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ئاپتور ھەققىدە

ئابدۇرەئــوپ پــوالت )ئەدەبىــي تەخەللۇســى تەكلىماكانىــي(، 1950 - يىــل 11 - 
ئاينىــڭ 1 - كۈنــى، قەشــقەر شــەھرى يۇمۇالقشەكۆلبېشــى مەھەللىســىدە ئوقۇتقۇچــى 
ئائىلىســىدە دۇنياغا كەلگەن. 1963 - يىل قەشــقەر 1 - ئوتتۇرا مەكتىپىنى، 1966 
- يىــل بولســا، قەشــقەر ئۇيغــۇر تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتىپىنــى پۈتتۈرگــەن. 1972 - 
يىــل بېيجىــڭ مەركىزىــي مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســتېتى ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر تىــل – 
ئەدەبىياتــى فاكۇلتېتىگە ئوقۇشــقا كىرگــەن. 1975 - يىل ئــەال نەتىجە بىلەن ئوقۇش 
پۈتتۈرگــەچ، ئــۆز فاكۇلتېتىگــە ئەدەبىيات ئوقۇتقۇچىلىقىغا ئېلىپ قېلىنغــان. ئۇ ھازىر 
مەركىزىــي مىللەتلەر ئۇنىۋېرســىتېتى ئۇيغۇر تىــل - ئەدەبىياتى فاكۇلتېتىنىڭ دوكتور 
پروفېسســورى، ھازىرغىچــە ئوتتــۇز ئــۈچ نەپــەر ماگىســتېر ۋە دوكتــور تەربىيەلىگــەن 

دوكتورانت يېتەكچىســىدۇر.

 ئــۇ 1978 - يىــل3 - ئايدىــن 1982 - يىــل7 - ئايغىچــە بېيجىــڭ چەتئــەل 
تىللىــرى ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئــەرەب تىلــى ئۆگەنگــەن. 1984 - يىــل 4 - ئايدىــن 
1985 - يىــل 10 - ئايغىچــە ئىــراق ئــەرەب جۇمھۇرىيىتىگە بېرىپ، باغــدات، كۇفە، 
نەجــەف ۋە كەربــاال قاتارلىــق شــەھەرلەردە ئەرەب تىلى بويىچە پراكتىكا قىلغــان. 1986 
- يىلدىــن 1988 - يىلغىچــە بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتىدە پــارس تىلــى ئۆگەنگــەن. 
1996 - يىــل 10 - ئايدىــن 1997 - يىــل 7 - ئايغىچــە زىيارەتچــى ئالىــم 
ســاالھىيىتى بىلەن، مىســىر ئــەرەب جۇمھۇرىيىتىگە بېرىپ، قاھىرە ئۇنىۋېرســىتېتىدە 
ئەرەب ئەدەبىياتى بويىچە، ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە بولســا، ئىســام دىنى ئاساســلىرى 
) ئۇســۇلۇددىن( بويىچــە بىلىــم ئاشــۇرغان.1997 - يىل 10 - ئايدىــن 2002 - يىل 
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5 - ئايغىچــە تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىگە بېرىپ، ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى تىــل - تارىخ 
- جۇغرافىيــە ئىنســتىتۇتى چاغــداش تۈرك شــىۋىلىرى ۋە ئەدەبىياتلىرى فاكۇلتېتىدە، 
چاغاتــاي تۈركىــي تىل - ئەدەبىياتى بويىچــە ئوقۇپ، »ئەدەبىيــات دوكتورى« ئۇنۋانىغا 

ئېرىشكەن.

 ئاپتــور ئابدۇرەئــوپ تەكلىماكانىــي 1984 - يىلــى، شــىنجاڭ يازغۇچىــار 
جەمئىيىتىنىــڭ ئەزاســى بولغــان. 1989 - يىــل 10 - ئايــدا، مىللەتلــەر نەشــرىياتى 
ئۇنىــڭ »كــور خېرىــدار« ناملىــق ھېكايىــار توپلىمىنــى نەشــىر قىلغــان ۋە 2001 - 
يىــل 2 - ئايــدا، ئۇنىــڭ ئىككىنچــى باسمىســىنى بېســىپ تارقاتقــان. 2005 - يىل 
يەنــە مىللەتلــەر نەشــرىياتى ئــۇ نەشــىرگە تەييارلىغان »چاغاتــاي ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىڭ 
جەۋھىــرى — ئەســلىي يېزىلىشــى بىلــەن ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى تېكىســتلىرى« 
ناملىــق ژىرىــك ئەســەرنى نەشــىر قىلغــان. 850 بەتلىــك بــۇ ئەســەر تۇنجــى قېتىــم 
ــاي ئۇيغــۇر يېزىقىدىكــى  ــون ئىككــى مۇقامىنىــڭ چاغات جاھانغــا داڭقــدار ئۇيغــۇر ئ
شــەكلىنى ئوقۇلغۇســىنىڭ ئالدىغــا بېرىپ، چاغاتــاي ئۇيغۇر يېزىقىنــى زور ھەجىملىك 
بىــر بۈتــۈن ئەســەر بويىچــە زامانىمىزغــا ئۇالشــتۇرغان نامايەنــدە خاراكتېرلىــك ئەمگــەك 
ــەر ئۇنىۋېرســىتېتى نەشــرىياتى  ــي مىللەتل ــى، مەركىزى ھېســابلىنىدۇ. 2009 - يىل
ئۇنىــڭ »ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى ئۈســتىدە تەتقىقــات« ناملىــق 
920 مىــڭ خەتلىــك كىتابىنــى نەشــىر قىلغــان. بــۇ كىتــاب مەخســۇس ئۇيغــۇر ئــون 
ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى ئۈســتىدە ئەدەبىي تەتقىقــات يۈرگۈزگــەن تۇنجى خاس 
ئەســەر بولــۇش شــاراپىتى بىلــەن، 2009 - يىللىــق گىرمانىيــە فرانكفــورد خەلقئــارا 
كىتــاب كۆرگەزمىســىگە قويۇلغــان. ئۇنىڭ »رادىل ئابا تەڭلىمىســى ۋە ئۇيغۇر تۇرمۇش 
ــۇق ئەســىرى 2006 - يىــل »كــروران« ژۇرنىلــى تەرىپىدىــن  پەلسەپىســى« ماۋزۇل

»ئۇيغــۇرالر ۋە تەرەققىيــات تېمىســىدىكى مۇنــەۋۋەر ئەســەر« مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن.

Tel:13717649104

email:teklimakanlik@aliyun.com.cn
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مۇقەددىمە

ــڭ  ــۇر يۇرتىنى ــى، ئۇيغ ــڭ 1 - كۈن ــى 11 - ئاينى ــە 1950 - يىل مىادىي
ئــەڭ قەدىمىــي شــەھەرلىرىدىن بولغــان كاشــغەردە بــۇ دۇنياغــا كــۆز ئاچقــان مــەن 
ــى  ــڭ 2 - كۈن ــى 10 - ئاينى ــي 1972 - يىل ــوالت تەكلىماكانى ــوپ پ ئابدۇرەئ
ھىجــرەت قىلىــپ، ئىلىــم ئېلىــش، بىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن پايتەخــت بېيجىڭغا 
كەلدىــم. 1975 - يىلــى، ئــەال نەتىجــە بىلەن ئوقــۇش پۈتتۈرگەچ، ئــۆزۈم ئوقۇغان 

مەركىزىــي مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئوقۇتقۇچىلىققــا ئېلىــپ قېلىندىــم.

 1984 - يىــل 4 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى، ئــەرەب تىلــى بويىچــە پراكتىــكا 
قىلىــش ئۈچــۈن، ئىــراق ئــەرەب جۇمھۇرىيىتىگــە ھىجــرەت قىلدىــم ۋە باغــداد، 
ھىللــە، نەجــەف، كۇفــە، كەربــاال، دىۋانىيــە، باســرا، مۇســۈل ۋە كەركــوك قاتارلىــق 

شــەھەرلەردە، تەرجىمانلىــق خىزمىتــى بىلــەن 18 ئــاي تــۇردۇم.

ــاالھىيىتى  ــم س ــى ئالى ــى، زىيارەتچ ــڭ 5 - كۈن ــل 10 - ئاينى 1996 - يى
بىلــەن، مىســىر ئــەرەب جۇمھۇرىيىتىگە ھىجــرەت قىلىپ، قاھىرە ئۇنىۋېرســىتېتى 
بىلــەن ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە، ئــەرەب ئەدەبىياتى ۋە ئىســام دىنى ئاساســلىرى 
)ئۇســۇلۇددىن( بىلىمــى بويىچــە بىر يىل بىلىم ئاشــۇردۇم ۋە بىلىك ئالماشــتۇردۇم.

1997 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى، تۈركىيــە جومھۇرىيىتىگــە 
ھىجــرەت قىلىــپ، ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتى تىــل - تارىــخ - جۇغرافىيــە 
ئىنســتىتۇتى چاغــداش تــۈرك شــىۋىلىرى فاكۇلتېتىــدە، چاغاتــاي ئۇيغۇرچىســى 
)تۈركىيــەدە، ›چاغاتــاي تۈركچىســى‹، ›ئوســمانلىي تۈركچىســى‹ دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ( 
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تېكىستشۇناســلىقى بويىچــە دوكتورلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن، بــەش يىل 
ــۇدۇم. ئوق

ــم  ــە قەدىمى ــڭ ئۈچىگ ــە قىتئەنى ــارىدىكى يەتت ــەر ش ــپ، ي ــۇنداق قىلى  ش
يېتىپتــۇ. قەدىمىــي جوڭگۇ مەدەنىيىتى، قەدىمىي مىســىر مەدەنىيىتــى ۋە قەدىمىي 
مىســوپوتامىيە – بابىلــۇن مەدەنىيىتــى دۇنياغــا كەلگەن نــەق مەيدانارنىــڭ ئۆزىگە 
بېرىــپ، قەدىمىــي مەدەنىيــەت ئىزلىرىنى ئاشــۇ قەدىمىــي ھالىتى بىلــەن دېگۈدەك 
كــۆرۈش، زىيــارەت قىلىــش نېســىپ بولۇپتۇ. ئوتتــۇرا ۋە يېقىنقى ئەســىر تارىخىدا، 
ــۈك  ــان بۈي »ئوســمانلىي ئىمپىرىيىســى« ياكــى »رۇم خەلىپىلىكــى« دەپ ئاتالغ

تۈركىيــە زېمىنىــدا، ئــۆز ئەھلىــدەك ســەير ئېتىــپ ياشــاش تەقدىــر بولۇپتــۇ.

ھېلىھــەم ئانــا يۇرتــۇم كاشــغەردىن ئون مىڭ يولــار ئۇزاق كېلىدىغــان پايتەخت 
بېيجڭــدا، مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتىمەن. مېنىڭچــە، بــۇ بىــر قىســمەت. مۇنداقچــە 
قىلىــپ ئېيتقانــدا، مــاڭا نېســىپ بولغــان ياشــام جەريانــى بــۇ. بىــراق، مېنىــڭ بــۇ 
ياشــام جەريانىــم بېشــىم قايغــان چاغــاردا، پۇتــۇم تايغــان يولــاردا يــۈرۈش جەريانى 
ئەمــەس، بەلكــى ئۆزۈمنىــڭ بالىلىــق چاغلىرىمدىكــى ئىســتىكىم، ئارزۇيــۇم ۋە شــۇ 
ئىســتەك – ئارزۇلىرىمنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش يولىدىكى تىرىشــچانلىقلىرىم ئاساسىدا 
روياپقــا چىققــان ئاڭلىــق ھايــات پائالىيىتىــم جەريانــى بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئــۆزۈم 
ئۈچــۈن ئاالھىــدە قىممەتكە، قېرىنداشــلىرىم ئۈچۈن بولســا، بەلگىلىك ئەھمىيەتكە 
ئىگــە. بــۇ خىــل قىممــەت ۋە ئەھمىيــەت ئادەتتە، مەزكــۇر ھايات سەرگۈزەشــتىلىرىم 
ئۆزىگــە مۇجەسســەم قىلغــان ئەينــەك قىلىشــقا تېگىشــلىك ئاچچىــق – چۈچــۈك 
كەچۈرمىشــلەر، ســاۋاق ئېلىشــقا ئەرزىيدىغــان تەجرىبىلــەر بولــۇپ ئىپادىلىنىــدۇ. 
ئەمــدى، مــەن بــۇ دۇنيــادا يەككــە – يىگانــە ھالــدا ئەمــەس، بەلكــى مۇئەييــەن 
ــۆز  ــۇپ ياشــىغىنىم ئۈچــۈن، ئ ــەر ئەزاســى بول ــڭ نەپ ــر توپلۇمنى ــەۋم، بى ــر ق بى
كەچۈرمىشــلىرىمدىكى بولۇشــلۇق ۋە بولۇشســىز تەجرىبــە – ســاۋاقارنى ئــۆز 
قېرىنداشــلىرىم بىلــەن ئورتاقلىشىشــىم ۋاجىــپ بىر ئىــش بولىــدۇ، دەپ قارايمەن.

پائالىيىتىــم  ھايــات  ئاساســلىق  مېنىــڭ  يېــرى شــۇكى،  ئەھمىيەتلىــك 
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مۇئەللىمچىلىــق قىلــش – ئــەۋالد تەربىيەلەش بىلــەن ئۆتۈپتۇ. ھېلىھــەم ئالدىمدا، 
يۈزلەرچــە ئوقۇغۇچىلىرىــم مېنىــڭ نايــاپ ئۆمــۈر ســەرپىياتىم بەدىلىگــە جۇغانغــان 
ــى«،  ــۇر ئەدەبىيات ــاي ئۇيغ ــى«، »چاغات ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــن »چاغات بىلىملىرىمدى
ــى  ــون ئىككــى مۇقام ــۇر ئ ــى«، »ئۇيغ ــي ئەســەرلىرى تەتقىقات »ئەلىشــىر نەۋائى
ــەر  ــى« دېگەندەكل ــەرەب تىل ــى«، »ئ ــۈرك تىل ــى«، »ت ــتلىرى تەتقىقات تېكىس
بويىچــە دەرس ئېلىــپ ئولتۇرۇپتــۇ. بــۇ ھالــدا، ئۆزەمنىــڭ مۇئەللىملىــك – ئىلىــم 
ــش  ــن چىقى ــۇم جەھەتىدى ــك بۇرچ ــەۋالد تەربىيەلىگۈچىلى ــك ۋە ئ ئۆگەتكۈچىلى
ــى  ــم جەريانىدىك ــك ھاياتى ــا مۇھاجىرەتلى ــاش ئەۋالدلىرىمىزغ ــۇرۇپ، ي ــپ ت قىلى
ئۇتۇقلــۇق، ياخشــى نەتىجىلىك تەجرىبىلىرىــم ۋە ئىبرەتلىك ســاۋاقلىرىم ھەققىدە، 
ســەمىمىيلىك بىلــەن بايان بېرىشــنى باش تارتىــپ بولمــاس مەجبۇرىيىتىم بىلدىم. 

يەنــە دېســەم، مــەن ئوقۇغۇچــى بىلــەن ئوقۇتقۇچىنى ئىككى ســىنىپ، ئىككى 
ــا  ــى گوي ــى ئوقۇتقۇچىن ــۇلمايمەن، يەن ــانار دېيىشــكە قوش ــەۋە ئىنس ــە ت تەبىقىگ
بىلىــم ســېتىپ جاھاندارچىلىــق قىلغۇچــى ســودىگەر، ئوقۇغۇچىنــى بولســا، ئىلىم 
ســېتىۋالغۇچى ھاجەتمەن قىلىپ كۆرسىتىشــكە ۋە تەسۋىرلەشــكە قارشــىمەن. مەن 
ئوقۇغۇچىنــى، يەنــى مۇئەييــەن غايــە ئىســتىكىدە بىلىــم ئۆگەنگۈچى شــاگىرتارنى 
بــۇ دۇنيادىكــى ئــەڭ مۆھتەرەم ئىنســاناردىن ســانىلىدىغان ئوقۇتقۇچــى – مۇئەللىم 
كەبــى قىممەتلىــك ۋە ئەزىــز كۆرىمــەن. يــاش ئىلىــم تەلەپكارلىــرى بولغــان 
ــەڭ  ــەڭ ئەھمىيەتلىــك، ئ ــەن بىلــەن ھەمســۆھبەت بولۇشــنى ئ ئوقۇغۇچىــار بىل
قىممەتلىك ۋە ئىنســانغا خەيرلىك تۇيغۇســى بېغىشــايدىغان ئەڭ راھەت پائالىيەت 
ھېســابايمەن. ئەقىدىلىــك چۈشــەنچەم شــۇكى، ئوقۇغۇچــى - مۇئەللىمنىــڭ 
بارلىقــى ۋە تۈگىمــەس بايلىقــى. چۈنكــى، مۇئەللىمنىــڭ بىلىمى پەقــەت ۋە پەقەت 
ئوقۇغۇچىنىــڭ خېرىدارلىقــى ئارقىلىــق، ئۆز قىممىتىنــى تاپىدۇ؛ پەقــەت ۋە پەقەت 
ئوقۇغۇچىنىــڭ ئىگىلىشــى، ئۆزلەشتۈرۈشــى ئارقىلىــق، ئۈزۈلمــەس بۈيــۈك ئېقىن 
ــادى ۋە  ــڭ ئىجتىھ ــەت ئوقۇغۇچىنى ــەت ۋە پەق ــدۇ؛ پەق ــاپ ئاقى ــۇپ دولقۇن بول
ئىســتىدادى ئارقىلىــق، مەدەنىيــەت بوســتانىدا گۈللــەر ئاچىــدۇ؛ پەقــەت ۋە پەقــەت 
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ئوقۇغۇچىنىــڭ ئىجاتكارانــە ئەمگىكــى ئارقىلىــق، خەلقىئالەمگــە تېگىشــلىك بەھرە 
بېرىــدۇ، مەرىپــەت ئالىمىگــە ھاياتىــي كــۈچ ئاتــا قىلغۇچــى چەكســىز يېقىملىــق 

خــۇش پۇراقــار چاچىــدۇ.

ــۇ  ــۇق ب ــرەت« ماۋزۇل ــرەت ۋە نۇس ــدە ھازىرلىغان»ھىج ــن، ئاالھى ــۇ ۋەجدى  ش
چاتمــا ئەدەبىــي خاتىرەمنــى »ھىجــرەت ئېڭــى ۋە نۇســرەت تېڭــى«، »ھىجرەتتــە 
مۇشــەققەت«، »ھىجرەتتە يەكلىنىش ۋە ئۇنى ســەۋر بىلەن يېڭىش«، »ھىجرەتتە 
ســۆيگۈ ۋە ھىجرەتتــە مۇھەببــەت«، »ئانــا يۇرتتــا راھەتلىــك تەتىــل«، »ھىجرەتتــە 
بىباھــا ئىمــكان«، »مەملىكــەت ئىچىدىكــى ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم«، »مەملىكــەت 
ســىرتىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم«، »مېنىــڭ ئەمگەكلىرىــم ۋە ھەمئەمگەكلىرىــم« 
ۋە »ئــەۋالدالر، ھىجــرەت قىلىــڭار، ئۇچــۇڭار! ھىجرەتتــە جەزمــەن بــار نۇســرەت 
ــان قىلىــپ، يــاش ئــەۋالدالر -  ئۇنــى قۇچــۇڭار!« دېگــەن مــاۋزۇالر ئاســتىدا باي
ــماقچىمەن،  ــەن مۇڭداش ــار بىل ــرداش - قىسمەتداش ــەن، تەقدى ــاگىرتار بىل ش

خەيرلىــك بولغــاي !
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بىرىنچى باب

ھىجرەت ئېڭى ۋە نۇسرەت تېڭى

ھىجرەت – سۈننەتتۇر

 ئىســام ئەقىدىســى بويىچــە ئېيتقانــدا، ھىجــرەت قىلىــش ھەر بىر مۇســۇلمان 
ئۈچــۈن ســۈننەت ھېســابلىنىدۇ. مەلۇمكــى، مىادىيــە 571 – يىلــى مۇھەممــەد 
ئىبنــى ئابدۇلــاھ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســەالتۇ ۋەسســاالم دۇنياغــا كەلدى. ئــۇ جانابىي 
ھــەق ئالاھۇتەئاالنىــڭ ۋەھىيســى بىلــەن، مىادىــي 622 – يىلــى مۇبارەك ئىســام 
دىنىنــى مۇنتەشــىر قىلىش ئۈچۈن، مەككەئــى مۇكەررەمەدىن مەدىنەئــى مۇنەۋۋەرەگە 
ھىجــرەت قىلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن، ئىســام كالېندارىدىكــى »ھىجرىيــە يىلــى« 
مەيدانغــا كەلــدى. بۇ يىــل )مىادىيە 2010 - يىل( پەيغەمبەر ئەلەيھىسســەالمنىڭ 
مەككىدىــن مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغىنىغــا 1429 ياكــى 1430 يىــل بولــدى، 
يەنــى بۇيىــل )2006 - يىلــى( ھىجرىيە يىلى ھېســابىدا، 1429 – ياكى 1430 
– يىلىــدۇر. ئالاھنىــڭ ئەلچىســى ۋە بەندىســى خەيرۇلئەنــام مۇھەممــەد مۇســتافا 
ســەللەلاھۇ ئەلەيھــى ۋە ســەللەمەنىڭ مۇبــارەك ۋۇجۇدىدىــن ســادىر بولغــان ئىش – 
ھەرىكــەت ۋە پائالىيــەت مۇســۇلمانار ئۈچــۈن ســۈننەت بولىدۇكــى، بىز»ھىجــرەت 
قىلىــش پۈتكــۈل مۇســۇلمانار ئۈچــۈن ســۈننەتتۇر« دېيىشــتە، مەزكــۇر تارىخىــي 

پاكىتنــى ئاســاس قىلىمىــز، ئەلۋەتتە.

»ھىجــرەت – ســۈننەتتۇر« دېگەنــدە، ھىجــرەت قىلىــش - يەنــى مۇئەييــەن 
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بىــر دۇرۇس نىيــەت بىلــەن، كىندىــك قېنــى تۆكۈلگــەن ئانــا يۇرتتىــن بېشــىنى 
ئېلىــپ چىقىــپ، ئۆزىگــە ناتونــۇش بولغــان يەنــە بىــر يۇرتقــا بېرىــپ ياشاشــنىڭ 
ئادەتتىكــى بىــر تەۋەككۇلچىلىــق ياكــى »يــا ســايرامدىن چىقــار، يــا بايرامدىــن« 
دەپ قىلىنىدىغــان بىــر قاراملىــق ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ ئــۆز گەۋدىســىگە يۈكســەك 
غايــە مۇجەسســەم بولغــان مۇقــەددەس پائالىيــەت، شــۇنىڭ بىلــەن بىــر چاغــدا، ئۆز 
ئاتانغۇچىســىدىن غەلىبــە ئۈچۈن بوشاشــماي كۈرەش قىلىشــنى تەلەپ قىلىدىغان 

مەردانــە پائالىيــەت ئىكەنلىكىمــۇ كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ. 

»ھىجــرەت – ســۈننەتتۇر« دېگەنــدە، ھىجــرەت پائالىيىتىنىــڭ ئەمەلىيەتتــە 
ــى،  ــدۇ. مەلۇمك ــۆزدە تۇتۇلى ــۇ ك ــى ئىكەنلىكىم ــش جەريان ــى ئۆگىنى ــەڭ ياخش ئ
ــۇ دۇنياغــا مۇشــۇنداق بىــر ئىنســان ســۈپىتى بىلــەن تۆرەلگەنىكــەن،  ئىنســان ب
ياشىشــى كېــرەك، ياشــىغاندىمۇ ئىنســانغا مۇناســىپ رەۋىشــتە ياخشــى ياشىشــى 
كېــرەك. شــۇنداق دېيىــش مۇمكىنكــى، ياشــاش، ياشــىغاندىمۇ بــار ئىمــكان بىلــەن 

ياخشــى ياشــاش ھــەر قانــداق ئىنســان ئۈچــۈن بىــر مەجبۇرىيەتتــۇر.

 ھالبۇكــى، ياشــام مەجبۇرىيىتىنــى جايىــدا ئــادا قىلىــپ، ياخشــى ياشاشــنى 
ئويلىغــان ئــادەم ئالــدى بىلــەن جەزمــەن ئۆگىنىشــى كېرەككــى، ئۆگىنىــش تېگــى 
– تەكتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ھــەر قانــداق بىــر ئىنســان ئۈچۈن بــاش تارتىپ 

بولمايدىغــان بــۇرچ ۋە زۆرۈر مەســئۇلىيەتتۇر.

شــۇنداق، ئۆگىنىــش – ھــەر قانــداق ئــادەم بــۇ دۇنيادىكــى ياشــام يولىــدا دۇچ 
ــۇ ئۆتكەلدىــن ئۆتەلىســەڭ، تاللىنىــپ ياشــاپ  كېلىدىغــان تۇنجــى ئۆتكەلكــى، ب
قالىســەن؛ ئۆتەلمىســەڭ، شــاللىنىپ سەپتىن قالىســەن: بوۋاقنىڭ ئانىنى ئىمىشنى 
بىلىشــى ئۆگىنىشــكە باغلىق؛ ســەبىي بالىنىڭ ئۆمىلەشــنى، مېڭىشــنى بىلىشىمۇ 
ئوخشاشــا ئۆگىنىشــكە تالىــق. ئەقىــل يېشــىدىكى ھــەر قانــداق بىــر ئادەمنىــڭ 
ئۆســۈپ، كامالــەت تېپىــپ، يېتىــك بىــر مەدەنىــي ئىنســان بولــۇپ ياشىيالىشــى 

ئاداققىــي جەھەتتــە يەنىــا ئۆگىنىشــكە قاراشــلىق. 
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ئۆگىنىــش ئەمەلىيەتتــە، ئىنســانلىق ياشــام بىلىكلىرىنــى بىلىشــنى، تۇرمــۇش 
ــدراك  ــىنى ئى ــق تېخنىكىس ــەم قىلىشــنى ۋە ھاياتلى ــەنئەتلىرىنى پ ــەر – س ھۈن
قلىشــنى، شــۇ ئارقىلىــق، دۇنيــا ھاياتىنــى ھەقلىــق رەۋىشــتە مەنىــدار قىلىشــنى 
ئۆزىگــە مەزمــۇن قىلىدۇكــى، ئۆگىنىــش – ھــەر قانــداق بىــر ئىنســاننىڭ ئالــدى 
ــن  ــەرخ – باھاســىنى بىلىشــى، ئاندى بىلــەن ئۆزىنــى چۈشىنىشــى، ئۆزىنىــڭ ن
دۇنيانــى، دۇنيــا ياشــامىنى بىلىــپ يېتىشــىنىڭ مۇتلــەق زۆرۈر قاتتىــق دېتالــى؛ 
ئۇنىڭغا، يەنى ئۆگىنىشــكە مۇجەسســەمدۇر دۇنيادا ياشاشــنىڭ، ھايات كۆچۈرۈشنىڭ 

پۈتكــۈل چارىســى، تەدبىــرى ۋە ھەممــە ئامالــى. 

ھالبۇكــى، ئۆگىنىشــنى خاھلىمىغــان، ئۆگەنمىگــەن ئــادەم ئۆزىنىــڭ قەدىــر – 
قىممىتىنــى بىلەلمەيــدۇ؛ ئۆگىنىشــنى پــەرز بىلمىگــەن ئادەم بــۇ دۇنيانى، بــۇ دۇنيا 
ھاياتىنىــڭ نېمىلىكىنــى بىلىپ يېتەلمەيدۇ؛ ئۆگىنىشــنى ئۆزىگە بــۇرچ بىلمىگەن 
ــۇ دۇنيــادا قانــداق ياشاشــنى، قانــداق تۇرمــۇش كەچۈرۈشــنى تېگــى –  ــادەم ب ئ
پېيــى بىلــەن بىلىــپ كېتەلمەيــدۇ. ھىجــرەت ئىنســانغا كۆرمىگەننــى كۆرســىتىدۇ؛ 
ــۇ،  ــانغا ئۆزىنىم ــرەت ئىنس ــدۇ؛ ھىج ــكە مەجبۇرالي ــاننى ئۆگىنىش ــرەت ئىنس ھىج

ئۆزگىنىمــۇ بىلدۈرىــدۇ، دۇنيانــى، كىشــىلىك ھاياتنــى مۇپەسســەل تۇنۇتىــدۇ. 

 »ھىجــرەت – ســۈننەتتۇر« دېگەنــدە، ھىجرەتنىــڭ بىــر ئىنســان ئۈچــۈن، 
خۇسۇســەن بىــر ئەركــەك مۇســۇلمان ئىنســان ئۈچۈن ئېيتقانــدا، بــۇرچ، زۆرۈرىيەت 

ۋە ئــۇدۇم ئىكەنلىكىمــۇ كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ.

ئۇيغۇرالر – ھىجرەت ئېڭى كۈچلۈك بىر مىللەتتۇر

 مېنىــڭ چۈشــەنچەمچە، ئۇيغــۇر مىللىتــى ئەزەلدىــن تارتىــپ ھىجــرەت ئېڭى 
ــادى  ــۇق، مى ــدۇ. ئااليل ــا كىرى ــەر قاتارىغ ــان مىللەتل ــۈك بولغ ــبەتەن كۈچل نىس
740 – يىلــى، ئورخــۇن دەرياســى ۋادىســى ۋە ئۆتۈكــەن تــاغ تىزمىســى باغــرى 
مەركــەز قىلىنغــان كــەڭ زېمىندا»ئۇيغــۇر خانلىقــى« نــى قۇرغــان ئۇيغــۇرالر 9 – 
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ئەســىردە، بۈگۈنكــى ئانــا يــۇرت - شــىنجاڭ رايونــى ۋە ئاناتولىيــە يېرىــم ئارىلــى 
قاتارلىــق جايارغــا ھىجــرەت قىلغــان. »چىنگىزخــان ئىستىاســىدىن ئامېرىكىغــا 
قاچقــان تۈركلــەر« دېگــەن كىتابنىــڭ بايــان قىلىشــىچە، چىنگىزخــان ۋە ئۇنىــڭ 
ئەۋالدلىــرى ئېلىــپ بارغــان ئىســتىاچىلىق ئۇرۇشــى ) 12 – 13 – ئەســىرلەر 
ــا  ــى زېمىنىغ ــكا قىتئەس ــق ئامېرى ــادا قاتارلى ــۇرالر كان ــۇن ئۇيغ ــدە، نۇرغ ( دەۋرى
ھىجــرەت قىلغــان. 19 - ئەســىرنىڭ ئاخىــرى ۋە 20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا، 
ــۇرالر  ــك ئۇيغ ــى ( لى ــڭ جەنۇب ــرى تېغىنى ــۈيە )تەڭ ــاندىكى ماڭايس ــۇن س نۇرغ
ئىلــى ۋادىســى، يەتتــە ســۇ رايونــى ۋە ئامــۇ دەرياســى بويلىرىغــا ھىجــرەت قىلغــان. 
جۇڭگــودا جۇمھۇرىيــەت قۇرۇلۇشــنىڭ ئالــدى – كەينىــدە، بىــر بۆلــەك ئۇيغــۇرالر 
ســەئۇدىي ئەرەبىســتانى ۋە تۈركىيــە قاتارلىــق جايارغا ھىجرەت قىلغان ۋە باشــقىار. 
بۈيــۈك ئۇيغــۇر تارىخشۇناســى مۇســا ســايرامىي ئۆزىنىڭ ئۆلۈمســىز ژىرىك ئەســىرى 
»تارىخــى ھەمىدىــي« دە، ئــۆز زامانىســىدىكى ئۇيغــۇر يەتتــە شــەھەر ئاھالىســى ۋە 
ئۇالرنىــڭ فولكلورىســتىك پائالىيەتلىــرى ھەققىــدە مەلۇمــات بېرىــپ كېلىپ،»بــۇ 
يەرنىــڭ خەلقــى مۇســاپىرچىلىقنى ياخشــى كۆرىــدۇ« دېگــەن جۈملىنــى تەكــرار 
– تەكــرار ئىشــلەتكەن. )قــاراڭ: »تارىخــى ھەمىدىــي«، يېڭــى تەرجىمــە نۇســخا، 
›خاتىمــە‹ قىســمى( ئۇنىڭســىزمۇ، خەلقىمىزدىكى»مۇســاپىر بولمىغىچە مۇســۇلمان 
ــەرۋەر  ــەدەر ھىجرەتپ ــڭ نېق ــا ئۇيغۇرالرنى ــا ســۆزىنىڭ ئۆزى ــاس« دېگــەن ئات بولم
خەلــق ئىكەنلىكىنــى كۈچلــۈك ئىســپاتايدۇ. ئۇيغــۇر مۇســۇلمان مىللەتتــۇر. 
ــا ســۆزىنىڭ  ھالبۇكــى، »مۇســاپىر بولمىغىچــە مۇســۇلمان بولمــاس« دېگــەن ئات
نــەق مەنىسى»ئىنســان ھىجــرەت قىلىــپ باقمىغىچــە مۇكەممــەل ئــادەم بولمايــدۇ« 

دېگــەن بولىــدۇ مېنىڭچــە.

ئىنســاندا ســاغام ئــاڭ بولغاندىــا، ئاندىــن ئۇنىڭــدا ھەرىكــەت بولىــدۇ. 
ــەززەت، تۇرمۇشــىدا  ــن ئۇنىــڭ ياشــامىدا ل ــا، ئاندى ئىنســاندا ھەرىكــەت بولغاندى
ــاندىكى  ــدۇ. ئىنس ــەت بولى ــدە بەرىك ــەن - ئىچكىنى ــق ۋە يېگ راۋاج - روناقلى
ئىمانمــۇ، ۋىجدانمــۇ، شــۇنداقا ياشــام ســۈپىتىگە تالىــق مەيــدان - مەۋقەمۇ ئۇنىڭ 
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كاللىســىدىكى ســاغام ئاڭغــا باغلىنىشــلىق بولىــدۇ. ھالبۇكى، ھىجــرەت ئېڭى ھەر 
قانــداق بىــر ئىنســان ئۈچــۈن ســاغام ئاڭــدۇر. ئۇنىڭغــا ســاھىب بولغــان ئىنســان 
ئۆزىنىــڭ بــۇ دۇنيالىــق كىشــىلىك ھايــات مۇساپىســىدا ھامــان غالىــب ئىنســاندۇر، 

ئاداققىــي پــاراۋان ئىنســاندۇر ۋە ئىنشــائالاھ!

ئەممــا، ئىنســاندا ھىجــرەت ئېڭى بولغــان بىلەنــا كۇپايە قىلمايــدۇ. كاللىدىكى 
ھىجــرەت ئېڭىنى ھەرىكەتكە ئايانــدۇرۇپ، ھىجرەت پائالىيىتىنى روياپقا چىقىرىش 
ئۈچــۈن، جۈرئەت، جاســارەت كېتىــدۇ. ئۇيغۇرالر جۈرئەتســىز، جاسارەتســىز ئادەمنى 
ــرەت  ــدۇ. ھىج ــرەت قىالماي ــا، ھىج ــادەم بولس ــە ئ ــدۇ. ئەزم ــادەم« دەي ــە ئ »ئەزم
قىالمىغــاچ ياكــى قىلمىغــاچ، ئۇنىــڭ پۈتكــۈل ئۆمرىــدە مىســكىنلىكتىن باشــقا 

مەنزىــرە مەۋجــۇد بولمايــدۇ.

ھىجــرەت ئېڭىنــى ھىجــرەت پائالىيىتىگە ئايانــدۇرۇش ئۈچــۈن قانداق قىلىش 
كېــرەك؟ ئۆگىنىــش، ئەمگــەك قىلىــش كېــرەك. پەقەت غەيــرەت - جاســارەت بىلەن 
ــە ئەمگــەك  ــەن پىداكاران ــق بىل ــەت - جاپاكارلى ئەســتايىدىل ئۆگەنگــەن ۋە جۈرئ
قىلغــان ئادەمــا، ئاخىرقــى ھېســابتا، ئۆزىنىــڭ كاللىســىدىكى ھىجــرەت ئېڭىنــى 
ــۇ،  ــۇ، موســكۋانىمۇ، لوندوننىم ــدۇرۇپ، بېيجىڭنىم ــە ئايان ھىجــرەت پائالىيىتىگ
ــىدا  ــۆز زامانىس ــۇددى ئ ــۇندۇرااليدۇكى، خ ــەن بوس ــم بىل ــىڭگتوننىمۇ ئىلى ۋاش

كاشــغەرىي بوۋىمىــز باغدادنــى بويســۇندۇرغاندەك!

ھىجــرەت ئېڭــى - قىيىنچىلىقتىــن قورقــۇپ قېچىــپ كېتىــش، قېيىــداپ، 
توپلــۇم - جامائــەت قوشــۇنىدىن ئايرىلىــپ چېچىلىــپ كېتىــش ئېڭــى ئەمــەس، 
ــان  ــۇق بولغ ــۆزى تەئەلل ــۇ ئ ــن ئاش ــڭ، ئاندى ــەن ئۆزىنى ــدى بىل ــۇ ئال ــى ئ بەلك
توپلــۇم - جامائەتنىــڭ راھــەت ياشــاش يولىنــى ئىــزدەش ئېڭــى بولغانلىقى بىلەن 
ئەھمىيەتلىــك؛ ئۆزىنىــڭ ۋە ئــۆزى تەئەللــۇق بولغــان توپلۇمنىــڭ مەنپەئەتى يولىدا 
ئىزدىنىــش ئېڭــى بولغانلىقــى بىلــەن قىممەتلىــك. ئــۆزى ئۈچۈنــا ئويايدىغــان 
ئــادەم ئــۆزى ئۈچــۈن ئوتايدىغــان ئېشــەككە ئوخشــايدۇ. ئەمــدى، ئــۆزى ئۈچــۈن 
ئوتلىغــان ئېشــەكتەك ئۆزىنىــڭ تويمــاس گېلىنىــا ئويايدىغــان ئادەمــدە، توپلــۇم 
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ــي  ــاچ، ئۇنىڭــدا ھەقىقى ــەۋم تۇيغۇســى بولمىغ ــەت - ق ــەت غېمــى، مىلل –جامائ
مەنىدىكــى ھىجــرەت ئېڭــى بولمايــدۇ. 

ــارەتنى  ــى جاس ــۈزۈپ، ۋۇجۇدتىك ــول ئ ــن ق ــى - ئەزمىلىكتى ــرەت ئېڭ ھىج
ئۇرغۇتۇشــنى، شــۈكرىۋازلىققا خاتىمــە بېرىــپ، ئىجاتكارانــە ياشــاش تۇيغۇســىنى 
ئويغۇتۇشــنى ئۆزىگــە مەنىــۋى ئــۇل - ئاســاس قىلغانلىقــى بىلــەن بەكمــۇ ئەزىــز. 
ھىجــرەت ئېڭــى مــول ئــادەم ئەتىگەندىــن كەچكىچــە ئۆزىنىــڭ مەھەللىســىدىكى 
ــۆزى  ــۇرۇپ، ئ ــن دەس ت ــدۇ. ئورنىدى ــپ ئولتۇرىۋەرمەي ــاق ســۆگەتكە يۆلىنى دوڭغ
بىلــەن خوشــنا مەھەللىلەرگــە، خوشــنا مەھەللىدىــن تېخىمــۇ يىــراق بولغــان باشــقا 
كەنــت - شــەھەرلەرگە بېرىــپ، باشــقىارنىڭ تۇرمــۇش پائالىيەتلىرىنــى كۈزىتىــپ 
باقىــدۇ؛ باشــقىارنىڭ ئىلغــار ھۈنــەر - ســەنئەتلىرىنى ئۆگىنىپ باقىــدۇ: جاھاننىڭ 
ئىلگىرىلــەش، ئالغــا بېســىش ئىقىنىغــا قوشــۇلۇپ ئېقىــپ باقىــدۇ. قىسقىســى، 
ــداپ  ــن قېيى ــپ، ھەممىدى ــن زارلىنى ــادەم رېئاللىقتى ــول ئ ــى م ــرەت ئېڭ ھىج
پاسســىپ ياشاشــتىن، ئۆتمۈشــتىن تەجرىبــە، رېئاللىقتىــن ســاۋاق، كەلگۈســىدىن 
ــەۋزەل  ــەك ئ ــن ب ــي ياشاشــقا ھەممىدى ئۈمىــد ئېلىــپ، ئىجــاد بىلــەن ئىجتىھادى

باقىــدۇ.

ــەڭ  ــما ج ــى قۇچاقاش ــىش بەجايىك ــەت، بەسلىش ــى - رىقاب ــرەت ئېڭ ھىج
ھالىتىگــە كىرگــەن بۈگۈنكــى دۇنيــادا، ئــەڭ يارايدىغــان، ئــەڭ ئەرزىيدىغــان، ئــەڭ 
زۆرۈر ۋە بىباھــا ئاڭدۇركــى، ئۇيغۇرنىــڭ ئەســلىي قېنىــدا بــۇ ئــاڭ ھامــان دەريــادەك 

ئوخچــۇپ - ئوخچــۇپ ئاقىــدۇ!

ھىجرەتتىن مەقسەت نۇسرەت تېڭىنى كۈتۈۋېلىشتۇر

 مېنىــڭ چۈشــەنچەمچە، ھىجــرەت جانابىــي پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد 
ســەللەلاھۇ ئەلەيھــى ۋە ســەللەمەنىڭ مۇبــارەك ئەمەلىيىتىدىــن ئۆتــۈش ئارقىلىــق 
مۇقەددەسلەشــكەن بىــر بۈيــۈك پائالىيەتتۇر. ئۇنىڭ»ھىدايــەت« ) توغرا يول بىلەن 
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مۇرادىغــا يېتىــش ( نىــڭ»ھ« ســى، »جايىــز« ) قىلســا بولىدىغــان، ئىجازەتلىــك 
( نىــڭ»ج« سى،»رىســالەت« )بــۇرچ، جەزمــەن قىلىشــقا تېگىشــلىك( نىڭ »ر« 
ســى ۋە»نۇســرەت« ) غەلىبــە، غالىبىيــەت ( نىــڭ »ت« ســىدىن تەركىــپ تاپقــان 
بىــر كەلىمــە بولۇشــى ئەمەلىيەتتــە خاســىيەت مەنبەســىدۇركى، پەقــەت ھىجــرەت 
قىلغۇچــى ئىنســان پــاك ئەقىدىلىــك، دۇرۇس مەقســەتلىك ۋە ئېنىــق نىشــانلىقا 
بولىدىكــەن ئۇنىڭدىــن نۇســرەت تېڭىنــى كۈتۈۋېلىــش مۇقــەررەر ئىشــتۇر. يەنــى

ھجرت

ھدايت + جايز + رسالت + نسرت

توغــرا يولغــا چىقىــش + ماقــۇل، ئىجازەتلىك ئىــش + بۇرچ، جەزمەن قىلىشــقا 
تېگىشــلىك ئىش + غالىبىيەت

 ئــى، ئوقۇغۇچــى ئەۋالدالر! مەن مۇشــۇنداق چۈشــەنچە ۋە مۇشــۇنداق ئەقىدىگە 
ســاھىب بولغىنىــم ئۈچــۈن، ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ئۈچــۈن قىلغــان ھــەر بىــر 
ســەپىرىمگە تولىمــۇ جىددىــي ۋە تولىمــۇ ئەســتايىدىل مۇئامىلە قىلدىــم. نەتىجىدە، 
ــدەك  ــەن، چەندىكى ــى بىل ــن ئالاھنىــڭ ئىنايىت ــق ھىجرەتتى ــر قېتىملى ــەر بى ھ

نۇســرەت قازاندىــم ۋە ئەلھەمــدۇ لىلــاھ رەببىــل ئالەمىيــن!

 يەنــى ئالــدى بىلــەن، بېيجىڭغــا كېلىپ ئالىــي مەكتەپكە كىرىشــىمنى بۈيۈك 
ــلىۋەتتىم:  ــنى باش ــەن ئۆگىنىش ــچانلىق بىل ــەڭ زور تىرىش ــپ، ئ ــرەت بىلى ھىج
ــق ئىــدى. ئۇســتازىم:»ئۇيغۇرچە –  كەســپىم ئۇيغۇرچــە – خەنزۇچــە تەرجىمانلى
خەنزۇچــە تەرجىمانلىــق كەســپىدە نۇســرەت قازىنىشــنىڭ ئاساســى - مۇكەممــەل 
ئۇيغــۇر تىلــى بىلىمىــدۇر« دېــدى. بــۇ گەپنــى قىلغــان ئــادەم پىــداكار مائارىپچى، 
»روبىنســوننىڭ ســەرگەردانلىقى«،»ئائىلە« ) مەشــھۇر يازغۇچــى باجىــن يازغــان( 
قاتارلىــق دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدا نادىــر ســانىلىدىغان داڭقلىــق ئەســەرلەرنى 



18

ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلغان تەرجىمىشــۇناس خەمىت تۆمــۈر ) 1931 - 2006 - 
يىلــار( ئىــدى. مەن ئۇســتازىمغا چىنپۈتتــۈم، ئۇنىڭ دېگىنىگە ئىشــەندىم، ئۇنىڭ 
كۆرسەتمىســى بويىچــە ئىــش قىلدىــم: ئاساســلىق زېھنىمنــى مەركەزلەشــتۈرۈپ، 
ئۇيغــۇر تىــل – ئەدەبىياتــى بىلىملىرىنــى ئۆگىنىشــكە ئايىمــاي ســەرپ قىلدىــم...
ئۆگىنىشــىم مۇكەممــەل پىانلىــق، ئىدىتلىــق ۋە مەھكــەم ئىنتىزاملىــق ئىــدى. 
ھــەر ھەپتىــدە نېمــە ئىــش قىلىمــەن، ھــەر ئايــدا قايســى ئىشــنى پۈتتۈرىمــەن، 
ھــەر يىلــدا قايســى ســەۋىيىگە يېتىشــىمەن، ھەپتــە، ئــاي ئۈچــۈن كونكرېتنــى، 
يىــل ئۈچــۈن بولســا، ئومۇمىيەتلىــك پىانىــم بــار ئىدى.»دۆلەتنىــڭ، ھۆكۈمەتنىڭ 
ئــۈچ يىللىــق، ياكــى بــەش يىللىــق پىانــى بولىدىكەنــۇ، مېنىــڭ نېمــە ئۈچــۈن 
ئۇنــداق پىانىــم بولمايدىكــەن؟« - - بــۇ مېنىــڭ ھەمىشــە ئۆزۈمگــە، ئۆزلۈكۈمگە 
ۋە ۋۇجۇدۇمدىكــى نــازۇك تۇيغۇمغــا ھەيدەكچىلىــك قىلىدىغــان قامچا ســۆزۈم ئىدى. 
مــەن ھىجرەتتىكــى ھــەر بىــر كۈنلــۈك ھايــات پائالىيىتىمنــى، كۈندۈلــۈك تۇرمۇش 
نورمامنــى ئىبــادەت دەرىجىســىدىكى مۇقــەددەس ۋە جىددى پائالىيەت ھېســابلىدىم: 
ــم؛ ھــەر  ــوش قويىۋەتمىدى ــم؛ ھېــچ بىــر ســائەتنى ب ۋاقىتنــى ئىســراپ قىلمىدى
ئىشــقا ســەمىمىيەت ۋە ئىخــاس بىلــەن كىرىشــتىم؛ ھــەر قىلغــان ئىشــتا، كېيىن 
پۇشــايمان قىلمايدىغــان، ئۆكۈنــۈپ قالمايدىغــان بولۇشــقا تىرىشــتىم. )ھەقىقەتەنمۇ، 
ھىجــرەت – خالىــس ئىبادەتتۇركــى، ئــى، ئــەۋالدالر، بــۇ نۇقتىغــا جەزمــەن دىققەت 

قىلغايســىزلەر!! (

 مۇشــۇنداق ئىزچىــل تىرىشــچانلىق ئارقىســىدا، 1975 - يىلــى، مەركىزىــي 
ــۈرۈپ، 30 ســاۋاقداش  ــەن پۈتت ــەال نەتىجــە بىل ــەر ئۇنىۋېرســىتېتىنى ئ مىللەتل
ئىچىدىــن تاللىنىــپ ئانــا مەكتىپىمگــە ئېلىــپ قېلىنىــپ، ئوقۇتقۇچــى بولــدۇم. 

ــى  ــڭ خاتىمىس ــق ھاياتنى ــى، ئوقۇغۇچىلى ــنى ئۆگەنگۈچ ــى بولۇش ئوقۇتقۇچ
ئەمــەس، مۇقىــم ئىلمىــي تۇرمۇشــنىڭ بېشــى، داۋاملىــق ئىزدىنىــپ، ئىلىمــدە 
ھاياتنىــڭ  مۇســتەقىل  نىســپىي  پۇرســىتى،  غەنىمــەت  تاكاممۇللىشىشــنىڭ 
ــردا،  ــم. ئاخى ــق ئىزدەندى ــم، داۋاملى ــق ئۆگەندى ــپ، داۋاملى ــى بىلى بىسمىلاھس
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ئىزچىــل شــۇغۇللىنىپ كەلگــەن كەســپىم چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى 
ۋە ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى تەتقىقاتــى ساھەســىدە نىســبەتەن 
ــدە  ــى ھەققى ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــەن، »چاغات ــاراپەت بىل ــۇ ش ــم؛ ش ــە يەتتى كامالەتك
مۇپەسســەل بايــان«)300 مىــڭ خەتلىــك خــاس ئەســەر، مىللەتلــەر نەشــرىياتى 
ــون ئىككــى  2004 - يىــل نەشــرى(، »ئەســلىي يېزىلىشــى بىلــەن ئۇيغــۇر ئ
مۇقامــى تېكىســتلىرى«) 500 مىــڭ خەتلىــك سېلىشــتۇرما تەتقىقــات ئەســىرى، 
تىلــى  ئۇيغــۇر  نەشــرى(،»چاغاتاي  يىــل  نەشــرىياتى، 2005 -  مىللەتلــەر 
گرامماتىكىســى«)400مىڭ خەتلىــك خــاس ئەســەر، مىللەتلــەر نەشــرىياتى 2007 
ــتىدە  ــتلىرى ئۈس ــى تېكىس ــى مۇقام ــون ئىكك ــۇر ئ ــرى( ۋە »ئۇيغ ــل نەش - يى
ــەر  ــي مىللەتل ــات ئەســىرى، مەركىزى ــك تەتقىق ــڭ خەتلى ــات« ) 800 مى تەتقىق
ئۇنىۋېرســىتېتى نەشــرىياتى، 2009 - يىل نەشــرى( قاتارلىق ژىرىك ئەســەرلەرنى 

خەلقىمگــە تەقدىــم ئەتتىــم.

ــى  ــان ھىجرىتىمن ــە قىلغ ــەرەب جۇمھۇرىيىتىگ ــراق ئ ــى، ئى  1984 – يىل
مۇســۇلمان دۇنياســىنىڭ ئــەڭ پــارالق ۋە قۇتســال زېمىنلىرىنــى كــۆرۈپ، ئــۇ يــەردە 
ياشــاپ، مۇســۇلمان مىللەتلــەر بىلــەن، خۇسۇســەن ئەرەبلــەر بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى 
سېلىشــتۇرۇپ، پەرقلەرنــى تېپىشــقا تىرىشــىش جەريانــى قىلدىــم. بــۇ جەريانــدا، 
پايتەخــت باغــداد شــەھرىدىن باشــقا، ھىللــە، كۇفــە، نەجــەف، كەربــاال، بەســرە ۋە 
ــي  ــەن، ئاددى ــى بىل ــەت زۆرۈرىيىت ــدۇم. خىزم ــق شــەھەرلەردە بول ــوك قاتارلى كەرك
دېھقاندىــن تارتىــپ، نازىــر، مىنىســتىرغىچە، ئوتتــۇرا مەكتــەپ ئوقۇغۇچىســىدىن 
ــەھەر  ــتىم. ش ــە ئارالش ــورى ۋە دوكتورلىرىغىچ ــىتېت پرواېسس ــپ، ئۇنىۋېرس تارتى
ــەن  ــش بىل ــارەت قىلى ــى زىي ــي ئىزالرن ــش ۋە قەدىمى ــا قىلى ــى تاماش مەنزىرىلىرىن
بىــر چاغــدا، ئاشــۇ قەدىمىــي زېمىنــدە، يېڭــى زامــان، يېڭــى دەۋر تۇرمۇشــىنى 
كەچۈرىۋاتقــان خەلقنــى، ئۇالرنىــڭ روھىــي كەيپىياتــى، تۇرمــۇش قارىشــى ۋە ياشــام 
ئۇســلۇبىنى كۆڭــۈل قويــۇپ كۈزەتتىم. مــەن ئۇالرنى ئــۆزۈم بۇ دۇنيــادا ھېچقانداق 
بىــر قەۋمغــە تــەڭ قىلمايدىغــان ئۇيغــۇرۇم بىلــەم سېلىشــتۇردۇم. نەتىجىــدە، بەزەن 
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ئېنىــق پەرقلەرنــى ســەزدىم. خۇسۇســەن، تۇرمــۇش پەلسەپىســىدىكى ئەمەلىيلىــك 
ــات ئەقىدىســىدىكى جانلىقلىــق جەھەتتــە، ئىــراق ئەرەبلىرىنىــڭ روشــەن  ۋە ھاي
ئارتۇقچىلىقارغــا ســاھىب ئىكەنلىكىنــى بايقىدىــم. ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن كۆرگــەن ۋە 
خالىــس تۇيغــۇم بىلــەن بايقىغانلىرىــم ئاساســىدا، »ئىــراق تەســىراتلىرى« ماۋزۇلــۇ 
بەشــيۈز ئورىگىنالدىــن ئارتــۇق خاتىــرە يازدىــم. بۇنىڭ ئىچىدىكــى »ئۇيغۇرۇمدىكى 
نۇقســانار« دېگــەن تەلقىنلىــق مۇالھىــزە قىســمى كېيىكــى چاغــاردا، 1996 - 
ــق«  ــان »ئۇيغۇردىكــى ئەبگالى ــان قىلغ ــى« ئې ــا ر مەدەنىيىت ــۇ ئ ــى »ش ئ يىل
ــورۇچ ۋە  ــى خ ــۈن ياخش ــىرىم ئۈچ ــم ئەس ــي رېئالىزى ــك تەنقىدى ــۇق ژىرى ماۋزۇل

قۇۋۋەتلىــك خېمىرتــۇرۇچ بولــدى.

ــى  ــان ھىجرىتىمن ــە قىلغ ــەرەب جۇمھۇرىيىتىگ ــىر ئ ــى، مىس  1996 – يىل
ئىســام دىنــى بىلــەن ئىلىــم – پەننــى ماساشــتۇرۇپ تەرەققىي قلــدۇرۇش ئۈچۈن 
ــش  ــۇپ ئۆگىنى ــۈل قوي ــىرلىقاردىن كۆڭ ــەت مىس ــي مىلل ــىۋاتقان قەدىمى تىرىش
ــم.  ــۇپ تەتقىــق قىلدى ــم، كۆڭــۈل قوي پۇرســىتى بىلىــپ، ئەســتايىدىل ئۆگەندى
نەتىجىــدە، »ئەبــگا ئۇيغــۇر« ماۋزۇلــۇق تەنقىدىــي رېئالىزم ئەســىرىمنىڭ »مەھكۇم 
مىجەزلىــك ۋە مەزلــۇم تەبىئەتلىك«، »مەرىپەتســىزلىك ۋە پەزىلەتســىزلىك«، »بىر 
ــەن  ــۈن بىل ــلىك«، »تۈنۈگ ــقا كۆيمەس ــاق ئىش ــلىك ۋە ئورت ــى سۆيمەس - بىرىن
كارى بولماســلىق ۋە ئەرتىگــە ئوبــدان نــەزەر سالماســلىق«، »پىداكارســىزلىق ۋە 
جەڭگىۋارســىزلىق« ماۋزۇلــۇق كېيىنكــى بــەش بابىنــى نىــل دەرياســىنىڭ غەربىي 
قىرغىقىدىكــى »جىيــزا« رايونىغــا جاياشــقان قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىدە يېزىــپ 

پۈتتــۈردۈم....

ــن  ــي يۇرتلىرىدى ــى مەركىزى ــىنىڭ ھازىرق ــۈرك دۇنياس ــى، ت  1997 – يىل
ئاناتولىيەگــە ھىجــرەت قىلىــپ، ئــۆز زامانىســىدا، ئــۈچ قىتئەگــە تــەۋە يىگىرمــە 
مىليــون كۋادىــرات كىلومېتىرلىــق رايوندىكــى قىرىــق دۆلەتكــە ئالتــە ئەســىرگە 
يېقىــن ئىمپىراتورلــۇق قىلغان بۈيۈك تۈركلەردىن بىۋاســىتە ئۆگىنىش پۇرســىتىگە 
ــرەت  ــدۈردۈم. ھىج ــىل قىممەتلەن ــپ ئېس ــەتنىمۇ ئاجايى ــۇ پۇرس ــتىم ۋە ب ئېرىش
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پائالىيىتىمنىــڭ نەتىجىســى بولغــان »مۇســا ســايرامىي يازغــان ›تارىخــى ھەمىدىي‹ 
ئۈســتىدە تەتقىقــات« )دوكتورلــۇق دېسسېرتاتســىيە ئەســىرىم( بىلــەن »قۇرئــان 
ــىرى  ــۇر مۇپەسس ــق ئۇيغ ــىرى« )ئاتاقلى ــارە تەپس ــە پ ــن ئەمم ــم ئايەتلىرىدى كەرى
ــىرى(لەرنى  ــلىق ئەس ــك تەپسىرشۇناس ــان ژىرى ــى يازغ ــف قارىھاج ــەد زەرى مۇھەمم

خەلقىمنىــڭ مۇتالىئــە ھوزۇرىغــا ســۇندۇم....

ــەدەر  ــش نېق ــەن. ئۆگىنى ــەم ئۆگىنىۋاتىم ــەن، ھېلىھ ــەم مۇھاجىرەتتىم  ھېلىھ
ــە؟!.... ــەت – ھ ــىل پائالىي ئېس

ــەن  ــى؛ ئۆگىنىــش بىل ــى - گۈل ئۆگىنىــش ھىجرەتلىــك تۇرمۇشــنىڭ زىننىت
ــات نۇســرىتى! ــەت قۇچــار ھاي كاپال

         2006 – يىل، 9 – دىكابىر، شەنبە.
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ئىككىنچى باب

ھىجرەتتە مۇشەققەت

ھىجــرەت قىلىــش – بىــر ئىنســاننىڭ ئۆزىنىــڭ ياكــى ئــۆزى تەئەللــۇق بولغان 
توپلــۇم - جامائەتنىــڭ ئىقبالىنــى كۆزلەيدىغان توغــرا ۋە دۇرۇس نىيەت ئاساســىدا، 
ئانــا يۇرتتىــن ئايرىلىــپ چىقىــپ، مۇئەييــەن مەنزىلنــى كۆزلــەپ قىلغان ســەپىرى 
ــدى،  ۋە شــۇ ســەپەر مەزگىلىدىكــى مۇســاپىرچىلىق ياشــامىنى كۆرســىتىدۇ. ئەم
ئــۇ ئىنســان ئــۆزى تۇغۇلغــان يۇرتتىــن ئايرىلىــپ، ياقــا يۇرتــاردا، چــەت ئەللــەردە 
ھايــات كەچۈرىدىغــان ئىــش بولغــاچ، ھىجرەتتــە بىرىنچــى بولــۇپ دۇچ كېلىدىغــان 
نەرســە جاپــا ۋە مۇشــەققەت بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، 
جاپــا تارتىــش، مۇشــەققەت چېكىــش – ھىجرەتلىــك تۇرمۇشــنىڭ، مۇھاجىرەتلىــك 
ــرەت  ــىز ھىج ــىز ۋە زەخمەتس ــىدۇركى، مۇشەققەتس ــي سوۋغىس ــامنىڭ تەبىئى ياش
ــداق بىــر مۇســاپىرچىلىقتا،  بولمــاس، دېســىمۇ بولىــدۇ. تەســىراتىمچە، ھــەر قان
ئىنســان ھــە دېگەندىــا دۇچ كېلىدىغــان مۇنــداق بــەش قىيىنچىلىــق بولىدىكەن: 
بىرىنچــى، پــۇل قىيىنچىلىقــى، ئىككىنچــى، تامــاق قىيىنچىلىقــى، ئۈچىنچــى، 
ياتــاق قىيىنچىلىقــى، تۆرتىنچــى، ھــاۋا - ســۇ ياقماســلىق قىيىنچىلىقــى. 
بەشــىنچى، يەكلىنىــش قىيىنچىلىقــى. بۇ خىــل قىيىنچىلىقارغا قانــداق مۇئامىلە 
قىلىــش، يېڭىــش ياكــى يېڭەلمەســلىك ئاداققىــي جەھەتتىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، 
مۇھاجىرەتلىك تۇرمۇشــنىڭ ئىســتىقبالىنى ۋە ئاقىبىتىنى بەلگىلەيدىغان گەپكەن، 

دەپ قالدىــم ئەمەلىيەتتــە كۆرگەنلىرىمگــە قــاراپ.
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بېيجىڭدىكى نان قىيىنچىلىقى

ــرەت  ــكىللىك ھىج ــى، تەش ــڭ 2 - كۈن ــى 10 - ئاينى ــەن 1972 - يىل م
قىلىــپ، ئىلىــم ئېلىــش، بىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن پايتەخــت بېيجىڭغــا كەلدىــم. 

ئوقــۇش ئۈچــۈن، ئۆگىنىــش ئۈچــۈن بېيجىڭغــا كەلگەن شــۇ چاغــدا، يىگىرمە 
ئىككــى ياشــلىق يىگىــت بولمىــش مــەن ئــۆزۈم ۋە ساۋاقداشــلىرىم دۇچ كەلگــەن 
قىيىنچىلىقــار ۋە ئــۇ قىيىنچىلىقارغا قانداق مۇئامىلىــدە بولغانلىقىمىزنى مۇنداق 

بايانــار بىلــەن خاتىرىلىگــۈم كېلىدۇ:

ئــۇ - 1972 - يىلىدىكــى بېيجىــڭ. جۇڭگودا جۇمھۇرىيــەت قۇرغۇچى داھىي 
ــان  ــەڭ كــۆپ چېلىقىدىغ ــە ئ ــاردا كۆزگ ــات. كوچــا - كوي ــدوڭ تېخــى ھاي ماۋزې
شــوئار، پىــاكات، لۇزۇنــكا تېكىســتى »ياشىســۇن ماۋجۇشــى!« ئىــدى. بېيجىــڭ 
ئاھالىســىدىن التــا خــەي كىيىدىغانــار خېلىــا جىــق كۆرۈنەتتــى. قولىدا ســائېتى، 

قوڭىــدا ۋەلســىپىتى بــار ئــادەم »بــاي« ھېســابلىناتتى.

ــن،  ــن كېيى ــەت ئىنقىابى«دى ــانغان »مەدەنىي ــى باش ــۇ - 1966 - يىل ب
جۇڭگــودا ئالىــي مەكتەپلەرگــە ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىــش يولغــا قويۇلغــان 2 - 
يىــل ئىــدى. »ئاســتانە« دەپ تەرىپلىنىدىغــان پايتەخــت بېيجڭدىكــى مەركىزىــي 
مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتى ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر تىــل - ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىنىڭ 

ئوقۇغۇچىســى بولغانلىقىــم ئۈچــۈن قەۋەتــا خوشــال ئىدىــم، ئەلۋەتتــە.

بىــز شــۇ يىلــى قوبــۇل قىلىنغــان ئىككــى قىــز، يىگىرمــە ســەككىز ئوغــۇل 
جەمئىــي ئوتتــۇز بــاال بىــر ســىنىپ بولغــان ئىــدۇق. كېيىــن، ئارىمىزدىــن 
ــەنئەت  ــەن، س ــار ئىك ــدارى ب ــىزىش ئىقتى ــىم س ــىمىزنىڭ رەس ــر ساۋاقدىش بى
فاكۇلتېتىنىڭ رەســىم ســىنىپىغا ئالمىشــىپ چىقىپ كەتتى، يىگىرمــە توققۇزىمىز 
قالــدۇق. كېيىــن، خەنــزۇ تىلــى ۋە ئومۇمىــي مەدەنىيــەت سەۋىيىســى بويىچــە قايتــا 
ــق  ــىنىپ« ۋە »72 - يىللى ــرى س ــق يۇقى ــپ، »72 - يىللى ــىناق ئېلىنى س
ــون ئــۈچ  ــۆۋەن ســىنىپ« دەپ ئىككــى ســىنىپقا بۆلىنىــپ كەتتــۇق. مــەن ئ ت
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ــرى ســىنىپ«قا تەقســىملەندىم. ــق يۇقى ــق »72 - يىللى ئوقۇغۇچىلى

ــان ۋە  ــۇل قىلىنغ ــق قوب ــدى. پىانلى ــوق ئى ــى ي ــۇل قىيىنچىلىق ــزدە پ بى
ــەق  ــن ھ ــۈن بىزدى ــىمىز ئۈچ ــۇ - ئۆگىنىش ــتۇرۇلغان ئوق ــكىللىك ئورۇناش تەش
ئېلىنمايتتــى. پــۇل قىيىنچىلىقــى بولمىغــان ھايات دېگــەن بەختىيار ھايــات بولىدۇ 
- دە. بىــز ھەقىقەتەنمــۇ بەختلىــك ئىدۇق. ئەمما، شــۇ كۈنلــەردە، بىزدىن كىمىكى 
بولمىســۇن بىــر ئــادەم: »ســىلەرنىڭ نېمــە قىيىنچىلىقىــڭار بــار؟« دەپ ســوراپ 
قويدىمــۇ، بولــدى، »بىــز بــۇ يــەردە تاماقتىــن بــەك قىينىلىــپ كەتتــۇق!« دېگــەن 
جۈملىــدە، »بــەك« كەلىمىســىنى ئاالھىــدە ئىنتوناتســىيە بىلــەن گەۋدىلەنــدۈرۈپ 

ئېيتىــپ، ئاغــزى - ئاغزىمىزغــا تەگمــەي قاخشــاپ كېتەتتــۇق.

 - قانداق قىينىلىپ كەتتىڭار؟ سىلەرگە ۋاقتىدا تاماق ئېتىپ بەرمەمدۇ؟

 - يــاق - - - ەي، ئــۈچ ۋاق تاماقنىغــۇ ۋاقتــى - ۋاقتىــدا بېرىدۇ، بىراق، ھەر 
ۋاقلىــق تامــاق ئۈچــۈن ھەمىشــە ھــور بولــكا )جېــڭ مومــا( بېرىــدۇ، نــان بەرمەيــدۇ. 

بــۇ يــەردە نــان يــوق ئىكــەن ئەمەســمۇ - ھەتتىگىنەي! 

بىــز يېڭــى كەلداخۇنــار بازارغــا چىقســاقمۇ، دەرســكە ماڭســاقمۇ، تــوپ - توپ 
بىللــە يۈرەتتــۇق. بىرىنچــى بىنانىــڭ ئالدىدىكــى گۈللۈكنىڭ يېنىــدا، مەكتەپنىڭ 
ئېگىــز بايــراق خادىســى سۇپىســى بولىدىغــان. بىــز تەنەپپۇســاردا كۆپــرەك شــۇ 
يەرگــە جــەم بولــۇپ قاالتتــۇق ۋە بايــراق خادىســى سۇپىســىغا ئۇيغۇرچــە يۆلىنىــپ 
زوڭزىيىــپ ئولتــۇرۇپ، ھــال - مۇڭلىشــىپ كېتەتتــۇق. نــان قىيىنچىلىقــى زامان 

- زامــان بىزنىــڭ قاخشــاش ماۋزۇيىمىــز بوالتتــى:

 - »ھــەر كۈنــى يەيدىغىنىــڭ جېڭمومــا، گاڭپــەن، جېڭمومــا شــۇ! ئاشــقازان 
ــر  ــەر - ھــەي!« بى ــم ئاغىنىل ــەن زادى چىدىيالمىدى ــم، م ــۇپ كەتتى يارىســى بول
ساۋاقدىشــىمىز - يىگىرمــە نەچچە ياشــلىق ئەركەك شــۇنداق دېگىنىچــە ھۆڭرەپ 

يىغــاپ كەتكەنىــدى بىــر قېتىــم.

ھــور بولكىنىمــۇ، ناننىمــۇ بۇغــداي ئۇنىدىن قىلىدۇ ئىنســان. بىرســىنى خېمىر 
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قىلىــپ، ئاندىــن قاينىغــان ســۇنىڭ ھورىــدا ھوردىتىپ پىشــۇرىدۇ؛ يەنە بىرســىنى 
بولســا، خېمىرنــى ياپىاقــاپ، ئوتــۇن ياكــى كۆمــۈر قــاالپ قىزىتىلغــان تونۇرغــا 
يېقىــپ - چاپــاپ پىشــۇرىدۇكى، بىرســى يۇمشــاق، مــوس - موس؛ يەنە بىرســى 

قاتتىق،چىرىــس - چىرىــس، پەرق شــۇنچىلىكا. 

 - »ۋاي مۇشــۇنچىلىك پەرقنىمــۇ مۇرەسســە - مادارا قىلىــپ قوبۇل قىالماي، 
ھۆڭگىــرەك ئېتىــپ يىغــاپ كەتكۈلۈكمۇ؟« دېگــەن كىم ئۇ؟

ئــاڭاپ تــۇر، ئاغىنــە! ئاشــۇ مــوس - مــوس يۇمشــاق ھــور بولكىنــى چاينــاپ، 
ــا قاقــاپ  يالمــاپ بواللمــاي، سولىشــىپ ئولتــۇرۇپ كەتكەنلىرىمىــز راســت؛ ئوتق
پىشــۇرۇلغان نانغــا ئۆگىنىــپ كەتكــەن ئاشــقازىنىمىز ئــۇ يۇمشــاققىنە ھــور بولكىنى 
يــات كۆرگەنلىكىدىنمــۇ ياكــى ياراتمىغــان، ياقتۇرمىغانلىقىدىنمــۇ ئەيتــاۋۇر قوبــۇل 
ــۇ  ــتتۇر. ش ــەق راس ــرى بەرھ ــۇپ كەتكەنلى ــارا بول ــىڭدۈرەلمەي، ي ــاي، س قىلم
تۈپەيلــى، ساۋاقداشــاردىن ئوقۇشــتىن ۋاز كېچىــپ، يۇرتقــا قايتىــپ كەتكەنلەرمــۇ 

بولغــان.

بىز ئىنســان دېگەن مۇشــۇنداق مەخلۇق ئىكەنمىز: ناننى خەنزۇ قېرىنداشــارغا 
ــدۇ.  ــن يەي ــاپ، يۇمشــىتىپ، ئاندى ــا قاق ــەن« دەپ، ئوتق بەرســەك،»قاتتىق ئىك
ئەمــدى، بىــز ئۇيغۇرالر بولســاق، ئۇ يۇمشــاق ھور بولكىنى يېســەك، ئاشــقازىنىمىزغا 
ئاســان ســىڭمەيدىكەن. روشــەنكى، بــۇ – تۇرمــۇش ئادىتىدىــن كەلگــەن پــەرق. 
ئەممــا، بــۇ پەرقنــى ھــە دېگەندىــا ئۇنــداق ئاســانا تۈگىتىۋەتكىلــى بولمايدىكــەن. 
بــۇ - ھىجرەتلىــك تۇرمۇشــتا ئىنســان بىســمىلاھ بىلــەن تــەڭ دۇچ كېلىدىغــان 

نــەق بىــر قىيىنچىلىــق، مۇرەسســە قىلمــاق تــەس بىــر مۇشــەققەت ئىكــەن.

»ھــەر كىــم ھــەر نېمــە دەيــدۇر، باشــقا كەلمــەي بىلمەيــدۇر« - بــۇ بىــر ئۇيغۇر 
خەلــق ماقالــى. مــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ ھاياتىــدا، ناننىــڭ بــۇ قــەدەر مۇھىــم، بــۇ قــەدەر 
يۈكســەك ۋە بــۇ قــەدەر مۇقــەددەس ئورۇنــدا تۇرىدىغانلىقىنى شــۇ چاغقىچــە ئوبدان 
ــر  ــڭ بى ــى دېگەننى ــەك ئادىت ــەك - ئىچم ــەن. يېم ــپ باقماپتىكەنم ــس قىلى ھې
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مىللــەت - بىــر توپلۇمنىــڭ مەدەنىــي ھاياتىــدا نېقــەدەر مۇھىم ھالقــا ئىكەنلىكىنى 
شــۇ چاغقىچــە ئوبــدان ئاڭقارماپتىكەنمەن.

ــاق  ــە، ي ــان نەرس ــۆپ ئەۋەتىلىدىغ ــەڭ ك ــن ئ ــە ئۆيدى ــاردا، بىزگ ــۇ چاغ ش
»نەرســە« دېمــەي، »مۇبــارەك شــەيئى« دەيكــى، مۇقــەددەس نــان ئىــدى. ئــون 
مىــڭ يوللــۇق ئــۇزۇن ســەپەرنى بېســىپ، پوچتىدىــن كەلگــەن ئــۇ نانــار قېتىپ، 
ــر،  ــم بىلى ــى. كى ــۇپ كېتەتت ــتۇلمايدىغان بول ــا، ئوش ــۇرۇپ يانچىمىس ــدا ئ بولقى
بەلكىــم شــۇنىڭ ئۈچۈنمىكىــن، ئــۇ نانارنــى يېســەك، تولىمــۇ لەززەتلىــك تېتىــپ 
كېتىدىغــان. قايســىبىرىمىزنىڭ ئۆيىدىــن نان خالتــا كەلگەنلىكىنى ئۇققــان ھامان، 
ئــۇ ساۋاقدىشــىمىزنىڭ ياتىقىغــا الچىنــدەك ئېتىاتتــۇق - تــە، نــان خالتىنــى بىــر 
دەمدىــا خــۇددى پىلــە قۇرۇتــى ئۈژمــە غازىڭىنــى يېگەنــدەك يــەپ يالمىۋېتەتتــۇق.

شــۇ زاماندىكــى تۈزۈلمــە بويىچــە ئــۈچ يىــل ئوقــۇپ، 1975 - يىلــى، مەزكۇر 
مەركىزىــي مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتىنى پۈتتۈرگــەن بولــدۇق. شــۇنداق، بېيجىڭــدە 
ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتــۈردۇق - تــە، ئەممــا ئاشــۇ ئۆتكــەن ئــۈچ يىللىــق ئوقــۇش 
ھاياتــى جەريانىــدا، نــان قىيىنچىلىقــى بىزنــى قىينىغــان ئەڭ چــوڭ قىيىنچىلىق 

بولــۇپ زېھنىمىــزدە ۋە خاتىرىمىــزدە قالــدى.

قاھىرەدىكى ئۇماچ كىرزىسى

مــەن دۆلەتلىــك مائارىــپ كومىتېتىنىــڭ ئىجازىتــى ۋە ئورۇناشــتۇرۇپ بېرىشــى 
ــەرەب  ــىر ئ ــن باشــاپ، مىس ــڭ 5 –كۈنىدى ــى 10 – ئاينى ــەن، 1996 – يىل بىل
جۇمھۇرىيىتــى قاھىــرە ئونىۋېرســىتېتىنىڭ پىداگوگىــكا ئىنســتىتۇتى بىلــەن ئەزھــەر 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئىســام دىنــى تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىدا بىر يىل ئىلىم تەھســىل 
قىلىشــقا مۇشــەررەپ بولــدۇم. شــۇ جەريانــدا، ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئوقۇۋاتقــان 
بىــر بۆلــەك ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىارنــى ئۇچراتتىــم. ئۇالر بىلەن تونۇشــتۇم، مۇڭداشــتىم. 
ــا  ــپ، داۋان ئېشــىپ، دەري ــول تېپى ــرى ي ــى ئۆزلى ــڭ ھەممىس ــى، ئۇالرنى بىلدىمك
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ــىي  ــڭ شەخس ــەي ئۆزلىرىنى ــپ، پۈتۈنل ــىرغا كېلى ــاپ مىس ــە ئات ــپ، قىتئ كېچى
خىراجىتــى بىلەن ئىلىم تەھســىل قىلىۋاتقــان ئەزھەرىي )ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ــەس،  ــا ئەم ــى بىلىملىرىنى ــۇز ئىســام دىن ــۇالر يالغ ــەر ئىكــەن. ئ ئوقۇغۇچىســى( ل
بەلكــى يەنــە تارىــخ، قانــۇن، پەلســەپە، ئەدەبىيــات قاتارلىــق پەنلەرنىمــۇ ئۆگىنىدىكەن. 
بىرىنچــى قاراشــتىا، ئادەمگــە ئۇالرنىــڭ روھــى كۆتۈرەڭگــۈ، كۈندىلىــك تۇرمۇشــى 
رېتىملىــق، ئەممــا خېلىــا جىــددى كۆرۈنىــدۇ. قويۇق ئارىلىشىشــتىن ئالغان بىۋاســتە 
ــم ئارقىلىــق ھاســىل  ــۇالر ھەققىــدە باشــقىاردىن ئاڭلىغانلىرى تەســىراتىم بىلــەن، ئ
قىلغان ۋاســتىلىق تەســىراتلىرىم ياخشــى تىلەكلىك خاتىرەم بەتلىرىدە ئەھمىيەتلىك 
قۇرالرنــى ھاســىل قىلدىكــى، شــۇنىڭ ئىچىــدە، مىســىرچە تاماققــا، ئالــدى بىلــەن، 
ــا ھازىرغىچــە  ــى ت ــۈش جەريان ــا كۆن ــل ئۇماچق ــر خى ــان بى ــۇ:ل« دەپ ئاتىلىدىغ »ف

ئېســىمدە خــۇددى تۈنۈگۈنكــى ئىشــتەكا تۇرىــدۇ.

قاھىرەگــە 6 - ئۆكتەبىــر كۈنــى، قاھىــرە ۋاقتــى بىلــەن 8 - 9 الردا كەلــدۇق. 
ــپ، ئايروپورتتىــن چىقىــپ،  ــۈش رەســمىيىتىنى بېجىرى ــن ئۆت ــا، تاموژنىدى ئەمم
»ســومكاڭنى تــارت، ســاندۇقۇڭنى بــاس« دەپ يــۈرۈپ، بىزلــەر تۇرىدىغــان قاھىرە 
ــە كېلىــپ،  ــاب(« گ ــۇت تۇل ــار شــەھرى )مەدىنەت ئۇنىۋېرســىتېتى »ئوقۇغۇچى

ياتاقارغــا ئورۇنلىشــىپ بولغىچــە، چىڭقــى چــۈش ۋاقتــى بولــۇپ كەتتــى. 

 - »قاھىــرەدە قورســاق بــەك ئاچامدىكــەن نېمــە؟«، - دېــدى كىمــدۇر بىــرى 
- »ئاشخانىســى قەيــەردە ئىكــەن بۇالرنىــڭ؟«

 - »ســەبر قىلىڭاركــى، ئاشــخانىدىن بۈگــۈن تامــاق يىيەلمەيســىلەر تېخى«، 
- دەپ جــاۋاب بــەردى جۇگونىــڭ قاھىرەدە تۇرۇشــلۇق باش ئەلچىخانىســى مائارىپ 
ــپ  ــۈك ئەكىرى ــن يېگۈل ــدى - »بازاردى ــەن ئەپەن ــلىقى خ ــىنىڭ باش باشقارمىس

بېرىمىــز ھازىــر، بىــر ئــاز تەخىــر قىلىــڭار«

ــاڭ  ــۇ مەكتەپنىــڭ، ياخشــىدۇ - ھــە؟«، - جېجي ــراق ب  - »تامىقــى قانداق
ئۆلكىســىدىن كەلگــەن ســېمىز بــاال شــىياۋلى ئەســتايىدىل قىياپەتتــە ســورىدى.
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 - »ھــەر ھالــدا بولىــدۇ، ئەتىگــەن ۋە كەچتــە كافېــي رەڭ ماشــتىن قىلىنغــان 
ئۇمــاچ بىلــەن »ئەيــش« چەلپىكــى يەيســىلەر. چۈشــتە، توخــۇ گۆشــىلىك گاڭپەن 
بــار كۆپىنچــە. ئەممالېكىنــزە...«، - ســەل توختىۋالغاندىــن كېيىــن ســۆزىدە داۋام 
ئەتتــى خــەن ئەپەنــدى - »ئەممــا، تەجرىبىلەردىن قارىغاندا، بىــز جۇڭگولۇقارنىڭ 
ــاز ۋاقىــت ئالىدىغــان ئىشــكەن. ســىلەردىن  مىســىر تامىقىغــا كۆنۈشــىمىز بىــر ئ
بــۇرۇن كەلگەنلەردىــن، مەكتــەپ ئاشخانىســى ئېتىــپ بەرگــەن مىســىرچە تاماققــا 

كۆنەلمــەي، ئۆزلىــرى تامــاق قىلىــپ يــەپ، ئوقــۇپ كەتكەنلەرمــۇ بولــدى«

قورســاق غېمــى ســۆھبىتىمىز تازا قىيامىغا يېتــەي دېگەندە، كوچا ئاشخانىســىغا 
ــەن  ــۇت توخــۇ گۆشــى بىل ــر پ ــادەم بېشــىغا بى ــان چۈشــلۈك تاماق—ئ زاكاز قىلغ
ئىككىدىــن بولــكا كېلىــپ قالــدى. ھــەر قايســىمىز ئــۆز نېســىۋىمىزنى ئېلىــپ، 
تەقســىم بولغــان ياتاقلىرىمىزغــا ئەكىرىپ، »بىســمىلاھ« بىلەن يېدۇق. چۈشــتىن 
كېيىــن، مەكتــەپ ئوقۇغۇچىــار تاماقخانىســىدىن تامــاق يىيىــش رەســمىيىتى، ھەر 
قايســى ئوقۇتــۇش بىنالىرىغــا كىرىــپ، دەرس ئېلىش ۋە دەرس بېرىش رەســمىيىتى 

دېگەنــدەك مۇناســىۋەتلىك رەســمىيەتلەرنى بېجىرىــپ تاماملىدۇق.

7 - ئۆكتەبىر، ئەتىگەن قاھىرە ۋاقتى سائەت يەتتە. قەدىمىي مەدەنىيەت مەنبە 
زېمىنلەردىــن ســانىلىدىغان مىســىردە ئىلىم تەھســىل قىلىشــنى باشــلىغانلىقىمىز 
ــار  ــى كەلداخۇن ــدى. يېڭ ــۈ ئى ــز كۆتۈرەڭگ ــاغ، روھىمى ــز چ ــۈن، كەيپىمى ئۈچ
ــۇق.  ــپ چىقت ــا كوللىكتى ــى تاماقق ــى كۈندىك ــۈن، بىرىنچ ــز ئۈچ بولغانلىقىمى
ــا ئاســتى ئامبــار بولغــان تــۆرت قەۋەتلىــك زور بىــر بىنانىــڭ ئىككىنچــى  تاماقخان
قەۋىتــى پۈتــۈن بىــر زال ئىــدى. زالنىــڭ ئــۈچ ئەتراپــى پــوالت رىشــاتكا بىلــەن 
ئۆچــرەت كورىدورىاشــتۇرۇلغان. ئۈچ تەرەپتىكى ئىشــىكتىن كىرگــەن تاماقانغۇچى 
تەبىئىــي ھالــدا، كورىــدور ئارقىلىــق، ئۆچــرەت بىلــەن، بېشــىدا پاكىز ئاق ئاشــپەز 
پوسمىســى، ســولياۋ كىيدۈرۈلگــەن بىــر قولــى بىلــەن چەلپــەك تۇتــۇپ، يەنــە بىــر 
قولــى بىلــەن چۆمــۈچ ئوينىتىــپ تۇرغــان ئونلىغــان ئاشــپەزلەرنىڭ ئالدىغــا ئاســتا 
ســىلجىيدۇ. نۆۋىتىمىــز كەلگەنــدە، قولىمىزدىكــى قاچىمىزنــى ئاشــپەز ئۇســتامغا 
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ــت دەپ بولغىچــە  ــت - ھۇي ــى، ھايى ــەدەر چاققانك ــز. ئۇســتامار شــۇ ق ئۇزىتىمى
ــە بىــر قولۇڭغــا چەلپــەك بىلــەن  ــاچ ئۇســۇلغان قاچاڭنــى، يەن بىــر قولۇڭغــا ئۇم
خورمــا كەمپۇتنــى تۇتقــۇزۇپ قويــۇپ، »يالــا! )مەرھەمــەت(« دەيــدۇ. ئــون توققــۇز 
بىنادىــن تەركىــب تاپقــان، ئەتراپــى ئېەىــز تامــار بىلــەن ئىھاتىلەنگــەن بــۇ ئوغــۇل 
ئوقۇغۇچىــار شــەھرىدە، ئــەڭ كــۆپ بولغانــدا ئــون مىــڭ ئــادەم تۇرىــدۇ دېيىلىــدۇ. 
ــدۇر كېلىــش  ــاق يىيىــش ئۈچــۈن بال ــۇرۇپ تام ــدا ولت ــاچ، زھل ــادەم جىــق بولغ ئ
الزىــم بولىدىكــەن. قارىســا، نۇرغــۇن ئوقۇغۇچــى تاماقنــى ئالىدىكــەن، ياتاققا قايتىپ 
كېتىدىكــەن. بىــز مــۇ شــۇنداق قىلــدۇق: تۇنقــى ۋاخلىــق تامىقىمىزنى ئالــدۇق - 

يــۇ، بالــدۇرراق ئوزۇقلىنىــش ئۈچــۈن، ئالدىــراپ ياتاقلىرىمىزغــا يانــدۇق.

بۇ قېتىم مىســىرغا بىلىم ئاشــۇرۇش - ئىلىم تەھســىل قىلىشــقا كەلگەنلەرنىڭ 
ــاش  ــون نەچچــە ي ــن ئ ــن كەلگــەن، مەندى ــن باشــقا ئۈرۈمچىدى ــدە، مەندى ئىچى
كىچىــك بولغــان ئابابەكــرى مۇئەللىممــۇ بــار ئىــدى. ياتــاق بىناســىغا كەلگەنــدە، 
ئابابەكــرى مۇئەللىــم: »ئابدۇرەئــوپ ئــاكا، ئېســىل قىلىــپ چــاي دەملــەپ 
قويــۇپ چىققــان ئىدىــم. تاماقنــى مېنىــڭ ياتىقىمــدا بىللــە يەيلــى« دېــدى. بىــر 
كىشــىلىكتىن بولغــان ياتاقلىرىمىــز بەك كەڭ - كۇشــادە بولســىمۇ، بىــر - ئىككى 
ــم،  ــۇل« دېدى ــدى. »ماق ــق ئى ــدەك ئىمكانلى ــى بولغى ــان قىلغىل ــى مېھم ئادەمن
كىردىــم. ئابابەكــرى مۇئەللىمنىــڭ ئىــش ئۈســتىلىنى داســتىخان قىلىــپ، ئۇماچ، 
چەلپەكلىرىمىزنــى چىرايلىــق قويــدۇق - دە، ئىشــتىھا ئاتلىرىمىزنــى قويۇۋېتىــپ، 

ناشــتا قىلىشــقا ئولتــۇردۇق.

بىــراق، ناشــتىلىق چەلپەكتىــن بىر ئولــۇم ئۈزۈپ ئاغزىمىزغا ســېلىپ، ھېلىقى 
ئۇمــاچ ئۇســۇلغان قاچىمىزنىــڭ ئېغىزىنــى ئاچتــۇق - يــۇ، ھــەر ئىككىمىز قېتىپ 
ئولتۇرۇپــا قالــدۇق: ئالــدى بىلــەن، كافىــي رەڭ مــاش - پۇرچاقتىــن قىلىنغــان 
ــىلەرگە  ــام نەرس ــداق بەماق ــى ئۇن ــلىدە، يېگۈلۈكن ــى )ئەس ــڭ رەڭگ ــۇ ئۇماچنى ب
ئوخشــاتمىغۇلۇق ئىــدى. بــۇ يــەردە، زۆرۈرىيەتتىــن دەپ قالدۇق: ئەســتەغپۇرۇلاھ!( 
كۆرســەڭمۇ - كۆرمىســەڭمۇ بەئەينــى مۈشــۈكنىڭ چــوڭ تەرىتىــدەك قــارا، بــەكا 



30

بــەدرەڭ ئىــدى. ئاندىــن، بــۇ ئۇماچتىــن خېلىــا كۈچلــۈك بولغــان بىــر يېقىمســىز 
پــۇراق ئادەمنىــڭ بۇرنىغــا ئــۇرۇپ تۇراتتــى. ئۈچىنچىدىــن، ئۇماچنىــڭ ئۈســتىدە 
ئوبــدان بىــر قەۋەت ســۇ مېيــى لىغىلداپ تۇراتتىكــى، بۇنىڭ بىلــەن، گېلىمىزنى 

بىــر نەرســە بوغۇۋالغانــدەك »غىققىــدە« بولــۇپ قالــدۇق.

 مــەن ياشــتا چــوڭ بولغاندىكىــن، بىــر ئــاز غەيــرەت قىلدىــم تېخــى. »قانداقــا 
بولمىســۇن، قېرىنــداش، دىنــداش ئــەرەب ئۇســتىار ئەتكــەن تامــاق بــۇ. ھالبۇكى، 
ئۇالرنىــڭ ئەمگىكىنــى ھۆرمــەت قىايلى. يەنە دېســەك، مــاش - پۇرچاق دېگەننىڭ 
ئوزۇقلــۇق قىممىتــى يۇقىــرى بولىــدۇ« دېگەنــدەك تەشــۋىقات گەپلىــرى بىلــەن 
ئابابەكــرى مۇئەللىمنىمــۇ رىغبەتلەنــدۈردۈم. ئەممــا، ئۈنۈمــى بولمىــدى. ئابابەكــرى 
ئىنىــم ئۇمــاچ ئۇســۇغلۇق قاچىســىنى كۆتۈرگىنىچــە، ئاســتا مېڭىــپ، ســۇخانىغا 

ــپ كەتتى. چىقى

 - »بىــز بىلــەن بىرگــە كەلگــەن باشــقا ئەزاالرنىــڭ ھەممىســى تۆكۈۋېتىپتــۇ، 
ئابدۇرەئــوپ ئــاكا، قانــداق ئىچكىلــى بولىــدۇ ئۇنــداق ئۇماچنــى؟«، - ئۇمىچىنــى 
ــۇپ كىرگــەن ئابابەكــرى مۇئەللىــم غــۇدراپ، قاخشــاپ  تۆكــۈپ، قاچىســىنى يۇي
قويــدى: »مۇشــۇنداق تاماقــار بىلــەن بىــر يىلنى قانــداق ئۆتكۈزەرمىز بۇ يــەردە؟« 

ــۇ  ــن، »ب ــدۇق. ئارقىدى ــەس بول ــى ئىچم ــاش ئۇمىچىن ــپ، م ــۇنداق قىلى ش
ــۇش  ــپ، تۇرم ــۇ يالتىيى ــەن« دەپ، ئۇنىڭدىنم ــاش بارك ــاق ت ــە، ئۇشش چەلپەكت
ــراق،  ــۇق. بى ــۇ باقت ــپ يەپم ــكا ئېلى ــن ئېســىل بول ــەپ، بازاردى ــى خەرجل پۇلىن
ــى يەتمــەي، غورىگــۈل تۇرمــۇش سەۋىيىســىگە  ــدا بەرگــەن تۇرمــۇش پۇل ــۇ ھال ب
چۈشــۈپ قالــدۇق. بــۇ جەريانــدا، »مىســىرنىڭ تامىقىغــا كۆنەلمىــدۇق، ھاۋاســى 
ــكىنا – ــەك پاس ــى ب ــازار مۇھىت ــا - ب ــدۇق. كوچ ــىقكەن چىدىيالمى ــەك ئىسس ب
مەينــەت ئىكــەن، ئادەتلىنەلمىــدۇق« دەپ، ئىلتىمــاس يېزىــپ، ۋەتەنگــە قايتىــپ 

ــدى.  ــۇ بول كەتكەنلەرم

 - »مەنمــۇ قايتىــپ كېتــەي، دېگــەن ئويغــا كەلدىــم، ئابدۇرەئوپ ئــاكا« دەپ، 



31

يېنىمغــا كىرىپتــۇ ئابابەكــرى مۇئەللىــم بىــر كۈنــى. مەن بىــر ئــاز ئويلىنىۋالغاندىن 
كېيىــن دېدىمكــى: »ئىنىــم، بۇ يەرنىڭ ئىســمىنى ›مىســىر‹ دەيدۇ. ھــە دېگەندىا 
كەلگىلــى بولمايــدۇ. تېخــى نىــل دەرياســىدا ئــۈزۈپ باقمىــدۇق، ئەلئىھرامنــى ئــۆز 
كۆزىمىــز بىلــەن كــۆرۈپ باقمىــدۇق. يەنىــا غەيــرەت قىلىــڭ ، ئوبــدان ئىككــى 

ئــاي ئۆتــۈپ باقســۇن، قېنــى.«

ــدى:  ــرەپ ئى ــۇ رەپ ــارائىتى بەكم دېمىســىمۇ، شــۇ چاغدىكــى مىســىرنىڭ ش
كوچىغــا چىقســاڭ كۆرىســەنكى، كــۆز ئالدىڭدىكــى بىناالرنىــڭ ئاپئــاق تېمــى بىــر 
ــدۇ؟« دەپ  ــرارى نېمى ــىر - ئەس ــڭ س ــدۇ. »بۇنى ــۇپ كېتى ــارا بول ــا قاپق ئاندى
ســوراپ بولغىچــە ئۆزۈڭمــۇ بىلىــپ قالىســەن: ئــۇ مىسلىســىز دەرىجىــدە زىــچ ۋە 
تــوپ - تــوپ بولــۇپ ئۇچــۇپ يۈرگــەن چىۋىنلەرنىــڭ كارامىتــى بولــۇپ، ئــۇالر 
قونغــان تامــار ئاشــۇنداق بىــر ئاندىــا تۈم قــارا بولــۇپ كېتەتتى. نىل دەرياســىنىڭ 
لېۋىــدە ئولتۇرســاڭ، ســەلكىن شــامالنىڭ يەلپۈشــى بىلــەن، دەريــا ســۈيىدىن چوڭ 
تەرەتنىــڭ قويــۇق ۋە ئاچچىــق پۇرىقــى »گــۈپ - گــۈپ« پــۇراپ، دېمىقىڭنــى 
ــەڭ،  ــپ كىرس ــازار ئايلىنى ــپ، ب ــا چىقى ــۈن بازارغ ــر ك ــدۇ. بى ــۋا قىلىۋېتى رەس
ــەن  ــىدىدىن زەھەرلەنگ ــاال ئوكس ــۇن چ ــان كارب ــىنىار چىقارغ ــى ماش كوچىاردىك

كالــاڭ ئــۈچ كــۈن ئاغرىيــدۇ ئــاز دېگەنــدە.

ئارىلىقتــا، مــاڭا تەئەللــۇق ئىلىــم تەھســىل قىلىــش كۆرسەتمىســى بويىچــە، بۇ 
قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتى ئورۇناشــقان جىــزا رايونىدىــن ئــون نەچچــە كىلومېتىــر 
ــپ،  ــىتېتىگە بېرى ــەر ئۇنىۋېرس ــان ئەزھ ــدا بولغ ــۇس« رايونى ــى »بۇئ ئۇزاقتىك
ــدۇم.  ــان بول ــىنى ئاڭايدىغ ــلىرى(« دەرس ــى ئاساس ــۇلۇددىن )ئىســام دىن »ئۇس
ــا  ــاق رايونىغ ــڭ يات ــۇر ئەزھەرىيلەرنى ــى ئۇيغ ــۇ يەردىك ــدا، ئ ــۇس ئارىلىقى تەنەپپ
بېرىــپ، ئۇالردىــن مــاش ئۇمىچــى بىلــەن »گىرىــچ - گىرىــچ« چەلپەككــە قانداق 

مۇئامىلــە قىلىۋاتقانلىقــى ھەققىــدە ئەمەلىــي دەرس ئالماقچــى بولــدۇم.

ــەكا ئېســەنكىرەپ، ھولۇقــۇپ، ئۆزىمىزنــى يوقىتىــپ   - بىزمــۇ دەســلەپ ب
قويغىلــى تــاس - تامــاس قالغــان ئىــدۇق، - دەپ تەنبىــھ باشــلىدى ئانــا يــۇرت 
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ــان  ــل بولغ ــون يى ــاق ئ ــا س ــەردە ئوقۇۋاتقىنىغ ــەن ۋە ئەزھ ــن كەلگ قارغىلىقتى
ــتىگە  ــڭ ئۈس ــۇن - »ئۇنى ــەد زۇن ــت مۇھەمم ــلىق يىگى ــۇز ياش ــە توقق يىگىرم
ــېغىللىق  ــۇم - ش ــۈن، ق ــز ئۈچ ــار بولغىنىمى ــويما بالى ــك، س ــىمىز كىچى يېش
چەلپەكنــى چاينــاپ يۇتالمــاي، مىشــىلداپ يىغــاپ كەتكــەن كۈنلىرىمىــز تــاالي 
- تــاالي بولغــان. ئەمەلىيــەت ئارقىلىــق تونــۇپ يەتتۇقكــى، »ھىجــرەت« دېگــەن 
ــاق،  ــۇ تام ــەققەت، بولۇپم ــا - مۇش ــەن. جاپ ــەس ئىك ــق« ئەم »›مېھماندارچىلى
ياتــاق، ھــاۋا، ســۇ ۋە توپراقــار غەلىتىلىكــى بولــۇپ كۆرۈلىدىغان ئوخشىماســلىقار 

ــا! ھىجرەتنىــڭ ســىناق بوسۇغىســى ئىكــەن گوي

 - ھــەر قانــداق بىــر ئىشــنى ئــۆز كاللىســىدىن ئۆتكــۈزۈپ ئىشــلەش بــەك 
مۇھىــم ئىكــەن، - ئــۆز تەجرىبىســىدىن مىســال ئېلىــپ چۈشــەندۈردى تاھىر جان 
ئىســىملىك يەنــە بىــر بــاال - »›ئۆلــۈپ قالســاممۇ ئىچمەيمــەن مۇنــداق ئۇماچنــى« 
دەپ غەلــۋە قىلغانارنىــڭ بىــرى ئىدىممــەن يېڭــى كەلگــەن چاغــاردا. بــۇ ھالنــى 
كۆرگــەن ئــەرەب مۇئەللىــم بىر كۈنــى: »بىلمــەك كېرەككى، جانابــى پەيغەمبىرىمىز 
ــدە  ــى ئاالھى ــز ئۇن ــۇڭا بى ــۇ. ش ــاچ ب ــەن ئۇم ــەالممۇ ئىچك ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
ئەزىزلــەپ ›قىزىــل ئەتىــر گــۈل‹ ئۇقۇمىدىكــى ›فۇ:ل‹ كەلىمىســى بىلــەن ئاتايمىز 
ۋە »ســاباھەل خەيــر )ئەتىگەنلىكىڭىــز خەيرلىــك بولســۇن(«دىكى »خەير«نىــڭ 
ئورنىغــا »فــۇ:ل« كەلىمىســىنى ئىشــلىتىپ، »ســاباھەل فــۇ:ل )ئەتىگەنلىكىڭىز 
قىزىــل ئەتىــر گۈلــدەك بولســۇن(« دېيىشــنى ياخشــى كۆرىمىــز. ســىز »گىرىچ - 
گىرىــچ« چەلپــەك دەۋاتقــان ئۇ يۇپقا ناننــى بىز نېمە ئۈچۈن »ھاياتلىــق، تۇرمۇش، 
ياشــام« مەنىســىدىكى »ئەيــش« ســۆزى بىلــەن ئاتايمىــز بىلەمســىز؟ چۈنكــى، ئــۇ 
بىــز ئىنســانارنىڭ ياشــامىنى ئەمەلىــي كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدىغــان ئــەڭ ئاددىي ۋە 
ئــەڭ ئاساســلىق نانــدۇر‹‹ دەپ چۈشــەنچە بــەردى. بــۇ بىــر نەچچــە جۈملــە گــەپ 
ئەمەلىــي ئۇقۇمــدا، مېنىــڭ ئۆتمــەس كالامنى ئاچىدىغــان ئاچقۇچ بولــدى بولغاي، 
شــۇندىن بۇيانــەت مــاش ئۇماچتىــن يالتايمايدىغــان، »گىرىچ - گىرىــچ« چەلپەككە 
بويــۇن تولغىمايدىغــان بولــدۇم. كالامدىــن ئۆتكــۈزۈپ يېگەنلىكىــم ئۈچۈنمىكىــن، 
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مەزكــۇر »گىرىــچ - گىرىــچ« چەلپــەك ئىســتېمالى تۈپەيلىدىــن، مېنىــڭ بــەش 
يىللىــق كونــا ئاشــقازان كېســىلىم ســەلىمۇل ئــەزا ســاقىيىپ كەتتــى!

 - زۆرۈر بولغانــدا، باشــقىارنىڭ ماقــۇل ئادىتىنــى قوبــۇل قىلىپ، بەرداشــلىق 
بېرىــپ داۋاماشتۇرســاڭ، ســەنمۇ كۆنــۈپ قالىدىكەنســەن ئاخىــر، - ســۆز قاتتــى 
يۈزلىــرى قىپقىزىــل، ســېمىز –بــۇدرۇق ئەخمــەت ئىســىملىك پــاكار بــاال - 
ــام دوختــۇر بولغــاچ،  مــەن ئۆمرۈمــدە ســوغۇق ســۇ ئىچىــپ باققــان ئەمــەس، ئان
»قاينىتىلمىغــان ســوغۇق ســۇدا مېكــروپ بــار« دەپ، زادىا ئىچكىلــى قويمايتتى.
ــەن.  ــوغۇق ئىچىدىك ــادەم س ــە ئ ــام، ھەمم ــن قارىس ــن كېيى ــە كەلگەندى ــۇ يەرگ ب
ھەتتــا، دوختــۇر بەرگــەن ســولپۇدۇن دورىنىمــۇ ســوغۇق ســۇ بىلــەن ئىچكىنىنــى 
كۆرســىڭىز، كۈلــۈپ كېتىســىز. »ھەممــە ئــادەم ئىچســە بولىدىكــەن ئــۇ ســوغۇق 
ســۇنى مەن ئىچســەم نېمىشــقا بولمايدىكەن؟ مەنمۇ ئىچىپ باقايا« دەپ، ئىچتىم. 
بىــراق، ســوغۇق ســۇنى ئىچىــپ بولــۇپ، بىــردەم ئۆتكەندىــن كېيىــن، بېشــىم 
ئاغرىغىلــى تــۇردى. يەرلىــك ئــەرەب بالىاردىن باشــقا، مااليســىيادىن، پاكىســتاندىن 
كەلگــەن بىزگــە ئوخشــاش مۇســاپىر بالىاردىنمــۇ ســوراپ باقتىــم: »ســوغۇق ســۇ 
ئىچســەڭار ســىلەرنىڭمۇ بېشــىڭار ئاغرىمــدۇ؟« مېنىــڭ ســوئالىمغا بېرىلگــەن 
جــاۋاب ئوخشاشــابولدى: »ســوغۇق ســۇ ئىچســەك، بىزنىــڭ بېشــىمىز ئاغرىمايدۇ، 
ئەكســىچە جېنىمىــز يايراپ كېتىدۇ. بىزنىڭ چۈشــەنچىمىزچە، ئىنســان بەدىنىگە 
ئەڭ پايدىلىق نەرســە—تىنىق ســوغۇق ســۇدۇر. ســېنىڭ ســوغۇق ســۇ ئىچكەندە، 
بېشــىڭنىڭ ئاغرىشــى ھــەر ھالــدا ئادەتلىنىش مەسىلىســى«. شــۇنىڭدىن كېيىن، 
ــنى  ــۇ ئىچىش ــوغۇق س ــۇرۇپ، س ــداپ ت ــىمۇ، چى ــپ كەتس ــىم ئاغرى ــەن بېش م
داۋاماشــتۇرىۋەردىم. نەتىجىــدە، بىــر ئــاي –قىرىــق كۈنلــەر ئۆتكەندىــن كېيىــن، 
مېنىڭمۇ بېشــىم ئاغرىمايدىغان، ئەكســىچە، ســوغۇق ســۇنى ئىچكەنسېرى ئىچكۈم 

كېلىدىغــان، قانچــە ئىچســەم، شــۇنچە ســىڭىدىغان بولــۇپ كەتتــى...

مۇھاجىرەتلىــك تۇرمۇشــنىڭ ئىنســانغا بېرىدىغــان تەربىيىســى ئاجايىــپ 
ــڭ  ــي ئوقۇغۇچىارنى ــك ئەزھەرى ــاالم دېمەتلى ــەن. ب ــەق بولىدىك ــىرچان ۋە ن تەس
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ــۇق  ــۇ ئوچ ــڭ كالامنىم ــرى مېنى ــرى ۋە تەنبىھلى ــات تەجرىبىلى ــى ھاي يۇقىرىق
ھاۋالىــق ســۈزۈك ئاســماندەك ئېچىۋەتتــى. شــۇندىن كېيىن، »فۇ:ل« ئىســىملىك 
ئۇماچنىمــۇ، »ئەيــش« ئاتلىــق چەلپەكنىمۇ »پــوش« دېمەي، »موك« ســوقىدىغان 
ــم  ــۇ مۇئەللى ــڭ ب ــەپەرلىرىم »بىزنى ــەن ھەمس ــى كۆرگ ــۇ ھالن ــم. ب ــۇپ كەتتى بول
ســىلنىڭ ئۇماچقــا ئامــراق چىقىــپ قالــدى« دەپ قويۇپتىكــەن، ئــەرەب ئۇســتامار 
مــاڭا »ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلــۈپ«، قاچامغــا مەزكــۇر ئۇماچنىــڭ يېغىدىــن جىقــراق 

ســېلىپ بېرىدىغــان بولــۇپ كەتكــەن بولــدى شــۇ كۈنلــەردە.

مىســىردا ئۆتكۈزگــەن ئــۇ مۇھاجىرەتلىــك كۈنلىرىمىــز يىگىرمــە تــۆرت يىلنىڭ 
ــەن  ــم بىل ــرى مۇئەللى ــۇ، ئابابەك ــۇ كۈنلەردىم ــا، مۇش ــدى. ئەمم ــدە قال ــۇ تەرىپى ئ
ئۇچرىشــىپ قالســاق، بىــر - بىرىمىزگــە ھېلىھــەم: »ســاباھەل فــۇ:ل« دەپ گــەپ 
ئېتىشــىپ قويىمىــز ۋە ئاشــۇ كەچمىشــلىرىمىزنى تاڭســۇققىنە ئەســلەپ ئۆتىمىــز.

ئەنقەرەدىكى ياتاق غېمى

 1997 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى، تۈركىيــە جومھۇرىيىتىگــە 
ھىجــرەت قىلىــپ، ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتى تىــل - تارىــخ - جۇغرافىيــە 
ئىنســتىتۇتى چاغــداش تــۈرك شــىۋىلىرى فاكۇلتېتىــدە، چاغاتــاي ئۇيغۇرچىســى 
ــۇ  ــى‹ دەپم ــمانلىي تۈركچىس ــى ›ئوس ــى‹ ياك ــاي تۈركچىس ــەدە، ›چاغات )تۈركىي
ئاتىلىــدۇ( تېكىستشۇناســلىقى بويىچــە دوكتورلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن، 

ــۇدۇم. ــل ئوق ــەش يى ب

چەتئەللــەردە، ئالىــي مەكتەپلــەر ئــۆز ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ تامــاق ۈە ياتىقى بىلەن 
مۇتلــەق كارى بولمايدىكــەن. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــر ئوقۇغۇچــى بىــر 
ــن كېيىــن، »خــوش كەلدىــڭ!«  ــۇل قىلىنىــپ كىرگەندى ئالىــي مەكتەپكــە قوب
دەپ، ئۇنىڭدىــن ئوقــۇش پۇلىنــى ئالىدىكــەن، ئوقۇغۇچىــار يوقلىمىســىغا 
تىزىمايدىكــەن ۋە ئۇنىــڭ ۋاقتــى - ۋاقتىــدا كېلىــپ دەرســلەرگە قاتنىشــىۋاتقان 
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- قاتناشــمايۋاتقانلىقىنى سۈرۈشــتۈرۈپ تۇرىدىكەنۇ، بىــراق، مەزكۇر ئوقۇغۇچىنىڭ 
قەيــەردە يېتىــپ - قوپۇشــى ۋە قەيــەردە تامــاق يىيىشــى بىلــەن مەكتــەپ 
مەمۇرىيىتىنىــڭ ھېچقانداق مەســئۇلىيەتلىك ئىشــى بولمايدىكەن. بــۇ ئەمەلىيەتنى 
مــەن پەقــەت تۈركىيەگــە كەلگەندىن كېيىن، ئاندىن بىلدىم. ئۇنىڭ ئۈســتىگە شــۇ 
چاغــاردا، تۈركىيەگــە چەتئەللەردىــن كېلىــپ ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىارنىــڭ دۆلەت 
ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى ئىلتىمــاس قىلىــش يــاش چەكلىمىســى 29 يــاش ئىكــەن. 
مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، ئوتتــۇز ياشــقا كىرىــپ قالغــان ئوقۇغۇچىنىــڭ ھــەر 
قانچــە گۇمپىســى بولســىمۇ، دۆلەتتىــن ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى ئېلىشــقا ئىلتىمــاس 

قىلىــش ســاالھىيىتى بولمايدىكــەن.

خــوش، مــەن قىرىــق يەتتــە ياشــقا كىرگەنــدە، »مەندۇرمــەن« دەپ شــىلتىڭ 
ئېتىــپ، ئوقۇشــقا چىقىــپ قاپتىمــەن. باشــتا، »مەكتــەپ قوبــۇل قىلــدى« دەپ 
خــوش بولــۇپ، نەچچــە كــۈن ئۇخلىيالماپتىمــەن. ئەمــدى، قانــداق قىلغۇلــۇق؟ 

ياتــاق قىيىنچىلىقــى شــۇ ئانــدا، مېنــى بــەكا ئېســەنكىرىتىپ قويــدى.

ــەھىر« دەپ  ــى »ھەمش ــر - بىرىن ــۇرالر بى ــۇق ئۇيغ ــا يۇرتل ــەدە، ئان تۈركىي
ئاتايدىكــەن. بىــر قانچــە كــۈن ئۆزەمچــە ئويانغاندىــن كېيىــن، بــۇ ئىشــنى ھــەل 

ــم. قىلىــش ئىســتىكىدە، ھەمشــەھىرلەرنى ئىزدىدى

پۈتكــۈل ئوقــۇش ۋە تۇرمــۇش چىقىملىرىنــى ئۆزىمىــز كۆتۈرىدىغــان ئوقــۇش 
ئىــدى بــۇ، - دەپ چۈشــەندۈردۈم ھەمشــەھىرلەرگە - مۇنــداق ئوقۇشــنى»دۆلەت، 
تەشــكىلنىڭ ئىجازىتــى، شەخســىي ھەمياننىــڭ كاپالىتى بىلــەن ئوقــۇش« دەيدۇ. 
يۇرتتىــن نىيــەت قىلىــپ، چىقىــپ قاپتىمــەن، قۇرۇق قــول قايتىپ كەتكــۈم يوق، 

ئىمكانــا بولســا، ئوقــۇپ كەتســەم دەيمــەن.

ئەگــەر بىــر - ئىككــى ئايلىــق ئوقــۇش بولســىيدى، قىيىنچىلىــق بولمــاس 
ئىــدى، - دېيىشــتى كۆپىنچــە ھەمشــەھىرلەر – ئــەڭ ئــاز دېگەندىمــۇ ئــۈچ يىــل 
ئوقــۇپ بەرمىســىڭىز »دوكتــور« دېگــەن ئۇنۋاننــى ســىزگە ھەرگىــز بەرمەيــدۇ بــۇ 
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تۈركلــەر. بىراق، ســىز مۇشــۇ يېشــىڭىزدا، »مەن يەنــە ئوقۇيمــەن زادى« دەۋاتقان 
ئەھۋالــدا، بىزمــۇ تەســىرلەندۇق. »ئىــرادەڭ ســەپەر بولســا، چىقــار يــول بــۇ يــەر 
بولســا« دېگــەن گــەپ بــار. بىزمــۇ بــار ئىمكانىمىــز بىلــەن، ئىزدىنىــپ باقايلــى. 
ئــەڭ مۇھىمــى، شــۇ ئــان ئۈچــۈن، ۋاقىتلىــق بولســىمۇ ياتــاق قىيىنچىلىقىڭىزنــى 

ھــەل قىلىشــىپ بېرەيلــى.

 شــۇ گــەپ بىلــەن، تۇغقــان يوقــاپ ۋەتەنگــە بارىدىغــان بىــر ھەمشــەھىرىمىز 
ئۆزىنىــڭ ئىككــى ئېغىزلىــق بىــر ئۆيىنــى ئىككــى ئايلىــق مۆھلەت بىلــەن بېرىپ 
تــۇردى. بــۇ ئــۆي ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شــەرقىي شــىمال تەرىپىگــە توغــرا 
 Yazgan( يازغــان تار كوچىســى ،)Cebeci Semti(كېلىدىغــان جەبەجــى رايونــى
ــى  ــڭ بىرىنچ ــر بىنانى ــك بى ــۆرت قەۋەتلى ــۇق ت ــى 124 - نومۇرل Sokak( دىك

قەۋىتىــدە ئىــدى. بــۇ يەردىــن ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىغىمۇ، ئەنقەرەنىــڭ مەركىزى 
ســانىلىدىغان قىزىــل ئــاي مەيدانىدىكــى چەتئەللىكلەرگــە تۈركچــە ئۆگىتىدىغــان 
خــاس مەكتــەپ - - تۆمــەر )TÖMER( گىمــۇ بېرىــش - كېلىــش ناھايىتى قوالي 
ــى ياخشــى  ــەن، ئوقۇشــۇمنىڭ بىسمىلاھســى خېل ــق بىل ــۇ قواليچىلى ئىــدى. ب

باشــانغان بولــدى.

بىــراق، »ھاينــى ھــۇي، توپاقنــى ئــۇي« دەپ بولغىچــە، ئىككى ئــاي مۆھلەت 
ئۆتــۈپ بــوالي دەپ قالــدى. راســتىنى ئېيتقانــدا، ئۆتكــەن بــۇ ئىككــى ئايلىــق 
ئەمەلىيــەت مــاڭا نىســبىي مۇقىــم بىر تۇرالغــۇ بولمــاي، مۇھاجىرەتلىك ئوقۇشــۇمنى 
نەتىجــە ۋىســالىغا ئۇالشتۇرۇشــنىڭ بەســى مۈشــكۈل بولىدىغانلىقىنــى ئىســپاتاپ 
كۆرســەتتى. بــۇ ھالــدا، يەنــە تۇرالغــۇ ئــۆي تېپىــش غېمى مېنــى كۆتۈرۈپا باســتى. 

قانــداق قىلىــش كېــرەك؟

بــۇ چــاغ دىكابىرنىــڭ باشــلىرى، بــاش قىــش، ئەنقەرەنىــڭ ھاۋاســى خېلىــا 
ــى  ــون ئىكك ــائەت ئ ــۇپ، س ــۇرۇن بول ــتىن ب ــىم چۈش ــدى. دەرس ــوغۇق ئى س
ــم - دە،  ــپ يەيتى ــاق قىلى ــۆزۈم تام ــپ، ئ ــپ كېلى ــا قايتى ــاردا، تۇرالغۇمغ يېرىم
تاماقتىــن كېيىــن، ســىرتقا چىقىــپ، بىــردەم - يېرىــم دەم ئىســتىراھەت قىاتتىم. 



37

بــۇ ھالــدا، كۆپىنچــە، ئۆيدىــن چىقاتتىــم - دە، غەرپكــە بۇرۇلــۇپ، قىزىــل ئــاي 
تەرەپتىــن ،كېلىپجەنۇبتىــن شــىمالغا ســوزۇلۇپ ئۆتىدىغــان جەمــال گۈرســەل چوڭ 
ــۇدۇل  ــە ئ ــۈپ، يەن ــىپ ئۆت ــى كېس ــى )Cemfl Gürsel Caddesi( ن كوچىس
ــا  ــارا كوچ ــان ئ ــەن تولغ ــار بىل ــى دۇككان - ماگىزىن ــى تەرىپ ــپ، ئىكك مېڭى
ئارقىلىــق، شــەھەر ئايانمــا پويىزىنىــڭ »جەبەجــى بېكىتــى« مەيدانىغــا بېرىــپ 

ئايلىنىشــنى ياخشــى كۆرەتتىــم. 

شــەھەر ئايانمــا پويىزىنىــڭ جەبەجــى بېكىتــى مەيدانــى دېگىنىمىــز، جەمــال 
گۈرســەل كوچىســى تەرەپتىــن كېلىــپ، ئىســمەت ئىنۈنــۈ تەنتەربىيــە مەيدانــى 
)İsmet İnünü Stadyumu( تەرەپكــە ئۆتۈدىغــان ئــارا كوچىغــا ياســالغان خېلــى 
ــڭ ئۈســتىدە  ــدى. ئاســما كۆۋرۈكنى ــڭ ئاســتىدا ئى ــر ئاســما كۆۋرۈكنى چــوڭ بى
تۇرۇپ، پويىزنىڭ كېلىپ توختىشــىنى - قوزغىلىشــىنى، يولۇچىارنىڭ چۈشــۈپ 
- چىقىشــلىرىنى ســەير ئېتىــش مەنــدەك مۇســاپىر ئادەمنىڭ كۆڭلىنــى ئاچقاندەك 
قىاتتــى. ئاســما كۆۋرۈكنىــڭ كەڭلىكــى تــۆرت مېتىــر، ئۇزۇنلۇقــى بولســا، ئەللىك 
مېتىــر چامىســىدا كېلەتتــى مېنىڭچــە. كۈزىتىشــىمچە، بــەزى جۈمــە كۈنلىــرى 
ــۇرۇپ  ــە تىلەمچىلىــك قىلىــپ ئولت ــى دىۋان ــرەر - يېرىمت كــۆۋرۈك ئۈســتىدە بى
ــۇ  ــى. بولۇپم ــۇزۇن تۇرمايتت ــداق ئ ــدەك مۇن ــادەم مەن ــقا ئ ــن باش ــا، مەندى قالمىس
مەنــدەك كۆۋرۈكنىــڭ شادىســىغا چاپلىشــىپ تــۇرۇپ، بېشــىنى كۆۋرۈك ئاســتىدىن 
ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان پويىزنىــڭ ئۈســىتىگە ســاڭگىاتقىنىچە، ئۇزۇندىــن ئۇزۇنغــا 
ــوق ئىدىكــى، كۆۋرۈكتىــن  ــادەم تېخىمــۇ ي ــۇرۇپ كېتىدىغــان ئ ئويغــا پېتىــپ ت
ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان يولۇچىارنىــڭ كــۆپ ھالــاردا، مــاڭا يېنىــپ - يېنىــپ قاراپ 

قويۇشــلىرى بۇنــى ئىســپاتاپ تۇراتتــى.

شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىــرى ئىــدى. پويىــزالر بىرىنىــڭ كەينىدىــن يەنــە بىــرى 
كېلىــپ - كېتىــۋەردى. كــۈن ئولتۇرۇپ كېتەي دەپ قاپتۇ. ســوغۇقمۇ ســەل ھەدەپ 
كەتكىلــى تــۇردى. »ئەمــدى قايتــاي« دەپ تۇرســام، كۆۋرۈكنىــڭ ئىســمەت ئىنۈنــۈ 
تەنتەربىيــە مەيدانــى تەرىپىدىــن كېلىۋاتقــان 20 - 22 ياشــار بىلــەن 40 - 45 
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ياشــار چامىســىدىكى ئىككــى ئــەر كىشــى ئــۇدۇل كېلىپ مــەن بىلەن ساالماشــتى:

»ســەالمۈن ئالەيكــۈم، ئابــى!) ســاالم ســىزگە، ئــاكا(«، - دېــدى ئــۇالر تــەڭا 
ئــاۋازدا دېگــۈدەك.

 - »ئالەيكــۈم ســەالم، قاردەشــلەرىم!« دەپ، ســاالمنى ئىلىــك ئالدىــم ۋە يېڭىا 
ئۆگەنگــەن تۈركچــەم بىلــەن ئۇالرنىــڭ ســوئاللىرىغا جــاۋاب بەردىــم. ھــەر ھالــدا، 
يېڭــى ئۆگەنجــە تۈركچەم بىلــەن، ئۆزۈمنىڭ بۇ تۈركىيەلىك تۈرك ئەمەســلىكىمنى 

ــدۈردۈم بولغاي. بىل

ــا ئاسىيالىمىســىن )ســەن ئوتتــۇرا ئاســىيالىقمۇ(؟«، - دەپ ســورىدى  »ئورت
ياشــتا چوڭــى.

 - »ئۇيغــۇرۇم )مــەن ئۇيغــۇر(« دېدىممــەن ســەمىمىيلىك بىلــەن. ئىككىســى 
ــرا  ــى توغ ــر گۇمان ــۇر بى ــا قانداقت ــن، گوي ــە قارىشــىۋالغاندىن كېيى ــر - بىرىگ بى
ــوڭ  ــتا چ ــى ياش ــن، ھېلىق ــتى. ئارقىدى ــاش لىڭشىتىش ــەرزدە ب ــدەك ت چىققان
قېرىندىشــىمىز تولىمــۇ ســەمىمىي قىياپــەت ۋە تەلەپپــۇز بىلەن، مېنــى ئۆزلىرىنىڭ 
ئىــش ئورنىغــا بېرىــپ، بىــرەر پىيالىدىــن چــاي ئىچىشــىپ كېلىشــىمگە تەكلىــپ 

قىلــدى.

 - »چــوك ياكىــن. بــاك، شــۇ ئىســمەت ئىنۈنــۈ تەنتەربىيە مەيدانىنىــن يانىندا 
ــڭ  ــە مەيدانىنى ــۈ تەنتەربىي ــمەت ئىنۈن ــۇ ئىس ــا، ئاش ــن. قارىغىن ــى يېقى )ناھايىت
ــا(«، - دەپ قوشــۇپ قويــدى ياشــتا كىچىــك قېرىندىشــىمىز. مېنىــڭ  يېنىدى
باشــقا ئىشــىم بولمىغاندىــن كېيىــن، نېزىقــاپ ئولتۇرمايــا، رازىيلىــق بىلــدۈردۈم. 
بىــز ئاســما كۆۋرۈكتىــن ئۆتــۈپ، ئىســمەت ئىنۈنــۈ تەنتەربىيــە مەيدانــى تەرەپكــە 

قــاراپ يــۈرۈپ كەتتــۇق.

ئۇالرنىــڭ ئىــش ئورنــى ئىســمەت ئىنۈنــۈ تەنتەربىيــە مەيدانى بىلــەن بىر كوچا 
ئارقىلىــق ئايرىلىپ تۇرىدىغان »فىدان ســوقاغى)كۆچەت كوچىســى(« ئىســىملىك 
بىــر تــار كوچىنىــڭ ئىچىدىكــى 122 - نومۇرلۇق ئالتە قەۋەتلىــك بىر بىنا ئىكەن. 
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بــۇ بىــر قانۇنلــۇق جامائەتنىــڭ مەدەنىيــەت مەركىــزى بولــۇپ، مەزكــۇر جامائــەت 
بىلــەن ھەمپىكىــر بولغــان ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى يېتىــپ - قوپىدىغــان 
ــڭ ئىككىنچــى  ــى بىنانى ــداش مېن ــۇ ئىككــى قېرىن ــار ئىكــەن. ئ ــۇ ب ياتاقلىرىم
قەۋىتىدىكــى بىــر ئىشــخانىغا باشــاپ كىــردى. ئۇالرنىڭ ياشــتا چوڭىنىڭ ئىســمى 
شــۇئەيب بولــۇپ، مۇشــۇ مەدەنىيــەت مەركىزىنىڭ باشــلىقى ئىكــەن. كىچىكىنىڭ 
ئىســمى بولســا، مۇســتافا بولۇپ، ســۈرىيەدىن كېلىپ، ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ئۇچــۇر - ئاالقــە كەســپى فاكۇلتېتىــدە ئوقۇۋاتقــان ســتودېنت ئىكــەن. ئىشــخانا 
ئىچــى تولىمــۇ ئىللىــق ئىــدى. بىــز تۈزۈتســىز ئۇزۇندىــن ئۇزۇنغــا مۇڭداشــتۇق. 
مەلــۇم بولدىكــى، ســۈرىيەلىك قېرىندىشــىمىز مۇســتافا بۈگــۈن بىلــەن قوشــقاندا، 
مېنى ئۈچ قېتىم ئاشــۇ كۆۋرۈكنىڭ ئۈســتىدە، بېشــىمنى ســاڭگىلىتىپ، پويىزنى 
كۈزىتىۋاتقانلىقىمنــى كۆرۈپتۇ. »بېشــىدا ئاســناف )قول ھۈنــەرۋەن( لەر كىيىدىغان 
ئاددىــي كەپكــە، ئۇچىســىدا، قىممــەت دېگۈچىلىكــى يــوق رەختتىــن تىكىلگــەن 
ئاددىــي پەلتۇســى بــار بــۇ ئوتتــۇرا ئاســىيالىق چىــراي مۇســۇلمان قېرىندىشــىمىز 
ــدۇ؟  ــاراپ تۇرىدىغان ــۇزاق پويىزنىــڭ رېلىســىغا ق ــداق ئۇزاقتىــن ئ نېمىشــقا مۇن
بىچــارە بىــرەر ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغــان بولمىســا ۋە كاللىســىدىن ئۆتمىگــەن بىر 
ئىــش تۈپەيلىدىــن ئۆزىنــى پويىزنىــڭ ئالدىغا تاشلىۋەتمىســە - ھــە؟« دېگەنلەرنى 
خىيالىغــا كەلتۈرۈپتــۇ - دە، باشــلىق شــۇئەيب ئابىغــا بــۇ كۆرگــەن ۋە ئويلىغىنىنــى 
ئېيتىپتــۇ. مۇســتافانىڭ تەســۋىرىنى ئاڭلىغــان ۋە تەســەۋۋۇرىنى پىكىــر غەلۋىرىدىن 
ئۆتكــۈزۈپ كۆرگــەن مۇســۇلمان كۆڭــۈل شــۇئەيب ئابــى ھايــال بولمايا، مۇســتافانى 

يــول باشــلىتىپ، ئاســما كۆۋرۈككــە يــۈرۈش قىلىپتــۇ.

يــۈزى تولــۇن ئايدەك يۇپ - يۇمىاق، چىرايىدىن ســەمىمىيلىك ۋە مېھرىبانلىق 
تۆكۈلــۈپ تۇرىدىغــان شــۇئەيب ئابــى )ياشــتا ئۆزىدىــن كىچىكمــۇ چوڭمۇ ئوخشاشــا 
»شــۇئەيب ئابــى« دەيدىكــەن. شــۇڭا مەنمۇ شــۇنداق دېدىــم. قارىغاندا، بــۇ يەردىكى 
ــم«  ــن باشــقا، »ھۆرمــەت ســاھىبى، غەمگۇزارى ــاكا« ئۇقۇمىدى »ئابــى« ســۆزى »ئ
ــى ئوقۇشــى ئۈچــۈن  ــور ئۇنۋان ــە دوكت ــڭ تۈركىيەگ ــدەك( مېنى ــەن بولىدىغان دېگ
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كەلگــەن قىرىــق يەتتــە ياشــلىق دوتســېنت ئوقۇغۇچــى ئىكەنلىكىمنــى بىلگىنىدە، 
ــۆز تەگمىســۇن(«  ــۆز تەگمىســۇن! ك ــالاھ! )ك ــالاھ! ماش ــرار: »ماش ــرار - تەك تەك
دەپ كەتتــى. قىممەتلىــك يېــرى، ئــۇ مېنىــڭ يۇرتتىكــى مەكتىپىمدىــن مائاشــى 
توختىتىلغــان، تۈركىيــە ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىنمــۇ ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى ئېلىشــقا 
ئىمكانســىز قالغــان بىــر ياشــانغان ئوقۇغۇچــى ئىكەنلىكىمنــى بىلگىنىدىمــۇ، ھېــچ 
ئېســەنكىرىمىگەن ھالــدا ئوخشاشــا قىزغىنلىق بىلــەن: »ھاللەدەجــەز، ھاللەدەجەز، 
مەراكەتمــە ئابــى )ھــەل قىلىمىز، ھــەل قىلىمىز، ئىچىڭنى ســىقما، ئــاكا(« دېدى.

ــدۇ  ــىيكەن« دېيىلى ــۆزۈڭ بولس ــداي س ــىمۇ، بۇغ ــڭ بولمىس ــداي نېنى »بۇغ
بىزدىمــۇ. بــۇ بۇغــداي ســۆزلەرنى ئــاڭاپ، قەۋەتا خوش بولــۇپ قالدىــم. ئارىلىقتا، 
شــۇئەيب ئابــى مۇســتافاغا »چــاي گېتىرســىنا )چــاي دەملــەپ كىرگىــن(« دەپ 
بۇيرىــدى. شــۇ ئەســنادا، مــەن ئىشــخانىدىكى كىتــاب جاھازىلىرىغــا ۋە ئۇنىڭــدا 
كۆزگــە تاشــلىنىپ تۇرغــان كىتابارغــا نەزىرىمنــى ئاغــدۇردۇم. بــۇ - ھــەر ھالــدا بىز 
زىيالىياردىكــى ئورتــاق كېســەل. بىــر يەرگــە بارســاق - تۇرســاق، ئــۇ يەردىكــى 

كىتــاب جاھازىلىــرى ۋە ئۇنىڭدىكــى كىتابارغــا بويۇندايمىــز دەســلەپ. 

 - »كۆرۈپ باقسام بوالمدۇ؟« ئەدەپ يۈزىسىدىن سورىدىم شۇئەيب ئابىدىن. 

 - »بۇيرۇن )مەرھەمەت(!« دېدى ئۇ راھەتلىك ۋە رازىيمەنلىك بىلەن. 

ــۇر  ــاي ئۇيغ ــە »چاغات ــز مەملىكەتت ــدە، بى ــى ئىچى ــاب جاھازىس ــام، كىت قارىس
يېزىقــى« دەيدىغــان، تۈركىيــەدە بولســا، »چاغاتــاي تــۈرك يېزىقــى« ياكــى 
ــوم  ــوم - ت ــان ت ــا يېزىلغ ــىك يېزىقت ــان كاسس ــمانلىچە« دەپ ئاتىلىدىغ »ئوس
كىتابــار تۇرۇپتــۇ. ئىختىيــارى ھالــدا، ئارىدىــن بىرســىنى ئېلىــپ كــۆرۈپ باقتىــم. 
ــرە(«  ــۇز ئۈچىنچــى پەنجى ــەرە )ئوتت ــۈ پەنج ــۇز ئۈچۈنج ــاب ماۋزۇســى »ئوت كىت
دەپ قويۇلغــان. ئاپتــورى بۈگۈنكــى زامــان ئىســام دۇنياســىدا، ئــۆز مۇخلىســلىرى 
تەرىپىدىــن »قۇرئــان كەرىمنــى يېڭىدىــن يېڭــى چۈشــەنچىلەر بىلــەن مۇكەممــەل 
ئىزاھلىغان ئالىم« دەپ تەرىپلىنىۋاتقان »ســەئىيد نۇرســىي« ئىســىملىك مەرھۇم 
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ــدى. زات ئى

 - »بــۇ يازىيــى ئوكۇيــا بىلىرســىن دەيىلمــى، ئابــى )بــۇ يېزىقنــى 
ئوقۇيااليدىكەنســەن - دە، ئاكا، شــۇنداقمۇ(؟«، - شــۇئەيب ئابى گويا تەڭداشســىز 
ــورىدى. ــە س ــادىيانە قىياپەتت ــدەك ش ــان ئادەم ــە تېپىۋالغ ــر نەرس ــك بى قىممەتلى

 -  »بەنىــم مەســلەگىم شــۇ، ئوســمانلىجا ئەليازمىــار ئــۈزەرە چالىشــىجام )، 
چاغاتــاي تــۈرك يېزىقــى قوليامىلىــرى بويىچــە تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش مېنىــڭ 

ــم. ــن جــاۋاب بەردى كەســپىمدۇر(«، - تەمكى

 -  »ماشــالاھ، ماشــالاھ! )كۆز تەگمىســۇن، كۆز تەگمىسۇن!(«، - يەنە تەنتەنە 
قىلىــپ كەتتــى شــۇئەيب ئابى - »ئالــاھ گۆندەرەن بىزىم مىسافىرىمىزمىشســىن - 
يــا! بىــزە گــەل ۋە بىزىــم ئۆۋرەنجىلــەرە ھوجالىــك يــاپ، تامام مــى )ئالــاھ ئەۋەتكەن 
دەل بىزنىــڭ مېھمىنىمىــز ئىكەنســەن. كەلگىــن - دە، بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا 

مۇئەللىملىك قىــل، بوالمدۇ؟(«.

بولۇنغــان گــەپ شــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن، مېنىــڭ تۈركىيەدىكــى ياتــاق غېمىــم 
ــاز كــەم بــەش يىــل تــۇردۇم.  ــەردە، ئ ــۇ ي تولۇقــى بىلــەن ھــەل بولــدى. مــەن ب
ــپ  ــدە يېتى ــەت مەركىزى ــۇ مەدەنىي ــەن ب ــدەك، م ــى دېگەن خــۇددى شــۇئەيب ئاب
- قوپىدىغــان تۈرلــۈك كەســپتىكى ئوقۇغۇچىارغــا چاغاتــاي تــۈرك يېزىقــى 
بويىچــە مۇئەللىملىــك قىلدىــم. ئاتاقلىــق مۇپەسســىر ســەئىيد نۇرســىينىڭ بىــر 
قىســىم ئەســەرلىرىنى ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلدىــم. ئــەڭ مۇھىمــى، بۇيەردىكــى 
ئابىاردىــن ۋە بــاالم دېمەتلىــك ئوقۇغۇچــى بالىاردىــن ئاجايىــپ كــۆپ نەرســىلەرنى 
ئۆگەندىمكــى، بەختىيــار ئوقۇغۇچــى بولــدۇم. بــۇ ھەقتىكــى جەريانارنىڭ مېغىزلىق 
ــى  ــىرىمنىڭ »تۈركىيەدىك ــۇ ئەس ــلەرنى ب ــك كەچۈرمىش ــى ۋە قىممەتلى يەرلىرىن

مېنىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم« دېگــەن بابىــدا بايــان قىلىمــەن، ئىنشــا ئالــاھ!

2010 - يىل، 22 - ئىيون، چارشەنبە.
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ئۈچىنچى باب

ھىجرەتتە يەكلىنىش ۋە ئۇنى سەۋر بىلەن يېڭىش

مۇھاجىرەتلىــك تۇرمۇشــتىكى يەنــە بىــر تەبىئىــي قىيىنچىلىــق - يەكلىنىــش 
ــا  ــر مۇھىتق ــى بى ــپ، يېپيېڭ ــا بېرى ــر ماكانغ ــى بى ــابلىنىدۇ. يېڭ ــۇپ ھېس بول
»بىســمىلاھ« دېگــەن چېغىڭــدا، ئــۇ يەرنىــڭ ئابۇ ھاۋاســىدىن باشــقا، شــۇ يەرگە 
ســەندىن بۇرۇنراق كېلىپ يەرلەشــكەن قېرىنداش - تۇغقانلىرىڭنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالغــان پۈتكــۆل خەلــق ســەن يېڭىكەلداخۇننى ئاڭلىق - ئاڭســىز ھالدا، ئــازدۇر - 
كۆپــدۇر يەكلەيدىغــان گەپكــەن. ئادەتتــە، ئارىغــا ئالماســلىق، ئەتەي قــوالي ئىمكان 
بەرمەســلىك، قەســتەن قىيىنچىلىــق پەيدا قىلىپ مۈشــكۈللۈك ھېــس قىلدۇرۇش 
قاتارلىــق كونكرېــت پائالىيەتلــەر بىلــەن ئىپادىلىنىدىغــان يەكلىنىشــنى »يېڭــى 
مۇھىــت، يېڭــى ماكانغــا مېھمــان نوپــۇس بولغۇچىارنىــڭ ئالدىنــى توســىدىغان 
ــان  ــەن پۇچلىنىۋاتق ــە سەۋداســى بىل ــدا، غاي ــي توســاق، ھىجــرەت قوينى تەبىئى
يۈرەكلەرنىــڭ ئىــرادە چېكىنــى ســىنايدىغان، غەيــرەت ســۈپىتىنى تەكشــۈرىدىغان 

بىــر ســىناق تېشــى« دېســە بولىدىكــەن ئەمەلىيەتتــە.

»ھەل قىلىمىز، ئاكا، ئىچىڭنى سىقما!«

يۇقىرىــدا دېگىنىمــدەك، ئوســمانلىيچە كاسســىك تىــل - يېزىقنــى ياخشــى 
بىلگەنلىكىــم شــاراپىتى بىلــەن، تۈركىيەگــە كەلگــەن تۇنجى يىلىا مۇقىــم تۇرۇپ 
يېتىــپ قوپىدىغــان ياتاق تېپىۋالدىم. شــۇئەيب ئاكا مېنى »يېڭى ئاســىيا جامائىتى 
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ــۇق  ــە تەئەلل ــۇر جامائەتك ــان ۋە مەزك ــزى« ئاتىلىدىغ ــەت مەركى ــەرە مەدەنىي ئەنق
بولغــان ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇغۇچىلىــرى يېتىــپ - قوپىدىغــان بــەش قەۋەتلىــك 
ــۆي  ــۇق ئ ــار 8 - نومۇرل ــى ب ــز خانىس ــە ئېغى ــى يەتت ــڭ 4 - قەۋىتىدىك بىنانى
)تــۈرك قېرىنداشــار مۇنــداق كــۆپ ئېغىزلىق ئۆينــى »دائىــرە« دەپ ئاتايدىكەن( 
دىكــى بىــر كىشــىلىك ياتاقخانىغــا ئورۇناشــتۇرۇپ قويــدى. مەزكــۇر دائىرىنىــڭ 
يەتتە خانىســىنىڭ بىرســى بىر كىشــىلىك، ئىككىســى كۆپ كىشــىلىك ياتاقخانا، 
بىرســى ئوقۇغۇچىــار دەرس تەكراراليدىغــان، كىتــاب كۆرىدىغــان خــاس ئۆگىنىــش 
ئۆيــى، بىرســى نامــاز ئوقــۇش ۋە مۇزاكىــرە - مەجلىــس ئۆيــى، قالغــان ئىككىســى 
بولســا، ھاجەتخانــا ۋە مۇنچــا بولــۇپ، مــاڭا بېرىلگــەن بىــر كىشــىلىك ئــۆي گەرچــە 
ئېچىلســا كارۋات، يېپىلســا ئورۇنــدۇق بولىدىغــان بىــر ســاپا ۋە بىــر دانــە ئۆگىنىش 
ئۈســتىلىا قويغىلــى بولىدىغــان بەش كۋادىــرات مېتىرلىق كىچىك خانا بولســىمۇ، 
ــا بولىدىغــان ئۆزگىچىلىكــى  ئىشــىكنى »گــۈپ« تاقىســا، ئۆزىگىــا خــاس دۇني
بىلــەن، ھەممىنىــڭ دىققــەت نەزىرىگــە ۋە ئىلىــك - ئېتىبارىغــا ســازاۋەر بىــر خانــا 
ئىكەنــدۇق. 47 ياشــلىق بىــر چاربــاش، يەنــە كېلىــپ بىــر يابانجــى )چەتئەللىــك( 
ئادەمنىــڭ بــۇ خــاس دۇنيانىــڭ خوجايىنى بولۇشــى قالغان يىگىرمە ياشــنىڭ ئالدى 
كەينىــدە بولغــان ســەككىز ئەزانىــڭ قىزىقىشــىنى قوزغىــدى بولغــاي ھــەر ھالــدا. 

ــپ،  ــتىن كىرى ــەن تۈشمۇتۈش ــدە، ھەممەيل ــى كۈن ــر - ئىكك ــلەپكى بى دەس
ھــال - ئەھــۋال ســوراپ، »ھــوش گەلدىنىــز ئۇيگــۇر ئابــى )خــوش كەلدىڭىــز، 
ئۇيغــۇر ئاكا!(« دېيىشــتى ۋە خۇشــچىراي بىلــەن مېھمانلىدى. بىــراق، ئۈچىنچى 
كۈنىدىــن باشــاپ خىيماناشــقا باشــلىدى: دائىــرە بويىچــە ھەممىدىــن كىچىــك 
ســانىلىدىغان ئورخــان خۇپتــەن نامىزىدىــن كېيىــن، مېنىــڭ ئىشــىكىم بــار تامنــى 
نىشــان قىلىــپ، پۇتبــۇل توپــى تېپىشــنى مەشــق قىلىدىغــان، »ئاپــا، مايمــاق 
كېتىــپ قالــدى« دەپ قويــۇپ، بىۋاســىتە مېنىــڭ ئىشــىكىمنى توپقــا تۇتىدىغــان 
بولىۋالــدى. ســائەت ئونــاردا »بولــدى« قىلســىغۇ مەيلىيــدى، بەزىــدە تــۈن كېچە 
ــم:  ــاس قىلدى ــا ئىلتىم ــلەپ ئۆزىگى ــى. دەس ــۇپ كېتەتت ــەر بول ــر - ئىككىل بى
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ــون  ــۇ، كاردەشــىم؟« )ســائەت ئ ــە ياپمازســان ئولۇرم ــون ئولۇنجــا بۆيل »ســائات ئ
بولغانــدا، مۇنــداق قىلمىســاڭ بولۇرمۇ، قېرىندىشــىم؟(. ئىلتىجايىــم كار قىلمىدى. 

ئاندىــن، دائىــرە باشــلىقىغا شــىكايەت قىلدىــم. 

»ھاللەدەجــەز، ھاللەدەجــەز، مەراكەتمــە ئابــى! )ھــەل قىلىمىــز، ھــەل قىلىمىز، 
ئىچىڭنــى ســىقما، ئــاكا(« دېــدى - يــۇ، ئارقىدىنــا: »ئــو داھــا بىــر چوجــۇك 
يــا! )ئــۇ تېخــى بىــر كىچىــك بــاال دېگىنــە!(« دېگەننــى ئىــاۋە قىلىــپ، ئۆزىــدە، 
ــى  ــېلىش يول ــك س ــتەن پاراكەندىچىلى ــل قەس ــۇ خى ــڭ ب ــە ئورخاننى كىچىكىن
بىلــەن، مــەن يېڭىكەلداخۇنغــا قىلىۋاتقان ئېنىــق ھالدىكى يەكلــەش پائالىيىتىنى 
چەكلــەش ئويىنىــڭ يوقلۇقىنــى ئىپادىلىــدى. دېمــەك، بــۇ ئەمەلىيەتتــە، مەزكــۇر 

8 - دائىرىدىكــى ســەككىز قېرىنداشــنىڭ ئورتــاق ئىنكاســى ئىــدى. 

مەنــدە، مۇشــۇنداق كوللىكتىــپ قارشــىلىق ياكــى يەكلەشــكە دۇچ كەلگەنــدە، 
ــان،  ــەل تۇرىۋالىدىغ ــەل - پ ــەي، س ــىپ كەتم ــەكرەپ - چىچاڭش ــراپ س ئالدى
»نېمــە ئۈچۈن؟«نــى ئۆزۈمگــە قويــۇپ، ســەل ئويلىنىۋالىدىغــان بىــر مىجــەز بــار. 
شــۇ مىجەزىــم بىلــەن، بــۇ ئىشــنى ئالدىــراپ، مەركــەز باشــلىقى شــۇئەيب ئاكىغــا 
دېمىدىــم. ئــۇ باشــلىقىمىز بىلــەن ئۇچراشــقاندا، ئــۇ »ناسىلســىن؟ )ئەھۋالىــڭ 
ــداق  ــم. »ناســىل ئىيــى؟ )قان ــم )ياخشــى(« دېدى ــداق؟(« دېســە، »ئىيىيى قان
ــم.  ــاۋاب بەردى ــى(« دەپ ج ــى ياخش ــى )ناھايىت ــوك ئىي ــە، »چ ــى(« دېس ياخش
ــم.  ــى بىلدۈرمىدى ــكە چىدىيالمىغانلىقىمن ــل يەكلەش ــۇ خى ــلىرىمغىمۇ ب ياتاقداش
ئەســلىدە، كەچتــە، خۇپتــەن نامىزىدىــن كېيىــن، ئەرتىكــى دەرســكە ئائىت كىتاب 
كۆرىدىغــان چېغىمــدا، ئىشــىكنى يېپىــپ قويــۇپ ئولتۇراتتىم. ئەمدىلىكتە بولســا، 
ئىشــىكنى ئۇلــۇغ ئېچىۋېتىپ ئولتــۇرۇپ كىتاب ئوقۇيدىغــان، پەرۋاســىز ۋە راھەت 
ئولتــۇرۇپ تاپشــۇرۇق ئىشــلەيدىغان بولــدۇم. ئىشــىكىم ئوچــۇق بولغــاچ، بەزىــدە 
»تــوپ يانتــۇ كېتىــپ«، بىۋاســىتە ئۆيگىــا كىرىدىغــان، بەزىدە ئۈستىباشــلىرىمغا 
تېگىــپ كېتىدىغــان چاغارمــۇ بولدى. بــۇ ھالاردىمۇ ھەرگىــز چېچىلمىدىم، توپنى 
ئــەدەپ بىلــەن ئاســتا تېپىــپ بەردىــم، بەزىدە، ھەتتــا ئۆز قولۇم بىلــەن ئەپچىقىپ، 
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ئورخــان قېرىندىشــىمنىڭ ئايىغىغــا رازىمەنلىــك بىلــەن تاشــاپ بەردىــم.

مېنىــڭ نەزەرىيەمچــە، ئــەڭ ياخشــى ئىنــكاس، ئــەڭ تــور يەيدىغــان گــۈزەل 
تۇيغــۇ گــەپ بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى ئــەپ بىلــەن، گــۈزەل پائالىيــەت بىلــەن 
ئىپادىلەنگەندىــا، ئاندىــن ئــۇ ئوبيېكتقا، قارشــى تەرەپكە ئەجەللىك تەســىر قىلىدۇ 
ۋە چەندىكىــدەك ياخشــى نەتىجــە بېرىــدۇ. ھــەر ھالــدا مۇشــۇ ياشــام مىزانىــم رول 
ئوينىــدى بولغــاي، مــەن دۇچ كەلگــەن بــۇ يەكلىنىــش قىيىنچىلىقىغــا نىســبەتەن 
ــۇل پائالىيــەت  ــر ماق ــان بى كۆرســىتىدىغان ئىنكاســىمنى ســەۋر ئاساســىغا قۇرۇلغ
بىلــەن ئىپادىلــەش قارارىغــا كەلدىــم ۋە مۇشــۇ ئەھۋالــدا، ئۆزۈمنىــڭ يەكلىنىشــكە 

ھەقلىــق ياكــى ئەمەســلىكمنى تارازىــاپ كــۆردۈم: 

مــەن بــۇ ئاناتولىيــە يېرىــم ئارىلىدىــن ئــون مىــڭ كىلومېتىرالرچــە ئۇزاقتــا بولغان 
ئۇيغــۇر دىيارىدىــن كەلگــەن بىــر ئۇيغۇرمــەن. گەرچــە تۈركلــەر بىلــەن بىــز ئىــرق 
جەھەتتىــن قېرىنــداش بولســاقمۇ ، ئەمما نېمىا دېگــەن بىلەن، بۇ ئاناتولىيــەدە تۈرك 
دۆلىتىنــى بەرپــا قىلغــان ۋە بۈگۈنكــى دۇنيــادا »تۈركىيــە« ئاتالغــان بىــر دۆلەتنىــڭ 
ســاھىبى بولغــان يەرلىــك تــۈرك پۇقراســى بىلــەن ھــەق ۋە ھوقــۇق جەھەتتــە تــەڭ 
قىممەتلىــك بىــر ئىنســان ئەمەســمەن. ھالبۇكــى، ئۇالرنىــڭ ئوخشــاش بىــر مۇھىتتــا، 
ئۆزلىرىنىــڭ كــۆپ كىشــىلىك ياتاقتــا قېلىــپ، مېنىڭ بىــر يالغۇز كىشــىلىك راھەت 
ياتاققــا ئىگــە بولۇشــۇمنى »تەييارغــا ھەييــار بولغانلىــق« ســاناپ، مېنــى يەكلــەش 

پوزىتسىيىســىدە بولۇشــى ئــۇالر ئۈچــۈن ھەقلىــق ئىشــتۇر. ئەمىســىچۇ؟

دەرۋەقــە، مــاڭا بــۇ يالغــۇز كىشــىلىك راھــەت ياتاقنــى دائىــرە باشــلىقى ياكــى 
ياتاقداشــلىرىم بەرمىــدى، بەلكــى مەركــەز باشــلىقى بــەردى. ھەتتــا مــەن بــۇ ياتاقنــى 
ئۆزۈمنىــڭ ئوســمانلىيچە تىــل - يېزىقتىكــى ماھارىتىــم بىلــەن قازاندىــم دېســەممۇ 
بولىــدۇ. ئەممــا، مېنىــڭ بۇ ياتاقداشــلىرىم مېنىڭ ئۇ ئىقتىدارىمنى تېخــى كۆرمىدى، 
مېنىــڭ بــۇ ياتاقتــا تۇرۇشــقا ھــەق قازىنىشــىمنىڭ بىــر نورمالســىزلىق ئەمەســلىكىنى 
دەلىللەيدىغــان ھېچبىــر ئەمەلىــي پاكىتقــا ھــاال ئېرىشــمىدى. بــۇ ھالــدا، ئۇالرنىــڭ 

مــاڭا ســالقىن پوزىتســىيىدە بولۇشــى تەبىئىــي ئەھــۋال بوالمــدۇ - قانــداق؟
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بىــر ئىنســاننىڭ ئۆزىنــى بىــر تــوپ جامائەتكە ئېتىــراپ قىلدۇرۇشــى ئۈچۈنمۇ، 
بىــر جامائەتنىــڭ ئــۆز قوينىغــا يېڭىدىــن كىرىــپ كەلگەن بىــر ئەزاســىنى ھەقلىق 
رەۋىشــتە قوبــۇل قىلىــپ، ئۇنىــڭ تۆرگــە ياكــى پايگاھقــا اليىقلىــق ســاالھىيىتى 
بىلــەن ئېتىــراپ قىلىشــى ئۈچۈنمــۇ ئوخشاشــا مۇئەييــەن ۋاقىــت - زامــان تەلەب 
قىلىدىغــان بىــر جەريــان كېتىــدۇ. ھالبۇكــى، بــۇ جەرياننىــڭ ئــۇ قــەدەر تىنــچ، 

جىمجىــت، راھــەت ۋە دولقۇنســىز بولۇشــى مۇمكىنمــۇ ئاخىــر؟

ــرى  ــوئال نۇقتىلى ــدەك س ــدە، يۇقىرىقى ــاپ كۆرگىنىم ــى تارازى ــۆز ئۆزۈمن ئ
مېنــى ســەۋرگە ئۈندىــدى. ھاياتلىــق ســەپىرىمدە، كۆپىنچــە، ئىقتىدارلىــق، ئــۆزى 
ئۆزىگــە ئىشــىنىدىغان ئادەملەرنىــڭ ئــەڭ ســەۋرچان كېلىدىغانلىقــى دىققىتىمنــى 
چېكىپــا كەلگەنلىكــى كــۆز ئالدىمــدا نامايــەن بولــدى. ھالبۇكــى، مــەن بــۇ يــەردە، 
ئاشــۇ ھەقىقىــي ئىقتىدارلىــق بولغــان، ئەممــا ھــەر قانــداق شــارائىتتا ھولۇقــۇپ 
كەتمەيدىغــان، ئىقتىــدار بىلــەن ئىشــەنچ ئاساســىغا قۇرۇلغــان ســەۋرچانلىق 
ئارقىلىــق، نەســىر - نۇســرەت قۇچقانارنــى ئۆرنــەك قىلغــۇم كەلــدى. ئەرەبلەرمــۇ: 
»ئــەس ســەبر ۋەن نەســر )ســەۋر قىلســاڭ، نۇســرەت قۇچىســەن(« دەيدىكەنغــۇ؟

»قىرىق بىرىنچى كوچىغا قانداق ماڭىمىز؟«

ئارىلىقتــا يــۈز بەرگــەن مۇنــداق بىــر قىســتۇرما ۋەقــە مــاڭا ھىجرەتتــە 
يەكلىنىشــنىڭ يەنــە بىــر ۋارىيانتىنــى كۆرســەتتى گويــا.

مــەن تۈركىيەگــە بارغــان شــۇ تۇنجــى يىلنىــڭ نويابىر ئېيىــدا، بىــر زۆرۈرىيەت 
بىلــەن، تۈركىيەنىــڭ ئــەڭ چــوڭ شــەھىرى ئىســتانبۇلغا بېرىــپ قالدىــم. مەنزىلىم 
ئىســتانبۇل شــەھىرى زەيتىــن بۇرنــۇ رايونــى 41 - كوچىدا ئولتۇرۇشــلۇق خېلىل 
ھاجىمنىــڭ ئۆيــى ئىــدى. خېلىــل ھاجىــم بىلــەن ئەنقــەرەدە تونۇشــۇپ قالغــان ۋە 

ئاالقىلىشــىپ تۇرۇشــقا، كۆرۈشــۈپ تۇرۇشــقا ۋەدىلەشكەنىدۇق.

 ئەنقەرەدىــن چىققان ئاپتوۋۇزىمىز ســەككىز ســائەتتىن ســەل ئارتۇقــراق ۋاقىت 
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مېڭىــپ، ئىســتانبۇلغا يېتىــپ كەلــدى ۋە كاتتــا بىــر يولۇچىــار ئاپتــوۋۇز بېكىتىدە 
توختىــدى. بېكەتتىــن چىقىــپ، ئىســتانبۇل شــەھىرى ئىچىــدە قاتنايدىغــان كوچا 
ــى  ــى ئېت ــڭ ئىكك ــى بېكەتنى ــان مەنزىلدىك ــەن بارىدىغ ــم. م ــا چىقتى ئاپتوۋۇزىغ
ــا چۈشــۈپ، 41 -  ــن خات ــا، ئاپتوۋۇزدى ــن بىلــەي، يېڭىياچىلىقت بارلىقىنــى نەدى

كوچىنــى دەماللىققــا تاپالمــاي، ئېزىــپ قالدىــم. 

ــرى  ــر يې ــاۋات بى ــى ئ ــڭ خېل ــاي كوچىنى ــۇ ج ــان ئ ــاپ قالغ ــەن تىڭىرق م
ــازان  ــدا ق ــڭ ئالدى ــا، ئۇنى ــر پوچتىخان ــدا، بى ــۇپ، 30 - 40 قەدەمچــە نېرى بول
قالپاققــا ئوخشــايدىغان ئايرىــم بۆلۈمچىلىــك بىــر قانچە ئاممىــۋى تېلېفــون تۇراتتى. 
ــدى.  ــاماللىق ئى ــۇر ش ــۇر - غ ــۆرۈن ۋە غ ــا س ــاۋا ئوبدان ــاچ، ھ ــۈز بولغ ــەچ ك ك
مــەن ئىككىلەنمەيــا، بىــر تېلېفــون ئالدىغــا بېرىــپ، زىيــارەت نىشــانىم بولغــان 
خېلىــل ھاجىمغــا تېلېفــون قىلدىــم. تېلېفونــدا مــەن ئــۆزۈم تۇرىۋاتقــان يەرنــى 
ــپ : »ســىلە  ــم كۆرســەتمە بېرى ــن، ھاجى ــن كېيى ــر تەســۋىرلەپ بەرگىنىمدى بى
ئىككــى بېكــەت بــۇرۇن چۈشــۈپ قاپــا. ئەتراپلىرىدىكى كىشــىلەردىن بىرســىدىن 
ســورىۋېتىپ، ئالدىلىرىغــا ئىككــى بېكــەت ماڭســىلىرىمۇ بولىــدۇ. ئەگــەر ئۇنــداق 
بولمىســا، شــۇ تۇرغــان جايلىرىدا تــۇرۇپ تۇرســىا، مەن ئالدىلىرىغــا كېتىۋاتىمەن« 
دېــدى. تېلېفوننــى قويــدۇم - دە، ئەتراپىمغــا باقتىــم. قارىســام، پوچتىخانىنىــڭ 
ئالدىــدا ئىككــى يــاش بــاال پاراڭلىشــىپ تۇراتتــى. زەڭ سالســام، ئــۇالر ئۇيغۇرچــە 
گەپلىشــىۋېتىپتۇ. مــەن خــۇددى ئالتــۇن تېپىۋالغانــدەك خــوش بولــۇپ، دەرھــال 

ئۇالرنىــڭ ئالدىغــا بېرىــش ئۈچــۈن قــەدەم ئالدىــم.  

ــار بىرســى  ــاكا ب ــدا تام ــدى قولى ــدى«، - دې ــاراپ كەل ــە ق ــا، بىزگ  - »ئاين
مېنىــڭ كېلىۋاتقىنىمنــى كــۆرۈپ. بىراق، نېمىشــقىدۇر مــەن دەل ئۇالرنىڭ ئالدىغا 
كېلــەي دېگــەن چېغىمــدا، خــۇددى بىرســى ئۇالرغا كومانــدا بەرگەنــدەكا قىياپەت 
ۋە تېزلىك بىلەن ئارقىســىغا ئۆيرۈلۈپ، ماڭا دۈمبىســىنى قىلىۋالدى. شــۇنداقتىمۇ 
مــەن ھېــچ ئىككىلەنمەســتىن، ھاجەتمەن يۇرتداشــلىق ئاۋازىم بىلەن: »ئەسســاالمۇ 

ــۇم!« دېدىم. ئەلەيك
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 - ئالەيكــۈم ســەالم!) بىــز »ئەلەيكــۇم« دېســەك، تۈركلــەر مۇشــۇنداق 
ــاغ  ــۇ چ ــدى دەل ش ــك ئال ــاالمىمنى ئىلى ــەن( ، - دەپ س ــۈم« دەيدىك »ئالەيك
پوچتىخانــا ئىچىدىــن چىقىــپ كەلگــەن بىــر تــۈرك قېرىنداش مېنىــڭ ئۇ چىقىپ 
كېلىۋاتقــان تەرەپكــە يۈزلىنىــپ تــۇرۇپ ســاالم قىلغىنىمنــى بايقــاپ - ياردىمجــى 
ــۇ  ــدى ئ ــۇ؟(، - دەپ قوشــۇپ قوي ــم )ســىزگە ياردەمچــى بواليم ــوال بىلىرمىيى ئ

تۈركلەرنىــڭ ئادىتــى بويىچــە.

ــاڭا قوڭلىرىنــى  مۇشــۇ چــاغ ۋە ئەھۋالدىمــۇ ھېلىقــى ئىككــى يۇرتدېشــىم م
يۈزلەنــدۈرۈپ تۇرىۋېرىشــتى. شــۇ ھالدا مەن ئىاجســىز، پېتىمنى بۇزمىغــان ھالدا، 

ســورايدىغىنىمنى ئــۇ ياخشــى كۆڭــۈل تــۈرك قېرىنداشــتىن ســورىدىم:

 - پــاردون، كىرىــك بىرىنجــى ســوكاگا ناســىل گىدىجــەز )كەچۈرىســىز، قىرىق 
بىرىنچــى كوچىغــا قانــداق ماڭىمىز(؟

 - بــاك، شــۇرادان ســوال دۆنــەرەك گىدەبىلىرســىن بەنجــە. )قــارا، ئــاۋۇ يەردىــن 
ســولغا بۇرۇلــۇپ ماڭســاڭ، بولىدىغــۇ دەيمەن(

مــەن ئــۇ تــۈرك قېرىندىشــىم كۆرســىتىپ بەرگــەن يولغــا يــۈرۈپ كەتتىــم. بىــر 
ئــاز ماڭدىــم - يــۇ، كۆڭلــۈم دېلىغــۇل بولــۇپ، »ئــۇ تــۈرك قېرىنداشــمۇ ›ماڭســاڭ 
ــا مېڭىــپ قالســامچۇ؟  ــدى. خات ــەن‹ دەپ ئىنتاڭــراق گــەپ قىل ــۇ دەيم بولىدىغ
›ئالدىلىرىغــا كېلىۋاتىمــەن‹ دېگەندىــن كېيىــن، ئاشــۇ جايىمغــا قايتىــپ بېرىــپ، 
ــى  ــە ھېلىق ــم - دە، يەن ــى ســاقاپ تۇرايچــۇ« دەپ ئويلىدى ســاھىبخان ھاجىمن

پوچتىخانــا ئالدىغــا قايتىــپ كەلدىــم.

كەلســەم، ھېلىقى يۇرتداشــلىرىم پوچتىخانىنىڭ ئالدىدا زوڭزىيىــپ ئولتۇرۇپ، 
بەڭگــى پارىڭــى قىلىشــىۋاتقانىكەن. مېنىــڭ كەلگىنىمنــى كــۆرۈپ ئورۇنلىرىدىــن 
تۇرۇشــتى. بىــراق، ئالدىمغــا كەلمىــدى. مېنىڭمــۇ ئەمــدى ئۇالرنىــڭ ئالدىغــا بارغۇم 
كەلمىــدى. ھېلىقــى ئاممىــۋى تېلېفــون بــار تەرەپكــە ئۆتــۈپ، ئۇالرنــى ئىلمىغــان 

قىياپەتتــە تــۇردۇم. ئەممــا، قۇلىقىــم ئــۇالردا ئىــدى.
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ــارا، 41 - كوچــا ئىشــەدە تۇرســا تاپالمــاي، قايتىــپ كەپتــۇ، - دېــدى   - ق
قولىــدا تاماكىســى بــار بــاال قولىدىكــى يېڭىــا تۇتاشــتۇرۇلغان تاماكىســى بىلــەن 

ــۇرۇپ.  مېنــى جۆنــەپ ت

 - ئــى كىيىۋاغــان تۈركچــە شەپكىســىنى كۆرۈڭا، ئاســناپ )قــول ھۈنەرۋەنلەر(
مــۇ كەيمەيــدۇ ئۇنداق شــەپكىنى، ۋاي، ســەرالىق دادام - ھەي!

 - سومكا ئېسىۋاغىنىغا قارىغاندا، ئوقۇغۇچىمىدىيا؟

ــرى  ــۇنداقمۇ قې ــا؟ مۇش ــى كۆرمىدىڭم ــپ كەتكىنىن ــرى ئاقىرى ــا چاچلى  - ئ
ــە! ــدۇ دېگىن ــى بوالم ئوقۇغۇچ

شــۇ ئانــدا، مــەن ھېلىــا قايتىــپ كەلگەن كوچــا تەرەپتىــن »مۇئەللىــم!« دەپ 
توۋلىغىنىچــە خېلىــل ھاجىــم يېتىــپ كەلــدى. ھاجىمنىــڭ قارىســى كۆرۈنۈشــى 
بىلــەن تــەڭا ئــۇ ئوبزورچــى بالىــار »شــارتتىدە« ئارقىســىغا ئۆيرۈلــۈپ، 
پوچتىخانىنىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ كېتىشــتى. ھاجىــم بىلــەن ئىككىمىــز قىزغىــن 

ــۇق. ــۈرۈپ كەتت ــان ي ــل تام ــان مېڭىــپ، مەنزى كۆرۈشــتۇق ۋە يانمۇي

ئەرتىســى ئەتىگەنــدە، ھاجىــم بىلەن بىللە قورۇســىدىن چىقىپ كېلىۋاتســاق، 
ــم  ــپ، ھاجى ــاال چىقى ــر ب ــن بى ــان قورۇدى ــۇدۇل تۇرىدىغ ــەن ئۇدۇلمۇئ ــم بىل ھاجى
ــۈپ كەتتــى. مــەن  ــن سۇۋىشــىپ دېگــۈدەك ئۆت بىلــەن ساالماشــتى ۋە يېنىمدى
ئېنىــق تونــۇدۇم، ئــۇ تۈنۈگــۈن پوچتىخانــا ئالدىــدا مېنــى ئىلىــك ئالمىغانارنىــڭ 

ئىچىدىكــى بەڭگــە بــاال شــۇ ئىــدى....

»ئالتۇننىڭ قەدرىنى زەرگەر بىلىدۇ«

تۈركىيــە بىــر دېموكراتىــك دۆلــەت بولــۇش ســاالھىيىتى بىلــەن، جەمئىيەتتــە، 
سىياســى كــۆز قــاراش، مەســلەك - مەتلەپلىــرى ئوخشاشــمايدىغان جامائەتلەر توپى 
بــەكا كــۆپ ئىكــەن. بــۇ جامائەتلــەر يــەر مەيدانــى ســەككىز يــۈز مىــڭ كۋادىــرات 
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كېلومېتىرلىــق تــۈرك زېمىنىنىــڭ جــاي - جايلىرىغــا تارقىلىــپ كەتكــەن ھالەتتــە 
بولســىمۇ، ئۆزئــارا بــاردى - كەلــدى مۇناســىۋەتلىرى زىــچ، ئۆزئــارا خەۋەرلىشــىپ 
تۇرۇشــلىرى ئۇچــۇر زامانىغــا مۇناســىپ تېــز ئىكەن. شــۇ ســەۋەبتىن بولســا كېرەك، 
»چىندىكــى بىــر ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ قىرىــق يەتتــە ياشــقا كىرگــەن دوتســېنتى 
ــاال - چاقىســىنى ۋاقتىنچــە تاشــاپ، تۈركىيەگــە  ــۇن ب خىزمــەت ئورنىنــى، خوت
ئوقۇغۇچى بولۇپ كېلىپ، مەدەنىيەت مەركىزىمىزدە يېتىپ - قوپۇپ، ئوســمانلىي 
ئىمپىرىيىســىنىڭ ئاخىرقــى پادىشــاھلىرىدىن بولغــان ئابدۇلھەمىد خانغا بېغىشــاپ 
يېزىلغــان ›تارىخــى ھەمىدىــي‹ دېگــەن كىتابنــى تەتقىــق قىلىۋېتىپتــۇ« دېگــەن 
خــەۋەر »ئــۇ ئــادەم گەرچــە ئېنگلىزچــە بىلمىســىمۇ، ئەرەبچىنــى ســويىۋېتەرمىش، 
پارســچىنى ســۇدەك بىلەرمىــش« دېگــەن تەرىــپ - تەۋســىپلەر بىلــەن قوشــۇلۇپ 
تارقىلىــپ، يېڭــى ئاســىيا جامائېتىنىــڭ ئەنقەرەلىــك مۇخلىســلىرىنىا ئەمــەس، 
ئىســتانبۇل ۋە كونيــا قاتارلىــق باشــقا شــەھەرلەردىكىلەرنىڭمۇ قىزىقىشــىنى 

قوزغىغانلىقــى مەلــۇم بولــدى ئــۇزۇن ئۆتمەيــا. 

بــۇ كۈنلــەردە، كەچقــۇرۇن مەكتەبتىــن قايتىــپ كەلســەم، مەدەنىيــەت 
ــى  ــدا مېن ــا، ياتىقىم ــدە بولس ــالونىدا، بەزى ــۈش س ــان كۈت ــڭ مېھم مەركىزىمىزنى
ســاقاپ تۇرغــان زىيارەتچىلــەر بوالتتــى. زىيارەتچىلەرنىڭ مۇتلــەق كۆپچىلىكىنىڭ 
ياشــلىرى 25 - 30 دىــن تــۆۋەن بولغــان ياشــارنىڭ بولۇشــى دىققەتنــى جەلــب 
قىارلىــق ئىــش ئىــدى. ئــۇالر مــەن ئېلىپ كەلگــەن »تارىخــى ھەمىدىــي« ناملىق 
كىتابنىــڭ قوليازمــا نۇسخىســىنى ۋاراقــاپ، مېنــى ئوقۇتــۇپ ۋە يــازدۇرۇپ كۆرۈپ: 
ــداق  ــەتتى. مۇن ــتكەن(« دېيىش ــتكەن، راس ــۇش )راس ــۇش، دوگرۇيم »دوگرۇيم
زىيارەتچىلەرنىــڭ بولۇشــى، بولۇپمــۇ كۈندىــن كۈنگــە كــۆپ بولۇشــى مېنىــڭ بــۇ 
مەدەنىيەت مەركىزىدىكى، خۇسۇســەن مەن يېتىپ - قوپىدىغان 8 - دائىرىدىكى 
ياتاقداشــلىرىم ئالدىدىكــى ئابرويۇمنــى ئۆســتۈردى، ئىناۋېتىمنــى ئاشــۇردى. مــاڭا 
ســوغۇق قارايدىغــان ياتاقداشــلىرىمنىڭ چىرايــى ئوڭلىنىشــقا باشــلىدى. ســاالم - 
ســائەت قىلغۇســى كەلمەيدىغانارنىڭمــۇ ئېغىزلىــرى يۇمشــاپ، بــارا - بــارا مېنــى 
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تەشەببۇســكارلىق بىلــەن: »ھوجــام )غوجــام، مۇئەللىــم(« دەپ ئاتايدىغــان بولــدى. 
ــافىرىنىز ۋار  ــا مىس ــۈن داھ ــام بۇگ ــە: »ھوج ــپ بولغىچ ــىكتىن كىرى ــەن ئىش م
)مۇئەللىــم، بۈگــۈن يــەن زىيارەتچــى مېھمىنىڭىــز بــار بولــدى(« دەپ خوشــخەۋەر 
يەتكــۈزۈپ، »ســىز ئوتــۇرۇن، بىــز ھەمــەن چــاي ھازىرالياجــاز )ســىز ئولتۇرىۋېرىڭ، 
چاينــى بىــز بىردەمدىــا تەيياراليمىــز(« دەپ تالىشــىپ خىزمەتكارلىــق قىلىشــىپ 

بېرىدىغــان بولۇشــتى. 

ــى  ــوپ ھوجاي ــا رائ ــايد مەۋالن ــى »س ــر كەچقۇرۇنلۇق ــڭ بى شــۇنداق كۈنلەرنى
ــەن  ــۇ(« دېگ ــى چاقىرتىپت ــوپ مۇئەللىمن ــە ئابدۇرائ ــايىد مەۋالن ــش )س چاگىرتمى

ــى. ــى تەۋرىتىۋەتت ــەت مەركىزىمىزن ــۈل مەدەنىي ــەۋەر پۈتك خ

ــەۋى  ــەرە دىكىمئ ــم. ئەنق ــان ئىدى ــرەك قايتق ــن كەچ ــى، مەكتەپتى ــۇ كۈن ش
)ماشــىنىچىخانا( رايونــى »فىــدان« )كۆچــەت( كوچىســى 22 - قورودىكــى 
مەدەنىيــەت مەركىزىمىزنىــڭ دەرۋازىســىدىن كىرىشــىم بىلــەن تــەڭ، ئىككىنچــى 
قەۋەتتكــى چــوڭ ســالۇننىڭ ئىشــىكىدە مېنــى ســاقاپ تۇرغــان ياتاقدىشــىم ئۈمىد 
تەقەززالىــق بىلــەن خىتــاب قىلــدى: »ھوجــام، چابــۇك ئولۇنــۇز، شــۇئەيب ئابــى 
ــاقاپ  ــىزنى س ــاكا س ــۇئەيب ئ ــۇڭ. ش ــز بول ــم، تې ــور! )مۇئەللى ــىزى بەكلىي س
ــردۇق.  ــىغا كى ــڭ ئىشخانىس ــۇئەيب ئاكىنى ــال ش ــز دەرھ ــدۇ(«. ئىككىمى ئولتۇرى
ــا بىلىرســىن  ــاراپ: »ســەن چىق ــە ق ــاكا ئۈمىدك ــان شــۇئەيب ئ كىرىشــىمىز ھام
)ســەن چىقىــپ كەتســەڭ بولىــدۇ(« دەپ ئىجــازەت بــەردى. ئاندىــن ئــۇ خــاس 
ئورۇندۇقىدىــن قوزغىلىــپ، بېرىــپ ئىشخانىســىنىڭ ئىشــىكىنى ئۆز قولــى بىلەن 
ــدا  ــپ، يېنىم ــاپاغا كېلى ــان س ــەن ئولتۇرغ ــن، م ــن كېيى ــپ قويغاندى ــم يېپى ھى
ئولتــۇردى. مــەن ھۆرمــەت يۈزىســىدىن ئۇنىڭغــا يېرىــم يۈزلىنىــپ، دىققىتىمنــى 

ــۇردۇم. ــپ تىــك ئولت بېرى

ــۇ  ــا دىلەكچىم ــور. ســەن ئون ــا ســەنى ناســىل بىلىي  - ھوجــام، ســايد مەۋالن
ــداق تونۇيســەن؟  ــى قان ــم، ســەن ســايىد مەۋالنەن ــا؟ )مۇئەللى ۋەرمىشــتىن ئەجەب
كۆرۈشــۈش ئىســتىكىدە ئۇنىڭغــا ئىلتىمــاس ســۇنغانمىدىڭ يــا؟( - شــۇئەيب ئاكا 
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تولىمــۇ ھەيرانلىــق ھېــس قىلغــان تــەرزدە ســورىدى. 

 - ھايىــر، ئــو ئۈســتادىن ئىســمى شــەرىفىنى ئاركاداشــاردان دۇيدۇگۇمــدان 
ــۇ پىــر - ئۇســتازنىڭ شــەرەپلىك  ــى )ياقــەي، ئ ــوك، ئاب باشــكا ھىــچ بىلگىــم ي
نامىنــى ياتاقداشــاردىن ئاڭلىغىنىمدىــن بۆلــەك ھىچبىــر تونۇشــلۇقۇم يــوق، ئاكا(، 
- دەپ جــاۋاب بەردىــم ســەمىمىيلىك بىلەن. ئەمەلىيەتتىمۇ، ياتاقداشــاردىن ســايد 
مەۋالنەنىــڭ كۈنىمىــزدە ھايــات ياشــاۋاتقان مەنىــۋى لىــدەر )رەھبەر(لــەر ئىچىــدە، 
نۇرچىــار جامائېتىنىــڭ بۈيــۈك ئۇســتازى ســەئىد نۇرســىي ھەزرەتلىرىنىــڭ قوبۇل 
ــۇش  ــر زات بول ــان بىردىنبى ــل بولغ ــۆھبىتىگە نائى ــە س ــۈز تۇران ــىغا ۋە ي قىلىش
ســاالھىيىتى بىلــەن تولىمــۇ ئۇلۇغلىنىدىغانلىقــى، ئــۇ زات بىلــەن كۆرۈشۈشــنىڭ 
ئىمكانســىز دېگــۈدەك دەرىجىــدە تــەس ئىكەنلىكــى ھەققىــدە ئاڭلىغــان ئىدىــم.

ــا  ــەن« دەپ ــا م ــى »مان ــاللىق ۋە شــەرەپ تۇيغۇســى ھاياجان ــن خوش ئوزايىدى
ــى  ــن ئەلىن ــايد مەۋالنانى ــتاد س ــردا: »ئۈس ــاكا ئاخى ــۇئەيب ئ ــان ش ــپ تۇرغ چىقى
ئۆپمەك ئىنســانا شــانس ۋە جەمائەتىمىزە نۈســرەت گەتىرەجەكتىر، بىلىيورمۇســۇن، 
ھوجــام! )بىلەمســەن مۇئەللىــم، پىــر ئۇســتاز ســايد مەۋالنەنىــڭ قولىغــا ســۆيۈش 
ئىنســانغا ئامــەت ۋە جامائېتىمىزگــە بولســا، نۇســرەت ئېلىــپ كېلىــدۇ دېگىنــە!(« 
دېــدى ۋە ســايد مەۋالنــە بىلــەن كۆرۈشۈشــكە ئۆزىنىڭمــۇ بىللــە بارىدىغانلىقىنــى 

. ئېيتتى

مەۋالنــە ســايد خوجىمىــز بىزنــى ئەنقەرەنىــڭ »ئۇلــۇس« ئاتىلىدىغــان 
رايونىدىكــى »ســانايى خــان )ســانائەت بىناســى(« دەپ خېتــى بار تــۆرت قەۋەتلىك 
بىنــا ئىچىدىكــى نۇرچىــار نەشــرىياتىنىڭ باشــلىق ئىشخانىســىدا قوبــۇل قىلدى. 
ــپ  ــەن تىزلىنى ــى بىل ــر پۇت ــە بى ــى بويىچ ــڭ ئادىت ــاكا تۈركلەرنى ــۇئەيب ئ ش
ــۇرۇپ، مەۋالنەنىــڭ قولىغــا مۇھەببــەت بىلــەن ســۆيۈپ پېشانىســىگە ســۈردى.  ت
مــەن يېڭىكەلداخــۇن بۇنــداق ئــادەت ســاھىبى بولمىغانلىقىــم ئۈچۈنمــۇ، ئەيتــاۋۇر 
ئۇيغــۇر رەســمى بويىچــە ئــوڭ قولۇمنــى كۆكســۈمگە قويــۇپ »ئەسســاالم!« دېدىــم 
ۋە قەددىمنــى مۇناســىپ ئىگىــپ تــۇرۇپ، مەۋالنەنىڭ قولىنى ســىقىپ كۆرۈشــتۈم. 
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مەۋالنــە ســىققان قولۇمنــى قويىۋەتمــەي تــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ يېنىــدا ئولتۇرغــۇزدى. 
ســىھھەتلىك دۇئاســىدىن كېيىــن، ئــۇ ئــەرەب تىلىــدا، مېنىــڭ قەيــەردە، نېمــە 
ئوقۇغــان، ئىلمىــي مۇتالىئــە ۋە تەھســىللىرىم نېقــەدەر ۋە قانــداق بولغــان ۋە 
بولىۋاتقانلىقــى قاتارلىــق مەســىلىلەر ھەققىــدە ســورىدى. مــەن قىســقا ۋە مېغىزلىق 
قىلىــپ جــاۋاب بەردىــم. الپتىــن خالىي بولغــان، ســەمىمىييەت بىلەن ســۇغۇرۇلغان 
جاۋابىــم مەۋالنەنــى ســۆيۈندۈردى بولغــاي، ئۇ باش لىڭشــىتقىنىچە، مــاڭا قايتىدىن 
ــڭ  ــۇرۇپ، ئۇنى ــن دەس ت ــرام يۈزىســىدىن ئورنىمدى ــەن ئېىھتى ــەردى، م ــول ب ق

ئۇزالتقــان قولىنــى تەكــرار ســىقىپ كۆرۈشــتۈم.

 - بــۇ ھوجامىــز بىزىــم گەرچەكتــەن ئازىــز مىســافىرىمىزمىش، شــۇئەيب بــەي 
)بــۇ مۇئەللىــم بىزنىــڭ ھەقىقەتەنمــۇ ئەزىــز مېھمىنىمىــز ئىكــەن، شــۇئەيب بــەگ( 
- دېــدى ئــۇ تولىمــۇ مەمنــۇن بولغــان قىياپەتتــە. ئاخىــردا مــاڭا يۈزلىنىــپ تــۇرۇپ 
ســورىدى: - فىدانــدا راھەتىــن يەرىندەمــى )كۆچــەت كوچىســىدىكى مەدەنىيــەت 

مەركىزىــدە ئارامىــڭ جايىدىمــۇ(؟

 - يەرىندەدىــر، يەرىندەدىــر، - مــەن ئاغزىمنــى ئۆمەللــەپ بولغىچــە تالىشــىپ 
جــاۋاب بــەردى شــۇئەيب ئــاكا، - ئــو بىزىــم ئوســمانلىجا ئۆۋرەتمەنىمىــز، 
ــڭ  ــۇ بىزنى ــى )ئ ــوك ئىي ــى چ ــور، راھەت ــمانلىجا ئۆۋرەتىي ــزا ئوس چوجۇكارىمى
ــى  ــدۇ، ئارام ــمانلىيچە ئۆگىتى ــا ئوس ــز، بالىلىرىمىزغ ــمانلىيچە ئوقۇتقۇچىمى ئوس

ــى(. ــى ياخش ناھايىت

ــاۋاب  ــىپ ج ــن تالىش ــۈن مەندى ــە ئۈچ ــڭ نېم ــۇئەيب ئاكىنى ــدا ش ــۇ چاغ ش
بەرگەنلىكى تا بۈگۈنگىچە مېنىڭ كۆڭلۈمگە بىر ســىر سايىســىنى تاشــاپ كەلدى. 
كىــم بىلىــر، مېنىــڭ 8 - دائىرىدە تەڭقىســلىق چېكىــپ كېلىۋاتقانلىقىمدىن ئاز 
- تــوال بولســىمۇ خەۋىــرى بــاردۇر. شــۇ ســەۋەبتىن، مېنىــڭ ئــۇ ســورۇندا ئۇنــى 
پاسســىپ ئورۇنغــا چۈشــۈرۈپ قويىدىغــان جاۋاب بېرىپ قويۇشــۇمدىن ئەنســىرەپ، 
ــداق بولمىســۇن، ئەرتىســى  ــدۇر. مەيلــى قان ئاشــۇنداق تالىشــىپ جــاۋاب بەرگەن
مەكتەپتىــن كەلســەم، ياتىقىــم ئەســلىدىكى »پۇتبــۇل ئوينــاش كوچىســى«دىن 
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شــۇ دائىرىنىــڭ ئىچىــدە، يېرىــم قــەۋەت ئۈســتى بولغــان »داۋەتلــى پروفەســۆرلەر 
دىنلەنمــە ئــەۋى )تەكلىپلىــك پروفېسســورالر دەم ئېلىــش ئۆيى(«گــە يۆتكىلىــپ 

قاپتــۇ. دائىــرە ئىشــىكىدىن كىرىشــىم ھامــان ياتاقداشــار ئورىۋالــدى: 

ــز،  ــز مىســافىر ھوجامى ــز، ئازى ــم ســايگىدەيەر ئابىمى ــن بىزى  - ھــوش گەلدى
گــەل! مەۋالنامىــزال توكاالشــان ئەلىنــە ســەۋمەمىزە ئىزىــن ۋەر، گەل!)ئــى، بىزنىــڭ 
ســۆيۈملۈك ئاكىمىــز، مېھمــان مۇئەللىمىمىــز، خــوش كەلدىــڭ، كــەل! مەۋالنىمىــز 

بىلــەن قــول ئېلىشــقان قولۇڭغــا سۆيۈشــىمىزگە رۇخســەت قىلغىــن، كــەل(

شــۇنداق قىلىــپ، مېنىــڭ ياتىقىــم - راھەتگاھىــم مەدەنىيــەت مەركىزىمىزنىڭ 
ئــەڭ ئۈســتۈنكى قېتىدىكــى بالكۇنلــۇق خــاس خانىغــا ئورۇناشــتۇرۇپ بېرىلــدى. 
بــۇ قاتتــا بىــر دانــە يــۈز كىشــىلىك ئىلمىــي دوكات زالــى )كونفرانــس ســالۇنى( 
بىلــەن پەقەتــا مېنىــڭ ياتاقخانــام بــار. ياتاقخانامنىــڭ شــەرقىي تېمــى قــوش قانــات 
دېرىزىلىــك. شــەرقتىن كۆتۈرۈلگــەن قۇياشــنىڭ نــۇرى ھەممىدىــن بــۇرۇن مېنىــڭ 
خانەمگــە چۈشــىدۇ. دېرىزىنىــڭ ئالــدى كەڭلىكــى ئــون ئــۈچ مېتىــر، ئۇزۇنلۇقــى 
ئالتــە مېتىــر كېلىدىغــان كەڭ بالكــۇن. بۇ يەردىن باقســاڭ دىكىمئــەۋى ئېگىزلىكى 
ئوچــۇق كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. ئېگىزلىــك باغرىدا، پەلەمپەيســىمان قىلىپ ســېلىنغان 
قىزىــل ئۆگزىلىــك قاتــار - قاتــار ئۆيلــەر، ئەرتىگــەن - ئاخشــاماردا تۇرخۇناردىــن 

كۆتۈرۈلىدىغــان ئىســار ئانــا يۇرتتىكــى ئۇيغــۇر ئۆيلىرىنــى ئەســلىتىپ تۇرىــدۇ...

*   *   *   * 
دەرۋەقــە، بــۇ سەرگۈزەشــتەمنى كەچۈرگىنىمگــە شــۇ تاپتا ئون يىلدىن ئېشــىپ 
قالــدى. ھىجرەتلىك تۇرمۇشــنىڭ بېشــىدا ئۆتكەن ئاشــۇ يەكلىنىشــلىك كۈنلەرنى 
ئېســىمگە ئالغىنىمــدا، ئــۇالر يەنىــا ئوخشــىغان لەغمەننىــڭ ئاچچقســۇ ۋە تۇزلىرىغا 

ئوخشــاش ئــۆز ئەھمىيىتى بىلــەن لەززەتلىــك تۇيغۇ بېرىــدۇ... 

                   2010 - يىل 20 - ئاۋغوست، كاشغەر.
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تۆرتىنچى باب

ھىجرەتتە سۆيگۈ، ھىجرەتتە مۇھەببەت

 ھىجرەتلىــك تۇرمۇشــنىڭ غۇربەتچــى مۇســاپىر ئىنســانغا ھــە دېگەندىــا ئاتــا 
قىلىدىغىنــى مۇشــەققەت بولــۇش بىلــەن بىــر چاغــدا، ئۇنىــڭ مەزكۇر ئىنســاننىڭ 
قەلبىــدە ئويغىتىدىغــان ئــەڭ روشــەن ۋە ئــەڭ ياراملىــق بىلىــك تۇيغۇســى ئالــدى 
ــەن سۆيگۈســى  ــى ۋە ۋەت ــۇرت مۇھەببىت ــا ي ــەت، خۇسۇســەن ئان ــەن، مۇھەبب بىل
بولىدىكــەن، دەپ قالدىم. ھالبۇكى، ھىجرەتنى نۇســرەتلىك قىلىدىغان ئامىلارنىڭ 
ئىچىــدە، ســۆيگۈ، مۇھەببــەت بىلــەن بويلىشــااليدىغان يەنــە بىــر ھــەل قىلغــۇچ 
ئامىــل، خورىمــاس كــۈچ مەنبەســىنىڭ زادىــا يوقلۇقىنــى چىندىــن ھېــس قىلغان 

يەنــە بىرســى بارمىكىنــە مەنــدەك؟! 

ــىنى،  ــي جۇغراپىيىس ــڭ تەبىئى ــۇ يەرنى ــەن، ش ــدى بىل ــا ئال ــا بارم  قەيەرگى
ياشــام مۇھىتىنــى ۋە ئادەملىرىنــى ئــۆز يۇرتــۇڭ، ئــۆز ۋەتىنىڭدىكىلىــرى بىلــەن 
ــەن  ــەل دېگ ــن »چەتئ ــەن يۇرتۇڭدى ــى س ــەن؛ مەيل ــتۇرۇپ قالىدىكەنس سېلىش
جەننەتمىــش« دەپ ئــاڭاپ، رىغبــەت بىلــەن چىققان بولســاڭمۇ، مەيلــى بىراۋدىن 
ــن  ــن كېيى ــا »مۇندى ــاڭمۇ، ھەتت ــەن بولس ــپ كەتك ــاپ چىقى ــەپ، يامان ــازار ي ئ
ئالدىمنــى قىلىــپ ســىيىپمۇ تاشلىماســمەنا!« دەپ قەســەم قىلىۋەتكەن بولســاڭمۇ، 
كۈنلەرنىــڭ بىــر كۈنىــدە، يەنــە ئاشــۇ ئانــا يۇرتۇڭغــا يۈزلىنىــپ تــۇرۇپ، ئارمــان 
بىلــەن ئېغىــر خۇرســىنىپ قالىدىكەنســەن، يەنىــا ئاشــۇ تۇغۇلغــان مەھەللــە، كوي 
- كوچاڭنــى ســېغىنىپ، قەددىڭنــى ئېگىــپ، بوينۇڭنى تــۆۋەن سالىدىكەنســەن، 
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بولۇپمۇ، باشــقىارنىڭ كۆكرىكىنى كېرىپ، ھاكاۋۇر كۆزىنى ســاڭا مەنسىتمەســلىك 
بىلــەن تىكىــپ تــۇرۇپ، پەقەت ســەنا ھېس قىلىدىغــان ئازارلىغۇچــى »بىزنىڭ« 
ــەن،  ــز قانداقراقك ــڭ ۋەتىنىمى ــداق، بىزنى ــەندىن: »قان ــەن، س ــۇزى بىل تەلەپپ
ــۇ باشــقىارنىڭ  ــدا؛ بولۇپم ــە؟« دەپ ســورىغان چاغلىرى ــۈپ قالغانســىز - ھ كۆن
قانــداق ياشــاۋاتقانلىقىنى، ئۇالرنىــڭ ئــۆز ۋەتىنىنــى نېمــە ئەمەلىــي پائالىيەتلــەر 
بىلــەن قانــداق ســۆيۈدىغانلىقلىرىنى، قانــداق قەدىرلەيدىغانلىقلىرىنــى ئــۆز كۆزۈڭ 

بىلــەن كۆرگــەن چېغىڭــدا: 

»شەھىد ئاكامنىڭ ئورنىغا ئالدىنقى سەپكە مەن بارىمەن، مانا!«

ئەســىرىمنىڭ بېشــىدا تاپشــۇرما قىلغىنىمــدەك 1984 - يىــل 4 - ئاينىــڭ 
4 - كۈنىدىــن 1985 - يىــل 10 - ئاينىــڭ 2 - كۈنىگىچــە، جۇڭگــو قۇرۇلۇش 
بــاش شــىركىتىنىڭ تەركىبىــدە، ئىــراق ئــەرەب جۇمھۇرىيەتىگە بېرىپ، ئابباســىيە 

ۋە كېفىــل توســمىلىرىدا، ئەرەبچــە - خەنزۇچــە تەرجىمانلىــق قىلدىم.

بىــز ئىراققــا يېتىــپ بارغــان چــاغ تېخــى تــۆرت مەۋســىمنىڭ بــاش باھــارى 
بولۇشــىغا قارىماي، ھاۋانىڭ ئىسســىقلىق دەرىجىسى 35 دىن ئېشىپ كەتكەنىدى. 
بــۇ دېگــەن نېمــە تېخــى؟! تومــۇز ئايلىرىدا، ئەمەلىي ئىسســىقلىق دەرىجىســى 50 
گرادۇســتىن تــۆۋەن بولغــان كۈنلــەر »ھــاۋا ســۆرۈن كۈنلــەر« ســانىلىدۇ. مۇنــداق 
ــەن  ــاش ئەتىگ ــان قۇي ــدەك يوغ ــڭ چارقى ــار ھارۋىنى ــار - ي ــەردە، ي ــاي - كۈنل ئ
ســائەت بــەش –بــەش يېرىماردىــا ئۇپۇقتىــن بــاش كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، زېمىننى 
قىزدۇرۇشــقا باشــايدۇ. بــۇ زېمىنــدە، قىــش پەســلىدە نادىــرەن يامغــۇر تېمشــىپ 
قويغاندىــن باشــقا، باھــار ۋە يــاز پەســىللىرىدە مۇتلەق ھــۆل يېغىن بولمايــدۇ. تومۇز 
كۈنلىرىــدە، ســائەت 11دىــن چۈشــتىن كېيىــن ســائەت 4 لەرگىچــە دالىدىكــى 
ئىــش ئورۇنلىرىــدا ئىشــلەش مۇمكىــن ئەمــەس. كــۈچ ســەرپ قىلىــپ ئىشــلەش 
- ئەمگــەك قىلىــش ئەمــەس، قۇيــاش ئاســتىدا بــەش مىنــۇت جىــم تۇرالمايســەن. 
ئۇيــان - بۇيانغــا ماڭمــاي، ســەل - پــەل جىــم تــۇرۇپ قالدىڭمــۇ بولــدى، قۇيــاش 
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ــى  ــاش نۇرىن ــەن قۇي ــەك بىل ــا ئەين ــى لومپ ــۇددى بىرس ــى خ ــۇرى گەردىنىڭن ن
جۇغــاپ تــۇرۇپ، ئەتــەي كۆيدۈرىۋاتقانــدەك كۆيدۈرىــدۇ. شــۇ ھالــدا ئەتراپىڭغــا 
ــپ،  ــازا قىزىتى ــىق ت ــان ئىسس ــن »الپ - الپ« كۆتۈرىلىۋاتق ــاڭ، زېمىندى قارىس
نــان يېقىشــقا تەييــار قىلىنغــان تونۇرنى ئەســلىتىدۇ كىشــىگە. مۇشــۇنداق چاغدا، 
كالاڭغــا كېلىدىغــان بىرىنچــى تەســىرات »بــۇ قــەدەر ئەجەللىــك ئىسســىقتا بــۇ 
ئەرەبلــەر قانــداق ياشــايدىغاندۇ؟ بــۇ يەرنىــڭ تەبىئىــي شــارائىتى نېمــە دېگــەن 
ئوســال - ھــە؟« بولىــدۇ - دە، ئىختىيارســىز ھالــدا، ئاشــۇ تــۆرت پەســلى ئېنىــق 
يۇرتۇڭنــى زارىقىــش بىلــەن ئەســلەپ قالىســەن: ئــاھ، قەشــقەرىيە! ئــاھ، ئانــا يۇرت!

 بىــراق، ئەرەبلەرنىــڭ، ئىراقلىقارنىــڭ نەزىرىــدە ۋە يۈرىكىــدە بــۇ زېمىننىــڭ 
يــەر شــارى بويىچــە ھېــچ تەڭدىشــى يــوق ئىكەنلىكىنــى ســەزگىنىڭدە، ھەيــران 

قالىســەن، ســاۋاق ئالىســەن.

 1984 - يىلــى، »ئىــراق - ئىــران ئۇرۇشــى« يەنــى »ئىككــى ئــى 
ئۇرۇشــى« تۆرتىنچــى يىلغــا قــەدەم قويغــان، بەلكــى ئــۇرۇش تــازا قىيامىغــا يەتكەن 
يىلــار ئىــدى. ئىــراق ئايروپانلىــرى تاكــى تېھــران ئەتراپلىرىغىچــە ئىچكىرىلەپ 
كىرىــپ، بــەزى ھەربىــي ئەســلىھەلەرنى بومباردىمــان قىلىۋاتقــان، ئىــران ئاتقــان 
ــەر - بۇيەرلىرىگــە چۈشــۈپ  ــۇ ي ــڭ ئ ــا، باغدادنى ــار بولس باشــقۇرۇلىدىغان بومبى
پارتىــاپ، خەلقنــى پاراكەندە قىلىۋاتقــان خەۋەرلەرنى ئاڭايتتۇق. توســما قۇرۇلۇش 
ئورنىمىــز ۋە تۇرۇشــلۇق مەھەللىمىــز ئابباســىييات كۆۋرۈكىنىــڭ يېنىدىــا بولغــاچ، 
ــتىگە  ــان ۋە ئۈس ــن كېلىدىغ ــېپى تەرەپتى ــى س ــرا ئالدىنق ــراق باس ــي ئى جەنۇبى
ــوپ شــەھىدلەر ماشــىنىلىرىنى  ــوپ - ت ــەت بايرىقــى يېپىلغــان ت ئىراقنىــڭ دۆل

ئەتىگــەن - ئاخشــاملىرى كۆرۈپــا تۇراتتــۇق.

ــڭ  ــش ئورنىمىزنى ــما ئى ــدى، توس ــرى ئى ــڭ بى ــۇز كۈنلەرنى ــۇنداق توم ش
مۇئاۋىــن باشــلىقىغا ھەمــراھ بولــۇپ، بىــر زۆرۈرىيــەت بىلــەن ئابباســىيە ناھىيىلىك 
خەلــق ھۆكۈمىتىگــە بېرىشــقا توغــرا كەلــدى. چۈشــتىن كېيىــن ســائەت بەشــلەر 
بولغانــدا، ئابباســىيە ناھىيىســىنىڭ ھاكىمــى جاســىم ئەپەنــدى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، 
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بېجىرىدىغــان ئىشــىمىزنى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئاخىرالشــتۇرۇپ، قايتىــپ چىقتــۇق. 
ماشــىنىمىز بىلــەن، ناھىيىلىــك خەلق ھۆكۈمىتى قورۇســىدىن چىقىــپ، ئاالھەزەل 
400 - 500 مېترچــە ماڭغــان ئىــدۇق، مــەن ھەمــراھ بولغــان ۋاڭ باشــلىق مېنــى 

نوقــۇدى: 

 - ئــا تەرجىمــان، قارىغىنــا! ئــاۋۇ يــەر نېمــە ئىــدارە ئىكــەن؟ بىر مۇنچە ياشــار 
دۆلىشــىۋاپتۇ - يــا ئــۇ يەرگــە؟ نېمــە ئىــش بولغاندۇ، چۈشــۈپ قــاراپ باقمايلىمۇ؟

ــز ۋاڭ باشــلىق  ــۇ چۈشــمىدى، بى ــى. ئ  شــوپۇر ماشــىنىنى دەرھــال توختاتت
ئىككىمىــز چۈشــتۇق. بېرىــپ قارىســاق، ئــۇ يــەر ناھىيىلىــك ئەســكەرىي خىزمــەت 
ئۆتــەش شــۆبە پونكىتــى ئىكــەن. ئــۇ يەرگــە دۆلىشــىۋالغانارنىڭ مۇتلــەق كــۆپ 
قىســمى ياشــار بولۇپ، ئەسكەر بولۇپ ئالدىنقى ســەپكە بېرىشقا تىزىملىتىۋاتقانار 
ئىكــەن. شــۇ ئانــدا، پونكىتنىــڭ ئىچىدىــن بىــر يــاش بــاال قولىدىكــى نېمىــدۇر 
بىــر قەغەزنــى يىرتىپ چۆرىۋېتىــپ، غەزەبلەنگــەن ھالدا غودۇڭشــىغىنىچە قايتىپ 
ــپ  ــان باســتۇرۇپا چىقى ــادەم تاپ ــر ئ ــۇرا ياشــلىق بى ــى. ئارقىســىدىن ئوتت چىقت

كەلــدى، 

ــە  ــان! – ھەممىگ ــا تەرجىم ــۇنا، ئ ــوراپ باقس ــدۇ، س ــە بولغان ــا نېم  - بۇالرغ
ــدى. ــر قىل ــرەك ئەمى ــى كۆتۈرۈپ ــلىق ئاۋازىن ــان باش قىزىقىدىغ

مــەن بېرىــپ، ھېلىقــى ئارقىدىــن چىققــان ئوتتــۇرا ياشــلىق كىشــى بىلــەن 
ــۆزۈر بىلــەن ئەھــۋال سۈرۈشــتۈردۈم.  ئەدەپلىــك ساالماشــتىم ۋە ئ

 - ئىســمىم ئابدۇسســەتتار، تىجارەتچىمــەن، - دېــدى ئــۇ يېنىدىن »ســومىر« 
ماركىلىــق تاماكىنــى چىقىرىــپ، ئــاۋۋال بىزگــە تەڭلىــدى، بىز بــاش چايقىغاندىن 
كېيىــن، ئــۆزى بىــر تــال تۇتاشــتۇردى ۋە ســۆزىدە داۋام قىلــدى - ئــۇ ھۈســەين، 
مېنىــڭ كىچىــك ئوغلــۇم بولىدۇ. »يېشــىڭ كىچىــك ئىكەن« دەپ ئەســكەرلىككە 

ئالغىلــى ئۇنىمىــدى ئۇنــى، شــۇنىڭ خاپىلىقى.

 مۇڭدىشىۋاتســاق، »ھۈســەين« ئىســىملىك ئــۇ يىگىــت ئارقىســىغا بۇرۇلــۇپ 
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كېلىــپ، بىــز بىلــەن ھەمســۆھبەت بولــدى:

 - مــەن ســىلەرنى تۇنۇيمــەن، ســىلەر جۇڭگولــۇق. مېنىڭ ســىلەر تۇرۇشــلۇق 
ــاپ  ــۇنىڭكىگە ئوين ــي. ش ــمى ئەلى ــار، ئىس ــەم ب ــر ئاغىن ــدە بى ــي كەنتى ھەيدەرى
بارغانــدا، ســىزنى كۆرگەنمــەن تەرجىمــان ئەپەندىــم، دېــدى ئۇ تېخچىــا خاپىلىقى 
يانمىغــان قىياپەتتــە - ســىلەر دەپ بېقىــڭار، يېشــىم ئــۈچ ئاي كېمىــپ قالغىنىغا 

مېنــى ئەســكەرلىككە ئالمىســا بوالمدۇ؟

 - ئالدىنقى ئايدا، ئاكىســى ھەســەن باســرا ئالدىنقى ســېپىدە شــەھىد بولۇپ 
كەتتــى. شــۇندىن بۇيانــەت، »مــەن بېرىــپ شــەھىد ئاكامنىــڭ قىساســىنى ئېلىپ 
كەلمىســەم، قانداقمــۇ ئوغــۇل باال ســانىلىمەن« دەپ، بــۇ ئوغلۇم زادىــا ئولتۇرالماي 
قالدى، - دەپ چۈشــەنچە بەردى قىرىق ياشــلىق دادا ئابدۇسســەتتار - دېمىســىمۇ 
شــۇ. ئوغــۇل بــاال دېگەننــى ئالــاھ جەڭگــە ياراتقــان، ھۈســەيننى بارغىلــى قويســا 
بوالتتــى. بىــراق، يېڭىــا شــەھىد چىققــان ئۆيدىــن، يالغــۇز ئوغۇللــۇق ئۆيدىــن 
ئالدىــراپ ئەســكەر ئالمايــدۇ دەڭار بــۇالر. بۈگــۈن ئۈچىنچــى قېتىــم ئىلتىمــاس 
سۇنۇشــىمىز. ئالدىنقــى ئىككــى قېتىمــدا، ھۈســەين ئــۆزى كەلگەنىــدى. بۈگــۈن 
مــەن بىللــە كېلىــپ، قەتئىــي قولايدىغانلىقىمنــى بىلــدۈرۈپ، دېيىشــىپ بەردىم. 
يەنــە ئامــال بولمىــدى. »بــاال تولــۇق ئــون ســەككىز ياشــقا كىرىــپ باقســۇن، شــۇ 

چاغــدا بىــر گــەپ بولــۇر« دەپ، ئىنتــاڭ گــەپ بىلــەن رەت قىلــدى.

 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن، بــۇ ئــۇزۇن بويلــۇق، گەۋدىلىــك، بۇرۇتــى يېڭىــا 
خــەت تارتقــان يــاش ھۈســەين ئابدۇسســەتتار بىلــەن تونۇشــۇپ قالدىــم. كېيىنچــە، 
ھېلىقــى ھەيدەرىــي كەنتىلىــك ئاغىنىســى ئەلىــي بىلــەن، بەزىــدە ئــۆزى يالغــۇز 
مېنــى يوقــاپ كېلىدىغــان بولــدى، ئۆيىگــە بېرىــپ مېھمــان بولۇشــقا دادىســى 
نامىدىــن تەكلىــپ قىلغانمــۇ بولــدى، ئەمما مــەن ئالدىــراش بولغاچ، ئــۆزرە ئېيتىپ 

بارالمىدىم. 

ھۈســەين ياشــتا كىچىــك بولغىنــى بىلــەن پىكــرى پىشــقان يىگىــت بولــۇپ، 



60

ئۇنىــڭ بىلــەن مۇڭدىشــىش ئىنســانغا راھــەت بېغىشــايتتى. بىز بىر مۇڭدىشــىپ 
ــم ئويمانلىقىغىچــە سۆزلەشــمىگەن  ــۇرات ۋادىســىدىن چىقىــپ، تارى كەتســەك، ف
ماۋزۇيىمىــز قالمايتتــى. بىــر كۈنــى، گــەپ يەنــە ئىراق - ئىران ئۇرۇشــى ئۈســتىدە 
بولغانــدا، مــەن ســەمىمىي ھالــدا: »ئىــراق، ئىــران ھــەر ئىككىســى مۇســۇلمان 
ئەللــەر بولغاندىكىــن، ئۇرۇشــىۋەرمەي، ئەمــدى يارىشــىپ قالســا بوالتتــى« دېدىــم. 
مېنىــڭ بــۇ قارىشــىمغا نىســبەتەن ھۈســەين باشــقا ئېتىــرازدا بولمىــدى. بىــراق، 
مــەن گــەپ ئارىســىدا: »ســىلەردە نۇرغــۇن ئادەملەرنىــڭ ســۈرىيە، ئىئوردانىيــە ۋە 
ســەئۇدى ئەرەبىســتاناردا تۇغقانلىرىــڭار بــار ئىكــەن. ھالبۇكــى، ھېچبىركىــم بــۇ 
ئۇرۇش ئاياغاشــقىچە بېرىپ، ئاشــۇ تۇغقانلىرىنىڭ قېشــىدا پاناھلىنىپ تۇرۇشــنى 

خاھلىمامــدۇ ئەجەبــا؟« دەپ ســورىۋېدىم، ئــۇ:

ــاكا؟، - دېــدى خــۇددى مېنــى ئەمدىــا   - بــۇ نېمــە دېگىنىڭىــز رائــوپ ئ
كۆرىۋاتقــان ئادەمدەك بېشــىمدىن ئايىغىمغا باشــقىدىن ســىنچىاپ قــاراپ چىقىپ 
- ســىز چاقچــاق قىلىــپ دېدىڭىزغــۇ دەيمەن - ھە؟ بىر ئىنســان ئــۆز ۋەتىنىنىڭ 
بېشــىغا ئــۇرۇش باالســى كەلگــەن چاغــدا، ئۇنــى تاشــاپ پاناھلىــق ئىــزدەپ باشــقا 

يۇرتارغــا كەتســە، ئــۇ قانداقمۇ ئىنســان بولســۇنكى! 

كىچىــك ھۈســەين مېنىــڭ بــۇ ســوئالىم ئۈچــۈن شــۇ قــەدەر تېرىكتــى ۋە شــۇ 
قــەدەر خاپــا بولدىكــى، مــەن شــۇنداق ســوئال ســوراپ تاشــلىغىنىم ئۈچــۈن مىــڭ 
پۇشــايمان قىلىــپ كەتتىم. دېمىســىمۇ، شــۇ ۋاقىتــاردا ياكــى ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
چاغــاردا بولمىســۇن، ســەككىز يىللىق ئىــراق - ئىران ئۇرۇشــى پاالكىتى ئىچىدە 
قالغــان ئىراقلىقاردىــن ئــۇرۇش قاچاقلىرى بولۇپ، باشــقا دۆلەتلەرنىڭ چېگرىســىغا 

بېرىۋالغانلىقــى ھەققىــدە ھېچقانــداق بىر خــەۋەر ئــاڭاپ باقمىدىم.

شــۇ يىلــى ئۆكتەبىرنىــڭ ئاخىرلىــرى ئىــدى. بىــر كۈنــى ئىشــتىن چۈشــۈپ، 
ياتــاق ئۆيۈمگــە يېڭىــا قايتىــپ كىرىپ تۇرســام، ئىشــىك چېكىلدى. »تەفــەددال 
ــدى ۋە  ــپ كەل ــر ئەســكەر كىرى ــپ بى ــم. ئىشــىك ئېچىلى ــەت!(« دېدى )مەرھەم
ــام،  ــىنچىاپ قارىس ــەردى. س ــاالم ب ــە س ــاكا!« دەپ ھەربىيچ ــوپ ئ ــاالم، رائ »س
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ــقان،  ــپ ياراش ــا ئاجايى ــم ئۇنىڭغ ــي كىيى ــۇ. ھەربى ــەتتار ش ــەين ئابدۇسس ھۈس
چىرايىدىــن نــۇر يېغىــپ تۇراتتــى.

 - ئالــاھ مۇرادىمغــا يەتكۈزىدىغــان بولــدى، رائــوپ ئــاكا، - دېــدى ئــۇ مــەن 
قۇيــۇپ بەرگــەن بۇرتۇقــال ســۈيىدىن »بىســمىلاھ« بىلــەن بىرنــى ئوتلىۋېتىــپ 
- بۈگــۈن نەجەپكــە بېرىــپ ئىمــام ئەلىــي بــوۋام بىلــەن، كەرباالغــا بېرىــپ، ئىمــام 
ھۈســەين بــوۋام بىلــەن خوشلىشــىپ كەلدىــم. )»نەجــەب شــەھىرىدىكى ئەلىــي 
ئىبنــى ئەبــى تالىــب قەبرىگاھىنــى ۋە كەرباال شــەھىرىدىكى ھۈســەين ئىبنى ئەلىي 
قەبرىگاھىنــى زىيــارەت قىلىــپ كەلدىــم« دېمەكچــى( قايتاشــىمدا، ســىزگىمۇ بىــر 
»خــوش« دېگــۈم كەلــدى. ھەربىــي گازارمىمىــز ناســىرىيەدە بولىدىكــەن. دېمــەك، 

باســرا ئالدىنقــى ســېپى بىزنىــڭ جــەڭ مەيدانىمىــز دېگــەن گــەپ دەڭــە!

رۇخســارىدىن ئىمانــى پاكىــز، ئىشــەنچ مەۋقەســى مۇســتەھكەملىكى جــۇالالپ 
ــا،  ــۇ تاپت ــەيننىڭ ش ــى ھۈس ــەرەب يىگىت ــلىق ئ ــەككىز ياش ــون س ــان ئ تۇرىدىغ
مەمنۇنلۇقتىــن ئاغــزى قۇلىقىغــا يەتكــەن ئىدى، قارىســام، شــۇ تۇرۇقتا، ئــۇ قايتىپ 
كېلەلمەســلىكى ئېھتىمــال بولغــان رەھىمســىز ئــۇرۇش ئالدىنقى ســېپىگە ئەمەس، 
بەلكــى مەشۇقەســى بىلــەن ئۇچرىشــىپ، ۋىســال شــەربىتىنى ئىچىدىغــان تويغــا 
ــال  ــن خوش ــچ - ئىچىدى ــەت ۋە ئى ــوزۇر، راھ ــەك بەھ ــاش يىگىتت ــان ي كېتىۋاتق

كۆرۈنەتتــى. 

»بۇ زېمىنگە تۈكۈرگىلى بولمايدۇ!«

مــەن تۈركىيەگــە بېرىــپ، ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ دوكتورانتــى )دوكتــور 
ئاســپرانتى( بولغىنىمدىــن كېيىــن، تەبىئىــي ھالــدا. ئاشــۇ يــەردە ئوقۇۋاتقــان بىــر 
مۇنچــە يۇرتــداش )تۈركىيەدىكــى ئۇيغــۇرالر بىــر - بىرىنــى تۈركچە يەرلىك شــىۋە 
بويىچــە، ›ھەمشــەھىر‹ دەپ ئاتىشــىدىكەن( يــاش ئوقۇغۇچىــار بىلــەن تونۇشــۇپ 
ــارا  ــىملىك خەلقئ ــان« ئىس ــت مەمەتج ــدە، »ئابدۇمېجى ــۇالرنىڭ ئىچى ــم. ش قالدى
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مۇناســىۋەتلەر ئىلمــى بويىچــە ماگىســتېر ئاســپرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقــان بىــر يىگىــت 
ــاش  ــۇ مــەن قىرىــق يەتتــە ياشــلىق چــار ب ــۇپ، يېڭــى بارغــان چېغىمــدا، ئ بول
ئوقۇغۇچىغــا، يۇرتداشــلىق - قېرىنداشــلىق كۆرســىتىپ، ھــال - ئەھۋالىمدىــن 

بــەك خــەۋەر ئالغــان ئىــدى. 

 - ئانــا يۇرتتــا، مېنىــڭ بىــر تاغــام بــار، بــەك ئوخشايدىكەنســىز، - دەيتتــى ئــۇ 
پــات - پــات، - تارتىنمــاڭ، نېمــە ئىشــىڭىز بولســا، »ھايــت« دېۋەتســىڭىز، ھايال 

ئۆتمەيــا، يېنىڭىزغــا ئۈنىمىز. 

 ئەمەلىيەتتــە، بۇمــۇ يۇرت سۆيگۈســى، ۋەتەن مۇھەببىتىنىڭ تەبىئىي ھاســىلى 
ئىــدى. ئەمســىچۇ؟ تۈركىيەدە سەكســەن مىليون ئىنســان بــار. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
ئابدۇمېجىت ئىنىمنىڭ تاغىســىغا ئوخشــايدىغان ئادەم چىقماســمۇ؟ چىقىدۇ، بەلكى 
كۇرمىــڭ! بــۇ يەردىكــى گــەپ، ۋەتەندىــن يېڭىــا كەلگــەن، يېنىغــا كەلســە، ئانــا 
ــۇ  ــۇراپ تۇرىدىغــان مــەن ھەمشــەھىر ئ يۇرتنىــڭ توپىســى »گــۈپ - گــۈپ« پ

ئىنىمنىــڭ كۆزىگــە ئــۆز تاغىســىدەك ئىللىــق كۆرۈنگــەن گــەپ، خاالس!

ــتىن  ــى چۈش ــر كۈن ــدى. بى ــلىرى ئى ــڭ باش ــارت ئېيىنى ــل، م 1998 - يى
كېيىــن ســائەت بەشــلەر ئەتراپىــدا، ئەنقــەرە شــەھرىنىڭ مەركىــزى »قىزىــل ئــاي 
مەيدانــى« يېنىدىكــى تۆمــەر )تــۈرك تىلــى ئۆگىتىــش مەركىزى(دىــن دەرســتىن 
يېنىــپ چىقىۋاتســام، تېلېفــون ســايرىدى. ئالســام، ئابدۇمېجىت ئىنىــم ئىكەن.ئۇ: 
»مۇئەللىــم! پولــۇ قىلغانىــدۇق، شــۇنداق ئوخشــاپتۇ، قىســىنىپ قالــدۇق. دەرھــال 
ــاق  ــك تام ــدا. كەچلى ــۈش ئاھاڭى ــدى ســەمىمىي ئۆتۈن ــەن بولســىڭىز« دې كەلگ
ۋاقتىمــۇ يېقىنلىشــىپ قالغــاچ، نىزىقــاپ ئولتۇرمــاي، »ماقــۇل« دېدىــم ۋە دەرھــال 

يولغــا چىقتىــم.

مــەن تۇرۇشــلۇق جــاي قىزىــل ئــاي مەيدانىنىــڭ شــەرقىي جەنــۇب تەرىپىگــە 
بىــر كىلومېترچــە كېلىدىغــان »جەبەجــى« )تۈركچــە ›دىكىــم ئــەۋى‹، ئۇيغۇرچــە 
›ماشــىنىچىخانا‹( ناملىــق رايونــدا. ئابدۇمېجىتلــەر بولســا، قىزىــل ئاينىڭ شــەرقىي 
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شــىمالىغا 5 - 6 كىلومېتــر كېلىدىغــان »ئەتلىك« ئىســىملىك ئولتــۇراق رايونىدا 
ئىككــى ھەمشــەھىر بىــر كىرالىــق ئۆيــدە تۇراتتــى.

ــدە  ــى بېكىتى ــۇراق رايون ــك ئولت ــپ، ئەتلى ــەن بېرى ــوۋۇزى بىل ــا ئاپت كوچ
چۈشــۈپ قالدىــم. ئاندىــن، ئابدۇمېجىتــار تۇرىدىغــان بىنــا بــار كوچىغــا قايرىلىــپ، 
يولنىــڭ ئــوڭ قــول تــەرەپ چېتــى بىلــەن كېتىۋاتىمــەن. كېتىۋېتىپ، توســاتتىن 
نېمىشــقىدۇر تۈكۈرگــۈم كەلگەنــدەك بولــدى، ئاڭلىــق - ئاڭســىز ھالــدا، يەرگــە 
بىرنــى تۈكــۈردۈم. »تۈفــى!« قىلغىنىمنــى بىلىمــەن، شــۇ ئــان ئارقامدىــن 
كېلىۋاتقــان 10 ياشــار چامىســىدىكى بىــر ئوغۇل بــاال ئېتىلىپ كېلىــپ، ئالدىمغا 

ــدا ۋارقىــراپ ســورىدى:  ئۆتــۈپ، جىددىــي ھال

 - ئابــى! ســەن بــۇ يــەرە تۈكــۈردۈن دېيىلمــى؟ )ھــەي ئــاكا! ســەن بــۇ يەرگــە 
تۈكــۈرۈپ قويدۇڭ، شــۇنداقمۇ؟(

ــان، كۆزلىرىنــى پولتايتىــپ،  ــەكا يام ــازى ب ــۇ شــاكىچىكنىڭ ئەلپ قارىســام، ب
كىچىكىنــە مۇشــتلىرىنى مەھكــەم تۈگــۈپ، چۆجە خــوزازدەك »ئېتىلىمــەن« دەپا 
ــڭ بېرىســىدە باشــقا  ــۇ 50 - 60 مېترنى ــاراپ باقســام، ب ــا ق ــۇ. ئەتراپىمغ تۇرۇپت
ئادەممــۇ يــوق، كوچــا ئــازادە ئىــدى. نېمىشــقىدۇر بــۇ كىچىكىنــە بىــر بــاال ئالدىدا، 

ئەيبىمنــى بوينۇمغــا ئالغــۇم كەلمىــدى. 

 - مــەن تۈكۈمــۈدۈم!، - مەنمــۇ بــوش كەلمىگــەن قىياپەتتــە ۋارقىــراپ جــاۋاب 
ــم. بىــراق، جىددىلەشــكىنىمدىن ئۇيغۇرچــە جــاۋاب بېرىــپ تاشــاپتىمەن.  بەردى

شــاكىچىك دەرھــال ســېزىپ، ســەل يۇمشــىغان ئاھاڭــدا دېــدى:

 - ھــە، ســەن ئورتــا ئاســىيادان گەلــەن مىسافىرمىشســىن دېيىلمــى، ئابــى؟ 
)ھــە، ســەن ئوتتــۇرا ئاســىيادىن كەلگــەن مېھمــان كىشىكەنســەن - دە، ئــاكا(

 - ئامــا، ســەن كىــم ئولۇرســان ئــول، ئابــى، بىلمــەن كەرەككــى، بــۇ زەمىنــە 
مۇتــاكا تۈكۈرۈلمــەز! )ئەممــا، ســەن كىــم بولۇشــۇڭدىن قەتئىينەزەر شــۇنى بىلىپ 
قويغىنكــى، ئــاكا، بــۇ زېمىنگــە مۇتلــەق تۈكۈرگىلــى بولمايــدۇ!( ، - شــاكىچىك 
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بىــردەم تۇرىۋالغاندىــن كېيىن، جىددىــي ئاگاھاندۇرغان قىياپەتتــە داۋام قىلدى، - 
نىچىــن، بىلىيورمۇســۇن؟ چۈنكــۈ ئاياغىــن ئالتىنداكــى بــۇ زەمىنىــن ھــەر يەرىندە 
ھــەپ شــەھىدلەر ياتىيــور! كۇرتۇلــۇش ساۋاشــى دۆنەمىنــدە، يالنىــز چانــاك كالــە 
ساۋاشــىندا باباالرىمىــز تــام بەش يۈز بىن شــەھىد ۋەرمىشــلەر، ئابىجىم!)ســەۋەبىنى 
بىلەمســەنكى، ســەن دەسســەپ تۇرغــان بــۇ زېمىننىــڭ ھەممــە يېرىــدە يەكســان 
شــېھىتلەر ياتىــدۇ. ئازاتلىــق ئۇرۇشــى ۋاقتىــدا، يالغــۇز چانــاق قەلئــە ئۇرۇشــىدىا 

بوۋىلىرىمىــز ســاق بەشــيۈز مىــڭ شــېھىت بەرگەنىكــەن، جېنىــم ئــاكا!( 

بولغــان گــەپ شــۇ. ئەمدى، بۇ ھالــدا، مەن نېمىمــۇ دېيەلەيتتىم؟ قۇلىقىمغىچە 
قىزىرىــپ كەتتىــم. يــۈزۈم يــال - يــال ئــوت ئېلىــپ كەتكەنــدەك بولــدى. دەرۋەقە، 
ــدە شــەرەپلىك  ــر يېرى كەلســە - كەلمــەس يەرگــە تۈكۈرۈشــقۇ دۇنيانىــڭ ھېچبى
ئىــش ئەمــەس. تازىلىــق ئۆلچىمى نۇقتىســىدىن تــۇرۇپ، ھەممــە ئــادەم ئەيىبلەيدۇ. 
ــى  ــڭ زېمىنىن ــۆز ۋەتىنىنى ــۈرك بالىســىنىڭ ئ ــر ت ــراق، 9 - 10 ياشــلىق بى بى
شــۇ قــەدەر ئاددىــي، ئەممــا شــۇ قــەدەر ســاپ ۋە شــۇ قــەدەر بىباھــا ئــاڭ ئاساســىغا 
تۇرغۇزۇلغــان بىلىــك تۇيغۇســى بىلــەن ئەزىزلىشــى مــاڭا ئۇنتۇلمــاس بىــر دەرس 

بولــدى ئۆمرۈمــدە.

ــۇ  ــم. پول ئاخىــردا، ئابدۇمېجىتارنىــڭ كىرالىــق ئۆيىگــە ســاالم بىلــەن كىردى
ھەقىقەتــەن ئوخشــاپتىكەن. دۇئادىــن كېيىــن، بــۇ بــاالم دېمەتلىــك دوســتلىرىمغا 

ــم... يۇقىرىقــى ئىبرەتلىــك سەرگۈزەشــتەمنى ئەينــەن ســۆزلەپ بەردى

»مەسىلىنى قېيىداش، ئاغرىنىش ئەمەس، بىلىم - كۈچ ھەل قىلىدۇ، ئاخىر!«

 1996 - 1997 - يىللىــرى مىســىردىكى قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتى بىلــەن 
ــەن كەســىپ  ــە م ــدا، گەرچ ــۇرغان ۋاقتىم ــم ئاش ــىتېتىدە بىلى ــەر ئۇنىۋېرس ئەزھ
جەھەتتــە، تىــل – ئەدەبىيــات بىلــەن شــۇغۇلانغۇچى بولســاممۇ، مىســرلىقارنىڭ 
ياشــام پەسەپىســىگە، مىســىر زىيالىلىرىنىــڭ ئەنئەنىــۋى ئىســام ئەقىدىلىرىنــى 
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زامانىــۋى ھاياتقــا قانــداق تەدبىقاۋاتقانلىقىغــا ئاالھىــدە دىققــەت قىلدىــم.

 - بــۇ پەلســەپە تەتقىقاتــى مەسىلىســى. بــۇ جەھەتتــە، ئالغــا ئىلگىرىلىمىــدۇق 
ئەمــەس ئىلگىرىلىــدۇق ۋە ئىلگىرىلەۋاتىمىــز، ئەممــا قەدىمىمىــز ئىنتايىــن مىــس 
- مىــس، ئالغــا سىلجىشــىمىز تولىمــۇ ئاســتا بولىۋاتقانلىقــى ئەمەلىيــەت، - دەپ 
ــور  ــەرەب پەلسەپىســى بويىچــە دوكت ــرە ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئ ــەردى قاھى ــاۋاب ب ج

ئاســپرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقــان 37 ياشــلىق يىگىــت ئىھســان شــاھىن.

مېنىــڭ ئــەرەب تىلــى ئۆگىنىــش ۋە قوللىنىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن، ئــەرەب 
زىيالىلىرى بىلەن بىۋاســىتە ئارىلىشــىپ،بېرىش –كېلىش قىلىپ كېلىۋاتقىنىمغا 
ــى  ــەرەب تىل ــىتېتى ئ ــرى ئۇنىۋېرس ــەل تىللى ــڭ چەتئ ــى بېيجى 1978 - يىل
فاكۇلتېتىغــا ئوقۇغۇچــى بولــۇپ، مىســىرلىق مۇتەخەسســىس مۇھەممــەد ئابدۇلباقىي 
مۇئەللىمدىــن ئــۇدا ئىككــى يىــل دەرس ئالغىنىمدىــن باشــلىغاندا ، ســاق ئوتتــۇز 
ئــۈچ يىــل بولۇپتــۇ. تەســىراتىمچە، ئەرەبلــەر، بولۇپمــۇ زىيالىــي ئەرەبلــەر »ئىننەل 
ئــەرەب تاجــۇل مۇســلىمىين« )ئــەرەب دېگــەن مۇســۇلمانارنىڭ تاجىــدۇر( دېگــەن 
گەپنــى بۇرنىنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ تــۇرۇپ ئەزۋەلەشــكە ئامــراق، ئومۇمــەن ھــاكاۋۇر 
كېلىدىكــەن. ئەممــا، مــەن قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئوغــۇل ئوقۇغۇچىــار ياتــاق 
رايونــى بولغــان »مەدىنەتــۇت تۇلــاب« )ئوغــۇل تالىبــار شــەھىرى(دا تونۇشــقان 
مەزكــۇر ئىھســان شــاھىن بولســا، تولىمــۇ ســەمىمىي، ئاقكۆڭــۈل ۋە كەمتــەر زىيالىي 

ئىــدى.

ــاق  ــان؟ - چاقچ ــىم ئىھس ــا، قېرىندىش ــمۇ - ي ــەرەب ئەمەس ــلىڭ ئ  - ئەس
ــن.  ــۆۋەت ئۇنىڭدى ــر ن ــورىدىم بى ــاش س ئارى

ــاھ!، -  ــدۇ لىل ــەن ئەلھەم ــاپ ئەرەبم ــاكا، س ــوپ ئ ــڭ رائ ــە دېگىنى – نېم
كەســكىن جــاۋاب بــەردى ئىھســان، - يېرىــم چىلــەك ســۇ بەكــرەك شاالقشــىيدۇ. 
ســەن تەســۋىرلىگەن ئــۇ ھــاكاۋۇر زىيالىيــار ئىلىمــدە كامالــەت تاپالمىغاچ شــۇنداق. 

ھاكاۋۇرلــۇق ئىنســان ئۈچــۈن ئەيىبكــى.
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مــەن ئىھســان بىلــەن 1996 - يىلــى 10 - ئايــدا، قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىغا 
كېلىــپ ئــۇزۇن ئۆتمەيــا، مەكتــەپ كۈتۈپخانىســىدا تونۇشــۇپ قالغانىدىــم. 
ــن،  ــن كېيى ــقىدەك بولغىنىمىزدى ــۇكا« دەپ ئاتاش ــاكا، ئ ــى »ئ ــر - بىرىمىزن بى
ســۆھبەتلىرىمىز تۇتامى يوق غەيۋەت، شــىكايەتلەرگە ئەمەس، بەلكى مۇســۇلمانلىق 
ياشــام پەلسەپىســى قاتارلىــق جىددىــي ۋە مۇزاكىرە، مۇھاكىمە قىلىشــقا ئەرزىيدىغان 
نۇقتىارغــا مۇجەسســەم بولــۇپ قاالتتــى تەبىئىــي ھالــدا. مــەن ئۇنىــڭ 37 ياشــقا 
كىرگىچىمــۇ ئۆيلەنمــەي، تــوي قىلمــاي، ئــەرەب ئىســام پەلسەپىســى تەتقىقاتىغــا 
بارلىقىنــى پىــدا قىلىــپ، چوڭقۇر ئىزدىنىۋاتقــان ئىرادىســىگە، غەيرىتىگە ئاپىرىن 
ئوقۇســام، ئــۇ مېنىڭ قورقمــاي، »ئەبگا ئۇيغــۇر« دەپ ماۋزۇ قويۇپ ئەســەر يېزىپ، 
ئــۆز مىللىتىــم ۋۇجۇدىدىكى نۇقســانارنى تەنقىدلەشــتە كۆرســەتكەن جاســارىتىمگە 
ــزم  ــي رېئالى ــۇق تەنقىدى ــۇر« ماۋزۇل ــگا ئۇيغ ــەن »ئەب ــى. )م ــق بىلدۈرەتت قايىللى
ئەســىرىمنىڭ كېيىنكــى بــەش بابىنــى ئاشــۇ قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ›ئوغۇل 
تالىبــار شــەھىرى‹ ناملىــق ياتــاق رايونىدىكــى خانەمــدە يېزىــپ پۈتتۈرگەنىدىــم. 
شــۇ ئەســىرىمدە، بــەزى ئەنئەنىــۋى قاراشــار ۋە ئۇالردىكــى پاسســىپ تەرەپلەرگــە 
ــەن، مۇشــۇ ئىھســان قېرىندىشــىمنىڭ ســەمىمىي  ــدى بىل ــد يېزىشــتا، ئال تەنقى
مەســلىھەتىگە مۇشــەررەپ بولغــان ۋە ئۇنىــڭ ئىســامىي ئىلمىــي ئاساســقا ئىگــە 

چۈشەندۈرۈشــلىرىنى ئاڭلىغانىدىــم(

 - بىــر مىللــەت، بىــر توپلۇم توغرا دۇنيا قاراشــقا، دۇرۇس ھايات پەلسەپىســىگە 
ســاھىب بولمىســا، ئــۇ رونــاق تاپالمايــدۇ، - دېدى ئىھســان بىر كۈنلۈك ســۆھبەتتە، 
- مــەن بــۇ يــەردە، ئەرەبلەرنىــڭ دۇنياغا قارىشــى توغرا ئەمەس، مۇســۇلمانار دۇرۇس 
ھايــات پەلسەپىســىگە ســاھىب توپلۇم ئەمــەس دېمەكچى ئەمەســمەن. ئەمما، تۈپكى 
پەلســەپە نەزەرىيــە ئاساســىلىرى بىــزدە ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ توغــرا شــەرھلەنمىگەچ، 
ئــاۋام خەلــق ئارىســىدا، بىــر مۇنچــە جاھىــل ناچــار ئادەتلەرنــى شــەكىللەندۈرۈپ 
قويغانكــى، بۈگۈنكــى كۈنــدە بىزنىــڭ ئــۇ ناچــار ئادەتلەردىــن ئــۈزۈل - كېســىك 
قــول ئــۈزۈش ئەمــەس، ئۇالرنــى ئۆزگەرتىــش ۋە ئىســاھ قىلىشــىمىزمۇ ناھايىتــى 
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تەســكە توختاۋاتىدۇ. 

 - كونكرېتــراق قىلىــپ، مىســال بىلــەن چۈشەندۈرســەڭ قانــداق؟ ، - 
ــن. ــورىدىم ئۇنىڭدى س

ــگا ئۇيغــۇر«  ــۇ مەســىلىنى مەزكــۇر »ئەب ــۇق. ســەن ب  - مەســىلەن، ھورۇنل
ســەرلەۋھىلىك ئەســىرىڭدە، »ھــورۇن ئــادەم زېمىنگىمــۇ يــۈك« دېگــەن ئۇيغــۇر 
خەلــق ماقالــى بىلــەن باشــاپ، ئاجايىــب مەنتىقلىــق ۋە تولىمــۇ قايىــل قىارلىــق 
ــۇق  ــۇ ھورۇنل ــز ب ــدەك، خەلقىمى ــەنمۇ دېگىنىڭ ــۇددى س ــەن. خ ــان قىلىپس باي
ــدۇ« دېگــەن  ــاھ بېرى ــى ئال ــاننىڭ رىزقىن ــداق ئىنس ــەر قان ــى ئاشــۇ »ھ ئادىتىن
ــاھ ئۆزىنىــڭ ھېچبىــر  تۇرمــۇش پەلسەپىســىدىن شــاخاندۇرۇپ چىقىلغــان »ئال
مۇســۇلمان بەندىســىنى ئــاچ قويمايــدۇ«، »مۇســۇلمان بەندىلەرنىــڭ غېمىنــى ئالاھ 
قىلىــدۇ« دېگەنــدەك نەزەرىيەلەرنىــڭ ئەمەلىــي ھاياتقا توغرا تەدبىق قىلىنماســلىقى 
نەتىجىســىدە شــەكىللەندۈرىۋالغاندۇر. بىزدىكى ھورۇنلۇقنىڭ نېقەدەر ئېغىرلىقىنى 
ئىســپاتاپ كۆرســىتىش ئۈچــۈن، ئەرتــە مــەن ســېنى بىــر نــەق مەيدانغــا باشــاپ 

بــاراي، رائــوپ ئــاكا.

بــۇ 1996 - يىىلنىــڭ نويابىــر ئېيــى، مــەن مىســىرغا كەلگىنىمگــە ئەمدىــا 
بىــر ئــاي بولغــان چــاغ ئىدى. ئىھســان مېنــى قاھىرەنىــڭ »بۇئــۇس« رايونىدىكى 
مىســىر فاتىمــە سۇاللىســى دەۋرىــدە ياســالغان »ئەزھــەر جامەســى« )جامىئەتــۇل 
ئەزھــەر( گــە باشــاپ بــاردى. ئــۇزاق ئەســىرلەر شــاھىدى بولغــان بــۇ قەدىمىــي 
مەدەنىيــەت قۇرۇلۇشــىنى ئىــززەت - ئىكــرام بىلەن زىيارەت قىلــدۇق. چۈش ۋاقتى 
بولغانــدا، شــۇ يــەردە جامائــەت بىلــەن نامــاز قىلــدۇق. نامازدىــن يېنىــپ چىققاندىن 
ــەس،  ــى تەرەپكــە ئەم ــوۋۇز بېكىت ــى چــوڭ يولدىكــى ئاپت ــن. ئىھســان مېن كېيى
ئەزھــەر جامەســىنىڭ غەربىــي تېمىغــا يانــداش بولغــان، ماشــىنا قاتنىمايدىغــان بىــر 

تــار كوچىغــا باشــاپ كىــردى.

 - مــەن كورســەتمەكچى بولغــان نــەق مەيدانارنىــڭ بىرســى بــۇ، - دېــدى 
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ئىھســان كوچــا ئاغزىدىــن كىرىــش بىلــەن تــەڭا، - ماڭغــاچ قــارا بــۇ يەرگــە ۋە 
ئــۆزەڭ خۇالســە چىقىرىــپ بــاق.

ــا ئىسســىق،  ــڭ ھاۋاســى يەنى ــاي، قاھىرەنى ــى بولۇشــىغا قارىم ــر ئېي  نويابى
ــە ســەككىز  ــىقلىق دەرىجىســى يىگىرم ــڭ ئىسس ــق ئېســىمدە، شــۇ كۈننى ئېنى
ــدۇق،  ــەپ كىرىۋى ــەدەم ئىچكىرىل ــا 10 - 15 ق ــار كوچىغ ــدى. ت ــرادۇس ئى گ
قاڭســىق تەرەتخانــا پۇرىقــى كەلــدى. »ئالدىمىــزدا تەرەتخانا بار ئىكــەن - دە« دەپ 
ئوياپتىمــەن. نەدىكىنــى، ئادەملــەر پىيــادە ئۆتــۈپ تۇرىدىغــان مۇشــۇ كوچىنىــڭ 
ئــۆزى تەرەتخانــا ئىكــەن گويــا. چــوڭ تــەرەت ئــۇ يــەر – بــۇ يــەردە كۆرۈنســىمۇ، 
ــەرەت - ســۈيدۈكلەر  ــۇپ بېرىلگــەن كىچىــك ت ــەپ قوي جامەنىــڭ تېمىغىــا يۆل
ئېقىــن ھاســىل قىلىــپ تۇرۇپتــۇ. بــەزى يەرلەردىــن ســەكرەپ - ئاتــاپ ئۆتتــۈق. 
مــەن چىدىيالمــاي، يانچۇقۇمدىــن قولياغلىــق چىقىرىــپ، بۇرنۇمنــى ئېتىۋالدىــم. 
ئىھســان كۆنــۈك بولســا كېــرەك، مېڭىــۋەردى. ئۇيــان - بۇيانغا كىرىــپ كېتىدىغان 
تارماقلىرىنــى ھېســابقا ئالمىغاندا، ئــوق كوچىنىڭ ئۇزۇنلۇقــى ئىككى كىلومېتردىن 

ئۇزۇنــراق كېلەتتــى پەمىمچــە. 

ــۇپ  ــدەك بول ــا چىققان ــن، ئازادلىقق ــن كېيى ــن چىققاندى ــا كوچىدى تەرەتخان
ئەركىــن نەپــەس ئالدىــم. شــىمالغا بۇرۇلــۇپ، ئاالھــەزەل بــەش يــۈز مېترچــە ماڭغان 
ئىــدۇق، ئىھســان باشــقا بىــر پىيادىــار كوچىســىغا باشــاپ كىــردى. بــۇ ئاھالىــار 
ــرەك،  ــەل كەڭ ــن س ــى كوچىدى ــەن. ئابايىق ــى ئىك ــە كوچىس ــۇراق مەھەلل ئولت
ئەممــا كوچــا ئاپتــوۋۇزى قاتنىمايدىكــەن. تازىلىــق ئەھۋالىغــا قــاراپ، بــۇ كوچىنــى 
»ئەخلــەت كوچىســى« ياكــى »چىۋىننىــڭ ئۇۋىســى« دېســە بولىدىكــەن، دەپ 
قالدىــم. توپــا يوللــۇق، كۆپىنچىســى ئىككــى ياكــى ئــۈچ قەۋەتلىــك ئۆيلــەر بىلەن 
تولغــان بــۇ كوچىغــا ئــەل ئۆمرىــدە ســۈپۈرگە تېگىــپ باققانــدەك ئەمــەس. ھــەر 
كىمنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا بىــر دۆلــەڭ ئەخلــەت. ئەخلەتنىــڭ ئەتراپــى چــوڭ - 
كىچىــك تــەرەت بىلــەن پۈركەنگــەن. ئۆتــۈپ كېتىۋاتســاق، ئىككىنچــى قەۋەتنىڭ 
دېرىزىســىدىنا كوچىغــا تاشــانغان ئەخلەتلــەر يەرگــە »پــوك - پــوك« چۈشــۈپ 
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تۇرىــدۇ. تــوپ - تــوپ ئىــت - مۈشــۈكلەر يېڭــى تاشــانغان ئەخلەتلەرگــە ھۇجــۇم 
قىلىــپ، ئولجــا تالىشــىپ، بىــر - بىــرى بىلــەن بوغۇشــۇپ يۈرىــدۇ. كوچىنىــڭ 
بەدبۇيلۇقــى يەنــە مېنــى ياغلىــق بىلــەن ئاغــزى - بۇرنۇمنــى ئېتىۋېلىشــقا مەجبۇر 
قىلــدى. چىۋىــن دېگــەن شــۇ قــەدەر كــۆپ ۋە ئــۇ چىۋىنلــەر شــۇ قــەدەر يوغــان - 
بــورداق. ئىشــىك ئالدىلىرىــدا، مىســىر كىنولىرىدىكىــدەك ئالىپتــە گــۈزەل قىــزالر 
پاراڭلىشــىپ ئولتۇرۇپتــۇ. چىۋىنلــەر ئــۇ قىزالرنىــڭ ئېغىــز - بۇرۇنلىرىغــا، قونۇپ، 
پەدازلىرىنــى، چاچلىرىغــا قونۇپ ئەتىرلىرىنى شــوراپ - شــۈمۈرۈپ ئولتۇرۇپتۇكى، 
ئــۇ ســاھىبجامالارنىڭ پەرۋايــى پەلــەك. مــاڭا چىۋىــن قونســا، ئاچچىقىــم كېلىــپ، 
قولــۇم بىلــەن ئــۇرۇپ، ياغلىقىــم بىلــەن قــورۇپ ماڭدىــم. ئىھســان يەنىــا خىيالىغا 
كەلمىگەنــدەك بىپــەرۋا ۋە خاتىرجــەم كېتىــپ باراتتــى. بــۇ تــار كوچىنىــڭ ھاۋاســى 
چــوڭ كوچىارغــا قارىغانــدا يەنــە ئىككــى - ئــۈچ گــرادۇس ئىسســىقمىكىن دەپ 
قالدىــم، مــەن بۇرنۇمنــى ياغلىــق بىلــەن ئېتىۋالغــان بولغــاچ، تەرلــەپ ســۇ بولــۇپ 
كەتتىــم. ئاخىــردا، ئاغزىــم قــۇرۇپ، تىلىــم تامىقىمغــا چاپلىشــىپ كەتتــى. ھــاۋا 
يېتىشــمىگەنلىكتىن، بېشــىم قېيىــپ، يۈرىكىــم ســېلىپ، كۆڭلــۈم ئېلىشىشــقا 

باشلىدى.

 - يەنــە قانچىلىــك ماڭســاق چىقىــپ كېتىمىز بــۇ ئەخلەتخانىدىن، ئىھســان؟ 
ــەن تۇســۇپ  ــۇم بىل ــر قول ــى بى ــپ كەتمىســۇن دەپ، ئاغزىمن ــن كىرى ، - چىۋى

تــۇرۇپ، تولىمــۇ ئىتتىــك ســورىدىم.

 - غەيــرەت قىــل، رائــوپ ئــاكا، يەنــە مىــڭ مېترچــە ماڭســاق، چــوڭ كوچىغــا 
. چىقىمىز

ئۇھ!...چــوڭ كوچىغــا چىققانــدا، يوغــان نەپــەس ئېلىــپ ئــۇزۇن بىــر »ئــۇھ« 
دېدىــم - دە، يولنىــڭ چېتىــدە زوڭزىيىپــا ئولتۇرىۋالدىــم. بىــر ھــازا ئۆتكەندىــن 
كېيىــن، ئېســىمگە كەلگەنــدەك بولــدۇم. ئاندىــن، قايتىــش ئۈچــۈن، كوچــا 
ئاپتوۋۇزىغــا چىقتــۇق. كوچــا ئاپتوۋۇزنىــڭ پەنجىرىســىدىن ئېنىــق كۆردۈمكــى، ھەر 
بىــر كوچىنىــڭ ئېغىزىــدا دېگــۈدەك يوغــان - يوغــان ئەخلــەت ســاندۇقلىرى بــار 
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ئىكــەن. »ئىھفىــز نەزافەتــى مەدىنەتــەك« )شــەھرىڭنىڭ تازىلىقىنــى مۇھاپىــزەت 
قىــل!( دېگــەن ئەمىــر خەتلــەر يېزىلغــان ئەخلەت توشــۇيدىغان قاســماق ماشــىنىار 
ئۇيــان – بۇيــان مېڭىپمــۇ يۈرىــدۇ. مۇشــۇ ئەھۋالدىمــۇ، نېمــە دېگــەن مەينــەت بــۇ 

قاھىــرە - ھــە؟ 

 - مەملىكىتىمىزنىــڭ يــۈزدە توقســان ســەككىز پىرســەنت زېمىنــى قۇملــۇق. 
ــەۋالدى، -  ــۋى ئەرەبلەرنىــڭ ئ ــەردە ياشــاپ كەلگــەن بەدى ــز ئاشــۇ چۆلل خەلقىمى
دەپ چۈشــەنچە بېرىشــكە باشــلىدى ئىھســان ياتققــا قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن 
ــدا  ــەر ھال ــدە ھ ــۇپ، - چــۆل - ســەھرا دېگەن ــى خۇرســىنىپ قوي ــر بىرن ئېغى
ئاســمان كەڭــرى، زېمىــن بىپايــان. چېدىــر ئۆيلەردىــن چىقىپــا، ئۇنىــڭ ئالــدى 
- كەينىگــە چوڭنــى چىقىرىۋېتىــپ، كىچىكنــى قويىۋېتىــپ يۈرىۋېرىدىغان گەپ 
ئــۇ چاغــاردا. شەھەرلەشــتۇق - مەدەنىيلەشــتۇق. دۇنيــادا، شەھەرلىشىشــنى ئــەڭ 
بــۇرۇن ئەرەبلــەر باشــلىغان. شــۇڭا، شــەھەرنى ئەرەبچــە »مەدىنــە« دەيــدۇ، ئۇنىــڭ 
مەنىســى »مەدەنىيەتلىــك جــاي« دېگــەن بولىــدۇ، بۇنى ســەن بىلىســەن. ئىســام 
ئەقىدىســىدە، »ئــەن نەزافەتــۇ نىســفۇل ئىمــان« )تازىلىــق ئىماننىــڭ يېرىمىــدۇر( 
دېيىلىدۇكــى، مەينــەت ئادەمنىــڭ، تازىلىقنــى ســۆيمەيدىغان مۇســۇلماننىڭ ئىمانى 
كامىــل بولمايــدۇ ھەرگىــز! بىــراق، ھورۇنلۇقىمىزدىــن، شــۇنچىلىك ئاددىــي، ئەممــا 
شــۇ قــەدەر مۇھىــم ۋە شــۇ قــەدەر ئەھمىيەتلىــك ئىشــنىمۇ بەجــا كەلتۈرەلمەيۋاتىمىز 

. تېخىچە

ــاپ -  ــا؟ ، - ئوي ــا كېتىــپ ياشــىغىڭ يوقمــۇ، ئەجەب  - ھالبۇكــى، ياۋروپاغ
ئويلىماي شــۇنداق ســوراپ تاشــلىغىنىمنى بىلىمەن، ســوئالىمنىڭ »ئەجەبا«ســى 
چىقىــپ بولغىچــە، ئىھســان بىــز ئــاكا - ئــۇكا بولغاندىــن بۇيــان تۇنجــى قېتىــم 

شــۇقەدەر غــەزەب بىلــەن قاينــاپ كەتتــى:

 - ھــە،.. ســەن مېنــى ئــۆز خەلقــى ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلىۋاتىــدۇ، ئــۆز 
ــاكا.  ــوپ ئ ــاپ قاپســەن - دە، رائ ــۇ، دەپ ئوي ــەن ب ــەن ئادەمك ــن بەزگ ۋەتىنىدى
خاتالىشىپســەن. مەن ســاڭا ســەن - بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشــلىك ئىشلىرىمىزنىڭ 
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نېقــەدەر كۆپلۈكىنــى ھېــس قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، بۈگۈنكى بۇ ئېكىسكۇرســىيىنى 
قىلــدۇردۇم. مەن مىســىردىن باشــقا يەرنىڭ ھاۋاســىدىن نەپەس ئالســام، تۇنجۇقۇپ 
قالىدىغــان ئادەممــەن. مــەن شــۇنى ئوبدان بىلىمەنكــى، ئاللىكىملەرگــە قېيىداش، 
ئاللىكىملەردىــن ئاغرىنىــش، رېئاللىــق بىلــەن روبىــرو بواللمــاي، قېچىــپ كېتىــش 
قاتارلىقارنىــڭ ھېــچ قايسىســى ئەمەلىــي مەســىلىنى ھــەل قىالمايدۇ. ھــەر قانداق 
مەســلىنى ھــەل قىااليدىغــان بىرال نەرســە بار، ئۇ بولســىمۇ بىلىمــدۇر. ھەقىقەتنى، 
ئىلىــم - پەننــى دەســلەپ ئــۆزەڭ بىــل، ئاندىــن ئۇنى خەلقىڭگــە بىلدۈركــى، مانا 

شــۇ چاغــدا، ھــەر قانــداق مۈشــكۈل مەســىلىنىڭ ھــەل بولمىغىنىنــى كــۆر!

ئىنســانغا  مۇســاپىر  غۇربەتچــى  دېگەننىــڭ  تۇرمــۇش  مۇھاجىرەتلىــك 
ــەن  ــن، م ــەن. كېيى ــا بولىۋەرمەيدىك ــەك ھايات كۆرســىتىدىغانلىرى ھەمىشــە ئۆرن
1997 - يىلــى 6 - ئايــدا ۋەتەنگــە قايتىــپ كەلگىچــە بولغــان ئارىلىقتــا، 
قاھىرەنىــڭ ئۆزىدىــا، »مىليوندىــن ئارتــۇق پەقىــر ئىنســانار ياشــايدۇ بــۇ يــەردە« 
دەپ رىۋايــەت قىلىنىدىغــان »گورۇســتانى قاھىرە« قاتارلىــق ئىبرەتلىك ماكانارنىمۇ 

ــم. ــارەت قىلدى ــدا زىي ــەن ھال ــم ئەمىنگ تېنى

ئەمــدى، نېمــە دەي؟ قەدىمىــي دىيار مىســىر يىلدا ياز بىلەن باھــارال بولىدىغان، 
ئىنســاننىڭ ۋۇجــۇدى توڭلىمايدىغــان يــۇرت ئىكــەن. ئىھســان شــاھىندەك ۋەتــەن 
ســەۋدالىرى بولغــاچ، ئۇنىــڭ كېلىچىكــى ھېــچ بولمىغاندىمــۇ ئۇنىــڭ ئۆتمۈشــى 

قــەدەر پــارالق بولىدىكــەن، دەپ قالدىــم ئــۆز تەســىراتىمچە.

                        2010 - يىل 13 - ماي، بېيجىڭ.
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بەشىنچى باب

ئانا يۇرتتا راھەتلىك تەتىل

بېيجىڭــدا ياشــاۋاتقىنىمغا مۇشــۇ 2011 - يىلــى بىر كەم قىرىــق يىل بولدى. 
ئۆزىمىزچــە »كونــا بېيجڭلىق بولۇپ كەتتــۇق« دەپ غۇرۇرالنغاندەك قىلىمىز - يۇ، 
بىــراق، بېيجڭلىقــار بىزنــى كۆرســىا، ئامراقلىق بىلەن يىركىنىشــنىڭ ئارىســىدا 
قالغــان بىــر خىــل ئاالھىــدە تەلەپپــۇز بىلــەن: »شــىنجياڭرېن« )شــىنجاڭلىق( 
دېيىشــىدۇ. بەزىلىــرى ھەتتــا ئەتــەي قېشــىمىزغا كېلىپ: »ســىلەر شــىنجياڭلىق 
ــەن:  ــۇ ســەۋرچانلىق بىل ــاردا، بىزم ــداق چاغ ــدۇ. مۇن ــە؟« دەپ ســوراپ قويى ھ
»ھەئــە، توغــرا ئېيتتىــڭ بېيجىڭلىــق« دەپ، ئۇالرنىــڭ ســوئالىنى تەســتىقاپ 

بېرىمىز.

ــەن  ــۇپ كەلگ ــى بول ــىتېتىغا ئوقۇغۇچ ــەر ئۇنىۋېرس ــي مىللەتل ــەن مەركىزى م
ــى كەڭــرى، نەچچــە  ــڭ ئىچــى ناھايىت ــرى مەكتىپىمىزنى ئاشــۇ 1972 - يىللى
يــەردە ئالمىلىــق، شــاپتۇللۇق بېغــى بــار ئىــدى. مەكتىپىمىزنىــڭ ئەتراپــى بولســا، 
»ۋېيگــوڭ ســۈن« )ئۇيغــۇر بــەگ كەنتى( يېزىســى خەلقىنىــڭ ئوتيــاش - چۆنەك 
تېرىيدىغــان تېرىلغــۇ يەرلىــرى ئىدى. دەرســتىن چۈشــكەن چاغــاردا، مەكتەپنىڭ 
ــق  ــى، قارىغايزارلى ــان ئېتىزلىقارن ــەن تولغ ــىار بىل ــۆك مايس ــى كۆپك ئەتراپىدىك
ئورمانارنــى ســەير قىلســاڭ، كۆڭلــۈڭ ئېچىلىــپ قاالتتــى. ھازىــر بولســا، تەرەققىي 
قىلىــپ، مەكتــەپ ئىچىدىكــى باغارنىــڭ ھەممىســى چــوڭ - كىچىــك يېڭــى 
قۇرۇلۇشــار بىلــەن تولــۇپ كەتتــى. مەكتــەپ ئەتراپىــدا بىــر چامــدام بىــكار يــەر 
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ــپ  ــاالر تىقىلى ــز بىن ــان ئېگى ــك بولغ ــۆرت قەۋەتلى ــون ت ــرى ئ ــەڭ پاكى ــوق، ئ ي
ــار كۆرۈنىدىغــان گەپكــەن. كوچــا  ــاالر ئېگىزلىگەنســېرى كوچىــار ت كەتتــى. بىن
- كويارغــا چىقســاڭ، ماشــىنىارنىڭ كۆپلۈكىدىــن، ئــۇالر چىقىرىۋاتقــان كاربــۇن 
ــا  ــۇڭ ئېچىشــىپ، بېشــىڭ قايىــدۇ. باغچىارغ ــن بۇرن ــۆرت ئوكســىدى دەردىدى ت
كىرســەڭمۇ، ســاپ ھــاۋا، خىلــۋەت جــاي ئىــزدەپ كىرگــەن ئادەملــەر ســەل بولۇپ 

ئاقىــدۇ.

بىــراق، نېمىــا دېگەنبىلــەن، بېيجىــڭ جۇڭگونىــڭ پايتەختــى، ئاستانىســى. 
16 مىليــون مۇقىــم نوپۇســلۇق ئىنســان ياشــايدۇ بــۇ شــەھەردە. نوپــۇس كــۆپ 
ــك ئۈچــۈن  ــم، تىرىكچىلى ــەت مۇقى ــچ، ۋەزىي ــەت تىن ــەن، جەمئىي ــى بىل بولغىن
تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن، مىدىرالپــا تۇرغــان ئــادەم ئــۆز چــام - قۇدرىتىگە اليىق 
ھــەق قازىنىــپ، كۈنىنــى كــۈن ئېتەلەيــدۇ. شــۇ تۈپەيلــى ئۇنىــڭ مەھلىيــا قىلىش 
كۈچــى جۇڭگــودا تەڭداشســىز: ھەممــە ئــادەم پايتەختكــە تەلپۈنىدۇ، بىر كــۋادرات 
مېتــرى يىگىرمــە مىــڭ يۈەنلىــك ئۆيلــەر »ئــەرزان« ســانىلىپ، »ھاينــى ھــۇي، 

تورپاقنــى ئــۇي« دەپ بولغىچــە ســېتىلىپ بولىــدۇ...

بىزنىــڭ ئەقىدىمىزچــە، ئىنســان ئۆزىنىــڭ رىزقــى چۈشــكەن يــەردە ياشــايدۇ. 
شــۇ ۋەجدىــن، شــۇنچە يىلــار بېيجىڭــدا ياشــىغىنىم ئۈچــۈن بەكمــۇ خاپىلىقىــم 
ــا خوشــالمەن. يىلــدا  ــۇپ قالغىنىــم ئۈچــۈن قەۋەت ــا ئوقۇتقۇچــى بول ــوق، ئەمم ي
ئــۈچ ئــاي تەتىلىمىــز بــار، بىــر ئــاي قىشــتا، ئىككــى ئــاي يــازدا. قىشــتا، ۋاقىــت 
قىســراق، مەنزىــل ئۇزاقــراق بولغــاچ بارالمىســاقمۇ، يازلىــق تەتىلــدە، ئانــا يۇرتقــا 
بېرىــپ، ئــۇرۇق - تۇغقــان، يــار - بۇرادەرلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ ھال مۇڭلىشــىپ 
كەلمىســەك، قېتىقىمىــز ئۇيىمايــدۇ. يــاش ئۇلغايغانســېرى ئــادەم ئۆزىنىــڭ كىندىك 
قېنــى تۆكۈلگــەن زېمىننــى بــەك ســېغىنىدىغان، چۈشــەپ ھارمايدىغــان گەپكــەن. 
ــدە  ــەن ئۈرۈمچى ــڭ قەشــقەرنى سېغىنىشــىم بىل ــق تەســىراتىمچە، مېنى پاكىتلى
يەرلىشــىپ ئىشــلەۋاتقان قەشــقەرلىكنىڭ قەشــقەرنى سېغىنىشــى تۈپتىــن 
ئوخشــىمايدۇ دېگىلــى بولمىســىمۇ، ناھايىتــى چــوڭ پەرقلىنىدۇكــى، مــەن تەبىئىي 
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ھالــدا بــەك ســېغىنىمەن!

ــپ  ــش قىلى ــان ئى ــاپ يوغ ــدە ياش ــان، بېيجىڭ ــن بۇي ــۇز يىلدى ــۇز توقق ئوتت
كەتمىدىــم، بــاال ئوقۇتتۇم، ئەپەندىچىلىك قىلدىم شــۇ. مېنىــڭ قىلغىنىم ئۈرۈمچى 
ــى كەســپى  ــل – ئەدەبىيات ــۇر تى ــەردە، ئۇيغ ــي مەكتەپل ياكــى قەشــقەردىكى ئالى
ــەن ئوپئوخشــاش: مېنىــڭ  ــار بىل بويىچــە ئوقۇتقۇچىلىــق قىلغــان ۋە قىلىۋاتقان
كەســپىم چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل – ئەدەبىياتــى، خىزمــەت ئوبيېكتىــم ئاساســەن ئانا 
يۇرتتىــن كەلگــەن ئۇيغــۇر ئــەۋالدالر. ئەممــا، مــەن بــۇ ئۇيغــۇر تىــل – ئەدەبىياتــى 
ــك  ــى يېتى ــۈرك تىل ــاۋادى ۋە ت ــال س ــا ھ ــى ئورت ــەرەب تىل ــى ئ ئوقۇتقۇچىلىقىن
سەۋىيىســى ئاســتىدا ئېلىــپ بارغىنىــم ئۈچــۈن، نەتىجىــدە مۇئەييــەن پەرقلەرنىڭ 
بولۇشــى تەبىئىــي. يەنــە بىــر تەرەپتىن، بىز ئوقۇتقــان، بىز تەربىيىلىگــەن ئەۋالدالر 
ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، ئانــا يۇرتقــا قايتىــپ، شــۇ يەرنىــڭ زىيالىيلىــرى 
قوشــۇنىغا قوشــۇلۇپ ئىشــلەيدىغان بولغاچ، يەنى بىزنىڭ خىزمــەت نەتىجىلىرىمىز 
ئانــا يۇرتتــا كۆكلــەپ مېــۋە بېرىدىغــان ئىــش بولغاچقــا، بىزنىــڭ تەتىللــەردە يۇرتقــا 
قايتىشــىمىز ھىجرەتتىكــى ســېغىنىش مۇھەببىتىنىــڭ ھەيدەكچىلىكىــدە، بېرىپ 
تۇغقــان يوقــاش بۇرچىدىن باشــقا، جەمئىيەت تەكشــۈرۈش، بېيجڭــدە قىلىۋاتقان 
خىزمىتىمىزنىــڭ تۆۋەندە نەتىجە بېرىۋاتقــان ياكى بەرمەيۋاتقانلىقىنى تەھقىقلەش، 
يېڭــى خىزمــەت يۆنىلىشــلىرى ئۈچۈن ماتېرىيــال توپــاش قاتارلىــق ۋەزىپىلەرنىمۇ 

ئــۆز زىممىســىگە ئالغــان بولىــدۇ، دەپ قارايمــەن. 

قىسقىســى، مــەن بېيجىڭــدە، بىــر يىلــدا ئــون ئــاي مۇكەممــەل پىــان بىلــەن 
ــاي  ــون ئ ــا قايتىــپ، كەلگۈســى ئ ــا يۇرتق ــاي ئان ســىجىل ئىشــلەيمەن. ئىككــى ئ
ئۈچــۈن ئېنىرگىيــە توپايمــەن. ھــەر بىــر ئانــا يــۇرت ســەپىرىمنىڭ مــاڭا قانچىلىــك 
كــۈچ، قانچىلىــك ئىلھــام، قانچىلىــك رىغبــەت ۋە مــەدەت ئاتــا قىلىدىغانلىقىنى مەن 
ئۆزەمــا بىلىمــەن. شــۇڭا، مــەن ھــەر قېتىملىــق ئانا يۇرت ســەپىرىمنى ئالــدى بىلەن 
دەپتىرىمگــە، ئاندىــن يۈرىكىمگــە خاتىرىلــەپ ماڭىمــەن، مــەن بــۇ يــەردە، 2010 - 

يىللىــق ئانــا يــۇرت ســەپىرى خاتىرەمدىــن بىــر قانچــە ئۆرنــەك بەرگىــم كەلــدى: 
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نېسىي قالغان زىيارەت

9 - ئىيۇل، جۈمە.

چۈشــتىن كېيىــن ســائەت 2:30دا، ئوغلــۇم قەيســەر مېنــى بېيجىــڭ خەلقئــارا 
ئايرودۇرۇمــى 3 - زالىغــا ئەپچىقىــپ قويــدى. جۇڭگــو خەلقئــارا ئاۋئاتســىيە 
شــىركىتىنىڭ ئايروپانــى بىلــەن ئۈرۈمچىگــە، ئاندىــن قەشــقەرگە بېرىــپ، يازلىــق 
تەتىلنــى ئۆتكــۈزۈپ كەلمەكچــى. ئايروپاننىــڭ ئۇچــۇش ۋاقتــى 3:50 ئىــدى.

ئوغلــۇم مېنــى بىخەتەرلىك تەكشــۈرۈش ئورنىغىچــە ئۇزىتىپ قويــۇپ، قايتىپ 
كەتتــى، ئايروپــان كۈتــۈش زالىــدا ئولتۇرســاق، توســاتتىن يامغۇر يېغىــپ كەتتى. 
»تەييۇەندىــن كېلىدىغــان ئايروپــان يامغــۇر ســەۋەبىدىن ئۇچالمــاي، كېلەلمىدى« 
دېيىلىــپ، يەتتــە ســائەت ســاقلىدۇق. ئاخىــر ئايروپانمــۇ كەلــدى. كــەچ ســائەت 
ــا بىســملاھىر  ــۇق: ي ــاي ئۇچت ــا قارىم ــان يامغۇرغ 10:30الردا، ئورتاھــال يېغىۋاتق

ــر رەھىيم! رەھمانى

ئۈرۈمچــى ۋاقتــى بىلــەن، يېرىم كېچە ســائەت 12:30لــەردە، ئۈرۈمچــى دى ۋو 
پــۇ خەلقئــارا ئايرودۇرۇمىغــا ســاالمەت قوندۇق ۋە ئەلھەمــدۇ لىلاھ!

ئۈرۈمچــى ئايرودۇرۇمىــدا، ئابدۇقادىر جۈمە بىلەن شــىرئەلى ئەلتېكىن ئىنىلىرىم 
ــەن.  ــەن چىققانىك ــڭ ماشىنىســى بىل ــۇالر شــىرئەلىي ئەلتېكىننى ــدى. ئ كۈتۈۋال

»بىزنىــڭ ئۆيگىــا كېتەيلــى« دېــدى شــىرئەلى.

ئابدۇقادىــر جۈمــە 2001 - 2006 - يىللىــرى ئارىســىدا، بېيجىڭــدا ئوقۇغان، 
شــۇ تۈپەيلــى تونۇشــىمىز. ئــۇ ھازىــر ئۈرۈمچىــدە ئەركىــن كەســپىدار. ئۈرۈمچىگــە 
كەلســەم - كەتســەم، ئــۇزاق يولۇمنــى قىســقا، ئېغىــر يۈكۈمنــى يەڭگىــل قىلىــپ 
بېرىدىغــان ســىرداش ئىنىــم. ئەممــا، شــىرئەلى ئەلتېكىــن بىلــەن تۇنجــى 
دىدارلىشىشــىم بولغــاچ. بىرىنچىدىــن تارتىنىــپ قالدىــم، ئىككىنچىدىــن يېرىــم 

كېچىــدە بېرىــپ، ئۇنىــڭ ئۆيىدىكىلەرنــى بېســەرەمجان قىلغــۇم كەلمىــدى.
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 - مېنــى مېھمانخانىغــا ئاپىرىــپ قويــۇڭار، ئىنىلىرىــم، - ســەمىمى تىلــەك 
بىلــەن ئېيتتىــم.

 - بــۇ تــۈن نىســپىدە ھېچيــەردە ياتــاق قالمايــدۇ، ئابدۇرەئــوپ ئــاكا، بالىلىرىــم 
تۇغقــان يوقــاپ يۇرتقــا كەتكــەن، تارتىنماڭ، ئۆيــۈم ئــازادە، بەھوزۇر دەم ئاالاليســىز. 

يېڭــى تونۇشــۇۋاتقان بولغــاچ، بــەك دەتــاالش قىالمىدىــم. ماشىنىســى بىلــەن 
بېرىــپ، ئۈچىمىــز شــىر ئەلىنىــڭ ئىتتىپــاق يولــى كوچىســىدىكى ئۆيىــدە قونۇپ 

قالــدۇق، يــاق، توغرىســى تۈنــەپ قالــدۇق. 

ــۇد  ــا مەھم ــى »دۇني ــەن: 2008 - يىل ــمەت ئىك ــر قىس ــۇ بى ــام، ب ئويلىس
ــەن، يازلىــق تەتىــل قىلىــپ  ــدى. شــۇ مۇناســىبەت بىل كاشــغەرىي يىلــى« بول
كەلگىنىمــدە، ئــۆزەم باشــاپ كەلگــەن قىرىــق نەپــەر ئوقۇغۇچىــم بىلــەن بۈيــۈك 
ئەجــداد مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ قەبرىگاھىنــى تــاۋاپ قىلدىم. »پەخىرلــەن دۇنياغا 
مەھمــۇد ۋەتىنــى« ناخشىســىغا ئاھــاڭ ئىشــلىگەن مەشــھۇر كومپىزوتــور تۇرســۇن 
ــان  ــى تۇرغۇزغ ــلىق پورتىرىتىن ــڭ قىياس ــغەرىي بوۋىمىزنى ــۇد كاش ــر، مەھم قادى
داڭقلىــق رەسســامىمىز غازىــي ئەھمەد ۋە تارىخىــي رومان »مەھمۇد كاشــغەرىي«نى 
يازغــان ئاتاقلىــق يازغۇچــى پەرھات جىــان قاتارلىــق كاشغەرىيشۇناســارنى زىيارەت 
قىلدىــم. ئەســلىدە، شــۇ چاغــدا، مەزكــۇر »پەخىرلــەن دۇنياغــا مەھمــۇد ۋەتىنــى« 
ناملىــق ناخشــىنى ئــەڭ گــۈزەل ۋە مەردانــە ئورۇنــداش بىلــەن يېتىــك ئىقتىــدار 
نامايــەن قىلغــان يــاش ناخشــىچى شــىرئەلىي ئەلتېكىننىمــۇ زىيــارەت قىلماقچــى 
بولغانىدىــم. ئەممــا، مــەن ئىزدىگــەن شــۇ كۈنلــەردە، ئــۇ ئۈرۈمچىــدە بولمىغــاچ، 
ــق،  ــەت ئارقىلى ــر پۇرس ــۇنداق بى ــۈن مۇش ــدى. بۈگ ــىي قالغانى ــم نېس زىيارىتى

نەقلەشــتى ئاخىــر. 

 - ســىز بىــر ناخشــىچى بولــۇش ســاالھىيىتىڭىز بىلــەن، ناخشــا تېكىســتى، 
ــداق  ــىۋەت قان ــى مۇناس ــىچى ئوتتۇرىدىك ــى ناخش ــى ئورۇندىغۇچ ــاڭ ۋە ئۇن ئاھ
بولغانــدا، ئاندىــن ئــۇ ناخشــا ئەڭ ســاز ۋە بەلــەن ئورۇندىلىــدۇ، دەپ قارايســىز؟، - 
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دەپ ســورىدىم مــەن ئۆيگــە كەلگەندىــن كېيىــن، ســۆھبەت ئارىســىدا.

 - راســتىمنى ئېيتســام، مەنمــۇ مۇشــۇ نۇقتىــدا ئىزدىنىۋاتقان بىر ناخشــىچى، 
- دېــدى شــىرئەلى ئىللىــق چىرايىغــا جىددىــي تــۈس بېرىــپ، - بىز ئۇيغــۇرالدا؛ 
ــا  ــادەم ناخش ــان ئ ــەپ قىااليدىغ ــدۇ. گ ــۇل ئوينىياالي ــادەم ئۇسس ــان ئ »ماڭااليدىغ
ئېيتااليــدۇ« دېگــەن گــەپ بــار. راســت بىــز ھەممىمىــز ناخشــا ئوقۇيااليمىــز. ئەمما، 
بــەك ئــۇزۇن مەزگىللىــك بولمىســىمۇ، ئۆز تەجرىبەمدىــن قارىغاندا، ناخشــا ئېيتىش، 
يەنــى بىــر ناخشــىنى ســەھنىگە چىقىــپ، خەلقنىــڭ قۇلىقىغــا ياققىــدەك قىلىــپ 
ــرەك  ــش كې ــا ئۆگىنى ــەن. بۇنىڭغ ــەس ئىك ــش ئەم ــان ئى ــداق ئاس ــش ئۇن ئېيتى

ئىكــەن، بىلىــم كېــرەك ئىكــەن.

 - شــىرئەلى ئەســلىدە راۋاپ كەســپىنى پۈتتۈرگەن، - ھەمســورۇن ئابدۇقادىر 
ئىنىــم لوقمــا ســالدى ۋە بــۇ ئارقىلىــق، شــىرئەلىنىڭ ناخشــىنى خەلققــە ياقتــۇرۇپ 
ئېيتااليدىغــان بولــۇش يولىــدا، ھەقىقەتەنمۇ كۈچ ســەرپ قىلغانلىقىدىن بېشــارەت 

بەردى. 

– شــۇنداق، - ئابدۇقادىرنىــڭ ئەسكەرتمىســىنى تەســتىقلىدى شــىرئەلى ۋە 
ســۆزىدە داۋام قىلــدى، - مــەن ســەنئەت ئىســتىتۇتىنى راۋاپ كەســپى بويىچــە 
ئوقــۇپ پۈتتۈرگــەن. ئەممــا، كېيىــن ئۆزەمنىــڭ ناخشــا ئوقۇشــا ئەمــەس، ئۇنــى 
ــى  ــم بارلىقىن ــا ئىقتىدارى ــۇ ئوبدان ــداش جەھەتتىم ــدا ئورۇن ــك ئالدى كۆپچىلى
ــى،  ــىچىارنىڭمۇ مۇئەييەنلەشتۈرۈش ــتاز ناخش ــلىرىم ۋە ئۇس ــەزدىم. كەسىپداش س
قوللىشــى ۋە زور كــۈچ بىلــەن رىغبەتلەندۈرۈشــى ئارقىســىدا، ســەھنىلەردە يالغــۇز 
ــۈي  ــاڭ - ك ــىراتىمچە، ئاھ ــڭ تەس ــم. مېنى ــەت قىلدى ــقا جۈرئ ــا ئورۇنداش ناخش
تىلــى ناخشــا تېكىســتىنىڭ مەزمۇنىغــا ئــەڭ مۇۋاپىــق كەلگەن، ناخشــىچى بولســا، 
تېكىســت تىلىنىمــۇ، ئاھــاڭ - مۇزىــكا تىلىنىمــۇ ياخشــى چۈشــىنىپ، ئوبــدان 
ئۆزلەشــتۈرگەندىا، ئاندىــن ئــۇ ئۆزىدىكــى ناخشــا ئورۇنــداش ئىســتىداتىنى جارىــي 

قىلــدۇرۇپ، غــەزەل - ناخشــىنى ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئېيتااليدىكــەن.
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 - بــۇ دېگەنلىرىڭىزنــى بىــرەر ئەمەلىــي مىســال بىلــەن ئوچۇقــاپ بەرســىڭىز 
بولۇرمــۇ؟، - ســورىدىممەن مۇئەييــەن بىــر نەزەرىيەنــى بىــر قانچــە ئەمەلىي مىســال 

بىلــەن چۈشەندۈرۈشــكە ئامــراق مۇئەللىملىك كەســپىي ئادىتىــم بويىچە.

 - تامامەن بولىدۇ، - تولۇق ئىشــەنچ بىلەن ئېيتتى شــىرئەلى، - »پەخىرلەن 
دۇنياغــا مەھمــۇد ۋەتىنــى« ناخشىســىنىڭ ئورۇندىلىــش جەريانىنــى مىســال قىلىپ 
ئېيتســام، ئالــدى بىلــەن مــەن مەزكــۇر ناخشــىنىڭ تېكىســتىنى كىچىكىمدىــن 
تارتىــپ بەكمــۇ ياقتۇراتتىــم. مــەن ســىزنىڭ »جۇڭگــو مىللەتلىــرى« ژۇرنىلىغــا 
بېســىلغان »مېنىــڭ كاشــغەرىي يىلىــم« ســەرلەۋھىلىك ئەدەبىــي خاتىرىڭىزنــى 
ئوقۇغانمەن. ئەدەبىي خاتىرىدىكى »كاشغەرىيشــۇناس كومپىزوتور تۇرســۇن قادىرنى 
زىيارەت«تــە دېگەنلىرىڭىــز راســت. تۇرســۇن قادىر ئەپەندىــم ھەقىقەتەنمۇ تاالنتلىق 
كومپىزوتــور. ئــۇ ئىجــاد قىلغــان ئاھــاڭ - مۇزىــكا مەزكــۇر ناخشــىنىڭ تېكىســتىگە 
»ئالتــۇن ئۈزۈككــە ياقــۇت كــۆز« دېگەنــدەك تولىمــۇ ياراشــقان. ئىپتىخارلىنىــش، 
پەخىرلىنىــش ئۇرغــۇپ تۇرغــان ناخشــا تېكىســتى، ھــەر بىــر پەردىســىدىن 
ســۆيۈنۈش، غۇرۇرلىنىــش ۋە مەردانىلىــق بالقىــپ تۇرىدىغــان ســاپ ئۇيغــۇر ئاھاڭى 
ئەمەلىيەتتــە، ھــەر قانــداق بىر ناخشــىچىنى ھەقىقەتەنمــۇ ھاياجاناندۇرىــدۇ. بىراق، 
ھاياجانلىنىــش بىلەنــا مەســىلە ھــەل بولمايدۇكــى، بۇنىڭغــا يەنــە يېتىــك ھالدىكى 
ئورۇنــداش ئىقتىــدارى ۋە ماھارىتــى كېتىــدۇ. بــۇ يــەردە، كەمتەرلىكنــى قويــۇپ 
تــۇرۇپ، ســەمىمىيەت بىلــەن دېســەم، مــەن مەزكــۇر »پەخىرلــەن دۇنياغــا مەھمــۇد 
ۋەتىنــى« ناخشىســىنى ئورۇنداشــتا، پۈتۈن تىرىشــچانلىقىم بىلــەن، ئاشــۇ زۆرۈر ۋە 
الزىملىــق ئورۇنــداش ئىقتىدارىنــى ۋە ماھارىتىنــى جايىــدا ئىپادىلىيەلىدىــم، دەپ 

قارايمەن. 

شــىرئەلى ئەلتېكىننىــڭ بــۇ بايانىــدا الپ ئەمــەس، ســەمىمىيەت بىلــەن 
ئــۆز - ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچ جــۇالالپ تۇراتتــى. مۇشــۇ تەرىقىــدە بىــز تاكــى 
تــاڭ ئاقارغىچــە مۇڭداشــتۇق. ســۆھبەت ماۋزۇيىمىــز ناخشــا، ناخشــىچى ۋە ناخشــا 
ئورۇنــداش ســەنئىتىدىن باشــقا، ســەنئەتكارلىق پەزىلىتــى، ئىنســانلىق بۇرچــى ۋە 
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ئۆگىنىــش روھــى قاتارلىقارنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــدى. ھېــس قىلدىمكــى، 
شــىر ئەلــى ئەلتېكىــن ئونۋېرســال بىلىــم دائىرىســى خېلــى كەڭــرى، قىزىقىــش 
دائىرىســى كــەڭ، ئۆگىنىــش روھــى كۈچلۈك، ئۆزىنىــڭ ھاالل ئەمگىكــى ئارقىلىق، 
خەلــق، مىللــەت ئالدىدىكــى بۇرچىنــى ئــادا قىلىــش ئېڭــى مەزمــۇت يېتىلگــەن 
بىــر غايىلىــك يــاش ئىكــەن. خەلقنــى تەربىيەلىگۈچــى ســاالھىيىتىمىز جەھەتتىــن 
ــىرئەلى  ــىچى ش ــەن ناخش ــوپ بىل ــم ئابدۇرەئ ــەن مۇئەللى ــدا، م ــپ ئېيتقان ئېلى
ئوخشاشــا مەدەنىيــەت - مائارىــپ تەبىقەســىگە مەنســۇب ئىســانارمىز. ئەممــا بىــز 
مۇئەللىملــەر بىــر بــاب ســۆزلەپ ئــاران ئۇقتۇرىدىغــان مۇئەييــەن ئۇقــۇم، مۇئەييــەن 
ــا  ــۇرۇپ، ئۇقتۇرۇپ ــا ئۇقت ــا بىلەن ــدان ناخش ــر مەي ــىچىارنىڭ بى ــى ناخش روھن
ئەمەس، ئادەمنى ھاياجاناندۇرۇپ، ھەمىشــە شــۇ ناخشــىنى ئوقۇغۇســى كېلىدىغان 

قىلىــپ قويىدىغــان ئىقتىدارىغــا ۋە ماھارىتىگــە ئاپىرىــن ئېيتقــۇم كېلىــدۇ. 

 - نەشــىر قىلىنغــان »مۇقــام ئىشــقى« ماۋزۇلــۇق DVD پىاســتىنكا 
ئەســىرىڭىزنى ئېلىــپ، ناخشــىلىرىڭىزنى ئاڭلىدىــم، مۇبــارەك بولســۇن!، - دېدىم 
چىندىــن قايىللىــق كۆڭلــۈم بىلــەن، - بــۇ ئۇيغــۇر مۇقامــى ناخشــىلىرىنى يــاش 
ــك  ــۇ ئەھمىيەتلى ــۇدىغان تولىم ــە قوش ــقا تۆھپ ــىدا ئومۇماشتۇرۇش ــەۋالدالر ئارىس ئ

ــۇ. ئەمگــەك بولۇپت

 - ســىزنىڭ ياقتۇرغانلىقىڭىــز، ياراتقانلىقىڭىزدىــن مەمنــۇن بولــدۇم، - دېدى 
شــىرئەلى جاۋابــەن، - ســىز تۈزگــەن »ئۇيغــۇر ئــون ئىككى مۇقامى تېكىســتلىرى 
ئۈســتىدە تەتقىقات« ناملىق كىتاب مۇقام تېكىســتلىرىنى ئۆگىنىپ، شــېئىرالرنىڭ 

مەزمۇنىنى چوڭقۇرالپ چۈشىنىشــتە بەك ئەســقېتىۋاتىدۇ.

بىــز بىــر - بىرىمىزنــى ئەمگەكلىرىمىــز بىلــەن ســەمىمىي مۇبارەكلەشــتۇق، 
يېڭىدىــن يېڭــى پىانلىرىمىــز ۋە ئىزدىنىشــلىرىمىز بىلــەن رىغبەتلەندۈرۈشــتۇق. 
بــۇ ئارقىلىــق، كۆڭۈللىرىمىــز ئۆزئــارا ھۆرمــەت، ئىــززەت ۋە ســەمىمىي دوســتلۇق 
چىرىغــى بىلــەن مەزمــۇت يورۇدىكــى، بــۇ ھــال مېنــى ئانــا يۇرتتــا ئۆتكۈزىۋاتقــان 

تەتىلىمنىــڭ تۇنجــى كۈنىدىــا، مەمنۇنىيەتلىــك راھــەت پەيزىگــە چۈمــدۈردى.
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مانا، قەشقەر! مانا، ھېيتگاھ!

15 - ئىيۇل، پەيشەنبە.

بۈگــۈن چۈشــتى كېيىــن ئۈرۈمچــى ۋاقتــى 2:30 لــەردە، قەشــقەر ئايرۇدۇرۇمىغا 
يېتىــپ كەلدىــم. ھــەر كەلگــەن چېغىمدىكىگــە ئوخشاشــا ئــاكا - ئۇكىلىرىــم ۋە 
مــاڭا ئوخشــاش ئاقبــاش بولــۇپ كەتكــەن قەدىنــاس ئاغىنىلىرىمدىن بولــۇپ، بەش 
- ئالتەيلــەن ئالدىمغــا چىقىپتــۇ. قەشــقەر ئايرۇدۇرۇمــى بىلــەن شــەھەر ئىچىنىــڭ 
ئارىلىقــى دېگــەن بــەش كىلومېترمــۇ كەلمەيــدۇ. تاكســىغا ئولتۇرســاق. 15 مىنۇتقا 
ــا  ــدا: »ئالدىمغ ــەر كېلىدىغان ــۇڭا ھ ــدۇ. ش ــپ قويى ــدە« ئەكىرى ــاي، »غىررى قالم
چىقىــپ، ئــاۋارە بولمــاڭار، ئــۆزەم كىرىمــەن ئۆيۈڭلەرگــە« دەپ تۇرىمــەن. ئەممــا، 
ئالدىڭغــا ھېچكىــم چىقماي، ســەپەر ســومكىلىرىڭنى يېتىــم - يېســىرلەرچە ئۆزەڭ 
ســۆرەپ يۈرگەندىــن، »خــوش كەلدىــڭ!« دەپ بىرســى ئالدىڭــدا پەيــدا بولــۇپ، 
يــۈك - تاقىلىرىڭنــى كۆتۈرۈشــۈپ بەرســە، ئانــا يــۇرت سۆيگۈســى قەلبىڭدە جۇش 

ئــۇرۇپ، باشــقىچە خــوش بولــۇپ قالىدىكەنســەن.

يىلاردىكىگە ئوخشــاش يەنىا، قەشــقەر تەنتەربىيە كومىتېتىنىڭ ئائىلىلىكلەر 
قورۇســىدا ئولتۇرۇشــلۇق كىچىــك ئىنىــم يالقۇننىــڭ ئۆيىگــە چۈشــتۈم. مــەن بــۇ 
ئــۆي ۋە ئــۇ ئورۇناشــقان جاينىــڭ مۇھىتىنــى بېيجىڭدىكــى خىزمەتداشــلىرىمغا: 
»بىزنىــڭ قەشــقەردىكى ئۆيىمىــز يۈســۈپ خــاس ھاجىب بىلــەن تام خوشــنا« دەپ 

داڭقــاپ كېتىمــەن ۋە ســۆيۈنگەن ھالــدا مۇنــداق تەســۋىرلەپ بېرىمــەن: 

قەشــقەر تەنتەربىيــە كومىتېتىنىــڭ ئائىلىلىكلــەر قورۇســى ۋىايەتلىــك پاتكــوم 
ــە  ــوزۇلغان »تەنتەربىي ــاراپ س ــەرققە ق ــن ش ــىنىڭ ئۇدۇلىدى ــى دەرۋازىس ئىدارىس
يولى«نىــڭ جەنــۇب تــەرەپ لېۋىگــە جاياشــقان. قــورۇدا شــەرقتىن غەربكــە 
ــادا  ــەر بىن ــار. ھ ــا ب ــى بىن ــن ئىكك ــۆرت قەۋەتلىكتى ــېلىنغان ت ــوزۇلدۇرۇپ س س
ئــۈچ بۆلــەك، ھــەر قەۋەتتــە ئىككىدىــن ئائىلــە. شــۇنداق بولغانــدا، ھــەر بىنــادا 
يىگىرمــە تۆرتتىــن ئائىلــە بولۇپ، پۈتكــۈل قــورۇدا جەمئىي قىرىق ســەككىز ئائىلە 
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ــاس  ــۈپ خ ــدار يۈس ــا داڭق ــى جاھانغ ــۆرە تېم ــەرقىي چ ــڭ ش ــدۇ. قورۇنى ئولتۇرى
ــدۇ. ــەن لەۋلىشــىپ تۇرى ھاجىــپ قەبرىگاھــى قورۇســى بىل

يۈســۈپ خــاس ھاجىــب قەبرىگاھىنىــڭ گــۈزەل ئەگىملىــك تۆمــۈر دەرۋازىســى 
ــپ  ــا قارىتى ــە يولى«غ ــان »تەنتەربىي ــن ئۆتۈدىغ ــەرەپ ئالدىدى ــىمال ت ــڭ ش ئۇنى
ــش  ــىنا توختىتى ــەرەپ ماش ــول ت ــوڭ ق ــكىا ئ ــن كىرىش ــان. دەرۋازىدى ئېچىلغ
ــۈك مېۋىلىــك  ــەرەپ بولســا، بېدىشــلىك ئۈزۈمزارلىــق ۋە تۈرل ــى؛ ســول ت مەيدان
باغچــا. ئومۇمىــي كۆلىمــى ئــاز كــەم ئىككــى مىــڭ كــۋادرات مېتــر كېلىدىغــان بــۇ 
قەبرىگاھتــا. 11 - ئەســىر ئۇيغــۇر ئالىمــى يۈســۈف خــاس ھاجىبنىــڭ ئەبەدىيلىــك 
يەرلىكــى بولغــان كــۆك گۈمبەزلىــك قەبرىســى رەڭگارەڭ گۈللــەر ئېچىلىــپ تۇرغان 
بۆككىنــە يېشــىل بوســتانلىق بىلــەن ئورۇلــۇپ تۇرىــدۇ. مەزكــۇر قەبرىگاھ قورۇســى 
پۈتكــۈل قەشــقەر بويىچــە دېگــۈدەك يېشــىللىق دەرىجىســى ئــەڭ يۇقىــرى، گــۈل 
ــق  ــا قىارلى ــەم ۋە مەھلىي ــۈزەل – كۆرك ــى گ ــول، مۇھىت ــەڭ م ــرى ئ - گىياھلى
ــەۋەن  ــق ل ــۆرۈن ھاۋالى ــالقىن - س ــۆيىدىغان، س ــى س ــۈزەل مۇھىتن ــاچ، گ بولغ
ماكانغــا كۆيىدىغــان قۇچقــاچ، تۇمۇچــۇق، سوپىســوپىياڭ، كەپتــەر قاتارلىــق ئۇچــار 
قۇشــارنىڭ ئارامگاھــى، ســەيرگاھى ۋە ســايراگاھىدۇركى، ئــۇالر بۇ يەرگــە دۇنيانىڭ 
ھــەر تەرەپلىرىدىــن ئاالھىــدە زىيــارەت ئۈچــۈن كېلىــپ تۇرىدىغــان تۈرلــۈك ئىــرق 
ۋە تۈرلــۈك دىندىكــى كىشــىلەرگە بۈيــۈك ئەجــداد، دۇنيــاۋى ئالىــم يۈســۈف خــاس 

ھاجىبنىــڭ تەرىپىنــى قىلىــپ، خەنــدان ئــۇرۇپ ســايراپ تۇرىــدۇ.

يۈســۈف خــاس ھاجىــب قەبرىگاھــى قورۇســىنىڭ قىيپاش قارشىســى يولنىڭ ئۇ 
تەرىپىــدە، ئالــدى خېلــى كەڭــرى مەيدانلىق، گۈللــۈك ۋە پونتــان كۆلچەكلىرى بار 
ئالىپتــە قۇرۇلــۇش »قەشــقەر پــەن - تېخنىــكا ســارىيى« قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرىــدۇ. 
مەزكــۇر پــەن - تېخنىــكا ســارىيى زامانىــۋى كۆلەملىــك قۇرۇلۇش بولــۇپ، ئۇنىڭدا 
كىنوخانىــار، كۈتۈپخانىــار ۋە ئۇسســۇل، تۈرلۈك تەنتەربىيــە گۇمپىلىرى ئۆگىنىش 
- ئۆگىتىــش ئۆرۇنلىــرى قاتارلىــق مەدەنىيــەت مەركەزلىرى بولغاندىن باشــقا، ئۇنىڭ 
ئاســتى قەشــقەر شــەھىرى بويىچــە ئــەڭ چــوڭ يېمــەك - ئىچمــەك بۇيۇملىــرى يەر 
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ئاســتى تالــا بازىــرى. ســاراي قۇرۇلۇشــىنىڭ شــىمال ۋە غــەرب تەرىپــى قەشــقەر 
شــەھىرى ئىچىدىكــى بوســتانلىق - »قەشــقەر خەلــق باغچىســى«غا تۇتىشــىپ 

تۇرىدۇ.

قەشــقەر تەنتەربىيــە كومىتېتــى قورۇســىنىڭ غەربىــي تېمــى بولســا، »قەشــقەر 
ئاممىــۋى ســاغاملىق تەنتەربىيــە مەيدانــى« بىلــەن لەۋلىشــىپ تۇرىــدۇ. مەزكــۇر 
مەيدانــدا، ئۆلچەملىــك ئىككــى دانــە ۋاســكىتبول مەيدانــى، بىــر دانــە ۋالىبــول 
مەيدانــى ۋە بىــر دانــە پــەي تــوپ مەيدانــى بولغاندىــن باشــقا، مەيــدان ئەتراپــى 
ــى  ــڭ پەيلىرىن ــول - پۇتارنى ــى، ق ــش ئەسلىھەس ــۈرۈپ چېنىقى ــك، يۈگ تورنى
ســوزۇش، بــەل - يانپاشــارنىڭ مۇســكۇللىرىنى چېنىقتــۇرۇش ئەسلىھەســى 
قاتارلىــق خــاس چېنىقىــش ســورۇنلىرىدا بولىدىغــان تەنھەرىكــەت ئەســلىھەلىرى 
بىلــەن ئورالغــان. ئەتىگــەن - ئاخشــاملىرى، بولۇپمــۇ كەچقۇرۇنــاردا، بــۇ يــەر ئــۆز 
رىغبىتــى بويىچــە تەنھەرىكــەت قىلىدىغانار ياكــى باال - چاقىلىرىنىــڭ تەنھەرىكەت 
ئەســلىھەلىرىدە ئويناۋاتقانلىقىنــى كۆرگــەچ، بىر چەتتە ئولتۇرۇپ مۇڭدىشــىدىغانار 

بىلــەن تولــۇپ كېتىــدۇ. 

مەنمــۇ ئادەتتــە، كەچلىــك تاماقنــى يــەپ بولغاندىــن كېيىــن، ئىنىــم بىلــەن 
ياكــى ئۇنىــڭ بالىلىــرى – مېنىــڭ جىيەنلىرىــم بىلــەن چىقىــپ، مۇشــۇ ئاممىــۋى 
چېنىقىش مەيدانىنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ مۇڭدىشــىدىغانارنىڭ سېپىگە قوشۇلۇپ 
كەتكەنگــە ئامــراق. بەزىــدە، مۇندىــن قىرىــق - ئەللىــك يىلــار بــۇرۇن باشــانغۇچ 
ياكــى ئوتتــۇرا مەكتەپتــە بىللــە ئوقۇغــان، ئەمدىلىكتــە قېرىــپ ئــاق چــاچ ، ئــاق 
ــوۋاي ساۋاقدىشــىڭ ياكــى كۈمــۈش چاچلىــق مومــاي  ســاقال بولــۇپ كەتكــەن ب
ساۋاقدىشــىڭ بىلــەن ئۇچرىشــىپ قالىدىغــان ھالارمــۇ بولىــدۇ. مۇنــداق چاغــاردا، 
ئالتــۇن تېپىۋالغاندىــن چــارە خوشــال بولــۇپ كېتىســەنكى، شــۇ ئــان قىرىــق – 
ئەللىــك يىللىــق تارىخنىــڭ ئىچىگــە شــۇڭغۇپ، ئۆتكــەن ئاچچىــق - تاتلىــق 
ــەن.  ــن چىقىۋالىس ــر پۇخادى ــا بى ــىپ، راس ــدە مۇڭدىش ــلىرىڭ ھەققى كەچۈرمىش
بىزدەكلــەر ئۈچــۈن، ئانــا يــۇرت زىيارىتىنىــڭ پەيــزى، قىممىتــى ۋە لەززىتىمــۇ دەل 
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مۇشــۇ يــەردە!

بىــز قەشــقەرلىكلەر ھېيتگاھنــى بــەك چــوڭ بىلىمىــز. »ھېيتــگاھ« دېگــەن 
ســۆز قەشــقەرلىكلەرنىڭ لۇغىتىــدە كــەم دېگەندىمــۇ ئىككــى خىــل مەنىســى بــار. 
ــگاھ  ــى »ھيت ــڭ مەنىس ــدە، ئۇنى ــۇدۇم« دېگەن ــا ئوق ــى ھېيتگاھت ــەن نامازن »م
جامەســى« دېگــەن بولىــدۇ؛ »بىــز ھېيتگاھتــا كۆرۈشــەيلى« دېگەنــدە بولســا، ئــۇ 
»ھېيتــگاھ مەيدانــى« دېگــەن ئۇقۇمنــى ئاڭلىتىــدۇ. قەشــقەرىيلەرنىڭ نەزەرىــدە، 
ھېيتــگاھ مەيدانــى خەنزۇالرنىــڭ تىيەنئەنمېــن مەيدانىدىــن، ئورۇســارنىڭ 
كېرىمىــل مەيدانىدىــن ھېــچ قېلىشــمايدۇ. شــۇڭا بىــزدەك مۇھاجىرەتتە ياشــاۋاتقان 
قەشــقەرلىكلەر يۇرتقــا قايتىــپ، ھېيتــگاھ مەيدانىــدا مەيدىمىزنــى كېرىــپ، غــۇرۇر 
بىلــەن بىــردەم مېڭىۋالســاق، خــۇددى ئۇنــى بەرپا قىلغــان ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكى 

قۇرۇلۇشــارنى ياســىغان مىمــارالردەكا خوشــال بولــۇپ كېتىمىــز.

ــى ئەتىگەنلىــك ناشــتدىن  ــۇ ســەپەر قەشــقەرگە كېلىپمــۇ ئىككىنچــى كۈن ب
ــىدىن  ــى قورۇس ــە كومىتېت ــم. تەنتەربىي ــول ئالدى ــاراپ ي ــا ق ــا، ھېيتگاھق كېيىن
چىقىــپ، غەربكــە قــاراپ يــۈز - يــۈز ئەللىك قــەدەم ماڭســاق، »جەنۇبىــي ئازاتلىق 
يولى«غــا چىقىمىــز. ئــۇ يەردىــن شــىمالغا بۇرۇلــۇپ، كوچــا بويــاپ ســەككىز – 
توققــۇز يــۈز قەدەمچــە ماڭســاق، ھېيتــگاھ مەيدانىغــا يېتىــپ بارىمىــز. ھېيتــگاھ 
مەيدانــى »شــىمالىي ئازاتلىــق يولى«نىــڭ غەربىــي قانىتىغــا جاياشــقان. ئېگىــز 
ۋە گــۈزەل نەقىشــلىك ئالىپتــە دەرۋازىســى كــۈن چىقىشــقا قارىتىــپ ئېچىلغــان ۋە 
ئــۇزاق ئەســىرلەرنىڭ يادنامىســى بولغان ھېيتگاھ جامەســى مەزكۇر كــەڭ قۇچاقلىق 
ھېيتــگاھ مەيدانىغــا نــۇر چېچىــپ تۇرغانــدەك ئىللىــق، نۇرانــە ۋە پــارالق كۆرۈنىدۇ 
ئىنســاننىڭ كۆزىگــە. ئەتراپــى ئۇيغۇر مىمارچىلىقىنىــڭ ئەۋرىشــكىلىرىدىن ئۆرنەك 
كۆرســىتىدىغان بىنــاالر بىلــەن ئورالغــان بــۇ ھېيتــگاھ مەيدانــى بىزلــەر ئۈچــۈن 

قەشــقەر شــەھىرىنىڭ مەركىــزى، كــۆزى ۋە ئۇنىــڭ نــەق ئــۆزى ســانىلىدۇ.

ــەن  ــۇش بىل ــەدەم قوي ــا ق ــم مەيدانغ ــگاھ!« دېدى ــا ھېيت ــقەر، مان ــا قەش »مان
تــەڭ ســۆيۈنۈش ئىچىــدە ئــۆز ئۆزەمگــە. شــۇ ئــان ۋۇجۇدۇمنــى ۋىســال شــاتلىقى 
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بىلــەن تويۇنغــان ئىپتىخارلىــق تۇيغۇســى قاپــاپ، يۈرىكىمنــى تولىمــۇ راھەتلىــك 
ــوقتۇردى... س

»لەڭپۇڭ« ئەمەس، »ئۇيۇتماش« بولسۇن!

23 - ئىيۇل، جۈمە.

ئەتىگــەن، ئۈرۈمچــى ۋاقتــى ســائەت ســەككىز يېرىمــدە، تەكلىپلىــك مېھمــان 
ســاالھىيىتىم بىلەن، »قەشــقەر شــەھەرلىك غەيرى ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى 
ــدا  ــەن يۇقىرى ــن م ــا قاتناشــتىم. يىغى ــى ســۆھبەت يىغىنى«غ ــداش خىزمىت قوغ
تەســۋىرلەپ ئۆتكــەن قەشــقەر شــەھەرلىك پــەن - تېخنىــكا ســارىيى بىناســىنىڭ 

ئۈچىنچــى قــەۋەت يىغىــن زالىــدا ئۆتكۈزۈلــدى. 

يىغىنــدا، قەشــقەر شــەھىرىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى تاڭنــۇرى خانىــم مۇھىــم 
يوليــورۇق بــەردى. شــەھەرلىك مەدەنىيــەت - تەنتەربىيــە ۋە رادىئــو - تېلېۋىزىيــە 
ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى ئابدۇكېرىــم ســۇلتان قاتارلىقــار نۇقتىلىــق ســۆز قىلىــپ، 
قەشــقەر شــەھىرىنىڭ مۇناســىۋەتلىك خىزمەتلەرنــى ئىشــلەش ئەھۋالىنــى يىغىــن 
ئىشــتىراكچىلىرىغا دوكات قىلــدى. مــاڭا ئوخشــاش قەشــقەرگە تۇغقــان يوقــاپ 
ــورى،  ــىتېتىنىڭ پروفېسس ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ــان، ش ــك مېھم ــەن تەكلىپلى كەلگ
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ۋە فولكلــورى تەتقىقاتــى بويىچــە ئاتاقلىــق ئالىــم ئابدۇكېرىــم 
راخمــان ئەپەنــدى ئــۆزى ئۈرۈمچىــدە قاتناشــقان مۇناســىۋەتلىك يىغىنــار ئارقىلىق 
ئىگىلىگــەن باشــقا ۋىايــەت، شــەھەرلەرنىڭ مەزكــۇر خىزمەتتــە قولغــا كەلتۈرگــەن 
نەتىجىلىــرى ئاساســىدا، قەشــقەرنىڭ غەيــرى ماددىــي مەدەنىيــەت مىراســلىرىنى 
قوغــداش خىزمىتــى بويىچــە ئىشلەشــكە تېگىشــلىك ئەمەلىــي ۋە جىددىــي 
ئىشــلىرى توغرىســىدا مۇھىــم تەكلىپلەرنــى بــەردى. قەشــقەرنىڭ فولكلــور، 
ئەدەبىيــات - ســەنئەت ۋە ئومۇمىــي مەدەنىيــەت تەتقىقاتــى خىزمىتــى ساھەســىدە 
كۆزگــە كۆرۈنگــەن ئىلىــم ئەھلىلىرىدىــن ئابلىز ئۆمــەر، ھاجى مىرزاھىــد كەرىمىي، 
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ئۆمــەر ئوســمان شــىفائىي، ئابدۇلباقــى ھاجــى، تۇرســۇن قادىــر، ئابلىكىــم روزى ۋە 
چىمەنگــۈل ئــاۋۇت قاتارلىقــار ئارقــا - ئارقىدىــن قىزغىــن پىكىــر بايــان قىلىــپ، 
ماۋزۇيىمىزدىكــى خىزمەتنــى ئەمەلىــي ئۈنۈمگــە ئېرىشــتۈرۈش ئارزۇســىنى ۋە 
ئىرادىســىنى بىلدۈرۈشــتى. يىغىــن قىزغىــن كەيپىياتلىــق ۋە ئەمەلىــي پىكىرلىــك 

ياخشــى ئۆتتــى مېنىڭچــە،

 ئــەڭ مۇھىمــى، ئانــا يۇرتتــا، شــۇ قــەدەر كــۆپ ئىلىــم ئەھلىلىــرى ۋە ھۈنــەر - 
كەســىپ ســاھىبلىرى بىلەن يەپ – ئىچىش ســورۇنىدا ئەمەس، بەلكى رەســمىي 
كۈنتەرتىپلىــك ئىلىمىــي مۇھاكىمە مەيدانىــدا دەرقەمتە بولــۇش، ئۆز خەلقىمىزنىڭ 
مەدەنىــي مىراســلىرىمىزنى قوغداش مەسىلىســىدە، ئاساســىي قاتامدىكــى ھۈنەر - 
كەســىپ ئىگىلىــرى بىلەن ئىچەكىشــىپ مۇڭدىشــىش مېنىڭ ئۈچــۈن، تەتقىقات 
مېڭەمنــى تېخىمــۇ ئاچىدىغــان، ئىزدىنىــش قەلىمىمگــە يەنىمــۇ كــۈچ - قــۇۋۋەت 

بېغىشــايدىغان تولىمــۇ ئەھمىيەتلىــك كەچۈرمىــش ۋە قىممەتلىك خاتىــرە بولدى.

چۈش ۋاقتى بولغاندا، يىغىن رىياســىتى پەن - تېخنىكا ســارىيى بىناســىنىڭ 
شــەرق تــەرەپ قىيپــاش قارشىســىدىكى »رۇســان« رېســتۇرانىدا چۈشــلۈك تامــاق 
بــەردى. تامــاق ســورۇنىمۇ ئىلمىــي مۇھاكىمــە مەيدانــى بولــۇپ كەتتــى ئــۇ كۈنــى. 
تاماق تارتىلىپ، ئوخشــىتىپ قىلىنغان قەشــقەر لەڭپۇســى داســتىخانغا قويۇلغاندا، 
مۇشــۇ تاماقنــى قىلىــش ســەنئېتى بويىچــە كەســىپ ۋارىســى ئۇنۋانىغا مۇشــەررەپ 
بولغــان مۇھەممەتئىمىــن ئاخــۇن ئۇســتام: »مــەن مۇشــۇ غىزايىمىزنىــڭ ئىســمىنى 
›ئۇيۇتمــاش‹ دەپ ئاتىســاق دەيمــەن، قانــداق قارايســىلەر؟« دەپ ســورىدى 
ــازان  ــا ق ــورۇن گوي ــن، س ــلىقتىن كېيى ــۇت تىمتاس ــن. مىن ــتىخان ئەھلىدى داس
قاينىغانــدەك قاينــاپ كەتتــى: ھاجــى مىرزاھىــد كەرىمىي، ئۆمەر ئوســمان شــىفائىي 
قاتارلىــق ئەپەندىلــەر ئارقــا - ئارقىدىــن پىكىــر بايــان قىلىــپ: »تولىمــۇ جايىــدا 
ئىســىم بولۇپتــۇ، ھەقىقەتەنمــۇ مــاش ئۇنىدىــن ئۇيۇتۇلغــان غىزاغــۇ بــۇ، شــۇنداق 

بولســۇن، بارىكالــاھ!« دېيىشــتى.

دەرۋەقــە، بىــرەر ئىســىم - نامنىــڭ قويۇلۇپ مۇقىملىشىشــى ئاداققىــي جەھەتتە 
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بىزنىــڭ مۇناســىۋەتلىك ئورگانلىرىمىزنىڭ بېكىتمىســى ئارقىلىق ئەمەلىيلىشــىدۇ. 
ــۆز  ــڭ ئ ــىپ ئىگىلىرىمىزنى ــەر - كەس ــەن ھۈن ــڭ، خۇسۇس ــا، خەلقىمىزنى ئەمم
كەســپىگىا ئەمەس، ئۇنىڭ مەھســۇالتىنى ئىپادىلەيدىغان ئۆز تىلىمىزغىمۇ ساھىب 
چىقىــپ، كەســپىي نــام - ئاتالغۇالردىــن تارتىــپ، بارلىــق ســۆز - كەلىمىلەرنىــڭ 
تىلىمىزغــا ئــەپ ۋە قۇلىقىمىزغــا چۈشىنىشــلىك بولۇشــىنى خاھلىشــى ۋە بــۇ خىل 
كۆڭــۈل ئارزۇســىنى پىكىــر بىرلىكــى بىلــەن دادىــل ئوتتۇرىغــا قويۇشــى مــەن ئــۆز 
ئۆمرىنى خەلقىمىزنىڭ تىلى ۋە ئەدەبىياتى تەتقىقاتىغا بېغىشــلىغان بىر ئىنســاننى 
بەكمــۇ تەســىرلەندۈردىكى، شــۇ ئــان ھاياجان بىلەن قوشــۇلۇپ ۋارقىــراپ ئېيتتىم: 

 - شۇنداق، »لەڭپۇڭ« ئەمەس، »ئۇيۇتماش« بولسۇن! 

زەمىندىكى ئالتۇن زېھنىيەت 

23 - ئاۋغوست، دۈشەنبە.

ــۇزاق  ــم توق ــاال ئاغىنىلىرى ــڭ ب ــەردە، مېنى ــائەت 2 ل ــن س ــتىن كېيى چۈش
ناھىيىلىــك 1 - ئوتتــۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى ئەخمەتجان جۈمە ۋە ئابدۇخېلىل 
ــۇزاق  ــەن، توق ــى مۇئەللىملەرنىــڭ تونۇشتۇرۇشــى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشــى بىل توخت
ناھىيــە زەمىــن يېزىســىغا بېرىــپ، يېزىلىــق پارتكــوم ســېكرىتارى ئابدۇرەھىمجــان 
ــي  ــى قەدىمى ــەييىدلەر‹« كەنتىدىك ــېتىلە ›س ــدا، »س ــماننىڭ ھەمراھلىقى ئوس
مەدەنىيــەت ئىزلىــرى »ئۇلۇخــان پاچچىــم ›ئۇلۇغخــان پادىشــاھىم‹ مازىــرى بىلــەن 

ــاۋاپ ۋە زىيــارەت قىلــدۇق. »ئۇلۇخــان پاچچىــم قەبرىگاھــى مەســجىدى«نى ت

ئانــا يۇرتىمىزنىــڭ تارىخــى ۋە جۇغراپىيىســى بويىچــە مــول بىلىملىــرى بىلەن 
تونۇلغــان جامائــەت ئەربابــى بۇرادىرىــم ئابدۇلقەييــۇم تەۋەككــۇل ھەمراھىــم ئىــدى. 
بىــز بارســاق، ســېتىلە كەنتىدىــن ئابدۇلــاھ قارىھاجىــم قاتارلىــق كەنــت ئۆلەمــا - 
مويســىپىتلىرى ۋە ئوقۇتقۇچــى –ئۇقۇمۇشــلۇق زاتاردىــن بولــۇپ، 60 - 70چــە 
كىشــى مەزكۇر مازارلىق ۋە مەســجىدنىڭ ئالدىدىكى كۆل بويىدا بىزلەرنى ســاقاپ 
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تۇرغانىكــەن. دەســلەپ »ئۇلۇخــان پاچچىم«مازىرىنــى تــاۋاپ )ئەتراپىنى ئايلىنىپ 
كــۆرۈش( قىلــدۇق ۋە مەزكــۇر مازارلىقنــى بېســىپ ياتقــان ئەھلى قۇبــۇرالر )مەرھۇم 
ــۇر  ــىدا، مەزك ــۆز زامانىس ــن، ئ ــدۇق. ئارقىدى ــاالر قىل ــا دۇئ ــەر( روھىغ ۋە مەرھۇمەل
ــاز  ــاۋەت ۋە نام ــا - تى ــاۋاپ قىلىــپ كەلگۈچىلەرنىــڭ دۇئ ــى ت ــازار ۋە مازارلىقن م
قىلىشــى ئۈچــۈن ياســالغان، قۇرۇلــۇش تارىخــى بۈيــۈك قاراخانىيــار دەۋرىگە بېرىپ 
تاقىلىدىغــان »ئۇلۇخــان پاچچىــم قەبرىگاھــى مەســجىدى«نى زىيــارەت قىلــدۇق. 
بــۇ مەســجىد مۇشــۇ يېزىدىكــى مۇھىــم قەدىمىــي مەدەنىيــەت ئىــزى سانىلىشــقا 
ھەقلىــق بىــر قۇرۇلــۇش ئىكــەن. زىيارىتىمىــز جەريانىــدا، مەزكــۇر مەســجىدنىڭ 
10 - نۆۋەتلىــك خاتىپــى بولغــان ئابدۇلــاھ قارىھاجىــم چۈشــەندۈرگۈچىمىز بولدى.

 تــاۋاپ ۋە زىيارەتلەردىــن كېيىــن، بــۇ قەدىمىــي جاينىــڭ جەنــۇب تەرىپىــدە، 
شــەرقتىن غەربكــە ســوزۇلغان يولنىــڭ بويىدىكــى مەھەللــە ئۆيلىرىدىن كــەڭ ھويا 
- ئاراملىــق بىــر قــورۇدا، ســۆھبەت يىغىنــى بولــدى. ســۆھبەت يىغىنىغــا، يېــزا 
پارتكــوم ســېكرىتارى ئابدۇرەھىمجــان ئوســماندىن باشــقا، ناھىيىلىــك تەشــۋىقات 
بۆلۈمىنىــڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى ئابلىز تۇرســۇنمۇ قاتناشــتى. يىغىنغا زەمىــن ئوتتۇرا 
مەكتىپىنىــڭ مۇدىــرى ئابدۇغېنــى قادىــر رىياســەتچىلىك قىلــدى. يىغىنــدا ئالدى 
ــات ئوقۇتقۇچىســى، تەتقىقاتچــى  ــڭ ئەدەبىي ــۇرا مەكتىپىنى ــن ئوتت ــەن، زەمى بىل
يالقــۇن ئابلــەت مۇئەللىــم نۇقتىلىــق ســۆز قىلــدى. ئــۇ ســۆزىدە، يىلاردىــن بۇيــان 
مەزكــۇر قەدىمجاينىــڭ ســاالھىيىتىنى بېكىتىــپ چىقىــش مۇددىئاســىدا ئېلىــپ 
ــاش،  ــى توپ ــى رىۋايەتلەرن ــق ئىچىدىك ــدە، »خەل ــەر ھەققى ــان خىزمەتل بېرىلغ
ئارخىئولوگىيىلىــك تەكشــۈرۈش - تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ۋە تارىخقــا ھۆرمــەت، 
ئەمەلىيەتكــە ئىــززەت قىلىــش ئاساســىدا دوكات يېزىــپ، مۇناســىۋەتلىك يۇقىــرى 
ئورگانارنىــڭ تەســتىقىغا ســۇنۇش« دېگــەن تەرتىپ بويىچە، سىســتېمىلىق بايان 
بــەردى. ناھىيىلىــك تەشــۋىقات بۆلۈمىنىــڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى ئابلىــز تۇرســۇن ۋە 
ــاھ قارىھاجىــم قاتارلىقــار قوشــۇمچە قىلــدى. ئاخىــردا، يېزىلىــق پارتكــوم  ئابدۇل
ــۆزىدە  ــۇ س ــۆزلىدى. ئ ــۆزى س ــە س ــمان خۇالس ــان ئوس ــېكرىتارى ئابدۇرەھىمج س
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مۇنــداق دېــدى: »مــەن بــۇ زەمىن يېزىســىغا ســېكرىتار بولــۇپ كەلگەندىــن بۇيان، 
بىــر تەرەپتىــن ناھىيىمىزنىــڭ ھاكىمــى ئەنــۋەر تۇرســۇن ۋە ناھىيىلىــك پارتكــوم 
دائىمىــي ھەيئــەت ئەزاســى ئەمەتجــان ئابدۇرەھىــم قاتارلىــق رەھبەرلەرنىــڭ يېــزا 
- كەنتلىرىمىزنىــڭ مەنىــۋى مەدەنىيــەت قۇرۇلۇشــىنى كۈچەيتىــش، مەدەنىيــەت 
مىراســلىرىمىزنى قوغــداش ھەققىــدە بەرگــەن يوليورۇقلىرىدىــن ئىلھامانســام، يەنە 
بىــر تەرەپتىــن، بــۇ يېزىدىكــى خەلقنىڭ ئەمەلىــي ھەرىكەت ئارقىلىق ئــۆز يۇرتىنى 
ســۆيۈش، ئــۆز دىيارىنىــڭ گــۈل - گىياھلىرىدىــن تارتىــپ تــام كېســەكلىرىگىچە 
ھــەر نەرسىســىنى ئەزىزلــەش ۋە ئۇنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا ئىنتىلىــش روھىدىن 
ــپ،  ــن تارتى ــي دېھقاندى ــى ئاددى ــېتىلە كەنتىدىك ــەن، س ــىرلەندىم. خۇسۇس تەس
مۇئەللىــم - خانىــم ۋە خاتىــپ - ئىمامغىچــە ھەممــە ئادەمنىــڭ مەزكــۇر ›ئۇلۇخــان 
پاچچىــم ›ئۇلۇغخــان پادىشــاھىم‹ مازىــرى بىلــەن ›ئۇلۇخــان پاچچىــم قەبرىگاھــى 
مەســجىدى‹ نىــڭ تارىخــى ۋە ئۇالرنىــڭ بىزنىــڭ بــۇ كەنتىمىــز ۋە يېزىمىزنىــڭ 
تارىخــى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى، ئەھمىيىتــى ۋە قىممىتــى ھەققىدىكى پىكىر 
- ئىنكاســلىرى مېنــى ســۆيۈندۈردى. مېنىــڭ چۈشــەنچەمچە، خەلق ئاممىســىنىڭ 
پىكىــر - ئىنكاســلىرىنى يۇقىرىغــا ۋاقتىــدا يەتكــۈزۈش، ئەھمىيەتلىــك ۋە ئەمەلىي 
ــەرپ  ــۈچ س ــۈن ك ــى ئۈچ ــەل قىلىنىش ــڭ ھ ــر - تەلەبلەرنى ــك پىكى قىممەتلى
ــۇنداق  ــەن مۇش ــانىلىدۇ. م ــى س ــاش بۇرچ ــڭ ب ــزا كادىرلىرىنى ــز يې ــش بى قىلى
چۈشــەنچە ئاساســىدا، مەزكــۇر قەدىمىــي مەدەنىيــەت ئىزلىرىنىــڭ مۇناســىۋەتلىك 
ھــەر دەرىجىلىــك ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىمىزنىــڭ دىققــەت ئېتىبارىغــا ئېرىشىشــى ۋە 
ئۇنىــڭ ھەقلىــق ســاالھىيەتكە ئىگــە بولۇشــى ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســەتتىم 
ۋە كۆرســىتىۋاتىمەن. مــەن بىزنىــڭ خەلقىمىزنــى ســۆيىدىغان، مەدەنىيىتىمىزگــە 
كۆيىدىغــان دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى بىلىــم ئادەملىرىنىــڭ يېزىمىزغــا قــەدەم 
تەشــرىپ قىلىشــىنى، مىــڭ يىلــار مابەينىــدە دىيارىمىزنــى زىننەتلــەپ كەلگــەن 
قەدىمىــي مەدەنىيــەت ئىزلىرىمىزغــا قــەدەم بېســىپ بېقىشــىنى، شــۇ ئارقىلىــق، 
كومپارتىيــە مىللىــي سىياســىتىنىڭ ئۇپرىمــاس نــۇرى ئاســتىدا، كۈندىــن كۈنگــە 
گۈللىنىۋاتقــان يېزىلىرىمىزنىــڭ يېڭــى قىياپىتىنــى كــۆرۈپ، داســتىخانلىق 
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ھوزۇرىمىــزدا مېھمــان بولۇشــىنى قىزغىن قارشــى ئالىدىغانلىقىمنــى بىلدۈرىمەن!« 

يېــزا پارتكــوم ســېكرىتارى ئابدۇرەھىمجــان ئوســماننىڭ مېغىزلىــق، مەزمۇنلۇق 
ۋە ھــاالل ســۆزلىرى گۇلدىــراس ئــۇزۇن چــاۋاكار بىلــەن ئالقىشــاندى.

ئانــا يۇرتقــا زارىقىــپ ئۇزاقتىــن كەلگــەن مــەن تەكلىپلىــك زىيارەتچــى 
ــم  ــدا ئاڭلىغانلىرى ــەق مەيدان ــۆز كــۆزۈم بىلــەن كۆرگــەن ۋە بىۋاســىتە ن مۇشــۇ ئ
ــۇز ســاك(«، »ئوغۇســاق  ــۇزاق )توق ــم: »توق ــداق تونۇشــقا كەلدى ئاساســىدا، مۇن
)ئوغــۇز ســاك(«، »ئىنىســاق )ئىنــى ســاك(«، »تۆگەســاق )تۆگــە ســاك(« قاتارلىق 
قەدىمىــي ســاكارنىڭ نامــى بىلــەن ئاتىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ زېمىنــدە، قەدىمىــي 
مەدەنىيــەت ئىزلىرىنىــڭ بولۇشــى ۋە تېپىلىشــى تەبىئىــي ئەھۋال. ئەمــدى، زەمىن 
ــۇرۇپ  ــڭ جــۇش ئ ــاۋام خەلقلەرنى ــرا، ئ ــي پۇق ــى ئاددى ــېتىلە كەنتىدىك ــزا س يې
تۇرغــان ۋەتەنپەرۋەرلىــك تۇيغۇســى بىلــەن، ناھىيە تەۋەســىدىكى يېــزا - كەنتلەردە 
ــول، مۇنچــا ۋە ســۇلۇق ھاجەتخانىلىــق قىلىــپ  ــۈز كۆرســىتىۋاتقان ئاســفالت ي ي
ياســىلىپ قــەد كۆتۈرىۋاتقــان رەت - رەت ئولتــۇراق ئــۆي، بىــر - بىرىدىــن كۆركەم 
ــش  ــا قىلى ــاغ بەرپ ــق ب ــۇق ياڭاقلى ــڭ مول ــەش مى ــون ب ــەپ ۋە ئ ــازادە مەكت ۋە ئ
قاتارلىــق يېڭــى ۋە زامانىــۋى قۇرۇلۇشــار قاتارىــدا، ئــۆز مەھەللــە - كويلىرىدىكــى 
قەدىمىــي مەدەنىيــەت ئىزلىرىنــى ئاســراش، قوغــداش ۋە ئۇنى ســاياھەت نۇقتىســى 
قىلىــپ ئەۋالدالرنــى تەربىيىلــەش ئارزۇســىدا بولۇشــى بولســا، ئىلمىــي تەرەققىيــات 
قارىشــى بىلــەن تەربىيىلىنىۋاتقــان زامانىمىــز دېھقانلىرىنىــڭ دەۋرگــە مۇناســىپ 
ھالدىكــى يېڭىچــە ئــاڭ - تونۇشــىنى، ئالتۇن زېھنىيىتىنــى ئىپادىلەيدىغان تولىمۇ 
قىممەتلىــك ۋە ھەقىقەتەنمــۇ بارلىــق ئىمــكان بىلەن قىزغىن قولاشــقا تېگىشــلىك 

بىباھــا پىكىــر - تەلەپتــۇر. 

زىيــارەت ئاخىرالشــقاندا، يېــزا پارتكــوم ســېكرىتارى ئابدۇرەھىمجــان ئوســمان 
بىزنــى ناھىيــە بازىرىغىچــە ئۇزىتىــپ بــاردى. ئايرىلىــش ۋاقتىدا، ئاساســىي قاتامدا 
ئېلىــپ بارغــان ھېچقانــداق بىــر ياســاق - جابدۇقســىز تەبىئىــي كۆرۈنۈشــلۈك بــۇ 
يېرىــم كۈنلــۈك زىيارەتنىــڭ مېنىڭ يۈرىكىمگــە زەمىن خەلقــى ۋە ئۇالرنىڭ ھەقلىق 
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ئارمانىنىــڭ مۇھەببــەت ئوتىنــى ســېلىپ قويغانلىقىنــى روشــەن ھېــس قىلدىم. 

*   *   *   * 
ــىدىكى  ــا ناھىيىس ــى يوپۇغ ــەنبە( كۈن ــۇل )چارش ــقا، 28 - ئىي ــن باش ئۇندى
»داۋاكــۆل ســەيلىگاھى«نى ســەيلە - ســاياھەت قىلىــپ، تەكلىمــاكان قۇملۇقــى 
بويلىرىنىــڭ ئۆزىگــە خــاس بولغــان گــۈزەل مەنزىرىســىنى ھــوزۇر بىلــەن كــۆرۈپ، 
راھەتبەخــش ئاپتاپلىرىــدا كۆيــۈپ كەلدىــم. 9 - ئاۋغوســت )دۈشــەنبە( كۈنى دوالن 
دىيــارى مەركىتكــە بېرىــپ، ئۇيغــۇر ئون ئىككــى مۇقامىنىڭ پىر - ئۇســتازلىرىدىن 
ئاماننىســا خانىــم نەفىســىينىڭ يۇرتــى »غــاز كۆلــى يېزىســى«نى زىيــارەت قىلىپ، 
شــۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامى تېكىســتلىرى تەتقىقاتىــم ئۈچۈن، 

يېڭىدىــن يېڭــى كــۈچ ئېلىــپ كەلدىــم. 

ــلەر  ــۇش بىلىش ــم. تون ــپ كەلدى ــە قايتى ــى ئۈرۈمچىگ  29 - ئاۋغوســت كۈن
كــۆرۈپ: »ئوبدانــا قارىــداپ، ســاغام چىــراي بولــۇپ قاپســىز، خــۇددى يازلىــق 
ــاياھەتچىلەردەك«  ــەن س ــاپ كەلگ ــۈپ ياش ــا چۈمۈل ــپ، دېڭىزغ ــا بېرى داچىارغ
ــۇڭا:  ــدى. ش ــق ئى ــۇالر ھەقلى ــى ئ ــدۇم. چۈنك ــال بول ــاڭاپ خوش ــتى. ئ دېيىش
ــۈپ  ــا چۈمۈل ــت دېڭىزىغ ــى بەخ ــۇرت قوينىدىك ــا ي ــەن ئان ــەڭلەرمۇ، م »دېمىس

ــەن. ــەت بىل ــم مەمنۇنىي ــم« دېدى كەلدى

2011 - يىل 31 - يانۋار . 



91

ئالتىنچى باب

ھىجرەتتە بىباھا ئىمكان

مــەن ھېلىقىــدەك ئــۆز ئۆمــۈر ياشــامى ئۈچــۈن باشــتىا بىــر ئۇلۇغــۋار پىاننــى 
تۈزۈۋېلىــپ، شــۇ پىــان بويىچىا ئىش قىلســام دەيدىغــان ۋە »قىلىمــەن« دېگەن 
ئىشــىنى روياپقــا چىقارمىســا، زادىــا ئۇنىمايدىغــان قالتىــس جاســارەتلىك ئىنســان 
قاتارىغــا كىرەلمىســەم كېــرەك. ئەممــا، مۇھىــت ئىمكانــى، ھاياتلىــق مۇمكىنچىلىكى 
يــار بەرســىا، ئۆمۈرنــى ئاشــۇ ئىمكانــار دائىرىســىدە قەدىرلــەپ ۋە گەۋدىلەنــدۈرۈپ 
ياشاشــقا يېتەرلىــك شــىجائەت كۆرســىتەلەيدىغاناردىنمەن دەيمــەن ئۆزەمچــە. 
مۇشــۇنداق خــۇي - تەبىئــەت ۋە خاراكتېــر بىلــەن ياشــاپ كەلگــەن مۇھاجىرەتلىك 
ــى  ــۆز يۇرتىدىك ــى ئ ــان ئىمكان ــا قىلىدىغ ــانغا ئات ــڭ ئىنس ــدا، ھىجرەتنى ھاياتىم
ئىمكاناردىــن سېلىشتۇرغۇســىز دەرىجىــدە مــول ۋە كــەڭ، ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە، 

تەڭداشســىز دەرىجىــدە قىممەتلىــك بولىدىكــەن، دەپ قالدىــم.

»لۇتپۇلالھ مۇتەللىپ مەڭگۈ ئۆگىنىش ئۈلگەڭلەر بولسۇن!«

باشــتا تاپشــۇرما قىلغىنىمــدەك، 1972 - يىلــى، يىگىرمــە ئىككــى ياشــلىق 
مــەن بېيجىڭغــا ھىجرەت قىلىــپ، مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئوقۇشــقا 
كىردىــم. »ئوقۇشــقا كىرىش تەربىيىســى« دېگەندەك رەتتىكــى زۆرۈر پائالىيەتلەرنى 
ــۇرۇن  ــۇق. كەچق ــن، رەســمىي دەرســكە چۈشــۈپ كەتت ئاخىرالشــتۇرغاندىن كېيى
كەچلىــك تاماقنــى يــەپ بولــۇپ بىــردەم ئــارام ئالغاندىــن كېيىــن، ســائەت 
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يەتتىدىــن توققۇزغىچــە ئۆزىمىزگــە تەئەللــۇق ســىنىپىمىزغا بېرىــپ، كوللىكتىــپ 
ھالــدا، »كەچلىــك ئۆزلۈكىدىــن ئۆگىنىــش« قىاتتــۇق. مۇنــداق چاغــاردا، دەرس 
ئوقۇتقۇچىلىرىمىز نۆۋەتلىشــىپ، ســىنىپىمىزغا كېلىپ، ئىختىيارى ھەمســۆھبەتتە 
بوالتتــى. شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىــر ئاخشــىمى ئىــدى، ئەدەبىــي تەرجىمــە 
ئوقۇتقۇچىمىــز ماشــۇجېن مۇئەللىمنىــڭ بىزگــە بايــان قىلغــان ســۆھبىتى ھېلىھەم 

ئېســىمدە:

 - مــەن لۇتپۇلــاھ مۇتەللىپنىــڭ شــېئىرلىرىنى خەنزۇچىغــا تەرجىمــە قىلغــان 
ماشــۇجېن بولىمــەن، - دېــدى ئــۇ ھــەر قايســىمىز بىلــەن قىزغىن قول ئېلىشــىپ 
ــلىرى،  ــڭ مىللەتداش ــىلەر ل. مۇتەللىپنى ــن، - س ــن كېيى كۆرۈشــۈپ چىققاندى
ــدۇم. پايتەختكــە ئۆگىنىــش  ــەك خــوش بول يۇرتداشــلىرى. ســىلەرنى كــۆرۈپ، ب

ئۈچــۈن كەلگىنىڭلەرگــە قۇتلــۇق بولســۇن!

ئــۇ ئۇيغۇرچىنــى خــۇددى بىراۋغــا كىتــاب ئوقــۇب بېرىۋاتقانــدەك، ھــەر بىــر 
كەلىمىنــى ئايرىــم - ئايرىــم قىلىــپ، ئۆزىگــە خــاس بولغــان بىــر خىــل تاڭســۇق 
تەلەپپۇزدا ســۆزلەيتتى. ئەمما، چىراي ئىپادىســى ۋە ســۆز - جۈملىلەرنى مارجاندەك 
تىزىپ ئېيتىشــتىكى ئەســتايىدىللىقى ئۇنىڭ ســەمىمىيلىك بىلەن تويۇنغان قەلب 
- يۈرىكىنــى تەرجىمــان بولــۇپ چۈشــەندۈرۈپ تۇراتتــى گويــا. ھەممىمىــز ئۇنىــڭ 
ســۆزلىرىگە ھەيــران - ھــەس بولغــان ھالــدا، خــۇددى ماگىنىــت تېشــىغا تارتىلىپ 
چاپلىشــىپ قالغــان تۆمــۈر پارچىلىرىــدەك قېتىــپ ئولتۇرۇپــا قالــدۇق. ئەمســىچۇ؟ 
بىــر خەنــزۇ ئادەم ســېنىڭ ئۇيغــۇر مىللىتىڭدىن بولغــان بىر ئىلىمپــەرۋەر ئوتيۈرەك 
ئىنســاننى شــۇ قــەدەر سۆيســە. ئۇنىــڭ ھايــات پائالىيەتلىرىنــى ســەندىنمۇ بەكــرەك 
ــا  ــەدەر ئەزىزلىســە ۋە ئۇالرنىــڭ مەزمۇنىغ ــان شــېئىرالرنى شــۇ ق ــۇ يازغ بىلســە؛ ئ
ئەدىبلەرگــە خــاس ئىلمىيلىــك بىلــەن چوڭقــۇر چۆكســە، ئاندىــن ئۇالرنــى دۆلــەت 
تىلــى بولغــان خەنــزۇ تىلىغــا ئۆرۈســە، ســەن تەســىرلەنمەي تۇراالمســەن ئەجەبــا!؟

 - باشقىســىنى قويــۇپ تۇرايلــى، - دېگــەن ئىــدى ماشــۇجېن مۇئەللىــم شــۇ 
كۈنــى يارىشــىملىق قــول ھەرىكىتــى بىلــەن جىــددى قىياپەتتــە، - ل. مۇتەللىــپ 
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ھەممىدىــن تــوال ئۆگىنىــش - ئوقۇشــنىڭ ئىنســان ھاياتىدىكــى ئــەڭ زۆرۈر ۋە ئــەڭ 
مۇقــەددەس پائالىيــەت ئىكەنلىكىنــى؛ ئىنســاننىڭ ياشــلىق مەزگىلىنىــڭ بولســا، 
ــى  ــا پۇرســەت چېغــى ئىكەنلىكىن ــاس ۋە بىباھ ئۆگىنىــش - ئوقۇشــنىڭ تېپىلم
ئــەڭ چوڭقــۇر چۈشــەنگەن ۋە بــۇ چۈشــەنچىنى زامانداشــلىرىغا، ئەۋالدالرغــا تولۇقى 
بىلــەن چۈشەندۈرۈشــكە ســەمىمىيەت ۋە جىددىيــەت بىلــەن تىرىشــقان ئىنســان 
ئىــدى. ئۇنىــڭ بۇخىــل ئالتۇنــدەك ئېســىل ئىدىيىســى ۋە ئالماســتەك قىممەتلىــك 
ئېڭــى ئۆزىنىــڭ »يىلارغــا جــاۋاب«، »ياشــلىق ئۆگــەن«، »بىــز شــىنجاڭ ئوغۇل 
- قىزلىــرى«، »بــۇ مېنىــڭ يــاش غۇنچــە گۈلــۈم ئېچىاتتــى« قاتارلىــق نادىــر 
شــېئىرلىرىدا ئــۆز ئىپادىســىنى تاپقاندۇر. ھالبۇكى، ســىلەر لۇتپۇلــاھ مۇتەللىپنىڭ 
ــۇ  ــق، ئ ــەر ئارقىلى ــەال ئۆگىنىــش نەتىجەڭل ــدان ئۆگىنىشــىڭار، ئ ــن ئوب روھىدى
ئوتيــۇرەك ئەجدادىڭارنىــڭ ئىزىنى بېسىشــىڭار ۋە ئەمەلىــي تۆھپەڭلەر ئارقىلىق، 
ــپ  ــى، ل. مۇتەللى ــۇڭار كېرەكك ــى ئېچىلدۇرۇش ــە گۈلىن ــاش غۇنچ ــڭ ي ئۇنى

ســىلەرنىڭ ئەبەدىيلىــك ئۆگىنىــش ئۈلگەڭلــەر بولســۇن!

ماشــۇجېن مۇئەللىمنىــڭ خىتاپنامــە خاراكتېرىدىكــى بۇ تەۋسىيەســىنى ئاڭاپ 
ھەممىمىــز بــەك خــوش بولــدۇق، بەكمــۇ ھاياجانانــدۇق. ھاياجاناندۇقــا ئەمــەس، 
بەلكــى ھەيــران - ھــەس قالــدۇق. ئەمســىچۇ؟ 1966 - يىلــى باشــانغان 
ئاتالمىــش »مەدەنىيــەت زور ئىنقىابــى« ئانــا يۇرتىمىزدا، لۇتپۇلــاھ مۇتەللىپلەرنىڭ 
ھەيكەللىرىنــى چېقىــپ، ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى تەتقىــق قىلغــان، پائالىيەتلىرىنــى 
كىنو سىنارىيەلەشــتۈرگەنلەرنىڭ ھەممىســىنى »ئەكســىيەتچى ئىلىم نوپۇزلۇق قارا 
يىپــار« قىلىــپ ئايرىــپ، كوچىــاردا ســازايى قىلــدۇرۇپ، ئاممىــۋى كۈرەشــكە 
ــۇ  ــۇرۇپ، قەددىنــى كۆتۈرەلمــەس قىلىۋەتكــەن تۇرســا، ئ تارتىــپ مۇشــتاپ - ئ
ــۇ  ــى. ئ ــېئىرى ياخش ــەن ش ــەن‹ دېگ ــلىق ئۆگ ــڭ ›ياش ــەردە، »ل. مۇتەللىپنى ي
بىزنىــڭ ئۈلگىمىــز« دېيىــش ئىمكانىمىــز يــوق بولــدى - دە! ئەممــا، مانــا بۈگــۈن 
بــۇ يــەردە - پايتەخــت بېيجىڭــدا، ســىنىپ تەربىيىچىلىرىمىزدىــن بىــرى بولغــان 
ماشــۇجېن مۇئەللىــم بىزنىــڭ يۈرىكىمىزدىكــى گەپلەرنــى دېــدى، دېگەندىمۇ چىن 
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دىلدىــن پۇخادىــن چىققــۇدەك قىلىــپ دېدىكــى، بېيجىــڭ دېگــەن بولىدىغــان يەر 
ئىكــەن جۇمــۇ!؟

مانــا بــۇ بىزنىــڭ پايتەخــت بېيجىڭدىكــى تۇنجــى تەســىراتىمىز - شــۇ قــەدەر 
تەبىئىــي، شــۇ قــەدەر نەق. بولۇپمــۇ كىچىكىمدىن لۇتپۇلاھ مۇتەللىپ ھەيرانىســى 
بولغــان مــەن بېيجىڭــدا، پىكىر - تەپەككۇر ۋە ئىلمىــي پائالىيەت قىلىش جەھەتتە 
ــە  ــن ســۆيۈنۈپ، تېرەمگ ــار ســاھىبى بولىدىغانلىقىمدى ــەڭ ئىمكان ــەدەر ك شــۇ ق
پاتمــاي قالغانــدەك بولــۇپ كەتتىــم. شــۇ كېچىســى، ئــون يىلــار ئىلگىــرى مــەن 
ئوقۇغــان قەشــقەر 1 - ئوتتــۇرا مەكتەپنــى چۈشــەپتىمەن. ئەنــە، مەكتەپنىــڭ چوڭ 
دەرۋازىســىدىن كىرىشــكىا پىششــىق خىشــلىق، ئىككــى تەرىپــى ئاكاتســىيىلىك 
خېلــى كــەڭ مەيــدان، مەيداندىن ئۆتــۈپ، چىرايلىــق پەلەمپەيلەر بىلــەن يۇقىرىغا 
كۆتۈرۈلىۋاتىمىز. ئالدىمىزدا، ئالدىغا يارىشــىملىق ئۇيغۇرچە پېشــايۋاى چىقىرىلغان 
ئوقۇتــۇش بىناســى. ئۇنىــڭ قــوش قاناتلىــق كــەڭ كىرىــش ئىشــىكىنىڭ ئــوڭ 
تەرىپىــدە، بــادام دوپپىلىــق لۇتپۇلــا مۇتەللىپنىــڭ قولىــدا بىــر كىتــاب بــار پۈتــۈن 
بــەدەن ھەيكىلــى غەيــۇر ۋە جاســارەتلىك تــۇرۇق بىلــەن قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرىــدۇ. 
بوينۇمــدا قىزىــل گىاســتۇك. ھەيكەلنىــڭ ئالدىدىــن پىئونىرالرچــە ســاالم بېرىــپ 

ئۆتىۋاتىمىشــمەن،.. ھــەي،... قانــداق گــۈزەل چاغــار ئىــدى - ھــە ئــۇ!

شــۇنداق قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ ئەمەلىيەتچــان گــەپ - ســۆزلىرى ۋە ھوســۇللۇق 
ئىلمىــي ئەمگەكلىــرى ئارقىلىــق يېتەكلــەپ، بىزنىــڭ پىكىــر - تەپەككــۇر 
ئۇپۇقىمىزنــى كــەڭ ئاچقــان ماشــۇجېن مۇئەللىــم بىلــەن ئىجىــل - ئىناق ئۇســتاز 
- شــاگىرت بولــۇپ قالــدۇق. ئۇنىــڭ ھەيدەكچىلىكــى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشــى بىلەن 
ســىنىپىمىزدا، »ل.مۇتەللىــپ ئەدەبىيــات كۇرژۇكــى« قۇرۇۋالــدۇق. كــۇرژۇك 
ــەنبە -  ــەزى ش ــتۇراتتۇق. ب ــرى ئۇيۇش ــۆھبەت يىغىنلى ــك س ــرى قەرەللى ئەزالى
يەكشــەنبە ۋە بايــرام كۈنلىــرى تەكلىــپ بىلــەن، ماشــۇجېن مۇئەللىمنىــڭ ئۆيىگــە 
باراتتــۇق. ئــۇ ئۆزىنىــڭ ل.مۇتەللىــپ شــېئىرلىرىنى خەنزۇچىغــا تەرجىمــە قىلىــش 
جەريانىنى زوق - شــوق بىلەن ســۆزلەپ بېرەتتى. ھەمىشــە بىزنى ل.مۇتەللىپنىڭ 
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»يىرتىلســا كالىندارنىــڭ بىــر ۋارىقــى، تۆكۈلىــدۇ ياشــلىقتىن بىــر تــال يوپۇرماق« 
دېگــەن ئۆلۈمســىز بېيىتــى بىلــەن ئاگاھانــدۇرۇپ، ئويۇنپەرەســلىك قىلمــاي، ھــەر 
بىــر مىنــوت - ســېكونتنىمۇ ئىســراپ قىلمــاي، جــان جەھلىمىز بىلەن تىرىشــىپ 

ــكە رىغبەتلەندۈرەتتى. ئۆگىنىش

ــىز  ــن سېلىشتۇرغۇس ــداق يەردى ــەر قان ــى ھ ــى جۇڭگودىك ــەت قوين ئىمكانىي
دەرىجىــدە كــەڭ بولغــان بېيجىــڭ مۇھىتــى بىزنــى ئاقىبەتتــە، بىلىــم قۇرۇلمىســى 
نىســبەتەن كــەڭ ۋە پىششــىق، پىكىــر - تەپەككــۇرى نىســبەتەن ئەركىــن، ئويغاق 
ۋە ئوينــاق قىلىــپ تەربىيىلەپ چىقتــى. 1975 - يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگىنىمىزدە، 
مــەن ئوقۇغــان ئــون ئــۈچ ئوقۇغۇچىلىــق 72 - يىللىــق يۈكســەك ســىنىپتىن ئون 
نەپىرىمىزنى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرســىتېتى، مەركىزىي تەرجىمە ئىدارىســى، 
مىللەتلــەر نەشــرىياتى ۋە شــىنجاڭ گېزىتــى ئىدارىســى قاتارلىــق نوپۇزلــۇق ئىلىــم 
ــڭ  ــر بۆلۈمىنى ــۇر تەھرى ــى ئۇيغ ــىنجاڭ گېزىت ــدى. ش ــىم قىل ــا تەقس ئورگانلىرىغ
پېنســىيونېرى خالىدە ئىســرائىل، شــىنجاڭ گېزىتى ئىدارىسىنىڭ سابىق باشلىقى 
قۇربــان ياســىن ۋە »جۇڭگــو مىللەتلىــرى« ژۇرنىلىنىــڭ بــاش مۇھەررىــرى تــۇرۇپ 

بــارات قاتارلىقــار مېنىــڭ شــۇ زاماندىكــى ئىپتىخارلىــق ساۋاقداشــلىرىم بولىــدۇ.

ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ، ئــۆز مەكتــەپ، ئــۆز فاكۇلتېتىمغــا ئېلىــپ قېلىنغاندىــن 
كېيىنمــۇ، ماشــۇجېن مۇئەللىمنىــڭ»ل. مۇتەللىــپ ســىلەرنىڭ ئەبەدىيلىــك 
ــى  ــم. ئوقۇغۇچ ــۇپ قالمىدى ــى ئۇنت ــۇن!« خىتابىن ــەر بولس ــش ئۈلگەڭل ئۆگىنى
ئەۋالدالرنــى ل.مۇتەللىپنىــڭ »ئىجــاد - يىلارنى قېرىتىــدۇ، دەپ بېرىمىز جاۋاب« 
روھــى بويىچــە يېتەكلــەپ، تىل، ئەدەبىيــات ۋە تەرجىمىچىلىك ئوقۇ - ئوقۇتۇشــى 
ساھەســىدە، بىــر قەدەمــدە بىــر ئىــز چىقىرىــپ، بىجانىدىــل ئىشــلەپ كەلدىــم. 
ــپ  ــە، ل.مۇتەللى ــەن بىلل ــار بىل ــا ئاشــىق ئوقۇغۇچى ــات ۋە يېزىقچىلىقق ئەدەبىي
تۇغۇلغــان ۋە ۋاپــات بولغــان كۈنلەرنى ئاساســەن ئەس - يادســىز ئۆتكۈزىۋەتمىدۇق. 
ــەر ئۇنىۋېرســىتېتى  ــي مىللەتل ــى، مەركىزى ــز 1995 - يىل ــراق قىلغىنىمى چوڭ
ئۇيغۇرشۇناســلىق تەتقىقــات ئورنىنىــڭ تەشكىللىشــىدە ئۆتكۈزۈلگــەن »لۇتپۇلــاھ 



96

مۇتەللىــپ ۋاپاتىنىــڭ 50 يىللىقىنــى خاتىرىلــەش ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى« 
ــاھ  ــزدە، »لۇتپۇل ــى، مەكتىپىمى ــى 2012 - يىل ــى، يەن ــەر يىل ــۇ. كېل بولۇپت
ــە  ــي مۇھاكىم ــەش ئىلمى ــى خاتىرىل ــڭ 90 يىللىقىن ــپ تۇغۇلغانلىقىنى مۇتەللى

يىغىنــى« ئۆتكۈزۈشــنى پىاناۋاتىمىــز.

زامــان ياخشــى، نىيــەت خالىــس، ئىمكانلىرىمىــز تــەل. ھالبۇكــى، تىرىشســاقا، 
ھــەر قانــداق ئىشــنى قىااليمىــز بــۇ يــەردە.

بېيجىڭدە ئەلىشىر نەۋائىي تەنتەنىسى

2011 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى، پايتەخــت بېيجىڭدىكــى مەركىزىــي 
مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىيــات فاكۇلتېتى باشــچىلىقىدا 
ئۇيۇشــتۇرۇلغان »بۈيــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي 
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 570 يىللىقىنــى غــۇرۇر بىلــەن خاتىرىلەيمىــز« ماۋزۇلــۇق بىــر 

ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى داغدۇغىلىــق ۋە تەنتەنىلىــك ئۆتكۈزۈلــدى. 

يىغىنغــا مەركىزىــي مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى ئۇيغــۇر ئوقۇتقۇچــى 
- ئوقۇغۇچىاردىــن باشــقا، بېيجىڭدىكــى مۇناســىۋەتلىك ئىــدارە ئورگانــاردا 
ئىشــلەۋاتقان كادىــرالر، ھــەر قايســى ئالىــي مەكتەپلــەردە ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىــار 
ۋە ئانــا يۇرتىمىزدىــن بېيجىڭغــا خىزمــەت بىلــەن كەلگــەن يۇرتداشــلىرىمىز 
ۋەكىللىرىدىــن بولــۇپ ، جەمئىــي 200 گــە يېقىــن كىشــى ئىشــتىراك قىلــدى.

بــۇ نــۆۋەت بېيجىڭــدا ئېچىلغان بــۇ ئەلىشــىر نەۋائىي تەنتەنىســى يىغىنىنىڭ 
مەكتەپلــەر تەتىــل قىلغــان بىــر چــاغ بولۇشــىغا قارىمــاي، بــۇ قــەدەر داغدۇغىلىــك 
قىلىــپ ئۆتكۈزۈلۈشــى مۇنــداق بىــر ئارقــا كۆرۈنۈشــنىڭ ھەيدەكچىلىكــى بىلــەن 

بولغانىدى.

ــىك  ــۇر كاسس ــو ئۇيغ ــدا، جۇڭگ ــل 9 - ئاي ــى 2010 - يى ــۇر، يەن  بۇلت
ئەدەبىياتــى ۈە مۇقــام ئىلمىــي جەمئىيىتى ئۈرۈمچىــدە ھەيئەتلەر يىغىنى چاقىرىپ، 
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ــي  ــىر نەۋائى ــدە، ئەلىش ــدا، بېيجىڭ ــل 10 - ئاي ــى 2011 - يى ــل، يەن ــۇ يى ب
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 570 يىللىقىنــى خاتىرىلــەش خەلقئارالىــق ئىلمىــي مۇھاكىمــە 
يىغىنــى ئاچىدىغانلىقىنــى ۈە شــۇ مۇناســىبەت بىلــەن، ئوتتــۇز توملــۇق ئەلىشــىر 
نەۋائىــي ئەســەرلىرى نەشــىر قىلماقچــى بولغانلىقىنــى ئېــان قىلىــدى. ھاياجــان 
ــۇق خوشــخەۋەرنى  ــۇ قۇتل ــن، ب ــن كېيى ــا قايتىــپ كەلگەندى ــدە، بېيجىڭغ ئىچى
مەكتىپىمىزدىكــى ئوقۇتقۇچــى - ئوقۇغۇچىارغــا يەتكــۈزدۇق. ھەممەيلــەن بىزگــە 
ئوخشاشــا شــادلىنىپ، قاينــام تاشــقىنلىققا چۈمــدى. شــۇ ئارىلىقتــا، مــەن »ئۇيغۇر 
ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى تەتقىقاتــى« دەرســىنى ســۆزلەۋاتقان ئۇيغــۇر 

تىــل ئەدەبىيــات فاكۇلتېتــى 2007 - يىللىــق ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىــرى: 

ــي  ــق ئىلمى ــۇ خەلقئارالى ــان ئاش ــدا ئېچىلىدىغ ــز بېيجىڭ ــم، بى  - مۇئەللى
مۇھاكىمــە يىغىنىغــا جــۆر بولــۇپ، ســىنىپ بويىچــە بىــر خاتىرىلــەش پائالىيىتــى 

ــورىدى. ــلىھەت س ــداق؟، - دەپ مەس ــاق قان قىلس

 - ياخشــى گــەپ، بىزمــۇ ئۇ مۆھتــەرەم بوۋىمىزنىڭ 570 ياشــقا كىرگەنلىكىنى 
خاتىرىلەيلى، ئەمىسە،

 - قاچان خاتىرىلىسەك بولۇر؟

 - نەۋائىــي بوۋىمىــز بــۇ دۇنياغــا كــۆز ئاچقــان ئاشــۇ 2 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى 
ــەك، قانداق؟ خاتىرىلىس

 - بولىدۇ. ئەمىسە، پۈتۈشتۇق.

بولۇنغــان گــەپ شــۇ. ئوتتــەك قىزغىــن پىكىرلىــك ۋە چەپــدەس ئىنكاســلىق 
يــاش ئەۋالدلىرىمىــز ئۇيغۇر فاكۇلتېتى رەھبەرلىكىگــە دەرھال دوكات يــازدى. توغرا 
ئىشــنى، ياخشــى پائالىيەتنى پائال قولاشــنى ئۆزلىرىگە بۇرچ بىلىدىغان فاكۇلتېت 
ــن  ــىنىپ نامىدى ــر س ــى بى ــۇ پائالىيەتن ــىلەر، ب ــى ئوياپس ــى: »ياخش رەھبەرلىك
ــڭار«  ــق قىلى ــى. ياخشــى تەييارلى ــن قىايل ــت نامىدى ــۈن فاكۇلتې ــەس، پۈت ئەم
دەپ يوليــورۇق بــەردى ۋە ئۆزلىــرى بــاش بولــۇپ، مەكتــەپ مەمۇرىيىتىگــە دوكات 
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يېزىــپ، ئىزىــن - ئىجــازەت ۋە پائالىيــەت مەيدانــى ئېلىــپ بــەردى. 

ــى  ــە يىغىنىن ــي مۇھاكىم ــر ئىلمى ــى بى ــىلىك كۆلەمدىك ــۈز كىش ــى ي ئىكك
ــان،  ــە ئاس ــان دېس ــى ئاس ــۈزۈش دېگەنن ــك ئۆتك ــتۇرۇپ، مۇۋەپپەقىيەتلى ئۇيۇش
تــەس دېســە، تولىمــۇ بەســى مۈشــكۈل بىــر ئىــش. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 2 - ئاينىڭ 
ــا، »ھــە،  ــى دېگــەن قىشــلىق تەتىلنىــڭ دەل كىندىكــى. قىزغىنلىقت 9 - كۈن
ــل  ــدە، تەتى ــى كەلگەن ــۇپ، ۋاقت ــراپ قوي ــەك ۋارقى ــى!« دەپ ب شــۇنداق قىايل
ــى  ــۇرۇغ تۇغقانارن ــا، ئ ــا - ئان ــۆرۈپ، ئات ــى ك ــا قايتىۋاتقانارن ــا يۇرتق ــپ ئان قىلى
ســېغىنىش ئوتىنىــڭ كۆيدۈرۈشــىگە بەرداشــلىق بېرەلمــەي: »دادامدىــن تېلېفون 
كېلىــپ قالــدى. ئانامنىــڭ مىجــەزى يــوق بولۇپ قاپتــۇ« دەپ ئۆيگــە تىكىۋېتىپ، 

قاتنىشــىدىغان ئــادەم ئــاز، پائالىيىتىمىــز چۆپچــۆل بولــۇپ قاالرمــۇ؟

ئۇنــداق بولمىــدى. دەل ئەكســىچە، »ئەلىشــىر نەۋائىــي بوۋىمىزنىــڭ تۇغۇلغان 
كۈنىنــى ئۆتكۈزىمىــز« دەپ، ھەتتــا 2010 - يىــل 9 - ئايــدا ئوقۇشــقا كىرگــەن 
ۋە يېڭــى، مــاكان، يېڭــى مۇھىــت تۈپەيلــى ئانــا يــۇرت ۈە ئاتــا - ئانىســىنى ئــەڭ 
ســېغىنىپ كېتىدىغان 2010 - يىللىق ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە 
ئالغــان نۇرغــۇن قىــز - يىگىتلــەر تەتىلــدە ئۆيلىرىگــە قايتمىــدى. بەزىلىــرى 9 - 
فېــۋرال ئەلىشــىر نەۋائىــي تۇغۇلغــان كۈنــى تەنتەنىســىنى قىلىۋېتىــپ، ئاندىــن 
قايتىدىغــان بولۇشــتى. يەنــە بىــر مۇنچەيلــەن، تەتىــل قىلىــپ دەســلەپ ئۆيگــە 
كېتىــپ، 9 - فېــۋرال كۈنىگــە ئۈلگــۈرۈپ قايتىــپ كەلــدى. بــاق، قېرىندىشــىم 
ۋە پەخىرلەنكــى، مانــا بــۇ بىزنىــڭ بېيجىڭــدا ئوقۇۋاتقــان ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىمىــز!

ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى بولغانىكەن، ئۇنىڭــدا ئەلىشــىر بوۋىمىزنىڭ ھاياتى 
ۋە ئەمگەكلىرىگــە تالىق مەســىلىلەر مۇھاكىمە قىلىنغــان ۋە ئالىي بىلىم يۇرتىدىكى 
ئىلىــم ئىگىلىرىنىــڭ يارىتىشــىغا ۈە ئۇالرنىــڭ قايىللىقىغــا مۇيەسســەر بولغىــدەك 
ئىلمىــي ماقالىلــەر ئوقۇلۇشــى كېرەك. بىــز بۇنىڭغا ئەســتايىدىل تەييارلىق قىلدۇق: 
ئوقۇتقۇچىارمــۇ، ئوقۇغۇچىارمــۇ بــەس - بەســتە ماقالــە ماۋزۇلىرىنــى بېكىتىشــتى، 

ئەســتايىدىل ئىزدىنىــپ تەتقىقات ماقالىلىرى يېزىشــتى. 
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ــەڭ  ــان ك ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ ــا يۇرتنىم ــى ئان ــۇ پائالىيەتن ــز ب ــن، بى ئاندى
جەمئىيەتكــە ئىشــىكى داغــدام ئېچىۋېتىلگــەن ئومۇمخەلــق پائالىيىتــى قىلماقچى 
ــدۇق. چۈنكــى، ئەلىشــىر ئىبنــى غىياســىددىن نەۋائىــي ھەممــە ئۇيغۇرنىــڭ  بول
بوۋىســى. شــۇنداقىكەن، ھەممــە ئۇيغــۇر بــۇ يىلنىــڭ بوۋىمىــز ئەلىشــىر نەۋائىــي 
570 ياشــقا كىرگــەن قۇتلــۇق يىل ئىكەنلىكىنى بىلســۇن دېدۇق. شــۇ مۇددىئادا، 
بىــر تەكلىپنامــە ئىشــلىدۇقكى، شــۇ خىلدىكــى تەكلىــپ - دەۋەتنامىارغــا ئۆرنــەك 
بولغىــدەك. بىــز بــۇ تەكلىپنامىنــى جۇڭگــو ئۇيغۇر كاسســىك ئەدەبىياتــى ۋە مۇقام 
جەمئىيىتــى رىياســىتىدىكى ئەمەلدارالردىــن تارتىــپ، ھــەر قايســى چــوڭ گېزىــت 
- ژۇرنالــار تەھرىــر بۆلۈمىدىكــى ئىلىمدارالرغىچــە تارقاتتــۇق: »ئىمكانىڭار بولســا، 
كېلىــڭار، ئۇيغــۇر نەۋائىينىــڭ بــەش يــۈز يەتمىــش يېشــىغا بىرلىكتــە تەنتەنــە 

قىايلــى« دېــدۇق. 

مەزكــۇر ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۈچــۈن تارقاتقــان تەكلىپنامىنىــڭ بــاش 
بېتىگــە ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ ھايــات ۋاقتىدا ســىزىلغان ســىزما رەســىمىنىڭ باش 
ــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى  قىســمى چۈشــۈرۈلدى. ئۇنىــڭ ئاســتىغا »بۈي
ئەلىشــىر نەۋائىــي تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 570 يىللىقىنى غۇرۇر بىلــەن خاتىرىلەيمىز« 
دېگــەن خاتىرىلــەش كۈنــى ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنىــڭ ماۋزۇســى ئۇيغۇرچــە، 
ــدى.  ــپ بېرىل ــق قىلى ــەن دۇرۇس ئىمالى ــق بىل ــە يېزى ــە ۋە ئېنگلىزچ خەنزۇچ
ئۇنىــڭ ئاســتىغا تەكلىــپ ســۆز تېكىســتى يېزىلــدى. تەكلىپنامەنىــڭ ئارقــا يۈزىگە 
بولســا، ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر تارىخچىســى مىــرزا مۇھەممــەد ھەيــدەر كــوراگان مىادىيــە 
1551 - يىلــى، ئۆزىنىــڭ »تارىخــى رەشــىدىي« ناملىــق مەشــھۇر تارىــخ كىتابىغــا 
ــۇر  ــى ئۇيغ ــڭ ئاتاس ــەن »نەۋائىينى ــپ يېزىۋەتك ــقاندەك قىلى ــۈر باس ــقا مۆھ تاش
باخشــىارىدىن ئــەردى، ئاتىنــى ›غىياســۇددىن كىچىكىنــە‹ دەر ئەردىلــەر - يەنــى 
ئەلىشــىر نەۋائىينىڭ دادىســى ئۇيغۇر زىيالىلىرىدىن بولۇپ، ئىســمى غىياســىددىن 
كىچىكىنــە ئېــدى« دېگــەن ھۆججــەت ئۈزۈندىســى يۇقىرىقــى ئــۈچ خىــل يېزىقتا 
بېرىلــدى. ئۇنىــڭ ئاســتىغا بولســا، »بۈيــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككۇر شــائىرى ئەلىشــىر 
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نەۋائىــي مىادىيــە 1441 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى، قەدىمىــي خۇراســان 
دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى ھىــرات شــەھرىدە، غىياســىددىن كىچىكىنــە ئىســىملىك 
بىــر ئۇيغــۇر زىيالىيســى ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان. ئــۇ ئۆزىنىــڭ مەشــھۇر ئەســىرى 
»مۇھاكەمەتــۇل لۇغەتەيــن«دە: »›تــور‹ - - ›تورغــا چۈشــمەك‹ تىكــى تــور؛ ›تــۇر‹ 
ــى  ــان ياغاچن ــۇش ئولتۇرىدىغ ــۇپ، ق ــارراق بول ــن ت ــۇزى يۇقىرىقىدى - - تەلەپپ
بىلدۈرىــدۇ؛ ›تــۆر‹ - - تەلەپپــۇزى يۇقىرىقىدىــن تــارراق بولــۇپ، ئۆينىــڭ تۆرىنى 
بىلدۈرىــدۇ؛ ›تــۈر‹ - - تەلەپپــۇزى ھەممىدىــن تــار بولــۇپ، ›تۈرمــەك‹ پېئىلىنىڭ 
بۇيــرۇق شــەكلى ھېســابلىنىدۇ« قاتارلىــق مــول پاكىتــار ئارقىلىــق، ئــۆز تىلىنىڭ 
ئۇنــداق »ئــو، ئــۇ« ئىككىــا لەۋلەشــكەن ســوزۇق تاۋۇشــى بولغــان ئوزبــەك تىلــى 
ئەمــەس، بەلكــى »ئــو، ئــۇ، ئــۆ، ئۈ« بولــۇپ، جەمئىــي تۆرت لەۋلەشــكەن ســوزۇق 
تاۋۇشــى بــار مۇبــارەك ئۇيغــۇر تىلــى ئىكەنلىكىنى ئېنىــق كۆرســەتكەندۇر« دېگەن 
ــەن  ــزاس بېرىلگ ــر ئاب ــك بى ــۈم خاراكتېرلى ــكىن ھۆك ــۈن ۋە كەس ــى يەك ئاخىرق

بولــدى.

ئوچــۇق كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتۇكــى، بىزنىڭ بۇ تەكلىپنامىمىــزدا، قىلماقچى بولغان 
ئىشــىمىز، يەتمەكچــى بولغــان مۇددىئايىمىز بىر قاراشــتىا بىلىنگىــدەك بولدىكى، 
ئەلىشــىر نەۋائىــي مىللىي كىملىكــى جەھەتتە، ھېچقانــداق بىر ئىنتاڭلىقتىن ئىز 
- ئەســەر يــوق، ھــەر قانــداق بىــر غــۇدۇق - بــۇدۇق قۇســۇرغا يــول يــوق بولغــان 
ــڭ  ــلىق بىزنى ــن تانماس ــۇش، ئۇنىڭدى ــى تون ــانىدۇر. ئۇن ــۇر ئىنس ــارەك ئۇيغ مۇب
پەرزىمىــزدۇر. ئۇنىــڭ ئىشــلىرىغا ۋارىســلىق قىلىــش بولســا، بىزنىــڭ مۇقــەددەس 

بۇرچىمىــز ۋە بىزنىــڭ بــاش تارتىــپ بولمــاس قەرزىمىــزدۇر.

شــۇنداق قىلىــپ، ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنىمىــز تەكلىپنامىــدا دېيىلگــەن 
ــى چۈشــتىن كېيىــن بېيجىــڭ ۋاقتــى دەل ئۈچتــە  بويىچــە، 9 - فېــۋرال كۈن
باشــاندى. ئالــدى بىلــەن، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىنىــڭ مۇدىــرى، 
پروفېسســور، دوكتــور لېتىــپ توختــى ئەپەنــدى دۆلــەت رەھبەرلىرىمىزدىــن بولغــان 
مۆھتــەرەم ئىســمايىل تىلىۋالــدى ئەپەندىــم مەزكــۇر ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى 
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ــۇپ  ــەن ئوق ــىيە بىل ــرى ئېنتوناتس ــى يۇقى ــك خېتىن ــەن تەبرى ــۈن ئەۋەتك ئۈچ
ئۆتتــى. تەبرىــك خېتىنىــڭ تولــۇق تېكىســتى مۇنــداق: »مەركىزىــي مىللەتلــەر 

ئۇنىۋېرســىتېتى 9 - فېــۋرال ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى رىياســىتىگە:

بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر ئۇيغــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي تۇغۇلغانلىقىنىڭ 570 
يىللىقــى مۇناســىبىتى بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن ئىلمىي مۇھاكىمــە يىغىنىنى قىزغىن 

تەبرىكلەيمەن!

ــات  ــڭ ھاي ــي ئۆزىنى ــىر نەۋائى ــائىرى ئەلىش ــۇر ش ــۇر ئۇيغ ــۈك مۇتەپەكك بۈي
مۇساپىســىدە، بارلىــق يــۈرەك قېنىنــى ئۇيغــۇر شــېئىرىيەتى ئۈچۈن بېغىشــلىغان. 
بىــز ئۇنىڭدىــن ئىپتىخارالنمــاي تۇرالمايمىــز. ئەلىشــىر نەۋائىي شــېئىرلىرى ئەينى 
ــزدە  ــا قالماســتىن، بۈگۈنكــى دەۋرىمى ــان بولۇپ ــادا شــۆھرەت قازانغ ــا دۇني چاغدى
تېخىمــۇ نۇرلىنىــپ، شــېئىرىيەت ئاســمىنىدا چولپانــدەك پــارالپ تۇرماقتــا. ئۇنىــڭ 
ــۇر  ــۇ ئۇيغ ــۇ ھەقىقەتەنم ــەن. ئ ــاپ كەتك ــە ئورن ــز قەلبىگ ــەرلىرى خەلقىمى ئەس
شــېئىرىيەتىنىڭ بايراقدارى. شــۇڭا، يىغىن قاتناشــچىلىرى ۈە بارلىق دوســتارنىڭ 
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى تېخىمــۇ چوڭقــۇر تەتقىــق قىلىــپ ۋە ئۇنى ئۆرنــەك قىلىپ، 
نەۋائىيــدەك ئۆلمــەس ئەســەرلەرنى ئىجــاد قىلىــپ، خەلقىمىزنــى ياخشــى مەنىــۋى 

ئــوزۇق بىلــەن تەمىنلىشــىڭارنى ئۈمىــد قىلىمــەن.

ئاخىرىــدا، بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر ئۇيغــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي مۇھاكىمــە 
يىغىنىنىــڭ مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولۇشــىغا، مەدەنىيــەت ئىشــلىرىمىزنىڭ تېخىمــۇ 
گۈللىنىشــىگە تىلەكداشــمەن. يولداشــارنىڭ تېنىگــە ســاالمەتلىك، ئۆگىنىــش ۋە 
خىزمەتلىرىگــە ئۇتۇقلــۇق تىلەيمــەن. ئىســمائىل تىلىۋالــدى. 2011 - يىــل 2 - 

ئاينىــڭ 5 - كۈنــى.«

 تەبرىــك خــەت ئوقــۇپ بولۇنغانــدا، يىغىــن قاتناشــچىلىرى ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان 
گۇلدىــراس ئالقىشــلىرى بىلــەن، ســۆيۈملۈك رەھبىرىمىــز ئىســمائىل تىلىۋالــدى 
ئەپەندىمنىــڭ ئۆزلىــرى بىلــەن ھەمنەپــەس بولغانلىقىغــا قارىتــا چىــن يۈرىكىدىــن 
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ــتى.  ــى بىلدۈرۈش ــەمىمىي رەھمىتىن ــىنى ۋە س ــق سۆيۈنۈش ــان ھاياجانلى ئۇرغۇغ
ئارقىدىــن، يىغىــن رىياســىتى تەرىپىدىــن تەييارالنغــان، بۈيــۈك ئۇيغــۇر شــائىرى 
ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ ھايــات پائالىيىتــى ۋە ئىلمىــي ئەمگەكلىــرى ۋە ئــۇ ئىلمىــي 
ئەمگەكلەرنىــڭ مەملىكىتىمىــزدە تەتقىــق قىلىنىش ئەھۋالىنى ســۈرەتلىك پاكىتار 
ــن  ــم يىغى ــۇس فىلى ــۇق مەخس ــون مىنۇتل ــۋىرلەيدىغان ئ ــق تەس ــەن جانلى بىل

ئەھلىنىــڭ ھوزۇرىغــا ســۇنۇلدى. ئاندىــن، ئىلمىــي ماقالــە ئوقــۇش باشــاندى.

چۈشــتىن كېيىــن ســائەت ئۈچتىــن بــەش يېرىمغىچــە ســاق ئىككــى يېرىــم 
ــەر  ــي مىللەتل ــدا، مەركىزى ــە يىغىنى ــي مۇھاكىم ــۇ ئىلمى ــقان ب ــائەت داۋاماش س
ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئوقۇۋاتقــان دوكتــور، ماگىســتېر ئاســپرانتلىرى ۋە تولــۇق كۇرس 
ئوقۇغۇچىلىــرى، شــۇنداقا بېيجڭدىكــى باشــقا ئىدارىــدا ئىشــلەۋاتقانارنىڭ 
ۋەكىللىرىدىــن بولــۇپ ئــون نەپــەر تەتقىقاتچــى ئۆزلىرىنىــڭ كــۆپ تەرەپلىمىلىــك 
قېتىرقىنىــپ ئىزدىنىــش ئاساســىدا تەييارلىغــان »ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ ئۇيغــۇر 
مائارىــپ - مەرىپەتچىلىكىگــە قوشــقان تۆھپىســى ھەققىــدە«، »بابــۇر نەزەرىدىكــى 
ئەلىشــىر نەۋائىــي«، »ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ ئانــا تىلنــى ئۇلۇغلىشــى ھەققىــدە«، 
»ئەلىشــىر نەۋائىينىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا قوشــقان بۈيۈك تۆھپىســى«، »ئەلىشــىر 
نەۋائىينىــڭ ›فەرھــاد ۋە شــىرىن‹ داســتانى ۋە ئۇنىــڭ تەتقىــق قىلىنىــش ئەھۋالى 
ــىرى  ــق ئەس ــس‹ ناملى ــۇن نەفايى ــڭ ›مەجالىس ــي ۋە ئۇنى ــدە«، »نەۋائى ھەققى
ــەر  ــترونومىيىلىك بىلىمل ــەرلىرىدىكى ئاس ــي ئەس ــىر نەۋائى ــدە«، »ئەلىش ھەققى
ــە ۋە  توغرىســىدا« قاتارلىــق مــاۋزۇالر بىلــەن يېزىلغــان ئــون پارچــە ئىلمىــي ماقال
شــېئىر - غەزەللىرىنــى ئوقــۇپ ئۆتتــى. بېيجڭدىكى دۆلەتلىــك كۈتۈپخانا خادىمى، 
تەتقىقاتچــى گۈلنىــگار ئەســقەر خانىــم »دۆلەتلىــك كۈتۈپخانىــدا ســاقلىنىۋاتقان 
ئەلىشــىر نەۋائىــي ئەســەرلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ قىممىتــى« ماۋزۇســىدىكى ئىلمىــي 
ــىغەر«،  ــۇس س ــڭ »غەرايىب ــىر نەۋائىينى ــپ، ئەلىش ــۇپ كېلى ــىنى ئوق ماقالىس
ــۆرت  ــەر« ت ــدۇل كىب ــەت« ۋە »فەۋائى ــۇل ۋەس ــەباب«، »بەدىئ ــرۇش ش »نەۋادى
چــوڭ دىۋانىدىــن تەركىــب تاپقــان »خەزائىنــۇل مەئانى« ناملىق شــاھ ئەســىرىنىڭ 
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بۈيــۈك بوۋىمىــز مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ »دىۋانــۇ لۇغاتىــت تــۈرك« )تۈركىي تىلار 
ــك  ــى دەرىجىلى ــك بىرىنچ ــدا، »دۆلەتلى ــىرى قاتارى ــاھ ئەس ــق ش ــى( ناملى دىۋان
قوغدىلىدىغــان ئەســەر« بولــۇپ باھاالنغانلىقىنــى ئېيتقىنىدا، يىغىن ئەھلــى غۇرۇر 
ئىلكىــدە قىزغىــن ئالقىــش ياڭراتتــى. پېقىــر ئابدۇرەئــوپ پــوالت تەكلىماكانىينىڭ 
ــۇق  ــي« ماۋزۇل ــۇر نەۋائى ــى ئۇيغ ــڭ سەركەردىس ــق تەتقىقاتىنى ــوش تىلچىلى »ق
ئىلمىــي ماقالىســىمۇ، پــات - پــات ياڭرىغــان گۇلدىراس ئالقىشــار بىلــەن ئۈزۈلۈپ 

ــۇردى... ت

ــا بېيجڭــدا ياڭرىغــان ئەلىشــىر نەۋائىــي  ــاش باھاردى ــۇ يىــل ب ــۇ – ب ــا ب مان
تەنتەنىســى.

ــۇدۇم  ــڭ ئ ــلەش خەلقىمىزنى ــە ئەس ــى ھەمىش ــكار ئەجدادالرن ــۈك تۆھپى بۈي
ــى! ئەنئەنىس

ئۆزىنىڭ بوۋىسىنى »بوۋام« دېيەلمەسلىك ئىمكان مەسىلىسىمۇ ياكى...

ــدەك  ــان قىلغىنى ــۇ ئارم ــر ئىشــنى ئاش ــەن بى ــە پۈكك ــۆز كۆڭلىگ ــان ئ ئىنس
پىچىمــدە ئەمەلىيلەشتۈرىۋالســا، بــەكا خــوش بولــۇپ قالىدىغــان گەپكــەن. 
مەزكــۇر 9 - فېــۋرال »بۈيــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي 
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 570 يىللىقىنــى غۇرۇر بىلــەن خاتىرىلەيمىــز« ماۋزۇلۇق ئىلمىي 
مۇھاكىمــە يىغىنىنــى چەندىكىــدەك ئۆتكــۈزۈپ، ئالــدى بىلــەن، ئۆزىمىــز كــۆپ 
خوشــال بولــدۇق، خوشــال بولدۇقــا ئەمــەس، مەمنۇنلــۇق قاينىمىغــا چۈمۈلــدۇق 
گويــا. »ئۆزىمىــزال خوشــال بولــۇپ ئولتۇرمايلــى، خوشــاللىقىمىزنى، شــادلىقىمىزى 
قېرىنداشــلىرىمىز بىلەنمۇ ئورتاقلىشــايلى« دەپ ئويلىدۇق ۋە ئۇ پائالىيىتىمىزنىڭ 
ــي  ــتۇرما ۋە ئەدەبى ــك تونۇش ــەۋەر، ئومۇمىيەتلى ــقا خ ــىملىك قىس ــى رەس جەريانىن
ئاخبــارات شــەكىللىرىدە يېزىــپ، ئانــا يۇرتىمىزدىكــى بىــر قانچــە تــور بېكەتلىــرى 
ۋە گېزىــت - ژۇرنالارغــا ئەۋەتتــۇق. نەتىجىــدە، بىــر قانچــە خەلــق باشــقۇرغان تــور 
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بېكەتلىــرى ئېــان قىلىــپ بەردى، ســۆيۈندۇق. ھۆكۈمــەت دائىرىلىرى باشــقۇرغان 
ئاساســلىق گېزىتلەردىــن پەقــەت بىردانىســىا بىــر قىســقا خەۋىرىمىزنــى ئېــان 
قىلىــپ بــەردى، شــۇنىڭغىمۇ شــۈكرى قىلــدۇق. ئەممــا، خەۋەرنىــڭ ماۋزۇســى ۋە 
تېكىســتى ئىچىدىكــى »ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي« دېگەن 
بىرىكمــە تەركىبىدىــن »ئۇيغــۇر« دېگــەن ئېنىقلىغۇچــى ســۆزنى چىقىرىۋېتىــپ، 
ئەلىشــىر نەۋائىينــى مىللــەت تەۋەلىــك يــوق ناجىنســى قىلىــپ قويغانلىقىغــا بەكا 

خاپــا بولــدۇق، ئۆكۈنــدۇق.

ــىر  ــۇ ئەلىش ــق يىغىننىم ــان خەلقئارالى ــدا ئىچىلىدىغ ــاق، 10 - ئاي ئاڭلىس
ــەي  ــۇر« دېگۈزم ــتۇرۇپ، »ئۇيغ ــى قاتناش ــۇر« دېمەيدىغانارن ــى »ئۇيغ نەۋائىين
ئاچارمىــش. نېمــە دەيلــى ئەمــدى؟ ئەلىشــىر نەۋائىينــى بىــز بۈگۈنكــى ئۇيغــۇرالر 
ئۆزىمىزچــە تالىشــىپ ياكــى ھەۋىســىمىز كېلىــپ »ئۇيغــۇر« دېۋالمىــدۇق. 
بەلكــى، مۇندىــن 510 يىــل بــۇرۇن يېزىلغــان مەشــھۇر تارىــخ كىتابــى »تارىخــى 
رەشــىدىي«نىڭ ئاپتــورى مىــرزا ھەيــدەر كــوراگان كاشــغەرىي شــۇنداق دېگــەن، 
ــەق راس«  ــى »ھ ــم ئەھل ــى ئىلى ــۈل جاھاندىك ــان، پۈتك ــىردىن بۇي ــەش ئەس ب
دېگــەن. ھالبۇكــى، مېنىڭچــە، بۈگۈنكــى مەدەنىيــەت دۇنياســىدا، ھەر قانــداق بىر 
مىللــەت ۋە بىــر قــەۋم خەلقــى ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئۆزىنىــڭ بوۋىســىنى »بــوۋام« 
دېيەلمەســلىك ياكــى دېمەســلىك ھېچقانــداق بىــر ئىمــكان مەسىلىســى ئەمــەس، 

بەلكــى ئىنســانىي ۋىجــدان مەسىلىســى، خــاالس!

بىزنىــڭ ئەقىدىمىزچــە، ھەقىقــەت بەزىــدە ئېگىلىــپ، پۈكلۈنــۈپ، بىــزە – 
پىشــكە خارلىنىــپ قالســىمۇ، ھەرگىزمــۇ ســۇنۇپ كەتمەيــدۇ ئاداققىــي جەھەتتــە. 
شــۇڭا، قېيىــداپ ئولتۇرمىــدۇق. بار ئىمكانلىرىمىزدىن تۈزۈتســىز پايدىلىنىپ، يەنە 
ئــۆز پائالىيەتلىرىمىزنــى قىلىــپ تــۇردۇق. مۇشــۇ 4 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى، ئۇيغۇر 
تىل - ئەدەبىياتى فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىار ئۇيۇشمىســى تەرىپىدىن ئۇيۇشــتۇرۇلغان 
»بۈيــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 570 
يىللىقىنــى قۇتلۇقــاش شــېئىر - نەســىر دېكىلىماتســىيە قىلىش مۇسابىقىســى« 
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ئۆتكۈزۈلــدى. بــۇ پائالىيەتتــە، ئاساســى پــەن ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىــرى ئىچىدىكى 
ئەدەبىيــات ھەۋەســكارلىرىغا نۇقتىلىــق ســەھنە - مەيــدان بېرىلــدى. ئىككى يېرىم 
ــڭ  ــز ئۆزلىرىنى ــدە، ئەۋالدلىرىمى ــەش پائالىيىتى ــۇ خاتىرىل ــقان ب ــائەت داۋاماش س
بوۋىمىــز ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ ئۆرنــەك ھاياتى ۋە ئۆلمــەس ئەمگەكلىرىنى قايىللىق 
بىلــەن مەدھىيەلــەپ يازغــان بىــر - بىرىدىــن رەڭــدار ۋە بىــر - بىرىدىــن مەنىــدار 
ــداق  ــاق بال ــۇپ، ئ ــەن ئوق ــىيە بىل ــرۇر ئىنتوناتس ــىرلىرىنى مەغ ــېئىر ۋە نەس ش

ــدەك قويىۋەتتىلەر!  ئېتىلغان

مــەن بــۇ يەرگــە، شــۇ قېتىملىــق پائالىيەتتــە، فاكۇلتېتىمىــز 2009 - يىللىــق 
ــار  ــېلىپ، دۇت ــا س ــۆزى ئاھاڭغ ــى ئ ــان توخت ــى ئالىمج ــىنىپىنڭ ئوقۇغۇچىس س
بىلــەن ئوقۇغــان بىــر لــەۋەن ناخشــىنىڭ تېكىســتىنى ئەينــەن كۆچــۈرۈپ قويــدۇم. 

ھوزۇرالنغايســىزلەر، دىلكــەش قېرىنداشــلىرىم، 

ئۇيغۇر نەۋائىي

)ناخشا تېكىستى(

)ئەلىشىر نەۋائىي تەۋەللۇتىنىڭ 570 يىللىقىغا ئاتاپ(

مىادىيە بىر مىڭ تۆرت يۈز قىرىق بىردە،
خۇراساننىڭ پايتەختى ھىرات شەھرىدە.

كۆز ئاچتى دۇنياغا ئەلىشىر نەۋائىي، 
غىياسۇددىن ئىسىملىك ئۇيغۇر ئۆيىدە.

الپ گەپ ئەمەس بۇ ئۆزىمىزچە دېۋالغان،
جاھان تونۇق ئېنىق ھۆججەت ئاساسى بار،
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دەيدۇ »تارىخى رەشىدىي«)1( زەر نامىنى،
»مىرزا ھەيدەر كوراگان« دەپ ئىمزاسى بار.

نەقرات:
نەۋائىي، نەۋائىي، ئى، ئۇيغۇر نەۋائىي،

باشقىارنىڭ بولماغاي ساڭا دەۋايى! 

ئۇنىڭسىزمۇ »مۇھاكەمەتۇل لۇغەتەين«)2()2( ،
 شاھىدلىقتا بەجايىكى ئابىدە تاش.

شەرھلەنگەن تۆرت لەۋلەشكەن سوزۇق تاۋۇش،
نەۋائىينىڭ كىملىكىگە بولۇپ قانداش.

ئەلىشىر ئىبنى غىياسۇددىن نەۋائىي، 
ئىپتىخارلىق بوۋىسىدۇر ئۇيغۇرالرنىڭ ،

بۈيۈك مىراس ئەمگەكلىرى ئالەمشۇمۇل.
خەزىنىسى جەسۇر روھى ئەۋالدالرنىڭ.

نەقرات:
نەۋائىي، نەۋائىي، ئى، ئۇيغۇر نەۋائىي،

ساڭا دىلدىن مۇجەسسەم ئەلنىڭ دۇئايى!
               2011 - يىل 9 - ئاپرىل، بېيجىڭ.

ــىر  ــدا: »ئەلىش ــى. ئۇنىڭ ــخ كىتاب ــھۇر تارى ــان مەش ــن يېزىلغ ــوراگان تەرىپىدى ــدەر ك ــرزا ھەي ــى، مى ــە 1551 - يىل )1(  مىادىي
ــەن. ــەر« دېيىلگ ــە‹ دەر ئەردىل ــۇددىن كىچىكىن ــمىنى ›غىياس ــۇپ، ئىس ــن بول ــۇر زىيالىلىرىدى ــى ئۇيغ ــڭ دادىس نەۋائىينى

)2(  بۈيــۈك ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىــي تەرىپىدىــن 1499 - يىــل يېزىلغــان مەشــھۇر تىلشۇناســلىق ئەســىرى. 
ئۇنىڭــدا، ئەلىشــىر نەۋائىــي تىلىنىــڭ پەقــەت »ئــو، ئــۇ« ئىككىــا لەۋلەشــكەن ســوزۇق تاۋۇشــى بــار ئوزبــەك تىلــى ئەمــەس، بەلكــى 
»ئــو، ئــۇ ئــۆ، ئــۈ« بولــۇپ ســاق تــۆرت لەۋلەشــكەن ســوزۇق تاۋۇشــى بولغــان ئۇيغــۇر تىلــى ئىكەنلىكــى ئېنىــق قەيــت قىلىنغانــدۇر.
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يەتتىنچى باب

مەملىكەت ئىچىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىم

مېنىــڭ بۇ ئەدەبىي خاتىرەم ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇغۇچىســى بولۇش شــاراپىتىگە 
نائىــل بولغــان ياكــى ئۇنىۋېرســىتېتتا ئوقۇشــقا قەتئىــي بــەل باغلىغــان يــاش ئەۋالد 
قېرىنداشــلىرىم ئۈچــۈن، رىغبــەت ئۆرنىكــى ياكــى ئىبــرەت مىســالى قىممىتىدىكى 

مۇئەييــەن رول بىلــەن ئەسقاتســا، دەپ ئارمــان قىلىمەن.

خــوش، مــەن ھازىــر بىــر ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇتقۇچىســىمەن. قىســمەت - دە 
بــۇ، بېرىملىــك ئۆمــرۈم ئۇنىۋېرســىتېتلەر قورۇســى ئىچىــدە، دەســلەپ ئوقۇغۇچــى 
بولــۇش، ئاندىــن ئوقۇتقۇچــى بولــۇش، يەنــە ئوقۇغۇچــى بولــۇش، ئارقىدىــن يەنــە 
تەكــرار ئوقۇتقۇچــى بولــۇش بىلــەن ئۆتۈپتــۇ ۋە ئۆتۈۋېتىپتــۇ. ئوقۇتقۇچــى بولغــان 
ــىتېت  ــان ئۇنىۋېرس ــى بولغ ــەن ئوقۇغۇچ ــىمۇ، م ــى بولس ــىتېت ئىكك ئۇنىۋېرس
ــرى  ــەل تىللى ــڭ چەتئ ــەر ئۇنىۋېرســىتېتى، بېيجى ــي مىللەتل ــڭ مەركىزى بېيجى
ئۇنىۋېرســىتېتى، بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، مىسىر ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتى، قاھىرە 
ئۇنىۋېرســىتېتى، تۈركىيە ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە غازىي ئۇنىۋېرسىتېتى بولۇپ 
يەتتىگــە يېتىپتــۇ. ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىقــى ۋە ئوقۇتقۇچىلىقى ساھەســىدە 
ــم  ــن ئۆتكۈزگەنلىرى ــۆز ئەمەلىيىتىمدى ــەن ئ ــم بىل ــەن كۆرگەنلىرى ــۆز كــۆزۈم بىل ئ
ئوخشاشــا نىســبەتەن كــۆپ بولغــاچ، ئالغان تەســىرات ۋە ســاۋاقلىرىممۇ نىســبەتەن 
مــول بولــدى. ئەھمىيەتلىــك يېــرى، مەزكۇر تەســىرات ۋە ســاۋاقار مېنىــڭ تۈرلۈك 
ــى تونۇشــۇمنى  ــل شــەرت - شــارائىت دائىرىســىدە، ئۆزۈمن ــەر خى مۇھىــت ۋە ھ
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ۋە ئەمەلىــي رېئاللىــق ئاساســىدا، ئۆزۈمنــى چۈشىنىشــىمنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، 
ئىلمىــي ھاياتىمنــى نىســبەتەن ھوســۇللۇق قىلــدى، دەپ قارايمــەن. يەنە بىرســى، 
ــۇپ ئۇنىۋېرســىتېت دەرۋازىســىدىن كىرىــپ كەلگىنىمــدە،  مــەن ئوقۇغۇچــى بول
يىگىرمــە ئىككــى ياشــقا كىرىــپ قالغانىدىــم. شــۇنداق بولغانــدا، يۇقىرىــدا ســاناپ 
ئۆتكــەن يەتتــە ئۇنىۋېرســىتېتتە، ئــەڭ ئېــزى ئــۈچ ئــاي، ئــەڭ جىقــى بــەش يىل 
ئاساســەن قېــرى ئوقۇغۇچــى بولــۇپ ئوقۇپتىمــەن. كىم بىلىــر، ئادەم قېرىغانســېرى 
جېنى تاتلىقلىشــىپ، بەلەنرەك ياشىغۇســى كەلگەندەك، قېرى ياشــتا ئوقۇغانســېرى 
ئوقــۇش - ئۆگىنىــش لەززەتلىــك بىلىنىــپ، تىرىشــىپ ياخشــى ئوقــۇپ كېتەمــدۇ 
- قانــداق، ئەيتــاۋۇر، ھەممــە ئۇنىۋېرســىتېتتە، »تىرىشــچان ئوقۇغۇچــى« نامىنــى 
ــدۇرۇپ  ــدۇرۇپ ۋە تويۇن ــەن تول ــم بىل ــى ئىلى ــار ۋۇجۇدۇمن ــدۇرۇپ، ئىرپانخۇم قال
ــىدا  ــش مۇددىئاس ــش، داملىتى ــۆز قىلى ــۆز - ك ــەردە، ك ــۇ ي ــۇڭا، ب ــم. ش كەلدى
ئەمەس، بەلكى تەجرىبە ئالماشــتۇرۇش ۋە تەســىراتارنى ئورتاقلىشــىش ئارزۇســىدا، 
ئالــدى بىلــەن، مەملىكــەت ئىچىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم ھەققىدىكــى بىر قانچە 

خاتىرەمنــى مۇنــداق بايــان قىلىــپ باقغــۇم كەلــدى:

ئۆگىنىشتە قىزىقىش، تالالش ۋە مەجبۇرىيەت تۇيغۇسى

بالىلىــق چېغىمــدا ئىجتىمائىــي پەنگــە بەكــرەك قىزىقامتىــم ياكــى تەبىئىــي 
پەنگىمــۇ؟ ئېنىــق بىــر نەرســە دېيەلمەيمــەن. ئەممــا، كىتــاب ئوقۇشــقا قىزىقاتتىــم. 
ــۆزلەپ  ــە س ــلىرىمغا، ئاغىنىلىرىمگ ــى قېرىنداش ــۇپ بىلگەنلىرىمن ــن ئوق كىتابتى
ــىدىنمۇ،  ــدە دەرس ــل قائى ــە، تى ــانغۇچ مەكتەپت ــم. باش ــراق ئىدى ــكە ئام بېرىش
ھېســاب دەرســىدىنمۇ ئوخشاشــا ئــەال نومــۇر ئاالتتىــم. ئوتتــۇرا مەكتەپتــە، مەيلــى 
ئەدەبىيــات، ماتېماتىــكا، خېمىيــە ۋە فىزىــكا بولســۇن، مــاڭا دەرســلەرنىڭ ئۆگىيــى 
يــوق ئىــدى. دەرســتىن ســىرتقى ئىلمىــي پائالىيــەت گۇرۇپپىلىرىدىــن ئەدەبىيــات 
كۇرژۇكىغىمــۇ، تــوك ۋە رادىئــو ھۈنەرلىرىنــى ئۆگىتىدىغــان فىزىــكا كۇرژۇكىغىمــۇ 
قاتنىشــاتتىم، تــام گېزىتلىرىگــە ئۈزۈلدۈرمەي شــېئىر - نەســىرلەرنى يامــان ئەمەس 



109

ئەپلەشــتۈرۈپ يېزىشــلىرىمنى كۆرگــەن ئەدەبىيــات ئوقۇتقۇچىلىرىــم »ســەن ئالىي 
مەكتەپتــە ئەدەبىيــات ئوقۇســاڭ بولغــۇدەك« دېســە، ئۆزۈمنىــڭ جىمغۇر، نىســبەتەن 
تەمكىــن خۇسۇســىيەتلىك، تەجرىبــە تاپشــۇرۇقلىرىنى ئىشــلەش - ئورۇناشــتىكى 
ئەســتايىدىللىقىمنى، ماتېماتىــك ۋە خېمىيــە - فىزىكىلىــق فورمۇالالرنــى ئاســانا 
يېشــىۋېتەلەيدىغانلىقىمنى كۆرگەن ئوقۇتقۇچىلىرىم »ســەن كەلگۈســىدە ماتېماتىكا 
ئىلمىنــى ياكــى فىزىكىنى كەســپ قىلســاڭ بولىدىكــەن« دەپ تەۋســىيە قىاتتى. 
دادام رەھمىتــى بولســا: »ســەن دوختــۇر بــول ئوغلــۇم« دەيتتــى. شــۇ چاغدىكــى 
رىغبىتىمــدە، دادامنىــڭ گېپىگــە كىرىــپ، تىبابــەت كەســپىدە ئوقــۇپ، دوختــۇر 
بولغــۇم بــار ئىــدى. 1966 - يىلــى، تولــۇق ئوتتۇرىنــى پۈتتــۈرۈپ، ئالىي مەكتەپ 
ئىمتىھانىغــا تەييارلىــق قىلىۋاتســاق، ھېلىقــى »مەدەنىيــەت زور ئىقىابــى« ئاتلىق 
سىياســى قااليمىقانچىلىــق گۈلدۈرلــەپ باشــلىنىپ كەتتــى. شــۇندىن كېيىنكــى 
ســاق ئالتــە يىــل نايــاپ ئۆمرىمىــز مائارىــپ - مەرىپــەت ئايــاغ ئاســتى قىلىنغــان 
ــي  ــى، مەركىزى ــى. 1972 - يىل ــۇپ كەتت ــراپ بول ــدا ئىس ــۇش يىللىرى داۋالغ
مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ »ئۇيغۇرچــە - خەنزۇچــە تەرجىمانلىق كەســپى«گە 
ــم. 1975  ــۇپ ئۆگەندى ــم. تەرجىمانلىــق كەســپىنى كۆڭــۈل قوي ــۇل قىلىندى قوب
- يىلــى ئوقــۇش پۈتتۈرگىنىمــدە، تەشــكىلنىڭ تەقســىماتى بىلــەن، ئەدەبىيــات 
دەرســى ئوقۇتقۇچىســى بولــدۇم. ئىككى يىلغىچــە »ئۇيغۇر ئەدەبىي ئەســەرلىرىدىن 
ــاڭا  ــدە، تەشــكىل م تالانمىــار« دەرســىنى ســۆزلىدىم. 1978 - يىلىغــا كەلگەن
چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى ئوقۇتۇشــى ۋە نەۋائىــي ئەســەرلىرى تەتقىقاتى 
ــرى  ــەل تىللى ــڭ چەتئ ــۇرۇپ، بېيجى ــىنى تاپش ــۇغۇللىنىش ۋەزىپىس ــەن ش بىل

ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئــەرەب تىلــى ئۆگىنىشــكە ئەۋەتتــى. 

بــۇ يــەردە دېمەكچــى بولغىنىــم شــۇ: مېنىڭ ئالىي مەكتەپتە قايســى كەســپنىڭ 
ئوقۇغۇچىســى بولۇشــۇممۇ، قايســى دەرســنىڭ ئوقۇتقۇچىســى بولۇشــۇممۇ مېنىــڭ 
قىزىقىشــىم ، مېنىــڭ شەخســىي رىغبىتىــم ۋە مېنىــڭ ئۆزلــۈك تاللىشــىم بىلــەن 
بولغــان ئەمــەس. ئەمما، ماڭا قايســى كەســىپنى ئۆگىنىش نېســىپ بولســا، رازىيلىق 



110

ــتايىدىل  ــپ، ئەس ــم، بېرىلى ــۇپ ئۆگەندى ــۈل قوي ــم، كۆڭ ــۇل قىلدى ــەن قوب بىل
ــەت  ــان پەق ــە، »ئىنس ــەن ئادەتت ــۇڭا، م ــم. ش ــە قازاندى ــەال نەتىج ــەچ، ئ ئۆگەنگ
ئــۆزى ئــەڭ قىزىقىدىغــان پــەن - كەســىپنى ئۆگەنگەندىــا، ئاندىــن مۇۋەپپەقىيەت 
قازىنااليــدۇ« دېگــەن ھۆكۈمگــە تــازا قايىــل ئەمەســمەن. مــەن ئۆز كەچۈرمىشــلىرىم 
ئاساســىدا، ئىنســاندا »ئۆگىنىــش - ئوقــۇش مەدەنىــي ئىنســان بولۇپ ياشاشــنىڭ 
ــەت  ــاڭ ۋە مەجبۇرىي ــان ئ ــەرتى« دەپ قارايدىغ ــان زۆرۈر ش ــا بولمايدىغ ــەم بولس ك
ــەن ۋە كەســىپنى  ــداق پ ــەر قان ــان ھ تۇيغۇســى بولســىا، ئۆزىگــە نېســىپ بولغ
چىــن يۈرىكــى بىلــەن بېرىلىــپ، تىرىشــىپ ئۆگەنســە، ئوخشاشــا مۇۋەپپەقىيــەت 

قازىنااليدىكــەن، دېگــەن ئەمەلىــي يەكۇنغــا ئىگــە بولــدۇم...

توغــرا، بىــر پەننــى، بىــر كەســىپنى ياخشــى ئۆگىنىــش ئۈچــۈن، ئىنســاندا 
ــۇ خىــل قىزىقىــش  ــا، ب ــرەك. ئەمم ــۇش كې ــەت بول قىزىقىــش، ھەپســىلە ۋە رىغب
شــۇ ئىنســاننىڭ بــۇ دۇنيا ياشــامىغا قىزىقىشــى، نەتىجىلىــك تۇرمۇش كۆچۈرۈشــكە 
ــقا نىيەتلىنىشــىنى  ــۇپ ياشاش ــان بول ــي ئىنس ــق مەدەنى تەلپۈنۈشــى ۋە ئېتىبارلى
ئاســاس قىلغــان بولۇشــى الزىــم مېنىڭچــە. پەقــەت شــۇنداق بولغاندىــا، ئاندىــن، 
تۈرلــۈك تۈمــەن مۇھىــت - ئىمكانــار ۋە خىلمــۇ خىل ســىناق - ئىمتىھانــار بىلەن 
تولغــان، ئەممــا گەردىشــى ھامــان ســەن - بىزنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھــەر قانداق 
بىــر شەخســنىڭ ئىرادىســى بويىچــە چۆرگىلىمەيدىغان بــۇ دۇنيادا، بــار ئىمكاندىن، 
مەۋجــۇد مۇھىتتىــن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىــپ، تىرىشــىپ - تىرمىشــىپ ئۆگىنىــش 
ئارقىلىــق، ئۆمــۈر مۇساپىســىدە ياخشــى نەتىجىلىــك، ئەھمىيەتلىــك ۋە مۇئەييــەن 

قىممــەت - ئېتىبارلىــق بولغــان مەدەنىــي ھاياتقــا ئېرىشــكىلى بولىــدۇ.

ئەقىــل يېشــىغا يەتكىنىمدىــن بۇيــان، مېنىــڭ دۇنيا قارىشــىم شــۇ: ئىنســان بۇ 
دۇنياغــا مۇشــۇنداق بىر ئىنســان ســۈپىتى بىلــەن تۆرەلگەنىكەن، ياشىشــى كېرەك، 
ياشــىغاندىمۇ ئىنســانغا مۇناســىپ رەۋىشــتە ياخشــى ياشىشــى كېــرەك. شــۇنداق 
دېيىــش مۇمكىنكــى، ياشــاش، ياشــىغاندىمۇ بــار ئىمــكان بىلــەن ياخشــى ياشــاش 

ھــەر قانــداق ئىنســان ئۈچــۈن بىــر مەجبۇرىيەتتــۇر.
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 ھالبۇكــى، ياشــام مەجبۇرىيىتىنــى جايىــدا ئــادا قىلىــپ، ياخشــى ياشاشــنى 
ئويلىغــان ئــادەم ئالــدى بىلــەن جەزمــەن ئۆگىنىشــى كېرەككــى، ئۆگىنىــش تېگــى 
– تەكتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ھــەر قانــداق بىــر ئىنســان ئۈچۈن بــاش تارتىپ 

بولمايدىغــان بــۇرچ ۋە زۆرۈر مەســئۇلىيەتتۇر.

شــۇنداق، ئۆگىنىــش – ھــەر قانــداق ئــادەم بــۇ دۇنيادىكــى ياشــام يولىــدا دۇچ 
ــۇ ئۆتكەلدىــن ئۆتەلىســەڭ، تاللىنىــپ ياشــاپ  كېلىدىغــان تۇنجــى ئۆتكەلكــى، ب
قالىســەن؛ ئۆتەلمىســەڭ، شــاللىنىپ سەپتىن قالىســەن: بوۋاقنىڭ ئانىنى ئىمىشنى 
بىلىشــى ئۆگىنىشــكە باغلىق؛ ســەبىي بالىنىڭ ئۆمىلەشــنى، مېڭىشــنى بىلىشىمۇ 
ئوخشاشــا ئۆگىنىشــكە تالىــق. ئەقىــل يېشــىدىكى ھــەر قانــداق بىــر ئادەمنىــڭ 
ئۆســۈپ، كامالــەت تېپىــپ، يېتىــك بىــر مەدەنىــي ئىنســان بولــۇپ ياشىيالىشــى 

ئاداققىــي جەھەتتــە يەنىــا ئۆگىنىشــكە قاراشــلىق. 

ئۆگىنىــش ئەمەلىيەتتــە، ئىنســانلىق ياشــام بىلىكلىرىنــى بىلىشــنى، تۇرمــۇش 
ــدراك  ــىنى ئى ــق تېخنىكىس ــەم قىلىشــنى ۋە ھاياتلى ــەنئەتلىرىنى پ ــەر – س ھۈن
قلىشــنى، شــۇ ئارقىلىــق، دۇنيــا ھاياتىنــى ھەقلىــق رەۋىشــتە مەنىــدار قىلىشــنى 
ئۆزىگــە مەزمــۇن قىلىدۇكــى، ئۆگىنىــش – ھــەر قانــداق بىــر ئىنســاننىڭ ئالــدى 
ــن  ــەرخ – باھاســىنى بىلىشــى، ئاندى بىلــەن ئۆزىنــى چۈشىنىشــى، ئۆزىنىــڭ ن
دۇنيانــى، دۇنيــا ياشــامىنى بىلىــپ يېتىشــىنىڭ مۇتلــەق زۆرۈر قاتتىــق دېتالــى؛ 
ئۇنىڭغا، يەنى ئۆگىنىشــكە مۇجەسســەمدۇر دۇنيادا ياشاشــنىڭ، ھايات كۆچۈرۈشنىڭ 

پۈتكــۈل چارىســى، تەدبىــرى ۋە ھەممــە ئامالــى. 

مېنىــڭ دۇنيــا قارىشــىم ۋە ياشــام چۈشــەنچەم مۇشــۇنداق بولغــاچ، مــەن تــەۋە 
بولغــان تەشــكىل مېنــى قايســى پــەن، قايســى كەســىپنى ئۆگىنىشــكە بۇيرىســا، 
بويــۇن تولغــاپ باقمىدىــم. »ئۆگــەن!« دېگەننــى، مەيلــى ئــۇ ماتېرىيالىزمغــا ئائىــت 
بولســۇن ۋە مەيلــى ئــۇ ئېدىيالىزمغــا خــاس بولســۇن، )ئۇالرنــى مىڭلىغــان ئالىمــار 
ئىــز بېســىپ ئۆگىنىــپ، ئۆگىتىــپ ۋە تەتقىــق قىلىــپ كېلىۋاتقــان بىــر خىــل 
ئىلىــم ئىكەنلىكىنــى ھېســابقا ئېلىــپ(، رەت قىلمــاي ئۆگەندىــم. مــاڭا نېســىپ 
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بولغــان ھــەر قانــداق ئۆگىنىــش ۋاقتىنــى مەدەنىــي ئىنســانلىق مەجبۇرىيىتىمنــى 
ئــادا قىلىشــنىڭ غەنىمــەت پۇرســىتى بىلىــپ، ھەرگىــز بوشــقا ئۆتكۈزىۋەتمىدىــم. 
ــات  ــى ئەدەبىي ــەي، مەيل ــل ئۆگىن ــى تى ــۆپ ئۇنىۋېرســىتېتاردا، مەيل شــۇنچە ك
ئۆگىنــەي، مەيلــى تېكىستشۇناســلىق كەســپىنى ئۆگىنەي ۋە مەيلى ماركســىزملىق 
پەلىســەپە ئۆگىنــەي ياكــى ئىســام دىنــى تەلىماتلىــرى )ئۇســۇلۇددىن( ئۆگىنــەي، 
ــەڭ ئەھمىيــەت  ئوخشاشــا ئۇالرنىــڭ ئاساســىي بىلىــم قىســمىنى ئۆگىنىشــكە ئ
ــا،  ــۆش بولس ــدا گ ــان: »ئىلغى ــار ھەمىشــە دەيدىغ ــڭ بوۋاي ــەن بىزنى ــم. م بەردى
ــا ســۆزىنىڭ بىــر ھەقىقــەت ئىكەنلىكىنــى  ــى ئەســقاتىدۇ« دېگــەن ئات بىــر كۈن
ئــۆز ئەمەلىيىتىــم مىســاللىرى بىلــەن ئىســپاتاپ چىقتىــم. كــۆپ خىــل پەنلــەر 
بويىچــە ئۆگىنىــپ ھاســىل قىلغــان ئاساســىي بىلىملــەر جۇغانمىســى مېنىڭ تىل 
تەتقىقاتى ئىشــىمدىمۇ، ئەدەبىي ئىجادىيەت خىزمىتىمدىمۇ، تېكىستشۇناســلىقتىمۇ 
ۋە تەرجىمىچىلىكتىمــۇ ئوخشــاش نــەرق ۋە ئوخشــاش قىممەت بىلەن ئەســقېتىپ، 

ئەمگەكلىرىمنــى پۈچــەك ئەمــەس، بەلــەن مېغىزلىــق ۋە ۋەزنىلىــك قىلــدى.

»تىلىمىز ئاسان كېلىدۇ« بىلەن مەسىلە ھەل بولمايدىكەن

ــا  ــانغا ئات ــنىڭ ئىنس ــك تۇرمۇش ــمىدا، ھىجرەتلى ــى قىس ــڭ ئالدىنق خاتىرەمنى
ــول  ــان ئىمكانىنىــڭ نىســبەتەن كــەڭ ۋە پۇرســەتلىرىنىڭ نىســبەتەن م قىلىدىغ
ــاراش  ــتۈرۈپ ق ــەت نىسبەتلەش ــۇ پەق ــا، ب ــم. ئەمم ــان قىلدى ــى باي بولىدىغانلىقىن
ئاساســىداچىقىرىلغان يەكــۈن، خــاالس. ئەمەلىيەتتــە، ھــەر قانــداق بىــر ئىنســان 
ئۈچــۈن، بولۇپمــۇ بىــزدەك قېرىنداشــلىق مۇھىتىــدا ياشــاۋاتقان ئادەملــەر ئۈچــۈن 
ئېلىــپ ئېيتقانــدا، تالاش ئىمكانى ھەرگىزمۇ چەكســىز بولمايدۇ، ئەكســىچە ھامان 
چەكلىــك بولىدۇ. شــۇڭا، ئۆگىنىشــتە، كەســىپ تالاشــتا، ھە دېســىا تاللىــق باغقا 
كىرىۋالمــاي، »ياپســام تۇتارمۇ، كۆمســەم پىشــارمۇ« دەپ ئىككىلىنىش كوچىســىدا 
بىھــۇدە لەلەڭشــىپ يۈرمــەي، نېســىپ بولغان ھــەر قانداق بىر كەســپىي ئۆگىنىش 

پۇرســىتىنى ئوخشاشــا چىــڭ تۇتقــان ئەۋزەلــدۇر، مېنىڭچــە.
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يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمدەك، 1975 - يىلى، ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇتقۇچىســى 
بولدۇم، شــۇندىن باشــاپ، 1978 - يىلغىچە، »ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىن تالانمىار« 
ــان  ــر يازغ ــۆزلەيدىكەن، ھىچبى ــا س ــۇرۇق نەزىرىيەنى ــۆزلىدىم. »ق ــىنى س دەرس
ــەر  ــر گەپل ــر - پىچى ــڭ؟« دېگــەن پىچى ــۇ ئادەمنى ــۇ ب نەرسىســىنى كۆرمىدۇقق
قۇلىقىمغــا كىرىــپ نېرۋامنــى غىدىغلىغــاچ، ئەدەبىــي ئىجادىيــەت يېزىقچىلىقــى 
بىلەنمــۇ ئاكتىــپ شــۇغۇلاندىم ۋە بىــر قانچــە يىــل ئىچىدىــا، ئــون نەچچــە پارچە 
ھېكايــە، نەســىر ۋە زىيــارەت خاتىرىســى يېزىــپ ئېــان قىلىــپ، ئاخىــردا، »كــور 

خېرىــدار« ماۋزۇلــۇق بىــر ھېكايىــار توپلىمــى نەشــىر قىلدۇرۇپمــۇ ئۈلگــۈردۈم.

 شــۇنداق پەيزىم بىلەن يېزىقچىلىق قىلىۋاتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە، تەشــكىل 
مېنــى چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتى دەرســىنى سۆزلەشــكە تەييارلىق قىلىش 
ئۈچــۈن، بېيجىــڭ چەتئــەل تىللىــرى ئۇنىۋېرســىتېتى ئاســىيا - ئافرىقــا تىللىرى 
فاكۇلتېتىگــە كىرىــپ، ئــەرەب تىلــى ئۈگىنىشــكە بۇيرىــدى. بېيجىــڭ چەتئــەل 
تىللىــرى ئۇنىۋېرســىتېتى بىلــەن مەركىزىــي مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتى ئارىلىقى 
ــاش  ــر - بىرىگــە قىيپ ــرى بى ــا دەرۋازىلى ــان، ئارق ــۈز مېتىرچــە كېلىدىغ ــەش ي ب
ــن  ــى 3 - ئايدى ــەر ئىــدى. 1978 - يىل ــان خوشــنا مەكتەپل قارىشــىپ تۇرىدىغ

تارتىــپ، ئەرەبچــە ئۆگىنىشــنى »بىســىلاھ« بىلــەن باشــلىۋەتتىم.

مــەن ئۇيغــۇر بولغاندىكىــن، ھــەر قانــداق بىر ئىشــقا دۇچ كەلگەنــدە، ئۇيغۇرچە 
ــداق  ــەر قان ــەن ھ ــز دېگ ــڭ تىلىمى ــتا، »بىزنى ــەن - دە. باش ــۇر قىلىم تەپەكك
مىللەتنىــڭ ســۆز - كەلىمىلىرىگــە ئاســان كېلىدىغــان قايماقتــەك ئەۋرىشــىم تىــل. 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە كىچىكىمىــزدە ›ئەلھەمدۇ‹نــى ئۆگەنگــەن، ›كەلىمــە تەمجىد‹نى 
ــۇ  ــن كىرگــەن ســۆزلۈكلەرمۇ كــۆپ. ب ــزدا، ئەرەبچىدى ــز، تىلىمى ــادا ئوقۇيااليمى ي
ــۇپ  ــۈر ســويىۋېتىدىغان بول ــا تەت ــرەر يىلدى ــى بى ــى دېگەنن ــەرەب تىل ــدا، ئ ھال
كېتىمــەن چوقــۇم« دەپ ئوياپتىمــەن. بىــراق، يېرىــم يىــل ئوقۇغاندىــن كېيىــن، 
ئۇنــداق »تىلىمىــز ئاســان كېلىــدۇ« بىلــەن مەســىلە ھــەل بولمايدىغانلىقىنــى، 
تىــل سوســتاۋىمىزدا ئــاز - تــوال ئەرەبچىدىن كەلگەن كىرمە ســۆزلەرنىڭ بولۇشــى، 
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ــز ئۈچــۈن  ــە، بى تەلەپپۇزدىكــى قىســمەن ئوخشاشــلىق دېگەنلەرنىــڭ ئەمەلىيەتت
چــوڭ ســۆزلىگىدەك ئەۋزەللىــك، ئارتۇقچىلىــق بواللمايدىغانلىقىنــى چوڭقــۇر ھېس 
قىلدىــم. بىــر يىــل ئەمــەس، ئىككــى يىــل ئۆگىنىــپ - ئوقۇپمــۇ، ئــەرەب تىلــى 
بىلىمىــدە، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلىدا يېزىلغــان ئەســەرلەرنى بىماالل ئوقــۇپ، راھەت 
تەپســىر ئېيتااليدىغــان بولــۇش سەۋىيىســىگە يېتەلمىدىــم. بــۇ ھالــدا، مېنىڭمــۇ 
جەھلىــم قاتتــى، قەتئىــي نىيەتكــە، يېڭىباشــتىن غەيرەتكــە كېلىــپ، تىرىشــىپ 
–تىرمىشــىپ، تاكــى 1982 - يىلــى 7 - ئايغىچــە ســاق تــۆرت يىــل ئۆگەندىــم 
ئــۇ ئەرەبچىنــى. ئەمەلىيەتتىــن ئۆتكــەن تەســىراتىم شــۇ بولدىكــى، ئەرەبچىنــى 
ئۇنــداق ئىشــىكنىڭ يوچۇقىدىــن ئۆگىنىۋالغىلــى، لۇغــەت ۋاراقاپــا بىلىۋالغىلى 
ــۇپ، ئاساســىي فونېتىكىســىدن  ــپ، ئۇســتاز تۇت ــە كىرى ــەن. مەكتەپك بولمايدىك
باشــاپ، پۈتكۈل گرامماتىكىســىنى يېتەرلىك ۋاقىت ســەرپىياتى بىلەن تەپســىلىي 
ــات  ــڭ تەتقىق ــن ۋەســىقىلىرىمىزدىكى ئەرەبچــە تەركىبلەرنى ــا، ئاندى ئۆگەنگەندى

ھۆددىســىدىن چىقىــش سەۋىيىســىنى ياراتقىلــى بولىدىكــەن.

يەنــە بىرســى، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىيــات ئوقۇتقۇچىســى ســاالھىيىتىممۇ، بىر 
مۇســۇلمان زىيالىيســى بولۇش ســاالپىتىممۇ ئوخشاشــا مېنى ئەرەبچىنى نىســبەتەن 
ــاق  ــاق - قوپس ــىچۇ؟ ئولتۇرس ــدى. ئەمس ــكە دەۋەت قىل ــىقراق ئۆگىنىش پىشش
ــەر،  ــۆز - كەلىمىل ــان س ــم بولغ ــان كەرى ــش مەنبەســى قۇرئ ــن كېلى ئېغىزىمىزدى
بىرىكمىلــەر، ھەتتــا جۈملىلــەر چىقىپــا تۇرســا، بىزنىــڭ كىشــى ئىســىملىرىمىزمۇ 
ئاساســەن ئەرەبچــە ئېتىمولوگىيىلىــك ئايرىــم ســۆز ۋە قوشــما ســۆزلەردىن تەركىــب 
ــڭ  ــەندۈرۈش بىزنى ــاپ چۈش ــۈزۈپ ئىزاھ ــا يەتك ــى دادىغ ــا، بۇالرن ــان تۇرس تاپق

بۇرچىمىــز ئەمەســمۇ - ئەجەبــا؟!

ــى  ــتلىرى مېن ــڭ تېكىس ــى ۋە ئۇنى ــى مۇقام ــون ئىكك ــۇر ئ ــن، ئۇيغ ئاندى
ــار ئىمــكان بىلــەن ياخشــى ئۆگىنىشــكە ھەيدەكچىلىــك قىلــدى.  ئەرەبچىنــى ب
ئەمســىچۇ؟ ئاماننىســاخان نەفىســىي قاتارلىــق ئىلىمســۆيەر ئەجدادلىرىمىــز رەتلــەپ 
مۇكەممەللەشــتۈرۈپ بەرگــەن، تۇردى ئاخۇن ئاكا قاتارلىق ســەنئەتخۇمار بوۋىلىرىمىز 
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ــۇر  ــن ئۇيغ ــراغا يېقى ــۈز مىس ــەش ي ــڭ ب ــۈچ مى ــەن ئ ــۈزۈپ بەرگ ــە يەتك بىزگ
ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى تېخىچــە ھەتتــا ئوقۇلغــۇ )ترانسكرىپســىيە( 
ــۇ  ــى ئاش ــڭ ئۇالرن ــا، بىزنى ــە تۇرس ــەن ھالەتت ــە كەلمىگ ــۇ بىرلىكك جەھەتتىنم
چاغاتــاي ئۇيغــۇر يېزىقــى بىلــەن يېزىلغــان كاسســىك شــەكلى بىلــەن ئوبــدان 
ــۇنداقا،  ــى، ش ــي قىممىتىن ــي ۋە مىللى ــي، مەدەنى ــڭ ئەدەبى ــۇپ، ئۇالرنى تونۇش
لېكســىكولوگىيىلىك ۋە تېكىســتىلوگىيىلىك ئاالھىدىلىــك - ئۆزگىچىلىكلىرىنــى 
دادىغــا يەتكــۈزۈپ شــەرھلەش بىزنىــڭ بــاش تارتىــپ بولمــاس مەجبۇرىيىتىمىــز 

ــا؟! ئەمەســمۇ - ئەجەب

 تــۆرت يىللىــق جاپالىــق ئەرەب تىلى ئۆگىنىشــى ئارقىلىق ئىگــە بولغان بىلىك 
ئاخىرقــى ھېســابتا مېنــى كــۆپ راھەتلەنــدۈردى. نىســبەتەن يېتەرلىــك دەرىجدىكــى 
ئــەرەب تىلــى بىلىمــى مېنــى »چاغاتــاي ئۇيغــۇر ئەدەبىياتنىــڭ جەۋھەرلىرىدىــن - 
ئەســلىي يېزىلىشــى بىلــەن ئۇيغۇر ئــون ئىككى مۇقامــى تېكىســتلىرى«، »ئۇيغۇر 
ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى ئۈســتىدە تەتقىقــات« قاتارلىــق ژىرىــك خــاس 
ــۈزۈپ ۋە يېزىــپ چىقىشــقا كېتىدىغــان ســەۋىيە كاپالىتــى بىلــەن  ئەســەرلەرنى ت
تەمىنلىگەندىن باشــقا، كۈندىلىك فولكلورىســتىك ســاالم - ســەھەت ســۆزلىرىمىزنى 
ــە  ــەش - ئالت ــن ب ــپ، مۇندى ــرا - دۇرۇس ئىزاھــاپ چۈشەندۈرۈشــتىن تارتى توغ
يــۈز يىلــار بــۇرۇن يېزىلغــان ئەدەبىي، ئىلمىــي ۋە دىنىــي ۋەســىقىلىرىمىزنى راۋان 
ئوقــۇپ تەپســىر ئېيتىشــقىچە بولغان تولىمــۇ زۆرۈر ۋە ئەھمىيەتلىــك ئەمگەكلەرنىڭ 
ھۆددىســىدىن چىقااليدىغــان ئىقتىــدار ســاھىبى قىلــدى. بــۇ ھالــدا، مــەن: »بۈيۈك 
ــردەم  ــارەك ئىســمىنى بى ــڭ مۇب ــۇر مۇتەپەككــۇر شــائىرى ئەلىشــىر نەۋائىينى ئۇيغ
›ناۋايــى‹، يەنــە بىــردەم ›نەۋايــى‹ قىلىــپ يېزىــش توغــرا ئەمــەس ئىكــەن. چۈنكى، 
ئۇنىــڭ ئەســلىي ئەرەبچىدە ›نەۋائىييــۇن‹ ئوقۇلۇپ، ›نــاۋا قىلغۇچى، كۈيلىگۈچى‹ 
ئۇقۇمىنــى بېرىدىغــان ســۈپەت ســۆز ئىكەن. شــۇڭا، ئىســىماردىن ســۈپەت ياســاش 
قوشۇمچىســى ›ىي‹نىمــۇ چۈشــۈرۈپ قويمىغــان ھالــدا، ›نەۋائىــي‹ قىلىــپ دۇرۇس 

يازايلــى« دېســەم، ئىلىــم ئەھلــى قايىــل بولــۇپ، ئىلىــك ئالىدىغــان بولــدى.
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ــى  ــى دەرس ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــپ، چاغات ــل ئۆگىنى ــى بىجانىدى ــەرەب تىلىن ئ
ئوقۇتۇشــىنىڭ ھۆددىســىدىن چەندىكىدەك ياخشى چىقىۋاتقانلىقىمدىن سۆيۈنگەن 
ــىنىڭ  ــى ئوقۇتۇش ــى دەرس ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــۇر چاغات ــڭ: »مەزك ــكىل مېنى تەش
سەۋىيىســىنى ئۆســتۈرۈپ، مەكتــەپ بويىچــە ئاالھىــدە ۋە ســەرخىل دەرســلەردىن 
قىلىــش ئۈچــۈن، پــارس تىلــى ئۆگىنىشــىم الزىــم بولىدىكــەن، پۇرســەت يارىتىــپ 
ــدە،  ــتىقلىدى. نەتىجى ــاي تەس ــال قىلم ــىمنى ھاي ــەن ئىلتىماس ــە« دېگ بېرىلس
بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتى شــەرق تىــل - ئەدەبىياتــى فاكۇلتېتــى پــارس تىلــى 
ــەن  ــڭ ھاۋالىســى بىل ــەر ئىشــلىرى كومىتېتىنى ــك مىللەتل كافېدراســى دۆلەتلى
ــن 1989 -  ــى 9 - ئايدى ــپ، 1988 - يىل ــقا كىرى ــۇس كۇرس ــان مەخس ئاچق
ــرىياتى«  ــودا نەش ــى ئۆگەندىم.»س ــارس تىل ــل پ ــر يى ــە، بى ــل 7 - ئايغىچ يى
تەرىپىدىــن 1981 - يىلــى نەشــر قىلىنغــان 2620 بەتلىــك »پارســچە - 
خەنزۇچــە لۇغەت«نىــڭ تۈزگۈچىلىرىدىــن بىــرى بولغــان ئاتاقلىــق پــارس تىلــى 
مۇتەخەسسىســى زېــڭ يەنشــېڭ ئەپەنــدى بىزنىــڭ بــاش مۇئەللىمىمىــز ئىــدى. 
تەســىراتىمچە، يېتەرلىــك ئــەرەب تىلــى بىلىمــى ئاساســى بولغــان ھالــدا پــارس 
تىلــى ئۆگەنســە، كــۆپ ئاســان بولىدىكــەن. بىــر يىللىــق ئوقــۇش - ئۆگىنىــش 
ئارقىلىــق، پارســچە كەســپىي كىتابارنى كــۆرۈپ چۈشــىنەلەيدىغان بولــدۇم. پارس 
تىلــى ئۆگەنگەندىــن كېيىــن، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى ئاســمىنىدا 
ئۇچۇشــقا زۆرۈر بولغــان ئىككــى قانــات تــەل بولــۇپ، مېنــى راھــەت پــەرۋاز قىلىش 
ئىمكانىغــا مۇيەسســەر قىلــدى. نەتىجىــدە، يۈزلىگــەن كاسســىك ۋەســىقىلەرنى 
ئوقــۇپ مۇتالىئــە قىلىــش ئاساســىدا، »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلى ھەققىدە مۇپەسســەل 
بايــان« ۋە »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى گرامماتىكىســى« قاتارلىــق نۇپۇزلۇق كەســپىي 

خــاس ئەســەرلەرنى مەيدانغــا كەلتۈرەلىدىــم.

 ئــەڭ مۇھىمــى، ئۇســتاز تۇتــۇپ، ئېلىپبەســىدىن باشــاپ ئەســتايىدىل 
ئۆگەنگــەن ئــەرەب ۋە پــارس تىلــى بىلىمــى مېنــى ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا 
ئىشــلىتىلىۋاتقان ۋە ئــۇزاق ئەســىرلىك ئىســتېمال جەريانىــدا، فونېتىك ئۆزگىرىش 
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ھاســىل قىلىپ تونۇغۇســىز بولۇپ كەتكەن كىرمە ســۆزلەرنىمۇ پەرق ئېتەلەيدىغان 
ۋە ئۇالردىكــى فونېتىــك ۋە مورفولوگىــك ئۆزگىرىــش جەريانىنــى ئىلمىــي رەۋىشــتە، 
قايىــل قىارلىــق چۈشــەندۈرۈپ بېرەلەيدىغــان قىلــدى. ئااليلــۇق، تــا ھازىرغىچــە 
ئېســىمدىن كەتمەيــدۇ، بىر قېتىملىــق »ئۇيغۇر تىلى لېكســىكولوگىيە تەتقىقاتى« 
دەرســىنىڭ مۇزاكىــرە ۋاقتىــدا، ئوقۇغۇچىلىرىمدىــن ۋەزنىلىكــرەك مۇنداق ئىككى 
ســوئال چۈشــتى: 1 - بىــر قىــز ئوقۇغۇچىــم مۇنداق ســورىدى: مۇئەللىــم، بىزنىڭ 
مەھەللىــدە بىــر مولــام بــار. ئــۇ: »قىزلىرىمىزغــا ›گۈلنــار‹ دەپ ئــات قويمايلــى. 
ــار‹ دېگــەن ›دوزاق‹ دېگــەن بولىــدۇ. ›گۈلنــار‹ دېمــەك ›دوزاقنىــڭ  چۈنكــى، ›ن
گۈلــى‹ دېمەكتــۇر، مۇســۇلمان قىزلىرىمىزغــا ›گۈلنــار‹ دەپ ئىســىم قويــۇش 

ھارامدۇر«دەپتــۇ. ســىزنىڭچە، ئــۇ مولامنىــڭ گېپــى توغرىمــۇ؟ 

مــەن مۇنــداق جــاۋاب بەردىــم: مېنىڭچــە، ئــۇ مولامنىــڭ گېپى خاتــا. چۈنكى، 
»گۈلنــار« بىرىكمــە ســۆزى چاغاتــاي ئۇيغۇر تىلــى دەۋرىدىن تارتىپ ئىشــلىتىلىپ 
كېلىۋاتىــدۇ. ئــۇ ئېنىقانغۇچــى »گــۈل« بىلەن ئېىقلىغۇچــى »نــار )nar(«دىن 
تەركىــب تاپقــان پارســچە ئىزافەتتــۇر. »نــار )nar(« ســۆزى پارســچىدا: »ئانــار 
كەلىمىســىنىڭ قىسقارتىلمىســى« دەپ چۈشــەندۈرىلىدۇ. ئەينــى زامانــاردا »گۈلى 
نــار« تەلەپپــۇز قىلىنغــان بــۇ بىرىكمــە ســۆز كېيىنچــە، ســۆزلەرنىڭ زىچلىشــىپ 
كېتىشــى نەتىجىســىدە، خۇددى »ســاھىبى جەمال« )جامال ئىگىسى( بىرىكمىسى 
كېيىنچــە، »ســاھىبجامال« تەلەپپــۇز قىلىنىدىغــان بولــۇپ قالغانــدەك، »گۈلنــار« 
دەپ تەلەپپــۇز قىلىنىــپ، ئۆز زامانىســىدىكىگە ئوخشاشــا »ئانار گۈلــى« ئۇقۇمىدا 
قوللىنىلغــان. ئــەڭ مۇھىمــى، ئەرەبچىدىكــى »دوزاق« ئۇقۇمىدىكى »نار« ســۆزى 
تەركىبىدىكــى »ئــا« تاۋۇشــى ئۇزۇن ســوزۇق تاۋۇش بولــۇپ، »نــار )na:r(« دەپ 
تەلەپپــۇز قىلىنىــدۇ. »گۈلنار«دىكــى »نــار« بولســا، ئۇيغۇرچىــدا، قىســقا ســوزۇق 
تــاۋۇش تەلەپپــۇز قىلىنىــپ، »ئانــار« دېگــەن ئۇقۇمنــى ئاڭلىتىدۇكــى، »گۈلنــار« 

دېمــەك »ئانارگــۈل، ئانارنىــڭ گۈلــى« دېمەكتــۇر.

2 - بىــر ئوغــۇل ئوقۇغۇچــى مۇنــداق ســورايدۇ: مۇئەللىــم، بــۇ يــەردە ئــۇزۇن 
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ســوزۇق تاۋۇشــنىڭ گېپىنــى قىلســىڭىز، باش بوغۇمدىكــى »ئا«نى ئۇزۇن ســوزۇپ 
تەلەپپــۇز قىلىدىغــان »قا:تاڭشــىماق« دېگــەن بىــر ســۆز ئېســىمگە كېلىۋاتىدۇ.بــۇ 

ســۆزنىڭ ئېتىمولوگىيىسىنى چۈشــەندۈرۈپ قويســىڭىز قانداق؟

تىلىــدا،  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى  بەردىــم:  جــاۋاب  مۇنــداق  مــەن 
»qa:tangshimaq)قاتاڭشــىماق(« دەپ، بــاش بوغۇمدىكــى »ئــا« تاۋۇشــىنى 
ئــۇزۇن ســوزۇق »ئــا:« تاۋۇشــى تەلەپپــۇز قىلىدىغــان كەلىمــە ئەســلىدە، پــارس 
تىلىدىــن كىرىــپ ئۆزلەشــكەن »كاردان« ســۆزىدىن تەلەپپــۇز ئۆزگىرىشــى قىلىپ 
ــدا  ــك« ئۇقۇمى ــان، تەجرىبىلى ــش بىلىدىغ ــدا، »ئى ــارس تىلى ــەكىللەندۇر. پ ش
ــلەپكى  ــدا، دەس ــۇر تىلى ــاي ئۇيغ ــى چاغات ــلىتىلىدىغان »كاردان« كەلىمىس ئىش
ــك  ــرى، تەجرىبىلى ــان، كەســىپ ماھى ــۈر ئىنس ــش بىل ــاردا ئوخشاشــا »ئى چاغ
ــا،  ــەن، ھەتت ــىپ كەتك ــۇپ ئۆزلىش ــۆز بول ــان س ــىنى بىلدۈرىدىغ ــادەم« مەنىس ئ
ــۇ  ــەن ماقالم ــن« دېگ ــن ســورا، ئاشــنى بارداندى ــۇرالردا، »ئىشــنى كارداندى ئۇيغ
پەيــدا بولغــان. چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئاخىرقــى دەۋرلىرىــدە، »كاردان«دىــن 
ياســالغان »كاردانشــاماق« پېئىلــى »قېرىــپ قالماق، قېرىپ كەتمــەك« ئۇقۇمىدىمۇ 
ــە  ــدا، كۆپىنچ ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــى زام ــى، ھازىرق ــلىتىلگەنلىكى كۆرۈلىدۇك ئىش
باغۋەنچىلىك ئاتالغۇســى قىلىپ قوللىنىلىدىغان مەزكۇر »قاتاڭشىماق« كەلىمىسى 
چاغاتــاي ئۇيغۇرچىســىدىكى »كاردانشــاماق«تىن كەلگەندۇر، يەنە دېســەك، چاغاتاي 
ئۇيغــۇر تىلىدىكــى »ئىشــنى كارداندىــن ســورا، ئاشــنى بارداندىــن« دېگــەن ئاتــا 
ســۆزى ھازىرقــى تىلىمىــزدا، »ئىشــنى كا:داڭدىــن ســورا، ئاشــنى با:داڭدىــن« 
دەپ، باش بوغۇمى ئۇزۇن ســوزۇق تاۋۇشــلۇق شــەكىلدە ئىشــلىتىلىپ كېلىۋاتىدۇ. 
 »)qa:tang(قاتــاڭ« ،»)ka:dang(ئەھمىيەتلىــك يېرى، بۇ يەردىكــى »كاداڭ
ــى  ــى بوغۇمىدىك ــاغ ئىكك ــاش - ئاي ــۆزلىرىنىڭ ب ــاداڭ)ba:dang(« س ۋە »ب
فونېتىــك ئۆزگىرىشــلەر، يەنــى بوغــۇم ئاخىــرى بولــۇپ كەلگــەن »ن« تاۋۇشــىنىڭ 
ئــۇزاق ئىســتېمال جەريانىــدا، »ڭ« تاۋۇشــىغا ئۆزگىرىــپ كېتىدىغانلىقــى، بوغــۇم 
ئاخىرىدىن »ر« تاۋۇشــىنىڭ چۈشــۈپ قېلىشــى بولســا، ئەســلىدىكى قىسقا سوزۇق 



119

تاۋۇشــلۇق بوغۇمنــى ئۇزۇن ســوزۇق تاۋۇشــلۇق بوغۇمغــا ئاياندۇرىۋېتىدىغانلىقىدىن 
ئىبــارەت ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئۆزىگىــا خــاس بولغــان بىــر تىــل ئادىتــى ۋە تىپىــك 

ئاالھىدىلىكىنــى ئىســپاتاپ كۆرســىتىپ بېرىــدۇ.

ــەك كەســپىي گەپلەرنــى قىلىــپ، ئوقۇرمەنلەرنــى زېرىكتــۈرۈپ  ــەردە، ب ــۇ ي ب
ــەن  ــال بىل ــۇنچىلىك مىس ــپ، مۇش ــاي بېرى ــە ھ ــۈن، ئۆزۈمگ ــلىق ئۈچ قويماس
كۇپايىلەندىــم. قىسقىســى، ئــەرەب ۋە پــارس تىلــى ئاساســىي بىلىملىــرى مېنــى 
ــدار  ــە ئىقتى ــم بويىچ ــات خىزمەتلىرى ــۇش ۋە تەتقىق ــۇ - ئوقۇت ــۇغۇلانغان ئوق ش
دەســمىرى جەھەتتىــن بىھاجــەت قىلىــپ، ئەمگــەك نەتىجىلىرىمنــى مىسلىســىز 
ــون  ــۇر ئ ــلىقى ۋە ئۇيغ ــۇر ۋەسىقىشۇناس ــى ئۇيغ ــى، مېن ــدە جاناندۇرغىن دەرىجى
ئىككى مۇقامى تېكىســتلىرى تەتقىقاتى سەھنىســىدە، يېڭىدىن يېڭى ســەمەرەلەر 

ــى راســتتۇر. ــاپ، ســۆيۈندۈرگىنى ۋە ھاياجاناندۇرغىن ــەن تارتۇق بىل

بىر تەۋسىيە ۋە بىر تەجرىبە 

فاكۇلتېتــى  ئەدەبىياتــى   - تىــل  ئۇيغــۇر  ئۇنىۋېرســىتېتى  مىللەتلــەر 
ئوقۇغۇچىلىــرى ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى كەســپىنى پۈتتــۈرۈش ئۈچــۈن بــەش 
يىــل ئوقۇيــدۇ. مــەن ئوقۇتقۇچــى بولغاندىــن بۇيــان، مېنىــڭ دەرســىمنى ئاڭلىغان 
ــان  ــم يېتەكچىســى بولغ ــەن ئىلى ــۈردى. م ــۇش پۈتت ــارار ئوقۇغۇچــى ئوق ــە ق ئالت
ــەت ئېچىــپ، بــەش يىللىــق  چاغــاردا، ھــەر بىــر ئوقۇغۇچــى ئۈچــۈن خــاس ب
ئوقــۇش –ئۆگىنىــش ئەھۋالىنــى تەپســىلىي خاتىرىلــەپ، ئوقۇغۇچىلىرىمنىــڭ ھەر 
قايســى پەنلەرگــە بولغــان قىزىقىــش ئەھۋالىنــى كۈزىتىــپ باققانمــەن. قاراتمىلىقــى 
بولغــان ھالدىكــى ئىز بېســىپ كۈزىتىش ۋە تەپســىلىي خاتىرىلىشــىم ئاساســىدىكى 
پاكىتاردىــن خۇالســەم شــۇكى، ئېنگلىــز تىلــى بىلــەن تــۈرك تىلىغــا ئىزچىــل 
قىزىقىدىغانــار توقســان پىرســەندىن ئاشــىدۇ؛ خەنزۇ تىلى دەرســى بىلــەن تەرجىمە 
ــدۇ.  ــك پىرســەندىن ئېشــىپ كەتمەي ــار ئەللى ــپ ئۆگىنىدىغان دەرســىنى قىزىقى
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا ئىزچىــل قىزىقىدىغانــار ۋە ئوقۇتقۇچىغــا ماساشــقان ھالــدا، 
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نورمــال ئۆگىنىدىغانــار يىگىرمــە پىرســەندىن ئوتتــۇز پىرســەنگە ئــاران يېتىــدۇ؛ 
»ماركســىزملىق پەلســەپە« قاتارلىــق ئومۇمىــي زۆرۈر پــەن دەرســلىرىگە بېرىلىــپ 
ــي  ــۈرۈش ئىلمى ــۇش پۈتت ــدۇ. »ئوق ــەنگىمۇ يەتمەي ــەش پىرس ــار ب قىزىقىدىغان
ــات توغرىســىدا يازســام  ــۇ ياكــى ئەدەبىي ماقالەمنــى تىــل ھەققىــدە يازســام بولۇرم
بولۇرمــۇ؟ ھېــچ بىلەلمەيۋاتىمــەن - يــا؟« دەپ، ماقالە ماۋزۇســىنى تاپشۇرۇشــقا بىر 
نەچچــە كــۈن قالغىچىلىكمــۇ بىر يەرگــە كېلەلمەي، الغايــاپ يــۈرۈپ كېتىدىغانار 
ئەللىــك - ئاتمىــش پىرســەننى ئىگىلەيــدۇ، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى كەســپىدە 
ئوقــۇپ ئوقــۇش پۈتتۈرىۋېتىپمــۇ، تولــۇق ئىمالىــق خــەت يازالمايدىغانــار بولســا، 

يــۈزدە توقســان پىرســەندىن تــۆۋەن چۈشــمەيدۇ.

مۇشــۇ ئەھۋالــدا، ئــۈچ ئۇنىۋېرســىتېتتە ســەككىز يىل ئوقۇغان بىر مويســىپىت 
ســتۇدېنت بولــۇش ســاالھىيىتىم بىلــەن، مــاڭا ســىرداش بولۇشــنى خاھايدىغــان 
يــاش دوســتلىرىمغا، مــاڭا ئىشــىنىدىغان، مــاڭا چىــن پۈتىدىغــان ئوقۇغۇچىلىرىمغا 

مۇنــداق مەســلىھەتلىك تەۋســىيەدە بولغــۇم كېلىــدۇ:

ــى  ــۇر مىللىتىن ــۇق ئۇيغ ــون مىليونل ــى كەســپى ئ ــل - ئەدەبىيات ــۇر تى ئۇيغ
مىللىــي كىملىكىنــى ســاقلىغان ھالدا تەرەققىي قىلىش ئىمكانىغــا ئىگە قىلىدىغان 
ــەڭ  ــق يۇســۇندىكى ئ ــدە، ھەقلى ــرى كەســىپلىرىنىڭ ئىچى ــەت بىلىملى مەدەنىي
مۆتىــۋەر كەســىپتۇركى، جەزمــەن يۈرىكىــڭار بىلەن بېرىلىپ ياخشــى ئۆگىنىڭار. 
كامىــل ئىمــان بىلــەن شــۇنداق دېگــۈم كېلىدۇكــى، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى 
ــۇر  ــاراۋەردۇر؛ ئۇيغ ــەن ب ــرى بىل ــڭ ئۆم ــۇر مىللىتىنى ــرى ئۇيغ ــپىنىڭ ئۆم كەس
مىللىتىنىــڭ ئۆمــرى بولســا، يــەر شــارىنىڭ ئۆمــرى بىلەن باالنىســتۇر، مۇقــەددەس 
ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىيــات كەســپى ئەمەلــى ياشــامدا، ئۇيغــۇر مىللىتىنىڭ مىللىي 
ــش  ــى گۈللىنى ــق مەدەنىيىتىن ــل - يېزى ــان تى ــى بولغ ــاش بەلگىس ــك ب كىملى
ئــۇل - ئاساســى بىلــەن كاپالەتلەنــدۈرۈپ تۇرىــدۇ؛ تىــل - يېزىــق مەدەنىيىتــى 
بــەرق ئــۇرۇپ راۋاجانغاندىــا، ئاندىــن ئومۇمىــي ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى مەڭگــۈ قــەد 
كۆتــۈرۈپ تۇرىــدۇ. مــەن ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى كەســپىنى مانــا شــۇنداق ئانــا 
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مۇھەببــەت بىلــەن ئۆگەنگەنمــەن. مېنىــڭ ئەقىدەمچــە، ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتى 
كەســپىنى مۇشــۇنداق ئــەال تونــۇش ۋە مۇشــۇنداق يۈكســەك مۇھەببــەت بىلــەن 
ئۆگەنگەندىــا، ئاندىــن چەندىكىــدەك ئەھمىيەتلىــك، قىممەتلىــك ۋە زور نەتىجــە 

قازانغىلــى بولىــدۇ. 

ئاندىــن، مۇئەييــەن بىــر كەســىپكە دائىــر، بەلگىلىــك بىــر پەنگــە ئاالقىــدار 
بولغــان تۈرلــۈك ئاساســىي بىلىملەرنى كۆڭــۈل قويۇپ ئۆگىنىش بىلــەن بىر چاغدا، 
ئۆگەنگەننــى ئــۆز ۋاقتىدىــا ئىشــلىتىپ بېقىــش، يەنــى ئۆگىنىشــنى ئىشــلىتىش 
بىلــەن زىــچ بىرلەشــتۈرۈش بــەك مۇھىــم ئىكــەن، بــۇ - مېنىــڭ ئۇنىۋېرســىتېت 
ھاياتىمــدا ئــۆز ئەمەلىيىتىــم ئارقىلىــق ھاســىل قىلغــان بىــر تەجرىبــەم دەيمــەن 

ئۆزۈمچــە. 

ئااليلۇق، سىياســەت دەرســى. سىياســەت دەرســى ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئاممىۋى 
زۆرۈرىيــەت دەرســى ســانىلىدۇكى، ئۇنى ئىجتىمائىي پــەن ئوقۇغۇچىلىرىمۇ، تەبىي 
پــەن ئوقۇغۇچىلىرىمــۇ جەزمــەن ئۆگىنىشــى كېرەك. بىــز سوتســيالىزم تۈزۈمىدىكى 
بىــر دۆلەتتــە ياشــاۋاتقان ئىكەنمىــز، ئــۆز دۆلىتىمىزنىــڭ سىياســىي ياشــام 
پرىنســىپ ۋە ئۆلچەملىرىنــى پىششــىق بىلىشــىمىز زۆرۈر. ئەگــەر بىــز »بىزنىــڭ 
كەســپىمىز تىــل - ئەدەبىيــات، سىياســەت ئەمــەس« دەپ، سىياســەت دەرســىنى 
ياخشــى ئۆگەنمىســەك، بىزنــى باشــقۇرىۋاتقان، بىزنــى ئىــدارە قىلىۋاتقــان دۆلــەت 
ــۇر  ــە، مەزك ــەك، مەكتەپت ــا ئۆزلەشتۈرمىس ــپ، ئېڭىمىزغ ــەتلىرىنى ئۆگىنى سىياس
دەرســنىڭ ئىمتىھاندىــن ئۆتەلمــەي نىيــوت قالىمىــز، جەمئىيەتكە چىققاندا بولســا، 
ئىــش تاپالماي ئىشســىز قېلىشــنى ئــۆز ئىچىگە ئالغــان بولۇمســىز قىيىنچىلىقارغا 
دۇچــار بولــۇپ گاڭگىــراپ قالىمىــز - دە، ئاخىرقىــي ھېســابتا ئۆزىمىــز ئورۇنســىز 

زىيــان تارتىــپ قالىمىــز.

ــەن  ــەپ بىل ــۇق گ ــى ئوچ ــەپە پېن ــى. پەلس ــەپە دەرس ــۇق، پەلس ــە ئااليل يەن
ئېيتقانــدا، ئىنســانغا بــۇ دۇنيــادا قانــداق ياشاشــنى ئۆگىتىدىغــان پەنكى، پەلســەپە 
ئاساســىي بىلىملىرىنــى بىلمىگــەن ئــادەم ئۆزىنىڭ كىملىكىنى تولــۇق بىلەلمەيدۇ، 
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بــۇ دۇنيــادا بىــر مەدەنىــي ئىنســان بولۇپ ياشاشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى، زۆرۈرىيىتىنى 
ۋە تۈپكــى يوللىرىنــى ئاڭقىرىــپ كېتەلمەيــدۇ. 

يەنــە ئااليلــۇق، تارىــخ دەرســى. تارىــخ پېنى بىر ئىنســانغا ئۆزىنىــڭ ئەجدادىنى 
تونۇتىــدۇ، ئــۆز قــەۋم - جامائېتىنىــڭ ئۆتمۈشــىنى پاكىتــار بىلــەن تونۇشــتۇرىدۇ. 
ــپ، كەلگۈســىگە دۇرۇس بېقىشــنىڭ  ــاۋاق ئېلى ــق، ئۆتمۈشــتىن س شــۇ ئارقىلى
ئىلمىــي يوللىرىنــى بىلدۈرىدۇكــى، تارىــخ بىلمىگــەن ئــادەم ئۆزىنى، ئــۆز خەلقىنى 
ياخشــى چۈشــەنمەيدۇ، ئۆزىنىڭ ئاداققىي قىممىتىنى دەڭســىيەلمەيدۇ، شــۇنداقا، 
بــۇ ئالەمــدە مۇئەييــەن باھــا - قىممەتكــە ئىگــە ئېتىبارلىــق بىــر ئىنســان بولــۇپ 

ياشاشــنىڭ نــەق يولىنــى تاپالمايــدۇ.

ــتە،  ــى ئىگىلەش ــپىنىڭ بىلىملىرىن ــات كەس ــل - ئەدەبىي ــى، تى دېمەكچىك
يۇقىرىقىــدەك سىياســەت، قانــۇن، پەلســەپە ۋە تارىــخ، ھەتتــا ماتىماتىــكا قاتارلىــق 
ــڭ تولۇقلىمىســى، قوللىشــى ۋە  ــەن ســاھەلىرىنىڭ زۆرۈر ئاساســىي بىلملىرىنى پ
ــدۇ.  ــى بولى ــۈم قازانغىل ــدەك ئۈن ــن چەندىكى ــا، ئاندى رىغبەتلەندۈرۈشــى بولغاندى
ــم  ــەت ئېقى ــەن پەق ــەن بىل ــوق، ›پەلســەپە‹ دېگ ــەن خوشــۇم ي »سىياســەت بىل
كېلىشــمەيدۇ« دەپ، مەدەنىــي ئىنســان ياشــامىغا تالىــق ئومۇمىــي پەنلــەر بويىچــە، 
ساۋاتســىز قالســاق، بىلىمىمىز ئاز بولۇپ قالســا، نەتىجىدە، دەۋر قەدىمى بىلەن تەڭ 
ئىلگىرىلــەش ئىقتىــدارى يــوق ئىنســان بولۇپ قالىمىــز، قاالقلىق ۋە قاششــاقىلىق 
بويۇنتۇرۇقىدىــن ئەبەدىــي قۇتۇالمــاي ئۆتــۈپ كېتىمىز شــۇ. شەكســىزكى، بــۇ ھالغا 

قېلىشــنى ھېچبىــر ۋىجدانلىــق ئىنســان ھەرگىزمــۇ خاھلىمايــدۇ، ئەلۋەتتــە! 

2011 - يىل 9 - ئىيۇن.
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سەككىزىنچى باب

مەملىكەت سىرتىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلىرىم

بىــر باشــانغۇچ مەكتــەپ ئوقۇتقۇچىســى ئائىلىســىدە، دادامنىــڭ دەرس 
كونســىپىكى تۈزۈشــلىرىگە، تاپشــۇرۇق تەكشۈرۈشــلىرىگە ھەمراھ بولۇپ، ئۆســۈپ 
ــاي  ــە ب ــەم ئىقتىســادىي جەھەتت ــار ھېلىھ ــدۇم. جۇڭگــودا، ئوقۇتقۇچى چــوڭ بول
تەبىقىگــە كىرمەيــدۇ. مېنىــڭ بالىلىــق ۋە ئۆســمۈرلۈك دەۋرىــم ئۆتكــەن ئــۇ 50 - 
60 - يىلــاردا، ئوقۇتقۇچىارنىــڭ ئىقتىســادىي ئورنــى تېخىمــۇ تــۆۋەن بولــۇپ، 
ــا  ــن كېيىن ــۇرا دېھقاناردى ــۆۋەن ئوتت ــان ۋە ت ــەل دېھق ــدا، كەمبەغ ــە تىزغان رەتك
تۇرىدىغــان نامراتــار قاتارىــدا ئىــدى تەســىراتىمچە. ئەممــا، بىزنىــڭ ئۆيــدە ئــەڭ 
كــۆپ بولىدىغــان گــەپ »چــوڭ بولغانــدا، قانــداق پــۇل تېپىــپ، قانــداق بــاي 
بولــۇش« ئەمــەس، بەلكــى پۈتكــۈل دۇنيادىكــى ئوقۇتقۇچىــار ئائىلىســىدىكىگە 
ئوخشاشــا، »چوقــۇم ياخشــى ئوقــۇپ، ياراملىــق ئــادەم بولۇش« ھەققىــدە بوالتتى. 
ئاتــا - ئانــا دېگــەن ئۆز نۆۋىتىــدە، ئىنســاننىڭ تۇنجى ئوقۇتقۇچىســى، ئىبتىدائىي 
پىــر - ئۇســتازى بولىــدۇ. ئاتــا - ئانىنىــڭ يۈرەكتىن چىقىرىپ قىلغان تەربىيىســى 
پەرزەنتلەرنىــڭ قەلبىگــە بەجايىكى تاشــقا مۆھۈر باســقاندەك مەھكەم ئورنــاپ قالىدۇ.

بالىلىقىمــدا، خىيالچــان، ئــارزۇ - ئارمــان قوغلىشــىدىغان يۈكســەك غايىلىــك، 
تىرىشــچان ۋە غۇرۇرلــۇق بــاال ئىدىــم. ئاتــا - ئانامنىــڭ تەربىيــە گېپىنــى قۇلىقىمدا 
چىــڭ تۇتــۇپ، ئىزچىــل ۋە ئاڭلىــق ھالــدا، تىرىشــىپ ئوقــۇدۇم. ئەقىــل يېشــىمغا 
يېتىــپ، پىكىــر ۋە تۇرمۇش قارىشــىم مۇقىم مەيدانلىق، كۆڭلــۈم مەزمۇت ئىمانلىق 
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بولغاندىــن كېيىــن: »ئەلھەمدۇلىلــاھ، مۇســۇلمان ئىكەنمــەن، مۇســۇلمانچىلىقنىڭ 
ــپ  ــى بىرئۆگىنى ــەرەب تىلىن ــۇ ئ ــان ئاش ــا تۇرىدىغ ــە چېتىلىپ ــە تەرىپىگ ھەمم
كۆرســەم؛ ئىرقىــم تــۈرك ئىكــەن، شــۇ تۈركىيەنــى كــۆرۈپ، بىــر كېزىــپ باقســام. 
ئــۇ قانــداش - دىنداشــلىرىمدىن ئۆگىنىــپ، ئۇ قېرىنداشــلىرىمدىن ئۈلگە ئېلىپ 
، خەلقىمنىــڭ ئالغــا بېســىش - تەرەققىي قىلىش دەرياســىدا ئاقســام« دېگــەن ئارزۇ 

تەمكىــن دىلىمــدا جــۇش ئــۇرۇپ، غايــە بولــۇپ تىكلەنــدى گويــا. 

ــارزۇ ۋە غايىنىــڭ تىكلەنگەنلىكــى  تەجرىبەمچــە، بىــر ئىنســاندا، مۇئەييــەن ئ
پەقــەت ۋە پەقــەت ئىشــنىڭ ئــەڭ ئىپتىدائىــي بىسمىلاھســى بولىدىكــەن، 
خــاالس. مەنــدەك ئىقتىســادىي قولــى ئــۇزۇن ئەمــەس ئىنســان ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، 
ــدە،  ــەت كەلگەن ــۈش، پۇرس ــەت كۈت ــۈن پۇرس ــۇرۇش ئۈچ ــە ئاش ــى ئەمەلگ غايىن
ــى  ــەن كــۈرەش قىلىــپ، ئۇن ــۇپ غەنىمــەت بىلىــش ۋە جاســارەت بىل ــى تون ئۇن
ــارزۇ  ــم ئىــش ئىكــەن. شــۇڭا، يۇقىرىقــى ئ ــن مۇھى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ھەممىدى
كۆڭلۈمــدە تىكلەنگەندىــن كېيىنمــۇ، رەتتىكــى ئوقــۇش، ئۆگىنىشــلىرىمنى ھېــچ 
بوشاشــتۇرمىغان ھالــدا داۋاماشــتۇرغاچ، پۇرســەت كۈتتــۈم. 1978 - يىلــى، 
مەركىزىــي مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتى تەشــكىلى مېنــى: »چاغاتــاي ئۇيغــۇر 
تىلــى تەتقىقاتىنــى چەندىكىــدەك ياخشــى قىلىــش ئۈچــۈن، چەتئــەل تىللىــرى 
ئۇنىۋېرســىتېتىغا بېرىــپ، ئــەرەب تىلــى ئۆگىنىــپ كــەل!« دەپ بۇيرۇغىنىــدا: 
»ھــە، پۇرســەت كەلــدى!« دېدىــم - دە، ئۇنــى غەنىمــەت بىلدىم ۋە تــۆرت يىللىق 
ئــەرەب تىلــى ئۆگىنىــش ســەپىرىگە دادىــل ئاتاندىــم. نەتىجىــدە، بۈگۈنكــى بــۇ 
»مېنىــڭ مەملىكــەت ســىرتىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم« دېگــەن ماۋزۇنــى مەيدانغا 

كەلتۈرگــەن ئەھمىيەتلىــك ئىلمىــي ھاياتنــى بېشــىمدىن كەچۈرگــەن بولــدۈم.

قاھىرە ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر يىل

تىللىــرى  بېيجىــڭ چەتئــەل  يىلغىچــە،  يىلدىــن 1982 -   - 1978
ــپ  ــدا، ئەرەبچــە ئۆگىنى ــرى فاكۇلتىتى ــا تىللى ئۇنىۋېرســىتېتى ئاســىيا - ئافرىق
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ســاۋاتلىق بولغىنىمدىــن كېيىــن، تەشــكىل تاپشــۇرغان چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - 
ئەدەبىياتــى ئوقۇتۇشــى ۋە تەتقىقاتــى ۋەزىپىســىنى يىلمۇيىــل ھــەم تەشــكىل ھــەم 
كەسپداشــلىرىم رازىــي بولغىــدەك ياخشــى ئورۇنلىدىــم. ھوســۇللۇق ئەمگەكلىرىــم 
شــاراپىتىدىن، 1991 - يىلــى، »بېيجىــڭ شــەھىرى دەرىجىلىــك مۇنــەۋۋەر 
ئوقۇتقۇچــى« بولــۇپ باھاالندىــم. 1995 - يىللىق مەملىكەتلىك »بــاۋگاڭ مائارىپ 
فوندى مۇكاپاتى«غا ئېرىشــتىم. مۇشــۇنداق نەتىجىلەر ئاساســىدا، 1996 - يىلى، 
مــەن يازغــان »مىســىر قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىغا بېرىــپ، مىســىر زىيالىلىرىنىــڭ 
مۇســۇلمانلىق بىلــەن زامانىۋىلىقنــى قانــداق بىرلەشــتۈرۈپ ياكــى ماساشــتۇرۇپ 
ــەب  ــەن دوكات مەكت ــەم« دېگ ــپ كەلس ــى تەكشــۈرۈپ، ئۆگىنى كېلىۋاتقانلىقىن
رەھبەرلىكــى ۋە دۆلەتلىــك مائارىــپ مىنىســتىرلىكىنىڭ مۇناســىۋەتلىك ئورگىنــى 
تەرىپىدىــن ھايالســىز تەســتىقاندى. شــۇنداق قىلىــپ، 1996 - يىلــى، 10 - 
ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، »زىيارەتچــى ئالىــم« )访问学者( ســاالھىيەتى بىلــەن، 

قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتىغا كىردىــم.

شــۇ قــاراردا، جۇڭگودىــن بارغانــار ئــون ئىككــى كىشــى بولــۇپ، ئۇيغۇرالردىن 
مەن بىلەن شــىنجاڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرســىتىتىدىن كەلگەن تارىخچى ئابابەكرى 
ئابلــەت مۇئەللىــم ئىككىمىــز ئىــدۇق. بىزنى قاھىرە شــەھرىنىڭ جىــزا رايونىدىكى 
قۇيمــا تۆمــۈر دەرۋازىســىدا، »جامىئەتــۇ مىســر1905« )مىســىر ئۇنىۋېرســىتېتى( 
دېگــەن خېتــى بــار قاھىــرە ئۇنىۋېرســىتېتى بــاش مەمۇرىيــەت قورۇســىنى شــىمال 
تەرەپتىــن ئۆتۈدىغــان بىــر چــوڭ كوچــا ئايرىــپ تۇرىدىغــان »مەدىنەتــۇت تۇلــاب« 
)ئوغــۇل ســتودېنتار شەھەرچىســى(گە ئورۇناشــتۇردى. »ئــون مىڭدىــن ئارتــۇق 
ئوقۇغۇچــى يېتىــپ - قوپىــدۇ« دېيىلىدىغــان بۇ شــەھەرچىدىكى بىز ئورۇناشــقان 
3 - بىنانىــڭ شــەرقتىن غەربكــە ســوزۇلغان كورىدۇرىنىــڭ جەنــۇب تەرىپىدىكــى 
ــا،  ــدە بولس ــىمال تەرىپى ــار، ش ــز جۇڭگولۇق ــن بى ــا بىردى ــر ياتاقت ــاردا، بى ياتاق
بىــر ياتاقتــا ئىككىدىــن، بەزىلىــرى ھەتتــا ئۈچتىــن بولــۇپ، رۇســىيە فېدراتىــپ 
ــار  ــەن ئوقۇغۇچى ــن كەلگ ــتان جۇمھۇرىيىتىدى ــەن ئوزبەكىس ــى بىل جۇمھۇرىيىت
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تۇراتتۇق. كۆپەيتىش بەلگىســىگە ئوخشــاش بىر - بىرىگە كىرىشــتۈرۈپ ياســالغان 
ــى  ــڭ ئىككىنچ ــق بىنانى ــۇزۇن قاناتلى ــاش ئ ــە ئوخش ــك، بۈركۈتك ــۈچ قەۋەتلى ئ

قەۋىتىنىــڭ دەل ئوتتۇرىســى مەســجىد ئىكــەن.

ئىككىنچــى كۈنــى، ســەھەر ســائەت تۆرتتــە بامدادقــا ئــەزان چىقىــش بىلــەن 
ــۇن دەپ،  ــەن« دەپ قالمىس ــاالق كېلىدىك ــۇلمانار ق ــۇق مۇس ــەڭا، »جۇڭگول ت
تەرەتلىرىمىزنــى راۋرۇس ئېلىــپ، مەســجىدكە چىقتــۇق. نامــاز قىلىــپ بولغانــدا، 
مــەن ســاناپ باقتىــم، ئــون توققــۇز ئــادەم نامــاز قىلىپتىمىــز. ئــۈچ قەۋەتلىــك بــۇ 
بىنــادا، غەيــرى مۇســۇلمانارنى چىقىرىۋەتكەنــدە، كــەم دېگەندىمــۇ ئىككــى يــۈز 
ئەللىكتىــن ئــۈچ يۈزگىچــە مۇســۇلماننىڭ بارلىقىــدا گــەپ يــوق ئىــدى. ئەرتىســى 
ئــون ئىككىمىــز ناماز قىلــدۇق. ئۈچىنچى كۈنى بولســا، توققۇز مۇســۇلمان جامائەت 
ــجىدكە  ــۇپ مەس ــى بول ــەھەر بىرىنچ ــەر س ــدۇق. ھ ــزى قىل ــداد نامى ــۇپ بام بول
كىرىــپ نامــاز قىلىدىغــان بىــز ئىككــى جۇڭگولــۇق مۇســۇلمان ياش ئىمــام ئاخۇنۇم 

مۇھســىننىڭ دىققىتىنــى تارتتــۇق بولغــاي ھــەر ھالــدا:

 - نامازخان، ياخشــى مۇســۇلمان ئىكەنسىزلەر، قەيەرلىك ســىزلەر؟، - سورىدى 
ــتۇرۇپ  ــى تونۇش ــەھىرىلىك ئىكەنلىكىن ــكەندىرىيە ش ــىر ئىس ــڭ مىس ــۇ ئۆزىنى ئ

ــن كېيىن. ئۆتكەندى

 - جۇڭگولۇق مۇسۇلمانارمىز، - تەمكىن جاۋاب بەردىم مەن.

ــوڭ  ــرەك، ئ ــا كې ــن بولس ــران قالغانلىقىدى ــۇ ھەي ــۇق؟، - تولىم  - جۇڭگول
قولــى بىلــەن ياقىســىنى بىــر تۇتۇۋېتىــپ، بىــر نېمــە دەپ پىچىرلىــدى ئىمــام 
ــۈزۈت  ــەن ت ــى: - م ــۆزىدە داۋام ئەتت ــدا، س ــىغان ھال ــى ئوڭش ــال ئۆزىن ۋە دەرھ
قىلىشــنى بىلمەيدىغــان ئــادەم. شــۇڭا دەۋىــرەي، ســىزنىڭغۇ )مېنــى كۆرســىتىپ 
تــۇرۇپ( قاپاقلىرىڭىــز بىــر ئــاز خەنزۇالرغــا ئوخشــاپ قالىدىكەن، ماۋۇ قېرندىشــىمىز 
- ئابابەكــرى مۇئەللىمنــى جۆنــەپ تــۇرۇپ ئېيتتــى - نەق مىســىرلىقنىڭ ئۆزىغۇ؟ 
قــاراڭ، ئۇنىــڭ قــاش - قاپــاق ۋە تەبىئىــي بــۈدرە چاچلىرىنــى! ســىز قانداقمــۇ 
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جۇڭگولــۇق بولىســىز - ھــە؟

ئابابەكــرى مۇئەللىــم ئىككىمىز قاھقاھــاپ كۈلۈپ كەتتــۇق. ئابابەكرى مۇئەللىم 
كۈلگىنىچــە، بــۈدرە چاچلىرىنــى غــۇرۇر بىلــەن، ئــوڭ قولىــدا بىــر نەچچــە قېتىــم 
تــاراپ قويــدى ۋە »قانــداق؟« دېگەنــدەك قىلىــپ، مــاڭا مەنىلىــك بىــر قــاراپ 

قويــدى. مــەن چۈشــەنچە بېرىــپ دېدىــم:

ــايدۇ.  ــەت ياش ــەش مىلل ــك ب ــە ئەللى ــقا يەن ــن باش ــودا، خەنزۇالردى  - جۇڭگ
مۇســۇلمان مىللەتلەرنىــڭ ســانى ئوندىــن، نۇپۇســى يىگىرمــە مىليوندىن ئاشــىدۇ. 
بىزنىــڭ مىللىتىمىزنىــڭ ئىســمىنى »قوميەااليغور«)قەۋمىييەتــۇل ئۇيغــۇر، يەنــى 
ئۇيغــۇر مىللىتــى( دەيــدۇ. بىزنىــڭ يۇرتىمىــزدا، چىــراي - ســىياق جەھەتتە ســىز 

ئىمــام ئاخۇنۇمغــا ئوخشــايدىغان ئادەملــەر كۇرمىــڭ تېپىلىــدۇ!

تونــۇش ۋە تونۇشــۇش دېگەن مانا شــۇنداق ئاســتا - ئاســتا بولىدىكــەن. »مىڭ 
ئاڭلىغاندىــن بىــر كۆرگــەن ئــەال« دېگــەن ئاتا ســۆزىنىڭ مەنىســىنى شــۇ كۈنلەردە 
بىلىــپ يەتكەنــدەك بولــدۇق. تەكــرار ئەمەلىيەتلــەر ئارقىلىق تونــۇپ يەتتۇقكى، بۇ 
يــەردە نامــاز قىلىــش قىلماســلىق، نامازنــى ۋاقتىــدا قىلىــش قىلماســلىق ئەمەلىــي 
ــم بەلگىســى  ــەڭ مۇھى ــر ئۆلچىمــى ياكــى ئ ياشــامدا، مۇســۇلمانلىقنىڭ بىردىنبى
ھېســابانمايدىكەن. پەنجۋەقىــت )پەجــۋەخ، يەنى بەشــناماز( مۇســۇلمانارمۇ باركەن، 
نامــاز قىلىشــتا پاسســىپ مۇســۇلمانارمۇ كــۆپ ئىكــەن. ھــەر كۈنــى ئەتىگەنــدە، 
ــۇرۇپ،  ــن ت ــا ئورنىدى ــەك، ئەمدى ــپ كەلس ــنى تۈگىتى ــائەت دەرس ــى س ئىكك
ــەن  ــىزلىك بىل ــتەھەبخانىغا ئېرەڭس ــېلىپ، مۇس ــە س ــى مۈرىلىرىگ جاينامازلىرىن
تايتاڭاپ كېتىۋاتقان مىســىرلىق ئەرەب ياشــار بىزنىڭ مۆلچىرىمىزدىكىدىن بەكا 
كــۆپ كۆرىنەتتــى. ياتــاق شــەھەرچىمىزدە بىــر جۈمــە مەســجىدى بــار. رىۋايەتتــە، 
»كورىــدۇر، ســەھنىلىرى بىلــەن قوشــۇپ ھېســابلىغاندا، ئــۈچ مىــڭ ئــادەم نامــاز 
قىلغىلــى بولىــدۇ« دېيىلىــدۇ. بىــراق، جۈمــە نامىــزى ۋە مەكتەبلــەردە ئىمتىھــان 
ئالىدىغــان ۋاقىتاردىــن باشــقا چاغــاردا، ئادەتتــە، ئوتتۇزدىــن ســەپ بولــۇپ، ئــون 
قاتــار تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇلغــان كۈنلەرنىــڭ ناھايىتــى ئــاز ئۇچرايدىغانلىقىغــا ھــەم 
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ھەيرانلىــق، ھــەم ئىلمىيلىــك بىلــەن شــاھىد بولــدۇق.

»مۇســۇلمانارنىڭ ئــەڭ قەدىمىــي دۆلىتىگــە كەپتــۇق. بىــز بولســاقمۇ 
پاسســىپلىق قىلمايلــى« دەپ، كــۆپ تىرىشــچانلىق كۆرســەتتۇق. بىــراق، قىرىق 
ــان مىســىرلىق  ــا مەســجىدكە چىقمايدىغ ــداد نامىزىغ ــۇ بام ــاي، بىزم كۈنگــە قالم
ســتودېنتلەردىن پەرقســىز بولــۇپ كەتتــۇق. ئامــال يــوق. مۇھىــت دېگــەن يامــان 
نەرســە ئىكــەن: كۆردۇقكــى، خۇپتــەن نامىزىدىــن كېيىــن، مىســىرلىقار خــۇددى 
ھاياجانانــدۇرۇش دورىســى ئىچىۋالغانــدەك شوخلىشــىپ كېتىدىكــەن. ياتاقــاردا، 
ۋارقىــراپ - جارقىرىشــىۋاتقان، رەڭگارەڭ ناخشــىلىق ئۈنئالغۇالرنــى قۇالقنــى 
ــاق  ــەر بولمىغىچــە يات ــاۋازدا قويۇۋەتكــەن، ســەھەر ســائەت 2 - 3 ل ــۇدەك ئ يارغ
بىناســى جىــم بولمىغــان. ئەتىگــەن ســائەت 6 - 7 لــەر بولغاندا بولســا، ياتاقاردىن 
بــەس - بــەس بىلــەن خــورەك ئــاۋازى ياڭراۋاتقــان. مانــا بــۇ مىســىر ياشــلىرى، 
مانــا بــۇ مىســىرنىڭ كەلگۈســىگە خوجايىــن بولىدىغــان يــاش زىيالىيلىــرى... بــۇ 
ھــال گويــا ئاشــۇ نىــل دەرياســى ســاھىلىدا، بــەش مىــڭ يىللىــق تارىخ شــاھىدى 
بولــۇپ قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرغــان جاھانغــا داڭقــدار ئەلئىھرامنىــڭ ئەتراپــى نېمــە 
ــا بۈگۈنگىچــە ئاشــۇ ئــۇزاق ئۆتمۈشــىگە ئوخشاشــا قاغجىــراق چــۆل  ئۈچــۈن ت
تۇرغانلىقىنىــڭ ســەۋەبىنى ئەمەلىــي مىســال بىلەن شــەرھلەپ بەرگەنــدەك بولىدۇ 

! نغا ئىنسا

مۇناســىۋەتلىك ماتېرىيالارنىــڭ كۆرسىتىشــىچە، ئاشــۇ 1996 - يىلــى، قاھىرە 
ــەن.  ــتودېنت ئوقۇيدىك ــۇق س ــن ئارت ــون مىڭدى ــۈز ئ ــر ي ــىتېتىدا، بى ئۇنىۋېرس
ئىنســتىتۇت، فاكۇلتېتلىــرى پايتەختنىــڭ ھــەر قايســى رايونلىرىغــا، شــۆبە 
مەكتەبلىــرى بولســا، مەملىكەتنىــڭ ھــەر قايســى شــەھەرلىرىگە يېيىلغان بــۇ قاھىرە 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ. فاكۇلتېتلەردىكى دەرس ئوقۇتۇشــى 30 - 40 ئوقۇغۇچىلىق 
ســىنىپ ئوقۇتۇشــىنى ئەمەس، 200 - 300 كىشــىلىك زال ئوقۇتۇشىنى ئاساس 
قىلىدىكــەن. بىــر كۈنــى مېنىــڭ لېۋىيەلىك مەســئۇد ئىســىملىك ساۋاقدىشــىم بىر 
قېتىملىــق كاسســىك ئەدەبىيــات دەرســى ئەسناســىدا، ئــەدەب بىلــەن قولىنــى 
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كۆتــۈرۈپ:

ــدى.  ــپ قال ــىم چىقى ــاز زۆرۈر ئىش ــر ئ ــڭ بى ــم! مېنى ــەرەم مۇئەللى  - مۆھت
ــداق؟ ــەم قان ــراق چۈشس ــىڭىزدىن بۇرۇن ــە، دەرس ــە كەلمىس كۆڭلىڭىزگ

مۇئەللىــم ئۇنىــڭ گېپىنىــڭ ئايىغــى چۈشــۈپ بولغىچــە، تولىمــۇ قوپاللىــق ۋە 
مۇتەكەببىرلىــك بىلــەن ئېيتتــى:

ــە  ــەڭمۇ كۆڭلۈمگ ــەق كەلمىس ــىمگە مۇتل ــن دەرس ــن كېيى ــە! مۇندى  - چىق
ــدۇ! كەلمەي

پۈتۈن زال »پاراققىدە« كۈلدى.

بىزدىمــۇ ھازىــر چــوڭ ســىنىپلىق ئوقۇتــۇش، ھەتتــا تېلېۋىــزۇر، كومپيوتېرلىق 
ئوقۇتۇشــار يولغــا قويۇلــدى ياكــى قويۇلىۋاتىــدۇ. ئەممــا، ئاشــۇ 90 - يىلــاردا، 
مــەن مىســىردا ئىشــتىراك قىلغــان زال ئوقۇتۇشــى مېنــى ھــەم جىددىيەتســىز ھەم 
ئۈنۈمســىز بىــر ئوقۇتــۇش ئۇســلۇبى ھېــس قىلدۇرغانىــدى: دەرس ئاڭلىغۇچىاردا 
دەرس ۋاقتــى بىلــەن ھېسابلىشــىش يــوق، كىرگــەن كىرىۋاتقــان، چىققــان 
چىقىۋاتقــان، مۇئەللىــم ئــۆزى بىلــەن ئــۆزى قاينــاپ ســۆزلەۋاتقان، ئەممــا كۆڭــۈل 

قويــۇپ ئاڭاۋاتقانارنىــڭ تايىنــى يــوق. 

بىزنىــڭ تەتقىقــات ماۋزۇلىرىمىــز كوللىكتىــپ دەرســلەرگە قاتنىشىشــتىن تــوال، 
ئايرىــم زىيــارەت ۋە خــاس ماۋزۇلــۇق ســۆھبەتلەرگە ئىشــتىراك قىلىــش ئارقىلىــق، 
ئــادا قىلىناتتــى. شــۇ ۋەجدىــن، بىــر يىــل جەريانىــدا، مــەن مىســىرلىق مەشــھۇر 
ئەدىــب تــاھ ھۈســەين ئەســەرلىرى تەتقىقاتچىســى بولغــان پروفېسســور، دوكتــور 
ســەلىم مىئمــار قاتارلىقــار بىلــەن كــۆپ قېتىــم ســەمىمىي، ئىلمىــي ســۆھبەتلەردە 
بولــدۇم. بــۇ ســۆھبەتلەر مېنىــڭ مىســىر ئىلىــم ھىجرىتىمنــى ھەقىقىــي مەنىدىكى 
ئەھمىيــەت بىلــەن تەمىــن ئەتكەن ئىدىكى، ھېلىھــەم مەزكۇر ئۇســتاز ۋە ھەمپىكىر 

كەسپداشــارنى ئېھتىــرام بىلــەن ئەســلەپ قالىمــەن.
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ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا...

مۇســۇلمانلىق بىلــەن زامانىۋىلىقنــى، پــەن تەرەققىياتــى بىلــەن دىنىــي 
ئىخاســمەنلىكنى قانــداق ماساشــتۇرۇش مەسلىســى مېنىــڭ تەتقىقــات ماۋزۇيــۇم 
بولغــاچ، تەشــكىلنىڭ قوللىشــى ۋە ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتى شەيخۇلئىســامىنىڭ 
تەســتىقاپ رۇخســەت - ئىجــازەت بېرىشــى ئارقىســىدا، شــۇ يىلــى، يەنــى 1996 
- يىلــى 10 - ئايــدا، ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتى ئىاھىيــەت فااكۇلتېتىنىــڭ 
دەرســىنى   )宗教原理( ئاساســلىرى(  دىنــى  )ئىســام  »ئۇســۇلۇددىين« 
ئاڭايدىغــا ئوقۇغۇچىســى بولــدۇم. »ئەزھەرىي« بولۇش ھەممە مۇســۇلمانغا نېســىپ 
بولىۋەرمەيــدۇ. شــۇڭا، بــۇ ئالتــۇن پۇرســەتنى ئــەڭ ئەال دەرىجىــدە گەۋدىلەنــدۈرۈش 

ئۈچــۈن، پۈتــۈن ئىمكانىــم ۋە ئىجتىھادىــم بىلــەن تىرىشــتىم.

مەن ئەزھەرىي بولغان شــۇ يىلدا، مىســىرنىڭ دىنىي ئىشــار رەھبەرلىك قاتلىمى 
ۋە دۆلەتنىــڭ دىنىــي ئىشــارنى باشــقۇرۇش تۈزۈمىدە، يېڭى بىر ئىســاھاتنىڭ يولغا 
قويۇلغــان بولۇشــى مېنىــڭ تەتقىقاتىمغــا ھــەر ھالــدا، ئىجابىــي تەســىر كۆرســەتتى، 
دەپ قارايمــەن. چۈنكــى، بۇرۇن ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شەيخۇلئىســامىي، يەنە 
ئۇنىۋېرســىتېت باشــلىقى دۆلەتنىــڭ ھــەر قانداق چوڭ باشــقۇرۇش سىياســەتلىرىنى 
تــۈزۈش رىياســىتىنىڭ دائىمىــي ھەيئــەت ئەزاســى بولــۇپ، دۆلەتنىــڭ ھــەر قانداق 
پەرمانــى ئۇنىــڭ دىنىــي تاسقىشــىدىن ئۆتۈشــى شــەرت بوالتتىكــەن. ئەمدىلىكتــە 
بولســا، ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتى مىســىر دۆلەتلىك دىيانەت مىســتىرلىكى تەرىپىدىن 
باشــقۇرۇلىدىغان بىر ئالىي مەكتەپ، شەيخۇلئىســام بولســا، دىيانەت مىنســتىرىنىڭ 
ئاغزىغا قارايدىغان بىر باشــقۇرۇلغۇچى ئورنىغا چۈشــۈرۈلگەن. بۇ - مىســىر زوڭتوڭى 
ھۆســنى مۇبارەكنىــڭ شــۇ يىلقــى چــوڭ بىــر ئىســاھات تەدبىــرى ئىكــەن. مۇشــۇ 
ســەۋەبتىن، خەلــق ئىچىــدە، خۇسۇســەن زىيالىــار ئارىســىدا، خېلىــا كەســكىن 
مۇھاكىمىلــەر، مۇالھىزىلــەر ۋە مۇنازىرىلــەر باركــەن. مــەن ھەممىســىنى يوۋاشــلىق 
بىلــەن ئاڭلىدىــم. ئەنئەنىچىلــەر ئەرەبلــەر تارىخىدىكــى بۈيــۈك فاتمىيــە سۇاللىســى 
دەۋرىدىــن باشــاپ، مىســىر، ھەتتــا پۈتكــۈل ئــەرەب دۇنياســىدا، پەتىۋاســى ئــەڭ 
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ئېتىبارلىــق بولغــان شەيخۇلئىســامنى پەقــەت دۆلەتنىڭ دىنىي سىياســىتىنى ئىجرا 
قىلغۇچــى، يەنــى باشــقۇرۇلغۇچى ئورنىغــا چۈشــۈرۈپ قويغــان زوڭتــوڭ مۇبارەكنــى 
)ئالــدى - كەينىگــە قارىۋەتكەندىــن كېيىــن ئاســتا ئــاۋازدا( »زامانىمىزدىكــى ئــەڭ 
چوڭ جېدىت« دەپ ئەيىبلىســە ، مۇشــۇ ئىســاھاتنىڭ تەشەببۇسچىلىرىدىن بىرى، 
شــۇ چاغدا يېڭىدىن تەيىنلەنگەن مىســىر دىيانەت مىنىســتىرلىكىنىڭ مىنىســتىرى 
قوشــۇمچە ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شەيخۇلئىســامى مۇھەممەد تانتاۋىينى بولســا، 
»بــاش غالچــا، قولچوماقچــى« دەپ ئاغرىنىــش ۋە ئاچچىــق بايــان قىلىشــىدىكەن. 
ــار  ــي ئىش ــۋى دىنى ــدا: »ئەنئەنى ــورۇنلىردا بولغىنىم ــرە س ــداق مۇنازى ــەن مۇن م
تۈزۈمــى ۋە باشــقۇرۇش تۈزۈلمىســىنىڭ زامانغــا يارىشــا، مۇۋاپىق ئىســاھ قىلىنغىنى 
ياخشــى. بولمىســا، زامانىۋى ئىشــلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىياتــى جەھەتتە، 
غــەرب بىلــەن بولغــان پەرقىمىــز تېخىمۇ زورىيىپ كېتىــدۇ« دېگەنــدەك پىكىرلەرگە 

بەكــرەك باش لىڭشــىتقىنىم راســت.

ــى  ــتۇرۇش، دىنن ــداق ماساش ــا قان ــۇلمانچىلىقنى زامانىۋىلىقق ــەك، مۇس دېم
پەنگــە قانــداق تەدبىقــاش مەسىلىســى مۇشــۇ ئــەرەب دۇنياســى بويىچــە، دىــن 
بىلــەن پەننــى نىســبەتەن مۇۋەپپەقىيەتلىــك ياراشــتۈرۈپ مېڭىۋاتقــان دۆلەتلەردىن 
ســانلىدىغان مىســر ئــەرەب جۇمھۇرىيەتىنىڭمــۇ تەرەققىيات كــۈن تەرتىپىدىكى ھەم 

مۇھىــم ھــەم نــازۇك بىــر مەســىلە ئىكــەن.

مــەن ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئوقــۇش جەريانىــدا، ئــۆز ئىمكانلىــرى بىلــەن 
كېلىــپ، مەزكــۇر ئۇنىۋېرســىتېتتە ئوقۇۋاتقــان بىــر مۇنچە بــاالم دېمەتلىــك ئۇيغۇر 
ئەزھەرىيلــەر بىلــەن تونۇشــۇپ قالدىــم. ئــۇالر ئىاھىيــەت فاكۇلتېتىدىــا ئەمــەس، 
ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە قانــۇن فاكۇلتېتــى، ئىقتىســاد فاكۇلتېتــى قاتارلىقاردىمــۇ 
ئوقۇيدىكەن. ئۇالرنىڭ ياتاق رايونى ئەزھەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ شــەرقىي شــىمالىغا 
ئىككــى كىلومېتىرچــە كېلىدىغــان »بۇئــۇس« ناملىــق ياتاقخانــا شەھەرچىســىدە 
ئىكــەن. مــەن بــەزى دەم ئېلىــش كۈنلىــرى تەكلىــپ بىلــەن بېرىــپ، ئۇالرنــى 
زىيــارەت قىاتتىــم. بۇئــۇس ئەســلىدە، ئەســكەرىي گازارمــا، يەنــى ھەربىــي رايــون 
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بولــۇپ، مىســىرنىڭ مەشــھۇر زوڭتوڭلىرىدىــن جەمال ئابدۇنناســىر ئۆز زامانىســىدا، 
ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئوقۇيدىغــان چەتئەللىــك ئوقۇغۇچىــار ئۈچــۈن، ياتاقخانا 
شەھەرچىســى قىلىــپ بەرگەنىكەن. كۆردۈمكى، شــەھەرچىنىڭ ياشــام ۋە ئۆگىنىش 
مۇھىتــى ئاالھىــدە ياخشــى ئىــدى: 10 - 12 كۋادىراتمېتىرلىــق بولســىمۇ، ھــەر 
بىــر ئوقۇغۇچىنىــڭ ئايرىــم بىــر ياتاقخانىســى باركەن. مەســجىدتىن باشــقا، كەڭ - 
ئــازادە بــەدەن چېنىقتــۇرۇش مەيدانلىــرى، كۇتۇبخانىلىرى شــۇ زاماننىــڭ زامانىۋى 
ئۈســكۈنىلىرى بىلــەن تەييــار ئىكــەن. بــۇ يەردىكــى ئەزھەرىيلــەر ھــەر جەھەتتىــن 

غەمســىز، ھاجەتســىز ۋە رازىمــەن كۆرۈنەتتــى.

مــەن ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئوقــۇش جەريانىــدا، ئــۆزۈم تاللىغــان ۋەزىپــە 
ــۇق قاتنىشــىپ،  ــاي، تول ــا قىلم ــائەتمۇ زاي ــر س دەرســىم »ئۇســۇلۇددىين«نى بى
ئەســتايىدىل ئوقۇغاندىن باشقا، يۇرتداش ئەزھەرىي ساۋاقداشلىرىمنىڭ مەسلىھەتى 
ۋە ئىلھاماندۇرۇشــى بىلــەن، كۇتۇبخانىدىــن ئىســام دۇنياســى بويىچــە ئاتاقلىــق 
مۇپەسســىرلەرنىڭ بىــر مۇنچــە تەپســىر كىتابلىرىنــى ئارىيــەت ئېلىــپ، كۆڭــۈل 
قويۇپ ئوقۇپ چىقتىم. بۇ تەپســىرلەر مېنىڭ »ئۇســۇلۇددىين« دەرســىنى ياخشــى 
ھەزىــم قىلىشــىمغا كۆرۈنەرلىــك پايدىســى بولغاندىــن باشــقا، كېيىنچــە، يېقىنقــى 
زامــان ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر مۇپەسســىرى زەرىــف قارىھاجــى 1926 - يىلــى كاشــغەردە 
يازغــان تەپســىر كىتابــى »قۇرئــان كەرىــم ئايەتلىرىدىــن ئەممــە پــارە تەپســىرى«نى 
ھازىرقىــي زامــان ئۇيغۇرچىســىغا گۈزەلچــە تەرجىمــە قىلىشــىمدا، بــەك ئەســقاتقان 
بولــدى. 2003 - يىلــى ســەئۇدىي ئەرەبىســتانىنىڭ جىــددە شــەھىرىدە نەشــىر 
قىلىنىــپ تارقىتىلغــان مەزكــۇر تەرجىمــە كىتابىمنىــڭ تەھرىرلىكىنى ئاشــۇ ئەزھەر 
ئۇنىۋېرســىتېتىدە بىللــە ئوقۇغــان ئەزھەرىــي بــاال ساۋاقداشــلىرىم قىلغــان ئىكــەن. 
ئــۇالر باھــاالش بېتىگــە مۇنــداق يېزىپتــۇ: »بــۇ مەشــھۇر ھــەم مۇھىــم كىتابنىــڭ 
ــەردە  ــم ئەزھ ــي مۇئەللى ــوپ تەكلىماكانى ــىمىز ئابدۇرەئ ــىدە، ساۋاقدىش تەرجىمىس
ئۆگەنگەنلىرىنــى ئىشــلىتىپ، ئۆزىنىــڭ ھەقىقىي ئەزھەرىيلىكىنى ئوچــۇق نامايەن 

قىلىپتــۇ، تولىمــۇ ســۆيۈندۇق.«
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ئەنقەرەدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلەردە ئۇنتۇلماس بەش يىل

90 - يىلاردا، ئىســاھات ۋە ئېچىۋېتىش سىياســىتىنىڭ شاراپىتىدىن جۇڭگو 
مائارىپــى ساھەســىدە، ياشــانغانار ياشــىرىدىغان، يەنــى ئەللىــك - ئاتمىــش ياشــلىق 
پروفېسســورالرمۇ ئوقۇغۇچــى بولــۇپ، مەملىكــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى داڭقلىــق 
ئۇنىۋېرســىتېتارغا ئىمتىھــان بېرىپ كىرىــپ، دوكتور ئۇنۋانى ئۈچــۈن ئوقۇيدىغان 
بىــر ســەلكىن شــامال ئۇرغۇغــان ئىدى. بۇ شــەرق شــامىلى مېنىــڭ – قىرىق يەتتە 
ياشــلىق دوتســېنت ئابدۇرەئــوپ تەكلىماكانىينىــڭ »تۈركچە ئۆگىنىــش، تۈركىيەگە 
ئىلىــم ھىجرىتــى قىلىــش« ئارزۇيــۇم پەردىســىنىڭ نۇســرەت تامــان ئېچىلىشــىغا 
ۋەســىيلە بولدى. تەشــكىل مېنىڭ 1996 - يىل 10 - ئايدىن 1997 - يىل 7 
- ئايغىچە ئارىلىقتا، قاھىرە ۋە ئەزھەر ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىكى ئۆگىنىش ۋە تەتقىق 
قىلىــش ۋەزىپىلىرىمنــى تولۇقى بىلــەن ئورۇناپ كەلگەنلىكىمنــى نەزەرگە ئېلىپ، 
تۈركىيــە ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىغا بېرىــپ، كاسســىك تــۈرك تىلــى ۋە ئەدەبىياتى 
تەتقىقاتــى بويىچــە، دوكتــور ئۇنۋانــى ئۈچــۈن ئوقــۇش، شــۇ ئارقىلىــق، مەركىزىــي 
مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ نۇقتىلىــق ئاالھىــدە كەســىپ ســاھەلىرىدىن بولغان 
چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى ئوقۇتۇشــى ۋە تەتقىقاتىنىــڭ سەۋىيەســىنى 

خەلقئارالىق رېلىســقا ئۇالش ئىلتىماســىمنى تەســىتىقلىدى.

1997 - يىــل 10 - ئينىــڭ 30 - كۈنــى، ســەھەر تۈركىيــە ۋاقتــى بىلــەن 
ــاالمەت  ــا س ــى« غ ــارا ئايرۇدۇرۇم ــۈرك خەلقئ ــتانبۇل »ئاتات ــتە، ئىس ــائەت بەش س
ــەدەم قويۇشــۇم  ــم ق ــا ئىككىنچــى قېتى ــە زېمىنىغ ــڭ تۈركىي ــۇ مېنى ــدۇق. ب قون
ئىــدى. )بىرىنچــى قېتىمقىســى 1995 –يىــل 6 - ئەينىــڭ 16 - كۈنى بولۇپ، 
ئــۇ چاغــدا، ئەنقــەرە، كونيــا ۋە بولــۇ شــەھەرلىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن »ماناس داســتانى 
دۇنياغــا كەلگەنلىكىنىــڭ مىــڭ يىللىقىنى قۇتلۇقــاش خەلقئارا ئىلمىــي مۇھاكىمە 
يىغىنى«لىرىغــا قاتنىشــىش ئۈچــۈن كېلىــپ، ســاق بىر ئــاي تــۇرۇپ قايتقانىدىم.( 
مەندىــن بىــر يىــل بــۇرۇن كېلىــپ، ئەنقــەرە ھاجەتتەپــە ئۇنىۋېرســىتېتىدە 
ئوقۇۋاتقــان ئابدۇررەشــىد جەلىــل قارلــۇق كېچىلــەپ يەتتــە يــۈز كىلومېتىــر يــول 



134

بېســىپ، ئەنقەرەدىــن كېلىــپ، ئايرۇدۇرۇمــدا مېنــى كۈتۈۋالــدى ۋە ھايــال قىلماي، 
ئــۇزۇن يوللــۇق ئاپتــوۋۇز بېكىتىگــە ئاپىرىــپ، ماشــنا بىلــەن، ئەنقەرەگــە ئېلىــپ 
كەتتــى. بــۇ تۈركىيــە جومھۇرىيەتــى دۆلەت بايرىمىنىــڭ ئىككىنچى كۈنــى بولۇپ، 
ھەممــە يــەر ئــاي - يۇلتۇزلــۇق تۈركىيــە دۆلــەت بايرىقىنىــڭ ئوتقاەشــتەك قىزىــل 
دېڭىزىغــا ئايانغــان، پۈتكــۈل خەلــق جۇمھۇرىيــەت قۇرۇلغانلىقىنىــڭ يەتمىش تۆرت 

يىللىقىنــى قۇتلۇقــاش شــادىمانلىقىغا چۈمۈلگــەن ئىــدى.

1 - تۆمەر TÖMER دە ئون ئاي

ــڭ  ــەن چەتئەللىكنى ــۈن كەلگ ــش ئۈچ ــق قىلى ــۇش ۋە تەتقى ــە ئوق تۈركىيەگ
ــەن ئۇنىۋېرســىتېتكە قاراشــلىق  ــەر قايســى شــەھەرلەردىكى مۇئەيي ھەممىســى ھ
)تۈركچــە   TÖMER (TÜRK DİLİ ÖĞRETİM MERKEZİ( بولغــان 
ئۆگىتىــش مەركىــزى( گــە كىرىــپ، تــۈرك تىلــى ئۆگىنىشــى، خۇسۇســەن 
ــۈرۈش  ــۇش پۈتت ــڭ ئوق ــۇر تۆمەرنى ــار مەزك ــۋان ئالىدىغان ــي ئۇن ــدەك ئىلمى مەن
شاھادەتنامىســىنى ئالغاندىن باشــقا، ئۇنۋان ئوقۇشــىنى باشاشــتىن بــۇرۇن، مەزكۇر 
تۆمەر ئورۇناشــتۇرغان ۋە يىلدا بىر قېتىم ئالىدىغان مەخســۇس »ســەۋىيە ســىناش 

ــەن. ــن ئۆتۈشــى زۆرۈر ئىك ئىمتىھانى«دى

شــۇنداق بولغانىكــەن، ھېــچ ئىككىلەنمــەي، ئەنقــەرە شــەھىرىنىڭ كىندىكــى 
بولغــان »قىزىــل ئــاي مەيدانى«نىــڭ شــەرقىي يېنىغــا جاياشــقان ئەنقــەرە 
ــاپ،  ــن باش ــى 11 - ئايدى ــۇ يىل ــپ، ش ــە تىزىملىتى ــىتېتى تۆمەرىگ ئۇنىۋېرس

ــم.  ــە ئۆگىنىشــكە كىرىشــىپ كەتتى تۈركچ

قىرىــق يەتتــە ياشــلىق چارباشــنىڭ ئــون يەتتــە ياشــلىق بەســاقال يىگىتلــەر 
ــەن  ــى ھەقىقەت ــە، ئوخشــاش ســەۋىيەنى ســاقاپ ئوقۇمىق ــەڭ ئۆلچەكت ــەن ت بىل
تــەس ئىكــەن. ئۇنىڭ ئۈســتىگە، ئوقۇشــقا كىرىش رەســمىيەتى ئۆتەيدىغــان كۈنى، 
مەســئۇل خانىمنىــڭ: »قەيەردىــن كەلدىڭىــز؟ تۈركىيــەدە نېمــە ئىــش قىلىســىز؟ 
ــدە  ــۈن مابەينى ــە ك ــر نەچچ ــوئاللىرىغا بى ــدەك س ــداق؟« دېگەن ــز قان تۈركچىڭى
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ئاڭلىۋالغــان تۈركچەمنــى مەزمــۇت ئۇيغۇرچىــم بىلــەن يۇغــۇرۇپ بىــر نەرســىلەرنى 
ــڭ  ــدا مېنى ــەر ھال ــن، ھ ــن كېيى ــۇت تۇرىۋالغاندى ــم مىن ــئۇل خانى ــم. مەس دېدى
چــوڭ ياشــلىق بىــر ئادەملىكىمنــى نەزەرگــە ئالــدى بولغــاي: »ســىز ئىككىنچــى 
ســىنىپتىن باشــاپ ئوقــۇڭ. شــۇنداقتا، بىــر مەرھەلــە )بىر باســقۇچ، ئىككــى ئاي( 
ئــاز ئوقۇيســىز. قارىســام، تۈركچىڭىــز يامان ئەمــەس ئىكەن. شــۇنداق قىايلىمۇ؟« 
دېــدى. مــەن مەمنــۇن بولۇپ، تەشــەككۇر ئېيتتىم ۋە ئىككىنچى ســىنىپقا كىردىم. 

ــاڭاپ  ــائەت دەرس ئ ــر س ــپ، بى ــىنىپقا كىرى ــى س ــەن ئىككىنچ ــراق، م بى
بولۇپــا، پۇشــمان قىلىــپ قالدىــم: ھەي، باشــتىن، ئېلىپبەدىن باشــاپ ئۆگەنســەم 
ــدە  ــە دېگەن ــىمۇ ھ ــل ئۆگىتىش ــڭ تى ــتىگە، تۈركلەرنى ــڭ ئۈس ــەن! ئۇنى بوپتىك
غەلىتــە تۇيۇلــدى مــاڭا: ئــۇالر »ســۆز، ئىبــارە، جۈملىدىكــى ســۆزلەر تىزىلمىســى« 
دېگەنــدەك تەرتىپنــى ۋە نوقــۇل گرامماتىــك نەزەرىيەنــى قويــۇپ، ئىشــنى 
ــۈزۈش،  ــە ت ــلىتىپ جۈمل ــى ئىش ــەن ئىبارىلەرن ــپ كەتك ــە ئايلىنى ــدا ئادەتك تىل
ئوقۇغۇچىارنــى جۈملــە تــۈزدۈرۈش ۋە ماقالــە يــازدۇرۇش بىلــەن باشــايدىكەن. ھــە 
دېســىا، پۈتــۈن - پۈتــۈن ماقالىارنــى ئوقۇتــۇپ، مەزمۇنىنــى ئــۆز چۈشەنچىســى 
بويىچــە ســۆزلىتىدىكەن. ياخشىســى، ســىنىپىمىزدا، رۇس، ياپون، ئــەرەب، پارس، 
گۈرجــۈ )گروزىــن( قاتارلىقاردىــن باشــقا، ئــاز ســاندا ئازەرىــي، تۈركمــەن قاتارلىــق 
تۈركىــي مىللــەت ئوقۇغۇچىلىــرى بولــۇپ، جۇڭگولــۇق مــەن بىــرال ئىدىــم. شــۇڭا، 
ســۆرىلىپ قېلىۋاتســاممۇ، خىجىــل بولــۇش دېگەننى بىــر ياققا چۆرىۋېتىــپ، بوش 
كەلمىگەنــدەك قىياپەتتــە، چــوڭ ســۆزلەپ ئولتۇرىۋەردىــم. بىــراق، كۈنلەرنىــڭ بىــر 
كۈنــى چانــدۇرۇپ قويــدۇم: مۇئەللىمىمىــز ئىككــى بەتلىــك بىــر ماقالىنــى ئــۆزى 
بىــر قېتىــم ئوقــۇپ بەرگەندىــن كېيىــن، بىزگــە: »ئــون بــەش مىنــۇت ئىچىــدە 
ئىككــى قېتىــم ئوقــۇپ، مەزمــۇن ھالقىلىرىنى ئىگىلەيســىلەر. ئاندىن، شــۇبۇ ماقالە 
مەزمۇنىنــى چۆرىــدەپ ســوئال ســورايمەن ھــەر بىرىڭاردىن« دېدى. مــەن ماقالىنى 
ئوقۇشــنىغۇ ئوقــۇدۇم. ئەممــا ھــەر ئىككــى - ئــۈچ جۈملىــدە بىــر قېتىــم دېگــۈدەك 
چىقىــپ تۇرىدىغــان »روبــوت« دېگــەن ســۆزنى ھېــچ چۈشــەنمىدىم. شــۇڭا، قــول 
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كۆتــۈرۈپ، مۇئەللىمدىــن ســورىدىم: »مۇئەللىــم! ›روبــوت‹ دېگــەن نېمــە؟« نېمــە 
بولغىنىنــى ئۇقمــاي قالدىــم، ســوئالىمنىڭ ســوئال ئاالمىتــى تەلەپپۇزۇمــدا تولــۇق 
ئىپادىلىنىــپ بولغىچــە، پۈتۈن ســىنىپ »پاراققىــدە« كۈلۈپ كەتتــى. مۇئەللىممۇ 
قوشــۇلۇپ، پۈتــۈن ســىنىپتىكىلەر »دۈررىــدە« مــاڭا بۇرۇلــۇپ، خۇددى توســاتتىن 
پەيــدا بولــۇپ قالغــان ئالەملىــك مەخلــۇق)外星人( نــى تاماشــا قىلىۋاتقانــدەك 
ســىنچىاپ قــاراپ كېتىشــتى. مــاڭا يانمــۇ يــان ئولتۇرىدىغــان فــاس )ماراكــەش(
تىــن كەلگــەن زەڭگــى ئەرەب قېرىندىشــىم جىھــاد كۆزىنــى تولىمۇ ســەت ئااليتقان 

ھالــدا:»ۋەي! روبوتنىمــۇ بىلمەمســەن - ســەنەي!؟« دەپ ۋارقىــراپ كەتتــى. 

خېلىــا خىجىــل بولــدۇم. مۇئەللىــم چۈشــەنچە بەرگەندىن كېيىــن بىلدىمكى، 
»روبــوت« دېگىنــى ماشــىنا ئادەمنىڭ ئىجادچىســى ئۇنىڭغا قويغان ئىســىم بولۇپ، 
پۈتۈن دۇنيادىكى مىللەتلەرنىڭ ھەممىســى دېگۈدەك »ماشــىنا ئادەم«نى »روبوت« 
دەيمىــش. ئەپســۇس مــەن بىلمەيدىكەنمــەن. بىــراق، بۇ يــەردە، مۇشــۇنداقا بولدى 
قىلغــۇم كەلمىــدى. ئاســتا ئورنىمدىــن تــۇرۇپ، قــارا دوســكىنىڭ ئالدىغــا كەلدىــم 
ۋە ھېلىقــى ئېيىــق تەلــەت قېرىندىشــىم جىھادنــى قولــۇم بىلــەن جۆنــەپ تــۇرۇپ: 
»ئۇنچىــۋاال ھەيــران قالمــا قېرىندىشــىم. ســېنىڭ روبوتۇڭنــى بىزنىــڭ جۇڭگــودا 
›روبــوت‹ دېمەيــدۇ، بەلكــى ›جــى چــى رېــن‹ دەيــدۇ ۋە ئۇنــى مۇنــداق يازىــدۇ« 
دەپ، 机器人 دېگــەن ئــۈچ خەتنــى دوســكىغا يوغــان قىلىــپ يېزىــپ قويــۇپ، 
كېلىــپ ئەســلىي ئورنۇمدىكــى كىتابلىرىمنــى يىغىشــتۇرۇپ، ئــەڭ ئاخىرقــى رەتتە 
يالغــۇز ئولتۇرىدىغــان بويــى بىــر مېتىــر سەكســەن، يېشــى ئــون بــەش ياشــلىق 
گۈرجــۈ ساۋاقدىشــىم گىئورگىنىــڭ يېنىغا بېرىپ ئولتــۇردۇم. قارىســام، ئەمدىلىكتە، 
 机器人 JİCHİREN ھەممەيلەننىــڭ كــۆزى مەندىن يۆتكىلىــپ، دوســكىدىكى
دېگــەن خەنزۇچــە خەتكــە ھەيــران - ھەســلىكتە تىكىلگىنىچــە ئالىيىــپ قالغــان 

ئىدى.

ــى  ــا تۆمەرن ــاي ئوقۇپ ــۈچ ئ ــەر ئ ــن كەلگەنل ــا يۇرتتى ــڭ ئان ــام، بىزنى ئاڭلىس
پۈتتۈرەرمىــش. ئۇيغۇرالردىــن تۆمــەردە ئالتــە ئــاي ئوقۇغــان دېلــو يوقمىــش. ئەممــا، 
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ــۇش  ــەن ئوق ــە بىل ــن: »ياخشــى نەتىج ــۇپ، ئاندى ــاي ئوق ــون ئ ــۇق ئ ــەن تول م
پۈتتــۈردى« دېگەن شــاھادەتنامىغا ئېرىشــتىم. تۆمەر باشــلىقى پروفېسســور، دوكتور 
مەھمــەت ھانگىرمــەن ئىمــزا قويغان مەزكــۇر شــاھادەتنامە بىلەن ئۇ يازغــان »ئالتۇن 
ــڭ  ــدا، مېنى ــەم شەخســى قىرائەتخانام ــاب ھېلىھ ــە« دېگــەن كىت ــەن تۈركىي ۋەت
ــن راھــەت بەھرىمــەن  ــە تۈركچــە ئۆگەنگەنلىكــم ۋە تۈركچىدى ــم مەكتەپت مۇنتىزى

بوالاليدىغانلىقىمنىــڭ شــاھىتى بولــۇپ، ئەزىزلىنىــپ ســاقانماقتا..

2 - ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۇستازلىرىم

1998 - يىــل 3 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى، ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى ئاســپرانتار 
ئىنســتىتۇتىدا ئوقۇشــقا كىرىش رەســمىيەتى ئۆتەپ، ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى تىل 
ۋە تارىــخ - جۇغراپىيــە ئىنســتىتۇتى چاغــداش تــۈرك شــىۋىلىرى ۋە ئەدەبىياتلىرى 
ــل 4 -  ــدۇم. 2002 - يى ــپرانتى( بول ــور ئاس ــى )دوكت ــڭ دوكتورانت فاكۇلېتىنى
ــاش  ــىيە( ياق ــز )دېسسېرتاتس ــڭ تې ــۇر فاكۇلتېتنى ــى، مەزك ــڭ 10 - كۈن ئاينى
ــات«  ــتىدە تەتقىق ــي‹ ئۈس ــى ھەمىدى ــان ›تارىخ ــايرامىي يازغ ــا س ــدا، »مۇس زالى
ــە  ــك( تۈركچ ــڭ خەتلى ــۈز مى ــەن ئۈچي ــەت )تەخمىن ــي 513 ب ــۇق جەمئى ماۋزۇل
تېــز ئەســىرىمنى پروفېسســور، دوكتــور فاتىمــە ســەما بارۇتچــۇ - ئۆزۆنــدەر خانىــم، 
پروفېسســور، دوكتــور ئەھمــەد بىجان ئەرجىاســىن ئەپەنــدى، پروفېسســور، دوكتور 
ــدى ۋە  ــا ئەپەن ــال قاي ــور ئۆن ــور، دوكت ــدى، پروفېسس ــوالت ئەپەن ــتافا جانپ مۇس
پروفېسســور، دوكتــور ســارى بەردىيېــۋ ئەپەنــدى )تۈركمەنىســتان(لەردىن تەشــكىل 
تاپقــان باھــاالش كومىتېتــى ھوزۇرىــدا ئوقــۇپ، ســوئالارغا جــاۋاب بېرىــپ، غەلىبــە 
بىلــەن، »ئەدەبىيــات دوكتــورى« ئۇنۋانىغــا ئېرىشــتىم. شــۇ يىلــى 5 - ئاينىــڭ 
ــەر  ــي مىللەتل ــڭ مەركىزى ــۇم بېيجى ــەت ئورن ــلىيدىكى خىزم ــى، ئەس 20 - كۈن
ــل -  ــۇر تى ــاپ، ئۇيغ ــن باش ــم. 21 - مايدى ــپ كەلدى ــىتېتىگە قايتى ئۇنىۋېرس
ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىگــە قايتــا ئىشــقا چۈشــتۈم. شــۇنداق قىلىــپ، مــەن ئۇيغــۇر 
مەدەنىيــەت - مائارىــپ تارىخىــدا، كاسســىك تۈركىي تىــل - ئەدەبىيات تەتقىقاتى 
كەســپى بويىچــە تۈركىيــەدە ئوقــۇپ ۋە ئالىــي ئىلمىــي ئۇنــۋان – دوكتورلۇقنــى 
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ئېلىــپ، ۋەتەنگــە قايتىــپ كېلىــپ ئىشــلىگەن تۇنجــى ئۇيغــۇر دوكتــور بولــۇپ 
قالدىــم. 

ــەما  ــور س ــور، دوكت ــتازلىرىمدىن پروفېسس ــىتېتىدىكى ئۇس ــەرە ئۇنىۋېرس ئەنق
بارۇتچــۇ - ئۆزۆنــدەر خانىــم مېنىــڭ يېتەكچى ئۇســتازىم. ئــۇ ئاســان كۈلمەيدىغان، 
جىــددى چىــراي، ســۈرلۈك ۋە ســاالپەتلىك خانىــم ئىــدى. ئومۇمىــي تۈركىلوگىيــە 
ۋە ئۇيغۇرشۇناســلىق بويىچــە بىلىــم دائىرىســى كــەڭ ۋە چوڭقــۇر. پىكىــر بايــان 
قىلىــش بىلــەن ئــۆز پىكرىنــى ئېنىــق قىلىپ چۈشەندۈرۈشــكە ئۇســتا. شــۇڭا، بىز 
ســەما خانىمنىــڭ دەرســىنى ئاڭاشــقا ئامــراق بولىدىغــان. تۈركىيــەدە ئاســپرانتار 
دەرســى بىلــەن ئاساســىي پــەن ئوقۇغۇچىلىرى دەرســى ســۆزلەش، ســىناق ئېلىش 
ــى ماگىســتېر ئاســپرانتلىرى  ــدۇ. مەيل ــۈك پەرقلىنى ــە تۈپل ئۇســلۇبلىرى جەھەتت
دەرســى بولســۇن ۋە مەيلــى دوكتــور ئاســپرانتلىرى دەرســى بولســۇن، ئوقۇتقۇچــى 
بىلــەن ئوقۇغۇچىنىــڭ ســۆزلەش، ئــۆز مۇالھىــزە ۋە مۇھاكىمىســىنى بايــان قىلىــش 
پۇرســىتى تەڭــدە تــەڭ، ھەتتــا ئوقۇغۇچىغــا بېرىلگەن پۇرســەت كۆپرەك دېيىشــكە 
بولىــدۇ. گەرچــە ســەما خانىمنىــڭ قىياپىتــى ســۈرلۈك، مۇئامىلىســى جىددىيەتلىك 
ــر ئىنســاننىڭ بىلىــش - بىلمەســلىكى، ياخشــى ســۆزلىيەلەش -  بولســىمۇ، بى
سۆزلىيەلمەســلىكىگە نىســبەتەن ئىنكاســى تولىمۇ ئىلمىي. ئۇ دائىم: »بىلىكلىك 
بىلــەن بىلىكســىز بىلىــك ئالدىدا تــەڭ بــاراۋەردۇر. بىلگەنلىك - بىلىــش جەريانىغا 
ئەمگــەك ســىڭدۈرگەنلىكنىڭ نەتىجىســى. بىلمىگەنلىــك بولســا، بىلىــش ئۈچــۈن 
تېخــى يېتەرلىك ئەمگەك ســىڭدۈرمىگەنلىكنىڭ ھاســىلى. ھالبۇكى، بىــر ئادەمنى 
بىلمەســلىكتە ئەيىبلەشــتىن تــوال ئۇنىڭغــا ســەمىمىيەت بىلــەن، بىلىــش يوللىرى 
ھەققىــدە تەكلىــپ بەرگــەن ئــەال« دەيتتــى. شــۇ ســەۋەبتىن، بىــز ئوقۇغۇچىــار 
ئۇنىــڭ ئالدىــدا پىكىــر بايــان قىلىشــتىن، خاتا ســۆزلەپ قېلىشــتىن قورقمايتتۇق، 

ئۇنىــڭ بىلــەن ھەمســۆھبەت بولۇشــقا ھېرىســمەن ئىــدۇق. 

پروفېسســور، دوكتــور ئۆنــال قايــا ئەپەنــدى مېنىڭ دوكتــورا تېــزى )دوكتورلۇق 
ئۇنــۋان دېسسېرتاتســىيە ئەســىرى( يېتەكچىــم. ســاالپەتلىك، چىقىشــقاق، مۇاليىم 
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مۇئامىلىلىــك ۋە ھــەر ئىشــتا قائىدىلىــك بولۇشــنى قۇۋۋەتلەيدىغــان مۆمىن مۇئەللىم 
ئىــدى. »بەنىملــە گــەل، نامــازا گىدەجــەز، چابــۇك!« )ماڭــە مــەن بىلــەن، نامازغــا 
بارىمىــز. چاققــان مــاڭ!( دېگىنىچــە جۈمــە نامازلىرىغــا ئېلىپ باراتتى مېنى. يېشــى 
مەندىــن ئــون ياشــار كىچىــك، بويــى مەندىن ئــون ســانتىمېتىرلەر پاكار بولۇشــىغا 
قارىماي، مېنى باشــقۇرۇش، ئەدەپلەش ۋە يېتەكلەشــتە، قاتتىق تەلەپ ۋە مېھرىبان 
چــوڭ ئاكامنىــڭ ئــۆزى ئىــدى. »بــۇ ھەپتــە يەڭگەمگــە تېلېفــون قىلدىڭمــۇ؟«، 
»قەيســەر ئوغاننىڭ ئەھۋالى قانداق ئىكەن؟«، دەپ سۈرۈشــتۈرۈپ تۇرۇشــلىرى، 
ــى ماساشــتۇرۇپ كىيەلمەپســەن، ھــەي،  ــە كىيىملىرىڭن ــۈن يەن ــا! بۈگ »قارىغىن
ئىنســانەي!« دەپ ۋارقىــراپ كېتىشــلىرىنى ســېغىنىش بىلــەن ئەســلەپ قالىمەن 

ھېلىھەم.

ئۆزبەكىســتان  ئەپەنــدى  قوچقارتايېــۋ  ئىرســتاي  دوكتــور  پروفېسســور، 
تاشــكەنتلىك تىلشــۇناس ئالىــم، شــۇ يىلــاردا ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتى چاغــداش 
تــۈرك شــىۋىلىرى ۋە ئەدەبىياتلىــرى فاكۇلتېتىــدە، ئۆزبــەك تىــل - ئەدەبىياتىدىــن 
دەرس ســۆزلەيدىغان چەتئەللىــك مۇتەخەسســىس ئىــدى، مــاڭا »تۈركىــي تىلــار 
سىنتاكســىس تەتقىقاتــى« ۋە »تۈركىــي تىلــار مورفولوگىيــە تەتقىقاتــى« ئاتلىــق 
ئىككــى دەرس بويىچــە بىلىــم بەرگەن ئۇســتازىم. يېشــى كــەم دېگەندىمــۇ ئاتمىش 
بەشــلەردە بــار، ســۇباتلىق، ســاالپەتلىك، ئۆزبــەك ئىنســانىغا خــاس پاكىــز چىــراي 
زات ئىــدى. دەرس ئارىســىدا كــۆپ ھــال - مــۇڭ بولۇشــاتتۇق. »ئەللىــك ياشــقا 
كىرگــەن ئــادەم ئۆيىدىــن، خوتــۇن - بالىســىدىن ئايرىلىــپ، قىتئــە ئاتاپ كېلىپ 
ئوقۇماقنىــڭ ئــۆزى بىــر مۆجىــزە! ئەممــا، ســىز بۇنىڭ ئۈچــۈن تېخى يەنــە بەدەللەر 
تۆلىســىڭىز كېــرەك. غەيــرەت قىلىــڭ، غەيرەتلىــك بولــۇڭ!« دەپ ئىلھامانــدۇرۇپ 
ــۆزى  ــۇ ئ ــرەك، ئ ــا كې ــدۈرۈش مۇددىئاســىدا بولس ــى. ئاشــۇنداق غەيرەتلەن تۇراتت
ســۆزلىگەن ئىككــى دەرســتىن ماڭا نەتىجــە ئۈچۈن توقســاندىن نومــۇر بېرىپتۇكى، 
بــۇ مېنىــڭ تۈركىيــەدە بــەش يىــل ئوقــۇش جەريانىــدا ئالغــان ئۇرۇقلــۇق ئىككــى 
ــە  ــڭ ئادەتت ــا ئوقۇغۇچىارنى ــان كالامغ ــۇ ئ ــدى. ش ــۇپ قال ــۇرۇم بول ــان نوم توقس
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ــم ياخشــى  ــى مۇئەللى ــى ئايرىشــتا: »پاالن ئوقۇتقۇچىارنىــڭ ياخشــى - يامانلىقىن
ــى«  ــان قوياتت ــان - يوغ ــى يوغ ــە نومۇرلىرىن ــىناق نەتىج ــدى، س ــم ئى مۇئەللى
دېيىشــلىرىنىڭ بىــكار ئەمەســلىكىنى ئەمەلىيــەت ئارقىلىــق ھېــس قىلدىمكــى، 
مۇئەللىــم يوغانــراق نومــۇر قويســا، ئوقۇغۇچــى راســتىنا خــوش بولــۇپ قالىدىغــان 

گەپكــەن!

ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تىــل ۋە تارىخ - جۇغراپىيە ئىنســتىتۇتى پايتەخت 
ئەنقــەرە شــەھىرىنىڭ ســىھھىيە )ســاغاملىق( رايونىغــا جاياشــقان. قىزىــل ئــاي 
مەيدانى تەرەپتىن كەلســىڭىز، ســىھھىيە كۆۋرۈكىنىڭ ئاســتىدىن ئۆتۈپ، ئىككى 
ــن  ــدۇ. دەرۋازىدى ــىڭىزال بولى ــا قايرىلس ــن، ئوڭغ ــن كېيى ــە ماڭغاندى ــۈز قەدەمچ ي
كىرىــپ كەلگىنىڭــزدە، ئالــدى بىلــەن، ئوقۇتــۇش بىناســىنىڭ ئۈســتىگە قاپارتمــا 
قىلىــپ تاشــتىن يېزىلغــان مۇســتافا كەمــال ئاتاتۈركنىــڭ: »ھاياتتــا ئــەن ھاكىكىي 
مۈرشــىت ئىلىمدىــر« )ھاياتتــا، ئــەڭ ھەقىقىــي يېتەكچــى پىــر ئىلىمــدۇر( دېگەن 
ئالتــۇن ســۆزى كۆزىڭىزگــە تاشــلىندۇ. ئىنســتىتۇت قورۇســىنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
ــاي  ــا، ئ ــىدا بولس ــراق خادىس ــز باي ــى، ئېگى ــڭ ھەيكىل ــزاردا، ئاتاتۈركنى چىمەن
ــدەپ  ــدۈز لەپىل ــە - كۈن ــى كېچ ــۈرك بايرىق ــل ت ــپ - قىزى ــۇق قى - يۇلتۇزل
تۇرىــدۇ. مــەن مۇشــۇ مەنزىرىنىــڭ ھاياجانىغــا چۈمۈلــۈپ، مەزكــۇر ئۇســتازلىرىمنىڭ 
يېتەكچىلىكىــدە بــەش يىــل ئوقــۇدۇم بــۇ ئىلىــم يۇرتىــدا . شــەك يوقكــى، ئىرپان 

پەيزىــدە تاۋلىنىــپ ئۆتكــەن شــۇ يىلــار ئەبەدىــي ئۇنتۇلماســتۇر!

3 - غازىي ئۇنىۋېرسىتېتىدە مۇئەللىملىك قىلغىنىم، تېخى...

تۈركىيەدە، ئاز بولمىغان ئۇيغۇرشۇناســار بار. غازىي ئۇنىۋېرســىتېتى تۆمەرىنىڭ 
باشــلىقى، تــۈرك تىلــى فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىــرى پروفېسســور، دوكتور ئىيســا ئۆزقان 
بىلــەن پروفېسســور، دوكتــور فاتمــا )فاتىمــە( ئۆزقــان ئــەر - ئايــال ئىككەيكــەن 
شــۇالرنىڭ مۇنەۋۋەرلىرىدىــن ھېســابلىنىدۇ. ئىيســا ئۆزقــان ئەپەنــدى ئۇيغــۇر 
ــۇق  ــۇپ، دوكتورل ــان بول ــى قىلغ ــك ئەمگەكلەرن ــدا ژىرى داســتانچىلىقى تەتقىقاتى
ئۇنــۋان تېــزى )دېسسىرتاتســىيە ئەســىرى( »ئوبەيدۇلــاھ خان داســتانى ئۈســتىدە 
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ــانىلىدۇ.  ــن س ــە ئەمگەكلىرىدى ــە ئىگ ــك خاراكتېرگ ــڭ ۋەكىللى ــات« ئۇنى تەتقىق
فاتمــا ئۆزقــان خانىــم بولســا، مېنىــڭ بىــر قانچــە پارچــە ئىلمىــي ماقالەمنىمــۇ ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان ئانــا يۇرتىمىــزدا ئۇيغۇرچــە ئېــان قىلىنغــان نۇرغــۇن ســاندىكى 
ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى تەتقىقاتىغــا ئائىــت ئىلمىــي ماقالىارنــى تــۈرك تىلىغــا 
ــۈرك دۇنياســىغا تونۇتقــان  ــۈرك ئالىملىرىغــا ۋە ت ــۆرۈپ ئېــان قىلىــپ، كــەڭ ت ئ
ئالىمــە. ئەنقەرەگــە ئوقۇشــقا كەلگەندىــن كېيىــن، تەبىئىــي ھالدا، ئۇالرنــى ئىزدەپ 
دىدارلىشــىپ تونۇشــتۇم. ئۇالرنىــڭ قۇۋۋەتلىــك تونۇشتۇرۇشــى ئارقىســىدا، غازىــي 
ئۇنىۋېرســىتېتى چاغــداش تــۈرك لەھجەلىــرى ۋە ئەدبىياتلىــرى فاكۇلتېتــى مېنــى 
مەزكــۇر فاكۇلتېتتىكــى تــۈرك ئوقۇغۇچىارغــا »چاغــداش ئۇيغــۇر تۈركچىســىدىن 
تېكىســتلەر« دەرســىنى ســۆزلەپ بېرىشــكە تەكلىــپ قىلــدى. بــۇ بىــر ھەپتىــدە 
تــۆرت ســائەتتىن بىــر ماۋســۇم ســۆزلىنىدىغان تاللىمــا دەرس بولۇپ، ھەر ماۋســۇمدا 
ــاز بولمايتتــى. دەرســلىك  ــن ئ ــار نىــڭ ســانى 15 - 10 دى دەرســىمنى تاللىغان
ئۈچــۈن، تۈرلــۈك ژانىردىكــى ماقالــە - ئەســەرلەرنى، شــۇ جۈملىدىــن ئۆزۈمنىــڭ 
ھېكايىــار توپلىمىــم »كــور خېرىدار«نــى كۆپەيتىــپ بېســىپ تارقىتىــپ بېرەتتىم 

ئــۇ ھــەر ماۋســۇملۇق ئوقۇغۇچىلىرىمغــا.

ۋاقىتلىــق  ئارتۇقــراق  يىلدىــن  ئىككــى  ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى  غازىــي 
مۇئەللىمچىلىكىــم ئالــدى بىلــەن، مېنــى تۈرك ئۇنىۋېرســىتېتلىرى تولــۇق كۇرس 
ــى ۋە  ــش قىزغىنلىق ــى، ئۆگىنى ــي ساپاس ــڭ ئىلمى ــىنىپلىرى ئوقۇغۇچىلىرىنى س
ئۆگىنىــش قارىشــى ھەققىــدە بىرىنچى قــول ئەمەلىي ماتېرىيالغا ئىگە قىلــدى. يەنە 
بىــر تەرەپتىــن، بۇالرنىــڭ ئەھۋالىنــى جۇڭگودىكى مــەن ئوقۇتقــان ۋە ئوقۇتىۋاتقان 
ئوقۇغۇچىلىرىــم بىلەن سېلىشــتۇرۇپ، ئوتتۇرىدىكــى پەرقلەرنى دەڭســەپ كۆرۈش 
پۇرســىتىگە ئىگــە قىلغانلىقــى بىلەنمــۇ تولىمــۇ قىممەتلىــك ۋە نــەق ئەھمىيەتلىك 
بولــدى. سېلىشــتۇرۇپ باقســام، تــۈرك ســتودېنتار كىيىمنــى ياراشــتۇرۇپ كىيىش 
ۋە پاكىــز، گــۈزەل يۈرۈشــتە مىسلىســىز ئىكــەن: چــۆرە - مۇھىــت پاكپاكىــز، يــاش 
ئىنســانار گۈزەللىكتــە يېگانــە ۋە ھېــچ غۇبارســىزكى، كــۆز تەگمىســۇن! ئاندىــن 
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قالســا، الپچىلىقتا ئۇيغۇر ياشــلىرى بىلەن ئوخشــاش ســەۋىيەدە ئىكەن: ئۇ زەيســىز 
پاختىــدەك ئېتىۋاتقــان الپلىرىنــى ئاڭلىســىڭىز »ھــەي، ئۇيغۇرنىڭ نــەق ئۆزىكەن 
- غــۇ، بــۇالر!« دەپ قالىســىز. ئەممــا، ئــۆز ئىمكانلىرىنىــڭ شــۇ قــەدەر كەڭــرى، 
سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي مۇھىتىنىــڭ شــۇ قــەدەر ئــەۋزەل بولۇشــىغا قارىمــاي، 
ــز  ــەك ئاجى ــى ب ــى خېل ــەت ئېڭ ــبەتەن ســۇس، رىقاب ــى نىس ــچانلىق روھ تىرىش
ھېــس قىلدۇرىــدۇ ئىنســاننى. »تولــۇق كۇرســنى پۈتتۈرســەم، بىر خىزمــەت ئورنى 
تېپىۋالســاما بولــدى. قالغىنىغــا پەرۋايىــم پەلــەك« دەيدىغانارنىڭ ســان - ســالماق 
جەھەتتــە كۆپلۈكــى ئىنســاننىڭ كۆڭلىنــى بــەكا يېرىــم قىلىــدۇ. »كىــم بىلىــر، 
مەھكــۇم بولمىغــان، باشــقىار تەرىپىدىــن باشــقۇرۇلۇپ باقمىغــان مىللــەت دېگــەن 
مۇشــۇنداق ھــاكاۋۇر، بىپــەرۋا ۋە غــەم يېمــەس بولىدىغــان ئوخشــايدۇ« دېگۈممــۇ 
كەلــدى. بىــز ھــەر ھالــدا ياخشــى تىلەكلىرىمىزنى بىلــدۈردۇق: »بىز كەلــدۇق مانا. 
ســىزلەرمۇ كاشــغەرگە، خوتەنلەرگــە بېرىڭىــزالر. كاشــغەر پىداگوگىكا ئىنســتىتۇتى، 
خوتــەن تىبابــەت ئىنســتىتۇتلىرىدىمۇ ســىلەرنىڭ گەۋدەڭلــەر كۆرۈنســۇن. مەھمــۇد 
كاشــغەرىي قەبرىگاھىــدا، بوۋىمىــز ســىلەرنىڭمۇ ئاياغ تېۋىشــىڭارنى ئاڭلىســۇن!«

مەملىكــەت ســىرتىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلىرىم بىلىــم قۇرۇلمــا جەھەتتــە مېنــى 
ــى  ــەردە ئۆگەنگەنلىرىمن ــۇ ي ــەن ئ ــدۇردى. م ــدۇردى، تويۇن ــۆپ ئاۋۇن ــى ك خېل
ھەرگىزمــۇ باشــقىارغا كــۆز - كــۆز قىلىدىغــان، باشــنى قەســتەن ئېگىــز كۆتــۈرۈپ 
گېدىيىۋېلىــپ، بۇرۇنــدا پىننــە قېقىپ تــۇرۇپ، باشــقىارغا داملىتىدىغــان داماتقۇ 
ــت  ــى كونكرې ــۇ ئۆگەنگەنلىرىمن ــن، ئ ــن كېيى ــە قايتقاندى ــم. ۋەتەنگ قىلىۋالمىدى
ئەھۋالارغــا تەدبىقــاپ، بــار ئىمــكان بىلــەن، ئــەڭ ياخشــى تــەرزدە ئىشــلەتتىم. 
ــم؟  ــى قازاندى ــداق نەتىجىلەرن ــى ئىشــلىتىپ، قان ــەن ئۆگەنگەنلىرىمن خــوش، م

ئەلبەتتــە، بــۇ يەنــە بىــر باشــقا ھېكايــەدۇر.

2011 - يىل 13 - ئاۋغوست، كاشغەر.
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توققۇزىنچى باب

مېنىڭ ئەمگەكلىرىم ۋە ھەمئەمگەكلىرىم

ئانــا يۇرتتىــن بــاش ئېلىــپ چىقىــپ، ئــۆزى ئۈچــۈن، ئــۆز قېرىنداشــلىرى ۋە 
ئــۆز خەلقــى ئۈچــۈن مۇئەييــەن نــەپ كەلتــۈرۈش مۇددىئاســىدا ھىجــرەت قىلىــش 
ئىنســاندىن جاســارەت، ماھــارەت ۋە كامالــەت تەلــەپ قىلىدىغــان بىــر خاســىيەتلىك 
جەرياندۇركــى، ســەن مــۇ شــۇ ئــۈچ جەھەتتــە ياخشــى، چەندىكىــدەك ۋە يېتىــك 
ئىپــادە كۆرسىتەلىســەڭ، ئاندىــن نۇســرەت قازىنااليســەن. شــۇنداق، بىــر ئىنســان 
ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئۆزىنىــڭ كىندىــك قېنــى تۆكۈلگــەن ئانــا يۇرتتىــن يۇلۇنــۇپ، 
ــدۇ؛  ــا جاســارەت بولمىســا، بولماي ــەس، بۇنىڭغ ــۇ ت ــاق تولىم ــاش ئېلىــپ چىقم ب
ھىجــرەت قىلىــپ بارغــان ئــۇ زېمىنــدە ياشــاش ئۈچــۈن، مەســىلەن، ئــۇ يېڭــى 
جاينىــڭ ئابۇھاۋاســىغا كۆنــۈش ئۈچــۈن، ئادەملىــرى بىلــەن چىقىشــىپ ئۆتــۈش 
ــۈن،  ــش ئۈچ ــەت تېپى ــش - خىزم ــق ئى ــقا الزىملى ــنى قامداش ــۈن، تۇرمۇش ئۈچ
مۇئەييــەن ماھــارەت بولمىســا، يەنــە بولمايــدۇ؛ يېڭى شــارائىتقا كۆنــدۈڭ، جېنىڭنى 
ــان  ــۇ قىلىۋاتق ــېنىڭ ئ ــدى، س ــڭ، ئەم ــۇ تاپتى ــش - خىزمەتم ــر ئى ــى بى باققىل
ئىــش - خىزمىتىڭــدە، قىلىۋاتقــان ئــۇ تەتقىقــات ياكــى ئۆگىنىشــىڭدە بەلگىلىك 
كامالــەت، يەنــى پىشــىش ۋە مۇكەممەللىــك ھاســىل قىالمىســاڭ، ئاداققىي جەھەتتە 

بــۇ ھىجرىتىــڭ نۇســرەتلىك بولغــان بولمايــدۇ، مېنىڭچــە.

ــە  ــى يىگىرم مەنغــۇ ئىلىــم ھىجرىتىنــى كېچىكىــپ قىلغــان ئادەممــەن، يەن
ئىككــى ياشــقا كىرگەنــدە، ئاندىــن ئانــا يــۇرت بوسۇغىســىدىن »بىســمىلاھ« دەپ 



144

قــەدەم ئېلىــپ چىقىپ، ئىچكىرىدىكى ئالىــي مەكتەپنىڭ يولىغا قــاراپ ماڭالىغان. 
ــىپ،  ــىپ، چۇرۇقلىش ــاردىا، سەكرىش ــڭ 14 - 15 ياش ــى نەۋرىلىرىمنى ھازىرق
ئىچكىــرى ئۆلكىلەردىكــى ئىلىــم يۇرتلىرىغــا ھىجــرەت قىلىــپ كېتىۋاتقانلىرىنــى 
ــوش  ــەن: ب ــپ قالىم ــى قىلى ــك دۇئاس ــەن خەيرلى ــار بىل ــدە، ئىپتىخ كۆرگىنىم

ــەۋالدالر!  كەلمەڭلــەر! نۇســرەت ســىلەرگە ھەمــراھ بولســۇن، ئ

ــى  ــەت ئىچىدىك ــەن مەملىك ــپ، م ــۇنداق قىلى ــەي، ش ــە كېل ــە ئۆزۈمگ يەن
ئۇنىۋېرســىتېتلەردىمۇ، مەملىكــەت ســىرتىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلەردىمۇ ئوخشاشــا 
ــل  ــۇر تى ــام مۇشــۇ كاسســىك ئۇيغ ــاڭا تەقســىم بولغ ــا ئۈچــۈن - م ــر مۇددىئ بى
- ئەدەبىياتــى، ئېنىــق قىلىــپ ئېيتقانــدا، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى 
ئوقۇتۇشــى ۋە تەتقىقاتىنــى ئوقۇغۇچىلىرىم، تەشــكىلىم ۋە خەلقىــم رازىي بولغىدەك 
قىلىــش ئۈچــۈن ئوقــۇدۇم، ئوقــۇدۇم - يــا زېرىكمــەي ئوقــۇدۇم. ئەمــدى، قــاراپ 
ــپ  ــۇ؟ مۇنداقچــە قىلى ــم نۇســرەتلىك بولدىم ــم ھىجرىتى ــڭ ئىلى ــى: مېنى باقايل
ئېيتقانــدا، مېنىــڭ ھىجــرەت قىلىشــتىكى مۇددىئايىــم ئەمەلگــە ئاشــتىمۇ؟ مېنىڭ 
قايســى ئەمگەكلىرىــم ھىجــرەت ئارقىلىــق قولغــا كەلتۈرگــەن نۇســرىتىمنى نامايــەن 
قىلىــدۇ؟ مــەن قىســقىچە قىلىــپ، يېزىــپ - دەپ باقــاي، ئوقۇرمەنلىرىــم ئوقۇپ، 
خەلقىــم بىــر باھــاالپ باقســۇن، غەرىزىــم ھىجــرەت قىلىــش ئالدىــدا تۇرغــان، ياكــى 
ھېلىھــەم ھىجــرەت قىلىۋاتقــان قېرىنداشــلىرىم بۇنىڭدىــن يــا ئىبرەت ۋەيــا مەدەت 

ئالســۇن - دە. قېنــى:

ئۇيغۇرچە سۆزلەمشۇناسلىق تەتقىقاتىدا باشالمچى قەدەم

1978 - يىلــى، بېيجىــڭ چەتئــەل تىللىرى ئۇنىۋېرســىتېتىغا كىرىپ ئەرەب 
تىلــى ئۆگىنىشــكە باشــلىغان بىرىنچــى كۈندىــن تارتىــپ، ئۇيغــۇر يېزىقــى بىلەن 
ئــەرەب يېزىقىنــى، شــۇ ئارقىلىق، ئۇيغۇرچە ســۆزلۈك بىلەن ئەرەبچــە كەلىمىلەرنى 
سېلىشــتۇرۇپ تەتقىق قىلىشــنىڭ ئىشــتىياقى قەلبىمنى چۇلغۇۋالدى. ئەمســىچۇ، 
ئۇيغــۇر يېزىقــى بىلــەن ئــەرەب يېزىقىــدا، ھــەرپ بىلــەن ھــەرپ، ســۆزلەم بىلــەن 
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ســۆزلەم خېلــى كۆپچىلىــك ئەھۋالــدا ئاساســەن ئوخشــاش بولســۇن - يــۇ، تىــل 
ــاش  ــە ياس ــۆز - كەلىم ــى ۋە س ــۇز ئۆزگىچىلىك ــى، تەلەپپ ــا سىستېمىس قۇرۇلم
ئۇســلۇبى بىــر - بىرىگــە ئوخشــاش بولمىغــان ئىككــى مىللــەت ئۇيغــۇر ۋە ئــەرەب 
ئــۆز مەدەنىــي ھاياتىــدا، ئۇالرنــى راھــەت قولانســۇن. بــۇ - تەتقىقــات ئارقىلىــق، 
چوڭقــۇرالپ ئۆگىنىــش ئارقىلىــق، ســىر - ئەســرارىنى بىلىــپ باقىدىغــان ئىــش 

ئەمەســمۇ - ئەجەبــا؟!

ــدا،  ــپ ئېيتقان ــىدىن ئېلى ــى نۇقتىس ــلىق ئىلم ــەك، يېزىقشۇناس ــە دېس يەن
ئۇيغــۇر يېزىقــى بىلــەن ئــەرەب يېزىقــى زادى نېمــە ئۈچــۈن بىــر - بىرگــە شــۇ 
قــەدەر ئوخشىشــىدۇ؟ بىزنىــڭ ئەجدادلىرىمىــز ئــۆز زامانىســىدا قانــداق پايدىلىــق 
ئامىلارنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ يېزىقىنــى ئەرەبلەرنىــڭ يېزىقى ئاساســىدا 
ــال - تەمســىل  ــرى ۋە ماق ــان؟ ئۇيغۇرچــە ســۆزلەر، ســۆز بىرىكمىلى ئىجــاد قىلغ
قاتارلىــق تۇراقلىــق ئىبارىلــەر بىلــەن ئەرەبچــە ســۆز - كەلىمە تۈرلىرىنىــڭ تۈپلۈك 
پەرقلىــرى قەيــەردە؟ نېمــە ئۈچــۈن ئەرەبلەر »اللــە« يازىدۇ، بىز ئۇيغۇرالر بولســاق، 
»ئالــاھ« يازىمىــز؟ نېمــە ئۈچــۈن ئەرەبلەردىكــى »ئەھمــەد« دېگــەن بىــر ئىســىم 
ئۇيغــۇرالردا، »ئەھمــەد، ئەخمــەت، ئەمــەت« دەپ ئــۈچ ئادەمگــە ئىســىم بوالاليــدۇ؟ 
نېمىشــقا ئەرەبچىدىكــى »مەھمــۇد« دېگــەن ئىســىم ئۇيغۇرچىمىــزدا، »مەھمــۇد، 
مەخمــۇت، ماخمــۇت، مامــۇت« دەپ تۆرتكە تۈرلىنىپ كېتىدۇ؟ ئىســتېمالىمىزدىكى 
ــى  ــۇم - مەنىس ــۆزلەرنىڭ ئۇق ــەن س ــەت« دېگ ــەت« ۋە »نام ــەت«، »نېم »نىغم
ــى  ــۈن بىراۋن ــە ئۈچ ــوق؟ نېم ــۇ - ي ــى بارم ــارا ئاالقىس ــۆز ئ ــڭ ئ ــە؟ ئۇالرنى نېم
 ) )po:daq( »دەپ ئامراقلىــق قىلىمىــز، »پــوداق )bo:dek( »بــودەك«
دىققــەت: مەزكــۇر ئىككــى ســۆزدىكى »ئــو« تاۋۇشــى ئوخشاشــا ئــۇزۇن ســوزۇق 
تــاۋۇش) دەپ ســەتلەيمىز؟ مەزكــۇر ئىككــى ســۆزنىڭ تىلىمىزدىكــى »بــورداق« 

كەلىمىســى بىلــەن نېمــە باغلىنىشــى بــار؟

مــەن مۇشــۇنداق ســوئالارنىڭ ھەيدەكچىلىكىــدە، دۇنيا ئىلىم ئەھلى ئارىســىدا 
ئېقىۋاتقان ۋە ئومۇمىي تىلشۇناســلىق، يېزىقشۇناســلىق ۋە سۆزلەمشۇناسلىققا دائىر 
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بىلىملەر ســۆزلەنگەن كىتابارنى ئەســتايىدىل ئوقۇپ، ئۇالرنى ئۇيغۇر تىلىمىزنىڭ 
ئەمەلىيىتىگــە تەدبىقــاپ تەتقىــق قىلىــش ئارقىســىدا، ئــۈچ يىــل ۋاقىــت ســەرپ 
قىلىــپ، »ئۇيغــۇر تىلــى لېكسىكولوگىيەســى )سۆزلەمشۇناســلىقى(« دېگــەن بىر 
كىتابنــى يېزىــپ چىقتىــم. بــۇ كىتــاب، 1995 - يىــل قەشــقەر ئۇيغۇر نەشــرىياتى 
تەرىپىدىــن ئــۈچ مىــڭ بــەش يــۈز تىراژدىــن ئىككــى قېتىــم جەمئىــي يەتتــە مىڭ 
تــراژ بىلــەن نەشــىر قىلىنىــپ تارقىتىلــدى. نەشــرىيات مەزكــۇر كىتابنىڭ بېشــىغا 
مۇنــداق ئوبــزۇر يازغان: »نەشــرىياتىمىز تەرىپىدىن نەشــىر قىلىنغــان ›ئۇيغۇر تىلى 
لېكسىكولوگىيىســى‹ )سۆزلەمشۇناســلىقى( ناملىــق بــۇ كىتــاب مۇشــۇ ســاھەدىكى 
تەتقىقــات بويىچــە تۇنجــى خــاس ئەســەر بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ئاپتــور بــۇ كىتابتا، 
ئۇيغۇر تىلى ســۆزلۈك سوســتاۋىدىكى ســۆزلەرنىڭ شــەكلەن تۈرلىرى )تۈزۈلۈشــىگە 
قــاراپ ئايرىلغــان ســۆز تۈرلىرى(دىــن تارتىــپ، مەنــەن تۈرلىــرى )ســۆز مەنىســىگە 
قــاراپ ئايرىلغــان تۈرلــەر (گىچــە، ئەنئەنىــۋى ئۇيغۇرچــە ســۆزلەردىن تارتىپ، چەت 
ــە  ــان ھەمم ــۆزلەرگىچە بولغ ــمە س ــكەن ئۆزلەش ــپ ئۆلەش ــن كىرى ــەل تىللىرىدى ئ
تەرەپلــەر ئۈســتىدە توختىلىــپ، راۋان ۋە پاســاھەتلىك تىــل بىلــەن، نىســبەتەن 
تەپســىلىي بايــان بەرگــەن. ئــەڭ مۇھىمــى، ئاپتــور كــۆپ تەرەپلىمىلىــك ئىزدىنىش 
ۋە ئەتراپلىــق تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىــق، ئۇيغــۇر تىلــى لېكسىكولوگىيىســىنىڭ 
سېماسئولوگىيە، ئېتمولوگىيە، لېكسىكوگرافىيە، ستىلىستىكا ۋە ئادەم ئىسىملىرى 
ئىلمــى قاتارلىــق پەنلەر بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى ئىلمىي رەۋىشــتە شــەرھلەپ، 
ــى  ــىكولوگلىرى تېخ ــى لېكس ــۇر تىل ــى ئۇيغ ــن ئىلگىرىك ــە مۇندى ــۇ جەھەتت ب
يورۇتمىغــان بــەزى مەســىلىلەرنى يورۇتۇپ بېرىشــكە تىرىشــىپ، ئۆزىنىڭ ئىجادىي 
ۋە ئىلمىــي تەتقىقــات نەتىجىلىرىنــى ئوتتۇرىغا قويغانكــى، بۇ كىتابنىڭ قىممىتىمۇ 
دەل مۇشــۇ يــەردە.« )قــاراڭ: »ئۇيغۇر تىلى لېكسىكولوگىيىســى«، قەشــقەر ئۇيغۇر 
نەشــرىياتى، 1994 - يىــل 12 - ئــاي، 1 - نەشــرى، 1995 - يىــل 5 - ئــاي، 

1 - بېسىلىشــى، »نەشــرىياتتىن«، 2 - بەت(

ئىلىــم كۆمۈكلــۈك خەزىنىگــە ئەمــەس، بەلكــى كۆكلــەپ تۇرىدىغــان دەرەخقــە 



147

ئوخشــايدۇ. دېمەككــى، ئىلىــم دېگــەن ئايمۇئــاي، يىلمۇيىــل ئۆزلۈكســىز تەرەققىي 
قىلىــپ تۇرىــدۇ. شــۇڭا، مــەن »مــەن دېگــەن ئۇيغــۇر تىــل تارىخىدىكــى تۇنجــى 
›ئۇيغــۇر تىلــى لېكسىكولوگىيەســى‹نى يېزىۋەتكــەن ئادەممــەن« دەپ گېدىيىــپ 
ــق  ــش، تەتقى ــۇرۇپ ئۆگىنى ــپ ئولت ــق مۈكچىيى ــىچە داۋاملى ــم، ئەكس يۈرمىدى
قىلىــش، بولۇپمــۇ چەتئەللەردىكــى مۇناســىۋەتلىك داڭقلىــق ئۇنىۋېرســىتېتلەرگە 
ئىلىــم ھىجرىتــى قىلىــپ، يۇقىــرى ســەۋىيەلىك ئىزدىنىــش ئارقىلىــق، ›ئۇيغــۇر 
تىلــى لېكسىكولوگىيەســى‹ دېگــەن كىتابىمنــى يەنــە ئــون بــەش يىــل تولۇقاپ، 
مۇكەممەللەشــتۈرۈپ يازدىــم. نەتىجىــدە، مەزكــۇر كىتابىمنىــڭ نەزەرىيىۋىلىــك ۋە 
ئەمەلىيەتچانلىــق جەھەتلەردىــن ئوخشاشــا تولۇقلىمــا نۇسخىســى بولغــان »ئۇيغۇر 
تىلى لېكسىكولوگىيەســى ۋە لېكســىكا تەتقىقاتى« ماۋزۇلۇق كىتابىم 2011 - يىل 
ئاپرىلــدا، بېيجىــڭ مىللەتلــەر نەشــرىياتى تەرىپىدىــن ئۈچ مىڭ تراژ بىلەن نەشــىر 
قىلىنىــپ تارقىتىلــدى. مــەن بۇ يــەردە، مەزكــۇر كىتابىمنىڭ »كىرىش« قىســمىغا 
يازغــان مۇنــۇ يــۈرەك ســۆزلىرىمنى قەيــت قىلىمــەن: »چۈشــەنچەمچە، ئۇيغۇر تىلى 
لېكسىكولوگىيەســىنى ئەتراپلىــق، سىســتېمىلىق ۋە ۋايىغــا يەتكۈزۈپ شــەرھلەش 
دەۋر تەلــەپ قىلىۋاتقــان زۆرۈر ۋە شــەرەپلىك ئەمگــەك. قولىڭىزدىكى ›ئۇيغۇر تىلى 
لېكسىكولوگىيەســى ۋە لېكســىكا تەتقىقاتى‹ ناملىق بۇ ئەســەر ئۆزىنىڭ باشــامچى 
ئەمگــەك بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، ئانــا تىــل سۆيگۈســى ئوتىــدا پۇچىلىنىۋاتقــان 
ئىلىــم ئاشــىنالىرىنى زۆرۈر بەھرىلــەر بىلــەن تەمىــن ئېتەلەيدۇ دەپ ئىشــىنىمەن« 
)قــاراڭ: »ئۇيغــۇر تىلــى لېكسىكولوگىيەســى ۋە لېكســىكا تەتقىقاتــى« بېيجىــڭ 
مىللەتلەر نەشــرىياتى، 2011 - يىل، 4 - ئاي 1 - نەشــرى، 1 - بېسىلىشــى، 

»كىرىــش ســۆز«، 2 - بــەت(

ــىدا،  ــق ئارىس ــدا، ئومۇمخەل ــۇر يېزىقى ــان ئۇيغ ــى زام ــاق، ھازىرق ــاراپ باقس ق
تــور بەتلىرىدىكــى يېزىشــمىاردا ئىمــا خاتالىقلىــرى دېگەندىنمــۇ ئارتــۇق كــۆپ. 
ــلىرىمىز»جېنىم  ــي ياش ــەك زىيالى ــر بۆل ــى بى ــەن خېل ــى پۈتتۈرگ ــي مەكتەپن ئالى
我的（»نــى بەخىرامــان ھالــدا، »جىنىــم ئانــام）我的性命妈妈（»ئانام
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ــۇ يەنىــا ئۇيغــۇر  ــە ۋە دەۋەرمەكتەكــى، ب 魔鬼  妈妈（قىلىــپ يېزىۋەرمەكت

ھەرپشۇناســلىق ۋە سۆزلەمشۇناســلىق ئىلمىنىڭ خەلقىمىز، خۇسۇســەن ئوقۇغۇچى 
ــەت  ــەت ۋە ئەھمىي ــى جىددىي ــلىك دەرىجىدىك ــىدا، تېگىش ــز ئارىس ئەۋالدلىرىمى
ــۇ  ــىدۇر. ب ــىتە نەتىجىس ــڭ بىۋاس ــتايىدىل ئۆگىتىلمەيۋاتقانلىقىنى ــەن، ئەس بىل
ئەســلىيدە، باشــانغۇچ مەكتەپتىــن تارتىپــا ئىگىلىنىشــكە تېگىشــلىك بولغــان 
ئۇيغــۇر يېزىقــى بىلىــك - چۈشەنچىســىنىڭ زىيالىيلىرىمىــز ۋە بالىلىرىمىزنىــڭ 
ئېڭىــدا، يېتەرلىــك پىچىمدىكــى دىققــەت - ئېتىبارغا ئىگــە بواللمايۋاتقانلىقىنىڭ 
تەبىئىــي ھاســىلىدۇر مېنىڭچــە. شۇڭاشــقا، ئۇيغــۇر تىل - يېزىقىنى ســۆيىدىغان 
ۋە ئۇنــى قەدىرلەيدىغان قېرىنداشــلىرىم مېنىڭ »ئۇيغۇر تىلى لېكسىكولوگىيەســى 
ۋە لېكســىكا تەتقىقاتــى« دېگــەن كىتابىمنــى ســەۋرچانلىق بىلــەن، باشــتىن ئاخىر 
بىــر قېتىــم ئوقۇۋەتســە، ئــۆز رىغبىتــى بويىچــە ئوبدانغىنــا پايــدا ئالىدۇكــى، ھېــچ 

زىيــان تارتمايــدۇ.

چاغاتاي ئۇيغۇر تىل - ئەدەبىياتى تەتقىقاتىدا يېتىك سەۋىيە

ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى ئۆزىنىــڭ تارىخىــي قاتــام ئاالھىدىلىكــى بىلــەن، 
»قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىل - ئەدەبىياتــى«، »چاغاتاي ئۇيغۇر تىــل - ئەدەبىياتى« ۋە 
»ھازىرقــى ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى« دېگــەن ئــۈچ بۆلەككــە بۆلۈنىــدۇ. ئەمدى، 
چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى دېگىنىمىــز، »قۇتادغــۇ بىلىك« بــاش بولغان 
قەدىمقــى ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتىنىڭ بىۋاســىتە داۋامــى؛ ھازىرقى زامــان ئۇيغۇر 
ــى  ــان ئوزاي ــابلىنىدۇ. زام ــۇل - ئاساســى ھېس ــا، ئ ــڭ بولس ــل - ئەدەبىياتىنى تى
جەھەتتىــن ئالتــە ئەســىر ۋاقىتنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بولغاچقــا، مىادىيــە 
1309 - يىلــى قەلەمگــە ئېلىنغــان دەپ قارىلىدىغــان »قىسەســۇل ئەنبىيا«دىــن 
تارتىــپ، 1908 - يىــل يېزىلغــان »تارىخــى ھەمىدىي«غىچــە بولغــان زور 
مىقداردىكــى قوليازمــا ئەســەرلەرنىڭ ھەممىســى چاغاتــاي ئۇيغۇر تىــل - ئەدەبىياتى 
ســەمەرىلىرى ســانىلىدۇ. چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتىنىــڭ ئــەڭ گۈللەنگەن 
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دەۋرى بۈيــۈك ئەلىشــىر نەۋائىــي دەۋرىــدۇر. چاغاتــاي ئۇيغۇر تىــل - ئەدەبىياتىنىڭ 
ئــەڭ كــەڭ ئاممىــۋى ئاساســقا ئىگــە جەۋھــەر قىســمى ئۇيغۇر ئــون ئىككــى مۇقامى 

تېكىستلىرىدۇر. 

مۇشــۇنداق نەزەرىيــەۋى زاكــۇن ئاساســىغا ئىگە بولغاندىن كېيىن، مــەن 1976 
- يىلدىــن تارتىــپ، مەرھــۇم ئۇســتازىم، ئاتاقلىــق تىلشــۇناس خەمىــت تۆمۈرنىــڭ 
رىغبەتلەندۈرۈشــى ۋە ئىلھاماندۇرۇشــى بىلــەن، مەخســۇس چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىل - 
ئەدەبىياتىنــى ئۆگىنىــش ۋە تەتقىــق قىلىشــقا باشــلىدىم. بىــر تەرەپتىــن ئۆگىنىــش 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۆگەنگەنلىرىمىزنــى ھەزىــم قىلىــش ئاساســىدا، شــۇ يىلــى 
10 - ئايدىــن باشــاپ، خەمىــت ئەپەندىــم ئىككىمىــز ژىرىــك لۇغــەت »چاغاتــاي 
ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«نى تۈزۈشــكە كىرىشــتۇق. بــۇ لۇغىتىمىزنىڭ 
ــتان  ــڭ ئوزبەكىس ــوۋېتلەر ئىتتىپاقىنى ــابىق س ــپ، س ــى قىلى ــال ئاساس ماتېرىي
تاشــكەنتتە نەشــىر قىلىنغــان »ئەلىشــىر نەۋائىــي ئەســەرلىرى ئۈچــۈن لۇغــەت«، 
ــل -  ــۇر تى ــاي ئۇيغ ــدۇق. چاغات ــە قىل ــى مۇتالىئ ــق لۇغەتلەرن ــقە« قاتارلى »ئابوش
يېزىقىــدا يېزىلغــان ئەســەرلەر بويىچــە بىزدىــن بــۇرۇن كونكرېــت ۋە ھوســۇللۇق 
تەتقىقاتارنــى ئېلىــپ بارغــان مەرھــۇم ئۇســتاز تەتقىقاتچىــار تېيىپجــان ئېلىيېــۋ 
ــەر«  ــن نەمۇنىل ــىك ئەدەبىياتىدى ــۇر كاسس ــڭ »ئۇيغ ــاھ جارىيارنى ۋە رەھمەتۇل
ــى  ــتاز تەتقىقاتچ ــدۇق. ئۇس ــپ ئۆگەن ــەرلىرىنى بېرىلى ــكار ئەس ــق ھىدايەت قاتارلى
مەرھــۇم رەھمەتۇلــاھ جارىــي ئەپەندىــم »تىــل ۋە تەرجىمــە« ژۇرنىلىنىــڭ 1980 
- يىللىــق 3–ســانىدا، ئۆزىنىــڭ ۋەزنىلىــك ئىلمىــي ماقالىســى »›چاغاتــاي تىلى‹ 
ھەققىدە«نــى ئېــان قىلدىكــى، مەزكــۇر ئىلمىــي ماقالــە ئۇيغــۇر ئىلىــم ئەھلىگــە 
چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى توغرىســىدا نىســبەتەن تەپســىلىي بىلىــك - چۈشــەنچە 
بەرگــەن ئەڭ دەســلەپكى ئەســەر ھېســابلىنىدۇ. شــۇ يىلــى، يەنــى 1980 - يىلى، 
ــەت  ــىتېتىدە، مەملىك ــەر ئۇنىۋېرس ــي مىللەتل ــم مەركىزى ــۈر ئەپەندى ــت تۆم خەمى
ــدى ۋە  ــىس قىل ــى«نى تەس ــى دەرس ــاي تىل ــۇپ، »چاغات ــى بول ــە تۇنج بويىچ
ئــۆزى باشــاپ دەرس ســۆزلىدى. 1986 - يىلــى، قەشــقەر ئۇيغــۇر نەشــرىياتى 
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خەمىــت تۆمــۈر ئەپەندىــم ئىككىمىزنىــڭ ئون يىــل قولمۇقول تۇتۇشــۇپ، بىرلىكتە 
تەتقىــق قىلىــپ، بىرلىكتــە يېزىــپ چىققــان ئىككــى يــۈز مىــڭ خەتلىــك ژىرىــك 
ــۇ  ــەردى. ب ــاب قىلىــپ نەشــىر قىلىــپ ب ــى كىت ــاي تىلى«ن ئەســىرىمىز »چاغات
كىتــاب چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىياتــى تەتقىقاتــى بويىچــە جۇڭگودا ئاشــكارا 
نەشــىر قىلىنغــان تۇنجــى كىتــاب بولــۇش ســاالھىيەتى ۋە ئۆزىگــە خــاس قىممىتى 
بىلــەن، 1989 - يىــل دۆلەتلىــك مىللەتلــەر ئىشــلىرى كومىتېتــى تەرىپىدىــن 
تارقاتقــان ئۈچىنچــى دەرىجىلىــك مۇنــەۋۋەر خــاس ئەســەر مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى. 
1993 - يىلــى، بېيجىــڭ مىللەتلــەر نەشــرىياتى مېنىــڭ »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلى 
تەتقىقاتىدىــن ئىلمىــي ماقالىلــەر« ماۋزۇلــۇق توپلىمىمنــى نەشــىر قىلىــپ بــەردى. 
ــۇ توپلىمىمغــا  ــن تەشــكىل تاپقــان ب ــە ئىككــى پارچــە ئىلمىــي ماقالەمدى يىگىرم
ئۇســتازىم خەمىــت تۆمــۈر ئــۆز قولــى بىلــەن »كىرىــش ســۆز ئورنىــدا« يېزىــپ 
ــۇر  ــاي ئۇيغ ــوالت چاغات ــوپ پ ــدۇ: »ئابدۇرەئ ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇپ، ئ ــەن بول بەرگ
تىلــى ۋە ئۇنىــڭ بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بىلىملەرنــى خېلــى پۇختــا ئىگىلىگــەن 
چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ئوقۇتقۇچىســى بولــۇش بىلــەن بىللــە، چاغاتــاي ئۇيغــۇر 
تىلــى توغرىســىدا قىزىقارلىــق ۋە ئەھمىيەتلىــك ماقالىارنى ئېان قىلىــپ، چاغاتاي 
ئۇيغــۇر تىلــى تەتقىقاتىــدا ئاكتىــپ پائالىيــەت كۆرســىتىۋاتقان ھــەم بــۇ ســاھەدە 
تېــز ئۆســۈۋاتقان تەتقىقاتچىارنىــڭ بىــرى.«، »ئابدۇرەئــوپ پوالتنىــڭ بــۇ توپامغا 
كىرگۈزۈلگــەن ماقالىلىــرى چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى بويىچــە يەنىمــۇ چوڭقــۇرالپ 
تەتقىــق قىلىشــقا تېگىشــلىك بولغــان مەســىلىلەرنىڭ كۆپچىلىكىگــە ياندىشــىدۇ. 
ــەن  ــى كــۆپ مەســىلىلەردە ئەســتايىدىل ئىزدىنىــپ، دادىللىــق بىل ــور خېل ئاپت
ــان.  ــا قويغ ــۆز قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغ ــڭ يېڭــى، دەســلەپ قەدەمدىكــى ك ئۆزىنى
گەرچــە بــۇ كــۆز قاراشــارنىڭ توغــرا ياكــى ناتوغرىلىقــى ئۈســتىدە ھۆكــۈم قىلىــش 
بۇ جەھەتلەردىكى تەتقىقاتنىڭ يەنىمۇ چوڭقۇرلىشىشــىغا باغلىق بولســىمۇ، لېكىن 
بــۇ كــۆز قاراشــارنىڭ مــول ماتېرىيــال ۋە مۇۋاپىــق تەھلىللــەر بىلــەن ئوتتۇرىغــا 
قويۇلغانلىقىنىــڭ ئــۆزى چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى تەتقىقاتىنىــڭ چوڭقۇرلىشىشــىدا 
سۆزســىز ئىجابىــي رول ئوينايــدۇ. بــۇ ماقالىارنىــڭ ئىلمىي قىممىتىمۇ ئــەڭ ئاۋۋال 
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دەل مۇشــۇ يــەردە.« )ئېلىنــدى: »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى تەتقىقاتىدىــن ئىلمىــي 
ماقالىلــەر« 1 - بــەت، مىللەتلــەر نەشــرىياتى، 1993 - يىــل، بېيجىــڭ(

دېمەكچىكــى، مېنىــڭ چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ئۆگىنىشــىم ۋە تەتقىقاتىىــم ئەنە 
شــۇنداق بىلمەســلىكتىن بىلىشــكە، ئــاز بىلىشــتىن مــول ۋە مۇكەممەل بىلىشــكە 
ــش ئاساســىدا،  ــق قىلى ــز بېســىپ تەتقى ــش ۋە ئى ــۇالپ ئۆگىنى ــۈچ ئ ــاراپ، ك ق
تەدرىجــى ھالــدا ئالغــا ئىلگىرىلىگــەن ۋە ئىلىم ئەھلــى ئېتىراپ قىلغــان بۈگۈنكى 
ســەۋىيەنى ھاســىل قىلغــان بولــدى. ئېســىمدە، چاغاتــاي ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشــكە 
دەســلەپ كىرىشــكەن چېغىمــدا، ئۇســتاز تەتقىقاتچىارنىــڭ ھەممىســى »چاغاتــاي 
ــۇزۇن  ــەن ئ ــاق ئىچىگــە ئېلىــپ يازىدىكــەن. م ــوش تىرن ــى ق ــى« دەپ ئۇن تىل
يىــل ئۆگىنىــش ۋە تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىــق، ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئاشــۇنداق بىــر 
ئۇيغــۇر بولمىغــان زاتنىــڭ نامــى بىلــەن ئاتىلىــپ قالغىنــى ئۈچــۈن ناقايىللىــق 
ياكــى مەســخىرە ئۇقۇمــى چىقىــپ تۇرىدىغــان مەزكــۇر قــوش تىرناقنــى چــۆرۈپ 
ــاي  ــان »چاغات ــۇن بولغ ــە ئۇيغ ــا ۋە ئەمەلىيەتك ــا ئىلىمغ ــڭ ئورنىغ ــاپ، ئۇنى تاش
ئۇيغــۇر تىلــى« دېگــەن ئاتالغۇنــى قوللىنىش تەكلىپىنى مەخســۇس ئىلمىــي ماقالە 
بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويدۇم. )قاراڭ: »شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى ئىلمىــي ژۇرنىلى«، 
ــۇ توغرىســىدا«(  ــەن ئاتالغ ــاي تىلى‹دېگ ــق 3 - ســان: »›چاغات 1989 - يىللى
ئوزايىدىــن زىخمــۇ كۆيمىگــەن، كاۋاپمــۇ كۆيمىگــەن بــۇ ئاتالغــۇ كۈنىمىــزدە، ئىلىم 

ئەھلــى تەرىپىدىــن ئاساســەن قوبــۇل قىلىنــدى.

ئىلىمــدە مۇئەييــەن ئېگىزلىكنــى بويســۇندۇرغاندىن كېيىــن، ئېرىشــكىنىگە 
شــۈكرى - قانائــەت قىلىــپ بىــر ئىــزدا توختــاپ قېلىــش، كونــا دەســمىنى يــەپ 
يېتىۋېرىــش ھــەر قانــداق بىــر ئىلىم خادىمــى ئۈچــۈن، ماقۇل ھەرىكــەت ۋە ئىلمىي 
ئىپــادە ھېســابانمايدۇ. ســەۋىيەدە يېتىكلىكنــى، ئۆزلۈكســىز ئالغــا ئىلگىرىلەيدىغان 
ئىجادىي تەرەققىياتنى قوغلىشــىش ھەقىقىي تەتقىقاتچىنىڭ يۈكســەك ئارزۇســىدۇر. 
مــەن 1986 - يىلــى، »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلى« ماۋزۇلۇق خاس ئەســەرنى ئۇســتاز 
خەمىــت تۆمــۈر ئەپەندىــم بىلــەن شــېرىك ئېــان قىلدۇرغاندىــن كېيىــن، يەنە ئون 
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ســەككىز يىــل نايــاپ ئۆمرۈمنــى ســەرپ قىلىــپ، مەزكــۇر ســاھەدە بىــر قەدەمدىــن 
بىــر ئىــز چىقىرىپ ئەســتايىدىل ئىشــلىدىم، ئۆزلۈكســىز ئىزدەندىم. ئاخىردا، شــۇ 
جاپالىــق ئىزدىنىشــلىرىمنىڭ ھاســىلى بولغــان »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ھەققىــدە 
مۇپەسســەل بايان«نــى بېيجىــڭ مىللەتلــەر نەشــرىياتىنىڭ شــاپائىتىدە، 2004 - 
يىل نەشــىر قىلدۇرۇپ، ئىلىم ساھەســىنىڭ ھوزۇرىغا ســۇندۇم. يەنە شــۇ ئاساســتا، 
ئۈزۈلدۈرمــەي تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىــق ئېرىشــكەن ۋەزنىلىك ئەســىرىم »چاغاتاي 
ئۇيغــۇر تىلــى گرامماتىكىســى« 2007 - يىــل يەنە بېيجىڭ مىللەتلەر نەشــرىياتى 
تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنىــپ، چاغاتــاي ئۇيغۇر تىلىنىــڭ تىل قائىدىســى ھەققىدە 
خــاس ئەســەر يوقلــۇق ھالىتىگــە خاتىمــە بېرىلــدى. مېنىــڭ بــۇ ئەمگىكىمنىــڭ 
قەدرىگــە يەتكەنلەردىــن بىرى ئوبزۇر يېزىــپ مۇنداق دەيدۇ:»ئۇســتاز تەكلىماكانىي 
ئەپەندىــم ھەمىشــە بىزگــە: ›مەلۇمكــى، چاغاتــاي ئۇيغۇر تىــل - يېزىقى دېگىنىمىز 
ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىــل - يېزىقىدىــن بايــان - ئىپــادە شــەكلىدىن تارتىــپ، 
يېزىــق شــەكلىگە قــەدەر ھــەر قايســى تەرەپلەردىــن روشــەن ئاالھىدىلىكلــەر بىلــەن 
پەرقلىنىــپ تۇرىــدۇ. ھالبۇكــى، ئاشــۇ پەرقلەرنــى ئېنىق ۋە قايىــل قىارلىق قىلىپ 
چۈشــەندۈرۈش پەقــەت ئۇنىــڭ ئەســلىي يېزىــق شــەكلى بىلــەن بىللــە بولغاندىا، 
ئاندىــن ۋايىغــا يەتكــەن بولىــدۇ‹ دەيتتــى. ئۇســتازىمىز ئۆزىنىــڭ ›چاغاتــاي ئۇيغــۇر 
تىلــى گرامماتىكىســى‹ ناملىــق بــۇ كىتابىــدا، ئېغىزىــدا دېگىنىنــى ئەمەلىيەتتــە 
كۆرســىتىپ، بايــان قىلىنىۋاتقــان ھــەر بىــر قائىدىگــە تالىــق مىســالار ئۈچــۈن، 
›بابۇرنامــە‹، ›تارىخــى ھەمىدىي‹ قاتارلىق مەشــھۇر ۋە ئىناۋەتلىك كاسســىك قوليازما 
ــۇ ئەســلىي يېزىلىشــى  ــى بەرگــەن. مېنىڭچــە، ب ــول ئۆرنەكلەرن ئەســەرلەردىن م
ــۇ،  ــي قىممىتىنىم ــەن بېرىلگــەن مىســالار مەزكــۇر خــاس ئەســەرنىڭ ئىلمى بىل
ماتېرىيــال قىممىتىنىمــۇ ھەسســىلەپ ئاشــۇرغان. ئۈمىد شــۇكى، قەدىمكــى ئۇيغۇر 
تىلىنىــڭ داۋامــى، ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئاساســى بولغــان چاغاتــاي 
ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تىل قائىدىســىنى تەپســىلىي شــەرھلىگەن ›چاغاتاي 
ئۇيغــۇر تىلــى گرامماتىكىســى‹ ناملىــق بۇ خــاس ئەســەر ئابدۇرەئــوپ تەكلىماكانىي 
ئەپەندىمنىــڭ مۇندىــن بــۇرۇن ئېــان قىلغــان باشــقا ژىرىــك ئەســەرلىرىگە 
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ئوخشاشــا، ئۇيغــۇر كاسســىك تىلــى ۋە تېكىستشۇناســلىقى تەتقىقاتىنىــڭ يېڭى 
سەۋىيىســىنى يارىتىــش يولىــدا، ئىلىم ئەھلىگــە يېتەرلىك بەھرە بېرىــپ، ئۆزىنىڭ 
يىگانــە قىممىتــى بىلــەن ئىپتىخارلىنارلىــق بىــر ئابىــدە ئەســەر بولۇپ قالغۇســى!« 
ــۇر  ــقەر ئۇيغ ــن، قەش ــاالم، تەكلىماكانىي!‹دى ــى ›س ــزۇرالر توپلىم ــدى: ئوب )ئېلىن

نەشــرىياتى نەشــىر قىلىــش ئالدىــدا(

ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى تېكىستلىرى تەتقىقاتىدا پىداكارلىق 

ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى دېگىنىمىز، ئــۇزاق ئەســىرلەر مابەينىــدە، ئۇيغۇر 
ــىرگە  ــە 16 - ئەس ــان، مىادىي ــاد قىلىنغ ــن ئىج ــى تەرىپىدى ــى خەلق ئەمگەكچ
ــي  ــام ئۇســتازى، خانىــش ئاماننىســا خانىــم ۋە قەدىرخــان ياركەندى ــدە، مۇق كەلگەن
قاتارلىقــار تەرىپىدىــن رەتلەپ مۇكەممەللەشــتۈرۈلگەن ئون ئىككى يــۈرۈش يارقىن 
مۇزىــكا ۋە ئۇنىڭغــا جــۆر قىلىنغــان ئــۈچ مىــڭ بــەش يۈز مىســراغا يېقىــن چاغاتاي 
ئۇيغــۇر تىلىدىكــى گۈزەل تېكىســتلەرنى ئــۆز ئىچىگە ئالغان بۈيۈك بىــر ئەدەبىيات 

- ســەنئەت خەزىنىســىگە ئېيتىلىدۇ. 

بىــراق، تــا ھازىرغىچــە خېلــى بىــر بۆلــەك زىيالىيلىرىمىز »ئۇيغــۇر ئون ئىككى 
مۇقامــى« دېســە، »گــۈزەل ئاھــاڭ - مۇزىــكا« دەپــا چۈشــىنىدۇ ۋە چۈشــەندۈرىدۇ. 
ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامىنىڭ كېســىۋەتكىلى ۋە تاشــلىۋەتكىلى بولمايدىغان بىر 
قانىتــى بولغــان مۇقــام تېكىســتلىرىنى بولســا، ھەمىشــە نەزەردىــن ســاقىت قىلىدۇ. 
يەنــە بىرســى، ھەتتــا مۇھەررىرلەرمــۇ »ئــون ئىككــى مۇقــام« دېســىا، جۈملىنىــڭ 
ھــەر قانــداق يېرىــدە ۋە نېمە ئۇقۇم بىلەن كېلىشــىدىن قەتئىينــەزەر »ئون ئىككى 
ــپ،  ــا... قىلى ــون ئىككــى مۇقام«غ ــى، »ئ ــون ئىككــى مۇقام«ن ــن، »ئ مۇقام«دى
دائىــم قــوش تىرنــاق ئىچىگــە ئېلىــپ قويىدۇ. »نېمىشــقا مۇنداق قىلىســىلەر؟ بۇ 
ئاتالمىــش ›ئــون ئىككــى مۇقــام‹ دېگىنىڭارمــۇ ياكــى مەســخىرە قىلغىنىڭارمۇ؟« 
دەپ سورالســا، »پاالنــى كىتابتــا شــۇنداق يېزىپتىكــەن، ياكــى پۇســتانى لۇغەتتــە 
ــۇن  ــن باشــقا زاك ــدۇق« دېگەندى ــۇ شــۇنداق قىل شــۇنداق يېزىلغانىكــەن، بىزم
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كۆرســىتەلمەيدۇ. بــۇ ھــال ئــۆز زامانىســىدا، »چاغاتــاي تىلــى« دېگەننــى ھەمىشــە 
ۋە ھەممــە يــەردە قــوش تىرناققــا ئېلىــپ ئىشــلەتكەن بىلــەن ئوپئوخشــاش. بــۇ 
ھــال كــەم دېگەندىمــۇ، ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىستىلوگىيەســى بويىچە 
تەتقىقاتنى چوڭقۇرالشــتۇرۇپ، بۇ توغرىدىكى ئاممىۋى ساۋاتســىزلىقنى يۇيۇشــنىڭ 

زۆرۈرىيەتىنــى چۈشــەندۈرىدۇ، ئەلۋەتتە.

يەنــە دېســەك، ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تەتقىقاتــى مۇقــام تېكىســتلىرى 
تەتقىقاتى بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈلگەندىا، ئاندىن پۈتۈنلىشىدۇ ۋە مۇكەممەللىشىدۇ. 
ئەمــدى، ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى تەتقىقاتــى بولســا، پەقــەت 
ۋە پەقــەت ئۇنىــڭ ئاشــۇ چاغاتــاي ئۇيغــۇر يېزىقىدىكــى ئەســلىي شــەكلى بىلــەن 

تەتقىــق قىلىنغاندىــا، ئاندىــن ۋايىغــا يېتىــدۇ!

مــەن ئوتتــۇز يىلدىــن ئارتــۇق ئۆمــۈر ســەرپ قىلىــپ، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىــل 
- ئەدەبىياتىنــى تەتقىــق قىلىــش جەريانىــدا ھاســىل قىلغــان مۇشــۇ چۈشــەنچەم 
بىلــەن، 1986 - يىلدىــن 2004 - يىلغىچــە ئــون ســەككىز يىل ۋاقىت ســەرپ 
قىلىــپ، ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامىنىــڭ چاغاتــاي ئۇيغــۇر يېزىقىــدا يېزىلغــان 
قوليازمــا نۇســخىلىرىنى تېپىــپ كۆچــۈرۈپ توپلىدىم ۋە ئۇنى مۆھتــەرەم رەھبىرىمىز 
تۆمــۈر داۋامــەت ئــاكا بــاش تەھرىرلىكىــدە ھازىرلىنىــپ، 1997 - يىلــى، جۇڭگــو 
قامــۇس نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنغــان »ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامى« 
دېگــەن كىتابتىكــى ئوقۇلغــۇ )ترانسكرىپســىيە( بىلــەن بىرمۇبىــر سېلىشــتۇرۇپ 
چىقتىــم. ئاخىــردا، »ئەســلىي يېزىلىشــى بىلــەن ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى 
تېكىســتلىرى« ناملىــق كىتابنــى تــۈزۈپ، 2005 - يىلــى 6 - ئايــدا، مىللەتلــەر 
نەشــرىياتىنىڭ ياردىمــى بىلــەن نەشــىر قىلــدۇردۇم. ئارقىدىــن، يەنــە ئۈزۈلدۈرمــەي 
جــەڭ قىلىپ،»ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى ئۈســتىدە تەتقىقات« 
ناملىــق ئــاز كــەم بىــر مىليــون خەتلىــك بىــر خــاس ئەســەر يېزىــپ، مەركىزىــي 
مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتى نەشــرىياتىنىڭ خېرىدارلىقــى بىلــەن، 2009 - يىــل 
5 - ئايــدا نەشــىر قىلــدۇردۇم. بــۇ ژىرىــك ئەســىرىم ھەقلىــق قىممــەت ۋە ئېتىبــار 



155

قازىنىــپ، شــۇ يىللىــق »گىرمانىيــە فرانكفــورد دۇنيــا كىتابــار كۆرگەزمىســى«گە 
قويۇلــۇش شــەرىپىگە نائىــل بولدىكــى، بۇنىــڭ ئۈچــۈن بــەك ســۆيۈندۈم!

ئۇيغۇر تەرجىمىچىلىكىدە ھەسسىدارلىق

يۇقىرىقــى بابــاردا گېــزى كېلىــپ قەيت قىلغىنىمــدەك، مەن ئالىــي مەكتەپنى 
تەرجىمانلىــق كەســپىدە ئوقــۇپ پۈتتۈرگەنمــەن. ئــۆز ۋاقتىــدا، بىزنىــڭ »تەرجىمە 
ــى  ــق يازغۇچىس ــڭ ئاتاقلى ــىمىزنى جۇڭگونى ــى« دەرس ــى ۋە ئەمەلىيەت نەزەرىيەس
باجېننىــڭ مەشــھۇر رومانــى »ئائىلە«نى، چەت ئەل ئەدەبىياتىدىن »روبىنســۇننىڭ 
ســەرگەردانلىقى«نى، شــۇنداقا، »دوڭســۈنرۈي« قاتارلىــق كىنــو تېكىســتلىرىنى 
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلغــان ئاتاقلىق تەرجىمىشــۇناس ئۇســتازىمىز خەمىت تۆمۈر 
ســۆزلەيتتى. كەســىپ ئەھلىدىن، كەســىپ ئەھلى پېشــىۋالىرىدىن دەرس ئېلىش 
ئادەمگــە تەڭداشســىز راھــەت بېغىشــايدۇ. مــەن ئــۆز ۋاقتىــدا تەرجىمــە دەرســىنى 
تولىمــۇ ياقتــۇرۇپ ئاڭايتتىم، ھەر ســائەتلىك دەرســتىن بىھېســاب بەھــرە ئالغاندەك 

بوالتتىم.

تەرجىمــە كەســپى بويىچــە ئوقــۇپ ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، 
ئۆگەنگەنلىرىمنــى ئۇيغۇر تەرجىمىچلىكىنىڭ رېئــال ئەھۋالىغا تەدبىقاپ، تەرجىمە 
ــۆزۈم ئەھمىيەتلىــك  نەزەرىيەســى تەتقىقاتــى ۋە تەرجىمــە ئەمەلىيەتــى بويىچــە، ئ
دەپ قارىغــان بــەزى ئەمگەكلەرنــى قىلدىــم ۋە ئۇالرنــى كەســىپ ئەھلــى ۋە خەلــق 

ئاممىســىنىڭ ھوزۇرىغــان ســۇندۇم: 

نەزەرىيــە تەتقىقاتــى بويىچــە قىلغــان غوللۇقــراق ئەمگىكىــم »ئۇيغــۇر 
تەرجىمىچىلىكىــدە نەزەرىيــە تەتقىقاتىغــا ئەھمىيــەت بېرىشــنىڭ زۆرۈرىيەتــى 
توغرىســىدا« ماۋزۇلــۇق ئــون بــەش مىــڭ خەتلىــك ئىلمىي ماقالــەم بولــدى. مەزكۇر 
ماقالــە »تىــل ۋە تەرجىمــە« ژۇرنىلىنىــڭ 1994 - يىللىــق 1 - ســانىدا ئېــان 
قىلىنغانىــدى. مــەن مەزكــۇر ماقالىــدا، خەنزۇچــە ئېدىئــوم ۋە ماقــال تەمســىللەرنى 
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ئەينــەن خــەت تەرجىمىســى قىلمــاي، ئۇيغۇرچىــدا مەۋجــۇد ئېدىئــوم ۋە ماقــال - 
ــرا ئەمەســلىكىنى چىقىــش  ــا قويىدىغــان ئادەتنىــڭ توغ تەمســىللەرگە كىيدۈرۈپ
نۇقتىســى قىلىــپ، »تەرجىمىدە ئەســلەن تەرجىمىنى ئاســاس، مەنــەن تەرجىمىنى 
قوشــۇمچە قىلىــش«، »تەرجىمىنــى ئىجادىــي ئەمگــەك ئەمــەس، بەلكــى ئامانــەت 
ئەمگــەك بىلىــش« دېگــەن پرىنســىپاللىق يېڭــى كــۆز قاراشــنى ئوتتۇرىغــا قويدۇم. 
مېنىــڭ بــۇ قارىشــىم تەرجىمانــار ۋە تەرجىمــە ھەۋەســكارلىرى ئىچىــدە، مۇالھىــزە، 
مۇھاكىمــە ۋە مۇنازىــرە قوزغىغــان ۋە بــەزى ئوبــزۇر ماقالىار ئېــان قىلنغانمۇ بولدى. 

ژىرىــك  دەســلەپكى  قىلغــان  بويىچــە  ئەمەلىيەتــى  تەرجىمــە  ئاندىــن، 
ئەمگەكلىرىمدىن بىرى لىۋانلىق مەشــھۇر خىرىســتىيانىي ئەرەب يازغۇچى مىخائىل 
نۇئەيمەنىــڭ ھېكايىــار توپلىمــى بولــدى. مەزكــۇر ھېكايىــار توپلىمــى ئەســلىدە، 
ئاپتورنىــڭ »مىخائىــل نۇئەيمــە ئەســەرلىرى« )ئەرەبچــە( نىــڭ ئىككىنچــى تومىغا 
كىرگۈزۈلگــەن »ئۆتكــەن ئىشــار«، »يوغــان پاقالچــاق«، »زومىگــەر« ماۋزۇلــۇق 
ــەل  ــدا، »چەتئ ــل 9 - ئاي ــاپ، 1981 - يى ــن تال ــەر توپلىمىدى ــۈچ ھېكايىل ئ
怒艾曼短片小说« خەنزۇچىغــا  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى  ئەدەبىياتــى« 
选« )نۇئەيمــە ھېكايىلىرىدىــن تالانمىــار( دەپ تەرجىمــە قىلىنغانىكــەن. مــەن 
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلغانــدا، مەزكــۇر توپامنىــڭ ئىچىدىكــى »ئەنگۈشــتەر« 
دېگــەن ھېكايىنــى كىتــاب ماۋزۇســى قىلىــپ ئالغــان بولــدۇم. نۇئەيمەنىــڭ لىــۋان 
ئــەرەب ئەدەبىياتىنىــڭ مىللىي ئاالھىدىلىكــى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، شــۇنداقا قويۇق 
ــان  ــب قىلىنغ ــى تەرغى ــق، ئەمگــەك ســۆيەرلىك روھ ــانپەرۋەرلىك، مەردانىلى ئىنس
ــاش  ــار«، »ت ــائەت«، »كاتتى ــۇك س ــاس«، »كاكك ــاق«، »تۇغم ــان پاقالچ »يوغ
چوقۇغۇچــى ئــادەم«، »يولۇچــى مېھمــان«، »ســوۋغات«، »بىــر قــاپ ســەرەڭگە«، 
ــى«،  ــق شاھادەتنامىس ــى«، »باكاۋىرلى ــاس توي ــى«، »ئالم ــەكنىڭ قۇيرۇق »ئىش
ــرى«، »ھەســەل ئۈچــۈن  ــەگ جانابلى ــى«، »ئەڭگۈشــتەر«، »ب ــى يىل »ياندۇرق
ئۆلگــەن قىــز« قاتارلىــق ســاق يىگىرمــە پارچە مەشــھۇر ھېكايىســىنى ئــۆز ئىچىگە 
ئالغــان بــۇ توپلىمــى 1984 - يىلــى شــىنجاڭ ياشــار - ئۆســمۈرلەر نەشــرىياتى 
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تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنغانىــدى. 

ــۆز  ــۇپ ئۆســكىنىم بىلــەن، دادام رەھمىتــى ئ ئوقۇتقۇچــى ئائىلىســىدە تۇغۇل
زامانىســىنىڭ جېدىتچــى )يېڭىلىــق تەرەپدارلىــرى( ئىســام ئۆلىمالىرىنىــڭ 
ــرەك،  ــا كې ــن بولس ــادەم بولغانلىقىدى ــي ئ ــان زىيالى ــۇر ئۇچرىغ ــىرىگە چوڭق تەس
ئائىلــە تەربىيىمىــز ئارقىســىدا، مۇســۇلمانلىق تــۈپ قائىدىلىــرى ئىلمــى جەھەتتە، 
ــز.  ــوڭ بولغانمى ــك چ ــز ئەقىدىلى ــوق، پاكى ــز ي ــان تەرىپىمى ــت چاقىدىغ چىگى
شــۇڭا، ئىمكانــار يــار بەرگــەن ئەھۋالــدا، ئىســام ئەقىدىلىرىگــە تالىــق ئەســەرلەر 
ــاھەدىكى  ــۇ س ــم. مۇش ــۇغۇللىنىپ كەلدى ــۇ ش ــى بىلەنم ــى ۋە تەرجىمىس تەتقىقات
ژىرىكــرەك ئەمگەكلىرىــم دېســەم، »بەيتۇلاھنىــڭ تارىخــى« بىلەن »قۇرئــان كەرىم 

ــارە تەپســىرى«نى مىســال قىلغــۇم كېلىــدۇ. ئايەتلىرىدىــن ئەممــە پ

»بەيتۇلاھنىــڭ تارىخــى« لىۋانلىــق ئىلىــم ئادىمــى، دوكتــور ئەلىــي ھەســەن 
ــي  ــۋان ئىلمى ــۇق ئۇن ــى دوكتورل ــزى )يەن ــورا تې ــن دوكت ــي تەرىپىدى خەربۇتەلى
ئەســىرى( قىلىــپ يېزىلغــان ئىلمىي تەتقىقــات ئەســىرىدۇر. ئاپتور ئەلىي ھەســەن 
ــەددەس  ــاز قاتارلىــق مۇق ــە )نام ــدا، مۇســۇلمانارنىڭ قىبل ــۇ كىتابى ــي ب خەربۇتەلى
پائالىيەتلــەردە يۈزلىنىــدان جاي(ســى بولغــان كەئبەتۇلاھنىــڭ تارىخىنــى يالغــۇز 
ئىســام رىۋايەتلىــرى بويىچىــا ئەمــەس، بەلكــى يەنــە شــەرق ۋە غــەرب ئالىملىــرى 
توپلىغــان ۋە ئاساســلىغان تارىخىــي ماتېرىيالارنىــڭ شــاھىتلىقى ۋە ئىســپاتلىقىدا 
بايــان قىلىــپ يازغانلىقــى ئۈچــۈن، ئــۆز زامانىســىدا يۈكســەك شــۆھرەت ۋە 
ئېتىبــار قازانغــان. مېنىــڭ بــۇ تەرجىمــە ئەســىرىم 1994 - يىــل شــىنجاڭ خەلــق 
نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنغاندىــن بۇيــان، ئارقــا - ئارقىدىــن ئالتە قېتىم 
قايتــا بېســىلىپ، بېســىلىش قېتىــم ســانى ۋە تىــراژى ئــەڭ كــۆپ بولغــان تەرجىمە 

ئەســەرلەرنىڭ تۆرىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ كەلمەكتــە. 

»قۇرئــان كەرىــم ئايەتلىرىدىــن ئەممە پارە تەپســىرى« ئۇيغۇر تەپسىرشۇناســلىق 
ئىلمىنىــڭ ســەردارلىرىدىن بىــرى دېيىشــكە بولىدىغــان مۇھەممەد زەرىــف قارىھاجى 
1926 - يىلــى كاشــغەردە يازغــان تەپســىر كىتابــى. مــەن بــۇ كىتابنــى تۈركىيــەدە 
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دوكتــور ئۇنۋانــى ئۈچۈن ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا، 1999 - يىلنىڭ بېشــىدىن 2000 
- يىلنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئــاز كــەم ئىككــى يىــل ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ، ئەنقــەرە 
شــەھىرىنىڭ جەبەجــى رايونىدىكــى فىــدان )كۆچــەت( كوچىســى 22 - نومۇرلۇق 
قورۇدىكــى ياتىقىمــدا تەرجىمــە قىلغان. ئەســەرنىڭ تەھرىرلىكتىــن ئۆتكەن تۇنجى 
باســما ئورېگنالىنــى 2001 - يىلنىــڭ ئاخىرىــدا، ئىســتانبۇلدا ئۆزۈم قۇرمــۇ - قۇر 
كــۆرۈپ، كوررېكتورلــۇق قىلغــان. تەخمىنــەن ئالتــە يــۈز مىــڭ خەتلىــك بولغــان بۇ 
ژىرىــك ئەســەر ســەئۇدىي ئەرەبىســتانىلىق پۇلــدار ئابدۇلغەفۇر ئەمىن كاشــغەرىينىڭ 
مەبلــەغ سېلىشــى بىلــەن، 2003 - يىلــى، جىــددە شــەھىرىدە نەشــىر قىلىنغان. 
مــەن بــۇ ئەســەرنىڭ قىممىتــى ھەققىــدە مەخســۇس توختىلىــپ ئەســەر يېزىشــقا 
ــم.  ــم. شــاگىرتلىرىمغا كــۆپ قېتىــم تەۋســىيە قىلدى تېخــى چىقىنىــپ بواللمىدى
ھېلىھــەم دەيمــەن: مەزكــۇر تەپســىر كىتابىنــى ئەســتايىدىل ئوقــۇپ چىققــان ھــەر 
قانــداق ئــادەم ئىســام دىنىنىــڭ ھەممــە نەرســىلىرىنىڭ قــاالق ۋە مۇتەئەسســىپ 
ئەمەســلىكىنى، ئۇنىــڭ مۇســۇلمانارغا ئەزەلدىــن تارتىــپ، ئىلىم ئۆگىنىشــكە، پەن 
ــەن  ــەن، ئىجــاد بىل ــەر - ســەنئەت ئۆگىنىشــكە، ئەمگــەك بىل ــكا، ھۈن - تېخنى
ئاكتىــپ ياشاشــقا دەۋەت قىلغــان ۋە يېتەكلىگــەن نۇرغــۇن ئىلغــار تەرەپلىرىنىــڭ 
بارلىقىنــى كــۆرۈپ - بىلىــپ ئاالاليــدۇ؛ ئەســلىيدە، دىــن قــاالق ئەمــەس، ئىنســان 

قــاالق ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپ يېتەلەيدۇ.

تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتى مەيدانىدا مەسئۇلىيەتچانلىق

مېنىــڭ ئىلمىي ئەمگەك مەيدانىم ئەســلىدە، ئەدەبىيات ساھەســى بولغانلىقىنى 
ــن تونۇيدىغــان قېرىنداشــلىرىمنىڭ ھەممىســى بىلىــدۇ. مېنىــڭ  مېنــى يېقىندى
ــڭ 1977 -  ــم« ژۇرنىلىنى ــېئىرىم »تارى ــەن ش ــى« دېگ ــر مالچىس ــەن پامى »م
يىللىــق 8 - ســانىدا ئېــان قىلىنغــان بولســا، مەشــھۇر ھېكايــەم »كــور خېرىدار« 
يەنــە شــۇ »تارىم«نىــڭ 1980 - يىللىــق 3 - ســانىدا ئېــان قىلىنغــان. مەزكــۇر 
»كــور خېرىدار«ىمغــا شــۇ يىلــى مەزكــۇر ژۇرنالنىــڭ ئۆزىــدە، »›كــور خېرىدار‹نــى 
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ئوقۇغاندىــن كېيىــن« دېگــەن ئوبزۇرمــو ئېــان قىلىنغــان. شــۇ يىلــاردا، »ئىلــى 
دەرياســى« ئېــان قىلىــپ بەرگــەم ھېكايــەم »قــۇالق« تىكــى پىكىرلــەر نۇرغــۇن 
مۇھەررىــر ۋە ئوقۇرمەنلەرنىــڭ كۆڭــۈل قۇلىقىغــا ياققانىــدى. خەيرىيــەت، ئارىلىقتــا، 
ئىلمىــي تەتقىقــات دېڭىزىغــا شــۇڭغۈپ كىرىــپ كېتىــپ، بەدىئىــي توقۇلمىلىــق 
ئەدەبىــي ئىجادىيــەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــقا ۋاقىــت ئاجرىتالمــاي قالدىــم. ئەممــا، 
گىنىمــدا بــار يېزىــش خۇمــارى ۋە ئىقتىــدارى مېنى ھامــان يېزىقچىلىــق مەيدانىدا 
ــۇر  ــڭ ئۇيغ ــەن، ئۇنى ــى راســت. شــۇنىڭ بىل ــا تۇرغىن ــات چاپتۇرۇشــقا ئۈندەپ ئ
ــۇل  ــۇر« ۋە »›مۇھاكەمەت ــگا ئۇيغ ــق »ئەب ــا تالى ــزم ئەدەبىياتىغ ــي رېئالى تەنقىدى
ــن‹ غىچــە - ئەلىشــىر نەۋائىــي ئەســەرلىرى  ــن ›مەئارىفــۇل لۇغەتەي لۇغەتەين‹دى
سېلىشــتۇرما تەتقىقاتىغــا مۇقەددىمــە« ماۋزۇلــۇق ئىككــى پارچە پىكىــر ئويغاتقۇچى 
خــاس ئەســەرلىرىمنىڭ مەيدانغــا كېلىشــىگە ســەۋەب بولغانلىقىمــۇ ئەمەلىيەتتــۇر.

بــۇ يــەردە، مەزكــۇر ئىككــى پارچــە ئەســىرىم ۋە ئۇالرنىــڭ قىممىتــى ھەققىــدە 
ئــۆزۈم ئوبــزۇر يېزىــپ كەتســەم تــازا توغــرا بولمــاس. ئەممــا، پىكرىــم يادروســىنى 
مۇنــداق بىــر بايــان بىلــەن ئوچۇقاپ قوياي: مېنىڭ يۇرتۇم كاشــغەر شــەھىرىدىكى 
خەلــق مەيدانــى بىلــەن تەنتەربىيە يولــى ئوتتۇرىســىدا، بىر كۆجۈم بوســتانلىق بار. 
بــۇ بوســتانلىق ئەســلىيدە، ئەتراپــى رىشــاتكىلىق قورۇمــا تام بىلــەن ئىھاتىلەنگەن، 
ــدى.  ــى ئى ــق باغچىس ــان خەل ــى بولىدىغ ــن كىرگىل ــېتىۋالغاندا ئاندى ــەت س بىل
ــە تامــار ئېلىــپ تاشــلىنىپ،  كۈنىمىــزدە، ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكــى رىشــاتكا، ئىھات
ــان  ــش قىلغ ــار خاھى ــان، خاھلىغان ــۇق تۇرىدىغ ــە ئوچ ــن ھەمىش ــۆرت تەرەپتى ت
چاغلىرىــدا كىرىــپ ســەير قىلســا بولىدىغــان ســالقىن - ســايە ئارامــگاھ بولــدى. 
»كاشــغەرنىڭ ئۆپكىســى« دېســىمۇ بولىدىغــان بــۇ بوســتانلىق ئــۆز قوينىدىكــى 
مۇئەييــەن ئارىلىــق قويــۇپ قېزىلغــان كۆللىــرى، ئەتــراپ - ئارىلىقلىرىدىكــى ســۇ 
ئۆكســىمەيدىغان كىچىــك ئېرىقچىلىــرى ۋە رەتلىــك دەرەخ ۋە گــۈل - گىياھلىــرى 
بىلــەن ھېلىھــەم ئۇيغــۇر بــاغ - باغچــە قۇرۇلۇشــى ئاالھىدىلىكىنى نامايــەن قىلىپ 
تۇرىــدۇ. يۇقىرىــاردا دېگىنىمــدەك، يازلىــق تەتىلــدە قەشــقەرگە كېلىمــەن، مەزكۇر 
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ــى  ــە يولىدىك ــقان تەنتەربىي ــۈدەك جاياش ــە دېگ ــي لېۋىگ ــتانلىقنىڭ جەنۇبى بوس
ئۆيىمىزگــە چۈشــىمەن؛ ئەتىگــەن - ئاخشــىمى مەزكــۇر بوســتانلىقنىڭ ئىچىنــى 
ئارىــاپ ئىســتىراھەت قىلىــپ يۈرىمــەن. شــۇڭا بــۇ بوســتانلىق مــاڭا بــەك تونۇش: 
ــرى  ــەھەرنىڭ ئاھالىلى ــۇ ش ــدا مۇش ــە مەيدانلىرى ــى تەنتەربىي ــەرب تەرىپىدىك غ
تەنتەربىيــە ئويۇنلىــرى ئوينايــدۇ. ئوتتۇرا قىســمىدىكى تۆرت چاســىاپ بۆلەكلەرگە 
ــون  ــەر، كۆپىنچىســى ئ ــوپ ئادەمل ــوپ - ت ئايرىلغــان دەرەخزارلىقــاردا بولســا، ت
يەتتــە ياشــتىن ئوتتــۇز بــەش ياشــقىچە بولغــان كۈچكە تولغــان ئەمگــەك كۈچلىرى 
ئىنســانار ئەتىگەندىــن كەچكىچــە قــەرت ئوينايــدۇ. بــۇ قەرتچىلەرنىڭ ســانى بەزى 
چاغــاردا، بــەش - ئالتــە مىڭغــا يېتىــدۇ پەمىمچــە. جەنــۇب تەرىپىدىكــى كۆلنىــڭ 
ئەتراپىدىكــى چىملىقاردا بولســا، يىراق ســەھرادىن، ھەتتــا ناھىيىلەردىن كەلگەن 
ــدا  ــۇرت تەلەپپۇزى ــىمىغان ي ــىرلەر ئوخش ــم – يېس ــار، يېتى ــاپىرالر، ئاققۇن مۇس
پاراڭداشــقاچ، ســۇنايلىنىپ يېتىشــىدۇ؛ بەزىلىــرى ئۇخايدۇ - يا، كۈنــۈم - كۈنۈم 
ئۇخايــدۇ. مــەن نامرات دۆلەت مىســىردىمۇ ۋە ئورتاھال مەملىكەت تۈركىيەدىمۇ ئەڭ 
بۇلــۇڭ - پۇچقاقارغىچــە بېرىــپ، كۆرۈپ، تەكشــۈرۈپ باققانمەنكى، بىزنىڭكىدەك 
مۇشــۇنداق بىــر نەچچــە مىــڭ ئــادەم توپلۇشــۇپ ئولتــۇرۇپ، كۈنىنــى ئاشــۇنداق 
قــەرت ئوينــاش ۋە ئاشــۇنداق ئۇخــاش بىلــەن ئۆتكۈزگىنــى مۇتلــەق كۆرۈلمەيــدۇ 
ئەســا! ئەمــدى، مــەن يۈرۈكۈمدىكىنــى دېســەم، ئاشــۇ ھارغــان يېرىــدە ئۇخــاپ، 
بېشــى قايغــان، پۇتــى تايغانچە ئېقىــپ يۈرىدىغان قېرىنداشــلىرىمدىن يىركىنگىم، 
ــداق بىــر  ــدۇ. دەل ئەكســىچە، دىلىمنىــڭ ئاللىقان سەســكىنگىم مۇتلــەق كەلمەي
چوڭقــۇر يېرىدىــن چىقىۋاتقــان ســۆيۈك مېنــى مەزكــۇر ئــۆز قېرىنداشــلىرىمنىڭ 
رېئــال رەپــرەپ ئەھۋالىنــى، كىرىمســىز تۇرمۇشــىنى ئۆزگەرتىپ، زاماننىــڭ نورمال 
ھايــات رېتىمىغــا ماسلىشــىپ ياشــايدىغان بولۇشــى ئۈچــۈن، ئۆزۈمنىــڭ قولىدىــن 
ــى  ــى، مەيل ــدۇ. دېمەكچىمەنك ــۇمغا ئۈندەي ــدە بولۇش ــدە ياردەم ــەن دەرىجى كەلگ
»ئەبــگا ئۇيغــۇر« بولســۇن ۋە مەيلــى قوش تىــل مائارىپى توغرىســىدىكى كېيىنكى 
خــاس ئەســىرىم بولســۇن، مۇشــۇنداق تەبىئىي تۇيغۇمدىــن خۇددى ئــۆزى كەلگەن 

تىترەكتــەك تەبىئىــي ئۇرغــۇپ چىققــان ۋىجدانىــي نىــدا، خــاالس!
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مېنىڭ ئەمگىكىمنى قەدىرلىگەن ژۇرنالىستالرغا – ھەمئەمگەكلىرىمگە ئىگىلىپ 
ساالم!

ــدا  ــەن ئوخشــاش تارازى ــار بىل ــەن نەشــرىياتچى - ژۇرنالىســتارنى يازغۇچى م
قويــۇپ ھۆرمەتلەيمــەن. بولۇپمــۇ، مۇنــداق بىــر كەچۈرمىشــكە ســاھىب ۋە شــاھىد 
ــەت:  ــدۇم. ھېكاي ــن كېيىــن، تېخىمــۇ شــۇنداق تۇيغــۇ ئىگىســى بول بولغىنىمدى
يۇقىرىــدا بايــان قىلغىنىمــدەك، مەرھــۇم ئۇســتازىمىز خەمىــت تۆمــۈر ئىككىمىــز 
1976 - يىــل 10 - ئايدىــن باشــاپ، »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىزاھلىــق 
词( لۇغىتــى« ناملىــق بىــر لۇغەتنــى تۈزۈشــكە كىرىشــتۇق. ســۆز ماددىســى
ــاب -  ــان مۇناســىۋەتلىك كىت ــىر قىلىنغ ــدە نەش ــەت ئىچى 词( مەنبەســى مەملىك
ژۇرنالاردىــن باشــقا، مەملىكــەت ســىرتىدا شــۇ چاغقىچــە نەشــىر قىلىنغــان تۈرلۈك 
تىلاردىكــى مۇناســىۋەتلىك لۇغــەت ۋە كىتابــار بولغــاچ، ئۇالرنى بىردىــن - بىردىن 
تېرىــپ كاپىيــەن قىلىــش مېنىــڭ زىممەمــدە بولــدى. ئــۇ چاغــدا، كومپيوتېر تېخى 
بىزنىــڭ ئىســتېمالىمىزغا كىرمىگــەن، يېزىــش، كۆچــۈرۈش پەقەتــا ئەمگەكچــان 
قولىمىــز بىلــەن بېجىرىلەتتــى. يەنــە ئــۇ زامانــدا، ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت ساھەســىدە، 
التىــن ھەرپلىــك ئۇيغــۇر يېڭى يېزىقــى قوللىنىاتتى. مىڭبىر تەســلىكتە كاپىيەن 
قىلىشــنى ئاخىرالشتۇرســام، يېڭى يېزىــق ئەمەلدىن قېلىپ، يەنە ئــەرەب ھەرپلىك 
ــەن،  ــدى. شــۇنىڭ بىل ــان بول ــا پەرم ــى قوللىنىدىغانغ ــۇر يېزىقىن ــاس ئۇيغ قەدىن
مەزكــۇر لۇغەتنىــڭ يېڭــى يېزىقلىــق كاپىيەنلىرىنى بىــكار قىلىپ، ئۇالرنــى ئەرەب 
ھەرپىدىكــى كونــا يېزىقلىــق كاپىيەنگە ئالماشتۇرۇشــقا توغرا كەلدى. شــۇ چاغدىكى 
مۆلچىرىمىزچــە ئەللىــك مىــڭ ســۆزلۈك بولغــان لۇغەتنــى مانــا شــۇنداق تەكرارالنمــا 
ئەمگەكلــەر بىلــەن ئاخىــرى كاپىيەنلەشــتۈرۈپ بولــدۇق. ئاندىــن، ئۇنــى ئېلپبــە 
ــە كۆچــۈردۇق.  ــال قەغىزىگ ــاق ئورېگن ــك ئ ــپ، ئۆلچەملى ــى بويىچــە تىزى تەرتىپ
ئىمالىــق، چىرايلىــق يېزىشــنى تەلــەب قىلىدىغان بــۇ ئەمگەككە پىدائىــي بولۇپ 
قاتناشــقاناردىن كۈنىمىــزدە، يازغۇچــى ئەنۋەرھاجــى مۇھەممــەد ۋە رېژىسســور تاھىــر 

ھامۇتــار ئاشــۇ كەچۈرمىشــلىرىمىزگە شــاھىد بولــۇپ تۇرۇپتــۇ.
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ــەش  ــون ب ــاق ئ ــلەپ س ــپ ئىش ــاراپەت بىلى ــەققەتنى ش ــەت! مۇش خەيرىي
يىلــدا مەزكــۇر »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ئىزاھلىــق لۇغىتــى« ناملىــق لۇغەتنىــڭ 
ــىدا،  ــڭ بېش ــۈزدۇق. 1992 - يىلنى ــارالپ پۈتك ــى تەيي ــك ئورېگنالىن ئۆلچەملى
ئۇنــى مەلــۇم بىــر نەشــرىياتقا ئاپىرىــپ تاپشــۇردۇم. تاپشــۇرۇپ ئالغۇچــى مەســئۇل 
كىشــى كۈلــەر يۈزلــۈك، قىزغىــن مۇئامىلىلىــك ئىــدى. ئاالھــەزەل يەنــە بىــر يىــل 
ئۆتكەنــدە، ئاتمىــش ياشــلىق ئۇســتاز خەمىــت تۆمۈر ئەپەندىــم مەركىزىــي مىللەتلەر 
ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى مۇئاۋىن مەكتەپ باشــلىقىلىق ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىپ، 
ئانــا يۇرتقــا قايتىــپ، ئاپتونــوم رايونلــۇق تىــل - يېزىــق كومىتېتىدە ئىشــلەيدىغان 
بولــۇپ قالــدى. ئۇســتازىمىز ئۈچــۈن، قىيماســلىق تۇيغۇســى ئىچىــدە، ئۇزىتىــش 
پائالىيەتلىــرى قىلــدۇق. شــۇ ئەســنادا، مەزكــۇر لۇغىتىمىزنــى تاپشــۇرۇپ ئالغــان 
ھېلىقــى مەســئۇل كىشــى مېنــى چاقىرتىپتــۇ. ئىشخانىســىغا كىرســەم، ئــۇ يوغــان 
ــول  ــر ق ــر پارتىاتقــۇچ دورىســىدەك مەھكــەم بۇقۇچــاپ چىگىلگــەن، ھېچبى بى
تەككۈزۈلگەنلىكىدىــن ئىــز - ئەســەر يــوق لۇغــەت ئورېگنالىمىزنــى دوقۇســاتقان 

ھالــدا، قولۇمغــا تۇتقــۇزۇپ قويــدى ۋە:

 - »كۆتــۈر بــۇ لۇغىتىڭنــى، ئــاداش! بــۇ خەمىــت تۆمــۈر، ئابدۇرەئــوپ پــوالت 
ــى  ــە كىتابلىرىڭن ــرىياتى. نەچچ ــىنىڭ نەش ــق ئاممىس ــەس، خەل ــرىياتى ئەم نەش
چىقىرىــپ بــەردۇق، كۇپايــە شــۇ! مــاۋۇ بىــر نېمەڭلىنــى ئەمــدى، باشــقا نەشــرىياتقا 

ئاپىرىــپ چىقىرىشــىۋال!«

نەشــرىياتچىنىڭ دېگەنلىــرى يالغانمــۇ ئەمــەس ئىــدى. راســت، بــۇ چاغقىچــە 
بىــر نەچچــە پارچــە كىتابىمىزنــى نەشــىر قىلىــپ بەرگەنىــدى. ئەممــا، بــۇ 
ئەمگىكىمىزنىــڭ ھــاالل، شــۇ چاغارنىــڭ ئۆزىــدە تولىمۇ قىممەتلىــك ئىكەنلىكىمۇ 
ئەمەلىيــەت ئىــدى. شــۇڭا، نەشــرىياتچىنى بىــردەم »ئەپەندىــم« دېســەم، بىــردەم 
»ئــاكا« دەپ، ئىلتىماســىمىزنى تەكــرار - تەكــرار قەيــت قىلىــپ، يالــۋۇردۇم گويــا. 
ئۈنــۈم بەرمىــدى. ئىاجســىز، لۇغــەت ئورېگنالىمىزنــى قايتــۇرۇپ كېلىــپ، خەمىت 
ئەپەندىمنىــڭ ئۆيىگــە كىردىــم. بولغــان ۋەقەنــى ئەينــەن دوكات قىلدىــم. ئەپەندىم 
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»ســەيپىدىن« تاماكىســىدىن ئاچچىــق قىلــپ يۆگــەپ، بىــر تــال چەكتــى.

 - زىيالىيــار قوشــۇنىمىزنىڭ ئەھۋالــى مۇشــۇنچىلىك، - دېــدى ئــۇ ئــۇزاق 
ســۇكۇتتىن كېيىــن، -  نېمــە دەيمىــز ئەمــدى؟ بوپتــۇ، ئۈرۈمچىگــە ئاپىرىــپ، ئۇ 

يەردىكــى نەشــرىياتارغا تەڭلــەپ باقــاي.

ــۈر ئەپەندىمگــە  ــاش تۈزگۈچــى خەمىــت تۆم شــۇنداق قىلىــپ، لۇغىتىمىــز ب
ھەمــراھ بولــۇپ، ئۈرۈمچىگــە كەتتــى. قىســمەت، لۇغىتىمىزنىــڭ ئۈرۈمچىدىكــى 
كەچۈرمىشــلىرى قواليــراق ۋە ئوڭايــراق بولغــان بولســا كىمنىــڭ دەردى - ھــە؟! 
ســىلەردىن ھېچكىممــۇ ئويــاپ باقمىغــان بولغىيدى، ئــى، ئوقۇرمەنلىرىــم! مەزكۇر 
ــۇش  ــەن تون ــن كېيىــن، ئاشــۇ م ــۇز يىــل ئۆتكەندى ــە ســاق توقق ــز يەن لۇغىتىمى
يۆگــەك، ئاشــۇ مــەن تونــۇش شــوينا - تاناپــار بىلــەن چىگىلگەن پېتــى بېيجىڭغا 
قايتىــپ كەلــدى. 2002 - يىلــى يــازدا، بېيجىڭدىكــى پەرزەنتلىرىنــى يوقــاپ 
كەلگــەن ئۇســتازىمىز خەمىــت تۆمــۈر ئەپەندىــم مەزكــۇر لۇغەتنــى قايتىدىــن قولۇمغا 

تۇتقــۇزۇپ تــۇرۇپ مۇنــداق دېــدى:

ــەردە،  ــۇ ي ــۇردۇم. ئ ــرىياتقا تاپش ــر نەش ــى بى ــا ئۈرۈمچىدىك ــپ بېرىپ »قايتى
ئىككــى يىــل تــۇردى. ئارقىدىــن، يەنــە بىــر نەشــرىياتقا تاپشــۇردۇم، ئــۇ يــەردە، 
تاكــى مــەن تىــل - يېزىــق كومىتېتىدىــن پېنســىيەگە چىققىچــە تــۇردى. بىــر 

ــۇ، بارســام، مەســئۇل نەشــرىياتچى: ــى چاقىرتىپت كۈن

 - لۇغىتىڭىــز يامــان ئەمــەس ئىكــەن، - دېــدى ئــۇ ئېرەڭســىزلىك بىلــەن - 
ئەممــا، ھەجىمــى بــەك چوڭ ئىكــەن. بۇنىڭغا بىز پۇل چىقىرىــپ بواللمىغىدەكمىز. 
ــەن  ــى تۆكك ــۈر تېرىڭىزن ــۇ ئۆم ــى ئاش ــۇ لۇغىتىڭىزن ــا ب ــىز يەنى ــە، س مېنىڭچ
كۇلــى )口里ئىچكىــرى ئۆلكــە( رىڭىزغــا ئاپىرىــپ، شــۇ يــەردە چىقىرىۋالســىڭىز 

بولغىــدەك، مەرھەمــەت!

شــۇنداق دېگىنىچــە لۇغەتنــى قولۇمغــا كۆتۈرتۈپ قويــدى، قاراڭ. يەنە ســىزگە 
ئەكەلدىــم...« ئۇســتازىم بېشــىنى چايقاپ تــۇرۇپ، ئېغىر خۇرســىنىپ قويدى.
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ــۇراي. ئەمــدى، ســەن زادى  ــۈزۈپ قويــۇپ ت ــەردە ئ ــۇ ھېكايەتنــى مۇشــۇ ي ب
نېمــە دېمەكچــى، دېســەڭلەر. »خېرىدارىــڭ بولمىســا، زىيبالىقىــڭ نــە كېــرەك« 
دېگەنــدەك، ھــەر قانچــە دۇردانــە ئەســەر يېزىۋەتســەڭمۇ ژۇرنالىســت ئــاكاڭ خېرىدار 
بولمىســا، ســاڭا شاپائەت قىلمىســا، ئەسىرىڭ تەســلىكتە، ئۆزۈڭ بولساڭ، نەسلىكتە 

قېلىۋېرىدىكەنسەن!

شۇڭاشــقا، 2004 - يىلدىــن 2011 - يىلغىچــە بولغــان قىســقىغىنە يەتتــە 
يىــل ئىچىــدە، مېنىــڭ »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ھەققىــدە مۇپەسســەل بايــان« 
)2004 - يىــل(، »ئەســلىي يېزىلىشــى بىلــەن ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى 
ــى«  ــى گرامماتىكىس ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــل(، »چاغات ــتلىرى« )2005 - يى تېكىس
)2007 - يىــل( ۋە »ئۇيغــۇر تىلــى لېكسىكولوگىيەســى ۋە لېكســىكا تەتقىقاتــى« 
)2011 - يىــل( بولــۇپ، تــۆرت تــوم ئازغىنــە كــەم ئىككــى مىليــون خەتلىــك 
ــۇر  ــرىياتى ئۇيغ ــەر نەش ــڭ مىللەتل ــەن بېيجى ــپ بەرگ ــىر قىلى ــىرىمنى نەش ئەس
ــەر  ــرى قەيس ــدى، مۇئاۋىنلى ــروزى ئەپەن ــۇپ مۇھەممەت ــلىقى ياق ــڭ باش بۆلۈمىنى
قۇربــان ئەپەنــدى ۋە ئەخمەتجــان ھوشــۇر ئەپەنــدى، شــۇنداقا مۇئاۋىــن نەشــرىيات 
باشــلىقى ئەركىــن قادىــر ئەپەندىلەرگــە ئىگىلىــپ ســاالم بىلەن چىــن يۈرىكىمدىن 
تەشــەككۇر ئېيتىمــەن! ئــۇالر مېنىــڭ ئەســەرلىرىمنى نەشــىر قىلىــپ بەرگەنلــەرال 
ــۇرۇپ،  ــدا ت ــاھ مەيدان ــەن، لىل ــى بىل ــەمىمىي كۆڭل ــە س ــى يەن ــەس، بەلك ئەم
ــاردۇر؛  ــزۇر قىلغان ــي ئوب ــەن، ئىلمى ــا بەرگ ــس باھ ــەرلىرىمگە خالى ــڭ ئەس مېنى
مېنىــڭ ئەســەرلىرىمنىڭ پۈچــەك مــال ئەمەس، ئەكســىچە ئىلىم ســورۇنىغا ئېلىپ 
چىقىــش قىممىتــى بــار جىــڭ مــال ئىكەنلىكىنــى ئــەڭ بــۇرۇن پــەرق ئەتكەنلــەر، 
مېنىــڭ ئەســەرلىرىمنىڭ قەدرىگــە يېتىــپ، ئىلىــم سەھنىســىگە ئېلىــپ چىققــان 
جەۋاھىرشۇناســاردۇر. مەزكــۇر ئەســەرلەرنى نەشــىر قىلىــش جەريانىــدا، ئۇالرنىــڭ 
مــاڭا بەرگــەن قىممەتلىــك پىكىرلىــرى، كۆرســەتمىلىرى ۋە ئىلھاملىــرى مېنىڭ ئۇ 
ئەســەرلەرنى ئىمــكان بــار ئەھمىيەتلىــك، ۋەزنىلىــك ۋە قىممەتلىــك قىلىپ يېزىپ 
چىقالىشــىمغا ھەيدەكچىلىك قىلــدى. ئۇالرنىڭ تۈجۈپىلەپ تەھرىرلىشــى، كۆڭۈل 
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قويــۇپ زىننەتلىشــى گەرچــە ئــۇ كىتابلىرىمنىــڭ ئادەتتىكــى كىتاب بازىرىــدا ئانچە 
بازارلىقــى بولمىســىمۇ، ئەممــا ئالىمــار ۋە ئىلمىــي ئورگانــار كىتــاب جاھازىلىرىــدا 

باھالىــق ئەســەر بولۇشــىغا تۈرتكــە بولــدى.

ئاندىــن، ئــۇزۇن زاماناردىــن بۇيان، مېنىــڭ »ھەق ۋە ھوقــۇق مەرىپىتى ئۇيغۇر 
مەۋجۇدلۇقــى ۋە تەرەققىياتىنىــڭ مەڭگۈلــۈك ئــۇل تېشــى« قاتارلىــق ئەھمىيەتلىك 
پوپېلىــر ماقالىلىرىــم، »تاشــنى چاينىغىلــى بولمىســا، ســۆيۈش كېــرەك« قاتارلىــق 
ئىلمىــي ســۆھبەتلىرىم ۋە »مېنىڭ كاشــغەرىي يىلىــم« ۋە »ھىجرەت ۋە نۇســرەت« 
قاتارلىــق چاتمــا ئەدەبىــي خاتىرىلىرىــم مۇبارەك ژۇرنــال »جۇڭگــو مىللەتلىرى«نىڭ 
گــۈل سەھىپىســى ئارقىلىــق، ئۇزاقتىكــى مېنىڭ كۆڭۈل ئېتىزىمغــا ۋە ئەتراپتىكى 
ــۇالق ســۈيى  ــەس خاســىيەتلىك ب ــە ئۈزۈلم ــل باغچىلىرىگ ــڭ دى ئوقۇرمەنلىرىمنى
بولــۇپ قۇيۇلــۇپ كەلــدى. بــۇ مۇناســىبەت بىلــەن، مەزكــۇر ژۇرنالنىڭ ســابىق باش 
مۇھەررىــرى ئىدرىــس بــارات شــامئابىي ئەپەندىگــە نۆۋەتتىكــى بــاش مۇھەررىــرى 
ــن  ــە مۇئاۋى ــي ئىشــارغا مەســئۇل ئىجرائىي ــە ۋە دائىمى ــارات ئەپەندىگ ــۇرۇپ ب ت
بــاش مۇھەررىــرى تاالنتلىــق شــائىر، ئىقتىدارلىــق ژۇرنالىســت تۇرغــۇن ئوبۇلقاســىم 
ــۇن  ــۇ، تۇرغ ــەن! بولۇپم ــەت ئېيتىم ــن رەھم ــن دىلىمدى ــە چى ــز ئەپەندىگ يىلتى
يىلتىــز ئەپەندىنىــڭ »مېنىــڭ كاشــغەرىي يىلىم«نــى مەھمــۇد كاشــغەرىي يىلــى 
خەلقىمىزنىــڭ ئــەس - خاتىرىســىدە تېخــى تۈنۈگۈنكىا ئىش بولغان ئاشــۇ 2009 
- يىلنىــڭ ئۆزىدىــا، ھــەر ســانغا بۆلــۈپ، بىــر تۇتــاش ئېــان قىلىــپ بەرگــەن 
جاســارىتى ۋە مەزكــۇر ئەســىرىمدىكى بىــر شــېئىرنىڭ تەھرىرلىكــى توغرىســىدا، 
ئوقۇرمەنلەردىــن كەلگــەن بىــر پارچــە خەتنــى ئاشــكارا مۇنازىــرە شــەكلى بىلەن بىر 
تــەرەپ قىلىشــتىكى ماھارىتــى مەنــدە تولىمــۇ چوڭقــۇر تەســىر قالــدۇردى، تەكــرار 

رەھمــەت ئېيتىمــەن!

 مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان ئادەمنىــڭ ئــەڭ ســېغىنىدىغىنى يــۇرت، ئــەڭ 
زارىقىدىغىنــى يۇرتنىــڭ مېۋىســى بولىدۇكــى، ئانــا يۇرتىمىــزدا چىقىۋاتقــان ئەزىــز 
ــپ  ــەڭ زارىقى ــىدىكىلەر ئ ــرەت تۇرمۇش ــز ھىج ــار بى ــى ژۇرنال ــۇر تىلىدىك ئۇيغ
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كۈتىدىغان مەنىۋى مېۋىلەر ھېســابلىنىدۇ. قايســىمىزغا يۇرتتا چىقىدىغان ژۇرنالدىن 
بىرســى كەلســە، يەنــە بىرىمىزگــە ســۆيۈنچە بىلــەن كۆرسىتىشــكە ئالدىرايمىــز. 
ئۇنىــڭ سەھىپىســىدە كۆرۈلگــەن ماۋزۇالرنى مۇزاكىرە نۇقتىســى قىلىــپ، ئۇزۇندىن 
ئۇزۇنغــا مۇالھىــزە قىلىشــىپ كېتىمىــز. ئەگــەر ناۋادا شــۇ قاتــاردا، ســېنىڭمۇ بىرەر 
پارچــە ئەســىرىڭ ژۇرنالارنىــڭ بىرىــدە يــۈز كۆرســىتىپ قالدىمــۇ - بولــدى، شــۇ 
ــۇڭ  ــق تۇيغ ــە چىلايســەن، بەختىيارلى ــادلىق بەزمەڭگ ــا دوســتلىرىڭنى ش كۈنى
ئىچىــدە، ئۇالرنــى ســائادەتمەنلىكىڭ بىلــەن مېھمــان قىلىســەن. يىلــار مابەينىدە، 
ــپ  ــائادەتمەن قىلى ــى س ــپ، مېن ــا ئېلى ــۆز قوينىغ ــەپ ئ ــى قەدىرل ئەمگەكلىرىمن

كەلگــەن ژۇرنالارنىــڭ بېشــىدا، مۇبــارەك »جۇڭگــو مىللەتلىــرى« تۇرىــدۇ.

ــل  ــاپا، ئىزچى ــن باش ــرىياتى 80 - يىلاردى ــۇر نەش ــقەر ئۇيغ ــن، قەش ئاندى
ھالــدا مېنىــڭ ئەمگەكلىرىمگــە مېھــرى بىلــەن قــاراپ كەلگــەن ئورگانــدۇر. مەزكۇر 
نەشــرىيات 1986 - يىلــى، مەرھــۇم بىلىــم ئادىمــى توختــى ئابىخــان ئەپەندىمنىڭ 
مەســئۇل مۇھەررىرلىكىــدە نەشــىر قىلغــان »چاغاتــاي تىلــى« ناملىــق كىتابىمىــز 
ئۇيغــۇر دۇنياســىدا، چاغاتــاي ئۇيغۇر تىلى بىلىكلىرىنى باشــامچى بولــۇپ تارقاتقان 
تۇنجــى خــاس ئەســەر بولغــان. 1995 - يىلــى، ئابلىمىــت ئوســمان ئەپەندىنىــڭ 
مەســئۇل مۇھەررىرلىكىــدە نەشــىر قىلىنغــان »ئۇيغــۇر تىلى لېكسىكولوگىيەســى« 
ــي  ــز بويىچــە ئۆتكۈزۈلگــەن ئىلمى ــوم رايونىمى ــۇر ئاپتون ــى ئۇيغ بولســا، شــۇ يىل
كىتابارنــى باھاالشــتا، بىرىنچــى دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا؛ 1996 - يىلــى، بېيجىڭ 
شــەھىرى بويىچــە، ئىككىنچــى دەرىجىلىــك ئىلمىــي خــاس ئەســەر مۇكاپاتىغــا؛ 
1997 - يىلــى، مەملىكەتلىــك ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر يېزىقىدىكــى كىتابارنــى 
باھاالشــتا، ئۈچىنچــى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشــىپ ھەممىمىزنىــڭ يۈزىنى يورۇق 
ــەن مەزكــۇر نەشــرىياتنىڭ ھاۋالىســى  ــى، م ــۇ يىــل 2011 - يىل قىلغانىــدى. ب
بىلــەن، »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ھەققىــدە مېغىزلىق بايــان« ماۋزۇلــۇق تەخمىنەن 
يەتتــە يــۈز مىــڭ خەتلىــك بىــر ئىلمىــي تەتقىقــات ئەســىرى ھازىــرالپ، نەشــىرگە 
ــڭ  ــەر 2012 - يىلنى ــۇر ئەس ــدا، مەزك ــە بولغان ــز بويىچ ــۇردۇم. پۈتۈمىمى تاپش
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بىرىنچــى پەســلىدىا ئوقۇرمەنلىرىــم بىلــەن يــۈز كۆرۈشكۈســى.

يەنــە بىــر قۇتلــۇق خــەۋەر، مەرھــۇم ئۇســتازىمىز خەمىــت تۆمۈر ئەپەنــدى بىلەن 
ئىككىمىــز تۈزگــەن ۋە ئوتتــۇز يىلدىــن بېــرى ســەرگەردانلىق قىلىــپ يۈرگــەن 
ــۇر تىلىنىــڭ ئىزاھلىــق لۇغىتــى« ئاخىــرى بېيجىــڭ  ــاي ئۇيغ ھېلىقــى »چاغات
ــروزى،  ــۇپ مۇھەممەت ــئۇللىرى ياق ــى مەس ــۇر بۆلۈم ــرىياتى ئۇيغ ــەر نەش مىللەتل
قەيســەر قۇربــان ۋە ئەخمەتجــان ھوشــۇر ئەپەندىلەرنىــڭ تەشەببۇســكارلىق بىلــەن 
ــا  ــىر پىانىغ ــرىياتنىڭ نەش ــۇر نەش ــىدا، مەزك ــىگە ئېلىشــى ئارقىس ــۆز زىممىس ئ

ــە. ــەپ تەھرىرلەنمەكت ــان جىدەلل ــدى ۋە شــۇ ئ ــەر تۈزۈل ــدى، پۈتۈمل كىرگۈزۈل

بىلــەن  ئۇيغــۇر«  »ئەبــگا  ئەســەرلىرىم  مۇنازىرىلىــك  مېنىــڭ  ئاندىــن، 
»›مۇھاكەمۇتــۇل لۇغەتەين‹دىــن ›مەئارىفــۇل لۇغەتەيــن‹ غىچــە - ئەلىشــىر 
نەۋائىــي ئەســەرلىرى سېلىشــتۇرما تەتقىقاتىغــا مۇقەددىمە«نــى ئانــا يــۇرت ئىچــى 
ــىنجاڭ  ــەن »ش ــتۇرۇپ بەرگ ــلىرىمغا تونۇش ــەن قېرىنداش ــىرتىدىكى ئوقۇرم ۋە س
مەدەنىيىتــى« ژۇرنىلىنىــڭ ســابىق مۇئاۋىــن بــاش مۇھەررىــرى چوڭ يــۈرەك قۇربان 
مامــۇت ئەپەنــدى ۋە مەســئۇل مۇھەررىرى ھەمپىكىرىم رىســالەت مۇھەممەت خانىمار 
ئەبەدىــي ئــەس - خاتىرىمــدەدۇر. مېنىــڭ »مەجبۇرىيەتتىــن ئۆزنــى قاچۇرماســلىق، 
مەســئۇلىيەتنى باشــقىارغا دۆڭگىمەســلىك، رېئاللىقتىــن بېھــۇدە قاقشىماســلىق، 
مەۋجــۇد قانــۇن - تــۈزۈم ۋە تۈرلــۈك سىياســەتلەردىن جانلىــق پايدىلىنىــپ، 
جاســارەت بىلــەن ئاكتىــپ ياشــاش، ئىتتىپاقلىشــىپ كــۈرەش قىلىــش ئارقىلىــق، 
ئانــا تىــل بــاش بولغــان مىللىــي كىملىــك ۋە ئانــا مەدەنىيەتنــى قەتئىــي قوغــداش، 
ئىلىــم - مەرىپــەت ئارقىلىــق، ئۆزىمىزدىكــى قاالقلىــق رېئاللىقىنــى ئۆزگەرتىــش« 
ئىدىيــەم ئۇالرنىــڭ ھوزۇرىــدا، ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن چۈشــىنىش، ھېسداشــلىق 

قىلىــش ۋە قولــاش شــەرىپىگە ئېرىشــكەنلىكىدىن ئۆمۈرۋايــەت مەمنۇنمــەن!

ئەمدى،نېمــە دەي؟ 1976 - يىلدىــن ھېســابلىغاندا، قېرىنداشــلىرىم بىلگەن 
بــۇ ئىلىمــي تەتقىقــات سەۋداســى قازىنىــدا قايناۋاتقىمغــا ئوتتۇز ئالتە يىــل بولۇپتۇ. 
ئوتتــۇز ئالتــە يىــل دېگــەن پۈتكــۈل تارىخنىــڭ ئومۇمىــي ئېقىنىــدا، قولدىــن بىــر 
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قــارس چىقارغانچىلىــك ۋاقىــت دېيىلىــدۇ. ئەممــا بىــر كونكرېــت ئىنســان ئۈچــۈن 
ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئۆمۈرنىــڭ ھاياتىــي كۈچكــە ئىگــە قىســمىنىڭ ھەممىســى شــۇ 
گويــا. دېمەكچىكــى، ئىلىمنىــڭ ئۆمــرى بــەك ئــۇزۇن، بەلكى چەكســىزدۇر؛ ئىلمىي 
تەتقىقاتنىــڭ قوينى بولســا، ناھايىتىمۇ كــەڭ، بەلكى بىپايانــدۇر. ھالبۇكى، ئىلىمگە 
ئۆزىنــى بېغىشــلىغان، پەننىــڭ تەرەققىياتىغــا ئۆزىنــى ئاتىغــان بىــر ئىنســاننىڭ 
ئەمگىكــى - ئــۇ ئەمگەكنىــڭ نېقــەدەر چــوڭ ياكــى نېقــەدەر كىچىــك بولۇشــىدىن 
قەتئىينــەزەر - ئۇنىــڭ ئەھلــى جامائىتى تەرىپىدىن ھەقلىق يۇســۇندا قەدىرلەنســە، 
تېگىشــلىك پىچىمــدە ئەزىزلەنســە، ئــۇ ھالــدا مەزكــۇر ئاڭلىــق ئەمگەكچــى چىــن 

دىلىدىــن ســۆيۈنىدۇ ۋە ئــۆز ئۆمرىدىــن رازىيمــەن بولىــدۇ، دەپ ئويايمــەن.

شــۇڭا، بــۇ بابنىــڭ خۇللــەس كاالمــى ۋە ئاچقۇچلــۇق ســۆزلىرى دەپ مۇنــداق 
يازغــۇم كېلىــدۇ: ھــاالل ئەمگەكلىرىــم بىلەن ئــۆزۈم مەمنۇن، يــۈزۈم يــورۇق؛ ئۆمرۈم 

ئۇتۇقلۇقكــى، ھەمئەمگەكلىرىــم بولغــاچ خالىــس ۋە ئۇلۇغ!

           2011 - يىل 20 - ئاۋغوست، شەنبە. شەھرى كاشغەر. 
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ئونىنچى باب

ئەۋالدالر، ھىجرەت قىلىڭالر، ئۇچۇڭالر!

ھىجرەتتە جەزمەن بار نۇسرەت، ئۇنى قۇچۇڭالر!

دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىســادىي كۈچى ئاشقانســېرى، مائارىپقا بولغان سېلىنمىســى 
يىلدىــن يىلغــا ئېشــىۋاتقانلىقى تۈرلــۈك پائــال ئەمەلىيەتلەر بىلەن ئىســپاتلىنىپ، 
ــتىرلىكى  ــپ مىنىس ــۇق، مائارى ــا. ئااليل ــۇن قىلماقت ــىنى مەمن ــار ئاممىس زىيالىي
قارمىقىــدا، »چەتئەلگــە چىقىپ ئوقۇش فونــدى« )留学基金( بەرپا قىلىنىپ، 
ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئۆز كەســپلىرىنى مەملىكــەت ئىچىدىكى ئۆزى 
قوبــۇل قىلىنغــان ئالىــي مەكتەپتىــن باشــقا، شــۇ كەســىپ بويىچــە ئوقۇتۇشــىنىڭ 
ئەاللىقــى بىلــەن داڭــق چىقارغــان چەتئەللەردىكــى مەشــھۇر ئالىــي مەكتەپلەرگــە 
بېرىــپ ئوقۇشــىنىمۇ ئىقتىســادىي جەھەتتىــن قولــاش ئەمەلىيلەشــتۈرۈلدى. 
ــڭ »985  ــە، دۆلەتنى ــەت بويىچ ــىتېتى مەملىك ــەر ئۇنىۋېرس ــي مىللەتل مەركىزى
پىانى«دىــن بەھرىمــەن بولــۇش ســاالھىيەتىنى قازانغــان بىردىنبىــر ئــاز ســانلىق 
مىللەتلــەر ئالىــي بىلىــم يۇرتــى بولغــاچ، بــۇ مەكتەپنىــڭ تولــۇق كــۇرس 
ئوقۇغۇچىلىرىدىــن تارتىــپ، ماگىســتېرانت - دوكتورانتلىرىغىچــە، بــۇ قولاشــتىن 
بەھرىلىنىۋاتقىنىغــا بــەش - ئالتــە يىــل بولــۇپ قالــدى. شــۇ شــاراپەت بىلــەن، 
ــڭ  ــۇرس ئوقۇغۇچىلىرىنى ــۇق ك ــۇ، تول ــى فاكۇلتېتىم ــل - ئەدەبىيات ــۇر تى ئۇيغ
ــاس  ــى ئىلتىم ــەر قاندىقىن ــڭ ھ ــتېرانت - دوكتورانتانى ــى، ماگىس ئەالچىلىرىن
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قىلســىا، ئۇيغۇرشۇناســلىق، تۈركىــي تىلشۇناســلىق ۋە ئالتايشۇناســلىق پەنلىــرى 
بويىچــە، ئىلمىــي تەتقىقاتتــا ئالدىن كەتكــەن گىرمانىيــە، تۈركىيە، شېۋىتســىيە ۋە 
شېۋىتســارىيە قاتارلىــق ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىگــە ئەۋەتىــپ، ئىــز باســارالرنىڭ كەســپىي 
جەھەتتــە خەلقئارالىــق ســورۇنارغا يارىغىدەك بولۇپ يېتىلىشــىنى قولغــا كەلتۈرۈش 

ئۈچــۈن، تىرىشــچانلىق كۆرســەتمەكتە.

ئۇندىــن باشــقا، دۆلــەت ئالىــي مائارىپ سەۋىيەســىنى يۇقىرى كۆتــۈرۈش، ئالىي 
مەكتــەپ ئوقۇتۇش ســۈپىتىنى يۈكســەلدۈرۈش ئۈچۈن، ئېچىۋېتىش - ئىســاھات 
سىياســىتىنى ئالىي مائارىپ ساھەســىدە تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇشــقا ھەيدەكچىلىك 
قىلماقتــا. شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن، ھەر قايســى نۇقتىلىــق ئالىي مەكتەپلــەردە، ھەر 
قايســى كەســىپ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ مۇناســىۋەتلىك كەســپىي سەۋىيەســىنى زامان 
تەلــەپ قىلىۋاتقان پىچىمدە ئەالالشــتۇرۇش ئۈچۈن، پروفېسســورالرنىڭ دۇنيا ئىلىم 
ســەھنىلىرىدە ئــۆز ئىقتىدارىنــى نامايــەن قىااليدىغان بولۇشــى تەلــەپ قىلنماقتا ۋە 
مۇشــۇنداق تەلەپكە ئۇيغۇنلىشــىش مۇددىئاســىدا قىلىنىدىغان ئىلىم زىيارەتلىرىگە 

يېتەرلىــك ئىقتىســادىي قولاش بىلــەن رىغبەتلەندۈرۈلمەكتە. 

بىلىشــىمچە، بــۇ تۈردىكــى ئىلىــم زىيارەتلىــرى ئومۇمــەن قىلغانــدا، مۇنــداق 
ــەردە ئۇيۇشــتۇرۇلغان  ــۈچ خىــل يۇســۇندا ئەمەلىيلەشــمەكتە: بىرســى، چەتئەلل ئ
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىرىغــا قىزغىــن ئىشــتىراك قىلىــش ۋە ئــۇ يىغىنــاردا 
ــق ســورۇندا  ــم سەۋىيەســىنى خەلقئارالى ــڭ ئىلى ــۇپ، ئۆزىنى ــە ئوق ــي ماقال ئىلمى
نامايــەن قىلىــش؛ ئىككىنچىســى، تەكلىــپ بىلــەن، چەتئەللەردىكــى ئىلىــم 
ئوچاقلىــرى - ئالىــي مەكتــەپ ۋە تەتقىقــات ئورگانلىرىــدا دەرس ئۆتــۈش - ئىلىــم 
ــەپ ۋە  ــي مەكت ــق ئالى ــى داڭقلى ــا، چەتئەلدىك ــى بولس ــۆزلەش؛ ئۈچىنچىس س
تەتقىقــات ئورۇنلىرىــدا بىلىــم ئاشــۇرىۋاتقان ۋە ھەمكارالشــما ئىلمىــي تەتقىقاتلىرىغا 
قاتنىشــىۋاتقان شــاگىرتارنى يوقــاش، ھــال ســوراش ۋە ئۇالرنىــڭ ئۆگىنىــش ۋە 
تەتقىقــات ئەھۋاللىرىنــى تەكشــۈرۈش. شــۇ ئارقىلىــق، ماگېســترانت - دوكتورانــت 
بولغــان تەتقىقاتچــى ئوقۇغۇچىارنىــڭ ھەقىقىــي دەرىجىدىكــى يۇقىــرى ســەۋىيە 
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بىلــەن ئوقــۇش پۈتتۈرۈشــىگە كاپالەتلىــك قىلىــش. 

دېمــەك، مەدەنىيــەت قۇرۇلۇشــىنى كۈچەيتىــش شــوئارى ئاســتىدىكى بــۇ 
زامانىمىزنىــڭ مائارىپى ئوقۇغۇچىغىمۇ، ئوقۇتقۇچىغىمۇ ئوخشاشــا ئىلمىي ھىجرەت 
قۇچىقىنــى كــەڭ ئېچىــپ تۇرۇپتۇكــى، پەقــەت تىرىشــىپ ئۆگىنىــپ ۋە ھــاالل 
ئىشــلەپ ســاالھىيەت قازانســاقا، ئــۇ ئىمكاناردىــن بىزمــۇ بەھرىلىنەلەيدىكەنمىــز.

ئىستانبۇلدا ئىلىم زىيارىتى

مەكتەپ تەشــكىلىنىڭ قوللىشــى ۋە رىغبەتلەندۈرۈشى ئارقىســىدا، مەن 2011 
- يىــل 17 - دىكابىردىــن 31 - دىكابىرغىچــە، ئىســتانبۇلدا ئىلىــم زىيارىتىــدە 
بولــۇش پۇرســىتىگە مۇشــەررەپ بولــدۇم. مېنىــڭ بــۇ زىيارىتىــم يۇقىرىــدا بايــان 
قىلىنغــان ئۈچىنچــى تۈرگــە ياتىدىغــان زىيــارەت، يەنــى چــەت ئەلــدە ئوقۇۋاتقــان 
شــاگىرتارنى يوقــاش، ھــال ســوراش ۋە ئۇالرنىــڭ ئۆگىنىش تەتقىقــات ئەھۋالىنى 

تەكشــۈرۈش زىيارىتــى ئىــدى. 

ــى، كــەچ ســائەت بېيجىــڭ ۋاقتــى 11:55 دە،    - 12 ئاينىــڭ - 16 كۈن
تــۈرك ھــاۋا قاتنــاش لېنىيىســى »بوئىــن 777« تىپلىــق TK 0021 نۆۋەتچــى 
ــا بىســمىلاھىررەھمانىر  ــۇق - ي ــان ئۇچت ــۇرۇپ، ئىســتانبۇل تام ــا ئولت ئايروپانىغ

رەھىيــم!

ــەن ئىســتانبۇلنىڭ ئارىلىقــى  ــدا، بېيجىــڭ بىل ئايروپاننىــڭ خــەۋەر ئىكرانى
7082 كىلومېتىــر بولــۇپ، ھــاۋادا ئۇچــۇش ۋاقتــى توققــۇز ســائەت قىرىــق بــەش 
ــڭ  ــقا، ئايروپاننى ــن باش ــي مەلۇماتتى ــارەت ئومۇمى ــن ئىب ــوت بولىدىغانلىقىدى مىن
شــۇ ئاندىكــى ئۇچــۇش ئېگىزلىكــى، تېزلىكــى، بېيجىڭدىــن ئۇچقانغــا قانچىلىك 
بولغانلىقى ۋە ئىســتانبۇلغا بېرىشــقا قانچىلىك ۋاقىت قالغانلىقى قاتارلىق كونكىرېت 
مەلۇماتــار قەرەللىــك ھالــدا، ئېــان قىلىنىپ تۇراتتــى. دىققەت قىلســام، ئايروپان 
دەســلەپكى ئىككــى ســائەت ئەتراپىــدا،  9144مېتىــردا ئۇچتــى، ئاندىــن كېيىــن 
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ــە  ــر ئېگىزلىكت ــن، 10763 مېتى ــى. كېيى ــردا ئۇچت ــل 9763 مېتى ــر مەزگى بى
ســائېتىگە 1045 كىلومېتىــر تېزلىكتــە ئۇچتــى. ئايروپاننــى تــۈرك ئۇچقۇچىــارال 
ھەيدىســە دەپ ئارمان قىلىمەن—بۇالر شــۇ قەدەر ســىلىق ھەيدەيدۇكى، ئىنســاننى 

ھەقىقەقەتــەن راھــەت ئىچىــدە ھوزۇرالندۇرىــدۇ…

ــون  ــن ئ ــائەت تۆرتتى ــر ســەھەر س ــەن، 17 - دىكابى ــى بىل ــتانبۇل ۋاقت ئىس
بــەش مىنــوت ئۆتكەنــدە، ئايروپانىمىــز ســاالمەت ھالــدا، ئىســتانبۇل ئاتــا تــۈرك 
خەلقئــارا ئايرودۇرۇمىغــا قونــدى ۋە ئەلھەامدۇلىلــاھ! 17 - 18 - دىكابىــر )شــەنبە 
- يەكشــەنبە( تۈركىيەدىمــۇ دەم ئېلىــش كۈنلىــرى بولغــاچ، مەنمــۇ ئــارام ئالدىــم. 

19 - دىكابىــر )دۈشــەنبە( كۈنــى ئىلىــم زىيارىتىمنــى رەســمىي باشــلىدىم.

مۇستافا كاچالىن ئەپەندىنىڭ ھوزۇرىدا

پروفېسســور، دوكتــور، دوكتورانــت يېتەكچىســى مۇســتافا كاچالىــن ئەپەنــدى 
ــپ ئېنســتىتۇتى  ــۈرك مائارى ــا ت ــارا ئۇنىۋېرســىتېتى ئات ــە ئىســتانبۇل مارم تۈركىي
ــن  ــل 3 - ئايدى ــرى. 2011 - يى ــڭ مۇدى ــى فاكۇلتېتىنى ــى مائارىپ ــۈرك تىل ت
7 - ئايغىچــە، تەكلىپلىــك چەتئــەل ئالىمــى ســۈپىتىدە، مەركىزىــي مىللەتلــەر 
ــۆزلىگەن.  ــم س ــدە ئىلى ــى فاكۇلتېتى ــل - ئەدەبىيات ــۇر تى ــىتېتى ئۇيغ ئۇنىۋېرس
ــان 2010  ــەن يېتەكلەۋاتق ــەن، م ــز تەشــكىلنىڭ ئىجازىتــى بىل ــدا، بى شــۇ چاغ
ــەن ئايشــەمگۈل ئېلىنــى  ــم مايســىگۈل ھۈســىيىن بىل - يىللىــق دوكتورانتلىرى
بىرلىكتــە تەربىيەلــەش پۈتۈمــى تۈزۈشــكەن ئىــدۇق. پۈتۈمگــە ئاساســەن، مەزكــۇر 
دوكتورانتلىرىــم 2011 - يىلــى 10 - ئايــدا مارمــارا ئۇنىۋېرســىتېتىگە كەلگــەن 
بولــۇپ، شــۇ تاپتــا، »چاغاتــاي تۈركچىســى ۋەسىقەشۇناســلىقى دەرســى« قاتارلىــق 
ــۇ  ــەن مۇش ــم م ــۇ قېتى ــى. ب ــدە ئوقۇۋاتاتت ــتافا مۇئەللىم ــە، مۇس ــلەر بويىچ دەرس

ئالىمنىــڭ تەكلىپــى بىلــەن، ئىلىــم زىيارىتىگــە كەلگــەن ئىدىــم.

پروفېسســور، دوكتــور، دوكتورانــت يېتەكچىســى مۇســتافا كاچالىــن ئەپەنــدى 
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تۈركىلوگىيە دۇنياســىدا تونۇلغان بىلەنمۇ نەتىجىلىرى تەتقىقات نەۋائىيشۇناســلىق 
ئالىمدۇر. 16 - ئەسىر كاسسىكلىرىمىزدىن نىيازىي ئىشلىگەن »ئەلىشىر نەۋائىي 
تىلــى لۇغىتــى« )ئەللۇغەتــۇن نەۋائىييــە ۋەل ئىستىشــھادۇل چاغاتائىييە(نــى ئــۇ 
ئــون ئىككــى يىــل ســەرپ قىلىپ چوڭقــۇر تەتقىق قىلىــش ئارقىســىدا، ھازىرقىي 
 Nevaînin«زامــان تۈركچىســى بويىچە ئىشــلىگەن 1432 بەتلىك ژىرىك ئەســەر
Sözleri Ve Çagatayca Tanıklar« )چاغاتايچــە ئەســەرلەردىن دەلىللەنگــەن 

نەۋائىــي تىلــى( 2011 - يىــل، تۈركىيــە ئاتــا تــۈرك مەدەنىيــەت، تىــل ۋە تارىــخ 
ئالىــي ئورگىنــى قارمىقىدىكــى تىــل - يېزىــق كومىتېتــى تەرىپىدىــن نۇقتىلىــق 
ــۇنداق  ــاگىرتلىرىمىزنىڭ مۇش ــان. ش ــر قىلىنغ ــپ نەش ــىرى قىلى ــات ئەس تەتقىق
ئەمەلىيەتچــان ۋە ئىشــلەمچى ئالىمدىــن خــاس دەرس ئېلىــش پۇرســىتىگە ئىگــە 

بولۇشــى ئۇالرنىــڭ بىلىــم سەۋىيەســىنى شەكســىز يۈكســەلدۈرەتتى.

مارمارا ئۇنىۋېرســىتېتى تۈركىيەدىكى ئالدىنقى ئون مەشــھۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ 
بىــرى ســانىلىدىغان ئالىــي بىلىــم يۇرتى. ئــۇ 1883 - يىلى قۇرۇلغــان »ھەمىدىيە 
تىجارەت ئالى مەكتىپى« )Hamidiye Ticaret Mekteb - i Âlisi( ئاساســىدا 
راۋاجلىنىپ مۇكەممەللىشىپ، 1982 - يىلى بۈگۈنكى »مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتى« 
بولغــان. ھازىــر ئۇنىــڭ قارمىقىــدا، ئــون بىــر ئىنســتىتۇت، توققــۇز خــاس پەنلــەر 
ئالىــي مەكتىپــى )جۈەنكــې(، ئوتتــۇز ئىككــى تەتقىقــات ئورنــى بولــۇپ، ئەللىــك 
بىــر مىــڭ ئوقۇغۇچــى مائارىــپ كۆرىــدۇ. ئــۇ يەنــە، ئــۆز قارمىقىدىكــى ئىقتىســاد ۋە 
ئىگىلىك باشــقۇرۇش ئىنستىتۇتى، تىبابەت ئىنســتىتۇتى، بىناكارلىق ئىنستىتۇتى 
ۋە دورىگەرلىــك ۋە چىــش دوختۇرلۇقــى ئىنســتىتۇتى قاتارلىقاردا تــۆرت خىل تىلدا 
ــدا  ــى ئورۇن ــەدە ئالدىنق ــەن، تۈركىي ــى بىل ــان ئاالھىدىلىك ــۇش يۈرگۈزىدىغ ئوقۇت
ــي  ــڭ مەركىزى ــابلىنىدۇ. بېيجى ــىتېت ھېس ــق ئۇنىۋېرس ــۆپ تىللى ــان ك تۇرىدىغ
مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ باشــلىقى پروفېسســور چېــن لى ئەپەنــدى. ئۆتكەن 
يىلــى ئۇنــى زىيــارەت قىلغــان ۋە ئىككــى ئۇنىۋېرســىتېت پروفېسســورلىرى 
ھەمكارلىشــىپ، ماگېســترانت ۋە دوكتورانــت تەربىيەلەش ھەققىــدە پىكىر بىرلىكى 
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ــا  ــەن مارماراغ ــى بىل ــەت خىراجىت ــەۋەبتىن، دۆل ــۇ س ــقانىدى. ش ــىل قىلىش ھاس
كېلىــپ ئوقۇغــان ۋە ئوقۇۋاتقــان ئۇيغــۇر ئاســپرانت ئوقۇغۇچىارنىڭا ســانى مۇشــۇ 

بىــر - ئىككــى يىلنىــڭ ئىچىــدە ئونغــا يەتكەنىــدى.

مارمــارا ئۇنىۋېرســىتېتى ئىســتانبۇلنىڭ ئاســىيا تەرىپىدىكــى كادىكــۆي رايونىغا 
ــپ  ــۈرك مائارى ــا ت ــلەيدىغان ئات ــەر ئىش ــتافا مۇئەللىمل ــۇپ، مۇس ــقان بول جاياش
ئىنســتىتۇتى بولســا، كادىكــۆي رايونىنىــڭ »گــۆز تەپە« )كــۆز تۆپە( مەھەللىســىدە 
ئىــدى. مــەن پروفېسســور، دوكتــور، دوكتورانــت يېتەكچىســى مۇســتافا كاچالىــن 
ــۆز  ــۇرۇن ســائەت 10 دا، ئ ئەپەندىنــى 12 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى چۈشــتىن ب
ئىشخانىســدا زىيــارەت قىلدىــم. ئۇنىــڭ ئىشخانىســى چــوڭ دەرۋازىدىــن كىرىشــكە 
ــات كېرىــپ ئۇچۇۋاتقــان بۈركۈتكــە ئوخشــاش  ــدا، بىــر قاراشــقا قان كــەڭ مەيدان
كۆرۈنىدىغــان كۆركــەم بــاش بىنانىــڭ ئىككىنچــى قەۋىتىــدە بولــۇپ، دېرىزىلىــرى 
جەنۇبقــا قارىتىــپ ئېچىلغــان، يــورۇق ۋە ئــازادە ئىدى. مۇســتافا مۇئەللىــم ئۆزىنىڭ 
كۈبــرا ۋە فــەدا ئىســىملىك ياردەمچــى ۋە كاتىپلىــرى بىلەن بىللە ئىكــەن. قىزغىن 
ــم  ــتافا مۇئەللى ــن، مۇس ــاردىن كېيى ــۋال سورۇشۇش ــال - ئەھ ــۈش ۋە ھ كۆرۈش
رەســمىي ماۋزۇغــا كۆچــۈپ، شــاگىرتلىرىمىزنىڭ ئىككــى ئايدىن بۇيانقــى ئۆگىنىش 

–تۇرمــۇش ئەھۋاللىرىنــى تەپســىلىي تونۇشــتۇردى. 

 - قىسقىســى، - دېدى ئۇ ئۆز تونۇشتۇرمىســىنى خۇالســىاپ شــاگىرتلىرىڭىز 
ــى  ــش ئاڭلىقلىق ــداكار، ئۆگىنى ــە پى ــم - مەرىپەتك ــق، ئىلى ــك، ئەخاقلى ئەدەبلى
يۇقىــرى، تاپشــۇرۇقارنى ئىشلىشــى ئەســتايىدىل، تەتقىقاتنــى چوڭقۇرالشــتۇرۇش 
ســۆيۈندۈردى.  مېنىمــۇ  جەھەتلەردىــن  قاتارلىــق  بولــۇش  زور  ئىرادىســى 
ئەلۋەتتــە، مېنىــڭ بــۇ يەردىكــى يېتەكلىشــىم ۋە دەرســلىرىمگە ئۇالرنىــڭ قانــداق 
پىكىرلىــرى باركىــن؟ بــۇ ھەقتــە، ســىز بىلــەن مۇڭداشــقاندا ئىنــكاس قىلىشــى 
مۇمكىــن. مــەن بۇالرنىــڭ بىزدىكــى ئــەۋزەل شــارائىتاردىن پايدىلىنىــپ، بىلىــم 
قۇرۇلمىســىنى تېخىمــۇ مۇكەممەللەشتۈرۈۋېلىشــى ئۈچــۈن، قولۇمدىــن كېلىدىغــان 

تىرىشــچانلىقارنىڭ ھەممىســىنى كۆرسىتىشــكە ھازىرمــەن.
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ئارىلىقتــا، مۇســتافا مۇئەللىمنىــڭ ياردەمچىســى فــەدا ئەپەنــدى بىلــەن كاتىپــى 
كۈبــرا خانىمارمــۇ ســۆز قىســتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ مېنىــڭ شــاگىرتلىرىمغا بولغــان 
تونۇشــلىرىنى مەمنۇنىيــەت ۋە رازىمەنلىــك ئۇرغــۇپ تۇرىدىغــان پىكىرلىــرى بىلەن 

بايــان قىلىــپ ئۆتۈشــتى.

ــتافا  ــپ، مۇس ــەن كېلى ــاگىرتلىرىم بىل ــەن ش ــۇرۇن، م ــتىن ب ــى چۈش ئەتىس
مۇئەللىمنــى ئىشخانىســىدا تەكــرار زىيــارەت قىلدىــم. شــۈكرانلىرىمنى ئىپادىلــەش 
يۈزىســىدىن، بىللــە ئېلىــپ كەلگــەن »چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى گرامماتىكىســى«، 
ــتلىرى«،  ــى تېكىس ــى مۇقام ــون ئىكك ــۇر ئ ــەن ئۇيغ ــى بىل ــلىي يېزىلىش »ئەس
»ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى مۇقامــى تېكىســتلىرى ئۈســتىدە تەتقىقــات« ۋە بــۇ يىــل 
ــىكا  ــى ۋە لېكس ــى لېكسىكولوگىيىس ــۇر تىل ــان »ئۇيغ ــر قىلىنغ ــن نەش يېڭىدى
تەتقىقاتــى« ناملىــق كىتابلىرىمنــى مۇســتافا مۇئەللىمگــە تەقدىــم قىلدىــم. مۇســتافا 
مۇئەللىــم بۇنىڭغــا جاۋابــەن ئۆزىنىــڭ تەييارلىشــىدا يېقىنــدا نەشــردىن چىققــان 
)چاغاتايچــە   »Nevaînin Sözleri Ve Çagatayca Tanıklar«مەزكــۇر
ئەســەرلەردىن دەلىللەنگــەن نەۋائىــي تىلــى( ناملىــق كىتابىدىــن بىرنــى ھەدىيــە 
قىلــدى. ئارقىدىــن، ئــۇ ياردەمچــى ۋە كاتىپلىــرى بىلــەن بىزگــە ھەمــراھ بولــۇپ 
چىقىــپ، ئىنســتىتۇت كۈتۈپخانىســى، فاكۇلتېــت ماتېرىيــال بۆلۈمــى قاتارلىق بىلىم 
ئوچاقلىرىنــى ئېكىسكۇرســىيە قىلــدۇردى. بــۇ كۈنــى ئىســتانبۇلدا ھــاۋا ئوچــۇق، 
ئاســماندا، ئالقانچىلىكمــۇ بۇلــۇت يــوق ئىــدى. بىــز بىنــاالر ئارىلىقىــدا، قەدەمدە بىر 
دېگــۈدەك ئۇچــراپ تۇرىدىغــان سۈپســۈزۈك ســۇلۇق پونتانلىق كۆلچەكلــەر، ئەتراپى 
ــەر  ــۈل - چېچەكل ــۈك گ ــەر ۋە تۈرل ــك دەرەخل ــق مېۋىلى ــى قاتارلى ــۇن دەرىخ زەيت
بىلــەن پۈركەنگــەن بــۇ بــاغ كەبى گــۈزەل ۋە ســاپ ھاۋالىــق مارمارا ئۇنىۋېرســىتېتى 
مائارىپ ئىنســتىتۇتى قوروســىنى ئىســتىراھەت قەدىمىدە مېڭىپ، ســەيلە قىلدۇق. 
فاكۇلتېــت ئالدىــدا، كۈتۈپخانــا پەلەمپىيىــدە ۋە ئېگىــز خادىســىدا ھەمىشــە ئــاي - 
يۇلتۇزلــۇق تــۈرك قىزىــل بايرىقــى لەپىلــدەپ تۇرىدىغان، يېنىــدا مۇســتافا كامال ئاتا 
تۈركنىــڭ داھىيانــە ســاالپەت بىلــەن ســاپادا ئولتۇرغانلىقــى تەســۋىرلەنگەن ھەيكەل 
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بــار ئىنســتىتۇت مەيدانىــدا، بىرلىكتــە خاتىــرە ســۈرەتلىرىگە چۈشــتۇق.

»ئانا يۇرت ئۇيغۇر ئاشخانىسى«دىكى راھەت

تۈركىيەنــى »دۇنيانىــڭ مۇزىيخانىســى« دېســە ھەرگىزمــۇ الپ ئاتقانلىــق 
ــز -  ــي ئى ــۆپ تارىخى ــە ك ــەدە نېم ــى، تۈركىي ــە. دېمەكچىك ــدۇ مېنىڭچ بولماي
ــم  ــۇنداق. ئوقۇرمەنلىرى ــۇ ش ــتانبۇلدا تېخىم ــەن، ئىس ــۆپ. خۇسۇس ــەرلەر ك ئەس
بىلىــدۇ، مــەن تۈركىيــەدە، يەنــى ئەنقــەرە ئۇنىۋېرســىتېتىدە دوكتورلــۇق ئۇنۋانــى 
ــن، بولۇپمــۇ  ــان. بىــراق، ئوقۇغۇچىلىــق پېقىرلىقىدى ــەش يىــل ئوقۇغ ئۈچــۈن ب
چەتئەلــدە ئۇقۇۋاتقــان غېرىــپ - غۇربەتچــى ئوقۇغۇچىلىــق پېقىرلىقىدىــن، بــەش 
ــەن  ــم كەلگ ــر قانچــە قېتى ــاردا، بى ــت - بايرام ــتانبۇلغا ھېي ــدە ئىس ــل ئىچى يى
بولســاممۇ، بــۇ يەردىكــى ئاســارى ئەتىقەلــەر )تارىخىــي كونــا ئىزالر(نىــڭ تولىســىنى 
تــاۋاپ قىلىــش پۇرســىتىگە ئىگــە بواللمىغــان ئىدىــم. بــۇ قېتىملىــق ئــون بــەش 
كۈنلــۈك ئىلىــم زىيارىتى ئاشــۇ نېســى قالغــان ئارمانارنى نەقلەشــتۈرۈش پۇرســىتى 
بولــدى گويــا. شــاگىرتلىرىم ۋە مۇســتافا مۇئەللىملــەر بىلــەن بىللــە، بــوش - بىــكار 
قالغــان ۋاقىتلىرىمىزنىــڭ ھەممىســىنى ســەرپ قىلىپ، ســۇلتان ئەھمەد جامەســى، 
ــارايى  ــى س ــوپ قاپ ــى، ت ــى ۋە مۇزىي ــوفيا جامەس ــا س ــى، ئاي ــۇاليمانىيە جامەس س

قاتارلىــق زىيــارەت نۇقتىلىرىنــى ھوزۇرلىنىــپ ئېكىسكۇرســىيە قىلــدۇق.

شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىــرى ئىــدى. شــاگىرتلىرىم بىلــەن پۈتۈشــۈپ، ئىســانبۇل 
ئۇنىۋېرىســىتېتى چــوڭ دەرۋازىســىنىڭ ئالدىدىكــى بايازىــت مەيدانىدا ئەتىگەن ســائەت 
توققــۇز يېرىمــدا ئۇچراشــتۇق. ئاندىــن، ئــۇ يەردىــن چــوڭ كوچىغــا چىقىــپ، كــۈن 
پېتىــش تامــان پىيادە ماڭدۇق. شــاھزادە جامەســىنىڭ ئالدىدىن ئۆتــۈپ، فاتىھ مەيدانىغا 
بــاردۇق. ئــۇ يەردىــن فاتىھ جامەســى قورۇســىنىڭ ئىچىگە كىرىپ، ئۇ يەردىكى مەشــھۇر 
)Fatih Sultan Mehmet Türbesi( »ــى ــەت قەبرىگاھ ــۇلتان مەھم ــھ س »فاتى
نــى ئېھتىــرام بىلــەن زىيــارەت قىلــدۇق. قەبرىگاھنىــڭ ئىشــىكىدىن كىرىــپ ئوڭ 
قــول تەرەپتىكــى تامــدا، قەبرىــگاھ ھەققىــدە مۇنــداق مەلۇمــات يېزىلغــان: »فاتىــھ 



177

ســۇلتان مەھمــەت مىادىيــە 1432 - يىــل 3 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى ئەدىرنــەدە 
تۇغۇلغــان، 1481 - يىــل 5 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى، 49 يېشــىدا گەبــزەدە ۋاپــات 
بولغــان. ئوســمانلىي ئىمپراتورلۇقىنىــڭ يەتتىنچــى پادىشــاھى بولغان مەزكــۇر فاتىھ 
ســۇلتان مەھمەتنىــڭ دادىســى ســۇلتان ئىككىنچــى مــۇرات، ئانىســى بولســا، ھۇمــا 
خانىمــدۇر. فاتىــھ ســۇلتان مەھمــەت 1451 - يىــل ئــون توققــۇز يېشــىدا تەختكــە 
چىققــان. ئىككــى يىــل ئۆتكەندىــن كېيىــن، يەنــى 1453 - يىلى، ئىســتانبۇلنى 
فەتىــھ قىلىــپ، ئوســمانلىي ئىمپراتورلۇقىنىــڭ يېپيېڭــى بىــر دەۋرىنــى ئاچقاندۇر. 
ــتانبۇل  ــڭ: ›ئىس ــەد پەيغەمبەرنى ــى مۇھەمم ــھ قىلىش ــتانبۇلنى فەتى ــڭ ئىس ئۇنى
شــەھىرى ئەلۋەتتــە فەتىــھ قىلىنىــدۇ. شــەك - شــۈبھە يوقكى، ئۇنــى فەتىھ قىلغان 
قومانــدان نېقــەدەر ئېســىل قوماندانــدۇر ۋە ئــۇ ســەردارلىق قىلغان قوشــۇن نېقەدەر 
ئېســىل قوشــۇندۇر - ھە!‹دېگــەن شــاراپەتلىك ھەدىــس ســۆزىنى شــەرەپ بىلــەن 
ئەمەلىيلەشــتۈرگەن زات بولــۇش شــەرىپى بىلــەن، پەيغەمبىرىمىزنىــڭ شــاپائىتىگە 

نائىــل بولغانــدۇر....« دەپ يېزىلغــان ئىــدى.

»ئىســتانبۇلنىڭ ئاســمىنى بوۋاقنىــڭ يۈزىگــە ئوخشــايدۇ« دېگەن گەپ راســت 
ــارەت  ــى زىي ــەت قەبرىگاھىن ــۇلتان مەھم ــھ س ــھ جامەســى ۋە فاتى ــايدۇ. فاتى ئوخش
قىلىشــقا كىرىشــتىن بــۇرۇن بىــر چىرايلىق تۇرغــان ئاســمان قەبرىگاھتىن چىقىپ 
ــدا، چــۈش  ــۇ چاغ ــۇ. ب ــۇپ كېتىپت ــاۋا تۇتۇل ــپ، ھ ــەي ئۆزگىرى قارىســاق، پۈتۈنل
مەزگىلــى يېقىنلىشــىپ قالغــاچ، قورســاقلىرىمىز ئېچىشــقا باشــلىغانىدى. كەلگەن 
يولىمىــز بىلــەن قايتىــپ چــوڭ كوچىغــا چىققىنىمىــزدا، يامغــۇر يېغىــپ كەتتــى، 
دەرھــال بىــر ماگىزىنغــا كىرىــپ، يامغۇردىــن پاناھانــدۇق. ئاســماننىڭ پەيلىدىــن 

قارىغانــدا، بــۇ يامغــۇر بىــر دەمــدە توختايدىغانــدەك ئەمــەس ئىــدى.

 - مۇئەللىــم! بــۇ كوچىنىڭ ئاۋۇ تەرىپىنى »ئاقســاراي« دەيدۇ. »مۇشــۇ ئەتراپتا 
بىــر ئۇيغــۇر ئاشخانىســى بــار« دەپ ئاڭلىغــان ئىدىــم، - دېــدى شــاگىرتلىرىمدىن 
بىرســى - مــەن بــۇ گەپنــى دېگــەن يۇرتدىشــىمغا تېلىفــون قىلىــپ، يەنــە بىــر 

ئۇقۇشــاي، شــۇ ئاشــخانىنى تېپىــپ تامــاق يــەپ كەتمەيلىمۇ؟
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بىلىشــىمچە، بــۇ »فاتىــھ«، »ئاقســاراي« دېگەنلــەر ئىســتانبۇل شــەھرىنىڭ 
مەركىزىــي رايونلىــرى ھېســابلىنىدۇ. ھالبۇكــى، مۇشــۇ يەرلەردىمــۇ ئۇيغــۇر 
ــان  ــۇ ھام ــۆيۈندۈردى ۋە ش ــى س ــى ھەممىمىزن ــۇپ كەتكەنلىك ــخانلىرى بول ئاش
ــى،  ــالىغاي بىزن ــۇر توس ــان يامغ ــە يېغىۋاتق ــدا، ن ــۇ ھال ــدۈردى. ب ــە تەلپۈن ئۆزىگ
نــە بارغانســېرى كۈچىيىۋاتقــان قاســىرغا )بــوران( ياندۇرالىغــاي رايىمىزنــى. 
پاناھلىنىۋاتقــان ماگىزىدىــن قايتىــپ چىقتــۇق - دە، بارلىقــى جەزمىلەشــتۈرۈلگەن 

ــۇق. ــۈرۈپ كەتت ــادە ي ــان پىي ــى تام ــۇر ئاشخانىس ئۇيغ

چــوڭ كوچىنىــڭ ئــۇ تەرىپىگە ئاســما كــۆۋرۈك بىلــەن ئۆتۈپ، بېرىــپ باقمىغان 
ئــۇ ئاشــخانىمىزنىڭ نــەق ئورنىنــى يــول بويــى ئــۇ يــەر – بــۇ يەردىــن ســوراش 
دېگەندەكلــەر بىلــەن بولــۇپ، يەنــە 15 - 20 مىنوتــار يــۈرۈپ مەنزىلگاھمىزنــى 
ئاخىــر تاپتــۇق: ئــۇ »ئاقســاراي«دىكى چــوڭ كوچىنىــڭ جەنــۇب تەرىپىگــە 
جاياشــقان ئېگىــز قەۋەتلىــك »ئەنــدەر ماگىزىنــى« )Ender Mağazaları( نىڭ 
ئارقــا تەرىپىدىكــى بىــر ئــارا كوچىــدا ئىكــەن. ئورنــى ئىككىنچــى قەۋەتتــە بولۇپ، 
شــىمالغا قــاراپ ئېچىلغــان دېرىزىســىنىڭ ئۈســتىگە ئورۇناشــتۇرۇلغان »ئانــا يۇرت 
ئۇيغــۇر ئاشخانىســى« دېگــەن ئۇيغۇرچــە - تۈركچــە ۋېۋىســكا خېلــى ئۇزاقتىــن 

ئوچــۇق كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى.

ســاالم بىلــەم ئاشــخانا ئىچىگــە كىــردۇق. مۇالزىمــەت پۇكىيىدىكــى ئــۇزۇن قــارا 
ســاقاللىق خوجايىنمــۇ، تامــاق توشــۇپ، چــاي قۇيــۇپ يۈرگــەن يارىشــىملىق بۇرۇت 
قويغــان خادىــم يىگىتمــۇ ئوخشاشــا »ئەلەيكــۇم ســاالم« بىلــەن بىزنــى ئىلىــك 
ئالــدى ۋە خوشــچىراي بىلــەن ئــورۇن كۆرســەتتى. دىكابىرنىــڭ ئاخىــرى بولغان بۇ 
كۈنلــەردە، بورانلىــق يامغــۇردا قالغان بىز مۇســاپىر - غۇربەتچىلەرگــە بەجايىكى ئۆز 
ئۆيىمىــز تۇيۇلــدى بــۇ ئاشــخانا ئىچــى. ئاشــخانا تاملىرىغــا مەككــە - مەدىنەلەردىكى 
مۇقــەددەس جايانىڭ ســۈرەتلىرىدىن باشــقا، ئانــا يۇرتتىكى قەشــقەر، تۇرپاناردىكى 
نامايەنــدە خاراكتېرلىــك بىنــا - قۇرۇلۇشــارنىڭ ســۈرەتلىرىمۇ ئېســىلغان ئىــدى. 
ئىشــكتىن كىرىشــكە ئــوڭ قــول تەرەپتىكــى تامغــا يۆلــەپ قويۇلغــان بىــر چــوڭ 



179

شــىكاپتا لىــق كىتــاپ تۇراتتــى. شــىكاپنىڭ ئۈســت قەۋىتىدىكــى ئەينــەك قاپقاققا: 
ــپ كەتســىڭىز  ــش ئۈچــۈن، ئېلى ــۇپ پايدىلىن ــز ھەقســىزدۇر. ئوق »كىتاپلىرىمى

بولىــدۇ« دېگــەن ئۇيغۇرچــە - تۈركچــە خــەت يېزىلغانىــدى. 

ــۈش توشــاق ئىــدى.  ــە ئۈل ــن يەتت ــاچ، ئاشــخانا ئوندى ــى بولغ چــۈش مەزگىل
ئۇيغۇرچــە مۇالزىمــەت قائىدىســى بويىچــە دەرھــال ئىسســىق چــاي كەلتۈرۈلــدى. 
ــان  ــۇراپ تۇرىدىغ ــدى پ ــۇرت ھى ــا ي ــۇ، ئان ــدى - ي ــا تەگ ــز پىيالىغ لەۋلىرىمى
ــى راھەتكــە  ــۈن ۋۇجۇدىمىزن ــان پۈت ــەن كىرگــەن ئىللىقلىــق شــۇ ھام چــاي بىل

چۈمــدۈردى....

ئورتا كۆي دېڭىز ساھىلىدىكى ئەنجۈمەن

مېنىــڭ بــۇ قېتىملىــق ئىلىــم زىيارىتىمنىــڭ بىــر مۇددىئاســى كــۆرۈش بىلــەن 
ئاڭاشــنى ئورگانىــك بىرلەشــتۈرۈش، تۈركىيــەدە ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ 
ــاي،  ــۇ ج ــلىرىنى ش ــر - ئىنكاس ــىراتلىرىنى، پىكى ــش تەس ــۇش - ئۆگىنى ئوق
ــدا  ــۆز جايى ــى ئ ــەن ئاڭلىغانن ــەن بىل ــاڭاش، كۆرگ ــدە ئ ــڭ ئۆزى ــۇ مۇھىتنى ش
سېلىشــتۇرۇش، شــۇ ئارقىلىق، چەتئەلنىــڭ ئىلغار ئوقۇتۇش ئۇســۇلىنى ئۆگىنىش 
ــم  ــق ئىلى ــاھەگە تالى ــىۋەتلىك س ــڭ مۇناس ــان ئوقۇغۇچىارنى ۋە تەربىيەلىنىۋاتق
سەۋىيەســىنى ھەقىقىــي دەرىجىــدە يۇقىــرى كۆتۈرۈشــكە تۈرتكــە بولــۇش ئىــدى. 

ــۆھبەت  ــتۇرۇلغان س ــەن ئۇيۇش ــاگىرتار بىل ــى - ش ــادا ئوقۇغۇچ ــۇ مۇددىئ ش
ــى  ــاز ئىچ ــتانبۇل »بوغ ــى، ئىس ــر كۈن ــى 29 - دىكابى ــى )ئەنجۈمەنى(ن يىغىن

ــتۈردۈم.  ــاھىلىدە ئەمەلىيلەش ــز س ــۆي دېڭى ــا ك ــى ئورت ــى« يېنىدىك كۆۋرۈك

ــڭ  ــاگىرتى ۋە بىزنى ــى ش ــڭ ئىكك ــدا، ئۆزۈمنى ــائەت دەل ئون ــەن س ئەتىگ
فاكۇلتېتتىــن كەلگــەن باشــقا ئىككــى ئوقۇغۇچى ۋە مەن قوشــۇلۇپ بەشــىمىز ئورتا 
كــۆي دېڭىــز ســاھىلىدىكى ئۈســتى ئوچۇق كــەڭ كافىخانىغا يىغىلــدۇق ۋە ئۇنىڭ 
دېڭىــز بىلــەن لەۋلىشــىپ تۇرىدىغــان شــەرق تەرىپىدە ســورۇن تۈزۈپ ئولتــۇردۇق.
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 بــۇ كۈنــى ئىســتانبۇلنىڭ ھاۋاســى يېرىم ئوچــۇق بولۇپ، ئەتىگەنلىــك قۇياش 
مارمــارا دېڭىزىنىــڭ ئۈســتىدە لەيلــەپ يۈرگــەن بۇلۇتــار ئارىســىدا، گاھ كۆرۈنــۈپ، 
گاھ يوشــۇرۇنۇپ، مــۆك - مۆكىلــەڭ ئوينــاپ يۈرەتتــى. بىزدىــن ئاالھــەزەل ئىككــى 
يــۈز مېتىــر يىــراق قىيپــاش ئۈســتىمىزدە، غەربتىن شــەرققە ســوزۇلغان ۋە تۈركىيە 
ئىســتانبۇلنىڭ نامايەنــدە خاراكتېرلىــك زامانىۋى ژىرىك قورۇلۇشــى ســۈپىتى بىلەن 
جاھانغــا داڭقــدار بولغــان »ئىســتانبۇل ئاســىيا - ياۋرۇپــا بۈيــۈك كۆۋرۈكــى«، يەنى 
»ئىســتانبۇل بوغــاز ئىچــى كۆۋرۈكــى« گىگانــت ســاالپەت بىلــەن بىزگــە بېقىــپ 
تۇراتتــى؛ ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن ياۋرۇپادىــن ئاســىياغا ۋە ئاســىيادىن ياۋرۇپاغــا قىتئــە 
ــار  ــۇس ۋە مېتروبۇس ــۇس، ئاپتۇب ــان مىنىب ــۈپ تۇرغ ــاي ئۆتۈش ــاپ توختىم ئات
ئوچــۇق كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى؛ ئالدىمىــزدا بولســا، قۇيــاش نۇرىــدا جىمىــرالپ تۇرغان 
مارمــارا دېڭىــزى ۋە ئۇنىــڭ ئۈســتىدە، چــوڭ - كىچىــك پاســاژىر كېمىلىــرى ۋە 
يــۈك پاراخۇتلىــرى كاپىتانــار ئۆزلىــرى بىلىشــىدىغان گــۈدۈك تىلــى بىلــەن ئــۆز 
ئــارا مۇڭداشــقان ھالــدا، ئــاي - يۇلتۇزلــۇق تــۈرك قىزىــل بايرىقىنــى لەپىلدىتىپ، 
ئــۇ ياندىــن بــۇ يانغــا ئــۈزۈپ يۈرەتتى. بــۇ مەنزىرىنــى »بۆرىلــەر ۋادىســى« قاتارلىق 
تېلېۋېزىيــە فىلملىــرى ۋە كىنــوالردا كۆرگەنىدۇق. بۈگۈن شــۇ قۇتلــۇق مەنزىرىنىڭ 
ئىچىــدە، ئۇنىــڭ بىــر تەركىبىــي قىســمى بولغــان ھالــدا، ئىلىــم ھىجرىتىنىــڭ 

پەيزىنــى ســۈرۈپ ئولتۇرۇپتىمىــز مانــا....

ســۆھبىتىمىز مۇشــۇنداق گــۈزەل مەنزىــرە ئىچىــدە، تولىمــۇ راھــەت ۋە ئەركىن 
كەيپىيــات ئىچىــدە بولــدى. ئەينــى شــارائىتتىكى مۇھىتقــا يارىشــا بولغــان پىكىــر 
ئەركىنلىكىنــى ســاقاپ قېلىــش ئۈچــۈن، مــەن بۇ يــەردە، پىكىــر قىلغۇچىارنىڭ 

ئىســمىنى ئاشــكارىلىماي، پەقــەت بايانلىرىنىــڭ ئۆزىنــى يېزىــپ قويغــۇم كەلدى:

ــۇرت تۇيغۇســى  ــا ي ــەق تەســىراتى ئان ــاڭا بەرگــەن ئــەڭ ن  - تۈركىيەنىــڭ م
بولــدى، مۇئەللىــم، - دېــدى بىــر ســاۋاقداش قولــى بىلــەن ئۆزىنىــڭ چــۆرە - 
ئەتراپلىرىنــى كۆرســىتىپ تــۇرۇپ - مــەن تۈركىيەگــە كېلىپ، خۇددى شــىنجاڭغا 
كېلىــپ قالغانــدەك بولــۇپ قالدىم. قارىمامســىز مانا مۇشــۇ چۆرىمىزگــە، ئادەملەرنىڭ 
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ھەممىســى رۇخســار، قىلىــق - قىياپــەت ۋە يــۈرۈش تۇرۇشــلىرى بىلــەن بەئەينــى 
بىزنىــڭ يــۇرت - مەھەللىدىكىلەرنىــڭ ئــۆزى. شــۇڭا، مەنــدە ھىچبىــر چەتئەلگــە 
چىققانــدەك تۇيغــۇ يــوق. راســت گەپنــى قىلســام، مــەن بــۇ تۈركىيەگــە كەلمــەي، 

گىرمانىيەگــە بارســام بوپتىكــەن، دەپ قالدىــم. 

 - تــوۋا، تەســىرات دېگــەن شــۇ قــەدەر ئوخشــىمايدىكەن. مېنىــڭ تەســىراتىم 
بــۇ دوســتۇمنىڭكىنىڭ دەل ئەكســى، قــاراڭ مۇئەللىــم، - دېــدى يەنــە بىرەيلــەن 
ھاياجــان بىلــەن - مــاڭا تۈركىيەنىــڭ بەرگــەن تەســىراتى تولــۇپ تاشــقان ئىشــەنچ 
بولــدى. راســت گېپىمنــى دېســەم، بــۇرۇن مــەن ئۆزۈمگــە مۇتلــەق ئىشــەنمەيتتىم، 
ئۆزۈمنــى ئــەڭ ئىقتىدارســىز ئىنســان ھېســابايتتىم. ئۆزۈمگىــا ئەمــەس، ھەتتــا 
ئەتراپتىكىلىرىمنىــڭ ھېچبىرســىگە ئىشــەنمەيتتىم. ھەممەيلەننــى ئىقتىدارســىز 
ســانايتتىم. »بىــز يــا ماشــىنا ياسىيالمىســاق، يــا ئايروپــان ھەيدىيەلمىســەك، نېمــە 
دېگــەن ئىقتىدارســىزلىق، مىســكىنلىك بــۇ - ھــە؟« دەپ ئوياپ، چۈشــكۈنلۈك 
پاتقىقىغــا پېتىپــا يۈرەتتىــم. ئەگــەر بىــراۋ: »مــەن كەلگۈســىدە ئۇنــداق ئېنژىنېــر 
ــى«  ــە، »ۋاي، الپچ ــەن« دېس ــرا قىلىم ــىلەرنى ئىختى ــداق نەرس ــۇپ، مۇن بول
دەيتتىــم، گېپىگــە ھەرگىــز چىنپۈتمەيتتىــم. بىــراق، بۈگۈنچــۇ؟ مــەن تۈركىيەگــە 
ــۇ مەنزىرىلەرنــى كۆرگەندىــن كېيىــن، ئۆزۈمنــى يېڭىباشــتىن باشــقا  كېلىــپ، ب
بىــر ئــادەم بولــۇپ قالغانــدەك ھېــس قىلىــپ قالدىــم. قــاراڭار دوســتار، قىيــاش 
ئۈســتىمىزدىكى. ئاشــۇ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 1560 مېتىــر، كۆۋرۈكنــى ئېســىپ 
ــا ئارىســى 1073 مېتىــر، كەڭلىكــى  ــۈرۈپ تۇرغــان ئىككــى ســۇنئىي چوقق كۆت
39 مېتىــر، دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى بولســا، 64 مېتىــر كېلىدىغــان ۋە دۇنيــا 
بويىچــە تۆرتىنچــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان غايــەت چــوڭ ئاســما كــۆۋرۈك »ئاســىيا - 
ياۋرۇپــا بۈيــۈك كۆۋرۈكى«نــى مۇشــۇ ئەتراپىمىــزدا ئولتۇرغــان بىزگــە ئوپئوخشــاش 
رۇخســارلىق تۈركلــەر ئــۆزى بىنــا قىلىپتــۇ ئەمەســمۇ؟ مــەن ئــاۋۇ بىزنىــڭ مارمــارا 
ئۇنىۋېرســىتېتىمىزنىڭ يۇقىرىســىدىكى »كامال پاشا« مەھەللىســىدە ياسىلىۋاتقان 
ئېگىــز قەۋەتلىــك ئىــش بىناســىىنىڭ يېنىغــا بېرىپ كــۆرۈپ، چىرتىيــۇژ كۆتۈرۈپ 
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يــۈرۈپ قۇرۇلۇشــقا قوماندانلىــق قىلىۋاتقانــار بىلــەن كۆرۈشــۈپ - مۇڭدىشــىپمۇ 
ــە  ــەن! نېم ــى تۈركلەرك ــىمۇ ھەممىس ــىمۇ، قۇرۇلۇشچىس ــى، اليىھەچىس كەلدىمك
دېمەكچىسەن.دېســەڭار، كۆرگەنلىرىمدىن، بىلگەنلىرىمدىن ئالغان نەق تەسىراتىم 
شــۇكى، بىــز ئۇيغۇرالرمــۇ ئەســلىدە ھەر قانــداق ئىشــارنى قىااليدىكەنمىــز، يەنى 
تىرىشــىپ ئۆگەنســەك، پــەن - تېخنىــكا ئىگىلىســەكا، ھــەر قايســى ســاھەلەردە، 

ماھــارەت ۋە ئىقتىدارنىــڭ ســاھىبى بوالاليدىكەنمىــز بىزمــۇ!

 - بۇ يەردىكى ماگىســتېر ۋە دوكتور ئاســپرانتلىرنىڭ بىلىم دائىرىســى بىزدىن 
ھەقىقەتــەن كــەڭ ئىكــەن، يازغــان ۋە يېزىۋاتقــان ئىلمىــي ئۇنــۋان ئەســەرلىرىنىڭ 
سەۋىيەســى ھەقىقەتــەن يۇقىــرى ئىكــەن، دېگــەن تەســىراتتىمەن، - يەنــە بىــر 
ــى  ــدى - مەيل ــان قىل ــى باي ــەن مۇنۇالرن ــى بىل ــق تۇيغۇس ــاۋاقداش قايىللى س
كاسســىك ئەســەرلەر تەتقىقاتىــدا بولســۇن ۋە مەيلــى ھازىرقــى زامــان ئەســەرلىرى 
تەتقىقاتىــدا بولســۇن، تىــل جەھەتتىنمــۇ، ئەدەبىيلىــك جەھەتتىنمــۇ ۋە ئۇنىــڭ 
بۈگۈنكــى زامــان ئۈچــۈن بولغــان قىممىتــى جەھەتتىــن بولمىســۇن، ئەتراپلىــق 
ئىزدىنىــپ، مۇكەممــەل قىلىدىكەن. ماۋســۇملۇق نەتىجە ئۈچــۈن يازىدىغان ماقالىار 
ئۈچۈنمــۇ بــەك ئىزدىنىدىكــەن، ماقالىلىرىنــى جەزمەن نەشــر قىلىش سەۋىيەســىگە 
يەتكۈزمىگىچــە بولــدى قىلمايدىكــەن. بۇالرنىــڭ ئىزدىنىــش روھــى، »ئــەڭ 
ياخشىســىنى مــەن قىلىمــەن« دەيدىغــان رىقابــەت ئېڭــى ۋە »قىلغىنىمىــز ئەلگــە 
مەنپەئەتلىــك بولســۇن« دەيدىغــان ئەمەلىيەتچانلىقى مېنى قايىل قىلــدى زادى....

ــەن ئەســتايىدىل  ــۇ ئىلمىــي ســۆھبەتكە ھەقىقەت  ئوقۇغۇچــى - شــاگىرتار ب
تەييارلىــق قىلىشــقان ئىكــەن. بەزىلىــرى ئــۆز تەســىراتلىرىنى يېزىــپ، رەســمىي 
ــى  ــۇدى. »چەتئەلدىك ــدا ئوق ــەن، ئوتتۇرى ــپ كەلگەنىك ــى قىلى دوكات ماقالىس
ــارى  ــى ج ــۈل ئىقتىدارن ــپ، پۈتك ــن پايدىلىنى ــارائىت ۋە ئىمكاناردى ــەۋزەل ش ئ
قىلــدۇرۇپ ياخشــى ئۆگىنىــش، ئــەڭ ياخشــى نەتىجــە بىلــەن ۋەتــەن، مىللــەت 
ۋە مەكتــەپ تەشــكىلىنىڭ ئۈمىدىنــى ئاقــاش« تەپەككــۇرى يــادرو قىلىنغــان بــۇ 
ســۆھبەتتە، پىكىرلــەر شــۇ قــەدەر ســەمىمىي، مۇالھىزىلەر شــۇ قــەدەر ئەمەلىي، نەق 
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ۋە قىممەتلىــك ئىــدى. 

 - »مىــڭ ئاڭلىغاندىــن بىــر كۆرگــەن ئــەال« دېگــەن ئاتــا ســۆزى ھەقىقەتــەن 
بەرھــەق ئىكــەن دەپ قالدىــم، - دېدىممەن ئاخىردا شــاگىرتارنىڭ پىكىر - قاراش 
ۋە خۇالســە ھۆكۈملىرىگــە ســەمىمىي قايىللىقىمنــى بىلدۈرگــەن ھالــدا - ئىلىــم 
ھىجرىتــى ســىلەرنى مەرىپــەت بىلــەن يېتىلدۈرىۋېتىپتــۇ، بىلىــش ئۇپۇقۇڭارنــى 

تېخىمــۇ كەڭەيتىۋېتىپتــۇ، بۇنىڭدىن ســۆيۈندۈم!...

ســۆھبىتىمىز تاكــى چىڭقــى چۈشــكىچە داۋاماشــتى. چۈشــلۈك تامــاق يــەپ 
بولغاندىــن كېيىــن، ۋاپــۇر )كۆمــۈر يېقىلغۇلــۇق ســۇ ئۈســتى قاتنــاش كېمىســى(
غــا ئولتــۇرۇپ، ئىســتانبۇلنىڭ يېگانــە مەنزىرىســىنى دېڭىــزدن تاماشــا قىلــدۇق ۋە 
قۇيــاش غەربكــە ســاڭگىلىغان چاغــدا، كادىكــۆي ۋاپــۇر بېكىتىــدە چۈشــۈپ، ئــۇ 

يەردىــن مارمــارا ئۇنىۋېرســىتېتىگە قايتىــپ كەتتــۇق. 

بــۇ كۈنــى، مېنىــڭ بــۇ قېتىمقــى ئىســتانبۇل ئىلىــم زىيارىتىمدىكــى يەنــە بىــر 
ئەھمىيەتلىــك ئۆگىنىــش كۈنــى بولــۇپ، خاتىرەمــدە مەھكــەم قالــدى.

خاتىمە

 ئىلىمگــە تالىــپ ئۆتكــەن مۇھاجىرەتلىــك ھاياتىمنــى، ئوقــۇش - ئۆگىنىــش 
ــام  ــەن ياش ــۇپ كەچۈرگ ــغۇل بول ــەن مەش ــات بىل ــات ۋە تەھقىق ــەن، تەتقىق بىل
ــا گــەپ: بۇالردىــن مەقســەت  ــە كون ــم. يەن ــان قىلدى كۈنلىرىمنــى شــۇنچىلىك باي
ھېچبىــر ســەنەم ســېتىش، داۋىغازلىــق قىلىــش ئەمــەس، غــەرەز قىزىققانــار بىلەن 
مۇڭدىشــىش، خاھلىغانــار بىلــەن سىردىشــىش، ئەۋالدالرغــا تەجرىبــە ۋە ســاۋاقار 

بويىچــە ئۇچــۇر يەتكــۈزۈش، خــاالس!

خۇللــەس كاالم شــۇكى، ھىجــرەت ھــەر بىــر مۇســۇلمان ئۈچۈن ســۈننەتتۇركى، 
توغــرا نىيــەت، يېتىــك جاســارەت بىلــەن قىلســاڭ، مۇشــەققەتنى ســەۋر بىلــەن، 
ئەقىــل - پــەم بىلــەن ۋە مۇھەببــەت بىلــەن يەڭســەڭ، ئۇنىــڭ ئاقىبىتــى جەزمــەن 
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نۇسرەتتۇر.

ھىجــرەت قىلىــش - يۇرتنــى تاشــاپ، قېچىــپ كېتىــش ئەمــەس. ھىجــرەت 
قىلىــش - ياقــا يۇرتــاردا بىچارىلەرچــە ئېقىــپ يــۈرۈپ جــان بېقىــش ئەمــەس. 
ھىجــرەت قىلىــش – ھــەم ئــۆزى ئۈچــۈن ھــەم ئۆزىنىــڭ قېرىنداشــلىرى ئۈچــۈن 
ھــەم ئۆزىنىــڭ مىللىتــى، قەۋمــى ۋە جامائىتىنىــڭ پــارالق ئىقبالى ئۈچــۈن كۈرەش 

قىلىشتۇر!

ھىجرەت قىلىش ئىنســانغا دۇنيا ياشــامىنىڭ ھەقىقىتىنى تونۇتىدۇ؛ مۇســتەقىل 
ياشاشــنى ئۆگىتىــدۇ؛ مەنىلىــك ياشاشــقا تەجرىبــە، ئىبــرەت ۋە ئۆرنەك كۆرســىتىدۇ؛ 
ئانــا يۇرتنىــڭ قەدرىگــە يەتكۈزىــدۇ. شــۇنداق، ھىجــرەت ياخشــى ئىــش. ھىجــرەت 
زۆرۈر ئىــش. ئەممــا، ھــەر قانــداق ياخشــى ئىــش ۋە زۆرۈر ئىشــنى قىلىــش ئۈچــۈن، 

ئوبــدان تەييارلىــق قىلىــش الزىــم بولىدۇ.

ھىجرەتنىڭ يۈك - تاقىسى مەرىپەتتۇر، بىلىمدۇر

ھىجــرەت - تېگــى - تەكتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، خاســىيەتلىك بىر ســەپەر 
دېيىلســە، ئۇنىــڭ زۆرۈر كېــرەك - يارىقــى، يەنــى مەزكــۇر ســەپەرنىڭ كــەم بولســا 
بولمايدىغــان يــۈك - تاقىســى بىلىــم - مەرىپەتتۇركى، ھىجرەت قىلغۇچى ئىنســان 
ــۆز  ــم ئ ــم ئىكــەن، دەپ قالدى بىلىــم بىلــەن يېتەرلىــك قورالانغــان بولۇشــى الزى

كەچۈرمىشىمچە.

ئااليلــۇق، مــەن تۈركىيەگــە ھىجــرەت قىلغــان ئاشــۇ كۈنلەرنــى: قىرىــق يەتتــە 
ــم. ئوقۇشــقا  ــاش بولغىنىمــدا، تۈركىيەگــە »ئوقۇيمــەن« دەپ باردى ياشــلىق چارب
بېرىشــتىن بــۇرۇن، كىرىــپ ئوقۇيدىغــان مەكتــەب بىلــەن ئاالقىلىشــىپ، ئۇالرنىڭ 
مېنــى ئوقۇشــقا قوبــۇل قىلىــش ئىجازىتىنىمــۇ ئېلىــپ بولغــان. شــۇڭا، بېرىپــا، 
ــدۇم. بىــراق،  ئوقۇشــقا كىرىــش رەســمىيەتلىرىنى ئوڭۇشــلۇق بېجىرەلىگــەن بول
تۈركىيەدە )باشــقا ياۋرۇپا دۆلەتلىرىدىمۇ شــۇنداقمىش(، ئوقۇشــقا ئالغۇچى ئورۇننىڭ 
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قوبــۇل قىلىنغــان ئوقۇغۇچىنىــڭ ياتــاق - تامــاق ئورۇناشتۇرۇشــىغا مەســئۇلىيەتى 
بولمايدىكــەن. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــر ئوقۇغۇچىنىــڭ ســىنىپقا كىرىپ 
دەرس ئاڭلىشــى، ئىمتىھــان - ســىناقارغا قاتنىشىشــىغا ئوبــدان ئىگىدارچىلىــق 
قىلىدىكــەن، ئەممــا ئۇنىــڭ قەيــەردە يېتىــپ - قوپۇشــى، نەدىــن تاماق ييېيىشــىغا 
تالىــق تۇرمــۇش ئىشــى بىلــەن مۇتلــەق كارى بولمايدىكــەن. مــەن مەملىكەتتىكــى 
چاغــدا، چەتئەلدىكى ئوقۇشــنىمۇ خۇددى مەن مەملىكەتتــە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان 
چېغىمدىكىــدەك »مەكتەپكــە كىرىمــەن، ئالــدى بىلــەن، ›خــوش كېلىپســىز، مانــا 
ــاۋۇ  ــا تامــاق بېلىتىڭىــز، ئەنــە ئ بــۇ ســىز يېتىــپ - قوپىدىغــان ياتىقىڭىــز، مان
ســىز تامــاق يەيدىغــان تاماقخانــا‹ دەپ كۆرســىتىپ قويىــدۇ« دەپ ئوياپتىمــەن. 
ھەتتــا، ئوقۇشــقا كىرگــەن يەردىكــى ھۆكۈمــەت ئورۇنلىرىغــا ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى 
ئىلتىمــاس قىلىشــتىمۇ، ياش چەكلىمىســى قاتارلىق شــەرتلەر بارلىقــى، تۈركىيەدە 
ــەت  ــا ھۆكۈم ــرى ئوقۇغۇچىارغ ــلىق قې ــرى ياش ــتىن يۇقى ــۇز ياش ــە توقق يىگىرم
تەرەپتىــن ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى بەرمەيدىغانلىقىنــى، ئوقۇغۇچــى پۈتۈنلــەي ئــۆز 
ھەميېنىغــا تايىنىــپ ئوقۇشــى الزىــم بولىدىغانلىقىنىمــۇ بىلمەيدىكەنمــەن. مانــا بــۇ 
مېنىــڭ بىلىكســىزلىكىم، ھىجــرەت يۈك - تاقىســى جەھەتتىكى تەييارلقســىزلىقىم 
بولــۇپ، تۈركىيــە ئەنقەرەگــە كېلىپــا، تېڭىرقــاپ قېلىشــىم ۋە ئاخىرىــدا، ھېلىقى 
جەبەجــى كۆۋرۈكــى ئۈســتىدە، ئايىغــى كۆرۈنمــەس ئويغــا غەرق بولۇپ، بېشــىمنى 
ســاڭگىلىتىپ تــۇرۇپ قېلىشــمنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان قاتتىــق دېتاللىــق بــاش 
ســەۋەب ئىــدى. دېمەكچىكــى، ھىجــرەت قىلغۇچــى ئــۆز يۇرتىدىــن بــاش ئېلىــپ 
چىقىشــتىن بــۇرۇن، ئــۆز مەنزىلگاھىنىــڭ مۇناســىۋەتلىك ئەھۋاللىرىدىــن تولــۇق 

بىلىكلىــك بولۇشــى بەكمــۇ زۆرۈر ئىكــەن.

ئاندىــن، ئىلىــم ھىجرىتىگــە ســەرپ قىلىنىدىغــان ئاساســى بىلىــم تەييارلىقــى 
ــەس،  ــا ئەم ــەن. تۈركىيەدى ــى الزىمك ــۇق بولۇش ــار تول ــكان ب ــەل، ئىم مۇكەمم
ئاڭلىســام، باشــقا خېلــى دۆلەتلــەردە، مۇھاجىــر ئوقۇغۇچىارنىــڭ ئوتتــۇرا مەكتــەپ 
ــۇ  ــەن تەكشــۈرىدىكەن. تەســىراتىمچە، ب ــەت بىل ــۇ دىقق شاھادەتنامىســىنى تولىم
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ئوتتــۇرا مەكتــەپ مائارىپــى ئومۇمىــي پەنلــەر ئوقۇتۇشــى بويىچــە ئالىــي مائارىــپ 
ــۇ  ــدە، ب ــە يېرى ــڭ ھەمم ــاچ، دۇنيانى ــالىدىغان بولغ ــاس س ــۇل - ئاس ــۈن ئ ئۈچ
مەزگىللىــك ئوقــۇش - ئۆگىنىشــنىڭ مۇكەممــەل بولۇشــى تەلــەپ قىلىنىدىكــەن.

ھازىــر جۇڭگــودا يۈرگۈزۈلىۋاتقــان توققــۇز يىللىــق مەجبۇرىــي مائارىــپ تۈزۈمى 
ــە  ــان دۆلەتلەرگ ــان ۋە قىلىۋاتق ــي قىلغ ــڭ جــاي - جايلىرىدىكــى تەرەققى دۇنيانى
ئوخشاشــا ئومۇمىــي خەلقنــى مەرىپەتلەندۈرۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان ئــەۋزەل 
ــۇز  ــڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ، توقق ــادىي كۈچىنى ــز ئىقتىس ــدۇر. دۆلىتىمى تۈزۈم
ــش  ــەال ئى ــۇ ئەلىيۇلئ ــپ قىلىۋېتىشــى تېخىم ــىز مائارى ــى ھەقس ــق مائارىپن يىللى
ــارائىتنىڭ  ــەۋزەل ش ــۇ ئ ــلىرىمىز ب ــەن ياش ــز، خۇسۇس ــۇڭا، خەلقىمى ــدى. ش بول
قەدرىگــە يېتىشــى، توققــۇز يىللىــق مائارىپ مەجبۇرىيىتــى ئارقىلىــق، ئۆزلىرىنىڭ 
مەدەنىــي ئىنســانلىق بۇرچىنــى ئــادا قىلىــش يولىنــى تېپىۋېلىشــى ۋە بــۇ يولــدا 
ئاداققىچــە تەۋرەنمــەي مېڭىشــلىرى - توققــۇز يىللىــق مەجبۇرىيەتنى ئــادا قىلىپ 
بولــدۇم، ئەمــدى ســودىگەر بولىمــەن« دەپ، تولــۇق ئوتتــۇرا ۋە ئالىــي مەكتەپلەردە 

ئوقۇشــتىن يالتىيىــپ قالماســلىقى الزىمــدۇر. 

تۈپكــى ئۈنــۈم جەھەتتىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئانــا تىللىــق مائارىــپ، دۆلــەت 
ــپ،  ــى مائارى ــڭ ھەممىس ــق مائارىپارنى ــي تىللى ــپ ۋە ئەجنەبى ــق مائارى تىلىلى
ھەممىســى ئىنســاننى مەرىپەتلەنــدۈرۈش پائالىيەتىدۇركــى، خــۇددى گۆھــەر قانداق 
ســاندۇقتا بولۇشــىدىن قەتئىينەزەر ئوخشاشــا گۆھەر بولغىنىغا ئوخشــاش، مائارىپمۇ 
قانــداق تىلــدا ئېلىــپ بېرىلىشــىدىن قەتئىينەزەر ئوخشاشــا مائارىپتۇر، ئوخشاشــا 
ئىنســاننى بىلىــم بىلــەن مەرىپەتلەنــدۈرۈش پائالىيەتىــدۇر. دەرۋەقە، ھەر قايســىنىڭ 
قاراتمىلىقــى ۋە ئــۆز ئالدىغــا ئاالھىدىلىكــى بولىــدۇ، ئەلۋەتتە. ئااليلــۇق، ئانا تىللىق 
مائارىــپ ئانــا مەدەنىيەتنــى قوغــداش ۋە راۋاجاندۇرۇشــقا الزىــم مۇھىــم مائارىپتــۇر؛ 
شــۇڭا، ئانــا تىللىــق مائارىپتىــن ھەرگىزمــۇ ۋاز كەچمەيمىز ۋە ۋاز كەچمەســلىكىمىز 
كېــرەك! دۆلــەت تىلىلىــق مائارىپ ئــۆزەڭ ياشــاۋاتقان دۆلەتنى بىلىش، چۈشــىنىش 
ۋە ئۇنىڭــدا ياشاشــنى ئۆگىتىدىغــان مۇھىــم مائارىپتــۇر؛ شــۇڭا، دۆلــەت تىلىلىــق 
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مائارىپتىمــۇ بوش كەلمەســلىكىمىز، مائارىپ كــۆرۈپ، مەرىپەتلىك بولۇش ئارقىلىق، 
دۆلىتىمىــزدە ئــۆز ھەقلىرىمىزدىــن تولــۇق بەھرىلىنەلەيدىغــان بولۇشــىمىز الزىــم؛ 
ئەمــدى، ئەجنەبىــي تىللىــق مائارىــپ بولســا، دۇنيانــى بىلىــش، چۈشــىنىش ۋە يــەر 
شارىلىشىشــقا پايدىلىــق مۇھىــم مائارىپتــۇر. شــۇڭا، مەملىكىتىمىــز مائارىــپ تەلىپى 
بويىچــە ئۆگىتىلىۋاتقــان چەتئــەل تىللىرىنىمــۇ چەندىكىــدەك ياخشــى ئۆگىنىــپ، 
ــدا  ــەت سەۋىيەســى ۋە يۆنىلىشــىدىن ۋاقتــى - ۋاقتى ــەن - مەدەنىي دۇنيانىــڭ پ
خــەۋەردار بولــۇپ تۇرۇشــىمىز، ئۆزىمىزنىڭ دۇنيا مەدەنىيەت سەۋىيەســىنىڭ قايســى 
باســقۇچىدا، جاھــان مەرىپــەت پەللىســىنىڭ قەيىرىــدە تۇرىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىپ 
تۇرۇشــىمىز - بىلىــپ گــەپ قىلىشــىمىز، بىلمــەي تــۇرۇپ، الپ ئاتماســلىقىمىز 

الزىــم!

 ئىلــم تارازىســى بىلــەن تارتىــپ تــۇرۇپ ئېيتقانــدا، مەرىپــەت ئۆلچىكــى بىلەن 
ــپ  ــق مائارى ــى تىللى ــدە، »پاالن ــەن دېگەن ــەپ بىل ــاھ گ ــۇرۇپ، لىل ــەپ ت ئۆلچ
مىللىتىمىزنــى نابــۇت قىلىــدۇ، يوقىتىۋېتىــدۇ« دېگــەن ســېپى ئۆزىدىــن ئېزىتقــۇ 
ــى  ــەس، بەلك ــپ ئەم ــق مائارى ــداق تىللى ــەر قان ــى ھ ــر مىللەتن ــى، بى گەپتۇرك
مائارىپســىزلىق، بىلىمســىزلىك ۋە مەرىپەتســىزلىك يوقىتىۋېتىــدۇ، قېرىنداشــار!

نۇسرەتنىڭ دەسمىرى تىرىشچانلىقتۇر، ئەمگەكتۇر

ــەت بىلــەن روھىــي جاســارەت  ھىجــرەت قىلىــش ئۈچــۈن، ئىقتىســادىي كاپال
ــك،  ــى مۇۋەپپەقىيەتلى ــش، يەن ــرەتلىك قىلى ــى نۇس ــدى، ھىجرەتن ــدۇ. ئەم كېتى
ــق  ــەن جاپالى ــچانلىق بىل ــل تىرىش ــا، ئىزچى ــۈن بولس ــش ئۈچ ــك قىلى غەلىبىلى
ئەمگــەك كېتىــدۇ. ھىجــرەت قىلىــش، يەنــى مۇئەييــەن تىلــەك ۋە ئــارزۇ بىلــەن، 
ئــۆزى تۇغۇلغــان ئانــا يۇرتىنــى، ئــۆز مەھەللىســىنى مەيلــى قانچىلىك قىســقا زامان 
ۋە مۇئەييــەن ۋاقىتلىــق بولســىمۇ تاشــاپ، ئــۆزى بېرىــپ باقمىغــان بىر يــات يۇرتقا 
كېتىــش ئاســان ئىــش ئەمــەس. ئەمــدى، ئــۇ ياقــا يۇرتقا، ئۇ چــەت ئەلگــە ھىجرەت 
قىلىــپ چىققاندىــن كېيىــن، ئــۇ كىشــىنىڭ يۇرتىــدا، ئەســلىدە ئــۆزى كۆڭلىگــە 
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پۈككەنلىرىنــى ئەمەلىيلەشتۈرۈشــى مۈشــكۈلدىن مۈشــكۈل، تەســتىن تــەس 
ئىشــتۇركى، مۇھاجىــر بولغــان ئــادەم ئــۆز يۇرتىدىكىگــە قارىغانــدا نەچچــە ھەسســە 
جاپــا تارتمــاي، نەچچــە ھەسســە ئېغىــر ئەمگــەك قىلمــاي تــۇرۇپ، چەندىكىــدەك 
غەلىبىگە ئېرىشــكىلى، كۆڭلىگە پۈككەن مۇرادىنى ھاســىل قىلغىلى بولمايدىكەن 
ئەســا. بــۇ يــەردە، يەنــە ئــۆز كەچمىشــىمدىن بىــر مىســال ئېلىــپ چۈشــەندۈرەي 
بــۇ مەســىلىنى: قىرىــق يەتتــە يېشــىمدا، بــەش يىللىــق دوتســېنت ســاالھىيىتىم 
بىلــەن تۈركىيەگــە چىقىــپ، دوكتورانــت )يەنــى دوكتــور ئاســپىرانتى( بولــدۇم. 
مەملىكىتىمىــز جۇڭگــودا، ماگىســتېرلىق ئۈچۈنمــۇ، دوكتورلۇق ئۈچۈنمــۇ ئۈچ يىل 
يېتىــپ ئاشــىدۇ. مــەن بــەش يىــل ئوقــۇپ، ئــاران ئالدىــم ئــۇ دوكتورلــۇق ئۇنۋانى 
ــان  ــۋان ئېلىشــقا ئاســاس بولىدىغ ــى ئۇن دېگەننــى. نېمــە ئۈچــۈن؟ تېــزى، يەن
دېسسېرتاتســىيە ئەســىرىمنى قاتتىــق تەلــەپ ئۇســتازالرنىڭ ئىلىــم ســەۋىيە 
ــكە  ــق ئىشلەش ــرار جاپالى ــرار - تەك ــىدا، تەك ــۈزۈش مۇددىئاس ــە يەتك ئۆلچىمىگ
توغــرا كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن. مــەن شــۇ 1997 - يىللىرىنىــڭ ئۆزىــدە، چاغاتــاي 
تۈركچىســىدە يېزىلغــان مەتىنلــەر تەتقىقاتــى بويىچــە ئىشــلەۋاتقىنىمغا يىگىرمــە 
بــەش يىــل بولغــان بىــر كونــا تەتقىقاتچــى بولســاممۇ، مېنىــڭ كونــا مەتىنلەرنــى 
ئوقــۇپ ترانسكرىپســىيە قىلىشــىم بــۇ يەردىكــى ئۇســتازلىرىمنىڭ ترانسكرىپســىيە 
ــەن«  ــدە »ياخشــى، بەل ــۇق، ئەرەبچى ــرا كەلمەيدىكــەن. ئااليل پرىنســىپلىرىغا توغ
ــۇ  ــز »ھەســەن« دەپ ئوقۇســاق - يازســاق، ب ــان ســۆزنى بى ئۇقۇمىنــى بېرىدىغ
ئۇســتازالر »ھاســان« دەپ ئوقۇيدىكــەن ۋە شــۇنداق يازىدىكــەن؛ »ھامان«نــى بۇالر 
»ھەمــەن« دەيدىكــەن. بىــزدە، تىــل ئالــدى ســوزۇق تــاۋۇش»- ئــۈ« بىلــەن ئارقــا 
ســوزۇق»- ئــا« ھەرگىزمــۇ ماساشــمايدۇ؛ ئەممــا، بــۇ يــەردە ماسلىشــىۋېرىدىكەن. 
مەســىلەن، »مۇبــارەك« نــى بــۇ يــەردە »مۈبــارەك«، »دۇنيا«نــى »دۈنيــا« 
»لۇغات«نــى »لــۈگات« دەيدىكەنمىــز. بــۇ مەســىلىدە، »قايســىمىزنىڭ توغــرا؟« 
دەپ مۇھاكىمــە ۋە مۇنازىــرە قىلغىلــى بولمايدىكەنكــى، جەزمە »ئەۋەت« )شــۇنداق( 
ياكــى »بــاش ئۈســتۈنە« )بــاش ئۈســتىگە!( دېيىشــا كېــرەك بولىدىكــەن. شــۇ 
ۋەجدىــن، مــەن دېسسېرتاتســىيە ئەســىرىمنىڭ ئۈچتىــن بىر قىســمى بولغــان 250 
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نەچچــە بەتلىــك ترانسكرىپســىيە قىســمىنىا، جەمئىــي ئــۈچ قېتىــم ئۆزگەرتتىــم. 
يەنــە دېســەك، ئــۇ ئۇســتازالر يالغــۇز ســېنىا يېتەكلىمەيــدۇ، يەنــە باشــقا ئوقۇغۇچى 
- شــاگىرتلىرىمۇ بــار. ئۇنــۋان ئەســىرىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى بېكىتمــە نۇسخىســىنى 
ــن تۈزىتىــپ،  ــر كەلىمەدى ــە - بى ــر كەلىم ــۇرۇپ، بى ــە ئولت ــەن بىرگ ئۇســتاز بىل
ــەن كۈتۈشــۈڭ،  ــدۇ، ســەۋر بىل ــان گــەپ. ئالدىرىســاڭ بولماي ــاپ چىقىدىغ توغرى
ئۇســتازنىڭ دېگەنلىرىنــى ســەۋر بىلــەن بىرمۇبىــر قوبۇل قىلىشــىڭ، قانــداق قىل 
دېســە، شــۇنداق بەجــا كەلتۈرۈشــۈڭ كېــرەك بولىــدۇ. شــۇڭا، مېنىــڭ ئاشــۇ بــەش 
يىللىــق ئۇنــۋان ئوقۇشــى جەريانىــدا، ئــەڭ كــۆپ تىلغــا كەلتۈرگىنىم: »ئەسســەبر 
ۋەننەســر ۋەئىننەلاھــە مەئــەس ســابىرىن« )ســەۋر قىلســاڭ، يېڭىســەنكى، ئالــاھ 
ســەۋر قىلغۇچىــار بىلــەن بىللــەدۇر( دېگــەن بىــر جۈملــە بولدىكــى، مۇشــۇنداق 
ــم  ــش قىلغانلىقى ــەن ئى ــى بىل ــش روھ ــلىق بېرى ــي بەرداش ــەن، قەتئى ــەۋر بىل س
ــىنى  ــى ئوقۇش ــور ئۇنۋان ــلىغان دوكت ــدا باش ــل 11 - ئاي ــۈن، 1997 - يى ئۈچ
2002 - يىــل 4 - ئايــدا غەلىبىلىــك تامامــاپ، »ئەدەبىيات دوكتــورى« ئۇنۋانىغا 
شــەرەپ بىلــەن ئېرىشــتىم! ئەممــا، مەنــدەك ســەۋر قىالمــاي، مەنــدەك چىداملىــق 
ۋە كۆتۈرۈشــلۈك بواللمــاي، ئۇنــۋان ئۈچــۈن كېتەرلىــك بولغــان دەرســلەرنى ئوقۇپ 
تاماملىغــان بولســىمۇ، دېسسېرتاتســىيە ئەســىرىنى يېتەكچــى ئۇســتازىنىڭ تەلــەپ 
ئۆلچىمىگــە يەتكۈزەلمىگەنلىكتىــن، ئۇنۋاننى ئااللماي قايتىــپ كەتكەنلەرمۇ بولدى 

بىئىي. تە

سېلىشــتۇرۇپ كۆرۈشــۈمچە، دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىــدە ئوخشاشــكەنكى، 
ئۇنىۋېرســىتېتاردىكى تولۇق كۇرس ئوقۇشــى ئومۇمىيەتلىك بىلىم جۇغانمىسىنى 
ھاســىل قىلىــش ئوقۇشــىدۇر. ماگىســتېرلىق ۋە دوكتورلــۇق ئۈچــۈن ئوقۇلىدىغــان 
ئاســپىرانت ئوقۇشــلىرى بولســا، يەكمۇيــەك ئېتىشــىش ئوقۇشــى، يەنــى يەككە تۈر 
بويىچــە، مۇئەييــەن بىــر كەســپنىڭ ئايرىــم بىــر تارمىقــى بويىچــە ئوقــۇپ، ئاشــۇ 
ئوقۇغــان نەزەرىيەنــى ئەمەلىيەتكــە تەدبىقــاپ، ئــۆزى بىــر بىنانــى اليىھەلــەپ ۋە 
پۈتتــۈرۈپ، ئۇنى شــۇ پەننىــڭ مۇننەججىملىرى بولغان ئۇســتازالر گۇرۇپپىســىنىڭ 
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كۆرىكىدىــن، ماقۇللىشــىدىن ۋە كوللېكتىپ تەســتىقىدىن ئۆتكۈزۈش ئوقۇشــىدۇر. 
مــەن بــەش يىــل تــەر ئاققــۇزۇپ پۈتكۈزگــەن بەشــيۈز ئــون ئــۈچ بەتلىــك بىنــا 
ئەســىرىم »مۇســا ســايرامىينىڭ ›تارىخــى ھەمىــدى‹ ناملىــق ئەســىرى ئۈســتىدە 
 Musa Sayrami <Tarix - i Hamidi> İnceleme - Metin( »ــات تەتقىق
Dizin -( دۇنيــا بويىچــە، بۈيــۈك ئۇيغــۇر تارىخشۇناســى مۇســا ســايرامىي 1908 

- يىلــى يازغــان »تارىخــى ھەمىدىــي« ناملىــق مەشــھۇر تارىــخ كىتابىنــى دۇنيــا 
ئىلىــم ئەھلىگــە ئىلمىــي تەتقىقــات يولــى بىلــەن تونۇشــتۇرغان تۇنجــى ئەســەر 
بولــۇش نادىــر قىممىتــى ۋە قىياپىتى بىلەن، ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى ئاســپىرانتار 
ئىنســتىتۇتىدا ۋە ئۇالرنىــڭ تــور بېكىتىــدە، مۇتالىئــە قىلىشــقا ۋە پايدىلىنىشــقا 

ئوچــۇق شــەكىلدە ســاقانماقتا.

نۇسرەتلىك ھىجرەتنىڭ خۇللەس كاالمى ۋەتەنگە قايتىپ كېلىشتۇر، ۋەتەن ئۈچۈن 
ئىشلەشتۇر

ئىنســان ئۆزىنىــڭ يۇرتىــدا، ئۇنىڭدىنمــۇ ئاغرىنىــپ، بۇنىڭدىنمــۇ رەنجىــپ، 
ئاســماندىنمۇ، زېمىندىنمــۇ قېيىدىغــان ھالــدا، كونــا ئېرىقنىــڭ بويىدىكــى دوڭغاق 
ــىي  ــڭ شەخس ــە، ئۆزىنى ــپ ئولتۇرغىچ ــۇق قىلى ــپ غەيۋەتخورل ــۆگەتكە يۆلىنى س
ــى  ــك يولىن ــڭ تىرىكچىلى ــۈن، ئۆزىنى ــىاش ئۈچ ــارائىتىنى ياخش ــۇش ش تۇرم
راۋاناشــتۇرۇش ئۈچــۈن، ئىمــكان يــار بەرســە، ئۆزىنىــڭ يۇرتىدىــن باشــقا يۇرتارغا 
كۆچــۈپ كەتســىمۇ بولىــدۇ. بىــراق بــۇ »ھىجــرەت« بولمايــدۇ، بەلكــى »كۆچــۈپ 

ــدۇ، خــاالس. كېتىــش« )تۈركچــە Göç etmek( بولى

بىــز »ھىجــرەت« دېگەنــدە، ئاساســلىقى ۋەتەن، خەلق، مىللــەت ۋە ئۈممەتنىڭ 
ئومۇمىــي مەنپەئىتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىش مۇددىئاســىدا، مەملىكــەت ئىچى ۋە 
ســىرتىدىكى ئالىــي بىلىــم يۇرتلىرىغــا بېرىپ ئوقــۇپ - بىلىم ئېلىشــتىن ئىبارەت 
ئاڭلىــق ۋە غايىلىــك پائالىيەتنــى كــۆزدە تۇتىۋاتقــان ئىكەنمىــز، ئۇنىــڭ ئاداققىــي 
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نۇســرەت بەلگىســى يــۇرت - ۋەتەنگــە قايتىــپ كېلىــش ۋە يــۇرت –ۋەتــەن خەلقــى 
ئۈچــۈن پىداكارلىــق بىلــەن ئىشــلەش بولۇشــى الزىــم دەپ قارايمىز. 

بىــزدە، نۇســرەتلىك ھىجــرەت قىلىــپ، ۋەتەنگــە قايتىــپ كېلىــپ ئــۆز خەلقى 
ئۈچــۈن ئىشــلەپ، ھىجرەتلىــك ھاياتنىــڭ پايدىســىدىن، خاســىيىتىدىن ئۆرنــەك 
ــان  ــق، ئەخمەتج ــى تەۋپى ــن مەمىتىل ــەس. ئەجدادالردى ــاز ئەم ــەتكەنلەر ئ كۆرس
ــۇر،  ــۇرات غوپ ــاردىن خالم ــەر، زامانداش ــي كەبىل ــەيپىدىن ئەزىزى ــىمىي، س قاس

ــۇپ تۇرۇپتــۇ. ــەر ئابلىــز قاتارلىقــار مىســال بول تاشــپوالت تېيىــپ ۋە زەپ

مــەن 1972 - يىلــى، يىگىرمــە ئىككــى يېشــىمدا ئىلىــم ھىجرىتــى قىلىپ، 
بېيجىــڭ مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىغا كەلگىنىمدىــن بۇيــان ســاق قىرىــق يىــل 
ئۆتۈپتــۇ. مېنىــڭ چۈشــەنچەمدىكى ھىجــرەت ئەقىدىســى بويىچــە ئېيتقانــدا، مەن 
ــان  ــاڭا نېســىپ بولغ ــەن م ــن ھىجــرەت بىل ــا قايتىــپ كەتســەم، ئاندى ــا يۇرتق ئان
نۇســرەت مۇكەممــەل بولغــان بوالتتــى. شــۇڭا، 2002 - يىلــى، ئەللىــك ئىككــى 
ياشــلىق مەن قەشــقەرگە، ھېچ بولمىغاندىمۇ، ئۈرۈمچىدىكى ئۇنىۋېرســىتېتلەرنىڭ 
ــق  ــۇ يىللى ــراق، ش ــم. بى ــەل باغلىدى ــۈن ب ــلەش ئۈچ ــپ ئىش ــە يۆتكىلى بىرىگ
»شــىنجاڭ مەدەنىيىتــى« ژۇرنىلىنىڭ 6 - ســانىدا ئېان قىلغــان »›مۇھاكەمەتۇل 
لۇغەتەين‹دىــن ›مائارىفــۇل لۇغەتەيــن‹ )قــوش تىللىــق مائارىپ(غىچــە - ئەلىشــىر 
ــالەم  ــۇق رىس ــە« ماۋزۇل ــا مۇقەددىم ــتۇرما تەتقىقاتىغ ــەرلىرى سېلىش ــي ئەس نەۋائى
تۈپەيلىدىــن، مــەن ئىشــىك قېقىــپ بارغــان ئۇنىۋېرســىتېتلەرنىڭ ھېچقايسىســى 
مېنــى خىزمەتكــە ئالمىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن، ئانــا يۇرتقــا قايتىــپ كېتەلمىدىــم. بۇ 
يــەردە، »نېمــە دېمەكچىســەن زادى؟« دېســەڭار، مۇھاجىرەتتىكــى ئــادەم دېگــەن 
مۇشــۇنداق يــا ئۇنــداق، يــا مۇنــداق ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ئــۆز يۇرتىغــا قايتالمــاي 
قالىدىكــەن. بــۇ ھالــدا قانداق قىلىــش كېرەك؟ ھەممــە ئىمكاناردىــن پايدىلىنىپ، 
چىــن يۈرەكتىــن ســۆيگەن شــۇ ئانــا يــۇرت، كىندىــك قېنــى تۆكۈلگــەن ئانــا ۋەتەن 
ئۈچــۈن، ئــەڭ ئاخىرقــى بىــر تىنىــق قالغىچــە بىجانىدىللىــق بىلــەن، پىداكارلىق 
ــەن ئۈچــۈن  ــز ۋەت ــول، ئەزى ــەردە بولســاڭ ب ــەن ئىشــلەش كېرەككــى، »قەي بىل
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ئىشــلە مــول« دېگــەن مانــا شــۇ!

شــۇنداق تونــۇش بىلــەن، يەنىــا مىللەتلەر ئۇنىۋېرســىتېتىدە ئىشــلەۋاتىمەن. 
ــۇش  ــىيونېر بول ــاراپىتىدىن، پېنس ــڭ ش ــى بولغانلىقىمنى ــت يېتەكچىس دوكتوران
ۋاقتىــم 2015 - يىلغىچــە ئۇزارتىلــدى. تولــۇق كۇرســقا دەرس ئۆتكەندىن باشــقا، 
ــم.  ــەپ چىقاردى ــور تەربىيىەل ــتېر ۋە دوكت ــەر ماگىس ــۇز نەپ ــون توقق ــە ئ ھازىرغىچ
مــەن تەربىيەلىگــەن ئاســپىرانتار ھازىــر كارغــا يــاراپ، ئۆزلىــرى ئاســپىرانت قوبۇل 
ــارزۇ قىلغــان ۋە قوغاشــقان نەتىجىمــۇ شــۇ  ــۇپ قالدىكــى، بىــز ئ قىلغىــدەك بول

ئىــدى. 

ئەمــدى، مــەن پېنســىيونېر بولســام، كۆپــرەك يېزىقچىلىــق ھۈنىرىمنــى قىلغۇم 
بــار. ھېلىمــۇ، ئۇنتــۇپ قالمــاس چاغــدا يازغــاچ تــۇراي دەپ، نۇســرەتلىك ھىجرەت 
قىلىــش جەريانىــدا، ئۆزىمىزنى باشــقىارغا سېلىشــتۇرۇپ ھېس قىلغــان پەرقلەرنى 
بايــان قىلىدىغــان »پــەرق ۋە بــەرق« ماۋزۇلــۇق بىــر ئەدەبىــي خاتىــرە يېزىۋاتىمەن. 
قىســمەت بولســا، بىــر كۈنلــەردە قايســىدۇر بىــر دوقمۇشــتا، شــۇ خاتىــرەم بىلــەن 
ــۇپ قاالرمــەن. ھالبۇكــى، شــۇ چاغقىچــە  ــدا بول ــە پەي ــدا يەن ــم ئالدى ئوقۇرمەنلىرى
ــەن  ــى بىل ــى مۇالھىزىچــى كۆڭل ــۇر خاتىرەمن ــر - خــوش« دېگــەچ، مەزك »خەي
بېرىلىــپ ئوقــۇپ، دېگەنلىرىمگــە ئىزچىــل قــۇالق بېرىــپ كېلىۋاتقــان ئەۋالدالرغــا 

ســەمىمىي كۆڭلــۈم بىلــەن شــۇنى ئېيتقــۇم كېلىدۇكــى: 

ــۇ،  ــىپ ئوق ــەۋرەم(: تىرىش ــاالم، ن ــىم )ب ــل قېرىندىش ــرەت قى ــەنمۇ غەي  - س
بېرىلىــپ ئۆگەنگىــن - دە، ئوكيــان ئاتاپ ئىلىم ھىجرىتى قىلىش ســاالھىيەتىنى 
قــازان؛ شــۇندىا، ســەنمۇ ھىجرەتنىــڭ بىباھــا ئىمكانلىرىدىــن بەھرىلىنىشــنىڭ ۋە 

ئىلىــم بىلــەن يېتىلىشــنىڭ پەيزىنــى سۈرىســەن ھامــان، ۋەسســەالم!

                  2012 - يىل، 23 - يانۋار )دۈشەنبە(، بېيجىڭ.


