
 پارىژدىکى ۇئيغۇر قىزىنىڭ بايانى
 مۇقهددەس مىجىت

 )  ەئدهبىي خاتىره(



مهزكـــۇر ئهســـهرنىڭ ئـــاپتورى : تهھرىـــردىن
ــۇقهددهس مىجىـــت  ــده -1982مـ ــى ئۈرۈمچىـ يىلـ

باشـالنغۇچ  -20چى شـهھهرلىك   ئۈرۈم. تۇغۇلغان
ــىنجاڭ    ــيىن، شـ ــدىن كېـ ــى پۈتتۈرگهنـ مهكتهپنـ
ــارارلىق    ــۇنجى قـ ــستىتۇتىنىڭ تـ ــهنئهت ئىنـ سـ

ــرگهن  ــقا كىـ ــپىگه ئوقۇشـ ــت كهسـ ــۆت  .بالىـ تـ
ــيىن،    ــدىن كېـ ــنى تاماملىغانـ ــق ئوقۇشـ يىللىـ
ئالىي مهكتهپكه ئوقۇغۇچى قوبـۇل قىلىـش بىـر          
تۇتـــاش ئىمتىھانىغـــا قاتنىـــشىپ، پىئـــانىنو     

.  تولۇق كۇرسقا قوبۇل قىلىنغـان     كهسپى بويىچه 
ئوقۇش ھاياتىـدا ئـۇ قوشـۇمچه يـاپون، ئىنگلىـز           



ئـۇدا بهش يىـل مهكـتهپ       . تىللىرىنى ئـۆگهنگهن  
، ئــاپتونوم »ئــۈچته ياخــشى ئوقۇغــۇچى«بــويىچه 

مــــــۇنهۋۋهر «يىلــــــى -2002رايــــــون بــــــويىچه 
يىلـى ئۈرۈمچىـده   -2001ئۇ  . بولغان» سىتودېنت

» الىــشىشتويامــا لوڭقىــسىنى ت«ئۆتكــۈزۈلگهن 
پىئانىنو مۇسابىقىسىنىڭ ياشـالر گۇرۇپپىـسىدا    

ــشكهن -2 ــكه ئېرى ــى -2002. لىك ــدا -6يىل ئاي
مهكتهپنىــــڭ تهشكىللىــــشى بىــــلهن يــــالغۇز 

 .كىشىلىك پىئانىنو كېچىلىكى ئۆتكۈزگهن

» يىـــل-1901«ئايـــدا پـــارىژ -2يىلـــى 2003-
ســـــــهنئهت ئۇنىۋېرســـــــىتېتىنىڭ ئوقۇشـــــــقا 



. چىققـان چاقىرىش قهغىزى بىلهن فرانـسىيىگه     
بىـر يىللىــق فرانــسوز تىلــى، پىئــانىنو كهســپى  
ئۆگىىش تهييارلىقىـدىن كېـيىن، ئىمتىھانـدىن       

ــك   ــسىيه دۆلهتلىــ ــۈپ، فرانــ ــارىژ «ئۆتــ -10پــ
ــىتېتى ــپى  » ئۇنىۋېرسـ ــشۇناسلىق كهسـ ئىنسانـ

ــىنىڭ   ــۇق كۇرسـ ــالپ  -3تولـ ــدىن باشـ يىللىقىـ
 .ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنغان

ــويىچه     ــانىنو كهســپى ب ــتىن پىئ ــر تهرهپ ــۇ بى ئ
ــۇقىرى    ــسىز يـ ــارىتىنى ئۈزلۈكـ ــداش ماھـ ئورۇنـ
ــر تهرهپـــــــــــتىن    ــۈرۈش، يهنه بىـــــــــ كۆتـــــــــ
ئىنسانــشۇناسلىق كهســپى بــويىچه ماگىــستېر  



ئاسپرانت، دوكتور ئىلمـى ئۇنۋانىغـا ئېرىـشىش        
 .ئۈچۈن تىرىشماقتا

ــڭ     ــۇش ھاياتىنىــ ــسىيىدىكى ئوقــ ــۇ فرانــ ئــ
ــقان نهق    ــۆزى ئۇچراش ــدا، ئ ــلهپكى چاغلىرى دهس

لغــــان يــــېڭىچه رېئــــاللىق ۋه ئۇنىڭــــدىن يارا
تۇيغـۇلىرى ئاساسـىدا مهزكـۇر ئهسـهرنى        -ھېس

 .يېزىپ چىققان

كــۈنى قهدىمىــم -24ئاينىــڭ -3يىلــى 2003-
شۇندىن باشالپ، . فىرانسىيه تۇپرىقىغا بېسىلدى

ــاش  ــر مهزگىــل كــۈنلىرىم ھاياجــان ۋه تېڭىرق بى
ئىچىده ئۆتتى، ئهمما يېڭـى ئهلـدىكى باشـقىچه 



ش ۋه رېئـــاللىق مېنـــى تېـــزال باشـــقىچه ياشـــا
ــستىدى ــشقا قى ــۇر قىلى ــر . تهپهكك ــدىن بى ئارى

مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن بىردىنال ئهينى چاغـدا 
يىـراق قىـرالردىن «يازغۇچى ئهخـتهم ئۆمهرنىـڭ 

ــاالم ــا يهرگه س ــدىن » !ئان ــانلىقىنى قايتى يوللىغ
ھهقىقىي چۈشـهنگهندهك بولـدۇم ۋه ئىختىيارسـىز 

 .قولۇمغا قهلهم ئالدىم

 بۈۋىمهريهم چېرکاۋى

ـــــــا ـــــــڭ −رىژپ ـــــــا مهدەنىيىتىنى دۇني
ـــرى ـــۈکلىرىدىن بى ـــى، . بۆش ۇئ قهدىمىيلىک

گۈزەللىکى، ائۋاتلىقى، تۇرمۇش مهزمۇنىنىـڭ 



بــۇ يهردە . مـوللىقى بىــلهن دۇنياغـا داڭلىــق
 يىل ائۋۋال بهرپـا قىلىنغـان 300بۇنىڭدىن 

ــکهن  ــشىپ کهت ــاش کــوچىالر، گىرەلى ــار ت ت
يېڭــى مـــودا بىنــاالر، رىـــم ۇئســـلۇبىدىکى 

ــاۋالر، خــانقهدىمکــى چى ــنهزلهردىن -رک کى
ــــــان وئردا ــــــرا-قالغ ــــــارايالر، وئپى -س

ـــــسام ـــــھۇر رەس ـــــانىالر، مهش -تىياتىرخ
ھهيکهلتاراشالرنىڭ ېئسىل ەئسهرلىرى بىـلهن 

-کىچىك مـۇزىيالر، گـۈل-لىق تولغان چوڭ
چېچهکلىـك کــوچىالر، پــارىژنى وئتتۇرىــدىن 
ــهلتهنهتلىك  ــان س ــۈپ ېئقىۋاتق ــگه بۆل ىئککى



ارىژنىڭ سـىموۋولى دەرياسى، پ) سهنيا(سهن 
ەئيفېڭ مۇنـارى، زەپهر دەرۋازىـسى، نۇرغـۇن 

ـــان ـــن ائم ـــق جهڭلهردى ـــسهن -قېتىملى ېئ
. ۆئتکهن مهشھۇر بـۈۋىمهريهم چىرکـاۋى بـار

بۇ چىرکاۋنى ھهر بىر کۆرگىنىمـدە ائپامنىـڭ 
چىرکاۋ ھهققىدە ېئيتىپ بهرگهنلىـرى قـۇالق 
تۈۋىمـدە جـاراڭالپ، بىـر قهدىمىـي چىرکـاۋ 

ىرانـسۇزالرنىڭ مـۇقهددەس بىلهن قوشۇلۇپ ف
. روھـــى کـــۆز ائلدىمـــدا نامايـــان بولىـــدۇ

ـــدە  ـــى مهزگىلى ـــا ۇئرۇش ـــى دۇني ىئککىنچ
ــۇنجى  ــڭ ت ــسىغا گېتلىرنى ــسىيه چىگرى فىران



ـــــرى چۈشـــــکهندە ۇئرۇش  ـــــوپ وئقلى ت
ــڭ پارىژغــا کېلىۋاتقــانلىقىنى  ۋەيرانچىلىقىنى
ســهزگهن شــهھهر ائھالىــسى خــۇددى بىــرەر 
ـــــۇيرۇق چۈشـــــۈرگهندەکال ـــــدان ب  قومان
ۆئيلىرىــدىن چىقىــشىپ، ۇئدۇل بــۈۋىمهريهم 

ۇئ يهردىکــى . چىرکاۋىغــا قــاراپ ماڭغــان
قىممهتلىك مهدەنىـي مىـراس ۋە بويـۇمالرنى 
ائۋايــــالپ ەئدىيالالرغــــا وئراپ، ماشــــىنا، 
ھارۋىلىرىغــا ســېلىپ، ائتلىرىغــا ائرتىــشقان، 
ــانلىرى  ــپ قالغ ــدا کېلى ــه قالمىغان ھېچنهرس

 بولـسىمۇ بولسا ەئڭ ائخىرقى بىر تال مىقنى



ــشقان ــا تىقى ــپ يانچۇقلىرىغ  …قومۇرۇۋېلى
ۇئالر بــــــۇ بويــــــۇمالرنى ەئڭ ائۋۋال ەئڭ 
ـــاتىرجهم  ـــۇرۇپ خ ـــا يوش ـــخهتهر جايغ بى

-مومىـسى، ائتـا-بولۇشقاندىن کېيىنال بوۋا
ـــۈلکىنى  ـــال م ـــالىلىرىنى ۋە م ـــسى، ب ائنى

ــۆتکىگهن ــا ي ــخهتهر جايالرغ ۇئرۇش  …بى
ــــــېچکىم  ــــــيىن ھ ــــــقاندىن کې ائياقالش

يـــانهت قىلمــاي، ھهمـــمه ھېچنهرســىگه خى
نهرســـىنى ۆئز پېتـــى ەئســـلىدىکى وئرنىغـــا 

ھهتتا ھېلىقـى ائخىرقـى بىـر . جايالشتۇرغان
. تال مىقنىمۇ ۆئز جايىغـا قېقىـپ قويۇشـقان



ـــکه  ـــلى تۈس ـــاۋى ەئس ـــۈۋىمهريهم چىرک ب
ـــشىلهر  ـــدىن کى ـــنال ائن ـــدىن کېيى کىرگهن
ــــــسىي  ــــــۇپ، شهخ ــــــاتىرجهم بولۇش خ
ــــکه  ــــلىگه کهلتۈرۈش ــــى ەئس ىئگىلىکلىرىن

 …ىرىشکهنک

 يىلـدىن کـۆپرەك 60شۇنىڭدىن بۇيـانقى 
ـــت  ـــتىم رېمون ـــر نهچـــچه قې ـــا ۇئ بى ۋاقىتت

. قىلىنىپ، تېخىمـۇ جهلىپکـار تـۈس ائلغـان
ـــــت ( ـــــسمى رېمون ـــــىرتقى قى ـــــازىر س ھ

ــۇ پارىژلىقالرنىــڭ ەئنــەئنه ۋە ). قىلىنىۋېتىپت
ـــداق  ـــان مۇن ـــلىرىغا بولغ ـــي مىراس مهدەنى



ــبىم  مهســۇئلىيهتچانلىقىنى وئيلىغىنىمــدا قهل
پارىژدىکى ھهربىـر . چهکسىز لهرزىگه کېلىدۇ

ەئتىقىنىـــــــڭ مـــــــۇکهممهل -ائســـــــارە
ــــارىژ  ــــچه ەئۋالد پ ــــشىدىکى نهچ ساقلىنى
ــدىن ســۆيۈنمهي  ــۇغ ەئجرى پۇقراســىنىڭ ۇئل

 .تۇرالمايمهن

فرانسىيىلىکلهر نهزەرىدىکى ەئڭ 
 قىممهتلىك نهرسه

ــــاۋرۇ« ــــر ي ــــى بى ــــر کىلوس دەپ » !بى
ـــــدار  ـــــا خېرى ـــــشىپ کۆکتاتلىرىغ ۋارقىرى



قىرىشىۋاتقان ەئرەبلهر بازىرى، چاتـاقچى چا
ــۇي  ــدىن بهدب ــونى، تېنى ــلهر راي ــارا تهنلىک ق
ــلهر،  ــدىغان ھاراقکهش ــۇپ تۇرى ــۇراق ۇئرۇل پ

ــتىلهر ــوچىالردا يهنه  … جاھانکهش ــۇ ک ب
-ھهرخىل ېئرق ۋە دىندىکىلهرنى، مېھرىبـان

ـــــــاۋۇر  ـــــــشىلهرنى، ھاک ـــــــتانه کى دوس
ـــسىدىن  ـــۇلىقىنى ائرقى ـــىپانىلهرنى، ق مۇزش

ــ ــۆرگىلى بولغىــدەك کېلىۋاتق ــشىنى ک ان کى
چـــــوڭ قىلىـــــپ تېـــــشىۋالغان غهلىـــــته 

ــــرىتىمهن ــــانچۇقالرنى ۇئچ ــــداق . ياس بۇن
چاغالردا ماڭا نىـسبهتهن ھهم سـىرلىق، ھهم 



ائجايىپلىققــا تولغــان بــۇ شــهھهردە کــالالم 
ـــــۇنداقال  ـــــشتۇرمىالر ش ـــــوائل ۋە سېلى س

. پهخىرلىنىش ۋە ھاياجـانالر بىـلهن تولىـدۇ
قانچه بـــۇ يهردە خىيـــاللىرىم چوڭقۇرالشـــ

ــۆز  ــۈکلهر ک ــشکهن بۈيۈکل ــان، ېئرى ۇئچراتق
دە، بىـردىنال يهڭگىلـلهپ -ائلدىمغا کېلىـدۇ

ــــالىمهن ــــدە . ق ــــېڭىلىقالر ىئچى ــــۇ ي ائش
ــسۇزالرنىڭ  ــا مهدەنىيىتــى«فران » کۇتۇپخان

مېنىــڭ » کىتــاب مهدەنىيىتــى«شــۇنداقال 
ــپ  ــشالرنى ېئلى ــپ يېڭىلىنى ــا ائجايى روھىمغ

 .کهلدى



ىـدو بىناسـىدا ەئڭ پومپ.پارىژدىکى جـورج
ـــــك  ـــــق مـــــۇھىي ھهم ۈئچ قهۋەتلى داڭلى

ۇئ کۆلىمنىــڭ چــوڭلىقى، . کۇتۇپخانــا بــار
ەئسلىھهلىرىنىڭ تولـۇقلىقى بىلهنـال ەئمهس، 

بـــــۇ . ھهقــــسىزلىقى بىلهنمـــــۇ داڭلىـــــق
 مىــڭ پــارچه کىتــاب، 350کۇتۇپخانىــدا 

 خىلدىن ائرتـۇق ژۇرنـالالر تـوپلىمى، 2500
ــته، 6000 ــل خهرى ــڭ 10 خى   دانه700 مى

ــسى،  ــال دېسکى ــل تىــل 1200ماتېرىي  خى
ۆئگىـــــنىش ماتېرىيـــــالى ۋە خهلقائراغـــــا 

 . کومپيۇتېر بار700تورالشتۇرۇلغان 



کىچىـــك کۆلهمـــدىکى -پـــارىژدا وئتتـــۇرا
کۇتۇپخانىالردىن قانچىـسى بارلىقىغـا ېئنىـق 
ــر  ــا ھهربى ــسهممۇ، ەئمم ــېمه دېيهلمى ــر ن بى
ــــوغرا  ــــا ت ــــدىن کۇتۇپخان ــــا ائلتى رايونغ

ــــدىغانلىقىنى .  جهزىملهشــــتۈرەلهيمهنکېلى
مۇشـۇنچىۋاال کـۆپ کۇتۇپخانىغـا «ۇئنداقتا 

 »کىرىدىغان ائدەم بارمىدۇ؟

ـــڭ کۇتۇپخـــانىلىرى ائدەتتىکـــى  پارىژنى
. دە ېئچىلىــدۇ12کــۈنلهردە چــۈش ســاەئت 

ېئچىلىــشتىن بــۇرۇن ۆئچــرەتته تۇرغــانالر 
ســهپ . چه کىــشىگه يېتىــدۇ100بهزىــدە 



ــــۇرا  ــــدە کىچىکــــلهر، ياشــــالر، وئتت ىئچى
ـــــ ـــــا ائران ياش ـــــوڭالر، ھهتت لىقالرنى، چ

مومــــــايالرنىمۇ -ماڭىــــــدىغان بــــــوۋاي
ــــسىز ۇئالر ۆئزىــــگه نــــۆۋەت . ۇئچرىتاالي

ىئککـى سـاەئت -تهگکۈچه بـۇ يهردە بىـرەر
ــــرگهن . ساقالشــــقا رازى ــــا کى کۇتۇپخانىغ

تهسـته . دەسلهپکى کۈنلىرىمنىڭ بىرى ىئدى
بىـــــــر وئرۇن تېپىـــــــپ وئلتـــــــۇرۇپ، 

ەئممــا . ىمماتېرىيـاللىرىمنى ائلــدىمغا يايــد
ھايـــــال ۆئتـــــمهي ماتېرىياللىرىمنىـــــڭ 

ــدىم ــى بايقى ــۇرۇپ . کهملىکىن ــدىن ت وئرنۇم



ــاب ــويىچه کىت ــك ب ــالالرنى -تىزىملى ماتېرىي
ـــدۇم ـــۇر بول ـــکه مهجب ـــق ىئزدەش . داۋاملى

ىئزدىـــــــشىم تهکرارلىـــــــق ىئچىـــــــدە 
ــشىۋاتاتتى ــر . داۋاملى ــدا وئرۇق بى ــر چاغ بى

ـــسىرىگىنىچه  ـــاراپ کۈلۈم ـــا ق ـــوۋاي ماڭ ب
 :دە-دىائلدىمغا کهل

ســـاڭا قهغهز کېرەکمـــۇ؟ لوغهتچـــۇ؟  −
ــاتىرە  ــم خ ــرەك؟ بهلکى ــوغهت کې ــداق ل قان
ــۇالرنى  ــا ب ــۇ، مان ــقا قهغهز کېرەکت قالدۇرۇش
ائلغىــن، مهن ســاڭا لــوغهت تېپىــپ کىــلهي 

ــــدى ــــدىن ائيرىل ــــنىچه يېنىم مهن . دېگى



ھهقىــقهتهن خــاتىرە دەپتىرىمنــى تاپالمــاي 
بـۇ مېھرىبـان . تىپ بولۇۋاتقان ىئـدىم-تىت
ــپ بوۋ ــى کۈزىتى ــرى مېن ــدىن بې اينىــڭ خېلى

ــۇددى ۆئز  ــدا خ ــېس قىلغىنىم ــۇرغىنىنى ھ ت
ــدىن  ــى بوينى ــدەك ۇئن ــوۋامنى قۇچاقلىغان ب

 .قۇچاقلىغۇم کهلدى

کۇتۇپخــــانىالر شــــهنبه ۋە يهکــــشهنبه 
 غىـچه 10دىـن کهچ 11کـۈنلىرى کۈنـدۈزى 

ــــام ــــۇ قاين ــــدە تېخىم ــــدۇ ھهم -ېئچىلى
 .تاشقىنلىققا چۆمىدۇ



ۇپخانىغـــــا دەم ېئلىـــــش کـــــۈنلىرى کۇت
ـــالغىنىڭىزدا  ـــپ ق ـــيىن کېلى ـــتىن کې چۈش

ـــهۋرى ـــراق س ـــسىڭىز -ۇئزاق ـــاقهت قىلمى ت
ــدە . کىرەلمهيــسىز ــڭ بىرى شــۇنداق کۈنلهرنى

مهن ۇئزاق ۆئچرەتته تـۇرۇپ، کۇتۇپخانىغـا 
قهلهم، -ســومکامدا قهغهز. ائخىــرى کىــردىم

ــار ىئــدى ــال بولکــا ب . لــوغهت بىــلهن بىــر ت
ــاقنى ــۇرۇق يهپ قوس ــولکىنى ق ــچه ب  پىالنىم
ـــــداپ تۇرســـــام، بۈگـــــۈن کـــــۆرۈپ  ائل
ــــالالرنى  ــــان ماتېرىي ــــۈگهتمهکچى بولغ ت



 …تۈگهتسهم، تاپـشۇرۇقۇمنى ىئشلىۋالـسام
 .بوالتتى

ـــشنىمۇ  کۇتۇپخانىغـــا کىرىـــپ وئرۇن تېپى
بىــر چاغــدا جايلىــشىپ . خېلــى کۈتتــۈم

ـــۇتېرنى  ـــيىن، کومپي ـــدىن کې وئلتۇرۇۋالغان
شــۇ  …ېئچىــپ، لــوغهتنى قولۇمغــا ائلــدىم

ر چاغـدا قوسـىقىم پىژىلـداپ وئلتۇرغانچه بى
ائچقانــــدىال بىــــر قولــــۇمنى ســــومکامغا 

ـــولکىنى تهســـته ائز ـــۇرۇق ب ـــتىم، ق -ۇئزات
 .ائزدىن يوتۇشقا باشلىدىم



 سىزگه ياردىمىم کېرەکمۇ؟ −

چــوڭ، -بـۈدرە چــاچلىق، کــۆزلىرى چــوڭ
ــاال 20پهمىمــچه  ــر ب  ياشــالرغا بارمىغــان بى

 .ماڭا قاراپ تۇراتتى

ـــىزگه، ۆئزۈم تىر − ـــمهت س ـــشىپ رەھ ى
 .کۆرەي

مهن رەھمىتىمنــــى بىلــــدۈرۈپال، يهنه ۆئز 
 .ىئشىمغا کىرىشتىم



دېـدى ۇئ -قـۇرۇق بولکـا يېـيىش تهس، −
 .يهنه

ھهقىقهتهن سـىرتقا چىقىـپ قهھـۋە يـاکى 
ۇئسسۇزلۇق ېئلىپ کىرەي دېسهم ۋاقتىمنىـڭ 
ۆئتـــۈپ کېتىـــشىدىن ەئنـــسىرەپ چىـــڭ 

 .وئلتۇرۇۋالغان ىئدىم

 .مهنسورىدىم −سىز فرانسىيىلىکمۇ؟ −

 .ياق، مهن ائلجىرىيىلىك −

 پارىژدا وئقۇمسىز؟ −



ياق، ىئشلهيمهن، ائدەتـته دەم ائلغـان  −
چاغلىرىمـــدا بـــۇ يهرگه کېلىـــپ تىرىـــشىپ 
ۆئگىنىۋاتقــان ياشــالرغا خــالس خىــزمهت 

 .قىلىشنى ۆئزۈم تاللىغان

ۇئ . مهن ۇئنىـڭ يـاردىمىگه ناىئـل بولــدۇم
خۇددى پىـشقهدەم وئقۇتقـۇچىالردەك ماڭـا 

قىسىم سۆزلهرنىڭ فرانـسۇزچه يېزىلىـشى، بىر 
وئقۇلۇشــى ۋە تهلهپپــۇز قىلىنىــشىنى تولىمــۇ 

 .ەئستهيىدىل، ەئتراپلىق ۈئگهتتى



بۇ يهردىکى کۇتۇپخـانىالردا ەئنه شـۇنداق 
مـۇھهببهتکه تولغـان خـالس -قهلبى مېھرى

 .مۇالزىمالرنى ھهر کۈنى ۇئچرىتااليسىز

فرانــــسىيىلىکلهر تۇرمۇشــــىنىڭ −کىتــــاب
ــ ــۇھىم بى ــکهنم ــپ کهت ــسمىغا ائيلىنى . ر قى
 کىتــاب وئقىمىغــان 100يىلىغــا «ۇئالرنىــڭ 

دەيـــدىغان » کىـــشى فرانـــسىيىلىك ەئمهس
شـۇڭا ۇئالردا ۇئلـۇغ . شۇائرى، ۆئلچىمى بـار

ــۇرمهنلهر  ــۇغ وئق ــق ۇئل ــا اليى يازغۇچىلىرىغ
ھهر قېـتىم کۇتۇپخـانىالردا . بارلىققا کهلگهن

ــــــلهن  ــــــتايىدىللىق بى ــــــايىتى ەئس ناھ



مومــــــايالرنى -ان بــــــوۋايۆئگىنىۋاتقــــــ
ـــدە ۇئالر  ـــدا ســـۆيۈنۈش ىئلکى ۇئچراتقىمىن

 .بىلهن ۈئنسىز مۇڭدىشىمهن

مهن فرانـــسىيىلىکلهرنىڭ شـــۇ دەرىجىـــدە 
کىتابخۇمـــارلىقىنى، فرانـــسۇز مىللىتىنىـــڭ 
ساپاسىنىڭ يۇقىرىلىقىدا بولسا کېـرەك، دەپ 

 .وئيلىدىم

ھهقىقهتهن کىتاب وئقۇش، کىتاب يېـزىش 
ىلىـــق فرانـــسىيىنىڭ ۋە ىئجـــاد قىلىـــش ائرق

ــــــا کهلــــــگهن، دەپ  ــــــۈنى بارلىقق بۈگ



-بىــزدە کىتــاب. جهزملهشتۈرۈشــکه بولىــدۇ
ــىدىکىلهر  ــم ساھهس ــال ىئلى ــالالرنى يهنى ژۇرن

ـــدۇ ـــاب . کـــۆپرەك وئقۇي ـــارىژدىچۇ؟ کىت پ
خــۇددى ھهر کــۈنى ھهمــمه ائدەم −وئقــۇش

. نــان يىگهنــگه وئخــشاشال وئمۇمالشـــقان
، ائپتۇبۇســتا، مىتــرودا، پــويىزدا، بانکىــدا

ــا، کوفىخــانىالردىمۇ  ھهتتــاکى تېــز تاماقخان
ـــــت ـــــال کـــــۆرۈش -کىتـــــاب، گېزى ژۇرن

ــــان ــــۇمىيهتکه ائيالنغ ــــسىيىدە . وئم فران
ـــسۇن ۈئچـــۈن  ـــۇالي بول ـــا ق کىتابخانىالرغ
توملۇق کىتابالر باب ياکى قىسىمالر بـويىچه 



کىچىــك، يېنىــك، ەئپلىــك ىئــشلىنىپ، نهشــر 
شــۇڭا مۇنــداق ەئپلىــك کىتــابالر . قىلىنغــان

 .ىقالرنىڭ ەئڭگۈشتهرىگه ائيلىنالىغانپارىژل

بالىالر بويۇملىرى مـاگىزىنلىرىنى ائرىـالش 
داۋامىدا، فرانسىيىلىکلهرنىڭ کىتابقا بولغـان 
ــــن  ــــۇ يهردى ــــسمهنلىکنىڭ دەل مۇش ھېرى

. باشــــــلىنىدىغانلىقىنى جهزملهشــــــتۈردۈم
گىياھالر، ائسـمان -ھهرخىل جانلىقالر، گۈل

 جىــسىملىرى تونۇشـــتۇرۇلىدىغان ھهرخىـــل
ــــالىالرنىڭمۇ  ــــلىق ب ــــر ياش ــــابالر، بى کىت

يىلىغـا «بۇالرنى کۆرۈپ . ھهمراھلىرى ىئکهن



ــــۇش100 ــــاب وئق ــــۇ »  کىت بوۋاقالرنىڭم
ــانمۇ ــۇائرى قىلىنغ ــالپ -ش ــېمه، دەپ وئي ن

ەئسلىدە بوۋاق چېغىـدىن باشـالپال . قالدىم
ــــــىڭدۈرۈلگهن کىتــــــاب ھهۋىــــــسى  س
فرانـــــــسىيىلىکلهرنى کىتابخۇمارالرغــــــــا 

 .کهنائيالندۇرۇۋەتکهن ىئ

ىئککى کـۈن کىتـاب -فرانسىيىلىکلهر بىرەر
وئقىيالمــاي قالــسا ۆئزلىرىنــى دۆتلىــشىپ 
قالغانـــدەك ســــېزىپ بىائراملىـــق ھــــېس 

ــشىدىکهن ــپالر . قىلى نهشــرىياتچىلىقتىمۇ قېلى
بۇزلۇپ، وئقۇرمهننىـڭ ېئھتىيـاجىنى ائسـاس 



ــــانالر  ــــۇن ىئمک ــــارلىق نۇرغ ــــش قات قىلى
ش ھهرقانداق فرانسىيىلىکنى بىـر مىنـۇت بـو

ۋاقتى چىقسىال يانچۇقىـدىن، سومکىـسىدىن 
بىر تال کىتـابنى سـۇغۇرۇپ ېئلىـپ وئقۇشـقا 

 .ائلدىرايدىغان ھالهتکه کهلتۈرگهن

الرغـا »کىتـاب وئيۇنچـۇق«ەئينى يىلالردا 
ھهمراھ بولۇپ، چـوڭ بولغـان بـۇدرۇق قىـز 
بوۋاقالر بۈگـۈنکى کۈنـدە مـودا کىيىملهرنـى 

هن کىيىشىپ، ېئسىل سومکىالرنى کۆتۈرۈشـک
گۈزەل خېنىمالر قاتارىغا قوشۇلۇپ کهتـکهن 
ــدا  ــاغ ۋە جاي ــان چ ــسىمۇ، ۇئالر خالىغ بول



ســومکىلىرىدىن گىــرىم بويــۇملىرى قۇتىــسى 
ــانمۇ ــلهن ي ــابىنى -بى ــدىغان کىت ــان تۇرى ي

چىقىرىپ ھوزۇرلىنىـپ وئقۇشـقا ائدەتلىنىـپ 
ــۇ . کهتــکهن ــلهن تېخىم ــۇرقى بى ۇئالر شــۇ ت

-مـــۇکهممهل، تېخىمـــۇ چىرايلىـــق قىـــز
 !ۋەتتهەئل

يېڭى بىر کىتاب فرانـسىيىلىکلهر نهزەرىـدە 
ھهرقانـداق سـورۇندا يېڭـى . بىر قىزىق نۇقتا

بـۇ . مۇنازىرە بولىـدۇ-کىتاب ھهققىدە بهس
ھهقــته ېئغىــز ائچالمىغــان کىــشى خــۇددى 

 .گۇناھکاردەك بويۇن قىسىپ قالىدۇ



يىللىق روژىستوۋ بـايرىمى يېتىـپ 2003-
ڭ کېلىــــشتىن ىئلگىـــــرى کىتابخانىالرنىـــــ

ــى ــپ کهتت ــال قىزى ــسى بهک ــۈنکى . سودى چ
ــــك  ــــدا ەئڭ قىممهتلى ــــستوۋ بايرىمى روژى
ــا  ــۈپىتىدە يېقىنلىرىغ ــرى س ــوۋغىالرنىڭ بى س
ــسىيىلىکلهرنىڭ  ــش فران ــوۋغا قىلى ــاب س کىت

ـــــان ـــــتىگه ائيالنغ ـــــالهت . ائدى ـــــۇ ھ ب
ــۈن  ــا ک ــر تۇغۇلغن ــۇم بى ــدىکى مهل ۈئرۈمچى

ۆئتکۈزۈۋاتقـان » تۇغۇلغان کـۈن«سورۇنىدا 
ـــدىم دوســـتۇمغا ىئککـــ ـــاب تهق ى دانه کىت

ـــورۇندىکىلهرنىڭ ـــۈن س ـــانلىقىم ۈئچ : قىلغ



ــاب  ــسهن، ىئککــى کىت ائســان ىئــشنى تېپىپ
ــدۇڭ ــال قۇتۇل ــا! بىلهن ــا تاپ تهنه -دەپ ماڭ

ــالدى ــا س ــشقانلىقىنى يادىمغ ــدى . قىلى ەئم
ــاب راســتىنال ەئڭ ېئــسىل  وئيلىــدىمکى، کىت

ۈئرۈمچىـگه بارسـام ائشـۇ . سـوۋغات ىئـکهن
ب ســوۋغا قىلىــمهن، دوســتلىرىمغا يهنه کىتــا

ــدىن ېئــسىل  ــاکى ۇئالر کىتابنىــڭ ھهممى ت
 !سوۋغا ىئکهنلىکىنى چۈشهنگىچه

بۇنداق قهتي قارارغا کېلىـشىمگه تـۈرتکه 
بولغىنى يهنىـال فرانـسىيىلىك ساۋاقداشـلىرىم 



فرانـسوز تىلـى سـاۋاتىم چىققانـدىن . بولدى
 :باشالپ مهن ۇئالرنىڭ

نهچـچه کۈنـدىن بۇيـان دەرس وئقـۇپ  −
ــــــــــۇ بهك  ــــــــــدىم، نېرۋىلىرىمم چارچى

ـــى ـــشىپ کهتت ـــته دەم . جىددىيلى ـــۇ ھهپ ب
ــى  ــابتىن بىرن ــشى کىت ــدە ياخ ــش کۈنى ېئلى
وئقۇپ، کـالالمنى ائرام ائلـدۇراي دەيـمهن، 

پـات ائڭاليـدىغان -دېيىشىۋاتقانلىقىنى پات
وئيۇنغا قارىغاندا کىتـاب کۆرۈشـکه . بولدۇم

ـــابتىن  ـــرىتىش، کىت ـــت ائج ـــۆپرەك ۋاقى ک
− مغـــــا ېئرىـــــشىش ائزادىلىکـــــکه، ائرا



ھهقىــقهتهن فرانـــسىيىلىکلهرنىڭ ۆئزگىـــچه، 
 .کىشىنى سۆيۈندۈرىدىغان دانا يولى ىئدى

فرانسىيىگه کېلىـپ يېـرىم يىلـدىن کېـيىن 
ـــلىدىم ـــکه باش ـــش ىئزدەش ـــڭ . ىئ ۆئزۈمنى

ــــى  ــــزۇ تىللىرىن ــــسۇز، خهن ــــز، فران ىئنگلى
بىلىـــدىغان ائالھىـــدىلىکىم، ۈئرۈمچىـــدە 

ـــسى بولغـــ ان، ائىئـــله ىئـــسپان وئقۇتقۇچى
ېئالندا، کۆپ قىـسىملىق تېلېـۋىزىيه فىلىىـدا 
ــارلىقىنى  ــڭ ب ــزمهت تهجرىبهمنى ــان خى رولغ
ـــى کـــۆپ شـــىرکهتلهرنىڭ  ـــدۈرۈپ، خېل بىل
خىزمهتچــى قوبـــۇل قىلىــش ائنکىتلىرىنـــى 



ــــتىم ــــقۇزۇپ ەئۋەت ــــمهي . توش ۇئزاق ۆئت
ـــــــال -شـــــــهنبه ـــــــشهنبىلىك گهزم يهک

ــــــــسىدە تونۇشــــــــتۇرغۇچىغا  کۆرگهزمى
ــىرکهتتى ــر ش ــاجلىق بى ــۇرانه «ن ېئھتىي يۈزت

دېـگهن ۇئقتــۇرۇش » !ىئمتىھانغـا قاتنىــشىڭ
خۇشــــال بولــــدۇم، چىرايلىــــق . کهلـــدى

کىيىنىــــپ، چـــــاچلىرىمنى قويۇۋېتىـــــپ، 
ۆئزمــۈگه ىئــشهنچ قىلغــان ھالــدا ىئمتىھــان 

 .مهيدانىغا کىردىم

 بهتلىك ىئمتىھـان سـوائلىنى 10ائلدىمغا 
ائخىرقـــى بىـــر نهچـــچه بېتـــى . قويۇشـــتى



زغۇچىـسى، مهزمـۇنى داڭلىق کىتابالرنىـڭ يا
. دېگهندەك سوائلالر بىـلهن تولغـان ىئـکهن

ـــتىم  ـــى قې ـــقا ەئڭ ائخىرق ـــدىن باش ۇئنىڭ
وئقىغان کىتابىڭىز قايـسى؟ ائپتـورى کىـم؟ 

کىچىـك «مهن . دېگهن سوائلمۇ بـار ىئـکهن
ائپتـــــورى » غهلىـــــته ائدەم«، »نىکـــــوال
ائلدىنقىــسى . (کهمــۇ دەپ يــازدىم.ائلبېــرت

ى بولۇپ، فرانـسۇز بالىالر ھېکايىلىرى توپلىم
تىلى ۆئگىنىـشىمنىڭ دەسـلهپکى مهزگىلىـدە 
چۈشىنىشىمگه ائسـانراق دەپ ۆئزۈم تـالالپ 

 ياشـــلىق بىـــر 20ۇئالر ). وئقىغـــان ىئـــدىم



ــق  ــچه ھهيرانلى ــدىن قىل ــۇ جاۋابى ــڭ ب قىزنى
ــشمىدى ــېس قىلى ــڭ . ھ ــسام ۇئالرنى مهن بول

. مېنى چۈشهنگهنلىکىدىن بهك رازى بولـدۇم
 :مهندىنەئڭ ائخىرىدا ۇئالر 

ســىز کىتــاب وئقىغانــدا ۋەقهلىکــکه  −
بهکرەك قىزىقامسىز ياکى کىتابنىڭ يېـزىلىش 

 .ۇئسلۇبىغىمۇ؟ دەپ سورىدى

مهن قوبـــۇل قىلىنـــدىم، ەئممـــا گهزمـــال 
کۆرگهزمىــسىدە ھهپتىــسىگگه ائران ائلــته 
ساەئت تونۇشـتۇرغۇچى بولىـدىغان قىـزدىن 



خىــل ســوائلالر ىئچىــدە -ســورالغان خىلمــۇ
ــ ــاب ھهققى ــۇ کىت ــورالغانلىرىدىن تولىم دە س

ــــدۇم ــــران بول ــــداش . ھهي ــــى، ۋەتهن قېن
ــۈکىنى  ــېمه ۈئچۈنل ــڭ ن ــلىرىم، بۇنى تهڭتۈش

 .مۇالھىزە قىلىپ کۆرۈڭالر
 

 ۇئنتۇلماس بىر ساەئتلىك دەرس

پارىژلىقالرنىڭ بىـر کۈنلـۈك تۇرمۇشـى بىـر 
ياکى بىر کېـسىم (ىئستاکان کوفى، بىر بولکا 

 .لىنىدۇۋە بىر پارچه گېزىتتىن باش) تورت



دۇنياغا داڭلىـق تهکلىماکـان قۇملۇقىنىـڭ 
گىرۋەکلىرىــدىکى يېــشىل بوســتانلىقالرنىڭ 
بىرى بولغان ۈئرۈمچىدە تۇغۇلـۇپ ۆئسـکهن 

 ۇئيغۇر قىزى مۇقهددەس مىجىتنىڭچۇ؟

ۇئنىڭ سهھىرىمۇ بىر بولکا، بىـر ىئـستاکان 
ـــۈت،  ـــزىتتىن  «Metro»س ـــاملىق گې ن

ــدى ــلىنىدىغان بول ــۇنچىلىك . (باش ــاننى ش ن
ســېغىندىمکى، بهزىــدە بــولکىنى پىقىرىتىــپ 

ـــدۇ ـــۈم کېلى ـــىغا ېئتىۋەتک . ســـهينا دەرياس
شۇنداق چاغالردا ائغزىمنـى زورالپ ېئچىـپ، 



بولکىنى تۇزلۇق کۆز ياشلىرىم بىلهن قوشـۇپ 
 .)يۈتىمهن

فرانسىيه ھۆکۈمىتى ھاۋادىکى بۇلغىنىـشنى 
پهســـهيتىش، مـــۇھىتنى ائســـراش ۈئچـــۈن 

ــۋ ــار ائممى ــال ب ــشىلهرنى ائم ــاش کى ى قاتن
. ۋاســىتىلىرىغا وئلتۇرۇشــقا رىغبهتلهندۈرىــدۇ

ـــپ، دەم  کىـــشىلهرمۇ ائڭلىـــق رىـــائيه قىلى
ــــدىن باشــــقا چــــاغالردا  ــــش کۈنلىرى ېئلى
شهخـــــــــــسىي ائپتومـــــــــــوبىللىرىنى 

 .ھهيدىمهسلىککه تىرىشىدۇ



ــدىن بهك  ــى ھهممى ــۇ يهردە ەئتىگهنلىک ب
ائلدىراش بولىدىغىنى بىزنىـڭ ۋەتهنـدىکىگه 

ـــــز-وئخـــــشاشال ىئـــــشچى مهتچىلهر، خى
تــوپ بولۇشــۇپ، -ۇئالر تــوپ. وئقۇغــۇچىالر

. غـا يۈگرىـشىدۇ)يهر ائستى پـويىزى(مىترو 
ــا  ــۇرۇن مىتروغ ــۇ ب ــارىژدا ۇئالردىنم ەئممــا پ

. ىئککـى خىـل گېزىـت بـار» يۈگرەيدىغان«
گېزىتلهر ائدەملهر يېتىـپ کېلىـشتىن بـۇرۇن 
شــهھهرنىڭ ھهرقايــسى مىتــرو بىکهتلىرىنىــڭ 

. تهقـلهپ قويۇلىـدۇکىرىش ېئغىزىدا ھهقسىز 
ائدەمـــــلهر يېتىـــــپ کېلىـــــشى بىلهنـــــال 



ۇئنىڭـــدىن باشـــقا ائدەتـــته . تارقىتىلىـــدۇ
ھهربىــــر کوچىغــــا بىــــردىن، مۇساپىــــسى 

ــا ۈئچ ــراق کوچىالرغ ــت -ۇئزۇن ــۆتتىن گېزى ت
ـــۇ  ـــۇپ، ۇئالرم ـــان بول ـــوتکىلىرى قويۇلغ ب
سهھهردىال ائھالىلهرنى ياۋرۇپـا دۆلهتلىـرى، 

لىرىـــدە ائمېرىکـــا، ائفرىقـــا، ائســـىيا دۆلهت
ــدىغان  ــت100چىقى ــچه گېزى ــال - خىل ژۇرن

ـــدۇ ـــلهن تهمىنلهي ـــرى . بى ـــشىلهر ۆئزلى کى
ــــىي،  ــــڭ سىياس ــــدىغان دۆلهتلهرنى قىزىقى

سـهنەئت -ىئقتىسادىي، ھهربىي، ەئدەبىيـات
ۇئچــۇرلىرىنى، ســودا ېئالنلىرىنــى ھهر کــۈنى 



ــــى ــــدۇ-ۋاقت ــــدا کۆرەلهي ــــۇڭا . ۋاقتى ش
ــۆھبهت  ــك س ــسىيىلىکلهرنىڭ ەئتىگهنلى فىران

ــــدىن تېمىــــسى ــــۈك ھاۋارايى مۇ شــــۇ کۈنل
ـــدۇ ـــشىپ کېتى ـــا تۇتى ـــلىنىپ دۇنياغ . باش

ــان  ــرىگه بولغ ــارات حهۋەرلى ــڭ ائخب ۇئالرنى
ـــــڭ  ـــــشىدىن ۆئزىڭىزنى ـــــداق قىزىقى مۇن
ـــــدەك،  ـــــۇ بىلىۋالغان مهخپىيهتلىکىڭىزنىم
ەئتراپىڭىزدىکى سىز بايقىمىغان يېڭىلىـق ۋە 
ــان  ــۇرۇن ۇئالر ائڭلىغ ــىزدىن ب ــشالرنى س ىئ

ــــدەك ــــپ ھهم بايقىۋالغان ــــا کېلى  تۇيغۇغ
فرانـــسىيىدە ھهرکىمنىـــڭ ۆئزى . قالىـــسىز



ياخشى کۆرىـدىعان گېزىتـى ۋە سهھىپىـسى 
داڭلىق شهخسلهرنىڭ قايـسى ژۇرنـال ۋە . بار

گېزىتىنى ياخـشى کۆرىـدىغانلىقى توغرىلىـق 
 .خهۋەرلهرمۇ قىزىق نۇقتىغا ائيالنغان

شۇنداق قىلىپ مهنمۇ ھهر کۈنى گېـزىتتىن 
ــــا ي ــــپ مىتروغ ــــى ېئلى ــــۈرۈمهن، بىرن ۈگ

ــــارغۇچه وئقــــۇپ نۇرغــــۇن  مهکــــتهپکه ب
 .نهرسىلهرنى بىلىۋالىمهن

ــا  ــۈرۈش ماڭ ــا يۈگ ــپ مىتروغ گېزىــت ېئلى
 شۇنداق ائسان نىسىپ بولدىمۇ؟



پارىژغـا کهلــگهن دەســلهپکى بىــر نهچــچه 
ائينـــى ۆئتکۈزۈشـــنىڭ قانچىلىـــك قىيىنغـــا 
ـــــادىلهپ  ـــــپ ىئپ ـــــکهنلىکىنى يېزى چۈش

 …بواللمايمهن، يازمايمۇ ۆئتهلمهيمهن

ــــدا ــــدىکى چېغىم ــــا : ۋەتهن خهنزۇچىغ
ىئنگلىـــز تىلـــى ســـهۋىيهممۇ . پىشـــشىقمهن

يامان ەئمهس، دەپ وئيالپ، يـاپۇن تىلىغـا 
ـــپ  ـــپ ۆئگىنى ـــپ قىلى ـــۇچى تهکلى وئقۇتق

شۇڭا بىر ېئغىز فرانـسۇز تىلىنـى . يۈرگهنىدىم
دۇنيـــاۋى تىـــل «ۆئگهنـــمهي تۇرۇپمـــۇ، 

ســــانالغان ىئنگلىــــز تىلىنــــى بىلىــــدىغان 



ــا دېــگهن ن» تۇرســام ــق بىــلهن پارىژغ وچىلى
ـــدىم ـــسىيه . کېلىۋەرگهنى ـــرۇپىالن فىران ائي

ــــدىن باشــــالپال ۆئزۈم  تهۋەســــىگه کىرگهن
بارماقچى بولغان جاي توغرىسىدا سۈرۈشـته 
ـــوائلىمنى  ـــدە س ـــلىدىم ھهم ـــشقا باش قىلى
ــــدىن  ــــر نهچچهيلهن ــــدا بى ــــز تىلى ىئنگلى

ــــورىدىم ــــا . س ــــقا رايونغ ــــرى باش بهزىلى
ــــــــــــرى  ــــــــــــدىغانلىقىنى، بهزىلى بارى

. مهيدىغانلىقىنى ېئيتىـپ ەئپـۇ سوراشـتىبىل
ــــدەك  ــــى بىلمىگهن يهنه بهزىلىــــرى گىپىمن

بىـــــــردىنال . مـــــــۈرىلىرىنى قىسىـــــــشتى



ــــــــشکه باشــــــــلىدىم يهنه . جىددىيلىشى
ائللىکىملهردىن سورىماقچى بولدۇميۇ قايتـا 

ـــدىم  80شـــۇ ەئســـنادا . جـــۈرەئت قىاللمى
ياشتىن ھالقىغان بىر بوۋاي يېنىمغا کهلـدى 

 :ىلىداھهمدە ىئنگلىز ت

قىزىم، يهنه بىر ېئيتىڭا، قايـسى رايونغـا  −
 .دەپ سورىدى-بارىسىز؟

شۇائن کـۆز ائلدىمـدا ۇئ بوۋاينىـڭ يېـرىم 
يېشىغا دېگۈدەك توغرا کېلىدىغان ائتامنىـڭ 



ـــدى ـــدا بول ـــلهن . سىماســـى پهي ەئدەب بى
 .سوائلىمنى تهکرارلىدىم

قىزىم، خاتىرجهم بولۇڭ، ائيرىپورتنىـڭ  −
ـــهھهرگه ـــى ش ـــدۇائپتوبۇس ـــپ ماڭى .  ېئلى

ــا  ــدىغان رايونغ ــىز بارى ــۇم س ــدا چوق ۇئنىڭ
ــــــــشىدىغانالر  ــــــــدىغانالر، ھهمکارلى بارى

ائۋۇ «: مهن شۇ چاغـدا. دېدى ۇئ-چىقىدۇ،
ــــى  ــــز تىلىن ــــڭ ىئنگلى ــــر نهچچهيلهننى بى
بىلمهسلىکى مۇمکىنمـۇ؟ ەئجهب چۈشـىنىپ 

ــدا؟ ــاۋاب بهرمى ــۇرۇپ ج ــالپ » !ت دەپ وئي
 .قالدىم



ــى  ــيىن، ھېلىق ــدىن کې ــرۇپىالن قونغان ائي
بـــوۋاي يهنه ائالھىـــتهن يېنىمغـــا کېلىـــپ، 
مېنىڭ ائيرۇپورت ائپتوبۇسىغا چىقىـشىمنى، 
ــشىمنى  شــوپۇرغا بارىــدىغان جــايىمنى ېئيتى

ــا. تاپىلىــدى ــا ماڭــا -ۇئ قايت ېئزىــپ «قايت
قويۇپ ائندىن کېيىن ۆئز يولىغـا » ىئچۈرۈپ

گهنـدەك مهنمۇ ىئشالرنى ۇئ دې. راۋان بولدى
 .وئرۇنالپ، ائخىرى مهنزىلىمگه يېتىۋالدىم

ــــش  ــــۇل قىلى ــــا قوب ــــيىن مهن ماڭ کې
ـــکهن  ـــى ەئۋەت ـــل-1901«ۇئقتۇرۇش » يى

سهنەئت ۇئنىۋېرسىتېتىنى تاپقۇچه، مىتروغـا 



ـــارە ۆئي  ـــۇچه، ىئج ـــلهت ائلغ ـــق بى ائيلى
ــى  ــلهن ھېلىق ــق بى ــا قىزغىنلى ــاپقۇچه ماڭ ت
ـــــۇ،  ـــــاردەم قىلغۇچىالرنىم ـــــدەك ي بوۋاي

ــى ــاۋاب ىئنگلىزچىن ــىمۇ ج ــىنىپ تۇرس  چۈش
بېرىـــــــشنى ائنـــــــچه خالىمايـــــــدىغان 

ــــراتتىم ــــۆپ ۇئچ ــــسىيىلىکلهرنىمۇ ک . فران
ەئمهلىيهتته ۇئالرنىڭ دۆلهت تىلـى فرانـسوز 
ــى  ــۇھىم تىل ــى م ــسىمۇ، ىئککىنچ ــى بول تىل
ـــدىن  ـــى کىچىکى ـــز تىلىن ســـۈپىتىدە ىئنگلى

ــتىم ــدىغانلىقىنى بىلهت ۇئالر . باشــالپ ۆئگىنى



بىلـــــمهس نېمىـــــشقا ىئنگلىـــــز تىلىنـــــى 
 !بولىۋالىدىغاندۇ؟

کېيىنچه بىلدىمکى، فرانسوزالر ائنا تىلىنـى 
ــۈپهيلى  ــۇقىرىلىقى ت ــڭ ي ــرلهش ېئڭىنى قهدى

ـــى« ـــڭ تىل ـــى خۇدانى ـــسوز تىل دەپ » فران
ــــدىکهن ــــۇڭا ۇئالر. پهخىرلىنى ــــهن : ش س

فرانــــسىيه زىمىنىغــــا قهدەم باســـــتىڭمۇ، 
ۇئنداقتا فرانسوز تىلىـدا سۆزلىـشىڭ کېـرەك، 

ــز ۆئگىنه ــانچه تې ــۆپ ق ــانچه ک ــسهڭ ۋە ق لى
دېـگهن ! بىلسهڭ شۇنچه قارشـى ېئلىنىـسهن

ــپ  ــى بىلى ــز تىلىن ــنى ىئنگلى ائگاھالندۇرۇش



بۇرۇپمــــــۇ ائســــــانلىقچه ىئــــــشلهتمهي 
 .ىئپادىلهيدىکهن

ــــۇر  ــــو ۇئيغ ــــاڭىمۇ جۇڭگ ــــرى م ائخى
ـــــدىکى  ـــــل مهکتىپىم ـــــى تى مهدەنىيىتىن
ـــسىمۇ تونۇشـــتۇرۇش  ساۋاقداشـــلىرىمغا بول

 ۇئ دەل. پۇرســــــىتى يېتىــــــپ کهلــــــدى
ــــــۇرالپ  ــــــى چوڭق ــــــسوزچىنى خېل فران

ۇئقتۇرااليـــــــدىغان -وئقۇيااليـــــــدىغان
 .چاغلىرىمغا توغرا کهلدى



ـــڭ ھهرقايـــسى  − ـــرىڭالر دۇنيانى ھهر بى
ــگهن ــدىن کهل ــالپ . جايلىرى ــدىن باش ەئتى

ــويىچه ۆئزائرا  ــرى ب ــلهت بىلىملى ۋەتهن، مىل
. تونۇشۇش دەرىـسىمىزنىڭ مهزمـۇنى بولىـدۇ

 15بۇنىـــڭ ۈئچـــۈن ھهربىـــر وئقۇغۇچىغـــا 
ــــدۇ ــــت بېرىلى ــــۇت ۋاقى ــــارلىق . مىن تهيي

 .دېدى مۇەئللىم-!قىلىڭالر

ـــى کۈنـــدىکى  ـــۆۋىتىم ىئککىنچ گهرچه ن
دەرسته بولسىمۇ، خۇشاللىقىمدىن شۇ کـۈنى 

 .کېچىچه پىالن تۈزۈپ چىقتىم



ــــا  ــــپ، بوينۇمغ ــــسى ائددى کىيىنى ەئتى
. توزدەك رەڭدار ەئتلهس شارپامنى سـالدىم

ـــــا ـــــنهککه قايت ـــــاراپ، -ەئي ـــــا ق قايت
ــدىن ياس ــېس قىلغان ــق ھ ــشىمدىن رازىلى ىنى

کېـــــــيىن، دەرھـــــــال تهييارلىغـــــــان 
 .ماتېرىياللىرىمنى ېئلىپ مىتروغا يۈگۈردىم

ســىنىپقا کىرىـــپ بېغىـــررەڭ ەئتلهســـتىن 
کــېچىچه ۆئزۈم ياســىغان چــوڭ پــۇرەکنى 
ــــدىم،  ــــۇرجىکىگه تاقى دوســــکىنىڭ وئڭ ب
ــکىنىڭ  ــسمىنى دوس ــان قى ــنىڭ قالغ ەئتلهس

تهرەپـــکه ۈئســـتىدىن ائيالنـــدۇرۇپ ســـول 



تۇرســۇنجانغا کــۆپ . (ســاڭگىلىتىپ ائســتىم
ــــــمهت ــــــپهك ! رەھ ــــــررەڭ، ائق يى بېغى

ائرىالشتۇرۇلۇپ توقۇلغان بۇ تـۆت مېتىـرچه 
ائىئلىمىزنىـڭ دوسـتى، −خوتهن ەئتلىـسىنى 

شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى فىزىکا فاکۇلتېتىنىـڭ 
ـــــا  ـــــۇنجان پارىژغ ـــــسى تۇرس وئقۇتقۇچى

). ماڭغىنىمـــدا يوللــــۇق تۇتقـــان ىئــــدى
داشـــــلىرىم ەئتلهســـــنى تۇتـــــۇپ ساۋاق

کۆرۈشــکىمۇ پېتىنالمــاي ھهيرانلىقتــا قــاراپال 
 .قېلىشتى



. مهن بۇنىــڭ بىلهنـــال بولـــدى قىلمىـــدىم
ـــــات« ـــــڭ» چهبىي  DC مۇقامىنى

پالستىنکىـــسىنى ياڭرىتىـــپ قويۇۋېتىـــپ، 
 :مۇقام ساداسى ىئچىدە سۆزۈمنى باشلىدىم

مهن ۇئيغـۇر قىـزى ! ساالم ساۋاقداشـالر −
ڭ غهربىــدىکى شــىنجاڭ جۇڭگونىــ. بـولىمهن

مانـا  …ۇئيغۇر ائپتونوم رايونىدىن کهلـدىم
بـوۋىلىرىمىز -ائتـا. دەيمىز» ەئتلهس«بۇنى 

نهچچه مىـڭ يىلـالر ىئلگىـرىال پىـله بېقىـپ، 
يىپهك چىقىرىپ، دەستىگاھتا رەخت قىلىـپ 
ـــپ  ـــى تىکى ـــسىل کىيىملهرن ـــنى، ېئ توقۇش



ـــــگهن ـــــشنى بىل ـــــنىڭالر . کېيى ائڭالۋاتقى
 12«دۇنياغا داڭلىـق مۇقامى، » چهبىيات«

 …مىمىزنىڭ بىرى»مۇقام

. مهن ائۋۋال ائنـــا تىلىمــــدا ســــۆزلىدىم
. ائنــدىن فرانــسوزچىغا تهرجىــمه قىلــدىم

ـــۇر«ساۋاقداشـــلىرىم  ـــى » ۇئيغ ـــامى، تىل ن
ـــلهس  ـــام، ەئت ـــسىدا، شـــىنجاڭ، مۇق توغرى
شــۇنداقال مۇزىکىغــا تهڭــکهش قىلىنىۋاتقــان 

ــۇ ــدە مېنــى -خىلم ــل چــالغۇالر ھهققى خى
قارىسام مۇەئللىممـۇ .  کۆمۈۋەتتىسوائلالرغا

ۇئ . ساىئتىگه قاراشنى ۇئنتۇغاندەك قىالتتـى



ـــۇزۇپ  ـــارارىنى ب ـــا ق ـــرال ماڭ  45پهقهت بى
 .مىنۇت ۋاقىت بهردى

شۇ چاغدا بۇ ەئلۋەتته تۇنجى قېتىملىقـى، 
ــــى قېتىملىقــــى ەئمهس ــــېکىن ائخىرق ! ل

 .دېگهنلهر کۆڭلۈمدىن کهچتى
 

 داۋېدنىڭ سوائلى

ــدىن  ــا کهلگهن ــى ەئڭ پارىژغ ــيىن، مېن کې
ــــرى  ــــشالرنىڭ بى ــــان ىئ ــــائرام قىلغ − بى

ـــۇ  ۆئگهنگهنلىرىمنىـــڭ شـــۇنچه ائزلىقـــى، ب



ــــدا  ــــدىن ائرقى ــــى دېمهتلىکلىرىم يهردىک
ــا تىلىــدىن . قالغــانلىقىم بولــدى بــۇالردا ائن

تـۆت تىلنـى بىلىـش ائدەتتىکـى -باشقا ۈئچ
ــزدىن . ىئــش ىئــکهن ــا تىلىمى ــز ائن ەئگهر بى

ــا دۇ ــى، ھهتت ــرەر تىلن ــقا بى ــا باش ــا تىلىغ ني
ـــۇ  ـــز تىلىنىم ـــان ىئنگلى ـــپ کېتىۋاتق ائيلىنى
ۆئگهنمىسهك، يهنه ىئمتىھاندا مـانچه نومـۇر 

» ىئلغار سىنىپ کـادىرى«ائلدىم، مهکتهپته 
بولـــدۇم، ائرخىـــپىم چىرايلىـــق ســـۆزلهرگه 
ــار  ــۇ بىک ــز بىلهنم تولغــان، دەپ کېرىلگىنىمى

ــويىچه ( ــکهت ب ــالنغۇچتا مهملى ــۇ باش مهنم



تىغـــا ېئرىـــشکهن، مۇکاپا» تىرىـــشچانلىق«
سهنەئت ىئنىستىتۇتىنىڭ مۇزىکا فاکۇلتېتىـدا 

، »ۈئچــــته ياخــــشى وئقۇغــــۇچى«ۇئدا 
ــــويىچه  ــــون ب ــــوم راي مــــۇنهۋۋەر «ائپتون

ەئگهر بـۇ ). بولـۇپ باھاالنغـان» وئقۇغۇچى
 ياشـــلىقالرنىڭ بىـــر نهچـــچه 20يهردىکـــى 

ــۈپ  ــان بۆس ــدىن ائللىقاچ ــڭ ۆئتکهلى تىلنى
ىنىــشنى بولغــانلىقىنى، يهنه نېمىلهرنــى ۆئگ

پىالنالۋاتقـــانلىقىنى، ھهتتــــا بهزىلىرىنىــــڭ 
ــــــۇرالپ  ــــــڭ چوڭق ــــــپىي بىلىمىنى کهس
ـــــۇنداقال  ـــــسىڭىز، ش ـــــى بىل کهتکهنلىکىن



ىئمکانىيىتىڭىز، شاراىئتىڭىزدا وئخـشاشلىقالر 
ــــلىق  ــــتهك ياش ــــسىمۇ، وئت ــــۆپ بولمى ک

-ھوشىڭىزنىڭ وئپمـۇ-باھارىڭىزنىڭ، ەئقىل
ـــــــېس  ـــــــى ھ ـــــــشاش ىئکهنلىکىن وئخ

ــزدىال   يىلىڭىزنــى ۇئالرنىــڭ 20قىاللىغىنىڭى
ـــۇم 20 ـــشتۇرۇپ چوق ـــلهن سېلى ـــى بى  يىل

 .ەئپسۇسلىنىسىز

ــپىگه کىرىــپ ۇئزۇن ۆئتــمهي،  تىــل مهکتى
ـــۇ يهرگه  ائلىـــي مهکتهپنـــى پۈتکـــۈزۈپ، ب
ــد  ــگهن داۋې ــى کهل ــى ۆئگهنگىل فرانــسوز تىل
ىئــسىملىك گېرمانىيىلىــك بىــلهن سۆزلىــشىپ 



پـاراڭ کـۆپرەك مېنىـڭ ۋەتىـنىم، ۇئ . قالدىم
اشــالرنىڭ ۆئگىنىــشى، تۇرمۇشــى يهردىکــى ي

توغرىـــسىدا بولـــدى، ەئممـــا ۇئنىـــڭ بهزى 
ەئلـۋەتته . سوائللىرىنى جاۋابسىز قالدۇردۇم

ــدى ــوائلالر ىئ ــشى س ــاۋاب . ياخ ــۇ ج مهنم
بىــــز (بېرىــــشته تىلــــدىن قىينالمــــايتتىم 

ۇئنـداقتا نېمىـشقا ). ىئنگلىزچه سۆزلهشـتۇق
 ياشـتا 25جاۋابسىز قالدى؟ داۋېد بۇ يىـل 

ـــــويىچه فىز. ىئـــــکهن ـــــرى ب ىکـــــا پهنلى
ائفرىقىـدا ىئککـى . ائسپىرانتلىقنى تۈگىتىپتۇ

ـــسى،  ـــزمهت تهجرىبى ـــل ىئـــشلىگهن خى يى



ىئککى خىل کهسىپتىن دىپلومى بار بولـۇپ، 
ھــازىر ۇئ گېرمانىيىــدىکى مهلــۇم بىــر ائلىــي 

. مهکتهپــته يــاردەمچى وئقۇتقــۇچى ىئــکهن
. تــۆت خىــل تىلــدا راۋان ســۆزلىيهلهيدىکهن

ـــارىژدىکى ـــڭ پ ـــدىلىك پىالنـــىۇئنى :  کۈن
ــسوزچه  ــۆت ســاەئت فران چۈشــتىن ائۋۋال ت
ۆئگىـــنىش، چۈشـــتىن کېـــيىن بهزى کـــۈنى 
ــشلهش،  ــاەئت ىئ ــته س ــدە يهت ــته، بهزى ائل
کهچلىــك تامــاقتىن کېــيىن بىــر ســـاەئت 
ۇئزۇنغا يۈگۈرۈپ چېنىقىش، ائنـدىن کېـيىن 



دەرس تهييارالش، بهزىدە دوسـتلىرى بىـلهن 
 .ۇئچرىشىش ىئکهن

هکـشهنبىلىك ۋاقتىمـۇ زىـچ ۇئنىڭ شهنبه، ي
وئرۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ، فرانــسىيىدىکى 
ائلته ائيلىق ۆئگىنىش، ىئشلهش مهزگىلىـدە 
ــــۇم  ــــزمهتتىن مهل ۆئزى ىئــــشلهۋاتقان خى

. نهتىجه يـارىتىش ىئشهنچىـسىمۇ بـار ىئـدى
ــق، ھهر  ــۇنچه ەئتراپلى ــرى ش ــڭ پىالنلى ۇئنى
ــاکى تاســادىبىي  ــۇھىم شــهخس ي ــداق م قان

ۇئ . ى ۆئزگهرتهلمهيــدۇىئــش ۇئنىــڭ پىالنىنــ
فرانسوزچىدىن ۈئچ ائي ىئچىدە بىر دەرىـجه 



ــۈزدى  ــى ت ائتــالپ ىئمتىھــان بېــرىش پىالنىن
 .ھهم ىئمتىھاندىن ۆئتۈپ دېگىنىنى قىلدى

ـــا ـــيىن «: ۇئ ماڭ ـــدىن کې ـــسوز تىلى فران
ــنىمهن ــسپانچىنى ۆئگى ــسپان . ىئ ــادا ىئ دۇني

تىلىـــدا سۆزلىـــشىدىغان مىللهتـــلهر خېلـــى 
 .دېدى» کۆپ

مىزدا داىئــم يېڭــى وئقۇغــۇچىالر ســىنىپى
 کۈنـدىال 10پهيدا بولۇپ قالىدۇ، بهزىلىـرى 

نېمه ۈئچۈن؟ ەئسلىدە ائلـدىراش . يوقايدۇ
ىئــشلهپ، ائلـــدىراش وئقــۇپ، ېئرىـــشکهن 



ــىتىنى  ــش پۇرس ــك دەم ېئلى ــسقا مۇددەتلى قى
ــدۇ ــته . ســاياھهتکه ائجرىتى ۇئالر ەئمهلىيهت

 کۈنلۈك ساياھهت مهزگىلىـدە 15-10ائشۇ 
ـــاۋات يهنه  ـــسىمۇ س ـــدىن ائز بول ـــر تىل بى

چىقىرىۋېلىش ۈئچۈن ساياھهتنى پۇرسـهتکه 
 .ائيالندۇرۇشقا کۆنۈپ کهتکهن

 
 مهن ۋە باشقىالر

ــــق  ــــدە ەئتىۋارلى ــــکه«مهن ۆئي  ،»مهلى
ــدىم ــۇچى ىئ ــق وئقۇغ ــته ەئتىۋارلى . مهکتهپ



ۆئگىنىشکه ھېرىسمهن بولغىنىم بىلهن باشـقا 
ـــام، دادام،  ـــشتا ائپ ـــارلىق ىئـــشىمنى قىلى ب

. ۇنداقال وئقۇتقۇچىمغــــا تايىنــــاتتىمشــــ
کىچىك ىئـشالرغا قـارار -ۆئزۈمگه داىئر چوڭ

کهم -چىقىرىش توغرا کهلگهنـدىمۇ کهمـدىن
ـــتىم ـــشنى . ائرىالش ـــرەر ىئ ـــق، بى قىيىنچىلى

 …بىجىرەلمهسلىك، پىالندا مهغلۇب بولۇش
ــوق ىئــشالر ىئــدى ــدەکلهر ي قاچــان . دېگهن

ۆئيدىن ائيرىلـدىم، ھهمـمه ىئـش ۆئزۈمـگه 
ـــرىش، . ىقالـــد ـــېمه يېـــيىش، قهيهرگه بې ن

مهکتهپلهرگه کىرىش ۈئچۈن کۈرەش قلىـش، 



ـــى ائيغىـــچه  ـــدىکى پـــۇلنى کېيىنک بانکى
يهتکۈزۈش، قانداق کىـشىلهر بىـلهن دوسـت 
بولۇش، قانداقالردىن نېرى تـۇرۇش، ىئجـارە 

 …ھهققى مۇۋاپىق ۆئي تېپىش

ـــــــشقا  ـــــــارار چىقىرى ـــــــتهقىل ق مۇس
ــسىنىڭ ائ ــدۈرۈلمىگهن ۇئيغــۇر بالى ــاکۆن -ت

ائنىسىنىڭ قوينىدىن، يۇرتىدىن ائيرىلغانـدا 
ــتىکىچه  ــشى ائدەت ــدىغان تېڭىرقى دۇچ کېلى

ــــمۇ ەئمهس ــــا وئخــــشاش . تېڭىرقاش ماڭ
ــــز  ــــر قى ەئتىۋارلىــــق چــــوڭ بولغــــان بى

: ۇئ ماڭــــا. ساۋاقدىــــشىم بــــار ىئــــدى



ــان « ــالغۇ، يام ــدا توس ــدىکى چېغىم تهيۋەن
» ائدەم دېگهنلهرنى کۆرۈپ باقمىغان ىئـدىم

 وئيـــالپ باقـــسام مهنمـــۇ .دەپ قاقـــشىدى
ــمهن ــشاش ىئکهن ــڭ . وئخ ــل مۇنارىنى ەئيفې

يېنىدىن کىچىـك بىـر ېئغىـز ۆئي تاپقىنىمـدا 
ماکـانىم بـار )  ياۋرۇ450ائيلىق ىئجارىسى (

ــدى، ۇئھ ــدىم! بول ــراق مۈشــکۈالتالر . دې بى
 .تېخى ائلدىمدا ىئکهن

ـــراق  − ـــى ەئرزان، بى ـــل مهکتىپ ـــۇ تى ب
 !وئقۇتۇش سهۋىيىسى تۆۋەنرەك



 .ىممهت، لېکىن ياخشىبۇ ق −

ــز  − ــسىيىدە (چهك بېرەلمهيمى چهك فران
ــدە ــۇن قاىئ ــشلىتىلىدۇ، ھهم نۇرغ ــۆپ ىئ -ک

 .)پرىنسىپالرغا چېتىلىدۇ

چهك ائاللمىــــسام قانــــداق قىــــالرمهن؟ 
ــــردىم، ۇئزۇن مــــۇددەت  مهکتهپکىغــــۇ کى
ــــــن  ــــــسىنى نهدى ــــــۇرۇش ىئجازەتنامى ت
ائلىدىغاندۇ؟ ۇئنى قانداق قىـالرمهن، مـانى 

رمهن، ۇئھ، مۇنـــۇ ىئـــشىممۇ قانـــداق قىـــال



پۈتمىدى، کىمنـى ىئـزدەرمهن، کىـم يـاردەم 
 .قىالر

 …ائپا، قانداق قىلىمهن؟ −

ائۋازىمنى قويۇۋېتىپ تاالي قېتىم ائپامغـا 
وئيـالپ باقـسام بىـزدە . مۇراجىەئت قىلـدىم

ــــارار  ــــۈزۈش، ق ــــر يۈرگ ــــتهقىل پىکى مۇس
چىقىـــرىش، يىغىـــپ ېئيتقانـــدا مۇســـتهقىل 

 .يىتى ائجىز ىئکهنياشاش خاراکتېرى ناھا



 ياشــــقا کىرگهنــــدە 18ياۋرۇپــــالىقالر «
بالىلىرىنى ۆئيدىن چىقىرىۋېتىـدىکهن يـاکى 

دەپ » بالىلىرى ۆئزلىرى چىقىپ کېتىـدىکهن
ـــدىم ـــك . ائڭلىغانى ـــدىمکى، ۇئ دېگهنلى بىل

ائنــا بىــلهن بــاال وئتتۇرىــسىدىکى -ائتــا
ـــك  ـــشى دېگهنلى مۇناســـىۋەتنىڭ ائخىرلىشى

 دىـــن 18الر ەئممـــا بـــالى. ەئمهس ىئـــکهن
ائنىسىنىڭ پهرۋىشىگه، قولىغـا -ېئشىپمۇ ائتا

قاراپ وئلتۇرۇشـنى تـوغرا کـۆرمىگهنلىکتىن، 
ـــــڭ  ـــــى ۋاقىتلىرىنى ـــــشتىن کېيىنک ۆئگىنى
ھهممىسىنى وئيۇنغـا بېرىـۋەتمهي، ەئمـگهك 



قىلىــپ چېــنىقىش، پــۇل تېپىــپ ۆئزىنىــڭ 
تۇرمۇش خىراجىتىنى ۆئزى تېـپىش ۈئچـۈن، 

ــدىکهن ــدىن ائيرىلى ــ. ۆئي ــر يهنه م ۇھىم بى
تهرىپى شۇکى، ياۋرۇپا دۆلهتلىرىـدە بهزىـدە 
ــا  ــك دىپلومىغ ــتهپ پۈتتۈرگهنلى ــي مهک ائلى

ــدا  ــسى«قارىغان ــزمهت تهجرىبى ــش » خى ىئ
بـۇ . تېپىشنىڭ بىرىنچى شهرتى بوالاليدىکهن

خىزمهت دىپلومى ەئلۋەتته ياشـالر ۈئچـۈن 
ـــدا،  ـــز تاماقخانىـــدا، ماگىزىن باغچىـــدا، تې

ــتا ــدا …قۇرۇلۇش ــۇمهن قان ــشنى وئم قال ىئ
ــدىکهن ــسپات بوالالي ــسا ىئ ــشلىگهن بول . ىئ



دېــــگهن » خىـــزمهت تهجرىبىــــسى«ۇئالر 
کــاتهکچىنى توشــقۇزغاندا بىــر مــۇنچه ىئــش 

دە، ائسـانال -تۈرىنى تىزىـپ چىقااليـدىکهن
 .ىئشقا کىرەلهيدىکهن

ــر  ــدىکى بى ــرىلىش ائلدى ــدىن ائي ۈئرۈمچى
ـــدۇ ـــسىمدىن چىقماي ـــش ېئ ىئپـــانودا . ىئ

 تىلىغىمـۇ ياخـشى بىـر ائساسى بار، ىئنگلىـز
ـــر  ـــدە ياشـــاۋاتقان بى دوســـتۇمغا ۈئرۈمچى
ــــــــــسىنى  ــــــــــڭ ۈئچ بالى ائمېرىکىلىقنى

بــۇ بــالىالر . وئقۇغۇچىلىققــا تونۇشــتۇردۇم
ـــان  ـــدىن بۇي ـــدىن ۇئزۇن ـــلىدە مېنىڭ ەئس



پىائنىنو دەرسـى ېئلىۋاتقـان وئقۇغـۇچىلىرىم 
ــدى ــا . ىئ ــدىن ېئيىغ ــتۇم ھهربىرى  100دوس

دوسـتۇمنىڭ ەئممـا . يۈەن کىرىم قىالاليتتـى
ـــۇلنى مهن  ـــدۇ، پ ـــڭ کېتى ـــسى، ۋاقتى دادى

ـــۇ ـــشتىن ! بېرىۋاتىمهنغ ـــۇ ىئ ـــى ب دەپ ۇئن
فرانـسىيىدىکى ياشـالر دادىلىرىنىـڭ . توستى

 ياشــقا 20-18پـۇلى يوقلىقىــدىن ەئمهس، 
ـــتهقىل  ـــاراکتېر، مۇس ـــاس خ ـــرگىچه خ کى
ياشاشــقا بولغــان ىئشهنچىــسى ۋە ۆئزگىــچه 
ــهکىللهندۈرۈپ  ــولىنى ش ــان ي ــاش ائرم ياش

ــ ــا ۆئز بولغ انلىقى ۈئچــۈن باشــقىالرغا، ھهتت



ائنىسىغا تايىنىشتىن قۇتۇاللماسـلىقنى -ائتا
ــــــــدىکهن ــــــــڭ . نومــــــــۇس بىلى بىزنى

ــــقىالرنىڭ  ــــسا باش ــــاراکتېرىمىزدىن بول خ
ـــايىنىش  ـــتهکچىلىکىگه ت مهســـلىھهتىگه، يې
خاھىشى بىردە ەئمهس، بىـردە ىئپادىلىنىـپ 

رېائللىقنىڭ بـۇ سېلىشتۇرمىـسى . تۇرىدىکهن
نداقالرنىڭ بىـرى ىئکهنلىکىمنـى مېنىڭمۇ شـۇ

 .کۆرسىتىپ تۇراتتى

ـــى 2003- ـــۇ -10يىل ـــى، ب ائي مهزگىل
فرانـسىيىنى خېلــى چۈشـىنىپ، تىلىــم کارغــا 

ـــدى ـــاغلىرىم ىئ ـــان چ ـــپ بولغ مهن . کېلى



ائۋىــــسترالىيىگه ســــاياھهتکه بارمــــاقچى 
ائلدى بىلهن بىلهت باھاسـىنى . بولۇۋاتاتتىم

سۈرۈشــتۈرۈپ کــۆرمهکچى بولــۇپ، فرانــسوز 
ــاردەم ق ــۇ ىئــشىمغا ي ــشىمدىن ب ــز ساۋاقدى ى

مهن ۇئنىـــڭ بىـــلهن . قىلىـــشنى ۆئتۈنـــدۈم
ۆئزائرا . ناھــــايىتى ياخــــشى ۆئتهتــــتىم

شــۇڭا خــۇددى . ياردەملىـشىپ ۆئگىنهتتــۇق
ۈئرۈمچىــدىکى يېقىنلىرىمغــا تايانغانــدەك 
ـــــانلىقىمنى  ـــــا تايانمـــــاقچى بولغ ۇئنىڭغ

 :ۇئ. سهزمهيال قاپتىمهن



ــله − ــدى بى ــېکىن ائل ــدۇ، ل ن ۆئزۈڭ بولى
سۈرۈشتۈرۈپ کۆرگىن، ھـازىرقى فرانـسوزچه 
سهۋىيهڭ بىلهن ائۋىائتـسىيه شـىرکهتلىرىگه 
ـــسهڭمۇ  ـــپ ىئزدى ـــا چىقى ـــاڭمۇ، تورغ بارس

ــدۇ ــسهن، . بولى ــۇم ۆئزۈڭ قىالالي ــۇنى چوق ب
ــدۇ؟ ــاققىن، بوالم ــىناپ ب ــاس -س دەپ ىئنک

 .قايتۇردى

ــــشنى  ــــپ ىئ ــــقىالرغا تايىنى ــــا باش مان
ــ ــتۇرۇش خــاراکتېرىم مېن ــازىمۇ ائسانالش ى ت

ھهقىـقهتهن بـۇنى . قىيىن ەئھۋالـدا قويـدى
ۆئزۈم پۈتـــۈنلهي قىالاليتـــتىم، خىجىللىقتـــا 



ۇئ . ۆئزۈمنى قـويغىلى يهر تاپالمـاي قالـدىم
ۇئ مېنىڭـدىن ! مېنىڭدىن کۈچلۈکمـۇ؟ يـاق

شـۇ چاغـدىال ىئککىنچـى ! ەئقىللىقمۇ؟ يـاق
مۇنـــداق ىئـــشنى قىلمـــايمهن، ھهر قـــانچه 

نى ۆئزۈم قىـــــيىن بولـــــسىمۇ، ۆئز ىئـــــشىم
 .قىلىمهن، دەپ قهسهم قىلدىم

ـــۇ  ـــايۋانالرنىال ەئمهس، ائتنىم ـــارلىق ھ ب
پهقهت ھايۋانــاتالر باغچىــسىدىال کــۆرگهن 

. يـــاپونلۇق بىـــر ساۋاقدىـــشىم بـــار ىئـــدى
فرانــسىيىدە (يىــل يــازلىق تهتىلــدە -2003

ۇئ بىــر فرانــسوز ) يــازلىق تهتىــل ۈئچ ائي



يىگىتـــى بىـــلهن مۇڭغـــۇلىيه يـــايالقلىرىنى 
ىــــق ائيلىنىــــپ خــــۇددى ۈئچ يىــــل ائتل

ــشلهر  ــول کهچۈرمى ــدەك م ــاياھهت قىلغان س
 .بىلهن قايتىپ کهلدى

ـــردىن ائت  − ـــرىپال بى ـــۇلىيىگه بې مۇڭغ
ائتالرغــا − دېــدى ۇئ ماڭــا، -ســېتىۋالدۇق،

ـــــۇش بهك تهس ىئـــــکهن،  مهســـــۇئل بول
ــــــسىق تهر  ــــــڭ سې دەســــــلهپته ائتالرنى
پۇراقلىرىـدىن سهسـکىنىپ ائتنـى کۆرســهمال 

-بـارا. ىدىغان بولـۇپ قالـدىمکۆڭلۈم ېئلىش
ـــدۈم ـــارا ۇئنىڭغىمـــۇ کۆن ـــڭ تهســـته . ب مى



مىنىـشنى ۆئگىنىـشتىکى خۇشـلۇقۇم نهچــچه 
ۋاق ۆئتــۈپ، کاســسىلىرىمنىڭ يــارا بولۇشــى 

ـــتۈردى ـــۈنلىرىمنى يهنه تهسلهش ـــلهن ک . بى
ـــدىم-ائســـتا ـــۇ يهڭ ـــتا بۇنىم ـــا . ائس ماڭ

ھهممىــــدىن تهس کهلگىنــــى ائتنــــى ھهم 
 جايـدا چۆپى ياخشى، سۈيى ەئلۋەك-وئت

بـــېقىش، ھهم ســـاياھهتنى داۋامالشـــتۇرۇش 
ــدى ــۇر . بول ــدا دوخت ــپ قالغان ــالر ائغرى ائت

کهچـته . ىئزدەپ کۆپ ائۋارىچىلىق تـارتتۇق
ائتنــى ســىرتقا بــاغالپ قويــۇپ، بىرىمىــز 

. ۇئخلىغانـــدا، بىرىمىـــز کـــۈزەتته تـــۇردۇق



ۇئنداق قىلمىساڭ ائتنـى خهقـلهر وئغـرىالپ 
ــــکهن ــــۇمکىن ىئ ــــشى م ــــۇددى . کېتى خ

ــدە کىن ــرىم کېچى ــنه، يې ــدەك دېگى والردىکى
ـــــاتلىق  ـــــشىمىز، تـــــازا ت ـــــۆۋەت ائلمى ن

دېــگهن » !تــۇر«ۇئخالۋاتقىنىڭــدا بىراۋنىــڭ 
ـــش  ـــسىز ىئ ـــالش ەئڭ يېقىم ـــى ائڭ ائۋازىن

لـــېکىن مۇڭغـــۇلالر بهك قىـــزغىن، . ىئـــکهن
لـوغهت ائرقىلىـق . دوستانه کىـشىلهر ىئـکهن

ــــــتالرنىمۇ  ــــــۈرۈپ، دوس ــــــشىپ ي سۆزلى
ەئڭ قىـيىن بـولغىنى ائخىرىـدا . تېپىۋالدۇق

 .دېدى ۇئ-ائتالرنى سېتىۋېتىش بولدى،



نېمىــــشقا، مېنىۋېرىــــپ ھـــــالىنى  −
 قويماپسهندە؟

ــــز  − ــــۇ ەئمهس، ائتلىرىمى ۇئنچىلىکم
ــدى ــالر ىئ ــشى ائت ــك . ياخ ــز چهت ەئللى بى

ــالر  ــدا دەلالل ــيىن ائت بازىرى ــدىن کې بولغان
ۆئزائرا کېلىشىۋېلىپ، بىزنـى ائلـداپ ەئرزان 

ــش ــشقا تىرى ــېزىپ . تىسېتىۋېلى ــۇنى س ــز ب بى
ــدۇق ــمهي . قال ــازاردىن کهت ــۈن ب ــى ک ىئکک

ــرى  ــۈرۈپ، ائخى ــشىپ ي ــلهن تىرکى ۇئالر بى
يامـــــان ەئمهس باھـــــادا ســـــېتىۋېلىپ 

 …قايتتۇق



يــــــاپونلۇق دوســــــتۇمنىڭ خــــــۇددى 
ــــــــك ســــــــهيياھالرنىڭکىدەك  تهجرىبىلى

 .کهچۈرمىشى ماڭا بىر دەرس بولدى

ياشـلىق ەئنگلىيىلىـك سۇسـىي بىـلهن  26
.  مهکتىپىدە تونۇشـۇپ قالـدۇقفرانسوز تىل

ۇئ بهك خوشـــچاقچاق قىـــز بولـــۇپ ۇئ مهن 
فرانـسىيىگه کېلىــپ ىئککـى ائيــدىن کېــيىن 

فرانــسۇز تىلـــى (ســىنىپىمىزغا کىرگهنىــدى 
بىـر ائيـدىن کېيىـنال ۇئ ). ائساسى بار ىئدى

ۆئزىنىـــــــڭ شـــــــىرکهت قۇرمـــــــاقچى 
فرانــسىيىدە . بولىۋاتقــانلىقىنى ماڭــا ېئيتتــى



ي، ىئقتىــــسادى ھېچقانــــداق ىئجتىمــــاىئ
شـىرکهت «ائساسى يـوق يـاش بىـر قىزنىـڭ 

دېيىـــشىماڭا جۆيلۈۋاتقانـــدەك » قـــۇرىمهن
 :مهن ۇئنىڭدىن. بىلىندى

دەپ ەئندىـشه ىئچىـدە − قىالالمسهن؟  −
 .سورىدىم

ــۇمنى  − ــاتلىق يول ــۇش ۋە ھاي مهن تۇرم
ۆئزگهرتکىلى بۇ يهرگه کهلدىم، شۇڭا يېڭـى 

ــشالرن ــى ىئ ــنىمهن، يېڭ ــىلهرنى ۆئگى ى نهرس
قىلىمهن، مانا بـۇ مېنىـڭ پىالنىـم دېـدى ۇئ، 



ــېکىن −  ــشى، ل ــۋالىم ياخ ــدىمۇ ەئھ لوندون
 .مهن پارىژدىمۇ ۆئزۈمنى سىناپ باقماقچى

ۇئ پـــارىژدىکى مـــۇھىم بىـــر ىئجتىمـــاىئي 
ــــڭ  ــــى چهت ەئللىکلهرنى ــــىلىنى، يهن مهس
ــشنىڭ  ــسىنى ھهل قىلى ــۇراق ۆئي مهسىلى وئلت
مۇھىم ھهم جىـددىي مهسـىله ىئکهنلىکىنـى، 

ي ىئجارە ائلغۇچىالر بىلهن ۆئي ىئجـارىگه ۆئ
بهرگۈچىلهر ائرىسىدا ۋاستىچى بولـۇپ پـۇل 
ــپ  ــل قىلى ــدىغانلىقىنى تهھلى ــاپقىلى بولى ت

 .چۈشهندۈرۈپ کهتتى



ـــى  ـــۇ پىالنىن ـــر ھهپتىم ـــدەك بى ۇئ دېگهن
. کېچىکتۈرمهي ۆئزى يالغۇز ىئشقا کىرىـشتى

ـــــزدەش،  ـــــى ىئ ـــــوردىن ۆئي ېئالنلىرىن ت
ـــي مهکته ـــڭ ېئـــالن ھهرقايـــسى ائلى پلهرنى

تاختىلىرىغـــا ۆئز ائدرېـــسىنى قالـــدۇرۇش 
ـــا ( ـــتهپلهردە ياتاقق ـــي مهک ـــۈنکى ائلى چ

ــۆپ ــلهر ەئڭ ک ــاجلىق چهت ەئللىک ، )ېئھتىي
کىشىلهر بىـلهن مۇناسـىۋەت وئرنىـتىش، ۆئي 
ىئگىلىرىنىـــڭ ىئشهنچىـــسىگه ېئرىـــشکۈدەك 

 …مهزمۇندا توختامنامه وئرگىنالى تـۈزۈش
ائخىـرى . دېگهندەك ىئـشالرغا تـازا چـاپتى



ـــــيىن ۇئ شـــــىرکىتىنى  بهش ائيـــــدىن کې
-مهخسۇس تـور بېـتىگه ىئـگه، ېئيىغـا ۈئچ

تـــۆت مىـــڭ يـــاۋرو کىـــرىم قىالاليـــدىغان، 
ـــدىغان  ـــدارلىرىنىڭ ائيىغـــى ۈئزۈلمهي خېرى

 .شىرکهت قىلىپ تونۇتۇشقا باشلىدى

تولىمۇ خۇشـچاقچاق، ھهمىـشه دېگـۈدەك 
غهلىته کىيىملهرنى کىيىـپ ياسـىنىۋالىدىغان 

نه قىزنىــڭ جاســارىتىدىن يهنه بىــر ۋىجىککىــ
ــدىم ــتىم وئيغان ــا يهنه. قې ــۇن : ۇئ ماڭ نۇرغ

ـــالن ـــانى -پى ـــۈن دۇني ـــانلىرىنى، پۈت ائرم
ــۇ  ــنىش، بولۇپم ــلهن ائيلى ــۇلى بى ــڭ پ ۆئزىنى



مــۇھىم ائرزۇلىــرى − شــىنجاڭنى کــۆرۈش 
ـــى ـــارلىقىنى ېئيتت ـــانلىرىنى . ب ـــڭ ائرم ۇئنى

پارىژدا وئقۇۋاتقان يهنه بىر ۇئيغـۇر قىزىنىـڭ 
ـــــدىمائر ـــــشتۇرۇپ قال ـــــا سېلى . مانلىرىغ

يۇرتدىشىم بىلهن قىزغىن سۆھبهتته بولغـان 
وئقۇشـنى پۈتتۈرسـهم «: بىـر کـۈنى ۇئ ماڭـا

ېئــسىل تۇرالغــۇم، پۇلــدار ېئــرىم، ېئــسىل 
پىکــاۋىم بولــسىال بولــدى، ھاياتقــا ائرتــۇق 

 .دېگهنىدى» تهلىپىم يوق



مېنىــڭ بايانلىرىمــدا تىلغــا ېئلىنغانالرنىــڭ 
ـــسى  ـــدىکى  25-20ھهممى ـــاش ەئتراپى ي

 .دەۋرداشالر

بىــر تهرەپــتىن وئقــۇپ، بىــر تهرەپــتىن 
ىئشلهش، تهتىل بولۇشى ھامان بىر پـادىچى 
ىئــشتىنى بىــلهن بىــر ائددى يىــپ مــايکىنى 
ـــاياھهت  ـــپ س ـــتىگه تايىنى ـــپ، خهرى کىيى
قىلىش ھهم بارغان يهرلهرنى تهتقىق قىلىـپ، 
ۆئزىنى چاقنىتىش ۈئچۈن پۇرسهت ىئـزدەش 

نچـــى مهقـــسهتلىرى بولـــسا، ۇئالرنىـــڭ بىرى
ــات  ــۆرۈش، ي ــلهن ک ــۆزى بى ــانى ۆئز ک دۇني



شــاراىئتتا ياشــاپ بــېقىش، بــۇ جهريانــدا 
ــۇش، جهمــيهت  ــك تۇرم ــۇن قىممهتلى نۇرغ
تهجرىبىلىرىنى بالـدۇرراق تـوپالش ۇئالرنىـڭ 

 .يهنه بىر مهقسهتلىرى بولىدۇ

ــا  ــى قايت ــق ۆئزىمىزن مهن باشــقىالر ائرقىلى
ـــشتىم ـــىتىگه ېئرى ـــۇش پۇرس ـــڭ .تون  بىزنى

سۆزىمىزنىڭ ائساسى مهزمـۇنى بىـر قىلىپتـا، 
ــنىش  ــا، ۆئگى ــر قېلىپت ــا قاراشــلىرىمىز بى دۇني
مهقــــــسىتىمىز، ۇئســــــۇلىمىز، ياشــــــاش 

 .ۇئسۇلىمىزمۇ ائساسهن بىر قېلىپال ىئکهن



مهن تاکى پارىژغـا کهلگىـچه بـۇنى ھـېس 
ەئمهلىيهتـــــته . قىاللمىغـــــان ىئکهنـــــمهن

ياشـــالرنىڭ بىـــرى بىـــلهن يهنه بىرىنىـــڭ 
ۆئگىنىش، تۇرمۇش، ھايـاتتىن ھـۇزۇرلىنىش، 

مهقـــسهتلىرىنىڭ -ائرمـــان، پىـــالن-ائرزۇ
ــك  ــشىماسلىق، ۆئزگىچىلى ــسىدە وئخ ھهممى
بــار ىئــکهن، ائشــۇ ۆئزگىچىلىــك ياشــلىق 
ــسانىيهت  ــشىپ، ىئن ــلهن بىرلى ــارىتى بى جاس
تهرەققىيــــــاتىنى ىئلگىــــــرى سۈرۈشــــــته 
ــــايهت زور  توســــىۋالغىلى بولمايــــدىغان غ

غهرب دۆلهتلىرىنىـڭ . دىکهنۋولقانغا ائيلىنى



تهرەققىياتىنىـڭ تېـز بولۇشـىدىکى ســىرالرنى 
 .بىرى شۇنىڭدا بولسا کېرەك

ــۇق  ــدىن تول ــۇرۇن ىئقتىدارى ــم يوش ھهرکى
پايــدىلىنىپ، ۆئزىنىــڭ ائرتــۇقچىلىقىنى ەئڭ 
يۇقىرى دەرىجىدە نامـايهن قىلىـش، ۆئزىنـى 

ۆئزگىچىلىــــك ىئــــکهن، دەپ -چـــاقنىتىش
 .وئيلىدىم

ــــــــۇش دوســــــــتلۇر ۇم، دەۋرداش تهڭت
ــلىرىم ــسىغا ! ۋەتهنداش ــات مۇساپى مهن ھاي

کــۆزلىرىنى چــوڭ ېئچىــپ قاراشــنى ەئمــدى 



ـــز ـــر قى ـــان بى ـــڭ . ۆئگىنىۋاتق ـــۇڭا مېنى ش
وئيلىغانلىرىم سىزگه بـالىالرچه تېڭىرقاشـالر 
ىئچىدىکى چىگىش خىيـالالردەك تۇيۇلۇشـى 

ــۇمکىن ــوائرغا . م ــى ش ــۇڭا مهن ھېچکىمن ش
ىــشقا چاقىرمــاقچى ەئمهس، نهســىھهت قىل

مهن پهقهت . شـــهرتىم تېخىمـــۇ توشـــمايدۇ
فرانـــــسىيىدىکى دۇنيانىـــــڭ ھهرقايـــــسى 
ـــۇ يهرگه  ـــزدەپ ب ـــم ىئ ـــدىن بىلى جايلىرى
ـــى  ـــلهن ۆئزىڭىزن ـــالر بى ـــگهن تهڭتۇش کهل
ــــشىڭىزنىال تهۋســــىيه  ــــشتۇرۇپ بېقى سېلى

ــمهن ــالن. قىلى ــۇ پى ــى -بولۇپم ائرزۇلىرىڭىزن



ائشـــۇ ياشــــالردەك ائچکۆزلـــۈك بىــــلهن 
ــــسهکرەك  ــــوڭراق، يۈک ــــىڭىزگه چ تۇرۇش

ـــرىمهن ـــلىھهت بې ـــداق . مهس ـــۈنکى مۇن چ
جاســارەت ۆئزىڭىزدىکــى ائالھىــدە کــۈچنى 

ــــــته( ــــــدار جهھهت ــــــپ ) ىئقتى پارتلىتى
 !چىقىرىشىڭىزغا تۈرتکه بولىدۇ

 

 خاتىمه

ائســتا پــارىژلىقالر ســېپىگه -مهنمـۇ ائســتا
ــۇلۇۋاتىمهن ــاەئت −قوش ــگهن س  8:30ەئتى



ـــــن کهچ  ـــــنىش 10:30دى ـــــچه ۆئگى  غى
پخانىـدا، پىائنىنـو مهشـىق مهکتهپته، کۇتۇ(

چۈشـته (ائدەتکه ائيلىنىـپ کهتتـى ) زالىدا
). قوساقنى ائلداشقا يېـرىم سـاەئت کېتىـدۇ

ـــيىن  ـــددىيچىلىکتىن کې ـــۈك جى ـــر کۈنل بى
ـــۋالغىچه بهزىـــدە کۆڭلـــۈم  ياتىقىمغـــا کېلى
ـــشىم  ـــولىمهن، بې ـــائرام ب ـــدەك بى ائينىغان

ــالىمهن ــاي ق ــۆزلىرىمنى ائچالم . ائغرىــپ، ک
. هك کۆرىنىــپ کېتىــدۇکــارۋىتىم جهننهتــت

ـــر کـــۈن  ـــۇپ 30نېمىـــشقا بى  ســـاەئت بول
قالمىغاندۇ؟ ياکى ىئنسانالر ماڭا وئخـشاش 



ـــــــۇنداق  ـــــــا ش ـــــــدىماس بولغاچق چى
 ســــاەئت بولــــسا 40! تهڭــــشهلگهنمىدۇ؟

ــوالتتى ــشى ب ــداق ياخ ــى  …قان دېگهنلهرن
ــــمهن ــــدەك . وئيالي ــــتا ېئيتقىنىم  10باش

ــــــــان ھاياتىمــــــــدا  ياشــــــــقىچه بولغ
ـــــڭ ائزل ـــــېس ۆئگهنگهنلىرىمنى ـــــى ھ ىقىن

ـــــۈزەلمهي  ـــــى يهتک ـــــسېرى ۋاقىتن قىلغان
ۆئگىنىـــشکه . قېلىۋاتقانـــدەك ائزابلىـــنىمهن

تېگىــــشلىك نۇرغــــۇن نهرســــىلهر ېئــــشىپ 
 …قېلىۋاتىدۇ، بۇنىڭغا ىئچىم پۇشىدۇ

http://qamus.okyan.com/View.aspx?ID=6882 


