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ئۈســتىدىكى رەســىم–2015 :يىلــى –18دېكابىــر كۈنــى تۈركىيــە پايتەختــى ئەنقەرەدىكــى غــازى ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۇيغــۇر تۈركولــوگ
مىرســۇلتان ئوســمانوف تۇغۇلغانلىقىنىــڭ  85يىللىقــى ،يازغۇچــى ۋە شــائىر ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر ۋاپاتىنىــڭ  20يىللىقىغــا بېغىشــانغان
«ئۇيغــۇر تەتقىقاتــى ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى» خاتىــرە ســۈرىتى.
ئاســتىدىكى رەســىم :ئۇيغــۇر ئەدىبلىرىمىــز (ئوڭدىــن ســولغا :ھاجــى نۇرھاجــى ،مىرســۇلتان ئوســمانوف ،ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر ،ئىمىــن
تۇرســۇن ،تۇرغــۇن ئالمــاس)

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كىالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى
ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىــم قىلىــش ،ئۇيغۇر تىلىدا ئىجادىيەت بىلەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســپ ئىگىلىرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ
ئەســەرلىرىنى ئېــان قىلىــش ،ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش،
شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە ســۈپەت جەھەتتىن تەرەققىي قىلــدۇرۇپ ،خەلقئارادىكى ســۈپەتلىك
ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان پەســىللىك ئەدەبىــي ژۇرنــال.
مەزكــۇر ژۇرنالــدا پەقــەت ئەدەبىــي ئەســەرلەرال ئېــان قىلىنىدىغــان بولــۇپ ،بىۋاســتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا
تىلالردىــن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەلەر قۇبــۇل قىلىنىــدۇ.
ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
1 .1ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر
2 .2ئىجادىي ئەسەرلەر
3 .3باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر
4 .4خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز ،ماقال–تەمسىل ،چۆچەك ،قوشاق ،يۇمۇر قاتارلىقالر
5 .5ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر ،فوتو–سۈرەت ،ھەجۋىي رەسىملەر
6 .6مەلۇم رايونالردىكى ئۇيغۇر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر (لۇغەت)
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
1 .1ئەسەرلەر  uyjurnal@gmail.comئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
2 .2كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرالر (ئاپتورى ،ژانىرى ،ئېالن قىلىنغان ژۇرنال ،كىتاب ،يىلنامە
قاتارلىقالر) ئېنىق ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
3 .3تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.
4 .4ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
5 .5ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ (ئاپتورالر ۋە نەشىرگە تەييارلىغانالر) ئىسىمى يېزىلماسلىقى كېرەك.
ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
1 .1ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن بارلىق ئەسەرلەر ژانىرىغا قاراپ ئۈچ باھاالش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.
2 .2قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئەسەر ئاز دېگەندە ئىككى باھاالش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك.
ئەسەرلەرنىڭ ئادىل باھالىنىشى ئۈچۈن ،ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى
ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ.
3 .3ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن ،تىل–يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.
4 .4مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.
5 .5ئەسەر قوبۇل قىلىنسا ،ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم ،تەخەللۇس (ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا) ۋە قىسقىچە
تونۇشتۇرۇش (ئەگەر ئاپتور تەمىنلەشنى خالىسا) تەلەپ قىلىنىدۇ.
6 .6ئەسەر قوبۇل قىلىنمىسا ،قوبۇل قىلىنمىغانلىق ئۇچۇرى تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىلەن ئەۋەتىلىدۇ.
7 .7ئەسەرلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پۈتۈنلەي باھاالش ھەيتىئىنىڭ قارارى بىلەن بولىدۇ.
ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ژۇرنال پەسىللىك تور ژۇرنىلى بولۇپ ،ئەرەب ھەرپلىرى ،التىن ھەرىپلىرى ،سالۋىيان ھەرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر
يېزىقىدا ۋە (باشقا تۈرك مىللەتلىرىنىڭمۇ ژۇرنىلىمىزدىن پايدىلىنالىشى ئۈچۈن) بىرلىككە كەلگەن تۈرك ئېلىپبەسىدە
بولۇپ جەمئىي تۆت نۇسخا ئېالن قىلىنىدۇ .يىلدا بىر قېتىم تۆت سان بىرلەشتۈرۈلۈپ يىللىق توپالم شەكلىدە نەشىر
قىلىنىپ ،ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئاممىۋى كۇتۇپخانىالرغا ھەقسىز تارقىتىلىدۇ.
ھۆرمەت بىلەن :ئىزدىنىش ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
						
				www.uyghuredebiyati.net
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تىلشۇناس مىرسۇلتان
ئوسمانوف

ئاتاقلىــق تىلچــى ،ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلــى ۋە

كوررېكتــور بولــۇپ ئىشــلىگەن–1951 .يىلــى بېيجىڭغــا

دىيالېكتلىــرى تەتقىقاتىدىكــى داڭلىــق ئۇســتاز ،چاغاتــاي

بېرىــپ مەركىزىــي مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتى ئــاز ســانلىق

تىلــى تەتقىقاتىغــا زور تۆھپــە قوشــقان ئالىــم شــۇنداقال

مىللــەت كادىرلىرىنــى يېتىشــتۈرۈش كۇرســىدا بىلىــم

تۈركولوگىيــە ساھەســىدە يۈزلىگــەن ئۇيغــۇر ۋە چەتئەللىــك

ئاشــۇرغان .مىرســۇلتان ئوســمان بىــر يىلدىن ئارتــۇق بىلىم

تەتقىقاتچىالرنــى تەربىيىلىگــەن ئۇســتاز مىرســۇلتان

ئاشــۇرغاندىن كېيىــن ،مەركىزىــي مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتىغا

ئوســمان ئەپەنــدى –2017يىلــى –12ئاينىــڭ –1كۈنــى

ئوقۇتقۇچىلىققــا ئېلىــپ قېلىنغــان ۋە خەنــزۇ ئوقۇغۇچىالرغــا

ســەھەردە ئۈرۈمچىــدە  88يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتتــى.

ئۇيغــۇر تىلىدىــن دەرس بەرگــەن .ئــۇ ئەنــە شــۇ يىلالردىــن
باشــاپ ئانــا تىلىنــى چوڭقــۇرالپ ئۆگىنىــش ۋە تەتقىــق

مىرســۇلتان ئوســمانوف –1929يىلــى –7ئاينىــڭ
–31كۈنــى

قازاقىســتان

جۇمھۇرىيىتىنىــڭ

قىلىشــنى باشــلىغان.

ياركەنــت

شــەھىرى ئاقكەنــت يېزىســىدا خوتــەن قاراقاشــلىق

مىرســۇلتان ئوســمانوف ھاياتىــدا ئۇيغۇرنىــڭ تــەۋەررۈك

ئازنىباقــى ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن –1932 .يىلــى

ماكانلىرىدىــن شــەھىدانە خوتــەن ،ئەزىزانــە قەشــقەر،

ئاتىســى بىلــەن بىللــە غۇلجــا شــەھىرىگە قايتىــپ كېلىــپ

غالىبانــە قۇمــۇل ۋە غازىيانــە ئاقســۇالرنى كەزگــەن،

شــۇ يــەردە ئوقۇغــان ۋە  –1943يىلــى ئىلــى بىلىــم

لوپنۇردىكــى قالپاقلىــق چالــار ،كۇچادىكــى ئــاق رومــال

يۇرتىنــى پۈتتۈرگــەن .غۇلجىــدا ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى

مومايــار ۋە تۇرپاندىكــى قىزىــل بۆكلــۈك ئاقســاقالالر

پارتلىغاندىــن كېيىــن ،ئــۈچ ۋىاليــەت ئىنقىالبــى ياشــار

بىلــەن مۇڭدىشــىپ ئۇالرنىــڭ تىلىدىكــى خەزىنىلەرنــى

تەشــكىالتى ئورگىنىــدا كاتىــپ ۋە ئــورگان ژۇرنىلىــدا

ئاچقــان ،ئۈنچىلەرنــى توپلىغــان ئىــدى .ئۇنىــڭ «ئۇيغــۇر
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«خوتــەن

بېرىــپ ئىزدىنىشــى نەتىجىســىدە بــۇرۇن ئوســمانلىچە

«قۇمــۇل

شېۋىســى»،

دېيالېكتــى» ۋە «لوپنــۇر دېيالېكتــى» ھەققىــدە يازغــان

ياكــى تاتارچــە دەپ تىزىملىنىــپ قالغــان قــول يازمىالرنــى

خــاس ئەســەرلىرى ئــاۋام تىلىــدا چېچىلىــپ ياتقــان شــۇ

ئۇيغۇرچــە دەپ تىزىملىتىــپ ،بەزىلىرىنــى كۆپەيتىــپ

قىممەتلىــك ۋەســىيەت ۋە مىراســىي ھېكمەتلەرنىــڭ بىزگــە

ئۇيغــۇر دىيارىغــا ئېلىــپ كېتىــپ يــاش تەتقىقاتچىالرنىــڭ

قالدۇرۇلغــان خاتىرىســى ئىــدى.

تەتقىــق قىلىشــىغا ســۇنغان ئىــدى.

ئۇســتاز يېتەكچىلىــك قىلغــان «تۈركــى تىلــار

ئۇنىــڭ ۋاپاتــى پەقەتــا ئانــا ۋەتەنــدە ئەمــەس،

دىۋانــى»« ،ئۇيغــۇر تىلىنىڭ ئاكۇســتىكىلىق تەتقىقاتى»،

تۈركىيــە ئىلىــم ساھەســىدىكىلەرنى ،بولۇپمــۇ تۈركىيەدىكى

«ئۇيغــۇر دېيالىكــت ۋە شــېۋىلەر لۇغىتــى» قاتارلىــق

تۈركولوگالرنــى ماتەمگــە چۆمــدۈردى .ئانــا ۋەتــەن ۋە

نەتىجىلــەر ئۆملۈكنىــڭ ،ئۇيۇشــقاق ئۇيغــۇر روھىنىــڭ

چەتئەللەردىكــى دۆلــەت مەتبۇئاتلىرىــدا ،ئىجتىمائىــي

نامايەندىســىگە ئايالنغــان .ئــۇ ئانــا تىــل گىرامماتىكىســىغا

تارقاتقۇچىــاردا بــۇ قايغۇلــۇق ماتــەم خەۋەرلىــرى تارقىلىــپ

ئاتالغــان تۇنجــى كىتابىنــى نەســىرۇلال يولبولــدى بىلــەن،

كەتتــى .ئۇيغــۇر خەلقــى بىــر قەدىرلىــك ئالىمىدىــن

تىلشۇناســلىق لۇغىتىنــى مەترېيىــم ســايىت بىلــەن ،نەۋايــى

ئايرىلىــپ قالغــان ئىــدى.

تەتقىقاتىنــى خەمىــت تۆمــۈر بىلــەن« ،قۇتادغۇبىلىــك»

مىرســۇلتان ئوســمانوف تۈركىيەدىمــۇ ياخشــى تونۇلغان

تەتقىقاتىنــى ئامىنــە غاپپــار بىلــەن ئىشــلەپ مەھمــۇد

تۈركولــوگ بولــۇپ–2004 ،يىلــى ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىدا

قەشــقىرى مەقبەرىســىنى ئىبراھىــم مۇتئىــي بىلــەن بىللــە

«ئۇيغــۇر تىلــى تەتقىقاتــى توغرىســىدا» تېمىســىدا

ئىســپاتالپ چىققــان.

مەخســۇس دوكالت بەرگــەن ئىــدى–2013 .يىلــى ئۇنىــڭ

ئــۇ يەنــە «ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلىنىــڭ

تىــل تەتقىقاتــى ۋە تۈركولوگىيــە ئىلمىگە قوشــقان ئاالھىدە

ئىمــا لۇغىتــى»« ،ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئەدەبىــي

تۆھپىســى ئۈچــۈن ئالتــۇن مېــدال بېرىلگــەن ئىــدى.

تىلىنىــڭ تەلەپپــۇز لۇغىتــى»« ،ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر

–2015يىلــى –18دېكابىــر كۈنــى تۈركىيــە پايتەختــى

ئەدەبىــي تىلىنىــڭ تەلەپپــۇز ۋە ئىمــا لۇغىتــى» (بــاش

ئەنقەرەدىكــى غــازى ئۇنىۋېرســىتېتىدا داڭلىــق ئۇيغــۇر

تۈزگۈچــى) ناملىــق لۇغەتلەرنــى تۈزۈشــكە قاتناشــقان ۋە

تۈركولــوگ مىرســۇلتان ئوســمان تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 85

مەســئۇل مۇھەررىرلىكىنــى ئىشــلىگەن« .ھازىرقــى زامــان

يىللىقــى ،ئاتاقلىــق شــائىر ،يازغۇچــى ۋە مەشــھۇر جامائــەت

ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلىنىــڭ تەلەپپــۇز ۋە ئىمــا لۇغىتــى»

ئەربابــى ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر ۋاپاتىنىــڭ  20يىللىقىغــا

ئاپتونــوم رايــون بويىچــە ئىجتىمائىــي پــەن تەتقىقــات

بېغىشــانغان «ئۇيغــۇر تەتقىقاتــى ئىلمىــي مۇھاكىمــە

ئەســەرلىرىنى باھاالشــتا ئاالھىــدە مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن .بۇ

يىغىنــى» ئۆتكۈزۈلگــەن ئىــدى .مەزكــۇر يىغىننىــڭ

قىممەتلىــك تەتقىقاتلىــرى بىلــەن ئانــا تىلىمىزغــا مىــزان

ئېچىلىــش مۇراســىمىدا ســۆز قىلغــان مىرســۇلتان ئوســمان

بېكىتكــەن ئىــدى .ئــۇ ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ھېــچ بىــر تىلدىــن

ئەپەنــدى ئىنتايىــن كەمتەرلىــك بىلــەن ئــۆز خەلقىگــە

قېلىشــمايدىغان كۈچىنــى «ئۇيغۇرچە–خەنزۇچــە چــوڭ

ھېچقانچــە ئىــش قىلىــپ بېرەلمىگەنلىكىنــى ،ئىلمىــي

لۇغــەت» ئارقىلىــق ئىســپاتالپ ئۇيغۇرچــە ھەممىگــە قابىــل

تەتقىقــات ساھەســىدە تېخــى نۇرغــۇن ئارزۇلىرىنىــڭ ئىشــقا

ســۆزلەر ئارقىلىــق ئۇيغۇرغــا ناقايىــل كۆزلەرنــى تەســلىم

ئاشــمىغانلىقىنى بايــان قىلغــان ئىــدى.

قىغــان ئىــدى.
يۇقىرىــدا

بايــان

قىلىنغانــار

مەرھــۇم مىرســۇلتان ئوســمانوف ھاياتىنــى ھازىرقــى

ئۇســتازىمىزنىڭ

زامــان ئۇيغــۇر تىلــى ،ئۇيغــۇر دىيالېكتلىــرى ۋە چاغاتــاي

ئىجادىيىتىنىــڭ پەقەتــا بىــر قىســىمىدۇر .ئۇســتازىمىز
ھاياتىنىــڭ

ئاخىرقــى

ۋاقىتلىرىغىچــە

تۈركىــي تىلــى تەتقىقاتىغــا بېغىشــلىغان ئىــدى .ئــۇ،

تەتقىقــات

بــۇ ســاھەدە ئۆچمــەس ئىزالرنــى قالــدۇرۇپ كەتتــى،

خىزمەتلىرىنــى ئۆزلۈكســىز داۋامالشــتۇرۇلغان ئىــدى .ھەتتــا

نۇرغــۇن ئوقۇغۇچىالرنــى تەربىيىلىگــەن ئىــدى .ھازىــر

تۈركىيــە ،ئاۋســترىيە ۋە گېرمانىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە

شــۇ ئوقۇغۇچىــار ۋەتــەن ئىچــى ۋە چەتئەللــەردە

بېرىــپ مۇھىــم تەتقىقاتالرنــى قىلغــان ئىــدى .مەســىلەن،

ئۇيغۇرشۇناســلىق

 85يېشــىدا گېرمانىيەنىــڭ بېرلىــن دۆلــەت كۇتۇپخانىســىغا

داۋامالشــتۇرماقتا.
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بۈيۈك تىلشۇناس مىرسۇلتان ئوسمانوفنىڭ ۋاپاتىغا بېغىشالنغان مەرسىيەلەر
غەزىنىچى
بوغدا ئابدۇلال
بىر قەدىم ،يىتۈك تىلنىڭ ساھىبى،
مەشرىقتىن تارتىپ مەغرىبكىچە.
يىڭنە قايان  -يىپالر سايان،
ئۈزۈلمەس كارۋان بۇ ئەۋالد – ئەۋالدقىچە.
مۇھىت ئىچرە بىر قەترە گەۋھەر،
گەۋھەر نۇرى ئۆچكەن نەدە بار؟
شۇ ئەجرىدە ئۆتتى بىر ھايات،
تەڭرى تاغلىرىدەك بولۇپ ئۇلۇغۋار.
–2017يىلى –1دېكابىر

ئالىم ئۆلمىدى
خەندان
ئالىم ئۆلدى ،دېمەڭ،
تاغ يىقىلدى،
ئالىم ئۆلمىدى ،تۇنجۇققان يەر سىقىلدى،
ئۈستىگە بىر پارچە ئوت يېقىلدى.
يېرىلدى ،سىقىلغان يەر يېرىلدى،
يېنىۋاتقان يەرگە ئۆزىدەك كۆيۈۋاتقان،
ئىچىنى ئىچى بىلەن سۆيۈۋاتقان
ئالىم بېرىلدى.
ئالىم ئۆلدى ،دېمەڭ،
جاھان تىقىلدى!
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ئالىمنىڭ يۈرىكى پۈتۈن تۇرىدۇ،
ئالەمنىڭ يۈرىكى ئاھتىن تىتىلدى.
ئالىم ئۆلدى دېمەڭ ،ئۆلمىدى ،ئۆلمەس،
قاراڭ ،دەستىلەنگەن دىۋانالرغا
ئەينەكتەك سۈزۈك بەتلەر چېقىلدى،
ئەنە تىرىكى– مېھنىتى ،سۆزى،
ھايات ،دېدى  32ھەرپ چېچىلدى.
تۇپراقنى كۆرسەتمەڭ ،بىر كۈن يېتىمىز،
سوراڭ نەۋايى ،خاس ھاجىپالردىن،
ئالىم ئۆلمىدى ،كۆزى يېپىلدى،
ھايات دەپتىرى قىممەت بابىدىن
بىز كۆرۈپ باقمىغان بەت ئېچىلدى.
			

 - 2017يىلى  - 1دېكابىر

تۈركىيە غازى ئۇنىۋېرسىتېتىدا چاقىرىلغان ئۇيغۇر تۈركولوگ مىرسۇلتان ئوسمانوف تۇغۇلغانلىقىنىڭ  85يىللىقى،يازغۇچى ۋە
شائىر ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ۋاپاتىنىڭ  20يىللىقىغا بېغىشالنغان «ئۇيغۇر تەتقىقاتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى»دا سۆز قىلماقتا
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چېنىقىش
ھېكايە

زۇنۇن قادىر

1

ئــوت چىشلىمەســتىن تىنمــاي بېشــىنى ســىلكىمەكتە.
ئاشــلىقالر ئىچىدىكــى چېكەتكىلەرنىــڭ ئاۋازلىرىنــى ئــاران
قوزغىلىۋاتقــان ئىسســىق شــامالالر ھۇرۇنلــۇق بىلــەن خېلــى
يەرلەرگىچــە ئېلىــپ كېتىــدۇ« .چىج–چىج–چىــج»
قىلىــپ تىنمــاي كېلىۋاتقــان بــۇ ئــاۋازالر مەتنىيازنىــڭ
غەشــلىكىنى كەلتۈرىــدۇ .ئاپتاپتىــن قېچىــپ يوغــان قېــرى
چېقىــر ئۈجمىنىــڭ سايىســىغا كېلىۋالغــان بولســىمۇ،
ھېــچ چىــداپ بولمايدىغــان ئىسســىقتىن خــەۋەر بېرىــپ
تۇرىدىغــان بــۇ ئاۋازمــۇ ئۇنــى قىينايتتــى.
 −ھــە ،ھىــم ،ھەممــە نەرســە كۆيــۈپ كېتىدىغــۇ
مۇنــداق ئىسســىقتا −،دەپ غودۇڭشــىدى مەتنىيــاز،
ئۈجمىنىــڭ شــېخىدا قونــۇپ تۇرغــان تــوڭ قاغىغــا قــاراپ.
ئونــاپ يىلــاپ ئۆمــۈر ســۈرگەن بــۇ قېــرى قاغا شورلىشــىپ
كېپــەك ئۆرلــەپ كەتكــەن تۇمشــۇقىنى كېرىــپ ،ھەلقۇمىنــى
لىپىلدىتىــپ تۇراتتــى .مەتنىيــاز بولســا ،تــەر پــۇراپ
كەتكــەن كۆڭلىكىنــى كوكاتقــا ئــوراپ بېشــىغا قويغــان،
يالىــڭاچ دۈمبىســىنى نــەم يەرگــە چاپلىغــان ھالــدا
ئوڭــدا ياتاتتــى .ئۇنىــڭ يۇمشــاق تېنىگــە چاۋا–چاتقالــار
پېتىــپ ،بېــزەڭ چىۋىنــار بولســا ،ئــۇ يېرىدىــن قوغلىســا،
بــۇ يېرىگــە قونــۇپ بىئــارام قىالتتــى .مەتنىيازنــى بــۇ يىــل
ئەتىيازدىــن بېــرى جان–جانىۋارالرمــۇ ،مېھنەتمــۇ ،مانــا
ھازىرقىــدەك ئىسســىقمۇ قىيناۋاتىــدۇ .بــۇ ھېــچ يالغــان
ئەمەســقۇ ،ئەنــە شــۇ ھاســىراۋاتقان قېــرى قاغــا مەتنىيازنــى

مەتنىيازنىــڭ قىچىســى مۇشــۇ يېزىدىكــى دېھقانالرنىڭ
قىچىلىرىدىــن خېلــى بــۇرۇن تېرىلغــان .شــۇنىڭ ئۈچــۈن،
ئاپتــاپ كىشــىنىڭ تېنىنــى تونــۇردەك قىزىتىدىغــان
مەزگىلــدە پىشــىپ قالــدى؛ پىشــىپ قالدىــا ئەمــەس،
توغرىســى ،ئورىدىغــان ۋاقتىدىــن بىرنەچچــە كــۈن ئۆتــۈپ
كەتتــى .ئادەتتــە دېھقانــار قىچىنىــڭ موســىنى قاتــا–
قاتماســتىنال ئــورۇپ ئېلىشــاتتى.
نېمىشــقا دېســىڭىز پىشــىپ شــالدىرالپ كەتكــەن
قىچىغــا ئورغــاق ســالغاندا ،ئۇنىــڭ ئالتۇنــدەك يالتىــراق
دانلىــرى ھــەر تەرەپكــە چېچىلىــپ زايــە بولــۇپ كېتىــدۇ.
مەتنىيازنىــڭ قىچىســى مانــا شــۇ ئەھۋالغــا چۈشــۈپ
قالغانىــدى .خەيــر ،قانداقــا بولمىســۇن ،بۈگــۈن قىچىغــا
ئورغــاق تېگىپتــۇ .قىرىقچــە ئورۇنغــا بىــر تۇتام–بىــر تۇتــام
قىلىــپ تىزىــپ قويغــان ئۈنچىنــى ئەگــەر چىــڭ قىلىــپ
باغلىســا ،ئىككى–ئــۈچ بــاغ قورايچىلىــك بولىــدۇ .نېمــە
بولســا بولســۇن ،ئىــش داۋام قىلىشــى كېــرەك ئىــدى.
ئەممــا بــۇ ھەســرەتلىك يېتىــم ئېتىزنــى خۇشــال قىلىــپ
ئىشــقا كىرىشــكەن ئورمىچــى تــۆت ســائەتتىن بېــرى يــوق،
ئــۇ ،نەگــە كەتكەنــدۇ؟
يېڭىدىــن ئېڭىزغــا ئايلىنىۋاتقــان ئېتىزالر ئۈســتىدىكى
گىرىمســەن يىراقالردىــن كۆرۈنگــەن ســۇدەك چىمىــرالپ
تۇرىــدۇ .ئېرىقنىــڭ ياقىســىغا ئارقانــاپ قويغــان ئــات
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بــوزەك ئەتمىگەنمىــدى.
يېرىــم پۇتلــۇق يەرگــە قونــاق تېرىســا پەقــەت  23تۈپ
ئۈنــۈپ چىقىپتــۇ .ئەســلىدە ئــۇ يەرگــە يېرىــم چېلەكچــە
قونــاق چاچقــان ئىــدى .مىڭالپ–مىــڭالپ دانــار قېنــى؟
ئۈجمىنىــڭ شــېخىدا ئولتۇرغــان مۇشــۇ كاســاپەتلەر يــەپ
كەتتــى – دە .قاغىنىــڭ پەيســىز لىپىلــداپ تۇرغــان
ھەلقۇمىغــا قــاراپ يېتىــپ مەتنىيازنىــڭ ئــازراق ئاچچىقــى
كەلــدى.
— قاناتلىرىــڭ كۆيــۈپ كەتســۇن؛ ھــارام تامــاق!
 −دېــدى ئەلــەم بىلــەن .ئۇنــى كۆزۈممــۇ كۆرمىســۇن،
دېگەنــدەك قىلىــپ ،دۈم ئۆرۈلــۈپ يېتىۋالــدى .ئۇنىــڭ
كۆزلىــرى ئۇيقۇســىراپ پات–پــات يۇمۇلــۇپ قالســىمۇ،
خىيالىنــى ئورىۋالغــان پۇشــايمان ۋە ئېغىــر ھەســرەتلەر،
بۇنــى ئــاز دەپ چىۋىنالرنىــڭ گىژىلــداپ غىدىقالشــلىرى
ئۇنىــڭ ئۇيقۇســىغا ئــارام بەرمەيتتــى .مەتنىيــاز ئۇسســاپ
كەتتــى .ئۆپكىســى قــۇرۇپ گــەز باغــاپ كەتكــەن قېلىــن
لەۋلىرىنــى ياالشــقا باشــلىدى .ئــۇ قىرىــق ياشــقا كېلىــپ
بۈگۈنكىــدەك تەشــنالىق ئازابىنى تارتمىغانىدى .تەشــنالىق
ھېلىقــى بىــز كــۆرۈپ ئۆتكــەن قىچىغــا ئورغــاق ســېلىش
بىلــەن باشــانغان .مەتنىيازنىــڭ تەلىيىگــە يېقىــن ئەتراپتا
ئېقىۋاتقــان مــۇزدەك ســۇمۇ يــوق ئىــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن،
ئــۇ ئۆســكىلەڭ ئوتــار قاپلىۋالغــان ئېرىــق ئويمانلىرىدىكــى
توختــام ســۇالرنى ئىچىۋېرىــپ ئېغىرلىشــىپ كەتتــى.
تەشــنالىققا كىــم چىدايــدۇ .ســۇ ئىچىــش كېــرەك ئىــدى.
بىــراق مۇشــۇ تۇرقىــدا ھېلىقــى توختــام ســۇالرمۇ ئىسســىپ
كەتتــى .چــوڭ ئۆســتەڭگە بــاراي دېســە ،بــۇ پېقىرغا قىزىق
ئاپتاپتــا ئالتە–يەتتــە يــۈز مېتىــر يــول مېڭىــش كېــرەك.
مەتنىيــاز بولســا ،ئــۇ يەرگــە بېرىشــقا جۈرئــەت قىاللمايــدۇ.
ئــۇ ،شــەھەردىن يېزىغــا چىقىــپ قالغىنىغــا پۇشــايمان
قىالتتــى .مېھرىبــان مەرھــۇم ئانىســىنى يادىغــا كەلتــۈردى.
يالغــۇز ئوغــۇل بولغىنــى ئۈچــۈن ئانىســى ئۇنىڭغــا تولىمــۇ
ئامــراق بولــۇپ ،ئەركــە ئۆســتۈرگەنىدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن
مەتنىيازغــا دېھقانچىلىــق ئىشــىغا كىرىشــكەن بىرىنچــى
يىلــى زەي ،ســايىن يــەردە يۇمشــاق قۇرۇتتــەك مىدىــرالپ
ئۆتكۈزگــەن يىلالرغــا ،يەنــى قىرىــق يىللىــق ئۆمرىگــە
ھېــچ ئوخشــىمايتتى« .بــۇ مۇشــەققەتلىك دۇنياغــا
نېمىشــقىمۇ تۇغۇلغاندىمــەن؟ كاشــكى كىچىــك چاغدىــا
ئۆلــۈپ كەتســەمچۇ ،بــۇ دەردلەرنــى تارتمــاس ئىدىــم»
دەپ ئويلىــدى ئــۇ.
بــۇ يېڭــى دېھقــان مۇشــۇ ياشــقا كەلگۈچــە ھەمىشــە
خىيال قىلســىمۇ ،لېكىن ئۆيلىنىشــكە جۈرئەت قىاللمىغان.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھازىرقىــدەك ئۇسســىغان چاغــدا ســوغۇق
چــاي ئەكېلىــپ بېرىــپ ھالىدىــن خــەۋەر ئالدىغــان
خوتۇنىمــۇ يــوق .دېھقانچىلىققــا ئىشــلىتىدىغان ئــات،
كاال ھــەم قــوش جابدۇقلىــرى ،ھەتتــا تۇخــۇم بېرىــپ

تۇرىدىغــان بىــرەر توخۇســىمۇ يــوق .پەقــەت دېھقانچىلىققــا
كېــرەك بولىدىغــان ئەپچىــل بىــر دانــە كەتمىنــى ،بۈگــۈن
بىرىنچــى قېتىــم قىچــا ئورۇشــقا ئىشــلەتكەن ئەنــە ئــاۋۇ
بــاش تەرىپىــدە تۇرغــان ئۈجمــە ياغىچىغــا ســانچىقلىق
بىــر دانــە ئۆتكــۈر ئورغىقــى ۋە ئىككــى دانــە تاغىــرى
بــار .ئەممــا دېھقانچىلىــق ئۈچــۈن ئىشــلىتىدىغان يىرىــك
جابدۇقلىــرى بولمىغــان بىلــەن يېزىدىكــى دېھقانالرنىــڭ
ھېچقايسىســىدا يــوق بىــر مۇنچــە جابدۇقلىــرى بــار ئىــدى.
ســىلەر مۇشــۇ يېزىنىــڭ جەنۇبىدىكــى ئېرىقنــى
ياقىــاپ ماڭســاڭالر كوچــا تەرەپتىكــى تاملىــرى ئۆرۈلــۈپ
ئــوت بېســىپ كەتكــەن  6–5تــۈپ ئاچچىــق ئۆرۈكــى
بــار ،ئوتتۇرىســىدىكى غوللىــرى قــۇرۇپ قالغــان ،لېكىــن
تۈۋىدىــن يەنــە قويــۇق شــاخالپ چىقىۋاتقــان كىچىككىنــە
شــاپتۇللۇق باغنــى كۆرىســىلەر .باغنىــڭ شــىمالىدىكى
دالىنــى ئۆرۈلــۈپ كېتىــپ ،يالغــۇز قالغــان بىــر ئېغىــز
ئۆيگــە كىرىــپ قــاراپ بېقىــڭالر :ئوچاقتــا داتلىشــىپ
كەتكــەن كىچىككىنــە بىــر قــازان ئېســىقلىق تۇرىــدۇ.
ئۆينىــڭ ئوتتۇرىســىدا بىــر كىشــى ياتقــۇدەك ئــورۇن
بــوش بولــۇپ ،ئاتنىــڭ توقۇمىچىلىــق بىــر پارچــە يىرتىــق
كىگىــز ســېلىقلىق .كىگىــز يەرگــە چاپلىشــىپ كېتىپتــۇ.
ئەتىمالىــم بــۇرۇن ئــاق بولۇشــى كېــرەك .لېكىــن ھازىــر
ئۇنــداق دېســە ھېــچ كىشــى ئىشــەنمەيدۇ .چۈنكــى چــاڭ–
توپــا ۋە كۆيۈندىلەرنىــڭ دەســتىدىن قارامتــۇل كۈلــرەڭ
بولــۇپ قالغانىــدى .ئۆينىــڭ توغــرا كەلگــەن بىــر يېرىــدە
تۆمۈرچىلىــك ،ياغاچچىلىــق ،موزدۇزلــۇق ۋە ساتىراشــلىق
ئۈچــۈن كېرەكلىــك تۈرلــۈك جابدۇقــار بىر–بىرىگــە
ئارىلىشــىپ چېچىلىــپ ياتىــدۇ .قــازان بېشــى ۋە ئويۇقالرغا
بۇرۇنقــى زامانالردىــن قالغــان تۆمــۈر قۇتىــار ،دات باســقان
ســۇنۇق ئۇســتىرىالر ،ئۇششــاق ۋىنتــا ،گايــكا ،ئەســكى
تاقــا ۋە مىخــار تاشــاپ قويۇلغــان .ئويۇقتــا قېلىــن،
چۆرىســى قىرچىلىــپ ياغلىشــىپ كەتكــەن كونــا جەڭنامــە
كىتابىدىنمــۇ ئىككىســى تۇرىــدۇ .تورۇســنىڭ ھــەر
تەرىپىــدە ۋە ئىسلىشــىپ كەتكــەن تامــاردا ئېســىقلىق
تۇرغــان قــول ھــەرە ،ياغــاچ تېشــىدىغان ئۈشــكە ،قېلىپنــى
تارتىــپ چىقىرىدىغــان بولجۇرغــا ئوخشــاش نەرســىلەرگە
ئۆمۈچۈكلــەر تــور باغــاپ كەتكــەن.
مەتنىيازنىــڭ تۆمۈرچىلىــك ،ياغاچچىلىــق ،موزدۇزلۇق
ۋە ساتىراشــلىق ھۈنەرلىرىگــە قولــى كېلىــدۇ .ئۇ موزدۇزلۇق
قىلســا ،ئۆتۈكنىــڭ قېلىپىنــى ئــۆزى چاپىــدۇ .بەلچــە،
بۈرەنــدە ،بىگىــز ،يىڭنىلەرنىمــۇ ئــۆزى ياســىۋالىدۇ .ئەگــەر
ساتىراشــلىق قىلســا ،ئۇســتىرىدىن تارتىــپ تــا قــۇالق
كولىغۇچقىچــە بولغــان جابدۇقلىرىنــى ئــۆزى ياســىۋالىدۇ.
ئــۇ مەھەللىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ئايــاغ كىيىملىرىنــى
يامــاپ ،داس–چىلەكلىرىنــى تۈۋلــەپ ،ســۇنغان
لىڭگىرچــاق ۋە بۇغا–جاۋەنلىرىنىمــۇ تــۈزەپ بېرىــدۇ.
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لېكىــن ھــەق بەرســە تاالشــماي ئالىــدۇ .ھېچنەرســە
بەرمــەي قــۇرۇق رەھمــەت دەپ قويســىمۇ خۇشــال بولــۇپ
قېلىۋېرىــدۇ .بىــرەر چىنــە قايمــاق چــاي ياكــى تاماققــا
قىچقىرىــپ قويســىغۇ تاغــدەك خــۇش بولــۇپ كېتىــدۇ.
لېكىــن تەمــە قىلىــپ ھېچكىمنىــڭ ئىشــىكىگە بارمايــدۇ.
قىسقىســى ،ئۇنىــڭ پايدا–زىيــان بىلــەن ئانچــە كارى
بولمايدىغانلىقــى ھەممىگــە مەلــۇم بولــدى .شــۇنداق
بولســىمۇ كــۆپ كىشــىلەر مەتنىيازغــا نەرســىلىرىنى
ياسىتىشــقا ئانچــە قىزىقمايتتــى .بۇنىــڭ ســەۋەبى نېمىــدە؟
مەتنىيازنىــڭ ئەســلى كەســپى ســاتىراش ،ئــۇ
ھۈنەرنــى شــەھەردە دادىســىدىن ئۆگەنگــەن ۋە
دادىســىنىڭ ھەيدەكچىلىكــى بىلــەن ئــون نەچچــە يىــل
داۋام قىلغــان .بوشىشــىپ كېتــەي دېگەنــدە قۇلىقىدىــن
ســوزۇپ ،بۇراپ–بــۇراپ قويىدىغــان دادىســى ئۆلگەندىــن
كېيىــن ،ئــۇ ھۈنىرىنــى تاشــاپ ،ساتىراشــلىق قىلىدىغــان
دۇكاننــى گازىر–پۇرچــاق ســاتىدىغان تەنــزە قىلىۋالــدى.
بــۇ تەنــزە ئــاز كۈنــدە قــۇرۇق بولــۇپ قالــدى .كېيىــن
ئەتىيــازدا مەتنىيــاز ئــۆزى ياســىغان تۈرلــۈك لەگلەكلــەر
بىلــەن يەنــە ئېچىلــدى .لېكىــن بــۇ نەرســىلەر بىلــەن
دۇكان ئىجارىســىنى تۆلىيەلمىگىنــى ئۈچــۈن ئىگىســى
ئۇنــى قايتۇرۇۋالــدى .شــۇنىڭدىن كېيىــن ئــۇ بۇنىڭدىــن
بىرنەچچــە يىــل بــۇرۇن دادىســىدىن مىراس بولــۇپ قالغان
يېزىدىكــى ھېلىقــى بىــر ئېغىــز ئۆيــى بــار كىچىــك بېغىغــا
كۆچــۈپ چىققانىــدى .مەتنىيــاز ھــەر نەرســىگە زېھىــن
قويــۇپ يۈرگەنلىكتىــن كــۆزى كۆرگەنــا ئىشــنى قىالتتــى.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ساتىراشــلىقتىن باشــقا ھۈنەرلەرنــى
دېھقانالرنىــڭ ھاجــەت بولۇشــىغا قــاراپ تەجرىبىگــە
ئۆز–ئۆزىدىــن ئۆگىنىۋالغــان .بىــراق ،باشــلىغان ئىشــنى
ئاخىرىغىچــە داۋام قىلدۇرالمايتتــى .ئەگــەر ئــۇ ئانــدا–
ســاندا بىــر ئىشــنى پۈتتۈرگــەن بولســىمۇ ،ئــۇ يىگىرمــە–
ئوتتــۇز قېتىــم ئۈزۈلــۈپ ،تاشــلىنىپ ،ئىگىســى زېرىكمــەي
كېلىــپ تۇرۇۋالغاندىــن كېيىــن پۈتكــەن ئىــش بوالتتــى.
بىــر دېھقــان مەتنىيازغــا ئېرگولــو ھارۋىنىــڭ بىــر چاقىنــى
تۈزىتىــش ئۈچــۈن بېرىــپ ،ئۇنىــڭ ئالدىغــا ئالتــە ئــاي
داۋامىــدا قاتــراپ يــۈردى .بىرنەچچــە قېتىــم يالــۋۇرۇپ،
بىرنەچچــە قېتىــم تىللىــدى .مەتنىيازنــى تىللىســاڭمۇ،
ياخشــى گــەپ قىلســاڭمۇ ھىجىيىپــا تۇرۇۋېرىــدۇ.
شــۇنداق بولغاندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ بىلــەن ھېــچ كىشــى
ئۇرۇشــالمايدۇ–دە ،ئەلۋەتتــە.
ھــەر ھالــدا بۇ دېھقــان مەھكــەم تۇرۇۋالغانلىقتىن چاق
پۈتــۈپ كەتتــى .مەتنىيــاز بــەزى ۋاقىتــاردا دېھقانالرنىــڭ
چاچلىرىنــى چۈشــۈرۈپ ،ســاقال  -بۇرۇتلىرىنــى ياســاپ
قويىــدۇ .ئۇنىڭغــا بــاش چۈشــۈرتكەن كىشــىنىڭ ئالدىراش
ئىشــى بولماســلىقى ۋە ئۆزىمــۇ زېرىكمەســلىكى كېــرەك.
ئــۇ ئىشــىكنىڭ ئالدىدىكــى تاشــتا ئولتۇرغــان كىشــىنىڭ

بېشــىنى ئــاۋۋال ئــون بــەش مىنۇتقىچــە قــۇرۇق ئۇۋىاليــدۇ.
كېيىــن ئوچۇمىغــا ســۇ ئېلىــپ ئۇششــاق قوللىرىنىــڭ
ئارىســىدىن ئېقىتىــپ يەنــە ئۇۋىالشــقا باشــايدۇ.
بــۇ ھەرىكــەت خېلــى ۋاقىتقىچــە داۋام قىلىــپ چــاچ
ئالدۇرغۇچىنىــڭ قــۇالق چۆرىلىــرى ۋە قاشــلىرىنى بويــاپ
يۇنــدا ئېقىــپ كۆڭلەكلىرىنــى ھــۆل قىلىۋېتىــدۇ .ســاتىراش
بولســا ئۇنىڭغــا ئەھمىيــەت بەرمەســتىن ئەزمىلىــك بىلــەن
جەڭنامــە قىسســىلىرىنى ســۆزلەۋېرىپ ،قوللىرىنىــڭ
توختــاپ قالغانلىقلىرىنــى ســەزمەي قاالتتــى ،تاكــى تــاش
ئۈســتىدە مۈكچىيىــپ ئولتۇرغــان كىشــى:
 −ئۇســتام چــاچ قــۇرۇپ كەتتىغــۇ −،دېگەندىــن
كېيىــن مەتنىيــاز يەنــە ھۆللــەپ ئۇۋىالشــقا كىرىشــىدۇ ۋە
شــۇنىڭ بىلــەن تــەڭال تۈگىمــەس قىسســىلىرىنى داۋام
قىلىشــقا باشــايتتى.
 −پادىشــاھى جەمشــىت لەيلىۋەشــكە ھەممــە
نەرســىلىرىنى ئۇتتــۇرۇپ قويغاندىــن كېيىــن ،ئــەڭ
چىرايلىــق خوتۇنــى مەلىكــە دىلســۇزنى قىمارغــا تىكتــى.
لەيلىــۋەش بــۇ نازىنىــن پەرىزاتنىمــۇ ئۇتۇۋالــدى–دە،
ھــى ،ھــى ،ھــى… – ئــۇ ،ئۆزىنىــڭ گېپىگــە ئــۆزى
ھــۇزۇر قىلىــپ كۈلەتتــى .لېكىــن قــاراپ تۇرغــان كىشــىگە
ئۇنىــڭ كۈلكىســى بىلــەن يىغىســىنى ئاجرىتىۋېلىــش
تــەس ئىــدى .ئۇنىــڭ پىســتە كۆزلىــرى پۈرۈلــۈپ،
ئۇچلىــرى جاۋىغىيىغــا ئېگىلىــپ تۇرىدىغــان كىچىككىنــە
شــاالڭ ســارغۇچ بۇرۇتــى كۆتۈرۈلــۈپ كېتەتتــى .ئــۇ بېشــى
ســەل ئالدىغىــراق ئېڭىشــكەن ،ئۇيقۇغــا مايىــل مۇاليىــم
قىياپەتلىــك چاقچاقچــى ئــادەم ئىــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن،
ئۇنــى ھېچكىــم ئارتــۇق يامانمــۇ كۆرمەيــدۇ ۋە كىشــىنىڭ
ئىچىنــى پۇشــۇرىدىغان ئىشــلىرىنى كۆرگەنــدە زاڭلىــق
قىلىــپ كۈلمەيمــۇ تۇرالمايــدۇ .ئەممــا ئــۇ باشــقىالرنى ۋە
ئۆزىنىمــۇ ھەجــۋى قىلىــپ يۈرىــدۇ.
كادىــرالر يــەر ئىســاھاتىدا مۇشــۇ مەھەللىدىكــى
زومىگــەر پومېشــچىكنىڭ  550موچــە يېرىنــى كەمبەغــەل
دېھقانالرغــا بۆلــۈپ بــەردى .مانــا شــۇ يەردىــن مەتنىيازغىمۇ
يەتتە–ســەككىز چــارەك ئــۇرۇق بارىدىغــان بىرىنچــى
يــەر ھېســابىدىكى بىــر ئېتىــز تەگكەنىــدى–53 .يىلــى
ئــۇ قىرىــق ياشــقا كېلىــپ بــۇ يەرگــە بىرىنچــى قېتىــم
دېھقانچىلىــق قىلــدى« .دېھقانچىلىقىنــى مەتنىيــاز
قىلــدى» دەپ ئېيتســاقمۇ ،لېكىــن ئــۇ يەرنــى ھەيدەشــكە
جۈرئــەت قىاللمىغانىــدى.
پۈتــۈن جانلىققــا ھايــات زوقىنــى قوزغاتقۇچــى
ئەتىيازنىــڭ يېقىملىــق شــامىلى ئۇچــۇپ تۇرغــان بىــر
ئەتىگەنلىكــى ،مەتنىيــاز ئىككــى قولىنــى كەينىگــە تۇتــۇپ
چىرايلىــق تەكشــى ئېتىزالرنــى تاماشــا قىلىــپ ئايلىنىــپ
يۈرەتتــى .كــۈن بارغانســېرى ئىسسىتىشــنى كۈچەيتىۋاتقــان
نۇرلىرىنــى يەرگــە ســېخىيلىق بىلــەن چاچاتتى .كۆپۈشــۈپ
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تاۋلىنىۋاتقــان ئېتىزالردىــن نــەم توپىنىــڭ پۇرىقــى بىلــەن
شــىۋاقنىڭ ئۆتكــۈر پۇرىقــى كېلىــپ دىماغقــا ئۇرۇالتتــى.
قىشــىچە ھەرىكەتســىز ياتقــان قۇرت–قوڭغــۇزالر
ئۈچەكلىرىدىــن چىقىــپ يېڭىدىن ھەرىكەتكە چۈشــمەكتە.
ئىسســىقراق جايالرغــا قىشــاپ كېلىــش ئۈچــۈن كەتكــەن
ئۇچــار قاناتالرمــۇ قايتىــپ كېلىــپ ،يازىچــە قىلىدىغــان
ئىشــلىرىنىڭ پىالنىنــى تۈزمەكتــە .دېھقانــار بولســا ،قــوش
ھازىرلىقىنــى جىددىــي قىلماقتــا .مانــا بۈگــۈن يېڭــى
دېھقىنىمىزمــۇ ئېتىــز قىرىــدا تــۇرۇپ« ،بــۇ يەرنــى نېمــە
قىلســام بولىدىكىــن؟» دەپ بــاش قاتۇرۇۋاتقانــدا يېنىغــا
كېلىــپ قالغــان ھەمرانــى ســەزمىدى.
 −خــوش ئۇســتام! بــۇ يەرنــى نېمــە قىلماقچــى
بولۇۋاتىدىــا؟ −دېــدى ھەمــرا كۈلۈمســىرەپ.
 −ئوتتۇرىســىنى بــاغ ،چۆرىســىنى تــاغ قىاليمىكىــن
دەۋاتىمــەن ،قانــداق دەيســىز ھەمراجــان؟ −دېــدى
چاقچــاق قىلىــپ مەتنىيــاز.
 −بېغىڭىزغــا پاتمــاي قالغــان يــاۋا چۆپلەرنــى
كۆچــۈرۈپ كېلىدىكەنســىز–دە ،ئۇنداقتــا.
 −بۆزچــى ھالۋىچــى بولســا ،كۆزىنــى چاپــاق
بېســىپتۇ ،دېگەنــدەك بىزگــە قالغــان ئىــش شــۇنداق
بولمــاي نېمــە بولىــدۇ دەيســىز.
مەتنىيــاز كىشــىلەرنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىــڭ بىپەرۋالىقىنى
ۋە مىسمىســلىقىنى قىزىقچىلىــق قىلىــپ ئېيتىۋېرەتتــى.
شــۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ« :مەن دەرەش تۇتســام ،ئۇنىڭ ئۇچى
ئۆتۈكنىــڭ چەمىگــە كىرىــپ ئۇخــاپ قالىــدۇ» دەيتتــى.
ھەمــرا مەتنىيازنىــڭ شــۇنداق ئوچۇق كۆڭۈللۈكىنى ياخشــى
كۆرەتتــى .لېكىــن ئۇنىــڭ قامالشــمىغان ئىشــلىرىنى دائىــم
تەنقىــد قىلىــپ ،جىددىيــرەك ئىــش قىلىشــقا ئۈندەيتتــى.
 −قولىڭىزدىكــى چاشــقان ماياقلىــرى ســوۋۇپ
قالــدى .ئاغزىڭىزغــا سېلىۋەتســىڭىزچۇ −،دېــدى ھەمــرا،
مەتنىيازنىــڭ خېلىدىــن بېــرى چەكمــەي ئالقىنىــدا
تۇتــۇپ تۇرغــان ناســۋىلىغا شــەرەت قىلىــپ −،نائۈمىــد
شــەيتاننىڭ ئىــش ،بۇنــى ئۆزىڭىــز ياخشــى بىلىســىز.
مەتنىيــاز ناســىۋالنى كالپۇكىنىــڭ ئاســتىغا ســېلىپ
ئۇنــى تىلــى بىلــەن تۆۋەنگــە باســتى .ئورۇنالشــماي
قالغــان ئىككــى دانىســىنى پۈركىۋېتىــپ غەلىتــە ئاھــاڭ
بىلــەن ســۆزلىدى.
 −بــۇ يەرنــى نېمــە قىلســام بولىدىكىــن؟ ئالدىغــان
خېرىــدار بولســا ،ســېتىپ راســا يــاغ چاينىۋااليمىكىــن–
تاڭ.
ھەمرانىــڭ ئاپتاپتــا پىشــىپ ،گىــردە نانــدەك قىزارغان
يــۈزى جىددىــي تــۈس ئالــدى .ئــۇ قــوي كۆزلىرىنىــڭ
ئۈســتىدىكى قويــۇق قــارا قاشــلىرىنى چىمىرلىتىــپ:
 −پارتىيــە كەمبەغەللەرگــە يەرنــى ســودىگەرچىلىك
قىلىــش ئۈچــۈن بەرمىــدى ،دېھقانچىلىــق قىلىــش ئۈچــۈن

بــەردى −،دېــدى.
 −شۇنداق ،شۇنداق.
 −ھــە ،شــۇنداق بولســا ،بــۇ يەرگــە بىــر نەرســە
تېرىــڭ–دە ،ھوســۇلنى ئېلىــپ ئۇنــى يەمســىز ياكــى
ســېتىپ يــاغ ئېلىــپ چاينامســىز ،ئۆزىڭىزنىــڭ ئىختىيــارى.
 −يەنــە ئېلىــپ ســاتىمەن دەپ يۈرگۈچــە ياغنىــڭ
ئۆزىنىــا تېرىمايمەنمــۇ −،دەپ خىرقىــراپ كۈلــدى
مەتنىيــاز.
ھەمــرا ئۇنىــڭ ســۆزىنى ئــاۋۋال چاقچــاق دەپ
چۈشــەندى .كېيىــن قىچــا تەرمەكچــى بولغىنىنــى بىلىــپ
كۈلــۈپ كەتتــى:
 −مەيلــى ئۇســتام بــۇ يەرگــە قىچــا چېچىــڭ−،
دېــدى ھەمــرا قوغۇشــۇندەك ئېغىــر ئالقىنــى بىلــەن
مەتنىيازنىــڭ يەلكىســىگە ئــۇرۇپ:
 −مــەن ھەيــدەپ ئۇرۇقنىمــۇ چېچىــپ بېرىمــەن.
ســىز بىــر چېلــەك قىچــا تاپســىڭىزال ئىــش پۈتىــدۇ.
مانــا شــۇنىڭدىن بېــرى ھەمرانىڭ تەشەببۇســى بىلەن
مەتنىيازنىــڭ دېھقانچىلىقــى باشــانغانىدى .ھەمرائۇنىــڭ
يەتتە–ســەككىز چارەكلىــك ئېتىزىنــى ھەيــدەپ قىچــا
چېچىــپ بــەردى .بۇنىــڭ بەدىلىگــە مەتنىيــاز بىــر پــارە
توپلــەي تىكىــپ بەرمەكچــى بولــۇپ ئۆز–ئۆزىدىــن ۋەدە
بەرگەنىــدى.
مەتنىيــاز بىــر بــاي دېھقانغــا لىڭگىرچــاق ياســاپ
بېرىــپ ،ئۇنىڭدىــن ئــون قــاداق كۆممىقونــاق ئالغــان.
بۇنــى يەنــە بىــر دېھقاننىــڭ ئۆتۈكىنــى يامــاپ بېرىــپ بىــر
پۇتلــۇق يەرگــە چاچقۇزغانىــدى .قوناقــار ئۈنمــەي قالدى.
ئەممــا قىچىســى ياخشــى ئاينىــپ ،ساپســېرىق گۈللــەپ
ئۆزىگــە خــاس بولغــان يېقىملىــق پۇرىقىنــى چاچاتتــى.
قالغــان بىــر پۇتلــۇق يەرگــە بولســا ،ياڭيــۇ تېرىيمــەن،
قوغــۇن تېرىيمــەن ،دەپ يــۈرۈپ ھېچنەرســە تېرىمــاي
ئــاق تاشــلىۋەتتى .مەتنىيازنىــڭ دېھقانچىلىــق توغرىســىدا
يازىچــە قىلغــان ئىشــى قىچىغــا ئــۈچ قېتىــم ســۇ تۇتــۇش
بولــدى .ســۇ تۇتۇشــمۇ ناھايىتــى ئاســان ئۆتتــى .چۈنكــى
مەتنىيازنىــڭ پۈتــۈن ئېتىــزى پەقەتــا ئىككــى ئېچىقتىــن
ســۇغۇرۇلىدىغان بولــۇپ ،قىچــا تېرىلغــان جــاي بىــر
ئېچىقتىنــا ســۇغا قانغانلىقتىــن ئۇنىڭغــا جاپــا تارتىــپ
تۇغــان سېلىشــقىمۇ توغــرا كەلمىــدى .ئۇ كېچىســى ســۇدىن
قورقاتتــى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۈچــا قېتىــم كۈنــدۈزى
ســۇ تۇتتــى .ئەممــا بىرىنچــى قېتىــم ســۇ ئۇنىڭغــا بــوي
بەرمــەي ،يولالرغــا ،باشــقا كىشــىلەرنىڭ ئېتىزلىرىغــا
قېچىــپ كېتىــپ نۇرغــۇن ئــاۋارە قىلغانىــدى .شــۇ كۈنــى
ئــۇ ســۇغا ،پاتقاقالرغــا نەچچــە قېتىــم يېقىلىــپ چۈشــۈپ،
كىيىملىــرى چۆپ–چــۆپ ھــۆل ۋە الي ھالــدا كىشــىلەرگە
كۆرۈنمــەي ئۆيگــە ئاســتا كىرىۋالغــان .شــۇنداق بولســىمۇ،
ئــۇ باشــقىلىرىنىڭ ئاز–تــوال تاپا–تەنىســىدىنمۇ قــۇرۇق
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قالمىغانىــدى .بــۇ تەنىلەرگــە ئــۆز اليىقىــدا چاقچــاق
ئارىــاش« :شــەيتاننىڭ شــاپتۇل يېگىنىگە مــەن ھەيران،
دېگەنــدەك ،بــۇ ســۇنىڭ باشــلىغان ئېتىزدىــن ئېشــىپ،
باشــقىالرنىڭ يېرىگــە كەتكىنىگــە مــەن ھەيران–ئــۇكا،
ھى…ھى…ھــى…» دەپ تۈگەتكەنىــدى .مەتنىيــاز
كېچىســى ســۇدىن قورققــان بولســا ،مانــا ئەمــدى قىچىنــى
ئۆرۈيدىغــان ۋاقتىــدا كۈنــدۈزى ئاپتاپتىــن قورقــۇپ،
«ئۈجمــە پىــش ،ئاغزىمغــا چــۈش» دەپ ئەنــە ســايدا
ئوڭــدا ياتىــدۇ.
ئــۇ بېشــىنى ئاســتا كۆتــۈرۈپ يىراقتىكــى ئېتىزالرغــا
قارىغانىدى :ھەمكارلىق گۇرۇپپىدىكى دېھقانالرنىڭ بولۇق
بۇغدايلىــرى باشــلىرىنى ئېگىشــىپ ،ئاپتاپتــا ئالتۇنــدەك
تاۋلىنىــپ تۇرغانلىقىنــى كــۆردى .ئېتىزنىــڭ بىــر چېتىــدە
بىــر قانچــە كىشــىلەرنىڭ تىنمــاي قىمىرالۋاتقانلىقلىــرى
بىلىنىــپ تۇراتتــى .ئــۇالر ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ئەزالىــرى
بولــۇپ ،تۈنۈگــۈن كەچقــۇرۇن بۇغدايالرنــى يىغىۋېلىــش
ئۈچــۈن مۇزاكىــرە ئۆتكۈزگــەن ،بۈگــۈن تاڭ يــورۇش بىلەن
ئۆملۈكتــە قىزغىــن ئورمىغــا چۈشــكەنىدى .بــۇ ئادەملەرنىڭ
تىنىمســىز ھەرىكەتلىــرى ،ئۇنــى ئــاز دېگەنــدەك ئارىــاپ
ئويۇن–چاقچاقلىــرى ،جاراڭلىــق ناخشــىلىرى ئۇنــى بىــر
چەتتىــن ھەيــران قالدۇرســا ،يەنــە بىــر چەتتىــن بــۇ خىــل
زېرىكىشــنى يوقىتىــش ئۈچــۈن ئۆزىگــە جەلــپ قىالتتــى.
ئــۇ غەمكىــن كۆزلىرىنــى ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ئەزالىــرى
ھەرىكــەت قىلىۋاتقــان ئېتىزدىــن قاچــۇرۇپ ،باشــقا
تەرەپكــە تاشــلىغانىدى :ئېگىــز ئۆســكەن قارامتــۇل–
يېشــىل ،كــەڭ يوپۇرماقلىــق قوناقالرنــى ،قوغۇنلــۇق
باراڭلىرىنــى ،ئېرىــق ياقىســىغا بېســىپ قويغــان ئــوت
دۆۋىلىرىنــى كــۆردى .ئېرىــق بويىدىكــى چىغىــر يــول
بىلــەن بىرنەچچــە خوتــۇن كېتىــپ باراتتــى .ئۇالرنىــڭ
قولىــدا چېلــەك ،بەزىلىرىنىــڭ مۈرىســىدە خۇرجــۇن ياكــى
يوغان–يوغــان بوغمــا قاپاقــار بــار ئىــدى .ئــۇالر ئەلۋەتتــە
ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ئائىلىلىرىدىكــى خوتۇنــار بولــۇپ،
ئورمــا ئورۇۋاتقــان گۇرۇپپــا ئەزالىرىغــا قايماقلىــق ئەتكــەن
چــاي ،نــان ۋە كېچــە قاينىتىــپ ســوۋۇتۇپ قويغــان
ســوغۇق چايالرنــى ئېلىــپ كېتىــپ باراتتــى .مەتنىيــاز
ھەممىنىــڭ ئالدىــدا كېتىــپ بارغــان قىزىــل كۆڭلەكلىــك
خوتۇننــى تونــۇدى .ئــۇ ،ياغلىقىنــى چېكىلەۋېلىــپ
قۇلىقىغــا قانداقتــۇر گۈللەرنــى قىســىۋاپتۇ .ئەتراپتىكــى
خوتۇنالرغــا چاقچــاق قىلىــپ ،ھارغۇچــە كۈلدۈرۈۋاتىــدۇ.
مەتنىيــاز ھەمرانىــڭ سىڭلىســى بــۇ خــۇش چاقچــاق
ئىززەتخاننىــڭ ئەتكــەن مەززىلىــك تاماقلىرىنــى يــەپ،
قايماقلىــق چايلىرىنــى بىرقانچــە قېتىــم ئىچكــەن .قېنــى
مۇشــۇ تۇرقىــدا ئاشــۇ قاپاقتىكــى مــۇزدەك ســوغۇق چاينــى
ئەكېلىــپ بەرســە ئەجــەب ياخشــى بوالتتــى .مەتنىيــاز
تەلمــۈرۈپ قــاراپ تۇرغــان بىلــەن نومــۇس يــار بەرمەســتىن

ۋارقىراشــقا جۈرئــەت قىاللمىــدى .ئــۇ قــۇرۇپ كەتكــەن
تامىقىغــا تىقىلىــپ قالغــان يامــان نەپســىنى باســتى–
دە ،بېشــىنى يەنــە ئاســتا جايىغــا قويــۇپ ئىززەتخاننــى
ئويالشــقا باشــلىدى .ئىززەتخــان ئەجــەب كېلىشــكەن
قــاۋۇل چــوكان .ئــۇ ئاكىســىغا ئوخشاشــا نامراتالرغــا
شــەپقەتلىك .نېمىشــقا خۇدايىــم شــۇنداق خوتۇنالردىــن
بىرەرىنــى «ئــال قۇلــۇم» دەپ بېرىۋاتمەيدىغانــدۇ؛
مەتنىيــاز ئىززەتخاننىــڭ ئاكىســىنىڭكىگە ئوخشــاش قــارا
ئەگمــە قاشــلىرىنى ،قويــۇق كىرپىكلىــك قــوي كۆزلىرىنى،
ئانــاردەك مەڭزىلىرىنــى ،كېلىشــكەن ســۇمباتىنى كــۆز
ئالدىغــا كەلتــۈردى .ئــۇ ئەتىيــاز ئىززەتخاننىــڭ پۇتىنــى
چىگــە بىلــەن ئۆلچەۋاتقانــدا ،تومبــۇالق پاچىقــى تېگىــپ
كېتىــپ بىلىكىنــى ئىسســىتىۋەتكەنلىكى يادىغــا چۈشــۈپ
بىئــارام بولــدى ،ئــۇ ئىززەتخاننىــڭ يۇيــۇپ يېيىــپ
قويغــان گۈللــۈك چىــت كۆڭلىكىنــى كۆرگەندىمــۇ،
ئۆزىــدە قانداقتــۇر غەلىتــە ئىسســىق بىــر تۇيغــۇ پەيــدا
بولىدىغىنىنــى بىلەتتــى .ھەتتــا ئىززەتخانغــا تىكىۋاتقــان
توپلىيىمــۇ تېخــى ئۇنىــڭ پۇتىغــا ســېپىلماي تــۇرۇپ،
ئۆيدىكــى پۈتــۈن نەرســىلەردىن باشــقىچىرەك يېقىملىــق
كۆرۈنەتتــى .پات–پــات «مۇشــۇنى كىيىدۇ–ھــە»
دەپ ئالقىنــى بىلــەن ئاســتا ســىيالپ قوياتتــى .غۇلجــا
خۇرۇمىدىــن تىكىلگــەن بــۇ توپلەينىــڭ بــۇ راســكارلىقى
–4ئايــدا پۈتــۈپ–5 ،ئايــدا قېلىپقــا تارتىلغانىــدى .چەمــى
چاپلىنىــپ ،پاشــنىلىرى ســوزۇلۇپ بولغاندىــن كېيىــن،
ئەمــدى پــەدەز قىلىــپ قېلىپتىــن چىقىرىشــا قالغانــدا
تاشــلىنىپ قالــدى .مەتنىيــاز توپلەينــى مۇشــۇ چاغقىچــە
ئاپىرىــپ بەرمىگەنلىكىگــە خىجالــەت بولۇشــقا باشــلىدى.
ئــۇ يەنــە بېشــىنى كۆتــۈرۈپ خوتۇنــار كەتكــەن تەرەپكــە
ئــۇزاق قــاراپ ئولتــۇردى.

2

مەتنىيــاز قىچــا ئورۇشــنى توختىتىــپ ئىززەتخاننىــڭ
توپلىيىنــى پــەدەز قىلىــپ چىقــاردى .ئەمــدى توپلەينــى
ئىگىســىگە ئاپىرىــپ بېرىــش ئۈچــۈن ئورنىدىــن تــۇردى–
دە ،ئۇنــى ئالقىنىغــا قويــۇپ بىــردەم قــاراپ تــۇردى.
ئاجايىــپ ياخشــى پــەدەز قىلىنىپتــۇ ،قارىمامســەن بۇنىــڭ
پارقىرىغىنىنــى! ئــۇ توپلەينىــڭ تۇمشــۇقىنى يېڭــى بىلــەن
يەنــە بىــر قاتــار ســۈركەپ ،قارىگــۈل تېگىــپ كەتكــەن كىر
ياغلىقىغــا چەگــدى .ياغلىقتىــن تــەر پۇرىقــى ،توپلەيدىــن
بولســا مــۇم پۇرىقــى كېلىــپ تۇراتتــى.
كەچقــۇرۇن ھەمرانىــڭ پۈتــۈن ئائىلىســى كاۋا
بارىڭىنىــڭ ئاســتىغا يىغىلىــپ ئــاش ئىچىۋاتقانــدا مەتنىيــاز
توپلەينــى كۆتــۈرۈپ كىرىــپ كەلــدى .ھويلىغــا كىرىــش
بىلەنــا ئۇنىــڭ دىمىغىغــا يۇمغاقســۈت ۋە پىننــە كۆكــى
ســېلىنغان ســۇيۇق ئاشــنىڭ مەززىلىــك پۇرىقــى كېلىــپ
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تەگــدى.
ھەمرا خۇشال قارشى ئېلىپ:
 −ئوھــۇ ،قېنى–قېنــى ئۇســتام بۇياققــا!–دەپ
مەتنىيازنــى شــىرەگە تەكلىــپ قىلــدى −،ئاتلىــرى
ھېرىــپ قالغىلــى تــاس قاپتــۇ–دە.
 −خوش–خــوش مــەن قايتــاي −،دېــدى مەتنىيــاز
توپلەينــى ســۇنۇپ −،مانــى ئېلىــپ كېلىۋېدىــم.
ئىززەتخــان كۈلۈمســىرەپ كېلىــپ توپلەينــى ئالــدى،
ھەمــرا بولســا مەتنىيازنىــڭ قولىدىــن تارتىــپ جوزىغــا
ئولتۇرغۇزۇۋېتىــپ:
 −بۈگــۈن قاياقتىــن كــۈن چىقتــى ،ئۇســتام؟−
دەپ ســورىدى.
 −راســتىنىال مــەن تېخــى قــۇم چېچەكلىگەنــدە،
تۆگىنىــڭ قۇيرۇقــى يەرگــە تەگكەنــدە پۈتەمدىكىــن بــۇ
توپلــەي دەپ يۈرەتتىــم −،دەپ چېقىشــتى ئىززەتخــان.
مەتنىيــاز مۇنــداق ســۆز ئويۇنلىرىغــا جــاۋاب بېرىشــكە
خېلــى ئۇســتا بولســىمۇ ھازىرقىــدەك ئەھۋالــدا ،بولۇپمــۇ
ئىززەتخاننىــڭ يېنىــدا چاقچــاق قىلىشــقا جۈرئــەت
قىاللمايتتــى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،ئــۇ ھېچنېمــە دېمەســتىن
قىزىرىــپ ئــاش ئىچىۋاتاتتــى .باشــقىالر بولســا ،توپلەينــى
بىــر قاتاردىــن كــۆرۈپ ماختىشــاتتى .ئاخىــر ئىززەتخاننىــڭ
تــۆت ياشــلىق ئوغلــى ئەركىــن بىــر پــاي توپلەينــى ئېلىــپ
قاچتــى .ئانىســى ئۇنــى قوغلىغانىــدى ،قېچىــپ بېرىــپ
مەتنىيازنىــڭ قۇچىقىغــا چىقىۋالــدى.
 −بۇنى ماڭا ئەكەلدىڭىز–ھە؟
 −ھەئە
 −بۇنى مەن كىيىمەن ھە ،ھەميا چوڭ دادا؟
 −بۇنــى ئاپاڭغــا بېرىــۋەت ئوغلــۇم ،مــەن ســاڭا
بۇنىڭدىــن چىرايلىــق قىزىــل توپلــەي ئېلىــپ بېرىمــەن.
 −ئەكە! جېنىم باالم ،ئۆيگە ئەكىرىپ قوياي.
 −ھە تازا ،ساڭا بېيىمەن.
ئىززەتخــان بالىســىدىن توپلەينــى تارتىــپ ئېلىۋاتقاندا
مەتنىيازنىــڭ يۈزىگــە ئۇنىــڭ ئىسســىق ۋە يۇمشــاق تىنىقــى
ئۇرۇلدى .مەتنىياز ســىمابتەك تىترەپ كېتىشــكە ئاز قالغان
تېنىنــى ئاران–ئــاران تۇتۇۋالــدى .ئــۇ بــۇ ھالەتنىــڭ يەنــە
بىــر دەم داۋام قىلىشــىنى تىلەيتتــى .بىــراق ئىززەتخــان
توپلەينــى بالىســىدىن تارتىۋېلىــپ ئۆيگــە كىرىــپ كەتتــى.
ئۇســتام ئانىســىنىڭ پۇرىقــى ســىڭىپ قالغــان بالىنىــڭ
قۇالقلىرىنــى پــۇراپ ئەركىلىتەتتــى .كىچىــك بــاال بېشــىنى
ســىلىغان ۋە ئــۆزى بىلــەن ســەمىمىي خۇشــخۇي مۇئامىلــە
قىلغــان كىشــىلەرگە ئامــراق بولىــدۇ .ئىززەتخاننىــڭ
ئوغلىمــۇ ئۆزىنــى قۇچىقىــدا تۇتــۇپ ئولتۇرغــان بــۇ يۇمشــاق
مۇئامىلىلىــك كىشــىنى ئوبــدان كۆرەتتــى.
ئەركىــن ئالتــە ئايلىــق ۋاقتىــدا دادىســى ئۆلــۈپ
كېتىــپ ،ئانىســى ئۇنــى ھەمراالرنىڭىكىگــە يانــدۇرۇپ

ئېلىــپ كەلگــەن .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇ ئاتــا مېھرىگە تەشــنا
بولــۇپ ئۆســكەنىدى .ئىززەتخــان بولســا ئېــرى ئۆلــۈپ
كەتكەندىــن بېــرى تــۆت يىــل تــۇل يۈرىــدۇ .ئــۇ بۇرۇنقــى
ئېرىنــى ياخشــى كۆرگەنلىكىدىــن يەنــە باشــقا تۇرمــۇش
قۇرۇشــقا ئانچــە قىزىقمايتتــى .چىققــان اليىقالرنىــڭ بىــرى
ئۇرۇشــقاقمىش ،دىــل ئــازارى تارتىمەنمىكىن ،بەزىســىنىڭ
بالىســى بارىكــەن ،باالمنــى پاتقۇزماســمىكىن ،ئۆگەيلىــك
بوالرمىكىــن دەپ ئۇنىمــاي قوياتتــى ،ئەمــدى مەتنىيازغــا
كېلىدىغــان بولســاق ،ئۇنىڭدىــن بــۇ توغرىــاردا ئەندىشــە
قىلىشــقا ئــورۇن يــوق ئىــدى ،بىــراق ،ئىززەتخــان
ئۇســتامنىڭ بوشــاڭلىق ۋە بىپەرۋالىقىنــى يامــان كــۆرۈپ
زاڭلىــق قىالتتــى .ئەگــەر ئۇســتام باشــقىالرغا ئوخشــاش
دادىلــراق بولــۇپ ،ئەمگەككــە قاتنىشــىدىغان بولســا
ئەلۋەتتــە ئىززەتخــان ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە تۇرمــۇش
كەچۈرۈشــكە تەييــار ئىــدى.
ھەمــرا ئــاش ئىچىلىپ بولغــان چىنىلەرنى دەســتىلەپ
نېرىــراق ئىتتىرىــپ قويــدى–دە ،مەتنىيازنىــڭ قىچىســى
توغرىســىدا گــەپ باشــلىدى:
 −ئۇســتام ،بــۇ نېمــە بولغىنــى ،قىچىنــى قاقشــىتىپ
يەنە تاشلىۋېتىپســىزغۇ؟
 −ئورمــا ئورۇشــمۇ ھۈنەرگــە ئوخشــايدۇ .مــەن بــۇ
ھۈنەرنــى ئۆگىنەلمەيۋاتىمــەن.
مەتنىيازنىــڭ ئۆزىنىــڭ چىدامســىزلىقىنى «ھۈنــەر»
دېگــەن ســۆز بىلــەن يېپىۋاتقانلىقىنــى ســېزىپ ،ھەمــراھ
ئۇنىڭغــا مىيىقىــدا كۈلــۈپ قــاراش بىلــەن:
 −بىــر تەرەپتىــن قارىغانــدا ،توپ–توغــرا ،بىــر
تەرەپتىــن قارىغانــدا ،مۇغەمبــەر ئــادەم–دە ســىز−،
دېــدى −،ئۇنىڭدىــن ئاپتاپقــا چىدىمىدىــم دەپ
توغرىســىنى ئېيتىســىڭىز بولمامــدۇ.
 −ئەمدىغــۇ شــۇنداق −،دېــدى مەتنىيــاز ھەمرانىڭ
دەل ئۇســتىدىن چۈشــكەنلىكىگە خىجالــەت بولــۇپ−،
ئەممــا لېكىــن ،قانــداق ئورۇشــتىمۇ گــەپ بــار ئىكــەن.
مانــا قارىمامســىز −،دەپ ئورغــاق كېســىۋەتكەن قولىنــى
كۆرســەتتى.
ھەمــرا ئۇنىــڭ قولىغــا قارىماســتىن زەردە قىلىۋېــراق
ســۆزلىدى:
 −ئەلۋەتتــە ،ئورمــا ئورۇشــنى بىلىــش كېــرەك .ئۇنــى
ئاپتاپقــا ۋە ئىشــقا چىدىغــان ئــادەم بىر–ئىككــى كۈندىــا
ئۆگىنىــپ كېتىــدۇ .ئەممــا بــۇ خالىســا قىلىــپ ،خالىمىســا
تاشــاپ قويىدىغــان ســىلىنىڭ پوپــۇچ تىكىشــلىرىگە
ئوخشــىمايدۇ .ھازىــر بوشــاڭلىق بىلــەن ئۆتكۈزۈۋەتكــەن
ھــەر بىــر كــۈن ئايــاپ قىلىنغــان ئىشــارنى زايــە
قىلىۋېتىــدۇ.
 −شۇنداق–شــۇنداق ،بــۇ توغــرا ،ئەمــدى قانــداق
قىلســام بولىدىكىــن؟
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 −مەن دەۋاتىمەنغۇ! ياپســام پىشــامدىكىن ،كۆمســەم
پىشــامدىكىن دەپ خىيــال ســۈرۈپ ئولتۇرىدىغــان ۋاقىــت
ئەمــەس بــۇ ،بەلنــى چىــڭ باغــاپ ،ئــورۇپ ،يىغىــش
كېــرەك.
 −يىغىشــنىغۇ يىغارمىــز ،راســتىنى ئېيتســام تــەس
كېلىۋاتىــدۇ–دە.
 −ھــەي ئۇســتام! −دېــدى ھەمــرا ئېچىنغــان
قىياپــەت بىلــەن −،ئاشــلىقنى يىغىــپ تېپىۋېلىــش ئۇنــى
يېقىتىــپ قويۇشــتىن ئــوڭاي ئەمــەس ،ھەممىســىگە چىــدام
كېــرەك ،چىــدام.
 −غەيرەت الزىم دېسىلە.
 −ھــە ،مانــا ئەمــدى تاپتىڭىــز .غەيــرەت كېــرەك.
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ســەھەر تــۇرۇپ ،كــۈن قىزىغىچــە ئورمــا
ئورۇســىز ،ئاپتــاپ كۆيــدۈرەي دېگەنــدە ســېرىق ســۆگەت
سايىســىغا بېرىــپ بىــردەم ئۇخلىۋالســىڭىز مەيلــى .ســالقىن
چۈشــكەندە يەنــە ئورۇســىز .ھازىــر بولســا كېچىســى
ئايدىــڭ .غەيرىتىڭىــز جايىــدا بولســا ،ئايدىــڭ كېچىســىمۇ
ئورۇســىز .كېچىســى قىچىنىــڭ موســىنى پوشــكالدەك
يۇمشــاپ قالىــدۇ .ئورۇشــقىمۇ ئاســان ھــەم دانلىــرى
ئانچــە چېچىلىــپ كەتمەيــدۇ ،ئۆزىڭىزمــۇ ئاپتاپتــا كۆيــۈپ
كەتمەيســىز .شــۇنداق غەيــرەت قىلىۋەرســىڭىز ھەممــە
ئىــش ئــۆز ۋاقتىــدا تۈگەيــدۇ.
مەتنىيــاز قىچىنــى ھەمــرا كۆرســەتكەندەك ئورۇشــقا
غەيــرەت قىلىدىغــان بولــۇپ ئۆيگــە قايتتــى .ئۇنىــڭ بــۇ
غەيرىتــى ھەمرانىــڭ بەرگــەن ئورۇنلــۇق نەســىھەت ۋە
مەســلىھەتىمۇ ،ياكــى ئىززەتخاننىــڭ ھېلىقــى بالىســىنىڭ
قولىدىــن توپلەينــى ئېلىــش ۋاقتىــدا يۈزىنــى ســىيپاپ
ئۆتكــەن ئىسســىق نەپىســىمۇ بۇنىســى ئېنىــق ئەمــەس
ئىــدى ،ئىشــقىلىپ ئۇنىــڭ ۋۇجۇدىغــا بىــر يېڭــى
قىزغىنلىــق روھــى كىرگەنىــدى .بۈگــۈن ســەھەر قوپۇشــنى
نىيــەت قىلغانلىقــى ئۈچــۈن ئــەل ياتقۇچــە مەســچىتنىڭ
ئالدىدىكــى ياغاچتــا گــەپ سېتىشــنى قويــدى–دە،
مەھەللىدىكــى ھەممــە كىشــىدىن بــۇرۇن يېتىــپ قالــدى.
ئەممــا مەھەللىدىكــى ھەممــە كىشــى ئــارام ئېلىــپ ،تاتلىــق
ئۇيقۇغــا كەتكەنــدە مەتنىيــاز تېخــى ئۇخلىمىغانىــدى .ئــۇ
بىــردەم پېشانىســىگە يېزىلغــان قىچىنىــڭ جاپــا ئەمگىكى،
بىــردەم ئىززەتخاننىــڭ بايــا يۈزىنــى ســىيپاپ ئۆتكــەن
شــېرىن ۋە ئىسســىق نەپىســى ۋە ئۇنىــڭ چىرايلىــق
جامالىنــى خىيــال قىالتتــى .بــۇ ئاچچىــق  -چۈچــۈك
شــېرىن خىيالــار ئۇنىڭغــا ئۇيقــۇ بەرمەيتتــى .ئاخىــر ئــۇ
بىــر نەچچــە قېتىــم ئۇياق–بۇياققــا ئۆرۈلــۈپ يېتىــپ بــاش
توخــۇ قىچقارغاندىــن كېيىــن ئۇخــاپ قالــدى.
مەتنىيــاز قاتتىــق ئۇيقۇغــا چۆمگەنلىكتىــن تــاڭ
ســۈزۈلگەندە ئويغىنالمىــدى .پەنجىرىــدە كۈننىــڭ ھالــرەڭ
نــۇرى يالتىــراپ ،ئۆينىــڭ ئىچىــدە چىۋىنــار گىژىلــداپ

ئۇچۇشــقا باشــلىغاندا ،ئورنىدىــن تەســلىكتە تــۇرۇپ،
يۈزىنــى يۇمايــا چايغــا ئوت يېقىشــقا ئۇرۇندى .ئۇ بۇ چاغدا
دېھقانالرنىــڭ ئاللىقاچــان ئىشــقا چىقىــپ كەتكەنلىكىنــى
ســېزىپ ،ئۆزىنىــڭ شــۇالرغا ئوخشاشــا بىرىنچــى قېتىــم
قاتتىــق ئىشــقا كىرىشــكە جۈرئــەت قىلىدىغــان كۈنــى
ۋاق قالغانلىقىغــا ئۆكۈنــدى .شــۇنداقال باشــقىالرنىڭ
كەچكىچــە ئىشــلەپ ھېرىــپ ،يەنــە ئەتىگــەن ئورنىدىــن
تۇرااليدىغانلىقىغــا ھەيرانمــۇ بولــدى« .ھە–راســت،
ئــۇالردا غەيــرەت ئۈســتۈن» دېگــەن ئويغــا كەلــدى .بــۇ
يېڭــى دېھقــان تــاڭ ســەھەردە تۇرۇشــقا ئادەتلەنمىگــەن؛
ئــۇ ھــەر كۈنــى كــۈن نەيــزە بويــى ئۆرلىگەنــدە كۆزىنــى
ئېچىــپ يەنــە ئىككــى ســائەتچە خىيــال ســۈرۈپ قوپالمــاي
قاالتتــى .ھــەر ھالــدا بۈگــۈن باشــقا كۈنلەرگــە قارىغانــدا
ئەتىگەنــرەك تۇرغىنــى ئۈچــۈن خۇشــال بولۇشــىمىز كېرەك.
ئۇمــۇ ئەنــە ئىشــقا ئالدىراۋاتىــدۇ .ئوتنــى چاققانــراق
تۇتاشــتۇرۇش ئۈچــۈن تىنمــاي پــۈدەپ ئاچچىــق ئىســنىڭ
دەســتىدىن كۆزىدىــن يــاش ئاقماقتــا.
 −ئەبەدىــي يانمــاي كېتەرســەن ئىالھىــم! −دەپ
غودۇڭشــىدى ئــۇ كۆزىنــى ئۇۋىالۋېتىــپ ،مانــا چــاي
قاينىتىشــتىنمۇ كەچتــى–دە ،ھېلىقــى توپلەينــى چىگكــەن
ياغلىققــا بىــر پارچــە قاتتىــق ناننــى ئــوراپ قولتۇقىغــا
قىســتى ۋە قولىغــا ئورغاقنــى ئېلىــپ ئېتىزغــا كەتتــى.
ئۇنىــڭ كەشــى پۇتىنىــڭ ســوڭىغا يۇمشاق–يۇمشــاق
ئۇرۇلــۇپ كېتىــپ باراتتــى .كــەش ئــۆز ئىگىســىنىڭ
ئادەتتىكىدىــن باشــقىچىرەك تېزلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــقا
جۈرئــەت قىلىۋاتقانلىقىنــى ســېزىپ كۈلگەنــدەك شــاقىلداپ
قوياتتــى.
ئەتىگــەن يۈرۈشــۈپ تۇرغــان ســالقىن شــامال
ئاللىقاچــان توختــاپ قالــدى .كــۈن ئۆرلىگەندىــن كېيىــن،
بوۋايــار ســۆزلەپ يۈرىدىغــان بۇغــا تىنچىقــى يەنــە
باشــاندى .دەرەخلەرنىــڭ ئەڭ ئۇچىدىكــى يوپۇرماقلىرىمۇ
قىمىرلىمــاي جىــم تۇراتتــى .مەتنىيــاز بىرىنچــى قېتىــم
ئورمىغــا كىرىشــكىنىگە قارىغانــدا ھەقىقەتــەن خېلــى
غەيــرەت قىلغانلىقــى ئۇنىــڭ بېلىنــى ئااللمىغانلىقىدىــن
مەلــۇم بولــۇپ تۇراتتــى.
ھەجــەپ
كاســاپەت
ۋاي-ۋاي-ۋاي،
−
ئاغرىيدىكىنــا! −ئــۇ ئىككــى بىقىنىنــى قامــاپ تــۇرۇپ،
گەۋدىســىنى توغرىلىــدى .بىرنەچچــە مىنۇتقىچــە بېلىنــى
ئۇۋىــاپ ئورغاقنــى يەنــە قولىغــا ئالــدى .بــۇ ئورمىچــى
شــۇنچىلىك غەيــرەت قىلدىكــى ،مۈكچىيىۋېرىــپ بېلــى
ئاغرىغاندىــن كېيىــن ،زوڭزىيىــپ ئولتــۇرۇپ ،گاھىــدا
تىزلىنىــپ يــۈرۈپ ئورمــا ئــوردى ،مەيــدە ۋە غولىدىكــى
چوڭقۇرلۇقنــى بويــاپ تــەر شــۇرقىراپ ئاقاتتــى .ھــۆل
بولــۇپ چاپلىشــىپ قالغــان كۆڭلىكىنــى تېنىدىــن
ســويۇپ ياقىســىدىن تۇمشــۇقىنى تىقىــپ پۈدەيتتــى.
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قېشــىنى بويــاپ تىنمــاي ئېقىــپ چۈشــۈۋاتقان تەرنــى
ســېرىپ قولىنــى ســىلكىتەتتى .ئاخىــر تامىقــى قــۇرۇپ
ئۇنىــڭ مىدىرغۇچىلىــك دەرمانــى قالمىغاندىــن كېيىــن،
بېشــىنى تــۆۋەن ســالغان ھالــدا ئۈجمــە سايىســى تەرەپكــە
كەشــىنى ســۆرەپ ئاســتا مېڭىــپ كەتتــى .ئــۇ ئــۈچ ئۆينىــڭ
ئورنىچىلىــك يەردىكــى قىچىنــى ئورغانىــدى.
تــاڭ بىلــەن بۇغــداي ئورمىســىغا چۈشــكەن ھەمكارلىق
گۇرۇپپىســىدىكى دېھقانالرنىــڭ ھــەر بىــرى بولســا شــۇ
پەيتتــە ئۇنىڭدىــن ئون–ئــون بەش ھەسســىگىچە ئوشــۇق
جاينىــڭ بۇغدىيىنــى يىقىتىــپ بولــدى.
ھەمــرا چۈشــلۈك دەم ئېلىــش ۋاقتىــدا مەتنىيازنىــڭ
ئېتىزىغــا كېلىــپ ئۇنىــڭ ئەھۋالىنــى كــۆرۈپ قايتقانىــدى.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ئەزالىرىغــا بۈگــۈن
ئايدىــڭ كېچىدىــن پايدىلىنىــپ ئۇنىــڭ قىچىســىنى
ئــورۇپ بېرىشــنى تەكلىــپ قىلــدى .كۆپچىلىــك ھەمرانىــڭ
تەكلىپىگــە قوشــۇلۇپ« :بولــدى ،ئۇنــى بىردەمدىــا
ئورۋېتىمىــز» دەپ ۋەدە بېرىشــتى ،لېكىــن بىــر كىشــى
نــارازى بولــۇپ غودۇڭشــىپ بارالماســلىقىنى ئېيتتــى.
ئــۇ بولســا« ،قوشــنى ئــەڭ ئــاۋۋال مېنىــڭ يېرىمگــە
ســالمىدىڭالر»« ،مېنىــڭ ئېتىــم ســېمىز ۋە ھارۋامنىــڭ
جازىســىمۇ باشــقىالرنىڭكىدىن كــەڭ ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
باشــقىالردىن ئارتــۇق نومــۇر بېرىســىلەر» دەپ تۈرلــۈك
ئۇششــاق چاتــاق چىقىرىــپ يۈرىدىغــان ســېيىتئاخۇن
ئىــدى .ئــۇ ئۇششــاق گــەپ ۋە مەنپەئــەت توقۇنۇشــىدىن
مــەزە ئاالتتــى .ئــۇ ھەمرانىــڭ رەھبەرلىــك ئىشــلىرىدىنمۇ
بىــر قانچــە قېتىــم ئورۇنســىز چاتــاق چىقىرىــپ لــەت
بولغــان.
بــۇ ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ســەككىز ئائىلىدىــن تەشــكىل
تاپقــان بولــۇپ ،ئالتــە ئائىلــە كەمبەغــەل ،ئىككىســى
ئوتتــۇرا دېھقــان ،پەقــەت ئوتتــۇرا دېھقان ســېيىتئاخۇندىن
باشــقا ھەممىســى يــەر ئىســاھاتىدىن يــەر تەقســىم
قىلىۋالغــان .كەمبەغــەل دېھقــان ھەمــرا گۇرۇپپــا باشــلىقى
بولــۇپ ،مۇشــۇ يېزىدىكــى دېھقانــار بــۇ ھەمكارلىــق
گۇرۇپپىنــى «ھەمــرا گۇرۇپپىســى» دەپ ئاتايتتــى .ھەمــرا
ئىشــچان ،توغــرا ،ســالماقلىق بولغىنــى ئۈچــۈن گۇرۇپپــا
ئەزالىــرى ئۇنــى ناھايىتــى ياخشــى كۆرىــدۇ ،گۇرۇپپــا بــۇ
يىــل قۇرۇلۇپــا يەرلىرىنــى ياخشــى ئىشــلەپ تېرىمنــى
ھەممىدىــن ئــاۋۋال ،ئــۆز ۋاقتىــدا ئۆتكــۈزدى .يــاز بويــى
گۇرۇپپــا ئەزالىــرى ئىشــتا ۋە بىر–بىرلىرىنىــڭ ئائىلــە
ھاياتىدىمــۇ ئىناقلىــق بىلــەن ھەمكارالشــتى .پەقــەت
ســېيىتئاخۇننىڭال تېرىــم ۋاقتىــدا كۆرســەتكەن كــۆزى
كىچىكلىكىنــى ھېســابلىمىغاندا يېزىدىكــى دېھقانالرغــا
يامــان تەســىر بەرگــۈدەك چاتــاق چىقمىغانىــدى .ھازىرمــۇ
مەتنىيازغــا كىچىككىنــە يــاردەم قولىنــى ســوزۇپ قويــۇش
تەكلىپــى ســېيىتئاخۇنغا ياقمىغانلىقــى گۇرۇپپــا ئەزالىرىنــى

ھېچقانــداق تەۋرىتەلمىــدى .گۇرۇپپىــدا ھازىــر ئورمــا
ئورۇۋاتقــان ئونبــەش ئەمگــەك كۈچــى بــار ئىــدى ،ئــۇالر
(ســېيىتتىن باشقىســى) ئــون تــۆت كۈنلــۈك ئاينىــڭ
ســۈتتەك يورۇقىــدا مەتنىيازنىــڭ قىچىســىنى ھەش–پــەش
دېگۈچــە ئورۇۋېتىــپ كېتىشــتى.

X

قىزغىــن ئىــش ۋاقتــى كەلــدى .دېھقانــار ئەتىدىــن
تــا كەچكىچــە دانالرنــى ئوت–ســامان ۋە توپىدىــن
ئاجرىتىۋېلىــش ئۈچــۈن چېلىشــماقتا ،ئەنــە ئــاۋۇ خامانــدا
ھەمــرا گۇرۇپپىســىنىڭ ئەزالىــرى بۇغــداي ســورۇۋاتىدۇ،
ســامان كەينى–كەينىدىــن ھاۋاغــا فونتانــدەك ئۇرغــۇپ
چىقماقتــا .مارجانــدەك دانــار بولســا ،دېھقانالرنىــڭ
ئالدىغــا شــارىلداپ چۈشــۈپ تۇراتتــى .بۈگــۈن
گۇرۇپپىدىكــى دېھقانالرنىــڭ خوتــۇن ۋە ئىشــقا يارايدىغان
بالىلىرىمــۇ خامــان يېنىدىكــى قوناقلىققــا يىغىلغــان ،ئــۇالر
ئىززەتخاننىــڭ باشــچىلىقىدا ،ئېتىــزدا ياڭرىتىــپ ناخشــا
ئېيتىشــىپ قونــاق ئۈزۈۋاتىــدۇ .بــۇ ئۆملۈكتىكــى قىزغىــن
ھەرىكــەت ،ئىشــنىڭ ئەۋجىگــە چىققانلىقىنــى بىلــدۈرۈپ
تۇراتتــى.
شــۇ پەيتتــە مەتنىيازمــۇ ،تــۆت بــاغ قىچىنــى
ئارغامچىــدا باغــاپ يېقىــن ئارىدىكــى خامانغــا كۆتــۈرۈپ
كېتىــپ باراتتــى .ئارغامچــا ئۇنىــڭ مۈرىســىگە پاتقانســېرى
مۈكچىيىــپ ،قىچــا ۋە ئارغامچىالرنــى تىلاليتتــى .پــات–
پاتــا كۆتۈرگــەن يۈكىنــى يەرگــە قويــۇپ ئۈســتىدە
ئولتۇراتتــى–دە ،قوناقلىــق تەرەپتىــن كېلىۋاتقــان ناخشــا،
ئويۇن–كۈلكــە ئاۋازلىرىنــى تىڭشــاپ ،شــۇ يەرگە بارغۇســى
كېلەتتــى« .مۇشــۇ دەردىســە قىچىنــى يىغىۋېلىشــتىن مىــڭ
مەرتىــۋە كەچســەم نېمــە بولىــدۇ .ئەنــە شــۇالرنىڭ يېنىغــا
بېرىــپ تويغۇچــە پــاراڭ سېلىشــىپ چاقچــاق قىلىشــىپ
بىللــە ئىشلىســەم قانــداق ياخشــى» دەپ ئويلىــدى.
ئــۇ ھەمكارلىــق گۇرۇپپىغــا ئــەزا بولــۇپ كىرىشــنى ئانچــە
خالىمايتتــى ،چۈنكــى جىددىــي ســۈرۈپ ئىــش قىلىــش
ئۇنــى چۆچۈتەتتى.ئىشــلىگەندە ئىشــلەپ ،ئۇخلىغانــدا
ئۇخــاپ ئــۆز ئەركىــم بىلــەن يۈرەلمەيمــەن ،دەپ
ئوياليتتــى .ئەممــا ئــۇ بارغانســېرى كىشــىلەر ئۆملىشــىپ
ئىشــلىگەندە ناخشــا ،چاقچــاق ۋە ئويۇن–كۈلكىلــەر
بىلــەن ئىشــنىڭ كۆڭۈللــۈك بولۇشــىغا قىزىقىــپ قالــدى.
ســىلەر مەتنىيازنىــڭ يۇقىرىدىكــى قىلىــق ۋە
ئويلىرىنــى زاڭلىــق قىالمســىلەر ،مەيلــى باشــقا خىــل
ھۆكــۈم چىقىرامســىلەر ،قەدىرلىــك ئوقۇرمەنلــەر مــەن
ســىلەرنىڭ ئىختىيارىڭالرنــى ئۆزۈمگــە جەلپ قىلماســىدىم،
بىــراق بۇنىــڭ كېيىنكــى قىزىقىــپ قېلىشــى بىلــەن باشــقا
ئويلىرىنــى ئارىالشــتۇرۇپ ئېيتىشــقا بولمايــدۇ .چۈنكــى،
كوللېكتىــپ مېھنەتنىــڭ ياخشــى خۇسۇســىيەتلىرىدىن
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بىــرى مېھنەتنىــڭ ســەنئەت دەرىجىســىگە قــاراپ ئۆرلــەپ
بېرىشــى ،كىشــىلەرنىڭ روھــى كۆتۈرەڭگۈلۈكــى بولمىســا
ياخشــى نەتىجــە چىقمايــدۇ.
ھازىــر مەتنىيازنــى يالغۇزلــۇق ،روھىــي چۈشــكۈنلۈك،
كىشــىنى زېرىكتۈرىدىغــان ئىنجىــق ئەھــۋال بــەزدۈرۈپ،
زوق–شــوخ
قوينىدىكــى
مېھنــەت
كوللېكتىــپ
قىزىقتۇرغانىــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇنىــڭ بــۇ قىزىقىشــىنى
زاڭلىــق قىلغىلــى بوالمــدۇ؟ يوقســۇ ،ياخشــى ئويالرنىــڭ
ھەممىســىنى بىــر تاياقتــا ھەيدەشــتىن ئېھتىيــات قىلىــش
كېــرەك ،ئەلۋەتتــە.
كــۈز ياخشــى كېلىپ ،بــۇ يېزىنىڭ ھەممــە دېھقانلىرى
ئاشــلىقلىرىنى زايــە قىلمــاي ئېلىــپ بولــدى .پەقــەت
بەزگەككــە گىرىپتــار بولــۇپ قالغــان بىــر يەككــە دېھقــان
بىلــەن مەتنىيــازال ئاشــلىقىنى خېلىــا زايــە قىلىۋېتىــپ،
يىغىشــتۇرۇۋالغان بولــدى .مەتنىيازنىــڭ قىچىســى ئــورۇش
ۋاقتىدىــن ئۆتــۈپ كېتىــپ ،بىــر مۇنچــە چېچىلىــپ
كەتتــى .كېيىــن ئــۇ قىچىنىــڭ تەڭدىــن تولىســىنى باغــاپ
خامانغــا توشــۇغان بولســا ،قالغــان قىســمىنى ئارغامچىغــا
نىقتــاپ باغــاپ كۆتۈرگەنــدە ئۇنىــڭ باســقان يېرىگــە
قىچــا تېرىلىــپ كەتتــى .باغالنمــاي قالغــان بىــر قىســىم
قىچىنــى بولســا ،موزاي–توپــاق ،كېيىنــرەك كالىــار كېلىپ
چەيلــەپ ،ئۇنىــڭ ئىشــىنى چاپسانالشــتۇرۇپ تۈگەتتــى.
شــۇنداق قىلىــپ ،بىزنىــڭ يېڭــى دېھقــان بــۇ يىــل
ئۆزىنىــڭ دېھقانچىلىقــى بىلــەن مەھەللىــدە خېلىــا ســۆز–
چۆچــەك ۋە كۈلكىگــە قالــدى.

مەتنىيازنىــڭ قىزىقىشــىنى ئېتىبارغــا ئېلىــپ ،ھەمــرا
ئۇنى ئۆگىنىشــكە قاتناشــتۇردى ،ھازىر بولســا ،كۆپچىلىك
ئەزاالرنىــڭ ماقۇللىشــى بىلــەن مەتنىيازنــى دائىمىــي
ھەمكارلىــق گۇرۇپپىغــا قوبــۇل قىلــدى؛ لېكىــن ئۇنىــڭ
گۇرۇپپىغــا قوشۇلۇشــى بىلــەن ھەمرانىــڭ شەخســىيىتىگە
تېگىدىغــان گەپلــەر پەيــدا بولــۇپ قالــدى.
«ھەمــرا تــۇل سىڭلىســىنى مەتنىيازغــا بېرىــش
ئۈچــۈن ئۇنــى يۆلەۋاتىــدۇ»« ،ھېچقانــداق دېھقانچىلىــق
ئىشــلىرىغا ئىشــلىتىدىغان جابــدۇق ياكــى بىرمــۇ ئۇلىقــى
يــوق ،ئــۆزى بولســا ئەمگەككــە يارىمايدىغــان ئادەمنــى
گۇرۇپپىغــا ئېلىشــتا بىــرەر باشــقا غــەرەز بــار–دە،
ئەلۋەتتــە»« ،گۇرۇپپىدىكــى باشــقىالرنىڭ مەنپەئەتىنــى
ھۇرۇنغــا قۇربــان قىلىــپ بەرمەكچــى» .مانــا بۇنــداق
گەپلــەر گۇرۇپپىدىكــى بــەزى ئەزاالرنــى ھەمرانىــڭ
ئادىللىقــى توغرىســىدا ئىككىلەندۈرۈشــكە باشــلىدى.
دېھقانالرنــى
رەھبەرلىكىــدە
پارتىيەنىــڭ
تەشكىللەشتۈرۈشــكە تىنمــاي ئىشــلەۋاتقان كادىــرالر
ھەمــراھ باشــچىلىق قىلغــان گۇرۇپپىنــى كوپېراتىپقــا
ئايالندۇرۇشــنى نىشــانالپ تەربىيەلىمەكتــە ئىــدى .شــۇنىڭ
ئۈچــۈن گۇرۇپپــا ئەزالىرىنىــڭ تەلىم–تەربىيــە ئىشــلىرىنى
باشــقۇرۇپ تۇرغــان بــاش كادىــر تەشۋىشلىنىشــكە
باشــلىدى .ئەســلىدە بــۇ گەپ–ســۆز تەشۋىشــلەرگە
ســېيىتئاخۇن ســەۋەبچى بولۇۋاتاتتــى .ئــۇ بىــر ياقتىــن،
كادىرالرغــا بىرنــى ئــون قىلىــپ ســۆز توشــۇپ كېلەتتــى.
بــۇ يىــل –2ئاينىــڭ ئاخىرىــدا كــۈن ئىسســىپ
يېزىنىــڭ كوچىلىرىــدا ئەگىــز ئېقىشــقا باشــلىدى .قىشــىچە
قارنىــڭ ئاســتىدا ياتقــان يوپۇرماقــار ســەمرىپ ئالمىلىــق
باغالردىن خۇشــپۇراقالر قوزغالماقتا .نەملەشــكەن مېۋىلىك
دەرەخلەرنىــڭ پۇراقلىــرى كوچىدىكــى ئــاق تېرەكلەرنىــڭ
ســۇس پۇراقلىــرى بىلــەن ئارىلىشــىپ ،يېزىنىڭ ھاۋاســىدا
ئەجــەپ يېقىملىــق پــۇراق ئەگىــپ يۈرەتتــى.
ھەمــرا يەنــە ئىككــى دېھقــان بىلــەن ئــۈچ ھارۋىــدا
ئېتىــز تەرەپكــە قىــغ توشــۇۋاتاتتى .ئــۇالر مەھەللىنىــڭ
چېتىگــە كەلگەنــدە ســېيىتنىڭ ھويلىســىدىن قولىــدا
تۈرتەكلىۋالغــان قەغىــزى بــار دومبــۇالق يۈزلــۈك بىــر
يىگىــت چىقىــپ ،ھەمرانىــڭ يېنىغــا ئىتتىــك مېڭىــپ
كەلــدى .بــۇ بايىقــى تەشۋىشــلىنىپ قالغــان يــاش كادىــر
ســاۋۇتجان ئىــدى.
 −ھەمــراكا قولىڭىــز بوشــىغاندا بىــز تەرەپكــە
بارســىڭىز ،بىرئاز سۆھبەتلەشســەك −،دېدى ســاۋۇتجان.
 −بولىــدۇ ،سۆھبەتلىشــەيلى −،دېــدى ھەمــرا
كۈلۈمســىرەپ −،بۈگــۈن ئېرىقنىــڭ قىرلىــرى ئېچىلىپــا
قالــدى .قارنىــڭ جېنىمــۇ ئــاز قالســا كېــرەك .ھارۋىغــا
چىقمامســىز ،ئېتىزالرنــى كــۆرۈپ كەلمەيمىزمــۇ؟

3

ئۆتكــەن يــاز بــەزى ھەمكارلىــق گۇرۇپپــا ئەزالىــرى
ئىچىــدە ئۇالقلىرىغــا تايىنىۋېلىــپ ئــۆزى يېنىكــرەك ئىــش
قىلىشــقا ئۇرۇنــۇش ،يالغاندىــن ئاغرىۋېلىــپ ئىشــقا
چىقماســلىق ياكــى ئــۆز ئورنىغــا كىچىــك بالىلىرىنــى
چىقىرىــپ قويــۇش ،باشــقا ئەزاالرنىــڭ ئىشــىنى قولىنىــڭ
ئۇچىدىــا چــاال ئىشــلەش ،ئۆزىنىــڭ ئۇلىقىنــى ئايــاپ،
باشــقىالرنىڭ ئۇلىقىنــى ھەددىدىــن تاشــقىرى ئىشــلىتىش،
ئايالالرنىــڭ ئەمگىكىنــى كەمسىتىشــكە ئوخشــاش ئەھۋالــار
بولــۇپ ئۆتكەنىــدى .ھەمــرا گۇرۇپپىســىدا بولســا ،ھــەر
بىــر ئىــش خەلقچىللىــق ئاساســتا ھەممىنىــڭ ماقۇللىشــى
بىلــەن ھــەم پىالنلىــق ،بىر–بىرىگــە ھــەق قايتۇرۇشــتا
ئادىللىــق بىلــەن بــاردى .شــۇنداق قىلىــپ بــۇ گۇرۇپپــا
مــول ھوســۇل ئېلىــش ۋە ئىتتىپاقىنىــڭ ياخشــىلىقى بىلەن
باشــقا ھەمكارلىــق گۇرۇپپىالرغــا ئۈلگــە بولــدى .مانا ئەمدى
ھەمــرا گۇرۇپپىســى قىشــىچە ئۆگىنىــش ئېلىــپ بېرىــپ
يەنــە بىــر قــەدەم ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا دائىمىــي يىللىــق
ھەمكارلىشــىپ ئىشــلەش گۇرۇپپىســىغا ئايالنــدى.
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ســاۋۇتجان قارشــىلىق قىلمايــا ھارۋىنىــڭ شوتىســىغا
چىقىــپ ئولتــۇردى .ھــارۋا مەھەللىدىــن چىقىــپ ئېتىــز
تەرەپكــە بۇرۇلــدى .ئالدىدىكــى ئىككــى ھــارۋا خېلــى
ئــۇزاپ كەتكەندىــن كېيىــن ،كەڭ داالدىكى ئېغىرلىشــىپ،
كۆكىرىــپ ســۇغا ئايلىنىشــقا ئــاز قالغــان قــار دېڭىزىنــى
تاماشــا قىلىۋاتقــان ســاۋۇتجان ھەمراغــا قارىماســتىنال ســۆز
باشــلىدى:
 −ئۆتكــەن يىل ھوســۇلنى خېلــى ئوبدان ئالدىڭالر،
ئەمــدى بــۇ يىــل دائىمىــي يىللىــق ھەمكارلىــق گۇرۇپپىنــى
تېخىمــۇ مۇســتەھكەملەپ مــول ھوســۇل ئېلىشــتا ئۈلگــە
بولســاڭالر ناھايىتــى ياخشــى بوالتتــى–دە.
 −ئەلۋەتتــە −،دېــدى ھەمراھ قارلىق يولدا ھارۋىنى
كۈچــەپ تارتىۋاتقــان ئاتنىــڭ بوجىســىنى ســىلكىپ−،
پارتىيــە بىلــەن خەلــق ھۆكۈمىتىمىز ســىلەردەك كادىرالرنى
چىقىرىــپ يــاردەم بېرىــپ تۇرغانــدا ،مــول ھوســۇل ئېلىــش
ئۈچــۈن بىزمــۇ پۈتــۈن كۈچىمىــز بىلــەن ئىشــلەيمىز–دە،
ساۋۇتجان.
 −سىزغۇ ئىشلەيسىز.
 −باشقىالرچۇ؟
 −باشــقىالرمۇ ئىشــلەيدۇ .لېكىــن مەتنىيازنىــڭ
ســىلەرگە قوشۇلۇشــى ياخشــى بولمايدىغانــدەك تۇرىــدۇ.
 −نېمىشقا؟  −ھەيران بولۇپ سورىدى ھەمرا.
 −ئــۇ ھېــچ ئىشــقا يارىمايدىغــان ســاختىپەز بىــر
ئــادەم ئىكــەن
ھەمرانىــڭ بىــر قېشــى ســەل كۆتۈرۈلــۈپ يــۈزى
جىددىــي تــۈس ئالــدى .ئــۇ ئادەتتىكىدىــن ئۆزگەرگــەن
ئاھــاڭ بىلــەن:
 −مەتنىيازغــا بەرگــەن بــۇ باھايىڭىــز ئانچــە توغــرا
بولمىــدى −،دەپ بېشــىنى چايقىــدى −،ئۇ بارغانســېرى
ئەمگەكتــە چېنىقىۋاتىدىغــۇ؟ ھازىــر ئۇنىــڭ نېمــە ئىشــقا
ياراۋاتقانلىقىغــا قــاراش كېــرەك .ھەقىقەتتــە ســاختىپەز
بولســا ،قــۇرۇق رەھمــەت ئۈچۈنــا ئىشــلىمەي كىشــىلەرنى
ئالــداپ كەتكــەن بوالتتــى–دە.
 −ھــە ،ئــۇ ســىزگىال شــۇنداق كۆرۈنســە كېــرەك
ھەمــراكا −،دەپ ســاۋۇتجان ياســىما ســىپايىلىك بىلــەن
زاڭلىــق ئارىــاش كۈلــدى.
 −نېمىگە ئاساسلىنىپ شۇنداق دەيسىز؟
 −ئۆتكــەن يازدىــن بېــرى ئۇنىــڭ نېمــە قىلغانلىقــى
ھەممىگــە مەلۇمغــۇ −،ســاۋۇتجان ئىجتىمائىــي ئىشــاردا
تېخــى تولــۇق چېنىقمىغانلىقتىــن بــەزى ۋاقىتــاردا
كىشــىلەرگە باھــا بېرىشــتە ۋە مەســىلىنى تەھلىــل
قىلىشــتا ،يېتەرلىــك خۇالســە چىقىرالمــاي قاالتتــى .مانــا
ھازىرمــۇ مەتنىيــاز توغرىســىدىكى مەســىلىدە ئــۈچ كىشــى
ئۇنىــڭ تەســەۋۋۇرىدا قانــداق باھاالرغــا ئىگــە بولۇشــتى.
بىرىنچىدىــن ،ســېيىتئاخۇن مەتنىيازنىــڭ

قىلمىشــلىرىنى تونۇشــتۇرۇپ ھــەم ئۇنىــڭ دائىمىــي،
يىللىــق ھەمكارلىــق گۇرۇپپىغــا قوشــۇلغىنىغا بولغــان
نارازىلىقالرنــى يەتكــۈزۈپ ،ســەمىمىيەتلىك بىلــەن گۇرۇپپا
مەنپەئەتىنــى ھىمايــە قىلىۋاتىــدۇ .ھەمــرا بولســا مەتنىيازنى
غەرەزلىــك ھىمايــە قىلىــپ ،ئۇنــى ياســاپ تونۇشــتۇرۇپ،
كۆپچىلىكنىــڭ مەنپەئەتىنــى ئۇنىڭغــا قۇربــان قىلىــپ
بەرمەكچــى .مەتنىيــاز ئــۆزى بولســا ھەقىقەتــەن ھېــچ
ئىشــقا يارىمايدىغــان ســاختىپەز ،تەييارتــاپ بىــر كىشــى.
بــۇ خۇالســىگە دەلىــل بولغــان ئىشــار مانــا مۇنــداق
ئۆتكەنىــدى:
ئۆتكــەن يىــل مەتنىيــاز دېھقانچىلىــق ئىشــلىرى
ئۈســتىدە ئىككــى كەمچىلىــك ئۆتكــۈزدى ،بىــرى تېرىــش،
ئورۇشــتىمۇ يــاردەم بولــۇپ تۇرغــان ھالــدا ،بۇرۇنقــى
بوشــاڭلىقى بىلــەن قىچىنــى بىرمۇنچــە زايــە قىلىــپ
يىغىۋالــدى ،بۇنــى پۈتــۈن كىشــى بىلىــدۇ .ئىككىنچــى،
دېھقانــار چــوڭ ئۆســتەڭنى رېمونــت قىلىشــقا ماڭغانــدا
مەتنىيــاز قامالشــمىغان بىــر ئىــش ئۆتكــۈزۈپ قويــدى.
ئاشــلىقالر يىغىلىــپ بولــۇپ ئېرىق–ئويمانالرنــى
ساپســېرىق غــازاڭ قاپلىۋالغــان كەچكۈزنىــڭ بىــر
ئەتىگىنــى يېزىلىــق ھۆكۈمــەت باشــلىقى مەھەللىدىكــى
پۈتــۈن دېھقانالرنــى ئۆســتەڭ چېپىشــقا چاقىــردى،
شــۇ كۈنــى مەتنىيازمــۇ كەتمەننــى دولىســىغا ســېلىپ
ھەممىنىــڭ ئالدىــدا ئۆســتەڭ تەرەپكــە كېتىــپ باراتتــى.
ئــۇ قەدىمىنــى بارغانســېرى چاپســانلىتىپ كۆپچىلىكتىــن
خېلــى ئــۇزاپ كەتتــى–دە ،تــام ياقىســىدىكى پاكار–پــاكار
قويــۇق ئۆســكەن ئــۆرۈك ياغاچلىــرى ئارىســىغا مۆكۈۋالــدى.
ئارقىــدا كېلىۋاتقانــار يــۈز قەدەمچــە نېرىدىنــا ئۇنىــڭ
شــاخ ئارىســىدا كىرپىــدەك تۈگۈلــۈپ ئولتۇرغىنىنــى كــۆرۈپ
قېلىشــتى .ھېچكىــم ئۇنــى ھېچقانــداق ئىــزدەپ ئــاۋارە
بولماســتىنال كۆرۈپ قېلىشــىنىڭ ســەۋەبى :ئۇ ،ئۆرۈكلۈككە
ســۈڭگۈپ كىرىۋاتقانــدا ئــاق قــوي تېرىســىدىن قىلىنغــان
كونــا جۇۋىســىنىڭ پەشــلىرىنى تىكەنلىــك شــاخالر تەتــۈر
ئــۆرۈپ« ،مانــا مەتنىيــاز مەيــەردە» دەپ كۆرســىتىپ
تۇراتتــى .ئۆزىنىــڭ قامالشــمىغان بــۇ ئەخمىقانــە ئويۇنــى
ئۆســتەڭگە ماڭغۇچىــار ئۈچــۈن خېلــى كۈلكــە بولــدى.
 −ھــوي مەيــەردە ســېمىزال بىــر قــوي ئۆلــۈپ
قاپتىغــۇ −،دېــدى كەكــە ســاقال بىــر چاقچاقچــى
مەتنىيازنىــڭ جۇۋىســىنى كۆرســىتىپ.
كۆپچىلىك كۈلۈشۈپ ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئوالشتى.
« −توپتىــن ئايرىلغاننــى بــۆرە يــەر» ،بــۇ
ھەمراھلىرىدىــن قاچقــان قــوي بولســا كېــرەك .بىچارىنــى
بىــر نېمــە بوغــۇپ قويۇپتــۇ–دە.
 −ھاي–ھــاي توختــاڭالر! ســىلەر بۇنــى قــوي
دەيســىلەر مۈرىســىدە كەتمــەن تۇرىدىغــۇ بۇنىــڭ؟
 −دېھقانچىلىقنــى ئۆگىنىۋاتقــان قــوي بولســا
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كېــرەك.
 −ھەي ،تىرىك ئىكەن ،مىدىرالۋاتىدۇ.
مەتنىيــاز تىكەنلىــك شــاخالردىن ئــاران قۇتۇلۇپ،
ئارقىســىچە ســىلكىپ چىقىپ ئورنىدىن تۇردى.
 −ئەســتاغپۇرۇلال ،غەلىتــە ئىــش بولــدى–دە،
مۆكۈۋالســام كــۆرۈپ قالدىــڭالر −،دېــدى خىجالــەت
بولــۇپ ،ھىجىيىــپ يۈزىنــى تــۆۋەن قاراتتــى.
 −ئەيىــب ســىلىدە ئەمــەس ،ئۇســتام!  −دېــدى
ھېلىقــى كەكــە ســاقال تۆمــۈر −،ئەيىــب مــاۋۇ جۇۋىــدا.
جــۇۋا ســىلىنى قــوي ســۈرىتىدە قىلىــپ پۇســكايتىپ
كۆرســىتىپ قويمىغــان بولســا ،بىــز ھەرگىــز تاپالمايتتــۇق.
خــوش ،بــۇ نېمــە قىلغانلىــرى مەتنىيــاز ئاخــۇن؟
 −ئەمدى–ئەمدى قىزىقچىلىق بولســۇن دەپ…
راســتىنى ئېيتقانــدا بىــز ئەيىبلىــك −،دېــدى مەتنىيــاز
قــول قوشــتۇرۇپ.
باياتىــن بېــرى يــول بويىدىكــى تامغا يۆلىنىپ
ئولتــۇرۇپ تاماشــا كۆرۈۋاتقان ســېيىتئاخۇن مۈشــۈكنىڭكىگە
ئوخشــايدىغان ئۆتكــۈر كۆزلىرىنــى ئوينىتىــپ توپنىــڭ
ئالدىغــا يورغىــاپ ئۆتۈۋالــدى–دە:
 −ھــە ،ئۇقۇلــدى .مەتنىيازنىــڭ بــۇ قىلىقــى
ئويــۇن ئەمەســكەن ،ئۆســتەڭگە بېرىشــتىن قېچىشــكەن–
دە ،بــۇ نېمىدېگــەن ســاختىپەزلىك؟ ھــە ،مانــا قــاراڭالر؟!
 −دېــدى.
 −شــۇنداق ،ھېــچ قامالشــمىغان بىــر ئــوي
مېڭەمگــە كىرىــپ قالــدى–دە ،ئۆســتەڭگە بېرىشــتىن
قېچىــپ مۆكۈۋالدىــم.
 −ئەمــدى بۇنــى نېمــە قىلىــش كېــرەك؟ −
دېــدى ســېيىتئاخۇن مەتنىيــاز تەرەپكــە قولىنــى ســوزۇپ.
 −مۇســاپىرنىڭ كۈچۈكىــدەك بوينىمىزنــى ئېگىــپ
تــۇردۇق ،نېمــە قىلســاڭالر ئىختىيــار ســىلەردە −،دېــدى
مەتنىيــاز قــول قوشــتۇرۇپ بوينىنــى ئەگكــەن ھالــدا.
 −قېنــى كەتمەننــى دولىغــا ئالســىال ئۇســتام−،
دېــدى كەكــە ســاقال تۆمــۈر −،مۇســاپىرنىڭ كۈچىكىمــۇ،
بــۆرە تالىۋەتكــەن قويمــۇ بولمىســىال ،ئۆســتەڭ چېپىشــتا
نەمۇنىچــى بولــۇپ ،بــۇ كەمچىلىكنــى ئىــش بىلــەن يۇســىال
بولــدى .بىــز ســىلىنى چىڭ–چىــڭ كەتمــەن چېپىشــتىن
باشــقا نەرســىگە دااللــەت قىاللمايمىــز.
شــۇ چاغــدا مەتنىيــاز كۆپچىلىــك بىلــەن ئۆســتەڭگە
بېرىــپ ،ئــون كــۈن ئىشــلەپ كەلگەنىــدى .ئــۇ نەمۇنىچــى
بوالرلىــق ئىشــلىمىگەن بولســىمۇ ،غەيــرەت قىلىــپ
ئوتتۇراھــال ئەمگــەك قىالاليدىغــان بىــر كىشــىلىك كەتمەن
چاپتــى ھــەم زەمبىــل كۆتــۈردى .ئۆزىمــۇ كۆپچىلىــك بىلەن
بىللــە ئەمگــەك قىلىشــنىڭ كۆڭۈللــۈك ئىكەنلىكىگە تېخىمۇ
قىزىقىــپ ئېچىلىــپ ،گەپتــە ۋە قىزىقچىلىقتــا ھەممىنــى
ھەيــران قالدۇرغانىــدى.

ئەنــە ،مەنىيازنىــڭ قىلمىشــلىرى دەپ ئاتالغــان بــۇ
ئويۇن–چاقچاقلىــرى ســېيىتئاخۇننىڭ داۋراڭ قىلىشــىغا
ماتېرىيــال بولــدى .بــۇ ماتېرىيــال ســاۋۇتجانغا پــۈدەپ،
كۆپتــۈرۈپ كۆرســەتكەنىدى .ســېيىتئاخۇننىڭ بۇنــى
قىلىشــتىكى مەقســىتى بولســا ،مۇشــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن
ھەمرانىــڭ گۇرۇپپــا ئەزالىرىنىــڭ ئىچىــدە كۈچىيىــپ
بېرىۋاتقان ئابرۇيىنىڭ تەســىرىنى سۇســلىتىش .ھەمرانىڭ
ئادىللىقــى ســېيىتئاخۇنغا ئانچــە ياقمايتتــى .بولمىســا
ســېيىتمۇ ئادىللىــق توغرىســىدا كــۆپ ســۆزلەيتتىغۇ؟ ئەجەبا
بــۇ ســۆزلەرنى ھەمــرا ئەمەلگــە ئاشــۇرغاندا ســېيىتئاخۇن
نېمىشــقا ئۇنــى يامــان كــۆرۈپ قالىــدۇ.
ئۆتكــەن بىــر مەجلىســتە ھەمــرا مۇھىــم بىــر مەســىلىنى
ھــەل قىلغانىدى.
ھەمرا:
 −يولداشــار! بىــز بــۇرۇن دېھقانچىلىققــا
ئىشــلىتىلىدىغان ئــۇالق ۋە باشــقا ســايمانالرنىڭ
نومۇرىنــى (بەلگىلەنگــەن ھەققىنــى دېمەكچــى) ئوشــۇقراق
باھاالپتىكەنمىــز .ئەمــدى ئۇنــى تۆۋەنــرەك چۈشۈرۈشــىمىز
كېــرەك −،دېــدى.
ســېيىت كالپۇكلىــرى تىتــرەپ ،ئورنىدىــن چاچــراپ
تــۇردى–دە:
 −بــۇ غەلىتــە گــەپ! ئــۇالق بولمىســا يــەر قانــداق
ھەيدىلىــدۇ؟ ئات–ھــارۋا بولمىســا ھەممــە نەرســە
يۆتكەلمــەي ئــۆز ئورنىــدا قېلىۋەرمەيــدۇ؟ مانــا ،ئەندىــزە
ھەممــە نەرســىنى ھــەل قىلىدىغــان شــۇنداق كۈچنىــڭ
نومــۇرى كېمىيىــپ كەتســە ،كىــم بېرىــدۇ ئۇنــى؟! قېنــى
شۇالرســىز دېھقانچىلىــق قىلىــپ بېقىڭالرچــۇ كۆرەيلــى؟ −
دەپ ئورنىــدا ئولتۇرۇۋالــدى.
 −رۇخســەتمۇ ،رۇخســەتمۇ −،دەپ ئىككــى ،ئــۈچ
كىشــى ئورنىدىــن تۇرغانىــدى ،تۆمــۈر ئالقىنــى كېرىلگــەن
قولىنــى ســوزۇپ ،ئۇالرغــا گــەپ بەرمەســتىنال ســۆزلەپ
كەتتــى:
 −توختــاپ تۇرۇڭالر–ھــاي! توختاپ تۇرۇڭالر ،مەن
گــەپ قىالي…ھــەي ،ســېيىت ســېنىڭ گېپىڭچــە ئــۇالق
ســايمانلىرى بارالرنىــڭ ئالدىــدا ئادەملــەر ھېچنېمىگــە
ئەرزىمەيدىكــەن–دە ،قېنــى ســېنىڭ ئاتلىرىــڭ يــەر
ھەيــدەپ ،ئــۇرۇق چېچىــپ باقســۇنچۇ ،بىزمــۇ كۆرەيلــى؟!
رۇخسەت سورىغانالردىن بىرى:
 −ماياققــا قــاراڭالر ،ئورۇنســىز تاالشــنىڭ پايدىســى
يــوق −،دەپ ھەممىنــى ئېغزىغــا قاراتتــى.
 −ھەممىنــى ھــەل قىلىدىغــان ئــادەم ئىكەنلىكــى
راســت .ئىشــلىتىدىغان جابدۇقســىز ياكــى ئۇالقســىزمۇ
دېھقانچىلىــق قىلىــپ مــول ھوســۇل ئالغىلــى
بولمايدىغانلىقىمــۇ راســت .ئەممــا بىزنىــڭ گېپىمىــز بــۇ
توغرۇلــۇق ئەمــەس ،بىــز يالغۇزچىلىقتــا قىاللمايدىغــان
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ئىشــارنى ھەممىمىــز بىرلىكتــە بارلىــق كۈچىمىزنى قوشــۇپ
ئورۇنــاپ ،يەردىــن ياخشــىراق ئۈنــۈم ئېلىــش ،شــۇنىڭ
بىلــەن كۆپچىلىكنىــڭ تۇرمۇشــىنى ياخشــىالش ئۈچــۈن
ھەمكارلىشــىۋاتىمىز .دېمــەك ،باشــقىالر نېمــە بولســا
بولســۇن ،پەقــەت ماڭىــا بولســا بولــدى ،دەپ ھەممىمىــز
ئۆزىمىزنىــڭال مەنپەئەتىنــى قوغدايدىغــان بولســاق ،قېنــى
ئېيتىڭالرچــۇ ،بىرلىشىشــنىڭ نېمــە كېرىكــى بــار ئىــدى.
ھــە مانــا ،ئۇنــداق بولمىغاندىــن كېيىــن بىر–بىرىمىزنىــڭ
ئېغىر–يېنىكچىلىكىمىزگــە يار–يۆلــەك بولــۇپ ،ئۆزئــارا
پايــدا يەتكۈزۈشــىمىز كېــرەك .ئۇالق–ســايمانلىرى
جىقــار ھېچنېمىگــە ئىگــە ئەمەســلەرنىڭ ئــاز نومــۇر
ئېلىۋاتقانلىقلىرىغــا ئىنســاپ بىلــەن بىــر قــاراپ قويۇشــى
كېــرەك .بىــز ئۇالق–ســايمانالرنىڭ نومۇرىنــى ھەددىدىــن
ئوشــۇق قىلماســتىن ،اليىــق دەرىجىــدە بۇرۇنقىدىــن
كەمــرەك قىلســاق ،يوقالرنىــڭ ئەھۋالــى بىلــەن
ھېسابالشــقان بولىمىــز ھــەم كۆپچىلىكنىــڭ مەنپەئەتىنــى
كــۆزدە تۇتقــان بولىمىــز .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھەممىمىــز بىــر
پىكىرگــە كېلىشــىمىز كېــرەك.
مانــا شــۇ بولــۇپ ئۆتكــەن مەجلىســتە دېھقانچىلىققــا
ئىشــلىتىدىغان ئــۇالق ۋە ســايمانالرنىڭ باھاســىنى
كېمەيتىشــكە ھەممىســى بىــر ئېغىزدىــن رازى بولــۇپ ،بــۇ
ئىــش ئەمەلگــە ئاشــۇرۇلغانىدى.
شــۇنىڭدىن بېــرى ســېيىت ئىككــى ئــات ،بىــر ئۆكــۈز،
بىــر ھارۋىســىغا يۆلىنىۋېلىــپ ،ئــازراق ئەمگــەك قىلىــپ
كۆپــرەك ھوســۇلغا ئىگــە بولۇشــنى ئــۆزى خالىغانچــە تولۇق
ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغانلىقىغا ھــەم مەتنىيازنــى ھەمكارلىــق
گۇرۇپپىغــا كىرگۈزگەنلىكــى ئۈچــۈن (ئــۇ گۇرۇپپىغــا
ھېچنەرسىســى يوقــار كىرســە ،مېنــى «غاجايــدۇ» دەپ
ئوياليتتــى) ئىچىــدە ھەمراغــا خاپــا ئىــدى .لېكىــن ،ئــۇ
مۇناســىۋەتتە چىرايلىــق ياغلىمــا ســۆزلەر بىلــەن ســىرىنى
ســەزدۈرمەي ،ھەمراغــا كادىــرالر ئارقىلىق زەربــە بەرمەكچى
ئىــدى.
ئىــش ســېيىتئاخۇننىڭ ئويلىغىنىــدەك بولــۇپ
چىقمىــد ى .
ھەمــرا ســۆھبەت ئۆتكۈزۈلگــەن كۈننىــڭ ئەتىســى
ســاۋۇتجاننى مەتنىيازنىــڭ ھويلىســىغا باشــاپ
بــاردى .ئۇنىــڭ بىرنەچچــە يىلدىــن بېــرى ئۆگزىســى
چۈشــۈپ كەتكــەن دالىنــى يېپىلىــپ ئالدىغــا پېشــايۋان
ياســالغانىدى .ئۈســتىگە الي ســېلىنىپ ســۇۋالمىغان
بولســىمۇ ،نەچچــە يىلدىــن بېرىقــى ۋەيرانــە كۆرۈنۈشــى
ئۆزگىرىــپ ،ئەتىيازنىــڭ ئىللىــق ئاپتىپــى چۈشــۈپ
تۇرغــان پېشــايۋان كىشــىنى ئۆزىگــە تارتىــپ تۇراتتــى.
شــۇنىڭدەك ،بــۇ ئۆينىــڭ ئىگىســىمۇ خېلىــا ئۆزگىرىــپ
قالــدى .ئــۇ بۇنىڭدىــن ئىككــى يىــل ئــاۋۋال ئەتىيازلىقــى
ھازىرقــى پېشــايۋان بولغــان يــەردە دۈمبىســىنى ئاپتاپقــا

قاقــاپ توپىــدا ياتاتتــى ،ياكــى ئۆزىنىــڭ ئېيتىشــىچە
«مۇســاپىرنىڭ كۈچۈكىــدەك بېشــىنى ســاڭگىلىتىپ»
خىيــال ســۈرۈپ ئولتۇراتتــى .ئەمــدى باشــقىچە ،بــۇ
يەرگــە ســاۋۇتجان بىلــەن ھەمــراھ كىرىــپ كەلگەنــدە
مەتنىيــاز پېشــايۋاندا بەندىڭگــە مىنىۋېلىــپ ،لىڭگىرچــاق
ياســاۋاتاتتى .قوزۇقتــا يېڭىدىــن ياســاپ ئېســىپ قويغــان
جــاۋاڭالر ،تاختىبېشــىغا قاتــاپ قويۇلغــان بىرنەچچــە
يېڭىدىــن ياســالغان ۋە رېمونــت قىلىنغــان لىڭگىرچاقــار
تۇراتتــى .بىــر چەتتــە تۆمــۈر بىلــەن ئىززەتخــان تالنىــڭ
چىۋىقلىرىدىــن زەمبىــل توقۇۋاتاتتــى .ئــۇالر زەمبىــل
توقۇشــنى تېخــى تۈنۈگۈنــا مەتنىيازدىــن ئۆگەنــدى.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن قامالشــتۇرالمىغان يەرلىرىنــى «ئۇســتام
بۇنــى قانــداق قىلىمىــز» دەپ ســوراپ تۇراتتــى .ئۇســتام
بولســا قىلىۋاتقــان ئىشــىنى تاشــاپ ئالدىرىمــاي ئولتۇرۇپ،
ئۇالرغــا كۆرســىتىدۇ .بۇنــى ھېــچ يوشــۇرۇپ قويۇشــنىڭ
كېرىكــى يوقكــى ،زەمبىــل توقۇشــنى ئۆگىنىۋاتقــان
ئىززەتخانغــا ھۈنــەر ئۆگىتىــش ئۇســتام ئۈچــۈن قانــداق
كۆڭۈللــۈك ئىكەنلىكىنــى ســىلەرمۇ بىلىســىلەر.
 −مانــا بۇنــى كــۆرۈپ قويــۇڭ ســاۋۇتجان−،
دېــدى ھەمــراھ تۆمۈرنىــڭ يېنىدىكــى پۈتكــەن زەمبىلنــى
يۆلــەپ −،ئەمــدى بىــكار بولــۇپ قالغانــار كەچكىچــە
تامغــا يۆلىنىــپ ئولتۇرمايــدۇ .قوشــۇمچە ئىشلەپچىقىرىشــنى
يولغــا قويــۇش ئۈچــۈن ئۇســتامدىن پايدىالنماقچىمىــز.
ســاۋۇتجان زەمبىلنىــڭ ئىككــى ســېپىدىن تۇتــۇپ
قــاراپ:
 −مايماقراقمۇ نېمە بۇ؟ −دەپ كۈلۈمسىرىدى.
 −بىرىنچــى قېتىمقــى ئىشــىمىز–دە ئــۇكام −،دېدى
تۆمــۈر −،تۈنۈگــۈن بۇنــى توقۇيمىــز دەپ كەچكىچــە
ھەپىلىشــىپ ئــاران شــۇنچىلىك قىلــدۇق .قېنــى بۇنــى
كــۆرۈپ قويــۇڭ −،ئورنىدىــن تــۇرۇپ يېرىــم توقۇلغــان
زەمبىلنــى ســاۋۇتجانغا ســۇندى.
 −ھــە ،بــۇ خېلــى قاملىشــىپتۇ .بۇنــى توقۇشــنى
كىمدىــن ئۆگىنىۋالدىــڭالر؟
 −مانــا ئۇســتىمىزمۇ يېنىمىــزدا −،دەپ مەتنىيازنــى
كۆرســەتتى تۆمــۈر.
 −بۇنداقمۇ ھۈنىرىم بار دەڭ ئۇستام.
 −بــۇ ھۈنــەر بوالمــدۇ ،توقۇغاننــى بىــر كۆرگــەن
ئــادەم قىلىــپ كېتىۋېرىــدۇ −،دېــدى مەتنىيــاز.
 −ئەلۋەتتــە بۇنــى توقۇشــمۇ ھۈنــەر–دە ،ئۇنــى
كــۆرۈپ ئۆگەنمىگــەن ئــادەم قىاللمايــدۇ.
 −ئۇســتامنىڭ ئىچىــدە ھۈنــەر تــوال ســاۋۇتجان−،
دېــدى ھەمــرا −،ئۇســتام بىزگــە ھۈنەرۋەنچىلىكنــى
ئۆگىتىــدۇ .بىــز ئۇســتامغا دېھقانچىلىقنــى ئۆگىتىمىــز،
شــۇنداق قىلىــپ بوغــا ،جــاۋاڭ ،لىڭگىرچــاق ئۈچــۈن
بازارغىمــۇ قاتىرىمايمىــز–دە −،مەتنىيازنىــڭ ئالدىدىكــى
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لىڭگىرچاقنــى قولىغــا ئېلىــپ −،مانــا بۇ ياســىلىۋاتقان
نەرســىلەر كۆپچىلىكنىــڭ ئوتتۇرىــدا ئىشــلىتىلىدىغان
جابدۇقلىــرى بولــۇپ قالىــدۇ.
ســاۋۇتجان مەتنىيازنىــڭ كېيىنكــى ئىشــلىرىنى
ئوبدانــراق بىلگەندىــن كېيىــن ،ســېيىتئاخۇننىڭ ســۆزى
بىلــەن ئۇنــى «ھېــچ ئىشــقا يارىمــاس ئــادەم» دېگــەن
خۇالســىنىڭ توغــرا ئەمەســلىكىگە ئىقــرار بولــدى.
مەتنىيازنىڭ ئەمگەك ۋە روھىي جەھەتتىن ئىلگىرىلىشــىگە
ھەمرانىــڭ ھەقىقىــي يــاردەم قىلىۋاتقانلىقىنــى ســەزدى.
شــۇنىڭدىن كېيىــن ســاۋۇتجان مانــا بــۇ جۈرئــەت
قىلســا قولىدىــن ئىــش كېلىدىغــان ،لېكىــن ئۆزىنــى
تاشــلىۋەتكەن ،تۇرمۇشــى قــاالق بىــر ئادەمنــى ئەمگــەك
قاينىمىغــا تارتىــپ ،ئۇنــى چىداملىــق ،ئىشــچانالرنىڭ
قاتارىغــا قوشۇشــنىڭ ياخشــىلىقى توغرىســىدا دېھقانالرغــا
ســۆزلەپ بېرىشــنى ئويلىــدى.

ئىكەنلىكىنــى ئېتىبارغــا ئالغانىــدى .ھازىــر بولســا ھەمــرا
پارتىيــە ئەزاســى .ئــۇ يېزىدىكــى پارتىيــە ياچېيكىســى
ۋە كادىــرالر بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتتە بولــۇپ« ،ئالغــا»
كوپىراتىپىنــى نامىغــا اليىــق تېخىمــۇ ئالغــا باســتۇرۇش
يولىــدا ئاكتىــپ ئىشــلىمەكتە.
مەتنىيازمــۇ «ئالغــا» كوپىراتىپىنىــڭ كۆزگــە
كۆرۈنەرلىــك ئەزالىرىدىــن بىــرى بولــۇپ قالــدى .ئۇنىــڭ
ســىلەر كــۆرۈپ ئۆتكــەن بۇرۇنقــى ۋەيرانــە تۇرمۇشــى
پۈتۈنلــەي ئۆزگىرىــپ كەتتــى .ئــۇ ئۆتكەن يىــل ھەمكارلىق
گۇرۇپپىســىدا ئالدىرىمــاي ئىشلىســىمۇ ،ئاخىرىغىچــە
چىــدام بىلــەن رەســمىي بىــر كىشــىلىك ئەمگەككــە
قاتناشــتى .كــۈزدە دېھقانچىلىــق ۋە قوشــۇمچە ئىشــلىگەن
نەرســىلىرىدىن خېلــى نۇرغــۇن مەھســۇالت ئالــدى.
مەتنىيازنىــڭ ئېيتىــپ تۈگەتكۈســىز يەنــە بىــر
خۇشــاللىقى بــار .ئــۇ بولســىمۇ ئىززەتخــان بىلــەن تۇرمــۇش
قــۇرۇپ ،مۇرادىغــا يەتتــى .شــۇنىڭ بىلــەن ئاتا–ئانــا،
بالىلىــق بولغــان بەختلىــك ئائىلــە لەززىتىنــى تېتىــدى.
ھازىــر ئۇنىــڭ يېنىــدا بىللــە ئەمگەك قىلىۋاتقــان كۆيۈمچان
خوتۇنــى ،ئالدىــدا «دادا ،دادا» دەپ يۈگــۈرۈپ يۈرگــەن
تىلــى تاتلىــق بۇدرۇققىنــا بىــر ئوغلــى ئەركىنجــان بــار.
ھېلىقــى بىزگــە تونــۇش بولغــان ئۆينىــڭ تاملىــرى
ســۈتتەك ئاپئاق ئاقارتىلغان .قازان بېشــى بولســا ،سارغۇچ
ســېغىزالي بىلــەن ســىلىق قىلىپ ســۇۋالغان.ئىززەتخاننىڭ
بۇيرۇتمىســى بىلــەن مەتنىيــاز ئــۆزى تېــرەك ياغىچىدىــن
ســىپتا قىلىــپ ياســىغان كارىۋاتقــا تۆۋىنىگــە تــور تۇتقــان
ئــاق چايشــاپ يېپىلغــان بولــۇپ ،كارىۋاتنىــڭ يۇقىرىقــى
چېتىــدە ئىككــى دانــە ئــاق ياســتۇق كېلىشــتۈرۈپ تىزىــپ
قويۇلۇپتــۇ .ئۇســتامنىڭ قااليمىقــان جابدۇقلىــرى ياغــاچ
ســاندۇقالرغا قاچىلىنىــپ ،داالنــدا ئۆزىگــە تېگىشــلىك
ئــورۇن ئاپتــۇ .ئويۇقتىكــى كوزىــار ،قوزۇقتىكــى چۆمۈچلەر
ۋە ئۆينىــڭ باشــقا كۆزگــە كۆرۈنەرلىــك جاھازلىرىنىــڭ
پاكىــز ،چىرايلىــق تەرتىپتــە بولــۇپ تۇرۇشــى بــۇ ئۆينــى
باشــقۇرۇپ ،بېســىقتۇرۇپ تۇرغۇچــى ئايالنىــڭ ئىشــچان ۋە
ســەرەمجانلىقىنى كۆرســىتىپ تۇراتتــى.
مەتنىيــاز قىچــا تېرىغــان يىلــى ئۇسســۇزلۇققا چىدىماي
ســايىدا ياتقــان يوغــان ئۈجمــە دەرىخىنىــڭ يېنىــدا ھازىــر
ســۆلەتلىك قەددىنــى كۆتــۈرۈپ تۇرغــان ئىككــى بــاراڭ،
ئىككــى باراڭنىــڭ ئەتراپىــدا مەنپۇخىنــە ،جۇخــار ۋە مىــزى
گۈللــەر ئەۋجىگــە ئېلىــپ ،تەكشــى چىرايلىــق بولــۇپ
ئېچىلىــپ كېتىپتــۇ.
«ئالغــا» كوپىراتىپىنىــڭ ئەزالىــرى ياســىغان بــۇ
بــاراڭالر ئالدىغــا كېلىــپ ئەتراپقــا قــاراپ باقســىڭىز :كــۆز
يېتىــم يەرلەرگىچــە ســوزۇلغان پېلەكلــەر ئارىســىدا خــۇددى
ئوتالۋاتقــان قوينىــڭ قوزىلىرىــدەك بولــۇپ كۆرۈنگــەن
قوغــۇن ،تــاۋۇز ،كاۋىالرنــى ،ئوتياشــلىقتىكى ،ئاپقــۇر
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ھەمــرا گۇرۇپپىســى كوپىراتىپقــا ئايلىنىــپ ،يەنــە بىــر
قانچــە دېھقانالرنــى ئــۆز قوينىغــا ئالــدى .ئەمگــەك كۈچــى
ھەمكارلىشــىش گۇرۇپپىســىغا نىســبەتەن ئــۈچ ھەسســىدىن
كۆپــرەك ئاشــتى .يــەر ،ئــۇالق ۋە قــوش جابدۇقالرمــۇ
يېتەرلىــك دەرىجىــدە كۆپەيــدى .بىــر نەچچــە ئىــش
ھايۋانلىــرى ،ئىككــى دانــە ســوقا ،بىــر دانــە ئورمــا
ماشىنىســى ۋە بىــر نەچچــە ئۇششــاق جابدۇقــار بىردىنــا
كۆپچىلىكنىــڭ ئوتتۇرىدىكــى مۈلكــى بولــۇپ قالــدى.
ھەمرانىــڭ تەشەببۇســى بىلــەن ئۇيۇشــتۇرۇلغان
قوشــۇمچە ئىشــلەپچىقىرىش گۇرۇپپىســى مەتنىيازنىــڭ
ئۇســتىكارلىقى بىلــەن ،بــوش ۋاقىتالردىــن پايدىلىنىــپ،
بوغــا ،جــاۋاڭ ،كەندىــر ئارغامچــا ،زەمبىــل ،ســېۋەتكە
ئوخشــاش نەرســىلەردىن خېلــى نۇرغــۇن ئىشــلەپ
چىقــاردى.
ھازىــر بولســا  50ئەمگــەك كۈچىنــى تەشــكىل
قىلىدىغــان بــۇ كوپىراتىــپ ئەزالىــرى دېھقانچىلىقنــى
كــەڭ كۆلەمــدە ئېلىــپ بېرىــپ ،يازىچــە يېتىشــتۈرگەن
ئاشــلىقلىرىنى يىغىشــتۇرۇۋېلىش ئۈچــۈن ،ھەممىســى
بىرلىكتــە ھۆســنىگە تولــۇپ تاشــقان كــەڭ ۋە گــۈزەل
ئېتىزلىرىنىــڭ باغرىغــا توپالشــتى.
بــۇ كوپىراتىپنىــڭ ئاساســى بولغــان ھەمرا گۇرۇپپىســى
مــول ھوســۇل ئېلىشــتا ھــەر يىلــى ئارقىغــا چېكىنمەســتىن
ئۈلگــە بولــۇپ كەلگىنــى ئۈچــۈن ،كوپىراتىپنىــڭ نامــى
«ئالغــا» بولــدى ،كۆپچىلىكنىــڭ ماقۇللىشــى بىلــەن
مۇدىــر بولــۇپ ھەمــرا ســايالندى.
رايونلــۇق پارتىيــە كومىتېتــى ھەمرانىــڭ ئىجتىمائىــي
ھەرىكەتلــەردە چېنىققانلىقىنــى ،ئۇنىــڭ ھــەر بىــر
ئىشــتا ئادىــل ۋە ئومۇمنىــڭ مەنپەئەتىگــە جــان كۆيــەر
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چىنىــدەك بولــۇپ يوغىنىغــان قىپقىزىــل پەمىدۇرالرنــى،
تەكشــى ئۆســكەن پىيازالرنــى ،باراڭــدا زىچچىــدە
ساڭگىلىشــىپ تۇرغــان قاپــاق ۋە ئەتراپتىكــى تاۋلىنىــپ
تۇرغــان چىرايلىــق گۈللەرنــى كــۆرۈپ ،كىشــىنىڭ زوقــى
تولــۇپ تاشــىدۇ.
ئەنــە ،ئــاۋۇ ئېتىــزالردا بولســا ،كوپىراتىپنىــڭ مــول
ھوســۇللۇق بۇغدايلىرىمــۇ چاناقلىرىنــى كېرىشــىپ،
بۇرۇتلىرىنــى داردايتقــان ھالــدا باشــلىرىنى كۆتۈرۈشــەلمەي
ئېگىلىــپ تۇرۇشــىدۇ .شــامال بولســا ئۇالرنــى ئېغىتىــپ
باشــلىرىنى بىــر بىرىگــە تەگكۈزىــدۇ .ئۇالرنىــڭ بــۇ
كۆرۈنۈشــىدىن« :ھــە ،ئەزىمەتلــەر ،بىزنــى بېقىــپ
ئۆســتۈرگۈچە شــۇنچە تــەر تۆكــۈپ ،نۇرغــۇن مېھنەتلــەر
قىلدىــڭالر؟ شــۇنىڭغا اليىــق بىزمــۇ تولــۇق مۇرادىمىزغــا
يەتتــۇق .ئەمــدى بىزنــى چاققانــراق ئۆيۈڭلەرگــە
ئەكەتمەمســىلەر؟» دەپ پىچىرلىشــىۋاتقاندەك بولــۇپ
تۇيۇالتتــى.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن بۈگــۈن «ئالغــا» كوپىراتىپىنىــڭ
ئەزالىــرى ،ھەممىدىــن بــۇرۇن ،پۈتــۈن كۈچىنــى
ئۇيۇشــتۇرۇپ ئەمگــەك قاينىمىغــا چۈشــكەنىدى .ئــۇالر كۈن
تــازا قىزىغــان چاغــدا ئــارام ئېلىــپ قوغۇن–تــاۋۇز يېيىــش
ئۈچــۈن ئۈجمــە سايىســى ۋە باراڭالرغــا كېلىۋاتىــدۇ.
بــۇ باراڭالرنــى ياساشــتا ۋە ۋايىغــا يەتكــەن
ئاشــلىقالرنى يېتىشتۈرۈشــتە مەتنىيازنىڭمــۇ ھەسسىســى
بــار .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،ئۇمــۇ كۆپچىلىــك بىلــەن بىللــە
ئىشــەنچلىك باراڭلىقنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ توختىــدى.
باراڭنىــڭ ئىچىــدە بىــر نەچچــە ئايــال چاقچــاق
قىلىشــىپ ،كۈلۈشــۈپ قوغــۇن يېيىشــىۋاتاتتى .ئىززەتخــان

باراڭدىــن يېرىــم قوغۇننــى كۆتــۈرۈپ مەتنىيازنىــڭ ئالدىغــا
چىقتــى.
 −مانــى يــەپ باقســىال! ئەجــەب تاتلىــق
قوغۇنكــەن −،دېــدى ئــۇ قوغۇننــى تىلىــپ.
مەتنىيــاز نــاۋات رەڭ ســۈيى تېمىــپ تۇرغــان گۆشــلۈك
قوغۇننــى يەۋېتىــپ:
 −قەندەك قۇغۇن–دە ،قەندەك −،دېدى.
باراڭنىڭ ئىچىدىكى خوتۇنالردىن بىرى:
 −شــېرىننىڭ قولى تەگكەن–دە ،ئۇســتام −،دەپ
بۇالرغــا ئاڭالتماســتىن چاقچــاق قىلغانىــدى .ھەممىســى
پاراقــاپ كۈلۈۋەتتــى.
 −نېمــە بولــدى بــۇالر؟ قىن–قىنىغــا پاتمــاي
قاپتىغــۇ −،دېــدى مەتنىيــاز بــاراڭ تەرەپكــە قــاراپ.
ئىززەتخــان ئۆزىگــە غايىبانــە چاقچــاق قىلىۋاتقانلىقىنى
سېزىپ:
 −ھــوي ،ئەشــەدە بىــر تورغــاي ســايراۋاتىدۇ−،
دېــدى– دە نېرىــراق بېرىــپ ئۈجمــە تۈۋىــدە ئولتــۇردى.
قوغۇنلۇقتىــن بىــر ســويمىنى كۆتــۈرۈپ  4~3بــاال بىلــەن
«ئاپــا»« ،دادا» دەپ چۇقــان ســېلىپ ئەركىــن چېپىــپ
كەلــدى.
بــۇ ئاتا–ئانــا ۋە بــاال ئۈجمــە سايىســىدە بىر-بىرىگــە
قــاراپ ئولتۇرۇشــۇپ ،ھېلىقــى نــاۋات رەڭ ســۈيى ئېقىــپ
تۇرىدىغــان ئەجــەپ شــېرىن «ئابىنــاۋات» تىــن يەنــە بىــر
يېيىشــىپ ئۇسســۇزلۇقىغا قېنىشــتى.
			

–1955يىلى

يۇمۇر سۆزلەش
بىــر تــوپ ھايــۋان قولۋاقتــا كېتىۋېتىــپ خەتەرگــە يولۇقــۇپ دېڭىــزدا لەيلــەپ قاپتــۇ .ئېلىۋالغــان يېمەكلىكلەرمــۇ
تۈگەپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر يۇمــۇر ئېيتىشــماقچى بوپتــۇ .ئەگــەر كىــم يۇمــۇر ســۆزلەپ ھەممىســىنى كۈلدۈرەلمىســە،
شــۇنى دېڭىزغــا تاشــلىۋەتمەكچى بوپتــۇ .ئالــدى بىلــەن كاال يۇمــۇر ســۆزلەپتۇ .كالىنىــڭ يۇمــۇرى بــەك قىززىــق بولــۇپ
ھەممــە ھايۋانــار كۈلــۈپ كېتىپتــۇ ،بىــراق چوشــقىال كۈلمىگەچكە،كالىنــى دېڭىزغــا ئىتتىرۋېتىپتــۇ .ئارقىدىــن قــوي يۇمــۇر
ســۆزلەپتۇ ،قوينىــڭ يۇمۇرىغــا ھېچكىــم كۈلمەپتۇ،پەقــەت چوشــقىال ئۆزىنــى تۇتالمــاي كۈلــۈپ كېتىپتــۇ.
 −بۇ يۇمۇرنىڭ كۈلگىدەك نېمىسى بار؟ −دەپتۇ ھايۋانالر.
ئۇ چاغدا چوشقا دۇدۇقالپ:
 −كەچۈرۈڭالر ،كالىنىڭ يۇمۇرىنى ئويالپ… −دەپتۇ.
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ئەلىشىر نەۋايى غەزەللىرىدىن

*

سىنا كوڭلۇمدە ئوقۇڭ ،سۇرتۇب ئىسسىغ قاندىن ئاڭا،
پەي مەسەللىك چىرماغايمەن رىشتەئى جاندان ئاڭا.
ئوقۇڭ كۆڭلۈمگە سانجىلىپ سۇنسا ،ئىسسىق قان بىلەن سۈرتىمەن،
ئۇنى خۇددى پەي بىلىپ ،جان رىشتىسى بىلەن باغاليمەن.
بادەئى لەئلىڭ مىزاجى روھپەرۋەردۇر بەسى،
گويىيا مەمزۇج ئېتىبسەن ئابىھيۋاندىن ئاڭا.
لېۋىڭ شارابىنىڭ تەپتى تازا جان بېغىشاليدۇ،
گويا ئۇنىڭغا سەن ئابىھايات سۈيىنى ئارىالشتۇرغاندەك
ئوقى كوڭلۇم شوئلەسىن گاھ ساكىن ئەتتى ،گاھ تېز،
گاھ ئوتۇن بولدى ،گاھ سۇ ئۇردى پەىكاندىن ئاڭا.
ئوقى كۆڭلۈم يالقۇنىنى گاھى پەسلىتىپ ،گاھى ئۇلغايتتى،
چۇنكى كۆڭلۇم گاھى ئوتۇن بولدى ،گاھى ئۇنىڭغا كىرپىكىدىن سۇ چاچتى.
دەردو غەم بوستاننىڭ تاۋۇسىدۇر كوڭلۇم قۇشى،
گۇل بولۇپ جىسمىدا كەسكەن نەئل ھەر ياندىن ئاڭا.
كۆڭلۇم قۇشى دەردۇ–غەم بوستانىنىڭ تاۋۇسى،
ئۇ ۋۇجۇدۇمغا ھەر خىل رەڭدار گۈل بولۇپ بېسىلغان.
نى كەبۇتەر يىتەئالۇر ئول قيياشقا ،يا نەسىم،
ئەي كوڭۇل ھالىڭنى ئېئالم ئەيلە ئەفغاندىن ئاڭا.
ئۇ قۇياشقا يا كەپتەر يېتەلمەيدۇ ،يا تاڭ شامىلى؛
ئەي كۆڭۈل ئۇنىڭغا ھالىڭنى پەرياد چېكىپ مەلۇم قىل.
كوزگە تاكىردى خەيالىڭ ،ساۋۇغ ئاھىم ۋەھمىدىن،
باغالمىشمەن قۇرايا ھەر سارى مۇژگاندىن ئاڭا.
تەسەۋۇرۇڭ كۆزۈمگە ئورناشتى ،سوغۇق ئاھىمدىن ئەنسىرەپ،
بۇ ۋەيرانە ئوينى كىرپىكلىرىم بىلەن تاقاپ قويدۇم.
ئەي نەۋايى ،يىغىلىماق ئاھىمغە تەسكىن بەرمىدى،
ۋەھ ،بۇنى ئۇتدۇركى ،يوق تەسىرى توپاندىن ئاڭا.
ئەي نەۋايى ،يىغالش مېنىڭ ئاھ–زارىمنى باسالمىدى،
ئاھ ،بۇ قانداق ئوتتۇر ،توپانمۇ تەسىر قىلمايدىغان؟

* تىيىپجان ئېلىيوپ—1981 ،يىلى نەشىر قىلغان «غەزەللەر» نامىلىق كىتابتىكى «غەرايىبۇسىغەر» (بالىلىق غارايىپلىرى) دىن تالالنما
ناملىق ئەسەردىن ئېلىندى
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ئىككى غەزەل
ئابدۇرېھىم راخمان (قىرغىزىستان)
نە بااللىق كۈندە كۆردۈم ،ئەي پەرى ،ئاي يۈز گۈزەل،
ئادىتىم بوپ قالدى شۇندىن ،ياد ئېتىپ ئېيتماق غەزەل
بۇ كۆڭۈل شەيدالىقىنى مەن تۇتۇپ كەلدىم نىھان،
يوشۇرۇپ كۆيگەن كۆيۈكنىڭ لەززىتى ھەسەل.
گاھىدا قىلساڭ ساخاۋەت بۇ گادايغا نىم نىگاھ،
كىرپىكىڭ سانجىپ يۈرەككە بولىمەن دەرھال كېسەل.
ھەر سابا ئېپ كەلسە سۇمبۇل چاچلىرىڭدىن خۇش پۇراق،
كەتكۈسى دەردتىن خاالس بۇ تەنلىرىم ئاشۇ مەھەل.
كۆرمىسەم كۆرگۈم كېلۇر ،كۆرگەندە تىترەيدۇ تېنىم،
مەن ئەمەستىمغۇ ئاۋۋالدا ،شۇنچىلىك بىر اليغەزەل.
مېنى تىترەتكەن نېمە كۈچ ،دەپ سوراپ ئالدىم جاۋاب،
ئىشىقى–سۆيگۈ قۇدرىتىدۇر تەڭدىشى يوق لەميەزەل.
ھىجرانۇ–پۇرقەت ئوتۇڭ بۇ تەننى گۈلخان ئەيلىسە،
كۆرۈنەر بېشىمدا قۇشتەك ئەگىشىپ يۈرگەن ئەجەل.
ناگاندا ئۆتسەڭ قېشىمدىن ،تىنىقىڭنىڭ شەپىسى،
جان بەخش مەسىھ كەبى دەيدۇ ماڭا «ئەمدى تۈزەل!».
دەرد–ئەلەمنىڭ ئەۋجىسىدىن يوشۇرۇن لەززەت ئېلىپ،
بۇ ئۆمۈرنىڭ يوللىرىغا سالدى ئىزنى تۆرت مۈچەل.
مەيلى ئىشقىڭنىڭ ئوتىدا تۈگىشەي پەرۋانىدەك،
چىن ۋاپا— ئاشىق ئېلىنىڭ قىسمىتى شۇنداق ئەۋزەل.
مەن كۆڭۈلنى ساڭا بەردىم ،قايتۇرۇپ ئالمام ئۇنى،
بىلكى ،رەخمانىي ئەبەتكە لەۋزىگە قىلغاي ئەمەل.

ئىششىق ئوتۇڭنىڭ گۈلخانىدا بولدى بۇ باغرىم كاۋاپ،
بىر كېلىپ ،دەردتىن خاالس قىپ ،دىلبىرىم .ئالغىن ساۋاپ.
قاپ–قارا چېچىڭنى يېيىپ ،كۈندۈز ئەيلەپ كېچە،
بۇ زەئىپ مىسكىن دىلىمنى يەنىمۇ قىلما خاراب.
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ئاچ ،يۈزۈڭنىڭ شولىسىدىن كېچىلەر بولسۇن ناھار،
ئوخشىتىپ شەمىئىي–قۇياشقا مەجنۇندەك قىلسۇن تاۋاپ.
ھېچ ئۇششۇق بولماس كۈتۈشتە بۇ ئۆمۈر ئۆتتى دېسەم،
يىلۇ ئايالر ،ھەپتە–كۈنلەر ،ئاخىرى سائەت ساناپ.
بىر سېنى قىلماق خىيالدىن ھېچ كېتەلمەيمەن نېرى،
ئارىمىزدا باشتا مەھكەم باغلىنىپ قالغاچ تاناب.
كەلگىنە ،گۈل–گۈل يېنىپ ،بۇ خەلق–ئالەم ئالدىدا،
بۇلبۇلۇڭ قونسۇن شېخىغا ،يىغلىسۇن قۇزغۇن ماراپ.
دەشتى–ھىجرانىڭدا چاڭقاپ ،بولدى قاقشال تىللىرىم،
تولدۇرۇپ غۇنچە لېۋىڭ پەيمانىدا بەر شاراب.
ئامىتىمنىڭ ئالدىدا بەختى–سۇاليمان سەلال گەپ،
سەن يېتىپ كەلسەڭ ،سوراپ ھال ،نالىشىم ئىشقا ياراپ.
كۆز يېشىممۇ ئېرىتەلمەي تاش دىلىڭنى ،كەلمىسەڭ،
بېرى بىر راخماننى يولغا بىر ئۆمۈر تورغاي قاراپ.

بالىالر ئارزۇسى

*

مەتقۇربان ئىسمائىل

*

بالىلىقىم ،بالىلىقىم–
ئۆسۈپ يېتىلەر چېغىم.
بەردى ماڭا كۈچ–قۇۋۋەت،
ھۈر ۋەتىنىم–تۇپرىقىم.

بالىلىقىم ،بالىلىقىم،
شۇخ ،ئەدەبلىك قىلىقىم.
كېلەچەكنى كۆزلەيدۇ،
ھەر قەدىمىم ،تىنىقىم.

بالىلىقىم ،بالىلىقىم،
ئۇ بىر توختىماس ئېقىم.
دېرەك پارالق ئىقبالىم،
گالىستۇكۇم ،بايرىقىم.

بالىلىقىم ،بالىلىقىم،
پەن–بىلىمدۇر تاتلىقىم.
ئۆزۈم بىر يۇمران كۆچەت،
مەكتىپىم گۈزەل بېغىم.

بالىلىقىم ،بالىلىقىم،
مىنۇت ۋاقتىم–بايلىقىم.
ئىسراپ قىلماي مەن ئۇنى،
ئوقۇيمەن تاپماي تىنىم.

بالىلىقىم ،بالىلىقىم،
ھۈر ۋەتىنىم ئامرىقىم.
ئۇنى ھەردەم قوغداشقا،
ئاتالغاندۇر بايلىقىم.

«شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى» نەشىر قىلغان «ئۇيغۇر بالىالر ئەدەبىياتىدىن نەمۇنىلەر» ناملىق كىتاپتىن ئېلىندى
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ئاقىلالر كېڭىشى

*

(بېشى ئالدىنقى ساندا)
دىلدار ئەزىز (ئامېرىكا)

– بــۇ كىــم؟ ســىز نېمــە ئۈچــۈن ئۇنــى نابــۇت

بىلــەن ،روھىيىتىــدە ســاقلىنىپ قېلىۋاتقــان ئاجايىــپ

قىلىســىز؟– دەپ ســورىدىم مــەن ئــۇ كىشــىدىن.

كۈچلــۈك ھاياتــى كۈچــى ،باشــقىالرنىڭ ئۇنىڭغــا يىــراق–

– بــۇ  −،دەپ بېشــىنى كۆتۈرمــەي تــۇرۇپ ســۆزۈمگە

يىراقالردىــن تەلپۈنــۈپ قــاراپ ،ئۇنىــڭ ئاشــۇ ســېھرىي

جــاۋاپ بېرىشــكە باشــلىدى ھېلىقــى دوختــۇر ســۈپەت

گۈزەللىكىدىــن بەھىرلىنىدىغانلىقىنــى ھــەر بىر ئويلىســام،

قاسســاپ −،خــۇدا مــاڭا ئوخشــاش ئەركەكلەرگــە ئاتــا

ۋۇجۇدۇمغــا تىتــرەك ئولىشــىپ ئەس–ھوشــۇمنى يوقىتىــپ

قىلغــان ئىالھىــي نېمــەت .ئــۇ دەســلىپىدە ئىالھلىــق

قويىمــەن ،شــۇ تۈپەيلــى ئۆزۈمگــە كېلىۋاتقــان ئاجايىــپ

ئورنىــدا تــۇرۇپ مېنــى بــۇ دۇنياغــا ئاپىرىــدە قىلغــان،

قورقۇنچلــۇق ۋەھىمىنــى ھېــس قىلىمــەن .نــاۋادا ئــۇ

كىيىــن ئۆزىنــى مــاڭا بېغىشــاپ ،روھىمغــا ئــوزۇق،

مەندىــن ئايرىلىــپ چىقىــپ كەتســە ،مېنىــڭ ناھايىتــى

يۈرىكىمگــە شــىپا بولغــان.

كــۆپ نەرســىلىرىمنى يوقىتىــپ قويىدىغانلىقىــم يۈرىكىمگــە

–ئەمىســە ســىز نېمىشــقا ئۆزىڭىزنىــڭ نىجاتكارىڭىزنــى

چىدىغۇســىز ئــازاب ســالىدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن مــەن ئۇنــى

ۋەيــران قىلىســىز؟– مــەن ئۇنىــڭ ســۆزىدىن تېخىمــۇ

مۇشــۇ ئۇســۇلدا كۆزدىــن يوقىتىشــقا مەجبۇرمــەن .مەنــدە

ئەجەبلەنگــەن ئىدىــم.

مۇشــۇنداق قىلماقتىــن باشــقا ئامــال يــوق .ئالــاھ ئۇنــى

– چۇنكــى ئــۇ مېنىــڭ تېنىمگــە پۈتۈنلــەي ســىڭىپ

ياراتقاندىــا بــەك ســېخىيلىق قىلىۋەتكــەن .ئۇنىڭغــا

ئۆزىنىــڭ ئايرىــم مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ

گۈزەللىكنىمــۇ ،ئەقىلنىمــۇ ،قابىلىيەتنىمــۇ ،بالىلىقنىمــۇ

قالــدى .ئۇنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئەســلى خاراكتېرىنــى جاھىللىــق

پەۋقۇلئــاددە ئارتــۇق بېرىۋەتكــەن .شــۇنىڭ ئۈچــۈن مــەن

بىلــەن ســاقالپ تۇرۇۋاتقــان ھالىتــى مېنــى ئەندىشــىگە

ئۇنــى نېمىــا دېمــەي ۋە نېمىــا قىلمــاي ھېچقانــداق

ســالىدۇ ۋە ئازاباليــدۇ .بولۇپمــۇ جانســىزدەك كۆرۈنگىنــى

ئەيىبلەشــكە ئۇچرىماســلىقىم كېــرەك .ئىشەنمىســىڭىز

كەتمــەي،

*
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تېمىغــا

ئېســىقلىق

پۇتۇمغــا يىغىــپ ئۇچقانــدەك يۈگۈرگىنىمچــە بــۇ يەردىــن

تۇرغــان

قېچىــپ چىقتىــم.

نىزامنامىغــا قــاراپ بېقىــڭ .نىزامنامىــدا بــەزى ئىشــارغا
«رۇخســەت قىلىنمايــدۇ» دېيىلگىنــى بىلــەن قانــداق

بىــراق زامانىمىزنىــڭ ئالىملىــرى مــاڭا «تەقدىــم»

جــازا كۆرۈلىدىغانلىقــى يېزىلمىغــان .شــۇڭا مــەن ئــۆزۈم

قىلغــان «شــەرەپلىك» ئاتــاق تېخىچــە پېشــانەمگە

خالىغاننــى قىلىۋېرىمــەن.

پۈتۈكلــۈك ئىــدى .شــۇڭا مــەن ئــۆزۈم چــوڭ بىلىدىغــان
بىــرەر دوختۇرخانىغــا بېرىــپ ئــۆز كېســىلىمگە توغــرا

مــەن ھېلىقــى دوختــۇر ســۈپەت قاسســاپنىڭ كۆزىگــە

دىياگنــوز قويدۇرۇشــۇم كېــرەك ئىــدى.

تىكىلىــپ قارىدىــم ،ئۇنىــڭ كــۆزى پۈتۈنلــەي كــور
بولــۇپ ،تامدىكــى نىزامنامىنىمــۇ ،ھېلىقــى ھەيكەلدىــن

مــەن يــول ئۈســتىدە ئەبجىقــى چىقىــپ كەتكــەن

ئېقىــپ چىقىۋاتقــان قىپقىزىــل قاننىمــۇ كۆرمەيتتــى .ئــۇ

بىــر كونــا ئاپتوبۇســقا چىقتىــم .ئاپتوبــۇس شــوپۇرى

ئــۆز ئىشــىنى پەقــەت قولىنىــڭ تۇيغۇســىغىال تايىنىــپ

قېرىــپ ئېغىزلىرىــدا چىشــى قالمىغــان بــوۋاي ئىــدى.

سىالپ–ســىيپاپ داۋامالشــتۇرماقتا ئىــدى .قولىدىكــى

بىــراق ئــۇ قويــۇق ئــاق چاچلىرىنــى يىگىتلەرنىڭكىــدەك

التاپىتــى

ياســىتىۋالغان ،ئــورۇق پاقالچىقىغــا ياشــارنىڭكىدەك تــار،

دىگەنلەرنــى ،ھەيكەلنىــڭ مەرمــەردەك پاقىــراپ تۇرغــان

قىســتاپ تۇرىدىغــان ئىشــتان كىيىۋالغان ،ئۈستىبېشــىغىمۇ

پۈتــۈن ئەزايىنــى ئــۇ كۆرەلمەيتتــى .بىراق ئېغىزىــدا «ئاھ،

ئــاال بالــداق كۆينــەك كىيىۋالغــان بولــۇپ ،ئىســكىلىتتەك

گۈزىلىــم! ئــاھ ،ئامرىقىم! سەنســىز قانداقمۇ ياشــايمەن؟!»

ئــورۇق مەيدىســىدە بوينىغا ئېســىۋالغان تۇمارى ســاڭگىالپ

دىگــەن ســۆزلەرنى توختىمــاي تەكراراليتتــى ۋە ھەيكــەل

تۇراتتــى.

ھەيكەلنىــڭ

گۈزەللىكــى،

نەپىســلىكى،

ئــۇ بىــر قولىــدا ئاپتوبۇســنىڭ رولىنــى تۇتقــان ،يەنــە

پارچىلىرىنــى قولىــدا دەڭســەپ كــۆرۈپ كۆڭلىــدە ئۇنىــڭ

بىــر قولىــدا چىرايلىــق بىــر يــاش قىزنــى قۇچاقلىۋالغــان

قىممىتىنــى ھىســاباليتتى.
مەن ئۇنىڭ ھەرىكىتىگە بىردەم قاراپ تۇردۇم.

ئىــدى .تولىمــۇ يــاش ،تولىمــۇ ســەبىي ۋە ئومــاق بــۇ قىــز

– بۇياققــا كېلىــڭ −،ئــۇ قولىــدا پالتىســىنى چىــڭ

ھېلىقــى بوۋايغــا خــۇددى چــوڭ دادىســىغا ئەركىلىگەنــدەك

تۇتقــان ھالــدا مېنــى بۇيــرۇق تەلەپپۇزىــدا چاقىــردى،

ئەركىلەيتتــى .بىــراق بــوۋاي بولســا ئــۇ قىزنــى خــۇددى

بــۇ چاغــدا ھېلىقــى ھەيكەلنــى پۈتۈنلــەي پارچىــاپ

ياشــلىقىدا ســۆيگەن مەشــۇقىدەك توختىمــاي قۇچاقــاپ

بولغانىــدى −،يېنىمغــا كېلىڭــە!

ســۆيەتتى .بەزىــدە رول تۇتقــان قولىنــى رولدىــن

مــەن ئۇنىــڭ قولىدىكــى قــان تامچىــپ تۇرغــان

ئاجرىتىــپ ،بۈگۈنكــى تاپاۋىتىنــى يانچۇقىنىڭ ســىرتىدىن

پالتىســىغا قارىغىنىمچــە بىــر بېســىپ ئىككــى بېســىپ

ســىالپ قوياتتــى .بۇنــداق چاغــاردا ماشــىنا كاتــاڭ يولــدا

ئۇنىــڭ ئالدىغــا كەلدىــم.

يولدىــن چىقىــپ ،ئۆرۈلــۈپ چۈشــكىلى تاســا قاالتتــى.

– دىققــەت!– ئــۇ قەيەردىنــدۇر ئۆگىنىۋالغــان

ماشــىنا مېڭىۋاتقــان بــۇ يــول كاتاڭلىقىنــى ۋە

ھەربىــي كومانــدا بويىچــە مــاڭا بۇيــرۇق قىلــدى .مــەن

تاشــلىقلىقىنى ھىســابقا ئالمىغانــدا باشــقا يولالردىــن

خــۇددى ســېھىرلىنىپ قالغانــدەك ئۇنىــڭ ئالدىــدا تىــك

ھەرھالــدا پەرقلىنىــپ تۇراتتــى .بــۇ يولنىــڭ يەنــە بىــر

تۇراتتىــم .بىــراق كــۆزۈم ئۇنىــڭ قولىدىكــى پالتىــدا

ئارتۇقچىلىقــى شــۇكى ،دىققــەت قىلىــپ قارايدىغــان

ئىــدى .دوختــۇر ســۈپەت قاسســاپنىڭ بىــر قولــى مېنىــڭ

بولســاق ،ئالدىمىزدىكــى مۇســاپىنىڭ خېلــى يىراقتىكــى

ئۇســتىخانلىرىمنى باشــتىن ئاخىــرى ســىالپ– سىيپاشــقا

بىــر قىســمىنى كۆرگىلــى بوالتتــى .بىــراق ماشــىنىنىڭ

باشــلىدى–دە ،ئاندىــن پالتــا تۇتقــان قولــى ئاســتا ئېگىــز

رولىنــى تۇتقۇچىنىــڭ ھالىتــى كىشــىنى ئەندىشــىگە

كۆتۈرۈلــدى .مۇشــۇنداق ئىشــنىڭ يــۈز بېرىدىغانلىقىنــى

ســاالتتى.

ئالدىمىزدىكــى

يۈرىكىــم ئاللىبــۇرۇن تۇيغــان ئىــدى .شــۇڭا ئــۇ پالتىنــى

نىشــانغا دىققــەت قىلغــۇدەك ھالــى يــوق ئىــدى .ئۇنىــڭ

ئېگىــز كۆتۈرگىچــە بولغــان ئارىلىقتــا ئۇنىــڭ قولىدىــن

خۇشــلۇقتىن خۇمارالشــقان كۆزلىــرى ئۇنــداق يىراقالرنــى

ســىلكىنىپ ئاجرالدىــم– دە ،پۈتــۈن كۈچۈمنــى ئىككــى

كۆرەلمەيتتــى .دېمــەك ،يىراقتىكــى نىشــانغا تەشــنا
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– تىۋىــپ ئــاكا ،دەپ بەرســىلىچۇ ،مەنــدە كېســەللىك

بولۇۋاتقــان كارۋانالرنىــڭ تەقدىــرى ئەنــە شــۇنداق بىــر

ئاالمەتلىــرى بارمىكــەن؟– چۇنكــى زامانىمىزنىــڭ ئالىملىرى

شــوپۇرنىڭ قولىــدا ئىــدى.

مــاڭا «ئاتــا قىلغــان» «ســاراڭ» لىــق كېســىلى كالالمدىــن

ئاپتوبۇســتا ئولتۇرغانالرنىــڭ بەزىلىــرى گەرچــە تولىمــۇ

پەقەتــا چىقمايۋاتاتتى.

ئەنســىز ۋە جىددىــي ھالەتتــە بولســىمۇ ،كــۆپ قىســىم
يولۇچىالرنىــڭ روھىي–ھالىتــى تولىمــۇ بىخىرامــان ئىــدى،

– ھىــم… – دىــدى ئــۇ قاپاقلىرىمنــى ئــۆرۈپ

ھەممەيلــەن دېگــۈدەك پەقــەت ئۆزلىرىــا بىلىدىغــان

كۆزۈمنىــڭ ئىچىگــە بىــر قۇر قــاراپ چىققاندىــن كىيىن−،

قانداقتــۇر بىــر ناخشــىغا پەقــەت ئۆزلىرىــا ئاڭلىيالىغۇدەك

ســىزدە قــان ،ســەپرا ،ســەۋدا ،بەلغەمدىــن ئىبــارەت تــۆت

ئــاۋازدا غىڭشــىپ ئولتۇرۇشــقان بولــۇپ ،ئۇالرنىــڭ ھالىتــى

خىــل خىلىــت مۇكەممــەل ئىكــەن .پەقــەت تەپەككــۇر

تولىمــۇ بىغــەم ،ھېچكىمنىــڭ ھېچكىــم بىلــەن كارى

خامۇشــلىقىال كەملىــك قىلىۋېتىپتــۇ .ئۇنىڭدىــن ســىرت

يــوق ئىــدى .كارى بولغــان تەقدىردىمــۇ ھېچقايســىمىز

ســىز كۆزىڭىزنىــڭ ئۆتكۈرلىكىنــى توســىدىغان كۆزئەينــەك

رول تۇتقۇچىغــا نېمىنــى قىلىــش ياكــى قىلماســلىق

تاقىۋالســىڭىز بولغــۇدەك.

ھەققىــدە گــەپ قىلىشــقا پېتىنالمايتتــۇق .چۈنكــى ئــۇ

–نېمىشقا؟

بــۇ ماشــىنىنى بىــز بىلــەن قوشــۇپ ھۆددىگــە ئېلىۋالغــان

– بــۇ تەرىپىنــى بــەك تەپســىلىي چۈشەندۈرمىســەممۇ

ئىــدى .ئەگــەردە مۇســاپىغا يەتكۇچــە بىرەرىمىــز ئۇنىــڭ

بــوالر .چۇنكــى ئەلمىســاقتىن بېــرى تەپەككــۇرى زاماندىــن

چىشــىغا تېگىــپ قويىدىغــان بولســاق ،ئــۇ بىزنــى يېرىــم

ھالقىــپ كەتكەنلــەر ياخشــى ئاقىــۋەت كۆرگــەن ئەمــەس.

يولــدا ،مۇشــۇ چۆل–جەزىرنىــڭ ئىچىدىــا ماشــىنىدىن

ھاياتلىــق ئەزەلدىنــا كــور ،گاس ۋە تەپەككۇر ئىقتىدارىنى

چۈشۈرۈۋېتىشــى ۋە ھەتتــا ئــۆزى بىلىدىغــان ئۇســۇلالر

يوقاتقانــار ئۈچــۈن جەننەتتــۇر.

بىلــەن بىزنىــڭ ئاپتوبۇســقا ئولتــۇرۇش ســاالھىيىتىمىزنى

– يــاق ،ســىز يالغــان ئېيتىۋاتىســىز ،ئەگــەردە شــۇ

مەڭگۈلــۈك يــوق قىلىۋېتىشــى مۇمكىــن ئىــدى .بــۇ مۇســاپە

ئۆتكــۈر تەپەككــۇر ئىقتىدارىغــا ئىگــە كىشــىلەر بولمىغــان

بەكمــۇ ئــۇزۇن بولــۇپ ،ھېــچ كىشــى بۇ ســەپەرنى يىقىلىپ

بولســا ،ئىنســانالر ھېلىمــۇ نەچچــە ئونمىــڭ يىلنىــڭ

قوپــۇپ پىيــادە يۈرۈشــنى خالىمايتتــى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە

ئالدىدىكــى ئىپتىدايــى ھالىتىــدە ياشاۋەرمەســمىدى؟!!–

ھەممەيلــەن مۇشــۇنداق تۆمــۈر قاپچۇققــا ئوخشــايدىغان

مــەن شــۇنداق دەپ ۋارقىرىغىنىمچــە ھېلىقــى مويســىپىت

ئاپتوبۇســتا ئولتــۇرۇپ كۆنــۈپ قالغــان ئىــدى .چۈنكــى

كىشــىنىڭ بىلىكىگــە ئېســىلماقچى بولــدۇم .بىــراق ئــۇ

يامغــۇر –يېشــىن ،بوران–چاپقــۇن بــۇ تۆمــۈر قاپچۇقنىــڭ

مويســىپىت كىشــى كۆزنــى يۇمۇپ–ئاچقۇچــە غايىــب

ئىچىدىكىلەرگــە ئانچــە تەســىر كۆرســىتەلمەيتتى .نۇرغــۇن

بولغانىــدى .مــەن ســەكرەپ ئورنۇمدىــن تــۇرۇپ كەتتىــم.

پىيادىلىكلــەر مۇشــۇ قاپچۇقنىــڭ ئىچىگــە كىرىۋېلىــش

تــوۋا ،ئاپتوبۇســتىن ســەكرىگەن چاغــدا ھوشــۇمدىن

ئۈچــۈن نۇرغــۇن قىممەتلىــك نەرســىلىرىنى ئاتىۋېتىپمــۇ

كەتكەنــدەك قىلىۋېدىــم ،مانــا ئەمــدى پۈتكــۈل ئەزايىــم

ئۇنىڭغــا ئاســانلىقچە ئېرىشــەلمەيتتى .شــۇڭا ئاپتوبۇســقا

بىجىرىــم ،ھېچيېرىــم ئاغرىمايدىغــۇ؟!

كۆنگــەن ئــادەم ئۈچــۈن «پىيــادە قېلىــش» ئۆلــۈم بىلــەن

مــەن ئــۆزۈم ئىشــەنگەن چــوڭ دوختۇرخانىغــا ئاخىــرى

بــاراۋەر ئىــدى .شــۇنداقتىمۇ مــەن يېرىــم يولــدا ئۆزۈمنــى

يېتىــپ كەلدىــم .بــۇ دوختۇرخانىنىــڭ ئەھۋالــى ئالدىنقــى

ئاپتوبۇســنىڭ ســىرتىغا ئېتىشــقا مەجبــۇر بولــدۇم،

دوختۇرخانىغــا تۈپتىــن ئوخشــىمايدىغان بولــۇپ ،بۇ يەردە

ھاياتىمنــى خەۋپتىــن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن ھەرقانــداق

مېڭىگــە نــۇر ئۆتكــۈزۈپ داۋاالش ئاســاس قىلىناتتــى.
بــاش ۋىراچــار كېســەللەرنى داۋاالپ ســاقايتىش

قاراملىققــا تەييــار ئىدىــم.
ئاپتوبۇســنىڭ دېرىزىســىدىن ســەكرىگىنىم ئۈچــۈن

توغرىســىدا جىددىــي چــارە– تەدبىرلەرنــى تــۈزۈپ،

ھوشــۇمدىن كېتىــپ يــول بويىــدا يېتىــپ قاپتىمــەن.

ئالدىــراش

خىزمەتلەرنــى

كۆزۈمنــى ئېچىــپ قارىســام يولدىــن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان

ئورۇنالشــتۇرۇۋاتتى .بىمارالرنىــڭ ئەھۋالــى بەكمــۇ ئېغىــر

ئاپپــاق ســاقاللىق بىــر بــوۋاي تومۇرۇمنــى تۇتۇۋېتىپتــۇ.

خــەۋپ ئىچىــدە بولــۇپ ،بىمارالرنىــڭ كۆپلىكىدىــن ھەتتــا
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بــەزى ۋىراچــار كىچىنــى كۈندۈزگــە ئــۇالپ دەم ئالمــاي

سائەتســېرى ئېغىرلىشــىۋاتىدۇ .ئــۇالر بەزىــدە ئۆزىنىــڭ

ئىشــلەپ ،ھــاردۇق يەتكىنىدىــن ھالىدىــن كېتەتتــى.

كىمدىــن تۇغۇلغانلىقىنىمــۇ ئۇنتــۇپ قالغاچقــا ،گاھ

بــەزى ۋىراچــار بولســا بىمارالرنــى ئۆزلىــرى ئــارزۇ

كالىنــى ،گاھ قۇچقاچنــى «ئانىمىــز» دەۋالىــدۇ .بىزدىكــى

قىلغانــدەك ســاقايتالمىغانلىقى ئۈچــۈن ،بىمــارالر بىلــەن

بىــر قىســىم

دوختۇرالرمــۇ بىمارالردىــن يۇقىرىقىــدەك

تــەڭ ھەســرەت ئىچىــدە ئالەمدىــن ئۆتەتتــى .بىــراق

كېســەللىكلەرنى يۇقتۇرۇۋېلىپــا قالمــاي ،يەنــە تەپەككــۇر

دوختۇرالرنىــڭ بــەزى ياردەمچىلىــرى كېســەل داۋاالشــتا

ئىقتىــدارى ئاجىزلىشــىش كېســىلىگىمۇ گىرىپتــار بولــۇپ

دوختــۇرالردەك ئۇنــداق جــان كۆيــدۈرۈپ كەتمەيتتى .ئۇالر

قېلىۋاتىــدۇ .بىــز بەزىــدە بىمارالرنىــڭ كېســەللىك ئەھۋالى

دوختۇرالرنىــڭ بىمارالرغــا يېزىــپ بەرگــەن رېتســېپلىرىنى

توغرىســىدا ھېچنەرســە ئويلىماســتىن ئۆزىمىزنى خامۇشلۇق

كۆتــۈرۈپ ئالــدى بىلــەن شــۇ بىمارغــا باھــا قويدۇراتتــى،

ھالىتىــدە قالدۇرســاق ،يەنــە بەزىــدە ئۆزىمىزنىــڭ پۈتــۈن

ئاندىــن باھانىــڭ قىممىتىگــە ۋە ئۆزلىرىگــە كېلىدىغــان

بىــر گەۋدىمىزنىــڭ ســاغالملىقىغا پايدىلىــق بولغــان

پايدىســىغا قــاراپ تېزدىــن داۋاالش ياكــى كېچىكتــۈرۈش

تەســەۋۋۇرنى ئەمــەس ،تېنىمىزنىــڭ ئادەتتىكــى بىــر

توغرىســىدا پىــان تۈزەتتــى .شــۇ پۇلخۇمــار كىشــىلەرنىڭ

قىســمىنىڭ پايدا–زىيىنىنىــا ئويــاپ ،ۋۇجۇدىمىزنىــڭ

كۆزىگىمــۇ ســىنچىالپ قــاراپ باقتىــم ،ئۇالرنىــڭ كۆزلىــرى

بىــر پۈتــۈن ســاغالملىقىغا زىيــان يەتكۈزىدىغــان ئىشــارنى

خــۇددى بەزنــى كــۆپ يــەپ مايلىشــىپ كەتكــەن ئاچكــۆز

قىلىــپ قويىمىــز–دە ،ئۆزىمىزنــى مەنپەئەتنىــڭ قۇلىغــا

مۈشــۈكنىڭ كۆزلىرىگــە ئوخشــايتتى .بەلكىــم ئۇالرنىــڭ

ئايالنــدۇرۇپ قويىمىــز ،مانــا بــۇ ئەھــۋال بىزنىــڭ بىــر

ئەقلىمــۇ پەقــەت مۈشــۈكچىلىك بــاردۇ ،دەپ ئويلىدىــم

پۈتــۈن گەۋدىمىزنــى نابــۇت قىلىــپ ،بىزنــى ھاالكــەت

ئۆزۈمچــە.

گىردابىغــا ســۆرەپ كىرمەكتــە .ئەپەندىــم ،ســىز ئالدىمغــا

مــەن ئەيمىنىــپ تۇرســاممۇ چاندۇرماســلىققا تىرىشــىپ،

كىرگــەن بىمــارالر ئىچىدىكــى ناھايىتــى ئــاز ئۇچرايدىغــان

بىــر بېســىپ ئىككــى بېســىپ بــاش ۋىراچنىــڭ ئالدىغــا

بىــر قىســىم ســاغالم كىشىلەردىنســىز .شــۇڭا ئەقىــل–

كىردىــم .ئــۇ بۇغــداي ئۆڭلــۈك ،ئوتتــۇرا بــوي كەلگــەن

پاراســىتىڭىزنى كۆپــرەك قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ســاغالم

تىمــەن ئــادەم ئىــدى .مــەن ئۆزەمنىــڭ ئەھۋالىنــى ئۇنىڭغــا

كەلگۈســىنى يارىتىــش ئۈچــۈن ئىشــقا ســېلىپ ،مىنىــڭ

تونۇشــتۇرغاندىن كىيىــن ،ئــۇ ئــەڭ يېڭــى تەكشــۈرۈش

بىمارالرنــى داۋالىشــىمغا يــاردەم بەرگەيســىز ،ھەتتــا بۇنــى

ئۈســكۈنىلىرى بىلــەن مېنــى تەكشۈرۈشــكە باشــلىدى.

ئۆزىڭىزنىــڭ ئىنســانىي مەجبۇرىيىتــى ،دەپ قارىغايســىز.

– ســىزنىڭ نېــرۋا سىســتېمىڭىز ســاغالم ئىكــەن،

مــەن بــاش ۋىراچنىــڭ ســۆزىنى ئاڭلىغاندىــن كىيــن،

ئىكەنلىكىڭىزنــى

راســتىنال ساغالملىشــىپ قالغانــدەك بولــدۇم .يــول بويــى

بىراقــزە،

ئۆزىڭىزنىــڭ

ســاغالم

ئايىغىــم يېنىــك ،قەدەملىرىــم چاققــان ئىــدى.

ئىپادىلەشــكە بەكمــۇ ئالدىــراپ كېتىدىكەنســىز .مانــا
مۇشــۇنىڭ ئۆزىــا ســىزگە خەتــەر ئېلىــپ كېلىدىكــەن.

مەن يەنە كوچا ئاپتوبۇســىغا چىقتىم .بۇ خەلقئارادىكى

ســىز ھەتتــا ئۆزىنىــڭ كىملىكىنــى يوقىتىــش تۈپەيلىدىــن

ئــەڭ ئىلغــار ۋە يېڭــى تېخنىــكا بىرىكمىســى بىلەن ياســاپ

نېرۋىســى بۇزۇلــۇپ ،تەپەككــۇر ئىقتىدارىدىــن مەھــرۇم

چىقىلغــان ئاپتوبــۇس بولــۇپ ،بــۇ ئاپتوبۇســنىڭ شــوپۇرى

قالغانــار ئارىســىدا تۇرۇپمــۇ ئۆزىڭىزنــى ئۇالرغــا بىــر

تېخــى ســەككىز ياشــقىمۇ توشــمىغان ئۆســمۈر بــاال ئىــدى.

كۆرســەتمەكچى بوپســىز .بــۇ تولىمــۇ كۈلكىلىــك ھــەم

ئاڭالشــارغا قارىغانــدا بــۇ ئاپتوبۇســنىڭ رولىنــى شــۇ بــاال

خەتەرلىــك ئەمەســمۇ!؟ ســاغالم كىشــىلەر ئۆزىنىــڭ

ئاپتوماتىكالشــتۇرغان ئىكــەن ،ئــۇ ماشــىنىنى رول بىلــەن

يۇقۇمالنغــان

ئەمــەس ،كۇنۇپــكا بىلــەن باشــقۇراتتى ،شــۇڭا ئــۇ ئۆزىنــى

بىمارالرنى ئەپچىل ئۇســۇلدا داۋاالپ ئەســلىگە كەلتۈرۈشــكە

ناھايتــى بىخىرامــان ھېــس قىالتتى .باال قولىدا كەلگۈســى

ئالدىرىشــى كېــرەك .كــۆرۈپ تۇرۇپســىز ،بىــزدە ئۆزىنىــڭ

زامانغــا ئائىــت ئــەڭ يېڭــى پەن–تېخنىــكا ئۇچۇرلىــرى

كىملىكىنــى يوقىتىــش كېســىلى بىلــەن يۇقۇملىنىۋاتقــان

ھەققىدىكــى كىتابنــى تۇتۇۋالغــان بولــۇپ ،ئــۇ يىراقالرغــا

بىمارالرنىــڭ ســانى كۈندىن–كۈنگــە كۆپەيمەكتــە ،شــۇڭا

قــاراپ ،يولنىــڭ تۈزلۈكىنــى جەزملەشــتۈرگەندىن كىيىــن،

بــۇ خىــل كېســەللەرنىڭ ئەھۋالــى كۈنســېرى ،ھەتتــا

بېشــىنى چۆكــۈرۈپ كىتــاپ كۆرەتتــى .قىزىــل چىــراغ

ســاغالملىقىنى

ئىسپاتالشــقا

ئەمــەس،
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يېنىــپ ،رول باشــقۇرۇش تەلــەپ قىلىنغاندىــا ،شــۇ

توغرىســىدىكى مۇھاكىمىنــى تېزدىــن ئاخىرالشتۇرســاق،

ھامــان يەنــە كۇنۇپكىــار ئارقىلىــق رولنــى تىزگىنلەيتتــى.

ئاقىلــار كېڭىشــى ئــون يىلدىــن بېــرى ئاخىرقــى يەكۈننــى

بىــز يولۇچىــار باشــقىالرنى باھــاالپ كۆنــۈپ قالغــان

چىقىرالمىغىنــى ئۈچــۈن ،نەچچــە يــۈز مىليــون توننا تۇخۇم

بولســاق كىــرەك ،يــاش بالىنىــڭ رول باشــقۇرغىنىنىمۇ،

مەقسەتســىز ئىســتېمالدىن توختىتىلىــپ ،چىرىــپ زايــە

كىتــاب كۆرگىنىنىمــۇ ئوخشاشــا ئەيىبلەۋېرەتتــۇق.

بولــدى .بــۇ مېكىيانالرنىڭ تۇخۇم تۇغــۇش ئاكتىپچانلىقىغا

چۇنكــى بۇمــۇ بىزنىــڭ مىللىــي ئۆرپ–ئادىتىمىزنىــڭ

تەســىر يەتكۈزگەنلىكــى ئۈچــۈن ،ئــۇالر تۇخــۇم تۇغمــاس

«بىــر قىســمى» ئىــدى .بىــراق نېمىشــقىدۇر كىچىــك بــاال

بولۇۋالــدى .خەلقىمىــز توخــۇ ۋە تۇخۇمالرغــا مۇھتــاج،

باشــقىالرنىڭ ئــۆزى توغرىســىدا نېمــە دېيىشــىۋاتقىنىنى

شــۇڭا يەكــۈن چىقىرىشــنى تېزلىتىشــىمىز كىــرەك.
مــەن رەئىســنىڭ ســۆزىگە ھەيــران بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا

زادىــا ئاڭلىمايتتــى ۋە ئاڭلىســىمۇ چۇشــەنمەيتتى .ئــۇ

تىكىلىــپ قارىدىــم .يېڭــى رەئىســنىڭ كۆزىــدە كۆزئەينــەك

قولىدىكــى كىتــاب دۇنياســىغا غــەرق بولغــان ئىــدى.

يــوق ئىــدى .ئەمــدى دىققەت–نەزىرىمنــى ئولتۇرغانالرغــا

ئارىدىن ئون يىلالر ئۆتۈپ كەتتى.

ئاغــدۇردۇم،

تۇخۇمنىــڭ شــەكلىنىڭ قانداقلىقــى ۋە ئۇنــى قايســى

ئۇالرنىــڭ

ئىچىدىمــۇ

ئەينەكســىزلەر

تەرەپتىــن يېيىــش توغرىســىدىكى مۇھاكىمــە ھېلىمــۇ

كۆپىيىۋاتقانــدەك قىالتتــى .شــۈكرى ،ئالىملىرىمىزنىــڭ

داۋامالشــماقتا ئىــدى….

كــۆرۈش قۇۋۋىتــى ئاخىــرى ئەســلىگە كېلىشــكە باشــاپتۇ–
دە!

– مېنىڭچــە −،دېــدى تېخــى بۈگۈنــا يىغىــن

 –1991يىلى –7ئاي ،ئۈرۈمچى.

رەئىســلىكىگە ئۆســتۈرۈلگەن يــاش يىگىــت −،تۇخــۇم

شېئىرالر
شائىرەم باراتوۋا(قازاقىستان)
جان خەلقىم ،جانغا پاتار شۇ بىر ئەلەم –
يېتەكلەر ئۆزگىلەر ئۆز ئۆمرىمىزنى.

ئەمگەك ئەتسە ھوسۇل ئاالر ئاشلىقتىن،
تەلەي بولسا گۈل ئۈنىدۇ تاشلىقتىن.
قورساق ئاچسا ھېچ گەپ ئەمەس ئەۋزىلى،
ساقلىنايلى ،خەلقىم ،روھىي ئاچلىقتىن.

يوق ئەزەلدىن بىپەرۋالىق ئادىتىم،
چىدىمايدۇ ئاڭا مېنىڭ ھار دىتىم.
مۇشەققەتتە ئاۋال ئالالھ ،ھە ئاندىن،
پەقەت سەنغۇ ،خەلقىم ،مېنىڭ مەدىتىم.

خەلقىدىن كەچكەن ئەرنى قۇت قۇچمايدۇ،
ئەل بىلەن بىللە ياققان ئوت ئۆچمەيدۇ.
ئويغاق بولسۇن مىللىي غۇرۇر ،ۋىجدانىمىز،
«ھاكالنغان دەل–دەرەخقە قۇرت چۈشمەيدۇ».

جان ئانامدىن ئۇيغۇر بولۇپ تۆرەلگەنمەن،
ئەزىز خەلقىم ،خۇش كۈلكەڭنى كۆرەي دەيمەن.
مېنىڭسىزمۇ سىلەر ئۆمۈر سۈرىسىلەر،
مەن سىلەرسىز ھەرگىز ئۆمۈر سۈرەلمەيمەن.

ئېگىلەپ سىي–ھۆرمەتسىز تۆرىمىزنى،
بىمەزگىل قېزىپ بىزنىڭ گۆرىمىزنى.
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غۇنچىالر قەلىمىدىن

ئانا ئۇ سولماس گۈل

*

شاخناز ئۇشاموۋا (قازاقىستان)
(–5سىنىپ ئوقۇغۇچىسى)
ئانــا! ،نېمىدىگــەن قەلبــى دەريــا ،مېھــرى
تۈگمــەس ئۇلــۇغ ئىنســان! ئانــا ،مېنىــڭ ئانــا تىلىــم
ســىزنىڭ ئــاق ســۈتىڭىز بىلــەن مېنىــڭ قەلبىمگــە
يۇغۇرۇلغــان! شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىز ئۇلــۇغ ئىنســان.
ســىزنىڭ ئىسســىق ئالقانلىرىڭىــزدا قانچىلىــك ئىللىــق
مۇھەببــەت بــار ھــە! مېھرىبــان يۈرىكىڭىــزدە بولســا
بالىغــا بولغــان پۈتمــەس تۈگمــەس مۇھەببــەت
جۇشــقۇناليدۇ .ئۇنــى مــەن بۇلدۇقــاپ چىققــان
ســۈزۈك بــۇالق ســۈيىگە ئوخشــىتىمەن .ســەۋەبى
ئــۇ دائىــم ســۈزۈك ،ھېرىــپ  -ئېچىــپ كەلگەنــدە

*

يۈرىكىڭنــى قاندۇرىــدۇ ،ھەم تۈگىمەيدۇ ،چەكســىز…
يۈزىڭىزدىكــى ھــەر بىــر قورۇقتــا يىلــار داۋامىدىكــى
ئەمگىكىڭىزنىــڭ ئىزلىــرى كۆرۈنىــدۇ.
ھــە ،بىــز بارلىــق ئانىالرنىــڭ بــاال ئۈچــۈن
كۆيگــەن يۈرىكىنــى ،مۇھەببەتنــى ،ســەكپارە بولــۇپ
ئۆتكۈزگــەن ئۇيقۇســىز تۈنلىرىنــى قەدىرلىشــىمىز
كېــرەك .دائىــم ئىززەتلىشــىمىز زۆرۈر! ئانــا دائىــم
ســولماس گــۈل ،ئانــا – ئــۇ بىزنىــڭ ئۇپرىمــاس
قورغىنىمىــز ،ئانــا – ئــۇ ئۆينىــڭ بەرىكىتــى!

غۇنچە ژۇرنىلى –2016يىلى –2سان

32

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

ئانا ،سېنى ئوخشىتىمەن تاڭنىڭ نۇرىغا

[]1

مالىكا تاشبائەۋا (قازاقىستان)
(–8سىنىپ ئوقۇغۇچىسى)
ئانــا– دۇنيادىكــى ئــەڭ ئېســىل ،مېھــرى ئىسســىق،
يۈرىكــى تــازا ئىنســان! ئانــا –ۋەتــەن ،ئانــا–
مەكتــەپ ،ئانا–دۇنيــا دەپ بىــكار ئېيتىلمىســا كېرەك.
ســەۋەبى ،ئانىــدەك ئۇلــۇغ ئىنســانغا تەڭــداش
نەرســە يــوق بولســا كېــرەك .ھــەر بىــر بــوۋاق يــورۇق
دۇنياغــا كــۆز ئاچقانــدا مېھرىبــان ،يۈرىكــى تــازا بىــر
ئىنســاننى كۆرىــدۇ ،ئــۇ بولســىمۇ–ئانا .ئانــا دېســە
تەۋرىمەيدىغــان يــۈرەك ،ســەزمەيدىغان ســېزىم
بولىشــى مۇمكىــن ئەمــەس .ئاتــا ئۆينىــڭ بەرىكىتــى.
ئانــا بولســا ئائىلىنىــڭ ئىسســىقلىقىنى ســوۋۇتماي،

مەكتەپ

تەۋرىتىــپ ئيېتقــان بۆشــۈك ناخشىســى ئارقىلىــق،
ئەۋالدىنىــڭ بويىغــا ئادەمگەرچىلىــك ئۇرۇقىنــى
چېچىــپ ،ئىنســانلىق خاســىيەتلىرىنى بالىنىــڭ
بويىغــا ســىڭدۈرىدىغان ئىنســان .دۇنيــادا ئانىنىــڭ
مۇھەببىتىدىــن ئۇلــۇغ ھېچنەرســە يــوق .ئانىنىــڭ
تىلــى ،ئانىنىــڭ مۇھەببىتــى ،ئانىنىــڭ تىلىكــى –
تىــل بىلــەن ئېيتىــپ تۈگەتكۈســىز بىــر ياتقــان
دېڭىــز .يــورۇق دۇنياغــا كەلگەندىــن باشــاپ ســېنىڭ
ئــەڭ يېقىنىــڭ ،دوســتۇڭ ،ئۇســتازىڭ بــار ،ئۇ–ئانــا.

ۋەدە

[]1

مەسىمجان تاشماگامەتوۋ

[]2

گالىبىيەم يۇسۇپوۋ

(بىالل نازىم نامىدىكى مەكتەپنىڭ –4گ سىنىپ ئوقۇغۇچىسى)

(–153مەكتەپ گىمنازىيە–8 ،سىنىپ ئوقۇغۇچىسى)

بىز مەكتەپكە بارىمىز،
مەكتەپ بىلىم كانىمىز.
ئۇستازىمنىڭ سۆزىنى،
يۈرەكلەرگە يازىمىز.

مېنى باققان بوۋامنىڭ،
قوللىرىغا مەن سۆيەي.
ياخشىلىقنى ئۆگەتكەن،
مومامغا مەن باش ئېگەي.

بىز مەكتەپكە بارىمىز،
ئەقىل–تەربىيە ئالىمىز.
كىچىكىنى بىز ئىززەتلەپ،
ھە ،چوڭىنى ھۆرمەتلەيمىز.

ئۈمىدىڭنى ئاقاليمەن،
قىممەتلىك ئاتا–ئانام.
ئىنسابلىق ئادەم بولۇپ،
ئۆز بۇرچۇمنى ئۆتەيمەن.

بىز مەكتەپكە بارىمىز،
بىلىم ئېلىپ كېلىمىز.
كېلەچەكتە ۋەتەنگە،
ئادىل خىزمەت قىلىمىز.

مەندىن ئەمدى غەم قىلما،
يىگىت بولدۇم ،چوڭ بولدۇم.
باقىمەن دەپ سىلەرنى،
بىلەككىچە يەڭ تۈردۈم.

[]1
[]2

غۇنچە ژۇرنىلى –2016يىلى –2سان
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مەن ئۆرلەۋېرىمەن

*

مايا ئەنجىلو – (ئامېرىكا)
تارىخقا پۈتۈپ قوي پۈتۈۋەر مېنى،
بۇرمىالنغان قىرتاق يالغانلىرىڭدا.
مەيلى دەسسىسەڭمۇ پاتقاقالر ئارا
مەن ئۆرلەۋېرىمەن چاڭالردەك گويا.
كۆڭلۈڭگە كەلدىمۇ ئەدەبسىزلىكىم؟
نە ئۈچۈن تۇتۇقلۇق كۆردۈم قاراڭدا؟
سەۋەبى ئاجايىپ مېڭىشلىرىم بار
ماي قۇدۇقى چىققاندەك مېھمانخانامدا.
ئايالردەك ھەر كېچە ،قۇياشتەك ھەر كۈن،
دولقۇنالر قۇتۇلۇپ چىققاندەك چوقۇم،
ئوقچۇغان ئۈمىدلەر تاشقاندەك ئېگىز،
ئۆرلەيدۇ بار–يوقۇم.
كۆرۈشنى خاالمتىڭ چېقىلغىنىمنى؟
يەر بويالپ باش بىلەن ئېگىلگىنىمنى؟
ياشالردەك تۆكۈلۈپ يەلكىلىرىمنىڭ،
يۈرىكىم قان يىغالپ پۈكۈلگىنىمنى؟
جېنىڭغا تەگدىمۇ بۇ مەغرۇرلىقىم؟
نېىمىدۇر ئىچىڭگە ئېلىپ كەتكىنىڭ؟
ھە ،چۈنكى ھويالمدىن ئالتۇن كانىنى
تاپقاندەك ھىدى بار كۈلكىلىرىمنىڭ.
مەيلى سۆزلىرىڭدە ئېتىۋەت مېنى،
مەيلى چېپىۋەت كۆزلىرىڭدىال.
مەيلى نەپرىتىڭدە ئۆلتۈرۈۋەتكىن
مەن ئۆرلەۋېرىمەن ھاۋادەك گويا.
چىشىڭغا تەگدىمۇ جىلۋىگەرلىكىم؟
ھەيرانلىق ئېسىڭنى يېدىمۇ شۇ دەم–
ئالماسالر مېنىڭدەك ئۇسسۇلغا چۈشسەم
پۇتلىرىم جۈپلىنىپ بولغىنىدا جەم؟
چىقىپ تارىخنىڭ ئار كۆلبىسىدىن
ئۆرلەيمەن،
تۇرۇپ يىلتىزى دەرد ئۆتمۈشىدىن
ئۆرلەيمەن،
مەن– قارا ئوكيان تاشقان ،كېڭەيگەن،
دولقۇنالر ئارىسىدا ئۇرغۇپ كۈچەيگەن،
ۋەھىمە قاپلىغان كېچىنى ئۈزۈپ
ئۆرلەيمەن،
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سىغىنىپ بىر تاڭغا ئاجايىپ سۈزۈك
ئۆرلەيمەن،
ئەجدادالر تۇتقۇزغان ھەدىيە بىلەن
قۇللۇقنىڭ ئارمانى ،ئۈمىدىدۇرمەن،
ئۆرلەيمەن،
ئۆرلەيمەن…

ئىنگلىزچىدىن خەندان تەرجىمىسى

			

*

شېئىرالر

فەرىدە ئەفرۇز (ئۆزبېكىستان)
بىلدىم
بىلدىم ،سائادەتنىڭ تۈنلىرى زىيا،
تومۇردا ئىشق ،دېگەن ئەلەم ئويغانسا،
بېشىڭغا باالدۇر ،باالدۇر باال ،بىلدىم.

بەلكى سورۇنالردا كۈلگىنىم راستتۇر،
گۈل كىيگىنىم ،گۈللىگىنىم ،گۈل بولغىنىم راستتۇر،
كۈيلىگىنىم ،كۆيدۈرگىنىم ،كۈل بولغىنىم راستتۇر،
ئەمما ،سىزسىز ھېچكىممەن ،بىلدىم.

بىلدىم  ،ئارمانالر ئۆمرى ئۇزاقتۇر،
پايانداز سېلىنغان يولالر تۇزاقتۇر،
بىلدىم ،خىيانەتنىڭ يولى چىراغدۇر،
بىلدىم ،بوينۇمدىكى مارجان–پىراقتۇر،
بىلدىم…

بىلدىم خۇددى تاڭالر ئاتقىنى كەبى،
قۇياش ھارغىن پاتقىنى كەبى،
ئاسماندا ئاي شورلۇق ،بىناۋا،
ئوۋالقتا ئاھۇالر ياتقىنى كەبى ،بىلدىم.

بەلكى ،سورۇنالردا كۈلگىنىم راستتۇر،
گۈللىگىنىم ،گۈل بولغىنىم راستتۇر،
كۈيلىگىنىم ،كۈل بولغىنىم راستتۇر،
ئاسماندا ئاي كەبى تۇل بولغىنىم راستتۇر،
سىزسىز ،سىزسىز ھېچكىممەن ،بىلدىم…

ئون گۈلۈمدىن ئون گۈلۈم ئېچىلدى ،سولدى،
ياپراقلىرىم سارغىيىپ چېچىلدى ،سولدى،
ئىشق دېگەنگە كېپەنلەر پىچىلدى ،سولدى،
ئەشسىز ،سىزسىز ،ھېچكىممەن ،بىلدىم.
بىلدىم ،قانائەتنىڭ مەنزىلى خۇدا،

چاچلىرىمنى
ئەمدى سېنىڭ مەندەك ئارمىنىڭ بولماس،
ئەمدى مېنىڭ سەندەك ئاسمىنىم بولماس.

چاچلىرىمنى رەيھان سۆيدى ،بىلمىدىڭ،
تىللىرىمدىن تۆكتۈم ناۋات ،بىلمىدىڭ،
تۆكۈل دېدىم ،تۆكۈلمىدىڭ،تولمىدىڭ،
ئەمدى سېنىڭ كۆكسۈڭ ئۆزرە تاغ غۇالر،
ئەمدى مېنىڭ كۆكسۈم ئۆزرە داغ تۈنەر.

ئالتۇن ئالما پەرۋىشلىدىم بېغىمدا،
ئالۋاستىالر ئۈزۈپ كەتتى بېغىمدىن،
ئىچسە يىالن ئەمدى قېنىمدىن،
ئەمدى سېنىڭ باغلىرىڭدا كۈز يىغالر،
			
ئەمدى مېنىڭ قىسمىتىمدە سۆز يىغالر.

شامالالردىن تۇتۇپ كەلدىم ئۆزۈمنى،
ھەر ناكەستىن ئېلىپ قاچتىم يۈزۈمنى،
چاچلىرىمغا زۇننار قىلدىم سۆزۈمنى،
*

ئۆزبېكچىدىــن ئەزىــزى ئۇيغۇرچىالشــتۇرغان
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*

گۇلباھار ناسىروۋا (قازاقىستان)
تارىخىي ئەسلىمە

ساالم قەشقەر ،ئانا قەشقەر ،گۈزەل قەشقەر!
يۈرىكىمنىڭ قېتىدىكى غەزەل قەشقەر.
تىلغا ئالسام سېنىڭ قۇتلۇق شۇ نامىڭنى،
لەۋلىرىمدىن تامچىاليدۇ ھەسەل قەشقەر!

شــائىر ئىلھــام بىلــەن ئەنــە شــۇنداق كۈيلەيــدۇ.
پەخىرلــەن ،قەشــقەرلىك! ســېنىڭ يۇرتــۇڭ ئالىمــار،
ئەدىبلــەر يۇرتــى! پەخىرلــەن!
ئۇيغۇرغــا خــاس تارىخنىــڭ ماكانــى – ئىپارخــان،
مايىمخــان ،ئاماننىســاخان ،نۇزۇگــۇم كەبــى جەســۇر
قىزالرنىــڭ كــۈرەش قىلىــپ ،قوشــاقالر قېتىــپ،
ئابدۇرىشــىتخان ،ســۇتۇق بۇغراخــان ،يۈســۈپ قىدىرخــان
كەبــى خاقانلىرىــڭ ۋە پادىشــاھلىرىڭ ،جۈمــە كەشــمىر،
ھېلىــم – ســېلىم ،ئاخۇنــۇم كارۇشــاڭ كەبــى تەڭدىشــى
يــوق مۇقامچىلىرىــڭ ياشــاپ ئۆتكەن ســىرلىق ،ســېھىرلىك
جەننــەت دىيارىــڭ بىلــەن پەخىرلــەن! پەخىرلــەن،
قەشــقەرلىك! دۇنياغــا مەشــھۇر ئەنجــۈر ،يــاڭاق ،ئانــار،
ئالمىلىرىڭنــى ،ســەنئىتىڭنى مەدھىيەلــەپ شــائىر تىنمــاي
ئىلھــام بىلــەن كۈيلەيــدۇ ،پەخىرلــەن! ئەنــە شــۇ تاپتــا
يىــراق – يىراقالردىــن يېقىملىــق بىــر تونــۇش ئاھــاڭ

سەنغۇ يۇرتى ئەسلى مەھمۇد قەشقەرنىڭ،
ۋەتىنىغۇ داڭلىق يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ.
سەنغۇ يۇرتى شائىر گۇمنام ،نىزارىنىڭ،
ماكانىغۇ ئۇيغۇرۇمغا خاس تارىخنىڭ.
قۇچىقىڭدا كېچە–كۈندۈز ياڭراپ «تاشۋاي»،
تەۋرىتىدۇ سازغا تەشنا يۈرەكلەرنى.
ئاسمىنىڭدا نۇرالر چېچىپ يۇلتۇز ۋە ئاي،
يورۇتىدۇ تۇم –قاراڭغۇ تۈنلەرنى.

* بۇ ئەسەر قازاقىستاندىكى نوپۇزلۇق مەتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغان بولۇپ ،سەھىپە ئېتىبارى بىلەن ئاپتورنىڭ رۇخسىتىگە ئاساسەن
تەھرىرلەندى.
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مۇڭلــۇق ياڭرايــدۇ .ئــۇالر بــار دەردى – ئەلەملىرىنــى
پەقــەت ناخشــا ئارقىلىقــا ئىپادىلــەپ ،كــۆز ياشــلىرىنى
تۆكــۈپ ،خەســتە كۆڭۈللىرىگــە تەســەللىي ئىزدەيــدۇ.
بــۇ جەھەتتىــن ئەخمىدىلەر ئائىلىســىنىڭ ئېيتىدىغان
ناخشــىلىرى ھەقىقەتەنمــۇ ھەســرەتلىك ئىــدى .شــۇنىڭ
ئۈچــۈن بولســا كېــرەك ،ئەخمىدىلەرنىــڭ تۇنجىســى
قاســىم ئۆزىنىــڭ يېقىملىــق ۋە كۈچلــۈك ئــاۋازى بىلــەن
مەھەللىنىــڭ ســىرتىدىكى ئەســكى تامالرنىــڭ ئۈســتىگە
چىقىۋېلىــپ ،قــۇالق تۇتــۇپ توۋلىغىنىــدا ،پۈتــۈن
مەھەللىدىكــى ئادەملــەر زوقلىنىــپ تىڭشــاپ ھۇزۇرلىناتتى.
ئەنــە شــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ ئاۋازىغــا مەھەللىدىكــى چــوڭ –
كىچىكلــەرال ئەمــەس ،بەلكــى پۈتكــۈل تەبىئەت ،قۇشــارمۇ
تەڭكــەش قىلىــپ ،چــوڭ ســىمفونىيە ھاســىل قىلغانــدەك
مۇڭلــۇق سايرىشــاتتى.
ئەلۋەتتــە ،مۇنــداق چاغــاردا قېشــىدا دائىــم كەنجــى
ئىنىســى ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئۇنىڭغــا جــور بوالتتــى.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى  – 1934يىلدىــن باشــاپ
تۈركىيــەدە ئوقــۇپ كەلگــەن زىكرىيــا ئەپەندىمنىــڭ
قولىــدا ســاۋادىنى چىقــاردى ۋە كېيىنچىــرەك قەشــقەردىكى
تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتەپتــە بىلىــم ئالــدى .يازلىــق تەتىــل
پەيتلىرىــدە مال–ۋارانالرنــى جاڭگالغــا ئاپىرىــپ كەچكىچــە
بېقىــپ ھــەم تومــۇز كۈنلىــرى ســىيىر – توپاقلىرنــى
قوشــۇپ باغــاپ ،خامانــدا بۇغــداي يەنچىگەنــدە ،خامــان
تەپكەنــدە ،ئاكىســى قاســىمدىن ئۆگەنگــەن خامــان
ناخشــىلىرىنى بىــر نىــدا بىلــەن قانچــە ئېيتمىســۇن،
كىچىككىنــە يۇمــران قەلــب ئۆزىنىــڭ چارچىغىنىنــى
ئۇنتــۇپ قاالتتــى.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىگە بولۇپمۇ «كوچا ناخشــىلىرى»
بەكمــۇ ياقاتتــى…« .كەچقۇرۇنلۇقــى ھويلىــدا ئولتــۇرۇپ
كوچىــدا ئېيتىلىۋاتقــان ناخشــىالرنى زوق بىلــەن
تىڭشــايتتىم» دەپ بالىلىــق دەۋرىنــى ئەســلىگەن ئىــدى
ھاپىــز .قەشــقەر كوچىلىرىــدا ســەيلە قىلىــپ كېتىۋاتقــان
ياشــارنىڭ ئارىســىدىن شــوخراق بىــرى ناخشــىنى
باشــايتتى ،ئاندىن ئۇنى ئىككىنچىســى داۋامالشــتۇراتتى،
ئۇنىڭغــا ئۈچىنچىســى قوشــۇلۇپ بــۇ ناخشــىالر ئەۋجىگــە
چىقىــپ ھــەر كىمنىــڭ دىققىتىنــى جەلــپ قىالتتــى .بــۇ
ناخشــىالردا ئىككى ياشــنىڭ مۇھەببــەت ،ئايرىلىش ،قايتا
دىدارلىشــىش تۇيغۇلىــرى ئىپادىلىنەتتــى ،دىلالرغــا ھــۇزۇر
بېغىشــايتتى .ئۇنىڭدىــن باشــقا بــۇ ناخشــىالردا ۋەتــەن،
تۇغۇلغــان يــۇرت ،ئانــا ئوبــرازى مەدھىيىلىنەتتــى .مــەن
بــۇ ناخشــىالرنىڭ نېمــە ئۈچــۈن «كوچــا ناخشــىلىرى»
دەپ ئاتىلىشــىنىڭ ســەۋەبىنىمۇ بىلىۋالدىــم .چۈنكــى ئــۇ
ناخشــىالر تولىمــۇ يۇقىــرى ئاھاڭــدا ئېيتىالتتــى .مەنمــۇ بــۇ
ناخشــىالرنى كېيىنچىــرەك يۇقىــرى ئــاۋازدا ئىجــرا قىلىشــقا

ئاڭالنغانــدەك بولىــدۇ .ئاشــۇ تونــۇش ئاھــاڭ يەنــە شــۇ
ســىرلىق ســېھىرلىك قەشــقەر دىيارىدىــن ئاڭلىنىۋاتىــدۇ.
ھــە ،بــۇ ئاھــاڭ پەقەت قەشــقەر دىيارىغىــا تەئەللۇق.
ئىجراچىنىــڭ مەيىــن ئــاۋازى ،ئۇنىــڭ بــار ۋۇجــۇدى،
ئىشــتىياقى بىلــەن بېرىلىــپ ناخشــىنى ئورۇنلىشــى،
پەقــەت قەشــقەر دىيارىغــا خــاس قايتىالنمــاس يۈكســەك
ماھــارەت!
قانــداق مۆجىــزە ،ســىر بــاردۇر بــۇ قەشــقەر دىيارىــدا؟
قەشــقەر توپىســىغا كىندىــك قېنــى تامغــان ئىنســانالرغا
تەقلىــد قىلىــپ بولمــاس! ئــۇالر ئۆزگىچــە! ئۇالرنىــڭ
تەبىئىتــى ئۆزگىچــە! ناخشــا ئېيتىشــىمۇ ئۆزگىچــە! ئەنــە
باياتىــن يىراق–يىراقالردىــن ئاڭالنغــان تونۇشــا ســادا
ئەمــدى تېخىمــۇ ئېنىــق ۋە ســىرلىق ئاڭالنماقتــا!
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى… ھــە ،باياتىــن ناخشــا
ئېيتىۋاتقــان ھاپىــز ،تەبىئەتنىــڭ ،قەشــقەر دىيارىنىــڭ
بىــز ئادەملەرگــە تەقدىــم قىلغــان يەنــە بىــر بۈيــۈك
ســەنئەتكارى – ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى…
ھــە ،ئۇلــۇغ دىياردىــن ئۇلــۇغ ئىنســانالر تۇغۇلىــدۇ.
لېكىــن نېمــە ئۈچــۈن شــۇنچە مۇڭلىنىدىغانــدۇ ناخشــىچى؟
ئۇنىــڭ ئاھاڭىــدا ،قاراشــلىرىدا ،ھــەر بىــر نەپىســىدە
ئالەمچــە مــۇڭ بــار… بەلكىــم بــۇ ناخشــىنى ئېيتقانــدا ئــۇ
ئىختىيارســىز ئــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن قەشــقەر دىيارىنــى،
ئاتــا – ئانىســىنىڭ مېھرىدىــن تولىمــۇ ئەتىگــەن مەھــرۇم
بولغــان بالىلىــق دەۋرىنــى ئەســلەۋاتامدىكىن .ئېــھ،
ئۇنىــڭ بالىلىــق دەۋرى شــېرىن بولمىغــان-دە… ئالــا
يىتىملىكنــى ھېــچ بەندىســىگە نېســىپ قىلمىغــاي.
–1927يىلــى –12ئاينىــڭ –20كۈنــى دۇنياغــا كــۆز
ئېچىــپ ،بارى–يوقــى بىــر يېرىــم ياشــقا كىرگەنــدە،
ئانىســى ســائادەتخان ئــون بالىنــى قىڭغىــر قاقشــىتىپ
مەڭگۈگــە كــۆز يۇمــدى .بەزىــدە ھايــات تولىمــۇ
شەپقەتســىز .نارەســىدە ئەمدىــا بــەش ياشــقا تولغانــدا
رەھىمســىز ئەجــەل ئۇنــى دادىســىدىنمۇ ئايرىۋەتتــى.
ھېيــت  -ئايەملــەردە تــام تۈۋىــدە بويــۇن قىســىپ
ئولتۇرغانلىقىنــى ئەســلەۋاتامدىكىن ھاپىــز… ئاتــا –
ئانىســى بــار بالىالرنىــڭ ئەركىــن ئوينــاپ يۈگــۈرۈپ
يۈرۈشــلىرى ،ھەدىلىــرى ھېيتــاپ چىققــان ئۆيلەردىــن
يېڭىنىــڭ ئۇچىغــا تۈگــۈپ چىققــان تــۆت تــال جىگــدە
ۋە بىــر تــال قەنتنــى تۇتقــۇزۇپ ،پېشانىســىدىن ســۆيۈپ
ئاتا-ئانىلىرىنــى ئەسلىشــىپ ،كــۆز يــاش قىلغانلىــرى بىــر
 بىرلــەپ كــۆز ئالدىدىــن ئۆتۈۋاتســا كېــرەك .بالىنىــڭكېلەچــەك تەقدىــرى ،ئۇنىــڭ تەربىيەســى ئەمــدى مۇشــۇ
ئائىلىنىــڭ ئــەڭ تۇنجىســى قاســىمنىڭ ئىلكىگــە قالــدى.
قەشــقەر خەلقــى ئەزەلدىنــا ســەنئەتكار خەلققــۇ .ئۇالرنىــڭ
ناخشــىلىرى شــىمال كۈيلىرىدىــن پــەرق قىلغــان ھالــدا
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ئۈرۈمچىدىــا ئەمــەس ،قەشــقەر ،شــىخۇ ،شــىئەن ،ھەتتــا
بېيجىڭدىمــۇ ياڭرىــدى .ئــۇ ئەمــدى پــات –پاتــا چــەت
ئەللەرگــە ئىجادىــي ســەپەرلەرگە ئاتلىنىدىغــان بولــدى.
چــەت ئەلگــە ،فېســتىۋالالرغا قاتنىشــىدىغان تالالنغــان
ئارتىســارنىڭ تىزىملىكىــدە ئۇنىــڭ ئىســمى ئــورۇن
ئاالتتــى.
كــۆپ ئۆتمــەي ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى غۇلجىدىكــى
ســەنئەت ئۆمىكىــدە ئــۆز پائالىيىتىنــى داۋامالشــتۇردى.
ئەنــە شــۇ يىللىــرى ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ھاياتىــدا
چــوڭ بىــر خۇشــاللىق ۋەقــە ســادىر بولــدى .ئــۇ بولســىمۇ
ئــۆزى ئوخشاشــا مۇڭــى بىــر ،كىچىكىدىــن يىتىملىكنىــڭ
دەردىنــى كــۆپ تارتىــپ ئەمدىــا باالغــەت يېشــىغا
تولغــان تۇرانقىــز ئىســىملىك ئاشــۇ ئۆمەكنىــڭ تاالنتلىــق
ناخشــىچى قىــزى بىلــەن تونۇشــۇپ ،بىر–بىرىگــە مېھــرى
چۈشــۈپ قالغانلىقىنــى بايقىغــان ئەخمەتجــان قاســىمى،
ئابدۇكېرىــم ئابباســوۋ ،غېنــى باتــۇر كەبــى خەلقىمىزنىــڭ
بۈيــۈك ســەردارلىرى ئىككــى ياشــنى قولالپ–قۇۋۋەتلــەپ
تەشــەببۇس قىلىــپ ئۆتكۈزگەن ھۆكۈمەت دەرىجىســىدىكى
تــوي مەرىكىســى پۈتكــۈل غۇلجــا خەلقىنــى تەۋرىتىۋەتكــەن
ئىــدى! ئــۇ كۈنــى يۈزلىگــەن ئادەملــەر ئۆزلىرىنىــڭ
ســۆيۈملۈك ســەنئەتكارىنىڭ خۇشــاللىقىغا ،بەختىيــار
چاغلىرىغــا چىــن قەلبىدىــن ئورتــاق بولۇشــۇپ ،ئىككــى
ياشــنىڭ باســقان قەدەملىرىنــى باھارنىــڭ خــۇش پــۇراق
گۈللىرىگــە ئورىۋەتكــەن ئىــدى.
–1950 ،– 1948يىلــار ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى
تارباغاتــاي ،چۆچــەك ۋىاليەتلىــك تىياتىرلىرىدا ئىجادىيەت
بىلــەن شــۇغۇلالندى ،شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە ،ۋىاليەتكــە
مىللىــي كادىرالرنــى تەييارالشــتا كــۆپ كــۈچ چىقــاردى.
شــۇنداقال ئــەر – ئايــال ئەخمىدىلــەر پەقەتــا كونســېرت
پائالىيىتــى بىلــەن چەكلىنىــپ قالمــاي« ،ئارشــىن
مــال ئــاالن»« ،غۇنچــەم»« ،غېرىــب – ســەنەم»،
«نۇزۇگــۇم» قاتارلىــق مۇزىكىلىــق كومېدىيــە ،دىرامىــاردا
بــاش ئوبرازالرنــى يارىتىــپ چــوڭ ئالقىشــارغا ئېرىشــتى.
ئاشــۇ ئەللىكىنچــى يىلــاردا ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ
كەســپىي ســەنئەتكار ســۈپىتىدە مىڭلىغــان تاماشــىبىنالر
ئارىســىدا ئابرۇيــى ،ھۆرمىتــى كۈندىــن كۈنگــە
كۆتۈرۈلــۈۋەردى .چۈنكــى ئابدۇرېھىم ئەخمىــدى ھېچقاچان
ســەھنىگە يېڭىلىقســىز چىقمايتتــى .ئۇنىــڭ ھــەر بىــر
كونســېرتىدا خەلــق ئۇنىــڭ تاالنتــى ،قايتىالنمــاس
ماھارىتــى ،پەقــەت ئەخمىدىگىــا خــاس ئىجادچىلىــق
قابىلىيىتىنىــڭ يېڭــى قىرلىرىنــى كــۆرۈپ ھۇزۇرلىناتتــى.
بولۇپمــۇ شــۇ ئەللىكىنچــى يىلــار دولقۇنلىرىــدا
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى يالقۇنلــۇق شــائىر لۇتپۇلــا
مۇتەللىپنىــڭ شــېئىرلىرىنى ئاجايىــپ ماھــارەت بىلــەن

تىرىشــاتتىم».
ھەقىقەتەنمــۇ خەلــق ناخشــىلىرى چوڭقــۇر يىلتىزغــا
ئىگــە .خەلقىمىزنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى ،تارىخىنــى،
خاراكتېرىنــى بەلگىلىگــەن «كوچــا ناخشــىلىرى»نىڭ
ئاشــۇنداق نــازۇك خۇسۇســىيىتى ،نەپىســلىكى يــاش
ناخشــىچى ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ يۇمــران قەلبىنــى
تەۋرىتىــپ ،ئۇنىــڭ ئىجادىيىتىــدە مەھكــەم ئــورۇن ئالدى.
ئەســلى قەشــقەر ئادىتــى بويىچــە خامــان تەپكەنــدە
«اليلــۇ» ناخشىســى ئېيتىلىــدۇ .ئــۇ ناخشــىنى ئەزەلدىــن
ئاتا – بوۋىالر ئېيتىپ كەلگەن .ئاكىســىدىن ئۆگىنىۋالغان
ئاشــۇ ناخشىســى ئابدۇرېھىمنىــڭ قەلــب تۆرىدىــن مەھكــەم
ئــورۇن ئېلىــپ ،ئۇنىــڭ پۈتكــۈل ئىجادىــي پائالىيىتىدىكــى
ھاياتلىقنىــڭ گىمنــى بولــۇپ ياڭــراۋەردى .چۈنكــى
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ كەســپىي ســەنئەت كۇرســلىرىدا
ئىجادىــي پائالىيىتىنــى باشــلىغاندىن بېــرى ،ئىشــلىگەن
ۋە رەتلىگــەن مۇزىــكا ،ناخشــىلىرى ئەنــە شــۇ خامــان
ماۋزۇســى ئاساســىدىكى ناخشــىالر ئىــدى .مەســىلەن،
ئۇيغــۇر خەلــق ناخشىســى «يارۇنىــڭ» بىرىنچــى
ۋارىيانتــى قىســقا بولغــان بولســىمۇ« ،اليلۇدىــن» ئىســاھ
ئېلىــپ ،ئىككــى قىســىملىق قىلىــپ ،بىــر دارامــەت ئىككــى
ئەۋجــى بىلــەن قوشــتى .ئىككىنچــى قىســمىمۇ خــۇددى
شــۇنداق تۈزۈلــۈپ ،ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئىجراســىدىكى
«يــارۇ» ناخشىســى بىــز تاماشــىبىنالرنىڭ ئــەڭ ســۆيۈملۈك
ناخشــىلىرىدىن بىرىگــە ئايلىنىــپ كەتتــى.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى  – 1948يىلــى ئۈرۈمچــى
ســەنئەت مەكتىپىنــى پۈتتــۈرۈپ ،كەســپىي ناخشــىچى
ســۈپىتىدە يەتتىســۇ ئۆلكىســىدە خېلىــا تونۇلۇشــقا
باشــلىدى .ئەخمىــدى ئىجراســىدىكى ھــەر بىــر يېڭــى
ناخشــىنى ئادەملــەر يېنىــپ – يېنىــپ تىڭشىغۇســى،
ئۇنىــڭ بىلــەن يېقىندىــن تونۇشقۇســى كېلەتتــى.
ئۇنىــڭ بىلــەن ھەمســۆھبەتتە بولۇشــنى ئــارزۇ قىلىدىغــان
ئەخمىــدى ناخشــىلىرىنىڭ شــەيدالىرى كــۈن ســاناپ
كۆپىيىشــكە باشــلىدى .بىــر كۈنــى يــاش ناخشــىچىنىڭ
يالغــۇز كىشــىلىك كونســېرتنى خەلقىمىزنىــڭ مۇنــەۋۋەر
پەرزەنتــى ،ئــۈچ ۋىاليــەت ھۆكۈمىتىنىــڭ رەھبىــرى
ئەخمەتجــان قاســىمى تاماشــا قىلــدى ۋە يېنىدىكىلەرگــە
«بــۇ بالىنــى نەزەردىــن ســىرت قالدۇرمــاڭالر ،ھەممــە
جەھەتتىــن يــاردەم بېرىــپ قولــاڭالر» دەپ جېكىلىــدى.
ئەخمەتجــان قاســىمنىڭ بىــر ئېغىــز ســۆزى بىلــەن يــاش
ناخشــىچىنىڭ تۇرمۇشــىدا ھــەم ئىجادىــي يۈكسىلىشــىدە
كــەڭ شــارائىتالر يارىتىلغاچقــا ،يالغــۇز كىشــىلىك
كونســېرت پروگراممىلىرىنــى چــوڭ ســەھنىلەردە نامايــان
قىلىشــقا باشــلىدى.
ھــە ،ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ ناخشــىلىرى پەقــەت
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تاماشــىبىنالر
ئورۇنــاپ،
شــۆھرەت
ئارىســىدا
ئادەملــەر
قازانــدى.
ئەخمىــدى
ئابدۇرېھىــم
ئىجراســىدىكى «تەنلىرىــم
ياپــراق»« ،زۆھــرە جېنىــم»
قاتارلىــق ناخشــىالرنى بىــر
قېتىــم بولســىمۇ تىڭشاشــنى
ئــارزۇ قىلىــپ ،تەشــنالىق
بىلــەن ئــۇزاق مۇســاپىلەرنى
ئەخمىــدى
بېســىپ،
قاتنىشــىدىغان كونســېرتالرغا
يېتىــپ كېلىشــەتتى .ئاشــۇ
ناخشــىالرنى تىڭشــىغاچ،
زالدىكــى ئادەملــەر ئېغىــر
نەپەس ئېلىشــىپ ،مىســكىن
كۆڭۈللىــرى ســۇ ئىچىــپ
ئــارام ئالغانــدەك ســۆيۈملۈك
ئاپىرىــن
ناخشىچىســىغا
داۋاملىــق
ئەيلىشــىپ
ئالقىشــار بىلەن ســەھنىدىن
قويــۇپ بەرگۈســى كەلمــەي،
ئۇنىــڭ بىلــەن تەســلىكتە
خوشلىشــاتتى .شــۇ يىلــاردا
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ
مۇتەللىپنىــڭ
لۇتپۇلــا
ئىجــرا
شــېئىرلىرىنى
قىلىشــى سەۋەبســىز ئەمــەس
ئىــدى .بــۇ ناخشــىالر شــۇ دەۋر روھىغــا ناھايىتــى مــاس
ۋە ئاھاڭــداش ئىــدى .چۈنكــى مەملىكەتتىكــى ئەھــۋال
ناھايىتــى تەشۋىشــلىك ئىــدى .ئەخمىــدى ئىجراســىدىكى
ل.مۇتەللىپ ناخشــىلىرىنىڭ خەلققە كۆرســەتكەن تەســىرى
ھەققىــدە بىــر قانچــە يىــل شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم
رايونىــدا تۇرغــان ،ئۆزبېكىســتاندا خىزمــەت كۆرســەتكەن
مەدەنىيــەت ئەربابــى ،ئۆزبېكىســتان دۆلــەت تېلېۋىزىيــە
ۋە رادىئــو خەۋەرلىرىنــى ئاڭلىتىــش كومىتېتــى رەئىســنىڭ
ســابىق ئورۇنباســارى مەرھــۇم خېلــەم خۇدايبەردىئېــۋ
مۇنــداق دەپ خاتىرىلىگــەن…« :شەخســەن مــەن ھاياتتــا
ل.مۇتەللىپنــى كۆرمىدىــم ،ئۇنىــڭ بىلــەن ئۇچرىشــىش
ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە بولمىســاممۇ ،ئۇنىــڭ ئىجادىنــى
ياخشــى بىلەتتىــم .خەلــق ئــۇ ھەقتــە مىللىــي قەھرىمــان
ســۈپىتىدە ھېكايــە قىالتتــى ۋە تونۇتاتتــى .لېكىــن
مــەن ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ ئىجراســىدا مۇتەللىــپ
ناخشــىلىرىنى تىڭشــىغىنىمدا ،ناھايىتــى تەســىرلىنىمەن.

بــارى – يوقــى يىگىرمــە ئــۈچ يىــل ئۆمــۈر ســۈرۈپ،
تەقدىــرى پاجىئەلىــك ئاياغالشــقان ،ئىســمى خەلقىمىــز
ئارىســىدا رىۋايەتكــە ئايالنغــان شــۇ ئىســيانكار ،ئــەر
يــۈرەك شــائىرىمىز ئوبرازىنــى تولــۇق گەۋدىلەندۈرىمــەن.
مــەن بۇنىڭــدا ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ شــۇ ناخشــىالرنى
پەقــەت ئۆزىگىــا خــاس يۇقىــرى ماھــارەت بىلــەن ئىجــرا
قىلىــپ زالدىكــى تاماشــىبىنالرنى قايىــل قىلغــۇدەك
قۇدرىتىگــە ئاپىرىــن ئېيتىمــەن .ئەخمىدىــى شــۇ
ناخشــىالرنىڭ ھــەر بىــر مىسراســىنى ،ھــەر بىــر ســۆزىنى
خــۇددى بىــر روماننىــڭ مەزمۇنىنــى بايــان قىلغانــدەك
كــەڭ مەنىــدە تىڭشــىغۇچى قەلبلەرگــە يەتكۈزۈشــنى
بىلەتتــى .ئــۇ بەزىــدە ئېغىــر تىنىــق ئېلىــپ ،كۆزلىرىنــى
يۇمۇۋېلىــپ قەھرىمــان ئوبرازىغــا چۆكــۈپ كېتىــدۇ .بــۇ
ئەلۋەتتــە ،پەقــەت ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىگىــا خــاس
يۈكســەك ماھــارەت دەپ بىلىمــەن».
 –1950يىلــى ئــەر– ئايــال ئەخمىدىلــەر ۋىاليەتتىكــى
تالالنغــان ســەنئەتكارالر قاتارىــدا قولىــدا ئــون ئايلىــق
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ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ ئىشــەنگەن ئــەڭ يېقىــن ئادىمــى
ئەخمەتجــان قاســىمى رەھبەرلىكىدىكى بىــر توپ ھۆكۈمەت
رەھبەرلىــرى «ئايروپىــان ھاالكىتــى»دە ســىرلىق ۋاپــات
بولــدى .بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ ئۇيغــۇر سىياســى ۋە مەدىنىــي
ھاياتىــدا چــوڭ ئۆزگىرىشــلەر بولــدى .بولۇپمــۇ – 60
يىللىــرى باشــانغان «مەدەنىيــەت ئىنقىالبى»نىــڭ
ئاقىۋىتىــدە ئەدەبىيــات ۋە ســەنئەت ساھەســىدىكى
يۈزلىگــەن مىللىــي زىيالىيــار ئۆلتۈرۈلــدى ،تۈرمىلەرگــە
تاشــاندى ،يىــراق – يىراقالردىكــى قــاالق ئۆلكىلەرگــە
پاالنــدى.
 –1961يىلنىــڭ كەچكــۈز ئايلىــرى ،ئۇيغۇرالرنىــڭ
ياقــا يۇرتالردىــن پانــا ئىــزدەپ ،كۆچــۈش دولقۇنلىــرى
راســا ئــەۋج ئېلىۋاتقــان پەيتــى ئىــدى .ئارىــدا «ئەخمىــدى
ئائىلىســى بىلــەن ســوۋېتقا كۆچــۈپ كەتكــۈدەك» دېگــەن
خــەۋەر ھەممىگــە پــۇر كەتتــى .بــۇ ســۆزگە ئەلۋەتتــە،
ئىشــەنمىگەنلەرمۇ بولــدى .چۈنكــى ئۇ يىللىــرى ئابدۇرېھىم
ئەخمىــدى شــىنجاڭ ناخشا–ئۇسســۇل ئانســامبىلىدا ئۇســتاز
ۋە يېتەكچــى رەھبــەر ســۈپىتىدە قىزغىــن پائالىيــەت
ئېلىــپ بېرىۋاتاتتــى .ئــاۋام خەلــق پەقــەت قازاقىســتان
چېگراســىغا يېتىــپ كەلگەندىــا ،بايىقــى ئاچچىــق
ھەقىقەتكــە ئىشــەنگەن ئىــدى .ئــۇ كۈنــى مىســلى
كۆرۈلمىگــەن كۆپلىگــەن ئادەملــەر چېگراغــا يىغىلــدى.
ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســى بــۇ يەرگــە ئاپتوبۇســتا ،بەزىلىــرى
ئــات– ئۇالغلىرىنــى مىنىشــىپ ،ھــە بەزىلىــرى بولســا
شــۇنچە يىــراق يولالرنــى پىيــادە بېســىپ ئالدىرىشــىپ
يېتىــپ كېلىشــتى .بــۇ ئادەملەرنىــڭ مەقســىتى– بىــرال!،
ئــۇ بولســىمۇ ســۆيۈملۈك ســەنئەتكارىنى ئاخىرقــى قېتىــم
كۆرۈۋېلىــش ،ئۇنىڭغــا نىســبەتەن ئۆزلىرىنىــڭ چەكســىز
مۇھەببىتىنــى ئىزھــار قىلىــش ئۈچــۈن كەلگــەن ئىــدى بــۇ
كۆڭلــى يېرىــم ئــاۋام خەلــق…
ئېــھ ،ئايرىلىــش ،ۋىدالىشــىش نېمــە دېگــەن ئېغىــر!
كىچىكىدىــن بىللــە ئوينــاپ ،بىللــە ئوقــۇپ باالغەتكــە
يەتكــەن دوســتلىرى ،ھاياتنىــڭ ئــەڭ ئېغىــر ســىناقلىرىدا
بىــر بىرىگــە يــار – يۆلــەك بولــۇپ ،بىــر پارچــە زاغــرا ناننى
تالىشــىپ يــەپ چــوڭ بولغــان قــوۋم – قېرىنداشــلىرى،
يۇرتداشــلىرى بىلــەن خوشلىشــىش ھەقىقەتەنمــۇ
ئېغىــر! ئادەملەرنىــڭ كۆزلىرىــدە نــەم ،ئالەمچــە مــۇڭ
– تەشــۋىش .ئــۇالر ئەزىــز ۋە ســۆيۈملۈك ناخشىچىســىغا
قىيمــاي ئۇنىــڭ دىدارىغــا تويمــاي تەلمــۈرۈپ باقاتتــى.
مۆتىــۋەر ئانىــار پېشانىســىدىن ســۆيۈپ ،قوللىرىدىكــى
تــەۋەررۈك توقاچلىرىنــى ســۆيۈملۈك ئوغلىغــا چىشــلىتەتتى.
خوشلىشــىش ئالدىــدا ئاشــۇ يىغىلغــان پۈتكــۈل خەلــق
ئاممىســى ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ بىــر ناخشــا ئورۇنــاپ
بېرىشــىنى ئىلتىمــاس قىلــدى .ســوغۇق شــامالغا قارىمــاي،

تۇنجــى ئوغلــى مۇراتنــى كۆتــۈرۈپ شــىئەن شــەھىرىدە
قۇرۇلتايــدا ،ئاندىــن بېيجىڭــدا بولــۇپ ئۆتكــەن دۆلــەت
بايرىمــى تەنتەنىلىرىگــە قاتنىشــىپ ،بېيجىڭنىــڭ ئــەڭ
چوڭ كونســېرت زاللىرىدا ناخشــا ئېيتتى .ئاشــۇ تەنتەنىگە
قاتناشــقان ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە قازاقىســتانلىق بىــر قاتــار
ســەھنە ماھىرلىــرى بىلــەن تونۇشــۇش ۋە تەجرىبــە
ئالماشــتۇرۇش نەتىجىســىدە ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئــۆز
ناخشىلىرىنى ئۆزبېك ،قازاق ،رۇس ،كورىيە خەلقلىرىنىڭ
ناخشــىلىرى بىلــەن بېيىتتــى ھــەم ئــۇ ناخشــىلىرى –1956
يىلــى شــۇ يىلالردىكــى مەدەنىيــەت نازىرى(مىنىســتىرى)
زىيــا ســەمەدىنىڭ رەھبەرلىكىــدە شــىنجاڭ ئۇيغــۇر
ئاپتونــوم رايونــى مەدەنىيــەت ھەيئىتــى تەركىبىــدە ئوتتــۇرا
ئاســىيا ۋە قازاقىســتان جۇمھۇرىيەتلىرىــدە –1957 ،يىلــى
بولســا ،موســكۋادا ئۆتكۈزۈلگــەن جاھــان ياشــلىرى ۋە
ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ دۇنيــاۋى ئالتىنچــى
فېســتىۋالىدا ئورۇنلىــدى.
شــىنجاڭ ئارتىســلىرى ئالمۇتــادا ئابــاي نامىدىكــى
ئوپېرا ۋە بالېت تىياتىرى بىناســىدا كونســېرت كۆرســەتتى.
ئالمۇتالىــق تاماشــىبىنالر ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ،پاشــا
ئىشــان ،ھۈســەنجان جامــى كەبــى ســەھنە يۇلتۇزلىرىنىــڭ
يۈكســەك ســەنئىتىگە ،ماھارىتىگــە ئاپىرىــن ئېيتىشــىپ
گۈلدۈرلىگــەن داۋاملىــق ئالقىشــار ،قۇچــاق – قۇچــاق
گۈللــەر بىلــەن قارشــى ئېلىشــتى .ئەنــە شــۇ كونســېرتتا
ئالمۇتادىكــى كەســپىي ئۇيغــۇر تىياتىرىنىــڭ بــاش
رېژىسســورى ســېرگېي رۇبېنوۋىــچ باشــويان تاماشــىبىن
زالىــدا ئولتۇرغــاچ ،ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى كەبــى تاالنتنىڭ
ئاجايىــپ ســېھىرلىگۈچى ئاۋازىغــا مەپتــۇن بولــۇپ ،ئۇنــى
«ئانارخان»دىكــى ھەمــراھ« ،غېرىــب – ســەنەم»دىكى
غېرىــب روللىرىــدا خىيالــەن تەســەۋۋۇر قىلىــپ ،چــوڭ
ئــارزۇ– ئۈمىدلــەر بىلــەن ھاياجان ئىلىكىدە ناخشــىچىنىڭ
مۇبــارەك قوللىرىنــى مەھكــەم قىســىپ ،ئۇنىــڭ ئالدىــدا
ئېگىلىــپ تەزىــم قىلغــان ئىــدى .چۈنكــى ئۇيغــۇر تىياتىرى
شــۇ يىللىــرى ھەقىقەتەنمــۇ ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى كەبــى
يۇمشــاق تېنــور ئاۋازلىــق ئارتىســقا تولىمــۇ موھتــاج ئىــدى.
خۇالســە ،ســىرتتىن قارىغانــدا ئابدۇرېھىــم
ئەخمىدىنىــڭ ھاياتــى پەقــەت قىزغىــن ئىجــاد قوينىــدا
يالغــۇز كىشــلىك كونســېرتلىرىنى بېرىــپ ،ئويــۇن–
كۈلكــە ،تاماشــىالر قاينىمىــدا ئۆتكىنــى بىلــەن ،ئــۆزى
ياشــاۋاتقان دۆلەتتــە پەقەتــا ئۇيغــۇر ســەنئىتى ئۈچــۈن
ئەمــەس ،مەملىكەتتىكــى ئۆزگىرىشــلەر نەتىجىســىدە
پۈتكــۈل خەلقنىــڭ مەدەنىيىتــى ،ســەنئىتى ئۈچــۈن
خەۋپلىــك سىياســىي دولقۇننىــڭ يېقىنلىشــىۋاتقانلىقىنى
ئالدىنئــاال بىلىــپ ســەزدى.
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە  –1949يىلــى ئاۋغۇســت ئېيىــدا
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ئاشــۇ تەســىرلىك ھېكايىدىــن كېيىــن ،ئابدۇرېھىــم ئــاكا
بىلــەن ئــۇ ھايــات ۋاقتىــدا نېمىشــقا دەرقەمتــە ئولتــۇرۇپ
مۇڭدىشــىپ ،بىــرەر ھېكايــە يازالمىــدۇق؟ ئىســىت…
نېمىشــقىدۇر بىــز ئاشــۇنداق بۈيــۈك ئىنســانالر ئارىمىــزدا
يۈرگەنــدە خــۇددى ئــۇالر مەڭگــۈ ياشــايدىغاندەك ئۇالرنىڭ
ھاياتىغــا بىپــەرۋا قارايدىكەنمىــز .ئــۇالر بــۇ ھاياتنــى تــەرك
ئېتىــپ ،باقىغــا كەتكەنــدە بولســا ،ئۇالرنىــڭ ئوبرازىنــى
جانالندۇرۇشــقا تىرىشــىپ ،شــۇ تــەۋەررۈك ئىنســانالرنى
كۆرگــەن ،بىلگــەن يېقىنلىرىنــى ئىــزدەپ ،باھالىــق
مەلۇماتالرنــى يىغىــپ ئــاۋارە بولىدىكەنمىــز .تۇرانقىــز
ھەدىنىــڭ تەســىرلىك ھېكايىســىنى تىڭشىغانســېرى ،ئــۆز
ئەيىبىمىزنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇرراق ھېــس قىلــدۇق.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن ۋەتىنــى
بىلــەن خوشالشــقان دەقىقىلىرىنــى پولشــا كومپوزىتــورى
ئوگىنســكىينىڭ ئــۆز ۋەتىنــى بىلــەن مەشــھۇر «پولونېــزى»
ئارقىلىــق خوشالشــقىنىغا قىياســلىدۇق.
شــۇنداق قىلىــپ ،ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى تەقدىرنىــڭ
ئاچچىــق تەقەززاســى بىلــەن ئــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن
يۇرتىنــى ،قېرىنداشــلىرىنى ،ۋەتىنىنــى تــەرك ئەتتــى.
پەقــەت ۋەتىنىنىــا ئەمــەس ،پاشــا ئىشــان ،پاتــەم
قۇربــان ،مەريــەم ناســىر كەبــى ئونلىغــان شــاگىرتلىرى،
مىڭلىغــان ،مىليونلىغــان ئەخمىــدى ناخشــىلىرىغا تەشــنا
ئەزىــز يۈرەكلەرنــى تــەرك ئەتتــى…
ئالمۇتادىكــى ئۇيغــۇر تىياتىــرى كوللېكتىپىگــە
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ،تۇرانقىــز زەيناخۇنــوۋا ،مەشــھۇر
ئۇســۇلچىالردىن ئامىنــە يۈســۈپوۋا ،ھاۋاخــان ئەزىــزوۋا،
ســازەندە ۋە بالېتمېيســتېر مەھەمەتجــان ئەزىــزوۋ،
قادىــررازى مەھەمەتوۋالرنىــڭ كېلىــپ قوشۇلۇشــى تىياتىــر
كوللېكتىپــى ۋە قازاقىســتانلىق تاماشــىبىنالرنىڭ مەدەنىــي
ھاياتىدىكــى چــوڭ خۇشــاللىق تارىخىــي ۋەقــە بولــدى.
ئالــدى بىلــەن تىياتىرنىــڭ كونســېرت پروگراممىلىــرى
تېخىمــۇ جانلىنىــپ ،ئىلگىــرى كۆپچىلىككــە نامەلــۇم
بولغــان كۆپلىگــەن يېڭــى ئەســەرلەر بىلــەن تولۇقالنــدى.
 – 1964يىلــى ۋ.شېكســپىر تۇغۇلغىنىنىــڭ 400
يىللىقىغــا بېغىشــانغان «ئوتېللــو» (رېژىسســېرى
س.باشــويان) ئەســىرىدە ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى مونتاتــو
رولىنــى ئىجــرا قىلــدى –1965 .يىلــى ئۇ.گادژىبېكوۋنىــڭ
«مۇيســەرىنىڭ ئىشــى» (رېژىسســېرى ئى.كۇرۇمــوۋ)
ئەســىرىدە – چابانەلــى رولىنــى ئوينىــدى« .مەشــەدى
غۇبــات» مۇزىكىلىــق كومېدىيەســىدە رىزابېــك،
س.ژامالنىــڭ «قــارا گــۈل»دە (رېژىسســېرى س.باشــويان)
نادىــر ،ي.مۇخلىســوۋنىڭ «نەســىردىن ئەپەنــدى»
ئەســىرىدە شــائىراخۇن ،ن.پوگودىننىــڭ «ئۈچىنچــى
پاتېتىكىلىق قىسســە» ئەســىرىدە كۇماكىن – 1967 ،يىلى

ئۈســتىدىكى چاپىنــى بىلــەن قۇالقچىســىنى يېشــىۋېتىپ،
ئېگىــزرەك دۆڭنىــڭ ئۈســتىگە خــۇددى ســەھنىگە
چىققانــدەك كۆتۈرۈلگــەن ھاپىــز ،ھەممــە ئۇزاتقۇچىالرغــا
ئېگىلىــپ تەزىــم قىلغــاچ ئۆزىنىــڭ ھېسداشــلىقىنى
بىلــدۈرۈپ ،ئىخــاس بىلــەن ســۆيۈملۈك ناخشىســىنى
باشــلىۋەتتى!
ئېــھ ،شــۇ كۈنكــى ئېيتىلغــان ناخشــا ،پۈتكــۈل
شــىنجاڭ ئاســمىنىغا دولقۇنــاپ كەتتــى دېســىڭىزچۇ!
دەريانىڭ ئۇ قېتىدا،
كۆرۈنگەن تېرەك بىزنىڭ.
سىزنىڭ كۆيمىگەن بىلەن،
كۆيىدۇ يۈرەك بىزنىڭ…
گۈلئايشەم،
تاالشقان شەھىرىڭ قالدى…
ناخشــا تاماملىنىشــى بىلــەن ئاپئــاق ســاقاللىق
مۆتىــۋەر بــوۋاي گىرىمســەن كۆزلىرىدىــن ئېقىۋاتقــان
تارام–تــارام ياشــلىرىنى يېڭىنىــڭ ئۇچىغــا ســۈرتكەن
ھالــدا تەمتىلــەپ ئادەملــەر توپىدىــن بۆلۈنــۈپ چىقتــى–
دە ،ناخشــىچىنىڭ بوينىغــا ئېســىلىپ بىــر نەرســىلەرنى
دېيىشــكە تەمشــەلدىيۇ ،لېكىــن قاقشــاۋاتقان قەلــب
نىداســىنى باســالماي ھۆركىــرەپ يىغلىۋەتتــى.
 −لۇتپۇلــا مۇتەللىپنىــڭ ناخشىســىنى ئېيتىــپ
بەرســىلە ،ئىلتىمــاس!
 −ياق دېمىسىلە ،ئۇستاز…
 −راســت ،راســت ،ناخشــىلىرىنى ئاخىرقــى قېتىــم
ئــاڭالپ قااليلــى!  −دەپ تــەرەپ– تەرەپتىــن گەپكــە
ئارىالشــتى ئادەملــەر .ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئــاۋاز چىققــان
تەرەپكــە قــاراپ «ماقــۇل» دېگــەن ئىشــارىنى بىلــدۈردى–
دە ،ئۆتكــۈر قاراشــلىرى بىلــەن يىــراق– يىراقالرغــا بىــر
بېقىــپ ،ۋەتــەن تۇپرىقىدىــن قوللىرىغــا بىــر ئوچــۇم
ئالغــاچ ،ئۇنــى قــول ياغلىقىغــا ئــوراپ مەھكــەم چىگىــپ
قوينىغــا ســالدى–دە ،ئىســتىقاللىيەتكە تەشــنا مىڭلىغــان
قەلبلــەر نىداســىنى ئىزھــار قىلغانــدەك لۇتپۇلالنىــڭ
مۇڭلــۇق ناخشىســىنى يۇقىــرى ماھــارەت بىلــەن ئىجــرا
قىلــدى.
كۆپلىگــەن تەلەپلەرگــە بىنائــەن ،رەپىقىســى تۇرانقىــز
بولســا قولىغــا ئۆزىنىــڭ دۇتارىنــى ئېلىــپ« ،ھارۋىكــەش
ناخشىســىنى» ئېيتىــپ بــەردى.
مانــا بــۇ ئۇنتۇلمــاس تەســىرلىك خاتىرىلەرنــى
تۇرانقىــز ھــەدە ئابدۇرېھىــم ئاكىنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن
بىــز سۆھبەتلەشــكىنىمىزدە ئېيتىــپ بەرگــەن ئىــدى.
خــۇددى كىنــو لېنتىســىدەك كــۆز ئالدىمىزدىــن ئۆتكــەن
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«تەنلىرىــم ياپراق»« ،گۈلئايشــەم»« ،ســېغىنغان يار»،
«ئايرىلمىســۇن»« ،مــەن كېتــەر بولــدۇم» قاتارلىــق
ناخشــىالرنى ئىشــتىياق بىلــەن تىڭشــاپ لــەززەت ئاالتتــى.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى كەبــى داڭلىــق ئىســتېدات
ســاھىبى ئۈچــۈن ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر كومپوزىتورلىــرى
ئۆزلىرىنىــڭ ئاجايىــپ ئەســەرلىرىنى ،شــائىرالر بولســا ئــەڭ
ياخشــى شــېئىرلىرىنى يازاتتــى.

ق.ھاســانوۋ ۋە س.باشــوياننىڭ «نۇزۇگــۇم» مۇزىكىلىــق
درامىســىدىكى – باقــى – 1969 ،يىلــى ز.ســەمىدىنىڭ
«الشــمان» (رېژ.د.ســادىروۋا) درامىســىدىكى – ئېلــەم،
 –1970يىلــى ئۇ.گادژىبېكوۋنىــڭ «ئارشــىن مــال ئــاالن»
(رېژ.س.باشــويان) مۇزىكىلىق كومېدىيەسىدىكى– ئەسقەر
كەبــى ئوبــرازالر– ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ ئاكتىيــور
ســۈپىتىدە ئورۇنلىغــان ئىشــلىرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
شــۇنداق چــوڭ ۋە كىچىــك رولالرنــى ئوينىغانــدا،
ســپېكتاكلالردىكى ئارىيەلەرنــى يۇقىــرى ماھــارەت بىلــەن
ئىجــرا قىلغــان بولســىمۇ ،دىراماتىــك رولــاردا ئاكتىيــور
ھەقىقەتــەن قىينالــدى .پەقــەت ئــۆز ئۈســتىدىن تىنمــاي
ئىزدىنىشــى ۋە بولۇپمــۇ رېژىسســور س.باشــويان بىلــەن
ھەمكارلىقتــا ئىشلىشــى تۈپەيلــى ،ئاكتىيــور بــۇ جەھەتتىمــۇ
تىلغــا ئالغــۇدەك ئاالھىــدە ئۇتۇقالرنــى قولغــا كەلتــۈردى.
بۇنىڭغــا مىســال ،ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ئىچىدىــن
چىققــان تۇنجــى كەســپىي رېژىسســور دىلــەرەم ســادىروۋا
ئۆزىنىــڭ ئىجادىــي پائالىيىتىــدە ئاالھىدىلىكنــى جــارى
قىلىــش مەقســىتىدە  – 1970يىلــى ش.خۇســائىنوۋنىڭ
«ئاپىرىــن ،گەككــۇ!» مۇزىكىلىــق دىرامىســىنى
سەھنىلەشــتۈرۈپ ،بــۇ ســپېكتاكلغا م.باقىئېــۋ،
ئە.ســوپىئېۋ ،م.زەيناۋدىنــوۋ ،ك.زاكىروۋ ،ت.بەختىبائېۋالر
قاتناشــتى .ســپېكتاكلدا ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئىجــرا
قىلغــان ناخشــىچى ئىبراينىــڭ رولــى ناھايىتــى ئۇتۇقلــۇق
چىقتــى .بــۇ ئەســەردە ئا.ئەخمىــدى ناخشــا ئىجــرا قىلىــش
ماھارىتــى بىلــەن بىللــە ،ئاكتىيورلــۇق ماھارىتىنىمــۇ
نامايــان قىاللىــدى.
تىياتىــر
دەســلەپ
ئەخمىــدى
ئابدۇرېھىــم
رېپېرتۇئارىدىكــى بىــر قاتــار ســپېكتاكلالرنىڭ ئاممىــۋى
كۆرۈنۈشــلىرىدە ،كىچىــك رولــاردا ئىشــتىراك قىلغــان
بولســىمۇ ،ئارىدىــن كــۆپ ئۆتمــەي «غېرىــب – ســەنەم»
ســپېكتاكلىدىكى – غېرىــب« ،ئانارخان»دىكــى –
ھەمــراھ« ،ئارشــىن مــال ئاالندىكــى» – ئەســقەر،
«مۇيســەرىنىڭ ئىشــىدىكى» – چابانەلــى ئوبرازلىــرى
ئۈســتىدە ئىشــلىگەندە بولۇپمــۇ لىرىكىلىــق كۆرۈنۈشــلەرنى
ماھىرلىــق بىلــەن ئوينــاپ ،ئەخمــەت شــەمىئېۋ ،غۇالمخــان
ژەلىلــوۋ ،مەخپىــر باقىئېــۋ ،روشــەنگۈل ئىالخۇنــوۋا كەبــى
ئۇيغــۇر تىياتىــرى ســەھنە چولپانلىرىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا
بىــر ســپېكتاكلدىن ئىككىنچىســىگە تېخىمــۇ ئىشــەنچلىك
ئۆتــۈپ ،ئوبدانــا ھەققانىيلىققــا ئېرىشــتى .نەتىجىــدە
مەزكــۇر ســەھنە ئەســەرلىرى قازاقىســتان ،ئۆزبېكىســتان،
قىرغىزىســتان ،تۈركمەنىســتان جۇمھۇرىيەتلەرنىــڭ
كــەڭ تاماشــىبىنلىرى ئارىســىدا چــوڭ مۇۋەپپەقىيــەت
قازانــدى .ئاشــۇنداق ئىجادىــي ســەپەرلەردە تاماشــىبىنالر
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى قاتنىشىشــىدىكى كونســېرتالرنىمۇ
زور تەشــنالىق بىلــەن كۈتــۈپ ،ئــۇ ئورۇنلىغــان «يــارۇ»،

چىن سۆيگۈنى كۈيلىمىسە كېرەك ھېچكىم سەنچىلىك،
دىلنى ھېسقا بۆلەلمىسە كېرەك ھېچكىم سەنچىلىك.
يۈرەكلەرنى مەپتۇن ئەيلەپ كۈي ناۋاالر سېھرىدە،
قولغا قولداش بواللمىغان بۆلەك ھېچكىم سەنچىلىك.
ئاھاڭالرنىڭ قانىتىدا ئۆرلەپ ئارمان قۇشلىرى،
ئۇچۇپ تالسا بولماس بەلكى يۆلەك ھېچكىم سەنچىلىك.
سەنئىتىمىز ئاسمىنىدا ئۆزۈڭ يانغان يۇلتۇزۇم،
ياقالمىغاي ئاڭا تەشنا يۈرەك ھېچكىم سەنچىلىك.

ئەگــەر ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى شــۇ تەرىقىــدە ئــۆز
پائالىيىتىنــى داۋامالشــتۇرغان بولســا ،ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر
تىياتىــرى ئۈچــۈن قوشــقان تۆھپىلىرى شۈبھىســىز يۇقىرىدا
ئىپادىلەنگەنلەردىــن تېخــى ناھايىتــى كــۆپ بــوالر
ئىــدى .لېكىــن –1971يىلــى ئۆزبېكىســتان تېلېۋىزىيــە
ۋە رادىيــو خەۋەرلىرىنــى ئاڭلىتىــش دۆلــەت كومىتېتىنىــڭ
يېنىدىكــى ئۇيغــۇر ناخشا–ئۇسســۇل ئانســامبىلىنىڭ
مۇزىــكا ســەنئىتىمىزنىڭ گۈلتاجــى ھېســابالنغان «ئــون
ئىككــى مۇقام»نــى تىكلــەش ،رەتلــەش ۋە ئۇالرنــى
پىالســتىنكا قىلىــپ چىقىرىــش كەبــى ۋەزىپىنــى ئەمەلگــە
ئاشۇرۇشــىغا ئاتاقلىــق مۇقامچىــار قاتارىــدا ئابدۇرېھىــم
ئەخمىدىمــۇ تەكلىــپ قىلىنــدى .ئەنــە شــۇ ھەممىمىــز
ئۈچــۈن ئالىيجانــاب ئىشــنى ئەمەلگە ئاشــۇرۇش مەقســىتىدە
ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئۆزبېكىســتان دىيارىغــا ئاتالنــدى.
بــۇ ھەقىقەتەنمــۇ ئالىيجانــاب ئىــش ئىــدى .چۈنكــى يوقاپ
كېتىــش خەۋپــى ئاســتىدا تۇرغــان مۇقاملىرىمىزنىــڭ ئىلــى
ۋارىيانتــى يېزىلغــان پالســتىنكىالر يورۇقلۇققــا چىقىــپ،
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە «ئۆزھــال»« ،نــاۋا» مۇقاملىرىنىــڭ
مۇقەددىمىســىنى ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ئىجــرا قىلغــان.
مەزكــۇر ئانســامبىل شــۇ مۇقامــار ئارقىلىــق كۆپلىگــەن
ســىمپوزىئۇم ،خەلقئــارا فېســتىۋالالرغا قاتنىشــىپ ،ئۇيغــۇر
خەلقىنىــڭ قۇدرەتلىــك ســەنئىتى چەتئەللىكلەرنــى ھــاڭ
تــاڭ قالدۇرغــان ئىــدى.
بىــر نەچچــە يىلــار داۋامىــدا ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىــي
تاشــكەنت ناخشا–ئۇسســۇل ئانســامبىلىدا رەھبەرلىــك
قىلــدى .يالقۇنلۇق شــائىر لۇتپۇلــا مۇتەللىپ ئەخمىدىنىڭ
ئىجادىــي پائالىيىتىــدە چــوڭ ســەھىپىنى ئىگىلەيــدۇ.
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ئاتاققــا مۇيەسســەر بولــدى .ناخشــىچىنىڭ ئاتمىــش
ياشــلىق تەۋەللۇتــى بولســا جۇمھۇرىيــەت دائىرىســىدە كــەڭ
كۆلەملىــك تەبرىكلەنــدى.
ھۆرمەتلىــك ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى دەم ئېلىشــقا
چىققاندىــن كېيىــن تاكــى ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئالمۇتــا
شــەھىرىدە ياشــاپ ،ئىســتىقامەت قىلــدى .جۇمھۇرىيەتنىڭ
ئۇيغــۇر تىياتىرىــدا «ئــون ئىككــى مۇقامنــى» ئۆگىتىــش،
ئۆزلەشتۈرۈشــتە شــاگىرتالرغا ۋارىســلىق قىلــدى.
ســەنئەتكارنىڭ يەتمىــش ياشــلىق تەۋەللۇتــى پەقەتــا
ئەخمىدىلــەر ئائىلىســى ،ئۇيغــۇر تىياتىــرى ئەمــەس،
بەلكــى سەنئەتســۆيەر پۈتــۈن قازاقىســتان ،ئۆزبېكىســتان،
قىرغىزىســتان ،شــىنجاڭلىق تاماشــىبىنالرنىڭ بايرىمــى
ســۈپىتىدە يۇقىــرى دەرىجىــدە نىشــانالنغان ئىــدى .ئاشــۇ
يىلــى نامــى ئــەل ئېغىزىــدا رىۋايەتكــە ئايالنغان ســۆيۈملۈك
ســەنئەتكارى بىلــەن شــىنجاڭلىق تاماشــىبىن ئارىدىــن
قىرىــق يىــل (!) ئۆتــۈپ قايتــا دىدارلىشــىش بەختىگــە
ئېرىشــتى .پېشــقەدەم ســەنئەتكارمۇ بــۇ ســەپەرنى خــۇددى
ئۆمــۈر بويــى ئــارزۇ قىلغانــدەك بەكمــۇ ھاياجــان ئىلىكىــدە

ناخشــىچى ئۇنىــڭ «مەيلىمــۇ» شــېئىرى ئاساســىدا ئەســەر
ئىجــاد قىلغــان بولســا ،كومپوزىتور شــاھىدە شــەيمەردانوۋا
لۇتپۇلالنىــڭ «پەريــاد»« ،كۆكلــەم ئىشــقى» شــېئىرلىرىغا
مۇزىــكا يــازدى .نەتىجىــدە ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىــي
ئىجراســىدا جەمئىــي ئالتــە ناخشــىدىن تەركىــب تاپقــان
لۇتپۇلــا مۇتەللىــپ تەۋەللۇتىنىــڭ ئاتمىــش يىللىقىغــا
بېغىشــانغان «مۇتەللىــپ لىرىكىســى» ناملىق پىالســتىنكا
تاماشــىبىنالرنىڭ يۇقىــرى باھاســىغا ئىگــە بولــدى.
ئابدۇرېھىم ئەخمىدىي شــۇنداقال بەســتىكار ســۈپىتىدە
«ۋەتەندىــن ياخشــى يــار بولمــاس»« ،بېغىمدىمــەن»،
«ياشــا ئۆزبېكىســتانىم»« ،مېنىــڭ يارىــم» كەبــى
قىرىقتىــن ئوشــۇق ناخشــىالرنىڭ مۇئەللىپــى.
ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيىتــى ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىنىــڭ
ئۇيغــۇر كەســپىي ســەنئىتىنى راۋاجالندۇرۇشــتىكى
تۆھپىســىنى باھالىــدى ،ۋە ســەنئەتكارىمىز – 1975
يىلــى ئۆزبېكىســتان س.س.ر.نىــڭ خىزمــەت كۆرســەتكەن
ئارتىســى – 1989 ،يىلــى بولســا «ئۆزبېكىســتان
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ خەلــق ئارتىســى» دېگــەن يۇقىــرى

ئەخمەدنىڭ سەھنىدىن بىر كۆرۈنۈشى
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ســەنئىتىنى تەكرارالش ئەســا مۇمكىن ئەمەس .ناخشــىچى
ئۆزىنىــڭ قايتىالنمــاس يۈكســەك ئاھاڭــى بىلــەن كېيىنكــى
ئەۋالدالرغــا چەكســىز روھىــي بايلىــق قالــدۇرۇپ كەتتــى.
ئەخمىــدى ئىجراســىدىكى يۈزلىگــەن ناخشــىالر قازاقىســتان
ۋە ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيەتلەرنىــڭ تېلېۋىزىيــە ۋە رادىئــو
ئاڭلىتىــش كومىتېتلىرىنىــڭ «ئالتــۇن فونــدى» دا
ســاقالنماقتا.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىــدەك بۈيــۈك ئۇســتازى بىلــەن
خەلقىمىزنىــڭ ســۆيۈملۈك ســەنئەتكارلىرى ئايتۇرغــان
ھاســانوۋا ،ســاالمەت شــەرىپژانوۋا ،قازاقىســتان خەلــق
ئارتىســى نۇربــۈۋى مەمەتــوۋا ،قازاقىســتان جۇمھۇرىيىتىنىڭ
خىزمــەت كۆرســەتكەن ئارتىســى مــارات مەمەتباقىئېــۋ،
نۇرالىــم ۋارىســوۋ ،پەرھــات داۋۇتــوۋالر ھەقلىــق يوســۇندا
پەخىرلىنىــدۇ.
ئەخمىدىلەرنىــڭ ســەنئەتكارالر سۇاللىســى ھازىرچــە
ئــۈچ ئەۋالدنــى تەشــكىل قىلىدىكەن .بۈگــۈن بۇ بەختلىك
ئائىلىنىــڭ تۇنجــى ئوغلــى مــۇرات ئەخمىدى – قازاقىســتان
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ خەلق ئارتىســى ،ئاســتانادىكى «ئاســتانا
ئوپېــرا» تىياتىرىنىــڭ ئىجادىــي ئىشــار بويىچــە مۇئاۋىــن
مۇدىــرى ،ئۇيغــۇر تىياتىرىنىــڭ بەدىئىــي رەھبىــرى .قىــزى
ئارزۇگــۈل بولســا مۇختــار ئەشــرەفى نامىدىكــى تاشــكەنت
دۆلــەت كونسېرۋاتورىياســىنىڭ پىروفېسســورى .ئوغلــى
پــوالت باشــقا ســاھەدە پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان
بولســىمۇ ،كەنجــى قىــزى گۈلباھــار ئۇيغــۇر تىياتىرىنىــڭ
ئالدىنقــى قاتاردىكــى تاالنتلىــق ئارتىســلىرىنىڭ بىــرى.
نەۋرىســى – قازاقىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ خىزمــەت
كۆرســەتكەن ئەربابــى دىلنــاز ئەخمىدىئېــۋا بۈگۈنكــى
تاڭــدا قازاقىســتان ئەسترادىســىنىڭ يارقىــن يۇلتــۇزى،
مىللىتىمىزنىــڭ پەخــرى .مــۇرات ئاكىنىــڭ دىلشــاتتىن
كېيىنكــى ئىككىنچــى ئوغلــى دۇنياغــا كــۆز ئاچقانــدا،
ئىســمىنى بوۋىســىنىڭ ھۆرمىتىگە ئابدۇرېھىم دەپ قويدى.
ئابدۇرېھىــم ۋە ئۇنىــڭ ئىنىســى دىئاســار بۈگۈنكــى كۈنــدە
مەكتەپتــە ئوقۇۋاتســىمۇ ،بوۋىســى ،دادىســى ئوخشــاش
ناخشــىچى بولۇشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ .ئۇالرمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ
ئورنىنــى ســەھنىدىن تېپىــپ ،ئەخمىدىلــەر سۇاللىســىنى
داۋامالشــتۇرۇپ يېڭىچــە ناخشــىلىرى بىلــەن ئەتىكــى
تاماشــىبىنلىرىمىزنىڭ دىلىدىــن ئــورۇن ئالســا ئەجــەپ
ئەمــەس…

ۋەتىنىگــە ئاتالنغــان…
ئەزىــز دىيارنىــڭ ئالتــۇن بۆشــۈكى تــەۋەررۈك ئوغالنــى
بىلــەن دىدارلىشــىش دەقىقىلىرىنــى ئاددىــي تىــل
بىلــەن تەســۋىرلەش مۇمكىــن ئەمــەس! پۈتــۈن خەلــق
دولقۇنــى ســۆيۈملۈك ســەنئەتكارىنى باغرىغــا بېســىپ ،ئــۇ
ماڭغــان كوچىالرغــا ،ئــۇ ناخشــا ئېيتقــان ســەھنىلەرگە
ئىللىــق مېھــرى بىلــەن ،ئــەڭ ئالىــي ھېــس– تۇيغۇلىــرى
بىلــەن ،ســەمىمىي تىلەكلىــرى بىلــەن قۇتلــۇق قەدىمىگــە
قىزىــل گۈللەردىــن پايانــداز ســالدى .شــۇ كونســېرتالردا
ناخشــىچىنىڭ ئاۋازىمــۇ بۆلەكچــە ياڭرىــدى دەڭــە!
ســۆيۈملۈك تاماشــىبىننى ،ئانــا تۇپرىقــى بىلــەن بولغــان
ۋىدالىشــىش ســەپىرىنى خــۇددى ئۆزىمــۇ ســەزگەندەك،
ھاياتىدىكــى بــۇ مۇقــەددەس ،ئــەڭ ئاداققــى ئىجادىــي
ســەپىرىدە ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى تۇغۇلغــان يۇرتىنىــڭ
گــۈل – گىياھلىرىغــا ،ئانــا تۇپرىقىغــا ئاالھىــدە ئىشــتىياق
بىلــەن تەۋرىنىــپ ئورۇنلىغــان ناخشــىلىرىدا خــۇددى
بۇنىڭدىــن تــاالي يىلــار ئىلگىرىكــى جاراڭلىــق،
نەپىســلىككە تولۇپ – تاشــقان ئىجراســى تاماشــىبىن زالى
بىلــەن ئاھاڭــداش بولــۇپ ،مۇڭدىشــىش ھېسســىياتلىرىغا
غــەرق بولغــان ئاجايىــپ بىــر گۈزەللىكنــى بەرپــا قىالتتــى.
ناخشــىچى  – 1999يىلــى  72يېشــىدا تۇيۇقســىز
ۋاپــات بولــدى.
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىگــە ،ئۇنىڭ ســەنئەتكە – پەقەت
ســەنئەتكىال بېغىشــانغان ئاڭلىــق ھاياتــى ســەھىپىلىرىگە
نــەزەر ســالغاندا ،بۈيــۈك ،ئەقىللىــق ،تاالنتلىــق،
مېھنەتكــەش ئىنســانالرنىڭ نەقــەدەر ئاددىــي ،كەمتــەر،
مېھرىبــان ،ســەمىمىي بولىدىغانلىقىغــا يېنىــپ – يېنىــپ
قايىــل بولىســىز .ئاشــۇنداق بىــز قەدىرلىگــەن ئىنســانالر
ھەممىمىزگــە ئادەمگەرچىلىكنىــڭ ،دانالىقنىڭ ،پاكلىقنىڭ
يارقىــن ســىمۋولى ســۈپىتىدە مەڭگــۈ ياشاۋەرســىكەن
دەپ ھــەۋەس بىلــەن ئــارزۇ قىلىدىكەنمىــز .ئەپســۇس،
تەبىئــەت ،تەقدىــر ،ھايــات قانۇنــى بىــز تىرىكلەرنىــڭ
خاھىشــى بىلــەن بولمايدىكــەن .ئاشــۇنداق ئېســىل
ئىنســان بۈگــۈن ئارىمىــزدا يــوق .يىلــار ئۆتكەنســېرى
ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىــدەك ئۇلــۇغ ســەنئەتكارنىڭ ،غەمخــور
ئۇســتازنىڭ ئارىمىــزدا يوقلۇقــى تولىمــۇ بىلىنمەكتــە.
«ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى ســەنئىتىمىز دۇنياســىدا
چاقنىغــان بىــر مۆجىــزە .چۈنكــى مۇشــۇ كەمگىچــە
ئۇنىڭــدەك تاالنــت تېخــى ئارىمىــزدا تۇغۇلمىــدى» دەيــدۇ
ئەخمىــدى ناخشــىلىرىنىڭ كۆپلىگــەن مۇخلىســلىرى.
بەلكىــم شــۇنداقتۇر .ئىشــقىلىپ تەبىئــەت ھــەر خىــل
مۆجىزىلەرگــە تولــۇپ تاشــقانغۇ .ھاياتتا نۇرغــۇن مۆجىزىلەر
يارىلىشــى مۇمكىــن ،ئەممــا ئابدۇرېھىــم ئەخمىدىــدەك
بۈيــۈك ســەنئەتكارنىڭ ئاھاڭىنــى ،ماھارىتىنــى ،ئۇنىــڭ

ناخشىغا ئايلىنىپ گويا ئۆزۈڭمۇ،
پانىيدىن باقىغا كەتتىڭغۇ ھەيھات.
بىراق سەن ئۆلمىدىڭ ،ئىزىڭنى بېسىپ،
يېتىشىپ كەلمەكتە بىر يېڭى ئەۋالد…

44

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

شېئىرالر
ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەت (شىۋىتسىيە)

ئەركىنلىكنىڭ تىلى
ئاۋازسىز تەن
سوزۇق ۋە ئۈزۈك تاۋۇشالرنىڭ ئارىسىدا
رۇكۇدا ئولتۇراتتى.
مەن ئەجدادلىرىمنىڭ
ئوقۇغىلى بولمايدىغان چۈشلىرىنى ئوقۇغاندا دەل شۇنداق ئولتۇراتتىم.
ئاندىن قېرىق قىلىپ ،شىۋېتچە قەھۋە دەملەپ ئىچەتتىم،
مېنىڭ قەھۋە ئىچىشىم
شىۋىتالرنىڭ قەھۋە ئىچىشىگە ئوخشىمايتتى.
ئۇالر كېيىنكى ئىككى يۈز يىللىق تارىخىنى
قەھۋەنىڭ قىرتاق تەمى بىلەن يورۇتسا،
مەن كېچىنى يورۇتاتتىم.
خۇددى مەن ئۇالرنىڭ قەھۋەسىگە ھەۋەس قىلغاندەك
ئۇالر مېنىڭ كېچەمگە ھەۋەس قىالتتى.
مەن ئۇالرغا كېچەم ھەققىدىكى ھېكايەمنى سۆزلىمەك بولۇپ،
ئىچىمدىكى دارغا ئېسىلغان ھەرپلەرنى تۆككەندە
خۇددى تىلىمدەك تەنھا قاالتتىم،
چۈنكى ،مېنىڭ تىلىم ئەركىنلىكنىڭ تىلى ئىدى،
ئۇنىڭ بىر قانىتى سىياسەت،
يەنە بىر قانىتى شېئىر ئىدى.
		

–2017يىلى –27سېنتەبىر

ئانامنىڭ ھېكايىسى
دېرىزەمنىڭ سىرتىدىن يامغۇرنىڭ
چاچ تاراۋاتقان ۋاقتىدىكى مىسكىن ئاۋازى ئاڭلىناتتى،
ئوتنىڭ ئاياغ ئىزلىرىمۇ قالمىغان ئىدى،
يورۇقلۇقنىڭ تىلى غايىب بولغانىدى.
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مەن چوڭ دادامنىڭ چېقىۋېتىلگەن مەسچىتىنىڭ يېنىدا
ئانام يىپ ئۆتكۈزەلمەي قىينالغان
يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكۈزۈلۈۋاتاتتىم.
ئانامنىڭ ئەينى چاغدا يىڭنىگە يىپ ئۆتكۈزۈشى
ئىشتىنىمنىڭ يىرتىلىپ كەتكەن تىزىنى،
چاپىنىمنىڭ تىتىلىپ كەتكەن دولىسىنى
ئازابتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىدى.
مەن ھازىر يىڭنىگە سېپىلىپ
كىمنىڭ روھىغا تىكىلىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن
ئەمەلىيەتتە تەن روھ چاپالشمىغۇدەك دەرىجىدە تىتىلىپ كەتكەنىدى.
دېرىزەمنىڭ سىرتىدىن يەنىال
يامغۇرنىڭ چاچ تاراۋاتقان مىسكىن ئاۋازى ئاڭلىنىۋاتاتتى
كۈتۈشتە ھېچبىر يېڭى مەزمۇن يوق ئىدى،
ئاناممۇ بىر ئۆمۈر كۈتۈپ
ئاخىرى ئۈچ يىل ئىلگىرى تۈگەپ كەتتى.
قاراڭغۇلۇق
بۆشۈكتىكى بالىنىڭ جوكىدەك سېسىق ئىدى.
بىلىمەن ،ئانامنىڭ ھېكايىسى تېخى تۈگىمىگەن ئىدى،
يىڭنىدەك ئىنچىكە سوغۇقتا دۈگدىيىپ ئولتۇرۇپ
ئانامنىڭ ھېكايىلىرى بىلەن يۈرىكىمىزنى ئىسسىتاتتۇق.
ئۇ چاغدىمۇ بىزدە ئانامنىڭ ھېكايىسىدىن باشقا ئوتنىڭ يوقلىقىنى
ھەممىمىز بىلەتتۇق.
ئاسمان يەرنىڭ ئاچقۇچىنى يىتتۈرۈپ قويغاندەك قىالتتى،
كۆكتە يۇلتۇزالر چېچەكتەك كۆكلىسىمۇ
يەنىال يامغۇر سۇنۇق كىرپىكلىرىم بىلەن چېچىنى تارىماقتا ئىدى.

				

–2017يىلى –12نويابر

قارا قۇتا
تاشقا ئايالندى سەۋرىنىڭ ھۆل يىلتىزى،
لېكىن داغالر كەتمىدى ھېچ قېنىمدىن.

ئىشەنمىسەڭ كۆزلىرىمگە ئەگەردە ،
قەھۋە دەملەپ ئىچمە مېنىڭ يېشىمدا.
ساڭا مەنسۇپ بولمىغان قار گۈلىنى،
ئاسما مېنىڭ مەجنۇن تالدەك بوينۇمغا.

ئوتنى گاچا قىلغان ئاشۇ سەھەردە،
بىزال پەقەت يورۇق ئىدۇق كوچىدا.
يەر شارىدەك قالدىم ئاخىر يېگانە،
ئاچقۇچى يوق قۇتا تۇتۇپ قولۇمدا.

نەقەدەر كۆپ بەرىكىتى بۇ كېچىنىڭ،
ئۇزۇن شۇنچە سېنىڭ ،مېنىڭ ئۆمرۈمدىن.
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سۆيگۈ جازاسى
فەرۇق تاران(ئامېرىكا)
مېنى دارۇلقازاغا ئىلتىبان قەتل ئەيلىدى شۇل دەم،
جازاسى ئۇشبۇدۇر ھەر كىمكى قىلسا ئىشق دەۋاسى.
–«چەبىيات مۇقامى» دىن
		

دار قويۇلغان كەڭرى بىر مەيدان،
«بۇ قەيەر؟» دەپ سورىدىم بەڭباش.
كىمدۇر تەڭلەر بىگىز قولىنى،
كىمدۇر ماڭا قىالتتى كۆز ياش.
«ئۆلۈم» دېدى بىردىن جاكارچى،
خااليىقتىن چىقتى ھەم قىقاس.
بىرى دەيدۇ «قىلىندى ئۇۋال»،
بىرى دەيدۇ «ئۆزۈڭگىمۇ ئاز».
«نە گۇناھىم سۆيگۈدىن ئۆزگە؟»
كۆپ ئىزدىدىم تاپالماي تۈزۈك.
يارنى كۈيلەپ ھارمىغان تىلنى،
بوغۇپ قويدى شۇ نىشان ئۈزۈك.
تەييارالندى مەھكەم سىرتماق،
ئەقىدەمدىن ئېشىپ ئارغامچا.
ئىسمىڭنى ھەر ئالسام تىلىمغا،
شۇئان تەگدى يۈزگە بىر قامچا.
پۈرلەپ كېلىپ تىقتى ئاغزىمغا،
سېغىنغاندا يازغان خەتلەرنى.
ساناپ تۇرۇپ ئۇرۇلدى تەستەك،
سېنى كۈتكەن ھەر سائەتلەرنى.
شۇنداق دېگەن ئىدى بىر دانا:
«ئەگەر كۆڭۈل بەرسەڭ بىر يارغا،
تاج كىيدۈرەر ياكى بىر كۈنى
ئاسااليدۇ سېنى ھەم دارغا».
«ئۆكۈنمەيمەن ،ياشا ،مۇھەببەت!»
دېدىم پەرمان ئالغاندا جالالت.
ئەجەب چۈشتىن ئويغاندىم شۇ دەم،
شۈكرى دېدىم تەڭرىگە مىڭالپ.
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قەلبىم سىرلىرى
ھاكىمجان گۇلىئېۋ (قازاقىستان)
مەدەنىيەتشۇناسلىق پەنلىرىنىڭ نامزاتى

ۋە ســەنئەتخۇمارالر تەرىپىدىــن ناھايىتــى يۇقىــرى باھــا
بېرىلگەنلىكــى توغرىســىدىمۇ خەۋەرلــەر بېســىلغان ئىــدى.
بۈگۈنكــى كۈنــدە ،لېكىــم ئىبراگىموۋنــى پروفېسســور،
ئۆزبېكىســتان بەدىئىــي ئاكادېمىيەســىنىڭ ئاكادېمىكــى،
رۇســىيە بەدىئىــي ئاكادېمىيەســىنىڭ پەخرىــي ئەزاســى
ۋە ئۆزبېكىســتان خەلــق رەسســامى ســۈپىتىدە تونۇيمىــز.
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى پۈتــۈن دۇنياغــا تارقىلىــپ ،كۆپلىگــەن
چــەت ئەللەرنىــڭ مۇزېيىــدا ۋە شەخســىي ئارخىپلىرىــدا
ســاقلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنىمــۇ ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى
بىلىــدۇ.
بىلــەن
شــېئىرىيەت
ئۇنىــڭ
بىــراق،
شــۇغۇللىنىدىغانلىقىنى كۆپىنچــە كىشــىلەر بىلمەســلىكى
مۇمكىــن .ئــۇ رەسســامچىلىق بىلــەن بىــر قاتــاردا شــېئىر
يېزىشــنىمۇ ئــادەت قىلىۋالغــان .ئۆزىنىــڭ پەلســەپىۋى
ئويلىرىنــى پەقــەت مــوي قەلــەم ۋە ماتادا رەســىم تەقلىدىدە
تەســۋىرلەپال قالمــاي ،يەنــە ســىيا قەلــەم ئارقىلىــق شــېئىر
يېزىــپ ،قەغەزدىمــۇ ئپادىلەشــنى مۇۋاپىــق كۆرىــدۇ.
بــۇ ئىجادىــي خىزمەتنىــڭ نەتىجىســى — 1997يىلــى
شىۋىتســارىيەدە شــېئىرالر توپلىمــى بولۇپ نەشــر قىلىنىدۇ.
رەسســامنىڭ ئېيتىشــى بويىچــە ،بــۇ شــېئىرالردا ئۆزىنىــڭ
ئىجــادكار ســۈپىتىدە دۇنياغــا بولغــان كــۆز قارىشــى ئەكــس
ئەتتۈرۈلگــەن ئىكــەن.
 −پارىژدىكــى لــۇۋردا بىرمــۇ شــەرق رەسســاملىرىنىڭ

كۆپلىگــەن ئىجادكارالرنىــڭ «بىــر ســىرلىق ،ســەككىز
قىرلىــق» بولىدىدىغانلىغــى ھەممىمىزگــە مەلــۇم.
يازىدىغانلىقــى،
شــېئىر
رەسســامالرنىڭ
ئارتىســارنىڭ رەســىم ســىزىدىغانلىقى ،شــائىرالرنىڭ
ناخشــا ئېيتىدىغانلىقــى توغرىســىدا كــۆپ مىســالالرنى
كەلتۈرۈشــكە بولىــدۇ .ئاتاقلىــق رەسســام شــاگال ئۆزىدىــن
كېيىــن ناھايىتــى كــۆپ شــېئىرالرنى قالــدۇرۇپ كەتتــى،
ئــۇالر ئىدىشىســت پوئېزىياســىنىڭ ئانتولوگىيىگەســىگە
كىرگۈزۈلــدى .شــۇنداقال رۇس رەسســامى فېدوتوۋمــۇ شــېئىر
بىلــەن بالىلىــق دەۋرىدىــن باشــاپ شــۇغۇلالنغان .ئۇيغــۇر
رەسســاملىرى ئارىســىدىمۇ ئۇنــداق تاالنتلىــق «ئىككــى
ئىلھامغــا» ئېگــە ئادەملەرمــۇ ئــاز ئەمــەس .كۆرۈنەرلىــك
رەسســام م.ھېتاخۇنــوۋ پــروزا ژانىرىدىمــۇ ئۈنۈملــۈك ئەمگەك
قىلــدى .ئۇنىــڭ «ئەلۋىــدا يــاز» رومانىنــى ئوقۇرمەنلــەر
ياقتــۇرۇپ ئوقۇيــدۇ.
دۇنياغــا مەشــھۇر ،تاالنتلىــق رەسســام لېكىــم
ئىبراگىموۋنىمــۇ شــۇنداق كىشــىلەر قاتارىــدا كۆرگىلــى
بولىــدۇ .ئــۇ ئۆزىگــە خــاس ئىجادىيىتــى بىلــەن خەلقئــارادا
قولغــا كەلتۈرگــەن ئۇتۇقلىــرى ھەققىــدە ،قازاقىســتاندىكى
ئۇيغــۇرالر «ئۇيغــۇر ئاۋازى»گېزىتــى ئارقىلىــق خــەۋەردار
بولــۇپ تۇرغــان ئىــدى .يېقىندىــا ئۇنىــڭ دۇنيادىكــى ئــەڭ
(«مېــگا كارتىنــا») ياۋروپــادا ۋە
يوغان پولوتنوسى،
ئۆزبېكىســتاندا كۆرگەزمــە قىلىنغانلىقــى ،سەنئەتشۇناســار
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رۇس تىلىــدا يــورۇق كــۆردى .بــۇ قېتىــم ئۇنىڭ شــېئىرلىرى
رۇس تىلىدا بېســىلغان ئىدى.كىتابنىڭ نەشــر قىلىنىشــىنى
چىمكەنــت شــەھىرىنىڭ بايۋەچچىلىــرى ئــۆز ھۆددىســىگە
ئالغــان ئىكــەن .بــۇ ھەقتــە كىتابتــا ھېــچ قانــداق مەلۇمــات
يــوق .بــۇ يــەردە مۇنــداق بىــر ئېچىنارلىق نەرســىنى ئېيتقۇم
كېلىــدۇ .ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىكى بايۋەچچىلىرىمىزنىــڭ،
تەســۋىرىي ســەنئەتكە بولغــان ھېسداشــلىقى تېخــى كــەم،
غەمخورلــۇق قولىنــى ســۇنۇۋاتقان ھىممەتچىلــەر بــەك ئــاز ۋە
يــوق دېســەكمۇ بولىــدۇ.
بــۇ كىتابنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى تۆۋەندىكىــدەك بىــر
نەچچــە جەھەتتىــن يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ.
بىرىنچىدىــن ،كىتابنىــڭ شــەكلى ئاالھىــدە ئۆلچەمگــە
ئېگــە بولــۇپ ،ئۇزۇنچــاق شــەكلى كۆزگــە ئاالھىــدە
چېلىقىــدۇ .ئىككىنچىدىــن ،شــېئىرالرنىڭ تېكىســتلىرى
ئادەتتىكــى باســما ھەرپلــەر بىلــەن بېســىلمىغان بولــۇپ
ئــۇالر رەسســامنىڭ قولــى بىلــەن يېزىلغــان .ھــەر بىــر
مىســرا رەسســامنىڭ گرافىكــى بىلــەن بېزەلگــەن .رەسســىم
ياكــى تەســۋىرلەر شــېئىر مىســرالىرى بىلــەن بىــرى –
بىرىگــە بىلــەن زىــچ باغلىنىــپ ،بىــر تۇتــاش گەۋدىنــى
شــەكىللەندۈرگەن .رەسســىمنى ياكــى تېكىســتنى بىــر –
بىرىدىــن ئايرىــپ قاراشــقا بولمايــدۇ .ئەلۋەتتــە بــۇ يــەردە
رەسســامنىڭ ئاالھىــدە ئەركىــن ئىشــلىگەن ئۆزىگــە خــاس
گرافىــك ئۇســلۇبى قوللىنىلغــان.
كىتــاب مۇقاۋىدا ئىشــلەتكەن ئاددىيلىــق ،بەتلەردىكى
كەســكىن ۋە ئاق–قــارا رەڭلــەر كىتابنىــڭ بەدىئىــي
قىممىتىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈپ ،ئۇنىــڭ ئۆزىگــە خــاس
ئاالھىدىلىكىنــى ئاالھىــدە نامايــان قىلىــدۇ .ئومۇمــى
جەھەتتىــن ئېيتقانــدا ،ئۇنــى بىــر تەرەپتىن–يۇقىــرى
دەرىجىلىــك باســما گرافىــك ئەســىرى دەپ قارىســاق،
ئىككىنچــى تەرەپتىــن بولســا پەلســەپىلىك چۈشــەنچىگە
ئېگــە ھۆســنخەت بىلــەن يېزىلغــان ،قــول يازمىلىــق
شــېئىرالر دەپمــۇ قاراشــقا بولىــدۇ.
نەتىجىــدە ،لكىــم ئىبراگىموۋنىــڭ قەلىمــى ۋە
پەلســەپىۋى چۈشەنچىســىنىڭ مەھســۇلى بولغــان يېڭــى بىر
ئەســەر دۇنياغــا كەلــدى .كىتابنــى قولىغــا ئېلىــپ ئوقۇغــان
ئوقۇرمەنلەرنــى ،رەسســامنىڭ ماھىرلىــق بىلــەن ســىزغان
رەســىملىرى ۋە چوڭقــۇر پەلســەپىۋىلىك چۈشــەنچىلىرى
شەك–شۈبھىســىز يۈرەكلىرىنــى تەۋرىتىدىغانلىقىغــا گۇمانىــم
يــوق.
بــۇ كىتــاب ئۇيغــۇر تىلىــدا نەشــر قىلىنغــان بولســا،
رەسســامنىڭ ئۇيغــۇر تىلــى ۋە ئەدەبىياتىمىزغــا قوشــقان
تۆھپىســى تېخىمــۇ بۈيــۈك بوالتتــى.
بــۇ پىكرىمنــى مۇئەللىپكــە ئېيتقىنىمــدا ،بــۇ كىتابنــى
تىــز ۋاقىتتــا ئانــا تىلىمىــز بولغــان ئۇيغــۇر تىلدىمــۇ نەشــر
قىلىــپ ،ئانــا ۋەتــەن ۋە دۇنيانىــڭ باشــقا يەرلىرىــدە
ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغــا
ســۇنۇش ئارزۇســى بارلىقىنــى ســۆزلىدى.

ئەمگىكــى يــوق ،بىــراق مېنىــڭ شــېئىرالر توپلىمىمنــى ئۇالر
قوبــۇل قىلــدى ،مېنىــڭ ئۈچــۈن بــۇ بىــر بەخــت !−
دەيــدۇ رەسســام بىلــەن بولغــان بىــر ســۆھبەتتە.
 −بــۇ شــېئىرالرنى سىمۋولىســتالر ئىســتىلىدا يازدىــم.
مەســىلەن ،مۇنــداق مىســراالر بار«كېلەچەكنــى ئىــزدەپ
مــەن ،قايتتىــم ئۆتمۈشــكە» .كىتابنــى نېمىــس تىلىغــا
تەرجىمــە قىلىــپ ،نەشــر قىلىشــقا فرىدرىــخ خىتچئېــر
يــاردەم قىلــدى .بــۇ كىشــى چىنگىــز ئايتماتوۋنىــڭ
تەرجىمانــى بولغــان ئىكــەن.
 −بــۇ مەشــھۇر شــائىر بىلــەن يېقىــن ئارىلىشــىپ،
دوستالشــقىنىمىزنىڭ نەتىجىســىدە بــۇ ئىشــار ئەمەلگــە
ئاشــقان ئىــدى −،دەپ مىننەتدارلىــق بىلــەن چىنگىــز
ئايتماتوۋنــى ئەســلەيدۇ رەسســام.
 −ھازىرقــى دەۋردە ،شــېئىرىيەت دۇنياســىدىكى
ئىجادىيىتىڭىــز داۋاملىشــىۋاتامدۇ؟ دېگــەن ســوئالغا ئــۇ
مۇنــداق جــاۋاب بېرىــدۇ:
 −ھازىــر شــېئىرنى يازمايدىغــان بولــدۇم ،ســەۋەبى
ۋاقتىــم يــوق .ئاساســەن مــەن شــېئىرنى ،كەيپىياتىــم
ناھايىتــى ئېغىــر بولغاندىــا يازىمــەن« ،ناھايىتــى ئېغىــر»
دېگــەن ســۆزنى ئااليىتەن،تەكىتلىگــۈم كېلىــدۇ .ســەۋەبى
مېنــى ھــەر ۋاقىــت مــۇڭ باســىدۇ ،مىجەزىــم شــۇنداق.
مــاڭا دائىــم نەتىجىلىــك بىرمــۇ ئەســەر ياراتمىغانــدەكال
ســېزىلىدۇ.
بىــراق ،مــەن رەسســامنىڭ ســۆزىدە مۇنــداق بىــر
زىددىيەتنــى بايقىدىــم .ئۇنىــڭ بىلــەن مــەن قىرىــق
يىللىــق دوســت ،ئالمۇتادىكــى رەسســامچىلىق مەكتىپىــدە
بىللــە ئوقــۇدۇق ،ئاندىــن ئــۇ تاشــكەنت شــەھىرىگە ئالىــي
ئوقــۇش ئورنىغــا كەتكەندىــن كېيىنمــۇ ،ئارىمىزدىكــى
مۇناســىۋەت ئۈزۈلمــەي داۋاملىشــىپ كېلىۋاتىــدۇ .لېكىمنــى
بارلىــق كىشــىلەر ئاددىــي ،خۇش–خــوي ،مۇئامىلىســى
ئوچــۇق ،ھەرقانــداق ئــادەم بىلــەن چىقىشــااليدىغان
ئــادەم دەپ تونۇيــدۇ .مەنمــۇ ئۇنىــڭ مۇڭلىنىــپ يۈرگــەن
ۋاقىتلىرىنــى بايقىمىدىــم .بەلكــى بــۇ كەيپىياتىنــى ئــۇ
ھېــچ كىمگــە كۆرســەتمەي يۈرگەنــدۇ .لېكىن،كېچىســى
ئۇيقۇســىنىڭ كەلمەيدىغانلىقىنــى دائىــم ئېيتىــپ يۈرەتتــى.
ئۇنــداق ئەھۋالــدا رەسســام ،ئۇيقۇنىــڭ ئورنىغــا ئۇيغــۇر
مۇزىكىســىنى تىڭشــاپ لــەززەت ئالىدىكــەن.
ھەقىقەتەنمــۇ ئۇنىــڭ « مــاڭا دائىــم ،ئوڭۇشــلۇق
بىرمــۇ ئەســەر ياراتمىغانــدەكال ســېزىلىدۇ ».دېگــەن
چۈشەنچىســىگە تامامــەن قوشــۇلمايمەن .بــۇ پەقــەت
ئۇنىــڭ كەمتەرلىكىنــى بىلدۈرىدىغــان ئالىــي پەزىلىتى دەپ
چۈشــىنىش كېــرەك .ئۇنىڭدىــن كېيىــن ،مېنىــڭ بايقىشــىم
بويىچــە ،تاالنتلىــق ئىجــادكارالر ،ھېــچ قاچــان ئــۆز
ئەســەرلىرىگە قانائەتلەنمەيدىكــەن .چۈنكــى ئىجادىيىتىگــە
مەســت بولغــان ئىجادكارالرنىــڭ تەرەققىــي قېلىشــى
مۇمكىــن ئەمــەس .مانــا شــۇنداق بىــر تاالنتلىــق رەسســام
ئىبراگىمــوۋ لېكىمنىــڭ يېقىنــدا چىمكەنــت شــەھىرىدە
«قەلبىــم ســىرلىرى»(موئې ئوتكرۋېنىئــې) ناملىــق كىتابــى
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گۈل ناخشىسى

جىبران خېلىل جىبران (لىۋان)
مەن  -تەبىئەت ئاۋازىدىن ياڭرىغان ۋە قايتىالنغان بىر ئېغىز ياخشى سۆز.
مەن  -كۆك ئۆگزىدىن يېشىل گىلەمگە سارقىپ چۈشكەن بىر تال يۇلتۇز.
مەن شۇنداق ئېلىمېنتالرنىڭ قىزىدۇرمەنكى،
قىش ئۇالرغا ھامىلىدار بولغان ،ئەتىياز ئۇالرنى تۇغقان.
مەن يازنىڭ قۇچىقىدا ئۆسكەن ۋە كۈزنىڭ تۆشىكىدە ئۇيقۇغا كەتكەن.
مەن ھەر سەھەر تاڭ شامىلى بىلەن قوشۇلۇپ ،يورۇقلۇقنىڭ كەلگەنلىكىنى جاكاراليمەن.
كەچقۇرۇن بولسا ،قۇشالر بىلەن بىرلىكتە يەنە شۇ يورۇقلۇقنى ئۇزىتىپ قويىمەن.
داالالر مېنىڭ رەڭلىرىم بىلەن بېزەلگەن.
ھاۋامۇ مېنىڭ خۇشبۇي ھىدلىرىم بىلەن تولغان.
شەبنەم مېنىڭ شارابىم .مەن قۇشالرنىڭ ئاۋازىنى زەن قويۇپ تىڭشايمەن ،ياپيېشىل ئوتالرنىڭ رىتىملىق
شىلدىرالشلىرىغا جۆر بولۇپ ،ئۇسسۇلغا چۈشۈپ كېتىمەن.
مەن  -ئاشىقالرنىڭ سوۋغىتى.
مەن  -يارىشىملىق توي چەمبىرىكى.
مەن  -خۇشال دەملەرنىڭ خاتىرىسى.
مەن  -تىرىكلەرنىڭ كەتكەنلەرگە ئاخىرقى ھەدىيەسى.
مەن  -خۇشال ۋە غەمكىن دەملەرنىڭ ئوخشاشال بىر پارچىسى.
لېكىن ،مەن دائىم ئېگىز كۆككە نەزەر سېلىپ ،يورۇق نۇرنى كۆرىمەنكى ،بېشىمنى تۆۋەن سېلىپ ،سايەمگە قاراپ
تۇرمايمەن.
مانا بۇ دەل ئىنسانالر چوقۇم مەندىن ئۆگىنىشكە تېگىشلىك بىر ھېكمەت.

					

ئېنگىلىزچىدىن فەرۇق تاران تەرجىمىسى

لىفىت ئىچىدە ئىدۇق
جارككو تونتتى (فىنالندىيە)
لىفىت ئىچىدە ئىدۇق،
دائىم سەن بىلەن بىرگە،
ئاكوپتىكى بومبىدەك سەنتۈرۈلگەندىمۇ
ئىشەنچىم كامىل،
مۇسابىقە ماشىنىلىرىدەك دوقمۇشتىكى كىشىلەرگە قاراپ كەلگەن،
ئەڭ بىخەتەر خىلىدا ،ئىشىكلەر ۋاڭىلدايدۇ
بېلەتلەر تەكشۈرۈلىدۇ (بىنا ئېگىز ھەم ھەشەمەتلىك)
پەلەمپەيلەر تاقىۋېتىلگەن.
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بۇرۇن سەن بىلەن بىللە چىققانىدىم يۇقىرىغا،
ئەڭ ئېگىز قەۋەتكە ،گۈلدۈرلەۋاتقان بېتونالرغا ،ئۆگزىلەرگە ۋە ھاۋاالرغا،
يېرىپ ئۆتۈپ تۈتۈن ۋە تۇمانالرنى ،گۈڭگۈرتسىمان سېرىق زىققا بۇلۇتالرنى،
بۆسۈپ ئۆتۈپ بىر كۆك قەغەزلىك يەرشارىغا ئورالغان يالغانالرنى،
بۇرۇن سەن بىلەن بىرگە سەنتۈرۈلۈپ ئۆتكەندىىم
رەسمىي قىستاڭچىلىقنى ،بۈگۈن
كېچە ،كۈندۈزدىنمۇ يورۇقراق
سەن بىلەن بىرگە
ئۆرلىمەك ھەر ۋاقىت پارالقراق.
ئېنگىلىزچىدىن مۇرات ئورخۇن تەرجىمىسى
						

ئىككى شېئىر
خالىل ئىبراھىم ئۆزجان (تۈركىيە)

گوبىدە يامغۇر
تىترىگەن قوللىرىمدا تۈنەيدۇ
قار بىر ھازا ئىچىدە
كۈندۈزلىرى ئوتالرنىڭ ئىچىدىن تېپىۋالغان
ئوقنىڭ ئۇچى
جىمجىتلىق ئىچىدە گوبى
دېمىسىمۇ كېچە
بىر يوپۇق يېپىلىدۇ زاماننىڭ خىرىسىدىن جىمجىتقىنە
شىددەت بىلەن ياغىدۇ ئاق ئۆينىڭ ئۈستىگە
قۇتۇلغان ۋاقىتتىن سۈزۈلۈپ
ھەددىنى بىلمەس سامادىن گوبىدە يامغۇر
ئىڭراشلىرى بىلەن ئىچىنى تۆككەن ئاسمان
سەل تۇرۇپ ئاچچىغىدىن يانىدۇ دەيمەن
ئەمما يوق
ئۇچرىشىشى خىيالىنى ئارىالشتۇرغان بوران بىلەن تېخىمۇ شىددەتلىشىپ
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تامچىلىرىغا ئارىالشتۇرىدۇ خۇددى ياز ئاخشىمىدىن بىۋاسىتە قىشقا
راستچىل بواللمايدۇ ئارىلىرىغا كىرگەن ،بىلىنگەن يۈزۈم
نەچچە كۈندۈر بىر ئېغىزدىن تەكرارلىغان شامنىڭ ئاۋازى
كېچىدىن قالغان ئاۋاز بولۇپ قالىدۇ ئاق ئۆينىڭ ئىچىدە
ياتىدىغان يېرىنى ئىزدەيدۇ سۇئات قارانتاي
تۈنىكە مەشلىرىدىن يېيىلغان تېزەك پۇراقلىرىنىڭ ئارىسىدا
سائەتلەردە ھارغان ،ئۇنۇتقان خاتىرىلەر ئىچىدە گوبىدە
يالغۇزلۇققا بېغىشالنغان بىر تاغ باغرىدا تۇرىمەن
كۈننى كۆمگەن يەردە تۈنىگەن بۈركۈتلەر بىلەن بىرلىكتە
چاقنىغان مۇڭلۇق ناخشىلىرىم ئىچىدە قەھرىمانالر سىزىمەن
زىيارەت دەپتىرىمگە گۆدەكلەرلەرچە.

ئىسسق كۆل قىرغاقلىرىدا
ئاشىقنىڭ سۆزىنى يول كېسىدۇ،
كۆلەڭگىلەر ئۇرىدۇ بىر تەرەپتىن ،تا قەدىمدىن،
سوراققا يەر يوق!
خېنىلىق بىر ھەسرەت ئۆتمۈشى بىلەن كەلگۈسى ئارىسىدا سۈرتۈلگەن،
پېشانەمنىڭ ئوتتۇرسىدا قانلىق بارماق ئىزى،
تەڭرىتاغ ئىتەكلىرىگە قورقۇتار يالغاننى.
«تاغ تاغنى كۆتۈرىدۇ ئەمما ئازابتىن ئەمەس ھايات»
قۇدۇق ئاغزىدا پارقىرىغان سۇنىڭ تېگىدە كۆز،
ئاق چاچلىق مۇڭ ئىچىدە ماناسچى.
سۆزۈم بۆلۈنگەندە ئايرىلغان زامانغا،
كۆك تەڭرى بىلەن كۆرۈشكەندە خاكاسيالىق بىر تۈرك،
ۋوتكا كۆز يېشى ۋە باشقا نەرسىلەر،
ئىنچىكە تىلسىز بىر ئىللىق قاراشال،
كۆزىدە يۇلتۇزالر چاقنايدۇ.
رەنجىمەك ئۈچۈن ئەمەس ،ياق مىڭ قېتىم ياق،
خىيال ئورمانلىقىدا قونغىنىمىز چۈشلەردىن ئويغانغىلى،
ئۇزۇن بولدى ،ھەممە نەرسە مۇجمەللىككە ئايلىنىش ئالدىدا ئىكەن ھايات.
مۇرات ئورخۇن تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان
				

52

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

ئەلۋىدا ،مېنىڭ باھارىم
ھېكايە

گۈلباھار ھۇشۇرىۋا (قازاقىستان)

مەزكــۇر ھېكايەمنــى ئالەمدىــن مەزگىلســىز ئۆتكــەن قەلەمــداش ئــاكام
ئابدۇمېجىــت ۋە ئۇنىــڭ رەپىقىســى مەرىيــەم دۆلەتــوۋالر خاتىرىســىگە بېغىشــايمەن.

ئاپتوبۇســى كۈتــۈپ قالغاچقــا ،ئىشــقا ســەل
كېچىكىپــراق كەلدىــم .ســېيىتجان تېخــى كەلمىگــەن
ئىكــەن .ئىشــقا كىرىشــىمگە ئىشــىكنى بىــرى چەكتــى.
بۆلۈمگــە كىرىــپ كەلگــەن قىزنــى كــۆرۈپ ،يۈرىكىــم
جىغغىــدە قىلىــپ قالــدى .چۈنكــى ئــۇ باھارگۈلگــە قۇيــۇپ
قويغانــدەك ئوخشــاتتى .باھارگۈلنىڭكىگــە ئوخشــاش
يوغــان ،چىرايلىــق كۆزلــەر ،قاپ–قــارا قويــۇق قــاش–
كىرپىكلــەر ،ئاپئــاق ســۈزۈك ئــۈز… «تــوۋا ،مۇنــۇ قىزنىــڭ
ئاپىســىغا ئوخشــىغىنىنى قــارا .ئۇنــى كۆرمىگىنىمگــە
ئىككــى يىلچــە بولغــان .خويمــۇ تاتلىــق چــوڭ بولــۇپ
قاپتىكــەن…» دەپ ئويلىدىــم.
 −كەچۈرىســىز ،دادام بىــر ياققــا چىقىــپ
كەتتىمىكىنــە — ،دېــدى قىــز ئامانالشــقاندىن كېيىــن
ســەل قىســىلغاندەك قىلىــپ.
 −بــۇ ياققــا كېلىــڭ ،ئــۇكام ،ســېيىتجان تېخــى
كەلمىــدى .بىــر ئــاز كۈتــۈپ تــۇرۇڭ ،كېلىــپ قــاالر— ،
دەپ ئورۇندۇققــا ئولتۇرۇشــنى تەكلىــپ قىلدىــم.
بــۇ ســېيىتجاننىڭ قىــزى مۇقــەددەس ئىــدى .چىرايــى
غەمكىــن ،كۆزلىرىنــى يــاش ئەگىــپ تۇرغــان قىزنــى ئاشــۇ
بىــر قايغۇلــۇق كۈنــى قااليمىقانچىلىقتــا كۆرگــەن ئىدىــم.
ھازىــر دەرقەمــدە تــۇرۇپ ،ئۇنىــڭ مىســكىن كۆڭلىنــى
ئالغــۇدەك بىــرەر ئېغىــز ســۆز تاپالمــاي ئاۋارىمــەن.
 −ئالدىرايمــەن .قاھارنــى مەكتەپكــە ئاپىرىشــىم
كېــرەك… دادام ئەتىگەنــدە كېتىۋېدى .ئىشــقا كەتتىمىكىن
دەپ ئويلىغــان ئىدىــم…
 −ئەلۋەتتــە ،ھازىــر كېلىشــى كېــرەك .بىــر نەرســە
كېرەكمىــدى ،مۇقــەددەس؟ مۇمكىــن بولســا مــەن يــاردەم
قىالرمــەن؟

 −يــاق ،يــاق .رەھمــەت .ئاپامنىــڭ ھۆججەتلىرىنىڭ
ئارىســىدىن مۇنــۇ خەتنــى تېپىۋالغــان ئىدىــم — ،ئۇنىــڭ
قوللىــرى تىتــرەپ ،سومكىســىدىن قېلىــن كونۋېــرت
چىقــاردى — .دادامغــا يازغــان ئىكــەن… كەچقۇرۇنغىچــە
تاقــەت قىاللمــاي ،ئىشــىغا ئېلىــپ كەلگــەن ئىدىــم…
ئۇنىــڭ ئــاۋازى ھەر بىر ســۆزنى ئېيتقاندا ،دىرىلداپ،
قايغۇ–ھەســرەت ئارىــاش چىقىۋاتاتتــى .ھازىــر بىرال ئېغىز
گــەپ قىلســا يىغلىۋېتىشــكە تەييــارال تۇرغانــدەك .ئۇنىڭغــا
گەپنىــڭ ھاجىتىمــۇ بولمىــدى .خەتنــى مــاڭا ئۇزاتقۇچــە
كۆزلىرىدىــن يــاش ئۇرغــۇپ چىقىپمــۇ ئۈلگــۈردى« .خــەپ،
مۇنــۇ قىزنىــڭ دەردكــە چۆكــۈپ كەتكىنىنــى قــارا .ۋاي،
خۇدايىمــەن ،بەندەڭگــە رەھىــم قىلمىغان ئىكەنســەن…»
يۈرەك–باغرىــم ئېزىلىــپ ،تىت–تىــت بولــدۇم ،لېكىــن
ئۆزۈمنــى ئارانــا تۇتــۇپ:
 −مۇقــەددەس ،ئۇنــداق قىلمــاڭ .ئۆزىڭىــز ئاغرىــپ
قالىســىز .دادىڭىزنــى ،ئۇكىڭىزنــى ئايــاڭ .ســىزگە
قــاراپ ،دادىڭىزمــۇ ئاغرىــپ قالســا ،قانــداق قىلىســىز؟
— دەپ كۆزىدىكــى ياشــنى ســۈرتتۈم .ئــۇ چۆچۈگەنــدەك
دەرھــال مــاڭا قارىــدى .ئەتىمالىــم ،دادىســىنىڭمۇ ئاغرىــپ
قېلىشــىدىن قورقــۇپ كەتكــەن بولۇشــى كېــرەك .ئــۇ ئــۈز–
كۆزىنــى ســۈرتۈپ ،ئورنىدىــن تۇردىــدە:
 −ھــەدە ،مۇنــۇ خەتنــى دادامدىــن ئىلگىــرى
ئۇقۇۋالدىــم .ئــۇ مېنــى كەچــۈرەر .ئاپامنىــڭ ئاخىرقــى
دەقىقىلىرىــدە يازغــان نەرسىســىنى قولۇمغــا ئېلىــپ،
ئىچىنــى ئاچمــاي چىدىيالمىدىــم .ئىلتىمــاس ،ســىزمۇ
ئوقــۇپ چىقىــڭ .مۇمكىــن بولســا دادامغــا ھازىرچــە
كۆرســەتمەي تۇرارســىز .ئۇنىــڭ ســەۋەبى كېيىنكــى
ۋاقىتــاردا ئۇنىــڭ يۈرىكــى ئاغرىــپ ،ئىككــى قېتىــم
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دوختــۇر چاقىــردۇق .ئاپامنىــڭ خېتىنــى ئوقــۇپ ،يەنــە
ئاغرىــپ قالمىســۇن دەيمىنــا— ،دېــدى ئــۇ مــاڭا قــاراپ.
—ماقــۇل ،مۇقــەددەس .مــەن خەتنــى ئوقــۇپ
چىقــاي ،الزىــم بولســا ،كېيىنچىــرەك بېرەرمىــز — ،دېدىم
ئۇنــى ئىشــىككىچە ئۇزىتىۋېتىــپ.
قولۇمدىكــى خەتنــى يــە ئوقــۇپ چىقىشــىمنى ،يــە
ئالــدى بىلــەن ســېيىتجانغا بېرىشــىمنى بىلمــەي ،بىــر
دەقىقــە ئويلىنىــپ ئولتــۇردۇم .ئانىســىدىن مەزگىلســىز
جــۇدا بولغــان مۇنــۇ قىزنىــڭ ئېچىنىشــلىق قىياپىتــى،
بــۇ جۇدالىقتىــن ئەس–ھوشــىغا كېلەلمــەي يــۈرۈپ،
دادىســىدىن ئەنسىرىشــى مېنىــڭ دىلىمنــى ئېزىــپ،
ۋەيــران قىلىۋەتكــەن ئىــدى.
مــەن ياخشــى بىلگــەن بــۇ ئائىلــە ،زىممىســىگە
چۈشــكەن بەختســىزلىك كــۆز ئالدىمدىــن بىر–بىرلــەپ
ئۆتۈشــكە باشــلىدى.

ھــەر قانــداق ئىشــنى پۇختــا قىلىدىغــان ،قولىدىــن
كەلســە ،ھەممىگىــا يــاردەم قىلىشــقا تەييــار بولغاچقــا،
كوللېكتىپمــۇ ئۇنــى ھۆرمەتلەيتتــى .ئــۇ بۆلۈمگــە ھەمىشــە
خــۇش كەيپىياتتــا كىرىــپ كېلىدىغــان .بۇنىڭغــا ئۇنىــڭ
ئائىلىدىكــى بەختــى ســەۋەبكار ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپ،
ئۇالرغــا چىــن كۆڭلۈمدىــن قىزىقاتتىــم .ھەممــە نەرســە ئــۆز
يولىــدا ،ســېيىتجانمۇ ئادەتتىكــى تىرىكچىلىــك بىلــەن
بەنــد بولــۇپ ،ۋاقىــت ســىلىق ئۆتۈۋاتاتتــى.
ئۆتكــەن يىــل كىرىشــى بىلــەن ســېيىتجاننىڭ
كەيپىياتــى ســەل بۇزۇلــۇپ ،گــەپ ئانچىــۋاال خــۇش
ياقمــاس بولــۇپ قالــدى .ئىشــقا كېچىكىــپ كېلىــپ،
ئەتىگــەن كېتىــپ قېلىــپ ،ئــۆزى بىلــەن ئــۆزى بولــۇپ
يۈرگىنىگــە خېلــى ۋاقىــت بولغاچقــا:
 −ســېيىتجان ،ســىزگە نېمە بولدى .بىرەر كۆڭۈلسىز
ئەھۋال بولۇپ قالدىمۇ يە؟ — دەپ ســورىدىم.
 −يــاق ،يــاق .ھەممىســى دۇرۇس −،دېــدى ئــۇ
دەســلەپ گــەپ قىلغۇســى كەلمىگەنــدەك .كېيىــن ســەل
ئويلىنىــپ تــۇرۇپ:
 −باھارگۈلنىــڭ ســاقلىقى ياخشــى بولمــاي يۈرىــدۇ.
دوختۇرخانىغــا چۈشــۈپ قالــدى — ،دەپ قوشــۇپ
قويــدى .مەنمــۇ ئــادەم بالىســىنىڭ بىــردە ئاغرىــپ ،بىــردە
ســاقىيىپ يۈرۈشــىنى ئادەتتىكــى ئىــش دەپ بىلەتتىــم.
 −ئاغرىغــان ئــادەم ســاقىيىپ قالىــدۇ .ئۇنىڭغــا
ئانچىــۋاال قايغــۇرۇپ كەتمــەڭ ،ئۇنىڭدىــن كــۆرە
قاچــا يۇيــۇش ،تامــاق پىشــۇرۇش ئېغىــر كېلىۋاتىــدۇ،
دېســىڭىزچۇ — ،دەپ كۆڭلىنــى ئالماقچــى بولــدۇم.
ئۇ ماڭا بىر ئاز قاراپ تۇردى–دە:
 −ئەلۋەتتە ،ساقىيىدۇ .جەزمەن ساقىيىدۇ −،دەپ
قويــۇپ ،چاپســان تاالغــا چىقىــپ كەتتــى .ۋاقىت شــۇنداق
ئۆتــۈۋەردى .ھەش–پــەش دېگۈچــە كــۈز كېتىــپ ،قىشــمۇ
كەلــدى .ســېيىتجاننىڭ چىرايىدىكــى كۈلكــە ،خــۇش
چاق–چاقىلىرىنىــڭ ئۈزۈل–كېســىل يوقــاپ كەتكەنلىكى،
ئىككــى– ئــۈچ كۈنلــەپ ئىشــقا كەلمــەي قالىدىغانلىقــى،
ھەمىشــە ئۇيقۇســىز ئادەمــدەك قاپاقلىرىنىــڭ ئىششــىپ
يۈرىدىغانلىقىغــا ئۆگىنىپتــۇ قالغــان ئىــدۇق .ئــۇ كەلســە–
كەلمــەس نەرســىگە تېرىكىدىغــان ،ئىــش بابىدىكــى
بــەزى ســوئالالرغىمۇ خــۇش ياقماســلىق بىلــەن جــاۋاب
بېرىدىغــان بولۇۋالغاچقــا ،ئۇنىڭدىــن بىــرەر نەرســە
توغرىلىــق سوراشــقىمۇ پېتىنالمــاي يــۈردۇق .ئىلگىــرى
باھارگــۈل توغرىلىــق ســۆز چىقســا ،ئېچىلىــپ كېتىدىغــان
ســېيىتجان ،ھازىــر ئــۇ توغرىلىــق گــەپ قىلماســلىققا ۋە
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دەســلەپ بــۇ كارخانىغــا ئىشــقا كەلگــەن يىلــى
ســېيىتجان مۇشــۇ بۆلۈمــدە ئىشــلەۋېتىپتۇ .ئــۇ چاغــدا
مۇقــەددەس  5–4ياشــاردا ئىــدى .باھارگــۈل
مۇقەددەســنى يېتىلــەپ پات–پاتــا بىزنىــڭ يېنىمىزغــا
كىرىــپ كېلىدىغــان .ئېگىــز بويلــۇق ،ئورۇقــراق كەلگەن،
ئىللىــق يۈزلــۈك بــۇ چىرايلىــق ئايــال بىلــەن پەيدىن–پەي
تېخىمــۇ يېقىنــراق تونۇشــتۇق .ئــۇ ناھايىتــى ئــاق كۆڭــۈل،
كىچىــك پېئىــل ،مېھرىبــان ۋە ئاجايىــپ مېھماندوســت
ئىنســان ئىكــەن.
 −ســىز قانــداق تەلەيلىــك ئــادەم ،ســېيىتجان.
باھارگــۈل ئوخشــاش قىزنــى قانــداق ئايالندۇرۇۋالدىڭىــز،
— دەپ بەزىــدە چېقىشــىپ قوياتتىــم.
 −ۋاي ،ســىزمۇ دەيســىز–دە .مــاڭا ياخشــىالپ
قارىمامســىز .ئــۆزۈم شــۇنچە ياخشــى يىگىــت تــۇرۇپ
باھارگۈلگــە قانــداق ئالدىنىــپ قالدىــم ،دەپ ھەيــران
بولــۇپ يۈرســەم — ،دەپ ئۇمــۇ چېقىشــاتتى .ھەقىقەتــەن
بــۇ ئىككــى جــۈپ بىر–بىرىگــە تىــل تەككىــدەك دەرىجىدە
يارىشــىپ تۇراتتــى .كېيىنچىــرەك ئۇالرنىــڭ ئوغلــى
قاھــار تۇغۇلــۇپ ،بەخــت ئۈســتىگە بەخــت قوشــۇلدى.
ســېيىتجان ئــارزۇ قىلغــان ئوغلىنىــڭ تاتلىــق قىلىقلىــرى
بىلــەن ئــاي ۋە يىلالرنىــڭ ئۆتــۈپ كەتكىنىنىمــۇ بايقىمــاي
يــۈردى .باھارگــۈل بولســا ئائىلىســىدىكى ئــەڭ قىممەتلىــك
ئادەملەرنىــڭ كۆڭلىدىــن چىقىشــقا تىرىشــاتتى.
ســېيىتجان ئــاق كۆڭــۈل ،خــۇش چاق–چــاق
54

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

ســۆزنى باشــقا ماۋزۇغــا يۆتكەشــكە تىرىشــاتتى.
ھــەر كىــم ئــۆز تىرىكچىلىكــى بىلــەن بەنــد بولــۇپ
يۈگۈرۈشــۈپ يــۈرۈپ ،ســېيىتجاننىڭ بــۇ ئەھۋالــى
باھارگۈلنىــڭ ئەھۋالىنىــڭ مۈشــكۈللۈكىگە باغلىــق
ئىكەنلىكىنــى ،دوختۇرالرنىــڭ ئۇنىڭغــا باھارگۈلنىــڭ
ساقىيىشــىنىڭ مۇمكىــن ئەمەســلىكىنى ئېيتقانلىقىنــى
بىــز – بەندىلــەر نەمدىنمــۇ بىلەيلــى .بــۇ ئۇنىــڭ
دەل دوختۇرالرنىــڭ ئېغىــر ھۆكۈمــى بىلــەن ھېــچ
كېلىشــەلمەي ،ئۆزىنىــڭ بــار ئامالىدىــن پايدىلىنىــپ،
تېۋىــپ ،ئېكستراســېنس ،مولــا دېگەنلەرنىڭ ھەممىســىگە
كۆرســىتىپ ،باھارگۈلنــى «ئۆلۈم» ئوخشــاش دەھشــەتتىن
ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن كــۈرەش يۈرگۈزۈۋاتقــان پەيتــى
ئىكــەن.
ئۇنــى دەپ ،بۇنــى دەپ يــۈرۈپ ھەش–پــەش
دېگۈچــە ئەتىيــاز كېلىــپ قالــدى .كــۈن خېلىال ئىسســىپ،
يەر–جاھــان كۆكلىتىۋاتاتتــى .يېقىــن تۇغقانلىرىمىزنىــڭ
بىــرى دوختۇرخانىغــا چۈشــۈپ قېلىــپ ،شــەنبە كۈنــى
ئۇنــى يوقــاپ كەلمەكچــى بولــۇپ ماڭدىــم .دوختۇرخانــا
ھويلىســىغا ئەمدىــا كىرىــپ كېلىۋېدىــم ،كــۆزۈم مــاڭا
قارىمۇ–قارشــى چــوڭال بىرىنــى كۆتۈرۈۋالغــان ئادەمگــە
چۈشــتى .ئۇنىڭغــا يــول بېرىــش ئۈچــۈن چەتكــە بۇرۇلۇپ،
ئــۆز كۆزۈمگــە ئــۆزۈم ئىشــەنمەي قالدىــم .ئالدىمــدا
ســېيىتجان تۇراتتــى.
مەن ھودۇققىنىمدىن:
 −س…  −دەپ ئاغزىمنــى ئېچىشــىمغا ئــۇ
يالۋۇرغانــدەك «گــەپ قىلمــاڭ» دەپ ئىشــارەت قىلــدى.
ئۇنىــڭ كۆزلىــرى يــاش…
بــۇ كۆرۈنــۈش مــاڭا شــۇنچىلىك تەســىر قىلدىكــى،
تېنىــم شــۈركۈنۈپ ،بىــردە مــۇزالپ ،بىــردە ئىسســىپ،
ئاياق–قولۇمدىــن جــان ئۈزۈلگەنــدەك ،ئــۇزاق ۋاقىــت
قوزغىاللمــاي قالدىــم« .ســېيىتجاننى شــۇ دەرىجىــدە
ئۆزگەرتىۋەتكــەن مۇشــۇ دەرد ئىكەنــدە… باھارگۈلنــى
ئاغرىــق دېگۈســى كەلمــەي ،يامــان ســۆزلەردىن قورۇنغان،
ھەممــە دەردىنــى ئىچىگــە ســىڭدۈرۈپ يۈرگــەن ئىكــەن-
دە بــۇ بىچــارە» دېگــەن ئويــار ۋە بايىقــى ســۆرۈن ئەھۋال
مېنىــڭ كۆڭلۈمنــى ئاالقــزادە قىالتتــى.
دۈشــەنبە كۈنــى ســېيىتجان ئىشــقا كەلمىــدى .يەنــە
ئىككــى كۈندىــن كېيىــن بولســا خانىمىزغــا باھارگــۈل
توغرىلىــق دەھشــەتلىك خــەۋەر كېلىــپ يەتتــى .بــۇ
خــەۋەر ،بىــز — ســېيىتجان بىلــەن باھارگۈلنــى ياخشــى
بىلىدىغانــار ئۈچــۈن — قۇياشــلىق كۈنــى ئاســماندا

چاقمــاق چاققانــدەك تەســىر قىلــدى.
كوللېكتىــپ بولــۇپ مەزگىلســىز ســولغان گۈلنــى
ئۇزىتىشــقا قاتناشــتۇق .بــۇ كۈنلىــرى ئۇالرنــى بىلىدىغــان
ھــەر قانــداق ئــادەم چوڭقــۇر قايغــۇرۇش ۋە ماتەمــدە
بولــدى .ئۇرۇق–تۇغقانلىرىنىــڭ ،قىــزى مۇقەددەســنىڭ،
ھەتتــا كىچىككىنــە قاھارنىــڭ ھەســرەت بىلــەن يىغلىشــىغا
چىــداپ تــۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىدى .ســېيىتجان بولســا
مۈكچىيىــپ ،بولغــان ۋەقەگــە تېخىچــە ئىشــەنمەي ،ھەتتــا
ئەھۋالنــى تولــۇق چۈشــەنمەيۋاتقان كۆرۈنۈشــى بىلــەن
ئەتراپتىكىلەرنــى تەشۋىشــكە ســاالتتى .يــۇرت چوڭلىــرى
ئۇنىــڭ ئالــا تائــاال ئىگىمىزنىــڭ ئەمرىگــە قارشــى چىقىــش
ئېغىــر گۇنــاھ ئىكەنلىكىنــى ،ئــەر كىشــىنىڭ ھــەر قانــداق
ۋەزىيەتتــە چىداشــچان بولۇشــى الزىملىقىنــى يادىغــا
ســېلىپ ،تەســەللى بېرەتتــى.
ئۆلگەننىــڭ كەينىدىــن ئۆلۈۋېلىــش مۇمكىنمىــدى؟
ئۆرۈپ–ئــادەت ،رەســىم–قائىدە بويىچــە ھەممــە ئىشــارمۇ
تۈگىــدى .ســېيىتجان ئىككــى بالىســى بىلــەن يالغــۇز
قالــدى .تىرىــك بەندىلەرگــە ھاياتنــى داۋامالشــتۇرماق
كېــرەك .بۇمــۇ ئاشــۇ رەھىمســىز ھايــات قانۇنــى…
ئېغىــر كۈنلــەر تۈگــەپ ،ئېغىــر ئىشــار بېســىلغاندىن
كېيىــن ســېيىتجان ئاســتا بۆلۈمگــە كىرىــپ كەلــدى .بىللــە
ئىشــلىگەن يىلــار ئىچىــدە ئۇنىــڭ بىلــەن ھەقىقەتەنمــۇ
ئاكا–ســىڭىلدەك بولــۇپ كەتكــەن ئىــدۇق .ئــۇ ھېــچ
نەرســە ئېيتمىســىمۇ ،بىــر يىــل ئىچىــدە يىغىلىــپ كەتكەن
دەردىنــى كۆزىدىــن توختىمــاي ئېقىۋاتقــان ئەلەم ياشــلىرى
بىر–بىرلــەپ بايــان قىلىۋاتقانــدەك ئىــدى.
 −دوختــۇرالر «ئــۇزاق ۋە بىــر نەچچــە قېتىــم
تەكشــۈرگەندىن كېيىــن ئەھۋالنــى ئېيتتــى .ئاممــا مېنىــڭ
ئــۇ توغرىلىــق ئاڭلىغۇممــۇ كەلمەي ،ئۇنىــڭ ھاياتى ئۈچۈن
داۋالىتىشــقا داۋام قىلدىــم .ھــەر قانچــە ئېغىــر ئەھۋالدىــن
مېنىــڭ باھارگۈلگــە بولغــان ھېس–تۇيغۇلىرىــم ئۇلۇقتەك،
ئــۇالر سۆزســىز يېڭىــپ چىقىدىغانــدەك ،ئۈمىــد بىلــەن
يــۈردۈم .دوختۇرالردىــن ئــەڭ ئاخىرقــى ئىمكانىيەتلەردىــن
پايدىلىنىشــىنى ،باھارگۈلنــى ســاقالپ قېلىشــقا ئۆزۈمــدە
بــار ،ھەتتــا يــوق مۇمكىنچىلىكلەردىــن پايدىلىنىشــقا
تەييــار ئىكەنلىكىمنــى ئېيتىــپ ،ئىلتىمــاس قىلدىــم.
ئەپســۇس ،مېنىــڭ تىرىشــقانلىرىم ئۇنىــڭ ھاياتىنــى
پەقــەت بىــر نەچچــە ئايغــا ئۇزارتىشــقا يەتتــى… نېمــە
ئۈچــۈن؟ نېمــە ئۈچــۈن بــۇ داۋاســى يــوق كېســەل مېنىــڭ
باھارگۈلۈمگــە چاپالشــتى ،دېگــەن ســوئالغا نەچچىلىگــەن
تاڭالرنــى جــاۋاب ئىــزدەپ ئاتقــۇزدۇم .قىسقىســى ،مــەن
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ئۇنــى ســاقالپ قااللمىدىــم…
ســېيىتجان ئــۇھ ئۈســتىگە ئــۇھ تارتاتتى .مــەن ئۇنىڭ
ئۇنىڭســىزمۇ ئازابلىنىۋاتقــان دىلىنــى تېخىمــۇ ئازابلىمامــاق
ئۈچــۈن باھارگــۈل توغرىلىــق ھېــچ نەرســە سورىماســقا،
ئىالجــى بولســا گەپنــى باشــقا ياققــا بۇراشــقا ھەرىكــەت
قىلدىــم.
ئــۇ خېلىغىچــە جىــم ئولتــۇرۇپ ،بىــر نۇقتىغــا قادىلىپ
قالــدى .ئاندىن:
 −يېقىنــدا باھارگۈلنــى دوختۇرخانىدىــن ئۆيگــە
ئېلىــپ ماڭغــان كۈنــى ئۇچــراپ قالدىڭىزغۇ .بىــرەر تونۇش
ئادەمنىــڭ ئۈنىنــى ئــاڭالپ ،ئــۆز ئەھۋالىدىــن خىجالــەت
بولمىســۇن دەپ ســىز بىلەنمــۇ سۆزلەشــمىگەن ئىدىــم.
ئاخىرقــى ئىككــى كــۈن ئىچىــدە ئۇنىــڭ تومۇرلىرىــدا
دورىمــۇ ماڭمــاي قالــدى .ئۇنىــڭ كۆزلىرىنىــڭ نــۇرى
ئۆچــۈپ ،مىدىرالشــقىمۇ ماغــدۇرى يــوق ئىــدى .پەقــەت
شــۇ چاغــدا مېنىــڭ باھارىمنىــڭ ئاخىرقــى دەملىــرى
ئىكەنلىكىنــى ئىقــرار قىلىشــقا مەجبــۇر بولــدۇم .ئاخىــرى
مــەن بــۇ ئاچچىــق ھەقىقەتتىــن قېچىــپ قۇتۇاللمىدىــم،
خــاالس .ئۇنىڭغــا نېمىمــۇ دەپ ئۆيگــە ئەكېتىمــەن دەپ
پــاي – پېتــەك بولــۇپ يۈرگــەن چېغىمــدا ،ئــۇ مــاڭا
بالىالرنىــڭ يېنىــدا بىــر ئــاز يۈرگۈســى كېلىدىغانلىقىنــى
ئېيتىــپ ،پىچىرلىــدى.
 −ئەلۋەتتــە ،دەم ئېلىــش كۈنلىــرى ئۆيــدە
بولغىنىڭىــز ياخشــى −،دېدىــم ۋە ماشــىنا چاقىرىشــقىمۇ
تاقــەت قىلمــاي ،ئۇنــى ئاۋايــاپ قولۇمغــا ئېلىــپ،
كۆتــۈرۈپ چىقىــپ كەتتىــم.
مــەن ئۇنــى تــا ئۆيىگىچــە كۆتــۈرۈپ باردىــم.
دوختۇرخانــا بىلــەن بىزنىــڭ ئــۆي ئارىلىقــى ئانچىــۋاال
يىــراق ئەمەســقۇ .مەســىلە ئۇنىڭدىمــۇ ئەمــەس .قولۇمغــا
باھارگۈلنــى ئېلىشــىم بىلــەن شــادلىقىدىن قايغۇســى تــوال
بــۇ يــورۇق دۇنيادىــن ۋاز كەچتىــم .بۈگۈنگىچــە ئــارزۇ
قىلغــان تاتلىــق خىياللىرىــم ،باھارگــۈل بىلــەن بىللــە
ئۆتكۈزگــەن ئاجايىــپ بەختلىــك ۋاقىتلىرىــم كــۆز ئالدىمــدا
مېنــى دەپســەندە قىلىــپ ،كۆككــە ئۇچقانــدەك بولــدى.
چۈنكــى ئۆتكــەن يىلىــا قىزىــل گۈلــدەك ئېچىلىــپ تۇرغان
باھارىمــدا نــە ماغــدۇر ،نــە ســالماق قالمىغــان ئىــدى.
ئــۇ كۈنــى خۇدانىــڭ مــاڭا باھارىــم بىلــەن خوشلىشــىش
ئۈچــۈن بەرگــەن ئاخىرقــى ئىمكانىيىتــى ئاشــۇ خىــل
بولــدى .باھارگۈلۈمنىــڭ ئۇنىڭســىزمۇ زېدىلەنگــەن تېنىنــى
ئاغرىتىۋالمــاس ئۈچــۈن ئۇنــى ئاۋايــاپ تۇتــۇپ ،ئۆزۈمنــى
بىــردە بىلىــپ ،بىــردە بىلمــەي كېلىۋاتىمــەن .ئۆزۈمنــى

تۇتــۇش ئۈچــۈن قانچــە تىرىشســاممۇ ،كۆزۈمدىكــى ياشــار
بىــر توختىمــاي ئاقماقتــا ئىــدى .يــول بويــى ياراتقــان
ئىگىمىزدىــن «ئــاھ خۇدايىــم! مــەن ســاڭا نېمــە گۇنــاھ
قىلدىــم؟ نېمــە ئۈچــۈن دۇنيادىكــى ئــەڭ قىممــەت
ئادىمىمدىــن جــۇدا قىلىــش جازاســىنى مۇۋاپىــق كــۆردۈڭ؟
باھارىمنــى مۇنــۇ دەھشــەتلىك ھالغــا سېلىشــتىن باشــقا
چــارەڭ يوقىمىــدى ســېنىڭ؟ مەقســىتىڭ مېنــى زارلىتىــش
بولســا تىلىكىــڭ ئورۇنالنــدى .ئەمــدى مېنىــڭ يالغــۇز
تىلىكىمنــى ئورۇنالشــتىن بــاش تارتمىغىــن .باھارگۈلنــى
ئاخىرقــى قېتىــم تۇتقــان قوللىرىمنــى ئەســتىن چىقمــاس
قىلىــپ تالدۇرغىــن .شــۇنچىلىك تالدۇركــى ،ئۇنــى ھــەر
كۈنــى كۆتــۈرۈپ يۈرگەنــدەك ســېزىپ يــۈرەي ،ئۇلــۇغ
ئىگــەم» — ،دەپ ســورىدىم .ئەممــا خۇدايىــم مېنىڭدىــن
تامامــەن يــۈز ئۆرىگــەن ئىكــەن .بــۇ تىلىكىمنىمــۇ قوبــۇل
قىلمىــدى .چۈنكــى مېنىــڭ باھارىمنىــڭ تېنــى پاختىــدەك
يېنىــك بولــۇپ ،قــول تالدۇرغىــدەك ســالمىغى قالمىغــان
ئىكــەن…
 −ئۆزىڭىزنــى تۇتــۇڭ دېدىمغــۇ ،ســېيىتجان.
باھارگــۈل ســىزگە ئالتۇنــدەك ئىككــى يالدامــا قالــدۇرۇپ
كەتتــى .ئۇالرنــى چــوڭ قىلىــش ئەمــدى ســىزنىڭ
بېشــىڭىزدا .بالىــار توغرىلىقمــۇ ئويــاپ قويــۇڭ −،دەپ
ئۇنــى باســقاندەك بولىمــەن.
 −مۇقەددەســنىڭ ئالدىــدا ئۆزۈمنــى گۇناھــكار
ســېزىمەن .ئۇنىــڭ ئالدىــدا يالغانچــى بولــۇپ قالدىــم.
ئاپىســى…ئۇ «ئاپىســى ئۆلگەندىــن كېيىــن» دېگــەن
ســۆزنى ئېيتالمىــدى .ســېيىتجان يەنــە بىــر پــەس
چېكىســىنى چىــڭ بېســىپ ئولتــۇردى ۋە ئاســتا ئــاۋازدا
ســۆزىنى داۋام قىلــدى.
 −ئــۇ كۈنــى مۇقــەددەس ئــون بــەش ياشــقا
تولغــان .باھارگــۈل دوختۇرخانىــدا .ئەھۋالــى كۈندىــن–
كۈنگــە ئېغىرلىشــىۋاتقان پەيــت .كەيپىياتىــم قانــداق
ئىكەنلىكىنــى بىلىســىز .تەقدىــر مــاڭا ئۆيگــە كىرگەنــدە
بالىالرغــا ئاپىســىنىڭ ئەھۋالىنــى ياخشــى دەپ ئېيتىشــقا،
باھارگۈلنىــڭ ئالدىــدا كۈلۈمســىرەپ تــۇرۇپ چۆچەكتىكــى
«بەختلىــك ھايــات» توغرىلىــق ســۆزلەش ئوخشــاش
ئېغىــپ ۋەزىپــە يۈكلىــدى.
پەقــەت كېچىســى يالغــۇز بۆلۈمگــە كىرگەندىــن كېيىن
بــۇ دەردلىرىمنــى تۆكىدىغــان جــاي تاپالمــاي ،بىئــارام
بولــۇپ ،تاڭنــى قانــداق ئاتقۇزىۋالىدىغىنىــم بىــر ئۆزۈمگــە
ۋە بىــر ئالالغــا مەلــۇم ئىــدى.
ئاخشــىمى باھارگۈلنىــڭ يېنىــدا بولغــان ئىدىــم .ئــۇ
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«مۇقەددەســنىڭ تۇغۇلغــان كۈنىنــى داســتىخان يېيىــپ،
مــەن بــاردەك ئۆتكۈزۈشــكە تىرىشــىڭ .ئــۆزى بۆلەكچىــا
نازۇكلىشــىپ كەتتــى .ئــازراق بولســىمۇ كۆڭلــى كۆتۈرۈلــۈپ
قالســۇن» ،دەپ ئىلتىمــاس قىلغــان ئىــدى.
بــۇ كۈنلىــرى مېنىڭــدە نەدىمــۇ كەيپىيــات بولســۇن.
ھــەر ھالــدا ئەتىگەنىــرەك تــۇرۇپ ،ئۈســتەلگە بىــر
نەرســىلەرنى تىزىــپ ،تەييارلىمــاق بولــدۇم .مۇقــەددەس
تۇرغىچــە ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى كۆتۈرىدىغــان گەپلەرنــى
قىلماقچــى بولــۇپ تەييارلىنىۋاتىمــەن… مېھمانخانا تەرەپكە
كېتىــپ بېرىــپ ،ئۇنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا توختــاپ
قالدىــم .ئىشــىك قىيــا ئوچــۇق ئىكــەن ،مۇقــەددەس
بولســا بۇقۇلــداپ يىغالۋاتقــان ئىكــەن .ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى
ئېلىــش تېخىمــۇ قىيىــن بولۇۋاتقانلىقــى ھېــس قىلدىــم.
ھــەر ھالــدا بــار غەيرىتىمنــى يىغىــپ ،ئۇنىــڭ يېنىغــا
كىردىم.ئۇنىڭغــا ئاســتا يېقىنلىشىپ،بېشــىنى ســىيپىدىم.
 −بۈگــۈن ســىزنىڭ مەيرىمىڭىزغــۇ ،ئەخمــەق قىــز.
مۇنــداق كۈنىمــۇ يىغالمدىكىــن؟ چاپســان كۆزىڭىزدىكــى
ياشــنى ســۈرتۈپ ،قانــداق ســوۋغا خااليدىغانلىقىڭىزنــى
ئېيتىــڭ .ئاپىڭىــز ئۆزىڭىــز خالىغــان نەرســىڭىزنى ئېلىــپ
بېرەيلــى دەيــدۇ .قېنــى چاپســان ئېيتىــڭ – دەپ تامامەن
خــۇش كەيپىياتتــا ئىكەنلىكىمنــى ئىپادىلەشــكە بار كۈچۈم
بىلــەن تىرىشــتىم .مۇقــەددەس بېشــىنى كۆتــۈرۈپ:
 −راســتال خالىغىنىمنى ئورۇنالمســىز ،دادا؟ — دەپ
ســورىدى ئۆپكىســىنى تېخىمــۇ باســالماي .مــەن ئۇنىــڭ
كۆڭلىنــى ئېلىــش يولىنــى تاپقىنىمغــا خــۇش بولــۇپ:
 −ئەلۋەتتــە ،قىزىــم ،ئېيتىــڭ .بۈگــۈن ســىزنىڭ
ھــەر قانــداق تىلىكىڭىــز مېنىــڭ ئۈچــۈن قانــۇن .قېنــى،
دادىڭىــز مــەرد چاغــدا ســوراۋېرىڭ −،دېدىــم.
 −ئاپامنــى ســاقايتىپ بېرىــڭ ،جېنىــم دادا .يالغــۇز
تىلىكىــم شــۇ −،دېــدى ئــۇ يالۋۇرغانــدەك قىلىــپ.
ئالال…مېنىــڭ تىلىــم تارتىلىــپ ،دېمىم قىســىلغاندەك
بولــۇپ ،بىــر ئــاز تــۇرۇپ قالدىــم .تــوۋا ،تېخــى ئۆتكــەن
يىلىــا ئەركىلــەپ ،بىــردە ئۇنــى ،بىــردە بۇنــى ســوراپ،
ئــاۋارە قىلىــپ يۈرگــەن قىزىمىزنىــڭ يۇمــران قەلبىنــى،
ئوڭايــا غەم–قايغــۇ بېســىۋالغىنى يۈرىكىمنــى خەنجــەر
بىلــەن تىلىۋەتكەنــدەك ھېــس قىلدىــم.
 −ئۇنــداق بولســا تىلىكىــم ئورۇنالنــدى دەۋېرىــڭ.
ســەۋەبى ،ئاپىڭىــز ئــاز كۈنــدە ســاقىيىپ چىقىــدۇ.
بۇنىڭدىــن باشــقا نەرســە ســوراڭ ،سورىمىســىڭىز،
كېچىكىــپ قالىســىز .مــەن يالتىيىــپ قېلىشــىم مۇمكىن−،
دېگــەن بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا يالغــان ۋەدەمنــى بەردىــم.
ئۇنىــڭ مىســكىن چىرايــى ئۆزگىرىــپ ،كۆزلىرىــدە

ئۈمىــد ئۇچقۇنلىــرى پەيــدا بولغانــدەك بولدىيــۇ ،دەرھــال
يەنــە مۇڭالنــدى.
 −ئۇنــداق بولســا ئاپــام نېمىشــقا ئورنىدىــن تۇرالمــاي
قالدى؟
ئۇ يەنە ماڭا تەلمۈرۈپ قارىدى.
 −بــۇ تەبىئىــي ھالــەت ئەمەســمۇ .ئېســىڭىزدىمۇ
ئاخىرقــى قېتىــم چــەت ئەلدىــن ئالدۇرغــان دورىنــى
دوختــۇرالر« ،بــۇ ئىنتايىــن كۈچلــۈك دورا .دەســلەپ
ئورگانىزمنــى ئوســاللىتىپ ،ئاندىــن ياخشــى قىلىــدۇ» −
دېمىگەنمىــدى… −دېدىــم بــۇ «چۆچەك»نىــڭ يادىمغــا
چۈشــكىنىگە خــۇش بولــۇپ.
ئــۇ ئورنىدىــن ســەكرەپ دېگــۈدەك تــۇردى–دە،
كىچىــك ۋاقتىدىكىــدەك بوينۇمنــى چىــڭ قۇچاقــاپ:
 −رەھمــەت ،دادا ،بــۇ ســوغىڭىزنى مەڭگــۈ
ئۇ نتۇ ما يمــە ن .
ئــۇ كۈنــى قاھارنــى ئەگەشــتۈرۈپ باھارگۈلگــە باردۇق.
ئــەڭ تەســىرلىك يېــرى ،ئاپىســىمۇ ،خــۇددى مېنىــڭ
بىلــەن كېلىشــىۋالغاندەك ،ئۇالرنــى ئورۇن–كۆرپىســىنى
يىغىۋېتىــپ كۈتكــەن ئىكــەن .باھارگۈلنىــڭ ئاياق–قولــى
تىتــرەپ ،ئارانــا تۇرۇۋاتقىنىنــى بىلىــپ تــۇردۇم .ئۇنىــڭ
ئــەڭ ئاخىرقــى نەپىســىدىمۇ ئانىلىــق بۇرچىنــى ئۆتــەپ،
ئۆزىنىــڭ ئەھۋالىنــى قويــۇپ ،بالىالرنــى ئويالۋاتقىنىنــى
كــۆرۈپ ،ئىچ–ئىچىمدىــن تەۋرەندىــم…
ئــەڭ دەھشــىتى ،مۇقەددەســنىڭ تۇغۇلغــان كۈنىدىــن
كېيىــن ئــۇ پەقەتــا بــەش كــۈن ياشــىدى…
مۇقەددەســكە بەرگــەن ۋەدەم ئەنــە شــۇنداق
ئاياغالشــتى.ئۇنىڭ كۆزىگــە تىكىلىــپ قاراشــقا ،ھەتتــا
بىــرەر ئېغىــز ســۆز قىلىشــقا پېتىنالمــاي يۈرىمــەن .ھــە،
ئۇنىــڭ يىغىســى تۈگىمــەك تۇرمــاق ،كۈندىن–كۈنگــە
كۈچىيىۋاتقانــدەك قىلىــدۇ…
مــەن ســېيىتجاننىڭ يۈرىكىدىكــى يارىنىــڭ قانچىلىك
دەرىجىــدە چوڭقــۇر ئىكەنلىكىنــى سەزســەممۇ ،ئۇنــى
بەزلەشــكە ھەرىكــەت قىلىۋاتىمــەن .ئاممــا مــاڭا قــۇالق
ســېلىۋاتقان ئــۇ يــوق .خالىســا جىــم بولــۇپ قالىــدۇ ،ھــە
خالىســا باھارگــۈل توغرىلىــق توختىمــاي ســۆزلەپ كېتىــدۇ.
 −ئــاھ ،خــۇدا! باھارگۈلنىــڭ مېنــى تاشــاپ ئــۇ
دۇنياغــا يــۈرۈپ كېتىدىغىنىنــى خىيالىمغىمــۇ كەلتۈرمىگــەن
ئىكەنمــەن .ئەتىمالىــم ،باھارگــۈل بىلــەن ئۆتكۈزۈۋاتقــان
ئۆمرۈمنــى مەڭگۈلــۈك دەپ ئويلىســام كېــرەك ،ئۇنىــڭ
ئالدىــدا كەچۈرۈلمــەس گۇناھــكار بولۇپمــۇ ئۈلگۈرگــەن
ئىدىــم.
ئــۇ كۈنــى بىزنىــڭ ھاياتقــا بىللە قــەدەم باســقىنىمىزغا
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ئــون تــۆت يىــل بولغــان ئىــدى .بىــز بــۇ كۈننــى ھــەر يىلى
ئاالھىــدە خاتىرىلەيتتــۇق .ئادەتتىكىــدەك باھارگۈلگــە
ئالغــان ســوغامنى تەييــارالپ قويــۇپ ،ئۆيگــە ماڭغىلــى
ئولتۇرســام ،ئىشــخانىغا ئاغىنىلەردىــن ئىككىســى كىرىــپ
كەلــدى .ئــۇالر يەنــە بىــر ئاغىنىمىزنىــڭ ئــۆز ئۆيىــدە
كۈتۈۋاتقىنىنــى ئېيتىــپ ،مېنىمــۇ چاقىــردى .ئەھۋالنــى
چۈشــەندۈرگەن ئىدىــم« .ۋاي بارى–يوقــى يېرىــم ســائەت
كېچىكىســەنغۇ .پەقــەت پىــۋا ئىچىــپ قايتىمىــز .ئاڭغىچــە
باھارگــۈل قېچىــپ كەتمەيدىغــۇ» دەپ تۇرۇۋالــدى .مــەن
دەســلەپ ھــەر بــەش مىنۇتتــا ســائەتكە قــاراپ ئولتۇرغــان
ئىدىــم .ئالــدى بىلــەن پىــۋا ،ئاندىــن كۈچلۈكلۈكىنــى
ئىچىــپ ئولتــۇرۇپ ســائەتنىڭ ئــون ئىككــى بولــۇپ
كەتكىنىنىمــۇ بىلمــەي قايتىمــەن .مــەن پېشــانەمگە بىــر
ئــۇرۇپ ،ئۆيگــە يۈگــۈردۈم .باھارگــۈل داســتىخاننى يېيىــپ
قويــۇپ ،كۈتــۈپ ئولتۇرغــان ئىكــەن .يىغىدىــن قىزارغــان
كۆزلىرىنــى كــۆرۈپ ،دەرھــال كۆڭلىنــى ئالماقچــى بولــۇپ،
ســوغامنى تاپشۇرۇشقا تەمشــەلدىم .مۇنۇ شەرمەندىچىلىكنى
قارىمامســىز ،ئۇنىڭغــا
ئالغــان ئــەڭ چىرايلىــق گۈلدەســتەم ئاغىنەمنىــڭ
ئۆيىــدە ،ھــە قىممــەت باھالىــق ئەتىرنىــڭ قۇتىســى
مېنىڭــدە ،ئــۆزى قەيەرگىــدۇر چۈشــۈپ قالغــان ئىكــەن.
باھارگۈلنىــڭ كەيپىياتىنــى ئۆزىڭىــز تەســەۋۋۇرقىلىڭ! مەن
ئۇنىــڭ ئالدىــدا مىــڭ كەچــۈرۈم ســورىدىم ،ئەلۋەتتــە .بــۇ
تەڭدىشــى يــوق گۇناھىمنــى ئۆتــەش پەيتىنــى كۈتــۈپ
يــۈردۈم .پەلەكنىــڭ گەردىشــىنى كۆرمەمســىز .مــەن
نۆۋەتتىكــى مەيرىمىمىزگــە ئــۆزۈم داســتىخان يېيىــپ،
ئاالھىــدە تەييارلىــق كۆرمەكچــى بولــۇپ يۈرگىنىمــدە،
باھارگۈلنىــڭ ســاغلىقى بولمــاي ،دوختۇرخانىغــا چۈشــۈپ
قالــدى .ئۇنــى دوختۇرخانىــدا تەبرىكلىدىــم .بــۇ يىــل
بولســا… بــۇ يىــل مــەن يەنە ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى ئااللمىدىم.
چۈنكــى ئاشــۇ بىــر مانــا بەخــت ھەدىيــە قىلغــان كــۈن
كەلگۈچــە مېنىــڭ باھارىــم كەلمــەس ســەپەرگە كېتىــپ
ئۈلگــۈردى…

توغرىلىــق گــەپ قىلمــاي تۇرغىنىمىــز توغــرا بولســا كېــرەك.
ھــەر ھالــدا ئۆزىگــە بېغىشــانغان بــۇ قىممــەت يادنامىنــى
ئۇنىڭدىــن ئىلگىــرى ئوقۇۋالغىنىــم ئۈچــۈن مېنــى كەچــۈرەر
ۋە توغــرا چۈشــىنەر ،دەپ ئوياليمــەن.
«ســېيىتجان! قىممەتلىكىــم…» دەپ باشــاپتۇ
باھارگــۈل خېتىنــى −.مــەن بۇ ســۆزنى ســىز بىلــەن بىللە
ئۆتكۈزگــەن يىلــار ئىچىــدە بىــرەر قېتىــم ئۈنلــۈك ســىز
ئاڭلىغــۇدەك ئېيتمىغــان ئىكەنمــەن .يــاق ،يــاق ،ئېيتقــۇم
كەلمىگەنلىكتىــن ئەمــەس ،ئەكســىچە پۈتكــۈل ھاياتىمــدا
ســىزنىڭ ماڭا بولغان بارلىق ياخشــى مۇناســىۋەتلىرىڭىزگە
بىنائــەن مۇشــۇ خىــل ئاددىي ۋە قىممەت ســۆزلەرنى دېگۈم
كەلســىمۇ ،ھېــچ جۈرئــەت قىاللمايتتىــم .يالغــان دۇنيانىــڭ
بــۇ ئاالمىتىنــى كۆرمەمســىز! مــەن جۈرئەتلىــك بولغــان،
بالىــار خېلــى چــوڭ بولــۇپ ،ئەمدىكــى ھاياتىمنــى پەقەت
ســىزگە بېغىشــاي دېگــەن چاغــدا بــۇ ئاجايىــپ ســۆزلىرىم
يەنىــا ئۈنلــۈك ئېيتىلمــاي قالىدىغــان ئوخشــايدۇ .چۈنكــى
بــۇ ســۆزلەر ســىزگە يەتكۈچــە ،ئەپســۇس ،مــەن بــۇ بىۋاپــا
دۇنيــا بىلــەن خوشلىشــىپتۇ ئۈلگۈرىدىغــان ئوخشــايمەن.
ھەئــە ،ئەزىزىــم ،بــۇ دۇنيــا ئەنــە شــۇنداق ئالدامچــى
ئىكــەن .بىلىمــەن .ســىز مېنىــڭ ئەھۋالىمنىــڭ قانچىلىــك
دەرىجىــدە مۈشــكۈل ئىكەنلىكىنــى يوشــۇرۇپ ئــاۋارە .مــەن
ئۇنــى ســىزنىڭ چىرايىڭىزدىكــى مۇھەببەتكــە تولــۇپ–
تاشــقان تەبەسســۇمىڭىز كەتكــەن ،كۆزلىرىڭىزدىكــى
مېھىر–شــەپقەت چېچىلىــپ تۇرغــان نــۇرالر ئۆچكــەن
كۈندىــن باشــاپ بىلىمــەن .ئاممــا ســىز بــۇ ھالىڭىزنــى
مــاڭا سەزدۈرمەســلىككە تىرىشــىپ ،كۆزىڭىــزدە غــەم
تۇرســىمۇ چىرايىڭىــز ھەمىشــە كۈلۈمســىرەپ تۇراتتــى .ھــەر
قېتىــم يېڭــى ئۈمىدلــەر بىلــەن كېلەتتىڭىــز .مېنــى بىــر
دەقىقــە ئاجايىــپ بىــر ئارزۇ–ئارمانالرغــا بۆلەۋېتەتتىڭىــز.
قىزىــق يېــرى ،بەزىــدە ســۆزىڭىزگە ھەقىقەتەنمۇ ئىشــىنىپ
قاالتتىــم .لېكىــن ســىزنى كۆزلىرىڭىزگــە يوشــۇرۇپ
قويغــان قايغۇ–مۇڭنــى ئوقــۇپ چىقىــپ ،يەنىــا ھوشــۇمغا
كېلەتتىــم .ســىز مېنــى ،مــەن ســىزنى بىــر قارىغاندىــن
كېيىنــا چۈشــىنىدىغانلىقىمىزنى ئۇنتۇدىڭىزمــۇ ،مېنىــڭ
مەردانــە قەھرىمانىــم .مەنمــۇ ســىزنىڭ كۆڭلىڭىزنــى
يارىلىماســلىققا ،ئۆزىڭىــز تەســۋىرلىگەن بەختلىــك ھاياتتــا
بــەش كــۈن بولســىمۇ ياشاشــنى ئــارزۇ قىلىشــقا بــار
كۈچۈمنــى يىغىپ تىرىشــتىم .خىيالىمدا ســىزنىڭ ئىسســىق
ئالىقانلىرىڭىزغــا قولۇمنــى ســېلىپ ،چىرايلىــق گۈللــەر
ئېچىلغــان باغــاردا ،ســۇالر شــارقىراپ ئاققــان تاغــاردا،
لەپىلــدەپ ســىرلىق ياققــان يۇمشــاق قــار ئاســتىدا يەنــە
مېڭىشــنى ئارمــان قىلدىــم.

�
�
�
�
مېنىــڭ خىيالىمنــى جىرىڭلىغــان تېلېفــون ئــاۋازى
بۆلۈۋەتتــى«.ۋاي ئالــا ،چــۈش بولۇشــقا ئــازال قاپتىغــۇ».
ســېيىتجان تېخــى يــوق .ئىشــىمنىمۇ باشــلىمىدىم .خــەت
قولۇمــدا تۇرىــدۇ .بىــر ئــاز ئويالنغاندىــن كېيىــن ھامانــەم
قالغان ئىشــنىڭ ھەممىســىنى چۈشــتىن كېيىڭە قالدۇرۇپ،
باھارگۈلنىــڭ خېتىنــى ئوقــۇپ چىقىشــنى توغــرا كــۆردۈم.
ھەقىقەتەنمــۇ ســېيىتجان ئەس–ھوشــىنى يىققىچــە خــەت
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قانــداق قىالي ،ئاياغالشــماي قالغــان ئارمىنىم مېنىڭ.
تەقدىــر بىزگــە يۈرەكلــەر قانغــۇدەك بەخــت قۇچۇشــنى
يازمىغــان ئىكــەن .ئەمــدى ئىككىمىــز دۇنياغــا ئەكەلگــەن
بالىالرغــا توختىــاي .ئــۇالپ توغرىلىق ئېيتمىســام بولماس.
چۈنكــى ئىككىمىــز بىللــە ئېلىــپ ماڭغــان ھايــات كارۋىنــى
ئەمــدى يالغــۇز ســىزنىڭ بېشــىڭىزغا تېڭىلــدى .ئۇالرنــى
چــوڭ قىلىــپ ،قاتارغــا قوشۇشــقا ،ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــەڭ
مۇھىمــى ئۆزىڭىزنــى ساقالشــقا مەجبۇرســىز.
مۇقــەددەس ئــون بەشــكە تولــدى .بۈگــۈن ئۇنىــڭ
تۇغۇلغــان كۈنــى .ئــۇ قىزنىــڭ قەلبــى ناھايىتــى نــازۇك،
دىلــى ئوڭايــا ئازابلىنىدىغانلىقىنــى بىلىســىز .بولۇپمــۇ
بــۇ يىــل ئــۇ نۇرغــۇن يىغاليدىغــان بولــۇپ كەتتــى.
ئۆتكــەن يىلقــى تۇغۇلغــان كۈنىــدە« :دوســتلىرىم كېلىمىــز
دېگــەن ،ســىلەر ئېتىبــار قىلمىدىــڭالر» −دەپ چاتــاق
قىلغــان ئىدىغــۇ .ئــۇ چاغــدا مــەن دەســلەپ ئاغرىــپ
يۈرگــەن پەيتىــم ئىدىغــۇ؟ ئۇنىڭغــا «قىزىــم ،بــۇ يىلچــە
دوســتلىرىڭىز كەلمەي تۇرســۇن ،مېنىڭ ســاغلىقىم بولماي
يۈرىــدۇ ،كېلىدىغــان يىلــى ئــون بەشــكە تولىســىزغۇ ،شــۇ
چاغــدا ئــۆزۈم داســتىخان يېيىــپ ،مەيرەمــدەك ئۆتكــۈزۈپ
بېرىمــەن» — ،دەپ ئۆزۈمنــى چاغلىمــاي ،ۋەدە بېرىــپ
قويۇپتىمــەن .بــۇ يىلقــى ئەھۋالىمنــى ئۆزىڭىــز بىلىســىز.
ھــەر ھالــدا كــۆز نۇرۇمنىــڭ كەيپىياتــى بۇزۇلمىســۇن دەپ
يېنىمدىكىلەرنىــڭ ياردىمــى بىلــەن ئورۇن–كۆرپەمنــى
يىغىۋېتىــپ ،مۇقەددەســنى كۈتــۈپ ئولتــۇردۇم .چۈشــكە
يېقىــن ســىز ئىككىســىنى — مۇقــەددەس بىلــەن قاھارنــى
ئەگەشــتۈرۈپ كىرىــپ كەلدىڭىــز .شــۇ كۈنــى تۆتىمىزنىــڭ
ئارىســىدا كۆڭلىدىكىنــى يوشــۇرماي ســۆزلەۋاتقان يالغــۇز
قاھــار ئىــدى…
 −ئاپــا ،ســىز يېقىنــدا بارلىــق پەندىــن «بــەش»
ئالســاڭ ،ئۆيگــە چىقىــپ كېتىمــەن دېگــەن ئىدىڭىزغــۇ.
بىــر پەندىــن «تــۆت» ئېلىــپ قالدىــم .ئىككى–ئــۈچ
كۈنــدە ئۇنىمــۇ تۈزەيمــەن .شــۇ چاغــدا دادام ئىككىمىــز
ســىزنى ئۆيگــە ئېلىــپ كېتىمىــز — .دەپ ئــاۋارە ئىــدى.
 −ئەلۋەتتــە ،قــوزام ،ئەلۋەتتــە .ئىككى–ئــۈچ
كۈندىــن كېيىــن ئۆيگــە چىقىمــەن −،دەپ ئۇنىــڭ
ماڭلىيىدىــن ســۆيۈپ ،قولىغــا كەمپــۈت تۇتقــۇزدۇم.
ھــە ،مۇقــەددەس ئىككىــڭالرزە… ئەتىگەندىــن بىــرى
كۆزۈڭالرنىــڭ قۇرۇمىغىنىنــى ،قاپاقلىرىڭالرنىــڭ ئىششــىپ
كەتكەنلىكىنــى مېنىڭدىــن يوشــۇرماق بولــۇپ ،بىــر
تاغدىــن ،بىــر باغدىــن ســۆزلىمەكتە ئىدىــڭالر.
باياتىــن بېــرى قاھارنىــڭ مېنىــڭ يېنىمنــى
مۇقــەددەس:
كۈتۈۋاتقــان
بوشىتىشــىنى

 −ياخشــى بولــۇپ كېتىپســىزغۇ ،جېنىــم ئاپــا— ،
دەپ مېنىــڭ بوينۇمنــى قۇچاقلىــدى .مــەن ئۇنــى باغرىمغــا
تويمــاي بېســىپ تۇرۇۋەردىــم .چۈنكــى بــۇ مېنىــڭ قوزامنــى
باغرىمغــا ئاخىرقــى قېتىــم بېســىۋاتقىنىمنى ئــۇ بىلمىگىنــى
بىلــەن ئــۆزۈم بىلەتتىــم… ئۇنىــڭ يۇمــران يۈرىكىنىــڭ
چاپسان–چاپســان سوقۇشــىنى ،مــاڭا كۆرسەتكۈســى
كەلمىگــەن كــۆز ياشــلىرىنىڭ يۈرەك–باغرىنــى يۇيــۇپ
ئۆتــۈپ ،ئىچكــى ئەزالىرىنــى ئۆكســۈتىۋاتقانلىغىنى،
ئۆپكىســىنى تېخىــا باســالماي ،ئاســتا ئەندىكىۋاتقانلىغىنى
ســېزىپ ،ئۇنىڭســىزمۇ تىتىلىــپ تۇرغــان يۈرىكىــم تېخىمــۇ
مۇجۇلــۇپ كەتتــى.
 −تۇغۇلغــان كۈنىڭىــز مۇبــارەك بولســۇن .خالىغــان
ســوۋغىڭىزنى ئېيتىــڭ ،قىزىــم .دادىڭىــز ســورىغىنىڭىزنى
ئېلىــپ بېرىــدۇ −،دېدىــم ئارانــا پىچىــرالپ.
 −رەھمــەت ،ئاپــا .دادام ئــەڭ قىممــەت ســوغا ئېلىپ
بېرىشــكە ۋەدە قىلــدى−،دەپ ســىزگە قارىدى ئۇ.
 −ئــۇ نېمــە ،قېنــى ئېيتىــڭ ،مېنىڭمــۇ بىلىشــىم
كېرەكقــۇ — ،دەپ ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى كۆتۈرمــەك بولــدۇم.
ئــۇ مېنىــڭ ئورۇقــاپ كەتكــەن قوللىرىمنــى ئالىقىنىغــا
ئېلىپ تــۇرۇپ:
 −ســىزنى… ســىزنى ســاقايتىپ بېرىمــەن دەپ
ۋەدە قىلــدى −،دەپ ســىزگە ئۈمىــد بىلــەن تەلمــۈردى
مېنىــڭ ســاددا قــوزام مۇقــەددەس .ســىز بولســىڭىز ئېغىــر
گۇنــاھ قىلىــپ قويغــان ئادەمــدەك مۇقەددەســكىمۇ،
ماڭىمــۇ قاراشــقا پېتىنالمــاي مىــڭ بىــر ھەســرەتكە تولغــان
كۆزلىرىڭىزنــى چەتكــە ئالدىڭىــز…
 −مــەن ســىزنىڭ بىــز بىلــەن ھەمىشــە بىللــە
بولۇشــىڭىزنى خااليمەن ئاپا −،دەپ بۇالقتەك كۆزلىرىنى
يەنــە مــاڭا قادىــدى مۇقــەددەس .قۇندۇزۇمنىــڭ يوشــۇرۇپ
ئــاۋارە بولۇۋاتقــان ھەســرەتلىك ياشــلىرى ئاخىــرى ســىرتقا
چىقىــپ تىنــدى .باياتىــن تىزىلىــپ تۇرغــان تامچىــار
ئەمــدى ئۇنىــڭ قاپ–قــارا ئــۇزۇن كىرپىكلىرىنــى ئارىــاپ،
كەينى–كەينىدىــن تۆكۈلمەكتــە ئىــدى.
بــۇ پەيتتىكــى ھېسســىياتىمنى ســىزگە ئېيتىــپ ،ئاۋارە
بولمــاي ،ســېيىتجان .ســىز قىزىمىزنىــڭ ئورۇنالنمــاس
ئارمىنــى مېنىــڭ ئاخىرقــى ماغدۇرۇمنىمــۇ ئۈزۈۋېتىــش
ئالدىــدا تۇرغىنىنــى دەرھــال چۈشــەندىڭىز.
كۆزلىرىــم
جانســىزلىنىپ،
ئاياق–قولــۇم
قاراڭغۇلىشــىپ« :ئــاھ ،خۇدايىــم ،بۈگۈنكــى كۈنــدە،
مۇنــۇ نارســىدىلىرىمنىڭ يۈرىكىنــى مۇجۇمــاي تۇرغىــن.
مۇشــۇالرنىڭ كۆزىچــە يىقىلىــپ چۈشمەســلىكىم ئۈچــۈن
مــەدەت بەرگىــن… ئاندىــن مەندىــن ئامانىتىڭنــى
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ئېلىۋەرگىــن…» −،دەپ تۇرۇشــۇمغا:
 −باھارگــۈل ،ســىز ھېرىــپ كەتكەنســىز .بىــر ئــاز
ئولتــۇرۇپ دەم ئېلىــڭ −،دەپ ئورنۇمغــا يېتىلدىڭىــز.
مىڭالرچــە رەھمــەت ســىزگە ،ســېيىتجان .ئادەتتىكىــدەك،
يەنــە ســىز ئــۆز ۋاقتىــدا ياردەمگــە كەلدىڭىــز.
…ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى ئەھــۋال ،ئەلۋەتتــە،
چۈشىنىشــلىك .بالىالرنــى كەتكۈزۈۋېتىــپ ،بىــر باھانــە
بىلــەن يەنــە قايتىــپ كىردىڭىز .دوختۇرالرنــى چاقىرتىپ،
ئوكــۇل ســېلىپ قويۇشــىنى ســورىدىڭىز.
 −بۈگــۈن مــەن ســىزنىڭ يېنىڭىــزدا قونــاي
دېدىڭىــز −،قوللىرىمنــى ئۇۋىلىۋېتىــپ .ئاممــا ئۇالرنىــڭ
بۈگــۈن ئانىســى بــار چاغدىكــى ئاخىرقــى مەيرىمــى
ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ:
ئۆيگــە بېرىــڭ ،ســېيىتجان .مۇقــەددەس…
مۇقــەددەس ئۈچــۈن ئۆيگــە بېرىــڭ — ،دېدىــم
پىچىــرالپ .ســىز مېنىــڭ كۆزۈمدىكــى ياشــنى ئالىقىنىڭىــز
بىلــەن ســۈرتتىڭىز ،چاچلىرىمنــى تــۈزەپ قويدىڭىــز.
ســىز دەل بۈگــۈن بالىلىرىمنــى ئاخىرقــى قېتىــم باغرىمغــا
بېســىپ خوشالشــقىنىمغىمۇ گــۇۋاھ بولغــان ئىدىڭىــز ۋە
بــۇ ئەھۋالنــى ئۆزىڭىزمــۇ بىلىــپ تۇردىڭىــز ئەلۋەتتــە…
ئەلۋەتتــە بىلدىڭىــز…
ئــاھ ،ســېيىتجان مــەن ســىز بىلــەن ئاجايىــپ
بەختلىــك ئىدىــم .ئۆتكەنكــى مەيرىمىمىــزدا دوختۇرخانىغــا
بىــر قۇچــاق گۈلــى بــار يوغــان ســېۋەت كۆتــۈرۈپ كەلگــەن
ئىدىڭىــز .ئــۇال ئەمــەس ،قولۇمغا ئالتۇن ئــۈزۈك ،قۇلىقىمغا
ئۇنىــڭ ھالقىســىنى تاقــاپ قويدىڭىــز .گۈللــەر ئارىســىدا
بولســا «ھاياتىمنىــڭ باھــارى بولغــان باھارگۈلۈمگــە!»
دېگــەن ئوتلــۇق ســۆزلەر يېزىلغــان تەبرىكنامــە ياتاتتــى.
يېنىمدىكىلــەر مېنىــڭ نەقــەدەر بەختلىــك ئىنســان
ئىكەنلىكىمنــى ھــەر كۈنــى ئېيتىــپ ،مېنــى تېخىمــۇ
خــۇش قىالتتــى .ســىز ھــەر قانــداق مەيرەملــەردە ئەنــە
شــۇنداق دىققــەت ئېھتىرامىڭىــز بىلــەن مېنــى ئالىقىنىڭىزغــا
ســېلىپ يۈرســىڭىز ،مــەن بۇنــى پېشــانەمدىكى تۈگىمــەس
بەخىتچېغــى دەپتىمــەن .بــۇ دۇنيانىــڭ نەقــەدەر
ۋاپاســىزلىقىنى بىلمەيــا قايتىمــەن…
قىسقىســى ،ســىز تاللىغــان «باھــار» يوپۇرماقلىرىغــا
ئېگــە بواللمىغــان «كــۈز» بولــۇپ چىقتــى (چاق–چــاق).
راســتىمنى ئېيتســام ،ئــەڭ ئېغىــر ۋەزىيەتتىمــۇ ئۆزىنــى
تۇتۇشــنى بىلىشــنى ســىزدىن ئۆگەندىــم.
ســېيىتجان! مېنىــڭ خــەت يېزىشــقىمۇ چامىــم
قىلمىغىنىنــى يېزىقلىرىمدىــن كۆرۈۋاتىســىز.
بالىــار ســىزگە ئامانــەت .قاھارغــۇ كىچىــك ،ئويــۇن

بالىســى .ئــۇ ســىز بىلــەن بىللىــا يۈرگەچكــە ،ئانچــە
ســەزمەي قېلىشــى مۇمكىن.ھــە ،مۇقــەددەس… ۋاي،
مۇقەددەســنى دېســەم ،يۈرىكىــم تىتىلىــپ كېتىــدۇ.
ئىلتىمــاس ،ئاشــۇ قىزغــا يار–يۆلــەك بولــۇڭ .كــۆپ
يىغالتماســلىققا تىرىشــىڭ .يالغــۇز قېلىشــىغا يــول قويمــاڭ.
ئانىــدەك بولۇشــقا بــەل باغــاڭ.
مېنىڭدىــن رازى بولــۇڭ ،قەدىرلىكىــم .ســىز مــاڭا
ئــەڭ ۋاپــادار ،ۋە قەدىــردان يــار بولدىڭىــز .ھەقىقەتنــى
ئېيتســام ،بىــر نەچچــە كېچــە ســىزدىن ئايرىلىــش
ئوڭايــراق بولســۇن دەپ «ســەندىن ئايرىلىــش مــەن
ئۈچــۈن ھېــچ گــەپ ئەمــەس» دەيدىغــان بىــرال ســەۋەب
ئىزدىگــەن ئىدىــم تــوۋا ،قانــداق ئادەمســىز ئۆزىڭىــز!!!.
ھاياتىمــدا مېنــى قاتتىــق بىــر رەنجىتكــەن پەيتىڭىزنــى
تاپالمــاي ئــاۋارە بولــدۇم… ســىزدىن ئىلتىماســىم،
بەندىچىلىكتــە رەنجىتىــپ قويغــان قەلبىڭىزنــى ئايىمــاي
قالغــان پەيتلىرىــم بولســا ،كەچــۈرۈڭ .پەقــەت بېشــىڭىزنى
ئېگىــز تۇتــۇڭ .قەددىڭىــز ئېگىلمىسۇن.چۈشــكۈنلۈككە
چۈشۈشــكە ھەققىڭىزمــۇ يــوق .چۈنكــى ،بالىالرغــا ئەمــدى
ســىز يالغــۇز جاۋابــكار .يادىڭىــزدا بولســۇن ،مەن ســىزدىن
ئىككــى دۇنيــا رازى.
ئەلۋىدا ،سېيىتجان ،تايانچىم مېنىڭ!
ۋاپاســىزلىقىم ئۈچــۈن مېنــى كەچۈرگەيســىز…
باھارگــۈل».
خەتنــى ئوقــۇپ بولغۇچــە كۆزۈمدىن تۆكۈلگەن ياشــار
ئۆپكەمنــى ئېچىشــتۇرىۋەتكىنىنىمۇ ســەزمەي قايتىمــەن .بــۇ
تەڭشــەلمىگەن ئالــەم ئىككــى ياخشــى قوشۇلســا ،ئارتــۇق
كــۆرۈپ ،ئايرىۋېتىشــنىڭ بــار ئامالىنــى قىلىدىغانغــا
ئوخشــىمامدۇ… مۇنــۇ ئىككىســىنىڭ بىــر يىــل ئىچىــدە
تارتقــان دەردىنــى ،خــۇددى مەنمــۇ بىللــە تارتقانــدەك
بولــدۇم .ئۈز–كۆزۈمنــى يۇيــۇپ ،ســەل بېســىلىپ
ئولتۇرۇشــۇمغا ســېيىتجان كىرىــپ كەلــدى .ئەلۋەتتــە،
ئــۇ ھېــچ نېمىدىــن بىخــەۋەر .مېنىــڭ بىلــەن ســۇس
ساالملىشــىپ ،ئورنىغــا ئولتــۇردى .چىرايــى بايىقىــدەك
ســولغۇن.
 −باھارگۈلگــە يولۇقــۇپ كەلدىــم −،دېــدى ئــۇ بىــر
ئــاز جىــم ئولتۇرغاندىــن كېيىــن −.تــوۋا ،ئوڭايــا ئاشــۇ
يەرنــى مــاكان قىلىۋالغىنىنــى دەيمىنــا…
ئۇنىــڭ قەبرىســتانلىققا بېرىــپ ،باھارگــۈل بىلــەن
سۆزلىشــىپ كەلگىنىنــى چىرايىدىــن چۈشــەندىم .مــەن
ھازىرچــە خەتنــى كۆرسىتىشــنىڭ ھاجىتــى يوقلۇقىنــى
ســېزىپ ،ئۇنــى تېخىمــۇ نېرىــراق ســېلىپ قويــدۇم.
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ئەتىســى مــەن ئىشــقا كەلســەم بۆلۈمــدە ســېيىتجان
ئولتۇرغــان ئىكــەن .ئىشــىكتىن كىرىشــىمگىال ســاالم –
سائەدەتســىزال:
 −خەتنى ماڭا بېرىڭ −،دەپ يېنىمغا كەلدى.
 −ۋاي ،ياخشىمۇســىز ،ســېيىتجان ،نېمــە خــەت
ئــۇ −،ۋاقىتنــى ســوزماقچى بولــدۇم « مۇقــەددەس
ئېيتىــپ قويۇپتــۇ–دە» دەپ ئويــاپ.
 −ياخشىمۇســىز .خاپــا بولمــاي خەتنــى بېرىــڭ−،
ئــۇ ،خــۇددى كەمپــۈت كۈتۈۋاتقــان كىچىــك بالىــدەك،
تاقەتســىزلىنىۋاتاتتى .باشــقا ئامــال يوقلىغىنــى ســېزىپ،
خەتنــى ئۇزاتتىــم ،ئاندىــن ئۇنــى بىــر پــەس «باھارگــۈل»
بىلــەن ئــازادە قالــدۇرۇپ ،ئــۆزۈم قوشــنا بۆلۈمگــە كىرىــپ
كەتتىــم .ئارىالپ–ئارىــاپ «بىچــارە ســېيىتجانغا نېمــە
بولۇۋاتىدىكىــن؟» −،دەپ ئويــاپ قويىمــەن.
بىرى:
 −ســىزنى بىــر قىــز ئىــزدەپ يۈرىــدۇ −،دەپ
چاقىــردى .بۆلۈمگــە كىرســەم مۇقــەددەس يالغــۇز
ئولتۇرۇپتــۇ.
 −دادام يەنە يوقمۇ؟ — دېدى ئۇ تەشۋىشلەنگەندەك
بولــۇپ .مــەن ئەھۋالنــى چۈشــەندۈردۈم .ســېيىتجانغا
بولســا ،قاھــار «ھــەدەم ئۆيدىــن بىــر خــەت تېپىۋالــدى.
مــاڭا ئوقــۇپ بــەر دېســەم ،ئۇنىمــاي ئــۆزى ئوقــۇپ جىــق
يىغلىــدى .كېيىــن ،بــۇ دادامنىــڭ خېتــى ،ئىشــىغا
ئاپىرىــپ بېرىمــەن دەپ ئېلىــپ كەتتــى» دەپ ئېيتقــان
ئىكــەن .ئــۇ مۇقــەددەس مەكتەپتــە بولغاچقــا ،دەرھــال
خەتنىــڭ مېنىڭــدە ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپتۇ .ئۇنىڭمــۇ
ســەۋەبى بــار .مېنىــڭ تۈنۈگــۈن تامامــەن باشــقىچىال
بولــۇپ يۈرگىنىمنــى كــۆرۈپ ئــۇ:
 −ســىز نېمــە بولدىڭىــز −،دەپ بىــر نەچچــە
قېتىــم ســورىغان ئىــدى .مــەن ئۇنىڭغــا جــاۋاب بەرمــەي،
خــۇددى ئۇنــى بىرىنچــى قېتىــم كۆرۈۋاتقانــدەك« ،ئــادەم
بالىســىنىڭ ئىچىــدە نېمــە دېگــەن نۇرغــۇن ســىر ياتىــدۇ.
شــۇنچە يىــل بىللــە ئىشــلەپ ئىچىڭىــزدە نېمــە بارلىقىنــى
بىلمىگــەن ئىدىــم .باھارگۈلنىــڭ بېشــىغا قونغــان بەخــت
قۇشــى ئىكەنســىز .ئامــال يــوق ،تەقدىــر ســىلەرگە بــەك
ۋاپاســىزلىق قىپتــۇ…» ،دېگــەن ئويــار بىلــەن ئۇنىڭغــا
قاراۋەرگــەن ئىدىــم.
 −ھازىــر ئــۇ بۆلۈمــدە يــوق .ئــۇ نەگــە كەتكەنــدۇ؟
 −دېدىــم ئەندىشــە بىلــەن.
 −مــەن بىلىمــەن .ئــۇ ئاپامنىــڭ يېنىغــا كەتتــى.
بۈگــۈن… بۈگــۈن ئۇالرنىــڭ مەيرىمــى ئىــدى −،دېــدى

مۇقــەددەس مۇڭلىنىــپ.
ئەمــدى يادىمغــا چۈشــتى .ســېيىتجاننىڭ ئۈســتىلى
ئۈســتىدە بىــر ســېۋەت گــۈل تۇراتتــى .خــەت توغرىلىــق
گــەپ بىلــەن بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا ئانچىــۋاال ئېتىبــار
بەرمەپتىمــەن.
 −مــەن دادامنىــڭ يېنىغــا كەتتىــم −.دېــدى
مۇقــەددەس،
 −توختــاڭ ،يالغــۇز قانــداق بارىســىز .مەنمــۇ ســىز
بىلــەن بىللــە بــاراي −،دەپ كىيىمىمنــى كىيدىــم.
***
بــۇ ۋاقىتتــا ســېيىتجان بىــر قولىــدا خــەت ،بىــر قولىدا
گــۈل تۇتــۇپ ،باھارگۈلنىــڭ قەبــرى بېشــىدا غــال – غــال
تىتــرەپ ،ئولتۇراتتى.
 −باھارگــۈل! باھارگۈلــۈم مېنىــڭ ،بۈگۈنكــى
كۈننــى تونۇتتىڭىزمــۇ؟ ئۆمرىمىزنىــڭ تــا ئاخىرىغىچــە
ياخشــىلىقنىمۇ ،يامانلىقنىمــۇ بىللــە كۆرۈمىــز ،دەپ
قەســەم قىلغــان ئەمەســمىدۇق .مېنــى نېمــە قىلىــپ
قويدىڭىــز؟ مەقســىتىڭىز مېنــى بىــر دۆۋە توپىغــا قارىتىــپ
زارلىتىشــمېدى؟ مــەن بــۇ قىســقا ھاياتتا ســىزگە ياخشــىلىق
قىلىپمــۇ ئۈلگۈرەلمىگــەن ئىدىمغــۇ .نېمــە قىلغىنىمغــا رازى
بولدىڭىــز؟ قولۇمدىكــى ئالتۇنۇمنــى ســاقلىيالماي توپىغــا
كۆمــۈپ قويغىنىــم ئۈچۈنمــۇ؟ نېمــە ئۈچــۈن؟
بۈگۈنمــۇ بىــز ئۈچــۈن مەريــەم كۈنــى ئىدىغــۇ .ســىزگە
ئالغــان گۈلــۈم نېمــە ئۈچــۈن توپــا ئۈســتىدە ياتىــدۇ؟
ھاياتىمنىــڭ مەيرىمــى ئۆزىڭىــز ئىدىڭىزغــۇ .مېنــى
ماتەمــدە قالــدۇرۇپ ئۆزىڭىــز نەلەرگــە كەتتىڭىــز زادى؟
مېنىــڭ زارىمنــى ئاڭالۋاتامســىز ،ئېچىلىــش ئورنىغــا غــازاڭ
بولۇشــقا ئالدىرىغــان ،پىغانىــم؟ بۈگۈنمــۇ ئادەتتىكىــدەك
كۈتتىڭىزمــۇ ،مېنىــڭ باھــاردا كېلىــپ ،باھــاردا كەتكــەن،
گۈزىلىــم…
مۇقــەددەس تىزلىنىــپ ئولتۇرغــان دادىســىنى كــۆرۈپ،
ئۇنىڭغــا قــاراپ يۈگــۈردى.
— دادا ،جېنىــم دادا .تــۇرۇڭ ،مــەن ســىزنى
بــەك ياخشــى كۆرىمــەن .مــەن ســىزنى ئاپــام كۈتكەنگــە
ئوخشــاش كۈتىمــەن ،مــەن ئەمــدى يىغلىمايمــەن… −
دەپ ئورنىدىــن تۇرغــۇزدى.
ئاتا–بــاال ئىككىســى قۇچاقالشــقان پېتــى ئــۇزاق
تــۇردى .مــەن ئۇالرنــى بەزلەشــكە كۈچۈمنىــڭ
يەتمەيدىغىنىنــى بىلگــەچ ،خېلىــا يىراقــاپ كەتكــەن
بولســاممۇ ،قۇلىقىمغــا ئۇالرنىــڭ يىغىســى ئــۇزاق
ۋاقىتالرغىچــە ئاڭلىنىــپ تــۇردى…
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بۇ ۋەتەن مېنىڭ
(ئا .ئەرۋاھ)
مېنى توغراقالرغا تەتۈر ئېسىڭالر،
مېنى تەكلىماكانغا پالىۋېتىڭالر،
بۇ زېمىن مېنىڭ…
مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن كۆيەي،
مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلەي!
مېنىڭ سۆزلىگىنىم ھېكايە ئەمەس،
مېنىڭ سۆزلىگىنىم ئەپسانە ئەمەس،
قەلبىمگە ئۇرۇلغان مۆھۈردۈر ۋەتەن،
ۋەتەن ئىمان بىلەن بىر تەن.
بىر گۈل ئېچىالر نۇرنىڭ بەرگىدە،
يۈرەك يىغاليدۇ ۋەتەن قەرزىدە.
شامالالردىن ھىدىڭنى ئىزدەپ
ئوغلۇڭ مۇساپىر ئۆزلۈك چۆلىدە.
قۇشالر سايرىشى ۋەتەن دېگەن سۆز
ۋەتەن دېيىلسە چېقىلىدۇ كۆز.
ۋەتەن مېنىڭ تۈنۈگۈنكى يۈزۈم
ۋەتەن مېنىڭ ئاخىرقى ئۆزۈم.
سۆڭەكلىرىم ئۇنىڭ دەرىخى
تېرەم جەزمەن ئۇنىڭ يولىدۇر.
پۈتۈنسۈرۈك بىر ئەر يىغالۋاتىدۇ
ئىشىكى ھىم ئېتىلگەن دېرىزىسىز ئۆيدە
خەرىتىلەردىن تاپالماي ۋەتىنىنى…
ئۇنىڭ پۇچۇق يۈرىكى بار
كۆرەلمەيدىغان…
ئۇنىڭ نۇرسىز كۆزى بار
ھېس قىلمايدىغان…
ئۇنىڭ شانلىق تارىخى بار
ئاڭالنمايدىغان…
ئۇنىڭ بۈيۈك ئىمانى بار
تاپالمايدىغان…
ئۇنىڭ…
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مېنى توغراقالرغا تەتۈر ئېسىڭالر،
مېنى تەكلىماكانغا كۆمىۋېتىڭالر،
ۋەتەننى ئارمان قىلىپ،
بۇ جاننى ئوتۇن قىلىپ
مېنى گۈلخانالردا يېقىۋېتىڭالر.
كۈلۈمدىن ياساپ شاراب
راسا ئىچىڭالر.
ئىشقىمدىن كېرىپ بىر داپ
تازا چېلىڭالر.
ساراڭ بولۇڭالر مېنىڭ كۈيۈمدە
قاتتىق ۋارقىراپ ناخشا ئېيتىڭالر:
بۇ ۋەتەن مېنىڭ…
بۇ ۋەتەن مېنىڭ…
–2016يىلى –1ئاۋغۇست
				

خاتىرجەملىك
رىياد سالىھ ھۈسەيىن (سۈرىيە)
تاشتىن كېيىن يەنە تاش
يېقىلمايمەن
مۇھاسىرىدىكى شەھەردەك.
يوپۇرماقتىن كېيىن يەنە يوپۇرماق
يېقىلمايمەن
كۈز پەسلىدىكى دەرەختەك.
جەسەتتىن كېيىن يەنە جەسەت
يېقىلمايمەن
ئوپئوچۇق قەتلىئامدا
قانۇننىڭ قوغدىشى ئاستىدىكى
جاھانگىرلىك تانكىلىرى ئالدىدا.
يۈرەك ساچىمنى تارايمەن–دە
ئۆلۈمگە خاتىرجەم باقىمەن.

ئەرەبچىدىن ئا .ئەرۋاھ تەرجىمىسى
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ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن
ئورخان ۋەلى قانىق (تۈركىيە)

ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
مانا مەيىن شامال چىقماقتا،
ئىغاڭلىماقتا ئاستا–ئاستا،
ياپراقالر دەرەخلەردە.
يىراقالردا ،بەكمۇ يىراقالردا،
سۇچىالرنىڭ توختىماي چېلىنىۋاتقان قوڭغۇراقلىرى.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
كۆچمەكتە قۇشالر ،شۇ پەيتتە–
توپ–توپ بولۇپ ،ۋىچىر–ۋىچىر سايرىشىپ.
كۆلچەكلەردىن تارتىلىماقتا تورالر.
بىر ئايالنىڭ سۇغا تېگىپ قالغان پۇتلىرى.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
ئەجەب سالقىن ئۈستى يېپىق بازار.
قاينام–تاشقىن مەھمۇد پاشا.
كەپتەرگە تولغان ھويلىالر.
پېرىستاندىن كەلمەكتە بولقا ئاۋازى.
باھار شامىلىدا تەر ھىدى.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
بېشىمدا كونا دۇنيا مەستلىكى
قاراڭغۇ قېيىق بېكەتلىرى بىلەن ساھىل
پەسىيىۋاتقان جەنۇپ شامىلىنىڭ شاۋقۇنى ئىچىدە
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
بىر سەتەڭ ئۆتمەكتە تاشلىق يولدىن
ھاقارەتلەر ،ناخشىالر ،قۇشاقالر ،چاقچاقالر ياغماقتا.
بىر نەرسە چۈشمەكتە يەرگە قۇلىدىن
بىر تال ئەتىرگۈلدۇر بەلكى.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
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ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن ،كۆزلىرىم يۇمۇلغان.
تىپىرلىماقتا بىر قۇش ،قۇچاقلىرىدا.
مەڭزىڭ ئىسسىقمۇ؟ ئەمەسمۇ؟ بىلمەيمەن.
لەۋلىرىڭ نەممۇ؟ ئەمەسمۇ؟ بىلمەيمەن.
ئاپئاق ئاي تۇغماقماقتا ئېكىنزارلىق كەينىدىن
يۈرىكىڭنىڭ سۇقۇشىدىن تۇيۇۋاتىمەن.
ئىستانبۇلنى تىڭشاۋاتىمەن.

				
					

تۈركچىدىن فارۇق ئۇيغۇرۇلالھ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان

مەن قورقمايمەن!
سابىرەم ئەنۋەروۋا (قازاقىستان)
تۆت يېقىدا يۆلەكچى بار ،بىلىمى يوق،
دانىشمەنچە كۆرسە ئەقىل ئېيتقانالردىن.

مەن قورقمايمەن!
ۋىجدانى يوق نادانالردىن،
نومۇسىنى نەپكە ساتار ھارامالردىن.
پۇلى بىلەن پالۋان كەبى كۆكرەك كېرەر،
چېچىال بار ،ئەقلى كەمتەر ساراڭالردىن.

مەن قورقمايمەن!
يارامغا تۇز سالغانالردىن،
ۋەدە بېرىپ ،سۆزىدىن تېز تانغانالردىن.
ئاتاق بىلەن تۇمشۇقىنى كۆككە سوزۇپ،
يورۇقى يوق يۇلتۇز كەبى يانغانالردىن.

مەن قورقمايمەن!
ئىككى يۈزلۈك يالغانالردىن.
قوي تېرىسىنى كىيىۋالغان يامانالردىن.
دىلى زەھەر ،تىلى ھەسەل قۇۋ تۈلكىدەك،
تەييارنى يەپ ئۆمۈر سۈرەر ئىنسانالردىن.

مەن قورقمايمەن!
كەينىمدىن تاش ئاتقانالردىن،
كۈلۈپ تۇرۇپ كۆكسۈمگە مىغ قاققانالردىن.
بايلىق بىلەن بىلمەيمەن دەپ ئاجىزالرنى،
ئون بارماققا ئون خىل ياقۇت تاققانالردىن.

مەن قورقمايمەن!
مىش–مىش غەيۋەت پاراڭالردىن،
تۆھمەت يېپىپ ،ئادەتلىنىپ قالغانالردىن.
مال–دۇنيانىڭ دۆلىتىدە قانات قېقىپ،
مېھنەت قىلماي مەنسەپ سېتىپ ئالغانالردىن.

مەن قورقمايمەن!
ئالدىمدىكى سىناقالردىن،
ھاياتىمدىن تاالي مەرتەم ساۋاق ئالدىم.
گۇناھلىرىم بولسا كەچۈر ئۇلۇغ ئىالھىم!
مەن قورقىمەن پەقەت مېنى ياراتقاندىن!

مەرەز ،ئىچى بەك تارالردىن،
ئۆزنى خۇددى پىردەك بۈيۈك تۇتقانالردىن.
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ئۇيغۇرچە  100نادىر ئەسەر
Uygurca 100 Temel Eser
100 Fundamental Works in Uyghur
مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا[ ،]1فۇرقات مەخمۇت غازى

[]2

ئاساســىي مەزمۇنــى–20 :ئەســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمــدا ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا نۇرغۇنلىغــان دېداكتىــك ،ئېســىل
ئەســەرلەر بارلىققــا كەلــدى .مەزكــۇر تىزىملىكنــى تۈزۈشــتە ئۆتكــەن ۋە بۈگۈنكــى دەۋر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا تــەۋە نۇرغــۇن
رومــان ،پوۋېســت ،ھېكايــە ،شــېئىر ،ئەدەبىــي ئاخبــارات ۋە نەســىرلەرنى ئىنچىكىلــەپ ئوقــۇپ ،ھــەر دەۋرگــە تــەۋە
ئەســەرلەردىن مەزمۇنــى تېــرەن ،تەربىيىــۋى ئەھمىيىتــى چوڭقــۇر ،ئىپادىلــەش ئاالھىدىلىكــى كــۆپ خىــل بولغــان،
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــىدا مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ۋە تارىخىــي قىممەتكــە ئىگــە دەپ قارالغــان نادىــر
ئەســەرلەر ئاســاس قىلىنــدى.
شــۇنداقال بــۇ  100نادىــر ئەســەر قــوش تىــل مائارىپىــدا يېتىلىۋاتقــان ئەۋالدالرنىــڭ ئانــا تىلىنى ياخشــى ئىگىلىشــى
بىلەنــا قالمــاي يەنــە ئىككىنچــى تىلنــى ئۆگۈنىشــى ياكــى ئاكادېمىــك خىزمەتلىرىگىمــۇ بەلگىلىــك ۋە روشــەن تەســىر
كۆرسىتىدۇ.
 –2010يىلــى فەيســبۇك ئۇيغــۇر بېتىــدە ئەدەبىياتنىــڭ ھــەر قايســى ژانىرلىرىغــا قارىتــا ئېلىــپ بېرىلغــان ئــەڭ
ياخشــى  10ئەســەر راي پائالىيتــى نەتىجىســى ۋە كېيىنكــى چاغــاردا ئايــاپ ئېلىــپ بېرىلغــان تالــاش نەتىجىســىدە
ئۇيغۇرچــە  100نادىــر ئەســەر تىزىملىكىنــى رەتلــەپ چىقىلــدى.
ئاچقۇچلۇق سۆزلەر :ئۇيغۇر ،ئەدەبىيات ،ئەسەر ،قوش تىل.

خەلقىمىــز بــازار ئىگىلىكــى يىتەكچىلىكىدىكــى،
سانائەتلىشــىش ،ۋە شەھەرلىشىشــتىن ئىبــارەت يېڭــى
بىــر ئىجتىمائىــي دەۋرنىــڭ بوسۇغىســىدا تۇرماقتــا .دەۋر
بىلــەن ھەمقــەدەم مېڭىش–ماڭالماســلىق كــۆپ ئامىللىــق
ۋە كــۆپ ســەۋەبلىك بولــۇپ ،بۇنىڭــدا ئادەملەرنىــڭ
مــاددى ۋە مەنىــۋى بىلىشــىنىڭ تەســىرىگە ســەل قاراشــقا
بولمايــدۇ .شەخســلەرنىڭ ئۈتــۈپ چىقىشــى ئۈچــۈن
خىزمــەت قابىلىيىتىدىــن باشــقا ئۇنىۋېرســال بىلىــم
ساپاســى ۋە نــەزەر دائىرىســىنىڭ رولىمــۇ ئىنتايىــن مۇھىــم
بولــۇپ ،بــۇ خىزمــەت ۋە جەمئىيەتتىكــى مۇناســىۋەتلەرنى
ئىــدارە قىلىــش ۋە شەخســنىڭ ئورنىنــى بەلگىلەشــتە
ھەمــدە ئۆزىگــە خــاس ســاغالم شەخســىي خاراكتېرنــى
شەكىللەندۈرۈشــتە كــەم بولســا بولمايدىغــان يۇمشــاق
كــۈچ ھېســابلىنىدۇ .بۇنــداق بىــر ســاپانى ھازىــرالش
ئۈچــۈن ،تۇرمۇشــتىن ئۆگىنىدىغــان نۇرغــۇن ئىجتىمائىــي
ۋە پىســخىك ئۇقۇمالردىــن خــەۋەردار بولــۇش بىلــەن
بىــر ۋاقىتتــا يەنــە كىتــاپ ئوقۇشــقىمۇ ئاالھىــدە ئېتىبــار
بېرىشــكە توغــرا كېلىــدۇ .بىــز توختالغــان كىتــاب ئوقــۇش
پەقــەت خىزمــەت ،كەســىپكە ۋە قىزىقىشــقىال ئاالقىــدار
بىلىملــەر بىلــەن چەكلىنىــپ قالماســتىن بەلكــى يەنــە
ئەقلــى بىلىــش ۋە مەنىــۋى يېتىلىشــكە پايدىلىــق كــەڭ
[]1
[]2

دائىرىلىــك كىتــاب ئوقــۇش ئادىتىنــى يېتىلدۈرۈشــنىڭ
تۇرمۇشــىمىزنى بېيىتىــپ ،ھاياتىمىزنــى مولالشــتۇرۇپ،
ئۇنىۋېرســال كىشــىلىك ســاپايىمىزنى يېتىلدۈرۈشــىمىزدە
بەكمــۇ مۇھىــم ئىكەنلىكــى ھەممىمىزگــە مەلــۇم.
يېقىنقــى يىلالردىــن بىــرى خەلقىمىــز ئارىســىدا
كىتــاب ئوقــۇش قىزغىنلىقىنىــڭ كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقىنــى
ھەرخىــل شــەكىلدىكى كىتــاب ئوقــۇش پائالىيەتلىرىنىــڭ
ئەۋجىگــە چىقىۋاتقانلىقىدىــن پــەرەز قىالاليمىــز .بىلىــم
ئىگىلىــرى ۋە قەلەمكەشــلەرنىڭ ئاكتىــپ تەشەببۇســى
ۋە خەلقىمىزنىــڭ قولــاپ قۇۋۋەتلىشــى بىلــەن ،كىتــاب
ئوقــۇش يىلــى ،كىتــاب ئوقــۇش ئېيــى 50 ،كىتــاب
تۈگىتىــش پائالىيەتلىــرى ،خاتىــرە كۈنلــەردە ئــۆز ئــارا
كىتــاب ســوۋغا قىلىــش ،تويــاردا كىتــاب تارقىتىــش،
كىتــاب ئوقــۇش چېيــى ،ئىجتىمائىــي ئاالقــە ۋاســتىلىرىدا
كىتــاب ئوقــۇش گۇرۇپپىلىرىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ،مەلــۇم
كىتــاب ھەققىــدە مەخســۇس تېلېۋىزىيــە ســۆھبىتى ئېلىــپ
بېرىــش دېگەنــدەك رەڭگارەڭ شــەكىللەر بىلــەن كىتــاب
ئوقۇشــقا ســەپەرۋەرلىك قىلىنىــپ ،ئىنتايىــن ياخشــى
ســاغالم ئىجتىمائىــي ئۈنــۈم ھاســىل قىلىنغانلىقىنــى،
خەلقىمىــز ئارىســىدا كۆتۈرۈلۈۋاتقــان كىتــاپ ئوقــۇش

تىل تەتقىقاتچىسى ،ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتى (لوندون) mtzunun@gmail.com
مااليا ئۇنىۋېرسىتىتى ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىسى tarimglobal@gmail.com
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ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىمىــزدا ئۆتكەن دەۋرلەرنىڭ نامايەندىســى
دەپ قارىغانالرنــى تاللىــدۇق .تېمــا دائىرىســى كــەڭ،
مەزمۇنــى مــول ،قاراتمىلىقــى روشــەن بولــۇپ ،بىــر قــەدەر
پۈتــۈن تىزىملىــك سىستېمســى شــەكىللەندى .قەيــت
قىلغىنىمىــزدەك ،مەزكــۇر تىزىملىكنــى تۈزۈشــتە ئۆتكــەن
ۋە بۈگۈنكــى دەۋر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا تــەۋە نۇرغــۇن
رومــان ،پوۋېســت ،ھېكايــە ،شــېئىر ،ئەدەبىــي ئاخبــارات
ۋە نەســىرلەرنى ئىنچىكىلــەپ ئوقــۇپ ،ھــەر دەۋرگــە تــەۋە
ئەســەرلەردىن مەزمۇنــى تېــرەن ،تەربىيىــۋى ئەھمىيىتــى
چوڭقــۇر ،ئىپادىلــەش ئاالھىدىلىكــى كــۆپ خىــل بولغان،
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــىدا مۇھىــم
ئەھمىيەتكــە ۋە تارىخىــي قىممەتكــە ئىگــە دەپ قارالغــان
نادىــر ئەســەرلەر ئاســاس قىلىنــدى.

قىزغىنلىقىنىــڭ ئېشــىۋاتقانلىقىدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ.
ئەممــا بۈگۈنكىــدەك تېــز رېتىملىــق ئىجتىمائىــي رېئاللىقتــا
خىزمــەت ،ئائىلــە ۋە ئۆگىنىشــنى تــەڭ ئېلىــپ مېڭىــش
ھەقىقەتــەن ئاســان ئەمــەس .كىشــىلەر چەكلىــك ۋاقىتتىن
قانــداق قىلغانــدا ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ ،قايســى ئىشــارنى
قىلىــش ۋە قايســى كىتابالرنــى ئالدىــن ئوقــۇش كېــرەك
دېگــەن مەســىلە ئۈســتىدە دائىــم دىلىغۇللۇققــا ئۇچــراپ،
بېشــى قاتىــدۇ .نۇرغــۇن قېرىنداشــلىرىمىز كۆپــرەك كىتــاب
ئوقۇشــنى ئــارزۇ قىلســىمۇ ،ئەممــا كىتابالرنىــڭ كۆپلىكــى،
ۋاقتىنىــڭ قىســلىقى تۈپەيلــى ئىشــنى نەدىــن باشالشــنى
بىلەلمەيۋاتىــدۇ.
يۇقىرىقــى ئوبيېكتىــپ مەســىلىلەرنى نەزەرگــە
ئېلىــپ ،خەلقىمىزگــە ھەقىقىــي نــەپ بېرىدىغــان،
قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە ھەسســىلەپ ئۈنــۈم ھاســىل
قىلىدىغــان ،ئۇنىۋېرســال بىلىــم ۋە مەدەنىيــەت ساپاســىنى
ئاشــۇرىدىغان ،ۋاقتىنىمــۇ تېجەيدىغــان ،ئانــا تىلىمىــزدا
نەشــىر قىلىنغــان نادىــر ئەســەرلەردىن  100نىــڭ
تىزىمىنــى تــۈزۈپ چىقتــۇق .ئەمەلىيەتتــە ئۇيغــۇر تىلىــدا
ئېــان قىلىنغــان نادىــر ئەســەرلەر ئــاز ئەمــەس ،ئەممــا
بىــز ۋەكىللىــك خاراكتېــرى بولغــان ،پۇرســەت بولســا
چوقــۇم ئوقــۇپ چىقىــش كېــرەك دەپ قارىغــان ،كــەڭ
تارقالغــان  100چــە ئەســەرنى ھوزۇرۇڭالرغــا ســۇندۇق.
ھــەر خىــل ژانىردىكــى ئەســەرلەرنىڭ نادىــر ۋەكىللىــرى
دەپ قارىغانلىرىمىزنــى تاللىغىنىمىــز ئۈچــۈن ،شــۇ
ژانىردىكــى باشــقا ياخشــى ئەســەرلەرنى كىرگۈزمىــدۇق.
بــۇ ھەرگىــز شــۇ خىلدىكــى كىتــاب ياكــى يازمىالرنىــڭ
ئەدەبىــي قىممىتــى ياكــى ئۇســلۇبىنىڭ نادىــر ئەســەرلەر
ئۆلچىمىگــە يەتمىگەنلىكىدىــن دېــرەك بەرمەيــدۇ ،بۇنىڭــدا
كىتابخانالرنىــڭ ۋاقىــپ بولىشــىنى ۋە توغــرا چۈشىنىشــىنى
ســورايمىز .دېمەكچىمىزكــى نادىــر ئەســەرلەر تىزىملىكــى بۇ
 100ئەســەر بىلــەن چەكلىنىــپ قالمايــدۇ خــاالس .بــۇ بىر
باشــانغۇچ قــەدەم ،بــۇ تىزىملىكنــى يەنــە داۋامالشــتۇرۇپ
 500 ،200ھەتتــا مىڭغــا يەتكۈزىمىــز دېگــەن تىلىكىمىــز
بــار .مەلۇمكــى بىلىــم ئېلىشــنىڭ يوللىــرى ئانــا تىلىمىــز
بىلەنــا چەكلىنىــپ قالمايــدۇ .قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بــۇ
تىزىملىكنــى تولۇقــاپ ،كېڭەيتىــپ مېڭىشــىنى ھەرزامــان
قارشــى ئالىمىــز .ھەممــە ئوقۇرمەننىــڭ كۆڭلىــدە بىــر تــارازا
بولىــدۇ ،نادىــر ئەســەرنىڭمۇ بىــر قېلىپــى بولمايــدۇ،
شۇڭالشــقا ئوقۇرمەنلىرىمىزنىــڭ كۈتكــەن يېرىدىــن
چىقالمىغــان بولســاق كۆپچىلىكتىــن يۈز مىــڭ تۆۋەنچىلىك
بىلــەن ئەپــۇ ســورايمىز .ئەلۋەتتــە بــۇ تىزىملىــك پەقــەت
بىــر تەۋســىيە ،كىتابخۇمــار قېرىنداشــارنىڭ ئىزدىنىۋاتقان
مەنزىلىنىڭ بىر تەركىبى قىســمى بواللىســا ئەمگىكىمىزدىن
رازى بولىمىــز .ئەمــدى داۋاملىــق تــۈردە ئىزدىنىــپ ،ئــارزۇ
قىلغــان مەنزىلگــە يېتىشــى ســىزگە قالدى .بــۇ تىزىملىكنى
تۈزگەنــدە ،بۈگۈنكــى دەۋر ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ بەدىئىي
قىممىتىنــى ئاالھىــدە نامايــان قىلغــان ،بۈگۈنكــى دەۋر

بــۇ تىزىملىكتىكــى ئەســەرلەر ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ،
تارىخىنىــڭ ،ئېتنوگراپىيەســىنىڭ بايلىقىنــى ،ســاپلىقىنى
قوغدىغــان ،ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ جەلــپ قىلىــش كۈچىنــى
ئاشــۇرغان ،كــۆپ ئەســىرلىك تارىخىــي تەرەققىيــات
جەريانىــدا تەدرىجىــي شــەكىللىنىپ قېلىپالشــقان
بۈگۈنكــى دەۋر ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلــى ،ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ
دىيالېكىتى ۋە يەرلىك شــېۋىلىرى ،كۆپ قاتالملىق مىللىي
مەدەنىيــەت تارىخىمىــز بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك.
روشــەنكى ،تىزىملىككــە كىرگۈزۈلگــەن مــول مەنبەلىــك ،
كــۆپ ئۇچۇرلــۇق بــۇ قىممەتلىــك ئەســەرلەردىن ئۇيغــۇر
تىلىنىــڭ بۈگۈنكــى خىرىــس ۋە رىقابەتتــە بەيگىگــە
چۈشــەلەيدىغانلىقىنى ،شــاللىنىپ قالمايدىغانلىقىنــى،
يەنــە كېلىــپ ئۆزىنىــڭ تارىخىــي قىممىتــى ،بۈگۈنكــى
دەۋرگــە بولغــان ماسلىشىشــچانلىقى بىلــەن تېخىمــۇ
تەرەققىــي قىلىپ مۇكەممەللىشــىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز.
ئۇندىــن باشــقا يەنــە بــۇ ئەســەرلەر تىلــى ،مەزمۇنــى
ۋە باشــقا جەھەتلــەردە ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىپادىلــەش
كۈچىگــە ۋەكىللىــك قىلىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ،يەنــە
خەلقىمىزنىــڭ ھــەر دەۋردىكــى تارىخىنــى ،مەدەنىيىتىنــى،
ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىنى ،ئۆرپ–ئادەتلىرىنــى ،قىممــەت
قاراشــلىرىنى ،دۇنيــا قاراشــلىرىنى ،ھايــات پەلسەپىســىنى
ۋە تىــل ســەنئىتىنى ئۆزىگــە مۇجەسســەم قىلغــان ســەرخىل
ئەســەرلەردۇر .ھەرقانــداق كىتابخــان بــۇ ئەســەرلەرنى
ئوقــۇش ئارقىلىــق ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ پاســاھىتى ،باالغىتــى
ۋە گۈزەللىكىنــى تېخىمــۇ ئىلگىرلىگــەن ھالــدا تونــۇش
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ،ئۆزلىــرى ھەققىــدە تېخىمــۇ رېئــال
چۈشــەنچە ۋە تونۇشــقا ئىگــە بوالاليــدۇ.
بــۇ  100كىتــاپ كــەڭ ئوقۇرمەنلەرنىــڭ ســۆيۈپ
ئوقۇيدىغــان ،كۇتۇپخانىســىدا كــەم بولســا بولمايدىغــان
كىتابــار تۆرىدىــن ئــورۇن ئېلىشــقا مۇناســىپ ،شــۇنداقال
قــوش تىــل مائارىپىــدا يېتىلىۋاتقــان ئەۋالدالرغــا ئــەڭ
ياخشــى ئانــا تىــل دەرســى بوالاليــدۇ دەپ قارىــدۇق.
كونىــار «تاپقىنــى گــۈل كەلتــۈرەر ،تاپالمىىغىنــى بىــر
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،شــۇ تىلدىكــى ئۇيغــۇر تىلــى ئۆگەنگۈچــى ئوقۇرمەنلــەر
تەتقىقاتچىــار ۋە تەرجىمانالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ
مۇناســىۋەتلىك ئەســەرلەردىكى ئېھتىياجىنــى كــۆزدە
 نادىــر ئەســەرنىڭ تۈركچــە100 تۇتــۇپ ئۇيغۇرچــە
 مۇناســىۋەتلىك.ۋە ئىنگىلىزچىســىمۇ تەييارالنــدى
دوســتالرنىڭ بــۇ تىزىملىكنــى ئاســاس قىلىــپ يەنــە باشــقا
تىلالردىمــۇ ئېــان قىلىــش ئارقىلىــق تەشــۋىق قىلىشــىنى
.ئۈمىــد قىلىمىــز

 بىــز بــۇ مۇشــكۈل ئەممــا كاتتــا.بــاش پىيــاز» دەپتىكــەن
خىزمەتكــە قىلغــان ناقىــس غەيرىتىمىزنــى قېرىنداشــار
 ۋەزىپىمىزنىــڭ مۈشــكۈللىكى تۈپەيلــى،توغــرا چۈشــىنەر
يــۈز بەرگــەن خاتالىقالرنــى ھــەم كەچــۈرەر دېگــەن
.ئۈمىدتىمىــز
 نادىــر ئەســەرنىڭ باشــقا تىلدىكــى100 ئۇيغۇرچــە
،ئوقۇرمەنلىرىگــە قواليلىــق يارىتىــپ بېرىــش ئۈچــۈن

Uygurca 100 Temel Eser
Okumak herkes için bir ihtiyaçtır. Herkesin
listesindeki okuma kitapları farklıdır, farklı. Her
millette olduğu gibi, Uygurların okuma alışkanlığı
konusu her şeyden önce kültürel bir olgudur.
Kültür, okuma yolu ile özellikle klasik hale gelmiş
eserleri tekrar tekrar okuma yolu ile kazanılabiliyor.

Bu eserler özellikle Uygur gençlerini, millî ve
manevî değerlerine sahip, yüksek karakterli bireyler
yetiştirmek amacı ile seçilmiş eserlerdir.
100 temel eserden maksat, Uygurca bilincini
uyandırmak, Uygur edebiyatına ait seçkin eserleri,
yazarları tanıtmak ve Uygurları kendi klasiklerini
okuyabilecek düzeye getirebilmektir.

Milletler milli benliklerini, dilleri ile meydana
getirdikleri eserlerle ve o eserlerin kapsamlı
kitlelerde oluşturacağı düşünce, görüş, mütalâa,
fikir, mülâhaza dünyası ile koruyup geliştirebiliyor.

Uygurca 100 temel eser; Uygurlara dil, duygu
ve düşünce zenginliği kazandırmakla beraber
milli kültürü, tarihi, edebiyatı ve uygun kitap
okuyarak okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla
hazırlanmıştır.

1980’li yıllardan itibaren edebiyatımızın hemen
her türünde, yeni bir anlayışla kaleme alınmış
eserlere rastlanmaktadır. Aynı yıllardan itibaren
edebiyatımızın da hızlı bir gelişme gösterdiğine
şahit oluyoruz. Bir taraftan dünya klasiklerinin
tercümeleri, diğer taraftan, kendi yazarlarımızın
medeniyet, tarih, kültür, dil ve edebiyat evreni
bağlamında çeşitli eserleri.

Bu listeye alınmamış değerli yazarlarımızın
eserlerinin görmemezlikten gelindiği veya onların
eserlerinin daha değersiz olduğu anlamına
gelmez. Bu yazarlarımızın da şüphesiz çok önemli,
okunması ve okutulması gereken yayınları vardır.
Ne var ki bunlar arasında tercih yapmanın zorluğu
ortadadır.

Dilimizin gelişmesi ve korunması için
biz kendimizden başlayarak toplumun tüm
kesimlerinin ömründe hayattayken en azında
bir kere okuması gereken ve ömür boyu okuma
alışkanlığının kazandırılmasında büyük önem
taşıdığını düşündüğümüz Uygurca 100 temel eser
listesini hazırlayıp yayınlamayı düşündük.

Kuşkusuz, bunun sebepleri arasında listelerin
hazırlanma aşamasından eserlerin kalitesine,
özelliğine, niteliğine, hususiyetine, müfredat–
eser ilişkisinden okuryazarların tutumuna kadar
birçok etken sıralanabilir. Bizim ortaya çıkardığımız
sonuç son da değildir. Yukarda ortaya çıkan eser
potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin
belirlenip yeni listelerle genişleterek 200 temel eser
500 temel eser olarak en ince noktalarına kadar
özen göstererek, emek vererek daha nice sonuç
elde edilebilir.

Uygurca 100 temel eserde yer alan eserler;
Uygur Dili, Edebiyatı, tarihi ve ilgili dersi ayrıntıları
ile ilişkilendirilerek okutulması hem de boş
zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle
baş vurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye
edilmesi için derlenmiştir.
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100 Fundamental Works in Uyghur
In every society or the communities, there
are some certain books; someone should read to
understand the history, culture, folks and nature
of the people etc. We have selected 100 Uyghur
literary works that everyone should read at least
once in their lives in which they have universal
themes, characters, experiences, emotions, and
perspectives that are still relevant today. Some of
them are the very inspiration from which entire
modern genres of literary fiction have sprung up
from.

Concerning the development of bilingual
learning and considering the Impact of bilingual
education among Uyghur, the role of the 100
Fundamental Works in Uyghur is going to be
meaningful for the students’ communicative ability.
Overall, the bilingual education results in satisfying
the proficiency of other language and academic
performance while the students’ proficiency in our
native language has been further developing.
In early 2010, the Uyghur Page on Facebook
polled on its page to find the best 10 works of each
genre of literature of the 20th century. In addition,
after months of careful consideration among the
thousands of books, poems and literary piece, we
have has reached a verdict on their selection of the
100 Fundamental works written in Uyghur.

100 Fundamental literary Works in Uyghur is a
list of the best Uyghur–language works of the 20th
century notable books include fictional works such
as novels, poems and plays and non–fiction works
such as biographies etc.
From a seemingly infinite list of books and
works of anecdotal or literal merit, we have
narrowed down the top 100 fundamental works
in Uyghur that have shaped the lives of individual
Uyghur while also helping define broader cultural
ideas of what it means to be Uyghur.

Here are 100 books that that we feel are
describing milestones in our literary tradition.
Some are well known classics, others are modern
giants. All are well worth reading at least once in
your life!

ئەسەرلەر تىزىملىكى
:رومانالر
– يىلى2001 ،  ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، توم) زوردۇن سابىر3( ،ئانا يۇرت1 .1
–ئاي10 –يىل1988 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر، ئىككى قىسىملىق تارىخىي رومان،ئويغانغان زېمىن2 .2
–يىل1985 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر، تارىخىي رومان،ئىز3 .3
–ئاي11 –يىل1997 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، يۈسۈپ ئېلىياس،ئېغىر تىنىقالر4 .4
– يىل1997  ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئابدۇۋېلى ئېلى،بەدۆلەت ھەققىدە قىسسە5 .5
– ئاي8 – يىلى2010 . بېيجىڭ، مىللەتلەر نەشرىياتى، ياسىنجان سىدىق چوغالن،باھادىرنامە6 .6
– ئاي6 – يىلى1985 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ ياشالر نەشىرىياتى، ئابدۇلال تالىپ،چاال تەگكەن ئوق7 .7
– يىلى1990 ، شىنجاڭ ياش– ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، خېۋىر تۆمۈر،ئابدۇقادىر دامولال ھەققىدە قىسسە8 .8
– يىلى1997 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، يالقۇن روزى، مىرەھمەت سېيت،مەمتىلى تەۋپىق9 .9
– ئاي7 – يىلى1983 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، زوردۇن سابىر،ئىزدىنىش1010
– يىلى1988 ، شىنجاڭ ياش – ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، ئەبەيدۇلال ئىبراھىم،تۈندىكى چاقماق1111
–ئاي9 –يىل1987 ، بېيجىڭ، مىللەتلەر نەشرىياتى، سەيپىدىن ئەزىزى،سۇتۇق بۇغراخان1212
 يىللىرى1999–1997 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، جااللىدىن بەھرام،) قىسىم6(لېيىغان بۇالق1313
– ئاي11 – يىلى2012 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، شى نەيئەن، لو گۇەنجوڭ،سۇ بويىدا1414
– ئاي10 – يىلى1977 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ساۋ شۆ چىن،قىزىل راۋاقتىكى چۈش1515
– يىلى1987 ، ئۈرۈمچى، شىنجاڭ ياش– ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، خېۋىر تۆمۈر،بالدۇر ئويغانغان ئادەم1616
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1717قاينام ئۆركىشى ،ئابدۇلال تالىپ ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –2008 ،يىلى
1818ئېلى دولقۇنلىرى( 2توم) ،ئابدۇراخمان قاھار ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى 1988 1986 ،يىلالر
1919قىسسەسۇل ئەنبىيا ،نەسىردىن رابغۇزى ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ،قەشقەر –1988 ،يىلى  –3ئاي
2020باياۋاننىڭ سىرى ،ئەختەم ئۆمەر ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –2001 ،يىلى  –7ئاي
2121كۈمۈش رەڭلىك قۇتا ،سۇلتان ھاشىم ،شىنجاڭ ياشالر–ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –2012 ،يىلى  –4ئاي
2222قۇم باسقان شەھەر ،مەمتىمىن ھۇشۇر ،شىنجاڭ ياش– ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى  –1996 ،يىلى
2323مېھراپتىن چايان ،ئابدۇلال قادىرى ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1982 ،يىلى  –1ئاي
2424كەچمىش ،خالىدە ئىسرائىل ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرىياتى ۋە شىنجاڭ ئېلېكترون ئۈن–سىن نەشىرىياتى ،قەشقەر  ،ئۈرۈمچى–2011 ،
يىلى  –11ئاي
2525ياغاچ مېدال ،چوپانى ،مىللەتلەر نەشرىياتى بېيجىڭ –2001 ،يىلى  –3ئاي
2626ئەنجانباي ،نۇر روزى ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–2003 ،يىلى –1ئاي
2727ئۆتكەن كۈنلەر ،ئابدۇلال قادىرى ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى  –1983يىلى
 2828رامزاننىڭ ئون يەتتىسى ،جۇرجى زەيدان[لىۋان] ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–1983 ،يىلى –6ئاي

ھېكايىلەر:
1 .1قوش مەسچىت ،مەمتىىلى زۇنۇن ،شىنجاڭ ياشالر  -ئۆسمۈرلەر نەشىرىياتى ،ئۈرۈمچى –1989 ،يىلى
2 .2مۆمىننىڭ مومىغا چىقىشى ،نۇر روزى
3 .3كەلكۈن ،مەمەت باغراش
4 .4بەش تال ئوق ،تۇردى سامساق
5 .5ماغدۇر كەتكەندە ،زۇنۇن قادىرى
6 .6ئېھ توپىلىق يول ،زوردۇن سابىر
7 .7ئېغىر كۈنلەردە ،ئۆمەر مۇھەممىدى
8 .8چېنىقىش ،زوردۇن سابىر
9 .9دوالن ياشلىرى ،زوردۇن سابىر
1010بىلەي تاش ،ئەختەم ئۆمەر
1111ئاقساق بۇغا ،مۇھەممەد باغراش ،شىنجاڭ ياشالر–ئۆسمۈرلەر نەشىرىياتى ،ئۈرۈمچى - 2016 ،يىلى  - 3ئاي
1212بۇرۇت ماجراسى ،مەمتىمىن ھوشۇر
1313قىرلىق ئىستاكان ،مەمتىمىن ھوشۇر
1414الي سۇ ئىچكەن جانالر ،ئەنۋەر مۇھەممەت
1515قىيانلىق دەريا ،ئەخەت تۇردى
1616پاسىل ،سەمەت دۇگايلى
1717ئوت ئىچىدە تاۋالنغان ئادەم
1818قۇرتالپ كەتكەن كۆل ،ئەختەم ئۆمەر ،شىنجاڭ ياشالر – ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى  –1994يىلى –4ئاي
1919توختى پوكان ھېكايىلىرى ،غوجىئابدۇلال قاراقاش
2020مازار چاشقىنى ،ئەركىنجان ئەمەت
2121بوۋا مۇرادىڭىزغا يېتىڭ! ،ئەركىنجان ئەمەت
2222تۇزلۇق موما ،داۋۇت مەتنىياز
2323بەش ياشلىق مەرگەن ،ئابلىكىم باقى

خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرى
2ئۇيغۇر خەلق مەسەللىرى ،ئەخەت ھاشىم ،شىنجاڭ خەلىق نەشىرىياتى ئۈرۈمچى –1981 ،يىلى
3ئۇيغۇر خەلق ماقال تەمسىللىرى ،مەھەممەت رەھىم ،شىنجاڭ خەلىق نەشىرىياتى ئۈرۈمچى –1979 ،يىلى
4تەتۈر كىرپىك ،ئابلىز ھېزىموف ،شىنجاڭ ياش– ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى  –1988 ،يىلى  –3ئاي
5كەلىلە ۋە دېمىنە ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ئۈرۈمچى  –2006يىلى  –4ئاي
6قابۇسنامە ،شەمسۇلمائالى ۋەشىمگىر قابۇس ،ئابدۇرىشىت ئىسالم تەرجىمىسى ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرىياتى ،قەشقەر  –1983يىلى
7ھاتەم ھەققىدە قىسسە ،توختى ئابىخان نەشىرگە تەييارلىغان ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ،قەشقەر  –1982يىلى  2ئاي
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8 .8ئوغۇزنامە داستانى ،تۇرسۇن ئايۇپ ،گېڭ شىمېن  ،مىللەتلەر نەشرىياتى .بېيجىڭ –1980 ،يىلى  –11ئاي
9 .9سېيىت نوچى داستانى
1010ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ،ئۇچقۇنجان ئۆمەر تەييارلىغان .قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ،قەشقەر–12 –1981 ،ئاي
1111نەسىردىن ئەپەندى لەتىپلىرى ،ئابدۇشۈكۈر تۇردى توپالپ رەتلىگەن ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1979 ،يىلى –6ئاي
1212سەلەي چاققان لەتىپىلىرى ،ئۇچقۇنجان ئومەر قاتارلىقالر توپلىغان ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرىياتى  ،قەشقەر –1983 .يىلى
1313مولال زەيدىن ھەققىدە قىسسە ،خېۋىر تومۇر ،شىنجاڭ خەلىق نەشىرىياتى ،ئۈرۈمچى–1982 ،يىلى
1414ھېسام چاقچاقلىرى ،ماخمۇت مۇھەممەت  ،شىنجاڭ خەلىق نەشىرىياتى ،ئۈرۈمچى –1998 ،يىلى
1515ئەخمەتجان قۇرباننىڭ بالىالر چۆچەكلىرى
1616ھەييە بىننى يەقزان ھەققىدە قىسسە ،ئىبن تۇفايىل ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –2001 ،يىلى  –8ئاي
 1717گۈلىستان ،شەيخ سەئىدى
 1818سېغىزخان بىلەن بۆدۈنە

ئەسلىمىلەر:
1 .1شىنجاڭنىڭ  50يىلى ،بۇرھان شەھىدى ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ –1986 ،يىلى  –5ئاي
2 .2ئۆمۈر داستانى ،سەيپىدىن ئەزىزى ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ.
3 .3ئەخمەتجان قاسىمى ھەققىدە ھېكايىلەر ،ئابدۇراخمان ئەبەي ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1986 ،يىلى  –10ئاي
4 .4شىنجاڭ تارىخى ماتېرىياللىرى
5 .5يىراق قىرالردىن ئانا يۇرتقا ساالم ،ئەختەم ئۆمەر ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ  –2008يىلى  –6ئاي
6 .6موسكۋا خىياللىرى ،نەبىجان تۇرسۇن
7 .7ئەركىن سىدىق يازمىلىرى( ،قوش تىل ھەققىدە يازمىلىرى)
8 .8مەمەت ئاۋاق ھەققىدىكى يازمىسى ،ئابدۇرېشىت ئابلەتخان
9 .9ئامېرىكا تەسىراتلىرى ،ئابدۇۋەلى ئايۇپ
1010كىم ھەقىقي جاالپ؟ ،مۇسا جارۇلالھنىڭ قەشقەر ساياھىتى
1111ئالتە شەھەر مەكتۇپلىرى ،نوشېرۋان يائۇشېۋ ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ  –2013يىلى  –8ئاي
1212يۇلغۇن تايىقىدا قىلىنغان ئىپپەت تەربىيسى
1313رەپقەت غازى بىلەن سۆھبەت

ئەدەبىي خاتىرىلەر:
1 .1توپان ،باتۇر روزى
2 .2سەن كىمنىڭ ئوغلىسەن ئويلىساڭچۇ؟ ،مەمتىمىن باغراش
3 .3باياۋاندىكى ياۋا گۈل ،مەمتىمىن باغراش
4 .4تەكلىماكاننىڭ يۈرىكىدىكى ئوت دەريا بويى يېزىسى ھەققىدە ،ئۆمەرجان ئىمىن ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–2006 ،
يىلى  –3ئاي
5 .5غەربكە قارشى بايانات ،پەرھات تۇرسۇن
6 .6ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ،ئەمىن ئوسمان
7 .7قىيادىكى ئوۋچىنىڭ ئاھۇ–زارى( ،ئوتتۇرا ئاسىيە شەرھى) چىڭغىز ئايتماتوۋ ،مۇختار شىخانوۋ ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى
–2004 ،يىلى  –12ئاي
8 .8ئانا دەريانى ئىزدەپ ،خالىدە ئىسرائىل ،شىنجاڭ گۈزەل سەنئەت  -فوتو سۈرەت نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–2009 ،يىلى  –12يىلى
9 .9ئۆزلۈك ۋە كىملىك ،ئەسەت سۇاليمان ،شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشىرىياتى ،ئۈرۈمچى–2006 ،يىلى  –7ئاي
 1010ئوغلۇم ئالدىڭغا قارا ،يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇق ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرىياتى ،قەشقەر –1991 ،يىلى

ئىلمىي ئەسەرلەر:
1 .1ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گراماتىكىسى ،خەمىت تۆمۈر ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ  –1987يىلى  –6ئاي
2 .2ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى ،ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–1997 ،يىلى  –8ئاي
3 .3ئۇيغۇر مائارىپى تارىخىدىن ئوچېركالر(  – 1949يىلغا قەدەر) ،ئابدۇلال تالىپ ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1986 ،يىلى
–12يىلى
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4 .4كىالسسىك ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تېزىسلىرى ،ۋاھىتجان غوپۇر ،ئەسقەر ھۆسەيىن –1982 ،يىلى
5 .5قەشقەرىيە ،ئا.ن.كىروپاتكىن ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–1984 ،يىلى  –3ئاي
6 .6ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامىنىڭ ئەسلى تېكىستى ۋە يېشىمى ،ئابدۇرەئوپ پوالت
7 .7تارىخى ھەمىدى ،مولال مۇسا سايرامى ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ –1986 ،يىلى  –12ئاي
8 .8تەكلىماكانغا دۈملەنگەن روھ ،ئەسئەت سۇاليمان ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–2000 ،يىلى –7ئاي
9 .9ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى ،ئابدۇرەھىم ھەبىبۇلال ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–1993 ،يىلى  –4ئاي
1010ئىنسانالرنىڭ يېڭى يۈزلىنىشى ،ئابباس بۇرھان ،شىنجاڭ پەن – تېخنىكا سەھىيە نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–1994 ،يىلى –1ئاي
1111جالالت شىڭ شېسەي
1212قاچقۇن ماجۇڭيىڭ ،سىۋېن ھېدىن[شۋېتسىيە] ،قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ،قەشقەر–1989 ،يىلى  –3ئاي
 1313دىيارىمىزدىن تېپىلغان قىسمەن يادىكارلىقالر ھەققىدە ،ئابدۇقېيۇم خوجا ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ–2009 ،يىلى –5ئايدا
1414ئۇتتۇرا ئاسىيا تارىخ تېزىسلىرى ،ھېرمان ۋامبىرى
1515قەشقەرگە قايتا سەپەر ،گۇننار يارىڭ ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى–2014 ،يىلى –3ئاي
1616تاڭ شېئىرلىرىدىن  300پارچە ،ياسىن ھاۋازى ،مىللەتلەر نەشرىياتى ،بېيجىڭ–2005 ،يىلى  –12ئاي
 1717ئۇيغۇر يىلنامىسى ،مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتى نەشرى ،لوندون –2017 ،يىلى  –2ئاي

شېئىرىي ئەسەرلەر:
1 .1نەزەر مۇپتىغا خەت ئات ھەققىدە ،ئەخمەتشاھ قارقاشى
2 .2ئىز ،ئابدۇرېھىم ئۆتكۇر
3 .3ئانا رىۋايىتى ،ئابدۇرېھىم ئۆتكۇر
4 .4ئانا ،بۇغدا ئابدۇلال
5 .5تۈگىمەس ناخشا ،تېيىپچان ئېلىيوپ
6 .6يىلالرغا جاۋاپ ،لۇتپۇلال مۇتەللىپ
7 .7سەككىز سۈرىتىم ،تۇرسۇنبەگ ئىبراھىم
8 .8دېھقان بولماق تەس ،روزى سايىت
9 .9ھەيكەل ،ئابدۇكېرىم خوجا
1010سۇنۇق قىلىچ ،ئابدۇرېھىم ئابدۇلال
1111ئويغان ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
1212قەشقەردىكى يەرشارى ،ئادىل تۇنىياز
1313ئۇيغۇرۇم (باردۇر) ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
1414كاشىغەر ،گۇمنام
1515ئۇيغۇر دېگەن مۇشۇنداق ،ئېليار بەختىيار
1616ئالمىدەك يۈرەكتە ئالەمچە سۆيگۈ ،ئوسمانجان ساۋۇت
1717رەسسام ،غەيرەت ئابىت غەرقى
1818ۋاالقتەككۈرۈپنىڭ ئۆلۈمى ،تېيىپچان ئېلىيوف
1919شۈكۈر دېدىم ،ئابلەت ئىسمايىل
2020سۇاليمان گۇۋاھ ،تاھىر تالىپ

پايدىالنمىالر
دىققەت :پايدىالنغان ئەسەرلەرنىڭ تىزىملىكىنىڭ ھەممىسىنى بۇ يەردە بايان قىلىپ ئۆتۈش ھەقىقەتەن مۈشكۈل .تىلغا ئېلىنغان ۋە كۆزدىن
كۆچۈرۈلگەن كىتابالرنىڭ تىزىملىكى «ئۇيغۇر يىلنامىسى»نىڭ –560–550بەتلىرىدىكى «كىالسسىك ئەدەبىيات خەزىنىسى» ۋە ئۇشبۇ كىتابنىڭ
 –807–721بەتلىرىدىكى «ئۇيغۇر تىلىدا نەشىر قىلىنغان قىسمەن كىتابالر» سەرلەۋھەسى ئاستىدىكى كىتابالر ۋە ئۇنىڭدا باشقا تىلغا ئېلىنغان
ۋە ئېلىنمىغان كىتاب ،ژورنالالردىكى ئون مىڭ پارچىدىن ئارتۇق ئىلمىي مۇھاكىمە ئەسەرلەر ،رومان ،پوۋېست ،ھېكايە ،شېئىر  ،نەسىر،
ئەدەبىي ئاخبارات ،ئەسلىمە ،زىيارەت خاتىرىسى قاتارلىق ھەر خىل ژانىردىكى مۇناسىۋەتلىك دەپ قارالغان ئەسەرلەردىن بىۋاستە ۋە ۋاستىلىك
پايدىلىنىلغان بولۇپ ،بۇ كىتابالرنى بۇ يەردە بىرمۇ بىر تىزىمالپ كىتابخانالرغا سۇنۇشنى اليىق كۆرمىدۇق ،شۇنداقتىمۇ ئوقۇرمەنلەرنىڭ كېينىكى
پايدىلىنىشى ۋە ئىزدىنىشى ئۈچۈن مۇھىم دەپ قارىغان بىر قىسىم كېرەكلىك پايدىالنمىالرنى سۇندۇق:
•ئابدۇكېرىم راخمان« ،ئۇيغۇر فولكلورى ھەققىدە بايان ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1990 ،يىلى
•ئابدۇراخمان باقى« ،ئۇيغۇر كىتابچىلىقىغا تەسىر كۆرسەتكەن  100نادىر كىتاب» ،ئىجتىمائىي پەنلەر مۇنبىرى–2006 ،يىللىق –6سان
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ۋە –2007يىللىق –3–2–1سانالر
•ئابدۇرېشت سۇاليمان« ،ئۇيغۇر شېئىرىيىتىدىكى  100مەشھۇر شېئىر»  –2008يىلى
•ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن« ،ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى» ئومۇمى بايان ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1997 ،يىلى  –8ئاي
•ئابدۇلال تالىپ« ،ئۇيغۇر مائارىپى تارىخىدىن ئوچېرىكالر»  ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –1986 ،يىلى  –12ئاي
•تېيىپجان ئېلىيوف ۋە رەھمەتۇلالھ جارىي «ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىدىن نەمۇنىلەر» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى،
 –1981يىلى
•غەيرەتجان ئوسمان« ،ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىيات تارىخى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ،ئۈرۈمچى –2001 ،يىلى
•«ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىيات تارىخىدىن تېزىس» ،شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى –1987 ،يىلى
•مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا «ئۇيغۇر يىلنامىسى» ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتى نەشرى ،لوندون –2017 ،يىلى  –2ئاي
•يۇقىرىقى كىتاب–560–550 ،بەتلىرىدىكى «كىالسسىك ئەدەبىيات خەزىنىسى»
•يۇقىرىقى كىتاب –807–721 ،بەتلىرىدىكى «ئۇيغۇر تىلىدا نەشىر قىلىنغان قىسمەن كىتابالر»
•مىر ئەزەم« ،ئۇيغۇر مائارىپ تارىخىدىكى ئۆچمەس يۇلتۇزالر» ،شىنجاڭ ياش– ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى –1988 ،يىلى
•مېھرىگۈل خۇدابەردى تەھرىرلىگەن «–20ئەسىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى  100مەشھۇر ئەسەر» جۇڭگو ئۇيغۇرچە رادىيو تورى يولالنغان
ۋاقىت–2012:يىلى –8ئاينىڭ  –3كۈنى سانى
•ھەبىبۇلال سىيىت باھاۋۇدۇن« ،ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا نەشىر قىلىنغان رومانالر»« ،شىنجاڭ مائارىپ گېزىتى» ،ئەسلى مەنبە :
يازغۇچىالر مۇنبىرى
•ۋاھىتجان غوپۇر ،ئەسقەر ھۆسەيىن« ،كىالسسىك ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تېزىسلىرى» - 1982 ،يىلى

يۇمۇرالر

تەبرىك خەت
بىر ئانا ئوغلىغا مۇنداق تەبرىك خەت يېزىپتۇ:
«ســۆيۈملۈك ئوغلــۇم ،داداڭ ئىككىمىــز خېتىڭنــى كــۆرۈپ بەكمــۇ خــوش بولــدۇق ۋە بەخــت ھېــس قىلــدۇق .بىــز
ســېنىڭ تــوي مۇراســىمىڭنى كۆرۈشــكە بەكمــۇ تەقــەززا بولــدۇق »...ئوغلــى بــۇ خەتنــى كۆرۈۋېتىــپ ،قەغەزنىــڭ
ئارقىســىدىكى باشــقا قەلــەم بىلــەن يېزىلغــان خەتنــى كــۆرۈپ قالــدى «:ئاپــاڭ مــاركا ئىزدەشــكە چىقىــپ كەتتــى...،
بۇنــداق ئەخمەقلىــق قىلما،بويتــاق يــۈرۈۋەر»...

باشقا مەقسەت
تاماق ۋاقتىدا ئايالى :
 −ســىز ھازىــر بېلىقنىــڭ ياخشــى يەرلىرىنــى يەيدىغــان بولۇۋالدىڭىز؟تــوي قىلىشــتىن ئىلگىــرى بېلىقنىــڭ بېشــى
بىلــەن قۇيرۇقىنــى يەيتىڭىزغــۇ؟ −دەپتــۇ.
 −ئەھــۋال ئوخشــىمايدۇ-دە −،دەپتــۇ ئېــرى −،ھازىــر مېنىــڭ مەقســىتىم بېلىــق يېيىــش ،ئــۇ چاغدىكــى مەقســىتىم
بېلىــق تۇتــۇش ئىــدى.
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«قۇتادغۇ بىلىك» نىڭ ئەسلى تېكىستى بىلەن ھازىرقى زامان
تۈركچە ۋە ئۇيغۇرچە سېلىشتۇرمىسى
مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا تەييارلىغان

II
Yalawaç ‘aleyhi’s–selâm ögdisin ayur
II. PEYGAMBER ALEYHİ'S–SELÂMIN MEDHİNİ SÖYLER
پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمنىڭ مەدھىيىسى بايانىدا

Metin: 0034. Sewüg sawçı ıdtı bağırsak idi
Bodunda talusı kişide kedi
Çağdaş Türkçe: 34 Esirgeyen rabbim halkın en seçkini ve insanların en
iyisi olan sevgili Peygamberi gönderdi.
، ئەۋەتتى رەسۇلنى رەھىملىك ئىگەم.0034
. تاللىغىنى ھەم،كىشى ياخشىسى
Metin: 0035. Yula erdi halkka karañku tüni
Yaruklukı yadtı yaruttı séni
Çağdaş Türkçe: 35 O karanlık gecede halka meş'ale idi ; etrafa ışık saçtı
ve seni aydınlattı.
، چىراغ ئىدى خەلققە قاراڭغۇ تۈنى:0035
. يورۇتتى سېنى،يورۇقلۇقنى چاچتى
Metin: 0036. Okıçı ol erdi bayattın saña
Sen ötrü köni yolka kirdiñ toña
Çağdaş Türkçe: 36 O sana Tanrı tarafından gönderilen dâvetçi idi; sen bu
sayede doğru yola girdin, ey yiğit.
،  خۇدادىن دەۋەتچى ئىدى ئۇ ساڭا:0036
. شۇڭا، توغرا بىر يولنى تاپتىڭ،يىگىت
Metin: 0037. Atasın anasın yuluğ kıldı ol
Tilek ümmet erdi ayu bérdi yol
Çağdaş Türkçe: 37 Atasını ve anasını feda etti ; tek dileği ümmeti idi, ona
yol gösterdi.
، ئاناسىن پىدا قىلدى ئول، ئاتاسىن:0037
. بايان قىلدى يول،تىلەك ئۈممەت ئەردى
Metin: 0038. Künün yémedi kör tünün yatmadı
Séni koldı rabda adın kolmadı
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Çağdaş Türkçe: 38 Gündüz yemedi, gece yatmadı; Tanrıdan seni istedi,
başka bir şey istemedi.
، كېچە ئۇخلىماستىن ۋە كۈندۈزى يېمەي:0038
. بۆلەكنى دېمەي،سېنى سورىدى ھەقتىن
Metin: 0039. Séni koldı tün kün bu emgek bile
Anı ög sen emdi sewinçin tile
Çağdaş Türkçe: 39 Bunca zahmet ile gece–gündüz hep seni üstedi ;
şimdi sen onu öğ ve rızasını dile.
، تىلەدى سېنى كۈن – تۈن ئەمگەك بىلە:0039
. رىزاسىن تىلە،ئۇنى ماختا ئەمدى
Metin: 0040. Kamuğ kadğusı erdi ümmet üçün
Kutulmak tiler erdi râhat üçün
Çağdaş Türkçe: 40 Bütün kaygusu ümmeti idi ; rahat etmek için, onun
azaptan kurtulmasını dilerdi.
، پۈتۈن قايغۇسى ئەردى ئۈممەت ئۈچۈن:0040
.قۇتقۇزماق تىلەر ئەردى راھەت ئۈچۈن
Metin: 0041. Atada anada bağırsak bolup
Tiler erdi tutçı bayattın kolup
Çağdaş Türkçe: 41 Atadan ve anadan daha merhametli idi ; Tanrıdan
dâima bunu niyaz eder, bunu dilerdi.
، ئانادىن بولۇپ مېھرىۋان، ئاتادىن:0041
.تىلەيتتى خۇدادىن شۇنى ھەر زامان
Metin: 0042. Bayat rahmeti erdi halkı öze
Kılınçı silig erdi kılkı tüze
Çağdaş Türkçe: 42 O ümmeti üzerine Tanrının bir rahmeti idi ; güzel
tavırlı, dürüst ve kendisine güvenilir bir tabiatte idi.
، خەلققە ئىدى ئۇ خۇدا رەھمىتى:0042
. تۈزلۈك خىسلىتى،قىلىقى سىلىقتۇر
Metin: 0043. Tüzün erdi alçak kılınçı silig
Uwutluğ bağırsak akı kéñ elig
Çağdaş Türkçe: 43 Asîl tabiatli, alçak gönüllü ve güzel tavırlı idi ; haya
sahibi, şefkatli, cömert ve eli açık idi.
، قىلىقى سىلىق، ئىدى ئۇ مۇاليىم:0043
. سېخى رەھىمدىل، قولى كەڭ،ھايالىق
Metin: 0044. Yağız yér yaşıl kökte erdi küsüş
Añar bérdi teñri ağırlık üküş
Çağdaş Türkçe: 44 Kara yerde de aziz idi, mâvî gökte de ; Tanrı ona çok
değer vermişti.
، يېشىل كۆكتە ئەردى ئەزىز، قوڭۇر يەر:0044
.ئاڭا بەردى تەڭرى قىممەت ئېيتقۇسىز
Metin: 0045. Başı erdi öñdün kamuğ başçıka
Kédin boldı tamğa kamuğ sawçıka
Çağdaş Türkçe: 45 O bütün rehberlerin önünde baş idi ; sonra da bütün
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resullerin hâtemi oldu.

، بۇرۇندىن ئىدى باش پۈتۈن باشچىغا:0045
.]20[كېيىن بولدى تامغا پۈتۈن ساۋچىغا

Metin: 0046. Köñül badım emdi anıñ yolıña
Sewip sözi tuttum bütüp kavlıña
Çağdaş Türkçe: 46 Onun yoluna şimdi gönül bağladım ; bütün dediklerine
inandım ve severek sözünü tuttum.
، ئۇنىڭ مەن يولىغا كۆڭۈل باغلىدىم:0046
. سۆيۈپ ھەم سۆزىن ئاڭلىدىم،ئىشەندىم
Metin: 0047. Ilâhî küdezgil meniñ köñlümi
Sewüg sawçı birle kopur kopğumı
Çağdaş Türkçe: 47 Ey Tanrım, benim gönlümü gözet ; kıyamette beni
sevgili Peygamber ile birlikte hasret.
، كۆزەتكىن بۇ كۆڭلۈمنى سەن، ئىالھا:0047
.قوپاردا رەسۇللە قوپار مېنى تەڭ
Metin: 0048. Kıyâmette körkit tolun teg yüzin
Elig tuttaçı kıl ilâhî özin
Çağdaş Türkçe: 48 Kıyamette dolun ay gibi yüzünü göster; ey Tanrım,
kendisini bana şefaatçi kıl.
، قىيامەتتە كۆرسەت تولۇندەك يۈزىن:0048
.قولۇم تۇتقۇچى قىل ئىالھا ئۆزىن

II
Yalawaç ‘aleyhi’s–selâm ögdisin ayur
II. PEYGAMBER ALEYHİ'S–SELÂMIN MEDHİNİ SÖYLER
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەدھىيسى بايانىدا
Metin: 0049. Anıñ tört éşi ol awıñu körüp
Kéñeşçi bular erdi birle turup
Çağdaş Türkçe: 49 Bunlar onun sevdiği dört arkadaşı idi; yanındaki
müşavirleri bunlar idi.
،ئۇنىڭ تۆت ھەمرىيى سۆيۈنچى ئىدى
49
.ھەر ئىشتا بىللە ھەم كېڭەشچى ئىدى
Metin: 0050. Iki kadın erdi küdegü iki
Bular erdi üdrüm bodunda yégi
Çağdaş Türkçe: 50 ikisi kayın–babası, ikisi damadı idi, bunlar halkın en
iyisi ve en seçkini idiler.
، كۈيئوغۇل ئىككىسى،قېيناتا ئىككىسى
50
.تالالنغان كىشىلەر ئىدى تۆتىسى
Metin: 0051. ‘atîk erdi aşnu kamuğda oza
Bayatka bütügli köñül til tüze
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Çağdaş Türkçe: 51 Başta, her keşten önce, Tanrıya inanmış, gönülü ve
dili dürüst (sıddîk) olan Ebû Bekir gelir.
، جىمىدىن ئەبۇبەكر ئىدى ئەۋۋىلى:0051
.خۇداغا ئىشەنگەن تىلى ۋە دىلى
Metin: 0052. Yuluğ kıldı mâlı teni cânını
Yalawaç sewinçi tiledi köni
Çağdaş Türkçe: 52 Malını, tenini ve canını feda etti ; dileği ancak
Peygamberin rızası idi.
، تېنى – جانىنى، پىدا قىلدى مالى:0052
.رەسۇلنىڭ رىزاسى ئىدى كۈتكىنى
Metin: 0053. Basa fârûk erdi kişi üdrümi
Tili köñli bir teg bodun ködrümi
Çağdaş Türkçe: 53 Sonra insanların seçkini, halk içinde mümtazı, dili ve
gönülü bir olan Ömer vardı.
،] ئەردى كىشىلەر خىلى21[ كېيىن پارۇق:0052
. خەلق ئېسىلى،تىلى ۋە دىلى بىر
Metin: 0054. Bu erdi basutçı köni dînka kök
Şerî‘at yüzindin kiterdi eşük
Çağdaş Türkçe: 54 Yardımcısı ve doğru dinin temeli o idi ; şeriatin
yüzünden perdeyi o kaldırdı.
، ئىدى ئۇ ياردەمچى ۋە ھەق دىنغا ئۇ:0054
.]22[كۆتۈردى توساقنى شەربەتتىن ئول
Metin: 0055. Basa ‘usmân erdi uwutluğ silig
Kişide üdürmiş akı kéñ elig
Çağdaş Türkçe: 55 Sonra haya sahibi, yumuşak huylu, insanların seçkini,
cömert ve eli açık olan Osman idi.
، ئۇياتچان تېخى، ئوسماندۇر مۇاليىم:0055
.كىشىلەر خىلى ھەم قولى كەڭ سېخى
Metin: 0056. Fidâ kıldı barın neñin hem özin
Yalawaç añar bérdi iki kızın
Çağdaş Türkçe: 56 O bütün malını ve kendisini feda etti; Peygamber de
ona iki kızını verdi.
، پىدا قىلدى بارچە ھەم ئۆزىنى:0056
.رەسۇل بەردى ئاڭا ئىككى قىزىنى
Metin: 0057. ‘Alî erdi munda basakı talu
Kür ersig yüreklig meñesi tolu
Çağdaş Türkçe: 57 Ondan sonra seçkin, cesur; yiğit, kahraman ve akıllı
Ali vardı.
، سەرە – خىل مەردان ئېلىدۇر، سوڭ ئاندىن:0057
. يۈرەكلىك جەسۇر،ئەقىللىق يىگىت ئەر
Metin: 0058. Akı erdi elgi yüreki tedük
Biliglig sakınuk kör atı bedük
Çağdaş Türkçe: 58 Eli cömert idi, yüreği sâf idi ; bilgili, takva sahibi ve adı
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 :0058ئوچۇق قول ئىدى ئۇ ،يۈرەگى سۈزۈك،
بىلىملىك ۋە تەقۋا ،ئېتىدۇر بۈيۈك.

büyük bir zât idi.

Metin: 0059. Bular erdi dîn hem şerî‘at köki
Bular yüdti kâfir munâfık yüki
Çağdaş Türkçe: 59 Bunlar din ve şeriatin temeli idi ; bunlar kâfirler ile
münafıklardan gelen eziyetlere katlandılar.
[،]23
 :0059ئۇالر ئىدى دىن ھەم شەربەت كۆكى
كۆتۈردى مۇناپىق ۋە دىنسىز يۈكى.
Metin: 0060. Bu tört éş maña tört tadu teg–turur
Tüzülse tadu çın tiriglik bolur
Çağdaş Türkçe: 60 Bu dört sahibe benim için dört unsur gibidir ; unsurlar
denkleşirse, gerçek hayat vücûda gelir.
 :0061بۇ تۆت يار ماڭا تۆت تادۇدەك[ ]24ئېرۇر،
تۈزۈلسە تادۇ چىن ھاياتلىق بولۇر.
Metin: 0061. Meniñdin bularka üküş miñ selâm
Tegürgil idim sen kesüksüz ulam
Çağdaş Türkçe: 61 Ey rabbim, sen bunlara benden sonsuz selâmları,
devamlı olarak, ulaştır.
 :0061مېنىڭدىن ئۇالرغا تۈمەن مىڭ ساالم،
يەتكۈزگىن ئىگەم سەن ئۈزۈكسىز داۋام.
Metin: 0062. Olarnı meniñdin sewindür tuçı
Uluğ künde kılğıl elig tuttaçı
Çağdaş Türkçe: 62 Onları dâima benden râzi et ; ulu günde onları bana
şefaatçi kıl.
 :0062سۆيۈندۇر مېنىڭدىن ھامان كۆڭلىنى،
قولۇم تۇتقۇچى قىل قىيامەت كۈنى

ئىزاھاتالر:
تۆۋەندە بېرىلگەن ئىزاھاتالر «قۇتادغۇ بىلىك»  –1984يىلى –1نەشرىدىكى ئۇيغۇرچە ئىزاھالرنى ۋە تەرتىۋىنى
ئاساس قىلدى.
[ ]20ساۋچى– (قەدىمىي ئۇيغۇرچە ) ئەلچى ،پەيغەمبەر.
[ ]21پارۇق– (ئەرەبچە) ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىشتا بەك ماھىر  ،ئادىل دېگەن مەنىدە بولۇپ ،ئۆمەرگە بېرىلگەن
لەقەم ئىدى.
[ ]23پەيغەمبەرنىڭ شەرىئىتىنى خەلققە چۈشەندۈردى ،دېمەكچى.
[ ]24تۆت تادۇ– (قەدىمىي ئۇيغۇرچە ) ئوت ،سۇ ،ھاۋا ،تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت زامان ياكى ماددا.
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ھۈنەرنىڭ خاسىيىتى

*

چۆچەك

ئە.ئا.مەنزىل (تەييارلىغان)
بالىلىــرى ئارىدىــن بىــر يىلنــى ئۆتكــۈزۈپ ،بىرىنىــڭ
ھۈنىرىنــى بىــرى ئۆگىنىــپ ،ھــەر بىــرى ئۈچتىــن
ھۈنەرگــە مۇكەممــەل بوپتــۇ .بالىلىرىنىــڭ ئالــدى ئــون
ســەككىز ياشــقا كىرىپتــۇ .ئــۇالر ناھايىتــى چىداملىــق،
پاكىــز ،ئەقىللىــق ھۈنەرۋەنلەردىــن بوپتــۇ .بۇالرنىــڭ
ياســىغانلىرى ،ئىشــلىگەن ئىشــلىرى خەلقئالەمنــى ھەيــران
قالدۇرۇپتــۇ ،مــەن– مــەن دېگــەن ھۈنەرۋەنلەرمــۇ بۇالرغــا
بــاش ئېگىپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ھېكىماخوننىــڭ داڭقــى
دۇنياغــا تارىلىپتــۇ .ھەرقايســى يۇرتالردىــن كەلگــەن
مۆتىۋەرلــەر ھېكىماخۇننــى زىيــارەت قىلمــاي ،ئۇنىــڭ
مەخســۇس ســارىيىدىكى ھېكمەتلەرنــى ،نەرســە–
كېرەكلەرنــى كۆرمــەي تــۇرۇپ كەتمەيدىغــان بوپتــۇ ،ھەتتا
پادىشــاھالرمۇ زىيــارەت قىلىــپ كېلىــپ ،ئېلىــپ كەلگــەن
ســوۋغاتلىرىنى تەقدىــم قىلىــپ كېتىدىغــان بوپتــۇ.
كۈنلەردىــن بىــر كۈنــى باشــقا بىــر شــەھەردىن
ئــون ئىككــى مىــڭ ســودىگەر ســودا ئىشــلىرى بىلــەن
كېلىــپ ھېكىماخــون بىلــەن كۆرۈشــۈپ ،ھــال– ئەھــۋال
سوراپتۇ،مەخســۇس مېھمانخانىــدا زىياپەتتــە ئولتــۇرۇپ
مۇڭدىشــىپتۇ .زىياپەتتىــن كېيىــن ئــۇالر ھېكىماخوننىــڭ
ھېكىمەتلىرىنــى كۆرۈپتــۇ ،ئاندىــن مېھمانــار قايتــار
ئالدىــدا ئۆزلىــرى ئېلىــپ كەلگــەن ســوۋغاتلىرىنى تەقدىــم
قىپتــۇ .شــۇ ئارىــدا بىــرى ھېــچ نەرســە ســوۋغات قىاللماي،
بىــر قوينىغــا بىــر ھېكىماخونغــا قــاراپ تۇرغــۇدەك .بۇنــى
ســەزگەن ھېكىماخون،توختــا ،بۇنىڭــدا بىــر ســىر
بولســا كېــرەك ،دېگــەن ئويغــا كېلىپ،ھېلىقــى كىشــىنى
ئەپقاپتــۇ .ئۆيگــە كىرىــپ ئولتۇرغاندىــن كېيىــن:
– ســىز بىــر نەرســە ئېلىــپ كەلمەپتىمــەن دەپ
خىجالەتتــە قالدىڭىزمــۇ نىمــە؟– دەپ كۆڭــۈل ســوراپتۇ
ھېكىماخــۇن.
– يوقســۇ تەقســىر،مەن تېخــى ســىزنىڭ داڭقىڭىزنــى
ئاڭالپ،يــاش كىشــى چېغــى دەپ بىــر قىزىــل تــون
ئېلىــپ كەلگەنىدىــم ،قارىســام ،ســىز مــەن ئويلىغانــدەك
چىقمىدىڭىــز ،ئۆزىمىزنىــڭ ئاتىســىدەك ئــادەم ئىكەنســىز،
شــۇڭا ئېلىــپ كەلگــەن نەرســەم اليىــق كەلمىگەندىــن
كېيىن ،تەقدىم قىلســام بوالرمۇ،بولماســمۇ دەپ ئويلىنىپ
قالدىــم −،دەپتــۇ ھېلىقــى ئــادەم.

بۇرۇننىــڭ بۇرۇنىســىدا ھېكىماخــون دېگــەن بىــر
ھۈنــەرۋەن ئۆتكەنىكــەن .بــۇ ئادەمنىــڭ بىلمەيدىغــان
ھۈنىرى،ئوقۇمىغــان كىتابــى يــوق ئىكەن،ئــۆزى ھــەر
تەرەپتىــن ھېكىمەتلىــك ئىكەن،شــۇڭا بــۇ ئادەمنــى خەلــق
ھېكىمەتلىــك ھېكىماخــون دەپ ئاتايدىكــەن.
كۈنلەردىــن بىــر كۈنــى بــۇ ئــادەم ئــۈچ ئوغلىنــى
ئالدىغــا چاقىرىــپ مۇنــداق دەپتــۇ:
– بالىلىرىــم ،يېشــىم بىــر يەرگــە يەتتــى ،ئۆمــرۈم
ھۈنەرۋەنچىلىــك بىلــەن ئۆتتــى .خــام ھېســاب قىلغىنىمــدا
يەتمىــش يەتتــە تۈرلــۈك ھۈنــەر بىلىدىكەنمــەن ،شــۇنداق
بولســىمۇ ،مېنىــڭ بىلىدىغىنىــم دۇنيادىكــى ھۈنەرنىــڭ
مىڭدىــن بىرىچىلىكمــۇ ئەمــەس .ئــادەم بالىســىغا يەتمىــش
مىــڭ ھۈنــەر ئازلىــق قىلىــدۇ ،ھۈنەرســىز ئــادەم مېۋىســىز
دەرەخ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،مــەن ســىلەرگە ھۈنــەر ئۆگىتىپ
قويــاي ،نــاۋادا ياخشــى كۈننىــڭ يامىنــى بولــۇپ،
بېشــىڭالرغا كــۈن چۈشــكەندە ئەســقېتىپ قــاالر.
– ئاتــا ،مــەن رەسســاملىق بىلــەن نەققاشــلىقنى
ئۆگىنەي−،دەپتــۇ چــوڭ ئوغلــى.
– مــەن نەغمــە ئۆگىنــەي −،دەپتــۇ ئوتتۇرانچــى
ئوغلى.كىچىــك ئوغلــى بولســا:
– ئاتــا مــەن لەقەنبــاز بــوالي −،دەپتــۇ .شــۇ چاغــدا
چــوڭ ئوغلــى ئىنىســىغا:
– ئىنىــم ،ســەن لەقەنبازلىقنــى ئۆگەنمــەي ،باشــقا
ھۈنــەر ئۆگەن،ئــۇ ياخشــى ھۈنــەر ئەمــەس −،دەپتــۇ.
بۇنــى ئاڭلىغــان ئاتىســى:
– بالىلىرىــم ،ھۈنەرنىــڭ ياخشــى يامىنى يوق،پەقەت
ھــەر كىشــى تالــاپ ياقتۇرغــان ھۈنىرىنى ئۆگىنىــش الزىم.
ھــەر كىــم ئــۆزى خالىغــان ھۈنەرنىــا ياخشــى ئۆگىنىــپ
چىقااليدۇ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۆگىنىۋەرســۇن −،دەپتــۇ.
شــۇ كۈندىــن باشــاپ ھېكىماخــون بالىلىرىغــا
ھۈنــەر ئۆگىتىشــكە باشــاپتۇ .ئايــار ئۆتۈپتۇ،يىلــار
ئۆتۈپتۇ،ئارىدىــن ئــۈچ يىــل ئۆتــۈپ كېتىپتــۇ .بالىلىــرى
ئــۆزى خالىغــان ھۈنىرىنــى كامىــل ئۆگەنگەندىــن كېيىــن،
ئاتىســى:
_ بالىلىرىــم ،ئەمــدى بىرىڭالرنىــڭ ھۈنىرىنــى
بىرىــڭالر ئۆگىنىشــكە بېرىلىــڭالر −،دەپتــۇ.
*
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كــۆرۈپ باقــاي −،دەپتــۇ.
ئاتىســى دەررۇ ئامبارغــا كىرىــپ قارىســا ،ســۈرەت
يــوق ،ئــۇالر شــۇ چاغدىــا ئوغلىنىــڭ قىزغــا ئاشــىق
بولــۇپ ،مەلىكىنىــڭ ئىشــىق ئوتىــدا كۆيــۈپ يۈرگەنلىكىنى
بىلىپتــۇ.
ئەلچــى ئــۈچ ئــاي دېگەنــدە ھېلىقــى شــەھەرگە
يېتىــپ بېرىــپ ،پادىشــاھنىڭ ئوردىســىغا كىرىپتــۇ.
لېكىــن ،پادىشــاھ ئۇالرنــى گادايدىــن گادايغــا ســېلىپ
تىلــاپ ،ئوردىدىــن قوغلىۋېتىپتــۇ ،ھەتتــا ئۇالرنــى
زىندانغــا ســالماقچىكەن ،باشــقا ئەلدىــن كەلگەنلىكىنــى
نەزەرگــە ئېلىــپ ،رەھىــم قىپتــۇ .ئەلچىلــەر ئــاران قېچىــپ
قۇتۇلۇپتــۇ.
ھېكىماخۇننىــڭ چــوڭ ئوغلــى ئەھۋالنــى ئــاڭالپ
غەزەپلىنىپتــۇ ،يۈرىكىدىكــى مەلىكىنىــڭ ئوتــى الۋۇلــداپ
يېنىىپتــۇ ،ئــۇ ھىــچ چىداشــقا تاقــەت قىاللماپتــۇ .ئارىدىــن
بىر ئاي ئۆتمەيال ئۇ ئىككى ئىنىســىنى ئەگەشــتۈرۈپ،ئاتا–
ئانىســىدىن رازىلىــق ئېلىــپ ،ئەســۋاب– جابدۇقلىرىنــى
ئېلىــپ يولغــا راۋان بوپتــۇ.
ئــۈچ ئــاكا– ئــۇكا ئــۈچ ئــاي يــول يۈيۈپتــۇ .بىــر كۈنــى
شــام ۋاقتىــدا قىزنىــڭ شــەھىرىگە يېقىــن بىــر جايغــا
كېلىپ ،بىر چايخانىغا چۈشــۈپتۇ .بۇ كېچىســى ئۈچەيلەن
ئۇخلىمــاي ،ھەرقايســى يۇرتالردىــن كەلگــەن يولۇچىــار
بىلــەن ســۆھبەتتە بوپتــۇ .ئاندىــن پادىشــاھالرنىڭ
ئادالەتلىــك ۋە ئادالەتســىزلىكلىرى ئۈســتىدە شــىكايەت
قىلىــپ:
– بالىلىرىــم ،مېنىــڭ يېشــىم يــۈز ئەللىككــە يەتتــى،
تىرىكچىكىــك ئىــزدەپ بارمىغــان يېرىــم ،تۇرمىغــان
شــەھىرىم قالمىــدى .قايســى شــەھەرگە بــاراي ،بىــر
چىشــلەم نانغــا زار ،بىــر پارچــە التىغــا خــار بولــۇپ
ئۆتتــۈم .ئاڭلىشــىمچە ،مۇشــۇ شــەھەردىن قوغلىۋېتىلگــەن
ئادەملەردىــن يەتتــە مىــڭ كىشــى ئالدىمىــزدا تۇرغــان
تاغنىــڭ ئىچىــدە ئــاچ– يالىــڭاچ ،ئازابتــا ئىكــەن….
ئۇالرنىــڭ نېمــە كــۈن كۆرۈۋاتقىنىنــى كىــم بىلســۇن ،خــۇدا
ئۆزەڭگــە ئامانــەت…– دەپتــۇ.
ئەتىســى ئــۈچ ئــاكا– ئــۇكا شــەھەرگە قــاراپ مېڭىپتۇ،
چــۈش مەزگىلىــدە پادىشــاھنىڭ ئوردىســى يېنىدىكــى بىــر
كىشــىنىڭ ســارىيىغا چۈشــۈپتۇ .ســاراينىڭ ئايرىــم بىــر
تەرىپىدىــن تــۆت ئېغىــز ئۆينــى ئىجارىگــە ئېلىــپ ،شــۇ
ئۆيــدە تىرىكچىلىــك قىلىشــقا باشــاپتۇ .ئــۇالر بىــر كۈنــى
بازاردىــن بويــاق ،قەغــەز ســېتىۋېلىپ گــۈل ياســاپتۇ .بــۇ
گۈلنــى ســېتىپ كېلىــش ئۈچۈن ســارايۋەنگە تاپشــۇرغاندا،
ئــۇ بــۇ گۈلنىــڭ چىرايلىقلىقىغــا ھەيــران قېلىــپ:
– بالىلىرىــم ،بۇنــى قانچىگــە ســېتىپ كەلســەم
بولىــدۇ؟– دەپ ســوراپتۇ.
– بــۇ گۈلنــى ئــون تىلالغــا ســېتىڭ ،ئەگــەر ئارتــۇق

– قېنى،كۆرسىتىڭ −،دەپتۇ ھېكىماخون.
توننــى
قوينىدىــن
ســودىگەر
ھېلىقــى
ئاپتــۇ ،بۇنــى كۆرگــەن ھېكىماخــون رەختىنىــڭ
ئېسىللىقىغا،تىكىلىشــىنىڭ چىرايلىقلىقىغــا ھەيــران قاپتــۇ.
– مۇشــۇنىڭغا خىجالــەت بولدىڭىزمــۇ؟– دەپتــۇ
ھېكىما خــۇ ن .
– يوقســۇ تەقســىر −،دەپتــۇ ھېلىقــى ســودىگەر
توننىــڭ يانچۇقىدىــن بىــر قىزنىــڭ ســۈرىتىنى ئېلىــپ
كۆرســىتىپتۇ .ھېكىماخــۇن بــۇ ســۈرەتنى كۆرۈپــا:
– ئوغلۇم ،بۇ كىمنىڭ سۈرىتى؟– دەپ سوراپتۇ.
– بىزنىــڭ شــەھەرنىڭ پادىشــاھىنىڭ قىــزى−،
دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ ھېلىقــى ســودىگەر.
–ھــە ،ھــە −،دەپتــۇ ھېكىماخــون −،ئادەمــزات
ئىچىــدە مۇنــداق ســاھىبجامال بالىنىــڭ تۇغۇلغىنىغــا
ئاپىرىــن! رەھمــەت ئوغلــۇم ،دۇنيايىڭىــز زىيــادە بولســۇن،
ئۆمرىڭىــز ئــۇزۇن بولســۇن!–دەپ دۇئــا قىلىــپ قاپتــۇ…
كۈنلــەر ،ئايــار ئۆتۈپتــۇ .بىــر كۈنــى چــوڭ ئوغلــى
بىــر ئىــش بىلــەن ئامبارغــا كىرىــپ ھېلىقــى قىزىــل توننــى
كــۆرۈپ قاپتــۇ ،توننى قولىغا ئېلىــپ ھەيران بوپيتۇ .ئۇنى
بىــر قېقىۋېتــەي دەپ شــۇنداقال سىلكىشــىگە،يانچۇقىدىن
ھېلىقــى قىزنىــڭ ســۈرىتى يەرگــە چۈشــۈپتۇ ،ئوغــۇل شــۇ
ھامــان ئــۇ قىزغــا ئاشــىق بوپتــۇ .ســۈرەتنى يانچۇقىغــا
ســېلىپ ئامباردىــن يېنىــپ چىقىپتــۇ– دە ،شــۇ كۈندىــن
باشــاپ ســاماندەك سارغىيىشــقا باشــاپتۇ ،گېلىدىــن
تامــاق ئۆتمەپتــۇ ،ئولتۇرغــان يېرىــدە خىيــال ســۈرۈپ،
يۈرىكــى ئــوت بولــۇپ ،ھەســرەت ئىچىــدە قاپتــۇ….
ئارىدىــن ســەككىز ئــاي ئۆتۈپتــۇ .بىــر كۈنــى
ھېكىماخــۇن خوتۇنىنــى چاقىرىــپ:
–خوتــۇن ،ئوغۇللىرىمىزنىــڭ ئالــدى چــوڭ بولــۇپ
قالــدى ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،كــۆپ خىيــال ســۈرىدىغان
بولــۇپ قالــدى ،بەلكىــم ئۆيلەنگۈســى كېلىــپ شــۇنداق
قىلىدىغانــدۇ ،ھېلىقــى ســودىگەر ســوۋغات قىلغــان
توننىــڭ يانچۇقىدىكــى پادىشــاھنىڭ قىزىغــا ئەلچــى
ئەۋەتســەك قانــداق دەيســەن؟– دەپتــۇ.
– بېرەرمــۇ؟ يا«:ســەن گادايــار مېنىــڭ قىزىمغــا
ئەلچــى ئەۋەتىشــكە قانــداق پېتىندىــڭ!» دەپ بىــرەر
خېيىمخەتــەر يەتكــۈزۈپ قويارمــۇ؟– دەپتــۇ خوتۇنــى.
– ئۇنىمايدىغــان نېمــە گــەپ بــار دەيســەن ،قىــز
بــاال دېگــەن بەرىبىــر ئەرگــە ياتلىــق بولىــدۇ −،دەپتــۇ
ھېكىماخــون .شــۇنىڭ بىلــەن ئــەر– خوتــۇن بىــر پىكىرگە
كېلىــپ ،ياخشــى بىــر ئادەمنــى ئەلچــى قىلىــپ شــەھەر
پادىشــاھىنىڭ ئالدىغــا ئەۋەتمــەك بوپتــۇ.
ئەلچىمــۇ تېپىلىپتۇ،مەســلىھەتمۇ پىشــىپتۇ .ئەلچــى
يولغــا چىقــار ئالدىــدا:
– مەلىكىنىــڭ ســۈرىتىنى ئېلىــپ چىقىڭالر،مــەن
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ھېلىقــى بالىالرغــا مەلىكىنىــڭ بۇيرۇقىنــى يەتكۈزۈپتــۇ.
«ھــە ،ئەمــدى قولغــا چۈشــۈردۇق» دەپتــۇ ئــۇالر.
ئەتىســى چوڭــى راســا ياســىنىپ مەلىكىنىــڭ يېنىغــا
مېڭىپتــۇ .ئۇنــى دەرۋازا ئالدىــدا كېنىزەكلــەر كۈتــۈپ
تۇرغانىكــەن .بىــر چاغــدا چــوڭ ئوغۇل شــۇنداق كېلىشــىگە
كېنىزەكلــەر ئۇنــى ئارىغــا ئېلىــپ ،توپتوغــرا مەلىكىنىــڭ
يېنىغــا ئېلىــپ كىرىپتــۇ .مەلىكــە ئوغۇلنــى كــۆرۈپ ئاشــىق
بوپتــۇ ،ئــوڭ يېقىدىــن ئــورۇن بېرىپتــۇ ،ئۇنىــڭ جامالىغــا
قاراپــا قاپتــۇ .كېنىزەكلەرمــۇ ئۇنىڭدىــن ھېــچ كــۆز
ئۈزەلمــەي ،چۆرىســىدىن كېتەلمــەي قاپتۇ.مەلىكــە:
–سىز كىم بولىسىز؟–دەپ سوراپتۇ.
– ھۈنەرۋەن بولىمەن −،دەپتۇ يىگىت.
– قانداق ھۈنەرلەرنى بىلىسىز؟–دەپتۇ مەلىكە.
– يەتمىــش ئىككــى تۈرلــۈك گــۈل ،يەتمىــش
ئىككــى تۈرلــۈك نەقىــش ،يەتمىــش ئىككــى تۈرلــۈك ســاز
ۋە يەتمىــش ئىككــى تۈرلــۈك يــەر قېزىــش ھۈنىرىنــى
بىلىمــەن −،دەپتــۇ يىگىــت.
– ئۇنــداق بولســا ،مــاڭا كوھىقاپنىــڭ ســۈرىتىنى
يىگىرمــە تۈرلــۈك گــۈل بىلــەن ســىزىپ بېرەلەمســىز؟– دەپ
ســوراپتۇ مەلىكــە.
– ســىز ئۈچــۈن جېنىمنىــڭ بارىچــە ئىشــلەپ
كــۆرەي −،دەپتــۇ يىگىــت.
يىگىــت كېلىشــىپ چىقىــپ كېتىپتــۇ .شــۇنىڭدىن
تارتىــپ يىگىــت كىچە–كۈنــدۈز ئۇيقۇدىــن بىــدار بوپتــۇ.
ئــون كــۈن توشــقۇچە مەلىكىنىــڭ كــۆزى يىگىتنىــڭ يولىغــا
بەنــد بوپتــۇ.
ئــون كۈنمــۇ توشــۇپتۇ .شــۇ كۈنــى مەلىكــە كېچىچــە
كېنىزەكلىــرى بىلــەن يىگىتنىــڭ كېلىشــىگە تەييارلىــق
قىلىــپ تــاڭ ئاتقۇزۇپتــۇ .كــۈن ئارغامچــا بويــى كۆتۈرۈلۈپ،
مەلىكىنىــڭ كــۆزى راۋاقتىــن يولغــا تىكىلىــپ تۇرغانــدا،
يىگىت ئىككى ئىنىســى بىلەن ســارايۋەننى ئەگەشــتۈرۈپ،
ســىزغان رەســىم ۋە گۈللىرىنــى كۆتــۈرۈپ يېتىــپ كەپتــۇ.
مەلىكــە ئۇالرنــى راۋاقتىــن چۈشــۈپ خوشــال قارىشــى
ئاپتــۇ ،مەخســۇس تەييارالنغــان ئۆيگــە باشــاپتۇ .ئالــدى
بىلــەن ئــۇالر چايغــا ئولتۇرۇپتــۇ ،چايدىــن كېيىــن،
ئــۇالر ســىزىپ كەلگــەن گۈللەرنــى قاتىرىســىغا تىزىــپ
قىزالرنىــڭ ئالدىغــا قويۇپتــۇ .بۇنــى كۆرگــەن مەلىكــە ۋە
كېنىزەكلــەر ھەيــران بوپتــۇ .كېنىزەكلەر«:مۇنــۇ مېنىــڭ،
مۇنــۇ مېنىــڭ» دېيىشــىپ كېتىپتــۇ .بەزىلىــرى جىلــۋە
قىلىــپ ،يىگىتلەردىــن زادىــا كــۆز ئۈزەلمەپتــۇ.
بىــر چاغــدا يىگىتلەرنىــڭ ئاكىســى كۇھىقاپنىــڭ
ســۈرىتىنى شــۇنداق بىــر ئاچقانىكــەن ،بارلىــق قىــزالر:
«ۋىيــەي ،ئاپىرىــن!…» دېيىشــىپ ســۈرەتكە قارىغىنىچە،
خــۇددى جانســىز ئادەمــدەك ،تۇرغىنــى تۇرغــان
يەردە،ماڭغىنــى ماڭغــان يــەردە ،كۈلگىنــى كۈلگــەن

ساتســىڭىز ،ئارتۇقىنــى ئۆزىڭىــز ئېلىــڭ −،دەپتــۇ.
ســارايۋەن ئۇنــى بازارغــا شــۇنداق ئەكىرىشــى بىلــەن
كىشــىلەر ھــەر تەرەپتىــن« :مــەن ئالىمەن،مــەن ئالىمەن»
دېيىشــىپتۇ .ھــەش – پــەش دېگۈچــە ســارايۋەن ئۇنىــڭ
باھاســىنى ئۆرلىتىــپ ئــون بــەش تىلالغــا ســېتىپ ،ئــون
تىلالنــى ئــۈچ ئوغۇلغــا ئاپىرىــپ بېرىپتــۇ.
– ئوغۇللىرىــم ،بــۇ ھۈنەرلىرىڭالرغــا خەلقىئالــەم
ھەيــران قالــدى ،ياســاپ بەرگــەن گۈللــەر تالالشــتا
قالــدى ،ســىلەر ئېغىــر كۆرمىســەڭالر ،مــاڭا كۆپرەك ياســاپ
بېرىــڭالر −،دەپتــۇ.
شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر ھــەر تۈرلــۈك مەنزىرلەرنــى،
جەڭلەرنىــڭ كۆرۈنۈشــلىرىنى ،ئويــۇن –تاماشــىالرنىڭ
ســۈرەتلىرىنى ســىزىپ ســارايۋەنگە بېرىــپ تۇرۇپتــۇ.
ســارايۋەن ھــەش – پــەش دېگۈچــە سېتىپ،ئاقچىســىنى
بالىالرغــا كەلتــۈرۈپ تۇرۇپتــۇ.
كۈنلەردىــن بىــر كۈنــى پادىشــاھنىڭ ئــوڭ قــول
ۋەزىــرى بــازاردا كېتىۋېتىــپ ،ســارايۋەننىڭ قولىدىكــى
ســۈرەتنى كــۆرۈپ قاپتــۇ ،ئۇنىــڭ تېگــى – تەكتىنــى
سۈرۈشــتۈرمەيال ،دېگىنىگــە ســېتىۋېلىپ ئوردىغــا ئېلىــپ
كەپتــۇ .بۇنــى كۆرگــەن پادىشاھنىڭمۇســۈرەتكە كــۆزى
چۈشــۈپتۇ ،شــۇ زامــان ۋەزىردىــن ســورىۋاپتۇ– دە ،ئۆيىگــە
كېلىــپ:
– قىزىــم ،ســېنىڭ ئــارزۇ قىلىــپ يۈرگــەن
نەرســىلىرىڭدىن بىرنــى تېپىــپ كەلدىــم −،دەپ ھېلىقى
رەســىمنى ئېچىپتــۇ.
– پاھ،نېمىدېگەن ياخشــى ســۈرەت! بۇنــى قەيەردىن
ئالدىڭىز؟بۇنــى ســىزغان كىــم ئىكــەن؟– دەپ ســوراپتۇ
قىــز.
– ۋەزىــر بازاردىــن ئېلىــپ كەلگەنىكــەن ،ســاڭا
دەپ ســوراپ ئېلىۋالدىــم ،بىــراق كىمنىــڭ ســىزغانلىقىنى
ســورىماپتىمەن −،دەپتــۇ پادىشــاھ.
– ۋۇي ،ۋەزىرنى چاقىرتســاق ،شــۇ كىشىنى ئالدۇرۇپ
كېلىــپ يەنــە كــۆپ رەســىملەرنى سىزدۇرســاق −،دەپتــۇ
مەلىكــە .پادىشــاھ ۋەزىرنــى چاقىرتىپتۇ.
–بۇنــى كىمدىــن ئالغانىدىڭىــز؟– دەپ ســوراپتۇ
پادىشــاھ.
– بىر سارايۋەندىن ئېلىۋېدىم −،دەپتۇ ۋەزىر.
– ســارايۋەننىڭ قەيــەردە ئىكەنلىكىنــى بىلەمســىز؟–
دەپ ســوراپتۇ پادىشــاھنىڭ قىــزى.
– بىلىمــەن ئەگــەر الزىــم بولســا،ھازىر چاقىرىمىز−،
دەپتــۇ ۋەزىر.
ئارىدىــن ئــۇزۇن ئۆتمــەي ،ســارايۋەن قىزنىــڭ ئالدىغا
كەلتۈرۈلۈپتــۇ .مەلىكــە ســارايۋەندىن ئەھۋالنــى ئۇقــۇپ،
ئــۈچ ئــاكا – ئۇكىنــى ئېلىــپ كېلىشــنى بويرۇپتــۇ.
ســارايۋەننىڭ پــۇت– قولــى يەرگــە تەگمــەي بېرىــپ
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مەلىكىنىــڭ ھوجرىســىدىن تېشــىپ چىقىپتــۇ .مەلىكىمــۇ
ئــۇ يەرگــە بىلىنمــەس قىلىــپ ئىشــىك بېكىتكۈزۈۋاپتــۇ.
شــۇنىڭ بىلــەن مەلىكــە ھــەر كۈنــى كېچىســى ئــەل
ئۇخلىغاندىــن كېيىــن ،راســا ياســىنىپ ،ھېلىقــى يــول
بىلــەن خاتىرجــەم يــۈرۈپ ،ســارايدىكى ئاشــىقىنىڭ
يېنىغــا چىقىــپ مۇھەببەتلىشــىپ يۈرۈپتــۇ .ئــۇالر ھــەر
جۈمــە كېچىســى نەغمــە قىلىدىكــەن ،مەلىكــە ئۇســۇل
ئوينايدىكــەن.
كۈنلــەر ئۈتۈپتــۇ ،ســارايدا بولغــان نەغمــە– نــاۋا،
ئۇســۇلنى كۆرگــەن كىشــىلەر تــەرەپ– تەرەپتىــن كېلىشــكە
باشــاپتۇ .بــارا– بــارا جۈمــە ئاخشــىمى ســارايدا ئــادەم
قاينايدىغــان بوپتــۇ .دىــل ئازابــى تارتقــان يوقســۇلالر
نە–نەلەردىــن كېلىــپ ســاز ئــاڭالپ ،ئۇســۇل كــۆرۈپ
كېتىدىغــان بوپتــۇ.
كېيىنكــى كۈنلــەردە ســارايۋەنمۇ بــوش كەلمــەي ھــەق
ئالىدىغــان بولۇۋاپتــۇ .كۈنلەردىــن بىــر كۈنــى بــۇ ئويۇننــى
پادىشــاھنىڭ ۋەزىــرى كىرىــپ كۆرۈپتــۇ .تــا تــۈن يېرىــم
بولــۇپ ،بەزمــە تۈگىگۈچــە ھېــچ چىقىپ كېتەلمــەي قاپتۇ.
ســەھنىنىڭ چىرايلىقلىقــى ،ئۇنىڭدىكــى كۆرۈنۈشــنىڭ
ھەيۋەتلىكلىكــى ،نەغمــە– ناۋانىــڭ مۇڭلۇقلۇقــى ،قىزنىڭ
گۈزەللىكــى ۋە ئۇنىــڭ ئۇسســۇلىنىڭ چىرايلىقلىقــى
ۋەزىرنــى رام قىلىۋاپتــۇ ،بىــراق مەلىكىنــى تونىيالماپتــۇ.
بۇنىــڭ بىلــەن ۋەزىــر بارلىــق ئىشــلىرىنى تاشــاپ ،ھــەر
جۈمــە ئاخشــىمى ســارايغا كېلىــپ ئويــۇن كۆرىدىغــان
بوپتــۇ.
بىــر كۈنــى ۋەزىــر ســارايدىكى ئويۇندىــن پادىشــاھنى
خــەۋەردار قىپتــۇ .پادىشــاھ بــۇ ئويۇننــى كۆرۈشــنى ئــارزۇ
قىلىــپ ،بىــر جۈمــە ئاخشــىمى بارلىــق ۋەزىــر ،ئۆلىمالىرىنى
ئەگشــتۈرۈپ ھېلىقــى ئويۇنغــا بېرىپتــۇ .بىــراق ،پادىشــاھ
ئــۆز قىزىنــى تۇنىماپتــۇ ،چۈنكــى قىزىنىــڭ بۇنــداق
يەرلەرگــە كېلىــپ ئۇسســۇل ئوينايدىغانلىقــى خىيالىغىمــۇ
كەلمەپتــۇ .ئەكسىچە،شــۇ كۈندىــن باشــاپ قىزغــا ئاشــىقى
بىقــارار بوپتــۇ .دەســلىپىدە قىزغــا ئاشــىق بولغىنىنــى
ۋەزىرلىرىگــە ئېيتماپتــۇ ،لېكىــن ھــەر جۈمــە ئاخشــىمى بــۇ
ئويۇنغــا بېرىشــقا ئالدىراپتــۇ.
پادىشــاھ بىــر كۈنــى ۋەزىــر بىلــەن ئايرىــم بىــر ئۆيــدە
ئولتۇرغاندا ،ئىالجىســىز:
– ئــەي ۋەزىــر ،ســاڭا ئېيتمىســام بولمــاس ،مــەن
ھېلىقــى ســارايدا ئۇسســۇل ئوينىغــان قىزغــا ئاشــىق بولــۇپ
قالدىــم ،ئــۇ قىــز زادى مېنىــڭ چۈشــۈمدىن چىقمايدىغــان
بولــدى .قانداقــا بولمىســۇن ،مــەن ئــۇ قىزنــى ئېلىشــىم
كېــرەك .نــاۋادا شــۇ ھۈنەرۋەنلەرنىــڭ خوتۇنــى بولــۇپ
قالســا ،ئــۆزەڭ ئامالىنــى قىالرســەن −،دەپتــۇ.
–ئــەي پادىشــاھىم ،ئامــال قىلىدىغىنــى نېمىســى،
پادىشــانىڭ ئەمــرى ۋاجىــپ ،بىــرال ئەمىــر قىلىمىــز ،ئىــش

پېتــى قېتىپــا قاپتــۇ .مەلىكىمــۇ ئەقلىدىــن ئازغانــدەك،
بىــر ســۈرەتكە ،بىــر يىگىتكــە قاراپــا قاپتــۇ .ســۈرەت
شــۇنداق ئىشــلەنگەنكى ،بــاغ ،بــاغ ئىچىــدە نەچچــە
مىــڭ تۈرلــۈك گــۈل ،يەتمىــش ئىككــى تۈرلــۈك مېــۋە،
باغنىــڭ ئوتتۇرســىدا تــۆت تــۈپ چىنــار ،چىنارنىــڭ
ئوتتۇرىســىدا شــىپاڭ ،شــىپاڭنىڭ ئەتراپىــدا يەتمىــش
ئىككــى خىــل ئەتتىرگــۈل ،قىزىلگــۈل ،گــۈل ئۈســتىدىكى
بۇلبۇلــار ســايراپ تۇرغــان ،چۆرىســىدە مەرۋايىتتــەك ســۇالر
ئېقىــپ تۇرغــان ،شــىپاڭغا زىلچــە– گىلــەم ســېلىنغان،
بىــر تەرىپىــدە كېنىزەكلــەر ئولتۇرۇشــقان ،بىــر تەرىپىــدە
ســاز ،نەغمــە – نــاۋا قاينىغــان ،ئوتتۇرىــدا بولســا مەلىكــە
ئۇســۇلغا چۈشــكەن ھالەتتىكــى كۆرۈنــۈش.
– ســىزنىڭ بــۇ باھاســىز ھۈنىرىڭىزگــە نىمــە
بېرىمــەن؟– دەپ ســوراپتۇ مەلىكــە.
– ھېــچ نەرســە بەرمەيســىز ،بــۇ بىزنىــڭ ســىزنى
ھۆرمەتلــەپ ،ئىززەتلــەپ ئېلىــپ كەلگــەن ســوۋغىتىمىز.
ئەگــەر خالىســىڭىز ،بىــز ســىزدىن ھېــچ نەرســىمىزنى
ئايىمايمىــز −،دەپتــۇ يىگىتلەرنىــڭ چوڭــى.
مەلىكــە ھەممىنــى چۈشــىنىپتۇ– دە ،مىيىقىــدا كۈلــۈپ
قويۇپتــۇ ۋە ئۇالرنىــڭ بىــر پــەس ســاز چېلىــپ بېرىشــىنى
تەلــەپ قىپتــۇ .يىگىتلــەر ســاز باشــاپتۇ– دە ،دەررۇ
پەدىنــى ئۇسســۇلغا يۆتكەپتــۇ .ئويــۇن– تاماشــا ،ئۇسســۇل
بولغــان يــەردە ئۆزىنــى تۇتۇۋااللمايدىغــان مەلىكــە بىــر
ئۇسســۇلغا چۈشــۈپتىكەن ،ھەتتــا ئۆزىنىــڭ كىنىزەكلىرىمــۇ
ھەيــران قاپتــۇ .ئــۇ ھىچقاچــان ئوينىمىغــان ئۇسســۇلالرنى
ئويناپتــۇ .قايتــار ئالدىــدا يىگىــت مەلىكىنىــڭ ئۆزلىــرى
تۇرغــان ســارايغا قــەدەم تەشــىرىپ قېلىشــنى ســوراپتۇ.
مەلىكــە دادىســىنىڭ ئوۋدىــن كېلىدىغــان ۋاقتىنىــڭ
يېقىنالشــقانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ رەھىمسىز ئادەم ئىكەنلىكىنى
ئېيتىپتــۇ .ئاخىرىــدا ،ئەگــەر ئامــال بولســا ،يىگىتتىــن بىــر
مىنۇتمــۇ ئايرىلغۇســى يوقلۇقىنــى بىلدۈرۈپتــۇ.
– ئۇنــداق بولســا −،دەپتــۇ يىگىــت −،نــەق بىــر
ئــاي دېگەنــدە بىــز ســىزنىڭ ياتىدىغــان ھوجرىڭىزدىــن
تېشــىپ چىقىمىــز .شــۇنىڭ بىلــەن ســىزنى ھــەر كۈنــى
كېچىســى قېشــىمىزغا ئېلىــپ بېرىــپ كۆڭــۈل ئاچىمىــز،
بۇنىڭغــا قانــداق قارايســىز ؟– دەپتــۇ.
– جېنىــم– تېنىــم بىلــەن باراتتىــم −،دەپتــۇ
مەلىكــە.
شــۇنىڭ بىلەن ئۇالر ۋەدىنى پىشــۇرۇپ ،خوشلىشــىپ
قايتىپتۇ.
يىگىتلــەر ســارايغا كەلگەندىــن كېيىــن ،مەلىكىنىــڭ
ياتىدىغــان ھوجرىســىدىن چىقىدىغــان يولنــى ياساشــنى
مەسلىھەتلىشــىپتۇ .كىچىــك ئىنىســى ئــۈچ كــۈن كوچىنــى
ئايلىنىــپ مۆلچەرلــەپ چىقىپتــۇ .ئــۇالر ھەر كۈنى كېچىســى
يــەر قېزىشــقا باشــاپتۇ .توپتوغــرا بىــر ئــاي بولغانــدا،
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– بــۇ قىــز ئەجــەب مېنىــڭ قىزىمغــا ئوخشــايدىغۇ
 −،دەپتــۇ پادىشــاھ .ۋەزىــر راســا ســىنچىالپ قــاراپ:
– شۇنداقمۇ يا!– دەپتۇ.
– ســەن مۇشــۇ يــەردە قــاراپ تۇر ،مــەن ئۆيگە بېرىپ
كېلــەي −،دەپتــۇ– دە ،ئوردىغــا مېڭىپتــۇ .كىشــىلەر
ئورۇنلىرىدىــن تــۇرۇپ ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ پادىشــاھقا يــول
بېرىپتــۇ .پادىشــاھ دەرۋازىدىــن چىقىــپ ئوردىغــا كېتىپتــۇ.
شــۇ چاغــدا قىزمــۇ ئۇسســۇلىنى توختىتىــپ ،ھېلىقــى يــول
بىلــەن ئۆيىگــە بېرىــپ جىــم يېتىۋاپتــۇ .پادىشــاھ قىزنىــڭ
يېنىغــا كىرىــپ ،ئۇخالۋاتقانلىقىنــى كۆرۈپتــۇ .يەنــە
قايتىــپ ســارايغا كەپتــۇ .پادىشــاھ كەلســە ،قىــز ئۇسســۇل
ئويناۋاتقــان .پادىشــاھ ۋەزىردىــن:
– مــەن كەتكەندىــن كېيىــن قىــز يەنــە ئۇسســۇل
ئويناۋەردىمــۇ؟– دەپ ســوراپتۇ.
– يــاق ،ســىز كەتتىڭىــز ،ئۇسســۇل توختىــدى.
ســىز كېلىشــىڭىز بىلەنــا ئۇسســۇل باشــاندى −،دەپتــۇ
ۋەزىــر.
مەلىكــە بولســا ،بــۇ قېتىــم ئادەتتىكــى كىيمــى
بىلەنــا ئۇســۇلغا چىقىپتــۇ .پادىشــاھ بۇنــى كــۆرۈپ«ۋاھ
!» دەپتــۇ– دە ،يەنــە ئورنىدىــن تۇرغــان پېتــى ئوردىغــا
قــاراپ يۈگرۈپتــۇ ۋە توپتوغــرا قىزنىــڭ ھوجرىســىغا
كىرىپتــۇ ،پادىشــاھنىڭ كىرىشــى بىلــەن تــەڭال مەلىكىمــۇ
يــەر ئاســتىدىكى ئىشــىكتىن چىقىــپ كەپتــۇ.
– ھــەي مۇناپىــق !– دەپــا پادىشــاھ قىزنى قوغالپتۇ.
مەلىكــە كەينىگــە يېنىپــا قېچىپتــۇ .پادىشــاھ كەينىدىــن
چۈشــۈپ يــەر ئاســتى يولىــدا قوغالپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن
ئــۇالر ئويــۇن قويۇلۋاتقــان يــەردە تــەڭال پەيــدا بوپتــۇ.
پادىشــاھ پۈتــۈن ئەھۋالدىــن خــەۋەر تېپىپتــۇ.
پادىشــاھ بــۇ يىگىتلەرنىــڭ ھۈنــەر – ســەنئەتتە
كامالەتكــە يەتكەنلىكىگــە ھەيــران بولــۇپ ،نىمــە قىالرىنى
بىلمــەي تــۇرۇپ قاپتــۇ ۋە ۋەزىردىــن مەســلىھەت ســوراپتۇ.
– بىــز بــۇ يىگىتلەرنىــڭ تېگــى– تەكتىنــى
سۈرۈشــتۈرۈپ باقايلــى −،دەپتــۇ ۋەزىــر .پادىشــاھ
ســورىغانىكەن ،بــۇ يىگىتلــەر ئۆزلىرىنىــڭ ئــاۋات دېگــەن
شــەھەردىكى ھېكىماخــۇن دېگــەن ھۈنەرۋەننىــڭ
ئوغۇللىــرى ئىكەنلىكىنــى ،ئۈچىلىســىنىڭ ھۈنــەردە
كامالەتكــە يەتكەنلىكىنــى ،پادىشــاھنىڭ قىزىنــى
ســۈرىتىدىن كــۆرۈپ بــۇ شــەھەرگە كېلىــپ قالغانلىقىنــى
ســۆزلەپ بېرىپتــۇ.
پادىشــاھمۇ ،ۋەزىرمــۇ ۋە ئويــۇن – تاماشــا كــۆرۈپ
تۇرغۇچىالرمــۇ يىگىتلەرنىــڭ ھۈنەردىكــى ماھارىتىگــە
ئاپىرىــن ئوقۇپتــۇ .پادىشــاھ قىزىنــى يىگىتلەرنىــڭ چوڭىغا
بېرىــپ ،تــوي– تاماشــا قىلىــپ بېرىپتــۇ .يىگىتلــەر قىزنــى
ئېلىــپ ئــۆز يۇرتلىرىغــا كېتىشــىپتۇ.
لەقەنباز – يەر قازغۇچى.

تامــام– ۋەسســاالم ،ھــا – ھــا – ھــا!– دەپ كۈلــۈپ
كېتىپتــۇ.
پادىشــاھنىڭ ئــۇ قىزغــا ئاشــىق بولــۇپ قالغىنــى
خەلپــەت ئۆلىمــا ،بەگلەرگىمــۇ مەلــۇم بوپتــۇ ،ھەتتــا قىزنى
بەرمىســە ،تارتىــپ ئېلىــپ كېلىــش ئۈچــۈن ئاتارمــەن–
چاپارمەنلەرمــۇ بەلگىلىنىپتــۇ.
ئاڭغىچــە جۈمــە ئاخشــىمى بــوپ قاپتــۇ .پادىشــاھ
ئــوردا ئەھلىنــى ئەگەشــتۈرۈپ ســارايغا بېرىپتــۇ .ئويۇنمــۇ
باشــلىنىپتۇ .ئالدىدا بىر پەس ناخشــا– كۈيلەر چېلىنىپ،
ئاندىــن ســاز ئۇسســۇل پەدىســىگە يۆتكىلىپتــۇ .پادىشــاھ
بولســا ،ئاشــىق بولغــان قىزنىــڭ چىقىشــىنى كــۆزى تــۆت
بولــۇپ كۈتــۈپ تۇرۇپتــۇ .شــۇ چاغــدا قىــز ســەھنىنىڭ بىــر
چېتىدىــن ئېتىلىــپ چىقىپتــۇ– دە ،ئۇسســۇلغا چۈشــۈپتۇ.
پادىشــاھ ئاغزىنــى ئىچىــپ ،تۈكۈرۈكىنــى يۇتــۇپ ،قىزدىــن
كۆزىنــى ئۈزمەپتــۇ.
قىــز شــوخ ئۇسســۇلغا چۈشــۈپ راســا قىزىغانــدا،
پادىشــاھنىڭ يېنىــدا ئولتۇرغــان بىــر ئۆلىماســى ئۇنىــڭ
مەلىكــە ئىكەنلىكىنــى ســېزىپ قاپتــۇ– دە ،دەررۇ
پادىشــاھنىڭ قۇلىقىغــا ئېيتىپتــۇ .شــۇ زامــات پادىشــاھنىڭ
قاپىقــى تۈرۈلۈپتــۇ ،ئورنىدىــن تىــك تۇرغان پېتــى توپتوغرا
ئۆيىگــە قــاراپ مېڭىپتــۇ .ئاڭغىچــە مەلىكــە دادىســىنىڭ
ئۆڭســۈلى يــوق قايتقانلىقىنــى ســېزىپ ،دەررۇ ئۇسســۇلىنى
توختىتىپتۇ–دە،كىيمىنــى يۆتكــەپ ،يــەر ئاســتىدىكى
يــول بىلــەن قۇيۇنــدەك يۈگــرەپ ئــۆز ئۆيىگــە كىرىــپ،
ھېچنىمىنــى كۆرمىگــەن ئــادەم بولــۇپ يېتىۋاپتــۇ.
ھايــال ئۆتمــەي پادىشــاھ ئىككــى جالالتنــى
ئەگەشــتۈرۈپ ،قولىغــا مەشــئەل تۇتــۇپ ،مەلىكىنىــڭ
ئۇخالۋاتقــان ئۆيىگــە كىرىــپ كەپتــۇ .قارىســا مەلىكــە
دۇنيادىــن بىغــەم ئوخالۋاتقــان .پادىشــاھ تۇيدۇرمــاي
قايتىــپ چىقىــپ كېتىپتــۇ .پادىشــا ئەتىســى ھېلىقــى
ئۆلىمانى«:قىزىمغــا ھاقــارەت قىلغانلىقىــڭ ئۈچــۈن»
دەپ كاللىســىنى تېنىدىــن جــۇدا قىپتــۇ ،لېكىــن ئۇنــى
ئۆلتۈرگەنلىكىنــى ھېچكىمگــە ئۇقتۇرماپتــۇ .شــۇ كۈندىــن
باشــاپ پادىشــاھنىڭ كۆڭلــى غــەش بوپتــۇ ،لېكىــن
قىزنــى ئېلىــش ئۈچــۈن تــوي تەييارلىقىنــى توختاتماپتــۇ.
يەنــە بىــر جۈمەمــۇ كېلىــپ قاپتــۇ .پادىشــاھ خېلــى
بۇرۇنــا ســارايغا بېرىۋاپتــۇ ،ئەممــا ئۇنىــڭ كۆڭلىدىــن
ئۆلىمانىــڭ ســۆزى ھېــچ چىقماپتــۇ .ئويــۇن باشــلىنىپ قىــز
ئۇسســۇلغا چۈشــۈپتۇ .پادىشــاھ راســا ســىنچىالپ قــاراپ
ئۆزىنىــڭ قىــزى ئىكەنلىكىنــى يۈرىكــى تۇيۇپتــۇ ،بىــراق
يەنــە ئىشــەنمەپتۇ .شــۇڭا ۋەزىرگــە:
– ئــەي ۋەزىــر ،ســەن بىــر نەرســە سېزىۋاتامســەن؟–
دەپ ســوراپتۇ.ۋەزىر:
– يوقســۇ ،ھېچ نەرســە ســەزگىنىم يوق ،جانابلىرى،
بىرنەرسە سېزىۋاتامدىال؟– دەپ پادىشاھتىن سوراپتۇ.
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چېچەكلەردىن جانالنغان ئويالر
دىلدۇز تېلمان ھەسەن (ئامېرىكا)

باش باھارنىڭ ھىدى ھەر ياندا،
چېچەكلەرگە تولغان بۇ زېمىن.
باراڭدىكى سۆسۈن چېچەكلەر،
تارتتى دىققەت ،قادالدى زېھىن.

ھەممە جانلىق مېھىرگە موھتاج،
مېھىر بىلەن چاقنار جۇاللىق.
ئەكس ئېتەركەن تەكرار ئۇ مېھىر،
ئالغان قەلب بولسا ئىنساپلىق.

جۇاللىنىپ باراڭنى بېزەپ،
تەبىئەتكە قوشۇپتۇ ھۆسن.
سېخى قۇياش مېھرىگەچۆمۈپ،
نۇر چېچىپتۇ سەبدە رەڭ سۆسۈن.

باراڭ الزىم سۆسۈن چېچەككە،
ئىنسانغا ھەم جان دوست ،قېرىنداش.
زەرەر بېرەر «دوست»مۇ« ،باراڭ»مۇ،
توسماق بولسا نۇرنى بىر تۇتاش.

ھاياجاندا سۈرەتكە تارتتىم،
كۆزۈم ،قەلبىم يەتمىگەچ شۇ ئان.
تارتماق ئۈچۈن قارشى تەرەپتىن،
ئۆتتۈم ،قالدىم قېتىپ شۇ ھامان!

كۈچ تىلەيمەن مېھىر چاچقانغا،
ئىنساب ،ئىمان مېھىر ئالغانغا.
قارا سايە بىمادار بولسۇن،
گۈلگە تولسۇن مېھىرلىك دۇنيا.
–2017يىل –20مارت ،كالىفورنىيە ،ئامېرىكا

كۆز چاقناتقان ئۇ سۆسۈن قېنى؟
رەڭ ئۆزگەرگەن كۈل رەڭگە بىردىن.
تەكرار ،تەكرار باقتىم ،ئىزدىدىم،
ئەسەر يوققۇ ئۇ جەزبىداردىن.
جانغا كىردى ئۇيقۇچان ئويالر،
جاۋاب ئىزدەپ سوئاللىرىمغا.
كۈنمۇ سەۋەب ياكى چېچەكمۇ؟
باغلىقمۇ يا نەدىن بېقىشقا؟
كۆك ئاسماندا نۇرالنغان قۇياش،
مېھرىن چاچار پۈتۈن چېچەككە.
بىر تەرەپتە ھېچ توسالغۇسىز،
قارا سايە ئۇ بىر تەرەپتە.
كۈچ ئېلىشار نۇر ۋە ئۇ سايە،
ئىنساب ،ئىمان ئاخىرقى مەنزىل.
بىرى كۈچەر تىكلىمەك ئۈچۈن،
بىرى بولسا بۇزماققا ھازىر.
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ئۇيغۇرچە–ئەرەبچە سېلىشتۇرما ماقال–تەمسىللەر
فارۇق ئۇيغۇرۇلالھ تەييارلىغان

ئاقىلغا ئىشارەت نادانغا جۇۋالدۇرۇز.
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة.
ئالدىرغان يولدا قاالر.
في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
ئالىم ئۆلدى ،ئالەم ئۆلدى.
موت عالم كموت أمة.
ئەتىدىكى قۇيرۇقتىن بۈگۈنكى ئۆپكە ياخشى.
اصلاح الموجود خير من انتظار المفقود.
بۇغداي نېنىڭ بولمىسا ،بۇغداي سۆزۈڭ يوقمىدى.
جراحات السنان لها إلتئام ،و لا يلتام ما جرح اللسان.
باال قازا تاق كەلـمەس ،بەخت ئامەت قوش كەلـمەس.
المصائب لاتأتي فرادى.
بۈگۈن ماڭا ئەتە ساڭا.
يوم لك ويوم عليك.
بۈگۈنكى ئىشنى ئەتىگە قويما.
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
تاغدا يولۋاس بولـمىسا مايمۇن پادىشاھ.
الأعور في وسط العميان ملك.
تۆمۈرنى قىزىغىدا سوق.
اضرب الحديد وهو حامي.
تىرىشقان تاپار ،تاشقا مىخ قاقار.
من جد وجد ومن زرع حصد.
تىلىسەڭ تاپارسەن.
اطلب تظفر.
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جاندىن كەچمىگۈچە جانانغا يەتكىلى بولـماس.
من لم يركب الأهوال لم ينل المطالب.
چاۋاك بىر قولدىن چىقمايدۇ.
يد واحدة لاتصفق.
ساغالم تەندە ساپ ئەقىل.
العقل السليم في الجسم السليم.
سەۋر قىلساڭ غورىدىن ھالۋا پۈتەر.
الصبر مر وحلو جناه.
سېۋەتكە سۇ ئۇسۇپتۇ.
هو يرقم على الماء.
شامال چىققاندا ئارا ئات.
ا هبت رياحك فاغتنمها.
قازاندا نېمە بولسا ،چۈمۈچكە شۇ چىقىدۇ.
وكل اناء بالذي فيه ينضح.
قاغا باالم ئاپئاق ،كىرپە باالم يۇمشاق.
القرد بعين أمه غزال.
قاغا بىلەن دوست بولساڭ يېيىشىڭ پوق.
وكل قرين بالمقارن يقتدي.
قول يەتمىگەن شاپتول ئاچچىق.
العين بصيرة واليد قصيرة.
قورقۇنچاق مىڭ قېتىم ئۆلىدۇ ،باتۇر بىر قېتىم.
الجبان يموت ألف مرة ،والشجاع مرة.
قۇشقاچنىمۇ قاسساپ سويسۇن.
أعط القوس باريها.
كۆتۈرەلـمىسەڭ ساڭگىلىتىۋال.
زاد الطين بلة.
كۆرۈنگەن تاغ يىراق ئەمەس.
كل آتٍ قريب.
كۆزدىن يىراق ،كۆڭۈلدىن يىراق.
البعيد عن العين بعيد عن القلب.
كۆڭۈل–كۆڭۈلدىن سۇ ئىچەر.
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القلب رسول القلب.
گۈلدۈرى بار ،يامغۇرى يوق.
فلان برق بلا مطر ،وشجر بلا ثمر.
مولال كۆپ يەردە قوي ھارام.
من كثرة الملاحين غرقت السفينة.
مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگەن ئەال.
ليس الخبر كالمعاينة.
نادان دوستتىن ئەقىللىق دۈشمەن ياخشى.
عدو عاقل خير من صديق جاهل.
ھەرىكەتتە بەرىكەت.
الحركة بركة.
ھەسەتخورغا ئارام يوق.
لا راحة للحسود.
ئوتنى كىم تۇتسا شۇنىڭ قۇلى كۆيەر.
لا تحرق النار إلا رجل واطيها.
ئورىنى كىم كولىسا شۇ چۈشەر.
من حفر حفرة لأخيه وقع فيه.
ئۆلگەندىن كېيىن ياسىن ئوقۇپتۇ.
انك تضرب في حديد بارد.
ياالڭ ئاياغ سۇدىن قورقماپتۇ.
انا الغريق فما خوفي من البلل.
يالغانچىنىڭ قۇيرۇقى بىر تۇتام.
حبل الكذب قصير.
يوتقانغا بېقىپ پۇت سۇنغىن.
على قدر لحافك مد رجليك.
يىالن چېقىۋالغان ئادەم ئارغامچىدىن قورقۇپتۇ.
الذي تقرصه الحية يخاف من الحبل.
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تۈرك ئەدەبىياتىدىكى مۇنازىرە
ژانىرى
گۇننار ياررىڭ (شىۋىتسىيە)
ئىنگىلىزچىدىن زۇلھايات ئۆتكۈر تەرجىمىسى

شــېئېرىيەتتىكى مۇنازىــرە ژانىــرى ئــەرەب ۋە پــارس
ئەدەبىياتىــدا تونۇلغــان بولــۇپ ،ئــەڭ دەســلەپكى مۇنازىــرە
مەھمــۇد قەشــقەرىنىڭ «تۈركىــي تىلــار دىۋانى»ناملىــق
ئەســىرىدىكى «ياز ۋە قىش مۇنازىرىســى» بولۇپ ھىسابلىنىدۇ.
ئــەڭ تولــۇق ۋە ئــەڭ مۇكەممــەل بولغــان مۇنازىــرە
شــېئىرىيىتى تــۈرك ئەدەبىياتىدىكــى رۇســتەموۋنىڭ «–15
ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزبېــك شــېئىرىيىتى» ناملىــق
كىتابــى بولــۇپ ،ئــۇ كىتابتــا بىــر پۈتــۈن بــاب()239–201
نەۋايىدىــن بۇرۇنقــى ئۆزبېــك شــائىرلىرىنىڭ ئەســەرلىرى ئــورۇن
ئالغــان .بولۇپمــۇ ،ئەخمەدىنىــڭ «مۇزىــكا ئەســۋابلىرنىڭ
مۇنازىرىســى» ،ئامىرىنىــڭ «نېشــە ۋە مەينىــڭ مۇنازىرىســى»،
يارقىنىنىــڭ «ئــوق ۋە يانىــڭ مۇنازىرىســى» قاتارلىــق ئــۈچ
مۇنازىــرە ناھايىتــى تەپســىلى بايــان قىلىنغــان.
يەنــە مىــر ئەلىشــىر ناۋائىينىــڭ «مۇھاكەمەتــۇل
لۇغەتەيىن»ناملىــق كىتابىدىمــۇ تــۈرك تىلىنىــڭ پــارس تىلىغــا
قارىغانــدا بــۇ مۇنازىــرە ژانىرىنــى تېخىمــۇ جانالندۇرغانلىقىنــى
قەيــت قىلىنغــان .تاشــكەنت توپالنمىلىرىدىمــۇ «چــاي ۋە
كۆكنارنىــڭ مۇنازىرىســى» خاتىرىلەنگــەن بولــۇپ ،مــەن ئۇنىڭ
ئەســلى قــول يازمىســىنى كۆرۈشــكە مۇيەسســەر بواللمىدىــم.
بۇھەقتــە بــۇ شــېئىر فۇزۇلىنىــڭ «نەشــە ۋە مــەي» ناملىــق
شــېئىرىغا تەقلىــد قىلىــپ يېزىلغــان ،دېگــەن قاراشــارمۇ بــار.
مەلــۇم مەنىدىــن ئۆزبېــك ئەدەبىياتىدىكــى مۇنازىــرە
كىالسســىكالرغا تەقلىــد قىلىنغــان دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ.
ئۆزبېــك ئەدەبىياتىنىــڭ ئاساسچىســى ھەمــزە ھاكىمــزادە
نىيازى()1929–1889نىــڭ «قايســى مىــۋە ئــەڭ ياخشــى»
ناملىــق شــېئىرى بۇنىــڭ ئىســپاتى بوالاليــدۇ .بــۇ شــېئىرنڭ
تېمىســى ئــۆزۈم –1936يىلــى نەشــر قىلغــان ئۇيغــۇر تىلىدىكــى
«مېۋىلەرنىــڭ بايانــى » ناملىــق مۇنازىرىگــە ئوخشــايدۇ .مــەن
نىيازىنىــڭ ئەســىرىنى قولغــا كەلتــۈرۈش پۇرســىتىگە ئىگــە
بواللمىدىــم ،شــۇڭا بــۇ ئىككــى ئەســەرنى ئۆز-ئــارا تەپســىلى
سېلىشتۇرۇشــقا مۇۋەپپــەق بواللمىدىــم .ھــەر ئىككىــا ئەســەردە
ئــۆرۈك تىلغــا ئېلىنغــان .نىيازىنىــڭ مۇنازىرىســىدە بولســا،
پەقــەت گىالســنىڭ بايانــى تىلغا ئېلىنغان ،مېنىڭ قەشــقەردىن
توپلىغــان ماتېرىيالىمــدا بولســا گىالســىتىن باشــقا  14تۈرلــۈك

مېۋە–چېۋىلەرگــە قارىتــا مۇنازىرىســى بايــان قىلىنغــان.
ئوســمانلى ۋە يېڭى تۈرك ئەدەبىياتىدا بولســا ،گىبنىڭ
ئوســمانلى تــۈرك ئەدەبىياتــى توغرىســىدىكى بايانلىرىغــا
ئاساســەن مۇنــداق نامايەندىلەرنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ .شــائىر
المىنىــڭ «باھــار ھەققىــدە مۇنازىــرە»« ،باھــار ۋە كۈزنىــڭ
مۇنازىرىســى» « ،باھــار ۋە قىشــنىڭ مۇنازىرىســى» ،شــائىر
نەۋنىــڭ «تۇتىقــۇش ۋە قاغىنىــڭ مۇنازىرىســى» قاتارلىقــار.
يەنــە لىتمــان تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنغــان «تــوي ھەققىدىكــى
ئەرمىنىيە–تــۈرك مۇنازىرىســى» بولــۇپ ،بــۇ مۇنازىــرە گەرچــە
شــەكىل جەھەتتىــن مۇنازىــرە تۈســىنى ئالغــان بولســىمۇ ،لېكىن
مەزمــۇن جەھەتتىــن كىپلىــڭ نەشــر قىلغان«چېكىملىــك،
ئىچىملىكلەرنىــڭ بايانــى » ناملىــق چۆچەككــە ئوخشــايدۇ دەپ
قارايمــەن.
مۇنازىــرە ژانىــرى يەنــە باشــقا تــۈرك ئەدەبىياتلىرىدىمــۇ
ئۇچرايــدۇ .مەســىلەن ،خالېننىــڭ «فىنالندىيىدىكــى شــەرق
نامايەندىلىــرى توپلىمــى»دا قــازان تاتارلىرى ۋە باشــقىرتالرنىڭ
مۇنازىــرە ئەســەرلىرىنى تىلغــا ئالغــان .دېمەكچىمەنكــى،
مۇنازىــرە سەرلەۋھىســى نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ قىزىقىشــى ۋە
دىققىتىنــى قوزغىغــان.
«ئــات بىلــەن تۆگىنىــڭ مۇنازىرىســى» ئېتنولوگىيىلىــك،
فولكلــور ۋە ئەدەبىــي قىممەتكــە ئىگــە مۇنازىرە ئەســىرى بولۇپ،
مۇشــۇ ئەســىرنىڭ دەســلىپىدە قەشــقەردىكى مۇھەممــەت ئەلــى
دامولــام تەرىپىدىــن تەمىنلەنگــەن.
قەشــقەردىكى مىسســىئونېر گۇســتاف راچۇيتنىــڭ ئايالــى
خاننــا راچۇيتنىــڭ –1961يىلــى –20نويابــردا مــاڭا يازغــان
خېتىغــا ئاساســانغاندا ،مۇھەممــەت ئەلى دامولــا ئەنگىلىيەنىڭ
قەشــقەردىكى ئەلچىخانىســىغا ۋە شىۋېتســىيە مىسســىيونېرالر
بازىســىغا تەكلىــپ قىلىنغــان تىــل ئوقۇتقۇچىســى ئىكــەن.
كېيىنچــە ئــۇ كىشــى يەنــە مىسســىيونېرالرنىڭ ئۇيغۇرچــە
ئەســەرلەرنى نەشــر قىلىــش ئىشــلىرىدا ئەدەبىــي مەســلىھەتچى
بولغانىكــەن .ئــۇ –1850يىللىــرى تۇغۇلغــان بولــۇپ ،بــۇ
مۇنازىــرە ئەســىرىنى يازغاندا  60–50يــاش چاغلىرى ئىكەنتۇق.
«ئاتنىــڭ بايانــى» ۋە «تۆگىنىــڭ بايانــى» دىن ئىبارەت
يەنــە بىــر پارچــە مۇنازىــرە مىسســىيونېر ســىگرىد موئېنننىــڭ
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ئۇيغۇرچــە ئەســەرلەر توپلىمىغــا كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ ،ئەســەر
خوتەنــدە خاتىرىلەنگــەن ،شــۇڭا خوتــەن شېۋىســى بويىچــە
ئېلىنغــان ســۆزلەرنى ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ .مەســىلەن،
«تۆگــە» ،قەشــقەر شىۋىســىدە «تۆگــە» ،خوتــەن شىۋىســىدە
«لوتــا» ،قەشــقەر شىۋىســىدە «بوتــا» قاتارلىقــار .بــۇ ئىككــى
خىــل ۋارىيانتتىكــى مۇنازىرىنىــڭ ســۆزلۈكلىرى ئــەرەپ ۋە
پارىســچە ســۆزلۈكلەردىن خالىــي بولــۇپ ،ســاپ ئۇيغــۇر تىلىــدا
يېزىلغــان ئەســەر دىيىشــكە بولىــدۇ .كۈندىلىــك تۇرمۇشــتىكى
كىشــىلەرنىڭ سودا–ســېتىق ۋە مــال–ۋاران بېقىشــتىكى
پائالىيەتلىــرى يۇقىــرى ســەۋىيەلىك ئەدەبىــي ۋاســتىلەر بىلــەن

ئۆز-ئــارا باغلىنىــپ مەزمــۇن ئىپــادە قىلىنغــان.
مــەن –1978يىلــى قەشــقەرگە بارغــان ۋاقتىمــدا قەشــقەر
پىداگوگىــكا ئىنىســتىتۇتىدىكى بىلىملىــك ئوقۇتقۇچىالرغــا بــۇ
مۇنازىلەرنــى كۆرســەتكەن ۋاقتىمــدا ئــۇالر تېكىســتتىكى كــۆپ
قىســىم ســۆزلەرنى ئۆزلىرىنىــڭ چۈشــىنەلمىگەنلىكىنى ئېيتتــى.
بۇنىڭدىــن بىــز ئــۆز زامانىســىدىكى ئەدەبىــي تىــل بولغــان
چاغاتــاي تىلىنىــڭ يوقىلىشــقا مېڭىــپ ئــەرەب ۋە پــارس
تىللىرىنىــڭ تەســىرىگە كــۆپ ئۇچرىمىغــان يېڭــى بىــر خىــل
ئەدەبىــي تىلنىــڭ ئۇنىــڭ ئورنىنــى ئالغانلىقىنــى كۆرىۋاالاليمىــز.

«)Some notes on EasternTurki(New Uighur)munazara literature»by Gunnar Jarring(1907–2002
Lund:LiberLäraomedel/Gleerup,1981
«Scripta Minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis»,Nr 1980/1981

ئات بىرلە تىۋىنىڭ سۆزلەشكەنى A
بىر كۈنى ھەزرەتى سۇاليمانى
يىغىلىپ جەمى بولدى بارچە ھەيۋاننى
ئول[ ]1كۈنى بولدى بىر ئاجايىپ جەڭ
سۆزلىشىپ تۇرقى ھالى رەڭگارەڭ
تۆگە دېدى ئېي ئات كۆنى[ ]2قاق
بۇ كۈن مېنىڭ ساڭا شەپقىتىمگە باق
ھەر قاچان چوڭ تۇرۇر مەن سەندىن
يۇقارى ئولتۇرماقىڭ نە ھەد[ ]3مەندىن
پەرق قىلماس سېنى پادىشاھى قۇۋۋەت
ئاتقۇچى يا پادىچى ۋە يا تورغە
ھەر كىشى ئۇرسەلەر[ ]4ئۇچاڭغا تاياق
چاپارسەن رۇم بىلەن شام[ ]5ۋە ئىراق
سېنى مىنەدۇر قويچىلەر بىلەن ئەلگەكچى
ھەر قەدەمدە ئۇرادۇر ئۇچاڭغا ئون قامچى
قېرىغاندا سېنى ئەھل[ ]6باقمايدۇر
بىر مىنىپ باققاي دەپ بىر نېمەسىنى ئۇچاڭغا يايمايدۇر
ئىگىرىڭنى يۈدۈپ يۈرەرسەن ئىگەرچىمۇ ئېدىڭ
ئول نېمەڭ قاپ –قارادۇر كۆمۈرچىمۇ ئېدىڭ
سۆرىتىڭدۇر ۋەلى مەسلى[ ]7ئىشەك
[]10
كۆشەمەيدۇرسەن[ ]8كۆشەڭدە[ ]9باردۇر دۇرشەك
قېرىغاندا ئالەدۇر سېنى ئابدال
كۆپ جاپا بىلەن ئۇچاڭغا ئۇرادۇر دۇمبال
خۇرجۇن ئارتىپ مىنەدۇر سېنى قەلەندەرلەر
يورغىالپ ماڭماقىڭنى خىتاي دەرلەر
بېدىكلەر باقەدۇر تېشىڭنى ئېچىپ
ئالمەسە يۈرۈرسەن يوتاڭغا چىچىپ
[]11
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تۆگە قىلدى ئۆزىنى كۆپ تەرىپ
باشقەلەردىن ئۆزىنى ئايرىپ
مەندۇرمەن بۇ جاھاندا بىر شاھى
بىقۇسۇر ۋە چىرايلىق ۋە ماھى
كۈچۈم باردۇر رۇستەم داستاندەك
[]13
تەققى–تۇرقۇم سام[ ]12ۋە نارىماندەك
[]15
بىر ئاتىم تىۋەدۇر[ ،]14يەنە بىرى ئۇشتۇر
�

�

�

شۆھرەتىم خەلقارا ئەمەس مەستۇر
خۇش چىرايلىقدۇر مېنىڭ مېڭىش–تۇرۇشۇم
يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ دۇكان قۇرۇشۇم.
مەست بولسام بېلىمنى مۈكچەيتىپ
غەزەل ئوقۇيمەن كۆزلەرىمنى چەكچەيتىپ
قىز–جۇۋانالر ماڭا نەزارە[ ]17قىلۇر
نۇر ئۆلەشتۈرگەندە مەن توال ئالغان
بارچەلەرگە كەلمەي ھاڭ باقىپ[ ]18قالغان
ئەمدى تۈگە قىلدى تەرىپ ئېتىپ،
نۆبىتى كەلدى ئەمدى ئاتقە يېتىپ
ئات دېدىكى ئەمدى سۆزەمنى قىالي
يەنەمۇ سۆزەڭ قالدىمۇ ئاڭالي
تەرىپ ئەتتىڭ ئۆزەڭنى دوققا ماڭالي
مانا ئەمدى تەرىپ ئېتىپ ئۆزۈم داڭالي.
بىھاياسەن قارا يۈز خۇدا ئۇرغان
تەڭرىنىڭ دۇشمەنى لەبى[ ]19چەك ئۇرغان.
يېيىشىڭ پىچان ۋە يانتاق
توپراقىڭ خىتاي ۋە يا قالماق
چارۋىدارالر سېنى ئوتانغا سالۇر،
[]21
جوتىلەيدۇر[ ]20سېنى چارۇق باغىدە ،
ۋاقىرايسەن يەنە ئۇرەر[ ]22چاغىدە
سەندە كۈچ بار ئەقىل بىرلە دانىش[ ]23يوق
قورسەقىڭدە باردۇر ئون ئالتە زەمبىل پوق،
ئۇساغاندە قېتىپ قالۇر ماياقىڭ
كۈندە باردۇر ساڭا يىگىرمە بەش تاياقىڭ
كاجلىقىڭدىن سىيەرسەن ئارقاڭگە
قالدى مىراس سېنىڭ باالۋاقەڭگە
تاڭرىتەئەال سېنى مال دەپ ياراتقان ئەمەس
بەدمۇقامدۇر[ ]24دەپ سىفەت[ ]25قىلغان ئەمەس
[]26
كوچەلەردە سېنى بالەلەر قويلەر
خادا بىلەن چوقالەرىڭگە ئۇرۇپ ئوڭالر
يۈك قويارلەر ئۇچاڭغا بەسى ئېغىر
كۆپ مۇشەققەتلەر بىلەن قىلۇرلەر يېغىر
تەڭرىتەئەال بىزلەرنى ئەزىز ياراتقەندۇر
[]16
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پادىشا بەگلەرگە تاراتقاندۇر
ياراتىپتۇر تۆھپە قىلىندى پادىشاھلەرگە
[]27
بەرمەدى فەقىر مىسكىن گېدايلەرغە
ئارغىماق كەلسە ئەگەر بۇ دىيارلەرغە
كىم يېتەر قەدرى قىممەت باھالەرغە
مۇرتېزاغا بولۇپ ئېدىم دۇلدۇل
مەركەب ئارادۇر غۇنچە ماناند گۈل

تۈگەنىڭ ئوقۇغان بېيىتى B

تۇرقۇم بار ئىگىز تايدەك
ئولتۇرۇپ قوپۇشۇم سېرىق يايدەك
قىز ئوغۇلالر ماڭا نىزارا قىلۇر
مېنىڭ ئۈچۈن يۈرەكلەرىنى پارە قىلۇر
خوش ئاجايىپ رۇرۇ مېنىڭ مېڭىش تۇرۇشۇم
يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ دۇكان قۇرۇشۇم
ئاتنىڭ بېيىتى
[]28
كالپۇكۇڭ باردۇر بىر يېرىم چارەك
قۇيرۇقۇڭ باردۇر تۆت ئىلىك[ ]29چارەك
ئوتۇنچىلەر سېنى ئوتەنغا سالۇر
[]30
ماڭماساڭ پالتا بىلەن لوتاڭغا سالۇر
ئۇسسۇلۇقتىن قۇرۇپ قالۇر ماياقىڭ
كۈندە باردۇر لوتاڭغە بەش تاياقىڭ
تۆگىنىڭ بېيىتى
سېنى مىنەر ئەلگەكچى بىرلە قەلەندەرلەر
ماڭماساڭ بازارغە سېلىپ ساتاي دەرلەر
ئىگەرىڭنى يۈدۈپ تۇرۇپ سەن ئىگەرچىمېدىڭ
تاشلىقىڭ[ ]30قارا تۇرەدۇر كۆمۈرچىمېدىڭ

بىر قىسىم سۆزلەرنىڭ مەنىسى:
[ ]1ئۇ
[ ]2تېرىسى
[ ]3ھەددىڭ
[ ]4ئۇرسا
[ ]5رىم ۋە دەمەشق
[ ]6جامائەت
[ ]7تۇرقى
[ ]8كۆشىمەسلىك
[ ]9چوققا
[ ]10چۇلۋۇر
[ ]11دۇمبا

[ ]12سام خەلقى
[ ]13پارس خەلقىنىڭ ئەجدادى
[ ]14تۆگە
[ ]15ئاتاقلىق ،داڭلىق
[ ]16ساپ،پاك
[ ]17نەزەر سېلىش
[ ]18ھاڭۋېقىپ
[ ]19تەرىپىدىن
[ ]20يېتىلەيدۇ
[ ]21ئارغامچا
[ ]22ئۇرۇش
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قازاقىستانلىق ئۇيغۇر يازغۇچى ئەخمەتجان ھاشىرى تۈرك دۇنياسى دىراما يېزىش مۇسابىقىسىدە
بىرىنچىلىككە ئېرىشتى
دىرامــا مۇكاپاتــى» نــى بەرگــەن ياۋرو-ئاســىيا يازغۇچىــار
جەمئىيىتىگــە پۈتــۈن ئۇيغــۇر خەلقــى نامىدىــن رەھمــەت
ئېيتىدىغانلىقىنــى بايــان قىلــدى .تونۇلغــان يازغۇچــى
ئەخمەتجــان ھاشــىرى ئەپەنــدى ئۆزىنىــڭ بــۇ مۇكاپاتقــا
ئېرىشــكەنلىكى توغرىســىدىكى خــەۋەر تارقالغاندىــن
كېيىــن قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر ۋە قــازاق زىيالىيلىرىنىــڭ
ئىنتايىــن خۇرســەن بولغانلىقىنــى بايــان قىلــدى.
مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن «چاربــاغ» ناملىــق دىرامــا
ئەســەردە - 1945 ~ 1941 ،يىللىــرى ئارىســىدىكى
ســوۋېت-گېرمان ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە ســوۋېت
ھۆكۈمىتىنىــڭ زىيانكەشــلىكىگە ئۇچــراپ ،ســىبىرىيىگە
ســۈرگۈن قىلىنغــان ،ئالمۇتــا شــەھىرى يېنىغــا جايالشــقان
«چاربــاغ» يېزىســىدىكى بىــر ئۇيغــۇر موماينىــڭ ھاياتــى
بايــان قىلىنغــان .بــۇ دىرامــا يېقىنــدا قازاقىســتان ئۇيغــۇر
تىياتىــرى تەرىپىدىــن ســەھنىگە قويۇلىدىكــەن .شــۇنىڭ
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا بــۇ ئەســەر تۈركچىگــە تەرجىمــە
قىلىنىدىكــەن.
ئۇيغــۇر خەلقىنىڭ پەخىرلىك يازغۇچىســى ئەخمەتجان
ھاشــىرى ئەپەندىــم بــۇ يىــل 79ياشــقا كىرىــپ قالغانلىقىغا
قارىمــاي ئىجادىيىتىنــى داۋامالشــتۇرماقتا .ئــۇ ھازىرغىچــە
ســەككىز دىرامــا ئەســىرى يازغــان بولــۇپ ،ئــۈچ ئەســىرى
خەلقئارالىــق مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن ھەمــدە ئەخمەتجــان
ھاشــىرىغا قازاقىســتان پرېزىدېنتــى نۇرســۇلتان نازاربايېــف

بــۇ يىــل تۈركىيــە مەدەنىيــەت ۋە ســاياھەت
مىنىســتىرلىكىنىڭ قوللىشــى بىلــەن ياۋرو-ئاســىيا
يازغۇچىــار بىرلىكــى ئۆتكۈزگــەن2- ،نۆۋەتلىــك
خەلقئارالىــق «قورقــۇت ئاتــا دىرامــا يېزىــش مۇسابىقىســى»
دا نەتىجــە قازانغانالرغــا مۇكاپــات تارقىتىــش مۇراســىمى،
تۈركىيەنىــڭ پايتەختــى ئەنقەرەدىكــى خەلقئــارا تۈركىــي
مىللەتلــەر مەدەنىيــەت -ســەنئەت تەشــكىالتىنىڭ زالىــدا
ئۆتكۈزۈلــدى .ئەزەربەيجــان ،رۇســىيە فېدېراتسىيەســى،
مولــدوۋا ،قازاقىســتان ،ئىــران ،ئىــراق ۋە تۈركمەنىســتان
قاتارلىــق دۆلــەت ھــەم رايونالردىــن  48يازغۇچــى
قاتناشــقان مۇســابىقىدە قازاقىســتانلىق ئۇيغــۇر يازغۇچــى
ئەخمەتجــان ھاشــىرىنىڭ «چاربــاغ» ناملىــق دىرامــا
ئەســىرى بىرىنچىلىككــە ئېرىشــتى.
مۇكاپــات تارقىتىــش مۇراســىمىدا ئەخمەتجــان
ھاشــىرىنىڭ مېدالىنــى پارالمېنــت ئەزاســى ،ســابىق
مەدەنىيــەت ۋە ســاياھەت مىنىســتىرى نەبــى ئاۋجــى
بــەردى .مۇراســىمغا تۈركىيــە مەدەنىيــەت ۋە ســاياھەت
مىنىســتىرىنىڭ مۇئاۋىنــى گۈلــەر يايمــان ،ياۋرو-ئاســىيا
يازغۇچىــار بىرلىكــى رەئىســى ياقــۇپ ئۆمەروغلــۇ قاتارلىقــار
قاتناشــتى ۋە ســۆز قىلــدى.
ئەخمەتجــان ھاشــىرى مۇراســىمدا قىلغــان نۇتقىــدا
ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا بۈيــۈك مىراســارنى ياراتقــان
بۈيــۈك خەلــق ئىكەنلىكىنــى ،ئۆزىگــە «دەدە قورقــۇت
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تەرىپىدىن «تۆھپىكار ئەدەبىياتچى» مېدالى بېرىلگەن.
يازغۇچىنىــڭ «ئىدىقــۇت» نامىلىــق تارىخــى
رومانىنىــڭ تۈركچــە تەرجىمىســى2016- ،يىلــى قازاقىســتان
جۇمھۇرىيىتــى ئەنقــەرە ئەلچىلىكــى تەرىپىدىــن نەشــىر
قىلدۇرۇلغــان ئىــدى.
قازاقىســتان جۇمھۇرىيىتــى ئەنقــەرە ئەلچىخانىســىنىڭ
بــاش ئەلچىســى جانســېيىت تۈيمېبايېــۋ« ،ئىدىقــۇت»
رومانىنىــڭ «تەقدىــم» ئۈچــۈن يېزىلغــان مەخســۇس
بېتىــدە «قەدىرلىــك يازغۇچىمىــز ئەخمەتجــان ھاشــىرى،
ئــۇزۇن ۋاقتتىــن بېــرى قــاراق رادىئوســى ،قازاقىســتان
يازغۇچىــار بىرلەشمىســىدە خىزمــەت قىلىــپ قــازاق
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ۋە ئۇيغــۇر ئەدىبىياتــى ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرنى
تەرەققــى قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن نۇرغۇنلىغــان تۆھپىلــەر
قوشــتى .نۇرغۇنلىغــان قــازاق يازغۇچىالرنىــڭ ئەســەرلىرىنى
ئۇيغۇرچىالشــتۇردى .قازقىســتان ئەدەبىيەتىــدا مۇھىــم
ئورۇنغــا ئىگــە بولغــان زىيــا ســەمەدى ،خىزمــەت ئابدۇلىــن،
خېلىــل خامرايېــۋ ،نــۇر ئىســراىلوۋ ،جەمالەتتىــن بوســاقوۋ
قاتارلىــق ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىڭ پەخىرلىــك يازغۇچىلىرىنىڭ
قالــدۇرۇپ كەتكــەن ئەنئەنىۋىــى مەدىنىــي مىراســلىرىنى
داۋامالشــتۇرىۋاتىدۇ .ئــۇ نۇرغۇنلىغــان مىللــى ۋە خەلىقــارا
دۆلەتلىــك مۇكاپاتالنــى ئالغــان قازاقىســتاننىڭ مىھنەتكــەش
ئەدەبىياتچىســدۇر» دەپ يازغــان.

رەسىملەرنىڭ چۈشۈندۈرۈلۈشى
ئالدىنقى بەتتىكى رەسىم :ھۆرمەتلىك يازغۇچى ئەخمەتجان ھاشىر سۆز قىلماقتا.
بۇ بەتتىكى ئوڭدىكى بەتتىكى رەسىم :ئاپتورنىڭ تۈركىيەدە نەشىر قىلىنغان «ئىدىقۇت» ناملىق رومانى.
بــۇ بەتتىكــى ســولدىكى بەتتىكــى رەســىم :ئىلگىــرى مائارىــپ مىنىســتىرى ،ســاياھەت ۋە مەدەنىيــەت مىنىســتىرى
قاتارلىــق ۋەزىپىلەرنــى ئۆتىگــەن پارالمېنــت ئەزاســى نەبــى ئاۋجى ئەپەندى(ئوڭــدا) يازغۇچى ئەخمەتجان ھاشىرىغا(ســولدا)
مۇكاپــات تاپشــۇرۇپ بەرمەكتــە.

93

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

كىتاب ئۇچۇرى:

ئۇيغۇر يىلنامىسى

«ئۇيغــۇر يىلنامىســى» ناملىــق چــوڭ ھەجىملىــك ،ئۇنىۋېرســال تارىــخ كىتابىنــى لونــدون «ئۇيغــۇر تىلــى
تەتقىقاتــى» نەشــىر قىلــدى .ئۇيغــۇر زىيالىيســى مەمەتتۇرســۇن زۇنــۇن ئوقيــا يازغــان  912بەتلىــك چــوڭ
ھەجىملىــك ئەســەردە يۇرتىمىزنىــڭ مىالدىيىدىــن بۇرۇنقــى ئىپتىدائىــي دەۋرىدىــن باشــاپ –1985يىلىغىچــە بولغــان
ۋەقەلــەر بايــان قىلىنغــان .يەنــە يۇرتىمىزنىــڭ تارىــخ – مەدەنىيىتــى ،قۇرۇلغــان دۆلەتلــەر ،خانــار تەزكىرىســى،
بىتىم–شــەرتنامىلەر ،تىل–يېزىــق تارىخــى ،جەمئىيــەت قۇرۇلمىســى ،مەمۇرىيــەت تارىخــى ،مەمۇرىــي جۇغراپىيــە ،تارىخىــي
شەخســلەر ۋە ئىجتىمائىــي –سىياســىي رېئاللىقــى ھەققىــدە نۇرغــۇن قىممەتلىــك مەزمۇنــار يىغىنچــاق بايــان قىلىنغــان
بولــۇپ ،قىســقىچە ئۇيغــۇر قامۇســى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ .ئاپتــور تارىخىــي ۋەقەلەرنىــڭ پاكىتلىــق خاتىرىلىرىنــى توپــاپ
رەتلىگــەن .ئەســەردە دۆلــەت ئىچــى –ســىرتىدا نەشــىر قىلىنغــان كۆپلىگــەن ئۇيغــۇر تارىخىغــا ئائىــت نوپۇزلــۇق
ئەســەرلەردىكى تارىخىــي ۋەقەلەرنــى يىــل تەرتىپــى بويىچــە رەتلــەپ چىقىلغــان بولــۇپ ،ئۇيغــۇر تەتقىقاتچىالرغــا پاكىــت
مەنبەســى تەمىنلــەش ،ئۇيغــۇر ھازىرقــى زامــان كىملىكىنىــڭ شەكىللىنىشــى ۋە ھازىرقــى ئەھۋالــى ھەققىــدە ئومۇميۈزلــۈك
پاكىتلىــق ماتېرىيــال بولــۇش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ،دىياســپورادىكى ئۇيغۇرالرغــا ئۇيغــۇر كىملىكىنى تونۇشــتا ھەم تونۇتۇشــتا
كــەم بولســا بولمايدىغــان زۆرۈر مۇھىــم ئوقۇشــلۇق ھېســابلىنىدۇ.
بۇ كىتاب مەزمۇن جەھەتتىن چوڭ جەھەتتە ئىككىگە بۆلىنىدۇ:
بىرىنچــى بۆلــەك پاكىــت قىســمى :مىالدىيىدىــن بۇرۇنقــى ئىپتىدائىــي دەۋردىــن باشــاپ –1985يىلىغىچــە
بولغــان ئۇيغــۇر تارىخىنــى شــەكىللەندۈرگەن ۋەقەلــەر
ئىككىنچــى بۆلــەك ماتېرىيــال قىســمى :يۇرتىمىــز تارىخىغــا مۇناســىۋەتلىك دۆلەتلــەر يىلنامىســى ،خانــار
شەجەرىســى ،دۆلەتلــەر ئــارا تۈزۈلگــەن بىتىم–شــەرتنامىلەر ،خوجىــار تەزكىرىســى ،يۇرتىمىــز مەمۇرىيــەت جۇغراپىيىســى
ۋە تارىخىــي ئۆزگىرىشــلىرى ،تىل–يېزىــق تارىخــى ،نەشــىر قىلىنغــان كىتــاب ،گېزىت–ژۇرنالــار تىزىمــى قاتارلىــق مــول
ماتېرىيالالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان.
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كىتاب ئۇچۇرى:

«ئىز» رومانى تۈركچە
نەشىر قىلىندى

 - 2017يىلــى –9ئايــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ داڭلىــق شــائىرى ۋە يازغۇچىســى ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ «ئىــز» رومانــى
ئىســتانبۇلدىكى بويالىقــۇش نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنــدى .مۇقاۋىســىغا «ئىز–ئۇيغــۇر تۈركلىرىنىــڭ مەۋجۇتلــۇق
كۈرىشــى» دېگــەن خــەت يېزىلغــان .ئەســەر تۈركىيىــدە ھــەر قايســى كىتابخانىــاردا ۋە نەشــرىياتنىڭ تــور بېكىتــى
ئارقىلىــق سېتىلىشــقا باشــلىنىپ ،قىســقىغىنا ۋاقىــت ئىچىــدە تۈگــەپ كەتكــەن.
تۈركىيــەدە بــۇ روماننىــڭ بۇنــداق تېــز ســۈرەتتە سېتىلىشــنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبلىرىدىن بىــرى ،يېقىنقــى يىلالردىــن
بۇيــان ئۇيغــۇر ۋە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا بولغــان تەتقىقاتالرنىــڭ كۈنســېرى ئېشــىۋاتقانلىقىدىن دېــرەك بېرىــدۇ .روماننىــڭ
تارىخىــي خاراكتېرگــە ئىگــە بولىشــى ،شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا يەنــە ئەدەبىــي تىلىنىــڭ بــاي بولىشــى تــۈرك ۋە باشــقا
ئۇيغۇرشۇناســارنىڭ ئاالھىــدە قىزىقىشــىنى قوزغىغــان .تــۈرك تىللىــرى تەتقىقاتىــدا ئۇيغــۇر تىلــى مۇھىــم ئورۇنغــا ئىگــە
بولــۇپ نۇرغۇنلىغــان ئىلمىــي تەتقىقاتــاردا قەدىمكــى ۋە يېقىنقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىدىــن پايدىلىنىشــقا توغــرا كېلىــدۇ.
نۇرغۇنلىغــان تىلشۇناســار تارىخىــي ۋە كىالسســىك ئەســەرلەرنى پاكىــت قىلىــپ كۆرســىتىپ تــۇرۇپ ئــۆز تەتقىقاتلىرىنــى
ئىســپاتاليدۇ.
تۈركىيــەدە ئۇيغــۇر تىلىدىــن تۈركچىلەشــتۈرۈلگەن ئەســەرلەر كــۆپ بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن ،تــۈرك تىللىــرى ۋە
ئۇيغۇرشــۇناس تەتقىقاتچىلىــرى ماتېرىيــال جەھەتتىــن قىينىالتتــى .بــۇ تارىخــى رومــان يالغۇز ئۇيغۇرشۇناســار ۋە ئەدەبىيات
ھەۋەســكارلىرى ئۈچــۈن مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولۇپــا قالمــاي ،تارىخشۇناســار ئۈچۈنمــۇ مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە.
روماننىــڭ تۈركچــە نەشــرى ئېــان قىلىنغــان تــورالر ۋە كىتاب تونۇشــتۇرۇش ئېالنلىرىــدا ،روماننىڭ بىرىنچــى بۆلۈمىدىن
بىــر ئابــزاس بىرلىكتــە بېرىلگەن.
«1911’in bir yaz günü, çam ağaçlarıyla kaplı yemyeşil bir kanyon… Taşlara vura vura akan suyun
gür sesi bütün kanyonda yankılanıyordu. Bu akarsu boyunca yılan gibi uzanan patika yoldan atlı
bir delikanlı türkü mırıldanarak geliyordu. Omzundaki siyah tüfekten, torbasındaki kurt ve samur
» …derilerinden onun bir avcı olduğu anlaşılıyordu
بــۇ بىــر ئابــزاس ،روماننىــڭ تارىخــى ،ئەدەبىــي جەھەتتىــن نــە قــەدەر بــاي ئىكەنلىكىنــى تەسۋىرلەشــكە يېتىــدۇ.
كىتابنىــڭ داۋامىنــى تېخــى ئوقۇماســتىنال ،ۋەقەلىكلــەر ئوقۇرمەنلەرنىــڭ كۆزلىــرى ئالدىــدا جانلىنىشــقا باشــايدۇ.
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كىتاب ئۇچۇرى:
«ئۇيغۇر ئاۋانگارت شائىرالرنىڭ شېئىرالر توپلىمى» ياپونچە نەشىر قىلىندى.
«ئۇيغــۇر ئاۋانــگارت شــائىرالرنىڭ شــېئىرالر توپلىمــى» ياپونىيەنىــڭ
پايتەختــى توكيــودا ياپونچــە نەشــردىن چىقتــى .توپالمغــا تاھىــر ھامــۇت،
پەرھــات تۇرســۇن ،گۈلنىســا ئىمىــن گۈلخــان ،ئايىمنىســا ســۇاليمان،
نۇربىيــە ،شــاھىپ ئابدۇســاالم نۇربــەگ ،رەھىــم ياســىن قاينامــى ،مۇقــەددەس
يەھيــا ،ئابدۇرېشــىت ئەلــى ،غوجىمۇھەممــەد مۇھەممــەد قاتارلىــق  11نەپــەر
شــائىرىمىزنىڭ شــېئىرلىرى كىرگۈزۈلگــەن .ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا ياپونچىدىــن
ئۇيغۇرچىغــا نۇرغــۇن ئەســەرلەر تەرجىمــە قىلىنغــان بولــۇپ ،بــۇ ئەســەرلەرنىڭ
بەزىلىــرى باشــقا تىلالدىــن ئۇيغۇرچىغــا ۋاســتىلىك تەرجىمــە قىلىنغــان بولســا،
يەنــە بــەزى ئەســەرلەر ياپونچىدىــن بىۋاســىتە تەرجىمــە قىلىنغــان ئىــدى.
ئۇيغۇرچىدىــن ياپونچىغــا بىۋاســىتە تەرجىمــە قىلىغــان ئەســەرلەر بــەك ئــاز
بولــۇپ ،مۇقــەددەس خانىــم تەرىپىدىــن تەرجىمە قىلىغان بۇ ئەســەرلەر ئارقىلىق
ئۇيغــۇر ئىجادىيەتچىلىرىنىــڭ تالالنغــان ئەســەرلىرى ياپونيەلىكلەرگــە تەقدىــم
قىلىنغــان .بــۇ ئەســەرلەر ئۇيغــۇر شــائىرلىرىنىڭ ئەســەرلىرىنى ياپونيەلىكلەرگــە
تونۇشتۇرۇشــتا مۇھىــم رول ئوينايــدۇ

كىتاب ئۇچۇرى:
سەنسىز ئاتقان تاڭالر
قازاقىســتانلىق ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر يازغۇچــى گۈلباھــرام ھوشــايېۋانىڭ ئۇيغــۇر
تىلىــدا يازغــان« سەنســىز ئاتقــان تــاڭالر» ناملىــق ھېكايىلــەر توپلىمــى تۈركچــە
نەشــىر قىلىنــدى .بــۇ توپــام جەمئىــي  12ھېكايــە ۋە بىــر تونۇشــتۇرۇش
ســۆھبىتىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ ،تۈركىيەلىــك ئوقۇرمەنلەرنىــڭ قىزغىــن
قارشــى ئېلىشــىغا ســازاۋەر بولــدى.
بــۇ توپــام تۈركىيــەدە كۆزگــە كۆرۈنگــەن تــۈرك شــائىر ۋە يازغۇچــى ئارســان
بايىــر ئەپەنــدى تەرىپىدىــن نەشــىرگە تەييارالنغان بولۇپ ،بەيگەنچ نەشــرىياتى
تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنىــپ تۈركىيەدىكــى كىتابخانىالرغــا تارقىتىلــدى.
بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە نۇرغۇنلىغــان تــور كىتابخانىلىرىغىمــۇ تارقىتىلىدىغــان
بولــۇپ چەتئەللــەردە ياشــاۋاتقان تۇركىيەلىكلەرنىڭمــۇ بەھرىمــان بولىشــىغا
ئىمكانىيــەت يارىتىــپ بېرىلگــەن .گۈلباھــرام خانىــم ئەســەرلىرى ئارقىلىــق
قازاقىســتاندا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ ھاياتــى ۋە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئۆزىگــە
خــاس ئۇســلۇب بىلــەن شــەرھىلەپ بەرگــەن.
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بىر قىسىم سۆزلەرنىڭ ئىزاھاتى
تــەۋەرۈك [ئەرەبچــە] ①[ســۈپەت] ئۇلــۇغ ،ھۆرمەتكــە اليىــق،

مەڭگــۈ ئويغــاق ئۆتىدىغــان ،گۈركىــرەپ ،كۆپۈكلىنىــپ ئاقىدىغــان

ئەزىــز :بــۇ زېمىــن بىــز ئۈچــۈن تــەۋەررۈك ②[ئىســىم] ئۇلــۇغ ،

تــاغ ســۈيىگە قەتــرە بولــۇپ قوشــۇلغۇم بــار! ② ...كۆچمــە .ئــاز

ھۆرمەتكــە اليىــق دەپ ئەتىۋارالنغــان نەرســە  ،يادنامــە:

مىقــدار ،ئازغىنــا ،كىچىــك بۆلــەك ياكــى ئۈلــۈش :بىزنىــڭ

خوجىنىيــاز مەككــە تەۋەررۈكــى بولغــان بىــر تــال ئالتــۇن ئۈزۈكنــى

ســۈپەتلىك ئۇرۇقلىرىمىزنىــڭ قوشــنىالرنىڭ يېرىــدە چېچــەك ئېچىــپ،

چىمچىــاق قولىدىــن چىقىرىــپ ،ئېردىنباتقــا قارىــدى[③ .ســۈپەت]

مېــۋە بېرىشــى يەنىــا بىزنىــڭ دۆلەتكــە قوشــقان بىــر قەتــرە تۆھپىمىــز

[كۆچمــە] غــۇۋا ،تۇتــۇق ،ئېنىــق ئەمەسســۈپەت .يېقىــن،

بولمامــدۇ؟

مۆتىــۋەر كىشــىلەردىن خاتىــرە ،يادىكارلىــق بولــۇپ

گۆھــەر (گەۋھــەر) [ئســىم] [پارىســچە] ① قىممــەت باھالىــق

قالغــان؛ ئۇلۇغلىنىــپ ســاقالنغان :بــاالم ،بــۇ پىچاقنــى چىــڭ

تاشــارنىڭ ئومۇمىــي نامــى :گۆھــەر قازمــاق .گۆھــەر تۇرىــدۇ

ســاقال ،بــۇ تــەۋەررۈك پىچــاق[ ④ .ئىســىم] يېقىــن ،مۆتىــۋەر

ســايدا ،تونۇمىســاڭ نېمە پايدا (ماقال) ② .كۆچمە .ســېتىۋالغىلى

كىشــىلەردىن خاتىــرە ،يادىكارلىــق بولــۇپ ســاقالنغان

بولمايدىغــان ،قىممەتلىــك ،بىباھــا؛ ئەزىــز :گۆھــەر مــاكان.

نەرســە؛ ئەســتىلىك :بــۇ بىلــەزۈك ئاناڭنىــڭ تەۋەررۈكــى ئىــدى.

گۆھــەر كىتاب∥.گۆھــەر بىلمــەك ③ .كۆچمــە .قارىچــۇق (ك-ئــۆز
ھەققىــدە) :كــۆز گۆھىــرى .شــۇ زامــان ئۇنىــڭ كۆزلىــرى ئېچىلىپتــۇ.

يېتــۈك [ســۈپەت] يېتىلگــەن ،كــەم -كۈتىســىز ،مۇكەممەل:

كــۆز گۆھىرىدىــن نــۇرالر چېچىلىپتــۇ ④ .ئايالالرنىــڭ ئىســمى.

يېتۈك شــائىر.

قەتــرە [ئەرەبچــە] ① ســۇيۇقلۇق

بوزلىمــاق [پېئىــل] ① ھىــڭگان (چىشــى تۆگە)نىــڭ

زەررىچىلىرىنىــڭ

تايلىقىنى،تايالقنىــڭ ئانىســىنى ســېغىنغان ۋاقتىــدا

تارتىشــىش نەتىجىســىدە شــارچە شــەكلىنى ئالغــان ئــەڭ

چىقارغــان ئــاۋازى ھەققىــدە ئېيتىلىــدۇ ② .كۆچمــە .ئــاۋاز

كىچىــك بۆلىكــى؛ تامچــە :بىــر قەتــرە ســۇ .ئــەي تــاغ ســۈيى،

چىقىرىــپ يىغلىمــاق ،نالــە قىلمــاق :كېيىــن ئــۇ بــاال جىنازىغــا

ئــاڭال! يېشــىل زۇمــرەت كەبــى جىلۋىلىنىــپ تۇرغــان ،ئەممــا غەپلــەت

ئۆزىنــى ئېتىــپ شــۇنداق بوزلىدىكــى ،ئۇنىــڭ مىســكىن زارىدىــن يــەر

ئۇيقۇســىدا ياتقــان ســۈزۈك كۆلنىــڭ ســۈيى بولغۇچــە ،ســېنىڭدەك
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يېرىلىــپ ،تاغۇتاشــار ئېرىــپ كەتكــۈدەك بولــدى.
ئۇجمــاق [ئىســىم] [پــارس] .جەننــەت :مەردكــە مەشــرەپ يارىشــار
شەكســىز ،زەپــەر بىلــەن تــوي ھامــان قوشــماق .چۈنكــى غەيــرەت -
شــىجائىتىڭدە .يارالماقتــا يۇرتۇڭــدا ئۇجمــاق.

يېشىن [ئىسىم] چاقماق
توپــان① [ئىســىم] بۇغــداي ،شــال ،تېرىــق قاتارلىــق
زىراەتلەرنىــڭ خامانــدا دېنــى ئايرىۋېلىنغاندىــن كېيىــن
قېلىــپ قالغــان غــول ،يوپۇرماقلىرىنىــڭ توپىــدەك بولــۇپ

خەســتە [ســۈپەت] [پارىســچە] [يېزىــق تىلــى] ①بىــرەر
كېســەللىككە يولۇققــان ،ســاالمەتلىكى ياخشــى ئەمــەس؛
كېســەل ،كېســەلمەن :نىگارىــم خەســتە جارىغــا ۋىســالىڭدىن داۋا

ئەيلــە ،تېنىمــدە قالمىــدى دەرمــان ،پىراقىڭــدا بىمــار بولــدۇم② .
[كۆچمــە] .دەرد تارتقــان ،ئەلــەم چەككــەن ،ئازابالنغــان،
قىينالغــان ،دەردلىــك ،قايغۇلــۇق ،غەمكىــن :ســايرىغايمۇ زوق
بىلــەن بۇلبۇلغــا گۈلــزار بولمىســا ،يايرىغايمــۇ خەســتە دىــل ئاشــىققا
دىلــدار بولمىســا.

كۆلبە [ئىسىم] [پارىسچە] ئۆي ،خانا؛ ساتما.

كەتكــەن ئۇۋاقلىرى[② .ئىســىم] [ئەرەبچە] دىنىــي رىۋايەتلەردە

ســپېكتاكل- spectacle -ئاجايىــپ مەنزىــرە ،كۆرۈنــۈش،

ئېيتىلىدىغــان نــۆھ پەيغەمبــەر زامانىســىدىكى ئادەملەرنىــڭ

گۇناھلىــرى ئۈچــۈن ،پۈتــۈن دۇنيانى باســقان ســۇ تاشــقىنى غەلىتــە ئەھۋال(ئىــش ؛ھادىســە)
③ [كۆچمــە] كۈچلــۈك دولقــۇن ،تاشــقىن ،ئېقىــن :قالــدى بىــر

قامغــاق كەبــى بــوران ئــارا ،يــا قېيىقســىز بەندىــدەك توپــان ئــارا④ .

ئىســتىبدات [ئىســىم] [ئەرەبچــە] ھاكىممۇتلــەق؛ زالىــم:
ئىســتىبدات ھاكىمىيــەت .ئىســتىبدات دەۋر.

[كۆچمــە] زور بااليىئاپــەت :قانچــە توپانــار ،بورانــار ئۇچرىــدى،
ئەممــا بــاش ئەگمىــدۇق.

تەۋەللــۇت [ئىســىم] [ئەرەبچــە] تۇغۇلۇش؛تۇغــۇت :ئــۇ
تەۋەللۇتتىكــى خوتۇنغــا يــاردەم بېرىــش ئۈچــۈن ئالدىرىــدى.

مەھــەل [ئىســىم] [ئەرەبچــە] پەيــت ،ۋاقىــت ،چاغ :ماشــىنىالر
قــوزا چــۈش بولغــان مەھــەل بىلــەن دەريــا كېچىكىگــە ،قېــرى يــاڭاق
دەرىخىنىــڭ يېنىغــا يېتىــپ كەلــدى.

مەيــل [ئىســىم] [ئەرەبچــە] ① بىــرەر نەرســە ياكــى ئىشــقا
بولغــان ئىشــتىياق ،قىزىقىــش ،ئىنتىلىــش؛ ھــەۋەس- :
ئۇسســۇلۇققا مەيلىڭىــز بولســا مەيەرگــە كېلىــڭ -،دەپ چاقىردى رەيھان

تانــاب [ئىســىم] [ئەرەبچــە] يــەر ئۆلچــەش ،قىر-ئېرىقالرنــى مېنــى يېقىملىــق كۈلۈمســىرىگەن ھالــدا② .رىغبــەت ،ئىختىيــار؛
رۇســاش ،ســىزىق چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن تارتىلىدىغــان ،راي :چىرايىدىــن ئۇنىــڭ مېنىــڭ بىلــەن داۋاملىــق پاراڭلىشىشــقا
پاختــا ياكــى چېگىدىــن ئىنچىكــە ئېشــىلگەن تانــا.

مەيلــى بارلىقــى بىلىنەتتــى③ .كۆڭۈلنىــڭ مايىللىقــى ،رايــى،

نالــە [ئىســىم] [پارســچە] ① غــەم  -ئەلــەم ،دەرد -

خاھىشــى؛ ئىشــق ،ھــەۋەس :تۆمــۈر خەلپــە بــۇ ئىككىيلەننــى

ھەســرەتنى ئىپادىلەيدىغــان دەردلىــك ئــاۋاز؛ پەريــاد،

چېتىــپ قويــۇش خىيالىغــا كېلىــپ ،ھۆســنارخاننىڭ مەيلىنــى بىلىــپ

پىغــان :نالــە قىلمــاق ② .يالــۋۇرۇش ،ئىلتىجــا ،ئۆتۈنــۈش

بېقىشــنى روزىخانغــا تاپشــۇرغانىدى.

قاتارلىــق تەلــەپ تۇيغۇلىرىنــى ئىپادىلەيدىغــان مۇڭلــۇق

كوكات [ئىسىم] كۆكلەپ تۇرغان ئوت-چۆپ.

ئاۋاز،يېلىنىــپ قىلىنغــان ئىلتىجــا ئــاۋازى :ئىــت ھۆركىــرەپ
يىغــاپ ئۆزىگــە ئۆلــۈم تىلەپتــۇ .ئۇنىــڭ نالىســىگە چىدىمــاي ،ياســىن
بىلــەن مۈشــۈكمۇ يىغالپتــۇ.

ئوقچۇمــاق [پېئىــل] ① كۈۋەجىمــەك ،بولدۇقــاپ يۇقىرىغــا
كۆتۈرۈلمــەك ،تاشــماق (ھەرىكەتلىنىۋاتقــان ســۇيۇقلۇقالر
ھەققىــدە) :مــۇزالر ھەربىــر پارچىالنغانــدا ســىمابتەك ســۇ تامچىلىــرى
مــۇز ئۈســتىگە ئوقچــۇپ چىقىــپ ،ئەتراپقــا يېيىالتتــى[② .كۆچمــە]

ســەكرىمەك ،ئاتــاپ ئۆتمــەك :بىــر چاغــدا ئىــت قانداقتــۇر بىــر
كۈچنىــڭ ياردىمــى بىلــەن بىــرال ئوقچۇپ ياســىننىڭ كەينىگــە ئۆتۈۋاپتۇ

ھەلقــۇم [ئىســىم] [ئەرەبچــە] ئوزۇقلىنىــش يولىنىــڭ يۇقىــرى
قىســمى؛ كېكىــردەك ،كانــاي ،بوغــۇز.
تېــرەن [ســۈپەت] ① چوڭقــۇر :ئــۇ كۆلنىــڭ تېــرەن  -تېيىزلىقىغــا

قارىماســتىنال ،ســۇغا كىرىــپ كېتىــپ ،چىقالمــاي ئۆلــدى ② .كۆچمە.
مەزمــۇن جەھەتتىــن ك-ئــەڭ ،ئەتراپلىــق ،چوڭقــۇر :تېــرەن
بىــر ئــوي دېڭىــزى ئىچــرە پاتتــى ،خىيالــى ئۇنــى بىــر گىردابقــا ئاتتــى.

بىمادار[ئىســىم] [ئەرەبچــە] كۈچ-قۇۋۋەتســىز ،ماغدۇرســىز،
ماجالســىز ،ئىقتىدارســىز

قاڭغىر [رەۋىش] زار ،قاتتىق :قاڭغىر قاقشىماق.

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا (ئەنگىلىيە) تەييارلىغان
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ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2017يىللىق -2سان

تەبىئەت بىزنىڭ بايلىقىمىز

تەبىئەت بىزنىڭ ئايلىقىمىز

بۇ بەتتىكى ھەجۋىي رەسىملەرنى مەدەنىيەتشۇناسلىق پەنلىرىنىڭ نامزاتى ھاكىمجان گۇلىئېۋ (قازاقىستان)
سىزغان
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ئانا ۋەتىنىمىزنىڭ مەنزىرىلىرى :قاناس كۆلى (يۇقىرىقى رەسىم) ،سايرام كۆلى (ئاستىدىكى رەسىم)
ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا بېغىشالنغان ئۇنىۋېرسال ئەدەبىي ژۇرنال
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