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قاتارلىــق ئۆلمــەس ئەســەرلەرنى بىزگــە قالــدۇرۇپ كەتكــەن ئۇيغــۇر ھازىرقــى زامــان ســەنئەت تارىخىدىكــى
مۇھىــم شەخىســلەردىن بىــرى ھېســابلىنىدىغان رەسســام غــازى ئەھمــەد( )2017~1935ۋە ئۇنىــڭ بىــر قىســىم
ئەســەرلىرى.
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ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كىالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى
ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىــم قىلىــش ،ئۇيغۇر تىلىدا ئىجادىيەت بىلەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســپ ئىگىلىرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ
ئەســەرلىرىنى ئېــان قىلىــش ،ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش،
شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە ســۈپەت جەھەتتىن تەرەققىي قىلــدۇرۇپ ،خەلقئارادىكى ســۈپەتلىك
ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان پەســىللىك ئەدەبىــي ژۇرنــال.
مەزكــۇر ژۇرنالــدا پەقــەت ئەدەبىــي ئەســەرلەرال ئېــان قىلىنىدىغــان بولــۇپ ،بىۋاســتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا
تىلالردىــن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەلەر قۇبــۇل قىلىنىــدۇ.
ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
1 .1ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر
2 .2ئىجادىي ئەسەرلەر
3 .3باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر
4 .4خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز ،ماقال–تەمسىل ،چۆچەك ،قوشاق ،يۇمۇر قاتارلىقالر
5 .5ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر ،فوتو–سۈرەت ،ھەجۋىي رەسىملەر
6 .6مەلۇم رايونالردىكى ئۇيغۇر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر (لۇغەت)
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
1 .1ئەسەرلەر  uyjurnal@gmail.comئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
2 .2كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرالر (ئاپتورى ،ژانىرى ،ئېالن قىلىنغان ژۇرنال ،كىتاب ،يىلنامە
قاتارلىقالر) ئېنىق ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
3 .3تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.
4 .4ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
5 .5ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ (ئاپتورالر ۋە نەشىرگە تەييارلىغانالر) ئىسىمى يېزىلماسلىقى كېرەك.
ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
1 .1ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن بارلىق ئەسەرلەر ژانىرىغا قاراپ ئۈچ باھاالش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.
2 .2قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئەسەر ئاز دېگەندە ئىككى باھاالش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك.
ئەسەرلەرنىڭ ئادىل باھالىنىشى ئۈچۈن ،ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى
ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ.
3 .3ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن ،تىل–يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.
4 .4مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.
5 .5ئەسەر قوبۇل قىلىنسا ،ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم ،تەخەللۇس (ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا) ۋە قىسقىچە
تونۇشتۇرۇش (ئەگەر ئاپتور تەمىنلەشنى خالىسا) تەلەپ قىلىنىدۇ.
6 .6ئەسەر قوبۇل قىلىنمىسا ،قوبۇل قىلىنمىغانلىق ئۇچۇرى تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىلەن ئەۋەتىلىدۇ.
7 .7ئەسەرلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پۈتۈنلەي باھاالش ھەيتىئىنىڭ قارارى بىلەن بولىدۇ.
ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ژۇرنال پەسىللىك تور ژۇرنىلى بولۇپ ،ئەرەب ھەرپلىرى ،التىن ھەرىپلىرى ،سالۋىيان ھەرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر
يېزىقىدا ۋە (باشقا تۈرك مىللەتلىرىنىڭمۇ ژۇرنىلىمىزدىن پايدىلىنالىشى ئۈچۈن) بىرلىككە كەلگەن تۈرك ئېلىپبەسىدە
بولۇپ جەمئىي تۆت نۇسخا ئېالن قىلىنىدۇ .يىلدا بىر قېتىم تۆت سان بىرلەشتۈرۈلۈپ يىللىق توپالم شەكلىدە نەشىر
قىلىنىپ ،ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئاممىۋى كۇتۇپخانىالرغا ھەقسىز تارقىتىلىدۇ.
ھۆرمەت بىلەن :ئىزدىنىش ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
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رەسسام غازى
ئەھمەتنىڭ ھاياتى ۋە
ئەسەرلىرى ھەققىدە
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت (شىۋېتسىيە)

–2017يىللىــق يازلىــق دەم ئېلىشــىمنىڭ ئاخىرقــى

بىــراق مــەن كىتابنــى قولۇمغــا ئېلىــپ ،ئىككــى بــەت

ئــون كۈنىنــى ئىســتانبۇلدا ئۆتكــۈزدۈم .ئىســتانبۇلغا

ئوقۇپــا كىتابقــا كىرىشــىپ قالدىــم .ئــون كۈندىمــۇ

مېڭىشــتىن ئىلگىرىــا رەسســام غــازى ئەھمــەت ئاكىمىزنىــڭ

ئوقــۇپ بولۇشــقا كــۆزۈم يەتمىگــەن كىتابنــى بىــر ھەپتىــدە

«ھاياتىمدىكى ئۆچمەس ســۈرەتلەر» ناملىق ئەسلىمىســىنى

ئوقــۇپ تۈگىتىپتىمــەن .كىتابتىكــى ئىنچىكــە تەســۋىرلەر،

ئوقۇشــنى پىــان قىلغانلىقىــم ئۈچــۈن ،ئىســتانبۇلدىكى

مــول تۇرمــۇش بىلىملىــرى ،خەلــق تىلىغــا يېقىــن بولغــان

ۋاقىتلىرىمنىــڭ كۆپىنچىســىنى دېڭىــز ســاھىللىرىدا،

بايــان

شــەكلى مېنــى تولىمــۇ ھەيــران قالــدۇردى.

كىچىــك باغچــا ۋە چايخانىــاردا كىتــاب ئوقــۇش بىلــەن

غــازى ئەھمــەت ئاكىمىــز  70ياشــتىن ئاشــقان تۇرۇقلــۇق

ئۆتكــۈزدۈم .بەزىــدە پىكىــرداش ،قەلەمكــەش دوســتلىرىم

كىتابتــا بالىلىــق چاغلىرىدىكــى كەچۈرمىشــلىرىنى خــۇددى

بىلــەن ســۆھبەتتە بولــدۇم.

تۈنۈگــۈن يــۈز بەرگــەن ۋەقەلــەردەك ئېنىــق ۋە تەپســىلىي
بايــان قىلغانىــدى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە

رەسســام غــازى ئەھمــەت ئاكىمىزنىــڭ كىتابىنــى

شــائىرلىرىمىزدىن

ئوقۇشــنى باشالشــتىن ئىلگىــرى  548بەتلىــك بــۇ كىتابنــى

ئەلىشــىر نەۋائىــي قاتارلىقالرنىــڭ

نۇرغــۇن شــېئىرلىرىنى يادقــا بىلىدىغانلىقىنــى تىلغــا

ئوقــۇپ تۈگىتىشــكە كــۆزۈم يەتمىگــەن ئىــدى .چۈنكــى
مېنىــڭ نەزەرىمــدە

كالسســىك

ئالغــان بولــۇپ ،تۇتۇۋېلىــش قابىلىيىتنىــڭ نەقــەدەر

بىزنىــڭ ســەتئەتكارلىرىمىزنىڭ

ياخشــىلىقىنى نامايــان قىلغانىــدى .ئاپتــور كىتابىــدا

كۆپىنچىســى كەســىپىي جەھەتتــە ياخشــى بولســىمۇ،

«شــىكايەت» ناملىــق ســاتىرىك شــېئىرىنى نەقىــل قىلغان

ئەممــا يېزىقچىلىــق جەھەتتــە كــۆپ ئاجىــز ئىــدى .شــۇ

بولــۇپ ،شــېئىرنىڭ پىشــقان تىلى،مۇكەممــەل ۋەزىــن،

ۋەجىدىــن بــۇ كىتابنىــڭ مېنىــڭ قىزىقىشــىمنى قوزغىشــىغا

تۇراقلىرىدىــن ئۇنىــڭ ئــارۇز ۋەزىنــدە شــېئىر يېزىــش

گۇمــان قىالتتىــم .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئىســتانبۇلنىڭ –8

ئىقتىدارىغــا ئىگــە ئىكەنلىكىنــى كۆرىۋالغىلــى بوالتتــى.

ئــاي مەزگىلــى ھاۋانىــڭ تــازا قىزىغــان مەزگىلــى بولــۇپ،

ئاپتورنىــڭ يەنــە ھاياتىنىــڭ ئاخىرقــى يىللىــرى «ئــارزۇ»

راھەتلىنىــپ كىتــاب ئوقۇشــقا تولىمــۇ قواليســىز ئىــدى.
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ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى نەشــىر قىلىنغــان بولــۇپ ،غازى

رەسســام غــازى ئەھمەتنىــڭ –1949يىلىدىــن –1951يىلــى

ئەھمەتنىــڭ شــېئىرىيەت جەھەتتىكــى تاالنتنىمــۇ تولــۇق

–12ئايغىچــە بولغــان ئارلىقتىكــى ھاياتــى پەيزىــۋات،

نامايــان قىلىــپ بەرگــەن .مــەن بــۇ نوقتىالردىــن ئەگــەر

مارالبېشــى ۋە ئاقســۇ قاتارلىــق يەرلــەردە سەرســان–

غــازى ئەھمــەت ئاكىمىــز رەســىم ســىزماي ئەســەر يازغــان

ســەرگەردانلىقتا ئۆتكــەن بولــۇپ ،ناھايىتــى كــۆپ

بولســا زامانىمىزدىكــى مەشــھۇر يازغۇچىلىرىمىزدىــن ياكــى

قىيىنچىلىــق ۋە مۇشــەققەتلەرنى باشــتىن كەچۈرگــەن.

شــائىرلىرىمىزدىن بىــرى بولــۇپ قــاالر ئىكــەن ،دېگــەن

گەرچــە غــازى ئەھمــەت غۇلجىغــا چىقىــپ ئوقــۇش نىيىتــى

چۈشــەنچىگە كېلىــپ قالدىــم.

بىلــەن ســەپەرگە ئاتالنغــان بولســىمۇ ،لېكىــن مەقســىدىگە
يىتەلمەي نۇرغۇنلىغان ئەرزىيەتلەرنى باشــتىن كەچۈرۈپ،

بىــراق غــازى ئەھمــەت ئاكىمىــز يازغۇچىلىــق يولىنــى

ئاخىــرى قەشــقەرگە قايتىــپ كەلگــەن.

تاللىمــاي ،رەسســاملىق يولىنــى تاللىغــان .ئــۇ ئۆزىنىــڭ
ســەنئەت جەھەتتىكــى تاالنتــى بىلــەن ئۇيغــۇر بۈگۈنكــى

–1954يىلــى ئەينــى چاغدىكى شــىنجاڭ ئىنســتىتۇتى،

زامــان رەسســامچىلىقىدا يۈكســەك ئورۇنغــا ئىگــە بولــدى،

ھازىرقــى شــىنجاڭ ئونۋېرســىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىــرى

رەسســامالر ئارىســىدا ئۇســتاز ئاتالــدى .بۈگۈنكــى زامــان

قەشــقەر دارىلمۇئەللىمىنگــە ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىشــقا

ئۇيغــۇر گــۈزەل –ســەنئەت مائارىپىغــا ئاســاس ســالغۇچى

كەلگەنــدە غــازى ئەھمەتنىــڭ رەســىم ســەنئىتىدىكى

مائارىــپ يىتەكچىســى بولــدى .بولۇپمۇ«"ئــادەم رەســىمىنى

ئاالھىــدە ئىقتىدارىنــى ۋە رەســىم سىزىشــقا بولغــان زور

سىزســا گۇنــاھ بولىــدۇ" دېگــەن قاراشــقا بىــرەر مىــڭ

قىزىقىشــىنى بايقــاپ ،شــىنجاڭ ئىنســتىتۇتىنىڭ ســەنئەت

كۆنــۈپ قالغــان بىــر خەلقنىــڭ

فاكۇلتىتىغــا ئىمتىھانســىز قوبــۇل قىلغــان1957– .يىلــى

بالىســى بولغــان غــازى

–7ئاينىــڭ –1كۈنــى ئوقۇشــىنى غەلبىلىــك تامامــاپ ،ئانــا

يىلالردىــن بىــرى
پەرزەنتــى» ۋە

ئىمامنىــڭ

ئەھمەتنىــڭ ســەنئەت ئىدىئولوگىيىســى زاۋال تاپقــان بىــر

مەكتىپىگــە ئوقۇتقۇچىلىققــا ئېلىــپ قېلىنغــان.

زامانــدا رەسســاملىققا ھــەۋەس قىلىشــى ھەقىقەتــەن بىــر

رەسســام غــازى ئەھمــەت ئۆزىنىــڭ رەسســاملىق

جاســارەت ئىــدى.

كەســپىدە مــول نەتىجــە قازانغــان تەجرىبىلىــك رەسســام

رەسســام غــازى ئەھمــەت ئۆزىنىــڭ «ھاياتىمدىكــى

بولۇپــا قالمــاي ،يەنــە ئۇيغــۇر بۈگۈنكــى زامــان گــۈزەل

ئۆچمــەس ســۈرەتلەر» دېگــەن كىتابىــدا بايــان قىلىشــچە،

ســەنئەت مائارىپىــدا ئۆچمــەس ئىزالرنــى قالدۇرغــان

–1933يىلــى قەشــقەر شــەھرىنىڭ ئەينــى چاغــدا «قورغــان

شــەخس ئىــدى .غــازى ئەھمەتنىــڭ رەســىملىرى پۈتــۈن

»دەپ ئاتالغــان ،ھازىــر «نەزەربــاغ» دەپ ئاتىلىدىغــان

ئۇيغــۇر خەلقىگــە تۇنۇشــلۇق بولــۇپ ،ئۇنىــڭ رەســىملىرى

يېزىســىدا ،ئەھمەت قازى ئاخۇنۇم ئىســىملىك ئوقۇمۇشــلۇق

ئۇيغــۇر كىشــىلىك ئوبرازىنىــڭ ،خەلــق تۇرمۇشــىنىڭ،

دىنىــي زات ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن .رەسســام غــازى

ياشــاش شــەكلىنىڭ ،مەدەنىيــەت ئەندىزىســىنىڭ ،روھــى

ئەھمەتنىــڭ يەتتىنچىســى بوۋىســى ئېلىجــان ھاجــى

ھالىتىنىــڭ يارقىــن ئىپادىســى ۋە ئېنىــق كۆرۈنىشــى ئىدى.

ھازىرقــى ئافغانىســتاننىڭ ھىــرات شــەھرىدىن بولــۇپ،

خىزمەتكــە چىققاندىــن

رەسســام غــازى ئەھمــەت

–1710يىلــى قەشــقەرگە كۆچــۈپ كېلىــپ ،شــەھەرنىڭ

كېيىــن بىــر تەرەپتىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختىــن بــوش

ســىرتىدىكى «قورغــان» يېزىســىدا ئولتۇراقالشــقان.

قالغــان گــۈزەل– ســەنئەت مائارىپىدىكــى بوشــلۇقالرنى

رەسســام غــازى ئەھمەتنىــڭ دادىســى ئوقۇمۇشــلۇق دىننىــي

تولــدۇرۇش ئۈچــۈن بېرىلىــپ ئىشــلىگەن بولســا ،يەنــە

ئۆلىمــا بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئوغلــى غــازى ئەھمەتنــى

بىــر تەرەپتىــن كىچىكىدىــن يېتىلگــەن ســەنئەت قىزىقىشــى

بــەش يېشــىدىال مەھەلىســىدىكى مەدىرىســكە ئەۋەتكــەن.

ۋە كېيىــن مەكتەپتــە سىســتېمىلىق بىلىــم ئالغــان ســوۋېت

غــازى ئەھمــەت مەدرىســتىكى ۋاقتىدىــا خــەت ســاۋادىنى

ئىتتىپاقىچە سوتسىيالىســتىك رېئالىزملىق ئۇســلۇبتا رەســىم

چىقىرىــپ بولغــان بولــۇپ ،كېيىــن باشــانغۇچقا كىرىــپ

سىزىشــقا كىرىشــىپ كەتتــى .سوتسىيالىســتىك رېئالىــزم

ئوقۇغانــدا ئانچــە قىينالمىغــان1945– .يىلــى باشــانغۇچ

ســوۋېت قىزىــل ھاكىمىيىتــى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن پەيــدا

مەكتەپنــى تۈگىتىــپ1946– ،يىلــى –8ئايدىــن تاكــى
–1949يىلغىچــە

قارىخانىــدا

بولغــان يېڭىچــە ئەدەبىيــات –ســەنئەت ئېقىمــى بولــۇپ،

ئوقۇغان1951–.يىلــى

شــۇ دەۋىردىكــى بىــر قىســىم ئىجاتكارالرنىــڭ ئىجادىــي

–12ئايدىــن باشــاپ قەشــقەر دارىلمۇئەللىمىنــدە ئوقۇغان.

تەپەككــۇرى ۋە ئىپادىلــەش ئۇســلۇبىغا چوڭقــۇر تەســىر
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كۆرســەتكەن ئىــدى .رەسســام غــازى ئەھمــەت مەكتەپتــە

قوشــۇمچە ھەۋەســلىرى قاتارىــدا ئېلىــپ بېرىلغان .رەسســام

ئوقۇۋاتقــان مەزگىللىــرى دەل ئاشــۇ خىــل سوتسىيالىســتىك

غــازى ئەھمــەت ھاياتىنىــڭ ئاخىرغىچــە ھــەر خىــل تېمــا ۋە

رېئالىزملىــق مائارىــپ مودېلــى ۋە ئىجادىيــەت ئۇســلۇبى

ھــەر خىــل ئۇســلۇبتىكى رەســىملەردىن تەخمىنــەن 150

بــازار تېپىۋاتقــان مەزگىــل بولــۇپ ،بــۇ غــازى ئەھمەتنىــڭ

پارچىغــا يېقىــن رەســىم ســىزغان بولــۇپ ،بۇ رەســىملەرنىڭ

كېيىنكــى دەۋىرلەردىكــى  ،جۈملىدىــن پۈتــۈن ھاياتىدىكى

كۆپىنچىســى «ھاياتىمدىكــى ئۆچمــەس ســۈرەتلەر» ناملىــق

رەسســاملىق ئىجادىيــەت ئۇســلۇبىغا چوڭقــۇر تەســىر

كىتابىنىــڭ ئاخىرقــى قىســمىغا قىســتۇرما قىلىنغــان.

كۆرســەتكەنىدى .ســوۋېت سوتسىيالىســتىك رېئالىزمنىــڭ

مەن رەسســام غازى ئەھمەتنىڭ رەســىمى بىلەن تۇنجى

ئاتىلىــرى ھېســابالنغان گېريــازوف ،چېســكاكوف ۋە رېپىنالر

قېتىــم –1984يىلــى ئۇچراشــقان ئىدىــم .بىــز –1984يىلــى

ئۇنىــڭ ئىجادىيىتىدىكــى غايىــۋى ئۇســتازلىرى ئىــدى.

–9ئاينىــڭ –14كۈنــى قەشــقەر پېداگوگىــكا ئىنىســتىتوتىغا

ئــۇ ئۆزىنىــڭ رېئالىزملىــق ئېقىمىدىكــى بىــر ســەنئەتكار

ئوقۇشــقا كەلــدۇق .ئارىدىــن ئــۈچ ھەپتــە ئۆتــۈپ يەنــى

ئىكەنلىكىنــى ئۆزىنىــڭ يازمىلىرىــدا ۋە باشــقىالر بىلــەن

–10ئاينىــڭ بىرىنچــى ھەپتىســىدىكى يەكشــەنبە كۈنــى

ئۆتكۈزگــەن ســۆھبەت خاتېرلىرىــدا ناھايىتــى ئېنىــق

ئوپالدىكــى ھەزىرىتــى مولــام مەقبەرىســىگە زىيارەتكــە

ئېيتقــان بولــۇپ ،ھازىرقــى زامــان غــەرپ رەسســامچىلىقىدا

بــاردۇق .گەرچــە –1983يىلى ھەزرىتى مولالم مەقبەرىســى

قوللىنىلىۋاتقــان ھېسســىيات ۋە تەپەككۈرنىــڭ بىۋاســىتە

دەپ ،ئاتىلىۋاتقــان قەبرىنىــڭ مەھمــۇت كاشــغەرىنىڭ

ئىپادىلىنىشــى بولغــان شەكىلســىزلىكنى قوللىمايتتــى.

قەبرىســى ئىكەنلىكــى ئېنىقلىنىــپ بېكىتىلگــەن بولســىمۇ،

ئۇنىــڭ ئەكســىچە شەكىلســىز ســەنئەت بولمايــدۇ ،دەپ

يەنىــا خەلــق ئارىســىدا ھەزىرىتــى مولــام مەقبەرىســى

قارايتتى .رەسســام غازى ئەھمەت رەسســاملىق ســەنئىتىدە

دېگــەن نــام ئومۇمالشــقانىدى .ئــۇ چاغــدا مەھمــۇت

مۇھىــم بولغــان رەڭ ۋە نــۇر ھەققىدىكــى چۈشــەنچىلىرىنى

كاشــغەرىنىڭ قەبرىســى ھازىرقىــدەك ياســالمىغان بولــۇپ،

ئەراپــات ھۈســەنجاننىڭ قەلىمــى ئاســتىدىكى «مۇقــام ۋە

كاكىــل اليدىــن قاتۇرۇلغــان قەبــرە كونــا گۈمبەزنىــڭ

غــازى ئەھمــەت» ناملىــق زىيــارەت خاتىرىســىدە مۇنــداق

ئىچىــدە ئىــدى .بىــراق نېمــە ئۈچۈنــدۇر كونــا گۈمبەزنىــڭ

ئىپادىلىگــەن« .ئادەتتــە رەڭ نــۇر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك

بىــر تەرىپــى چېقىۋېتىلىــپ ،ياغــاچ ۋە خىشــلىرى بىــر

بولىــدۇ ،ئەتىگەنــدە ســوغۇقراق كۆرۈنســە ،كەچتىكــى

تەرەپكــە دۆۋلــەپ قويۇلغانىــدى .شــۇ چاغــدا بىزگــە

شــەپەقتە ئىسســىق كۆرۈنىــدۇ .ھــاۋا ئوچــۇق ،ھــاۋا تۇتــۇق

چۈشــەندۈرگۈچى بولغــان مەھمۇت كاشــغەرى قەبرىســىنىڭ

مەزگىللەردىكــى رەڭلەرمــۇ يەنــە مۇھىتقــا قــاراپ پەرقلىــق

باققۇچىســى بىزگــە مەھمــۇت كاشــغەرىنىڭ دوپپــا كىيىــپ

بولىــدۇ .يەنــى رەڭ ســىزماقچى بولغــان ئوبيېكــت ياكــى

يازمــا ئوقۇۋاتقــان رەســىمنى كۆرســەتكەن ئىــدى .بــۇ

مەزمۇنغــا قــاراپ پەرقلىــق بولىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا

رەســىمىنى رەسســام غــازى ئەھمــەت –1981يىلــى ســىزغان

تاللىنىلىدىغــان رەڭ يەنــە شــۇ رەسســامنىڭ مىجــەز –

بولــۇپ ،مــەن بــۇ رەســىمنى ســىزغۇچى رەسســامنىڭ غــازى

خاراكتېــرى ۋە تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن يۇرتىنىــڭ مۇھىتــى

ئەھمــەت ئىكەنلىكىنــى تۇنجــى قېتىــم بىلگەنىدىم.بىــز بــۇ

بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك بولىــدۇ .ئۆزۈمنــى ئېلىپ ئېيتســام،

قېتىملىــق زىيارىتىمىــزدە يەنــە مەھمــۇت كاشــغەرىنىڭ

مــەن قەشــقەردە تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان .قەشــقەرنىڭ

ئانىســى بــۈۋى رابىيەنىــڭ ۋە –19ئەســىردىكى كالسســىك

ھاۋارايــى قۇرغــاق ،تۇپرىقــى كۆپىنچــە ســېغىز تۇپــراق،

شــائىرلىرىمىزدىن بىــرى بولغــان تــۇردۇش ئاخــۇن

يەنــە قۇممــۇ بــار .مــەن ئاشــۇنداق جايــدا چــوڭ بولغاچقــا،

غېرىبىنىــڭ قەبرىلىرىنــى كۆرۈشــكە مۇيەسســەر بولــدۇق.

ئاشــۇ تۇپراقنىــڭ رەڭگــى ،يەنــى ئىسســىق رەڭگــە بەكــرەك

بــۇ قەبرىلــەر مەھمــۇت كاشــغەرى قەبرىســىنىڭ ســەل

مايىلمــەن .ئەممــا‹ ،قانــاس› قاتارلىــق رەســىملىرىدە

يۇقىرىســىدىكى تۆپىلىكنىــڭ ئۈســتىدە ئىــدى.

ســوغۇق رەڭنــى كۆپــرەك ئىشــلەتكەنمەن».

رەسســام غــازى ئەھمەتنىــڭ مــاي بويــاق رەســىملىرىدە

رەسســام غــازى ئەھمەتنىــڭ رەســىم ئىجادىيىتــى

ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا ئۆتكەن مەشــھۇرلىرىنىڭ پىرۇتۇتىپى

ئاساســەن مــاي بويــاق رەســىمنى ئاســاس قىلغــان بولــۇپ،

ئاساســى ســالماقنى ئىگىلىســە ،جۇڭگوچــە رەســىملىرىدە

جۇڭگوچــە رەســىم ســىزىش ئۇســلۇبى ئىككىنچــى ئورۇنــدا

ئۇيغــۇر تۇرمۇشــىنىڭ رېئــال كارتىنىلىرى ۋە ســەنئەتكە باي

تــۇرۇپ كەلگەن.خەتتاتلىــق ۋە باشــقا ســەنئەت ئەســەرلىرى
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خارەكتېرىنىــڭ نــازۇك قىياپەتلىــرى مۇھىم ئورنىــدا تۇردى.

شــەرىپىگە نائىــل بولغــان1994– .يىلــى پارىــژ ،ئەنقــەرە،

«مەھمــۇت كاشــغەرى» «،يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ»،

ئىســتانبۇلدا1998– ،يىلــى ئىرانــدا ئۆزىنىــڭ شەخىســىي

«ئاماننىســاخان» «،مىــرزا مۇھەممــەت ھەيــدەر»«،

رەســىم كۆرگەزمىســىنى ئاچقــان.

مۇقــام» «،ســەلەي چاققــان» «،غېرىب–ســەنەم»،

ھازىرقى غەرپ رەسســاملىق سەنئىتىدىكى ئۆزگىرىشلەر

«نازىركــوم»« ،مەشــرەپ» قاتارلىــق ئەســەرلەر رەسســام

بىلــەن قارىغانــدا گەرچــە رەسســام غــازى ئەھمەتنىــڭ

غــازى ئەھمەتنىــڭ ۋەكىــل خارەكتىرلىــك ئەســەرلىرى

رىئالىســتىك ئۇســلۇبتىكى رەســىملىرى ئاللىقاچان مودىدىن

بولــۇپ ،ئۇيغۇرالردىــن بــۇ رەســىملەرنى بىلمەيدىغانــار

قالغان ســەنئەت ئەســەرلىرى ھېسابالنســىمۇ ،ئەمما ئۇنىڭدا

ناھايىتــى ئــاز بولســا كېــرەك.
رەسســام

غــازى

ئەھمــەت

تەســۋىرلەنگەن ئۇيغۇرالرنىــڭ ھاياتــى ،مەدەنىيتىنىــڭ
ســەنئەت

خاســلىقى ۋە ئۇيغــۇر مەشــھۇرلىرىنىڭ پىرۇتۇتىپــى بىلــەن

شــىنجاڭ

ئىنســتىتۇتىنىڭ رەھبەرلىــك ئاپاراتىــدا ئــۇزۇن يىــل

يەنىــا ئۇيغۇرالرنىــڭ مەدەنىيــەت ۋە رەسســاملىق ســەنئەت

بــاش مۇدىرلىــق خىزمىتىنــى ئاتقۇرغــان بولــۇپ ،ئۇيغــۇر

تارىخىــدا يۈكســەك ئــورۇن تۇتىــدۇ .گەرچــە ئۇيغۇرالرنىــڭ

بۈگۈنكــى زامــان ســەنئەت ساھاســىدە يېڭــى بىــر ئــەۋالد

مەدەنىــي ھاياتنىــڭ بىــر قىســمىغا ئايالنغــان رەسســام

ســەنئەتكارالرنىڭ يېتىشــىپ چىقىشــىدا ئاكتىــپ رول

غــازى ئەھمــەت –2017يىلــى –11ئاينىــڭ –26كۈنــى84

ئوينىغــان .ئــۇ ئۆزىنىــڭ رەسســاملىق ســەنئىتىدىكى تاالنتى

يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن بولســىمۇ  ،ئەممــا ئۇنىــڭ نامــى

 ،ھــەر خىــل ئىجتىمائىــي ۋە تەشــكىلىي خىزمەتلەردىكــى

ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ قەلبىــدە ئەســەرلىرى بىلــەن بىرلىكتــە

ئاكتىپچانلىقــى بىلــەن شــەرقىي گېرمانىيــە ،قازاقســتان،

مەڭگــۈ ياشــايدۇ.

ئۆزبېكســتان ،قىرغىزىســتان ،بۇلغارىيــە ،فرانســىيە،
گېرمانىيــە ،ئەنگىلىيــە ،ئىتالىيــە ،تۈركىيــە ۋە ئىــران
قاتارلىــق دۆلەتلــەردە زىيــارەت ۋە ئېكىسكۇرســىيىدە بولۇش

بۈيۈك رەسسام غازى ئەھمەدنىڭ ۋاپاتىغا بېغىشالنغان مەرسىيەلەر
ئۆكسۈپ ،ئۆكسۈپ...
بۇغدا ئابدۇلال
بۆرە بويۇن بولىدۇ ئەركەك،
ئوخشىمايدۇ خېمىرغا بېلى.
تارىخنىڭ باھاسى ھەق – راست،
غىجەك دەستىسى ئەمەس ،خەلقنىڭ ئوغلى!
–2017يىلى –26نويابىر

بۇ نېمە كۆرگۈلۈك،
ئۇزاپ كەتتىمۇ ئەرشى – پەلەككە؟!
قارىلىق تۇتتى ئۈرۈمچى بۇ كۈن،
دەز كەتتىغۇ ئەجەب يۈرەككە.
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مەرھۇم ئۇستاز غازى ئەھمەدكە مەرسىيە
دىلدۇز تېلمان (ئامېرىكا)
ھەسرەت چەكتى ،قەلبنى تەكرار ،كۆڭۈل غەش بولدى،
گويا چاقتى ،شىددەت چاقماق ،كۈن ئۇ تۈن بولدى.
رەسسام ئۇستاز قىپتۇ بۈگۈن مەڭگۈگە سەپەر،
دىلدا قايغۇ ،كۆزلەردە ياش ،مۇسىبەت بولدى.
ئەلنى سۆيگەن ئەل ئوغلىدى ،يالقۇن يۈرىكى،
ئەل سىماسى ئىجادىدا نامايەن بولدى.
“مۇقام”“ ،مەھمۇد قەشقىرى” ھەم “جىنايى ھۆكۈم”،
قايىل قىلىپ ،قەدىرلىنىپ ،تۆردىن يەر ئالدى.
ئىقتىداردا تەڭداشسىزدى ،ماھارەت قولى،
سانسىز ئەسەر خەزىنىگە جاۋاھىر قاتتى.
ئەلگە چۆكتى ،ئەلنى سىزدى ،ئەلنى تونۇتتى،
بۈگۈن خەلقىم بىر تايانچتىن ئايرىلدى ،قالدى.
“ھاياتتىكى ئۆچمەس سۈرەتلەر”ى ئوبرازلىق،
ئاڭلىتىدۇ مەشھۇر رەسسام ھايات يولىنى.
ئىسپاتى ئۇ ،بىر تىنىمسىز ،جەڭگىۋار روھنىڭ،
ئالغا ئۈندەر ئەجرلىرى ،ئىجاد سىرلىرى.
ئۇستاز كەتتى ئەمما باردۇر ئىزباسارلىرى،
مەدەنىيەت ،تارىخ ،ئادەت ھىمايىلىرى.
ياشار ئەبەد ئەل ئىچىدە قۇت ئەسەرلىرى،
نۇر ئىچىدە ياتقاي ئۇستاز ،شاد بولغاي روھى.
		

–2017يىلى –26نويابىر ،كالىفورنىيە
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مۆمىننىڭ مومىغا چىقىشى
نۇر روزى (ھېكايە)

ســارغىيىپ

خىزمەتچىنىــڭ رەڭگــى
دۇدۇقــاپ جــاۋاب بــەردى.
– بايراقنىــڭ تانىســى غالتەكتىــن چىقىــپ كەتكــەن
ئىكــەن ،دېــدى ئــۇ ئېڭىكــى بىلــەن مەكتــەپ مەيدانىنىــڭ
ئوتتۇرىســىدىكى مومــا ياغىچىنــى كۆرســىتىپ،مومىغا
چىقىــپ تانىنــى غالتەككــە يۆگىيەلەيدىغــان ئــادەم تېپىلىپ
قاالرمىكىــن دەپ ئەتىگەنــا چىقىــپ كەتكــەن ئىــدى.
– ھە؟!
مۇدىــر بېشــىغا كالتــەك تەگكەنــدەك چۆچــۈپ كەتتــى.
ئــۇ ســېرىق تاماكىســىنىڭ تەســىرىدىن ســىرقىراپ تۇرغــان
بەدىنىنــى ئــوڭالپ ،ئىككــى قولىغــا تايىنىــپ ئورنىدىــن
تــۇرۇپ ئارقىســىغا قارىغــان ئىــدى ،مومىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا
ئېســىلىپ تۇرغــان گومىنــداڭ بايرىقىغــا كــۆزى چۈشــتى.
ھــەر كۈنلۈكــى  20غۇالچلىــق مومىنىــڭ ئۇچىــدا ھەيــۋەت
بىلــەن لەپىلــدەپ تۇرىدىغــان  12بۇرجەكلىــك ،ئــاق كــۈن
نــۇرى چۈشــۈرۈلگەن ھــاۋارەڭ بايــراق ئۇنىــڭ كۆزىگــە
خــۇددى ئاالپاســاق ئۈكلىنىــپ قورۇلــۇپ قالغــان تېرىــدەك
كۆرۈنــۈپ كەتتــى .يۈرىكــى بىردىنــا پىژژىــدە ئېچىشــتىدە،
يــۈزى پوكانــدەك ئېســىلىپ ،ســېمىز گۆشــلىرى لىــپ–
لىــپ تىترىــدى ،بۇرۇتــى لىكىلــداپ ،بۇرنىنىــڭ ئۈســتىدە
تــەر تامچىلىــرى پەيــدا بولــدى .ئــۇ ،بايراقتىــن كۆزىنــى
ئالمايــا ئارقىســىدا قــول باغــاپ تۇرغــان خىزمەتچىســىدىن
ســورىدى:
– نەچچە كۈن بولدى؟
– تۈنۈگۈن شۇنداق بولغان ئىكەن.
مۇدىــر خــۇددى بىــر كىشــى چۆرگلىتۋەتكەنــدەك
پىررىــدە ئارقىســىغا ئۆرۈلــدى–دە ،يوتىســىغا بىرنــى
شــاپىالقالپ ،ئىشخانىســىغا كىرىــپ كەتتــى .خىزمەتچىمــۇ
ئاتنــى ئاتخانىغــا ئېلىــپ كىرىــپ كەتتــى ،ئاندىــن مىــس
چىلىمنــى دەرھــال چوغــاپ ،ئۇنىــڭ ئارقىســىدىنال
ئىشــخانىغا كىــردى ۋە قوللىــرى تىترىگــەن ھالــدا ئىككــى
قولــاپ چىلىمنــى ئۇنىڭغــا ئۇزاتتــى .مۇدىــر چىلىمنــى
قاتتىق–قاتتىــق ئىككىنــى شــورىدىدە ،ۋارقىرىــدى:
– ئاتقــا مىنىــپ تېــز مــاڭ! بېرىــپ تەرتىــپ مۇدىرىنــى
تېپىــپ كــەل!

بەقەســەم تــون كىيگــەن ئوتتــۇز ياشــار چامىســىدىكى
ئــاق پىشــماق ئــادەم كــۆك ســىرالنغان كــەڭ دەرۋازىدىــن
ئــاق بــوز ئاتنــى يورغىلىتىــپ كىرىــپ كەلــدى .ئــۇ،
مەكتــەپ سەھنىســىنىڭ ئۇدۇلىغــا كەلگەنــدە ،تىزگىنىنــى
يەڭگىــل تارتتــى .ئــات توختــاپ ،ســوزۇپ –ســوزۇپ
ئىككــى قېتىــم كىشــنىدى– دە ،ئالــدى پۇتلىــرى بىلــەن
يەرنــى چاپچىشــقا باشــلىدى ،دەل شــۇ چاغــدا مەكتــەپ
ئىشخانىســىنىڭ ئالدىنــى ســۈپۈرۈۋاتقان ياشــقىنا خىزمەتچى
چۆچــۈپ ئارقىســىغا قارىــدى ۋە يۈگــۈرۈپ كېلىــپ ئاتنىــڭ
تىزگىنىنــى قولىغــا ئالــدى:
– تېنچ–ئامــان كەپــا مۇدىــر؟ دېــدى ئــۇ ئېگىلىــپ
تــۇرۇپ.
ئــۇ مەكتــەپ مۇدىرىنىــڭ ئىلىــك ئېلىشــىنى كۈتمەيــا،
ئۇنــى قولتۇقىدىــن يۆلــەپ ئاتتىــن چۈشــۈردى.
– خــوش ،بۈگــۈن نېمــە بولــدى؟ مەكتــەپ چۆلدەرەپ
قاپتىغۇ؟
– مۇئەللىملەر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھەممىســىنى ســېلىنىڭ
تۆگــەدۆڭ دىكــى قوناقلىرىنىــڭ بېشــىنى ئۈزدۈرۈشــكە
ئېلىــپ كەتتــى.
مۇدىرنىــڭ چــوڭ كۆزلىــرى قىســىلىپ ،چىرايــى ســەل
ئېچىلــدى .ســېمىز قوللىــرى بىلــەن شــاپ بۇرۇتىنــى
ئىككــى يانغــا تــاراپ قويــدى .خىزمەتچــى ئــاال يوللــۇق
بەلۋېقىغــا قىســتۇرۇۋالغان كىچىككىنــە مىــس چىلىــم
بىلــەن قىزىــل پۆپۈكلــۈك تامــاكا خالتىســىنى چىقــاردى.
تاماكىنــى ئۈگــدەپ ،ســەيخانىغا تولــدۇرۇپ قويــدى ۋە
ئۇنــى جوغــاپ مۇدىرغــا تۇتتــى .ئــۆزى بولســا ئاتنــى
سوۋۇتۇشــقا تۇتۇنــدى .مۇدىــر تۇرغــان يېرىدىــا زوڭزىيىــپ
ئولتۇردىــدە ،خىزمەتچىنىــڭ ئاتنــى سوۋۇتۇشــقا نــەزەر
ســالغاچ ،چىلىمنــى خورۇلدىتىــپ چېكىشــكە باشــلىدى.
خىزمەتچــى ئاتنــى يېتلــەپ ئۇنىــڭ ئالدىغــا كەلگەنــدە،
چىلىمنــى ئۇنىڭغــا يانــدۇرۇپ بەردىــدە ،تۇيۇقســىز
ســورىدى:
– تەرتىپ مۇدىرىچۇ؟
– ئادەم ئۇقۇشقىلى كەتتى.
– ئادەم ئۇقۇشقىلى؟ نېمە ئىش قىلماقچىكەن؟
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مەلــۇم! مېنىــڭ ئېشــىمغا توپــا ســالماقچى! ئىناۋىتىمنــى
تۆكمەكچــى!
تەرتىــپ مۇدىــرى تىتــرەپ كەتتــى؛ ئۇ ،پېشانىســىدىن
چىققــان تــەر كۆزلىرىگــە چىپىلــداپ ئېقىــپ كىرىــپ
ئېچىشــتۇرۇۋەتكەن بولســىمۇ ،سۇرتۈۋېتىشــكە جۈرئــەت
قىاللمــاي ،كۆزىنــى چىمىلدىتاتتــى.
– كەچۈرسىلە مۇدىر ،مەن خاتا سۆزلەپ سالدىم.
– ھىــم! خاتــا ســۆزلەپ ســالغانمىش! ســىزنىڭ
كاللىڭىــزدا شــۇنداق ئــوي بــار! قالغــان گەپنــى كىيىــن
سۆزلىشــەيلى! مومىغــا قانداقــا بولمىســۇن بىرســىنى
چىقىرىــش كېــرەك! زۆرۈر تېپىلغانــدا ئۇلــۇغ پىرقىمىــز
بايرىقىنىــڭ ھەمىشــە كۆكتــە لەپىلــدەپ تۇرۇشــى ئۈچــۈن
بىــرەر ئادەمنىــڭ خۇنىدىــن كەچســەكمۇ مەيلــى!
– ئۇقتۇم.
– ئۇ باال مومىغا چىقاالمدىكەن؟
– چىقااليدىغانــدەك قىلىــدۇ .ئــۇ دەرەخكــە يامىشىشــتا
مەھەللــە بويىچــە داڭ چىقارغــان بــاال ئىكــەن .ئۆزىمــۇ
چىقااليمــەن دەپ ھــۆددە قىلــدى .لېكىــن ئــۇ ھارامــزادە
بىزگــە بىــر شــەرت قۇيۇۋاتىــدۇ ،يالغاندىــن ماقــۇل بولــۇپ
ئەكەلدىــم.
– شەرت؟! قانداق شەرتكەن ئۇ؟
– دادىســىنى قاماقتىــن قۇيــۇپ بېرىشــنى شــەرت
قىلىــپ تۇرۇۋالــدى.
– دادىسى كىمكەن؟ نېمە ئۈچۈن قامىلىپتىكەن؟
– ســوپاخۇن باينىــڭ ئۆيىــدە نىمــكار بولــۇپ
ئىشــلەيدىغان بــەش تۈگمەنلىــك بىــر كۆنچــى .ئەســلىدە
ئــۇ ئىلىلىــق ئوغرىالرغــا قوشــۇلۇپ ،ھۆكۈمەتكــە قارشــى
بىــر نەچچــە يىــل ئــۇرۇش قىلغــان قىزىــل پاچــاق ئىكــەن.
بېتىمدىــن كىيىــن قولغــا چۈشــۈپتۇ.
– ھە ،ئۇنىڭ بالىسىغا نېمە دەپ ۋەدە بەردىڭىز؟;
– داداڭنى بوشىتىپ بېرىمىز دەپ.
– ئوبــدان دەپســىز ،ئىشــنى كېچىكتۈرمــەي تېــزرەك
ھەرىكــەت قىلىــڭ! قــاراڭ! مــەن بىــر رايوننىــڭ پىرقــە
شۇجىســى ،ســىز بولســىڭىز بىــر ھەيئــەت .ھــەر ئىككىمىــز
چاقىرســا ئېتــى بــار ،تۇتســا ســېپى بــار ئادەملــەر،
قېرىشــقاندەك بىــز تۇرغــان مەكتەپتىكــى پىرقــە بايرىقــى
چىقىرىلمــاي مومىنىــڭ يېرىمىــدا ئەســكى پــاالزدەك
ســاڭگىالپ تۇرســا .بۇنىڭغــا قانداقمــۇ چىــداپ تۇرغىلــى
بولســۇن؟! بــۇ بايــراق پىرقىمىزنىــڭ جېنــى .يەنــە
شــۇنى ئەســتىن چىقارماســلىق كېرەككــى ،بــۇ بايــراق
چىقىرىلمــاي مۇشــۇنداق ســالپىيىپ تۇرۇۋەرســە ،كاللىمىزغــا
ســەگەك بولســاق بولىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،بــۇ بايراقنــى
جېنىمىزنــى تىكىــپ قوغدىشــىمىز كېرەك .مــەن پىرقىمىزنى
قىزىــل پاچاقالردىــن قوغدايمــەن دەپ تېخــى تۈنۈگۈنكــى

– خوپ!
خىزمەتچــى چىقىــپ كەتتــى ،مۇدىــر قوللىرىنــى
ئارقىســىغا تۇتــۇپ ئىشــخانىنىڭ ئىچىــدە ئۇيان–بۇيــان
ماڭغىلــى تــۇردى .ئارىدىــن بىــر چــاي قاينىغــۇدەك
ۋاقىــت ئۆتكەنــدە تەرتىــپ مۇدىــرى كىرىــپ كەلــدى–دە،
پۇتلىرىنــى جۈپلــەپ ،ئۇنىــڭ ئالدىــدا تىــك تــۇردى.
– خــوش ،نۇســرەت ئەپەندى.مەكتــەپ مۇدىــرى
قاپىقىنــى تــۈرۈپ ئۇنىڭغــا تىكىلدى،مــەن ئۇيۇشــمىغا
يىغىنغــا كەتكىلــى نەچچــە كــۈن بولــدى؟
– بىر ھەپتە.
– ئۇنــداق بولســا ،بىــر ھەپتىدىــن بېــرى نېمــە
ئىشــارنى قىلدىڭىــز؟
– كۆرســەتمىلىرى بويىچــە ،بىرىچىدىــن ،بەگلىكىمىــز
تەۋەســىدىكى بارلىــق پىرقە(پارتىيــە) ئەزالىرىنــى يىغىــپ،
جاھاننىــڭ دۆڭچوڭقۇرلىرىنــى تىــڭ تىڭالشــتىن دوكالت
ئالدىــم .ئــۇالر ئاڭلىغــان بىلگەنلىرىنىــڭ ھەممىســىنى
دوكالت قىلىشــتى .ئىككىنچىدىــن 50 ،ئائىلىگــە بىردىــن
پىرقــە ئەزاســىنى نازارەتچىگــە قويســاق ،يەنــە  4پىرقــە
ئەزاســى كەملەيدىكــەن ،بىــز نىشــانلىغان ئونبېشــىالرغا
ئانكىتىنــى توشــتۇرۇپ بەرســەممۇ ئــۇالر قــول قۇيۇشــنى
ئارقىغــا ســوزۇۋاتىدۇ ،نەچچــە كۈندىــن بېــرى ئۇالرنــى
تاپالمىدىــم ،يەنــە  10ئانكىتقــا تېخــى ئــادەم يــوق.
– خــوش ،ئۇنــداق بولســا ،ئەتــە ئەتىگەنگىچــە مۇشــۇ
كــەم  4ئادەمنــى قەتئىــي تولــدۇرۇش كېــرەك! ئەتــە مۇشــۇ
ئىشــارنى تەكشــۈرگىلى زۇڭبۇدىــن ئــادەم كەلمەكچــى.
ئۆلگەننىــڭ ئۈســتىگە تەپمــەك دېگەنــدەك تېخــى بايراقنىمۇ
چىقىرالماپســىلەر ،ئــادەم ئۇقۇشــتۇڭمۇ؟ قېنــى ئــۇ ئــادەم؟
– ئۇقۇشتۇم ،دەرۋازا ئالدىدا ساقالپ قالدى.
– قانداق ئادەم ئىكەن ئۇ؟
–  13ياشلىق بىر باال.
–  13ياشــلىق بــاال؟ كىچىــك بــاال  20غۇالچلىــق
مومىغــا قانــداق چىقااليــدۇ؟
– چــوڭ ئــادەم ئەســا چىقالمايــدۇ .مومــا ياغىچــى
ئىنچىكــە ،يېرىمىغــا چىقىــپ بولغۇچــە ســۇنۇپ كېتىــدۇ–،
تەرتىــپ مۇدىــرى دۇدۇقلىدى،نــا… نــاۋادا چىقالمىســا،
مومىنــى ئۆ….ئــۆرۈپ ،قايتــا تىكلەشــكە توغــرا كېلىــدۇ.
– قاپاقباش!مۇدىــر شــىرەگە داققىــدە مۇشــتلىدىدە،
چاچــراپ ئورنىدىــن تــۇرۇپ بىگىــز قولىنــى تەرتىــپ
مۇدىرىنىــڭ بۇرنىغــا شــىلتىدى،ئەتە زۇڭبۇدىــن
تەكشــۈرگىلى ئــادەم كېلىــدۇ دەۋاتســام ،ســىززە يەنــە
مومىنــى ئــۆرۈپ قايتــا تىكلەيلــى دەۋاتىســىز .نېمــە دېگــەن
دۆتلــۈك بــۇ؟ ســۇپىنى چــۇۋۇپ ،مومىنــى قايتــا تىكلــەپ
بولغۇچــە بىــر ھەپتــە ئۆتمەمدۇ؟!تېخــى كۆمۈلگــەن بېشــى
سېســىپ كەتكــەن بولســىچۇ؟! ســىلەرنىڭ غەرىزىــڭالر مــاڭا
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– ئۆزۈڭ نېمە ئىش قىلىسەن؟ خەت بىلەمسەن؟
– ســوپاخۇن باينىــڭ ئۇي–كالىلىرىنــى باقىمــەن،
خــەت بىلمەيمــەن.
– نەچچە كاال باقىسەن؟
– يىگىرمە.
– يىگىرمــە؟ ھــەي ئىســىت ،كىچىككىنــە بالىغىمــۇ
شــۇنچە جىــق كاال باقتۇرامــدۇ! تۈزۈكــرەك كىيىــم–
كىچەكمــۇ بەرمەپتــۇ .ھــەي بىچــارە ،پۇتلىرىــڭ يېرىلىــپ
ئاقتامىلىقنىــڭ چالمىســىدەك بولــۇپ كېتىپتــۇ .ســاڭا بــەك
ئــۇۋال بوپتــۇ .بۇنــداق ئىنساپســىزالرنىڭ جاجىســىنى
بېرىــش كېــرەك!
ئــۇ كارىۋاتنىــڭ تېگىدىــن نىمكــەش بولغان تاســمىلىق
بىــر جــۈپ كەشــنى ئېلىــپ بالىنىــڭ ئالدىغا تاشــلىدى:
– مــە ،مۇنــۇ كــەش پۇتۇڭغــا چــوڭ كەلســىمۇ
كىيىۋ ا لغىــن .
بــاال كەشــكە كۆزىنىــڭ قىــرى بىلەن قاراپــا قويدىدە،
ســالماقلىق بىلەن سورىدى:
– بايراقنــى چىقىرىــپ بەرســەم ،دادامنــى قۇيــۇپ
بېرەمســىلەر؟
– قويــۇپ بېرىمىــز ،خــۇش بوالمســەن؟ ئاتا–بــاال
ئىككىــڭالر يەنــە بىللــە بولىســىلەر.
– راستما؟
– راســت بولمايچــۇ ،ئالــاھ ئالدىــدا قەســەم قىلىــپ
بېرىمــەن ،مۇدىرنىــڭ كۆزلىــرى بالىغــا تىكىلــدى.
– ئۇنداق بولسا تىلخەت بەرسىلە.
– مۇنــداق دېگىــن ،تىلخــەت يېزىــپ بېرىــش
تەســمىدى .قــاراپ تــۇر.
مۇدىــر قولىغــا قەغــەز ،قەلــەم ئېلىــپ شــىتىرلىتىپ
خــەت يېزىشــقا باشــلىدى:

يىغىنــدا يەنــە بىــر قېتىــم قەســەمياد قىلدىــم .مانــا بــۇ
مىنىــڭ قەســىمىمنىڭ گۇۋاســى،ئۇ شــايى كۆينىكىنىــڭ
تۈگىمىســىنى يېشــىپ ،يۇڭلــۇق مەيدىســىنى كۆرســەتتى.
تەرتىــپ مۇدىــرى چۆچــۈپ كەتتــى .ئۇنىــڭ كۆكرىكىگــە
پىچــاق بىلــەن  Xبەلگىســى ســىزىلغان بولــۇپ ،ئۇنىڭدىــن
ھازىرمــۇ قــان چىقىــپ تۇراتتــى .مۇدىــر ئالدىرىمــاي،
خــۇددى قەدىمىنــى ســاناۋاتقاندەك چــوڭ قــەدەم بىلــەن
ئۇياندىــن بۇيانغــا بىــر نەچچــە قېتىــم ماڭــدى ،ئاندىــن
تەرتىــپ مۇدىرىنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ ،ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا
پىچىرلىــدى:
– مۇنــداق ئادەمنــى يامۇلغــا كىرگــۈزۈپ بەرســەكمۇ
بولىــدۇ ،بۈگۈنكــى مۇشــۇ بايــراق چىقىرىــش يولىــدا نەزىــر
قىلىۋەتســەكمۇ بولىــدۇ… ئايھــاي! بــۇ پىرقىمىــز ئۈچــۈن زور
ســاداقەت … تىلىمىــز تېخىمــۇ ئــۇزۇن بولىــدۇ.
– خــوش ،ســىز چىقىــپ ،ئــۇ بالىنــى كىرگۈزۈۋېتىــڭ.
ئەھۋالنــى داۋۇتبەككــە مەلــۇم قىلىــپ قۇيۇڭ.
ماتادىــن تىكىلگــەن كۆڭلــەك تامباللىــرى يىرتىلىــپ،
ئااليېشــىل ياماقــار چۈشــكەن ،ئــاق دوپپىســى ئۆڭــۈپ،
قىزغــۇچ توپــا رەڭگىــدە بولــۇپ قالغــان ،كۆزلىــرى
چوڭقــۇر ،ئــۇرۇق ئېگىزغىنــە بــاال بوســۇغىدا كۆرۈنــدى.
مۇدىــر لىككىــدە ئورنىدىــن تــۇردى.
– ھــە ،كــەل ،كــەل ئوغلــۇم ،مەيەرگــە كېلىــپ
ئولتــۇر.
بــاال ئولتۇرمىــدى ،مۇدىرغــا تىكىلىــپ قــاراپ،
ئىشــىكنىڭ يــان ياغىچىغــا يۆلىنىــپ تــۇرۇۋەردى .مۇدىــر
ئۇنىــڭ ئالدىغــا كەلدىــدە ،قولىدىــن بوشــقىنا تارتىــپ،
ئۇنــى ئورۇندۇققــا ئولتۇرغــۇزدى .يۈزىگــە يالغاندىــن كۈلكــە
يۈگۈرتــۈپ ،بالىغــا بىر ئاق ناننــى تۇتقۇزدى “ .يە ئوغلۇم“
دېــدى ئــۇ تۇمشــۇقىدا ئىمــاپ ناننــى كۆرســىتىپ .بــاال
ناننــى چوڭ–چــوڭ چىشــلەپ يەۋاتقانــدا ،مۇدىــر ئۇنىــڭ
پۇتىغــا كــۆز تاشــلىدى .ئۇنىــڭ پۇتلىرىنىــڭ دۈمبىلىــرى
يېرىلىــپ ،خــۇددى قوماچتــەك ئېتىلىــپ كەتكــەن ئىــدى.
مۇدىــر كۆيۈنگــەن قىياپەتتــە ئۇنىــڭ پۇتلىرىنــى كۆتــۈرۈپ
تاپانلىرىغــا قارىــدى .تىكــەن ،شــوخا كىرىــپ شــور پېتىــپ
كەتكــەن تاپانلىــرى بەئەينــى تۈكچــە ســالغان تۆشــۈك
ئىــدى .قىرىۋالغــۇدەك گۆشــى يــوق قوللىــرى بولســا،
تارىشــىدەك قاتتىــق ئىــدى .مۇدىــر ئىچىــدە ”مومىغــا
چىقااليــدۇ“ دەپ ھۆكــۈم قىلــدى .ئــۇ گويــا ئۆزىنــى بالىغــا
ئېچىنغانــدەك قىلىــپ كۆرســىتىپ:
–
–
–
–

تىلخەت
مەنكــى بەشــتۈگمەن كەنتىدىكــى ســوپاخۇن باينىــڭ
نىمكىــرى مۇســا قويچىنىــڭ ئوغلــى مۆمىــن شــۇۋ توغرىســىدا
ھۆججــەت بېرىمەنكــى ،مەكتەپتىكــى پىرقــە بايرىقىنىــڭ
تانىســىنى غالتەككــە ئېلىــش ئۈچــۈن ئــۆز ئىختىيارىــم
بىلــەن جېنىمنــى پىــدا قىلىــپ كەلدىــم .پىرقىمىزنىــڭ
بايرىقىنــى چىقىرىــش يولىــدا كۈتۈلمىگەن بىرەر ھادىســىگە
ئۇچرىســام پىرقــە ئۈچــۈن شــېھىت بولغايمــەن .بۇنىڭغــا
ھېــچ كىشــىنىڭ دەۋا قىلىشــىغا ھەققــى يوقتــۇر.
تىلخەت بەرگۈچى :مۆمىن مۇسا.
شاھىتالر:
مەكتەپ مۇدىرى ئوسمان ئەسھەدۇلال.
تەرتىپ مۇدىرى نۇسرەت ئەخمىدى.
جۇڭخۇا مىنگونىڭ –37يىلى –9ئاي.

ئىسمىڭ نېمە؟دەپ سورىدى.
مۆمىن.
داداڭنىڭچۇ؟
مۇسا.

مۇدىــر تىلخەتنــى مۆمىنگــە ئۇزاتتــى .بــاال بېشــىنى
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– دادام نېمىشقا كەلمەيدۇ؟
– سەن چىقىۋەر ،داداڭ ھازىرال كېلىدۇ.
مومــا مۆمىننىــڭ قۇچىقىغــا پاتمىــدى .لېكىــن ئۇمــۇ
بــوش كەلمىــدى .ئــۇ مومىنــى پۇتلىــرى بىلــەن يۆگــەپ
چىرمــاق ســېلىپ قوللىــرى بىلــەن قۇچاقــاپ تۇتــۇپ،
مومىنــى چۆرگىلــەپ يــۈرۈپ يالمانتاقتــەك يامىشىشــقا
باشــلىدى .ھايت–ھۇيــت دېگۈچــە ،يەتتــە غۇالچلىــق
تۆۋەنكــى ئۇالقنىــڭ چەمبىرىگــە چىقىۋالــدى .مۇدىــر
تۆۋەنــدە تــۇرۇپ ۋارقىرىــدى:
– يىگىت! غەيرەت قىل! ئاز قالدى!
مۆمىــن بىــر ئىلىــك قېلىنلىقتىكى چەمبەرگە دەسســەپ
بىــر پــەس دېمىنــى ئېلىۋالــدى–دە ،يەنــە يۇقىرىغــا
يامىشىشــقا باشــلىدى.
ئىككىنچــى ئۇالققــا يەنــە ئىككــى غۇالچــا قالغــان
ئىــدى .تۇيۇقســىزال ئۇنىــڭ پۇت–قوللىــرى ســىرقىراپ
كەتتــى .ئۆپكىســى ئاغزىغــا تىقىلىــپ تىنالمــاي قالــدى.
ئــاران دېگەنــدە ئىككىنچــى ئۇالقنىــڭ تۆۋەنكــى
چەمبىرىگــە چىقىۋالــدى–دە ،مومىغــا مەھكــەم چاپالشــتى.
ئــۇ ســەل دېمىنــى ئېلىۋېلىــپ تۆۋەنگــە قارىــدى .دادىســى
كۆرۈنمەيتتــى ،ئاغزىلىرىنــى كاككۇكتــەك ئېچىشــىپ
ئۆزىگــە قــاراپ تۇرۇشــقان كىشــىلەرنىڭ ئىچىــدە مۇدىرنىــڭ
پۇرقىرىتىــپ چىلىــم چېكىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ ۋارقىرىــدى:
– مۇدىر ،دادام تېخىچە كەلمەپتىغۇ؟
– كېلىدىغــان ۋاقتــى بولــدى ،غەيــرەت قىل ،يىگىت!
دادىســىنىڭ بېشــىغا كــۈن چۈشــكەندە ئەســقاتمىغان
ئوغۇلنــى ئوغــۇل دەپ نېمــە قىلىــدۇ؟ مومىنىــڭ ئۇچىغــا
چىقســاڭال ،داداڭنىــڭ قۇتۇلغىنــى شــۇ.
”مومىنىــڭ ئۇچىغا چىقســامال دادامنــى قۇتۇلدۇرااليمەن
“ دېگــەن خىيــال ئۇنىڭغــا يېڭــى كــۈچ بېغىشــلىغاندەك
بولــدى..
ئۇ يەنە مومىغا يامىشىشــقا باشــلىدى .يۇقىرىلىغانسېرى
مومــا ئىنچىكىلــەپ ئۇنىــڭ قۇچىقىغــا بىمــاالل پاتقــۇدەك
بولــدى .لېكىــن ئىرغاڭلىشــى كۈچىيىــپ ،تېخىمــۇ
سىلىقالشــتى ،شــۇنچە كۈچىســىمۇ چىرماقلىــرى تۇتمــاي،
بىــر نەچچــە قېتىــم تۆۋەنگــە ســىيرىلىپ كېتىشــكە قىــل
قالــدى .ئــۇ ھاســىراپ دېمــى تۇتۇلــۇپ قالغانــدا ،مومىنــى
چىــڭ قۇچاقــاپ ،ئېڭىكىنــى مومىغــا چىڭ تىــرەپ ،بوينى
بىلــەن قىســىپ تــۇرۇپ ســەل توختايتتــى–دە ،ئــازراق
دېمىنــى ئېلىۋاالتتــى .مۇشــۇ مومىــدەك ئېگىــز بولغــان قاپاق
تېرەكلەرگــە چىقىــپ ،قاغــا چاڭگىلىنــى چۇۋۇشــلىرى،
ئانىلىــرى قاناتلىــرى بىلــەن شــاپىالقالپ تۇرســىمۇ قورقماي
كۆكىنــەك باللىرىنــى ئېلىــپ چۈشۈشــلىرى غىلپالــا قىلىــپ
ئۇنىــڭ كۆڭلىدىــن ئۆتتــى .تىرىكلەرگــە چىقىــش بــۇ
مومىغــا چىقىشــقا ئەلۋەتتــە ئوخشــىمايدۇ .بــۇ مومــا ئېگىــز
ۋە بــەك ســىيلىق ئىــدى.

چايقىــدى.
– خەت بىلمەيمەن ،ئۆزلىرى ئوقۇپ بەرسىلە.
– خــوپ ئوقــۇپ بېــرەي –،مۇدىــر ســەل ئويالنغاندىن
كىيىــن يۇقىرىقــى خەتنــى مۇنداق ئوقۇشــقا باشــلىدى:

”تىلخەت
مەنكــى مەكتــەپ مۇدىــرى ئوســمان ئەســھەدۇلال شــۇ
توغرىســىدا ھۆججــەت بېرىمەنكــى ،ســوپاخۇن باينىــڭ
يىللىقچىســى مۆمىــن دېگــەن بــاال مەكتــەپ بايرىقىنىــڭ
تانىســىنى غالتەككــە ئىلىــپ بېرىدىغــان بولــدى .بۇنىــڭ
ئۈچــۈن گۇناھــكار دادىســى مۇســانى قاماقتىــن بوشــىتىپ
بېرىدىغــان بولــدۇق.
تىلخەت بەرگۈچى :ئوسمان ئەسھەدۇلال).
– قانداق بوپتۇمۇ؟ سورىدى مۇدىر.
ســاددا مۆمىننىــڭ چىرايىغــا شــادلىق كۈلكىســى
يامرىــدى.
– بوپتۇ،دېدى ئۇ خۇشاللىقىنى باسالماي.
– بولغان بولسا ئىككىمىز تەڭ قول قويايلى.
مۇدىــر ســۇرۇقنى بالىنىڭ ئالدىغــا ئىتتىرىپ قويدى ۋە
ئۇنىــڭ بارمىغىنــى تۇتۇپ ئىســمىنىڭ ئۈســتىگە باســتۇردى.
ئاندىــن ئۆزىنىڭ ئىســمىغا تامغىســىنى باســتى .بــاال خەتنى
قولىغــا ئالــدى .ئــۇ بۇنــداق ئەگرى–بۈگــرى خەتلەرنــى
تونۇمىســىمۇ ،خەتكــە ســىنچىالپ قارىــدى .ئۇنىــڭ
كۆزلىــرى ئىمىر–چىمىــر بولــۇپ ،بــۇ ئىلمەك–توقۇنــاق
ســىزىقالر ئارىســىدىن دادىســى قۇچىقىنــى كــەڭ ئېچىــپ،
ئۇنىــڭ ئالدىغــا چىقىۋاتقانــدەك كۆرۈنــدى–دە ،كۆزلىــرى
پارقىــراپ كەتتــى .ئــۇ شــاققىدە ئارقىســىغا بۇرۇلــۇپ،
خۇشــال ھالــدا مومــا سۇپىســىغا قــاراپ ماڭــدى .ئــۇ مومــا
سۇپىســىنىڭ قېشــىدىكى پەلەمپەيلەردىــن ســەكرەپ–
ســەكرەپ ،ســۇپىنىڭ ئۈســتىگە چىقتــى ۋە مۇدىرغــا قــاراپ
دېــدى:
– قېنى ئەمىسە ،دادامنى كەلتۈرۈپ بەرسىلە.
– ماقــۇل ،بايراقنــى قانچــە تېــز چىقارســاڭ ،داداڭ
بىلــەن شــۇنچە تېــز كۆرۈشىســەن ،داداڭنــى ھازىــرال
ئالدىڭغــا ئۈندۈرىمىــز ،مۇدىــر يېنىــدا تۇرغــان خىزمەتچىگــە
ئۈنلــۈك بۇيــرۇدى ،تەرتىــپ مۇدىرىغــا ئېيتقىــن! دادىســىنى
تېزدىــن مۇشــۇ يەرگــە كەلتۈرســۇن! يەنــە ئېيتىــپ قــوي:
مــەن ئېيتقــان كۆرســەتمىگە دىققــەت قىلســۇن!
خىزمەتچــى يۈگــۈرۈپ چىقىــپ كەتتــى .بــاال خاتىرجــەم
بولــدى–دە ،مومىغــا قارىــدى .كــۆك ســىرالنغان 20
غۇالچلىــق بــۇ مومــا ئىككــى يەردىــن ئۇالغلىــق بولــۇپ،
ھــەر بىــر ئۇلىغــى ئۈچتىــن چەمبــەر بىلــەن
مەھكەملەنگــەن ئىــدى .ئــۇ ،مومىغــا بىــردەم كــۆز
تىكىــپ تۇردىدە ،شــىپپىدە ئولتۇرۇپ قوللىرىنى ســۇپىنىڭ
پىششــىق خىشــلىرىغا ســۈركىدى .ئاندىن بېشــىنى كۆتۈرۈپ
مۇدىردىــن يەنــە ســورىدى:

9

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2018يىللىق -1سان

باقــاي!
دەل شــۇ چاغــدا ،ئــۈچ ئــادەم پۇتىغــا كىشــەن
ســېلىنغان ،يۈزكۆزلىــرى ســارغىيىپ كەتكــەن ،ئــورۇق
ۋىجىككىنــە ،كەكــە ســاقال بىــر بوۋاينــى ئالدىغــا ســېلىپ
مەيدانغــا ئېلىــپ كەلــدى .بــوۋاي توپلىنىــپ تۇرغــان
جامائەتكــە ئىڭشــىپ ســاالم قىلدىــدە ،يوغــان كۆزلىرىنــى
نەشــتەردەك تىكىــپ مۇدىرغــا قادالــدى .مۇدىــر بىــر قــەدەم
داجىــدى .كىشــىلەر مومىنىــڭ ئۇچىغــا كــۆز ئۈزمــەي قــاراپ
تۇرىشــاتتى ،بوۋايمــۇ بېشــىنى كۆتــۈرۈپ مومىنىــڭ ئۇچىــدا
تۇرغــان ئوغلىنــى كۆردىــدە ،چۆچــۈپ كېتىــپ ۋارقىرىــدى:
– مۆمىنجان! نېمىشقا مومىغا چىقىۋالدىڭ؟
– مۆمىــن دادىســىنىڭ ئاۋازىنــى ئــاڭالپ پەســكە
قارىدىــدە ،خۇشــاللىقىدىن توۋلىۋەتتــى.
– دادا! ســېنى قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن بايراقنــى
چىقىرىــپ بەردىــم.
بــوۋاي ئەھۋالنــى تېــزال چۈشــەندى .ئــۇ بالىنىــڭ
مومىدىــن ســىيرىلىپ چۈشــۈۋاتقانلىقىنى كۆردىــدە ،قاتتىــق
ۋارقىرىــدى:
– توختا! …چۈشمە !
مۆمىــن بــۇ چاغــدا ســىيرىلىپ ئۈســتۈنكى ئۇالققــا
چۈشــۈپ بولغــان ئىــدى .ئــۇ چۆچــۈپ چەمبەرگــە
دەسســىۋالدىدە ،مومىنــى چىــڭ قۇچاقــاپ تــۇرۇپ
دادىســىغا قارىــدى .دادىســى يەنــە ۋارقىرىــدى:
– ئوغلــۇم! ئاناڭنــى ئۆلتۈرۈشــكەندە ،ســەن ئۈســتىدە
بــار ئېدىــڭ ،ئۇنــى نېمــە دەپ ئۇرغــان؟!
– قىزىل پاچاق ئېرىڭنى تېپىپ بەر ،دەپ!
– قانداق ئۆلتۈرگەن؟
– ئوت توغرايدىغان جادۇغا بېسىپ ئۆلتۈرگەن.
– ئاناڭنــى ئۆلتۈرگەنلەرنىــڭ شەپكىســىدە قانــداق
بەلگــە بــار ئىــدى؟
باال بېشى بىلەن مومىدىكى بايراقنى كۆرسەتتى:
– ماۋۇ بايراقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكىگە ئوخشايتتى.
– بەشــتۈگمەندە ئــون توققــۇز ئادەمنــى مەيدىلىرىدىن
تۆمــۈر مىــخ بىلــەن ئۈجمىگــە مىخــاپ ئۆلتۈرگەنلەرنىــڭ
قانــداق بەلگىســى بــار ئىــدى؟
– مۇشۇنىڭغا ئوخشاش.
– بېتىمدىــن كىيىــن تاشــقورغاندىن يېنىــپ كەلگــەن
قىرىــق ئادەمنــى تىرىــكال خۇمدانغــا ســالغانالرنىڭچۇ؟
– ئۇالرنىڭمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايتتى.
– ئوغلــۇم! ســەن چىقارغــان ئاشــۇ بايراقنــى يوقىتىمىــز
دەپ نەچچــە مىڭلىغــان ئادەملــەر قۇربــان بولــدى.
بىــز يوقىتىمىــز دەپ كــۈرەش قىلغــان بايراقنــى ســەن
چىقىرىپســەن ،قۇربــان بولغــان شــېھىتلەرنىڭ روھىغــا
نېمــە دەپ جــاۋاب بېرىســەن؟ داداڭنىــڭ يۈزىگــە قانــداق
قارايســەن؟

ئــۇ تــەر كىرىــپ ئېچىشــىپ كەتكــەن كۆزلىرىنــى
مومىغــا ســۈركىدى” .مەيلــى ،قانداقــا بولســۇن چىقىــش
كېــرەك ،مومىغــا چىقســامال دادامنىــڭ قۇتۇلغىنــى شــۇ.
“ دادا!دادا!“ ئــۇ ھــەر قېتىــم ”دادا“ دېگەنــدە دادىســى
ئۇنــى يۆلــەپ ،يۇقۇرىغــا ئىتتىرىۋاتقانــدەك بىلىنەتتىــدە،
كۈچلىنىــپ قالغانــدەك يەنــە بىــر قېتىــم يۇقىرىغــا
ئۆرلەيتتــى .ئــۇ يۇقىرىغــا ئۆرلىگەنســېرى مومــا خــۇددى قــارا
بــوران ســوققان زىلــۋا ســۇۋادان تىرەكتــەك ئىرغاڭاليتتــى.
تۆۋەندىــن مۇدىرنىــڭ «غەيــرەت قىــل! تېــز بــول! ئــاز
قالــدى! داداڭنــى قۇتقــۇز!“ دەپ ۋارقىراشــلىرىنى»،
جامائەتنىــڭ «ئۆزۈڭگــە پەخــەس بــول! ســىلكىنمە! يېنىــپ
چــۈش!» دېگــەن چۇقانلىــرى بېســىپ چۈشــتى .مۆمىــن
يەنــە ھاســىراپ–ھۆمۈدەپ يۇقىرىغــا ئۆرلىــدى .ئەنــە! يەنــە
 3غــۇالچ 2 ،غــۇالچ ،بىــر غۇالچ..مومــا ئىرغاڭاليتتــى،
ســۇنۇپ كەتســە مۆمىننىــڭ ئىشــى تۈگەيــدۇ..
مانــا ،ئۇنىــڭ قولــى موما تۆشــۈكىدىن ئىككــى تەرەپكە
بىــر غېرىــچ چىقىــپ تۇرغــان غالتەكنىــڭ چۈلۈكىگــە
تەگــدى–دە ،ئۇنــى چىــڭ تۇتۇۋالــدى .ئۇ ،ئــوڭ قولتۇقىغا
چۈلــۈك بىلــەن مومىنــى چىــڭ قىســىپ تــۇرۇپ ،چۈلۈكنىڭ
ئىككىنچــى ئۇچىنــى چىــڭ تۇتتــى .ســول قولــى بىلــەن
تانىنــى تارتىــپ پۇتىغــا ئۈزەڭگــە قىلىــپ دەسســەپ ســەل
دېمىنــى ئالــدى .ئــۇ ،غالتەككــە قارىــدى تانــا غالتەكنىــڭ
ئېرىقچىســىدىن چىقىــپ كېتىــپ ،چۈلۈككــە يۆگىشــىپ
قالغــان ئىكــەن .ئــۇ ،بىــر قولــى بىلــەن تانىنــى ســىلكىپ
تارتىــپ ،غالتەكنــى ئارقىســىغا يانــدۇردى .مومــا ھــەدەپ
لەپەڭشــىپ ئۇنىــڭ بېشــىنى قايــدۇرۇپ تۇرســىمۇ ،ئــۇ
تانىنــى غالتەكنىــڭ ئېرىقچىســىغا ســالدى .شــۇ ئاندىــا
ئــۇ ئەتراپقــا قارىــدى :ۋاي ۋۇي! نېمــە دېگــەن ئېگىــز،
جاھاننىــڭ ھەممــە يېرىنــى كۆرگىلــى بولىدىكــەن .ئەنــە،
كۈنپېتىــش تەرەپتىكــى قارىيىــپ كۆرۈنگــەن تــاغ بىزنىــڭ
بەشــتۈگمەنگە پەقــەت بىــر كۈنلــۈكال كېلىــدۇ ،جاھــان
ئەجــەب كەڭــرى ئىكــەن .شــۇنچە كــەڭ جاھــان بىزگــە
نېمانچــە تــار! ھــەي! كــۈن ئالماقنىــڭ تەســلىكى! شــۇنداق
ئاقكۆڭــۈل دادامنــى ”قــوي ئوغرىســى“ قىلىــپ ســولىتىپ
قويــدى تېخــى! يــاق! بىردەممــۇ ھاڭۋېقىــپ تۇرماســلىق
كېــرەك .دادامنــى قۇتۇلــدۇرۇش كېــرەك! ئــۇ تۆۋەنگــە
قــاراپ توۋلىــدى:
– مۇدىر ،بايراقنى چىقارسىال!
مۇدىــر تانىنىــڭ بىــر قېتىنــى تارتتــى .بايــراق
كۆتۈرۈلــدى .ئۇنىــڭ چىرايىغــا كۈلكــە يۈگــۈردى دە،
تانىنــى ســىيرىپ تارتىشــقا باشــلىدى ..بايــراق مومىنىــڭ
ئۇچىغــا چىقتــى–دە ،بايراقنىــڭ كالتىكــى تاققىــدە
غالتەككــە تاقاشــتى .مۇدىــر خۇشــاللىقىدىن توۋلىۋەتتــى:
– بىزنىــڭ بايــراق يەنە مومىنىڭ ئۇچىــدا لەپىلدىدى!
ھــەي بــاال ،ســەل تەخىــر قىلغىــن! يەنــە بىــر ســىناپ
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چىشــلەپ ســىلكىدى .مۇدىــر جــان ئاچچىقىــدا «ۋايجــان!»
دەپ چوشــقىدەك چىقىــراپ كەتتــى .ياالقچىــار مۇســانى
سىلكىشــلەپ ،مۇدىرنــى قۇتقۇزۇۋالــدى .مۇدىــر ئارانــا
كۆزىنــى ئېچىــپ ،مۇســاغا ئااليماقچــى بولۇۋېــدى ،بــوۋاي
ئۇنىــڭ يۈزىگــە شــاالققىدە تۈكــۈردى .ئۇنىــڭ ئاغزىدىــن
مۇدىرنىــڭ بىــر چىشــلەم گۆشــى يەرگــە شــاالققىدە
چۈشــتى .مۇدىرنىــڭ ئۈزۈلگــەن بويــۇن تومۇرلىرىدىــن
قاپقــارا قــان جىرغــاپ ئېقىۋاتاتتــى .ئــۇ لىغىلــداپ تىتــرەپ
تۇرغــان قوللىــرى بىلــەن يەردىكــى تاپانچىســىنى ئالدىــدە،
تــۆت ئــادەم يەرگــە بېســىپ تۇرغــان بوۋايغــا قارىتىــپ
ئىككــى پــاي ئــوق ئــۈزدى دەل شــۇ چاغــدا ،قــاراس–
قــۇرۇس قىلىــپ مومــا ســۇندىدە ،مۆمىــن مومىنىــڭ ئۇچىنى
قۇچاقــاپ بايــراق بىلــەن گۈرســۈلدەپ يەرگــە چۈشــتى.
چۈشــتى–يۇ ،بېشــىنى لىككىــدە كۆتــۈرۈپ يەنــە يەرگــە
قويــدى .ئۇنىــڭ ئاغزىدىــن بۇلدۇقــاپ قــان ئېقىۋاتاتتــى.
بىر–بىرىگــە ســىغداپ يىقىلغــان ئاتــا بالىدىــن بۇلدۇقــاپ
ئاققــان قــان ئــۆز– ئــارا قوشــۇلدى .بــۇ چاغــدا غەربكــە
پېتىۋاتقــان كەچكــى قۇيــاش نــۇرى شــۇ قاندىــن رەڭ
ئالغانــدەك ئاســماننىڭ غەربــى ئېتىكىنــى قىزىللىققــا
پۈركىگــەن ئېــدى……

بــاال شــۈككىدە بولــۇپ قالــدى .مۇدىــر يۈگــۈرۈپ
كېلىــپ بوۋاينىــڭ ئاغزىغــا مۇشــت بىلــەن ئــۇردى .ئۇنىــڭ
ئاغزىدىــن ئوقتــەك قــان كېتىــپ ،ئۆڭــۈپ كەتكــەن
كۆينىكىنىــڭ ئالــدى پېشــىنى قىپقىزىــل بويىۋەتتــى.
بــاال بىردىنــا ناھايىتــى تېزلىــك بىلــەن يۇقىرىغــا
ياماشــتىدە ،ھايــت –ھۇيــت دېگۈچــە مومىنىــڭ ئۇچىغــا
يەنــە چىقىــپ بولــدى .مۇدىــر ۋارقىرىــدى:
– يېنىــپ چــۈش! يېنىــپ چــۈش! داداڭنــى ئېلىــپ
كــەت!
لېكىــن بــاال مومىدىــن چۈشــمىدى ،ئۇنىــڭ پەســكە
قــاراپ توۋلىغىنــى ئاڭالنــدى:
– دادا! مېنــى بېقىــپ چــوڭ قىلغىنىڭغــا رازى بــول!
مەندىــن رازى بــول!– ئــۇ مومىنىــڭ ئۇچىنــى چىــڭ
قۇچاقــاپ ،پۇتلىرىنــى مومىغــا قاتتىــق تىــرەپ تــۇرۇپ،
مومىنــى شــۇنداق قاتتىــق لىڭشــىتتىكى ،مومــا ئىرغــاڭالپ
تــۈۋى تەرىپــى غاراســاپ كەتتــى .تۆۋەنــدە قــاراپ تۇرغانالر
ئىچىــدە ئالال–چۇقــان كۆتۈرۈلــدى .مۇدىــر پوكانــدەك
ئېســىلىپ ،غــەزەپ بىلــەن تاپانچىســىنى چىقــاردى–دە،
بالىغــا قارىتىــپ ئارقا–ئارقىدىــن ئــوق ئــۈزدى .دەل شــۇ
چاغــدا ،مۇســا بــوۋاي ئۇنىڭغــا قاتتىــق كالــا قۇيــۇپ،
تاپانچىســىنى چۈشــۈرۈۋەتتى–دە ،ئۇنىــڭ بوينىنــى

ياتۇر
قۇتلۇق ھاجى شەۋقىي
كۆرمىگىل قەشقەرنى كەم  ،بۇ جايدا مەردانالر ياتۇر ،
ھەزرىتى سۇلتان سۇتۇق بۇغرايى خاقانالر ياتۇر .
خەلق ئۈچۈن قۇربان بولۇپ ،دۈشمەن بىلەن قىلغان كۈرەش،
ئول شەھىدۇ  ،قەھرىمان ئالىپ ئارسىالنالر ياتۇر .
نۇر چېېىپ «قۇتادغۇ بىلىك» خەلقنى قىلغان بەختىيار،
خاس يۈسۈپ ھاجىپقا ئوخشاش ئەھلى ئىرپانالر ياتۇر.
يادىكار ئەيلەپ جاھانغا يازدى «دىۋانى لۇغەت»،
مەھمۇدىل كاشىغەر كەبىي ئەھلى شەرەپ – شانالر ياتۇر،
ئەيلىگەن «شەۋقى»نى مەپتۇن ئەل ئۈچۈن نۇرالر چېچىپ،
بۇ شەھەردە كۆپلىگەن خەلق ئوغلى ئىنسانالر ياتۇر.
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مۇقەددەس ۋەزىپە
ھېكايە
ھەبىبۇلال ئابلىمىت (گىرمانىيە)

تۇپراقنــى كۆكەرتىــپ ،يېڭــى ھاياتلىــق بەخــش
ئىتىۋاتقانلىقىدىنمــۇ ،ياكــى بولســا ئىككــى خوشــنا
ســالى بىلــەن داۋۇتنىــڭ مۇقــەددەس بىــر ۋەزىپىنــى
ئورۇنالشــقا تەييارلىنىۋاتقانلىقىدىنمــۇ؟ بۇنىســى
بىزگــە نامەلــۇم ئىــدى.
ســالى بىلەن داۋۇت قەدىناس خوشــنىالردىن
ئىــدى .ســالى بولســا ئىگىــز بويلــۇق ،كــەڭ
دولىلىــق ،قــاۋۇل ،يــول ماڭغانــدا ئۆزىنــى تىــك
تۇتــۇپ ماڭىدىغــان كىشــى بولــۇپ ،قوللىــرى ئۇزۇن،
ئالقانلىــرى خــۇددى بازغــان ئۇرۇشــقا يارىتىلغانــدەكال
يوغــان ئىــدى .ئۇنىــڭ قويــۇق قاشــلىرى ئاســتىدىكى
كۆپ–كــۆك كۆزلىــرى ئــۆز نۇرىنــى يوقاتمىغــان
ئىــدى .چىرايلىــق ياســاپ قويۇۋالغــان ،ئۆزىگــە
خويمــۇ ياراشــقان قويــۇق بۇرۇتــى ھەرۋاقىــت
پارقىــراپ تۇراتتــى .ســۈزۈك كەلگــەن ئــاق يۈزىــدە
ھەرۋاقىــت تەبەسســۈم جىلۋىلىنىــپ تۇراتتــى.
ئورۇنســىز گــەپ قىلمايتتــى ،مىجــەزى ئېغىــر
ئىــدى .ئۆمرىــدە ئاغزىدىــن بىــرە ئېغىــز يامــان
ســۆز چىقمىغــان ،ۋەدىســىگە ۋاپــادار ،ئائىلىســىگە
مەســئۇليەتچان ،يېشــى  60تىــن ئاشــقان ،ماددىــي
ۋە مەنىۋىــي جەھەتتىــن تېــرەن كىشــى ئىــدى .مانــا
مۇشــۇ ئۆزىنىــڭ تەبىئىــي قامىتىنــى يوقاتمىغــان
بــۇ قامالشــقان بەدىنــى بەلكــى يــاش چاغلىرىــدا
نى–نــى پەرىلەرنىــڭ يۈرەكلىرىگــە ئىشــقى ئوتىنــى
ســالغانلىقى ۋە مــەن – مــەن دىگــەن چوكانالرنىــڭ
تولــۇن ئاينىــڭ يورۇقىــدا ئۇھ تارتىــپ ئۇيان–بۇيانغا

يامغــۇردا يۇيۇلــۇپ پارقىــراپ كەتكــەن قۇياش
بۇلۇتــار ئارىســىدىن كۈلــۈپ تۇرغــان بوۋاقتــەك
كۆرۈنــدى–دە ،ئىلىنىــڭ قازانچــى مەھەلىســى
ئۇســتىدە تەبەسســۇم جىلۋىســى بىلــەن ئــۆز مېھرىنــى
چاچاتتــى .لەڭــزە بېشــىدىكى مىڭلىغــان كۆزلەردىــن
ئېتىلىــپ چىققــان ،سۈپ–ســۈزۈك بۇالقنىــڭ
كەۋســەر ســۇالردىن ھاســىل بولغــان ئىككــى چــوڭ
ئۆســتەڭنىڭ بىرى شــەھەرنىڭ كۈن پېتىش تەرىپىگە
قــاراپ ئېقىــپ ،خىتــاي بازىرىدىكــى چــوڭ كــۆۋرۈك
ئاســتىدىن ئۆتــۇپ ،خۇيــزۇ چــوڭ مەســچىتنىڭ
يېنىنــى بويــاپ ،تېــرەك مــازار ئارقىلىــق ،قازانچــى
مەھەلىســىدىن ئۆتــۇپ ،ســۇ دەرۋازا ئارقىلىــق
ئايدىــڭ  ،ناغىرچــى مەھەلىلىرىگــە قــاراپ ئېقىــپ،
شــاغىبەككە قاراشــلىق يەرلەرنــى ســۇغۇرغانلىقى
ئۈچــۈن ”شــاغىلىق ئۆســتەڭ“ دەپ ئاتالغــان ئىــدى.
مانا ماشــۇ شــاغىلىق ئۆســتەڭ قازانچى مەھەلىسىدىكى
ئۇدۇلمــۇ ئــۇدۇل تۇرغــان دەرەخلىــك ھويــا ســالى
”تاقــا“ بىلــەن داۋۇت ”چاپــان“ نىــڭ قورۇســىدىن
ئۆتەتتــى .ســاغىلىق ئۆســتەڭدىن ئېقىۋاتقــان مــۇزدەك
بــۇالق ســۇلىرى ئۆســتەڭنىڭ ئىككــى قىرغىقىدىكــى
بىــخ چىقارغــان قونــاق گۈللەرنــى ،يۇمــران
چۆپلەرنى ،ســۇغا ســاڭگىلغان ســۆگەتنىڭ ئەۋرىشــىم
تاللىرىنــى شــوخلۇق بىلــەن ســۆيۇپ قاچاتتــى .بۇالق
ســۈيىنىڭ مۇنــداق مەردانــە ،مەغــرۇر ،ئويناقشــىپ
ئېقىشــىنىڭ ســەۋەبى يــا يــەر يۈزىــدە قۇيــاش بىلــەن
دىدارالشــقىنىدىنمۇ ،ياكــى قاغجىــراپ كەتكــەن قــارا
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ئۆرۈلــۈپ  ،مامــۇق ياســتۇقالردا ئۇخلىيالماســلىقىغا
ســەۋەب بولغــان «گۇناھــكار» ســەۋدا ئوغرىــاپ
يۈرۈيدىغــان ۋۇجــۇت ئىكەنلىكىــدە گــەپ يــوق
ئىــدى .بولۇپمــۇ ئاشــۇ چوقــۇپ ئېلىۋالغــۇدەك بىــر
جــۈپ دېڭىــزدەك كۆپ–كــۆك كۆزلەرنىــڭ ئىچىگە نى
پەرىلــەر كۆيــۈپ غايىــپ بولــۇپ كەتكەنــدۇ ھــە! ھەي
گــۈزەل ياشــلىق ،ھازىــر كۆيۈمچــان ئايالــى بىلــەن
ئىككــى ئوغــۇل ۋە بىــر قىزىنــى بــۇ دۇنياغــا ئاپىرىــدە
قىلىــپ ،مەســئۇليەتچانلىق بىلــەن تەربىيلــەپ
قاتارغــا قوشــقان ئىــدى .چــوڭ ئوغلــى بىلــەن قىــزى
تۇرمۇشــلۇق بولــۇپ ،ئايرىــم ياشــايتتى .كىچىــك
ئوغلــى بىلــەن تۆمۇرچىلىــك قىلىــپ جاھاندارچىلىــق
قىالتتــى .ھــال – ئەھۋالى ياخشــى بولــۇپ تاقىچىلىق
مەھەلىســىدە ئۆزىنىــڭ تۆمۇرچىلىــك دۇكىنــى بــار
ئىــدى .ئــەل ئىچىــدە لەقــەم قويۇشــقا ماھىــر غۇلجــا
خەلقــى ئۇنــى ســالى «تاقــا» دەپ ئاتىشــاتتى.
داۋۇت بولســا ئوتتۇرا بوي ،ســەل دۈمچەكرەك
كەلگــەن ،بۇغــداي ئۆڭلــۈك ،ســاقال–بۇرۇتلىرى
شــاالڭ ،باشلىرى تاقىر ،شــاالڭ قاشلىرى ئاستىدىكى
بىــر جــۈپ قــارا كــۆزى پىلدىرالپــا تۇرىدىغــان،
ئــورۇق كىشــى ئىــدى .ئــۇ ھەرۋاقىــت ئالدىراشــا
يۈرەتتــى .دىققىتىنــى تــازا يېغالمايدىغــان ،تــوال
گــەپ قىلىدىغــان ،خــوش پىچىــم كىشــى بولــۇپ،
يــاش جەھەتتــە ســالى دىمەتلىــك ئىــدى .ئۇنىڭمــۇ
تۇرمۇشــى ھەرھالــدا ياخشــى ئىــدى .ئىككــى ئوغلــى
تــوي قىلىــپ ئــۆي ئايرىــپ چىقىــپ كەتكــەن بولۇپ،
كەنجــى ئوغلــى بىلــەن بىلــەن ئۆيــدە ماشــىنىچىلىق
قىلىــپ جاھاندارچىلىــق قىالتتــى يەنــى ئېنىقــراق
ئىيتســاق داۋاملىــق پاختىلىــق چاپانــا تىكىــپ
ســاتاتتى ياكــى كەمىســىيونالرغا ئۆتكۈزەتتــى .بــازاردا
تــوال يۈرگەچكــە تونىمايدىغــان ئادىمــى يــوق ئىــدى.
داۋاملىــق دولىســىغا ئــۆزى تىككــەن ئىككى–ئــۈچ
چاپاننــى ئارتىــپ يۈرگەشــكە كىشــىلەر ئۇنــى داۋۇت
«چاپــان» دەپ ئاتىشــاتتى.
بــۇ ئىككــى ئــۇدۇل خوشــنا ئــۇزۇن ۋاقىتتىــن
بېــرى مۇقــەددەس تۇپــراق ھەرەمگــە بىرىــپ
دىنىمىزدىكــى بــەش پەرزنىــڭ بىــرى بولغــان
ھــەج ۋەزىپىســىنى ئورۇنالشــنى كۆڭۈلگــە پۈكــۈپ
يۈرۈشــكەنىدى .مانــا بۈگــۈن ســەھەردىال داۋۇت
«چاپــان» ئىككــى چاپاننــى دولىســىغا ئارتىپ ســالى
«تاقــا» نىــڭ قوراســىغا كىرىــپ كەلــدى–دە ،قورۇدا
تالالرنــى باراڭغــا ئارتىــش بىلــەن ھەپىلىشــىۋاتقان
ســالىغا قــاراپ ئالدىراشــا ســاالم بەرگەندىــن
كېيىــن “:ســالى ،دېگىنىمىــز بويىچــە بــۇ ھەپتــە

يولغــا چىقىمىــز .مــەن پۇلنــى جايــاپ قويــدۇم .يولدا
مىنىــپ ماڭىدىغــان ئاتنىــڭ پۇلىنىمــۇ جايلىدىــم.
قورۇدىكــى تــازا ۋايىغــا يېتىــپ يوغىنىغــان ئــون تــۈپ
دەرەخنــى ئەتىــا كېســىپ ســاتىمەن ،خېرىدارمــۇ
تەييــار… .نەچچــە يىلدىــن بېــرى ھەجكــە ئاتــاپ
يىققــان پۇلنــى ۋە يېنىمدىكــى ئايالندۇرۋاتقــان
دەســمىنىڭ ھەممىســىنى جەملىســەم يــول راســخۇدى
تەييــار دىگــەن گــەپ .ئەگــەر ســەن ماقۇلــا دېســەڭ
مــەن تەييــار» دېــدى.
ســالى ئالدىرىمــاي ،ئۇزۇنلىقــى ئوپمــۇ
ئوخشــاش كېســىلگەن كەندىــر يىپلىــرى بىلــەن
باراڭغــا ئارتىلغــان تالالرنــى ،ئاۋايــاپ باغلىغــاچ:
«ماڭســاققۇ بوالتتــى ،شــۇ ئۆيدىــن ســەل ئەنســىرەپ
قىلىۋاتىمــەن ،كۆڭلۈمنىــڭ بىــر يېــرى يېرىــم،
ئۆيدىــن ئايرىلمىغــان ئادەمگــە بــەك تــەس
بولىدىكــەن .ئــەڭ مۇھىمــى ئۆينىــڭ ئىشــلىرىنى
ئوبــدان ئورۇنالشــتۇرۇش…ئالدىراپ يولغــا چىقىــپ،
كېيىــن پۇشــايمان قىلىدىغــان ئىــش بولمىســۇن»
دېــدى..
داۋۇت ئــوڭ مۈرىســىنى بېســىپ كەتكــەن
چاپاننــى ،چاققانلىــق بىلــەن ســول مۈرىســىگە
ئارتتى-دە«:پۇشــايمانمۇ؟ قىلمايمــەن ،ھاياتىمــدا
گۇناھلىرىمدىــن باشــقا ھىچنەرســەمگە پۇشــايمان
قىلمايمــەن .مېنىڭچــە ئىنســاننىڭ مەنىۋىيىتىدىــن
قىممەتلىــك بىــر نەرســە يــوق .مۇشــۇ مۇقــەددەس
ۋەزىپىنــى ئورۇنلىۋالســامال ئۆلســەم ئارمانىــم
يوق»دېــدى–دە ،ســەل ھاياجانلىنىــپ قالــدى.
ســالى« :توغــرا ئىيتتىــڭ ،ھــال ئەھۋالــى يــار
بەرگەنلــەر ئۈچــۈن ھــەج قىلىــش پــەرز .بىزنىڭمــۇ
ھالىمىــز يامــان ئەمــەس ،ئەممــا بىــز ئارقىمىــزدا
قالغانالرنىــڭ ئىشــلىرىنى ئوبــدان ئورۇنالشــتۇرۇپ
قويــۇپ ،ئاندىــن يولغــا چىقىشــىمىز كېــرەك،
ئائىلىمىزنىــڭ نورمــال تۇرمــۇش تەرتىپــى بۇزۇلســا
بولمايــدۇ–دە»….
داۋۇتنىــڭ ھىــچ تاقىتــى قالمــاي« :بەكمــۇ
ئىنچىكــە ئويــاپ كەتمــە .نىيــەت قىلغاندىكىــن
دەرھــال يولغــا چىقايلــى .ئائىلىمىزنــى خۇداغــا
تاپشــۇردۇق»
ســالى« :بوپتــۇ ،يولغــا بــۇ يىــل چوقــۇم چىقايلــى،
ھېلىمــۇ كەينىگــە ســۆرەۋەردۇق ،جــان بار يــەردە قازا
بــار دەيــدۇ .پۇت–قولىمىزنىــڭ ماغدۇرىنىــڭ بارىــدا
ماڭســاققۇ ياخشــى بوالتتــى .ئەممــا…» دېيىشــىگىال
گەپنــى ئۈزۇۋەتتــى.
داۋۇت« :قــارا ســالى ،بــۇ ئىشــنىڭ ئەممــا،
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مەماســى يــوق .دەرھــال يولغــا چىقايلــى ،يەنــە
ســاقاليدىغان ئىشــنى قىلمايلــى .بــۇ دۇنيانىــڭ
ئىشــى پۈتمەيــدۇ ».دېــدى–دە  .دەرۋازا تەرەپكــە
بۇرۇلــۇپ« :مــەن بازارغــا كــەچ قالدىــم .ســەن
تەييارلىقنــى خاتىرجــەم قىلىــۋەر» دەپ خوشلىشــىپ
چىقىــپ كەتتــى.
ئارىدىــن بىــر ھەپتــە ئۆتــۇپ ،نەۋرۇزدىــن
كېيىــن پۈتــۈن تەييارلىقــار پۈتــۈپ ،يــول خەتلەرمــۇ
ھــەل بولــۇپ ســالى بىلــەن داۋۇت ئۆيدىكىلىــرى ۋە
مەھەللىدىكىلــەر بىلــەن خوشلىشــىپ يولغــا چىققــان
ئىــدى .ھــەر ئىككىلىســى تــوق جىگــەر رەڭلىــك
موڭغــۇل كۈرەنىــڭ ســەپەرگە چىداملىــق ئاتلىرىنىــڭ
ئۇســتىدە كېتىۋاتتــى .ئاتــار ســىلىق يورغۇاليتتــى،
شــۇنداقتىمۇ داۋۇت ئات ئۇســتىدە ئىشــى پۇشــقاندەك
قىلىــپ بىــر دەم ئاتنىــڭ چۇلۋۇرىنــى تارتىــپ
قويســا ،يەنــە بىــردەم ئىككــى پۇتــى ســېلىنغان
ئۈزەڭگىنــى ئاتنىــڭ قورســىقىغا ســوقۇپ قوياتتــى،
ياكــى قولىدىكــى قىســقا قامچىســى بىلــەن ئاتنىــڭ
ساغرىســىغا يەڭگىــل ئــۇرۇپ قوياتتــى .ســالى بولســا
ســىلىق يورغىــاپ كېتىۋانقــان ئاتنىــڭ ئۇســتىدە
ئوشــۇق گەپمــۇ قىلمــاي جىم–جىت تىــك ئولتۇراتتى.
پەقــەت ئىچىــدە تــازا خاتىرجــەم ئەمــەس ئىــدى.
خىيالــى ئائىلىســىدە ئىــدى .ئــۇ  “:مــەن كەتكەندىــن
كېيىــن قانــداق قىلىۋاتقانــدۇ؟ يەنــە بىــرە ئىشــارنى
ئوغلۇمغــا تاپىالشــنى ئۇنتــۇپ قالمىغاندىمــەن؟ “
دەپ ســوئال قوياتتــى ئۆزىگــە.
ئاتــار شــەھەردىن خېلىــا ئۇزاقــاپ كەتكــەن
ئىــدى .ئاتــار بىلــەن تــەڭ ســالى بىلــەن داۋۇت
باشــلىرىنى كۆتــۇرۇپ ئۇزاقالرغــا قارىــدى .ئــۇالر
يىراقالردىكــى كۆركــەم تاغالرنــى كــۆردى .قۇالقلىرىنى
دىــڭ تۇتــۇپ ماڭغــان ئاتــار ئەتراپتــا كىچىككىنــە
بىــر ئــاۋاز چىقســا تۇياتتــى ،ئېرىقالردىكــى ســۇالرنىڭ
شــىرىلداپ ئېقىشــلىرىنى ،باغلىرىدىكــى باشــتىن–
بويىغــا چىچەكلىگــەن ئالمــا كۆچەتلىــرى ئارىســىدىن
كەلگــەن ناخشــا ئاۋازىنــى ،ئۆرۈكلەرنىــڭ ئــاق
چېچىكــى بىلــەن شــاپتۇالرنىڭ ھــال بەرگىســىنىڭ
چاچقۇنىدىــن گــۈل كۆينــەك كىيگــەن باغالردىكــى
ئونلىغــان كاكۇكنىــڭ مۇڭلىرىنــى ،چىمەنزارلىقــاردا
قىزىــل گــۈل ئىشــقىدا كۆيگــەن بۇلبۇلنىڭ نېداســىنى
 ،خالتــا كوچىدىكــى ئىتالرنىــڭ ھاۋشىشــلىرىنى
… ئىشــقىلىپ ئــاۋازال چىققــان ھــەر نەرســىنى
تۇيــۇپ ماڭاتتــى .ئاتالرمــۇ بەزىــدە ئۇالرغــا جــاۋاپ
قايتۇرغانــدەك تۇمشــۇقىنى يۇقۇرغــا قىلىــپ كىشــنەپ
قوياتتى–دە ،باشــقىدىن شاشلىشــىپ ،قۇيرۇقلىرىنى
ئوينىتىــپ يورغۇاليتتــى  .ئەتراپتىكــى ئېتىزلىقــار

باھــار يامغۇرلىرىــدا كۆكەرگــەن ئىــدى ..يــان
تەرەپتىكــى مايســىزارلىق ،گۈللــۈك مەنزىــرە ئادەمگــە
ئاجايىــپ بىــر زوق بېرەتتــى .دەرەخلەرنىــڭ يــاپ–
يېشــىل ياپراقلىــرى خۇدۇكچــى شــامالدا شــىلدىرالپ،
ئۇالرنــى مۇبــارەك ســەپەرگە ئۇزۇتاتتــى .پــاكار تامــار
بىلــەن قورشــالغان باغالردىكــى ئالمــا چېچەكلىــرى،
قورۇالردىكــى تەرســا شــامالدا تۆكۇلمەيدىغــان ئەتتىــر
گۈلنىــڭ پۇراقلىــرى خــۇددى خوتــەن ئىپارىــدەك
ئۆزىنىــڭ پۇراقىلىرىنــى پۈتــۈن جاھانغــا يانغــان
ئىــدى .بۈنۈگــۈن يــەردە باھــار كۈلىۋاتاتتــى…
ســالى بىلــەن داۋۇت ئارىــدا بىــر ئــاز دەم ئىلىــپ،
توختىمــاي يــول يــۈرۈپ چېگرىغــا كەلگــەن ئىــدى
 .كۈنمــۇ غىالپقــا كىرىشــكە تــەرەددۇت قىلىۋاتاتتــى.
كۈننىــڭ بەدەشــخان ياقۇتىــدەك قىزىرىــپ تولغــان
يۇزىدىــن چىچىلغــان نــۈر چەشــمىلىرى تــاغ تېزمــا
چوققىلىرىغــا يېيىلىــپ ،ئاجايىــپ دىلرابــا جىلۋىنىــپ
تۇراتتــى .مانــا كــۈن ئولتۇرغانســېرى چوغــدەك
تاۋلىنىــپ خــۇددى ئۇپۇققــا ئــوت تۇتاشــقاندەك
بولــۇپ ،ئۇپۇقنىــڭ يېــراق چەتلىرىنــى قىزارتىۋەتكەن
ئىــدى.
ســالى بىلــەن داۋۇت بــۇ كېچــە ئۆتەڭــدە
تۈنــەپ ،ئەرتىســى باشــقا يولۇچىــار بىلــەن بىرگــە
چېگرىدىــن ساق–ســاالمەت ئۆتــۇپ ،ئالماتاغــا قــاراپ
يــول ئالغــان ئىــدى .ئــۇالر توپىلىــق يــول بىلــەن
توختىمــاي ماڭــدى .ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان يــول،
تاقىــر ئېتىزلىقــار ،تاشــلىق ســايالر ،كــەڭ كەتكــەن
دالىالردىــن ئۆتەتتــى .شــوخ شــامال پــاكار ،شــاالڭ
ئۆســكەن ئوت–چۆپلەرنىــڭ ياپراقلىرىنــى ســۆيۇپ
ئۆتەتتــى .قۇيــاش تەپتىــدە قىزىغــان تاشــارنىڭ
ئۈســتىدە كەســلەنچۈكلەر غىل–پــال كۆزگــە
چىلىقاتتــى–دە ،يەنــە نەلەرگىــدۇر غايىــپ بوالتتــى.
بەزىــدە يــول ئېگىز–پــەس دۆڭلۇكلــەر ئۇســتىگە
كۆتۈرلــۈپ ،يەنــە قانداقتــۇر بىــر ئويمانلىقالرغــا
قــاراپ ئــۇچ تارتىــپ كېتەتتــى؛ بەزىــدە يولنىــڭ
ئاســتىدا قايســى بىــر مەھەللىلەرنىــڭ دەرەخلىــرى،
قاغجىــراپ كەتكــەن ئۈنۈمســىز ئېتىــزالر ،ئولتۇرۇشــۇپ
يــەر بىلــەن تــەڭ بولــۇپ قالغــان توپــا تامــار ۋە
شــۇنىڭدەك بەزىــدە يەنــە يېڭــى بەرپــا قىلىنغــان
رەتلىــك مەھەللىلەرمــۇ پەيــدا بوالتتــى–دە ،يەنــە
بارغانســىرى ئارقىــدا قېلىــپ كۆزدىــن غايىپ بوالتتى.
مانــا بــۇ ئۇالرنىــڭ كــۆز ئالدىدىكــى كــەڭ
كەتكــەن زېمىــن ئەســلىدە ئىلىغــا قاراشــلىق زىمىنــار
ئىــدى–1881 .يىلــى پېتروگراتتــا ئىمزاالنغــان تــەڭ
ھوقۇقســىز «ئىلــى شەرتنامىســى» غــا بىنائــەن بــۇ
يەرلــەر روســىيىگە بۆلــۈپ بېرىلگەنىــدى ۋە شــۇ
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شــەرتنامىنىڭ ئىككىنچــى ماددىســىغا ئاساســەن شــۇ
يىلدىــن باشــاپ –1883يىللىرىغىچــە ئىلىدىــن بــۇ
بــوز يەرلەرگــە ئۇيغۇرالرنــى كۆچــۈرۈپ ،ئاشــۇ رەتلىك
مەھەلىلەرنــى بەرپــا قىلغــان ئىــدى.

نىمىلەرنــى دەپ پىچىراليتــى .ئىسســىقتىن قېچىــپ
قارىياغــاچ شــاخلىرىنىڭ دالدىســىغا مۆكۈنگــەن
قۇشــقاچالر ۋىچىرلىشــاتتى .داۋۇت خورجۇنــدۇن
ســەپەرگە تەييــارالپ يېقىلغــان مايلىــق توقــاچ بىلــەن
ســوقۇم قىلغــان گۆشــتىن ئــازراق ئىلىــپ ،ســالىنىڭ
كۆڭۈلســىز راســلىغان كىچىك سۇپرىســىنىڭ ئۈســتىگە
قويــدى .ئــۇالر ئــازراق غىزاالنغاندىــن كېيىن ســۇداندا
ســۇنىڭ تۆگىگەنلىكىنــى بايقاشــتى .ســالى ئورنىدىن
تــۇرۇپ ئەتراپقــا بىــر كــۆز ئاتتــى–دە ،يىراقتــا بىــر
ئەســكى تاملىقنــى كــۆردى –ۋە:
– «داۋۇت ســەن ئولتــۇرۇپ تــۇر ،مــەن ئاياققــا
بىرىــپ ،ســۇ ئەكىلــەي» دەپ ئەســكى تاملىققــا
قــاراپ ماڭــدى .پــاكار ،ئەســكى تامــار بىلــەن
ئورالغــان بىــر ھويلىنىــڭ قاغجىــراپ كەتكــەن
ئىشــىكى ئالدىغــا كىلىــپ توختىــدى–دە ،ئىشــىكنى
قېقىــپ« :ئــادەم بارمــۇ ،ئــادەم بارمــۇ؟» ،دەپ
ۋارقىــردى .ئەممــا قــورۇ ئىچىدىــن ســادا چىقمىــدى.
شــۇ ئارلىقتــا ســالىنىڭ يوغــان ئالقانلىــرى تەككــەن
ئۆلەمــەن دەرۋازىنىــڭ قانىتــى غىچىــرالپ قىيــا
ئىچىلىــپ بولغــان ئىــدى .ســالى قورۇغــا كىــردى.
قــورۇدا گۆرىســتان جىمجىتلىقــى ھۆكــۈم ســۈرگەن
ئىــدى .ئالدىــدا ســۇۋاقلىرى تۆكۇلگــەن ،ئۇزۇندىــن
بىــرى ئاقارتىلمىغــان ئىككــى ئېغىــز ئــۆي تۇراتتــى.
ســالى ئاۋايــاپ مىڭىــپ ،ئەتراپقــا ئەنســىزلىك بىلەن
قارىدى ۋە ئۆينىڭ ئىشــىكى ئالدىغا كەلدى .ئىشــىك
قىيــا ئېچىقلىــق تۇراتتــى .ســالى گېلىنــى قىرىــپ
قويــۇپ ،ئۈنلــۈك ھالــدا« :ئۆيــدە ئــادەم بارمــۇ؟!».،
دېــدى .ئەممــا ،ئۆيدىــن يەنىــا ســادا يــوق ئىــدى.

ئاق خان بىلەن قاراخان
ئىنتىماق ئىكەن باشتا
كەتمەككە بايان ئەيلەپ
كېمە ياسىدۇق قاشتا
ئالمۇتىغا كۆچ دەيدۇ
بارار يېرىمىز قۇملۇق
راست گېپىنى ئېيتمايدۇ
كۆزى كۆك ،بېشى يۇڭلۇق
توققۇز تارادىن ئۆتكەندە
يامانتۇنىڭ تاشلىرى
كۆچۇپ بارغان خەقلەرنىڭ
قۇرۇمايدۇ ياشلىرى
بــۇ قوشــاقالر ئىلــى ئۇيغۇرلىرىنىــڭ تارىختىكــى زور
ۋەقەلەرنىــڭ بىــرى بولغــان ئەنــە شــۇ كــۆچ – كــۆچ
يىللىرىــدا ئېيتىلغــان ئىــدى.
2
ســالى بىلــەن داۋۇت ئىككــى كــۈن يــول
يــۈرۈپ بىــر نامــرات ۋە پىنھــان جىمجىتلىقىغــا
چۆمگــەن يېزىغــا كېلىــپ قالغانىــدى .ســالى بولســا
يېــزا كوچىســىدا ئۇياق–بۇياققــا ئۈنســىز كېتىۋاتقــان
ئادەملەرنــى بىربىرلــەپ كۈزەتتــى .يامــاق دۈمبىلــەر،
يىرتىــق گەدەنلــەر ،مايالشــقان مالخايــار ،يەكپــاي
كاالچــار ،قاپقــارا يــاالڭ ئاياغــار ،ئۇســتىخانلىرى
تېرىســىگە چاپالشــقان بالىــار ،چوڭقــۇر تورالشــقان
ھارغىــن پىشــانىالر ،ســارغايغان چىشــار ،ھۇنســىز
كۆزلــەر ،قىســىلغان بويۇنــار ،مۇكچەيگــەن
گەۋدىلــەر ،ســېرىق گــەز باســقان ســاقالالر ،تىتــرەپ
تۇرغــان ئالقانــار ،تاقالقــان رەســتىلەر ،ئۆرۇلگــەن
تامــاالر… بــۇ يــەردە جانلىقــار غەمكىــن ،كۆڭۈللــەر
غەمكىــن ،ئىشــقىلىپ بــۇ يــەردە دۇنيــا غەمكىــن
ئىــدى .ئــۇالر مەھەللىنىــڭ ســىرتىغىراق چىقتــى–دە،
يــول ياقىســىدكى بىرنەچچــە تۈپ قارىياغــاچ كۆلەڭگە
تاشــاپ تۇرغان يەرگە كېلىپ ،قورســاقلىرىنى ئازراق
ئەســتەrلىمەكچى بولــۇپ ،ئاتلىرىنــى قارياغاچنىــڭ
ئەگــرى تاللىرىغــا باغلىــدى .قارىياغاچنىــڭ ئۇششــاق
يۇپۇرماقلىــرى ئىسســىق شــامالدا چvشىنىكســىز بىــر

ســالى« :ئەسســاالمۇئەلەيكۇم» دەپــا ئــۆي
ئىچىگــە قــەدەم باســتى .ئۆينىــڭ ئىچىدىكــى ھــاۋا
ئادەمنىــڭ دېمىنــى ســىقاتتى .ســۇپىنىڭ ئۇســتىدە
ئاغرىــق بىــر ئايــال ھالســىز ياتاتتــى .ســۇپىنىڭ
گىرۋىكىــدە بــەش ياشــاردىكى بىــر قىــز تــوال يىغالپ
قىزارغــان نۇرســىز كۆزلىرىنــى مۆلدۇرلىتىــپ ،قېتىــپ
قالغانــدەك ئولتۇراتتــى .ئايــال قۇرىغــان لەۋلىرىنــى
ئاســتا مىدىرلىتىــپ« :نېمــە ئىشــىڭىز بــار ؟»
دېــدى .ســالى ئۆزىنىــڭ يولۇچــى ئىكەنلىگىنــى،
ســۇ ئىلىــش ئۈچــۈن كىرگەنلىگىنــى ئىيتــى .شــۇ
ئارلىقتــا قىــز تۇيۇقســىزال ”نــان“ دەپ ئــۈن ســېلىپ
يىغــاپ كەتتــى .ســالى قىزنــى تەبەسســۈم بىلــەن
پەپىلىــدى ،ئەممــا ئۇنىــڭ تەبەسســۈمى قىزنىــڭ
كــۆز ياشــلىرى ئىچىــدە غــەرق بولــدى ۋە بــۇ ئىككــى
ئاجىزنىــڭ ئــاچ قالغانلىغىنــى پەملىــدى–دە ،ھازىــرال
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نــان ئەكىرىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ ،يايدىــن چىققــان
ئوقتــەك داۋۇتنىــڭ يېنىغــا بىردەمدىــا كەلــدى ۋە
ئەھۋالنى داۋۇتقا قىســقىچىال ســۆزلەپ نان ســېلىنغان
خورجۇننــى ئىلىــپ ئــۆي تەرەپكــە يۇگــرەپ كەتتــى.
ســالى ئۆيگــە كىــردى–دە ،خالدىــن ناندىــن بىرنــى
ئىلىــپ ئۇشــتۇپ ،بىــر پارچىســىنى قىزغــا تۇتقــۇزۇپ،
يەنــە بىــر پارچىنــى ئايالغــا ئۇزاتتــى .ئايــال
ئالمىــدى ،قىزغــا بــەر دېگەنــدەك قىلىــپ ،قىزىنــى
ئىشــارەتلىدى .قىــز ناننــى شــۇنداق ئىشــتەي بىلــەن
چاينىمــاي يۇتۇۋاتاتتــى .ســالى دەرھــال خالدىكــى
ناندىــن بىرنــى ئىلىــپ قىزغــا تۇتقــۇزۇپ ،ئايالغــا
قولىدىكــى نــان پارچىســىنى ئۇزۇتــۇپ” :ئېلىــڭ
قىزىــم ،مــەن ســىلەرنى بــۇ ئاچلىقتىــن قۇتقۇزىمــەن،
ئىككىڭالرغــا تويــۇپ ئاشــقىچە يىتەرلىــك نــان بــار
“ دىــدى .ئايــال جانســىز ،گۆشســىز قوللىــرى
بىلــەن ناننــى ئىلىــپ ،قىينىلىــپ چاينــاپ يېيىشــكە
باشــلىدى .ســالى شــۇ ئارلىقتــا ســۇ كۈپىنىــڭ
قەيــەردە ئىكەنلىكىنــى ســورىدى .ئايــال يېرىنــى
دەپ بەرگەندىــن كىيىــن ،ســالى بىر ھىجىــر چىنىگە
ســۇ ئەكىلىــپ قىزغــا ســۇندى ،قىــز ســۇنى قانغىچــە
ئىچكەندىــن كىيىــن ،ئانىســىغا بــەردى .ســالى
يەنــە تاالدىكــى ئوچاققــا ئــوت ياقتــى ۋە كۈپنىــڭ
ئاســتىدا قالغــان ئــەڭ ئاخىرقــى ســۇنى قاينىتىــپ،
ئۇنىڭغــا يولغــا ئېلىۋالغــان خورجۇندىكــى قورۇلغــان
گۆشــتىن ئــازراق ســېلىپ ،شــورپا قىلىــپ ئانا–بالىغــا
ئىچكــۈزدى .ئەمــدى ئۇالرغــا خېلىــا جــان كىرىــپ
قالغــان ئىــدى .ئايــال بولــۇپ ئۆتكــەن ئىشــارنى
ئاســتا ھېكايــە قىلــدى.

ئەگــەر بــار بولســا ئالغــۇدەك پۇلىمىزمــۇ قالمىغــان
ئىــدى .باھــار كېلىشــى بىلەن ئامالســىزلىقتىن نۇرغۇن
كىشــى ئۆســكەن گىياھالرنــى يېيىشــكە باشــلىدى ۋە
نۇرغــۇن كىشــى ئوتتىــن زەھەرلىنىــپ ئۆلــۇپ كەتتــى.
يولدۇشــۇممۇ ئوتتىــن زەھەرلىنىــپ ئــۇ ئالەمگــە ئــۈن–
تۈنســىز كەتتــى .مــەن قىزىــم بىلــەن خوشــنىالردىن
ئــازراق نــان ســوراپ جېنىمىزنــى ســاقالپ كەلــدۇق.
ئەممــا لېكىــن داۋاملىــق سوراشــقا نۇمــۇس قىلدىــم،
ھــەم ئۇالرنىــڭ ھالىمــۇ بىزنىڭكىدىــن قىلىشــمايتتى.
يېقىندىــن بېــرى ئــازراق بــار نەرســىلەرنى قىزىمغــا
يىگــۈزۈپ ،ئــۆزۈم ئاچلىقتىــن ئاغرىــپ ئــورۇن
تۇتــۇپ يېتىــپ قالدىــم .قىزىمنــى ئەتراپتىكــى
خوشــنىالرنىڭكىگە كېتىشــكە بۇيرۇغــان بولســاممۇ،
ئەممــا بىشــىمدىن ھىــچ ئايرىلمىــدى .ئامالســىزلىتىن
ھــەر ئىككىلىمىــز ئۆيــدە ئۆلۈمنــى كۈتــۈپ يېتىشــقا
مەجبــۇر بولــدۇق “ دەپ ئىچىنــى تۆكتــى .دەل
شــۇچاغدا ئايالنىــڭ ئولتۇرۇشــۇپ كەتكــەن بىــر جــۈپ
كۆزىدىــن ئاققــان يــاش تاتارغــان ،گۆشســىز يۇزىــدە
تىتــرەپ كەتتــى.
ســالى ئايالنىــڭ ھېكايىســىدىن ئەتراپتىكــى بولــۇپ
ئۆتكــەن ئىشــارنى ئەينــەن بىلــدى ۋە ئۇالرغــا كۆڭۈل
بۆلــۈش ئىســتىكى تۇغۇلــدى .ئەلۋەتتــە ســالىنىڭ
كۆڭــۈل بۆلىدىغىنــى كۆزلىــرى مۆلدۈرلــەپ تۇرغــان
تىرىــك ئىنســانالرنىڭ رېئــال ھاياتــى ئىــدى .ئۇنــى
مېھرى–مۇھەببەتنىــڭ مەھلىيــا كۈچــى ســېھىرلىگەن
ئىــدى .ئەســلىدىال ســالى ئائىلــە مۇھەببىتىنىــڭ
ئىللىــق قۇچىقىدىــن پۈتــۈن ئالەمگــە ئــۆز مېھرىنــى،
ئــۆز ياخشــىلىقىنى چىچىشــقا ھازىــر بىــر رۇھقــا ئىگــە
كىشــى ئىــدى .ســالى ئۆيدىــن چىقىــپ ،داۋۇتنىــڭ
قېشــىغا كەلــدى .داۋۇت ســاقالۋىرىپ تاقىتــى ھىــچ
قالمىغــان ئىــدى .ئــۇ ســالىنىڭ كۆزىگــە قادىلىــپ:
«نــەدە قالدىــڭ ھەي ئاداش ،ســۇ ئىــزدەپ كېتىپ،
تاقاڭنــى چۈشــۈرۈپ قويــۇپ ،ماڭالمــاي قالدىڭمــۇ يــا
؟» دەپ چاقچــاق ئارىــاش تەنــە قىلــدى.

–«بىــز بۇرۇندىنــا نامــرات دېھقانالردىــن ئىــدۇق.
بۇلتۇردىــن بىــرى بــۇ يەرلــەردە قاتتىــق قۇرغاچىلىــق
ئاپىتــى يــۈز بىرىــپ ،پۈتــۈن يەرنــى قەھەتچىلىــك
قاپــاپ كەتتــى .ئالغــان ئازغىنــا ھوســۇلنى بىــردەم
ئاقالرنىــڭ روس ئەســكەرلىرى كىلىــپ ئالســا بىــردەم
قىزىلــار كىلىــپ ئېلىــپ ،قولىمىــزدا يېگىــدەك
ھىچنىمــە قالمىــدى .قىــش كېلىشــى بىلــەن بــۇ
يــەردە ئاچارچىلىــق ھۆكــۈم ســۈردى .ئاچلىــق ھــەر
بىــر ئۆينىــڭ بوسۇغىســىغا كېلىــپ دىۋەيلــەپ تۇرغــان
ئىــدى .نۇرغــۇن كىشــى تەرەپ–تەرەپلەرگــە ئــۆز
ماكانلىرىدىــن ئايرىلىــپ ،جېنىنــى ئالقىنىغــا ئېلىــپ
كەتتــى .قالغانــار بولســا قولىــدا پۇلغــا يارىغــۇدەكال
نەرســە بولســا ســېتىپ ،يىگىــدەك نەرســە تاپســىال
ئېلىــپ يــەپ جېنىنــى ساقالشــقا ئۇرۇنــدى .ئەممــا
بــازاردا ســېتىپ ئىلىــپ يىگــۈدەك نەرســىمۇ قالمىدى.

ســالى كۆرگــەن بىلگەنلىرىنــى بىربىرلــەپ داۋۇتقــا
ســۆزلەپ بــەردى ۋە ئۇنىــڭ ئاســتا مىڭىــپ
تۇرۇشــىنى ،ئايــال بىلــەن قىزغــا ئــازراق يــاردەم
قىلىــپ ،ئــۇالر ســەل ياخشــى بولغانــدا ئارقىســىدىن
يېتىشــىدىغانلىقىنى ئېيتتــى .بــۇ گەپلەرنــى
ئاڭلىغــان داۋۇت بىــر ئــاز ئۈمىدســىزلىك ئىچىگــە
چۆمــدى ،تېڭىرقــاپ – تەمتىــرەپ قالــدى .ئۇنىــڭ
ئۈمىدســىزلىكى مېھــرى شــەپقەتتىن ئايرىلغانلىقىــدا
ئىــدى .داۋۇت ئاخىــرى ســالىغا “:بىزنىــڭ نىشــانىمىز
16

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2018يىللىق -1سان

مۇقــەددەس تۇپــراق مەككىگــە بالــدۇرراق يېتىــپ
بىرىــش .يول–يولــدا ســەدىقە تارقىتىــپ مېڭىــش
ئەمــەس .ئەممــا بۇمــۇ ســىنىڭ ياخشــى كۆڭلــۈڭ.
مــەن ئاســتا ماڭغــاچ تــۇراي ،ماشــۇنداق قىلســام
ســەن ئىشــلىرىڭنى ئىتتىكــرەك تۈگىتىــپ ئارقامدىــن
كېلىشــكە تىرىشارســەن“ دەپ ،يولىنى داۋام قىلدى.

بۇنىڭغــا تولــۇن ئــاي گــۇۋاھ ئىــدى.
ئەرتىســى يولغــا چىقىشــتىن ۋاز كەچتــى ۋە بازارغــا
بېرىــپ دېھقانچىلىققــا كېرەكلىــك نېمــە بولســا شــۇنى
ئالــدى ۋە بىــر ئىككــى خالتــا قونــاق ،بىــر خالتــا
بۇغداينــى ئۇرۇقلــۇق ئۈچــۈن ســېتىۋالدى .ئەممــا ،
بۇالرنــى كىــم تېرىيــدۇ؟ دەپ ئويلىــدى ئىچىــدە ۋە
ئېتىزلىققــا قــاراپ يــول ئالــدى .قاغجىرىغــان يەرنــى
ئاغــدۇرۇش كېــرەك ئىــدى .بۇنىڭغــا ســاپان الزىــم
ئىــدى .ئەممــا ســاپان يوقتــى ،ئۇنــى مەھەلىدىكــى
ھاللىــق بىرســىدىن كىرالىــدى ۋە يەرنــى ئاغــدۇردى.
ئېرىقالرنــى چېپىــپ ،ســۇ باشــاپ ،يەرلەرنــى
ئوســا قىلــدى .ئۇرۇقالرمــۇ چېچىلىــپ بولغانىــدى.
ھەتتــا ،قۇدۇقنىــڭ بۇزۇلغــان ئاغزىنــى ۋە چىغرىقنــى
ئۆزىنىــڭ تۆمۈرچىلىــك ھۈنېرىنــى ئىشــقا ســېلىپ،
شــۇنداق چىرايلىــق ياســاپ قويغــان ئىــدى.
چىغرىقنىــڭ ئارقىنىنىمــۇ يېڭىــاپ ،ھــەر يەرنــى
يېڭىدىــن ياســىۋەتكەن ئىــدى .يەنــە تېخــى ئايــال
بىلــەن قىزنىــڭ ســېغىپ ئىچىشــى ئۈچــۈن بىــر
قوزىلىــق قويمــۇ ئالغانىــدى .ســالىنىڭ قىلغــان بــۇ
ياخشــىلىقلىرى پۇتــۇن يېزىغــا پــۇر كەتتــى .ھــەر
كىشــى ئۇنــى ماختايتتــى ۋە قولىدىــن كېلىشــچە
ئۇنىڭغــا ياردەملېشــەتتى .كىچىــك قىــز يېنىدىــن
ھىــچ ئايرىلمايتتــى .تاڭنىــڭ شــوخ شــامىلى بىلــەن
ئوينىشــىپ ئېچىلغــان قىزىــل غۇنچىــدەك ئەركىلــەپ
كېلىــپ ،ســالىنىڭ بوينىغــا ”بــوۋا“ دەپ ئېســىالتتى.
ســالى ھويلىنىمــۇ ئوبدانــا رەتلــەپ ،قوراغــا تــال
كۆچىتــى ،ئالمــا ۋە تــاش ئالمــا كۆچەتلىرىنــى
كۆچــۈرۈپ دەرۋازىالرنــى ئوڭشــىدى .ئاندىــن ئىشــىك
ۋە ئۆينىــڭ رام–كىشــەكلىرىدىن تارتىــپ كۆك ســىردا
ســىرلىدى .ســالى بــۇ ئىشــارنى قىلىــش جەريانىــدا
ھېــچ ھارغىنلىــق ھېــس قىلمىــدى .ئۇلــۇغ تەڭــرى
ئۇنىڭغــا ســۆيگۈ بىلــەن تــەڭ يەنــە شــۇنداق بىــر
كۈچ–قۇۋەتمــۇ ئاتــا قىلغــان ئىــدى .يــاش ئايالمــۇ
ئۆيلەرنىــڭ كىگىزلىرىنــى قېقىــپ ،ئاقارتىــپ ،ســالى
بوۋايغــا ياردەملەشــكەنىدى .ئەســلىدىكى ۋەيرانــە
ھويــا ،ئەمــدى بەئەينــى كۆپ–كــۆك ئاســماننىڭ
يــەر يۈزىدىكــى شولىســىدەك ،ئارامــگاھ جەننــەت
ماكانغــا ئايالنغانىــدى .دېمــەك ئــۆزارا ياردەملىشــىش
ئادەملەرنىــڭ ئېســىل پەزىلىتــى ،ئىززىتــى ئىــدى.
باراۋەرلىــك بولســا ئىنســانالرنىڭ تۇغمــا ئىقتىــدارى ۋە
ئىپتىخارنىــڭ جەۋھىــرى ئىــدى .ياخشــلىق تۇيغۇســى
بولســا ئادەملەرنىــڭ يۈكسىلىشــىنىڭ مەشــئىلى
ئىــدى.
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ھاياتنىــڭ ھــەر بىــر پائالىيىتىــدە ،ھــەر بىــر
مەنپەئەتدارلىــق بوسۇغىســىدا ،ھــەر بىــر ياخشــىلىق
بىلەن يامانلىق ئوتتۇرىســىدىكى جەڭدە ئىنســاننىڭ
ئەخالقــى ۋە پەزىلىتــى ھامــان غالىــپ كىلىــدۇ .ســالى
ئاتنىــڭ چۇلۋۇرىنــى تۇتقــان پېتــى ئارقىغــا يىنىــپ،
بېســىپ ئۆتكــەن ھىلىقــى جۇدۇنلــۇق ئىچىــدە
قالغــان ،مۇھتاجلىــق ھەســرەتلىرى چىرمىغــان
ئادەملەرنىــڭ مېڭىشــلىرى بىلــەن خۈنۈكلەشــكەن
كوچىالرنــى بېســىپ ،يېــزا بازىرغــا كەلــدى ۋە
مىــڭ تەســلىكتە دۇكان–دۇكانالرنــى ئارىــاپ
رەۋەندىچىدىــن ئــۇن ،مــاي ،تــۇز ،چــاي قاتارلىــق
نەرســىلەرنى ســېتىۋالدى .ئاندىــن نامراتلىــق،
غۇربەتچىلىــك ئىچىگــە كۆمۈلــۈپ قالغــان ئۆيگــە
قايتىــپ كەلــدى .ســالى ســۇ ئېلىــش ئۈچــۈن كىچىك
قىــز بىلــەن قــۇدۇق تەرەپكــە يــول ئالــدى .قــۇدۇق
مەھەللىنىــڭ ئاخىرقــى ئۇچىــدا ئىــدى .قۇدۇقنىــڭ
ئاغزىمــۇ خــۇددى بــۇ يەرنىــڭ كىشــىلىرىدەك ۋەيرانــە
ئىــدى .ئەتراپىدىكــى قوپۇرۇلغــان تاشــار تۆكۈلــۈپ
كەتكەنىــدى ،چىغرىقمــۇ كونىــراپ غىچىلداپــا
قالغانتــى ،ئارقانلىــرى چۇۋۇلغانىــدى .ســالى قــۇدۇق
بىشــىدا بىــر مەھــەل ئويغــا پاتتــى ۋە قۇدۇقتىــن ســۇ
ئېلىــپ كۈپكــە تولــدۇرۇپ ئۆينىــڭ يولىنــى ئالــدى.
قىــز ســالىنىڭ قولىنــى تۇتــۇپ كېتىۋاتاتتــى .قىزنىــڭ
كۆزلىرىــدە ئۈمىدنىــڭ شولىســى پەيــدا بولغــان
ئىــدى .ئۇنىــڭ تاتلىــق گەپلىــرى ،نــازۇك چىرايلىــق
ھەركەتلىــرى بوۋايغــا خوشــاللىق بەخــش ئېتەتتــى.
ســالى بىــر قونــۇپ ســەھەردە يولغــا چىقىشــنى
پىالنلىغانىــدى .ئەممــا ســالىنىڭ خىيالــى بــۇ ئىككــى
ئاجىــزدا ئىــدى .ئــۇ “ :مــەن كەتكەندىــن كىيىــن،
يەيدىغانلىــرى تۈگىســە نېمــە يــەپ ،نېمــە ئىچــەر؟
يەرلىرىگــە تېرىقچىلىــق قىــاي دىســە يــا تېرىيدىغــان
ئۇرۇقــى ،يــا دېھقانچىلىــق قورالــى يــوق ،ھەتتــا
ئىشــلىگۈدەك ماغدۇرىمــۇ يــوق .ئېتىــزالر قاغجىــراپ،
ئېرىقــار تىنىــپ كىتىپتــۇ .ئۇالرنــى مۇنداقــا قويــۇپ
كىتىــپ قالســام بــەك ئــۇۋال بولىــدۇ“ دەپ ئويــاپ
كېچىــدە ھىــچ ئۇيقــا تۇتمىــدى.
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توزىماس چېچەكلەر

*

ئەھمەد زىيائىي ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىي ئىجادىي
پائالىيەتلىرى توغرىسىدا
ھاجى ئەخمەت

ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر ۋە تەۋپىــق قاتارلىــق جەڭگىــۋار ئىنقىالپچــى شــائىرلىرىمىز باشــاپ بەرگــەن يېڭــى دېموكراتىــك
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ،قۇمــۇل دېھقانــار قوزغىلىڭىنىــڭ تەســىرىدە يــۈز بەرگــەن ئاپرىــل ئۆزگىرىشــىدىن كېيىــن ،يېڭىچــە
گۈللىنىــش ۋە يۈكســىلىش دەۋرىگــە قــەدەم قويــۇپ ،بىــر قىســىم مۈنــەۋۋەر يازغۇچى–شــائىرالرنى مەيدانغــا كەلتــۈردى.
پىشــقەدەم شــائىر ،يازغۇچــى ،دىرامماتــورگ ۋە ئەدەبىياتشــۇناس ئەھمــەد زىيائــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ ئەنــە شــۇ
دەۋىــردە يېتىشــىپ چىققــان ئالدىنقــى قاتاردىكــى ۋەكىللىرىدىــن بىــرى.
ئــۇ ئەدەبىــي ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇلالنغان يېرىــم ئەســىرگە يېقىــن ۋاقىــت مابەينىــدە ۋەتەنپەرۋەرلىــك،
خەلقپەرۋەرلىــك ھــەم مەرىپەتپەرۋەرلىــك ئىدىيىســى بىلــەن ســۇغۇرۇلغان «توزىمــاس چېچەكلــەر» نامىلىــق شــېئىرالر
توپلىمــى ۋە «رابىيە–ســەئىدىن» نامىلىــق شــېئىرىي رومانىنــى« ،الداخ يولىــدا كارۋان»« ،ۋىجــدان ۋە مۇھاكىمــە»
قاتارلىــق نەســرىي ئەســەرلەرنى؛ «قــارا كۈنلــەر ،نۇرلــۇق ھايــات»« ،رابىيە–ســەئىدىن» قاتارلىــق دىراممىالرنــى؛
«ئۇيغــۇر خەلــق ئېغىــز ئەدەبىياتىنىــڭ خىســلەت ۋە ســەنئەت ئۈنچىلىــرى»« ،ئۇيغــۇر كىالسســىك ئەدەبىياتــى
توغرىســىدا»« ،تارىخــى مىــراس قۇتادغــۇ بىلىــك توغرىســىدا مۇھاكىمــە ۋە بايــان» قاتارلىــق ئىلمىــي ئەســەرلەرنى
يېزىــپ ،ئــۇالردا خەلــق ئاممىســىنىڭ ھەقىقــى يــۈرەك ھىسســىياتىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈش ئارقىلىــق ،ئەدەبىيــات گۈلزارىمىزدا
مەڭگــۈ خۇشــپۇراق چېچىــپ تۇرىدىغــان ،دەۋىرنىــڭ جۇدۇن–چاپقۇنلىــرى ســۇلدۇرالمايدىغان ،رەڭگا–رەڭ توزىمــاس
چېچەكلەرنــى ئېچىلــدۇردى .مەدەنىيــەت تارىخىمىزدىكــى پــارالق نامايەنــدە «قۇتادغۇبىلىــك» نىــڭ ھازىرقــى زامــان
ئۇيغــۇر تىلىدىكــى نەزمــى يەشمىســىنى نەشــىرگە تەييارلىــدى ۋە شــۇ ئارقىلىــق ئۇيغــۇر ھازىرقــى زامــان ئەدەبىياتىنىــڭ
گۈللــەپ راۋاجلىنىشــىغا ئۆچمــەس تۆھپــە قوشــتى.
1
ئەھمــەد زىيائــى –1913يىلــى قەشــقەرنىڭ يېڭىشــەر ناھىيىســىدىكى خانئېرىــق يېزىســىدا دېھقانچىلىــق بىلــەن
شــۇغۇللىنىدىغان بىــر مەرىپەتپــەرۋەر ئائىلىــدە دۇنياغــا كەلــدى .ئۇنىــڭ ئاتىســى مولالخــۇن ھاجىــم ئــۆز دەۋرىنىــڭ
مەشــھۇر مۇدەررىســى ،مەرىپەتپــەرۋەر شــائىرلىرىدىن بىــرى بولــۇپ ،ئــۇ ياشــلىق چاغلىرىــدا مەككــە ۋە مەدىنىــدە ئىلىــم
تەھســىل قىلىــش بىلــەن شــۇ زامــان ئىلىمىنىــڭ ھــەر قايســى ســاھەلىرى بويىچــە يۇقــۇرى ســەۋىيىگە يېتىشــكەن،
ۋەتەنگــە قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن ،ئــۆز خىراجىتــى بىلــەن  40ھوجرىلىــق بىــر كاتتــا مەدرىســە بىنــا قىلــدۇرۇپ،
مىڭلىغــان تالىپالرنــى تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرگەن .ئۇنىــڭ شەخســى كۈتۈپخانىســىدا دىــن ،پەلســەپە ،ئەدەبىيــات ،تارىــخ،
*

«قەشقەر ئەدەبىياتى» – 1985يىللىق – 1ساندىن ئېلىندى.
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جۇغراپىيــە ،تىبابــەت ،ئاســتىرونوميە ئىلمىغــا دائىــر  10مىــڭ جىلددىــن ئارتــۇق كىتــاب قويۇلغــان بولــۇپ ،بۇنىڭدىــن
باشــقا تۈركىيــە ،مىســىر ،ئىــران ،ئافغانىســتان قاتارلىــق ئەللــەردە نەشــىر قىلىنىدىغــان گېزىت–ژورنالالرمــۇ ئۈزۈلمەســتىن
كېلىــپ تۇراتتــى .ئەھمــەد زىيائــى ئەنــە شــۇ كىتابــار دۆۋىســى ئىچىــدە ئۆســۈپ چــوڭ بولــدى .ئــۇ كىچىكىدىنــا ئىلــم–
پەنگــە ئىشــتىياق باغــاپ ،ئاتىســىنىڭ قولىــدا ئوقۇشــقا باشــلىدى .مولالخــۇن ھاجىــم ئــۆزى «خۇمۇلــى» تەخەللۇســى
بىلــەن شــېئىر يېزىــپ تۇرغاندىــن باشــقا ،ئــۆز تالىپلىــرى ئارىســىدىمۇ ھــەر يىلــى بىــر قېتىــم ئەدەبىيــات مۇسابىقىســى
ئۇيۇشــتۇرۇپ ،ئۇالرنــى شــېئىر يېزىشــقا ســاالتتى .بــۇ ھــال ئەھمــەد زىيائىنىــڭ كىچىگىدىنــا شــېئىرىيەتكە بولغــان
قىزىقىشــىنى ئويغىتىــپ ،كېيىنكــى كۈنلــەردە ئۇنىــڭ شــائىرلىق يولىنــى تاللىۋېلىشــىغا كۈچلــۈك تەســىر كۆرســەتتى .ئــۇ
ناۋايــى ،فۇزۇلــى ،خوجــا ھاپىــز شــىرازى ،ھۆۋەيــدا قاتارلىــق شــائىرالرنىڭ شــېئىرلىرى بىلــەن تونۇشــۇپ ،شــۇ قاتــاردا
ئاتىســىنىڭ:
ھەر سەھەر بولغاچ كۆڭۈلگە خۇش كېلۇر دىدارى گۈل،
لېكىن ئاشىق كۆڭلىن ئۆرتەر ھەر سەھەر گۈلنارى گۈل.
ھەر نىچۈك گۈل ۋەسفىنى قىلماقتا رەيىم يوق مېنىڭ،
بىر گۈلى ۋەسفىن قىاليكىم ھەممىگە سەردارى گۈل.
دېگــەن مىســراالر بىلــەن باشــانغان «گــۈل ۋەســفىدە» قاتارلىــق شــېئىرلىرىنى يادىــاپ يۈرۈپ،ئۆزىمــۇ شــېئىر
يېزىشــقا كىرىشــتى.
–1930يىلالرنىــڭ باشلىنىشــى بىلــەن تــەڭ مولالخــۇن ھاجىــم يېڭــى زامــان ئۇيغــۇر مائارىپىنــى يارىتىــش يولىــدا
كــۈرەش ئېلىــپ بېرىۋاتقــان يېڭىلىــق تەرەپدارلىرىغــا ئاكتىــپ ماسلىشــىپ ،ئوقــۇش ئۇســۇلى ۋە مەزمۇنىــدا بىــر قاتــار
ئىلغــار ئىســاھاتچىلىق ھەركەتلىرىنــى ئېلىــپ بــاردى .ئــۈچ مىــڭ ســۆزلۈك «ئەرەپچە–ئۇيغۇرچــە لۇغــەت» تــۈزۈپ ،ئەرەپ
تىلىدىكــى «ســەرپ–نەھۋە» كىتابىنــى ئۇيغۇرچىالشــتۇرۇپ ،دەرســلىكلەرنىڭ يېڭىچــە پەننــى ســالمىغىنى ئاشــۇردى.
ئەھمــەد زىيائــى ئۆتكــۈر زېھنــى ۋە تىرىشــچانلىق شــىجائىتى بىلــەن ئانــا تىلــى ۋە باشــقا تۈركىــي تىلالرنــى ،شــۇنداقال
ئــەرەپ ،فــارس تىللىــرى ۋە ئۇالرنىــڭ قانۇن–قائىدىلىرىنــى پۇختــا ئىگىلــەپ ،بــۇ تىلالردىكــى دىنىــي ۋە ئەدەبىــي
مىراســارنى مۇتالىئــە قىلىــپ ،زامانداشــلىرى ئارىســىدا تونۇلــدى.
–1935يىلــى سىياســى ۋەزىيەتنىــڭ تەلىــۋى بىلــەن مولالخــۇن ھاجىمنىــڭ دەرســى تاقىلىــپ ،ئوقــۇش توختىــدى.
ئەھمــەت زىيائــى شــۇ يىلــى –11ئايــدا قۇتلــۇق ھاجــى شــەۋقىنىڭ مەســئۇل مۇھەررىرلىكىدىكى«يېڭــى ھايــات گېزىتــى»
گــە ئورۇنلىشــىپ ،شــۇنىڭ بىلــەن ئۆزىنىــڭ گېزىتچىلىــك پائالىيىتىگــە قــەدەم قويــدى ۋە ئــۆز ئەســەرلىرىنى مەتبۇئاتتــا
ئېــان قىلىشــقا باشــلىدى –1937 .يىلــى «يېڭــى ھايــات گېزىتــى» نــى ھۆكۈمــەت دائىرلىــرى ئۆتكۈزۋېلىــپ ،نامىنــى
«شــىنجاڭ گېزىتــى» گــە ئۆزگەرتتــى .بــۇ گېزىتنىــڭ تىــراژى ئەينــى يىلــاردا ئــەڭ يۇقــۇرى پەللىگــە يەتكــەن بولــۇپ،
ئۇنىــڭ ســەھىپىلىرى رەڭــدار ،مەزمۇنــى مــول ۋە يېڭــى ئىــدى .ئۇنىڭــدا ئۇيغــۇر تارىخىغــا ئائىــت نۇرغــۇن بىلىملــەر
تونۇشــتۇرۇلغاندىن باشــقا ،سىياســىي ۋە ئىلمىــي مۇالھىزىلــەر ،ئەدەبىــي ئەســەرلەر ئېــان قىلىنىــپ ،خەلــق ئاممىســىنىڭ
ئېڭىنــى ئويغىتىــش ،نادانلىــق ۋە جاھالەتكــە قارشــى قوزغىلىــپ كــۈرەش قىلىشــقا ئىلھامالنــدۇرۇش رولىنــى ئوينىــدى.
گېزىتتــە تەشــۋىق قىلىنغــان ئىلغــار پىكىرلــەر ۋە دېموكراتىيە–ئەركىنلىــك ســادالىرى ئەكســىيەتچى دائىرىلەرنىــڭ
قارشــىلىقىنى قوزغــاپ–1938 ،يىلىنىــڭ ئاخىرىلىرىــدا گېزىــت بۇالڭ–تاالڭغــا ئۇچرىــدى ۋە قۇتلــۇق ھاجــى شــەۋقى
تۈرمىگــە تاشــاندى .ئەنــە شــۇنداق بىــر شــارائىتتا ،گېزىتنىــڭ بارلىــق مەســئۇلىيىتى ئەھمــەت زىيائىنىــڭ ئۈســتىگە
يۈكلىنىــپ–1943 ،يىلىنىــڭ باشــلىرىغا قــەدەر مەســئۇل مۇھەررىرلىــك ۋەزىپىســىنى بېجىــردى .شــۇ يىلنىــڭ –4ئېيىــدا
ئەھمــەد زىيائــى شــېڭ شىســەي ھۆكۈمــەت دائىرىلىــرى تەرىپىدىــن نەزەربەنــت قىلىنىــپ ،كۆزگــە يېقىنــراق تۇتــۇش
ئۈچــۈن «شــىنجاڭ گېزىتــى» گــە ئورۇنالشــتۇرۇلدى ۋە –1944يىلــى –3ئايغــا قــەدەر مەزكــۇر گېزىتنىــڭ ئەدەبىيــات
بېتىــدە ئىشــلىدى .تولــۇق بىــر يىلغىمــۇ توشــمايدىغان ئەنــە شــۇ قىســقىغىنا بىــر مەزگىــل ئىچىدە ئــۇ «رابىيە–ســەئىدىن»
ئوپىراســىنى« ،مۇھەببــەت ۋە ھايــات» قاتارلىــق كۆپلىگــەن شــېئىرالرنى يېزىــپ ،ئارقا–ئارقىدىــن نەشــر قىلــدۇرۇپ،
ئەدەبىيــات ساھەســىدە چــوڭ تەســىر قوزغىــدى .لېكىــن ،شــائىرنىڭ ئەركىــن پىكىرلىــرى ئەكســىيەتچى ھۆكۈمــەت
دائىرىلىرىنىــڭ خەلقنــى قۇللۇقتــا تۇتــۇش ،زىــخ ئاســتىدا تۇتــۇش ،ئېكىسپىالتاتســىيە قىلىــش سىياســىتىگە مۇخالىــپ
كەلگەنلىكىدىــن ،ئــۇ –1944يىلــى –3ئاينىــڭ ئاخىرلىرىــدا قولغــا ئېلىنىــپ–1946 ،يىلــى –6ئايغىچــە تۈرمــە ھاياتىنــى
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باشــتىن كەچــۈردى .ئەركىنلىكــى ئەســلىگە كەلتۈرۈلگەندىــن كېيىــن ئــۇ ،قەشــقەرگە قايتىــپ ،ســودا كارۋانلىــرى بىلــەن
بىرگــە الداخقــا چىقىــپ كەتتــى–1947 .يىلــى ئەتىيــازدا قايتىــپ كېلىــپ ،بېتىــم مۇناســىۋىتى بىلــەن «قەشــقەر گېزىتــى»
نىــڭ مەســئۇللۇقىغا بېكىتىلــدى .ئارىدىــن ئانچــە ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئېلىــپ بېرىلغــان سىياســى تىنجىتىــش نەتىجىســىدە،
گېزىــت نەشــىردىن توختىــدى .قەشــقەر ۋالىســى ئابدىكىرىــم خــان مەخســۇمنىڭ تىرىشــچانلىقى بىلــەن «ئــاڭ گېزىتــى»
نەشــىر قىلىنىــپ ئەھمــەت زىيائــى گېزىتنىــڭ مەســئۇل مۇھەررىــرى بولــۇپ ئىشــلىدى .بېتىــم بۇزۇلغاندىــن كېيىــن ،بىــر
تۈركــۈم ئىلغــان زىيالىــار ،جۈملىدىــن تۇرغــۇن ئالمــاس باشــلىق شــائىرالرنىڭ قولغــا ئېلىنىشــى بىلــەن بىــر مەزگىــل «ئــاڭ
گېزىتــى» نەشــىردىن توختــاپ ،كېيىنچــە يەنــە «قەشــقەر گېزىتــى» دېگــەن نامدا نەشــىر قىلىنىشــقا باشــلىدى .ئەھمەت
زىيائــى –1952يىلىغــا قــەدەر يەنىــا شــۇ گېزىتنىــڭ مەســئۇللىقىنى ئۆتىــدى .بىــر مەزگىــل خىزمەتتىــن توختىتىلغاندىــن
كېيىــن ،ئــۇ –1957يىلى–5ئايــدا شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق يازغۇچىــار جەمئىيىتىگــە خىزمەتكــە ئورۇنلىشــىپ،
–1960يىلىغــا قــەدەر مەزكــۇر جەمئىيەتنىــڭ كىالسســىك ئەدەبىيــات تەتقىقاتــى بۆلىمىــدە ئىشــلىدى .شــائىرنىڭ شــۇندىن
كېيىنكــى  20يىللىــق ھاياتــى ئىنتايىــن ئەگرى–توقــاي ۋە ئېغىــر شــارائىت ئېچىــدە ئۆتتــى–1980 .يىلــى –4ئايــدا
شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق ئجتىمائــى پەنلــەر ئاكادېمىيىســىگە ئورۇنالشــتۇرۇلغاندىن باشــاپ ،ھازىرغــا قــەدەر
شــۇ ئۇرۇنــدا ئەدەبــى ۋە ئىلمــى تەتقىقــات پائاليەتلىــرى بىلــەن شــۇغۇللۇپ كەلمەكتــە.
2
ئەھمــەد زىيائىــي –1923يىلــى  10يــاش ۋاختىدىــن تارتىــپ شــېئىر يېزىشــقا كىرىشــكەن 13 ،يېشــىدا «گــۈل
ۋە بۇلبــۇل» ناملىــق داســتانىنى پارىــس تىلىــدا يېزىــپ ،ساۋاقداشــلىرىنى ھەيــران قالدۇرغــان .لېكىــن ،شــائىرنىڭ
ئەســەرلىرى «يېڭــى ھايــات» گېزىتىــدە ئىشلەشــكە باشــلىغان –1953يىللىرىدىــن باشــاپ مەتبۇئــات يۈزىــدە ئېــان
قىلىنىشــى بىلــەن ،ئــۇ ئەدەبىــي ئىجادىيــەت مەيدانىغــا كىرىــپ كەلــدى .ئــۇ ســانايى نەفســەنىڭ پائالىيەتلىرىگــە
يېقىندىــن ياردەمــدە بولــۇپ–1938 ،يىلــى خەلــق ئاممىســىنىڭ باشــتىن كۆچۈرگــەن جاپا–مۇشــاقەتلىرى ۋە «ئالتــە
بۈيــۈك سىياســەت» نىــڭ غەلبىســى ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن« .قــارا كۈنلــەر ،نۇرلــۇق ھايــات» ناملىــق دىراممىنــى يــازدى،
ئارقىدىنــا خەلــق ئاممىســىنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىــك روھــى مەدھىيىلىنىــپ ،ۋەتــەن خائىنلىرىنىــڭ ئەپتى–بەشىرىســى پــاش
قىلىنغــان قويــۇق ھەجىــۋى پۇراققــا ئىگــە پىيسســىيە «ۋاڭ جىڭــۋى» نــى يېزىــپ چىقتــى .بــۇ دىرامماتىــك ئەســەرلەر
قەشــقەر ســەھنىلىرىدە كــۆپ قېتىــم ئوينىلىشــى بىلــەن ،تاماشــىبىنالرنىڭ قىزغىــن ئالقىشــىغا ئېرىشــتى.
–1939يىلىدىــن باشــاپ ئــۇ پىــروزا ئىجادىيىتىگــە قــەدەم قويــۇپ« ،رابىيــە– ســەئىدىن» ناملىــق روماننــى يېزىشــقا
كىرىشــتى .ئەپسۇســكى ،يازغۇچــى ئــۆز ئەســىرىنى ئەمدىــا يېرىمالشــتۇرغاندا قولغــا ئېلىنىــپ ،تۈرمــە دائىرلىــرى تەرىپىدىن
مۇســادىرە قىلىۋىلىندى.
 –1944–1943يىللىــرى «شــىنجاڭ گېزىتــى» دە ئىشــلىگەن مەزگىلــدە شــائىر ئىجــادى غەيرىتىنــى ئۇرغۇتــۇپ
«رابىيە–ســەئىدىن» ئوپىراســىنى (« ،)1943ئۇيغــۇر خەلــق ئېغىــز ئەدەبىياتىنىــڭ خىســلەت ۋە ســەنئەت ئۈنچىلىــرى»
ناملىــق ئىلمىــي ماقالىســىنى« ،تــاڭ (فــەن) پاجىئەســى» نامىلىــق ھىكايــە ھــەم «يــاش يازغۇچىالرغــا ياردەم» ئىســتونىدا
كۆپلــەپ مۇھاكىمــە ۋە ئەدەبىــي ئوبزورالرنــى ئېــان قىلىــپ ،ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى قابىليەتلىــك شــائىر ،دراماتــۇرگ ۋە
ئەدەبىياتشــۇناس ســۈپىتىدە تونۇلــدى« .رابىيە–ســەئىدى» ئوپىراســى شــۇ چاغدىكــى ئــەڭ مۇنــاۋۋەر ســەھنە ئەســەرلىرى
قاتارىــدا ئۈرۈمچــى ۋە قەشــقەر ســەھنىلىرىدە كــۆپ قېتىــم ئوينىلىــش بىلــەن ،تاماشــىبىنالرغا بەدىئــى زوق ۋە ئىلھــام
بېغىشــلىدى.
–1947يىلــى «قەشــقەر گېزىتــى» مەتبەســىدە ئەھمــەد زىيائىنىــڭ «توزىمــاس چېچەكلــەر»« ،الداخ يولىــدا
كارۋان»« ،ۋىجــدان ۋە مۇھاكىمــە» قاتارلىــق ئــۈچ پارچــە كىتابىنىــڭ ئارقا–ئارقىدىــن بېســىلىپ چىقىشــى ئەدەبىيــات
مۇنبىرىنــى زىل–زىلىگــە كەلتۈرگــەن چــوڭ ھادىســە بولــدى.
«الداخ يولىــدا كارۋان» – ســاياھەت خاتىرىســى بولــۇپ ،ئۇنىڭــدا يازغۇچىنىــڭ الداخ ســەپىرىدە بېشــىدىن
كۆچۈرۈلگــەن كەچۈرمىشــلىرى ،كۆرگــەن ۋە ئاڭلىغانلىــرى ،جۇغراپىيەلىــك مەلۇماتــار ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن .ئوبرازلىــق
تىــل بىلــەن چوڭقــۇر لىرىــك ھىســيات خــۇددى نــار تۆگىنىــڭ بوينىغــا ئېســلىغان كۆلدۇرمىنىــڭ يىراقتىــن ئاڭالنغــان
ىېقىملىــق ئاۋازىــدەك ،ئەســەرگە مۇڭلــۇق تــۈس بېرىــپ ،بەدىئىــي كۈچىنــى ئاشــۇرغان ،شــۇڭا ،بــۇ ئەســەر –40
يىلالردىكــى ئۇيغــۇر نەســىر ئەدەبىياتىنىــڭ ئــەڭ ياخشــى نەمۇنىلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ ھىســاپلىنىدۇ.
«ۋىجــدان ۋە مۇھاكىمــە» – سىياســى پوبلىســتىكا خاراكتىرىدىكــى ئەســەر بولــۇپ ،ئۇنىڭــدا ئاپتورنىــڭ ۋەتەننىــڭ
ئازاتلىقــى ،مۇســتەقىللىقىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ،ھەقىقــى دېموكراتىــك ۋە ئەركىنلىكىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش يولىدىكــى
پىكىــر ۋە مۇھاكىمىلىــرى ئەكــس ئەتتۈرۈلگــەن.
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«توزىمــاس چېچەكلــەر»– شــائىرنىڭ لىرىــك شــېئىرلىرىدىن تۈزۈلگــەن توپــام بولــۇپ ،ئاخىرىغــا «رابىيــە–
ســەئىدىن» ئوپىراســى كىرگۈزۈلگــەن .بــۇ ئەســرنىڭ قىممىتىنــى بىــر قېتىملىــق ســۆھبىتىمىزدە ئاپتــور ئــۆزى ئېيتقاندەك،
گومىنــداڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكــى زۇلمەتلىــك دەۋردە يېزىلىــپ ،جەمئىيەتكــە تارقىلىــش بىلــەن خەلــق ئارىســىدا كۈچلــۈك
تەســىر قوزغىيالىغانلىقىدىــن ئايرىــپ قاراشــقا بولمايــدۇ« .توزىمــاس چېچەكلــەر» گــە كىرگۈزۈلگــەن شــېئىرالرنىڭ ئېمــا
دائىرىــى كــەڭ ،مەزمۇنــى چوڭقــۇر ،شــەكلى رەڭمۇ–رەڭــدۇر .ئۇنىڭدىكــى بىر قىســىم شــېئىرالردا شــائىرنىڭ مەرىپەتچىلىك
ئىدىيىســى روشــەن ئىپادىســىنى تاپقــان:
بەخت ساماسىنىڭ قۇياشى ،يۇلتۇزدۇر مەرىپەت،
قاپقارا تۇرمۇش تونىنىڭ كۈندۈزىدۇر مەرىپەت.
…
خارۇزار قىلغان ئېلىڭنى ئەي زىيائى ،ياخشى بىل
مۆتىبەر بىر ئەل قىلىپ ياشناتقىسىدۇر تەربىيەت.
«تەربىيەت»
								
يەنــە بىــر قىســىم شــېئىرالردا شــائىرنىڭ زوراۋانلىــق ئالدىــدا بــاش ئەگمەيدىغــان ،ھەق–ئادالەتنــى ئۇلۇغاليدىغــان،
خەلــق ئۈچــۈن قۇربــان بېرىشــتىن ئايانمايدىغــان جەڭگىــۋار ئىرادىســى بىلــەن جۇشــقۇن يــۈرەك ساداســى جاراڭاليــدۇ:
تىلەرمەن ئايرىما دەپ ئەمگىگىمدىن ھەر زامان،
نىسىپ بولغاي ياشاش دائىم تېنىمدە باركى جان يارەب.
قانائەت تاغىدىن بۇ ھىممىتىم سۇمرۇغى جاي ئالسۇن،
بەلەن بۇ ھىممىتم ئالدىدا پەستۇر ئاسمان ،يارەب.
تەكەببۇر گەر زااللەتتىن ئىبارەت بولمىسا ئەردى،
بويۇن ئەگمەس ئىدىم ئۇ بولسىمۇ شاھى جاھان ،يارەب.
ھەقىقەتنى سۆيگەن باغرىم ،سۆكەر ئۇ بىھەقىقەتنى،
ئەگەر ناھەقچى بولغاندا كىرەكمەس بەگ ۋە خان ،يارەب.
غېرىپ كۆڭلۈم ھەمىشە دەرتتە مەزلۇم ئاھى–زاردىن،
يېتىمالر زارىغا يەتمەس كىشىلەردىن پىغان ،يارەب.
ئەگەرچە ئىززىتقۇ– نەپسىمنى ھەرگىز ئەتمىگەيمەن خار،
يېتىم ،ئاجىز ،غېرىپلەر پۇت توپاسى ئۇشبۇ جان ،يارەب.
زىيائى باغرى دەرت بىلەن ئېزىلگەن تورپە شائىردۇر،
يامانالر قەستىدىن بىچارە بولسىدى ئامان ،يارەب.
«غەزەل»
يەنە بىر قىسىم شېئىرالردا شائىرنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك ،خەلقپەرۋەرلىك ئىدىيىسى گەۋدىلەندۈرۈلگەن:
يۇرت–ئەل ئۈچۈن تارتقان ئازاپنى،
شاھلىق تەختىگە قىياس ئەتكۈلۈك.
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خەلق يولىدىكى بىر مىنۇت قايغۇ،
مىڭ يىللىق راھەت ئۈچۈن يەتكۈلۈك.
ئەلنىڭ بەختىنى كۆزلەپ ئەي زىيا،
يىغلىسا يىغالپ ،كۈلسە كۈلگۈلۈك.
«غەزەل»
يەنــە بىــر قىســىم شــېئىرالردا شــائىر تىــغ ئۇچىنــى ئەزگۈچــى ھۆكۈمرانالرغــا بىۋاســتە قارىتىــپ ،ئۇالرنىــڭ زالىملىــق
ۋە قانخورلــۇق ئەپتى–بەشىرىســىنى ئېچىــپ تاشــلىغان:
ئىچكىنىڭ زالىم قىزىل مەي ،ئويال كىمنىڭ قانىدۇر؟
يېگىنىڭ قايسى غېرىپ–بىچارىنىڭ نانىدۇر.
…
بەزمىگاھ ئىچرە ساز ئاۋازىنى مۇڭلۇق دېمە،
تۇل خوتۇن بىرلە يىتىمالر باغرىنىڭ ئەپغانىدۇ.
«غەزەل»
توپالمغــا كىرگۈزۈلگــەن يەنــە بىــر قىســىم شــېئىرالر مۇھەببــەت لېرىكىلىرىدىــن ئىبــارەت بولــۇپ ،شــائىر ئۇنىڭــدا
پــاك مۇھەببــەت ،ســەمىمىلىك ،ســاداقەت ،ۋاپــا ،ھــەم دىيانەتنــى ئۇلۇغاليــدۇ ،يــۈرەك ھېســىياتىنى ئوبرازلىــق ،گــۈزەل
ئوخشــىتىش ۋە ســۈپەتلەش ۋاســتىلىرى بىلــەن ئىزھــار قىلىــدۇ:
يېڭى ئاي نەشئەلى ،ئەمما نىگار قاشىگە ئوخشارمۇ؟
چىمەندە يەلپۈنۈپ سۇنبۇل قارا ساچىگە ئوخشارمۇ؟
ئېچىلغان اللەيۇ رەنا قىزىل مەن دەپ بولۇر مەغرۇر؟
نىگارىمنىڭ نەفىس ،زىيا سۈزۈك لىۋىگە ئوخشارمۇ؟
نەسمى سۈبھى دەم گۈل غۇنچىسى قىلمىش تەبەسسۇمالر،
لېكىن بۇنداق تەبەسسۇم دىلبىرىم ئاغزىگە ئوخشارمۇ؟
«ئوخشارمۇ»
ئەھمــەد زىيائىــي شــېئىرلىرىدىكى ئەنــە شــۇنداق يۇقــۇرى ئەدەبىــي ماھــارەت كۆپلىگــەن شــائىر ۋە يازغۇچىالرنىــڭ
دىققەت–ئېتىبارىنــى ئۆزىگــە جەلــپ قىلىــپ ،بىــال ئەزىــزى قاتارلىــق شــائىرالر ئەينــى يىلــاردا زىيائىــي غەزىلىگــە
مۇخەممــەس توقۇغــان ،نۇرمۇھەممــەد ئېركــى قاتارلىــق شــائىرالر ئۇنىــڭ شــېئىرلىرىغا تەقلىــت قىلىــپ بىــر قىســىم
ئەســەرلەرنى يېزىشــقان ئىــدى.
«توزىمــاس چېچەكلــەر» گــە كىرگۈزۈلگــەن ئەســەرلەر ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىنىڭ نادىــر ئۈلگىلىــرى ســۈپىتىدە ھازىرمــۇ
ئــۆز قىممىتىنــى يوقاتماســتىن ،خەلــق ئاغزىــدا يــاد ئوقۇلــۇپ كەلمەكتــە .بــۇ كىتاپنىــڭ يېقىنــدا چەتئەللــەردە نەشــىر
قىلىنىشــى يۇقىرىقــى پىكىرىمىزنــى تېخىمــۇ تولــۇق ئاساســقا ئىگــە قىلىــدۇ.
داۋامى كېلەركى ساندا…
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غۇنچىالر قەلىمىدىن

شېئىرالر
ئانا تىلىم

*

مارۋايېت مۇخپۇلوۋا
(قازاقىسان قازاقىستان ئا.روزىباقىئەۋ نامىدىكى  –153مەكتەپ گىمنازىيىنىڭ ئوقۇغۇچىسى)

بىلىم ئېلىش يولىدا،
كەلدىم ئانا مەكتەپكە.
ئانا تىلنى ئۈگىنىپ،
ئالىم بولۇش مەقسەتتە.

*

تىلىم باردا مەن بارمەن،
شۇ تىل بىلەن كۆكلەيمەن.
ئۇيغۇر دېگەن نامىمنى،
تونۇتىمەن ھەر ئەلگە.

«قەشقەر ئەدەبىياتى» – 1985يىللىق – 1ساندىن ئېلىندى.
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ئانا*
دىلبىرىم مۇسائەۋا
(قازاقىسان م.ياقۇپوۋ نامىدىكى  –101مەكتەپ گىمنازىيەنىڭ ئوقۇغۇچىسى)
قەدىرلەيلى ئانىالرنى،
رەنجىتمەيلى كۆڭلىنى.
ئاق سۈت بەرگەن ئانىنىڭ،
ئۇزاق قىلسۇن ئۆمرىنى.

چۈنكى ئۇالر بىز ئۈچۈن،
تەييار تۇرار ھەممىگە.
بېقىپ بىزنى پەپىلەپ،
ئۆگىتىدۇ ھەممىگە.

دوختۇر

*

مېھرىۋان ئارۇپ
قاراتۈۋرۈك ئۇتتۇرا مەكتىپىنىڭ –7ب سىنىپ ئوقۇغۇچىسى دوستلۇق يېزىسى
ئەمگەكچى قازاق ناھىيىسى
كۈلۈپ داۋا قىالرسىز بىزگە،
كەسپىڭىزگە سىز بەك ياراشقان.

ئاق خاالتلىق ئېسل دوختۇرسىز،
ئاغرىغانغا يۆلەك بوالرسىز.
داۋاسىنى ھەرقاچان تىپىپ،
ھاردىم ياكى تالدىم دېمەيسىز.

چېھرىڭىزدىن نۇرالر ياغىدۇ،
يۈزىڭىزدىن ئىللىق تەبسسۇم.
يۈرەكتىن چىققان ھەر سۆز،
بىمارغا پۈتمەس داۋادۇر.

ئۆز كۈلكىڭىز يارىشار سىزگە،
يۈرىكىڭىز پاك ھەم مېھرىبان.

ئانا تىلىم

*

رۇسالن ھۈسەن
قاراتۈۋرۈك ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ –5ب سىنىپ ئوقۇغۇچىسى دوستلۇق يېزىسى
ئەمگەكچى قازاق ناھىيىسى
سەن بىلەن تىلىم چىقتى،
سەن بىلەن گۈل–ھاياتىم.

ئانا تىلىم – دانا تىلىم،
سەندە مېنىڭ بار بايلىقىم.
سېنى تىنماي ئوقۇپ مەن،
چوڭقۇر بىلىم ئاالي مەن.

ئانا تىلىم – دانا تىلىم،
سەن ھەم مېنىڭ بايلىقىم.
ئۇيغۇرۇمنىڭ نامىنى،
مەشئەل قىلسۇن قەلىمىم.

ئانا تىلىم ئامىتىم،
سەندە مېنىڭ شاتلىقىم
*

«غۇنچە» ژۇرنىلى –2016يىلى  –1سان
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بالىالر ناخشىسى
مەمتېلى ئەپەندى

تۇغۇلغان دىيار،
ئەزىز قەدىردان.

بىر–ئىككى،ئۈچ…
بىرلىك — ئۇلۇغ كۈچ.
يەنجىپ ئۆتىمىز،
توسقۇن كەلسە دۇچ.

كۈندە تۇغۇلۇپ.
ئايدا چوڭ بولۇپ.
يىلتىز يايىمىز،
بىرىمىز ئون بولۇپ.

ئۆزىمىز كىچىك،
تىلىمىز چۈچۈك.
دوپپىمىز ئاال،
ئىشىمىز چاال.

ئۆگەنسەڭ بىلىم،
مۈشكۈللەر ئاسان.
بۇغرا ئەۋالدى،
يىڭىلمەس ھامان.

ئالىمىز بىلىم،
مەكتەپكە كىرىپ.
ئوتتۇرا يولدا،
قالمايمىز ھېرىپ.

بىر –ئىككى ،ئۈچ...
بىرلىك ئۇلۇغ كۈچ.
يەنجىپ ئۆتىمىز،
توسقۇن كەلسە دۇچ.

خەلق مېھرىبان،
پىدا ئەزىز جان.

ئۆلۈم ئالدىدا
ئەنۋەر ناسىرى

ئاقارغان يۇز ،قىيىلغان قاش ،قۇيۇلغان ياش،
كېسىلگەن باش ،چۇۋۇلغان چاچ ،تۆكۈلگەن قان.
تىتىلغان تەن ،تۈگۈلگەن مۇش ،كىرىشكەن چىش،
پۈتمەس غەزەپ ئىزى بولۇپ چىقتى بۇ جان!
شائىر بۇ شېئىرىنى –1944يىلى قۇربان بولۇش ئالدىدا يازغان.
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«شەيتانچاق» تىن ئاۋاز

*

تۇرسۇن نىياز (مەسەل)

يەنــە گــەپ قىلىشــنىڭ ئورنــى قالمىغانلىقىنــى
بىلىــپ ،ئىچىــدە« :قېنــى كۆرەرمىــز» دېگەنــدەك
قېلىــن لەۋلىرىنــى ئاچقــان پېتــى تــۇرۇپ قالــدى.
ئەتىســى ئەتىگــەن ئەخمــەت ۋېلىســپىتىنى
مىنىــپ مەكتەپكــە ماڭــدى .كىــم بىلســۇن ،يېرىــم
يولغــا بارا–بارمايــا ۋېلىســپىتنىڭ ئارقــا چاقــى
«دۇق–دۇق» قىلىــپ ،بىردىنــا ھەرىكەتتىــن
توختىــدى .ئەخمــەت دەرھــال ۋېلىســپىتتىن
چۈشــۈپ ،چاققــا قــاراپ ھەيــران قالــدى ،چۈنكــى
تــاش كامىــر ئىــچ كامىرغــا تەنــە قىلىــپ مۇنــداق
دەۋاتاتــى:
– ســەن ئىلگىــرى ئــۆز تېنىڭنىــڭ مــاڭا
ئوخشــاس ســەت ۋە كۆرۈمســىز بىــر تــاش كامىــر
تەرىپىدىــن قوغدىلىــپ تۇرىدىغانلىقىڭنــى زادىــا
ئويــاپ كۆرمىدىــڭ ،مانــا بۈگــۈن تۈنۈگۈنكــى
ماختانچاقلىقىــڭ ئېســىمگە كېلىــپ ،ئاغزىمنــى
ئاچقىنىمچــە تــۇرۇپ قاپتىمــەن .نەتىجىــدە
ئوچــۇق ئاغزىمدىــن نــازۇك بەدىنىڭگــە ئەرزىمــەس
بىــر تــال شــوخا كىرىــپ يېلىــڭ چىقىــپ كەتتــى؛
مەنمــۇ ،ســەنمۇ بىــر يولــى رولىمىزنــى يوقاتتــۇق،
بــۇ «كاجنــى بــازار ئوڭاليــدۇ » دېگەنــدەك بىــر
ئىــش بولــدى ،بۇنــى ئۆزۈڭدىــن كــۆر!
ئــۆز دوســتىنىڭ ئىچىنىــش ۋە تەنــە ئارىــاش
ســۆزىنى ئاڭلىغــان ئىــچ كامىــر بىر ھازا پۇشــۇلداپ
تــۇرۇپ قالــدى–دە ،خىجىــل بولغــان ھالــدا نېپىز
لېۋىنــى تــاش كامىرنىــڭ لېۋىگــە يېقىــپ ،ئاســتا
پىچىرلىدى:
– ئەپــۇ قىــل دوســتۇم ،مېنىڭمــۇ سەنســىز
كېرەككــە كەلمەيدىغانلىقىــم بىلىنــدى ،بۇندىــن
كېيىــن بىــز بىــر توغقــان قېرىنداشــاردەك بىــر–
بىرىمىزنــى قوغــداپ ،بىر–بىرىمىزنــى ھۆرمەتلــەپ
ئىنــاق ئۆتەيلــى!

بىــر كۈنــى ئەخمــەت ھويلىســىغا توختىتىــپ
قويغــان ۋېلىســىپىتنىڭ يېنىــدا ئاســتا پىچىرلىغان
بىــر ئاۋازنــى ئــاڭالپ قالــدى.
– ھــەي ،مۇدۇر–چوقــۇر تــاش كامىــر ،ســەن
نېمانچــە جاپاكــەش ۋە بىچــارە؟ قاچــان كۆرســەم
يۈز–كۆزلىرىنىــڭ الي ۋە توپ–چــاڭ بىلــەن
بۇلغانغــان ،ســەنمۇ مــاڭا ئوخشــاش پاكىــزە
يۈرســەڭ بولمامــدۇ؟
ئەخمــەت بىــر قاراپــا بــۇ ئاۋازنىــڭ ئــۆز
ۋېلىســپىتىنىڭ تــاش كامىرنىــڭ يىرتىقىدىــن
پۇلتىيىــپ چىققــان ،خــۇددى قانســىرىتىلىۋاتقان
ئۆپكىگــە ئوخشــاش ســۇس–قىزىل قوۋۇزلىرىنــى
كۆپتــۈرۈپ ســۆزلەۋاتقان ئىــچ كامىرنىــڭ ئــاۋازى
ئىكەنلىكىنــى ســەزدى–دە ،ئوالرنىڭ ســۆھبىتىگە
ئۈن–تىنســىز قــۇالق ســالدى.
بــۇ گەپنــى ئاڭلىغــان تــاش كامىرنىــڭ
غەزىپــى قاينــاپ تاشــتى ،شــۇنداقتىمۇ ئــۇ ئۆزىنــى
بېســىۋىلىپ ،ئىــچ كامىرغــا ئېگىلىــپ تــۇرۇپ
مۇاليىملىــق بىلــەن جــاۋاب بــەردى:
– دوســتۇم ،مېنــى ئالدىــراپ مــازاق قىلمــا،
ئوبــدان بىلىســەنغۇ! مــەن ئاشــۇ كۆرۈمســىز
بەدىنىمنــى قالغــان قىلىــپ ،ســېنىڭ يۇمــران،
نــازۇك بەدىنىڭگــە كىرىــپ كېتىدىغــان ھــەر خىــل
تىكەنلەرنــى توســۇپ قالمىغىنىمــدا كۈنــۈڭ قانداق
ئەھۋالغــا چۈشــۈپ قــاالر ئىــدى.
– ھــەي قــارا زەڭگــى ،ســەن تېخــى مېنىــڭ
شــاپائەتچىم بولۇۋېلىۋاتامســەن؟ — دېــدى .ئىــچ
كامىــر تېخىمــۇ كۆرەڭلــەپ —،بىلىــپ قــوي،
مــەن سەنســىزمۇ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرااليمــەن.
كاج دوســتىنىڭ ئۆز–ئۆزىگــە مۇنچىــا تەمەننــا
قويۇۋاتقانلىغىنــى كۆرگــەن تــاش كامىــر .ئۇنىڭغــا
*
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ئامانەت ۋە خىيانەت
ئابدۇلئەھەد ئابدۇلال تىۋىش (تۈركىيە)

ئىش–ھەرىكەتلىرىمــۇ ئۇيغۇرچــە.
يۇقۇردىكــى قۇرالرنــى ئوقۇغــان ئوقۇرمــەن بەلكىــم
بــۇ بىــر ئاالھىدىلىــك ئەمــەس بەلكــى ئورتاقلىــق،
ئۇيغــۇر بولغاندىكىــن ئۇيغۇرچــە ســۆزلەيدۇ–دە،
دېيىشــى مۇمكىــن .ئەلۋەتتــە ،ئانــا تىلىمىــز ئۇيغۇرچــە
بولغانلىقــى ئۈچــۈن مەۋجۇداتلىقىمىــز ئۇيغــۇر تىلــى بىلــەن
باغلىنىــپ كەتكــەن ،ئۇيغــۇر تىلىســىز ئۇيغۇرلۇقنىــڭ بىــر
يەرلىــرى كــەم ،تۇزســىز بولىــدۇ .ئەممــا بۈگۈنكىــدەك
ئارلىقــار قىســقىراۋاتقان ،يەرشارىلىشــىۋاتقان زامانىــۋى
جەمئىيەتتــە كۈچلۈكلەرنىــڭ ،كــۆپ ســانلىقالرنىڭ تىلــى
قولالنغۇچىلىــرى نىســبەتەن ئــاز بولغــان باشــقا تىلالرغــا
يوقۇلــۇش كىرېزىســى ئەكىلىۋاتقــان بىــر كۈندە ئاشــۇ يىراق
قىرالردا ،يېزىالردا ياشــاۋاتقان ســۆيۈملۈك كىشــىلىرىمىزنىڭ
ئەتراپىدىكىلــەر ،دوســت–يېقىنلىرى ،ئورۇق–تۇققــان
ۋە باال–چاقــا نەۋرىلىــرى بىلــەن ھېلىھــەم ئانــا تىلىــدا
دەرد ئېيتىشــىپ ،بىر–بىرىنىــڭ قەلبىنــى چۈشىنىشــىپ
ئۈمىدۋارلىــق بىلــەن تىرىكچىلىكلىرىنــى داۋامالشــتۇرۇپ
كېلەلىشــى بىــر قــەدەر چــوڭ شــەھەرلەردە ياكــى ســىرتالردا
ياشــاۋاتقان يــاش بىــر ئەۋالدالرغــا نىســبەتەن ئۇالرنىــڭ
پەزىلىتــى ۋە ئاالھىدىلىكىــدۇر .ئۇالرنىــڭ بــۇ پەزىلىتــى
بولمىســا ئىــدى ،يەنــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ،مەھمــۇد
قەشــقىرىدەك بوۋىلىرىمىــز ئەســەرلىرىنى ســاپ خاقانىيــە
تىلــى بىلــەن يېزىــپ قالدۇرمىغــان بولســا ئىــدى ،ئەلىشــىر
نەۋائىــي ئەســەرلىرىنى پارىــس تىلــى بىلــەن يازغــان
بولســا ئىــدى… ۋە شــۇنداقال يىراقــاردا دۇنيانىــڭ چــوڭ
ئىشــلىرىدىن خەۋەرســىز ياشــاۋاتقان ،مائارىــپ يۈزىمــۇ
كۆرمىگــەن ”جاھىــل“ ئاتا–بوۋىلىرىمىــز بولمىســا ئىــدى
بــۇ تىــل بىزگــە يېتىــپ كېلەلمىگــەن بوالتتــى.
مىــڭ مەرتىــۋە شــۈكرىكى ،بــۇ تىــل مــاڭا يەتتــى،
توققــۇز يىــل ئۇيغۇرچــە ئوقــۇدۇم .ئالــى مەكتەپنــى خىتايچە
ئوقــۇدۇم ،خىتــاي تىلىــدا ئىنگلىــز تىلىنــى ئۆگەندىــم.
ئۇنى–بۇنــى دەپ مۇشــۇ يېشــىمغىچە  3–4خىــل تىــل
ئۆگىنىــپ باققــان بولــدۇم ،ئۇيغۇرچە ھېــچ قولالنمايدىغان
شــەھەرلەردە ،دۆلەتلــەردە ياشــاپ باقتىم ،باشــقا كىشــىلەر
بىلــەن ئۆگەنگــەن باشــقا بىــر تىلــدا ئۇچــۇر ئالماشــتۇردۇم،
كۈلــۈپ چاقچاقالشــتىم ،ھەتتــا سوقۇشــۇپمۇ باقتىــم .ئەممــا
ھېــچ بىرىــدە ،مەيلــى خىتايچــە– ئىنگلىزچىــدە ،مەيلــى
ئەرەپچە–تۈركچىــدە بولســۇن قەلبىمنــى ،ئىچىمدىكــى
ئويالرنــى ئۇيغــۇر تىلىــدا ئىپادىلىگەنــدەك راۋان ۋە راھــەت

بۈگــۈن –2017يىــل  –21ھــۇد ،ھــاۋا باشــقىچە
ئوچــۇق ھــەم بىــر خىــل ئىللىــق .بۈگــۈن نۇرغــۇن
كىشــىلەر ئۈچــۈن ئاالھىــدە بىــر كۈنمــۇ ئەمــەس.
چۈنكــى ئــۇالر بــۇ كۈننــى بىــر يىلنىــڭ باشــقا 364
كۈنىگــە ئوخشاشــا ئالدىراشــچىلىق بىلــەن ئۆتكۈزىــدۇ:
بەزىلىــرى ئېتىزلىقلىرىــدا ئىشــلەش بىلــەن؛ بەزىلىــرى
بــازارالردا ئالدىــراش؛ بەزىلىــرى بولســا بىــرەر يىغىــن
ياكــى يىغىلىشــاردا؛ يەنــە بەزىلىــرى چىراقلىــرى بــار
قاراڭغــۇ ئۆيلەرگــە بېكىنگــەن ،ھاياتتىــن ،خىزمىتىدىــن،
ھــەر نەرســىدىن زېرىككــەن؛ يەنــە بەزىلىــرى بىــر بــۇردا
نانغــا ،بىــر پارچــە يېڭــى كىيىمگــە ،ئــازراق يورۇقلۇققــا ۋە
شــۇنداقال بىــر تىنىــق ســاپ ھاۋاغــا زار؛ يەنــە بەزىلىــرى
ئۇيغــۇر تىلىــدا بىــر نەرســە يېزىۋاتقــان ياكــى ئۇيغــۇر
تىلىنــى بۈگۈنكىــدەك پەن–تېخنىكىنىــڭ قەدىمىگــە
يېتىشــتۈرۈش ئۈچــۈن كومپيۇتېــر ئالدىــدا كــود يېزىۋاتقان؛
يەنــە كىمــدۇر بىرلىــرى مۇســاپىرچىلىقتا ۋەتــەن ئىشــتىياقى
قەلبىنــى چىرمىغــان ،يــۇرت سېغىنىشــى يۈرەكلىرىنــى
ئۆرتىگــەن ھالــدا؛ يەنــە كىملــەردۇر بىــرى غېرىبســىنىپ
قالغــان مەســچىتلەردە ياكــى ئۆيلىرىــدە دۇئــا قىلىۋاتقــان
ھالــدا… .ئەممــا ئۇالرنىــڭ ئورتــاق بىــر ئاالھىدىلىكــى،
پەزىلىتــى بــار :ئــۇالر ئېتىزلىقــاردا ئۇيغۇرچــە ناخشــا
توۋاليــدۇ؛ بــازارالردا ســاپ يەرلىــك تىلــدا باھــا تالىشــىدۇ،
كىملــەر بىلەنــۇ باھــادا كېلىشــەلمەي ۋارقىرىشــىدۇ ،ھەتتــا
ئۇرۇشــۇپمۇ قالىــدۇ؛ يىغىنــاردا ياكــى يىغىلىشــاردا ئۇيغــۇر
تىلىــدا پاراڭلىشــىدۇ ،تەنقىــد ئاڭاليــدۇ ،مۇكاپاتلىنىــدۇ،
كىمــدۇر بىرىنىــڭ غەيۋىتىنى قىلىشــىدۇ؛ نىكاھ ئىشــىدىكى
كېلىشمەســلىك ،ئاشــىقىدىن ئايرىلىــپ قېلىــش ،پــۇت–
قوللىــرى بوغۇلــۇش ۋە ھەرخىــل بېســىمالر ســەۋەبىدىن
ئۆزىنــى دۇنيــادا ئارتۇقچــە ھېــس قىلىــپ قالغــان
كىشــىلەرمۇ پۈتــۈن ئۆلــۈم خىياللىرىنــى ئۇيغۇرچــە قىلىــدۇ؛
يازغۇچىمــۇ كاللىســىدا ئۇيغۇرچــە بىــر بىرنەرســىلەرنى
تەســەۋۋۇر قىلىــدۇ ،ئۇيغۇرچــە ھەرپلــەر ئارقىلىــق تۇرمــۇش
كارتىنىلىرىنــى ۋە تارىخنــى خاتىرىلىمەكچــى ،ھەتتــا
كەلگۈســىنى قىيــاس قىلماقچــى بولىــدۇ؛ كوچىــاردا
پارچە–پــۇرات نەرســىلەرنى ســېتىۋاتقان ئاشــۇ ســەبىيلەر،
ئوتتــۇرا يــاش مەزلۇمــار ،ھەتتــا چاچ–ســاقىلىغا ئــاق
كىرگــەن بوۋايالرمــۇ كىشــىلەرگە ئۇيغۇرچە خىتــاب قىلىدۇ؛
ياراتقۇچىســىغا ئۇيغــۇر تىلىــدا دۇئــا قىلىــپ يېلىنىــدۇ…
بىــرال ئاالھىدىلىــك ئۇالرنىــڭ خىياللىرىمــۇ ،ســۆزلىرىمۇ،
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بارلىــق مۇئەللىم–مۇئەللىمەلــەر ئامــان بولســۇن .ئانــا تىلىــم
ئامــان بولســۇنكى ،ئوغۇل–قىزلىرىمغــا (نــاۋادا شــۇ كــۈن
نېســىپ بولســا) مانــا بــۇ ئەجدادلىرىمىزنىــڭ تىلــى،
ئامانىتــى ئىــدى ،ئەجدادلىرىڭنىــڭ تىلىــدا كۆكلــە ،ئۆرلە،
ئىگىزلــەردە پــەرۋاز قىــل دېيىشــكە قادىــر بــوالي.

ئىپادىلەشــكە قادىــر بواللمىدىــم ۋە بواللمــاي كەلدىــم.
بەلكىــم ئاشــۇ تىلالرنــى ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئۆگەنمەپســەن،
دەيدىغانــار چىقىشــى مۇمكىــن .راســت ،ھېچقايسىســىنى
ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئۆگىنەلمىدىــم ،ھــەم مــاڭا نىســبەتەن
بىــر چەتئــەل تىلىنــى ئاشــۇ تىــل بىلــەن توغۇلغــان ۋە
ئاشــۇ تىــل مۇھىتىــدا ئۆســۈپ يېتىلگــەن كىشــىلەردەك
ئۆگىنەلىشــى مۇمكىــن بولمايدىغــان بىــر ئىــش .ئەممــا
شــۇ ھەقىقەتكــى ،مــەن ئۇيغــۇر تىلــى بىلــەن تۇغۇلــدۇم،
ئۇيغــۇر تىلــى مۇھىتىــدا ئۆســۈپ يېتىلدىــم  .دەل مۇشــۇ
ســەۋەپتىن بارلىــق خۇشــاللىق–قايغۇلىرىمنى ،غــەزەپ–
نەپرەتلىرىمنــى ،ســۆيگۈلىرىمنى ،دۇئا–ئىلتىجالىرىمنــى
پەقەتــا ۋە پەقــەت ئۇيغــۇر تىلــى بىلەنــا ئــەڭ راۋان،
ئــەڭ راھــەت بىــر تــۈردە ئىپادىلىيەلىشــىم مۇمكىــن ،باشــقا
بىــر تىلــدا ھەرقانچــە بىــر نەرســىلەرنى يېزىــپ كېتــەي،
قانچىلىــك كوتۇلــداپ كېتــەي گەپلىرىمنىــڭ بىــر يەرلىــرى
قامالشــمىغان ،بىــر يەرلىرىــدە كەمتۈكلــۈك بارلىقــى بــار.
بۈگــۈن –2017يىــل  –21ھــۇد .ھــەر يىلــى ھــۇد
ئېيىنــڭ  –21كۈنــى خەلىقــارا ئانــا تىــل كۈنــى (خەلىقــارا
ئانــا تىــل بايرىمــى) .مۇشــۇ دەملــەردە بــۇ كۈننــى تــوردا
بولســىمۇ خاتىرلــەي دەپ ئولتۇرۇۋاتىمــەن ،ئۇيغــۇر تىلــى
ئىگىســى ۋە ۋارىســى بولغانلىقىمدىــن پەخىرلىنىــپ تــۇرۇپ
ھىسســىياتلىرىمنى ،سۆيۈنۈشــلىرىمنى ئانــا تىلىمــدا يېزىــپ
باقــاي دەپ كومپيۇتېرىمغــا تىكىلىــپ ئولتۇرۇۋاتىمــەن.
ئــۆزۈم كىچىككىنــە ياتاقتــا ،ئەممــا خىياللىرىــم يىراقتىكــى
كەڭــرى دالىــاردا ،ئۆيلــەردە ،ئوماق ئىنى–ســىڭىللىرىمدا.
ئۆكۈنۈۋاتىمــەن :بىــر پارچــە قىســقا يازمىنــى ئانــا تىلىمــدا
قامالشــتۇرۇپ يازالمايۋاتقانلىقىمدىــن ئۆكۈنىۋاتىمــەن .ئانــا
تىلىمىزنــى ئازراقمــۇ مىننــەت قىلمــاي ،ھەتتــا ئۆزىنىــڭ بــۇ
تىلنــى قوغداۋاتقانلىقىمــۇ كاللىســىغا كىرىــپ چىقمايدىغــان
يىراقالردىكــى ئاشــۇ «جاھىــل» ســۆيۈملۈك كىشــىلەرگە
باھارنىــڭ قارلىغاچلىــرى ،مەيىــن شــاماللىرى ئارقىلىــق
ئوتلــۇق ســاالملىرىمنى ،سېغىنىشــلىرىمنى يولالۋاتىمــەن:
ھەردائىــم ئامــان بولــۇڭالر ،خاتىرجــەم بولــۇڭالر ئەزىزلىرىم!
چۈنكــى دەل ســىزلەر ئامانەتكــە ئۆلســىمۇ خىيانــەت
قىلمايدىغــان بىــر ئــەۋالد ياشــارنى يېتىشــتۈردىڭالر.

بــۇ چــاغ قۇيــاش مەنزىلىگــە قايتىۋاتقــان ۋاقىــت
ئىــدى .كەچكــى شــەپەق بــۇ يەرنىــڭ مەنزىرىســىنى
تېخىمــۇ ئۆزگىچــە بىــر تۈســكە كىرگۈزگــەن بولــۇپ ،قــارا
تــۈن پەردىســى ئارقىســىغا ئۆزىنــى ئېلىۋاتقــان قۇيــاش
نــۇرى يوپۇرماقــار ئۈســتىدە ئالتــۇن رەڭــدە جىلۋىلىنەتتــى.
ۋاي ئالال ،ۋاي ئالال….
ئەنــە ،ئالتــۇن نــۇر قوينىدىكــى غېرىــب كەپىدىــن
يۈرەكلەرنــى ئېزىدىغــان دوالن مۇقامــى ياڭرىماقتــا….
شــۇنداق مۇڭلــۇق ،ئاجايىــپ نەپىســلىك بىلــەن
ئورۇنلىنىۋاتقــان دوالن مۇقامــى ..دوالن مۇقامىــدا ئانــا
تىلىمنىــڭ ،ئانامنىــڭ تىلىنىــڭ ،ئاتامنىــڭ تىلىنىــڭ
يۈكســەك پاســاھىتى نامايــان بولماقتــا.
ئــەي ئانــا تىلىــم! ئانامنىــڭ تىلــى ســەن؛ ئاتامنىــڭ
تىلــى ســەن؛ بوۋا–مومىلىرىنىــڭ تىلــى ســەن؛! ئــەي
دوالن مۇقامىــدا ،ئــون ئىككــى مۇقامــاردا جىلۋىلىنىۋاتقــان
ئانــا تىــل! تۇنجــى قېتىــم تىلىــم چىقىــپ «ئانــا ،نــان…»
دېگىنىمــدە مــەن ســەن ئارقىلىــق بالىلىــق قەلبىمنــى
ئىپادىلىگــەن .شــۇڭا ســېنى ئانامنــى ئەزىزلىگەنــدەك
ئەزىزلەيمــەن.
ئەتراپقــا تــۈن پەردىســى يېيىلــدى .دوقمۇشــتىكى
ئاددىــي ئــۆي ئىچىنــى تۈڭلۈكتىــن چۈشــىۋاتقان ئــاي نــۇرى
غــۇۋا يورۇتماقتــا .مۇشــۇ ۋاقىتتــا ئــۆي ئىچىدىــن بوۋاقنىــڭ
ئۈزۈك–ئــۈزۈك يىغــا ئــاۋازى ئاڭالنــدى .ئەنــە ،ئانــا–
ئانىمىــز ئانــا تىلــدا ئانىســىغا ئۇيقۇســىزلىقتىن شــىكايەت
قىلىۋاتقــان ئومــاق بوۋىقىنــى ئاســتا پەپىلىمەكتــە .بــوۋاق
توختىمــاي يىغلىماقتــا… ئانــا بوۋىقىغــا ئېيتتــى« :ئومــاق
قــوزام .كۆزۈمنىــڭ قارچۇقــى ئاپپىقىــم قــوزام ،يىغلىمــاڭ–
ھــە .ســىزگە ئەللــەي ناخشىســى ئېيتىــپ بېــرەي ھازىــر».
ئانــا بوۋىقىنــى پەپىلىگــەچ ئاســماندىكى ئايغــا قــاراپ
ئەللــەي ناخشىســىنى باشــلىدى:
ئەللەي باالمنى بۆلەيمەن ،ئالتۇن تاغقا يۆلەيمەن.
ئەللەي باالم  ،ئەللەي ،ئەللەي
ئەللــەي باالمنىــڭ ئەللىســى بــار ،يۇمىــاق تاشــتەك
كاللىســى بــار،
ئەللەي باالم ،ئەللەي،ئەللەي.
مــۇڭ ئېيتىلغــان ئەللــەي ناخشىســىنىڭ تەســىرىدە
بــوۋاق يىغىدىــن توختىــدى .قاپقــارا جــام كۆزلىرىنــى
ئوينىتىــپ ئانىســىغا قــاراپ تاتلىــق كۈلۈمســىرىدى .ئۇنىــڭ
ئاجىــز كۈلكىســى ئــۆي ئىچىنــى بىــر ئالــدى .بوۋاقنىــڭ
كۈلكىســىدىن ،قاپقــارا كۆزلىرىدىــن ،ئوماققىنــا يىغــا

بــۇ نەســىر گەرچــە بۇنىڭدىــن  6–7يىلــار ئىلگىــرى
يېزىلغــان بولســىمۇ قايتــا قولۇمغــا ئېلىــپ ئوقۇغىنىمــدا
ئۆزۈمگــە شــۇنچىلىك يېقىشــلىق بىلىنــدى .ئەلۋەتتــە
شــۇنداق بولىــدۇ–دە ،چۈنكــى ئانــا تىــل مەدھىيلەنگــەن
تۇرســا .بۈگۈنكــى خەلقارالىــق ئانــا تىــل بايــرام كۈنىــدە
ئاددىــي تىلــار ئەممــا چىــن ســەمىمىيەت بىلــەن
يېزىلغــان ،پىشــمىغان نەســىرنى ئەزىــز دوســتلىرىمغا
ســۇنغۇم كەلــدى .ئانــا تىلىغــا پۇختــا ،باشــقا تىلغــا ماھىــر
كىشــىلىرىمىز ئامــان بولســۇن .كىچىــك ســەبىيلىرىمىزگە
ئانــا تىلنــى ئۆگىتىۋاتقــان ،ئانــا تىلىــدا دەرس ئۆتىۋاتقــان
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ئــەي «تۈركــى تىلــار دىۋانــى»« ،قۇتادغۇبىلىــك»
تــەك دۇنيــا مەدەنىيــەت خەزىنىســىنىڭ يــورۇق چولپــان
يۇلتۇزلىــرى ،ســەركىلىرى بولغــان ئانــا تىلىــم! مۇشــۇ
يېشــىمغىچە مــەن ســەن ئارقىلىــق ئــاز بولمىغــان ئېنىقســىز
نەرســىلەرنى بىلدىــم .ئاتا–بوۋىلىرىمىزنىــڭ پــارالق
تارىخىنــى ،ئۇالرنىڭ قەيســەر روھلىرىنــى ،ئانا ۋەتىنىمنىڭ
ئىلىم–مەرىپــەت ۋە ساناقســىز مــەرد ئەزىمەتلەرنىــڭ
قېنــى بىلــەن پۈتۈلگــەن تارىخلىرىنــى ،شــۇنداقال دۇنيــا
تارىخلىرىنــى بىلدىــم ۋە چۈشــىنىپ كەلدىــم.
ئــەي ئانامنىــڭ تىلــى! ســەن بــۇ قىســقىغىنە
ھاياتلىــق ســەپىرىمدىكى بىردىنبىــر ياخشــى ھەمراھىــم،
مېنــى يۈكســەك مەنزىللەرگــە يەتكۈزگۈچــى تۇلپارىمســەن.
سېنىڭســىز مــەن بىــر گاچــا ئــادەم؛ سېنىڭســىز مــەن بىــر
توكــۇر ئــادەم؛ سېنىڭســىز مــەن بىــر زاۋاللىققــا يۈزلەنگــەن
نــادان ئــادەم.
ئــەي مېنىــڭ قېرىنداشــلىرىمنىڭ تىلــى بولمىــش ئانــا
تىلىــم! بىــر قانچــە تىلالرنــى ئۆگەنگــەن بولــدۇم ،ئەممــا
ھېچقايســى بىرىــدە ئويلىرىمنــى ،خىياللىرىمنــى ،ســۆيگۈ–
قەھرىمنــى ســەن ئارقىلىــق ئىپادىلىگەنــدەك راۋان ،ســەن
ئارقىلىــق ئىپادىلىگەنــدەك راھــەت ئىپادىلەشــكە ئاجىــز
كېلىــپ قېلىۋاتىمــەن؛ ســەن ئاتــا قىلغــان ھۇزۇرنــى باشــقا
بىــر تىلدىــن تاپالمايۋاتىمــەن .شــۇڭا دەيمــەن ،ســەن مــاڭا
جــان بەرگــەن ،قــان بەرگــەن! ســەن مېنىــڭ بارلىقىــم!

ئاۋازىدىــن ئانــا تىلىمنىــڭ گۈزەللىكــى ،نەپىســلىكى
تۆكۈلۈپــا تۇراتتــى.
ئــەي ئانامنىــڭ ،ئانىلىرىمنىــڭ ئەللــەي ناخشــىلىرىدا
جــەۋالن بولۇۋاتقــان ئانــا تىلىــم! ســەن دۇنيادىكــى
نۇرغــۇن قۇشــار ئارىســىدا توختىمــاي ســايراۋاتقان بىــر
قــۇش .مــەن بوۋاقلىــق چاغلىرىمدىــن باشــاپال ســېنىڭ
ئاۋازىــڭ ئاســتىدا چــوڭ بولــۇپ كېلىۋاتىمــەن .ســېنىڭ
ئاۋازىــڭ مېنىــڭ قەلبىمگــە مەلھــەم .سەنســىز بــۇ بىمــار
قەلبىــم مەڭگــۈ شــىپا تاپمايــدۇ.
پىلىلــداپ يېنىــپ تۇرغــان شــام ئاســتىدا ياشــانغان
بىــر بــوۋاي كىتــاب كۆرىۋاتاتتــى .بوۋاينىــڭ ئالدىــدا
توم–تــوم كىتابــار تىزىقلىــق تۇراتتــى« :ئوغۇزنامــە»،
«قۇتادغۇبىلىــك»« ،تۈركــى تىلــا دىۋانــى»… ۋە يەنــە
باشــقا كىتابــار .ئــۇ كىتابالرنــى ئاســتا ۋاراقلىــدى–دە،
ئۆتكەنكــى تارىخــار ئارىســىغا كېتىــپ قالــدى.
ئەنــە ،ئۇلــۇغ ئالىــم ،تىلشــۇناس ،دۇنيــا تۈركولوگىيە
ئىلمىنىــڭ ئاساسچىســى بوۋىمىــز مەھمۇد بىننى ھۈســەييىن
قەشــقەرى تۇغۇلغــان ماكاندىــن ئايرىلىــپ ،پۈتكــۈل تــۈرك
قەبىلىلىرىنــى ئارىلىماقتا…
ئەنــە ،بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر ،ئالىــم ۋە شــائىر،
مەشــھۇر دۆلــەت ئەربابــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بوۋىمىــز
ئــۆز خانىســىدا ئالەمشــۇمۇل ئەســىرى «قۇتادغۇبىلىــك»
نــى يېزىــش بىلــەن مەشــغۇل بولماقتــا…
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يىلالرغا جاۋاب
لۇتپۇلال مۇتەللىپ

ۋاقىت ئالدىراڭغۇ ،ساقالپ تۇرمايدۇ،
يىلالر شۇ ۋاقىتنىڭ ئەڭ چوڭ يورغىسى.
ئاققان سۇالر ،ئاتقان تاڭالر قايتىالنمايدۇ ،
يورغا يىلالر ئۆمۈرنىڭ يامان ئوغرىسى.
ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭘﻼ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﻤﺎﻱ،
ﺑﯩﺮ– ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﻮﺭﻏﯩﻠﯩﺸﯩﭗ؛
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖﺑﯧﻐﯩﺪﺍ ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻼﺭ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻗﻤﺎﻱ،
ﻳﯘﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻼﺭﻗۇﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ﭘۇرﻟﯩﺸﯩﭗ.
ياشلىق ئادەمنىڭ زىلۋا بىر چېغى،
تولىمۇ قىسقا ئۇنىڭ ئۆمرى بىراق.
يىرتىلسا كالىندارنىڭ بىر ۋارىقى،
ياشلىق گۈلىدىن تۆكىلىدۇ بىر يوپۇرماق.
يىلالر شامىلى يەلپۈنىدۇ ،ئىزالر كۆمۈلىدۇ،
يوپۇرماقسىز ياغاچ بىچارە بولىدۇ قاقشال.....
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يىلالر سېخى ،قۇرۇق كەلمەيدۇ ،ئەكىلىپ بېرىدۇ،
قىزالرغا قورۇق ،ئەرلەرگە ساقال.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﻣﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯚﺗﯩﯟﻩﺭﺳﯘﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ...
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،
ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﻧﻰﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﻮﻟﻰ.
ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪﯓ ،ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ،
ﺗﺎﻏﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻕ ،ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻘﻰ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ،
ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ،ﮬﻪ ...ﺑۈﮔۈﻥ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﻛﯜﺭﻩﺷﭽﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻠﻼﺭ،
ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺑﻪﺧﺖ ﺋۈﭼۈﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ،
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﻻﭖ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﻳﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ،ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ،
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﺎﯞﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ.
ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻢ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ بوينىدا.
ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺳﻤﻪﻥ ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ،
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻢ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺳﺘﻪ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﺗﯧﻐﯩﺪﺍ،
ﭼﯩﺪﺍﻡ ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭدەم ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ.
ﺋﯧﺴﯩﻼﺭﻣﻪﻥ ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﯞﻻﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ،
ﻳﯧﭙﯩﺸﺎﺭﻣﻪﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ.
ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺑﺎﻳﺎﯞﯨﻨﯩﺪﺍ ﮬﺎﺭﻣﺎﺳﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻼ،
ﻳﯧﯖﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﯓ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ.
يىلالر ،مەيدەڭنى تۇتۇپ قاقاقالپ كۈلمە،
ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ.
ﻗﯧﺮﯨﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻗﻮﻳﯘﺭﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ.
ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ،
ﺋﯘﭘﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰﻳﺎﺭﯨﺪﯗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﭖ.
ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﻤﯘ،
ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﻗﯧﺮﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ﺟﺎﯞﺍب.
–1944يىل يانۋار ،ئاقسۇ
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شېئىرالر
ئەزىمجان نىزامىي (قىرغىزىستان)

كۆردۈم
ۋەتىنىمنىڭ تەرىپى–داستاننى كۆردۈم،
مەڭگۈ باھار ،قىش بولماس بوستاننى كۆردۈم.
قارىغانغا كۈز يەتمەس ھەرياننى كۆردۈم،
چىمەنزارلىق بېغىمدا رەيھاننى كۆردۈم.
ئەل پاراۋان– باياشات زاماننى كۆردۈم،
بۇ دەۋراننى ياراتقان ئىنساننى كۆردۈم.
خەلق ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا ئەيلىگەن،
ۋەتەن سۆيگەن ،ئەل سۆيگەن مەرداننى كۆردۈم،
ئەل ئەمگىكى ئۈچۈن ئۇنى ئەزىز ئەيلىگەن.
كۆپكە ئۈلگە بوالرلىق پالۋاننى كۆردۈم،
ماڭلىيىدا كۈمۈش تەر تامچىپ بېزەلگەن.
ھاالل مېھنەت قوينىدا دېھقاننى كۆردۈم.
ئاال يۈرەك ،كۆڭلى تار شەخسلەرمۇ بار،
ئىچى تولغان زەھەرگە چاياننى كۆردۈم.
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ۋەدىسىگە ۋاپا يوق ،ئىرادىسى جا،
يۈزلىرىدە قېنى يوق ساماننى كۆردۈم.
بىرنى ئون قىپ ئاتار ،پو ئاچا قانات سا،
ئىشلىرىدا مەززە يوق «داۋاننى» كۆردۈم،
كىشىگە سىر ئېيتمىغىن ،ئىچىڭدە ساقال،
نادانالرغا ھال تۆكۈپ زىياننى كۆردۈم.
قوش ئەستەرلىك سۆزلىرى كۈلكىسى ساختا،
ھەقىقەت يوق گېپىدە يالغاننى كۆردۈم.
سۈپىتىگە سۆز قاتساڭ ساقالپ ئۇ گەندە،
قاراڭغۇدا مۇش ئاتقان «پالۋاننى» كۆردۈم.
			

–1972يىلى ،فرۇنزې

ئىزالر
(ئابدۇرېھم ئۆتكۈر «ئىز»غا بېغىشاليمەن)
گۇناھسىز كېسىلدى كۆپ ئەزىز باشالر،
تۆكۈلدى زېمىنغا قىپ–قىزىل قانالر.
كۆزلەردىن قۇرۇماي ئاقىدۇ ياشالر،
تەقدىرىم ئويلىسام قايىدۇ باشالر.
ئەجدادىم تارىختا قالدۇرغان ئىزالر،
ئىز بېسىپ ماڭماقتا ئوغۇل ۋە قىزالر.
زادىال كۆمۈلمەس بىز باسقان ئىزالر،
تاڭال ھەم نەۋرىمىز ئىز باسار ئىزالر.
ئەۋالدالر ئىز بېسىپ تاپىدۇ زەپەر،
ئىشەنچىم كامىلدۇر ،ئەرتە تاڭ سەھەر.
–1997يىلى ،بىشكەك
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سۆيگۈ سۆزلىرى

*

شېئىرالر
تىمۇر كوجائوغل (ئامېرىكا)

قوشتۇم
يولغا چىقتىم بۇ كېچە
ئۆزۈمگە ئۆزۈمنى قوشتۇم

نېمىنى بىلمەكچى بىلەمسەن
قوشتۇم سېنى سېغىنىشلىرىمغا

يۇل يىراق يول تېخى تۈگىمەس
يولالرغا ئۆزۈمنى قوشتۇم

بىرى كۆرمىسە كېچە كۆرىدۇ
نېمىلەرنى قوشتۇم نېمىلەرگە چىدىدىم

بالىنىڭ بارماقلىرى
خەرىتىلەردىن تاپاالمسەن
بىر بالىنىڭ بارماقلىرىنى

ئاسماندىن چۈشۈرەلەمسەن
بىر بالىنىڭ كۆزلىرىنى

ئاساسى قانۇندا كۆرەلەمسەن
بىر بالىنىڭ چاچلىرىنى

دېڭىزالردىن يىغالمسەن
بىر بالىنىڭ چۈشلىرىنى

ئاۋۋالقى مىسراالردا ئوقۇياالمسەن
بىر بالىنىڭ ئاياغلىرىنى
*

« »Sevgi Sözleriناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى
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پۈتمىگەن ئەسەر
ھېكايە
ئابدۇۋەلى تۇرسۇن (گېرمانىيە)

*
*
*
*
*
– ئەسســاالمۇئەلەيكۇم ئــاكا ،قانــداق ئەھۋالىڭىز؟
ئــۇزۇن بولــدى ،كۆرۈشــەلمىدۇق .ھېلىقــى ئەســەرنى
نەشــىرگە بېرىۋەتتىڭىزمــۇ –قانــداق؟ پات–پــات
كىتاپخانىغــا كىرىــپ قــاراپ باقىمــەن .لېكىــن،
تېخىچــە ئۇچرىتالمىدىم،دەيمەنــا…
–ھــە ،ھە…ئــۇكام ،يېزىۋاتىمــەن .پــات ئارىــدا
پۈتــۈپ قــاالر ،ئىنشــائالالھ….
–ۋوي ،بــەكال چــوڭ ئەســەرمۇ نېمــە؟ بىــر
يىلدىــن بېــرى پۈتمىگىنىگــە قارىغانــدا؟….
–خۇدايىــم بۇيرۇســا ،پۈتكەنــدە كۆرىســىز.كاتتا
بىــر ئەســەر بولىدىغانــدەك تۇرىــدۇ .تېمــا دائىرىســى
كــەڭ بولغاچقــا ،كــۆپ ماتىرىيــال كۆرۈشــكە توغــرا
كېلىدىكــەن .مۇھىمــى ،كېيىنكىلــەر ئۈچــۈن ئەقىــل
دەســتۇرى بولغىــدەك بىــر تــەۋەرۈك بولــۇپ قالســۇن
دەيمەنغۇ،ئــۇكام.
–پاھ،پاھ،پاھ….مېنــى ئاجايىــپ تەشــنا
قىلدىڭىــز جۇمــۇ…
– ئىشــائالالھ ئــۇكام ،مەنمــۇ جىــددى
ئىشــلەۋاتىمەن .ئــەڭ موھىمــى مۇكەممــەل بولســۇن،
د ە يمە نغــۇ … .

– بۈگــۈن خېلــى ئوبــدان مۇڭدىشــىۋالدۇق
.كۈنمــۇ خېلــى بىــر يەرگــە بېرىــپ قاپتــۇ .ئەمــدى،
مەنمــۇ قايتــاي .ھــە ،راســت ئــاكا ،ســىزدىن
بىرنەرســىنى سورىســام بوالرمــۇ؟
– خوش ،قېنى سوراڭ ئۇكام.
– ئۆتكەنــدە بىر ئەســەرگە تۇتۇش قىلىۋاتىمەن،
دەۋاتاتتىڭىــز .پۈتۈپ قالدىمۇ ،قانداق؟
– ھە،ھە…ئۇكام،يېزىۋاتىمەن.پــات ئارىــدا
پۈتــۈپ قاالر،ئىنشــائالالھ….
– ئەھۋالدىــن قارىغانــدا ،خېلــى چوڭراق ئىشــنى
باشلىۋالغان ئوخشىمامسىز–ھە؟
– خۇدايىــم بۇيرۇســا ،پۈتكەنــدە كۆرىســىز.
قالتىــس ســالمىقى بار بىر ئىشــقا تۇتــۇش قىلىۋاپتىمەن
دەڭا ،ئــۇكام .ئەمما،مېنىــڭ مىجەزىمنــى ئۆزىڭىــز
بىلىســىزغۇ ،بىــرەر ئىشــقا نىيــەت قىلســام ،بەدىلــى
قانچىلىــك بولســىمۇ ،ئۇنــى روياپقــا چىقارمىغىچــە
بولــدى قىلمايمەن.بــۇ قېتىممــۇ كېيىنكىلــەر ئوقۇســا
<ۋاھ> دېگــۈدەك بىرنەرســە چىقىــراي دەيمەنــا!
– ۋاھ،ئاالمەتقــۇ ئــاكا! ھېلىتىنــا ئوقۇشــقا
ئالدىــراپ كېتىۋاتىمەن.ئىنشــائالالھ،تېزرەك پۈتۈشــكە
نېســىپ بــوالر…
– ئىنشــائالالھ ئۇكام،مەنمــۇ تېــزرەك قولدىــن
چىقارســام دەيمەن.لېكىن ،ئۆزىڭىز بىلىسىز ،ئالدىراپ
قىلغــان ئىشــنىڭ نەتىجىســى ياخشــى بولمايــدۇ.
ئىمــكان بــار ســۈپەتلىك چىقىــراي ،دەيمەنغــۇ…..

*

*

*

*

*

– ئەسســاالمۇئەلەيكۇم ئــاكا ،قانداقــراق
ئەھۋالىڭىــز؟ تېنىڭىــز ســاالمەتمۇ؟ خىزمــەت ئىشــى
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بىلــەن باشــقا يەرگــە كېتىــپ قېلىــپ ،ســىزنى يوقالپ
كېلەلمىدىــم .كۆرۈشــمىگىنىمىزگە مانــا ھەش–پــەش
دېگۈچــە بــەش يىــل بوپتــۇ .
– ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم ئــۇكام ،شــۇنداق،
كۆرۈشــمىگىنىمىزگە بىردەمــدە نەچچــە يىــل بولۇپتــۇ.
يىلــار نېمىدىگــەن تېــز ئۆتكەن–ھــە؟…
– شۇنداق،شــۇنداق… ھــە راســت ،ھېلىقــى
ئەســىرىڭىز نەشــىردىن چىقىــپ بولغاندۇ،ھەقىچــان؟
ئــۆزۈم ســىرتالردا بولســاممۇ ،خىيالىــم دائىــم شــۇ
ئەســىرىڭىزدە بولــدى ،ئــاكا.
– ھە،ھە…ئۇكام،يېزىۋاتىمــەن .پــات ئارىــدا
پۈتــۈپ قــاالر ،ئىنشــائالالھ…– نېمــە دەيدىغانســىز
ئــاكا؟ شــۇنچە يىلدىــن بۇيــان پۈتمىگــەن قانــداق
ئەســەر ئــۇ؟
ئۇكام.نېمىگــە ئالدىرايســىز
– ھــەي
.ئالدىرىماڭ…ســىز تېخــى بــەزى نەرســىلەرنى
چۈشەنمەيســىز–دە.مەن بــۇ ئەســەرنى شــۇنداق
بىــر يازايكــى ،كېيىنكىلــەر ئۈچــۈن ئۆلمــەس بىــر
دەســتۇر بولســۇن ،دەپ نىيــەت قىلىۋاتىمــەن .بىــر
مىللەتنىــڭ ئىبرەتلىــك ئۆتمۈشــىنى يورۇتۇپ،يارقىــن
كېلەچىكىنىــڭ يــول خەرىتىســىنى ســىزىدىغان
بىــر ئەســەرنى مەيدانغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن مېھنــەت
قىلىۋاتىمــەن .بــۇ بىــر ئېنســىكلوپېدېك ئەســەر
بولغۇســى .ئەممــا ،بۇنىڭغــا كــۆپ ۋاقىــت ۋە زېھىــن
كېتىدىغــان ئىشــكەن .ھــەي….
– ۋوي ،مۇنــداق دەڭا.ئۇنداقتــا ،بــۇ بىــر كاتتــا
ئەســەر بولغۇدەك.بوپتــۇ ،ئىشــلىرىڭىزغا نەتىجــە
تىلەيمەن.ئەســىرىڭىزنىڭ پاتــراق يورۇققــا چىقىشــىنى
ئۈمىــد قىلىمــەن.
– خاتىرجــەم بولــۇڭ ،ئــۇكام .مەنمــۇ قۇسۇرســىز
بىــر ئەســەرنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىــش ئۈچــۈن
ئىزدىنىۋاتىمــەن.
*

*

*

*

دەردىــدۇر .ھــەي…
– بــەك ئەنســىرىمەڭ،ئاكا .نەدىكــى قېرىلىقنىــڭ
گېپىنــى قىلىۋاتىســىز؟ بىرنەچچــە كۈندىــا بۇرۇنقــى
ھالىتىڭىزگــە كېلىســىز ،ئىنشــائالالھ.
– ئېيتقىنىڭىز كەلسۇن،ئىنشائالالھ .
– ئەگــەر رۇخســەت قىلســىڭىز ،ســىزدىن بىــر
ئىشــنى ســوراپ باقــاي ،دېگــەن ئىدىــم.
– سوراڭ،ئۇكام،سوراڭ.
– ھېلىقى ئەسىرىڭىز ……..
– ھە ،ھە….بولدى .چۈشەندىم ،ئۇكام .تېخى
پۈتمىــدى .يېقىندىــن بۇيــان مىجەزىــم بولمىغاچقــا،
قولۇمغــا قەلــەم ئااللمىدىم.ئەممــا خاتىرجــەم بولــۇڭ
ئــۇكام ،مــەن قانداقــا بولســۇن،ئۇنى پۈتتۈرىمــەن.
ئەســەر پۈتكەنــدە ئاندىــن ،نېمىشــكە بــۇ ئەســەرنىڭ
بۇنچىلىــك ئــۇزۇن ۋاقىتتــا پۈتكىنىنــى چۈشــۈنۈپ
قالىســىز.
– ھە،شــۇنداقمۇ؟!… بوپتــۇ ،يەنــە بىــراز
ســا قال يلى … . .
– شــۇنداق ئــۇكام ،ســاقالڭ.بۇ ئەســەر
ئادەتتىكــى ئەســەر ئەمــەس .شــۇڭا ئالدىراشــقا
بولمايدۇ.ئىنشــائالالھ ،بىــر كۈنــى ئوقۇشــقا مۇيەسســەر
بو لىســىز … .
*

*

*

*

*

– ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئاكا ،ياخشىمۇسىز؟
– ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم ئــۇكام ،نېمــە ئىــش بــار
ئىدى؟
– يــان تەرەپتىكــى خوشــنىڭىزنى ئىــزدەپ
كەلگــەن ئىدىــم .ئىشــىكىنى چەكســەم ،ھېچكىــم
جاۋاپلىمىــدى .بىــر يەرگــە كەتكەنمىــدۇ؟
– ھــە ،ھىممــم… ســىزنىڭ خەۋرىڭىــز يــوق
ئىكــەن–دە؟
– نېمىدىن؟
– خوشــنام ئىككــى ھەپتىنىــڭ ئالدىــدا تۈگــەپ
قالدى.ھــەي … رەھمەتلىــك ئېســىل ئــادەم ئىــدى.
ياتقــان يېــرى جەننــەت بولســۇن .باال–چاقىلىــرى
بولمىغاچقــا ،خولۇم–خوشــنا ،جامائــەت بىرلىكتــە
ئۇزىتىــپ قويــدۇق.
–…

*

– ئەسساالمۇئەلەيكۇم ئاكا،قانداق ئەھۋالىڭىز؟
– ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم ئــۇكام ،رەھمــەت
 .يا خشــى  .ئۆ ز ىڭىز چۇ ؟
– ياخشــى ،رەھمــەت .مىجەزىڭىــز يوقمــۇ –
نېمــە؟
– بىــراز مىجەزىــم يــوق .بېشــىم قېيىــپ،
كــۆزۈم قاراڭغۇلىشــىپ تۇرىــدۇ .بەلكىــم قېرىلىقنىــڭ
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ساداقەت
ھەبىبۇلال ئابلىمىت
چاپقۇندىمــۇ ،قار–يامغۇردىمــۇ ،زىمىســتان قىشــتىمۇ،
تومــۇز ئىسســىقتىمۇ ،ھەپتىلــەپ ،ئايــاپ ،يىلــاپ
توكيــو پويىزىنىــڭ شــىبۇيا بېكىتىنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا
ســاقلىغان .بــۇ ســاداقەتمەنلىك بىلــەن ،ئۈمىــد بىلــەن،
ســۆيگۈ ،مۇھەببــەت بىلــەن ســاقالش تــا ئــون يىــل
داۋامالشــقان .ھاچىكــو  12ياشــقا تولغانــدا شــىبۇيا پويىــز
بېكىتىنىــڭ ئىشــىكى ئالدىــدا پروفېسســورنى ســاقالۋاتقان
يــەردە ،چوڭقــۇر ئىزتىــراپ ،ســېغىنىش ئىچىــدە مەڭۈلــۈك
كــۆز يۇمغــان ئىــدى.
بۈگــۈن توكيونىــڭ شــىبۇيا پويىــز ۋوگزالىدىــن
چىققــان يوللۇچىالرنــى قارشــى ئالدىغــان ھاچىكونىــڭ
ھەيكىلــى بــار .ياپونــا ،ســاداقەت ۋە ئىنســان بىلــەن
ھايــۋان ئوتتۇرىســىدىكى دوســتلۇقنىڭ ســىمۋولى
ســۈپىتىدە ،ھاچىكــو ئۆلگەندىــن كېيىــن ئون يىــل بويىچە
پروفېسســورنى ســاقلىغان يەرگــە دەرھــال ھەيكىلىنــى
قاتۇرغــان.
ھەقىقەتــەن ھاچىكونىــڭ بــۇ ســاداقىتىنى بىــز
ئىنســانالر ئۈلگــە قىلىشــىمىزغا ئەرزىيــدۇ.
ســاداقەت ئادەمنىــڭ ئۆزىگــە ۋە باشــقىالرغا دۇرۇس
بولــۇش ســەنئىتىدۇر .ئادەمنىڭ ئادەمــدەك خارەكتېرىدۇر.
ئىنســانالر بىر–بىرىگــە ســاداقەت بىلــەن باغالنغــان
ھالــدا ئۆزىنىــڭ گــۈزەل ئەخالقىنــى نامايــەن قىلىــدۇ.
ئىنســانالر گــۈزەل ئەخــاق بىلــەن تېخىمــۇ گــۈزەل ،تېخىمۇ
قەدىرلىــك بولىــدۇ.
ئىنســانالرنىڭ ،جۈملىدىــن بىــر قەۋىمنىــڭ ئەســلى
ماھىيىتــى بولغــان ســاداقەت ئــۇالر ئۈچــۈن بۈگۈنكــى
كۈنــدە يورۇقلــۇق قىيامىدىكــى قۇياشــتەك بىباھــا .شــۇڭا
ســاداقەت ئــاز بىــر قىســىمالرنىڭال ســاداقىتى بولــۇپ
قالماســتىن بەلكــى پۈتــۈن ئىنســانىيەتكە ،جۈملىدىــن
بىــر قەۋىمگــە خــاس بولغــان مەنىــۋى قــۇۋۋەت مەنبەســى
بولۇشــى كېــرەك.
ھەرقانــداق بىــر قەۋىــم ۋەتىنىگــە ،مىللىتىگــە،
ئائىلىســىگە ،دوســت– يارەنلىرىگــە چىــن دىلىدىــن
ســاداقەتمەن ،ئابدۇخالىــق ئۇيغۇرغــا ئوخشــاش ئىنســانالر
بولغىنىــدەك ،ئۇالرغــا ھــەم خىيانــەت قىلىدىغــان،
خائىنلىــق قىلىدىغــان ،ۋەدىســىگە ۋاپــا قىلمايدىغــان
روزى موللىــدەك خىيانەتچــى ئىنســانالرمۇ بــار بولىــدۇ.
ســاداقەت بىــر قەۋىمنىــڭ قەلبــى بولــۇپ،
خــۇددى كۈندۈزدىكــى يۈزمىڭلىغــان ئىللىــق نۇرلىرىنــى
ئۈستىمىزگەســېخىيلىق بىلــەن چىچىــپ تۇرغــان مەردانــە

–1924يىلــى ياپونىيــە توكيــو ئۇنىۋېرســىتىنىڭ
پروفېسســورى ھىــدې ســابۇرا ئۇېنــو پويىــز بېكىتىــدە بىــر
ئىتنىــڭ كۈچېكىنــى تېپىۋېلىــپ ،بېقىۋالىــدۇ .پروفېسســور
ئىتقــا ”ســەككىز تــال“ دىگــەن مەنىنــى بىلدۇرىدىغــان
”ھاچىكــو“ دىگــەن ئىســىمنى قويــۇپ قويىــدۇ..
ســاپ قانلىــق ،ئــاق رەڭلىــك ،ئەركــەك ھاچىكــو
ھــەر كۈنــى تــاڭ ســەھەردە ئۇنىۋېرســىتقا بېرىــش
ئۈچــۈن ،ئۆيدىــن پويېــز بېكىتىگىچــە پىيــادا ماڭىدىغــان
پروفېسســورغا ھەمــراھ بولىــدۇ .ھاچىكــو تاكــى پويىزنىــڭ
ئىشــىكى يېپىلغانغا قەدەر ســاقالپ تۇرىدۇ ،پروفېسســورنى
ئۇزۇتــۇپ قويــۇپ ،ئاندىــن ئۆيگــە قايتىــپ كېتىــدۇ.
ئــاز ۋاقىــت ئۆتمەيــا بىــر كۈنــى ئاخشــام پروفېسســور
ئۇنىۋېرســىتتىن قايتىــپ ،پويىــز بېكىتىنىــڭ چىقىــش
ئىشــىكى ئالدىــدا ھاچىكونىــڭ ئۆزىنــى ســاقالپ
تۇرغانلىقىنــى كــۆرۈپ ،ھەيــران قالىــدۇ ۋە قاتتىــق
تەســىرلىنىدۇ .پروفېسســور بىلــەن ھايــۋان ئوتتۇرىســىدا
بىــر ســەمىمى دوســتلۇق ،ئىشــەنچ ئورنىتىلغــان ئىــدى.
مانــا بــۇ ئــۆز– ئــارا ســۆيگۈنىڭ نەتىجىســى ئىــدى.
ئەقىللىــق ئىــت پروفېسســورنىڭ ئۆيگــە قايتىــش
ۋاقتىنــى ناھايىتــى توغــرا ھېســاپلىغان ۋە ئوخشــاش
بىــر يولنــى تالاليدىغانلىغىنــى توغــرا بايقىغــان .شــۇڭا
پروفېسســورنىڭ قايتىشــىنىڭ دەل ۋاقتىغــا ئۈلگــۈرۈپ پۇيىــز
بېكىتىگــە چىقىــپ ،ســاقالپ تۇرغــان.
شــۇندىن ئېتىبــارەن بىــر يىــل ھــەر ســەھەردە
ھاچىكــو ،پروفېسســورنى پويىــز بېكىتىگىچــە بىللــە
بېرىــپ ئۇزۇتــۇپ قويغــان ۋە ئاخشــاملىرى پروفېسســور
ئىشــتىن چۈشــكەندە بېكەتنىــڭ ئىشــىكى ئالدىكــى
ئوخشــاش بىــر يــەردە ســاقالپ تــۇرۇپ ،قارشــى ئالغــان.
ســائەت ۋاقىتلىرىنــى ھېــچ ئالماشــتۇرۇپ قويمىغــان .ئەممــا
بىــر ئاخشــام پروفېسســور پويىــز بېكىتــى ئىشــىكىدىن
چىقمىغــان .ھاچىكــو توكيودىــن كېلىدىغــان پويىــز
ئىشــىكىدىن كۆزىنــى ھېــچ ئۈزمــەي تــاڭ ئاتقىچــە ســاقالپ
تۇرغــان .ئىككىنچــى كېچىســىمۇ شــۇنداق تــاڭ ئاتقىچــە
ســاقلىغان .ئۈچىنچــى كېچىنىمــۇ شــۇنداق ســاقالش
بىلــەن ئۆتكۈزگــەن .ئەممــا پروفېسســورنىڭ سىماســى
ھېــچ كۆرۈنمىگــەن .چۈنكــى پروفېسســور ئۇنىۋېرســىتتا
يــۈرەك كېســىلى قوزغىلىــپ ،بــۇ دۇنيادىــن مەڭگۈلــۈك
خوشالشــقان ئىــدى.
ھاچىكــو ھــەر ئاخشــام پروفېسســورنى پويىــز
ۋوگزالىدىــن چىقىــدۇ دېگــەن ئۈمىــد بىلــەن بــوران–
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قىممــەت بېرىــدۇ»
مۇھەببــەت ئىنســانلىق دۇنياســىنى چاقنىتىــپ
تۇرغــان گۆھــەردۇر .مۇھەببــەت بىلــەن تولغــان قەۋىــم
مەڭگــۈ گۈللىنىــدۇ .مۇھەببــەت بولســا بــۇ ئالەمنىــڭ
گۈللىنىشــىدىكى پۈتمەس–تۈگىمــەس قۇۋەت مەنبەســىدۇر.
بــۇ ئالــەم مۇھەببــەت ،ســۆيگۈ بىلەنــا مەڭگــۈ راۋاجلىنىدۇ.
بىــر قەۋىمنىــڭ گۈللىنىشــى ئۈچــۈن الزىــم بولغــان بىــر
قۇرىمــاس قــۇۋۋەت مەنبەســى بولســا بىــر– بىرســىگە
بولغــان مۇھەببــەت ،ســۆيگىدۇر.
بىر–بىرىنى سۆيمىگەن قەۋىمدە شۇنداق بىر ئىللەت
بولىدۇكــى ،ئــۇ بولســىمۇ ئورتــاق ئىشــقا كۆيۈنمەســلىكتۇر.
ئورتــاق ئىشــقا كۆيۈنمەســلىك بىلــەن بىر–بىرىنــى
سۆيمەســلىك ئىللىتىنىــڭ مۇناســىۋىتى ســەۋەپ– نەتىجــە
مۇناســىۋىتى بولــۇپ ،بىر–بىرىنــى سۆيمەســلىك ،بىــر–
بىرىنــى قوللىماســلىقتىن ئورتــاق ئىشــقا كۆيۈنمەســلىك،
ئورتــاق پائالىيەتلەرنــى قوللىماســلىق كېلىــپ چىققــان .بــۇ
تەرەققــى قىلىــپ ئــۆز ئــارا دۈشمەنلىشــىش دەرىجىســىگە
كۆتۈرۈلگــەن.
قۇمــدەك چېچىالڭغــۇ جەمئىيەتتىــن پەقــەت قۇمــدەك
چىچىالڭغــۇ ئــادەم يېتىشــىپ چىقىــدۇ .بۇنــداق بولۇشــنىڭ
ئۆزىمــۇ شــۇ قوۋمغــا قىلىنغــان ساداقەتســىزلىكتۇر،
خىيانەتتــۇر.
خىيانــەت بولســا قەۋىمگــە قىلىنغــان ئــەڭ رەزىللىــك
بولــۇپ ،ئــۇ نەپســانىيەتچىلىك ،ساداقەتســىزلىك پارنىكىدا
يېتىشــىپ ،ئۆســۈپ چىققــان بولىــدۇ.
ســاتقىن قــارا كۆڭۈللــەر بارلىــق مەنپەئەتتىــن مەنــا
بەھرىمــەن بولســام ھەتتــا بــۇ ئالەمدىكــى بارلىــق ھــارام
نەرســىلەرمۇ ماڭا نېســىپ بولســا دەيدىغان نەپســانىيەتچى،
ئۆزىنىــڭ تويمــاس نەپســى ئۈچــۈن ھەممىنــى قىلىدىغــان
رەزىــل كىشــىلەردۇر.
بــۇ ئالــەم تارازىســىنىڭ بىــر ئۇچىــدا شــۇ قوۋمنىــڭ
ئىســتىقبالى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىدىغان ســاداقەتمەنلەر
بولســا ،يەنــە بىــر ئۇچىــدا شەخســىي مەنپەئەتــى ئۈچــۈن
رەزىللىــك قىلىدىغــان خىيانەتچىلــەر بــار.
ئەســكىلىكنىڭ يولــى تــۈز ھــەم قىســقا بولىــدۇ،
ئەممــا كۆڭلىگــە ئۇلۇغــۋار غايىلەرنــى پۈككــەن ياخشــى
ئىنســانالرنىڭ يولــى ئەگىر–توقــاي ھــەم ئــۇزۇن بولىــدۇ.
قىيىــن يولــار ھامــان ياخشــى مەنزىرىلىــك يەرلەرگــە
ئاپىرىــدۇ.
ۋىجدانىمىــز ،ســاداقىتىمىز بىلــەن بــۇ دۇنيــادا
شــەرەپ بىلــەن ياشىشــىمىز الزىــم .ســاداقتەت تەڭرىنىــڭ
نېھمىتــى ،ئىنســاننىڭ غورۇرىــدۇر.

قۈياشــقا ،كېچېلىــرى جىن–شــەياتۇنالرنىڭ تىمىســقىالپ
يۈرگــەن زۇلمــەت باســقان زېمىنغــا يــوپ– يــورۇق يــۈزى
ئارقىلىــق يورۇتىدىغــان ئاشــۇ تولــۇن ئايغــا ئوخشــايدۇ.
ســاداقەتمەن كىشــى پىــداكار بولىــدۇ .ئۆزىنىــڭ
قەۋىمگە ،ئائىلىســىگە ،دوســتلىرىغا مۇھەببەت باغلىغان،
تىرىشــچان ،مــەرت ۋە پەزىلەتلىــك بولىــدۇ.
ئىلىم–پەننــى ئۈگىنىــش ئۈچۈنمــۇ پىداكارلىــق
كېــرەك .بولۇپمــۇ يــاش ئەۋالتــار ئۈچــۈن ئىلىــم ئۆگىنىــش
ئــۆز قەۋىمىنىــڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن بەكمــۇ مۇھىــم.
ئىتىپاقلىــق ئۈچۈنمــۇ پىداكارلىــق كېــرەك .نادامەتكــە
تولغــان تارىخــاردا مىڭلىغــان ئون مىڭلىغــان جەڭگىۋارالر،
پىــداكار قەھرىمــان ئوغــۇل– قىزالرنىــڭ ئىسســىق قــان
بەدىلىگــە كەلگــەن غەلبىنــى ،ئىتىپاقســىزلىقىدىن قولدىــن
بىرىــپ قويغــان تېراگىدىيەلــەر كۈرمىــڭ.
بىــز پىداكارلىقنــى مۇئەييــەن كوللىكتىپنىــڭ
مەنپەئەتــى ئۈچــۈن  ،ھــەق يــول ئۈچــۈن ،ئادالــەت ئۈچۈن
ئۆزىنىــڭ بارلىغىنــى ئاتــاش دەپ چۈشــىنىمىز .ئەمــدى
مۇشــۇ خىــل بېغىشالشــنى ئەمەلىيەتكــە ،ئۆزىمىزنىــڭ
ھازىرقــى رېئاللىقىغــا ئايالندۇرۇشــتا بىرىنجــى بولــۇپ دۇچ
كىلىدىغــان نەرســە شەخســىي مەنپەئــەت ،ئــۆز نەپســى ۋە
مەنمەنچىلىــك  ،يەنــى ”مــەن“ نىــڭ ئۆزىــدۇر .پەقــەت
ئۆزىنــى يېڭەلىگــەن ،ئــۆز نەپســىدىن كەچكــەن ،ئۆزىنىــڭ
شەخســىي مەنپەتىنــى ئــۆز رازىمەنلىكــى بىلــەن ئومومنىــڭ
مەنپەئەتــى ،ئومۇمنىــڭ ئىتىپــاق– ئىناقلىقــى ئۈچــۈن
قۇربــان قىلغانلىــق پىداكارلىــق بولىــدۇ.
شــۇڭا پەيغەمبەرلــەر ،جاھــان مۇتەپەككۇرلىــرى،
ئالىمــار ئۆزىنــى– ئــۆزى يېڭىــش  ،ئــۆز نەپســى
ئۈســتىدىن غەلبــە قىلىشــنىڭ زۆرۈرلىكــى ۋە ئەھمىيىتــى
ھەققىــدە ئاجايىــپ ئۆتكــۈر تەلىملەرنــى قالدۇرغــان.
مەســىلەن :پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد (س.ئــا.ۋ) .
ئــۆزى ئىشــتىراك قىلغــان ۋە قومانــدان بولغــان ئۇھــۇد
جىڭىنىــڭ غەلبىســىدىن كىيىــن ،ئــۆز ســاھابىلىرى ۋە
پۈتكــۈل مۈئمىنلەرگــە تولىمــۇ چۇڭقــۇر مەنىلىــك قىلىــپ:
”بىــز ھازىــر پەقــەت كىچىــك ئۇرۇشــتىال يەڭــدۇق  ،چــوڭ
ئــۇرۇش تېخــى ئالدىمىــزدا ،ئــۇ بولســىمۇ ئــۆز نەپســىنى
ئــۆزى يېڭىــش كۈرىشــى “ دېگــەن.
پىداكارلىــق بىلــەن ئــۆز نەپســىمىزنى يېڭىــپ
ئىتىپاقلىشــالمىغان قەۋىمنىــڭ ئارمانلىــرى ئارمانلىقتــا،
دەرتلىــرى دەرمانلىقتــا قالىــدۇ .مانــا مۇنــداق ئاقىۋەتلەرنىڭ
كېلىــپ چىقىشــىغا ســەۋەپ بولۇشــنىڭ ئــۆزى شــۇ قەۋىمگــە
قىلىنغــان ساداقەتســىزلىكتۇر .بىــر– بىرىنى سۆيمەســلىك،
بىــر– بىرىگــە مۇھەببــەت بىلــەن باغالنماســلىق ،بىــر–
بىرىنــى كەچۈرمەســلىك پۈتــۈن بىــر قەۋىمگــە قىلىنغــان
خىيانەتتــۇر.
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مۇتەپەككــۈر ئالىمــى ئەلىشــىر
ناۋائىــي مۇنــداق دېگــەن« :مۇھەببــەت جــۇالالپ تۇرغــان
بىــر گۆھەركــى ،ئــۇ ئىنســانلىق تاجىســىغا زىننــەت ۋە

–2016يىلى –12ئۆكتەبىر ،گېرمانىيە
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شېئىرالر

ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەت (شىۋېتسىيە)

ئاخىرقى ئاۋاز

كۆك ئاسماننىڭ قۇمدەك سارغايغان،
قىلدەك ئىنچىكە ئاۋازى
چىلىق–چىلىق ھۆل قىلدى مېنى،
بىراق مەن كۆيمەكتە ئىدىم سۇنىڭ ئىچىدە.
مەن پېتىۋاتاتتىم قايتا كۆتۈرۈلمەيدىغان قۇياشتەك،
يىقىلماقتا ئىدىم قايتا كۆكلىمەيدىغان دەرەختەك،
ئاسمانغا دەسسەپ تۇراتتىم ،بېشىم زېمىنغا تاقاشقانىدى.
بىر ئاۋاز شۇنچە يىراقتىن ئاڭلىناتتى،
ئەمەلىيەتتە زېمىن يىغالۋاتاتتى
ئۇ مەرھۇم ئانامنىڭ قولىدەك يۇمشاق ئىدى،
ئۇ ،مەن كىچىكىمدە ئويناپ چوڭ بولغان مەھەلىمىزدەك يېقىملىق ئىدى،
مەن مەھەللىمىزنى دەپنە قىلغان كۈنى دەل مۇشۇ ئاۋازدا يىغلىغانىدىم.
بالىالر ئوينىغۇدەك مەھەللىلەر بولمىغاچقا
ئۇالر يا ئۆيگە ياكى بارسا –كەلمەس يەرگە سولىناتتى،
ئاتا–ئانىالر بالىلىرىنىڭ بارسا–كەلمەس يەرگە سولىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن
بالىالرنى پەقەت ئۆيگە سوالپ باقاتتى.
ئاۋاز تېخىمۇ يىراقالپ باراتتى،
خۇددى كەچكى شەپەق نۇرىدەك قان تاماتتى.
ئاخىرقى ئاۋازمۇ ئۈزۈلدى،
ھەممە يەر قاراڭغۇلۇققا چۆمدى.
مەن پەقەت ئۈچۈپ قاالي دېگەن شامدەك پىلدىرالپ تۇراتتىم.
–2017يىلى 8ئاينىڭ –20كۈنى ستوكھولىم

ئانا تىلىم
تارىم ئەسلى
ئانا ماكان ئىدى ئانا تىلىمدا،
ئەمدى تارىم دېسەم
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باشقا نەرسە كېلەر كۆز ئالدىمغا
شۇندىن بېرى
ھېچ نەرسىنىڭ تەمى قالمىدى تىلىمدا،
خۇددى پىزا ،كولدولما يىگەندەك
گۆشنان ،قاتلىما ئورنىغا.
تىنەپ يۈردۈم كۆپتىن بېرى تار ۋاقىتنىڭ ئىچىدە،
ئۈچتىن يېرىمنى ئېلىپ ئىككى يېرىم قىاللماي
ياكى بىر يېرىمنى يېرىم ئىككى دىيەلمەي نوبىل يۇرتىدا
نوبىلنىڭ نامىغا ساھىپ بولغان
سېلما الگېرلۆفنىڭ ئەسەرلىرى،
توماس ترانسترۆمېرنىڭ شېئىرلىرى،
ۋە ئاسترىد لىندگېرېننىڭ چۆچەكلىرىنىڭ تىلىدا سۆزلەپ يۈرۈپمۇ
بىر تامچە سۇ تاپالمىدىم چاڭقاق دىلىمغا.
ئاق ۋاراققا ئويۇلغان سۆزلەر
خۇددى تاشتىن تۈپلەنگەن كىتابتەك
قېتىپ كەتكەن ئىدى ئۆزىنىڭ ئىچىگە.
شۇنچە سوغۇق ئىدى ئۇ،
خۇددى ستوكھولىم ئونۋېرسىتېتىنىڭ ئىچىگە تىكلەنگەن
كوڭزىنىڭ تاش ھەيكىلىدەك
سېلما الگېلۆفنىڭ ماڭا يازغان سۆيگۈ خېتىنى،
توماس ترانسترۆمېرنىڭ روھىيتىمگە قويغان دىئاگنوزىنى،
ئاسترىد لىندگېرېننىڭ چۈشلىرىمنى تەسۋىرلىشىنى
ئوقۇۋاتىمەن قارا تەرگە چۆمۈلۈپ،
خۇددى قىرتاق قارا قەھۋەنى زورالپ ئىچكەندەك
ئەگەر سىلەرنى ئوقۇسام كۇچادا ياكى قەشقەر ،قۇمۇلدا،
ئۇيغۇر دەملىگەن چاي بىلەن ئۇيغۇرنىڭ زۇۋانىدا،
ئايلىناتتى توماس تامچى ئۇستامغا،
سېلما ،ئاستىرد گۈلچى قىزالرغا،
مەن مېنىڭ تىلىمغا ،تارىمدىكى ساددا ئۇيغۇرغا.
مېنىڭ تىلىم ئانامنىڭ تىلى،
مېنىڭ تىلىم باالمنىڭ تىلى،
مېنىڭ تىلىم نەۋرە ،چەۋرە ،ئەۋرەمنىڭ تىلى،
مېنىڭ تىلىم ئۇيغۇرنىڭ تىلى.
-2017يىلى -9فېۋرال ،ستوكھولىم
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ئاخىسكا خەلق شېئىرلىرىدىن تالالنمىالر
ئويغان
دەرۋىش يۇنۇس
ئۆمۈر باغچىسىنىڭ گۈلى سوالشماستىن،
ئويغان كەل كۆزلىرىم ،غەپلەتتىن ئويغان.
بىر كۈن ئەجەل بىزگە پۈرسەت بەرمەستىن،
ئويغان كەل كۆزلىرىم ،غەپلەتتىن ئويغان.
يۇمشاق تۆشەكتە ياتما يۇمۇالپ،
ئەنسىرمەدىن ئۇخلىما قانغىچە.
ئاتارالر چوڭقۇر قاراڭغۇ يەرلەرگە،
ئويغان كەل كۆزلىرىم ،غەپلەتتىن ئويغان.
يۇنۇس دەرۋىش دەيدۇكى ،سۆزى ئىشەنچسىز،
سېنىڭ ئۇ كۈمۈشلىرىڭ بۇ يەردە سېتىلماس.
ئەلگە پايدىسى بولمىغاننىڭ ،ھەققە پايدىسى بولماس
ئويغان كەل كۆزلىرىم ،غەپلەتتىن ئويغان.

يارىشامدۇ؟

يىتگۈن گومورئالى
ۋەتەنگە پىسەنت قىلماسلىق،
بۈگۈن بىزگە يارىشامدۇ.
بۇ ئىشتا ھارماق ،ۋازكەچمەك،
ئېيتىڭالرچۇ ،بىزگە يارىشامدۇ.

ئەي تۈرك ئوغلى ،كۈچلۈك بول،
ۋەتەننى ساتماقچىمۇسەن.
ئارقاڭغا قايت ،ئۆز تارىخىڭغا قارا،
ساتقۇنلۇق بىزگە يارىشامدۇ.

ئىنساپ قىلىڭ ،كېلىڭ يولغا،
مەھكەم بەرگىن قولنى قولغا.
ئۆز يۇرتۇمىز تۇرۇغلۇق،
سۈرگۈن بىزگە يارىشامدۇ،

بولدى ھازىرغىچە ياشىغانلىرىم،
غېرىب دەپ ئاتىلىپتىمەن
ئىسمىمنى يىتگۈن قويۇپتىمەن،
يىتگۈن بىزگە يارىشامدۇ.

*

« »Ahıska Halk Şiirinden Seçmelerناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى
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بىزگە بىر چارە
شىمشەك سۈرگۈن
ئاخىسكا دىيارى ئېلىمىز بىزنىڭ،
يەنە پەرىشاندۇر ھالىمىز بىزنىڭ.
يۇرتتىن ئايرىلىش بولدى يولىمىز ،
ئامان ئالالھ ،ئامان ،قالدۇق بىچارە،
ياندۇق ئالالھ ياندۇق بىزگە بىر چارە.

بىزنىڭ بەختىمىزمۇ چىچەكلەرمۇ
يۇرتى بار يۇرتتىن يۇرتقا كۆچەمدۇ
قاناتسىز قۇشالر يات يۇرتالردا ئۇچاالمدۇ
ئامان ئالالھ ،ئامان ،قالدۇق بىچارە
ياندۇق ئالالھ ياندۇق بىزگە بىر چارە

پەرىشان قىلدى بىزنى گروزىيە،
ئايرىدى ۋەتەندىن ،ئايرىدى دوستالردىن.
تىخىچە بېشىمىز قوتۇلمىدى ھازىدىن،
ئامان ئالالھ ،ئامان ،قالدۇق بىچارە،
ياندۇق ئالالھ ياندۇق بىزگە بىر چارە.

چاقمايدۇ دەيدۇ نېمە بوالر بىزنىڭ ئەھۋالىمىز
يەتمەيدۇ دوستالرغا بىزنىڭ قولىمىز.
ھەر تەرەپتىن قورشالدى بىزنىڭ يولىمىز ،
ئامان ئالالھ ،ئامان ،قالدۇق بىچارە،
ياندۇق ئالالھ ياندۇق بىزگە بىر چارە.

ئاخىسكا تۈركچىسىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچىالرشتۇرغان

ئانا
شېئىر
سامەد ۋۈرگۈن (ئەزەربەيجان)

تېخى بوۋاق ئىكەن يەرگە كۆمدى سېنى،
ھاياتقا قاناتسىز ئاتتى مېنى.
قارىغىنە قانداق ۋەيران بولدى ھاياتىم،
سەنسىز ھايات زىندان بولدى ئانا.
قەلبىڭدە باردۇر ياخشى تىلەكلەر،
اليىقتۇر سەجدىگە ساڭا پەرىلەر.
قەيەردىسەن ،كۆزلىرىم ئىزلەر سېنى،
پەرزەنتىڭ سەنسىز ھازىداردۇر ئانا.
سەن قۇياش كەبى چىقتىڭ ۋە پاتتىڭ،
بىچارە باالڭنى غەملەرگە ئاتتىڭ.
ئېيتقىنە ماڭا قايسى ئارمانغا يەتتىڭ،
شۇنچە زامان تۇپراقالردا ئانا.
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بىر ئاھ ئۇرسام سەنسىز ،قوپساممۇ توپان،
ئۆمرۈمنى بېرىمەن يولۇڭدا قۇربان.
يۇمۇلغان كۆزلىرىڭنى ئاچقىنە بىر ئويغان،
ئەمدى ھايات باشقا ھاياتتۇر ئانا.
ھازىر ئەھۋالىڭ قانداق بىلگىم كېلىدۇ،
دەردلىرىمنى ساڭا تۆككۈم كېلىدۇ.
سىنى كۆرمەك ئۈچۈن ئۆلگۈم كېلىدۇ،
تەسەللىم ئاھ بىلەن ھازىدۇر ئانا.
تۈركىيە تۈركچىسىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان.

 18تۆگە ھىكايىسى
)مەسەل(
بــۇرۇن ئۆتكــەن بىــر دادا ئــۈچ ئوغلىغــا ئــون يەتتــە
تۆگىســىنى مىــراس قىلىــپ قويۇپتــۇ .دادىســى ئالەمدىــن
ئۆتكەندىــن كېيىــن ،بالىلىــرى دادىســىنىڭ ۋەســىيىتىنى
ئېچىــپ ئوقۇپتــۇ.
ۋەســىيەتتە مۇنــداق دېىيىلگــەن ئىكــەن :تۇنجــى
ئوغــۇل تۆگىلەرنىــڭ ئككىــدەن بىرىنــى ،ئوتتۇرانچى ئوغۇل
ئۈچتــەن بىرىنــى ۋە كەنجــى ئوغــۇل توققــۇزدەن بىرىنــى
ئالســۇن .ئــون يەتتىنــى ئىككــى ،ئــۈچ ۋە توققۇزالرغــا
پۈتــۈن بۆلگىلــى بولمىغاچقــا ،بــۇ ئــۈچ ئوغــۇل تالىشــىپ،
جىدەللىشىشــكە باشــاپتۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر ئاخىــرى
بىــر دانىشــمەندىن ئەقىــل سوراشــنى توغــرا تېپىپتــۇ .بــۇ
دانىشــمەن ۋەســىيەتنى ئەســتايىدىل ئوقــۇپ چىقىــپ،
ياخشــى ئويالنغاندىــن كېيىــن ،ئۆزىنىــڭ بىــر تۆگىســىنى
ئېلىــپ كېلىــپ ئــۇ ئــون يەتتــە تۆگىگــە قوشــۇپتۇ–دە،
جەمئــى تۆگــە ئــون ســەككىز بولۇپتــۇ.
شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ ۋاپــات بولغــان دادىنىــڭ
ۋەســىيىتىنى قايتــا ئوقۇپتــۇ .ئــون ســەككىزنىڭ ئىككىدەن
بىــرى توققــۇز ،شــۇڭا ئــۇ چــوڭ ئوغۇلغــا توققــۇز تۆگــە
بېرىپتــۇ .ئــون ســەككىزنىڭ ئۈچتــەن بىــرى ئالتــە،

شــۇڭا ئوتتۇرانچــى ئوغۇلغــا ئالتــە تۆگــە بېرىپتــۇ .ئــون
ســەككىزنىڭ توققــۇزدەن بىــرى ئككــى ،شــۇڭا كەنجــى
ئوغۇلغــا ئىككــى تۆگــە بېرىپتــۇ .مانــا ئەمــدى ھەممىســىنى
قوشــۇپ باقســاق:
9+6+2=17
ئېشــىپ قالغــان بىــر دانــە تۆگىنــى بــۇ دانىشــمەن
ئــادەم ئــۆزى ئېلىــپ كېتىپتــۇ .بــۇ ھىكايىنىــڭ ھىكمىتــى
شــۇ:
بــۇ يــەردە مەســىلىنى ھــەل قىلىشــتىكى مۇھىــم
نۇقتــا –18تۆگىنــى يەنــى ئورتــاق بىــر ئاساســنى تېپىــش.
گەرچــە باشلىنىشــتا تــەس كۆرۈنســىمۇ–18 ،تۆگىنىــڭ
قوشۇلىشــى بىلــەن بــۇ مەســىلە ھــەل بولغــان .دېمــەك بىــر
مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ بىرىنجــى باســقۇچى ئالــدى
بىلــەن ئۇنــى ھــەل قىلغىلــى بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىش،
ئەگــەر بــۇ ئىشــىنىش بىلــەن يولغــا چىقمايدىكەنمىــز
ھېچقانــداق مەســىلە ھــەل بولمايــدۇ .يەنــى ئىشــىنىش،
پىكىــر يۈرگــۈزۈش ،ھەركــەت قىلىــش ۋە قىلغــان ئىشــتىن
يەكــۈن چىقىرىــش بىــر مەســىلىنى ھــەل قىلىشــتىكى
مۇھىــم باســقۇچالردۇر.
ئېنگىلىزچىدىن دىلدۇز تېلمان ھەسەن تەرجىمىسى
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ئانار نۇسخىسىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى تارىخىي ۋە سىمۋوللۇق ئورنى ھەققىدە
زۇلھايات ئۆتكۈر(شىۋېتسىيە)

مەدەنىيــەت مىراســلىرىدىكى تۈرلــۈك نۇســخىالرغا
دەۋر ئاالھىدىلىكــى ،دىنىــي ئېتىقــاد ۋە ئىســتېتىكا
قارىشــى قاتارلىــق ئامىلــار يوشــۇرۇنغان بولــۇپ،
يېزىققــا قارىغانــدا ئىســپاتالش ۋە دەلىــل خاراكتېــرى
تېخىمــۇ كۈچلــۈك بولىدۇ.ئانــار نۇسخىســى ھەققىــدە
ئىســام دىنــى ،بــۇددا دىنــى ۋە خىرىســتىيان دىنــى
قاتارلىــق كــۆپ خىــل دىنىــاردا ئوخشــىمىغان
ئەپســانىلەر مەۋجــۈت بولــۇپ ،ھەرقايســى دەۋر
ۋە ئېتىقــاد سىستېمىســى ئاســتىدا ئانارنىــڭ
ســىمۋوللۇق خۇسۇســىيىتىمۇ پەرقلىــق بولغــان ۋە
ئوخشــىمىغان شــەكىللەردە خاراكتېرلەنگەن.ماقالىــدە
ئانــار نۇسخىســىنىڭ ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ ئــەڭ
دەســلەپكى تۇتېــم دەۋرىدىــن باشــاپ ،ئۇيغــۇر
مەدەنىيىتىنىــڭ ھەرقايســى قاتالملىرىــدا ئەكــس

توقلــۇق ،بەرىكــەت ۋە ســاغالملىقنىڭ ســىمۋولى
بولــۇپ كەلگــەن.
بارلىــق دىنــاردا ئاساســەن خاســىيەتلىك مىــۋە
دەپ قارالغــان ئانــار ئــەڭ ئىپتىدائىــي دىنالردىــن
بىــرى بولغــان زەردۇشــت دىنىدا(ئاتەشپەرەســلىك)
ھەرخىــل دىنىــي مۇراســىم ۋە يوســۇنالردا كــەڭ
قوللىنىلغــان ۋە ئانارنىــڭ خاســىيىتىگە  ،قۇدرىتىگە
تېۋىنغــان .بــۇ خىــل ئىپــادە ئانارنىــڭ ئىــران ۋە
ئافغانىســتاندىن كېلىپ چىققانلىقىنىدەك كۆزقاراشنى
تېخىمــۇ ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.ئىران ئەپســانىلىرىدە
ئىســفەندىيارنىڭ ئانارنــى يېگەندىــن كېيىــن كــۈچ–
قۇدرەتكــە تولــۇپ ،يېڭىلمــەس قەھرىمــان بولغانلىقى
بايــان قىلىنســا  ،زەردۇشــت دىنىــدا بولســا مەڭگــۈ
ئۆچمــەس روھقــا ســىمۋول قىلىنىدۇ.بىــر تــال
ئانارنىــڭ ئىچىدىــن مىــڭ دانــە ئۇرۇقنىــڭ چىقىشــى
يۈكســىلىش ۋە بايلىققــا ســىمۋول قىلىنىدۇ.بالىالرنىڭ
تۇغۇلــۇش مۇراســىملىرىدا ئانــار دانىســى ،قــۇرۇق
ئــۈزۈم ۋە گۈرۈچنــى ئارىالشــتۇرۇپ ئەتراپقــا چېچىــش
ئادەتلىــرى بولغان.قەدىمكــى مىســىردا مېيىتــار ئانــار
بىلــەن قوشــۇپ دەپنــە قىلىناتتــى .يەھۇدىــاردا
بولســا ئانــار ئادىللىــق ،توغرىلىقنىــڭ ســىپۋولى
بولــۇپ ،ئانارنىــڭ ئىچىــدە  613دانــە ئۇرۇقنىــڭ
بارلىقىغــا ۋە ئــۇ ئۇرۇقالرنىــڭ قانۇننىــڭ 613
ماددىســىغا ۋەكىللىــك قىلىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىدىغان
ئېتىقادمــۇ بار.مىمارچىلىــق ۋە بېزەكلــەردە ئانــار
نۇسخســى كــەڭ قوللىنىلغان.خىرىســتىيان دىنىدىمــۇ
ئانــار مەڭگۈلــۈك ھاياتقــا ســىمۋول قىلنغــان بولــۇپ،
چېــركاۋ بېزەكلىــرى ۋە تــام رەســىملىرىدە ئانــار
نۇسخىســى ناھايىتــى كــۆپ قوللىنىلغــان1 .

ئەتتۈرىلىشــى ۋە بــۇ مەدەنىيــەت ئىزنالىرىنىــڭ
ســىمۋوللۇق رولــى چۈشــەندۈرىلىدۇ.
ئانــار ئــەڭ قەدىمكــى يېتىشــتۈرۈلگەن
مىۋىلەردىــن بىــرى بولــۇپ ،ئانارنىــڭ ئانــا ۋەتىنــى
ئىراندۇر.فارســچىدىكى ئىســمى ئېنــار بولــۇپ،
تۈركىيــە تۈركچىســىدە نــار ۋە بىــر قىســىم تۈركىــي
تىلــاردا ئانــار دەپ ئاتىلىــپ كەلمەكتە.ئانــار
ھىندىســتان ۋە يىپــەك يولــى ئارقىلىــق ئاســىيا
دۆلەتلىرىگە،ئىســپانىيىنىڭ مۇســتەملىكە دۆلەتلىــرى
ئارقىلىــق جەنۇبــى ئامېركىغــا تارالغــان.
ئوخشىمىشــان مەدەنىيەتلــەردە ئانارنىــڭ
ســىمۋۋوللۇق رولــى پەرقلىنىدىغــان بولســىمۇ،كۆپ
ســاندىكى مەدەنىيەتلــەردە بىناكارلىــق ،توقۇلمــا
بۇيــۇم ۋە قــول ھۈنەرۋەنچىلىكتــە ئانــار نۇسخىســى
قوللىنىلىــپ كەلگــەن بولــۇپ ،ئەلمىســاقتىن بۇيــان
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ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىــدە ئانارنىــڭ ئورنــى
ناھايىتــى يۇقىــرى بولــۇپ ،ئانارغــا مۇناســىۋەتلىك
بــەزى ئەقىدىلــەر ۋە قاراشــارمۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ روھىــي
ۋە ئىجتىمائىــي دۇنياســىغا ســىڭىپ كەتكــەن .ئانارغــا
ئائىــت بىــر قىســىم چــۈش تەبىرلىــرى بــار:
ئەگــەر كىســەلچان كىشــى ئانارنىــڭ پوســتىنى
يــەپ چــۈش كۆرســە كېســىلىدىن ســاقىيدىغانلىقىنى
بىلدۈرىــدۇ.
ئانــار كــۆرۈپ چــۈش كۆرســە مەبلــەخ ئۇنىڭدىــن
باشــقا ئەندىشــە ياكــى بىــر يەرگەســەپەرگە
چىقىدىغانلىقىنــى بىلدۈرىــدۇ.
ئەگــەر ئانارنىــڭ ئۇرۇقــى ئــاق كــۆرۈپ چــۈش
كۆرســە ئــاز پۇلنــى بىلدۈرىــدۇ.
ئەگــەر ئانارنىــڭ ئۇرۇقــى قىزىــل بولســا ئــۇ
ھالــدا كــۆپ پايدىنــى بىلدۈرىــدۇ.
كۆرىنىشــى بــەك پاكىــزە ئانارنــى كــۆرۈپ چــۈش
كۆرســە يــاش قىزنــى بىلدۈرىــدۇ.
ئوتتۇرىدىــن ئاجىــراپ كەتكــەن ئانارنــى
كــۆرۈپ چــۈش كۆرســە نۇمۇســىنى يوقاتقــان
قىزنى،ئاجىراشــقان ئايالنــى ياكــى بىــر تــۇل ئايالنــى
بىلدۈرىــدۇ .
ئۇيغــۇر خەلــق ناخشــىلىرىغىمۇ ئانــار سىماســى
ســىڭىپ كەتكــەن بولۇپ،ئانارگۈلبــاال ،ئانارنىــڭ
دانىســى قاتارلىــق ئانــار كۈيلەنگــەن ناخشــىالر
بــاردۇر.
شامال چىقسا ئەگىيدۇ
سەمەن يولىدا تېرەك.
ئانچە مۇنچە كەپ تۇرسىال ئانارگۈل باال
چىدىمايدىكەن يۈرەك.
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ئانــار نۇسخىســىنىڭ
قوللىنىلىشــى ئــۇزۇن تارىخقــا ئىگــە بولــۇپ،
توقۇمىچىلىــق،
بىناكارلىــق،
نەققاشــچىلىق،
ســەرگەزچىلىك ،فار–فــۇر بۇيــۇم ســەنئىتى قاتارلىــق
كــۆپ خىل ســاھەلەردە قوللىنىلىــپ كەلگەن.تارىخىي
ماتېريالــاردا تۈركىــي خەلقلــەر ئىچىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئــەڭ دەســلەپ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى خوشــنىلىرى
بولغــان ســوغدىالرنىڭ تەســىرىدە ئانــار بىلــەن
ئۇچراشــقانلىقى ۋە ئانــار نۇسخســىنى قولالنغانلىقــى
بايــان قىلىنىــدۇ.
بويىدىكــى كىــروران
لوپنــۇر كۆلــى
خارابىلىقىدىــن ۋە نىيــە خارابىلىقىدىــن تېپىلغــان
پــاالز ،گىلــەم پارچىلىــرى ۋە يــۇڭ توقۇلمىالردىــن
ئانــار نۇسخىســىىنى ئۇچراتقىلــى بولىدۇ.نىيــە
خارابىلىقىدىــن تېپىلغــان بــۇ يادىكارلىقالرنىــڭ
تارىخىــي دەۋرى ۋېــي سۇاللىســى دەۋرىگــە توغــرا

كېلىدىغــان بولــۇپ ،تارىخــى ماتېرىيالالرغــا ئاساســەن
ئانارنىــڭ ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىككــە مىالدىدىــن بــۇرۇن
–126يىللىــرى تارقالغانلىقــى مەلــۇم  2،لېكىــن ئانــار
نۇسخىســىنىڭ قاچاندىــن باشــاپ قوللىنىلغانلىقىغــا
ئائىــت ئېنىــق بىــر تارىــخ يــوق بولــۇپ ،جەنۇنــى
ۋە شــىمالى ســۇاللىلەردەۋرىدىن كېيىــن ئاندىــن
ئۆســۈملۈك  ،مىــۋە نۇســخىلىرىنىڭ قوللىنىلغانلىقــى
خاتىرىلەنگەن.بــۇ ســەۋەبتىن ئانــار نۇسخىســىنىڭ
ئۇيغــۇرالر ياشــىغان زېمىندىــن ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىككــە
تارالغانلىقــى ئېھتىمالغــا ناھايىتــى يېقىــن.
ئانــار نۇســخىلىق گىلــەم قەدىمىــي گىلــەم
نۇســخىلىرىدىن بولۇپ،چۈلــۈك ئانــار نۇســخا،
شــاخ ئانــار نۇســخا دەپ ئىككــى خىــل نــام بىلــەن
ئاتىلىــدۇ .بــۇ ئىككــى نۇســخىنىڭ مەزمۇنى ئوخشــاش
بولــۇپ ،ئانــار دەرىخىنــى نامايــان قىلســىمۇ،
لېكىــن نەقىــش قۇرۇلىشــىدا مەلــۇم ئوخشــىمايدىغان
جايلىــرى بولغاچقــا ئىككــى خىــل نــام بىلــەن
ئاتالغان.ئانــار نۇســخىلىق گىلــەم ئەجداتلىرىمىزنىــڭ
ئىشــلەپچىقىرىش مۇھىتىدىــن بىۋاســتە ئېلىنغــان
بولۇپ،ئۇالرنىــڭ قەدىمكــى دەۋرلەردىــا ئانارنىــڭ
نۇرغــۇن كېســەللەرگە شــىپا بولىدىغــان دورىلىــق
خۇسۇســىيىتىنى ،غــازاڭ ۋە شــۆپۈكلەرنى بويــاق
ماتېريالــى قىلىشــقا بولىدىغانلىقىنــى بايقىغانلىقىنــى،
ئانارنــى بىرقــەدەر يۇقىــرى ئىقتىســادىي ئۈنــۈم
بېرىدىغــان ،مىۋىســى شــىپالىق بولغان خاســىيەتلىك
دەرەخ دەپ قارىغانلىقىنــى ۋە ئانــار ئۆستۈرۈشــكە
ئەھمىيــەت بەرگەنلىكىنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ.
نۇســخىالردىكى لوڭقــا شــەكىللىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ
قەدىمدىــن تارتىپــا گــۈل گىياھالرغــا ھېرىســمەن
ئىكەنلىكــى ۋە لوڭقــا ،تەشــتەكلەردە گــۈل گىيــاھ
ئۆســتۈرۈش مەدەنىيىتىنىڭ بولغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشــقا
بولىــدۇ.
ئانــار نۇسخىســى قانۇنىيەتلىــك ،رەتلىــك،
ئەركىــن شــەكىللىك نۇســخا بولــۇپ ،ئۇزۇنىســىغا ۋە
توغرىســىغا كېڭىيەلەيدۇ.شــوخ كــۆك ۋە كــۆك رەڭلــەر
تەگلىــك رەڭ قىلىنىــدۇ ،كىشــىگە جىمجىــت ،ئېغىــر
– بېســىقلىق ۋە قانائــەت تۇيغۇســى بېرىــدۇ3.
تۇتېــم ئىنســانىيەتنىڭ ئــەڭ بۇرۇنقــى ســەنئەت
ئېڭىنىــڭ ئىپادىلىنىشــىدۇر.تۇتېمنىڭ تۈرلىــرى
ئىچىــدە ھايۋان ۋە ئۆســۈملۈككە تېۋىنىش ئىپادىلىرى
بولــۇپ ،ئانارمــۇ شــۇ ۋاقىتىكــى تۇتېمالردىــن بىــرى
بولغانىــدى .ئۇيغــۇرالر تارىختــا شــامان ئېتىقادىدىــن
كېيىــن بــۇددا دىنــى  ،مانــى دىنــى  ،زەردۇشــت
دىنــى  ،خىرىســتىيان دىنــى ۋە ئىســام دىنــى
قاتارلىــق دىنالرغــا ئېتىقــاد قىلغــان بولــۇپ ،قىزىــل
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مىــڭ ئــۆي ۋە قاراغوجــا ،بېزەكلىكلەردىــن تېپىلغــان
تــام رەســىملىرى ۋە قــول يازمىــار ئۇيغۇرالردىكــى
ئانــار نۇسخىســىنىڭ ئــەڭ دەســلەپكى ئۆرنەكلىرىدۇر.
بــۇددا دىنىدىكــى بىــر رىۋايەتتــە بايــان قىلىنىشــىچە
خارىتــى دەپ ئاتالغــان داۋاملىــق بالىالرنــى
يەيدىغــان بىــر تەڭرىنىــڭ كېيىــن ئانارنــى تېتىــپ

ئۈچــۈن ئانــار يىگۈزىدىغــان ئادەتلــەر ســاقلىنىپ
قالغــان.

ئانار نۇسخىلىق قەدىمكى ئۇيغۇر ھالقىسى

ئىســام دىنىــدا بولســا ،قۇرئاندا تەســۋىرلەنگەن
باغچىــاردا ئانــار دەرەخلىــرى بولۇپ،ھەدىــس
شــېرىفتە ئېنام سۈرىســى ۋە راخمان سۈرىســىدە بولۇپ
ئــۈچ يــەردە ئانــار ســۆزى قوللىنىلغان.ئانــار قۇرئانــدا
ئالــاھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن گــۈزەل نەرســىلەرگە
ۋە مىۋىگــە ۋەكىللىــك قىلغــان .ئانــار نۇسخىســىنىڭ
توقۇلمــا بۇيۇملىــرى ،ئــۆي جاھازلىــرى ۋە بىناكارلىقتــا
بۇرجــەك ۋە قىرالرغــا ســىممېتىرىك ھالدا چۈشــۈرۈلۈپ

ئوكسفورتتىىكى مۇزىيدا ساقلىنىۋاتقان –1801
–1869يىلىرى قەشقەردىن كەلتۈرۈلگەن ئانار
نۇسخىلىق ئەرەنچە تون.

كۆرۈپ،شــۇندىن كېيىــن بالىالرنــى يېمەيدىغــان
بولــۇپ  ،ئورنىغــا ئانــار يەيدىغــان بولغــان.
ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى باالۋاســتېدىن تېپىلغــان تــام
رەســىملىرىدە ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت بولغــان قولىــدا
ئانــار تۇتقــان بــۇددا تەڭرىســىنىڭ رەســىمى مىــادى
 800–700يىلالرغــا تــەۋە بولــۇپ ،شــۇ دەۋردىكــى
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىگــە ۋەكىللىــك قىلىدۇ4.ئىســام
دىنىنــى قوبــۇل قىلىشــتىن بــۇرۇن ئانــار بەرىكــەت
ۋە ســائادەتنىڭ ســىمۋولى بولغــان بولــۇپ ،تــام
رەســىملىرىدە بــۇ خىــل ســىمۋوللۇق مەنــا ئەكــس
ئەتتۈرۈلگــەن .كېيىــن بــۇ خىل نۇســخىىالر خوراســان
–ئىــران يولــى ئارقىلىــق ئاناتولىيىگــە تارقالغــان ۋە
كېڭەيگەن.غەربىــي ئاســىيا ۋە ھىندىســتان قاتارلىــق
جايــاردا ئانــار كــۆپ پەرزەتلىــك بولۇشــنىڭ
ســىمۋولى بولــۇپ كەلگــەن بولــۇپ ،تــۈرك كۈلتۈرىــدە
نەســىلنى كۆپەيتىــش ئارقىلىــق ئەۋالتمــۇ ئــەۋالت
ئۈزلۈكســىزلىكنى داۋاالشــتۇرۇش قاتارلىــق مەناالرنىمــۇ
ئىپادىلەيدۇ.ئاناتولىيىدىكــى بــەزى رايونــاردا
تويــاردا ۋە ياكــى مۇراســىمالردا ئانارنــى يەرگە ئۇرۇپ
چېىقىــش ئارقىلىــق تەبرىكلەيــدۇ .تويدىــن كېيىنمــۇ
بىرجۈپلەرنىــڭ باال–چاقىلىــق بولــۇپ كۆپىيىشــى

چەرچەن ئادىمىنىڭ ئۈستىدىكى ئانار گۈللۈك تون
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قوللىنىلىشــى ۋە قۇرئاندىكــى مۆتىدىللىــك ۋە
باراۋەرلىــك پىرىنســىپلىرىغا چۈشــكەچكە  ،ئۇيغــۇرالر
ئارىســىدىمۇ قاراخانىــار سۇاللىســى دەۋرىــدە ئىســامغا
بەيئــەت قىلغاندىــن تارتىــپ ،ئانــار نۇسخىســى
ئۆزىنىــڭ ئــاددى لېكىــن يارقىــن ،ماسلىشىشــچانلىقى
كۈچلــۈك بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىــرى بىلــەن ،خەلى
ئارىســىدا ئاممىباپ ۋە خەلق ياقتۇرىدىغان بىر نۇســخا
بولــۇپ كەلگەن.ئانــار نۇسخىســى ئىســام ســەنئىتىدە
كــۆپ قوللىنىلىدىغــان مېھــراپ شــەكلىگە ئاالھىــدە
مــاس كەلگەچكــە ،ئانارنىــڭ مېۋىســى ،يوپۇرمىقــى
ۋە شــاخلىرى ئــۆزارا كىرىشــتۈرۈلۈپ ،تەپەككــۈر ۋە
ئارزۇلىــرى بويىچــە تېخىمــۇ جانلىــق بولغــان ئانــار
ئوبــرازى يارىتىلغــان.
مىــادى –7ئەســىردە ئىســام دىنىنىــڭ
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا قوبــۇل قىلىنىشــىغا ئەگىشــىپ
ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنيــا قارىشــى ۋە گۈزەللىــك قارىشــىدا
كۆرۈنەرلىــك ئۆزگىرىشــلەر بولــۇپ ،ئىســام دىنــى
ئامىللىرىنىــڭ ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ ھەرقايســى
تۈرلىرىگــە كۆرســەتكەن تەســىرى زور بولغــان.
ئــەرەپ يېرىــم ئارىلــى ۋە پــارس قولتۇقــى دائىرىســىدە
كــەڭ قوللىنىلىدىغــان ئانــار نۇسخىســى ،كــۆپ
ھالــاردا ئۇالرنىــڭ قۇملــۇق كىلىماتىدىــن دېڭىزغــا،
بوســتانلىققا تەلپۈنىــش ئارزۇســى بويىچــە كــۆك
ياكــى يېشــىل رەڭلــەردە ئۇچرايــدۇ .ئەممــا ئۇيغــۇرالر
بىناكارلىقتــا قولالنغــان ئانــار نۇسخىســى چوغــدەك
قىزىــل رەڭ بىلــەن يېشــىل يوپۇرمــاق ئــۆزارا
كىرىشــتۈرۈلۈپ نەقىــش ۋە تەســۋىرىي رەســىملەر
يارىتىلغــان .بۇنىــڭ شــامان دىنــى ئېتىقــادى ۋە
ئىپتىدائىــي ئېتىقادالردىكــى قىزىــل رەڭگــە چوقۇنۇش
 ،قىزىــل رەڭنــى ئۇلۇغــاش ئىدىيىســىنىڭ قالــدۇق
تەســىرىدىن بولغانلىقىنــى قىياسالشــقا بولىدۇ.ئىمىــن
تۇرســۇننىڭ قارىشــىچە قەدىمكــى ئېتىقــادالردا قىزىــل
رەڭ ئىنســانالرنى يامــان روھالردىــن قوغدىغۇچــى
ئاتــەش تەڭرىســىنىڭ ســىمۋولى بولــۇپ ھاياتلىقنىــڭ
 ،مەڭگۈلىكنىــڭ بىــر بىشــارىتى بولــۇپ كەلگــەن.
5تارىختــا ئۇيغــۇرالر كــۆپ خىــل مەدەنىيەتلــەر
بىــردەك مەۋجــۈت بولغــان مۇھىتتــا ،ئىســام دىنىــي
ئەھكاملىرىغــا ئەمــەل قىلىنغــان ئەســلىدە بــار بولغــان
ئانــار نۇسخىســىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنــى ســاقالپ
قالغــان ئاساســتا ئۇنــى ئىســاھ قىلىــپ ،ســەنئەتتە
ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇب يارىتىــپ ۋە نەزەرىيىــۋى
ئاساســقا ئىگــە قىلىــپ  ،ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىــدە
تۇرمۇشــىمىزنىڭ ھەرقايســى قىســىملىرىدا ئاالھىــدە
نــۇر چېچىــپ پــارالپ تۇرماقتــا.

سەرگەزچىلىكتە قوللىنىلغان ئانار نۇسخىسى

مەنبەلەر:
1. Yrd. Doç.Dr. Ebru şenocak, "Halk an"lati ve i̇ nanişlarinda mi̇ toloji̇ k bi̇ r meyve: nar
,avrasya uluslararası araştırmalar dergisi cilt:4
,sayı:8,ocak 2016
.2يىنا«،جۇڭگــو ۋە ياۋروپــا ســەنئىتىدىكى
ئانــار نۇسخىســىنىڭ پەرقــى ھەققىــدە» ،يىپــەك
ژۇرنىلى–2015،يىــل –6ســان.
«.3دۇنيادا بىرال خوتەن بار»–268 ،بەت.
4. Yrd. Doç. Dr. Ersel çapğlıtütüngil,
türk süsleme sanatinda nar: “form, köken ve
”i̇ konografi̇ k anlami
 .5ئىمىن تۇرسۇن« ،قەدىمكى ئۇيغۇر
مەدەنىيىتى»–65بەت.
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ۋەتىنىنى سۆيەر ھەر كىشى
شېئىر
ئەنۋەر ئاكاتسىيە (شىۋېتسىيە)

يۈرسەكمۇ ۋەتەندىن يىراقتا.
كەتمەس ھېدى دائىم دىماقتا.
بالىلىقىم قالدى كوچاڭدا.
ئەسلەپ تۇرىمەن دەردۇ پراقتا.
شەرىپىڭگە يازاي مەن داستان.
تۇپرىقى مۇنبەت باغۇبوستان.
باردۇر ھەركىمنىڭ ئۆز ۋەتىنى.
ئۆز ۋەتەن ئۆزىگە گۈلىستان.
تاالي شائىر ۋەتەن دەپ يازغان.
قەلەم بىلەن ھېكمەتلەر قازغان.
ياخشىالرغا تىزىپ گۈلدەستە.
نامەرتلەرگە قولىدا بازغان.
ۋەتەن دېمەك ئانا دېمەكتۇر.
دۇئا قىلىش ئالىي تىلەكتۇر.
ۋەتىنىنى سۆيەر ھەر كىشى.
ۋەتەننى سۆيگەن ساپ يۈرەكتۇر.
–2016يىلى –21سېنتەبىر
شىۋېتسىيە
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شېئىر ۋە كېچە
شېئىر
ئارسالن بايىر (تۈركىيە)

كېچە
ئېغىر ۋە ئاستا ئىلگىرلەيدۇ
قەغەزلەرنىڭ ئارىسىدا
تۇمانلىق بىر ھېس چۆكىدۇ
شېئرنىڭ ئىچىگە
سەزگۈلەر يوشۇرۇنىدۇ
يېزىشىم كېرەك قورقماستىن
كېچىنىڭ تۇمانلىق ھاۋاسىدىن
بىر قەھۋە ئىچىملىك كېرەك
سەنمۇ پۈتۈن شېئىرالرغا ھامىلە
مەن تەنھا
پۇتۈن ئۆي شېئىر
قەغەز دۆۋىلىرىدىن
ئۈستۈمگە ئۈستۈمگە كېلىدۇ
تىترەك ۋە ئۈركەك بىر شامالنىڭ ئاۋازى
شىرىن تۇيغۇالردا
چۆرگىلەيدۇ چۆرگىلەيدۇ
بېشىم چۆرگىلەيدۇ

*

« »Mavının Çığlığıناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى
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كەچۈر ئانا ،مەن قىاللمىدىم
قۇدرەت ئەزىز
چۈنكى مەن ئۇيغۇرنىڭ ئوغلى دېگەنتىم.
ئوغلۇڭ مەنمۇ ئەسلىيەلمىدىم.

كەچۈر ئانا مەن قىاللمىدىم.
باغرىمغا چىڭ باسالمىدىم.
تەس كۈنلەردە راھەتتە يۈردۈم.
ياشلىقىمدا سەن ياشانغاندا،
ھالىڭدىن خەۋەر ئااللمىدىم.

كەچۈر ئانا مەن قىاللمىدىم.
تۇزۇڭنى يەپ تۇزلۇقۇڭنى چاقتىم.
يورۇقلۇققا سەن ئۇالشتۇرغانتىڭ.
كۆر ئوغلۇڭ ”ئاقنانچى“ چارەسىز،
يۈرەككە ئەركىنلىك ئوتىنى ياقتىم.

كەچۈر ئانا مەن قىاللمىدىم.
كىچىكىمدە يېتىلىگەنتىڭ،
بۇزغانلىرىمنى تۆلىگەنتىڭ،
يېقىلغىنىمدا يۆلىگەنتىڭ،
چوڭ بولغاندا يۆلىيەلمىدىم.

كەچۈر ئانا مەن قىاللمىدىم.
«سۇغا كىرسەڭ بەلگىچە» ئەجدادالردىن؛
جاۋابى  :كىردىم گەلگىچە ! ئەۋالدالردىن.
يەتتىدىن يەتمىشكىچە ھالى بەرباتالردىن.
يۇرت–ئاۋام ،خەلىق–ئەلگىچە ،بارى سەكراتالردىن !

كەچۈر ئانا مەن قىاللمىدىم.
يامانغا ئارالشما ئوغلۇم دېگەنتىڭ.
قېتىلدىم سېپىگە  ،ماڭدىم يولىدىن،

ئەي ۋەتىنىم ،يىراق سۈرگۈنگاھ!
ئەخمەتجان ئوسمان

1
		
مەن قانچە رەت پاناھالندىم ئۆزۈمدە
بېشىمغا بۇ بالدۇر كەلگەن تەنھالىقتا..
ھەمدە كۆزۈم ،بەزى چاغالردا،
ھەسرەتلىرىم جىمىققان ھامان
يۇمۇالر تېزال،
ھېچ قالدۇرماي ماڭا «مەن تەنھا»
دەيدىغان پۇرسەت
2
		
ئېسىمنىڭ زېمىنىدىكى
شۇ قەدىمىي ئۆينىڭ بۇلۇڭ – پۇشقىقىدا
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ئۆچۈپ قالغان جىنچىراغ توغرىسىدا
بىر دەملىك خىيالدىن كېيىن،
ئويغاتماقتا مېنى يوچۇن بىر تۇيغۇ
زاۋال تاپقان كىتابالرنىڭ قۇرلىرى ئارا
سەرسانلىق پەرىشتىسى سېھرىدە
«.ئەي ،ۋەتىنىم ...يىراق سۈرگۈنگاھ!»
دەپ!
ئېغىز ئاچقان قۇشالرنى ئىزدەش
پەيتى ئەمدى كەلدى ،دېگەندەك.
3
		
ئىستەيمەن بۇدەم
ئۇنۇتسام دەپ قۇشالر قىلغان سۆزلەرنى،
تاپسام دەيمەن
قەدەملىرىم قانىغان شۇ تۈن زېمىنىنى
قانداقسىگە ئويلىماي ئۇزاقتىن بۇيان ئاڭلىغانالر ھەققىدە؟!
چۈنكى ئاۋاز بۇرار مەندە يۆنۈلۈشىنى
مەن كۆرۈندۈم شۇڭا ئۆزۈمگە:
گوياكى مەن قۇشالر قىلغان ئاشۇ سۆزلەر.
4

		
بۇ يەردە،
شۇڭغۇماقتا مۈجىمەل ئاي
كۆزلىرىمنى باسقان كەچكى شەپەقتە،
تەجەللىيەت بۇلىقىدا باغاشلىغاندەك
سەرسان ئىدىيەمنى.
«قەدەم تاشال مەن تامان!»...
خىتاب قىالر ماڭا جىنچىراغ،
«زاۋال تاپقان زېمىنىمدىن چىق ئەمدى،
شۇنچە يارقىن ئاۋاز بىلەن ئېغىز ئاچقىن
ئەركىن ھالدا:
ۋەتىنىم! – دەپ»
5
		
سۆز ھالىتى ئىچرە مەن
كەلتۈرمەكتە ئىدىم كونا قۇياشىمنى ئەسلىگە،
بارئىدى ھەم بەلكى زاماننىڭ
كۈندۈزدىنمۇ باشقا نەقىل كەلتۈرىشى،
ئايان بولدى ،شۇڭالشقا،
چۈشەنگىلى بولمايدىغان ،سەۋەپسىز بىر بۆرىدەك،
ھەمدە بىر خىل گۇڭگالىق كەبى
بىز بۇ يەرگە كەلگەندىن بۇيان.
مەن سورايمەن ئۆزۈمدىن شۇ لەھزە ھەققىدە
قانداق زېمىن بولۇشى مۈمكىن؟!
قۇالق سالىمەن :ئۇندا ئازاپ چاقىرماقتا،
شۇنچە يىراق بىر جايدا،
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ئويغىتىدۇ مەندە ھەتتا مۇساپىنىڭ ئىشتىياقىنى،
قەبرىلەردە قاغجىرىغان شاخالرغا قونغان
قاغا ئۈنىدەك...
ئويالندۇرۇپ مېنى دېڭىز كەڭلىكىنى،
سۈرگۈنگاھنىڭ مابەينىدە.
ئۇندا يەنە ماڭا ھامى شۇ قۇشالر
كەلگۈسى ئارالالردىن بېرەر بېشارەت.
6
		
بەلكى قېتىپ قېلىشى شامالالرنىڭ
ئەتراپىڭالردا،
ئەي ،ئۇزاقالپ كەتكۈچىلەر،
تەقدىردۇر تېرەن ئۆلۈمنىڭ كارسىزلىقىغا –
ئائىت بولغان ئېتىقادنىڭ تۈپەيلىدىن،
ھەمدە مەن ئۆزگە شەيئى ئەمەس،
پەقەت
ئۆزۈمال بولۇپ كەلگەن سەۋەبىدىن
شۇنداقتىمۇ،
بۈيۈك قۇشالر پەرۋاز ئەيلىگەن
ساماالردىن قەتئىينەزەر،
مەن يەنە تونۇش كۈينىڭ قاناتلىرى ئاستىدا
ئويغانغان دەمدە،
تەلتۆكۈس سۈكۈتۈمدە مەن تۇرغان زېمىن
ئىزتىراپقا چۈشكەن دەمدە،
كۆرمەكتىمەن
پۈتكۈل شەيئىلەر
ئايالنماقتا ئەتراپىمدا زۇلمەتتە...
7
		
ئىزلەيدۇ تەن ،شۇنداقال،
كۆك تۇماندا تېمىسقىالپ يۈرۈپ ئەرۋاھتەك،
خۇالسىالش ئۈچۈن ئازاب شەكلىدىن
ئاشكارىالنغان شەيئىلەرنىڭ يۆنۈلۈشىنى،
ھەم قايتىدىن تۈزەپ چىقىش ئۈچۈن چۈشنى،
ئىستەپ ئۇندا ئولتۇراقلىشىپ قېلىشنى،
ئاڭا ئىسىم ئاتا قىلىشنى...
8
		
قۇشالر شۇنچە پاناھالندى قەلبىمدە
ۋۇجۇدىنى سۈر باسقان يىراق زاۋالدا...
ھەم كۆزلىرى ،بەزى چاغالردا،
خىياللىرىم جىمىققان ھامان،
يۇمۇالر تېزال–
ھېچ قالدۇرماي ئاڭا ئوي – خىياللىرىنى
دەيدىغان پۇرسەت:
«گۈزەل ئىدى كۈندۈز تولىمۇ...
نېمىدېگەن قاباھەت – ھە ،بۇ
52

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2018يىللىق -1سان

چېقىلماقتا قەدەملىرىڭ كولدۇرمىلىرى
پاسىللىرىدا يۇرتالرنىڭ،
ھەمدە ئايال ئەمچەكلىرى شورلىشىۋاتقان
رۇجەكتىكى قۇياشنىڭ ئەكس ساداسى
ئەتراپىڭدا ئۈزلىكسىز ياڭرىماقتا:
ئەي...
ۋەتىنىم....
يىراق سۈرگۈنگاھ!...
–1996يىلى

تەنلىرىم ياپراق
تۇرغۇن ئالماس

تەنلىرىم ياپراق ،تىترەپ توختىدى،
يۈرۈگۈم دەردلىك ئەركىن سوقمىدى.
چۈنكى ئەي يايرىم ،سېنىڭ ھالىڭنى،
كۆردۈم پىغاندا ،غۇنچە چاغىڭنى.

دۈشمەننى بىلمەي ،دوستۇم دەپ يۈرۈپ،
بىر نامەرد زالىم قانخور ئەزدى يۈرەكنى.
ئويغان ئەي يايرىم ،رەقىپلەر يامان،
ئەگەر ئويغانمىساڭ ،يىغالتۇر زامان .
مېنىڭ چىرايىم ،سارغايدى سامان ،
ئەمدى مەن كەتتىم ،سەن قالغىن ئامان.

ئاستىالپ ئۆسۈپ ،ئونبەشكە كەلدىم،
تېخىمۇ دەھشەت باستى پەلەكنى.

53

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

-2018يىللىق -1سان

ئەقىللىق دېھقان
چۆچەك

بۇرۇنقــى زامانــدا بىــر يۇرتتــا ناھايىتــى نامــرات
بىــر دېھقــان ئۆتكــەن ئىكــەن .ئــۇ يىــل
بويــى كىشــىلەر ئىشــىكىدە يىللىقچــى بولــۇپ
ئىشــلەيدىكەن .ئاخىــر ئــۇ يوقســىزلىقنىڭ
دەردىگــە چىدىمــاي ،داد ئېيتىــپ پادىشــاھ
ئالدىغــا بېرىپتــۇ .پادىشــاھ ئۇنى قوبــۇل قىلىپ:
–نېمە ئادەمسەن؟ – دەپ سوراپتۇ.
–مــەن يەيدىغانغــا نېنىــم يــوق ،كىيىدىغانغــا
كىيىمىــم يــوق نامــرات بىــر بىچارىمــەن– ،
دەپتــۇ دېھقــان.
پادىشاھ:
–بــۇ يەرگــە كېلىشــتىكى مەقســىدىڭ نېمــە؟
نېمــە تەلىپىــڭ بــار؟– دەپتــۇ .دېھقــان:
–مېنىــڭ تەلىپىــم يۇقــۇرى ئەمــەس .قولۇمغــا
يارلىــق يېزىپ بەرســىلە ،يۇرتۇمدىكــى بەگلىرىم
مــاڭا كاال تېرىســىچىلىك بىــر پارچــە يــەر ،بىــر
چېلــەك ســۇ بەرســە ،ئۇنىڭدىــن باشــقا ســىلىگە
دەيدىغــان تەلىپىــم يــوق ،پادىشــاھى ئالــەم،
–دەپتــۇ.
پادىشــاھ ،مەنــدەك بىــر پادىشــاھ ئۈچــۈن ،كاال
تېرىســىچىلىك بىر پارچە يەر ،بىر چېلەك ســۇغا
يارلىــق چۈشــۈرۈش قانچىلىــك ئىشــتى ،دەپتۇ–
دە ،بىــر پارچــە يارلىــق يېزىــپ ،مۆھۈرىنــى
بېســىپ دېھقاننىــڭ قولىغــا تۇتقۇزۇپتــۇ .دېھقــان
تەزىــم ۋە بىرمۇنچــە رەھمــەت– ھەشــقالال بىلــەن
ئوردىدىــن كەينىچــە مېڭىــپ چىقىــپ كېتىپتــۇ.
دېھقــان ئوردىدىــن چىققاندىــن كېيىــن ،ئــاۋۋال
بىــر پارچــە كاال تېرىســى ۋە بىــر دانــە چېلــەك
ســېتىۋاپتۇ ،ئاندىــن كاال تېرىســىنى ناھايىتــى
ئىنچىكــە تاســما قىلىــپ تىلىپتــۇ ،چېلەكنىــڭ
تۈۋىنــى ئېلىۋېتىپتــۇ ،شــۇنداق قىلىپ ،بەگنىڭ
ئالدىغــا پادىشــاھنىڭ يارلىقىنــى كۆتــۈرۈپ
بېرىپتــۇ .بــەگ يارلىقنــى قولىغــا ئېلىــپ قــاراپ
باقســا« :تەۋەيىڭالردىكــى بــۇ دېھقانغــا كاال
تېرىســى چوڭلۇقىــدا يــەر ،بىــر چېلــەك ســۇ

بېرىــڭالر » دېگــەن يارلىــق ئىكــەن .شــۇنىڭ
بىلــەن بــەگ دېھقاننــى باشــاپ ئېتىزلىققــا
بېرىپتــۇ.
دېھقان تاســمىنى چۇۋۇپ بىر ئايالندۇرغانىكەن،
ئــون بــەش تانــاپ يەرگــە يېتىپتــۇ .دېھقــان
بەگنــى يەنــە ئوســتەڭ يېنىغــا بېرىشــقا تەكلىــپ
قىپتــۇ .ئــۇالر ئۆســتەڭنىڭ يېنىغــا بارغاندىــن
كېيىــن ،تــۈۋى يــوق چېلەكنــى ئۆســتەڭگە
قويــۇپ ئۆســتەڭنىڭ ســۈيىنى بۆككەنىكــەن،
ئېرىققــا بىــر تاشــلىق ســۇ چىقىپتــۇ .بــەگ بــۇ
ئەھۋالنــى كــۆرۈپ ،پادىشــاھنىڭ دېھقانغــا
ئالدانغانلىقىنــى ســېزىپتۇ .يــەر بىلــەن ســۇنى
بەرمــەي دېســە ،پادىشــاھنىڭ يارلىقــى بــار،
شــۇنىڭ بىلــەن ئىالجســىز يــەر بىلــەن ســۇنى
دېھقانغــا بۆلــۈپ بېرىپتــۇ .شــۇنىڭدىن باشــاپ
بــۇ دېھقــان ئالــۋان– ســېلىقتىن خالىــي بوپتــۇ.
تــۈۋى يــوق چېلەكتىــن چىققــان ســۇ يىــل بويــى
دېھقاننىــڭ ئېتىزىغــا ئېقىــپ ،بىــر ئۆمۈر غەمســىز
ياشــاپتۇ.
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پارىژدا ئۇيغۇرچە سۆزلەش
بىز ھەسرەت تۇيغۇسىدىكى ئاچارچىلىقتا
مەۋجۇدلىقىمىز يىراقتىكى مىسكىن ئاۋازدا
تارىخنىڭ دەرسى كېسىپ ئۆتەر رەستىلەر ئارا
قۇياش نۇرى ئانىي تاپتى مېنىڭ جىسمىمنى
سىنا دەرياسى يۇيۇپ چىقتى روھىمنى
سەنئەتنىڭ بۈيۈكلۈك دەۋرى
ھەققانىيەتنىڭ دار ئالدىدىكى چۈشى
سىزىلغان يولالر
مومىيادا قاتۇرۇلغان بىناالر
سەلتەنەتنىڭ تاش قورالالر دەۋرى
كوچىدىكى ئاشكارىالنغان مۇھەببەت
گۈل رەڭگىدە سوزلەيدىغان كوچىالر
قانلىق ھەم شانلىق تارىخقا شاھىد مۇزىيالر
ئېگىزلىكىدىن شۆھرىتى بۈيۈك مۇنار تاش كېسەككە ئايالنغان زەپەر دەرۋازىسى
خۇددى مېنىڭ ئۈچۈن چۈشتەكال
ناتونۇش تىل
ناتونۇش شەھەر
ناتونۇش ئاسمان
ناتونۇش بولۇت
ئىشقىلىپ بارلىق ناتونۇشالرنىڭ ھەسرىتى
مېنى يىراق تەكلىماكانغا سۆرەپ ماڭماقتا
دېڭىزغا ئايالنغان ئادەملەر
ئادەمگە ئايالنغان دېڭىز
تىلالرنىڭ قورشاۋىدا قالغان بىز
تەنھالىقنى پارچىالپ تاشلىدىم بۇ شەھەردە
قىتئەلەر
ئېرىقالر
دىنالر گىرەلەشمە جەڭ بۇلۇپ ئاقماقتا
كوچىدىكى ھىجاپلىق ئايال
ئۇنىڭغا يانداش يالىڭاچ تەنلىك ئايال
سوئال ۋە سوراق
ھەسرەت ۋە ئازاپ
بەخت ھەم بەختسىزلىك بۇ شەھەردە جىپسىالشماقتا
بۇ شەھەرگە مەن مۇساپىر
بۇ شەھەر ماڭا ناتونۇش
بۇ شەھەرگە مەن تىلغا ناقىس
بۈگۈن بىز بۇ يەردە ياشاۋاتىمىز
ھاياتنىڭ تەڭلىك تارازىسىدا
پارىژ قەدىمىيلىكنىڭ يېڭى تېڭى
بۈگۈننىڭ قەدىمى يولى
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مەن پارىژدا مۇرەككەپ بىر ئازاپلىق تۇيغۇنىڭ قارشىسىدا
روھىمنى ئىزدەپ كىتپ قالدىم
ساماۋى چۈشلەردىكى تەكلىماكانغا دۈملەنگە
ئاقىۋەت…
بارلىق قورشاۋالرنى بۆسۈپ چىقىپ
ساناشنى باشلىۋەتتىم ئېفىل مۇنارىنىڭ پەلەمپىيىنى
مېنىڭ ئانا تىلىم…
مېنىڭ جان تىلىم…
مېنىڭ قان تىلىم ئۇيغۇر تىلىدا.

سۆيگۈ كېمىسى
ئۇ چوقۇم ئىككى ياكى ئۈچ مېتىر
بەلكىم ئۇنىڭدىن بۈيۈك
ياكى ئاياقلىرىم پاتقان يەرچىلىك…
تونۇش كېچىلەر مۇسەللەس ئىچەر
مەستخۇش بولۇپ يىغاليدۇ دۇنيا
بىرجۈپ يۈرەكنىڭ ئۆكسۈشلىرىدە…
بىز چىققان سال ئايلىنىدۇ بۈيۈك كېمىگە
سەن گۈل رەڭگىدە پىچىرلىغاندا
سۆيگۈدە دۇنيانىڭ چاچلىرىنى تاراپ تۇرۇپ…
تاشالپ ماڭىمىز سۆيگەن ھەم سۆيۈلدۈرگەننى خۇددى جان بولسا دېگەندەكال
ئۇخلىتىپ قۇيۇپ بار تەسەۋۋۇرىمىزنى …
تۇغماس كېچىلەر پىچىرالپ تۇرۇپ
سۆزلىمەكتە ھەقىقەتلەرنى
تەۋەككۈلدە ئېچىلمايدۇ «گۈل» دەپ …
بىز ھەيدەپ كەلدۇق بۈيۈك كېمىنى
قاچىالپ دۇنيادىكى بارلىق سۆيگۈنى…
بۇ سۆيگۈ بۈيۈك بىر كېمە
پاتقۇزىدۇ پۈتكۈل دۇنيانى
ئىزدەپ تاپارسەن پاراللىل نۇر ئارىسىدا…
ئاي ۋە قۇياشقا ئايلىنىپ كەتتۇق
بۈيۈكلەرنىڭ دۇئاسىدا…
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سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى
ئابلىكىمجان سابىت ئوغالن
توختىماستىن خىيال سۈرۈمەن،
تاپالمايمەن مۇڭداشلىرىمنى.
مۇساپىرلىق ئەزدى يۈرەكنى،
تاپالمايمەن قانداشلىرىمنى.
كۆزلىرىمدىن ئاقتى ياشلىرىم،
سېغىنىشقا بىرەلمەي بەرداش.
جانىم ئاتا–جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
ئازاپالردا ئۆتمەكتە كۈنۈم،
كۆز يۇمماستىن ئۆتمەكتە تۈنۈم.
سېغىنىمەن سىمايىڭالرنى،
كۆز ئالدىمدا بالىلىق كۈنۈم.
تامچە مىھرىڭ ئۈچۈن تەشنا مەن،
مەلھەم بولغاي ئاجىز يۈرەككە.
جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
كوچىالردا تەنھا يۈرۈمەن،
ھەمراھ ماڭا سانسىز خىيالالر.
ۋەتەن ئىشقى چۈشكەن يۈرەكتە،

نالە قىالر قايغۇ– پىغانالر.
سېغىنىشقا بىرەلمەس بەرداش،
مىھرىڭىزدىن ئايرىلغان يۈرەك.
جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
تەلمۈرىمەن مەشرىقكە قاراپ،
ئاھ ۋەتەن دەپ ئۈنسىز پىچىرالپ.
ھەدە– سىڭلىم ،قېرىنداشلىرىم،
دوستلىرىمنى غايىپ قۇچاقالپ.
ئاكام بىلەن ئىنىم كۆرۈنمەس،
ئاھ يۈرەكىم بولدىغۇ زەرداپ.
جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
سېغىنىمەن ئېقىن سۇالرنى،
زەرەپشان ۋە تارىم دەريانى.
تەلمۈرۈمەن يىراق– يىراققا،
كۆرمەك بولۇپ شۇ تەڭرىتاغنى.
تەكلىماكان قۇملىرى باسسۇن،
سىرغىپ چۈشكەن كۆز ياشلىرىمنى.

جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
سېغىنىمەن قېرىنداشالرنى،
بىرگە ئۆسكەن دوست–ئاداشالرنى.
يىشىللىققا پۈركەنگەن شۇنچە،
دەل–دەرەخ ۋە ئېتىزلىقالرنى.
ئاھ ۋەتىنىم مۇقەددەس تۇپراق،
ساڭا يەتمەك ئەمەستۇر يىراق.
جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.
ھەر دائىما دۇئا قىلىمەن،
مەن ۋەتەنگە چوقۇم يىتىمەن.
شۇ سېغىنغان ئاتا– ئانامنىڭ،
قوللىرىغا قانماي سۈيۈمەن.
ياشقا تولغان يۈز–كۆزلىرىمگە،
قوللىرىنى تويماي سۈرتۈمەن.
جانىم ئاتا– جانىم ئانىجان،
سۈرتۈپ قويۇڭ كۆز ياشلىرىمنى.

ئىلى دەرياسى

ئەكرەم ھاشىموۋ (ئۆزبېكىستان)

داڭلىق شائىرىمىز خېلىل ھەمرائېۋنىڭ توغۇلغانلىقىنىڭ  90يىللىقىغا بېغىشاليمەن
شائىر سەن سۆيۇپ ئۆتتۈڭ شانلىق ئىلى دەرياسىنى،
غەزەل بوستانىدا ياشناتتىڭ ،گۈزەل ئۆسەك ۋادىسىنى.
تارىخىڭنى ۋاراقالپ چەككەندە مىڭ زار–پەرىيات،
شېئىرىڭ بىلەن ياراتتىڭ يېزىپ خەلقىڭ نىداسىنى.

باغرىڭنى مىڭ پارە قىلىپ ياڭرىغاندا مۇڭلۇق «ژۇنۇن»،
سەن ئۈچۈن ياراتتى خەلقىڭ بۇيۇك مۇقام ساداسىنى.
ۋەتەن ئىشقىدا يانغان ژۇرۇگۇڭ بولماس خار سېنىڭ،
ھېچ بىر ژۇرەك ساقلىيالماس سەنچىلىك ئۆز ۋاپاسىنى.

دۇشمىنىڭدىن ئۆچ ئااللماي ژۇرگۇنىڭدا سەن شۇ كۈن،
نې باتۇر پەرزەنتلىرىڭ بەردى ئۇنىڭ ژازاسىنى.
مۇھەببەت بېغىدا سەندەك داستان ياراتقان كىم بار،
ھەمرايۇ–زۆھرا بولۇپ قىلدىڭ ژان پىداسىنى.

تۇر شائىر قوپ ياتمىغىن ،دەرتمەن ئۇيغۇر خەلقىڭغا باق،
شۇم رەقىپلەر كۆكسىگە ئاتقىن غەزەپ ئوق–ياسىنى.
ۋەتەن ئازاتلىقىن كۆرەلمەي ئۆتۈپ كەتتىڭ سەن بۈگۈن،
مەڭگۇلۇك سۆيگەن خەلقىڭ ئۇنۇتماس خېلىل ھەمراسىنى.
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ھېسام چاقچاقلىرى

ئۇقماپتىمەن
ھىسامىدىن ۋەلسېپىت مىنىپ
ئالدىراش كېتىۋاتاتتى .تار يولدا
ئېشەك مىنگەن بىرسى يولنى بوشاتماي
مېڭىۋەردى .ھىسامىدىن زەردە بىلەن
قوڭغۇراق جىرىڭلىتىۋەرگەن ئىدى،
ھېلىقى كىشى ئاخىرى كەينىگە
بۇرۇلدى–دە:
— بەللى بۇرادەر ،ئېشەككىمۇ
قوڭغۇراق جىرىڭلىتامدىكەن— دەپ
كۈلدى.
— كەچۈرسىز — دېدى
ھىسامىدىن يانداپ ئۆتۈپ
كېتىۋىتىپ—،ئېشەكنىڭ ئۈستىدىكىمۇ
ئېشەك ئىكەنلىگنى ئۇقماپتىمەن.

مەلۇمات
بىر مەشرەپتە ھىسامىدىننىڭ
چاقچاقلىرىغا قايىل بولغان بىراۋ ئۇنىڭ
مەلۇماتىنى سوراپتۇ:
— بۇرادەر ،ئوقۇغانمۇسىز؟
— ئوقۇغان —،دەپ جاۋاب
بېرىپتۇ ھىسامىدىن خاتىرجەم ھالدا.
— نەچچە يىل ئوقۇغان؟
— بىرىنچى سىنىپتا يەتتە يىل
ئوقۇغان.
ھىسامىدىننىڭ گېپىگە ھەيران
بولغان ھېلىقى كىشى يەنە سوراپتۇ:
— قايسى دەرسنى ياخشى
كۆرەتتىڭىز؟
— تەنەپپۇسنى —،دەپ يەنىال
خاتىرجەم ھالدا جاۋاب بېرىپتۇ ھىسام.

ئېشەك ۋە تەخەي
باشقىالرنى كەمسىتىشنىال ياخشى
كۆرىدىغان بىر مەنمەنچى كىشى

ھىسامىدىن بىلەن كوچىدا كېتىۋىتىپ
ئۇنى زاڭلىق قىلماقچى بولۇپتۇ:
— ھىسامىدىن ،تەخەيدەك
ماڭماي تۈز ماڭساڭالر بولمامدۇ؟
ھىسامىدىن دەررۇ جاۋاب بېرىپتۇ:
— سىزگە ئەگىشىپ ماڭغاندىن
كېيىن تەخەيدەك ماڭماي نېمە ئىالجىم
بار؟

ئوبدان مەسلىھەت
ھىسامىدىننىڭ خوتۇنى جىلىخور
ئايال بولۇپ ھەدىسىالر سوقۇشۇپ،
ياقىسىغا ئېسىلىدىكەن.
بىر كۈنى ئايالى ھىسامىدىنغا
كۆينەك تىكىپ بەرمەكچى بولۇپ،
ئۇنىڭ بويى ،يېڭىنى ئۆلچەشكە
باشالپتۇ .ئۆلچەش بويىغا كەلگەندە،
ھىسامىدىن دەررۇ ئۆزىنى قاچۇرۇپتۇ.
— بولدى خوتۇن ،ياقىنى
ئۆلچەپ ئاۋارە بولما.
— ھوي نىمىشقا؟ — ھەيران
بولۇپتۇ خوتۇنى.
— ياقىسىنى خالىغانچە كىچىك
تىكىۋەر — ،دەپتۇ ھىسامىدىن
پەرۋاسىزال — ،ئىككىال قېتىم
سوقۇشساڭ سوزۇپ جايىغا كەلتۈرۈپ
قويىسەن.

قوڭغۇراق جىرىڭلىمىغان بىلەن
ھىسامىدىن بازاردا ئايلىنىپ
يۈرۈپ بىر ۋەلىسپىت سودىسىغا دۇچ
كېلىپ قاپتۇ .دەلالل جىقراق چاي
پۇلى ئېلىش نىيىتىدە كونىراپ كەتكەن
ۋەلىسپىتنى يالغاندىن ماختاشقا
باشالپتۇ.ئالغۇچى ۋەلىسپىتنىڭ
قوڭغۇرىقىنى ئۇرۇپ كۆرۈپ:
— قوڭۇراق جىرىڭلىمايديكەنغۇ؟
— دەپ سوراپتۇ.
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شاالخشىپ كەتكەن ۋەلىسپىتنى
قىممەت باھادا ساتماقچى بولغان
دەلاللغا غەزەپلىنىپ تۇرغان ھىسامىدىن
گەپكە ئارلىشىپ:
— ئوبدانراق قاراڭ ئاكا—،
دەپتۇ ئالغۇچىغا —،قوڭغۇرىقى
جىرىڭلىمىغان بىلەن باشقا يېرى
جىرىڭالپ تۇرمامدۇ.

ئەپچىللىك
ھېسامىدىن سەنئەتچى ئىكەن.
بىر كۈنى ئۇ سەھنىدە بوۋاي رولىنى
ئويناۋاتقاندا تۇيۇقسىزال ياسىما ساقىلى
ئۈزۈلۈپ قولىغا چىقىپتۇ .شۇ خەتەرلىك
پەيىتتە ھېسامىدىن دەرھال ئىشنى
گەپ بىلەن ئوڭشاپ:
— توۋا ،خااليىق كۆرىڭالرمۇ،
قېرىغاندا ساقالغىمۇ كۈيە چۈشىدىكەن–
ھە!؟ — دەپتۇ–دە ،ساقالنى يانچۇقىغا
سېلىپ رولىنى داۋام ئەتكۈزۈۋېرىپتۇ.

تويدا يەيمىز دېگەنغۇ
ھېسامىدىن كىچىك ۋاقتىدا ئانىسى
ئۇنى تويغا بىللە ئېلىپ بىرىپتۇ.
ھېسامىدىن ھەدىسىال داستىخاندىكى
مەزەلەرنى كۆرسىتىپ:
— ئاپا ،ئاۋۇنىڭدىن ،ئاپا،
ماۋۇنىڭدىن — ،دەپ قەغىش
قىلىۋىرىپتۇ.
خەقنىڭ ئالدىدا نومۇس قىلغان ئانىسى
چاندۇرماي يېنىدىكى ئايالغا دەپتۇ:
— باال دېگەن قىززىقتە ،ئۆيدىغۇ
كەمپىت بەرسىمۇ يىمەيدىغان....
ھىسامىدىن دەررۇ ئانىسىنىڭ گېپىنى
بۆلۈپتۇ:
— نەدە ،ئۆزەڭ تويغا بارغاندا يەيمىز
دىگەنتىڭغۇ!
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دىدار غەنىمەت
م .توختاخۇنوۋ ،د.روزىئېۋا (قازاقىستان)

چىن دوستلۇقتىن تىزىپ گۈلدەستە،
قول تۇتۇشۇپ ئىناق ياشايلى.
سەمىمىيەت بىلەن بەس–بەستە
كېلەچەككە قەدەم تاشاليلى.
قەلبىمىزدە يانسۇن تا ئەبەد،
سېغىنىش ھەم مېھىر–مۇھەببەت.

دوستالر بىلەن بىللە بولغاندا،
دەم غېنىمەت–دىدار غېنىمەت.
ئەقىل ،بىلىم دايىم مەدەتكار،
شۇڭا ھەممە ئاڭا ئىنتىزار.
مەخسەتلەرگە يېتىش يولىدا،
ئامەت ،ئۇتۇق بىزگە بولسۇن يار.

شېئىرالر
فەرىدە ئەفرۇز (ئۆزبېكىستان)

مەن ئۆزى كىممەن

قۇشالر ئۈچۈن مەڭگۈلۈك ئۇۋا،
ھوقۇشالرغا شاد–خۇرام ماكان،
ئىككىمىزنى داندەك يەنچىگەن،
ئۇنتۇلغان تۈگمەن.

مەن ئۆزى كىممەن،
تاشالندۇق قۇدۇق،
يامغۇرالرنىڭ ئېسىدىن چىققان،
بېلىقلىرى ئۇسساپ جان بەرگەن،
قومۇشلىرى ئويۇپ نەيلەنگەن
تاشالندۇق قۇدۇق.

سەن ئەۋەتكەن بۇلۇتالر
سەن ئەۋەتكەن بۇلۇتالر
ئاپاق ۋە يۇمشاق،
كاشكى،قارا بولسا.

سەن ئۆزى كىمسەن،
سۇغا چۆككەن تاش،
قىياالرنىڭ يادى ئۆچۈرگەن،
تەۋرەشلەردە توپ–توپ تۆكۈلگەن،
چوقىالردىن مەڭگۈ ھەيدەلگەن،
سۇغا چۆككەن تاش.

سەن ئەۋەتكەن بۇلۇتالر
يۈرىكىمگە كىرمەكتە ئۈزۈپ،
كاشكى ،ئۆتۈپ كەتسە.
سەن ئەۋەتكەن بۇلۇتالر
يامغۇرسىز ،قۇرغاق...
كاشكى ،ياش تۆكسەم.

ئىشىق– ئۇ نېمە؟
ئۇنتۇلغان تۈگمەن.
دۇنياالرنىڭ ئەسلىرىدە يوق،
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« 100مەشھۇر ئۇيغۇر» ناملىق كىتاب نەشىر قىلىندى
–2017يىلى –10ئايدا «  100مەشــھۇر ئۇيغۇر» ناملىق كىتاب ئىســتانبۇلدىكى « ســۇتۇق بۇغراخان» نەشــرىياتى تەرىپىدىن
نەشــىر قىلىنــدى .جەمئىــي  2تومدىــن تەركىــب تاپقــان كــەڭ ھەجىملىــك بــۇ تارىخــى ئەھمىيەتكــە ئېگــە قىممەتلىــك ئەســەر،
مۇســتەقىل تەتقىقاتچــى مۇھەممەتتۇرســۇن ئەمــەت ئۇيغــۇر ئەپەندىنىــڭ توققــۇز يىللىــق جاپالىــق ئىشلىشــى ۋە ئەســتايىدىللىق تەتقىــق
قىلىشــى ئارقىلىــق ۋۇجۇتقــا كەلــدى .ئاپتــور بــۇ قىممەتلىــك تارىخــى ئەھمىيەتكــە ئېگــە ئەســىرىنى يېزىــش جەريانىــدا ئىمكانىيەتنىڭ
بېرىچــە ئەســتايدىللىق ۋە ســەۋرچانلىق بىلــەن ئىزدەنگــەن بولــۇپ ،ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان مەنبەلــەر بىلەنــا چەكلىنىــپ قالماســتىن،
يەنــە يىــراق شــەرق ،ئوتتــۇرا ئاســيا ،ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا قاتارلىــق رايونالردىكــى ئېــان قىلىنغــان مۇناســىۋەتلىك ھۆججەتلەردىنمــۇ
پايدىالنغــان .بــۇ جەريانــدا نۇرغۇنلىغــان ۋەتــەن ۋە مىللەتپــەرۋەر ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ ئەســەر توپــاش ۋە تەرجىمــە قىلىشــى
قاتارلىــق مۇھىــم خىزمەتلــەردە قولــاپ قۇۋۋەتلىشــىگە ئېرىشــكەن.
گەرچــە نەچچــە مىــڭ يىللىــق تارىخىمىــزدا مىــڭالپ داڭلىــق شەخىســلەر ياشــاپ ئۆتكــەن بولســىمۇ ،ئاپتــور قولغــا كەلتۈرگــەن
ئەســەرلەرگە ئاساســەن ئالــدى بىلــەن بــۇ  100مەشــھۇر شەخســنى تونۇشــتۇرغان .ئاپتورنىــڭ بــۇ كىتانــى يېزىشــتىكى ئاساســى
مەقســىتى ،مىللىتىزگــە ۋە كەلگۈســى ئەۋالتالرغــا تارىخىمىــزدا ياشــاپ ئۆتكــەن مۇھىم كىشــىلەرنى تونۇشــتۇرۇش ،شــۇنداقال بۇنىڭدىن
كېينىكــى تەتقىقاتچىالرغــا ئۇيغــۇر تارىخىــدا ياشــاپ ئۆتكــەن شەخســلىرىمىز ھەققىــدە ئىزدىنىــش ۋە تەتقىقــات قىلىــش ئۈچــۈن
ئاســاس يارىتىــپ بېرىــش .بــۇ ســەۋەپتىن بۇنىڭدىــن كېيىــن بــۇ خىلدىكــى تەتقىقاتالرنىــڭ ئېــان قىلىنشــى ۋە نۇرغۇنلىغــان
شەخســلەرنىڭ تونۇشتۇرۇلىشــى مۇقــەررەر.
توپالمغــا كىرگۈزۈلگــەن شەخســلەر تــۆت پىرىنســىپغا ئاساســەن كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ بــۇالر .1 :ئۇيغــۇر بولۇشــى؛  .2تارىختــا
ئۆتكــەن رېئــال شــەخس بولىشــى؛  .3ئىجابىــي شــەخس بولۇشــى؛  .4تۇغۇلغــان يىلــى رەت تەرتىپــى بويىچــە رەتكــە تىزىــش
بــۇ كىتاپنــى يېزىــش جەريانىــدا خەلــق ئەدەبىياتىغىمــۇ ناھايىتــى مۇھىــم ئەھمىيــەت بېرىلگــەن .چۈنكــى خەلــق ئەدىبياتــى
بىــر مىللەتنىــڭ ئەدەبىياتىــدا باشــامچى ژانىــر بولــۇپ ،ئــۆز تارىخــى بىلــەن چەمبەرچــەس باغالنغــان .قىرغىــز خەلقىنىــڭ ئاتاقلىــق
يازغۇچىســى چىڭگىــز ئايتماتــوۋ خەلــق ئەدەبىياتىنىــڭ ئەپســانە تــۈرى ئۈچــۈن « ئەپســانە خەلىقىنىــڭ قەلبىــدە خاتىــرە بولــۇپ،
ئاجايىــپ گــۈزەل شــەكىللەر ئارقىلىــق ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش تەجىربىلىرىنــى ئپادىلەيــدۇ .ئۇالرنىــڭ پەلسىپىســى ۋە تارىخىنى ،شــۇنداقال
ئۇالرنىــڭ كېينىكىلەرگــە قالدۇرغــان ۋەســىيىتىنى ئىپادىلەيــدۇ» دەپ چۈشــەندۈرگەن.
بىرىنجــى تومغــا كىرگۈزۈلگــەن شەخســلەر ئالــدى بىلــەن مىالدىدىــن بۇرۇنقــى –7ئەســىردە ياشــىغان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەپســانىۋى
خاقانــى ،تــۈرك دۇنياســنىڭ ئەپســانىۋى ھۆكۈمــدارى ئالىــپ ئەرتۇڭادىــن باشــاپ تاشــئاخۇنۇمغىچە ،ئىككىنىــى تومغــا ئابدۇقادىــر
دامولالمدىــن باشــاپ زەيدىــن يۈســۈپكىچە ۋە بــۇ  100شەخســكە قوشــۇمچە قىلىــپ غــازى بــاي ،مۇھەممــەد بىننــى ئابدۇلــا
خاراباتــى ،ئەھمــەد شــاھ قاراقــاش ،ســەلەي چاققــان ،توختــى جانبــاز ،ئىمىــر ھۈســەيىن قــازى ھاجىــم ،يۈســۈپبەگ مۇخلىــس،
خېۋىــر تۆمــۈر ،ئابدىرىھىــم ئەھمــدى ۋە كــۈرەش كۈســەن …،قاتارلىــق شەخســلەر كىرگۈزۈلگــەن.
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ئالمۇتادا «تەكلىماكان» ژۇرنىلىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى
«تەكلىمــاكان» ژۇرنىلىنىــڭ دۇنياغــا كېلىــش
تارىخــى ھــەم ئۇنــى نەشــر قىلىشــنىڭ ئاساســىي
توختالــدى.
ئۈســتىدە
مەقســەتلىرى

بــۇ يىــل –26مــاي كۈنــى ئالمۇتادىكــى
خەلقئــارا يېڭــى تېخنولوگىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ
مەجلىــس زالىــدا ئۆزبېكىســتان پايتەختــى
تاشــكەنتتە بارلىققــا كەلگــەن «تەكلىمــاكان»
ژۇرنىلىنى تونۇشــتۇرۇش مۇراســىمى بولۇپ ئۆتتى.
مۇراســىمنى «تىنچلىــق دۇنياســى» خەلقئارالىــق
قــازاق ئىجادىــي بىرلەشمىســى ئۇيۇشــتۇردى.
ئۇنىڭغــا ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى ،ھەرقايســى ئاممىۋى
جەمئىيەتلــەر ۋەكىللىــرى ،شــەھەر–يېزىالردىكى
يۇرت–جامائــەت ئاكتىپلىــرى قاتناشــتى.

مۇراســىمدا ســۆزگە چىققــان پېشــقەدەم
ژۇرنالىســت ئابدۇكېرىــم تۇردىيــاروف ھەرقانــداق
بىــر گېزىــت ياكى ژۇرنالنىــڭ خەلقنىڭ تارىخىنى،
مەدەنىيىتىنــى ،تىلىنــى ،ئۆرپ–ئادەتلىرىنــى،
ئەدەبىياتىنــى تەرغىــب قىلىشــتا مۇھىــم رول
ئوينايدىغانلىقىنــى ،كېلەچەكنىــڭ ياشــار قولىــدا
بولســىمۇ ،ئەممــا ھازىــر ياشــاردا مىللىيلىكنىــڭ
سۇسلىشــىپ كېتىــپ بارغانلىقىنــى ،شــۇنىڭ
ئۈچــۈن ياشــارنى تەربىيەلــەش مەسىلىســىگە
ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلــۈش الزىملىقىنــى بىلــدۈردى.

«تەكلىمــاكان» ژۇرنىلىنــى تونۇشــتۇرۇش
مۇراســىمىغا رىياســەتچىلىك قىلغــان مىللەتلــەر
دوســتلۇقى بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى ئازتېكىــن
ئىبراھىمــوف كېيىنكــى چــارەك ئەســىر مابەينىــدە
ئوتتــۇرا ئاســىيا ئۇيغۇرلىــرى ئارىســىدىكى مەدەنىي
ئاالقىلەرنىــڭ ئۈزۈلــۈپ قالغانلىقىنــى ،تاشــكەنتتە
«تەكلىمــاكان» ژۇرنىلىنىــڭ ۋۇجۇتقــا كېلىشــى
بىلــەن ئەنــە شــۇ ئاالقىلەرنى تىكلەش مەقســىتىدە
ئۇنىــڭ بــاش مۇھەررىــرى ئابدۇلجــان بەرايېفنىــڭ
قازاقىســتانغا قەدەم تەشــرىپ
قىلغانلىقىنــى بىلــدۈردى.

ئــاۋازى»
«ئۇيغــۇر
جۇمھۇرىيەتلىــك
گېزىتىنىــڭ بــاش مۇھەررىــرى ئېرشــات ئەســمەتوف
ھازىرقــى زامانــدا بىــرەر گېزىــت ،ژۇرنــال
ياكــى كىتــاب نەشــر قىلىشــنىڭ قىيىنلىشــىپ
كەتكەنلىكىنــى ،ئۇيغــۇر مىللىــي مەتبۇئاتىنــى
قولاليدىغانالرنىــڭ ئــازالپ كېتىۋاتقانلىقىدىــن

ســۆزگە
دەســلەپ
ئۆزبېكىســتان
چىققــان
ئۇيغــۇر
جۇمھۇرىيەتلىــك
مەركىــزى
مەدەنىيــەت
ئاقســاقالالر
يېنىدىكــى
رەئىســى،
كېڭىشــىنىڭ
پەنلىرىنىــڭ
تېخنىــكا
ئابدۇلجــان
دوكتــورى
بەرايېــف ســوۋېت دەۋرىــدە
مۇســتەقىللىقتىن
ۋە
يىلــاردا
كېيىنكــى
ئۆزبېكىســتان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ
بېشــىدىن ئۆتكــەن ۋەقەلــەر،
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قاتتىــق تەشۋىشــلىنىدىغانلىقىنى ئىلگىــرى ســۈردى .ئــۇ يەنــە قىرغىزىســتاندا ،ئۆزبېكســتاندا مىللىــي
مەكتەپلــەر ،مەتبۇئــات ،تىياتىــر ،ئوقــۇش ئورۇنلىــرى ۋە باشــقىالر يــوق بولغانلىقتىــن ،ئۇيغۇرالرنىــڭ
مىللىــي كىملىكىنــى ســاقالپ قېلىــش مەسىلىســىنىڭمۇ جىددىــي ئەھۋالــدا تۇرۇۋاتقانلىقىنــى ئىلگىــرى
ســۈردى.
يازغۇچــى ئىالخــۇن جەلىلــوف ئەدەبىياتســىز مەدەنىيەتنىــڭ بولمايدىغانلىقىنــى ،مەدەنىيەتنىــڭ
ھــەر قانــداق بىــر مىللەتنىــڭ ئاساســىي بەلگىســى ئىكەنلىكىنــى ،ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇر يۈســۈپ خــاس
ھاجىبنىــڭ «كىــم نۇرغــۇن بېرىلســە كۈلكە–چاقچاققــا ،شــۇ خەلــق ئايلىنــار نــادان ،ئاخماققــا» دېگــەن
ســۆزلىرىنى نەقىــل كەلتــۈرۈپ ،خەلقنىــڭ دىققىتىنــى كۆپــرەك ئويۇن–تاماشــاغا ئەمــەس ،بەلكــى مىللىــي
مائارىپنــى ،ئەدەبىياتنــى ،ســەنئەتنى ھــەم مەنىــۋى ،ھــەم ماددىــي قولالشــقا ئاغدۇرۇشــنىڭ مۇھىملىقىنــى
كۆرســەتتى.
«تــۇران دۇنياســى» جەمئىيەتلىــك فوندىنىــڭ رەئىســى كارلىــن مەخپىــروف بولســا ،مەزكــۇر ژۇرنالنى
جۇمھۇرىيەتلــەر ئــارا ،يەنــى قازاقىســتان ،ئۆزبېكىســتان ۋە قىرغىزىســتان ئــارا ئورتــاق نەشــىر–ئەپكارغا
ئايالنــدۇرۇش تەشەببۇســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى .مەزكــۇر يىغىنــدا ســۆزگە چىققــان باشــقا زىيالىيالرمــۇ
بىرلەشــمىلەر ۋەكىللىــرى ،يۇرت–جامائەتچىلىــك ئاكتىپلىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكــى ئەھۋالــى
ھەققىــدە ئــۆز قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ،ھەممىســى «تەكلىمــاكان» ژۇرنىلىنــى ھــەر جەھەتتىــن
قولاليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى.
يىغىنــدا يەنــە داڭلىــق ژۇرنالىســىت ئابدۇكېرىــم تۇردىيــاروف ۋە «تەكلىمــاكان» ژۇرنىلىنىــڭ بــاش
مۇھەررىــرى ئابدۇلجــان بەرايېــف بــۇرۇن نەشــىر قىلىنغــان ژۇرناللالرنىــڭ ئاقىېەتلىــرى ۋە بــۇ يىڭــى
ژۇرناللنىــڭ ئىســتبالى ھەققىــدە مۇھىــم ســۆزلەرنى ســۆزلەپ ئۆتتــى.
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ئۆزبىكىستان ئوقۇغۇچىالر بىرلەشمىسى ئەلىشىر ناۋائي بىلەن
زەھۇرۇددىن مۇھەممەد بابۇرنى خاتىرىلىدى
ئۆزبىكىســتان ئوقۇغۇچىــار بىرلەشمىســى ئەلىشــىر ناۋايــى
بىلــەن زاخارۇددىــن مۇھەممــەد بابۇرنــى خاتىرىلىــدى.
ئۆزبىكىســتان ئوقۇغۇچىــار بىرلەشمىســىنىڭ تەشكىللىشــى
بىلــەن ،تۈركىيىــدە ئوقۇۋاتقــان ئۆزبېكىســتانلىق ئوقۇغۇچىــار
ئىســتانبۇل ،كونىيــا ،سامســۇن ،ئــەرزۇرۇم ،ســاكاريا ۋە كوجالــى
قاتالىــق شــەھەرلىرىدە جــەم بولــۇپ چاغاتــاي ئەدەبىياتىنىــڭ
ئــەڭ مۇھىــم پېشــىۋالىرىدىن نىزامىددىــن ئەلىشــىر ناۋايــى
بىلــەن زاھىرۇددىــن مۇھەممــەد بابۇرنــى خاتىرىلــەش ئۈچــۈن،
«ئەجداتلىرىمىزنىــڭ ئىزدىــن :ناۋايــى ۋە بابــۇر» تېمىلىــق
خاتىرىلــەش پائالىيىتــى ئېلىــپ بــاردى.
ئۆزبىكىســتان ئوقۇغۇچىــار بىرلەشمىســى ۋە خەلىقئــارا
ئوقۇغۇچــى فونــدى بىرلەشمىســىنىڭ بىرلىكتــە ئىســتانبۇلدا
ئىســتانبۇل
تەشــكىللىگەن خاتىرىلــەش پائالىيىتــى
ئۇنىۋېرســىتىتىنىڭ يىغىــن زالىــدا ئۆتكۈزۈلــدى .يىغىنغــا
ئۆزبىكىســتان جۇمھۇرىيىتــى ئىســتانبۇل بــاش ئەلچىســى،
ئىســتانبۇل ۋالىســى ،ئىســتانبۇل ۋە ئىســتانبۇل ســىرتىدىىن
نۇرغۇنلىغــان تۈركىيەلىــك ۋە چەتئەللىــك ئاكادېمىســيەنلەر،
تەتقىقاتچىــار ،ئاممىۋى تەشــكىالت باشــلىقلىرى ۋە نۇرغۇنلىغان
ئۆزبېــك ،تــۈرك ۋە چەتئەللىــك ئوقۇغۇچىــار قاتناشــتى.
يىغىــن ئۆزبىكىســتان جۇمھۇرىيىتــى ئىســتانبۇل بــاش
ئەلچىســى شــۆھرەت ئامىنــوۋ ئەپەندىنىــڭ ئېچىلىــش نۇتۇقــى
بىلــەن باشــاندى .بــاش ئەلچــى نۇتۇقىــدا بــۇ ئىككــى
ئۇلــۇغ ئالىمىنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ ئۆزبېكىســتاندا ھەممــە

مەكتەپلــەردە دەرس قىلىــپ ئوقۇتۇلىۋاتقانلىقىنــى ،ھەممــە
ئۆيــدە دېگــۈدەك ناۋايــى ۋە بابۇرنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ
بارلىقىنــى تەكىتلــەپ ئۆتتــى .يىغىنــدا بــۇ ئىككــى ئالىــم
ھەققىدىكــى قىســقا فىلىملەردىــن ئارىيەلــەر قويۇلــدى ۋە
ناۋاينىــڭ غەزەللىــرى بىلــەن ئېيتىلغــان ناخشــىالر ياڭرىتىلــدى.
بــاش ئەلچىدىــن كېيىــن ئىســتانبۇل ۋالىســى گۈنگــۆر ئازىــم تۇنا
ئەپەندىم ۋە بەزى ئاممىۋى تەشكىالت رەھبەرلىرى سۆز قىلغاندىن
كېيــن ئاكادېمىســيەن ۋە تەتقىقاتچىــار ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ ئىككــى
ئالىــم ھەققىدىكــى ئىلمىــي تەتقىقاتلىرىنــى ســۆزلەپ ئۆتۈشــتى.
تۈركىيىدە ماگىسترلىق ۋە دوكتورلۇق كەسپى بويىچە ئوقۇۋاتقان
نۇرغۇنلىغــان ئۆزبېكســتانلىق ،ھىندىســتانلىق ۋە چەتئەللىــك
بــەزى ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئــۆز تەتقىقاتلىرىنــى تەقدىــم قىلــدى.
يىغىنــدا بــۇ ئىككــى ئالىمنىــڭ شــىئېرلىرى دىكلىماتســىيە
قىلــدى ۋە غەزەللىرىىگــە ئاساســەن ئورۇنالنغــان ناخشــىالر
ئۆزبــەك ئوقۇغۇچىــار تەرىپىدىــن ئورۇنالنــدى .شــۇنداقال
ئالىمــار ھەققىدىكــى ھۆججەتلىــك فىلىملــەر قويۇلــدى.
يىغىغــا ئاالھىــدە تەكلىــپ قىلىنغــان تۈركىيىــدە تــۈرك
دۇنياســى ناخشىســىنى ئوقــۇش بىلــەن تونۇلغــان داڭلىــق
خەلــق ناخشىچىســى بۇنيامــن ئاقســۇڭگۈر ئەپەندىــم ئۆزبېكچــە
ناخشــا ئورۇنــاپ بــەردى .يىغىنــدا يەنــە ئۆزبېكســتان كۈلتــۈرى
ۋە تارىخــى ناملىــق رەســىم كۆرگەزمىســى ئۆتكۈزۈلــدى ۋە
قاتناشــقۇچىالرغا پولــۇ ئىكــرام قىلىنــدى.
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يىغىندىن كۆرۈنۈشلەر
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«ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئۇچرىشىشى ۋە ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرالرنى خاتىرىلەش
ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى» ئۆتكۈزۈلدى
–5مــاي كۈنــى ئىســتانبۇلدا
زىيالىيلىرىنىــڭ
«ئۇيغــۇر
ئۇيغــۇر
ۋە
ئۇچرىشىشــى
مۇتەپەككۇرالرنــى خاتىرىلــەش
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى»
ئۆتكۈزۈلــدى .بــۇ يىغىنغــا
تۈركىيىــدە ئالىــي مەكتەپلــەردە
ئوقۇشــقا
ۋە
ئوقۇۋاتقــان
كېرىشــكە تەييارلىــق قىلىۋاتقــان
ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــار بىلــەن
تۈركىيىــدە خىزمــەت قىلىۋاتقــان

ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇتقۇچىلىرى،
يازغۇچىــار ،تەتقىقاتچىــار،
زىيالىيــار ،دوختــۇرالر ۋە
سودا–ســانائەتچىلەر بولــۇپ
كــۆپ ســاندا كىشــى قاتناشــتى.
ئىككــى
يىغىــن
بــۇ
بۆلۈمگــە ئايرىلغــان بولــۇپ،
چۈشــتىن بۇرۇنقــى بۆلۈمىــدە
ئۇيغــۇر زىيالىيــار بىلــەن
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ
ئۇيغــۇر
ئۇچرىشىشــى بولــۇپ ئۆتتــى.
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بــۇ ئۇچرىشىشــتا تۈركىيىدىكــى
ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــار دۇچ
كېلىۋاتقــان ئوقــۇش ،تۇرمــۇش
ۋە خىزمــەت تېپىــش قاتارلىــق
جەھەتلەردىكــى بىــر قاتــار
مەســىلىلەر مۇزاكىــرە قىلىنــدى.
بــۇ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش
يوللىــرى توغرىســىدا تەكلىــپ–
پىكىرلــەر ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى.
ئۇيغــۇر
يەنــە
يىغىنــدا
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىشــلىرىغا
يېقىندىــن كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقــان
جەمئىيەتلەرنىــڭ
ئاممىــۋى
قولغــا
ھەمكارلىشىشــىنى
تەكىتلەنــدى.
كەلتــۈرۈش
يىغىننىڭ چۈشــتىن كېيىنكى
«–3نۆۋەتلىــك
بۆلۈمىــدە
مۇتەپەككۇرالرنــى
ئۇيغــۇر
خاتىرىلــەش مۇھاكىمە يىغىنى»
ئۆتكۈزۈلــدى .ئۇيغــۇر خەلقىنىڭ
ئانــا تىــل ،مىللىــي كىملىــك،
تەپەككــۇر ۋە مەدەنىيــەت
جەھەتتــە نۆۋەتتــە تارىختىكــى
ئــەڭ جىددىــي بىــر خىرىســقا
دۇچ كېلىۋاتقانلىقــى ،يېقىنقــى

ئىزدىنىش ژۇرنىلى

زامــان ئۇيغــۇر تارىخىدىــن بۇيــان كۆپلىگــەن ئــوت
يــۈرەك ســەرخىلالر ۋە مۇتەپەككۇرالرنىــڭ بىرىنىــڭ
كەينىدىــن بىــرى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ،مىللەتنىــڭ
كەلگۈســى ئۈچــۈن ئىزدىنىش ئېلىــپ بارغانلىقىنى،
بۈگۈنكــى كۈنــدە ئۇالرنــى خاتىرىلەشــنىڭ زور
ئەھمىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى تەكىتلــەپ
ئۆتۈلــدى.
يىغىنــدا ئەھمــەد يۈكنەكــى ،ســابىت دامولــام،
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تۇغلــۇق تۆمۈرخاننىــڭ ھاياتــى ۋە ئىــش ئىزلىــرى ،
ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ ئىجادىيىتى تونۇشــتۇرۇلدى
ۋە دوكالت بېرىلــدى.
يىغىــن ئاخىرىــدا دوكالت بەرگۈچىلەرنــى
تەبرىكلــەپ تەقدىرنامــە تارقىتىــپ بېرىلــدى ۋە
يىغىــن قاتناشــچىلىرى بىرلىكتــە خاتىــرە رەســىمگە
چۈشــتى.
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