهن مۇيهسسهر بولۇپ، سوتسىيالىستىك مىللىي شهكىل ۋە مهزمۇنغا ئىگه، ز

 شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۆزىگه خاس ئىندىۋىدۇئاللىققا . تولۇپ تاشقان نۇرغۇن ئهسهرلهر ۋۇجۇدقا كهلدى

 ئىگه جۇشقۇن قهلىمى بىلهن بىر قاتار ياخشى ئهسهرلهرنى ئىجاد قىلىشقا مۇۋەپپهق بولغان

 . خىمۇ مۇنتىزىمالشتى ئاپتورلىرىمىزنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن سهنەئتكارالر سېپىمىز تې

ھازىرغىچه بارلىققا كهلگهن تارىخىي ۋە ھازىرقى تېمىالرنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان تۈرلۈك شهكىلدىكى
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 يىرىك ئهسهرلهر ئهدەبىياتىمىزنىڭ تېما جهھهتتىكى نهزەر دائىرىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە

 قاتتىق تهلهپ قويۇپ، مۇرەككهپ بۇ  ئهدىبلىرىمىزنىڭ ئۆزىگه نىسبهتهن . كېڭىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتتى

 ھادىسىلهر بىلهن تولغان قايناق ئىجتىمائىي تۇرمۇشقا قارىتا يۈرەكلىك ھالدا ھهقىقهت كۆزى بىلهن

 قاراپ، جاپالىق مېھنهت ۋە بىرقهدەر پىشقان بهدىئىي ماھارەت ئارقىلىق، سهنەئت بىلهن تۇرمۇشنىڭ

 ا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىدىن يېقىنلىقىنى ھهتتا بىرلىكىنى تهبىئىي ھالدا ئىشق

 . ئايرىلمايدۇ

 زوردۇن سابىر سهنەئتكه بولغان ساپ ۋە . ئهنه شۇالرنىڭ ۋەكىللىرىدىن بىرى  يازغۇچى زوردۇن سابىردۇر

 ئاخىر ئۆزىنىڭ ئۆتكۈر - سهمىمىي مۇھهببىتى بىلهن جهمئىيىتىمىزنىڭ ھهرخىل ئامىللىرىنى باشتىن

 شۇڭالشقا ئۇ تۇرمۇشنىڭ ھهر قايسى قاتالملىرىدىكى . ڭ ئوبيېكتى قىلىپ كهلدى كۆزەتكۈچى قهلىمىنى

 غايىگه - پۈتۈنلهي يېڭى كىشىلهرنى  گۈزەل ۋە بهختلىك ھاياتنىڭ خوجايىنلىرىنى، ساغالم يېڭى ئارزۇ

 ئىگه جۇشقۇن روھ بىلهن ئىنتىلگۈچى ئهمگهكچىلهرنى، مهرىپهتنى قىزغىن سۆيىدىغان يېڭى ئهۋالدالرنى،

 ئۇالرنىڭ ۋاقىتلىق رىيازەت ئىچىدىكى پىغانلىرىنى ۋە شۇ پىغان ئىچىدىكى يىمىرىلمهس ئىرادىلىرىنى،

 ئومۇمهن سوتسىيالىستىك زامانىمىز مۇھىتىدىكى تۈرلۈك خاراكتېرگه ۋەكىللىك قىلغۇچى كىشىلهرنىڭ

 چىقالىدى ھهمدە شۇ پورتېرىتىنى تۇرمۇش ۋە سهنەئتنىڭ رەڭدار بوياقلىرى بىلهن گىرەلهشتۇرۇپ سىزىپ

 پهس تهرەققىيات يولىنىڭ بهدىئىي - سهۋەب بىلهن ئۇنىڭ ياراتقان ئهسهرلىرى جهمئىيىتىمىزنىڭ ئېگىز

 . خاتىرىسى بواللىدى

 سهنەئتنىڭ بۇرچى نوقۇل ھالدا تۇرمۇشنىڭ ئىجابىي تهرىپىنى تهسۋىرلهشنىال ئهمهس، بهلكى تۇرمۇشنىڭ

 لغۇ بولىدىغان پاسسىپ ئامىلالرنى تهنقىدىي نوقتىئىنهزەر بىلهن تارىخىي تهرەققىيات يۆنىلىشىگه توسا

 تهنقىدىي رېائلىزمنىڭ يۇقىرى . چۈشهندۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ مۇھىم تهرەپنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ئهسىر ياۋروپا تهنقىدىي رېائلىزمى ۋە ئۇنىڭ كىشىلهرگه مهلۇم ئاجايىپ رولى - 19 پهللىسى بولغان

 رىدىكى سهنەئتنىڭ جهمئىيهتنى تونۇتۇش ۋە ئۆزگهرتىشتىكى تۈرتكىلىك پاش قىلىش خاراكتې

 بۇنى ھهقىقىي يوسۇندا . ئهھمىيىتىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ئىكهنلىكىنى تولۇق چۈشهندۈرۈپ بېرەلهيدۇ

 چۈشهنگهن يازغۇچى زوردۇن سابىر سوتسىيالىستىك تهنقىدىي رېائلىزم يۆنىلىشىگه قاراپ مېڭىشنى

 يهت غايىسىنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنلىرنىڭ بىرىگه ئايالندۇرۇپ، بۇ جهھهتته نىسبهتهن ئۆزىنىڭ ئىجادى

 . زور غهلىبىلهرنى قولغا كهلتۈردى

 بىراق، ئىجتىھاتلىق يازغۇچىمىز زوردۇن سابىرنىڭ تۇرمۇش قاينىمىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا ئىچكىرىلهپ

 ى ئۇنىڭ چارچىماس قهلىمى تۇرمۇشنىڭ بهلك . كىرىشى يۇقىرىقى غهلبىلهر بىلهن چهكلىنىپ قالمىدى

 قېتىغا يوشۇرۇنغان، ئهمما كىشىلهر دىققهت قىاللمىغان تهرەپلهرگه دادىل يۈزلىنىپ، كىتابخانالرنى يېڭى

 پوۋېستالر " ئارچا ياپرىقى " ئۇنىڭ يېقىندىن بۇيان ئېالن قىلىنغان . ھهقىقهت بىلهن تهمىنلهشكه باشلىدى

 قاتارلىق ھېكايىلىرى يۇقىرىقى " ئېه، توپىلىق يول " ، " ىلهر پىچىراليدۇ جىگد " ، " ئايدىڭ كېچه " توپلىمى،

. دېگهنلىرىمىزنى ئىسپاتاليدۇ
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 زوردۇن سابىر ئىشلهپچىقىرىش مهسۇئلىيهت تۈزۈمى يولغا قويۇلغاندىن كېيىنكى يېزىالردا يۈز بهرگهن

 نى يېزىشنىال قوغلىشىپ ئۆزگىرىشلهرنى يېزىشتا، بىر تهرەپلىمىلىك بىلهن باي بولۇۋاتقان دېھقانالر

 كهتمهستىن، بهلكى ئىجابىي ئۆزگىرىشلهر ئىچىدە مهۋجۇت بولغان، ئىنچىكه، ئهمما مۇھىم سهلبىي

 بۇ ئهسهرلهردىكى ئىدىيىلهر . مهسىلىلهرنى تېپىپ چىقىپ، مۇۋاپىق بهدىئىي يول بىلهن ئىنكاس قىلدى

 هرنىڭ روھىي زېمىنىدىن ئورون ئېلىپ، يېڭى ۋە كۈچلۈك رېائل ئاساسقا ئىگه ھهقىقهت سۈپىتىدە كىشىل

 . ئۆزىنىڭ كىشىلهر ئارىسىدىكى قىممىتى ۋە ئابرۇيىنى يهنه بىر قېتىم كۆرسهتتى

 ئۇ بولسىمۇ، . بۇ قېتىم ئۇنىڭ قهلىمى كىشىنى چوڭقۇر ئويغا سالىدىغان يېڭى بىر مهسىلىنى جاكارلىدى

 . ناملىق ھېكايىدۇر " يمهن، گۇلسارە ئۇنتۇما " سانىدىكى - 11 يىللىق - 1985 ژۇرنىلىنىڭ " تارىم "

 ھېكايه زوردۇن سابىرنىڭ بۇنىڭدىن بۇرۇنقى تهنقىدىي رېائلىزملىق ئىجادىيهتلىرىدىن مهلۇم بولغان

 قاتمال ئادەتلهرگه قارشى ئىسالھاتچىل خاھىشىنىڭ راۋاجىنى ئۆزىگه تېما قىلغان بولۇپ، ناھايىتى كهڭ

 ك بىر قىسمىغا ئوقۇغۇچىالرنى تهنقىدىي پوزىتسىيه تۇتۇشقا كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ئۆزى سۈرەتلىگهن خۇنۈ

 . ئۈندەيدۇ

 بۇ ھهقتىكى ھېس قىلغانلىرىمىزنى بىر پۈتۈن توغرا نۇقتىئىنهزەر سۈپىتىدە ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ

 ئهكسىچه، مۇكهممهل بواللماسلىق ئېھتىمالىغا ناھايىتى يېقىن پىكىرلهر سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇپ

 . يمىز بېقىشنى خاال

 گۈلسارە، نىجات، يېزىلىق ( يازغۇچىنىڭ ھېكايىدە ئېيتماقچى بولغانلىرى پهرقلىق ھالدىكى ئۈچ ئائىله

 ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاش بولمىغان شهكىلگه ئىگه ) پارتكوم سېكرىتارى قاتارلىقالرنىڭ ئائىلىسى

 . مۇناسىۋەت ئهڭ گهۋدىلىك رول ئوينايدۇ

ئوخشاش ) اكى ئهمهنجان ۋە جامال شۇجىالرنىڭ ئائىلىسى ي ( گۈلسارە ۋە نىجاتالرنىڭ ئائىلىسى

 تېگى . بولمىغان ئىجتىمائىي ئورۇنغا ئىگه، بېقىنىش ۋە بېقىندۇرۇش مۇناسىۋىتىدىكى ئىككى خىل ئائىله

 تهكتىدىن ئېيتقاندا، ھهر ئىككى ئائىله ئوخشاشال يېزا ئىگىلىك ئىشلهپچىقىرىشى بىلهن -

 ھوقۇق ۋە پۇقرالىق ھوقۇققا ئىگه ئائىلىلهردىن بولسىمۇ، شۇغۇللىنىدىغان، ئوخشاش قانۇنىي

 كهينىدىكى ئىككى ئائىلىنىڭ - ئىشلهپچىقىرىش مهسۇئلىيهت تۈزۈمى يولغا قويۇلۇشنىڭ ئالدى

 - ئىجتىمائىي ئورنى جهھهتتىكى نىسپىي پهرق ھهمدە ئىشلهپچىقىرىش كۈچى سهۋىيىسىنىڭ يۇقىرى

 ۇ ئىككى ئائىلىنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى ھاياتىنى ئىككى خىل تۆۋەن بولۇشىدەك تۈرلۈك ئهھۋالالر ب

 ئىشلهپچىقىرىش مهسۇئلىيهت تۈزۈمى يۈرگۈزۈلگهندىن كېيىنكى يهككه . خۇسۇسىيهتكه ئىگه قىلغان

 ئىشلهپچىقىرىش پائالىيىتى داۋامىدا، ئۇالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچى جهھهتتىكى تهكشىسىزلىك ۋە

 چوڭ پهرققه ئىگه بولۇش يۆنىلىشىگه قاراپ راۋاجلىنىپ، ئىقتىساد ۋە تهڭسىزلىك ئامىللىرى تهدرىجىي

 بۇ خىل ئىجتىمائىي ھادىسه گهرچه . تۇرمۇش جهھهتتىكى ئىككى خىللىقنىمۇ تهدرىجىي زورايتقان

 سوتسىيالىستىك ئىشلهپچىقىرىش تۈزۈلمه سىياسىتىنىڭ چهكلىشى تۈپهيلىدىن، ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى

زور سهلبىي راۋاجلىنىش باسقۇچىغا ئېلىپ بارالمىغان بولسىمۇ، ئهمما تامامهن مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ
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 شۇنداق دەپ . بولمىسمۇ، قىسمهن رەۋىشتىكى بېقىنىش ۋە بېقىندۇرۇش مۇناسىۋىتىگه ئېلىپ بارغان

 ئېيتىشقا بولىدۇكى ، بۇ ئهھۋال ھېكايىدىكى قهھرىمانالرنىڭ مۇناسىۋىتىدىكى ئهڭ ئاخىرقى كۆڭۈلسىز

 بهلكىم بىز يازغۇچىنىڭ ھهل قىلماقچى بولغان ئىدېائل . ەتلهرنىڭ مهنبهسى ۋە سهۋەبچىسىدۇر ئاقىۋ

 نۇقتىئىنهزەرىنى يۇقىرىقى ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت شهكلىگه باغالپ مۇھاكىمه قىلساق خاتا قىلغان

 ئىي ئۇنداق بولسا، رېائل مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان يۇقىرىقىدەك ئهھۋالالرنى بهدى . بولماسمىز

 ئهدەبىيات مۇنبىرىگه ئېلىپ چىققان ئاپتور بىزگه نېمىلهرنى دېمهكچى؟ بىزنىڭچه بولغاندا، يازغۇچىمىز

 يېزىالردا يهككه ئىشلهپچىقىرىش مهسۇئلىيهت تۈزۈمى يولغا قويۇلغاندىن كېيىنكى بارلىققا كهلگهن

 تۇرمۇشقا پۈتۈن ۋۇجۇدى دېھقانالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ئاكتىپچانلىقى، ئۇالرنىڭ باياشات، قۇۋناق

 بىلهن ئىنتىلىشى ۋە شۇ خىل ھاياتنىڭ قوينىدا بهختىيار كۈلۈمسىرىشى قاتارلىق يېزا ساھهلىرىدە پهيدا

 بولۇۋاتقان، دەۋرىمىزنىڭ ۋە پارالق تۇرمۇش مۇھىتىغا ۋەكىللىك قىالاليدىغان ئىجابىي ئهمهلىيهت ھهم

 شقا بولمايدىغان، پهيدىنپهي ھالدا يېڭىدىن يۈزلىنىشلهرنى قۇۋۋەتلهش بىلهن بىرگه، سهل قارا

 ئۇ بولسىمۇ سوتسىيالستىك يهككه ئىشلهپچىقىرىش . بىخلىنىۋاتقان بىر مهسىلىنى ئاشكارىلىغان

 ئۈنۈمىنىڭ ئۆسۈشى، بۇنىڭغا ماسلىشىپ يېزا ئىقتىسادىنىڭ يۇكسىلىشىگه ئهگىشىپ، كۆرۈلۈشكه

 بۇ ھهقىقهتهن . ۇن ۋە دەسلهپكى ئامىللىرىدۇر باشالۋاتقان ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىشنىڭ يوچ

 ئىنچىكه كۆزىتىش ئىقتىدارىغا ئىگه ئۆتكۈر كۆزلهر ئۈچۈن مانا مهن دەپ كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان،

 شۇنداق بولسىمۇ، بۇنى ئېچىپ بېرىشكه قادىر . ئاجىزانه تهرىزدە ئومۇميۈزلۈك شهكىللىنىۋاتقان ئهھۋال

 ھازىرقى يېزىالرنىڭ قىياپىتىنى سهنەئتنىڭ چىنلىق . ز بولدى بواللىغان ئاپتورلىرىمىز ناھايىتى ئا

 دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ، ئهتراپلىق ۋە توغرا ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرەلىگهن ئهسهرلهر مهيدانغا كېلىپ

 تۇرغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ ساندىكى ئهسهرلهر ئوخشىمىغان ۋەقه ھهم سۇژىت

 ئىجادىيهت . مىنى تهكراراليدىغان ئورۇنسىزلىقالردىن خالىي بواللمىدى ئارقىلىق يهنىال ئوخشاش بىر تې

 تېما دائىرىسىنىڭ كهڭ بولۇشىغا نىسبهتهن ئهھمىيهت بېرىپ كېلىۋاتقان ئهدىبلهرنىڭ بىرى زوردۇن

 ئۇنىڭ ئىنكاس قىلغانلىرى سوتسىيالىستىك . سابىر بۇ جهھهتته يهنه بىر نۆۋەت نهمۇنه بولدى

 مىنىڭ خاراكتېرى بىلهن ئاالقىدار بولغان، جىددىي ئويلىنىشقا ۋە ھهل قىلىشقا ئىشلهپچىقىرىش تۈزۈ

 سهنەئتكار تۇرمۇش ئىچىگه يوشۇرۇنغان يېڭى ئاالمهتلهرنى ئۆزىنىڭ دۇنيا . تېگىشلىك مهسىلىدۇر

 قارىشى ۋە شهخسىي تۇيغۇلىرى بىلهن ئورگانىك ھالدا بىرلهشتۈرۈپ، كىشىلهرگه يېڭى نهرسىلهرنى

 . شۇ چاغدىال ئۇنىڭ ياراتقىنى بهلگىلىك مۆجىزە خاراكتېرىگه ئىگه ئىجاد بوالاليدۇ . لىشى كېرەك تهقدىم قى

 . يازغۇچى زوردۇن سابىر دەل ئهنه شۇنداق قىلىشقا مۇۋەپپهق بواللىدى

 يهنه ئۇنىڭغا يانداش بولغان . ئهلۋەتته، يازغۇچىنىڭ پىكرى يالغۇز يۇقىرىقىنىڭ ئۆزىال ئهمهس

 تېخىچه ساقالنغان بىر قىسىم كونا پسىخىك ئادەتلهر، مهرىپهتسىزلىكتىن كېلىپ چىققان كىشىلىك ھاياتتا

 نادانلىقالر ۋە شۇ سهۋەبتىن مۇقهررەر يوسۇندا بولۇپ تۇرۇۋاتقان كۆڭۈلسىزلىكلهر توغرىسىدىكى

ش بۇمۇ ھېكايىنىڭ تۈپكى ئىدىيىسىگه مهنسۇپ ئاساسلىق نۇقتىالردىن بولۇ . تهنقىدىي پىكىرلهرمۇ بار
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 بۇ ھهقتىكى چۈشهنچىمىزنى كونكرېتالشتۇرۇش  ئۈچۈن، ھېكايىدىكى . بىلهن دىققىتىمىزنى تارتىدۇ

 . قهھرىمانالر ھهققىدە توختىلىش زۆرۈر

 زىددىيهتلىك تۇرمۇشنىڭ . ھهممىگه مهلۇمكى، ھهر قانداق ئهسهر مهلۇم نهرسىنى مهدھىيىلهيدۇ

 قتۇر بىر خىل ئىجابىيلىق بىلهن سهلبىيلىك مهھسۇلى ۋە تونۇشتۇرغۇچىسى بولغان سهنەئتمۇ قاندا

 ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت ۋە كۈرەشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ھهمدە مهلۇم بىر تهرەپنىڭ غهلىبىسى ۋە

 ۋەھالهنكى، شۇ زىددىيهتلىك ئىككى تهرەپ ئۆزىگه . مهغلۇبىيىتى ئارقىلىق ئىدىيىنى ئېچىپ بېرىدۇ

 . قىلماي تۇرۇپ كونكرېتلىق ۋە روشهنلىككه ئىگه بواللمايدۇ ۋەكىللىك قىلغۇچى پېرسوناژالرنى ۋاسىته

 ئهمدى بىز ھازىر كۆڭۈل بۆلۇۋاتقان ھېكايىنىڭ ئۆزىگه كهلسهك، ئۇنىڭدىكى پېرسوناژالر ئوبرازى

 ئانچىمۇ كۆپ ئهمهس، بهلكى بىرقانچىدىن ئىبارەت بولۇپ، ھېكايىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئىخچاملىققا ۋە

 . ن مۇكهممهللىككه ئىگه قىلغا

 تهبىەئت . ئهسهرنىڭ قهھرىمانى  گۈلسارە بىزدە ناھايىتى چوڭقۇر ھېسداشلىق قوزغىغان بىر يېزا قىزىدۇر

 ئۇنىڭغا كونىراپ ياماق چۈشكهن ئاددىي سهھرا كىيىمىمۇ يوشۇرۇپ قااللمىغان ساددا ۋە پهردازسىز

 ىپ كىرگهن مۇاليىملىق، گۈزەللىكنى ئاتا قىلغان بولۇپ، بۇ خىل گۈزەللىك ئۇنىڭ مهسۇم قهلبىگه سىڭ

 ئۇياتچانلىق ھهمدە ساددىلىق بىلهن يۇغۇرۇلۇپ كهتكهن ئىتائهتچانلىقتىن ئىبارەت پسىخىك

 لېكىن ئهنه شۇنداق فىگورىغا ئىگه، ئهنه . ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن بىرلىشىپ تېخىمۇ ۋايىغا يهتكهن

 دى قانداق شارائىت؟ يازغۇچى بۇ شۇنداق خۇلققا ئىگه پاك قىزنى ئۆستۈرگهن زادى قانداق ئائىله، زا

 سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن بىزنى ئۈرۈمچىدىكى بىر ئالىي مهكتهپنى تېخى يېڭىدىن پۈتتۈرۈپ

 بۇالر ئازراق ۋاقىت بۇرۇن ( كهلگهن نىجات ھهمدە گۈلسارە ۋە ئۇنىڭ ئاتىسى ئهمهنجانالر

 پاكار جىگدىلهر ئارىسىدا مۇساپىر " ئولتۇرغان خادىكقا ئهگهشتۈرۈپ، .) تونۇشمايدىغانالردىن ئىدى

 بۇ يهردە يهنه . تۇرغان، كومىالچ تاملىق مىسكىن، غېرىبانه ئۆيگه باشالپ كىرىدۇ " مومايدەك مۇڭلىنىپ

 . كۆزلىرىنى كىر بېسىپ كهتكهن بهش ئۇكىسىنى ئۇچرىتىمىز - گۈلسارەنىڭ ئانىسى ۋە ئۇنىڭ يۈز

 ز گۈلسارە بىلهن ئىنتايىن روشهن سېلىشتۇرما بولۇپ شۇنداقال بىز بۇ ئائىله كۆرۈنۈشىنىڭ گۈزەل قى

 ئاپتورنىڭ ئېچىنىش ھېسسىياتى بىلهن تولغان قهلىمى ئۇالرنىڭ تېخىمۇ ئېنىقلىققا . قالغانلىقىنى سېزىمىز

 ئىگه قىلىدىغان تۈرلۈك رەڭدىكى ئېپىزوت بوياقلىرىنى بېرىشى داۋامىدا، خىلۋەتتىكى بۇ كىچىككىنه

 . نۇرىدىن مهھرۇم بولغان بىر ساۋاتسىزالر دۇنياسى ئىكهنلىكى ئايان بولىدۇ ئائىلىنىڭ مهدەنىيهت

 - زاغرا نېنى ۋە چامغۇر " يىرىك ۋە تهمسىز " ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئۇالرنىڭ كۈندىلىك ئىستېمالى ئۈچۈن

 هك پۇرچاقسىز ئېشى ھهر ھالدا بار بولسىمۇ، ئهمما باشقىالرغا قارىغاندا، بهرىبىر قهرزدىن قۇتۇاللماسلىقت

 ھهتتا يىلدا بىر قېتىم كېلىدىغان روزى ھېيتنىڭ داغدۇغىسى ۋە . غۇربهت تۇرمۇشنىڭ قۇچىقىدا ياشايدۇ

 . بۇ يېتىشسىزلىك بالىالرنىڭ ئوقۇشتىن قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ . ئاسايىشلىرىمۇ ئۇالرغا نېسىپ بولمىغان

 بىلىم ئۆگهنمهكته، تهبىەئت، - ىلىم باشقىالرنىڭ بالىلىرى پاكىز، توق؛ ئۇالر كىچىك تۇرۇپال چهت تىل، ئ "

سېنىڭ مۇنۇ توپىغا مىلهنگهن يالىڭاچ بالىلىرىڭ بولسا نان . جهمئىيهت سىرلىرىنى بىلىشكه قىزىقماقتا

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 ئۇالر ياخشى . غېمىدە، ئۇالرنىڭ مۆلدۈرلهپ تۇرغان كۆزلىرى مايلىق ئىسسىق تاماققا ئىنتىزار

 بهخت مانا مۇشۇالرغا تازا زۆرۈر . ئارزۇمۇ قىلمايدۇ كىيىنىشنى، ساياھهت قىلىشنى، ئويۇن كۆرۈشنى

 دەپ ئوياليدۇ يهنه بىر قهھرىمان نىجات " لېكىن، قېرىشقاندەك بهخت بۇالردىن باتنىۋالغان . ئىدى

 ئهسلىدە، . شۇنداقتىمۇ ئۇالر ئاشۇ خىل تۇرمۇشقا قانائهت قىلىشقان، كۆنۈپ قېلىشقان . خۇرسىنىش بىلهن

 دە ئۆيدە ئۆلتۇرۇپ ئۆز بهختىنىڭ پهيزىنى سۈرۈشنى ئويلىشى، ئۇنى قولغا ئۇالر زىننهتلهنگهن، ئازا

 لېكىن ئهمهنجان ئائىلىسىدىكى يۇقىرىقىدەك ساۋاتسىزلىقتىن كېلىپ چىققان . كهلتۈرۈشىمۇ كېرەك ئىدى

 ساددىلىق ۋە نادانلىق، مۇاليىملىق ۋە ئىتائهتچانلىق ئۇنچىلىك روھىي تىلهك ۋە قۇدرەتنىڭ بۇلۇشىنى

 ىگهن ئهمهسمىدى؟ گۈلسارە  مانا شۇ ئائىلىنىڭ قىزى يهنى ئىلىم دۇنياسىدىكى بۈيۈك يېڭىلىقالر چهكل

 تاڭ قالدۇرۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، تېخىچه مهنىۋى نامراتلىقنىڭ قۇلى بولۇپ قالغان - كىشىلهرنى ھاڭ

 قىلغىلى بولىدۇ؟ بۇ قىزنى قانداقمۇ ئۆي ئىشى، ئېتىز ئىشىغا زايه . " ئهمهنجان ئائىلىسىنىڭ قىزى

 شهرىپىگه سهرپ قىلىنىشى - بۇنداق چىراي، بۇنداق گۈزەللىك ئوقۇشقا، سهھنىگه، مىللىتىمىزنىڭ شان

 . دەيدۇ نىجات يهنه !" ئىست، زايه قىلىپال ئاكا . الزىم ئىدى

 - نىجات  يېڭىدىن ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كهلگهن ھېسسىياتچان، خهيرلىك ئىشالرغا ئامراق، ئوچۇق

 يىلالردىكى ياشالرغا خاس ئىلغار - 80 ئۇنىڭ . كىر قىلىدىغان، ئاق كۆڭۈل ستۇدېنت ئاشكارا پى

 ئىسالھاتچىلىق روھى بار بولۇپ، مهرىپهتسىزلىك ۋە خۇراپىيلىقنىڭ زىيىنىنى ھهقىقىي تۈردە چۈشىنىپ

 مهسىلهن، گۈلسارەنىڭ ( شۇڭالشقا ئۇ ئاشۇ خىل تهقدىرگه مهھكۇم بولغۇچىالرغا . يهتكهن

 . چهكسىز ئېچىنىش ۋە ھېسداشلىق نهزەرى بىلهن قارىيااليدۇ ) هرگه ئۆيىدىكىل

 نىجات تۇنجى قېتىملىق ئۇچرىشىشتىال گۈلسارەنىڭ التاپىتىنى، ھهتتا غۇبارسىز روھىي گۈزەللىكىنى ۋە

 ئۇنىڭ ئاشۇ تهڭداشسىز گۈزەللىكى بىلهن نادانلىق، نامراتلىق چاڭگىلىدىكى تۇتقۇن ئىكهنلىكىنىمۇ

 شۇنداق بولسىمۇ، نىجاتنىڭ يۈرىكىنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا بۇ قىزغا بولغان ساپ . تونۇپ يېتىدۇ

 بۇ . كۆيۈنۈش ھهمدە تهگسىز خىيالالر ئۇيقۇسىزلىقالرغا گىرىپتار قىلغۇچى سىرلىق تۇيغۇ پهيدا بولىدۇ

 كىنى مانا بۇ مۇھهببهت نىجاتتا قىزنى مهلۇماتلىق قىلىش ئىستى . تۇيغۇ  ئهلۋەتته، مۇھهببهت ئىدى

 . ئويغىتىدۇ

 مىڭ يۈەنلىك ۋەجى بار 100 لېكىن، نىجاتنىڭ بۇ خىل خهيرىخاھ، غايىچان ئىدىيىسى ئۇنىڭ

 ھهشهمهتلىك ئائىلىسىدىكى نوقۇل بايلىق قوغلىشىشتىن ئىبارەت شهخسىيهتچىلىك زاۋىلىدا پارالق بىر

 ىسى جامال شۇجى پارتىيه نىجاتنىڭ داد . شولىغا ياكى تولىمۇ يېگانه بىر مهسلهككه ئايلىنىپ قالىدۇ

 ئهزاسى ھهم ياچېيكا سېكرىتارى بولۇپ، باي بولۇش سىياسىتىنىڭ كۈچىدىن راسا بهھرىمهن بولغان،

 ۋەھالهنكى، نىجاتنىڭ . تۈرلۈك تهقدىرنامىلهر، تۈرلۈك ماددىي بۇيۇمالر بىلهن مۇكاپاتالنغان كىشىدۇر

 جامال شۇجى كهنتتىكى . لى زور پهرقلهر بار ئهمما بۇالرنىڭ ئىدىيىسىدە خې . ئۆزىمۇ پارتىيه ئهزاسى

 مىليون يۈەنلىك پۇلى بار دېھقانالرغا يېتىشىۋېلىش، ئۇالردىن ئۆتۈپ 1 مىڭ، 500 مىڭ، 300 "

يۆلهك بولۇپ، ئۇالرنى - جانغا ئوخشاش تېخىچه بېيىيالمايۋاتقانالرغا يار ت نى ئوياليدۇ يۇ، ئهمه " كېتىش
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 نىجات دادىسىنىڭ باي بولۇش . خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقمايدۇ يالىڭاچلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنى - يېلىڭ

 يولىدىكى باشالمچىلىقىنى قولالش بىلهن بىرگه، زاغرىدىن، قهرزدىن قۇتۇاللمىغان دېھقانالر بىلهن كارى

 پارتىيه " شۇنىڭ بىلهن بىرگه . بولمايدىغان تار مهنپهئهتچىلىك ئىدىيىسىگه كهسكىن رەددىيه بېرىدۇ

 قى مهقسىتى پۈتۈن دۇنيادىكى ئهمگهكچىلهرنى ئازاد قىلىپ، دۇنيادا كوممۇنىزمنى ئهزاسىنىڭ ئاخىر

 ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ، بېيىيالمىغان دېھقانالرغا ئاالھىدە غهمخۇرلۇق قىلىشنىڭ " ئهمهلگه ئاشۇرۇش

 شهخسهن نىجاتنىڭ ئۆزىمۇ ئهمهنجاننىڭ ئائىلىسىگه ھهر . زۆرۈرلۈكىنى ئاكتىپ تهشهببۇس قىلىدۇ

 . يۆلهك بولۇشنى خۇشاللىق ۋە بهخت ھېس قىلىدۇ - تتىن يار جهھه

 پاراسىتىگه، دادىل ۋە توغرا پىكىرلىرىگه زوقلىنىدۇ، قايىل بولىدۇ، - جامال شۇجى نىجاتنىڭ ئهقىل

 جامال شۇجى ھهتتا ئۆزىنىڭ پارتىيه . نىجاتنىڭ مهسلىھهتلىرى جامال شۇجىنى ئىنتايىن خۇشال قىلىدۇ

 ۋىاليهتكه، " ارلىق ھوقۇقىدىن پهخىرلىنىش بىلهن بىرگه، ئوغلىنىڭ كهلگۈسىدە ئهزالىقىدىن، سېكرىت

 كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، . بولىدىغانلىقىنى ئارمان قىلىش بىلهنمۇ پهخىرلىنىدۇ " ئاپتونوم رايونغا باشلىق

 جامال شۇجىنىڭ پارتىيه ئهزالىق ئىمتىيازىغا ئىگه بولۇشتىكى مۇددىائسى ھوقۇق ۋە مهنپهئهت بىلهن

 بالىالرنىڭ ھهر ئىككىسى كوممۇنىست بولۇشتهك ئوخشاشلىققا ئىگه - بۇ يهردە بۇ ئاتا . ىچ باغالنغان ز

 جامال شۇجىنىڭ دۇنيا قارىشى : بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئىستىلىنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقى سېزىلىدۇ

 ىك خاراكتېرىنى ھاسىل قاتمال كونا ئىدىيىلهر بىلهن رېائكسىيىلىشىپ، ھوقۇقپهرەسلىك، تار مهنپهئهتچىل

 نىجات بولسا دەل . شۇڭا ئۇ ھهمىشه ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي غهرىزى ئۈچۈنال ئىمكانىيهت ئىزدەيدۇ . قىلغان

 ئۇنىڭ روھىي دۇنياسىدا ھهقىقىي كوممۇنىزملىق خاھىش بىلهن بىرقهدەر ئهتراپلىق . ئۇنىڭ ئهكسىچه

 للېكتىۋىزملىق روھى، ئىزچىل تۈردىكى پهننىي ۋە مهدەنىيهت ئاساسى بىرلىشىپ كهتكهچكه، ساغالم كو

 شۇنداق بولغاچقا، ھهق بىلهن ناھهق، راست بىلهن يالغاننى . يېڭىلىق يارىتىش روھى ئۇرغۇپ تۇرىدۇ

 . ئارىالشتۇرۇۋەتمهي ئهركىن ئويالشقا، ئهركىن سۆزلهشكه دادىل جۈرئهت قىالاليدۇ

 ئۈچۈن، ئۆز خاھىشىدىكى مۇناسىپ بىر جامال شۇجى نىجاتنى تېخىمۇ پارالق ئىستىقبالغا ئىگه قىلىش

 قىزنى  خىزمىتى بار بىر قىزنى ئىزدەيدۇ، ئاخىرىدا ئۆزىگه ئوخشاش ئىمتىياز ۋە ئىقتىسادقا ئىگه بولغان

 نهتىجىدە، جامال . يېزىلىق پارتكوم سېكرىتارىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان قىزىنى اليىق تاپىدۇ

 يېزىلىق پارتكوم سېكرىتارىنىڭ ئۆيىدە كهڭ كۆلهمدە ) ىجاتمۇ بار ئهلۋەتته، ن ( شۇجىنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر

 . مېھمان بولىدۇ

 تهرىپىدىن چاقىرىلغان " قۇدىسى " نىجات بۇ يهردىمۇ بىر تهڭسىزلىكنى  جامال شۇجىنىڭ بولغۇسى

 . پېشقهدەم مۇقامچىالر بىلهن يېزا كادىرلىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئورنى جهھهتتىكى زور پهرقنى كۆرىدۇ

 . نىڭ مۇقامچىالرغا بولغان چوڭقۇر ھۆرمهت ۋە كۆيۈنۈشلىرى جامال شۇجىنىڭ ئهقلىگه سىغمايدۇ نىجات

 : نىجات يهنىال ئۆزىنىڭ ئىرادىسىدە چىڭ تۇرۇپ، دادىسىغا مۇنداق كهسىكىن سوئالالرنى قويىدۇ

 مىلى بارالر ئاغىنه بواللمايدۇ، نېمه ئۈچۈن ئه - نېمشىقا سېكرىتارالر يوقسۇل دېھقانالر بىلهن دوست "

ئهمىلى يوق پۇقراالر بىلهن دوست بولۇپ مېھماندارچىلىق قىلىشمايدۇ، تهڭسىزلىكنى پارتىيه ئهزالىرى
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 " تۈگهتمىسه يهنه كىم تۈگىتىدۇ، دادا؟

 يهنه شۇنى . باال كوممۇنىستالرنىڭ ئىندىۋىدۇئاللىقىدىكى ئوخشىماسلىقالر ئهنه شۇالر - دېمهك، ئاتا

 شكه بولىدۇكى،جامال شۇجىنىڭ نىجات بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدە جامال ئاالھىدە قىستۇرۇپ ئۆتۈ

 بۇ  ئۇنىڭ ئۆز . شۇجى تولىمۇ سىپايه ۋە ئىلمىي بولۇپ گهۋدىلهنسىمۇ، ماھىيهتته ئۇنداق ئهمهس

 . ئۆزىدىن مهلۇمدۇر - شوپۇرى ئېلهككه قىلغان مۇئامىلىسىدىن ئۆز

 ي ۋە ھىممهتكار قولى بهرگهن تهبىئىي گۈزەللىكىنى ئۇ، تهبىەئتنىڭ سېخى . نىجات گۈزەللىكنى سۆيىدۇ

 ئۇنىڭ گۈلسارەگه بولغان سهمىمىي . ئۆزىگه يىغقان يېزا قىزى گۈلسارەنى چىن دىلىدىن سۆيىدۇ

 ئهقىدىسى دادىسىنىڭ مهنپهئهت ئىدىيىسىنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى پىالنلىرىنى قهتئىي رەۋىشته رەت

 رنى ۋە ھوقۇقىنى ئىستىخىيىلىك ھالدا دەرىجىگه ئايرىغۇچى ئۇ، ئادەملهرنىڭ كىشىلىك ئو . قىالاليدۇ

 چۆچهكلىرىدىن قورقماي، ئالىي مهلۇماتلىق ستۇدېنت بولۇش سۈپىتى بىلهن - كىشىلهرنىڭ ھهر خىل سۆز

 يېزىنىڭ خىلۋەت قۇچىقىدا نهزەردىن ساقىت قالغان سهھرا گۈلىنىڭ پهزىلهتلىرىنى كۆرۈپ يېتىپ ياخشى

 تهرەپتىن تىكىلىپ تۇرغان - شۇڭا ئۇ فېوئدال خۇراپاتلىقنىڭ كۆزلىرى تهرەپ . كۆرۈشكه ئىنتىلهلىدى

 موھتاجلىق تۈپهيلىدىن بىلىمسىز قالغان ساددا . مۇھىتتىكى ئادالهتلىك سۆيگۈنىڭ مهردانه ئىسيانكارى

 قىز گۈلسارەمۇ ئۆز ۋۇجۇدىدىكى پاكلىقنىڭ كۈچى بىلهن ئۇياتچان، ئىزتىراپلىق سۆيگۈسىنى نىجاتقا

 ئهپسۇسكى، جامال شۇجى نىجاتنىڭ ئهركىن مۇھهببىتىگه يول قويماسلىق ئۈچۈن . ېغىشاليدۇ ب

 دېمهك، ئۇالرنىڭ بۇ . گۈلسارەنى زورلۇق بىلهن خۇپىيانه ھالدا ئۆز شوپۇرى ئېلهككه چېتىپ قويىدۇ

 مهسىلهن، ئهمهنجاننى ( قىممهتلىك مۇھهببىتى جامالنىڭ جاپاكهش، پۇلسىز كىشىلهرنى پهس كۆرۈش

 ، دائىم بايلىق ۋە ئابرۇي ) دەپ ھاقارەتلهيدۇ " ھهق دېمهيدىغان دىۋانه، كېپهنگه كىرمىگهن مۇردا "

 بىرىنىڭ - بىرىنى ياخشى كۆرۈشى، بىر - ئۇالرنىڭ بىر . قوغلىشىش ئىدىيىسىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

 بىراق ئۇ . لىق ئىدى ۋەسلىگه قهتئىي رەۋىشته ئىنتىلىشى بۈگۈن ئۈچۈن ئېيتقاندا، پۈتۈنلهي ھهق

 شهخسىيهتچىلىك مۇھىتىدا گوياكى بىر خهۋپلىك ئامىلغا ئايلىنىپ، ھېسسىيات، ئىلھامغا تولغان يۇمران

 . قهلبلهرنى دەھشهتلىك بىر زەربىگه ئېلىپ بارىدۇ

 ھهقىقىي ئىنسان باشقىالرنىڭ : " نىجات ئۆز ئوغلىغا رەھىمسىزلىك قىلغان دادىسىغا مۇنداق دەيدۇ

 مانا بۇ  نىجاتنىڭ ئۆز مۇھهببىتىگه ". بولۇپمۇ، كوممۇنىستالر شۇنداق . نغاندا خۇشال بولىدۇ ئارزۇسى قا

 يىلالردىكى - 80 ئازاب ۋە پاجىەئ كهلتۈرگهن، ئىستىلى ساپ بولمىغان دادىسىغا بهرگهن جاۋابى،

 ىلهن يول نىجات ئۆز ئىنتىلىشلىرىگه سىپايه توسقۇنلۇقالر ب . ئىلغار ياشالرنىڭ ئارزۇسى ۋە خىتابى

 : قويمىغان ئائىلىسىدىن خوشلىشىپ چىقىپ، گۈلسارەنى ئېلىپ قالغان يۇرتىغا قاراپ شۇنداق دەيدۇ

 "! خوش، ئۇنتۇمايمهن، گۈلسارە - خهير "

 توغرا،بىز گۈلسارەنىڭ خۇنۈك تهقدىرىنى، جامالدەك ئادەملهر تهرىپىدىن چۈشىنهلمهي،

 ىي تاشالپ بېرىلگهن يۈرىكى، پىغانلىق كۆز ياشلىرىنى، قهدىرسىزلهنگهن، باشقىالرنىڭ ئالىقىنىغا مهجبۇر

. ئانىسى، بىر تۇغقانلىرىنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك - شۇنداقال ئۇنىڭ ئاتا



 179 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

com . blogbus . ilkitap / :/ http 

 بىز كۆرگهن ساۋاتسىزلىقالر، شۇ تۈپهيلى كېلىپ چىققان نادانلىقالر، ئىجتىمائىي تهڭسىزلىكلهر ھهممه

 ھازىرقى ۋەزىيهتته . تقان بۈگۈنكى دۇنيادا بىر تراگېدىيه پهنگه، كهلگۈسىگه يۈزلىنىۋا - كۈچلهر ئىلىم

 مهيلى قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، بارلىق كىشىلهرنىڭ، جۇملىدىن ھېكايىدىن بىز كۆرگهن

 . ئارزۇالر بىلهن سۇغىرىلىشى الزىم - بالىالرنىڭ يۈرىكى گۈزەل ئهته ھهققىدىكى ئۈمىد

 ان نۇرلۇق رازۋېد چىرىغىغا ئوخشاش بولۇشى كېرەككى، ئهدىبنىڭ كۆزى بىر پۈتۈن ئايلىنااليدىغ

 شۇنداق . ھهرگىزمۇ ئۆز دائىرىسىنىال يورۇتىدىغان تۇرغۇن ستولبا چىرىغىغا ئوخشاپ قالماسلىقى كېرەك

 يازغۇچى زوردۇن سابىر . بولغاندىال كىتابخانالرغا ئهڭ يېڭى نهرسىلهرنى ھېس قىلدۇرااليدۇ

 توال - دىك ئامىلالرنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلهن بايقاپ، ئۇنى ئاز تۇرمۇشىمىزدىكى بىر قىسىم تراگې

 بهدىئىي بوياق بىلهن ۋۇجۇدقا كهلگهن دىداكتىكا بىلهن ئهمهس، بهلكى تهسىرلهندۈرۈشنى تهلهپ

 قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ ئېھتىياجىنى نهزەردە تۇتۇپ، ئۆز پىكىرلىرىنى قويۇق پوئىتىك تۈس ئالغان تىل

 ناملىق ھېكايىسى، " ئۇنتۇمايمهن، گۈلسارە " ئۇنىڭ بىز كۆرۈپ ئۆتكهن . ئىپادىلىدى سهنئىتى بىلهن

 . بۈگۈنكى تهنقىدىي رېائلىزملىق ئهدەبىياتىمىزدىن نهمۇنىلىك ئهسهر سۈپىتىدە ئورۇن ئېلىشقا مۇناسىپ

 ىكى ئادەم جهمئىيهتت : بىزنىڭ بۇ ھېكايىنى كۆرۈپ جامال شۇجىدەك كىشىلهرگه شۇنداق دېگۈمىز كېلىدۇ

 ئىجتىمائىيلىقنىڭ ياراتقۇچىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن، ھاياتتىكى بارلىق ئهۋزەللىكلهردىن بهھرىمهن

 . بولۇش بىلهن بىلله، بهختسىزلىكلهرنىڭمۇ جاۋابكارى بولۇشى الزىم

يىل ئاۋغۇست - 1985
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 ئهدەبىيات ۋە مهۋجۇدىيهت

 ىزچىل ئويلىنىشلىرىنىڭ خاتىرىسى بولۇپ ئهدەبىيات تا ھازىرغا قهدەر ئىنساننىڭ ئۆزى ھهققىدىكى ئ

 بۇ خىل ئويلىنىش مهيلى روھىيهت، مهيلى تهبىەئت، مهيلى جهمئىيهت نۇقتىسىدىن بولمىسۇن، . كهلدى

 نېگىز بىر، ئهمما نېگىزنىڭ شهرھلىرى كۆپ . ئىنساننىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ قىممىتىنى نېگىز قىلىپ كهلدى

 ە مهسلهكلهر ئوتتۇرىسىدىكى سېلىشتۇرمىنى، رىقابهتنى، خىل بولدى، بۇ كۆپ خىللىق مهسلهكلهرنى ۋ

 لېكىن مهۋجۇدىيهت ئۆزىنىڭ ماھىيهتلىرىنى ئېلىپ قېچىش ياكى . مۇنازىرىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى - بهس

 . يېڭىالش بىلهن پىكىر دولقۇنلىرىنى ئارقىغا تاشالپ كېتىۋەردى

 ىر قىلىۋاتقانلىقى بىر خىل رېائللىق، ئهمما ئىنساننىڭ تاماق يهۋەتقانلىقى، نهپهس ئېلىۋاتقانلىقى، پىك

 ئىنسان ئۆزىنىڭ رېائللىقىنى نېمىگه ئاساسهن بىلىدۇ؟ ئىنساننىڭ ھاياتىدىن ئىبارەت بۇ رېائللىقنىڭ

 كهينىدە نېمىلهر بار؟ ئۇنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش نۇقتىسى بوالمدۇ؟ ھهرقانداق - ئالدى

 بولىدۇ، بۇ ھېچبولمىغاندا ۋاقىت چېكى ياكى ماكان چېكى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن رېائللىقنىڭ چېكى

 . بىلىنگهن نهرسه بىلىنمىگهن نهرسىنى بهلگه قىلىش ئاساسىدا مۇئهييهنلهشتۈرۈلىدۇ . بولۇشى مۇمكىن

 دېمهك، بىلىش بار يهردە بىلمهسلىكمۇ مهۋجۇت، ئىنساننىڭ ئهقلىي پائالىيىتى ۋە ئۇنىڭ قىممهت

 نى مهنزىل قىلىپ ئىلگىرىلهيدۇ، مانا بۇنىڭ ئۆزىال ئىنسان پائالىيىتىنىڭ ئىزدەش يۆنىلىشى بىلمهسلىك

 مهۋجۇتلۇق چهكسىز . تۈرتكىسىگه ئايلىنىدۇ ۋە ئىنساندىن ئىبارەت سىرلىق بوشلۇقنى چهكسىز كېڭهيتىدۇ

 . روھىي پائالىيهتكه بېرىلگهن ئىمكانىيهت، مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن قۇتۇپنىڭ ئۇ تهرىپى

 . لگهن قۇتۇپ پانىي، ئۇنىڭ ئۇ تهرىپى باقىي مۇئهييهنلهشتۈرۈ

 مهيلى ئۇ . ئومۇمهن، دىققىتىنى ئىنسان قىممىتىگه مهركهزلهشتۈرمىگهن ئهدەبىيات مهۋجۇت ئهمهس

 ئىنساننى ئهيىبلىسۇن ياكى مهدھىيىلىسۇن، بهرىبىر بىر خىل قىممهتنىڭ ھهرخىل ئهكسىگه ۋەكىللىك

 بۇ نېمه ئۈچۈن؟ ئهسهردىكى . ئۈچۈن ئاھ ئۇرىدۇ زۇنۇن قادىرى ۋەيران بولغان باقى . قىلىدۇ

 تراگېدىيىلىك دىتنىڭ خېمىرتۇرۇچى نېمه؟ ئىنساندا ھېسداشلىق بولىدۇ، خۇددى سانسىز پىالنېتىالرنىڭ

 ھهرىكىتىدىن كېلىپ چىققان ئېفىر دېڭىزى ئالهم بوشلۇقىنى بىر پۈتۈن گهۋدىگه كهلتۈرگهندەك، ئاشۇ

 تۇرقى كۆپ خىل - ىلهرنى بىرلهشتۈرۈپ تۇرىدۇ، ئىنساننىڭ تهقى كۆرۈنمهس ھېسداشلىق پۈتۈن كىش

 بولسىمۇ ۋە بۇ ئىنساننىڭ نهسلى ئۈزلۈكسىز تۈرلىنىپ تۇرسىمۇ، بهرىبىر ئۇالردىكى ئىالھى نهپهس بىر،

 بۇ . ئىنساننىڭ ئۆپكىسى ۋە يۈرىكىدىن ئىبارەت ماشىنا بىر قانۇنىيهتنىڭ ئىدارىسىدە ئوت ئالغان

ھهربىر ئىنسان ئۈچۈن ھهممه :" مهۋجۇدىيهتچىسى ژان پول سارتېرى مۇنداق دېگهن ھهقته فرانسىيه
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 نهرسه شۇنداق سادىر بولىدۇكى، گويا پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ نىگاھى ئۇنىڭغا قارىتىلغاندەك، گويا

 : سارتېرى : ئىزاھات ." ( ھهممه ئۆزىنىڭ ھهرىكىتىنى ئۇنىڭ قىلمىشلىرىغا ماسالشتۇرۇۋاتقاندەك

 سان ئۆزبېكستان - 5 يىللىق - 1997 ژۇرنىلى " جاھان ئهدەبىياتى " " چىلىك توغرىسىدا مهۋجۇدىيهت "

 رەقىمىنىڭ ۋۇجۇدىغا "" پۈتكۈل رېائللىق ۋەئۇنىڭ ماھىيىتى .) جۇمھۇرىيىتى دۆلهت مهتبۇئات كومىتېتى

 بىر مهڭگۈ ئۆزىدە ۋە " ئۆزلهشكهن بولۇپ، بۇ يهردە قهدىمكى گرېك پهيالسوپى پارمىندىسىنىڭ

 سودا نهشرىيات " پارمىندىس : " ئهپالتون : ئىزاھات " ( زگىدە، ئۇ مهڭگۈ ھهرىكهتته ۋە جىملىقتا ئۆ

 . دېگهن سۆزىنى ئېسىمگه سالىدۇ ) بېيجىڭ . يىل - 1985

 زىددىيهت ھالقىلىرىدىن تۈزۈلگهن بۇ ھالقىالر ھادىسىلهر دۇنياسى ياكى تهقدىرنىڭ خىلمۇ "" لېكىن،

 بىرىگه - ياتتا ھهممىسى ئوخشاشال بهختسىزلىك بولسىمۇ، لېكىن بىر شۇڭا ھا . خىللىقىنى بهلگىلىگهن

 تولۇق ئوخشاپ كېتىدىغان بهختسىزلىك بولغان ئهمهس، بهختسىزلىك ھهربىر ئادەمدە، ھهربىر ماكاندا،

 زۇنۇن قادىرى باقى، غۇنچهم قاتارلىق پېرسوناژلىرىنىڭ . ھهربىر زاماندا ئۆزىنى يېڭىالپ تۇرىدۇ

 ئهگهر بىز ئهدەبىيات . نى جهمئىيهتتىكى سىنىپالرنىڭ تهڭسىز ئورنىغا باغلىدى بهختسىزلىكلىرى

 تارىخىمىزنى مىڭ يىل كهينىگه ۋاراقلىساق، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئاي تولدى ناملىق قهھرىمانىدا

 زۇنۇن قادىرى ئۆز . ئىپادىلهنگهن تراگېدىيه چۈشهنچىسىنىڭ ئۇنچه ئاددىي ئهمهسلىكىنى بايقايمىز

 نلىرىنىڭ تهقدىرىنى جهمىيهتكه باغالش بىلهن چهكلهنگهن بولسا، يۈسۈپ خاس ھاجىپ قهھرىما

 يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئىنسان مهۋجۇدىيىتى . ئىنساننىڭ مهۋجۇتلۇقىدىكى تۈپ ئاالمهتلهرگه باغاليدۇ

 ئىنسان مهۋجۇدىيىتىنىڭ اليىھىسى قانداق بولسا ئىنسان ھهم " ھهققىدىكى قاراشلىرى سارتېرىنىڭ

 . دېگهن ھۆكۈمىگه ئوخشاپ كېتىدۇ " اق شۇند

 زۇنۇن قادىرى ئىنسان قىممىتىنى جهمئىيهت ۋە سىنىپ نۇقتىسىدىن ئىزاھاليدۇ، يۈسۈپ خاس ھاجىپ

 مىجهزى، روھى مهنبهسى نۇقتىسىدىن - ئېتىبارى، خۇلقى - ئىنساننىڭ مهۋجۇدىيىتى يهنه ئۇنىڭ پېئىلى

 ندە ئهدەبىياتىمىزدىكى پهلسهپىۋى ئىزچىللىقنى قايسى ئهسىرگه كهلگه - 20 ئىزاھاليدۇ، بۇنىڭدىن بىز

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ پهلسهپىۋى ئهنەئنىسى تاكى . دەرىجىدە ئۈزۈپ قويغانلىقىمىزنى قىياس قىالاليمىز

 ئهسىرگه كهلگهن - 20 بىراق . ئهسىرگىچه ئۈزۈلمهس ئېقىن سۈپىتىدە شاۋقۇن سېلىپ كهلگهنىدى - 19

 بۇ دەل مىللىي ئىماننىڭ يوقىلىشىدىن دېرەك . هن ياكى يوق بولۇپ كهتكهن بۇ شاۋقۇن پهسىيىپ كهتك

 ئهدەبىياتىمىزدىكى بىر ئهسىرلىك گاڭگىراش دەل ئاشۇ سهۋەبتىن كېلىپ چىققان بولۇپ، ئۇ، . بېرىدۇ

 . ئهمهلىيهتته، ئىجتىمائىي، سىياسىي مهنىدىكى گاڭگىراشنىڭ يانتۇ كۆرۈنۈشىدۇر

 قهدىمكى گرېكلهردىن باشالنغان ئويلىنىش ھهرىكىتىنى ئهۋجىگه ئهسىر جاھان ئهدەبىياتى - 20

 تېخنىكا، مۇستهملىكه، ئۇرۇش جاراھهتلىرى ئىچىدە قالغان - بۇ ئويلىنىش پهن . كۆتۈردى

جهمئىيهتنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادى، تېخنىكىۋى ۋە . ئىنسانىيهتنىڭ تهقدىرى ھالهتلىرى ئۈستىدە بولدى
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 ئىنسان سۇيىئىستېمالچىلىق . تنىڭ مهۋجۇتلۇق ماھىيىتىنى غهرق قىلىۋەتتى تارىخىي يۈرۈشلىرى ئىنسانىيه

 ۋە ئۈنۈمپهرەسلىك پاتقاقلىرى ئىچىدە تۇنجۇقۇشقا باشلىدى، بۇ كرىزىس ھېيدىگىر، ياسپېرس، سارتېرى

قاتارلىق مهۋجۇدىيهتچى پهيالسوپالرنى تۇغدى، لېكىن ئۇالرنىڭ پهلسهپىلىرى ئۆزىنىڭ مۇنتىزىملىقى ۋە

 ىمۇ قاتتىقلىقى تۈپهيلى ئاكادېمىيىلهر ۋە ئۇنىۋېرسىتېتالردىكى ئىلىم سهرخىللىرى بىلهنال چهكلىنىپ تول

 كهڭ دائىرىدە ئامىۋىلىشالمىدى، گويا مهۋجۇدىيهتنىڭ ئۆزى مهۋجۇدىيهت پهلسهپىسىنى تاشالپ

 . قېلىۋەردى كهتكهندەك بىر ھال يۈز بېرىپ، دۇنيا يهنىال ئېغىر مهنىۋى بوھران ئىچىدە تېڭىرقاپ

 بۇنداق تېڭىرقاشالر بورخىس، مارسل پۇرۇستى، مىالن كۇندىرا، كارۋىنوالرنىڭ ئهسهرلىرىدە بهدىئىي

 ئهدەبىياتتا پهلسهپه ئېلېمېنتلىرى بولىدۇ، ئهمما ئهدەبىيات پهلسهپه . رەۋىشته ئۆز ئهكسىنى تاپتى

 بىز دىن، پهلسهپه، . مهس دىندا پهلسهپه ئېلېمېنتلىرى بولىدۇ، ئهمما دىن پهلسهپه ئه . ئهمهس

 . ئهدەبىيات قاتارلىقالرنى ئايرىم گهۋدە سۈپىتىدە كۆرۈپ كهلگهچكه، توغرا جاۋابتىن مهھرۇم بولدۇق

 ئهمهلىيهتته ئۇالر ئوتتۇرىسىدا كهسكىن پاسىل بولغان ئهمهس، ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىننىڭ ئاممىۋىلىقى

 ئىنساننىڭ رېائللىقىنى ئېچىپ بېرىش بىلهن چۈنكى ئۇ . ھهممىدىن كۈچلۈك ۋە مىسلىسىز بولۇپ كهلدى

 . كهينىدىكى مهۋجۇدىيهتنى يهنى تۈرلۈك ئېھتىماللىقالرنى يورۇتۇپ بهردى - بىرگه، بۇ رېائللىقنىڭ ئالدى

 ئىنسان نوقۇل ماددا ئهمهس، نوقۇل روھمۇ ئهمهس، ئۇ شۇنداق مهۋجۇدىيهتكى، ئۇنىڭ

 چىقىدۇ، ئۇنىڭ تالالش ھهرىكىتى بىر خىل تاللىنىش ھهرىكىتىدىكى مۇقهررەرلىك ئېھتىماللىق بولۇپ

 ). دىن " كهلىله ۋە دېمىنه ". (" ھهر نهرسىنىڭ ھهقىقىتى قازا پهردىسى ئىچىدە يوشۇرۇنىدۇ . " بولۇپ چىقىدۇ

 ئىنساننىڭ ھهربىر تاللىشى باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىشقا ئىگه ، ئۇنىڭ ئاخىرلىشىشى تالالش ھهرىكىتىگه

 ۇ يهكۈن نوقۇل ھالدا ئىنساننىڭ سۇبيېكتىپ تاللىشىنىڭ نهتىجىسى ئهمهس، يهكۈن ئېلىپ كېلىدۇ، ب

 . ئۇنىڭدا يهنه ئىنسان ئهقلى مۇئهييهنلهشتۈرۈشكه ئۈلگۈرمىگهن تۈرلۈك شهرتلهرنىڭ تهسىرى بار

 ئهنه شۇ ئاخىرلىشىشنىڭ بهلگىسى بولۇپ، ئۇ يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن بىرخىل پهردە ھالىتىدە " قازا "

 : مۇنۇ ھېكايه يۇقىرىقى پىكرىمىزنى ئوبدان ئىزاھالپ بېرىدۇ . همما ۋە رىغبهت ئاتا قىلىدۇ ئىنسانغا مۇئ

 جۇل كىيىملىك بىر سوپى ئۇچراپ ئۇالرغا - بىر سودا كارۋىنى چۆلدە كېتىۋاتقاندا، يالىڭاياغ، جۇل

 : ئۇنىڭ يېنىدا بىر تىيىن پۇل بولمىسىمۇ، مهردانه چامداپ ناخشا ئوقۇپتۇ . قوشۇلۇپتۇ

3 

 تۆگىگه يۈك بولمايمهن،

 . تۆگىنى يۈك قىلمايمهن

 باشقۇرمايمهن

 باشقۇرۇلمايمهن

 پهرۋايىم پهلهك ئۆتمۈشكه، ھازىرغا، كېلهچهككه

. كۆڭۈللۈك تىنىپ، كۆڭۈللۈك ياشايمهن
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 يول ئازابى ۋە ئاچلىقتىن ئۆلۈپ . تۆگىگه مىنىۋالغان بىر سودىگهر ئۇنى قايتىپ كېتىشكه ئۈندەپتۇ

 . اھالندۇرۇپتۇ كېتىسهن دەپ ئاگ

 كارۋانالر بىر مهھهللىگه يېقىن كهلگهندە، تۆگىگه مىنىۋالغان . بىراق، سوپى پهرۋا قىلماي مېڭىۋېرىپتۇ

 : سوپى مۇردىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ شۇنداق دەپتۇ . ھېلىقى سودىگهر ئۆلۈپ كېتىپتۇ

 يول ئازابى كۆرمىدىم، بهلكى يهنه ئۆلمىدىم

 . ھهمراھىم تۆگه مىنىپ يول يۈرۈپ، ئۆزۈڭ كهتتىڭ

 ) خهنزۇچه ئىچكى ماتېرىيال " سۇپىزم :" ئىدرىس شهيخ (

 بىراق ئۆلۈمدىن ئىبارەت . بۇ يهردىكى ئۆلۈم بىرخىل قازا، ھاياتتىن ئىبارەت پائالىيهتنىڭ تاماملىنىشى

 بۇ نېمىنىڭ تاللىشى؟ روشهنكى، ئىنسان تۈرلۈك ئېھتىماللىقالرنىڭ . ھهقىقهت سودىگهردە ئهكس ئهتتى

 بىراق ئۆلۈم شارائىتى . سودىگهرنىڭ نهزەرىدە، ئۆلۈم تاشقى شارائىت قانۇنىغا يېقىن تۇرىدۇ . يىغىندىسى

 سوپىنىڭ نهزەرىدە ئۆلۈم ھهربىر دەقىقىدىكى ئېھتىماللىق بولۇپ، ئۇ . ئۇنىڭ ئېھتىماللىقىدا پىشتى

 ارەتكه چۈشۈپ بۇنىڭغا دادىل يۈزلىنهلىگهن، شۇڭا ئۇنىڭدا باشقىالرنى ئاسارەتكه ئېلىش ۋە ئۆزى ئاس

 . قېلىش ھاللىرى يۈز بهرمىگهن

 سىياسهت، تۈزۈم، قانۇن قاتارلىق ( زامان شارائىتى - يۇقىرىقى ھېكايه ئهلۋەتته، كونكرېت ماكان

 تهسهۋۇپچىالرنىڭ . ئېلىپ تاشالنغان ۋاقىتتىكى ھادىسىنى كۆرسىتىپ بهرگهن ) ئىجتىمائىي ئاالمهتلهر

 شۇڭالشقا ئۇالر . اقىيدىن ئىبارەت ھهر ئىككى دۇنياغا ئورتاق زامان پانىي ۋە ب - نهزەرىدىكى ماكان

 ئۆزلىرىنىڭ ئهسهرلىرىگه پهۋقۇلائددە دەرىجىدىكى مىللىي ماركا ۋە جهمئىيهت بوياقلىرىنى بهخشهندە

 ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىدە مىللىيلىك بار دېيىلسه، ئۇ ئاساسهن تىل ۋە . قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كهتمىگهن

 سېلىشتۇرما ئهدەبىياتنىڭ تهسىرشۇناسلىق نۇقتىسىدىن . لىكتىن ئىبارەت بولىدۇ تهپهككۇردىكى مىللىي

 قارىغاندا، تۈرك، ئهرەب، پارس ئهدەبىياتى تېما ۋە مهزمۇن جهھهتتىن بىر رايون ھالىتىنى

 ئهرەب سهھرالىرىدا، مىسىرنىڭ نىل ۋادىلىرىدا يۈز بهرگهن ئىشالر تۈركىي . شهكىللهندۈرگهن

 تۈرك شاھزادىسى ئافراسىياپ . بىياتىدا سىرلىق، رومانتىك تۈس ئېلىشقا باشلىغان مىللهتلهرنىڭ ئهدە

 پارس شائىرى فىردەۋىسنىڭ قهلىمىدە ۋەھىمىلىك رەڭ بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان، تاجىك شائىرى

 يۇقىرىقى . ئابدۇراخمان جامى ئهلىشىر ناۋائىي ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىدېوئلوگىيىسىگه سىڭىپ كىرگهن

 نىڭ ئهدەبىياتىدا ئىنسان ئۇقۇمى جهمئىيهتتىن سۈمۈرۈپ چىقىرىلىپ، يۈكسهك دەرىجىدە مىللهتلهر

 روھىيهت . ئابستراكتسىيىلهشتۈرۈلگهن ياكى مهنىۋىلهشتۈرۈلگهن مهۋجۇدىيهت ئۇقۇمىغا ئايالندۇرۇلغان

 تۈرك ئهدەبىياتىنىڭ ۋەتىنى بولۇپ كهلدى، ئۇالرنىڭ - شهرق شائىرلىرىنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇر

 بىز ئهلىشىر ناۋائىينىڭ ئهسهرلىرىگه قارىساق، ئۇنىڭدا . ىپادىلىگهنلىرى ئايىغى چىقماس روھ سهپىرى ئ

دەۋر ئىزنالىرىدىن كۆرە باقىيلىق ئىزنالىرى روشهن، ناۋائىي ماتېرىيال تاللىغاندا، پۈتكۈل تۇران،
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 . يۇنان، ئىران، كهنائن ۋادىلىرىغا نهزەر تاشلىغان

 ۋجۇدىيهت روھى خېلى بۇرۇن پىشىپ يېتىلگهن بولسىمۇ، بىراق ئۇ زامانىۋىلىق ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا مه

 ئهسىر ئۇيغۇر - 20 . ئهسىرگه كهلگهندە ئۈزۈلۈپ قالغان - 20 نۇقتىسىدىن ئىزچىللىشالمىغان ياكى

 ئهدەبىياتى دەۋر رەڭلىرىنى ئۆزىدە نامايان قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كهلگهن بولسىمۇ، ئۇنىڭدا چىن ئىنسان

 . كهمچىل بولغانلىقتىن، دەۋرنىڭ رەڭلىرى سۇس ئهكس ئهتكهن ياكى ئۆڭۈپ كهتكهن روھى

 ئهدەبىياتىمىزدىكى چىن ئىنسان روھى بۇ ئهسىرگه كهلگهندە نهگه كهتتى؟ ئىنسان نورمال ھاياتلىق

مۇھىتى ۋە تهپهككۇر شارائىتىغا ئېرىشهلىگهندە، ئاندىن ئۆزى ھهققىدىكى تاكامۇل ئىزدىنىشكه قهدەم

 . ئۇنداق بولمايدىكهن، ئىنسان چاكىنا قىلىقالرنىڭ چاتقاللىرىدا ھالسىراپ قالىدۇ . االيدۇ قوي

 غهرب ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھى ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھىدىن روشهن

 بۇ پهرق ئالدى بىلهن دىنىي ئارقا كۆرۈنۈشكه، ئاندىن ئىجتىمائىي، مهدەنىي ئارقا . پهرقلىنىدۇ

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھى ئىالھىي سۇبىستانسىيه دائىرىسىدە تۇرۇپ . ۆرۈنۈشكه ئىگه ك

 قالغان، غهرب ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھى پهلسهپه بالىياتقۇسىدا پهيدا بولۇپ، دىننىڭ

 پ، ئۆزىدىكى پهن ۋە سىياسىي ئىسالھات ئاتموسفېراسىدا يېتىلى - زاكىسىغا ئورالغان، ئاندىن ئىلىم

 پهن ساھهسىدىكى بايقاشالر مهۋجۇدىيهت ئۇقۇمىنى - ئىلىم . كۆپ قاتالم ۋە كۆپ قىرنى يېتىلدۈرگهن

 شۇڭالشقا غهرب ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت ئۇقۇمى مىللهت، . يېڭىۋاشتىن شهرھلهشكه ئېلىپ بارغان

 . رايون ۋە دەۋرنى تامغا قىلغان ھالدا كونكرېت تۈس ئالغان

 ئۇقۇملىرى غهربنىڭ ھهرقايسى دەۋرلهردىكى مۇتهپهككۇرالر تهرىپىدىن ئىزچىل تهتقىق " هت مهۋجۇدىي "

 . ئهسىرگه كهلگهندە، مهخسۇس بىر ئىدىيىۋى ئېقىمغا ئايالنغان - 20 قىلىنىپ كهلگهن بولۇپ،

 " شهيئى " نى ئوبيېكتىپ چىنلىق مهنىسىدىكى " مهۋجۇتلۇق " (Existentialism) مهۋجۇدىيهتچىلىك

 ئۇالرنىڭ نهزەرىدىكى مهۋجۇتلۇق رېائللىقنىڭ . ئۇقۇملىرىدىن كهسكىن پهرقلهندۈرىدۇ " ائللىق رې " ياكى

 ئهڭ ئومۇمىي ماھىيىتىدىن ئىبارەت، مهۋجۇدىيهت مهسىلىسى بىلىشتىن ئاۋۋال تۇرىدۇ، بۇ ھۆكۈم

 بىر سارتېرى بۇنى مۇنداق . دېگهن ھۆكۈمىنىڭ راۋاجى ئىدى " ماھىيهت ھهممىدىن بۇرۇن " ئهپالتۇننىڭ

 : مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرىدۇ

 ئۇ . ئىنسان قولى بىلهن تهييارالنغان نهرسىنى، يهنى كىتاب ياكى قهغهز قىيىدىغان پىچاقنى ئااليلى "

 مۇشۇ بۇيۇمنى تهييارالش ھهققىدە مۇئهييهن چۈشهنچىگه، توغرىراقى، ئهينهن پىچاق چۈشهنچىسىگه

 نگهن ھۈنهرگه ئىگه ھۈنهرۋەن تهرىپىدىن ئىشلهنگهن ئىگه بولغان ۋە بۇ چۈشهنچه تهرىپىدىن بهلگىله

 شۇنداق قىلىپ پىچاق بىر جهھهتتىن، مۇئهييهن ئۇسۇل بىهن ئىشلهپچىقىرىلىدىغان، يهنه بىر . بولىدۇ

 پىچاقنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلمهي . جهھهتتىن، مهلۇم پايدا ئېلىپ كېلىدىغان نهرسه ھېسابلىنىدۇ

 دېمهك، بىز پىچاقنىڭ ماھىيىتىنى يهنى . نى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ تۇرۇپ، ئۇنى ياسايدىغان ئادەم

ئۇنى ياساش ھهمدە ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى بهلگىلهشكه ئىمكان بېرىدىغان ئۇسۇل ۋە سۈپهتلهر
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 : ئىزاھات ." ( يىغىندىسىنى پىچاق پۈتۈشتىن ئىلگىرى مهۋجۇت ئىدى دېيىشىمىز مۇمكىن

 (. ئۆزبېكچه " مهۋجۇدىيهتچىلىك توغرىسىدا :" سارتېرى

 دېمهك، پىچاق بارلىققا كېلىشتىن ئىلگىرىكى پىچاق تهسهۋۋۇرى ۋە ئۇنىڭ تېخى پايدىلىنىشقا

 كىرىشتۈرۈلمىگهن شارائىتى پىچاقنىڭ مهۋجۇدىيىتى بولسا، ياسىلىپ پۈتكهن پىچاق پىچاقنىڭ

 . رېائللىقىدۇر

 زاماندىكى - سنىڭ ماكان مهۋجۇدىيهت مهسىلىسى ئوبيېكتىپ تهتقىقات تېمىسى ئهمهس، بهلكى شهخ

 ئۇ بىر خىل ئىدىيه، بىر خىل . ئاالھىدە ھاياتىغا بولغان ئويلىنىشى ئارقىسىدا روياپقا چىققان ماھىيهت

 چۈشهنچه، بىر خىل تهشنالىق، بىر خىل سىقىلىش، بىر خىل مهنىسىزلىك، بىر خىل چهكسىزلىك رەۋىشىدە

 ت ياكى ئهقلىي سىستېمىدىن ئۆزىگه مۇناسىپ ئادەم مۇئهييهن مۇقىم مهنىۋى مۇھى . زاھىر بولىدۇ

 تىتلىق ئىچىدە بىر خىل تالالش ئېلىپ - تىتلىق ئىچىدە قالىدۇ، ئۇ بۇ تىت - بوشلۇق تاپالماي، تىت

 بېرىش زۆرۈرلۈكىنى ھېس قىلىپ يېتىدۇ، كېلهچهككه بولغان بىلمهسلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ، ئۇ ئاخىرىدا

 مهۋجۇتلۇق ئۈستىدىكى ئىزدىنىش . كلىك ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ ئۆزىدىكى ئىمكانىيهتنىڭ تولىمۇ چه

 كىشىنى كۆپ خىل ئېھتىماللىققا ئېلىپ بارىدۇ، ئادەم ئاشۇ ئېھتىمالىقالر ئىچىدە تالالش ئېلىپ بارىدۇ

 مانا بۇالر غهرب مهۋجۇدىيهتچىلىك . شۇنداقال كونكرېت ۋە تارىخىي رېائللىقنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرايدۇ

 . اساسىي روھى ئېقىمىنىڭ ئ

 . بىرىدىن پهرقى مهلۇم بولىدۇ - ئۇقۇملىرىنىڭ بىر " رېائللىق " ۋە " مهۋجۇدىيهت " يۇقىرىقى بايانالردىن

 " رېائللىق . " تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇلمىغان رېائللىق ياكى بىر خىل ئېھتىماللىق " مهۋجۇدىيهت "

 شهندۈرگىلى، ئىزاھلىغىلى، ئۇنى چۈ . دۇنيانىڭ كۆپ قىرلىق قۇرۇلمىسىدا مهركىزىي ئورۇن تۇتىدۇ

 نى " رېائللىق . " ئۆزىدىن ھالقىپ تۇرغاچقا، ئىگىلىگىلى بولمايدۇ " مهۋجۇدىيهت . " ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ

 بولسا بايقىلىدۇ ياكى ئىپادىلىنىدۇ، " مهۋجۇدىيهت . " قايتا كۆرسهتكىلى ياكى نۇسخىلىغىلى بولىدۇ

 كوللېكتىپ " رېائللىق . " سسىي مهزمۇنغا ئىگه ھې " مهۋجۇدىيهت " ئهقلىي مهزمۇنغا ئىگه، " رېائللىق "

 . خۇسۇسىي تهجرىبىدە " مهۋجۇدىيهت " تهجرىبىدە،

 ئهسىر ئۇيغۇر ئهدەبىياتى رېائللىق دېگهندە كۆرگىلى، تۇتقىلى، ئىسپاتلىغىلى بولىدىغان ماددىي - 20

 هن ياكى دۇنيا دەپ قارىدى، ئىنساننىڭ تهپهككۇرى، ئىدراكىدىن ئىبارەت چىنلىقى بۆسۈپ كىرىلمىگ

 شۇڭالشقا بۇ دەۋر ئهدەبىياتى ئىنساننىڭ . بۆسۈپ كىرىشكه جۈرئهت قىلىنمىغان چىنلىق بولۇپ قالدى

 شۇنداق . ماھىيىتىدىن يىراقتا قالدى ۋە پهقهتال ئاالھىدە تارىخىي شارائىتنىڭ داشقاللىرىغا ئايالندى

 ئهنەئنىنى زامانىۋى يۈكسهكلىككه قىلىپ بىر پۈتۈن ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ ئهنەئنىسىدىن ياتالشتى، بۇ

 كىشىنى . كۆتۈرۈش بۇرچى بىلهن سېلىشتۇرغاندا تولىمۇ پاجىەئلىك ماڭقۇرتلىشىشتىن بېشارەت بهردى

ئاچچىق كۈلكىگه دەۋەت قىلىدىغان بىر ئهھۋال شۇكى، ئۆزلىرىنى ئهدىب دېيىشىۋالغان بىر توپ
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 پ تېڭىلغان شالالندىالرنىڭ ئۈستىگه گۇمراھالر ئۆزىنىڭ ئهقىدىسىنى كۆچۈرۈپ كېلىنگهن، زورال

 دەسسهتتى، ئۇالر ئاللىبۇرۇن كۆيۈپ ئۆچۈپ بولغان مهشەئللهرنىڭ دەستىسىنى ئىپتىخار بىلهن

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا بارلىققا كهلگهن ئهسهرلهر شۇنچه . كۆتۈرۈشۈپ ئۆزلىرىنى دانكودەك ھېس قىلىشتى

 ئالهمشۇمۇل بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ كونكرېت كۆپ بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ تهپهككۇرىدىكى پهللىسى

 ئاكادېمىيىلهر ۋە ئۇنىۋېرسىتېتالردىكى . سۈپهتلىرى زامانىمىز كىشىلىرى ئۈچۈن يهنىال مۇئهممادۇر

 ئازغىنه خىزمهتلهر زامان تهلىپىدىن تېخى يىراق بولۇش بىلهن بىرگه، ئهكسىچه، ئۇيغۇر ئهدەبىياتى

 ندۈرۈلدى، تهتقىقات شهيئىنىڭ ئۆزىدە بولمىغان مهنتىقىنى شۇ ئۆزىدە بولمىغان مهنتىقه بىلهن چۈشه

 شهيئىگه تېڭىش ئهمهس، بهلكى شهيئىدە ئهسلىدە بار بولغان، بىراق ئۆزىمىزدە نىسبهتهن پىنھان بولغان

 . مهنتىقىنى قېزىپ چىقىرىشتۇر

 پهرقلىنىدۇ، ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھى غهرب ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت روھىدىن

 بۈگۈنكى زامان غهرب ئهدەبىياتىدىكى مهۋجۇدىيهت قارىشى سىياسى، ئىجتىمائىي ئېلېمېنتالرغا ئىگه بىر

 مهۋجۇدىيهتچىلىك پهلسهپىسىدە ئادەمنىڭ تهنھالىقى . " قىسىم مهنىدە ئاقىزملىق خاھىشقا ئىگه

 چۈنكى خۇدا ئۆزىنىڭ ئاساسلىق تېما، ئادەمنىڭ خۇدانىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشىدىن ئۈمىد يوق،

 ") ئهسىر فرانسىيه ئهدەبىياتى تارىخى - 20 :" بىرونېل ( رېائللىقىدىن ئىلگىرى مهۋجۇت بواللمايدۇ؛

 ھايات : شۇڭالشقا غهرب مهۋجۇدىيهتچىلىكى چۈشكۈنلۈك ۋە گاڭگىراش بىلهن تولغان، ئالبېرت كاميۇ

 . بىمهنىلىك بولۇپ، ئۇنىڭغا يۈزلىنىشكه توغرا كېلىدۇ، دېگهن

 يغۇر ئهدەبىياتىدا، خۇدا ئالهمدىكى ھهرقانداق مهنىسىزلىكنىڭ ئالدىنى ئالغۇچى، ئۇ ئۇ

 - مهۋجۇدىيهتنىڭ جهۋھىرى، گۈزەللىكنىڭ چىرىغى، ئالهم ھهرىكىتىنىڭ مهنزىلگاھى، ئىنسان ئهقىل

 پاراسىتىنى ھهرقانداق نوپۇز، ھهرقانداق شهكىل ھهرقانداق مهبۇتقا مهھكۇم بولۇپ قېلىشتىن

 . ىدىغان ھهقىقهت قۇتقۇز

 . سهنكى مهۋجۇت، بهلكى ئهين مهۋجۇت

 ) كۆزنىڭ مهۋجۇتلۇقى سېنىڭ مهۋجۇتلۇقۇڭدىندۇر (

 ئهلشىر ناۋائىي –

 ئۇ خاالپ ياراتتى، يارالدى پۈتۈن

 ، بار بولدى پۈتۈن " بول : " ئۇ بىرال دېدى

 ئهي بىرسهن بىرىكمهس ساڭا باشقا بىر،

 . بۇرۇن سهن جىمىدىن، جىمىدىن ئاخىر

 پ خاس ھاجىپ يۈسۈ –

 ئاخىر - يۇقىرىقى مىسراالردىكى تىندىنسىيه ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ مىڭ يىللىق سۇاللىسىدە باشتىن

مهۋجۇت بولۇپ، دەۋرلهرسېرى پۈتۈن خهلقنىڭ تهبىەئت، ئالهم، جهمئىيهت قاراشلىرىغا سىڭىپ
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 ۋە ئۈزۈلگهن بىر ئهسىرگه كهلگهندە بۇ تىندىنسىيه سۇسالشقان، ئىستىخىيىلهشكهن - 20 . كهتكهن

 يىلالرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە ئهخمهتجان ئوسمان، ئهركىن - 80 دە، - قىسمهتته كۆزلهردىن يىتتى

 ئۇالرنىڭ شېئىرلىرىدىن ھۆسنى زاھىرى . ئىبراھىمالرنىڭ شېئىرلىرىدىن ئۆز ئىزچىللىقىنى تاپتى

 نىڭ ئورگانىك بىرلىكىنى ) ك مۇتلهق گۈزەللى ( بىلهن جامالى مۇتلهق ) شهيئىلهرنىڭ تاشقى ھاللىرى (

 . مانا بۇ ئهنەئنه ئىزچىللىقى ياكى ئهنەئنه زامانىۋىلىقى . ئۇچرىتىشقا بولىدۇ

 كېلهچهك . مهۋجۇدىيهت يولىدىكى تهۋەككۈلچىلىك ئهلۋەتته يۇقىرىقىالرنىڭ يولى بىلهن چهكلهنمهيدۇ

 اتى ئۆز ئېرسىيىتىنى ئهسىردىكى مۇستهقىل ئۇيغۇر ئهدەبىي - 21 ھهرھالدا . چهكسىز مۇمكىنلىكتۇر

 . يوقاتمىغاندىال ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

 يىل نويابىر - 1999

________________________________________
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 ئهدەبىياتنىڭ قىيامىتى ۋە نوهنىڭ كېمىسى

 ئهدەبىي ژۇرنىلىنىڭ ئون يىللىق خاتىرىسىگه بېغىشاليمهن » تهڭرىتاغ « –

 قهشقهر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ ئهدەبىيات فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرۈپ، ئايدا - 8 يىلى - 1986 مهن

 . خىزمهتكه تهقسىملهنگهندىن كېيىن، ئۆزۈمگه نىسبهتهن پۈتۈنلهي يېڭى ئىككى نهرسىگه يولۇقتۇم

 ئۇنىڭ بىرى، قىياپىتى تامامهن يوچۇن بولغان ئۈرۈمچى شهھىرى مهركهزلىكىدىكى ئىجتىمائىي

 ئالىي مهكتهپ قورۇسىدا جهمئىيهتتىن خالىي . ئهدەبىي ژۇرنىلى " تهڭرىتاغ " جهمئىيهت؛ يهنه بىرى،

 ھالدا ئۆلۈك بىلىملىرىگه ئهرمهك بولۇپ ئۆتكهن، ھايات سىرلىرىغا تولىمۇ خۇراپىي نهزەر بىلهن قاراشقا

 ئۆگهنگهن ساددا بىر ستۇدېنت، گهرچه تهقدىرى يهرگه مىخالنغان دېھقان مىللهتنىڭ ئاشۇ دەۋرگه

 پ مهرىپهت قهھرىمانى بولسىمۇ، رېائل جهمئىيهت ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىگه تامامهن يات بولغان مۇناسى

شۇڭا جهمئىيهت مهن ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهقلىمنى الل . بىر تىلنىڭ لۇغىتىدەك تومتاق ۋە مهۋھۇم ئىدى

 ، ئاشۇ لېكىن ئېسىمدە شۇنداق ئېنىق تۇرۇپتۇكى . قىلىپ، يهكسان قىلىپ تاشاليدىغان يېڭىلىق ئىدى

 گاھ ئېستېتىكنىڭ . مهزگىللهردە زېھنىم دۇنيانىڭ زاھىرەن ۋە باتىن ھادىسىلىرىگه ئۆزىنى ئۇرۇپ تۇراتتى

 شېئىرىيهت ۋە التاپهت جهھهتتىكى ئۆزگىرىشچان غهمزىسىگه سهما بوالتتى، گاھ مىستېتىكىنىڭ

 بارلىق كونا نهرسىلهرنى شۇڭالشقا ئېسىمدىكى يارامسىز . سۈكۈنات سۈپهتلىك نهرسىسىگه تهۋە بوالتتى

 ئهخلهت ساندۇقىغا تۆكۈۋېتىپ، مۇقهددەس روھ سهپىرىمنىڭ يىراق مهنزىلىگه يېڭىدىن قهدەم بېسىشقا

 . ئۈلگۈرەلهيتتىم

 مهن . ئۆزۈمگه رەھىمسىز لۈكچهك بولۇشۇم كېرەكلىكىنى ناھايىتى تېزال ھېس قىلدىم - مهن ئۆز

 يىن يۈرىكىمنى سۇغۇرۇپ ئېلىشىم، ئۇنىڭدىكى ئىنسان قوللىرىمنى يۇيۇپ، پاكىز تهرەت ئالغاندىن كې

 مۇھهببىتىگه زىت چىرىندىلهرنى تازىلىشىم، كالپانلىرىنىڭ ئۇرۇشىنى تۇغۇلغۇسى سهنەئتنىڭ رىتىمىگه

 مېڭهمنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، قاتتىق سىقىپ ئۇنىڭ . ماس ھالدا توغرىالپ سېلىشىم كېرەك ئىدى

 ولۇق ئىشهنگهندىن كېيىن، تهبىەئت ۋە سهنەئتنىڭ نۆۋەتتىكى ھهقىقهتهن پاكالنغانلىقىغا ت

 . كۆلهڭگىسىگه تۇتۇشۇم كېرەك ئىدى

 بۇنداق تهقهززالىق مېنى خېلى قىينىدى، بىر مهھهل پهرىشان شېئىرالرنى يېزىش بىلهن ئىچ پۇشۇقۇمنى

 ۇشنىڭ چىقاردىم، يېڭى تۇرمۇش مۇھىتىنىڭ تهسىرىدىنمۇ ياكى روھىمدىكى زىددىيهتلىك داۋالغ

 . تېپىشىدىنمۇ، ئهيتاۋۇر شېئىرلىرىمنىڭ تۈسى ۋە رىتىمىدە ئۆزگىچه ھالهت شهكىللهنگهندەك تۇيۇلدى

بۇرۇن بارماق ۋەزىندە، بولۇپمۇ ئارۇز ۋەزىندە شېئىر يېزىشنى بىر خىل تهبىئىيلىك ھېس قىالتتىم،
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 ما ئۇنى تېپىپ بواللمىغاندەك ئهمدىكى رىتىمىم قانۇندىن تاشقىرى بىر قانۇنىيهتنى ئىزدەۋاتقاندەك، ئهم

 شۇ چاغدىكى تهسىراتىم بويىچه بۇ قانۇنىيهتنى قانۇنىيهت دېمىسه بهكرەك مهزمۇنلۇق بوالتتى ۋە . ئىدى

 بارا پىكىرلىرىمنى تهڭكهش قىلىش ئۈچۈن - بارا . بۇ مهزمۇن ھېس ماھىيهتلىرىگه بهكرەك يېقىن ئىدى

 . دوستالرغا بهكرەك موھتاج بولدۇم

 مهن ئهدەبىياتىمىزنىڭ يېڭى . ژۇرنىلىنى ئهنه شۇنداق تهقهززالىق پهيتىدە تاپقانىدىم " اغ تهڭرىت " مهن

 ئۇنىڭدىكى پروزا ئهسهرلىرى ۋە ئهدەبىي . بىر تهۋەللۇتىنى مۇشۇ ژۇرنالدىن كۆرگهندەك بولدۇم

 . ىدى ئاخباراتالر يازغۇچىنىڭ چىنلىق تۇيغۇسىغا، ۋىجدانىي ۋە خاھىشىغا بىرقهدەر مهسۇئل بواللىغان

 ئۇنىڭدىكى شېئىرالر كهيپىياتىنىڭ ساددا، ئهينهن كۆرۈنۈشىگه ۋەكىللىك قىلىشقا ئىنتىلگهن بولۇپ،

 ھېسسىيات ئالدىنائال . باتىن دۇنيادىن كهلگهن ئۇچۇرالر ھهشهمهتسىز، لېكىن مهھلىيالىق ئىدى

 . ىمىگه ئهگهشكهنىدى بېكىتىلگهن شېئىرىيهت قېلىپىغا ئهمهس، بهلكى شېئىرىي قۇرۇلما ھېسسىياتنىڭ رىت

 گهرچه ئۇالر بىر پۈتۈن ھالدا بهدىئىي باالغهتنىڭ تىپىك جۈملىسى بواللمىسىمۇ، ھېچبولمىغاندا

 . ئهدەبىياتتىكى شهكىل كرىزىسىنىڭ ئاقىۋىتىدە ھاسىل بولغان روھىي بۇرۇقتۇرمىلىقنىڭ ئىسيانى ئىدى

 ىل شهكىلنىڭ شهرتىنى چۈشهندۈرگىلى روشهنكى، ھاياتىي كۈچكه ئىگه روھىي تهۋرىنىش بولمىسا مۇستهق

 . شهكىل ئىلھام بىلهن سهۋەب ئوتتۇرىسىدىكى  ئارىلىقنىڭ ماھىيىتىدۇر . بولمايدۇ

 بىراق شۇنداق . ژۇرنىلىنىڭ سىناق سانى ئىدى " تهڭرىتاغ " شۇنداق، مېنىڭ تۇنجى قېتىم كۆرگىنىم

 ئهدەبىياتىمىزدىكى تهۋەككۈچىلىك ئېيتااليمهنكى، بۇ ژۇرنالنىڭ ئۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچه سانلىرى

 ئۇ مۇشۇ سهۋەبلىك شېرىن چۈش كۆرۈپ ياتقان بىر بۆلۈك كىتابخانالر ئاممىسى . ۋە سىناقنى ئىپادىلىدى

 ئهدەبىياتىمىزدا قاتتىق بىر سىلكىنىشكه ئوخشايدىغان مهنزىرە . ۋە ئاپتورالر قوشۇنىنى ئۆزىگه تارتتى

 چان يېڭى دەۋر ئهدەبىياتىمىز ئهنەئنه بىلهن يېڭىلىق يارىتىش ئېرىنچهك ۋە ئېھتىيات . بارلىققا كهلدى

 تولىمۇ ساددا مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه . ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكه ئهنسىرەپ تۇرۇپ كۆز تاشلىدى

 مانا بۈگۈن كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى، ئاشۇ چاغدىن باشالنغان يېڭى شېئىرىيهت . ئالغان غۇلغۇال باشالندى

 ۋەكىللىرىنى يارىتىپ بولۇپ، سۈزۈك ئهمما كىچىك بىر ئېقىن سۈپىتىدە خىلۋەت ئۆزىنىڭ بىر قانچه

 ئهدەبىيات جهمئىيىتىدە كۆپ خىللىققا ياتىدىغان مهنتىقه مهۋجۇتكى، . جىرادا توختىماي ئاقماقتا

 ياشناش مهنزىرىسىگه ئىگه - ئۇسلۇبالر قانچىلىك كۆپ خىل بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇ شۇنچه گۈللهپ

 سهنەئتته ياشاش قۇدرىتىگه ئىگه ئامىلالر قارشى تۇرىدىغان كۈچلهرنىڭ قانچىلىك كۆپ . دۇ بولى

 بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ھامان ئوتتۇرىغا چىقىدۇ ۋە ئاالھىدە كۆزگه چېلىقىدىغان مۇستهقىل مهۋقهگه

 هپتىن چۈشۈپ ئايلىنااليدۇ، زەئىپ ئامىلالر چوڭ نوپۇزالر تهرىپىدىن ھامىيلىققا ئېلىنسىمۇ، ھامان س

 . قالىدۇ

ژۇرنىلىنىڭ ھهيرانه ۋە مهستانه كىتابخانى بولدۇم، ئۇزاق ئۆتمهيال قىزغىن، " تهڭرىتاغ " دەسلهپته

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/
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 ياشلىق " ئۆزۈمگه نىسبهتهن ئىزدىنىش خاراكتېرىگه ئىگه شېئىرلىرىم . ئاكتىپ ئاپتورىمۇ بولۇپ قالدىم

 " گۇڭگا شېئىر " ئاخىر شېئىرىيىتىمىزدىكى . پات ئېالن قىلىنىپ تۇردى - سهھىپىسىدە پات " چۇقانلىرى

 ھهپته . مۇنازىرىنىڭ بىر سهۋەبچىسى ۋە ئىشتىراكچىسىغا ئايالندىم - ھادىسىسى ئۈستىدىكى بهس

 ئاخىرلىرى مېنىڭ تهجرىبه ئوتتۇرا مهكتهپتىكى تۆت كىشىلىك ياتىقىم شېئىرىيهت مۇخلىسلىرى بىلهن

 ياش ژۇرنالىستالر، مۇھهررىرلهر، شائىرالر، ستۇدېنتالردىن مېنىڭ مېھمانلىرىم . تولۇپ كېتىدىغان بولدى

 بىزنىڭ ئورتاق تېمىمىز شېئىر، . بۇالرنىڭ بهزىلىرى يىراق شهھهر، ۋىاليهتلهردىن كهلگهن بوالتتى . ئىدى

 بارا دۇنياۋى ئهدەبىياتقا ئاالھىدە تهسىر بهرگهن فىروئىد، شوپىنھاۋار، - بارا . شېئىر يهنه شېئىر ئىدى

 . رنىڭ نامىمۇ زىكرى قىلىنىدىغان بولدى نېتسىال

 . شۇنداق قىلىپ ئاڭسىز ھالدا بىر سالۇن شهكىللهندى، بۇ سالۇننى بىرەرسى ئاالھىدە تهشكىللىمىگهنىدى

 ئۇنىڭ پائالىيىتى . ئهمما ئۇ ئهدەبىيات مهسىلىلىرىگه نىسبهتهن بىردىنبىر جاۋابكار، قىزغىن سالۇن ئىدى

 بىرىگه بولغان تهنقىدى تهكهللۇپ - اتتى، بۇنىڭغا ئهزا دوستالرنىڭ بىر بهزىدە ئاخشامدىن تاڭغا ئۇلىن

 بىلهن يۇمشىتىلغان بولماستىن، ئهكسىچه يالىڭاچ، يۈزتۇرانه ۋە رەھىمسىز ئىدى، بهزىدە ھهتتا ھهسهت

 دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن زەھهرخهندىلىكتهك تۇيۇالتتى، ئۇالر ئهنه شۇنداق كهسكىن تهنقىدنى

 بىزنىڭ سورۇنىمىز فرانسىيه سىمۋولىستلىرىنىڭ . ش پوزىتسىيه بىلهن قوبۇل قىلىشاتتى چاقچاق ئارىال

 بهزىدە بىكاسسو، ئاپوللىنار، كوكتوالرنىڭ غهلىته . چۈشكۈن، پىغانلىق سورۇنلىرىغا ئوخشاپ كېتهتتى

 ه لېكىن بولمىغۇر، ئهخمىقان . بىزنىڭ توغرا گهپلىرىمىزمۇ بوالتتى . سۆھبىتىگه ئوخشاپ كېتهتتى

 ئهمما ئهخمىقانه بۇ گهپلهر تامامهن ئۆز ئهقلىمىز بىلهن دېيىلگهچكه، . گهپلىرىمىزمۇ خېلى بار ئىدى

 نۇرغۇن . ئۇلۇغ زاتالر دېگهن تهييار، راست گهپلهرگه قارىغاندا نهچچه ھهسسه قىممهتلىك ئىدى

 غىز خاتا گهپنى ئىككى ئې - رەزىللىك ۋە قانخورلۇقنى ئۆز باغرىغا سىڭدۈرۈپ كهتكهن تارىخنىڭ بىر

 ئهمهلىيهت ناتوغرا سۆزلهرنى ئهپۇ قىلىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق چىن . سىغدۇرالىشىغا قهتئىي ئىشىنىش كېرەك

 . سۆزلهرنىڭ يىپ ئۇچىنى تاپشۇرىدۇ

 ژۇرنىلىنىڭ مۇھهررىرلىرى كۆپ ھالالردا ئهنه شۇنداق سورۇننىڭ بىۋاسىته كۆزەتچىلىرى " تهڭرىتاغ "

 بۇالر ياش قهلهمكهشلىرىنىڭ تۇرمۇشىدىن تارتىپ ئارزۇسىغىچه چوڭقۇر . ياكى ئىشتىراكچىلىرى ئىدى

 ھهتتا مهن شۇنداق ھۆكۈم قىالاليمهنكى، بۇالر مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئاپتورالرنىڭ . چۈشىنىدۇ

 قهلىمىدىن نېمه چىقىدىغانلىقىنى ئاساسهن مۆلچهرلىيهلهيدۇ، شۇڭالشقا قانداق تهكلىپ بېرىش

 ئېھتىمال، ئۆز ئاپتورلىرىنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىيىتىگه بۇنداق بىۋاسىته . ىنىدۇ كېرەكلىكىنى ئوبدان چۈش

 . سىڭىپ كىرەلهيدىغان مۇھهررىرلهر ناھايىتى ئاز بولسا كېرەك

 يېڭى تهلهپلهرنى - ژۇرنىلى مېنىڭ تهپهككۇرۇم ئۈچۈن يېڭى بوشلۇق بهردى، ماڭا يېڭى " تهڭرىتاغ "

 يىللىق مۇساپىسىدە ئۆزۈمنى ئاساسلىق پېرسوناژدەك ھېس ژۇرنىلىنىڭ ئون " تهڭرىتاغ " قويدى، مهن

مهن ئۆزۈمنىڭ شائىرلىق . مېنىڭ شېئىرلىرىمنىڭ كۆپ قىسمى مۇشۇ ژۇرنالدا ئېالن قىلىندى . قىلدىم
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 بۇ ژۇرنال ماڭا نۇرغۇن قىزىققان دوستالرنى . يېشىمنى مۇشۇ ژۇرنالنىڭ ئۆمرى بىلهن تهڭ دېسهممۇ بولىدۇ

هنەئتنىڭ نازۇك رەۋىشلىرى تهرك ئېتىلگهن مۇشۇ سۇيىئىستېمال دەۋرىدە سۆيۈملۈك تونۇشتۇردى، ئۇالر س

 بىز شېئىرىيهت مۇشۇنداق تاشلىۋېتىلگهن ۋە خورالنغان ئهھۋال ئاستىدىمۇ، بىر . ئۈلپهتلىرىمگه ئايالندى

 . بىرىمىزگه شېئىرلىرىمىزنى ئوقۇپ بېرىپ كېلىۋاتىمىز -

 ستنىڭ تۆھپىسىنى نېمىدىن كۆرۈش كېرەك؟ مېنىڭچه، بىر ژۇرنالىست زادى مهلۇم بىر ژۇرنال ياكى ژۇرنالى

 ياكى بىر ژۇرنالنىڭ تۆھپىسى ئۇنىڭ ئۆزگىچه ئاالھىدىلىك ۋە مۇستهقىل ئىجادىيهت خاھىشىغا ئىگه بىر

 قاتار يېڭى ئاپتورالر قوشۇنىنى بارلىققا كهلتۈرگهنلىكىدە، بۇ ئارقىلىق ئهدەبىياتنىڭ پىكىر قاتلىمىدا

 ئهدەبىي ژۇرنىلىنى ئاشۇنداق قىلىشقا " تهڭرىتاغ " مهن . ۇش پهيدا قىلغانلىقىدا كۆرۈلىدۇ داۋالغ

 ئهدەبىي ژۇرنىلى ئون يىل جهريانىدا، بۇرۇن ئوتتۇرىغا " تهڭرىتاغ . " مۇۋەپپهق بواللىدى دەپ قارايمهن

 ىر قىسمى ئۇالرنىڭ ب . چىقىپ باقمىغان يېڭى بىر تۈركۈم ئاپتورالرنى تهربىيىلىدى ۋە يېتىشتۈردى

 . زامانىمىزنىڭ كۆزگه كۆرۈنگهن ئهدىبلىرىدىن بولۇپ قالدى

 بىراق نهشرىياتچىلىق ۋە ژۇرنالچىلىق بازار . بىزدە نهشرىيات سودىگىرى دېگهن ئۇقۇم ھازىرچه يوق

 ئىگىلىكىنىڭ روشهن تهسىرىگه ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى ۋەزىيهتته، بۇ ساھهدە ئىشلهۋاتقان خادىمالر

 تىمائىي ئۈنۈمدىن تاشقىرى، ئىقتىسادىي ئۈنۈمنىمۇ جىددىي ئويلىمىسا بولمايدىغان بهدىئىي ۋە ئىج

بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، نهشر ئهپكارلىرىمىز مۇئهييهن دەرىجىدە تىجارەت يۆنىلىشىنى . بولۇپ قالدى

 ىي بىرىنچى، نهشر . ئۇالر بۈگۈن مۇنداق ئۈچ نۇقتىنى تهڭ ئويالشقا مهجبۇر بولدى . ئالماي تۇرالمىدى

 بۇيۇمالر بىلهن ئىقتىسادىي ئۈنۈم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت؛ ئىككىنچى، نهشرىي بۇيۇمالر بىلهن

 ئىجتىمائىي ئهخالق ۋە ئاڭ فورمىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت؛ ئۈچىنچى، ئاپتورالرنىڭ

 لقىلىق بۇ يهردىكى ھا . ئىستراتېگىيىسى بىلهن كىتابخانالرنىڭ ئېھتىياجى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت

 ئامىل يهنىال ئىجتىمائىي تۈزۈمنىڭ خاراكتېرى تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن ئاڭ فورمىسىنىڭ سۇبيېكتقا

 . تېڭىلىشى بولۇپ، يۇقىرىقى ئۈچ نۇقتا ئوتتۇرىسىدىكى بىماس ئاقىۋەت مۇشۇ سهۋەبتىن كېلىپ چىققان

 غا ئىگه بولۇش كېرەكلىكى بهرىبىر، بىر نهشرىيات خادىمىنىڭ نهشرىيات سودىگىرىگه خاس قىمهت قارىشى

 ئهمما نهشرىياتچىلىقنىڭ خاراكتېرىدىن . ھازىرقى ئهھۋالدا ئېتىراپ قىلمىسا بولمايدىغان بىر پاكىت

 ئېلىپ ئېيتقاندا، مهركىزىي ئوبيېكت يازغۇچىنىڭ مهھسۇالتىدىن ئىبارەت بولۇپ، مۇھهررىردە

 مهن ژۇرنالىستلىق ۋە . لۇشى كېرەك ئهتراپلىق بىلىم قۇرۇلمىسى ھهمدە دېموكراتىك پىكىر ئېڭى بو

 نهشرىياتچىلىقتىن ئىبارەت بۇ كهسىپلهر ئۈچۈن يۈز نهچچه خىل پهننى بىلىشمۇ ئازلىق قىلىدۇ دەپ

 دېموكراتىك پىكىر ئېڭى بىلىشنىڭ جهۋھىرى ئاساسىدا بارلىققا كېلىدىغان ئهخالقىي . قارايمهن

 ۇ ئۇدۇل كهلگهن ئادەم قىلىۋېرىدىغان ئىش ژۇرنالىستلىق ۋە نهشرىياتچىلىق ھهرگىزم . مهسۇئلىيهت

ئهمهس، ھوقۇق تېخىمۇ ئهمهس، ئۇ بىر خىل ئهدەبىي تهنقىد جهريانى ياكى ئىجتىمائىي تهنقىد
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 نهشرىياتچىلىقنى بىر . جهريانى، ھهقىقىي بىر نهشرىياتچى جهمئىيهت مائارىپىنىڭ يىرىك پېداگوگىدۇر

 تهئهسسىپ كىشىلهر مىللهتنىڭ ئهقىل خهزىنىسىگه خىل ھوقۇق ياكى ئىمتىياز دەپ قارايدىغان مۇ

 مهن . سۇقۇنۇپ كىرىۋالغان چاشقانالردۇر، ئۇالر ھهمىشه بىرەر شهپىدىن خاۋاتىرلىنىپ ياشىشىدۇ

 ئامېرىكىلىق داڭلىق نهشرىياتچى ۋە مۇھهررىر ساكىس كوممىنىسنىڭ خانىمى دوروسى كوممىنىس يازغان

 مهزكۇر ئهسهر ئۇنىڭ ئېرىنىڭ تهھرىرلىك . بنى كۆرگهنىدىم دېگهن كىتا " مۇھهررىر قانداق بولىدۇ "

 ئىستىلى ھهققىدىكى تهرجىمىھالى خاراكتېرلىك ئهسهر بولۇپ، ساكىس ئهپهندىنىڭ ئهدەبىيات

 نوبېل . سهھنىسىدىكى ئاتاقلىق شهخسلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى تهپسىلىي بايان قىلىنغانىدى

 ساھىبلىرى بولمىش يۇكىن ئونېل ۋە ۋىليام فولكنېرالر، ئۇنىڭدىن ئهدەبىيات مۇكاپاتىنىڭ ئامېرىكىلىق

 باشقا بېلمان، ئادرى سىستىۋېنسون، لۇئىس قاتارلىق شهخسلهر ساكىسنىڭ مۇھهررىرلىكىدە تونۇلغان

 بۇ ئاسانمۇ؟ بىر مىللهتنىڭ ئهدەبىياتىدىن دۇنياۋى شهخسنىڭ چىقىشى شۇ مىللهتنىڭ . كىشىلهر ئىدى

 ساكىس . مهلۇمكى، بۇ ئاسان ئهمهس . ە تهپهككۇرىنىڭ خىتابنامىسىدۇر دۇنيادىكى ئورنى ۋ

 مۇھهررىر " شهرەپ نهدىن كهلدى؟ - ئىزلىرىنى جاھانغا تاراتقان بۇنداق كاتتا شان - ئهپهندىنىڭ ئىش

 ئۆزىدىن ۋە مۇنداق جاۋاب - دەپ سورايدۇ ساكىس ئهپهندى ئۆز " نېمه ئىش قىلىدۇ؟

 بىر ئىشچى بولۇشى، ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن پهخىرلىنهلىشى، مۇھهررىر ئالدى بىلهن :" بېرىدۇ

 ئۇ ... ھهرخىل پىكىر ۋە ئىدىيىلهرنى ئۆتكۈرلۈك بىلهن بايقاپ، ئىنكاس قايتۇرالىشى كېرەك

 ئىختىساسلىقالرنى بايقاش، ئهركىن پىكىر ئالماشتۇرۇش، ئهڭ كهڭ بىلىم تارقىتىش ئۈچۈن كۈرەش

 ." قىلىدۇ

 ۋە كىتابخان ھهققىدە مۇئهييهن دىت بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۆزى مۇئهييهنلهشتۈرگهن ژۇرنالىستتا ئاپتور

 مهلۇم قاتالم ئاپتور ۋە كىتابخانالرنىڭ بولۇشى بىلهن بىر ۋاقىتتا، كهلگۈسىدە بولۇشقا تېگىشلىك غايىۋى

 تىپتىكى مهنىۋىيهتنىڭ يېڭى نهسلىگه تهقهززا بولىدىغان ژۇرنالىست كېيىنكى . ئاپتورالرمۇ بولۇشى كېرەك

 . ئاپتورالرنى بارلىققا كهلتۈرۈشنى مۇقهددەس بۇرچ دەپ چۈشىنىدۇ

 ژۇرنىلىنىڭ بارلىققا كېلىشىدە ۋە ئۇنىڭ ئۆسمۈرلۈك ھاياتىدا ئهنه شۇنداق شهرەپلىك " تهڭرىتاغ "

 مهن ساپ ئهدەبىيات . مهسۇئلىيهت توال جۇاللىق بولمىسىمۇ، بىرقهدەر ئېنىق ھالدا ئىپادىلىنىپ كهلدى

 ارسىز قالغان ۋە خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتقان دەۋردىكى شېئىرىيهتنىڭ چۈشكۈن پۇقراسى بولۇش ئېتىب

 . ژۇرنىلىنىڭ پهرۋىشكار ھىمايىسىگه رەھمهت ئېيتىمهن " تهڭرىتاغ " سۈپىتىم بىلهن

 مۇستهغرەق بولۇپ - ژۇرنىلى ئۆتمۈشتىكى ئىزچىل ھاياتى ۋە نهتىجىسىدىن مهستۇ " تهڭرىتاغ " ئهلۋەتته،

 ئهسىرگه - 21 ئىنسانىيهت . كېلهچهكتىكى يېڭى بۇرچىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، دەپ قارايمهن كېتىپ،

 باشقا - كىرىش ھارپىسىدا تۇرماقتا، گهرچه يهر شارائىتىدىكى ھهرقايسى رايونالرنىڭ تهقدىرى باشقا

 قىغا بولسىمۇ، ئوخشاش بىر قۇياش ئوخشاش يىلنامىدىكى كالېندارنى بهلگه قىلىپ، يېڭى ئهسىر ئۇپۇ

ھهر قايسى ئهل ۋە مىللهتلهر ئۆز ئهھۋالىغا يارىشا ئۆتمۈشىدىن خۇالسه چىقىرىپ، . باشلىماقتا
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 سهنەئت ۋە - ئهسىردىكى تارىخىي رېائللىق، ئهدەبىيات - 20 بىزدىمۇ . كهلگۈسىنىڭ پىالنىنى تۈزمهكته

 ىدى، لېكىن بۇنداق ئېستېتىك قاتالم، تهپهككۇر تارىخى ھهققىدە خاس مۇالھىزىلهر بولۇشى كېرەك ئ

 ئۆتمۈشىدىن توغرا خۇالسه چىقارمىغان مىللهت . ئاقىالنه ئهسهرلهر تېخىچه مهيدانغا كهلمىدى

 ژۇرنىلى ۋە " تهڭرىتاغ . " تهكرار پۇشايمان قىلىدۇ - تارىختىكى خاتالىقنى تهكرار ئۆتكۈزىدۇ ۋە تهكرار

 ارلىق نهشر ئهپكارلىرىمىزنىڭ مىللىي ئىدېوئلوگىيىمىزنىڭ تهرەققىياتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ب

 يۇقىرىقىدەك ئويلىنىشقا گىرىپتار بولۇشى ئهڭ ئهقهللىي تهلهپ بولۇپ، ھهممىسى ئۆز ئالدىغا

 . ئهستايىدىل پىكىر قىلىشى جىددىي زۆرۈردۇر

 ھازىرقى ئهدەبىياتىمىز قانداق ھالهتته؟

 بىيات جهمئىيىتى ئاللىبۇرۇن شارائىتى بولغان ئهدە - بىزدە ئهدەبىي گۈللىنىشنىڭ ئىجتىمائىي شهرت

 سهنەئت جهمئىيهتلىرى ئاپتور ۋە ئهسهرلهر دۇچ كېلىۋاتقان ئىقتىسادىي، - ئهدەبىيات . كاردىن چىقتى

 مهنىۋى كرىزىسىنى ئورتاق مۇزاكىرە قىلىپ، ھهل قىلىدىغان رولدىن ئومۇمهن قېلىپ، بازار ئىگىلىكى

 مۇئهسسهسىلهر ۋە . سىز خارابىگه ئايلىنىپ قالدى دەۋرىنىڭ ساختا رىغبهتلهندۈرۈشى ئاستىدىكى كۆرۈم

 ئورگانالر كونىراپ، قانچه يامىسىمۇ يىپ تۇتمايدىغان كىيىمگه ئوخشاپ قالدى، بۇنى كىيىۋالغان

 خادىمالر ھۆججهت سومكىلىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆزى مۇھىم دەپ بىلگهن مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش

 تهھرىراتالر زاۋۇت رىقابىتىگه دۇچ . ىغان بولۇپ قالدى ئۈچۈن قانچه قاترىسىمۇ، ئهھۋال ئۆزگهرمهيد

 ئهدەبىياتىمىز پهقهت . كهلگهن كونا تۈگمهندەك مىسكىن كهيپىياتتا لېۋىنى چىڭ چىشلهپ كېتىۋاتماقتا

 ئاپتور ۋە كىتابخانالرنىڭ تۇغما ئېستېتىك ئىقتىدارى ئاساسىدا ئازغىنه دائىرىدىكى مهۋجۇتلۇقىنى

 مال باھاسى ۋە ئىستېمالنىڭ سهۋىيىسىگه . يوقنىڭ ئارىلىقىدا - قهلهم ھهققى بار . ئىسپاتالپ تۇرۇۋاتىدۇ

 بۇ ئهدىبلهر ۋە مۇتهپهككۇرالر ئۆزلىرىنى خىلۋەتكه تارتىپ، . يېتىشىش بارغانسېرى قىيىنلىشىۋاتىدۇ

 كىشىلهرگه ئۇلۇغ گهپلهرنى قىلىپ بهرسه كۈنى ئۆتىدىغان بۇرۇنقىدەك دەۋر بولمىغاچقا، كىشىلىك

 يېزا . رمۇش ۋە ئائىله قهلهم ئىگىلىرىنى ئېستېتىك تۇرمۇشتىن ۋاز كېچىپ، پۇل تېپىشقا ئۈندىمهكته تۇ

 بىلهن شهھهر ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنىڭ چوڭ بولۇشى ۋە تۈزۈمىمىزگه يارىشا ئۈستقۇرۇلما

 غان مۇئهسسهسىلىرىنىڭ شهھهرگه مهركهزلىشىشى، كىشىلهرنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋەتنى ئاساس قىلىۋالىدى

 يېزا تهبىەئتنىڭ بىۋاسىته سىماسى، . خىزمهت ئهخالقى ئهدىبلهرنىڭ شهھهرگه كىرىۋېلىشىنى بهلگىلىگهن

 ئۇ ئهدىبكه  ساددا، تهبىئىي خىسلهت ئاتا قىلىدۇ، شهھهر پروگماتىزمنىڭ داشقازىنى، ئۇنىڭ ئاسمىنىدا

 جهسهتتىن ئاتالپ ئۆتۈشكه ئۆز نهپسى ئۈچۈن بىرەر . تۈتهكلىرى ئۈزۈپ يۈرىدۇ - نهپىس ئوتنىڭ ئىس

 شهھهردە ئادەمنىڭ توۋا . ئىككىلهنمهي جۈرئهت قىاللمىغان ئادەم شهھهردە كۈن كهچۈرەلمهيدۇ

 شۇڭا بۇنداق يهرلهردە سهنەئتنىڭ قهلبىگه زاھىدالرچه چۆكىدىغان ئادەملهر . قىلىشقىمۇ ۋاقتى يهتمهيدۇ

. يوق ھېسابتا
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 مىز شۇنچه كهڭ، بۇ سهپ گويا چۆچهكتىكى بوياقچىنىڭ سهنەئت قوشۇنى - سادىغاڭ كېتهي، ئهدەبىيات

 بولۇپ " تاالنت " كۈپىگه ئوخشاپ قالدى، ھهرقانداق مهخلۇق ئۇنىڭغا چۈشۈپال كهتسه، ھهيۋەتلىك

 يازغۇچى بولۇپ كېتهلهيدۇ، - كېتىدۇ، ئاخىرقى ھېسابتا باشقا ھېچقانداق ئىشنى قىاللمىغانالر شائىر

 رۇن ئېلىپ، قهلهم جهھهتته بىر قهدەر مۇستهقىللىققا ئىگه كىشىلهرنى ئىلغار ئهربابالر قاتارىدىن ئو

 بىرەر ئىشنى تهۋرىتىشكه قادىر بواللمايدىغان ئهنه شۇنداق بهندەئى . كهمسىتىشكه باشاليدۇ

 بۇ . گۇمراھالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان ئىشالرغا ئۆزىنى ئۇرۇشى ئهخالقسىزلىق جۈملىسىدىندۇر

 سهنەئتتىن ئىبارەت بۇ - ئهدەبىيات . جىنايهتكىمۇ ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن ئهخالقسىزلىق ئېھتىمال

 سهپته سۇدىيه ۋە ئىجرا قىلغۇچى بولمايدۇ، بىراق سهنەئتنىڭ قانۇنى ئۇالرنى تهبىئىي ھالدا بىر تهرەپ

 لىرى سهنەئت مىتى - بىزدە ئهدەبىيات . بىرىنى دۇمباالپ تۈگىتىشىدۇ - ئۇ ناتىۋان جهڭچىلهر بىر . قىلىدۇ

 - مانا بۇ ئهدەبىيات . ئۆز ئالدىغا مهپكۇرىسى بار ھهقىقىي سهنەئت ئهھلىنى چىرىتىپ تاشالۋاتىدۇ

. سهنەئتنىڭ قورقۇنچلۇق قىيامىتى

 ئهي، سهنەئتنىڭ پاك : ئهسىردىن شۇنداق بىر ئهمر كېلىدۇ - 21 قۇالق سېلىپ ئاڭلىساق، ئۈمىدۋار

 تهلهپلىرىنىڭ جانپىدا ھىمايىچىلىرى، - جدانىنىڭ، ئارزۇ مۇخلىسلىرى، كېمىگه چىقىڭالر، سىلهر خهلق ۋى

 سىلهر قهلبنىڭ نازۇك ھېسسياتىغا ھېكمهت بىلهن ئهمهل قىلغۇچىالر، توپان سۈيى يامراش ئالدىدا

 تۇرىدۇ، كېمىگه چىقىڭالر، سىلهر مهنىۋىيهت ۋە سهنەئتنىڭ پۈتۈنلهي يېڭى نهسلى ئۈچۈن كېرەك

 . ك بولۇشىدىن ئهنسىرىمهڭالر، ئهخالقسىزلىقنىڭ نالىسىمۇ بىر خىل مۇزىكا نائهھلىلهرنىڭ ھاال . بولىسىلهر

 ! سىلهر بۇ مۇزىكىنىڭ ساداسى ئىچىدە ئىمانىڭالرنى تېخىمۇ پاكىز يۇيۇڭالر

 ئهسىر قانال - 21 ژۇرنىلى ئهڭ بالدۇر ئاڭلىيااليدۇ دەپ ئىشىنىمهن، " تهڭرىتاغ " يۇقىرىقى ئهمرنى

 ژۇرنىلى ئهدەبىيات قىيامىتىگه شىپا بولغۇچى نوھ كېمىسىگه ئايلىنىشى " غ تهڭرىتا " ئېغىزىدا تۇرۇۋاتقان

 بۇ كېمه بۇلغانغان ۋە ياتالشقان ئهدەبىيات دۇنياسىدا ئۆز قىممىتىنى ئىسپاتالشقا مۇۋەپپهق . كېرەك

 بواللمىغان ئېتىقادلىق سهرخىلالرنى تالالپ قۇتقۇزۇشى، ئۇالرنى مىللهتنىڭ مۇستهھكهم غۇرۇرى ۋە

 . نىنى بولدۇرىدىغان خېمىرتۇرۇچقا ئايالندۇرۇشى كېرەك ۋىجدا

 ئهدەبىياتىمىز مۇرەككهپ ۋە ھالقىلىق ئهسىر ھارپىسىدا نېمىلهرنى قىلىش كېرەك؟ ۋىجدانلىق قهلهم

 . ساھىبى بۇنىڭغا جاۋاب بېرىشتىن باش تارتمايدۇ

 يىل ماي - 1996

________________________________________
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 ىڭ بهدىئىي سۈرىتى تارىخ تۇيغۇسىن

 رومانى توغرىسىدا » قۇم باسقان شهھهر « يازغۇچى مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ –

1 

 بىزنىڭ شهھهر ئهسلىدە ئىنسانالردا بولىدىغان ياخشىلىق ۋە يامانلىق نىسبىتىنىڭ تىمتاسلىقىدا

 ئۇنىڭ ئاسمىنىمۇ سېخىي، . گۈللهنگهن، قان ۋە تهشۋىشتىن خالىي ئوتۇپىيىلىك شهھهر ئىدى

 بۇ شهھهردە قۇياش، يۇلتۇز، ئاي، قۇم زەررىچىلىرى ۋە جان . لهتلهرگه باي بىپايان مهنزىرە ئىدى خىس

 نۇقتىلىرى كۆزگه كۆرۈنمهس ئىالھىي يىپ بىلهن چىگىلگهنكى، كۆڭۈللهرنىڭ ئهركىن دەۋرەشلىرى

 هگهر ئۆزىنىڭ مهڭگۈ خورىمايدىغان تهبىئىي كۈچى بىلهن ئادالهت ۋادىسىنى ئۇپۇققىچه يايغان، ئ

 ئۇنىڭدا پىغان ياكى كۆز يېشى بار دېيىلسه، بۇ پهقهت ھاياتلىقنىڭ ئۆز ئىنتىلىشلىرىگه يارىشا مۇۋاپىق

 كىشىلهر ئۇنىڭ مهنبهسىنىڭ دەل ئۆزى ئىكهنلىكىنى چۈشهنگهچكه، بۇ . سىقىلىشلىرىدىن چىقاتتى

 ئۆز ئارزۇيۇم بويىچه ئهگهر مهن دوزاخنى . سائادەت تۇزلىرىنى رازىلىق بىلهن مۇئهييهنلهشتۈرەتتى

 لېكىن . ياسىسام، ئۇنىڭ ئوتى قانچه دەھشهتلىك بولمىسۇن، مهن ئۇنى جهننهت دەپ ئاتايمهن

 . باشقىالر قۇرۇپ بهرگهن جهننهت چىنارىمنى قۇرۇتۇۋېتىدۇ

 مهن ئۇ بهرگهن قۇمدىن بىر تال ئالدىم . ىنى كۆرسهتتى " قۇم باسقان شهھهر " مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندى

 بهرگهن روھىي رادىوئلوگىيىنى بويالپ ھۆكۈمرانالر، بهندىلهر، ھهتتا خۇدانىڭ كۆڭلىگه كىرىپ دە، قۇم -

 تارىخ ئۆزىنىڭ قوپال، قانلىق ئىككى قولى بىلهن سىزىپ بهرگهن دائىرىدىن چىقىپ كېتىۋېتىپ، . چىقتىم

 ىيالدىن ئىبارەت ھهر قانداق زىلزىله باشتا كىچىككىنه بىر خ . دەل پاسىلغا كهلگهندە توختاپ قالدىم

 . مهن مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندىنىڭ خىيالىنى دەڭسهشكه باشلىدىم . بولىدۇ

 - ئاستا، ئاز - قۇم ئۇششاق نهرسه، يالغۇز تۇرغاندا قاتتىق، توپالشقاندا يۇمشاق نهرسه، ئۇ ئاستا

 . ئۇ ئۆزىنىڭ دەھشهتلىك ھالىتىنى سۈرئهتتىكى ئاستىلىققا سىڭدۈرۈۋەتكهن . ئازدىن كۆچىدۇ

 تارىخنىڭ كۇتۇپخانىسى، ئۇ، تارىخ ئهسلىيهتلىرىنىڭ كۆڭۈلدىكى شولىسى، " قۇم باسقان شهھهر "

 ئۇنىڭدىن بىز يازغۇچىنىڭ ئارزۇ تارىخىنى، مىللهتنىڭ كوللېكتىپ تهجرىبىسىنى، بايلىق پهلسهپىسىنىڭ

 ىغان ئېيسا روھىنى، سىمۋولالشقان گهۋدىلىرىنى، زوراۋانلىققا شېئىردىكى شېرىنلىك بىلهن مۇئامىله قىلىد

 مهنىسىزلىككه قارشى ئهپچىل يۇمۇرالرنى كۆرىمىز، بۇالر ھهرگىزمۇ توزان باسقان ئۆتمۈشنىڭ نوقۇل

 ئۆزىال بولۇپ قالمىغان، ئاپتور ئۇالرغا ئۆز قهلبىنىڭ جۇالسىنى سىڭدۈرۈپ، باشقىالرنىڭ دىققىتىگه

. ىن دومىالپ چۈشكهندەك گويا مىللهت تارىخى ئاپتورنىڭ خىيالهتلىك كۆزىد . تاشلىغان

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 196 

http://www.uyebook.com 

2 

 ئانا تېما مهسىلىسى مىللىي ۋىجداننى ئۆز شهخسىيىتىگه ئايالندۇرالىغان ئاپتورلىرىمىزنىڭ ئېڭىدا خىرە

 نهزەرىيىۋى . شىرە مهۋجۇت بولسىمۇ، تا ھازىرغىچه نهزەرىيىۋى نۇقتىدىن تۈزۈك تىلغا ئېلىنمىدى -

 ۇپ، بۇنىڭ يىلتىزى ئۇزاق تارىخىي يىلالر بىلهن تهپهككۇر بىزدىكى ئهڭ پاجىەئلىك ئاجىز ھالقا بول

 بىز تارىختىن بېرى كۆپ تهرەپلىمه كۈچ بىلهن تهسىرلهشكهن مۇرەككهپ ھالهتلهردە ياشاپ . تۇتىشىدۇ

 بىزدىكى تارىخىي پاجىەئلهر ۋە ئۇتۇقالر مىللىتىمىزنىڭ ئۆزىگه خاس جۇغراپىيىسى، مىجهزى ۋە . كهلدۇق

 بۇ ئامىلالر تاشقى ئامىلالرنىڭ كونكرېت خۇسۇسىيهتلىرى . ۋەتكه ئىگه ئېتىقادى بىلهن ئىچكى مۇناسى

 . بىلهن بىرىكىپ، تارىخىي نۇقتىالرنىڭ ھهربىر دەۋرگه خاس مهزمۇنى ۋە ئاقىۋىتىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

 ئايرىم، ئىنچىكه تهھلىل يۈرگۈزۈپ، نهزەرىيىۋى يهكۈن - ئهپسۇسكى، بىز ئۇالر ھهققىدە ئايرىم

 پهلسهپه نامراتلىقى بۈگۈنكى كىشىلىرىمىزدە ئۆتمۈشتىكى . سهرلهرنى تېخى ئۇچراتمىدۇق چىقارغان ئه

 . ھهر قانداق دەۋرگه قارىغاندا، ئهڭ تىپىك باسقۇچقا كۆتۈرۈلدى

 ھهر : مېنىڭچه، ئانا تېما ھهر بىر مىللهت ئۈچۈن ئايرىم بولىدۇ، خۇددى مېكسىكا شائىرى ئوكتاۋىوئپاز

 نىڭ مهنىسى ھهر قايسى " ھازىر " بىراق . دېگهن ئۇقۇم مهۋجۇت " ىر ھاز " قانداق مىللهت ئۈچۈن

 مىللهت ئۈچۈن ئوخشىمايدۇ، دېگىنىدەك، ئانا تېما ھهربىر مىللهت ئۈچۈن ئۆزىگه خاس مهزمۇننى ئۆز

 بۇ مهسىله مىللهتنىڭ مهلۇم . چۈنكى ھهر بىر مىللهتنىڭ ئۆزىگه اليىق مهسىلىسى بولىدۇ . ئىچىگه ئالىدۇ

 خۇددى بۈگۈنكى . دەۋرىدىكى مهنپهئىتىنىڭ قانداق ئهكس ئېتىشى بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ بىر كونكرېت

 - شارائىتتا پهلهستىن خهلقى دۇچ كهلگهن مهسىله بىلهن تاجىكىستان خهلقى دۇچ كهلگهن مهسىله بىر

 دېمهك، ئانا تېما مىللىي تهقدىرنىڭ ھهر قايسى تارىخىي دەۋرلهردىكى . بىرىگه ئوخشىمىغاندەك

 نكرېت مهزمۇنى بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۇ، مىللهت تهقدىرىنىڭ ئۆزگىرىشىگه كو

 ئانا تېما مىللىي، دەۋرىي تۈس ئېلىش بىلهن بىرگه، بۇ دائىرىدىن ھالقىپ . ئهگىشىپ ئۆزگىرىدۇ

 خ ئىنسانىي تۈس ئېلىشىمۇ مۇمكىن، چۈنكى دۇنياۋى قاينامدىن خالىي تۇرىدىغان مىللهت ياكى تارى

 . بولغان ئهمهس

 ئۇ بولسىمۇ، تهن ۋە روھىيهت خىللىرى بويىچه روناق تېپىش، . بىزنىڭمۇ ئۆزىمىزگه اليىق مهسىلىمىز بار

 بۇ مهسىله بۈگۈنكى مىللىي . ئىنساننىڭ دۇنيادىكى ھهقىقىي مهنىسىنى قولغا كهلتۈرۈش

 قالماستىن، بهلكى جىددىي ئىدېوئلوگىيىمىزنىڭ ھهر قانداق تارماقلىرىدا ئهكس ئېتىشى كېرەك بولۇپال

 ئهگهر ھهر بىر قوۋم ئۆزىنىڭ تهرەققىيات . تهقهززالىق كهيپىياتىغىمۇ ئىگه بولۇشى كېرەك

 تېخنىكا ئاخىر بېرىپ، - ئىمكانىيهتلىرىنى تاپالمىسا، ماددىي مهنپهئهتىنى گهۋدىلهندۈرۈۋاتقان پهن

 تېخنىكا جهمئىيهتته ماددىي ھهشهمهت . ئۇالرنىڭ مهنپهئهتىگه قارشى كۈچكه ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

 پهيدا قىلىپ، ئىنسانالرنىڭ قورالدىن پايدىلىنىش ئىقتىدارىنى نامايان قىلسىمۇ، بىراق مىللهتلهر،

مانا بۇ، زامانىمىز كىشىلىرىگه ئورتاق . دۆلهتلهر ئارىسىدىكى تۈپ زىددىيهتلهرنى ھهل قىاللمىدى
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 يادىكى بهختسىز ئادەملهرنىڭ كۆز يېشىنى توختىتىپ چۈنكى تېخى ئۇ، دۇن . بولغان پهن كرىزىسى

 پهننىڭ سهلتهنىتى ئورتاق قانائهتنى قولغا . بواللمىدى؛ ئۇ، غالىبالرنىڭ قولىدىكى قامچا بولۇپ كهلدى

 ئهمما بۇ پهقهتال شائىرالر تهلمۈرۈپ . كهلتۈرۈش نىشانى ئۈستىگه قۇرۇلغاندا، ئۇ، كرىزىستىن ساقىيىدۇ

 . چهكتۇر، خاالس كېلىۋاتقان گۈزەل چۆ

 ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى ھهقىقىي مهنىسىنى تېپىش تهبىەئتنىڭ ئىرادىسىگه ئهڭ ئۇيغۇن كېلىدىغان ھوقۇق،

 بۇنداق ھوقۇقنىڭ ھهققانىيهتتىن پۈتكهن پۇتلىرى بار، ئۇنىڭ بىلهن ماڭغاندا، پهقهت ئادالهت

 شۇ ئىرادىنىڭ مۇئهييهنلهشكهن دۈشمهنلىرىال ۋايسايدۇ، تارىخ ۋە جهمئىيهتشۇناسلىق ئىلىملىرى ئهنه

 قىسمىنى جاكاراليدۇ، ئۇنىڭ مهۋھۇم، يوشۇرۇن قىسمىنى پهقهت سهنەئتال ئىنسانىي زىللىقىنى يوقىتىپ

 . قويمىغان كىشىلهرگه سۆزلهپ بېرەلهيدۇ

 بۇنى ھېچكىم ئېيتىپ . ئانا تېما بىر مىللهت ياكى بىر دەۋر ئۈچۈن ھازىرنىڭ ئۆزىدىال تهقهززالىقتۇر

 ئوقۇرمهنلهر ئۇالرنىڭ قهلىمىنى كۆرگهندىن كېيىن، قهلهم ئىزلىرىدا . دۇ، ئاقىلالر ئۆزى تاپىدۇ بهرمهي

 . كۆرۈنگهن نهرسىنىڭ ئۆزىنىڭ ۋۇجۇدىدا بارلىقىنى ھېس قىلىشىدۇ

 ، " ئىز " مېنىڭچه، ئانا تېما مهسىلىسى بۈگۈنكى زامان پروزىمىزدا ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ئهپهندىنىڭ

 بىراق ئۆتكۈر ئهپهندى . اتارلىق ئهسهرلىرىدە مهلۇم مهنىدە ئهكس ئهتكهنىدى ق " ئويغانغان زېمىن "

 ماكان ئىزلىرىنى ئۆتمۈشنىڭ زامان - ئۆزىنىڭ مهنىۋىيىتىدىكى بۈگۈنگه ۋە ئهتىگه تهئهللۇق زامان

 دە، دەلىل ياكى پاكىت دەپ قارالغان تارىخىي زامان ھادىسىلىرىنى - چېكى بىلهن نۇقتىالپ قويغان

 قىلىش بىلهن بولدى قىلغان، نهتىجىدە،  ئهسهرنىڭ بهدىئىي قىممىتىدىن كۆرە ئاخبارات قىممىتى بايان

 . ئۈستۈن چىققان

 مهيلى بۇالردەك يىرىك تارىخىي رومانالر بولسۇن ياكى ئهدىبنىڭ مهنىۋىيىتىدىكى تهبىەئتكه ئايالنغان،

 رنىڭ كهلگۈسى تارىخنى ۋۇجۇدقا زاماندىن ھالقىغان ئىدىائل گهۋدە بولسۇن، ئۇال - تارىخىي ماكان

 سهنەئتنىڭ ئۆز - بىراق بىز ئهدەبىيات . چىقىرىدىغان روھىي مهنبهنى تولۇقاليدىغانلىقى شهكسىز

 ئاالھىدىلىكىنى چىقىش نۇقتىسى قىلغىنىمىزدا، ئۇنىڭ مهزمۇن قىممىتى، ئىجتىمائىي قىممىتى ئۈستىدە

 بىز ئۆتكۈر . مىتىنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك سۆز ئېچىش بىلهن بىرگه، ئهدەبىياتنىڭ ئىستىل قىم

 ئهپهندىنىڭ يۇقىرىقى مهھسۇالتلىرىنى تارىخىي ئىجتىمائىي قىممهت نۇقتىسىدىن ھهممىنىڭ ئالدىغا

 ئۇ، دۆۋىلىنىپ ياتقان ئۆتمۈش خاتىرىسىدىكى بىر قىسىم ئۆرنهكلهرنى كىشىلهرگه . قويۇشقا ھهقلىقمىز

 مېنىڭچه، ئۆتكۈر ئهپهندى شۇ . رېائل تارىخىي روھ ھاسىل قىلدى كۆرسىتىپ، ئوقۇرمهنلىرىمىزدە

 . ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئۇنىڭدىن ئارتۇق تهلهپنى ئۆزىگه قويمىدى، دەپ قىياس قىلساق بولىدۇ

 مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندى ئهدەبىياتىمىزدا ئهنه شۇ يوسۇندا شهكىللىنىۋاتقان ئانا تېمىنى ئۆزىگه خاس

قۇم " مهن . قىممهت نۇقتىسىدىن تاپشۇرۇۋالغانلىقىنى بىزگه ئايان قىلدى دۇنيا قاراش ۋە بهدىئىي
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 سۈپۈرگه ئاققان سهپهر . نى ئوقۇغاندىن كېيىن، قانداقتۇر بىر تارىخ تۇيغۇسىغا چۆمدۈم " باسقان شهھهر

 ئۇ ھهقىقهتهن . دەرياسىدا ئېقىپ كېتىۋېتىپ، قايسى دېڭىزغا قۇيۇلىدىغانلىقىمنى خىيال قىلدىم

 بىراق ئۇنى يىراق بىر . جاھانكهزدى ئىدى " ىڭ تىزگىنىنى كۆڭۈل ئىختىيارىغا تاپشۇرغان سهپىرىن "

 پات چاقىرىپ - يهردە نۇر چېچىپ تۇرغان ۋىجدان ئۆزىنىڭ ھۆرلهرگه مهنسۇپ ئاۋازى بىلهن پات

 مهن ئۆزىنىڭ ئاق كۆڭۈللۈكى، پىداكارلىقى ۋە تهۋەككۈلچىلىكىنى چۈشىنىدىغان ئادەم . تۇراتتى

 ئارقىدىنال مېنى بىر خىل ۋەھىمه چۇلغۇۋالدى، . مىغان بهختسىز دونكىخوت تۇغۇلۇۋېتىپتۇ، دېدىم تاپال

 ئارىمىزدا دونكىخوتنى چۈشىنىدىغانالر يوق ھېسابتا، مهن سۈپۈرگىنى ئاشۇنداق سۈپهتلىسهم كىشىلهر

 مېنى چۈشىنهرمۇ؟

 ىر سۈپۈرگىنى ساتىرىك سىمۋول دەپ ئاخ . قىسىملىرى كۆز قارىشىمنى ئۆزگهرتىۋەتتى - 3 ، - 2 روماننىڭ

 دەرەخلهرنىڭ، - شۇڭالشقا ئېشىكىنىڭ، ئهتراپتىكى دەل . ئۇ بىر ئهركىن سهيياھ ئىدى . چۈشهندىم

 ئۇ بىر پهيالسوپ . كهنتلهرنىڭ تىلىنى چۈشىنىدۇ - قۇشالرنىڭ، پايانسىز چۆلنىڭ، ئالۋۇنسىمان مهھهلله

 ئۇ، كۆز ئالدىدىكى دۇنيانىڭ . همهس، تهبىەئتته ئىدى بىراق ئۇنىڭ كىتابلىرى كۇتۇپخانىسىدا ئ . ئىدى

 ئۇ، تهلىماتلىرىنى پۈتۈپ ئاۋارە بولمايتتى ياكى . كۆزگه كۆرۈنگهندەك بولۇشىدىن گۇمان قىالتتى

 ئۇ، ئۆزى ياشىغان دۇنيادىن تېگىشلىك ئهقىلنى قوبۇل قىالتتىيۇ، . باشقىالرغا ۋەز قىلىپ سۆزلىمهيتتى

 ئۇ گويا سوقرات . ئۆزى ئۇلۇغ تۇرۇپمۇ ئۇنى سهزمهيتتى . ىن چىقىپ كېتهتتى دەرھال ئۇنىڭ مۇھاسىرىسىد

 ئۇ تاكى بىغهملهر شهھىرىنىڭ جىمجىتلىقى بۇزۇلغىچه ئهركىن ياشىدى، . بىلهن شاھ مهشرەپ ئىدى

 ئۇنىڭ ۋۇجۇدى خۇددى ئهركىنلىكتىن ئىبارەت . ئهركىن ھاياتىدىن ئهركىن پىكىرلهرنى ياندۇردى

 ئۇنىڭ ۋەتىنى  بىغهملهر شهھىرىنى ياۋالر دەپسهندە قىلىۋىدى، . ھهيكىلى ئىدى مهنىۋى مهئىشهتنىڭ

 دوتهيلهر بولمىغان، سېپىلى بولمىغان - ئۇنىڭ دۇنياسىدىكى پادىشاھ بولمىغان، ئهسكهر بولمىغان، بهگ

 ئۇ، قولدىن كهتكهن ئهركىنلىكىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن پىداكار . غايىۋى دۆلهت بهربات بولدى

 ئۇمۇ خۇددى سوقرات ئۆز تهلىماتىنى ئىسپاتالش يۈزىسىدىن ئۆلۈمگه رازى . ڭچىگه ئايالندى جه

 . بولغاندەك، ئهركىنلىك پهلسهپىسى ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىدى

 ئۇ، ياز كۈنلىرىنىڭ بىر كېچىسى ئۆگزىدە . سۈپۈرگه ئۆزىنى ئۇلۇغ تهبىەئتنىڭ بىر قىسمى دەپ قارايتتى

 كى يۇلتۇزالر ۋە ئهركه شامالالردىن ئىلھام ئېلىپ شۇنداق دەپ يېتىپ ئارام ئېلىۋاتقاچ كۆكتى

 دېگهن ئهسىرىدىكى بوۋاينى " دېڭىز ۋە بوۋاي " ئۇ، بۇ جهھهتته ھېمىڭۋاينىڭ . پىچىرلىغانىدى

 بىراق بۇ ئهسهردىكى بوۋاي ئۆزىنىڭ تهبىەئتنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغۇسى . ئهسلهتتى

 لىكلهر دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، تهبىەئتكه خىالپ يۈرۈشلهرنى ئېلىپ بېرىپ، بهلكىم غهرب . كهلمهيتتى

 سۈپۈرگه يۇقىرىقىدەك ئويلىغاچقا، تهبىەئت بىلهن . تېخنىكا ئىنقىالبىنىڭ غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرگهندۇ

 پهلسهپه ئىنقىالبى ئهنه شۇ ئىككى پىكىر . بولغان گارمونىيىنى ساقاليمهن دەپ جىم تۇرغاندۇ

. ۇرىسىدا داۋام قىلماقتا ئوتت
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 بىرى، . بۇ مۇنداق ئىككى تهرەپنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ . بىز سۈپۈرگىنى ساتىرىك سىمۋول دېدۇق

 سۈپۈرگىنىڭ ھاياتقا تۇتقان مۇئامىلىسى، ھايات ئادالهتسىز، بىراق ئۇ بۇنداق ھاياتقا چاقچاق قىالتتى؛

 ۇنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن جىددىي يهنه بىرى، ئۇنىڭ غايىۋى دۆلىتى بهربات بولغاندا ئۇ ئ

 يۇمۇر چېكىدىن ئاشقاندا، كىشىنى كۈلدۈرمهي ئهكسىچه . ھالهتكه ئۆتتى، مانا بۇ ھال قارا يۇمۇر ئىدى

 . ئويغا سالىدىغان ھېكمهتلىك پاسقا ئايلىنىپ كېتىدۇ

 ىدىكى شهرق دانىشمهنلىرى خهلق ئارىس . سۈپۈرگىدە شهرق دانىشمهنلىرىنىڭ سىماسى ئىپادىلهنگهن

 يۇلتۇزالرغا ئوخشايدۇ، ئوردىالر پهقهت مىزاندىن ئاداشقىنىنى چۈشهنگهندىال ئۇالرغا قاراپ پال

 قاراڭ، يانتاق . شهرق تارىخى دانىشمهنلهرنىڭ گېپىنى كېچىكىپ چۈشىنىشكه ئادەتلهنگهن . ئاچىدۇ

 ! ئاقساقال سۈپۈرگىنىڭ مهسلىھهتىنى كېچىكىپ چۈشهندىغۇ

 تارىخ بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنىڭ يىغىندىسى . ھالهتته ئارىمىزدا مهۋجۇت سۈپۈرگه ھېلىمۇ ئاشۇنداق

 ئهمهس، بهلكى ھازىرنىڭ ئۆزىدە مهۋجۇت بولغان رېائل روھ؛ بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، مهمتىمىن ھوشۇر

 ئهپهندى بۇ روھنى دەلىل ياكى ئىسپات دەپ قارىمىغان، بهلكى جاھان ئۆزگىرىشلىرىگه كېپىل

 . دەپ قارىغان بولغۇچى ھهرىكهت

 رومانىدىكى تارىخ تۇيغۇسىنى قانداق چۈشهنسهك بوالر؟ " قۇم باسقان شهھهر " بىز

 : ئۇ . ئىتالىيه پهيالسوپى كىروچى تارىخ بىلهن يىلنامىنى ئارىالشتۇرۇپ قويماسلىقنى تهۋسىيه قىلىدۇ

 دېمهك، ئۇنىڭچه . دەپ قارايدۇ " ئالدىمىزدىكى ئىشالر تارىختۇر، كهينىمىزدىكى  ئىشالر يىلنامىدۇر "

 بۇ يهردە ئۇ ئېيتىۋاتقان تارىخ دەل كهلگۈسىنى ئىجاد . ئاۋۋال تارىخ، ئاندىن يىلنامه مهۋجۇت بولىدۇ

 ئهمما . ئااليلى، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر رېائل تارىخىي شهخس . قىلىۋاتقان ئىدىيه ھهرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ

 روھى بولمىسا، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بۈگۈننىڭ ئۆزىدە كېرەك بولىدىغان ئابدۇخالىق ئۇيغۇر

 گه تهتبىقلىغاندا، سۈپۈرگه، " قۇم باسقان شهھهر " بۇالرنى . روھىدىكىلهرنىڭ تارىخى ئۆلگهن بولىدۇ

 ئۇكا، قۇياش شهھىرى، بىغهملهر شهھىرى، چۆل يىگىت قاتارلىقالر تىرىك - يانتاق ئاقساقال، ئۈچ ئاكا

 ىغان كونكرېت شهخسلهر ياكى جايالرغا ئايالندۇرۇلغان نامايهندىلهر سۈپىتىدە كۆزىمىزگه تاشلىنىد

 بىراق مهمتىمىن . بولسىمۇ، ئۇ بهرىبىر ئاپتورنىڭ تارىخ چۈشهنچىسىنىڭ سىمۋولالشتۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت

 ھوشۇر ئهپهندى كۆتۈرۈپ چىققان تارىخ پاكىتالر تىزىملىكى بىلهن قاتمالالشتۇرۇلغان مۇردا تارىخ

 هسهۋۋۇرىدا جانالندۇرۇلغان، قىسمهت، ئىبرەت، ھېكمهت، ئىستهكلهر كۆكرەك بولماستىن، ئاپتورنىڭ ت

 قازىنىدا تاۋالش جهريانىدا ئىجاد قىلىنغان، زامان چهكلىرى شېئىرىي كهڭلىك ئۈستىگه قۇرۇلغان

 ئاپتورنىڭ زارىقىشلىرى مۇپهسسهل تارىخ چايقىلىشلىرى سۈپىتىگه . چۆچهكلهر ئارقىلىق يوقىتىلغان

 شۇڭالشقا ئهسهردىن ئۆتمۈش دەۋرىمىزنىڭ تارىخىي سۈرەتلىرىنى ئىزدىسهك، . تارىخ ئىدى كىرگۈزۈلگهن

بىز ئۇنىڭدىن يازغۇچىنىڭ بۈگۈنكى . بۇ ئورۇنسىزلىق بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئادالهتسىزلىك بولىدۇ
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 سهك مىللىي تارىخشۇناسلىق كرىزىسىدىن شۈركۈنۈپ تۇرۇپ قوبۇل قىلغان ئىدىيه چىنلىقىنى ئىزدى

 ئاپتور تارىخنى نېمه ئۈچۈن چۆچهكلهشتۈرىدۇ، بۇ قانداق . مۇۋاپىق بولىدۇ، دەپ قارايمهن

 زۆرۈرىيهتتىن كېلىپ چىققان؟ چۈنكى مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندى يىلنامه تارىخچىسى ئهمهس، ئۇ بىر

 يازغۇچى، شۇنداق ئىكهن، ئۇنى تارىخنى يازدى دېگهندە، ئۇنىڭ يازغانلىرى ئومۇمىي ساۋات

 خاراكتېرىدىكى تارىخ ئهمهس، بهلكى بۈگۈنگه دارىتمىالنغان تارىخ ئهپسانىسى، ئۇنىڭ ئۈچۈن

 . ئۇ ھامان چهكسىز ھازىرقى زامان ھالىتىدە ياشايدۇ ۋە پىكىر قىلىدۇ . ئۆتمۈشمۇ بۈگۈنگه مهنسۇپتۇر

 ىلهرمۇ ئاشۇ ئۇنىڭ يازغانلىرى مهڭگۈلۈك ۋەقه بولۇپ، جهمئىيهت ھاياتىدا كېيىن كۆرۈلىدىغان ھادىس

 . ئهپسانىۋى ۋەقهنىڭ ئىستىلىستىك ۋارىيانتى بولۇپ كۆرۈنىدۇ

 قىسمى بولسا، يىلتىزغا قايتىش - 3 قىسمى بىر خىل يىمىرىلىش ۋە ياتلىشىش قىسسىسىدۇر، - 2 روماننىڭ

 ئهسهرنىڭ ئاخىرىدا سۈپۈرگىنىڭ روھىي سىماسى قايتىپ كېلىپ بىزنى . مارشىنىڭ مۇقهددىمىسىدۇر

 . پاك ئهجداد بىلهن ئهۋالدالر تارىخنى يېڭىدىن باشالشقا كىرىشىدۇ - بۇلغانمىغان . قىلىدۇ خاتىرجهم

 بوۋىسىنىڭ ئارزۇسىنى تهرك ئهتكهن ۋە - ئاپتور شهخسىيهتچىلىك، ئاچ كۆزلۈك تۈپهيلى ئاتا

 ىلىق، ئۇكىالرنىڭ گادايلىق تهقدىرىنى بىزگه تاپشۇرۇش ئارق - قېرىنداشلىق رىشتىدىن ۋاز كهچكهن ئاكا

 . يېڭى تارىخ ئۈچۈن جىددىي كېرەك بولىدىغان ئىماننى غۇۋا ئېيتىپ بېرىدۇ

3 

 شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇ، كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە . سىمۋول ئهدەبىياتنىڭ مهجازى ۋاسىتىلىرىنى بېيىتتى

 بىر شهيئى سهنەئتته ھهمىشه سىمۋول كېرەك بولىۋەرمهيدۇ، ئۇنىڭدا مهلۇم . فورمۇالغا ئايلىنىپ قالدى

 نهرسىلهرنى ئۆز . باشقا نهرسىلهرگه ۋەكىللىك قىلماستىن، ئۆزىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان ئهھۋالالرمۇ بولىدۇ

 ئهپسۇسكى، ئۇيغۇر ئهدىبلىرى ۋە ئوقۇرمهنلىرى . ئۆزىگه ۋەكىللىك قىلدۇرۇشمۇ كاتتا سهنەئت -

 زنى كاردىن چىقىرىۋاتقان نۇقتىلىق بىزدە شېئىرىيىتىمى . ئهسهرگه سىمۋوللۇق تۈس بېرىشكه بهكال ئامراق

 . ئامىلالرنىڭ بىرى سىمۋول كرىزىسى بولۇپ كېلىۋاتىدۇ

 مهن مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندىنىڭ بۇ رومانىنى سىمۋول خاراكتېرلىك تهپهككۇر ئهندىزىسىدە يېزىلغان

 ت چۈنكى ئهسهردىكى پېرسوناژالرنىڭ سهرگۈزەشتلىرى ئىندىۋىدۇئال ئاڭنىڭ قانا . دەپ قارىدىم

 بىز ئۇالردىن شهخسىي . يېيىشى بولماستىن، كوللېكتىپ ئاڭنىڭ ئوبيېكتالشتۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت بولغان

 بۇ، رومانتىك مهسهللىك خۇسۇسىيهتكه قاراپ . ئاالھىدىلىكنىڭ ئاالمهتلىرىنى ناھايىتى ئاز ئۇچرىتىمىز

 الملىق خاراكتېرگه ئىگه يهنه بىر سهۋەب شۇكى، پېرسوناژالر يهككه قات . يۈزلىنىشىدىكى بىر سهۋەب

 قىلىنىپ، ئۇالردىكى زىددىيهت ئۆزىنىڭ خاراكتېرىدىكى بىر قانچه قارىمۇقارشى ئامىلالر ئوتتۇرىسىدا

 ئادەتته مهسهللهردە . قارشى پېرسوناژالر ئارا كۆرسىتىلىدۇ - كۆرسىتىلمهستىن، ئهكسىچه قارىمۇ

 هن، مهلۇم بىر مهسهلدە يولۋاس تهسۋىرلهنگهن مهسىل . ئاشكارىالنغان خاراكتېر يهككه قاتالملىق بولىدۇ

ئۇنىڭدىن بىر قانچه . دېسهك، ئۇ بىرال خاراكتېر ياكى پهزىلهتكه ۋەكىللىك قىلىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
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 ئاخىر - روماندا ئۆمهر بىلهن بارات باشتىن . زىددىيهتلىك خاراكتېر ئامىللىرىنى كۆرگىلى بولمايدۇ

 سهپهر ساددىلىق، ساپلىق ۋە ھاالللىقنىڭ . لى بولۇپ كۆزگه چېلىقىدۇ ۋاپاسىزلىق، ئاچ كۆزلۈكنىڭ مىسا

 روشهنكى، روماندىكى كۆپلىگهن پېرسوناژالر ئاپتورنىڭ ئهخالقىي سىما . مىسالى بولۇپ كۆرۈنىدۇ

 بۇالر تامامهن مهسهلچه ئاالھىدىلىك؛ . جهھهتتىكى تهقسىماتىنى بۆلۈشۈۋېلىپ سهھنىگه چىقىدۇ

 . لالش يولى بىلهن ھاياتىي كۈچ تاپىدۇ ئهلۋەتته، مهسهل سىمۋو

 كىشىلهر ئارىسىدىكى توتېم ۋە چوقۇنۇش شهكىللىرىدىن قارىغاندا، سىمۋول تۇرمۇشتىكى ئومۇمىي

 بۇرۇن ئۆتكهن داھىيالر، قهھرىمانالر، ئۇالر قولغا كهلتۈرگهن شانلىق مۇۋەپپهقىيهتلهر كېيىنكىلهر . مهسىله

 تارىخ كىشىلهر ئۆزلۈكىدىن كهلتۈرۈپ : " بهلكىم ناپولېوئن . ۇرۇلىدۇ تهرىپىدىن تارىخىي سىمۋولغا ئايالند

 . دېگهن ئىبارىتىنى مۇشۇ مهنىدە ئېيتقان بولسا كېرەك " چىقارغان تهمسىلدۇر، خاالس

 بىز ئۇنىڭدىن ھهم شهيئىگه ئائىت، ھهم شائىرنىڭ روھىغا . شهيئىلهرنى تهمسىللهش شېئىردىن بېشارەتتۇر

 شۇڭا ھاياتىي كۈچ نۇقتىسىدىن قارىغاندا، شېئىر پاكىتتىن بهكرەك . رىشىمىز ئائىت ئىككى چىنلىققا ئې

 مهمتىمىن ھوشۇر ئهپهندى تارىخىي دەلىلدىن بهكرەك چىن بولغان شېئىرىي دۇنيانى . چىن بولىدۇ

 . يايغانكى، ھهقىقىي تارىخنىڭ قۇياشى ئۇنىڭ ئۇپۇقىدىن كۆتۈرۈلىدۇ

 قاتار ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن مهسهلچه پروزا دەپ ئاتاشنى نى يۇقىرىقى بىر " قۇم باسقان شهھهر " مهن

 مۇشۇ ئهسىردە فرانسىيىدە يېڭى مهسهلچىلىك پروزا ئېقىمى بارلىققا كېلىپ يوكىنار، مېشىل . اليىق تاپتىم

 رىۋايهتلهر ۋە قىسسه ئىپوسالردىن پايدىلىنىپ رېائللىقنى - تورنېر قاتارلىق يازغۇچىالر بۇرۇنقى ئهپسانه

 چوڭ - ھازىرقى دۇنيادا مهۋجۇت بولۇۋاتقان چوڭ . " ئهتتۈرۈش ئۈلگىسىنى كۆرسهتكهنىدى ئهكس

 ھازىرقى زامانىۋى تۇرمۇشىمىزدىكى نۇرغۇن " دەيدۇ يوكىنار " مهسىلىلهر ئۆتمۈشتىمۇ مهۋجۇت ئىدى

 ." كرىزىسلهرنىڭ نېگىزى يهنىال ئالدىنقى بىر قانچه ئهسىردىن كېلىپ چىققان

 ئهلۋەتته، . رومانچىلىقىنىڭ خاس مىللىي تىپىنىڭ بىخىنى كۆرگهندەك بولدۇم مهن بۇ قېتىم ئۇيغۇر

 . بۇنداق تىپنىڭ بىراقال ۋايىغا يېتىشىنى تهلهپ قىلغىلى بولمايدۇ

 ئهسهردىكى خاراكتېرلهر، تهبىئىي ۋە تهدىئىي مۇھىتالر، سۇژىت راۋاجىنىڭ ئۇلىنىشى، پېرسوناژالرنىڭ

 مهدەنىي مۇھىت ۋە پىكىر شهكلىنىڭ كارتېنىسىنى شهكىللهندۈرگهن ھهرىكىتى ئۇيغۇرالرغا خاس - سۆز

 . بولۇپ، ئۇسلۇب جهھهتتىن مۇستهقىل ئۇيغۇر رومانى بولۇش شهرتىنى ھازىرلىغان

 ئۇ بىر قاتار پهلسهپىۋى مۇالھىزىلىرىنى . يازغۇچىمىزنىڭ ئىزدىنىش ئۈستىدە كېتىۋاتقانلىقى بىزگه مهلۇم

 ئهسهرگه . ھىت دولقۇنلىرىغا چېچىۋەتكهچكه، كىشىگه تهبىئىي ئۆزلىشىدۇ ئهسهردە يارىتىلغان مهنىۋى مۇ

 سوغۇققانلىق بىلهن مۇئامىله قىلغاندا، بهدىئىي قايناقلىقتىن كۆرە تارىخىي تهسىراتتىن كهلگهن مۇئهييهن

 شۇڭا ئۇنىڭ . ئۇقۇمنىڭ ئاپتور ئېڭىغا بهكرەك قوماندانلىق قىلغانلىقىنى مۆلچهرلهشكه بولىدۇ

ۋى تهپهككۇرى ئىسالمىيهت دەۋرىدىكى بوشلۇق بىلهن قانائهتلهنگهن، تارىخ ئېڭىمۇ ياالڭ ئهپسانى
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 مهدەنىيهت، دىن، جهمئىيهت ھادىسىلىرىدىن ئىبارەت كۆپ . تهركىبلىك پىكىرگه ئايلىنىپ قالغان

 مېنىڭچه، كۆپ قاتالملىق مهدەنىيهتتىن دېرەك بېرىدىغان . تهركىبلىك ئويلىنىش ئهمهلگه ئاشمىغان

 بىز ياشاۋاتقان . فولكلور زاپىسىمىز سهنەئتكارنىڭ ئويلىنىشى ئۈچۈن ھهر قانداق ئىمكانىيهتنى بېرىدۇ

 پارس - ياۋروپا مهدەنىيىتى، ئهرەب - بۇ تۇپراقتا يهرلىك مىللىي مهدەنىيىتىمىزدىن باشقا ھىندى

 ل دىننىڭ مۇپهسسهل مهدەنىيىتىنىڭ ئهنەئنىسى بار، ئېتىقاد ۋە تهپهككۇر شهكلىمىزمۇ بىر قانچه خى

 ھهربىر دىن بىر خىل تهپهككۇر نۇسخىسى سۈپىتىدە تهپهككۇرىمىزنى تۈز يۆنىلىشلىك، . تهسىرىگه ئىگه

 . يانتۇ يۆنىلىشلىك، شاخسىمان يۆنىلىشلىك زامان بىلهن تهمىنلهيدۇ

ققا نهتىجه ئۇالر ئۈچۈن قاسرا . سهنەئتكارالر جهۋھىرىنى ئىزدەپ چهكسىز يېشىنىدىغان كىشىلهردۇر

 ئوخشايدۇ، كامالهت ئىزدەۋاتقان يازغۇچىنىڭ ئاشۇ قاسراقنىڭ جۇالسىغا ئۇزاق تىكىلىپ قاراشقا ۋاقتى

 . يهتمهيدۇ

 يىل ئۆكتهبىر - 1996

________________________________________
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 قېلىپ بىلهن ئهمهس، قهلب بىلهن

 چۈشىنىش زور بىر تۈركۈم كىشىلىرىمىزدە يهنىال ژانىرالر ئوتتۇرىسىدىكى نىسپىي پهرقنى مۇتلهقلهشتۈرۈپ

 بۇ ئهمهلىيهتته بهدىئىي ئىجادىيهتنىڭ سىرتىدىكى نهزەرىيه مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ قارىشى . مهۋجۇت

 . بولۇپ، بىزدە ئۇنىڭ تېخىچه ھۆكۈمران بولۇپ تۇرۇشى نهزەرىيه ساھهلىرىمىزدىكى قاتماللىقتىن كهلگهن

 بلهرنىڭ ئىجادىيىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزى ھهققىدە ئېيتقانلىرى شۇنى تارىختىكى ۋە دەۋرىمىزدىكى ئهدى

 بىرىگه يېقىن كهلمهيدىغان يات ژانىرالر ئهمهس، - تهكرار ئىسپاتلىدىكى، شېئىرىيهت بىلهن پروزا بىر

 تارىخىي نۇقتىدىن قارىغاندا، پروزا شېئىرنىڭ راۋاجى، ئېستېتىكا نۇقتىسىدىن قارىغاندا، پروزا سۇژىت

 ئۆمهر مۇھهممىدى، زۇنۇن . غا سىڭدۈرۈلگهن شېئىر، شېئىر بولسا يۈكسهك پرىسالنغان پروزا ئارىسى

 قادىرىالرنىڭ ھېكايىلىرىدىن شېئىر پۇراپ تۇرىدۇ، ئۇالر خاراكتېرالر ۋە ساددا، ئاممىباب تىللىرىدىن

 نچىلىق مهلۇم بولۇپ تۇرىدىغان شائىرانه سهزگۈرلۈكى ئارقىلىق پروزىنىڭ نوقۇل مهنىدىكى بايا

 . ئهمهسلىكىدىن بېشارەت بېرىشكهن

 مهمتىمىن ھوشۇر ئۇيغۇر پروزىچىلىقىدا مهۋجۇت بولغان، ئهمما دېگهندەك روناق تاپالمىغان ئهنه

 شۇنداق ئهنەئنىنى تاپشۇرۇۋالغان ۋە ئۇنى ئۆزىگه خاس رەۋىشته يۈكسهلدۈرگهن تاالنتلىق

 رومانىنى ئۇيغۇر ئېپوسچىلىقىنىڭ زامانغا خاس " قۇم باسقان شهھهر " ئۇنىڭ . يازغۇچىلىرىمىزنىڭ بىرى

 - ۋارىيانتى دېيىشكه بولىدۇ، ئۇ شۇنچه ئىخچام قۇرۇلمىنىڭ ئىچىدە ئۆزىنىڭ شائىرانه دۇنياسىنى پات

 پات چاقنىتىپ ئۆتىدۇ، شېئىرالردىكىگه ئوخشىمايدىغان سالقىن لىرىك تۈس پېرسوناژالرنىڭ ئهڭ

 مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ كۆپلىگهن ھېكايىلىرىنى يۇمۇرلۇق لىرىكا . ئۇششاق قىلىقلىرىغا قهدەر ئۆزلهشكهن

 ئادەتته، لىرىكا مۇڭ بىلهن ھهمنهپهس بولىدۇ، لىرىكا بىلهن يۇمۇرنى . دەپ سۈپهتلهشكه توغرا كېلىدۇ

 مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ . قامالشتۇرۇپ بىرىكتۈرۈش بىزنىڭ خهلق قوشاقلىرىمىزدىكى ئاالھىدىلىك

 ىنىڭ پسىخىك قاتلىمىدىكى يۇمۇرىستىك ئېلېمېنتالرنى ئۆزىگه يۇغۇرۇش بىلهن ھېكايىلىرى ئۇيغۇر خهلق

 بىرگه، بۇ يۇمۇرچه ئاالھىدىلىكنى پوئىتىك رەڭ، پهلسهپىۋىلىك ۋە تېرەن ئىجتىمائىي مهنىدارلىققا ئىگه

 قىرىقى بىز ئۇنىڭ ئهسهرلىرىنى بىر يهرگه جهم قىلىپ بىراقال ئوقۇپ چىقىدىغان بولساق، ئۇنىڭ يۇ . قىلغان

 ئاالھىدىلىكىنىڭ بارغانسېرى روشهنلىشىۋاتقانلىقىنى، ۋەزمىن تۈس ئېلىۋاتقانلىقىنى، ھايات

 . ئۇپۇقلىرىنىڭ ھهممه بۇرجهكلىرىگه قانات يېيىۋاتقانلىقىنى بايقايمىز

 يېقىنقى يىلالردىن بېرى پروزا ئۇيغۇر كىتابخانلىرىنىڭ مهنىۋى ئىشتىھاسىنى قاندۇرۇشتىكى سالماق

ئارقىدىن مهيدانغا كهلگهن يېڭى ئهسهرلهر ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى - ولۇپ قالدى، ئارقا تهرەپ ب
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 يېڭىدىن پهيدا بولۇپ، . قامداش بىلهن بىرگه، بۇرۇنقىدىن يۈكسهك بولغان ئېھتىياجالرنى ئويغاتتى

 فىلىملىرى قوشۇن ھالىتىگه كېلىۋاتقان ئۇيغۇر پروزىچىلىقى گهرچه جۇڭگو ۋە غهرب ئهللىرىنىڭ تېلېۋىزىيه

 ۋە كىنو فىلىملىرىنىڭ رىقابىتىگه دۇچ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى تۇرمۇشنى ۋە يۈز

 بېرىۋاتقان يېڭىلىقالرنى ئۆزىنىڭ كۆزى بىلهن كۆرۈپ، ئۆزىنىڭ دىتى بىلهن باھاالش مهنىۋى

 تۇرمۇش ئوبيېكتىپ ۋەقهلهرنىڭ چۈنكى . ئېھتىياجنىڭ جهۋھهرلىك ۋە نازۇك تهرىپى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 تۇرمۇش ئهنه شۇ ئويالش، ھۆكۈم قىلىش . يىغىندىسىال ئهمهس، بهلكى ئويالش، ھۆكۈم قىلىشمۇ بار

 شۇڭالشقا ئۆز ئهدىبلىرىنىڭ دۇنيا . ھوقۇقىنى يۈرگۈزەلىگهن كىشىلهرگه ھهقىقىي مهنسۇپ بولىدۇ

 چىققان مىللىي تۇرمۇش خهلقىمىز ئۈچۈن قارىشىدىن تاسقىلىپ ئۆتۈپ، ئۆز ئانا تىلى بىلهن روياپقا

 مهمتىمىن . بۇ پروزا قوشۇنىمىزنىڭ زورىيىشىغا تۈرتكه بولىدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى . سۆيۈملۈكتۇر

 ھوشۇر تېلېۋىزور رىقابىتىگه دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر پروزىچىلىقىدا كىتابخانى ئهڭ كۆپ يازغۇچى بولۇش

 ه غهرق بولۇپ كهتكهن كىشىلهرنىڭ دىققتىنى قىسقا، ئهمما ئۆتكۈر سۈپىتى بىلهن ئالدىراش رىتىمىگ

 قاتارلىق بىر قىسىم " داپ " ، " قىرلىق ئىستاكان " ھېكايىلىرى بىلهن ئۆزىگه جهلپ قىلدى، ئۇنىڭ

 دېگهن ئىسىم " مهمتىمىن ھوشۇر " شۇنداق قىلىپ، . ھېكايىلىرى فىلىمگه ئايالندۇرۇلۇپ ئېكرانغا چىقتى

 . ئارىسىدا ۋە ئۇيغۇر ئېكرانچىلىقىدا  بىر قىزىق نۇقتا بولۇپ قالدى ھېكايه زوقمهنلىرى

 نۆۋەتته، ئۇيغۇر پروزىچىلىقى ئۈمىدلىك بىر ساھه سۈپىتىدە يىرىك ھهجىمگه قاراپ يۈزلىنىۋاتىدۇ، لېكىن

 ئهدەبىيات . بۇ ھهرگىزمۇ ھهجىم يۈرۈشى ئهمهس، بهلكى مهلۇم مهنىدە ئېستېتىك ئىزدىنىشتۇر

 ڭ پهللىسىنى روماننى ئۆلچهم قىلىپ بېكىتىدىغان مهنتىقه مهۋجۇت ئهمهس، ئۇ سهنەئت تهرەققىياتىنى

 شۇڭا رومانچىلىق تهرەققىي قىلىش بىلهن . بولغانىكهن، ئۇنىڭ بهدىئىي مۇۋەپپهقىيهتلىرى تۇتقا بولىدۇ

 الملىقنى ھېكايىدىكى تاكامۇللۇق يىرىك ژانىرالردىكى ساغ . بىرگه ھېكايىچىلىقمۇ تاكامۇللىشىشى كېرەك

 دېگهن ھېكايىسىدىن يېتىدىغان بهدىئىي " ئېغىر كۈنلهردە " ئۆمهر مۇھهممىدىنىڭ . كاپالهتلهندۈرىدۇ

 مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ ھېكايىلىرىدىكى . ساۋاقالر بىزنىڭ كۆپلىگهن رومانلىرىمىزدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ

 لېكىن بۇ . ئوخشايدۇ ئىچكى پۇختىلىق پىشقان بهدىئىي ئۆرنهك سۈپىتىدە خۇددى پروزا مهكتىپىگه

 مهكتهپ ئۆزىنى ئاللىقانداق رىشاتكا ياكى قاشاالر ئارقىلىق تۇرمۇشتىن ئايرىۋالغان ئهمهس، بىز ئۇنىڭ

 دە، پاسىلغا - ئهسهرلىرى بىلهن تۇرمۇش ئوتتۇرىسىدىكى پاسىلنى يىراق بىر يهردىن كۆرگهندەك بولىمىز

 ىمىزغا چهكسىز بىر داالنى تاشالپ يىراققا قاچىدۇ، بارماقچى بولىمىز، پاسىل بىز يېقىنالشقانسېرى ئالد

 شۇنداق قىلىپ بىز ئۆزىمىزمۇ سهزمىگهن ھالدا تهبىئىي، ساپ مىللىي تۇرمۇشنى  مهۋجۇداتالرنىڭ بىپايان

 مانا بۇ . كۆلىمىدە ھاۋادەك كۆرۈنمهس رەۋىشته يېيىلىپ كهتكهن مهمتىمىن ھوشۇر روھىنى كۆرىمىز

 ىڭ تاسقىلىشىدىن كهلگهن بهدىئىي فورما بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىن ھهربىر مهمتىمىن ھوشۇر شهخسىيىتىن

 . كىتابخان ئۆزىگه كېرەكلىك بولغان ئېلېمېنتنى تاپااليدۇ

مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ ھېكايه ئارقىلىق ياراتقان پهللىسى پروزىچىلىقىمىزنىڭ بهدىئىي
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 قېتىم يازغۇچىغا خاس ئهدىبلىك ئۇ ھهر . مۇۋەپپهقىيهتلىرىدىكى يۇقىرى سهۋىيىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ

 شۆھرىتىنىڭ جهۋالن قىلىشى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى تۇرمۇشنىڭ ھاالل سۈتىنى ئهمگهن ۋىجدانىنىڭ

 ئۇ ئۆزى تهسۋىرلهۋاتقان ھهر بىر . ھهرىكهتكه كهلتۈرۈشى بىلهن قولىغا قهلهم ئالغاندەك تهسىرات بېرىدۇ

 يازغۇچىدىكى ۋە ئۇنىڭ ئهسىرىدىكى تهبىئىيلىكنىڭ مانا بۇ . دىتال ۋە دېائلوگدا ئېرىپ كېتهلهيتتى

 ئهگهر ئۇنداق بولغان بولسا، . تارىختا نوقۇل ماھارەتكه تايىنىپ يازغۇچى بولغانالر يوق . سهۋەبى

 ھهرقايسى ھۆكۈمهت ۋە مۇئهسسهسىلهر يازغۇچىالر مهكتىپى قۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۈستقۇرۇلمىسىغا

 ازغۇچىالر كېيىن ئۆزىنىڭ يازغۇچى بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئويالپ نۇرغۇن ي . خىزمهت قىلدۇرغان بوالتتى

 بىراق . لۇشۇن دوختۇر بولماقچى بولغان . گارسىيه ماركوس باشتا ئادۋوكات بولماقچى بولغان . باقمىغان

 ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ئىززىتى بىلهن جهمئىيهت ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنى سهزگهندىن كېيىن، بۇ

 . مهمتىمىن ھوشۇرمۇ ئهنه شۇنداق . يېزىش ئارقىلىق يهڭگىللهتمهكچى بولۇشقان توقۇنۇشنى ئهسهر

 دە ئېالن قىلىنغاندىن " ئىلى گېزىتى " يىلىى - 1978 ناملىق بالىالر ھېكايىسى " گۈلدەسته " ئۇنىڭ

 تاسادىپىي نهتىجىگه ئېرىشكهن ياكى رىغبهتلهندۈرۈلگهن . كېيىن ئىجادىيهت سېپىگه كىرىشكه باشلىغان

 شالر ۋە تهۋەككۈلچىلىكلهر كۆپ ھالالردا كېيىنكى زور مۇۋەپپهقىيهتلهرنىڭ مۇقهددىمىسى بولۇپ ئۇرۇنۇ

 مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ دەسلهپكى ئهسهرلىرىگه قارىتا جامائهتنىڭ دىققهت قىلىشى ئۇنى بىر . قالىدۇ

 " نهي ئاۋازى " ئۇ بۈگۈنگه قهدەر . بارا كۆزگه كۆرۈنگهن يازغۇچىغا ئايالندۇردى - مۇھهررىرگه ۋە بارا

 ) 1991 "( بۇ چۈش ئهمهس " ، ) 1993 " ( ئۆلۈككه خهت " ، ) 1987 " ( يېڭى ئىشالر - كونا " ، ) 1982 (

 " ساالم، ھېسام ئاكا " ، " ساۋاقداشالر " ، " خاسىيهتلىك قار " ، " نۇزۇگۇم " قاتارلىق ھېكايه توپالملىرىنى،

 هر نهشرىياتى تهرىپىدىن ئۆسمۈرل - يىلى شىنجاڭ ياشالر - 1996 . قاتارلىق پوۋېستالرنى ئېالن قىلدى

 بۇ يىل شىنجاڭ . رومانى كىتابخانالرنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى " قۇم باسقان شهھهر " ئېالن قىلىنغان

 - 2 ، - 1 "( مهمتىمىن ھوشۇر ھېكايىلىرىدىن تالالنما " خهلق نهشرىياتى ئۇنىڭ تالالنما ئهسهرلىرىنى

 ئۇنىڭ ئهسهرلىرى قازاق، خهنزۇ، . نى نهشر قىلدى " مهمتىمىن ھوشۇر پوۋېستلىرىدىن تالالنما " ، ) كىتاب

 موڭغۇل، قىرغىز تىللىرىغا تهرجىمه قىلىندى، ئامېرىكا، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ

 ئۇ . بىر قىسىم خهنزۇ ئوبزورچىالر ئۇنىڭ ھېكايىلىرىگه يۇقىرى باھا بهردى . تىللىرىدىمۇ ئېالن قىلىندى

 ناملىق پوۋېستى " ساۋاقداشالر " ئۇنىڭ . رايون دەرىجىلىك مۇكاپاتالرغا ئېرىشتى كۆپ قېتىم ئاپتونوم

 " يېڭى دەۋردىكى مۇنهۋۋەر ئهسهرلهر " شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچه ئۆتكۈزۈلگهن

 يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچه - 1996 ئهسىرى " ئۆلۈككه خهت " مۇكاپاتىغا،

 ئۇيغۇر ئون " غا، " مۇنهۋۋەر ئهسهر مۇكاپاتى " للىق مۇنهۋۋەر ئهسهرلهرنى باھاشتا يى 40 ئۆتكۈزۈلگهن

 ناملىق ئىلمىي ئهسىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق " ئىككى مۇقامىنىڭ ئىلى ۋارىيانتى

 بۇ چۈش " دەرىجىلىك مۇنهۋۋەر ئهسهرلهر مۇكاپاتىغا، - 3 ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى بويىچه

نۆۋەتلىك مهملىكهتلىك ئاز - 4 يىلى ئۆتكۈزۈلگهن - 1993 ملىق ھېكايىلهر توپلىمى نا " ئهمهس
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 . سانلىق مىللهتلهر ئىجادىيهت مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن

 ئۇنىڭ ھېكايىچىلىقتا قالدۇرغان مۇساپىلىرى پهقهت مهمتىمىن ھوشۇرغا خاس بولغان بىرخىل كۆزىتىش

 ىكلىشىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ، بۇ ئاپتور ئۆز ۋە بايقاش كۈچىنىڭ بارغانسېرى تاۋلىنىپ، تىپ

 بۇ قانداق ئۇسلۇب؟ . ئىمزاسىنى قويمىسىمۇ تونۇۋالغىلى بولىدىغان بىر ئۇسلۇبنىڭ دۇنياغا كېلىشى ئىدى

 . بۇنىڭغا مۇنداقال جاۋاب بېرىش قىيىن

 دىن باشقا نهرسه كۆز ئالدىمىزدىكى بىر تامچه سۇ ئاددىي كۆز بىلهن قارىغاندا، ئاشۇ بىر تامچه سۇ

 . ئهمهس، ئهمما مىكروسكوپ بىلهن قارىغاندا، ئۇنىڭدا كاتتا مۆجىزىلهرنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپ يېتىمىز

 مهمتىمىن ھوشۇر بىز سهل قارىغان ئىشالر، ئادەملهر، مهنزىرە ۋە قىياپهتلهردىن ئۆزىگه كېرەكلىك

 ئۇنىڭ تهسۋىرلىرىدە سىرلىق . كۆرۈنىدۇ گويا ئۇنىڭغا ھهممه نهرسه سىرلىق . خۇرۇچالرنى بايقىۋاالاليدۇ

 ئۇنىڭ پېرسوناژلىرىنىڭ قىلىق ھهرىكهتلىرى، ئويالش . تۈس ئالمىغان شهيئى ۋە ھادىسىلهر كهم

 بۇ . سۆزلىرى، ھهتتا ئاپتورنىڭ جۈمله ئۇسلۇبىدا روشهن نورمالسىزلىقالر مهۋجۇت - ئۇسۇلى، گهپ

 . ىسىگه سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ ئېنىق مۇئهييهنلىشىدۇ نورمالسىزلىقالر بىز كۆنۈپ كهتكهن تۇرمۇش مهنتىق

 ئۇنىڭ ھېكايىسىدىكى دۇنيا روھى بىنورماللىققا گىرىپتار بولۇپ، پۈتكۈل ئهسهر بىر قارىسا بىمهنه

 تۇيۇلىدۇ، لېكىن ئىچىكىرىلهپ قارىغاندا، تهقدىرنىڭ ئوچۇمىدا تېپىرالپ يۈرگهن ئهرزىمهس

 دە، بايىقى بىمهنىلىك دەل بىمهنه تۇرمۇش قائىدىلىرىنىڭ - بولىدۇ كىشىلهرنىڭ روھىي چىنلىقى نامايان

 كىچىك ھهممه نهرسىنىڭ ياتالشتۇرۇلغان - ئىنكاسى بولۇپ چىقىدۇ، بۇ چاغدا، ھېكايىدىكى چوڭ

 كىتابخان ئالىجوقا سۆزلهپ، بولۇشىغا . ئىنسان روھىنىڭ بېشارەتلىرى ئىكهنلىكى سېزىلىشكه باشاليدۇ

 ئاددىي كىشىلهرنىڭ رېائللىقتىكى تېتىقسىزلىق ۋە مهنىسىزلىككه تاقابىل تۇرۇش ياشاپ يۈرگهن ئاشۇ

 بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ بىمهنه . ئىقتىدارىنىڭ نهقهدەر ئۈستۈنلۈكىنى بىلىدۇ

 خهلقىمىز ئهپسانىۋى روھقا . پېرسوناژلىرى ئىنسانىي نۇقتىدا ئالىيجاناب ۋە سۆيۈملۈك بولۇپ چىقىدۇ

 اي، ئۇالر ئۇچۇر تورلىرى بىلهن قاپالنغان بۈگۈنكى دۇنيادىن يىراق ھالدا كۆز ئالدىدىكى تهبىەئتنى، ب

 ئادەمنى، شۇنداقال تارىختىكى ھهرخىل شهخسلهرنى خىيالىيالشتۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ پاكىت تۈسىنى

 نىڭ ۋۇجۇدىدىن سۇسالشتۇرۇپ، روھىيهتنىڭ چوڭقۇر، ساپ ئېقىنلىرىدا چايقاپ، ئاخىر ئۇالرنى روھىيهت

 تۆرەلگهن مهۋجۇتلۇققا ئايالندۇرىدۇ، سهن ئۇنىڭدىن ھهم ئوبيېكتىپ دۇنيانى، ھهم سۇبيېكتىپ

 مهمتىمىن ھوشۇر خهلقىمىزنىڭ سهنەئت روھىدىكى بۇ ئهنەئنىنى . دۇنيانىڭ قابىللىقىنى كۆرەلهيسهن

 . قوبۇل قىلىش بىلهن بىرگه، ئۇنى يۇمۇر، سىمۋول بىلهن بىرلهشتۈردى

 بۇ ئىشالر . ئهمما تۇرمۇشتا بۇرۇتقا مۇناسىۋەتلىك ئىشالر بولۇپ تۇرىدۇ . ئادەتتىكى بىر نهرسه بۇرۇت

 چۈششهك تهسىراتالر تهرىقىسىدە ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ ياكى بىرەر - نۇرغۇن ئادەملهر تهرىپىدىن ئۇششاق

 . قويۇۋەتمهيدۇ نى بوش " بۇرۇت " ئهمما يازغۇچى مهمتىمىن ھوشۇر . قېتىملىق كۈلكىگه ساپاق قىلىنىدۇ

ساالپهتلىك " ساراڭ " ئاپتورنىڭ " مهن " ھېكايىسىنىڭ باش قهھرىمانى " بۇرۇت ماجىراسى " ئۇنىڭ
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 قهھرىمانى بازار باشلىقىنىڭ بۇرۇتى بارالرنى تىزىمالۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى خهۋەرنى ئاڭالپ

 لىك تۇغدۇرغان ۋەسۋەسىگه چۈشىدۇ، ئهسلىدە شاپ بۇرۇتلۇق بىرسى پىچاق كۆتۈرۈپ پاراكهندىچى

 ۋەھىمه ئىچىدە ئۆزىنىڭ " مهن . " نىڭ تۈگۈنى بولۇپ قالىدۇ " دېلو " مهسىلىسى مهزكۇر " بۇرۇت " بولۇپ،

 " مهن " بۇرۇت قويۇش كۈتۈلمىگهندە . ۋە ئوغلىنىڭ بۇرۇتىنى ئالدۇرىدۇ، باشقىالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ

 ى نورماللىق ئۆزگىرىشكه دە، ئۇنىڭ كهيپىياتىدىك - ئۈچۈن ئېغىر ساراسىمىلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ

 دىكى " مهن " بازار باشلىقىنىڭ بۇ گېپى " بۇرۇتى بارالرنىڭ چوقۇم پىچىقى بولماي قالمايدۇ . " باشاليدۇ

 . روھىي بىنورماللىقنىڭ يىلىتىزى ئىدى

 شۇنى بالىالرغا ئهپلهپ بىرنېمه قىلىپ بېرەيمىكىن، . سىزنىڭ كونا پوپايكىڭىزنى چۇۋۇغانىدىم "

 ." ن دەيمهن،  دەپسه

 : دە - مهن ئويلىنىپ تۇرۇپ، خۇشال بولۇپ كېتىپتىمهن

 ". مېنىمۇ چۇۋۇپ باشقىدىن توقۇپ باقساڭ بولمامدۇ؟  دەپتۇدەكمهن "

 كونا " ئهسهردىكى . چۈشىدە ئۆزىنىڭ چۇۋۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، چۆچۈپ ئويغىنىپ كېتىدۇ " مهن "

 بۇ بۈگۈنكى . ئىگه تهمسىل نازۇك ئىجتىمائىي مهنىگه " پوپايكىنى چۇۋۇپ قايتىدىن توقۇش

 چۇۋۇپ . " شهكىل يېڭى، لېكىن يىپ كونا . جهمئىيهتتىكى ياتلىشىشنىڭ ماھىيهتلىك كۆرۈنۈشى

 تىن ئىبارەت بۇ ئاتالغۇ ئىنسان خاراكتېرى ۋە مهدەنىيهتتىكى ياتلىشىش ھادىسىسىنىڭ " توقۇش

 سىتىش، كىچىكنى بۇ ھېكايىدە چوڭىنى كىچىكلىتىپ كۆر . پهلسهپىۋى مۇجهسسىمىگه ئايالنغان

 چوڭايتىپ كۆرسىتىشتىن ئىبارەت بهدىئىي ماھارەت بىراقال ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان، بۇ خىل تېمىدىكى

 ئهمما بىز ھهر قېتىم ئوخشاش . ھېكايىلىرىدىمۇ كۆرۈلىدۇ " چار خورار " ، " داپ " ئىزچىللىق يازغۇچىنىڭ

 اتار ھېكايىلىرىدە ياتلىشىش ۋە بىمهنىلىك ئاپتور مۇشۇ بىر ق . بىر مهسىلىنىڭ باشقا بىر يۈزىنى كۆرىمىز

 بهلكى ئۆزى يارىتىۋاتقان سۇژىت لوگىكىسىغا قوشۇلۇپ كهتكهن . ئۈستىدە بىرەر قارارنى چىقارمايدۇ

 بۇ يهردىكى سۇژىت لوگىكىسى بىمهنىلىك راۋاجىنى . ھالدا ھېكايىسىدىكى چىنلىقى بىۋاسىته ياشايدۇ

 ئاپتورنىڭ ئۆز پېرسوناژى بىلهن بىر مهيداندا قوشۇلۇپ ئاخىر ھۆرمهتلهشته كۆرۈلىدۇ، - باشتىن

 كېتىشىگه ئېنىق بولغان قانداقتۇر بىر دۇنيا قاراش، ئىدىيه، ئاڭ دېگهنلهردەك دوگما مۇئهييهنلىك

 يېتهكچىلىك قىلمايدۇ، ئۇنداق بولغاندا، بىز ئاپتورنىڭ ئۆز ئهسىرىدىكى سهنەئتنىڭ قاتىلغا

 ئاپتورنىڭ ئۆز پېرسوناژلىرى بىلهن ھهمنهپهسلىكىگه ئاپتورنىڭ . تۇق ئايالنغانلىقىنى كۆرگهن بوالت

 ئۆزىمۇ ئېيتىپ بېرەلمهيدىغان قهلب يېتهكچىلىك قىلىدۇ، قهلب يىغاليدۇ، كۈلىدۇ، تىترەيدۇ، توڭاليدۇ،

 شۇڭالشقا بىز مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ بىر قىسىم . ئېرىپ پارغا ئايلىنىدۇ، ئهمما ئۇ پىكىر قىلمايدۇ

 ىدىن قانداقتۇر بىر ھېسقا كېلىمىز يۇ، ئهمما ئۇنىڭدىن ئېنىق پىكىرنى يهكۈنلهپ چىقالمايمىز، ھېكايىلىر

 ناملىق ھېكايىسى يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان ھېكايىلىرىدىكى " چوشقىالرغا بايرام " ئۇنىڭ

- بۇ ھېكايىدە ئادەملهرنىڭ مىجهزى ۋە تهقى . تهۋەككۈلچىلىكنىڭ مهنىسىنى ئىزاھلىغاندەك بولىدۇ
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 ئۇالرنىڭ ئاپتاپقا قاقلىنىپ . " تۇرقى ئالمىشىپ كېتىدۇ - تۇرقى بىلهن چوشقىالرنىڭ مىجهزى ۋە تهقى

 يېتىپ كېتىشلىرى قورسىقىنى بهك تويغۇزۇۋېتىپ، ئۆزىنى ئااللماي سافادا مۈگدەپ قالغان غوجامالرغا

 : اڭاليمىز بىز يهنه ئهسهردىكى چوشقىالرنىڭ ئاغزىدىن مۇنۇ گهپلهرنى ئ " ئوخشاپ قاالتتى

 ئۇالر ئالدى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ ! ئويالپ بېقىڭالر، ھهممه پاسكىنىچىلىقنىڭ مهنبهسى نېمه؟ ئادەم ... "

 چوشقىالر ئادەممۇ ياكى ئادەملهر چوشقىمۇ؟ ..." ۋۇجۇدىنى تازىالش الزىملىقىنى ئويالپمۇ باقمايدۇ

 بىراق ئاپتورنىڭ بۇ . گاڭگىرىتىدۇ ھېكايىدىكى تهمسىللىك ھهم ساتىرىك ئوبرازالر بىزنى ئهنه شۇنداق

 يازغۇچى . نۆۋەتتىكى تهۋەككۈلچىلىكى تۇرمۇشقا بولغان تهنقىدىي خاھىشىنى بىرقهدەر يورۇتقانىدى

 تهۋەككۈلچى سهيياھ، ئهسهرنى باشالش ئۇنىڭدىن بولىدۇ، بىراق راۋاجالندۇرۇلۇش ۋە ئاخىرالشتۇرۇلۇش

 تور كۆپ ھالالردا تىزگىنىنى يوقىتىدۇ، ئۇ ھهردەم دېگۈدەك ھهرگىزمۇ ئاپتورنىڭ مهقسىتىگه باقمايدۇ، ئاپ

 شۇڭا بهزى . تاسادىپىي تۇغۇلۇۋاتقان مهنتىقىنىڭ ئىختىيارىغا بويسۇنغان ھالدا سهپىرىنى تاماماليدۇ

 تهۋەككۈلچىلىك يازغۇچىنى ئېنىق خاھىشقا ئىگه قىلىپ، يهنه ئۆزى تهۋەككۈلچىلىك يازغۇچىنى

 بۇنىڭ قايسىسى نهتىجه، قايسىسى مهغلۇبىيهت، ئالدىراپ بىر نېمه . ىدۇ بىقارارلىق ئىچىدە قالدۇر

 . دېگىلى بولمايدۇ

 غا توقۇلغان بىر يۈرۈش ھېكايىلىرىنى بىر يهرگه جهم قىلىپ قۇراشتۇرۇپ " ساراڭ " مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ

 ڭ بىرىنىڭ داۋامىدەك كۆرۈنىدۇ ياكى بۇ ھېكايىلهرنى - چىقىدىغان بولساق، بۇ ھېكايىلهر بىر

 قۇرۇلمىسى دانىيىلىك بىدستىروپنىڭ . يىغىندىسىدىن يىرىك بىر ئهسهر پهيدا بولۇۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ

 چاتما ھهجۋىي رەسىملىرىنى ئهسلىتىدۇ، پېرسوناژالرنىڭ پورتېرىتى خۇددى تېز سىزمىدەك سىدام

 جىسىدە سوزۇلۇپ تهسىرات بېرىدۇ، بۇ تهسىرات ئۇالرنىڭ ھهرىكهت دېائلوگلىرىدىكى تىپىكلىكلهر نهتى

 تىكى " ئالتۇن چىشلىق ئىت " دىكى بازار باشلىقىنىڭ، " بۇرۇت ماجىراسى . " رەڭلىنىشكه باشاليدۇ

 . دوختۇرنىڭ ئوبرازلىرى ئهنه شۇنداق

 ىكى تهڭسىزلىكلهر، ھىيلىگهرلىكلهر، ئاچ كۆزلۈك ۋە نهپسانىيهتچىلىكلهر ئۈستىدىن قاتتىق ت ھايات

 ه ئېلىش مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ بىز يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتكهن كۈلۈش، رەزىللىك ھامىلىرىنى ھهجۋىيگ

 ئهمما بىز ئۇنىڭ دەسلهپكى ئىجادىيهت باسقۇچىغا ۋەكىللىك . ھېكايىلىرىدىكى روشهن خۇسۇسىيهت

 قىلىدىغان بهزى ھېكايىلىرىگه قارايدىغان بولساق، يارقىن شېئىرىي مهنزىرە، مۇڭ ئارىالشقان

 بۇ چۈش . " نى ئىپتىخار بىلهن تىلغا ئېلىش مۇمكىن " ئايخان " جهھهتته، بۇ . ئىنسانپهرۋەرلىكنى كۆرىمىز

 تىپىدىكى تراگېدىيىلىك تۈس قويۇق " ئايخان " قاتارلىق ھېكايىلهر " كۈز يامغۇرى " ، " ئهمهس

 نى لىرىك شېئىر  دېگۈمىز كېلىدۇ، ئۇنىڭدىكى تىل ۋە كهيپىياتنىڭ رىتىمى " ئايخان . " ئهسهرلهردۇر

 - رۇنالنغان لهرزان رومانتىك كۈينى ئهسلىتىدۇ، ئۇنىڭ ھۇزۇرى تومۇزدىكى سىم خۇددى تهمبۈر بىلهن ئو

 يازغۇچى ئۆزىنىڭ ئىنسانپهرۋەرلىك تۇيغۇسىنى، . سىم يامغۇردەك كىشىنىڭ روھىغا خۇش ياقىدۇ

ھاياتنىڭ مۆجىزىۋى قىممىتى ھهققىدىكى ئىنچىكه قاراشلىرىنى ۋە گۈزەللىك غايىسىنى ئۆز
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 ئۇنىڭ كېلىشكهن . ئايخان چىرايلىق، ئېلىشپ قالغان قىز . ىال يۇقىرى كۆتۈرگهن زامانداشلىرىدىن خېل

 بهستى، ئۇرغۇپ تۇرغان ھاياتىي كۈچى ئهقلىي مهجرۇھلۇق كهلتۈرۈپ چىقارغان تهلهيسىزلىك ۋە

 جۇل كىيىملىرى ئىچىگه غهرق بولۇپ كېتىدۇ، كىشىلهر ئۇنى ساراڭ دەپ ئهخمهق - بهختسىزلىكنىڭ جۇل

 لدۇرلىتىدۇ، يىرگىنىپ ئۆزىنى چهتكه ئالىدۇ، لېكىن ئايخان بۇنىڭغا قارشى ھالدا ئۆز قىلىدۇ، كو

 سازلىق بويىدىكى دەرەخنىڭ ئاستىغا . دە - تهبىەئت ئۇلۇغ . دۇنياسىغا بولغان سهمىمىيلىكىدە قېلىۋېرىدۇ

 ى كۆرۈپ تارىنىۋاتقان ئايخاننىڭ قامالشقان بهدىنىن - سايىدەشكه بارغان قاۋۇل تۆمۈرچى يۇيۇنۇپ

 ئاسماندىكى قۇياش بىلهن قاۋۇلنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ھاياتلىق قۇياشى بىرال ۋاقىتتا پارالپ، . قالىدۇ

 ئايخان بىلهن قاۋۇل ئهنه شۇنىڭدىن باشالپ . ئايخاننىڭ يوشۇرۇنۇپ ياتقان گۈزەللىكىنى پاش قىلىدۇ

 كۆزگه ئىلمىغان ئايخان ھېچكىم . مۇھهببهت ۋە ھاياتنىڭ شېرىن ھېسلىرىنى تونۇپ يېتىشكه باشاليدۇ

 . ھېچكىمدە بولمىغان مۇھهببهت ۋە ۋاپادارلىقنى نامايان قىلىپ ئاشىقى ئۈچۈن جان تهقدىم قىلىدۇ

 قهھرىمانالر، داھىيالر ۋە سىپايىگهرلهردىكى ئۇلۇغلۇقنى كۆرۈش ئادەتتىكى ئادەملهرنىڭمۇ قولىدىن

 قىرىپ قويۇلغان مېيىپالر ۋە كېلىدۇ، بىراق ئهرزىمهس دەپ قارىلىپ، بىر چهتكه سىقىپ چى

 مهجرۇھالردىكى ئۇلۇغلۇقنى كۆرۈپ يېتىش پهزىلهت ۋە يۈكسهكلىك تهلهپ قىلىدۇ، بۇنى بىر ئهدەبىي

 ۋەھالهنكى، بىزنىڭ مهمتىمىن ھوشۇر . ئهسهردە سۈرەتلهش بولسا سهنەئتكارانه تاالنتنى تهلهپ قىلىدۇ

 . ىرىگه سېلىشتۇرۇپ جۇالغا كهلتۈردى ب - غا كهلگهندە، يۇقىرىقى تهلهپلهرنى بىر " ئايخان "

 ھېكايىسىدىكى " مۇمۇ " دىكى شېئىرىي دۇنيا شائىر يازغۇچى دەپ قارىلىدىغان تۈرگېنېفنىڭ " ئايخان "

 ئۇنىڭ تاتىياناغا بولغان . دىكى باش قهھرىمان گېراسىم گاچا " مۇمۇ . " شېئىرىي دۇنيادىن قېلىشمايدۇ

 . بارلىق ئهقىدىسىنى مۇمۇ ئىسىملىك  ئىتقا بېغىشاليدۇ مۇھهببىتى ئېغىر زەربىگه ئۇچرىغاندىن كېيىن،

 ھهر . ھېكايىسىدىكى ئايخاننىڭمۇ بىر ئىتى بار بولۇپ، ئايخاننىڭ بىردىنبىر ۋاپادار ھهمراھى " ئايخان "

 ئىككى ئهسهردىكى ئىت مهۋجۇدىيهت قىممىتى جهھهتته، ئالىيجاناب ئىنسانالر بىلهن بىر ئورۇنغا

كىشىلهر . جهمئىيهتتىكى ئادالهتسىز، چاكىنا ئادەملهر بىلهن روشهن سېلىشتۇرما بۇ ئهلۋەتته . قويۇلىدۇ

 . ئايخاننى ساراڭ دېيىشتى، لېكىن ئۇ مۇھهببهت يولىدا ئۆز ماھىيىتىدىكى ئېسىللىكىنى ئىسپاتلىدى

 غا " كۈز يامغۇرى " بىز . مهمتىمىن ھوشۇر ئۆزىنىڭ تېمىسىنى شۇ پېتى تهكرارالشتىن خالىي بواللىغان

 دىكى تىندىنسىيىنى كۆرىمىز، لېكىن بۇ قېتىم كۆرگىنىمىز ئاشۇ " ئايخان " ايدىغان بولساق، قار

 ئۇ . ئهختهم ھېسداشلىقنىڭ نېمىلىكىنى بىلمهيدىغان تاش يۈرەك ئادەم . تىندىنسىيىنىڭ باشقا بىر قاتلىمى

 مۇنداقچه قىلىپ . هيدۇ ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى نه بىر جانلىققا، نه بىر ئادەمگه ئىچ ئاغرىتىشنى زادىال بىلم

 شۇڭالشقا ئۇنىڭ قولىدىن ياخشىلىقنىڭ ئورنىغا . ئېيتقاندا، ئۇ ئىنسانىي مۇھهببهتتىن خهۋەرسىز

 ئۇ ئۆزىنىڭ مهھهللىسىدىكى نادىرنىڭ رەشىدەگه بولغان مۇھهببىتىگه زاۋاللىق . زىيانكهشلىك كېلىدۇ

 تسىيه تۈزۈمى ئاخىرالشقاندىن كېيىن، يىلالر ئۆتىدۇ، كوپېرا . يهتكۈزۈپ ئۆمۈرلۈك ئارماندا قويىدۇ

ئهختهم مهھهللىنىڭ چېتىدىكى بىر يهرگه جاي سېلىپ خۇدىنى بىلمهي ئىشلهيدۇ، قاتتىق ئهمگهك بىلهن

http://ilkitap.blogbus.com/
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 ئۇ ياشلىقىنى ئهنه . بېخىللىق ئۇنى باي قىلىدۇ، بىراق ئۇ يهنىال ھاياتتا بولىدىغان بهختتىن مهھرۇم

 . شۇنداق ئۆتكۈزۈۋېتىدۇ

 يۇمران ۋۇجۇدىدىكى ئىللىق راھهت ئهختهمگه ئىنسانچىلىقتا بولىدىغان شهپقهت ۋە بىر ئۆسمۈرنىڭ

 ئۇ . مۇھهببهتنى تونۇتقاندەك بولىدۇ، ئۇنىڭدىمۇ خوتۇنلۇق بولۇش، بالىلىق بولۇش ئىستىكى يانىدۇ

 ھايات، مۇھهببهت، ئازاب دېگهنلهرنى چۈشىنىپ، مهنىۋى جهھهتتىن ھهقىقىي ئادەم بولغاندا ئۆلۈپ

 بۇ تراگېدىيىمۇ ياكى كومېدىيىمۇ؟ ئۇ باشتا ھايۋانىي ئادەم ئىدى، ئاخىر مهنىۋى ئادەمگه . دۇ كېتى

 ئهختهمدە . بۇ يهردىكى تراگېدىيىنىڭ قاتلىمى ئانچه ئاددىي ئهمهس ئىدى . ئايالندى، لېكىن ئۆلدى

 خارس .. س چار . تراگېدىيىلىك تۇيغۇ يوق ئىدى، ئۇ تراگېدىيىنى چۈشهنگهندە، تراگېدىيىگه يولۇقتى

 بۇ پاجىەئلىك دۇنيادا تراگېدىيىنىڭ :" دېگهن كىتابىدا " ئهدەبىيات ئهنەئنىسىنىڭ ئاسىيلىرى " ئۆزىنىڭ

 دېگهن بىر سۆزنى نهقىل قىلىپ ئۆتىدۇ، بۇ سۆز ئهختهمنىڭ " كهملىكى كومېدىيىنى شهكىللهندۈرگهن

 بىرىگه - ادىر بىر ھېكايىدىكى ئهختهم بىلهن ن . تهقدىرىگه دەلمۇ دەل چۈشىدىغاندەك قىلىدۇ

 يازغۇچى بۇ ئىككىسىنىڭ ھاياتىدىكى زىددىيهتلهرنى ئىككى يۆنىلىش . ئوخشىمايدىغان كىشىلهر

 چۈچۈك ھهجۋىي بىلهن ئارىلىشىپ كېتىدۇ، - بويىچه ئېلىپ بارىدۇ، ئهختهمنىڭ سهھىپىلىرى ئاچچىق

 ۇ، ئىككى پېرسوناژغا تهۋە لېكىن نادىرنىڭ سهھىپىلىرىگه كهلگهندە، ئاپتور گويا شائىرغا ئايلىنىد

 ئۆز زىددىيهتلىرى ئىچىدە . مانا بۇ خاراكتېرگه اليىق بهدىئىي مۇقام . تهسۋىردىكى رەڭ روشهن پهرقلىنىدۇ

 ئۆزگىرىۋاتقان، ئهسلىدىكى ھالىتىدىن يات بىر ھالهتكه كۆچۈۋاتقان، ھهتتا ئۆزىگه تامامهن زىت

 . ن ھوشۇر ھېكايىلىرىدە كۆپ ئۇچرايدۇ قۇتۇپقا ئۆتۈۋاتقان ئهختهمدەك ئوبرازالر مهمتىمى

 مهمتىمىن ھوشۇر ئۆزىگه زامانداش كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش ۋە روھىي قىياپىتىنى ماتېرىيال مهنبهسى

 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا، كۆز ئالدىدىكى . قىلغان ھالدا ئۆزىنىڭ تارىخ تۇيغۇسىنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ

 ئادەتلىرىنىڭ ھهممىسى تارىخ، بۇالر قهدىمكى - كىشىلهرنىڭ چىرايى، مىجهزى، تىلى ۋە ئۆرپ

 تارىخ يىلنامه ۋە تارىخىي . تارىخىنڭ يادنامىلىرى سۈپىتىدە قاندا، ئېرسىيهتته، مهدەنىيهتته ياشايدۇ

 شهخسلهر بىلهن باغالنغان تارىخىي ھۆججهتال ئهمهس، ئۇ پهقهتال ئهينى دەۋرلهردىكى تارىخنىڭ

 ھهقىقىي تارىخ روھتا، يهنى خهلقىمىزنىڭ بۈگۈنكى روھىدا . خاالس ماددىي پوستى ياكى پاكىتلىرىدۇر،

 بۈگۈنكى . بولىدۇ، مانا مۇشۇ روھ تىرىك بولغاندىال، ئاندىن ئۇنىڭ كېلهچىكى بىلهن ئۆتمۈشى بولىدۇ

 مهمتىمىن ھوشۇر . روھ ئۆلگهن ئهھۋالدا، بىزگه مهنسۇپ تارىخ بىلهن كېلهچهكمۇ ئۆلگهن بولىدۇ

 نىڭ روھىدىن ئۇرغۇپ چىقىۋاتقان ھاياتلىق ئىنتىلىشلىرىنى تۇتقا قىلىپ تۇرۇپ، دەۋرىمىز كىشىلىرى

 بىز ئۇنىڭ بۇنداق خاھىشىنى . تارىخنى ۋاسىتىلىق يوسۇندا يورۇتۇپ بېرىشنى ئۈستىگه ئالغاندەك تۇرىدۇ

 . دىن ئېنىق كۆرۈپ يېتىمىز " قۇم باسقان شهھهر "

 ۋە ياخشىالش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ، بۇ جهرياندا كىشىلهر ئۆزىنىڭ ھاياتلىق شارائىتىنى ئۆزگهرتىش

ئۆزىنى مهنىۋى ياقتىن مۇكهممهللهشتۈرۈشكه تىرىشىدۇ، ئۆزلىرى دۇچ كهلگهن تۈرلۈك - يهنه ئۆز
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 مانا بۇ ھهرقانداق دەۋر كىشىلىرى ئۈچۈن ئورتاق رېائللىق، شۇنداقال . مهسىلىلهرگه جاۋاب ئىزدەيدۇ

 چه ھهرقايسى رايون كىشىلىرىنىڭ ئهنه شۇ خىل زامانىۋى گهر . ئهدەبىياتنىڭ زامانىۋى تېمىسى

 كۆرۈنۈشىدە زور پهرقلهر بولسىمۇ، ئهدىب ۋە سهنەئتكارالر ئۆز خهلقلىرىنىڭ رېائل ھالىتىنى چىقىش

 قىلىپ تۇرۇپ مهڭگۈلۈك تېمىالرنى يورۇتىدۇ، ئۆز خهلقلىرى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ئىلغار غايىلهرنى

 - مهمتىمىن ھوشۇر ئهسهرلىرىدىن خهلقىمىزنىڭ ھازىرقى قىياپىتى ۋە خۇلقى بىز . ئوتتۇرىغا قويىدۇ

 بىز ئۇنىڭ . مانا بۇ ئۇنىڭ ئهسهرلىرىدىكى زامانىۋىلىقنىڭ تېماتىك تهرىپى . مىجهزىنى كۆرۈۋاالاليمىز

 ئهسهرلىرىنىڭ سهنەئتكه ياتىدىغان تهرەپلىرىدىن جاھان ئهدەبىياتىدىكى نادىر ئهسهرلهرگه خاس

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدىكى زامانىۋىلىق بهرىبىر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ دۇنيا . لىقنىمۇ يېتهرلىك تاپااليمىز ئىلغار

 شۇڭا ئهدەبىياتىمىزدىكى زامانىۋىلىق . قارىشى، مهدەنىيىتى ۋە روھىي ھالىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك

 ى ئۆلچهم قىلىۋالساق ئۇقۇمىنى چۈشهنگهندە، ئامېرىكا، فرانسىيه ئهدىبلىرىنى ياكى خهنزۇ ئهدىبلىرىن

 مېكسىكا شائىرى ئوكتاۋىوئ . بىز چوقۇم ئۆزىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ كۆزى بىلهن كۆرۈشىمىز كېرەك . بولمايدۇ

 ئىجتىمائىي فورماتسىيىنىڭ . ى بولىدۇ، دېگهنىدى " ھازىر " پاز ھهربىر خهلقنىڭ ئۆزىگه اليىق

 ھهربىر " زامانىۋىلىق " ۆزدە تۇتقاندا، ئوخشىمىغان باسقۇچلىرىدا ياشاۋاتقان خهلقلهرنىڭ بارلىقىنى ك

 . مىللهتكه خاس مهزمۇنغا ئىگه بولىدۇ، بۇ دەل زامانىۋىلىق مىللىيلىكتىن ئايرىلمايدۇ، دېگهنلىك

بىر مهنىۋى ئادەم ئۆزىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى مۇھىتنى تىل . دېگىنىمىز مهنىۋى ئۇقۇم " ئىنسان "

 شۇنداق ئىكهن، تىل مهنىۋى ئادەمنىڭ سهزگۈ . بىلهن تېتىيدۇ بىلهن چۈشىنىدۇ، تىل بىلهن سېزىدۇ، تىل

 ئهتراپىمىزدىكى ماددىي دۇنيا گويا سهزگۈ زىچلىقىدىن تۈزۈلگهن تېرە، تارىخ تىلىدىن ئىبارەت . ئهزاسى

 مهمتىمىن ھوشۇر تىلدىن ئىبارەت ئهنه شۇ تارىختىكى . بۇ ئاالھىدە سهزگۈنىڭ چهكسىز كېڭىيىشى

 تىلىمىز لېكسىكا ۋە . ىپ، بهدىئىي تىل يۈكسهكلىكىدە راۋاجالندۇرۇۋاتقان يازغۇچى ساپلىقىنى ساقالپ قېل

 گرامماتىكا جهھهتته شالغۇتلىشىپ كېتىۋاتقان، ئهدىبلىرىمىز خام تهرجىمه تىلىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ

 خ، كۆپ ساددا، يۇمۇرلۇق، شو - كېتىۋاتقان ھازىرقى شارائىتتا، مهمتىمىن ھوشۇر ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاددىي

 ساپ مىللىي تىلغا ئېرىشمهي تۇرۇپ ساپ مىللىي . قىرلىق بولۇشتهك ئاالھىدىلىكىنى ئۆزىگه قورال قىلدى

 ؟ بىز مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ تىل ئۇسلۇبىدىكى ئىخچاملىق ۋە تىپىكلىكنى ئاپتور ! روھنى تاپقىلى بولىدۇ

 . تىلى ھهم پېرسوناژ تىلىدىن ئوخشاشال بايقىيااليمىز

 بىرىنى نوقۇشۇپ،  توختى كاستۇم - ، ماۋۇ كارامهتنى،  دېيىشتى ئۇالر بىر كۈنى بىر قاراڭالرۇي "

 ! كىيىپتۇ

 . دە - كاستۇم كىيىپ ئېشهك ھارىۋىسى ھهيدىدى، دېگهن گهپ ئېغىلغا زەدىۋال تارتقاندەك بىر ئىش

 (" بۇ چۈش ئهمهس ." (" توختهك كاستۇم كىيگهن بولسا، كاستۇم دېگىنىڭمۇ تايىنلىق نېمىكهن

 بۇ دىائلوگالردىن پېرسوناژالرنىڭ ساالپىتى، خاراكتېرى ۋە ئاۋازىنى ئېنىق ھېس قىلغىلى بولىدۇ، بۇنداق

دەل . تىپىكلىكنى پهقهت مهزكۇر ھېكايىنىڭ ئانا تىلدىكى نۇسخىسىدىال يارقىن ساقالپ قالغىلى بولىدۇ
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 مۇمكىنسىزلىكنى كهلتۈرۈپ مۇشۇنداق مىللىيلىكنىڭ ئۆزىال ئهدەبىي ئهسهرنىڭ تهرجىمه قىلىنىشىدىكى

 شۇڭا داغىستان شائىرى . تىلدىكى بۇلغىنىش مىللىي ئىماندىكى بۇلغىنىشتىن دېرەك بېرىدۇ . چىقارغان

 . دېگهنىدى " ئانا تىلىم ئهته يوقىالر بولسا، مهن بۈگۈنال ئۆلۈشكه رازىمهن " روسۇل ھهمزەتوف

 ئىجادىيلىق ھهممىدىن مۇھىم، ئۇ تهسىردىن يازغۇچىدىكى " مهمتىمىن ھوشۇر بىر قېتىملىق سۆھبىتىمىزدە

 . بىز ئۇنىڭ گېپىدىكى چىنلىقنى ئهسهرلىرىدىن راۋۇرۇس كۆرەلهيمىز . دېگهنىدى " ئهال

 نۆۋەتته، غهربنىڭ ئىقتىساد ۋە . بىز مىللىي ئهدەبىياتىمىزدىكى بۇ تهۋەككۈلچى يېڭى ئىراغا كۆچۈۋاتىمىز

 ۋىسكى، تورت، ھامبورگ بولكىسى، دېسكو . تۇرۇپتۇ مهدەنىيهت سىستېمىلىرى دۇنياۋىلىشىش ئالدىدا

 ) تورلۇق . ( ئۇسسۇلى قاتارلىقالر ئاللىبۇرۇن شهھهرلىك ياشلىرىمىزنىڭ رومانتىك ئىستېمالىغا ئايالندى

 بۇ ئهھۋالالر ئهدىبلىرىمىزگه يېڭى كرىزىس، . مىللىيەئدەبىياتنىڭ ئالمىشىشىغا تهھدىت سېلىپ تۇرۇپتۇ

 ئۇيغۇر ئهدەبىياتى ئىنكاس بىلهن چهكلىنىپ قالماي، بېشارەتمۇ بېرەلىشى . ىدۇ يېڭى ئويالرنى ئېلىپ كېل

 تۇرگېنىف بازاروفقا ئوخشاش كىشىلهر بارلىققا كېلىشتىن ئىلگىرى بازاروف ئوبرازىنى ئوتتۇرىغا . كېرەك

 يوق، بۇ ئهلۋەتته، بىرال - ئهدەبىيات ئۆز دەۋرىدىن كېيىنكى ئادەملهرنى تۇغاالمدۇ . چىقارغانىدى

 ئۆزىنىڭ جهسهت كۈلىنى تاغقا ئېلىپ چىققان :" نېتشى . مهمتىمىن ھوشۇرنىڭ مۇالھىزە تېمىسى ئهمهس

 ئۆزىنىڭ جهسهت كۈلىنى كۆتۈرگهن ھالدا ئېگىز تاغالرغا چىقىپ، يىراقالرغا . دەپ سورىغانىكهن " كىم؟

 . قاراش قهلهم ساھىبلىرى ئۈچۈن ناھايىتى زۆرۈر

 يىل ئۆكتهبىر - 1999

________________________________________
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 نېمىشقا قايتتى؟ * كهنجى

 ) ناملىق ھېكايىسىدىكى ئاساسلىق پېرسوناژ " دوالن ياشلىرى " كهنجى زوردۇن سابىرنىڭ : ئىزاھات * (

 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن 60 يازغۇچى زوردۇن سابىر تۇغۇلغانلىقىنىڭ –

 ايدۇ، يهنه بارماقلىرىڭ بىلهن ئۇنىڭ تۆشۈكلىرىنى نهينى چېلىشتا پۈۋلهشنىڭ ئۆزىال كۇپايه قىلم "

 بۇ يهردىكى پۈۋلهش ۋۇجۇدتىكى روھىيهتلىك . مهن بۇ سۆزگه قوشۇلىمهن ." بېسىشنى بىلىشىڭ كېرەك

 بىراق روھىيهتلىك پارتالش . پارتالشتىن دېرەك بهرسه، بارماقنى ئىشلىتىش سهنەئتتىن دېرەك بېرىدۇ

 ۈچۈن ئۇرغۇپ تۇرغان قىزىق قان، ھاياجانلىق يۈرەك، تهشنا تهن قهيهردىن كېلىدۇ؟ نهينى پۈۋلهش ئ

 شۇڭا بىز يۇقىرىقى ئىبارىگه قاندىكى يوشۇرۇن ئىستهكنىڭ رولىنىمۇ قېتىپ قويۇشىمىز . كېرەك بولىدۇ

 . كېرەك

 بىزدە ھازىر سهنەئتتىن سۆز ئېچىش زۆرۈرىيىتى شۇنچه كۈچلۈكمۇ؟ بىزگه كېرىكى نوقۇل سهنەئتنىڭ

 سهنەئتنى ئۆز گهۋدىسىنىڭ مۇھىم بىر ئهزاسىغا ئايالندۇرۇشنى بىلهلىگهن ھاياتلىقمۇ؟ ھازىر ئۆزىمۇ ياكى

 ئىنسانىيهت ئۆزىنىڭ سهنەئت مۆجىزىسىنى ساپ، ئىسسىق . بىزگه ئىسسىق قان كېرەك بولۇپ قالدى

 بىز دولقۇنىنىڭ تايىنى يوق شاۋقۇنسىز دەريادىن بهھهيۋەت . قاننىڭ ئۇپۇقىدىن كۆرۈپ كهلدى

 ئانا تهبىەئت بىلهن . ېمىلهرنى، ئۇستىخانلىرى مۇستهھكهم قاۋۇل كاپىتانالرنى ئۇچرىتالمايمىز ك

 غهشلهرنى سۈرۈپ - ئاالقىسى قويۇق ياۋايى قان ئۆزىنىڭ راۋان ھهرىكىتىگه دەخلى قىلىدىغان غهلدى

 اق چۇقانغا بۇنداق بهدەندىكى ھهربىر ھۈجهيرە ھاياتلىق ئىستىكىدىكى ياڭر . بهدەننى روھالندۇرىدۇ

 . بىراق بىز ئاشۇ چۇقاننى يوقىتىپ قويدۇق . تولغان بولىدۇ

 بىز ئهرشنى تهمه قىلىپ، زېمىننى ئۇنتۇپ كهتتۇق؛ روھىي لهززەت سهۋداسىغا گىرىپتار بولۇپ، ئهزىز

 تېنىمىزنى ئۇنتۇپ كهتتۇق؛ مۇھهببهتنىڭ غايىۋى مهنزىللىرىگه تهلمۈرۈپ، تومۇرىمىزدىكى ھايۋانىي

 تهڭداشسىز بهختسىزلىك شۇكى، نهچچه . بۇنىڭغا بىر قانچه ئهسىر بولدى . رنى تاشلىۋەتتۇق ئېلېمېنتال

 ئهسىر ئىچىدە قۇرۇپ چىققان ۋاپاسىز روھىي جهننىتىمىز يېقىنىقى دەۋرلهردىكى ئورۇنسىز ئىدېوئلوگىيه

 ن قالغان كهنجى ئاشۇ ئۇرۇشتى . ئۇرۇشىنىڭ ئېغىر زەربىسى ئاستىدا نازاكهتلىك كۆرۈنۈشىنى يوقاتتى

 ئۇ دادىسى بىلهن ئانىسى سۆيۈنۈپ تۇرۇپ توۋالپ كهلگهن مۇھهببهت . خارابىنىڭ بىر بۇرجىكى

 ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدىدىكى ئهقىل ۋە ساغالملىقنى، جىسمانىي ۋە روھىي . قوشاقلىرىنى ياخشى كۆرمىدى

 اتىي ئاساسىنى ھاي . قۇدرەتنى دەۋر تهقهززاسىدىكى نادان شهرەپ ئىگىلىرىدىن بولۇشقا قۇربان قىلدى

- يوقاتقان نهزەرىيىۋى قائىدىلهر، زامان ئېھتىياجىنى چىقىش قىلغان تهشۋىقاتالر كهنجىنى ساختا شان
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 . شهرەپكه ئىشتىھاسى ئهدەپ كهتكهن تىرىك مومياغا ئايالندۇرۇپ قويغان

 پ قالغان سىياسىينىڭ ئۆتكۈنچى بورانلىرىدا قاڭقىپ، ئىنسانىيهتسىزلىكنىڭ قاقشال گىردابىغا يېقىنال

 . بوۋىسىدىن قالغان سۆيگۈ ناخشىلىرىنى فېوئدالىزمنىڭ ئاسارئهتىقىسى دەپ چۈشهندى - كهنجى ئاتا

 ساپ ئىنسانىي تهبىەئتتىن كهلگهن مۇھهببهت ناۋاسى : بۇ ئهھۋال كىشىنى ئازاباليدىغان بىر كارىكاتۇرا

 ر ۋە ناخشىغا قالپاق قالپىقى  ناخشا ئېيتىدىغانال " فېوئدالىزم " ۋە ئۇنىڭغا كىيدۈرۈلگهن

 كىيدۈرگهنلهرنىڭ زادى قايسسى فېوئدالىزم؟ راستىنى ئېيتقاندا، سهنەئتخۇمار پالتاخۇننىڭ ئوغلى

 . كهنجى زامانىۋى فېوئدالىزمنىڭ ئېچىنىشلىق قهھرىمانىغا ئايلىنىپ قالغانىدى

 ئۇ ياشلىقنىڭ . قان ئىدىيىدىن غالىب كهلدى . كهنجى بۇنى تونۇپ يهتتىمۇ؟ ئۇ ئاخىر تونۇپ يهتتى

 بىلىنمهس ئاڭلىنىدىغان مۇھهببهت - شېرىن سهۋدالىرىغا غهرق بولغانسېرى، ئۇنىڭ قېنىدىكى بىلىنهر

 ئۇ چىن ئىنسان ھاياتقا بولغان . قوپسا ئۈزۈلمهي ئاڭلىنىدىغان بولدى - ناخشىسى سۈزۈلۈپ، ئولتۇرسا

 ئۇ ئۆزىمۇ مۆلچهرلهپ . گهنىدى ئىسىملىك رەسىمگه سهمىمىي سىڭدۈر " ئاسىدە " ئاشىقانه ئهقىدىسىنى

 بواللمىغان سۆيگۈ سىرىنى ۋە بۇ سىرنىڭ ئاجايىپ سالماقلىرىنى ئاشۇ ئىختىيارىي ئىپادىلهشتىن كۆرۈپ

 . يهتكهنىدى

 زامان ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى نۇرغۇن ھۈجهيرىلهرنى ئۆلتۈرگهن بولسىمۇ، . مۇھهببهت كهنجىنى ئويغاتتى

 ئاسىدە . بولغان تهلهپنى ئىنسان ئۈچۈن ئىسيانغا ئايالندۇردى ياشلىق ئۇنى تولۇقلىدى ۋە مۇھهببهتكه

 ئۇ گويا مۇھهببهت بابىدا قايتىدىن . كهنجىنى چىن ئىنسانلىقنىڭ مۇنبهت تۇپرىقىغا سۆرەپ ئهكهلدى

 ئۇ ئىنسان مۇھهببهتتىن ئىبارەت مۇشۇ ئىماننىڭ تهپتى بىلهن . ئىمانغا كىرگهن بىر كاپىر ئىدى

 بوۋىلىرى ئېيتىپ كهلگهن كۈيلهرنىڭ - ئاتا . ك سوغۇق ۋۇجۇدىنى ئىللىتتى ئىجتىمائىي خاراكتېرلى

 . سېھرىي كۈچىنى تاپالىدى

 !" سهنەئتنى خوراليدىغان ياۋايى تهبىەئتلىكلهرنىڭ خىلىدىن سهن " دېھقان سهنەئتكار مهتيا كهنجىنى

 . ىدارنى ئاخىر تاپتى دوالن ئۇسسۇلى ئاشۇ ئىقت . ئهمهلىيهتته ئىقتىدار ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتى . دېگهنىدى

 ئۇ بۇ . كهنجى سهنەئتنىڭ ھارارىتى بىلهن ئاسىدەدىن بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغان دىلرەبالىقنى  ئۇچراتتى

 . مۆجىزىدىن ھهم ھهيران قالدى، ھهم لهززەت ئالدى

 بىراق ئۇ ئهركىن . مۇھهببهت ئۆز مهنىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئىنقىالب ئهمهس، بهلكى تهبىەئت

 مۇھهببهت ئىنسانالرنىڭ ھايات . ۋە قېنىش مۇھىتىنى تاپالمىغاندا ئىنقىالبقا ئايلىنىدۇ ئىپادىلىنىش

 ھهۋەسلىرى بۇرمىالنغان ياكى رەت قىلىنغان ئهھۋال ئاستىدا تىنىمسىز چىقىش يولى - ئىگىلىرىگه ئارزۇ

 ئۇچقۇنلىرىغا دەرەخلهرگه، ئهزىم دەرياالرغا، چاقماقالرغا، ئاپائق قار - ئۇ خۇداغا، دەل . ئىزدەيدۇ

 ئۇ ھهتتا پۈتۈن بىر كائىناتقا ئايلىنىدۇ، ئۇ ھهممه شهيئىگه ئۆزىنى چۈشهندۈرىدىغان تىلنى . سىڭىدۇ

 مهسىچىت، چېركاۋ ۋە بۇتخانىالرنىڭ ئۇلى مۇھهببهت ئۈستىگه قۇرۇلغاچقا تا بۈگۈنگىچه . يارىتىدۇ

. غولىماي كهلگهن
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 بىز ! ى تهن مهدەنىيىتىگه يۈرۈش قىاليلى ئهمد . بىز روھىيهت مهدەنىيىتىگه چوقۇنۇپ كهلدۇق

 بىز . مۇھهببهتنىڭ بىر پۈتۈن مهنىسىنى روھ بىلهن تهن بىرلىكىدىكى نورمال ھاياتتىن تاپااليمىز

 مۇھهببهتنىڭ ئىالھىيلىقىنى، مهنىۋىلىكىنى ئۇلۇغالش بىلهن بىرگه، ئۇنىڭ ھايۋانىيلىقىنىمۇ ئېتىراپ

 . كاززاپالردىن بولۇپ قالىمىز - ىز، يالغانچى ئۇنداق قىلمايدىكهنم . قىلىشىمىز كېرەك

 زوردۇن ئهپهندىنىڭ پۈتكۈل ئهسهرلىرىنى جهم قىلىپ، تارىخىي نهزەر بىلهن قارىغاندا، ئېپوس

 بۇ كۆرۈنۈشلهر مۇھهببهت ۋە ھاياتنىڭ مهنىسىنى يوقىتىپ قويغان . خاراكتېرلىك كۆرۈنۈشلهرگه ئىگه

 بۇ . شىرە كىشىلهرنىڭ مهيدانىدىن ئىبارەت - گهن خىرە ياكى ئۇنى ئىزدەپ تاپالماي گاڭگىراپ يۈر

 توال پۇل كۆرۈپ ھىجىيىۋاتقان كىشىلهرمۇ - ئهسهرلهردە يېزىالردىكى ھۆددىگهرلىك تۈزۈمىدىن كېيىن ئاز

 سهگهك كىتابخان ئاشۇ ھىجىيىشنىڭ كهينىدىكى مىسلىسىز روھىي گادايلىقنىمۇ . ئاز ئهمهس

 . ق يېرى شۇكى، بۇ خىل روھىي گادايلىق ئۆزىمىزدىمۇ يوق ئهمهس تېخىمۇ ئېچىنىشلى . كۆرۈۋاالاليدۇ

 ئهلۋەتته . ۋانگوك كونا بىر پاي ئاياغنى سىزغاندا، ئۆزىنىڭ روھىي ساپاسىنىمۇ قوشۇپ سىزغانىدى

 زوردۇن ئهپهندىدەك بىر ئهۋالد يازغۇچىالر ئۆز ئىستېداتىغا . ئهدىبلهرمۇ بۇنىڭدىن خالىي بواللمايدۇ

 خهلق . ئهمهس، دەل ئهكسىچه مۇھىتتا مىللىتىمىزگه قىممهتلىك ئهسهرلهرنى قالدۇردى يارىشا مۇھىتتا

 ئۆز دەۋرىگه يارىشا مۇنهۋۋەر يازغۇچىسىنىڭ مهنىۋى ئوبرازىنى يازغۇچىنىڭ ئۆزىگه ھهرگىز قايتۇرۇپ

 . بهلكى ئاشۇ ئوبرازنى يازغۈچىدىن تالىشىدۇ . بهرمهيدۇ

 بىراق زوردۇن ئهپهندىدەك . ى قامهتلهر ئهلۋەتته كېرەك بىزگه توماس مان، مورىياكالردەك دۇنياۋ

 . ئۆزىمىزدىن چىققان مىللىي قامهتلهر تېخىمۇ كېرەك

________________________________________
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 رەڭ تۇلپارى

 - 8 كۈنىدىن - 1 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1994 شىنجاڭ رەسسامالر ئاكادېمىيىسى رەسىم دەھلىزى

 بۇ ئىش . ىر جۈپ ياش رەسسام نهجمىدىن، رەشىدەلهرنىڭ رەسىم كۆرگهزمىسىنى ئۆتكۈزدى كۈنىگىچه ب

 سهنەئت خادىملىرى ۋە ھهۋەسكارالر، ھهر قايسى ساھهدىكى قاتناشقۇچىالر ئارىسىدا - كهڭ ئهدەبىيات

 رغا ۋە كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئهھۋالىغا يارىشا تۈرلۈك ياخشى تهسىراتال . ناھايىتى ياخشى تهسىر قوزغىدى

 . مۇھاكىمه تېمىلىرىغا ئىگه بولدى

 ئايال ئىسىملىرىنىڭ - بىز بىر جۈپ ئهر : بۇنى ئالدى بىلهن مۇنۇ تهرەپلهردىن يېڭىلىق دېمهي بولمايدۇ

 چىراغ باغاقلىرىنىڭ ئاخىرقى قۇرلىرىغا ئاالھىدە قىستۇرۇلۇشىغا - مهشرەپ، نهزىر - ھهمىشه توي، بهزمه

 ئۇالر كىشىلهرنى جاپالىق . جمىدىن، رەشىدەلهرنىڭ ئۇنىڭغا ئوخشىمىدى لېكىن نه . كۆنۈپ قالغانىدۇق

 مانا بۇ ئۆزىنىڭ نام . بهدىئىي ئىجادىيهتلىرىنىڭ مېۋىسىگه تهكلىپ قىلغان ۋە ئىسىملىرىنى قهيت قىلغان

 . ئهلۋەتته بىز ھهر ئىككىسىنى قولاليمىز . ئهمهلىنى ئىستېمال قىلىش جهھهتتىكى ئىككى خىل قىممهت -

 ن كېيىنكىسىدە، قانداقال بولمىسۇن مهدەنىيهت ئۈچۈن ئائىلىنىڭ ئاممىۋى ئادەتلهردىكى ئورنى لېكى

 ھازىرنىڭ ئۆزىدىن بۇنداق ئۆرنهكلهرنى ئانچه . ۋە شادلىقىنى قۇربان قىلىش روھى ئهكس ئېتىپ تۇرىدۇ

 . كۆپ تاپالمىساق كېرەك

 تېخنىك ۋە زاۋۇت باشلىقىنىڭ " ، بۇ ئۇلۇغ ھهيكهلتىراش رودىن ئۆزى ياشىغان دەۋرگه ئىشارە قىلىپ

 يوق، - بۇ گهپ بىزنىڭ دەۋرىمىزگه ماس كېلهمدۇ . دەپتىكهن " دەۋرى، سهنەئتكارنىڭ دەۋرى ئهمهس

 ئهمما بۈگۈنكى رېائللىق . ئېھتىمال، سهنەئتكارالر بهزىدە شۇنداق ئويالپ قالىدىغاندۇ . بۇنى بىلمهيمهن

 ىشىلهرنىڭ نهپىسى پۇل رىقابىتى تۈپهيلىدىن جىددىيلىشىپ نۇرغۇن ك : بىزگه شۇنى ئېنىق كۆرسىتىۋاتىدۇ

 مهنىۋى نهرسىلهرنىڭ بازىرى كاسات بولغاچقا، زېھنىي ئهمگهكچىلهرنىڭ زېھنى باشقا تهرەپلهرگه . كهتتى

 پات ئۆڭۈپ تۇردى، سهنەئت - كىشىلهرنىڭ چىرايى مال باھاسى تۈپهيلىدىن پات . چېچىلىپ كهتتى

 شىمايلىسا قېشىمىزغا قايتىپ كېلىدۇ ياكى ئۇ كېتىپ قالسا كارايىتى چاغلىق ۋاقتى كهلگهندە يهڭنى بىر

 مۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، . دەپ قارايدىغانالر پېشىنى قېقىپ  چوت سوقۇشقا ئۆتۈپ كهتتى

 نهجمىدىن، رەشىدەلهر سهنەئتكه بولغان ئهقىدىسىدىن قايتمايدىغان، گۈزەللىك ئۈچۈن ۋايسىماي

 مهسىله ئىسپاتالنغان نۇقتىدا . كىشىلهرنىڭمۇ بارلىقىنى  ئهڭ يارقىن ئىسپاتلىدى بهدەل تۆلهيدىغان

 . قىممىتىگه سازاۋەر - روشهنكى، بۇ ئىش يېڭىلىق قهدىر . ئهمهس، ئىسپاتالشنىڭ ئۆزىدە

 ئېسىمدە قېلىشىچه، بۇ قېتىملىق كۆرگهزمه نهجمىدىن، رەشىدەلهرنىڭ مهن قاتنىشىشقا ئۈلگۈرگهن

سهنەئتچىلهر - بۇرۇن ئاپتونوم رايونلۇق ئهدەبىيات . ىق رەسىم كۆرگهزمىسى ئىككىنچى قېتىمل
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 : بىرلهشمىسى زالىدا ئۆتكۈزۈلگهن كۆرگهزمىدىن ئالغان مۇنداق بىر تهسىرات تېخىچه يادىمدا تۇرۇپتۇ

 مهن ئهدەبىي . مهن بهدىئىي خاھىش ۋە ئېستېتىك غايه جهھهتتىن ئهڭ ياخشى دوستالرغا ئېرىشكهنىدىم

 ارقىلىق سۆزلهشكه تىرىشىپ، كۆڭۈلدىكىدەك ھهل قىاللمىغان روھىي قاتالمنى ئۇالرنىڭ تىل ئ

 راست، ئۈندەش ۋە سوئال بهلگىلىرىگه، تىترەڭگۈ چېكىتلهرگه تولغان . سېزىملىرىدىن كۆرگهندەك بولدۇم

 ھاياجانلىق جۈملىلهر ئارتقۇرالمىغان ۋەزىپىلهرنى بوياق ۋە شهكىللهر جىمجىت تۇرۇپ ئېيتىپ

 دا ئېيتىلمىغان " ئىنجىل " دېگهن ئهسىرى " ئهڭ ئاخىرقى كهچلىك تاماق " داۋىنچىنىڭ . بېرەلهيدۇ

 نۇرغۇن سىر قهلەئلىرىنى ئاشكارىلىغان ئهمهسمۇ؟ بۇالرنى ئويلىغان ۋاقىتتا، ئادەمنىڭ رەسسام بولغۇسى

 كهلگهن بولسىمۇ، گهرچه بۇ ھهر قايسى سهنەئت تۈرلىرىنىڭ ئۆزىگه خاس تىل ئاالھىدىلىكىدىن . كېلىدۇ

 لېكىن رەسىم تىلىنىڭ بىۋاسىتىلىقى، تهرجىمىگه ھاجهتسىزلىكى ئۇنى توسالغۇسىز ئاممىۋى ئىمكانىيهتكه

 . ئىگه قىلىدۇ

 نهجمىدىن، رەشىدەلهر ئۇيۇشتۇرغان ئىككى قېتىملىق كۆرگهزمىدىن مۇنداق پهرق ۋە ئوخشاشلىقنى

 بۇ قېتىمقىسىدا . ۋھۇملۇق ئاساسىي ئورۇندا ئىدى بۇرۇنقىدا ئابستراكتلىق ۋە مه : ھېس قىلىش مۇمكىن

 ئوبيېكتتىكى رېائللىق بىلهن خىيالىي سېزىم گىرەلهشتۈرۈلۈپ، كىشىنىڭ ھېسداشلىقىنى قوزغايدىغان

 بۇرۇنقىسىدا ئىنسانىي . ئوبرازالر رەڭ جهھهتتىكى سۈزۈك فانتازىيىنىڭ دولقۇنىغا چۆمدۈرۈلگهن

 ق ئىچىدىكى خىيالىي گهۋدىلهر ۋە شهكىل فانتازىيىسى ئارقىلىق مۇھهببهتنىڭ مۇڭلۇق كۈيى قارامتۇللۇ

 توال ئىللىقلىق ۋە سىقىلىش تۇيغۇسى - نامايان قىلىنغان بولسا، ئهمدىكىسىدە ئۇ خىل مۇھهببهت ئاز

 مانا بۇ . بېرىدىغان رەڭلهرگه، يهنى سارغۇچلۇقنى ئاساسىي بىرلىك قىلغان رەڭ قاينىمىغا سىڭدۈرۈلگهن

 . لىق شۇكى، ئاساسهن ھهر ئىككى كۆرگهزمىدە كىشىلىك ۋۇجۇد تېما قىلىنغان ئوخشاش . پهرق

 ئايال رەسسامالر - قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك يهنه بىر نۇقتا باركى، بۇرۇنقى كۆرگهزمىدە، بۇ ئهر

 ئۆزىگه خاس ئۇسلۇبلىرى بىلهن ئالدىمىزغا چىققان بولۇپ، ئۇالرنىڭ رەسىملىرىدىكى كهيپىيات تامامهن

 بۇ نۆۋەت ئۇالردىكى پهرقنى تونۇپ يېتىش ئانچه ئاسانغا . خشىمايتتى، بۇنى قاراپال بايقاشقا بوالتتى ئو

 تېماتىكا تهرەپتىكى ئوخشاشلىقالر گويا بۇ پهرقنى يوققا چىقارغاندەك قىلىدۇ، ئهمما . توختىمايدۇ

 . اپ ماڭغان ئۇالرنىڭ ئۇسلۇب پهرقى ماھارەت ۋە رەڭ تۇيغۇسى جهھهتتىكى ئىنچىكىلىككه قار

 نهجمىدىننىڭ بوياق تۇتقان قولى بىرقهدەر كهسكىن ھهم قايناق تۈس ئالغان بولۇپ، ئۆزىنى رەڭنىڭ

 رەشىدە بولسا بىرقهدەر مۇاليىم قهلهم بىلهن نهپىسلىك بابىدىكى تهلهپكه . ئىختىيارىغا تاپشۇرغان

 . كۆپرەك مايىل بولغان

 ىك قوپال تاشقى كۆرۈنۈشلهرنىڭ كهينىدىن ئورۇن ھېسسىيات ئهۋجىنى مهنبه قىلغان يوشۇرۇن نهپىسل

 رەڭنى چۈشهنگهن ۋە رەڭ مهستخۇشلىقىغا ئېرىشكهن . ئېلىپ، ئالدىرىماي ئاشكارىلىققا ئۆتىدۇ

 . ئادەمنىڭ سهنئىتىدىكى كهسكىن ھهرىكهتلهرمۇ كۆپ ھالالردا نهتىجىلىك قهدەملهردىن بولۇپ چىقىدۇ

قاندا، ئۇ بۇ قېتىم ئۆزىگه يات بولغان بىر قېتىملىق سىناقنى پىكىرنى نهجمىدىنگه مهركهزلهشتۈرۈپ ئېيت
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 . ئۇ بولسىمۇ ئىللىق رەڭلهرنىڭ تېگىدىكى مهيۈسلۈكنى قانداق كۆرسىتىش . ئېلىپ بارغان

 بۇ قېتىمقى ئهسهرلهرنىڭ ھهممىسى خوتهندە ئىجاد قىلىنغان بولۇپ، رەسىمدىكى ئادەملهر ئوبرازى

 ە تهسىراتنىڭ ھهم زېمىن، قۇياش، ئادەملهرنىڭ بىر تۇتاشلىقىدىكى خوتهن تۇرمۇشىدىن ئالغان ئاالھىد

 مهنزىرىلهرنى قىستۇرمايمۇ - بۇالر تهبىئىي ۋە ئىجتىمائىي مۇھىت . كهلىماتىنىڭ روشهن ئىزنالىرىغا ئىگه

 . ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان

 ا ئاڭسىز ھالدىكى نهتىجىدە، ئۇ رەسسامالرد . كهلىمات رەسسامالرغا ھهرخىل يورۇقلۇق تۇيغۇسى بېرىدۇ

 بىر شهيئىنىڭ ئوخشىمىغان يورۇقلۇق نۇقتىلىرىدا بهرگهن رەڭ تهسىراتى . ئىجادىي يېڭىلىقنى پهيدا قىلىدۇ

 نهجمىدىننىڭ بۇ قېتىمقى . پهرقلىنىدۇ، بۇ ئهلۋەتته، رەسسامالرنىڭ سېزىمىدە ئهكس ئېتىدۇ

 ئۇنىڭ . لگهن دېيىشكه بولىدۇ رەسىملىرىدىكى بهدىئىي ئۆزگىرىشنى نىسپىي ھالدا مۇشۇنىڭدىن كه

 رەسىملىرى كىشىگه بىر قارىسا خىيالىي تۇيغۇ بېرىدۇ، بۇ تۇيغۇ ئادەم ئۈستىگه مهركهزلهشكهن تۈرلۈك

 رەڭلهرنىڭ قاتلىرىدىن ئۇرغۇپ چىقىدۇ، بىر قارىسا ئوچۇق رېائل تۇيغۇ بېرىدۇ، يهنى رەسىمدىكى ئادەم

 - بۇ يهردە ئادەملهرنىڭ تېرىسى ۋە كىيىم . ك كۆرۈنىدۇ سهنەئتتىن يۇلقۇنۇپ چىققان نهق ئاشۇ ئادەمدە

 كېچهكلىرىدىن كېلىۋاتقان روھىيهت رەڭلىرى بىلهن نهجمىدىننىڭ تومۇرىدىكى قان ئهلهڭگىسى قۇياش

 دە، ئادەملهر گاھ يىراقتا، گاھ ئالدىمىزدا - نۇرى ئاستىدا ئارىلىشىپ، رەڭ ئالۋۇنى كېلىپ چىققان

 . كۆرۈنىدۇ

 اكى رەزىل دېگهندەك كاتېگورىيىلهشكهن خاراكتېرالرنى يارىتىشقا ئۆزىنى ئىسراپ رەسسام گۈزەل ي

 بىز ئۇنىڭ رەسىملىرىدىن . قىلمىغان، ئۇ بۇنداق فورمىالشقان سهنەئتتىن ئاللىبۇرۇنال چىقىپ كهتكهن

 مودېل ۋە يورۇقلۇق شارائىتلىرىدىن ھالقىپ . ئادەمنى، مۇستهقىل تۇيغۇ كۆزىدىكى رەڭنى كۆردۇق

 ئۇ ئادەملهرنى ئوبرازنىڭ ماتېرىيالىغا، ئوبرازنى قانداقتۇر بىرەر . هلىگهن گۈزەللىك ئىشقىنى كۆردۇق كېت

 بىلمهي - مهيدان ياكى مهسلهكنىڭ ۋاسىتىسىغا ئايالندۇرۇپ قويماي، بهلكى روھىنىڭ قهدرىنى بىلىپ

 . ئىزدەشتهك ھاياتىي كۈچنىڭ ئىگىسى سۈپىتىدە سىزىپ چىققان

 . رىنىڭ ئىجادى ۋە تهسىرى مهنبهلىرى ئۈستىدە ھازىرچه بىر نېمه دېيىش تهس نهجمىدىن رەسىملى

 چۈنكى بۇ ئۇنىڭ بىر پۈتۈن ئىجادىيهت جهريانىنى ئهستايىدىل كۆزىتىپ تهھلىل يۈرگۈزگهندە مهلۇم

 لېكىن ئىككىلهنمهي ئېيتىشقا . شارائىت ھازىرچه ئۇنداق ئىمكانىيهتنى بىزگه بهرمىدى . بولىدۇ

 ئۇ . ئهدەبىياتىمىزدا تېخىچه ھهل بولمىغان بهزى مهسىلىلهرنى رەسىملىرىدە ئىشقا ئاشۇردى بولىدۇكى، ئۇ

 . ئىپادىلهشتىن ئىپادىلىنىشكه ئۆتتى

 يىل يانۋار - 1994

________________________________________
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 گىياه روهى  تۇپراق ۋە گۈل

 ناملىق ماقالىسىگه ئىالۋە » قاتلىمى ئۆمۈچۈك، شېئىر ۋە تهپهككۇر « شائىر ئادىل تۇنىيازنىڭ –

 خاسلىق شائىرنىڭ سۈپىتىنى كاپالهتكه ئىگه . ئادىل تۇنىياز خاسلىق ياراتقان شائىرالرنىڭ بىرسى

 مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا، شېئىرىيهتته قانچه شائىرنىڭ بارلىقى دەل قانچه خاسلىقنىڭ بارلىقىنى . قىلىدۇ

 ىياز ئۆزى قۇرۇپ چىققان ئاشۇ شهكىلسىز سهلتهنىتىدە دۇنيا، مۇئهييهنلهشتۈرۈپ بېرىدۇ، ئادىل تۇن

 ئويالنغاندىن كېيىن ئېرىشكهن تېپىشماقلىرىنى بالىالرچه . ھاياتلىق، ئۆلۈم ھهققىدە مۇستهقىل ئويالندى

 ئۇ ئۆزىنىڭ شېئىر دۇنياسىدا ھهممه نهرسىگه . تهشۋىش، ساددا تىل، تهبىئىي رىتىم بىلهن تۆكۈپ تاشلىدى

 بۇ ھهيرانلىق شۇ قهدەر مهسۇمكى، ئۇنىڭدىن تېخنىكا دەۋرىدىن يات بىر ئىنسان . لىدۇ ھهيران قا

 ئادىلنىڭ خاسلىقى دېگىنىمىزدە يهنه مۇنداق . بالىسىنىڭ پاكىز ھىدىنى روشهن سهزگىلى بولىدۇ

 كېيىنكى شهھهر . ئۇنىڭ شېئىرلىرىدىكى مهنىۋى قىياپهتلهر ئاساسهن ئۇيغۇرالشقان : نهرسىلهرمۇ بار

 ياتى ئۇنىڭ بىر سهھرا بالىسىغا خاس كۆزىتىش ئادىتىنى يوقىتىۋەتمهستىن، ئهكسىچه، تېخىمۇ ھا

 سهھراغا بولغان قاتتىق سۆيۈنۈش ۋە سېغىنىش ئۇنىڭ كۆزىتىشلىرىنى رومانتىك رەڭگه . تاۋلىغان

 ئۇ، غهمزىدار شېئىرىي نازاكهتته چاڭالشقان كۆزلىرى بىلهن ئهسلىمه ماكانىدىكى . ئېرىشتۈرگهن

 . دە، ئۇيغۇر يېزىلىرىدىكى ھهر بىر مهنزىرە قويۇق لىرىك كهيپىياتقا چۆمىدۇ - مهۋجۇداتالرنى مالتىاليدۇ

 مهدەنىيىتىنىڭ بهلگىلىرىگه " ئىنجىل " ئادىل بۇ مهنزىرىلهرنى ياۋروپانىڭ دېڭىزلىرىغا،

 ت مېتافورا ھهققىدە ئېللىۇئ T. ئامېرىكا شائىرى . تېگىشىۋەتمىگهن، بۇ ئۇنىڭ تولىمۇ قىممهتلىك تهرىپى

 : مۇنداق يېشىم بهرگهن

 ... بېكىتىش - كۆز  سۆز

 بىلهن " كۆز " كۆز  شائىرنىڭ دۇنياسى، سۆز ئهنه شۇ دۇنيا تهرىپىدىن خاسالشتۇرۇلىدۇ، بېكىتىش

 ئادىل زاھىر ۋە . دۇر " كۆز " بۇ يهردىكى ھالقىلىق نۇقتا . ىدىن كېيىنكى شهكىلىدۇر " نىكاھ " نىڭ " سۆز "

 ئۇ زاھىر كۆزى بىلهن قاغىلىقنى، قهشقهرنى، ئىلىنى، . هر ئىككىسىنى تهڭ ئىشقا سالغان باتىن كۆزىنىڭ ھ

 ئۆمۈچۈك تورى، كاال كۆزى، ئوتۇن دۆۋىسى، ( كۆرگهن، كۆرگهندە ئهڭ ئىنچىكه دېتالالر ... ئۇرۈمچىنى

 نىمۇ قولدىن بهرمىگهن، ئادىل بۇالرنى كىشىلهرنىڭ روھىي قاتلىمى، ...) تۇخۇم ساتقۇچى موماي

 ئۇ ئۆزى كۈيلىگهن ھهر بىر . ئېتىقادى، ھايات چۈشهنچىسىنى بىلىشتىكى كۆزنهككه ئايالندۇرغان

بۇ كۆز . مهۋجۇتلۇقنىڭ كهينىدىكى سىرلىق مهنىنى ئىشارە قىلغاندا، بىز ئۇنىڭ باتىن كۆزىنى ئۇچرىتىمىز
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 بىز . كۆكلىتىپ تۇرىدۇ بۇ سۇالر شېئىر ۋادىلىرىنى . ئهڭ پاك بۇالق رەۋىشىدە مهنه سۇلىرىنى ئوخچۇتىدۇ

 ناملىق داستانىنى كۆرگىنىمىزدە، ساپ مىللىيهت بىلهن تويۇنغان " قهشقهردىكى يهر شارى " ئۇنىڭ

 ئادىل بۇ ۋادىنىڭ گىياھلىرىنى شامال بولۇپ قۇچىدۇ، مهست بولىدۇ، سۆزلهر . تونۇش ۋادىنى ئۇچرىتىمىز

 . ىدىن قىسسه بايان قىلىدۇ مهستلىك ئىلكىدە توزۇيدۇ، توزۇغان سۆزلهر شائىرنىڭ ۋەتىن

 شىۋىرغان . كېسىل مۇزالپ كهتمهيدۇ - بىز شائىرنىڭ تىترىگهن يۈرىكىنى كۆرىمىز، لېكىن بۇ يۈرەك ئۈزۈل

 . ئۇنىڭ يۈرىكىگه دارىغان ھامان، ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ نهق بولغان تۇپراققا يۈرىكىنى دومىلىتىدۇ

 : دىن كهچتى مۇشۇ يهرگه كهلگهندە بالىلىقتىكى بىر ئويۇن ئېسىم

 ئهينهكتهك . قىش پهسلىنىڭ قهدىمى يېتىشى بىلهن ئۆستهڭلهردىكى ئويناق سۇالر نهگىدۈر غايىب بوالتتى

 بالىلىقتا . مۇزالر ئۆزىنىڭ ئاستىدىكى سۇ ناۋاسىنى ياۋاشلىتىپ، يازنىڭ سېغىنىشىنى كۈچهيتىۋېتهتتى

 ن سوقۇپ سۇندۇرۇپ ئوينايتتۈق، قانداقتۇر بىر كۈچ قۇتراپ تۇرسا كېرەك، بىز مۇزالرنى تاش بىله

 بىز كۆزنهكتهك چوڭلۇقتىكى نېپىز مۇزالرنى . چېقىلغان ئىزدىن مۇاليىم سۈزۈك سۇالر كۆرۈنۈپ قاالتتى

 ئاندىن يۇمشاق توپىنى . ئاۋايالپ كۆتۈرۈپ، كۈن چۈشۈپ تۇرىدىغان تامالرغا يۆلهپ تۇرغۇزاتتۇق

 ئىللىق تۇپراق ۋە . ق ۋە بىر پهس كۈتهتتۇق مۇزنىڭ يۈزىگه قۇرۇق ئۈن سهپكهندەك تهكشى سېپهتتۇ

 دە، دۇغ سۇالر پهسكه سىرغىپ، مۇز يۈزىدە - ئاستا ئېرىشكه باشاليتتى - كۈن نۇرىنى كۆرگهن مۇز ئاستا

 بۇ چاغدا بىز قولىمىزدىكى ئهپچىل تاياق  بىلهن مۇز يۈزىنى . بۈگرى سىزىقالرنى قالدۇراتتى - ئهگرى

 . دەپ ئاتايتتۇق " قايماق " مۇزنىڭ ئاستىغا يىغىلغان دوغاپنى ). " ساغاتتۇق (" يهڭگىل سىپايتتۇق

 بىرەر ئهسىر بولدىمىكىن دېگۈسى . ئهمدىلىكته بۇ ئويۇنالرنى ئوينىمىغانغا ناھايىتى ئۇزۇن بولۇپ كهتتى

 جاھان ناھايىتى تېز ئۆزگىرىدىكهن، ئۆزگهرگهنسېرى نۇرغۇن نهرسىلهر ياتلىشىپ . كېلىدۇ ئادەمنىڭ

 - ىر قېتىم قىش پهسلىدە يۇرتۇمغا بارسام، بىزدەك ئويۇنخۇمار بالىالرمۇ قالماپتۇ، ئۇالر ئاتا ب . بارىدىكهن

 شىرىلداپ . ئانىلىرى گىرىپتار بولغان جان بېقىش ھهلهكچىلىكىگه بالدۇرال شېرىك بولىدىغان بوپتۇ

 قىغا قانمىغان ھهي، ھهي، بالىلى . ئاققۇدەك سۇنىڭ، مۇز تۇتقۇدەك ئۆستهڭلهرنىڭمۇ تايىنى قالماپتۇ

 مانا چوڭ بولغانسېرى پىكىر قىلىشنىڭ ئۇزاق يوللىرىدا ماڭىدىكهنمىز، ھهر بىر دوقمۇش ! بالىالر

 دە، - پىكىر دېگهن بهرىبىر پىكىر . چارچىساقمۇ ماڭمىساق بولمايدۇ . بېشىمىزنى قايدۇرىدىكهن

 قهھرىتان : هنگهندەك بولىمهن بالىلىقتىكى ھېلىقى ئويۇنالرنى ھازىر ئويالپ كۆرسهم، بىر ھېكمهتنى چۈش

 - دەرەخلهر، گۈل - قىشتا سۇالر مۇزاليدىكهن، ئادەملهر مۇزاليدىكهن، ھاۋا مۇزاليدىكهن، دەل

 تۇپراق ئۆزىدىكى . گىياھالر، قۇشالرنىڭ نهپىس ئاۋازلىرى مۇزاليدىكهن، بىرال تۇپراق مۇزلىمايدىكهن

 ېخىمۇ ئاجايىپى شۇكى، بىز تۇپراق مۇزنىڭ ت . تهمكىن ھارارەت بىلهن مۇزالرنىمۇ ئېرتىۋېتىدىكهن

 تا قهھرىتان، ئاپتاپ، تۇپراق، تاياق، تام، سۈ " قايماق " بۇ . دەۋالغانىدۇق " قايماق " ئېرىتمىسىنى

 شېئىر ئهنه شۇنداق . بىرىگه ئۇيغۇن ئامىلالر ئىدى - بۇالر ھهم بىر . دېگهن نهرسىلهر بار ئىدى

. هسمۇ مۇرەككهپ نىسبهتلىك دۇنيانىڭ مهھسۇلى ئهم
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 ئادىلىنىڭ شېئىرلىرىدا ساماۋى نهرسىلهرگه قارىغاندا، زېمىندىكى نهرسىلهر سالماق ئورۇن تۇتىدۇ،

 . ئۇنىڭدىكى يۇلتۇزالر ۋە ئاي زېمىندا بولىدىغان ساددىلىقنىڭ زىننهتلىرىگه ئايالنغان

 مهس قىممهت شائىرنىڭ ۋەتىنى سۆزلهر، لېكىن ئۇ سۆزلهرگه قانائهت قىلمايدۇ، ئۇ سۆزلهرنى ئۆزگهر

 شائىرنىڭ . سۈپىتىدە ئهمهس،بهلكى ئادەملهرگه ئوخشاش جېنى بار مهۋجۇتلۇق، دەپ قارايدۇ

 ئۇالر نهچچه مىڭ يىللىق . چىشىسى بار، سۆزلهرمۇ ئهۋالد قالدۇرىدۇ - نهزەرىدە سۆزلهرنىڭمۇ ئهركهك

 ە گېننى ھهرگىز ھايات تارىخىدا ھهرخىل چىرايالرغا كىرىدۇ، لېكىن تومۇرىدىكى مىللىي قاننى ۋ

 بىر پارچه شېئىردا سۆزلهر سۆزلهرنى تۇغىدۇ، مۇشۇنداق تۇغۇلۇشنىڭ ئۈزلۈكسىزلىكىدە . ئۆزگهرتمهيدۇ

 بىر پارچه . شائىر يىراق بىر يهردىن بىزگه قاراپ چىقىپ كېلىدۇ . چهكسىز بىر زامان ئۆز پايانىنى يايىدۇ

 100 خىل ئاتىلىشىغا ياكى شائىر روھىنىڭ 100 سۆز بار دېسهك، بۇ دەل شائىر روھىنىڭ 100 شېئىردا

 ئادىل تۇنىياز ئۆز شېئىرلىرىدا سۆزلهرنى لېكسىكا بىلهن ئهمهس، . كېچىكتىن ئۆتۇشىگه تىمسال بولىدۇ

 . يېڭىپ چىققان ئاشۇ سۆز شېئىردىن ئىبارەت . دەل سۆز بىلهن يېڭىدۇ

 ۋاقىت،

 ئوخشامدىكىن قومۇشلۇقتىكى

 . يۇپيۇمىالق غاز توخۇمىغا

 دىن " اقىتنىڭ سىرتىدا ۋ " –

 ۋاقىت،

 لىكىلدىتىپ نهم قۇيرۇقىنى،

 ھهر كۈنلۈكى تاالي رەت،

 . غېرىبسىنىپ كىرەر ئىشىكتىن

 دىن " ئۆمۈچۈك ناخشىسى " –

 ۋاقىت

 پاخپايتقانچه سالۋار چېچىنى،

 غېرىبسىنغان مومايغا ئوخشاش

 . كىرىپ كېلهر  سۆرىلىپ

 دىن " ئۆمۈچۈك ناخشىسى " –

شائىر ۋاقىتنىڭ تۈسىنى تۇرغۇن شهكىلدە ئهمهس، بهلكى . وبرازىنى كۆردۇق بىز ۋاقىتنىڭ ئۈچ خىل ئ
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 بۇخىل ئۆزگىرشچانلىق مهنىۋى مۇھىتنى ۋۇجۇدقا چىقارغان مهنزىرە . ئۆزگىرىشچان شهكىلدە كۆرگهن

 . مانا بۇ ۋاقىتقا نىسبهتهن فىزىكالرنىڭ ئهمهس، دەل  شائىرنىڭ جاۋابىدۇر . تهرىپىدىن يېڭىلىق تاپىدۇ

 ىڭ جاۋابى مۇئهييهنلىكته ئهمهس، مۇئهييهنلىكنىڭ چهكسىز ئىنكارىدا، شائىر ئهنه شۇ شائىرن

 يۇقىرىقى پارچىالردا شائىرنىڭ ۋاقىت تۇيغۇ، ئوبرازالرنىڭ . چهكسىزلىكنىڭ  سهپىرىدە جان بېرىدۇ

 ئايان ئهگهر شائىر ئۇنى رىتىم، مىسرا قۇرۇلمىسىنىڭ كۆپ خىللىقىدا . گارمونىيىسىگه بهكرەك تايانغان

 بۇ يهردە شائىر ۋاقىتنى قىياس قىلىشتا، رەسسامالرغا يېقىنراق . قىلغان بولسا تېخىمۇ كامالهتلىك بوالتتى

 . تۇرغان

 قاغا ئالالن . شائىرالر ئۆزلىرىنىڭ ئهپسانه روھىنى مهلۇم بىر سۆزگه كۆپرەك مهزكهزلهشتۈرۈشى مۇمكىن

 مه رىمبو ئۈچۈن ئادەتتىكى كېمه ئهمهس، پوئې ئۈچۈن ھهرگىزمۇ ئادەتتىكى قاغا ئهمهس ئىدى، كې

 مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، شائىرالر . ئۇالر شائىر دۇنياسىنىڭ يارقىنلىشىشىدىكى تىپىك شهرتلىك ھالقىش

 بىز ئادىل تۇنىيازنىڭ . قانداقتۇر بىرەر سۆزنى ئاڭسىز رەۋىشته ئۆزلۈك توتېمىغا ئايالندۇرۇۋالسا كېرەك

 ئۆمۈچۈك ھهققىدىكى تهلقىنلىرىنى كۆپ ئۇچرىتىمىز،ئۆمۈچۈك ئادىل شېئىرلىرىنى كۆرگهندە، ئۇنىڭ

شائىر ئۇنىڭدىن ئۆزىنى، . ئۈچۈن سىرلىق روھىي ئالهمدىن بېشارەت بېرىدىغان مۆجىزىگه ئايلىنىدۇ

 . ئۆزگىنى، ئىجادىيهتتىكى غېرىبلىقنى، مهرھۇم، ئهمما مۇستهھكهم رىشتىنى كۆرىدۇ

........ 

 اتقان؟ كىم ئۇ نۇردەك قىمىرالۋ

.......... 

 چىرمىلىپ ھېسابسىز خىيال يىپىغا

 . تىنسىز قوشاق توقۇغان - شائىر ئۇ ئۈن

 دىن " ئۆمۈچۈك قهبرىسى " –

 بۇ يهردە . ھهربىر تور بىر نۇر سىزىقى . ئۆمۈچۈك تور توقۇيدۇ، توقۇغاندا قۇسۇپ تۇرۇپ توقۇيدۇ

 . زەرىدە ئۆمۈچۈك غېرىب قوشاقچى ئادىلنىڭ نه . ئۆمۈچۈكنىڭ قۇسقانلىرى تامامهن نۇر بولۇپ چىقىدۇ

 بۇ قىممهتنى ئادىلنىڭ شېئىر دۇنياسىدىن ئايرىۋەتكهندە . مانا بۇ ئۆمۈچۈكنىڭ ئادىلغا خاس قىممىتى

 نېتزىنىڭ قهلىمىدە ئۆمۈچۈك زەئىپ قىساسخور سۈپىتىدە . ف . قۇپقۇرۇق تهمسىلگه ئايلىنىپ كېتىدۇ

 ئۆڭكۈرلهرگه تور يېيىپ، باشقىالرنى قىلتاققا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، ئۇ قاراڭغۇ بۇرجهكلهرگه، زەي

 ياپونىيىنىڭ مىڭجى يىللىرىدا ئۆتكهن يازغۇچىسى ئاكوتاگاۋاليۇنوسكېنىڭ . چۈشۈرۈشنى ئوياليدۇ

 ناملىق ئهسىرىدە، ئۆمۈچۈك يامانلىقتا ئۇچىغا چىققان رەزىل كهنداتانىڭ رەھىمىگه " ئۆمۈچۈك تورى "

 ل ئاشۇ ئۆمۈچۈكنىڭ تورىنى دوزاختا ئازابلىنىۋاتقان كهنداتانىڭ ساكيامۇنى دە . ئېرىشىپ ئامان قالىدۇ

 ئهمما كهنداتا ئۇ تورغا باشقا دوزاخ بهندىلىرىنىڭمۇيامىشىپ جهننهتكه . يامىشىشىغا ساڭگىلىتىپ بېرىدۇ

دېمهك، بۇ . ئۆرلهۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ھهسهت قىلغاندا، تور بىردىنال ئۈزۈلۈپ دوراخقا قايتىپ چۈشىدۇ
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 ئۆمۈچۈك ياخشىلىق بابىدا ھهر قانداق . ئۆمۈچۈك ۋە ئۇنىڭ تورى ھاالللىقنىڭ ھامىيسى قىلىنغان يهردە

 روشهنكى، ھاالل نازۇكلۇق تهڭداشسىز . ئېغىرلىقنى كۆتۈرەلهيدۇ، يامانلىق بابىدا ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ

 ئهسهر بىزگه ئۆمۈچۈك تورى ئارقىلىق بهخت ۋە جهننهتنىڭ خۇسۇسىي . قۇدرەتتىن ئىبارەت

 كۆرۈشكه بولىدۇكى، بىز ئۈچ خىل قهلهمدىن ئۆمۈچۈكنىڭ ئۈچ خىل . بولمايدىغانلىقىنى جېكىلهيدۇ

 . قىممىتىنى كۆرىمىز، بۇ ماھىيهتته ئهدىب قهلبىدىكى قىممهتنىڭ ئهكس ئېتىشى

 ئوقۇرمهنلهر ئادىل تۇنىيازنىڭ ئۆمۈچۈكلىرى ھهققىدە تۈرلۈك قىياسالرنى قىلىشىۋاتقاندا، ئاپتورنىڭ

 ئۇ . بىۋاسىته ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۇ ھهقتىكى بهدىئىي پهلسهپىۋى مۇھاكىمىسىنى سۇنماقچى بولىدۇ ئۆزى

 ئۆمۈچۈكنى بىر قاتالمالر بويىچه مۇھاكىمه ئوبيېكتى قىلىدۇ ھهمدە ئۆمۈچۈك بىلهن بولغان پهلسهپىۋى

 ر تهرەپلىرىنى مۇھىم قارىغاندا، ئاپتور ئۆمۈچۈكنىڭ ئېستېتىك مهنىگه ئاالقىدا . ئاالقىسىنى شهرھلهيدۇ

 بىز ئاپتورنى ئاساسهن دېگۈدەك بىر پهلسهپىۋى مۇھاكىمىچى ساالپىتىدە . دەپ قارىمىغاندەك تۇرىدۇ

 شائىر ئادىل دۇنيانى بهرق ئۇرۇپ تۇرغان سهبىي تۇيغۇغا كهلتۈرۈپ، كىشىلهرنى مهست . كۆرىمىز

 بىراق تهنقىدچى ئادىل مهست قىلىدۇيۇ، كىشىلهرنىڭ نېمىدىن مهست بولغانلىقىنى چاندۇرمايدۇ،

 شائىر ئادىل پهقهتال شائىر ئىدى، تهنقىدچى . قىلىشنىڭ رېتسېپلىرىنى ئېيتىپ بېرىشكه شۇنچه تىرىشىدۇ

 ئۇنىڭ پىكىر قاتلىمى ئارانال ئۇ . ئادىل بىزگه خېلى روشهن فروئىدىزمچى سۈپىتىدە نامايان بولىدۇ

 ئادىل تهبىەئت، جىنس ئالدىغا كهلگهندە . ئىدى ئهمهس، ئهمما ئۇ بىر ئاساسىي قاتالمدىن ئىبارەت

 تىپىك ئانانىزمچى، ئۇ دەرەختىن،ئايدىن، قۇملۇقالردىن، دەرياالردىن ۋە جانلىقالردىن ئايالالر

 دە، دىمىقىپ كهتكهن جىنسىي - خۇلقالرنى بىماالل ئۇچرىتااليدۇ - دۇنياسىغا خاس ئاالمهتلهرنى، ناز

 . تىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق سهنەئتتىكى ئهركىن بوشلۇقنى تاپقاندەك بولىدۇ روھىنى ئۇالرغا قارىتىپ قويۇۋې

 ئادىل ئۆزىنى . ئۇنىڭ ئۈچۈن تهبىەئت سونايلىنىپ يېتىپ ھاياجانلىق تىنىۋاتقان ئايالغا ئوخشايدۇ

 . تومۇرلىرىغا سىڭىپ كېتىۋاتقاندەك ھېس قىلدۇ - ھاۋا ئارقىلىق ئايالنىڭ ئۆپكىسىگه، ئاندىن تومۇر

 پىسىدىن ئۇچۇپ چىقااليدىغان شېئىرالرنىڭ بىر قانىتى دىنىي تۇيغۇ، يهنه بىر قانىتى جىنسىي ۋاقىت قه "

 بىزنىڭ بىلىشىمىزچه، ئادىلىنىڭ دىنىي تۇيغۇسى جىنسىي مۆجىزىلهرگه . دەيدۇ ئاپتور ماقالىسىدە " ئاڭ

 : دۇ تهنقىدچى سۈپىتىدىكى ئادىل شۇنداق ئېيتى . چهكسىز ھهيران قېلىش بىلهن گېزەكلهنگهن

 ئۆمۈچۈكته ئهپسانه بار، ئۆمۈچۈكته سىمۋول، ئىجادكارلىق ماھىيىتى بار، ئۆمۈچۈكته شائىرنىڭ

 . غېرىبلىقى بار

 ئۆمۈچۈك " ئۇ، شائىر ئادىل تۇنىيازنىڭ . بىز بۇ قېتىم تهنقىدچى ئادىل تۇنىيازنى كۆرۈۋاتىمىز

 ئهلۋەتته، ئهدىبلهرنىڭمۇ . ناملىق داستانى ھهققىدە كۆپ تهرەپلىمه مۇھاكىمه يۈرگۈزىدۇ " ناخشىسى

 ئۇالرنىڭ ئۆزى ھهققىدە ئېيتقانلىرى ئهنه شۇ تهنقىد . تهنقىد ئىقتىدارى ۋە تهنقىد ھوقۇقى بولىدۇ

ھوقۇقىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى، ئهمما ئۇ ھهرگىزمۇ مهزكۇر ئهدىب ھهققىدىكى ئهڭ نوپۇزلۇق تهنقىد
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 شۇڭا . ئادىل تۇنىياز تهنقىدچىلىرىنىڭ بىرىدۇر مۇشۇنداق بولغاندا،ئادىل تۇنىياز پهقهت . ھېسابالنمايدۇ

 بۇ . ئوقۇرمهنلهر شائىرنىڭ ئۆزى ھهققىدىكى ئوبزورىنى ئهڭ مۇۋاپىق كېسىم، دەپ چۈشهنمهسلىكى الزىم

 . پهقهت ئادىل تۇنىياز تهنقىدچىلىكىدىكى بىر قىردىن ئىبارەت

 جتىمائىي ئهخالقنىڭ ئاساسىغا ئادەملهر ھوقۇق، پۇل، كهسىپ قاتارلىقالرغا بولغان ساددىلىقىنى ئى

 شائىر ئادىل . ئايالندۇرۇۋالغان دەۋردە، بىز شائىرغا بېرىلگهن رىغبهتنىڭ كهملهۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز

 ئۇ، سوغۇق غېرىبلىقنى بىزنىڭ . تۇنىياز مانا مۇشۇنداق بىر دەۋردە بىزگه بېرىلگهن بىر ئامهت

 . ھالندۇرۇش يۈزىسىدىن تهقدىر قىلىپ تاللىۋالدى كىشىلىرىمىزگه ئۇنتۇلغان ئىنسانىيلىقنى ئاگا

 ئۇ،نۆۋەتته ئۆزىنى تهكرارالپ سالماسلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ مهنىۋى دۇنياسى ئۈستىدە ئويلىنىشى

 بىز ئۇنىڭ . شائىر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پهللىگه پهقهت بىرال قېتىم چىقىش كۇپايه . كېرەكتهك تۇرىدۇ

 . ىغانلىقىغا ئۈمىدۋارمىز ئۆزىدىن ۋاز كېچىشىنى سىناق قىالاليد

 داستانىدىكى بىر دېتال ئېسىمگه كېلىپ " ئودېسسا " گهپ بۇ يهرگه كهلگهندە،گرېك شائىرى ھومېرنىڭ

 ئۇ ۋەھشىي جادۇگهر . ئودېسسا مۇشهققهتلىك سهپىرىدە خىزىر ھېرمىسنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىدۇ : قالدى

 ۇگهرلىككه تاقابىل تۇرىدىغان خاسىيهتلىك كېرىكنىڭ تۇرارگاھىغا كېتىۋاتقاندا، ھېرمىس ئۇنىڭغا جاد

 ئهمما ئۇ گىياھنىڭ . بۇ قارا قورساق كىشىلهر ئۇنى بايقىمايال دەسسىۋېتىدىكهن . گىياھ تهقدىم قىلىدۇ

 كېيىن ئودېسسا كېرىكنىڭ . كىچىككىنه ئاق گۈلى زەھهر قايتۇرااليدىكهن، كېسهل ساقايتااليدىكهن

 شېئىر . دە، كىچىككىنه ئاق گۈلنىڭ خاسىيىتى قۇتقۇزۇپ قالىدۇ سېھرىي ھارىقى تهرىپىدىن زەھهرلهنگهن

 ئادىل . ئهنه شۇ كۆرۈنمهس گۈلگه ئوخشايدۇ، بۈگۈنكى كىشىلهر ئۇنى چهيلهپ مېڭىپ يۈرۈشىدۇ

 . تۇنىياز شېئىرلىرىدىكى مۇڭمۇ مۇشۇ يهردە

 يىل ئاۋغۇست - 1999

________________________________________
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 ىزىدىكى يېتىم ئارال شېئىرىيهت دېڭ

 ناملىق شېئىرالر توپلىمى نهشر » سالغا تېشى « ئۇيغۇر ياش شائىرلىرىنىڭ خهنزۇچه نهشردىكى –

 قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلهن

 ياپونىيىلىك مهشھۇر جامائهت ئهربابى چىتيهن دازو مهشھۇر ئىنگلىز تارىخچىسى ۋە پهيالسوپى ئارنولد

 : دەپ سورىغاندا، ئۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ " تۇغۇلۇشنى ئۈمىد قىلىسىز؟ سىز قايسى دۆلهتته : " تويىنبىدىن

 دەپ جاۋاب بهرگهنىدى " مهن بۇددا دىنى تارالغان جۇڭگو شىنجاڭدا تۇغۇلۇشنى ئۈمىد قىلىمهن "

 ) چىتيهن دازونىڭ بېغىشلىمىسى " ئهسىرگه نهزەر - 21 ("

 مايتتى، بهلكى ئۇ شىنجاڭنىڭ بۇددىزم تويىنبى ئهپهندىنىڭ بۇ سۆزىنى ئاددىيال بىر ئارزۇ دېيىشكه بول

 تاڭ قالدۇرىدىغان مهدەنىيىتىنى ۋە ھاياتىي - دەۋىدىكى پارالق ھهم مىسلىسىز سهنئىتىنى، كىشىنى ھاڭ

 تاالي يىلالرنىڭ تۇمانلىق باغرىدا . كۈچىنى چوڭقۇر چۈشهنگهن بىر پهيالسوپنىڭ لىرىك قهلبى ئىدى

 يارتا گهۋدىسى بىلهن تارىخچىالردىن - چاال ياكى يېرىم غۇۋا تۈس ئېلىشقا تارىخ ئۆزىنىڭ تولىمۇ

 ئىلمىي قىياسقا ئۆزگىرىشتىن بۇرۇنقى ئهنه شۇ تهسهۋۋۇر تارىخچىنىڭ چىنلىققا . تهسهۋۋۇر تهلهپ قىلىدۇ

 شۇڭالشقا . تهشنا قهلبىنىڭ رومانتىكىسى سۈپىتىدە نۇر چېچىپ، داۋاملىق ئىچكىرىلهشكه ئىلھامالندۇرىدۇ

 بۇ، ئهقىل . تكه بولىدىغان كۈچنىڭ بىر قىسمى چىنلىق، يهنه بىر قىسىمى شېئىردۇر تارىخچىغا تۈر

 . تىزگىنىنىڭ كۆرۈنمهس ئۇچىنى ھهقىقهتكه تاپشۇرغان تارىخچىالرغا مهنسۇپ

 بىراق ئۇنتۇشتىن ئىبارەت كېسىلىمۇ . تارىخنىڭ خاتىرىلهشتىن ئىبارەت ھهممىگه مهلۇم ئهھمىيىتىمۇ بار

 وردا تارىخچىلىرىدا ھهممىدىن ئېغىر بولۇپ، ئۇالر ئىنسان روھىنىڭ ھېسسىيات بۇنداق كېسهل ئ . بار

 مهنتىقىسىنى چىقىرىپ تاشالپ، جهمئىيهتنىڭ ھۆكۈمرانغا مايىل ئاتالمىش لوگىكىسىنى توقۇپ

 ناملىق رومانىدا ئۇنتۇشنىڭ كېلهچهكته " ئهسىرگه تهڭ بىر كۈن " چىڭغىز ئايتماتوف . چىقىرىشىدۇ

 ئۇنتۇش ئۇنتۇغۇچىنى پاجىەئگه . دىغان ئېغىر زىيانلىرىنى ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتتى كهلتۈرۈپ چىقىرى

 . زورالش بىلهن بىرگه ئۇنتۇلدۇرغۇچىنى چۈشكۈنلهشتۈرىدۇ، زىياننى پۈتكۈل ئىنسانىيهت تهڭ تارتىدۇ

 قهھرىمانالرنىڭ جاسارەتلىرى، شائىرالرنىڭ تراگېدىك ھېسلىرى ئهنه شۇ سهۋەنلىكنىڭ بهلۋاغلىرىدا

 . غۇلۇپ، بۈگۈننىڭ ئېنېرگىيىسىگه ئايلىنىدۇ بو

 جۇڭگو خهرىتىسىنىڭ غهرب تهرىپىگه قارىسىڭىز، زور گهۋدىنى تهشكىل قىلغان بىر جاي بار، ئۇ بولسىمۇ،

 دۇنيا تارىخىنىڭ، جۈملىدىن جۇڭگو تارىخىنىڭ قاتمۇ قات . بىزنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى

انكى، بىز بۇ تارىخنى كهينىگه قايتۇرۇپ ۋاراقلىغانسېرى مهدەنىيهتكه رىشتى بۇ رايونغا شۇنداق باغالنغ
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 بۇ يهردە ئىران، يۇنان، ھىندىستان مهدەنىيىتى ئهنەئنىۋى، . دائىر ئاجايىپ مۆجىزىلهرنى بايقايمىز

 بۇ يهردە . مهدەنىيىتى ئاساسىدا تهرەققىياتنىڭ يېڭى لىنىيىسىنى ھاسىل قىلغان ) ئۇيغۇر ( يهرلىك تۇران

 انىيهت مهدەنىيىتىنى قىتەئلهرگه ئايرىپ تۇرۇۋاتقان شامان دىنى، بۇددا دىنى، ئىسالم دىنى ئىنس

 . توال خرىستىائن دىنى ئامىللىرىنىڭ مۇجهسسىمى بار - شۇنداقال  ئاز

 بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىدا ھون چهۋەندازلىرىنىڭ ھهيۋەتلىك كۆلهڭگىلىرى بار، تۈرك

 ىن چاچرىغان ئۇچقۇنال بار، ئۇيغۇر كىمىياگهرلىرى تاۋالپ چىققان تۆمۈرنىڭ ئاتلىرىنىڭ تۇياقلىرىد

 بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىدا گۈزەل قىزالر دەرەخلهرنىڭ كاۋىكىدا تۇغۇلىدۇ، . مهزمۇتلۇقى بار

 ر كۆك بۇ يهردىكى بوۋاقال . ئادەملهر ساماۋى نۇر تهرىپىدىن زېمىنغا تېرىلغان، ئادەملهر زېمىندىن ئۈنىدۇ

 كۈن ئىچىدىال 40 بۇ يهردىكى بوۋاقالر . بۆرىلهرنىڭ تىلىنى چۈشىنىدۇ، ئاۋازىنى ئاڭلىسا شادلىنىدۇ

 " تىنچ " بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ قهدىم تارىخىنى ماگىلالن تهرىپىدىن . تهڭداشسىز باتۇرغا ئايلىنىدۇ

 يغۇرالر قۇرغان قۇياش ئاشۇ يىراق تىنچ ئوكياندا ئۇ : دەپ سۈپهتلهنگهن تىنچ ئوكيانمۇ سۆزلهيدۇ

 - 1997 " چوڭ قۇرۇقلۇقى › مۇ ‹ قهدىمكى :" چىرچىۋارد ( ئىمپېرىيىسىنىڭ سىرلىق ئهرۋاھى چايقىلىپ تۇرىدۇ

 . ) يىل موسكۋا سۇفىيا نهشرىياتى، رۇسچه نهشرىدىن يهتكهن ئۇچۇر

 م بۇ يهردە پهيغهمبهرلهرنىڭ مۇرۇۋەتلىك ئالىقانلىرى دەستىلهنگهن، ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرىدىن قۇ

 - تارىخنىڭ شاۋقۇن . بۇ يهردىكى قۇمالر بهئهينى چۈش قۇدۇقلىرى . ھېكمهتلىرى ئاپىرىدە بولغان

 ياشلىق قىسمهتلىرى زېمىننىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا ساقىپ يۈرۈپ، ئاشۇ قۇدۇقنىڭ - سۈرەنلىرى ۋە قان

 . ئاسمان ھهركۈنى مۇشۇ قۇدۇقتا يۇيۇنىدۇ . سۈيىگه ئايالنغان

 بۇ يهرنىڭ ئادەملىرى . قۇياش ئهڭ سهمىمىي نۇرلىرىنى بۇ يهرگه بېرىدۇ . چۈش بۇ يهر مهڭگۈلۈك چىڭقى

 ئۇالر بىپايان . قوقاستهك قىزىپ كهتكهن زېمىنغا دەسسهپ يۈرۈپ، بهدەنلىرىنى مىس رەڭدە تاۋاليدۇ

 ئۇالرنىڭ قۇرۇپ، قاغجىراپ كهتكهن لهۋلىرىدىن . ئوت دېڭىزىدا قىيامهتنىڭ تهنھالىقىنى مهشىق قىلىدۇ

 . ۋسهردەك سهگىتمه ناخشىالر ئۇرغۇپ چىقىپ، كۆڭۈل ۋادىسىدا باراقسان بوستانالرنى پهيدا قىلىدۇ كه

 مىڭۆئي . بۇ يهرنىڭ قىزلىرىنىڭ مېڭىشىدا دۇنخۇاڭ غارلىرىدىكى سهنهملهرنىڭ نهپىس جهۋالنلىرى بار

 نىيهتنىڭ تېخى تهبىر تارىخ ھهزىم قىاللمىغان مىڭ قۇڭغۇراق، يىلالر شامىلىنىڭ توختاۋسىز تېگىشى ئىنسا

 . تاپمىغان نازاكهتلىك پىنھان چۈشىدىن سادا بېرىدۇ

 بۇ يهرنىڭ كىشىلىرى خۇددى ۋاڭ مېڭ تهسۋىرلىگهندەك ساددا، ئاق كۆڭۈل، ھېسسىياتچان ۋە

 ۋاڭ مېڭنىڭ تىل ئۇسلۇبىغا . لېكىن ئۇالرنىڭ ساددىلىقىدا پهيالسوپالرغا خاس چوڭقۇرلۇق بار . يۇمۇرلۇق

 ۋاڭ مېڭ ئۇيغۇر تىلىنى . ۇيغۇالرنىڭ شوخ ۋە بهڭۋاش گېنلىرى  قوشۇلۇپ كهتكهن بۇ يهردىكى ئ

 بۇ تىلدا ئوخشىمىغان ھايات ئىقلىملىرى تۇغقانغا . تىل روھىي ۋەتهن . ئىككىنچى ئانا تىلىم دېگهن

 زەھهر ئاقساقالالرنىڭ خاسىيهتلىك دۇئاسى بىلهن . تاش ئۇخالپ قالغان كۈي بولۇپ چىقىدۇ . ئايلىنىدۇ

بۇ تىل . بۇ تىلدا تۇمانالر كۈلۈمسىرەيدۇ، ئاسمان پهقهت چېكىت بولۇپ قالىدۇ . ربهتكه ئايلىنىدۇ شه
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 . يۇلتۇزالر شائىرالرنىڭ سهپىرىدىن ئۈنگهن توزان . مهڭگۈلۈككه سوزۇلغان ئۇزاق يول

 بۇ كامالهت نهسىردىن ئهپهندىگه ئوخشاش ھېكمهتلىك : بۇ يهردە شۇنداق بىر روھىي كامالهت بار

 ئهگهر نهسىردىن ئهپهندى نامىغا توقۇلغان لهتىپىلهرنى . هلهيدىغان كومېدىيىلىك ئوبرازنى ياراتقان كۈل

 بىر يهرگه جهم قىلىپ سېلىشتۇرۇپ قارايدىغان بولساق، ئۇنىڭ كۈلكىسى ھادىسىلهر مهنتىقىسىنى زورمۇ

 ىشتىن كېيىنكى زور بۇرمىالشتىن كهلگهن يۈزەكى كۈلكه ئهمهس، بهلكى ھاياتنىڭ ماھىيىتىگه يېت

 ئۇنىڭ بىپهرۋالىقىدا ئالهملىك قانۇنىيهتكه نىسبهتهن . تهسهۋۋۇپچه كۈلكه ئىكهنلىكىنى بايقايمىز

 چوڭقۇر ھۆرمهت ئهكس ئهتكهن، ئۇنىڭ ئهخمهقلىقىدە ھۆكۈمرانالر ۋە جاھانسازالرغا قارىتا ئاچچىق

 مهركهزلهشتۈرگهن تهۋەككۈالنه ئۇ، كىشىلىك خاراكتېرنىڭ ھهممه قىرلىرىنى ئۆزىگه تولۇق . تهنه بار

 بۇ كومېدىيىلىك ئوبرازنىڭ ئهكسىچه بولغان يهنه بىر سهنەئت مۆجىزىسى بار، ئۇ بولسىمۇ، دۇنيا . ئوبراز

 ئۇيغۇرالر ھايات، ئالهم ۋە ئىالھ بىلهن بولغان . مۇقامى 12 بويىچه ئهڭ زور مۇزىكىلىق داستان ئۇيغۇر

 ىدىن ئوخچۇپ چىققان مهنه فونتانلىرىنى مۇزىكا رەۋىشىدە سىرلىق دىائلوگنى بۇ دىائلوگنىڭ قاتلىم

 بۇ مۇزىكىالردا شۇنداق بىر مۇڭ باركى، بۇ مۇڭ ھهرگىزمۇ ئادەتتىكى ھاياتنىڭ . ئىزھار قىلىدۇ

 كوچىلىرىدا ئېزىپ يۈرگهن ئادەمنىڭ  چۈشكۈنلۈكىدىن دېرەك بهرمهيدۇ، ئهكسىچه، پانىي ھاياتتىن

 كاننىڭ چهكسىزلىكىدە تونۇلغان ھهيرانلىق، ئىزتىراپ، بىلىشكه بولغان ھالقىشتىن كېيىنكى ئىالھىي ما

 ئۇنىڭدىكى تېكىستلهر كالسسىك ئهدەبىياتىمىزدىكى . تهشنالىق، ئالهم روھى ئىلكىدىكى الماكانلىق بار

 جهۋھهرلهر سۈپىتىدە مۇزىكىدىن ئىبارەت پهرىشتىلهر تىلىنى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىش خىزمىتىنى

 12 نهسىردىن ئهپهندىدە ھاياتقا نىسبهتهن كومېدىيىلىك نهزەر ئىپادىلهنگهن بولسا، ئۇيغۇر . هن ئۆتىگ

 مانا بۇ ھاياتقا . مۇقامىدا بىرخىل سىرلىق تهشۋىش، شېرىن تهلپۈنۈش، يارقىن مۇڭ ئهكس ئهتكهن

 تۇتۇلغان يهڭگىل ۋە قاتتىق پوزىتسىيىنىڭ ئوخشاش قىممهتتىكى يۈكسهك ئېستېتىك دۇنياغا

 . ئايالندۇرۇلۇشى

 ... تارىخ، تهرەققىيات، تهبىەئت، خاتىرە

 تارىخ بۇ يهردە يۈز بهرگهن ئىشالردىن، ئىنسان كامالىتى ھهققىدىكى بهدىئىي بايقاشالردىن ئوكتاۋىوئپاز

 - بۇ قهسىر ئۆزىدىكى ھهرقانداق تهۋەككۈلچىنى ئىرماش . يازغان سىرلىق تهنھا قهسىرنى قۇرۇپ چىققان

 بۇ سۈزۈكلۈك دەل ئهدەبىيلىكنىڭ . رى بىلهن مۇقهددەس بىر سۈزۈكلۈككه يېتهكلهيدۇ چىرماش كوچىلى

 تهكلىماكان ئهنه شۇنداق سىرلىق تهنھا قهسىرنىڭ ماددىي كۆرۈنۈشى بولۇپ، بۇ يهردىكى قۇم . ئىشىكى

 ا لهھزىلهر ئار . بارخانلىرى تىنماي چىقىپ تۇرغان شامالالردا ئورنى ۋە ھالىتىنى ئۆزگهرتىپ تۇرىدۇ

 تۇغۇلغان قۇم قهلەئلىرى ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان تاالي ئهسىرلىك تىلسىمالرنى شامالالر تىلىدا بوغۇق

 مانا بۇ سىر تاشقىنى، بۇ تاشقىندىن يىراق ئۆتمۇشنىڭ . جاكارالپ، ئىككىنچى بىر شهكىلگه كىرىدۇ

 ىرىنىڭ سۈرئىتىدە ھاۋالىسى بهرق ئۇرۇپ تۇرىدۇ، ھازىرنىڭ ئۇپۇقلىرى جامال ئېچىپ نۇر يامراشل

. يېڭىچه ئالهمگه ئايلىنىپ تۇرىدۇ
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 ... تارىخ، تهرەققىيات، ئۇنتۇش، ئېزىقىش

 دېڭىز يوللىرىنىڭ ئېچىلىشى ۋە مهدەنىي ئاالقىلهرنىڭ دېڭىز ئارقىلىق بولۇشى يىپهك يولىنىڭ ئوتتۇرا

 . ۇشقا باشلىدى ئاسىيادىكى، جۈملىدىن تهكلىماكان ۋادىلىرىدىكى تورسىمان تۈگۈنلىرىنى ئۇنتۇلدۇر

 ، ئىران، ئىراقالرغا، شۇنداقال چاڭەئن، سۇجۇالرغا مېڭىپ تۇرىدىغان ) سۇرىيه ( ھىندىستان، كهشمىر، شام

 ئاستا سۇسلىشىپ، كىشىلهرنىڭ جاھانغا - سودا كارۋانلىرىنىڭ ھهيۋەتلىك كولدۇرما ئاۋازلىرى ئاستا

 ىلىرى ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇشقا باشلىغان پۇر كهتكهن ئىجادكار روھى ئوكيان ساھىللىرىنى ئېكسپىدىتسىي

 . ياۋروپا كىشىلىرىنىڭ ۋۇجۇدىدا نۇر چېچىشقا باشلىدى

 ئهنه شۇ شانلىق تارىخ، ئهنه شۇ پارالق مهدەنىيهت، شېئىرىيهت، مۇزىكا، رەسىملهرنىڭ ئهينى

 دەۋرلهردىكى گارمونىك گۈللىنىشى ئهمدىلىكته جۇڭگو ۋە چهت ئهللهردىكى سانلىق ئالىمالرال

 دەۋرنىڭ سىرلىق مۆجىزىلىرى داڭلىق مۇزېيالرغا نوپۇز ۋە . بىلىدىغان گۈزەل رىۋايهت بولۇپ قالدى

 شۆھرەت ئاتا قىلغۇچى قىممهتلىك بېزەككه ئايالندى، شۇنداقال تىرىك تارىخنىڭ سۆلىتى، كۈچى ۋە

 كادېمىكالرنىڭ ئۇالردىن ھۇزۇرلىنىش، ئۇالرنى بىلىش پهقهت ئاز ساندىكى ئا . قهھرى بولۇشتىن قالدى

 . ئىشى بولۇپ قالدى

 رومانىدا التىن ئامېرىكىسىنىڭ دۇنياۋى ئورتاقلىىق ۋە " يۈز يىل غېرىبلىق " گارسىيه ماركوس

 مانا ھازىر كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى، التىن . گۈللىنىشتىن مهھرۇم ھالدىكى تهنھالىقىنى دۇنياغا ئاڭالتتى

 ر بۈگۈن ھهيۋەتلىك دۇنياۋى ئېقىمنىڭ شاۋقۇنلۇق ئامېرىكىسى ئهمدىلىكته ھهرگىز تهنھا ئهمهس، ئۇال

 ئۇالردىن چىققان گارسىيه ماركوس، پابلو نېرودا، ئوكتاۋىوئپاز، بورخىس، . دولقۇنلىرىغا ئايالندى

 ئۇالرنىڭ ئېسىل ئهسهرلىرى ئىنسان . ئاستورىياس قاتارلىقالرنى پۈتكۈلجاھان ئۇستاز، دەپ تونۇيدۇ

 ۈنۈشلىرىنى تهسۋىرلهپ، كىشىگه چىن ئىنسانىي سۆيگۈ ۋە گۈزەللىك تهقدىرىنىڭ ئۆزگىچه خىلۋەت كۆر

 . ھهققىدە چوڭقۇر ساۋاقالرنى بېرىدىغان ئۇنىۋېرسىتېتقا ئايالندى

 تهكلىماكان ۋادىلىرىدا مول مهدەنىيهت خهزىنىسىنى قۇچاقالپ ياتقان كىشىلهر التىن ئامېرىكىسى مۇشۇ

 راستىنى . ىڭ تهقدىرى سۈپىتىدە كۆرۈپ كهلمهكته ئهسىردە تهرك ئهتكهن ئېغىر تهنھالىقنى ئۆزىن

 ئېيتقاندا، بۇ ھهرگىزمۇ بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ تاللىۋېلىشى ئهمهس، بهلكى ئۇنتۇغاق تارىخنىڭ

 بۇ يهرنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق ئهدەبىياتى دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان ئىقلىملىرىدىكى تۈرلۈك . يادنامىسى

 ىقهت يولىدىكى ئىزدىنىشلىرىنى ئۆزىنىڭ رېائل مهسىلىسى بىلهن خهلقلهرنى، دىنالرنى، ئۇالرنىڭ ھهق

 داستانلىرىدا - ئهپسانىلىرىدە، قىسسه - بۇ يهرنىڭ خهلقى ئۆزلىرىنىڭ چۆچهك . بىرلهشتۈرۈپ قارىيالىدى

 ئهسىردىكى بۈيۈك ئۇيغۇر شائىرى ئهلىشىر ناۋائىي ماكىدۇنىيىلىك - 15 . دۇنياۋىلىقنى تېما قىلدى

 ئۇنىڭ قهلىمىدە خوتهن شاھزادىسى پهرھاد ئهرمهنىستان . قىدە داستان يازدى ئىسكهندەر ھهق

مهلىكىسى شېرىننى ياخشى كۆرۈپ قېلىپ، قۇرغاقچىلىق ۋەھىمىسىدە قالغان ئهرمهن خهلقىغه سۇ باشالپ
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 مانا بۇ بىز بۈگۈن ھهدەپ تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتقان ئىنتېرناتسىوئنالىزم، پالتون، ئارىستوتېل . كېلىدۇ

 ىدىيىلىرى مىڭ يىل ئىلگىرىال فارابى ئارقىلىق بۇ يهرنىڭ كىشىلىرىگه ئۆزلهشكهن، يۈسۈپ خاس ئ

 ئهلىشىر . ئهسىرىدە گرېك ماتېماتىكلىرىنىڭ ئىسمى كۆزگه چېلىقىدۇ " قۇتادغۇ بىلىك " ھاجىپنىڭ

 ئالىملىرى ھهتتا گرېك . ناۋائىيىنىڭ ئهسهلىرىدە سوقرات غاردىكى ئهۋلىيا سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

 چۆچهكلهردە پهيغهمبهرلهر قاتارىدا - خهلقىمىزگه شۇ قهدەر ئومۇمالشقانكى، بىر قىسىم قىسسه

 . مۇقهددەسلهشتۈرۈلىدۇ

 ئهسىرى بۇ يهردىكى ئهنەئنىۋى مهكتهپلهرنىڭ " گۈلىستان " بۈيۈك پارس شائىرى شهيخ سهئىدىنىڭ

 ۇ يهردىكى مىڭ يىللىق مائارىپ پارس تىللىرى ب - ئهرەب . ئهدەبىيات دەرسلىكى بولۇپ كهلدى

 خوجا ھافىز، جااللىدىن . تارىخىدا ئۆگىنىش ئىزچىل يولغا قويۇلۇپ كهلگهن چهت ئهل تىللىرى ئىدى

 سهئىدىيه خانلىقى ۋە . رۇمىي قاتارلىق پارس تىللىق شائىرالرنىڭ ئهسهرلىرى بۇ يهردە ھهممىگه تونۇش

 شائىرىلهردە جااللىدىن رۇمىينىڭ شېئىرلىرى بىۋاسىته ئافاق خوجا دەۋىدىكى ئوردىالردا ئۆتكۈزۈلگهن مۇ

 ئهسىرگه كهلگهندە بۇ شائىرالرنىڭ دىائلېكتىك ئېلېمېنتالرغا باي تهسهۋۋۇپ - 19 . پارسچه ئوقۇالتتى

 گېگىل جااللىدىن رۇمىينى ئۆزىگه . ئىدىيىلىرى گېرمانىيه مۈتهپهككۇرلىرىنىڭ ئىلھام بۇلىقىغا ئايالندى

 گيوتى ھافىزنىڭ غهزەللىرىنى تولۇپ تاشقان . ۈيۈك ئۇستاز قاتارىدا تىلغا ئالىدۇ تهسىر كۆرسهتكهن ب

 "" گيوتىنىڭ ( رومانتىك قىزغىنلىق بىلهن قهدىرلهيدۇ، ئۇنىڭغا تهقلىد قىلىپ نۇرغۇن شېئىرالرنى يازىدۇ

 . ) ناملىق توپلىمىغا قارالسۇن

 وقۇغانلىقى ھهققىدىكى قهيتلهر بار، شهيخ سهئىدىنىڭ قهشقهرگه كهلگهندە ھېيتگاھ مهسچىتىدە ناماز ئ

 ئهرەب تهسهۋۋۇپ پهلسهپىسىنىڭ كاتتىلىرىدىن بىرى بولغان غهززالىنىڭ قهشقهر مهدرىسىلىرىگه كېلىپ

 بۇنىڭدىن سىرتقى دۇنياغا نىسبهتهن روھىيهت . مۇدەررىسلىك قىلغانلىقى ھهققىدە خهلق قىسسىلىرى بار

 هتنىڭ مهنىۋى بايلىقىنى يىمىرىلمهس ئىممۇنت كۈچى بىلهن ئىشىكلىرىنى داغدام ئېچىۋەتكهن، ئىنسانىي

 تۇران، ھىندىستان، ئىران، يۇنان، ئىراق قاتارلىق . ھهزىم قىلغان بىر خهلقنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس

 ئهللهر بىلهن قۇتۇپالنغان مهزكۇر مهدەنىيهت بهلۋاغلىرىدىن تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگه قېرىنداشلىقنى،

 . بىرىگه بولغان ساپ پهرۋىشكارلىقنى تونۇپ يېتىش تهس ئهمهس - بىر ئىلغارلىقنى ۋە

 ئهسىر ئهنه شۇنداق جهڭگىۋار ئهنەئنه ئېغىر ۋەيران بولۇپ، مهدەنىيهت جهھهتتىكى چۈشكۈنلۈك - 20

 ئهۋجىگه چىققان، ئىجابىي روھ يىگىلىگهن، ياتلىشىشنىڭ بوھرانلىرى ئۇزۈلمهي يۈز بېرىپ تۇرغان بىر

 ئهجدادلىرىمىزنىڭ شاش، . بىز زامانىۋىلىقنىڭ دۇنياۋى رەپتارىدىن خېلى يىراقتا قالدۇق . ئهسىر بولدى

 . غالىب روھى گاڭگىرىغان، توغرا ئهقىدىنى تاپالمىغان ھالىتىمىز بىلهن روشهن سېلىشتۇرما بولدى

 ىزدە دېمهك، تارىختا بۇرۇن گۈللهنگهن مىللهتلهردە كۆرۈلگهن ھازىرقى ئهنه شۇنداق قاتمال ھالهت ب

 . ئهڭ ئېغىر دەرىجىدە ئهكس ئهتتى

شېئىرىيهت ئىنسان . روھىي سۇلغۇنلۇق ئۇنىڭ بىۋاسىته مهھسۇلى بولغان شېئىرىيهتته روشهن ئىپادىلىنىدۇ
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 روھىدىن ئىبارەت بۇ ئوربېتىدىن چىقىپ كهتكهنسېرى يۇمرانلىقىنى، بىغۇبارلىقىنى، ھاالل ۋە خاسلىقىنى

 تىپ جۇلىقى چىقىپ كهتكهن قاپىيه شهكلى، تۇراقلىشىپ فورمۇالغا قېپقالغىنى توال ئىشلى . يوقاتتى

 شېئىرىيهت ئۆزىنىڭ ئهنه شۇنداق كېسهلچان ئهپتى . ئوخشاپ كهتكهن بىرقانچه ئوبرازالردىن ئىبارەت

 بىلهن دىداكتىكا ئېلىپ باردى، ساختا ئوبراز، يالغان چېچهنلىك ۋە تاشقى بېزەكدارلىقى بىلهن دەۋرنىڭ

 شائىرالرنىڭ . ىراق كۆپۈكلىرىنى كۈيلىدى، چوڭقۇر دېڭىز شېئىرىيهتتىن خالىي قېلىۋەردى ماھىيهتتىن ي

 شېئىرالر بۇيرۇتما قىلىپ . خىيالىدا پوئېتىك پهرۋاز، پهلسهپىۋى سېنتىزالش پۈتۈنلهي غايىب بولدى

 نياسىغا ئۆزىدىكى سهمىمىيلىكنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان بۇ شېئىرالر دەۋرنىڭ شائىر دۇ . يېزىلغان بولدى

 ئۇيغۇر شېئىرىيىتىدىكى بۇ ھال ئهلۋەتته ئىچكى . بولغان چاكىنا ئارىلىشىشىنى چاندۇرۇپ قويدى

 . ئۆلكىلهردىكى ئهدەبىيات بىلهن تهقدىرداش ھالدا كېلىپ چىقتى

 جهمئىيهتته شېئىرىيهت ئۈچۈن جىددىي كېرەك بولىدىغان ئوكسىگېننىڭ بولماسلىقى تىلنىڭ مېيىپلىقىنى

 بىراق ئىنسان . سۆزلهر ئۆزىنىڭ تۇيغۇغا نامراتلىقى تۈپهيلىدىن الپسىيىپ قالدى . قاردى كهلتۈرۈپ چى

 مهدەنىيهت زور " ئۆز تهبىئىتىگه يات رېائللىقنى ھامان قوبۇل قىاللمايدۇ، جۇڭگولۇقالر ئاپهتلىك

 ىلىك توال روھىي ئازاد - بۇ ئاز . دىن كېيىنكى ئازراق روھىي ئازادىلىكنى ئاخىر تاپتى " ئنقىالبى

 توال روھىي ئازادىلىك - ئاز . تۇنجۇققان، قاغجىرىغان ئىنسانىيلىقنىڭ كۈرىشىگه ئىمكانىيهت ياراتتى

 غايىسىگه ئېچىلغان رۇجهكتىن كىشىلهر مهلۇم نىسبهتته ئۆز تهبىئىتىگه اليىق غايىۋى رەڭلهرنى كۆرۈپ

 ۆزىگه بولغان ئىنكاس ۋە ئ - ئاچىدۇ، ئۆزى ھهققىدە سهمىمىي ئويالشقا ئۈلگۈرىدۇ، شۇنداقال ئۆز

 مهشھۇر ئهدەبىي ئوبزورچى شى ميهن ئهپهندى مۇنداق . ئىپادىلهشنى ماھىيهتكه شۇنچه يېقىنالشتۇرىدۇ

 شېئىرىيهت سهنئىتىنىڭ سولۇپ يهنه ياشنىشى، ھاالك بولۇپ يهنهھاياتلىق تېپىشى : " دېگهنىدى

 ، باھار " ۇڭگا شېئىرالردىن تالالنما گ " ( " ھهرقانداق كۈچ رەت قىاللمىغان بىرخل تارىخىي قانۇنىيهت

 . ) يىل شېنياڭ - 1987 سهنەئت نهشرىياتى، - شامىلى ئهدەبىيات

 ئۇزاق مهزگىللىك قاتماللىقتىن كېيىنكى بىردىنبىر تالالش ئهلۋەتته ئۆزگهرتىش ۋە ئىسالھاتتىن ئىبارەت

 ىر دولقۇننى سهنەئت ساھهسىدە، جۈملىدىن شېئىرىيهت ساھهسىدە ب - بولىدۇ، بۇ ئهدەبىيات

 بېي داۋ، شۇتېڭ، گۇ چېڭ قاتارلىقالر مانا مۇشۇ دولقۇننى پهيدا قىلغان ئىسسىق بوران . شهكىللهندۈرىدۇ

 ئۇ نهرسىلهر سىرتقى . ئىدى، ئۇالرنىڭ شېئىرلىرى گويا تۇرمۇشتا يوق نهرسىلهرنى غۇۋا قىلىپ دەپ بېرىدۇ

 ندەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما ئىنساننىڭ روھىي تۇرمۇش ھادىسىلىرىگه تهتبىقلىغاندا ئهقىلغا سىغمايدىغا

 كۆز بىلهن كۆرگهندە شۇنچه يارقىن، گۈزەل ) روھى ( ھادىسىلىرىغا شۇنچه يېقىن ئىدى، ئۇالرنىڭ باتىن

 . بولۇپال قالماي، يهنه رېائللىقنىڭ خىلۋەت بىر پارچه زېمىنى بولۇپ چىقىدۇ

 مۇنازىرە - ە ۋە بۇ ھهقته قىزغىن بهس بارلىققا كهلگهند " گۇڭگا شېئىرالر " بېي داۋ باشچىلىقىدىكى

 بىر . بولۇۋاتقاندا، ئۇيغۇرالردىمۇ ئهخمهتجان ئوسمان باشچىلىقىدىكى شېئىرىيهت ھهرىكىتى باشالندى

مۇختار مهخسۇت، . قىسىم ياش شائىرالر بېي داۋ قاتارلق زامانداش شائىرالرنىڭ تهسىرىنى قوبۇل قىلدى
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 داۋ، شۇتېڭالرنىڭ شېئىرلىرىنى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىپ پهرھات ئىلياس قاتارلىق شائىرالر بېي

 ئۇالر خهنزۇ شېئىرىي تىل قۇرۇلمىسىدىكى بهزى مىللىي خاسلىقالرنى ئۇيغۇر شېئىرىي تىلىدا . تونۇشتۇردى

 بىراق ئهخمهتجان ئوسماننىڭ تهسىر قوبۇل قىلىشىدىكى روھىي زېمىنى ئهرەب تىلىدىن . سىناق قىلدى

 ئۇ سۈرىيىنىڭ دەمهشق ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئالته يىل ئوقۇش جهريانىدا مېستېتىك تۇيغۇغا . ئىبارەت بولدى

 روھىيهتتىكى مۈرەككهپ ھادىسىلهرنىڭ كۆرۈنمهس . باي ئهرەب شېئىرىيىتى بىلهن يېتهرلىك تونۇشتى

 ى دەرىجىدىكى نازۇك قۇلۇپلىرىنى تۈمهنمىڭ ھۈنهر بىلهن ئېچىپ تاشاليدىغان مۇزىكىدار ئهرەب تىل

 ئىنساننى چهكلىك مهبۇدالر ۋە . ئۇنى مهنه پهلهكلىرىنىڭ يارقىن سهييارىلىرى ئارىسىغا باشالپ كىردى

 پانىي نوپۇزالرنىڭ ئىسكهنجىسىدىن ئازاد قىلىپ، ھهقىقهتنىڭ ئۇپۇقىنى ئىلھامبهخش سۆيگۈ بىلهن

 ن سهزگۈلىرىنى ئۇنىڭ شېئىرىيهت ئۈچۈن كېرەك بولىدىغا " قۇرئان كهرىم " ئېچىپ بهرگهن مۇقهددەس

 بۇنى . كهسكىن ئويغاتقاندا، پانىي ئاسارەتكه مهھكۇم ئۇنىڭ ۋۇجۇدى تىتىلىپ كهتكۈدەك بوالتتى

 ئۇ، ئىالھىي دۇنيانىڭ پايانسىزلىقىدا ئۆزىنىڭ . ئۇنىڭ شېئىرىدىن ئىبارەت تهرجىمىھالى ئايان قىلدى

 دىن مهغرۇرالنغاندا، ئۇ ئۆزىنىڭ لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ تهسهۋۋۇرىنىڭ ئىسيانى . بهندىلىكىنى ھېس قىالتتى

 ئۇنىڭ پهلسهپه مهكتىپىدىن قوبۇلقىلغانلىرى ئىبلىستهك خۇش پۇراق ۋە . ئىبلىسلىقىنى ئاشكارىاليتتى

 ئۇ، مهڭگۈلۈك پالىنىشنىڭ سهپىرىدە . مهست قىلغۇچ ئىدى، شۇنداقال ئىبلىستهك گۇناھبهخش ئىدى

 ن سامانى قان تېمىپ تۇرغان يۈلتۈزلىرى بىلهن بايقاش ئېلىپ باراتتى، بايقاشلىرىدىن كېلىپ چىققا

 . مىخاليتتى، بۇ يۇلتۈز سۆز ئىدى، قان ئېرىشىش بهدەللىرى ئىدى

 ناملىق شېئىرالر توپلىمىغا " تويالر سىرى " ئهخمهتجان ئوسماننىڭ سۈرىيىدە ئهرەب تىلىدا نهشر قىلىنغان

 باياۋاندا كىشىنى . نامنى بهرگهنىدى دېگهن " باياۋان ئېستېتىكىسى " سۈرىيه ئوبزورچىسى نازىم مۇھهننا

 بىپايان ئاسماننىڭ تېگىدە سىدام قۇم دونياسى . ھهيران قالدۇرىدىغان ئوبراز ۋە قىياپهتلهر بولمايدۇ

 ئۇ . ئۇ يهردە ۋاقىت گويا توختاپ قېلىش رەۋىشىدە چهكسىز كېڭهيگهن بولىدۇ . ئۇپۇققا سىڭىپ كېتىدۇ

 ، ئۇ يهردە ئاۋازمۇ يوق، سۈكۈنات بۇ ئىقلىمنىڭ ئېقىش يهردە باشلىنىش يوق، ئاخىرلىشىشمۇ يوق

 شائىر بۇ يهردىن ئۆزى تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان سىرلىق . مانا بۇ تهبىەئتتىكى تهسهۋۋۇپ . يۆنىلىشى

 ئۇ، ئهرەب باياۋانلىرىدا يۈرۈپمۇ قهلبىنى ئۆزىنىڭ ئانا سهھرالىرىدا . تهكلىماكاننىڭ رەمزىنى كۆرىدۇ

 . دومىلىتىدۇ

 شېئىرنىڭ ئىجتىمائىي، " ئۇالر . ر ئالدى بىلهن شېئىرنى ساختا بۇرچكارلىقتىن ئازاد قىلدى ياش شائىرال

 دېگهن سۆزدىن دادىل گۇمانلىنىپ، شېئىرنى پاك ئادىمىي خاسلىق سۈپىتىدە " سىياسىي ۋەزىپىسى بار

 ي نوپۇزنىڭ نىزامالرنىڭ يىغىندىسى  ياكى قانداقتۇر بىر ئىجتىمائى - شېئىر بىر قاتار قائىدە . تونۇدى

 ئۆزىنى سېزىش قۇدرىتى، بۇنداق سېزىش مۇئهييهن - بېقىندىسى ئهمهس، بهلكى ئىنساننىڭ ئۆز

 : شۇنىڭ بىلهن مۇنازىرە بولدى . مۇھىتنى  شهرت قىلغان ھالدا يۈز بېرىدۇ، دەپ تهشهببۇس قىلىشتى

A : شېئىر چۈشىنىلىشى كېرەك، شۇ چاغدا ئۇنىڭ ئهھمىيىتى بولىدۇ .
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B : يۈز چۈشىنىشنىڭ - تهلپۈنۈش يۈزدە . نىلىشى كېرەك ئهمهس، ھېس قىلىنىشى كېرەك شېئىر چۈشى 

 . مهھسۇلى ئهمهس

A : شېئىر بىرخىل ئىدىيه مۇكهممهللىكى . 

B : شېئىر بىرخىل كهيپىيات، بىرخىل ئۈزۈك سىزىق . 

A : شېئىر مهنتىقىدە . 

B : شېئىر مهنتىقىنىڭ سىرتىدا . 

A : قاپىيه شېئىرنىڭ ھۆسنى . 

B : شېئىر ئاۋاز بىلهن تۇيغۇ ئوتتۈرىسىدىكى . " ېئىردىكى مۇزىكىنىڭ ئهڭ ئاشكارا ئامىلى قاپىيه ش 

 ) پول ۋالېرىي " ( تهۋرىنىش

 روشهنكى، ياشالر شېئىرىيىتى مهزمۇن ئاسارەتلىرى ۋە شهكىل قانائهتلىرىدىن قۇتۇلۇپ، شېئىرىيهتنى

 ئۇالر غهرب مودېرنىزم . ه بهردى ياتلىشىشتىن ئىلگىرىكى ھهقىقىي ھالهتكه قايتۇرۇش ھهرىكىتىدىن بهلگ

 لېكىن . شېئىرلىرىنىڭ تىل، قۇرۇلما جهھهتتىكى يېڭىچه ئۇسلۇبلىرىنى ئۆگهندى ۋە ئۆزلهشتۈردى

 ، تاش ئابىدىلهر، يۇسۈپ خاس ھاجىپ، ئهلىشىر ناۋائىي، " ئوغۇزنامه " ياشالرنىڭ شېئىرىيىتى يهنىال

 چۈنكى ياشالر ئهجدادلىرى . ان شېئىرىيهتتۇر مهشرەپ، مولال بىاللالرنىڭ ئاساسلىرى ئۈستىگه قۇرۇلغ

 . تهرىپىدىن پىشۇرۇلغان شېئىرىي تىلىنىڭ ئىپادىلهش جهھهتتىكى ئىمكانىيهتلىرىنى زورايتىشقا تىرىشتى

 گهرچه ئۇالر غهربتىن ئۆگهنسىمۇ، ئهمما ئانا تىلدىكى ئىرسىيهت ۋە تۇرمۇشتىكى مىللىيهت ئۇالرنى

 ھېرمان ھىسسىي ئارقىلىق ئهھمهد يهسسهۋىينى، سان جون پېرىس ئۇالر . مۇستهقىل خاھىشقا ئۇندىدى

 ئۇالر ئهجدادلىرى ياراتقان شېئىرىيهتتىن دۇنياغا ئورتاق بولغان . ئارقىلق ئهلىشىر ناۋائىينى قايتا تاپتى

 . ئامىلنىڭ نۇرغۇن ئىكهنلىكىنى بايقاپ غۇرۇرالندى

 لسا، ئۇيغۇر ياش شائىرلىرى مىللىي بېي داۋالر تارىخىي ئويلىنىشنى چىقىش نۇقتىسى قىلغان بو

 چۈنكى ئىنساننىڭ قابىلىيهت . ئهپسانىلهرنىڭ دۇنياۋى مهنىسى ھهققىدىكى ئىزدىنىشنى نىشان قىلدى

 بايلىقىنى ئهڭ كهڭ دائىرىدە قېزىپ چىقىرىشنى مهقسهت قىلغان كېيىنكى سانائهت دەۋرىدە ئۇيغۇرالر

 ئۇالر ئۆزلىرى بىلهن . تى سۈپىتىدە ياشاۋاتاتتى ئهنەئنىۋى تېرىمنى ئاساس قىلغان دېھقان مىللى

 تهبىەئت،جهمئىيهت ۋە ھۆكۈمهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى پوئېتىك تهپهككۇر ئارقىلىق بىر تهرەپ

 ئادىتىدە قويۇق شائىرانه قاننىڭ ئىسسىق - بۇ خهلقنىڭ مىجهزىدە، تىلىدا، ئېتىقاد ۋە ئۆرپ . قىلىدۇ

 چۈن كۈرەش قىلىشتىن ئىبارەت ئىجتىمائىي دارۋىنىزم ئهڭ رەھىمسىز ياشاش ئۈ . ھىدى ئۆرلهپ تۇرىدۇ

 تۈس ئالغان بۈگۈنكى شارائىتتىمۇ، بۇ خهلق ئۆزىنىڭ تهقدىرىگه بالىالرچه مهسۈملۈك بىلهن تىكىلىپ

 تۇرۇقلىرى ۋە بۇلغىنىشلىرى قاپلىغان، كۆيگهن نېفىت گازى پۇراپ - سانائهتنىڭ تاراق . قارايدۇ

 مانا بۇ شېئىر قاغجىراۋاتقان . خهلقتىن يهنىال تۇپراق، ئۆسۈملۈك پۇراپ تۇرىدۇ كهتكهن ھاۋادا بۇ

ئېللىۇئت سۈرەتلىگهن باياۋان بۈگۈنكى دۇنيادا ئاپهت خاراكتېرلىك T. S دۇنيادىكى ساپ شېئىر
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 شېئىر بۈگۈنكى شارائىتتا كىشىلهرنىڭ قېنى ۋە مىجهزىدىكى . كېڭهيدى، شېئىرنىڭ ۋەتىنى تارايدى

 التىن . شۇڭالشقا دۇنيا بۇ خهلقنى سهزمىدى . ر ئهمهس، ئهكسىچه ماھارەتكه ئايالندى جهۋھه

 ئامېرىكىسىمۇ بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان ئېغىر تهنھالىق بۇ خهلقنى شېئىرنى، مۇزىكىنى، شارابنى،

 ز بارغانسېرى ئىچ مىجهز بولۇپ كهتكهن بۇ خهلق ئالهمنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئۆ . خۇدانى سۆيۈشكه ئۆگهتتى

 ئۇالر پاكىز قهلبىنىڭ ئهڭ خىلۋەت . زىددىيىتىنىڭ ئىچكى تاناسىپلىقى ئارقىلىق چۈشىنىدىغان بولدى

 . ئىچىگه چېكىنىۋەرگهچكه، ئۆزىنىڭ پايانىنى ئالهمگه باراۋەر ھېس قىلىدىغان بولدى

 نۇرغۇن شېئىرىيهت ھۈجهيرىسىدىن پۈتكهن بۇ ھاالل ۋۇجۇد . مانا بۇ شائىر مىللهتنىڭ تهقدىر مهنتىقىسى

 . نوبېل ئهدەبىيات مۇكاپاتىنى ياكى نۇرغۇن نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

 ئۇيغۇر شېئىرىيهت دۇنياسى تېخى ھېچكىم بايقىمىغان يېگانه ئارال، لېكىن بۇ ئارال روبىنزون كىروزوغا

 سلىقى ناھايىتى كۈچلۈك بۇ يهردە مىللىي خا . ئۇچراپ قالغان ھېلىقى ياۋايىالر ئارىلىغا ئوخشىمايدۇ

 . بولغان پارالق مهدەنىيهت ۋە شېئىرىيهتنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق سۇاللىسى بار

 قولىڭىزدىكى بۇ توپالم بۈگۈنكى ئۇيغۇر ياش شائىرلىرىنىڭ دېڭىزىدىن ئىرغىپ چىققان بىر چاڭگال

 ارىختىكى بىر قانچه سهدەپ، ئۇنى بىر پۈتۈن مىللىي شېئىرىيهتنىڭ باالغىتى سۈپىتىدە ئهمهس، بهلكى ت

 . قېتىملىق  باالغهتنى تهكرارالشقا بولغان كۈچلۈك ئىنتىلىشنىڭ سهمهرىسى سۈپىتىدە تونۇسىڭىز بولىدۇ

 كىمگىدۇر شېئىرىيهت نىقاب بولسا گهر،

 كىم ئۈچۈندۇر دۇكان

 . بايلىق مهنبهسى

 ئۇنىڭ ئۈچۈن بولسا نىقاب ئهمهس دەرد،

 . شۇنداق ئاغرار ئىدى نازىم يۈرىكى

 " نازىم يۈرىكى " –

 . مانا بۇ رۇس شائىرى يېۋگېنىي يېۋتوشېنكونىڭ ئۇيغۇر شائىرى مولال بىالل نازىمغا بهرگهن باھاسى

 . شېئىر ئۇيغۇر ئۈچۈن ھاياتنىڭ ئۆزى، ئۇ ئوقۇيدىغان نهرسه ئهمهس، ياشايدىغان نهرسه

يىل ئىيۇل - 1999
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 ئهدەبىي ساۋاتنىڭ قازىلىق ئورنى قهيهردىن

 كهلگهن؟
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 الر تۇتىمىزم دەۋرىدە ياكى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ھهر قانداق نهرسىدە روھنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىنسان

 زامانالر تاالي ئىلىم دەۋرەشلىرىنى، جۈملىدىن ئهقىلچىلىك، ئۈنۈمچىلىك . لهززەت بىلهن ئىشهنگهنىدى

 كىنلىكلهر مۇساپىلىرىنى بېسىپ ئۆتكهندىن كېيىن، دۇنيا ماددىي ھاالۋەتشۇناسلىق، ئهخالقىي چىر

 تۈپهيلى ئېغىر ۋەيران بولۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، شهيئىلهر ئارا پايانسىز ئۇچۇر تورىنىڭ مهۋجۇت

 ئىكهنلىكىنى تهجرىبه ئارقىلىق تونۇپ يهتتى، يىراق يهردىكى بىر تۈپ دەرەخ، دېڭىزنىڭ تهكتىدىكى بىر

 ئاستا چوڭقۇرالپ ئىلگىرىلهۋاتقان - تۈپ گىياھ، يىالننىڭ خىرىسىغا دۇچ كېلىۋاتقان كىچىك قۇش، ئاستا

 ئىنچىكه يىلتىز ئهمهلىيهتته بىزنىڭ ھاياتىمىز، ئهقلىي قوماندانلىق چاڭگىلىدىكى ۋۇجۇدىمىز، بىز

 . ئۇنتۇپ كهتكهن قايسىدۇر بىر ئىقتىدارى بىلهن ئالهم سۆھبىتى ئېلىپ بارىدۇ

 بولدۇم بىنامهن تۇپراق ئىچىندە، "

 ". لدۇم بىر دانه ئهردىم، مىڭ دانه بو

 شائىر مهشرەپ ئۆزىنىڭ مهۋجۇدىيهت نېگىزى بولمىش روھىنى ۋۇجۇدىدىن تاشقىرى ھهربىر نهرسىدىن

 بۇ خۇددى يېگانه بىر قۇياش ئۆز خىسلىتىنى ھهربىر كۆل، ھهربىر ياپراق، ھهربىر . كۆرۈپ يېتهلىگهن

 ھار ئوخشاشمايدىغان بىرىگه زىن - قۇياش روھى ھهربىر لهھزىدە بىر . كۆزدىن ئۇچراتقىنىدەك ئهھۋال

 يېڭى كۆزلىرىگه كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، بۇ روھنى شائىر تىل - شهكىل بىلهن قېنىمىز ھهرىكىتىنىڭ يېڭىدىن

 تهپهككۇر تارىخىمىز شۇنى . بىلهن ئىزھار قىلىدۇ ) رەڭ ( بىلهن، مۇزىكانت ئۈن بىلهن، رەسسام گۈن

 تى بىلهن بىر دەقىقه ئىچىدە جاكارلىغان نىڭ قۇدرى ) ئالهملىك ئۇچۇر ( ئىسپاتلىدىكى، شائىرالر ئىلھام

 بىز مهيلى سېزەيلى ياكى سهزمهيلى، مهيلى . ھهقىقهتنى پهن نهچچه مىڭ يىل ئىچىدە ئىسپاتاليدۇ

 ئېتىراپ قىاليلى ياكى قىلمايلى، نازۇك سهزگۈلىرىمىز بىلهن پايانسىز ئالهم سۆھبىتىگه ھهمىشه داخىل

 ان يهنه بىر بوشلۇق ئىچىدە شهيئىلهر بىلهن ئوخشاش ھاياتنى بىز تهرجىمه كهتمهيدىغ . بولۇپ تۇرىمىز

 . باشتىن كهچۈرىمىز
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ھهقىقىي بهدىئىي . بىز ئۇقۇمالر قاينىمىغا كىرىپ قېلىپ، جهۋھىرىمىزنىڭ ئاۋازىنى يىتتۈرۈپ قويدۇق
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 قۇرۇتۇشقا ئهسهرنىڭ داشقىلى ھېسابلىنىدىغان بهدىئىي فورما ۋە قېلىپالر ئاخىر سهنەئتنىڭ ئانا يىلتىزىنى

 ئۇلۇغ ئهدىبلهرنىڭ ئادەت كۈچلىرىگه قارشى بهدىئىي تاالنتى قالدۇرغان ئۆلمهس . قاراپ يۈزلهندى

 ئهسهرلهر دەۋرلهرسېرى ياشاش جهريانىدا تاشلىغان قاسراقالر ئۇقۇمالر سۈپىتىدە سهنەئتنىڭ مهنبهسىنى

 تا ئۆتمىگهن قېرى ئۇقۇمالر قاي - بولۇپمۇ خىيالىي، ھېسسىي چايقاشالردىن قايتا . خىرەلهشتۈردى

 ئهدەبىي ساۋاتالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى . سهنئىتىمىزدىكى ئېغىر خۇراپىيلىقنى شهكىللهندۈردى - ئهدەبىيات

 ئهدىبلهرنىڭ چۇقان سېلىپ تۇرغان جان ئۆركهشلىرىگه، ئۆزگىرىشچان تهسهۋۋۇر دۇنياسىغا

 . ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشلىغان

 سهنەئت مهمۇرىي ئورگىنى، بىر مۇھهررىر بىر پارچه ئهسهرگه - ىر ئهدەبىيات قېنى، بىز قاراپ باقايلى، ب

 نىسبهتهن سهنەئتنىڭ ھاياتىي كۈچىدىن مهھرۇم ھالدا، كۆپ ئارقىدا قالغان ئهدەبىي ساۋات، قېلىپ ۋە

 رنىڭ مىزانالر بويىچه دىائگنوز قويمىدىمۇ؟ ئوبزورچىالر ۋە تهتقىقاتچىالر ئاشۇ ئهدەبىي ساۋاتال - قائىدە

 ھۆكۈمرانلىقى بهرگهن دەستهك بىلهن ئهدەبىي ھاياتىنىڭ تولغىقىدىكى ئهدىبلهرنىڭ كاللىسىدا ياڭاق

 چېقىۋاتمامدۇ؟ گويا غهيرىي ئهدىبلهر ھهقىقىي ئهدىبلهرنىڭ خاراكتېر ئارخىپىنى تۇرغۇزۇپ چىقىپ،

 بىر مهزگىللىك . ز بهردى دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهندەك ئهھۋالالر يۈ " بۇنى راست دەپ بىلىڭالر " كىشىلهرگه

 جهريان ئىسپاتلىدىكى، ئهدەبىي ساۋات ئۆز دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىشتهك ئهخالقسىزلىقى بىلهن

 ئهدىبنىڭ، تهبىەئت، جهمئىيهت، ئالهم ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان ئىچكى مۇناسىۋەت مهنتىقىسىنى

 . ھۆرمهت قىلمىدى

 تىن كېلىپ چىققانمۇ ياكى زۆرۈرىيهتتىنمۇ؟ ھايات سهنەئت ئىجادىيىتى مۇقهررەرلىك - زادى ئهدەبىيات

 مۇقهررەرلىكمۇ ياكى زۆرۈرىيهتمۇ؟ بىز تۇغۇلۇشتىن بېرى ئىنقىالبىي مهقسهتلهرگه ئىگىمىدۇق؟ بىز دۇنيادا

 ھايات ھهققىدىكى تۈرلۈك قاراشلىرىمىزنى ھايات . ھاياتنىڭ ئۆزىدىن باشقا ھېچنېمىسىنى كۆرمىدۇق

 . يىغىندىسى دېيىشكه ياكى ھاياتنىڭ ئۆزگىچه بىر ۋارىيانتى دېيىشكه بولىدۇ ھهققىدىكى تهسىراتالرنىڭ

 بۇ قاراشالر قانچىلىك ئاقىالنه بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ھاياتتىن ئىبارەت مۇقهررەرلىكنى ئۆزگهرتىپ

 شىللېر  گيوتى بىلهن : ئىزاھات ( سېسىق ئالما ھىدى نېمه ئۈچۈن شائىر شىللېرنى . تاشلىيالمايدۇ

 غىدىقلىيااليدۇ ئالمىنىڭ پىشىپ يهرگه چۈشۈشى ھاياتلىق بېكىتىدىكى بىر .) رداش نېمىس شائىرى دەۋ

 قېتىملىق ئالمىشىش، شىللېر سېسىغان ئالما ئارقىلىق ئاخىرەت مهنىسىگه ئىگه كۈزنىڭ دراماتىك

 ن ھۇۋالش مهنزىرىسىنى كۆرگهندەك بولىدۇ، بۇنىڭدىن كهلگهن ئىلھام شائىرنىڭ ئۆزىگىال ئاڭلىنىدىغا

 ھايات ئهنه شۇنداق ھادىسه، ئۇ توختاۋسىز ۋاقىت . بىلهن، ئېتنىك تىلدىكى گۈزەل نهغمىگه ئايلىنىدۇ

 مۇقىم مهنىدىكى ھايات بىزنىڭ بىر " الۋرىنس . ھ . د . سهپىرى بىلهن ئۆزىنىڭ مۇقىم مهنىسىنى تاشاليدۇ

 النغان ئهدەبىي ساۋاتالر بىراق ئاشۇ خاتا چۈشهنچىگه ئاساس . دېگهنىدى " خىل خاتا چۈشهنچىمىز

ھاياتنىڭ ھهقىقىي بازىسىغا قاراپ ئىچكىرىلهۋاتقان ) لۇغهتلهشتۈرۈلگهن تهبىر ۋە چۈشهنچىلهر (
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 ئهدىبلهرگه قارىتا قۇتۇلغىلى بولمايدىغان ئىسكهنجىگه ئايلىنىپ كهتتى، بۇ ئىسكهنجه چيهن جۇڭشۇ

 كهلمهيدىغان، تېشىدىكىلهرنىڭ ئهپهندى تهسۋىرلىگهن قورغاندەك ئىچكىرىدىكىلهرنىڭ چىققۇسى

 كىرگۈسى كهلمهيدىغان ھالهتته، ھهقىقهت بىلهن سهپسهته ئوتتۇرىسىدىكى سوغۇق ئۇرۇشنى كهلتۈرۈپ

 . چىقاردى

 ئهدەبىي ساۋات بۈگۈنكى كۈندە، ئهدەبىيات قازىلىرىنىڭ كېسىم پىچىقىغا ئايالندى، شۇنى كهسكىن

 كىمكى بۇ . ئهدەبىياتتا روھىيهتلىك تاناسىپ بار . وق ئۇقتۇرۇپ ئۆتۈش زۆرۈركى، ئهدەبىياتتا قازى ي

 ئهدەبىياتتا نوپۇز يوق، . تاناسىپنىڭ مۇۋاپىق ئهزاسى بواللمايدىكهن، ئۇ، داۋراڭسىزال شاللىنىپ قالىدۇ

 بېكىتىلگهن ئۆلچهم تېخىمۇ يوق، ئۇ بىر ئهركىن تهۋەككۈلچىلىك مهيدانى، بۇ مهيداندا ھهركىم ئۆزىگه

 ۆزىنى كۆرسىتىشكه ھهقلىق، سهن مهيلى نېمىنى قانداق يازىسهن، يازغانلىرىڭ اليىق يول بىلهن ئ

 ئىشقىلىپ، سېنىڭ يازغانلىرىڭ كىشىلهرنىڭ روھىغا . بۇالرنىڭ ھهممىسى بهرىبىر ... قانداق ژانىر

 تهگسۇن، ئىز قالدۇرسۇن، ھهقىقىي ھاياتنى تونۇتسۇن، بىر پارچه ئهسهر ئالدى بىلهن ئاپتورنىڭ، كېيىن

 سهن ھېچقاچان ئۆز . بخاننىڭ تامامهن ئۆزىگه مهنسۇپ ۋەتىنىگه ئايلىنالىسا سهنەئت دېگهن شۇ كىتا

 . مهرۇپلىرى بىلهن سىقىلىپ يۈرمهيسهن - ۋەتىنىڭدە تۇرۇپ يات ئىقلىمنىڭ ئهمىر
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 تاگور ئهنه . دېگهنىكهن " سهنەئتتىكى يۈكسهكلىكنى بالىالردىن ئۆگهن : " ھىندىستان دانىشمهنلىرى

 . ىلدى، ئۇ قېرىپ كهتكهن چاغلىرىدىمۇ بالىلىققا خاس ئوماق قهلبىنى يوقىتىپ قويمىدى شۇنداق ق

 بىر كۈنى ئۇ شهكلى . قىزىمنىڭ ئۈچ ياش ۋاقىتلىرى بولۇپ، رەسىم سىزىشقا ئىنتايىن بېرىلىپ كهتكهنىدى

 تاشقا ئوخشايدىغان بىر كۆرۈنۈشنى سىزىپ، ئادەمنىڭ كۆز، بۇرۇنلىرىدىن دېرەك بېرىدىغان

 " ئهسهر " ئۇ بۇ . بۈگرى سىزىقالرنى ئوتتۇرىغا تهرتىپسىز ھالدا قوندۇرۇپ قويۇپتۇ - ۈگىلهكلهرنى، ئهگرى د

 دە، - دەپ سورىدىم، قىزىم بىردىنال دومسايدى " بۇ نېمه، تاشمۇ؟ " نى ماڭا كۆرسهتكهندىن كېيىن،

 قارىسام ئۇ شهكلى بىر . مهن رەسىمگه قايتىدىن نهزەر سالدىم . دېدى " مهن ئادەم سىزغان تۇرسام "

 بىر قارىسام، بىر پارچه تاش ئۆمچىيىپ قاراپ تۇرغاندەك . ئۆزگهرگهن ئادەم بېشىدەك كۆرۈندى

 تاش " دېگهن ئهسىرىدىكى " كائىنات ۋە ھاياتلىقنىڭ سىرى " ئۇشتۇمتۇت ئاندروتوماسنىڭ . كۆرۈندى

 بۇ . هپ قالدىم دېگهن سۆزىنى ئهسل " بىرىمىزگه ئوخشاش ئىدۇق - ئهپهندى، بىز ئهسلىدە بىر

 . بىوئلوگىيىلىك تهدرىجىي تهرەققىياتنىڭ ئالىي تۈرى بولغان ئىنسانالرنىڭ تهسىرلىك مۇراجىئىتى ئىدى

 ئۇ ئوقۇتقۇچىسى بهرگهن . ئۇ ئهمدى رەسىم سىزمايدىغان بولۇپ قالدى . قىزىم ئالته يېرىم ياشقا كىردى

 دېمهك، . ىلهن ئاۋارە بولۇشقا باشلىدى دېگهن ئهقلىي سوئالغا جاۋاب بېرىش ب " 4 + 4 = ? " تاپشۇرۇقتىكى

 . ئۇ بىر ئىجتىمائىي ئادەم بولۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئهقلىي بىلىملهرنى ئۆگهنمىسه بولمايتتى

 جهمئىيىتىمىز يولغا قويۇۋاتقان مائارىپ، بالىالرنى جهمئىيهتتىكى نېسىۋىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا

. ئېلىپ بارمىسا بولمايتتى
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 چۈنكى بۇ رەسىمدىكى تاش ئادەملهرگه خاس كهيپىيات . نى ساقالپ قويدۇم " ر ئهسه " مهن ھېلىقى

 قىزىم ناھايىتى ئهپچىللىك بىلهن ئادەم ۋە تاش ئوتتۇرىسىدىكى جىنسلىق پهرقنى . بىلهن قاراپ تۇراتتى

 . ئېلىپ تاشلىۋەتكهنىدى

 هن بالىالرغا مهشھۇر ماتېماتىك ۋە فىزىك نيۇتون ئۆزىنى دېڭىز ساھىلىدا قۇلۇله يىغىپ يۈرگ

 ئېينىشتېيىن نىسپىيلىك نهزەرىيىسىنى يازغاندا، مۇزىكىنىڭ ئىلھامبهخش كۈچىدىن . ئوخشاتقانىكهن

 بۇ ئهھۋالالر داۋاملىق ئهقلىي تهپهككۇر قىلىپ تۇرىدىغان تهبىئىي پهن ئالىملىرى . پايدىالنغانىكهن

 ، " خىيال " ىڭ بىزچه مهنىسى فانتازىيىن . ئۈچۈنمۇ فانتازىيىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ

 خىيال ۋە ئىلھامنىڭ زۆرۈرلۈكى نۇقتىسىدىن قارىغاندا، تۇرمۇشتىكى بارلىق . دېگهن بولىدۇ " تهسهۋۋۇر "

 . تهپهككۇر شهكلى سهنەئتتىن ئىبارەت بولىدۇ

 بىزگه ئهدەبىي ساۋاتنىڭ ھۆكۈمرانلىقى شۇنچه زۆرۈرمۇ؟ بۇنى بالىالردىكى تهسهۋۋۇر ئالىمى، شۇنداقال

 . پسانىلهردىكى خورىماس بېشارەت كۈچى رەت قىلىدۇ ئه
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 ئىستىلىستىك رەڭدارلىققا ھهددىدىن زىيادە بېرىلىپ كېتىدىغان خال قويۇش ئهدەبىياتى ياكى گىرىم

 بىز كۆپ ھالالردا بىر پارچه شېئىرنى تىل جهھهتتىكى . قىلىش ئهدەبىياتى بىزدىمۇ خېلى كۆپ ئۇچرايدۇ

 ئهمهلىيهتته بۇ ئوتتۇرا ئهسىرگه تهۋە . م، رىتىم، قاپىيه دەپ چۈشهندۇق پاساھهت دەپ قارىدۇق؛ بوغۇ

 كالسسىزملىق ئهدەبىيات ئۇسلۇبىنىڭ قالدۇقى بولۇپ، تا بۈگۈنگىچه شېئىرىيىتىمىزدىكى پاسسىپ

 بىر ناخشىچىنىڭ سهھنىدىكى ھهرىكىتى ناخشىدىكى كهيپىياتنىڭ . ئىنكاسنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 . ۈشىدىغان دەرىجىدە كۆپ بولۇپ كهتسه، ناخشىچىنىڭ ئوبرازىغا تهسىر يېتىدۇ ئېھتىياجىدىن ئېشىپ چ

 شېئىردىكى . ھهتتا ناخشىچىنىڭ گىرىم ۋە مىمىكىسى چوقۇم ناخشا بىلهن جىپسىالشقان بولۇشى كېرەك

 بىز بىر ئادەمنىڭ ساغالم . ماھارەتلهرنىڭ دەرىجىسىمۇ مۇئهييهن بىر تهبىئىيلىكنى ساقالپ قېلىشى كېرەك

 اياتىي كۈچىنى كىيىۋالغان ھهيۋەتلىك، پوزۇر كىيىملىرىدىن ئهمهس، يهنىال تېرىسىدىن، بهش ھ

 شائىردا شېئىرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدىغان تهۋرىنىش راستتىنال بار . ئهزايىنىڭ راۋۇرۇسلۇقىدىن بىلىمىز

 ته پهرزەنتلىرىنى ئانىالر ئادەت . بولسا، ئۇ مۇۋاپىق تىل بىلهن تهبىئىي ھهشهمهتسىز ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

 دەپ ئهركىلىتىدۇ، بۇ يهردىكى ھېسسىيات ناھايىتى تهبىئىي بولغاچقا، ئادەمگه " دادام " ، " ئانام "

 . ئىللىق مېھرىبانلىق تۇيغۇسى بېرىدۇ

 ئهدىب ئۆز ئهسىرىنىڭ ئۇتۇقلۇق چىقىشىنى، كىشىلهرنى جهلپ قىلىشىنى، كىشىلهر تهرىپىدىن قوبۇل

 ەك، شهيئىلهرنى ئىپادىلهيمهن دەپ زورۇقماسلىقى، ئهكسىچه سهنەئتكه قىلىنىشىنى ئويلىماسلىقى كېر

 ئومۇمهن، ئهدىبنىڭ يېزىقچىلىقى . ياتىدىغان ھهر قانداق ساۋاتنى مۇتلهق ئۇنتۇپ كېتىشى كېرەك

شۇ چاغدا شهيئىلهر . ئۇنىڭ ھاياتقا ماس تهبىئىتىدىكى قىزغىنلىقنىڭ مۇقهررەرلىكىگه ئايلىنىش الزىم
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 . ۇپ كهلگهن سىرلىرىنى تاسادىپىي بىر شهكىلدە ئهدىبكه ئاشكارىالپ بېرىدۇ ئادەتته يوشۇر

 شائىر دېمهكچى بولغانلىرىنى شهيئىلهرگه دۆڭگهپ ئىزھارلىشى كېرەكمۇ ياكى شهيئىلهر شائىرنىڭ

 ئۆزىگىال ئايدىڭ بولغان تىل بىلهن ئىزھار قىلغان مۇزىكىنى ئۆزىگه دۆڭگهپ خاتىرىلىشى كېرەكمۇ؟

 نىڭ بىر ئهزاسى دەپ چۈشىنىدىكهن، ھادىسىلهر دۇنياسىدىكى " ئالهم سۆھبىتى " ىر ئۆزىنى ناۋادا شائ

 شۇ چاغدا بىزگه ئهدەبىي ساۋاتنىڭمۇ كېرىكى بولمايدۇ، تهنقىد ۋە . بىر ئورتاق تىلنى تېپىشى كېرەك

 . ماختاشالرغا قاراپ ئولتۇرۇش تېخىمۇ ھاجهتسىز

 يىل ئىيۇن - 1997

________________________________________
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 ساهىل ۋە سهيياه

 ) چاتما ماقالىلهر (

 مۇقهددەس قول

 بارلىق يادنامىلهرنى ۋە ئهسلهرنى يوق . مهن ياشىمىغان سۇاللىلهر، مهن ياشىمىغان دەۋرلهر يوق

 مان يهنىال قىلىپ، كالېندارالرنى تاشلىۋېتىپ باقاي، ئۇالرنىڭ كهينىدىكى ۋە ئاراچلىرىدىكى بىپايان زا

 . مېنىڭ شهكلىم ئهنه شۇ چهكسىزلىك بىلهن تۇتىشىپ تۇرىدىغان كىچىككىنه خىلۋەت . ماڭا مهنسۇپ

 شۇنداقتىمۇ مېنىڭ خىلۋىتىمنى ئۆزىنىڭ . دوستالر، مهن مۇشۇ ھالىتىم بىلهن سىلهرگه قول ئۇزىتىمهن

 . يېگانه دۇنياسىدىكى بىر ماكان دەپ ھېس قىلىدىغانالر كۆپ بولمىسا كېرەك

 راستىنى ئېيتسام سىلهرگه نېمه ئۈچۈن قول ئۇزىتىدىغانلىقىمنى بىلمهيمهن، لېكىن قول ئۇزاتمايمۇ

 دۇنياالردىن ... ھهرقانداق يېگانىلىق ئۆزىدىن غهيرىي بولغان ئىككىنچى، ئۈچىنچى . تۇرالمايمهن

 گه تاالي دۇنيا ئۇنىڭ ئويغاق كىرپىكلىرى . ئۆزىنى تارتىپ، ئاجايىپ يېپيېڭى سهلتهنهتنى سۈرەلمهيدۇ

 مېنىڭ يېگانىلىقىم تۈنۈگۈن كافكانىڭ قهلەئسىگه كېتىۋېتىپ ھالسىزلىنىپ . ئۆتكۈزۈلگهن بولىدۇ

 يىقىلغان بولسا، بۈگۈن ياكى تۈنۈگۈن نامهلۇم بىر پاسىلدا تۇرۇپ ئۆزىنىڭ يىتۈپ كهتكهن تۈگمىسىنى

 نى كېسىۋاالمدۇ، بۇنىسى ئهتىسى ئۆز ۋۇجۇدىنىڭ مهركىزىنى ئىزدەيمهن دەپ بارمىقى . ئىزدەيدۇ

 مېنىڭ تۇزقاچام ئاشۇنداق بىرال يېگانىلىق توپلىمىدىن . نامهلۇم، ئىشقىلىپ، ھهممىسى يېگانىلىق

 دېگهن سۆز بىلهن سۈپهتلىسه بولىدىغان توپلىمىدىن پۈتكهن بولۇشى ) تاالي ( پۈتكهن بولۇشى ياكى

 . گهپ، ئوخشاش بىر سۆز بولۇپ قالىدۇ نىڭ پهرقى تۈ " تاالي " بىلهن " بىز " مۇمكىن، بۇنداق ۋاقىتتا،

 ئهگهر مهن كۆزۈمنى ئېچىپ قارىمىسام، قىمىرالشقا، سهكرەشكه، پهرۋاز . سىلهر مېنىڭ ئاسمىنىم، دوستالر

 ئاسمان . قىلىشقا ئۆتمىسهم، مۇشۇنداق بىر ھهرىكهت مۇھىتىغا اليىق ئاسمان تېخى يارىتىلمىغان بولىدۇ

 سىلهر . ، ئۆزىنىڭ قېلىن بۇلۇتلىرىغا چۈمكىلىپ پۇرسهت كۈتىدۇ يۈرىكىمنىڭ قانداقتۇر بىر قهۋىتىدە

 ئهما كىشىلهر بىلهن كۆزى ئۆتكۈر كىشىلهرنىڭ ئاسمىنى . بىلىسىلهر، ئاسماننى ئادەمنىڭ ئۆزى تۇغىدۇ

 دېڭىزمۇ بىر تامچه، . دېگهن بىرال سۆز بىلهن ئىپادىلهيمىز " ئاسمان " لېكىن بىز ھهممىسىنى . ئوخشىمايدۇ

 بۇ ئاشۇنداق . ئاسماننىڭ كهينىدە ئاسمان، تامچىنىڭ ئىچىدە تامچه . تامچىالردىن پۈتكهن لېكىن ئۇمۇ

 . بىر ئىش

 ناۋادا مهن . توغرا، مهن ئاسمانغا موھتاج، ئهمما بۇنى مهڭگۈلۈك موھتاجلىق دېگىلى بولمايدۇ

ئىچىمگه قاراپ ئۇچماقچى بولىدىكهنمهن، ئاسمان ئهلۋەتته مېنىڭ ۋۇجۇد كهڭلىكىمنىڭ
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 دەل مۇشۇنداق ۋاقىتتا، ئۇنىڭ بورانلىرى ۋە يامغۇر، چاقماقلىرىنى ئۆزۈم ھېس . ررىتورىيىسىدە بولىدۇ تې

 ئۇنىڭ تهڭرىسى بىلهن سۆزلىمىگهن بىر تىلدا سۆزلىشىمهن، بىر چىمدىم ۋاقىتنىڭ . قىلىپ تۇرىمهن

 ۇنىمهن، سىرتىمغا ئايلىنىپ توي - چىمهنزارىدا شهبنهمگىمۇ، قۇرتقىمۇ ئايلىنىپ قالىمهن، ئايلىنىپ

 دە، - پوستۇمنى يارىمهن . يۈزلىنىمهن، بۇنىڭغا يېتىش ئۈچۈن قانچه مىڭ يىل كېتىدۇ، بىلمهيمهن

 سىلهر پايانسىز بولغاچقا، مېنىڭ ھهرىكىتىمدىن . ئۇنىڭدىن كېيىنكى بوشلۇق سىلهر بولىسىلهر، دوستالر

 ى تىڭشاپ تۇرغان ۋاقىتقا توغرا كهلسه كېلىپ چىققان تىل شاۋقۇنلىرىنى سهزمهي قالىسىلهر، ئۆزۈڭالرن

 بۇ جاينىڭ ئۆزىمۇ ئاسمان، چۈنكى ئۇ . مانا بۇ بىزنىڭ ئاسمىنىمىز تۇتاشقان جاي . سېزىپمۇ قالىسىلهر

 شۇنداق، ئىككى نۇر قوشۇلغان . ئۆزى كۈتۈۋاتقان رولنى تاسادىپىي ئويناپ مهنه قۇياشىغا ئايالندى

 . جاي يېنىۋاتقان چىملىق

 ... قول ئېلىشىش؟

 تىن بۇرۇن ئهڭ مۇكهممهل ئېلىپ بارغان دېسهم ئىشىنهمسىز؟ ) شهكلىگه كىرىش ( بىز ئۇنى تۇغۇلۇش

 ئۇ چهكسىز بولغاچقا ياكى . بىزنىڭ قوللىرىمىز نوقۇل مهنىنىڭ ئۆزىال بولۇپ تۇرغاندا سانغا پاتمايتتى

 سېزىلمىگهننى . زمىگهنمىز بىزنىڭ سهزگۈ ئورگىنىمىزدىن زىيادە كۆپ بولغاچقا، سۇنۇشقان قوللىرىمىزنى سه

 سېزىلمهسلىك شهرت ئهمهس، ئهمما سېزىلمىگهن نهرسه . يوق دېيىشكه سىزنىڭمۇ تىلىڭىز كۆيىدۇ

 . مهنىنىڭ مهركىزى، مهركهزدە نېمه بار، قاراپ بېقىڭالر

 قول  ئۇ قول دەپ ئاتىلىشتىن بۇرۇن زادى نېمه؟

 پ ئاتىلىشتىن بۇرۇنقى نهرسىدىمۇ؟ بۇنى ھېكمهت بىزنىڭ قول دەپ ئاتىغانلىقىمىزدىمۇ ياكى قول دە

 دېمهك، . بىراق بىز دەۋاتقان قولنى كىشىلهر شېئىر دەپ ئاتىغاندەك قىلىدۇ . نېمىال دېسه بولىۋېرىدۇ

 شېئىرمۇ قول، بايا بىز قول ھهققىدە ئېنىق بىر نهرسه دېيهلمىدۇق، ئۇنى ئېنىق دېيهلىگهن ۋاقتىمىزدا شېئىر

 دۇنيادا مهڭگۈ ئۇخاليدىغان خىلۋەت يوق، . كهچكهندە شېئىر قول بولىدۇ قول ئۆزىدىن ۋاز . قول ئهمهس

 شۇنداق، . ئۇ پهقهت يېگانىلىقنى يوقاتماي تۈرلىنىپ تۇرغاندىال، ئۆزىنىڭ مهڭگۈلۈك ئۆمرىنى تاپااليدۇ

 . خىلۋەتلهر تۇتىشىدۇ . چهكلىك شهكىل ئىچىدە ئاشكارىلىققا ئۆتۈپ قولغا ئايلىنىدۇ ) ھهقىقهت ( شېئىر

 بهرمهسلىكنىڭ مهزمۇنىنى ئۈستىگه - بهرمهسلىك كېرەكمۇ ياكى بېرىش كېرەكمۇ؟ ناۋادا قول بېرىش قول

 . ئااللىسا، ئىككىسى بىر گهپ، سوئالمۇ قىممىتىنى يوقىتىدۇ

 مهن قولۇمنى سوزدۇم ئاسمانغا

 بولۇپ قالدىم ئاسماننىڭ ھهم دىائمېتىرى

 ھهربىر نۇقتام ئهۋۋەلۇ ئاخىر

 . مىلىدار بولغان ھۈسهنگه ھا - ھهسهن

 ئۆتكىنىم شهھهردۇر ياكى بىر سهھرا

ياكى ئاستا چىرىۋاتقان بىر ياپراق
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 . ھهممىسى بهرىبىر

 . جىم تۇرالمايمهن

 يىقىلىپ پۈتۈن مهنزىل تامامالنسا

 . ئۇزارت يهنه مهنزىلىڭنى، قوپ ئورنىڭدىن

 . ئۆرە تۇرۇپال ھهممىنى بىلىپ قالىسهن

 بولقاڭنى ئۇرغۇڭ كهلسه ئۇر

 ىمۇ تىمتاس دۇنيا بۇ شۇنداقت

 خىالپ بولسا ئۆزۈڭگه ئۇنى ئۇرۇشۇڭ

 . ئۆزگه بىر رەۋىشته تىمتاس دۇنيا بۇ

 كۆزۈڭ نېمىشقىدۇر يېقىپ قويۇلغان

 تاپشۇرۇق يوق دېسهڭمۇ ئىشلهت ئۇنى

 . بولمىسا تۈگهپ كېتهر شهپهرەڭمۇ

 كېلىڭالر، بىر قۇچاقالي قهدىردانالر

 . بهرىبىر يىراقتىنمۇ قۇچاقاليمهن

 دۇر تاتلىقمۇ تاۋىمىز يوق نېچۈن

 شۇ پېتى قۇتالۋەرسۇن ئاچچىق شاراب

 تهڭرىنىڭ پهرمانى بار رېتىمىمدە

. زېرىكسهم قاپىيهسىز يىراقاليمهن

 ! كهل دۇنيا، مېنىڭ قولۇم ھهر مۇقامدا

 چىقىش ۋە كىرىش

 سانىنىڭ قارتىنىڭ سانى ئىنتايىن چهكلىك، لېكىن ئۇ ھهر قېتىم تهقسىملهنگهندە، تهقسىملىنىش قېتىم

 قانچىلىك كۆپ بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، بىزگه روشهن ئۆزگىچىلىك ھېس قىلدۇرىدۇ، بىز ئۆزىمىزگه تونۇش

 بولغان ئاشۇ مهھهللىدىن، ئاشۇ خالتا كوچىدىن تاالي قېتىم ئۆتسهكمۇ، بۇنداق تهكرارلىنىشنىڭ

 ۋەتته بىزنىڭ مۇھىتىمىزنىڭ بىر ئىچىدىن يېڭى كهيپىيات، يېڭى مهنىلهرنى ئۇچرىتىپ تۇرىمىز، بۇالر، ئهل

 بىرى بىلهن سېھرىي رەۋىشته كىرىشىپ، - ئۇنىڭ تهركىبىدىكى ھهر بىر بۇلۇڭ ۋە بوشلۇقالر بىر . قىسمى

 ھهرىكهتچان . ئۆزىگه خاس گۈزەل مهنىنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان مۇناسىپ تۈزۈلۈشكه ئىگه بولىدۇ

 نى تارتىپ قويۇپ، ھهمىشه يېڭىچه ئىشتىھا بىلهن روھىمىز بۇ مۇھىتنىڭ رۇخسارىغا نېپىز بىر چۈمبهل

ئهگهر بىزنىڭ روھىمىز ئېھتىياجىغا اليىق بىرەر ئوبيېكت ئىزدەيدىغان تهبىئىي . سۆيۈپ تۇرىدۇ
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 ئاالھىدىلىككه ئىگه بولمىسا، مۇھىتىمىزدىكى بىرەر تۈپ دەرەخنىڭ بىرەر رۇجهكنىڭ ياكى ئاددىي ۋە

 رسىنىڭ سۆيۈملۈك بولۇپ تۇيۇلۇشى ناتايىن ئىدى، بهزىدە ئالهمگه ئهرزىمهس قانداقتۇر بىرەر كىچىك نه

 پاتمايدىغان تهكشىلىك ھېسسىياتىمىز، ئهقلىمىز بىلىپ يېتهلمىگهن مهلۇم بىر كىچىك نهرسه ئارقىلىق

 چىقىش يولى تاپىدۇ، بۇ چاغدىكى ئۇلۇغۋارلىقنى دەڭسهيدىغان نه بىر ئۆلچهم، نه بىر دانا تاپالمايمىز،

 قاچان خۇدانىڭ قۇدرىتىگه نائىل بولۇپ بولغان بولىدۇ، ئۆزىمىز ئات قويۇشقا ئۈلگۈرەلمهي بۇ ئاللى

 . قالغان بۇنداق كهم نېسىپ ھالقىش، بهندىلىك تهبىئىتىمىزگه شهرەپلىك بىر ئۇنتۇشنى سوۋغا قىلىدۇ

 دەريا، قىرغىقىڭنى تونۇيمهن ئېنىق

 لېكىن راۋانلىقىڭ ماڭا مۇئهمما

 هتكهندۇ ئۇزاپ بهلكىم قىرغىقىڭمۇ ك

 مېنى خىيالالردا قالدۇرۇپ تهنھا

 " ئىككى رەت ئۆتۈشكه بولمايدۇ نېسىپ "

 دەپتىكهن كۆپ بۇرۇن ياشىغان دەنا

 قىرغاقتا ئۆزۈمنىڭ يۈتكىنممۇ راست

 . يوقاتقان چاغلىرىم بولغۇسى رەنا

 چهكلىك سۆزلهر قارتا ئويناش شېئىرىيهت دەستۇرىنىڭ بىر تىمسالى، نېمىشقىدۇر لۇغهت سوستاۋىمىزدىكى

 بىزنى قاراڭغۇ ۋە سىرلىق ئورمانغا باشالپ بېرىپ، ئىالھ، پهرىشته، ئالۋاستىالر ھهققىدە، قېرى توغراقنىڭ

 خىسلهتلىك يىلتىزى ھهققىدە، يىالنقىزنىڭ شامال غارىدىكى غهلىته ئۇسسۇلى ھهققىدە قىزىقارلىق

 قهسىردە بۇرۇن ئۆتكهن دوقمۇشالرنى ھهر بىر سۆز بىر سىرلىق قهسىر، بۇ . ئويۇنغا داخىل قىلىدۇ

 سۆزلهر . ئىككىنچى قېتىم زادىال ئۇچرىتالمايمىز ھهمدە ئۆزىمىزدىن باشقا كىشىلهرنىمۇ كۆرەلمهيمىز

 نىڭ تايىنى يوق، سۆزلهرگه ) ۋاقتىمىز ( نىڭ، نه زامانىمىز ) ئورنىمىز ( ئېزىتقۇ، بىز ئازغۇن، نه ماكانىمىز

 گهپ ئاچالمايمىز، پۈتۈنلهي تىلسىزغا، گويا سۆزلهرنىڭ تىلىغا قوماندانلىق قىلىش ئىقتىدارىمىزدىن

 ئازاب، خۇشاللىق، . ئايلىنىپ قالىمىز، سهبىيلىككه قايتىمىز، مهڭگۈلۈك ئهسلىمه بىزنى قوينىغا ئالىدۇ

 قاباھهت بولمىغان بوشلۇققا شۇنداقال كىرىپ كېتىمىز، ھېس قىلىمىزكى، مۇشۇنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك بولۇپ

 . قالىدۇ

 تىلمۇ بىر دەريا، ھهر بىر . بۇددىستالر بۈيۈك دەريادا بىر تال قۇم، قۇمنىڭ ئۆزى بۈيۈك دەريا دېيىشىدۇ

 سۆز گويا ئاشۇ بىر تال قۇم، ۋەھالهنكى، بىز ئۇنىڭ دەرياسىدا ئالمىدەك لهيلهپ، مهڭگۈلۈككه قاراپ

 . ئاقىمىز

 اتىلىدۇ، مۆجىزىمىز كىيىشتىن ئىبارەت شهيئىلهر بىزنىڭ لىباسىمىز، بىز ئۇنى كىيگهن ھامان سۆز دەپ ئ

 . قىسقىغىنه جهرياندا

روھىمىز قهۋەتلىرىدىكى ھهر بىر ئىستهك توختىماي پۇرسهت كۈتىدۇ، ئۆزىنى روياپقا چىقىرىشنىڭ كويىدا
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 ئۇ ئۆزىگه اليىق كېلىدىغان چهكلىك بىر شهكىلنى بايقاشتىن بۇرۇن قاراڭغۇ ھالهتته تۇرىدۇ، بىزمۇ . بولىدۇ

 لهلمهيمىز، شهكىل بايقالغان ھامان تىترەشكه باشاليمىز، چهكسىزلىكنىڭ شهكىل ئىچىدىكى ئۇنى بى

 دۇنيادىكى بارلىق شهكىللهر گويا بىزنىڭ لۇغىتىمىزگه . بۈيۈك تهۋەللۇتى ئهنه شۇنداق باشلىنىدۇ

 لىنىشنىڭ ئايلىنىدۇ، ئىستهكلىرىمىز ئهقلىمىزدىن بۇيرۇق كۈتمهيال، ئۆزىنىڭ سۆزلىرىنى تالالپ، ئىپادى

 . بۇرمىسىمان كۆزنهكلىرىنى قۇرۇپ چىقىدۇ

 نازاكهتلىك شېئىر ئىالھى

 كۆرسهت ھىممهت، بهرگىن پاناھلىق

 تۇغسۇن مېنى شهكلى ئۇپۇقى

 . دەرگاھىمغا يېنىپال قايتاي

 تهقدىرىمگه چۈشكىچه يارلىق

 بهس، ھهممىسى بىرال رەت يانماق

 . قايتىش بىلهن ئۇ مهڭگۈ پارالق

 قۇيۇلۇش ئۈچۈن ماڭا قهدەھ كېرەك

 . ئىشتىھا ئاندىن كېرەك كۆرۈنۈش ئۈچۈن

 گۈل سايىسى

 . يالغۇز بۇ تهرەپتىال ئهمهسمهن، ئۇ تهرەپتىمۇ بارمهن، شۇڭا شهكلىمنى يارىتىپ بولۇپال چىقىپ كېتىمهن

 . مهن نوقۇل ئۆزۈمدىال ئهمهس، چىقىپ كېتىشنىڭ چهكسىز داۋامىدا، چهكسىزلىكنىڭ تويۇنغان قارارىدا

 نىڭ ئالمىسى زادىال پۈتۈن ئهمهس، ئۇ ئۆزىنىڭ ئالمىسىدىن چىقىپ كېتىش ئۈچۈن نۇرغۇن پىكاسو

 . يوچۇقالرنى قويۇپ قويغان، ئۇ بۇرۇنقىدەكال دېڭىزنىڭ بويىدا

 . ھهرقانداق نهرسىگه ئۇنىڭ ئۆز شهكلىنى بهرمه، سۇيۇق بولسۇن دېسهڭ ئۇ ھهممىگه سىغىدۇ

 . گۈل ھىدىغا ئوخشاش كۆرۈنمهس بارلىق سىغدۇرۇش ھهۋىسى نهدىن كهلدى؟ ئۇ خۇددى

 قهلبىمدە گۈل، سۇغا ئۇنىڭ سايىسىنىال چۈشۈرەلىدىم، ئۇنىڭ پۇرىقى مهندە ھهم سهندە، پۇراققا

 . كۆچكهن يامراشلىرىم

 ھهرىكهتنىڭ ئۇ تهرىپىدە

 ھۆپىگهرلهر ئاۋازى، تاشالندۇق ئۇۋا، جايناماز، سىمتاناپ تۈۋرۈكى، ۋاز كېچىش، دىائبىت كېسىلىگه

 ... گىرىپتار بولغان گۇمان، المپۇچكىنىڭ ئىچىگه قاچىالنغان بال ھهرە، ۋارقىراپ تۇرۇپ يىراققا كېتىش

 . مانا بۇالر ھهرىكهتنىڭ بۇ تهرىپى

. بىز ھهرىكهتنىڭ ئۇ تهرىپىگه كېتىپ بارىمىز، سانىمىز ئېزىپ كهتمهكته
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 توۋاليدۇ، ئوتالرنىڭ توۋلىشى يېشىل، ئهتراپىمىزدىكى بارلىق نهرسه تۈرلۈك شاخالرغا قونۇۋالغان، ئۇالر

 ئهمما، زېمىن بولسا سېتىلىۋاتقان ئاپلىسىندەك ئىچىدە توۋاليدۇ، بىز ئۇنىڭ ئۇرۇقلىرىنى داخىل بولغاندا

 بىر قارىسا توۋالۋاتقان ئادەمنىڭ يوغان " 0 . " بارلىق چۇقانالرنى قوشسا نۆلگه تهڭ . كۆرۈپ قالىمىز

 ن ئۇ كۈچلهرنىڭ ئۇلۇغۋار بىرلىكى، داۋراڭ بولمىغان مهغرۇر ئېچىلغان ئاغزىغا ئوخشايدۇ، لېكى

 . سهلتهنهت

 . شېئىر ھهرىكهت، شېئىر سادا، لېكىن ھهرىكهتنىڭ بىرال خىلى ئهمهس، سادانىڭ بىرال تهلهپپۇزى ئهمهس

 ئۇنىڭ بۇ تهرىپىدە پانىي دۇنيانىڭ سايىسى، ئۇ تهرىپىدە نۆل بىلهن ئىپادىلهنگهن جىمجىتلىقنىڭ

 . بىر بېلىق دەل مۇشۇ سايىدىن ئاسمانغا ئوخچۇدى . سايىسى

 يىل ئىيۇل - 1993

________________________________________
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 ئوتتۇز بهش يېشىم ۋە شېئىر

1 

 بىراق بۇنى ئوڭۇشلۇق يېزىپ چىقىش ئۈچۈن . شېئىر ئهڭ پىنھان، ئهڭ ئىچكى تهرجىمىھالدۇر

 دېرىزە پهردىسىنىڭ شىۋىرلىشى، قار : غا ھهرخىل ئاۋازالر كىرىپ تۇرىدۇ قۇلىقىمىز . پهۋقۇلائددە تىل كېرەك

 سۈيىنىڭ تامچىلىشى، ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسىنىڭ چىرقىراشلىرى، ئۇخالۋاتقان بالىنىڭ يهڭگىل تىنىق

 بىزنىڭ تېنىمىز سېزىپ ... ئاۋازلىرى، دەرستىن چۈشۈش قوڭغۇرىقى، زەھهرلىك يىالننىڭ كىشىلداشلىرى

 ېڭى كۆزى يورۇغان ئانىالردىن كېلىدىغان سۈت ۋە تهرنىڭ پۇرىقى، چىرىگهن ياپراقالرنىڭ ي . تۇرىدۇ

 ئهنه شۇالرنىڭ ھهممىسى دۇنيا ... قاڭسىق ھىدى، شاتۇت شهربىتىنىڭ تهمى، مۇزدەك تاش ئورۇندۇق

 ئېگىز ئاسماندا ئۈزۈپ يۈرگهن بۇلۇتالردىكى . تىلى، خۇددى يىراق دېڭىز ۋە دەرياالردىكى سۇالر

 يامغۇرالر ئاخىر بېرىپ قۇدۇق سۈيىگه ئايالنغاندەك، بىز تهبىەئتتىن، جهمئىيهتتىن قوبۇل قىلىدىغان

 قۇدۇقتىكى تۇيغۇالر سۈيىدە دۇنيا بىر ئاي بولۇپ ئهكس . سېزىملهر يۈرىكىمىزدىكى قۇدۇققا جهملىنىدۇ

 پارە بولۇپ - پارە ناگىھان سهن بۇ چاغدا ئاشۇ ئاينى سۈزۈپ چىقماقچى بولىسهن، بىراق، . ئېتىدۇ

 . شائىرالردىكى پاجىەئ ئهنه شۇ يهردە . كېتىدۇ

 ئىلھام بىلهن تىلنىڭ مۇساپىسى تولىمۇ يىراق، بۇ مۇساپىنى نۇر تېزلىكىدە باسقاندىمۇ كۆپ ۋاقىت

 ئاخىرقى پهللىگه . قاراڭ، دەل مۇشۇ مۇساپىدە، نۇرغۇن شائىرالرنىڭ مهنىۋى جهسهتلىرى ياتىدۇ . كېتىدۇ

 . يلىك شائىرالرغا مهنسۇپ بېرىش تهله

 تۇيغۇ ۋە ئهركىنلىككه باي سهھراالر شائىرالرنىڭ بۆشۈكى  كۆپكۆك ئاسمان سېنىڭ، يۇلتۇزالر سېنىڭ،

 سېخىي قوغۇنلۇقالر، قاينامالر، چىتلىق تامالردىكى شورىالر سېنىڭ، ھهممه، ھهممىسى سېنىڭ، شائىر

 ئىرالرنىڭ تاۋۇتى، شهھهر مهدەنىيهتلىك تاش شهھهر شا . ھاياتىنىڭ پهيزىنى ئهنه شۇ يهردە سۈرىسهن

 ... بۇ يهردە رەستىلهرمۇ تاش، بىناالرمۇ تاش، ئادەملهرمۇ تاش، يۈرەكلهرمۇ تاش . دەۋرنىڭ شاھىتى

 سهمىمىي - چىن . شائىرالر ھېسسىياتىمۇ تاشقا ئايالنغان غهلىته بىر تاش دەۋرىگه دۇچ كهلدى

 شائىردىكى خىيالنىڭ دەھشىتىگه پهقهت تاشالرال . ايالندى ھېسسىياتالر تاشالردىكى ئېغىر سۈكۈناتقا ئ

 ! ئېه، تاشالرغا دەپنه قىلىنغان ناۋائىي روھى . چىدايدۇ

 ئادەملهر ئهمدى شۇ قهدەر بىچارە، ئۇالر ئاتومنىڭ قۇدرىتىگه ئېرىشتىيۇ، ھاياجانلىنىشتىن مهھرۇم

 قاتتىق كۈلۈش ۋە قاتتىق . ى مۇھهببهتنىڭ لهززىتى ھاياسىز تهنگه قاراشلىق بولۇپ قالد . بولدى

. ھاياجانلىنىش ئۈچۈن روھالندۇرۇش دورىسى بولمىسا بولمايدىغان بولۇپ قالدى

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 246 

http://www.uyebook.com 

 ئانا ئۈچۈن يىغالش پهرز بولۇپ قالسا، كۆز يېشىغا نامرات تاش دەۋرى پۇقرالىرى - ئهگهر ئۆلگهن ئاتا

 . يىغلىتىش دورىسىنى ئىشلىتىشنى ئومۇمالشتۇرۇش مۇمكىن

 بىراق ئۇ بۈگۈن كىشىلهر ئارىسىدا ئۇچۇۋاتقان ھالهتته ئهمهس، بهلكى كۆزلىرىنى قۇم . شېئىر پهرىشته

 . بېسىۋاتقان بۇالق ھالىتىدە ياشىماقتا

2 

 بۇ كۈنى مهن دەخلىسىز بىر ئاراملىق ئىزدەش ئۈچۈن . ياشقا كىردىم 35 كۈنى - 11 ئاينىڭ - 3

 ولغان شهھهر ھاياتى مېنى جىمجىتلىققا سۈرەن بىلهن ت - ئالدىراشلىق، تهشۋىش، شاۋقۇن . تىرىشتىم

 . قهۋەتال سېزىك قىلىۋەتكهنىدى

 مهن بۇنىڭ نېمه . مهن ھازىرغا قهدەر تۇغۇلغان كۈنۈمنى ئاالھىدە خاتىرە شهكلىدە ئۆتكۈزۈپ باقمىدىم

 كېيىن . چۈنكى تۇغۇلۇش مېنىڭ ئىختىيارىمدا ئهمهس ئىدى . زۆرۈرىيىتى بارلىقىنى چۈشىنهلمهيتتىم

 ئهگهر مهن ئۆزۈم . ېپىپ ئويلىسام، مهن تۇغۇلۇپتىمهن، بۇنىڭ نېمه ئۈچۈنلۈكى بىر سىر ئهقلىمنى ت

 بىراق مېنىڭ تۇغۇلۇشۇم كاتتا بىر . تۇغۇلۇۋالغان بولسام، بهلكىم ئۇنى خاتىرىلهش مۇمكىن بوالر ئىدى

 سىر ئۈستىدە دېمهك، مۇشۇ . ئىرادىگه ھهمكارالشقان تۈرلۈك ئامىلالرنىڭ تهبىئىتى تهرىپىدىن بولغانىدى

 شۇنداق قىلىپ، تۇغۇلغان كۈنۈمنى . ھهيرانۇ ھهس بولۇشنىڭ ئۆزىال ئهڭ ياخشى خاتىرىلهش ئىدى

 مهن بۇ قېتىم تۇغۇلغان كۈنۈمنى ئۆزگىچه . دوستالرغىمۇ ئېيتىپ يۈرمىدىم، بۇنى پهقهت ئايالىمال بىلهتتى

 ۆرىدىغان تاماقنى ئهتتى، مهن ئايالىم مهن ياخشى ك : بىر خاتىرىلهشنى ئويلىدىم ۋە شۇنداق قىلدىم

 دە، ياتاق ئۆيۈمگه كىرىپ - تاماقنى يهپ بولۇپ، بىر ئاز ۋاقىتنى ئۆتكۈزدۈم، ئاندىن تهرەت ئالدىم

 . ئىشىكنى ئهتتىم

 بىراق بۇ جىمجىتلىق كهڭ تهبىەئتنىڭ . تولىمۇ ئاز نېسىپ بولغان جىمجىتلىقنى ئاخىر تاپتىم ! ھهيھات

 شۇنداقتىمۇ . ن، تۆت تام ئىچىگه قاچىالنغان مهشۇئم جىمجىتلىق ئىدى قوينىدىكى جىمجىتلىق بولماستى

 ئۆزۈمگه - مانا بۇ، ئۆز . تېلېفوننى جىرىڭلىمىسۇن دەپ سىمىنى ئۈزۈۋەتتىم . بۇنى ئاران تاپقانىدىم

 . تولۇق مهنسۇپ بولغان قىممهتلىك دەقىقىلهر ئىدى

 . ىۋىرالشقا باشلىدى ئهڭ بولمىغاندا، ۋاقىتنىڭ خوجايىنى بول  جىمجىتلىق ماڭا ش

 دېڭىز، ئۇنىڭ قىرغىقى يوق، تېگى بار، ئۇ تېنىمىزنىڭ چوڭقۇر يېرىدە، بىز ئۇنى ) ئىچكى ( روھ باتىن

 ! ئاڭال . بىلىشكه قادىر ئهمهس

 . بۇ ھېراكىلىتنىڭ ئاۋازى ئىدى

 ! ئاڭال

! ئاڭال !... ئاڭال
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 لىدىكى يالقۇننى ئوچۇمىغا مهن ئۇنى ئېنىق كۆرۈشكه باشلىدىم، ئۇ شار شهك . ھېراكىلىت يېقىنالشتى

 . ۋاقىت ئېرىپ تامچىلىماقتا ئىدى، ئاستىم بىپايان دېڭىزغا ئايالندى . ئېلىۋالغانىدى

 . دېدى كىمدۇر بىرسى " قاراڭغۇ سۇ يۈزىدە روھالر پهرۋازى "

 . بهتنى ئۆرۈپ تىتۇلغا كهلگهندە تۇرۇپ قالدىم - 1 . مهن دۇنيا دېگهن كىتابنى تهتۈر ۋاراقلىدىم

 كىتابنىڭ مۇقاۋىسى بۇيرۇق پېئىلدىن پۈتكهن بولۇپ، . تۇلنى ئۆرۈسهمال ئۆزۈممۇ تۈگهيتتىم چۈنكى، تى

 شېئىر ئهنه . ئۇ يهردە تهنمۇ، روھمۇ، مۇزىكا ۋە شېئىرمۇ ئېرىپ تۈگهيتتى . مهن ئۇ يهردە ئېرىپ كېتهتتىم

 . شۇ يهردىن تۇغۇلۇشى كېرەك ئىدى

 ساالمهت - يوسۇن بىلهن تولغان دۇنياسىغا ساق - ىدە بىراق شېئىرنىڭ قائ . مهن شېئىر يازماقچى بولدۇم

 ئۇنىڭ ئۈستىگه مهن شېئىردىن يىراقالۋاتقان دەۋرنىڭ پۇقراسىغا ئايلىنىپ . تۇغۇلمىقى تهس ئىدى

 . كېتىۋاتاتتىم

 . ئىچىم تىتىلدىدى . قانچه ئاۋارە بولساممۇ يازالمىدىم . يدىغان ھۈجهيرىلىرىم قۇرۇپ كېتىۋاتاتتى " ئاڭال "

 . مۇردىدەك ھېس قىلدىم ئۆزۈمنى

 بىراق . قېنى، سىرلىق جاھان بىلهن تىل ئورتاقلىقىم؟ تۇغۇلغان كۈنۈمگه ئاتاپ شئېىر يازماقچى بولدۇم

 چۈشهندىمكى، دەل مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە . مهجبۇرالش شېئىرىيهتكه قارىتا فاشىزمدۇر . شېئىر كهلمىدى

 قۇالقلىرىڭ قېنى؟ ئاڭاليدىغان . شېئىرىيهت مېنى سوتقا تارتىۋاتقانىدى
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 "... ئهتىر گۈللهر پارتاليدۇ ئاستا "

 گۈللهرنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن كهتكهن ۋاقىت دەقىقه ھالىتىگه كهلتۈرۈلدى، گۈللهرنىڭ ئېچىلىشىدىكى

 ئاستا - گۈل پورەكلىرىنىڭ ئاستا . تىن ئىبارەت شىددەتلىك ئاۋازغا ئۆرۈلدى " پارتالش " سۈكۈنات

 انى ئاڭالۋاتقان قۇالق پهقهت شائىر بىلهن مۇزىكانتقا نېسىپ بولىدۇ كېڭىيىپ ئېچىلىشىدىكى ساد

 . گاھ - دائىم ئهمهس، گاھ

 . ئۇنداق قۇالق تهبىەئت بىلهن بولغان نازۇك دىلكهشلىكتىن كېلىدۇ

 شېئىر ئوقۇشمۇ شېئىر يېزىشقا ئوخشاش ئىش، ئۇنىڭدا ئاپتور ئۆتكهن كېچىكتىن سهنمۇ ئۆتىسهن،

 ئاپتور بىر . ېچىكنىڭ قىرغاقلىرى ئۆزگهرمىگهن بولىدۇ، بىراق ئېقىن ئوخشىمايدۇ ئىككى ئادەم ئۆتكهن ك

 . قاش بىر، قىرغاق بىر . ئېقىن، سهن بولساڭ ئايرىم بىر ئېقىن

 ئۆزبېكىستان شائىرى . شۇنداق قىلىپ، تۇغۇلغان كۈنۈمنىڭ ئاخشىمىنى شېئىر ئوقۇش بىلهن ئۆتكۈزدۈم

: تاپتىكى تۇيغۇمغا تازا ماس كېلهتتى مۇھهممهت سالىھنىڭ مۇنۇ مىسرالىرى شۇ

http://ilkitap.blogbus.com/
http://ilkitap.blogbus.com/


 لكىتاپ تورى ئۇيغۇر ئې 248 

http://www.uyebook.com 

 كۆز يېشىڭغا پاتۇرۇپ قهلهم،

 قورقۇنچلۇق ئهمهسمۇ بوزلىماق،

 ئاق قهغهزنىڭ يۈزىگه قاراپ،

 . پهقهت ھهقىقهتنى سۆزلىمهك
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 بىر پارچه ھېكايه قانداق باشلىنىدۇ؟

 ھهرقانداق تۇنجى جۈملىدىنمۇ؟ تۇنجى ئابزاستىنمۇ؟ ئۇنداقتا، ئۇالر قانداق پهيدا بولغان؟

 تۇغۇلۇشنىڭمۇ تۇغۇلۇشى بولىدۇ، مهن بىر تامچه سۇ، بىر قېتىملىق . باشلىنىشنىڭ يهنه باشلىنىشى بولىدۇ

 ... ھهۋەس، مۇئهممالىق ئايهت، نازۇك بىر نهپهس

 . مېنىڭ تۇغۇلۇشۇمنىڭ چهكسىز دەۋر قىلىپ تۇرىدىغان بوغۇملىرى ۋاقىتالرسېرى سوزۇلماقتا
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 . نى خاتىرىلهش ھاياتنى قهدىرلهشتىن دېرەك بېرىدۇ، دېيىشىدۇ بهزىلهر تۇغۇلغان كۈنى

 ! ھاياتنى قهدىرلهش پهقهتال شۇمۇ : مهن دەيمهن

 . ھايات بىر يېقىلغۇ، سهن ئۇنىڭ يورۇقىدا دۇنيانى كۆرىسهن، روھىڭنى يۇيىسهن

 مارت - 11 يىل - 1999
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