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 ئىلىدا يېڭى مائارىپ ھهركىتى قانداق باشالنغان

  يالقۇن روزى

ئېيتقاندا، ئىلى ۋادىسى ئۇيغۇر يېڭى مائارىپ ھهرىكىتى، يهنى ئانا دىيارىمىزغا نىسبهتهن 

تارىختا ئىلى ۋادىسىدا . جهدىدچه مائارىپ ھهرىكىتىدىكى ئاۋانگارت ئورۇنالرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ

ئېچىلغان جهدىدچه مهكتهپلهرنىڭ سانى ۋه سۈپىتىنى باشقا يۇرتالرنىڭكىگه سېلىشتۇرغاندا 

يىلالردىن ھازىرغىچه ئىلىنىڭ - 1980ىشقا بولىدۇ، شۇنىڭغا يارىشا ھهقىقهتهن ئۈستۈن دهپ ئېيت

ئهسلىمىلهرمۇ كۆپلهپ يېزىلىپ ئاپتونوم رايونىمىزدىكى -يېڭى مائارىپ ئىشلىرىغا ئاالقىدار ماقاله

 يىلدىن بۇيان يېزىلغان بۇ 30ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، . تۈرلۈك مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىندى

ه ئىلىنىڭ يېڭى مائارىپ ھهرىكىتى چىنلىق ۋه ئىلمىيلىك جهھهتتىن قايىل ئهسلىمىلهرد-ماقاله

ئهسلىمىلهر ئىلىنىڭ يېڭى مائارىپ -ئهلۋهتته، بۇ ماقاله. قىالرلىق دهرىجىده يورۇتۇپ بېرىلمىدى

 30لېكىن . تارىخىنى تهتقىق قىلىشتا ماتېرىياللىق قىممىتىگه ئىگه، بۇنىڭغا كۆز يۇمۇشقا بولمايدۇ

ئهسهر -قىت ئىچىده بۇ جهھهتتىكى ئىزدىنىشته تهتقىقات دهرىجىسىده يېزىلغان بىرهر ماقالهيىلچه ۋا

بارلىققا كهلمىدى، بۇ توغرۇلۇق يېزىلىپ ئېالن قىلىنغان ئهسهرلهر بهك بولسا يۈزهكى بايان 

ئهسلىمىلهرده كۆرۈلگهن زىددىيهتلىك -  يىلدىن بېرى يېزىلغان ئاشۇ ماقاله30. شهكلىدىال بولدى

پهس يىلنامىلهر توغرۇلۇق تهنقىدىي مۇھاكىمه يۈرگۈزۈلگهن بىرهر - ايانالر، خاتا تهپسىالتالر، ئېگىزب

ماقالىنىڭمۇ مهتبۇئاتتا كۆرۈلمهسلىكى، بۇ جهھهتتىكى ئىزدىنىشته ئىلمىي روھنىڭ يېتهرلىك 

ئهگهر بىزده ئىلمىي روھ يېتهرلىك بولغان بولسا، بۇ . بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

ئهسلىمىلهردىكى بايانالرنىڭ قايسىسى تارىخىي ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن، يىلنامىلهرنىڭ قايسىسى -قالهما

ئىشهنچلىك، شهخسلهرگه ئاالقىدار تهپسىالتالرنىڭ چىنلىق ئاساسى قانچىلىك؟ دېگهندهك گۇمانىي 

للهش ئارقىلىق جهرياننى سۈرۈشتۈرۈش، پاكىتنى دهلى. سوئالالر ئاللىبۇرۇن ئوتتۇرىغا چىققان بوالتتى

كۆزقاراشالرنى ئىنكار قىلىش ياكى مۇئهييهنلهشتۈرۈشتهك ئىلمىي پوزىتسىيهمىز ئاجىز بولغاچقا، گويا 

ئهسلىمىلهرنىڭ ھهممىسى توغرىدهك، ئىلىدا يېڭى مائارىپ - يىلدىن بۇيان يېزىلغان ماقاله30

هر، بۇ ھهرىكهتته باشالمچى ھهرىكىتىنىڭ باشلىنىشى، شهكىللىنىشى ھهققىدىكى بايانالر ۋه يىلنامىل
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بولغان تۆھپىكار بايالر ۋه مائارىپچىالرغا ئاالقىدار تهپسىالتالرنىڭ ھهممىسى توغرا قهيت قىلىنىپ 

تېخىمۇ يامان يېرى، . ئهمهلىيهتته، خاتالىق ناھايىتى ئېغىر ئىدى. كېلىۋاتقاندهك ئهھۋال كۆرۈلدى

بۇ خاتالىقالرغا رهددىيه ۋه تۈزىتىش . ۇت ئىدىخاتالىق ئىزچىل تهكرارلىنىشتهك بىنورماللىق مهۋج

بولمىسا، بۇ جهھهتتىكى ئىزدىنىش چوڭقۇرالشمايتتى، سۈپهت . بېرىش تولىمۇ زۆرۈر ئىدى

  .كۆتۈرۈلمهيتتى

ئهسلىمىلهردىكى -مهن خېلىدىن بېرى ئىلىنىڭ يېڭى مائارىپ تارىخىغا ئائىت ماقاله

ناملىق يېزىلىۋاتقان » ر يېڭى مائارىپ تارىخىئۇيغۇ«خاتالىقالرنى بايقاپ كهلگهن بولساممۇ، 

كىتابىمدا تۈزىتىپ ھهم توغرىالپ كهتسهمال بولىدىغۇ، دهپ قاراپ مهخسۇس ماقاله يېزىشنى خىيال 

يىلى نهشر قىلىنىپ تارقىتىلغان -2012لېكىن، مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن . قىلمىغان ئىدىم

گهن كىتابنى ئوقۇپ، ئۇنىڭ يېڭى مائارىپ تارىخىغا دې» ئىلى− جهننهت ماكان «زور ھهجىملىك 

مۇناسىۋهتلىك بابىدا ئىلمىي خاتالىقالرنىڭ ئوخشاشال تهكرارالنغانلىقىنى كۆرۈپ قولۇمغا قهلهم 

  .ئېلىشنىڭ تهخىرسىزلىكىنى ھېس قىلدىم

ئىلىدا جهدىدچه ئوقۇتۇش تۇنجى قېتىم كىم تهرىپىدىن، قاچان، قانداق باشالنغان دېگهن 

. ناملىق بۇ كىتابتا پۈتۈنلهي خاتا يېزىلغانىدى» ئىلى− جهننهت ماكان «زلىك مهسىله نېگى

ئهسلىمىلىرىده ئىلگىرى بايان قىلىنغان خاتالىقنى - ئهلۋهتته، بۇ خاتالىق باشقىالرنىڭ ماقاله

  .تهكرارالش شهكلىده كۆرۈلگهن

ئهسلىمىلهرده - ماقالهيىغىنچاقالپ قارايدىغان بولساق، بۇ نېگىزلىك مهسىله ئوخشاشمىغان 

  .بهش خىل بايان قىلىنغان

بىرىنچى خىل قاراش ئىلى يېڭى مائارىپى، يهنى جهدىدچه مائارىپ . بىرىنچى خىل قاراش

ئىلىدىكى «مۇھهممهتخان كامالى ئهپهندى يازغان . تارىخىغا ئاالقىدار تۇنجى ئهسلىمىده كۆرۈلگهن

دېگهن بۇ ئهسلىمه » د توغرىسىدائۇسۇلى قهدىم ۋه ئۇسۇلى جهدى− ئوقۇتۇش ئىشلىرى 

مۇھهممهتخان . دا ئېالن قىلىنغان) 1(» ئىلى تارىخ ماتېرىياللىرى«يىلى بېسىپ تارقىتىلغان -1984

ئىلىغا ئۇسۇلى جهدىدنى ) خهلپهم(ئاتىمىز مهرھۇم ئابدۇلمۇتائالى كامالى «كامالى ئهپهندى بۇ ماقالىدا 
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مۇھهممهتخان كامالى ئهپهندى بۇ ئىشنىڭ . ندېگه» ئهڭ بۇرۇن ئېلىپ كىرگۈچىلهرنىڭ بىرى

ئاتام دهسلهپته مولال ئېلى ھاجى دېگهن شائىردا، كېيىن شۇ «: جهريانى توغرۇلۇق مۇنداق يازغان

بۇنىڭدىن سهل كېيىن ياركهنتكه . دهۋردىكى مهشھۇر ئىشان ۋه شائىر نىزامىدىن ئاخۇنۇمدا ئوقۇغان

بۇ . بۇ كىشىمۇ مهكتهپ ئېچىپ باال ئوقۇتىدۇ. كېلىدۇئابدۇراخمان دامولالم دېگهن تاتار ئالىم 

ئاز ۋاقىتتىن كېيىن . كىشىنىڭ شۆھرىتىنى ئاڭالپ كۆپلىگهن ئوقۇغۇچىالر بېرىپ دهرس ئوقۇيدۇ

ئابدۇراخمان دامولالم دىنىي دهرس . ئاتىمىزمۇ بېرىپ دىنىي دهرس ئوقۇشنى ئىلتىماس قىلىدۇ

بۇنى ئوبدان ئۆزلهشتۈرگهندىن كېيىن خهلققه . ئوقۇغىنئوقۇۋاتقانالر كۆپ، سهن ئۇسۇلى جهدىدچه 

ئاتىمىز دامولالمنىڭ سۆزىنى ماقۇل . مائارىپ ئۆگهتسهڭ شۇنچه ياخشى دېگهن سۆزنى قىلىدۇ- ئىلىم

. بىرقانچه يىلدىن كېيىن ئوقۇشنى تۈگىتىپ غۇلجىغا قايتىپ كېلىدۇ. كۆرۈپ جهدىدچه ئوقۇيدۇ

شۇ يازدا غۇلجا .  چه ئوقۇغۇچىنى ئوقۇتىدۇ40 باال يىغىپ يىلى ئهالباي مهسچىتىگه چۈشۈپ،-1895

  ».شهھىرىنىڭ يۇرت چوڭلىرىنى چاقىرىپ بۇالرنىڭ ئالدىدا ئىمتىھان ئالىدۇ

ئىككىنچى خىل قاراش يۇقىرىقى ئهسلىمىدىن كېيىن، يهنى . ئىككىنچى خىل قاراش

ىلهن ئهيساجان مۇسا سانىدىكى ئىمىن ئىبراھىم ب-4ژۇرنىلىنىڭ » ئىلى دهرياسى«يىلى -1985

. دېگهن ماقالىدا كۆرۈلگهن» ئىلى يېقىنقى زامان پهننىي مائارىپى توغرىسىدا قىسقىچه بايان«يازغان 

مۇسابايېفنىڭ ئىككىنچى ئوغلى باھاۋۇدۇن باي «: بۇ ئىككهيلهن مهزكۇر ماقالىسىدا مۇنداق يازغان

پته ئوقۇپ كهلگهندىن كېيىن، يىلى ياركهنتكه چىقىپ، تاتارالر ئاچقان پهننىي مهكته-1870

ئىلىدىكى نوپۇزلۇق ئۆلىماالردىن بولغان ناسىر ئهلهم ئاخۇنۇمنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا بهيتۇلال چوڭ 

مهسچىتى يېنىدىكى دىنىي مهكتهپلهرده ھېساب، ئانا تىل، ئهدهبىيات، تارىخ، جۇغراپىيه، 

. مچه ئۆتۈلۈشىگه تۈرتكه بولدىتهنتهربىيه، رهسىم، شېئىر قاتارلىق پهننىي دهرسلهرنىڭ قوشۇ

يىلى بهيتۇلال - 1875مۇسابايېف تىجارهتخانىسى ۋه باشقا مۈلۈكلىرىنىڭ زاكات پۇلى ھېسابىغا 

مهسچىت دهرۋازىسىنىڭ ئوڭ تهرىپىگه زالى بىلهن تۆت سىنىپلىق مهكتهپ سالدۇرۇپ، ئۇنىڭ 

مهكتهپ قىلىپ قۇرۇپ پارتىلىرىنىمۇ ياۋروپاچه ياسىتىپ، مهخسۇس پهننىي دهرس ئۆتىدىغان 

باھاۋۇدۇن باي بۇ مهكتهپنىڭ مۇئهللىملىرىنىمۇ ئۆزى تالالپ، مهكتهپ خىراجىتى ۋه . چىقتى
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مانا بۇ ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھازىرغىچه بىزگه مهلۇم . مۇئهللىملهرنىڭ ئىش ھهققىنى ئۆزى تهمىنلىدى

ئادهت بويىچه » هننىي مهكتهپپ«روشهنكى، ئاپتورالر تىلغا ئالغان » .بولغان تۇنجى پهننىي مهكتىپى

  .جهدىدچه مهكتهپنى كۆرسىتىدۇ

ئۈچىنچى خىل قاراش يۇقىرىقى ئىككى پارچه ماقاله ئېالن قىلىنىپ . ئۈچىنچى خىل قاراش

يىلى نهسرىدىن ناسىرى ئهپهندى يازغان ماقالىده -1988تۆت يىلالر ئۆتكهنده، يهنى -ئۈچ

ئىلىنىڭ كونا مائارىپ «دا ئۇنىڭ ) 25(» ىرىشىنجاڭ تارىخ ماتېرىيالل«شۇ يىلى . كۆرۈلگهن

كونا مائارىپ «گهرچه ئاپتور ماۋزۇدا . دېگهن ماقالىسى ئېالن قىلىنغان» ئىشلىرى ھهققىده ئهسلىمه

دېگهن بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته پۈتۈنلهي جهدىدچه، يهنى يېڭى مائارىپ ئىشلىرى » ئىشلىرى

تلىك ئۇچۇرالرنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، ئېلىدا ئاپتور ماقالىسىدا قىممه. توغرىسىدا توختالغان

غۇلجا «پهقهت . جهدىدچه مهكتهپنىڭ قاچان، قانداق باشالنغانلىقىنى ئېنىق تىلغا ئالمىغان

يىلى مۇسابايېفالر قۇرغان ئىلى تېره زاۋۇتىنىڭ يېنىدا زاۋۇت -1909شهھىرىده دهسلهپته، 

بۇ . ىلىپ، ئوقۇتقۇچىلىرى سىرتتىن تهكلىپ قىلىندىئىشچىلىرىنى تهربىيهلهيدىغان بىر مهكتهپ ئېچ

مهكتهپنىڭ شۇ چاغدىكى تهسىرى خېلى زور بولۇپ، بۇنىڭ تهسىرى بىلهن يهرلىك باي، 

نهتىجىده مهرىپهتپهرۋهر بهزى كىشىلهر، ئويغانغان . ئهمهلدارالردىمۇ قىسمهن ئويغىنىش بولدى

لىرىنىڭ بالىلىرى ئىچىدىكى بىلىم تهشنالىقى تۇغقان- سانائهتچىلهر ئۆز بالىلىرىنى ۋه ئۇرۇق-سودا

كۈچلۈك بولغانلىرىنى تالالپ، تۈركىيه، ئىستانبول، مىسىر، سوۋېت ئىتتىپاقى، گېرمانىيه قاتارلىق 

مهسىلهن، شۇ چاغدا چهت ئهلگه چىقىپ بىلىم . جايالرغا ئهۋهتىپ، ئوقۇپ كېلىشكه باشلىدى

اخمان ئهپهندى، جىرجىس ھاجى، ئابدۇلال ئىگىلهپ كهلگهنلهردىن مهسۇم ئهپهندى، ئابدۇر

ئهپهندى، سابىت مۇسابايېف، مىجىت مۇسابايېف، جاۋدهت مۇسابايېف، ئابلهھهت مۇسابايېف 

دېگهن بايانالرنى يېزىپ، جهدىدچه ئوقۇش ئىشلىرىنىڭ غۇلجىدا قاچاندىن » قاتارلىقالر بار ئىدى

  .ل قاراش دېيىشكه بولىدۇشۇڭا بۇنىمۇ بىر خى. باشالپ كۈچهيگهنلىكىنى كۆرسهتكهن

ئۈمىد «تۆتىنچى خىل قاراش كوللېكتىپ تهرىپىدىن تۈزۈلگهن . تۆتىنچى خىل قاراش

 100ئوتتۇرا مهكتهپ قۇرۇلغانلىقىنىڭ -2غۇلجا شهھهرلىك . ناملىق كىتابتا كۆرۈلگهن» يۇلتۇزى



 تالالنما ماقالىالر 

 6  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

بتا مۇنداق بۇ كىتا. يىلى بېسىپ تارقىتىلغان- 2001يىللىقىغا بېغىشالپ تۈزۈلگهن بۇ كىتاب 

يىلى ئهتراپىدا ئىلغار پىكىرلىك كىشىلهرنىڭ تهشهببۇس قىلىشى ۋه قوللىشى، -1875«: يېزىلغان

مهرىپهتپهرۋهر سودىگهرلهرنىڭ كۈچ چىقىرىشى بىلهن بهيتۇلال مهسچىت يېنىدا تۆت سىنىپلىق 

وقۇغۇچىالر ياش ئ. مهكتهپ سېلىندى ھهمده بۇ سىنىپالر يېڭىچه پارتا، دوسكىالر بىلهن جاھازىالندى

قورامى ۋه بىلىم سهۋىيهسى بويىچه سىنىپالرغا ئورۇنالشتۇرۇلۇپ، دىنىي دهرسلهر بىلهن بىلله تىل، 

بۇ مهكتهپ غۇلجىدا ئۆتكهن مهشھۇر ئۆلىما . ھېساب، تارىخ، جۇغراپىيه دهرسلىرى ئۆتۈلۈشكه باشلىدى

اي قاتارلىق مهرىپهتپهرۋهر ناسىر ئهلهمنىڭ قوللىشى، ۋېلىباي، باھاۋۇدۇن باي، شېرىپىدىن ب

مهكتهپنىڭ دهسلهپكى مۇدىرى قازاندا ئوقۇپ . بايالرنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلهن قۇرۇلدى

› ئىلى مهكتىپى‹زاھىد ئهپهندىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن مهكتهپكه . كهلگهن زاھىد ئهپهندى ئىدى

يىلىغىچه بولغان -1883ىن يىلىد-1881ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بۇ مهكتهپ . دهپ ئىسىم قويۇلدى

مهزگىلىده ئوقۇغۇچى مهنبهسى ئازالپ، بىر مهزگىل يېپىلىپ قالغان بولسىمۇ، › كۆچ-كۆچ‹

يىلىغا كهلگهنده مۇسابايېفالرنىڭ قوللىشى بىلهن يهنه ئهسلىگه كهلگهن ۋه ئىسمىنى -1889

  ».گه ئۆزگهرتكهن› ھۈسهينىيه مهكتىپى‹

اش يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن تۆت خىل قاراشتىن بهشىنچى خىل قار. بهشىنچى خىل قاراش

بۇ قاراش ئىمىن ئىبراھىم بىلهن . پهرقلىق ھالدا، يهنه يېڭىچه تهپسىالت بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

دېگهن » توغرىسىدا› ئىلى مهكتهپ‐ ‹تۇنجى مهرىپهت بۆشۈكى «ئهدھهم ئابدۇمىجىت يازغان 

يىلى بېسىپ تارقىتىلغان -2003نىڭ ) 11(» ماتېرىياللىرىئىلى تارىخ «بۇ ماقاله . ماقالىدا كۆرۈلىدۇ

ئىلىنىڭ مائارىپ تارىخىنى ۋاراقالپ «: بۇ ئىككى ئاپتور مۇنداق يازغان. سانىدا ئېالن قىلىنغان

كۆرگىنىمىزده، ئىلىم ئېلىش ئۈچۈن چهتكه چىقىپ ئوقۇپ كهلگهن، بىلىمىنى ئهمهلده كۆرسىتىپ 

ئۇ كىشى . ىسى قورغاس مازارلىق زاھىد ئهپهندىم بولسا كېرهكخىزمهت قىلغان كىشىلهرنىڭ بىرىنچ

يىلى قورغاس كىچىك مازاردىن غۇلجىغا كېلىپ، بۇ يهردىن قازان شهھىرىگه بېرىپ، ئون -1810

ئىلى خهلقى ئۇ كىشىنى قىزغىن . نهچچه يىل ئوقۇپ، بىلىم ۋه تهجرىبىگه ئىگه بولۇپ قايتىپ كېلىدۇ

 - ئالغان بىلىمىڭىزنى بالىلىرىمىزغا بېرىڭ، بۇ يهردىكىلهرمۇ ئاق ‹: ئىلى خهلقى. قارشى ئالىدۇ
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نهتىجىده زاھىد ئهپهندى . دهپ ئۇ كىشىنى مۇئهللىم بولۇشقا تهكلىپ قىلىدۇ› قارىنى تونۇسۇن

بۇ ئىلى رايونىدا . مهدرىس يېنىدىكى يېڭى تهسىس قىلىنغان مهكتهپكه ئورۇنلىشىپ مۇئهللىم بولىدۇ

› ئىلى مهكتهپ‹هپ بولغاچقا، كۆپچىلىك بىلهن پىكىرلىشىپ بۇ مهكتهپكه قۇرۇلغان تۇنجى مهكت

يىلى ئىككىنچى قهدهمده زاھىد ئهپهندى بىر چوڭ ئۆيده ئوقۇۋاتقان -1827. دهپ نام قويىدۇ

بالىالرنى ئۈچ سىنىپقا ئايرىپ، بىرىگه يۈسۈپ خهلپهتنى، يهنه بىرىگه ئابدۇقادىر خهلپهتنى مهسئۇل 

  ».سىنىپقا ئۆزى مهسئۇل بولىدۇيهنه بىر . قىلىدۇ

ئىلىدا يېڭى مائارىپنىڭ قاچان، قانداق ۋه كىملهر تهرىپىدىن باشالنغانلىقىغا ئائىت يۇقىرىقى 

بهش خىل قاراشتىن باشقا مهن كۆرمىگهن ياكى ئاڭلىمىغان ئالتىنچى، يهتتىنچى خىل قاراشالر بارمۇ؟ 

يىلىدىن -1984بۇ بهش خىل قاراش . قاراشمېنىڭ ئۇچراتقىنىم يۇقىرىقى بهش خىل . خهۋىرىم يوق

بۇ . بىرلهپ ئوتتۇرىغا چىققان- يىل جهريانىدا بىر20يىلىغىچه بولغان -2003

ئهسلىمىلهردىكى يىلنامىغا قارايدىغان بولساق ئىلىدا يېڭىچه مهكتهپنىڭ ئېچىلغان ۋاقتىنى -ماقاله

دېمهك پهرق . ىلالردا دېگهني-1910يىلالر دېگهن بولسا، كېيىن دېگىنى -1820بالدۇر دېگىنى 

دېگهن كىتابتا باشقا » ئىلى− جهننهت ماكان «نېمه ئۈچۈنكىن . باشالمچىالرمۇ ھهرخىل. بهك زور

بهشىنچى «قاراشالر تىلغا ئېلىنماي ئىمىن ئىبراھىم بىلهن ئهدھهم ئابدۇمىجىت ئوتتۇرىغا چىقارغان 

ش ئىلگىرىكى قاراشالر تۈزىتىلىپ، تېخىمۇ تهكرارلىغۇچىالر بۇ خىل قارا. تهكرارالنغان» خىل قاراش

ئايدىڭالشتۇرۇلۇپ ئهڭ ئاخىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان، دهپ قارىغانمۇ ياكى ئىلىدا يېڭى مائارىپنىڭ 

يىلالرغا تاقاپ بايان قىلغانلىقىنى خوپ كۆرگهنمۇ، بۇ تهرىپى ماڭا -1820باشالنغان ۋاقتىنى 

ۇقىرىقى بهش خىل قاراشنىڭ ھهممىسى ماددىي ئهمما ماڭا ئايدىڭ تهرىپى شۇكى، ي. قاراڭغۇ

ئىلمىيلىك جهھهتتىن ئېيتقاندا . دېمهك، ھۆججهت، دهلىل يوق. پاكىتسىز ئوتتۇرىغا قويۇلغان

باشقا . مۇھهممهتخان كامالى ئوتتۇرىغا قويغان بىرىنچى خىل قاراشنىڭ مهلۇم دهرىجىده ئاساسى بار

  .ي ئاساسى پهقهتال يوقبارلىق قاراشالرنىڭ ئىلمىي ئاساسى ۋه تارىخى

ئۇنداقتا يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن بهش خىل قاراش قايسى جهھهتلهردىن پۇت دهسسهپ 

  تۇرالمايدۇ؟
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بۇ قاراش . دېگهن مهسىله» ياركهنت شهھىرىده ئوقۇپ كهلگهندىن كېيىن«بىرىنچى، 

 ئابدۇمۇتائالى يهنى، بىرىده. بىرىنچى خىل قاراش بىلهن ئىككىنچى خىل قاراشتا ئىپادىسىنى تاپقان

يىلى ياركهنت شهھىرىده ئۇسۇلى جهدىدنى ئۆگىنىپ كهلگهن دېگهن بولسا، - 1895خهلپىتىم 

يىلى ياركهنت شهھىرىده ئوقۇپ -1870بىرىده مۇساباينىڭ ئىككىنچى ئوغلى باھاۋۇدۇن باي 

نت ھهقىقهتهن ياركه. كهلگهندىن كېيىن جهدىدچه ئوقۇتۇشنى يولغا قويغان دهپ بايان قىلىنغان

شهھىرى شۇ يىلالردا جهدىدچه ئوقۇتۇش يولغا قويۇلغان شهھهرمىدى؟ دېگهننى ئېنىقالشقا توغرا 

كهلسه، بۇنىڭغا قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئالىم مۇرات ھهمرايېف بىلهن ئۇيغۇر جهدىدچىلىك 

ھهرىكىتىنىڭ مۇھىم باشالمچىلىرىدىن بىرى نهزهرغوجا ئابدۇسهمهتنىڭ بايانلىرىدىن جاۋاب 

 يىلى -  1895«قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئالىم مۇرات ھهمرايېفنىڭ يېزىشىچه، . هشكه توغرا كېلىدۇئىزد

 ئۇيغۇرنى تهكشۈرۈپ چىققان ۋه ئىچىده بىرمۇ 300ئانتروپولوگ پايسېل ياركهنت شهھىرىدىكى 

 مۇرات ھهمرايېفنىڭ تىلغا ئالغان يىلنامىسى ئابدۇمۇتائالى» .①ساۋاتلىق ئادهمنى ئۇچراتمىغان

خهلپىتىم ياركهنتته جهدىدچه ئوقۇتۇشنى ئۆگىنىپ كهلگهن دېگهن ئهسلىمىدىكى يىلنامه بىلهن 

» شۇرا«يىلى -1911يهتته سۇ ئۇيغۇرلىرىدىن بولغان نهزهر غوجا ئابدۇسهمهت . ئوپمۇئوخشاش

ا دېگهن ماقالىسىد» تارانچىالردا مۇئهلىم ۋه مهكتهپ مهسىلىلىرى قانداق«ژۇرنىلىدا ئېالن قىلغان 

تارانچى تۈركلىرىده مهدهنىيهت نۇرى بولغان چوڭراق كىتابخانا، قىرائهتخانا، خهيرىيه جهمئىيىتى «

شۇنداقال مۇنتىزىم مهكتهپ، مهدرىسهگه . ئۇالرنىڭ نامىمۇ يوق. دېگهندهكلهردىن ھېچ قايسىسى يوق

ق بولۇپ، بۇالردىن كهلسهك، بۇرۇندىن قالغان مهكتهپ، مهدرىسهلهر بار دهپ ئاتالغان يۇرتالر بهك جى

  ».②ھهقىقهتته بىرسىمۇ رهتلىك مۇنتىزىم ئهمهس

دېمهك، يۇقىرىقى ئىككى نهقىلدىكى ئۇچۇردىن ئۇ يىلالردا ياركهنت شهھىرىنىڭ مائارىپ 

ئهھۋالىدىن ئېيتقاندا، بىراۋالرنى جهدىدچه ئۇسۇلدا تهربىيهلهيدىغان ئىمكانىيهتنىڭ 

» تارانچى تۈركلىرى«ياركهنتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان . ۇھازىرالنمىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىد

يۇرتلىرىدا كونىچه مهكتهپ ۋه مهدرىسهلهر بار بولسىمۇ، ئهمما رهتلىك، مۇنتىزىم جهدىدچه 

  .مهكتهپلهرنىڭ ئۇ يىلالردا مهۋجۇت ئهمهسلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ
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رۇۋېتىش ئىككىنچى، قهدىمچه مهكتهپلهر بىلهن جهدىدچه مهكتهپلهرنى ئارىالشتۇ

مهكتهپ دېگهن ئۇقۇمدىن قهدىمچه ياكى جهدىدچه دېگهن ئېنىق ئۇقۇمغا ئېرىشكىلى . مهسىلىسى

بىز يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكهن . قهدىمچىسىمۇ مهكتهپ، جهدىدچىسىمۇ مهكتهپ. بولمايدۇ

ه پهننىي دهرس ئۆتۈلسىال جهدىدچ. ماقالىالرنىڭ بهزىلىرىده بۇ ئۇقۇم ئېنىقسىز بايان قىلىنغان

خۇددى نهزهر غوجا ئابدۇسهمهت يازغاندهك ئىلى ۋادىسىدا قهدىمچه . مهكتهپ ھېسابالنمايدۇ

ئهسىرده ئانا -19. مهدرىسهلهرده پهننىي دهرسلهر قىسمهن بولسىمۇ مهۋجۇت ئىدى-مهكتهپ

. د. دىيارىمىزدىكى قهدىمچه مهكتهپلهرده قانداق دهرسلهرنىڭ ئۆتۈلۈدىغانلىقىنى ئهنگلىيهلىك س

يىلى -1873ئۇ . يسنىڭ كىتابىدىكى ئۇچۇردىن ئېنىق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ، دهپ قارايمهنفورسى

ھىندىستاندىن ئانا دىيارىمىزغا تهكشۈرۈشكه كېلىپ، قهشقهر تهۋهسىدىكى يۇرتالرنى تهكشۈرگهنده 

 ئوغۇل، قىزالر. سهككىز ياشتىن ئون ياشقىچه بولغان بالىالر مهكتهپكه بېرىلىدۇ«: مۇنداق يازغان

ئوغۇلالر ئومۇمهن ئىشىك تهرهپته . ئارقا تىزىلغان ئۈستهلده يانداش ئولتۇرىدۇ-مهكتهپته ئارقىمۇ

ئهڭ بېشىدا ئوقۇتقۇچى . ئوتتۇرىسى بوش قالىدۇ. ئولتۇرىدۇ، قىزالر يهنه بىر تهرهپته ئولتۇرىدۇ

وقۇغۇچىالر ئ. تىالۋهت ئۆگىتىلىدۇ-ئولتۇرىدۇ، ئوقۇغۇچىالر ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن كىتابتىن دۇئا

بۇ . ھهرقايسى شهھهرلهرده نۇرغۇن مهكتهپلهر بار. ۋاراڭشىپ ئۈنلۈك ئاۋازدا دهرسلىرىنى ئوقۇيدۇ

ئادهتته ئېگىز ئۆيلهرنىڭ ئاستىنقى . مهكتهپلهرده بازار ئهتراپىدىكى بالىالر كېلىپ ئوقۇيدۇ

قىزالر ئون . ىدۇقهۋىتىدىكى ھاۋا ئۆتۈشمهيدىغان، كوچىغا يېقىن بولغان ئۆيلهرنى مهكتهپ قىل

ئۇالرغا ئوقۇش ۋه . ياشتىن ئاشقاندا مهكتهپته ئوقۇمايدۇ، بىراق ئوغۇلالرنىڭ ياش چهكلىمىسى يوق

. كىتابى دهرسلىك قىلىنىدۇ› گۈلىستان‹يېزىش ئۆگىتىلىدۇ ھهمده شهيخ سهئىدىنىڭ 

ۈن يېرىم ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر ئايلىق ئوقۇش ھهققى ئۈچ. ئازراق ئوقۇتۇلىدۇ› ئىسكهندهرنامه‹

مائارىپ مهجبۇرىي ئهمهس، بىراق شارائىتى يار بهرگهن . تهڭگىدىن بىر تهڭگىگىچه ھهق بېرىلىدۇ

ئالىي مهلۇماتلىق بولۇش ئۈچۈن ئوقۇغۇچىالر .  ئانىالر بالىلىرىنى مهكتهپكه ئاپىرىپ بېرىدۇ-ئاتا 

ابهت، شېئىرىيهت ۋه تارىخ ئۇالر بۇ يهرده ئىالھىيهت، شهرىئهت، تېب. مهكتهپتىن مهدرىسهگه ئۆرلهيدۇ

فىزىكا پهنلىرى . ھهم بۇنىڭغا قوشۇپ يېزىقچىلىق بىلهن ھېساب دهرسلىرىدىن ئىلىم تهھسىل قىلىدۇ
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ئۇالرنىڭ ئاساسلىق ئوقۇيدىغىنى ئىالھىيهت ۋه . يوق دېيهرلىك بولۇپ ئىلىم ئۆلچهمگه توشمايتتى

ھهربىر شهھهرده نۇرغۇن مهدرىسه . رايدۇمېتافىزىكا بولۇپ ئهمهلىي قوللىنىشچان ئىلىملهرگه سهل قا

نىڭ پهرمانى بىلهن يوقىلىپ كېتىش گىردابىغا ) ياقۇپ بهگنى دېمهكچى(ئهمىر «، »بار ئىكهن

نۇرغۇنلىرى كارىدورلۇق . بېرىپ قالغان نۇرغۇن مهكتهپ، مهدرىسه قايتىدىن كېڭهيتىپ قۇرۇلۇپتۇ

ۆپ ئوقۇغۇچى ئوقۇيااليدىغان ھالهتكه  ۋه ئۇنىڭدىن ك80 ئوقۇغۇچىدىن 20سېلىنىپ ئهسلىدىكى 

  ③».كهپتۇ

مهدرىسهلهرنىڭ ئهھۋالىدىن يهتكۈزۈلگهن -ئهسىردىكى قهدىمچه مهكتهپ- 19مانا بۇ بىزگه 

ئومۇمهن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۆلكىلىرىدىكى شهھهرلهرنىڭ مهكتهپ، . خېلىال ئوبيېكتىپ مهلۇمات

ئومۇمهن، بۇ . دى، دهپ ئېيتىشقا بولىدۇمهدرىسهلىرىنىڭ ئوقۇتۇش مهزمۇنى ئاساسهن مۇشۇنداق ئى

  .مهدرىسهلهرنىڭ ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ۋه دهرسلىك مهزمۇنى كونىچه ئىدى-خىل مهكتهپ

دېگهن كىتابتا، ئىمىن ئىبراھىم بىلهن ئهدھهم ئابدۇمىجىتنىڭ » ئىلى− جهننهت ماكان «

ىل كهلتۈرۈپ دېگهن ماقالىسىدىن نهق» توغرىسىدا› ئىلى مهكتهپ‹تۇنجى مهرىپهت بۆشۈكى «

يىللىرى غۇلجا شهھىرىدىن راشىدىن، مهنسۇر دېگهن كىشىلهر يهتته سۇغا - 1840«: مۇنداق يازغان

چىقىپ زامانىۋى ئىلغار مهكتهپلهرده ئوقۇپ كهلگهندىن كېيىنال، بۇ مهكتهپته ھېساب، ئانا تىل، 

ن شارائىتى يار يىللىرىغا كهلگهنده غۇلجىدى-1866. ئهدهبىيات دهرسلىرى قوشۇمچه ئوقۇتۇلىدۇ

بهرگهن نۇرغۇن كىشىلهر ياركهنت، شهمهي، بۇخارا، تاشكهنت، قازان قاتارلىق جايالرغا بېرىپ، 

ئىلىدا پهننىي مائارىپنى ‹سانائهت بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ كېلىپ -مائارىپ، ھۈنهر-يېڭى پهن

كسىلىدۇ، تهرهققىي قىلدۇرساق، ئادهملىرىمىزنىڭ بىلىم سهۋىيهسى ئاشىدۇ، مهدهنىيىتى يۈ

  » .دېگهنلهرنى تهشۋىق قىلىدۇ› ئىشلهپچىقىرىش تهرهققىي قىلىدۇ، خهلق تۇرمۇشى ياخشىلىنىدۇ

» ئىلىدا پهننىي مائارىپنى تهرهققىي قىلدۇرساق«، »مائارىپ-يېڭى پهن«بۇ نهقىلدىكى 

جۈملىلهردىن گهپنىڭ جهدىدچه مائارىپ ئۈستىده كېتىۋاتقانلىقىنى پهرهز قىلىشقا - دېگهن سۆز

چۈنكى بىزده جهدىدچه مهكتهپ دېگهن ئاتالغۇنىڭ ئورنىغا پهننىي مهكتهپ دهپ ئىشلىتىش . بولىدۇ

شۇڭا ئاخىرىدىكى شهكلى ۋه مهزمۇنى زامانىمىزدىكى گېزىتلهرده كۆپ ئۇچرايدىغان . ئومۇمالشقان
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ىپ بىلهن تهشۋىقات خاراكتېرلىك جۈملىلهرگه ئوخشايدىغان بۇ نهقىلنى ئوقۇغان ئادهم قهدىمچه مائار

بۇ قىلچه ئاساسى يوق بىمهنه مهلۇمات «توال خهۋىرى بولسىال، - جهدىدچه مائارىپ ئىشلىرىدىن ئاز

ئىلى يېقىنقى زامان پهننىي مائارىپى «يىلى - 1985تۇنجى قېتىم، يهنى . دېمهي تۇرالمايدۇ» ئىكهن

يىلى نهشر -2012دېگهن ماقالىدا كۆرۈلگهن بۇ بىمهنه مهلۇماتنى » توغرىسىدا قىسقىچه بايان

» ھهزىم«قىلىنغان كىتابالردىمۇ ئۆز پېتى ئىستېمال قىلىش، بىزنىڭ ئىلمىي ئاشقازىنىمىزنىڭ 

بىزده ئىدراكىي گۇمان ۋه ئىلمىي ئانالىز ئادىتى دېگهندهك . قىلىش قۇۋۋىتىنى كۆرسهتسه كېرهك

: غۇلۇپ باقمىدىشهكىللهنمىگهچكه يۇقىرىقىدهك بىمهنه بايانالرغا تۆۋهندىكىدهك سوئالالر تۇ

يىللىرى ياركهنت، شهمهي، -1866يىللىرى يهتته سۇدا ئىلغار مهكتهپلهر نېمه ئىش قىلسۇن؟ -1840

سانائهت بىلىملىرى نېمه ئىش -مائارىپ، ھۈنهر-بۇخارا، تاشكهنت قاتارلىق جايالردا يېڭى پهن

ىسهلهرنىڭ قىلسۇن؟ مهكتهپ، مهدرىسهلهرنىڭ سهۋىيهسى قهشقهر تهۋهسىدىكى مهكتهپ، مهدر

سهۋىيهسىدىن تۆۋهن تۇرىدىغان ئىلى ۋادىسىدا پهننىي مائارىپنى تهرهققىي قىلدۇرۇش تهشهببۇسىنى 

يىلى ياركهنت دېگهن شهھهر يهتته سۇ تهۋهسىده -1866كىم ئوتتۇرىغا قويۇشى مۇمكىن؟ 

  مهۋجۇتمىدى؟

هتكهن نهقىلچىلهر بۇ يۇقىرىقى بايانالرنى يازغان ئاپتورالر بىلهن بۇ بايانالرنى تهكرار ئىشل

جهدىدچه مهكتهپ دېگهن ئاتالغۇنىڭ ئورنىغا . گۇمانىي نۇقتىالرنى خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقمىغان

پهننىي «پهننىي مهكتهپ دېگهن ئاتالغۇنى ئىشلهتكهن ئاپتورالر بۇ يىلالردا ئوتتۇرا ئاسىيادا بىرهرمۇ 

دېمهك، بۇ خاتالىقالر قهدىمچه . نىڭ مهۋجۇت ئهمهسلىكىدىن خهۋهرسىز بولسا كېرهك» مهكتهپ

مهكتهپ بىلهن جهدىدچه مهكتهپنىڭ تارىخىي ئهھۋالىنى ۋه پهرقىنى بىلمهسلىك بىلهن 

يىلى ئىلىدىن ۋېلىباي يولداشوف -1881ئهقهللىيسى، ياركهنت شهھىرىنىڭ . مۇناسىۋهتلىك

يرۇقى، ئىنژېنىر باشچىلىقىدا كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن، گۇبېرناتور كالپاكوۋىسكىينىڭ بۇ

يىلالرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده -1880ئابراموفنىڭ اليىھهلىشى بىلهن قۇرۇلۇشقا باشلىغانلىقىنى، 

يىلىدىن ئىلگىرى يوق -1881. كىچىك بىر شهھهر ھالىتىگه كهلگهنلىكىنى بىلىشى الزىم ئىدى

تايىنىپ يېزىشتىن ئهسلىمىلهرنى يېزىش توقۇلما ۋه تهسهۋۋۇرغا - شهھهرنى شىپى كهلتۈرۈش ماقاله
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تارىخچىلىقنىڭ مېتودىدىن ئايانكى، تارىخچىلىق توقۇلما ۋه تهسهۋۋۇرغا ئىمكان . باشقا نهرسه ئهمهس

مۇشۇ نۇقتىدىن . چۈنكى بۇ ئامىلالر تارىخچىلىقنىڭ چىنلىق ئاساسىنى تهۋرىتىۋېتىدۇ. بهرمهيدۇ

  !هتسىزئېيتقاندا ئىككىنچى خىل قاراش بىلهن تۆتىنچى خىل قاراشمۇ ئىناۋ

يىللىرى دىنىي مهكتهپلهرده دۇنياۋى ئىلىملهرنىڭ - 1870ئۈچىنچى، باھاۋۇدۇن باينى 

بۇ ئىككىنچى خىل قاراش بىلهن تۆتىنچى خىل قاراشتا . ئۆتۈلۈشىگه تۈرتكه بولغان دېگهن مهسىله

ىدىن نهزهرىيه ئهمالىقى ۋه ئىدىيه قاتماللىق«مهن بىر نهچچه يىل ئىلگىرى يازغان . قهيت قىلىنغان

يىلالردا باھاۋۇدۇن مۇسابايېف - 1870دېگهن ماقالهمده تىلغا ئالغاندهك، » قاچان قۇتۇلىمىز

ئۇ . تۇغۇلمىغان ياكى تۇغۇلغان بولسىمۇ ئېغى يوق ئىشتان كىيىپ يۈرگهن گۆدهك چاغلىرى ئىدى

قىپقىزىل يىلالردا باھاۋۇدۇن باي ياركهنتتىكى تاتار مهكتهپته ئوقۇپ كهلگهنىدى، دېگهن گهپلهرمۇ 

يىلى تۇغۇلغان دېگهن بايانالر ئۇزاقتىن -1851ماتېرىيالالردا باھاۋۇدۇن باي . ئويدۇرما گهپلهردۇر

مېنىڭ نېمه ئۈچۈن بۇنداق قارايدىغانلىقىمنى . بۇيان يېزىلىپ كهلگهن بولسىمۇ، ئىشهنچىسىزدۇر

دېگهن » ن قۇتۇلىمىزنهزهرىيه ئهمالىقى ۋه ئىدىيه قاتماللىقىدىن قاچا«بىلمهكچى بولغانالرنى 

بىزنىڭ ئهسلىمه ۋه . ماقالهمده ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاساسالرنى ئوقۇپ بېقىشقا تهۋسىيه قىلىمهن

تارىخقا ئائىت ماقالىالرنى يازىدىغان كۆپلىگهن ئاپتورلىرىمىز باشقىالر دېگهن ياكى يازغان تارىخىي 

للهپ، تارىخىي جهھهتتىن مۇالھىزه مهلۇمات ۋه قاراشالرنى پاكىت ۋه ئىلمىيلىك جهھهتتىن دهلى

ئهھمىيهت بهرگهن بولسا، بۇ چاغقا . قىلىپ، لوگىكىلىق خۇالسه چىقىرىشقا ئهھمىيهت بهرمهيدۇ

بىزنىڭ يېڭى مائارىپ تارىخى ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرىمىز كهڭلىك، چوڭقۇرلۇق ۋه ئىلمىيلىك 

ۆرسىتىدىغان بولساق ئىلگىرى مىسال ئۈچۈن ك. جهھهتتىن يېڭى پهللىگه كۆتۈرۈلگهن بوالتتى

− جهننهت ماكان «يېزىلغان بىر قىسىم ماقالىالردا بايان قىلىنغان تۆۋهندىكىدهك قاپقارا ئويدۇرمىالر 

  :قاراڭ. دېگهن كىتابتا شۇ پېتى تهكرارالنمىغان بوالتتى» ئىلى

لهن يىلى باھاۋۇدۇن باي بهيتۇلال مهسچىتى دهرۋازىسىنىڭ ئوڭ تهرىپىگه زالى بى-1875«

پارتا، ئورۇندۇقلىرىنىمۇ پۈتۈنلهي -مهكتهپنىڭ ئۇستهل. تۆت سىنىپلىق بىر مهكتهپ سالدۇرىدۇ

. ياۋروپاچه ياسىتىپ، بۇ مهكتهپنى پۈتۈنلهي پهننىي دهرس ئۆتىدىغان مهكتهپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىدۇ
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قۇچىالرنىڭ مهكتهپنىڭ خىراجىتى ۋه ئوقۇت. باھاۋۇدۇن باي ئوقۇتقۇچىالرنى ئۆزى تالالپ بېكىتىدۇ

  .ئىش ھهققىنى ئۆز يېنىدىن تهمىنلهپ تۇرىدۇ

يىلى چهت ئهللهرنى كۆرۈپ كهلگهن باھاۋۇدۇن مۇسابايېف بهيتۇلال مهسچىتى -1896

پهشتىقىنىڭ كۈنچىقىش تهرىپىدىكى كونا سىنىپالرنىڭ ئورنىغا يېڭىدىن كارىدورلۇق ئۈچ سىنىپ 

. پ بهرپا قىلىپ، يهتته سىنىپ تهسىس قىلىدۇسېلىپ، ئۇيغۇرچه ئوتتۇرا دهرىجىلىك پهننىي مهكته

مهكتهپته مۇسابايېفالرنىڭ راسخوتى .  دىن ئاشىدۇ200بۇ چاغدا بۇ مهكتهپتىكى ئوقۇغۇچى سانى 

بىلهن تۈركىيهنىڭ ئىستانبول شهھىرىده ئوقۇپ كهلگهن ئابدۇراخمان شادى، تۇرسۇن ئهپهندى، 

  )بهت-300(» .خېلىل ئهپهندىلهر ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا باشاليدۇ

دېگهن يىلنامىنى نهزهردىن » يىلى-1875«بۇ ئىككى ئابزاس باياننىڭ بىرىنچىسىدىكى 

پۈتۈنلهي پهننىي دهرس ئۆتۈدىغان مهكتهپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىدۇ، باھاۋۇدۇن باي «ساقىت قىلىپ، 

لساقال، دېگهن جۈملىنىڭ مهزمۇنىنى تهھلىل قىلىدىغان بو» ئوقۇتقۇچىالرنى ئۆزى تالالپ بېكىتىدۇ

باھاۋۇدۇن باي ئىلىدىكى ئهڭ كاتتا مهسچىد بولغان . مهسىلىنىڭ نهقهدهر ئېغىرلىقىنى ھېس قىلىمىز

قۇرسا مهدرىسه » پۈتۈنلهي پهننىي دهرس ئۆتىدىغان مهكتهپ«بهيتۇلال مهسچىتىنىڭ بىقىنىدا 

ى باھاۋۇدۇن دهپ سورىماسمۇ؟ ياك» نېمىشقا دىنىي دهرس ئۆتمهيسهن«ئۆلىمالىرى قاراپ تۇرارمۇ؟ 

دېگهن جۈملىنى » باھاۋۇدۇن باي ئوقۇتقۇچىالرنى ئۆزى تالالپ بېكىتكهن«باي ئاتىئىزمچىمىدى؟ 

يىللىرى -1870غۇلجىدا : ئوقۇغاندا تۆۋهندىكىدهك سوئالالرنىڭ تۇغۇلۇشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

الپ ئىشلهتكۈدهك كۆپ تۈرلۈك پهننىي دهرسلهرنى ئۆتهلهيدىغان ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنى بارمىدى؟ تال

بۇ ئوقۇتقۇچىالر قايسى دارىلمۇئهللىمىننى پۈتكۈزگهن؟ بۇ دارىلمۇئهللىمىننى كىم قۇرغان؟ بۇ 

  دارىلمۇئهلىمىننىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى كىملهر ئىدى؟ 

  ! گهپنىڭ قىسقىسى، بۇ بايانالر توقۇلما ۋه تهسهۋۋۇردىن باشقا نهرسه ئهمهس

يهنى » ئوتتۇرا دهرىجىلىك پهننىي مهكتهپ«لجىدا يىلى غۇ-1896ئىككىنچى ئابزاستىكى 

 دىن 200بۇ مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچى سانى «ئوتتۇرا دهرىجىلىك جهدىدچه مهكتهپ بولغان، 

ئۇ چاغدا غۇلجىدا بۇ سهۋىيه، بۇ كۆلهمدىكى جهدىچه . دېگهندهك بايانالرمۇ كۈلكىلىكتۇر» ئاشاتتى
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يىلى يازغان -1911لسا نهزهر غوجا ئابدۇسهمهت ئهگهر بار بو. مهكتهپ ئهسال مهۋجۇت ئهمهس ئىدى

يىلىال ئوقۇغۇچى - 1896دېگهن ماقالىسىدا » تارانچىالردا مۇئهللىم ۋه مهكتهپ مهسىلىسى قانداق«

» يوق« دىن ئاشىدىغان، يهتته سىنىپلىق ئوتتۇرا دهرىجىلىك جهدىدچه مهكتهپنى 200سانى 

دىكى تارىخىي ئهمهلىيهتكه خىالپ يهنه بىر مهلۇمات يۇقىرىقى بايان. دېيىشكه تىلى بارمىغان بوالتتى

بۇ مهكتهپته مۇسابايېفالرنىڭ راسخوتى بىلهن تۈركىيهنىڭ ئىستانبول شهھىرىده ئوقۇپ كهلگهن «

دېگهن » ئابدۇراخمان شادى، تۇرسۇن ئهپهندى، خېلىل ئهپهندىلهر ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا باشاليدۇ

 - ىتقا ئاساسالنغان ھالدا شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، ئاكا ھۆججهتلىك پاك. جۈملىلهرده كۆرۈلىدۇ

ئۇكا مۇسابايېفالرنىڭ تۈركىيهگه ئابدۇراخمان شادى، مهسئۇد ئهپهندى، تۇرسۇن ئهپهندى، خېلىل 

ئۇالرنىڭ تۈركىيهگه چىقىش . يىلىدۇر-1904ئهپهندىلهرنى قاتارلىق ئوقۇغۇچىالرنى چىقارغان ۋاقتى 

  : جهريانى مۇنداق

ئۇكا مۇسابايېفالرنىڭ ھاۋالىسى بىلهن ئوسمانلى - ولدا ئوقۇۋاتقان مهسۇم ئهپهندى ئاكائىستانب

ئىلتىماستا تۆت . يېزىقىدا ئوسمان ئىمپېرىيهسىنىڭ سۇلتانى ئابدۇلھهمىدكه ئىلتىماس سۇنغان-تىل

شۇ بويىچه ئابدۇراخمان شادى قاتارلىق تۆت . ئوقۇغۇچىنى تهربىيهلهپ بېرىش تهلهپ قىلىنغان

يىلى، باشقىلىرىنىڭ -1913ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ ئوقۇشى . ۇغۇچى ئىستانبولغا ئوقۇشقا چىققانئوق

ئۇالر قايتىپ كهلگهندىن كېيىن . يىلى تاماملىنىپ ئانا ۋهتىنىگه قايتىپ كهلگهن-1914ئوقۇشى 

ى ھهربىي مهكتهپته ئوقۇغان تۇرسۇن ئهپهندى بىلهن پېداگوگىكا مهكتهپته ئوقۇغان ئابدۇراخمان شاد

دېگهن » ئالتاي دوختۇرخانىسى«تېببىي مهكتهپته ئوقۇغان مهسئۇد سهبىرى . ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان

يىلىنىڭ -1913ئېچىش تهكلىپىنى ئۇنىڭغا » ئالتاي دوختۇرخانىسى«. نامدا دوختۇرخانا ئاچقان

ئارىپچى ئاخىرى غۇلجىغا كېلىپ تۆت يىلغا يېقىن مائارىپچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان داڭلىق تاتار ما

ئىككىيلهن مهسلىھهتلىشىپ تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئهڭ . بهرگهن) 1922 ‐ 1871(ئابدۇلال بۇبى 

ئابدۇراخمان شادى، مهسئۇد . قهدىمىي ئانا ماكانى بولغان ئالتاينىڭ نامىنى قوللىنىشنى قارار قىلغان

ئۈستۈنئاتۇش . يىلى ئۇدۇل قهشقهرگه كهلگهن-1914سهبىرىلهر تۈركىيهدىكى ئوقۇشىنى تۈگىتىپ 

ده قىسقا مۇددهت دهرس ئۆتۈپ، ئاندىن غۇلجىغا » ھهبىبزاده دارىلمۇئهللىمىن«ئىكساقتا ئېچىلغان 
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نىڭ مۇدىرى ئهھمهد » ھهبىبزاده دارىلمۇئهللىمىن«بۇ ئىشالر ئهينى ۋاقىتتىكى . قايتىپ كهلگهن

دېگهن كىتابتا » لىئى− جهننهت ماكان «قىسقىسى، . كامالنىڭ كىتابىدا تهپسىلىي خاتىرىلهنگهن

يىللىرى غۇلجىدىكى دىنىي -1870يېزىلغان يۇقىرىقى بىر ئابزاس مهلۇمات ھهم باھاۋۇدۇن باي 

  .مهكتهپلهرده دۇنياۋى ئىلىملهرنىڭ ئۆتۈلۈشىگه تۈرتكه بولغان دېگهن قاراش پۈتۈنلهي ئاساسسىز

ىلمهسلىك تۆتىنچى، جهدىدلىك مائارىپىنىڭ پهيدا بولۇش ۋه شهكىللىنىش تارىخىنى ب

يېڭىلىق ھهرىكىتى دېگهن مهنىدىكى سۆز بولۇپ، بىزده (روشهنكى جهدىدلىك . مهسىلىسى

ھهرىكىتى تۈركىي خهلىقلهر تارىخىغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، ) جهدىدچىلىك دهپمۇ ئېلىنىدۇ

ئهسىرنىڭ ئاخىرى رۇسىيهگه تهۋه قىرىم يېرىم ئارىلىدىكى قىرىم تاتارلىرى ئارىسىدا پهيدا -19

ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشى فىرانسىيهده ئىككى يىل تۇرۇپ ياۋروپانىڭ ئىلغا مائارىپى بىلهن . لغانبو

نىڭ باغچه ساراي شهھىرىده ) 1914 ‐ 1851(پىششىق تونۇشۇپ كهلگهن ئىسمائىل غاسپىرالى 

ئۇسۇلى «(» ئۇسۇلى جهدىد«يىلى - 1884گېزىتىنى نهشر قىلىشى ۋه » تهرجىمان«يىلى -1883

جهدىدچه . ئوقۇتۇش مېتودىنى سىناق قىلىشىنى باشلىنىش مهنبهسى قىلىدۇ) مۇ دېيىلىدۇ» سهۋتىيه

ئوقۇتۇش ئۇسۇلى تېز ساۋات چىقىرىدىغان ئۈنۈملۈك ئۇسۇل بولغاچقا قىرىمدىن باشقا قازان تاتارلىرى 

ىرى ئهسىرنىڭ باشل-20يىلالردا ۋه -1890ئهمما . ۋه ئهزهربهيجانلىقالر ئارىسىدا تېز ئومۇمالشقان

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۆلكىلىرىدىكى سهمهرقهند، بۇخارا، تاشكهنت، غۇلجا، قهشقهر قاتارلىق كاتتا 

يىلى ئىسمائىل -1909. شهھهرلهرده قهدىمچىلىك بىلهن جهدىدچىلىك جىدىلى قاتتىق بولغان

قهدىمچىلىك ۋه «غاسپىرالى بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ كۈرىشىدىكى كهسكىنلىكنى نهزهرده تۇتۇپ 

ئايدىكى -5گېزىتىنىڭ » تهرجىمان«دېگهن مۇھاكىمه ماقالىسىنى يېزىپ » ىلىكجهدىدچ

  ④.سانلىرىدا ئېالن قىلغان

مهشھۇر پېداگوگ ئىسمائىل غاسپىرالىنىڭ غهيرىتى بىلهن باشالنغان جهدىدچىلىك ھهرىكىتى 

رىپهت بارغانسېرى نوقۇل ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ئىسالھاتى بولۇشتىن ھالقىپ ئىجتىمائىي، سىياسىي، مه

دىنىي مهكتهپ ۋه مهدرىسهلهرنىڭ ئوقۇتۇش تۈزۈمى ۋه مهزمۇنىنىمۇ . ھهرىكىتى بولۇپ شهكىللهنگهن

بۇ جهرياندا قهدىمچىلىك بىلهن جهدىدچىلىك . ئىسالھ قىلىش تهلىپى ئوتتۇرىغا قويۇلغان
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رۈپ قهدىمچىلهر دىن نامى بىلهن ئىش كۆ. تهرهپدارلىرى كهسكىن ئېلىشىشالرنى باشتىن كهچۈرگهن

جهدىدچىلهر . جهدىدچىلىك ئىمانىمىزنى ئاجىزالشتۇرىدۇ، ئۈممهتلهرنى ئاداشتۇرىدۇ دهپ قارىغان

ياشاش ئۇسۇلىمىزنى ئۆزگهرتمىسهك، تهرهققىيات يوللىرىنى ئۆگهنمىسهك بىراقال ھاالك بولىمىز دهپ 

جهدىدچىلىك . ئومۇمهن كۈرهشنىڭ كهسكىنلىك دهرىجىسى بهك يۇقىرى بولغان. قارىغان

. تهرهپدارلىرى ئاممىۋى ئاساسى ئاجىز يېڭى كۈچ بولۇش سۈپىتى بىلهن قاتتىق زهربىگه ئۇچرىغان

 يىلدهك تىرىشىش ئارقىلىق ئىجتىمائىي 20 ‐ 10جهدىدچىلهر . شۇنداقتىمۇ يولىدىن قايتمىغان

ئانا . ئاساسىنى مۇستهھكهملىگهن ھهم جهدىدلىك ھهرىكىتىنى تارىخىي ئېقىمغا ئايالندۇرغان

مۇتهپهككۇر . يارىمىزدىمۇ جهدىدچىلىك بىلهن قهدىمچىلىك جىدىلى ئوخشاشال ئۆتكۈر بولغاندى

قهشقهردىن ئۈچ قېتىم چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر ) 1924-1870(جهدىدچى ئابدۇقادىر دامولالم 

ئهھمهد كامال چېقىمچىلىققا ئۇچراپ قهشقهرده تۈرمىلهرگه قامالغان ھهم ۋهتىنىگه . بولغان

قهشقهر، . ئابدۇلال بۇبى غۇلجىدا تۇرالماي قازانغا قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان. ىلگهنقايتۇرۇۋېت

ئاتۇش ۋه غۇلجىدىكى ئابدۇمۇتائالى خهلپىتىمگه ئوخشاش يهرلىك جهدىدچىلهر قهدىمىنى 

ئۇكا مۇسابايېفالرنىڭ -ئۇيغۇر جهدىدلىك ھهرىكىتىگه ئۇل سالغان كاتتا شهخس ئاكا. ئاستىالتقان

. الھات ھهرىكىتىگه ئىشتىراك قىلىش پوزىتسىيهسىده پهرق ھهم مهلۇم ئىختىالپ كۆرۈلگهنبۇ ئىس

ھۈسهيىن باي ئېھتىياتچان بولۇۋالغان، باھاۋۇدۇن باي دادىل بولغان بولسىمۇ، كۆپ ھالالردا 

شۇڭا زامانداش جهدىدچىلهرنىڭ . ئاكىسىنىڭ رايىنى نهزهرگه ئېلىپ ئىش قىلىشقا مهجبۇر بولغان

ئۇكىنىڭ يېڭى مائارىپ ئىشلىرىغا ئۆزىنى بېغىشالش -ه ۋه شېئىرلىرىدا بۇ ئىككى ئاكاخاتىر

مهسىلهن، ئهھمهد . دهرىجىسى نهزهرگه ئېلىنىپ باھاۋۇدۇن بايغا ئاالھىده يۇقىرى باھاالر بېرىلگهن

، شهمسىدىن ⑤كامال، ئابدۇلال بۇبى، ئادىل ھېكمهت بهي قاتارلىقالر ئۆزلىرىنىڭ خاتىرىلىرىده

شۇڭا، جهدىدچىلىك بىلهن . امولالم ئۆز مهرسىيهسىده باھاۋۇدۇن بايغا بهك يۇقىرى باھا بهرگهند

كونىچه مائارىپتىن . قهدىمچىلىك تهرهپدارلىرى ئوتتۇرىسىدىكى كۈرهشنى ئاددىي چاغالشقا بولمايدۇ

كونىچه  «چۈنكى. يېڭىچه مائارىپقا ئۆتۈش جهريانى ھهممىال جايدا ئوخشاشال مۇشهققهتلىك بولغان

مائارىپتىن يېڭىچه مائارىپقا ئۆتۈش ناھايىتى زور ئىسالھات ھهرىكىتى بولۇپ، كونىلىق بىلهن 
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يېڭىلىق، ئىلغارلىق بىلهن قاالقلىق، مهرىپهت بىلهن خۇراپاتلىق، تهرهققىيپهرۋهرلىك بىلهن 

قىلىق بارلىققا مۇتهئهسسىپلىك ئوتتۇرىسىدىكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان كهسكىن ۋه تهكرار ئېلىشىشالر ئار

  ⑥» .كهلگهن

نىڭ يېڭى مائارىپ » ئىلى− جهننهت ماكان «تارىخىي ئهمهلىيهت مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق، 

تارىخى توغرىسىدىكى بابى ۋه ئۇنىڭغا مهنبه بولغان كۆپلىگهن ماقالىلهرده ئىلى ۋادىسىدا جهدىدچه 

لهن توي بولغاندهك ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ۋه جهدىدچه مهكتهپلهر يۇقىرى ئاممىۋى قىزغىنلىق بى

كىشىنى ئۇيالدۇرۇپ قويىدىغان يېرى . داغدۇغىلىق شهكىلده ئهمهلگه ئاشقاندهك ھالهتته يېزىلغان

شۇكى، ئاپتورالرنىڭ بىلمهسلىكى ۋه ئهستايىدىلسىزلىقى سهۋهبىدىن ئىلى ۋادىسىدىكى جهدىدلىك 

مۇسۇلمانالر دۇنياسىدىال ) گهرچه پهننىي مهكتهپ ۋه پهننىي ئوقۇتۇش دېيىلگهن بولسىمۇ(مائارىپى 

. ئهمهس، پۈتكۈل ئاسىيا قىتئهسىده جهدىدلىك ھهرىكىتى باشالنماستا باشالنغان قىلىپ يېزىلغان

يىللىرى قهدىمچىلىك بىلهن -1860تارىخنى ئهسلهيدىغان بولساق، شۇنى بىلىمىزكى، ياپونىيهده 

. ر قانلىق ئۇرۇش بولغانتهرهپدارلىرى كهسكىن كۈرهش قىلىپ، ئاخى) يېڭىلىق(جهدىدچىلىك 

يىلى مىڭجى يېڭىلىققا كۆچۈش ئىسالھاتىنى پادىشاھنىڭ پهرمانى بىلهن ھۆكۈمهت -1868نهتىجىده 

يىلالردا خهنزۇ -1890جۇڭگونىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىده . ھهرىكىتى سۈپىتىده يولغا قويغان

ان تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان مىللىتىنىڭ سهرخىللىرى ئوتتۇرىغا چىقىپ يېڭىلىققا، تهرهققىياتقا بولغ

يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، ئاندىن بۇ خىل مىللىي ئارزۇ » يېڭى سىياسهت«يىلى -1901بولسىمۇ، 

رۇسىيه . نهتىجىده يېڭىچه مائارىپ تۇشمۇ تۇشتىن يولغا قويۇلغان. ھۆكۈمهت ئىرادىسىگه ئايالنغان

جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى يولغا يىلى ئىسمائىل غاسپىرالى - 1884مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا 

دېگهن كىتابىنى نهشر قىلدۇرۇپ » رۇسىيه مۇسۇلمانلىرى«قويغاندىن، گېزىت چىقارغاندىن ۋه 

ئالدى بىلهن قازان، ئۇفا، ئورېنبۇرگ . بارا جهدىدلىك ھهرىكىتى بىخالنغان-تارقاتقاندىن كېيىن بارا

ىرى ھهم ئهزهربهيجان زىيالىيلىرى ئاكتىپ شهھهرلىرىدىكى تاتار ۋه باشقىرت مىللىتىنىڭ سهرخىلل

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇخارا، سهمهرقهنت، تاشكهنت قاتارلىق شهھهرلهرده جهدىدچه . ئىشتراك قىلغان

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۆلكىلىرىنىڭ . ئوقۇتۇش ئۇسۇلىغا بولغان قىزىقىش تولىمۇ تهسته شهكىللهنگهن
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يىلى ئوتتۇرا ئاسىيا -1892ان ئىسمائىل غاسپىرالى مائارىپ جهھهتتىكى قاالقلىقىغا ئىچى سىقىلغ

ئۇسۇلى (شهھهرلىرىدىكى كونىچه مهكتهپ ۋه مهدرىسهلهرنى ئىسالھ قىلىش ۋه ئۇسۇلى جهدىد 

ئوقۇتۇش مېتودىنى يولغا قويۇش توغرۇلۇق چار رۇسىيه ھۆكۈمىتى تۈركىستانغا بهلگىلىگهن ) سهۋتىيه

مۇراجهت قىلىپ ) يهنه بىر مهلۇماتتا روزىنباخقا دېيىلگهن (ۋىرىۋېسكىيغا. ب. گېنېرال گۇبېرناتور ئه

ئۇ مهكتۇبىدا يهرلىك مهكتهپلهرده ئوقۇتۇش تهرتىپىنى ئاددىيالشتۇرۇش، ئالته يىلدا . مهكتۇب يازغان

مهكتهپته بېرىلىدىغان بىلىمنى تهڭشهپ ئىككى يىلدا ئېلىپبه ئۆگىتىش، ) ئىپتىدائىي(باشالنغۇچ 

سۇلمانالرنىڭ تۇرمۇشىغا ئائىت بىلىملهرنى ھهم رۇس تىلىنى ئۆگىتىش تهكلىپىنى قالغان تۆت يىلدا مۇ

گه ئۆزگهرتىپ » ئالىي مهدرىسه«بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قىسىم ئىلغار مهدرىسهلهرنى قايتا قۇرۇپ . بهرگهن

رۇس تىلى، رۇسىيه قانۇنلىرى ۋه پېداگوگىكا بىلىملىرىنى ئۆگىتىپ، يهرلىك مىللهتلهرنىڭ 

ئۇ ھهتتا . ىنى ئوقۇتۇدىغان ئوقۇتقۇچىالرنى تهييارالش كېرهكلىكىنى تهكىتلىگهنپهرزهنتلىر

مهدرىسهسىنى ئودېسسانىڭ سابىق گېنېرال » زهنجىرلى«مهكتۇبىدا ئۆزى تۇرۇشلۇق باغچه سارايدىكى 

راپپىنىڭ ياردىمى بىلهن قايتا تهشكىللهپ، ئىلغارالشتۇرۇپ ئوقۇتقۇچى . خ. گۇبېرناتورى خ

. گه ئايالندۇرغانلىقىنى مىسال سۈپىتىده كۆرسهتكهن» ئالىي مهدرىسه«غان يېتىشتۈرىدى

تۈركىستاننىڭ تاشكهنتته تۇرۇشلۇق گېنېرال گۇبېرناتورى ۋىرىۋېسكىي ئىسمائىل غاسپىرالىنىڭ 

. پ. ئوستىروموف بىلهن ك. مهكتۇپىنى ئۆزىگه مهسلىھهتچىلىك قىلىدىغان مىسسىيونېر ن

ئۇالرنىڭ مهسلىھهتىنى ئالغان ۋىرىۋېسكىي ئىسمائىل غاسپىرالىغا جاۋاب . پابېدىناستىسېۋگه بهرگهن

  .بۇنداق بولۇشىدا تۆۋهندىكىدهك ئاالھىده سهۋهب بار ئىدى. خهت يېزىشنى ھاجهتسىز دهپ بىلگهن

چاررۇسىيه ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بىر قىسىم ئۆلكىلىرىنى ئۆز مۇستهملىكىسىگه ئايالندۇرۇپ، 

. گېنېرال ك. هركهز قىلىپ تۈركىستان گۇبېرناتورلۇقىنى تهسىس قىلغانيىلى تاشكهنتنى م-1867

ئىلمىنسكىي . ئى. ئۇ يهرلىك ئاھالىنى رۇسالشتۇرۇش مهقسىتىده ن. كوۋفمان گۇبېرناتور بولغان. پ

نىڭ قازان تاتارلىرىنى رۇسالشتۇرۇش تهجرىبىسىنى تۈركىستان رايونىدا تهتبىقالش ) 1891 ‐ 1822(

ئىلمىنىسكىي ئهرهب، پارس، تۈرك تىللىرىنى ناھايىتى . كهنتكه تهكلىپ قىلغانئۈچۈن ئۇنى تاش

 يېشىدا رۇسچىغا تهرجىمه قىلىپ قازاندا نهشر قىلدۇرغان 35نى » بابۇرنامه«مۇكهممهل بىلىدىغان، 



 تالالنما ماقالىالر 

 19  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

ئۇ قازان دىنىي ئاكادېمىيهسىنىڭ پىروفېسسورى، تۈركىي خهلقلهرنى رۇسالشتۇرۇش . تۈركلوگ ئىدى

ىكى مائارىپ اليىھهسىنى تۇرغۇزۇپ چىققان، تاتارالرنى رۇسالشتۇرۇشتا زور تهجرىبه مهقسىتىد

چاررۇسىيه مۇستهملىكه قىلغان تۈركىستان رايونىدا ئېچىلغان . توپلىغان مىسسىيونېر ئىدى

چاررۇسىيهنىڭ . مهكتهپلهر ئىلمىنىسكىينىڭ اليىھهىسى ئاساسىدا قۇرۇلغان ئىدى» تۈرك-رۇس«

ۋولگا دهرياسى :  خهلقلىرىگه قاراتقان مائارىپ سىياسىتى ناھايىتى ئېنىق ئىدىئوتتۇرا ئاسىيا

بويلىرى، ئۇرال، كاۋكاز، قىرىمدىكى تۈركىي خهلقلهر مائارىپى پىروگراممىسىغا سىڭدۈرۈلگهن 

بۇ . رۇسالشتۇرۇش سىياسىتىنى تۈركىستان رايونىدىكى خهلقلهر مائارىپىغا تهدبىق قىلىش ئىدى

يىلىدىكى نىزامنامىسىده ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، بۇ -1869ه مائارىپ ۋازارىتىنىڭ سىياسهت رۇسىي

نىزامنامه رۇس مىسسىيونېرلىرىنىڭ يول كۆرسهتكۈچىسى ئىلمىنىسكىينىڭ ئاكتىپ پائالىيهت قىلىشى 

بۇ خىل مهكتهپلهرنىڭ ئېچىلىشى رۇسىيهنىڭ تۈركىستان ئۆلكىسىده . بىلهن ۋۇجۇدقا كهلگهن ئىدى

بۇ سىياسهت توغرۇلۇق ئامېرىكىلىق . ى مائارىپ سىياسىتى يۈرگۈزۈلگهنلىكىنىڭ ئىپادىسى ئىدىيېڭ

دېگهن كىتابىدا مۇنداق » ئوتتۇرا ئاسىيادا جهدىدچىلىك«جهدىدشۇناس دوكتۇر ئهدىب خالىد 

مهرۇپالرغا ئهمهل -مۇستهملىكه مهمۇرىيىتى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم قانۇنى، ئهمىر«: يازغان

. كونا مهكتهپ ۋه مهدرىسهلهرنىڭ پائالىيىتىگه توسالغۇ بولمىدى. لىرىنى مهنئىي قىلمىدىقىلىش

مهكتهپ ۋه مهدرىسهلهرنىڭ ھۆكۈمهت ئېتىبارىدىن چهتته قالغانلىقى ۋه . ئهكسىچه، ئېتىبار قىلمىدى

لىكى دۆلهت ياردىمىدىن مهھرۇم بولغانلىقى، ۋهخپه مۈلۈكلىرىنىڭ مۇستهملىكىچىلهر قولىغا ئۆتكهن

مهكتهپلىرىگه › تۈرك-رۇس‹ھۆكۈمهت يهرلىك خهلقنى . باش ھۆكۈمهت نهزىرىدىن ھهم قالدى

چۈنكى بۇ مهكتهپلهرده يهرلىك بالىالر ۋه رۇس بالىلىرى . جهلپ قىلىش ھهرىكىتىنى تېزلهتتى

يهرلىك ئوقۇغۇچىالرنى ئۆزلىرىگه ئوخشىتىش ئاسان ئىدى، بۇ ئارقىلىق . بىرلىكته تهلىم ئاالتتى

شۇ سهۋهبتىن گېنېرال . چاررۇسىيهگه سادىق يهرلىك قاتالم تهشكىل قىلىش مۇمكىن بوالتتى

گۇبېرناتور كوۋفمان مائارىپ تۈزۈمىنىڭ باش مهقسىتى، دىنىي ئېتىقادى قانداق بولۇشىدىن 

» .قهتئىينهزهر رۇسىيه ئۈچۈن پايدىلىق بولغان پۇقراالرنى تهربىيهلهش ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن

ناملىق ماقالىسىدىكى بايانىدىن قارىغاندا » شىنجاڭ مائارىپى«لېۋىينىڭ . س. مىنبېنجا
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يىلىدىن كېيىن، رۇس تىلىنىڭ رىقابهت كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بۇ مۇستهملىكه -1884«

بۇ مهكتهپلهرده يېرىم كۈن رۇسچه . مهكتهپلىرىنى ئاچقان› تۈرك-رۇس‹ھاكىمىيىتى ئاتالمىش 

بىراق بۇ . نئهنىۋى مهكتهپلهردىكى بىلىملهرنى ئۆگىنىش يولغا قويۇلغانئۆگىنىش، يېرىم كۈن ئه

  ⑦».مهكتهپلهر بهك كۆپ ئالقىشقا ئېرىشهلمىگهن

- J) d' V+ t' T6 Z3@  تۈركىستان گۇبېرناتورى ۋىرىۋېسكېي ئىسمائىل غاسپىرالىغا جاۋاب خهت

يهتمىگىچه بولدى قىلمايدىغان يازمىغاندىن كېيىن ئۇ پاسسىپ ھالدا كۈتۈپ تۇرۇۋهرمهي، مهقسىتىگه 

يىلى چار رۇسىيه -1893غايىلىك كىشىلهرده بولىدىغان روھ بويىچه دادىل ئىش كۆرۈپ، 

سهمهرقهنتته . ئۇ يهردىن سهمهرقهنت ۋه بۇخاراغا بارغان. ھۆكۈمرانلىقىدىكى تاشكهنتكه كهلگهن

. ي بىلهن ئۇچرىشىپ قالغانجهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنىڭ داڭقىنى ئاڭلىغان تاتار مىليونېر غهنىبا

سهمهرقهنتتىكى مېھماندارچىلىقالردا تهبىئىي ھالدا جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنىڭ ئهۋزهللىكى 

. نهتىجىده ئىسمائىل غاسپىرالى سىناق قىلىپ كۆرسهتمهكچى بولغان. ھهققىده سۆھبهت بولغان

اسپىرالى ئېلىپبه ۋه ئوقۇتقۇچى مىليونېر غهنىباي خىراجهتنى ئۈستىگه ئالىدىغان بولغان، ئىسمائىل غ

شۇنداق قىلىپ ئۆزىگه ھهمراھ بولۇپ بارغان باكۇلۇق . مهسىلىسىنى ھهل قىلىدىغان بولغان

تهييارلىق پۈتكهندىن كېيىن . ئوقۇتقۇچى سۇلتان مهجىد غهنىزاتنى ئوقۇتقۇچىلىققا تهكلىپ قىلغان

ئېلىپبه . ىلىپ ئوقۇش باشلىغان غا يېقىن بالىنى يىغىپ بىر سىنىپ ق30سهمهرقهنت شهھىرىدىن 

سىناق مۇۋهپپهقىيهتلىك بولغان، .  كۈنگىچه ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنىڭ ساۋاتى چىققان40ئۆتۈلۈپ 

تاشكهنتلىكلهر ھهتتا بالىالرنىڭ ساۋاتىنى ناھايىتى تېز چىقارغانلىقى . كىشىلهر ئاپىرىن ئوقۇشقان

. بۇ مهكتهپنىڭ داڭقى ئهتراپقا تارقالغان. دهپ ئاتاشقان» ماشىنا مهكتهپ«ئۈچۈن بۇ مهكتهپنى 

مهكتهپنىڭ داۋرىڭى چاررۇسىيه مهمۇرى بولغان مائارىپ باشلىقىنىڭ قۇلىقىغا يهتكهندىن كېيىن بۇ 

بهزى يهرلىك مۇتهئهسسىپ روھانىالرمۇ تهتۈر شامال . مهكتهپنى قانۇنسىز دهپ دهرھال تاقىغان

ئىلمىنسكىي . ئى. كىچىلىك ئىدىيهسى كۈچلۈك نقازان شهھىرىده تۇرىدىغان مۇستهملى. چىقارغان

پابېدىناستىسېۋگه يوللىغان مهكتۇبىدا . پ. ئۆزىنىڭ تۈركىستاندا ئىش بېجىرىدىغان مهسلهكدىشى ك

. ئالىمالردىن ۋه ئۆته بىلىملىك ئوقۇتقۇچىالردىن ئاگاھ بولۇڭالر«: مۇنداق كۆرسهتمه بهرگهن
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 ئاددىي ئادهملهرگه قارىغاندا ئۇالرنى قاتتىق نازارهت ئهدهپلىك ۋه ۋۇجۇدى بىلهن دىنغا بېرىلگهن

رۇس بىلىمىنى ئۆگهنمىگهن، رۇسالرنىڭ تىلىنى بىلمىگهن يهرلىك ئادهملهر بىز . ئاستىغا ئېلىڭالر

بۇنى بىلىۋالغانالر، ئهڭ يامىنى -يامىنى ئۇنى. ئۈچۈن رۇسچه بىلىم ئالغان تاتارغا قارىغاندا ياخشىراق

بىز ئۈچۈن ئهڭ مۇناسىپ ئادهملهر رۇس تىلىنى . هسى كۆرگهن كىشىلهردۇرئۇنىۋېرسىتېت تهربىي

مۇنچه خاتا يازىدىغان، گۇبېرناتوردىنال ئهمهس، -ياخشى بىلمهسلىكىدىن قىزىرىدىغان، ئانچه

  / ]G, h9 R. ^: ^" L5 p7 ?* S" ».ئاددىي مهمۇرلىرىمىزدىن قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلهردۇر

ىنىڭ جهدىدچه مهكتهپلهرنى ئوتتۇرا ئاسىيا شهھهرلىرىده ئومۇمالشتۇرۇش دېمهك، ئىسمائىل غاسپىرال

ئىدىيه ئىگىلىرى -ئارزۇسى مانا مۇشۇنداق ياۋۇز مۇستهملىكىچى سىياسهت ۋه يهرلىك قاشاڭ ئاڭ

ئهمما، بۇ چاغدا ئىسمائىل غاسپىرالىنىڭ ھهپتىده بىر سان چىقىشقا . تهرىپىدىن يوققا چىقىرىلغان

ئىلغارلىققا مايىل، . گېزىتى ئوتتۇرا ئاسىيا شهھهرلىرىده كهڭ تارقالغان» هرجىمانت«ئۆزگهرتىلگهن 

گېزىتىدىكى ئاكتۇئال سىياسىي، ئىجتىمائىي، » تهرجىمان«ئهمهلىيهتچى، يىراقنى كۆرهر ياشالر 

بارا جهدىدىزملىق ئاڭغا -ئىقتىسادىي، مهدهنىي، مىللىي ۋه دىنىي خهۋهر، مۇالھىزىلهرنى ئوقۇپ بارا

   .⑧ىگه بولغانئ

: گېزىتىده ئېالن قىلىنغان بىر ماقالىسىده مۇنداق يازغان» تهرجىمان«ئىسمائىل غاسپىرالى 

ئهڭ مۇقهددهس . سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم، بىز ئۈچۈن ئهڭ گۈزهل ئىش ئىلىم ۋه مائارىپ ئىشىدۇر«

. مېھنهت ۋه بىلىمدۇرچۈنكى ئىنساننى ئىنسان قىلغان . ئىنتىلىش ئىلىمگه، مائارىپقا ئىنتىلىشتۇر

مهدهنىي تۇرمۇش بولسا ئىنساننىڭ ياشاش مهقسىتى . بىلىم مهدهنىي تۇرمۇشقا يېتىش ۋاسىتىسىدۇر

قاالقلىق، نادانلىق ئاسارىتىده ۋىجدانى پۇچۇالنغان ئوت يۈرهك ياشالرنىڭ بۇ » .ۋه ئۇسۇلىدۇر

ىسمائىل غاسپىرالى ئوتتۇرا يىلى ئ-1897. خىتابالرنى ھاياجانالنماي ئوقۇشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى

. بىلهن كۆرۈشكهن) 1919 ‐ 1874(ئاسىياغا يهنه بىر قېتىم سهپهر قىلىپ مهھمۇد خوجا بهھبۇدى 

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا - 20دهل مۇشۇ مهھمۇد خوجا بهھبۇدى ئارىدىن ئون يىلالر ئۆتكهنده، يهنى 

 ياشقا 46شۇ ئۇچرىشىشتا . غانئوتتۇرا ئاسىيادىكى جهدىدچىلهرنىڭ داھىيسى سۈپىتىده رول ئوينى

 ياشقا كىرگهن مهھمۇد خوجا بهھبۇدى ئوتتۇرىسىدا 23كىرگهن ئىسمائىل غاسپىرالى بىلهن 
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ئىسمائىل غاسپىرالى ۋه ئوتتۇرا «بهرچىناي جۇدايىۋانىڭ . شاگىرتلىق مۇناسىۋهت ئورنىتىلغان-ئۇستاز

تتىن قارىغاندا، ئوتتۇرا ئاسىيادا ناملىق ماقالىسىدىكى مهلۇما» ئاسىيادىكى جهدىدلىك ھهرىكىتى

يىلى قوقهنتته مولال ساالھىدىن ئهپهندى تهرىپىدىن تهسىس - 1898تۇنجى جهدىدچه مهكتهپ 

ئايدا ساالھىدىن ئهپهندى دهپ -2يىلى -1900يهنه بىر ماتېرىيالدا يېزىلىشىچه، . قىلىنغان

ياردىمى بىلهن بىر ئۆينى ئىجارىگه ئاتىلىدىغان تاتار مۇئهللىم قوقانتلىق ئهلى ئهسقهر ئهپهندىنىڭ 

ئالته ئاي . ئېلىپ مهكتهپ ئاچقان ھهم ئۇسۇلى سهۋتىيه بىلهن بالىالرنى ئوقۇتۇشنى باشلىغان

 ياشالردىكى بالىالرنىڭ خهت 9 ‐ 8جامائهت . توشقاندا جامائهت ئالدىدا بالىالردىن ئىمتىھان ئالغان

پىيه ۋه تارىخقا مۇناسىۋهتلىك بىلىملهرنى ھهم يېزىشنى، كىتاب ئوقۇشنى، ھېساب ئىشلهشنى، جۇغرا

يىلى -1901ئابدۇقادىر شۈكۈرى . قىرائهت قىلىشنى بىلىدىغانلىقىنى كۆرۈشۈپ ھهيران قېلىشقان

ئومۇمهن، چار رۇسىيهنىڭ . ئاتايىن بۇخارادىن كېلىپ بۇ مهكتهپ بىلهن تونۇشۇپ كهتكهن

 تاشكهنتته ئۇسۇلى جهدىد مهكتهپلىرىنىڭ مۇستهملىكىسى بولغان تۈركىستان رايونىدا، جۈملىدىن

يهرلىك خهلق تاتار مۇئهللىملهر . ئېچىلىشى تاتار مۇئهللىملهرنىڭ پائالىيىتى بىلهن باغلىنىشلىقتۇر

بۇ خىل . دهپ ئاتاشقان» نوغايچه ئوقۇتۇش«قولالنغان جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى دهسلهپته 

ن بىر تاتار مۇئهللىم بهش ياغاچ دهرۋازىسىدىكى يىلى تاشكهنتكه كهلگه-1900ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى 

ئۇالرنىڭ كۆرگىنى باشقا . ئۆزبېكلهر كۆرۈپ ھهيران قالغان. ده قولالنغان» نوغاي مهھهللىسى«

نهرسه ئهمهس بهلكى، تاتارچه ئېلىپبهنى قارا تۈنىكه تاختىغا بور بىلهن يازدۇرۇپ ئوقۇتۇش ھهم 

تۈركىستان گۇبېرناتورلىقى . ئىدى» نوغايچه ئوقۇتۇش«بۇ .  مۇنچه ھېساب ئۆگىتىش ئىدى-ئانچه 

تېررىتورىيهسىده تۇنجى بولۇپ جهدىدچه مهكتهپ ئاچقان مهشھۇر ئۆزبېك جهدىدچى مۇنهۋۋهر قارىي 

يىلى يهرلىكلهردىن تۇنجى بولۇپ تاشكهنت شهھىرىده جهدىدچه -1901ئۇ . ئابدۇرهشىدخاندۇر

ده ئۇسۇلى جهدىد ئوقۇتۇش مېتودىنى قولالنغان بىر ئارقىدىنال توقماق شهھىرى. مهكتهپ ئاچقان

يىلى -1903. مهكتهپ، ئهنجاندا شهمسىدىن دامولال ئاچقان بىر مهكتهپ بارلىققا كهلگهن

. سهمهرقهندته ئابدۇقادىر شۈكۈرى ۋه مهھمۇد خوجا بهھبۇدىيالر تۇنجى جهدىدچه مهكتهپ ئاچقان

ئارقىدىنال . ا ئۆلكىلىرىده كهڭ ئومۇمالشقانشۇنداق قىلىپ جهدىدچه مهكتهپلهر ئوتتۇرا ئاسىي
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مهھمۇد خوجا . جهمئىيهتلهر قۇرۇلغان. دهرسلىكلهر تۈزۈلگهن. ژۇرنالالر نهشر قىلىنغان-گېزىت

بهھبۇدى، ئابدۇقادىر شۈكۈرى، مۇنهۋۋهر قارىي ئابدۇرهشىدخان، ئابدۇلال ئهۋالنى، سهدىردىن 

بدۇرهئۇف پىترهت، ئهھمهد زهكى ۋهلىدى، پهيزۇلال ئهينى، ھهمزه ھهكىمزاده، ئهبهيدۇلال خوجا، ئا

خوجا، ئوسمان خوجا، چولپان قاتارلىق داڭلىق جهدىدچىلهر ئوخشاشمىغان ساھهلهر بويىچه 

  . باشالمچىلىق قىلغان، پىداكارلىق كۆرسهتكهن

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۆلكىلىرىده جهدىدلىك ھهرىكىتىنىڭ جانلىنىشى مۇستهملىكىچى چار پادىشاھ 

تهربىيه پىروگراممىسىنى -رىلىرىنى ئهندىشىگه سالغان، چۈنكى ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ تهلىمدائى

بۇنداق تهپهككۇر . ئىسالھ قىلىش اليىھهسى تۈركىي خهلقلهر تهپهككۇرىدىكى بۈيۈك ئىنقىالب ئىدى

ىدىزم ئىنقىالبىنىڭ ئاقىۋىتى چارىزمغا پايدىسىز دهپ قارىغان چار پادىشاھ دائىرىلىرى، جهد

ھهرىكىتىنى توسۇش ئۈچۈن تۈرلۈك قهبىھ سىياسهتلهرنى يۈرگۈزگهن ھهم مۇتهئهسسىپ دىن 

بولۇپمۇ جهدىدچه مهكتهپلهرنى تاقاش، . پېشۋالىرىنى كۈشكۈرتۈپ ئىچكى ئىختىالپنى كۈچهيتكهن

بولمىغاندا ئۇالرنىڭ ئومۇملىشىشىغا توسالغۇ پهيدا قىلىش، شۇ ئارقىلىق بۇنداق مهكتهپلهرنىڭ 

  . تهرهققىياتىنى توختىتىشقا ئۇرۇنغان

دېمهك، تۈركىي خهلقلهر ھاياتىدا جهدىدچىلىك ھهرىكىتى بارلىققا كهلگهن مهركهز قىرىمنىڭ 

ئۇنى بارلىققا كهلتۈرگهن شهخس موسكۋادا ئوقۇغان، فىرانسىيهده . باغچه ساراي شهھىرى ئىدى

بارلىققا كهلگهن ۋاقتى . ئىدىئىككى يىل ئۆگهنگهن داڭلىق زىيالىي ئىسمائىل غاسپىرالى 

پهقهت بىزال بۇ . بۇ بارلىق جهدىدشۇناسالر ئېتىراپ قىلغان ئورتاق قاراش ئىدى. يىلى ئىدى-1884

شۇڭا يىلنامىلهرنى خالىغانچه قوللىنىپ، جهرياننى خالىغانچه بايان . ھهقىقهتنى ئۆگهنمىگهن ئىدۇق

نى گويا بىز باشلىغاندهك تهرىزده يېزىپ قىلىپ، سهۋهبنى خالىغانچه توقۇپ جهدىدلىك ھهرىكىتى

ئهمهلىيهتته، جهدىدلىك ھهرىكىتى ھهرگىزمۇ بىزنىڭ ئاپتورلىرىمىزنىڭ . كهلدۇق

مائارىپتىكى . ئهسلىمىلىرىده بايان قىلىنغىنىدهك ئۇنداق ئادهتتىكى ھهرىكهت ئهمهس ئىدى-ماقاله

.  ئاسان ئىش ئهمهس ئىدىزور ئىسالھات ھېسابلىنىدىغان جهدىدچه مهكتهپ ئېچىشمۇ ئۇنداق

جهدىدچه ئوقۇتۇش مېتودى بويىچه تهربىيهلهنگهن ئوقۇتقۇچى بولمىغان شارائىتتا كونا 
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  .مهكتهپلهرنىڭ خهلپهتلىرىگه تايىنىپال بۇنداق مهكتهپنى ھهرگىز ئاچقىلى بولمايتتى

ارقىغان  ئۇنداقتا ئىلى ۋادىسىدا يېڭى مائارىپ قانداق باشالنغان؟ شۈبھىسىزكى، قىرىمدىن ت

جهدىدلىك مهشئىلىنىڭ ئۇچقۇنلىرى تاتارىستان، ئۇرال، ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا شهھهرلىرىده جهدىدچه 

⑨ مائارىپنىڭ ئوچاقلىرىنى بارلىققا كهلتۈرگهندهك، ئانا دىيارىمىزدىكى ئاتۇش، غۇلجا، چۆچهكتىن

ئانا . كه بولغانئىبارهت ئۈچ يۇرتتا ئوخشاش مهزگىلده جهدىدچه مهكتهپلهرنىڭ ئېچىلىشىغا تۈرت

دىيارىمىزدىمۇ خۇددى باشقا جايالردىكىدهك تهرهققىيپهرۋهر بايالرنىڭ ۋه ئىلغارلىققا ئىنتىلىدىغان 

   .زىيالىيالرنىڭ رولى چوڭ بولغان

شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر «نىڭ ) ئوسمانوف(تاتارىستانلىق ئاكادېمىك مىرقاسىم گوسمانوف 

ماقالىسىدىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، قازانلىق ۋهلىشاھ ناملىق » مائارىپى ۋه ئىسمائىل غاسپىرالى

دىكابىردىكى سانىغا بىر -10يىلى -1899گېزىتىنىڭ » تهرجىمان«غالىئهكبهرېف دېگهن بىرهيلهن 

يىلىدا -1898خهۋهرنىڭ مهزمۇنىدىن مهلۇم بولۇشىچه، ھۈسهيىن مۇسابايېف . خهۋهر يازغان

ېلىش ئۈچۈن رۇسىيهنىڭ ئورېنبۇرگ شهھىرىدىكى مېتودىنى ئۆگىنىپ ك» ئۇسۇلى سهۋتىيه«

مانا شۇ كىشى . جهدىدچه تاتار مهدرىسهسىگه ئابدۇلكهرىم ئهپهندى دېگهن ئۇيغۇر كىشىنى ئهۋهتكهن

بويىچه تهجرىبه ھاسىل قىلىپ، شۇ » ئۇسۇلى سهۋتىيه«ئورېنبۇرگدا بىر يىلدىن ئارتۇق تۇرۇپ 

» تهرجىمان«بۇ خهۋهرنى يازغان ۋهلىشاھ . هلگهنكۈنلهرده غۇلجا ئارقىلىق قهشقهرگه قايتىپ ك

يانۋار كۈنىدىكى سانىدا يهنه ماقاله يېزىپ ھۈسهيىن مۇسابايېفنىڭ بۇ -16يىلى -1900گېزىتىنىڭ 

شۇنىڭدىن كېيىن كۆپ ئۆتمهي ھۈسهيىن مۇسابايېف يهنه بىر كىشىنى . ئىشىغا يۇقىرى باھا بهرگهن

 ئۇيغۇرنى جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى تېخىمۇ ھاجى سوپى ئوغلى مهسۇم ئهپهندى دېگهن− 

ئهنه شۇ مهسۇم ئهپهندى . ئوبدانراق ئۆگىنىپ كېلىش ئۈچۈن باغچه ساراي شهھىرىگه ئهۋهتكهن

قهشقهر ۋه غۇلجا شهھهرلىرىده جهدىدچه توققۇز مهكتهپنىڭ دائىمىي رهۋىشته ئىشلهپ تۇرغانلىقىنى 

تىده ھۈسهيىن مۇسابايېفنىڭ بۇ جهھهتتىكى گېزىتىمۇ ئۆز نۆۋى» تهرجىمان«. مهلۇم قىلغان

  ).ئاۋغۇست-3يىلى - 1902» تهرجىمان«(تىرىشچانلىقلىرىنى ئاالھىده خهۋهر قىلىپ تۇرغان 

مىرقاسىم گوسمانوفنىڭ ماقالىسىدىكى بۇ بايان بىزگه مهسۇم ئهپهندى قىرىمغا بارغاندا  
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ىمىي رهۋىشته ئىشلهپ تۇرغانلىقىنى قهشقهر ۋه غۇلجا شهھهرلىرىده جهدىدچه توققۇز مهكتهپنىڭ دائ

قهشقهردىكى جهدىدچه مهكتهپ ئابدۇلكهرىم . مهلۇم قىلغانلىقىدهك مۇھىم ئۇچۇرنى يهتكۈزىدۇ

يىلى كۈزده جهدىدچه ئوقۇتۇشنى يولغا -1899ئهپهندى ئۈستۈنئاتۇشنىڭ ئىكساق كهنتىده ) كېرهم(

دىدىچه مهكتهپلهرنى كىملهر غۇلجىدىكى جه. ⑩نى كۆرسىتىدۇ» ھۈسهينىيه مهكتىپى«قويغان 

ھۈسهيىن باينىڭ بۇ جهھهتتىكى «ئاچقان بولۇشى مۇمكىن؟ يۇقىرىقى باياندا كۆرسىتىلگهندهك 

تىجارهت بىلهن -ئاساسىدا ئېچىلغانمۇ ياكى غۇلجىغا كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ سودا» تىرىشچانلىقى

ېھتىياجى بىلهن ئۇالر تهرىپىدىن شۇغۇللىنىۋاتقان رۇسىيهلىك تاتارالرنىڭ پهرزهنتلىرىنى ئوقۇتۇش ئ

يىلى ئېچىلغانمۇ؟ مېنىڭچه ئالدى -1895ئېچىلغانمۇ ۋه ياكى ئابدۇمۇتائالى خهلپىتىم تهرىپىدىن 

يىلى ياركهنتتىكى ئابدۇراخمان دامولال دېگهن تاتار كىشىدىن -1895بىلهن ئابدۇمۇتائالى خهلپىتىم 

 تۇنجى جهدىدچه مهكتهپ ئاچقان، دېگهن جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىپ كېلىپ غۇلجىدا

. بۇ قاراشتا مهن باشتا ئېيتقاندهك مهلۇم دهرىجىده ئاساس بار. قاراشنى ئويلىنىپ بېقىشقا ئهرزىيدۇ

مېنىڭچه بۇ قاراشنىڭ توغرا . لېكىن بۇ ئاساس بۇ قاراشنىڭ پۇت دهسسهپ تۇرۇشىغا يېتهرلىك ئهمهس

ئابدۇمۇتائالى خهلپىتىمنىڭ غۇلجىدا دىنىي ) 1: ( باربولۇشىغا پايدىسىز گۇمانلىق ئىككى نۇقتا

مهكتهپ ئوقۇتۇشىغا ئۇسۇلى جهدىدنى ئېلىپ كىرگهنلىكى مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان قاراش 

دېگهن يىلنامىنى » يىلى-1895«بولسىمۇ مۇھهممهتخان كامالى ئهپهندى ماقالىسىدا 

 يىل ۋاقىت 90ئارىدا . يىلى يازغان-1984سىنى ئاپتور بۇ ماقالى. پاكىتسىز ئوتتۇرىغا قويغان-دهلىل

بار، شۇڭا يىلنامىنى بايان قىلغاندا ئىشهنچلىك دهلىل، ئىسپات بولمىسا، ئىشهنچ بىلهن قوبۇل 

مهسىلهن، مۇھهممهتخان كامالى . خاتا كېتىپ قېلىش ئهھۋالى ھهر زامان مهۋجۇت. قىلغىلى بولمايدۇ

يىلى -1910«. قىدار مۇنداق بىر روشهن خاتالىق كۆرۈلگهنئهپهندىنىڭ ماقالىسىدىمۇ يىلنامىغا ئاال

دهپ مهكتهپ ۋه بىر › نوغاي مهكتىپى‹كهشفۇلئهسرار دامولالمنىڭ تهشهببۇسى بىلهن تاتارالر 

يىلى -1914يىلى ئهمهس -1910بىرى، : بۇ باياندا ئىككى خاتالىق كۆرۈلگهن» .قىرائهتخانا ئاچقان

هنه بىرى، كهشفۇلئهسرار دامولالمنىڭ تهشهببۇسى بىلهن ئهمهس، ي. دېيىلگهن بولسا توغرا بوالتتى

مۇرات ھهمرايېف بىلهن ) 2. (ئابدۇلال بۇبىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن دېيىلگهن بولسا توغرا بوالتتى
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يىلى ئۇ -1895نهزهرغوجا ئابدۇسهمهتنىڭ ماقالىلىرىدىكى ئۇچۇرالر ياركهنتنىڭ مائارىپ ئهھۋالىنىڭ 

  .هسلىكىنى ئهسكهرتىپ تۇرىدۇدهرىجىده ئۈستۈن ئهم

ئاتىمىز مهرھۇم «) 1: (بۇ قاراشنىڭ توغرا بولۇشىغا پايدىلىق مۇنداق ئىككى ئامىل بار

» ئىلىغا ئۇسۇلى جهدىدنى ئهڭ بۇرۇن ئېلىپ كىرگۈچىلهرنىڭ بىرى) خهلپهم(ئابدۇمۇتائالى كامالى 

 كامالى خهلپىتىمنىڭ ئوغلى دېگهن ئۇچۇرنى يازغان مۇھهممهتخان كامالى ئهپهندى ئابدۇمۇتائالى

ئۇ دادىسىدىن ئاڭلىغانلىرىنى يازغان بولۇپ، . بولۇپ، ئوقۇمۇشلۇق، مۆتىۋهر كىشىدۇر

ياركهنت شهھىرىده ھهقىقهتهن ئابدۇراخمان ) 2. (ئىشهنچىلىكلىك دهرىجىسى خېلىال يۇقىرى

ۇلال بۇبىنىڭ ئابد. دامولالم دېگهن كىشىنىڭ بىر مهزگىل تۇرغانلىقى توغرا بايان قىلىنغان

ئابدۇلال بوبى بۇ . خاتىرىسىده ئابدۇراخمان داموللىنىڭ ياركهنتته ياشىغانلىقىغا ئائىت بىر ئۇچۇر بار

كۈنى غۇلجىغا كېلىپ، تاتارالرنىڭ قىزالر مهكتىپى بىلهن -25ئاينىڭ - 9يىلى -1913ئۇچۇرنى 

تۇرۇپ، غۇلجىدىكى رۇسىيه ئوغۇلالر مهكتىپىده ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا باشالپ بىرهر ئاي ئۆتمهي 

كونسۇلى تاتارالر ئۈچۈن ئاقساقاللىققا تهيىنلىگهن فازىلجان ئاقساقال دېگهن كىشىنىڭ زهربىسىگه 

بۇنىڭدىن بۇرۇن، بىزدىن مۇسابايېفالرغا «: ئۇ خاتىرىسىده مۇنداق دهيدۇ. ئۇچرىغاندا بايان قىلغان

. فازىلجان ئهپهندى يولغا سېلىۋهتكهن ئىكهنمۇئهللىم بولۇپ كهلگهن ئابدۇلمۇتهللىپ ئىلكايېفنىمۇ 

لېكىن ئىش ئۇنىڭ . مېنىمۇ ئۇ، ئابدۇلمۇتهللىپنى يولغا سېلىۋهتكهندهك يولغا سېلىۋهتمهكچى ئىكهن

ئۇنىڭ پۈتۈن مهقسىتى ھهركىمنى ئۆزىگه بېقىندۇرۇپ، ئۆزىنى ھهممىدىن «، ».دېگىنىدهك بولمىدى

نمىغان، ئۆزىدىن پازىل بىر ئادهمنى ھهرۋاقىت بار كۈچى ئۆزىگه بېقى. بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىشتۇر

ياركهنتتىكى دامولال ئابدۇرهھماننىمۇ ئۇ . بىلهن بوزهك قىلىشقا، يوقىتىشقا ھهرىكهت قىلىپ يۈرىدۇ

  ».پىتنه توقۇپ ئىناۋىتىنى تۆككهن. خاراب قىلغان

ى بىلهلمىسهكمۇ، بىر مهزگىل بۇ ئۇچۇردىن بىز ئابدۇراخمان داموللىنىڭ ياركهنتته قاچان تۇرغانلىقىن

   .تۇرغانلىقىنى دهلىللىيهلهيمىز

قىسقىسى، ئابدۇمۇتائالى خهلپىتىم ئىلىدا ئۇسۇلى جهدىد ئوقۇتۇشىنى يولغا قويغان پېشۋا 

مائارىپچىالردىن بىرى ھېسابالنسىمۇ، ئهمما، پاكىت يېتهرلىك بولمىغاچقا، ئاساس كۈچلۈك 
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مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىلهن ئىنكار . اققا نائىل بواللمايدۇبولمىغاچقا تۇنجى جهدىدچى دېگهن ئات

قىلىشنىڭ ئاساسلىرى تهڭلىشىپ قالغان ئهھۋالنى ئۆزگهرتىدىغان كۈچلۈك ئاساس ياكى ھۆججهتلىك 

  . پاكىتالر ئوتتۇرىغا چىققاندا، چوقۇمكى، بۇ ئىككى تهڭپۇڭ قاراشنىڭ بىرى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهيدۇ

رىپنىڭ قانداق باشالنغانلىقىنى بىر قهدهر كۈچلۈك ئاساسالر بىلهن ئىلىدا مۇنتىزىم يېڭى مائا

  .ئوتتۇرىغا قويغىلى بولىدىغان قاراش مهسۇم ئهپهندى بىلهن مۇناسىۋهتلىك دهپ قارايمهن

مهسۇم ئهپهندى دېگهن ئىسىمنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى نۇرغۇن كىشىلهرنى ھهيران قالدۇرۇشى 

لېكىن ئۇنتۇلۇپ . ازىرقى كىشىلهرگه ئانچه تونۇش ئهمهسچۈنكى بۇ ئادهمنىڭ ئىسمى ھ. مۇمكىن

كهتكهن بۇ ئادهم ئىلىنىڭ يېڭى مائارىپ ئىشلىرىدىكى تۆھپىسى ئهڭ زور پېشۋا مائارىپچىالرنىڭ 

  . بىرىدۇر

ئۇكا مۇسابايېفالر رۇسىيهدىكى -ئۇيغۇر جهدىدلىك ھهرىكىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرى بولغان ئاكا

لىش جهريانىدا جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنىڭ ئهۋزهللىكىنى ئهڭ بالدۇر تاتار شهھهرلىرىده سودا قى

يىلى ئاتۇشتىن كېرهم ئهپهندىنى ئۇرېنبۇرگقا جهدىدچه -1898شۇنىڭ بىلهن . تونۇپ يهتكهن

يىلى -1902گېزىتىنىڭ » تهرجىمان«. ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىپ كېلىشكه ئهۋهتكهن

ن بىز ھاجى سوپى ئوغلى مهسۇم ئهپهندىنىڭ جهدىدچه ئاۋغۇستتىكى سانىغا بېسىلغان خهۋهردى-3

ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى تېخىمۇ ئوبدانراق ئۆگىنىپ كېلىش ئۈچۈن ھۈسهيىن مۇسابايېف تهرىپىدىن 

باغچه ساراي شهھىرىگه ئهۋهتىلگهنلىكىنى، ئهنه شۇ مهسۇم ئهپهندىنىڭ مۇخبىرغا قهشقهر ۋه غۇلجا 

. مىي رهۋىشته ئىشلهپ تۇرغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى بىلىمىزشهھهرلىرىده توققۇز جهدىدچه مهكتهپ دائى

مهسۇم ئهپهندى باغچه سارايغا بارغاندىن كېيىن مۆتىۋهر جهدىدچى ئىسمائىل غاسپىرالى بىلهن 

ئىسمائىل غاسپىرالى ئۇنىڭغا يېڭى مائارىپ ئىشلىرىنى پىششىق ئۆگىنىش ئۈچۈن . كۆرۈشكهن

چۈنكى بۇ يىلالردا تۈركىيهده ياۋروپاچه مهكتهپلهر . گهنتۈركىيهگه بېرىپ ئوقۇش تهكلىپىنى بهر

مهسۇم ئهپهندى . كۆپلهپ ئېچىلىپ يېڭىچه مائارىپ ئىشلىرىنىڭ تهرهققىياتى ئاالھىده يۈكسهلگهن

ئايدا ئوقۇش مهقسىتىده -9يىلى -1902ئىسمائىل غاسىپرالىنىڭ تهكلىپى بىلهن باغچه سارايدىن 

يىلى مهھمهت نادىر بهي -1884 تۈركىيهگه بارغاندىن كېيىن مهسۇم ئهپهندى. تۈركىيهگه بارغان
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ده ئوقۇش ئۈچۈن ئوسمان ئىمپېرىيهسىنىڭ » نهمۇنه تهرهققىي مهكتىپى«تهرىپىدىن قۇرۇلغان 

ئۇنىڭ ئىلتىماسىنى كۆرگهن مائارىپ نازىرى جهاللىددىن . مائارىپ باش نازارىتىگه ئىلتىماس سۇنغان

  :ىكىچه ئىلتىماس سۇنغانسۇلتانلىق باش كاتىپىغا تۆۋهند

  : مائارىپ باش نازارىتىدىن سۇلتانلىق باش كاتىپىغا

مۇئهللىمى بولۇپ، چىندىكى ئىسالم مهكتىپىده ئۆگهنگهن » مهكتىپى ھۈسهينىيه«غۇلجىدا 

ۋه كۆرگهن ئىلىمىنى ئهمهلىيىتىدىن ئۆتكۈزۈش ۋه ئىسالمنىڭ ئۆگىتىش ئۇسۇللىرىنى قۇاليالشتۇرۇش 

گه » نهمۇنه تهرهققىي مهكتىپى«لتانلىقىمىزغا ئهۋهتىلگهن مهسۇم ئهپهندىنىڭ مهقسىتى بىلهن سۇ

مهزكۇرنىڭ ئىسالمغا خىزمهت قىلىدىغان بىر ئۇسۇلدا ئىلىم . ئىلتىجا قىلغان ئىلتىماسى ماڭا كهلدى

تهھسىل قىلىشى ئۈچۈن، تېخىمۇ مۇۋاپىق باشقا بىر مهكتهپكه قوبۇل قىلىش ھهققىده پهرمان قىلىپ 

نومۇرلۇق مهخسۇس بۇيرۇق بىلهن مهزكۇرنى -1929كۈنىدىكى - 15ئاينىڭ -9ىلى ي-1318

گه ۋه ئۇنىڭ بىلهن » دارىلمۇئهللىمىن«خهلىپىلىكىمىزگه تهۋه مهخسۇس مۇئهللىم يېتىشتۈرىدىغان 

ھىجرى  .دىمۇ ئوقۇشىغا سۇلتانىمىز ئهمىر قىلسا» ⑾مهكتهبى مۈلكىيه«بىلله خهلىپىلىكىمىزنىڭ 

   سى 27دىيهل ئاخىرنىڭ يىلى جهما-1320

  )كۈنى-31ئاينىڭ -9يىلى -1902(

  مائارىپ نازىرى جهاللىددىن 

ئۇكا مۇسابايېفالر غۇلجىدا -بۇ قىممهتلىك تارىخىي ئۇچۇردىن بىز مهسۇم ئهپهندىنىڭ ئاكا

» تهرجىمان«نىڭ مۇئهللىمى ئىكهنلىكىنى، » مهكتىپى ھۈسهينىيه«− ئاچقان جهدىدچه مهكتهپ 

جهدىدچه ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى تېخىمۇ ئوبدانراق ئۆگىنىپ «هرده ئېيتىلغاندهك گېزىتىدىكى خهۋ

   .باغچه سارايغا ئوقۇشقا بارغانلىقىنى بىلهلهيمىز» كېلىش ئۈچۈن

. قاچان ئېچىلغان؟ بۇ سوئالغا ئېنىق بىر نېمه دېمهك تهس» مهكتىپى ھۈسهينىيه«ئۇنداقتا، 

غۇلجا ئارقىلىق قهشقهرگه «بېسىلغان خهۋهردىكى گېزىتىگه » تهرجىمان«كېرهم ئهپهندى توغرۇلۇق 

دېگهن ئۇچۇرغا ئاساسلىنىپ، بهلكىم ئۇرېنبۇرگدا بىر يىل تۇرۇپ جهدىدچه » قايتىپ كهلگهن

ئوقۇتۇش مېتودىنى پىششىق ئۆگىنىپ كهلگهن كېرهم ئهپهندى غۇلجىدا مهسۇم ئهپهندىگه ئوخشاش 
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قۇتۇش مېتودىنى ئۆگهتكهن بولۇشى مۇمكىن بىر نهچچه ياشقا ئۆزى ئۆگىنىپ كهلگهن جهدىدچه ئو

چۈنكى ئۇسۇلى جهدىد مېتودى ئهنئهنىۋى مائارىپ ئۈچۈن زور . دېگهن پهرهزنى ئوتتۇرىغا قويااليمىز

بۇ كونىچه . يېڭىلىق ھېسابالنسىمۇ، ئهمما، ئۆگىنىۋېلىش ئۇنچىۋاال تهس مېتود ئهمهس ئىدى

ئۇسۇلى «ۋاد چىقىرىدىغان قىيىن ئۇسۇل، يهنى مهكتهپلهردىكى بوغۇمنى بوغۇمغا قوشۇپ يادالپ سا

مېتودىنىڭ ئورنىغا، تاۋۇشالرنى تونۇش ۋه قوشۇپ ئوقۇش ئارقىلىق ساۋاد چىقىرىدىغان » ھىجا

يىللىرى گېرمانىيهلىك پېداگوگ -1810بۇ مېتودنى . مېتودىنى كۆرسىتهتتى» ئۇسۇلى سهۋتىيه«

ئهلۋهتته، . ياراتقانىدى) Johann Friedrich Herbart،1776‐ 1841(يوھان فىرېدرىخ ھېربېرت 

ئۇسۇلى سهۋتىيه مېتودى . جهدىدچه مائارىپ ئۇقۇمى ئۇسۇلى سهۋتىيه مېتودى بىلهنال چهكلهنمهيتتى

. يهنى تېز ساۋات چىقىرىش مېتودى ئىدى. ئۇسۇلى جهدىد مېتودى ئىچىدىكى بىر مۇھىم ئۇسۇل ئىدى

 يىل ئوقۇپمۇ كۆپىنچىسى يېزىشنى 6-5وقۇغۇچىالر ئهينى يىلالردا كونىچه مهكتهپلهرده ئوقۇغان ئ

ئهمما ئۇسۇلى سهۋتىيه مېتودىنى قوللىنىپ يېرىم يىلدىن بىر يىلغىچه ئوقۇش ۋه . ئۆگىنهلمهيتتى

بۇ شۇ يىلالردا كىشىنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمهيدىغان . يېزىشنى ئۆگىتىش مهقسىتىگه يهتكىلى بوالتتى

قا، ھهر قېتىملىق ئىمتىھان يۇرت جامائىتىنىڭ ئالدىدا ھهيران قاالرلىق يېڭىلىق ھېسابالنغاچ

دېمهك، مهسۇم . بۇنداق قىلىش ئومۇمىي ئادهتكه ئايالنغان. ئاشكارا ئېلىنىپ كۆرسىتىلگهن- ئوچۇق

نېمه . ئهپهندى بهلكىم كېرهم ئهپهندىدىن ئۆگهنگهن بولۇشى ئېھتىمال دېيىشىمىزدىكى سهۋهب مۇشۇ

هندىدىن ئۆگهنگهن بولۇشى مۇمكىن دهيمىز دېگهنده، كېرهم ئۈچۈن مهسۇم ئهپهندى كېرهم ئهپ

مهسۇم . ئۇكا مۇسابايېفالر ئوقۇشقا ئهۋهتكهن-ئهپهندىنى ئۇرېنبۇرگقا باشقا بىرى ئهمهس، ئاكا

نىڭ » مهكتىپى ھۈسهينىيه«ئۇكا مۇسابايېفالر غۇلجىدا ئاچقان -ئهپهندى باشقا بىرىنىڭ ئهمهس ئاكا

  .بىزنىڭ پهرىزىمىزنىڭ ئاساسىنى كۈچهيتىدۇبۇ مۇناسىۋهتمۇ . مۇئهللىمى

ئۇكا مۇسابايېفالر -  مهسۇم ئهپهندى تۈركىيهدىكى ئوقۇشىنى تامامالپ كهلگهندىن كېيىن ئاكا-

. دىمۇ ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان» يېتىمالر مهكتىپى«غۇلجىدا مهخسۇس يېتىم بالىالر ئۈچۈن ئاچقان 

سانىغا -1يىللىق -1909دېگهن گېزىتنىڭ » مسراتىل مۇستهقى«بۇنى بىز تۈركىيهده چىقىدىغان 

يىلى -1909بۇ گېزىتته يېزىلىشىچه ئىسمائىل غاسپىرالى . بېسىلغان خهۋهردىن كۆرۈۋاالاليمىز
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تۈركىيهده ئېچىلغان، ئوسمان ئىمپېرىيهسىنىڭ مائارىپ ۋهزىرى ئهھمهد مىتھاد ئهپهندى قاتناشقان 

هكتهپ ئوقۇتۇشى بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتقانلىقىنى بىر يىغىندا مهسۇم ئهپهندىنىڭ غۇلجىدا يېڭى م

يىلى -1327ئهشرهپ ئهدىب بهي بۇ دوكالتنى خهۋهرگه ئايالندۇرۇپ ھىجرىيه . دوكالت قىلغان

  . گېزىتىده ئېالن قىلغان» سىراتىل مۇستهقىم«كۈنىدىكى -19رهجهب ئېيىنىڭ 

 بويىچه تهسىر كۆرسىتىشىنى ئۇنداقتا، ئىلىدا تاتارالر كۆپ تۇرسا، ئۇالرنىڭ ئۇسۇلى سهۋتىيه

 يوق؟ ئۇالر تهرىپىدىن تهربىيهلهنگهن بولسىچۇ؟ دېگهندهك سوئالالر ئوتتۇرىغا - نهزهرگه ئاالمدۇق 

بۇ خىل سوئالالرغا بۇنداق مۇمكىنچىلىكنى پۈتۈنلهي نهزهردىن ساقىت قىلغىلى . چىقىشىمۇ مۇمكىن

ارالرنىڭ غۇلجىدا جهدىدچه مهكتهپ ئېچىشى لېكىن تات. بولمايدۇ، دهپ جاۋاب بېرىشكه توغرا كېلىدۇ

. يىللىرى باشالنغان بولسىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ جهدىدچه مهكتهپ ئېچىشىدهك جانلىق بولمىغان-1900

گېزىتىگه » سىراتىل مۇستهقىم«بىرى، . بۇنى تۆۋهندىكى ئىككى پاكىتتىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

ۇسۇلمانلىرى تېخىمۇ بالدۇر ھهرىكهت باشقا جهھهتتىن چىن م«بېسىلغان يۇقىرىقى خهۋهرده 

ئۇكا مۇسابايېف ۋه مهسۇم ئهپهندى قاتارلىق ئىلى -دېگهن جۈمله ئارقىلىق ئاكا» قىلماقتا

جهدىدچىلىرىنىڭ جهدىدچه مهكتهپ ئېچىش جهھهتتىكى ئاكتىپ پائالىيهتلىرى 

لىرىنى ئىلى ئۇيغۇر» چىن مۇسۇلمانلىرى«ئېنىقكى، بۇ خهۋهردىكى . مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن

چۈنكى ئۇ چاغدىكى ئىلى تاتارلىرى تهۋهلىك جهھهتتىن رۇسىيه پۇقرالىرى بولۇپ، . كۆرسىتىدۇ

ئۇالرنىڭ ئاقساقىلى فازىلجان ئاقساقال دېگهن كىشى . ئۇالرنى ئىلىدىكى رۇس كونسۇلى باشقۇراتتى

يىلى -1913ئۇ خاتىرىسىده . يهنه بىر پاكىت، ئابدۇلال بۇبىنىڭ خاتىرىسىده ئۇچرايدۇ. ئىدى

غۇلجىغا ئايالى ھۆسنۈفاتىمهنى ئېلىپ تاتارالر ئاچقان ئوغۇلالر ۋه قىزالر مهكتىپىگه ئوقۇتقۇچىلىققا 

مهن كهلگهن يىلى ئوغۇلالر مهكتىپىده تۆت سىنىپقا «: كهلگهن چاغدىكى تهسىراتىنى مۇنداق يازغان

ن كهلگهندىن كېيىن ساالھىددىن مه. قىزالر مهكتىپىده بىرمۇ مۇئهللىمه يوقكهن. بىر مۇئهللىم باركهن

قىزالر مهكتىپىگه . يۈسۈپ قارى، ساالھىددىن ۋه مهن ئۈچ مۇئهللىم بولدۇق. ئهپهندىنى ئهكهلدۈردۈم

لېكىن مۇئهللىملىككه يارىمىغاچقا . ھۆسنۈفاتىمه، يېنىغا ئابدۇلال مۇھسىننىڭ خوتۇنىنى ئهكهلگهنىدى

مهنمۇ . فاتىمه ئۆزى يالغۇز ئوقۇتۇشقا مهجبۇر بولدىقايتۇرۇۋهتتۇق، تۆت سىنىپتىكى قىزالرنى ھۆسنۈ
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   ».بىرئاز ياردهم قىلدىم

يىلىغىچه ئوقۇتقۇچى -1913بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، غۇلجىدىكى تاتارالر  

يىلى مهكتهپ ئاچقان -1899ناۋادا ئۇالر غۇلجىدا . جهھهتته مانا مۇشۇنداق قىيىنچىلىق تارتقان

يىلىغىچه ئۆزلىرىگه -1913. هندىكى تهرهققىياتى بۇ ھالهتته بولمىغان بوالتتى يىلالر ئۆتك10بولسا، 

يىلىال -1899ياراملىق مۇئهللىم تاپالماي تۇرغان غۇلجا تاتارلىرىنىڭ مهسۇم ئهپهندىگه ئوخشاش 

. مائارىپچىلىق ھاياتىنى باشلىغان مۇئهللىمگه ئۇسۇلى سهۋتىيه مېتودىنى ئۆگهتكهن بولۇشى ناتايىن

يىلىنىڭ باشلىرى -1899» مهكتىپى ھۈسهينىيه«−  مهن ئىلىدا تۇنجى جهدىدچه مهكتهپ شۇڭا،

يىلى ئۇرېنبۇرگقا بېرىپ ئۇسۇلى سهۋتىيه مېتودىنى ئۆگىنىپ - 1898ئېچىلغان، بۇ مهكتهپكه 

كهلگهن كېرهم ئهپهندى ئۈلگه كۆرسىتىپ دهرس ئۆتۈپ بېرىپ، مهسۇم ئهپهندى قاتارلىق تۇنجى 

كېرهم ئهپهندى قهشقهرگه بىكاردىن بىكار . ملهرنى تهربىيهلىگهن دهپ قارايمهنجهدىدچى مۇئهللى

بۇ مهنتىقىي خۇالسه، مهسۇم ئهپهندىنىڭ ئىلى مائارىپىدىكى . غۇلجا ئارقىلىق قايتمىغان بولسا كېرهك

     .تۇنجى جهدىدچى ئوقۇتقۇچى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

 ئىلىدىكى يېڭى مائارىپ ھهرىكىتىنىڭ قارايدىغان بولساق، مهسۇم ئهپهندىنىڭ ئىسمى

مهسىلهن، مهسۇم . باشلىنىش باسقۇچىغا مۇناسىۋهتلىك يازمىالردا ئاالھىده كۆزگه چېلىقىدۇ

مهن ماقالهمنىڭ باش قىسمىدا . ئهپهندىنى ماقالىسىدا تىلغا ئالغان كىشى نهسىردىن ناسىرىدۇر

نىڭ كونا مائارىپ ئىشلىرى ھهققىده ئىلى«دهپ مۇئهييهنلهشتۈرگهن » قىممهتلىك ئۇچۇرالر بار«

. دېگهن ماقالىدا نهسىردىن ناسىرى مهسۇم ئهپهندىنىڭ نامىنى ئالته قېتىم تىلغا ئالغان» ئهسلىمه

ئۇ ماقالىسىدا غۇلجىدىن تۈركىيهگه ئوقۇشقا چىققانالرنى سانىغاندا باشتا مهسۇم ئهپهندىنىڭ نامىنى 

مهسۇم ئهپهندى، ئابدۇراخمان ئهپهندى، جىرجىس «: نئۇ ماقالىسىدا يهنه مۇنداق يازغا. ئاتىغان

بىلىم دهرنهك مهكتىپى ئېچىپ، - ھاجى قاتارلىقالر ئىلى بهيتۇلال مهسچىتىنىڭ يېنىدا ئىلىم

بۇ .  دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىنى يىغىپ پهننىي بىلىملهرنى ئوقۇتتى100شهھهردىكى بالىالردىن 

نهسىردىن » .ىياتىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتىمهكتهپ ئىلى يېڭى مائارىپىنىڭ كېيىنكى تهرهقق

غاپپار پالتايوف، ھهسىنىم «ناسىرى ئهپهندى بۇ مهكتهپته ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر توغرۇلۇق توختالغاندا 
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پالتايوف، ئابدۇلال لوندون، ھهسهن شاڭخهي، ئابدۇرۇپ مهخسۇم، مهقسۇت ھاجىم قاتارلىقالر 

سانائهتنىڭ ماھىر يېتهكچىلىرى ۋه يېڭى -رى، سوداكېيىنكى ۋاقىتالردا مهشھۇر بىلىم ئىگىلى

  .دهپ يازغان» مهرىپهت تارقاتقۇچىالردىن بولۇپ قالغانىدى- ئىلىم

. ئهلۋهتته، مهسۇم ئهپهندىنىڭ جهدىدچه ئوقۇتۇش پائالىيىتى توسالغۇسىز بولمىغان 

نى بىز بۇ. نهسىردىن ناسىرى ئهپهندىنىڭ يېزىشىچه بۇ جهھهتتىكى كۈرهش گهۋدىلىك بولغان

چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇپ كهلگهن ئهپهندىلىرىمىز ياكى «: تۆۋهندىكى بايانالردىن كۆرۈۋاالاليمىز

دىنىي ئۆلىمالىرىمىز بولسۇن خهلق مائارىپىنى راۋاجالندۇرۇش، پهن ئهھلىلىرىنى يېتىشتۈرۈشته كۆپ 

كۆتۈرۈپ، ياش تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، لېكىن، بهزى مۇتهئهسسىپ كۈچلهر يهنه باش 

قىزلىرىمىزنىڭ پهننىي ئۆگىنىش، ناخشا ئېيتىش، تهنتهربىيه بىلهن شۇغۇللىنىشتهك يېڭىلىق -ئوغول

جهدىدچىلهر كۆپىيىپ كهتتى، دىنىي ‹: مۇتهئهسسىپ جاھىل كۈچلهر يهنه. ئىشلىرىغا قارشى چىقتى

دېيىشىپ › كهتتىئوقۇشىمىزغا زىيان سالدى، تالىپالر دىننى تاشالپ جهدىدچىلهرگه ئهگىشىپ 

مهسۇم ئهپهندى يۇرت مۆتىۋىرى ھهم پاراسهتلىك . مهسۇم ئهپهندىنى دهرنهكنى يېپىشقا قىستىدى

كىشى بولغاچقا، مهرىپهت ساھهسىدىكى مهسلىكىدىن يانمىدى، بهلكى خهلققه، ئهۋالدلىرىمىز ئۈچۈن 

زات ۋه ئۆلىماالر مهسۇم كۆپلىگهن ئىلغار . مهدهنىيهت الزىملىقى ھهققىده چۈشهندۈرۈش ئېلىپ باردى

شۇڭا دهرنهك مهكتهپ ئۇزۇنغىچه مهۋجۇت بولۇپ، خېلى كۆپ ئوقۇغۇچىالرنى . ئهپهندىنى قولالشتى

  :شۇ چاغدا ئىسمائىل خهلپهت بۇ مهكتهپ ھهققىده مۇنداق بىر غهزهل ئوقۇپ يۈرگهنىدى. تهربىيهلىدى

  دا ئېچىلدى گۈل، ئهتره، رهيھان، بۇ مهكتهپ بېغى

  ».نى خۇشبۇي ھىدى قىلدى خاسىيهتلىك دهۋرانئىلى شهھىرى

يىلالرنىڭ ئاخىرىغىچه بولغان مائارىپ ھهرىكهتلىرى -1920ئومۇمهن، مهسۇم ئهپهندىنىڭ نامى   

يىلىدىن باشالنغان غۇلجىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق -1934. توغرىسىدىكى ماقالىالردا ئۇچرايدۇ

قارىغاندا، ئۆمرى . امى پهقهت تىلغا ئېلىنمايدۇيېڭى مائارىپ ھهرىكىتى دولقۇنىدا بۇ كىشىنىڭ ن

  .ئاخىرالشقان بولسا كېرهك

غۇلجىدا «: مهسۇم ئهپهندىنىڭ نامىنى ئابدۇلال بۇبى ئۆز خاتىرىسىده مۇنداق تىلغا ئالغان
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ئىككى يىل ئىشلىگهن بىر ياپون بولۇپ، ئىنقىالپ ۋاقتىدا -ئېچىلغان ھۆكۈمهت مهكتىپىده بىر

لېكىن، . ىن كېيىن، رۇسىيه ئارقىلىق لوندونغا كهتمهكچى بولغان ئىكهنمهكتهپلهر تاقالغاند

دهپ قاراپ، رۇسالر تۇتۇۋېلىپ، ئون ئاي ساقچى نازارىتىده تۇرغان › ياپون جاسۇسى‹تاشكهتته، 

ھازىر بۇ يهرده تۈركىيهده ئوقۇپ قايتقان مهسۇم . ۋه ئاخىرى يهنه غۇلجىغا ئهكىلىپ تاشلىغانىكهن

  ».ده تۇرۇۋاتىدۇئهپهندىنىڭ ئۆيى

. ئايدىكى بىر ئىشقا باغالپ يازغان-12يىلى -1913ئابدۇلال بوبى خاتىرىسىده بۇ ئۇچۇرنى  

نى » ئىلى شىنخهي ئىنقىالبى«ئايدا غۇلجىدا يۈز بهرگهن -11يىلى - 1911بۇ ئۇچۇردىكى ئىنقىالب 

ۈ باشقۇرىدىغان يېڭى ئۇ ياپون ئىلىدىكى ياپونىيهده ئوقۇپ كهلگهن ئوفېتسېر ياڭ زهنش. كۆرسىتىدۇ

  i5 O[ "0 N7 d" a5 j; W) h1 @5 Q 0.ئهسكهرلهرنى تهربىيهلهشكه تهكلىپ قىلىنغان بولسا كېرهك

ئۇ ئىلىنىڭ يېڭى . خۇالسىلىگهنده، مهسۇم ئهپهندى دېگهن بۇ ئادهم خىيالىي ئويدۇرما ئهمهس

ئىزلىرىنى -ۇنىڭ ئىشمائارىپ ئىشلىرى باشالنغان چاغدىكى ئوقۇتقۇچى بولغاچقا كېيىنكىلهر ئ

نهسىردىن ناسىرىنىڭ ماقالىسىدىكى بايانالرمۇ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى . ئاساسهن ئۇنتۇلۇپ كهتكهن

يىلالردا ئىلىدا تېخىمۇ يېتىشكهن زىيالىيالر ۋه -1920ۋه - 1910. دېگهندهك قوزغىيالمىغان

دى گهۋدىلهنمىگهن بولۇشى جهدىدچه ئوقۇتۇشقا ماھىر مۇئهللىملهر بارلىققا كهلگهچكه مهسۇم ئهپهن

  .مۇمكىن

مېنىڭ ئىلىدا يېڭى مائارىپ قانداق باشالنغان دېگهن ماۋزۇ ئاستىدىكى ئىزدىنىشلىرىم ۋه  

مهن بۇ ئىزدىنىشلىرىمنى ئاخىرقى چهك، بۇ قاراشلىرىمنى ئاخىرقى يهكۈن دهپ . قاراشلىرىم مۇشۇ

دىنىش ئۇسۇلىمىز ئىلمىي تهلهپكه بۇ تېما ھهممىمىز ئۈچۈن ئوچۇق، پهقهت ئىز. تۇرۇۋالمايمهن

بىزنىڭ بۇ جهھهتتىكى ! ئۇيغۇن بولۇشى، قاراشلىرىمىز پاكىتلىق، لوگىكىلىق بولۇشى شهرت

دېگهن كىتابتىكىگه ئوخشاش تهكرارالپ كۆتۈرۈپ » ئىلى− جهننهت ماكان «ئاساسسىز قاراشالرنى 

يېڭى تهتقىقات نهتىجىلىرىگه سهل بۇ تېمىدىكى . يۈرۈۋېرىدىغانغا ئهمدى ھېچقانداق باھانىمىز يوق

پاكىتنى ھۆرمهت قىلىش، . قاراش ئىلمىي پوزىتسىيه جهھهتتىكى بىپهرۋالىقىمىزنى ئىسپاتاليدۇ

  .تارىخىي چىنلىققا ئۇيغۇن ئىلمىي يهكۈننى قوبۇل قىلىش ئىلمىي ساپاغا بېرىپ تاقىلىدۇ
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  :مهنبه ۋه ئىزاھات

، )ۇر مهدهنىيىتىنىڭ گۈللىنىشى توغرىسىدائۇيغ(» دهۋر سهھىپىلىرى«: مۇراد ھهمرايېف① 

  .بهت- 9، )كىرىل يېزىقىدا نهشر قىلىنغان كىتاب(يىلى نهشرى -1972. قازاقىستان، ئالماتا

، )سىنىپالر ئۈچۈن-11(، »ئۇيغۇر ئهدهبىياتى خىرېستومانىيا«: ھهمرايېف تۈزگهن. م. پ② 

  . بهت-49يىلى نهشرى، -2002ئالماتا مهكتهپ نهشرىياتى، 

فورسىيس باشچىلىقىدىكى ئهلچىلهر ئۆمىكىنىڭ . د. س«: فورسىيس. د. س③ 

يىلى يهكهنگه قىلغان زىيارىتى ھهققىده دوكالت يهكهن ئهمرى ۋه ئۇنىڭ تېرىتورىيهسىنىڭ -1873

، تاشقى ئاالقه نهشرىياتى، ھىندىستان كالكۇتتا، »تارىخى ھهم جۇغراپىيهلىك ئهھۋالى

فورسىيس يهكهن دېگهنده قهشقهرىيهنى . (بهت-88، - 87يىلى، ئىنگلىزچه نهشرى، -1974

  ,.)نهزهرده تۇتقان

نهشرىياتى، » ئۆتۈكهن«، تۈركىيه »ئىسمائىل غاسپىرالىنىڭ پىكرىي ئهسهرلىرى④ «

  .بهتلهر-286، - 273يىلى نهشرى، تۈركچه، -2008

دېگهن » شاڭخهي خاتىرىلىرى.  تۈركىستان خاتىرىلىرى-چىن «ئهھمهد كامالنىڭ ⑤ 

دېگهن خاتىرىسى » ئاسىيادا بهش تۈرك«يىلى، ئادىل ھېكمهت بهينىڭ -1997ىرىسى خات

ئابدۇلال بۇبىنىڭ . يىلى تۈركىيهدىكى ئۆتۈكهن نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان-1999

يىلى غۇلجىدىن چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر -1917يىلى تاشكهنتتىن يولغا چىقىپ -1913خاتىرىلىرى 

سلىمه شهكلىده يازغان خاتىره بولۇپ، تاتارىستاندىكى ئارخىپتا ساقلىنىۋاتقان بولغان جهرياننى ئه

نۇسخىدىن تۈركىيهنىڭ ئهنقهره شهھىرىده دوكتۇرانتلىققا ئوقۇۋاتقان ۋهتهندىشىمىز ئۆمهرجان نۇرى 

  .تهرىپىدىن ئانا تىلىمىزغا تهرجىمه قىلىنغان

 يىللىقىغا 100پ قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇرا مهكته-2غۇلجا شهھهرلىك (» ئۈمىد يۇلتۇزى⑥ «.

  .بهت-244. يىلى بېسىپ تارقىتىلغان-2001، )بېغىشالنغان كىتاب

، بۇ ماگىستىرلىق »1928-1884: شىنجاڭ مائارىپى«: لېۋىي. س. بېنجامىن ⑦ 

ئاسىيا - يىلى ئامېرىكا ئىندىيانا ئۇنىۋېرسىتېتى مهركىزى ياۋروپا-2006دىسسېرتاتسىيهسى بولۇپ، 
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بۇ ماقالىدىكى شىنجاڭ جهدىدچىلىك مائارىپى .  فاكۇلتېتىغا ئۇنۋان ئۈچۈن تاپشۇرۇلغانتهتقىقاتى

يىلالردىن بۇيان ئاپتونوم رايونىمىزدا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇرچه ئهسهرلهردىكى بايانالر -1980

پ ئاپتور ماتېرىيالالرنى تهنقىدىي نهزهر بىلهن تهكشۈرۈپ باقمىغاچقا بهك كۆ. ئاساسىدا يېزىلغان

  .ئىلمىي خاتالىقالرغا يول قويغان

، »شىنجاڭ مهدهنىيىتى«، »ئۇيغۇر يېڭى مائارىپى قاچاندىن باشالنغان«: يالقۇن روزى⑧ 

  . سانى-1يىلى - 2010ژۇرنىلىنىڭ 

يىلى نهشر -2009ئهپهندى شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى تهرىپىدىن ) تاتار(مالىك چانىشىف ⑨ 

چۆچهك شهھىرىده تۇنجى ئۇسۇلى «ناملىق كىتابىدا » ىخىجۇڭگو تاتار مائارىپى تار«قىلىنغان 

ئهينى زاماندا . دهپ يازغانىدى) بهت-74(» يىلالردا ئېچىلغان- 1910جهدىدچه تاتار مهكتىپى 

يىلى قازاندا نهشر قىلىنغان -1905چۆچهكته ياشىغان تاتار تارىخچى قۇربان ۋهلىدى خالىد 

چۆچهكته تۇنجى جهدىدچه «بېتىده -751ڭ ناملىق كىتابىنى» تاۋارىخى خهمسهئى شهرقى«

مهن قۇربان ۋهلىدى خالىد . دهپ يازغان» دىكابىردا ئېچىلغان-15يىلى -1899مهكتهپ 

  .ئهپهندىنىڭ كىتابىدىكى ئۇچۇرنى ئىشهنچلىك دهپ قارايمهن

ئۇيغۇر يېڭى مائارىپى «ناملىق كىتابقا كىرگۈزۈلگهن » الي قهلئهنىڭ سىرى«: يالقۇن روزى⑩  

يىلى -2012تېخنىكا نهشرىياتى، -شىنجاڭ پهن. دېگهن ماقالىگه قاراڭ» دىن باشالنغانقاچان

   .نهشرى

يىلى قۇرۇلغان ھاكىم ۋه مهمۇرىي باشلىق يېتىشتۈرىدىغان -1856» مهكتهبى مۈلكىيه «⑾

كېيىن تهرهققىي قىلىپ، ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى سىياسىي بىلىملهر . مهمۇرىشۇناسلىق مهكتىپى

 ېتى بولغانفاكۇلت

  

  

  بېيجىڭدا ياشىماق ئاسان ئهمهس
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رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم -مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ دىكتور(

  )بىلهن بېيجىڭ ئاساسىي تېما قىلىنغان سۆھبهت خاتىرىسى

  

انالرنى كۆڭلىگه ئارم- بېيجىڭدا ياشاۋاتقان تهڭرىتاغ پهرزهنتلىرى بۈيۈك ئارزۇ:تهھرىر ئىالۋىسى

ئوقۇتۇش ۋه پهن تهتقىقات ئورۇنلىرىدا -نهشىرىيات ئوقۇش-پۈكۈپ ئۆزلىرىنىڭ خىزمهت، ئاخبارات

تهر تۆكۈپ، تهڭرىتاغ باغرىدىكى -ئۇلۇغ ۋهتهننىڭ گۈللىنىشى ۋه قۇدرهت تېپىشى ئۈچۈن قان

ه ئون يىلالر مابهينىده نهچچ. قېرىنداشلىرىغا چهكسىز سۆيۈنۈش ۋه ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى ئاتا قىلماقتا

. تۇغقانلىرىدىن ئايرىلىپ، پايتهختتهخىزمهت قىلدى، تۇرمۇش كهچۈردى-ماكانىدىن، ئۇرۇق-يۇرت

. گهرچه ئۇالر يىراقتا ياشاۋاتقان بولسىمۇ تهڭرىتاغ باغرىدىكى قېرىنداشلىرىنى ھهر دائىم يادىدا تۇتتى

ان ئاشۇ تۆھپىكارالرغا ئانا يۇرتىنىڭ ئىزگۈ تهڭرىتاغ باغرىدىكى قېرىنداشالرمۇ پايتهختته ياشاۋاتق

پايتهخىتتىكى قېرىنداشلىرىمىز جاپالىق ئهجرى بىلهن زور . تىلهكلىرىنى يولالپ تۇردى

مۇۋهپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ، ۋهتهن ۋه ئانا يۇرتنىڭ ئۆزلىرىدىن كۈتكهن ئۈمىدىنى ئاقالپ 

ىۋاتقان تهڭرىتاغ پهرزهنتلىرىگه ئائىت ئۇچۇالردىن پايتهختىمىز بېيجىڭدا ياشاپ، خىزمهت قىل. كهلدى

بىز بۇ قېتىم مهركىزىي خهلق رادىيو . ۋاقىپلىنىش تهڭرىتاغ باغرىدىكى قېرىنداشالرنىڭ كۈچلۈك ئارزۇسى
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رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم بىلهن بېيجىڭ ئاساسىي تېما -ئىستانسىسىنىڭ دىكتور

  .رۇڭالرغا سۇندۇققىلىنغان سۆھبىتىنى ھوزۇ

  

  رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم - مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ دىكتور

.  ئابدۇرۇسۇل، سىز بېيجىڭدا ياشاپ خىزمهت قىلىۋاتقىنىڭىزغا ئون يىلدىن ئېشىپتۇ:مۇخبىر

 تاالي ئاڭلىغۇچىالر ئۇزۇن يىلدىن بېرى دىكتورلۇق، رىياسهتچىلىك، مۇخبىرلىق قىلىش جهريانىدا

جۈملىدىن بىزمۇ سىزنىڭ ئىخالسمهن . قهلبىگه ناھايىتى ياخشى تهسىر قالدۇردىڭىز

سىزنىڭ ھايات پائالىيىتىڭىزگه بىزال ئهمهس، نۇرغۇن ئاڭلىغۇچىلىرىڭىز . ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزدىن بىرى

 بېيجىڭدا خىزمهت ئۆسۈپ يېتىلىش جهريانىڭىز ۋه قانداق بولۇپ. بهكمۇ قىزىقىدۇ، دهپ قارايمىز

 قىلغانلىقىڭىز ھهققىده سۆزلهپ بهرسىڭىز قانداق؟ 

ئۈرۈمچىده . ئايدا ئۈرۈمچىده تۇغۇلغان-12يىلى -1978 مهن :ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم

يىلى شىنجاڭ ئونۋېرسىتېتېنىڭ -1996باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى تاماملىغاندىن كېيىن، 

. مهن كىچىكىمدىن ئاخبارات كهسپىگه تولىمۇ قىزىقاتتىم. انئاخبارات كهسپىگه قۇبۇل قىلىنغ

ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمىدا ئۈرۈمچى خهلق رادىيو -5يىللىرى ئۈرۈمچى شهھهرلىك -93

پروگراممىسىنىڭ ئۆسمۈر مۇخبىرى، ئۆسمۈر رىياسهتچىسى بولۇپ، » ئۆسمۈرلۈك چاغالر«ئىستانسىسى 

ر دوسىتالرنىڭ ئهتراپىدا يۈز بهرگهن خهۋهرلهرنى رادىيودا ئاڭلىتىش بىلهن ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى ئۆسمۈ
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ئايدا، ئۈرۈمچى خهلق -8يىلى -1995. ئۇالرنىڭ ئهڭ ياخشى دوستلىرىنىڭ بىرگه ئايالنغان ئىدىم

 كهچلىك ئۈرۈمچى«،»گېزىتى شىنجاڭ« بىلهن  رادىيو ئىستانسىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى

 نهپهر 17 ۋه مۇخبىر 8 ئاتاقلىق ۋاستىلىرىدىكى ئاخبارات قاتارلىق »غۇنچىلىرى تارىم«،»گېزىتى

بۇ قېتىمقى . ئۆسمۈر مۇخبىردىن تهشكىللهنگهن زىيارهت ئۆمىكىنىڭ تهركىبىده بېيجىڭغا باردىم

دۆلهتلىك مىللهتلهر ئىشلىرى . پايتهخت سهپىرىده بېيجىڭدىكى نۇرغۇن جايالردا زىيارهتته بولدۇق

. قاتارلىق دۆلهتنىڭ مۇھىم ئورگانلىرىنى كۆردۇق...  خهلق رادىيو ئىستانسىسىكومىتېتى، مهركىزىي

ھهدىلىرىمىز نېمه دېگهن -بۇ يهرده ئىشلهۋاتقان ئاكا: ئهنه شۇ چاغدىال مېنىڭ سهبىي قهلبىمده

مهنمۇ چوڭ . ھه؟ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بىلىمى، ئاۋازى ئارقىلىق خهلقىمىزنى تهربىيلهيدىكهن-بهخىتلىك

ھه؟ دېگهن ئارزۇ -دا مۇشۇنداق بىر يهرده ئىشلهپ قالسام نېمه دېگهن ياخشى بوالتتىبولغان

ئهنه شۇ ئارزۇنىڭ تۈرتكىسىده، ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدىن كېيىنكى ئارزۇغا . شهكىللهنگهن ئىدى

يىلى -2001ئايدىن -9يىلى -1996. شىنجاڭ ئونۋېرسىتېتىنىڭ ئاخبارات كهسپىنى تاللىغان ئىدىم

غىچه بولغان بهش يىللىق ئالىي مهكتهپ ھاياتىمىدا ئاخباراتقا دائىر بىلىملهرنى ئوبدان ئاي-7

قاتارلىق ئاخبارات » شىنجاڭ خهلق رادىيو ئىستانسىسى«،»شىنجاڭ ئىقتىساد گېزىتى«. ئۆگهندىم

 خهلق مهكتهپ پۈتتۈرۈشكه ئاز قالغان ۋاقىتتا، تهلىيىم كېلىپ مهركىزىي. ۋاستىلىرىدا پراكتىكا قىلدىم

رادىيو ئىستانسىسى ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىش بۆلۈمىدىن پهرھات يۈسۈپ، ئايشهم ھۇشۇر قاتارلىق 

مهن ئۆزۈمنىڭ تىرىشچانلىقىم ۋه . ئۇستازلىرىمىز ئۈرۈمچىگه خادىم قۇبۇل قىلغىلى كهلگهن ئىكهن

ئۈسىتىگه، ئۇستازلىرىمنىڭ كۆڭۈل قويۇپ تهربىيهلىشى نهتىجىسىده مهكتهپته ياخشى ئوقۇغان، ئۇنىڭ 

كىچىك چاغلىرىمدىن تارتىپ ئۈرۈمچى خهلق رادىيو ئىستانسىسى، شىنجاڭ خهلق رادىيو ئىستانسىسى، 

شىنجاڭ ئىقتىساد گېزىتى قاتارلىق ئاخبارات ۋاستىلىرىدا پراكتىكا قىلىپ يۈرۈپ كهسپىته ئوبدانال كۆزگه 

ئىستانىسىسى ئالغان كهسىپ شۇنداق بولغاچقىمۇ مهركىزىي خهلق رادىيو . كۆرۈنۈپ قالغان ئىدىم

يىلى -2001شۇنىڭ بىلهن، . ئىمتىھانىدىن نهچچه يۈز بالىنىڭ ئىچىده ئهال نهتىجه بىلهن ئۆتتۈم

كۈنى ئېلىمىزدىكى نوپوزلۇق ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ بىرى بولغان مهركىزىي خهلق -14ئاينىڭ -7

  .رادىيو ئىستانىسىسى ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىش بۆلۈمىگه قهدهم باستىم
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  رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم- مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ دىكتور

سىز شىنجاڭدا ئۆسۈپ يېتىلىپ، شىنجاڭدا ئالىي مهكتهپنى تامامالپ بېيجىڭغا كېلىپ : مۇخبىر

گه خىزمهت قىلىۋېتىپسىز، بېيجىڭغا كهلگهندىن كېيىن بېيجىڭ ھهققىده قانداق تهسىراتالرغا ئى

ئادهت جهھهتته قانداق قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلدىڭىز؟ بۇ -بولدىڭىز؟ تۇرمۇش، خىزمهت، ئۆرپ

 قىيىنچىلىقالرنى قانداق يهڭدىڭىز؟

 بېيجىڭ ئېلىمىزنىڭ پايتهختى، شۇنداقال دۇنياغا داڭلىق خهلقئارالىق :ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم

داڭلىق ئون چوڭ شهھهر، ئۇندىن باشقا قهدىمىي ماترىيالالردىن بىلىشىمچه، بېيجىڭ دۇنياغا . شهھهر

ئهتىقه قاتارلىق مهدهنىيهت مىراسلىرىنى مۇكهممهل ساقالپ قالغان دۇنياغا داڭلىق -قۇرۇلۇش، ئاساره

كۈنى پايتهخت بېيجىڭغا -14ئاينىڭ -7يىلى -2001مهن . ئون شهھهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىكهن

مهن .  باشالپ تۇرمۇشۇمدا غايهت زور ئۆزگىرىش بولدىكېلىپ، ئىستانسىمىزغا تىزىمالتقان كۈندىن

ئالىي مهكتهپته . ئۈرۈمچىده تۇغۇلغان، ئۇنىڭ ئۈسىتىده ئۆيدىن ئايرىلىپ ئوقۇپ باقمىغان ئىدىم

تامىقىمنى ئۆيدىكىلهر تهييار -ئوقۇغان مهزگىللهردىمۇ ئۆيگه قايتىپ، مهكتهپكه بېرىپ ئوقۇغان، ئاش

پايپاقلىرىمنى ئىككى سىڭلىم يۇيۇپ -كېچهك، ئىشتان-لغاچقا كىيىمبىر ئوغۇل بو. قىلىپ بېرهتتى

بۇ يهرگه كېلىپ ھهممىنى يېڭىدىن . ئۆي ئىشلىرىغا گهپنىڭ ئۇچۇقى بهكال خام ئىدىم. بېرهتتى

تاماق ئېتىشنى ئۆگهندىم، كىر يۇيۇشنى ئۆگهندىم، ئىقتىسادنى قانداق . باشالشقا توغرا كهلدى
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هتداشالر بىلهن، دوسىتالر بىلهن، چوڭالر بىلهن قانداق ئۆتۈشنى خىزم. باشقۇرۇشنى ئۆگهندىم

تۇرمۇشنى ئالدىغا سېلىپ ماڭالىغان ئادهمنى مانا . تۇرمۇش دېگهن بهك چوڭ مهكتهپكهن. ئۆگهندىم

» ھايات دېگهن ئهنه شۇ«مهمهتجان راشىدىن ئاكىنىڭ . ھهقىقىي ئادهم دېسه بولىدۇ، دهپ ئوياليمهن

ئهمدى بىر ئىشنى . دېگهن گهپكه تولىمۇ چىنپۈتىمهن» نهده ئۇنىڭ تهڭپۇڭى«دېگهن ناخشىسىدىكى 

قىلىپ ئۇھ دهپ تۇرسا يهنه بىر ئىش چىققان، نۇرغۇن نهرسىلهر ئۆزىنىڭ ئويلىغىنىدهك بولمايۋاتقان، 

ھازىر شۇ ۋاقىتالردىكى ئىشالرنى ئهسلىسهم ئادهم ھهرگىزمۇ كىتاب .... ۋاقىتنى جايىدا تۇتالمايۋاتقان

قۇسىال ھېساب ئهمهسكهن، ئادهم چوقۇم ئهتراپىدا، رىيال تۇرمۇشىدا يۈز بېرىۋاتقان ۋه يۈز بېرىش ئو

ئالدىدا تۇرغان ھهر قانداق مهسىلىگه تهييار تۇرۇشنى، ئۇنى ياخشى بىر تهرهپ قىلىشنى بىلىشى 

ڭ ھهممه ئىشالرنى-تۇرمۇشنىڭ تىزگىنىنى ياخشى تۇتۇپ مېڭىش. كېرهك، دهپ ئويالپ قالىمهن

بېيجىڭ ھهقىقهتهن چوڭ، بېيجىڭدا . ئاساسى دېگهن خىيال ھازىرمۇ كالالمدا يىتهكچى ئوروندا تۇرىدۇ

شهھهرنىڭ بۇ چېتىدىن . بىر ئىشنى بىجىرىش ئۈچۈن چوقۇم بىر كۈن ۋاقىت ئاجراتمىسىڭىز بولمايدۇ

دىن كېيىن، ئهڭ مۇھىمى، مهن بۇ يهرگه كهلگهن. ئۇ چېتىگه بارغىچه نهچچه سائهت ۋاقىت كېتىدۇ

جهمئىيهت بولسۇن، ھهممىال -مهيلى مهكتهپ، مهيلى كۈتۈپخانا، مهيلى مېتىرو، مهيلى ئىداره

مهكتهپلهرده . يهرنىڭ بىر خىل ئۆگىنىش مۇھىتى، قىزغىنلىق بىلهن تولغانلىقىنى ھىس قىلدىم

ۇ يهرگه ئوقۇشقا، ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزغىن ئوقۇشقا، ئۆگىنىشكه بېرىلگهنلىكىدىن ئۇالرنىڭ ب

. بىلىم ئېلىشقا كهلگهنلىكىدىن ئىبارهت بىرال نىشانغا ئىگه ئىكهنلىكىنى بايقاپ ئااللىدىم

مهن . بهسته كىتاب سېتىۋالىدۇ- ياشقىچه بولغان ئادهملهر توپى بهس70 ياشتىن 7كۈتۈپخانىالردا 

 بۇنچه كۆپ كىتابنى ھارۋىالپ كىتاپ سېتىۋېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنده،- بهزى كىشلهرنىڭ ھارۋا

بېيجىڭ . سېتىۋېلىپ نېمه ئىش قىلىدىغاندۇ؟ قانداق ئوقۇپ بولىدىغاندۇ؟ دهپ ھهيران قالغان

ئۇندىن باشقا، خىزمهت . كىشلىرىنىڭ بىلىمىگه، كىتابقا بولغان ئىنتىلىشى ماڭا قاتتىق تهسىر قىلدى

ته ئوقۇغان چاغدا مهن ئۈرۈمچىده ئالىي مهكتهپ. جهھهتته مهن يهنه نۇرغۇن قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدىم

بېيجىڭغا كهلگهندىن . چوڭ بولغان، خهنزۇچه سهۋىيهم ياخشى، دهپ تېرهمگه سىغماي يۈرهتتىم

ئىشخانىدا قىلغان تهرجىمىلىرىم ئۇستازالرنىڭ قهلىمىده . كېيىن، ئو ئويۇمنىڭ خاتالىقىنى ھىس قىلدىم
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ن بولغان ھهر خىل تېمىالردىكى سۆھبهتلهرده قىپقىزىل بويۇلۇپ كېتهتتى، خهنزۇ كهسىبداشالر بىله

مهقسهتنى توغرا ئىپادىلهپ . مهقسهت مۇددىئايىمنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن زىياده زورۇقۇپ كېتهتتىم

ئىشقىلىپ بىرى تۇرمۇش مهسىلىسى، يهنه بىرى . بېرهلمهي نهچچه قېتىم يهرگه قاراپ قالغان ئىدىم

بېيجىڭدىن ئىبارهت بۇ چوڭ شهھهرده تىل ئۆتكىلىدىن خىزمهتنى قانداق قىلىش مهسىلىسى، يهنه بىرى 

مهن ھازىرمۇ خىزمهتتىن . ياخشى ئۆتۈپ ياشاش مهسىلىسى مېنى ئۇزۇن يىلالرغىچه قىينىغان ئىدى

قاراپ باقسام ئۆگىنىدىغان نهرسىلهر تولىمۇ . سىرىتقى ۋاقىتالردا كىتاب ئوقۇيمهن، خهنزۇچه ئۆگىنىمهن

 . كۆپكهن

 ۋه باشقا ئادهمگهرچىلىك ئىشلىرى نىسبهتهن ئاز، ئۆگىنىمهن دهيدىغان تۆكۈن-بېيجىڭدا توي

ئادهت مهسىلىسىگه -ئۆرپ. ئادهمگه ۋاقىت كهڭتاشا، گهپ شۇ ئادهمنىڭ شۇ ۋاقىتنى تۇتالىشىدا

بۇ مهسىله گهرچه ئىچكىرى . كهلسهك، بېيجىڭدا تاماق مهسىلىسى بىر چوڭ مهسىله ھېسابلىنىدۇ

بېيجىڭدا . رلهرگه قارىغاندا بىر ئاز ياخشى بولسىمۇ يهنىال بىر چوڭ مهسىلهئۆلكىلهردىكى باشقا شهھه

بهزىده بىر تهخسه لهغمهن يىيىش ئۈچۈن پاالن پۇل غهجلهپ تاكسىغا . ساناقلىق ئۇيغۇر ئاشخانلىرى بار

يهتته قېتىم، -تۆكۈن يىلدا كۆپ بولغاندا ئالته-توي. ئولتۇرۇپ، تاماقنى يهپ بولۇپ قايتىپ كېلىمىز

بېيجىڭدا . توينى قايسى رېستۇراندا قىلىش مهسىلىسىمۇ بىر مهسىله. بولمىسا بىر ئىككى قېتىم بولىدۇ

ئورگانالرنىڭ مۇسۇلمانچه ئاشخانلىرى تهسىس قىلىنىپ، بۇ -ئۇيغۇرالر كۆپرهك ئىشلهيدىغان ئىداره

 .مهسىلىلهرنى ھهر ھالدا ياخشى ھهل بولدى

 قىيىنچىلىقالرغا نۇرغۇن چوقۇم ئىكهنمىز ئىشلىگهن پايتهخىتته دهپ تۇرمۇشنى ۋه خىزمهت  

 ھهممه. قارايمهن دهپ مهۋجۇت، ياشلىرىمىزدا نۇرغۇن خىيال دهيدىغان كېرهك، بېرىشىمىز بهرداشلىق

ى بۇ بىر پۇتلىكاشاڭ، بۇنى يهڭگىلى بولمايدۇ، قىيىنچىلىقىن. ئىكهن باغلىق ئۆزىگه ئادهمنىڭ ئىش

بۇنى يهڭگىلى بولىدۇ، بۇ ھايات . ن ئادهملهرمۇ بار ئىكهندهپ قاراپ كهينىگه داجىيىدىغا

مۇساپهمدىكى نۇرغۇن داۋان، نۇرغۇن مۇشكۈلچىلىكلهرگه نىسبهتهن ھىچنىمه ئهمهس، دهپ ئۇنىڭغا 
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مهن ياش دوسىتلىرىمىزنىڭ ئىككىنىچى پوزىتىسيىىده . دادىل يۈزلىنىدىغان ئادهملهرمۇ بار ئىكهن

 .تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنى ئۈمىد قىلىمهنبولۇشىنى ۋه ئۆز كهسپىده زور 

بېيجىڭدا يۈگۈرۈپ چىقسىڭىز يۇرتىمىزدىكىدهك ئۇنداق ئېسىل تائامالر يوق، بايام دېگهندهك  

ئېسىل تائام يېيىش ئۈچۈن خېلى قاتىراپ باقىدىغان گهپ، بېيجىڭدا تازا بېرىپ ئهركىلىۋاالي، يوقالپ 

ئانىڭىز يوق، سىزنىڭ ئېغىرچىلىقىڭىزنى -اتاكېلهي دېسىڭىز سىزنى باغرىغا باسىدىغان ئ

مۇڭ -ئايهم كۈنلىرى بىر يهرگه جهم بولۇپ ھال-يهكشهنبه، ھىيىت-يىنىكلىدىغان، شهنبه

بۇ يهرده پهقهت سىز قىلىۋاتقان خىزمهت، خىزمهتداشالر ۋه . تۇققانلىرىڭىز يوق-قىلىشىدىغان ئۇرۇق

ئادهم دېگهننىڭ . ن دوسىتلۇق مۇناسىۋىتى بارمۇشۇ يهرده ئىشلهپ قالغان كىشلهردىن تهشكىللهنگه

خۈي پهيلى، مىجهزى كۈنده ئوخشاش بولمايدۇ، ئادهم دېگهن نۇرغۇن ئېھتىياجنىڭ قورشاۋىدا 

  نىمىشقا؟ . مانا مۇشۇنداق قۇربانلىقالرنى بېرىپ دۆلىتىمىزنىڭ پايتهختىده ياشاۋاتىمىز. ياشايدۇ

 يىللىق تهسىراتىم شۇكى، بېيجىڭدا رىقابهت 11ېنىڭ  يىل بوپتۇ، م11مهن بېيجىڭدا ئىشلهۋاتقىلى 

بۇنداق رىقابهت، . بهك كهسكىن، ھايات رېتىمى بهك تېز، ھهممىال يهر ئۆگىنىش مۇھىتى بىلهن تولغان

ھايات رېتىمى بىزگه ئوخشاش ھهم خهنزۇ تىلى ھهم ئۇيغۇر تىلىنى تهڭ قوللىنىدىغان، ئۇيغۇر 

ئورگان، چوڭ -ىزمهت قىلىدىغان ئورۇنالرغا قارىغاندا باشقا ئىدارهئاڭلىغۇچىالر، ئوقۇرمهنلهر ئۈچۈن خ

ئورگان، شىركهتلهرده خىزمهت -دائىم ھهر قايسى ئىداره. شىركهتلهرده تېخىمۇ كۈچلۈك- كارخانا

ئۇالرنىڭ . قىلىدىغان دوسىتالر بىلهن جهم بولغاندا ئۇالر بۇ ھهقته خېلى تهسىرلىك سۆزلهپ بېرىدۇ

شۇ چاغدىال رىقابهتته ئۇتۇپ چىققىلى بولىدۇ، . رىشىش، قاتتىق تىرىشىش كېرهكتى: گېپىنىڭ نېگىزى

بىزنىڭ مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنى مىسالغا ئالساق، ئايدا نهچچه . دېگهندىن ئىبارهت

قېتىم ئىستانسىسا خىزمهتچىلىرىگه تۈرلۈك تېمىالردا لىكىسىيه سۆزلىنىپ تۇرىدۇ، داڭلىق ئالىمالر، 

هسىسىلهر، يازغۇچىالر، دوختۇرالر، خهلقئارالىق ۋهزىيهت تهتقىقاتچىلىرى كېلىپ ئۆزلىرىنىڭ مۇتهخ

بېيجىڭدا . خىزمهتچىلهر كىرىپ ئاڭاليدۇ. ساھهسىدىكى نوپوزلۇق قاراشالر ھهققىده لېكسىيه سۆزلهيدۇ

ايالردا كىرىپ يهنه ئارام ئالغاچ كىتاب كۆرىدىغان ئورۇنالرمۇ كۆپ، سىز بىكار ۋاقىتلىرىڭىزدا بۇ ج
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ئۇالر ئايدا . سىز يهنه كىتاب ئارىيهت ئاالاليسىز. كىتاب كۆرسىڭىز بولىدۇ، پهقهت چاي پۇلىال ئالىدۇ

لېكىسيه ئادهتته ھهپتىنىڭ شهنبه، يهكشهنبه . بىر داڭلىق ئالىمنى تهكلىپ قىلىپ لېكىسيه ئۇيۇشتۇرىدۇ

ئۇچۇرى ئارقىلىق خهۋهر بېرىدۇ، ئاڭلىغۇڭىز سىزگه ئېلخهت ياكى يانفون . كۈنلىرىگه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ

.  سائهت ئاڭلىيااليسىز3-2 يۈهن تۆلهپ، ئۆزىڭىز قىزىقىدىغان ئالىمنىڭ لېكسىيهسىنى 20بولسا 

ئىشقىلىپ بېيجىڭ ئۆگىنىمهن، نهتىجه قازىنىمهن، ھاياتىمنى ئهھمىيهتلىك ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزىمهن، 

  .  ھېسابلىنىدۇدېگهن ئادهمگه نىسبهتهن بىر چوڭ سهھنه

   

ياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل رى- دىكتور ئىستانسىسىنىڭ رادىيو خهلق مهركىزىي

  ئابدۇرېھىم ۋه باشقا مىللهتتىكى خىزمهتداشالر بىرگه

بېيجىڭدا ياشاش جهريانىدا بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن كۆپ ئۇچراشتىڭىز، خىزمهت : مۇخبىر

شۇڭا سىزنىڭ پايتهختته . زمۇنالردا سۆھبهت، مۇالقهتته بولدىڭىزۋهجىدىن ئۇالر بىلهن تۈرلۈك مه

بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى . ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر ھهققىده چوڭقۇر تهسىراتىڭىز بار

تهسىراتلىرىڭىز، ئويلىغانلىرىڭىز، ئۇالرنىڭ تۇرمۇش، خىزمىتى ھهققىدىكى چۈشهنچىلىرىڭىزنى سۆزلهپ 

  .بهرگهن بولسىڭىز

 ئىسالھات، ئىشىكىنى ئېچىۋېتىش سىياسىتى يېڭى يولغا قويۇلغان دهسلهپكى :دۇرۇسۇل ئابدۇرېھىمئاب

مهزگىللهرده، بېيجىڭغا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن نۇرغۇنلىغان تىجارهتچىلهر كېلىپ، بۇ يهرده 
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اۋاملىق قېلىپ ۋه بهزىلهر ھهتتا مۇشۇ يهرده د. تىجارهت قىلىپ، پۇل تېپىپ يۇرتىنى گۈللهندۈرگهن

بېيجىڭدىن باشقا ئىچكىرىدىكى چوڭ شهھهرلهرده ھاالل تىجارهت قىلىپ، ھهر قايسى يهرلهرنىڭ 

مانا . ساخاۋهت ئىشلىرىغا ياردهم قولىنى سۇنۇپ ئۆزلىرىنىڭ ياخشى ناملىرىنى قالدۇرۇپ كهتكهن ئىكهن

ىشى، يهرلىك ئىقتىسادنىڭ مۇشۇنداق نۇرغۇن تىجارهتچىلهر بېيجىڭ ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ گۈللىن

كۆپتۇر تۆھپىسىنى قوشۇپ، جۇڭگودىكى باشقا ھهر مىللهت كىشلىرىنىڭ -راۋاجلىنىشىغا ئۆزىنىڭ ئازدۇر

ياخشى باھاسىغا ئېرىشىۋاتقان ئاچقۇچلۇق پهيىتته، ئاز ساندىكى بىر تۈركۈم كىشلهر نامدا ئاشخانا 

دىكى كىچىك بالىالرنى ئالداپ ئېلىپ كېلىپ ئېچىش، ئهمهلىيهتته خىروئىن سودىسى قىلىش، دىيارىمىز

. ئوغرلىققا سېلىش قاتارلىق ناچار قىلمىشلىرى بىلهن مىللىتىمىزنىڭ ئومۇمىي ئوبرازىغا تهسىر يهتكۈزدى

ئاخباراتقا يۈكسهك دهرىجىده ئهھمىيهت بېرىدىغان -بۇنىڭ تهسىرىده ئهزهلدىن تهشۋىقات

انۇنغا خىالپ، ناتوغرا قىلمىشلىرىدىن ئهپسۇسالندى ۋه بېيجىڭدىكى ھهر ساھه كىشلىرى ئۇالرنىڭ بۇ ق

كېيىن، بېيجىڭ شهھهرلىك پارتكوم، ھۆكۈمهت بېيجىڭ شهھىرىده . سورۇنالردا ئاشكارا تهنقىدلىدى

قانۇنسىز ئىش پائالىيهت بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشلهرنى قانۇننىڭ جازاسىغا تارتىش ئارقىلىق بۇ 

دېگهندهك ئهنه شۇ ئاز » بىرىنىڭ كاساپىتى مىڭغا«لېكىن، . لدىمهسىلىلهرنى ئۈنۈملۈك ھهل قى

ساندىكى كىشلهرنىڭ قىلىپ قويغان ناتوغرا ئىشلىرى كاساپىتىدىن ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان بېيجىڭدا 

ئېلىمىزنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپه قوشۇۋاتقان ۋه مۇشۇ يهرده تهبىئىي پهن ۋه ئىجتىمائىي 

خىزمهتچىلهرگه -ه چېلىقارلىق نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرىۋاتقان داڭلىق زىيالى، ئىشچىپهن ساھهلىرىد

سۆزلهرده بىلىپ بىلمهي زهرهر يهتكۈزۈپ قويىدىغان، ئۇيغۇر مىللىتىنى باشقىچه چۈشىنىدىغان، -گهپ

بېيجىڭدىكى كۆپ ساندىكى كىشلهر بۇنىڭغا پهرقلىق . باشقىچه قارايدىغان ئهھۋالالرمۇ بولدى

ئامىله قىلسىمۇ، ئاز ساندىكى كىشلهر بۇلۇپمۇ بىر قىسىم تاكسى شۇپۇرلىرى بۇ ئىشالرغا پهرقلىق مۇ

مۇئامىله قىلماي، ھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ ھهم ئالىمى ھهم يارىماس ئادىمى بولىدىغانلىقىدهك 

. ى سادىر قىلدىئومۇمىي ھهقىقهتنى بايقىيالماي، گهپ سۆزده ئۇالرنىڭ غورورىدىغا تېگىدىغان ئىشالرن

كېيىن تهشۋىقات ئورۇنلىرىنىڭ مىللهت ۋه ئۇنىڭ ئهزالىرى، ئۇيغۇر مىللىتى ۋه ئۇنىڭ جۇڭخۇا ئېلىگه 

قوشقان تۆھپىسى ۋه زامانىمىزدىكى ئۇيغۇر ئالىمالرنى تهدىرىجى تونۇشتۇرۇشى قاتارلىق ئىجابىي 
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ان چۈشىنىش بىر قهدهر تهشىۋىقاتلىرى ئۇيغۇرالر، شۇنىڭدهك بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالرغا بولغ

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم قۇرامىغا يهتمىگهن شىنجاڭلىق بالىالرنى . ئايدىڭالشتى

قايتۇرۇپ كېلىش ھهرىكىتىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، نۇرغۇن كىشلهر بۇ بالىالرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى 

ۈك ئىقتىسادى، ئىجتىمائىي سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن بىلهن ئهمهس باشقىالرنىڭ ئالداپ ئېزىقتۇرۇشى ۋه تۈرل

دهسلىۋىدىال بۇ مهسىلىلهرنى سۆزلىشىمدىكى سهۋهپ . ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه كېلىپ قالغانلىقىنى بىلدى

بېيجىڭدا ھازىر شىنجاڭلىق ئۇيغۇرالرغا پهرقلىق مۇئامىله قىلىدىغان، ئۇالرنىڭ ۋهتهن چوڭ ئائىلىسىگه 

نىدىغان ئامما تهدىرىجى كۆپهيدى، شۇنداقتىمۇ بېيجىڭ خهلقىگه قوشۇۋاتقان تۆھپىسىنى چۈشى

شۇنداقال ئېلىمىزدىكى ھهر قايسى مىللهتلهرگه ئۇيغۇرالرغا دائىر تهشىۋىقاتنى تېخىمۇ كۆپهيتىش، 

ئۇيغۇالرنىڭ جۇڭخۇا ئېلىگه قوشقان تۆھپىسىنى تېخىمۇ تونۇتۇش، جۇڭگودا ياشاۋاتقان ھهر قايسى 

ئادىتى، دىنى ئېتىقادى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن چىققان داڭلىق - تۇرمۇش ئۆرپمىللهتلهرنىڭ تارىخى،

تارىخىي شهخىسلهر، زامانىمىزدىكى داڭلىق كىشلهرنى خهنزۇ قاتارلىق ئېلىمىزدىكى باشقا مىللهتلهرگه 

ئادىتى، دىنى ئېتىقادىنى -كهڭ دائىرىده تونۇشتۇرۇش، باشقا مىللهتلهرنىڭ تارىخى، تۇرمۇش ئۆرپ

 زور تهرهققىيات،  ئىناق جهمئىيهت تهكىتلىنىۋاتقان، مهدهنىيهتته زور-رغا تونۇشتۇرۇشئۇيغۇرال

 دهپ زۆرۈر، تولىمۇ ئهھمىيهتلىك، تولىمۇ كۈنىده بۈگۈنكى قىلىنىۋاتقان تهشهببۇس گۈللىنىش

ارات ۋاستلىرىدا تونۇشتۇرۇلۇشى بىلهن ئاخب ئالىمجان ئىگىسى ساخاۋهت-خهير مانا،. ھېساباليمهن

ئىزلىرىنى پۈتۈن ئهل بىلىپ كهتتى، شىنجاڭدا، ئىچكىرىسىده ھاالل -ڭ ساخاۋهتلىك ئىشئۇنى

مهن بېيجىڭدا . تىجارهت قىلىپ كاۋاپ سېتىۋاتقان كاۋاپچىالر ئۇنىڭغا قايىل بولدى ۋه خۇرسهن بولدى

ىغا نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنى زىيارهت قىلدىم، زىيارهت تۈگىگهندىن كېيىن كۆپىنچىسىنىڭ گېپى مۇشۇ تېم

بېيجىڭدا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالر بۇ يهرده بىر مىللهتكه ۋاكالىتهن ئىشلهۋاتقانلىقى . مهركهزلىشىپ قالىدۇ

چۈنكى، بۇ دۆلىتىمىزنىڭ . تۇرۇش، مۇناسىۋهتكه ئاالھىده دېققهت قىلىدۇ-سۆز، يۇرۇش-ئۈچۈن گهپ

 يهرگه جۇڭگودىكى بۇ. پايتهختى بېيجىڭ، جۇڭگونىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مهدهنىيهت مهركىزى

 دىن ئارتۇق دۆلهتنىڭ 200داڭلىق ئىقتىساسلىقالر يىغىلغان، چوڭ خهلقئارالىق شهھهر بولغانلىقى، 

  . ئهلچىخانلىرى بېيجىڭدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر بۇ جهھهتكه ئاجايىپ دېققهت قىلىدۇ
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. ندا خېلىال كۆپيىپ قالدىۇيغۇرالر ئىلگىرى يىلالردىكىگه سېلىشتۇرغائ تۇرىدىغان بېيجىڭده ھازىر   

بېيجىڭدىكى دۆلهتنىڭ يۇقىرى : بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالرنى مۇنداق تۈرلهرگه ئايرىش مۇمكىن

دهرىجىلىك ئورگانلىرىدا رهھبهرلىك ۋهزىپىسى ئۆتهۋاتقان ئۇيغۇرالر، دۆلهتنىڭ ھهر قايسى مۇھىم ئىداره 

سهنئهت ئورۇنلىرىدا خىزمهت قىلىۋاتقان -تهتقىقات، تهشۋىقات، ئهدهبىيات-ئورگانلىرىدا، ئالىي پهن

چىۋه سودىسى، قاشتېشى سودىسى قىلىش قاتارلىق -ئۇيغۇرالر، بېيجىڭدا ئاشخانا ئېچىش، مىۋه

تىجارهتلهر بىلهن ئۇزۇن يىل شۇغۇللىنىپ بېيجىڭدا تۇرىۋاتقان ئۇيغۇرالر، ئۆزىنىڭ سهنئهت جهھهتتكى 

 ئىشلهۋاتقان، سهنئهتچىلهرنى تهشكىللهپ ئويۇن چوڭ، داڭلىق رىستۇرانالردا-تاالنتى بىلهن چوڭ

چوڭ شىركهتلهرده ئىشلهۋاتقان سهنئهتچىلهر، ئالىي مهكتهپلهرده دوكتۇرلۇق، -قويىدىغان چوڭ

كارخانلىرىدا ئىشلهۋاتقان -ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئېلىپ، بېيجىڭدا قېلىپ دۆلهتنىڭ چوڭ شېركهت

ڭلىق ئالىي مهكتهپلهرنى پۈتتۈرۈپ ھهم چهتئهللهرده ئۇيغۇرالر، بېيجىڭده ياكى ئىچكىرىدىكى دا

ئوقۇپ قايتىپ كېلىپ ئهلچىخانىالردا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالر، ئاخىرىدا بېيجىڭدىكى داڭلىق ئالىي 

 .مهكتهپلهرده ئىلىم تهھسىل قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالردىن ئىبارهت

يجىڭدىكى ھهر ساھه  يىل جهريانىدا بې11نسىسىدا خىزمهت قىلغان ئىستا رادىيو مهن   

ھهر قېتىم مهيلى قايسى ساھهدىكى ئۇيغۇرنى . ئۇيغۇرلىرىنى كۆپرهك زىيارهت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشىتىم

زىيارهت قىالي ئۇالرنىڭ ماڭا تهسىر قىلغان ئهڭ مۇھىم يېرى ئۇالر مىللهتنىڭ ئوبرازىغا ئاالھىده دېققهت 

 بېسىپ پايتهختكه خىزمهت ئۈچۈن كهلگهنلىكى چۈنكى، ئۇالر نۇرغۇن ئۇزۇن مۇساپىلهرنى. قىلىدۇ

تۇرۈش ۋه مۇئامىله جهھهتته ئۆزىنىڭ باشقىالرنىڭ نهزىرىدىكى مهنگه -سۆز، يۈرۈش-ئۈچۈن گهپ

 مىليوندىن 300 مىليارد 1چۈنكى، پايتهخىت بېيجىڭ جۇڭگودىكى . ناھايىتى دېققهت قىلىدۇ

ۈنىدىغان بىر جاي، ئۇنىڭ ئۈسىتىگه بېيجىڭدا  مىللهت ئهزالىرى تهلپ56ئارقىلىق ئاھاله، جۇڭگودىكى 

خهلقئارالىق شهھهر بولغانلىقى ئۈچۈن چهتئهللىكلهر تولىمۇ كۆپ، مۇنداق شارائىتتا ئۇالرنىڭ قىلغان 

ھهر بىر سۆزى، ھهر بىر ھهركىتى ئۆزىنىڭ ئهمهس، بىر مىللهتنىڭ سۆزى، بىر مىللهتنىڭ ھهرىكىتى 

مانا بۇ جهھهتته . كسهك دهرىجىده دېققهت قىلماي بولمايدۇشۇڭا، بۇ جهھهتته يۈ. بولۇپ قالىدۇ
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بېيجىڭدا خىزمهت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالر مىللهتنىڭ ئىچكىرىسىدىكى ھهر مىللهت ئارىسىدىكى ئوبرازىنى 

 .يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپه قوشۇۋاتىدۇ، دېسهك ھهرگىز ئارتۇق كهتمهيدۇ

 رايونىدىن ئاپتونوم ئۇيغۇر شىنجاڭ هممىمىزھ ئۇيغۇرالردا بېيجىڭدىكى ئىككىنچىدىن،   

 ئاڭ دهيدىغان يۇرتلۇق، بىر ھهممىمىز كهلگهن، كهلگىلى خىزمهت بېيجىڭغا پايتهختى ئېلىمىزنىڭ

ايدا ئ زىيالىالر ياش ئىشلهيدىغان ئورگانالردا-ئىداره. زىيالىالردا ياش بۇلۇپمۇ كۈچلۈك، تولىمۇ

ه شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىن بهزىد. ئىككى قېتىم يىغىلىپ تۇرىدۇ-بىر

لېكىن بۇ يهرده سهن ئۇ يهرلىك، مهن بۇ . كهلگهن مېھمانالرنى كۈتۈۋېلىش يۈزىسسدىن ئولتۇرىدۇ

ھهممىمىز بىر يهرلىك، ھهممىمىز بىر ئۇيغۇر، . يهرلىك، دهيدىغان گهپ قىلچه مهۋجۇت ئهمهس

دۆلىتىمىزگه، خهلقىمىزگه ئازاراق بولسىمۇ ھهسسىمىزنى قوشۇش ھهممىمىز پايتهخىتكه خىزمهتنى، 

بىرىمىزنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى ئۆگىنىپ، -ئۈچۈن كهلگهن، بىز بۇ يهرگه مۇساپىر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىر

كهم يهرلىرىنى تولۇقالپ، ئۆز ئارا ياردهم بېرىپ، ئۆز ئارا ھۆرمهتلىشىپ ئۆتۈش ئهڭ ئهقهللىي ساۋات، 

 .دهپ قارايدۇ

 ھهر بېيجىڭدا. كۈچلۈك قارىشى ۋاقىت ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشلهۋاتقان بېيجىڭدا ئۈچىنچىدىن،   

 نورۇزلۇق، باشقا ئۇنىڭدىن پائالىيهتلىرى، چوڭ-چوڭ نۇرغۇن جهمئىيهتلهرنىڭ-ئىداره  دېگۈدهك يىلى

ق تۆكۈن، نهزىر چىراق قاتارلى-ئۇندىن باشقا توي. تۇرىدۇ ئۆتكۈزۈلۈپ پائالىيهتلهر ھېيىتلىق

ئورۇنالر، مهكتهپلهرنىڭ ھهر -ئىداره.ئادىتىمىزگه مۇناسىۋهتلىك چوڭ پائالىيهتلهر ئۆتكۈزۈلىدۇ- ئۆرپ

خىزمهتكه بېرىش ۋه خىزمهتتىن چۈشۈشتهك ۋاقىتنى دېمهي . خىل كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىمۇ بار

سا شۇنچىگه دهل ۋاقتىدا تۇرايلى، مهيلى قانداق بىر پائالىيهت بولۇشدىن قهتئىنهزهر قانچىگه دېگهن بول

بىز ھهر دائىم دىيارىمىزدىن . ھهتتا ئۇنىڭدىن يېرىم سائهت بۇرۇن بارىدىغان ئهھۋالالرمۇ بار. بارىدۇ

تۆكۈن ۋه باشقا پائالىيهتلهرده ۋاقىت -كهلگهن دوسىتلىرىمىزنىڭ مۇشۇ جهھهتته شىنجاڭدا توي

ارىدىغان ئهھۋالالرنىڭ ئومۇملىشىپ  گه ب8 ده دېسه، 6قارىشىنىڭ تولىمۇ تۆۋهن ئىكهنلىكىنى، 

كېتىپ، زىيالىالرنىڭ بۇ جهھهتته خېلى سۆزلهپ بېقىپ ھېرىپ قالغانلىقىنى، ھازىر كىشلهرنىڭ 



 تالالنما ماقالىالر 

 48  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

تۆكۈن، ئادهمگهرچىلىك دهستىدىن قېقىلىپ -ئاساسهن كۆنۈپ قالغانلىقىنى، بهزى دوسىتالرنىڭ توي

ىڭ مۇشۇنداق ئىشالرغا سهرپ بۇلۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى، خىزمهتتىن باشقا نۇرغۇن ۋاقىتلىرىن

كېتىۋاتقانلىقىنى ۋايسايدىغانلىقىنى ئاڭالپ تۇرىمىز ھهم بۇ ئىشالرنىڭ تېزدىن تۈزۈلۈپ كېتىشىنى چىن 

 .دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز

يتهخىتته ئىشلهۋاتقان بولغاچقا، پا ئايرىلىپ يۇرتىدىن ئۆز ئۇيغۇرالر ئىشلهۋاتقان بېيجىڭدا     

شىنجاڭدا يۈز بهرگهن يېڭى ئۆزگىرىش، يېڭى . نىڭ خهۋهرلىرىگه تولىمۇ دېققهت قىلىدۇيۇرتى شىنجاڭ

تهرهققىياتالرغا، شىنجاڭنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن تۆھپه قوشۇۋاتقان شهخىسلهرگه يېقىندىن دېققهت 

مۇزىكا، -بۇلۇپمۇ بىكار ۋاقىتالردا خهلقىمىزنىڭ سهنئهتكارلىرى ئورۇنىدىغان ناخشا. قىلىدۇ

بېيجىڭدا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ . ئىتوتالرنى كۆرۈش ئارقىلىق كۆڭلىمىزنى ئاۋۇندۇرىمىز-ۈرگهكۈلد

ئادىتى، تىل مهدهنىيىتىنى - ئۆز كهسىپىده نهتىجىسى كۆرۈنهرلىك، شۇنىڭ بىلهن بىلله ئۆزىنىڭ ئۆرپ

ت، ئۇالر بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ بىردىنبىر قىلىدىغان ئىشى خىزمه. قوغداش ئېڭىمۇ كۈچلۈك

ئورۇنالردا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ -بېيجىڭدا ھهر قايسى ئىداره. خىزمهتتىن خۇشاللىق تاپىدۇ

بېيجىڭدهك مۇشۇنداق چوڭ، رىقابهت كهسكىن شهھهرده تۇرالىشىنىڭ ئۆزىال كىشلهرنىڭ قايىللىقىنى 

 ئۆزىنى باشقىالرغا قانداق بۇ يهرده ئىشلهۋاتقان ھهر بىر ئۇيغۇر. قوزغىشى كېرهك، دهپ قاراشقا بولىدۇ

بىر ئادهم يۇرتىدىن ئايرىلغان . تهرىزده چۈشهندۈرۈش مهسىلىسىگه دۇچ كېلىدۇ، دهپ ھېساباليمهن

ئىكهن، باشقا يۇرتتا تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن شۇ يۇرتنىڭ قائىدىلىرىنى ئوبدان بىلىشى، ئۆزىنىڭ 

ۋادا ئۇ بۇ ئىشالرنى ياخشى ئورۇندىيالمىسا نا. ئوبرازىنى باشقا يۇرتلۇقالردا ياخشى تىكلىشى كېرهك

  . ئۇنىڭ ئۆز ھۆرمىتى چۈشۈپال قالماستىن يهنه ئۆز يۇرتىنىڭ نامىغا زهرهر يېتىدىغان گهپ

 تۇيغۇسى مهسئۇلىيهت ئۇيغۇرالرنىڭ سانلىق كۆپ ئىشلهۋاتقان بېيجىڭدا قىلىشىمچه، دېققهت مېنىڭ  

ئۆزى قىلىشقا تىگىشلىك ئىشىنى . ىن باشلىنىدۇھهر قانداق ئىشنىڭ بېشى مهسئولىيهتت. كۈچلۈك

ھهقدادىغا يهتكۈزۈپ قىلغاندا، ئۆزى مهسئۇل بولغان ئىشىنىڭ ھۆددىسىدىن ياخشى چىققاندا 

مهيلى خىزمهت، مهيلى تۇرمۇش، مهيلى كىشلىك . ئادهمنىڭ ئىشلىرى يۈرۈشىدىغان گهپكهن
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لۈك مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بولغاندا مۇناسىۋهت، مهيلى ھهمكارلىق جهھهتته بولسۇن ئادهمده كۈچ

  .ئۇنىڭ ئۈنۈمى باشقىچه بولىدۇ، ئهلۋهتته

  

رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم ۋه -مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ دىكتور

ئايالى شۇنداقال خىزمهتتىكى ياخشى ھهمرايى مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ 

  زۇمرهت ياسىن بىلهن بىرگه ئاڭلىتىش بهرمهكتهرىياسهتچىسى -دىكتور

 

رىياسهتچىسى، مۇخبىرى ئابدۇرۇسۇل - مهركىزىي خهلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ دىكتور

  ئابدۇرېھىم ۋه ئايالى زۇمرهت ياسىن ئوغلى بىلهن بىرگه

يېقىندىن بېرى بېيجىڭدىكى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنى زىيارهت قىلىپ يازغان : مۇخبىر

پايتهختته ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر سىتۇدېنتالر ھهققىدىكى . الىلىرىڭىز جهمئىيهتته ياخشى تهسىر قوزغىدىماق

  .چۈشهنچىڭىزنى سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز
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 چىڭخۇا ئونۋېرسىتىتىدا ئېلىم تهھىسل قىلىۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر :ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم

، تۇرمۇش ۋه باشقا مهسىلىلهر توغرىسىدا ئۆتكۈزگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئالىي مهكتهپتىكى ئۆگىنىش

ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن نۇرغۇن تهشهككۇر تېلىفونلىرىنى » شىنجاڭ ياشلىرى«سۆھبىتىم 

تاپشۇرۇپ ئالدىم، ئارقىدىن بېيجىڭدىكى ئالىي مهكتهپلهرده مهمۇرىي ۋه كهسىپى جهھهتته چېلىقارلىق 

قۇچىالرنى ۋه ئوقۇغۇچىالرنى زىيارهت قىلىپ ژورنالدا بېرىش ۋه رادىيو نهتىجىلهرنى ياراتقان ئوقۇت

. ئاڭلىتىش نهتىجىسىده ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسبهتهن مهلۇم دهرىجىده تونۇش شهكىللهندى

بېيجىڭدا ئوقۇۋاتقان ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىده ئۆزىنى كهسىپكه بېغىشلىغان، ياخشى 

ئۆزىنىڭ بۇ يهرده . ازىنىشىنى كۆڭلىگه پۈككهن ئوقۇغۇچىالر كۆپ سالماقنى ئىگىلهيدۇئوقۇپ نهتىجه ق

مۇشهققهت بىلهن كهلگىنىنى بىلمهي، كۈنلىرىنىڭ قانداق بىكار ئۆتۈپ كهتكىنىنى -قانداق جاپا

جىدهل قاينىمىدا يۈرۈيدىغان ئوقۇغۇچىالرمۇ -سورۇن، ناتوغرا مۇھهببهت، جهڭگى-بىلمهي، ئويۇن

ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن دائىم كۆرۈشۇپ مۇڭدىشىپ تۇرىمىز، . كىن ئۇالر ئاز ساندالې. بار

دوكتۇرلۇق، ماگىستىرلىقتا ئوقۇۋاتقان بالىالرنىڭ ئۆزىگه خاس ئىدىيهسى بار، ئۇالر شۇنچىلىك 

ساددا، تىرىشچان، ئۇالرنىڭ ۋاقتى كۆپچىنچه كۈتۈپخانا، دهرىسخانىدا ئۆتىدۇ، بهزى -ئاددى

. الىالرنىڭ يىتهكچى ئوقۇتقۇچىلىرى بىلهنمۇ پاراڭالشسام، ئۇالرنى شۇنچىلىك ماختاپ كېتىدۇب

شىنجاڭلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئاجايىپ ئهقىللىق، ئۇنىڭ ئۈسىتىگه كهسىپى جهھهتته ھهر قانداق «

. دهيدۇ» ۇمهسىلىگه يولۇققاندا شۇ مهسىلىسىنى ھهل قىلىشىنىڭ ئىجادى يوللىرىنى دادىل ئىزدىنهلهيد

ئۇالرنىڭ بېيجىڭدىكى داڭلىق ئالىي مهكتهپلهرنىڭ ھهر قايسى يىللىقىدا ھهر مىللهت ئوقۇغۇچىلىرى 

چىڭخۇا . بىلهن تهڭ تۇرۇپ نهتىجه قازىنىشى ئادهمنىڭ قايىللىقىنى قوزغىماي قالمايدۇ

لۇق ئوتتۇرا مهن ئىچكىرىدىكى تو: ئونۋېرسىتىتىدىكى نۇرئهلىنى زىيارهت قىلغان چېغىمدا ئۇ ماڭا

بولۇپ قاپتىكهنمهن، بۇ ماڭا -64مهكتهپته ھهر مىللهت ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن ئوقۇش جهرياندا 

شۇنچىلىك ئېغىر كهلدى، بىر يىل ئهتراپلىق پىالن تۈزۈپ، ئهتىگهن سائهت بهشته تۇرۇپ كهچ سائهت 

گېپى ماڭا تولىمۇ دېگهن » بولدۇم- 1 گىچه پىالنلىق ئۆگىنىش قىلىش نهتىجىسىده سىنىپ بويىچه 12

دىمهك، بېيجىڭدىكى ئالىي مهكتهپلهرده ئهنه شۇنداق ئهتراپلىق پىالن، قاتتىق . تهسىر قىلغان ئىدى
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بۇالر بىلهن . تىرىشىش ئارقىلىق سىنىپنىڭ، مهكتهپنىڭ ئالدىدا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر خېلى بار

 كىرگهندىن باشالپ ئۆزى بىلهن كۆپرهك پاراڭلىشىش جهريانىدا ئۇالرنىڭ دهسلهپ ئالىي مهكتهپكه

باشقىالر ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنى، مۇھىمى ئۆزىنى قانداق چۈشهندۈرۈش، باشقىالرنى قانداق چۈشىنىش 

بۇ يهرده ئوقۇيدىغان كۆپىنچه بالىالرنىڭ نىشانى . مهسىلىسىگه دۇچ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى

ۇرىۋاتغاچقا، ئۇنىڭ ئۈسىتىگه بېيجىڭدىن ئىبارهت ئۇالرنىڭ يۇرتىدىن ئايرىلىپ پايتهختته ت. ئايدىڭ

مۇشۇنداق جايدا ئۆزى ۋه كهلگۈسى ھهققىده، يىراق، يېقىندا يۈز بهرگهن ئىشالرنى ئانالىز قىلىش، 

 .ئويلىنىش ئىمكانيىتى كۈچلۈك بولىدىكهن

 ياخشى كېيىن كىرگهندىن مهكتهپكه ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ ئالىي ساندىكى ئاز قىسىم بىر   

 ئىنتىزامىغا مهكتهپ جىدهللىشىپ، بىلهن باشقىالر چېكىنگهنلهرمۇ، ئۆتهلمهي ئىمتىھانالردىن ئوقماي،

وقۇيدىغان، بىلىم ئ مهكتهپنىڭ ئالىي بهزىلهر. بولدى ھهيدهلگهنلهرمۇ قىلىپ خىالپلىق دهرىجىده ئېغىر

مۇھهببهتنىڭ . كهتتىئالىدىغان جاي ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ، مۇھهببهت قاينىمىغا بېشىچىالپ كىرىپ 

مهن ھازىرقى . شىرىن تهملىرى ئۇالرنىڭ ئىككى كۆزىنى كۆرمهس، كاللىسىنى ئۆتمهس قىلىپ قويدى

يىللىقىدىن تارتىپ -1ئايالىم ھهم خىزمهتتىشىم زۈمرهت ياسىن بىلهن ئالىي مهكتهپنىڭ 

يىل مۇھهببهتلىشىپ ئالىي مهكتهپته بهش يىل، خىزمهتكه قاتناشقاندىن كېيىن ئۈچ . مۇھهببهتلهشكهن

لېكىن بىز مۇھهببهتنىڭ سهۋداسىدا ئۆگىنىشنى، كهسپىنى تاشالپ قويماي ھهر . توي قىلدۇق

شۇڭا، ئالىي مهكتهپلهرده پاالنچى ياكى پوكونچى . ئىككىسىنى تهڭ ئېلىپ بۈگۈنگه كهلدۇق

ۇنتۇپ ئاشىقىي بىلىمنى ئ-تاماقنى، ئىلىم-مۇھهببهتنىڭ سهۋداسىدا ساراڭ بولۇپ قاالي، دهپتۇ، ئاش

مهن بىر قىسىم ئالىي . بىقارار بولۇپ تۈگىشىپ كېتىپتۇ، دېگهن گهپلهرنى ئاڭلىسام ھهيران قالىمهن

مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مۇھىم ئىشالر بىلهن مۇھىم ئهمهس ئىشالرنى ياخشى بىر تهرهپ قىلىش 

ى بىلىم سهۋىيهسىنى ئىقتىدارىنى ھازىرلىشىنى، قىسقىغىنه ئالىي مهكتهپ ھاياتىدا نهزهرىيىۋ

  .چوڭقۇرالشتۇرۇپ، كهلگۈسى كهسپىي ئۈچۈن پۇختا ئاساس سېلىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهن

ىده قېلىپ قالغان ئۆز مهكتهپنىڭ قىلىپ تهھسىل ئېلىم ئونۋېرسىتىده بېيجىڭ ئۆتكهنده   
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 كه 50ىي ئونۋېرسىتىتىدا گۈلجهننهتتىن سورىسام، بېيجىڭ ئونۋېرسىتىتىدا ۋه ئۇنىڭ قارمىقىدىكى تىبب

. يېقىن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى دوكتۇرلۇق، ماگىستىرلىق، باكالۋېر ئونۋانى بويىچه ئېلىم تهھسىل قىلىۋېتىپتۇ

جۇڭگو . ئۇنىڭدىن باشقا، ھازىر چىڭخۇا ئونۋېرسىتىدا ئوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بار ئىكهن

ىتوتى، پايتهخىت پىداگوگىكا ئىنىستىتوتى، خهلق ئونۋېرسىتىتى، بېيجىڭ چهتئهل تىللىرى ئىنىست

تهھىسىل قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىالر خېلى كۆپ -قاتناش ئونۋېرسىتىتى قاتارلىق مهكتهپلهرده ئىلىم

ئۇالر بۇ مهكتهپلهرگه ئۇنچه ئاسان . ئۇالر ئېنىقكى، ۋهتىنىمىزنىڭ پهخرى. سالماقنى ئىگهللهيدىكهن

تهرى بهدىلىگه -دهرىجىدىكى تىرىشچانلىقى ۋه قانئۆتمىگهن، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ يۈكسهك 

ياخشى ئوقۇغان ئادهمنى ھهممه يهرنىڭ ئهتىۋارالپ ئىشلهتكۈسى . يۇقارقىدهك نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن

قانداق ياخشى خىزمهت ئورۇنلىرىنى تالالش ئوقۇغۇچىالرنىڭ تاللىشى، مهيلى قايسى يهرده . كېلىدۇ

ه ۋه ئهتراپىدىكى ئادهملهرگه يۈز كېلهلهيدىغان ياراملىق ئادهم خىزمهت قىلىشتىن قهتئىنهزهر ئۆزىگ

 .بولۇش ئىنتايىن مۇھىم، ئهلۋهتته

 پهرقلهرنى روشهن قانداق چېغىڭىزدا سېلىشتۇرغان بېيجىڭنى بىلهن شىنجاڭ يۇرتىمىز: مۇخبىر   

دا مهۋجۇت ھېس قىلىسىز، بىزده نېمىلهر كام؟ يېتىشسىزلىكلىرىمىز نېمه؟ بېيجىڭدىكى ئۇيغۇرالر

 بولۇۋاتقان ئارتۇقچىلىق نېمه؟

 ئۆتكۈزۈلۈپ كۆپلهپ يىغىنالپ خهلقئارالىق تۈرلۈك بېيجىڭدا: ئابدۇرېھىم ئابدۇرۇسۇل   

چوڭ كاتتا پائالىيهتلهر دائىم -چوڭ. ىدۇتۇر ئېچىلىپ قۇرۇلتايلىرى چوڭ-چوڭ دۆلهتنىڭ. تۇرىدۇ

ھهممه يهر ئۆگىنىش، بىلىم ئارقىلىق ئۆزىنى . رهكچهتئهللىكىلهرمۇ بېيجىڭدا كۆپ. دېگۈدهك ئۆتكۈزۈلىدۇ

تولۇقالشنى تهشهببۇس قىلىش بىلهن تولغان شارائىت، مانا مۇشۇنداق مهدهنىي مۇھىت ئادهمنىڭ 

ئۇنىڭ ئۈسىتىگه . پىكىرىگه داۋاملىق ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىپ تۇرىدىكهن-ھهركهتلىرىگه، ئوي

توپالنغان، ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرى، ئۇالرنىڭ قاراشلىرى بىز بېيجىڭغا جۇڭگودىكى ئهڭ داڭلىق زىيالىالر 

مېنىڭچه، بېيجىڭدىكى مهدهنىي . مۇنچه قۇالققا كىرىپ تۇرىدىكهن-ئاڭاليلى ياكى ئاڭلىمايلى ئانچه

بېيجىڭدا . پائالىيهتلىرىگه تهسىر كۆرسىتىپ تۇرىدىكهن، دهپ ھېسابلىدىم-مۇھىت كىشلهرنىڭ ئىش
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ر ئىكهن، ئهگهر سىز ۋاقتىڭىزنى ياخشى ئورۇنالشتۇرالسىڭىز نۇرغۇن كهڭتاشا ئۆگىنىش مۇھىتى با

مهن شىنجاڭدىكى دوسىتلىرىم بىلهن دائىم ئاالقىلىشپ تۇرىمهن، . ئىشالرنى قىالاليدىكهنسىز

ئۇالرنىڭ . ئاغىنلىرى بىلهنمۇ تېلىفونلىشىپ تۇرىمهن-رهھمهتلىك دادامنىڭ خىزمهتداشلىرى، ئهل

يوسۇنالر ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىم -گىمهس ئولتۇرۇش، ھهر خىل قائىدهتۆكۈن، تۈ-ئېيتىشچه، توي

 . ۋاقتىنى ئېلىپ كېتىدىكهن

. مئاڭالتتى رادىيودا قىلىپ زىيارهت زىيالىالرنى نۇرغۇن قىلىۋاتقان خىزمهت بېيجىڭدا مهن   

 ئۇالرنى قىلغان زىيارهتنى. ئۇالرنىڭ ئۆز كهسپىده نهتىجه قازىنىش ئهھۋاللىرىنى ئىگىلىدىم

ھهر قانداق بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشىنىڭ : ئومۇمالشتۇرغاندا مۇنداق خۇالسىگه كېلىش مۇمكىن

پىالنى يوق، نىشانى يوق ئادهمنىڭ چوڭ . ئاساسى ئېنىق نىشان ۋه ئهتراپلىق پىالندىن ئىبارهت

 ئىككىنچىسى، ۋاقىتنى قانداق ئىشالرغا سهرپ قىلىش. ئىشالرنى تهۋرىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

بىز ياشاۋاتىمىز، . نۇرغۇن كىشلهر ۋاقتىنى ئهھمىيهتسىز ئىشالرغا سهرپ قىلىۋاتىدۇ. مهسىلىسى

ۋاقتىمىزنى ئهتراپلىق . ئهمهلىيهتته بىز ياشاش جهريانىدا پۈتۈنلهي ۋاقىت بىلهن ئېلىشىۋاتقان بولىمىز

سى، ھهر قانداق ئۈچىنچى. ئورۇنالشتۇرالغان چاغدىال بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنىڭ نهتىجىسى كۆرۈلىدۇ

. ئىشقا قانداق قاراش، قولىدىكى ئىشنى قانداق بىر تهرهپ قىلىش يهنى ئهستايىدىللىق مهسىلىسى

بىر ئىشقا . تهمسىل بار-دېگهن ماقال» قىيىن ئىش يوق ئالهمده، كۆڭۈل قويغان ئادهمگه«كونىالردا 

لساق چوقۇم ئۇنىڭ مهيلى ئۇ قانچىلىك جاپالىق، قىيىن ئىش بولسۇن كۆڭۈل قويىدىغانال بو

 .نهتىجىسىنى كۆرهلهيمىز

. سانلىق ئاز ناھايىتى ئۇيغۇرالر ياشاۋاتقان يهرده بۇ. ئوخشىمايدۇ شىنجاڭغا بېيجىڭ: مۇخبىر  

رمۇش ئىشىنى بىر تهرهپ قىلىش بېيجىڭدىكى تۇ پهرزهنتلهرنىڭ يېتىلگهن ئۆسۈپ بېيجىڭدا

 ئۇنىڭدىن باشقا ئۆي سېتىۋېلىش، باال ئانىالرنىڭ بېشىنى قاتۇرۋاتقان ئىشمۇ قانداق؟-ئاتا

مۇشۇ ھهقتىكى كۆز قاراش ۋه چۈشهنچىڭىزنى سۆزلهپ . تهربىيهلهش ۋه باشقا تۈرلۈك مهسىلىلهر بار

 .بهرگهن بولسىڭىز
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توغرا ئېيىتتىڭالر، بېيجىڭدا خىزمهت قىلىۋاتقان ۋه بۇ يهرده ئۇزۇن : ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىم 

ئانىالر ۋه ياشالرنىڭ بېشىنى قاتۇرىۋاتقان يهنه بىر -ايىل تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇر ئات

ئانىالرنىڭ ئوغۇللىرى ۋه قىزلىرىغا، ياشىالرنىڭ ئۆزىگه مۇۋاپىق اليىق تالالش مهسىلىسى -ئاتا-ئىش

ئانىالر ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان، نىكاھدىن ئىبارهت -بېيجىڭدا خىزمهت قىلىۋاتقان ئاتا. بولۇپ تۇرماقتا

بىرگه -ى قاراپ بالىلىرى قۇرامىغا يهتكهن ۋاقىتالردىن باشالپ ئۇالرنى بىربۇ مهسىلىگه جىدد

ياشالر بولسا . خاراكتىرى كېلىشىپ توي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىپ كهلدى-تونۇشتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ مىجهز

ئوغۇلالرنىڭ كۆرۈشۈش مهشىرىپىنى -ئايدا بىر ياكى ئىككى قېتىم بېيجىڭدا خىزمهت قىلىدىغان قىز

بۇالر سان . ئوغۇلالرنىڭ تونۇشۇپ توي قىلىپ قېلىشى ئۈچۈن بىر سهھنه ھازىرلىدى-ۇپ، قىزئۇيۇشتۇر

قىزالرنىڭ يۈز كۆرۈشۈپ، تونۇشۇپ، ئاخىرىدا بىر بهخىتلىك بىر ئائىله -جهھهتته ئاز بولغان ئۇغۇل

ىش لېكىن، قانداق تىرىشچانلىق كۆرسىت. كىلشىرى بولۇپ قېلىشىدا ئوبدانال ئىجابى رول ئوينىدى

ئوغۇلالرغا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم -بولسۇن، بېيجىڭدىكى توي قىلىش ئالدىدا تۇرغان قىز

رايونىدىكىدهك ئۇنداق كهڭرى ئوبىكىت تالالش ئىمكانىيىتىغا ئىگه بولمىغاچقا، ئاز ساندىكىلىرى 

ى ھهل تۇرمۇش مهسىلىسىنى ھهل قىلغان بىلهن كۆپ ساندىكىلىرى تۇرمۇشتىكى بۇ ئهڭ مۇھىم مهسىلىن

 . قىلىش قىيىنچىلىقىغا دۇچ كهلمهكته

ئارا تونۇشۇپ توي -ئوغۇللىرىنى ئۆيلىشىده ۋه ياشالرنىڭ ئۆز-ئانىالرنىڭ قىز-بېيجىڭدا ئاتا

بىرىنچىدىن، بېيجىڭدىكى ئۇيغۇر : قىلىشىدا بۇنداق قىيىنچىلىقىنىڭ بۇلۇشىدىكى سهۋهپ

چۈنكى، بۇ يهرده بېيجىڭغا . تى كىچىكىرهكئوغۇلالرنىڭ شىنجاڭدىكى ئوبىكىت تالالش ئىمكانىيى-قىز

كېلىپ ئولتۇراقلىشىش، نوپوس مهسىلىسى ۋه قارشى تهرهپنىڭ قايهرده خىزمهت قىلىش مهسىلىسى، 

بېيجىڭدا ئهڭ بازارلىق (ئايال بىر يهرگه جهم بۇلۇشنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاچقۇچى ئۆي مهسىلىسى -ئهر

 مىڭ يۈهندىن ئهڭ ئهرزانلىرىنىڭ ھهر 50سى جايالردىكى ئۆينىڭ ھهر كۋادىرات مېتىرىنىڭ باھا

بېيجىڭغا . ۋه ئىقتىساد مهسىلىسى مهۋجۇت)  مىڭ يۈهندىن ئاشىدۇ25كۋادىرات مېتىرىنىڭ باھاسى 

كهلگهن ھهر قانداق ئادهم بۇ يهرده مال باھاسىنىڭ شىنجاڭ ۋه باشقا ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه 
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مانا مۇشۇ مهسىلىلهرمۇ توي قىلىش يېشىدا . قىلىدۇسېلىشتۇرغاندا خېلىال قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى ھىس 

 . تۇرغان بېيجىڭلىق بالىالرنىڭ قاتتىق باش قېتىنچىلىقى بولۇپ تۇرماقتا

. بېيجىڭدا ئىشلهۋاتقان، يېڭىدىن بالىلىق بولغان ئۇيغۇر ياشالرنىڭ قىيىنچىلىقىمۇ خېلى بار

 رىقابهت  .قىش مهسىلىسىگه دۇچ كېلىدۇئالدى بىلهن باال تۇغۇلغاندىن كېيىن، بۇ بالىنى قانداق بې

 ئانىلىرى-ئاتا شىنجاڭدىن چوقۇم ئۈچۈن بېقىش بالىنى شارائىتتا تېز رېتىمى تۇرمۇش كهسكىن،

ىنىڭ ھهر قانداق مۇشهققهتلىرىگه چىدىسىمۇ، بېقىش بالىنى ئانىالر-ئاتا. كېرهك كېلىشى بېيجىڭغا

ئادهت -ئۇيغۇرچه قانالالرنى كۆرۈش، ئۆرپلېكىن ئهتىسى ئاخشىمى قوشنىالر بىلهن مۇڭدىشىش، 

 قاتتىق ئېيىتقاندا ئېنىق بولغاچقا، مهھرۇم سهل ئىمكانىيهتلىرىدىن  يۇسۇنلىرىنى كهڭتاشا ئېلىپ بېرىش

شۇنىڭ بىلهن بېيجىڭدىكى . لىرىده بهرداشلىق بېرهلمهيدۇمۇشهققهت بۇنىڭ كهتكهچگه ئۇيغۇرسىراپ

چۈنكى، ئۇالر ئىشقا .  ئائىله خىزمهتچىسى تهكلىپ قىلىدۇياشالر يۇقىرى مائاش بىلهن شىنجاڭدىن

كهتكهندىن كېيىن بالىغا قارايدىغان، ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىدىغان ئادهم بولمىسا بولمايدۇ، 

ئهمهسمۇ؟ ئائىله خىزمهتچىلىرىمۇ بىر نهچچه ئاي بالىالرنى بېقىپ بېقىپ، بۇ يهرنىڭ زېرىكىشلىرىگه 

سهۋهبلهرنى كۆرسىتىپ -ئانىسىنىڭ ئاغرىپ قالغانلىقى ۋه باشقا باھانه-تابهرداشلىق بېرهلمهي، ئا

ئىشقلىپ بالىالر يهسلىگه كىرگۈچه بولغان ئارلىقتا ئۇنى قانداق بېقىش . يۇرتىغا قايتىپ كېتىدۇ

سهۋهبى، ئۈرۈمچىلهرده ياكى شىنجاڭدىكى باشقا . مهسىلىسى بىر چوڭ مهسىلىگه ئايلىنىپ قالغان

 يهسلىگه كىرگۈچى بولغان ئارلىقتا بالىغا چوڭالر، ياكى قوشنىالر ياكى ئۇرۇق تۇققانالر يۇرتالردا باال

بۇ يهرده ئۇنداق شارائىت پهقهت يوق، دهم ئېلىش . ئازراق بولسىمۇ قاراپ بېرىدىغان شارائىت بار

هيدىغان كۈنلىرىمىزنى بىز ئادهتته پۈتۈنلهي بالىمىزنى خۇشال قىلىدىغانغا تاپشۇرىمىز، لېكىن ئىشل

چاغدا بالىنى تهڭ ئىشقا ئاپىرىشىنىڭ ئورنى يوق بولغاقچا بۇمۇ بېيجىڭدىكى ئۇيغۇر ياشالرنىڭ بېشىغا 

 . چۈشكهن بىر باش قېتىنچىلىقى ھېسابلىنىدۇ

بېيجىڭدا خىزمهت قىلىشىنىڭ ياخشى تهرهپلىرى نۇرغۇن، بىز ھهر قېتىم قىيىنچىلىقالرغا دۇچ 

فاڭجىن سىياسهتلىرى، دۆلهت -ىكى قېرىنداشلىرىمىزغا پارتىيهنىڭكهلگهنده ئۆزىمىزنىڭ يۇرتىمىزد
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ئىچى ۋه سىرتىدىكى مۇھىم خهۋهرلهرنى ئۇنىڭدىن باشقا رادىيودىن ئىبارهت خهلققه ئۇچۇر يهتكۈزۈش 

ۋه ئۇنى تهربىيلهش ۋهزىپىسىنى ئالغان مۇشۇ ئاخبارات ۋاستىسى ئارقىلىق خهلقىمىزنىڭ مهنىۋىي 

اق بولسىمۇ كۈچ قوشۇۋاتقانلىقىمىزنى ئويلىغىنىمىزدا قايتىدىن غهيرهتكه كېلىپ تهشنالىقى ئۈچۈن ئارز

مهملىكهت خهۋهرلىرى ۋه خهلقئارا «مهن بۇندىن كېيىن : ئۆزۈمگه كهلسهم. قاتتىق ئىشلهپ كېتىمىز

پروگراممىلىرىغا ياخشى رىياسهتچىلىك قىلىپ، » دۇنياغا نهزهر«، »جۇڭگوغا نهزهر«،»خهۋهرلهر

نى ياخشى باشقۇرۇپ، ياخشى پروگراممىالرنى ئىشلهپ خهلقىمىزنىڭ »ڭلىتىش پروگراممىسىرومان ئا«

  .مهنىۋىي ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىمهن

  .ناھايىتى ئهتراپلىق سۆزلهپ بهردىڭىز، رهھمهت: مۇخبىر

 

 مهنىلىك ئۆتكهن ھايات

 )زىيارهت خاتىرىسى( 

 ىلىۋالدى مۇھهممهدجان ت

 كۈنى ئاتۇش شهھىرىنىڭ سۇنتاغ -23 ئاينىڭ - 12 يىلى -1958يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق 

 يىلىغىچه ئۆز يۇرتىدىكى -1976 يىلىدىن -1966. يېزىسى شورۇق كهنتىده دۇنياغا كهلگهن

سىنىپىدا  ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ تولۇق ئوتتۇرا -1باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مهكتهپلهرده ۋه قىزىلسۇ ئوبالستلىق 

 -  ئايغىچه شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تىل-7 يىلى -1983 ئايدىن -9 يىلى -1978. ئوقۇغان

ئوقۇش پۈتكۈزگهندىن كېيىن .  ئهدهبىيات كهسپىده ئوقۇغان-ئهدهبىيات فاكۇلتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىل

  ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا- ئايغىچه قهشقهر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتىنىڭ تىل-12 يىلى -1996

خىزمهتتىكى ۋاقتىدا قهشقهر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتى تهرىپىدىن كۆرسىتىلىپ، . ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان

ئاپتونوم رايون بويىچه مۇنهۋۋهر «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى تهرىپىدىن 

ئوغلۇم، «قىلىنغان  يىلى نهشىر -1991. بولۇپ باھالىنىپ، مىدال بىلهن مۇكاپاتالنغان» ئوقۇتقۇچى

 ئىجتىمائىي پهنلهر ئىلمىي -ناملىق كىتابى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پهلسهپه» ئالدىڭغا قارا
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 ئايدىن -12 يىلى -1996.  دهرىجىلىك نهتىجه مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن-2تهتقىقاتلىرىنى باھاالشتا 

 كېسهللىك يېشىدا  54 كۈنى -10 ئاينىڭ -6 يىلى -2012  باشالپ ئۈرۈمچىده ئولتۇراقلىشىپ،

 .شۇغۇلالنغان بىلهن تهتقىقات ئىلمىي ۋه ئىجادىيهت قهدهر بولغانغا ۋاپات بىلهن سهۋهبى

 نهشىر يېزىپ ئىچىده يىل نهچچه ئون قىسقىغىنه تۇغلۇقنىڭ تاھىر يارمۇھهممهد مهرھۇم      

ولۇپ، ئۇنىڭ ب ئارتۇق چىدىنپار 110 ماقالىلىرى قىلدۇرغان ئېالن پارچه، 25 كىتابى قىلدۇرغان

چۈنكى، ئۇنىڭ ئىجادىي، ئىلمىي ئهمگهكلىرى . ئهسهرلىرىنى كۆرگهن كىشى ئاپىرىن ئېيتماي قالمايدۇ

كۈچلۈك دهۋرچانلىققا، روشهن ئاكتىۋاللىققا، ئوچۇق پايدىلىنىشچانلىققا ئىگه بولۇپ، كۆپ يىلالردىن 

 ئىتىبارىغا -م ئهھلىلىرى ۋه جهمئىيهتنىڭ دىققهتبىرى كهڭ ئوقۇرمهنلهرنىڭ ياقتۇرۇپ ئوقۇشىغا، ئىلى

 كهلگهن ئۆتۈپ سىناقلىرىدىن قاتتىق دهۋرنىڭ چايقاشلىرىدىن، زاماننىڭ بىرگه،  نائىل بولۇش بىلهن

 ئىلمىي ئۇنىڭ بولسىمۇ، خۇشالشقان بىزدىن بالدۇرال ئۇ گهرچه بولىدۇكى، ئېيتىشقا شۇنداق. ئىدى

شۇنداقال . ۈپ ئوقۇشىمىزغا مۇيهسسهر بولىدۇسۆي بولۇپ، راھھهم ۋاقىت ھهر بىزگه ئهمگهكلىرى

بىز مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنى چوڭقۇر سېغىنىش . كېيىنكىلهرنىڭ ھهم قهدىرلىشىگه ئېرىشىدۇ

  ...بىلهن دائىم ياد ئېتىمىز، ئۇنىڭ باسقان ئىزلىرىنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشىمىز

 مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق بۈگۈنكى ئۇيغۇر )رپىروفېسسو: (ئىمىن ئهخمىدى      

ئۇ ئۆزىنىڭ .  تهتقىقات ساھهسىده كۆزگه كۆرۈنگهن تاالنىت ئىگىلىرىنىڭ بىرى ئىدى-مهدهنىيهت

 سهنئهت، مائارىپ قاتارلىق تهرهپلهرده قېتىرقىنىپ -قىسقىغىنه ھاياتىدا قانۇن، ئهخالق، ئهدهبىيات

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى، .  ماقاله ۋه كىتابالرنى ئوقۇرمهنلهرگه سۇندىئىزدىنىپ نۇرغۇنلىغان ئىلىمىي

 ئهخالقىنى مۇكهممهللهشتۈرۈشته، ئۆزىنىڭ يالقۇنلۇق پىكىرلىرىنى بىزگه -مائارىپى، سهنئىتى، ئهدهپ

تۈركىي «دا ناھايىتى زور نهتىجىلهرگه ئىرىشتى، » قۇتادغۇبىلىك تهتقىقاتى«بولۇپمۇ ئۇ . تهقدىم ئهتتى

ئۇ يهنه مهدهنىيهت تهتقىقاتىدا . توغرىسىدا يېڭىچه پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويدى» دىۋانىتىلالر 

 ئاخىرى تارىخقا ھۆرمهت قىلىش، پاكىتقا ھۆرمهت قىلىش، ئهمهلىي بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، -باشتىن

دىن گهرچه ئۇ كېسهللىك سهۋهبى بىلهن ئارىمىز. يىڭى بىر يول، ئۆزىگه خاس ئۇسلۇبنى شهكىللهندۇردى

كهتكهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ جهمئىيهتشۇناسلىق ۋه ئىلىمىي تهتقىقاتتىكى ئىزدىنىشلىرى بىزنىڭ بۇنىڭدىن 
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ئۇنىڭ تىرىشچانلىقى، بىلىمگه بولغان . كېيىنكى تهتقىقاتلىرىمىز ئۈچۈن ئۆرنهك بوالاليدۇ

ئىيهتكه پايدا ئىنتىلىشچانلىقى، بىلىمگه ئىلمىي مۇئامىله قىلىش، بىلىمنى ئهمهلىي قوللىنىش، جهم

 كېلىشلهرده ئهخالقىي مىزانالرغا ئىزچىل -يهتكۈزۈش روھى ۋه ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهردىكى بېرىش

  . رىئايه قىلىپ كهلگهنلىكى ھهممىمىزنىڭ ئۈگنىشىگه ئهرزىيدۇ

مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ مهدهنىيهت ساھهسىده ئوتتۇرىغا قويغان ئىلمىي پىكىرلىرى      

ئۇ يهككه بىر تېمىدىال ئهمهس، كىچىك بالىالرنى . دهنىيهتنىڭ ھهر قايسى ساھهلىرىگه تۇتاشتىمه

تهربىيهلهشتىن تارتىپ چوڭالرنىڭ قانداق ئادهم بولۇشى، شهخسىي ئائىلىلهرنىڭ ئهھۋالىدىن تارتىپ 

ه ئۆزىنىڭ جهمئىيهتنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تهرهققىياتىغا قانداق كۆڭۈل بۆلۈش قاتارلىق جهھهتلهرد

مهن ھهر قېتىم . پىكىرلىرىنى ناھايىتى جانلىق، باشقىالرنى قانائهتلهندۈرگىدهك دهرىجىده يهتكۈزدى

مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ بىزگه قالدۇرۇپ كهتكهن ماقالىلىرى ۋه كىتابلىرىنى ئوقۇغىنىمدا، 

. ۇر سېغىنىش ئىلكىده ئهسلهيمهنئۇنىڭ يارقىن سىيماسى كۆز ئالدىمدا نامايهن بولۇپ، ئۇنى چوڭق

شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق توغرىسىدا سۆزلىشىمىز، 

 ئهسلهشنىڭ تۇغلۇقنى تاھىر يارمۇھهممهد مهرھۇم  بۇ. مهخسۇس تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بىرىشىمىز زۆرۈر

  ...يولى ياخشى ئهڭ

مۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق كىشىلىك خاراكتىر يار مهرھۇم  )پىروفېسسور (:ئۇتغۇر ئوسمان غهيرهتجان    

جهھهتته تىرىشىپ ئۈگىنىدىغان، ئۈزۈكسىز ئالغا باسىدىغان، قېيىنچىلىققا باش ئهگمهيدىغان، 

بوزلۇقتىن يول ئېچىپ يۈرهكلىك ھالدا ئالغا ئىلگىرىلهيدىغان، ئىلمىي ئىجادىيهتنىڭ قىممىتىنى ماددىي 

لدىغا قويىدىغان، جهمئىيهت، دهۋرنىڭ يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق كۆزىتىپ، ئۇنىڭغا توغرا بايلىقنىڭ ئا

 شىجائهتلىك ئهر، - مۇئامىلىده بولىدىغان، راستچىل، دۇرۇس، خهلقچىل، يۇرت سۆيهر، غهيرهت

دهۋرىمىز يىگىتلىرىنىڭ تىپىك ئۈلگىسى بولۇشقا مۇناسىپ، خاس تهپهككۇر ئهندىزىسىگه ئىگه 

مېنىڭچه، ئۇنىڭ . ئۇ قىسقىغىنه ھاياتىدا ئاز بولمىغان مهنىۋىي قىممهتلهرنى ياراتتى. دىتهتقىقاتچى ئى

ئۆز ھاياتىدا قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه نوقتىغا يىغىنچاقالشقا 

 يىللىرىدىن -90 ئهسىرنىڭ -20 تۇغلۇق تاھىر يارمۇھهممهد بىرىنچى،  بولىدۇ،
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قاتلىرى بىلهن بۇ ساھهده يېڭى بىر يول ئاچقان شهخسكه تهتقى ھهققىدىكى ››غۇبىلىكقۇتاد‹‹  باشالپ

نى پهقهت ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلىم ››قۇتادغۇ بىلىك‹‹ يىلالردا بىر تۈركۈم شائىر ۋه ئالىمالر -80. ئايالندى

تاھىر تۇغلۇق بۇ مۇھىتىغا، يهنى تار دائىرىدىكى زىيالىالر قاتلىمىغا تهقدىم قىلغان بولسا، يارمۇھهممهد 

 بىر يېڭى  ئۇنى  ئهسهرنى نهسرىيلهشتۈرۈش، رومانالشتۇرۇش ۋه ئۇنىڭغا شهرھىي يېزىش ئارقىلىق

 كهڭ بولغان گهۋدىسى ئاساسىي مىللهتنىڭ ھالقىتىپ مۇھىتتىن تار ئهسهرنى بۇ  ۋه قىلدى ئىگه سۈپهتكه

ۇھهممهد يارم بولغىنى  ئهھمىيهتلىك تېخىمۇ. ئايالندۇردى ئهسهرگه بىر چۈشىنهلهيدىغان ئاممىسى خهلق

 ۋه تارقىلىش   ئۆسمۈرلهر دۇنياسىغىمۇ ئېلىپ كىرىپ، ئهسهرنىڭ-تاھىر تۇغلۇق بۇ ئهسهرنى ياش

 غايه مىللىي ۋه قاراش قىممهت  ئهۋالدالرنىڭ بۈگۈنكى ئهسهرنى بۇ. كېڭهيتتى دائىرىسىنى ئۆزلىشىش

ھىر تۇغلۇق دهۋرىمىز تا يارمۇھهممهد ئىككىنچى، .تونۇتتى سۈپىتىده مهنبهسى مۇھىم ئهڭ تىكلهشتىكى

ئىجتىمائىي ئهخالق مىزانلىرىنىڭ تاكامۇللۇقىغا ئىنتىلىش، زامانىۋىي روھىي ساغالملىق، چاغداش 

ئۇ بۇ تېمىدا يازغان . مهنىۋىي كامىللىقىنى تهشهببۇس قىلىشنى ئىلىمىي ئىجادىيىتىنىڭ قانىتى قىلىدى

قاتارلىق » قابىلىيهت ۋه روھىيهت«، »ىنى سۆيۈش مىللهتنى سۆيۈشتۇرئهنئهن«، »ھاياتلىق ۋه نۇمۇس«

 ئهخالقنى ئىنساننىڭ زىننىتىنى ئىكهنلىكىنى، ئهخالقىي تاكامۇللۇقنى -ئهسهرلىرى ئارقىلىق ئهدهپ

يۈكسهك غايه قىلىشنى ۋه دهۋرگه خاس زامانىۋىي روھىي ساغالملىق، مهنىۋىي كامىللىق ئىدىيهسىنى 

 دهۋر بىلهن تهڭ قهدهمده ئىلگىرىلىگىلى بولمايدىغانلىقىنى، ئارقىدا قالىدىغانلىقىنى، تىكلىمهي تۇرۇپ،

. شاللىنىپ قالىدىغانلىقىنى، ھهتتا ئۆزلۈكىنى يوقىتىپ قويىدىغانلىقىنى كهڭ ئوقۇرمهنلهرگه تونۇتتى

ھهر خىل دېگهن ئهسىرى ›› ئۇيغۇرالردا پهرزهنت تهربىيهسى‹‹ يىلى نهشر قىلىنغان -2001ئۈچىنچى، 

ئىجتىمائىي مهسىلىلهر ئىچىده تىڭىرقاپ قالغان، مىللىي تهربىيهده كىرېزىسكه پاتقان، تارىخىي ۋه 

 بىر مۇھىم تهربىيهسىده پهرزهنت ئۇيغۇرالرنىڭ  مىللىي ئهنئهنىدىن ياتلىشىش ھادىسىسىگه دۇچ كهلگهن

رنى ئهۋالدال ئىگه چۈشهنچىگه يزامانىۋى ھهم سادىق ئهنئهنىگه ھهم ئهسهرده بۇ. ئايالندى قولالنمىغا

يارىتىشنىڭ مهنىۋىي ئاساسلىرى كۆرسىتىلگهن بولغاچقا، بۇ ئۇيغۇر مائارىپ تارىخىدا مهيدانغا كهلگهن 

 »تۈرك لۇغاتىت دىۋانۇ«  تۇغلۇقنىڭ تاھىر يارمۇھهممهد  تۆتىنجى،. ئۇل ئهسهرلهرنىڭ بىرىدۇر

 ئۇيغۇر مهدهنىيهت ئارقىلىق  ئهسهر گىگانىت ۇب ئۇ  .سىستېمىلىقتۇر ۋه دائىرىلىك كهڭ تهتقىقاتى
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تارىخىنىڭ خاقانىيه ۋه ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى دهۋرىنى، ئۇنىڭ مهدهنىيهت قاتالملىرىنى، بولۇپمۇ 

 كاشغهرىي مهھمۇد ئالىم بۈيۈك ئۇنىڭ. تىرىشتى يورۇتۇشقا مهنتىقىسىنى مهدهنىيهت   ئۇيغۇرالرنىڭ

كه › دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك« ‹  خهتلىك مىليون 2  يازغان ئاتاپ يىللىقىغا 1000 تۇغۇلغانلىقىنىڭ

پات ئارىدا نهشرىدىن . دېگهن قۇرال كىتابى ئېنسىكلوپېدىيهلىك ماھىيهتكه ئىگه كاتتا ئهسهردۇر» شهرھ

 مهيدانغا تهتقىقاتىدا   مهدهنىيهت-تهتقىقاتىدا ۋه ئۇيغۇر ئىدىيه ›› دىۋان‹‹چىقىدىغان بۇ ئهسهر 

 26 ئېيتقاندا، مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ يېغىپ. بىرىدۇر ىجىلهرنىڭنهت زور ئهڭ كهلگهن

يىللىق ئىلمىي ئىجادىيهت ھاياتىنى مهنىلىك ئۆتكهن ھايات، دهۋر دولقۇنلىرىدا غهۋۋاس بولۇپ ئۈزگهن 

ت ھايات، زامانداشلىرىغا تهسىر كۆرسهتكهن ھايات، دهۋرداشلىرىنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋهر بولغان ھايا

  .دېيىشكه بولىدۇ

ئاخىرىدا شۇنىمۇ تهكىتلهش زۆرۈركى، ئۇيغۇر ئىجتىمائىي پهنلىرى ساھهسىدىكى نوپۇزلۇق       

 ۋه مهخسۇس نهتىجىلىرى  شهخىس يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ كىشىلىك ھاياتى ۋه ئىلمىي تهتقىقات

 كىلهچهكته ئىشىنىمىزكى،. تېمىدۇر بىر چوڭ تېگىشلىك قىلىشقا تهتقىق ئاالھىده

ىن ئىبارهت يېڭى بىر تهتقىقات ساھهسى مهيدانغا چىقىپ، ئۇنىڭ نامى، روھى ت ››تۇغلۇقشۇناسلىق‹‹

  .ۋه ئىدىيهسىنى تېخىمۇ پارلىتىدۇ

 يارمۇھهممهد تاھىر دېگهن بۇ مۇبارهك ئىسىم بىلهن )شائىر، ژۇرنالىست: (تۇرغۇن يىلتىز      

» خوتهن گېزىتى«ئايدا ئوقۇشنى تامامالپ -9يىل -1981مهن .  يىل بوپتۇ30تونۇشلۇقۇمغا ساق 

ئۇيغۇر تهھرىر بۆلۈمىگه خىزمهتكه ئورۇنلىشىپ ئارىدىن بىرقانچه ئاي ئۆتكهندىن كېيىنال، مۇخبىرلىقتىن 

شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىده، يېڭىدىن يازغان . بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسىغا قاتنىشىش ئۈچۈن ئۈرۈمچىده بولدۇم

ژۇرنىلى تهھرىراتىغا باردىم ۋه ئۇستاز مۇھهررىر ئهبهيدۇلال ئىبراھىم » ڭ ياشلىرىشىنجا«ئهسىرىمنى ئېلىپ 

ژۇرنىلىنىڭ ئاكتىپ ئاپتورلىرىدىن » شىنجاڭ ياشلىرى«ئاشۇ يىلالردا، مهن . بىلهن ھهمسۆھبهتته بولدۇم

، ئهبهيدۇلالكام مېنىڭ ھۆسن خهت يېزىشتىكى ئاالھىدىلىكىمنى كۆزده تۇتتى بولغاي. بىرى ئىدىم

سانىدىكى بارلىق ئهسهرلهرنىڭ ماۋزۇ ھۆسن خهتلىرىنى -1يىل - 1982ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«

ناملىق نهسر بولۇپ، ئۇنىڭ ئاپتورى » ياڭرا تهمبۇر«مۇندهرىجىده . يېزىشنى ماڭا تاپشۇردى



 تالالنما ماقالىالر 

 61  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

دېگهن » بۇرياڭرا تهم«مهن . يارمۇھهممهد تاھىر بولۇپ، ئۇ چاغدا، مهن بۇ ئاپتور بىلهن تونۇشمايتتىم

ماۋزۇنى ئوبرازلىق خهت نۇسخىسى بىلهن تهمبۇرنىڭ شهكلىنى چىقىرىپ ساق بىر ئاخشامدا يېزىپ 

يىلى، مهن خىزمهت مۇناسىۋىتى بىلهن قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتىغا -1987... بولغان ئىدىم

ۈشكىنىمده، ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي، قهشقهرده يارمۇھهممهد تاھىر بىلهن تۇنجى يۈز كۆر. يۆتكهلدىم

ناملىق نهسرنىڭ ماۋزۇ خېتىنى » ياڭرا تهمبۇر«ئىككىمىز قىزغىن پاراڭغا چۈشۈپ كهتتۇق ۋه مهن ئۇنىڭغا 

قانداق يازغانلىقىمنى سۆزلهپ بهرگىنىمده، ئۇ مېنىڭ ئاشۇ ھۆسن خېتىمدىن تولىمۇ سۆيۈنگهنلىكىنى، 

شۇنىڭدىن كېيىن، . نى ئېيتقان ئىدىئۆزىنىڭ تۇنجى ئېالن قىلىنغان نهسرى ئىكهنلىكى» ياڭرا تهمبۇر«

پات يوقلىشىپ، پىكىرلىشىپ تۇرىدىغان يېقىن دوستالردىن بولۇپ قالغان -يارمۇھهممهد بىلهن پات

  .ئىدۇق

» قۇتادغۇ بىلىك«مهن قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتىدا ئىشلهۋاتقان ئاشۇ مهزگىللهرده، يارمۇھهممهد      

ئوغلۇم، «ھېكمهتلىرى بىلهن تويۇنغان » قۇتادغۇ بىلىك«ىڭ ئۇن. تهتقىقاتىغا كىرىشىپ كهتكهن ئىدى

» قۇتادغۇ بىلىك«يارمۇھهممهدنىڭ .  يىلى نهشر قىلدۇق- 1991ناملىق كىتابىنى بىز » ئالدىڭغا قارا

 ئىجتىمائىي پهنلهر -تهتقىقاتىدىكى بۇ تۇنجى ئهسىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پهلسهپه

 ئۆزى ئۈچۈنال شۆھرهت ئېلىپ ئېرىشىپ، مۇكاپاتقا   دهرىجىلىك-2باھاالشتا ئىلمىي تهتقىقاتلىرىنى 

  .شۆھرهت بهخش ئهتكهن ئىدى- كېلىپال قالماستىن، بهلكى قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتىغىمۇ شان

يىلىنىڭ ئاخىرىدا، يارمۇھهممهد ئائىلىسىنى كۆچۈرۈپ ئۈرۈمچىده ئولتۇراقالشتى، -        1996

يىلى، مهن خىزمهت ئېھتىياجى بىلهن -2004. مىز بىر مهزگىل ئۈزۈلۈپ قالدىشۇنىڭ بىلهن ئاالقى

شۇنىڭ . ژۇرنىلى تهھرىراتىدا ئىشلهش ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه يۆتكىلىپ كهلدىم» جۇڭگو مىللهتلىرى«

» تۇغلۇق«شۇ مهزگىللهرده، ئۇ ئۆزىگه . پات ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان بولدۇق-بىلهن، ئىككىمىز پات

. دى ھهمده ئهسهرلىرىنى يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق ئىمزاسىدا ئېالن قىلىشقا باشلىدىفامىلىسىنى قولالن

بىز ھهر قېتىم ئۇچراشقاندا، ئىلىم ھهققىده، جۈملىدىن تهتقىقات، ئىجادىيهت ۋه ئىزدىنىش ھهققىده 

دىراش پات ماقاله ئېلىپ كهلگهنده، مهن ئال-ژۇرنىلىغا پات» جۇڭگو مىللهتلىرى«ئۇ، . پىكىرلىشهتتۇق

يارمۇھهممهد قولىغا بىرهر . ئىشىمنى قويۇپ تۇرۇپ، ئۇ ئېلىپ كهلگهن ماقالىنى بىر قۇر ئوقۇپ چىقاتتىم
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مهن ئۇنىڭ ماقالىسىنى ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن، ماقاله . ماتېرىيالنى ئېلىپ ئۈندىمهستىن ئولتۇراتتى

يرىم جايالرنى تۈزىتىش توغرىسىدا توغرىسىدىكى پىكىرلىرىمنى ئۇنىڭغا دهيتتىم، بهزىده ماقالىدىكى ئا

پىكىر بهرسهم، ئۇ مېنىڭ پىكرىمنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئاڭاليتتى ۋه ماقالىسىنى بهزىده نهق 

مهيداندىال ئۆزگهرتىپ تۈزىتىپ بېرهتتى، بهزىده ماقالىسىنى قايتۇرۇپ ئېلىپ كېتىپ، ئهتىسىال 

تۇرىسىدىكى دوستلۇق پهقهت ئىككىمىزگىال ئىككىمىز ئوت... تۈزىتىلگهن نۇسخىسىنى ئېلىپ كېلهتتى

ژۇرنىلىنىڭ » جۇڭگو مىللهتلىرى«تهۋه بولۇپ قالماستىن، بهلكى يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق بىلهن 

جۇڭگو «ئىخالسمهن ئوقۇرمهنلىرى ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق، يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق بىلهن 

 ئهڭ ياخشى يېزىلدى دهپ قارىغان ماقالىلىرىنىڭ ئۇ ئۆزى. ژۇرنىلىنىڭ دوستلۇقى ئىدى» مىللهتلىرى

يارمۇھهممهدنىڭ قولىدىن ئۆزۈم بىۋاسىته تاپشۇرۇۋېلىپ، ئۆزۈم . كۆپىنچىسىنى بىزگه بېرهتتى

ژۇرنىلىمىزنىڭ : مهسىلهن. تهھرىرلىگهندىن كېيىن ژۇرنىلىمىزغا بېرىلگهن ماقالىلهر بىرقهدهر كۆپ

ده ئىنساننىڭ قىممىتى »ارازىسىدىكى قىسمهتلهرقىممهت ت«سانىغا بېسىلغان -1يىل -2005

قامىتىده ئهمهس، بهلكى روھىي كامالهتته ئىكهنلىكى كىشىنى قايىل -تېرىسىده ياكى قهددى-گۆش

سانىغا -4يىل -2005قىالرلىق دهرىجىده، تهسىرلىك مۇھاكىمه قىلىنغان ئىدى؛ ژۇرنىلىمىزنىڭ 

 تهبىئىتى بىلهن نومۇس ئوتتۇرىسىدىكى مۇرهككهپ تا ئىنسان»ئىنسان تهبىئىتى ۋه نومۇس«بېسىلغان 

باغلىنىش مۇپهسسهل مۇالھىزه قىلىنىپ، نومۇستىن مهھرۇم بولۇش ھېسابىغا ئېرىشكهن ھهرقانداق 

قىممهت ئاتا قىاللمايدىغانلىقى، نومۇستىن جۇدا بولۇش ھېسابىغا ئېرىشكهن -نهرسىنىڭ ئىنسانغا قهدىر

تىبارى بولمايدىغانلىقى قاتارلىق ھهقىقهتلهر ئهمهلىي پاكىتالر بىلهن ھهرقانداق ئىمتىيازنىڭ قىلچىمۇ ئې

بهخت ئهلچىسى ـــ «سانىغا بېسىلغان -4يىل -2006ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى؛ ژۇرنىلىمىزنىڭ 

تا پهيالسوپ، شائىر، دۆلهت ئهربابى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ھايات »يۈسۈپ خاس ھاجىپ

» جۇڭگو مىللهتلىرى«بۇالردىن باشقا، يارمۇھهممهدنىڭ . ئىدىپائالىيىتىدىن چۈشهنچه بېرىلگهن 

سانىغا -1يىل - 2007، »تهربىيه-نومۇس ۋه تهلىم«سانىغا بېسىلغان -6يىل -2006ژۇرنىلى 

دېھقان ئهجرى «سانىغا بېسىلغان -5يىل -2007، »نومۇس ۋه ئۇنى مۇھاپىزهت قىلىش«بېسىلغان 

ئهسىردىكى -11«، »كىشىلىك ھايات ۋه نومۇس«، »ىدهنومۇس ۋه ئهق«، شۇنداقال »زېمىننىڭ جېنى
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قاتارلىق بىر تۈركۈم ماقالىلهرنىڭمۇ » ئادىمىيلىك مىزانلىرى«، »مهسئۇلىيهت ۋه قهرز«، »ئۇلۇغ ئىزچى

  ... تهربىيهۋى ئهھمىيىتى ۋه پايدىلىنىلىش قىممىتى يۇقىرى ئىدى

دىللىقى، ھهرقانداق بىر ئهسهر يارمۇھهممهدنىڭ تهتقىقات ۋه ئىجادىيهتتىكى ئهستايى        

كۆپ . ئۈستىده ئىشلىگهنده ئۆزىگه تولىمۇ قاتتىق تهلهپ قويىدىغانلىقىدىن ھهقىقهتهنمۇ قايىل ئىدىم

ساندىكى قهلهم ئىگىلىرىنىڭ ئهسهر يازغاندا ئىمال قائىدىسىگه دىققهت قىلمايدىغانلىقىنى ياكى ئىمال 

بۇ يهرده شۇنى ئاالھىده تىلغا ئېلىپ . رلهر ئوبدان بىلىمىزقائىدىسىگه پىششىق ئهمهسلىكىنى بىز مۇھهررى

يېزىقنى توغرا -يېزىقنى ئىنتايىن قهدىرلهيتتى، تىل-ئۆتۈش زۆرۈركى، يارمۇھهممهد ئانا تىل

يېزىققا قىلىنغان ھۆرمهتسىزلىك، مهسئۇلىيهتسىزلىك دهپ قارايتتى ھهمده -ئىشلهتمهسلىكنى ئانا تىل

ئۇنىڭ بۇ خىل ئهستايىدىللىقىنىمۇ قهلهمداشالر . خاتالىقى سادىر قىلمايتتىيازغان ئهسهرلىرىده ئىمال 

  .ئۆزلىرىگه ئۆرنهك قىلسا بولىدۇ

يارمۇھهممهد ئىزدىنىش روھىغا ئىنتايىن باي بولۇپ، يېڭىلىقنى ئاكتىپ قوبۇل قىلىش، ئۆزىنى        

زىنى تاكامۇلالشتۇرۇشقا ماھىر بىلىم بىلهن كۈچهيتىش، شۇنداقال ئۈزلۈكسىز بىلىم يېڭىالش بىلهن ئۆ

يىل قىش پهسلى -2010: بۇنىڭغا مۇنداق بىر مىسالنى ئوقۇرمهنلهرگه دهپ بهرگۈم كېلىۋاتىدۇ. ئىدى

دېگىنىچه ئىشخانامغا » !...ئهسساالمۇئهلهيكۇم«بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن، يارمۇھهممهد . ئىدى

 ئۇ يېڭىدىن يېزىپ ئېلىپ كهلگهن ئاندىن،. بىز قىزغىن كۆرۈشۈپ ئهھۋالالشتۇق. كىرىپ كهلدى

يارمۇھهممهد يېزىقچىلىقنى قهلهم بىلهن قىالتتى، ئهسهرلىرىنى ئۆز پوچېركىسى (ماقالىسىنى ماڭا بهردى 

مهن ماقالىنى ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن، ماقاله ئارگىنالىدا خېلى كۆپ ). بىلهن بىزگه تاپشۇراتتى

جۈمله قىستۇرۇلغانلىقى، بهزى - قۇر ئاراچلىرىغا سۆزجۈملىلهرنىڭ ئۆچۈرۈپ ئۆزگهرتىلگهنلىكى،-سۆز

جۈملىلهرنىڭ سىزىقلىق كۆرسهتكۈچ بهلگىسى ئارقىلىق يۆتكهپ توغرىالپ قويۇلغانلىقى -ئابزاس ۋه سۆز

سهن بۇ ماقالىنى مۇشۇ ئارگىنال قهغىزىگه بىرىنچى قېتىم يازغىنىڭ «: قاتارلىقالر ھهققىده گهپ قىلىپ

ئۇ ئورنىدىن . دهپ سورىدىم» ھه؟-هغهزگه كۆچۈرمهيال ئېلىپ كهپسهنبويىچه، قايتىدىن ئاق ق

شۇنداق، بۇ بىرىنچى ئارگىنال، قايتا كۆچۈرۈپ چىقىشقا ۋاقىت يوق، مهن «: تۇرغىنىچه كۈلۈمسىرهپ

يېقىندىن بۇيان كۆپىنچه ئهسهرلىرىمنى مۇشۇنداق بىرىنچى قېتىمدىال پۈتكۈزۈپ ئادهتلىنىپ قاپتىمهن، 
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مهن سېنى «: مهن كۈلۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا. دېدى» ال ئېلىپ كهلدىم، يوقىتىپ قويماشۇڭا مۇشۇنداق

. دېدى» ...ھه«: ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ. دېدىم» دوستانىلىق بىلهن تهنقىد قىلىپ قوياي، تهكلىپ بېرهي

ئاداش، ــ دېدىم ئۇنىڭغا سالماقلىق بىلهن گهپ باشالپ، ـــ سهن بىر مهسئۇلىيهتچان تهتقىقاتچى «

ئهسهرلىرىڭنى ناھايىتى ئېدىتلىق پۈتكۈزۈپ ئېلىپ كېلهتتىڭ، بۇ -ازغۇچى، سهن بۇرۇن ماقالهھهم ي

بۇنداق ئادهتلىنىپ قالما، بولۇپمۇ . قېتىم ئېلىپ كهلگهن بۇ ماقالهڭنى تازا ئهستايىدىل ئىشلىمهپسهن

ىر كۆپ قىسىم ھاز: ئهمدى ساڭا تهكلىپ بېرهي. سهن بۇنداق قىلساڭ قامالشمايدۇ، بۇ مېنىڭ تهنقىدىم

ئۆزۈمنى . مهندهك ياشالر ئهسهرلىرىنى كومپيۇتېردا يېزىپ ئادهتلىنىپ كهتتى-يازغۇچىالر، بولۇپمۇ سهن

ئېلىپ ئېيتسام، ماقالىلىرىمنى كومپيۇتېردا يېزىپ ئادهتلهندىم، ژۇرنال ئۈچۈن تهييارلىنىدىغان 

شېئىرنى يهنىال قهلهم بىلهن يازىمهن، ئهمما، . ئهسهرلهرنىمۇ كومپيۇتېردا تهھرىرلهپ ئىشلهيمهن-ماقاله

ساڭا دېسهم، سېنىڭمۇ ۋاقتىڭ قىس، يېزىۋاتقان ئهسهرلىرىڭ . شېئىرنى كومپيۇتېردا يازالمايدىكهنمهن

يارمۇھهممهد بىردهم تۇرۇپ » ...ئهسهرلىرىڭنى كومپيۇتېردا يازساڭ بوالتتى-شۇڭا، سهن ماقاله. كۆپ

: مهن ئۇنىڭغا شۇنداق دېدىم. دېدى» ىشنى بىلمهيمهنكومپيۇتېردا خهت بېس«: قالغاندىن كېيىن

سهن بىر نهمۇنىلىك يازغۇچى، يېزىقچىلىقتا ئاكتىپ قورالالردىن پايدىلىنىشنى، ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك «

ھهرپىنى قهلهم بىلهن يېزىش ئۈچۈن بىرقانچه › ئا‹قارا ئاداش، سهن . بهھرلىنىشنى بىلىشىڭ كېرهك

ده، بۇنىڭغا بىر -پنى كوميۇتېردا يېزىشتا ئىككى كۇنۇپكىنىال باسىسهنسېكۇنت ۋاقىت كېتىدۇ، بۇ ھهر

جۈملىلهرنى ئۆچۈرۈپ -يهنه دېسهم، بۇ ماقالهڭده خېلى كۆپ سۆز! سېكۇنت ۋاقىتمۇ كهتمهيدۇ

جۈملىلهرنى سىزىقلىق -جۈمله قىستۇرۇپسهن، بهزى ئابزاس ۋه سۆز-ئۆزگهرتىپسهن، قۇر ئاراچلىرىغا سۆز

بۇنداق قىلغاندا، تهپهككۇرۇڭ تهرتىپلىك .  ئارقىلىق يۆتكهپ توغرىالپ قويۇپسهنكۆرسهتكۈچ بهلگىسى

بولمايدۇ، يازغان ئهسىرىڭ كىشىگه قااليمىقان كۆرۈنىدۇ، ئهڭ مۇھىمى كۆپ ۋاقتىڭ ئىسراپ بولۇپ 

جۈملىلهرنى ئۆزگهرتىشمۇ، قۇر ئاراچلىرىغا -ئهگهر كومپيۇتېردا يېزىقچىلىق قىلساڭ، سۆز... كېتىدۇ

جۈملىلهرنى -جۈمله قىستۇرۇپ يېزىشمۇ ئىنتايىن قواليلىق بولىدۇ؛ بهزى ئابزاس ۋه سۆز-سۆز

يۆتكىمهكچى بولساڭ، بۇنداق سىزىقلىق كۆرسهتكۈچ بهلگىسى ئارقىلىق يۆتكهپ كۆرسىتىپ 

جۈملىلهرنى ناھايىتى ئاسانال دهل -يۆتكىمهكچى بولغان ئابزاس ۋه سۆز. ئولتۇرۇشۇڭنىڭ ھاجىتىمۇ يوق
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 يۆتكىيهلهيسهن، سىزىۋېتىلگهن، ئۆچۈرۈپ توغرىالنغان بۇنداق ئارگىنالمۇ مهۋجۇت جايىغا

دېمهك، كومپيۇتېردا . ئهسهرلىرىڭ ناھايىتى تهرتىپلىك پۈتۈپ چىقىدۇ-ده، ماقاله-بولمايدۇ

 3-2يېزىقچىلىق قىلساڭ ناھايىتى كۆپ ۋاقتىڭنى تېجىيهلهيسهن، بىر كىتاب يېزىشقا كهتكهن ۋاقىتتا 

يارمۇھهممهد مېنىڭ تهكلىپىمنى قىزغىنلىق بىلهن قوبۇل » ! يېزىۋېتىشىڭ تامامهن مۇمكىنكىتابنى

كېلهر قېتىم كومپيۇتېردا يازغان ماقالهڭنى «: مهن ئۇنىڭغا. دېدى» ...شۇنداق قىالي«: قىلدى ۋه

ه بېرىپ يارمۇھهممهد بۇ ئىشنى تېزال ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ۋهد. دېدىم» ئېلىپ كېلىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن

  ... قايتىپ كهتكهن ئىدى

تهتقىقاتىدا ئهڭ ئاۋۋال يول ئېچىپ ماڭغان » قۇتادغۇ بىلىك«يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق       

ھهمده بۇ يولدا خېلىال ئىلگىرىلهپ مول مېۋىلهرنى خهلقىمىزگه تهقدىم ئهتكهن ئىستېداتلىق تهتقىقاتچى 

ئالىم بولۇشتىن ئاۋۋال ئادهم «، مىللىتىمىز كىشىلىرىنى توم كىتابلىرى ئارقىلىق-ئىدى؛ ئۇ ئۆزىنىڭ توم

قا، جۈملىدىن كىشىلهرنى نومۇس تۇيغۇسىدا ياشاشقا، ئىجتىھات بىلهن ياشاشقا، ئهھمىيهتلىك »بولۇش

قۇتادغۇ «ياشاشقا، ئۆزئۆزىنى تاكامۇلالشتۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن چىن پهزىلهت ئىگىسى ئىدى؛ ئۇ 

ئۇ ئۆزىده ئۇنىۋېرسال بىلىم ۋه ئۇنىۋېرسال ساپا ھازىرلىغان . چىسى ئىدىتۇغ-نىڭ بايراقدار»بىلىك

... بولۇپ، قىسقا، ئهمما ئىنتايىن مهنىلىك ئۆتكهن ھاياتىدا دهۋرىمىز ياشلىرىغا ئۈلگه تىكلهپ بهردى

  .يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ ئېسىل پهزىلهتلىرى ھهممىمىزنىڭ ئۆرنهك قىلىشىغا ئهرزىيدۇ

 -90 مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق ئالدىنقى ئهسىرنىڭ )يازغۇچى: (سۈپجان ياسىنيۈ        

يىللىرىدىن باشالپ ئۇيغۇر جهمئىيىتىده ھۆرمهت قازانغان ۋه سۆيگۈ بىلهن ئهسلهنگهن، قىممهتلىك 

گوك، ئهسهرلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن مهنىۋىي ئۇل سېلىشقا تىرىشقان تاالنتلىق پېدا

  .پىكرى ئۆتكۈر مۇتهپهككۇر ۋه تونۇلغان قۇتادغۇبىلىگشۇناستۇر

 ۋهتهنسۆيهر، تىرىشچان، ئىشهنچلىك، دۇرۇس، ئېتىقادلىق،  مهرھۇم ناھايىتى پهزىلهتلىك،       

 كىشى بىر مۇنهۋۋهر كۆرىدىغان ئۈستۈن ھاياتتىن خۇسۇسىي ھاياتنى مىللىي سادىق، ئهنئهنىگه مىللىي

 دهۋرگه ئىككى ھاياتىنى يىللىق 30 ئۆتكهن بىلهن تهتقىقات ئىلمىي ۋه وقۇتۇشئ ئۇنىڭ  .ئىدى

 يىلىغىچه بولۇپ، بۇ مهزگىلده ئۇ قهشقهر -1996 يىلىدىن -1983بىرىنجى دهۋرى . بولىدۇ ئايرىشقا



 تالالنما ماقالىالر 

 66  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

 كالسسىك ئۇيغۇر قىلىپ، ئۇقۇتقۇچىلىق  پېداگوگىكا ئىنسىتىتۇتىنىڭ ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا

 ھاياتى مۇنبهردىكى ئۇنىڭ. تونۇلغان سۈپىتىده پېداگوك تاالنتلىق ھهمده ئۆتكهن دهرس نئهدهبىياتىدى

 ھېسسىياتلىق  ىسقا داۋام قىلغان بولسىمۇ، بۇ جهرياندا ئۇ مول بىلىمى، ئىلغار مېتوتى،ق بهك

 ڭمى نهچچه ئارقىلىق قهلبى ئوتلۇق تولغان غۇرۇرغا بولۇپمۇ روھى، ئىزدىنىش تىنىمسىز نۇتۇقلىرى،

 ساھهسىده كهسپىي. ئايالنغان شهخسكه ئۆرنهك قهلبىدىكى ۋه ئۇستازىغا قهدىرلىك ئهڭ ياشنىڭ

بولۇپ ›› مۇنهۋۋهر ئوقۇتقۇچى‹‹ھهممىنىڭ بىردهك ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىپ، شىنجاڭ بويىچه 

 هنىيىتىمهد تارىخىي ئۇيغۇرالرنىڭ يهنه ھاياتىدا ئوقۇتۇش. تهقدىرلهنگهن بىلهن ئوردۇن  باھالىنىپ،

تقىقاتىنى ته. قويغان ئورۇنغا مۇھىم ئىزدىنىشنىمۇ ھهققىده مهسىلىلىرى ئىجتىمائىي بۈگۈنكى ۋه

  .يۆنىلىشتىن باشلىغان) تهربىيىۋىي(دېداكتىك 

 يىلىدىن -1996يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ ئىلمىي ھاياتىنىڭ ئىككىنچى دهۋرى       

ئۇ بۇ مهزگىلده ئۈرۈمچىده ياشاپ، بىر تهرهپتىن . ۇر يىللىق تارىخت16يىلىغىچه بولغان -2012

يهنه بىر تهرهپتىن تهتقىقات ساھهسىنى كېڭهيتىپ، . خۇسۇسىي نهشرىياتچىلىق بىلهن شۇغۇلالندى

 ئىجتىمائىي ۋه ئادهت -ئۆرپ ئهخالق، مائارىپ،  دىققىتىنى كالسسىك ئهسهرلهر، ئائىله تهربىيهسى،

 ئىلمىي ۋه سهھنىلهرده سورۇنالردا، خىل ھهر يهنه پىكىرلىرىنى ۋه چۈشهنچه. قاراتتى مهسىلىلهرگه

لهن ئوتتۇرىغا قويۇپ، مىللهتنىڭ مهنىۋىي يېتهكچىلىرىدىن بىرىگه بى كهسكىنلىك يىغىنلىرىدا مۇھاكىمه

بۇ دهۋر ئۇنىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ ھوسۇللۇق مهزگىلىدۇر، شۇنىڭدهك مىللهتنىڭ ئىشهنچىسىگه . ئايالندى

  .يگۈ ۋه ھۆرمىتىنى قازانغان دهۋرىدۇرئىرىشكهن، سۆ

ىلدۈرۈش بىلهن ئۆتكۈزگهن ب باشقىالرغا بىلگهنلىرىنى ئىزدىنىش، ئۈگىنىش، ھاياتىنى       

ھايات ۋه ‹‹، ››ئوغلۇم، ئالدىڭغا قارا‹‹يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇقنىڭ ھازىرغا قهدهر 

ھاياتلىق ‹‹، ›› پهرزهنت تهربىيهسىئۇيغۇرالردا‹‹، ››بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن‹‹، ››مۇۋهپپهقىيهت

 پارچىدىن 20 قاتارلىق ›› يوسۇنلىرىمىز–قائىده ‹‹، ››ئادهمىيلىك مىزانلىرى‹‹، ››ۋه نومۇس

 ئىدىيهسى، ھاكىمىيهت مهدهنىيىتى، تارىخىي ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه قىلىندى نهشر  كۆپرهك كىتاب

 بۈگۈنكى جهمئىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ئارىپى،ما -پهن ئهخالقى، ئهدهبىياتى، ئېتنوگرافىيهسى، پهلسهپىسى،
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 ،››بۇالق‹‹  ىل تېمىالر داخ كۆپ قاتارلىق پوزىتسىيهسى ئالدىدىكى مهدهنىيهت يات ۋه ھالىتى

 ئىنسىتىتۇتى پېداگوگىكا قهشقهر‹‹ ،››ياشلىرى شىنجاڭ‹‹ ،››سهنئىتى شىنجاڭ‹‹ ،››مىراس‹‹

 پارچىدىن 110 ژۇرنالالردا -گېزىت ققاتارلى ››گېزىتى كهچلىك ئۈرۈمچى‹‹ ،››ژۇرنىلى ئىلمىي

هغرۇرالنماي، ئۆمۈر بويى داۋراڭسىز م بىلهن نهتىجىلىرى بۇ ئۇ ئهمما،. قىلىندى ئېالن ماقالىسى ئارتۇق

ئۇ ئېرىشىش . ياشاپ، مىللهتنىڭ ئابرۇيى ۋه بىرلىكىنى قوغداپ، بارلىقىنى مىللىي ئىستىقبالغا ئاتىدى

ھازىر ئۇ ئارىمىزدىن ئايرىلدى، . ن ياشىغان ئۇلۇغ شهخستۇرئۈچۈن ئهمهس، بهلكى بېغىشالش ئۈچۈ

ئۇنىڭ ئهزىز روھى بىز ئۈچۈن ئۆرنهك بىر ئىنسان سۈپىتىده قهلبىمىزدىن . ئهبهدىيلىك ھاياتقا كۆچتى

مىللهت ئۆزىنى ! تارىخ تۆھپىكارالرنى ئۇنۇتمايدۇ. بىز ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن قايغۇرماقتىمىز. ئورۇن ئالدى

 تۇغلۇقنى تاھىر يارمۇھهممهد پهرزهنتى سۆيۈملۈك مىللىتى ئۇيغۇر  !دىرلهيدۇسۆيگهنلهرنى قه

  !ئهسلهيدۇ  مهڭگۈ

 مېنىڭ مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق ئاكا بىلهن )يازغۇچى: (ممهد مۇتهللىپروزىمۇھه       

شىنجاڭ «هن م. ئهسرالىشىش، پىكىرلىشىش جهريانىدا ھېس قىلغانلىرىم، ئېرىشكهنلىرىم ناھايىتى كۆپ

ئاتىالرغا ئالهم «، » ئائىله-ئهخالق بۆشۈكى«ژۇرنىلىدا ئائىله تېمىسىغا بېغىشالنغان » ياشلىرى

قاتارلىق بىر يۈرۈش » ئوغۇللۇقنىڭ ھېكمىتى چهكسىز«، »ئانىالردىن ئالهم نۇر ئاالر«، »يۈكۈنهر

ئۆزئارا . ماڭا تېلېفون قىپتۇماقالىلىرىمنى ئېالن قىلدۇرۇپ، بىر مهزگىلدىن كېيىن يارمۇھهممهد ئاكام 

 يوقلۇقىنى سورىدى، مهن ۋاقتىم - ئهھۋال سۇراشقاندىن كېيىن، ئۇ كۆرۈشۈشكه ۋاقتىم بار-ھال

بىز شۇ كۈنى ئهتىگهن سائهت ئوندىن كهچ . بارلىقىنى ئېيتىپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشكىلى سىرتقا چىقتىم

 -ئۇ ماڭا نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك پىكىر. ۇقسائهت يهتتىگىچه شۇنداق ئوبدان پاراڭالشتۇق، پىكىرلهشت

مهن . تېخىمۇ ياخشى ئهسهرلهرنى يېزىشىم ئۈچۈن مهدهت بېرىپ رىغبهتلهندۇردى. تهكلىپلهرنى بهردى

ئۇنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ . ادىيىتىمده يارمۇھهممهد ئاكامنىڭ ئهسهرلىرىدىن ئۈلگه ئالدىم، پايدىالندىمئىج

  . ماڭا كۆرسهتكهن تهسىرى ناھايىتى زور دهپ قارايمهن

لۇق تو قهدهر ھازىرغا ئادهملىرىمىز كۆپىنچه ئهسهرلىرىدىن ئاكامنىڭ يارمۇھهممهد مېنىڭچه،       

مما، بۇنىڭدىن كېيىن كىشىلهر ئۇنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ قىممىتىنى چۈشهنمهي ئه. پايدىلىنىپ كېتهلمىدى
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كهلگۈسىده چوقۇم يارمۇھهممهد ئاكام ھهققىده مهخسۇس تهتقىقات، ئىلمىي ئىزدىنىشالر . قالمايدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇنىڭ ئهسهرلىرى بىر يۇرۇش قىلىپ نهشىر قىلدۇرۇشقا تىرىشچانلىق . ئېلىپ بېرىلىدۇ

مىز، ئېالن قىلىنمىغان ياكى تولۇق پۈتمىگهن ئهسهرلىرىنىڭ يوقۇلۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى كۆرسىتىشى

ئېلىپ مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلدۇرۇپ ئوقۇرمهنلهر بىلهن ئۇچراشتۇرۇشىمىز، شۇ ئارقىلىق يارمۇھهممهد 

  ...ئاكام ھهققىدىكى ئىلمىي تهتقىقاتالرغا ياخشى ئاساس سېلىشىمىز الزىم

 مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھىر توغلۇق ئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىياتىنى :تاۋۇلال سارتېكىنئهزىز ئا     

بولۇپمۇ، قاراخانىيالر دهۋرىدىكى ئىككى بۈيۈك ئالىمىمىز بولغان مهھمۇد كاشغهرى بىلهن يۈسۈپ خاس 

ئۇنىڭ بىزگه مىراس قالدۇرۇپ كهتكهن . ھاجىپنى ھهقىقىي مهنىسى بىلهن تهتقىق قىلغان ئىدى

تهتقىقاتىنىڭ ئۇنىڭ ئىلمىي تهتقىقات » قۇتادغۇبىلىك«سهرلىرىگه نهزهر ئاغدۇرىدىغان بولساق، ئه

نى ئىلمىي »قۇتادغۇبىلىك«باشقىالر . پائالىيىتىنىڭ ئاساسلىق نىگىزى ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

ىنى يۇقىرى نۇقتىدىن تهتقىق قىلغان بولسا، يارمۇھهممهد تاھىر توغلۇق ئۇنىڭ دىداكتىك خاراكتېر

يۈسۈپ خاس «، »بۇۋام شۇنداق ئۆگهتكهن«، »ئوغلۇم، ئالدىڭغا قارا«ئورۇنغا قۇيۇپ تۇرۇپ، 

قاتارلىق خاس ئهسهرلهرنى يېزىپ، مۇتلهق كۆپ ساندىكى ... »ھاجىبنىڭ ئائىله تهربىيهسى

ئۇنىڭ . داستانىنىڭ ئىدىيىسى بىلهن تونۇتۇشتا ئهڭ مۇھىم رول ئوينىدى» قۇتادغۇبىلىك«خهلقىمىزنى 

بىز بىلهن يۈز كۆرۈشكهن ئهسهرلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىياتى خهزىنىسىدىن 

ئۇزۇق ئالغان ئهسهرلهر بولغاچقا، خهلقىمىزنىڭ ئهتىۋارالپ ئوقۇيدىغان ئهسهرلىرى قاتارىدىن ئورۇن 

  . ئالدى

نىڭ ئالتۇن خهزىنىسىنى قىزىشقا بارلىق يارمۇھهممهد تاھىر توغلۇق ئۇيغۇر كىالسسىك ئهدهبىياتى      

زېھنىنى سهرپ قىلغان بولغاچقا، مهيلى قانداق ۋاقىت بولىشىدىن قهتئىينهزهر بۇ جهھهتته ئىزدىنىشنى 

رهھىمسىز كېسهل ھهققىدىكى دىئاگنوز قويۇلۇپ، ئۆزىنى كۈتۈش . بىر مىنۇتمۇ توختىتىپ قويمىدى

تۈركىي تىلالر « ‹نىڭ يۈكسهك ئارزۇلىرىدىن بىرى بولغان باسقۇچىغا ئۆتكهن ئهشۇ كۈنلهردىمۇ ئۇ ئۆزى

ناملىق چوڭ ھهجىملىك ئهسىرىگه قهلهم تهۋرىتىپ، بىر تهرهپتىن داۋاالنسا، يهنه » غا شهرھ› دىۋانى

بۇنداق زور . بىر تهرهپتىن قولىغا قهلهم ئېلىپ، بۇ ئارزۇسىنى تولۇق تامامالپ كىتابنى پۈتكۈزدى
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. سهلدىن خالىي، تىنى ساغالم كىشىلىرىمىزنىڭ قولىدىن كهلگىنى يوقجاسارهت تېخى بىزنىڭ كې

ۋاقىتتىن پايدىلىنىش، پايدىالنغاندىمۇ ئادهمنىڭ قايىللىقىنى ھهم ھۆرمىتىنى قوزغىغۇدهك دهرىجىده 

  .پايدىلىنىش ئارقىلىق ئۇ ئهسهرلهر روياپقا چىقتى

ئهنئهنىسىنى پىششىق بىلىدىغان يارمۇھهممهد تاھىر توغلۇق خهلقىمىزنىڭ مهدهنىيهت         

 خىل شۇ باشقىالرنىڭمۇ ۋه  بولغاچقا، يازغان ھهر قانداق ئهسىرىده شۇ خىل ئهنئهنىنى ئهكس ئهتتۈرۈشكه

 مهن. ئىدى تهتقىقاتچى مهنىدىكى چىن ھهقىقىي بېرىدىغان ئهھمىيهت قىلىشىغا ۋارىسلىق ئهنئهنىگه

زى دهپ بىلىپ، يازغان ۋه يازماقچى بولغان قىي ئۇستاھهقى ئۆزۈمنىڭ تۈپهيلىدىنمۇ شۇ ئۇنى

ئهسهرلىرىمنىڭ دهسلهپكى باھا بهرگۈچىسى قىلىپ، يېزىش ۋه ياكى تۈزۈشتىن ئاۋۋال ئۇنىڭ پىكىرىنى 

بىر قېتىملىق سۆھبىتىمىزده بىز ئۆبېكستانلىق مهھمۇد ھهسهنىي . ئېلىشنى مۇھىم دهپ بىلگهن ئىدىم

هنىي ئۆزبېك خهلقىنىڭ بارلىق كىالسسىك ئهسهرلىرىنى مهھمۇد ھهس. توغرىلىق سۆزلىشىپ قالدۇق

ئۆگىنىپ، ئۇالردىن پايدىلىنىپ نهچچه يۈزلىگهن رىسالىلهرنى تۈزۈپ نهشر قىلىپ ئۆچمهس تۆھپىلهرنى 

دهرۋهقه بىز ئىجادىي . بىز ئۇنى رايونىمىزدىكى قهلهم ساھىبلىرى بىلهن سېلىشتۇردۇق. قوشقان ئىدى

ىرىپ، كىالسسىك ئهسهرلهردىكى دىداكتىك مهزمۇنالرنى بۈگۈن ئۈچۈن ئهسهرگه كۆپرهك ئهھمىيهت ب

 قارشى جهھهتتىكى بۇ ئىككىمىزنىڭ ھهر  .خىزمهت قىلدۇرۇشقا ئانچه دىققهت قىلمايۋاتقان ئىدۇق

 كۆپ مۇتلهق كىتابالرنىڭ چىقارغان يۇرۇقلۇققا ئىككىمىز ھهر كېيىن شۇنىڭدىن. چىقتى ئوخشاش

دىن ئىدىيه قوبۇل قىلغان خاراكتېرگه ئىگه قىلىشقا كۆپ تىرىشچانلىق  ئهسهرلهرخىل شۇ قىسمىنى

 100ئوغۇلالرغا «، » نهسىھهت100قىزالرغا «ئوقۇرمهنلهرنىڭ دىققىتىگه سۇنغان . كۆرسهتتۇق

... »ئايالالر ئهخالقى–قىز «، » نهسىھهت100ئهرلهرگه «، » نهسىھهت100ئايالالرغا «، »نهسىھهت

كېيىن بىز بىرلىكته ھهممه ئۇيغۇر . تىملىق سۆھبهتنىڭ نهتىجىلىرى ئىدىدېگهن كىتابلىرىم شۇ قې

 دېگهن كىتابنى »ئائىله قامۇسى«ئائىلىسىده قۇرال كىتابلىق رول ئوينايدىغان چوڭ ھهجىملىك 

بۇ كىتابنىڭ ھهر بىرىمىزگه تهۋه بولغان دهسلهپكى نۇسخىسىنى ھهر ئىككىمىز . بىرلىشىپ ئىشلىدۇق

ارالپ، كېيىن بىرلهشتۈرۈپ ، نهشرگه يولالشقا تهييار قىلغان ۋاقتىمىزدا بۇنىڭغا سۇغۇق كومپيۇتېردا تهيي

غا »سارتېكىن كىتابخانىسى«يهنى مېنىڭ خهلقئارا چوڭ بازار يېنىغا جايالشقان . قول تهگدى
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 كۈنى ئوغرى كىرىپ، كىتابخانىدىكى كومپيۇتېرنىڭ قاتتىق -17 ئاينىڭ -12يىلى -2006

نىڭ تولۇق پۈتكهن نۇسخىسى پىرىنتىردا بېسىپ »ئائىله قامۇسى«. ئوغرىالندى) نيىڭپه(دىسكىسى 

دهسلهپكى تىزىس شهكلىدىكى ماتېرىيالالرال قولىمىزدا . چىقىلمىغاچقا، شۇ قاتاردا ھهممىسى يۇقالدى

شۇنىڭدىن كېيىن بىز نهچچه قېتىم تهييارالپ باققان بولساقمۇ، لېكىن ئهسلىدىكىگه . قالدى

يارمۇھهممهد مۇئهللىمنىڭ كېسىلى . ه نهشر قىلىش باسقۇچىغا يېقىنالشتۇرمىغان ئىدۇقيهتمىگهچك

ئېغىرالشقانسېرى بۇ ئىشنى تىزراق تۈگىتىش ئىستىكى ھهر ئىككىمىزده بولسىمۇ، لېكىن نېمه ئۈچۈنكىن 

ى خام نۆۋهتته مهن ئهينى ۋاقىتتىك. يارمۇھهممهد مۇئهللىم ھايات ۋاقتىدا يۇرۇقلۇققا چىقىرالمىدۇق

تىنچلىق بولسا يېقىندا تۈگىتىپ، ئۇنىڭ ھايات . ماتېرىيال ئاساسىدا رهتلهۋاتىمهن

 ئارزۇسىنى دېگهن »بولسۇن كىتاب پايدىلىنااليدىغان جهھهتتىن ھهممه ئائىلىده خهلقىمىز«  ۋاقتىدىكى

  .ئاشۇرىمهن ئهمهلگه

 يىل بىرگه تۇرمۇش 26هن بىل يارمۇھهممهد مهن )ئايالى مهرھۇمنىڭ: (ئهسقهر ئادىله     

. بۇ جهرياندا ئۇ ماڭا ۋه بالىلىرىمىزغا ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ ۋه كۆيۈنۈپ كهلگهن ئىدى. كهچۈرۈپتىمهن

سىرتالرغا .  كىچىك ئىشالرنىڭ ھهممىسىده ماڭا ياردهملىشهتتى، مېنى بهك ئايايتى-ئائىلىدىكى چوڭ

بالىالر . گه ھهرگىز قۇرۇق قول كهلمهيتىچىققۇدهك بولسا نۇرغۇن نهرسىلهرنى كۆتۈرۈپ كېلهتتى، ئۆي

مهكتهپتىن كهلگهن ۋاقىتالردا، ئۇالرنى مهكتهپته ياخشى ئوقۇشقا رىغبهتلهندۈرهتتى، بىلىمنىڭ ئىنسان 

 - پهزىلهتلىك كىشىلهرنىڭ قهدىر-ئۈچۈن ئهڭ قىممهتلىك بايلىق ئىكهنلىكىنى، ئېسىل ئهخالق

 جهھهتتىن ھهر ئۇنى مهن   تالماي چۈشهندۈرهتتى،-قىممىتىنىڭ يۈكسهك بولىدىغانلىقىنى ھارماي

 دهردىنى كېسهللىك ئېغىر يىل يهتته يارمۇھهممهد   .قارايمهن دهپ دادا مهسئۇلىيهتچان ئهر، پهزىلهتلىك

 بىر جهرياندا بۇ ئۇ  .قالمىدى سۇسالپ مۇھهببىتى ئۈمىدۋارلىقى، بولغان ھاياتقا ئهمما،. تارتتى

 يازغان نهرسه بىر دائىم ئۇ  .بىر تهرهپتىن يېزىقچىلىق بىلهن شۇغۇلالندىهنه ي داۋالىنىپ، تهرهپتىن

 تۇرۇپ يېنىدا مهن ۋاقىتالردا بهزى ھهتتا كېتهتتى، كىرىشىپ يېزىشقا بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن ۋاقىتلىرىدا

    ...قاالتتى ئۇنتۇپ يىيىشنىمۇ تاماق ئىچىش، دورا دېمىسهم »كهتتى سۇۋۇپ تاماقىڭىز ئىچىڭ، دورا«

 ھازىر. قالدى كېتىپ دۇنيادىن بۇ تۇرۇپال ئاشماي ئهمهلگه ئارمانلىرى -ئارزۇ نۇرغۇن يارمۇھهممهدنىڭ
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 بار، ماقالىلىرى قىسىم بىر قىلىنمغان ئېالن ۋه كىتابى پارچه نهچچه بىر قىلدۇرۇلمىغان نهشىر قولىمىزدا

، ئۇنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى ۇرۇپقىلد ئېالن رهتلهپ، ئهسهرلهرنى بۇ يېتىشىچه، ئىمكانىيهتنىڭ بىز

  ... ئارمانلىرىنى رىئالىققا ئايالندۇرۇشقا تىرىشىمىز-ئارزۇ

  پهيزاۋات ناھىيه گۈللۈك يېزا ئاقتوقاي كهنتىده، دېھقان: سۆھبهت ئۇيۇشتۇرغۇچى

  844306: پوچتا نۇمۇرى

  15276043060: ئاالقه نۇمۇرى

 .) ئېالن قىلىنغان سانىدا- 2 يىللىق - 2013ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«(

 

 مېيىپلىق تهنده ئهمهس، روھتا

  تىلىۋالدى مۇھهممهدجان 

 دېھقان بىر ئاددىي سهھرادىكى خىلۋهت گهرچه. كۆرىمهن ياخشى ئوقۇشنى كىتاب مهن    

 بىرهر بولمىسا ھىچ ئاخشاملىرى - ئهتىگهن بولغاندا، بىكار ئىشلىرىدىن ئېرىق - ئېتىز بولساممۇ،

ملىق تېت يېزىلغان ياخشى. بولمايدۇ كهچ كۈنۈم ئوقۇمىسام ماقاله ياكى ھېكايه ر،نهسى شېئىر، پارچه

 پات يېڭىدىن نهشردىن - شۇڭىمۇ پات . ئهسهرلهردىن روھىي ئوزۇق ئېلىش مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم

چىققان كىتابالرنى سېتۋېلىپ ئوقۇيمهن، ھهر يىلى ئون نهچچه خىل ژۇرنالغا پوچتا ئارقىلىق مۇشتهرى 

  . لىمهنبو

بۇ . ژۇرنىلىغا مۇشتهرى بولۇپ ئوقۇپ كېلىۋاتقىنىمغا بهش يىل بولدى» شىنجاڭ ياشلىرى«     

ژۇرنالدا ئېالن قىلىنىۋاتقان ئېسىل ئهسهرلهردىن ئۆزۈمگه چۇشلۇق مهنپهئهت، روھىي ئوزۇق ئېلىپ 

 جىسمانىي رچهگه بېرىلگهن، سانلىرىغا -  6 ،- 5 ،- 4 ،-1   بۇ يىللىق ژۇرنالنىڭ. كېلىۋاتمهن

دىكى تۆت پارچه ئهسهر ھهققى كىشى تۆت ياشىغان قهدىرلهپ ئۆزىنى بولسىمۇ، مېيىپ جهھهتتىن

 تۇيغۇلىرىمنى، -شۇنىڭ بىلهن بۇ ئهسهرلهرنى ئوقۇش جهريانىدىكى ھىس . ئاالھىده دىققىتىمنى تارتتى

 .لدىمتهسىراتلىرىمنى كۆپچىلىك بىلهن ئورتاقلىشىش مهقسىتىده قولۇمغا قهلهم ئا

 . ھاياتىنى قهدىرلىگهن ئادهم مۇۋهپپهقىيهت قازانماي قالمايدۇ 
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 ئېالن سانىدا - 1 يىللىق  - 2012ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«بۇ ئادىل غۇجالىمنىڭ 

 . تهسىراتىم كېيىنكى ئوقۇغاندىن ماقالىسىنى ناملىق »كىم خاۋكىڭ« قىلىنغان

 پايدىلىنالماسلىق ياكى پايدىلنىش ئۇنىڭدىن. تسوۋغا ئېسىل ئهڭ بېرىلگهن ئىنسانغا ھايات

تتىن ئىبارهت بۇ سوۋغاتنىڭ قهدرىگه يهتمىگهنلهر بىھۇده، مهنىسىز ھايا. باغلىق ئۆزىگه كىمنىڭ ھهر

. كېتىدۇ ئۆتۈپ  ئىشالر بىلهن ئاۋاره بولۇپ، يا ئۆزى خۇش بولماي، يا باشقىالرنى خۇش قىاللماي

 غهلبه ئېچىپ دهرۋازىسىنى مۇۋهپپهقىيهت ئۆزگىلهرگه ۋه ئۆزىگه بولسا رپايدىالنغانال ئۈنۈملۈك ھاياتتىن

ناملىق ماقالىسىنىڭ باش » خاۋكىڭ كىم«ئادىل غۇجالىمنىڭ . ىغا چۆمۈلۈپ ياشايدۇخۇشاللىق

قهھرىمانى، دۇنيا فىزىكا ساھهسىده ئۆچمهس ئىزالرنى قالدۇرغان سىتىفېن خاۋكىڭنى ئهنه شۇنداق 

خاۋكىڭ ئوكىسفورد . ىگه ئىگه قىلىپ ياشىغان كاتتا ئالىم دېيىشكه بولىدۇھاياتىنى ھهقىقىي مهن

ئونىۋېرىستېتىدا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدا ھهرىكهت نېرۋا ھۈجهيره كىسهللىكىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان، شۇ 

ق شۇندا. دهپ دىياگنوز قويغان» ئىككى يىلدىن ئارتۇق ئۆمۈر كۆرهلمهيدۇ«ۋاقىتتا دوختۇرالر ئۇنىڭغا 

ئهھۋالدا خاۋكىڭ قىلچىلىك ئۈمىدسىزلهنمهي ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ دوكتۇرلۇق ئىلمىي ئۇنۋانىنى 

 ئۈمىدلىرىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن ھهر بىر مىنۇت ۋاقتىنى ئىلمىي تهتقىقاتقا -ئۇ ئارزۇ . ئالغان

 ئۇنىۋېرىستېتىنىڭ  يىلى كامبېرىج- 1965سهرپ قىلغان ۋه تهتقىقاتتا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ 

 يىلى ئهنگىلىيه خان جهمهتى ئىلمىي جهمئىيىتنىڭ ئهڭ ياش ئهزاسى - 1974. تهتقىقاتچىسى بولغان

 يىلى ئۆپكه - 1985ئۇ يهنه .  يىلى پىروفېسسورلۇق ئۇنۋانىغا ئىرىشكهن- 1977. بولۇپ سايالنغان

 سۆزلىرى -ئهسلىدىنال گهپ . لىنغانياللۇغىغا گىرىپتار بولۇپ قېلىپ، كانىيى تېشىلىپ ئوپېراتسىيه قى

خاۋكىڭنىڭ . قوالشمايدىغان خاۋكىڭ ئوپېراتسىيهدىن كېيىن چورتال گهپ قىاللمايدىغان بولۇپ قالغان

ئهھۋالىدىن خهۋهر تاپقان ياخشى نىيهتلىك ئالىمالر ئۇنىڭغا مهخسۇس كومپىيوتىر پىروگىراممىسى تۈزۈپ 

 خاۋكىڭ يهنه ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئىلىم .بهرگهن، مهخسۇس كومىيوتىر ياساپ بهرگهن

بۇ كىتاب . نى يېزىپ چىققان» ۋاقىتنىڭ قىسقىچه تارىخى« پهن ساھهسىدىكى كاتتا ئهسىرى -

 . نهچچه تىلغا تهرجىمه قىلىنغان40ھازىرغىچه 

غۇن  نهچچه يىل چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ جىسمانىي ۋه روھىي جهھهتتىن نۇر40خاۋكىڭ  
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ئازاپ تارتقان ۋه نهچچه قېتىم گۆر ئاغزىدىن يانغان بولسىمۇ، ھاياتقا بولغان ئىشهنچىسىنى يوقىتىپ 

پالهچ، بىر نهچچه بارمىقىغىال تايىنىدىغان مېيىپ ھالهتته تۇرۇپ ئادهتتىكى ئادهملهر . قويمىغان

، »كال ئىچىدىكى ئالهمشا«، »ۋاقىتنىڭ قىسقىچه تارىخى« . قىاللمايدىغان نۇرغۇن ئىشالرنى قىلغان

. قاتارلىق ئىلمىي ئهسهرلهرنى يېزىپ ئېالن قىلدۇرغان» بۈيۈك اليىھه«، »گىگانت ئادهمنىڭ مۈرىسىده«

، »ۋولف فىزىكا مۇكاپاتى«، »خوپكىنىس مۇكاپاتى«مهرتىۋىسى، » سىر «ئهنگىلىيه خان جهمهتىنىڭ 

ئهركىنلىك « ئۆز قولى بىلهن تارقاتقان ، ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ئوباما»ئالبېرت ئېينىشتىيىن مۇكاپاتى«

 . شهرهپ ۋه مۇكاپاتالرغا ئېرىشكهن-قاتارلىق نهچچه ئونلىغان شان ...»ئوردېنى

ئهگهر خاۋكىڭ ھهرىكهت نېرۋا ھۈجهيره كېسهللىكىگه گىرىپتار بولغاندىن كېيىن ھاياتتىن  

 شهرهپ ۋه -كىدهك شان ئۈمىدىنى ئۈزۈپ، چۈشكۈنلىشىپ ۋه ئۆزىنى يوقىتىپ قويغان بولسا بۈگۈن

ئۇ ھاياتقا . ھۆرمهتكه ئېرىشهلهيتتىمۇ؟ ياق، ھهرگىز ئېرىشهلمهيىتى، بهلكىم ئۇنى ھېچكىممۇ تونۇمايتى

بولغان يۈكسهك مۇھهببهت، كهلگۈسىگه بولغان ئىشهنچ، تۇرمۇشقا بولغان خۇشال كهيپىيات ۋه باتۇرانه 

 ئىلىم ساھهسى ئېتراپ قىلىدىغان كاتتا ئالىمغا جاسارهت بىلهن ياشىغاچقا بىر مېيىپ ئادهمدىن دۇنيا

 .ئايالندى

ئادهم كىشىلىك تۇرمۇشتا ئوخشاش بولمىغان . تا پۈتۈنلهي داغدام يول يوقھايات شۇنداق،  

ئهمما، بۇنىڭلىق بىلهن ئۈمىدسىزلىنىپ كهتسهك . قېيىنچىلىق ۋه مهغلۇبىيهتلهرگه ئۇچراپ تۇرىدۇ

پ بولۇشنىڭ ئۆزى مهڭگۈ غالىبالردىن بواللمايدىغانلىقنىڭ ئىپادىسى بىر نهچچه قېتىم مهغلۇ. بولمايدۇ

تۇرمۇشقا ئۈمىدۋارلىق بىلهن قارىساقال، ئالدىمىزدا يهنه تاالي پۇرسهتلهرنىڭ بىزنى كۈتۈپ . ئهمهس

. ئهگهر بىر ئادهم مهغلۇبىيهتتىن قورقۇۋهرسه مهڭگۈ غهلىنبه قىاللمايدۇ. تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 ساۋاقالرنى توغرا يهكۈنلهپ، ھاياتقا -ىك ھايات مۇساپىمىزده ھاياتىمىزنى قهدىرلهپ، تهجرىبه كىشىل

ئۈمىدۋارلىق ۋه ئىشهنچ بىلهن قاراپ پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن تىرىشساقال مۇۋهپپهقىيهت قازىنااليمىز، 

 . ھاياتىمىزنى ھهقىقىي مهنىگه ئىگه قىالاليمىز

 .ى قىالاليدۇئادهم تىرىشسىال ھهر قانداق ئىشن

 سانىدىكى ئابدۇراخمان نىياز - 4 يىللىق - 2012ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«بۇ  
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  .ئاتهشنىڭ ھۆسىنخهت ئهسىرىنى كۆرگهندىن كېيىنكى تهسىراتىم

كۆپنى كۆرگهن ئاتىالرنىڭ . ئادهم كىشىلىك تۇرمۇشتا ھهرخىل قىسمهت، ھادىسهلهرگه ئۇچراپ تۇرىدۇ

دېگهن سۆزى ھهقىقهتهن » كۆرمىگىنىڭ، كۆرمىگهننى كۆرىسهن ئۆلمىگىنىڭكۆرگىنىڭدىن كۆپتۇر « 

ئۇ ئۈچ ياش . ئابدۇراخمان ئهنه شۇنداق تهقدىرنىڭ چاقچىقىغا ئۇچرىغان يىگىت. توغرا ئېيتىلغان

. ۋاقتىدا تاساددىپىي بىر ھادىسه بىلهن ئىككى قولىنىڭ بېغىشىغىچه بولغان قىسمىدىن ئايرىلىپ قالغان

ئىككى قولىنىڭ مېيىپلىقىدىن مهيۈسلىنىپ ئۆزىنى يوقىتىپ قويمىغان، ئوتتۇرا مهكتهپته ئهمما، ئۇ 

ئۇ بىر تهرهپتىن ئۈگىنىپ، بىر تهرهپتىن . ئوقۇۋاتقان مهزگىلىدىن باشالپ ھۆسنىخهت يېزىشنى ئۆگهنگهن

  .جاپالىق مهشىق قىلىپ ھۆسىنخهت يېزىشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرغان

ى ساق تۇرۇپمۇ ھۆسىنخهت ئۇياقتا تۇرسۇن، ئادهتتىكى خهتنىمۇ ئوڭالپ ئهتراپىمىزدا ئىككى قول

ئابدۇراخمان ئىككى قولى مېيىپ بولغان ھالهتتىمۇ ھۆسىنخهت يېزىپ . يازالمايدىغانالر تاالي

  .مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلدۇرۇپ ئوقۇرمهنلهرنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشكهن

مهيلى بىز قانداق . ىسمهتلهرنى باشتىن كهچۈرىدۇئىنسان بۆشۈكتىن تاكى قهبرىگىچه تاالي ق

» قىيىن ئىش يوق ئالهمده، كۆڭۈل قويغان ئادهمگه«  مۇشهققهتلهرگه ئۇچرايلى، -قىيىنچىلىق ۋه جاپا

. دېگهن ھېكمهتنى ئۆزىمىزگه مىزان قىلىپ تىرىشساقال ھهر قانداق ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليمىز

 پائالىيهتلىرى بۇ سۆزىمىزنىڭ دهلىلى بوالاليدۇ، -ىڭ تهسىرلىك ئىشدوستىمىز ئابدۇراخمان نىياز ئاتهشن

 .ئهلۋهتته

 .سهن ھاياتنى سۆيسهڭ، ھاياتمۇ سېنى سۆيىدۇ 

 ئېالن سانىدا - 5   يىللىق- 2012ژۇرنىلىنىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«بۇ ئالماس ناماننىڭ  

  .تهسىراتىم ىكېيىنك ئوقۇغاندىن ماقالىسىنى ناملىق »قايتىش ھاياتقا« قىلىنغان

ىشكهن بهختىمۇ ھهم ئوخشاش ئېر بولمايدۇ، ئوخشاش كهچۈرمىشلىرى ھايات ئادهمنىڭ بىر ھهر

 ئوقۇبهت، قىيىنچىلىق ۋه ئوڭۇشسىزلىقالر -ھايات مۇساپىمىزده بىز ئۇچرىغان ئازاب . بولمايدۇ

اشىغان ھهر بىر شۇڭا كىشىلىك تۇرمۇشنى، ي. ھاياتنىڭ ئهڭ زور بهخت ئىكهنلىكىنى بىزگه ئۇقتۇرىدۇ

 . كۈننى قهدىرلىشىمىز، ھاياتىمىزنى گۈزهل مهناالرغا ئىگه قىلىشقا ئىنتىلىشىمىز الزىم
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دوستىمىز ئالماس نامان ئالىي مهكتهپ پۈتتۈرۈش ئالدىدا تاساددىپىي كېلىشمهسلىككه ئۇچراپ 

مۇشىدىن بىزار چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدىغان بولۇپ قالغان، دهسلهپته ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ خىل تۇر

 قىسمىتىنى ئېچىنىشلىق  شۇنداق كۈنلهرده بىر توردىشىنىڭ. بولۇپ، ھاياتتىن زېرىكىشكه باشلىغان

 ئۆزى گهرچه. ئاشقان ئۈمىدۋارلىقى بولغان كهلگۈسىگه ۋه مۇھهببىتى بولغان ھاياتقا كېيىن، ئۇققاندىن

 ئۆز غهليانالرنى تۇرغان داۋالغۇپ دهقهلبى يېتىپ، تونۇپ ئهمهسلىكىنى مېيىپ قهلبىنىڭ بولسىمۇ مېيىپ

هر ئارقىلىق ھاياتىنى ھهقىقىي مهنىگه ئىگه قىلىشنى كۆڭلىگه ئهسهرل ياخشى سىڭدۈرۈپ، ئهسهرلىرىگه

 .پۈككهن

بۇ يولدا ئادهم ھهر خىل قىسمهت، قېيىنچىلىق ۋه .  توقاي-ھايات يولى تولىمۇ ئهگرى  

 مۇشهققهت ۋه ئوڭۇشسىزلىق ئالدىدا -ىلىق، جاپا بىز قېيىنچ. ئوڭۇشسىزلىقالرغا يولۇقۇپ تۇرىدۇ

ئهكسىچه، . ھاياتقا بولغان ئۈمىدۋارلىقىمىزنى يوقىتىپ قويمىساقال، بهختىيارلىق ئىلكىده ياشىيااليمىز

 مۇشهققهت ۋه ئوڭۇشسىزلىققا بهرداشلىق بېرهلمهي چۈشكۈنلىشىپ -كىچىككىنه قېيىنچىلىق، جاپا 

.  قايغۇدىن قۇتۇاللماي ئۆتۈپ كېتىمىز-قشاپ زارلىنىپال يۈرسهك غهم كهتسهك، تۇرمۇش ۋه ھاياتتىن قا

شۇڭا، ھهر ۋاقىت ھاياتقا يۈكسهك مۇھهببهت ۋه ئۈمىدۋارلىق بىلهن قارىشىمىز، چۈشكۈنلىك ۋه 

شۇندىال ھاياتنىڭ گۈزهللىككه تولغانلىقىنى ھېس . ئۈمىدسىزلىك پاتقىقىدىن نېرى تۇرۇشىمىز الزىم

  .قىالاليمىز

 . سائادهتنىڭ ئاچقۇچى- ئىلىم بهخت -ر ھۈنه

 ئېالن سانىدا - 6 يىللىق -2012  ژۇرنىلىنىڭ» شىنجاڭ ياشلىرى«بۇ تۇردى ئهھمهدنىڭ  

 .تهسىراتىم كېيىنكى ئوقۇغاندىن ماقالىسىنى ناملىق »ياشىدىم مۇشۇنداق« قىلىنغان

 ئالىي ياشنىڭ الھهممى ئهمما،. ئارزۇسى ئورتاق ياشلىرىمىزنىڭ ئوقۇش مهكتهپته ئالىي 

ھانىدىن ئۆتهلمىسه ياكى ئالىي مهكتهپته ئىمتى مهكتهپ ئالىي بهزىلهر. ناتايىن ئوقۇيالىشى مهكتهپته

ھازىر جهمئىيهتته . بۇنداق ئويالش توغرا ئهمهس. ئوقۇيالمىسا، ئىستىقبالىدىن تولىمۇ ئۈمىدسىزلىنىدۇ

سىز . الىي مهكتهپته ئوقۇش شهرت ئهمهسئۆز ئىستىقبالىنى تېپىش، پۇت تىرهپ تۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم ئ

قهددىڭىزنى تىك . مهلۇم سهۋهبلهر بىلهن ئالىي مهكتهپلهرده ئوقۇيالمىغان بولسىڭىزمۇ ئۈمىدسىزلهنمهڭ
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تۇتۇپ بىرهر ئىشنىڭ پىشىنى تۇتسىڭىزال، ھاياتلىقتا ھامان كۆڭۈلدىكىدهك تىرىكچىلىك يوللىرىنى 

 .تاپااليسىز

 شۇنداق ئهنه ئهخمهت غۇجىئالىم قهھرىمانى باش ماقالىنىڭ ناملىق »ياشىدىم مۇشۇنداق«

 - 1995  ئۇ. راپىتىدىن ھاياتىنى ئۆزگىچه مهناالرغا ئىگه قىلغان ياشلىرىمىزنىڭ بىرىدۇرشا ھۈنهرنىڭ

 ھۈنهر ئۈمىدسىزلهنمهي قىلچىلىك بولسىمۇ، قالغان بولۇپ مېيىپ بولۇپ مۇپتىال كېسهلگه ئېغىر يىلى

 بولسىمۇ توقۇغان ئهتلهس گېلهم، ئۈگىنىپ توقۇشنى ئهتلهس گىلهم،  باشتا ئۇ. نباشلىغا ئۈگىنىشكه

بىر بوۋاينىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۈزلۈكسىز بوشاشماي تىرىشىپ خام . پايدا تاپالمىغان

 .توقۇشنى ئۈگهنگهن ۋه خامچىلىق كهسپىنى راۋاجالندۇرۇش ئارقىلىق ئۆز ئىگىلىكىنى تىكلىگهن

مال . ھۈنهرسىز ئهر ھوسۇلسىز يهرگه ئوخشايدۇ.  ئۇنىڭ بايلىقى- ئىنساننىڭ ھۈنىرىشۇنداق، 

 قىممهتكه - ھۆرمهتكه، قهدىر –ھۈنهرنىڭ شاراپىتىدىن ئىززهت .  دۇنيا تۈگهيدۇ، ھۈنهر تۈگىمهيدۇ-

 .تۇرمۇش دوقاللىرىدا ئۇچرىغان ھهرقانداق قېيىنچىلىقنى يېڭىپ كىتهلهيسىز. ئىگه بوالاليسىز

 مهنپهئهت -جدادلىرىمىز ھۈنهرلىك بولۇش، ھۈنهر ئارقىلىق روناق تېپىش، كىشىلهرگه پايدا ئه 

ھۈنهرنى ئهرنىڭ .  سائادهتكه ئېرىشىشنى تهشهببۇس قىلىپ كهلگهن-يهتكۈزۈش ۋه بۇ ئارقىلىق بهخت 

 ئىلىم شۇڭا، ھهر كىشى ھۈنهر،. قا ئوخشاتقان» قاناتسىز قۇش«قانىتى دهپ قاراپ، ھۈنهرسىز كىشىنى 

 -شۇندىال ئىنسانىي قهدىر . ئۈگىنىشكه ئىنتىلىشى، ھۈنهر ئۈگىنىشتىن نومۇس قىلماسلىقى الزىم

 . قىممهتنى نامايهن قىلغىلى بولىدۇ

ھازىر جهمئىيهت تهرهققىي قىلىپ . خهلقىمىز ئهزهلدىن ھۈنهر ۋه ھۈنهرۋهنلهرنى قهدىرلهيدۇ

ئهنئهنىۋى قول ھۈنهرۋهنچىلىكنىڭ قىممىتى پهسلهپ  كهسىپ ماشىنىالشقان بولسىمۇ، -كۆپلىگهن ھۈنهر 

مهيلى خهلقىمىز ۋه ياكى ئىچكىرى ئۆلكه، چهتئهللهردىن كهلگهن ساياھهتچىلهر بولسۇن قولدا . قالمىدى

قول . ئىشلىگهن، قولدا ياسالغان بويۇمالرنى خاتىره بۇيۇم ئورنىدا باھاسىغا قارىماي سېتۋالماقتا

كۆرۈنۈپ . نغۇچىالر ئۆزىنىڭ ھاالل ئهمگىكىنىڭ قهنتىنى چاقماقتاھۈنهرۋهنچىلىك بىلهن شۇغۇلال

 . تۇرۇپتۇكى، ھۈنهرنىڭ مهڭگۈ ۋاقتى ئۆتمهيدۇ

ئېنىقكى، .  ھاالۋهت كۆرىدىغان ئىش يوق-دوستۇم، ھېچقانداق يهرده جاپا چهكمهي ھۇزۇر
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ن، جاپا تارتماي ھۇرۇن ۋه ئىش خوشياقمايدىغان، كىچىك ئىشنى ياراتماي، چوڭ ئىشنى قىاللمايدىغا

.  زهبۇنلىقتا ئۆتىدۇ-بىر كېچىدىال مىليونىرغا ئايلىنىش كويىدا يۈرگهن خىيالپهرهسلهر بۇ دۇنيادا خار 

قانداقال ھۈنهر بولسۇن، قېتىرقىنىپ ئۈگهنسىڭىز ۋه ئۇنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئۆزلهشتۈرۈپ، 

. شلىك ئورنىڭىزنى تاپااليسىزئارتۇقچىلىقىڭىزنى ياخشى جارى قىلدۇرسىڭىزال، جهمئىيهتته بىر كى

  . ئىزلىرى بۇ سۆزىمىزنىڭ دهلىلىدۇر-غۇجىئالىم ئهخمهتنىڭ ئىگىلىك تىكلهش مۇساپىسىدىكى ئىش

 كېلىشتىن قېرىلىق يهنى. بىل غهنىيمهت نهرسىنى بهش بۇرۇن كېلىشتىن نهرسه بهش «: دانىشمهن  بىر  

 بايلىقىڭنى، بۇرۇن كهمبهغهللىكتىن ڭنى،ساالمهتلىكى بۇرۇن بولۇشتىن كېسهل ياشلىقىڭنى، بۇرۇن

. دېگهنىكهن» دىراشلىقتىن بۇرۇن بوش ۋاقتىڭنى غهنىيمهت بىلئال ھاياتىڭنى، بۇرۇن ئۆلۈشتىن

  .ئېنىقكى، بۇ بهش نهرسىنىڭ قىممىتى ئۇالرنىڭ ئورنى ئالماشقاندىن كېيىن بىلىنىدۇ

 .دېمهك، ئۆمۈر غهنىيمهت

 .) سانىدا ئېالن قىلىنغان- 9لىق  يىل- 2012نىڭ » شىنجاڭ ياشلىرى«( 

 

   )3(بىزگه پهلسهپه نىمىشقا الزىم؟

 ئوبۇلقاسىم  داۋۇت

 : تورداشالرغا ئىالۋه

پهلسهپه تهپهككۇرىدا ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇقۇم ئهستهرلىرىدىكى تهبىرلهرنىڭ جااللى، ئۇقۇم 

دىنىي ئىلىمدا . ىغان پهنكاتگورىيهلىرىنىڭ مهنتىقىسى، مىزانى ۋه تهپهككۇر ئۇسۇلىنى تهتقىق قىلىد

دىنىي ئهھلى . دېيىلىدۇ» ئۇسۇلى دىن« بۇ ئىلىمنىڭ مېتودولوگىيهسىدىن ئىبارهت موشۇ بىر تارمىقى 

ئىلىملىرىده پهلسهپه ئۇقۇمى ئېلىشاڭغۇ، چۈنكى ئىمام غهززالى باشچىلىقىدىكى كىالسسىك مۇتهسسىپلهر 

ىيهدىن ئىبارهت تهبئىي پهنلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كۆزده تۇتىۋاتقان پهلسهپه ماتېماتىكا، فىزىكا، خىم

بۇنىڭ خاتالىقى . سهۋهبى ئۇ دهۋرلهرده بۇ پهنلهر پهلسهپهدىن تېخى ئايرىلىپ بولۇپ بواللمىغان. ئۇقۇم

 نهرسه ھهممه قارساقال ئهھۋالىغا بۈگۈنكى پهننىڭ – ئىلىم چۈنكى  .ھهققىده ئايرىم توختالمايمىز

 ئىدىيهلهر دېگهندهك مهۋجۇدىيهتچىلىك كاپتالىزم، ماركىسىزم، گهپ، يدىغانده يهنه. بولىدۇ ئايدىڭ



 تالالنما ماقالىالر 

 78  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

بۇ قىسقىچه مهلۇماتنى بىرىشتىكى مهقسهت . ىيه سانىلىدۇئىدىئولوگ كىرمهيدۇ، ھېسابىغا پهلسهپه

تورداشالرنىڭ بۇ تېمىغا موشۇنچىلىك بولسىمۇ ساۋادقا ئىگه بولۇپ كىرىشىنى تهۋسىيه قىلماقتىن 

 قىاللىغىدهك مۇنازىره تېمىدا بۇ ۋه بولمىغان قايىل نهزهرلهرگه نۇقتىئى تېمىدىكى بۇ اۋادان  .ئىبارهت

ئهگهر مهسىلىنى ھهل قىاللمىساق . پ مهسىلىنى تهڭ ھهل قىلساق بولىدۇكۆرشۈ بىز بولساڭالر

 مهن داۋۇت ئوبۇلقاسىم بۇ جهھهتته ھهرقانداق ئىلىم. پىكرىمىزنى ساقاليمىز، ئىزدىنىمىز خاالس

       .ئىگىسىنىڭ ئالدىغا چىقىشقا ھازىر

   بىز ئهر ئهمهس، مۇسۇلمانمۇ؟      

شۇ يىلالردا . بىر يىلالردا شۇنداق بىر يۇمۇر ئاڭلىدىم . ق يو ئىسىمده ئاڭلىغىنىم نهده        

داغىستاننىڭ بىر شهھىرىده شۇ جايدىكى رۇسالر بىلهن بىلهن يهرلىك مۇسۇلمانالر ئارىسىدا سۇركۇلۇش 

شۇ شهھهرنىڭ .  بىرىنى توپلىشىپ كىلىپ ئۇرىدىغان ئهھۋالالر بولۇپتۇ-پ جىدهل يوغىناپ بىربولۇ

ئۇ كۇنى تازا دىگهر نامىزى تارقىلىۋاتقان . مۇسۇلمانالر توپالشقانراق جايىدا بىر مهسچىت بار ئىكهن

تقان جامائهت ئهمدىال مهسجىتتىن تاراۋا. چاغدا بىر توپ ئادهم مهسجىتنىڭ ئالدىغا باستۇرۇپ كهپتۇ

بىر توپ كىشىنىڭ مهسجىتنىڭ . دالدىلىنىش ئۇچۇن ئالدىراپ سالدىراپ مهسجىتكه كىرىپ كىتىشىپتۇ

 ياشلىرى مۇسۇلمان يهرلىك  7- 6   كهچكهن-ئالدىغا باستۇرۇپ كهلگهنلىگىنى كۆرگهن ئۆتكهن

 مودا تۇرغان پكۆرۇ ئهھۋالالرنى بۇ كېتىۋىتىپ ئۆتۇپ. ئېتىپتۇ ئۆزىنى باسقۇنغا كېلىپ يۇگرهپ

 كىرىپ، ياالڭباشتاقال  مهسجىتكه ده -غهزهپلىنىپتۇ قاتتىق كىشى ئايال بىر كىيىنگهن

دهپتۇكهن، ئىشتاننى ئوشىقىدىن ئاشۇرماي كىيىپ، بولىشىغا __  سىلهرمۇ ئهرمۇ؟ھهي__ 

 :ساقال قويىۋالغان بىرسى كۆزىدىن ئوت چاقنىتىپ تۇرۇپ

 قااليمىقان سىزدهكلهر  .مهسجىت كىرىدىغان ئېلىپ تهرهت دىگهن ماۋۇ ئاچا __    

__  مۇسۇلمان، ئهر ئهمهس، بىلهن ئالدى بىز  !قىلىڭ توغرا گهپنى ئهمهس، يهر جۆيلۇيدىغان

 ئهمهس، داغىستاندا يۇمۇرجانالر قارا ياشايدىغان ھازىرلىقىدا جاۋاب مۇشۇنداق  ئهلۋهتته،   .دهپتۇ

 دهرىجىسى نادانلىقنىڭ يۇمۇرىستىك بۇنداق بولىدۇ؟ اقمۇشۇند نېمىشقا بۇ لېكىن . كهڭرى بىزدىمۇ

ى ئايال ئۇقۇمى بولۇپ، بۇ قارشىس ئۇقۇمىنىڭ ئهر مهلۇمكى       قانچىلىك؟ زادى
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 ئهسلى  بولغان دېمهكچى ئهگىشىمهن، نهقىلگه ئهمهس، يۇرىگىمگه مهن  تهنتهك؛  يۇمۇردىكى

 يۇقۇرقىدهك ئورنىغا كهلىمىنىڭ تېگىشلىك هكېلىشك دهپ ئايال مهن مهنتىقىسىده جۈمله  مهسلىكىنى،

 بىر زور بىلمهيال - بىلىپ  قىلىپ، ئىپاده بىلهن ئالماشتۇرۇش ئىبارىسىگه  »مۇسۇلمان مهن«

 ئهقلىي ياكى تۇتۇلسۇن يول نهقلىي مهيلى راست  .شهكىللهندۇرگهن بوشلىقى ئوخشۇتۇش يۇمۇرىستىك

 بۇالرنىڭ. قىاللمايدۇ ئىنسان ھهقىقى ھهتتا رئه ھهقىقىي ئىنساننى ھېچقايسىسى تۇتۇلسۇن يول

ر جهسهت ياكى مۇردا مهيلى نهقلىي بى. قوراللىرىدۇر ئىزدهشنىڭ دۇپۇلدهتكهننى يۇرهكنى ھهممىسى

 ھهقىقى شۇڭا. ئهھمىيهتسىزدۇر  يولنى تۇتقان بولسۇن ياكى ئهقلىي يولنى تۇتقان بولسۇن، بۇ بهرىبىر

 بولۇپ، ۋاپات ئىبرايىم ئوغلى ئهلهيھىۋهسساالم سهلاللالھۇ هتمۇھهمم يولباشچىسى مۇسۇلمانالرنىڭ

»  ئالالھنىڭ رهسۇلى سهن بىزگه ئۆلگهنلهرگه يىغلىماڭالرئېي «كېلىپ يېنىغا يىغالۋاتقىنىدا يۇم -يۇم

 پهرياد داد ئهمهس، بولۇشتىن يېرىم كۆڭلى سىزلهرنى مهن«  :دېمىگهنمىدىڭ دېگهن ساھابىگه

... ئهسىرىدۇر مهرھهمهتنىڭ ۋه سۆيگۇ قهلبىمدىكى ھال بۇ كۆرۇلگهن ڭدهمېنى. توستۇم ئېتىشتىن

دېيىش بىلهن بۇ خىل تهپهككۇر » مۇ مهرھهمهت كۆرسىتهلمهيدۇباشقىالر كىشىگه ناقابىل مهرھهمهتكه

 گىپى مېتودىنىڭ تهپهككۇر ئهسلىي خوش،   .مېتودىنى رهت قىلىشنى سۇننهت قىلىپ قالدۇرغان ئىدى

 قانداق بىمهنىلىكى جهھهتتىكى كاتىگورىيه ئۇقۇمالرنىڭ ئىشلىتىلگهن يۇمۇردا بۇ ئهمدى. تۈگىدى

  بولىدۇ؟

 » مۇسۇلمان  ئهمهس، ئىنسان ياكى ئهر بىلهن ئالدى« دېگهندهك ئۇ  قىقهتهنھه دۇنيادا       

 بىر مهئهييهن كاتىگۇرىيهسى ھال مهۋجۇت بىر ھهرقانداق مهلۇمكى بارمۇ؟ ئىشمۇ بولىدىغان

 ۋاراقلىرىنىڭ  كىتاب قولىمىزدىكى  مهسىلهن، ئېيتىلىدۇ، نىسبهتهن مېزانغا بىر مۇئهييهن لۇقنىڭمهۋجۇت

ان رولىغا قاراپ؛ مۇقاۋا، تېتول، نهشر ھوقۇقى بېتى، مۇندهرىجه، تېكىست بهتلىرىگه ئوينايدىغ

ئوينايدىغان «دا ناۋا. ئايرىلىدۇ، تهركىبى نۇقتىسىدىن يهنه شۇ كىتاب قهغهز، سۈرهت، خهتكه ئايرىلىدۇ

غان ئېيتىلىدى نىسبهتهن ئۇالرغا  دېگهندهك مېزانالر ئهھمىيهتسىز بولسا،» تهركىپ«ياكى » رول

ئهمما مېزانغا نىسبهتهن ئوتتۇرغا چىققان ئۇقۇمالرنىڭ . ئۇقۇمالرمۇ تهڭال ئهھمىيهتسىز بولۇپ كېتىدۇ

نه بىرسىنى ئىنكار قىلىدىغان ئىش رېتى ۋه سانى ئۆزگۈرۈپ قالىدىغان، بىرسىنى مۇهييهنلهشتۇرۇپ يه
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 ئالدى ئىنسانالر  هلۇمكى،م    .يوق نهرسىنى كاتىگۇرىيهگه ئايرىيدىغان ئىشمۇ بولمايدۇ. بولمايدۇ

 يهتكهن، قورامىغا ئۆسمۇر، باال، بوۋاق، قاراپ دهرىجىسىگه يىتىلىش جهھهتتىكى ھهر بىلهن

 بۇنىڭغا پهرقى، فىزىلوگىيهلىك. ئايرىلىدۇ دهپ ئادهم چوڭ باال، قىسقارتىلىپال ئادهتته ياكى  يىتۇك

 خارهكتېرىغا بېقىپ ئهر، ئايال دهپ يارىشا بۇرچىغا بۇرچىغا، جهمىيهتتىكى ئائىلىدىكى، يارىشا

 ۋه سىياسىتى ئىرادىسى، جامائهتنىڭ ئهل  .بۇرچ بىلهن ئهر، كۈچ بىلهن ئهل بولىدۇ. ئايرىلىدۇ

 تىلى ئىشلىتىدىغان ۋه تهبئىتى ئىجتىمائىي  كهسمىده يتتىكىپه بىر. بولىدۇ مىللهت بىلهن تهبىئىتى

ىئولوگىيه تۇتقان يولى بويىچه ماركىسىزمچى، ئىد ئاندىن. بۆلىنىدۇ مىللهتلهرگه نۇقتىسىدىن

ئوبېيكتىپ ئىنسان . ناتۇرالىست، خىرىستىيان، بۇددىست، مۇسۇلمان دېگهندهك ئۈممهتلهرگه بۆلىنىدۇ

ال، ئۆسمۇر، باال دېگهندهك ئۇقۇمالرنى ماركىسىزمچى ، ناتۇرالىست،  ئاي-كاتىگۇرىيهسىدىكى ئهر

. كتىپ ئىنسانلىقنىڭ ئالدىغا ئۆتكۇزۇشكه بولمايدۇسوبېي دېگهندهك مۇسۇلمان  خىرىستىيان،

 بولمىغان مۇكهممهل مهۋجۇتلىغى بولمىغاندا ھىچ ياكى نهرسىنى يوق بۇ  قىلىنسا، مۇشۇنداق  ناۋادا

 »ئهمهس ئهر  مۇسۇلمان، بىلهن ئالدى بىز« شۇڭا. بولىدۇ ئىش ئايرىغاندهك هكاتىگۇرىيهگ نهرسىنى

ن ھهرقانداق كىشىگه توڭ غورىنى ئاجايىپ شېرىن دهپ ماختاۋاتقان ئاڭلىغا ئۇنى  جاۋاب، بۇ دېگهن

 ئهر مۇسۇلمان، بىلهن ئالدى بىز«  دۇرۇس،     .سودىگهرنى كۆرىۋاتقاندهك تهسىرات بهرمهي قالمايدۇ

 ئىنسانلىق ئوبېيكتىپ ئوخشاشال ئورنىغا ئۇقۇمىنىڭ ئهر ئورنىدىكى جاۋابنىڭ بۇ دېگهن »ئهمهس

 بىزده  ئهھۋالنىڭ يۇمۇرىستىك بۇنداق  ىدىغان مىللهت ئۇقۇمىنى ئالماشتۇرساق،كېل كاتىگورىيهسىده

 ۇالغاس بۇ دېگهن مۇسۇلمانمۇ؟ ئهرمۇ، بىز ھهقىقهتهنمۇ. چىقىدۇ دهپ مهنال مانا كهڭلىكى نهقهدهر

 ئۇيغۇرمۇ، بىز ئالغان ئهۋج دىيارىمىزدا مهزگىلده يېقىنقى بولسا، قانداق جاۋاب بېرىلىدىغان

انمۇ؟ دهيدىغان بۇ كهڭ ئۇچرايدىغان سۇالغا بېرىلىدىغان جاۋاپ شۇنداق بولىدۇ، يهنه كېلىپ مۇسۇلم

قىن بۇ ئۇقۇمغا نىسبهتهن  ئايالدىن ئىبارهت ھايۋانىلىققا ئهڭ يې-كىشىلهر ھهرقانچه نادان بولسىمۇ ئهر

يهنىال مۇهييهن سهزگۇرلىكته بولغاچقا بىز ئۇيغۇرمۇ، مۇسۇلمانمۇ دهيدىغان بىمهنه سۇئالغا، بىز ئهرمۇ، 

 ئايدىڭالشماي ئهلۋهتته. ئايدىڭالشتۇرىۋىالاليدۇ ئاسان تېخىمۇ  مۇسۇلمانمۇ؟ دهپ كىرىشسه مهسىلىنى

. يۇقىرىلىدى تېخنىكىسى دوختۇرلۇق كۇنده بۇگۇنكى ؛بولىدۇ تۇرىۋهرسىمۇ بولۇپ دۆڭى گهپتانالرنىڭ
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جامائهتچىلىك، سۇسلىدى چوڭ . شمۇ پۇتىۋېرىدۇئى تاللىسا ئاياللىقنى قالغانالر زورۇقۇپ بولۇشقا ئهر

ھهر ئهرنىڭ . بولۇشنى خالىمىغانالر يوسۇنغا ئۆزىنى زورلىماي باال بولۇپ يۇرسىمۇ كۇن ئۆتېۋىرىدۇ

، ئهمدى يىگىت سىياقىدىكىلهر يۇمشاق دهسسهپ، ئىنجىمارۇق »لدىسۈرىنى قانۇن ھۆددىگه ئا«

قىزالر نازاكهتسىز تومپايالرغا ئايالنسىمۇ، .  تۇزىمهيدۇباسقىن ئائىلىسىگه بىرهرسى  بولۇپ يۈرسىمۇ

ئۇنىڭ دىپلومى، مۇئاشى، ئۇنىڭغا ئاالقىدارالردىكى تۇيغۇ گاللىقى بۇ كۆرۇمسىزلىكنى كۆزگه چېلىقماس 

قورساق . بۇ ئىشالر كهمسىنىش، بىنورماللىق تۇيغۇسى، ئهنسىزلىك پهيدا قىلمايدۇ. يدۇقىلىۋىتهله

ئهمما مۇكهممهل ئىنسانلىق ئۆلچىمى ئېتىبارسىز قالغاچقا . تويىۋېرىدۇ، كۇن نورمال ئۆتىۋېرىدۇ

نىڭ »دېمۇكىراتىيه«ده، غهرىپكه غهرىقلهر دهۋاتقان ئاتالمىش »شهھهر كۆرگهنلهر«شهھهرلهرده، 

ئۆرنهكلىرى » ئىجابىي«سىز ئاياق كىيىش، ئاچمايدىغان يهرلهرنى ئېچىپ يۇرۇش دېگهندهك خىل

نىڭ ئهھۋالى ھازىرچه، مهلۇم بىر يىلى قومۇلدا يۇز »ياخشىالر«يېزىلىرىمىزدىكى . مهيدانغا چىقىۋېرىدۇ

    .بهرگهن مۇنۇ ۋهقهلىكتىن ئۆزگىچه بولۇپ كهتمهيدۇ

 ساقالپ قىڭراق يېنىدا يولدا كېتىۋىتىپ، ياشالر »تهقۋا« چهبىرنهچ ئاتالمىش يىلى بىر        

بىرنهچچىسىگه قىڭراق . مه بولغان جىدهللىشىپ قاپتۇنې نىمىسى بىلهن لۇكچهك تهلۋه بىر يۇرۇيدىغان

ئارىدىن بىرسى قاندىغى قانداق بولغان قىڭراق تۇتقان تهلۋىنى ئارقىدىن كىلىپ . تېگىپتۇ

قارىم ئۇنى ئۇرماي مۇشتىنى » تهقۋا«ا قىڭراقچىنىڭ ئالدىدىكى ئهڭ بهك ئهمما شۇ چاغد. قۇچاقلىۋاپتۇ

پهيت كىتىپتۇ، قىڭراقچى ئىككىسىدىن بوشۇنۇپ قىڭراقنى تېخىمۇ بهك . كۆتهرگىنىچه قاراپ تۇرۇپتۇ

كىيىن جاننى . تهھلىكىلىك شىلتىپ ئۇالرنى سۇرۇپ توقاي قىلغاندىن كىيىن غالىپ ھالدا كېتىپتۇ

 كهينىدىن قىڭراقچىنى قۇچاقلىغان باال زهردىسى قايناپ؛ تهييار قىلىپ تۇتۇپ ئالقانغا ئېلىپ

پهيغهمبهر ئهلهيھىساالمنىڭ «هپتىكهن مۇش كۆتۇرۇپ قويۇپال تۇرغان قارىم د ئۇرمايسهن نىمىشقا  بهرسهم

بۇ . دهيدىغان ھهدىسى يادىمغا كېلىپ قالدى دهپ جاۋاپ بېرىپتۇ» ئىنساننىڭ يۇزىگه ئۇرماڭالر 

    . ھه-مىدىگهىن تهسىرلىك يۇمۇرنې

ا ئىنسان ئالدى بىلهن ئېيتقاند بويىچه ئهندىزىلىرى پىكىر ۋه ئۇقۇملىرى ئاۋامنىڭ  شۇڭا       

كۇلىدىغاندا شاپپىده كۇلهلهيدىغان، ۋاقىرايدىغاندا دهرھال ۋاقىرىيااليدىغان، تهبئىتى بېجىرىم، 
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 بار ئايال بولسۇن، مهيلى ئۇنىڭ مهسلىكى، دىنى، خارهكتېرى تىك، جاسارىتى بار ئهر ياكى نازاكىتى

دىر ئىنسانالردىن بۇ جهھهتتىكى سۆلهتنى نا چاغدا ھهرقانداق  يولى قانداق بولىشىدىن قهتئى نهزهر

يۇقۇرىدىكى يۇمۇردىكى تهنتهككه ئۆتىدىغان ئىبارىلهر بىلهن . كۆرهلىسۇن ۋه ئۆزىگه تهدبىقلىيالىسۇن

 – ئىشهك، قوي -ن يادىمىزدا بولسۇنكى؛ قۇرئان كهرىم ئاتدېسهك بۇنىڭ مۇھىملىغى ئۇچۇ

ئۆشكىلهرگه ئهمهس، بهلكى ئىنسانلىق بىلهن شهرهپلهندۇرۇلگهن ئىنسانالرغا ئېزىزلىق ئۇچۇن 

تۇرغۇنالر ئۇچۇن / قۇرئان ئىنسانالر ئۇچۇن بىر باياندۇر، تهمكىنى بارالر«يهنه كېلىپ . چۇشۇرۇلگهن

دىگهن ئايهتتىكى تهمكىنى بارالر ئىبارىسى پىشقان خارهكتېر بىشارىتىده ]1[»بىر ھىدايهت،بىر تهلىمدۇر

ھهم رهسۇلىال سهلاللالھۇ ئهلهيھۇۋهسساالم ئىسالمنى تۇنجى بولۇپ كۆرگهنال كىشىلهرگه ئهمهس، بهلكى 

ئۆزىنىڭ . خارهكتېرى پىشقان ، ئىنسانلىق شهرىپى كامىل كىشىلهرگه تهۋسىيه قىلغان ئىدى

كىيىنكى ئوچۇق دهۋىتىمۇ . كىشىلىك شهرىپىنى شىپى كهلتۇرۇپ دهلىللهشتىن ئايانمىغانتىھهقلىقلىقىنى 

 خارهكتېرى بېسىلماي ئوڭۇشلۇق باسقۇچ بۇ شۇڭا  .بالىالرغا ئهمهس، چوڭالرغا بولغان ئىدى

 مۇسۇلمانلىق گۆدهكلهرنىڭ ، ئىنساننىڭ سۇرىتىي كېسهل تۇيغۇسى بۇزۇق، پىكرى يىتىلمىگهن،

 مۇشۇ ئهمهس، قىلىشى جابدۇق -قورال بىلمهي  بىلىپ، نى»سۈرهت ئىسالمىي« ۋه مهسلىكى

 بىجىرىم   ئىنساننىڭ كهلىمه شاھادهت ئېيتقانلىرى ئاندىنكهلگهن بېسىپ ئوڭۇشلۇق باسقۇچنى

 بىرىدىن بىر بولمايدىغان بىلگىلى يامانلىغىنى يه  ياخشىلىغىنى، يه بولمىسا. بوالاليدۇ مۇسۇلمان

 مهنىۋى يۇمشاقباشالر، پادىسىمان ماڭىدىغان يهرگه شۇ ھهيدىسه نهگه ئىنسانالر، اچتهكئوم پهرىقسىز

 چۆرىلهر، كۇچسىزلىغىدىن ئۆزىدىن ئۇركۇپال ياشايدىغان -ىغان قۇلقىلمايد ھېس زهرهرنى

 قوڭى قوڭالتاقالر، تاقىغان تاج دوگمىالر، سۆيۇملۇك ئىرادىسىال تۇتۇش ئهمهللهرنى زاھىرى  مهھكۇمالر،

 - جىن بوالاليدىغان سىياقتا ھهر قهستىده شاپتۇلنىڭ تېجارهتچىلىرى، ساۋاب بۇۋىلهر، ماجان ئوچۇق

شۇڭا بىزدىن . ۋاھاكازاالر ئاۋۇپ ئېزىزلىقنى شهرهپسىزلىكنىڭ تېگى يوق ھېڭىغا تاشاليدۇ... شاياتۇن

ىرىنى ئوڭايال تاپقىلى بۇ خىلدىكى ئىنسانلىق سۈرهتنىڭ ئىسالمغا ھاقارهت كهلتۇرىدىغانلىقىنىڭ مىسالل

ھهتتا تاپقىلى بولۇدۇال ئهمهس، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ دىنىنى شىپى كهلتۇرۇپ ئىنساننى، ئۆزىنى . بولىدۇ

تهجهللى قىلىش، ھهر مۇقام ۋه ھالالردىكى جامالىغا، كامالىغا ئىنتىلىش دېگهندهك ئىنسانىي 
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ىنى سهزمهيدىغان ۋه سېزىشنى تۇيغۇلىرىمىزنى دهپسهنده قىلىشقىچه ئىلگىرلهپ كېلىۋاتقانلىغ

 ياكى  »دىبو« بېرىپ دۆلهتلىرىگه غهرپ ئاددىسى  .خالىمايدىغان كىشىلهر ھېلىھهممۇ ئارىمىزدا بار 

 الرنىڭ»مۇسۇلمان« قىلىۋاتقان مۇسۇلماندارچىلىق مهخسۇس يهپ نى»پۇلى بېقىلىش بالىالرنىڭ«

. تارتقۇزغان ئىزا قېتىم تاالي مېنى لىرىيېزىلىش دېيىلىپ. ئوقۇش ناماز كهسپىي؛ گېزىتلىرىده غهرپ

 بوكسىيوردىن رايى يېنىپ ئېالنغا بىلهن  سى»پهتىۋا« توغرىسىدىكى بوكسىيور موللىنىڭ دىيارىمىزدا

رول ئېلىش ئۈچۈن چۆرگىلهپ يۈرگهن تاالنىتلىق بوكسىيورچىنى مهن ئۆز كۆزۇم بىلهن كۆرگهن، ئۆره 

 ئىسيانغا كىشىنى سۇئالالرنىڭ دېگهندهك توغرىمۇ؟ يىيىش قتاما شىرهده  تۇرۇپ سۇ ئىچسهك بوالمدۇ؟

 قۇلالرچه قىلىنغان مۇنازىرىلهرنى ئۆز قۇلۇقىم بىلهن ئالماي، نهزهرگه پهقهتال تهرىپىنى زوراليدىغان

لىرىمىزنى بهش ئهزاسى بېجىرىم »نهزىر«ئهقهللىيهتته شهرىپى بار ئىنسانالرغا تارتىلىدىغان . ئاڭلىغان

نىڭ ھهققى »تىلهمچىلهر« كويالردا شهرهپسىزالرچه ئولتۇرۇپ تىلهيدىغان - تۇرۇپمۇ كوچا

بهشىرىلىكى بىلهن شهرهپلىك ئىنسانالرنىڭ -ھېساباليدىغانالرنى ۋه ئۇالرنى ئاشۇ پاسكىنىچىلىقى، بهت

 ئىنسانلىق ھهتتا  لىق ھېساباليدىغانالرنى، بۇنىغۇ مهيلى دهيلى،»تهقۋا«داسقىنىغا باشالشنى 

 ئالالھ ئورنىغا بۇنىڭ« كىشىلهرگه، كۆرسهتكهن تېرىشچانلىقالرنى تهسىرلىك ئۈچۈن قۇقالرھو  -ھهق

دهپ ئۆكۈنگهن ئۆكۈنۈشلهرنى تاالي قېتىم »  ھه-شچانلىق كۆرسهتكهن بولساتىرى مۇشۇنداق دهپ

ئۇچراتقان ھهم بىرنهچچه يىلنىڭزى بۇنداق پهسكهشلىكنىڭ بۇ تهرزىده مىللىي ئىڭىمىزغا زهھىرىنى 

      .اچقانلىغىنى ھهممىمىز بىرلىكته ئوچۇق ئاشكاره ھالدا كۆرۇپ تۇرۇپتىمىزچ

جۇملىسىنىڭ كهيپىياتىدا ئىپادىلىنىپ » ى بىلهن مۇسۇلمان، ئهر ئهمهسئالد بىز« بهرھهق           

تۇرىۋاتقىنىدهك ئىنساننى چۆكۈرۈش، يۇلتۇزىنى چۇشۇرۇش ھېسابىغا نىيهتتىكى نهرسىنى ئۇلۇقالش، 

مولال « كۆرسىتىش ئۇسلۇبى، ئهرهپلهر بولۇپمۇ پارىسالرنىڭ ھهتتا ئارىمىزدىكى بهزى ئاتالمىش بۈيۈك

 تارىختا قىلغانلىقى ۋاسىته  دىنىنى  الرنىڭ سىياسىي ۋه ماددىي پايدىلىرى ئۈچۈن ئىسالم» ئۆلىما-

 ئاتىشى، دهپ رتۈركله قارا ھالدا مهغرۇر الرنى»نادان« الرنىڭ»بىلىمدار«. ئهمهس  ئىش كۆرۇلمىگهن

... ىشىمىزكىت بولۇپ دهيدىغان تۈرك قارا بىر مهن تهبئىال ناھايىتى پۈكۈپ بوينىمىزنى بىلمىگىنىمىزده

 ئۈلگه ئۆزىمىزگه بىز تارىخالردا شۇ ھالبۇكى. بهلگىسى چېلىقىشلىق ناھايىتى بۇنىڭ  ۋاھاكازاالر،



 تالالنما ماقالىالر 

 84  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

 ئهمهس بولمىسا مۇسۇلمان، قىلساڭ ئادا شهرتنى مۋۇ ماۋۇ ئهلهيھۇۋهسساالم سهلاللھۇ مۇھهممهد قىلغان

ان ئورنىدا كۆرۈلمهيۋاتقان ئهر ئىنس قۇلالرغا، ئېزىلىۋاتقان ئهكسىچه بۇنىڭ بهلكى كهلمهستىن، دهپ

 ئايالالرغا، ئۆزىنىڭ ھهققانىي ھوقۇقىنى، كىشىلىك ئىززىتىنى تونۇتۇش، كىشىلهر چوقىنىدىغان -

ىۋاتقانالرغا ھهقىقىي ئىنسانلىقنى بىلدۈرۈش بىلهن ئۆز تهلىمىنى بۇتالرنى ئارقا تېرهك قىلىپ زالىملىق قىل

هڭچىسى، كىشىلىك ھوقۇق جهڭچىسى بولۇپ ئوتتۇرغا ج ھۆرلۈك بىلهن  ئالدى ئهڭ  باشلىغان ۋه

چىققان ئهمهسمىدى؟ يهنه كېلىپ يۇقۇرقى ناتوغرا كهيپىيات ئىزچىل تهنقىدلىنىپ 

 دهرىجىسىگه مهسىلىسى ئېتىقاد قالىدۇ؟ كۆتۈرۈپ باش انېمىشق يهنه كۈنده بۈگۈنكى  كېلىۋېتىپمۇ،

ئوبېيكتىپ ئىنسانلىقنىڭ چىگرىسىغا   دېيىلىپ، »مۇسۇلمان ئهمهس، ئۇيغۇر مهن« كۆتۈرۈلۈپ

 بولىدۇ؟ قالدۇرماقچى ھالدا  باستۇرۇپ كېلىپ، ئىنساننى مۇكهممهلسىز

 تهبىئهتكه مىللىي ۇنىڭئ ۋه ئادهتلىشىشى ئىشالرنىڭ خهيرلىك مابهينىده تارىخالر ئۇزۇن 

 ئادهت بولۇپ، خېلى ئۆرپ مىللىي ئاللىقاچان ئۆرپلهر ئىسالمىي قىسىم بىر ئهگىشىپ ئايلىنىشىغا

ھالبۇكى يېقىنقى دهۋرلهرده باش كۆتۈرگهن ئۆزىمىز ھهققىدىكى . مهزمۇت قهد كۆتۇرۇپ بولغان ئىدى

االق ۋه مۇتههسسىپ موللىالردىن قايتا ئويلۇنۇش ۋه ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى ق

ن ۋه ئۆرپلهردىن گۇمانلىنىش، دى دهۋردىكى شۇ تهبىئىال مهزگىلده يېقىنقى  يىرگىنىش پىسخىكىسى،

گهرچه تارىخ، مىللىي ئۆزلۈك .  چىگرا ئاجرىتىش پىكىر يولىنى شهكىللهندۇردى–ئۇالر بىلهن چهك 

 تارىخلىرى، شانلىق بوۋىلىرىمىزنىڭ -ئاتا  جهھهتته بۇ قايتا ئويلىنىش ئىجابى تهسىر كۆرسۈتۈپ،

ش خوجانىياز ھاجىغىچىلىك كهلگهن بولسىمۇ، يورۇتۇلۇ بۇ ۋه يورۇتۇلغان قايتا خارهكتېرلىرى نۇرانه

دىنىي ساھاده بۇ خىل قايتا ئويلۇنۇش ئىجابىي نهتىجه ئېلىپ كهلگىدهك چوڭقۇرلۇققا يېتهلمهي، 

 دىن بوۋىلىرىمىزنىڭ -ئاتا تهپهككۇر دىنىي  .تىۋالدىتوخ تېيىزلىقتىال سهلبى ھهتتا  ھېىسسىي،

 كۆرۈنگهن مۆتىۋهر ئۆزىگه بهلكى  ۈش يولىدا ئهمهس،كۆرسۈت يورۇتۇپ قايتا كامالىتىنى جهھهتتىكى

 ئهڭ يىلنىڭزى 1000 ھهتتا قىلىش، ئىنكار بوۋىالرنى -ئاتا  قىلىپ، دهستهك پهتىۋاسىنى دولهتنىڭ

 پائالىيهتلهرنى ۋه ئۆرپ ئىسالمى مىللىيالشقان چىقىرىش، رغۇزالمىغانغاتۇ ئۆرپلهرنىمۇ دىنىي ئهقهللى

دىنىي .  پارچىالش، يهمچۈكلىرىنى جايالشتۇرۇش يولىغا قاراپ ماڭدىپۈتۈنلۇكنى چېقىش، -بۇزۇپ
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مائارىپنىڭ بىز ئويلىغاندىنمۇ ئاجىز ھالدا بولمىقى، خهلقنىڭ بولۇمسىزراق بالىلىرىنى دىنىي ساھهگه 

 بۇ بالىالرنىڭ  ىشى، جهمىيهتتىكى ھهرىكهتچان ئهمما نهزهرىيهۋى سهرهمجانالشتۇرۇشقا گالدهۋهت قىل

 تهلپۇنۇش بولغان مۇكهممهللىككه سۇئال، كهلگهن كاللىغا بولۇشى، كۆپ  ىرىشىنىڭك ساھهگه

 ئهمهس، ئىشقىدا ئىلىم بىلهن قىستىشى پىسخىكىسىنىڭ بېسىمى ياشاش چۈشۈنۈكسىزلىك، ئهمهس،

 بۇنداق سهۋهبلىك بولۇشى كۆپ بولغانالرنىڭ دىندار ئىستىكىده تېپىش ئاراملىق قورۇقىدا رپهتىۋاال

بۇنىڭغا قوشۇلۇپ ئامېرىكىنىڭ ماھىيهتته مېلىنى سېتىپ، پۇلىنى . ك تېخىمۇ مۇدھىشلهشتىسهلبىيلى

ڭ  ئۈست چۈشىدىغان ۋه شۇنى-تېپىش كويىدىكى ئىقتىساتنى يهرشارىالشتۇرۇش مهپكۇرىسىگه ئۈستمۇ

جىنسىدىن بولغان بىر قىسىم دىن تونىغا ئورالغان تهرغىباتالر نېمه ئۈچۈنكىن رايونىمىزدا سالىھ 

قهدىمكى دىنىي ئالىملىرىمىزنىڭ . مۇسۇلماندارچىلىق، تهقۋالىق دېيىلىپ تهرغىپ قىلىنىدىغان بولدى

، ئۇالرنىڭ تۇتقان شارائىتى، ئىلمى ۋه دىنىي قۇۋۋىتىگه تهڭ كېلهلۈگۈدهك بىرهرسى چىقماي تۇرۇپمۇ

. يدىغانالر ئاۋۇپ كهتتىقىالال رهت پهتىۋالىرىنى  يولى، مىللىيهتلهشتۈرگهن ئۆرپلىرىنى، يوسۇنلىرىنى،

 يىللىق تارىخلىرىمىز جهريانىدا ئاللىقاچان مىللىي خارهكتېرلىرىمىز 1000مۇشۇ يېقىنقى مهزگىللهردىكى 

 نهرسىلهر يېپيېڭى چېقىلىپ  تارتىش يوقال،بىلهن كامالىي بېرلىشىپ كهتكهن ئۆرپلىرىمىز تهپ 

ممىتى، ئهسلى شهكلى توغرىسىدا قى ئهسلى تويىنىڭ بوشۇك ، مهسىلهن. باشلىدى كۆرۇلۇشكه

ياغلىق چىگىش ئۆرپىنىڭ . ئهقىقه ئۇقۇمىغا زىياده زورۇقۇش ئاۋۇپ باردى. ئوياليدىغانالر يوق

 ئىنسان« ماھىيهتته. كۆتهردى باش »ئۇسۇلى ھىجاپ يېپيېڭى« يوق ئهسلهيدىغانالر  ئهسلىنى

 كېچىكى -وسونى، كىيىم ي كۆرۇنگهنلهرنىڭ »سۆلهتلىك بىلىملىك، نوچى،« ئۆزىدىن  »قېلىپ

خهقتىكى ئارقىلىق ئۆزىنى . ئۆزىدىكىسى ناچار، خهقتىكىسى ئېسىل كۆرۈنىشكه باشلىدى. تهكىتلهندى

 مىللى سهمهرىسىده بۇنىڭ پلىرىمىزنى،ئۆر مىللىي ھالبۇكى  .پهدهزلهش ئۇدۇمغا ئايالنغىلى تۇردى

غان بۇنداق ئىشقا يول قويغىلى قويىدى تاشالپ چۆلگه  خارهكتېرىمىزنى مىللىي پىسخىكىمىزنى،

خارهكتېرى بولمىغاننىڭ، پىشمىغاننىڭ ئۆرپلهرگه بولغان سهزگۈرلۈكى، . بولمايتتى

ايدىغان ئىش جامائهتلهشمىگهننىڭ ئاخىرقى ھېسابتا دىنىنىڭ بولۇشى مۇمكىن بولم

 ئىنتىلمهك، جامالىغا ھهرھالالردىكى بولماق، بار جورۇقى قوغدىماق، تۇغۇچىنى دۇرۇس،      .ئىدى
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كامالهت بىلهن خاسىيهت ياكى ئۆزىگه خاس خاراكتېرىنى تاپماق ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ ئىنسانىي 

 قىالاليدىغان، ئىجرا نىشۇ بولسا نېمه ئۆزىده قىلىپ ئادا بۇرچنى بۇ بىلهن ئالدى ئىنسان  .بۇرچى

، مىللىيىتىگه، تهبىئىتىگه ئىنسان دهپ ئېسىلمىدىڭ يهرگه يوغان بۇ. بولسۇن تۇتااليدىغان

 بىلهن كۆرسهتمهك ئىكرام بۇالرغا بهلكى. بولمايدۇ  خارهكتېرىگه، غۇرۇرىغا زهھىرىنى چېچىش بىلهن

 ئۈچۈن بولسۇن ياردىمى جتىھاتىڭالرغائى جهھهتتىكى بۇ  بويىچه ماۋزۇيىمىز ئىلگىرلهپ تېخىمۇ. بولىدۇ

 ماۋزۇ  >ئۆيى يوقنىڭ ئويى يوق < ماقالىنىڭ ناملىق » كېرهك قىلىش قانداق «  قوشۇپ بۇنىڭغا

 ئهكسىچه بۇنىڭ نېمىشقىكىن دهۋرده يېقىنقى«  .كۆرۇڭالر ئوقۇپ ئۇزۇندىنى تۆۋهندىكى ئاستىدىكى

 نادان دهيدىغان بار مىللهت ئىككىال دهپ پىركا مۇسۇلمان دۇنيادا قىلمايمىز، ئېتىراپ مىللهتنى

 مۇسۇلمانالر، ئۇيغۇرهكلهر دهپ ئىككى خىل مېھماننى  قهشقهرده ھهتتا. بولدى پهيدا موللىچاقالر

 بىلهن كىشىلهر ساپاسىز دهرىجىده بۇ  .چاقىرىدىغانلىغى توغرىسىدىكى گهپلهرمۇ قۇالققا كىرىپ تۇردى

 نىڭ»مۇتهپپهككۇر« بىر قانداق گهپنى بۇ ئهمما يوق، ھاجىتى نىڭئۆلتۇرۇش قىلىپ مۇنازىره ئهلۋهتته

مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئۆزىنى شىنجاڭدىكى .  ئىلغا قىلغىلى بولمىدىتۇزۇك تاشلىغانلىغىنىمۇ ئوتتۇرىغا

موللىالرنىڭ ئالدى دهپ چاغاليدىغان بىرسىنى تېپىپ گهپتانلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ توغرىدا 

. ئالدى بىلهن ئۇنىڭ مۇشۇ مهسلهكته ئىكهنلىگىنى ئېنىقلىدىم.  ۋه ئۇدۇلال تهنبىھ بهردىمئۇنىڭغا قىسقا

ئاندىن ئۇنىڭدىن ناھايىتى ھۆرمهتسىزلىك بىلهن بىر سۇئال سورايمهن سۇئالنىڭ نازاكىتىنىڭ يوقلىغى 

. مايمىزھهم سۇئالدىكى بىئهدهپسىزلىكتىن ئاچچىقالش. بۇ توغرىدا مۇنازىرلهشمهيمىز. ماڭا مهلۇم

 بىز   __كېيىن، ئالغاندىن ماقۇللىغىنى  .پهقهت سۇئالنىڭ ئۆزىگىال جاۋاپ بېرىال دهپ شهرت قويدۇم

 دېنىغا الما. دهيمىز بولغان ھااللدىن بالىالرنى بولغان نىكاھالنغانالردىن بويىچه رهسمىيهت ئىسالمى

. قىلىدۇ توي بويىچه ئادىتى  - ئۆرپ مىللى ئۆزىنىڭ ئهلۋهتته قالماق جۇپ بىر قىلىدىغان ئېتىقات

ن بولغان دهيمىزمۇ، ھااللدىن ھارامدى بالىنى بولغان ئۇالردىن بولغاندا بويىچه چۇشهنچه ئىسالمى

__ دهپ كۇلۇپ،__ نېمه بولسا بولمامدۇ؟ __ ئۇ ئېرهڭسىمهيال، . دهپ سورىدىم__ بولغان دهيمىزمۇ؟ 

 مهن  .دېدى __ سورىسىال، گهپنىال نهق ي،سورىما گهپنى يوقىالڭ  كاللىنىڭ ئىشى بار دهيمهن،

 ئانىسىنىڭ ئاشۇ قالماقالردهك مۇشرىك – ئاتا ئهلهيھۇۋهسساالمنىڭ پهيغهمبهر__ . باشلىدىم سۇئالىمنى
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 __ بىلهن، ئهستايىدىللىق ناھايىتى ئۇ  .دىدىم__ ئىكهنلىگىنى بىلىال شۇنداققۇ دهيمهن،

 بالىسى قالماقالرنىڭ يۇقىرىقى ئۇنداقتا ۋامالشتۇردۇمدا گېپىمنى مهن. بهردى جاۋاپ دهپ  __شۇنداق

 جاۋابى بۇنىڭ  ساالمنىڭ تۇغۇلۇشىغا قارىتىپ سورىساق،ئهلهيھۇۋهس پهيغهمبهر سۇئالنى توغرىسىدىكى

 مهن. قىينالدى قاتتىق بېرىشكه جاۋاپ. قىزاردى خېلىبهك ئۇ  .دېدىم__ بولىدۇ؟ قانداق ئهمدى

 چۇشهنچىده ئىسالمى  .ھېسابلىنىدۇ قانۇنلۇق ئىككىسى ھهر تتهئهلۋه __ بېرهي، دهپ جاۋابىنى

 ئادىتى بويىچه توي رهسمىيىتىنى بېجهرگهن بولسىال بۇ نىكاھ ئۆرپ مىللىتىنىڭ ئۆز ۋه دىنى ھهركىم

 كېلىپ ساياھهتكه ئۈرۈمچىگه  قانۇنلۇق، تۇغۇلغان بالىالر ھاالل بولىدۇ، ئهكسىچه بۇ قالماقالر

 بىرنېمه ھازىر بۇنىڭغا سىلىنىڭ. بولمايدۇ ھاالل بالىسى قىلسا توي يىچهبو رهسمىيهت ئىسالمى

 ئويلىنىشقا يهنه ئۇ  .دېدىم__  كىتاب كۆرسىله ئاندىن بىرنېمه دېسىله، ئهمهس، ھاجهت دېيىشلىرى

 مىللهتنىڭ ھهر كۆرۈشلۈككى. كهلدى دهپ »بولىدىكهن شۇنداق« كېيىن كۈندىن بىرنهچچه  .كهتتى

 ئهھكاملىرىغا ئىسالم نهرسه، نوپۇزلۇق ئاشۇنداق ئهسلى نهزهرده نۇقتئى ئىسالمى ئادىتى - ئۆرپ

 قالغىنى  قويسىال، ئوقۇپ ئادهم تۆت نىكاھنى. قالمايدۇ نوپۇزىدىن ئۆزىنىڭ ئۇ  ،بولمىسىال مۇخالىپ

 پهيغهمبهر تۇرسا مۇشۇنداق. ئهمهس ئىش بولىدىغان قىلمىسىمۇ بولىدىغان، قىلسىمۇ

 مىللىيهتكه دهلىلهيدىغان ھاالللىقىنى كىشىنىڭ نۇرغۇن دۇنيادىكى ئهمهس، منىڭالئهلهيھۇۋهسساال

 يهڭگىلتهكلىك قىلىسىلهر؟ مىللىيهتكه تىل سېلىشتا بۇنىڭ ئهھلىلىرى بىلهن سۆزلۇشۈپ مۇنداق نېمىشقا

كۆرمهي، ئۇنى يامانشىشقا نېمىشقا سهۋىيهسى ۋه خارهكتېرىنىڭ تايىنى يوق شۇنچىۋاال ئادهمنى 

هپهرۋهر قىلىسىلهر؟ نېمهڭلهرگه نېمه يهتمهي بۇ ئىسالمى نۇقتىئى نهزهردىن تېنىپ ئامىرىكىنىڭ س

 كاشكى  سۆز قىلىدىغان بولۇپ قالدىڭالر؟-ھهممىنى يهر شارىالشتۇرۇش نۇقتئى نهزهزىرىده گهپ

 ھالدا ھهر دى،ئى قىاللىسا ئىلغا ئاسىيلىقىنى نۇقتىنهزهر گهپتانالر سۆزلهيدىغان سۆزلهرنى -گهپ بۇنداق

س، بهلكى ئهمه تۇيغۇدا مىللىي مهسىلىنىڭ ئىنسان، بار ساۋادى مۇنچىلىك. قاالتتۇق بولۇپ خوش

 مۇنداق سهۋهپلهر بىلهن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئۇقۇمالرنى ئوبېيكىت قىلىپ، –مىللىي تۇيغۇغا ئۇنداق 

چىلىق ۋه تهپرىقچىلىقنىڭ پهيدا ئىنسانالر ئارىسىدا مىللىيهتنى سۈيىئىستىمال قىلغان تېتىقسىز ئېرق

نىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئوينىماس لېيىتىۋاتقانالر سۇنى. ئىدى بوالر قىلغان ھېس  بولىۋاتقانلىغىنى
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 يول قارىماي مىللهتكه ئارىمىزدا شۇڭا. مهزلۇم مىللىيىتىمىز جامائهتچىلىكىمىز، بىزنىڭ راست   .ئىدى

 مهنپهئهتىنىڭ ئۇنىڭ ھهتتا قىلمايدىغان، اياھ مىللهتتىن كهمسىتىدىغان، ئۇنى تۇتااليدىغان،

ئهقهللىسى ئىنىستېتۇت، ئۇنىۋېرسىتىت . لىققېلىق ئاۋۇپ كىشىلهر تاللىۋالغان مېڭىشنى قارشىسىدا

ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ قولىدا كۆتۈرۈۋالغان ئۇيغۇرچه كىتابنى كۆربپ ھېيىقمايال ھازىرمۇ ئۇيغۇرچه 

؟ ھهر ھېيتتا يۇرتتا ھېيت نامىزى ئوقۇلسۇن ئوقۇلمىسۇن ئوقۇۋاتامسىلهر؟ بۇ قايسى دهۋر دهيدىغان

سهئۇدى پاالنچى كۇنى ھېيت قىلىدىكهن، قىلمايدىكهن دېيىشىپ يۇرت جامائىتىگه قارىماي ئايرىم 

 ئهر، بىلهن بۇرچ«. بار يۈرىدىغانالر غادىيىپ بىلىپ دهپ دىندارلىق بۇنى ھهتتا  ھېيت قىلىدىغان،

 ئهلگه ئالمايدىغان، زېممىسىگه بۇرچنى ھېچقانداق  زاماندا، ۇب بولىدىغان »ئهل بىلهن كۈچ

ال »ئهل« ، ئىراده ۋه سىياسىتى يوق »ئهر« سالمايدىغان قهرزدار نهزىرنى كۈچكه ھېچقانداق كېرهكلىك

 قاچان نامىزىنىڭ ھېيت ۋه بولىدىغانلىغى قاچان ھېيتنىڭ  .ئهمهس بۇ يولى دىننىڭ ھالبۇكى  .بار

 مهزلۇملىغى، مىللهتنىڭ ۋه جامائهت. بهلگىلهيدۇ جامائىتى يۇرت ئهمهس، سهۇدى ئوقىلىدىغانلىغىنى

ىنىشكهن بولسا ئۇنى ئوڭشاش ئۈچۈن كۆكرهك كېرىپ ئالدىغا چىق، ئىزدهن، بىل ساڭا نادانلىغى

بىلگهنلىرىڭنى تهدبىقال، بولۇمسىزلىقنى ئوڭشاشنىڭ تهدبىرىنى قىل، لېكىن مىللهتنىڭ ئېتىبارىنى، 

 بىر يهنه  ئۆزۇڭنى كىچىك چاغالپ بۇنىڭغا جۇرئهت قىاللمىساڭ،.  سۇندۇرۇشنىڭ يولىغا كىرمهنوپۇزىنى

 گىپىنى قىلىپ، غودۇڭشۇپ يۈرمه، مىجازى ھالدا ئېيتقاندا ئۆزۇڭنى ئهر چاغلىماي ئۇ ئهردىن ئۆينىڭ

 يېنىغا بار، يېڭى ئېرىڭنىڭ. چىقىپ بۇ ئهرگه تهككهن بولساڭ، بۇرۇنقى ئېرىڭنىڭ يامان گىپىنى قىلما

ى مهن كۈن بىر ئاڭال؛ گهپلىرىمنىمۇ تۆۋهندىكى ئۈچۈن كۆرۈۋېلىش ئۆزۇڭالرنى  .ئۆيۇڭنى تۇت

 كۈنلهر بىر شۇنداق  الرنىڭ بىرسىدىن ناۋادا»ئاتالمىش تهقۋا«مۇشۇنداق ھېيت قىلىدىغان 

 مىللهتنى ىسىلهر؟قىل قانداق قالسا، قىلىپ ئېالن جهڭ بىرىگه-بىر ئهرهپلهر بىلهن ئۇيغۇرالر  كېلىپ،

ئۇ ھهرھالدا . مسورۇدۇ دهپ ئهگىشهمسىلهر؟ قهدهملىرىگه پاي ئىماملىرىڭالرنىڭ سهئۇدىدىكى سېتىپ

ھالبۇكى ئۇنىڭ جاۋابىنىڭ ئهكسىچه . دىدى» مهن مىللهتنى تونىمايمهن« تاڭزىپ تۇرۇپ بولسىمۇ 

. ېيتىلغاندا مىللهت دېيىلهتتىدىن مىللهتنى تونۇيتى، تېخى دىن ئاتالغۇسى قهدىمىيلىك ئېتىبارىدا ئ

سهن يۇزۇڭنى ھهنىف بولۇپ دىنغا، ئالالھ ئىنسانالرنى «ھهتتا قۇرئان كهرىمده ئوچۇق ئايهت بىلهن 
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ئادهتته ئىماندىن كېيىن «دهپ كېلىۋاتسا ،] 2[»قانداق فىترهت ئۈستىگه ياراتقان بولسا شۇنىڭغا قىل

دېيىلىپ » اندىن كېيىنال ئادالىتىدىن ھېساب بېرىدۇئهمما پادىشاھالر ئىم. نامازدىن ھېساب ئېلىنىدۇ

ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي مهجبۇرىيىتىنىڭ شهخسى مهجبۇرىيىتىدىن ئۈستۈن ئىكهنلىگىدىن بېشارهت 

 ھهزهر قاتتىق كىشىلهردىن خىلدىكى بۇ ئېنىقكى         !مهنتىقه قانداق  بولىۋاتسا، ئهمدى يۇقۇرقىسى

 گېرمانىيهگه تۈركىيهدىن بۇيان يىلدىن - 1960  ئېيتقاندا، الهنمىس چۇنكى. بولمايدۇ ئهيلىمهي

 سانى ۋه قالىدۇ يهرلىشىپ گېرمانىيهگه ھېچكىم ئىشچىالرنى  كىھېسابىدى كۇچى ئهمگهك چىقىرىلغان

 ئىش ئويلىمىغان بۇ ھهقىقهتهنمۇ ئهمما. ئىدى ئويلىمىغان دهپ كېتىدۇ ئېشىپ مىليوندىن يېرىم ئىككى

 ئىكهنلىكىنىال »ئىشچى يات« بولسا گېرمانىيهده لىقىنى،»يوقسۇل« پهقهت ىيهدهتۈرك. بهردى يۇز

 -80 گېرمانىيه قايتمايدىغانلىغىنى، يۇرتىغا  تېپىپمۇ پۇل يېتهرلىك  شچىالرنىڭئى بۇ قىاللىغان ھېس

 پۈتۈنلهي تۈركلهرنى ئالدىدا گېرمانىيىنىڭ. بهلگىلىدى سىياسهت بۇنىڭغا ۋه بىلدى رهسمى يىلالردا

 بۇ. ئىدى بار يول ئىككىال ئىبارهت قىلىۋىتىشتىن ئاسمىالتسىيه پۈتۈنلهي ئۇنى ياكى قايتۇرۇۋتىش

مۇشۇ ئۇقۇم ئاساسىدا . تۈركلهرنىڭ بىرىنچى كىملىكى مۇسۇلمان«ئهھۋالدا گېرمانىيه ئىچكى سىياسهتته 

ان بولۇپ مهۋجۇت دىنلىرىنى تۇتسۇن، ئهمما تۈرك بولۇپ ئهمهس، مۇسۇلم. بۇالرنى گېرمان قىلىمىز

گېرمانىيه تۈركىيهده ئهكسىيهتچىل پائالىيهتلىرى بىلهن « .دهپ كوردىنات بېكىتتى]3[» بولسۇن

تونۇلغان گۇرۇپپىالرنىڭ دهۋهتچىلىرىنى گېرمانىيه مهكتهپلىرىدىكى تۈركلهرگه دىنىي تهلىم بېرىش 

ئاالھىده غهمخورلۇق  زاكات يېغىپ كۇچىيىشىگه -ئۇالرنىڭ ئۆشره. ئۈچۈن تهكلىپ قىلىۋاتىدۇ

بۇ گۇرۇپپىالر تۈركىيه پهيدا قىلغان بوشلۇقتىن پايدىلىنىپ، ئۆزلىرى تۇرغان ... كۆرسىتىۋاتىدۇ

ئهنقهرهدىكى بۇ ] 4[» جايدىكى تۈركلهرنى تۈركىيه مهپكۇرىسىگه قارشى ماقامالرغا تارتىۋاتىدۇ

ىقارلىغى خېلى زور مهبلىغى قىز. ھهقتىكى دوكالتالردا مۇشۇنداق خاتىرىلهر قالدۇرۇلغان ئىدى 

ناملىق كىتابنى باسقان »  ئادهم-بۇت «ئارومكودىن كېلىدىغان ۋه ئاتا تۈرككه ھاقارهت بىلهن تولغان 

 يىلىدا مهككىده باستۇرغان پىروگراممىسىنىڭ بىر ماددىسى مىللىيهتچىلىك ۋه - 1963ۋه تارقاتقان، 

 - 1984بۇ ئىمامالرغا » ئال ئاالم ئال ئسالم -رابىتات «ئېرىقچىلىق بىلهن كۈرهش قىلىش بولغان 

ھالبۇكى ئهرهپلهر ئىتتىپاقسىزلىق ئامىلى .  دولالردىن مۇئاش بېرىپ تۇردى1100يىلالرغىچه 
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 ئهرهپلهرنىڭ ئۇقىمىنىڭ »مىلىيهتچىلىك« تىزىۋالغان قاتارىغا ئۇقۇمالر تۇرىدىغان قارشى  دهپ

 تهلىپىمۇ ئېھتىياجىنىڭ يهرشارىالشتۇرۇش ياكى مۇنهسهپۋازلىغى قۇرۇلغان ئۈستىگه شهخسىيهتچىلىكى

ن مىللهت مىقياسىدا ئىتتىپاقلىق ئورنىتىشقا تهشنا ئهزهلدى ئهرهبلهر چۇنكى. بولمايتى بىلگىلى بۇنى

بولسىمۇ مۇرادىغا يىتهلمهي ئۆكۈنۈپ يۈرگهن، بۇنىڭغا تهبىئىي يېتهلمىدۇق ئىسالم دىنى بىلهن 

ئهجىبا مۇشۇنداق ئهھۋالدا . ىقىنى دهلىللهپ كهلگهن خهلق ئىدىيهتكهنتۇق دهپ ئىسالمنىڭ ئۇلۇغل

 - بىر نهرسه ھهممه مۇشۇنداق مانا  بولۇرمۇ؟ نورمال چىقىشى  ائوتتۇرغ  يۇقۇرقىدهك پىروگراممىنىڭ

 ئىشنى قولدىكى مۇھىتتا، ئاشقان ھهسسىلهپ تهسىرچانلىغى نهرسىنىڭ ھهر كهتكهن، كىرىشىپ بىرىگه

 ھادىسىلهرنى  ئۈچۈن، بارماق ئېلىپ كهلتۈرۈپ گۈلىگه گۈلىنى جايىدا، -ايج  ئېلىشتۇرىۋهتمهي،

 ئېلىپ كهلگهن ئۆيىمىز ياخشى ۋه توغرا سهرهمجانلىشىپ بولغان بولمىقى، ئۈچۈن قىلىش ئوپىراتسىيه

يۈرىشىۋاتقان تهپهككۇرنىڭ نهده ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان پايدىلنىش سىستېمىسى جايىدا بولمىقى، 

ر مېتودىنىڭ قايسى سهيناغا سىغىدىغان سىغمايدىغانلىغى توغرىسىدىكى پارامېتىرالر تهپهككۇ

 。الزىم ئۈچۈن مۇشۇنىڭ مانا پهلسهپه ئېنىقكى  .تۇرغۇزۇلمىقى كېرهك

  سۈره --3» قۇرئان كهرىم«] 1[ 

  ئايهت-30 سۇرىسى رۇم »كهرىم قۇرئان«  ]2[

  ابچىلىقى، ئىستانبولكىت مھۇرىيهتجۇ.بهت-82  بالباي مۇستاپا »ئىسالم ۋه دۆلهت«] 3[

 ئىستانبول . كىتابالرى جۇمھۇرىيهت قاراڭ، بهتكه -83 بالباي مۇستافا »ئىسالم  ۋه دۆلهت«   ]4[

 

 

 تاش ۋه تارىخ

 مهڭگۈ تاشالر ھهققىده پهلسهپىۋى يازما

  مهمتىمىن ئهال
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 لېكىن ئۇنىڭغا ئۇ ھهممه يهرده تېپىلىدۇ،.  تاش دۇنيادا ئهڭ كۆپ ئۇچرايدىغان جىسىمدۇر 

ئۇنىڭ قارىماققا قاتتىقلىق، چىڭلىق ۋه چىدامچانلىقتىن باشقا ھېچ قانداق . ھېچكىم دىققهت قىلمايدۇ

ئۇنىڭ ھهممىگه تونۇشلۇق بولغان ئاالھىدىلىكى دهل ئۇنىڭ . ئاالھىده خىسلىتى يوقتهك بىلىنىدۇ

:  بۇنىڭ سهۋهبى ناھايىتى ئاددىي.ناھايىتى ئاسانال ئهستىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

ئۆزىنى تاشقى دۇنيادىن توختاۋسىز يوسۇندا كېلىپ تۇرىدىغان ئهرزىمهس ۋه كېرهكسىز سهزگۈ 

بۇ . ئۇچۇرلىرىدىن قوغداش ئىنسان مېڭىسىنىڭ نۇرغۇن فۇنكسىيىلىرى ئىچىدىكى مۇھىم بىرىدۇر

ىكى جىسىمالرغا ئاالقىدار سهزگۈ  مهسىلهن، تاشقا ئوخشاش ناھايىتى ئادهتت—خىلدىكى ئۇچۇرالرغا 

 دىققىتىنى بهرمهسلىك مېڭىنى ئۇچۇرالرنىڭ چهكسىز زهنجىرىنىڭ ئىسكهنجىسىگه —ئۇچۇرلىرىغا 

چۈشۈپ قېلىشتىن ساقاليدۇ؛ ئهگهر ئۇنداق بولمىغاندا، ئىنسان ئېڭىنىڭ يېپىقلىقى تهھلىكىگه 

 ئىچكىيلىك بىلهن —غان ھالىتى ئۇچرايتتى، نهتىجىده ئۇنىڭ تاشقى دۇنيادىن ئايرىلىپ تۇرىدى

   . يوقاپ كهتكهن بوالتتى—تاشقىيلىقنىڭ پهرقى 

ئاڭنىڭ ئۆزىگه خاس تىرهنلىكى بار ياكى ئۇ ئىنساننىڭ ئىچكىلىكىنىڭ كۆرۈنمهس ۋه ماددىسىز  

تىرهنلىكىدۇر؛ ئۇ سۇبيېكتىپلىقنىڭ بىر پۈتۈنلۈك، مۇستهقىللىق ۋه يهككىلىك ئارقىلىق پاسىلالنغان 

ئاڭ ئىچىدىن بوغنۇققان بولماستىن، تاشقىي دۇنياغىمۇ يۈزلهنگهن بولىدۇ؛ بۇنىڭدا . ىكىدۇرتىرهنل

سهزگۈ ئهزاالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان سهزگۈلهر ئىچكىلىك بىلهن تاشقىلىقنى تۇتاشتۇرغۇچى ئامىل 

ددىيالشقان ۋهھالهنكى، بۇ ئىچكىلىك بىلهن تاشقىلىقنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ ناھايىتى ئا. ھېسابلىنىدۇ

چۈشهندۈرۈلىشىدۇر، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ تاشقى دۇنيا، باشقا سۇبيېكىتالر ۋه ئۆزىمىز بىلهن بولغان 

قاتنىشىشىنى ) ئهسلىمىنىڭ(مۇرهككهپ مۇناسىۋهت جهريانىغا ئاڭ تهرىپىدىن تالالنغان خاتىرىنىڭ 

ئارقىلىق ھازىر ھېنرى بېرگسوننىڭ قارىشىچه، ئاڭ ئىنسان بهدىنى . نهزهردىن ساقىت قىلغان

ئارتقۇرۇلماقچى بولغان ھهرىكهتلهرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، شۇنىڭغا مۇناسىپ كېلىدىغان 

بۇ ئاڭنىڭ ناھايىتى ئۆزگىچه بولغان . ①خاتىره ئوبرازلىرىنى قهلبىمىزنىڭ چوڭقۇرلۇقلىرىدىن تالاليدۇ

ھتىياجلىق بولغان تهجرىبىلهرگه ئاالقىدار فۇنكسىيىسى بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاڭ ھهر ۋاقىت رېئاللىقتا بىز ئې

ئادهمنىڭ . بولغان بارلىق ئهسلىمىلهرنى شۇ ھامان بىزنىڭ ئىچكى سهزگۈمىزگه يولالپ تۇرىدۇ
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دا ئېرىشىلگهن تهجرىبه ئهڭ چىن ۋه ئاڭ رېئال تهجرىبه بولسىمۇ، ) ھازىر(تهجرىبىسىنىڭ ئىچىده گهرچه 

كى ئهسلىمىلهر بىلهن بىز سېزهلمىگۈدهك دهرىجىده بىرىكىپ لېكىن ئۇ كۆپ ھالالردا ئۆتمۈش توغرىسىدى

ئادهم ھازىردىال ئهمهس بهلكى ئۆتمۈش بىلهن ھازىرنىڭ توختاۋسىز مۇناسىۋهتلىشىش . كېتىدۇ

دىكى تهجرىبىسىگه كهلگۈسىنى ) ئهلۋهتته شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئادهمنىڭ ھازىر(نۇقتىسىدا ياشايدۇ 

يهنى ئادهمنىڭ ھازىرقى . لىدىكى سهزگۈلهشمۇ ئارىلىشىپ كهتكهن بولىدۇقىياس قىلىش ۋه كۈتۈش شهك

تهجرىبىسىگه ئۆتمۈشتىكى ئهسلىمه بىلهن كهلگۈسىنى غۇۋا قىياس قىلىپ مېڭىش -مومېتىلىق سهزگۈ

ۋه ئۇنڭىدىكى سهزگۈرلهر شۇ ھامان ئۆتمۈشكه » ھازىر«ھهربىر . سهزگۈلىرى ئارىلىشىپ كهتكهن بولىدۇ

يوقىلىپ » ھازىر«لېكىن ئۆتمۈشكه ئايالنغان . سهزگۈمىزگه كىرىدۇ» ھازىر«ه يېڭىئايلىنىدۇ ھهمد

كهتمهستىن، بهلكى ئۆزى مۇناسىۋهتلهشكهن باشقا ئهسلىمه شهكىللىرىگه خۇددى رېئاللىقتىكى 

ئهگهر بۇ ئهسلىمىلهر بىزنىڭ . ئهسلىدىكى ھالىتى بويىچه باغلىنىپ ۋاقتىنچه يوشۇرۇنلۇققا ئۆتىدۇ

 —هجرىبىمىزگه ئاالقىدار بولسا، ئاڭ ئۇنى شۇ ھامان بىزنىڭ دىققىتىمىزگه ئېلىپ كېلىدۇ ھازىرقى ت

بىزنىڭ ھازىرقى .  تهكرار قاتنىشىپ تۇرىدۇ-ئهسلىمه مۇشۇ شهكىلده ھازىردىكى تهجرىبىلهرگه تهكرار 

 ياكى ۋاقىتلىق ئېھتىياجىمىزغا بىۋاسىته مۇناسىۋهتلىك بولمىغان باشقا خاتىره ئوبرازلىرى كۆپ ھالالردا

تاشنىڭ خاتىره ئوبرازى، مۇشۇ مهنىدىن ئالغاندا، خاتىرىنىڭ ناھايىتى . بېسىپ تۇرۇلغان بولىدۇ

يوشۇرۇن ۋه ھهتتاكى ئۇنتۇلغان بوشلۇقىدا ساقالنغاچقا، ئۇنىڭ ئهسلىنىشى ۋه شۇ ئارقىلىق رېئاللىققا 

ىگه يۈزلىنىدىغان ئۇچۇرنىڭ قايتا قاتنىشىشى سىرتقى دۇنيادىن كېلىدىغان مۇۋاپىق ۋه كهلگۈس

خۇددى ئانچه مۇھىم بولمىغان باشقا جىسىمالرنىڭ خاتىره ئوبرازلىرىغا . غىدىقلىشىغا موھتاج

  .ئوخشاش، تاشنىڭمۇ خاتىره ئوبرازى كۆپ ھالالردا پراگماتىك مېڭىنىڭ سىرتىدا قالىدۇ

ش ھاياتلىقنىڭ دىكى كىشىلهرگه نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقاندا، تا» تاش قورالالر دهۋرى«  

كاپالىتى بولۇپ، ئۇ ھاياتنى پاناھگاھ ۋه ئوت بىلهن تهمىنلهش ئارقىلىق ئاۋۇندۇراتتى، گۈللهندۈرهتتى 

 بىرىدىن ئايرىلمايدىغان -بۇ يهرده بىز تهبىئهت بىلهن مهدهنىيهتنىڭ بىر . ۋه ساقالپ ماڭاتتى

ى ئهڭ تهبىئىي جىسىم بولۇش سۈپىتى تهبىئهتتىك: ناھايىتى مۇرهككهپ مۇناسىۋىتىگه شاھىت بوالاليمىز

كۆپ ھالالردا . بىلهن، تاش ناھايىتى كۈچلۈك مهدهنىيهت مهنىسىنى ئۆزىده مۇجهسسهملىگهن
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) تهبىئهتكه تهۋه بىر جانلىق بولۇشىنى(ئېيتىلغىنىدهك، مهدهنىيهت ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ تهبىئىيلىكىنى 

ىشى ئارقىلىق مهيدانغا كېلىدۇ دهپ قارالسىمۇ، ئۆزگهرتىشى، ئۇنىڭدىن يىراقلىشىشى ۋه ھهتتا ياتلىش

دېمهك، بۇ ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا . تهبىئىيلىك ياكى تهبىئهت كۇلتۇرغا ئارىالشقان ھالهتته بولىدۇ

ناھايىتى قېلىن پاسىل تارتىش ھېچ بولمىغاندا بىز مۇھاكىمه قىلىۋاتقان نۆۋهتتىكى تېمىغا مۇۋاپىق 

ىزنى ھهيران قالدۇرمايدىكى، قهدىمدىن بېرى كۆپ خىل شۇڭالشقا، شۇ نهرسه ب. كهلمهيدۇ

كۇلتۇرالرانىڭ ۋه مهدهنىيهتنىڭ ئهڭ ئىدېئالالشقان ۋه يۈكسهلگهن شهكىللىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئۆز 

مۇنداقچه ئېيتقاندا، بارلىق . ئىزناسىنى تاش ئارقىلىق ياكى تاشقا قالدۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالمىغان

ڭ سهلتهنىتىنى ئىنسانىڭ خاتىرىسىنىڭ ئهڭ چوڭقۇرلىرىغا ئهسلىمه مهدهنىيهتلهر دېگۈدهك ئۆزلىرىنى

تاشنىڭ ئۆزگهرمهس . شهكلىده قاالاليدىغان قاتتىق، چىداملىق ۋه ئۇيۇل جىسىم بولغان تاشقا ئويغان

ئىنسانالر .  ۋهدىسى بوپ كهلدى— ئۆزلۈك ئوخشاشلىقىنىڭ —) ساالھىيهتنىڭ(يۈزى كىملىكنىڭ 

شالرغا تهرتىپ ئېلىپ كېلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ گارمونىيىلىك، داۋامىي ۋه تهرتىپسىز ھالهتتىكى تا

سهنئهتنىڭ ئهقهللىي قانۇنىيهتلىرىدىن بولغان . تىنچ ھاياتقا بولغان تهلپۈنىشىنى ئىپادىلهپ كهلدى

ه تاشتىن قوپۇرۇلغان بىناكارلىق ۋه گۈزهل سهنئهتت) سىممېترىك قۇرۇلما(گارمونىيىلىك ماسلىشىشچانلىق 

بۇ تهرتىپ ئارقىلىق ئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ ئىپتىخارلىنىشى، ئىشىنىشى، قورقۇنچى . ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى

بهرجهس قامهتنى يارىتىشقا زۆرۈر بولغان ناھايىتى ئىنچىكه تۇيغۇ، . ۋه غايىسىنى ھېس قىلدى

ئىستهك قاتارلىقالر تاش ئۇلغىيىۋاتقان كۈچكه بولغان تهلپۈنۈش، مهڭگۈللۈك ھاياتقا بولغان توختاۋسىز 

تاش سهنئىتى ئۆزىنىڭ تۈرگۈن جىسمىدا .  تاشقىيالشتۇرۇلدى—سهنئىتى ئارقىلىق ماددىيالشتۇرۇلدى 

يىغىپ ئېيتقاندا، . ئىنساننىڭ ئهڭ ماھىيهتلىك قوزغىلىشى بولغان ھاياتلىق ئىرادىسىنى ئېلىپ ماڭدى

: ان بىلهن تىنىقداش بولۇپ كهلدىتاش قهدىمدىن ھازىرغىچه ھهممه ئهلده، ھهممه ۋاقىت ئىنس

پىچىرالپ ئېيتىلغان دۇئاالر قهدىمكى ئىبادهتخانىالرنىڭ قالدۇقلىرىدىن ھېلىھهم ئهكس سادا قايتۇرۇپ؛ 

تاشلىۋېتىلگهن قورغانالر يۈكسهك تهنھالىقنىڭ قىزغىنلىقىغا چۆمگىنىچه جىممىده قهد كۆتۈرۈپ تۇردى؛ 

قىتىۋېتهلمىگهن ھارارىتىنى سۇس تارىتىپ كهلدى؛ بۇزۇلغان تاشقا ئايالنغان ئادهم بهدىنى ۋاقىت يو

ھهيكهل ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى گۈزهللىكىگه ئۆزىگه تىكىلگهن ئادهمنىڭ نهزهرى ئارقىلىق قايتىدىن 
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  …ھاياتلىق ئاتا قىلشىقا تىرىشتى

ئىلگىرى ئېيتىپ : ۋهھالهنكى، تاش ساقالنغىلى بولمايدىغان زىتلىققا ئىگىدهك قىلىدۇ 

نىمدهك، ئهڭ ئهرزىمهس جىسىم بولۇشىغا قارىماي، تارىخنىڭ ئهڭ تىرىك ۋه ئهڭ مۇھىم قىسمى ئۆتكى

گهرچه ئۇنىڭ ئۆزىنى ئاسانال ئۇنتۇپ كهتكىلى بولسىمۇ، ئهسلىمه . ئۇنىڭغا ھاۋاله قىلىنغان ۋه ساقالنغان

ىز ۋه ئۇزاققا سوزۇلغان ئۇ ئۆزىنىڭ تهسىراتىنى ئادهمگه ئېغىر، قارشى تۇرغۇس. بهزىده ئۇ ئارقىلىق ئۆتىدۇ

تاشنىڭ سوغۇق كهلگهن كۆرۈمسىز ماتېرىياللىقى . ماتېرىيال بولۇشتهك ئاالھىدىلىكى بىلهن قالدۇرىدۇ

ئۇنىڭغا . بۇنىڭ تۈپكى سهۋهبى ئۇنىڭغا ئىمزادهك ئۇرۇلغان قىممهتتۇر: ھهم ئۇنتۇلىدۇ ھهم ئۇنتۇلمايدۇ

.  ئۇنىڭدا ھهقىقىيلىق ۋه ئهسلىلىك بار—زاسىدۇر ئويۇلغان ھهر بىر خهت ۋه شهكىل دهل تارىخنىڭ ئىم

ئهۋالدتىن ئهۋالدقا يوقالماي داۋاملىشىشى كېرهك بولغان قىممهت بهزىده تاشقا ھاۋاله قىلىندى، چۈنكى 

ئۇ سۇاللىلهردىن ھالقىيااليدۇ ۋه . تاش ئهۋالد بىلهن ئهجداد ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى ئۇلىيااليدۇ

ماكاننى بولسا پىرىسالپ، . قويااليدۇ» توختىتىپ«ئۇ ۋاقىتنى . ره تۇرااليدۇتارىخ بىلهن بىلله ئۆ

تاش . خۇددى تارىم ئويمانلىقىدىن يېقىندا قېزېۋېلىنغان مومياغا ئوخشاش ئابىدىگه ئايالندۇرىۋېتهلهيدۇ

 ۋه قاتتىق ھهم ئۇزاق ياشايدۇ، شۇڭا ئۇ ئۆزىگه ئارتقۇرۇلغان قىممهتلهرنىڭ ھهممىسىنى يۈكسهلدۈرىدۇ

   .ئۇزاققا ئېلىپ ماڭىدۇ

ئوخشاشمىغان مهدهنىيهتلهرنىڭ ۋه مىللهتلهرنىڭ تاشنىڭ قىممىتى ۋه مهنىسىنى چۈشىنىشى 

دۇنيادىكى قهدىمىي مهدهنىيهتلىك مىللهتلهرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئۇيغۇرالر . ئوخشىمايدۇ

بۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ . اسىۋهت قۇرغانتاشقا قارىتا ناھايىتى سېزىمچان ۋه ئۇنىڭ بىلهن ئاالھىده مۇن

. باي مهدهنىيهت مىراسلىرىدىن، مىمارچىلىقىدىن ۋه باشقا سهنئهتلىرىدىن، كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس

تاشنىڭ ئۇيغۇرالر ھاياتىدا ئاالھىده فۇنكسىيه ئارتقۇرۇشى ئهلۋهتته ئۇيغۇرالرنىڭ مۇقهددهسلىك قارىشى 

هسلىك ئالدى بىلهن ئۇالر قوغداپ قالماقچى بولغان ۋه تاكى بۇ مۇقهدد. بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىكتۇر

ئۇيغۇرالرنىڭ قارىشىدىكى . قىيامهتكىچه داۋاملىشىشىنىنى ئۈمىد قىلغان قىممهتلهرنى كۆرسىتىدۇ

مۇقهددهسلىك ئېڭىنىڭ ئىپادىسى بولغان مهڭگۈ تاشالر بىزنىڭ ئۇالرنىڭ روھىيىتىنىڭ ئهڭ 

ايان بولمىغان ياكى نهزهردىن ساقىت بولۇپ كېلىۋاتقان ئامىلالرنى چوڭقۇرلىرىدىكى بىزگه ھازىرغىچه ئ
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مۇھاكىمىز ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ھاياتىدا مۇقهددهس دهپ . چۈشىنىشمىزدىكى ئالتۇن ئاچقۇچتۇر

قارالغان تاشالرنى ۋه ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخ، مهدهنىيهت ۋه ھاياتلىق ئېڭىدا تۇتقان ئهھمىيىتىنى 

  .ىشتىن باشلىنىدۇتهھلىل قىل

تارىخ دېگهن نېمه؟ بۇنىڭغا بېرىلگهن، بېرىلىۋاتقان ۋه بېرىلىدىغان جاۋابالرنىڭ خىلمۇ 

 مۇنازىرىگه تولغانلىقىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا نۆۋهتتىكى -خىللىقى، مۇرهككهپلىكى ۋه بهس 

لىلىنى كونترول مۇھاكىمىنىڭ ئېھتىياجى سهۋهبلىك تۆۋهندىكى بايانالر ئارقىلىق ئۆزۈمنىڭ تهھ

تارىخ ناھايىتى تار دائىرىدىن ۋه ھازىرقى مۇھاكىمىنىڭ لوگىكىلىق تهرهققىياتىدىن . قىلماقچىمهن

ئىبارهت ) ئۇنتۇلۇشىنىمۇ(ئېلىپ ئېيتقاندا، ھادىسىلهرنىڭ جهريانلىرىنىڭ يۈز بېرىشى، ئهسلىنىشى 

شۇنى تهكىتلىمهكچىمهنكى، . بۇ ھهممىگه ئايان تهبىردۇر. مۇرهككهپ بىلىش جهريانىنى كۆرسىتىدۇ

ئونتولوگىيىلىك مهنىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، تارىخ مۇئهييهن ماكان ۋه زاماندا يۈز بهرگهن ئىنسان 

 ئهسلىمىنىڭ مهۋجۇت بولۇشىنىڭ —پائالىيهتلىرىنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا بولغان ئهسلىمىنىڭ 

 ئادهمسىز پائالىيهت خۇددى.  سىستېمىالشتۇرۇلغان شهكلىنىڭ ئۆزىدۇر—مۇمكىنچىلىكىنىڭ 

بىز ئهسلىمه ئارقىلىقال ئۆتمۈشتىن ھازىرغىچه داۋاملىشىپ . بولمىغاندهك، ئهسلىمسىز تارىخمۇ بولمايدۇ

كهلگهن ۋه كهلگۈسىدىمۇ داۋاملىشىدىغان سۇبيېكتىمىزنىڭ ئوخشاش كىملىكته بواللىشىنى ساقالپ 

، ئاڭقىرىلمىغان خاتىرىسىز كىملىكنىمۇ خاتىرىسىز ئاڭنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمىغىنىدهك. (قالىمىز

تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ، چۈنكى كىملىك ۋه ئۇنىڭ بىردهكلىكى خاتىرىنىڭ بىردهكلىكى، بىر بىرىگه 

باغلىنىشى ۋه بىر پۈتۈنلىكىدىن ئايرىاللمايدۇ؛ ۋهھالهنكى خاتىرىنىڭ بىردهكلىكى بولسا ئاڭنىڭ، يهنى 

يهنه شۇ ئهسلىمه .) كه ئاڭنىڭ، بىردهكلىكىدىن ئايرىاللمايدۇمۇئهييهن شهخسكه تهۋه بولغان يهك

ئارقىلىق ھادىسىلهرنى ۋاقىتنىڭ ھېچنېمىگه پهرۋاسىز ئېقىنىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ، ئۇالرنى ۋهقهلىك 

دېمهك تارىخ تىرىكلهرنىڭ ئۆلگهنلهر ئۈستىدىن يازىدىغان . سۈپىتىدىكى تارىخ سۈپىتىده بايان قىلىمىز

تارىخ ھادىسىلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ سۇبيېكتنىڭ ئىرادىسىنىڭ ھهم قاتنىشىشى ھهم . گۇۋاھلىقدىدۇر

، »ئايان بولۇشى«— ماكان ۋه زامان بوشلۇقىدا —قاتناشماسلىقى ئارقىلىق بوشلۇقتا 

  .دۇر» ئېچىلىشى«ۋه » ئاشكارىلىنىشى«
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ڭ سهۋهبكارى ئۈزۈپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، سۇبيېكتىپلىق ھهر زامان ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىنى 

ۋه باشلىغۇچىسى ئهمهس؛ دهل ئهكسىچه، ھادىسىنىڭ مهۋجۇتلۇقى سۇبيېكتىپلىققا ئۆزىنىڭ كۈچى، 

ئادهم ھهر زامان ئۆز بېشىغا . ۋه زىلزىلىسى ئارقىلىق يۈز بېرىدۇ» ھازىر بولۇشى«تاسادىپىيلىقى، 

اشقا ھادىسىلهر كېلىدىغان كهچمىشلهرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ھهقىقىي سهۋهبكارى بواللمايدۇ، ب

دۇنيادىكى ھادىسىلهرنىڭ ئىچىدىكى يېگانه ھادىسه سۈپىتىدىكى ئادهم مهۋجۇتلۇقى ئارقىلىق ئۆزىنى 

  .  ھادىسه ئادهم ئارقىلىق ئهمهس، ئادهمگه يۈز بېرىدۇ—مهۋجۇتاليدۇ 

مهڭگۈ تاشالرنى قوپۇرۇشنىڭ . ئهمدى ماقالىمىزدىكى مهركىزىي مهسىلىگه قايتىپ كېلهيلى

گىيىلىك ئهھمىيهتلىرىنىڭ بىرى شۇنىڭدىن ئىبارهتكى، ئۇ ھادىسىلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ ئونتولو

 ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ روھىيهت تارىخى ھهققىدىكى —ئۇيغۇرالردا روي بېرىشىدىكى ئهڭ تىرىك پۈتۈكتۇر 

. »ئايان قىلىنغان» «ئايان بولغانلىقى«تاش پۈتۈكتۇر، چۈنكى ئۇنىڭدا بۇ مهۋجۇتلۇقنىڭ قانداق 

بۇالر ئهينى چاغدىكى ئۇيغۇرالر . ئۇنىڭ بىز تۆۋهنده تهتقىق قىلماقچى بولغان ئۈچ خىل مهنىسى بار

  .ئۈچۈنمۇ ۋه ھازىرقى ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش ئهھمىيهتكه ئىگىدۇر

 ئېڭىنىڭ -ئۇنىڭ بىرىنچىسى شۇكى، مهڭگۈ تاشالرنىڭ تىكلىنشى دهل ئۇيغۇرالردىكى ئۆزلۈك 

 -  بۇ ئۇنىڭ تارىخىي ئهھمىيىتىنى كۆرسهتسىمۇ، لېكىن بۇ خىل ئۆزلۈك —دۇر مۇستهھكهم تىكلىنىشى

ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ بۇ (ئېڭى ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسىده ئوخشاش تهرىزده ئاڭقىرىلمىغان 

خىل تهكشىسىز ۋه پهرقلىق بولۇشىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكى تارىخىدىكى سهلبىي، ھهتتاكى 

شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، ماھىيىتىدىن ئېلىپ .) قىۋهتلىرى ھهققىده توختالمايمهنقورقۇنچلۇق ئا

 ئېڭىغا ئىگه -ئېيتقاندا، مهڭگۈ تاشالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋه كهلگۈسى ھهققىدىكى ئۆزلۈك 

. بولۇشى كېرهك بولغان خهلققه ئاتاپ تىكلهنگهنلىكى مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان ھهقىقهتتۇر

 نىڭ ھازىر كىم ئىكهنلىكىمىز ۋه كىم بولۇشىمىز —» ئوزىمىز «—» بىز«الشقا، مهڭگۈ تاشالر شۇڭ

 نىڭ كىم ئىكهنلىكىنى ئېنىق ئايرىشنى مهقسهت قىلغان —» ئۆزگىلهر «—» ئۇالر«كېرهكلىكى بىلهن 

  .پاسىلغا ئوخشايدۇ

لمىغان ئهھۋال پهلسهپىۋى نۇقتىدىن ئالغاندا، ئۆز بىلهن ئۆزگه ئوتتۇرىسىدىكى پهرق بو
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گېرمان پهيالسوپى خېگېلنىڭ .  ئوبرازى ۋه ئۆزلۈك ئويلىنىشتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ-ئاستىدا، ئۆزلۈك 

 -بۇ دهل ئاڭدىن ئۆزلۈك : قارىشىچه، روھ ئۆزىگه ئۆزگىده ۋه ئۆزگه ئارقىلىق قايتىشىنى ئىزدهيدۇ

 دهسلىپىده ئابستراكت، قۇپقۇرۇق ۋه يهنى، ئاڭ ياكى روھ. ئېڭىغىچه بولغان توختاۋسىز ھهرىكهتتۇر

ئۇقۇملۇق بولغاچقا، ئۇ ئۆزگىگه ئارتقۇزۇلغان ھهرىكهت ئارقىلىق كونكرېتلىققا، تولۇقلۇققا ۋه 

سهزگۈلۈككه ئىگه بولۇشنى ئىستهيدۇ؛ بۇ دىئالېكتىكىلىق جهريان ئۆزلۈكنىڭ تويۇنغان شهكلىگه، يهنى 

مۇنداقچه ئېيتقاندا، روھ ئالدى بىلهن . ②نىدۇ ئېڭىغا، ئىگه بولۇش بىلهن نهتىجىلى-ئۆزلۈك 

ئابستراكت ۋه قۇپقۇرۇق بولۇپ، ھېچقانداق مهزمۇنغا ئىگه ئهمهستۇر، ئۇ پهقهت ئۆزىنى دۇنيادىن 

ئىبارهت بۇ تاشقى شهكىلگه ئىگه يۈزلىنىش ئارقىلىق ئۆز ئىچىدىن بۆلىنىپ، ئۆزىگه ئۆزى ئۆزگه بولىدۇ 

يهنه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ماكان ۋه زاماندا تاشقىيىلىشىپ بۇ ئۆزلۈك .  ئۆزىنى ئۆزگىلهيدۇ—

ئۆزىدىن ياتلىشىپ ئۆزىنى دۇنيالىقم يهنى تاشقى دۇنيالىق، . ئۆزىنىڭ تارىخىيلىقىنى نامايان قىلىدۇ

شهكلىگه ئىگه قىلىش ۋه شۇ ئارقىلىق تارىخىيلىققا ئىگه بولۇش دهل روھنىڭ مهزمۇنلىرىنى تهشكىل 

ىلهن روھ ئۆزىنىڭ يهنه بىر خىل ئۆزلۈكى سۈپىتىدىكى ئۆزگه بولغان دۇنيادىن ئۆزىگه شۇنىڭ ب. قىلىدۇ

مهسىلهن، روھنىڭ ئۆزىدىن ياتلىشىشى . ئۆزلۈك ئېڭى←ئۆزگه←روھ. مۇنۇ تهكراالنما شهكىلده قايتىدۇ

ك ئېڭىغا ئارقىلىق تاشقىيلىشىشىنىڭ ھاسىالتى بولغان دۇنيا ئارقىلىق ئۆزىگه قايتىپ كېلىشى ئۇنىڭ ئۆزلۈ

دېمهك، ئاڭنىڭ ئۆزلۈك ئېڭىغا ئىگه بولۇشى مۇقهررهر ھالدا . ئىگه بولۇشىنىڭ ئاساسلىق جهريانىدۇر

مهيلى ئۇ ئاڭنىڭ ئۆز ئىچىدىن بۆلۈنگهن ئۆزلۈك بولسۇن ياكى ئاڭنىڭ --ئۆزگىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى

گىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۆزگه ئۆزى ھهققىدىكى ئاڭغا ئۆز.  تهلهپ قىلىدۇ--سىرتىدىكى ئۆزلۈك بولسۇن

مهڭگۈ تاشالر دهل مۇشۇ مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇيغۇر ئېڭىنىڭ ئۆز بىلهن . بىلهن ئېرىشىدۇ

يهنى مهڭگۈ تاشالر، . ئۆزگىنىڭ پهرقىنى ئاڭقىرىشى ئارقىلىق ئۆزلۈك ئېڭىغا ئىگه بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ

ئۆزلۈك )  ئهتتۈرۈشسىزچان ئاڭدىن-ئهكس (ئۇيغۇر ئىدىيه ۋه كۇلتۇر تارىخىدىكى ئاڭ باسقۇچىدىن 

  .كۆچۈشتهك تارىخىي رېئاللىقنى سۆزلهيدۇ)  ئهتتۈرۈشچان ئاڭغا-ئهكس ( ئېڭى باسقۇچىغا -

 ئهتتۈرۈشچان ئاڭدىن - ئهتتۈرۈشسىزچان ئاڭ ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئهكس -ئهكس  

هش قابىلىيهتلىرىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇ ئىنساندىكى فۇندامېنتال ئىقتىدار ۋه سهزگۈل: پهرقلىنىپ تۇرىدۇ
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 ئهتتۈرۈشسىزچان ئاڭ -ئهكس . ھهمده ئۇنىڭدا ئۆز بىلهن ئۆزگه ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ئېنىق بولمايدۇ

 ئۇ —ھهققىدىكى ئاڭقىرىش مهۋجۇت بولمايدۇ » مهن«تاشقى دۇنياغا يۈزلهنگهن بولىدۇ، ئۇنىڭدا 

 ئېڭى بولسا مېنىڭ دۇنيا -ۆزلۈك ئ. دۇنيا ھهققىدىكى سهزگۈ ھهم ئهكس ئهتتۈرۈش، خاالس

» مهن«مانا بۇ يهرده : ھهققىدىكى سهزگۈ ھهم ئهكس ئهتتۈرىشىم ھهققىدىكى ئهكس ئهتتۈرۈشتۇر

گهرچه بۇ ئىككى خىل ئاڭ شهكلى پهرقلىق بولسىمۇ، بۇيهرده ئۇالر . ھهققىدىكى ئاڭ بار بولغان بولىدۇ

تكىنىمىزدهك سۇبيېكتىپلىق پهقهت ئۆزگىنىڭ ئېيتىپ ئۆ: ئورتاق پايدىلىنىدىغان نۇقتا مهۋجۇتتۇر

ئۆزگىنىڭ ئاللىبۇرۇن بار بولۇشى بىزنى ئۆزىمىزگه قايتۇرىدۇ؛ . مهۋجۇت بولغانلىقى ئۈچۈنال مهۋجۇتتۇر

نىڭ مهۋجۇتلۇقى » مهن«ياكى ئۆزگه . بىز ئۆزگه بىلهن ئۇچرىشىش ئارقىلىق ئۆزىمىزگه ئايلىنااليمىز

 خىرىستۇر، چۈنكى ئۆزگىمۇ ئۆزىنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده مهندىن ئۈچۈن ھهم ئايرىلماس ھهمراھ ھهم

  .ئىبارهت يات ئۆزگه ئارقىلىق ئاڭقىرىدۇ

مهڭگۈ . بۇ مۇناسىۋهت مهڭگۈ تاشالرنىڭ ئاۋامغا قىلغان خىتابلىرىدا ناھايىتى ئېنىق سۆزلهنگهن

ىتلهنگهن بولۇپ، ئوتتۇرسىدىكى پهرق ئاالھىده تهك» ئۇالر«بىلهن » بىز«تاشالرنىڭ كۆپ قىسمىدا 

. بۇ ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ شهكىللىنىشى ۋه كۈچىيىشىدىكى ھالقىلىق ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان

ئۆزلۈك كىملىكىنىڭ شهكىللىنىشى ئۆز بىلهن ئۆزگه ئوتتۇرىسىدىكى تاشقىالشقان مۇناسىۋهت ئۈستىگه 

ۆز بىلهن ئۆز ئوتتۇرىسىدىكى ئىچكه قۇرۇلغان پهرقنى ئاڭقىرىشقىال باغلىق بولۇپال قالماستىن، يهنه ئ

تاشقىي پهرق ئىچكى پهرقنىڭ ۋهزىنىنى . يۈزلهنگهن زىددىيهت بىلهنمۇ مۇناسىۋهتلىكتۇر

بۇ يهرده تىلغا ئېلىنىۋاتقان ئىچكى بۆلىنىش ۋه پهرق ئهلۋهتته كوللېكتىپ . كۈچهيتىۋېتىدۇ

 ۋه كىم بولۇش كېرهكلىكى سۇبيېكتىپلىقنىڭ ئىچىده يۈز بېرىدىغان ھازىر كىم بولۇۋاتقانلىق

بۇ ئىچكى بۆلىنىش ماھىيهتته ئۇيغۇر قاغانلىرى ئۆز . ئوتتۇرڭسڭدڭكڭ توقۇنۇشقا تۈگهللهنگهن

شۇنىڭدهك بۇ . خهلقىدىن كۈتكهن تهلهپلهرنىڭ كوللېكتىپنىڭ ئېڭىدا ئىچكىيلىشىشىنىڭ مهھسۇلىدۇر

خالقىي ۋه كۇلتۇر تهلهرلىرى بىلهن بۆلىنىش ئۆز نۆۋىتىده قاغانالر تهرىپىدىن خهلقتىن كۈتۈلگهن ئه

ھازىرقى «ياكى بۇ . ئۇنىڭ رېئاللىشىشى ئوتتۇرىسىدى زىددىيهت كهلتۈرۈپ چىقارغان بۆلىنىشتۇر

 تىلهكلىرىنىڭ ئىچكىلهشتۈرۈلگهن —، قاغانالرنىڭ ئۈمدى )كهلگۈسى(» كېرهك«بىلهن » مهۋجۇتلۇق
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ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت » مهن«بىر بىلهن يهنه » مهن«چاقىرىقى بىلهن ئىراده، ) قهلبتىكى(

  . تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان ئىچكى بۆلىنىشتۇر

بۇ مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مهڭگۈ تاشالر ئۇيغۇرالرنىڭ كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ تارىخىي          

ۇپ، نىڭ زادى كىم ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ئاڭقىرىش بول» بىز«كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭى . پۈتۈكىدۇر

ئۇ پۈتۈلمىشىشىنى، يهنى ئۇنىڭ ئېڭى كوللېكتىپنىڭ . ئۆزگىچه ۋاقىتچانلىق قۇرۇلمىسىغا ئىگىدۇر

ئالىبۇرۇن بۇ دۇنيادا مهۋجۇت بۇلۇشىدهك مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنى، ئۇنىڭ دۇنيادىكى ھازىرقى 

ىدىن مهۋجۇتلۇق ئورنىنى ۋه كهلگۈسىگه يۈزلهنگهن مۇمكىنچىلىكنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق ئۆز

مهڭگۈ تاشالردا ئۆزىنى تونۇش . ھالقىشىدىن ئىبارهت ئۈچ خىل ۋاقىتچانلىقنىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگهن

خاراكتېرلىك كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ئۆزگىچه ۋاقىچانلىق قۇرۇلمىسى ئۇنىڭ ھهقىقىي تارىخىيلىقىنى 

ىسىدا دۇنياغا كېلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىت قۇرۇلم. تهشكىل قىلىدۇ

بۇ ئهسلىمه . مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىگه ئىگه بولۇش كوللېكتىپنىڭ ئهسلىمىسى بىلهن زىچ باغالنغان

شۇنداقال ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنياغا قانداق . كوللېكتىپ تهۋه كۇلتۇرنىڭ شهجهرىسىنىڭ ساقلىنىشىدۇر

  .هنىلهرده ئۆزىگه خاس ئۇسۇلدا ئىپادىلهنگهنكهلگهنلىكىدىن ئىبارهت ئىپتىدائىي ئىشىنىش ۋه ئهپس

ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى بىلىش ۋه ئىشىنىش سىستېمىسىدىكى دۇنياغا كېلىش چۈشهنچىسى 

نىڭ دۇنيادا قانداق ئاپىرىده » بىز«دهل » يهردىن ئۈنۈش«ۋه » كۆكتىن تېمىش«بولغان 

ئۇيغۇرالرنىڭ . ئهڭ قهدىمكى قارىشىدۇربۇ ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيا توغرىسىدىكى . بولغانلىقىمىزنى سۆزلهيدۇ

يىراق قهدىمىي دۇنيا قارىسىغا كۆره، كۈللى جانلىقالر ئهركهكلىك خاراكتېرىگه ئىگه كۆك بىلهن 

ئۇنىڭدا دۇنيا كۆك بىلهن يهر .  زېمىننىڭ بىرلىشىشىنىڭ مهھسۇلىدۇر-چىشلىق خاراكتېرىگه ئىگه يهر 

مانا بۇ . مانا مۇشۇ يهرده ئاپىرىده بولىدۇ» بىز«ۇپ،  زېمىن ئوتتۇرىسىغا جايالشقان بوشلۇق بول-

 يهنى بۇ ئۇيغۇرلۇقنىڭ مهلۇم قهۋمنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا —كوللېكتىپنىڭ مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىدۇر 

نىڭ ئۇيغۇرلۇقتىن ئىبارهت بۇ » بىز«پۈتۈلۈپ كېتىشىدۇر؛ ياكى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ ئېيتقاندا 

  .دۇر» هردىن ئۈنۈشىي«ۋه » كۆكتىن تېمىشى«مهۋجۇتلۇققا 

مهزكۇر . دېگهن ناھايىتى قهدىمىي بولغان قاراش بار» پېشانىسىگه پۈتۈلۈش« ئۇيغۇر تىلىدا          
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مهسىلهن، (قاراشنى ئېھتىمال ھهممه نهرسىنىڭ تهرهققىيات نىشانى ئاللىبۇرۇن مهلۇم بىر ھالقىما كۈچ 

هلگىلهنگهن، شۇڭا ئۇنىڭدا ئهركىن تالالش تهرىپىدىن ئالدىنئاال ب) بۇ كۈچ خۇدا بولۇشىمۇ مۇمكىن

بولمايدۇ، دېگهن قاراش ئۈستىگه قۇرۇلغان كهڭ مهنىدىكى تهقدىرچىلىك نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ 

لېكىن بىزنىڭ بۇ يهرده توختىلىۋاتقىنىز كهڭ مهنىدىكى ياكى بىردهر دىنىي . چۈشىنىش مۇمكىن

لوگىيه نۇقتىسىدىكى تهقدىرچىلىك، تېخىمۇ مهنىدىكى تهقدىرچىلىك قارشى ئهمهس، بهلكى ئونتو

ئۇ كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭى . توغرىراقىنى ئېلىپ ئېيتقاندا، ئونتولوگىيىلىك پۈتۈلمىش قارىشىدۇر

 يهنى ئونتولوگىيه نۇقتىسىدىكى —ئاڭقىرىدىغان دۇنياغا كېلىشتىن ئىبارهت مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنى 

مانا مۇشۇ مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنىڭ پۈتكۈل ئۆتمۈشى دهل . مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشىنى كۆرسىتىدۇ

تىن تۈرلىنىپ چىققان ۋه كېيىن فونىتىكىلىق » بىت«قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا . مهڭگۈ تاشالرغا پۈتۈلگهن

دېگهن بۇ سۆز كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىدا ئاڭقىرىلغان » خاتىرىله«يهنى » پۈت«ئۆزگىرىش ياسىغان 

 بىرىگه - لمىشى بىلهن تاش پۈتۈن سۈپىتىدىكى مهڭگۈ تاشالرنىڭ بىر  ئۇيغۇرلۇق پۈتۈ—مهۋجۇتلۇق 

بۇ ئىككى ھادىسىنى ئوخشاش بىر تهڭگىنىڭ ئىككى تهرىپى . جىپلىشىش مۇناسىۋىتىنى ئايان قىلىدۇ

شۇڭالشقا، تىلشۇناسلىق ۋه ئونتولىگىيىلىك نۇقتىدىن چىقىپ قارىغاندا شۇ . دهپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ

ىدۇكى، مهڭگۈ تاشالرغا پۈتۈلگىنى ماھىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئۇيغۇرالرنىڭ نهرسه ئايان بول

ئۇ ئۇيغۇرلۇق .  ئۇيغۇرلۇق پۈتۈلمىشىدۇر—كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىدا ئايان بولغان مهۋجۇتلۇق 

ئۇ ئۇيغۇرلۇق .  ئۇيغۇرلۇق پۈتۈلمىشىدۇر—كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىدا ئايان بولغان مهۋجۇتلۇق 

  .ۆزلۈك ئېڭىنىڭ خاتىرىلىنىشى، پۈتۈكى ۋه ئىزناسىدۇركوللېكتىپ ئ

كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىتچانلىقىنىڭ يهنه بىر تهركىبىي قىسمى كوللېكتىپنىڭ ھازىردا         

بۇنىڭدا دوستلۇق بىلهن . ئۆزگه بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ خاراكتېرىنىڭ قانداقلىقىغا باغلىقتۇر

خۇددى گېرمان سىياسىي . ىكى زىددىيهت ھالىتى ھالقىلىق ئورۇندا تۇرىدۇدۈشمهنلىك ئوتتۇرىسىد

پهيالسوپى كارل شمىدت ئېيتقاندهك، پۈتكۈل سىياسىي دوست بىلهن دۈشمهن ئوتتۇرىسىدىكى 

مهڭگۈ تاشالردا كوللېكتىپنىڭ مهۋجۇدىيىتىدىن ئىبارهت ئهڭ رېئال . مۇناسىۋهت ئۈستىگه قۇرۇلغان

ۋه » دوست«نىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ سىياسىيالغشتۇرۇلۇشىم يهنى » ۆزگهئ«بىلهن » مهن«مهسىله 
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بۇ ھهم كوللېكتىپ . مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدىن چىقىپ تۇرۇپ قارىلىشىغا زىچ باشالنغان» دۈشمهن«

  . كىملىكنىڭ شهكىللىنىشىنىڭ سىياسىي پهلسهپه نۇقتىسىدىكى دهستىكىدۇر

قىنىڭ يهنه بىر تهركىبىي قىسمى كهلگۈسىگه يۈزلهنگهن كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ ۋاقىتچانلى         

ھهر قانداق شهكىلدىكى ئۆزلۈك ئېڭىدا . مۇمكىنچىلىكىنى ئاڭقىرىش ۋه كهلگۈسىگه ھالقىشتۇر

كهلگۈسىگه قاتىنىشىش شهكلى بار بولغان بولىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئادهم ئۆزىنىڭ پۈتكۈل 

ياكى ئۆزلۈك ھالقىمىلىقى (ىنى ئۆزلۈكنىڭ ھالقىشى مۇمكىنچىلىكلىرىنى دهڭسهيدۇ ۋه ئۆزىنىڭ ئىرادىس

 تهكتىدىن -كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ كهلگۈسى چۈشهنچىسى تېگى . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ) سۈپىتىده

ئۆتمۈش ھازىر مانا مۇشۇ يادرو ئهتراپىغا زىچ . ئالغاندا ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋاقىت قۇرۇلمىسىنىڭ يادروسىدۇر

تهشۋىش، خۇددى گېرمان .  مهۋجۇتلۇق ھالىتى دهل تهشۋىشتۇرئۇيۇشقان بۇ يادرونىڭ تۈپكى

تا كۆرسىتىپ » مهۋجۇتلۇق ۋه ۋاقىت«پهيالسوپى مارتىن ھايدېگگىر ئۆزىنىڭ مهشھۇر پهلسهپه ئهسىرى 

تهشۋىشته كوللېكتىپنىڭ . ئۆتكىنىدهك، مهۋجۇداتنىڭ بۇ دۇنيادا بولۇشىنىڭ ئهڭ ماھىيهتلىك ھالىتىدۇر

ن ئىبارهت بۇ مهۋجۇتلۇق پۈتۈلمىشى ۋه ئۇنىڭ ئۆزى بولۇشىدىن ئىبارهت بۇ دۇنيادا بولۇشىدى

يهككىلىكى ئايان بولىدۇ؛ ئۇ ئارقىلىق كوللېكتىپ ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئورنىنى ۋه ئۆزگىلهر بىلهن 

بولغان مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ ئېنىقراق تونۇيدۇ؛ ئاخىرىدا ئۇ ئارقىلىق كهلگۈسىدىكى 

دهل تهشۋىشته كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىنىڭ يۇقىرىدىكى ئۈچ خىل . زلىنىدۇمۇمكىنچىلىكلىرىگه يۈ

ۋاقىتچانلىق قۇرۇلمىسى بىرلىشىدۇ، نهتىجىده كوللېكتىپ ئۆزىنىڭ يهككىلىكى ۋه پهرقلىقلىقىنى 

تهشۋىشته ئېچىلىدىغان كهلگۈسى ھهققىدىكى مۇمكىنچىلىكلهر . ئۇ ھهقىقىي ئۆزى بوالاليدۇ: تونۇيدۇ

مۇھىم مۇمكىنچىلىك، زىتلىق نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئادهم يۈزلىنىدىغان ئىچىدىكى ئهڭ 

تهشۋىشته ئايان بولىدىغان ئۆلۈم ئۆز نۆۋىتىده ئادهمنىڭ پۈتكۈل .  ئۆلۈم—مۇمكىنسىزلىكتۇر 

مۇمكىنچىلىكلىرىنى ئايان قىلىدۇ، ئۇنى ئۆزى بىلهن ھهقىقىي مۇناسىۋهتته بولۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه 

  . ئادهمنىڭ ئۆز كهلگۈسىگه يۈزلىنىشىدىكى قۇندامېنتال مۇمكىنچىلىكتۇر—ئۆلۈم . ۇقىلىد

شاھزاده بولىدىغان ئوغۇللىرىڭ قۇل بولدى، خانىش بولىدىغان «مهڭگۈ تاشالردا ئېيتىلغان          

ڭقۇر دېگهن بۇ بايانالرغا ئۇيغۇر كوللېكتىپ ئۆزلۈك ئېڭىدا ئهكس ئهتكهن چو» قىزلىرىنىڭ دېدهك بولدى
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يۇقىرىقى باياندا ئهۋالدالرنىڭ كهلگۈسى ھهققىدىكى تهشۋىشته بۇ قوۋمنىڭ . تهشۋىش يوشۇرۇنغان

 ماماتلىق مهسىلىسى -ئۆتمۈشى، ھازىرى ۋه كهلگۈسى بىرىكىپ كهتكهن ۋه مهۋجۇتلۇقنىڭ ھايات 

  .تۇربۇ ئۇيغۇرلۇق كىملىكى ھهققىدىكى ئارامسىز ۋه ئازابلىق تهشۋىش. ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

 

  !... بۇ تهكلىماكان !بىز ئۇيغۇر قىزالر ،                

             )پاشاگۈل ئىسمايىلغا ئۇچۇق خهت (

        ئاچچىق تۇردى ئهيساجان                               

 دېگهن» .....قهيهر بۇ كىم؟ سىلهر يىگىتلهر،« ئهركهكلهرگه بىز قىزالر سىلهر ! پاشاگۈل    

 چىقمىسا سادا دېگهن» .....تهكلىماكان بۇ ئۇيغۇر، بىز« ئهركهكلهردىن بىز قويغىنىڭالردا لنىسوئا

بىز سىلهرگه جاۋاب قايتۇرالمىساق، سىلهرنى قايىل ....داقمۇ مهۋجۇتلىقىمىزدىن دېرهك ئاالاليسلهر قان

 تۇيماستىن، گه كىرىپ،ھېچنىمىنى»ئايالالر دۆلىتى «ئۇ ھالدا بىز ئهركهكلهر ....قىاللمىساق 

 ....بۇلۇپ قالمامدىمىز »راھىب «پهرۋاسىز ھالدا بهھۇزۇر ئۇخاليدىغان 

ى يىلالردىن بېرى غهرب پهلسهپه ئېقىمىنىڭ ھهرخىل يولالر بىلهن تهكلىماكان يېقىنىق     

بوستانلىقىغا ئۈسسۈپ كىرىپ، تهڭرى تېغىغا سوقىلىشىدىن پهيدا بولغان ئهكىس سادا بىز ئويغۇر 

ىڭ تۇيغۇ سېستىمىسىنى غىدىقالپ، ئۇزاق تارىختىن بۇيان باالغهتكه يهتكهن ئهخالق ياشلىرىن

گه قاتنىشىشقا »ئهخالقسىزلىنىش مۇسابىقىسى«رامكىمىزنى پاچاقالپ تاشالپ، بىزنى

تهكرار -تهكرار. غا ئايلىنىپ قالدى»ئىستېمال بويۇمى «نهتىجىده چىراي قىزالرنىڭ .مهجبۇرلىدى

بۇ خىل ياتلىشىش ئهڭ . بىزنى ئهسلىدىكى ئۆزىمىزدىن ياتالشتۇردى....ۋېرالر ئېلىپ بېرىلغان مانى

بارا ئىمانسىزلىنىش گۈللىرى قهلىب -بارا ....ئاۋۋال كىينىش ھهم چاچ پاسونىدا ئهكىس ئهتتى 

ئىسالھات «روھىمىز ھهم تېىنىمىزدا ئېلىپ بېرىلغان بۇ خىل ....باياۋانىمىزدا چېچهكلهشكه باشلىدى

يىگىتلهرنىڭ –قىز ... كۈنده شهيتانغا ئادېرسىنى ئاشكارىالپ قويمىغان ،ئهقلى ئويغاق بۈگۈنكى»

بۇ جهريانىدا يهنىال ھهممىمىز ئۆزىمىزنى ئاقالشقا ئالدىراپ، . بهلگىلىرىنى ئۈندۇردى»؟«كاللىسىدا 

 كوچىغا بارلىق گۇناھ ئهرلهرده،ئۇالر بىزگه قاش ئېتىپ قويمىغان بولسا، بىز بۇ«بهزى قىزلىرىمىز 
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گۇناھنىڭ «يهنه بىر قىسىم ئهركهكلىرىمىز بولسا . دهپ دوقچىلىق قىلشتى»...كىرمىگهن بوالتتۇق 

 مهنبىئى ئهزهلدىنال قىزالردا، قىز باال شهيتان دهپ بىكار ئېيتمىغان؟ ئۇالرنىڭ بهل تولغاپ،

. ىك قىلىشتىدهپ ئۆكتهمل». كهرهشمىسى بىزنى ئازدۇردى-غىلجىڭلىق قىلىشى،جاننى ئالغۇچى ناز

پاكلىنىش «دا لهھهڭ بۇلۇپ ئۈزدۇقكى، »گۇناھ دېڭىزى «دېمهك، بىز ئۆزىمىزنى ئېتىراپ قىلماستىن 

 .نى ئىزدهشنى خالىمىدۇق »كۆلى 

ئهلۋهتته شۇنداق .ماقالىڭىزنى ئوقۇغان ھهرقانداق بىر ئهركهك چۆچىمهي قالمايدۇ! پاشاگۈل 

 ئايالالر ئالدىدىكى مهجبۇرىيهتلىرى ھهققىده -ۋه قىزدهپ سوئال قويىشى »مهن كىم «بولىشى،ئۆزىگه 

يىگىت دېگهن ئاتالغۇالر بىرلىشىپ -ئايال، قىز-بولمىسا ئهر. قايتا ئويلىنىشى كېرهك-قايتا

 !كهتمهمدۇ؟

 ئاكىلىق ئاتىدارچىلىق، ئايالالرغا– قىز ئهركهكلهر بىرقىسم بۇيان دهۋىرلهردىن يېقىنقى     

 ئېدىيهده ھهمده قويدۇق، ئارتىپ سىلهرگه نورمىمىزنى ئهمگهك ئۆزىمىزنىڭ ىبهلك قالماستىن، قىلمايال

 لى ئۆزگهرگهن زوراۋانلىقنى يۈرگۈزدى،سىلهر يولدىن چىقىپ كهتسهڭالر،شهك سىلهرگه قاتماللىشىپ،

مهسئۇل ) ئهمىلليهتتىمۇ سىلهر بىزنىڭ ئۆز قېرىندىشىمىزغۇ؟( بىز سىلهرگه ئۆز سىڭلىمىزدهك كۆيۈنۈپ،

ھاالل  سىلهرگه پاكىز، مهكتهپ ئېچىپ، شىركهت قۇرۇپ، ق،سهمىمى ۋاپادارلىقنى يهتكۈزۈپ،بولسا

 ئۆز مهۋجۇتلىغىڭالرنى نامايان قىلساڭالر،) ئوخشاش...رادىل ئابالالرغا(بېرىپ خىزمهت تېپىپ،

يۈكسىلىشىڭالرغا ھهقىقى شوتا بواللىساق، يېڭى ئوربېتاالرنى ياساپ بهرسهك  ئالقىش ياڭرىتىپ،

يالىڭاچ يۈرسهڭالر بىز غهزهپلىنىپ تولۇق كىيىنىش بۇيرىقىنى -سىلهر يېرىم! والتتىغۇ ؟ب

بۇنىڭ بىلهن ياتالر .ئهكسىچه ياتالرنىڭ ئالدىدا ھېجىيىپ،تاماشا كۆرۈپ ئولتۇردۇق.بېرهلمىدۇق

ى چۈنكى بىزده سىلهرن.سىلهرنىڭ ئهسلىدىن تهبىئىي ئۇزلۇغۇڭالرنى ئېچىلمىغان بوز يهر دهپ قارىدى

ھاي دىگۈدهكمۇ جۈرئىتىمىزنىڭ يوقلىغىنى ئۇالر بىلىپ قالدى ئهمهسمۇ؟ ئهسلىده بىزده 

لېكىن،نهزىرىمىزنىڭ تار،ئومۇملۇق ئېدىيىمىزنىڭ ئاجىزلىغىدىن  جۈرئهت،ۋىجدان تولۇپ،تاشىدۇ،

. مهيدهمنى كېرىپ تۇرۇپ، دىيهلهيمهن.بۇنىڭ جاۋابكارلىغى بىزده.سىلهرنى مۇشۇ كۈنگه قويدۇق

سىلهرگه توغرا مهسلىھهت . م سىلهرنىڭ يىغا ئاۋازىڭالردىن ھۇزۇرلىنىپ، كۈلمهكچى بولۇشتۇقدائى
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ئازغىنا ھهۋهسنى دهپال، سىلهر قانچه يالىڭاچ يۈرسهڭالر، قانچه بهڭۋاش بولۇپ . بېرىشنى خالىمىدۇق

هرنىڭ بىز سل....كهتسهڭالر، قانچه نادان قالساڭالر،نامراتلىق قانچىكى سىلهرگه يېقىنالشسا 

ئانىمىز،ئايالىمىز،سىڭلىمىزنى .ئاجىزلىقىڭالردىن شۇنچه كۆپ پايدىالنماقچى بولۇشتۇق

سىز .تهقدىرىدىن چۆچۈدۇق.مانا،ئهمدى،پۇشتىمىزدىن تامغان قىزلىرىمىز بولىۋىدى.ئويلىمىدۇق

اتسىيه پاشاگۈل، دهل ۋاقىتىدا،بىزگه بۇ زهمبىرهكنى ئېتىپ،كهينىمىزگه ئوبدان قاراپ،ئۆزىمىزنى ئوپىر

مهن بۇ ماقالىنى ئوقۇپ دهسلهپته،سىزدىن رهنجىدىم،گهرچه سىزنى .قىلىشىمىزنى چاقىردىڭىز

سىزنى ژورنال  .تونىمىساممۇ،ئاغىنىلىرىم،ساۋاقداشالر،خىزمهتداشالر مۇالھىزىگه چۈشۈپ كهتتۇق

 40ىزغا مۇھهررىرنىڭ سىزگه بولغان چوڭقۇر بولۇپ،بۇ ماقالىڭ .مۇھهررىرى ئارقىلىق سۈرۈشتۈردۇق

ئىشلهتمهسلىك ھهققىده جىددى -ئىشلىتىش لېكىن، پارچىدهك ئوبزورنىڭ كهلگهنلىگىنى،

كۆپىنچىسىنى ئهرلهر يازغان بولۇپ،ماقالىدىن ھهم ئىشلهتكهن ژورنالدىنمۇ خاپا  ئويلىنىۋاتقانلىغىنى،

ى باغرىن-بىز بىر نهچچىمىز،ماقالىڭىزنىڭ ئۈچهي.بولغانلىغىنى سهمىمىلىك بىلهن ئېيتتى

ئاخىر مهن قولۇمغا قهلهم .تارتىش قىلدۇق-تاالش.چۇۋۇپ،ئوپېراتسىيه قىلىپ چىقتۇق

 زۆرۈرلىگىنى ياتلىشىشنىڭ ئهخالقتىن مىللىي شۇنداقال  ئهرلهرنىڭ سىلهردىن رهنجىگهنلىگىنى،.ئالدىم

 ھهقته بۇ سىلهرگه بىز چۈنكى،. قىلشتۇق قهيىت سۈپىتىده- »ئادىمى ئالهمچى« ئادهم زامانىۋى

 توغر،بىز! ؟ ئهمهسمۇ چۈشهتتى ئاسانغا ئالدىمىقىمىز سىلهرنى ...سۆزلىسهك لېكسىيه كۆپ انچىكىق

ھهممه ....لهرنى سۆزلهپ،سىلهرنى ئۆزىمىز ئازدۇرۇپ ،ئۆزىمىز يولدىن چىقىرىپ ھېكايى سېرىق سىلهرگه

سىلهرنى بىرهر »ندهك ھاڭگا ئېشهك بالىسىغا ئېگه بولمىغا«قىلغۇلۇقنى ئۆزىمىز قىلىپ، ئاخىرقى ھېسابتا 

قېتىممۇ ئۇچراتمىغان قىياپهتته،ئىككى كۆزىمىزنى چىڭ يۇمۇۋېلىپال جاالپ ،پاھىشه ،بۇزۇق ،دېگهن 

قىزالر، «،»جاھاندا ياخشى قىز قالمىدى«ئۆزىمىزچه، يهنه . الرنى ھهدىيه قىلشتۇق»ئۈنۋان«

ردىن ئاغرىندۇق، سىلهرگه قهبره دېيىشىپ، سىله» ... ئانىسىنىڭ قورسىقىدىال مومايغا ئايلىنىپ كهتتى

جهمىئىيهتمۇ . سىلهرنىڭ گۇناھلىق يولالرغا مېڭىشىڭالرغا يېشىل چىراق يېقىپ بهردۇق...قاتۇردۇق 

مىڭدىن ئارتۇق ئويغۇر قىزى زامانىۋى 7ئهڭ يېڭى سىتاتسىكىالرغا قارىغاندا، ھازىر شىنجاڭدا . شېرىك

. دېگهن نام بىلهن ئىشلهۋېتىپتۇ»باۋمۇ «ىرىده يېڭىچه قۇلالر سۈپىتىده، بايۋهتچىلهرنىڭ ئۆيل
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قىشالقلىرىدا ئىقتسادقا ئېرىشهلمهي، ئوقۇشسىز -ئۇنىڭدىن باشقا جهنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى يېزا

گه يۈرۈش قىلىپ، ئېتىزلىقالرغا سۇدهك سىڭىپ »يوتقانچى مهدهنىيتى «قېلىپ، مۇددىتىدىن بۇرۇن 

 ئاز ئهمهسلىكى، ھهربىر غۇرۇر ئېڭىنى تهڭسىز سوئالالر دۇنياسىغا كېتىۋاتقان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ ئانچه

قىز باال كۆپ ‹«جهمىئيهت ئۇالرغا ئۇقۇش پۇرستىنى يارىتىپ بىرهلىدىمۇ؟ .سهپهر قىلدۇرماي قالمايدۇ

دېگهن بىمهنه قاراش نېمه ئۈچۈن پاچاقلىنىپ تاشالنمايدۇ؟ ئهنه شۇالر، ! ئوقىسا يامان بولىدۇ؟

ئىككىنچى «نىالر ئهمهسمۇ؟ ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى باال بېقىش جهريانىدا، كهلگۈسىدىكى ئا

شۇالرمۇ ئوقۇسا،بىلىم ئالسا، دۇنيانىڭ چهكسىزلىكىنى، ! سۈپىتىده ئالدىنىدۇ،يولدىن چىقىدۇ»خوتۇن

ھوقۇق، ئهركىنلىك، ئادالهت،تۇغۇلۇش،ئۆلۈش ۋه مهنىلىك ياشاشنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ھهقىقى،چىن 

  !قېنىغا پاتماي، بىرهر قېتىم كۈلهلىسه نېمه دېگهن ياخشى بوالتتى ؟- ا،ئۇالرمۇ قېنھېس قىاللىس

ئائىلىۋى تهربىيىنىڭ -1:  باشقا تۆۋهندىكى سهۋهبلهرمۇ بارئۇنىڭدىن باشقا، ئۇنىڭدىن      

. باشالنغۇچ مهكتهپته مىللىچه ئهخالق ئوقۇشلۇقى تهسىس قىلنماسلىقى-2. ھاالكهتكه يۈزلىنىشى

باشقا -4. ھهيۋه ۋه يىگىتلىك جاسارهتنىڭ شهيتانالر بىلهن ئاشنا بولىۋالغانلىقى- ردىكى سۈرئهرله-3

ئورگانالرنىڭ ئايال ئىشچى –بىر قىسىم ئىداره -5. پۇل تېپىش يوللىرىنىڭ تاقاقالنغانلىقى

تېلىۋېزور -6. تۈرۈشتا چهك قويۇپ تۇرۇۋاتقانلىقى–خىزمهتچىلهرگه كىيىنىش ۋه يۈرۈش –

كىشىلهرنىڭ قىممهت -7. نىڭ،غهيرى تهسىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچىيىپ بېرىۋاتقانلىقىمهدهنىيتى

ئاالقه قوراللىرىنىڭ - ئۇچۇر-8. قارىشىنىڭ تاشقى گۈزهللىك ۋه پۇلغا مهركهزلىشىپ قالغانلىقى

 ئۇيغۇر تارىخى، ئۇيغۇر -9. كۈنگه كىچىكلهپ بېرۋاتقانلىقى-شارىنىڭ كۈندىن-مىكرولىشىپ، يهر

گه دائىر تېلىۋېزور فىلىملىرىنىڭ كهم ئىشلهنگهنلىكى ھهم ئويغۇر تارىخىدىكى بالىالرغا خاس مهدهنىيتى

 -10. تارقالماسلىغى بالىالر كارتون فىلىمى قىلىنىپ ئىشلىنىپ، ئاجايىپ ئىسىل ئهسهرلهر بولسىمۇ،

رىشىش ئاج-11.مىللىي مائارىپ بىلهن مىللىي مهدهنىيهتنىڭ تولۇق بىر گهۋدىگه ئايلىنماسلىقى

غا »گۇناھ دېڭىزى «ئايالالرنىڭ بىز تهكىتلهۋاتقان -قاتارلىق ئهھۋالالر قىز... سۈرىتىنىڭ تېزلىگى

بىزده مىللىي ئهخالقنى . غهرق بولىشىدىكى سهۋهبلهرنىڭ يهنه بىر قىسىمى بۇلۇشى مۇمكىن

. بولىدۇ قالدى،دېيىشكه بېرىپ گىرداۋىغا ھاالكهت دېگهنده، كهم بولمىسىمۇ، دېگىلى  تۈگهشتى
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 ئايرىلىپال پىچىقىدىن ئۇيغۇر يۈرىيدىغان ئېسىپ، يانغا ۋه دوپپىسىدىن يارىشىملىق ئهرلهر

بۇرۇتلىرىغا كۈيه -رۇر ۋه شىجائهتنى نامايهن قىلىدىغان يارىشملىق ساقالقالماستىن،بهلكى،غۇ

 قاياقالرغىدۇر ۋۇجۇدىمىزدىكى ياۋايىلىق، جهسۇرلۇق، ئىسيانكارلىق، باتۇرلۇق ئالال. چۈشۇرۇپ قويدى

ئايالالردىكى چىمهن . تۇزكورلۇق، قويمىچىلىق، مۇناپىقلىق روھىمىزنى بۇلغىدى. غايىب بولدى

دوپپا، قىرىق ئۆرۈم چاچ ،ئۆزگىچه نازۇكلۇق ،ئهۋرىشىملىك ۋه يارىشىملىق ئهتلهس كۆينهك 

هلگىسى بولۇپ بىر ب-سېرىق چاچ ۋه قىسقا يوپكا ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ بىردىن. خېرىدارسىز قالدى

ئېكسپورت شىركىتى -چاقچاق ئىمپورت«ئۇالر قهلىب باياۋانلىرىنىڭ مهلۇم قاشاقلىرىغا .قالدى

مهن تۆۋهنده ئايالالرنىڭ . يۇ،ئهمما، دېرىكتورلىقىنى باشقىالرنىڭ قولىغا تارتقۇزۇپ قويۇشتى- قۇردى»

 جهنۇبتىكى مهلۇم بىر يىلى- 1985: خورلىنىشى ھهققىده بىر نهچچه ئهمهلىي مىسال كهلتۈرمهكچى

كهچلىك تاماق يهپ بولۇپ، ئۆي ئىشلىرىنى قىلىۋاتاتتى، ئۇيقۇسى )ئۆزگهرتىلگهن ئىسىم (يېزىدا ئاينۇر 

بىراق، ئاينۇر ئۆي ئىشلىرىنى . كېلىپ كهتكهن ھاراقكهش ئېرى توكنى ئۆچۈرۈش بويرۇقى بهرگهن

ىقىپ ئۆلتۇرۈپ قويغان، بىراق بۇ ئىش دېگهن بانا بىلهن پىچاق ت. ..قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئېيتقان

يىلى يېڭسار ناھىيىسىدىكى -1999. چاقچاقالشقان دېگهن سۆز بىلهن چىرايلىق ئاياغلىشىپ كهتكهن

 ئۆيىگه قېلىپ،ئانىسنىڭ زاكۇنلىشىپ بىلهن قېيىنئانىسى ) ئىسىم  ئۆزگهرتىلگهن(ياشلىق مۇنهۋۋهر 22

 قېتىم بىر يهنه گهپنى بۇ« ئېرى. قويغان تهلىپىنى ىشئاجرىش ئېرىگه ئاچچىقىدا ۋه كهتكهن يامانالپ

 چىقىرىشىغا ئېرى پىچىقىنى قېتىم ئۈچۈنچى ئېغىزدىن گهپنى بۇ مۇنهۋۋهر ،››دېگهن باققىنا دهپ

بۇ رهھىمسىز ئهر قانۇننىڭ تېگىشلىك جازاسىغا ئۇچرىغان . چىقىرىپ، ئۇنىڭ يۈز كۆزلىرىنى تىلىۋهتكهن

يهنه جهنۇپنىڭ مهلۇم يېزىسىدا بىر ئۆگهي ئاتا ... ئازاپقا دۇچار بولغان بولسىمۇ ،مۇنهۋۋهر ئۆمۈرلۈك

ژورنىلىدا ئېالن ›› شىنجاڭ ئاياللىرى‹‹بۇ   ئايلىق قىز بوۋاققا باسقۇنچىلىق قىغان،17

 ياشتىن 80ئۆز ھويلىسىغا ئهكىرۋالغان،. نهپرىتىگه ئۇچرىغان-قىلىنىپ،كىشىلهرنىڭ قاتتىق غهزهپ

ياتقۇزۇپ   ياشلىق قىزىنى ھهمراھ قىلىپ،15لغۇز ياتمىسۇن دهپ بىر ئاتا،ئۆزىنىڭئاشقان دادىسىنى يا

قويسا،ھېلىقى نائهھلى بوۋىسى ھامىلدار قىلىپ قويۇپ،ئۆمۈرنىڭ ئاخىرى ئىتنىڭ كۈنىده 

پاشاگۈلنىڭ بىزگه ! قېنى ئهرلهر،بىز ئۆزىمىزگه قاراپ باقايلى.مهھهللىنىڭ لهنىتىگه قالغان-ئۆتۈپ،ئهل



 تالالنما ماقالىالر 

 107  بابۇر : ئىشلىگۈچىئىلكىتاب

  ...رۇشى لىلال بوپتۇمۇ؟قامچا ئو

 بازارغا ئهقىدىلهرنى بولمىغان ئاز ھهققىده ئايالالر ئهرلهر بىز. ئۇچرايدۇ كۆپ مىسالالر بۇنداق       

ئايالالر ھاياتلىقتا . تارىخ ،ئهزهلدىنال ئهرلهرنىڭ تارىخى بولۇپ كهلدى«سېلىپ كهلمهكتىمىز ؛مهن 

گۈزهل «،»ۇيۇق ئهرلهرنىڭ سۇيۇق دۇنياسى ئايالالر س«، »قوشۇمچه رول ئېلىشىنىال بىلىدۇ

ئايال «،»ئايال دېگهن بهرىبر ئايال «:دېسهم ،ئۇ »قىزالركۆڭۈل ئېچىشقىال يارايدۇ،خوتۇنلۇققا ئهمهس

 ئىشلهتسه قانداق مۈلكى،  خوتۇن دېگهن ئهرلهرنىڭ«،» بار يهرده پېشكهللىك ياغۇر 

 ئايالالرنىڭ« بولسا بىرسى يهنه.يدۇده...» ئهمهس خىالپ قانۇنغا ئۇرۇش خوتۇننى«،»بولىدۇ

ق خوتۇن خه ئهر«،» تۇرالىسۇن تهڭ بىلهن ئهرلهر قانداقمۇ ئايالالر«،»قىسقا ئۇزۇن،ئهقلى چېچى

ماھىيهتته، بۇ ...دېيىشمهكته »...پات نۇخۇلىسىنى ئېلىپ تۇرمىسا، بولمايدۇ - خهقنىڭ پات

 شامال«: ئايالالرغا-قىز سىلهر تىمۇشۇنداق  .ھۆكۈملهرنىڭ ھېچقايسىسى پۇت دهسسهپ تۇرالمايدۇ

نى يهر ،ئهر خوتۇن قىلغانمۇ ئهر ئهرنى«،» دىڭگايماس ھىڭگايمىسا«،» لىڭشىماس دهرهخ چىقمىسا

         !دېگهندهك سۆزلهرنى ئهسكهرتىپ تۇرغىنىمىز تۈزۈكمىكىن.»قىلغانمۇ خوتۇن

 سىلهردىن نساق،گۇمانال سىلهردىن تۇرۇپ، قويالماي تهلهپ قاتتىق سىلهرگه بىز     

  !بۇرچ؟ ۋىجدانىي بىزدىكى قېنى!؟ ئهركهكلىك بىزدىكى ، قېنى ...ئاغرىنساق

 مهشھۇر  دېگهن»! ئۆزۈڭنى بىل، ئهدهپكه قايت«يىل بۇرۇن 3000ىن بۇنىڭد! پاشاگۈل ھۆرمهتلىك     

 ئۇستا هرقهد شۇ باشالشقا سۆز دهپ ...بهزىلهر« قىلغاندا پىكىر ،بىز كهلگهنىكهن بارلىققا ھېكمهت

 ئىنسانىيى بۇ مېنىڭچه،. پېتىنالمىدۇق قىلىشقا پىكىر تهنقىدى ھهققىده ئۆزىمىز كهتتۇق، بولۇپ

ئايالالرغا قارايدىغان ھهم -كۆزىمىزنى يوغان ئېچىپ، سىلهر قىز . هتلىك نازۇك مهسلهمۇناسىۋ پهزىلهتكه

 ئادهم قىياپىتگه كىرمهيدىغان قىز تۇرمۇش غهلۋىرده ئادىل تاسقايدىغان بولساق، زاۋۇتتا قايتا باسسىمۇ

بىر قىسىم قىزالر ئهۋزهل شارائىت قۇچاق . ئهلۋهتته ئهرلهرمۇ مهۋجۇت. ئايالالرمۇ مهۋجۇت، ئهلۋهتته–

تىلال تۆكىدىغان «ئېچىپ تۇرسىمۇ ئىزدىنىشتىن ۋاز كهچكهن، يهنه بىر قىسىم قىزالر، بايۋهتچىلهرنى 

ىده ئىناق ئائىلىلهرنى بۇزۇش كويىدا غهلىته دهپ قاراپ، ئۈچىنچى شهخىس سۈپىت»دهرهخ 

كومىدىيلهرنى ئويناشماقتا ،يهنه بىر قىسىم ئايالالر ئېرىنىڭ كۆزىگه توپا چېچىپ نادانلىقىدىن ياكى 
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 سادىر گۇناھ تهكرار قىلىپ، ئاسىيىلىق  خىزمهتتىكى جىددىيلىكىدىن پايدىلىنىپ، ئېرىگه

  ...يۈرمهكته قايمۇقۇپ ئۆتهڭلىرىده يېتىملىك الىالرب سهبىي نۇرغۇن سهۋهبتىن مۇشۇ  قىلماقتا،

. دىن ئۆزىنى چهتكه ئالماقتامهجبۇرىيىتى ئۆز تهربىيلهشته پهرزهنت ئايالالر قىسىم بىر يهنه     

جامالىمىزغا تهسىر -ھۆسىن«ياكى » فىگورىمىز بۇزۇلۇپ كېتىدۇ ئورۇقالپ كېتىمىز،« ھهتتا ئۇالر 

زارغا سېلىپ، ئۆز باغرىنى يېرىپ چۈشكهن بوۋاقالرغا ئوغۇز سۈتىنى دېگهن پىكىرلهرنى با »يېتىدۇ

بوۋاقنى ئاسانال  ئوپىراتسىيه قىلدۇرۇپ، ئۆزى تۇغااليدىغان تۇرۇپمۇ، بېرىشكه پىقسىقلىق قىلىپ،

دۇنياغا ئاپىرده قىلىپ، ھهرخىل نامالردىكى تهييار ئىش قوشۇلغان سۈت پاراشۈكلىرىنى 

هنه قىلىقلىرى ئارقىلىق، بالىالرنىڭ تهبىئىي ئۆسۈپ يېتىلىشىگه زور تهسىر مۇشۇنداق بىم ...بهرمهكته 

شۇڭا ھازىر ھايۋان سۈتى بىلهن چوڭ بولىۋاتقان بىر تۈركۈم بالىالردا ھايۋانى خىسلهت . كۆرسهتمهكته

تۈن ماھىيهتته، بىر پۈ. بۇ بىر بۆلۈك ئايالالرنىڭ ئۆز بالىسىغا ئاسىيلىق قىلغىنى...كۈچىيىپ بارماقتا 

. ئايالالر باراۋهرلىكى تهكىتلهنمهكته-نۆۋهتته ئهر! مىللهت ساپاسىغا ئاسىيلىق قىلغىنى بولماي نېمه؟

ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه بولغان تۇنۇشى،كۆزقارىشى كۆپ قىرلىشىپ  ئهرلهرنىڭ ئايالالرغا،

ىرىنىڭ ئايالالرنىڭ ئهھمىيهتسىز قاتار چايل ...كۈنگه گارمۇنىيىلىك تۈس ئالماقتا -كۈندىن

ئهرلهرنى ھارام بولغان ھاراققا  تورخانىغا يۈگۈرۈتسه، بالىالرنى غېرىبسۈندۈرۈپ، كۆپىيىشى،

 .چىالشتۇرماقتا

رلهرنىڭ ئايالالرغا تۇتقان پوزىتىسىيىسى ئارقىلىق بىر مىللهتنىڭ ساپاسىنى ئه« :گوركى

 قىلسا مۇئامىله قانداقھهر ئهرلهرگه ئايالالر ھۆكۈمدىن بۇ  دېگهن ئىكهن،» كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 بولساق، تاشاليدىغان نهزهر بۈگۈنىمىزگه ۋه تارىخقا ئېرىشهلمهيمىز، يهكۈنگه دېگهن بولىۋېرىدۇ

كان بوستانلىقىدا تۆرۈلۈپ، يۇرت بىنا قىلىپ، ئىنسان سۈپىتىده ياشىغان ھهم ياشاۋاتقان ئۇيغۇر تهكلىما

 پاراستى،-ر ئۆزىنىڭ ئهقىلئۇال. ئهركهكلىرىنىمۇ ھهرگىز سهل چاغالشقا بولمايدۇ

بهدىلىگه مۇشۇ گۆھهر زېمىننى قۇرۇپ ...باتۇرلىقى ۋه تىرىشچانلىقى  جاسارىتى،-غهيرهت

ئۇالر ھهر جهھهتتىن ئاجايىپ تۆھپىلهرنى ! گۈللهندۇرۈشته باش رول ئالغان ئهمهسمۇ ؟ چىقىشتا،

ۈن مهردلهرچه قۇربان ياراتقان،مىللهتنىڭ كېلهچىكى ئۈچۈن، ۋهتهننىڭ بۈگۈنى ۋه ئهتىسى ئۈچ
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 ھهتتا، ئۇالر سىلهرنى ئاسراپ، سىلهرده ئۇيغۇرچه نازۇكلۇق، !ئهرلهر ئهمهسمۇ ؟% 90بولغان

تۇيغۇنىڭ شهكىللىنىشگه ئاساس تىكلهپ بهرگهن –ئۇيغۇرچه ئهۋرىشىملىك ۋه ئۇيغۇرچه ھېس 

 !ئهمهسمۇ؟

 مهردانه سىلهرگه ىۋاتقان،ئىزدىن بىلهن روھ ئاجايىپ ئۈچۈن ئهتىسى تهكلىماكاننىڭ ھېلىمۇ،   

 ھېلىمۇ ئهركهكلىرى ئۇيغۇر باھادىر ئاجايىپ كېلىۋاتقان، قىلىپ مۇئامىله ئاتىالرچه بىلهن قىياپهت

 .ۇپ يېتىپتۇتول

 بولغىنىغا قىسىمى بىر ئايالالرنىڭ- قىز ئومۇمى ئايالالر-قىز ئالغان تىلغا يۇقىرىدا بىز    

 ئهركهكلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئومۇمى ئهركهكلهرمۇ قىلغان ئېتىراپ ىزب ۋه ئالغان تىلغا ئوخشاش،پاشاگۈل،سىز

ن سىزنىڭ ئاز،لېكىن تېتىملىق مه.قايىلمهن،پاشاگۈل جاسارىتىڭىزگه دادىللىغىڭىزغا، . قىسىمى بىر

بولۇپمۇ يېڭىچه ئۇسلۇبتا .ئهسهرلىرىڭىزگه،ئىزچىل دىققهت بىلهن قاراپ، ئوقۇپ كېلىۋاتىمهن

شۇنهرسىمۇ ئېسىڭىزده . ان شېئىرلىرىڭىز،كىشىگه ئالهمچه زوق بېغىشاليدۇيېزىلغان،ھېسياتقا تويۇنغ

... ئهركهك تۈكى بار، مهرت، باتۇر، مهسئۇلىيهتچان ،ئىجادچان«: سىلهر قىزالرغا.بولسۇن،پاشاگۈل

بولغىنىغا ئوخشاش، بىز ئهركهكلهرگىمۇ ئهقىللىق،بىلىملىك،كوپ كىتاب » يىگىتلهر كېرهك

ئائىله ئىشىغا پۇختا،ئۆي تۇتۇشقا  يۈزى تۆۋهن، مۇسچان،تىرىشچان،كۆرىدىغان، نازۇك، نۇ

تۇپراق ھهرقانچه مۇنبهت بولسىمۇ ئۇنڭغا پۇچهك  يىگىتلهر،«ئهلۋهتته، سىز . قىزالر كېرهك...ماھىر، 

دېگهن سوئالنى »،ناچار ئورۇق چۈشىۋهرسه مۇنبهت تۇپراقنىڭ نهتىجىسى قانچىلىك بولماقچى ئىدى

بىراق، شورلىشىپ كهتكهن، قۇرغاق، ئۈنۇمسىز تۇپراققا .  بولغىنىڭىز ناھايتى توغراقويۇپسىز،دېمهكچى

ياكى زهيكهش تۇپراققا ھهرقانچه دانلىق، ئېسل ئۇرۇق چۈشسىمۇ ھوسۇل ئالغىلى بولمايدىغانلىقىنى، 

رمۇ ئهگهر سىله! شۇنىڭ ئۈچۈن تۇپراقنى ئۆزگهرتىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى نهزىرىڭىزدىن ساقىت قىلمىغانسىز؟

ئۆزۈڭالرنى قېدىرىپ، تهكشۇرۇپ مۇنبهت تۇپراققا ئايلىنالىساڭالر،بىزمۇ ئۆزىمىزگه توغرا دىئاگنوز 

قويۇپ، ئۇرۇق سورتىمىزنى ئهالالشتۇرالىساق، چوقۇمكى، ئالغان ھوسۇلىمىزنىڭ دېنى پۇچهك 

 .بولمايدۇ

پ قويساق،سىلهر ئهگهر بىز ئهركهكلهر سىلهردىن ئاغرىنىپ، بارلىق گۇناھنى سىلهرگه ئارتى 
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بىزدىن ئۈمىدسىزلىنىپ، گۇناھنىڭ مهنىبىئى ئهرلهردىال دهپ كهسكىن ھۆكۈم چىقىرىپ، خالىغان 

پاكلىنىش «غا ئايلىنىپ »گۇناھ دېڭىزى «ئۇ ھالدا ئهتراپىمىز ...ساڭالر شۇغۇلالن بىلهن  قىلىقالر

 . الىمىزنىڭ ئادېرىسىنى تاپالمىغۇدهك دهرىجىده ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈپ ق »كۆلى

 ئايالالردا پهقهتال گۇناھ يوقمىدۇ؟ پۈتۈن گۇناھ بىز ئهرلهردىالممىدۇ؟-سىزچه قىز

 –رالر ئىچىده بىر قهدهر كۆزگه كۈرۈنگهن يۇلتۇز،قىز ئاپتۇ ئايال سىز پاشاگۈل، ھۆرمهتلىك

الرنى ئايالالر ھهققىدىكى ئېزدىنىشلىرىڭىز، يازغان ئهسهرلىرىڭىز ھهققىده چوڭالرمۇ بهلگىلىك باھا

ئايالالرغا،ھهققانىي باھا بېرىشىڭىز كېرهك،بىر قىز -سىز چوقۇم ھهقىقهت مهيدانىدا تۇرۇپ،ئهر.بهرگهن

بولسا .ئايالالرغا مايىللىغىنى چۈشۈنۈشكه بولىدۇ-بولغىنىڭىز ئۈچۈن ئهلۋهتته، قهلبىڭىزنىڭ قىز

پات قامچىالپ -اتئاشكاره ئوتتۇرغا قويۇپ،پ-ئايالالر ئىچىدىكى يېتىشسىزلىكلهرنى ئاپ-قىز

تۇرسىڭىز،مهن ئهرلهر ئىچىدىكىنى ئوتتۇرغا تاشلىسام،ئاندىن پۈتۈنلۈك بىلهن ئاۋامنى مۇكهممهللىككه 

ئهڭ يېقىملىق گۇمراھلىققا قارىغاندا،ئهڭ ئاچچىق ھهقىقهت .قالتىس ئىش بوالتتى.يۈزلهندۈرسهك

  .ئهۋزهل

 )سان-2 يىلى-2002(»ئىشلىرى باج شىنجاڭ«      

 

  قىممهت ۋه ھىممهتكه يانداش خىيالالرھۆرمهت، 
   مۇتهللىپ ئىقبال

  1   

خۇدانىڭ ئىلتىپاتى ۋه يېتهكچى ئوقۇتقۇچۇم راھىله داۋۇتنىڭ ھىممىتى بىلهن چهتئهلگه چىقىش 

 بۇنداق تاساددىبىي پۇرسهتلهرنىڭ ماڭا نىسىپ ئهسلىده. ئارزۇيۇم ئاخىرى ئهمهلىيهتكه ئايالندى

خىيالىمىز ۋه -ئهمما تهڭرىنىڭ ئىرادىسى بىزنىڭ ئوي. بۇلىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدىم

تهپهككۇرىمىزنىڭ سىرتىدا يۇشۇرۇن رهۋىشته مهۋجۇت بۇلۇپ تۇرىدىكهن ۋه ھاياتىمىزنىڭ چېغىرلىرىنى 

  . سىزىپ تۇرىدىكهن

يىقىنقى يىلالردىن . چهتئهل ماڭىال ئهمهس، نۇرغۇن ئوت يۈرهك كىشىلىرىمىز ئۈچۈن بىر چۈش  
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بۇيان چهتئهلگه چىقىپ كۆرۈپ بېقىش، ئوقۇش، ئىش تېپىپ ئىشلهش قاتارلىقالر بىر قاتار مهقسهتلهر 

 ئهسلىدىال غايىۋى بۇنىڭ بىلهن. بىلهن نۇرغۇن كىشىلىرىمىز چهتئهل تۇرمۇشىنى بېشىنى ئۆتكۈزدى

بىلىنىپ كهلگهن چهتئهلدىكى تۇرمۇش كىشىلهرگه ئۆزىنىڭ ھهقىقىي قىياپىتىنى نامايان قىلغاندىن 

تهمسىلىمىز - ئىكهن دېگهن ماقال» جاھاننىڭ ھهممه يىرىده قازاننىڭ قۇلىقى تۆت«كېيىن، يهنه 

ه نومۇرلىرىدا بۇ ھهققه نوپۇزلۇق بهزى مهتبۇئات ۋه تىلىۋېزىي. كىشىلهرنىڭ ئېغىزىغا ئېلىنىشقا باشلىدى

كىشىلهر سۆزلىگهن، چهتئهلنىڭ چۈش ئهمهس، بهلكى ئالدىراپ چىقىشقا بولمايدىغان جاي 

بۇ خىل قاراشنىڭ رىئاللىقتا مهلۇم دهرىجىده . ئىكهنلىكىدهك قاراشالر ئىلگىرى سۈرۈلگهنمۇ بولدى

ۈنكى ھهققىقىي يۇسۇندا چهتئهل چ. ئاساسى بار بولۇپ، مۇتلهق ئىنكار قىلىۋېتىشكه بولمايتتى

تۇرمۇشىنى باشتىن ئۆتكۈزۈپ باققان بهزى كىشىلىرىمىز چهتئهلده ماددى جهھهتتىن تهڭ قىسلىق 

ۋهھالهنكى، بۇ ھهرقانداق بىر سهپهرگه چىققان . تارتقان، روھىي جهھهتتىن تهنھالىقتا قالغان ئىدى

ماددى جهھهتتىكى . دىغان ھادىسه ئىدىمهنزىلىده ئۇچراي-كىشىنىڭ سهپهر جهريانىدا ياكى نىشان

. تهڭ قىسچىلىق ۋه روھي جهھهتتىكى غېرىبلىق ھهرگىزمۇ ھازىرقى دهۋرگىال خاس ھادىسه ئهمهس

چهتئهل تۇپرىقىغا قهدهم باسقان كىشى ئهلۋهتته بىرهر يىلغىچه يىڭى تۇرمۇشقا كۆنهلمهسلىك تۈپهيلى 

بىلىشىمچه، چهتئهلگه چىققانالر ئهركىنلىككه ۋه بهزى ماتېرىيالالردىن . ھهر جهھهتتىن قىينىلىدۇ

ئانا، قېرىنداشلىق، يۇرت، دوستلۇق مىھرىدىن -ئىنسانىي ھۆرمهتكه ئېرىشىدىكهن، ئهمما ئاتا

مۇھهببهت قۇچىقىدا -يهرلىكته ياشاۋاتقانالر مهلۇم دهرىجىده پاراغهتته، مېھرى. كىچىدىكهن

بۇ چهتئهلدىكى بىر نۇپۇزلۇق . هرگه ئېلىنمايدىكهنياشايدىكهن، ئهمما ئىنسانىي خاسلىقى تازا نهز

      . ژۇرنالدىكى تهتقىقات ماقالىسىنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى ئىدى

ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ تهربىيىلىنىشىگه ئهھمىيهت بېرىشى -يىقىنقى يىلالردىن بۇيان ئاتا 

ش ئۈرۈمچىدهك چوڭ شهھهرده يىڭىلىق بۇلۇشقا تۈپهيلى، بالىالرنى چهتئهلگه چىقىرىدىغان خاھى

ئىككى -ئهمما بالىالرنىڭ چهتئهلگه چىقىرىدىغانالر پۇللۇق كىشىلهر بولۇپ، دهسلهپكى بىر. باشلىدى

ئهگهر مهلۇم بىرهيلهن . يىلدا بالىالرنىڭ چهتئهلدىكى بارلىق چىقىملىرىنى ئۆز يېنىدىن قامداپ بىرهتتى

. مىڭ يۇهن ئهتراپىدا پۇل كىتىدۇ300وقۇش ۋه خىراجهت ئۈچۈن يىلدا ئامېرىكىدا ئوقۇماقچى بولسا ئ
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ئۇنىڭ ئۈستىگه بانكىدا قۇيۇلغان مهلۇم مىقداردىكى پۇلمۇ، چهتئهلدىكى مهكتهپنىڭ ئۇقتۇرۇش 

مۇشۇنداق بىر خاھىشنىڭ تۈرتكىسى بىلهن دهسلهپكى قهدهمده تولۇق كۇرس . قهغىزىمۇ بۇلۇشى كېرهك

 بهزى بالىالر ناھايىتى ياخشى ئوقۇغان بولسىمۇ، ئهمما يهنه بهزىلهر سهۋىيىسىده ئوقۇۋاتقان

بۇنىڭ . ئانىلىرىنى خاراب قىلماقتا-دۇنيالىرىنى بۇزۇپ چېچىپ، ئاتا-ئانىسىنىڭ تهييار مال-ئاتا

    .بىلهن چهتئهل راستىنال جهننهتمۇ دېگهن سۇئال پۇت باسماس نهرسىگه ئايلىنىشقا باشلىدى

 قايىتىپ كهلسهك، ئوقۇش مۇكاپات بىلهن چهتئهلگه چىقىپ ئوقۇشتىن ئىبارهت بىر تىمىغا 

ئىستهك بىلهن تىرىشىۋاتقان كۈنلىرىمىنىڭ بىرىده چهتئهلگه چىقىش، چىققاندىمۇ خهلقئارالىق يىغىنغا 

ه ئهلۋهتته، بۇ تهقدىرىنىڭ نىسىپ بۇلىشىدا ئۇستازىم راھىل. قاتنىشىشتهك تهقدىر ماڭا نىسىپ بولدى

داۋۇتنىڭ ھىممىتى ۋه ئهنگلىيه لوندۇن ئۇنىۋېرسىتى شهرق، ئافرىقا ۋه ئوتتۇرا شهرق تهتقىقات 

خانىمنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن تۇلۇق ) Rachel Harris(دىكى راچېل خاررىس)SOAS(مهركىزى

الپ ئهمهلىيهتته بۇنى ئۇستازىمنىڭ مىنىڭ كهلگۈسىمگه بولغان ئۈمىدىنىڭ سىرتقا پارت. ئىشقا ئاشتى

چۈنكى راھىله داۋۇت مۇئهللىم ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ چهتئهلگه چىقىپ . چىقىشى دېسهك توغرا بۇالتتى

ئوقۇشىنى تۇلىمۇ ئارزۇ قىلىدىغان مۇئهللىملهرنىڭ بىرى بولۇپ، ھه دىسىال بىزگه ئوقۇش مۇكاپاتىغا 

. هي ئهۋهتىپ تۇراتتىئىلتىماس قىلىش ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىلىكتىرونلۇق خهت ساندۇقىمىزغا ئېرىنم

بۇ قېتىم ئۇستازىم چهتئهلدىكى بىر نهچچه يىغىنالرنى رهت . مهن بۇنىڭدىن تۇلىمۇ خۇشال ئىدىم

قىلىۋهتكهن بولسىمۇ، يهنىال چهتئهلدىن يىغىنغا قاتنىشىپ توغرىلىق كهلگهن چاقىرىقالر ئۇنىڭ ۋاقتىنى 

نىڭ ۋاقتىغا قارىتا مۇرهسسه قىلدى ۋه بۇنىڭ بىلهن ئۇستازىم بۇ يىغىنالر. ھه دهپ تالىشىۋاتاتتى

ئهسلىده ئۇ . ئهنگلىيىدىكى يىغىنغا قارشى تهرهپنىڭ تهلىپى بىلهن مىنى ئهۋهتىش قارارىغا كهلدى

سىز بېرىپ «:ئهمما ئۇ. ئامېرىكىدىكى يىغىندىن قايتىپ ئهنگىلىيهگه بارسىمۇ يىغىنغا يهنه ئۈلگۈرهلهيتتى

هرقايسى جايلىرىدىن نۇرغۇن تهتقىقاتچىالر، دوكتور كۆرۈپ كېلىڭ، ئۇ يىغىنغا دۇنيانىڭ ھ

يىتهكچىلىرى قاتنىشىدۇ، ئۇالر بىلهن سۆزلىشىپ، كهلگۈسىدىكى دوكتۇرلۇق ئوقۇشىڭىز ئۈچۈن ئاساس 

مهن مۇئهللىمنىڭ بۇ خىل ئالىيجانابلىقىدىن . دهپ بۇ پۇرسهتنى ماڭا ئۈتۈنۈپ بهردى» .سېلىپ كېلىڭ

ئهنگىلىيهده يىغىنغا قاتنىشىۋاتقان مهزگىلده ئهنگىلىيه . ھېس قىلدىمچهكسىز سۆيۈندۈم ۋه ئىپتىخار 
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مهنچېستىر ئۇنىۋېرسىتىدا ئىشلهيدىغان ئابلىمىت باقى ئاكىمىزمۇ مۇئهللىمنىڭ بۇ پهزىلىتىدىن سۆيۈندى 

  . ۋه ئاالھىده تهرىپلىدى

 ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئادهتته چهتئهلده ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچى قۇبۇل قىلماقچى بولسا   

شۇڭا مهن بۇ پۇرسهتنى ئۈزۈمگه . سهۋىيهسىگه ۋه دهسلهپكى تهسىراتىغا بهكرهك ئهھمىيهت بىرىدۇ

راچىل خانىمغا . كهلگهن ئامهت دهپ بىلىپ سهپهر ۋه يىغىن ماقالىسى تهييارلىقىنى قىلىشىقا باشلىدىم

ئارىدىن ئىككى . زمۇنىنى ئهۋهتىپ بهردىمۋه يىغىن ماقالىسىنىڭ قىسقىچه مه) CV(مىنىڭ تهرجىمىھالىم

چۈنكى ئۇالر يىغىندا . ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن مىنىڭ يىغىنغا قاتنىشىش ساالھىيتىم تهسسىقلىنىپتۇ

مهركىزى ئاسىيانىڭ «بۇ يىغىن . ئوقۇلىدىغان ماقالىلهرنىڭ تهسىرى ۋه ئهھمىيىتىگه بهكرهك قارايتتى

دېگهن تىمىدا ) Musical Geographies of Central Asia(، يهنى »مۇزىكىلىق جۇغراپىيىسى

توغرىسىدا دېگهن تىمىدا ماقاله » ئۇيغۇر خهلق داستانلىرىنىڭ ئورۇنلىنىش سهنئىتى«مهن . ئىدى

يىغىندا ئوقۇيدىغان ماقالهمنى ناھايتى ئوڭايال پۈتكۈزىۋالغان بولساممۇ، ئهمما مىنىڭ . تهييارلىدىم

    . ىم ئانچه ئوڭۇشلۇق بولمىدىۋىزىغا ئىلتىماس قىلىش ئىلتىماس

ۋىزىغا ئىلتىماس قىلىشتىن بۇرۇنال لوندون ئونۋېرسىتېتى مۇزىكا تهتقىقات ئىنىستىتۇتىدىكى سهئىده 

)Saida Daukeyeva ( ،بىلهن بىر نهچچه قېتىم ئېلخهت ئاالقىسى قىلىپ ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا

ئهمما مىنىڭ . ڭ بىلىتىمۇ ئالدىن زاكاز قىلىنىپ بولدىبېيجىڭدىن لوندۇنغا ئۇچىدىغان ئايرۇپىالننى

  . كىينلىكىنى كۆزده تۇتۇپ، بېلهت مۇقىمالشتۇرۇلمىغان ئىدى-ۋىزا ئىلتىماسمىنىڭ ۋاقتىنىڭ ئالدى

كۈنىدىن باشالپ، -16ئاينىڭ -4بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئهنگلىيه كونسۇلخانىسى بۇ يىل    

ۇل قىلىدىغان، توردا كۆرۈشۈشنى ئالدىن بېكىتىدىغان سىياسهتنى يولغا ۋىزا ئىلتىماسىنى توردا قۇب

قويغان بولۇپ، مهنمۇ تهرتىپ بويىچه بېيجىڭغا ماڭماستىن بۇرۇن توشقۇزىدىغان جهدۋهللهرنى توردا 

ئهنگىلىيهگه ۋهكالىتهن ۋىزا بىجىرىشىنى . توشقۇزۇپ، ئالدىن كۈرۈشۈشنى ئىلتىماس قىلىپ قويدۇم

بۇ ئورۇننى تاكسى .  ئورۇن ھۆددىگه ئالغان بۇلۇپ، ئورنىنى تاپماق بهك تهس بولدىبېجىڭدىكى بىر

. سائهتكه يېقىن ئۆتۈپ كهتكهن ئىدى2شوپۇرلىرىمۇ بىلمىگهچكه ئالدىن بىكىتىلگهن ۋاقتىم ئاللىقاچان 

ل ۋىزا ئىلتىماسىنى قوبۇ. شۇنداق بولسىمۇ ئىلتىماسنى كۆرسىتىپ كىرىپ ماتېرىيالىمنى تاپشۇردۇم
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مۇناسىۋهتلىك خادىم ئىلتىماسىمنى بىر قۇر كۈرۈۋهتكهندىن . قىلىش ئورنىدا خهنزۇالر خىزمهت قىالتتى

كىيىن بهزى ئۆزگهرتشىكه تىگىشلىك جايالرنىڭ بار ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ تىزدىن ئۆزگهرتىپ كىلىپ، 

ن بولغاچقا تورخانا ياكى ئىلتىماسنى پهقهت توردىال ئۆزگهرتىشكه بۇلىدىغا. قايتا تاپشۇرۇشۇمنى ئېيتتى

ئهمما بېيجىڭدا تورخانا ناھايىتى ئاز بۇلۇپ، قهھۋهخانىالرنىڭ . قهھۋاخانا ئىزدهپ يۈگۈردۈم

ماتېرىيالىمنى قايتا تاپشۇرۇپ بۇلۇپ ئۇھ . كۆپىنچىسىده تور مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلىمهيدىكهن

نىال پىالنلىغان بولۇپ، ئهگهر چۈنكى مهن ۋىزا بىجىرىش ئۈچۈن پهقهت ئالته خىزمهت كۈ. دىدىم

بۇنىڭ بىلهن . بهلگىلهنگهن كۈنده ماتېرىيال تاپشۇرمىسام ۋىزا ئىلتىماسىم كىچىكىپ كىتهتتى

ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه . ئايروپىالن بىلىتىنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كىتهتتى ۋه يىغىنغا ۋاقتىدا بارالمايتتىم

چۈنكى توردىن ئالدىن . ساقالشقا توغرا كىلهتتىقايتىدىن ئىلتىماس قىلىشقا توغرا كهلسه ئۈچ كۈندهك 

كۈرۈشۈش ۋاقتى بهلگىلىنىدىغان بۇلۇپ، بۇ ۋاقىتىنى ئالدىغا سۈرۈپ ئورۇنالشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهس 

  .ئىدى

ئايروپىالن ئۇچىدىغانغا ئىككى كۈن قالغاندا ۋىزا ئىلتىماس قىلىپ ئورنىغا بېرىپ سۈرۈشته   

قانداق قىلغۇلۇق ئهمدى؟ ئايروپىالن بىلىتى يىغىن باشلىنىشتىن بىر . چىقماپتۇقىلسام ۋىزام تېخى 

كۈن بۇرۇن ئۇچىدىغانغا ئالدىن زاكاز قىلىنىپ بولغان بولۇپ، ۋىزا بولمىسا بېلهت پۇلى زىيان، ئۇنىڭ 

قىلىش ۋىزا ئىلتىماس . ئۈستىگه تهسته قولغا كهلگهن يىغىنغا قاتنىشىش پۇرسىتىگه ئىرىشكىلى بولمايتتى

كومپيوتېرنىڭ ئالدىغا كىلىپ ۋىزا ئىلتىماسىم ھهققدىكى . مهركىزىدىن السسىده بولۇپ قايتتىم

چۈنكى ئۇالر ۋىزا ئىلتىماس جهريانىنى ۋه نهتىجىسىنى . خهۋهرنى راچېل ۋه سهئىدهلهرگه ئهۋهتىۋهتتىم

ل سېلىپ ئىشلىشى بۇ يىغىن راچېل ۋه سهئىدهلهرنىڭ بىۋاسته قو. ئوقتۇرۇشنى تهلهپ قىلغان ئىدى

بۇ فوند جهمئىيتى مۇسۇلمان  (Aga Khan Trust for Culture AKTCبىلهن روياپقا چىققان، 

دۇنياسىنىڭ ئىقتىساد،ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىيهت تهرهققىياتى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ، بۇ فوندنىڭ يهنه 

ئۇستازى ئاگاخان نامى -49 باشقا نۇرغۇن جهمئىيهتلىرى بۇلۇپ، شىئه مهزھىپى ئىسمائىلىيه تارمىقىنىڭ

  .نامىدىن راسخۇت ئاجرىتىپ بىرىلگهن ئىدى) بىلهن ئاتالغان

مهن ۋىزام بۇ كۈنى چۇقۇم . ئىككىنچى كۈنى يهنه باردىم، ئايروپىالن چۈشتىن كىيىن ئۇچاتتى 
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ه مهن كۈنگىچ7كۈندىن -3چۈنكى ئىلتىماس مهركىزىنىڭ تورىدا ئادهتته . چىقىدۇ دهپ قارايتتىم

.  ئهتراپىدا تهستىقلىنىدىغانلىقى توغرىلىق ئۇچۇر بار ئىدى90%ئىلتىماس قىلغان ۋىزا ئىلتىماس تۈرى 

كۈنلهرنىڭ ۋىزا 8~7بېيجىڭغا بۇرۇنراق بېرىشنى ئويلىغان بولساممۇ، توردىكى ئۇچۇرالرغا قاراپ 

 راستىنال تهلىيىم تهتۈر ئهمما بۇ كۈنى. ئىلتىماسىغا يىتهرلىك ئىكهنلىكىنى جهزىملهشتۈرگهن ئىدىم

. ئايرۇپىالن چۈشتىن كىيىن ماڭىدۇ. بېشىمدىن تۈتۈن چىقتى. ۋىزام يهنىال چىقمىغان ئىدى. كهلدى

بۈگۈن ماڭمىسام يىغىنغا كىچىكىپ قالىمهن؟ قانداق قىلغۇلۇق؟ خىزمهتچى خادىمغا قايتا ئۈتۈندۈم، 

سهئىدهلهرگه خهت يېزىپ ئايروپىالن بۇنىڭ بىلهن راچېل ۋه . ئهمما ۋىزام تېخى چىقمىغان ئىدى

ئۇالر ئالدىنقى كۈنىال مىنىڭ ۋىزام توغرىلىق ئهنگىليهنىڭ بېيجىدىكى . بىلىتىنى ئهمهلدىن قالدۇرۋتتىم

ئهمما بېيجىڭ بىلهن ئهنگىلىيىنىڭ ۋاقىت . كونسۇلخانىسى بىلهن ئاالقىلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى

سوغا چۈشكهن مۈشۈكتهك بۇلۇپ . بىرهر ئۇچۇر يوق ئىدىپهرقى تۈپهيلى تېخى ۋىزام توغرىلىق 

كونسۇلخانىنىڭ ئىش بىجىرىش ئورنىدىن يېنىپ چىقتىم ۋه بېيجىڭدىن ئېنگىلىزچه كىتاب سېتىۋېلىش 

مىنىڭ ۋىزا ئىلتىماسىمدىن . چۈشتىن كىيىنمۇ بولدى. خىيالى بىلهن ۋاڭ فۇجىن كىتابخانىسىغا باردىم

تىت بولغان ئىدى ۋه تېلېفونۇمغا بىر نهچچه قىسقا ئۇچۇر -  تۇلىمۇ تىتخهۋهردار بولغان راچېل خانىم

كىتابخانىدا كىتاپ كۈرۈپ تۇرسام ئۇستازىم راھىله داۋۇت تېلفۇن قىلىپ ۋىزا ئىلتىماسىمدىن . يوللىدى

خهۋهردار بولغاندىن كېيىن چۈشتىن كېيىن ۋىزا ئىلتىماس قىلىش ئورنىغا بېرىپ بېقىشىم كىرهكلىكىنى، 

سى ئهتتىگهن چوقۇم يهنه بىر سۈرۈشته قىلىشىمنى ۋه راچېل بىلهن ئاالقىلىشىپ يېغىنغا كىچىكىپ ئهتى

ئانغىچه ئۇالر ئهنگىلىيهنىڭ . شۇنىڭ بىلهن راچېل بىلهن بۇ ھهقته ئاالقه قىلدىم. بېرىشىمنى تاپىلىدى

نقى كۈنىال بېيجىڭدىكى كونسۇلخانىسى بىلهن ئاالقىالشقان بۇلۇپ، ۋىزا رهسمىيتىمنىڭ ئالدى

ئهمدى قانداق قىلىش . بىجىرىلىپ بولغانلىقىنى، خادىمالرنىڭ ۋاقتىدا ئېلىپ كهتمىگهنلىكىنى ئېيتىپتۇ

كېرهك؟ راچېل خانىم كىچىپ كهلسهممۇ كىلىشىمنى، ئهته ئهتتىگهندىال پاسپورتۇمنى ئېلىپ ئۇنىڭغا 

 يهتته سائهت كىيىن بۇلۇپ، راچېل ئادهتته ئهنگىلىيهنىڭ ۋاقتى بۇ يهردىن. تېلېفون قىلىشىمنى ئېيتتى

مهن تۇنجى قېتىم چىگرا ھالقىش . خانىم ئۇخالۋاتقان بولسىمۇ تېلىفۇنۇمنى ساقاليدىغانلىقىنى ئېيتتى

ھاياتىمدا . قىممهتكه بولغان ھۆرمهتنىڭ نهقهدهر ئولۇغلۇقىنى ھېس قىلدىم-ھارپىسىدا ئىنسانىي قهدىر
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ىتىمىنىڭ، ئىنسانىي خاسلىقىمنىڭ بۇ دهرىجىده چوڭ قىمم-شۇ مىنۇتالرغا قهدهر كىشىلىك قهدىر

چۈنكى مهندهك بىر ئاسپىرانت ئوقۇغۇچى ئۈچۈن . كۈرىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلمىغان ئىكهنمهن

قىممهتكه -بۇنچىلىك قهدىر. خهلئارالىق يىغىنغا قاتنىشىش پۇرسىتى جۇڭگۇدا دىگۈدهك تېپىلمايتتى

مىنىڭ مۇنداق دىيشىم . چىلىرىغا نىسپتهن چۈش ئىدىئىرىشىش جۇڭگۇدىكى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇ

مهن لوندون ئونۋېرسىتىتىدىكى بۇ قېتىمقى يىغىنى . مىنىڭ كىچىككىنه ھاياجىنىمدىن بولغان ئهمهس

. تهشكىللىگهن ۋه خىراجهتلهر بىلهن تهمىنلىگهن تهرهپنىڭ چهكسىز غهمخورلىقىغا نېسىپ بولغان ئىدىم

ا ئىلتىماسىمنىڭ بېجىرىلىشىگه ئارىالشقان، يىغىنغا كىچىكىپ بارساممۇ ئۇالر ماالل كۆرمهي مىنىڭ ۋىز

مهن لوندون . مهن ئاالھىده شهخس ئهمهس، ئاالھىده تاالنتلىقمۇ ئهمهس. كىلىشىمنى تاپىلىغان ئىدى

مهن پهقهت ئۇيغۇر . ئونۋېرسىتىتى مۇزىكا تهتقىقات ئىنىستىتوتىغا ئاالھىده شهرهپمۇ ئېلىپ كهلمهيمهن

ئۇنىڭ ئۈستىگه . استانلىرى ھهققىده تهتقىقاتچىالرغا كىچىككىنه ئۇچۇر بىرىمهن خاالسخهلق د

بۇ ھهقته خهلقئارادا نوپۇزلۇق . داستانچىلىق ئهنئهنىسى تۈركىي مىللهتلهرگه ناتۇنۇش ھادىسه ئهمهس

ناملىق " مهدداھالر"-)Milman Parry and Albert lord(لورد نهزىريهسى-نهزىرىيهلهردىن پارى

مهن ئۈزۈمنىڭ ئىنسانىي خاسلىقمىنىڭ شۇ قهدهر . ۇرغۇن كىتابالر نهشىر قىلىغان ئىدىن

شۇ چاغدا غهرب دۆلهتلىرىدىكى كىشىلىك . ھۆرمهتلهنگهنلىكىدىن چهكسىز مىننهتدار ئىدىم

    .... قىممهت، دېمۇكىراتىيهنىڭ تهمىنى بېيجىڭدا تۇرۇپ تېتىغاندهك بولدۇم-قهدىر

2     

سائهت ئهتراپىدا 15مهن ئولتۇرغان ئايروپىالن بېيجىڭدىن شياڭگاڭغا، شياڭگاڭدىن لوندونغا 

ئايرۇپىالننىڭ دهرىزىسىدىن . ئايرۇدورۇمىغا يىنىككىنه قوندىHeathrowئۇچقاندىن كېيىن لوندون 

ۆرىۋېلىشقا تىرىشقان بولساممۇ، ئهمما پهسكه قاراپ ئهنگلىيه تېررىتورىيىسىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىنى ك

مىنۇت قالغان ۋاقىتتىال 20ئايرۇپىال قۇنۇشقا . پهستىكى تۇمانالر مىنىڭ بۇ خىيالىمغا ئارام بهرمىدى

يهر يۈزى . لوندون ئاسمىنىدىن بۇ زىمىننىڭ قانچىلىق يېشىلچىلىق بىلهن تولغانلىقىنى بىلىپ ئۈلگۈردۈم

ئايروپىالن پهسلىگهنسىرى بۇ بىپايان يېشىل ۋادىنى كىسىپ .  ئىدىبهئهينى پوتبول مهيدانىدهك يېشىل

  . ..چىرماش يولالر كۆرۈنۈشكه باشلىدى-ئۆتكهن ئىرماش
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ئادرېسى بويىچه ) Tube(ئايرۇپىالندىن چۈشۈپال راچېل خانىم دهپ بهرگهن يهر ئاستى پويىز  

بىكىتىده چۈشۈپ، لوندون ئونۋېرسىتىتىنىڭ شهرق ۋه ) london russell square(روسسېل مهيدانى

بۇ . ئافرىقا تهتقىقات مهركىزىگه يىقىن يهردىكى ئالدىن زاكاز قىلىنغان مېھمانخانىغا يىتىپ باردىم

مىنىڭ تۇنجى قېتىم چهتئهلگه چىقىشىم بۇلۇپ، نۇرغۇن نهرسىلهر يىڭى ئىدى، تهلىيمگه يارىشا 

ماڭا تهسىر قىلغىنى لوندوندا يهر ئاستى پويىزى قاتارلىق . ارالىدىمبارىدىغان جايىمنى ئۈزۈم تېپىپ ب

كىشىلهر ئهتتىگهنده يهر . قاتناش بېكهتلىرىده كۈندىلىك خهۋهرلهر گېزىتلىرى ھهقسىز تارقىتىلىدىكهن

گېزىت ئوقۇمايدىغان ئاز ساندىكىلىرى مۇزىكا . ئاستى پويىزىدا ئولتۇرۇپ گېزىت ئوقۇيدىكهن

  . ى جىمجىت خىيال سۈرىدىكهنئاڭاليدىكهن ياك

مىھمانخانا مۇالزىمهتچىسىگه پاسپورتۇمنى بهرگهندىن كېيىن ماڭا ئالدىن زاكاز قىلىغان  

چۈنكى . نهرسه كىرهكلىرىمنى قۇيۇپ، كارۋاتقا ئۈزۈمنى ئاتتىم. ياتاقنىڭ كارتىسىنى بهردى

يۈز كۆزلىرىمنى يۇيۇپ، پهسكه . هندىسائهت ئۇچۇش ماڭا ئېغىز كهلگ15ئايرۇپىالندا ئاالھىزهل 

بۇ يهرده كوچىالردا ئاممىۋى . چۈشۈپ، ئاممىۋى تېلىفۇن بوتكىسىدىن راچېل خانىمغا تېلىفۇن ئوردۇم

رايۇنىمىزدا بۇنداق ئهسلىھهلهر بىر نهچچه يىل ئىلگىرى ئورنىتىلغان . تېلېفون بوتكىلىرى كۆپ ئىدى

زا ئومۇمالشمىدى، ئاخىرىغا كهلگهنده تېلېفوننىڭ بولسىمۇ، ئهمما بهزى سهۋهبلهر تۈپهيلى تا

تورۇپكىلىرى ئوغۇرالندى، ئهينهكلىرى چېقىلدى ياكى تهڭگه تاشلىنىدىغان يهرلىرىگه تۆمۈر، تاش 

  . لوندۇندا ئاممىۋى تېلىفۇن ھهققى خىلىال قىممهت ئىكهن. قاتارلىقالر پاتۇرۋېتىلدى

ىسىگه تۇتقۇزغان بولۇپ، ئۇ ئالدىمغا كىلىدىغانلىقىنى راچېل خانىم تېلېفونىنى ياردهمچ   

لوندۇندا بىناالرغا، دۇكانالرغا، مهكتهپلهرگه بۇ يهردىكىدهك يوغان ۋه رهڭلىك قىلىپ . بىلدۈردى

لوندون ئونۋېرسىتېتىنىڭ . پهقهت تامغا بىر نهچچه خهتال چاپالپ قۇيۇلىدىكهن. ۋىۋىسكا ئاسمايدىكهن

بۈلۈمىنىڭمۇ چوڭ دهرۋازىسى يوق بولۇپ، كوچىدىكى باشقا دۇكانالر بىلهن شهرق، ئافرىقا تهتقىقات 

بۇ يهردىكىدهك مهكتهپلهرنى چوڭ رىشاتكا ۋه تامالر بىلهن قاشاالپ، بىر نهچچه . بىر گهۋده ئىكهن

  . قاراۋۇللىرى بىلهن ساقلىمايدىكهن
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. يىغىن ئىككىنجى قهۋهتته بولۇپ، پهقهت پهسكه بىر تالال كۆرسهتمه قۇيۇپ قۇيۇلغان ئىدى  

ياندىكى بىر جوزا ئۈستىگىال يىغىننىڭ كۈن . يىغىن مهيدانىدا ھېچقانداق ۋىۋىسكا تارتىلمىغان ئىدى

بۇ يهرده نه . مهن ھهيران قالماي تۇرالمىدىم. ن ئىدىتهرتىپلىرى ۋه بىر نهچچه ژۇرنال قۇيۇپ قۇيۇلغا

يىغىن . رهسىمگه تارتىدىغان كىشى، نه يىغىن داغدۇغىسىنى قىلىدىغان رهئىس سهھنىسى يوق ئىدى

مهن يىتىپ بېرىشىم بىلهن . رىياسهتچىسى بىر ياندىكى ئۈستهلده يىغىنغا رىياسهتچىلىك قىالتتى

لوندون ئونۋېرسىتېتىنىڭ مۇزىكا (راچېل خانىم، سهئىدهكىلىشمنى تهقهززالىق بىلهن كۈتكهن 

  . مىنى قىزغىن قارشى ئالدى) ئىنسىتىتۇتىدا ، يىغىننىڭ تهشكىللىگۈچىلىرىنىڭ بىرى

الردا ئاندىن 10 ۋه 9.30شۇنىسى قىزىقارلىقى لوندۇندا كۆپىنچه ئورگانالر ئهتىگهن سائهت  

يىغىن زالىغا كىرىدىغان يهرگه تاتلىق تۈرۈملهر، . ئالمايدىكهنچۈشته كۆپ دهم . ئىشقا چۈشىدىكهن

 ته ئۇنى بۇنى يهپ قورساقنى coffee breakئىچىملىكلهر ئورۇنالشتۇرۇلغان بۇلۇپ، يېرىم سائهتلىك 

  . ئهستهرلهپ يىغىننى داۋامالشتۇردۇق

قايسى جايلىرىدىن دۇنيانىڭ ھهر. يىغىن ناھايتى ئهھمىيهتلىك ۋه مۇنازىرىلىك بولدى 

كهلگهن مۇزىكانتالر، مۇزىكا ۋه مهدهنىيهت تهتقىقاتچىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇزىكا ھادىسىلىرى توغرىسىدا 

مىنۇت ئهتراپىدا سۆزلهپ بولغاندىن كېيىن بهش 10ھهر بىر تهتقىقاتچى . بهس مۇنازىره قىلىشتى

قاتچىالر سۇئالنى ھهرگىز بىۋاسىته غهرب دۆلهتلىرىده تهتقى. مىنۇت ئهتراپىدا سوئال سورىالتتى

ئۇالر ئاۋۋال ئۆزىنىڭ كۆز قارىشى ياكى بۇ ھهقته بىلگهنلىرىنى ئوتتۇرغا قۇيۇپ بولۇپ، . سورىمايدىكهن
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  .ئاندىن سۇئاللىرىنى ئوتتۇرغا قۇيىدىكهن

راچېل . بولدۇممهن كىچىكىپ بارغانلىقىم ئۈچۈن ماقالهمنى كىيىنكى كۈنى ئوقۇيدىغان    

ئىككىنجى كۈنى . خانىم ماقالهمنى كۈرۈپ، ئوقۇيدىغان مۇھىم قىسمنى كۆرسىتىپ بهردى

يىغىن . مۇۋاپىقىيهتلىك ھالدا ماقالهمنى قىسقا فىلىم ۋه سۈرهتلهر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇدۇم

  . ئىشتىراكچىلىرىنىڭ ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى بولدى

 نىڭ Ted     هسىرلهندۈرگىنى شۇ بولدىكى، يىغىن تهشكىللگۈچىلىرىدىنمىنى يهنه بىر ت 

مىنىڭ لوندۇنغا ئۇچىدىغان . ئايروپىالن بىلىتىمنىڭ پۇلىسىنى ناھايتى تىزال بېرىشى بولدى

ناھايىتى قىسقا مۇددهت ئىچىده تامامالنغان بولغاچقا ئايروپىالن بىلىتى ساتقۇچى تهرهپتىن     ۋاقتىم

بېلهت ساتقۇچى تهرهپ بىلهتنى ئالدىن ئۆزى . الون ئېلىشقىمۇ ئۈلگۈرمىگهن ئىدىممۇنتىزىم بولغان ت

سېتىۋېلىپ، بېلهتكه مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالرنى مىنىڭ تۇرىدىغان جايىم بېيجىڭ مىللهتلهر 

پۇلنى بهردىمده بېيجىڭ . ئانغىچه يۈك تاقلىرىمنى يۇغۇشتۇرۇپ تۇردۇم. ئىنىستىتوتىغا ئېلىپ كهلدى

شۇڭا قۇلۇمدا مۇنتىزىم بېلهت ئاتچوت قىلىدىغان ھېچقانداق . ىق ئايرودرومغا چاپتىمخهلقئارال

ئهمما يىغىن تهشكىللىگۈچى تهرهپ قۇلۇمدىكى ئۇچۇرغا قاراپال بىلهتنىڭ . ھۆججهت يوق ئىدى

. ئۇالر مىنىڭ ئېغىزىمدىكى گهپكه ئىشهنگهن ئىدى. پۇلىنى، تاماق پۇللىرىمنى نهق مهيداندا بهردى

شۇ پۇلنىمۇ .  ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا بارىدىغان بىلهتنى مانچه پۇلغا ئالدىم دېگهن ئىدىمھهتتا

مىنىڭ ئادهملهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىشهنچنىڭ نهقهدهر ئۇلۇغ ۋه ئىنسانغا قانچىلىك . بىرىۋهتتى

. ۈمئازادىلىك ۋه بهختىيارلىق تۇيغۇسى بىرىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم يات بىر ئهلده ھىس قىلىپ ئۆتت

  . رهسمىيهتلهر ئالدىدا يهنىال چوڭ ئىدى-قىممىتى تۈزۈم ۋه قائىده-بۇ يهرده ئىنساننىڭ قهدىر

يۇرتىمىزدا ئهگهر ھهرقانداق بىر تالوننى ئاتچوت قىلماقچى بولساق چوقۇم ھۆكۈمهتكه    

لغاندىن كىيىن يهنه بۇ نهرسىلهرنى تېپىپ، باجلىرىنى تۈلهپ بو. ئۆتىدىغان مۇنتىزىم ھۆججهت كىتىدۇ

. بىرهر باشلىقىنىڭ ئاتچوت قىلىنسا بولىدۇ، دىگهن ئىمزايى چۈشمىسه پۇلنى ھهرگىز ئالغىلى بولمايدۇ

    . ئاندىن كىيىن مالىيه ئورۇنلىرىغا بېرىپ ئۆچىرهت تۇرۇپ پۇل ئالىدىغان گهپ

ممهت كىشىلىك تۇرمۇش مىزانى غهرب دۆلهتلىرىده كىشىلهر ئارىسىدىكى ئىشهنچ ۋه قى  
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بىزنىڭ غهرپ دۆلهتلىرىده ياشاپ باققان، ئىلىم تهھسىل قىلغان . سۈپىتىده ناھايىتى چوڭ كۈرىلىدۇ

غهرب دۆلهتلىرىده بىر نهچچه يىل تۇرۇپ كهلگهن كىشىلهر . كىشىلىرىمىز بۇنى ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ

جۇڭگو . ىق ۋه قويمىچىلىقالردىن رايى يانىدۇبۇ يهردىكى يالغانچىلىق، ساختىپهزلىك، ئالدامچىل

ئۇيغۇر خهلقىمۇ ئۆزىمىزنى . دهپ ئاتايتتى礼仪之邦خهلقى قهدىمده ئۈزىنى ئهخالق دۆلىتى يهنى 

ئهمما كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا . يۈكسهك ئهخالقلىق، تىرىشچان، پاكىزه دهپ تهرپلهيتتۇق

قالرغا مهھكهم تىقىپ قۇيىمىز، دوستلىرىمىز، بىرىمىزدىن ئهنسىرهپ، پۇللىرىمىزنى بانكىغا ساندۇ-بىر

دوختۇرخانىالر . بىلىشلىرىمىز يوقسۇزلۇق سهۋهبىدىن ئۆلۈپ كهتسه ھېچكىمنىڭ كارى يوق-تونۇش

ئوكۇل پۇلىنى تۈلىمهپسىلهر، -ئهڭ ئالدى بىلهن پۇلنى تۇنۇيدۇ، بىر كىشى ئۈلۈشكه ئاز قالسىمۇ، دورا

    . دهپ قاراپ تۇرىدۇ

بىرىمىزنى -بىر. بىرىمىزگه يالغان ئېيتىپ كىشىلىك ئىززهتكه خىيانهت قىلىمىز-بىز بىر 

بىرىمىزنى -بىز بىر. ئالداپ، تويماس نهپسىمىز ھهلهكچىلىكىده كىشىلىك ساپايىمىزنى تۈگهشتۈرىمىز

بىرىمىزنى -ھايۋانالرغا ئوخشاش بىر ئولجا تاپساق تهڭ خىرىس قىلىپ بىر. شهپقهت قىلمايمىز-رهھىم

قىممىتىمىز، -بىزنىڭ ساپايمىز، كىشىلىك قهدىر. ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئولجىنى يهيمىز

ئهخالق ئۆلچىمىمىز ئىگىز بىناالر، ئېسىل ماشىنىالر، يالتىراق شۆھرهتلهر ئارىسىدا يىگىلىگهن، 

جىسىگه كۆتۈرهلمهستىن، قىسقىسى، كىشىلهر ئارىسىدىكى ئىشهنچ ھۆرمهت ۋه قىممهت دهرى. سۇسلىغان

ئهگهر لوندوندا كوچىالردا ، ماشىنىالردا : مهسىلهن. ھايۋانىيلىق خۇسۇسىيهت تهرهپكه قاراپ ئېغىۋاتقان

بىزنىڭ . دهيدۇ" كهچۈرۈڭ"ئارا سۈركىلىپ كهتسه سوقۇلغۇچى تهرهپمۇ سىزدىن بۇرۇن -كىشىلهر ئۆز

بىز تېخى ئۇالردهك ئالدىراش . تىۋۋىرىدۇبىرىنى ئۆرىۋهتسىمۇ كارى يوق كى-بۇ يهرده كىشىلهر بىر

    . ئهمهس، ئهمما ئاممىۋى ئهخالقتا ئۇالردىن ئۈگىنىدىغان تهرهپلهر خىلى كۆپ

لوندۇندا بىر . مىنىڭ بۇنداق دىيشىم ھهرگىزمۇ ئايروپىالن بىلىتىنىڭ ئىشى ئۈچۈنال ئهمهس 

ىدىغان ۋاقىتتا چوقۇم كارتا سىيرىغۇچقا سېلىنىشى چىق. قېتىم يهر ئاستى پويىزىنىڭ بىلىتىنى يۈتۈرۋهتتىم

. ئهمما مهن كارتامنى تاپالمىغاندىن كېيىن خىزمهتچى خادىم توسۇقنى ئېچىۋهتتى. كىرهك ئىدى

يۇهن 250ئادهتته لوندۇندا يهر ئاستى پويىزلىرىدىن بىلهتسىز چىقىشقا توغرا كهلسه خهلق پۇلىدا 
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ر قېتىم خىزمهتچى خادىم ئاپتۇماتىك بېلهت ئااللمىغانلىقىنى يهنه بى. جهرىمانه تۈلهش كىرهك ئىكهن

، ) بولغان بۇلۇپ، بېلهت ساتىدىغان خادىم ئىشتىن چۈشۈپ كهتكهن ئىدى11كېچه سائهت (كۆرۈپ، 

يۇرتىمىزدا يول قۇيسا بۇلىدىغان جايالردا . مىنى يهر ئاستى پويىزىغا چۈشۈشكه رۇخسهت قىلدى

چوقۇم قىلىشقا تېگىشلىك، قانۇنلۇق ئىشالر . كىتلىنىپ يول قۇيۇلمايدۇسىياسهتلهر ئاالھىده ته-قانۇن

ئهمهلىي شارائىتىنى كۆزده تۇتۇپ، بىكار قىلىنىۋېىتىدۇ ياكى قانۇن سىياسهت دهرىجىسىگه چۈشۈرۈپ 

  . ئىجرا قىلىنىدۇ

تونۇش بىلىشلىرىمىنىڭ ئارىسىدا چهتئهلده بىر نهچچه يىل تۇرۇپ بۇ يهرگه كهلگهندىن كىيىن 

چهتئهلدىكىدهك ئويالپ بۇ . بۇ يهرده كىشىلهر ئارىسىدا ئىشهنچ يوقكهنغۇ، دهپ ئاغرىنىدىغانالر كۆپ

قىسقىسى، بىز كىشىلىك ئهخالقىمىزنى، قىممهت قاراشلىرىمىزنى، . يهرده زىيان تارتقانالرمۇ ئاز ئهمهس

ولمايدىكهن زامانىۋى ئېگىز ئۇنداق ب. ئادىمىيلىك پىرىنسىپلىرىمىزنى بىر قېتىم ئىسالھ قىلىشقا موھتاج

ئېگىز بىناالر، ھهشهمهتلىك . بىناالر ئارىسىدا قورشىلىپ ئهقلى بۇلغاندىن ھايۋاندىن پهرقىمىز قالمايدۇ

كىشىلهرده شۇنداق بىر . ئۆي ۋه ماشنىالرنىڭ كىشىلىك ئهخالق بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋېتى يوق

، ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهر مۇرهككهپلهشتى، تهرهققىي قىلدۇق، شهھهرلهشتۇق: ئورتاق قاراش بار

بىرىمىزگه ھۇشيار بولمىساق، ئولجىغا ئېرىشسهك چىڭ تۇتمىساق -ياشاش تهسلهشتى، شۇڭا بىر

لوندۇندا ئېگىز بىناالر ناھايىتى ئاز بولۇپ، ئادهتته تۇرالغۇ ئۆيلهر ئۈچ . بولمايدۇ، دهپ قارايدۇ

يىغىپ كهلسهك ئۇالر . سهككىز قهۋهتتىن ئاشمايدىكهن-تتهقهۋهتتىن، مىھمانخانا ۋه باشقا بىناالر يه

بىزدىن كۆپرهك ئىشالرنى قىلىدۇ، شۇڭالشقا ئىجتىمائىي ئاالقه چهمبىرىكى يهنىال . بىزدىن ئالدىراش

قىممهت - ئهمما كىشىلىك قهدىر. ئۇ يهردىمۇ ئۆي سېتىۋىلىش، خىزمهت تېپىش ئوڭاي ئهمهس. چوڭ

  .خار ئهمهس

ئېگىز بىنالىرىمىز بار، ھهممه -ئېگىز.  كاللىسىدا بىزمۇ تهرهققى قىلىدۇقنۇرغۇن كىشىلهرنىڭ

كىشىلهر ماشىنىالشتى، شهھهر ئاممىۋى ئهسلىھه، مۇالزىمهت قاتارلىقالر تهرهققى قىلدى، ئىقتىسادىمىز 

مهن . مانا بۇ تهرهققىيات دهپ قارىشى مۇمكىن. مانچه سۈئهت بىلهن باشقىالردىن ئېشىپ چۈشتى

تهرهققىيات ھهرگىزمۇ ئىقتىسادنىڭ ئىششى بىلهن تهڭ .  بىر نهچچه تونۇشۇمدىن سورىدىملوندۇندا
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ئىنساننىڭ تهرهققىياتى ھهرگىزمۇ قانچىلىك بايلىققا ئىگه بولغانلىقى بىلهن . ئۇقۇم ئهمهس ئىدى

ئهمهس، بهلكى قانچىلىك ساپاغا ئىگه بولغانلىقىنى، جهمئىيهت تۈزۈلمىسىنىڭ قانچىلىك دهرىجىده 

دىمكىراتتىيهلهشكهنلىكى، ئادهمنىڭ قىممىتىنىڭ ئىجتىمائىي پىرىنىسپ، تۈزۈم ۋه ئهخالق نورمىلىرىدا 

لوندۇندا كۇچا ئاپتوبۇسلىرى ۋه يهر ئاستى . قانچىلىك دهرىجىده ئىپادىلهنگهنلىكى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

بىزنىڭ بۇ يهرده بالىالر .ۇپويىز قاتارلىقالرغا بوۋاق بالىالرنى ھارۋىسى بىلهنال ئېلىپ چىققىلى بۇلىد

گهرچه لوندۇننىڭ يهر . يهسلىگه بارالىغۇدهك بولغاندىال ئاندىن سىرتتىكى مۇھىت بىلهن ئۇچرىشىدۇ

يىلىدىن باشالپ اليىھىلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ھهرقانداق بىر -1863ئاستى پويىز سىستېمىسى 

يولالرنىڭ قىزىل چىراقلىرى . ولىدۇقۇرۇلۇش ۋه تۈزۈلمىده ئادهمنىڭ ئىھتىياجى كۆزده تۇتۇلغان ب

ئاپتۇماتىك يانماستىن پىيادىلهر كىلىپ كونۇپكىنى باسقاندىن كىيىنال ئاندىن ماشىنالر توختاپ 

قهدىمده مىسىر پىرئهۋنلىرىدهك، ئهلى بابادهك، قارۇنالردهك باي كىشىلهر . پىيادىلهرگه يول بىرىدۇ

ھازىر ئۇالر بىلگهننى . رهققى قىلغان دىگىلى بولمايدۇئهمما ئۇالر غايهت زور دهرىجىده ته. بولمىغان

بىزنىڭ قۇرغان شهھهرلىرىمىز، تۈزگهن تۈزۈمىمىز، ئهخالق . باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ بالىلىرى بىلىدۇ

ئۆلچهملىرىمىز يىغىپ كهلسهك ئىنساننىڭ بهختلىك ياشىشى ئۈچۈن، ئىنساننىڭ ھاجهتلىرىدىن 

تۇتىۋاتقان ئىنساننىڭ بهختى ھهرگىزمۇ ماددى جهھهتتىكى مهن بۇ يهرده كۆزده . چىقىشى ئۈچۈن

ئارا -بهلكى ماددىيلىق بىلهن مهنىۋىلىكىنىڭ ئۆز. پاراغهتنى كۆرسهتمهيدۇ-تولۇق راھهت

بۈگۈنكى كۈنده يهر شارىنى يهتته ئاتوم بومبىسى ۋه بىئولوگىيلىك قۇرالالر . جىپسىلىشىنى كۆرسىتىدۇ

يهر شارىدا ھازىرغا قهدهر بايقالغان تهبىئىي بايلىقالر . لى بولىدۇبىلهن بىر دهمده كۇمپهيكۇم قىلغى

ئىنسانالر ئۈچۈن تېخى ئالدىدا . يىل پايدىلىنىشىغا يهتمهيدۇ100ئىنسانالرنىڭ مۇشۇ دهرىجىده 

  ...كۆز ئالدىمىزدىكى نهرسىلهر بىزگه مهڭگۈلۈك ئهمهس. ماڭىدىغان يولالر ئۇزاق

   3  

يىغىن تۈگىگهن . ندۇندا يىغىن تۈگىگهندىن كېيىن بىر نهچچه كۈن ساياھهتته بولدۇملو  

بىر نهچچه . تۇنجى كۈنى كهچته يىغىن رىياسهتچىلىرى تهرىپىدىن كونسېرت ئورۇنالشتۇرۇلدى

. مۇزىكانت نۇمۇرىدىن كىيىن، لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلى تهرىپىدىن ئۇيغۇر مۇقاملىرى ئۇرۇندالدى
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بۇ كونسېرتقا بىر . ىنالر ئىسقىرتىپ، چاۋاك چېلىپ ئۆزلىرىنىڭ خۇشاللىقىنى ئىپادىلهشتىتاماششىب

نهچچه ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز قاتناشقان بۇلۇپ، بهزىلىرى لوندون ئونۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى، 

لهن كونسېرت تۈگىگهنده بىر نهچچه ئۇيغۇر بى. بهزىلىرى شۇ يهرده ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئىدى

تونۇشتۇم ۋه ئۇالرنىڭ بۇنداق ئۇچۇرالرنى قهيهردىن بىلىدىغانلىقىنى سورىسام، ئهزىز ئهيسا ئاكىمىزنىڭ 

ئۇ لوندوندىكى ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋهتلىك ئاممىۋى ئۇچۇرالرنى توردىن . تارقىتىدىغانلىقىنى دهپ بهردى

لهرگه تهشكىللهيدىغان ئۇچۇق سۆز پايدىلىنىپ باشقىالرغا يهتكۈزۈپ تۇرىدىكهن ۋه ئاممىۋى پائالىيهت

شۇ يهرده تۇنۇشقان بىر تۇنۇشۇم مىنىڭ ئالدىن زاكاز قىلىپ بولغان ياتىقىمنى . زىيالىي ئىكهن

بىر قان، بىر ئىتنىڭ مهنبهنىڭ راھىتى ماڭا قۇچاق . قايتۇرۋهتكۈزۈپ، مىنى ئۈيىگه ئېلىپ كهتتى

ر مىنى پولوغا تهكلىپ قىلدى، پولو شۇنچىلىك تونۇشۇمنىڭ ئۈيىگه بارغاندىن كېيىن ئۇال. ئېچىۋاتاتتى

  . ئوخشىغان بولسىمۇ، نهچچه كۈنلۈك سهپهر ۋه يىغىن ھاردۇقى بىلهن ئۈزۈمنى كارىۋاتقا تاشلىۋهتتىم

چىۋىلهرگه خىمىيىلىك دورىالر -لوندۇندا يىمهكلىكلهر ناھايىتى ساپ بۇلۇپ، مېۋه   

بۇ يهردىكىدهك تېشىغا دورا . ر مىۋىلهر كۆپكۆك سېتىلىدىكهنبانان قاتارلىقال. ئىشلىتىلمهيدىكهن

ئېزىزكامنىڭ ئۈيىده تاماقلىنىش، تونۇشۇمنىڭ ئۆيىده تۇرۇش جهريانىدا . سۈركهپ سارغايتىلمايدىكهن

شۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۇالر . ئۇالرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋه رېتىمى ھهققىده مهلۇم تۇنۇشقا ئىگه بولدۇم

مهن . اشلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه قانداق قارايدىغانلىقى ھهققىده مهندىن سۇراپ قالدىۋهتهندىكى قىرىند

چهتئهلگه چىقىپ ئىلىم تهھسىل قىلىش، ئولتۇراقلىشىش قاتارلىقالرنىڭ بىزدهك بىر مىللهت ئۈچۈن 

ناھايتى تهسته كېلىدىغان ۋه ئىشقا ئاشىدىغان پۇرسهت ئىكهنلىكىنى، شۇڭا چهتئهلده ياشاۋاتقانالرغا 

چۈنكى ۋهتهندىن، قىرىنداشلىرىدىن، دوستلىرىدىن، ئۆز . ول قۇيىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتىمق

مهدهنىيىتىدىن ئايرىلىپ ئۈزىگه ناتۇنۇش بىر مۇھىتتا جان بېقىش، ھايات كهچۈرۈش ئىنتايىن جاپالىق 

شلىق ئانا، قىرىنداشلىرىمىزدىن، تۇپرىقىمىزدىن، قاندا- بۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاتا. ئىشالرنىڭ بىرى

تۇيغۇسى ئىچىدىكى شىرىن مۇھهببهتلهردىن كىچىپ يات بىر مۇھىت ئىچىده ھهممىنى يېڭىدىن 

بىز چىرايلىق كىيىم كېيسهك، ئۇ يهرده چىرايلىقكهن دهپ ماختاپ قۇيىدىغان . باشلىشىمىز كېرهك

ه، بىز بىز جان بېقىشنىڭ ھهلهكچىلىكىده يۈرسهك، بهك ئۈزۈڭنى ئۇرۇپ كهتم. دوستلىرىمىز بولمايدۇ
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يات بىر مۇھىتتا ياشاش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان بىلىم . ئانىالر قېرىنداشالر بولمايدۇ-بار، دهيدىغان ئاتا

چهتئهلده بۇ يهردىكىدهك ئىشخانىغا ئهتىگهن كىلىپ گېزىت ئۇقۇپ . ۋه ماھارهتلهرنى ئۆگىنىش كېرهك

    . كۈن كهچ قىلىپ مائاش ئالىدىغان ئىش يوق

ىپ ئىشلهش، ئوقۇش ۋه ئولتۇراقلىشىش ئۈچۈن بىزده راۋان بولغان ئېنگىلىزچه سىرتقا چىق 

ئهگهر ئېنگىلىزچه بىلمىسهك ھهرقانداق ئىشنى قىاللىساقمۇ، بىر يهرگه بېرىپ . سهۋىيه بۇلۇشى كىرهك

شۇنىڭ ئۈچۈن چهتئهلگه چىقىشنىڭ بىرىنچى . ئىشلىيهلمهيمىز، مهقسىتىمىزنى ئىپادىلىيهلمهيمىز

مهلۇم بىر . چهتئهلده تېخى خالىغانچه ئىش تېپىپ ئىشلىگىلى بولمايدۇ. ىل بولۇپ قالىدۇئاساسى ت

جۈملىدىن يات بىر مۇھىتتا ... سائهت ئىشلىسهك باشقا جايالردا ئىشلهش ھۇقۇقىمىز بولمايدۇ8ئورۇندا 

يۇش، شۇڭا چهتئهلدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ روھىغا قول قو. جان بېقىش ئۇنداق ئاسان ئىش ئهمهس

قېنى ئېنگىلىزچه بىلمهيدىغان، جاپالىق مۇھىتالرغا . تىرىشچانلىقىغا ئاپىرىن ئېيتىش كېرهك

كۆنهلمهيدىغان قايسى بىرىمىزنى پوككىده چهتئهلگه تاشالپ قويسۇن، قانچه كۈن ياشىيااليدىكهنمىز؟ 

.  ھازىرلىغانالردۇرشۇڭا مهيلى ئۇالر قانداق ياشىسۇن، ياشاش جهھهتته بىزدىن ئارتۇقراق تاالنتالرنى

يۇرتىمىزدا ئۈيىمىزدىن بهش . چهتئهلدىكىلهرنىڭ تىرىشچانلىق، جاپا تارتىش روھىدىن ئۈگىنىش كىرهك

كىلومىتىر كىلىدىغان مۇساپىده خىزمهت قىلىپ قالساق چۇقۇم ماشىنا ئالمىساق ۋه ئۆينى شۇ يهرگه 

كىلومىتىر كىلىدىغان 30-20ه ئۆيدىن ئهمما بۇ يهرد. ئالماشتۇرمىساق پۇخادىن چىققاندهك بولمايمىز

گهپنىڭ قىسقىسى، ئۈرۈمچىده ياشاش بېيجىڭده ياشاشتىن . جايدا خىزمهت قىلىش نۇرمال ئىش

  ).ماددى جهھهتتىن(ئاسان، خۇتهنده ياشاش ئۈرۈمچىده ياشاشتىن ئاسان

ش ئۇنچىۋاال چهتئهل تۇرمۇشى كۆپ كىشىلهرنىڭ تهلپۈنۈش ئوبىكتى بولسىمۇ، ئهمما ياشا 

شۇڭالشقا بهزىده ئىقتىسادىي ۋه روھىي جهھهتتىن ۋهتهنده ياشىغاندىن تهس كۈنگه . ئاددى ئهمهس

ئهمما ئهنگىلىيهده بۇ . مهن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتىتىدا ماگىسترلىق ئۇنۋانى ئالدىم. قالىدىغان گهپ

. بىزنىڭكىدىن ئىلغارچۈنكى ئۇالرنىڭ مائارىپ سىستېمىسى . سهۋىيه تۇلۇق كۇرس سهۋىيهسىگه تهڭ

ئىجادچان ۋه ئهركىن تهپهككۇرنى تهرهققى قىلدۇرۇش ئۇالرنىڭ مهقسىتى بولسا، بىزنىڭ مائارىپىمىز 

دېمهك، چهتئهلده ياشاش ئۈچۈن بىزده مهلۇم ...ئىمتىھان قهغىزىدىكى نومۇر بىلهن ئادهم ئۆلچهيدۇ
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دىردىمۇ ھهممىنى يېڭىدىن باشالشقا شۇنداق بولغان تهق. دهرىجىده ئىقتىدار ۋه ساپا بۇلۇشى كېرهك

مۇھهببهتكه تهشنا -جاپا تارتىمىز، رىيازهت چىكىمىز، تهنھالىقتا قالىمىز، مىھىر. توغرا كېلىدۇ

قىممىتىگه، مىسلىسىز بىخهتهرلىك تۇيغۇسىغا، ئادهملهر -ئهمما، ئۇ يهرده ئىنسان قهدىر.... بولىمىز

  ... ىلى بولىدۇئوتتۇرىسىدىكى تۇلۇپ تاشقان ئىشهنچكه ئىرىشك

شۇ كۈنلهرده پارىڭىمىز ۋهتهندىكىلهرنىڭ ئۇالرغا قانداق قارايدىغانلىقى ئۈستىده بۇلۇپ،   

مهلۇم بىر تور بېكهتتىكى ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن ئهپهندىگه قارىتا يېزىلغان باھاالرغا كۈزۈم 

يىلى لوندون ئونۋېرسىتېتىنىڭ شهرق، ئافرىقا -2006ئابدۇقادىر جااللىدىن ئهپهندى . چۈشتى

لوندوندىكى ئۇيغۇر "تهتقىقات بۆلۈمىده بىر يىلدهك زىيارهتچى تهتقىقاتچى سۈپىتىده تۇرغان بولۇپ، 

مهن . ژورنىلىدا ئېالن قىلغان ئىدى" شىنجاڭ مهدهنىيتى"دېگهن تىمىدا شېئىر يېزىپ " بالىلىرى

قادىر جااللىدىننىڭ لوندون ھهققىدىكى يهنه بىر پارچه ژورنىلىدا ئابدۇ" شىنجاڭ مهدهنىيتى"

ھېلىقى شېئىرنى ئوقۇغان ۋاقتىمدا لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ . ماقالىسىنىمۇ ئوقۇغان ئىدىم

ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ . جاپالىق، تهنھالىق تۇرمۇشى ھهققىده مهلۇم تۇنۇشقا ئىگه بولغان ئىدىم

مهن . ۇرالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىدىن نۇقسانلىرى كۆپرهك تهسۋېرلهنگهن ئىدىشېئىرىدا لوندوندىكى ئۇيغ

ئىلگىرى ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ باشقا يازمىلىرىدىن ھهرقانداق بىر شهيئىگه تهنقىدى پوزىتسىيه 

ئابدۇقادىر جااللىدىن ئهپهندى باشقا جانباقتى ۋه . تۇتىدىغان خاراكتىرىنى بىلىپ يهتكهنىدىم

ئۇ باشقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى . ۆزى ھۇزۇرلىنىپ يۈرىيدىغان باشقا يازارمهنگه ئوخشىمايتتىئ-ئۈزىدىن

ئهمما لوندۇندا . ۋه بىزنىڭ كهمچىلىكلىرىمىزنى بىزدىن بۇرۇن كۆرگهن تاالنتلىق كىشى ئىدى

ى لوندوندىك"بىر ئۇقۇپ چىقتىم ۋه -كىشىلهرنىڭ ئۇنىڭغا قارىتا توردىكى سېسىق گهپلىرىنى بىرمۇ

قارىسام لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ . دېگهن شىئېرنى يهنه بىر قېتىم ئوقۇپ چىقتىم" ئۇيغۇر بالىلىرى

يات . ئۇالر يهنىال بىزگه شۇنچىلىك قىزغىن ئىدى. ئهھۋالى ئۇنچىلىك دهرىجىده ناچار ئهمهس ئىدى

پا تارتىشىنىڭ ئۇالر ماڭا ئۇزىنىڭ جا. بىر مۇھىتتا تۇرمۇش كهچۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان ئىدى

نهتىجىسىنى كهلگۈسىده پهرزهنتلىرى كۆرىدىغانلىقى، ئۆزى جاپا تارتسىمۇ پهرزهنتلىرى كىيىنكى 

ئابدۇقادىر . كۈنلهرده باشقا ئهنگىلىيىلىك بالىالرغا ئوخشاشال كۈن كۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى
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ۇرالرمۇ ئىنكاس قايتۇرغان بۇلۇپ، جااللىدىننىڭ يازمىسىغا دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ياشايدىغان ئۇيغ

ئىنكاسالنىڭ ئۇمۇمىي خاھىشىدىن قارىغاندا ئابدۇقادىر جااللىدىنغا نىسبهتهن نارازىلىق ئىنكاسى چوڭ 

ئۇالرنىڭ نهزىرىده چهتئهلدىكى، بۇلۇپمۇ لوندۇندىكى ئۇيغۇرالر ھېلىقى شىئېردا . ئىدى

ئۇنداق . ئۇنداق چېچىالڭغۇ ئهمهس ئىدى. تهسىۋىرلهنگهندهك ئۇنداق ناچار تۇرمۇش كهچۈرمهيتتى

ئۇالرمۇ . بىرىنى ياراتمايدىغان، كۈرهلمهيدىغان، چىقىشالمايدىغان، قاچىدىغان ئهمهس ئىدى-بىر

لوندوندىكى باشقا كۆچمهنلهرگه ئوخشاشال بهزىلىرى كۆچمهنلهر رايۇنىدا، بهزىلىرى ئوتتۇرا ۋه يۇقىرى 

    ... تتىتهبىقه رايۇنلىرىدا ئولتۇراقلىشىپ ياشاي

. دېگهن كىتاب نهشىر قىلىندى" مهۋجۇتلۇق تهشنالىقى"يىقىندا ئابدۇقادىر جااللىدىن يازغان 

ئوقۇپ بۇلۇپ ئۇستازنىڭ بۇ كىتابىنىڭ . مهن بۇ كىتابنى ناھايىتى قىزغىنلىق بىلهن ئوقۇپ چىقتىم

. بتهك مۇۋاپىقىيهتلىك چىقمىغانلىقىنى بايقىدىمناملىق كىتا" ئۆزلۈك بوسۇغىسىدا"ياپۇنىيه ھهققىدىكى 

ياپۇنالر بىلهن بىزنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىمىز، خاراكتېرىمىز سېلىشتۇرۇلغان، " ئۆزلۈك بوسۇغىسىدا"

. ئارتۇقچىلىق، كهمچىلىكلهر پاكتلىق ھالدا سېلىشتۇرۇلغان بۇلۇپ، ھهممه كىشىنى قايىل قىالتتى

ون ھهققىده ئۇمۇمىي ئۇچۇر بىرىلگهن بولسىمۇ، ھازىرقى دا گهرچه لوند" مهۋجۇتلۇق تهشنالىقى"

  .مهۋجۇتلۇق ھالىتىمىز ھهققىده ئويلىنىشالر ئاز ئىدى

مىنىڭ نهزىرىمده ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن ھېلىقى شىئېردا لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 

ده ئوتتۇرغا قۇيۇلغان شۇڭا بهزى ئىنكاسالر خىلى مۇۋاپىق دهرىجى. تۇرمۇشىنى بهك چۈشۈرۈۋهتكهن ئىدى

دېگهن كىتابنىڭ ئۇمۇمى ۋهزنىدىن قارىغاندا ئابدۇقادىر جااللىدىن " مهۋجۇتلۇق تهشنالىقى. "ئىدى

بىرىنىڭ ئهيىبىنى يېپىپ، -لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق ئۇيۇشۇش ئىچىده ئۆتۈشىنى، بىر

بهلهن ياشىشىنى ئۈمىد بىرىگه سىرداش بۇلۇشنى، كۈچلۈك جامائهت توپى شهكىللهندۈرۈپ -بىر

. گهرچه بۇ ناھايىتى ياخشى تىلهك بولسىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇش قىيىن ئىشالرنىڭ بىرى. قىلغاندهك ئىدى

ئۆز يۇرتىمىزدا تۇرۇپ ئۇيۇشۇشنىڭ كۈچىنى كۈرهلمىگهن يهرده، ھهركىم ئۆز غېمى بىلهن ئالدىراش 

ۈستىگه چهتئهلدىكى ھهرقانداق بىر يۈرىۋاتقاندا كوللېكتىپ ھهققىده ئويلىنىش مۇمكىنمۇ؟ ئۇنىڭ ئ

ئۆز يۇرتىدىن . خىزمهت ئىندىۋىدۇئاللىققا مايىل بولۇپ، ئاالھىده توپ شهكىللهندۈرۈپ ياشاش تهس
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قىممهت ئىزدهۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئۆز ئارزۇسىدهك -نۇرغۇن قۇربانلىقالرنى بىرىپ، باشقا يۇرتتا قهدىر

ده ئابدۇقادىر جااللىدىنىنىڭ ھېلىقى شېئىرىغا چۈشكهن مىنىڭ نهزىرىم. ياشاش ئۇنچىۋاال ئوڭاي ئهمهس

ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىن ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلهرگه . ئىنكاسالرنىڭ بهزىسى خىلى ئۇرۇنلۇق ئىدى

لوندۇندىكى . لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھهققىده خاتا چۈشهنچه بىرىپ قويغان ئىدى

تۇال -بىز نىمىشقا ئۇالرنىڭ ئاز.  ئۇنداق ناچار ئهمهس ئىدىئۇيغۇرالر روھىي ۋه ماددى جهھهتتىن

كهمچىلىكىنى ئاالھىده تهكىتلهيمىز؟ ئۇالرنىڭ قارىشىچه ئابدۇقادىر جااللىدىن بىر نهچچه يىل 

قاقشاشنىڭ ھېچقانداق ئورنى يوق ئىدى، ئۇالر ئابدۇقادىر جااللىدىن . تهلپۈنگهن لوندۇنمۇ شۇ ئىدى

دهپ . ملىق پهرزهنتلهرنى تهربىيلهپ ساپالىق كىشىلهر قىلىپ تهربىيلىشى كىرهكقاقشاشنىڭ ئورنىغا يارا

ناملىق كىتابىدا ئېيتقاندهك گهرچه " مهۋجۇتلۇق تهشنالىقى"ئابدۇقادىر جااللىدىن . قارايتتى

كىشىلهرنىڭ بۇ شېئىر ھهققىدىكى ئىنكاسى ئوخشاش بولمىسىمۇ، ئهمما ئۇستاز ئابدۇقادىر جااللىدىنمۇ 

دىكى تۇرمۇشنىڭ تهمىنى تېتىش، پۇل تېپىش ئۈچۈن قۇرۇلۇش ئورنىدا كۆزهتچىلىك قىلىپ لوندون

ئهگهر بىز بىز ئىنتىلگهن تۇرمۇشنىڭ جاپالىرىدىن . باققان، نهچچه قېتىم ئۆي كۈچۈپ باققان ئىدى

 ياكى كىشىلهرگه كهلتۈرگهن بېسىملىرىدىن قاقشاپ يۈرىيدىغان بولساق، بۇنداق تۇرمۇشنىڭ جاپاسىنى

راھهت كۆرمىسهك، ئارزۇسىز، نىشانسىز ھالدا ئېتىزدىكى قۇرتتهك تهييارنى يهپ ئۆتۈپ كىتىدىغان 

كىشىلهرنىڭ ھاياتى ھهققىده نىمه دىيش مۇمكىن؟ توغرا، بهزى كىشىلهر لوندۇندىكلهرنىڭ ھهق 

ھهقلهرنى ئهمما بىز ئۈزىمىزنىڭ يۇرتىمىزدىن، تۇرمۇشىمىزدىن بۇنداق . ئهھۋالى يېزىلىپتۇ، دىيشىتى

ئادهمنىڭ قىيىن تۇرمۇشتىكى مۇھتاجلىقى كۈچلۈك . قازىدىغان بولساق، ئاچچىقتىن ئۆلۈپ كېتىمىز

  . ئىراده ۋه مهدهتكه مۇھتاج، بۇلۇپمۇ يات مۇھىتتا تېخىمۇ شۇنداق

يهنه بىرى، . بىرى، ئۆزىمىزنىڭ كۈزى. ئادهتته بىز دۇنيانى مۇنداق ئىككى كۆز بىلهن كۆرىمىز

ئۆزىمىزنىڭ كۈزى بىلهن دۇنيا كۈرۈش ئۈچۈن بىز باشقا يۇرتالرغا سهپهر قىلىشىمىز . شقىالرنىڭ كۈزىبا

سهپهر جهريانىدا خاتا تۇيغۇغا كىلىپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن باشقىالر ھهققىده بىزده مهلۇم زاپاس . كىرهك

چىققان كىشى ) 赛马场(مۇنداق بولمىغاندا، ئۈرۈمچىنىڭ بهيگه مهيدانى. بىلىم بۇلۇشى كېرهك

جۈملىدىن . ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرالر بهيگه مهيدانىدىال ياشايدىكهن، دېگهن تۇيغۇغا كىرىپ قالىدۇ
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شهخسىنىڭ باشقىالر ھهققىدىكى بىلىش سهۋىيهسى ئۇزىنىڭ كهچۈرمىشىلىرىگه، بىلىم سهۋىيسىگه 

. ۇرغۇنلىغان قاراشالر بۇلىدۇكۆپرهك ئاساسلىنىدىغان بولغاچقا، مهلۇم بىر ئوبىكىت ئۈستىده كىشىلهرده ن

مهسىلهن ئۈرۈمچى ھهققىده جهنۇب كىشىلىرى بىلهن شىمال كىشىلىرىنىڭ باھاسىدا رۇشهن 

بىز بۈگۈنكى كۈنده ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھهققىده نۇرغۇن . ئوخشىماسلىقالر بۇلىدۇ

غان يهر ئهمهسكهن، بالىلىرىمىز ئامېرىكا بارىدى: بۇ باھاالر ئىچىده. باھاالرنى ئاڭالپ تۇرىمىز

تۈگهشتى، بالىمىزنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىقتىسادىمىز سورۇلۇپ تۈگىدى، بالىلىرىمىز ئۇ يهرده بىر نانغا 

زار ئىكهن، دېگهن باھاالرنىمۇ، دۇنيادا ئامېرىكىدىن باشقا دېموكىراتىيه ئومۇمالشقان، ئوقۇتۇش 

دېمهك، . دىگهندهك باھاالرنىمۇ ئۇچرىتىپ تۇرىمىزسهۋىيهسى ئۇنىڭدىن ئىلغارراق بىر دۆلهت يوق، 

بالىسىنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىقتىسادى سورۇلغان بىر كىشى بىلهن ئوقۇش مۇكاپاتى ئېلىپ ئىقتىسادىي 

    . جهھهتتىن كهڭتاشا ئوقۇغان بىر كىشىنىڭ ئامېرىكا ھهققدىكى باھاسى ئوخشاش بولمايدۇ

بىز باشقىالر يازغان كىتابالرنى، ئېالن . كۆز باشقىالرنىڭ كۈزىدۇنيانى كۈرىدىغان ئىككىنچى  

قىلغان ماقالىلهرنى، ئىشلىگهن كىنوالرنى، تور بېكهتلهرنى كۈرۈش زىيارهت قىلىش، باشقىالرنىڭ 

تهسىراتلىرىنى ئاڭالش ئارقىلىق يات جايالرغا بولغان قىزىقىشىمىزنى مهلۇم دهرىجىده قاندۇرىمىز ۋه بۇ 

ئهمما شۇنىڭغا دىققهت قىلىشى كىرهككى، باشقىالرنىڭ بىزگه . ه ئىگه بۇلىمىزھهقته بىلىمگ

ئۇنىڭغا كىنو ئىشلىگۈچىنىڭ غهرب . ھالدىكى توغرا بىلىم ئهمهس100%چۈشهندۈرىۋاتقىنى ھهرگىزمۇ 

تۇرمۇشى ھهققدىكى گۈزهل تهسهۋۋۇرى، تور بىكهت قۇرغۇچىنىڭ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن 

 چوڭ قىلغان قىلمىشلىرى، يازغۇچىغا نىسپهتهن ئۈزى كۆرگهن كۈرۈنۈشلهرنى سېلىغداپ كىچىكىنى

بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ نهزىرىده : مهسىلهن. كۆرستىدىغان ماھارهتلىرى سىڭىپ كهتكهن بۇلىدۇ

ئوغۇلالر ھهرقانداق بىر سورۇننى ئۇزىنىڭ يات جىنىسقا بولغان قىزىقىشىنى باسىدىغان -ئامېرىكىدا قىز

ئايالالرنىڭ شالالق قىلىقلىرىنى كىنوالردىن كۆرۈپ، يات -بىز ئهر. ئۇرۇن قىلىاليدۇ، دهپ قارىلىدۇ

ئاندىن كىيىن كىنوالرنى دوراپ ھهرىكهت قىلىشقا . ئهللهر شۇنداق دهپ خاتا تۇنۇشقا كىلىپ قالدۇق

لدىكى جىنسىي بۇنىڭ بىلهن يۇرتىمىزدا كىنوالردا تهسۋېرلهنگهن ھهرقانداق بىر شهكى. باشلىدۇق

ئهگهر . قىلمىش تېپىلىدىغان بولدى، بىز مۇسۇلمان ئهۋالدى ئىكهنلىكىمىزنى ئۇنتۇپ قالدۇق
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بىرىدىن -كىشىلىرىمىزگه ئوخشاش جىنسلىقالرنىڭ توي قىلىشى قانۇنلۇق قىلىپ بېرىلسه، كىشىلهر بىر

 يهرده ئوخشاش بۇ. بۇ پاكىت. ئۇيالمىسا، بۇ يهردىمۇ ئوخشاش جىنىسلىقالر توي قىلىۋۋېرىدۇ

  . جىنىسلىقالر يۇشۇرۇن ھالدا ھهرىكهت قىلىدۇ، خاالس

ئامېرىكىدىن كهلگهن بىر تۇنۇشۇم بىلهن ئۈرۈمچىدىكى ئهسلىدىكى ھايۋاناتالر باغچىسىدا 

بىز باغچىنى بىر ئايلىنىپ بولغۇچه چىرماش بۇلۇپ كهتكهن . تاماقتىن كىيىن بىر ئازا سهيله قىلدۇق

ئۇ سىلهر بهك ئۇچۇق بولۇپ كىتىپسىلهر، . تۇنۇشۇم ھهيران قالدى.  جۈپنى ئۇچراتتۇقبىر نهچچه

مهن ئۇنىڭغان ھازىر ياشالر ئارىسىدا . ئاممىۋى سورۇن ئهخالقىغا رىئايه قىلمايدىكهنسىلهر، دېدى

هر ئامېرىكىدىمۇ مۇنداق ئىشالر بار، ئهمما كىشىل: ئۇ. مۇنداق ئىشنىڭ نورمال ئىكهنلىكىنى ئېيتتىم

سىلهرگه ئېيتسام، يهرلىك ئامېرىكىلىقنىڭ . بۇنداق ئىشالر يۇشۇرۇن بۇلىدۇ. بۇنداق ئاشكارا ئهمهس

ئهنگلىيىدىكى . مهن مىيقىدا كۈلۈپ قويدۇم. بهزىسى سىلهردىن مۇتىئهسسىپ ۋه جاھىل، دېدى

قۇچاقلىشىپ كۈنلىرىمىده كىشىلهرنىڭ كۇچا ئاپتوبۇسلىرىدا، يهر ئاستى پويىزلىرىدا بۇ يهردىكىدهك 

ئولتۇرىدىغانلىقىنى، باغچىالردا ئۆز ھهۋىسىنى قاندۇرىدىغانلىقىدهك كۆرۈنۈشلهرنى ناھايىتى ئاز 

توغرا، غهرب دۆلهتلىرىده جىنسىيهت شهخسىنىڭ ئهركىنلىكى، ئهمما ئاممىۋى سورۇنننىڭ . ئۇچراتتىم

ا ئاپتوبۇسلىرىدا بهللىرىدىن بۇ يهرده ياغلىقنى ئوبداق چىگىۋېلىپ، كۇچ. ئۈزىگه خاس ئهخالقى بۇلىدۇ

  . يىگىتلهرنى كۆپ كۆرگهنمهن-چىڭ قۇچاقلىشىپ تۇرىدىغان قىز

. خۇالسه قىلغاندا، مهدهنىيهت چهت ۋه ياقا رايۇنالردا شهكلى ئۆزگهرگهن ھالدا تارقىلىدۇ 

ىدىن، قىممهت چهت رايون كىشىلىرى ھهمىشه مهدهنىيهتنى خاتا ئىستېمال قىلىۋېلىپ، ئۆز مهدهنىيىت

چۈنكى ئۇالر باشقىالرنىڭ كۈزى ئارقىلىق دۇنيانى چۈشىنىدىغان . قارىشىدىن ناھايىتى ئوڭايال تانىدۇ

بۇلۇپ، پهردازالنغان تۇرمۇش شهكلى، قىممهت قاراش ئۇالرنى ئۇزىنىڭ يىلىتىزىدىن تىزال ۋاز كىچىپ، 

ت قاراش ۋه ئهخالقتا يىگىلهش يۈز بۇنىڭ بىلهن قىممه. مودا ئېقىمغا ماسلىشىشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ

بىرىپ، كىشىلهر ماددى مهئىشهت ھهلهكچىلىكىده دىۋانه، ئهخالق باغچىسىدا سهرسانه، مۇھهببهت 

سىز دۇنيانى قانداق چۈشىنىۋالسىڭىز دۇنيا سىزگه شۇنداق كۈرىنىدۇ، . كوچىسىدا ۋهيرانه بۇلۇپ قالىدۇ

ىمىزنىڭ ئهخالقى مىزانلىرى، كىشىلىك پىرىنسىپلىرى ئهجدادلىر. شۇ خلىدىكى نهرسىلهرنى ئاتا قىلىدۇ
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ئىنسان ئۆز . بىز ياشاۋاتقان مۇھىتقا ماسلىشالمىدى ئهمهس، بىز دۇنيانى خاتا چۈشۈنىۋالدۇق

    . ھهرىكىتىگه مهسئۇل بولغۇچى ۋه ئۇنىڭ جاۋابىنى بهرگۈچى
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ئهسلىده بۇ خىلى بۇرۇنال يېزىشقا . لوندون ھهققىدىكى تهسىراتىم مۇشۇالردىن ئىبارهت

باشقا يۇرتقا ساياھهت قىلىپال بىر نهرسه يازىدىغان يازارمهن بۇلۇپ قالماي . تېگىشلىك ماقاله ئىدى

چۈنكى ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغان چهتئهللىكلهر . هن ئۈمىد بىلهن قۇلۇمغا قهلهم ئالمىغان ئىدىمدىگ

سىلهرده باشقا يۇرتقا ساياھهت قىلسىال بىر نهرسه يازىدىغان ئادهت بار ئىكهن، دىگهن گهپلىرىنىمۇ 

لهت ئۈچۈن ئهمما نېمىال بولمىسۇن، بىزدهك دېھقانچىلىقىنى ئاساس قىلغان بىر مىل. ئاڭلىغانمهن

ژورنالالر دورىدهك الزىم -دۇنيانى توغرا چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيدىغان ماقاله، كىتاب، كىنوالر، گېزىت

بىزنى توغرا يېتهكلهيدىغان، يات تۇرمۇشقا توغرا قارىيااليدىغان يازارمهن، ناتىقالر بىزگه . ئىدى

      .دوختۇردهك الزىم ئىدى
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