
http://jeckblog.com/ 

ــــــــى } ـــۇلهن ماقــــــالىلهر توپلىم  { گ
رەتلهنــــدى】 ـــــــــدىن  【جېك بلوگى

ــابلىرى  پهيكار ئېلكىتــ
2012‐5‐29



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

2 qq:88510082 
لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

3 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 ە ر ۇ پك ه م ه رچ ۇ يغ ۇ ئ ۋە ت ه اي ۋ رى ه رچ ه شق ه ق ■
 نكى سىيىت نوچى ۈ گ ۈ ب ۋە نكى ۈ گ ۈ ن ۈ ت ■
 ز بوهرانى ۆ س ۋە راپاتلىقى ۇ ردىكى تىل خ ه شق ه ق ■
 ردىكى تاماشابىنالر ه شق ه ق ■
 الر ۇ يغ ۇ ساپىر ت ۇ رىكىدىكى م ې ئام ■
 رىكىلىق ې تاالشتا قالغان ئام ە مچىد ۈ ر ۈ ئ ■
 “ پ ە شر ه م ” رىكىدا ې ئام ■
 ؟ ۇ م “ يتان ه ش ” رىكا ې ئام ■
 رىدا ۇ هوز ڭ نىرالنى ې ر گ ۇ يغ ۇ ئ ■
 ؟ ۇ يىت مودا بولدىم ې ربان ه ۇ ق ە رد ه سىل ■
 تىل ۋە ر ې شىئ ■
 ۋە ت ه چ خىل مىلل ۇ ئ ”  – ت؟ ه ر قانداق مىلل ۇ يغ ۇ ئ ■

 باها ه ك “ ت ه چ خىل قىمم ۈ ى ئ تلىكتىك ه مىللىي
 م ۇ ز ۇ دىكى نور ه ركىي ۈ ت ■
 ر ه سىلىل ه ق م ۇ تاشالند ۋە ك قىزغىنلىقى ه سل ه م ■
رلىقىمىز ۇ يغ ۇ ئ ڭ بىزنى ۋە رىكا، قىزىم ې ئام ■
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 قهشقهرچه رىۋايهت ۋە ئۇيغۇرچه مهپكۇرە

 گۈلهن
 ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە كوچا پارىڭى سۈپىتىدە تارقىلىپ يۈرگهن نۇرغۇن ھىكايهتلهر،

 بۇالر رەسمىي مهتبۇئاتالردا نهشىر قىلىنمىغان بىلهن ئاۋامنىڭ . لهتىپىلهر، رىۋايهتلهر بار
 رنىڭ ئۆزىگه، ئۆزگىلهرگه، موھىتقا، بۇالردا ئۇيغۇرال . ئاغزىدا داىئم تهكرارلىنىپ تۇرىدۇ

 جهمئىيهتكه، سىياسهتكه، ھاكىمىيهتكه ۋە باشقا تۈرلۈك شهيئىلهرگه بولغان تونىشى،
 بۇنداق رىۋايهتلهرنىڭ كهڭرى تارقىلىشى ۋە ئۇزۇن . قارىشى ۋە باھاسى ئهكىس ېئتىدۇ

 هرنىڭ يىلالردىن بېرى ېئقىپ يۈرىشى ئۇالردا ئۇيغۇالر ىئتىراپ قىلغان ىئددىيهل
 مهن بۇ يازمامدا بۇنداق ىئددىيهلهرنى ئومۇمالشتۇرۇپ مهپكۇرە . بارلىقىنى بىشارەتلهيدۇ

 مهپكۇرە دېگهنلىك ىئدولوگىيه دېگهنگه سهل يېقىن كېلىدىغان بىر . دەپ ئاتىدىم
 ئۇيغۇالر . 2 . ئۇيغۇرغا كۈلپهت ئۇيغۇردىن كېلىدۇ، دەپ قاراش . 1 بۇالر . ئاتالغۇ

 ھۆكۈمهت ھهممىگه قادىر، دەپ . 3 . ى چىقمايدۇ، دەپ قاراش ىئتتىپاقسىز شۇڭا داھ
 رىياللىقتىن . 5 . شهخسنىڭ مهۋجۇدلىقىنى رازىلىقالرغا مهھكۇم قىلىش . 4 . قاراش

 ئۇيغۇرنىڭ يارىماسلىق . 6 . تهسهللى تىلهش ۋە رىياللىقنى ساختا ھهقلىقلهشتۈرۈش
 قىممهتلىك يېرى بۇ ئاغزاكى بايانالرنىڭ . تارىخىنى توقۇپ چىقىش ۋە كهمسىتىش

 شۇكى بىرى ھاكىمىيهتنىڭ تهشۋىقاتىغا خىزمهت قىلىدىغان گېزىت ژورنالالردا نهشىر
 قىلىنغان ئهمهس شۇڭا تهھرىرلهشلهرنىڭ پهردىزىدىن مۇستهسنا، يهنه بىرى ئۇيغۇرالر
 ئۆزى توقۇپ، تارقىتىپ ىئشىنىپ كهلگهن  بولغاچقا كىشىگه بىر قهدەر ىئشهنچىلىك

 رنى تهھلىل قىلىشتىن مهقسهد ئۇيغۇرنىڭ سۆز ۋە ھهرىكىتىنى پهيدا بۇال . تۇيۇلىدۇ
 قىلىۋاتقان، قېلىپقا سېلىۋاتقان، خۇالسىالۋاتقان بۇ مهپكۇرىلهرنىڭ توقۇلۇش، تارقىلىش

يازمىنى يېزىشتا مهپكۇرىلهرگه . ۋە ىئتىراپ قىلىنىشىنىڭ سهۋەبىنى تهھلىل قىلىشتۇر
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 ئۆزەم كۈزەتكهن ۋە توپلىغان بهزى تهپسىالرنىمۇ مىسال ېئلىشتا ىئھتىياج تۈپهيلىدىن
 . قوشتۇم

 ئۇيغۇرغا كۈلپهت ىئللهتلىك ئۇيغۇردىن كېلىدۇ : بىرىنجى مهپكۇرە

 كىم مۇناپىق ؟ : ھىكايهت

 بىر كۈنى ئۇ . ھېيىتگاھنىڭ ئهتراپىدا موزدۇزلۇق قىلىدىغان بىر ئۇيغۇر بارمىشكهن
 قوشنا . ى ئوڭشىتىشقا كهلگهنمىش جۈمهگه ماڭاي دەپ تۇرسا بىر خهنسۇ  ئايىغىن

 دېيىشىگه “ ئۇيغۇراخۇن جۈمهگه كېچىكىپ قالمىسىال ماڭىلى ” موزدۇزدىن بىرى
 . دېگهنمىش “ ماۋۇ مۇناپىقنىڭ ئايىقىنى تۈزىۋېتىپ ماڭاي ” جاۋابهن ئۇيغۇراخۇن

 مۇنداق بولۇپ قاپتۇ دەپ ئۇيغۇراخۇننى . ھېلىقى خهنسۇ ئايىغىم ئۇنداق بولۇپ قاپتۇ
 ئاياغ ئوڭشۇلۇپ جامائهت جۈمهدىن يانغاندىن كېيىن خهنسۇ . قويغانمىش جۈمهدىن

 خېرىدار پۇلنى ىئشخانىدا بېرىدىغان بولۇپ موزدۇزنى ئهگهشتۈرۈپ ساقچىخانىىغا
ئۇيغۇراخۇننى ىئشخانىسىنىڭ ىئچكىرىدىكى بۆلۈمگه باشالپ . ېئلىپ كهلگهنمىش

 شقىرقى ىئشخانىدا ئۇيغۇر موزدۇز ىئچىدە ئولتۇرۇپ تا . ئولتۇرغۇزۇپ قويغانمىش
 قۇالقالرنىڭ ھېلىقى خهنسۇ ساقچىغا دوكىالت قىلغان ئۇ مهسجىدته ئۇ خاتىپ
 ئۇنى دېدى، بۇ جامهدە بۇ خاتىپ بۇنى دېدى، مهسجىد ئالدىدا جامائهت بۇنى
 . دېيىشتى، ئۇنى مۇالھىزە قىلىشتى دېگهن مهلۇماتالرنىڭ ھهممىسىنى ئاڭلىغانمىش

 قانداق كىم ” تۈگىتىپ كىرىپ ئۇيغۇراخۇنغا ئۇيغۇرچه ھېلىقى خهنسۇ ىئشىنى
 دېگهنمىش ۋە پۇلىنى بېرىپ يولغا “ مۇناپىقكهن؟ سېنىڭ مىللىتىڭمۇ مهنمۇ؟

 ئامېرىكىدا . بۇ ھىكايهتنى قهشقهردە بىر قانچه  كىشىدىن ئاڭلىدىم . سالغانمىش
 ۋا ئوقۇشتىن بۇرۇن بۇنداق ھىكايهتنى ئۈرۈمچىدە كۆپ ئاڭلىغان بولساممۇ پهر

 ھازىر ئويالپ باقسام ھهممه خهقنىڭ ئاغزىدا، ھهممه يهردە . قىلمىغانىكهنمهن
 . تارقىلىپ يۈرگهن ھىكايهتته بىر خهلقنىڭ ئورتاق تونۇشى ئهكىس ئهتكهن بولىدىكهن

يۇقارقى ھىكايه ساختا، بۇنى ئۇيغۇرغا پهقهت ئۇيغۇردىنال زۇلۇم كېلىدۇ، ئۇيغۇرنىڭ
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 ڭ ناچار خۇيلىرى دېگهن قاراشنى ىئسپاتالش پىشكهللىكىگه سهۋەپ ئۇيغۇرنى
 مهيلى قهشقهردە ياكى باشقا ئۇيغۇر ۋىاليهتلىرىدە بولسۇن . ئۈچۈنال توقۇپ چىقىشقان

 بىر مىللهتنىڭ يهنه بىر مىللهتنى . ئۇيغۇر خهنسۇنى مۇناپىق دەپ تىللىمايدۇ
 نى بولۇپمۇ ئۇيغۇرنىڭ بۆلهك مىللهت . تىلاليدىغان سۆزلىرى ئادەتته تۇراقلىق بولىدۇ

 مۇسۇلمان ئهمهس خهنسۇالرنى تىلاليدىغان تۇراقلىق ھاقارەت سۆزلىرى ىئچىدە
 ئادەتته ئۇيغۇرالردا مۇسۇلمان مۇسۇلماننى مۇناپىق دەپ . مۇناپىق دېگهن سۆز يوق

 بۇ ھاقارەت سۆزى قۇرئانى كهرىمدە بىر سۈرىنىڭ نامى سۈپۈتىدە تىلغا . تىلاليدۇ
 پهيغهمبهر . دىن يۈز ئۆرىگۈچى مهنىسىدە ېئلىنغان بولۇپ ىئسالم دىنى

يهنه . ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىدە مۇناپىقلىقنىڭ سۈپهتلىرى ېئنىق بايان قىلىنغان
 بىرى شۇنچه موھىم ئاخباراتالرنى يىغىشقا مهسۇئل خهنسۇ ساقچى بىر ئۇيغۇر

نسۇ بىر خه . موزدۇزنى مهخپىيهتلىكلهرنى ئاڭالشقا ىئشخانىسىغا تهكلىپ قىلمايدۇ
 ساقچىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتالمىش مۇناپىقلىق ىئللىتىنى بىر ئۇيغۇرغا تونۇتۇپ قويۇش

 بۇنداق ھىكايىلهرنىڭ . ئۈچۈن ئۇنچه جاپا چېكىپ كېتىشىنى چۈشهنمهك تهرس
 توقۇلىشى ھهيران قاالرلىق ئهمهس، ھهيران قاالرلىقى بۇنداق ھىكايىلهرنىڭ يۇرت

 . چى ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭغا ىئشىنىشى ئاتالپ تارقىلىپ يۈرىشى ۋە ئاڭلىغۇ
 ئهمهلىيهتته ىئنسان ىئشىنىشكه تىگىشلىك پاكىتقا ئهمهس ىئشىنىشنى خالىغان

 ئۇيغۇر مۇشۇنداق بىر پاكىتقا ىئشىنىشكا مايىل بولغاچقا مۇشۇنداق . پاكىتالرغا ىئشىنىدۇ
 . ھىكايىالر ئۇيغۇرئارىسىدا يايغىندۇر

 ئويالپ باقايلى، . هلمهيۋاتقان بىر ھهقىقهت بار يۇقارقى توقۇلمىدا كىشىلهر يۈزلىن
 مۇناپىقالرنى مۇكاپاتاليدىغان ھېلىقى ساقچى بولمىغان بولسا، ئۇنىڭ ىئشخانىسى
 مۇناپىقالرنىڭ يىغىلىدىغان بىخهتهر سورۇنى بولمىغان بولسا ئاتالمىش مۇناپىقالر نهدە،

 كىشىلهرنىڭ ئالدىدا نىمىشقا شۇ مۇناپىقالر . كىم ئۈچۈن مۇناپىقلىق قىالر ېئدى
 مىللىتىگه مۇناپىقلىق . ئهمهس، ئاشۇنىڭ ىئشخانىسىدىال مۇناپىقلىق قىلىالاليدۇ

 قىلغانالر ىئزچىل پايدا ئالىدىغان، ئهقىدىسىگه سادىق بولغانالر داىئم زىيان تارتىدىغان
 ھهر . بىر جهمئىيهتته مۇناپىقلىق ئهۋج ئاالمدۇ ياكى ئهقىدە ئۈچۈن ساداقهتمهنلىكمۇ

انداق ىئجتىماىئي ىئللهت مهلۇم مهنبهدىن چىقىدۇ ۋە مهلۇم سورۇندا مهۋجۇد بولۇپ ق
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 . تۇرىدۇ

 بۇ قىسمهتكه نېمه دەي ” ئالى مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چېغىمدا ئابدۇلالھ ئابدۇرەھىمنىڭ
 بۇ ناخشىدا خۇالسىالنغىنى . دېگهن ناخشىسى مودا بولغان ېئدى “ ئۆزەمنىڭ شورى

 لتىنىڭمۇ سېپى ياغاچتىن بولىدۇ، قىرىلىش، قىينىلىش ۋە ياغاچنى كېسىدىغان پا
 قىسىلىشالرنىڭ مهنبهسى ئۇيغۇرنىڭ شورلۇق ىئللهتلىرىدۇر، دېگهن ھۆكۈمدىن

يىلى ئامېرىكىغا مېڭىشنىڭ ئالدىدا ئۇستاز - 2009 بۇ ھۆكۈمنى . ىئبارەت ېئدى
 بىز تېخى ئۇيغۇر زۇلۇمىدىن ” ئابدۇرەئوپ تهكلىماكانىنىڭ ئاغىزىدىن

 قهشقهرگه قايتىپ كهلگهندىن مهزكۇر . دېگهب شهكىلدە قايتا ئاڭلىدىم “ تۇلمىدۇق قۇ
 بۇ . ھۆكۈمنىڭ ئاللىقاچان ئانام بىلهن دادامغىچه ئومۇمالشقانلىقىنى بايقاپ ئازاپالندىم

 ھۆكۈمنىڭ ئاقىۋېتى ئۇيغۇرنى ئۇيغۇردىن بهزدۈرۈش، ئۇيغۇرنى بىرلىكتىن تهزدۈرۈش
 كۈمنىڭ بۇنچه يايغىن بولۇش سهۋەبىگه كهلسهك، مهيلى بۇ ھۆ . بولۇپ خۇالسىلىنىدۇ

 بۇ ھۆكۈمنى تارقاتقۇچى بولسۇن، ياكى ىئشهنگۈچى بولسۇن ھىچ بىر خىيىم خهتهرگه
 شۇڭا ئۇيغۇرغا كۈلپهت ىئللهتلىك . ئۇچرىمايدۇ، ھىچ قانداق جاۋاپكارلىققا تارتىلمايدۇ

 لۇق ىئھتىياجى، قىممىتى ۋە ئۇيغۇردىن كېلىدۇ دېگهن بۇ پهلهسهپه بۇ زاماندا مهۋجۇد
 . شاراىئتىغا ىئگه

 ئۇيغۇرالر ىئتتىپاقسىز بولغاچقا داھى چىقمايدۇ : ىئككىنجى مهپكۇرە

 تهڭرى چوكا بهرگهن ئۇيغۇر : ھىكايهت

 . مهنچه كىتاپ ئوقۇپ باققان ئۇيغۇردىن بۇ ھىكايهتنى ىئشتمىگىنى يوقمىكىن دەيمهن
 بايلىقالرنى تهقسىم قىلماقچى بولۇپ رىۋايهت قىلىنىشىچه تهڭرى مىللهتلهرگه

 چاقىرىلغانالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر كۈن چۈش بولغاندا ئاران . ھوزۇرىغا چاقىرغانمىش
 . كهلگهنمىش، ھهمدە بىردىن ۋەكىل كېلىدىغان يهرگه ىئككى بولۇپ كهلگهنمىش
 شۇنىڭ بىلهن تهڭرى ئۇالرغا بىر بىرىڭالرنىڭكىنى كوالڭالر دەپ ىئككى چوكا

بۇ ھىكايهتته ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتالمىش ىئتتىپاقسىزلىقىنىڭ مهنبهسى . نمىش بهرگه
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 مهنچه بۇ ھىكايهتنى رىياللىقنى قانداق چهشهندۈرۈشنى . چۈشهندۈرۈلگهن
 بىلمهيدىغان، ياكى بىلسىمۇ ئهڭ بىخهتهر چۈشهندۈرۈش يولىنى تاللىۋالغان نامهرت

 ئۇيغۇرالردىكى ئاتالمىش بۇ ھىكايهتنى توقۇغۇچىالر . زىيالىالر توقۇپ چىققان
 بۇ ھىكايهتنىڭ . ىئتتىپاقسىزلىقنىڭ مهنبهسىنى تهڭرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا باغلىغان

 ئهڭ ھهجىۋىي يېرى، ئۇيغۇرالرنى ھوزۇرىغا چاقىرغان تهڭرىنىڭ ئۈچ ئاالھىدىلىكى
 رىق بار، بىرى ئۇيغۇرالرنى باشقۇرىدۇ، يهنه بىرى  چوكىدا تاماق يهيدۇ، داىئم يېنىدا تهپ

 ) رەزىل ۋاستىنىڭ سىموۋۇلى ( ئۈچىنجىسى چوكا . پهيدا قىلىدىغان چوكىسى تهييار
 مهنچه بىر قىسىم زىيالىالرنىڭ ئۇيغۇرالر . بىلهن ئۇيغۇرالرنى زىددىيهتكه سالىدۇ

 ىئتتىپاقسىز دېگىنى خهتهرلىك ئهمهس، ئهڭ خهتهرلىكى ئۇيغۇرالردەك دىنىي تۇيغۇغا
 رسىتىگه ېئرىشهلمهسلىكىنى تهڭرىنىڭ ىئرادىسىگه باي بىر خهلقنىڭ  ئۆملىشىش پۇ

 ئۇيغۇرالردا تهڭرىنىڭ ىئرادىسى، ئورۇنالشتۇرىشى تهقدىر . باغالپ چۈشهندۈرۈشتۇر
 ئهگهر ئۇيغۇرالردىكى مهلۇم شاراىئتتا، مهلۇم سهۋەپلهر تۈپهيلىدىن . دەپ چۈشىنىلىدۇ

 پ چۈشهندۈرسهك بىر يهڭدىن قول چىقىرالماسلىقنى تهڭرىنىڭ ئورۇنالشتۇرىشى دە
 . خهلقنى تهقدىرگه تهن بېرىشكه ئۆگهتكهن بولىمىز

 ئۇيغۇرالرنى ئاتالمىش ىئتتىپاقسىزلىقتا سۆكىدىغان يهنه بىر ھىكايه تېخىمۇ تهۋبىگه
 سهللهللهھۇ ئهلهيىھى ( دېيىلىشىچه ئهگهر پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . قهرىزدار

 ئۇيغۇرنى . تقىمۇ ئهگهشمىگهسكهنمىش ئۇيغۇر بولغان بولسا ئۇيغۇرالر ئۇ زا ) ۋەسسهلهم
 ىئتتىپاقسىزلىقتا سېسىتىدىغانغا بۇ قهدەر ئاشقۇن ھىكايهتلهرنىڭ جهمئىيهتته تارقىلىشى،
 بولۇپمۇ قهشقهردەك ئۇيغۇرنىڭ يۈرىكىدە بىخىرامان ېئقىپ يۈرىشى ئۇيغۇرنى ىئنكار

 . چۈشهندۈرىدۇ قىلىشنىڭ ئاللىقاچان جامائهت ىئتىراپ قىلغان ھالهتكه ئۆتكهنلىكىنى
 ئۇيغۇرالر راستىنال ىئتتىپاقسىزمۇ دېگهنگه كهلسهك، بۈگۈنكى ئۇيغۇرنى
 ىئتتىپاقسىزلىقتا، تهپرىقچىلىكته ئهيپلهۋاتقانالرنىڭ تۇتامغا چىققۇدەك، ھهممه ئۇيغۇر

 يىراقتىكىنى قويۇپ، ئادىل ھوشۇرنىڭ سهنشىيادىن ئۆتۈپ . بىلگۈدەك پاكىتلىرى يوق
 روزى سايىتنىڭ ساۋاتسىزدىن ساۋاتلىققىچهبولغان  بارلىق رېكورت ياراتقىنىنى،

 ئۇيغۇرنىڭ شاىئرىغا ئايالنغىنىنى، نهچچه يۈز ئۇيغۇر ئۈچۈن نهچچه ئون مىڭ
خىيال قىلىپ باقساقال ئۇيغۇرنىڭ ىئتتىپاقلىقى … ئۇيغۇرنىڭ ئوتقا كىرگىنىنى



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

9 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 ھازىر ئۇيغۇر . دۇ بولمىسا يۇقارقى ھىچ ىئشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقمايدىغانلىقى ئايدىڭلىشى
 ئهگهر بىلگهن بولسا، قايىل بولۇپ . جهمئىيىتىدە ئۇيغۇرالر داھى بارمۇ يوقمۇ بىلمهيدۇ

 تاللىغان بولسا، سايالپ باققان بولسا،بىلىش پۇرسىتى، قولالش شاراىئتى بولسا
 ئۇيغۇردىكى ىئتتىپاقسىزلىقنىڭ سهۋەبىنى چوكىنى . قوللىغان، ئهگهشكهن بوالتتى

 ردىن ئهمهس شۇ چوكىنى بهرگهن، چوكىغا ئۆگهتكهن تهڭرىدىن ىئزدەش، ئالغان ئۇيغۇ
 چوكا بېرىدىغان، . ئۇنى دەرقهمته تۇرۇپ تهنقىدلهش توسۇش مهسىلىنىڭ نېگىزى

 چوكا تۇتقاننى قوغۇدايدىغان تهڭرىال بولىدىكهن كواليدىغانالرنى توساش، تۈگىتىش
. مۇكىن ئهمهس

 ادىر ھۆكۈمهت ھهممىگه ق : ئۈچىنجى مهپكۇرە

 سىنتهبىردە قهشقهردىكى ئهڭ چوڭ بىر ھۆكۈمهت دوختۇرخانىسىنىڭ خادىم قوبۇل
 ئانىسىنى ئهگهشتۈرىۋالغان - ھهممىسىال ئاتا . قىلىش ىئمتىھانىغا دىققهت قىلدىم

 ىئمتىھانچىالرنىڭ كۆپىنچىسى تىببىي ئۇنۋېرىستىتالرنى پۈتكۈزۈپ شهخسى
 تا بهزىلىرىنىڭ ىئشلهۋاتقىنىغا تۆرت بهش ھهت . دوختۇرخانىالردا ىئشلهۋاتقانالر ىئكهن

 ھازىرقى ىئش ئورنىنىڭ مۇئاشى مهزكۇر ھۆكۈمهت . يىل بولغانىكهن
 شهخسى . دوختۇرخانىسىنىڭكىدىن تۆۋەن بولسىمۇ ئۇالر ۋاز كېچىشكه رازى ىئكهن

 دوختۇرخانا ھازىر ئوبداندەك قىلغان بىلهن  ھۆكۈمهتنىڭ بولمىغاچ كېيىنلىكنى
 ئۇيغۇر تىلىدا كېيىنلىك . ىال مۇشۇ ھۆكۈمهت دوختۇرخاناسى ياخشىمىش ئويلىغاندا يهن

 كېيىنلىكىمىزگه ياخشى دەپ . دېگهن ئهسلى ئۇ دۇنيا مهنىسىدىمۇ كېلهتتى
 ھۆكۈمهت دوختۇرخانىسىنى تاللىغىنىدىن قارىغاندا ھۆكۈمهتنىڭ ئۇ دۇنيا بۇ دۇنيا

 . سا كېرەك باقىدىغانلىقى بهزەنلهرنىڭ كاللىسىغا سىڭىپ بولغان بول

 دېيىشىچه . بىر كۈنى بىر قانچه يېزا كادىرى بىلهن سۆھبهتداش بولۇپ قالدىم
 ئاپتۇبوستىن چۈشۈپ سومكىسىنى ساقلىتىپ قوياي دەپ . ئۈرۈمچىگه چىقىپتىمىش

 ھۆكۈمهتنىڭمىكىن دەپ بىر ئامانهتخانىغا كىرسه ىئشلهيدىغانالر خوجايىندىن تارتىپ
شۇنىڭ بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ ئهمهسكهن، . دىنمىش خادىملىرىغىچه ھهممىسى ئۇيغۇر



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

10 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 بۇ گهپنىڭ قىزىق . بىر ىئش بولسا ىئگه بواللمايدۇ، دەپ ئۇ يهردە ساقالتمىغانمىش
 يېرى، قهشقهردىكى بىر يېزا كادىرى ساپ ئۇيغۇر ىئشلهيدىغان بىر يهرنىڭ ھۆكۈمهت

 هقىل ىئگه ئۇيغۇرنىڭ بىر ىئشقا مۇست . ىئگىلىكىدىكى ئورۇنلىقىغا ىئشهنمهيدىكهن
 شهخسلهرنىڭ ىئگىلىكىنى ھۆكۈمهتنىڭ . بوالاليدىغانلىقىغا ىئشهنمهيدىكهن

 بولمىغاندىكىن بىر تاساددىپىلىق يۈز بهرسه ىئگه بواللمايدۇ دەپ خاتىرجهم
 خۇدايىم بۇيرىسا، خۇدايىم ساقلىسۇن دېگهن گهپلهرنى ئاغزىدىن . بواللمايدىكهن

 ىڭكى ساقلىمىسا شهخسىينىڭ چۈشۈرمهيدىغان بۇ كىشىلهرنىڭ ھۆكۈمهتن
 . ساقلىيالمايدۇ دېيىشلىرى ئاجايىپكهن

 ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت دېگهن سۆزگه ئاكا . بىر قانچه دېھقان بىلهن پاراڭلىشىپ قالدىم
 كهلىمىسىنى قوشۇپ ھۆكۈمىتىكام دېيىشلىرى خۇددى قايسىدۇ بىر تۇققىنى ھهققىدە

 لىنى دەيمهن، سىڭگهن نېنى يىسه مۇشۇ خهق ” بىرسى . پاراڭلىشىۋاتقاندەك تۇيۇالتتى
 بولمامدۇ، نېمه قىالاليدۇ ھۆكۈمهتنى؟ بۇ ھۆكۈمهتنىڭ بىلمهيدىغىنى، قولىدىن

 ھۆكۈمهت پهقهت ىئككىال ىئشنى ” دېۋىدى يهنه بىرى “ ! كهلمهيدىغىنى يوق جۇما
 . قىاللمايدۇ، بىرى ئاشلىق ياسىيالمايدۇ، يهنه بىرى ئادەمنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلهلمهيدۇ

ۇالرنى قىاللىغان بولسا قولىدىن ھهممه ىئش كېلىدۇ دېسهك مۇش
 كىچىكىمدە ئالالھ ھهممىگه قادىر دەپ ئاڭاليدىغان، ئۇالرنىڭ “ . بوالتتى

 . گهپلىرى ماڭا ھۆكۈمهت ھهممىگه قادىر دەۋاتقاندەك تۇيۇلدى

 شهخسنىڭ مهۋجۇدلۇقىدىكى  رازىلىق ئۆلچىمى : تۆتىنجى مهپكۇرە

 هھرى بولغاچقىمىكىن تۇرمۇشتا رازىلىققا باغالنغان قهشقهر تىپىك سودا ش
 قهشقهردە ھېيىتتا خالىس پهتلىشىدىغان مهسجىدنى . چۈشهنچىلهر بهكرەك خېرىدارلىق

 بىرلىك قىلغان جامائهت بىر بىرىنى رازى قىلىش ئۈچۈن ئۆي ئۆيلهرگه باش تىقىپ
 …” . ىرىپ قالدى شۇنداق پهتىلهرنىڭ بىرىدە مۇنداق گهپلهر قۇلۇغۇمغا ك . ئۆتىشىدۇ

 ئۇنداق ئادەملهردىن ھۆكۈمهتمۇ رازى ئهمهس، خۇدايىممۇ رازى ئهمهس، ئاتا ئانىسىمۇ
ئۇالر نېمىشقا ئۇنداق تۇخۇمنى . رازى ئهمهس، خوتۇن باالۋاقىسىمۇ رازى ئهمهس
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 تاشقا ئۇرىدىغان ىئشالرنى توال قىلىدىغاندۇر؟ ئادەمنى نېمىشقا تىنچ ياشىغىلى
 بۇ مىھمانالرنىڭ ئۇ . گهپلهر داىئم قۇالق تۈۋىمدىن كهتمهيدۇ بۇ “ قويمايدىغاندۇ؟

 كىشىلهردىن ھىچ كىمنىڭ رازى ئهمهسلىكىنى قانداق بىلىۋالغانلىقى مېنى
 ئهگهر بىر كىشىنىڭ تۇرمۇشى، مهۋجۇدلۇقى ھۆكۈمهتتىن تارتىپ پاشا . قىزىقتۇردى

 زەت، قهدىر قوڭغۇزغىچه ھهممىنى رازى قىلىش ئۈچۈن داۋام قىلسا كىشىلىك ىئز
 قىممهت، ھوقۇق، غۇرۇر، ئارزۇ خاھىش دېگهنلهر ھىچ نېمىگه ئهرزىمىسه

 ئۇالرچه  شهخسنىڭ مهۋجۇدلۇقى ھهممىنى باشقىالرنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن . كېرەك
 شهخسنىڭ مۇستهقىللىقى، . قۇربان قىلىش بهدىلىگه ىئتىراپقا ېئرىشسه كېرەك

 بهدىلىگه مۇئهييهنلهشتۈرىلىدىغان قىممىتى، ھۆرمىتى، بهختى شاراىئتنىڭ رازىلىقى
 . جهمئىيهتته ىئجادىيلىق، يېڭىلىق، جۇشقۇنلۇق، ئازادىلىك، پىداكارلىق ھامان يهكلىنىدۇ

 رىياللىقتىن تهسهللى تىلهش ۋە رىياللىقنى ساختا : بهشىنجى مهپكۇرە
 . ھهقلىقلهشتۈرۈش

 كىشىلهر بار قهشقهردە ھهممىنى بىلىدىغان، ئالهمنىڭ گېپىنى قىلىپ يۈرۈيدىغان
 دەۋلىتىمىزنىڭ كېيىنكى رەھبىرى شى جىنپىڭ ” بىر كۈنى بىرەيلهن . ىئكهن

 شىجىنپىڭ دېگهن كىشىنىڭ ئهخمهتجان قاسىمى ئاىئلىسى بىلهن . بوالرمىش
 ېئنىقكى بۇ گهپته رىياللىقتىن تهسهللىي . دەپ قالدى “ . مۇناسىۋىتى يېقىنمىش

 بۇ گهپ ئهپسانىدەك تۇيغۇ بهرسىمۇ مهندەك كىشىلهرگه . ىئزدەش خاھىشى بار ېئدى
 ئۈمىدنى نوپۇزغا، جهمهتكه، . شۇ كىشى تهۋە قاتالمغا بۇ بىر زور تهسهللى ېئدى

 مۇناسىۋەتكه باغالش ىئزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان جۇڭگۇ جهمئىيىتىدە بىر
 قاتالمدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇنداق ھىكايهتلهر بىلهن كۆڭلىگه تهسهللى تېپىشى

 . ىق ئهمهس ېئدى تاساددىپىل

 مهكتهپكه مۇۋاپىق بىر ئورۇننى ىئجارىگه ئالماقچى بولۇپ بىر قاسساپ بىلهن
 ماۋزىدوڭ قۇرئاننى جىق ” ئۇ كىشىنىڭ ئاغىزىدىن . پاراڭلىشىپ قالدۇق

چۈنكى بۇ رىۋايهتنى مهن خېلى . دېگهننى ئاڭالپ ھهيران قالمىدىم “ ئوقۇغانىكهن
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 مېنى تاڭ . ۋاتقانىدىم كىچىك ۋاقتىمدىن باشالپ ئاڭالپ كېلى
 ماۋزەيدۇڭ قۇرئاننى جىق ئوقۇغان، كومپارتىيهنى قۇرغاندا قۇرئانغا ئۇيغۇن ” قالدۇرغىنى

 دېگىنى “ . شۇڭا دەۋلىتىمىزنىڭ قانۇنى قۇرئانغا ئۇيغۇن كېلىدۇ . نىزامنامه بېكىتكهن
 تهسهۋۋۇرۇمچه . شۇئان ېئسىمگه ماۋزىدوڭ ئۇيغۇر دېگهن لهتىپه كهلدى . بولدى
 وڭ كومپارتىيهگه قۇرئانغا ئۇيغۇن نىزامنامه بېكىتكهن دېگهنلىك مهۋجۇد مازىد

 ) ىئسالم ھاكىمىيىتى دەپ تونۇش ( ھاكىمىيهتنى دىنى جهھهتتىن ھهقلىقلهشتۈرۈش
 جهھهتتىن ) ئۇيغۇرلۇق ( ، مازىدوڭ ئۇيغۇر دېگهنلىك ھاكىمىيهتنى مىللىي

 رىياللىقنى . لىدىكهن سانى ) ئۇيغۇرنىڭ ھاكىمىيىتى دەپ تونۇش ( ھهقلىقلهشتۈرۈش
 ) ئۇيغۇرلۇق ( دىنىي جهھهتتىن يوللۇقالشتۇرۇۋاتقانالر دىنى زىيالىالر، مىللىي

 ىئزدىنىش تورىدا قىززىغان . جهھهتتىن ھهقلىقلهشتۈرۈۋاتقانالر پهننىي زىيالىالر ىئكهن
 . ماۋزىدوڭنىڭ ئۇيغۇرلۇقى ھهققىدىكى مۇنازىرە يۇقارقى قارىشىمىزنى دەلىللهيدۇ

 ئهسىرلهردە تۇڭگان ئۆلىماالر - 14 . ق ھهقلىقلهشتۈرۈش تارىختىمۇ بولغان بۇندا
 موڭغۇلالرنىڭ ئورنىغا ھاكىمىيهت تىكلىگهن جۇ يۇئهن جاڭ جهمهتىنى مۇسۇلمان
 دەپ گهپ تارقىتىپ تۇڭگان مۇسۇلمانلىرىغا ھاكىمىيهتنى ھهقلىق دەپ قوبۇل

 مهيلى تارىختىكى ياكى . كهن قىلغۇزغان، ئۇالرنىڭ ھاكىمىيهتكه مايىللىقىنى كۈچهيت
 بۈگۈنكىسى بولسۇن،  مهۋجۇد ھاكىمىيهتنى يوللۇقالشتۇرۇش ساختىلىق ئۈستىگه

 . تارىختا بۇنداق ىئشالرنىڭ راست يالغىنىنى ئايرىش بهسى مۈشكۈل ېئدى . قۇرۇلغان
 بۈگۈنكىدەك ئۇچۇر دەۋرىدە تهيپۈنهم دەۋرىدىن قالغان ئۇسۇلالر بىلهن ھاكىمىيهتنى

 شتۈرۈش بهدىلىگه نىسىۋە تاما قىلىش ساددىلىالرچه ئالدامچىلىقتىن  باشقا ھهقلىقله
. نهرسه ئهمهس

 ئۇيغۇرنىڭ يارىماسلىق تارىخىنى توقۇپ چىقىش ۋە كهمسىتىش : ئالتىنجى مهپكۇرە

 . قهشقهردە ئۇيغۇرنىڭ يارىماسلىق تارىخىنى توقۇپ چىققان بىر ھىكايىنى ئاڭلىدىم
 يىلى ئۇلۇغچاتتىن قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ - 1933 ېئلى رىۋايهت قىلىنىشىچه ئوسمان

 قهشقهرگه ھۇجۇم قىلغاندا ئۇيغۇرالر ئارىالشماي بىخارامان تىجارىتىنى
ئوسمان غازى قىرغىز بولغان بىلهن ئۇنىڭ . بۇ ېئنىقكى قۇرۇق گهپ . قىلىۋەرگهنمىش
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 ىشىشى ئهگهر ئۇيغۇرالرنىڭ ماسل . ئهسكهرلىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر خېلى كۆپ ېئدى
 يىلالردا - 1930 ئۇنىڭ ئۈستىگه . بولمىغان بولسا ئوسمان غازى قهشقهرنى ئااللمايتتى

 نهشىر قىلىنغان گېزىتلهردىن بىلىشىمىزچه ئۇ چاغالردا ئۇيغۇر، ئۆزبېك دېگهن گهپلهر
 ئۇزامانالردا ىئسالمنى قوغۇداش  ۋە يهرلىك ئاۋامنىڭ مهنپهئهتى . يوق ېئدى

 ئهگهر مىللهت ئايرىش توغرا . ىشىلهرنى بىرلهشتۈرەتتى كاپالهتلهندۈرۈش شۇئارى ك
 يىلدىن كېيىنكى نام ئهمهس تۈرك - 1949 كهلگهندە قىرغىز، ئۇيغۇر، ئۆزبېك دېگهن

 . دېگهن ئورتاق نام قوللىنىالتتى

 ېئيتىلىشىچه . سىتالىن مهدھىيهلىنىدىغان زاماندا ئۇيغۇرالر ھهققىدە بىر رىۋايهت بولىدىغان
 قۇماندانىم بولسا، خهنسۇدىن مهسلهھهتچىم بولسا، ئۇيغۇردىن سىتالىن روستىن

 بۇ ئهپسانىنى . ئهسكىرىم بولسا پۈتۈن دۇنيانى قولغا كهلتۈرگهن بوالتتىم دېگهنمىش
 مهن شۇنڭىڭغا ھهيران، . ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىلمهيدىغانالر ئاز بولۇشى مۇمكىن

 مهسلهھهتى بولمىسا ھىچ ىئش نېمىشقا ئۇيغۇرالر روسنىڭ قۇماندانلىقى،  خهنسۇنىڭ
 قىاللمايدىغان قىلىپ تهسۋىرلهنگهن بۇ رىۋايهتنى پهخىرلىنىپ تارقىتىپ، سۆزلهپ

 ئۇيغۇرنىڭ . يۈرىدۇ؟ ئهجهبا ئۇيغۇر قۇماندان بولسا، مهسلهھهتچى بولسا بولمامدىكهن
 ۇرۇپ باتۇرلىقىنى سىتالىنسىز، سىتالىننىڭ دۇنيانى يۈتىۋېلىش قارا نىيىتىگه باغلىماي ت

 ئهگهر بۇ پاكىت بولىدىغان . ئۇيغۇردىن قۇماندان چىقمىغانمۇ . ىئسپاتلىغىلى بولمامدۇ
 بولسا جهنۇپ ئۇيغۇر ۋىاليهتلىرىنى گومىنداڭنىڭ قولىدىن ئازات قىلىپ ئاقسۇغىچه

 شۇ چاغدا . باستۇرۇپ كهلگهن قۇماندان سوپاخۇن سوۋۇرۇۋ ئۇيغۇر ئهمهسمىكهن
 . دىغان قوشۇن بىلهن مۇز داۋاندىن چۈشكهن گىمۇ يهتمهي 200 سوپاخۇن غازى

 . گومىنداڭنىڭ شۇ چاغدا ئاقسۇدىكى قۇشۇنى ئون مىڭدىن ئاشاتتى
 يىلالردىكى چىڭ سۇاللىسىگه قارشى كۇچا ئۇيغۇرلىرى ىئنقىالبىنىڭ - 1860

 قۇماندانى راشىدىن خوجا قارا يۇلغۇندا ئۆزىدىن ئون نهچچه ھهسسه جىق چىڭ
 راشىدىن . كورلىنى ئالغانىكهن، بۇالر ئۇيغۇر ئهمهسمىكهن قوشۇنلىرنى يهر چىشلىتىپ

 ئۇيغۇرنىڭ باتۇرلىقىنى . خوجا، سوپاخۇن غازى قۇماندان ئهمهسمىكهن
 مۇئهييهنلهشتۈرۈش، ماختاش ئۈچۈن روسنىڭ قۇماندانلىقى، خهنسۇنىڭ

بۇ رىۋايهتته ئۇيغۇر . مهسلهھهتچىلىكى تهكىتلهنمىسه بولمىسا بولمامدىكهن
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 اليىھهگه چولتا، پهقهت باشقىالرنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشقىال - ققا، پىالن قۇماندانلى
 بۇ رىۋايهتنى توقۇغۇچىالر ۋە تارقاتقۇچىالردا ئۇيغۇرنى . ماھىر دەپ كهمسىتىلگهن

 . كهمسىتىش ۋە ئۇيغۇردىن كهمسىنىش خاھىشى كۈچلۈك

 خۇالسه

 ىسه، پىشكهللىك ۋە ئاۋام ئۇيغۇردا رىياللىقتىكى خۇشاللىق، خاپىلىق، ۋەقه، ھاد
 پاجىئهلهرنىڭ سهۋەبىنى بىر بولسا ئۆزىدىكى ئاجىزلىقۋە  ىئللهتلهردىن كۆرۈش، يهنه
 بىر بولسا غايىپ بىشارەتلهرگه ياكى خۇدايىمنىڭ ئورونالشتۇرىشىغا جورورش،
 ئۈچىنجىسى ئۇرۇق پۇشتىنىڭ نهسهبىگه، تارىخىغا ۋە كهچۈرمىشلىرىگه باغالش

 يغۇرنىڭ رىياللىقى چۈشهندۈرۈلىۋاتقان، باھالىنىۋاتقان ۋە مۇالھىزە ئۇ . ئادەتكه ئايالنغان
 قىلىنىۋاتقان يۇقاقى رىۋايهت، پاراڭ ۋە سۆزلهنمهلهردە بۇ ئادەتنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى

 ئهمهلىيهتته بۇ ئادەتنىڭ نۇرغۇن يېتىشسىزلىلىرى بار، چۈنكى ھهر قانداق . كۆرۈلىدۇ
 . ھهرقانداق كۈلپهتنىڭ  سهۋەبچىسى بولىدۇ . ىئشنىڭ كونكىرىت سهۋەبى بولىدۇ

 شۇڭا ئۇيغۇرغا كهلگهن كهلگۈلۈكلهرنى زامان ۋە ماكاننىڭ تۈرلۈك چهكلىمىلىرىگه
 . قاراپ ھهرخىل شهكىلدە يۇمۇلۇتۇپ چۈشهندۈرۈش ىئلمىيلىك ۋە لىلالھلىق ئهمهس

 . هپ باقتىم يازمامدا مهن پهقهت ئۆزەم ئاڭلىغان ۋە كۆرگهنلهردىن بىر قانچىنى خۇالسىل
 بۇنداق بىر دىلبايان شهكلىدىكى يازمىدا ئويلىغانلىرىمنىڭ، ئاڭلىغانلىرىمنىڭ ھهممىنى

 بۇندىن كېيىن يهنه . يېزىپ، تهھلىل قىلىپ، خۇالسه قىلىپ بولۇشۇم مۇمكىن ئهمهس
 ىئمكان يار بهرسه بۇ ھهقته ئويلىغانلىرىمنى يهنه قهلهمگه ېئلىشىم، داۋاملىق تولۇقلىشىم

. مال ىئھتى



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

15 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 تۈنۈگۈنكى ۋە بۈگۈنكى سىيىت نوچى
 گۈلهن

 داستانىدىن ئارىيهدە سىيىت “ سىيىت نوچى ” ئابدۇكېرەم ئابلىز ئورۇنلىغان
 شىنخهي ىئنقىالبىنىڭ ئالدى كهينىدىكى چىڭ سۇاللىسىنىڭ ىئستىبىدات ” نوچى

 مهن . دېيىلىدۇ “ ھۆكۈمىرانلىقىغا قارشى قوزغالغان گېالۋخۇي تهشكىالتىغا قاتناشقان
 . بۇنى ېئنىقالش ئۈچۈن گېالۋخۇيغا داىئر تارىخى ماتىرىيالالرنى كۆرۈپ چىقتىم

 گېالۋخۇي دېگهن بۇ گوروھ ئهسلى سىچۈئهننىڭ گولۇ دېگهن يېرىنى مهنبه قىلغان
 بولۇپ بهزىلهر گېالۋخۇي دېگهن بۇ ىئبارىنى گولۇ گوروھى مهنىسىدىكى

 ھنىڭ زوزوڭتاڭ قۇرغان خۇنهن بۇ گورۇ . گولۇخۇيدىن كهلگهن دەپ قارايدىكهن
 خۇنهن قوشۇنى لىيۇجىنتاڭنىڭ قۇماندانلىقىدا . قوشۇنىدا تهسىرى كۈچلۈك بولغان

 . شىنجاڭنى ئالغاندىن كېيىن گېالۋخۇي قهشقهردە پائالىيهت قىلىشقا باشلىغان
 خهنسۇچه تارىخى مهنبهلهردە قهشقهردىكى گېالۋخۇي ھهققىدە مهلۇماتالر بار، ئهمما

 بۇ گورۇھ . دىن بۇ گورۇھقا قاتناشقانالر ھهققىدە ېئنىق بىر نهرسه دېيىلمىگهن ئۇيغۇرالر
 شۇ . يىلىنىڭ بېشىدا ىئسيان قىلىپ قهشقهرنىڭ دوتىينى ئۆلتۈرگهنىكهن - 1912

 زامانالردا مويدىن خهلىپه، تۆمۈر خهلىپه قوزغىلىڭىنى باستۇرۇشتا تۆھپه كۆرسهتكهن
 لى شوفۇ بىلهن بىر قاتاردىكى مافۇشىڭ تۇگان قوشۇنىنىڭ قۇماندانلىرىدىن بىرى

 داستانىدا تىلغا “ سىيىت نوچى “ . گېالۋخۇينى باستۇرۇپ قهشقهرگه تىتهي بولغان
 ، ماشاۋۋۇ قاتارلىقالرنىڭ ىئسمى خهنسۇچه تارىخى ) مافۇشىڭ ( ېئلىنغان ماتىتهي

 ن مهنبهلهرگه ئۇيغۇن، ئهمما داستاندا گېالۋخۇيغا قاتنىشىپ تۇرمىدا ياتقان دېيىلگه
ھاشىم گېالۋخۇي، ئۆلتۈرۈلگهن سىيىت نوچىالرنىڭ گېالۋخۇي تارىخىدا ىئسمى

داستانىدا “ سىيىت نوچى ” سىيىت نوچىنىڭ گېالۋخۇيدىكى ئۇستازى ھهققىدە . يوق
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 بولدى مېنىڭ يۆلهنچىم
 گېالۋخۇي ھاشىم

 چامباشلىقنى ئۆگهتتى ئۇ
 قاتقاندا باشىم

 دېگهن كىتاپتىكى سىيىت نوچى “ اقلىرى ئۇيغۇر تارىخى قوش ” دەپ يېزىلغان بولسا،
 قوشاقلىرىدا

 بولدى خهنزۇ ئوتياشچى
 الۋ جاڭ ئاداشىم

 ئۇ ئۆگهتتى چامباشى
 قاتقاندا باشىم

 بىز بۇالردىكى پهرقلهردىن سىيىت نوچىنىڭ زادى كىمنىڭ ۋاستىسى . دەپ يېزىلغان
 داستانى “ ت نوچى سىيى ” قارىغاندا، . بىلهن گېالۋخۇيغا ئهزا بولغىنىنىمۇ بىلهلمهيمىز

 دىكى سىيىت نوچىنىڭ گېالۋخۇيغا قاتناشقانلىقىغا “ ئۇيغۇر تارىخى قوشاقلىرى ” ۋە
 . يىلدىن كېيىن زاماننىڭ ىئھتىياجى بويىچه توقۇلغاندەك - 1949 ئاىئت تهپسىالتالر

 چۈنكى سىيىت نوچى دەۋرىدە خهنزۇ دېگهن گهپ ئۇيغۇرچىدا قوللىنىلمايتتى،
 ئۇيغۇر ھازىرقى ” نۇرمهھهممهت زاماننىڭ . ىالرمۇ يوق ېئدى قهشقهردە خهنزۇ ئوتياشچ
 ناملىق ئهسىرىدە سىيىت نوچىنى رۇسسىيهگه بېرىپ “ زامان ئهدەبىيات تارىخى

 ئابدۇكېرىم راخمان . ئۆكتهبىر ېئنقىالبىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان دېيىلگهن
 بىنىڭ ناملىق كىتابتا ئۇنى شىنخهي ىئنقىال “ ئۇيغۇر خهلق داستانلىرى ” تۈزگهن

 ېئنىقكى، ئۇيغۇر تارىخدىكى ۋەقهلهر . تهسىرىدىكى گېالۋخۇيغا قاتناشقان دېيىلگهن
 يا شىنخهي ىئنقىالبىنىڭ تهسىرىدە، ياكى ئۆكتهبىر ېئنقىالبىنىڭ يېتهكلىشىدە يۈز

 ئهگهر شۇنداق بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىل بىر ىئشنى باشالش . بهرگهن بولىدىكهن
 وقۇم مهلۇم تاشقى كۈچنىڭ يېتهكلىشىنى داىئم قوبۇل چ . ىئقتىدارى يوقمىكهن
سىيىت نوچى ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تهسىرىگه، قۇتلۇق . قىلىشى كېرەكمىكهن
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 شهۋقىنىڭ تهسىرىگه، ىئسمايىل غاسپىرالىنىڭ تهسىرىگه، رىزائۇددىن پهخرۇددىننىڭ
 ۇلمىالر باشقا تهسىرگه ئۇچرىسا نېمىشقا بولمايدىكهن؟ ئهمهلىيهتته يۇقارقىدەك توق

 مهسىلهن، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئهدەبىياتى شىنخهي . ساھهلهردىمۇ خېلى جىق
 ىئنقىالبى تهسىرىدە شهكىللهنگهن، ئۇيغۇر تېبابىتى جۇڭگۇ تېبابىتىنىڭ بىر قىسمى،

 ئۇيغۇرچه مۇناسىۋەتلىك … ئۇيغۇرالر سهددىچىن سېپىلىنى قۇرۇشقا قاتناشقان
 ولغان بىلهن خهنسۇچه جوڭگۇ ھازىرقى زامان ئهدەبىياتى كىتابالردا يۇقارقى گهپلهر ب

 تارىخى، جوڭگۇ تېبابهت تارىخى، جوڭگۇ مهدەنىيهت تارىخى دېگهن كىتابالردا
 بۇنداق گهپلهرنى ئۇيغۇرنىڭ تارىخى، ئهدەبىياتى، مهدەنىيتى ۋە . ئۇنداق گهپلهر يوق

 سىيىت . ر توقۇپ چىققان بۈگۈنكى رىياللىقىنى زامانغا بېقىپ چۈشهندۈرىدىغان زىيالىال
 نوچى شىنخهي ىئنقىالبىنىڭ تهسىرىدىكى گېالخۇينىڭ رەھبهرلىكىدە ئۇنى قىلغان،
 بۇنى تهۋرەتكهن دېگهنلىك ئهمهلىيهتته يۈسۈپ خاس ھاجىپ كۇڭزىنىڭ شاگىرتى،

 دەپ “ خهنزۇالر ئهزەلدىن بولمىش ئۇستازىم ” كهكمهنىر ىئسىملىك ئۇيغۇر شاىئرى
 . دەك ىئنقىالبىي رىۋايهتلهرنىڭ داۋامى بولۇشى مۇمكىن شىئېر يازغان، دېگهن

 سىيىت نوچى نېمه ئۈچۈن ئۆلگهن

 . بىرىنجى، خانلىققا ۋە خانغا بولغان ساداقىتى ئۈچۈن ئۆلگهن
 داستاندا يېزىلىشىچه سىيىت نوچىنى ماتىتهينىڭ چىرىكلهرى باغلىغاندا قارشىلىق

 رگه قىلمايدۇ، قېچىپمۇ كهتمهيدۇ، ئهكسىچه چىرىكله

 ھىچ گۇناھ يوق سىلهردە
 خاننىڭ ۋاجىپ يارلىقى

 يۇرت جامائهت خوش ئهمدى
 رىزا بولۇڭ قهشقهرلىك
 ئۇلۇغ ئۇششاق بارلىقى

بۇ قوشاقتىن مهلۇمكى سىيىت نوچى . دەپ قوشاق توقۇپ باغلىنىشقا رازى بولىدۇ
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 . دەپ بىلىدۇ “ خاننىڭ يارلىقىنى ۋاجىپ ” مۇسۇلمانلىق نوقتىسىدىن چىقىپ
 لىك يېرى سىيىت نوچى باغالنغان چاغدا جوڭگۇدا خان ئاللىقاچان تهخىتتىن كۈلكى

 بۇ . چۈشكهن بولۇپ، جوڭگۇنى شىمالى مىللىتارىستالر ھۆكۈمىتى باشقۇرىۋاتاتتى
 . ھۆكۈمهت ىئسالمدىكى پهرز، سۈننهت، ۋاجىپ دېگهنلهرنى ىئتىراپ قىلمايتتى

 كۈمهتكه ئاتا بوۋىسىدىن قالغان سىيىت نوچى شهرىئهتنى ىئتىراپ قىلمايدىغان بىر ھۆ
 تۆۋەندىكى قوشاق سىيىت . شهرىئهتنىڭ ھۆكۈمى بىلهن مۇئامىله قىلغان

 دېگهن ئهقىدىسىنىڭ نهقهدەر كۈچلۈكلىكىنى “ خاننىڭ ئهمرى ۋاجىپ ” نوچىنىڭ
 . ىئسپاتاليدۇ

 ئهي ئامبال، دېدى گاڭگۇڭ
 تهڭلىكته تۇرۇپ قالما
 خاننىڭ ئالدىدا ئاسىي

 قالما گۇناھكار بولۇپ

 دېمهك سىيىت نوچى خاننىڭ ئالدىدا گۇناھكار بولۇشنى خالىمايدۇ، ھهم
 . ئۇنىڭچه خان گۇناھكار ئهمهس . باشقىالرنىمۇ گۇناھقا قويۇشتىن ھهزەر ئهيلهيدۇ

 خانلىق تۈزۈم گۇناھكار ئهمهس، خاننىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلغۇچى ئاسى،
 قىلىۋاتقانالر پهقهت بىر ئوچۇم پارىخور خاننىڭ سىياسهتلىرى توغرا، زۇلۇم . گۇناھكار

 ىئتىقادىنى . سىيىت نوچى ئۆزىنى بىلمهيدىغان . ئهمهلدارالر، يهرلىك باي غوجامالر
 بۇيرۇقىغا ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ ئۆلۈمگه “ ۋاجىپ ” ىئتىراپ قىلمايدىغان، زالىم خاننىڭ

 . رازى بولغان

 ئۈچۈن ئۆلگهن ىئككىنجى، ئامانهتكه خىيانهت قىلمايدىغان ئهقىدىسى
 سىيىت نوچى تۇزچى بوۋاينىڭ خهتنى ېئچىپ كۆرۈپ بېقىش ھهققىدىكى

 دەپ “ ئامانهتكه خىيانهت نامهرد ىئشىدۇر ” چۈنكى ئۇ . نهسىھېتىگه قۇالق سالمايدۇ
 ئامانهتكه خىيانهت قىلماسلىق ئهقىدىسى ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش كۆرۈنمهس . قارايدۇ

ئهتمىشلىرىنى كۆرۈپ - نساننىڭ بارلىق قىلمىش بىر مهۋجۇداتنىڭ ھهرقانداق چاغدا ىئ
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 بۇنداق . تۇرىدىغانلىقىغا ىئشىنىدىغان خهلقنىڭ ئهزالىرى ئۈچۈن چهكلهش رولىغا ېئگه
 سىيىت نوچى ئامانهتكه . ئهقىدىگه ىئگه بولمىغان خهلق ئۈچۈن ئۇنداق ئهمهس

 ئامانىتى خىيانهت قىلماسلىق ئهقىدىسىگه ىئشىنىدۇ، ئهمما بۇ ئامانهتنىڭ كىمنىڭ
 ىئكهنلىكىگه، ئامانهت بهرگۈچىنىڭ ئۆزى بىلهن ئهقىدىداش ياكى ئهمهسلىكىگه سهل

 بىر خهلق ئۈچۈن ئهخالقسىزلىق سانالغان . ئادەتته ئهخالق مىللىي بولىدۇ . قارايدۇ
 مهسىلهن، ئامېرىكىلىقالردا . قىلىق يهنه بىر خهلق ئۈچۈن ئۇنداق بولۇشى ناتايىن

 ىسىدىن سىر ساقلىشى ئهخالققا ئۇيغۇن، ئهمما بىز ئۇيغۇرالردا ئان - پهرزەنتلهرنىڭ ئاتا
 شىنجاڭ ئۇنۋېرىستىتىنىڭ جا فامىلىلىك بىر پروفېسسورى . ئۇنداق ئهمهس

 سهۋەبى ئۇ كىشى ئاقسۇغا بارغاندا ئۇيغۇرالردىن ئۈرۈك . ئۇيغۇرالرنى ئاخماق دەپتۇ
 بولغاندا ئۈچكه ئۇيغۇرالر ئۇنىڭغا ئۈرۈكنى كىلوالپ ساتماي يهپ . ئالغانمىش

 ئۇنىڭچه ناۋادا خېرىدار ئۈرۈكنى يهپ . سىنى ساناپ ساتقانمىش ) ئۇرۇقچه (
 مېنىڭچه كىشى كۆرمىگهن . ئۈچكىسىنى يوشۇرۇۋالسا ساتارمهن زىيان تارتارمىش

 تهقدىردىمۇ باشقىالرنىڭ ھهققىنى يىمهسلىك تهشهببۇس قىلىنىدىغان ئۇيغۇر
 اخماقلىق ئهمهس، بۇنىڭغا ىئشهنمهيدىغان ئهخالقى بويىچه ساتارمهننىڭ قىلغىنى ئ

 سىيىت نوچى باشقىالرغا ئۇيغۇرالرنىڭ . خاڭجۇلۇق زىيالىنىڭ نهزىرىدە بۇ ئاخماقلىق
 سىيىت نوچى . ئهخالق ئۆلچىمى بويىچه مۇئامىله قىلغان ۋە بۇنىڭ جازاسىنى تارتقان

 الق ئۇيغۇرالرنىڭ ئهخالق ئۆلچىمى بويىچه مهردلىك قىلغان، ماتىتهينىڭ ئهخ
 . ئۆلچىمى بويىچه ئاخماقلىق قىلغان

 ئۈچىنجى، روھى قۇللۇق بهدىلىگه ئۆلگهن
 سىيىت نوچىنىڭ روھىدا قۇلالرچه خوجايىنىغا مايىللىق ۋە تاما بولمىسا ېئدى،

 ماشاۋۋۇنىڭ . ئۇچتۇرپاننىڭ ئامبىلى ماشاۋۋۇنىڭ ئوردىسىدا ياتمىغان بوالتتى
 . ەك دوستلىرىنىڭ قىساسىغا بارغان بوالتتى ئوردىسىغا مېھمانغا ئهمهس ھاشىم جانبازد

 . ھهمدە ئۇنىڭ تۆۋەندىكى گېپىگه ئالدانمىغان بوالتتى

 قهشقهردىكى تىتهيگه
. خهت يېزىپ بېرەي ئهكهت
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 خهتنى كۆرسه ما تىتهي ،
 . دەيدۇ ساڭا كۆپ رەھمهت

 سهن ئۆزۈڭ سېيىت گاڭگۇڭ ،
 . . قىلدىڭ بىزگه كۆپ خىزمهت

 ئهجرىڭ قهدرىگه اليىق ،
 . مهنمۇ بىلدۈرەي ىئززەت

 بۇ خېتىمنى ئاپىرىپ ،
 . بهر تىتهينىڭ ئۆزىگه

 سېنى باشلىق قىپ قويار ،
 . تۆت دەرۋازىنىڭ بىرىگه ،

 باشلىق بولۇپ شۇندا سهن ،
 . . ئويناپ كۈلۈپ ئۆتهرسهن
 گاڭگۇڭ نامىڭغا اليىق ،

 . مۇرادىڭغا يېتهرسهن

 نېمه، دۈشمهن نېمه ئايرىيالمايدىغان، بۇ قوشاقالرغا قارىساق سىيىت نوچىنىڭ دوست
 ىئناۋەتنى خهلقتىن ئهمهس خوجايىنىدىن تىلهيدىغان، ىئنقىالپنى ھۆرلۈك ئۈچۈن

 ئهسلى . ئهمهس خوجايىننىڭ ىئتىراپى ئۈچۈن قىلىدىغان ئاجىزلىقى ئهكىس ېئتىدۇ
 ۇ ئهمما ئ . ئۇيغۇرالر بهرگهن باتۇر دېگهن ئاتاقال سىيىت نوچىغا يېتىشى كېرەك ېئدى

 يهنه ھاكىمىيهتنىڭ ىئتىراپىغىمۇ ېئرىشمهكنى، خوجايىننىڭ ىئنائملىرىغا ناىئل بولماقنى
 بۇنداق قۇلالرغا خاس تاما تۆمۈر خهلىپىدىمۇ بولغان، ئۇ كىشىمۇ خهلق . تاما قىلغان

 . بهرگهن خهلىپه ئۇنۇۋانىغا قانائهت قىلماي ھۆكۈمهتنىڭ يىڭجاڭلىقىغا قۇل بولغان
 ئالغان تۆمۈر ېئلى ماشاۋۋۇدىن سىلىڭ دېگهن تامغىنى يىلى قهشقهرنى - 1933

 ئۇنىڭ ئهينى دەۋردە ئۆزى . تارتىۋېلىپ بىر كۈن قهشقهرنى ئايلىنىپ داۋراڭ قىلغانىكهن
 قارشى تۇرغان ھاكىمىيهتنىڭ سىلىڭ دېگهن تامغىسىنى ئالغىنىغا خوش بولۇپ

هن ئۆزىنى ھۆكۈمران دەپ ئۆزنامىغا تامغا ئويدۇرسا، ئۆز تىلى بىل . كهتكىنى ېئچىنىشلىق
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 بۇالردىن ئۆزىنى مااليلىققىال يارالغاندەك، . جاكارلىسا بولمايدىغان نېمىسى بار
 خوجايىنسىز ياشىيالمايدىغاندەك ھېس قىلىدىغان، پۈتۈن تىرىشچانلىقى پهقهت
 خوجايىندىن ئازراق مهرتىۋە تارتىۋېلىش بهدىلىگه بولىدىغان قۇللۇق روھىنىڭ يىلتىزى

 . ىسى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ۋە داىئر

 بۈگۈنكى سىيىت نوچى
 سىيىت نوچى داستانىنىڭ سىيىت نوچى قهتلى قىلىنغان ۋاقىتتىن كېيىن يېزىلغان بىرەر

 زامانالرنىڭ . بۇ داستان ىئزچىل خهلق ئارىسىدا تارقىلىپ كهلگهن . قوليازمىسى يوق
 . ماڭغان ئۆتىشى بىلهن ئۇنىڭغا ھهرقايسى دەۋرلهرگه خاس تهركىپلهر قوشۇلۇپ

 نى سهھنىگه ېئلىپ چىققاندىمۇ بهزى “ سىيىت نوچى “ ئابدۇكېرىم ئابلىز
 سىيىت نوچى ( بۇنىڭ بىرى ئوردىدىكى ئۆرۈمه چاچ . تهپسىالتالرنى قوشقان

 يىلى ماشاۋۋۇنى ئۇچتۇرپانغا قوغلىۋېتىپ - 1915 ئۆلتۈرۈلگهن ۋاقىت مافۇشىڭنىڭ
 بۇ چاغدا ئۆرۈم چاچ . را كېلىدۇ قهشقهرگه مۇستهقىل ھۆكۈمران بولغاندىن كېينگه توغ

 ئهمهلدارنىڭ سىيىت نوچىغا ياخشىلىق قىلىشى، يهنه ) ئاللىقاچان ئهمهلدىن قالغان
 بىرى ئۇيغۇر جاسۇسنىڭ سىيىت نوچى ھهققىدە ئۆرۈمه چاچقا مهلۇمات

 بۇ يهردە بۈگۈنكى تاماششابىنالرغا يهتكۈزىلىۋاتقان ئۇچۇر؛ سىيىت . يهتكۈزىشى
 ىڭ ىئچىدىكى جاسۇسالر تۇتۇپ بهرگهن، ئۆرۈمه چاچلىق نوچىنى ئۇيغۇرالرن

 دېگهندىن … ئهمهلدارالرنىڭ ھهممىسىمۇ سىيىت نوچىنىڭ دۈشمىنى ئهمهس ېئدى
 ھاكىمىيهت . قىزىق يېرى، يهنه شۇ ئۇيغۇرنىڭ دۈشمىنى يهنىال ئۇيغۇر . ىئبارەت

 هرسه شۇ ن . ۋاھاكازاالر … تۇتقانالر ىئچىدىمۇ سىيىت نوچىغا دوستالر بار ېئدى
 ېئنىقكى، ئۆرۈمه چاچنىڭ مۇكاپاتى بولمىغان بولسا تۇماقلىق ئۇيغۇر جاسۇسلۇق

 ئۆرۈمه چاچ ۋەكىللىك قىلىۋاتقان تۈزۈم جاسۇسالرنى قوغۇدىمىغان، . قىاللمايتتى
 . تهربىيىلىمىگهن بولسا جاسۇسلۇق مهۋجۇد بولمايتتى

 سىيىت نوچى نېمه ئۈچۈن يادلىنىدۇ
نالر ئۆلدى، ئهمما سىيىت نوچى ئۆلمىدى، ئۇنىڭغا سىيىت نوچىنى قهتلى قىلغا
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 ئاتاپ داستان يېزىلىپ مهدداھلىق سورۇنلىرىدا سۆزلهندى، دەرسلىك كىتاپالرغا
 يىلى ئابدۇكېرەم ئابلىزنىڭ ئورۇنلىشىدا - 2011 . كىرگۈزۈلدى، ناخشىالر ېئيتىلدى

 چه يىل ئۇنداقتا سىيىت نوچى نېمىشقا ئارىمىزدا شۇن . سهھنىگه ېئلىپ چىقىلدى
 مهنچه بۇنىڭ سهۋەبىنى ئۇيغۇرالردىكى باتۇرلۇق، قهھرىمانلىق ۋە . ياشىيااليدۇ

 ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۆلۈم قورقۇنچلۇق . پىداكارلىققا بولغان شهيدالىقتىن ىئزدەش كېرەك
 ئهمهس، بهلكى ياراتقۇچىغا، ئادەملهرگه، دۇنياغا، ۋە ئۆزىگه مهردانه يۈزلىنىپ

 ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۆلۈم ھاياتنىڭ ئاخىرلىشىشى . ۇقتۇر ياشىيالماسلىق ئهڭ قورقۇنچل
 ئۇيغۇرالرتارىختىن بېرى ياشىسا . ئهمهس بهلكى يېڭى بىر ھاياتنىڭ باشلىنىشى

 يا ئۆلۈم يا ” ئۇيغۇرالردا . قورقۇمسىزلىق بىلهن ياشايدىغان روھنى قهدىرلهپ كهلگهن
 قهت ىئككىلىنىش، بۇ يهردە ئۆلۈم بىلهن كۆرۈم ئارىسىدا په . دېگهن گهپ بار “ كۆرۈم

 يا ئارمانىڭغا . ئارىلىق يوق بولۇپ ئۇيغۇرچه تهپهككۇردا پهقهت بۇنىڭ بىرىال مهۋجۇد
 سىيىت نوچىنىڭ ئۆلۈم ئالدىدىكى . يېتىسهن، يا ئارمان ئۈچۈن ئۆلىسهن

 قورقۇمسىزلىقى ئهزەلدىن قهھرىمانلىققا چوقۇنىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ قهلبىدە ىئھتىرام
 يىت نوچىنىڭ پاجىيهلىك ئۆلۈمى ھهققىدىكى بۇ داستان ئويغاتقان، شۇڭا سى

 . ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئوخشىمىغان شهكىلدە تهكرارلىنىپ كهلگهن ۋە تهكرارالنماقتا

 قهشقهردىكى  تىل خۇراپاتلىقى ۋە سۆز بوھرانى
 گۈلهن

 ىئسالم دۇنياسىدا ىئككىنچى بۇخارا دەپ ئاتىلىدىغان قهشقهر تولىمۇ سىپايه بىر
 قهشقهر ئۇيغۇرلىرى ئۆزىنىڭ سۆزمهنلىكى بىلهن پۈتكۈل ئۇيغۇر دۇنياسىغا . شهھهر
 ئهجهپ بۇنداق گاچا “ بىر كۈنى دوستالرنىڭ چېيىدا ئولتۇرۇپ بىرەيلهننىڭ . مهشھۇر

 سهۋەبىنى سورۇسام خهنسۇچه . دېگهن گېپىنى ئاڭالپ تاڭ قالدىم “ بولۇپ قالدۇق
 بۇنداق گاچا بولماسلىق . رايدىكهن دەپ قا “ گاچا ” بىلمىگهنلىكى سهۋەبلىك ئۆزىنى

ئۈچۈن قانچه كۆپ يات تىل بىلسه شۇنچه بىلىملىك، شۇنچه ىئناۋەتلىك
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 قهشقهردە گاچا بولماسلىق ئۈچۈن خهنسۇچىنى، دۇنيادا گاچا بولماسلىق . سانىالرمىش
 ئۇيغۇرچه دېگهننى ئويناپ يۈرۈپ . ئۈچۈن ېئنگىلىز تىلىنى چوقۇم بىلىش الزىممىش

 قهشقهردە مۇشۇنداق قاراش بهزىلهردە مودا . مىش، سۆزلىيهلىسىال بوالرمىش ئۆگىنىۋاالر
 بولغاچقىمىكىن، ئامېرىكىدىن يېڭىال كهلگهن قىزىمنىڭ ئۇيغۇرچىنى راۋان

 دۇنيانىڭ نهرىگه بارسا ” قا ئايلىنىپ، “ ئاخبارات ” سۆزلىيهلمىگىنى
 ىمنىڭ ئانا تىلدا مهن تېخى قىز . لىقى ھهۋەس بىلهن مهدھىيهلهندى “ قىينالمايدىغان

 قىزىم ئۇيغۇرچىنى ياخشى ” راۋان سۆزلىيهلمىگهنلىكىدىن ئۇيۇلۇپ،
 قهشقهردە بهزى كىشىلهر . دېگهننى تهرسته دەپ يۈرۈپتىمهن “ سۆزلىيهلمهيدۇ

 خهنسۇچه بىلگهنلىكنى خىزمهتكه ئورۇنالشقانغا، ياخشى كۈن كۆرگهنگه باراۋەر دەپ
 دان بىلمىگىنىدىن ھهيران قالىدىغان، قىزىمنىڭ ئۇيغۇرچىنى ئوب . چۈشىنىدىكهن

 بىر قېرىندىشىمىز، بالىسىغا ئۇيغۇرچه ئۆگهتمىگهن . ئهيىپلهيدىغان دوستالرمۇ چىقتى
 . ئامېرىكا نوپۇسىدىكى بىر ئۇيغۇر دوستىنى باشقىالردەك چوڭ بىلىپ كۈتۈپ كهتمهپتۇ

 . سىرىتتىال مىھمان قىلىپ ئۆيىگىمۇ باشلىماپتۇ
 هھهرگه يىراق يېزىدا بولغاچقا خهنسۇچه يهسلىگه تولىمۇ بىر دوستىمىزنىڭ ئۆيى ش

 كىلومىتىر 15 بۇرادىرىمىز ھهر كۈنى بهش ياشلىق قىزىنى موتۇ بىلهن . يىراقكهن
 دەپ “ بارمايمهن ” قىزى ھهركۈنى . يىراقلىقتىكى خهنسۇچه يهسلىگه توشۇيدىكهن

 ىگهن بولغۇيتۇڭ، سهن نېمىشقا خهنسۇغا تهگم “ بىر كۈنى قىز ئاپىسىغا . يىغاليدىكهن
 مهنچه يۇقارقى . دەپتۇ “ دادام خهنسۇ بولغان بولسا خهنسۇچىنى ئۆيدىال ئۆگىنهلهيتتىم

 بۇ ئاقىۋەتلهرنى . مىسالالر سىياسهت پهيدا قىلغان تىل خوراپاتلىقىنىڭ ئاقىۋىتى
 بهش مىليۇندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياشايدىغان . چۈشهنمهك تهرس، ياكى تولىمۇ ئاسان

 تىدە خهنسۇچه بىر سۆزنى دېيهلمهيدىغان مهسۇم پهرزەنتلهر قهشقهر ۋىاليى
 سىغا ئايلىنىپ “ مارودا “ - مائارىپنىڭ تهجرىبه بويۇمى “ قوش تىللىق ” خهنسۇچه

 قېلىۋاتسا، كهنتتىن يۇقۇرى ئورگانالردا ئۇيغۇرچه قوللىنىلمايۋاتسا، خهنسۇچه
 سۇچىغا چوقۇنماي بىلگهنلىكى كىشى ھوقۇققا، مهنپهئهتكه ېئرىشىۋاتسا كىشىلهر خهن

 . قاالمدۇ

مهسجىدته تېلفوننى ېئتىشكه “ بىر كۈنى مهسجىدكه كىرىپ تامغا يېزىلغان
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 دېگهن “ يۇقۇرى ئاۋازدا پاراڭ سېلىش مهنىئ قىلىنىدۇ ” ، “ ئهھمىيهت بېرەيلى
 بۇ جۈمله شهھهردىكى ھهرقانداق مهھهللىنىڭ تېمىغا . جۈملىنى كۆرۈپ قالدىم
 مهسچىتنىڭ ىئچىدىمۇ . بولسا خيالىمغا كهلمىگهن بوالتتى تهشۋىقات ئۈچۈن يېزىلغان

 . بۇنداق ھاكىمىيهت ىئرادىسىگه ماس جۈملىلهرنىڭ كۆرۈلىشى مېنى ئويغا سالدى
 ، ئهھمىيهت “ مهنئىي قىلىنىدۇ ” قاچاندىن بېرى قهشقهر ئۇيغۇرلىرىنىڭ تىلىدا

 م ھهممه ىئش بۇ داىئ . دېگهن سۆزلهر داىئم قوللۇنىلىدىغان بولۇپ قالدى “ بېرەيلى
 مهنىئ قىلىنىدىغان، ياكى مهنىئ قىلىنماسلىق ئۈچۈن ئهھمىيهت بېرىلىدىغان

 تامغا يېزىلغاننىغۇ ھاكىمىيهت شۇنداق يازدۇرغان دەيلى، . جهمئىيهتنىڭ تىل ئادىتىمۇ
 ئهمدى مهسجىدنىڭ ىئچىگه يېزىلىدىغان سۆزلهرنىمۇ خهنسۇچىدىن تهرجىمه قىلىپ

 دېگهن “ يۇقۇرى ئاۋازدا پاراڭ سېلىش ” ئۇيغۇرچىمىزدا ئهسلى . يېزىش ئومۇمالشتىمۇ
 تېلفوننى ېئتىشكه ئهھمىيهت ” . دەيمىز “ ۋارقىرىماق “ بىز بۇنى . گهپ يوق

 دېگهن خهنسۇچىدىن بىۋاسته تهرجىمه قىلىنغان جۈمله، بۇنى “ بېرەيلى
 . ۋىۋىسكىالرغا قاراپ قويىمهن . دېسهكال كۇپايه “ تېلفوننى ېئتىۋېتىڭ ” ئۇيغۇرچه

 قهرنىڭ ىئدارە ئورگانالر توپالشقان بۆلهكلىرىدە خهنسۇالر كۆپ بولۇپ بهزى قهش
 ئۇيغۇرچه خهت بۇ يهرلهردە . ۋىۋىسكىالردا ئۇيغۇرچه يوق، بولسىمۇ تولىمۇ كىچىك

 ئاندا مۇندا كۆرۈنۈپ قالىدىغان ئۇيغۇرنىڭ گهۋدىسىدەك غىلپال كۆزگه
 مىۋە چىۋىلهرنى سېتىش ” ، “ ئاياق كىيىم سېتىش، ىئش قوشۇش ئورنى ” . چېلىقىدۇ
 دېگهندەك ۋېۋىسكىالرنى …“ يېڭى پاقالن گۈشى سېتىش دۇككىنى ” “ ماگىزىنى

 دېگهن “ قاسساپخانا ” ، “ باققالخانا ” ، “ موزدۇزخانا ” كۆرسهم ئۇيغۇرچىمىزدىكى
 ئهگهر مۇشۇ پېتى داۋامالشسا . سۆزلهرنىڭ يوقۇلۇپ كهتمىگهنلىكىدىن گۇمانلىنىمهن

 تهرەت قىلىش “ هكتهپ، بازار، مازار دېگهن سۆزلهرنى ھاجهتخانا، دوختۇرخانا، م
 ، “ سېتىش، ېئلىش ئورنى ” ، “ ئوقۇش ئوقۇتۇش ئورنى ” ، “ داۋالىنىش ئورنى ” ، “ ئورنى

 يېقىندا قهشقهردىكى مهن . دەيدىغان ئوخشايمىز “ ئۆلگهنلهرنى كۆمۈش ئورنى
 رالش نۇرخان تهكرا ” شىرىكلهشكهن نۇرخان مائارىپ تهربىيىلهش مهركىزى ىئسمىنى

 تارتاتقان تهشۋىقات ۋارىقىغا تۈركچه ئوقۇتۇش . دەپ ئۆزگهرتىپتۇ “ ئوقۇتۇش مهكتىپى
 مهن رەسمى شىرىك . سىنىپى، ېئنگىلىزچه ئوقۇتۇش سىنىپى ئاچىمىز دەپ يېزىپتۇ

بۇ يهردىكى گهپ خۇددى بازار . بولغاندا بۇ ىئشالر ئاللىقاچان تاماملىنىپ بولغانىكهن
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 دۇنيادا سودا بولمايدىغان بازار، . ى قىلىپ قويغاندەكال ىئش دېگهن گهپنى سودا بازىر
 بۇ خهنسۇچىدىن قىلىنغان ناباپ . ئوقۇتۇش قىلمايدىغان مهكتهپ، سىنىپ بولمايدۇ

 بۇالردىن شۇنى . تهرجىمىنىڭ ئۇيغۇرچىنى پاالكهتلهشتۈرىشىدىن باشقا نهرسه ئهمهس
 هزىزانه قهشقهردە ئۇيغۇرالرنىڭ بايقايمىزكى، ئۇيغۇرلىرى سۆزمهن دەپ تهرىپلىنىدىغان ئ

 مهسجىدىدىن تارتىپ ماگىزىن، مهكتهپلىرىگىچه خهنسۇچه تهپهككۇرغا بېقىنغان
 كۆنگهن يامانمۇ كۆيگهنمۇ دېگهندەك مهنچه . ئۇيغۇر تىلى قوللىنىلىشقا باشالپتۇ

 بۇالرنى ھىچ بىر ئۇيغۇر خاالپ شۇنداق قولالنمايدۇ، بهلكى شۇنداق قوللۇنۇپ، ياكى
 كۈندە قاتنىشىۋاتقان سىياسىي ئۆگىنىش، تامالردىكى . ۆنۈپ قالغان بولىدۇ دەپ ك

 ژورنالالردىكى مۇقۇملۇق تهربىيىسى قاتارلىقالردا - سىياسىي تهشۋىقات، گېزىت
 قوللىنىۋاتقان خهنسۇ تىلى ۋە ئۇنىڭ مهسۇئلىيهتسىز ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى

 ق تىل ھادىسىسىنى كهلتۈرۈپ كىشىلهرنىڭ تهپهككۇرىغا، تىلىغا تهسىر قىلىپ مۇشۇندا
 بىر تىل جهمئىيهتتىكى تۈرلۈك ساھهلهردە قوللۇنۇلۇش پۇرستىدىن مهھرۇم . چىقىرىدۇ

 . قالغاندا تهبىئىيكى نامراتلىشىدۇ، بوھرانغا دۇچار بولىدۇ

 ئۈرۈمچىدە تاالشتا قالغان ئامېرىكىلىق
 گۇلهن : ئاپتۇرى

 قىزلىرى ئۆزىمىز ۋە ئۆزگىلهرنىڭ نهزىردىكى ئۇيغۇر خانىم

 يېقىندا ئۈرۈمچىدىن قايتىپ كهلگهن تېكساسلىق جهيسېننىڭ
 . قا چىقىرىپ قويغان رەسىمىنى كۆرۈپ ھهيران قالدىم ) دوستلۇشۇش تورى ( فهيىسبۇك

 رەسىمدە ئۇ ئۆزىنى قارىمايدىن ىئزدەپ كېلىپ مىھمان قىلغان بىر توپقازاق قىزالرنىڭ
 شى ئامرىكىدىكى كېچىلىك كۇلۇپتا قىزالرنىڭ كىينى . رەسىمىنى چىقىرىپ قويۇپتۇ

جهيسېن ئهسلى ئۇالرنىڭ . ئوينايدىغان قىزالردىنمۇ بهكرەك ئامېرىكىچه ېئدى
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 بىۋاسته تونۇشمىغان كىشىلهرنىڭ بۇ قهدەر . بىرسىنىڭ دوستى بىلهن تونۇشىدىكهن
 قىزغىن ىئزدەشلىرىگه ئانچه كۆنۈك بولمىغان بۇ بۇرادەر تولىمۇ ھهيران قالغانلىقىنى

 ئاق ھاراقنى ئۇ قىزالر بىلهن تهڭ ىئچهلمهي مهسخىرىگه قالغانلىقى ئۇنىڭغا . ىپتۇ يېز
 ئامېرىكىلىقالرنىڭ مهدەنىيىتىنى چۈشهنمهيدىغان قىزالرنىڭ . بهك ېئغىر كهپتۇ

 . ئوغۇلبالىچىلقنى ھاراق ىئچىش بىلهن ئۆلچىگىنى ئۇنىڭغا بهك تهسىر قىلىپتۇ
 ۇ بىر قانچه كۈن خهجلىگهن پۇلىنى ئۇ جهيسېننىڭ يېزىشىچه ئون نهچچه قىزنىڭ ش

 . نهق بىر يىل خهجلهيدىكهن

 بۇ يىل ىئلتىماس قىلغان ئوقۇغۇچىالردىن “ . ئۇخاتىرىسىنى مۇنداق داۋام قىلىپتۇ
 تهلىيىمىز كېلىپ ئاران ىئككهيلهن ئۈرۈمچىدىكى ېئكىس ئۇنۋېرىستىتقا ئۇيغۇرچه

 ئامېرىكىلىق، يهنه بىرەيلهن قارا مهن سېرىق چاچلىق . ئۆگىنىش ئۈچۈن قوبۇل قىلىندۇق
 بىز بۇ يهرگه . چاچلىق شهرقى  ئاسىيالىقالر پۇشتىدىن بولغان ئامېرىكىلىق ېئدى

 شهرقى ئاسىيا نهسىلىللىك . كهلگهندىن كېيىن قىزالرنىڭ قورشاۋىدا قالدۇق
 چۈنكى ئۇنىڭ . ئامېرىكىلىق بۇرادەر تهلهيلىك چىقىپ بۇقورشاۋنىڭ سىرتىدا قالدى

 كى ئادەملهر بۇ يهردەكۆپكهن، شۇڭا ئۇنى ھېچكىم ئامېرىكىلىق چىرايىدى
 قازاق . مهن بۇ قورشاۋدىنقاچقانچه چىقالماي قالدىم . غا ئۆتمىدى “ ھۇجۇم ” دەپ

 قىزالر كىرىدۇ، ساڭا قازاقچه ئۆگىتىمىز بۇ دېگهن دۆلهت تىلى، مۇشۇ تىلنى ئۆگهنسهڭ
 نسۇ قىزالر كىرىدۇ، نېمه ئهس قاتىدۇ، خهنسۇچه ئۆگهنسهڭمۇ بىز تهييار دەپ،خه

 قىلىسهن ئۇيغۇرچه ئۆگىنىپ، ئۇيغۇرتىلى ىئشلىمهيدۇ، بىزدىن بىراقال خهنسۇچه
 مېنىڭ … ئۆگهن دەپ، ئۇيغۇرقىزالر كىرىدۇ، ھهقسىز ئۇيغۇرچه ئۆگىتىپ قويايلى دەپ

 كۈندە ئولتۇرۇش، كۈندە جىر، كۈندە تانسا، كۈندە . خۇسۇسىي ھاياتىم يوقاپال كهتتى
ماڭا ). ىق يېرى ئۇدىبا سۆزىنىڭ يېنىغا كېچىلىك كۇلۇپ دەپ يېزىپ قويۇپتۇ قىز ( دىبا

 ئهڭ غهلىتهتۇيۇلغىنى نهچچه سائهت يول مېڭىپ قارىمايدىن كهلگهن قازاق، ئۇيغۇر
 ئۇالرئۈرۈمچىگه مهخسۇس نهچچه مىڭ پۇللۇق كىيىم ئالغىلى . قىزالر بولدى

 . ۋەن مېھمانخانىدا تۇرمايدىكهن ھهر كهلگهندە چوقۇم بهش يۇلتۇزدىن تۆ . كېلىدىكهن
 مهن شىنجاڭدەك نامرات يهردە مۇنداق بايالرنىڭ بارلىقىنى كۆرۈپ كۆزۈمگه

. دەسلهپته ماڭا ئويۇندەك تۇيۇلۇپ كارىم بولمىدى . ىئشهنمهي قالدىم
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 بارا بۇنداق چهكلىمىسىز تۇرمۇشتىن - بارا . ئارىلىشىۋەردىم “ بىخهتهر ” ئۇالربىلهن
 كۆزۈمگه . تنىڭ، بۇنداق قىزالرنىڭ تهمىدىن تويۇشقا باشلىدىم بۇنداق ھايا . زېرىكتىم

 مهن شۇنىڭغا ھهيران  مېنى . خهنسۇمۇ،قازاقمۇ، ئۇيغۇرمۇ ئوخشاش تۇيۇلۇپ كهتتى
 قارىمايدىن ىئزدەپ كېلىپ ھارمايدىغان قىزالرنىڭ بۈگۈنى ئۇنىڭ بىلهن ئهرتىسى

 قىزىق يېرى بۈگۈنى بىر . بۇنىڭ بىلهن ئارىالشسام نېمىشقا ئاچچىقى كهلمهيدىغاندۇ
 دوستىنى باشالپ كهلگهن قىز ئۇنى يولغا سالسام يهنه بىرىنى باشالپ كېلىدۇ،

 ئۇالر بىلهن ىئچكهن ھاراقنى، تۈنىگهن كېچىلهرنى . مۇشۇنداقمۇ غهلىتىلىك بوالمدۇ
 ئۇالرنىڭ بىرال . ئۇالرنىڭ ساددىلىقىغا ھهيران قالىسهن . ئويلىسام قۇسقۇم كېلىدۇ

 ر،ماڭا خهنسۇچه، ئۇيغۇرچه ياكى  قازاقچه ئۆگهتمهكچى بولغان قىز مهقسىدى با
 مهن سهل ئۇزاقراق ئارىالشقانلىرىمغا . مېنى ئامېرىكىغا ېئلىپ كېتىدۇ دەپ تاما قىلىدۇ

 دەپ قويدۇم،ئامېرىلىكلىقلالرنىڭ بۇنداق ھىسسىياتنى سودىغا ئايالندۇرۇشقا
 ۇ، ياكى چۈشهنسىمۇ ئۇالرنىڭ ئۆچلىكىنى، بىلمىدىم ئۇالر راستىنال چۈشهنمهمد

 . باشقا بىر خۇمارى بارمۇ بىلگىلى بولمايدۇ

 مېنى ئهڭ . مهن ئۈرۈمچىدە ىئككى ئاي تۇرۇپ قارىمايغا بهش ئالته قىېتىم چىقتىم
 يىلالردا چوڭ بولغان ئۇيغۇر ۋە قازاق قىزالردىكى چهتئهل - 80 ھهيران قالدۇرغىنى

 لىرى مانچه باالم چهتئهلدەدېگهننى بهكمۇ ئۇالرنىڭ ئاتا ئانى . مهستانىلىقى بولدى
 . ئۇرغۇلۇق قىلىپ مهغرۇر  سۆزلهيدىكهن، ئۇالرچه بۇ غهلىبىدىن دېرەك بهرسه كېرەك

ئۇالرنىڭ ېئڭىدىكى چهتئهللىلهرياۋۇپالىقالر ياكى ياۋرۇپا ( قىز ئۇغۇلالر چهتئهللىكلهر
 ىرخىل ساالھىيهت بىلهن بىلله ماڭغاننى ئاالھىدە ب ) چىرايدىكىلهرنى كۆرسىتىدىكهن

 قىزىق يېرى ئۈرۈمچىدە ئامېرىكا، پىرانسىيه، كانادا،ئاۋېستىرالىيه، . ھىساپاليدىكهن
 بىردوستۇمنىڭ دېيىشىچه . گېرمانىيه، شىۋىتسىيه، گولالندىيه قىزغىنلىقى بار ىئكهن

 ئۈرۈمچى ۋە قارىمايدا يۇقارقى دۆلهتتىكى بىر يىگىت بىرەر قىزبىلهن تويلۇشۇپ ېئلىپ
 كېتهلىسه قىزالر تويلۇق ئالمايدىكهن، قىزنى ئاتا ئانىسى كىرا قىلىپ يولغا چىقىپ

 مهنمۇ قهشقهرلىك بىر يىگىتنىڭ تويىغا قاتناشتىم،ئۇ ياپۇنىيهگه . سېلىپ قويىدىكهن
 مېنىڭ ھهيران . ېئلىپ چىقىش شهرتى بىلهن قىزغا تويلۇق بهرمهيدىغانغا پۈتۈشۈپتۇ

زاق بولسۇن بۇالر مۇسۇلمان، مهن ىئسالمدا قالغىنىم، مهيلى ئۇيغۇر بولسۇن قا
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 ئۇالرنى بۇ مۇقهدەس دىنى . تويلۇقنىڭ چوقۇم بېرىلىشى كېرەكلىكىنى بىلىمهن
 ئهھكاملىرىدىنمۇ تاندۇرۇپ چهتئهلگه تهلپۈندۈرىۋاتقان نهرسىنىڭ نېمىلىكى ماڭا

 “ . مۇھىم بىر تهتقىقات تېمىسى بولۇپ تۇيۇلدى

 تۈركىيهدە بۇنداق قىزالرنىڭ ھالى تېخىمۇ . مۇ كۆرگهن مهن بۇنداق قىزالرنى تۈركىيهدى
 ۋەتهندىن توردا تونۇشقان يىگىتنى دەپ چىققان بۇ قىزالرنىڭ تهلىيى بارلىرى . ئۆزگىچه

يهنه بىر قىسمى نىكاھلىقال بولۇپ . رەسمىي توي خېتى ېئلىپ قانۇنلۇق بىلله ياشايدۇ
 ھهتتا بهزىلىرى ىئككىنچى قانۇنىي كاپالهتىسز ھاياتنى مهجبۇرى داۋام قىلىدۇ،

 ئارىمىزدىن ۋاقىتسىز كهتكهن بىر كىنو . نىكاھلىق  خوتۇن بولۇپ  قېقىلىپ سوقۇلىدۇ
 ئارتىسىنىڭ ئۇيغۇر گۈزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلغان  قىزىنى ئهنقهرەدە ىئككىنچى

 ا ېئرى بىرىنچى ئايالىنى تۇققان يوقالشقا ۋەتهنگه يولغ . خوتۇن ھالىتىدە ئۇچراتتىم
بىرىنچى ئايالى قايتقاندىن كېيىن بۇ قىز . سېلىۋېتىپ بۇ قىزنى ئۈرۈمچىدىن ئهكىلىۋاپتۇ

 مهن ئۇ ئارتىسنىڭ ىئتوت ۋە . ىئستانبولدىمۇ تۇرالماي ئهنقهرەگه يېنىپ كهپتۇ
 . كىنوالردىكى رول ېئلىشىغا بهك قايىل بولغاچقا بۇ ىئشنى پهقهت ئۇنتالمىدىم

 ايقىدىمكى ئۇيغۇر قىزلىرىدىن ئامېرىكىلىققا تېگىپ ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىن ب
 كهلگىنى خېلى باركهن، ئامېرىكىلىق قىزدىن ئۇيغۇرغا ياتلىق بولغان بىرسىنىڭ

 بۇلتۇر پاكىستانلىق بىر كىشى بىلهن توي قىلغان بىر . بارلىقىنى ئاڭلىغانالر يوقكهن
 النغانلىق خهۋىرىنى ئۇيغۇر ئايالنىڭ پاكىستاندا ئۆيدىن تۆت نارەسىدە بىلهن قوغ

 مهن ياشىغان ىئچكىرىدكى شهھهردە بىز بىلهن يېقىن باردى كهلدى . ئاڭلىدىم
 بۇنى ئاز دېگهندەك ئۇنۋېرىستىتتىكى . قىلىدىغان بهش ئايالنىڭ ېئرى خهنسۇ ېئدى

 ياغلىقلىق قىزالرنىڭ تۇڭگان قارىلىرىغا ئهگىشىپ، خهنزۇۋان قىزالرنىڭ خهنسۇ
 . وقۇشنىمۇ پۈتتۈرمهي كېتىپ قالىدىغان ىئشالغا شاھىد بولدۇم يىگىتلهرنى قولتۇقالپ ئ

 ئۈرۈمچىگه قايتقان بىر تهتىلىدە ئايدەك چىرايىنى چهگكهن ياغلىقى نۇرالندۇرىۋەتكهن
 قىزالرنىڭ ئهرەبچه كۇرۇسالرغا كىرىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم، ئهمما بىر داڭلىق ئۇيغۇر

 ياتلىق بولۇش ئۈچۈن ئهرەبچه ئۇ قىزالر ئهرەب دۆلهتلىرىگه ” زىيالىسىدىن
 نېمه ئۈچۈن ). بۇ قاراشقا قوشۇلۇشقا ئاساسىم يوق . ( دېگىنىنى ئاڭلىدىم “ ئۆگىنىدىكهن

بۇنداق بولىدۇ؟ قىزلىرىمىز نېمىشقا ياتنىڭ بولۇپ كېتىۋاتىدۇ؟
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 ياتقا مايىل قىزالرنىڭ چۈشهندۈرۈشلىرى . 1

 شۇ سىنىپتىكى . ەرس ئۆتكهن مهن خهنچه ئوقۇغان بىر سىنىپقا ىئككى يىلغا يېقىن د
 خهنسۇ يىگىتلىرىگه مايىل قىزالرنىڭ مۇنداق جاۋاپالرنى بهرگهنلىكى

 ئۇيغۇر يىگىتلهر قوپال، قىزالرنى تۆۋەن كۆرىدۇ، خوتۇنىنى ئۇرالىغاننى ” . ېئسىمدە
 ھهقىقى ئهرلىكنىڭ بهلگىسى دەپ بىلىدۇ، ھۆكۈمران بولۇۋالىدۇ، ىئددىيىسى خۇراپىي،

 “… كهڭ ئهمهس، ياۋايى نهزەر داىئرىسى

 خهنسۇغا تهگكهن ئاسپىرانت قىزنىڭ ھىكايسى

 مهندىن چوڭ ئۈچ ئاچام ئۇيغۇر بىلهن توي . مهن قاغىلىقتىن، بىز تۆت ئاچا سىڭىل ”
 بىرسى پهقهت . ىئككىسى بىردىن بالىسى بىلهن ېئرىدىن ئاجرىشىپ كهتتى . قىلغان

 ي ىئشلىرىغا قهتىئ قاراشمايدۇ، ېئرى ئۆ . ىئككى بالىسىنى دەپال چىداپ ياشاۋاتىدۇ
 ىئقتىسادنى ېئرى باشقۇرىدۇ، خالىغانچه بۇزۇپ چاچىدۇ، ھاراق ىئچىپ ئاچامنى

 خىزمهتنى ئاچاممۇ ئوخشاش قىلىدۇ، پۇلنى ئاچاممۇ ئوخشاش تاپىدۇ، لېكىن . ئۇرىدۇ
 ئاناممۇ بالىسى بار دەپ - ئاتا . ئۆينىڭ بارلىق يۈكى پهقهت ئاچامغىال قاراشلىق

 “ . ئاناممۇ رازى - شۇڭا خهنسۇ بىلهن توي قىلىشىمغا ئاتا . شقا قوشۇلمايدۇ ئاجرىشى

 ئۇ قىزغا مهكتهپتىكى ئۇيغۇر ئايالالر ھهتتا خهنسۇغا تهگكهن بىر ئايالمۇ قوشۇلۇپ
 مهن ئۇ قىز بىلهن خېلى جىق . نهسىھهت قىلغانمىش، لېكىن كار قىلمىدى

 ئارزۇلىرى شۇ ياشتىكى خېلى . پاراڭالشقان ئۇنىڭ ساپالىق بىر قىزلىقىنى بىلىمهن
 لېكىن ئالى مهكتهپتىن تارتىپ ماگىستىر ئاسپىرانتلىقىنى . خېلى قىزالردا يوق ېئدى

. تۈگهتىپ تويالشقىچه يىگىتى بىلهن بىلله يېتىپ قوپۇپ يۈرۈشكهنمىش
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 ئۇيغۇرغا تهگكهن ئايالنىڭ قارىشى

 جهتلىك فىلىمدە بىر ئۇيغۇر ياپۇنىيهنىڭ بىر تېلۋىزىيه ىئستانسىسىدە كۆرسۈتۈلگهن ھۆج
 ئۇيغۇرغا تهگسه مۇشۇنداق ھهم ېئتىزدا ئهر بىلهن تهڭ ىئشلهپ، ئۆيگه ” دېھقان ئايال

 كېلىپ ئهرنىڭ قوسقىنى بېقىپ، باال بېقىپ، ئۆي ىئشلىرىنى قىلىپ، ئهركىىشىنىڭ
 ھۆددىسىدىن چىقىپ، قېينى ئانا قېينى ئاتىالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ مۇشۇنداق

 ېتىدىغان گهپ، خهنسۇغا تهگسه سىزگه ئوخشاش ئاپائق، چىرايلىق قېرىپ ك
 “… تۇرۇدىغان گهپ

 ياتالرنىڭ چۈشهندۈرۈشى .2

 ئۇيغۇر قىزغا ئاشىق بولغان خهنسۇ

 ئۇنىڭ . مهن ئۇيغۇر خانىم قىزلىرى ھهققىدە قهشقهردە بىر تونۇش خهنسۇدىن سورۇدۇم
 ئۇ ماڭا مۇنداق بىر ىئشنى . بار ېئدى بىر ئۇيغۇر قىزىغا شاپاشالپ يۈرگىنىدىن خهۋىرىم

 مېنىڭ . سىلهر ئۇيغۇرالر ئاياللىرىڭالرنى تهڭ كۆرمهيسىلهر ” . سۆزلهپ بهردى
 بايقىغىنىم ئۇيغۇر ئاياللىرى ېئرىدىن ئاشقان تاماقنى يهيدىكهن، لېكىن ئۇيغۇر ئهرلىرى

 وتۇنىغا ئۇيغۇر ئهرلىرى بىر يهرگه بارسا خ . خوتۇنىدىن ئاشقان تاماقنى يىمهيدىكهن
 . دەپ قويمايدىكهن، لېكىن خوتۇنىنى بىسوراق ھىچ يهرگه چىققىلى قويمايدىكهن

 ئۇيغۇر ئهرلىرى ئولتۇرۇشتا ھاراق ىئچىدۇ، لېكىن ئاياللىرىنى پىۋا ىئچكىلىمۇ قويمايدۇ،
 ئانا ۋە قېرىنداشلىرى تهڭ - ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئهرلىرىال باشقۇرمايدۇ، ئهرنىڭ ئاتا

 “ . باشقۇرىدۇ

 نسۇ زىيالىسىنىڭ چۈشهندۈرىشى خه

ئۇيغۇر . ئۇيغۇر ئهرلىرى قوپال، بىر ئاز ياۋايى، خهنسۇ ئهرلىرى مۇاليىم، مهدەنىي ”
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 ئاياللىرى چىرايلىق، ھهم چىرايلىق يۈرۈشكه ئاالھىدە ئامراق، ئۇيغۇر ئهرلىرىدە بۇنى
 يغۇر ئۇ . قامدىغۇدەك يېتهرلىك پۇل ۋە بۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلگىدەك مهدەنىيىلىك يوق

 ئۇيغۇر ئاياللىرى . ئهرلىرى خوتۇنىغا گېرىم بويۇملىرى ېئلىپ بهرگهننى نومۇس بىلىدۇ
 دەپ “ خوتۇنۇڭغا ئوسما ېئلىپ بېرەرسهن ” مهن ئۇيغۇر ئهرلىرىنىڭ . پهدەزگه ئامراق

 ئازاتلىق ئارمىيه خوتهنگه بارغاندا كوچىالرنى سۈپۈرۈپ، . تىلالشقىنىنى ئاڭلىغان
 پ، تېزەك تېرىپ، ئوت قاالپ يۈرگهندە ئۇيغۇر ئاياللىرى ئهپكهش بىلهن سۇ توشۇ

 بۇ “ . دەپ قالغانىكهن ’ خهنسۇغا تهگكهن خوتۇن خانىشتهك ياشايدىغان ئوخشايدۇ ‘
 ىئچكىرىدكى ئۇيغۇرالر كۆپرەك مهلۇم ئالى مهكتهپته . كىشى ئۇيغۇرچه بىلىدۇ

 هردىن ئۇيغۇر يۇقارقىالردىن باشقا چاال پۇال يازمىالر ۋە كۆزىتىشل . پروففېسسور
 م، ئۇيغۇر )“ جوڭگۇدا كهم ئۇچرايدىغان ئوتتۇرا شهرق مۇسۇلمان دىلبهرلهر ” قىزلىرى

 قىزلىرى ىئچكىرىدكى رىستۇرانالردا ئهرەبلهردەك كىندىكىنى ېئچىپ، يۈزىنى يېپىپ
 ېئنىقكى بۇ ئهرەب رەققاسلىرىنىڭ . قورساق، كاسا ئاتىدىغان ئۇسۇلغا سېلىنىدۇ

 رالر مۇسۇلمان بولغاچقا، خهنسۇالر مۇسۇلمان دېسه كىيىنىش شهكلى، ئۇيغۇ
 ئهرەبلهرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈردىدىغان، شۇ ياغلىق قاپاقنى ئۇيغۇرالرغا كهيدۈرىدىغان

 يىپهك يولىغا ئاىئت بۇددىزىم رەسىملىرى ۋە مىڭ ئۆيلهردە تهسۋىرلهنگهن .) گهپكهن
 سىرلىق قهسىرگه ” ەك، ، مىڭ بىر كېچهدە تهسۋىرلهنگهند “ پارىس گۈزەللىرى - ھىندۇ

 ھىسسىياتچان، ىئشرەتخور، ” ، ” بهنت قىلىنغان ئهركىنلىككه تهشنا ساھىپجامالالر،
 مهن بۇالرنى .“ ياۋا گۈللهر ) ھهتتا قوپالراق دېسهك ىئشتان بېغى بوش ( ئوچۇق
 يىلالرنىڭ باشلىرىدا خهنسۇچه تورالردىكى يازمىالردىن ۋە پاراڭالردىن - 2000
 زاققا قالماي، ئۇنداق مهزمۇندىكى تورالر ۋە مهزمۇنالر ېئچىلماس ئهمما ئۇ . بايقىغان
 يىلى تومۇزدىن كېيىن بىرقىسىم خهنسۇچه توربهتلهردە - 2009 مهن . بولدى

 ئۇيغۇر جىنىسبازلىرى ۋە قىزلىرىنى زوراۋانلىق، ياۋايىلىق ۋە زۇلۇمدىن ” تهلۋىلهرنىڭ
 بۇ پهقهت شهھۋانى . م دېگهن شۇئارالرنى كۆرۈپ ئهجهپلهنمىدى “ ئازات قىاليلى

 ھهققىدىكى تېمىالردا توال دېيلگهن “ قىزلىرى ) ئۇيغۇر ( شىنجاڭ ” تورالردىكى
 ىئچكىرىدىكى چاغلىرىمدا بىر خهنسۇ . گهپلهرنىڭ ئازاراق سىلىقالشتۇرۇلۇشى ېئدى

گهپ . تهمسىللىرى ھهققىدە تېما ىئشلىدۇق - ئايال مۇئهللىم بىلهن ئۇيغۇر ماقال
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 ئۇيغۇر قىزلىرى خهنسۇ قىزلىرىدىن ” ت ھهققدە سۆز بولۇۋېدى، ماقالالردىكى مهدەنىيه
 بهكرەك ئوچۇق، ىئشرەتخور، شىنجاڭ دېگهندە ئادەم ئاز يهر كهڭ بولغاچقا ئهر ئايالالر

 … مۇناسىۋىتىگه داىئر تهقىپ ۋە توساقالر خهنسۇ جهمئىيىتىدىكىگه قارىغاندا ئاز
 . قالالرنى تېپىپ بېرەرمىشمهن يۇقارقى مهزمۇننى ىئسپاتاليدىغان ما . دەپ قالدى “

 بىلله يازغان ماقالىمىز . مهن ئۇنىڭغا بۇ گېپىنىڭ ئاساسسىز ىئكهنلىكىنى چۈشهندۈردۈم
 ئۇيغۇر قىزلىرى كۆڭلىنى ئهرلهرگه بايان قىالاليدۇ، ” نهشىردىن چىققاندا قارىسام يهنىال

 . دەپ يېزىپتۇ، ھىچ ئاساس كۆرسهتمهي “ خهنسۇ قىزلىرىدىن كۆپ ئوچۇق
 يىلنىڭ ئاخىرىدا غۇلجىدا ئون نهچچه يىل تۇرغان مهشھۇر يازغۇچى ۋاڭمىڭ - 2009

 ئايالالر مۇناسىۋىتىدە يۈرەكلىك، - ئۇيغۇر ئاياللىرى ئهر ” بىر خهنچه پروگراممىدا
 ئۇيغۇرالرنىڭ پۈتۈن مهملىكهتكه يۈزلهنگهن . دەپ ئاتايىن دەپ ئۆتتى “ ئوچۇق

 ھالىتىنى پهدەزسىز، تهرەپسىز، ئالدىن ئۇيغۇر ئاۋامنىڭ چىن . شهخسىي مهتبۇئاتى يوق
 بېكىتىلگهن پىالن مهقسهتسىز ئايان قىلغان  نوپۇزلۇق ھۆججهتلىك فىلىملهر تېخى

 شۇڭالشقا ئۇيغۇر خانىم قىزلىرى ھهققىدىكى يۇقارقى تهرەپباز، . بارلىققا كهلمىدى
 خىيالىي، بۇرمىالنغان، جىنسىيلهشتۈرۈلگهن، جىسىمالشتۇرۇلغان قاراشالر

 . يغۇرقىزلىرىنىڭ ئۇسۇللۇق بهدىنى سهھنىدە ئومۇمالشقانچه تېخىمۇ ئومۇملىشىدۇ ئۇ

 بۇالر مهن بۇرۇن كۆرۈشكهن كىشىلهر، ئوقۇغان يازمىالر ۋە ئاڭلىغان ىئشالرنىڭ
 بۇ ھهقته مهخسۇس ماقاله يېزىش ىئستىكىم بولمىغاچقا . ېئسىمدە قالغانلىرى

 ېرىكلىق ئهرلهرنىڭ بۇ مهسىلگه قانداق ئام . ھازىرلىقسىز بولغاچ مۇشۇنچىلىك يازاي
 جهيسېننىڭ ېئيتقانلىرى بىرەر ېئنىق . قارايدىغانقىنى بىلىشكه ىئمكانىم بولمىدى

 ناۋادا ئوقۇرمهنلهر بۇ تېمىغا زىيادە قىزىقسا ىئھتىياجغا قاراپ . مهسىلىنى چۈشهندۈرمهيدۇ
 . يهنه داۋاملىق كۈزۈتۈپ داۋامالشتۇرۇپ يېزىشىم مۇمكىن

 قانداق يېشىمهن؟ مهن . 3

 ئومۇمالشتۇرغاندا يات ئهرلهرنىڭ نهزەرىدە ئۇيغۇر قىزلىرى ېئچىلمىغان بوزلۇق،
. تهرەققىياتقا، زامانىۋىيلىققا، مهدەنىيلهشتۈرۈشكه، ئازاد قىلىنىشقا مۇھتاج بىر كوللكتىپ
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 ئۇالر  خوراپىي، ياۋايى، زوراۋان، ھورۇن، نامرات ئهرلهرنىڭ قولىدا قول، ئويۇنچۇق
 بۇ نۇقتالردا ياتالرنىڭ قارىشىچه ئۇيغۇر قىزالر كۆرۈنمهس ۋە سانىغۇسىز بىر . ولماقتا ب

 يهنى ىئگىلىۋېلىنغان كونكىرىت بىر . توپ ئهمهس، بهلكى كونكىرىت بىر جىسىم
 بۇ . ئۇالر ناىئنىق بىر توپنى كونكىرىت بىر گهۋدە سۈپىتىدە تهسهۋۋۇر قىلىدۇ . شهيىئ

 ئۇالرنىڭ .“ ئايال ” ۋېلىغان، بۇ گهۋدە ئهڭ موھىمى گهۋدە گۈزەل، جهلپكار، بېسى
 ئۇيغۇر قىزلىرى زامانىۋىيلىققا مۇھتاج، . نهزەرىدە ئۆزلىرى قۇتقازغۇچى، ىئسالھاتچى

 ئوزلىرىچه ئۇالر . قا ېئرىشىدۇ “ زامانىۋىيلىق ” قىزالر ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن ۋە تېنىدىن
 ڭ ئۇالرغا ېئرىشىشى مهدەنىيهتكه، مهدەنىي، باي، يۇقۇرى تهربىيهلىك تهبىقه، قىزالرنى

 قهشقهردە بىر ئۇيغۇر گۈزىلىگه بىر قانچه خهن . ساالھىيهتكه، بايلىققا ېئرشىكىنى
 سهن ىئچكىرىگه ھىچ بولمىغاندا ئۈرۈمچىگه كهتكهن بولساڭ ” خىزمهتدېشى

 دېگهننى نهچچه “ شىياڭگاڭلىق زەردارالرغا ئهرمهك بولغۇدەك پۇرسىتىڭ بار ېئىدى
 بۇنىڭدىن شۇنى بىلىش مۇمكىنكى ئۇالرچه ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ . تۇ قېتىم دەپ

 جامائهت پىكرىنى باشلىيااليدىغانالر بايالرۋە ئۇالرغا . گۈزەللىكى زەردارغا مهنسۇپ
 . ئۇالر ساياھهتكه كېلىشىدۇ . پاس چىقىرىپ جان باقىدىغان ئهمهلدار ۋە قهلهمدارالر

 ھهممه نهرسه تاۋارالشقان مهقسىدى رىقابهت كهسكىن ، تۇرمۇش جىددىي ۋە
 ىئزدەيدىغىنى يۇقۇرى ىئستىماللىق قىممهت . جهمئىيهتنىڭ بېسىملىرىدىن قېچىش

 لهر، زامانىۋىيلىقتىن مۇستهسنا “ مۇالزىمهت ” رايۇنىدا ېئرشهلمهيدىغان نىسبهتهن ئهرزان
 يهنه بىرى ئۇالر . كىشىلهر “ ىئپتىداىئ ” يوچۇن جهمئىيهت ۋە بۇ جهمئىيهتتىكى

 ئۇالرنىڭ زامان . ئهسىردىكى ىئلغار دەۋىرگه مهنسۇپ دەپ قارايدۇ - 21 ى ئۆزلىرىن
 چېكىنى بۇزۇپ ئوتتۇرا ئهسىر تۇرمۇشىنى ياشاۋاتقان كىشىلهرنى سهيله قىلىپ

 بۇ يهردە ئۇالرنىڭ . ئۆزىنىڭ قانچىلىك ئالغا كهتكهنلىكىدىن ھوزۇرالنغۇسى كېلىدۇ
 چىگراغا جايالشقان، قويۇق . ان قېچىۋاتقىنى تهرەققىي ماكان ۋە ئۇچۇرالشقان زام

 ىئسالم مهدەنىيهت پۇرىقىغا تولغان بۇ زېمىن ئۇالرنىڭ شىرىن خىياللىرىغا مهلھهم
 ئۈرۈمچىدىكى چوڭ بازانىڭ ىئچكىرىلىك زەردارالر تهرىپىدىن قويۇق ئۇيغۇر . بولىدۇ

 . بىناكارلىق ئۇسلۇبىدا سېلىنىشى دەل شۇ شىرىن چۈشنى رىيالالشتۇرۇش ئۈچۈندۇر

همدى جهيسېننىڭ يازمىسىدىكى چهتئهل خۇمارلىققا كهلسهك بۇ يهردە بىز ئۇيغۇر ئ
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 قىزلىرىنىڭ يۇقاردا دەپ ئۆتكهن زەردارالرنىڭ شىرىن چۈشىگه ماسلىشىۋاتقان
 . قىزلىرىمىز زامانىۋىيلىققا، بايلىققا، ىئلغارلىققا تهلپۈنىدۇ . كۆرۈنىشىنى كۆرمهي قالمايمىز

 ۇراپىي، قاالق، كونتروللۇق جهمئىيهتتىن تهرەققىي ماكانغا، ئۇالرمۇ ئۆزى ياشاۋاتقان خ
 بايلىق ۋە تهرەققىياتتىن كهلگهنلهرمۇ تۇرۇۋاتقان . يېڭى دەۋرگه قاچساق دەيدۇ

 ىئككى تهرەپنىڭ . تاۋارالشقان ماكانى ۋە ماشنىالشقان زامانىدىن قاچساق دەيدۇ
 مهدەنىيهت ئارزۇسى قاتناش بىر قهدەر قوالي، ئۇچرۇشۇشقا بىخهتهر ۋە

 چهكلىمىلىرىدىن بىر قهدەرخالى بولغان ئۈرۈمچى، قاراماي قاتارلىق ئارا بهلۋاغدا
 . ئۇالرنىڭ قوشۇلىشىنى ىئككىال تهرەپنىڭ مهدەنىيىتى قولالپ كهتمهيدۇ . قوشۇلىدۇ

 ئۇيغۇرالر ېئرىنىڭ ” مهسىلهن، مهن تۇرغان شهھهردىكى خهنسۇالرنىڭ نهزەرىدە
 چهتئهللىك قىزالر ” ئامېرىكىدىكى يهرلىكلهرمۇ .“ لهر پۇلىنى دەپ ئهگىشىپ كهلگهن

 شۇڭا رەسمىي توي . دەپ قارايدۇ “ ئامېرىكلىق بولۇش ئۈچۈنال بۇ يهرگه ياتلىق بولىدۇ
 بۇنىڭدا ۋاقىتلىق . قىلىشقا قارىغانداق مۇنداق سهييارە قۇشۇلۇش بهكرەك ئومۇمالشقان
 ئۇالر ئۆز . دىلىك بولۇش، بهدەللىك بولۇش، مهخپىي بولۇش ئاساسلىق ئاالھى

 مهدەنىيهتلىرىدە قوشۇلۇش ئهركىنلىكى ۋە ھاالۋىتىنى تولۇق سۈرەلمىگهچ ھهر ىئككىال
 ئۈرۈمچى، قارامايالر ئۇالر . مهدەنىيهتكه تولۇق تهۋە بولمىغان بىر ئارا رايۇنغا مۇھتاج

 ساياھهتچىلىك، مهبلهغ سېلىش، . ئۈچۈن غايىۋىي ئارا بهلۋاغ بولۇپ خىزمهت قىلىدۇ
 بۇ ئۇيغۇر . ىش تۈرلىرى بۇنداق بهلۋاغالرنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارە كهڭهيتمهكته ېئچ

 خانىم قىزلىرىنىڭ خهقلهرنىڭ ىئشتىھاسىغا تېخىمۇ ماسلىشىشقا مهجبۇر بولۇشىنى
 چۈنكى ىئھتىياجغا قاراپ تاۋارنىڭ . ياكى ئخىتىيار قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ر ئهرلهر جهمئىيىتى ئۇيغۇر خانىم ئۇيغۇ . سۈپىتىدە ئۆزگىرىش بولۇشى چوقۇم
 قىزلىرىنىڭ ئۇيغۇرچه تهلهپلهر داىئرىسىدە پائالىيهت قىلىشىنى شهرت قىلىدۇ، لېكىن

 يات ئهرلهر ئۇالرنىڭ ىئنسانىي ىئھتىياجلىرىنى يېڭىاليدۇ ۋە . شاراىئت يارىتالمايدۇ
. يېتهكلهيدۇ

 خاتىمه ئورنىدا

ئوقۇرمهنلهرنى ئۈمىدسىزلهندۈرۈشنى . بۇ بۆلهكنى يازماق ماڭا بهك تهرس كهلدى
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 ئۇيغۇرالردا ئالقىشالنغان ئادىل . پهقهت خالىمايدىغىنىم ئۈچۈن نهچچه ۋاز كهچتىم
 . ئهر ھهققىدىكى ىئتوتىنى كۆرۈپ جىق ئويلۇدۇم “ ئۆلچهملىك “ مىجتنىڭ ھېلىقى

 ئۇيغۇر جهمئىيىتى بۈگۈنكى ئاىئله كىرزىسى، ئهخالق كىرزىسىنىڭ جاۋابىنى
 نهزەرىيه جهھهتتىن تهبىىئ . نىڭ يولىدىن ىئزدەۋاتقاندەك تۇيغۇغا كهلدىم ئهجداتالر

 ئهمما شۇنى دېگۈم بار، بىز ياشاۋاتقان دەۋىر ئهجدادتلىرىمىز ياشىغان . شۇنداق بوالتتى
 جىسمانى قۇۋۋەت ۋە ئهر ئايالالرنىڭ ىئش . جىسمانى كۈچ دەۋرى ئهمهس

 بولغان ئۆلچهملىك ئهر ۋە ئايال تهقسىماتى ېئنىق ئايرىلغان دەۋىرنىڭ مهھسۇلى
 ھهققىدىكى ئۇدۇملىرىمىز دەۋرىمىز رىياللىقىغا ماس كهلمهۋاتىدۇ، شۇڭا قوغۇدايمىز

 ئۇنىڭ . بۇنى بىر قانچه ېئتوت يېزىپ تۈزىگىلى بولمايدۇ . دېگهنچه يىمىرىلمهكته
 دا ئۇستىگه بىزنىڭ مهسچىتلىرىمىز، دەرسخانىلىرىمىز، مۇنبهرلرىمىز ئهرلهرنىڭ قولى

 دېگهن گهپ چىقسىال ئۇالرنىڭ كۆزىگه قارشى قۇتۇپ ئايالالر “ بۇزۇلۇش ” بولغاچقا
 كېلىۋالىدۇ، بارچه گۇناھ ئايالالغا دۆڭگىلىدۇ، مهنچه ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ رىياللىقى

 بۇ . ئهرلىك نۇقتىنهزەرنىڭ، ئهرلىك بىر تهرەپلىمىلىكنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كېتىۋاتىدۇ
 ا ئايالالرنىڭ باشقا ماكان ۋە زامانغا ۋە شۇ قۇتۇپقا مهنسۇپ ياتالرغا ئۇزاق داۋامالشس

 . تهلپۈنىشى تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىدۇ

 يىلى بىر سىنىپقا دەرس ئۆتۈۋېتىپ مۇناسىۋەتلىك بىر تېكىستكه باغالپ - 2005 مهن
 يىگىرمه . دەپ سوراپ باققانتىم “ خىزمىتى يوق بىر قىزغا ئۆيلىنهمسىز؟ “ ئوغۇلالردىن

 مېنىڭ سۆيىدىغىنىم خىزمهت ئهمهس، “ چچه يىگىتتىن بىرسىمۇ مهن كۈتكهن نه
 ، ئاياللىرىمىز “ قىزالر بۇزۇلۇپ كهتتى ” . دېگهن سۆزنى دېيهلمىدى “ ىئنسان

 دەپ ئاغزىدىن كۆپۈك قانينىتىپ سۆزلهۋاتقان سهللىلىك “ يالىڭاچلىنىپ كهتتى
 دېگۈم كېلىدۇ، ئۇالرنى خاتىپ، گالىستۇكلۇق ئوقۇتقۇچى، پاينهكباش يازغۇچىالرغا

بۇزۇۋاتقان، يالىڭاچالۋاتقان سهۋەبلهر زادى نېمه؟
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 “ مهشرەپ ” ئامېرىكىدا
 گۇلهن : ئاپتۇرى

 مهيلى كىم بولسۇن، قايسى ىئقلىمىدا ياشىسۇن، دۇنيادايىغىلىش، سورۇنالرسىز ىئنسان
 بولۇپمۇ ئۇيغۇرغائوخشاش جامائهتچىلىك ېئڭى . ھاياتىنى تهسهۋۋۇر قىلماق تهرس

 ئاالھىدە كۈچلۈك مىللهتلهردە ىئنساننىڭ ئۆز سورۇن، مهشرەپلىرىدىن مۇستهسنا
 يىللىرى ىئچكىرىدىكى - 2000 . يىگانهياشىشى تهسهۋۋۇردىن تولىمۇ يىراق - يالغۇز

 ئۇ يهردە يالغۇز ” مهلۇم ئالى مهكتهپكهخىزمهتكه ماڭغىنىمدا بىر دوستۇم
 اققا تولىمۇ سۆيۈملۈك تۇيۇلدى، بۇسۇئال ماڭا بىر قارىم . دېگهنتى “ زېرىكمهمسهن؟

 ئۇيغۇرنىڭ نهزەرىدە ئۇيغۇر يوق يهر نهچچه مىليون . يهنه بىر ئويلىسام تولىمۇقىزىق
 ىئچكىرىدە . بوالتتى “ ئادەم يوق، زېرىكىشلىك ” نوپۇسلۇق شهھهر بولۇپ كهتسىمۇ

 خىزمهت بىلهن يۈرۈپ خهنسۇالرنىڭسورۇنلىرىنىمۇ جىق كۆردۈم، لېكىن توختىماي
 بۇنداق سورۇنالردا گهپ بىلهن نهپ . قىلىپ ھاراق ىئچىدىغان يېرى ياقمىدى گهپ

 مهندەكھاراق ىئچمهيدىغان، . سورۇن، ھاراق پهقهت ۋاسته ېئدى . پاسالشتۇرىالتتى
 نهپنى سورۇندىن ئهمهس ھااللىقتىن ىئزدەيدىغان ئادەمگهبۇنداق ئولتۇرۇشالر تولىمۇ

 دېگهن كىتابىنى “ ۆزلۈك ۋەكىملىك ئ ” ئهسئهت سۇاليماننىڭ . زېرىكىشلىك ېئدى
 ئامېرىكىغا كېلىشتىن . ئوقۇپ ياۋرۇپالىقالرنىڭ سوغۇق مىجهزىگه ھهيران قالغانتىم

 . بۇرۇنال كالالمدا بىر مۇزدەك جهمئىيهتنىڭ ئوبرازى ئاللىقاچانسىزىلىپ بولغان ېئدى
 ئامېرىكا ھهققىدىكى باشقا يازمىالردىن ھىس قىلغىنىم كىشىلهرنىڭ زىيادە

 لدىراشلىقتىن يىغىلىشقا چولىسى تهگمهيدىغانلىقى، خهقنىڭ ئۆيىىگه توال ئا
 دېگهندەك ئۇيغۇرغا تولىمۇ … بارمايدىغانلىقى ۋە خهقنىمۇ چاقىرمايدىغانلىقىى

 بۇرۇن مهن پهقهت ئۇيغۇر ۋە باشقا . ېئدى “ رىياللىق ” زېرىكىشلىك تۇيۇلىدىغان
نهدىكىنى . دىكىن دەپ ئوياليتتىم مۇسۇلمان مىللهتلىرىنىال شۇنداق ئادەمخۇماربوالم
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 نى “ مهشرەپ “ ئامېرىكىغا كېلىپ بىرىنجى ھهپتىسى سورۇنغا تهكلىپ قىلىندىم
 ئۇيۇشتۇرغۇچى مهن تۇرۇۋاتقان شهھهردىكى بىر ئاىئله بولۇپ ئارامغاچىققان

 كه چاقىرىلغانالر خهلقائرالىق ئوقۇغۇچىالرۋە ئۇ “ مهشرەپ ” . ئوقۇتقۇچىالر ىئكهن
 ئۆي ېئگىسى ئهر ئايال بىزنى ىئشىك ئالدىدا . رلىك دوستلىرى ىئكهن كىشىنىڭ شۇ يه

 ىئشىكتىن كىرگهندىكى مىھمانخانىغا بىر پىيانىنو، بىر قانچهساپا قويۇلغان . قارشىائلدى
 بولۇپ مېنى ئهڭ قىزىقتۇرغىنى ئۆينىڭ ھهر بۇلىڭىدىكى قول يهتكۈدەك يهرلهرگه

 بوش يهرلهرگه تىزىلغىنى ۋە تامالرغا . لىرى بولدى “ كىتاب ىئشكاپ ” قويۇلغان التا
 ېئسىلىغىنى مهن تازا بىلىپ كهتمهيدىغان رەسسامالرنىڭ رەسىملىرى، بالىلىرىنىڭ
 ىئجادىيهتلىرى، ئاتا ئانىسىنىڭ سۈرىتى بېسىلغان گېزىتلهر، ئاىئلىسىدىكىلهرنىڭ قولىدا

 ىيىدەك تهسىر ياسىغان تۈرلۈك خاتىرە بويۇملىرى بولۇپ ماڭا بۇ مىھمانخانا بىر مۇز
 . بهردى

 مىھمانخانا ىئچىگه ئاشخانا ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ ساھىپخان بىلهن پاراڭالشقاچ
 تاماق تهييار بولغاندا . تاماق پىشىشنى ساقلىدۇق، بهزىمىز تاماققا يارىمدەملهشتۇق

 ھهممىمىز تاماقالرنى تاماقخانىغا تىزدۇق، ۋە ئۆچىرەت بويىچه تاماق ۋە ساالتاالرنى
 ڭ كىچىك تهخسىلهرگه ېئلىپ بهزىلىرىمىز ئولتۇرۇپ، بهزىلىرىمىز مېڭىپ يۈرۈپ چو

 بىرى . ئامېرىكىدا بۇنداق سورۇن ىئككى خىلكهن . پاراڭالشقاچ غىزالىنىشنى باشلىدۇق
 مۇشۇنداق ساھىپخان تاماق پۇشۇرىدىغان، مىھمانالر خالىسا يىمهكلىك ياكى

 اتالك دەپ ئاتىلىدىغان، ساھىپخان ىئچىملىك كۆتۈرۈپ كېلىدىغىنى، يهنه بىرى پ
 تاماق ئهتمهيدىغان مىھمانالر تاماقلىرىنى كۆتۈرۈپ كېلىپ باشقىالر بىلهن بىلله

 ئاڭلىشىمچه بۇ پاتالك دېيىلىدىغان ئولتۇرۇش ئهسلى . يهيدىغىنى ىئكهن
 تاماقنى ئولتۇرۇپ تېز يهپ بولغانالرغا قارىسام . ھىندىيانالرنىڭ ئادىتىكهن

 تاماقتىن كېيىن تاتلىق . ن، يهرلىكلهر تېخى يېرىمىنىمۇ يهپ بواللماپتۇ جوڭگۇلۇقالركه
 دېگهن مۇشۇنداق بىر ىئستاكان “ مهشرەپ ” بۇ يهردە . تۈرۈم ۋە ماروژنا يىيىش ئادەتكهن

 پىۋا ياكى كوالدەك ىئچىملىكنى كۆتۈرىۋېلىپ سورۇندىكى خالىغان كىشى ياكى
 . تهمبۇر يوقكهن - مۇزىكا، نه دۇتتار - اخشا نه ن . كىشىلهر بىلهن پاراڭلىشىدىغان ىئشكهن

لهرىگه پهقهت ئهگىشىپ “ لهتىپه ” ئۇالر ئۆزلىرىچه كۈلۈپ تېلىقىپ قالغان قالغان
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 كۈلگهن بولۇۋالدىم، لېكىن شۇنچه ئادەتتىكى گهپلهرگه نېمىشقا قاھقاھلىشىپ
 بهلكىم چاخچاقالرنىڭ مهدەنىيهت ئارقا كۆرىنىشى . كهتكهنلىكىنى چۈشىنهلمىدىم

 دۇنيا سىلهرنىڭ شۇنداقال بىزنىڭ، ” مهسىلهن، بىزدىكى . پهرقلىق بولغاچقا شۇنداقتۇر
 دېگهن لهتىپىنى ېئنگىلىزچىگه ئۆرىسه ھىچكىم “ چاپچال سىلهرنىڭ قومۇشى بىزنىڭ

 . كۈلمىگهندەك بىر ىئش

 . ساھىپخان مۇسۇلمان مىھمانالر، گۆش يىمهسلهر ئۈچۈن ئاالھىدە تاماق ھازىرالپتۇ
 تايالند، . ئوقۇغۇچىالر بىلهن ئاشۇ تاماققا تىزىلغان ئۆچىرەتته تونۇشتۇم مۇسۇلمان

 مااليسىيه، ھىندونوزىيه ۋە باشقا شهرقى جهنۇبىي ئاسىيا دۆلهتلىرىدىن كهلگهن
 مۇسۇلمان . مۇسۇلمانالرنى جهنۇپلۇق خهنسۇالردىن ئايرىماق تهسرەككهن

 ن بۇ تاماق مۇسۇلمانالرنىڭ ئوقۇغۇچىالر بىلهن پاراڭلىشىپال كهتتىم، كاۋاپ دېگه
 ئهرەبىستانلىق ئهرەب ئوقۇغۇچىالردىن ئۇالرنىڭ مانتىنى بىزدىن . ھهممىسىدە باركهن

 قىزىق يېرى بىز الزىجان، ياغالزا دەپ خهنسۇچىسىنى . قوبۇل قىلغانلىقىنى بىلىۋالدىم
 بىز ئۆزىمىزدىكىنى . نى ىئشلىتىدىكهن “ ياغمۇچ ” ىئشلهتسهك ئۇالرئۇيغۇرچىسى

 . بلهرگه ئۆگىتىپ قويۇپال ئۇيغۇرچىسنى تاشالپ خهنسۇچىسىنى ئۆگنىۋاپتۇق ئهرە
 ھىندىستانلىق، بېنگاللىق، پاكىستانلىق، ىئرانلىق ۋە ئهرەبلهردە بىزدىكىگه ئوخشاش پولۇ،

 تاماقلىرىمىز، ئادەتلىرىمىز، ناخشا . نان، سامبۇسا دېگهندەك يىمهكلهر باركهن
 ئۇيغۇرالر ھهققىدە ئهڭ . الرغا بهكرەك ئوخشايدىكهن ئۇسسۇلىمىز ۋە چىرايىمىز ىئرانلىق

 ماڭا تهيۋەنلىكلهرنىڭ . تهپسىلى بىلىدىغانالر تۈركىي مىللهتلهردىن قالسا ياپۇنالركهن
 ئۆزىنى جوڭگۇلۇق دېمهسلىكى ۋە ئوخشىمىغان پىكىرلهرگه بهكرەك مايىللىقى

 ۇنلۇق بولۇۋېلىپ جىياڭسۇلۇق بىر ئوقۇغۇچى ئۆزىنىڭ كۇچادا ياپ . يېڭىلىق تۇيۇلدى
 مهن ياپۇنلۇق . يهرلىكلهرنىڭ ىئززىتىگه ېئرىشىشكه مهجبۇر بولغانلىقىدىن ئاغرىندى

 ساياھهتچىلهرنىڭ تهكلىماكاندا ئهخلهت تهرگهن تهسىرلىك كهچۈرمىشلىرىنى
 لهردە باشتىن ئاياق “ مهشرەپ “ شۇندىن كېينكى . سۆزلهپ بېرىپمۇ قايىل قىاللمىدىم

 تتى ئامېرىكىلىقالر ئاساسهن ئۆرە تۇرۇۋېلىپ ىئچكهچ پاراڭ بىر ىئش دىققىتىمنى تار
 . جوڭگۇلۇقالر ئاساسهن ئولتۇرۇۋېلىپ يهپ ىئچكهچ سۆزلىشىدىكهن . سالىدىكهن

دېگهن سۆزنىڭ مهشرەپنىڭ ئورنىغا نېمه “ ئولتۇرش ” بۇنىڭدىن ئۇيغۇر تىلىدىكى
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 رىشكه  ئۇيغۇر ماڭا سۆزدىكى ئۆزگى . ئۈچۈن ئۆزگهرگهنلىكىنى ئاڭقارغاندەك بولدۇم
 ئهجهبا . سورۇنلىرىنىڭ ئۆزگىرىش جهيانى مۇجهسسهملهشكهندەك بىلىندى

 لىرى بىزگه كىرىپ، “ ئولتۇرۇش ” خهنسۇالرنىڭ يهپ ىئچىشنى مهزمۇن قىلغان
 ئۆزىمزىنىڭ شاتلىق، شاشلىق، شهرەندازلىققا تويۇنغان مهشرەپلىرىمىز يهپ

 بوۋىلىرىمىزدىن قالغان مهشرەپتىن قا ئايلىنىپ قالغانمىدۇ؟ “ ئولتۇرۇش ” ىئچىدىغان
 شهرەپ قۇچتۇق، نامىمىز ب د ت نىڭ تىزىملىكىگه پۈتۈلدى، بىزدىكى بۇ

 ئولتۇرۇشالردىن كېيىنكىلهر نېمه ئۇتار؟

 مهدەنىيهتلهردىن ” بىر ئۇيغۇر قېرىندىشىمىزنىڭ دەپ بېرشىچه مهكتىپىدە ئۆتكۈزۈلگهن
 شاراپىتىدىن خېلى نام چىقىرىپ قاپتۇ، پائالىيىتىدە ئۇيغۇر مهشرەپلىرىنىڭ “ مهلۇمات

 پائالىيهتته بىر شىرەگه ئۇيغۇرالرنىڭ كهشتىلىك . ئازاراق پۇللۇقمۇ بولۇپ قاپتۇ
 داستىخېنىنى سېلىپ، پولۇ، سامسا، قۇيماق، گوشنان قاتالىق تاماقالرنى تىزىپ

 ۋە داپنى كهينىدە باشقا شىتاتالردىن يارىدەمگه كهلگهن ئۇيغۇرالر بىلهن دۇتار، تهمبۇر
 خهلق ناخشىلىرىدىن ئارىيه ئوقۇلغاندا ئولۇشۇۋالغان . چېلىپ ئۇيغۇرچه كىيىنىپ تۇرۇپتۇ

 زىيارەتچىلهر نوۋەت ئۇسۇللۇق ناخشىغا كهلگهندە يوپۇرلۇپال  قوشۇلۇپ ئۇسسۇلغا
 ئون بهش مىنۇتقا قالماي ئهتكهن تامىقى تۈگهپتۇ، تاماققا تاپقان كهشتىلىك . چۈشۈپتۇ

 يهرلىك ئامېرىكىىقالر . ىلىك داستىخان، دۇتار سېتىلىپ كېتىپتۇ ياپقۇچ، كهشت
 بۇ . ساتمايمهن دېگهنگه قويماي تهمبۇر ۋە داپنى چۆرگىلهپ كېتهلمهي قاپتۇ

 پائالىيىتى خېلى داڭلىق بولغاچقا ئۆز “ مهدەنىيهتلهردىن مهلۇمات ” ئۇنۋېرىستىتنىڭ
 ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق مهدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن بىر قىسىم دۆلهتلهرنىڭ

 ئۇيغۇر . ئهلچىخانلىرى ئوقۇغۇچىلىرىنى تهشكىللهپ ئاالھىدە كۈچ چىقارغانىكهن
 ئوقۇغۇچىالر ئۇنچه ھهشهم دەرەملهرگه مۇيهسسهر بواللمىغان بولدىسمۇ شۇ قېتىمىلىق
 . پائالىيهتته ئهڭ خېرىدارلىق بولۇپ يهرلىك گېزىتلهر ۋە تېلۋىزورالردىن ئورۇن ئاپتۇ

 ىلى مهن ئهسلى چوڭچىڭغا خهنسۇچه ئۆگهنگىلى كېلىپ تۇيۇقسىز ي - 2008
 ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشكه ئۆزگهرگهن ئامېرىكىلىقتىن ىئگىلىشىمچه، شۇ شهھهردە
 ئوقۇغۇچىالر ئورۇنالشتۇرغان بىر ئۇيغۇر مهشرىپى ئۇنى ئۇيغۇر مهدەنىيىتىگه مهھلىيا

ر  ئورۇنالشتۇرغان، ئويالپ قالدىم، بىزنىڭ ئوقۇغۇچى بالىال . قىلىۋالغانىكهن
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 سهھنىلهردىن ئۆزلهشتۈرۈلگهن مهشرەپلهر جوڭگۇدا ۋە ئامېرىكىدا شۇنچه تهسىر
 قالدۇرۇپتۇ، ئهگهر ئاتا بوۋىلىرىمىزدىن مىراس قالغان ھهقىقى مهشرەپنى داۋام قىاللىغان
 بولساق بۇنىڭ ىئقتىسادى ۋە ىئجتىماىئ ئۈنىمى يانچۇقىمىزنى توم، يۈزىمزنى يورۇق

 ىدى؟ قىلماسم

 ھازىرقى چايالر ۋە . ئۆملۈككه، قېرىنداشلىققا تهشنا ئۇيغۇر مهشرەپسىز ياشىيالمايدۇ
 لىرىمىز دەل شۇ بوغۇندىن بوغۇنغا داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان “ ئولتۇرۇش ‘

 ھازىر مهشرەپلىرىمىز ىئكىرانالشتى، بۇ . مهشرەپلىرىمىزنىڭ ئۆزگهرگهن  شهكلىدۇر
 چۈنكى ىئكىرانالشقان مهشرەپته ئۇيغۇر پهقهت . مۇزىيلىشىشنىڭ باشلىنىشى خاالس

 بۇنداق مهشرەپ ىئكىراننى . تاماشابىنىال بوالاليدۇ، ىئشتىراكچى بواللمايدۇ
 باشقۇرغۇچىالرنىڭ مهشرىپى خاالس، ئۇنىڭ قايسى شهكىلدە بولۇشى تاماشابىننىڭ

 ئهسلى ئۇيغۇرنىڭ تۇرمۇشىدىكى مهشرەپته ئۇيغۇ سهنئهتنىڭ . ىئلكىدە ئهمهس
 ياراتقۇچىسىز قالغان سهنئهت، . يلىچىسى، ىئشتىراكچىسى ۋە ياراتقۇچىسى ېئدى سه

 ىئشتىراكچىسىز قالغان مهدەنىيهتنىڭ بارار يېرىنىڭ مۇزىي بولىدىغانلىقى تارىختىن بىزگه
 مهشرەپال ئهمهس، بىزنى ئورىغان دۇنيا، كۆزىمىزدىكى رىياللىق ۋە . سىر ئهمهس

 رمهكته، ېئچىنىشلىق يېرى بىزنىڭ بۇالرغا پهقهت پۈتكۈل تهئهللۇقاتلىرىمىز ئۆزگه
. سهيلىچى بولۇپ قالغىنىمىزدۇر



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

41 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 مۇ؟ “ شهيتان ” ئامېرىكا
 دېگهن ئۇكا ئاغىنهمگه “ شهيتان ” ئامېرىكىنى -

 گۇلهن : ئاپتۇرى

 قهدىرلىك ئۇكام؛

 بۈگۈن ئانامدىن سېنىڭ تهتىلدە يۇرتقا قايتقىنىڭنى، ئادىتىڭ بويىچه ئانامنى يۇقالپ
 ئالالھ سهندىن رازى بولسۇن، ىئمانىڭنى . نىڭنى ئاڭالپ بهك مهمنۇن بولدۇم كهلگى

 ئانامنىڭ دېيىشىچه سهن . تېخىمۇ مۇستهھكهم، ئهقلىڭنى يهنىمۇ يۈكسهك قىلسۇن
 ئهگهر ئوقۇيمهن دەپ نىيهت قىلغان بولسا ئامېرىكىغا كهلسۇن، ئهگهر ” مېنىڭ

 دېگىنىمگه قايىل “ لى مهقسىدى ھهج قىلىش بولسا ئهرەبىستانغا بارسا مهي
 ئهگهر تېلىپۇننى ئامېرىكىدىن قىلمىغان بولسام، تازا بىر تهنبىھ . ئهمهسكهنسهن

 مهن مهيلى قهيهردىن تېلىپۇن . ئالدى بىلهن ساڭا شۇنى دەي . بهرمهكچىكهنسهن
 قىالي، كىملهرنىڭدۇر ئاڭالپ قېلىشدىن قورقۇپ ىئستىگهنلىرىمنى دېيهلمهي

 . اشقىالردىن قورقۇپ يوشۇرىدىغان بىر گهپ يوق چۈنكى مهندە ب . قالمايمهن
 ساڭا . ئويلىغانلىرىمنى ئهزەلدىن يوشۇرماي دەپ كهلدىم، بۇندىن كېيىنمۇ دەيمهن

 يوق ىئشالرغا ئارىلشما، ئادەم جىق ” ئوخشاش مېنى قهدىرلهيدىغانالر تېلىپۇندا ماڭا
 ز بۇ يهردە، بىزنى يهرگه بارما، گهپ قىلغاندا ئهتراپىڭغا باق، سهن كهتكهن بىلهن بى

 خاتىرجهم ياشىغىنى قوي، دۆلىتىمىز شىنجاڭغا ئۇنداق يارىدەم بېرىۋاتىدۇ، بۇنداق
 ئادەتتىكىچه ئهھۋال سورىساممۇ سۆزۈڭالرنىڭ . دەپ كېتىسىلهر “… يۆلهۋاتىدۇ

 . بىسمىلالھسى سوتسىيالىستىك تۈزۈمنى، كومپارتىيهنى مهھىيهش بىلهن باشلىنىدۇ
 ېئلىۋېلىپ جوڭگۇلۇق دوستلىرىمغا ئاڭالتتىم، ئۇالر بۇنداق مهن گېپىڭالرنى ئۈنگه

 يا مهن . تهسۋىرلهرنگهن كىنوالردىنال ئاڭلىغانىكهن “ مهدەنىيهت ىئنقىالبى ” سۆزلهرنى
سهۋەبلىك سىلهرنى مۇشۇ كۈنگىچه بىرەر قاسقان شهپكىلىك ىئزدەپ كهلمىسه، يا
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 ، مېنىڭ ئامېرىكىدىن قىلغان مهن بىرەر كۈن دېگهنلىرىم سهۋەپلىك ھهپسىگه كىرمىسهم
 تېلىپۇنۇمدىن نېمانچه ۋەھىمىگه چۈشىسىلهر؟ شۇڭا  ھهرقانداق گهپ بولسا تېلىپۇندا
 ئوچۇق دە، تېلىپۇندا ئوچۇق دېيهلمهيدىغان گهپلىرىڭىنى ماڭا مهڭگۈ دېمه، مهن

 ئاڭلىشىمچه سهن . ھىچكىمنىڭ ئوچۇق دېيهلمهس سىرلىرىغا شىرىك بواللمايمهن
 دەپ “ غهرپكه چوقۇنغانلىق ” ، “ مودا قوغالشقانلىق ” رىكىغا كهلگىنىمنى مېنىڭ ئامې

 ىئمان بىلهن ياشاشقا ۋە ئۇقۇشقا ماس كېلىدىغان شۇنچه جىق “ . چۈشىنىدىكهنسهن
 . دەپسهن “ مۇسۇلمان دۆلىتى تۇرسا بارىدىغانغا يهر چىقمىغاندەك ئامېرىكىغا كهتتى

 ئوچۇقالي، مهن قىبلىگه يهنى گهپ چوقۇنۇش ھهققىدە دېيىلگهنىكهن، ساڭا شۇنى
 مهن مۇشۇ . سېنىڭ قىبلهڭ شهرقته بولسا يول بولسۇن . غهرپكه قاراپ سهجدە قىلىمهن

 يېشىمغا كهلگىچه قىبلىدىن باشقا تهرەپكه سهجدە قىلمىدىم، ئالالھتىن باشقىغا
 ئۆزىنى  باشقىالرغا خۇدا دېگۈزۈش ئۈچۈن ىئشلهۋاتقان، يېزىۋاتقان، . يۈكۈنمۈدۈم

 ۋاتقانالرنىڭ ئادەتتىكى ئازغۇچى بهندىلىكىنى ېئسىگه سالغانلىقىم ئۈچۈن سۆزله
 پات - ھېلىمۇ پات . خىزمهتتىن ىئككى قېتىم ىئستىپا بېرىشكه مهجبۇر بولدۇم

 گۇناھىم . كۆرەلمهس، قىتىغۇر، پۇتاقچى دېگهن توھمهتلهرگه ئۇچراپ تۇرۇۋاتىمهن
 سهن موداغا . لىقىمدۇر شهخسكه ۋە شهخسلهر چوقۇنۇنغان تهرەپكه چوقۇنمىغان

 ئهگهشتى دەپ قاپسهن، مهنمۇ بىر ئازغۇچى ىئنسان بولغاچقا زاماندا ئاققاننى خهلققه
 ياققاننى قىلىشتىن پۈتۈنلهي خالى بواللمىدىم، ئهمما ئامېرىكىغا كېلىشىم مودىدىن

 ساڭا دېسهم مهن ئامېرىكىدا ئوقۇشنى قارار قىغىنىمدا ئامېرىكىغا كېلىش مودا . ئهمهس
 ئهگهر ئهينى چاغدا ھازىرقىدەك كهتمهسكه . همهس ېئدى، ھازىركهتمهسلىك مودا ئ

 مانا ھازىرقى مودىغا ئهگهشمىگىنىم . كېلىش مودا بولسا ېئدى كهلمىگهن بوالتتىم
 . ئۈچۈن كېتىمهن دەپ يا ۋەتهندىكىلهرنى يا بۇ يهردىكىلهرنى ىئشهندۈرەلمهي يۈرىمهن

 . ئهمهس، ھهق بۇيرىغاننى تهۋسىيه قىلىدۇ چۈنكى بىزنىڭ كاالمىمىز خهق قىغاننى
 سهن بىلمىسهڭ كېرەك، بىزنىڭ موھتىمىزدا بهندە بولۇش ئهمهس خۇدا بولۇش مودا،
ىئلىمدار بولۇش ئهمهس ئهمهلدار بولۇش مودا، ئادەم بولۇش ئهمهس ئادەمخور بولۇش

 قاراپ سورۇنالرغا بارساڭ خهق سېنىڭ خىزمهت ئورنۇڭغا، ئهمىلىڭگه، پۇلۇڭغا . مودا
 ھىچ كىم سېنىڭ نهدە ئوقۇغۇنۇڭ بىلهن ھىساپالشمايدۇ، ئۇنۇۋانىڭغا، . مۇئامىله قىلىدۇ

خهق ساڭا تهربىيىلىگهن ئوقۇغۇچۇڭنىڭ نېمه ىئش قىاللىغىنى . مۇئاشىڭغا قارايدۇ
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 جهمئىيىتىمىزدە ھىچ كىمنىڭ . بىلهن ئهمهس، قانداق ئهمهل تۇتالىغىنى باھا بېرىدۇ
 ىيانهتلىك ىئنسان بولغۇسى يوق، ئۇالرنىڭ نىشانىچه يا چوڭ الياقهتلىك پۇقرا، د

 ىئمان بىلهن ” سهنچه . بېلىق بولۇپ يۇتىسهن ياكى كىچىك بېلىق بولۇپ يۇتۇلىسهن
 مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنىڭ ھالى يۇقارقىدەك ئهمهسمۇ؟ ساڭا بىر مىسال “ ياشاشقا ماس

 ۆچۈرىۋالغىنى ئۈچ مهن بۇ يهرگه كهلگهندىن كېيىن تاپشۇرۇقۇمنى ك . كهلتۈرەي
 مهن پاراڭالشقان ئوقۇتۇقۇچىالرنىڭ ئورتاق قارىشىدا . ئهرەبىستانلىق، بىر جوڭگۇلۇق

 مهكتىپىمىزدە ئهرەبىستانلىق بىلهن . ىئمتىھاندا كۆچۈرىدېغىنى خهنسۇ ۋە ئهرەپ
 ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهكتىپىمىزنىڭ ئوقۇش . جوڭگۇلۇق ئوقۇغۇچى ئهڭ كۆپ

 ان ىئنگىلىز تىلى مهركىزىدە ئوقۇش پۈتكۈزەلمهي ئهڭ ئۇزاق پۇلىنى ئهڭ كۆپ ئالىدىغ
 نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇالرغا ئاتا ئانىسى پۇلنى چهكلىمىسىز بېرىدۇ، . ئوقۇيااليدۇ

 ئۇالر . چۈنكى بۇ پۇلالر ئۇالرنىڭ چۆنتهكلىرىگه مىھنهتسىز، چهكلىمىسىز  كىرگهن
 هڭ كۆپ خىالپلىق قىلىپ ئهڭ قىممهت ماشىنىنى نهخ پۇلغا ئاالاليدۇ ۋە قاىئدىگه ئ

 بۇ ( بىزنىڭ مهكتهپنىڭ تىزىملىتىش ىئشخانىسى . ئهڭ كۆپ جهرىمانه تۆلىيهلهيدۇ
 قاتارلىق .. يهرگه ئوقۇغۇچىالر دەرسكه تىزىملىتىش، دەرستىن چېكىنىش، دېپلۇم

 ئۆچىرەتته ” غا يېزىلغان ئهرەبچه ۋە خهنسۇچه ) ىئشالر ئۈچۈن ئهڭ كۆپ كىرىدۇ
 مهن بېيجىڭدا بىر قېرىنداشقا ۋىزا بېجرىشىپ بهرگىلى . كۆردۈم دېگهن خهتنى “ تۇرۇڭ

 سهندىن . بېرىپ ئهڭ قوپال مۇئامىلىنى ئهرەبىستان ئهلچىخانىسىدىن كۆرگهنىدىم
 سوراپ باقاي، بىزنىڭ دىنىمىزدا ىئنسان ئالالھنىڭ زېمىندىكى ۋەكىلى ئهمهسمىدى؟

 قىالمدۇ؟ قۇرئاننى قانۇن ئهجهبا ۋەكىلىنى دۈشكهللىگهنلىك ېئگىمىزنى مىننهتدار
 قىلغان دۆلهتنىڭ پهرزەنتىلىرى تاپشۇرۇقتا كۆچۈرمىچىلىك قىلسا، ئۇالرنى ىئمان بىلهن

 تهربىيىسىنى ىئككى مىڭ يىل “ ئهدەپ ” ياشاۋاتقان دېيهلهمدۇق؟ كوڭزىچىلىقنىڭ
 كۆرگهن بىر مىللهت نېمىشقا ئۆچرەتتىكى ئهدەپنى ئۆگىنهلمىدى؟ بىز باشالنغۇچ

 جوڭخۇا مىللىتىنىڭ ېئسىل ” تاكى ئالى مهكتهپكىچه ئالغان مهكتهپتىن
 تهربىيىسى نېمىشقا بىزگه ساختىلىق قىلماسلىقتهك ئهڭ ئهقهللى ئهخالقنى “ ئهخالق

 ئۆگىتهلمىدى؟ يۇقارقى ئوخشىمىغان ىئدولوگىيهگه تهۋە ىئككى دۆلهت پۇقرالىرىنىڭ
 ىئمام سهن سۆيۈنگهن قىلىقى نېمىشقا شۇنچه ئوخشىشىدۇ؟ بۈگۈن جۈمه خۇتبهسىدە

مهزكۇر . بىر مۇسۇلمان دۆلىتى ھۆكۈمدارىنىڭ تهخىتتىن چۈشكهنلىكىنى ئالقىشلىدى
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 بۇ ھۆكۈمداردىن . ھۆكۈمدار خاتىبىمىز تۇغۇلغاندىن بېرى ھاكىمىيهت سۈرگهنىكهن
 بۇ دۆلهت ىئختىسادنى . خېلى ئۇزۇن مهزگىل بهزى كىشىلهر بهك رازىكهندۇق

 ىئنسانالرنىڭ كۆزىنى ” خاتىپ بۇنى . تۇرمۇشىنى بېيىتىپتۇ گۈللهندۈرۈپتۇ، خهلقنىڭ
 دۇنيا مهىئشهتلىرى بىلهن پهردىلهپ، ئۇالرنىڭ مهنىۋىي ىئھتىياجلىرىنى ماددىي

 نهتىجىدە بۇ دۆلهت ئهرەب دۆلهتلىرى ىئچىدە ىئختىسادى ئهڭ . پاراغهتكه بۇرىۋەتتى
 ماددىي پاراغهت . يالندى گۈللهنگهن شۇنداقال بۇزۇقچىلىق ئهڭ يامرىغان دۆلهتكه ئا

 سهۋەبىدىنال كىشىلهر ھۆكۈمهتنىڭ چىرىك، مۇستهبىتلىكىگه سهبرى قىلىپ كهلگهن
 دۇنياۋىي كىرزىس سهۋەبلىك دۆلهت نامراتلىشىپ، تهمىنلهنگهن مهىئشهت . ېئدى

 توختىغان زامان خهلق كوچىغا چىقىپ نهچچه ئون يىل بوغۇلغان مهنىۋىي
 سان پىرانسىسكودا ياشاۋاتقان مهشھۇر ئۆلىما ھهمزە .“ التتى ىئھتىياجلىرىنى بىراقال پارت

 مهن مۇتلهق كۆپ قىسىم مۇسۇلمان دۆلهتلىرىدە “ يۈسۈپنىڭ مۇنداق بىر سۆزى بار
 ئهمهس غهرپته مۇسۇلمان بولۇپ ياشىسام دەيمهن، چۈنكى غهرپته ىئجازەت بېرىلگهن

 .“ مۇسۇلمانلىق يولى مۇسۇلمانلىق يولىغا يېقىنراقتۇر

“I would rather to live as a Muslim in the West 
than in the most of Muslim countries, because the 

way Muslims are allowed to live in the West is 

closer to the Muslim way” 

 سهن ېئنگىلىزچىنى ياخشى بىلىسهن، شۇڭا دېگهنلىرىمگه شۈبھهڭ قالمىسۇن ئۈچۈن
 ھهمزە يۈسۈپ ئهلجهزىرە تېلىزىيهسىدە رىزخان . كۆچۈرۈپ قويدۇم ئهسلى مهزمۇننى

 بىرىى، . بىلهن قىلغان مۇالقاتتا يۇقاردا دېگهنلىرىنى مۇنداق نوقتىالردا ئوچۇقلىدى
 ئامېرىكىدا ىئنسانالر ئۆزى خالىغان دىنغا، ھىچ بىر چهكلىمه ۋە قۇرقۇنچسىز ىئتىقاد

 كۆپ مۇسۇلمان . غانچه ىئپادە قىالاليدۇ قىالاليدۇ، دىن ھهققدىكى پىكىرلىرنى خالى
 دۆلهتلىرىدە مۇسۇلمانالر ىئتىقادىغا ئاالقىدار پهرقلىق چۈشهنچىلىرىنى ىئپادە قىلغانلىقى
 . ۋە ھۆكۈمهتنى تهنقىد قىلغانلىقى سهۋەبلىك غايىپ بولىدۇ ياكى تۇتۇپ كېتىلىدۇ

لىرىغا غهرپنىڭ مۇكهممهل ئهدىلىيه سېستىمىسى ىئنساننىڭ ئهقهللىي ھوقۇق
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 كۆپ مۇسۇلمان دۆلهتلىرىدە ئهدىلىيه سېستىمىسى مۇكهممهل . كاپالهتلىك قىلىدۇ
 ئهگهر ىئنسان ھوقۇقىنى . ئهمهس، ىئنسان ئهقهللىي ھوقۇقلىرىمۇ قوغۇدالمايدۇ

 . بۇالر ئۆلىماالرنىڭ قاراشلىرى … قوغۇدېماقچى بولسا پارا بېرىشكه مهجبۇر بولىدۇ
 مۇسۇلمانالرنىڭ بهزى چۈشهنچىلىرىنى مهسجىددە مهن ئهرەبىستانلىق، پاكىستانلىق

 چۈنكى . ( بىر بىرىنىڭ قۇالقلىرىغا پىچىرالشقانلىرىنى كۆرگهندە ھهيران قالغانمهن
 ئامېرىكىدا ىئككى ئهرنىڭ ئۇنداق يېقىن پىچىرلىشىشلىرى كىشىگه جىنىسبازالرنى

 پ ئهسلىدىتىدۇ، نورمال كىشىلهر سىياسى چۈشهنچىلىرىنى ئۇنداق پىچىرال
 گهرچه ئۇالر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان بولسىمۇ ماڭا نهچچه مىڭ ) سۆزلهشمهيدۇ

 كىلومېتىر نېرىدىكى ھۆكۈمدارلىرى قهلبىگه تېرىغان قورقۇنچنى ھىچ يوقۇتالمىغاندەك
 بهزى خۇتبىدىكى سۆزلهردىن ئۇالرنىڭ ئاالقىزادە بولۇپ بىر برىگه قاراپ . تۇيۇلدى

 مىڭ كىلومېتىر يىراقتىكى پادىشاھنىڭ ئۇالرنىڭ كهتكهنلىرىنى كۆرگىنىمدە نهچچه
 قهلبىگه ئالالھ قورقۇنچىنى ئهمهس ىئنسان قورقۇنچىنى موھۈرلىۋەتكهنلىكىنى ھىس

 سهن شۇنىڭغا ىئشىنهلمهيسهن بهلكى، مهن نىيويورك كوچىلىرىدا، . قىلىمهن
 ال سىنتهبىر ۋەقهسىدە پارتىلىتېۋىتىلگهن قوشماق بىنانىڭ ئهتراپىدا ئهر ئاي - 11

 ھىچكىم . مۇسۇلمانالرنىڭ جامائهت بولۇپ يولدىال ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
 ئۇ كۆرۈنۈشلهرنى يۇتىيۇبتىنمۇ تاپااليسهن، ىئشهنمىسهڭ كۆرۈپ . ھهيرانمۇ قالمىدى

 يهنه شۇ نيويوركتا بىر بۆلۈك ئامېرىكلىق مۇسۇلمانالر تېرورچىلىقنىڭ توغرا . باق
 مهن بىن الدىننى “ مۇخبىرغا . اراقچه تارقاتتى ىئكهنلىكىنى تهشۋىق قىلىپ ۋ

 پىكىر . دېگهن كۆرۈنۈشلهرنى تېلۋىزوردىن كۆردۈم “ ياقتۇرىمهن، ئۇ ئۇلۇق ىئنسان
 شۇنىڭغا ىئشهنكى، مهن بۇ يهردە ھىچ قايسى دۆلهتنىڭ . ئهركىنلىكى دېگهن مانا شۇ
 . لىشىۋاتىمهن پهقهت كۆرگهنلىرىمنى سهن بىلهن ئورتاق . تهشۋىقاتىنى قىلمايۋاتىمهن

 يۇقارىدا دەپ . ئهرەبىستاندا ئوقۇشنى قارار قىلغان بولساڭ مېنىڭ باشقا گېپىم يوق
 ئۆتكهندەك جوڭگۇلۇقالر بىلهن ئهرەبىستانلىقالرنىڭ قايغۇ ۋە شاتلىقلىرى جىق

 قارىغاندا مهسلىھهتنى بۇيرۇق دەپ چۈشۈنۈپ . شۇڭا ئاسان كۆنۈپ كېتىسهن . ئورتاق
 ئارمىيهدىن بۆلهك يهردە ىئنساننىڭ مۇرەسسهسىز بۇيرۇق بېرىشى ۋە ئامېرىكىدا . قاپسهن

 مهنچه ئهرەبىستاندا ئوقۇشۇڭنىڭ توغرىلىقىنى ىئسپاتالش . ېئلىشى مۇمكىن ئهمهس
ىئخالسمهن . ئۈچۈن ئامېرىكىدا ئوقۇشۇمنى ىئنكار قىلىشىڭنىڭ ھىچ زۆرۈرىيىتى يوق
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 غا چىقىرىشتىمۇ “ شهيتان ” مېرىكنى ئانامنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلىپ مهن تۇرۇۋاتقان ئا
 ئۆزەڭگه ئوخشاشالردىن باشقاالرنى قايىل قىلغۇدەك ئاساسىڭنىڭ بارلىقىغىمۇ

 ئهگهر ىئنسانىيهت ئۈچۈن ىئبلىسنىڭ، شهيتاننىڭ نېمىلىكىنى ماڭا قايىل . گۇمانىم بار
 غا ھۆرمهت قىلىپ، سۆزۈڭنى “ ساقىلىڭ ” قىالرلىق دەپ بېرەلىسهڭ سېنىڭ قويغان

 . بولسۇن توغرا بولسۇن داۋاملىق ئاخرىغىچه تىڭشايمهن خاتا

 ئۇيغۇر گېنىرالنىڭ ھوزۇرىدا
 گۇلهن : ئاپتۇرى

 نىڭ داغدۇغسىدىن تهسىرلهنگهن دوستالرنىڭ “ ئانا يۇرت ” يىلى - 2000
 ىرىدە ئۇيغۇر گېنىرال سوپاخۇن سوۋۇرۇۋ بىلهن تهۋسىيسى بىلهن ئهتىياز كۈنلىرىنىڭ ب

 خىيالىمدا سوپاخۇنىكامنىڭ مهزكۇر . دىدارى مۇالقهتته بولۇش پۇرسىتى كېلىپ قالدى
 روماننىڭ ىئككىنچى تومىنىڭ مۇقاۋىسىدىكى ئاي يۇلتۇزلۇق پاگۇن تاقىغان جهسۇر

 اخرى ئۇ ئ . تۇرقى ھهرخىل كهيپىياتتا گهۋدىلىنىپ يول بويى ماڭا ھهمراھ بولدى
 كۆز ئالدىمدا مۇقاۋىدىكى كهسكىن قۇماندان ئهمهس، . تهۋەرۈك غازىمىزنىمۇ كۆردۈم

 سوپاخۇنىكام بىزنى . كۆزلىرى ياشاڭغىراپ بهللىرى مۈكچهيگهن بىر بوۋاي تۇراتتى
 كۆرۈپ بهكمۇ ھاياجانالندى بولغاي، ھهرىكىتىنىڭ قواليسىز بولۇشىغا قارىماي

 ئانا ” بىز . شۈپ ئوقۇشىمىزنى سۇراشتۇرۇپ چىقتى ھهممهيلهن بىلهن تهپسىلى كۆرۈ
 ئاغزىمىزغا تهگمهي سوئال سورۇشۇپ - تا  تهسۋىرلهنگىنى بويىچه ئاغزى “ يۇرت

 . بوۋاينىڭ ئهتراپىغا ئوالشتۇق

ئهسكهرلىرىمنىڭ كوماندىلىرى ئۇيغۇرچه ىئدى
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 سوپاخۇنىكامدىن خوجانىياز ھاجى قوزغىلىڭى ۋە مىللي ئازاتلىق ىئنقىالبىغا
 تنىشىش جهريانى ھهققىدە سورىغىنىمىزدا ئۇنىڭ مۇڭلىنىپ تۇرغان كۆزلىرى بىراقال قا

 شۇ چاغدا بۇ مۇبارەك زاتنىڭ ئاۋازىنى ساقلىۋالمىغىنىمغا كۆپ پۇشمان . نۇرالنغانىدى
 قوزغىالڭ مهخپىيهتلىكى ئاشكارلىنىپ “ ئۇ كىشىنىڭ دېگهنلىرى ىئچىدە . قىلىمهن

 دۇشمهن نهچچه مىڭ ئهسكهر . شقا توغرا كهلدى قېلىپ مۇددەتتىن بۇرۇن قوزغىلى
 غۇلجىغا يېتىپ . بىلهن يول بويى قوغالپ توسۇپ زەربه بېرىپ كۆپ ھالسىراتتى

 . نهچچىسى ھايات قالغانىدى 90 دىن ئارتۇق ئهسكىرىمدىن ئاران 200 بارغىنىمدا
 ن كېيىن ېئلىخا . غۇلجىغا بېرىشىمىزغا بىزنى روس ئوفىتسىرالر قورالسىزالندۇرۇشتى

 بىز بارغاندا چوڭ كوماندىرالرنىڭ . تۆرەم ئارىلىشىپ قوراللىرىمىزنى قايتۇرۇپ بهردى
 . كۆپىنچىسى رۇس بولۇپ ئهسكهرلهرنىڭ بۇيرۇقلىرى پۈتۈنلهي روسچه ىئكهندۇق
 چوڭراق ھهربى يىغىنالردا پىالن روسالردىن بولۇپ ئۇيغۇرالردىن مهخسۇس ھهربى

 بىز كهلگهندىن كېيىن بۇ ىئشالر . ىلىنگهنىكهن تهلىم كۆرگهنلهرنىڭ كهملىكى بهكمۇ ب
 دەسلهپته بىزنىڭ قىسىمال ئۇيغۇرچه كوماندا بويىچه مهشغۇالت . بىر ئاز ئۆزگهردى

 “… بارا ئۇيغۇرچه كۇماندا ئومۇمالشتى - كېيىن بارا . قىالتتى

 نى ئهسلى يهتته قىسىم دېگهنتى “ ئانا يۇرت ”

 دۇن سابىرنىڭ ئۆزى بىلهن بىرقانچه قېتىم گهپ ئارىلىقىدا سوپاخۇنىكام مهرھۇم زور
 يىللىرىدىكى مىللىي ئازاتلىق 1944 مهرھۇم ماڭا ” . كۆرۈشكهنلىكىنى ېئيتتى

 ىئنقىالپ ھهققىدە يهتته قىسىملىق بىر تارىخىي رومان يازماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى
 ى بهلكىم مهرھۇمنىڭ ساالمهتلىكى يار بهرمىگهن بولۇشى مۇمكىن، ياك . ېئيتقانىدى

 زوردۇن سابىر مهن . باشقا سهۋەبلهر بولۇشىمۇ مۇمكىن، كىتاب ئۈچ قىسىم چىقتى
 روماننى نهشىر . بىلهن ئۇزاق مۇڭداشقان ۋە بهزى يازمىالرنى ېئلىپ كهتكهنىدى

قىلىنىشى بىلهنال ئوقۇپ چىقتىم، ئويلىغانلىرىدەك يېزىشقا تىرىشپتۇ، لېكىن كۆپ
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 رەسىمدە . يىدە بىر سىزما رەسىمنى كۆردۇق بىز سوپاخۇنىكامنىڭ ئۆ .“ قىسقارتىپتۇ
 ئاتقا مىنىپ تۇرغان ىئككى ئهر ۋە بىر ئايالنىڭ ئوبرازى توپنىڭ ىئچىدە ئاالھىدە

 سوپاخۇنىكامنىڭ ېئيتىشىچه ىئككى ئهرنىڭ بىرى . گهۋدىلىنىپ تۇراتتى
 سوپاخۇنىكام، يهنه بىرى ئابدۇكېرىم ئابباسۇپ بولۇپ رەسىمدىكى ئايال

 زوردۇن سابىر مهزكۇر . ڭ تۇنجى ئايالى مهرھۇم تۇخان ئانا ىئكهن سوپاخۇنىكامنى
 رەسىمنى كىتابىغا مۇقاۋا قىلىش ئۈچۈن سوراپ كېتىپ رەسىمگه تارتىۋالغاندىن كېيىن

 بۇ رەسىمنى شىخودىن بىر ئوقۇتقۇچى رەسسام سىزىپ . قايتۇرۇپ بهرگهنىكهن
 . سوپاخۇنىكامغا سوۋغا قىلغانىكهن

 مۇ؟ “ قۇرال تاشاليمىز ئاتما ” مۇ ياكى “ مايمىز قورال تاشلىساڭ ئات ”

 ئاقسۇ سېپىلىنى قۇرشاپ تۇرغان مىللىي ئارمىيه جهڭچىلىرى زەمبىرەك
 ) سوۋېت ھۆكۈمىتى كاتيۇشا سېتىپ بېرىشنى رەت قىلغانىكهن ( بولمىغانلىقى

 ئارىدا باش . سهۋەبلىك سېپىلنى پارتىلىتىشقا قادىر بواللماي قورشاۋ ئۇزۇراپ كهتكهن
 بتىن چېكىنىش بۇيرۇقى تاپشۇرىۋالغان سوپاخۇنىكام ۋە جهڭچىلهر قايتىشقا شىتا

 تهييارلىق قىلىۋاتقان دەملهردە گومىنداڭ قىسىملىرى كېلىشىمگه خىالپلىق قىلىپ
 جهڭچىلىرىمىز پىداكارلىق بىلهن ېئلىشىپ دۇشمهننى . ھۇجۇمغا ئۆتكهن

 ە قوراللىرىنىڭ ئۇچىنى دۈشمهن بىر ئاز ېئتىشىپ ئوق توختاتقان ۋ . چېكىندۈرگهن
 دەپ ئالغا يۈرگهچ ) قۇرال تاپشۇرساڭ ئاتمايمىز ( جىياۋ چىياڭ بۇ شا “ يهرگه قارىتىپ

ئۇالر قورال تاپشۇرۇڭالر ئاتمايمىز دەۋاتىدۇ، “ بۇ چاغدا سوپاخۇنىكام . ۋارقىراشقان
 پ دە “ قورال تاپشۇرىمىز ئاتما دەۋاتىدۇ ” قىرىپ تاشاليلى، دېسه، ئابدۇكېرىم ئابباسۇۋ

 ئابدۇكېرىم، تهسلىم بولىدىغان دۈشمهن ” سپاخۇنىكام . ىئككهيلهن تالىشىپ قالغان
 قوراللىرىنى تاشالپ بىر يهرگه توپاليدۇ، ئاندىن قۇرۇق قول بولۇپ ۋەكىل

 دېسىمۇ ئابدۇكېرىم ئابباسۇپ قايىل بولماي ئهسكهرلهرگه تهييارلىق بۇيرۇقى “ ئهۋەتىدۇ
 نى كۈتۈپ تۇرغان دۈشمهن ئارمىيىسى مۇشۇنداق بىخهستهلىك . بهرگۈزمىگهن

. غالجىرالرچه ھۇجۇمغا ئۆتكهن، نهتىجىدە نۇرغۇن جهڭچى شېھىد بولغان



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

49 qq:88510082 
 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

 “ بىزنىڭ بالىالر قىزىقمايدۇ ”

 ۋاي بالىلىرىم، سىلهر باشقا باشقا مهكتهپتىن ” پاراڭ ئارىلىقىدا سوپاخۇنىكامنىڭ ئايالى
 تۇرسام شۇنچه جىق تۇرۇپ، ئۇقۇشۇپ ئاتايىن ىئزدەپ كهپسىلهر، ئاڭالپ

 بىزنىڭ بالىالر دادىسىدىن بۇالرنى سوراپمۇ قويمايدۇ، . تارىخالرنى سوراپ كهتتىڭالر
 ئورنىدىن دەس تۇرالمايدىغان . دادىسى توغرا كېلىپ  سۆزلهپ سالسىمۇ قىزىقمايدۇ

 بېشىدىن ئۆتكهنلىرىنى بۇرۇنال كىتاب . مۇشۇ ئادەم جېنىدا توختىماي كىتاب ئوقۇيدۇ
 زىپ بولغان ئهمما مۇھهرىرلهر جىق ئۆزگهرتىۋەتكهچكه نهشىر قىلىشقا قىلىپ يې
 بۇ ئادەمدىكى . چىقمىسا چىقمىسۇن، لېكىن يالغاننى قاتقۇزمايمهن دەيدۇ . ئۇنىمىدى

 . قانداق جانكى، سوغۇقتا دۈگدەيمهيدۇ، ىئسسىقتىن سالپىيىپ كهتمهيدۇ
 پ بولغىچه تاقهتسىزلىنىپ نىمۇ كىتاب چىقى “ ئانا يۇرت ” . مىدىرلىيالىسىال چېنىقىدۇ

 بىزنىڭ بالىالر كىمنى دورىدىكى، دادىسى شۇنچه . چىقىشىغىال ېئلىپ ئوقۇپ بولدى
 . دېدى ھهسرەتلىنىپ “ يىل ئهتىۋارالپ ساقلىغان ئوردىنلىرىنىمۇ يوقۇتۇپ بولدى

 خاتىمه، گېنىرالنىڭ ۋەسىيىتى

 زنى تهكىتىلگهن سوپاخۇنىكام مۇنداق ىئككى ىئشنى ئۆمۈرلۈك ھهمراھ قىلىشىمى
 مهنچه ئۇ بۈگۈنكى بوغۇنغا ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا  مۇشۇ ىئككى ۋەسىيهتنى . ېئدى

 . بىرى مىللهتنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش يهنه بىرى كهسپ ىئگىلهش . قالدۇرۇپ كهتتى
 بالىلىرىم، مهن ئهسكهر باشالپ قورال كۆتۈرۈپ سوقۇش قىلدىم، تۇرمىگه چۈشۈپ “

 ئهمگهكمۇ قىلدىم، زەي زىندانالردا، قورقۇنچلۇق قىيناقالردا مهھبۇسالر قاتارىدا ېئغىر
 مېنى ىئككى نهرسه يىقىلغان . خورالندىم، ئهمما باش ئهگمىدىم، تىزالنمىدىم

 مهن . يېرىمدىن تۇرغۇزدى، بىرى مهن ئۆگهنگهن تارىخ يهنه بىرى مهن ىئگىلگهن ھۈنهر
 تهلهپ قىلغان بىلگهن تارىخ ماڭا قهۋمى ئۈچۈن ھهق ىئزدىگهن، ھۆرلۈك
 بوۋىلىرىمىزنىڭ . ئهجدادلىرىمىزنىڭ كۈرەش ىئرادىلىرى ئارقىلىق مهنىۋىي يۆلهك بولدى

 ھايات، دۇنيا، ئۆلۈم ۋە ھۆرلۈك ھهققىدىكى ھىكايهت، ئۆگۈتلىرى ماڭا زەي
دۈشمهن ئاچ قويدى ئهمما . زىندانالردىمۇ باش پاناھ، روھىي ئوزۇق بولدى
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 . قىينىدى، ئهمما روھىمنى باش ئهگدۈرەلمىدى ئۈمىتىسزلهندۈرەلمىدى، تېنىمنى
 چۈنكى مېنىڭ روھى دۇنيايىمدا ئهجدادلىرىمىز قالدۇرۇپ كهتكهن توم توم

 بۇ . كىتابالردىكى ھىكمهتلهردىن ئاللىقاچان يېقىلماس ىئرادە مۇنارى تىكلهنگهن ېئدى
 مهن . ى خاسىيهتلىك مۇنارنى ھىچكىم قىيناپ يىقىتالمايتتى، ئازاپالپ يوقۇتالمايتت

 دېگهن تهۋسىيىسى “ ىئنسانغا يهتمىش ىئككى خىل ھۈنهرمۇ ئاز ” بوۋىلىرىمىزنىڭ
 تۇرمىگه تاشالنغان چېغىمدا قولۇمدىن . بويىچه پۇرسهتال بولسا ھۈنهر ئۆگهندىم

 ناۋايلىق، شوپۇرلۇق، رېمۇنىتچىلىق، كۆۋرۈك ياساش، تامچىلىق قاتارلىق ھۈنهرلهر
 بهلكىم مۇشۇ ھۈنىرىم . چۈشۈپال تۇردى كهلگهنلىكى ئۈچۈن ماڭا ىئھتىياج

 ھۈنهرنىڭ خاسىيىتى . خاسىيىتىدىن بولسا كېرەك، شۇنچه قىينىدىيۇ ئۆلتۈرۈشمىدى
 سهۋەبلىك ھايات قالغان مهنال ئهمهس، مهرھۇم ئۆتكۈر ئهپهندىم خىزمهتتىن
 قالدۇرۇلغاندىن كېيىن ياغاچچىلىق بىلهن جان ساقلىغان، ئۈرۈمچىدە كونىالر ھېلىمۇ

 بالىلىرىم، ىئشخانىدا گېزىت . دەپ ئاتىشىدۇ “ دارازا ياغاچچى ” تكۈر ئهپهندىمنى ئۆ
 ئوقۇپ ئولتۇرۇپ خىزمهت قىلىۋاتىمهن دېمهڭالر، قىزىل ۋاراقالرنى يىغىۋېلىپ

 دەپ توغرا “ كىمدىن قالمىغان بۇ جاھان ” بوۋىلىرىمىز، . بايلىقمىكىن دېمهڭالر
 اغالم پۇلالر بىر كېچىدىال قۇرۇق قهغهزگه بىز جىق جاھان كۆردۇق، باغالم ب . ېئيتقان

 زارالرغا - ئايالندى، ھهيۋەتلىك قهسىرلهردە غادايغانالر بىر كۈندىال ئاچ
 روھىمىز سۇلمىسۇن دېسهڭالر تارىخ ئۆگىنىڭالر، قهددىمىز سۇنمىسۇن . ئايالندى

 .” دېسهڭالر ھۈنهر ئۆگىنىڭالر
 سوۋۇرۇۋ بىلهن كۆرۈشكهن كهمىنه ئۆمۈرلۈك جهڭچى، يىقىلماس ئهزىمهت سوپاخۇن

 بۇ ئهرزىمهس يازمام ئارقىلىق مهرھۇمنىڭ روھىغا . مىنۇتالرنى مهڭگۈ ئۇنۇتمايمهن
 ئۇلۇق ئالالھ مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرىنى جهننهت قىلغاي، . ئهمىنلىك تىلهيمهن

. مهرھۇمنىڭ غايه مهشئىلىنى ئهۋالدالر قهلبىدە مهڭگۈلۈك قىلغاي
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 بولدىمۇ؟ سىلهردە قۇربان ھېيىت مودا

 گۇلهن : ئاپتۇرى

 باالم كىچىك . ھېيىت كهلدى، ھهر قېتىم ھېيىت كهلسه ئايالىم ھاياجانلىنىدۇ
 بولغاچقىمۇ يا ئهتراپىدا ھېيىت كهيپىياتى بولمىغاچقمۇ قورچاق كۆرۈش بىلهن بهنت،

 مهن نېمه ئۈچۈن خوشال بواللماس بولۇپ قالغىنىم ېئسىمگه كېلىپ قالمىسىال . بولىدۇ
 ئۇنىڭغا خوش بولۇشۇپ بهرسهم كۆڭلۈم ئازراق بولسىمۇ . مغا ئۈنسىز ئهگىشىمهن ئايالى

 ئۆيدىكىلهر ھېيىتلىق تېلىفون ساقاليدۇ، ھېيىتقا مۇناسىپ بواللمىغان . ئارام تاپىدۇ
 كهيپىياتىم بىلهن ئۇالرنىڭ سېغىنىشلىق ىئزگۈ ساالملىرىغا جۆر بولۇپ بواللماي

 كى ھېيتتىن قالغىنى دادام بىلهن ئوقۇغان ھېيىت ماڭا ئهسلىمهمدىكى دى . قىينىلىمهن
 نامىزى ۋە جامائهتنىڭ سۈرلۈك ۋە مۇڭلۇق تهكبىرىدىن ھىس قىلغان ئالالھنىڭ

 . ماڭا بۇ تۇيغىدا بولغىلى ئهسىرلهر بولغاندەك تۇيۇلىدۇ، ھهر ھېيىتتا شۇنداق . ئۇلۇغلۇقى
 لماي ئۆسۈۋاتقىنى جىيهنلىرىمنىڭ بۇ كۆرۈنمهس قۇدرەتنى ھىس قىلىشقا قادىر بوال

 شۇنداق ئوياليمهن، مهنغۇ ھىچ بولمىغاندا غېرىپ قهلبىمدە . يۈرەكنى تېخىمۇ ېئزىدۇ
 كۆرۈنمهس بىر ئۇلۇغلۇقنى ھىس قىالاليدىكهنمهن، جىيهنلىرىمچۇ، ئۇالرنىڭ قهلبىدە
 ھېيتتتىن شۇنداق بىر غايىپ پاسىبانلىقنى، مېھرىبانلىقىنى، مۇقهددەسلىكنى ھىس

 بولسا،  پهقهت يىغقان ھېيتلىق بىلهن يانچۇق، يىگهن گۆش بىلهن قىاللماي چوڭ
 قورساق تومپايسا كۆڭۈل ئالىمى بوش قالماسمۇ؟ ئۇالرنىڭ جهنۇپ سهھرالىرىنى
 قاپلىغان يالتىراق خالتىلىق ئهخلهت يىمهكلىكلهرنى يهپ بولغىنىۋاتقان جىسمى،

 پ ئهگرىلىككه چوڭالرنىڭ تهشۋىش، ۋەھىمه، مىسكىن تۇرىقىدىن نۇسقا ېئلى
 يۈزلهنگهن سهبى كۆڭلى نېمه بىلهن قهد كۆتۈرەر؟

 ئايالىمنىڭ بىر جىيهن قىزى ئۈرۈمچىدىكى مهلۇم . ئۈچ يىل بۇرۇنغۇ دەيمهن
تهنتهنىلىك جاكارالنغان بۇ خهۋەر بىزنى . ئوتتۇرىنىڭ قوش تىل سىنىپىغا تالالندى
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 تۇرغۇچىالر ئۆمىكى چۈنكى بىر ھهمراھ بولغۇچىالر، ئورۇنالش . خېلى تهمتىرەتتى
 مهركىزىي شهھهردىكى قوش تىل سىنىپىغا قوبۇل قىلىندى . كېلىش ئالدىدا تۇراتتى

 كىممۇ . دېگهنلىك بىزنىڭ ئۇ يۇرتتا مهرتىۋىدىن، غهلىبىدىن، ىئناۋەتتىن دېرەك بېرەتتى
 بولۇپمۇ قوش تىلنىڭ ئوردىسى، ! ھاياجانالنمىسۇن، قوش تىل، دېگهن قوش تىلدە

 ! ىڭ ساماۋىي پايتهختى بولغان ئۈرۈمچىدىكى قوش تىل تۇرسا قوش تىلچىالرن
 دەسلهپته . كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي بىز بىلهن چىقىشىپال كهتتى . قىز ئهقىللىق ېئدى

 مېنى ىئنگىلىزچه بىلىدۇ، دەپ ئانچه مۇنچه ىئنگىلىزچه تاپشۇرۇقلىرىنى سوراپ
 سهۋەبىدىن . لدى كېيىن نېمه ئۈچۈنكى مهندىن ىئنگىلىزچه سورىماسال بو . يۈردى

 ۋاستىلىق خهۋەر تاپتىم، خهنسۇچهم ئۆلچهمسىز بولغاچقا ىئنگىلىزچهمنىڭمۇ
 ئۇنىڭ ئۈستىگه مېنىڭ تهلهپپۇزۇم جاڭ . ئۆلچهمسىزلىگىنى تهخمىن قىلىپ قاپتۇ

 مۇئهللىمنىڭكىگه ئوخشىماسمىش، ساۋاقداشلىرى ىئنگىلىزچىنى سهھرالىقتهك
 ۇندىن كېيىن بۇ قىزنىڭ ئوقۇيدىغان ش . دەيدىكهنسهن دەپ زاڭلىق قىلغانمىش

 كىتابلىرىغا دىققهت قىلدىم، داىئم ئوقۇيدىغىنى مۇقاۋىسىغا چېچىنىڭ يېرىمىنى قىزىل
 الرنىڭ رەسىمى “ ساھىپجامال قىز "“ سۇمباتلىق يىگىت ” يېرىمىنى يېشىل بويىۋالغان

 . چۈشۈرۈلگهن كىتابالر ېئدى
 . نى تېلىفون قىلىپ ئۆيگه چاقىردى دېكابىرنىڭ ئاخىلرى ېئدى، ئايالىم جىيهن قىزى

 . ياتاقداشلىرى بىلهن قۇتاليمىش “ ئهمنىلىك كېچىسى ” بارالماسمىش، سهۋەبى
 كهلسۇن، بىز قىلىپ بېرەيلى شۇ كېچىسىنى، نېمه ” ئاڭالپال جۇدۇنۇم ئۆرلىدى،

 ئايالىمنىڭ ېئيتىشىچه . دېدىم ئۆزەمنى بېسىۋېلىپ “ ئالغىسى بولسا ېئلىپ بېرەيلى
 هلله تهرەپته روژدىستىۋالىق كهيپىيات يوقمىش، ئهمىنلىك كېچىسىدە مۇدا بىزنىڭ مهھ

 . بولىدىغان كىيىم كېچهك تېپىلماسمىش، پائالىيهتلهرمۇ يوقمىش شۇڭا كهلمهسمىش
 بىر قانچه كۈننى ئۆتكۈزىۋېتىپ تېلىفون . شۇنداق قىلىپ قىزچاق كهلمىدى

 دىغانلىقىنىمۇ نىڭ نېمه ئۈچۈن ئۆتكۈزىلى “ ئهمىنلىك كېچىسى ” . قىلدىم
 ئۇنىڭ خىرىستىيان دىنىغا مهنسۇپ پائالىيهت ىئكهنلىكىدىنمۇ . بىلمهيدىكهن
 پهقهت بۇ مهركىزى شهھهرنىڭ شۇ بۆلىكىدە مودا بولغانلىقى ئۈچۈنال . بىخهۋەركهن

 ھهممه ماگىزىن، كوچا كويالر شۇنداق بايرام كهيپىياتى بىلهن
ۋاقداشلىرى بىلهن ياتاقنى يېرىم سا . ئۆتكۈزگىسى كهپتۇ “ دەھشهت ” بېزەلگهچكىال
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 ياتاقداشلىرىنىڭ ھهممىسى .“ پهيزى بوپتۇ “ سۆرۈن بېزەپ ئۆتكۈزگهن كېچه شۇنداق
 ئۇ قىز . ئۇيغۇر تۇرسا، نهدىن بىلگهندۇ، قانداق ئۆتكۈزەلىگهندۇ دەپ ھهيران قالدىم

 مېنىڭ شۇنچه يىل ىئنگىلىزالر بىلهن ئاالقه قىلىپ ئهمىنلىك كېچىسى ئۆتكۈزۈپ
 . مىغىنىمغا ھهيران قالدى باق

 ئۆزەمنىڭ خوش . ىئككىنچى مهۋسۈم باشلىنىپ ئۇزاق ئۆتمهي قۇربان ھېيىت كهلدى
 بواللمايدىغانلىقىم ېئنىق بولسىمۇ قۇربانلىق قىلىپ، ئۈرۈمچىدىكى ئۇرۇق توغقان ۋە

 شۇالرنىڭ . يۇرتداشالرنىڭ بالىلىرىنى چاقىرىپ بىر ھېيىت قىلىپ بهرمهكچى بولدۇم
ۋۇرالشلىرىدىن  ھېيىت بولغادەك كهيپىياتقا كېلىپ قالسام ئهجهب ئهمهس خۇشال چۇ

 توۋا، . ئالدى بىلهن ئايالىمنىڭ جىيهن قىزىغا تېلىفون قىلدۇق . دەپمۇ ئويلۇدۇم
 سىلهر ئۇ تهرەپته ھېيىت دېگهن بىلهن بىزنىڭ بۇ يهردە ئۇنداق مودا ” كهلمهسمىش

 راملىق كىيىممۇ ئااللمىدىم، خهقنىڭ يوق، ھهممه ئادەم ئۆز ىئشى بىلهن، شۇڭا باي
 ! ئالدىغا سهھرالىقتهك بارامتىم، سىلهردە قۇربان ھېيىت تازا مودا بولغاندۇ ھه

 . دەپتىمىش “
 بۈگۈن مهنمۇ تورالرغا قاراپ ھېيىت كهپتۇ دەپ ئويلۇدۇم، ھېلىقى جىيهن قىزىمنىڭ

 ق قىلىپ ھهممىڭالرنى سېغىندىم، مېنىڭ چاخچا . سۇئالى خىيالىمدىن كهچتى
 چۈنكى . دەپ سوراشقا تىلىم بارمىدى “ سىلهردە قۇربان ھېيىت مودا بولدىمۇ ” بولسىمۇ

 بىزدە ھهق يولىدىكى پىداكارلىقنىڭ ىئككى دۇنيالىق مودا ىئكهنلىكى ئهقلىمگه
 . ئايدىڭ ېئدى

 شىئېر ۋە تىل
 گۇلهن : ئاپتۇرى

 ىلىپ ئۇيغۇرنىڭ ئاۋازىنى مهن ئهدىپلىرىمىزنىڭ دۇنياۋىي چوڭ تىلالردا شىئېر ېئالن ق
 ئوقۇرمهن دوستلۇرۇمنىڭ ئهدىپلهردىن . دۇنياغا ئاڭلىتىش قىزغىنلىقىغا ھۆرمهت قىلىمهن

ئهلۋەتته بىزدىن ئاشۇنداق دۇنياۋىي . شۇنداق بىر قابىلىيهتنى كۈتىشىگىمۇ ئاۋاز قوشىمهن
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 . تىلالردا ئهسهر ېئالن قىالاليدىغانالرنىڭ چىقىشى ھهممىمىزنىڭ ئارمانى
 اھالهنكى، يات تىلدا شىئېر يېزىش قانداق ئهھۋالدا مۇمكىن، قانداق ئهھۋالدا ۋ

 مۇمكىنلىكتىن يىراق؟ بۇ ھهقته ئويالنماي، بۇنى ىئلىم نوقتىسىدىن چۈشهنمهي تۇرۇپ
 مهن تىلشۇناسلىق نوقتىسىدىن . قۇرۇق ئارمانال قىلغاننىڭ ئهھمىيىتى يوق ئهۋەتته

 . ئهمهسلىكىنى مۇنداق چۈشهندۈرۈپ باقاي مۇنداق ىئمكانىيهتنىڭ مهۋجۇد ياكى

 يات تىلنى بالىلىق ۋە ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە ېئگىلىگهنلهرنىڭ ئۆزى ئۆگهنگهن يات تىلدا
 چۈنكى تهتقىقاتالرنىڭ ىئسپاتىلىشىچه تىل . شىئېر يازالىشى مۇتلهق مۇمكىن

 . ر تهرەپ قىلىنىدۇ ىئنساننىڭ سول مىڭىسىدىكى بروكا رايۇنى ۋە ۋېرنىكا رايۇنىدا بى
 ، ۋېرنىكا رايونى ) قوشۇمچه، باغلىغۇچى، ئۇالنما، يۈكلىمه ( بروكا رايۇنى گرامماتىكىنى
 يات تىلنى كىچىكىدىن ئۆگهنگهنلهرنىڭ مىڭىسىدىكى . سۆزنى بىر تهرەپ قىلىدۇ

 بۇنداق . يۇقارقى ىئككى رايۇنغا شۇ تىل ياكى تىلالر يېقىن ئورۇنالشقان بولىدۇ
 كىدىن ئۆگهنگۈچىلهر شۇ تىلالرنى تهڭال قوللۇنۇپ تهپهككۇر دېگهنلىك، كىچى

 قىالاليدۇ ۋە سۆزلىيهلهيدۇ، قوللۇنۇلۇشتا بىر تىل يهنه بىرسىگه ۋاسته بولمايدۇ، ۋە ياكى
 شۇڭا بۇنداق كىشىلهرنىڭ يات تىلدا . بىرسى بىرسىگه تايىنىپ قالمايدۇ دېگهن سۆز

 لهر يات تىلنىڭ رېتىمىنى ېئگىلىگهن بۇنداق كىشى . شىئېر يېزىش ىئمكانىيىتى بار
 يات . بۇ رېتىمنى بىز گرامماتىكىدا ئنتوناتسىيه ياكى جۈمله ئۇرغۇسى دەيمىز . بولىدۇ

 تىلنى مۇنداق كىچىكىدىن ئۆگهنگهنلهر مىڭىسىگه ئورۇنالشقان تىللالردىكى يۇقارقى
 . لىنااليدۇ ئهۋزەللىك سهۋەبىدىن يات تىلنىڭ ىئنتوناتسىيه ياكى رېتىمنى تهبىىئ قول

 شىئېر رېتىم سهنئىتى بولغاچقا كىچىكىدىن يات تىل ئۆگهنگهنلهر شۇ تىل ياكى
 تىلالردىكى رېتىمنى ئانا تىلى بىلهن ئوخشاش راۋانلىقتا ىئشلىتىپ شىئېىر يازالىشى

 . مۇمكىن

يات تىلنى ياشلىق دەۋرىدىن باشالپ ېئگىلىگهنلهرنىڭ يات تىلدا شىئېر يېزىش
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 چۈنكى ئۇالرنىڭ سول مىڭىسىنىڭ يۇقارقى ىئككى رايۇنىدا . تۆۋەن ىئھتىماللىقى
 . تىلالر يىراقراق جايالشقان، تهپهككۇر ۋە تهلهپپۇزدا بۇ ىئككى تىل بىر بىرىگه بېقىنىدۇ

 بۇنداق كىشىلهر يات تىلنىڭ . ئانا تىل يات تىلنى بېقىندۇرۇپ ئۆز قېلىپىغا سېلىۋالىدۇ
 . انچه ئوبدان ئۆگهنسىمۇ رېتىمىنى ېئگىلىيهلمهيدۇ سۆزلۈك، گرامماتىكا قىسىمنى ھهر ق

 ئۇنىڭ ئۈستىگه ياشلىق مهزگىلدە چهت تىل . شۇڭايات تىلدا  شىئېر يازالىشى تهس
 ئۆگهنگۈچىنىڭ كاللىسىدىكى ۋېرنىكا رايۇنى يات تىلنىڭ گرامماتىكىغا مهنسۇپ

 ئۆگهنگۈچى ئۇزاق . ئۇچۇرلىرىنىمۇ سۆزلۈك قاتارىدا ساقلىۋالىدۇ ۋە بىر تهرەپ قىلىۋېتىدۇ
 مهشىق قىلىش ئارقىقىال يات تىلدىكى بۇ گرامماتىكىغا ئاىئت ئۇچۇرالرنى سۆزلۈك

 مانا بۇ بىزنىڭ يات تىل ئۆگهنگهندە . رايۇنىدىن گرامماتىكا رايۇنىغا يۆتىكىيهلهيدۇ
 قوشۇمچه ۋە باغلىغۇچىالرنى مۇۋاپىق ىئشلىتهلمهسلىكىمىزنىڭ

 چۈنكى كاللىمىز ئۇنى خاتا يارگه . ىڭ سىرى سۆزلىيهلمهسىكىمىزن “ سۇدەك ” ۋە
 تىلدىكى . ساقلىۋالغان ۋە گرامماتىكىنى سۆزلۈك سۈپىتىدە بىر تهرپ قىلىۋەتكهن

 رېتىمنى قۇراشتۇرىدىغان گرامماتىكنى راۋان قوللىنالمايۋاتقان ئۆگهنگۈچى شىئېرنى
 . ئهلۋەتته توقىيالمايدۇ ياكى قامالشتۇرۇپ تۇقۇيالمايدۇ

 نوبىل ئهدەبىيات مۇكاپاتى . دا دېگهنلىرىمگه تاگۇرنى مىسال قىلىمهن مهن يۇقار
 ساھىبى، ئۇيغۇرغا ئهڭ تونۇش قوشنا ئهل شاىئرى بېنگال تىللىق شاىئر تاگۇر شىئېرنى
 ئاۋال بېنگالىچه يېزىپ ئاندىن ىئنگىلىزچىگه نهسىر شهكلىدە تهرجىمه قىلىپ ېئالن

 گۇرنىڭ مهشھۇر نهسىرلىرى دەل شۇ بىز سۆيۈپ ئوقۇيدىغان تا . قىلغۇزغانىكهن
 شۇڭا يا تىلدا تىرىشسىال . بېنگالچه شىئېرنىڭ ېئنگىلىزچه نهسىرلهشتۈرىلىشىدۇر،

 نهسىرى ئهسهر يازغىلى بولىدۇ، ھهم مۇنداق يازغانالرنىڭ مىسالى كۇرمىڭ، ئهمما
 ىئېر بولۇپمۇ يات تىلنى ياشلىقىدا ېئگىلهپ شۇ تىلدا ش . شىئېر يازغانالرنىڭ مىسلى ئاز

. يېزىپ ئۇتۇق قازانغانالر ئاز بوسا كېرەك
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 يۇقارقى خۇالسىگه قاراپ بهزىلهر، ئۇيغۇرالردا تارىختا ۋە ھازىر يات تىلدا شىئېر
 بهرھهق، ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا يات تىلدا شىئېر يازغان . يازغانالر جىققۇ دېيىشى مۇمكىن

 كىن شۇ يات تىل لې … ئهدىپ جىق، فارابى، نهۋايى، لۇتفى، يۈسۈف سهككاكى
 بىز . ئهھلىنى قايىل قىلغۇدەك، شۇ يات تىل ئهھلىنىڭ ئاغزىدا قالغىدەك يازغانلىرى ئاز

 فارابىنىڭ ئهرەبچه شىئېرلىرى . پهقهت شۇالرنىڭ يات تىلدا شىئېر يازغىنىنىال بىلىمىز
 اىئر ئهگهر راستىنال ېئسىل بولۇپ ئهرەبلهرنى قايىل قىاللىغان بولسا ئهرەب ئهدەبىياتىغا د

 تهتقىقاتالردا، ئهرەب ئهدەبىيات تارىخىدا نامى قالغان بوالتتى، لېكىن فارابىنىڭ نامى
 بولمىسا ئهرەب ئهدەبىيات . مهزكۇر زات قالدۇرغان تۈرلۈك پهنگه داىئر ئهسهرلهردە

 تارىخى، فارىس ئهدەبىيات تارىخى دېگهنگه ئوخشاش كىتابالردا ياكى شۇ
 ت ئهسهرلىرىدە بىزنىڭ يات تىلدا شىئېر يازغان ئهدەبىياتالرغا داىئر تهتقىقا

 . ئهدىپلىرىمىزنىڭ بىرىنىڭ ىئسمىنىمۇ تاپالمايمىز

 بىزنىڭ يات تىلدا شىئېر يازغان ئهدىپلىرىمىز دەۋرداشلىرى تهرىپىدىنمۇ
مۇئهيهنلهشتۈرۈلمىگهن، مهسىلهن، نهۋايىنىڭ فارىسچه شىئېرلىرىنى بۈيۈك ئهجداد

 . دەپ باھا بهرگهنىكهن “ تۇ تولىمۇ سۇس يېزىپ ” بابۇر

 . ئهمهلىيهتته شىئېر تهرجىمىسنىڭ تهرس بولۇشىدىكى سىرمۇ مهن يازمىدا يازغاندەك
 تهرجىمىدە شىئېرنىڭ مهزمۇنىنى چىقارغىلى بولغان بىلهن رېتىمنى چىقارغىلى

 مهزمۇننى مهزمۇن بىلهن چىقارغىلى بولىدۇ، ئهمما يات تىلدىكى ئۆز تىلدا . بولمايدۇ
 بۇ خۇددى بىر تىلدىكى ناخشىغا يهنه بىر تىلدا تېكىست سالسا . ىگىلى بولمايدۇ ىئپادىل

 . چۈشمىگهندەكال ىئش

 بۇ يازمىدىكى بايانالر پۈتۈنلهي يات تىلغا قارىتىلغان، ئۇيغۇر قازاقچه، ئۆزبېك تاتارچه
 شىئېر يازسا گهپ يوق ئۇتۇق قازىنىدۇ، چۈنكى قېرىنداش تىلالردا رېتىم ئورتاقىلىقى

 . بۇ تىلالردىن شىېئىرالرنى تهرجىمه قىلماقمۇ تهرس ئهمهس . ار ب

بهزىلهر تىرىشسا قىلغىلى بولمايدىغان ىئش يوق، ئهخمهتجان ئوسمان ئهرەب
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 مهن ئۇالردىن بۈگۈنكى ئهرەب شىئېرىيىتى . دېدى … ئهدەبىياتىنى تاڭ قالدۇردى
 شۇنداق نوپۇزلۇق ئهگهر . دېگهندەك تهتقىقات كىتابلىرىغا قاراپ باقسىكهن دەيمهن

 ئهدەبىيات تهتقىقاتىغا بېغىشالنغان كىتابالردا شۇنداق دېيىلگهن بولسا بىز بۇنى تهتقىق
 بهزىلهر ھهممه . شۇنداق ىئمكانىيهت بولسا تېخى ياخشى . قىلىپ باققساق بولىدۇ

 ھهممه ىئشنى تىرىشسىال قىلغىلى بولىدۇ . ىئشنى تىرىشسا قىلغىلى بولىدۇ دەيدۇ
 . ۇن مهنمۇ ىئشىنهتتىم، ئهمما يۇقارقىدەك رىياللىقنى كۆرۈپ ھهيران قالدىم دېگهنگه بۇر

 ئهگهر ياشلىق دەۋرىمىزدە تىل ئۆگهنگهن بولساق، بىز ھهرقانچه قىلساقمۇ كالىمىزدىكى
 بىر ئورۇنغا پاراللىل ۋە يېقىن ئورۇنالشمىغان ىئككى تىلنى ئوخشاش راۋانلىقتا

 ا ئامىلنى ئۆگىنىۋالغىلى بولغان بىلهن رېتىمنى تىلدىكى باشق . قوزغىتالمايدىكهنمىز
 . تولۇق سىڭدۈرىۋالماق مۇمكىن ئهمهستهك تۇرىدۇ

 توغرا ئۇيغۇر شاىئرلىرى مىڭ يىلغا يېقىن ئهرەبچه شىئېر يېزىش ئهئهنىسىگه
 بۇ يهردە بىر نهرسىنى ئوچۇقالش ) فارابىدىن تهجهللى، ئابدۇقادىر دامۇلالمغىچه .( ېئگه

 رەب تىلىنىڭ رېتىمى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن قۇرئان ۋاستىسىدە ئه . زۆرۈر بولىدۇ
 تولىمۇ تونۇش، بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهرەب شىئېرىيىتىدىكى رېتىمنى ئۆزلهشتۈرىشىگه

 مهسىلهن، قىرائهت ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر قارى ئهگهر ئهرەب . قواليلىق ياراتقان ئامىل
 چۈنكى ئوڭ مىڭه مۇزىكا، . ان بولىدۇ تىلىنى بىلمىسه ئۇنىڭ ئوڭ مىڭىسىال ىئشلهۋاتق

 رەسىم، شهكىل ئاۋاز قاتارلىقالرنى بىر تهرەپ قىلىدۇ، ئهمما بۇنداق يادىالش تىلدىكى
 شۇڭا ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئهرەبچىنى قۇرئاننى يادلىتىپ . رېتىمنى ېئگىلهشكه پايدىلىق

 بۇنداق . ىك بولۇپ ئاندىن ئۆگهتكىنىمۇ خاتا ئهمهس، بهلكى ىئسپاتلىمىغان ىئلمىيل
 بۇ مىسالدا مىسالغا ئالغىنىمىزدىن . بولغاندا تىلنى تېخىمۇ مۇكهممهل ئۆگهنگىلى بولىدۇ

 مهلۇم بولغاندەك بىزگه ئهرەبچىنىڭ رېتىمى تونۇش، بىر قهدەر ئۆزلىشهرلىك شۇڭا بىزدە
 ۋاھالهنكى ئۇيغۇرالر ئهرەبچىدىكى رېتىمنى تولۇق قوبۇل قىلىپ . ئارۇز شىئېرىيىتى بار

 . پهقهت ئۇيغۇر تىلى بىلهن يېقىنلىشىدىغان رېتىمنى قوبۇل قىاللىغان . هلمىگهن كېت
 . شۇڭا ئارۇز ۋەزنىنىڭ ھهممه تۈرى بىزدە يوق، پهقهت بىر قىسىم تۈرىال مهۋجۇد

 ئۇيغۇرالرنىڭ فارىسچه شىئېر يازغانلىقمۇ ئارۇز سهۋەبلىك ىئككى تىلدا بارلىققا
كى يېقىنلىق سهۋەبلىك كىچىكىدىن ىئككى كهگهن رېتىم ئورتاقلىقى، مهدەنىيهتتى
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 تىلغا تهڭ پىشقان كىشىلهرنىڭ كۆپ بولۇشى، فارىس شىئېرىيىتىنىڭ ياراتقان
 ئهمما بىز يۇقاردا توختالغاندەك . پهللىسى قاتارلىق ئامىلالر موھىم رول ئوينىغان

 ئۇالرنىڭ ھىچ بىرى شۇ مىللهت شىئېرىيىتى تهرىپىدىن ىئتىراپ قىلىنىپ تارىخقا
 ھازىر ئارىمىزدا بولۇۋاتقان مهلۇم شاىئرالرنىڭ يات تىلدا . پۈتۈلگهنلىكىنى كۆرمىدۇق

 شىئېر يېزىپ غالىپ بولغىنى ھهققىدىكى پاراڭالرنى توغرا چۈشنىمهن، مهنمۇ شۇنداق
 بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمهن لېكىن، شىئېرىيهتته بىر پارچىال يات تىلدىكى شىئېر بىلهن

 بۇ توغرىدا . يدىغانلىقى بىلىنهر، مهشھۇر بولغاننى بىلمهيدىكهنمهن يات تىلدا شىئېر يازاال
 . ئارتۇقچه توختالماي

 ياشلىق دەۋرىدە يات تىل ئۆگهنگهن ئادەمگه يات تىلدىكى شىئېرنى يازماق تهرسال
 ئۆزىمىز . سهۋەبىي يۇمتالدا ئهمهس قاتتالدا . ئهمهس، ئوقۇپ ھوزۇر ئالماقمۇ تهرس

 شۇڭا يات تىلدا . ى ئوقۇپ ھىس قىلماقمۇ ئاسان ئهمهس ئۆزلهشتۈرەلمىگهن رېتىمن
 ئۇتۇقلۇق شىئېر يازماقمۇ، يات تىلدىكى شىئېردىن ھوزۇر ئالماقمۇ ۋە شۇنى رېتىمى
 بىلهن تهرجىمه قىلماقمۇ تهرس، بۇنى بىزنىڭ مىڭىمىزدىكى تىلغا مهسۇئل بۆلهكنىڭ

 . خىزمىتى بهلگىلىگهن
 ئۇيغۇر قانداق مىللهت؟

 لهت ۋە مىللىيهتلىكتىكى ئۈچ خىل ئۇچ خىل مىل ” -
 كه باھا “ قىممهت

 گۇلهن : ئاپتۇرى

 . مۇھهممهدىئمىن ئۇيغۇردا ھوسۇللۇق تهتقىقاتچى ۋە نوپۇزلۇق شهخس . مهرھۇم ئا
 ئۇنىڭ تۈرلۈك ىئلىملهر نوقتىسىدىن ئۇيغۇر تهتقىقاتىغا بېغىشالنغان ھوسۇللۇق

 زلىرى ۋاپاتىدىن كېيىن تېلۋىزور مهرھۇمنىڭ ىئش ىئ . ئهسهرلىرى  دىققهتكه سازاۋەردۇر
. ئهسهرلىرى توختاۋسىز نهشىر قىلىندى . ۋە مهتبائتالردا كۆپ تهشۋىق قىلىندى
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 مهن بۇ يازمىدا مهرھۇمنىڭ . نهتىجىدە ئالىم ھاياتىدا ناىئل بولمىغان نوپۇزغا ېئرشىتى
 ئۈچ خىل مىللهت ۋە “ نى بېكىتكهن، “ مىللهتلىك دەرىجىسى ” ئۇيغۇرنىڭ

 بۇنى . ماۋزۇلۇق ماقالىسىغا باھا بېرىپ ئۆتىمهن “ تىكى ئۈچ خىل قىممهت مىللىيهت
 يېزىشىمدىكى سهۋەپ، بۇ ماقاله ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيا مىللهتلىرى قاتارىدىكى
 دەرىجىسىنى بېكىتىپ چىققان، توردا ئهڭ كۆپ ئوقۇلغان ۋە ئۇيغۇر مهشھۇرلىرىنىڭ

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه باھا بېرىشنىڭ ، ) سىدىق . ئه ( ماقاله نۇتۇقلىرىدا نهقىل قىلىنغان
 . ئاساسىغا ئايلىنىپ قالغانلىقدىندۇر

 – ئاچىدىغان مىزان “ پال ” مىلهتلهرنىڭ كهلگۈسى ھهققىدە ” ئاپتۇر ماقالىسىنى
 ئهپسۇسلىنارلىقى ماقالىدە ئۇنېرىسال . ئۇنۋېرىسال رىقابهت ىئقتىدارىدۇر دەپ باشاليدۇ

 داق شهكىللىنىدىغانلىقى، نېمىشقا مىللهتلهرنىڭ رىقابهت ىئقتىدارىنىڭ نېمىلىكى، قان
 بىر “ پهقهت . ئاچااليدىغانلىقى ھهققىدە ھىچ نېمه دېمهيدۇ “ پال ” كهلگۈسىگه

 مىللهت ئهھۋالى، - جهمىيهت - مىللهتنىڭمۇ ئۆتمۈش تارىخى ئهمهس، ھازىرقى ئاىئله
 قتىدارىنى، مهنىۋىي، ىئقتىسادىي قۇرۇلمىسى، ىئقتىدار ھالىتى ئۇنىڭ ھاياتىي سۈپهت ىئ

 قىسقىسى، ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسال – رىقابهت ىئقتىدارى ۋە ىئجادىيهت كۈچلىرىنى
 دېگهن بايانلىرىدىن، بىر مىللهتنىڭ رىقابهت ىئقتىدارىنىڭ “… رىقابهت ىئقتىدارى

 ىئقتىسادى قۇرۇلمىسىنىڭ ھاياتى سۈپهت - جهمئىيهت ئهھۋالى، مهنىۋىي - ئاىئله
 ىئجادىيهت كۈچىدىن تهشكىل تاپىدىغانلىقىنى پهرەز ىئقتىدارى، رىقابهت ىئقتدارى ۋە

 ھالبۇكى بۇ بايانالر بىزگه ئۇنۋېرىسال رىقابهت ىئقتىدارى ھهققىدە . قىلىش مۇمكىن
 ىئقتىدار ھالىتى، ” چۈنكى بۇ يهردە تىلغا ئالىنغان . رۇشهن چۈشهنچه بېرەلمهيدۇ

 مىنى دېگهن ئۇقۇمالرنىڭ زادى نې “ سۈپهت ىئقتىدارى، ىئجادىيهت كۈچى
 كۆرستىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ مىللهتنىڭ ئۇنۋېرىسال رىقابهت ىئقتىدارىنى
 بهلگىلهشته قانداق رول ئوينايدىغانلىقى، نېمه ئۈچۈن باشقىسى ئهمهس ئاشۇالرال

 مهنچه ماقالهنىڭ كىرىش قىسمى مۇنداق . شۇنداق رول ئوينايدىغانلىقى يورۇتۇلمىغان
 ل رىقابهت ىئقتىدارى دېگهن نېمه؟ ئۇ مىللهتلهرنىڭ ئۇنۋېرىسا . 1 . يېزىلسا بوالتتى

 كهلگۈسىنى پهرەز قىلىشتا قانداق رول ئوينايدۇ؟ ئۇيغۇرالرنى بۇ ئۆلچهمدە باھالىغاندا
قانداق نهتىجه چىقىشى مۇمكىن؟ دۇنيادىكى قايسى مىللهتلهر بۇ خىل ئۆلچهم بويىچه
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 چهمدە باھاالشنىڭ ئهھمىيىتى باھاالنغان، نهتىجىسى قانداق بولغان، ئۇيغۇرنى بۇ ئۆل
 نېمه؟ دېمهك، ئاپتۇر ماقالىنىڭ بېشىدا مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇش، ئوچۇقالش، پهرەز

 . قىلىش باسقۇچلىرىنى تاماملىمىغان

 ھازىرقى دۇنيا ” . ئاپتۇر ماقالىسىنىڭ ىئككىنچى بۆلىكىدە مۇنداق داۋامالشتۇرىدۇ
 ىقابهت ىئقتىدارىغا قاراپ ئۈچ خىلغا كامالهت ۋە ر - مىللهتلىرىنى ئۇالرنىڭ مهلهكه

 ۋە » ىئجتىماىئي مىللهت « ، » ېئتنولوگىيىلىك مىللهت « : ئۇالر . بۆلۈش مۇمكىن
 بۇ بۆلهكتىكى چاتاق كىرىش بۆلىكىدىكى “ . تىن ىئبارەت » سىياسىي مىللهت «

 ئوخشۇتۇش بىلهن كۆنكىرىتالشتۇرساق، ئاپتۇرتارازىنى ۋە . مۇجىمهللىكنىڭ داۋامىدۇر
 . ڭ چىكىتلىرىنى بىزگه كۆرسهتمهي تۇرۇپ يۈكنى تارتىشقا باشاليدۇ تارازىنى

 مهن ئاپتۇرنىڭ مىللهتلهرنى ئۇنۋېرىسال رىقابهت ىئقتىدارى بويىچه ئايرىش
 نهزەرىيهسىنىڭ نهدىن كهلگهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن ىئزدەندىم، نهتىجىدە بۇنداق بىر

 ى ئۆزىنىڭ تهلىماتى بولسا بۇنى ناۋادا ئاپتۇرنىڭ يازغانلىر . نهزەرىيهنى تاپالمىدىم
 ىئزدىنىش . ىئسپاتلىشى كېرەل ېئدى، لېكىن ماقالىدە ىئسپاتالش جهريانى يوق ىئكهن

 دېگهن ) دۆلهت تهۋەلىكى ( ئارقىلىق ئاپتۇر تىلغا ئالغان ئۇقۇمالردىن سىياسىي مىللهت
 دېگهن ئۇقۇمنىڭ بارلىقىنى ) مهدەنىيهت تهۋەلىكى ( ئوقۇم بىلهن ېئتنىك مىللهت

 بۇنى يهشسهك، جوڭگۇ توپرىقىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرنى جوڭخۇئا مىللىتى . ايقىدىم ب
 خهنسۇچىدا ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق دېيىلىپ كهلگهن، بۇرۇن پهقهت ( دېسهك

 تهرجىمانالر بۇ سۆزنى كۆپلۈك مهنىسىدە جوڭخۇئا مىللهتلىرى دەپ تهرجىمه قىلغان،
 بۇرۇن ئۇيغۇرالر جوڭخۇئا . هردى يىلدىن كېيىن بۇ تهرجىمه ئۆزگ - 2009 ئهمما

 مىللهتلىرىنىڭ بىر ئهزاسى دەپ تهرجىمه قىلىنغان بولسا كېيىن جوڭخۇئا مىللىتىنىڭ
 ئالدىنقى تهرجىمىدە ئۇيغۇرالر جوڭخۇئا . بىر ئهزاسى دەپ تهرجىمه قىلىنماقتا

 مىللهتلىرىنىڭ بىرى، دېمهك يهنىال ئايرىم مىللهت، كېيىنكى تهرجىمىدە مىللهتنىڭ
 . ىرى يهنى جوڭخۇئا مىللىتى، خهنسۇچه ئهسلى مهنه كېيىنكىسىنى كۆرسىتىدۇ ب

 جوڭخۇئا مىللىتى ېئڭىنى ” ئهسلى خهنسۇچه مهنىنى تهرجىمانالر
قاتارلىقالردىن كېيىن ئاڭقارغان بولۇشى “ تۆت تونۇش تهربىيىسى ” ، “ تۇرغۇزۇش
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 يهنى . ى كۆرسىتىدۇ ، بۇ يهردە دېيىلىۋاتقان مىللهت ئۇقۇمى سىياسىي مىللهتن ) مۇمكىن
 ئهجدادى، تىلى، مهدەنىيىتى قانداق بولىشىدىن قهتىئ نهزەر قايسى دۆلهتته ياشىغان
 بولسا شۇ دۆلهت بېكىتكهن مىللهتكه تهۋە بولۇش، سىياسىي مىللهتكه تهۋە بولۇش

 سىياسىي مىللهتته تهكىتلىنىدىغىنى پۇقرانىڭ مهدەنىيهت تهۋەلىكى . دېگهنلىكتۇر
ېئتنىك مىللهت ئۇقۇمىغا كهلسهك ). Seton Watson ( هۋەلىكى ئهمهس دۆلهت ت

 تىل، تارىخ، ئهجداد، مىللىي ( بۇنىڭدا تهكىتلىندىغىنى كىشىنىڭ مهدەنىيهت تهۋەلىكى
 . ، دۆلهت تهۋەلىكى ئهمهس ) خاراكتىر، مىللىي ئاڭ ئورتاقلىقى ئاساساسىدىكى گهۋدە

 ر دېگىنىمىزدە ېئتنىك مىللهت دېمهك بۇ ئۆلچهم بويىچه قارىغاندا ئۆزىمىزنى ئۇيغۇ
 . جوڭخۇئا مىللىتى دېگىنىمىزدە سىياسي مىللهت بولغان بولىمىز . بولغان بولىمىز

 ئۇيغۇرالر ھاكىمىيهتنىڭ نهزىرىدە سىياسىي مىللهت، ئۆزىنىڭ نهزىرىدە ېئتنىك
 جوڭگۇدىكى خهنسۇالر ئۆزىنىڭ ھهم ھۆكۈمهتنىڭ نهزىرىدە ھهم سىياسىي . مىللهت

 ئۇالر ئۈچۈن سىياسىي مىللهت بىلهن ېئتنىك مىللهت . ىئتنىك مىللهت مىللهت ھهم
 ئهمما مااليسىيادىكى ۋە باشقا ئهللهردىكى خهنسۇالرنىڭ  ېئتنىك مىللهت . بىر ئۇقۇم

 . ۋە سىياسىي مىللهت ھهققىدىكى چۈشهنچىسى ئۇيغۇرالرنىڭكىگه يېقىنلىشىدۇ
 ن بولسىمۇ بۇ دۆلهتنىڭ شىنجاڭ خهنسۇ زىيالىلىرى خېلى بۇرۇنالر بۇ ھهقته ىئزدەنگه

 يىلدىن كېيىن مىللهتلهرنىڭ بۇنداق - 2009 . سىياسىتىدە گهۋدىلهندۈرۈلمىگهن ېئدى
 چاال تهرجىمان ئادەم ” مهن . ( ئايرىلىشى گهۋدەلهندۈرۈلۈشكه باشلىدى

 ). دېگهن تېمامدا مۇشۇنىڭغا يانداش مهسىلىلهرنى دەپ ئۆتتۈم “ ئۆلتۈرۈر

 . دېگهن ئۇقۇمنى نهدىن تاپقانلىقىنى بىلمىدىم “ ىللهت ىئجتىماىئ م ” ئاپتۇرنىڭ
 دېگهننى ماقالىسىدە “ ئتنولوگىيلىك مىللهت ” مهنچه ئاپتۇر . ماقالىدە بىرمۇ نهقىل يوق

 دەپ چۈشهنگهن بولغاچقا مهزكۇر سۆزنىڭ زىت “ تهبىىئ مىللهت ” تىلغا ئالغاندەك
 . ان بولۇشى مۇمكىن سۆزى بولغان ىئجتىماىئي مىللهت دېگهن ئۇقۇمنى ياساپ چىقق

 ئادەم بارلىق ” ماركىس . مۇھهممهدىئمىن ماركىسىزىمچى زىيالى . مهلۇمكى، ئا
 ئهگهر ئاپتۇر ئۇيغۇرالرنى . دەپ قارايدۇ “ ىئجتىماىئ مۇناسىۋەتلهرنىڭ يىغىندىسى

 دەپ قارىسا ماركىسىزىمغا ئۇيغۇن ) ىئتنولوگىيهلىك مىللهت ( تهبىئىي مىللهت
جتىماىئي مۇناسىۋەتلهرنىڭ يىغىندىسى بولغانىكهن، چۈنكى ىئنسان ىئ . كهلمهيدۇ
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 ىئنسانالر توپى بولغان ئۇيغۇرالرمۇ تهبىئىي مىللهت ئهمهس ىئجتىماىئي مىللهت بولغان
 . بولىدۇ

ئاپتۇر ىئجتىماىئي مىللهت بىلهن تهبىئىي مىللهتنى سېلىشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ،
 ئۈستۈن قىلغان نهرسه ئۇنىڭ ىئجتىماىئي مىللهتنى ېئتنولوگيىلىك مىللهتتىن “
 ’ ئۆزىگه بولغان تۈركۈم ېئڭى، كۈچلۈك ىئچكى ئۇيۇشۇش كۈچى، ئاڭلىق ئهن - ئۆز

 ئهنىۋىي مهدەنىيهت ىئزچىللىقى ۋە بۇ ئۈچىدىن مۇجهسسهم بولغان ئۇنىۋېرسال رىقابهت
 ئاپتۇرنىڭ بۇ يهردىكى ئۇنۋېرىسال رىقابهت ئۇقۇمى .“ ئۈستۈنلۈكىدىن ىئبارەت

 ئاپتۇرنىڭ ئۇيغۇرنى ىئجتىماىئي . ارىشى باشتىكى قارىشىدىن پهرقلىنىدۇ ھهققىدىكى ق
 تۈركۈم ېئڭى، ئۇيۇشۇش كۈچى ئاجىز، ” مىللهت ئهمهس دېيىشتىكى ئاساسى

 بۇ . ، لېكىن ھىچ قايسىغا پاكىت كۆرسهتمىگهن “ مهدەنىيهت ىئزچىللىقى ئاڭسىز
 ئاپتۇرنىڭ نېمه يهردىكى تۈركۈم ېئڭى دېگهن گهپنى مىللىي ئاڭ دەپ چۈشهنسهك

 ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ېئڭىنى ئاجىز دېگىنىگه دەلىل تهلهپ قىلىشقا
 ئاپتۇر ھىچ دەلىلسىز شۇنداق دېگهن، ئهكسىچه ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي . مهجبۇرمىز

 بىزدەكال ئاپتونومىيه . مهن بۇنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق دەلىللهيمهن . ېئڭى كۈچلۈك
 ا خهنسۇچه ىئسىم قويۇش كومىنىستىك ھاكىمىيهت ھوقۇقىغا ىئگه موڭغۇلالرد

 موڭغۇلالردىن جوڭگۇنىڭ مۇئاۋىن دۆلهت . قۇرۇلغاندىن كېيىن ئومۇملىشىقا باشلىغان
 مهن ىئچكىرىدىكى مهلۇم ئالى . خهنسۇچه ىئسىم قويغان ۇ ڧ رەىئسى بولغان ۋۇلهن

 چىسى مهكتهپته موڭغۇلالرغا دەر بهرگهن، موڭغۇلچه ئوقۇغان بىر سىنىپ ئوقۇغۇ
ئهمما ئۇيغۇردىن مهركهزدە . ئوقۇغۇچىنىڭ ىئسمى خهنسۇچه ېئدى 7،8 ىئچىدە

 باشقىسىنى قويۇپ . ئهمهل تۇتقانالردىن خهنسۇچه ىئسمى بار بىرسىمۇ يوق
 مهدەنىيهت ىئزچىللىقىغا كهلسهك، مهدەنىيهتتىكى ىئزچىللىق ئهسلىدىال كۆپىنچه

 ى بىر يهرگه كېلىپ ئۇنى ھىچ قايسى مىللهت ئهزالىر . ئاڭسىز داۋاملىشىدۇ
 مهسىلهن، ھىچقايسى . ىئزچىلالشتۇرايلى، بۇنى تاشاليلى دەپ مهسلهھهتلهشمهيدۇ

 زامان ئۆزگهرسه مهدەنىيهتتىكى بهزى . ئۇيغۇر سوقا، جۇۋازدىن ئاڭلىق ۋاز كهچمىدى
. ساھهلهردە ىئزچىللىق توختايدۇ
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 ز گهپلهر بولۇپ تهپسىلى ئاپتۇرنىڭ سىياسىي مىللهت ھهققىدىكى قاراشلىرىمۇ دەلىلسى
 . رەددىيه ئۈچۈن ئايرىم ماقاله يېزىشقا توغرا كېلىدۇ، بۇ يازمىمىزنىڭ مهقسىدى ئهمهس

 يهھۇدىالر ئهمهلىيهتته . قىزىقارلىق يېرى ئاپتۇر يهھۇدىالرنى سىياسىي مىللهت دېگهن
 چۈنكى . ئاپتۇرنىڭ ىئتنولوگىيهلىك مىللهت ھهققىدىكى شهرتىگىمۇ توشمايدۇ

 . ىڭ ھهرقايسى بۇرجهكلىرىدىكى يهھۇدىالر شۇ دۆلهتنىڭ تىلىنى قوللىنىدۇ دۇنيان
 تۈركىيهدە تۈركچه سۆزلهيدىغان يهھۇدى، ئۆزبهكىستاندا ئۆزبېكچه سۆزلهيدىغان

 ھهتتا يهھۇدىالرنىڭ ىئرقىمۇ بىر بىرگه ئوخشىمايدۇ، قارا تهنلىك . يهھۇدى بار
 الرنى بىر مىللهت قىلىپ ئهمهلىيهتته يهھۇدى … يهھۇدى، ئاق تهنلىك يهھۇدى

 مهلۇم مهنىدە . تۇرۇۋاتقان ئامىل ئۇالرنىڭ دىنى ۋە شۇ دىنىغا باغالنغان مۇراسىملىرىدۇر
 ىئككى مىڭ يىل ىئلگىرى . يهھۇدىالر بىر دىنى گورۇپپا، ىئقتىسادى گورۇھتۇر

 چۈنكى ئۇالر . يوقالغان يهھۇدى تىلىنى ئۇالر دۆلهت قۇرغاندىن كېيىن تىرىلدۈردى
 ىئشتا يات تىل قولالنغان بىلهن چۈشهنمىگهن تهقدىردىمۇ تهۋراتنى يهھۇدى ھهممه

 . تىلىدا ئوقۇشنى ىئزچىل داۋام قىلغانىكهن

 خۇالسهم شۇكى، مهزكۇر ماقاله ياخشى نىيهتته يېزىلغان لېكىن ىئلمىي يېزىلمىغان
 هييار ىئلمىي ماقالىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مىللهتنى ئۈچكه ئايرىش ئۇسۇلىدا ت . ماقالىدۇر

 ئۇقۇمالر ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋېتىلگهن، يوق ئۇقۇمالر ياسالغان، دەلىللىرى يېتهرسىز،
 ماقالىنىڭ خهتهرلىك يېرى بىلىپ بىلمهي . ھۆكۈملهر ىئسپاتسىز بولۇپ قالغان

 ئاپتۇرنىڭ مىللهتنى  ئۈچكه . مۇستهملىكىچىلكنىڭ قاپقىنىغا دەسسىگهنلىكىدۇر
 . ۋەن دەرىجىگه قويۇشى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ مهنتىقىسىدۇر ئايرىپ ئۇيغۇرنى ئهڭ تۆ

 مۇستهملىكىچىكنىڭ تهلىماتىچه مىللهتلهر بىر بىرىدىن ىئلغار قاالقلىقى بويىچه
 مۇستهملىكه قىلغۇچى مىىلهت ئهڭ يۇقۇرى دەرىجىگه . دەرىجىلهرگه بۆلۈنىدۇ

 . قى بهلگىلىگهن مهنسۇپ بولۇپ ئۇالرنىڭ مۇستهملىكه قىاللىشىنى ئۇالرنىڭ ىئلغارلى
 مۇستهملىكه قىلىنغۇچى مىللهت قاالق دەرىجىگه مهنسۇپ بولغانلىقى ئۈچۈن

 مۇستهملىكىچىلهر بۇ خىل تهربىيهنى . مۇستهملىكىك تهقدىرىگه رازى بولشى كېرەك
 ئاخبارات، مائارىپ قاتارلىق ۋاستىلهر بىلهن مۇستهملىكىلهنگۈچىگه سىڭدۈرۈپ

جه پهرقىنى تهبىئىلىك دەپ قوبۇل قىلىدىغان ئاڭنى ئۇالرنىڭ كاللىسىدا بۇ خىل دەرى
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 ھازىرقى دۇنيا مۇستهملىكىچىككه قارشى بولغانلىقى سهۋەبىدىن . شهكىللهندۈرىدۇ
 دۆلهتلهرنى بىرىنجى دۇنيا ئهللىرى، ىئككىنجى دۇنيا ئهللىرى ۋە ئۈچىنچى دۇنيا

 دۇنيادا ىئنساننى ھازىر . ئهللىرى دەپ دەرىجىگه ئايرىشمۇ ئاللىقاچان ئهمهلدىن قالدى
 ۋە ىئنسانالرنى ھهرقانداق سهۋەپتىن دەرىجىگه تۇرغۇزۇش ىئرقچىلىقتۇر،

 . مۇستهنلىكىچىكتۇر، مهدەنىيهتسىزلىكتۇر

 ئابدۇشۇكۈر مۇھهممهدىئمىن ھوسۇللۇق ئالىم، مىھنهتچان تهتقىقاتچى لېكىن ئۇنىڭ
 قىدىكى ھهممه قاراشلىرىنى ئويالشمايال قوبۇل قىلىش، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ھهق

 ھۆكۈملىرىگه ئويالنمايال ئهگىشىشنىڭ تۇغرا ئهمهسلىكى يۇقۇرىدىكى بايانلىرىمىزدىن
 . مهلۇمدۇر

 تۈركىيهدىكى نورۇزۇم
 گۇلهن

 تۇنجى نورۇزنى يۇرتۇمدا بۈگۈنگىچه مهۋجۇدلۇقۇمغا سهۋەپ بولغان تۇيغۇالرنىڭ
 غا كىشىم بارتى، نورۇزدا ھاياجانلىرىمنى ئاڭلىتار . تۇنجى ئهۋجىدە ئۆتكۈزگهنىدىم

 سىرىتقا تاشالمىغان ھاياجان ىئچىمگه تىنىپ . ئاڭلىتالىغۇدەك جۈرئهت، قۇدرەت يوقتى
 قهلىب قورغانلىرىمنى شۇ چاغدىن باشالپ مۇستهھكهملىگهن بولۇشى

 . نورۇزۇمىزغا مهرھۇم تارىخچىمىز كهلگهن، بىز بىلهن ساماغا چۈشكهنىدى . مۇمكىن
 مگه يىلتىزلىغان ئازابلىرىمنى ئۇنۇتالمىغاندەكال يۇرتۇمدىكى تۇنجى نورۇزنى قهلبى

 شۇندىن كېيىن . يىگىرمه يىلدىن ېئشىپتۇ، خىيالىمدا يهنه شۇ نورۇز . ئۇنۇتالمايمهن
 باشقىالرغا نورۇز يېڭى يىلنىڭ باشالنمىسى بولسا ماڭا كونا ئازاپنىڭ ئهسلهتمىسى

 . بولۇپ كهلدى
دەيتتۇق ۋە “ ۋملهرنىڭ ئورتاق بايرىمى نورۇز تۈركىي قه ” بېيجىڭدىكى چاغالردا داىئم
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 شۇڭىمىكىن . مهكتىپىمىزدىكى قازاق، قىرغىز باغىرلىرىمىز بىلهن بىلله بايرام قىالتتۇق
 تۈركىيهگه . خىيالىمدا تۈركىيىدە نورۇز ئاجايىپ قۇتلىنىدىغاندەك تهسهۋۋۇردا ېئدىم

 پهقهت . تىشمىدى كېلىپ تۈرك ئاغىنىلهردىن بۇ ھهقته سورۇسام ئانچه ىئرەن قىلىپ كې
 . دەپ بولدى قىلىشتى “ شهرقى جهنۇپتىكى رايۇنالردا چوڭراق ئۆتكۈزىدۇ “

 تۈركىيهدىكى تۇنجى نورۇز كۈنى تۈرك دوستالرغا تېلىفون قىلدىم، ھهممه ئۆز ىئشى
 پهقهت ئاتا تۈرك مهدەنىيهت مهركىزىدە نورۇزلۇق مۇھاكىمه يىغىنى . بىلهن

 ۇز كۈنىنى يىغىن بىلهن ئۆتكۈزەمدىمهن؟ بارغۇم نور . بولىدىغانلىقىنى يهتكۈزۈشتى
 مهقسهدسىز ئهنقهرەدىكى قۇرتۇلۇش باغچىسىدا يهنه شۇ تۇنجى نورۇزنىڭ . كهلمىدى

 رومانىدىكى “ چالىقۇشى ” خىيالىمغا . ئهسلىمىگه غهرق بولدۇم
 شۇ ئهسنادا بىر . دېگهنلىرى كهلدى “ سهندەدۇر، ئاۋارە كۆڭلۈم سهندەدۇر ” فهرىدەنىڭ

 ئۇنۋېرىستىتىدە نورۇزنىڭ قۇتلىنىدىغانلىقىنى ) غازى ( تېلىفون قىلىپ گازى دوستۇم
 باغچىدەك گۈزەل مهكتهپ تهۋەسىگه . شۇئان گازىغا چاپتىم . خهۋەر قىلدى

 دېگهن ئۇيغۇرچه “ ھهسرەت ” يېقىنلىشىشىم بىلهن جاندان ئهرچهتىن ئورۇنلىشىدىكى
 ئاھ ئۇيغۇرنىڭ ئۈنى، ۋەتهن كۆزلىرىمگه ياشالر ياماشتى، . ناخشا ياڭراشقا باشلىدى

 ناخشىچى ىئشهنچىنى، ئهقىدىسىنى مهشۇقىغا بېغىشالپ داغدا قالغان . ھهسرىتى
 ئۇيغۇر ئاشىقنىڭ يا قۇچاق ئاچالماي، يا . مهجنۇننىڭ ھىكايسىنى كۈيلىمهكته ېئدى

 تاشالپ قاچالماي قالغاندىكى ىئزتىراپلىق نالىسى يۈرەككه قۇيۇلماقتا
 دەپ بوزلىغان چاغلىرىم “ پ كېتىمىزمۇ، ۋەتهندىن كېچىمىزمۇ؟ ۋەتهننى تاشال ” . ېئدى

 ھاياتىمدا شۇ گهپلهنى دەپ مهست بولغان، بهلكىم شۇ گهپلهنى . ېئسىمگه كهلدى
 سهن ” كهتتىم، . دېيهلمهي تۇنجى رەت مهستلىككه مهجبۇر بولغان بولغىيتتىم

 . غا زورلۇدۇم “ مهن بولمىسام بولمايدۇ ” غا كۆنگهن تىلىمنى “ بولمىساڭ بولمايدۇ
 ھاۋادا پۇالڭلىغان قۇچاقلىرىمنى . بۇنداق دېسهم تهگسىز مهھرۇمۇقۇم تهسكىن تاپاتتى

 پهقهت شۇندىال ئۆزەم ئۈچۈنال ياشىشىم كېرەكلىكىگه . يىغىپ سېنى يوققا چىقاردىم
 ئهمما سهندىن . سهندىن ئۆزەمگه، يوقلۇقتىن بارلىققا، يىراقالرغا كهتتىم . ىئشىنهلهيتتىم

 ئۇزاقتا، پات پات ياشالنغان چۈشلۈرۈمدە سېنىال كۆرەلىدىم، ھهر داىئم سېنى، شۇنچه
 مهن ساڭا نىمىشقا بۇنچه باغالندىم؟ سهن ھۆرلۈكمۇ؟ ياق، ھۆرلۈك . سېنىال كۆرەتتىم

سهن بهختمۇ؟ ياق، ياق بهخت قوچىقىغا . ىئنساننى باغلىۋالمايدۇ، زەنجىرلىمهيدۇ
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 دېگهن “ كهتمه ” توڭالتتىڭ، سىغدۇرمۇدۇڭ، باغرىڭدا . قوۋۇشتۇرىدۇ، قىينىمايدۇ
 مانا قارىسام كۆزۈم، چاقىرسام ئۈنۈم يهتمهس بىر . ئۈنسىز سادانى سهندىن تاپالمىدىم
 ئۇزۇندىن سېنى يوقلۇققا، خىيالغا چىقىرىپتىمهن، . جايدا ھارارىتىڭدىن ېئرىمهكتىمهن

 نسهن، چۈنكى ئهسلى يوقلۇق، مهۋھۇملۇق مهنكهنمهن، سهن ھهر شهيئىدە مهۋجۇدكه
 كۆرگهن مهۋجۇدلۇقتىن سېنىال كۆرۈپتىمهن، سېنى يانسىتمىغان مهۋجۇدات يوقلۇققا

 مۇشۇ كۈنگىچه ساڭا باغالنمىغان كۈن، سېنى ئهسلهتمىگهن ھىچ نهرسه . باراۋەركهن
 مهن ئۇچراتقان گۈزەللىكلهر ساڭا ئوخشىغاچقا گۈزەلكهن، مهن . يادىمدا يوقكهن

 ناخشىنىڭ قانداق تۈگهپ قالغىنىنىمۇ . ىڭ سىياقىڭدا لىۋەنكهن يولۇققان لىۋەنلىكلهر سېن
 قارىسام چوڭ مهيدانغا يىغىلغان ئوقۇغۇچىالر گۈلخاننى چۆرىدەپ . بىلمهي قاپتىمهن

 تۈركلهر بهك ئۇزكهن، ” تۈركىيهگه بارماستا بىر دوستۇمنىڭ، . تۈركچه ئۇسۇلغا چۈشۈپتۇ
 ئويالپ قالىمهن، قارىسام قارىسام بهزەن ئۆزەمگه سهپ سېلىپ كوچىغا ياراشمىغاندەك

 ئۆزبېك قېرىنداشالر قهشقهر . دېگىنى ېئسىمگه كهلدى “ ئهڭ كۆرۈمىسىز مهنكهنمهن
 راۋابىغا داپنى تهڭكهش قىلغان ناخشىسى بىلهن نورۇزىنى تونۇشتۇرۇپ چىقتى،
 شۇنچه ھاياجان بىلهن ئۆزەمنى تونۇشتۇرۇپمۇ ئۇ كۆزلهرىدىن ماڭا تهۋە نۇرنى

 . ئاندىن ئۆزبېكىستان ئهلچىخانىسىدا ېئتىلىپ كهلگهن پولۇ تارقىتىلدى . تاپالمىدىم
 بۇرنۇمغا پولۇ ۋەتهندەكال پۇراپ كهتكهچكه ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا تىزىلغان ئۆچىرەتنىڭ

 . ئهڭ ئاخىرىغا كېلىپ تۇرۇدۇم
 ئايران، قهغهز ياغلىق ۋە تهخسىچاققا ئازراق ) ىئستاكان ( بىر تهخسه پولۇ، بىر بارداق

 ېئلىپ ئولتۇرۇشقىمۇ ئۈلگۈرمهي گۈپۈلدەپ ۋەتهن ھىدى كېلىپ ) خام سهي ( ا ساالت
 پاالكهتلىكىمدىن قولىشالماي يهنه بىر قولۇمدىكى ئايران . تۇرغان پولۇغا دۈم چۈشتۈم

 تىزىمغا تۆكۈلۈپ كهتتى، قولۇمدىكى قهغهر ياغلىق يېتىشمهي، ئهتراپىمغا ىئختىيارسىز
 پۇال ئولتۇرۇپال پولۇ يهۋاتقان بىر ئوقۇغۇچى باال - چاال قاراپ قاپتىمهن، نېرىراقتا مهندەك

 كېلىپ سومكىسىدىن قهغهز چىقاردى ۋە يهرگه چۈشۈپ كهتكهن بارداقنى ئهخلهت
 مهندەك ۋەتهندىن ئايرىلغان مۇساپىرغا بۇ كىچىككىنه ھهرىكهت . ساندۇقىغا تاشلىدى

 سىدا بۇ تۈرك باال نورۇز توغرى . نورۇز سوۋغىسىدەك تۇيۇلۇپ كۆڭلۈم ىئللىپ كهتتى
 . ئۇنىڭ ېئيتىشىچه نورۇز بۇرۇن بهك تهنتهنىلىك ئۆتكۈزىلهركهن . بىلهن پاراڭالشتىم

ھهتتا تۈركلهردە بۇ كۈن ئهرگىنه قوندىن چىقىش كۈنى دەپ قارىلىپ
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 ئهرگىنه قوندىن چىقىش كۈنى دېگهنلىك، تۈرك رىۋايهتلىرىگه . ( ئۇلۇقلىنارمىشكهن
يىل 400 ت ئۆتهلمهس تاغالر ئارىسىغا قاپسىلىپ كۆرە بوۋىلىمىز ئۇچار قانا

 ياشىغاندىن كېيىن كۆك بۆرىنىڭ يول باشلىشىدا ھۆرلۈككه ېئرىشكهن كۈننى
 ئهرگىنه قوندىن چىقىش دېگهنلىك ئازادلىققا قوۋۇشۇش مهنىسىدە . كۆرسىتىدۇ

 يىلدىن كېيىن تهدىرىجى كۈچهيگهن ۋە ئاخىرى تۈركىيهنىڭ - 1920 ). كېلىدۇ
 ال بولغان كۈرت مۇستهقىللىك ھهركىتى داۋامىدا نورۇز كۈرت بېشىغا با

 كۈرتلهرنىڭ نورۇزنى باھانه . مۇستهقىلچىلىرىنىڭ پائالىيهت كۈنىگه ئايلىنىپ قالغان
 قىلىپ يىغىلىش، نامايىش، كۈچ كۆرسىتىش ۋە توپىالڭ قاتارلىق ھهركهتلهردە بولۇشى،

 قنى نورۇزنى خاتىرىجهم ئهسكهرلهرنىڭ داىئم قوراللىق چارلىشى، تۈرك خهل
 بىر قىسىم تۈرك خهلقىدىكى كۈرت . ئۆتكۈزەلمهس ھالغا كهلتۈرۈپ قويغان

 مۇستهقىللىچىلىكىگه قارشى نهپرەت، بىر قىسىم رايۇنالردا ئۇالرنىڭ نورۇزغا بولغان
 شۇنىڭ بىلهن ئهسلى تۈرك ۋە كۈرت خهلقىگه نهچچه . سۆيگۈسىنى زىدىلىگهن

 لۇپ كهلگهن بۇ بايرام، كۈرتلهرنىڭ بايرىمىغا ئايلىنىشقا مىڭ يىلدىن بېرى ئورتاق بو
 كۈرتلهر ئۈچۈن بۇ كۈن توپلۇنۇش كۈنى، يىگىلهۋاتقان مهۋجۇدلۇقىنى . يۈزلهنگهن

 تۈركلهرنىڭ . ىئسپاتالش كۈنى، قهلبىدىكى ئارزۇلىرىنى جاكارالش كۈنى
 ئۇالرنىڭ رىۋايهتلهردىكى ھۆرلۈككه قوۋۇشقان كۈنىگه ئوخشاتقان بۇ كۈن ئاخىرىدا

 تۈركلهر نورۇزنى ھۆرلۈككه . ھۆرلۈكى دەخلىگه ئۇچرايدىغان كۈنگه ئايلىنىپ قالغان
 . ېئرىشكهن كۈنىمىز دەپ قۇتلىسا كۈرتلهر ھۆرلۈككه تهلپۈنگهن كۈنىمىز دەپ قۇتلىغان

 نهچچه مىڭ يىللىق بىرلىككه زېىمىن بولغان نهۋرۇزنى نىمىشقا يۈز يىلغا يهتمىگهن
 ه مهيدان ھازىراليدۇ؟ شىڭ شىسهي نورۇزنى چهكلىگهن، ئۇ مهلۇئنمۇ ۋاقىتتا بۆلۈنۈشك

 خهلقنىڭ ئهركىنلىك ئارزۇسىدىن قورققان بولغىيمىدى؟ خهلقنىڭ يهتته كۈندىن
 توققۇز كۈنگىچه دالىالرغا توپلىنىشى، جانبازلىق، چامباشچلىق قىلىشىنى، داش قازانغا

 بهيگه قىلىپ، ئوغالق تارتىشىشىنى بايمۇ، گادايمۇ تاپقاننى تاشالپ تهڭ يىيىشىنى،
 ھۆرلۈك ىئرادىسىنىڭ نامايىشى دەپ ۋايىم يىگهن بولغىيمىدى؟ بهلكىم ئۇ ئۇيغۇرنىڭ
 توپلىنىشىدىنال ئهمهس، توپ ىئچىدە ھىس قىلىنىدىغان ئورتاق قايغۇ، ئورتاق ئارزۇ ۋە

 اندا بىز يهككه تۇرغ . ئورتاق غهزەپنىڭ توپلىنشىدىن تهھدىت ھىس قىلغان بولسا كېرەك
ئاىئلىمىزدە . پهقهت مهمهت، سهمهت، توپالنغاندىال ئۇيغۇرلىقىمىز گهۋدىلىنىدۇ
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 ئۆيىمىزگه ئۇيغۇرچه لهۋھه ئاسمايمىزۇ، توپالنغان سورۇنىمىزنىڭ ھهممه يېرىدىن
 شۇنداق سورۇنالردا ئۇزۇندىن كېيمىگهن . ئۇيغۇرلۇقىمىز ئهكىس ئهتسىكهن دەيمىز

 زغا چىقىدۇ، ھهم شۇنداق قىلغانالر كۆزىمىزگه چىرايلىق دوپپا، ياغلىقلىرىمىز بېشىمى
 توققۇز كۈن . شىڭ شىسهي ىئبلىسال ئهمهس ىئبلىسلىقنىڭ ئالىمىكهن . كۆرۈنىدۇ

 دالىالرنى بىر ئالىدىغان، باينىمۇ، نامراتنىمۇ، قادىرنىمۇ، ئاجىزنىمۇ تهڭ قىلىدىغان
 ئالىيهت ئۆيلهردە بولىدىغان ئۇيغۇرنىڭ نورۇزىنى چهكلهپ بىر نامازدىن باشقا ھهممه پا

 . شۇندىن كېيىن نورۇزىمىز ئۇنتۇلۇشقا باشالپتۇ . قۇربان ۋە روزا ھېيتىمىزغا چېقىلماپتۇ
 بۈگۈن ئۇيغۇرلىقىمىزدا نورۇز تېخىمۇ . ېئسىمىزگه كهلگهندە داۋام قىلىش تهس بوپتۇ

 . ندا قاپتۇ تارايتىلىپ ھاۋايى مۇئهللهقتىكى قهپهسلهرگه ئورۇنالشتۇرغان جانسىز ىئكىرا
 ئۆيدىكى ئۇيغۇرلۇق شهخسنىڭ ئۇيغۇرلۇقى، سهھنىدىكى نورۇز سهھنه

 . بۇالرنى ئويالپ ئۆزەمنى قۇرۇتتهكال ھىس قىلدىم . باشقۇرغۇچىنىڭ نورۇزى
 بىژى نهۋرۇز، ” مهكتهپنى ئايلىنىپ قارىسام ھهممه يهردە ساقچى، كۆرۈنگهنلىكى تام

 باشتىكى ) “ اللى كوردىستان بىژى كوردىستان، كوردىستانى ئازادى، ىئستىق
 دېگهندەك شۇئارالر … ) شۇئارنىڭ مهنىسى، ياشىسۇن نهۋرۇز، ياشىسۇن كوردىستان

 مهن مهكتهپتىن قايتىپ كېتىۋېتىپمۇ بۇنداق شۇئارالرنى جىق . بىلهن تولۇپ كېتىپتۇ
 كۆردۈم، ھهتتا بىر ئۇچۇر تېمى ئهرەب يېزىقى ئاساسىدىكى كورت يېزىقىدا يېزىلغان،

مهن . ستهقىللىقى تهرغىپ قىلىنغان مۇراجهتنامىلهر بىلهن تولۇپ كېتىپتۇ كورد مۇ
 پارىسچىنى چاال پۇال بىلىدىغان بولغاچقا مهنىسىنى ئازراق چۈشىنىپ چۆچۈپ

 يا تۈركىيهگه قۇل بولۇپ ياشا ياكى كورد بولۇپ … يا مۇستهقىللىق يا ئۆلۈم ” . كهتتىم
 لۇغ كۈرت شهھىد بولغان كۈرتنىڭ نومۇسىنى ئۆلۈمال يۇيىدۇ، ئهڭ ئۇ … ئۆل

 . دېگهندەك چاقىرىقالردىن پورۇخ ھېدى پۇراپ تۇراتتى “… كۈرتتۇر
 ئويالپ كهتتىم، . ېئغىر قهدەملىرىمنى تولىمۇ تهسته سۆرەپ مېتروغا قاراپ يول ئالدىم

 تۈركىيه مۇشۇ مۇستهقىلچىلهرنى تۈركىيهدە كۈردىستان شۇئارىنى توۋلىغىلى قويغان
 يۇلغا كىرىپ كهتمهس بولغىيمىدى؟ نېمه ) رادىكال ( ق ئاشقۇن بولسا، ئۇالر مۇشۇندا

 دەپ شۇئار توۋلىغىسى كهلسه توۋلىسا، ئهگهر توۋلىغانلىرىغا خهلق ئهگهشسه شۇ
ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ سايالم بىلىتى بىلهن پارالمېنتقا كىرسه، شۇ يهدە داۋاسىنى
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 جان بېرىپ جان تاغالرغا چىقىپ . يۇمۇالق شىرەگه قويۇپ ھهل قىلسا بولماسمىدى
 ئالغىچه خهلقنىڭ ئاۋازىغا قويۇپ قايسى رايۇندا كىمگه تهۋە بولۇشنى خالىسا
 شۇنىڭغا تهۋە بولۇپ ياشىسا بولماسمىدى؟ مېترو تاملىرىغا قااليمىقان چاپالنغان

 . شۇئارالر كۆزۈمگه مۇسىبهتنىڭ ئاق باغىقىدەك كۆرۈنۈپ كهتتى
 منى بىلهرمهن، تاس قالدىم ۋارقىراپ مېتروغا ئهمدىال چىقىپ ئالدىمغا قارىشى

 چاندۇرماي ! ئالدىمدا ماڭا شۇنچه تونۇش بىر ئۇيغۇر قىزى تۇراتتى . تاشلىغىلى
 لېكىن بۇ . چاچلىرىمنى تارتىپ باقتىم، ئاغىرىدى، دېمهك چۈشۈم ئهمهسكهن

 قىزنىنىڭ زادى كىملىكىنى دەماللىققا ئهسلىيهلمىدىم، سوراپ باقاي دېدىم،
 كالالم يهنه ئون نهچچه يىل . دىن رەنجىمىسۇن دەپ ئهنسىرىدىم تونۇمىغانلىقىم

 قىزغا قاراپ تۇرۇپال قالغان بولسام كېرەك، ماڭا كهينىنى . ىئلگىرىكى ھاياتىمغا قايتتى
 قىزنىڭ . بىر ئامال قىلىپ ئالدىغا ئۆتتۈم، شۇ ئارىدا بۇ قىزغا تېلىفون كهلدى . قىلىۋالدى

 قىلىپ تۇرسىمۇ، تۇيغۇلۇرۇمنى رەت ئاۋازى ئۇنىڭ ئۇيغۇرلۇقىنى ىئنكار
 قىز ىئچىمدىكىنى بىلگهندەك ماڭا لهپپىدە ئالىيىپ قارىدى، شۇ . قىاللمايۋاتاتتىم

 بۇ قىز مهن كىملىكىنى . دەقىقىدە كۆز ئالدىمدا ۋىناسنىڭ ھهيكىلى چۇل چۇل بولدى
 ! نېمىگه قارايسهن “ ئۇنىڭ قاراشلىرىدىن . ئهسلىيهلمىگهن ئۇيغۇرۇم ئهمهس ېئدى

 ئۇ . دېگهن كۈچلۈك سوراق مىڭهمنى تېشىپ ئۆتتى “ قانداق دېگهن بېزەڭلىك بۇ؟
 قىز ئۇيغۇر قىزلىرىدەك يهرگه، قارىۋالمىدى، قىزارمىدى، ھودۇقمىدى، بهلكىم،
 . كۆزۈمنىڭ ىئچىگه مىقتهك تىكىلىپ مېنى مۇزدەك رىياللىققا قارىتىپ ئاتتى

 مدە زامان ۋە ماكاننى ئاستىن شۇچاغدىال ۋەتهندىكى نورۇز ئهسلىمىسىنىڭ قهلبى
. ئۈستۈن قىلىۋەتكهنلىكىگه تهن بهردىم
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 مهسلهك قىزغىنلىقى ۋە تاشالندۇق مهسىلىلهر
 گۇلهن

 قىزغىنلىقى ) ىئدولوگىيه ( مهسىلىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ۋە مهسلهك : كىرىش

 لىرىنى سازايى قىلىش ئهۋج ئالغان زامانالردا يازغۇچى » نۇقسان « مىللهتنىڭ
 مىن ھوشۇر بۇ قىزغىنلىقنى ئۆيگه ئوغرى كىرسه ئوغرىنى تۇتماي ھهممهيلهننىڭ مهمتى

 مهنچه . دەپ تۇشمۇ ـ تۇشتىن ۋارقىراشلىرىغا ئوخشاتقان ىئكهن » ! ئوغرى كهلدى «
 يىلالردا ئهۋج ېئلىپ ھازىرغىچه داۋام قىلىۋاتقان ىئللهتچىلىك ئهدەبىياتىدا - 90

 ىرقى ىئزدىنىشلهر مهسىلىلهر بايقالغاندىن ھاز . مهسىلىنىڭ بايقالغانلىقى قىممهتلىك
 مهن ىئللهتچىلىك . كېيىن نېمه قىلىش كېرەك دېگهن تۇتقۇغا باغلىنىپ مېڭىۋاتىدۇ

 ئهدەبىياتىدا مهسىلىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىلهن ئهتراپلىق تهھلىل قىلىنمىغاچ، بۈگۈنكى
 دېمهكچى . قارايمهن قىزغىنلىقىغا يول ئاچتى دەپ ) ىئدولوگىيه ( قارىغۇالرچه مهسلهك

 بولغىنىم، مهسىله كونكرىت تهھلىل قىلىنغان بولسا ھهل قىلىش چارىلىرىمۇ كونكىرىت
 دە، كىشىلىرىمىز ھهممه مهسىلىگه بىر مهسلهكنى تهدبىقاليمىز دەپ - بولغان بوالتتى

 مهنچه ھازىر بىلگىنلهر قىالاليدىغان ىئش . تارتىشمىغا چۈشمىگهن بوالتتى
 ۋاھالهنكى . لىل قىلىش ۋە ئهندىزىلهرنى تونۇشتۇرۇش بولۇشى كېرەك مهسىلىلهرنى تهھ

 ھازىر ماڭا مهسىلىنى تهھلىل قىلىش ئهمهس مهسلىنى ھهل قىلىدۇ دەپ قارالغان
 مهسلهكلهرنى، بۇ مهسلهكلهنى ياقىلىغۇچىالرنى تهھلىل قىلىش ۋە مهسلهكلهرنىڭ

 ندىكى ھىكايهتلهر مهسلهك تۆۋە . كهلگۈسى رولى مۇنازىرە قىلىنىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ
 مۇنازىرىسى ۋە ئهۋلىيالىق، مهسلهك سۆيگۈسى ۋە ئهقلى تهپهككۇر، مهسلهك

 . قىزغىنلىقى ۋە روھى كهمتۈكلۈك قاتارلىقالرنى چۈشهندۈرۈشته مىسال بوالاليدۇ

ئۈمىد غهنىنىڭ ھىكايىسى . 1
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 ىمۇ ېئنىق ېئسىمدە ئۈمىد بىر پاراڭ ئارىلىقىدا دېدىمۇ يا شۇنداق بىر ھېكايه ېئالن قىلد
 يادىمدا قېلىشىچه ھېكايه شهپكه سېتىۋالماقچى بولغان بىرسىنىڭ شهپكىنى . يوق

 قايهردە ساتىدىغانلىقىنى ۋە قانداق شهپكه ئالسا بولىدىغانلىقى ھهققىدە دوستلىرىدىن
 ئالدى بىلهن ېئغىز ئاچقان بىرى شهپكه زادى . مهسلهھهت سورىشى بىلهن باشلىنىدۇ

 ئهمهسمۇ؟ شهپكه دېگهن سۆز ئۇيغۇرچىمۇ ئهمهسمۇ؟ ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرنىڭمۇ
 قاچاندىن باشالپ شهپكه كېيىشكه باشلىغان دېگهن تېمىدا سۆز باشالپ مۇنداق

 شهپكه دېگهن سۆز ئۇيغۇرچه ئهمهس، بهلكى . تهلىماتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ
 شى ىئككى شهپكىنىڭ ئۇيغۇرغا كېلى . پرانسوزچه، شۇڭا شهپكه ئۇيغۇرنىڭ ئهمهس

 تهرەپتىن بىرى روسسىيهدىن قېچىپ كهلگهن رۇسالر ئارقىلىق غۇلجىدىن تارقالغان،
 يهنه بىرى تۈركىيهدىن قهشقهرگه كهلگهن زىيالىالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن قهشقهرگه

 مۇستاپا كامال ىئستانبول قاتارلىق مهركىزى شهھهردىكىلهرگه قالپاق . تارقالغان
 ه شهپكه كېيىشنى بۇيرىغان شۇڭا ئۇيغۇرالر شهپكه كېيىشىنى باشقا يهردىكىلهرگ

 يهنه بىر دوستى، بىز دېگهن مۇسۇلمان ناساراالرنى دوراپ شهپكه . كېيىشكه باشلىغان
 پهيغهمبىرىمىزمۇ شهپكه كهيمىگهن، شۇڭا شهپكه دېگهن . كهيسهك قانداق بولىدۇ

 تى، قويۇڭالر يهنه بىر دوس . مۇسۇلمان كېيىدىغان نهرسه ئهمهس دەپ پهتىۋا بېرىدۇ
 مۇشۇ شهپكه دېگهن نهرسىنى، مهدەنىيهت ىئنقىالبىدا تۆت كونىنى يوقۇتىمىز دەپ
 ئۇيغۇرالرنىڭ چىرايلىق دوپپىلىرىنىڭ ئورنىغا ماشرەڭ ئهسكهر شهپكىسى ياكى

 نېمىشقا شۇنچه جىق . خهنزۇالرنىڭ قارا كۆك ىئشچى شهپكىسى ئومۇمالشتۇرۇلغان
 ھهي مۇشۇ ئۇيغۇرالرنىزە ! ۇرسا يهنه شهپكه كهيگىدەكمىز دوپپا، تۇماق، تهلپهكلىرىمىز ت

 يىلدىن ئاشتى، يهنه شۇ خهق كهيدۈرۈپ 30 مهدەنىيهت ىئنقىالبى تۈگىگهنگه
 نىڭ » مهن « بۇ مۇنازىرە بهك قىززىپ كېتىپ … قويغان شهپكىنىڭ خىيالىدا يۈرگهن

 هن بېشى بهك توڭۇپ كهتك . شهپكه ھهققىدە سورۇغان سۇئالى ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ
 ئامالسىز مۇنازىرىنىڭ ئاياقلىشىشىنى ساقلىمايال كېتىپ قېلىشقا مهجبۇر » مهن «

 . بولىدۇ

 نىل دەرياسى بويىدىكى ۋە بېيجىڭدىكى ھېكايه . 2
شۇ . بىر ئۇيغۇر ئالى مهكتهپ ئوقۇتقۇچىسى مىسىرغا ىئلمىي زىيارەت ئۈچۈن بېرىپتۇ
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 ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئوقۇۋاتقان دىن ئارتۇق 200 چاغدا مىسىردىكى مهلۇم ئۇنۋېرىستىتتا
 مهزكۇر كىشى سىردىشىش جهريانىدا كۆپىنچه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئانا . ىئكهن

 مهسلهھهت ئارقىلىق بىر . تىلدىن يېزىقچىلىق ساۋادى يوقلىقىنى بىلىپ ېئچىنىپتۇ
 دەرس باشلىنىپ بىر مهزگىلدىن كېيىن . يېزىقچىلىق سىنىپى ېئچىلىش قارار قىلىنىپتۇ

 سهۋەبى سورالغاندا . بىر كۈنى پهقهت بىر قانچىال ئوقۇغۇچى كهپتۇ . الر ئازالپتۇ بالى
 مۇئهللىم سىزنى ناماز ئوقۇمايدىكهن، بۇنداق كىشىدىن دەرس ېئلىش جايىز ئهمهس «

 . دېگهن جاۋاپ چىقىپتۇ » دەپ بالىالر كهلمىدى
 ىزچه بېيجىڭدىكى بىر ئالى مهكتهپته ئوقۇيدىغان ئۇيغۇر سىتۇدېنتالر ىئنگىل

 ئوقۇتۇقۇچى تولىمۇ ئوبدان . ئۆگهنمهكچى بولۇشۇپ بىر غهربلىك ئوقۇتقۇچىنى تېپىپتۇ
 ئۇزاق ئۆتمهي بۇ ئوقۇتقۇچىنىڭ خىرىستىيان دىن تارقىتىدىغانلىقى . ئۆگهتكهنمىش

 شۇنىڭ ئوقۇغۇچىالر ىئنگىلىزچه ئۆگىنىشنى توختۇتۇپتۇ . ھهققىدە خهۋەر ئاڭلىنىپتۇ
. 

 كىم مۇسۇلمان؟ . 3
 توردا ئۇنى بۇنى يېزىشقا باشلىغاندىن كېيىن بهزىلهرنىڭ دىنسىز دېيىشلىرىگه دۇچ مهن

 مهن ئۈرۈمچىدىكى بىر مهسجىدتىمۇ كىشىلهرنىڭ بىر بىرىنى دىنسىز . كهلدىم
 بىر ئۇيغۇر كهنتىدىكى . دېيىشىكىنى ئاڭلىغان بولغاچ غهزىۋىم كهلسىمۇ سهۋرى قىلدىم

 ىئمام بواللمايدىغانلىقىغا . دە تارتىشما بولۇپتۇ مهسجىدته كىمنىڭ ىئمام بولۇشى ھهققى
 بىز بىلهن بىر يولدىن ئهمهس، سالىھ « كۆزى يهتكهن بىرى جامائهتكه رىقابهتچىسىنى

 داىئرىلهرگىمۇ بۇ . دەپ گهپ تارقىتىپتۇ » مهزھهپتىن … مۇسۇلمان ئهمهس، چۈنكى
 » بىرى ئۇيغۇر ىئسالم مۇن « . ھهقته دوكالت سۇنۇپ مهسجىدنى تاقىتىپ قويۇپتۇ

 دېيىلگهن مۇنبهرگه تېما يوللىسام دەسلهپ ئۆچۈرۈشتى، كېيىن قارىسام تور ىئسمىمنى
 ئايالىمنى ئاپامغا ئوخشاپ قاپسهن « ئۇ مۇنبهردە . كىرەلمهس قىلىپ تاقاپ قويۇپتۇ

 خهنزۇ قىزنى ئالسام « ، » جىننىڭ ئايالى، بالىسى بارمۇ؟ « ، » دېسهم بوالمدۇ؟
 تېمىالرنى يوللىغان » مۇھىم « شۇنىڭغا ئوخشاش دېگهن تېمىالر ۋە مۇ » بوالمدۇ؟

 مېنى تهئهجۈپلهندۈرگىنى توردا پهرقلىق پىكىردىكىلهرنى . تورداشالر قارشى ېئلىنىپتۇ
» باشلىق « چهكلىۋەتكهن باشلىق بىلهن ىئماملىق تالىشىپ مهسچىدنى تاقىتىۋەتكهن
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 ن ناسارا بهزىلهر مېنى خىرىستىيانغا چاپان ياپقا . نىڭ قىلىقىدىكى ئوخشاشلىق
 قىزىق يېرى مهن ىئشلىگهن ھېلىقى ئالى مهكتهپنىڭ . چوماقچىسىغا چىقارغان بولدى

 خىرىستىيان دىنى « دېڭ پامىلىلىك شۇجىسىمۇ مېنى فاكۇلتىتنىڭ يىغىنىدا
 مېنى . دەپ گهپ تارقىتىپتىكهن » ئورگىنىنىڭ يارىدىمى بىلهن ئامېرىكىغا كهتتى

 هن شامال ىئسىملىك ىئككى مىللهتكه ھهيران قالدۇرغىنى بىرى مېنى دېڭ بىل
 . مهنسۇپ ىئككى كىشىنىڭ ئوخشاش شهكىلدە باھالىشى

 يۇقارقى ھىكايىلهرنېمىنى چۈشهندۈرىدۇ؟ . 1
 مهسلهك قىزغىنلىقى ئهمهس ئهۋلىيالىق داۋاسى . 1 . 1

 بېشى توڭۇپ شهپكه ېئلىشنى ئويالشقان كىشىنى مهسىلىنى بايقىغان كىشى
 شقا تىگىشلىك ىئشى شهپكىنىڭ قهيهردە دوستلىرىنىڭ قىلى . دېسهك

 . سېتىلىدىغانلىقى، قانداق شهپكه ئالسا بولىدىغانلىقى ھهققىدە تهكلىپ بولۇشى كېرەك
 ئهكسىچه گهپ شهپكىدىن يهنى كونكىرىت مهسىلىدىن ھالقىپ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ
 بۆك تارىخى، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ نېمه كىيىپ كهيمهسلىكى، نهچچه ئون يىل

 قاتارلىقالرغا بۇرىلىپ … بۇرۇنقى سىياسى ھهرىكهتلهرنىڭ ئۇيغۇرغا تهسىرى
 ئۈمىد غېنىنىڭ يازغىنى بىر ھېكايه لېكىن بۇنى تۇرمۇشتا داىئم ئۇچرۇتۇپ . كهتكهن
 بىر مهسىله ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ مهسىله زادى نېمه، نېمه سهۋەپتىن كېلىپ . تۇرىمىز

 ، قانداق ھهل قىلىمىز دېگهندەكلهر چىققان، داىئرىسى، تهسىرى نهدىن نهگىچه
 بىرسى ئاتا ـ بوۋىمىز قانداق . ئويلۇشۇلماي تۇرۇپ مهسلهكلهر ئوتتۇرىغا تاشلىنىدۇ

 قىلغان دېگهندىن باشلىسا يهنه بىرى دىنىمىز قانداق ھۆكۈم قىلىدۇ دېگهنگه كىرىشىدۇ،
 يول بىرى قوشنىالر قانداق قىلغان بولغىيدى دەپ بولغىچه يهنه بىرى ھۆكۈمهت

 نهتىجىدە مهسىلىنىڭ نېمىلىكى بىر چهتته . قويارمۇ دېگهن ساراسىمىگه چۈشىدۇ
 بۇنداق شاۋقۇن . قېلىپ مهسلهكچىلهر ئۆز مهسلهكلىرىنىڭ دېپىنى داراڭلىتىپ چالىدۇ

 سۈرەنلهر نهتىجىسىدە كۆرگىلى بولىدىغان مهسىلىنى كۆرۈنمهس مهسلهكلهر ىئچىگه
 نهرسه دىققهتكه سازاۋەركى ھىچقايسى مهسلهكچى بۇ يهردە شۇ . غهرق قىلىشىۋېتىدۇ

 مهسلىكىنىڭ توغرىلىقىنى مهسىلىنى ھهل قىلىش ئارقىلىق ىئسپاتالشنى، مهسلىكى
بۇ يهردە شۇنداق بىر . ئۈچۈن يهككه ـ يىگانه، ئۈن ـ تىنسىز ىئشلهشنى خالىمايدۇ
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 ق بۇ مهسلهك سهۋدالىرىنىڭ دېمهكچى بولغىنى بۇيرۇ . خۇپسهنلىك يوشۇرۇنغان
 تېگى تهكتىدىن . مهندىن بولىدۇ، ھهرىكهت باشقىالردىن بولسۇن دېگهندىن ىئبارەت

 ئالغاندا ئۇالر يا ئۆزى توغرا دەپ قارىغان مهسلهك ئۈچۈن يهڭ تۈرمهيدۇ، يا ئۆزى خاتا
 ئۇالرنىڭ مهقسىدى توغرا يولنى مېڭىپ . دەپ قارىغانغا قارشى مهيدانغا سهكرىمهيدۇ

 ئۇالرنىڭ مهنىۋىي جهھهتتىن . سۋىرلهش كۆرستىش ئهمهس داڭالپ ته
 قوغلۇشىۋاتقىنى  ئهتراپىغا بىر تۈركۈم قۇالق موللىلىرىنى يىغىپ پىر ئهۋلىيالىق قىلىش

 الر ئارقىلىق  قىممهتكه ىئگه » خوش، خوش، ھهقراس « ئارقىلىق قىممهتسىز ھاياتىنى
 بىر بۇ يهردە مهسلهكچى ىئنساننىڭ قىلىۋاتقىنى ئۆزىنى خهلق مايىل . قىلىش

 ئوقۇغان بىلگهنلىرىنى نامايان قىلىپ ئهۋلىيا . ىئدولوگىيهگه باغالپ يۈز تېپىش
 بۇ يهردىكى داۋا مهسلهك داۋاسى ئهمهس ئالىملىق، پىشىۋالىق، ئهۋلىيالىق . بولۇۋېلىش
 . داۋاسىدۇر

 مهسلهك قىزغىنلىقى ۋە ئهقلى تهپهككۇردىكى خاملىق . 2.1
 بىرسىدە ئۇيغۇر تالىپالر . شالر بهكمۇ قىزىقارلىق ىئككىنچى ھېكايىدە تىلغا ېئلىغان ىئ

 دەپ بىلىم ېئلىشتىن ۋاز كهچكهن » ناماز ئوقۇمايدىكهن « بىر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىدىن
 دەپ ئۆگىنىشنى تهرك » دىن تارقتىدىكهن « بولسا، يهنه بىرىدە ئۇيغۇر سىتۇدېنتالر

 غان كىشىلهرنى مهن ناماز ئوقۇمايدىغان ئۇيغۇردىن دەرس ېئلىشنى خالىمى . ئهتكهن
 پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهسىرگه چۈشكهن يهھۇدىالر ىئچىدىكى خهت تونۇيدىغانلىرىنى
 مۇسۇلمانالرغا خهت ئۆگىتىش ھىسابىغا ئازات قىلىۋەتكهنلىكىنى ئويلۇشۇپ بېقىشقا

 بۇ يهردىكى مهسىله مۇئهللىمنىڭ ناماز ئوقۇماسلىقى بولسا، تهدبىر . ئۈندەيمهن
 ھهرقانداق ئۇيغۇر . ئهمهس ھهل قىلىش بولۇشى كېرەك يىراقلىشىش، تاشلىۋېتىش

 مىڭ نهچچه يۈز يىللىق ئۇيغۇرىئسالم مهدەنىيىتىنىڭ تهسىرىدە يېتىلگهن، ئۆسكهن
 ئهگهر شۇ داڭلىق دىنى ئۇنۋېرىستىتتا ئوقۇيدىغان تالىپالرنىڭ بىر ئۇيغۇرنى . بولىدۇ

 بۇالرنىڭ ئالى مهكتهپته ىئبادەتكه دەۋەت قىلغۇدەك بىلىمى ۋە تىرىشچانلىقى بولمىسا
 نېمه ئوقۇشىدىن قهتئىي نهزەر تهرجىمان ياكى ساقچى بولۇپ جان بېقىۋاتقان

 بۆشۈكتىن تۆشۈككىچه بىلىم ېئلىش پهرز قىلىنغان . سىتۇدېنتالردىن نېمه پهرقى
دەپ ىئلىم ېئلىشتىن ۋاز » ناماز ئوقۇمايدىكهن « مۇسۇلماننىڭ ئوقۇتقۇچىسىنى
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 مۇشۇ قاىئدە بويىچه تهھلىل قىلغاندا . ىزلهندۈرمهي قالمايدۇ كېچىشى ئادەمنى ئۈمىتس
 لىقى گۇمان قىلىنغان ئوقۇتقۇچىدىن ېئنگىلىزچه » خىرىستىيان دىنى تارقىتىدىغان «

 مهزكۇر . ئۆگىنىشنى رەت قىلىشمۇ مهسىلىدىن قېچىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس
 ر قېچىش، يىراقالش ئوقۇتقۇچى راستىنال دىن تارقاتقۇچى بولغان تهقدىردىمۇ تهدبى

 تۈرلۈك . چۈنكى ھازىر دۇنيا بىر كهنت ھالىتىگه كهلدى . بولماسلىقى كېرەك
 بۇرۇنقىدەك . ىئددىيهلهر، مهسلهكلهرگه دوقارىشىپ تۇرۇشىتىن ھىچ كىم ساقلىنالمايدۇ

 باشقا قاراشتىكى كىشىلهردىن يىراقلىشىش، ئۇچراشماسلىق ئارقىلىقال ىئتىقادنى
 سىز يۈزلىنىشتىن قورققان خىرىس ئهگهر بايقىمىسىڭىز . مايدۇ قوغۇداپ قالغىلى بول

 كىنو، تىياتىر، زىننهت بويۇملىرى ۋە باشقا ئاخبارات ۋاستىلىرى ئارقىلىق ھاياتىڭىزنى
 شۇڭا ھېچ بولمىغاندا سىز قېچىۋاتقان نهرسىنىڭ . ئۈنسىز تىزگىنلهپ كېتىشى مۇمكىن

 دىن بولسىمۇ خهۋەردار بولۇشىڭىز زادى نېمه ىئكهنلىكى ھهققىدە باشالنغۇچ بىلىم
 بۇ ىئككى ھىكايهتتىكى ئورتاق نۇقتا ئۆزى توغرا دەپ قارىغان مهسلهكته . كېرەك

 بولمىغانالردىن قېچىش، ئۆز مهسلىكىگه رىقابهتچى چىقىپ قېلىشتىن قورقۇش،
 قىسقىسى ھهرقانداق ساھهدىكى بىلىم ۋە چۈشهنچىلهرنى سىنايدىغان لوگىكىلىق

 مهنچه مهسلهككه بولغان سۆيگۈ ئهقلىي . خاملىق بولۇشى مۇمكىن تهپهككۇردىكى
 مهسلهككه . قايىللىق بىلهن كۈچلهنمىسه رىقابهتكه، مۇنازىرىگه بهرداشلىق بېرەلمهيدۇ

 خىرىس قىلىدىغان مهۋجۇد زىددىيهتتىن قېچىش مهسلهكنى خهققه چۈشهندۈرۈپ
 مهسىلىلهرگه يۈزلىنىش، . اتى بېرەلهيدىغان ئهقلى تهپهككۇردىن يىراقالشقانلىقنىڭ ىئسپ

 ئهتراپلىق ىئزدىنىش، قانداق ىئنكارغا قانداق رەددىيه بېرىش، قايسى باھانى قانداق
 مهسلهكنى چۈمبهل قىلىپ . تهنقىد قىلىش قاتارلىقالر لوگىكا تهلهپ قىلىدىغان جهريان

 مهسىلىنى كۆرمىگهنگه سېلىش، ياكى ئۆزىنى قاچۇرۇش مهسىلىنىڭ يوقلۇقىغا ياكى
 شۇڭا مهسىلىگه يۈزلىنىش مهسلهك ھهققىدىكى . وقالغانلىقىغا باراۋەر ئهمهس ي

 ئهگهر يۇقاردا . چۈشهنچىنى ئارتتۇرىدۇ، تهپهككۇرنى بىلهيدۇ، سۆيگۈنى كۈچلهندۈرىدۇ
 تىلغا ېئلىنغان تالىپ ۋە سىتۇدېنتالردا مهسلهك مۇنازىرىسىدە يېڭىپ چىققۇدەك بىلىم،

 هندۈرگىدەك تهپهككۇر قابىلىيىتى بولغان بولسا ئۆزىنى شۇ بىلىملىرىنى باشقىالرغا چۈش
. قاچۇرۇپ ئۆگىنىش پۇرسىتىنى قولدىن بهرمىگهن بوالتتى
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 مهسلهك قىزغىنلىقى ۋە پىسخىك كهمتۈكلۈك . 3.1
 بهزىلهرنىڭ مۇنازىرىدە يېڭهلمىسىال باشقىالرنى دىنسىزغا چىقىرىشى

 ئۇالر . ىكى پۇلغا ئوخشايدۇ ئۇالرچه مهسلهكمۇ خۇددى يانچۇقىد . ھهسهتخورلۇقتىن
 مهسلهك ھهققىدىكى مۇنازىرىدە ئۇتتۇرۇپ قويۇشتىن خۇددى يانچۇقىدىكى پۇلىدىن

 ئۇالرغا مۇنازىرىدە كىم ئۈستۈنلۈك قازانسا شۇنىڭ پۇلى . ئهنسىرىگهندەكال ئهنسىرەيدۇ
 ئۇالرنىڭ خهقنى دىنسىز . ئۆزىدىن جىقتهك ھىس قىلىپ ھهسهتخورلۇق  قىلىدۇ

سىز دېگىنى، ئۇالرچه پۇلسىزالر پۇل توغرىسىدا پۇلدارالر بىلهن مۇنازىرە دېگىنى پۇل
 مهسجىدنى تاقىتىۋەتكهن ۋە مېنى مۇنبهردىن قوغلىغان قىلىققا . قىلسا بولمايدۇ

 بۇنداق كىشىلهر ئۆزى توغرا دەپ . كهلسهك بۇنىڭدا ئهكس ئهتكىنى مۇستهبىتلىك
 باشقىچه قاراش ۋە . ەپ قارايدۇ قارىغان يولنى مهسلهكتىكى يىگانه توغرا يول د

 تونۇشالرنى قهتىئ قوبۇل قىلمايدۇ ۋە بۇ ھهقته بىرەر ېئغىز گهپنىڭ ئوتتۇرىغا
 دەپ - ئۇالر بۇنىڭدىن ىئستىبىداتلىق ئورنۇمغا ۋەھىمه كېلىدۇ . چىقىشىنىمۇ خالىمايدۇ

 قهت ئۇالرغا مهسلهك نېمه بولسا، باشقا ئهگهشكۈچىلهر نېمه بولسا بهرىبىر په . قورقىدۇ
 ئۇنداقالر ئۆزى تۇتقان يولنى . ئۆزى تهۋە بولغان يولغا دەخلى يهتمىسىال بولدى

 ناۋادا ئۇالرنىڭ قولىغا ھوقۇق . قوغداش ئۈچۈن ھهرقانداق ھوقۇققا باش ئۇرۇشقا رازى
 تېگىپ قالسا قامچىسى قېرىنداشالرنىڭ بېشىدا ئوينايدۇ، خۇددى مېنى

 بۇنداقالرنىڭ . ئهتكىنى مهنچىللىك ئاخىرقى مىسالدا ئهكىس . چهكلىۋەتكهندەك
 مهسلهكچىلىك قىلىشىدىكى مهقسهد، شهخسىي خاھىشىنى ئادەم توپالش ئارقىلىق

 مهن بۇنداقالردىكى مىكىرنى  شهخسى . كۈچكه ىئگه قىلىش، قانۇنىيالشتۇرۇش
 خاھىشىنى ۋە ىئززىتىنى مىللهتلهشتۈرۈش، دىنالشتۇرۇش ئارقىلىق ھۆرمهتكه

 مهسلهكچىلهرنىڭ يوللىرىنى ئهقلى تهپهككۇرغا سېلىپ . هن ېئرىشىش دەپ قارايم
 قايىل قىالررلىق بايان قىلىشنىڭ ئورنىغا ئادەم توپالپ، ئۆزىگه پايدىلىق ئۇچۇرالنى
 يىغىپ، داڭلىقالرنى شىپى كهلتۈرۈپ ۋە ھهتتا ھوقۇقلۇقنى سۈيئىستىمال قىلىپ كۈچ

 مهسلهك ئهمهس شهخسى پهيدا قىلىشلىرىدىنال ئۇالر قوغۇدۇلۇۋاتقان نهرسىنىڭ
 مهنچه ئاقىلالرغا شامال ىئسىملىك بىر . ىئززەت ىئكهنلىكى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 تورداشنىڭ مېنى خىرىستىيانغا چىقارغىنى بىلهن دېڭ شۇجىنىڭ خىرىستىيانالرغا
. باغلىشى ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاشلىقنى يازمىساممۇ پهملىيهلهيدۇ
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 مهسلهك قىزغىنلىقىنىڭ ئاقىۋىتى . 2
 دىننى سۈيئىستىمال قىلىش . 1 . 2

 كهنتتىكى بىرسىنىڭ قورۇقىغا . ئۇيغۇر كهنتلىرىنىڭ بىرىدە مۇنداق ىئش بولۇپتۇ
 قورۇق خوجايىنى قويالرنى قهستهن قوغىلىغان . دېھقانالرنىڭ قويى كىرىپ كېتىپتۇ

 بۇنىڭغا چىدىمىغان دېھقان بىر ىئككى مۇش سالغان چېغىۋا، . بولۇپ ئارا سانجىۋېتىپتۇ
 ېھقانمۇ ئارا يهپ ئۆيىگه قېچىپ كهپتۇيۇ، ئارا رەىئس ئهزاالرنى زەخمىلهندۈرگهچكه د

 مهھهللىدىكىلهر بۇ ىئشتىن غهزەپلىنىپ . دوختۇرغا بارغىچه قانسىراپ ئۆلۈپ كېتىپتۇ
 . ھېساپالشقىلى قورۇققا ماڭغاندا دامولالم ئارىغا چۈشۈپ دېھقانالردىن سوراپتۇ

 سىلهر مۇسۇلمانمۇ؟ -
 . لىلالھ مۇسۇلمانمىز ئهلھهمدۇ -
 جاننى كىم بهرگهن، كىم ئالىدۇ؟ -
 . ئالالھ بهرگهن ئالالھ ئالىدۇ -

 ئۇيغۇراخۇننىڭ جېنىنى ئالالھ ئالدى، تهقدىرىگه شۇنداق پۈتۈگلۈككهن،  سىلهر
 ئالالھ ئالغان جان ئۈچۈن بهندىدىن ھىساپ ئالماقچىمۇ؟ ۋەز، تهبلىق شۇنداق

 دېھقانالر خاتا قىلغانلىقىلىرىغا تۆۋبهلهر ئوقۇپ تهسىرلىك داۋام قىلىنپتۇكى بىچارە
 . مهن بۇنى بېيجىڭدا چىقىدىغان ېئنگىلىزچه ژورنالدىن ئوقۇغان . ئۆيلىرىگه قايتىشىپتۇ

 دەپ دېلو » مىيىت قونسا بولمايدۇ « . كېيىن مۇنداق ىئشالرنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم
 بۇ جاۋاپكارالرنى . دۇ تۈزۈك تهكشۈرۈلمهي تۇرۇپال جهسهت يهرلىككه قويىۋېتىلى

 ئۆلدى « . كارامهت خوش قىلىدۇ، مۇناسىۋەتلىك تارماقالرمۇ ئاۋارچىلىقتىن قۇتۇلىدۇ
 ئهمما ىئالھى ھۆكۈم . دېيىش توغرا، ھۆكۈم ئالالھتىن » كهتتى، ئهلھۆكمىلۇلالھ

 ىئتىراپ قىلىنمايدىغان، ئهپۇچانلىق ئاجىزلىق سانىلىدىغان ئاچچىق ئهمهلىيهتته
 قاتىللىق مۇشۇنداق . ىنى ئۇنۇتقانالر ئاقىۋەتته قاتىللىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىدۇ ياشاۋاتقانلىق

 بۇندىن باشقا . ئهمهلىيهتنى تونۇمايدىغان مهسلهكچىلىكنى سۈيئىستىمال قىلىدۇ
 دېگهن ئهنئهنىگه بهكرەك مايىل بولۇۋىدۇق » ياخشى ئۇيغۇر دىيانهتلىك ئۇيغۇردۇر «

 ر، قىزلىرىمىزنى ىئككىنچى خوتۇنلۇققا ېئلىپ توي خېتىنى ھارام دەيدىغان موللىال
دەپ تاشلىۋېتىدىغان ھاجىمالر، يالغۇز يۈرسه » ئالالھ بۇيرۇماپتىكهن « كېلىشهلمىسه
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 بۇ ىئشتا . گۇناھ دەپ سىتۇدېنت قىزلىرىمىزغا مهھرەم بولىدىغان قارىمالر پهيدا بولدى
 ان زېمىندا شهرىئهت مهجبۇرالش كۈچىگه، قانۇنى ساالھىيهتكه ېئگه بولمىغ

 كاالمىمىزدا دېيىلگهن مهزمۇنالرغا اليىق ياشاپ بواللمايدىغانلىقىمزنى
 ىئپادە ھۆرلۈكى بولمىغان . سۈيئىستىمالچىالر بىلىپ تۇرۇپ خۇپسهنلىك قىلىشتى

 ىئقلىمدا ياخشى نىيهتته تهرغىپ قىلىنغان مهسلهك قىزغىنلىقى داىئم سۈيئىستىمال
 ئهگهر تۆمۈر خهلىپىنىڭ لىشىڭفۇنىڭ قولىدىكى بىز . قىلىنىشتىن خالى بواللمايدۇ

 قۇرئانغا قانداق ئالدانغانلىقىنى خاتىرلىسهك، ھېلىقى دامولالمنىڭ نېمه قىلىۋاتقىنىنىمۇ
 ھهمدە مهسلهكنىڭ بىر قورال ىئكهنلىكىنى ئۇنىڭ ئۈنىمى . چۈشىنهلهيمىز

 شهندۈرۈش مهسلهكنى ئاشكارە چۈ . قولالنغۇچىغا باغلىق ىئكهنلىكىنى ھىس قىلىمىز
 پۇرسىتى كىملهرنىڭ قولىغا مهركهزلهشسه شۇنىڭ ئارزۇسىغا اليىق ئۈنۈم

 . بېرىدىغانلىقى سىر بولماسلىقى كېرەك

 پىرىنسىپسىز ئاق كۆڭۈللۈك  ۋە ساختىپهزلىك . 2.2
 ئۇيغۇر تارىخىدا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى چاققان روزا مولال، مهمتىلى تهۋپىق ۋە قۇتلۇق

 گهن قادىر ھاجى، ئابدۇقادىر داموللىنى قهتلى قىلغان ئهمهت ھاجى شهۋقىنى كۆيدۈر
 بۇ . مهزىن قاتارلىق كىشىلهرنىڭ ىئچىدە بىردىن بىر جازاسىنى يىگىنى قادىر ھاجى

 كىشى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئوقۇغان مهزگىلدە ۋە كېيىن جهنۇپ ئۇيغۇرلىرىنى قهشقهرلىك
 تلىرىغا جىق خىزمهت مىللىتى قىلىمهن دەپ شىڭشىسهي ۋە رۇس ىئمپىرىيالىس

 مهپكۇرىسىنى تهرغىپ قىلسا » تارانچى مىللىتى « غۇلجىدا ھهسهن تارانوپ . قىلغان
 بۇ . سهپسهتىسىنى بازارغا سالغان » قهشقهرلىك مىللىتى « قهشقهردە قادىر ھاجى

 ىئككى كىشى پهقهت بىز بىلهن ئوخشاش تىلدا سۆزلىگهنلىكى ئۈچۈنال جازاالنماي
 ىر ھاجى شىڭشىسهينىڭ قولىدا ئۆلمىگهن بولسا بهلكىم روزى قاد . خاتىرجهم ياشىغان

 ئهپسۇسلىنارلىقى . مولال، ئهمهت مهزىنلهرگه ئوخشاش ئۇزاق ئۆمۈر كۆرگهن بوالتتى
 شۇكى، كۈنىمىزدە قاتىل قادىر ھاجى ۋە سۈلۈك داۋاخورى ئاپپاق خوجا قاتارلىقالر

 . تچىالر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ خاىئنالرنى ئۇيغۇرپهرۋەرلىك ئۈچۈن ئاقاليدىغان تهتقىقا
 بۇنداق ئۇيغۇرنىڭ زىيىنىغا ىئشلهيدىغانالر تارىختا جازاسىنى تارتمىغاچقا

مهن بىر . يىلى گېرمانىيىدىن  يهنه چىقتى - 2011 يىلى شىۋىتسىيهدىن، - 2009
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 ئۇالر بىر قىسىمالرنى ئۇنداقچىمىدۇ، . قىسىم كىشىلهرگه ھهيران قالىمهن
 خېلى پىرىنسىپلىق ئادەملهر ىئكهن دەپ قارىسىڭىز مۆرىتى . دۇ بۇنداقپهرەسمىدۇ دېيىشى

 ئۇيغۇرچۇلۇق، « سورىسىڭىز . كهلسه يهنه شۇالر بىلهن ئاپپاق چاپاق بولۇپ يۈرۈۋېرىدۇ
 مۇشۇنداق ھاققانىيهتنى پىرىنسىپ قىلمىغان ئاق . دەپ جاۋاپ بېرىدۇ » قانداق قىلىمىز

 بۈگۈنمۇ . جازاالنمىغان ىئكهن كۆڭۈل ئۇيغۇرچۇلۇق سهۋبىدىن تارىختا خاىئنالر
 شۇڭا بۇنداقالر تارىختىن بېرى كۆپهيسه كۆپهيدىكى . ياالقچىالر يېتىم قالغان يوق

 تارىخنى قويۇپ كۆز ئالدىمىزغا نهزەر سالساق، كىشىلهر مىللىي . ئازىيىپ باقمىدى
 كىملىكى سهۋەپتىن پىشكهلىككه، تهھدىتكه، ۋەيرانچىلىققا ئۇچراپ ئۇيغۇرلۇققا

 شىۋېدى، ئۇيغۇرالر مهركهزلهشكهن شهھهر بازارالرنى ئۇيغۇرچه خهت يېزىلغان يېپى
 ئهخلهت مهھسۇالتالر قاپالپ كهتتى، قېرىنداشلىرى ىئشلىگهن ماددىي ۋە مهنىۋىي

 دەپ داۋاراڭ بېرىپ بۇل » بىزنىڭ پۇستانى « مهھسۇالتنىڭ ساختىسىنى ياساپ
 شپىياتچى، پهرەزچىنى ئالىم، رېمنۇتچىنى كه . تاپىدىغان شىركهتلهر پهيدا بولدى

 سېھىرىگهرنى ئهۋلىيا دەپ ئۇيغۇرال بولسا ساختىپهزلهرچه مهدھىيهلهيدىغانالر مهيدانغا
 . چىقتى

 خۇالسه
 مهسلهك قىزغىنلىقى مىللهت ھهققىدىكى مهسىلىلهر يىگىرمه يىلدىن بېرى رەھىمسىز

 ئهمدى « ىن كېيىن، ئوپراتسىيه ۋە كهسكىن تهنقىد شهكلى بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلغاند
 مهسلهك قىزغىنلىقىنىڭ . دېگهن سۇئالغا جاۋابهن ئوتتۇرىغا چىقتى » قانداق قىلىمىز؟

 كهينىدە بىرقىسىمالرنىڭ سۆز ۋە ھهرىكهتلىرىدىن بىلىنىۋاتقان ئهۋلىيالىق داۋاسى ،
 مهسلهك قىزغىنلىقى . تهپهككۇردىكى خاملىق ۋە پىسخىك كهمتۈكلۈكلهر ياتىدۇ

 پاجىيهلىك قىسمهتلهرگه سهۋەپ بولغان بولسا بۈگۈنمۇ يهنه يېڭى تارىختا قانداق
 مهسلهكلهر . يېڭى پاجىيهلهرنى باشقىچه شهكىلدە  كۆزلهرگه كۆرسهتمهكته

 ىئچىدىكى مۇسۇلمانلىق ئۇيغۇرنىڭ مهدەنىيىتىنىڭ ھهر بىر قاتلىمىغا سىڭگهن، شۇڭا
 بۇكى، مېنىڭ مهسلهك ھال . بۇنى تۈر قىلىپ ئايرىپ چىقىشنىمۇ قولالپ كهتمهيمهن

 دەپ ئوتتۇرىغا قويۇشۇم بىر قىسىمالرنىڭ بۇنى ئۇيغۇرلۇقتىن  ئايرىپ يېڭىچه
بۇنداق قاراشتىكى . مهنىلهندۈرىۋاتقانلىقىغا ۋە سۈيئىستىمال قىلىۋاتقانلىقىغا قارىتىلغان
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 بهزى ئاق كۆڭۈل دوستالر ئۆزىنى پهيغهمبىرىمىز زامانىدىكى ساھابىلهردەك باشقىالرنى
 چاغالردىكى مۇشرىكالردەك تهسهۋۋۇر قىلىپ ھهممىنى قايتىدىن ىئمانغا شۇ

 بۇنداقالرنىڭ . كىرگۈزمهكچىدەك ئهلپازدا مىللهت مهدەنىيىتىنى تهكشۈرمهكته
 تالىشىشلىرىدا گېپى دىندىن باشالنسا داۋامى مهزھهپكه تهرەققىي قىلىپ ئوخشىمىغان

 بۇنىڭغا قارشى  يهنه بىر . ېلىنماقتا مهزھهپتىكى شهيخلهرنىڭ قاراشلىرى باز بازغا س
 ېئقىم مۇسۇلمانلىقنى ئهرەبكه، كونىلىققا، قاالقلىققا تارتىپ ساپ مهسلهك تىپىدىكى

 بۇالرنىڭ مۇنازىرىلىمۇ ىئدولوگىيهلىك رىياللىق ۋە . ئۇيغۇرپهرۋەرلىكنى تهرغىپ قىلماقتا
 ىال تهرەپ ئۆز ىئكك . تارىخنىڭ تۇمانلىرىدا ېئزىقىپ نهتىجىسىسىز ئاياقالشماقتا

 تارتىشالرنى ھهممه - مهسلىكىنى سۈنىئ بىر بىرىگه قارشى قويۇپ تۈگىمهس تاالش
 بۇالردىن شۇنى ئهپسۇسلۇقتا بايقايمىزكى، ئۇالر . يهدە سۆرەپ يۈرۈشمهكته

 تىرەنلهۋاتقان كىرزىسىنى ئهمهس كىرسىزكه تۇتقان بىر بىرىنىڭ پوزىستىيهسى ۋە
 مېنىڭ قولاليدىغىنىم . اقىت ىئسراپ قىلىشماقتا باھاسىنى تهھلىل قىلىش بىلهن ۋ

 مهسىلىگه مهنچه . مهسلهكلهرنى زىددىيهتكه سالماي تۇرۇپ مهسىلىگه يۈزلىنىش
 ئهقىل ۋە پهن بىلهن يۈزلىنىپ كونكىرىت مهسىلىنى كونكىرىت تهھلىل قىلىش، قولدىن

 . لىك كهلسه ئهندىزىلهرنى تونۇشتۇرۇش تۈگىمهس گهپ ئۇرۇشى قىلىشتىن ئهھمىيهت
 تهھلىل قىلىش يوللىرىدىكى مىللهتلىك ھوقۇققا خاس تهرەپلهرنى مىللىي
 تىرىتورىيهلىك ئاپتونومىيه قانۇنى بويىچه ئويالشسا، ىئنسانلىق ھوقۇققا مهنسۇپ

 مهسلهك . تهرەپلهرنى مۇناسىۋەتلىك قانۇن ماددىالر بويىچه ئويالشسا مۇۋاپىق
 ئهقىلنىڭ ئوندەن بىرىنى مۇشۇ تهييار مۇنازىرىسى ئۈچۈن سهرپ قىلغان ۋاقىتنىڭ ۋە

 قانۇنالردا قانداق چىڭ تۇرۇش ۋە ىئجراسىنى قانداق تهلهپ قىلىشقا قاراتسا
 بولمىسا قىلىنىۋاتقان سهمىمىي تىرىشچانلىقالر . ئهمىلىيهتكه ماس كېلهمدىكىن دەيمهن

 مهسجىدكه كىرىپ خهققه ناماز ئوقۇشنى ئۆگهتكهندەك، تورغا كىرىپ ساۋات
 ئۇنىڭ ئۈستىگه مهسىلىلهرنى ئاشقۇن . ىش كۇرسى ئاچقاندەك ىئش بولىدۇ چىقىر

 مىللهتچىلىك ۋە قارىغۇالرچه دىنچىلىق بىلهن ئويالشقاندا رىيال نهتىجه كۆپىنچه
 چۈنكى بۇ ىئككى مهسلهك بىلهن ئوتتۇرىغا چىققانالرنىڭ . مهنپى بوالرمىكىن دەيمهن

 مهسلهكنىڭ . سلهك بىر قورالدۇر، يولدۇر ھهرقانداق مه . دۇچ كېلىدىغىنى فاشىستلىقتۇر
غېىمىنى ئهمهس شۇ مهسلهككه ئهگىشىۋاتقانالرنىڭ مهسلهكنى تالالش ئهركى ۋە
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 جان « ئۇيغۇردا . ىئمكانىيىتىنى ئاۋال ئويالشقاندا ئاسانراق بىر يهرگه كهلگىلى بولىدۇ
 ىقلىساق مهسىله تېمىسىغا تهدب - دەيدۇ، بۇنى مهسلهك » بولسا جاھان ئاش بولسا قازان

 . غېمىدە يۈرۈۋاتىدۇ “ قازان ” قا كۈچىسه مهسىلىچىلهر “ ئاش ” مهسلهكۋازالر

 ئامېرىكا، قىزىم ۋە بىزنىڭ ئۇيغۇرلىقىمىز
 گۇلهن

 ئامېرىكا يهسلىسىدە ئۇيغۇرچه خهت . 1

 كېلىپ قالغان قىزىمنى ” تۇيۇقسىز “ ھهممه ىئش ئالدىن پىالنلىنىدىغان ئامېرىكىغا
 مهن ئاىئلهمنىڭ كېلهلهيدىغان ياكى . لماي بېشىم قاتتى يهسلىگه ئورۇنالشتۇرا

 كېلهلمهيدىغانلىقىغا بىر نهرسه دېيهلمىگهچ قىزىمنىڭ يهسلى ىئشىنىمۇ ئويلىشالمىغان
 توختىماي سۈرۈشتۈرۈش نهتىجىسىدە ئاخىرى يهسلى مهسىلىسىمۇ ھهل . ېئدىم
 ىزىمنى قوبۇل مهكتىپىمىزنىڭ بالىالر تهرەققىيات مهركىزىنىڭ يهسلىسى ق . بولدى
 قىزىم گهرچه ئامېرىكا پۇقراسى بولمىسىمۇ تۆۋەن كىرىملىك ئاىئلىلهر . قىلدى

 قىزىم ئوقۇيدىغان يهسلىدە . بهھرىمهن بولىدىغان يارىدەم تۈرىدىن بهھرىمهن بولدى
 ېئيىغا نهچچه مىڭ دولالر تۆلىگهن ئاىئلىلهرنىڭ بالىلىرىمۇ، بىزدەك ىئشلىشى

 ئانىالرنىڭ بالىلىرىمۇ ئوخشاش - اتقا تايىنىپ ياشايدىغان ئاتا ىئجازەتسىز بولغان، مۇكاپ
 يهسلىگه تىزىمالتقىلى بارغاندا كىرىم ىئسپاتىمنى . شاراىئتتا تهربىيهلىنهلهيتتى

 ساڭا ىئشىنىمىز، ىئسپاتنى تاپالىغاندا ېئلىپ “ تاپالمىغان ېئدىم، خىزمهتچى خادىم
 ئۈرۈمچىدە شىنجاڭ . دى دې “ كهلسهڭ بولىدۇ، قىزىڭ يهسلىگه كېلىۋەرسۇن

 ئۇنۋېرىستىتى ئاسپىرانتالر باشقارمىسى دېپلۇمىمغا خاتا يېزىپ قويغان ىئسمىمنى
 دېپلۇم ۋە كىملىكتىكى ىئسمىم، رەسىمىممۇ . ئوڭشىتىمهن دەپ ھهپته ئاۋارە بولغانتىم

 مهندەك بىر چهتئهللىكتىن . مېنىڭ مهزكۇر كىشى ىئكهنلىكىمگه ىئسپات بواللمىغانتى
پورت نه باشقا ىئسپات تهلهپ قىلماي قىزىمنى پۇقرالىرى بىلهن ئوخشاش نه پاس
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 مۇالزىمهتتىن بهھرىمهن قىلىۋاتقان بۇ دۆلهتكه ۋە بۇ دۆلهتتىكى ىئنسانىي ھۆرمهت ۋە
 ىئچىمدىن - ىئشهنچنى ئاپتاپتهك ھهممىگه تهڭ يهتكۈزىدىغان كىشىلهرگه ىئچ

 زلىقى سهۋەبلىك يهسلىسىز قىزىم دادىسنىڭ ئوقۇغۇچىلىقى، پۇلسى . زوقالندىم
 . قالمىدى، ياكى ىئمتىيازلىق ئاىئلىلهرنىڭ بالىلىرى ئالدىدا بويۇن قىستۇرۇلمىدى

 ىئنگىلىزچه . ئامېرىكىدا بالىالرنىڭ بۇنداق پۇرسهتتىكى باراۋەرلىكى مېنى قايىل قىلدى
 تهلهپپۇزى ۋە ىئسمىدىن سىالۋىيان تىللىق بىرەر دۆلهتتىن كهلگهنلىكى چىقىپال

 رىدىغان خادىم قىزىمنى رەسىمگه تارتىپ بولۇپ، بىزگه بىر پاتمان جهدىۋەللهرنى تۇ
 جهدىۋەلگه قارىدىم، توۋا بۇ . تۇتقۇزۇپ قوبۇلالش رەسمىيهلىرىنى تاماملىدى

 قىزىمنىڭ قايسى رەڭگه ئامراقلىقىدىن تارتىپ، ! يهسلىدىكىلهرنىڭ ئهستايىدىللىقىنى
 ىچه، قانداق قىلىقنى كۆپ قىلىدىغانلىقىدىن قانداق تاماقنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىغ

 . تارتىپ تۇنجى دېگهن سۆزىگىچه ھهممىنى يېزىشىمىزنى تهلهپ قىلغان ېئدى
 قىزىمىزنىڭ بهزى ئاالھىدىلىكلىرىنى بىزمۇن ئانچه تهپسىلى بىلمهيدىغان بولغاچ

 ر جهدىۋەلله . چوڭالردى سوراشتۇرۇپ  بۇ جهدىۋەللهرنى تولدۇرۇشقىال بىر كۈن كهتتى
 ىئچىدە تاسادىپى ئهھۋال كۆرۈلگهندە قانداق قىلىش ھهققىدىكى ۋاراق مېنى
 ئويالندۇردى، جوڭگۇدا مهيلى مىللىتىمىزدە بولسۇن ياكى باشقا مىللهتلهردە بولسۇن
 تاسادىپى ھادىسىلهرگه قانداق تاقابىل تۇرۇش ھهققىدە نه شهخسىي تهييارلىق نه

 ئامېرىكىدا بۇ ھهقتىكى . ئورنىدا ېئدى ىئجتىماىئ مۇالزىمهت سىستىمىسى يوقنىڭ
 . تهربىيه ۋە ئهسكهرتىش يهسلىدىن باشلىنىدىكهن

 چىراي تۇرىقىدىن . ئاۋغۇستنىڭ ئۈچىنچى ھهپتىسى قىزىمنى يهسلىگه ېئلىپ باردىم
 ساغالملىقى چىقىپال تۇرىدىغان ئالتۇن چاچلىق  چىرايلىق بىر قىز ۋە ئۇيغۇرغا سهل

 بىرسى . چىراي يهنه بىر قىز بىزنى قىزغىن كتىۋالدى ئوخشاپ قالىدىغان ىئسپان
 ساغالملىق تهكشۈرۈش ئۈسكۈنىسى بىلهن قىزىمنى بىرەر قۇر تهكشۈردى يهنه بىرى

 ىئشكاپنىڭ ئۈستىگه . قىزىمغا مهخسۇس تهييارالنغان ىئشكاپنى كۆرسهتتى
 دېگهن ئۇيغۇرچه خهت يېزىلغان “ مهسۇئدە خۇش كهلدىڭىز “ قىزىمنىڭ رەسىمى ۋە

 سوراپ بىلدىمكى، . ئۇيغۇرچه خهتنى كۆرۈپ كۆزۈمگه ىئشهنمهي قالدىم . ېئدى
يهسلىدىكى يېتهكچىلهر قىزىمنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى بىلگهندىن كېيىن ئاتايىن توردىن
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 قارشى ېئلىش مهنىسىدىكى ىئنگىلىزچه جۈملىگه ئاساسهن بۇ ئۇيغۇرچه جۈملىنى
 . تېپىپ چاپالپ قويۇپتۇ

 بىرىنجى بۆلۈم . ۈم ۋە بىر چوڭ مهيداندىن تهركىپلهنگهنىكهن يهسلى مۇنداق ئۈچ بۆل
 بالىالرنىڭ ئويۇنچۇق ئويناش،  ھىكايه ئاڭالش، ناخشا ئوقۇش، مۇزىكا چېلىش،
 دېكالماتسىيه قىلىش، رەسىم سىزىش، ئۆي ىئشى قىلىش، قول ھۈنهر قىلىش قاتارلىق

 . مۇ ئازادە بىر زال ىئكهن پائالىيهتلىرىگه ماس بېزەلگهن ۋە ھازىرالرنغان بولۇپ تولى
 ئانىالر ۋە تهتقىقاتچىالرنىڭ بالىالرنىڭ خۇي، قىلىقلىرىنى ۋە - ىئككىنجى بۆلۈم ئاتا

 گهپ سۆزلىرىنى كۆزتىشى ئۈچۈن ھازىرالرنغان بولۇپ بالىالر كۆزەتكۈچىلهرنى
 ئۈچىنجى بۆلۈم بالىالرنىڭ سىرىتتا ئويناش ىئمكانىيىتى بولمىغان . كۆرەلمهيدىكهن

 دا ئوينايدىغان زالى بولۇپ سىرىتتكى چوڭ مهيداندا بار ھهممه ئويۇنچۇقالر ئهھۋال
 ئوچۇقچۇلۇقتىكى چوڭ مهيدانغا تۈرلۈك ئهسلهھهلهر . تهقلهنگهن ىئكهن

 ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، تۈرلۈك تهنتهربىيه ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كچىكلىتىلگهن
 ىتىنى تارتىدىغىنى شهكىللىرىمۇ كۆزگه چېلىقىدىكهن، ئادەمنىڭ ئاالھىدە دىقق

 مهن بۇالردىن ئامېرىكىنىڭ دۇنيا تهنتهربىيه . ئامېرىكىچه فۇتبول بىلهن ۋاسكىتبول ىئكهن
 . ساھهسىنى يېتهكلهپ كېتىۋاتقان كارامىتىنىڭ سىرىنى ئاڭقارغاندەك بولدۇم

 ئويۇنچۇقالر ئاساسهن بىر كىشىلىك، ىئككى كىشىلىك، ئۈچ كىشىلىك ۋە كۆپ
 هلهنگهن بولۇپ، مهنچه بۇ بالىالردا كىچىكىدىن ھهمكارلىق، كىشىلىك قىلىپ اليىھ

 بۇ كىچىك . ماسلىشىش ۋە دوستلۇق روھىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن بولسا كېرەك
 بالىالرغا مۇشۇنداق ئويۇن ئارقىلىق ھهمكارلىقنىڭ موھىملىقىنى كىچىكىدىن

 نچىلىك سىڭدۈرمهي، ھه دېسه ىئتتىپاقلىققا داىئر شۇئارالرنى يادىالتقاننىڭ قا
 . ھاماقهتلىك ۋە زوراۋانلىق ىئكهنلىكنى ھىس قىلغانچه يۈرۈكۈم سىقىلىپ كهتتى

 دېگهن ياڭراق » ! بالىالرنى قۇتقۇزىۋااليلى « قۇالق تۈۋۈمدە  لۇشۈن ئهپهندىنىڭ
 بىز قوراملىقالرغۇ شۇ ھاماقهتلىك ۋە زوراۋانلىقنىڭ  قۇربانى . ساداسى جاراڭلىدى

 لىشهلمهي ىئللهتلىك ئۇيغۇرنىڭ ىئتىپاقسىزلىقىدىن بولۇپ شىرىكلىشهلمهي، شىركهت
 قاقشاپ ئۆتۈپ كهتتۇق، ىئتىپاقلىق شۇئار بىلهن ئهمهلگه ئاشامدۇ؟ دەرسلىكلىرىمىز،
دەرسخانىمىز، ئوقۇتۇقۇچىلىرىمىز بالىالرنىڭ ئۆملۈك روھىنى يېتىلدۈرۈشته نېمه
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 ربىيهسىز، كىچىكىدىن قىاللىدى؟ مىللهتنىڭ بىز كۈتكهن ساغالم روھىي مائارىپسىز، ته
 يېتهكلهشسىز قېلىۋاتسا، يهنه ھهممه گۇناھنى قارا قويۇق مىللهتكه ئارتىپ قويۇشنىڭ

 قانداق ئهھمىيىتى بار؟
 “ مهن قهشقهرلىك ” . 2

 ئۇياقنىڭ . قىزىم ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىن كۆپرەك كۆرگىنى بىر ئۇيغۇرىمىز بولدى
 سىمۇ چاخچاقنى يېرىم كۈندىن كېيىن ئانىسى غۇلجىلىق تارانچىالردىن بول - ئاتا

 ئۆزى ئۈرۈمچىدە چوڭ بولغىنىغا . چۈشىنىپ بهزىدە كۈلۈپ بهزىدە رەنجىپ قاالتتى
 مهن ئۇيغۇرالرنىڭ ھهرقايىسى . دەپ سۆزلهپ قوياتتى “ بىز غۇلجۇلۇقالر ” قارىماي

 مهنچه ىئلى . ۋىاليهتلىرىدىكى تارماقلىرىدا بىر خىسلهتنىڭ بارلىقىغا ىئشىنهتتىم
 بولۇپمۇ . ۇيغۇرلىرىدىكى خىسلهت يۈكسهك غۇرۇر، قورقۇمسىزلىق ۋە ئوچۇق خاراكتىر ئ

 مهن بۇ تارماق ئۇيغۇرالرنىڭ جامائهتنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ۋە ئۆزگىنى ئورۇن، مهرتىۋە ۋە
 شۇ . ھوقۇق سۈرۈشتۈرمهي مهسخىرە قىالاليدىغان ئهركهكلىكىدىن سۆيۈنهتتىم

 ىنبىر ئۇيغۇرۇم بولغان بۇ خانىمنىڭ ئۇيغۇردىكى سهۋەپتىن يېقىن ئهتراپتىكى بىر د
 جىمى تارىخى ۋە رىيال پىشكهللىكنىڭ مهنبهسىنى قهشقهرلىككه دۆڭگهپ

 مېنى ھهيران . چاخچاق قىلىشلىرىغا كۈلكه، چاخچاق بىلهن جاۋاپ قايتتۇراتتىم
 مهن ” قالدۇرىدىغىنى ئۈرۈمچىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىنى

 مهندىن ئالى مهكتهپتىكى ئوقۇغۇچۇلۇرۇم توال . دېيهلمهسلىكى ېئدى “ ئۈرۈمچىلىك
 كىشىلهرنىڭ گېپىگه دىققهت قىلسام، ئۇيغۇردىن بىر كىشىنىڭ . يۇرتۇمنى سورايتتى

 ھهتتا . ىئسمى چىقىپ بولغۇچه ھهممهيلهن ئۇنىڭ يۇرتىنى بىلىشكه ئالدىرايتتى
 ى ھهققىدە يىلالپ مۇنازىرە زىيالىالر ئارىسىدا بىر مهشھۇرنىڭ قهيهرلىك ىئكهنلىك

 شۇ مهشھۇرنىڭ ساڭا نهپ بهرگهن بىر ېئغىز ” شۇ تالىشىۋاتقانالردىن . قاينايتتى
 مهن مۇشۇنداق پۈچهك . دېسىڭىز تىرناق تاتىاليتتى “ گېپىنى دەپ  باقسىنا

 تۇيغۇالردىن قىزىمنى يىراق قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆزىنى پهقهت ئۇيغۇر دەپ
 مهن قىزىمنى ئۇيغۇرلۇقنى تهبىئىي رەۋىشته  ھىس قىلسىكهن . ىم بىلىشنىال ئارزۇ قىالتت

 كاج تهلهي قىزىم ھېلىقى پاجىيهدە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى ۋاقىتىسز . دەپ تىلهيتتىم
 ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىنمۇ توال جۆيلۈپ . ئهمما ۋەھىمه ىئچىدە ھىس قىلدى

چۆچۈپ ئويغۇنۇپ دەپ “ ) كهلدى ( الر كهيدى xx ، ) قاچايلى ( ئاپا قاچاييى “
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 يېڭى كهلگهن كۈنلهرنىڭ بىرىدە . كېتىشلىرىدىن ئۇيغۇرلۇقنىڭ ئازابىنى تهڭ تارتتىم
 ئۇنى تۇنجى قېتىم ئاپتۇبوس بىلهن ئويناتقىلى ېئلىپ چىقماقچى بولۇپ بىكهتكه

 ئاپتوبۇس كېلىپ توختىشىغا قولۇمغا چىڭ ېئسىلىۋالغان قىزىم يىغالپ . كهلدىم
 ئۆيگه . ھهر قانچه قىلىپمۇ ئاپتوبۇسقا چىقىرالمىدىم . ۇنىمىدى ئاپتۇبۇسقا چىققىلى ئ

 مهن سىياسىي . قايتىپ ئايالىمدىن سهۋەبىنى ئوقتۇم ۋە ئۆزەممۇ يىغالپ كهتتىم
 ئهۋزەللىكنىڭ ۋە ىئختىسادىي مهنپهئهتنىڭ قوغۇدۇغۇچىسى بولۇپ ئوتتۇرىغا

 نسان بولۇشىنى ئارزۇ مهن قىزىمنىڭ بىر ىئ . چىقىۋاتقان مىللهتچىلىككه نهپرەتلىنىمهن
 قىلىمهن، ئهگهر ئۇ ئۇيغۇرلۇقنى مۇئاۋىن شۇجى بولۇش ئۈچۈنال كېرەك قىلسا مهن

 . ئۇنىڭ شۇ ئۇيغۇرلىقىدىنمۇ نهپرەتىلىنىمهن

 قىزىمدىن كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي سورۇدۇم،

 تاتلىقىم سىز قايسى مىللهتتىن؟ -

 . ئۇيغۇي -

 سىز قايسى يۇرتتىن، يۇرتىڭىز نېمه؟

 … ھه -

 ئاي باالم سىز نهدىن كهلدىڭىز؟ -

 . گۈل ئانامنىڭ قېشىدىن -

 دېمهك، ئايدىڭ بولدىكى، قىزىم يۇرت دېگهن گهپنىڭ مهنسىنى تېخى
 بۇرۇنقى ئۇيغۇرالر يۇرتىنى بىلىپ مىللىتىنى بىلمهيتتى، ئۈچ ياش توقۇز . بىلمهيدىكهن

روسالر . تىنى بىلىپ يۇرتىنى بىلمهيدىكهن ئايلىق قىزىم بۇنىڭ ئهكچىسه مىللى
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 تهرىپىدىن ئورتا ئاسىيانىڭ يېڭى خهرىتىسى سىزىلىشتىن بۇرۇن  ئۇيغۇرالر ئۆزىنى
 تۈرك دېگهن ۋە بهزىدە يۇرتالر بويىچه ئايرىپ كهلگهن، تىلىنى بولسا تۈركچه دەپال

 ولال تىلنى تۈركچه دېيىش پهقهت تىل يېزىق بىلهن ھهپىلىشىدىغان م . ئاتىغان
 مانا بۈگۈن . ئۆلىماالردا ۋە باشقا مىللهتلهر بىلهن كۆپرەك ئاالقه قىلىدىغانالردا ساقالنغان

 . يېڭى تارىخ يېزىلماقتا، ئۇيغۇر بالىلىرى يۇرتىدىن بۇرۇن مىللىتىنى بىلمهكته ېئدى
 چۈنكى مهن . ئارىدىن ىئككى ئۈچ ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن قىزىمدىن يهنه سورۇدۇم

 قېرىندىشىمنىڭ قىزىمنىڭ “ غۇلجۇلۇق ” هشقهرلىق دەپ مازاق قىلىدىغان مېنى توال ق
 قىزىم بۇ . كىملىك چۈشهنچىسىگه قانچىلىك تهسىر قىلغانلىقىنى بىلمهكچى ېئدىم

 پىسخىك تىلشۇناسلىقتا قوشۇمچه بىلهن . دېدى “ مهن قهشقهرلىكتىن كهلگهن ” قېتىم
 . مۇ دېگهن مۇنازىدە بولىدىغان سۆز مىڭىدە ىئككى يهردە ساقلىنامدۇ ياكى بىر يهردى

 قىزىمنىڭ جاۋابىغا قارىغاندا سۆزلهر قىزىمنىڭ مىڭىسىدە قوشۇمچه قوشۇلغان شهكىلدە
 مهن ” قىزىم بۇ قېتىم . يهنه بىر ھهپته ئۆتكۈزۈپ سورۇدۇم . ساقلىنىپ قالغان ئوخشايدۇ

 قارىغاندا ىئنسان سوزنى ئاۋۋال . دېدى “ قهشقهردىن كهلگهن، مهن قهشقهرلىك
 قوشۇمچىدىن ئايرىماي ئۆزلهشتۈرېۋىلىپ ئاندىن ئايرىپ ىئشلىتىشنى ئۆگىنىۋالسا

 شۇنداق قىلىپ قىزىم قهشقهرگه يېقىن ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر ىئكهنلىكىنى، . كېرەك
 قهشقهردىن نهچچه ئون مىڭ كېلومېتىر يىراقتىكى ئامېرىكىدا قهشقهرلىك ىئكهنلىكىنى

 ىيىسى بهك موھىم، دەپ ھهدىسه ئۇنىڭ ئاىئله بۇ ھىكايهت ئاىئله تهرب . ئۆگىنىۋالدى
 تهربىيىسى، بۇنىڭ تاالنتلىق باال تهربىيهلهش دەستۇرى دېگهن كىتابلىرىغا دۈم

 بالىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى . چۈشۈشلهرگه سالقىن قارىشىمىزنى ئهسكهرتىدۇ
 ىزدىنال قانداق تونۇشى، نېمىنى سۆيۈپ، نېمىدىن نهپرەتلىنىشى يالغۇز بىزنىڭ تهسىرىم

 قىزىم سهن ” مهن يۇقاردا دەپ ئۆتكهندەك، ئاىئلىدە بىز ھىچ قاچان . بولمايدىكهن
 قوشنام داىئم مېنى ۋە يېڭى كهلگهن . دەپ تهربىيه قىلمىغان “ قهشقهرلىك

 قهشقهرلىك بۇنداق ” ، “ قهشقهرلىك ئۇنداق قىلىدىكهن ” قىزىمنى
 دەۋەرگهندىن “ نداق قهشقهرلىكنىڭ بالىسى دېگهن زادى ئۇندا، مۇ ” ، “ دەيدىكهن

 تاشقى موھىتنىڭ بالىالرنىڭ . دەپ بىلىۋاپتۇ “ قهشقهرلىك ” كېيىن قىزىم ئۆزىنى
 مهن ئۇسسۇل ” قىزىم بىر كۈنى . كىملىكىگه تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا يهنه بىر مىسال

سهۋەبىنى سورۇسام، بىر خهنسۇ خوشنىمىز . دەپ غهلۋە قىلىپ تۇرۇۋالدى “ ئۆگىنىمهن
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 ئۇيغۇر ” دېسه، “ ئوينىيالمايمهن ” قىزىم . دەپ تۇرۇۋاپتۇ “ ئويناپ بهر ئۇسسۇل ” ئۇنى
 شۇ ئان . دېگهنمىش “ بالىلىرى دېگهن ئايىقى چىققاندىال ئۇسسۇل ئوينىيااليدۇ

 ئۇسسۇل مىللىتى بولۇپ - بىز قانداق بولۇپ ناخشا ” كالالمغا يالقۇن روزىنىڭ
 سهھنىدە بهختىيارلىقتىن جاۋاپ تولىمۇ ئاددىي، . دېگهن ماقالىسى كهلدى “ قالدۇق؟

 ئۇسسۇل ئويناۋاتقان رەڭگارەڭ ئازسانلىق مىللهتلهرنى توال كۆرۈپ كۆنگهن
 خهنسۇالرنىڭ بىرى بولغان قوشنامنىڭ ئۇيغۇرغا بهرگهن باھاسى قىزىمنىڭ ئۇسسۇل

 ئانىسى خهنزۇۋان بولغاچقا - مهن ىئچكىرىدە ئاتا . ئۆگىنىشىگه تۈرتكه بولۇۋاتاتتى
 قىزىق . سۆزلىيهلمهيدىغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا دەرس بهرگهن ئۇيغۇرچىنى پهقهت

 يېرى ئۇالر ئۇيغۇرچه بىلمىگهن بىلهن ئۇيغۇرچه ئۇسسۇل ئوينىيااليتتى، سهۋەبىنى
 سورۇسام خهنسۇ ساۋاقداشلىرى توال تهلهپ قىلىپ تۇرۇۋالغاچقا ئويناشنى

 س باشقىالرنىڭ دېمهك بىز ئۆزىمىزنىڭ ئهسلى كىملىكىمىزگه ئهمه . ئۆگهنگهنىكهن
 بۇنى ئهلۋەتته بىزگه موھىت . نهزەرىدىكى كىملىكىمىزگه قاراپ سىلجىۋېتىپتىمىز

 ئاىئله تهربىيىسى موھىم، ھهممه ئادەم ىئشنى ئۆز ئاىئلىسىدىن . سىڭدۈرېۋېتىپتۇ
 ئۆزەڭنى بىل، ” باشلىشى كېرەك دېگهندەك گهپلهرگه مهلۇم جهھهتلهردە ئارىمزىدىكى

 بالىمىزنىڭ . ىخهتهر جان بېقىش پهلهسهپىسى يوشۇرۇنغان دېگهن ب “ ئۆزگىنى قوي
 ئاىئله تهربىيىسى، مهكتهپ . ئادىمىيلىكىنى بىز ئاىئلىمىزدىال قۇرۇپ چىقالمايمىز

 . تهربىيىسى، جهمئىيهت تهربىيىسى بالىمىزنىڭ قانداق ئادەم بولۇشىنى بهلگىلهيدۇ
 مهنچه ىئشىمىزنى شۇڭا . بۇنىڭ ىئچىدە ئاىئله تهربىيىسىنىڭ رولى ئهڭ ئاجىز

 مهسىلهن، بالىمىزنى . ئاىئلىمىزدىنال ئهمهس مهھهللىمىزدىن باشلىغىنىمىز ئهۋزەل
 ئۇيغۇرچه چوڭ بولسۇن دېسهك مهھهللىدە بالىالرنىڭ ئۇيغۇرچه تۈرلۈك پائالىيهلىرىنى

 مهنچه مهھهلله چېيى، قورۇ چېيى ئويناۋاتقان ئاتا ئانىالر . ئۆتكۈزۈپ بېرىشىمىز الزىم
 رى ئۈچۈن ئۇيغۇرچه ىئتوت ھهپتىسى، ئۇيغۇرچه بالىالر درامما ھهپتىسى، بالىلى

 بۇ . ئۇيغۇرچه چۆچهك ھهپتىسى، پۇتبول ھهپتىسى ئۇيۇشتۇرسا تامامهن بولىدۇ
 قىزىم ئامېرىكىغا . جهھهتته ئارامغا چىققان بوۋايالر، مومايالر پىداكار بولۇشنى خااليدۇ

 ىڭ ئهڭ كۆپ تاپىاليدىغان گېپى قىزىمنىڭ كهلگهندىن كېيىن ئارامغا چىققان دادامن
 دادام ھهر قېتىم قىزىمنىڭ يېنىمدا . ئانا تىلىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىنى جىكىلهش بولدى

ئۇيغۇرچه گهپ قىلىپ ئويناۋاتقانلىقىنى ئاڭلىسا دىلى يايراپ ھاياجاندىن ئاۋازلىرى
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 االمنىڭ ئۆزى مهن ب . مهنچه بۇنداق ئۇيغۇر بوۋايال ئاز ئهمهس . تىتىرەپ كېتىدۇ
 ھهققىدىكى تونۇشنىڭ ئۆزگىرىش جهيانىنى ۋە دادامنىڭ قىزىم بىلهن ئۇيغۇرچه
 پاراڭلىشىشنى شۇنچه كۈچلۈك تهلهپ قىلىشلىرىنى يېزىش ئارقىلىق قېرىنداشالرنىڭ

 مومىالرنىڭ - بالىمىزنىڭ كاللىسىغا ئورناۋاتقان تۇيغۇالرغا دىققهت قىلىشىنى ۋە بوۋا
 . ىگه ھهمدەمدە بولۇشلىرىنى ئارمان قىلىمهن ئۇالردىن ئهنسىرەشلىر

 مهن كۆرگهن ئامېرىكىلىقالرنىڭ پهرزەنت تهربىيىسى . 3

 ئامېرىكىغا كېلىپال چىكاگۇ ئايرۇدۇرۇمىدا دىققىتىمنى تارتقىنى ئاتا ئانىسىغا ئهگىشىپ
 ئۆز سومكىلىرىنى ئۆزلىرى كۆتۈرۈشۈپ كېتىۋاتقان تۆت بهش ياشالردىكى بالىالر

 يهردە ياشاش جهرانىدا ماگىزىنالردا ئۈچ ياش ئهتراپىدىكى بالىالرنىڭمۇ بۇ . بولدى
 تۇرمۇش بويۇملىرىنى، كىيىملىرىنى  ئۆزلىرى تالالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تولىمۇ

 باالم كهلگهندىن كېيىن بالىالرنىڭ ئويۇن مهيدانىغا چىقسام بالىسىنىڭ . زوقالندىم
 لىقلىرىنى يهنه بىر قولىدا كۆتۈرىۋالغىنى يالغۇز سۈتىنى بىر قولىدا، ئويۇنچۇق، كىيىم قاتار

 مېنىڭ قىزىمدەك تۆتكه يېقىنالشقان بالىالر ئويۇنچۇقلىرىنى ئۆزى ئويناپ . مهنكهنمهن
 مهندەك تۆت ياشقا ئازقالغان . ئۇنتۇپ قالماي ئۆزى يۇغۇشتۇرۇپ ېئلىپ قايتىدىكهن

 بۇ يهردە . كۆرمىدىم بالىسىغا قوغۇالپ يۈرۈپ تاماق يۈگۈزىدىغان ئامېرىكىلىقنى
 ئۇالرچه . ئامېرىكىلىقالرنىڭ مهندىن ھهيران قالغىنى باالمغا تاماق يۈگۈزۈشۈم بولدى

 ىئنساننىڭ تاماق يىيىشى . ىئنساننىڭ ھهر قاندىقى قورسىىقى ئاچسا تاماق يهيدىكهن
 بولۇپمۇ بهدىنى مۇھتاج ماددا بولغان يىمهكلىكنى تهبىئىى خاالپ يىيىشى جانلىقالر

 بىزال ئهمهس خوشنا شىتاتتىكى ئامېرىكلىققا . سىغا خاس تهبىئىي ھادىسكهن دۇنيا
 ئۇ باشقا . تهگكهن ئۇيغۇر دوستىمىزمۇ بالىسىغا تاماق يىگۈزەلمهي ئاۋارە ېئدى

 ئامېرىكلىك ئايالالرنىڭ بالىلىرىغا تاماق يۈگۈزمهي ئۆزىنىڭ يىيىشىگه تاشالپ
 . الىنىڭ بالىغا تاماق يىگۈزىشىگه  كۆنۈپتۇ ئامېرىكىلىق ېئرىمۇ ئاي . بېرىشىگه ھهيرانكهن

 بىز مهيلى . بۇنىڭدىن مهن باال تهربىيهسىدە ئانىنىڭ نهقهدەر موھىملىقىنى ھىس قىلدىم
 . قهيهردە بواليلى بالىنىڭ مۇستهقىللىقىگه كىچىكىدىن سهل قارايدىكهنمىز

 بالىنىڭ ھهمدە ئۇالر . ئامېرىكىلىقالرنىڭ نهزەرىدە باال مۇستهقىل ىئنسان ىئكهن
. كىچىكىدىن مۇستهقىل ئادەم بولۇشىغا شاراىئت يارىتىپ بېرىدىكهن
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 مهن ئامېرىكىلىق دوستلۇرۇمنىڭ ئۆيىدە ۋە ئاشخانىالردا بالىالرنىڭ چوڭالر بىلهن تهڭ
 ھهرقانداق ئاشخانىالردا . داستىخاندا ئولتۇرۇپ تاماق يىيىشلىرىدىن زوقالندىم

 ۇپ بالىالرنى چوڭالر بىلهن تهڭ تاماقلىنىشىغا چوڭالرنىڭ ئورۇندۇقى ئۈستىگه قويۇل
 ئامېرىكىلىقالر بالىرىغا گهپ قىلغاندا . اليىقالشۇرۇلغان بالىالر ئورۇندۇقى باركهن

 بالىسى بىلهن تهڭ بولۇش ئۈچۈن يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ كۆزىگه تىك قاراپ گهپ
 بالىالرنى بۇالردا . قىلىدىكهن ھهم بالىلىرىدىن شۇنداق ئاڭالشنى تهلهپ قىلىدىكهن

 . تهنقىد قىلغاندا بالىالرنىڭ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ئاڭلىشى تهلهپ قىلىنمايدىكهن
 بهلكى ئاتا ئانىسىنىڭ كۆزىگه تىكىلىپ تۇرۇشى، قانداق كهيپىياتتا بولۇۋاتقانلىقىنى

 . بۇ جهھهتته بىزدىن ئاسمان زېمىن پهرق قىلىدىكهن . بىلدۈرىشى شهرت قىلىنىدىكهن
 ئامېركىلىقالر . ئانىلىرى خاتاالشسا بالسىدىن كهچۈرۈم سورايدىكهن - ا يهنه بۇالردا ئات

 ئاىئلىسىدىكىلهرنى تونۇشتۇرغاندا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلىرىدىن تارتىپ ىئتلىرىغىچه
 . تونۇشتۇرىدىكهن ۋە سىزنىڭ ھهممهيلهنگه باراۋەر ساالم قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىدىكهن

 . لىلىرى چوڭالر بىلهن تهڭ مىھمان بولىدىكهن داستىخاندا ساھىپخان ۋە مىھماننىڭ  با
 بۇنداق چاغدا . داستىخاندا پاراڭلىشىپ ئولتۇرغاندا بالىالر خالىغانچه گهپ قوشىدىكهن
 بىزدە مىھمان . بالىالر نېمه دېيىلىشىدىن قهتىئ نهزەر چوڭالر بېرىلىپ ئاڭاليدىكهن

 قوشۇق ” ڭ گېپىگه كهلسه بالىالرنى يېقىن يوالتمايدىغان، بالىالرنىڭ مىھماننى
 مهنچه بۇ بالىمىزنى خهقلهر بار يهردە . لىرى قارشى ېئلىنمايدىغان ئادەت بار “ سېلىش

 كىچىككىنه قىزىمنىڭ ئامېرىكلىق . ىئككى ېئغىز گهپ قىاللمايدىغان قىلىپ قويىدۇ
 بالىالردىن بىر پهرقى،  باالم ئادەم كۆپ يهردە ئانىسىنىڭ كهينىگه ياكى مېنىڭ

 بۇنى مهندىن بىر قانچه يىل بۇرۇن كهلگهن باشقا بىر ئۇيغۇر . الىدۇ كهينىمگه ئۆتۈۋ
 مهنچه . ئاىئلىسىدىن سورۇۋېدىم ئۇالرنىڭ بالىسىنىڭمۇ ئوخشاش خۇيى باركهن

 ئامېرىكىلىقالردا پهرزەنتلهرگه ھهممه ئادەم، ھهر ۋاقىت، ھهر يهر، ھهر قانداق شاراىئتتا
 . باراۋەر دېگهن ىئددىيه سىڭدۈرىلىدىكهن

 قىزىمدىن بىر ياش چوڭ بۇ . ىر كۈنى خوشنىمىزنىڭ قىزى باالم بىلهن بىلله ئوينىدى ب
لېكىن نېمىشقىكىن بۇ ئامېرىكىدا بالىالر سىرىتقا . قىز قىزىمغا بهك ئامراق ېئدى
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 45 شۇ كۈنى ئاپىسى قىزىغا . چىقىپ قوشنا بالىالر بىلهن مهھهللىدە ئوينىمايدىكهن
 مىنۇتنى بىردەمدىال 45 قىزىم ىئككىسى ئويناپ ئۇ . مىنۇت ئويناش ۋاقتى بېرىپتۇ

 قىزچاق ئانىسىدن يهنه ئازراق ۋاقىت بېرىشىنى ئۆتۈنىۋىدى، . توشقۇزۇپ قويۇشتى
 قىزچاق بىزدىن ئانىسىغا دەپ ئويناشقا . ئانىسى ئاران ئۈچ مىنۇت ۋاقىت بهردى

 چىقارماي بىز ئۈن . بىز نېمه دېيهلهيتتۇق؟ . ىئجازەت ېئلىپ بېرشىمىزنى ئۆتۈندى
 تۇرغاندىن كېيىن قىزچاق بىزدىن رەنجىدى بولغاي، ۋاقىت توشقاندا بىزگه خوشمۇ

 ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي ئانىسى بىلهن قىزى ىئشىك ئالدىمزىدا . دېمهي چىقىپ كهتتى
 ئانىسى قىزىنىڭ بىزنىڭ ئۆيدە ئويناپ بىزگه رەخمهت ېئيتماي چىقىپ . پهيدا بولدى

 ن كهچۈرۈپ سورىدى ۋە قىزىنىمۇ بىزدىن كهچۈرۈم كهتكىنى توغرىسىدا بىزدى
 ئهگهر بىزدىن كهچۈرۈم سوراشقا قوشۇلمىسا بۇندىن كېيىن پهسكه . سورىغۇزدى

 . ساپتۇ “ تهھدىت ” چۈشۈپ قىزىم بىلهن ئويناشقا قوشۇلمايدىغانلىقىنى دەپ
 بۇنىڭدىن شۇنى بىدىمكى ئامېرىكىلىقالر بالىلىرىنى كىچىكىدىن ئهركىنلىكنىڭ مهلۇم
 چهك ىئچىدە بولىدىغانلىقىنى، مۇكاپات بىلهن جازانىڭ بىلله ىئكهنلىكىنى، ۋاقىتنىڭ
 قىممهتلىك، چهكلىك نهرسه ىئكهنلىكىنى، جاھاندا ياخشىلىقنىڭ چوقۇم

 . مىننهتدارلىققا ېئرىشىشى كېرەكلىكىنى  بىلدۈرۈپ چوڭ قىلىدىكهن

 ىدۇقكى ئامېرىكىلىقالرنىڭ بىز ئامېرىكىلىق ئاىئلىلهرگه مىھمانغا بېرىپ شۇنى بايق
 ئامېرىكلىلىقالر ئۆيىڭىزگه . بالىلىرى مىھمانالرغا بهك يېقىنچىلىق قىلىپ كهتمهيدىكهن

 بهلكى خۇددى سىزگه . كهلسىمۇ بالىڭىزغا پهۋقۇالددە قىزغىن بولۇپ كهتمهيدىكهن
 ا بىز ئۆيگه دوستلىرىمىز كهلسه بالىمىزنى ناخش . ئوخشاش باراۋەر مۇئامىله قىلىدىكهن

 ېئيتىپ بېرىشكه، چالغۇ چېلىپ بېرىشكه، ىئشقىلىپ بالىمىز قادىر بولغان بىرەر
 سىز . ئارتۇقچىلىقنى مىھمانالر ئالدىدا نامايان قىلىپ بېرىشكه تهكلىپ قىلىدىكهنمىز
 مهن ” ئامېرىكىلىالرنىڭ ئۆيىگه مىھمانغا بارغاندا بالىسى رەسىم سىزىۋاتقان بولسا

 ياكى رەسىمنى . ىز بىلهن كۆرۈرشۈشكه زورلىمايدىكهن دېسه بالىسىنى س “ ئالدىراش
 ئهسئهت . ېئلىپ چىقىپ سىزگه كۆرسۈتۈشنى تهلهپ قىلمايدىكهن

 ناملىق كىتابىدا ئۆيىگه مىھمان بولۇپ كهلگهن “ ئۆزلۈك ۋە كىملىك ” سۇاليماننىڭ
ىئككى شىۋىتقا ساھىپخاننىڭ قىزى ئۇسسۇل ئويناپ بهرسه ئۇالرنىڭ پهرۋا
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 ئهسئهت مۇئهللىم . بۇنىڭدىن قىزىنىڭ يىغالپ كهتكهنلىكى يېزىلىدۇ قىلمىغانلىقى،
 بۇنى شىۋىتالرنىڭ سوغۇققانىغا باغاليدۇ ۋە بۇنى ئۇيغۇرالر بىلهن شىۋىتالر

 مهنچه بۇ يهدە . ئارىسىدىكى مهدەنىيهت پىسخىكا پهرقى دەپ چۈشهندۈرىدۇ
 ۇقسىزال نومۇر چۈنكى مىھماندىن سورالماي، تۇي . ئۇقۇشماسلىقال بولغان خاالس

 كۆرسىتىلسه، ئهزەلدىن مۇنداق مىھمانغا ساھىپخان پهرزەنتلىرىنىڭ تهكلىپسىز ئويۇن
بۇ يهردىكى ھالقىلىق پهرق . كۆرسىتىشىنى كۆرۈپ باقمىغان غهرپلىكلهر ھهيران قالىدۇ

 بىز پهرزەنتلىرىمىزنىڭ . پهرزەنت تهربىيىسىدىكى ىئككى خىل ئوخشىمىغان ئۇسسۇل
 اشقىالرنىڭ ئالدىدا ماختاپ، باشقىالرنىڭ باھاسى ئارقىلىق قابىلىيىتىنى ب

بالىمىزدىكى ئاكتىپچانلىق نهتىجىدە . پهرزەنتىمىزنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغايمىز
 ئهگهر باشقىالرنىڭ باھاسىدىن . باشقىالرنىڭ باھاسىغىال باغلىق بولۇپ قالىدۇ

 . پلىىقتىن مهھرۇم قالىدۇ چۈشۈپ كهتسه، ياكى قىلغانلىرى باھاسىز قالسا بالىمىز ئاكتى
 ئهمهلىيهتته بىر قىسىم كىشىلهردىكى باشلىق بواللمىسا خىزمهت قىلغىسى
 كهلمهيدىغان، قىلغان ئهمگىكىنىڭ تايىنى يوق، تۆرگه ئولتۇرۇشقا خۇشتار، ئۆيىدە
 بالىسىغا سۆڭهك يوق، مىھمانغا شورپا بېرىدىغان ئادەتلهرنىڭ بىرقىسمى دەل ئۇالرنىڭ

 تىجىسىنى خهقلهرنىڭ باھاسىدىن ىئزدەيدىغان تهربىيهدە چوڭ كىچىكىدىن نه
 ئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىسىنى مىھمانالر ئالدىدا . بولغىنىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن

 بىرەر ىئش قىلىپ بېرىشكى تهكلىپ قىلماسلىقى بالىالرغا ئاكتىپلىقنى باشقىالرنىڭ
 بوشاشماي داۋامالشتۇرۇش باھاسىدىن ئهمهس ئۆز قىزىقىشىدىن ۋە شۇ قىزىقىشنى

 مهسىلهن، . نهتىجىسه قولغا كهلگهن ئۇتۇقتىن ىئزدەشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بولسا كېرەك
 ياخشى ” مهن باالم رەسىم سىزسا ياخشى سىزسۇن سىزالمىسۇن مۇنداق قاراپال

 پهللىگه يهتتىم، ” باالم شۇنىڭ بىلهن . دەيدىكهنمهن “ سىزىپسىز، سىز بهك ئهقىللىق
 دەپ قاراپ سىزىشتىن توختايدىكهن، ياكى شۇ تهرىزدە سىزىشنى “ مهن ئهقىللىق
 دېسهم شۇنچه ھاياجانالنغان باالم، يهنه بىرسى “ ياخشى سىزىپسىز ” . داۋام قىدىكهن

 مهن كۆزەتكهن . دېسه يهنه شۇنچه ئاسان بهل قويۇۋېتىدىكهن “ بۇ بولماپتۇ، ” قوپۇپ
 قاراپ چىقىپ ئهگهر ياخشى ئامېرىكىلىقالر بالىسىنىڭ رەسىمىگه ىئنچىكىلهپ

 ئهگهر بۇ ” دەيدىكهن ۋە “ مهن سېنىڭ بۇ رەسىمىڭگه ئامراق ئامراق ” سىزالمىغان بولسا
سىزىقنى مۇنداقراق تارتساڭ، ئۈنىمى ئاجايىپ ياخشى بولىدىغاندەك قىلىدۇ، سىناپ
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 دېسه “ سىزالماپسهن ” نهتىجىدە كېيىن ناۋادا بىرسى رەسىمنى . دەيدىكهن “ باقامسهن؟
 دە - دەپ سورايدىكهن “ قايسى سىزىقنى تارتالماپتىمهن؟ ” مىتسىزلىنىش ئورنىغا ئۈ

 مهن قىزىمنى . قۇرۇق ئۈمىدلىنىپ، سهۋەپسىز ئۈمىدسىزلىنىشتىن ساقلىنااليدىكهن
 سهمىمىيهتسىزلهرچه ماختايدىكهنمهن، ئامېرىكىلىقالر بالىلىرىنىڭ ئهمگىكىگه

 . ۈرىدىكهن تهپسىلى كۆرۈپ باھا بېرىدىكهن ۋە رىغبهتلهند

 سهىئدە “ يهنه بىر بايقىغىنىم ئايالىم ىئككىمىز قىزىمىز تاماق يېمىسه
 تاماق يىيهلمهيدىكهن، شۇڭا تېلىپۇندا ساڭا ) قهشقهردىكى نهۋرە ئاچىسى ( ئاچاڭ

 سهن دېگهن تاما يىيهلهيسهن شۇڭا تېلپۇندا چوڭ ئاناڭ . گهپمۇ قىاللماس بولۇپ قاپتۇ
 تىيىنالرمۇ تۇرۇپتۇ، ” قىزىمىز قوپقىلى ئۇنىمىسا . مىز ، دەيدىكهن “ بىلهن سۆزلىشهلىدىڭ

 ماڭغىلى . دەيدىكهنمىز “ قۇچشقاچالرمۇ تۇرۇپتۇ، پهقهت سهنال ئۇخالپ قاپسهن
 دەپ ئاستا مېڭىپ “ قېنى قىزىم كىم يامان بىر بهسلىشىپ باقمايمىزمۇ ” ئۇنىمسا

 ئۆزىمزىنى، ىئشقىلىپ بالىمىز بىلهن . يالغاندىن ئۇتۇلۇپ بېرىپ ئالدايدىكهنمىز
 . يىراقتىكى قېرىنداشلىرىنى ھهتتا قۇرۇق قوڭغۇزالرنىمۇ سېلىشتۇرۇپ بولىدىكهنمىز

 نهتىجىدە بالىمىزنىڭ مهقسىدى پهقهت سېلىشتۇرۇش ئوبىكتىنىال يېڭىشته قېلىپ
 بىز . تويغىنىنى بىلمهي تاماق يهيدىكهن، ھارغىنىنى بىلمهي يۈگرەيدىكهن

 ىنى خهقنىڭ باھاسى، قۇرۇق ماختاشقا باغالپ قىزىمىزدىكى ئاكتىپىقنىڭ مهنبهس
 مهن . قويغاننى ئاز دەپ باشقىالردىن ئۈستۈ تۇرۇشقىال باغالپ قويىدىكهنمىز

 قىزىق يېرى، . ئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىلىرىنى بۇنداق دەپ رىغبهتلهندۈرگىنى كۆرمىدىم
 . رى ئامېركىلىقالر مهن بىلهن بىر قارار ئوقۇيدىغان بىر خهنسۇ، بىر كورىيان بار قالغانلى

 بىلله دەرس ئاڭالپ قالساق كورىيهلىك بىلهن خهنسۇال قهغىزىمنى كۆرىدۇ ياكى
 قايتا سېلىشتۇرۇپ - ئهگهر ئۇالر قهغىزىمنى قهغىزى بىلهن قايتا . نهتىجهمنى سورايدۇ

 ئهگهر گهپ . دەپ ئوياليمهن “ ھه قارىغاندا سهندىن يۇقۇرى ئاپتىمهن ” كهتسه
 قارىغاندا كورىيانالر ۋە . دەپ ئوياليمهن “ ۆۋەن ئاپتىمهن ت ” قىلماي كۈلۈپ قويسا

 خهنلهرمۇ بالىلىرىنى كىچىكىدىن بىزدەك ھهممه ىئشتا باشقىالرغا سېلىشتۇرۇپ چوڭ
 مهن مۇشۇ كۈگىچه نومۇرۇمنى سورىغان، ياكى قهغىزىنى مېنىڭكى . قىلسا كىرەك

. بىلهن سېلىشتۇرغان بىرمۇ ئامېرىكلىقنى كۆرمىدىم
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 ڭ يهسلىدىكى كۈنلىرى قىزىمنى . 4

 بالىالر يهسلىگه ھهر كىرگهندە ئاۋۋال تهكشۈرۈش ئهسۋابى بىلهن ساالمهتلىكى
 ئاندىن ھهر بىر بالىغا بىردىن . تهكشۈرۈلگهندىن كېيىن بىلهن قول يۇيۇشقا بۇيرۇلىدىكهن

 رەڭلىك تاختاي ئالغۇزۇپ قايسى قانداق رەڭلىك تاختاي ئالغانلىقىنى ئۈنلۈك
 بالىالرغا كۆرپىچهكلهر تهييارالنغان بولۇپ كۆرپىچهككه ھهرخىل . دېگۈزىدىكهن

 بالىالر ھهر كۈنى ئولتۇرۇپ قىلىنىدىغان . ھايۋانالرنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگهنىكهن
 پائالىيهتلهردە ئۆزى ياقتۇرىدىغان ھايۋانالرنىڭ رەسىمى بار كۆرپىچهكته ئولتۇرىدىكهن،

 مهن بۇنى . هن چاقىرىلىدىكهن ۋە شۇ كۈنكى ىئسمى شۇ ھايۋاننىڭ ىئسمى بىل
 بالىالرغا كىچىكىدىن ھايۋانالرنى ئاسراش تهربىيىسى بهرگهنلىك بولسا كېرەك دەپ

 ئهتىگهندە بالىالرنىڭ قىلىدىغان بىرىنچى ىئشى ناخشا ېئيتىش ۋە . چۈشهندىم
 مهن بۇنى ئۇالرنىڭ ئۇيقۇسىنى ېئچىش ۋە بهدەن چېنىقتۇرۇش . ئۇسسۇل ئويناشكهن

 دېمهك بۇالر يهسلىدىن باشالپ چىنىقىشنى . كېرەك دەپ چۈشهندىم ئۈچۈن بولسا
 بۇالر ( قىزىمغا ئۇسسۇل ئۆگىتىدىغان ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ . ئادەت قىلدۇرىدىكهن

 ھهرىكهتلىرىدىكى ) ئهمهلىيهتته بالىالر مائارىپى كهسپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى
 چه قىلغۇم بۇ يهردە شۇنى قوشۇم . ئهۋرىشىملىك مېنى بهكمۇ ھهيران قالدۇردى

 بىز ھىسسىياتىمىزنى گهپ بىلهنال ئهمهس ھهركىتىمىز بىلهنمۇ ىئپادىلهشكه . كېلىدۇ
 ئهمما چېنىقىش ئادىتى ئومۇمالشمىغاچقىمۇ ئۇسۇلغا ماھىر بولغىنىمىز . قادىر مىللهت

 . بىلهن قاتتىق تېنىمىز چىرايىمىزدىكى ئهۋرىشىم خۇلقلىرىمىزغا خوپ كهلمهيدىكهن
 داتلىرىمىز چىنىقمايمۇ ئهۋرشىم بهدەندىن قۇرۇق ئهج ” ئۇنداق دېسهم

 . ئۇ زامانالردا بهدەننىڭ ھهرىكىتى جىق بولغىيدى . دېيىلىشى مۇمكىن “ قالماپتىكهن
 ھازىر زامان ئۆزگهردى، شۇڭا زامانغا ماس چىنىقىش ئۇسۇللىرىغا ئادەتلهنگهن

 امام چىنىقىش ۋە ناخشا ئۇسسۇل ت . غهرپلىكلهردىن ئۆگهنسهك يامان بولمايدۇ
 ئوقۇتۇقۇچىسى تاماقالرنى شىرەگه . بولغاندىن كېيىن ناشتا قىلىش باشلىنىدىكهن
 ھهممه باال شهربهت، پۇرچاق، سۈت، . تىزىپ بالىالر بىلهن پاراڭالشقاچ غىزالىنىدىكهن

 ئهگهر بىرەر تاماققا قۇلى . مىۋە، بولكا قاتارلىقالردىن بهلگىلىك مىقداردا يهيدىكهن
دېگهن سۆزنى ىئشلىتىشى “ ىئلتىپات قىلسىڭىز “ سا چوقۇم يهتمهي ئااللماي قال
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 بولمىسا ئوقۇتۇقۇچىسى بالىدىن شۇ سۆز چىقمىغىچه تهلهپنى . كېرەككهن
 ئارىدا كىم باشقىالرنىڭ قاچىسىغا چاڭ سالسا ئاۋۋال بىر قېتىم . قاندۇرمايدىكهن

 ئهگهر . يىدىكهن ئاگاھالندۇرىدىكهن، يهنه داۋام قىلسا كۆتۈرۈپال يهردە ئولتۇرغۇزۇپ قو
 بالىالر ئويناش جهريانىدا باشقىالرغا قاىئدىسىزلىك قىلسىمۇ دوستلىرىدىن ئايرىپ

 ماڭا ناشتىدا بالىالر تېخى قوشۇق تهگكۈزمىگهن . يهردە ئولتۇرغۇزۇپ قويىدىكهن
 نېمىنى ” مهن ئۇيغۇردىكى . تاماقالرنى قارىتىپ تۇرۇپ تۆكىۋەتكىنى پهقهت ياقمىدى

 دېگهن ئهقىدىگه “ ن شۇنىڭ خارلىقىغا قالىدۇ، قىساسىنى تارتىدۇ ىئسراپ قىلسا كېيى
 ىئشىنىدىغان بولغاچ بۇالرنىڭ ھهرقانداق چۈشهندۈرۈشلىرىگه قارىماي ئۇالرنىڭكىنى

 قىزىمنى . خاتا دېگهندە چىڭ تۇردۇم ۋە قىزىمغا بۇ ھهقته ئاالھىدە چۈشهنچه بهردىم
 ېرەكلىك ماددىالر تولۇق يهسلىگه بېرىشتىن بۇرۇن تهكشۈرتسهك تېنىدىكى ك

 دېمىسىمۇ . ئهمما ئايالىم كالتىسى ېئلىپ ئۈچۈرۈشته چىڭ تۇردى . چىققانىدى
 ۋەتهندە داىئم تهكشۈرتسهك كالتىسى، سىنىك دېگهنلهر ئهزەلدىن تولۇق چىقمايدىغان

 شۇنىڭ . قىزىمنىڭ ئامېرىكىغا كېلىپال نورمال دەپ قارىلىشى بىزنى گۇمانغا ساالتتى
 هسلىدىكى بالىالر دوختۇردىن بالىمىزغا كالتىسى يىگۈزمهكچى بىلهن بىز ي

 . بولغىنىمىزنى، قانداق كالتىسى يىگۈزسهك بولىدىغانلىقىنى سورۇدۇق
 دەپ سورىدى، ۋە بىزگه سۈت ىئچىۋاتقان بالىغا “ باالڭالر سۈت ىئچهمدۇ؟ ” دوختۇر،

 ىل بولماي بىر بىز يهنه قاي . كالتىسى بېرىشنىڭ ئارتۇقچه ىئكهنلىكىنى چۈشهندۈردى
 ئۇ دورىخانىمۇ تۇخۇم بىلهن سۈت ىئچهلهيدىغان بالىغا كالتىسى . دورىخانىغا باردۇق

 بىزگه قىزىمىزدا كالتىسى كهم . بېرىلمهيدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ يولغا سالدى
 كالتىسى ” ئهمما . ئهمهسلىكىگه ىئشهنمهسلىكتىن باشقا ئامال قالمىدى

 كالتىسى ىئچكهن قىزىمىزنىڭ ئامېرىكىغا كېلىپ سهۋەبىدىن ئۈچ يىل ئۇدا “ كهملىك
 . بىر ئايمۇ بولماي ھهممه جهھهتته ساغالم چىقىشى بىزنى بهكمۇ ھهيران قالدۇردى

 قىزىم بىر كۈنى ياۋا گۈللهردىن دەسته تىزىپ، يوپۇرماقالردىن ئادەم، ھايۋان ۋە تۈرلۈك
 ۈنى بىر بالمۇز يهنه بىرك . جانلىقالرنىڭ شهكىللىرىنى ياساپ كۆتۈرۈپ كهپتۇ

 چوكىسىدىن رەسىم رامكىسى ياساپ ىئچىگه ئۆز رەسىمىنى بىر ئهپچىل
دىققهت قىلسام  ھهر ھهپته بالىالرنىڭ سىزغان . ئورۇنالشتۇرۇپ كۆتۈرۈپ كهپتۇ
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 رەسىملىرى، غازاڭالردىن ياسىغان گۈللىرى، قهغهزلهردىن قىيغان تۈرلۈك شهكىللىرى،
 قاتارلىقالرنى يهسلىنىڭ “ تۇرمۇش بويۇملىرى ” كېرەكسىز پوتۇلكىالردىن ياسىغان

 دەسلهپته مهن . ىئشىك ئالدىدىكى چوڭ تاختايغا چاپالپ كۆرگهزمه قىلىدىكهن
 نهچچه ئايغىچه ئۇقماي قىزىمنىڭ ىئجادىيهتلىرى كۆرگهزمىگه تالالندى دەپ خوشال

 ئادەم تېخى قىزىمنى ئهقىللىقتىن ئهقىللىققه چىقىرىپ ماختاپ بهرمىگهن . يۈرۈپتىمهن
 . كېيىن سورىسام يهسلىدە بالىالرنى بۇنداق دەرىجىگه ئايرىمايدىكهن . قالماپتۇ

 . كۆرگهزمه قىلىنغان ىئجادىيهتلهر يهسلىدىكى بارلىق بالىالرنىڭ ىئجادىيهتلىرى ىئكهن
 يهسلى ئوقۇتۇقۇچىسىنىڭ چۈشهندۈرىشىچه بالىالرنى كىچىكىدىن باراۋەرلىك،

 ئهگهر تېخى . ىياتىدا چوۇڭ قىلىش ىئلمىيلىك ىئكهن ھهمكارلىق، ئورتاق ئۇتۇق كهيپ
 مهكتهپ يېشىغا توشمىغان بالىالر بۇنداق كۆرگهزمه ئارقىلىق دەرىجىگه تۇرغۇزۇلسا
 بالىالر ئۆزىنى ئاشۇ دەرىجىلهرگه بۆلۈپ مۇئامىله قىلىۋېلىپ  ئالغا ىئلگىرلهيدىغان

 . قىزغىنلىقىغا تهسىر يېتىدىكهن
 نيا ۋە ئۇيغۇرلۇق يات تىلدا يارالغان دۇ . 5

 قىزىڭ سازاڭنى ئوت ” نېمه بولغاندۇ، دەپ ئالسام، . بىر كۈنى يهسلىدىن تېلىپون كهپتۇ
 مهنچه بىر ! يهيدۇ، دادام شۇنداق دېگهن دەيدۇ، راست شۇنداق دېمىگهنسهن

 بالىالر . بالىالرنىڭ سۇئالىغا ئهستايىدىل بولغىنىڭ ياخشى . ئۇقۇشماسلىق بولۇپتۇ
 دەپ پهرزەنت “… ي مۇئامىلىدە چوڭ بولغىنى ياخشى كىچىكىدىن سهمىمى

 . دەسلهپ گهپنى تۈزۈك ئاڭقىرالمىدىم . تهربىيىسى ھهققىدە بىر مۇنچه ۋەز ېئيتتى
 دېگهن ىئنگىلىزچه “ سازاڭ نېمه يهيدۇ؟ ” كېيىن تهپسىلى ئويالپ باقسام، قىزىمنىڭ

 ام قىلغانلىقىم دەپ جاۋاپ بېرىپ ىئشىمنى داۋ “ ئوت ” سۇئالىغا بايقىمايال ئۇيغۇرچه
 يالقۇن دېگهن مهنىدە - قىزىم ئۇيغۇرچه ئوت دېگهن سۆزنى ئوت . ېئسىمگه كهلدى

 بۇرۇن . شۇندىن كېيىن مهن قىزىمنىڭ تىلىغا دىققهت قىلىشقا باشلىدىم . چۈشىنىۋاپتۇ
 مهن ئۇنى ئۆيدە بولۇۋاتقان ئۇيغۇرچه گهپلهرنىڭ ھهممىسىنى چۈشىنىۋاتىدۇ دەپ

 مهسۇئدە يېڭى . يۇقارقى ىئشتىن كېيىن كۈزىتىشكه باشلىدىم . ىئرەڭ قىلمىغانىكهنمهن
 ھازىر  تىلۋىزورغا . كهلگهندە تېلۋىزورنى چۈشىنهلمىگهچ بهك كۆرۈپ كهتمهيتتى

كىرىپال كېتىدۇ، ھهتتا توردىن بىركىنو تېپىپ بهرسهم ئۆزى داۋامالشتۇرۇپ باشقا
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 ېرىنداشلىرىمىزغا ۋە ۋەتهندىكى بۇرۇن ئاتا ئانا ق . كىنوالرنىمۇ قويۇپ سائهتلهپ تۇرمايدۇ
 تۆت ئاي - بۇرادەرلهرگه تېلىپۇن قىلساق سۆزلىشىمهن دەپ تۇرۇۋالىدىغان، ئارىدىن ئۈچ

 ھهتتا ئۆزى بۇرۇن ئامراق بىر تاغىسىنىڭ ىئسمىنى . ئۆتۈپال خوش ياقماس بولدى
 مهن دەسلهپ بۇنى ئۇزاق . قانچه تهكرارالتساقمۇ توغرا تهلهپپۇز قىاللمىدى

 دىققهت قىلسام . ىگهندىن كېيىن بولغان ياتسىنىشمىكىن دەپتىمهن كۆرۈشم
 . ئۇيغۇرچىنى ھوزۇرلۇنۇپ سۆزلىيهلمىگهچكه ئاڭالپمۇ خوش بواللمايدىكهن
 بىلىدىغان ئۇيغۇرچه سۆزى ئاز بولغاچقا مۇرەككهپرەك سۆزلهرنى تهلهپپۇز

 كۆرىدىغان تىل ئورتاقلىقى تۇتۇقالشقاچقا بۇرۇن بىزدىنمۇ چارە . قىاللمايدىكهن
 بىر قېتىم بىر ئۇيغۇر دوستىمىز . مومىلىرى بىلهن مۇڭداشقىسى كهلمىگهنىكهن - بوۋا

 سهن ىئنگىلىزچه . نېمه دەۋاتىسهن، چۈشىنهلمىدىم ” ئهركىلىتىپ بىرمۇنچه گهپ قىلسا،
 دەپ  سۇئال ياغدۇرۇپتۇ “ بىلمهمسهن؟ يهسلىدە ئوقۇمىغانمۇ سهن كىچىكىڭدە؟

 انا تىلىنى تهدىرىجى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن پىالنغا قىزىمنىڭ ئ . ىئنگىلىزچىالپ
 ئۇيغۇرچىغا بىراقال زورالپ كۈچهپ كهتمىدىم، ئهمما قىزىمنى ۋەتهندە ئانا . چۈشتۈم

 مائارىپنىڭ، تېلۋىزورنىڭ، كىتاپنىڭ ئانا . تىلدا تهربىيىلهش ىئرادەم تېخىمۇ چىڭىدى
 المنىڭ كهچۈرمىشىدىن با . تىلنى بويسۇندۇرۇش سۈرىئتىدىن شۈركىنىپ كهتتىم

 قارىغاندا ئانا تىلى تېخى مىڭىسىگه تولۇق ئورۇنالشمىغان بالىالرغا يهسلىدىن يات
 تىل ئۆگىتىش بالىنىڭ ئانا تىلدا يېتىلىدىغان تهپهككۇرىنى بىتچىت قىلىپال قالماي

 ھهتتا ئانا . تهلهپپۇز ئورگانلىرىنىمۇ يات تىلنىڭ تهلهپپۇزىغا كۆندۈرۈپ تاشاليدىكهن
 لدا بىر قېرىندىشىنىڭ ىئسىمنىمۇ ئهپلهپ تهلهپپۇز قىاللماس ھالغا كهلتۈرۈپ تى

 بىز ىئزچىل ئۆيدە ىئنگىلىزچه سۆزلىمهيتتۇق ۋە قىزىمغا سۆزلهتكۈزمهيتتۇق، . قويىدىكهن
 . غا توغرا كهلمىگهن ئوخشايدۇ “ تاال ” دىكى ھىساپ “ ئۆي ” شۇنچه قىلساقمۇ

 ئۇيغۇرچه بىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرچه باالمنىڭ ئۆيدە ئۇيغۇرچه سۆزلىشى ئۇنىڭ
 ئويالۋاتقانلىقىنى ىئپادىلىمهيدىكهن، ئۇنىڭ دۇنياسى يهسلىدە ئۆگىتىلىۋاتقان يات تىل

 . بىلهن يارىلىشقا باشالپتۇ

 تېلۋىزوردىن باشقا باالمنىڭ ئانا تىلىنى بۇنچه تېز ئۇپراتقان ئامىلنىڭ يهنه بىرى يهسلى
ر قانچه قېتىم مهخسۇس كىتاپ ئوقۇپ بېرىلىدىغان يهسلىدە كۈندە بى . ۋە كىتاپ
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 چاتاق يېرى يېنىمىزدا ھازىر بالىالر . بولغاچقىمۇ قىزىم كىتاپقا بهك بېرىلىپ كهتتى
 . ئۈچۈن يېزىلغان ئۇيغۇرچه كىتاپ يوق، شۇڭا ىئنگىلىزچه كىتاپ ئوقۇپ بېرىمىز

 لىدا ھىكايه ئوقۇپ بىزدەك ېئنگىلىزچىنى قېرىغاندا ئۆگهنگهنلهرگه بالىغا خهقنىڭ تى
 ۋەتهندىن ئهكهلگهن ئۇيغۇرچه كىتاپالر باالمغا ئاللىقاچان . بېرىش ئهپ كهلمهيدىكهن

 قىزىم سۆزلهرنىڭ . ېئنگىلىزچه كىتاپ ئوقۇپ بهرمهي ئامال يوق . يادا بولۇپ كهتتى
 تهلهپپۇزنى ئۆلچهملىك ئۆگهنگهچكه بهزىدە مېنىڭ تهلهپپۇزۇمنى چۈشهنمهي سوراپ

 بۇمۇ ياخشى بولدى، ېئنگىلىزچىنى ئۆزلۈگۈمدىن ئۆگۈنۈپ خاتا تهلهپپۇز . تۇرۇۋالىدۇ
 ھهمدە شۇ سۆزلهرنىڭ ئۇيغۇرچه مهنىسىنى . قىلىۋالغان بهزى سۆزلهرنى تۈزۈتىۋالدىم

 يهسلىدە بالىالرغا كىتاپ ئوقۇغاندا بىر . قىزىمدىن سوراپ ئۇيغۇرچه ئۆگىتىۋالدىم
 الر بالىالرنىڭ ئارىسىدا  ئولتۇرۇپ بىلله ئوقۇتقۇچى كىتاپ ئوقۇسا قالغان ئوقۇتقۇچى

 ئاڭاليدىكهن ۋە ۋەقهگه ماس ئاۋاز ۋە ھهركهتلهرنى چىقىرىپ تىياتىر كهيپىياتى
 قىزىمغا بۇ بهك ياراپ كهتكهن بولسا كېرەك، كىتاپ ئوقۇتۇش جهريانىدا . يارىتىدىكهن

 ۇئال كىتاپ ئوقۇغان ئوقۇتقۇچى پات پات س . مېنى دوراتمىغان ھايۋان قالمىدى
 ھهتتا بالىالردىن كېيىنكى . سورايدىكهن ۋە بالىالرنىمۇ سوراشقا رىغبهتلهندۈرىدىكهن

 مهن بۇالرنى . ۋەقهلىكنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى پهرىزىنى سورايدىكهن
 بىر بولسا سۇئال سوراشنى ئۇنتۇپ . بىلمىگهچكه قىزىمدىن توال تهنقىد يهپ كهتتىم

 ۋەقهلىكنىڭ راۋاجىنى پهرەز قىدۇرۇشنى . سا ئويۇن كۆرسىتىشنى قاالتتىم، يهنه بىر بول
 باالمغا كىتاب ئوقۇپ بېرىۋېتىپ خىيالىم . تېخى ئادەتكه ئايالندۇرۇپ بواللمىدىم

 شۇ ناتىۋانالرنىڭ بالىلىرىغا . بالىلىرى خهنسۇچه ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر دېھقانلىرىغا كهتتى
 ىرىغا كىتاپ ئوقۇتۇپ ئاڭلىيالمايدىغانلىقى كىتاپ ئوقۇپ بېرەلمهيدىغانلىقى، ياكى بالىل

 ئۇالرنىڭ خهنسۇچه بىلمىگهنلىكتىن بالىلىرىنىڭ . ىئچىمنى ئاچچىق قىلدى
 كىتاپلىرىنى چۈشىنهلمهي، تاپشۇرۇقلىرىنى چۈشهندۈرەلمهي قىينىلىدىغانلىقىنى

 هن يات تىلدىكى تهربىيهدە چوڭ بولغان بالىالر مهكتهپته بىلگ . ئويالپ ېئزىلىپ كهتتىم
 ئۆز بىلىمىنىڭ . بىلىملىرىنى ئاتا ئانىسىغا زوق شوقى بىلهن سۆزلهپ بېرەلمهيدۇ

 ئۇالرنىڭ ئالغان . ئانىسىنى مهمنۇن قىلغاندىكى خۇشاللىقتىن بهھىر ئااللمايدۇ - ئاتا
 دەرسخانىدا ئالغان . بىلىملىرى كىتاپتىن، ېئشىپ مهكتهپنىڭ قورۇسىدىن چىقالمايدۇ

ئۇالرنىڭ نېمه . ىزدا پايدىسىز، مهھهللىدە خېرىدارسىز قالىدۇ بىلىم ئۆيدە كېرەكسىز، ېئت
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 قولۇم بىلمهيدۇ، سورىغان تهقدىردىمۇ يات تىلدا - كوي، قوشنا - بىلىدىغانلىقىنى مهھهلله
 . بىلىم نومۇرغا ۋە تهقدىرنامىغا ئايلىنىدۇ . ئوقۇغان بۇ بالىالر چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيدۇ

 ئانىسىنى نومۇرى بىلهنال - ئاتا . ال جاۋاپ بېرىدۇ ئۇالر جهمئىيهتكه پهقهت نومۇرى بىلهن
 قېرىنداشلىرىغا جهمئىيهتنى، - ئانىسىغا، قهۋم - ئۆگهنگهن بىلىمى بىلهن ئاتا . رازى قىلىدۇ

 تهبىئىيهتنى، ىئنساننىڭ نهدىن كېلىپ نهگه كېتىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرەلمىگهن بۇ
 ينچه نومۇر ئهمهس بالىالرنىڭ نهتىجىسى، ىئستىقبالى قانچىلىك بولماقچى؟ كې

 پهزىلهت ۋە ىئقتىدار تهلهپ قىلىدىغان رىقابهت دۇنياسىدا قانچىلىك رىسىققا
 بالىغا كىتاپ ئوقۇپ بېرىش دېگهنلىك مېھىر سىڭدۈرۈش … ېئرىشمهكچى؟

 دېگهنلىكتۇر، بالىغا مهدەنىيىتىمىزنىغۇ سىڭدۈرۈشكه چارىسىز قالدۇق، ئهمدى
 هھرۇم قالىمىزمۇ؟ بوۋىمىز ئهتىۋارالپ مىھرىمىزنىمۇ سىڭدۈرۈش پۇرسىتىدىن م

 ساقلىغان، غۇرۇرلۇنۇپ ئوقۇغان كىتابنى، ئانىمىز تهۋەرۈك بىلىپ ساقلىغان خاتىرىنى
 بالىالرغا ئوقۇپ بېرىش پۇرسىتىمىز بولمىسا، بىلمىگهننى ئانا تىلدا سوراپ، بىلگهننى
 ئۆز تىلدا ئۆگىتهلمىسهك بالىمىزنى كىم ئۈچۈن بېقىۋاتقاندىمىز؟

 دادا ” . دېگهن ېئنگىلىزچه چاقىرىشى مېنى خىيالدىن ئويغاتتى “ دەدى ” المنىڭ با
 . دېدىم قوپالال “ ! دەڭه بىر ئۇيغۇرچه، مهن ېئنگىلىزنىڭ دادىسى ئهمهس

 يالقۇن يهيدۇ، دەپ چۈشىنىپ قالدى؟ چۈنكى يهسلىدە - قىزىم نېمىشقا سازاڭنى ئوت
 . ىلدا تهسۋىرلهيدۇ ۋە چۈشهندۈرىدۇ ىئنگىلىزچه تهربىيه ئالىدىغان قىزىم دۇنيانى شۇ ت

 قىزىم ئۇيغۇرچه سۆزلهردىن ىئنگىلىزچىدە بىرگه بىر تهڭدىشى بولغان سۆزلهرنى
 كۆپ مهنىلىك، ھىسسىي ۋە كۆچمه مهنىلىك ىئبارىلهرنى . خاتاسىز ئاڭقىرااليدۇ

 ھهرقانداق تىلدا بىرگه بىر تهڭدىش . مۇجىمهل چۈشىنىپ قالىدۇ، ياكى ىئگىلىيهلمهيدۇ
 پىلىدىغان سۆزلهر كۆپىنچه تۇرمۇش سۆزلىرى بولۇپ ىئنساننىڭ روھىيىتى بىلهن تې

 مۇناسىۋەتسىز بۇ سۆزلهر قايسى تىلدا دېيىلسه مهنه ئالمىشىپ كهتمهيدۇ، خاتا
 بىز ئانا تىلىمىزدىكى قىزىمىز بىلهن ئاالقه قىلىۋاتىمىز، قىزىمىز ئۇيغۇرچه . چۈشىنىلمهيدۇ

 ىمىز گهپلىرىمىز ىئچىدىكى ئۆزى پىششىق تىلدا مهۋجۇد بىلىدۇ، دېگىنىمىز بىلهن بال
 بولغان ئۇقۇمالرنىال مىڭىسىدە تهرجىمه قىلىپ قوبۇل قىلىۋالىدۇ ۋە ېئسىدە

بىر مىللهتنىڭ . تهرجىمه قىاللمىغانلىرىنى رەت قىلىدۇ ياكى ئۇنۇتىدۇ . ساقلىيااليدۇ
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 ت قارىشى، تهپهككۇر مهنىۋىي مهدەنىيتىگه يهنى ىئتىقادى، گۈزەللىك قارىشى، قىممه
 قاتارلىق تهرەپلهرگه داىئر سۆزلهرنى ئادەتته بىر تىلدىن يهنه بىر تىلغا تهرجىمه … ئۇسۇلى

 شۇڭا پهرزەنتلىرىمىزگه مۇنداق سۆزلهرنى ئۆگهنمهك، سۆزلىمهك . قىلغىنى بولمايدۇ
 نهتىجىدە ئۇالردىن شۇ سۆزلهر ىئپادىلىگهن مهنىلهرگه ئۇيغۇن ياشاشىنى . تهس بولىدۇ

 چۈنكى ئۇ بىز . تهلهپ قىلماق بالىغا ئهقلى ۋە روھى بېسىم ېئلىپ كېلىشى مۇمكىن
 قايسى تىلدا . ئانا تىلدىن مهھرۇم - ئۇيغۇرچه ياشاۋاتقان دۇنياغا كىرىدىغان ئاچقۇچ

 ھوزۇر ئالساق شۇ تىلنىڭ شهيدالىرىغا ئايلىنىمىز، شۇ تىل ھهقدارلىرىنىڭ خېرىدارلىرى،
 بىزنىڭ خوجايىنلىقىمىز، مۇستهقىللىقىمىز، . ۇپ قالىمىز سادىق ئهگهشكۈچىلىرى بول

 باالمنىڭ تىلى . غۇرۇرىمىز ئانا تىل بىلهن قاشاالنغان دۇنيادا تاشلىنىپ قالغان بولىدۇ
 ېئنگىلىزچىگه ئۆزگىرىۋاتىدۇ دېگهنلىك، ئۇنىڭ دۇنياسى ېئنگىلىزچىگه ئۆزگىرىۋاتىدۇ

 الغان دۇنيادا مۇقام بولمايدۇ، مهسجىد باالمنىڭ قهلبىدە ىئنگىلىزچه يار . دېگهنلىكتۇر
 بولمايدۇ، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بولمايدۇ، ئهكسىچه شېكىسپىر، چىركاۋ، جهز مۇزىكىسى،

 بىزنىڭ كۆزىمىزگه ىئسسىق كۆرۈنگهن . بولىدۇ … داڭدارلىرى - ئامېرىكا ئايدوللىرى
 - ان بازار ئهتلهس، ئاڭلىساقال ھاياجانغا سالىدىغان تهمبۇر، قانچه كهزسهك ھارمايدىغ
 بهزىدە . رەستىلهر قىزىمغا بىر قېتىملىق ساياھهت ئۈچۈن قىزىقارلىق تۇيۇلىشى مۇمكىن

 باالمنىڭ ئامېرىكىدا ىئنگىلىزچه، . دېمىغىمغا شۇنداق بىر شۇملۇق پۇراپ كېتىدۇ
 جۇڭگۇدا خهنسۇچه يارىلىدىغان دۇنياسىدا ئۇيغۇرچه تونۇم بىلهن مهتۇ كۆرۈنۈپ

 . كېتىمهن قاالرمهنمۇ دەپ ئويالپ
 ۋە ئهدەپ “ تهتقىقات ” ، “ تهجرىبه ” يهسلىدىكى . 6

 ۋەقهسىدىن كېيىن بۇ گهپنىڭ نېمه سهۋەپتىن چىققانلىقىنى “ سازاڭ ئوت يهيدۇ ”
 سوراشتۇرسام بالىالرغا كۈندە بىر قېتىم تهبىئهت بىلىملىرى . بىلىشكه قىزىقتىم

 مىزنىڭ باغچىسى مهكتىپى ( بۇ تهربىيه مهكتهپنىڭ باغىچىسى . چۈشهندۈرىلىدىكهن
 بهك چوڭ، بىناالر ئورمانالر، چىملىقالر ئارىسىغا بېزەك ئۈچۈن قىستۇرۇپ

 ، تهبىئهت مۇزىيى، تهبىئهت تارىخى مۇزىيى قاتارلىق ) قويۇلغاندەكال كۆرۈنىدۇ
بالىالر ئاۋال مهكتهپ باغىچىسىدا ئۆسۈملۈك ۋە . ئورۇنالردا داۋام قىلىدىكهن
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 دىكهن، ئاندىن سىرىتتا كۆرگهنلىرىنى مۇئهللىمىگه ۋە ھاشاراتالردىن ئهۋرىشكه توپالي
 بهزىدە تېخى سىرىتتا كۆرگهن نهرسىلىرىنى . ساۋاقداشلىرىغا سۆزلهپ بېرىدىكهن

 بىر كۈنى قىزىم تهبىئهت تهربىيىسىدىن بىلگهنلىرىنى مۇنداق بىر . سىزىپ ئوينايدىكهن
 چىملىق، چىملىقتا تىيىن، رەسىمدە بىر ئۆي، ئۆينىڭ ئالدىدا . رەسىمگه يىغىنچاقالپتۇ

 مهن ھهسهن . ھۈسهن - مۈشۈك، دەرەخ، ئاسماندا شاالڭ بۇلۇت، قۇياش ۋە ھهسهن
 ھۈسهننىڭ يهتته خىل رەڭدا بولىدىغانلىقىنى بىلهتتىم، لېكىن بۇ رەڭلهرنىڭ مهلۇم

 بۇنى قىزىمدىن ئۆگهندىم، ئوقۇتقۇچىسى . تهرتىپته بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدىكهنمهن
 مهن ىئككى نهرسىدىن ھهيران قالدىم؛ . جهيانىدا كۆرسۈتۈپ قويۇپتۇ رەسىم سىزىش

 بىرى قىزىمنىڭ شۇنچه كۆپ نهرسىنى بىر ۋاراق قهغهزگه چىرايلىق بىر رەۋشته
 دېمهك قىزىم . ئورۇنالشتۇرالىغىنىدىن، يهنه بىرى رەڭلهرنى ماسالشتۇرالىغىنىدىن

 هردە شهكىلگه كىرىدىغانلىقىنى كۆڭۈلدىكى تۇيغۇنىڭ قانداق تهرتىپته ۋە قانداق رەڭل
 بىر كۈنى قىزىم ئورمان دېگهن بىر ناخشىنى بهك ئوقۇپ كهتتى، . ئۆگىنىشكه باشالپتۇ

 ھايۋاننىڭ ىئسمىنى 28 دېسهم، ساناپ تۇرۇپ “ باالم ئورماندا نېمه بار ” قىزىقسىنىپ
 . بهزى ھايۋانالرنىڭ ىئسىمىنى ھهتتا مهنمۇ بىلمهيدىكهنمهن . دەپ بهردى

 ئاڭالپ ھهيران قالدىم، . مه كهچته قىزىم مهن تهتقىقات قىلىمهن دەپ قالدى بىر جۈ
 چۈنكى تهتقىقات دېگهن سۆزنى مهن تۆت ياشلىق بالىنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلىشىم

 ېئيتىشىچه پىالنى بارمىش، مۇئهللىمىگه دۈشهنبه كۈنى دوكىالت . تۇنجى قېتىم ېئدى
 شۇنىڭ بىلهن قىزىمنى شهنبه كۈنى . تېمىسىنى مۈشۈك ھهققىدە بېكىتىپتۇ . قىلىدىكهن

 تهبىئهت مۇزىيىغا، يهكشهنبه كۈنى شهھهرلىك كۈتۈپخانىنىڭ بالىالر سارىيىغا ئاپىرىپ
 مهخسۇس مۈشۈكنىڭ پائالىيهتلىرى . مۈشۈككه داىئر بىلىملهر بىلهن ئۇچراشتۇردۇق

 ى، قىزىم ھهرخىل مۈشۈك تۈرلىرىنىڭ رەسىم . تونۇشتۇرۇلغان سنتهخسه ېئلىپ بهردۇق
 مۈشۈك ياخشى كۆرىدىغان ۋە ياقتۇمايدىغان نهرسلهرنىڭ رەسىملىرىنى چوڭ بىر ۋاراق
 . قهغهزگه سىزىپ، بهزىلىرىنى قىيىپ چاپالپ دۈشهنبه كۈنى يهسلىگه يۈرۈپ كهتتى

 دادا، كوال چىشقا زىيانلىق، قاراپ ” بىركۈنى تاماقتىن كېيىن كوال ىئچىپ تۇرسام قىزىم
نهدىن بىلگىنىنى سورىسام يهسلىدە . دەيدۇ “ ەتتىڭ تۇرسام ىئككى قۇتا ىئچىۋ
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 قىزىم ساڭا كۆرسىتىپ قوياي دەپ ئاۋال . مۇئهللىمى تهجرىبه ئارقىلىق ىئسپات بېرىپتۇ
 ىئككى . بىر ىئستاكانغا كوالنى قۇيۇپ ىئچىگه بىر تۇخۇمنىڭ شاكىلىنى سالدى

 غدا چاقىرىدۇ، بىر چا . ىئش بىلهن بولۇپ ئۇنتۇپ قاپتىمهن . سائهت ساقاليدىكهنمىز
 قىزىمنىڭ چۈشهندۈرىشىچه . قارىسام ھېلىقى شاكال كوال ىئچىدە ېئرىپ كېتىپتۇ
 تۇخۇمنىڭ شاكىلىنى ېئرىتىپ . بىزنىڭ چىشىمىز تۇخۇمنىڭ شاكىلىغا ئوخشايمىش

 . تاشلىغان كوال، زىيادە ىئچىلسه چىشنىمۇ چىرىتىپ تاشاليمىش

 سىنىپتا ھهر . ر نهرسه گولوبۇس بولدى باالمنىڭ يهسلىسىدە مېنى قىزىقتۇرغان يهنه بى
 ياشلىق بالىالر ئوقۇيدىغان 5 - 4 . بىر بالىغا بىردىن يهتكۈدەك گولۇبۇس تۇراتتى

 قىزىمدىن يۇقىرى يىللىقنىڭ مۇئهللمىدىن قىزىقىپ سورۇسام بهزى بالىالر
 گولۇبۇستىكى خهتلهرنى ئوقۇماي تۇرۇپال قايسى دۆلهتنىڭ نهگه جايالشقانلىقىنى

 يهسلىدە ھهر تۆت بالىغا بىر ئوقۇتقۇچى توغرا كېلىدىغان بولۇپ . ەلهيدىكهن دەپ بېر
 قايسى نېمه ئوينىسا مۇئهلىلىم شۇنى كۈزىتىدىكهن، ئهگهر بىرەر سۇئال سورىغۇدەك
 بولسا بېرىپ چۈشهندۈرىدىكهن، ياكى ئويناۋاتقان بالىنىڭ قېشىغا بېرىپ سۇئال

 ى ئاساسهن بالىالرنىڭ قىزىقىشغا يهسلىدىكى ئوقۇتۇشنىڭ مهقسىد . سورايدىكهن
 ئوقۇتۇش . سورۇن ھازىرالش، قىزىقىشنى يېتهكلهش ۋە رىغبهلهندۈرۈش ىئكهن

 ئوقۇتۇقۇچىالر بالىالرنىڭ قولىنى ياالش، . ئۇسۇلى پاراڭلىشىش شهكلىدە بولىدىكهن
 بۇرنىنى كوالش، يهل قويۇۋېتىش، قوپاللىق قىلىش قاتارلىق قىلىقلىرىغا ئايرىم ئايرىم

 بۇندىن باشقا باشقىالر ىئسمىنى چاقىرغاندا قانداق قىلىش، . شهنچه بېرىدىكهن چۈ
 باشقىالردىن يارىدەم سورۇغاندا نېمه دېيىش، باشقىالر يارىدەم بهرگهندە قانداق
 رەخمهت ېئيتىش، باشقىالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهندە نېمه دېيىش، باشقىالر بىلهن

 ىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىنى كۈندە تهكىتلهپ تاساددىپى دوقۇرۇشۇپ قالغاندا نېمه دېي
 بۇ ئامېرىكىلىقالرنى نېمىشقا ئورتاق بۇنداق ئهدەپلىك، سلىق سۆز، . ئۆگىتىدىكهن

 . يارىدەمسۆيهر كېلىدىكىن دېسهم بۇ يهسلىدىن تارتىپ سىدۈرۈلگهنلىكتىن ىئكهن
 اڭلىمىسا ئهگهر قاىئدىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر بولسا ئاۋال ئهسكهرتىدىكهن، يهنه ئ

 مهسۇئدە بىر يىل ىئچىدە بىر قېتىممۇ مېنى . تۇرغان يېرىگىال ئولتۇرغۇزۇپ قويىدىكهن
بىزنىڭ ئوتتۇرا . بىرسى ئۇردى ياكى تىللىدى دېگهن گهپنى كۆتۈرۈپ كهلمىدى
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 باشالنغۇچ مهكتهپلهردە ھهتتا ئۇنۋېرىستىتلهردە ئوقۇغۇچىالرنىڭ بوزەك قىلىش ۋە
 مهكتهپته بالىالرنىڭ بىر . بولغاچقا بۇ ھهقته سورۇدۇم بولۇش مهسلىسى خېلى كهڭرى

 باشقىالرنى سهۋەبسىز ھاقارەت قىغلۇچى . بىرىنى بۆزەك قىلىشى مۇمكىن ئهمهسكهن
 باال ئهڭ يېنىك بولغاندىمۇ مهكتهپتىن بىر ھهپتىلىك قالدۇرلىدىكهن، بۇ ىئش

 قوغالنغان بىر مهكتهپتىن . ىئككىنچى قېتىم يۈز بهسه گهپ يوق قوغلىنىدىكهن
 كىچىكىدىن بۇنداق . بالىنىڭ يهنه بىر مهكتهپتىن قوبۇل ئالمىقى بهكمۇ مۈشكۈلكهن

 . قاىئدىلىك چوڭ بولغان بالىالرنىڭ بىراقال بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهس ئهلۋەتته
 مهكتهپلهر يا ئۆزى تهرغىپ . بىزنىڭ ئهدەپ قاىئدىلىرىمىز پهقهت ئۆيدىال تهكىتلىنىدۇ

 خۇا مىللىتىنىڭ ېئسىل ئهخالقىنى يا كومۇنىستىك ىئدىيىنى قىلىۋاتقان جوڭ
 سىڭدۈرەلمهي، ئۆز ئهخالقىمىزنى مائارىپ ئارقىلىق ىئلمىي ئۆگهتمهي،

 مهن ئامېرىكا يهسلىلىرىنىڭ . مهدەنىيهتكىمۇ، پۇقراغىمۇ مهسۇئلىيهتسىزلىك قىلىۋاتىدۇ
 اڭىدىغان نۇرغۇن بالىالرغا ھهم بىلىم ھهم تهجرىبه ۋە ئهخالقنى تهڭ ئۆگىتىپ م

 ئالالھ خالىسا بىزمۇ شۇنداق تهربىيه شاراىئتى . ئۇسۇل ۋە شهكىللىرىنى ئۆگهندىم
 يارىتىپ ئويلىيااليدىغان، ىئشلىيهلهيدىغان، قىلىقلىرى ۋە خۇيلىرى يېقىشلىق بالىالرنى

 مهن ساغالملىق تهربىيىسى، مۇۋەپپهقىيهت تهربىيىسى ۋە بالىالر . تهربىيهلىسهك دەيمهن
 بۇالرنى يېزىشتىكى مهقسهد بىر . بىيىسى ساھهسىدە ھهمكارلىشىپ باقساق دەيمهن تهر

 ئهندىزىنى تونۇشتۇرۇش، تهھقىقكى، بۇ شۇنداق ئهندىزىنى ئۆزىمىزدە بهرپا قىلىش
 . ئۈچۈن موھىم

 تهربىيىلىيهلىدۇقمۇ؟ “ ئامېرىكىچه ” قىزىمىزنى . 7

 دىققهت قىلغانلىرىمغا بهلكىم ئامېرىكىلىقالرنىڭ پهرزەنت تهربىيىسىگه بۇنچه
 بۇالر بالىسىنى ئۇيغۇرنىڭ ۋە ئامېرىكىلىقنىڭ پهرزەنت تهربىيهلهشتىكى ئهڭ ” قاراپ

 دەپ “ مۇۋاپىق ئۇسۇللىرىنى بىرلهشتۈرۈپ قانچىلىك تهربىيهلهپ كېتىۋاتقاندۇ
 ئهمهلىيهتته، كۈزىتىش، ھىس قىلىش باشقا گهپ، شۇالردىن . ئويلىشىڭىز مۇمكىن

 بىز بالىمىزغا تاماق يىگۈزەلمهي، يهسلىدىكى . لهي باشقا گهپ ىئكهن بايدىلىنىش پۈتۈن
نېمىشقا ئۆيدە تماق . قىزىم يهسلىدە تاماق يهيدىكهن . ئوقۇتۇقۇچىسىدىن سورۇدۇق
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 يىمهيدۇ؟ شۇندىن كېيىن قىزىمنىڭ يهسلىدە قىلىدىغان ىئشلىرى بىلهن ئۆيدە
 دە تاماق يهپ بولۇپ قىزىم يهسلى . قىلىدىغان ىئشلىرىنى سېلىشتۇرۇپ باقتىم

 ئويۇنچۇقلىرىنى . قاچىسىنى ئۆزى يىغۇشتۇرىدىكهن، شىرەسىنى ئۆزى سۈرتىدىكهن
 ئۇخالش ۋاقتى ” ئوقۇتقۇچىسى ” . ئويناپ بولۇپ ئۆزى يۇغۇشتۇرىدىكهن

 ئهمما ئۆيدە يۇقارقى قىلىقلىرىدىن . دەپ بولغىچه يوتقىنىغا كىرىپ بولىدىكهن “ بولدى
 بىركۈنى . هپته ئۆگهنگهن بىر ىئشىنى ئۆيدە قىلدى پهقهت مهكت . بىرنى قىلمايدۇ

 دېگهننى “ دادا، كهچۈرىسهن، مهن ئۆتۈۋاالي ” يېنىمدىن ئۆتمهكچى بولۇپ
 چۈنكى بىز . ئهمما ئۇيغۇرچىسىنى شۇنچه ئۆگهتسهممۇ دېمىدى . ېئنگىلىزچه دېدى

 تۈزۈت . بىرىمىزگه ئۇنداق تۈزۈت قىلىپ يۈرمهيدىكهنمىز - ئۆيدە ئهر خوتۇن بىر
 ىشىمىغانىكهن، تۈزۈتكه اليىق گهپلهرمۇ بولمايدىكهن، بىز دەپ كۆنمىگهندىن كېيىن قىل

 بىز تۈزۈتنى تونۇمىغان، ياكى زىيادە ھۆرمهتلىكلهرگه . ( قىزىمىزمۇ ئۆگىنهلمهيدىكهن
 ). قىلىدىكهنمىز، ئامېرىكلىقالر يېقىنلىرىغا بهكرەك تۈزۈتلۈك مۇئامىله قىلىدىكهن

 نسان كىچىكىدىن موھىتتىن ۋە باشقىالردىن ئۆلگه بۇنىڭدىن شۇنى بىلدىمكى، ىئ
 قىزىمنىڭ مهكتهپتىكى موھىتى ھهركىم ئۆز ىئشىنى ئۆزى قىلىدىغان . ئالىدىكهن

 ئهمما ئۆيدە ئۇنىڭ ھهممه . موھىت بولغاچ قىزىم ىئشىنى تېپىپ قىالاليدىكهن
 داستىخان كۆپىنچه مهن ئۆيدە . ىئشلىرىنى بىز قىلىپ بېرىمىز شۇڭا ئۆيدە قىلمايدىكهن

 سالمايدىغان، يىغمايدىغان بولغاچ ئۇمۇ تهبىىئ ھالدا بۇ ىئشالرنى باشقا بىرنىڭ
 بىز تۈزۈتلۈك سۆز قىلمىغاندىكىن بىزدىن ئۈلگه ېئلىپ . ۋەزىپىسى دەپ قارايدىكهن

 دېمهك ىئنسان كىچىكىدىن باشالپ سورۇن ۋە . بىزگىمۇ تۈزۈتلۈك گهپ قىلمايدىكهن
 يهسلى قىزىمنىڭ نهزىرىدە يهسلى ئۆز . هت قىلىدىكهن ساالھىيهتكه قاراپ ھهرىك

 قىزىمنىڭ . ئالدىغا مۇستهقىل قارار چىقىرىدىغان ۋە ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرىدىغان سورۇن
 ھهتتا ئۇ ئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇ ئۆز ىئسمى . يهسلىدىكى ساالھىيىتى باشقىالر بىلهن باراۋەر
 بۇنداق . ئهللىم، يا ئاچا دەپ چاقىرمايدۇ بىلهنال چاقىرىدۇ، بىلله ئۇينايدۇ، ئۇالرنى يا مۇ

 . ھهر ىئشتىكى تهشهببۇسكارلىق ئۇنىڭغا بىر مۇستهقىل ىئنسانلىق ساالھىيىتىنى بهرگهن
 ئۆيدە بولسا ئۇنىڭ ھهممه ىئھتىياجلىرى ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان، ھهممه ىئش ئۇنىڭ

لىدىغان سورۇن شۇڭا بۇ ئۈچۈن تهييار قىلىنىدىغان، ئۇ داىئم يېتهكلىنىدىغان ۋە باشقۇرۇ
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 بۇ يهردە . يهردە ئۇنىڭ كۆپ ىئشقا باش قاتۇرىشىغا ۋە قول سېلىشىغا ھاجهت يوق
 ئۇنىڭ ساالھىيىتى باشقۇرۇلغۇچى، قوغۇدالغۇچى، تهلهپلىرى قاندۇرۇلغۇچى شۇڭا

 بىز قىزىمىزنى ھىچ بولمىسا تامىقنى . ئۇنىڭ ساالھىيىتى پاسسىپ، تايانغۇچى
 غا ئوخشاش ئۆزى يىسۇن دەپ نهچچه ئون قېتىم دېيىشتۇق، ئهمما ئامېرىكىلىق بالىالر

 ئايالىم تاماق پىشقاندا مهسۇئدەنىڭ كهينىدىن قوشۇقنى كۆتۈرۈپ يۈگۈرۈشنى ىئزچىل
 بۇنى قىاللمىغىنىمىزدىن قارىغاندا ئۇنىڭ مۇستهقىللىقىنى . تاشلىيالمىدى

 . يېتىلدۈرىشىمىز تهس ئوخشايدۇ

 نىڭ ئۆيىگه ۋە ئامېرىكلىق دوستالرنىڭ ئۆيلىرىگه مهن بىزنىڭ تۈرك ئاغىنىلهر
 بىز تۈرك . بارغىنىمدا ئامېرىكلىقالر بىلهن ئارىمىزدىكى بىر  پهرققه دىققهت قىلدىم

 ئۇيغۇرالر ساھىپخان بولغان ۋاقتىمىزدا بالىمىز بىلهن مىھماننىڭ بالىسى ئوينۇشۇپ
 الدا بالىمىزدىن گۇناھ جىدەل قىلسا ياكى بىر ئويۇنچۇقنى تالىشىپ قالسا ئورتاق ھ

 ھهدىسه گۇناھنى ئۆز بالىمىزدا . ئۆتسۇن ئۆتمىسۇن ئۆز بالىمىزغا تهنبىھ، بېرىدكهنمىز
 قىزىم خاتا قىلدى، ” مهن ھهتتا بىر تۈرك دوستۇمنىڭ ئۆيىگه بارغاندا . قويىدىكهنمىز

 بۇ . دېسهممۇ ئۇنىماي ھىچ خاتا قىلمىغان قىزىنى جىملىدى “ كهچۈرۈم سورىسۇن
 ۋەتهنگه قايتساق قىزىمىزنىڭ بۇنداق . ى ئهلۋەتته بىز ۋەتهندىن كۆتۈرۈپ كهلگهن ئادەتن

 . مهدەنىيىتىمىز سهۋەبلىك باراۋەرسىز مۇئامىلىگه تېخىمۇ كۆپ ئۇچرايدىغانلىقى ېئنىق
 بۇ ئادىتىمىزگه قاراپ مهن قىزىمنى ھهممه ئادەم، ھهممه جايدا بىر بىرى بىلهن مۇتلهق

 . ه روھتا تهربىيىلىيهلمهيدىغانلىقىمغا كۆزۈم يهتتى باراۋەر دېگهن ئامېرىكىچ

 ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهر قانداق ىئشقا بىر ۋاقىت چېكى بېكىتىدىغانلىقىنى باشقتا
 . ئهلۋەتته مهنمۇ باالمنى شۇنداق ۋاقىتچان روھتا يېتىشتۈرمهكچى بولدۇم . دېگهنىدىم

 ا بىر سائهت دەپ تۈزۈم ئهڭ ئاددىسى قىزىمنىڭ قورچاق پىلىم كۆرۈشىگه بىر قېتىمد
 ئهمما ئۆزەم كىتاپ ئوقۇپ ياكى باشقا ىئش قىلىپ ئولتۇرۇپ ئۇنىڭغا . بېكىتتىم

 يهنه بىرى ۋاقىتنى تهكىتلىگهن بولساممۇ . بېكىتىپ بهرگهن ۋاقىتنى  ئۇنتۇپ قالدىم
نهتىجىدە . قىزىمنىڭ يالۋۇرۇشلىرىغا بهرداشلىق بېرەلمهي ۋاقىتنى چهكلىمىسىز ئۇزارتتىم
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 ىمىزغا بهلگىلىك ىئشنى چوقۇم بهلگىلهنگهن سائهتته قىلىش كېرەك دېگهن ئاڭنى قىز
 بۇندىن باشقا ئامېركىلىقالرنىڭ مۇكاپات جازاسى ىئنتايىن . سىڭدۈرۈپ بواللمىدۇق

 ئهمما بىز ئۇنداق . ېئنىق ئايرىلغان تۈزىمى بالىلرىغا كىچىكىدىن سىڭدۈرىلىدۇ
 . خالش ۋاقتىنى مۇقىمالشتۇرالمىدۇق ئهڭ ئاددىيسى قىزىمنىڭ ئۇ . قىاللمىدۇق

 سهۋەبى بۇنىڭ ئۈچۈن تۈزۈلگهن قاىئدىنى ئۆزىمىز چىدىماي بۇزۇپ قويۇپ قايتا
 قارىغاندا قىزىمىزمۇ ھىسسىياتنىڭ ھهرقانداق پىرىنسىپ ۋە . ئۆتمهس قىلىپ قويدۇق

 مهن بۇالرنى . توساقالرنى يىمىرىپ تاشاليدىغانلىقىغا ىئشىنىپ چوڭ بولسا كېرەك
 لېكىن بىزنىڭ . لمىدىم دېگىنىم باشقىالرنىمۇ قىاللمايدۇ دېگهنلىك ئهمهس قىال

 بالىمىزنى ئۆزىمىزدىن پۈتۈنلهي پهرقلىق، ئۆز ئايىمىزدىكى ىئنسان قىلىپ يېتىشتۈرۈپ
 بىز بالىمىزدا ساغالم قىلىق يېتىدۈرۈش . چىقىمهن دېيىشىمىزى ئاسان ئهمهسكهن

 لىمىزدىكىلهرنىڭ ۋە مهھهللمىزىدىكى ھهتتا ئۈچۈن ئۆز قىلىقلىرىمىزنىال ئهمهس ئاىئ
 . دۇرۇسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىشىمىز كېرەككهن - مهكتهپتىكىلهرنىڭ قىلىقلىرىنىڭ توغرا

 بۇالرنى ئهمهلگهن ئاشۇرۇش ئۈچۈن جهمئىيهتته ىئنسان ئۆزىنىڭ يۇقارقى ېئسىل
 ردىن مهھرۇم خىسلهتلىرى بىلهن ىئزچىل ئۇتۇققا ۋە ىئززەتكه ېئرىشدىغان ئهگهر ئۇال

 ئۇنداق . قالسا ىئزچىل زىيان تارتىدىغان چوڭ موھىتنى بهرپا قىلىشىمىز كېرەككهن
 بولمىغاندا بىر نهچچه كىشىنىڭ بىرەر مهزگىللىك تىرىشچانلىقى جهمئىيهتنىڭ ېئقىمى

 قارىغاندا قىزىم ئامېرىكىدا ئايالىم ىئككىمىز بىلهن ئۇزاق . ئالدىدا سۈپۈرۈلۈپ كهتكۈدەك
 ىزدىن ئۆگىنهلمىگهنلىرىنى مهكتهپته ۋە ساۋاقداشلىرىدىن ئۆگهنگهنلىرى بىلهن ياشىسا ب

 بىزنىڭ تۇيغۇلىرىمىز ئاجايىپ . تولۇقالپ ئامېرىكىچه ئادەم بواللىسا كېرەك
 بىر بولسا دەيمىز قىزىمىز ئامېرىكىلىقالردەك مۇستهقىل، ىئجاتچان، . مۇرەككهپ
 يهنه بىر بولسا . ان بولسىكهن دەيمىز ھۆرلۈكسۆيهر، تۈزۈمچان، ۋاقىتچ . باراۋەرچىل

 قىزىمىزنىڭ ئامېرىلىكلىقالردەك راھهتپهرەس، ئۆزۈمچىل، كۆيۈمسىز بولمىسىكهن
 بهزىدە بالىلىرى ئامېرىكىدا چوڭ بولغان ئاتا ئانىالرنىڭ قىزلىرىنىڭ قىزبالىدەك . دەيمىز

 رىنى ئهمهسلىكىدىن، ئۇغۇللىرىنىڭ ئاىئلىگه مهسۇئلىيهتسىزلىكىدىن قاقشاشلى
 ئۇنىڭدىن بۇنىڭدىن ئ مېرىكلىقالردىن ئۆگىنهلمىگهن تهرەپلهرنى ئۆگىنىۋالغىنىدىن

ئويالپ . اڭالپ قالىمهن . ىئكهن، قاقشايدىغىنى ئۇيغۇرلۇقنى ئۆگىتهلمىگىنىدىن ىئكهن



 توپلىمى ر ه ماقالىل  ن ه ل ۇ گ

106 
qq:88510082 

 لكىتابلىرى ې ئ يكار ه پ

باقسام ئامېرىكىدا ئاتا ئانىالرنىڭ بالىلىرىدىن سۆيۈنىدىغىنى ئۆزلىرىنىڭ ئا


