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     ) .ئۇيغۇر ئىدىئوملىرىدىن( ــــ ئىللهت تۈزەلمىگىچه مىللهت تۈزەلمهس 

انلىرى، مىللىي بىزدە تارىخىمىزنىڭ ئۇزۇنلىقى، ئهجدادلىرىمىزنىڭ قۇدرەتلىك ئۆتكهن زام

مهدەنىيىتىمىزنىڭ گۈللهنگهن دەۋرى، شارائىتلىرى، ئۇلۇغ كىشىلىرىمىزنىڭ تارىختا قالدۇرۇپ 

. ئاغزىغا تهگمهي سۆزلهيدىغانالر بهك جىق- ھهققىدە ئاغزى... كهتكهن قىممهتلىك ۋە مول مىراسلىرى

هتكهن ــــ يارالغاندا قېنىمىزغا سىڭىپ ك- ئهمما بىزنىڭ قان. »مىللىي غۇرۇرچىلىق«بۇ بىزدىكى 

. يېپىشقان مهۋجۇد ئىللهتلىرىمىزنى ئهسلهيدىغان، سۆزلهيدىغانالر بهك ئاز ھهتتا يوق دېيهرلىك

تۈنۈگۈن بۈگۈننىڭ .»كۈچلۈك« بهك » قىممهت ئېڭى- قهدر«، »نومۇسچان«كىشىلىرىمىز : سهۋەبى 

ن يهتته ياش چېغىمدا دادام مه. قۇرۇق كاللىنى غاجاۋەرسهڭ ئاچ قالغىنىڭ قالغان. ئۆلچىمى ئهمهس

بىز « كېيىن مهن ئوغلۇمغا . دەيتتى» بىز خهقنىڭ كهلگۈسى ئىستىقبالى سىلهرگه مهنسۇب« ماڭا 

بىز خهقنىڭ « ھازىر ئوغلۇممۇ ئوغلىغا. دېدىم»خهقنىڭ كهلگۈسى ئىستىقبالى سىلهرگه مهنسۇب

دقا مۇشۇنداق كېتىۋەرسهك ئهۋالدتتىن ئهۋال. دەۋاتىدۇ» كهلگۈسى ئىستىقبالى سىلهرگه مهنسۇب

قايسى ئهۋالدقا يهتكهندە بىز خهقنىڭ ئىستىقبالى ياخشىلىنار ؟ دەۋرىمىز يېڭىلىققا قاراپ 

ئۆزگىرىۋاتىدۇ، بىزمۇ يېڭىلىققا قاراپ ئۆزگىرىۋاتىمىزمۇ؟ مۇشۇ ئهۋالد كىشىلهر ئۆزىمىزگه باھا 

ئۇلۇغلۇقى بىلهن ئهمهس بهلكى بهرگهندە، تهلهپ قويغاندا ئۆتمۈش دەستهكلىرىمىزنىڭ قىممىتى، 
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ھازىرقى ئىنسانىيهت ئالىمىنىڭ تهرەققىيات يۈزلىنىشىدە شاللىنىپ تۇرۇش تهقدىرىگه دۇچ كېلىۋاتقان 

. ھالىتىمىزنىڭ ئومۇمىي خاراكتېرىنى كۆزدە تۇتۇپ ئوبيېكتىپ باھا بېرىشىمىز الزىم-مهۋجۇد تۇرق

نىڭ روھىي ھالىتىمىز تازا ساغالم ئهمهس بىزنىڭ روھىي ھالىتىمىز زادى قانداق؟ مېنىڭچه بىز

بۇ روھىي ). نادانلىقنىڭ تهسىرى ئىنتايىن ئېغىر-يىلىكلىرىمىزگه سىڭىپ كهتكهن قاالقلىق-قان( 

ھالهت شهخسلهرنىڭال روھىي ھالىتى ئهمهس، سىياسىي روھىي ھالهتمۇ ئهمهس، بهلكى شهخستىن ۋە 

للهتنىڭ روھىي ھالىتى، بۇنى بىز ئېتراپ قىلىشىمىز سىياسىي ھاياتتىن ھالقىغان بولۇپ، ئۇ پۈتكۈل مى

قاالقلىق، جاھىللىق، نادانلىق چىرمىۋالغان روھىي ( ئهگهر ئېتراپ قىلمىساق، چۈشهنمىسهك . الزىم

چاغلىرىمىز ) ئاجىز(بىزنىڭ زەبۇن) ھالىتىمىز توغرىسىدا ئېنىق ۋە تهلتۆكۈس ئېتراپ قىلىش بولمىسا

نئهنىسىگه قايتىشىمىز، دۇنياغا يۈزلىنىشىمىز، مىللىي ئىستىقبالىمىزنىڭ داۋاملىشىۋېرىپ، تارىخنىڭ ئه

بىزدىكى بۇ خىل روھىي ھالهتنىڭ بهزىبىر ئىپادىلىرى . پارالق بولۇشى ئهبهدىي مۇمكىن بولمايدۇ

                                                                                                        :دەك بولماقتاتۆۋەندىكى

                                              پېتىشماسلىق بىزدىكى                                               

جىسمىمىزدا ئىتتىپاقلىق تىنىقى، . دېيىشىدۇ، دەرۋەقه شۇنداق» پېتىشمايدىغان خهق« باشقىالر بىزنى

پېتىشماسلىق بولمىغان . مىز بار يهردە پېتىشماسلىقنىڭ بولغىنى بولغانتۆتى- ئۈچ. ئۇيۇشۇش تىنىقى يوق

ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە يۈز بېرىدىغان ئهڭ ئېغىر ئىجتىمائىي پاجىئهلهر، . ئۇيغۇرنىڭ تۇرالغۇلىرى يوق

بۇ . دەستۇرالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى يهنىال شۇ پېتىشماسلىققا باغلىنىدۇ-شىكايهتلهر، دەۋا- ئهرز

مهت سهۋەبلىك كېلىپ چىققان ئهڭ قهبىه ھادىسىلهر، پاجىئهلهر ـــــ مىللىي بارلىقىمىزنىڭ خىل قىس

بۇنى سۆزلهڭ دېسه بۇنىڭ چوڭ ئىللهت ئىكهنلىكىنى . ئهڭ ئېغىر داغلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

ۇ يوغان كىتاب يېزىپ چىقااليدىغانالرم-ھهتتا يوغان. ئاغزىغا تهگمهي سۆزلهيدىغانالر جىق- ئاغزى

بىزنىڭ : سهۋەبى نهدە؟ سهۋەبى . ئهمما نېمىال دېمهيلى بۇ ھالهتنى زادىال ئۆزگهرتهلمىدۇق. بار

 چىقىشالماسلىق، ڭ بىر بۆلۈمى ــــ بىزدىكى ئىچكىئۇنى.بار» مهزھهب«365ئارىمىزدا ئاز دېگهندە 

رىدىغان قا مهنبه بولۇپ تۇ... پارچىلىنىش، يهكلىشىش، ئۆزىنى سورىماسلىق، ئىتتىپاقسىزلىق

                                                                              . چىلىك»لىك«،»لىق«

  

. الرنى يهكلهيدۇ» يات يۇرتلۇق«چىلهرنىڭ ھهممىسى ئۆز رەقىبلىرىنى ــــــ »لىك«،»لىق«

 يېرىدە بۇ يۇرتتا ھهتتا دۇنيانىڭ ئۇيغۇر بارلىكى-مهھهللىدە، يۇرت-ئۆيدە، مهھهلله-ئۆي

مهھهللهبازلىق، كهنتبازلىق، يېزابازلىق، ناھىيهبازلىق، . لهر تهسىر كۆرسىتىپ تۇرىدۇ»مهزھهب«

ىل تهسىرلهرنىڭ خالر ئاشۇ ... قوۋمبازلىق -شهھهربازلىق، ۋىاليهتبازلىق، تۇغقاندارچىلىق، ئۇرۇق

، »ۋەتهن«، »ىللهتم«، »مىللىي روھ«پۇتاقالر ئالدىدا بىزدىكى -بۇنداق شاخ. پۇتاقلىرى- خشا

يهنى بۇنداق . دېگهنلهر ئاقمايدۇ... » تهرەققىيات« ، »ئىستىقبال«، »بىرلىك«، »خهلق«
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          .پۇتاقالر يۇقىرىقى ئۇقۇمالرنىڭ ھهرقاندىقىنى بېسىۋالىدۇ- شاخ

  

يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قارغىلىقتىن ياركهنت دارىلمۇئهللىمىندە بىر مهزگىل -1940 مهن

 دەك ئۇيغۇر 200ياركهنت، قارغىلىق، مهكىت، پوسكام ناھىيىلىرىدىن يىغىلغان . ىمئوقۇغانىد

» لىك«، »لىق«مهكتهبنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇش مۇناسىۋەت ئېقىمى شۇ . ساۋاقداش بىلله ئوقۇيتتۇق

، »ياركهنتلىك«تىن مۇستهسنا ئهمهس ئىدى، ئوقۇتقۇچىالردىن تارتىپ ئوقۇغۇچىالرغىچه ھهممىمىز 

ياركهنتلىك . الر بويىچه سهپكه بۆلۈكلۈك ئىدۇق» پوسكاملىق«، »مهكىتلىك«، »ىقلىققارغىل«

ياركهنتلىكلهرنىڭ، قارغىلىقلىق قارغىلىقالرنىڭ كهتمىنىنى چاپىدىغان، مهكىتلىك مهكىتلىكلهرگه، 

بىرىگه زىت، زادىال - پوسكاملىق پوسكاملىقالرغا يان باسىدىغان بۇنداق بۆلۈنمه سهپلهر ـــــ بىر

بىرى بىلهن ئهستايىدىل، جان تىكىپ ئېلىشىدىغان، بىرى ئوت، -مادارا بولمايدىغان، بىر- مۇرەسسه

بىزنىڭ سىنىپتا بهش قاتار پارتا .لهر ئىدۇق»شهكىلسىز تهبىئىي سهپ«بىرى سۇ بولۇپ تىركىشىدىغان 

چىلهردىن بىرى سىنىپىمىزنىڭ مهسئۇلى، قارغىلىقلىق تاشكهنت.  باال تۆتتىنال ئولتۇراتتۇق20بولۇپ، 

 ئهپهندى بالىالرنىڭ سىنىپتا ئولتۇرۇش رېتىنى بېكىتكهندە ئالدىنقى بىرىنچى رەتنى بىز xبولغان 

ئهڭ ئارقىدىكى رەتتىكى پارتىنى بولسا ياركهنتلىك تۆت . قارغىلىقلىق تۆت بالىغا بېكىتىپ بهرگهن

باشقا سىنىپالرنىڭ . بالىغا قالدۇرغان

ر ا ق ه  گ م ى ل ل ه ئ ۇ م ۇ  م ى ر ى ل ى ت ر ا اپ د ن ۇ ش ه  ن ه ئ پ  مهك«،»ياركهنت«،»قارغىلىق«قا

دېمهك بىزنىڭ تاشكهنتچى ئهپهندىمىز بىز قارغىلىقلىق . لهر بويىچه بۆلۈكلۈك ئىدى»ىت

ئۆزى . سىنىپنىڭ ئالدىنقى قاتارىنى ئېلىپ بهرگهن» ۋاپا قىلىپ«بىلىپ » ئۆز«بالىالرنى

امىله قىلىپ، سىنىپنىڭ ئارقا بىلىپ، سالقىن مۇئ» يات«دەپ قارىغان بالىالرنى » ياركهنتلىك«

مهكتىبىمىزنىڭ باشقا يهرلىك ئوقۇتقۇچىلىرىمۇ بۇنداق ئىشتا بىزنىڭ . رېتىدىن ئورۇن بهرگهن

يۇرتلۇقلىرىنى » ئۆز«شۇنداق قىلىپ ھهركىم . تاشكهنتچى ئهپهندىمىزدىن ھهرگىز كېيىن قالمايتتى

ــــ »قول ئىچىگه ئېگىلىش«ـــــ »غهيرىي كۆرۈش«نى »غهيرىي يۇرتلۇقالر«، »ئۆز كۆرۈش«

. تارىخىنىڭ جهريانى ئىدى... ئوقۇتۇش، تۇرمۇش، ئىمتىهان، مۇئامىله، خىزمهت -مهكتهبنىڭ ئوقۇش

باشقا يۇرتلۇق «، »ئۆز يۇرتلۇق ياخشى«دېمهك بىز بۇ ئوتتۇرا دەرىجىلىك بىلىم يۇرتىدىن 

« ، مهكىتلىكنى »پوقاق«لىقنى ، پوسكام»غالچا«، قارغىلىقلىقنى»قانجۇق«نى، ياركهنتلىكنى »ئهسكى

يىلنىڭ ياز ئايلىرىدا بۇ مهكتهبتىن -1947مهن . بىلىپ چىققان ئىدۇق–دېيىشنى ئۆگىنىپ » دوالن

غا ) ھازىرقى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بۇرۇنقى نامى( » شىنجاڭ دارىلفۇنۇنى«ئىمتىهان بېرىپ 

لىي بىلىم يۇرتىدىمۇ يهنىال شۇ بۇ ئا. يىلنىڭ باشلىرىغىچه ئوقۇدۇم-1950. ئوقۇشقا كهلدىم

، »ئۆز يۇرت«.نىڭ گېپى»ئىلىلىق«، »ئاقسۇلۇق«، »خوتهنلىك«، »ياركهنتلىك«، »كاشىغهرلىك«

بىلهن » كاشىغهرلىك نوچىالر«مهكتهبته بىر كۈنى . دېگهن تېخى شۇ يهردىكهن» باشقا يۇرت«
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مىڭ 32« ئاقىۋەتته .سهپ بولۇپ مۇشتالشتۇق- نىڭ جېدىلى چىقىپ سهپ»ياركهنتلىك نوچىالر«

تارىختا ياركهنت سهئىدىيه ( نى ئۇرۇپ ياتقۇزۇۋەتتى »مىڭ كاشىغهرلىك16» «ياركهنتلىك

مىڭ ياركهنت، دەپ ئۆزىنى چوڭ ھېسابالپ، كاشىغهرنى ئۆزىنىڭ 32دۆلىتىنىڭ ئاستانىسى بولغاچقا 

ئارىدىن ئىككى ئاي . تۆت ياركهنتلىك باال بۇ ئىشتا جازاالندى). يېرىمى ھېسابالپ ئېيتىلغان گهپ

ئهتراپىدا بىر قىسىم » س كۇلۇبىور «شۇ چاغالردىكى» كاشىغهرلىك نوچىالر«ئۆتكهندە 

ياركهنتلىك «قىلىپ، ئۇالرغا » مېهمان«نى) رۇس چېتىلىشىدىن تۆرەلگهن پروتكىالر-خهنزۇ( ئارغۇنالر

غىلىق، مهكىت، پوسكام ئۇ چاغدا ياركهنت، قار(ياركهنتلىكلهرنى . نى قاتتىق ئۇرغۇزۇۋەتتى»نوچىالر

تهرەپلهردە ) كونا ياڭخاڭ(ھازىرقى ئۈچتاش) ناھىيىلىرى بىر ۋىاليهت ــــ ياركهنت ۋىاليىتى ئىدى

مۇ گومىنداڭ پىرقىسىنىڭ ساقچى » ياركهنتلىك نوچىالر«كېيىن . يالغۇز يۈرەلمهيدىغان قىلىۋەتتى

، »كاشىغهرلىك قىزىل پاچاق«بېرىپ » چاي«ئورۇنلىرىنىڭ نهنلياڭ تارمىقىدىكى ساقچىلىرىغا 

                                                                                   . الردىن ئۈچنى قولغا ئالغۇزۇۋېتىپ ئۆچىنى ئېلىشتى» نوچى«

» ئۇيغۇر«نىدا بولسۇن بىز  قىسقىسى، يهكهن دارىلمۇئهللىمىنىدە بولسۇن ياكى شىنجاڭ دارىلفۇنۇ

دېگهن ... » خوتهنلىك«،»قهشقهرلىق«،»باشقا يۇرتلۇق«،»ئۆز يۇرتلۇق«دېگهن بۇ نامنىڭ ئورنىغا 

بىرىمىزنى ئهدەبلهشنى، -يۇرتالر بويىچه ئۆزئارا بىر- تهپرىقىچىلىكنى ئوبدان ئۆزلهشتۈرۈپ، يۇرت

بولۇپ » زامانىمىزنىڭ زىيالىيلىرى«بىرىمىز يهنه بىرىمىزنى يوقىتىشنى كۆڭۈللىرىمىزگه پۈكۈپ 

ئۇ ئاقىۋەت بىزنىڭ ئۆزىمىزگه نىسبهتهن ئالغاندا ئۆمۈر قارىشىمىز، . جهمئىيهتكه چىقىپ كېتىشتۇق

جهمئىيهتكه نىسبهتهن ئالغاندا كىشىلىك قارىشىمىز، مۇناسىۋەت قارىشىمىز ۋە ئهخالق قارىشىمىز 

ئانامنىڭ تىلى بىلهن ۋۇجۇدۇمغا -  ئۆيۈمدە ئاتائهپسۇس، مېنىڭ گۆدەك چېغىمدىال. بولۇپ قېلىۋەردى

نهچچه يىللىق ئۆمۈر مهنزىلىمدە مهن بىلهن تهڭ ساقلىنىپ 60كىرگهن بۇ ئاڭ مېنىڭ كېيىنكى 

پۇشتۇمغىچه تهسىر ئۆتكۈزۈپ -چاقا، جهددى- باال) بهزىدە كۈچۈيىپ، بهزىدە سۇسىيىپ، يوقالماي(

مېنىڭچه بۇنداق ئاڭ .چىدىن قالماي كېلىۋەردىلىك كۈ»شېرىن زەھهر«تۈگهش ئورنىغا يېڭىلىنىپ 

يىل كۈزدە ئۈرۈمچىدىكى - 1992مهن .ئىلكىگه چۈشمىگهن ئۇيغۇر پۇشتى بهلكى بولمىسا كېرەك

مهلۇم بىر ئالىي مهكتهبته بىر قىسىم قهشقهرلىك ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بىلهن غۇلجىلىق ئۇيغۇر 

بۇ سوقۇشقا بىر ياتاقتا بىلله . ى كۆردۈمئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىككى قاش بولۇپ سوقۇشۇپ كهتكىنىن

 نىڭ گهپ تالىشىپ سوقۇشۇپ قالغانلىقى سهۋەب X بىلهن غۇلجىلىق Xياتىدىغان قهشقهرلىك 

بهشىنى -دىن تۆت»ئۆز يۇرتلۇقى» X كه تهڭ كېلهلمىگهن قهشقهرلىق Xسوقۇشتا غۇلجىلىق . بولغان

ئۆز «مۇ بوش كهلمهي Xكىن غۇلجىلىق لې.  نىڭ ئهدىبىنى بهرمهكچى بولغانXچاقىرىپ غۇلجىلىق 

» قهشقهرلىك«بىردەمدىن كېيىن مهكتهب بويىچه . دىن بىرنهچچىنى ياردەمگه چاقىرغان»يۇرتلۇقى

. بولۇپ كهتكهن» ساله غۇلجىلىقنى... ئۇرە قهشقهرلىكنى«نىڭ جېڭى باشلىنىپ »غۇلجىلىق«بىلهن 

. هشۋا زەخمىسىدە يېتىپ قالغانپ- ئاقىۋەت تۆت باال پىچاق يېگهن، يهنه بىرنهچچىسى مۇشت
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» لىك«،»لىق«مانا بۇ . مهكتهب جېدەلنى ئاران بېسىقتۇرۇپ ئون نهچچه بالىغا جازا بهرگهن

تاالپهت كۆرگهنلهرنىڭ گۇناھلىرى پهقهت بىر تهرەپنىڭ غۇلجىدا تۇغۇلۇپ قالغانلىقى، يهنه . جېدىلى

يىللىرى بىزدىن -1992، -1991. بارەتبىر تهرەپنىڭ بولسا قهشقهردە تۇغۇلۇپ قالغانلىقىدىنال ئى

ھهرەمگه بارغان ئۇيغۇر ھاجىالرنى سهئۇدى ئهرەبىستاندا يهرلىشىپ قالغان بىر قىسىم باي ئۇيغۇرالر 

، لىق »خۇدايى ساۋاب« غاندا ل ا ۋ تۈ كۈ ىلىپ  ق رلىق  رىدا خې ايال»خوتهنلىك«ئۈچۈن   رب

لهرنى، »خوتهنلىك«

ىق« ل جى ل ۇ يالر »غ ا ىق«ب ل جى ل ۇ ى، »غ ن ر«الر ه ق هش ىكق يال» ل ا لهرنى، »قهشقهرلىك«رب

ئۆز «ئۇ مهملىكهتته . الرنىال كۈتۈۋېلىپ، خهۋەر ئېلىپ ئۇزاتقان»ئاقسۇلۇق«بايالر » ئاقسۇلۇق«

يوق تۇرپان، قۇمۇل، كورال ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى بهزى ناھىيىلهردىن بارغان ئۇيغۇر »يۇرتلۇقى

ىنجاڭدىن ۋە قىرغىزىستاندىن بارغان قىرغىز ۋەھالهنكى، ش. ھاجىالر بىلهن ھېچكىمنىڭ كارى بولمىغان

مهملىكهت -ھاجىالرنى شۇ مهملىكهتته ۋە ئىئوردانىيهدە ئولتۇراقلىشىپ قالغان قىرغىز بايالر يۇرت

ئايرىماي خېرىدارلىقىنى قىلىپ كۈتۈۋېلىپ ئۇزاتقان؛ يهنه شۇ مهملىكهتته يهرلىشىپ قالغان قازاق 

نى قازاق، ئۇيغۇر دېمهي كۈتۈۋالغاننىڭ ئۈستىگه يهنه بايالر قازاقىستاندىن بارغان ھاجىالر

شىنجاڭدىن بارغان قازاق ھاجىالرنى ئالتاي، ئىلى، سانجى، قۇمۇل، مورى، گۇچۇڭ، ئۈرۈمچى 

قاتارلىق يۇرت ئايرىماي كۈتۈۋالغاندىن سىرت يهنه ئۆز يۇرتلۇقى يوق بهزى ئۇيغۇر ھاجىالرنى 

دەپ »راۋۇرۇس مۇسۇلمان«غا يۈزلهنگهن، ئۆزلىرىنى بۈگۈنكى دۇنيا،دېمهك. قوشۇپ كۈتۈۋالغان

. ئېڭى يوقالمىغان» لىك«،»لىق«يۈرۈشىدىغان ھهرەملىك ئۇيغۇر بايالرنىڭمۇ يۈرەك قېتىدا يهنىال

دەپ ) جۇڭگولۇق مۇسۇلمان( » چىن مۇسۇلمان«شۇڭا باشقا مىللهتلهر ئۇالرنىڭ مىللهت نامىنى 

ئۆلىما، زىيالىي، پېشقهدەم ئۇستازلىرىمىز، -چىمىز، ئالىمدېمهك، بىزنىڭ ھهرقانداق يېتهك. بىلىشكهن

پادىچىالرغىچه ھهتتا چهت ئهللهردە -داڭدار جامائهت ئهربابلىرىمىزدىن تارتىپ تۆۋىنى مالچى

ئىسكهنجىسىدە -نىڭ ئاسارەت»لىك«، »لىق«يۈرگهن بىز خهقلهرنىڭ ھهممىسىال بۇ خىل 

                                                                      . چه تېخىمۇ كۈچىيىۋاتىدۇ ئهكسىاستىنبۇ ئىللهت سۇسايم. ئۆتۈشۈۋاتىمىز

بىزدىكى ئۆزئارا پېتىشماسلىق ــــ ئىچكى ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ يهنهبىر ئاالھىدە 

ق ى ل ر ا ت چى  ى ئ غان  ل ى ق ه  ب ن ه م ى  ن ق ى ل ن ا د ا ن ـ  ـ ـ ـ لى  ك اۋەئاد- ،ھهسهتقىزغانچۇقلۇق،شه

   .  تخورلۇقتىن ئىبارەت

مهن بۇلتۇر قهشقهردىكى ئىككى ساۋاقدىشىمنى يوقالپ ئۆتمهكچى بولۇپ بىرسىنىڭ ئۆيىگه باردىم 

ئهتىسى بۇ بۇ ساۋاقدىشىمغا يهنه بىر ساۋاقدىشىمنىڭ ئۆيىگه باشالپ . ھهم بۇ ئۆيدە بىر كېچه قوندۇم

 بارامدىغان؟ ئۆتكهندە بالىسى ئۆلۈپ ئۇنداق قىزىلكۆزنىڭمۇ ئۆيىگه«: ئۇ . بېرىشىنى ئېيتتىم

بۇنىڭدىن كېيىن قهشقهرگه كېلىپ مېنى ئىزدىسهڭ ئۇنى ئىزدىمه، بولمىسا ... كهتكهندىمۇ بارمىدىم

بۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىال ئالىي مهكتهبنىڭ مۇئهللىملىرى، تېخى بىر . دېدى»...تاشلىشىپ كېتىمىز
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                                                                                 اال ئۆچ كۆرۈدۇ؟ بىرىنى شۇنچىۋ-يۇرتلۇق تۇرۇپ نېمه ئۈچۈن بىر

ئهپسۇس، بىزدە بىز خهقنىڭ يامان گېپىنى قىلىدىغانالر يهنىال بىز خهق، يهنى ئۇيغۇردا ئۇيغۇرنىڭ 

. ۇيغۇرغا زىيانكهشلىك قىلىدىغانالر يهنىال ئۇيغۇريامان گېپىنى قىلىدىغانالر يهنىال ئۇيغۇرالر، ئ

. الر يهنىال ئۇيغۇرالردۇر... ئۇيغۇرنى پاالكهتكه ئۇچرىتىدىغان، چېقىپ قويۇدىغان، تۇتۇپ بېرىدىغان

سېنىڭ باشلىقىڭ ئۇيغۇر بولسا ناھايىتى ئېهتىياتچان بولۇشۇڭ كېرەككى، ئۇ سېنى ئۆستۈرمهيال 

تقاندا ئالدى بىلهن باشقىالرنى قىسقارتماي پهقهت سېنىال قالماستىن بهلكى ئادەم قىسقار

بۇ نۆۋەت سودا سېنىڭ بولسۇن، كېلهر قېتىم مېنىڭ «بىرىگه -ئۈچ رۇس سودا قىلسا بىر. قىسقارتىۋېتىدۇ

سومغا 50سهن . ئۇيغۇر سودىگهردە بۇ روھ يوق. بىرىگه ئۆتۈنىدۇ-دەپ سودىنى بىر» ... بولسۇن

دەپ باھادا ... سومغا ساتىمهن20 سومغا ساتساڭ مهن 30هن، سهن سومغا ساتىم40ساتساڭ مهن 

           . بىرىگه بازار بهرمهيدۇ- يول قويماي بىر

 ئىتتىپاقسىزلىق بىزنىڭ تارىخىمىزنىڭ، ئىستىلىمىزنىڭ ناچارلىقىدىن ئۆزئارا پېتىشماسلىق ــــ ئىچكى

چىلىكىنىڭ تهسىرىدىن شهكىللىنىپ، ئهمهس بهلكى كېيىنكى ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى جاھالهت تهپرىقى

قېنى، تارىخى، تهقدىرى، ئهنئهنىسى، تىلى، دىنى، مهقسىتى، تهلىپى بىر شۇ زامان بوۋىلىرىمىز 

كېلهچهك ئهۋالدلىرىغا جۈملىدىن بىزگه بىرلىكنى، ئىتتىپاقلىشىشنى، ئۇيۇشۇشنى ئهمهس بهلكى ئۇنىڭ 

بىرىگه ئورا - بىرىنى يىقىتىشنى، بىر- پۇتالشنى، بىربىرىنى -بىرىنى ئۇرۇشنى، بىر-تهتۈرسىنى يهنى بىر

قېزىشنى مهرەز مىراس ياكى زامانىمىزنىڭ تىلى بىلهن ئېيتقاندا پاجىئهلىك سهلبىي مىراس قىلىپ 

                                                                                                                     .قالدۇرۇپ ئۆتۈشكهنىدى

 ئهسىردىكى تارىخىمىزدا بىر مهزگىل يۇرتىمىزغا دىنىي، سىياسىي ھۆكۈمرانلىق -18، -17«دېمهك، 

ئىشانالر زامانىدا بىزنىڭ ئهجدادلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ قهدىمدىن بۇيانقى -يۈرگۈزگهن خوجا

. زلىنىشقا يۈزلهنگهنئهنئهنىۋىي خىسلهت، پهزىلهت ۋە خۇسۇسىيهتلىرىنى يوقىتىشقا، مىللىي روھسى

قىلىقلىرىنى ئۆرنهك ھهم تىرىكچىلىك يولى قىلىپ، -ئىشانغا ئهگىشىپ ئۇالرنىڭ رايى- يهنى سوپى

يۇرت بىلهن يۇرت، مهھهلله بىلهن مهھهلله، ئۆي بىلهن ئۆي، ئادەم بىلهن ئادەم مهزھهبلهرگه 

ماي، پېتىشماي بىرى ئوت، بۆلۈنۈپ جاھالهت بۆلگۈنچىلىكى، جاھالهت تهپرىقىچىلىكى ئىچىدە قوۋالش

                                 ). ىدىن»بهلهن گهپلهر«مامۇت ئىسالمنىڭ ( » ... بىرى سۇ بولۇپ ئۆتۈشىدىغان بولۇپ كېتىشكهن 

جهننهت ماكان ئاپتور ( ئهسىرنىڭ بوسۇغۇسىغا كېلىپ قالغاندىمۇ - 21ئاقىۋەتته بىز ھهتتا -نهتىجه

ۇنداق دەۋاتىدۇ يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بۇ ئهسىرىنى يازغاچقا ش10اخىرقى ئهسىرنىڭ ئ-20ئىزچى 

. ماجرالىرىمىز بېسىقماي، بهزىدە تېخىمۇ ئاۋۇپ پېتىشمايۋاتىمىز- جېدەلئىچكى) ــ دادخاھ

ئهرزىمهس ئىشقا ئۆچهكىشىپ قالساق توخۇلىرىمىزنىڭ چىلالشقىنى، ئىتلىرىمىزنىڭ قاۋاشقىنى، 

بىرلىرىمىز بىلهن - ئاڭلىنىپ تۇرسىمۇ ئاي ئۆتۈپ، يىل ئۆتۈپ بىر... ڭراشقىنى ئېشهكلىرىمىزنىڭ ھا

بۇ «، »ئۇ مايماق«، »بۇ ئوغرى«، »ئۇ ئهسكى«سهھهت قىلىشماي ھومىيىشىپ، -يوقالشماي، ساالم
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« ، »بولدى قىل«. دەيدىغانالر يوق» مهندىن ئۆتۈپتۇ«. دېيىشىپ ئۆتكىنىمىز ئۆتكهن... » قهلهندەر

دېمهككى، بىز ئۆز ئهيىبلىرىمىزنى . دېگهندەك گهپلهر ئاقمايدۇ» توغرا ئهمهس«، »مائۇنداق قىل

. بىلهن ئۇنى ياپتۇق، يوشۇردۇق»سهۋەبلهر«خىل - تونۇشقا، تهن ئېلىشقا ئادەتلهنمىدۇق، خىلمۇ

غهيۋەت «، »قۇرۇق گهپ«، »يوغان گهپ«ئۆيدە - يۇرت، ئۆي-ئهيىبتىن ئهيىب تۇغۇلۇۋېرىپ يۇرت

دە، - بولۇۋېرىپ تۈگىمهي ئۆتۈۋەردى» ئۆز گهپ«... » پو گهپ«، »ئىغۋا گهپ- پىتنه«، »گهپ

           . مىراسنامىسى بولۇپ داۋاملىشىۋەردى» ئانا قىلىقى«،»ئاتا مىجهزى« بالىغا- بالىدىن

 ئامهت، راۋاجلىنىش - چىقىشىش،بىرلىشىش، بىر ياقىدىن باش چىقىرىش بولمىغان خهلقته ئىستىقبال

                                                                                                    نېمه قىلسۇن؟

                                                                       :ياش شائىر ئۆمهر مۇھهممهد ئىمىن يازغاندەك

  

                             سهن مېنى پاكار دەپ،

  مهن سېنى ناكار دەپ،

  ولۇپ كېتهرمىز قايسىمىز قاۋۇل؟ب

  مهن ساڭا چىشىمنى بىلهپ،

  سهن ماڭا دوزاخنى تىلهپ،

  يسىمىز كېتهرمىز جهننهتكه ئۇدۇل؟قا

 

  بىزدىكى نهسلىگه ۋاپاسىزلىق

شهپقىتىدىن، جامائهت ۋە جهمئىيهت - لهر مېهرپشهپقىتىدىن، مهكته-ئانىالر مېهرى-ئاتا

 پۋەيران بولۇپ كېتىۋاتقان، بۇزۇلۇنادان يۈرۈۋاتقان، -هھرۇم قېلىپ، مهرىپهتسىزشهپقىتىدىن م- مېهر

تۈگىشىۋاتقان، ھاالكهتلىك تۇرمۇش قىسمهتلىرىدە تېڭىرقاپ ياش تۆكۈۋۈتقان ئۇيغۇر بالىلىرى ھازىر 

بىز پۈتۈن شىنجاڭ تهۋەلىرىگه، پۈتۈن . بىزدە ئازمۇ؟ ياق، ئاز ئهمهس، بهلكى كۆپىيىپ بېرىۋاتىدۇ

ىغان خهق مهملىكهتكه شهھهرلىرىگه ھهتتا چهت ئهللهرگىچه سهرگهردان بالىالرنى توپ تارقىتىد

  قانداق؟-بولۇپ قاالمدۇق

 مېنىڭچه بۇنى تارىخىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان ئىنتايىن يامان مىللىي پاجىئهلهرنىڭ ناماياندىسى،

  .دېمهي مۇمكىن بولماس، ئهلۋەتته

ي نومۇس ۋە قاتتىق مىللىي نادامهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان، ئاقىۋىتى مىللىي خورلۇق، مىللى

چىقىرىۋاتقان ۋە ئۇنى تېزلىتىدىغان بۇنداق قاباھهتلىك پاجىئه بىزگه نهدىن ۋە كىملهردىن 

  كېلىۋاتىدۇ؟ 

  . كېلىۋاتىدۇئاساسهن ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز كهلتۈرۈۋاتىمىز، ئۆز كىشىلىرىمىشدىن : بىرال جاۋاب 
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لىلهردە ئهرلهر مۇستهبىتلىكىنىڭ ئېغىرلىقى، ئاتىالر خورلىقىنىڭ داۋاملىشىشى، توال بىر قىسىم ئائى

ئاجرىشىش، كۆپ نىكاھلىنىش، خوتۇن ئۈستىگه خوتۇن ئېلىشنىڭ ئاۋۇپ بېرىشى، چېكىدىن ئاشقان 

رلهرنىڭ بۇزۇلۇشىنى، ئۆسمۈ-ياش___ شهخسىيهتچىلىك، بالىالرنىڭ مائارىپسىز قالدۇرۇلىشى 

 كۆپىيىپ بېرىشىنى، بالىالر ۋەيرانچىلىقلىرىنىڭ ئېغىرالپ كېتىشىنى ۋە ئاقىۋەت رالرنىڭيىسىي-يېتىم

  .  چىقارغان ۋە چىقىرىۋاتىدۇئۆسمۈرلهر تهقدىرىنىڭ نابۇت بولۇشىنى كهلتۈرۈپ-ياش

  

ناھىيىدە تۆت كهنت،  تۆت شلىرىم بىلهن جهنۇبىي شىنجاڭدىكىيىلى يازدا مهن سهپهردا-1994 

بازار -، بۇ جايالردا شهھهر)جهمئىيهت كۆزىتىپ(چىنى نىشانلىق زىيارەت قىلىپ ئىككى كىچىك كو

تۇرمۇشىنىڭ كېڭىيىشىگه ئهگىشىپ يۈز بېرىۋاتقان ئائىله، مۇھهببهت، نىكاھ مهسىلىلىرىنى، 

دىن 1300بۇ تۆت كهنت، ئىككى كىچىك كوچىدىكى . بالىالر ھادىسىلىرىنى ئىگىلهپ كۆردۈم- ئانا

يىلىدىن بېرى ئهرلهرنىڭ سهۋەبى بىلهن گۇمران بولغان -1989ىلىلىرى ئارىسىدا كۆپرەك ئۇيغۇر ئائ

 نى، ئهرلىرى تاشالپ 87خوتۇنالرنىڭ ٪- خوتۇنالر شۇ جايالر بويىچه ئاجراشقان ئهر- ئهر) ئاجراشقان(

 نى، ئهرلهرنىڭ سهۋەبى بىلهن تىرىك 7 ٪كهتكهن خوتۇنالر شۇ جايالردىكى ئهرلىك خوتۇنالرنىڭ

لغان، تاشلىنىپ قالغان، يوقاپ كهتكهن، كىشىلهر بېقىۋېلىپ تۇرغان بالىالر شۇ جايالردىكى  قايېتىم

 نى، ئهرلىرىنىڭ خورلىشىغا ئۇچراپ كېسهلمهن بولۇپ كهتكهن 45ئومۇمىي يېتىم بالىالرنىڭ ٪

 نى، ئهرلىرى ۋە بالىلىرى دەردىدە يۇرتتىن قاڭقىپ 4خوتۇنالر شۇ جايالردىكى خوتۇنالرنىڭ ٪

ان بولۇپ چىقىپ كهتكهن جۇۋان، چوكانالر شۇ جايالردىكى تۇل قالغان، ئهرلىرى تاشالپ سهرس

  .  نى تهشكىل قىلغان2ۇنالرنىڭ ٪كهتكهن خوت

 رەسۋاچىلىقلىرى بىلهن گۇمران بولغان ئائىلىلهر ئهھۋالى بايان قىلىنغان ھهق  بىرمۇنچه ئهرلهرنىڭ( 

  ) تىلدىمىسالالر پېقىر دادخاھ تهرىپىدىن قىسقارتىۋې

  

تى ھېسابلىنىدىغان ئهرلىرىمىز سېپىدە ئهنه شۇنداق ئهرلهر ىمىللىتىمىزنىڭ ئالدىنقى جامائ

مۇستهبىتلىكى، ئانىالرنى خورالش ئادىتى، بالىالرنى تاشلىۋېتىپ نهسلىگه ۋاپاسىزلىق قىلىش، 

ر خورلۇقىنىڭ، بالىال- قىلمىشلىرى ئهۋجىگه چىققانسېرى جهمئىيهتته ئانا... بۇزۇقچىلىققا بېرىلىش 

بالىالر سهرسانچىلىقىنىڭ ۋە باشقا ئىجتىمائىي پاجىئهلهرنىڭ - بالىالر ۋەيرانچىلىقىنىڭ، ئانا- ئانا

  كېلىپ چىقماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ 

  

بىزدە مۇشۇنداق قىلمىشالرنى ئهيىبلهيدىغان، چهكلهيدىغان جامائهت ! مىڭ ئهپسۇس! ئهپسۇس 

سىۋەتلىك جامائهت ئورگانلىرىنىڭ بۇ ساھهدىكى خىزمهت مۇنا. رى ناھايىتى ئاجىز بولۇۋاتىدۇىپىك

. نىڭ تهسىرىنى بېسىپ چۈشهلمهيدۇ"ئهنئهنه" قۇدرىتى ئهنئهنىۋى ئادەت كۈچىنىڭ، مۇتهئهسسىپ 
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  .نىڭ قۇۋۋىتىگه تىز پۈكىدۇ" ئادەت ھهممىگه قادىر"

  

  بىزدىكى قهلهندەرچىلىك                                            

  

ھهم روھىي جهھهتتىن زەئىپلهشتۈرۈش ) نومۇسىنى تۆكۈدىغان(تىمىزنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدىغان مىللى

كىم قهلهندەر؟ «. رولىنى ئۆتهيدىغان قهلهندەرچىلىكتىن بىز خهق تېخى قۇتۇلۇپ بواللمىدۇق

دېگهندەك » ...ئۇيغۇردىن قهلهندەر چىقىدۇ«،»!نهلىك قهلهندەر؟ ئالته شهھهرلىك «، »!ئۇيغۇر

مىزغا تېگىدىغان، نومۇسىمىزنى كهلتۈرۈدىغان، يۈزىمىزنى تۆكۈدىغان يامان سۆزلهرنى ئاڭالپ غۇرۇرى

بۇنداق گهپلهرنى بهزىلهر كۆپتۈرۈپراق ئېيتىۋاتقان بولسىمۇ لېكىن . تۇرغىنىمىز تۇرغان

تهن ئالماي . قهلهندەرچىلىكنىڭ بىز خهقته بارلىقى راست، ئازايماستىن كۆپىيىۋاتقىنى ھهم راست

  . رالمايمىزتۇ

  

قهلهندەرچىلىك بىزدە قانداق پهيدا بولۇپ قالغان؟ بهزىلهر ئۆتمۈشتىكى نامراتچىلىقتىن كېلىپ 

چىققان، دېيىشسه، بهزىلهر ئۆتمۈشتىكى جاھالهتلىك تارىخىمىزدىن، نادانلىقتىن پهيدا بولغان، 

مېنىڭچه بۇمۇ ئاساسلىق تاشقى خاراكتېردىكى ئۆزىمىزنى ئۆزىمىز . يىشىدۇدې

چۈرىلهرنى، بېقىمسىز ناتىۋانالرنى ھهم تىرىكچىلىكته پاناھسىز -ئهمگهكسىزلهرنى، قېرى( خورالش

ئاالمهتلىرىدىن پهيدا بولغان، دېيىشكىمۇ ) لىرىنى خورالش، تاشلىۋېتىش...قالغان ئهجداد، ئهۋالد 

الردىكى قارا قورساقلىق، نومۇس سېزىمىنىڭ تۆۋەنلىكى، مىللىي غۇرۇر دەيدىغان ئاڭنىڭ ئۇ. بولىدۇ

  . قهلهندەرچىلىكنىڭ داۋاملىشىش مهنبهسىدۇر... يوقلىقى، تاشيۈرەكلىك

  

ردەك بېقىش، ۆئ-ئااليلى، بهزى ئۇيغۇرالرنىڭ تىرىكچىلىك ئادەتلىرىدە كاال، ئېشهك بېقىش، توخۇ

ئارام خىزمهتلىرى ئومۇمهن -الر، ئۆي، ھويال... ، باغ بېقىش، خامان بېقىشئۆي بېقىش، نهۋرە بېقىش

قى ئۆيلهردە، ىرىتاشق. مومايالرنىڭ ئادەت مهجبۇرىيىتى بولۇپ قالغان- ئهمگهكتىن قالغان بوۋاي

كاراۋاتالردا تۇراقلىق ئورۇن تۇتۇپ - داالنالردا، بۇلۇڭدىكى ئىسكهتسىز سۇپا- ئايۋان

ئهسكى يوتقان، يىرتىق كۆرپه، . »ئىمتىياز«مومايالرغا بالىلىرى تهرىپىدىن -بوۋاي... قوپۇش - يېتىپ

پاالز، ياماقتىن ئهسلىنى بىلگىلى بولمايدىغان كىر تهكىي، كونا كىيىم، -تىتىلىپ كهتكهن كىگىز

ئهتىدىن . »تىرىكچىلىك مۈلۈكلىرى«چۆرىلهرنىڭ -موماي، قېرى-ئهسكى جابدۇق يهنىال شۇ بوۋاي

كۆمۈر، سۈيىنى توشۇيدىغانالر، - مىدىراليدىغانالر، ئۆينىڭ ئوتۇنكهچكىچه تىنماي

تىرىك «دەشنام يهيدىغانالر، گېپى ئۆتمهيدىغانالر، - كۈللىرىنى تۆكۈدىغانالر، دەككه-ئهخلهت

» قهلهندەر«، »يوقامچى«، »ئهخمهق«، »قاالق«، »پاسكىنا«، »پىتلىق«، »قىلىقى سهت«، »تاپ
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تاشقاننىڭ ئىگىلىرى، ئاچقۇچ - ىشانى بولۇپ تۇرۇۋاتقانالر، ئاشقانھاقارەتلهرنىڭ ن- دېگهندەك تىل

  .چۆرىلهر-چاقىسىزالر يهنىال شۇ قېرى- ئادەملهر، ئىگه» يۈك«تهگمهيدىغانالر، 

  

چۆرىلىرىنى ئوبدان - ئانىلىرى، قېرى-دېمهك، بىزنىڭ بىر قىسىم ئۇيغۇرلىرىمىزدا قېرىغان ئاتا

قىلمىشالر ساقلىنىپ كهلگهن ھهم -ۋېتىدىغان قىلىقكۈتمهيدىغان، خوراليدىغان ھهتتا تاشلى

بۇ، ئهمهلىيهتته ئهجدادىنى خورالش، ئۆزىنى خورالشال بولۇپ قالماستىن بهلكى مىللهتكه . كېلىۋاتىدۇ

ىگه »كۈتۈش«، »بېقىش«ئهۋالدىنىڭ ئهنه شۇنداق -ئۆز پۇشتى. ھاقارەت كهلتۈرۈش، ئهلۋەتته

چىقماي نېمه » مهدداھ«، »ئابدال«، »ساھىل«، »دەرقهلهن«چۆرىلهر ئارىسىدىن -قالغان قېرى

چۆرىلىرىنى تاشلىۋېتىدىغان كىشىلهر نومۇس قىلمىغان يهردە جان بېقىش بىچارىلىقىدا -چىقىدۇ؟ قېرى

تىلهپ يۈرگهن قېرىالر نومۇس قىالتتىمۇ ؟ تۇرمۇشتىكى قىسمهت قىيامهتلىرىنى شۇنداقالرنى نېمىلهر 

  قىلغۇزمايدۇ؟ 

  

 تېغى باغرىدا گهمه قېزىپ ئۆي تۇتۇپ ئولتۇرغىلى بهش يىل بولغان تىلهمچى Xىنىڭ ئۈرۈمچى شهھىر

ئۆزىنىڭ ) ئهتراپىدىكى قهلهندەرلهر ئۆز ھالىغا باقماي قويۇۋالغان لهقهم(»  ۋەيرانى« Xبوۋاي 

 گه 72« : غا ئهسلهپ مۇنداق بايان قىلىپ بهردى»ئىزچى«قهلهندەر بولۇپ قېلىش تارىخىنى مهن 

قىزالر ئهرنىڭ قولىدا، بىر ئوغلۇم . ھهممىسى بېجىرىم چوڭ بولغان. ئۈچ قىز، ئۈچ ئوغلۇم بار. كىردىم

تۆت يىلدىن - ياش چېغىدا ئۆيدىن چىقىپ كېتىپ ئۈچ18دېهقان، بىر ئوغلۇم باققال، كىچىك ئوغلۇم 

نلىرىم تهرگه-تاپقان. بېرى كهلمىدى، بالىلىرىمنىڭ ئانىسى سهككىز يىل ئىلگىرى ئالهمدىن ئۆتكهن

 يىلدەك يالغۇز ئۆتۈپ  مهن ئۆيدە بىرەر. بىلهن تۈگىدى... قىزالرنى چىقىرىش، ئوغۇلالرنى ئۆيلهش 

سهت . قىزىم بېرەرمىكى، كېلىنىم بېرەرمىكى دېگهن تهمه بىلهن ھهر كۈنى تهلمۈردۈم. باقتىم

غلۇمنىڭ ئۆيىگه بىر كۈنى ئهتىگهندە چاي بېرەرمىكى، دېگهن ئوي بىلهن چوڭ ئو. كۆرۈنگىلى تۇردۇم

دېگهن گېپىنى ئاڭالپ ›...كۈندە بېزىرىپ كېلىۋېرەمال‹ چاينىڭ ئورنىغا چوڭ كېلىنىمنىڭ . كىردىم

ئهتىسى كهچته ئېچىرقىغان ھالدا ئىككىنچى ئوغلۇمنىڭ . ئاھانهتتىن ئۆلمىدىم، بېرىسى بولدۇم-ئىزا

دەپ › ... ئۆيىگه نېمىشقا بارمايال ؟باشقا ئوغۇللىرىنىڭ‹ ئۆيىگه كهچلىك غىزاغا كىرسهم، غىزا ئورنىغا 

ھالىمدىن خهۋەر . نان يوق-پۇل يوق، ئاش. توق قالدىم- بارا تۈتۈن ماراپ ئاچ- بارا. دەشنام بهردى

نهگه بېرىشىمنى، نېمه قىلىشىمنى بىلمهي . يالغۇزلۇق ئۆلۈمدىن يامانكهن. ئالىدىغان ھېچكىمىم يوق

. قىلدىم› ساۋاب تاپاۋىتى‹  مازىرىمغا چىقىۋېلىپ Xلىپ ئاخىر بىر قهلهندەر بوۋاي بىلهن تونۇشۇپ قې

بىزنى ‹ لېكىن بالىلىرىم بۇنى بىلىۋېلىپ مازاردىن مېنى ھهيدەپ كېلىپ . كۈنۈم ئوبدان ئۆتتى

. بىرەرسىنىڭمۇ ئۆيىگه پاتمىدىم. دەپ تىلالپ داۋامنى بهردى› ...نومۇسقا قويدۇڭ ئۆلمىگۈر ئوغرى 

تىلهپ تاپىمهن، تاپاۋىتىم ئوبدان، بۇلتۇر بىر قىزىمنى . چىقىۋالدىميىلى ئۈرۈمچىگه - 1988ئاخىرى 
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 11بۇ يىل يهنه بىر ئوغلۇم . ئېرى تاالق قىلىۋېتىپتىكهن، يهتته ياشلىق قىزىنى ماڭا ئهۋەتىپ بهردى

ر تىلهپ يۈرۈپ بۇ نهۋرىلهردىنمۇ خهۋە. ياشلىق بىر ئهما قىزىنى ماڭا ھهمراھ قىلىپ ئهۋەتىپتۇ

  »...ئالىمهن 

  

بىزدە مۇشۇنداق قارا ! داننىىج، قاراڭالر خااليىق، بۇ بوۋاينىڭ بالىلىرىدىكى ۋئاھ پهرۋەردىگار

قورساق ۋاپاسىز، ئىچى قارا تاشيۈرەك بالىالر ئازمۇ ؟ مۇشۇنداق تهقدىردە ئۆمرىنى ئۆتكۈزۈۋاتقان 

  چۆرىلهرچۇ؟ -قېرى

  

ىشىۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرلىرىمىز يۇرتلىرىنى تاشالپ ئۈرۈمچىگه جايلىشىۋېلىپ ئوقهتچىلىك قىل

ئانىلىرىنى قىشتا ئۈرۈمچىگه ئهكىلىۋېلىپ تىلهمچىلىككه سېلىپ -ئارىسىدىمۇ يۇرتتىكى قېرى ئاتا

. ۋەج تاپقۇزۇۋېلىپ، يازلىق ئىشالر چىققاندا يۇرتلىرىغا ماڭغۇزۇۋېتىدىغانالرنىمۇ ئۇچراتتىم-پۇل

لهندۈرۈۋاتىدۇ، بۇنداقالردىنمۇ »كهسپ«لهمچىلىككه چۆرىلىرىنى تى- ھهتتا بهزى ئۇيغۇرلىرىمىز قېرى

موماينىڭ تىلهپ تاپقانلىرىنى بىرمۇ بىر سۈرۈشتۈرۈپ -تىلهمچى بوۋاي. ئۈرۈمچىدە خېلى ئۇچراتتىم

ئىشقا «. قىز ئۇيغۇرلىرىمىزدىنمۇ نهچچه ئوننى زىيارەت قىلدىم-ئېلىۋېلىپ تۇرىدىغان يىگىت

المىدىڭ، خوتۇن ئېلىپ بهرمىدىڭ، ياتلىق قىاللمىدىڭ، دۇنيا قالدۇر- ئورۇنالشتۇرالمىدىڭ، مال

ئانىلىرىنى قىستاپ قېشىدىن قوغلىۋەتكهنلهر، - قېرى ئاتا» ...ئۆلۈملىكىڭنى بولسىمۇ ئۆزۈڭ تاپ 

ئۆيىدىن ھهيدىۋەتكهنلهر، ئارام خۇدا جان ساقالشقا يول بهرمهيۋاتقانالردىنمۇ خېلى كۆپ 

لىرىمىزغا تىلهمچىلىك قىلماي نه چارە ؟ يۇقىرىقىالر بىزدە موماي- مانا مۇشۇنداق بوۋاي. ئۇچراتتىم

  . قهلهندەر پهيدا بولۇشتىكى مۇھىم سهۋەبلهردىن بىرى-تىلهمچى

  

  تويلىشىشمۇ ياكى چىرىكلىشىشمۇ؟                                     

  ئىزچى : ئاپتورى                                                        

  توي مىزانلىرىمىزدا -ئهنئهنىۋى نىكاھ.1                                  

سهۋەبلهر روھى - مهنسهب، ئىمتىياز ۋە باشقا باھانه-دۇنيا، ئابروي، نهسهب- مال، دەپن-پۇل

) ھاالل(پاك - يىگىت تويى بىزدە ئهزەلدىن ساغالم- سىڭگهن ۋە ياكى سهۋەبچىلىك تهسىرى بولغان قىز

تۆكۈن - ئهجدادلىرىمىزدىن بىزگىچه يېتىپ كهلگهن نۇرغۇن توي.  ئهمهستوي ھېسابالنغان

  : مىزدە بۇ قارىشىمىز مۇنداق دەلىللهنگهن»رىساله«توي -قائىدىلىرىمىزدە، جۈملىدىن نىكاھ- مىزان

ھااللهت خۇدايى بهندىچىلىكى -يىگىتنىڭ پاك- نىكاھى قېتىلغان قىز: نىكاھدىن مۇددىئا ... «

نىكاھى ... د جۈپتى ھهمدەملىكى ئۈچۈن، خۇدالىق پهرزەنت ئۈچۈندۇرئهبه-ئۈچۈن، ئهبهدىل

توي مۇراسىملىرى ئاشكارا ۋە خۇپىيانه تهمهدىن، -قېتىلغان مهزكۇر مۆمىنلىرىمىزنىڭ نىكاھ
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دۇنيا ساراسىمىلىرىدىن، نهھى -ماالمهتلهردىن، دەپن- ناشايان ئهلهمدىن، كۇفرانه ھهشهم-زورلۇق

 --بۇيۇمالردىن - يۇمشاق، مهست ۋە بىهۇش قىلغۇچى خۇرچ-تتىقسۇيۇق، قا- قويۇق(ھارامدىن 

پۈتۈنلهي خالى، بهندىلىكته ... ھايادىن -، قهرزدىن، بىچارىلىق ئهلهملىرىدىن، شهرمى)ئىزچى

  . »...بىلهن تامام بولمىقى شهرتتۇر ... ساۋابلىقى روشهن ئادەت يوسۇن 

دە يهنه »رىساله«يوسۇنالر توغرىسىدا بۇ -ەمۇراسىملىرىمىزدا ئهمهل قىلىشقا تېگىشلىك قائىد-توي

نىكالھى قېتىلغان مهزكۇر ئىككى مۆمىننىڭ ھهقدار ... «: تۆۋەندىكى زۆرۈرىيهتلهر قهيت قىلىنغان

نىڭ خۇدالىق خالىس )  ئىزچى-- ئۇكىلىرى -ئانا، بىۋاسىته ھامىيىلىك ئاكا- ئاتا(ھامىيلىرى 

ائهت ئېتىبارى مهزكۇر ئىككى مۆمىننىڭ شاپ- مهقسهت بىرلىكى، شهپقهت- ھهمدەملىكى، مۇراد

سورۇنلىرى، -نىكاھى قېتىلغان مهزكۇرلهرنىڭ دەستۇرخان... مهڭگۈلۈك ئىقبال ۋە تهقدىرىگه مهنبهدۇر

لىرى ...نىڭ تويلۇق ھهققى مېهرى، تويلۇق بوخچا ۋە تويلۇق باراۋەت)  ئىزچى--قىز (مهسۇمه

دۇنيا مادارىغا بىنائهن ھهم شۇالرنىڭ - فتانه مالھامىيلىرى ۋە نىكاھى قېتىلغان ئىككى مۆمىننىڭ نه

توي ئىنسان -نىكاھ... قۇربىتى، رازىلىقى بىلهن زەخىمسىز، زورلۇقسىز ئۆتمىكى خۇدالىق دااللهتتۇر

  . »...دۇنيا، مهئىشهت ئۈچۈن بولمىقى دىنىمىزغا مۇخالىپتۇر-مال. ئۈچۈندۇر

چوڭ ئانىسى، بىۋاسىته -ىسى، چوڭ ئاتائان-قىزنىڭ ئاتا(مهسۇمه تهرىپىدىن ئۈچ ھامىيه ... «

، يىگىتتىن بىر ) ئىزچى--- ھامىيلىق يهتكۈزىدىغان باالغهتلىك چوڭ قېرىنداشلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ 

... تويدىن خالىس نېسىۋە ئالماق جايىزدۇر)  ئىزچى-- ئانىسى كۆزدە تۇتۇلىدۇ - ئاتا(ھامىيه 

پۇقرانىڭ قىزلىق توي - ئهييهرە... ئۇنىڭدىن غهيرىلهرنىڭ نهپ ئالمىقى ھارامدۇر

ئاياغ ئېغىزمان كىيىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -بىر جۈپتىن باش(بوغۇنچىلىرى قوش قاتتىن لىباس - بوخچا

، لېچهك ) ئىزچى-- ئىچ كىيىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ (، قوش قهۋەتتىن ئهۋرەت كىيىملىرى ) ئىزچى-- 

بايالر ئالتۇندىن، ئادەتتىكى (زىننهت -، زىبۇ) ئىزچى--ئىككىدىن باز ياغلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ(

لهر بىلهن تهللهنمىكى )  ئىزچى-- پۇقراالر كۈمۈشتىن زىرە، بىلهزۈك، ئۈزۈك ئالمىقى كۆزدە تۇتۇلىدۇ 

مهسۇمهنىڭ توي لىباسلىرى ئۆزىنىڭ رازىلىقى بىلهن ھهم اليىق تهل قىلىنمىقى، ... ئهزەلدىن ئادەتتۇر

مهھبۇبىنى رازى ۋە مهمنۇن قىلماق، ئهلهمسىز ... تۇرپىقى تهلهبولماسل) قهرز ئېلىپ تۇرغان(ھهرىته 

ئهرگه ئۆمرىۋى شهرت ھېسابالنغان، مېهرى پاكلىقىنى ئۆز ... خهۋەر ئالماق، كىيىندۈرمهك

غهيرىگه بۇزماقتىن، ئهر ئۆمرىگه خىيانهت قىلماقتىن خالى )  ئىزچى-- ئېرىدىن (روزىگاھىدىن 

ە خۇدايى تىرىكچىلىكته ئهرگه ھهمياران بولماق، مېهرى بهرۈك ۋەيراف بولماق، ئائىله، پهرزەنت ۋ

  .»...مهسۇمه خاتۇنغا خۇدالىق ئهمهل، مهجبۇرىيهتتۇر

نىكاھى ... «: دە يهنه مۇنداق تهكىتلهنگهن »توي رىسالىسى«ئۇيغۇرالرغا خاس بولمىش بۇ 

ىنىڭ ئورتاقلىقى، ساۋاب-چۈشكهن ئىككى مۆمىننىڭ ئالالھ ئالدىدىكى ئىنسانلىق تهڭلىكى، ۋابال

ئىختىيارىغىال -ساداقىتىنىڭ بىرلىكى، مهزكۇر مۆمىنلهرنىڭ ئىرادە- تهقدىرىنىڭ ھهم دىيانهت- رىزقى
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  . »...تهرۈزسىزدۇر-خاستۇر، دەخلى

نى ) ئىزچى-- توي سورۇنلىرى، مۇراسىملىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ -نىكاھ(توي جهرەستانلىرى - نىكاھ... «

، بىر ساالم، بىر قىچقىرىق، بىر يۈز ئاچقۇ ۋە بىر خاتىمه دۇئا بىر چاي، بىر توي، بىر مهشرەپ

مۇسۇلمان توي پاتىههلىرىنى ئاچكۆزلۈك، . دەستۇرخانى بىلهن تاماملىماق شهرىئهت دااللىتىدۇر

ئىچمهك ئىسراپخورلىقى بىلهن ئۆتكۈزمهك - چېچىش، يېمهك-ھهشهمخورلۇق، ھهسهت، بۇزۇپ

  » ...دەۋزىخى گۇناھدۇر

مهجبۇرىيهتلىرى ئۇيغۇرغا -خوتۇننىڭ تويدىن كېيىنكى ئۆمۈرلۈك مۇناسىۋەت-  ئهرتوي قىلىشقان

ئاگاھ ۋە ! ئهي يىگىت... «: دە يهنه مۇنداق قهيت قىلىنغان »توي رىسالىسى«خاس بولمىش بۇ 

ۋاقىب بولغىنكى، نېرىسى ئۈچ ئايلىقتىن ئارتۇق سهپهرگه تاشالپ كهتمىگهيسهن، ئۈچ مهرتهبه 

چهكمىگهيسهن؛ ئۆمۈرۋايهت ) تاك ئېتىپ(ىر قىلمىغۇچه بىر زەررە قهستهن گۇناھ ساد

ھهسرەتته قالدۇرمىغايسهن؛ بولغۇسى پهرزەنتلهرنى -خاھلىقتا، پهقىرچىلىكته، پىغان- خارلىق

خاھلىقتا، خۇدايى ئىسالمدىن غهيرىي ھالهتته ھهم يامان كۈن، ناشايان تىرىكچىلىكته - خارلىق

بىهۇشلۇقتا نىيهت بۇزۇپ پاكتسىز - ، گۇمان بىلهن ۋە ياكى مهستغهزەب- قالدۇرمىغايسهن؛ سهۋدايى

  » مهزلۇمه شهكسىزدۇر... قىلمىغايسهن› تاالق‹

نېسىۋىسىگه -ئاگاھ ۋە ۋاقىب بولغايسىزكى، سۆيگىنىڭىزنىڭ ئىككىال ئالهملىك ھهققى! ئهي مهزلۇمه«

زىگه، ئهرلىك ھۈرمىتىگه ۋ لهقارا سانىمىغايسىز، نامهھرەمگه قارىمىغايسىز؛ ئهرنىڭ ھاالل ئهمرىگه،

بولغۇسى پهرزەنتلهرنى ئۆز ئهجدادى . مۇخالىپ ھهۋەسكه، شهيتان ۋەسۋەسىسىگه بېرىلمىگهيسىز

ئىزىدىن تايمايدىغان، ۋاپادار، تهندۇرۇست، مۇسۇلمان، ئهھلى ۋەتهن، ئىشچان، 

ئادا ... اكلىقنى ئادەم قىلىپ تهربىيىلهپ، ئهۋالدى خىللىقنى ۋە ئهۋالدى پ... ئهدەبلىك - ئهخالق

  » ...قىلغايسىز

توي - تۆكۈن پرىنسىپلىرى ۋە ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئهنئهنىۋى نىكاھ-ئىسالمىيهتنىڭ توي

توي رىسالىلىرى بىزنىڭ -يوسۇنلىرى ئېنىق گهۋدىلهندۈرۈلگهن بۇ خىل يهرلىك نىكاھ-قائىدە

  .  بىرىدۇرتۆكۈنچىلىك تارىخىمىزدىكى قىممهتلىك يازما نهمۇنىلهرنىڭ-ئهنئهنىۋى توي

مىزانلىرىمىز سۈپىتىدە يېزىپ قالدۇرۇلغان -تۆكۈن قائىدە- ئهجداد ئهدىبلىرىمىزدىن ئهنئهنىۋى توي

يهنه باشقا بهزىبىر يازما خاتىرىلهردىمۇ قىز كۆيگهن، يىگىت سۆيگهن، تهڭتۇشلۇق، جىسمانىي 

يۇرت اليىق بىلگهن، - ساالھىيهت، ئىختىيارلىق ئۆلچهم قىلىنغان، قۇدىالر رازىلىق بېرىشكهن، ئهل

مادارى يهتكهن خىراجهت مهنبهلىرىنى ئاساس قىلىپ سورۇن ئاچقان، دەستۇرخان يايغان، 

» سۈننهت«قائىدە ئورۇندىغان، تهقدىرىگه قهرز، دەرت قالمىغان توينىڭ دىنىمىزدا -ئادەت

  . ھېسابالنغان خۇدالىق پاك توي بولىدىغانلىقى قهيت قىلىنغان
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  ىرىكلىشىشمۇ؟تويلىشىشمۇ ياكى چ.2

جهمئىيىتىمىزدە بازار ئىگىلىكىگه يۈزلىنىش، پۇل تېپىشقا بېرىلىش كهيپىياتى ئۆرلىگهندىن بۇيان 

قىلمىشالردىن -پۇلغىال چوقۇنۇش، پۇلنىال ئويالش، پۇل ئۈچۈن ھهرقانداق قىلىق(پۇلپهرەستلىك 

خاھىشلىرى باش ) قىلىش... يالتايماسلىق، ساختىپهزلىك، ھارامخورلۇق، ئالدامچىلىق، قويمىچىلىق

پۇلغىال يۈزلهنگهن، پۇل ھهممىگه قادىر بولۇۋاتقان جهمئىيهتته . كۆتۈرۈپ جهمئىيهتلىشىپ كهتتى

ساپاچىلىقنىڭ ۋە -چىرىكلهشكهن شهخسىيهتچىلىكنىڭ، چىرىكلهشكهن ئىجتىمائىي كهيپى

قى مۇمكىن چىرىكلهشكهن ھهم تېخىمۇ ياۋۇزالشقان پۇل تېپىش تهدبىرلىرىنىڭ ئهۋج ئالماسلى

مىزان، مىللىي ئهخالق، مىللىي تۇرمۇش -بۇنداق جهمئىيهتته مىللىي ئاڭ، مىللىي قائىدە. ئهمهس

. خاسىيهتلىرىنىڭ پاكلىقىنى ساقالپ قېلىش مۇمكىن ئهمهس- ئهنئهنىلىرىنىڭ رولىنى، خىسلهت

شۇ . ئىجتىمائىي پهنلهر ھهم مهدەنىيهتنىڭ توغرا يۆنىلىشىنى قوغداپ قېلىش مۇمكىن ئهمهس

پهزىلهتلىرىنىڭ راۋاجىنى قوغداپ قېلىش -ئۆلىما، ئىلىم ئهھلىلىرىنىڭ پاكلىق-ساھهلهرنىڭ ئالىم

ئادەتنىڭ پاكلىق - ئهنئهنىۋى مىللىي خىسلهت، مىللىي ئۆرپ. تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس

بايلىق ھېسسىياتى ئۈستىدە زامانىۋىي -پۇل. شۆھرىتىنىمۇ قوغداپ تۇرغىلى بولماي قالىدۇ- شان

بايلىق ھېسسىياتى -كۈمرانلىق قىلمىسا ئۇ خىل پۇلۆئىدراك ھ-نىيهت، زامانىۋىي ئهقىلمهدە

ئاقىۋەتته چېكىدىن ئاشقان ئىجتىمائىي چىرىكلىكنى، پۇلدار شهخسلهر ۋە پۇلدار 

گۇرۇھالرنىڭ ھهرخىل بۇزغۇنچىلىقلىرىنى، شۇنىڭدەك ئېكسپالتاتسىيه، ئېزىش ئىمتىيازلىرىنى -تهبهقه

بۇ خىل پۇل غايىسى ئاقىۋەت . جهمئىيهت كهيپىياتى بۇزۇلىدۇ، ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ىدۇكهلتۈرۈپ چىقىر

قىممهتتىن ھهتتا بىرنهچچه ئهۋالد كىشىلىرىمىزنى -ن، قهدىرىبىزنى مىللىي روھىمىزدىن، غايىمىزد

  . الم روھىدىن مهھرۇم قىلىۋېتىدۇساغ

كلىكى ھهم بۇ خىل كهيپىياتنىڭ بىزدە ھازىر باش كۆتۈرۈپ چىققان ئىجتىمائىي كهيپىيات چىرى

تۆكۈن مۇراسىملىرىدىكى تۆۋەندىكى چىرىكلىكلهر - تهركىبلىرىدىن بىر ساھه بولۇپ تۇرغان توي- تۈر

  .يۇقىرىقى قارىشىمىزنىڭ دەلىلىدۇر

  

  اپاۋەت پۇرسىتى بولۇپ قېلىۋاتىدۇيىگىت تويى ت-قىز                           

ۋەجخۇمار كىشىلهر رېسىدە بولغان مهسۈمه قىزلىرىنىڭ -پۇلچاغاليدىغان بهزى » مهن«ئۆزىنى 

شۆھرەت تېپىش پۇرسىتى قىلىۋېلىپ، بولغۇسى كۈيئوغۇل -تويىنى تاپاۋەت پۇرسىتى، نام-نىكاھ

مهن بۇلتۇر يازدا . تهرەپنى ئېغىرالشقان ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي كۈلپهتلهرگه دۇچار قىلىشىۋاتىدۇ

 مۇالزىمهت مهسلىههتچىلىكىنى قىلغان بىر توينىڭ ئوغۇل تهرەپ چىقىم تهكلىپ بىلهن قاتناشقان ھهم

چىقىمى ... زىننهت -كېچهك، زىبۇ-قىزنىڭ تويلۇق كىيىم... «: خاتىرىسىدە مۇنداق قۇرالرنى ئۇچراتتىم

يۇەن، توي ھهم ھهر خىل چايالرنىڭ 10200يۇەن، قۇدىالر دەستۇرخان سورۇنلىرى چىقىمى 19750
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مهرىكىلهر ئۈچۈن -يۇەن، توي7500يۇەن، ۋىچىركا چىقىمى 9900مى تۈلۈك چىقى- ئوزۇق

پىكاپالر، سازەندىلهر، ناغرىچىالر، سۈرەتچىلهر، سىنئالغۇچىالر، ئاشپهزلهر، - ئىشلىتىلگهن ماشىنا

ئهسىرنىڭ -20بۇ ماتېرىيال يېزىلغان دەۋر (چىقىمى، زال ئىجارىسى ... خىزمهت قىلغانالر 

غاچقا رېستوران ئاز بولغاچقا ئىدارىلهرنىڭ زاللىرى ئىجارە ئېلىنىپ توي يىللىرىنىڭ باشلىرى بول- 90

جاھازالر ئۈچۈن كهتكهن چىقىم جهمئىي -قومۇچ، بۇزۇلغان مۈلۈك- ، سۇنغان قاچا)قىلىناتتى ــ دادخاھ

يۇەن، جهمئىي 22140يىگىت ئۆيىنى جابدۇش، ئۇالرنى رازى قىلىش چىقىمى -يۇەن، قىز11400

  . »غانيۇەن بول900مىڭ 81

  

كىرىپ تىجارەت قىلىش ئىمتىيازى بار، -تۆت يهردە تىجارەت دۇكىنى بار، چهتئهللهرگه چىقىپ

» ئهخالق«، »غۇرۇر«، »مىللهت«، »ۋىجدان«، »ئىمان«خااليىق ئىچىدە -ھهرەمى، ئهل-ھاجى

  ھاجى بايۋەتچى ئارزۇلۇق ئۈچ قىزىنىڭXXدېسه ھېچكىمگه گهپ بهرمهيدىغان بۇ يېقىن بۇرادىرىم 

نى ھازىرقى چاغالردىكى ئوتتۇراھال باھالىق بىر پىكاپنىڭ »خ ئوماق«رېسىدە بولغان بىرىنى ـــ 

 ھاجى بايۋەتچى ئوماق بىر قىزىنى مېهرىبان XXدېمهك بۇرادىرىم . باھاسىغا توغرىالپ بازارغا سالغان

زىننهت -ۇپىتىگه، بىر ئوچۇم زىب-كۈيئوغۇل بالىسىغا ئهمهس، بهلكى بىر نهچچه ساندۇق التا

  . بۇيۇملىرىغا، بىرتاالي ھهشهم كۆزنهكلىرىگه، ناھايىتى داغدۇغا ھهشهمنىڭ ئاتاقلىرىغا بېرىۋەتكهن

  

توي - شۇنىڭغا ئېچىنماي تۇرالمايمىزكى، بىزنىڭ ئهنئهنىۋى پاك مۇھهببهتنى مهنبه قىلغان نىكاھ

بىسىگه، ناھايىتى كۆپ ۋەج زەر-ئادىتىمىز مانا ئهمدىلىكته ئهنه شۇنداق ئېغىرالشتۇرۇلغان پۇل

ساپاچىلىقنىڭ، ئۇچىغا چىققان شۆھرەتپهرەستلىكنىڭ، سازايى - دەردىسهرلىكنىڭ، كهيپى

  . ھهشهمخورلۇقنىڭ ۋە ھهددىدىن ئاشقان ئىسراپخورلۇقنىڭ زەربىسىگه دۇچ كهلگهن

دەپ قارايدىغان زامانىمىزنىڭ نادان بايۋەتچىلىرىدىن سوراپ » پۇل ھهممىگه قادىر«

يىگىت بهختىنىڭ تهقدىرى -يىگىت مۇھهببىتىنىڭ ئۇلى، قىز-ۋەج، بهدخهجلىك قىز- پۇل :كۆرەيلى 

لچىمى ۆيىگىت مۇھهببىتىنى ئىناۋەت ئاساسى بوالالمدۇ؟ مۇھهببهتنىڭ ئ- كاپالىتى بوالالمدۇ؟ قىز

  ...بوالالمدۇ؟ 

  

بىلهن پاتمان بىز ئوغۇل ئۆيلهش، قىز چىقىرىش چىقىمىنىڭ ھهددىدىن زىيادە ئېشىپ كېتىش سهۋەبى 

قهرزگه بوغۇلۇپ ۋەيران بولۇپ كېتىۋاتقان، توي قىلىشقا پۇل تېپىش ئۈچۈن ئوغرىلىق، خىيانهتچىلىك، 

گۈلۈك ڭئالدامچىلىق ھهتتا بۇالڭچىلىق، قاتىللىق جىنايىتى ئۆتكۈزۈپ تۈرمىلهرگه كىرىپ قالغان، مه

ئانىالرنى ئۇچرىتىپ -ئاتاتهقدىرىنى نابۇت قىلىۋەتكهن يىگىتلهرنى،قىزالرنى، قۇدىالشقۇچى 

بىزنىڭ پۇلپهرەستلىرىمىز بۇ خىل ھادىسىلهرگه ئىچ ئاغرىتامدۇ ؟ . تۇرىدىغان بولۇپ قېلىۋاتىمىز



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى----- تارىخ

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

16

  كۈلهمدۇ ؟ 

  

مۇھهببهتنىڭ تهقدىرىنى بهلگىلهشكه يۈزلهنگهندىن بېرى - ۋەج ھېسسىياتى نىكاھ-پۇل

 ئىجتىمائىي بۇزۇقچىلىقالر كۆپىيىپ جهمئىيىتىمىزدە ھهرخىل ئىجتىمائىي ئهدەبسىزلىكلهر، ھهر خىل

كهتكهندىن باشقا، كىشىلهر ئارىسىدا توال ئاجرىشىدىغان، توي قىلىشنى خاھلىمايدىغان، 

.  قىلىشىدىغان ئادەملهر كۆپىيىپ كېتىۋاتىدۇقنىكاھسىز جىنسىي بۇزۇقچىلىقى بولغان زىناخورلۇ-توي

ن بولۇپ قالىدىغان، نومۇسىنى خاپىلىقتا ئۆيدىن چىقىپ كېتىدىغان، چېكهرمهن، ئىچهرمه

تۈمهن رەزىللىكلهرنى -ساتىدىغان، ئۆلۈۋالىدىغان، ساراڭ بولۇپ كېتىدىغان ۋە باشقا تۈرلۈك

بىزنىڭ شۆھرەتخۇمار . قىلىدىغان كىشىلهر كۆپىيىپ جهمئىيهت كهيپىياتىنى بۇزۇشۇۋاتىدۇ

ىللىي بۇزۇلۇشنى نېمه دەپ باجىلىرىمىز بۇ خىل ئىجتىمائىي م- بايۋەتچىلىرىمىز ۋە پۇلخۇمار قۇدا

  چۈشىنىدۇ؟

  

تهكتىدىن ئالغاندا جامائهت ۋە جهمئىيهتكه خاس خهلق - توي مۇراسىملىرى تېگى-نىكاھ

تۆكۈن چىقىملىرىنى ئاشۇرۇۋېتىش، - توي. مۇراسىملىرىدۇر، قىممهتلىك مىللىي ئهنئهنىدۇر

 بىلهن ئهنئهنىۋى قىلىقلىرى... ھهشهمخورلۇق، داغۋازلىق، ئاچكۆزلۈك، شۆھرەتپهرەستلىك 

تۆكۈن ئادەتلىرىنى بۇزۇپ تاشالش قىلمىشلىرى بهرىبىر جامائهت ۋە جهمئىيهتكه مهنسۇبالنغان -توي

ئىجتىمائىي ئېغىرچىلىق بولۇپ قېلىۋېرىدۇ، مىللهتنىڭ يۈكىنى ئېغىرلىتىدۇ، مىللهتنىڭ تهقدىرىنى 

قىلىقلىرى بىر قىسىم -ادەتخارابالشتۇرىدۇ، شۇ تىپتىكى پۇلدار بايالر ۋە ئۇالرنىڭ چىرىك ئ

بۇ ناھايىتى ئاجىز ھالهتتىكى ئۇيغۇر . جامائهتچىلىكنىڭ ئهگىشىدىغان ئۈلگىسى بولۇپ قالىدۇ

رىدىن بىرى، بۇنى ئېغىر مىللىي بۇزۇلۇشنىڭ مهنبهلى. ئېكېئولوگىيىسىنىڭ يىمىرىلىشىنى تېزلىتىدۇ

  .دېمهي مۇمكىن ئهمهس

   ،ر تهرىپىدىن ۋەيران قىلىنىۋاتىدۇگهن بهزى قۇدىالتۆكۈننىڭ تهقدىرى مهنپهئهت كۆزلى- توي

 ئانىلىرىغا رازىمهنلىك ۋە خۇشاللىق بېغىشلىشى -مۇھهببهت نىكاھالنغۇچىالرنىڭ ئاتا-ئهركىن نىكاھ

يىگىت ئهمهس بهلكى -ۋەھالهنكى، پۇل ۋە شۆھرەت مهقسهت قىلىنغان نىكاھنى قىز. الزىم ئىدى

لىۋېلىپ، ئۇنى سودىغا ئايالندۇرۇۋالغاچقا، قۇدىالشقۇچىالر ئانىالر ۋەكالىتهن ھۆددىگه ئې-ئاتا

زېمىن - يىگىت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتىن ئاسمان- ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت باشتىال قىز

ئۇنىڭ . ئۈستىدە تۇرىدۇ» قىل«ھهممه ئىش . پهرقلىق ھالدا تولىمۇ سىرلىق ۋە ساختا قىياپهتكه كىرىدۇ

توي » «تۈك ئۈندۈرگۈچى« بىرقانچه سۇخهنداز دەلاللالر ۋە ياكى چۇچۇسىنى» قىل«ئۈستىگه بۇ 

تويدىن ئىلگىرىكى ئهلچىلىكتىن تاكى تويدىن كېيىنكى . تۇتقان بولىدۇ» مهسلىههتچىلىرى

. بولىدۇ» پىكرى جىق«بىرىگه -رەھمهتچىلهرگىچه ئىككى ئائىله كۆرۈنۈشته ئىناق، ئهمهلىيهتته بىر
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قىلىش » سودا«ياكى نىكاھنى بۇزۇپ قايتا » شتىراپ ئېلىشئى«ھهتتا يامانلىشىپ قوشۇمچه 

قۇدىالرنىڭ . ھالهتلىرىگه راۋاجلىنىدۇ، بۇ دۈشمهنلىشىشنى كۈچهيتىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

كېلىشهلمهسلىكى، يالغان ھىجىيىشلىرى، تويى بولغان پهرزەنتلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا مهنپهئهت 

چۆچهكلهرنى قىلىپ يۈرۈشلىرى تويى بولغان -نۇقتىسىدىن ئارىلىشىپ، قامالشمىغان سۆز

بۇ ھال كېلىپ كۈيئوغۇل بىلهن . يىگىتلهرنىڭ مۇناسىۋەتلىرىگه دەز كهتكۈزۈۋېتىدۇ-قىز

. قېيىنئانا ئوتتۇرىسىدا زىددىيهتكه پىلته بولۇپ بېرىدۇ-قېيىنئانا، كېلىن بىلهن قېيىنئاتا-قېيىنئاتا

 ئائىله بۇزۇش، ئهر بۇزۇش، خوتۇن بۇزۇش، جهمئىيهتته باش كۆتۈرگهن نىكاھتىن ئاجرىشىش،

وتۇن ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي خ-ماجرا، ھهتتا ئهر- چېكهرمهن بولۇپ كېتىش، جىدەل-ئىچهرمهن

مهنپهئهت ئىزدەپ، داغبازلىق . نىڭ تۇغۇلۇشىغا سهۋەب بولىدۇ...يېتىم ھادىسىلىرى- مېيىپلىك، ئۆلۈم

توي مۇناسىۋەتلىرىنى بۇزۇۋېتىشكه، - لىق نىكاھقىلىپ بىر ئوبدان ئۆتۈۋاتقان بالىلىرىنىڭ ئىل

باجىالرنى قانداقمۇ پهرزەنتلىرىگه -ئائىلىسىنى ۋەيران قىلىشقا سهۋەبچىلىك قىلىشىۋاتقان ئۇنداق قۇدا

لىق، »باجا-قۇدا«مال، مهنپهئهت ئۈستىگه قۇرۇلغان بۇنداق -كۆيۈنگهن، دېگىلى بوالر؟ پهقهت پۇل

باال مۇناسىۋىتىنىڭمۇ بۇزۇلمايدىغىنى - نى يوق ھهم بۇنداق ئاتاچىلىقنىڭ بۇزۇلمايدىغى»تۇغقان «

 تۇرمۇش قىزنىڭ ئىللىق مۇھهببىتىگه سالقىنلىق يۈرۈشتۈرۈش، ئۇالرنىڭ مۇستهقىل-يىگىت. يوق

  .تىرىكچىلىكىگه ئارىلىشىۋېلىش قهبىه سهت قىلمىشتۇر

 

  

  تۈگىدى 

  

 
 
 

ان ھهرقانداق ئېلكىتابنىڭ ئهسلى تۈزۈپ چىقق>> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<: بايانات 

ماتىرىيالنىڭ ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى شۇ ماتېرىيال يولالنغان توربهت ھهم شۇ توربهتكه يوللىغۇچى 

  !!! ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

تۈزۈپ چىققان ئېلكىتابالر پهقهت ئۆگىنىش ۋە بىرقىسىم >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

ئۈچۈن تورغا يولالندى ، ئۇنىڭدىن باشقا سودا ئىشلىرى پايدىالنغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى 

ئهگهر قانۇنسىز باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت . قاتارلىقالرغا ئىشلىتىش مهنئىي قىلىنىدۇ 

ئۇيغۇر ئېلكىتاب <<. كېلىپ چىقسا بارلىق ئاقىۋەتكه شۇ ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسئول بولىدۇ 
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  !!!!!قانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ بۇ جهھهتته ھېچ>> گۇرۇپپىسى
تۈزگهن ھهرقانداق ئېلكىتابقا نىسبهتهن >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<يۇقىرىقىالردىن باشقا 

  .بىلهن بىۋاسىته ئاالقىالشسىڭىز بولىدۇ >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<تهلهپلىرىڭىز بولسا -پىكىر
                                                                            55451683:  توپى  QQنىڭ >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

كۈنى                  - 29  ئاينىڭ- 1يىلى– 2008  
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