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  ئهدهبىيات فاكۇلتېتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ بهش يىللىقىنى تهبرىكلهش-ئۇيغۇر تىل
  نۇتۇقلهنگهن يىغىنىدا سۆز

  لىتىپ توختى: فاكۇلتېت مۇدىرى
  )كۈنى-25ئاينىڭ - 4يىلى -2009(

 
-ھۆرمهتلىك رهھبهرلهر، مېھمـانالر، ئوقۇتقـۇچى      

  !ئۇستازالر ھهممىڭالرغا ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

بىرىڭالرنىڭ فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغانلىقىنىڭ بهش       ھهر

يىللىقىنى تهبرىكلهش چـوڭ يىغىنىغـا كهلگهنلىكىڭالرغـا 

 .تهشهككۈر ئېيتىمهن

      تۆۋهنده مهن فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغانـدىن بۇيـان 

مۇساپىمىزنى يهتته بۆلهككه بۆلۈپ  بهش يىللىقباسقان 

  :تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمهن

هبىيات فاكۇلتېتىنىـڭ ئهد-ئۇيغۇر تىل.1       
قۇرۇلغانلىقى بىزنى يېڭى تهرهققىيات بوشـلۇقى 

 ۋه پۇرسهت بىلهن تهمىنلىدى
-       مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل

كۈنى -15ئاينىڭ -4يىلى -2004ئهدهبىيات فاكۇلتېتى 

قىرغىــز فاكۇلتېتىــدىن -قــازاق-ئهســلىدىكى ئۇيغــۇر

. تېـت بولـۇپ قۇرۇلغـانئايرىلىپ چىقىپ رهسمى فاكۇل

كـۈنى بىـز تهنتهنىلىـك -13ئاينىڭ -11يىلى -2004

تهبرىكلهش مۇراسىمى ھهمده ئىلمىي مۇھـاكىمه يىغىنـى 

ئۆتكۈزۈپ بىر تهرهپـتىن، خهلقئـارا ۋه دۆلهت ئىچىـده 

» ئهدهبىيـات فـاكۇلتېتى-ئۇيغۇر تىل«تۇنجى بولۇپ 

دهپ نام ئالغـان بـۇ بىردىنبىـر فاكۇلتېتنىـڭ دۇنياغـا 

هنلىكىنى تهبرىكلىگهن بولساق، يهنه بىر تهرهپـتىن، كهلگ

ئهدهبىيات كهسپى بـويىچه ئوقۇتـۇش ۋه -ئۇيغۇر تىل

تهتقىقاتتىكى ئىرادىمىز ۋه ئارمـانلىرىمىزنى ئىپـادىلىگهن 

يىغىنغا، تۆمۈر داۋامهت، ئـابلهت ئابدۇرىـشىت . ئىدۇق

ــلهر  ــك مىللهت ــرى، دۆلهتلى ــارلىق دۆلهت رهھبهرلى قات
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شـىمىن قاتـارلىق  تىنىـڭ مـۇدىرى ۋۇئىشلىرى كومىتې

-رهھبهرلهر قهدهم تهشـرىپ قىلىـپ، كهڭ ئوقۇتقـۇچى

ـــاس  ـــام بهرگهن ۋه ئۇنتۇلم ـــا ئىلھ ئوقۇغۇچىالرغ

  .ئهسلىمىلهرنى قالدۇرغان ئىدى

بۇ .     كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه بهش يىل ئۆتۈپ كهتتى

ــات  ــاق، تهرهققىي ــى ئاغدۇرس ــا نهزىرىمىزن بهش يىلغ

مما، قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىمىز ئه. مۇساپىمىز قىسقا

ئوقۇتـۇش، -بولۇپمـۇ، ئوقـۇ. كىشىنى خۇشال قىلىدۇ

ــى، -پهن ــۇنى قۇرۇلۇش ــۇچىالر قوش ــات ئوقۇتق تهتقىق

باشقۇرۇش قوشۇنى قۇرۇلۇشـى، پهن تهسـىس قىلىـش 

ئوقۇتۇش قۇرۇلۇشـى جهھهتـلهرده -قۇرۇلۇشى ۋه ئوقۇ

بـۇ . قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىمىز خىلى كۆرۈنهرلىـك

ئهدهبىيات -بهش يىل شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئۇيغۇر تىل

 كهسپىنىڭ مۇستهقىل فاكۇلتېت بولۇپ قۇرۇلغانلىقى بىزگه

  .ېلىپ كهلدى ئىتى پۇرسيېڭى تهرهققىيات

ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنى زورايدى، ئۇالرنىڭ .2     
  ياش ۋه بىلىم قۇرۇلمىسىدا يېڭىلىنىش بولدى

ىـل  بهش يال ئهمدىغاگهرچه فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغىنى

ئهدهبىيـات -بولغان بولـسىمۇ، ئهممـا، ئۇيغـۇر تىـل

يىللىـق مۇسـاپىنى بېـسىپ 60كهسپىنىڭ تهرهققىيـاتى 

يىلـــى بېيجىـــڭ -1949بـــۇ كهســـىپ . ئـــۆتتى

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شهرق تىللىـرى فاكۇلتېتىـدا تهسـىس 

يىلى مهركىزىي مىللهتلهر ئىنىـستىتوتى -1951. قىلىنغان

نىۋېرسىتېتىدىكى ئوقۇتقۇچىالر بـۇ قۇرۇلۇپ، بېيجىڭ ئۇ

ئهدهبىيـاتى -مهكتهپنىڭ ئـاز سـانلىق مىللهتـلهر تىـل

ئايدا ئـۇ، -2يىلى -1986. كهسپىگه يۆتكهپ كېلىنگهن

ئهدهبىيات كهسىپلىرى بىلهن بىلـله -قازاق، قىرغىز تىل

-ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل«فاكۇلتېت بولۇپ قۇرۇلۇپ 

مهدهنىـيهت -ىـلتۈرك ت«، »فاكۇلتېتى-2ئهدهبىياتى 

ئهدهبىيـات -قىرغىز تىل-قازاق-ئۇيغۇر«، »فاكۇلتېتى

ئۇيغۇر  .ىلپ كهلگهنئاتدېگهن نامالر بىلهن » فاكۇلتېتى

ئهدهبىيات كهسپىنىڭ قۇرۇلۇشـىدا ۋه دهسـلهپكى -تىل

تهرهققىيات ئاساسىنى يارىتىشتا لى سىن، خهمىت تۆمـۈر، 

گېڭ شىمىن، خۇجىنخۇا، گاۋشـىجى، تۇرسـۇن ئـايۇپ 

قاتارلىق دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىغا داڭلىق ئـالىمالر .....

 .ناھايىتى كۆپ ئهجىر سىڭدۈردى

 نهپهر 14 قۇرۇلغانـدا ىمىزلتېتيىلى فـاكۇ-2004      

نهپهر بولـۇپ، 17ھـازىر . خىزمهتچى بار ئىدى-ئىشچى

بىلىم قۇرۇلمىسى جهھهتتىن .  ئاشتى2.1%ئىلگىرىكىدىن 

 دوتسېنتالر ئىككـى ئېيتقاندا پروفېسسورالر  ئۈچ نهپهر،

نهپهر، ئاسپرانتلىقتىن يـۇقىرى ئوقـۇش تارىخىـدىكىلهر 

ھازىر بولـسا، پروفېسـسورالر ئـۈچ . يهتته نهپهر ئىدى

ــ ــسېنت بى ــۇپر نهپهرنهپهر، دوت ــپرانتلىقتىن  بول ، ئاس

.  نهپهرگه كۆپهيـدى10تارىخىـدىكىلهر يۇقىرى ئوقۇش 

ئىلگىــرىكىگه ئوخــشىمايدىغىنى، ھــازىر ئوقۇتــۇش ۋه 

شقۇرۇش خىزمىتىنى ئىشلهۋاتقانالرنىڭ ياش تهركىبىـده با

 .پهلهمپهيسىمان ھالهت شهكىللهندى

ــانى .3    ــۇچى س ــىجىلئوقۇغ ــتىس .  ئاش
ــاپالىق  ــۇقىرى س ــان ي ــيهتكه نۇرغۇنلىغ جهمئى

  ئىختىساسلىقالر يېتىشتۈرۈپ بېرىلدى
ئهدهبىيات كهسپى تهسـىس قىلىنىـپ -ئۇيغۇر تىل

ــى  ــۇق-1949يهن ــالپ تول ــدىن باش ــۇرس يىلى  ك

يىلـى -1979. ئوقۇغۇچىلىرىنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغان

يىلدىن باشـالپ دوكتـور -1993ماگىستىر ئاسپىرانتالر، 

 كهسـپىمىزده. قا باشـلىغانئاسپىرانتالر قوبۇل قىلىنىـش

ئوقۇش پۈتتـۈرگهن ئوقۇغـۇچىالر سـانىغا قارايـدىغان 

ل ئىچىـده بهزى ئوبيېكتىـپ يىـ60 بولساق، ئـۆتكهن

يلىدىن قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچى مـۇقىم سهۋهبلهر تۈپه

گىچه، بهزى يىللىرى 20دىن 15بهزى يىللىرى . بولمىدى

غىچه بولۇپ ھهتتا بهزى يىللىرى ئوقۇغـۇچى 30دىن 25

يىلى فـاكۇلتېتىمىز رهسـمى -2004. قوبۇل قىلىنمىغان

 ئوقۇغۇچى مـۇقىم  نهپهر40يىلىغا پ قۇرۇلغاندىن باشال
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 سـىجىل سـانىمۇ رانتالرئاسـپى. قوبۇل قىلىنىپ كهلدى

ئاســپىرانتالرنى قوبــۇل قىلىــشقا كهلــسهك، . ئاشــماقتا

يىلى ئاسپرانت تهربىيىلهش نۇقتىسى قۇرۇلغاندىن -1979

نهپهر ماگىـستىر 22يىلىغا قهدهر جهمئىي -2004تارتىپ 

مۇشۇ يىلـى (يىلىدىن - 1993. ئاسپرانت تهربىيىلهندى

يىلىغىچه -2004) دوكتور تهربىيىلهش نۇقتىسى قۇرۇلغان

يىلـى -2004. ئوقۇغانپرانت ئىككى نهپهر دوكتور ئاس

نهپهر دوكتور قوبـۇل 16فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغاندىن كېيىن 

. ئادهمـدىن تـوغرا كېلىـدۇ3.2قىلىنغان بولۇپ، يىلىغا 

نهپهر ماگىستىر ئاسپرانت ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنغـان 26

 سېلىشتۇرۇپ قارىـساق،. نهپهر بولغان5.4بولۇپ يىلىغا 

لـۇق كـۇرس ۋه  تو، ئهلـۋهتته.پهرق ناھايىتى روشهن

 قىلىشتىكى بۇ پهرق بىـر قـانچه يىـل پرانت قوبۇلئاس

مابهينىده مهملىـكهت خاراكتېرلىـك ئوقۇغـۇچى قوبـۇل 

ربى رايون ئىختىساسلىقالرنى ، غهكۆپهيتىش  سانىنىشقىلى

تهربىيىلهش پىالنى قاتـارلىق ھۆكـۈمهت سىياسـهتلىرى 

ۇلتېتىمىز يهنه فاك بىراق بۇنىڭدا .كىبىلهنمۇ مۇناسىۋهتل

ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىنىڭ دۆلهت ئىچـى ۋه سـىرتىدىكى 

ئۇنىڭـدىن باشـقا . تهسىرىنىمۇ ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ

فـــاكۇلتېتىمىز دوكتـــور ئاشـــتىالر، ئاالھىـــده 

تهربىيىلىنىدىغانالر، تهتقىقاتچىالر، بىلىم ئاشـۇرىدىغانالر، 

ۋه چهتئهللىك ئوقۇغۇچىالرنى سىرتتىن كېلىپ ئوقۇيدىغان 

بۇالرنىـڭ سـانى مـۇقىم . داۋاملىق تهربىيلهپ كهلمهكته

  .بولمىسىمۇ، ئهمما، سان جهھهتتىن ئېشىپ بارماقتا

ئوقۇتۇش نهتىجىمىـز كىـشىنى خۇشـال .4
  قىلىدۇ
ــلهر ) 1 ــشىپ، پهن ــدىيىمىز ئىلمىيلى ــپ ئى مائارى

 .قۇرۇلۇشى تهپهككۇرىمىز تېخىمۇ ئېنىقالشتى

لـى تولـۇق كـۇرس ئوقۇتۇشـىنى يى-2007بىز 

باھاالش خىزمىتىنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن، مهكتىپىمىزنىـڭ 

ئاالھىدىلىكنى گهۋدىلهندۈرۈش، ئهۋزهللىكنـى جـارى «

تۇش شوئارىنىڭ ئىلھامى بىـلهن ئوقۇتهك  »قىلدۇرۇش

بۇنىڭدىن كېيىنكى  تهرهققىيات نىـشانىمىزنى بهلگىـلهپ 

تۈپهيلىـدىن  بهزى تارىخىي سهۋهبلهر : مهسىلهن. چىقتۇق

فاكۇلتېتىمىزنىڭ تىل ۋه ئهدهبىيات ئوقۇتۇش سهۋىيىسى 

  تىل ئوقۇتۇشىدا كۈچلۈك، ئهدهبىياتتا  ، ئهمهستهڭپۇڭ

اكۇلتېتىمىز قهدىمكـى تـۈرك فـ. ۇقئاجىز بولۇپ كهلد

تىلى، يېقىنقـى زامـان ئۇيغـۇرتىلى، ھـازىرقى زامـان 

ئۇيغــۇرتىلى ئوقۇتۇشــى ۋه يادىكــارلىقالر تهتقىقاتىــدا 

شۇڭالشقا بىز، بۇنىڭـدىن كېـيىن . شقىالردىن كۈچلۈكبا

ــارى  ــۇ ج ــى تېخىم ــۇ ئهۋزهللىكىمىزن ــڭ ب ئۆزىمىزنى

قىلدۇرۇپ، ئاجىز تهرهپلىرىمىزنى باشقىالردىن ئۆگىنىـپ 

ۋه تولۇقالپ، ئىلمىي تهرهققىيات قارىشى بويىچه خىزمهت 

 .قىلىمىز

ئوقۇتۇش سـۈپىتىنى ئۆسـتۈرگهچكه، پهنـلهر ) 2

  .سى كۆرۈنهرلىك بولدىقۇرۇلۇشى نهتىجى

يىلــى تولــۇق كــۇرس -2007فــاكۇلتېتىمىز ) 1(

ــسىده  ــڭ تۈرتكى ــاالش خىزمىتىنى ــىنى باھ ئوقۇتۇش

زۆرۈر دهرسلىك الياقهتلىك 16فاكۇلتېتىمىز تهسىس قىلغان 

بۇالرنىڭ ئىچىده ئابـدۇرهئوپ . دهرسلهر قاتارىغا كىردى

» ئهدهبىيـاتى-چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىـل«مۇئهللىمنىڭ 

هھىرى بويىچه سـهرخىل دهرسـلىك قاتارىغـا، بېيجىڭ ش

قهدىمكى ئۇيغـۇر تىلـى «مۇھهممهترهھىم مۇئهللىمنىڭ 

نــاملىق دهرس مهكــتهپ دهرىجىلىــك » يادىكــارلىقلىرى

  .سهرخىل دهرسلىك قاتارىغا كىردى

ــنى ) 2( ــارقىلىق ئوقۇتۇش ــات ئ ــي تهتقىق ئىلمى

ــشىالش ــتۇرۇپ -ياخ ــل داۋامالش ــاكۇلتېتىمىز ئىزچى ف

فـاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغانـدىن بۇيـان . سۇلكېلىۋاتقان ئۇ

نهشرىياتنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن ئـۈچ قىـسىم دهرسـلىك 

ئۇنىـڭ ئىچىـده پروفېسـسور لىتىـپ . تۈزۈپ چىقتـى

سۆز بىرىكمىسى قۇرۇلمىسىدىن ئهڭ ئـاددىي «توختىنىڭ 

»  ئالتاي تىلىنىڭ سىنتاكسىس قۇرۇلمىـسى-يىھهگىچهال
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ــستىلى فاكۇلتېتىمىز. 6 ــۆگىنىش ئى ــڭ ئ نى
 ياخشىالندى

ىرى ۋه يىلـى بېيجىـڭ شـهھ-2005ناملىق دهرسـلىك 

مهكتهپ بويىچه ئوقۇتۇش نهتىجىسى بىرىنچى دهرىجىلىك 

يىلى شـهرهپ -2006ئۇ يهنه، . مۇكاپاتقا نائىل بولدى

مۇكاپاتىغـا » باۋگـاڭ مـۇنهۋۋهر ئوقۇتقـۇچى«بىلهن 

  .ئېرىشتى

كېيىن ئۆگىنىش ئىـستىلى  فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغاندىن 

ــشىالندى ــده ياخ ــادىلىرى . زور دهرىجى ــڭ ئىپ بۇنى

  :تۆۋهندىكىچه
ئۆزگىرىشچان، جانلىق ئوقۇتـۇش شـهكلىنى ) 3(

  .قولالندۇق
ــــــڭ ) 1 ــــــاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقۇچىلىرىنى ف

مهسئۇلىيهتچانلىقى كۈچهيتىلىپ، ئاڭلىق مائـارىپچىالردىن 

ــدى ــتا، . بول ــۇچىالرنى باھاالش ــق ئوقۇتق ھهر يىللى

 نومۇردىن تـۆۋهنلهپ 85ئوقۇغۇچىالرنىڭ رازى بولۇشى 

بۇ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ خىزمهت ئورنىنى قىزغىن . كهتمىدى

  .سۆيۈش روھىنى ئىپادىلىدى

ــ) 4( ــيهت ئوئهمهلى ــڭ ىقۇتۇش ــالقىلىرىنى چى  ھ

قۇتۇش ھالقىلىرىـدا يهت ئوفاكۇلتېتىمىز ئهمهلى. تۇتتۇق

كى جانسىز ىبىز ئىلگىر: مهسىلهن. ئىلگىرلهش زور بولدى

پراكتىكا شهكلىنى ئۆزگهرتىپ بېيجىڭ مىللهتلهر تهرجىـمه 

ئىدارىسى، مهركىزىي خهلق رادىئو ئىستانسىسى ئۇيغۇرچه 

يېزىق كـومىتېتى، -ئاڭلىتىش بۆلۈمى، ش ئۇ ئا ر تىل

خانىسى، ش ئۇ ئـا ر تهجـرىبه ئوتتـۇرا شىنجاڭ گېزىت

مهكتهپ قاتارلىق ئورۇنالر بىلهن كېلىشىمنامه ئىمـزاالپ، 

. رهسمىي ۋىۋىسكا ئېسىپ پراكتىكـا بازىـسى قـۇردۇق

نهتىجىده ئوقۇش پۈتتۈرىدىغانالرنىڭ پراكتىكا نهتىجىسى 

  .ئىلگىرىكىدىن كۆپ ياخشىالندى

فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلـۇپ باشـقۇرۇش قوشـۇنى ) 2

ئوقۇغـۇچىالر ئارىـسىدا . يهنىمۇ بىر قهدهم كۈچهيتىلدى

تهربىيىسى ئاكتىـپ رول » بهش قاراش«ئېلىپ بېرىلغان 

سال مىـ. ئوينىدى ۋه ئۆگىنىش كهيپىيـاتى يۇقىرىلىـدى

فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلۇشتىن بۇرۇنقى ھاراق ئىچىپ : ئالساق

جېدهللىشىش، كوللېكتىپ ئۇرۇشۇش قاتارلىق كۆڭۈلسىز 

شۇنىڭ بىـلهن، فـاكۇلتېتىمىز . ئىشالرغا خاتىمه بېرىلدى

ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆگىنىش رىقابهت ئېڭى ئېـشىپ، ھهر 

  .دهرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىدىغانالر كۆپىيىشكه باشلىدى

-فـــــاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقـــــۇچى.5
تهتقىقـات  نهتىجىلىـرى -نئوقۇغۇچىلىرىنىڭ په

ــسىتىك  سان ۋهسۈپهت جهھهتتىن مهلۇم كۆلهمگه يهتتى ــاكۇلتېتىمىزدىن ىغاسىتاتى ــالنغاندا ف  ئاساس

ئادهم قېتىم ھهردهرىجىلىك ئوقۇتۇش مۇكاپـاتى ۋه 283

ھهرقايسى سىنىپالر كۆپ قېتىم . ياردهم پۇللىرىغا ئېرىشتى

 ياخـشى سـىنىپ دائونـ«، »ئىلغار سىنىپ كوللېكتىپى«

قاتـارلىق »  كوللېكتىپدارقىزىل بايراق«، »كوللېكتىپى

ئۇنىڭـدىن باشـقا فـاكۇلتېتىمىز . ېرىـشتىشهرهپلهرگه ئ

ئوقۇغۇچىلىرى يهنه خور ئېيتىش مۇسابىقىسى، ئېنگلىزچه 

ۋه خهنزۇچه نوتۇق سۆزلهش مۇسابىقىسى ھهر تۈرلـۈك 

 تهنتهربىيه مۇسابىقىسى، مهدهنىيهتلىك ياتـاق باھـاالش

قېـتىم كوللېكتىـپ 16رده جهمئىـي ه پائـالىيهتلقاتارلىق

  .مۇكاپاتقا ئېرىشتى

ـــاكۇلتېتىمىز پهن ـــرى -ف ـــات نهتىجىلى تهتقىق

  :تۆۋهندىكىچه

يىلىدىن تارتىـپ نهشـىر قىلىنغـان ۋه -2004) 1

  :ئېالن قىلىنغانلىرى

پارچه، دهرسـلىك ئـۈچ قىـسىم، 52ئىلمىي ماقاله 

  .14يازغان كىتاب يهتته دانه، تهرجىمه ئهسهر 

) 2004-2008(فاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقـۇچىلىرى ) 2

دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىدا ئۆتكۈزۈلگهن ئىلمىي مۇھاكىمه 

ــا  ــتى36يىغىنىغ ــتىم قاتناش ــادهم قې ــسىلىي . ( ئ تهپ

  ) بهت ئېھتىياجى بىلهن قالدۇرۇلدىسىتاتىسىتىكا
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كۇلتېتىمىز ئىلمىــي تهرهققىيــات قارىــشىنى فــا) 3

ئۆگىنىش، ئىنـاق جهمئىـيهت بهرپـا قىلىـش جهھهتـته 

-ئېسىمده قېلىشىچه، بىز ئۇيغـۇر. ئۆزگىچىلىككه ئىگه

قىرغىز فاكۇلتېتىدىن ئايرىلىپ چىقىشنى ئوتتۇرىغا -قازاق

قويغاندا، رهھبهرلهر مىللهتلهر ئىتتىپـاقلىقى مهسىلىـسىده 

ممـا، فـاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغانـدىن ئه. ئهنسىرىگهن ئىدى

بۇيان قوبۇل قىلىنغان تولۇق كۇرس ۋه ئاسپىرانتالرنىڭ 

باشــقا تــاق تىللىــق ئهمهلىيهتتــته مىلــلهت تهركىبــى 

فاكۇلتېتىمىزغا .  قارىغاندا كۆپ بولدىنىڭكىگهفاكۇلتېتالر

لىپ دهرس ئاڭلىغۇچىالرنىڭ مىللهت تهركىبىمـۇ باشـقا ېك

ــق فاكۇلتېتالر ــاق تىللى ــنىڭت ــدىكى ــۆپ بول . دىن ك

فـــاكۇلتېتىمىز مهكـــتهپكه يۈزلهنـــدۈرگهن تالالنمـــا 

ــلهت  ــۇ مىل ــان ئوقۇغۇچىالرنىڭم ــلىكلهرنى تاللىغ دهرس

دېمهك، ئۇنـداق ئهنـسىرهشنىڭ . دىتهركىبى كۆپ بول

 .ئورۇنسىز ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى

ــان، ) 4 ــدىن بۇي ــاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغان نهپهر 10ف

ــدىن، دهرىــج-6ئوقۇغــۇچى ئېنگىلىزتىلــى  ه ئىمتىھانى

ـــى 65 ـــۇچى ئېنگىلىزتىل ـــجه -4نهپهر ئوقۇغ دهرى

بۇ بىزنىڭ ئوقـۇش پۈتتـۈرگىچه . ئىمتىھانىدىن ئۆتتى

ئېنگىلىزتىلى ئىككىنچى دهرىـجه ئىمتىھانىـدىن ئۆتـۈپ 

ـــدا زور  ـــسبهتهن ئېيتقان ـــزگه نى ـــۇش تهلىپىمى بول

  .خۇشاللىنارلىق بىر ئىش

يىللىــق ئوقۇغــۇچىلىرى -2005فــاكۇلتېتىمىز ) 5

» كومىسسىيىسىز ئىمتىھـان«هكتهپكه كهلگهندىن بېرى م

نى قوبۇل قىلىپ، فاكۇلتېتىمىزنىـڭ ياخـشى ئـوبرازىنى 

  .تىكلىدى

خهلقئــارالىق ئىلمىــي ئالماشــتۇرۇش .7
  بارغانسېرى جانالندى

فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان بىزنىـڭ خهلقئـارا 

بىـز تهكلىـپ قىلىـش ۋه . ئالماشتۇرۇشىمىز كۆپهيـدى

 ئۇسۇلىنى قوللىنىـپ، ئالماشـتۇرۇش ئېلىـپ ۋهتىشئه

ــارىلىقىمىزنى  ــان ئ ــلهن بولغ ــارا بى ــپ، خهلقئ بېرى

 .يېقىنالشتۇرۇۋاتىمىز

 سهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن، زور مىقـداردىكى يتارىخى

 ئائىــت مهدهنىيىــتىگه-قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىــل

يادىكارلىقلىرىمىز چهتئهللهرده سـاقالنغان بولـۇپ، بىـر 

الىمالر تهرىپىدىن تهتقىق قىلىنىپ قىسىملىرى چهتئهللىك ئ

دۇنيـاۋى سـهۋىيىدىكى «ئهگهر بىـز . ئېالن قىلىنغـان

قۇرىمىز دهيدىكهنمىز، چوقۇم » مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى

بۇ قوليازمىالرنى ئۆگىنىـشىمىز ۋه تهتقىـق قىلىـشىمىز 

 ى ۋهئهدهبىيـات ئوقۇتۇشـ-بـۇ ئۇيغـۇر تىـل. الزىم

ئۇنىڭـدىن . بىر ھالقا تهتقىقاتىدا كهم بولسا بولمايدىغان

 لىـقتـۈركىي تىل لىگهنكـۆپباشقا بىزنىڭ ئهتراپىمىزدا 

ياخـشى ئۇالر بىلهن شۇڭا بىز . دۆلهت ۋه مىللهتلهر بار

ئـارا ئۆگىنىـپ، ئورتـاق ئالغـا -، ئۆزئورنىتىپئاالقه 

بــۇ جهھهتــته ئىــشلىگهن كونكرېــت . بېسىــشىمىزالزىم

  :خىزمهتلىرىمىز تۆۋهندىكىچه

قۇرۇلغانــدىن بۇيــان ئامېرىكــا، فــاكۇلتېتىمىز ) 1

گېرمانىيه، فرانسىيه، تۈركىيه، كانادا، يېڭى زىلالنـدىيه، 

ئارگېنتىنا قاتارلىق دۆلهتلهردىن تهكلىپ بىـلهن كهلـگهن 

ــالىمالر ــق ئ ــادهم قېتىم 10داڭلى ــۇالرئ ــپ ئ ــا يېتى  غ

فاكۇلتېتىمىزدا  ئۇزاق مۇددهتلىـك دهرس سـۆزلىدى ۋه 

  .ېمىلىرىنى تاماملىدىبىز بىلهن بىرلىكته تهتقىقات ت

فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان، يهتـته ئـادهم )2

قېتىم چهتئهللىك ئالىمالرنى لېكسىيه سۆزلهشـكه تهكلىـپ 

  .دۇققىل

فــاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقــۇچىلىرى گېرمــانىيه، ) 3

تــۈركىيه، شىۋېتــسىيه، تۈركمهنىــستان، ئهزهربهيجــان، 

 مۇھـاكىمه روسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرده ئېچىلغان ئىلمىي

  .يىغىنلىرىغا تهكلىپ بىلهن قاتناشتى

مائارىپ مىنىستىرلىكى بىرلهشـمه تهربىـيىلهش ) 4

پىالنىنىڭ ئىقتىـساد يـاردىمى بىـلهن فـاكۇلتېتىمىزدىن 
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گېرمانىيه، گولالنـدىيه، تـۈركىيه، يـاپونىيه قاتـارلىق 

ــسېرى  ــۇچىالر بارغان ــدىغان ئوقۇغ ــلهرده ئوقۇي دۆلهت

  .كۆپهيمهكته

ئهدهبىيات فـاكۇلتېتى -دا، ئۇيغۇر تىلخۇالسىلىغان

ن نهتىجىلهر شـۇنى ۈلگهقۇرۇلغاندىن بۇيان قولغا كهلتۈر

ئىسپاتلىدىكى، بىز ئهينـى ۋاقىتتـا ئوتتۇرىغـا قويغـان 

تـوغرا ئهسـلى مۇستهقىل فاكۇلتېت قۇرۇش تهلىپىمىـز 

  ۋهنـىشۇ چاغـدا بهرگهن ۋهدىمىزئهمدى بولغان، بىز 

  .هلگه ئاشۇرماقتىمىز غايىمىزنى ئهمكۆڭۈلگه پۈككهن

ــۈرگهن  ــا كهلت ــز قولغ ــدا مهن پهقهت بى يۇقىرى

ـــ ـــۆزلالنهتىجىلهرنى ـــۈم س ـــتهئهم. هپ ئۆتت  هلىيهت

  .خىزمهتلىرىمىــزده يېتهرســىزلىكلهرمۇ يــوق ئهمهس

 ىنچـىبىرنىڭ بۇ بىزنىڭ ئـۇزۇن سـهپىرىمىزقىسقىسى 

مۇسـاپىمىز تېخىمـۇ بۇنىڭدىن كېيىنكى . خاالسىالمىقهد

ــا ــاكۇلتېتىمىزدىكى .هرهپلىكتۇر شــمۇشــهققهت  ئهمم  ف

 كـىخىزمهتچىلهر بۇنـدىن كېيىن-ئىشچىۋه  ئوقۇتقۇچى

تهتقىقاتتا ئىلمىي تهرهققىيات ئىلمىي ئوقۇتۇش ۋه -ئوقۇ

ڭ شـياۋپىڭ ېـئۆگىنىپ، د چوڭقۇرالپيهنىمۇ قارىشىنى 

مـۇھىم » ئـۈچكه ۋهكىللىـك قىلىـش«نهزهرىيىسى ۋه 

خىمـۇ ياخـشى  تېگه تهدبىقالپئىدىيىسىنى ئهمهلىيىتىمىز

نهتىجىلىرىمىز بىـلهن جهمئىـيهتكه جـاۋاب قايتۇرۇشـقا 

  !تىرىشىمىز

!كۆپچىلىككه رهھمهت
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  ئهركىن ئارىز

نىڭ ئۇيغۇرچه ›»ىۋانۇ لۇغاتىت تۈركد‹مىڭ يىل بۇرۇن، مىڭ يىل كېيىن مهھمۇد كاشغهرىي ۋه «
 تهرجىمىسىگه  كىرىش سۆز

  غا بېغىشالنغان ئهسهر›يىلىمهھمۇد كاشغهرىي ‹‐ 

  يىلى- 1000  مۇبارهكمهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭئۇلۇغ ئالىم 

  

يىلى جۇڭخۇا مىللهتلىرى ئۈچۈن ئاچچىق ھهسرهت ۋه گۈزهل ئهسلىمىلهر بىلهن تولغـان ئۇنتۇلغۇسـىز -2008

هۋرهش ئـاپىتى مهملىكىتىمىزنىڭ سىچۇهن ئۆلكىسى ۋېنچـۇهن رايونىـدا يـۈز بهرگهن ئېغىـر يهر ت. بىر يىل بولدى

ھهسـرهت دېڭىزىغـا غهرق قىلـدى؛ -مىڭالرچه ۋهتهنداشنىڭ ھاياتىغا زامىن بولۇپ، پۈتۈن مهملىكهت خهلقىنى قايغۇ

نى دۇنيـا ئولىمپىـك تارىخىـدا ئهڭ يۈكـسهك سـهۋىيىده ”قېتىملىق ئولىمپىك تهنھهرىكهت يىغىنى-29“دۆلىتىمىز 

لىرىنى جاھان ئهھلـى ئالدىـدا چهكـسىز ئىپتىخارالنـدۇردى ۋه مۇۋهپپهقىيهتلىك ئۆتكۈزۈپ، پۈتكۈل جۇڭخۇا مىللهت

تۆۋهنـده (ئهسىرلىك مۇرادىغا يهتكۈزدى؛ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى مائارىـپ، پهن ۋه مهدهنىـيهت ئـورگىنى 

م ئهسىرده ۋهتىنىمىزنىڭ قهشقهر رايونىدا يېتىشكهن بۈيۈك ئالى-11) قىسقارتىپ ب د ت م پ م ئورگىنى دهپ ئېلىندى

دهپ ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلـى“يىلىنى -2008 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن، 1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

  .ئېالن قىلدى

نىـڭ مۇبـارهك »دىۋانۇ لۇغاتىت تـۈرك«بىزده، ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد كاشغهرىي بىلهن ئۇنىڭ ئابىده ئهسىرى 

 بۈيۈك ئهسهرنىڭ مهزمـۇنى، قۇرۇلمىـسى ۋه ئۇنىـڭ مهدهنىـيهت لېكىن، بۇ. نامىنى بىلمهيدىغانالر بولمىسا كېرهك

  …تارىخىمىزدىكى، بولۇپمۇ تىل تارىخىمىزدىكى ئهھمىيىتىنى بىلىدىغانالرمۇ ئانچه كۆپ بولمىسا كېرهك

نـى خـاتىرىلهش ئۈچـۈن ” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“ كۈنىگىچه-26كۈنىدىن -24ئاينىڭ -11يىلى -2008

مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن تۈركىيه جۇمھۇرىيتى تـۈرك تىلـى جهمئىيىتـى جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى 

 يىللىقىنـى خـاتىرىلهش خهلقئـارا ئىلمىـي مۇھـاكىمه 1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ “ بېيجىڭدا بىرلىكته

 شـۈكرۈ خـالۇك ئاكـالىن تۈركىيه تۈرك تىلى جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى، پروفېسـسور، دوكتـور. نى ئۆتكۈزدى”يىغىنى
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دىۋانـۇ ‹مىڭ يىل بۇرۇن، مىڭ يىل كېيىن مهھمۇد كاشـغهرىي ۋه «ئهپهندى مهخسۇس مۇشۇ پائالىيهتكه بېغىشالپ 

دىۋانـۇ لۇغاتىـت «بۇ ئهسـهرده . ناملىق بىر ئاممىباپ ئهسهر يېزىپ كهڭ ئوقۇرمهنلهرگه سۇندى›» لۇغاتىت تۈرك

هدهنىيهت تارىخىمىزدىكى، بولۇپمۇ تىـل تـارىخىمىزدىكى ئهھمىيىتـى نىڭ مهزمۇنى، قۇرۇلمىسى ۋه ئۇنىڭ م»تۈرك

  .ناھايىتى ئهتراپلىق مهلۇمات بېرىلگهنھهققىده

قهدىرلىك ئوقۇرمهنلىرىمىزگه بۇ داغـدۇغىلىق پائالىيهتنىـڭ ئۇيۇشـتۇرۇلۇش ۋه ئهسـهرنىڭ روياپقـا چىقىـش 
  .جهريانىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈش ئارتۇقچه بولمىسا كېرهك

تۈركىي تىللىـق خهلقلهرنىـڭ » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«بۈيۈك تۈركولوگ مهھمۇد كاشغهرىينىڭ بىباھا ئهسىرى 

مهھمۇد كاشغهرىينىڭ ئانا ۋهتىنى بولغان مهملىكىتىمىز » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«شۇنىڭ ئۈچۈن، . ئورتاق مىراسىدۇر

 ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، تۈركمهنىستان، ئهزهربهيجـان جۇڭگودا تهتقىق قىلىنىپال قالماستىن، تۈركىيه، قازاقىستان،

بۇالردىن . قاتارلىق تۈركىي تىللىق جۇمھۇرىيهتلهردىمۇ ئاز كهم بىر ئهسىردىن بۇيان ئىزچىل تهتقىق قىلىنىپ كهلمهكته

ارلىق غهرب باشقا، رۇسىيه، گېرمانىيه، فرانسىيه، ئهنگىلىـيه، ۋېنگىـرىيه، گولالنـدىيه، ئامېرىكـا ۋه يـاپونىيه قاتـ

ھهققىده ناھايىتى ئهھمىيهتلىك تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغـان بولـۇپ، نۇرغـۇن » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«ئهللىرىدىمۇ 

  .قىممهتلىك ئىلمىي ئهمگهكلهر نهشر قىلىنغان

دىۋانـۇ لۇغاتىـت «چـۈنكى، . بۇ ئهللهرنىڭ ئىچىده تۈركىيىنى ئاالھىده تىلغـا ئېلىـپ ئۈتۈشـكه ئهرزىيـدۇ

تـۇنجى » دىۋانۇ لۇغاتىـت تـۈرك«يىلى تۈركىيىده تېپىلغان؛ -1914ڭ دۇنيادىكى بىردىنبىر قوليازمىسى نى»تۈرك

بولۇپ تۈركىيىده مهتبهده بېسىلىپ ئهبهدىيلىككه ئېرىشتۈرۈلكهن، تـۇنجى بولـۇپ تـۈركىيه تۈركچىـسىده تولـۇق 

 يىـل مابهينىـده تۈركىيىـده 100 ئاز كهم تهرجىمىسى نهشر قىلىنغان؛ تېپىلغان كۈنىدىن تارتىپ تا ھازىرغىچه بولغان

ماگىـستېرلىق ۋه ( گه يېقىن ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلىنغان، ئوتتۇزغـا يـېقىن 800ھهققىده » دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«

ئهڭ مۇھىمى، تۈركىيه يهنه ب . دېسسىرتاتسىيه ياقالنغان، يىگىرمىدىن ئارتۇق مهخسۇس كىتاب يېزىلغان) دوكتورلۇق

-2008 يىللىقى مۇناسـىۋىتى بىـلهن، 1000ورگىنىغا ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ د ت م پ م ئ

قىلىش توغرىسىدىكى تهكلىـپ اليىھهسـىنى سـۇنۇپ، ئالىمنىـڭ دۇنيـا مىقياسـىدا ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“يىلىنى 

نـى تهتقىـق قىلىـش »غاتىـت تـۈركدىۋانۇ لۇ«خاتىرىلىنىشىگه ۋه دۇنيا تۈركولوگىيه ساھهسىده ئىككىنچى قېتىم 

  .دولقۇنىنىڭ قوزغىلىشىغا تۈرتكه بولغان

 ” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“يىلىنى-2008 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن، 1000مهھمۇد كاشغهرىي توغۇلغانلىقىنىڭ 

تۈركىيه قىلىپ خاتىرىلهش ۋه بۇ ھهقته ب د ت م پ م ئورگىنىغا تهكلىپ اليىھهسى سۇنۇش پىكىرىنى تۇنجى بولۇپ 

مۇسـتافا . جۇمھۇرىيىتى زۇڭتۇڭ مهھكىمىسىنىڭ باش كاتىپى، پروفېسسور، دوكتور مۇستافا ئىسهن ئوتتۇرىغا قويغـان

يىلغىچه تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى مهدهنىيهت ۋه ساياھهتچىلىك مىنىـستىرلىقىدا مۇئـاۋېن -2007يىلدىن -2003ئىسهن 

 ھهققىدىكى تهشهببۇسـىنى “مهھمۇد كاشغهرىي يىلى”ۇپ، ئۇ لىق ۋهزىپىسىنى ئۆتۈگهن بول )Müsteşar(مىنىستىر 

يىلـى تـۈركىيه -2007. شۇ مهزگىلده پىالنالشقا باشلىغان ۋه بۇ خىزمهتنـى ئـۆزى بىۋاسـىته تۇتـۇپ ئىـشلىگهن

جۈمھۇرىيىتى زۇڭتۇڭ مهھكىمىسىنىڭ باش كاتىپلىقىغا تهيىنلهنگهندىن كېيىنمۇ، ئۇ بۇ ئهھمىيهتلىـك ئىـشقا ئىزچىـل 
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  .بۆلۈپ كهلگهنكۆڭۈل 

يىلى تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى مهدهنىيهت ۋه ساياھهتچىلىك -2007مۇستافا ئىسهننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا ئاساسهن، 

 قىلىـپ خـاتىرىلهش توغرىـسىدا ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى “يىلىنى -2008مىنىستىرلىقى ب د ت م پ م ئورگىنىغا 

نۆۋهتلىـك -34ئايـدا ئېچىلغـان -10يىلـى -2007گىنى ب د ت م پ م ئور. رهسمىي تهكلىپ اليىھهسى سۇنغان

 ئالىمنىڭ خاتىره يىلى قىلىـپ 67يىلىنى مهھمۇد كاشغهرىي باشلىق -2009 ۋه -2008قۇرۇلتىيىدا قارار ماقۇلالپ، 

ب د ت م . بېكىتكهن ۋه مۇناسىۋهتلىك دۆلهتلهرنى مول مهزمۇنلۇق خاتىرىلهش پائالىيهتلىرى ئۆتكۈزۈشكه چاقىرغـان

. رگىنىنىڭ بۇ قارارى مهھمۇد ئهۋالدلىرىنى، جۈملىدىن جاھان تۈركولوگلىرىنى چهكسىز خۇشاللىققا چۆمـدۈردىپ م ئو

نـى »دىۋانۇ لۇغاتىـت تـۈرك«شۇنىڭ بىلهن، مۇناسىۋهتلىك ئهللهرده مهھمۇد كاشغهرىي ۋه ئۇنىڭ بۈيۈك ئهسىرى 

  .ىنىپ كهتتىچۆرىدىگهن ھالدا تۈرلۈك ئىلمىي ۋه خاتىرىلهش پائالىيهتلىرى باشل

ئايدا تۈركىيه تۈرك تىلى جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى، پروفېسسور، دوكتور شۈكرۈ خالۇك ئاكـالىن -11يىلى -2007

بىزمـۇ بـۇ كاتتـا .  توغرىسىدىكى خۇشخهۋهرنى تېلېفـون ئـارقىلىق يهتكـۈزدى”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى “بىزگه 

يىلـى -2008اسهن، ئاكالىن ئهپهندى ئـۇزۇن ئـۆتمهي بىزنىڭ تهلىپىمىزگه ئاس. خۇشخهۋهردىن ئالهمچه سۆيۈندۇق

غا ئاتاپ ئۆتكۈزۈلمهكچى بولغان ئىلمىي پائالىيهتلهرگه دائىر بىر مهكتۇب بىلهن ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى “تۈركىيىده 

  . توغرىسىدىكى ھۆججىتىنى ئهۋهتىپ بهردى” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“ب د ت م پ م ئورگىنىنىڭ

شۇناسلىققا ئاالقىدار ئالىي مهكتهپلهر، تهتقىقات ئورۇنلىرى ۋه كهسپداشالر بىلهن يېقىنـدىن چهتئهللهردىكى ئۇيغۇر

ئهدهبىيات فاكۇلتېتى رهھبهرلىكى ب -ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقان مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل

نى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېـيىن، دهرھـال توغرىسىدىكى ھۆججىتى” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“د ت م پ م ئورگىنىنىڭ

نى قانداق خاتىرىلهشنى مۇزاكىره قىلدۇق ۋه بىردهك تۆۋهندىكىچه تونۇش ” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“ يىغىن ئېچىپ،

  :ھاسىل قىلدۇق

 ئهدهبىيـات فـاكۇلتېتى مهملىكىتىمىـزده، ھهتتـا دۇنيـادا-مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغـۇر تىـل

مهھمـۇد “ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد كاشغهرىينىڭ شهنىگه بېغىـشالنغان. مى بىلهن ئاتالغان بىردىنبىر فاكۇلتېتنا”ئۇيغۇر“

نى ئۇنىڭ دۇنيا تۈركولوگىيه ساھهسىدىكى مهڭگۈلۈك شانۇ شۆھرىتىگه يارىشا ئىلمىـي پائـالىيهتلهر ” كاشغهرىي يىلى

مهھمـۇد كاشـغهرىي .  بولمايدىغان ۋهزىپىمىـزدۇرئارقىلىق خاتىرىلهش بىزنىڭ مۇقهددهس بۇرچىمىز ۋه باش تارتىپ

ئۇ ئهڭ ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ ۋهتىنىـده ئهڭ كاتتـا تهنـتهنه . ۋهتىنىمىزنىڭ قهشقهر رايونىدا يېتىشكهن بۈيۈك ئالىم

مىڭ يىلدا بىر كېلىدىغان بۇ تېپىلغۇسىز پۇرسـهتنى غهنىـمهت بىلىـپ، ب د ت م پ م . بىلهن خاتىرىلىنىشى كېرهك

قىلىپ خاتېرىلهش ھهققىده تهكلىپ سۇنغان تۈركىيه بىلهن بىرلىكته ” مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“يىلىنى-2008ا ئورگىنىغ

ھهققىـدىكى ”دىۋانـۇ لۇغاتىـت تـۈرك“خهلقئارالىق بىر ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، مهھمۇد كاشغهرىي ۋه 

  .تهتقىقاتقا تۈرتكه بولۇش

ويىمىزنى تۈركىيه تۈرك تىلى جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى شۈكرۈ خالۇك كۈنى بىز بۇ ئ-10ئاينىڭ -2يىلى -2008

ئاكالىن ئهپهندى بۇنداق بولسا تولىمـۇ ئهھمىيهتلىـك بولىـدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭمـۇ . ئاكالىن ئهپهندىگه بىلدۈردۇق
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 تىلـى كۈنى تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى تـۈرك-26ئاينىڭ -2يىلى -2008مۇشۇنداق ئويدا ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىدى ۋه 

مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ “ ئايدا بېيجىڭدا بىرلىكته-11يىلى -2008جهمئىيىتىنىڭ نامىدىن ئاالقه ئهۋهتىپ، 

.  ئۇيۇشتۇرۇش تهكلىپىنى رهسمىي ئوتتۇرىغا قويـدى”  يىللىقىنى خاتىرىلهش خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى1000

كـۈنى مهركىزىـي مىللهتـلهر ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ -28ئاينىـڭ -2يىلى -2008بىز بۇ تهكلىپىنى ئالغاندىن كېيىن، 

دىۋانۇ لۇغاتىت “ رهھبهرلىكىگه ۋه مهكتهپنىڭ مۇناسىۋهتلىك تارماقلىرىغا تۈركىيه بىلهن بىرلىكته مهھمۇد كاشغهرىي ۋه

نىـڭ دوكالدىمىـز بىز. نى تېما قىلغان خهلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئېچىش ھهققىده دوكالت سۇندۇق” تۈرك

مهكتهپ رهھبهرلىكىمۇ ۋاقىتنى كېچىكتۈرمهيال دۆلهت مىللهتلهر . مهكتهپ رهھبهرلىكىنىڭ قولالپ قۇۋۋهتلىشىگه ئېرىشتى

  .ئىشلىرى كومىتېتىغا بۇ ھهقته دوكالت يوللىدى

ىـل دهل مهھمۇد كاشغهرىي يىغىنى توغرىسىدىكى دوكالدىمىز يۇقۇرى دهرىجىلىـك تارماقالرغـا يولالنغـان مهزگ

بۇ كـۈنلهرده . سىچۇهن ئۆلكىسىنىڭ ۋېنچۇهن رايونىدا ئېغىر يهر تهۋرهش ئاپىتى يۈز بهرگهن كۈنلهرگه توغرا كهلدى

ھۆكۈمهت ئورگانلىرى ۋه پۈتـۈن مهملىـكهت خهلقـى ئـاپهتتىن قۇتقـۇزۇش -دۆلىتىمىزنىڭ ھهر دهرىجىلىك پارتىيه

رىجىلىـك يهرلىـك ھۆكـۈمهتلهرگىچه پۈتـۈن مهملىكهتنىـڭ كۈرىشىگه ئاتالنغان بولۇپ، مهركهزدىن تارتىـپ ھهر ده

-8يىلى -2008يهنه بىر تهرهپتىن دۆلىتىمىزنىڭ ساھىپخانلىقىدا . ئېتىبارى ئاپهت رايونىغا مهركهزلهشكهنىدى-دىققهت

غا ئىككى ئايدىن كۆپرهكال ۋاقىـت ”نۆۋهتلىك ئولىمپىك تهنھهرىكهت يىغىنى-29“كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان -8ئاينىڭ 

لغان بولۇپ، دۇنيا تهنھهرىكهتچىلىرىنىـڭ بـۇ كاتتـا مهرىكىـسىنىڭ ئـاخىرقى تهييـارلىق خىزمهتلىـرى جىـددىي قا

يىلى ئېچىلماقچى بولغان باشقا نۇرغـۇن خهلقئـارالىق يىغىـن ۋه -2008شۇ سهۋهبتىن دۆلىتىمىزده . ئىشلىنىۋاتاتتى

لـېكىن، دۆلهت . كېيىنكى يىلالرغا كېچىكتۈرۈلگهنىـدىخاتىرىلهش پائالىيهتلىرى يا ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان يا بولمىسا 

نىڭ ئهھمىيىتىنى نهزهرده تۇتۇپ، بىزنىڭ خهلقئارالىق ئىلمىـي ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“مىللهتلهر ئىشلىرى كومىتېتى 

مۇھاكىمه يىغىنى ئېچىش توغرىسىدىكى دوكالدىمىزنى تهستىقلىدى ۋه يىغىننى ياخشى ئـېچىش توغرىـسىدا ناھـايىتى 

  .يىغىننىڭ تهستىقلىنىشى بىزنى بهكمۇ سۆيۈندۈردى. ھىم يوليورۇقالرنى بهردىمۇ

يىلـى -2008. يۇقىرىنىڭ تهستىقى كهلگهن ھامان، يىغىننىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىنى جىددىي باشالپ كهتتـۇق

ى جهمئىيىتىنىـڭ ئايدا تۈركىيه تۈرك تىلى جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى شۈكرۈ خالۇك ئاكالىن بىلهن تۈركىيه تۈرك تىلـ-6

باش كاتىپى ئهلى كاراجالى يىغىنغا دائىر كونكرېت ئىشالرنى يۈز تـۇرانه سۆزلىـشىش ۋه ئورۇنالشـتۇرۇش ئۈچـۈن 

ئۇالرنىڭ بىر ھهپتىلىك زىيارىتى جهريانىدا، يىغىننى ئۇيۇشتۇرغۇچى تهرهپـلهر ئارىـسىدا . مهخسۇس جۇڭگوغا كهلدى

كېلىـشىمنامىده . ىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىـر كېلىـشىمنامه ئىمزاالنـدىيىغىنغا دائىر كونكرېت مهزمۇنالرنىڭ ھهمم

بۇنىڭـدىن باشـقا . يىغىننىڭ كونكرېت ۋاقتى، كۈنتهرتىپى بېكىتىلدى، ئىككى تهرهپنىڭ ئىش تهقسىماتى بهلگىلهندى

مهھمـۇد “ىنىـڭيهنه، شۈكرۈ خالۇك ئاكالىن ئهپهندى فاكۇلتېتىمىزدىكى بارلىق ئوقۇتقـۇچى ۋه ئوقۇغۇچىالرغـا ئۆز

دىۋانـۇ لۇغاتىـت ‹مىڭ يىل بۇرۇن، مىڭ يىل كېيىن مهھمۇد كاشغهرىي ۋه « بېغىشالپ يېزىۋاتقان ”كاشغهرىي يىلى

-11يىلـى -2008ناملىق كىتابىغا دائىر بىر لېكسىيه بهردى ۋه لېكسىيىسىنىڭ ئاخىرىدا، مهزكۇر كىتـابنى ›» تۈرك

 يىللىقىنـى 1000مهھمۇد كاشـغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىـڭ “لىدىغان كۈنىگىچه بېيجىڭدا ئېچى-26كۈنىدىن -24ئاينىڭ 

غا ئۈلگۈرىتىپ نهشر قىلدۇرىدىغانلىقىنى، يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا ”خاتىرىلهش خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى
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 .ئوقۇرمهنلهرگه سۇنۇلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى

بـۇ كـۈنى مهركىزىـي . ۇلغۇسىز بىر كۈن بولدىكۈنى بىز ئۈچۈن مهڭگۈ ئۇنت-24ئاينىڭ -11يىلى -2008

مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قوروسى رهڭگا رهڭ گۈللهر بىلهن ئاالھىده بېـزهلگهن بولـۇپ، مـۇھىم بىنـاالر بىـلهن 

 يىلىقىنى خاتىرىلهش خهلقئـارا 1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ “ ئاساسلىق كوچىالرغا خهنزۇ ۋه تۈرك تىلىدا

 دېـگهن خهتـلهر يېزىلغـان لـوزىنكىالر ”!ۇھاكىمه يىغىنىنىڭ غهلبهلىك ئېچىلغانلىقىنى قىزغىن تهبرىكلهيمىـزئىلمىي م

 كىشىلىك مۇزىكا زالى جۇڭگـو، تـۈركىيه، گېرمـانىيه، 500مهكتىۋىمىزنىڭ مهركهز بىناسىغا جايالشقان . ئېسىلغانىدى

ىن ۋهكىللىرى بىـلهن يارىـشىملىق مىللىـي كىيىملىرىنـى ئهزهربهيجان، گولالندىيه قاتارلىق دۆلهتلهردىن كهلگهن يىغ

 دا، جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى مهركىزىـي مىللهتـلهر 9:00سائهت . كىيگهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا لىق تولغانىدى

مهھمـۇد كاشـغهرىي “ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى تۈرك تىلـى جهمئىيىتـى بىـرلىكته ئۇيۇشـتۇرغان 

نىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى داغـدۇغىلىق ” يىللىقىنى خاتىرىلهش خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى1000لىقىنىڭ تۇغۇلغان

ۋهكىلـلهر ئـۈچ گۇرۇپپىغـا .  نهپهر رهسـمىي ۋهكىـل قاتناشـتى120يىغىن ئۈچ كۈن داۋام قىلدى، . ئۆتكۈزۈلدى

 پـارچه 110نى چۆرىدىگهن ھالـدا »تۈركدىۋانۇ لۇغاتىت «بۆلۈنۈپ، مهھمۇد كاشغهرىي ۋه ئۇنىڭ ئابىده ئهسىرى 

  .ئىلمىي ماقاله ئوقۇدى

 ” يىللىقىنـى خـاتىرىلهش خهلقئـارا ئىلمىـي مۇھـاكىمه يىغىنـى1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىـڭ “

شۇ كۈنىـدىن باشـالپ يىغىـن . كۈنى سۇنۇلغانىدى-28ئاينىڭ -2يىلى -2008توغرىسىدىكى تۇنجى دوكالدىمىز 

 ئاي جهريانىدا، بىز مهركهزدىكى ئىسمايىل تىلىۋالدى، ئـابلهت ئابدۇرېـشىت، تۆمـۈر 10 ئاز كهم ئېچىلغىچه بولغان

شـىنجاڭ . قۇۋۋهتلىشىگه ئېرىشتۇق-داۋامهت، ئىسمايىل ئهھمهد قاتارلىق پېشقهدهم رهھبهرلىرىمىزنىڭ قىزغىن قولالپ

 قولالپ، مىـڭ يىلـدا بىـر كېلىـدىغان بـۇ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رهئىسى نۇر بهكرى ئهپهندى بىزنى ئاالھىده

شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ يهرده يـۇقىرىقى . ئهھمىيهتلىك يىغىننىڭ ئېچىلىشىنى ئىقتىسادىي جهھهتتىن كاپالهتكه ئىگه قىلدى

  .رهھبهرلىرىمىزگه چىن كۆڭلىمىزدىن رهھمهت ئېيتىمىز

ئهدهبىيـات ئىنىـستىتوتىنىڭ باشـلىقى، -بىز يهنه مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل

مهدهنىيهت تهتقىقات جهمئىيىتىنىـڭ باشـلىقى تهۋهككـۈل -پروفېسسور ۋېن رىخۇهن ئهپهندى، جۇڭگو ئۇيغۇر تارىخ

ئهدهبىيـات - قۇرۇلۇشى ئاز سانلىق مىللهتلهر تىـل985“ هركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىتىلىۋالدى ئهپهندى ۋه م

ئۇالرمـۇ يىغىنىمىزنـى . پروفېسسور دهي چىڭشيا ئهپهندىلهرگىمۇ ئاالھىده رهھـمهت ئېيتىمىـزنىڭ باشلىقى، ”بازىسى

  .ئىقتىسادىي جهھهتتىن قوللىدى

دهمده بولغـان -كۈدۈز دېگۈدهك بىزگه ھهم-بىز بۇ يهرده يهنه يىغىننىڭ ئاخىرقى تهييارلىق باسقۇچىدا، كېچه

. اسپىرانتالرغا ۋه ئوقۇغۇچىالرغا چىن كۆڭلىمىزدىن رهخمهت ئېيتىمىزفاكۇلتېتىمىزدىكى مۇناسىۋهتلىك ئوقۇتقۇچىالرغا، ئ

  .ئۇالرنىڭ جاپالىق ئهمگىكى بولغاچقىال يىغىننىڭ بارلىق پروگراملىرى كۆڭۈلدىكىدهك تامامالندى

دىۋانـۇ ‹مىڭ يىل بۇرۇن، مىڭ يىل كېيىن مهھمـۇد كاشـغهرىي ۋه «غا بېغىشالنغان ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“

ناملىق ئهسهرنىڭ ئۇيغـۇرچه تهرجىمىـسىنى قهدىرلىـك ئوقـۇرمهنلىرىمىزگه سـۇنالىغانلىقىمىزدىن ›» ۈركلۇغاتىت ت

ئهسهرنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىده، تۈركچه ئهسلىي نۇسخىسىدا قوللىنىلغان تـۈرك . ئۆزىمىزنى بهختلىك ھېس قىلىمىز
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ۇنىڭدىن باشقا، كىتابنىـڭ تـۈركچه ئهسـلىي ب.  ئېلىپبهسى ئاساسىدىكى ترانسكرىپسىيه سىستېمىسى ساقالپ قېلىندى

نىڭ بهسىم ئاتاالي تهرىپىدىن قىلىنغان تـۈركچه »دىۋان«تىن ئېلىنغان نهقىللهر »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«نۇسخىسىدا 

نىڭ ئۇيغۇرچه بىرىنچـى نهشـرىدىن ئهيـنهن »دىۋان«تهرجىمىسىدىن ئېلىنغانىكهن، بىزمۇ تهرجىمىده بۇ قىسىمالرنى 

  .قكۆچۈرۈپ ئالدۇ

. سهۋىيىمىز چهكلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، تهرجىمىده دىققىتىمىـزدىن قاچقـان خاتالىقالرنىـڭ بولۇشـى تهبىئىـي

ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇنداق خاتالىقالرنى ئاپتورغا ئهمهس، تهرجىمانغا مهنسۇپ، دهپ قارىشىنى ئۈمىـد قىلىمىـز ۋه بـۇ 

  .غانلىقىمىزنى بىلدۈرىمىزپىكىرلىرىنى قىزغىن قارشى ئالىدى-ھهقتىكى سهمىمىي تهنقىد

  

********************************************************************  

  :ئىزاھات
 ئالىمنىڭ ئىنسانىيهت 67بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى مائارىپ، پهن ۋه مهدهنىيهت ئورگىنى  مهھمۇد كاشغهرىي باشلىق 

 .يىلىنى ئۇالرنىڭ خاتىره يىلى قىلىپ بېكىتكهن-2009 ۋه - 2008رىلهش ئۈچۈن، مهدهنىيىتىگه قوشقان ئۆچمهس تۆھپىسىنى خاتى

Teres, Ersin., Kaşgârlı Mahmut ve Divânu Luğâti’t-Türk Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 

Ürün Yayınları, İstanbul, 2008 

ھهققىده ئهڭ كۆپ تهتقىقات ئېلىپ » انۇ لۇغاتىت تۈركدىۋ« ئهرسىن تهرهسنىڭ يۇقىرىقى كىتابىدىن قارىغاندا، دۇنيا بويىچه

 .تۈركىيهدۇر− بېرىلغان دۆلهت 

يىلى تۈركىيىنىڭ ئىستانبۇل شهھىرىده تېپىلغاندىن كېيىن، دۇنيا -1914نىڭ بىردىنبىر قوليازمىسى »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«

 .ىلىش دولقۇنى قوزغالغانىدىنى تهتقىق ق»دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«تۈركولوگىيه ساھهسىده بىرىنچى قېتىم 

” Müsteşar“  مىنىستىرلىق ياكى ئهلچىخانىالردا مىنىستىر ياكى “دېگهن مهنىدىن باشقا، ”مهسلىھهتچى“ھازىرقى زامان تۈرك تىلىدا سۆزى

مهت سىستېمىسىدا تۈركىيىنىڭ ھۆكۈ. دېگهن مهنىنىمۇ بىلدۈرىدۇ”باش ئهلچىدىن قالسىال ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان ئهڭ چوڭ ئهمهلدار

 تهرىپىدىن Müsteşarمىنىستىرالر پهقهتال ھاكىمىيهت بېشىدىكى پارتىيىنىڭ مىنىستىرلىقالردىكى ۋهكىلى بولۇپ، كۈندىلىك مهمۇرىيهت ئىشلىرى 

دهپمۇ تهرجىمه ”ىمۇئاۋېن باش ئهلچ“ياكى ”مۇئاۋېن مىنىستىر“شۇڭا مهزكۇر سۆز ئۇيغۇر تىلىغا ئادهتته كونتېكىستقا ئاساسهن . يۈرگۈزۈلىدى

 .قىلىنىدۇ

تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى مهدهنىيهت ۋه ساياھهتچىلىك مىنىستىرلىقى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى مائارىپ، پهن ۋه مهدهنىيهت ئورگىنىغا 

هلهبىي ؛ كاتىپ چ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“يىلىنى - 2008 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن، 1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

قىلىپ خاتىرىلهشتىن ئىبارهت ئىككى تهكلىپ ”كاتىپ چهلهبىي يىلى“يىلىنى -2009 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن، 400تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

 .اليىھهسى سۇنغان

مۇناسىۋىتى بىلهن، تۈركمهنىستان، تۈركىيه، جۇڭگو، سىپرۇس، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان ۋه ياپونىيه ”مهھمۇد كاشغهرىي يىلى“

بۇ دۆلهتلهرنىڭ ئىچىده تۈركىيىدىال تۆت قېتىم . قاتارلىق دۆلهتلهرده مهخسۇس خهلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئۆتكۈزۈلگهن

  .خهلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئۆتكۈزۈلگهن
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  ئۇستاز ئابدۇرهئوپ پوالت تهكلىماكانىي

 )2005(مېھرىئاي ئوسمان 

 
ــتازىمىز  ئۇس

والت ئابدۇرهئوپ پ

تهكلىماكــــانىي 

كـۈنى مهدهنىيىتىمىزنىـڭ -1ئاينىـڭ -11يىلى-1950

شـهھهر  قهدىمىي ئاستانىسى بولغان قهشقهرنىڭ يـۇمىالق

كۆلبېشى مهھهللىسىده ئوقۇتقۇچى ئائىلىـسىده دۇنياغـا 

 ئايـدا، قهشـقهرده تولـۇق -7 يىلى-1966 .كهلگهن

» مهدهنىيهت ئىنقىالبـى«. ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن

-1972 ئايدىن -10يىلى -1966سىۋىتى بىلهن،  مۇنا

بۇ . چۈشۈپ قايتا تهربىيه ئالغان ئايغىچه يېزىغا-7يىلى 

 جهرياندا ئالىي مهكتهپته ئوقۇپ ئىختىـساس ئىگىـسىگه

ئـــايلىنىش ئىـــستىكىده، ئۆگىنىـــشنى توختاتمـــاي 

يىلى ئالىي مهكتهپلهرگه -1972 .داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن

ئهينـى  تىھاندىن ئۆتـۈپ،ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئىم

ۋاقىتتىكى مهركىزىي مىللهتلهر ئىنستىتۇتى ئـاز سـانلىق 

 .ئهدهبىيات فاكۇلتېتىغا ئوقۇشـقا كىـرگهن مىللهتلهر تىل

ــلهن-1975 ــجه بى ــى ئهال نهتى ــى مهكتهپن   يىل

تاماملىغانلىقتىن، ئۆز مهكتىپىگه ئوقۇتقۇچىلىققـا ئېلىـپ 

ھايـاتىنى ئوقۇتقۇچىلىـق  ئالىي مهكتهپتىكـى. قېلىنغان

 باشلىغان ۋاقتى ئۇنىڭ بىلىم دېڭىزىدىكى غهۋۋاسلىقىنىڭ

 .باشالنغان دهۋرى بولغان

ئـايغىچه -7يىلى -1982ئايدىن -3يىلى -1978

تىللىرى ئۇنىۋېرسـىتېتىدا ئهرهب تىلـى  بېيجىڭ چهتئهل

 يىلـى-1985ئايـدىن -4يىلـى -1984. ئۆگهنگهن

ئــايغىچه ئىــراق ئهرهب جۇمھــۇرىيىتىگه بېرىــپ، -10

قاتارلىق شهھهرلهرده،  باغدات، كۇفه، نهجهف ۋه كهرباال

ئېلىمىز مۇتهخهسسىسلىرىگه تهرجىمـان بولـۇپ، ئهرهب 

 -1988يىلىدىن -1986 .پىراكتىكا قىلغان تىلى بويىچه

. تىلى ئۆگهنگهن يىلىغىچه بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا پارس

ئــايغىچه -7يىلــى -1997ئايــدىن -10يىلــى -1996

ســاالھىيىتى بىــلهن مىــسىر ئهرهب  زىيــارهتچى ئــالىم

 جۇمھۇرىيىتىگه بېرىپ،  قاھىره ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئهرهب

ئهدهبىياتى بويىچه؛ ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىسالم دىنى 

 .بـويىچه بىلىـم ئاشـۇرغان )ئۇسۇلۇددىن(ئاساسلىرى 

ئـايغىچه -4يىلـى -2002ئايـدىن -10يىلى -1997

-ىتېتىنىڭ تىـلجۇمھۇرىيىتى ئهنقهره ئۇنىۋېرس تۈركىيه

شـېۋىلىرى  جۇغراپىيه ئىنستىتۇتى چاغداش تۈرك-تارىخ

ۋه ئهدهبىياتلىرى فاكۇلتېتىـدا چاغاتـاي تـۈركىي تىـل 

دوكتورلـۇق ئاسـپىرانتى بولـۇپ  ئهدهبىيـاتى بـويىچه

 ئوتتـۇرا ئاسـىيا مهدهنىـيهت« بۇ جهرياندا، .ئوقۇغان

، »ئوتتۇرا ئهسىر تۈرك ئهدهبىيات تـارىخى«، »تارىخى

شـهرقىي «، »ئهدهبىيـاتى ر، ئۆزبېـك خهلـقئۇيغـۇ«

» جهنۇبىي ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك شېۋىلىرى گرامماتىكىسى

تـۈرك دۇنياسـىنىڭ «، )ۋه مورفولوگىيه قىسمى پېئىل(

شـېۋىلىرى  تۈرك«، »بۈگۈنكى تىل تهتقىقات ئهھۋالى

» تهتقىقاتىدىكى رېئال مهسىلىلهر ۋه ھهل قىلىش يوللىرى

لىق دهرسلهرنى ئهسـتايىدىل قاتار» مهتىنشۇناسلىق«ۋه 

 ئۆگىنىپ، تهتقىقاتىنىڭ يهنىمۇ يۇقىرى پهللىسى ئۈچۈن

 .ئۇل سالغان

ئۇ قىرىق يهتته يېشىدا چهتئهلگه ئوقۇشقا چىقىـپ، 
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ئوقۇغۇچىلىــق تۇرمۇشــىنى  بهش يىــل مۇشــهققهتلىك

كۈنى -10ئاينىڭ -4يىلى -2002بېشىدىن كهچۈرۈپ، 

نـاملىق › يتارىخى ھهمىـدى‹ۋه ئۇنىڭ  مۇسا سايرامى«

ــات ــتىده تهتقىق ــىرى ئۈس ــاملىق» ئهس ــزىس  ن تې

ــىرى( ــسىيه ئهس ــۈركىيه، )دىسسېرتات ــاقىالپ ت ــى ي ن

ئـالىمالردىن  تۈركمهنىستان ۋه ئۆزبېكىستانلىق ئاتاقلىق

تهشكىللهنگهن باھاالش كومىتېتىنىڭ قايىللىق تهستىقىدىن 

ــۈپ، ــشۇناسلىقى  ئۆت ــسىك مهتىن ــوگىيه كالس تۈركول

ــشۇناسلىق( ــويىچه كه) تېكىست ــات«ســپى ب  ئهدهبىي

 ئــۇ دوكتورلــۇق .ئۇنىۋانىغــا ئېرىــشكهن» دوكتــورى

كۈنى -20ئاينىڭ -5 يىل-2002ئوقۇشىنى تامامالپ، 

 ۋهتهنگه قايتىپ كهلگهندىن بۇيان، مهركىزىي مىللهتـلهر

ــات  ــۇش ۋه تهتقىق ــق ئوقۇت ــىتېتىدا داۋاملى ئۇنىۋېرس

  .ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنماقتا

 :ى تۆۋهندىكىچهئۇنىڭ تهتقىقات ئىشلىر

ـــۇ  ـــلهر -1975ئ ـــي مىللهت ـــى مهركىزى يىل

ئوقۇتقـۇچى  ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرۈپ، ئۆز مهكتىپىگه

بولۇپ قالغاندىن باشالپ، ئاتاقلىق تىلشۇناس، مهرھـۇم 

تۆمۈرنى ئۇسـتاز تۇتـۇپ ئۇيغـۇر  پروفېسسور خهمىت

 تىلى، ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى

ــن چ ــاتنى جهھهتلهردى ــۆگىنىش ۋه تهتقىق ــۇرالپ ئ وڭق

 .باشلىغان

يـاراملىق ئوقۇتقـۇچى  ئالىي مائارىپ ساھهسـىده«

ئۈزلۈكسىز ئۆگىنىشنى ۋه جاپـالىق تهتقىقـات -بولۇش

تهلهپ قىلىدۇ؛ پهقهت چوڭقـۇر ۋه كهڭ  ئېلىپ بېرىشنى

الياقهتلىـك  دائىرىلىك بىلىمگه ئىگه بولغاندىال، ئانـدىن

 دهپ قارايــدىغان بــۇ »ئوقۇتقـۇچى بــولغىلى بولىــدۇ

 ،»ئۇيغـۇر تىلـى تهتقىقـاتى«مىھنهتكار ئۇسـتازىمىز 

ــسى« ــى لېكسىكولوگىيى ــۇر تىل ــمه«، »ئۇيغ  تهرجى

، »چاغاتاي ئۇيغۇر تىلـى«، »نهزهرىيىسى ۋه ئهمهلىيىتى

نهۋائىـي ئهسـهرلىرى « ،»چاغاتاي ئۇيغۇر ئهدهبىياتى«

قاتـارلىق » ئهرهب تىلى«، »تۈرك تىلى«، »تهتقىقاتى

 .سۆزلىگهن رنىدهرسله

يىلـى -1986ئۇ ئوقۇتۇش خىزمىتـى داۋامىـدا، 

يىلـى -2004دوتـسېنتلىق،  يىلـى-1992لېكتورلۇق، 

يىلىـدىن -1992 .پروفېسسورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىـشكهن

ماگىــستىر ئاســپىرانت يېتهكچىــسى بولــۇپ،  باشــالپ

ــيىلهپ ــستىر تهربى ــته نهپهر ماگى ــازىرغىچه يهت  ھ

ــشتۈرگهن ــور-2007 .يېتى ــى دوكت ــپىرانت يىل  ئاس

 .يېتهكچىسى بولغان

ھامان ھهممىنى قايىل  ھاالل ئهمگهك، تىرىشچانلىق

ئۇنىڭ خىزمهتتىكى ئهستايىدىللىقى، ئوقۇتـۇش . قىلىدۇ

يۇقىرىلىقى، مائارىپ ئىشلىرى ئۈچـۈن جـان  سۈپىتىنىڭ

مهكتهپنىـڭ  پىـدالىقى، ھهر دهرىجىلىـك ھۆكـۈمهت ۋه

بېيجىڭ  «يىلى-1991 .تهقدىرلىشىگه مۇيهسسهر بولغان

بولـۇپ » مـۇنهۋۋهر ئوقۇتقـۇچى شهھىرى دهرىجىلىك

 باۋگاڭ مائارىپ«يىلى مهملىكهتلىك -1995باھاالنغان؛ 

 ئۇ .بولۇپ باھاالنغان» فوندى مۇنهۋۋهر ئوقۇتقۇچىسى

چاغاتـاي «سۆزلهپ كهلـگهن   يىلدىن بۇيان ئىزچىل25

بېيجىڭ شـهھىرى «يىلى -2006دهرسى » ئۇيغۇر تىلى

 .بولۇپ باھاالنغان» ل دهرسسهرخى دهرىجىلىك

ــتازىمىزنىڭ ــاكهش ئۇس ــپ  جاپ ــالىي مائارى ئ

ساھهسىدىكى ئهمگهكلىرىنى ھهرگىزمۇ ئوقۇتۇش خىزمىتى 

ئۇ ئوقۇتۇش خىزمىتىنى . خۇالسىلهشكه بولمايدۇ بىلهنال

ئۇيغۇرشۇناسـلىق  ئىشلهش بىلهن بىرگه، يهنه فاكۇلتېت

 تهتقىقات ئورنىنىـڭ مـۇدىرى قاتـارلىق ۋهزىپىلهرنـى

  .ئۆتىگهن

پروفېسسور، دوكتور ئابـدۇرهئۇپ تهكلىماكـانىي 

مـۇنبهردىن چۈشـسىال  دهرس مۇنبىرىـده ئوقۇتقـۇچى،

تىرىــشچان ئوقۇغــۇچى بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ بىلىمىنــى 

 ئۇ .تويۇندۇرۇپ، مۇكهممهللهشتۈرۈپ بارغان تولۇقالپ،

ناملىق » ...پهخىرلهن، كهسىپدىشىم سهن ھهم«خۇددى 
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ــسىده  ــر ئ«ماقالى ــدىن مهن بى ــۇچى بولغانلىقىم وقۇتق

ئوقۇتقـۇچى يـاش ئهۋالدالرغـا  چۈنكى. پهخىرلىنىمهن

 پهن ئۆگىتىپ، ئۇالرنى زىيالىي، يهنى دىلى ئىلىم-ئىلىم

چىرىغى بىلهن يورۇغان ئىنسان قىلىـپ يېتىـشتۈرىدىغان 

مهدهنىـي ئىنـسانالر  شۇڭا مهن ئـوياليمهنكى،. كهسىپ

ادهملهرگه بىلىـم دۇنياسىدا، ياش ئهۋالدالرغا، بىلىمسىز ئ

 مهرىپهتلىك، مهدهنىيهتلىـك -ئۇالرنى ئىلىم  ئۆگىتىپ،

ئوقۇتقـۇچى  ئىنسانالردىن قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىدىغان

 مۇئهللىملىك كهسپىنى بېسىپ چۈشـىدىغان يهنه بىـر -

 -ئوقۇتقۇچىلىـق كهسـپى  ... ئهۋزهل كهسىپ يوقتۇر

 ئىنساننى بىلىم ساھهسىده بىر ئىـزدا توختـاپ قالمـاي،

مهرىـپهت -ئۆگىنىشكه، يېڭىدىن يېڭى ئىلىـم ئۈزلۈكسىز

ــق ــاۋۇتۇپ، داۋاملى ــۆزىنى ئ ــلهن ئ ــرى بى  بىلىملى

دهپ » تويۇنــدۇرۇپ تۇرۇشــقا ئۈندهيــدىغان كهســىپ

ئـۆز بىلىمىنـى  يازغىنىدهك، نهچچه ئون يىلالر مابهينىده

ئۈزلۈكسىز يېڭىالپ ۋه بېيىتىپ، ئۆزىگه شاگىرت بولغان 

شىلهردىن بولۇپ چىقىشى ئۈچـۈن بىلىملىك كى ياشالرنىڭ

بولغان ھايات  ئۇنىڭ ھازىرغىچه. شام كهبى يېنىپ كهلدى

تارىخىنى ۋاراقالپ كۆرىدىغان بولساق، ئالىي مهكتهپنـى 

بۇيان، ئۆز ۋاقتىدا ئاشۇ تولۇق كـۇرس  پۈتتۈرگهندىن

قىلماي،  ئوقۇغۇچىلىق مهزگىلىده ئۆگهنگهنلىرىگه قانائهت

مـۇ ئۆگىنىـشنى ئىزچىـل ئوقۇتقۇچى بولغانـدىن كېيىن

 .كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيمىز داۋامالشتۇرۇپ

ــۇمكى، ــمهل ــا ئۇيغــۇرالر ئىــسالم دىنىغ ا  تارىخت

كىرگهندىن كېيىن، ئىسالم دىنىنىـڭ تهسـىرىده ئۇيغـۇر 

ئهرهب ۋه پـارس . بولغان مهدهنىيىتىده زور ئۆزگىرىشلهر

خهلقلىرى بىلهن بولغان مهدهنىيهت ئاالقىـسى كۈچىيىـپ 

شۇ سهۋهبلىك ئهرهب، پارس تىللىرىنىڭ ئۇيغۇر . انبارغ

ئىنتـايىن چوڭقـۇر  تىلى ۋه ئهدهبىياتىغا بولغان تهسىرى

ھهتتا ئۇيغۇر ئهدىبلىرى ۋه ھهر ساھه ئالىملىرى . بولغان

تىللىرىدا ئىلمىـي، ئىجـادىي ئهمگهكـلهر  ئهرهب، پارس

زامانـدىكى  بۇ ھال بۈگـۈنكى. بىلهن شۇغۇلالنغانىدى

تهتقىقاتچىلىرى ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرنىـڭ  پهنئىجتىمائىي 

تىلى ۋه مهدهنىيىتىنى چۈشىنىـشته  ئومۇمىي ئهدهبىياتى،

ــۇش ــدىنمۇ خهۋهردار بول ــارس تىللىرى  ئهرهب ۋه پ

 مۇشۇ زۆرۈرىيهت تۈپهيلىدىن، .زۆرۈرىيىتىنى تۇغدۇرغان

ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهنـدىن  ئابدۇرهئوپ تهكلىماكانىي

 ل ۋاقىت سهرپ قىلىپ، ئهرهب ۋهكېيىن، يهتته يېرىم يى

پارس تىلىنى ئۆگهندى ۋه شۇ ئارقىلىق، ئـۆزى ئېلىـپ 

ــات ــۇش ۋه تهتقىق ــان ئوقۇت ــشلىرىنىڭ  بېرىۋاتق ئى

. مۇۋهپپهقىيهت ئىقبالى ئۈچۈن پۇختا ئاساس ھازىرلىدى

تېخىمۇ يۇقىرى دهرىجىلىـك ئىختىـساس  ئالىي مائارىپتا

ھاسىل   بىلىمئىگىلىرىنى تهربىيىلهش، يهنىمۇ چوڭقۇرالپ

قىلىش ۋه چهتئهلنىـڭ ئىلغـار تهتقىقـات ئۇسـۇللىرىنى 

تهتقىقـاتىنى تېخىمـۇ يـۇقىرى  ئۆگىنىش ئارقىلىق، ئۆز

پهللىـگه يهتكــۈزۈش ئۈچـۈن، تۈركىيىــده بهش يىــل 

. تهتقىقات ئېلىپ بېرىش بىلهن شـۇغۇلالندى ئوقۇش ۋه

داڭلىـــق ئهزھهر ئۇنىۋېرســـىتېتى بىـــلهن قـــاھىره 

ئىـسالم دىنـى ئاساسـلىرى ۋه  ىر يىلئۇنىۋېرسىتېتىدا ب

ــاتى  ــۇنداقال ئهرهب ئهدهبىي ــى، ش ــسالم مهدهنىيىت ئى

مانـا مۇشـۇالردىن . بىلىملىرى بويىچه بىلىم ئاشـۇردى

تـۇرۇپتىكى، ئـالىي مهكـتهپكه ئوقۇتقـۇچى  كۆرۈنۈپ

بولغاندىن كېيىن سۆيۈملۈك ئۇستازىمىز ئىلگىرى كېـيىن 

 بۇ.  رپ قىلغان يىل ۋاقتىنى يهنه ئوقۇشقا سه14بولۇپ، 

 .خېلى ئادهملهر يېتهلمهيدىغان پهللىدۇر-خېلى

سـۈپهتلىك  ئالىي مائارىپ ساھهسىدىكى يـۇقىرى

ئوقۇتۇش ئۈچۈن سۈپهتلىك، سهرخىل دهرسلىك بولۇشى 

 .ئۇ بۇ ساھهدىمۇ ئۆزىنىڭ ئهمگىكىنى سىڭدۈردى. الزىم

مىللهتلهر ئۇنىۋېرسـىتېتىغا ئوقۇتقۇچىلىققـا  ئۇ مهركىزىي

، »ئهدهبىيـاتى ئۇيغـۇر«ىنغانـدىن كېـيىن، ئېلىپ قېل

ــاتى« ــى تهتقىق ــۇر تىل ــى «، »ئۇيغ ــۇر تىل ئۇيغ

ئۆتـۈش داۋامىـدا،  دهرسـلىرىنى» لېكسىكولوگىيىـسى
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چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى تهتقىقاتىنىــڭ بىــر بوشــلۇق 

ئـۆگهنمهي تـۇرۇپ ئۇيغۇرالرنىـڭ  ئىكهنلىكىنى، ئۇنى

تىلىنى، تـارىخىنى، مهدهنىيىتىنـى مـۇكهممهل تهتقىـق 

مـۇمكىن بولمايـدىغانلىقىنى ھـېس قىلغـان ۋه  قىلىش

تۇتـۇپ،  پروفېسسور خهمىت تۆمۈر ئهپهندىنى ئۇسـتاز

 نهۋائىينىڭ .چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىشنى باشلىغان

نـاملىق كىتـابىنى نهشـرگه » لۇغهتهين مۇھاكهمهتۇل«

 .كۆرۈشتۈرگهن تهييارالپ، جامائهتچىلىك بىلهن يۈز

ئهپهندى بىلهن بىـرلىكته، مهرھۇم خهمىت تۆمۈر 

نهشر قىلىنغان دهرسلىك،  مهملىكىتىمىزده تۇنجى، ئاشكارا

چاغاتاي ئۇيغـۇر تىلـى بىلىملىرىنـى ئومۇمالشـتۇرۇش 

 قهشـقهر .نى يېزىـپ چىققـان» چاغاتاي تىلى«كىتابى 

نهشر قىلىنغان  يىلى-1986ئۇيغۇر نهشرىياتى تهرىپىدىن 

شكهندىن كېـيىن، بۇ كىتاب، كىتابخانالر بىلهن يۈز كۆرۈ

بـۇ كىتـاب . ياخشى باھاالرغـا ئېرىـشتى ئومۇميۈزلۈك

تـۇنجى  ئېلىمىزده چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىغـا بېغىـشالنغان

خاس ئهسهر بولۇش بىلهن بىرگه، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى 

بېرىـدىغان دهرسـلىك  توغرىسىدا مۇكهممهل چۈشـهنچه

بۇ كىتاب بهزى ئـالىي مهكـتهپلهرده دهرسـلىك . بولدى

شـۇ شـاراپهت بىـلهن، مهزكـۇر . قوللىنىلـدى پقىلىـ

 يىلـى دۆلهت مىللهتـلهر-1989»  چاغاتـاي تىلـى«

ئىشلىرى كومىتېتى تهرىپىـدىن مـۇنهۋۋهر پهن تېخنىكـا 

 .مۇكاپاتقا ئېرىشكهن دهرىجىلىك-3نهتىجىلىرى بويىچه 

تىلــى  چاغاتــاي ئۇيغــۇر«يىلــى، -1993ئــۇ 

نـاملىق )  بهتلىك323(» تهتقىقاتىدىن ئىلمىي ماقالىلهر

 بېيجىـڭ .توپلىمىنى نهشـر قىلـدۇرغان ئىلمىي ماقالىلهر

بۇ توپالمغا  مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان

، »چاغاتاي تىلى دېگهن ئاتالغۇ توغرىـسىدا«ئاپتورنىڭ 

تىلىنىڭ قهدىمكى زامان ئۇيغۇر تىلـى  چاغاتاي ئۇيغۇر«

 اتـايچاغ«، »ئاساسىدا شـهكىللهنگهنلىكى توغرىـسىدا

ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئهينى زامان ئۇيغۇر جانلىق تىلى بىلهن 

غا ئوخشاش، ئىلگىـرى » توغرىسىدا بولغان مۇناسىۋىتى

 مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنىپ، كۈچلۈك تهسىر قوزغىغـان

 دوكتـور .پارچه ئىلمىـي ماقالىـسى كىرگـۈزۈلگهن 23

ئىلمىـي ۋه «: ھهققىـده ئابدۇرهشىد ياقۇپ بۇ كىتـاب

 ئهمهلىيهتــتىن ئىــزدىگهن ھالــدا تهتقىقــات ھهقىقهتنــى

يۈرگۈزگهن بۇ كىتابتا، بايان قىلىنغان مهسىلىلهر پاكىـت 

نهزهرىيىـۋىلىكى  بايانالرنىـڭ. بىلهن تويۇنۇپ تۇرىـدۇ

كۈچلۈك بولۇش بىلهنـال قالمـاي، نىـسبهتهن يـۇقىرى 

قىممهت ۋه ئهمهلىي ئىستېمال قىممىـتىگه  بولغان ئىلمىي

 تۈركولــوگىيه، خۇسۇســهنتــوپالم ) بــۇ... (ئىــگه

ئۇيغۇرشۇناسلىق تهتقىقاتى ئۈچۈن قوشۇلغان مۇھىم بىر 

سـان -5يىللىق -1995 »تىل ۋه تهرجىمه«(» تۆھپه

 ھهقىقهتهنمۇ، بـۇ .دهپ باھا يازغان) بهت-40، -37

ماقــالىلهر تــوپلىمى ئۇيغــۇر تىلــشۇناسلىقى  ئىلمىــي

بـويىچه  ساھهسىده، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلـى تهتقىقـاتى

ايىن مۇھىم مهسىلىلهر يورۇتۇلغان قىممهتلىك ئىلمىي ئىنت

  .قالدى ئهسهر بولۇپ

ئۇيغـۇر «ئۇستازىمىزنىڭ يهنه بىر يىرىك ئهمگىكى 

 يىلى ش -1995بۇ كىتاب  (» تىلى لېكسىكولوگىيىسى

تۇنجى نۆۋهتلىك كىتاب باھـاالش پائالىيىتىـده  ئۇ ئا ر

 -1996بىرىنچى دهرىجىلىك مۇكاپاتقا نائىل بولغـان؛ 

يىلى بېيجىڭ شهھىرى بـويىچه ئىككىنچـى دهرىجىلىـك 

يىلى مىللـى  -1997 مۇنهۋۋهر خاس ئهسهر مۇكاپاتىغا،

 دهرىجىلىك - 3يېزىقتىكى كىتابالر بويىچه مهملىكهتلىك 

دېـگهن كىتـابى ) ئهسهر مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن مۇنهۋۋهر

نهشـرىياتى   يىلـى قهشـقهر ئۇيغـۇر-1994بولۇپ،  

 بـاب 10ىنغان بۇ كىتاب مۇقهددىمه، تهرىپىدىن نهشر قىل

تۈزۈلگهن، مهملىكىتىمىز تهۋهسـىده  بايان ۋه خاتىمهدىن

 ئۇيغۇر تىلى لېكسىكولوگىيىسىگه بېغىـشالنغان تـۇنجى

 .مهخسۇس ئهسهر ھېسابلىنىدۇ

ئېلىمىزنىڭ چاغاتاي ئۇيغـۇر تىلـى تهتقىقـاتى ۋه 
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 -ئهمگهكلهرنىــڭ يهنه بىــرى ئوقۇتۇشــىدا تۆھپىكــار

» ۇيغۇر تىلى ھهققىـده مۇپهسـسهل بايـانچاغاتاي ئ«

 .ناملىق كىتابىنىـڭ نهشـر قىلىنىـشىدۇر) بهتلىك598(

تهكلىماكانىي بۇ كىتابنى  پروفېسسور، دوكتور ئابدۇرهئوپ

 يىللىق ئىزدىنىش، تهتقىق قىلىش ئـارقىلىق 30ئاز كهم 

ــپ ــان يېزى ــتهپ . چىقق ــالىي مهك ــاتچىالر، ئ تهتقىق

ئىزدىنىـدىغان  هققىـدهئوقۇغۇچىلىرى ۋه ئۇيغۇر تىلى ھ

كىتابخانالرنى كۆزده تۇتۇپ يېزىپ چىققان بـۇ كىتـاب، 

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىنىڭ يـۇقىرى  ئېلىمىزدىكى

كىتابتا، ئۇيغۇر تىلىنىڭ   بۇ.پهللىسىگه ۋهكىللىك قىلىدۇ

ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه بولغان ئالته -20ئهسىردىن -14

زگىرىش جهريـانلىرى نهچچه يىللىق تهرهققىياتى، ئۆ يۈز

  .مۇپهسسهل بايان بېرىلگهن ۋه ئاالھىدىلىكلىرى ھهققىده

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ھهققىده مۇپهسسهل «ئۇنىڭ 

ناملىق كىتابى نهشر قىلىنغاندىن كېـيىن، ئـالىي  »بايان

چاغاتاي ئۇيغۇر  مائارىپ ساھهسىده، تهتقىقات ئىشلىرىدا

خىمـۇ كهڭ تىلى گرامماتىكىسىغا بولغـان تونۇشـنىڭ تې

چوڭقۇر بولۇشى زۆرۈرلۈكىنى ھېس قىلىپ،  دائىرىلىك ۋه

 قىــسمىنى تېخىمــۇ» گرامماتىكــا«شــۇ كىتابىنىــڭ 

تولۇقالش، كهڭرهك شـهرھىلهش، زۆرۈر تۈزىتىـشلهرنى 

ئۇيغـۇر تىلـى  چاغاتـاي«ئېلىپ بېـرىش ئارقىـسىدا، 

 ناملىق كىتابىنى يېزىپ)  بهتلىك665(» گرامماتىكىسى

مىللهتـلهر نهشـرىياتى تهرىپىـدىن يىلى -2007.چىققان

مائارىـپ ئىدارىـسى  نهشر قىلىنغان بۇ كىتاب بېيجىـڭ

يىللىق بېيجىڭ شهھىرى دهرىجىلىك -2006«تهرىپىدىن 

بۇ خـاس ئهسـهر . بولۇپ باھاالنغان »سهرخىل دهرس

كۈنىمىزده، مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسـىتېتى ئۇيغـۇر 

اي ئۇيغـۇر چاغاتـ«ئهدهبىيات فاكۇلتېتى ئاچقـان -تىل

. قوللىنىلماقتـا دهرسىنىڭ خاس دهرسلىكى قىلىپ» تىلى

ئالىمنىڭ ئۆز تىلـى بىـلهن ئېيتقانـدا، ئۇشـبۇ كىتـاب 

دا »تىلى ھهققىده مۇپهسـسهل بايـان چاغاتاي ئۇيغۇر«

 نىـڭ»چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى«بېرىلگهن 

ــى  ــسى ئهمهس، بهلك ــدىكى كۆچۈرۈلمى ــاددىي ھال ئ

ئاساسالر بىلهن  ۇن ھالدىكى نهزهرىيىۋىئهمهلىيهتكه ئۇيغ

زۆرۈر ئۆزگهرتىــشلهر كىرگــۈزۈلگهن پۈتــۈنلىمه ۋه 

 .ھېسابلىنىدۇ تولۇقلىما نۇسخىسى

دېــمهك، ئۇســتازىمىز ئابــدۇرهئوپ پــوالت 

ئۆزىنىـڭ مۇشـهققهتنى   يىلدىن بۇيان،30تهكلىماكانىي 

راھهت ھېس قىلىدىغان ئـالىي خىـسلىتى،  مىننهتـسىز 

-تهمهسىز ئهمگهكلىرى بىـلهن، ھـاردىم مېھنهتلىرى ۋه

قىلىش  چارچىدىم دېمهستىن ئىزچىل ئۆگىنىش ۋه تهتقىق

، »چاغاتــاي تىلــى«ئــارقىلىق ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرگهن 

، »تهتقىقاتىدىن ئىلمىي ماقالىلهر چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى«

 ،»چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىلىـدىن مۇپهسـسهل بايـان«

تــارلىق قا» چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى گرامماتىكىــسى«

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى  ئهسهرلىرى ئهمهلىيهتته، ئېلىمىزنىڭ

ــيه ( ــىردىن -14مىالدى ــچه-1953ئهس ــى ) يىلىغى ن

ئىـشلىرىنىڭ مۇساپىـسىنى،  ئۆگىنىش، تهتقىق قىلىـش

 تهتقىقات سهۋىيىسىنى كۆرسىتىپ بېرىـدىغان نامايهنـده

 .خاراكتېرلىك ئهسهرلهردۇر

ــدىن ــي، بۇن ــتازىمىزنىڭ ئهدهبى ــقا، ئۇس  باش

ــهرلىرىنىڭ ــدىكى ئهس ــائىي تېمى ــۇھىملىرى  ئىجتىم م

 : تۆۋهندىكىچه

ۋاقىتلىرىنى  ئۇنىڭ ئهدهبىي ئىجادىيهتكه كىرىشكهن

تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چـاغلىرى دېيىـشكه 

مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىغا  يىلى-1972.بولىدۇ

 ئوقۇشقا كىرگهندىن كېيىن، ئهدهبىـي ئىجادىيىتىـدىمۇ

 -1983ئۇنىڭ ئهدهبىي ئهسهرلىرى . ۈكسىلىش بولغاني

كـۆپلهپ ئـېالن قىلىنىـپ  يىلىدىن باشالپ مهتبۇئاتالردا

ئـااليلۇق، . كىتابخانالرنىڭ دىققهت ئېتىبارىنى قوزغىغان

، )سـان -1 يىلـى -1983» تارىم«(» خېرىدار كور«

، ) سان-1يىلى  -1983 »ئىلى دهرياسى«(» قۇالق«
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 - 2 يىلى -1983» هبىياتىقهشقهر ئهد«(» ھهسهت«

 -1983» شـىنجاڭ ياشـلىرى«(» گۈلزارلىقتا«، )سان

قاتـارلىق ھېكـايه ۋه نهسـرلىرى  ... (  سان-7يىلى 

 ئهينـى چـاغالردا كىتابخانالرنىـڭ سـۆيۈپ ئوقۇشـىغا

شۇندىن كېيىن ئۇنىـڭ يهنه نهچـچه . مۇيهسسهر بولغان

 ئوبزور ماقـالىلىرى ئـېالن ئون پارچه ھېكايه، نهسىر ۋه

ئۇنىڭ بىر قىسىم ھېكايىلىرىـدىن تـۈزۈلگهن . قىلىنغان

 يىلـى مىللهتـلهر -1989» كـور خېرىـدار« تـوپالمى

كىتابخانالرنىـڭ  نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشـر قىلىنىـپ،

 يىلـى قايتـا -2001قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكهنلىكتىن، 

كىتاب ئۆزگىچه بهدىئىي دىـت، پىشـشىق  بۇ. بېسىلغان

 ممهل قۇرۇلمىـسى بىـلهن كهڭبهدىئىي تىـل، مـۇكه

 .كىتابخانالرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكهن

كېيىنكـى چـاغالردا،  سۆيۈملۈك ئۇستازىمىز گهرچه

تىل تهتقىقاتى ۋه ئوقۇتۇش ئىـشلىرىنىڭ ئالدىراشـلىقى 

ئهدهبىــي ئىجــادىيهتنى ئىزچىــل  تۈپهيلىــدىن،

 داۋامالشتۇرالمىغان بولسىمۇ، ئىمكان بار قىسقا نهسىر ۋه

ــستىك ــي پوبىلى ــڭ ئهدهبى ــلهن ئۆزىنى ــهرلىرى بى  ئهس

بۇنىڭغـا ئۇنىـڭ  .تاالنتىنىمۇ نامايهن قىلىـپ كهلـدى

، »مۇئهللىم«، »...پهخىرلهن كهسىپدىشىم سهن ھهم «

رادىل ئـابال «، »ئانا تىل قهسىدىسى«، »ئوقۇغۇچى«

ــۇش ــۇر تۇرم ــسى ۋه ئۇيغ ــسى تهڭلىمى ، »پهلسهپى

دوكتـور (» پهخىرلهن ئوغلۇڭـدىن مهھمـۇد ۋهتىنـى«

ئهقىـل ياشـتا «، )تونۇشـتۇرۇش ۈرهش ئىبراھىمنـىك

ــتا ــاقۇپنى(» ئهمهس، باش ــىد ي ــور ئابدۇرهش  دوكت

» !كاشغهرىي يىلى بۇ، پهخىرلهن ئۇيغۇر«) تونۇشتۇرۇش

... »مېنىڭ كاشغهرىي يىلىـم«ناملىق تهلقىنلىق نهسرى، 

  .قاتارلىق ئهسهرلىرىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن

تهرىنـى تـۆككهن، -انئىلىم يولىدا بىر ئۆمۈر قـ

ئۈزلۈكسىز تىرىشىپ مىلـلهت، ۋهتهن ئۈچـۈن ھارمـاي 

ئىزدهنگهن، كهلگۈسى ئهۋالدالرنىڭ ۋۇجۇدىغا ھـېكمهت 

ــاكهش ئۇســتازىمىز  ــان جاپ ــۇرلىرىنى ئايىمــاي چاچق ن

ئابدۇرهئۇپ پوالت تهكلىماكانىي بىزنىڭ ئىلىم يولىدىكى 

  !باشچىمىز بولۇشقا مۇناسىپ، ئۇ بىزنىڭ پهخرىمىز

بىزده بار سـىزگه ئېھتىيـاج؛ ! نهتكهش ئۇستازمېھ

مهرىپهت ئىگىلهش يولىدىكى ھهر بىر ئوقۇغۇچى سىزدهك 

ئىلىم ئۇرۇقلىرىڭىزنى، . مۇئهللىم، يول باشچىغا مۇھتاج

ئالىي خىسلهتلىرىڭىزنى بۇ يولدىكى چاڭقىغان قهلبلهردىن 

 !  ئايىمىغايسىز؛ سىز بىزنىڭ پهخرىمىز، ھارمىغايسىز

 

 

 

 گۈبىلدۇر
 ئېالن ۇژ  ئهسهرلهرنى  نادىر  نۇرغۇن  سهۋهبىدىن  ۋاقىت ئېھتىياجى  ۋه  چهكلىمىسى  بهت سانى  سانىدا رنىلىمىزنىڭ بۇ

ن قىلىنمىغان ئاپتورالرنىڭ ئهسهرلىرىنى ئهسىرى ئېال.  كهچۈرۈم سورايمىزيشۇڭا ئاپتۇرالردىن سهمىمى. الدۇققىلىشقا ئامالسىز ق

 . تهمىنلهپ تۇرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز داۋاملىق نادىر ئهسهرلىرى بىلهنمۇكىيىنرىشىنى، بۇنىڭدىن ېكىيىنكى سانغا ب

   سادا ژورنىلى تهھرىراتى: ھۆرمهت بىلهن 
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  .گۇگۇم ۋاقتى

ئون بهش ياشالردىكى بىر ئوغۇل باال كىتابتىن باش -كهڭ سۇپىلىق پېشايۋاندا، ئون تۆت. باغلىق بىر ھويال

گاھىدا قهلهمنى . گاھىدا قوشۇمىسىنى تۈرۈپ خىيالغا پاتسا، گاھىدا ئاغزىنى پۈرۈشتۈرهتتىئۇ . كۆتۈرمهي ئولتۇراتتى

. كىتىر قىلىپ، دادىسى تۈنۈگۈن بازاردىن ئېلىپ بهرگهن قارا تاشلىق خاتىرسىگه ئاللىنېملهرنىدۇر يېزىپ كېتهتتى-كىتىر

بىر خىل شاتلىق تۇيغۇ .  قاراپ تولىمۇ سۆيۈندىئوغلىنىڭ قېتىرقىنىپ كىتاب كۆرۋاتقانلىقىنى كۆرگهن دادىسى ئوغلىغا

شهرهپ، مۇۋاپپهقىيهتلىرى كۆز ئالدىدا - ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋۇجۇدىنى قاپالپ، كهلگۈسىده ئوغلىنىڭ قۇچقان شان

  .ئۇ ئىختىيارسىز كۈلۈمسىرىدى. جىلۋىلهنگهندهك بولدى

  .ددى ئاھاڭدا سورىدىئوغۇل جى-دادا، دادا، سهن قايسى يىلى تۇغۇلغان؟ سېنىڭ مۆچېلىڭ نېمه؟-

  .دادا ئوغلىنىڭ بۇ سوئالىدىن تهئهججۈپ ھېس قىلدى

  . دېدى دادا-يولۋاس يىلى تۇغۇلغان،-

  .بۇ جاۋابنى ئاڭلىغان ئوغۇلنىڭ چىرايى تاتىرىپ، تىلى گهپكه كهلمهي قالدى

  نېمىشقا يىالن يىلى تۇغۇلمىغان؟......نې........نې-

  ؟!ھه-

ساڭ ياخشى بوالر ئىكهن، بۇ كىتابتا دېيىلىشىچه، يىالن يىلىدا تۇغۇلغانالر پهرزهنتىگه سهن يىالن يىلى تۇغۇلغان بول-

  .قهرىز قالدۇرماي ئۆلۈپ كېتىدىكهن

قايتا جاراڭالپ ئۇنىڭ -دادا نېمه دېيىشىنى بىلمهي تۇرۇپ قالدى، ئوغلىنىڭ ئاشۇ سۆزى ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىده قايتا

 .ئارامىنى بۇزاتتى
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 تۇيۇق ھهققىده
 

  )يىللىق ئاسپىرانتى-2008(ۇنگۈل مامۇت نۇر
 

ــ ــۇنىيئاساس ــۇر : مهزم ــده ئۇيغ ــۇ ماقالى  ب

شېئىرىيىتىدىكى قهدىمـى شـهكىللهرنىڭ بىـرى بولغـان 

تۇيۇقنىڭ  كالسـسىك  ئهدهبىيـاتىمىزدىكى ئـورنى ۋه 

بۈگــۈنكى دهۋر ئۇيغــۇر ئهدهبىياتىــدىكى تهرهققىيــات 

ىـشى ئهھۋالى ۋه بۇنىڭدىن كېيىنكـى تهرهققىيـات يۆنىل

  .چۈشهندۈرۈلىدۇ

 ئۇيغۇر شېئىرىيىتى؛ تۇيـۇق؛ :ئاچقۇچلۇق سۆزلهر

  قاپىيه؛ شهكىلداش سۆز

ـــداد  ـــۈمهن ئهج ـــېئىرىيىتىنى ت ـــۇر ش ئۇيغ

قهلهمكهشلهرنىڭ ماڭالي تهرىدىن بهرپا بولغـان گـۈزهل 

بوستانغا، ئۇنىڭ تۈرلۈك شـېئىرىي شـهكىللىرىنى -باغۇ

سـىياق ۋه ئـۆزگىچه -ئۆزگىچه رهڭ، ئۆزگىچه تـۈس

تۇيـۇق . خۇشپۇراققا ئىگه گۈللهرگه ئوخشىتىشقا بولىدۇ

ــدىن كهم  ــدىكى  كهم ــىياق باغ ــنهت س ــۇ جهن ئهنه ش

ئۇچرايدىغان، خاس خۇشـبۇيىدىن كىـشىنى مهسـتخۇش 

  . لهيلىسىدۇر قىلىدىغان قار

ئهدهبىيات نهزهرىيىسىگه ئائىت كىتابالردا تۇيۇققـا 

 خهلق قوشـاقلىرى -تۇيۇق «: مۇنداق تهبىر بېرىلگهن

شهكلىده تۈزۈلگهن تۆت مىسرالىق مۇسـتهقىل شـېئىرىي 

ئـۇ . شهكىل بولـۇپ، مـۇختهمىالت دهپمـۇ ئاتىلىـدۇ

-قاپىيىسى  ئۈچۈن شهكلى ئوخشاش، مهنىـسى  باشـقا

  ».باشقا بولغان شهكىلداش سۆزلهر پايدىلىنىلىدۇ

ــېئىرىيىتىدىكى ئهڭ قهدىمكــى  ــۇر ش ــۇق ئۇيغ تۇي

مىزدىن ئهلىشىر كالسسىكلىرى. شېئىرىي شهكىللهرنىڭ بىرى

بىننى غىياسىدىن نهۋائىي پاسـاھهت بابىـدا كامـالهتكه 

ــى  ــتىن، بهلك ــزىپال قالماس ــېئىرالرنى يې ــكهن ش يهت

نـاملىق ئهسـىرىده تۇيـۇق › مۇھاكهمهتۇل لۇغهتهيىن‹

ئـۇ . ژانىرى توغرىسىدا خېلـى ئهتراپلىـق توختالغـان

تۈركىي تىلنىـڭ ئاالھىـدىلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈشـته ۋه 

لىنىڭ قايـسى جهھهتـلهرده پـارس تىلىـدىن تۈركىي تى

ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى ئىـسپاتالشتا تۇيـۇق ژانىرنـى 

ئاھاڭداش سـۆزلهردىن (تهجىنىس ‹يهنى . مىسال ئالغان

ئىككــى بىــسلىق (ۋه ئىيھــام ) پايــدىلىنىش ســهنئىتى

دىن پايدىلىنىش شـائىر ) سۆزلهردىن پايدىلىنىش سهنئىتى

شېئىرغا . ۇمىي بىر ئهھۋالئهدىبلهر ئىچىده ناھايىتى ئوم

ئاالھىده رهڭ بېرىدىغان بۇ خىل سۆز سهنئىتى ئۈچـۈن 

پارس تىلىغا قارىغاندا تۈركىي تىلىدا ئىمكانىيهت تېخىمۇ 

مهنىـسىده، › نـام‹سۆزىنى بىرىنچىـدىن، › ئات‹. كۆپ

مهنىسىده، ئۈچىنچىدىن، › مىنىدىغان ئات‹ ئىككىنچىدىن،

› ئـات‹نـدىكى تاشنى يـاكى ئـوقنى ئېتىـشقا بۇيرۇغا

دهپ تۆۋهندىكى تۇيـۇقنى › مهنىسىده قوللىنىشقا بولىدۇ

 .ئىسپات تهرىقىسىده مىسال ئالغان

  چۈن پهرىيۇ ھۆردۇر ئاتىڭ بهگىم،

  .سۈرئهت ئىچىره دهۋ ئهرۇر ئاتىڭ بهگىم

  ھهر خهدهنگىكىم ئۇلۇس ئاندىن قاچار،

  .ناتهۋان جانىم سارى ئاتىڭ بهگىم

ۈركىي شـائىرالرال بـۇنى پهقهت تـ« نهۋائىي يهنه 

بۇ خىل شېئىر شـهكلى . يازااليدۇكى، سارتالر يازالمايدۇ

بۇ ھهقـته ئـارۇز توغرىـسىدىكى . تۇيۇق دهپ ئاتىلىدۇ

» ناملىق كىتابتا چۈشـهنچه بېـرىلگهن›مىزانۇل ئهۋزان‹

بىز نهۋائىينىڭ يۇقىرىقى مهلۇماتىـدىن تۇيـۇق . دېگهن

لـۇش ژانىرىنىڭ تۈركىي شېئىرىيىتىگه خـاس شـهكىل بو

سۈپىتى بىلهن ئۇيغۇر شـېئىرىيىتىده ئاالھىـده ئورۇنـدا 

تۇرىدىغانلىقىنى شۇنداقال تۇيۇق ژانىرىنىڭ ئهسلى ئارۇز 
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  .ۋهزنىده يېزىلىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز

نهۋائىي ئۆز ئهسىرىده مانـا مۇشـۇنىڭغا ئوخـشاش 

تۇيۇقتا ئىشلىتىدىغان نۇرغـۇن شـهكىلداش سـۆزلهرنى 

بــۇ شــهكىلداش .  شــهرھلىگهنمىــسال كهلتــۈرگهن ۋه

سۆزلهرنىڭ بهزىلىرى ھازىرمۇ قوللىنىلىۋاتىدۇ ، بهزىلىرى 

  .بولسا ئاللىبۇرۇن ئىستېمالدىن قالغان

. قاپىيه شېئىرنىڭ نېگىزلىك ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى

خۇددى يۇقىرىدىكى تهبىرده كـۆرۈپ ئـۆتكىنىمىزدهك، 

 تۇيۇقنىڭ قاپىيىلىرى شـهكىلداش سـۆزلهردىن تهشـكىل

 قـاپىيه AABA ،AAAA ،BABAئادهتته . قىلىنىدۇ

ھازىرقى زامانـدا يېزىلغـان . شهكىللىرى كۆپ ئۇچرايدۇ

  :تۇيۇقتىن مىسال كۆرۈپ ئۆتهيلى

  چۆلده قالساممۇ نهھاجهت ئات ماڭا،

  .سىڭدى مهجنۇن دهپ چىرايلىق ئات ماڭا

  قېنى سهن لهيلى، مېنى ئۆلمه دېسهڭ

  .ئوق قىلىپ كىرپىكىڭنى ئات ماڭا

  »تالالنغان شېئىرالر«تېيىپجان ئېلىيوف -

ــگهن ســۆزلهر  ــا قاپىيىــداش بولــۇپ كهل تۇيۇقت

گرامماتىكىلىق شهكىل جهھهتـتىن ئوخـشاش بولـسىمۇ، 

مۇنداق . بىرىگه ئوخشىمايدۇ-ئهمما مهنه جهھهتتىن بىر

سۆزلهر ئۇيغـۇر تىلىـدا شـهكىلداش سـۆزلهر بولـۇپ، 

لهردىن تۇيۇقتا شائىرالر ئهنه شۇنداق شـهكىلداش سـۆز

يۇقىرىقى تۇيۇق ئـادهتته تۇيۇقنىـڭ ئهڭ . پايدىلىنىدۇ

 AABAكۆپ ئۇچرايـدىغان قـاپىيه شـهكلى بولغـان 

شــېئىرنىڭ ئاخىرىــدا . شــهكىلده قاپىيىلىنىــپ كهلــگهن

سۆزى › ئات‹نىڭ ئالدىدىكى › ماڭا‹تهكرارالنغان رادىف 

شهكىلداش سۆز بولۇپ، بىرىنچى مىسىردا مىنىدىغان ئات 

هن مهنىده، ئىككىنچى مىـسرادا ئادهمنىـڭ دېگ )ھايۋان(

ئىسمى دېگهن مهنىده، ئۈچىنچى مىسرادا نهرسىنى يىراققا 

  . چۆرۈش دېگهن مهنىده كهلگهن

بىر تىلـدىكى شـهكىلداش سـۆزلهر تهسـهۋۋۇرى 

قاناتالنغان شائىرالرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىغاچقا، يهنه 

ارقـا تۈرلهنگهن سـۆزلهردىن ۋه مىـسراالردا ئـارقىمۇ ئ

ــۇقالر  ــۈزهل تۇي ــايىتى گ ــۆزلهردىنمۇ ناھ ــگهن س كهل

  :بۇنى تۆۋهندىكى مىسالدىن كۆرۈۋاالاليمىز. يارىتىلغان

  مېنى يانجىپ قىلسا كۈل دهرد تۈگمىنى،

  .تاشلىما يار ياغلىقىڭغا تۈگ مېنى

  بۇ تۈگۈك كېپهنگه ئوخشاپ قالمىسۇن،

  .ئىزمه ئاچقىن ھهم قاداپ قوي تۈگمىنى

  »تالالنغان شېئىرالر «تېيىپجان ئېلىيوف-

سـۆزلىرىنى تهۋهلىـك » تۈگمه، تـۈگمهن«شائىر 

» تـۈگ«ئۈچىنچى شهخس قوشۇمچىسى بىلهن تۈرلهپ، 

تولدۇرغۇچىسى بىلهن قاتار كهلتۈرۈپ  » مېنى«پېئىلىنى  

نـى ۋه شـۇ ئـارقىلىق بـۇ » تۈگمىنى«رادىف سۆزى 

  . گۈزهل تۇيۇقنى بارلىققا كهلتۈرگهن

ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ باشقا تۇيۇقنىڭ ئاھاڭدارلىقى 

شېئىرىي شهكىللهرگه قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك بولىـدۇ، 

بۇ تۇيۇقنىڭ تهكىتلهپ ئۆتۈشـكه تېگىـشلىك يهنه بىـر 

تۇيۇقتـا مىـسرا ئارقىـسىدا شـهكىلداش . ئاالھىدىلىكى

سۆزلهر يهنى، ئوقۇلۇشى پۈتـۈنلهي ئوخـشاش بولغـان 

ى كۈچلـۈك، سۆزلهر كېلىدىغان بولغاچقا، مۇزىكىـدارلىق

ئهسته قالدۇرۇشـقا قواليلىـق، ھېسـسىيات ئىپادىلىـشى 

تېخىمۇ بىۋاسته بولۇپ كىتابخانالرغـا چوڭقـۇر تهسـىر 

ياخشى يېزىلغان تۇيۇق شائىرنىڭ شـېئىرىي . كۆرسىتىدۇ

تاالنتىنى نامايهن قىلىپال قالماستىن، بهلكى شـۇ تىلنىـڭ 

. ئىپادىلهش كۈچىگه باي تىل ئىكهنلىكىنـى دهلىللهيـدۇ

تۆۋهندىكى تۇيۇق بۇ نۇقتىنى چۈشىنىـشىمىزگه يـاردهم 

  .بېرىدۇ

  دېدى،› ئال‹ئالمىنى سۇندى نىگارىم 

  ئالما بىرله بۇ كۆڭۈلنى ئالدىدى،

  مهن سورىسام ئالمىسىنىڭ رهڭگىنى،

  .دېدى› ئال‹نه سورارسهن ئالما رهڭگى 
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ــڭ  يهنه بهزى  ــۋهتته، تۇيۇقنى ــىز«ئهل » يېتهرس

هردىـن سـاقىت قىلماسـلىقىمىز تهرهپلىرى بارلىقىنىمۇ نهز

لىكنـى » يېتهرسـىز«نېگىزىدىن ئېيتقانـدا بـۇ . الزىم

دېمهكچىمىزكـى، . تۇيۇققا دۆڭگهپ قويۇشقىمۇ بولمايدۇ

بىر تىلدىكى شهكىلداش سـۆزلهر چهكلىـك، ئوخـشاش 

سۆزگه ئوخـشىمىغان شـېئىرىي ھېسـسىياتنى يـۈكلهش 

گه ۋه زور بهدىئىـي تاالنتقـا ئىـ شائىرالردىن باي تىلغا

شۇڭالشـقا رهڭگـى، پـۇرىقى . بولۇشنى تهلهپ قىلىـدۇ

ــۇلال  ــۇقالرنى لۇتپ ــشىغان تۇي ــان، ئوخ ــشى بولغ ياخ

مۇتهللىپ، تېيىپجان ئېلىيوف، مهمتېلى زۇنـۇن، ھـاجى 

ئهھمهد كۆلتىگىن، مهخمۇتجان ئىسالم، مۇختـار خېلىـل 

. قاتارلىق پىشقان شـائىرالرنىڭ قهلىمىـدىن كـۆرهلهيمىز

قالرنىڭ ئـاز ۋه سـاز بولۇشـىنى بۇنداق ئهھۋال  تۇيۇ

  . بهلگىلىگهن

يهنه بىر قىسىم شائىرالرنىڭ تۇيۇق يازغانلىقى ياكى 

يېزىشقا ئۇرۇنغانلىقى كىشىنى خۇشال قىلىدۇ، ئهمما ئۇالر 

يازغان تۇيۇقالرنىڭ بهزىلىرى ئالـدىنقى ئىككـى مىـسرا 

بىلهن كېيىنكى ئىككى مىسرا قاپىيه ئېھتىيـاجى ئۈچـۈن 

 قويۇلغان بولسا، بهزىلىرى شـهكىلداش زورمۇزور قوشۇپ

سۆزلهرنى قاپىيه قىلماي ئوخـشاش بىـر سـۆزنىڭ بىـر 

ئايرىم بىـرىككهن ھـالىتىنى، -نهچچه سۆز بىلهن ئايرىم

يهنه بهزىلىرى بولسا كۆچمه مهنىلىك سـۆزلهرنى قـاپىيه 

تۆۋهنـدىكى . ئورنىدا قوللىنىـشتىن خـالىي بواللمىغـان

  :شېئىرغا قاراپ باقايلى

  ىت كهلدى ئىشىكنى ئاچ دېدى،ئۇ يىگ

  .بهر ۋىسالىڭدىن تائام، مهن ئاچ دېدى

  پېتىنالماي قىز ئىشىكنى ئاچقىلى،

  .ساڭا مۈشكۈل ماڭا كىرسه ئاچ دېدى

 شهكلىده قاپىيىلهنگهن بولۇپ، AABAبۇ تۇيۇق 

سۆزى بىرىنچـى مىـسرادا ئىـشىكنى ئـېچىش » ئاچ«

ه، مهنىسىده، ئىككىنچى مىسرادا ئاچ قورسـاق مهنىـسىد

تۆتىنچى مىـسراسىدا خهقنىـڭ ئېچـى كىرىـپ قالمـاق 

مهنىسىده كهلگهن، قارىماققـا ئـۈچ دانه ئـاچ سـۆزى 

شهكىلداش سۆزدهك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭغـا باشـقا 

  . تۇيۇقالرغا قويغان قاتتىق تهلهپنى قويغىلى بولمايدۇ

ــىرنىڭ  ــدىنقى ئهس ــقا، ئال ــدىن باش -80ئۇنىڭ

الپ كۆتۈرۈلگهن يـېڭىچه يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باش

شېئىر پىكىر ئېقىمى ئهنئهنىۋىي شهكىلدىكى شـېئىرالرغا، 

-گېزىـت. بولۇپمۇ تۇيۇققا خېلى زور تهسىر كۆرسهتتى

سـاندا ئـۇچراپ كىـشىنى گـۆھهر -ژورنالالردا ئانـدا

ئهمـدى  تېپىۋالغاندهك خۇشال قىلىۋېتىدىغان تۇيـۇقالر

  . ئاساسهن ئۇچرىماس بولۇپ قالدى

 ...»ئهركىن شېئىر«، »ۇڭگا شېئىرگ«ئاتالمىش 

الرنى كۆتۈرۈپ چىققان يېڭـى شـېئىرىيهت ۋهكىللىـرى 

بولمىش ئاۋانگارت شـائىرالر رىـتىم، تـۇراق، قـاپىيه 

بىۋاسىته ئىنسان ئېڭىغا «چهكلىمىسىنى بۆسۈپ چىقىپ،  

نـى تهشـهببۇس قىلىـپ، ئهنئهنىـۋىي » ھۇجۇم قىلىش

ى ئــۆز شــېئىرىيهتنىڭ شــهكىل جهھهتتىكــى بهلگىلىرىنــ

ئۇالرنىڭ كـۆپى شـېئىر . ئهسهرلىرىدىن بىراقال يوقاتتى

يېزىش يۈكسهك دهرىجىدىكى ئـاڭ پائـاليىتى بولـۇپ، 

ــداق  ــشى ھېچقان ــته ئىپادىلى ــسىياتنى ئهڭ بىۋاس ھېس

شـۇڭا . چهكلىمىگه ئۇچرىماسلىقى كېرهك دهپ قارىـدى

ئۇالر بۇخىل شهكىلداش سۆزنى قاپىيه قىلىشتىن ئىبارهت 

يىگه قارىغاندا تېخىمـۇ قـاتتىق بولغـان ئادهتتىكى قاپى

چهكلىمه ئالدىدا  بـۇ خىـل شـهكىلنى ئىنكـار قىلىـش 

. پوزىتسىيىسىده بولدى ياكى بهك يـاقتۇرۇپ كهتمىـدى

ئۇالردىن ۋه ئاغزىغا كهلگهننى جۆيلۈپ قويـۇپ شـېئىر 

ــانالردىن  ــازدىم دهۋالغ ــشقىمۇ (ي ــا ئېلى ــۇالرنى تىلغ ئ

  . ز، ئهلۋهتتهتۇيۇق تاما قىاللمايمى) ئهرزىمهيدۇ

مۇشۇنداق شارائىتتا، خـۇددى زۇنـۇن قادىرنىـڭ 

ۋاپاتى بىلهن ئۇيغۇر درامىچىلىقـى بىـردىنال پهسـكويغا 

چۈشۈپ قالغىنىدهك، پېـشقهدهم شـائىرالرنىڭ ئـالهمىي 
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باقىيغا سهپهر قىلىشى بىلهن تۇيۇق شـېئىرىي شـهكلىمۇ 

كىرىزىــسكه دۇچ كهلــدىمۇ قانــداق دهپ ئــۆزىمىزدىن 

ۋىجـدانىمىز بىـلهن . ىمىزغا توغرا كېلىـدۇسوراپ بېقىش

ھهم نهچـچه . دهپ جاۋاپ بېرىمىز» شۇنداق«ئېيتساق 

مىڭ يىللىق ئۇيغۇر شېئىرىيهت بېغىدىكى بۇ خۇشـپۇراق 

گــۈلنى پهرۋىــش قىلىــش، ئــاينىتىش، ئېچىلــدۇرۇش 

مهسئۇلىيىتىنى ۋه ئۈمىدىنى زامانىمىزنىـڭ شـائىرلىرى، 

يـات ھهۋهسـكارلىرى ئهدهبىيات تهتقىقاتچىلىرى، ئهدهبى

 . شۇنداقال كهڭ ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلىرىگه قالدۇرىمىز

  

 

 

 ئېچىنىش
 )يىللىق ئاسپىرانتى-2008(ئاينۇر ياسنجان 

 
  بالىلىقىم كېتىپتۇ ئۇزاپ،

  .كىرىپتىمهن ئون سهككىز ياشقا
  نېمه دهيتتىم، دېيهلهيتتىم ھهم،
   .يىل ئاتالغان بۇ باغرى تاشقا

 
  هككىز باھار،ئون سهككىز قىش، ئون س

  .ئۆتۈپ كهتتى قالدۇرمايال ئىز
  پۇشايمانغا ئهمدى ئورۇن يوق،
  .يىل قهدىمى نېمه دېگهن تېز

 
  بۇ باھارنى بهرگهن سېخى يىل،

  .چاچىدۇ ھهم قىراۋ چېچىمغا
  ئۆمرۈم بويى قانچه قېتىمالپ،

  .زىمىستانالر كېلهر بېشىمغا
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  تېيىپجان ئېلىيوف شېئىرلىرىدىكى 

 توغرىسىداۋهتهنپهرۋهرلىك 
 

 )2008(تهۋهككۈل مېھرۇلال 

 

     

ھازىرقى زامان شېئىرىيىتىنىڭ ئاساسچىلىرىدىن بىرى، 

سىرتىدا زور ئابرۇيغـا ئىـگه بولغـان -مهملىكهت ئىچى

ئاتاقلىق شائىر، ئهدهبىياتشۇناس ۋه جامائهت ئهربـابى، 

 نهچچه يىللىـق ئىجـادىيهت 40شائىر تېيىپجان ئېلىيوف 

ات ۋه پارالق كېلهچهكنىڭ يـالقۇنلۇق ھاياتىدا يىڭى ھاي

تىنچلىـق «، »شـهرق ناخشىـسى«كۈيچىسى سۈپىتىده 

ۋهتهن ھهققىـده «، »ۋهتىنىمنى سۆيىمهن«، »ناخشىسى

قاتـارلىق » زهپمۇ چىرايلىق كهلـدى باھـار«، »غهزهل

ئېسىل ئىجادىي ئهسهرلهر ئارقىلىق ئوتلـۇق يۈرىكىـده 

يگۈسـىنى تېپىرالۋاتقان ئۇلۇغـۋار ۋهتهنپهرۋهرلىـك سۆ

شائىرانه مۇقهددهس روھ بىلهن يالقۇن كهبى ئىپـادىلهپ 

  .بهرگهن
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تۆۋهنده مهن تېيىپجان ئىلىيوفنىـڭ شـېئىرلىرىدىكى 

ۋهتهنپهرۋهرلىك، ئىنـسانپهرۋهرلىك روھىنـى، شـائىرنىڭ 

ناملىق ئهسىرىنى تۇتقا قىلغان » ۋهتهن ھهققىده غهزهل«

 .ئاساستا تهھلىل قىلىپ ئۆتىمهن

ــده« ــڭ »  غهزهلۋهتهن ھهققى ــان ئىلىيوفنى تېيىپج

ۋهتهنپهرۋهرلىك تېمىسىدىكى ۋهكىل خاراكتېرلىك ئهسـهر 

بولۇپ، ئاپتور شېئىرىدا ۋهتهننى قىـزغىن مهدھىـيىلهپ 

  .كۈچلۈك ۋهتهنپهرۋهرلىك ئىدىيىسىنى بايان قىلىدۇ

ئۇنىڭ شېئىرى چىن، سهمىمىي قايناق ھېسـسىياتقا 

ستىن، بهلكـى تولغان، بۇ ھېسسىيات تۈپتۈز ئىپادىلهنمه

توقـاي ۋه دولقۇنـسىمان -چوڭقۇر مهنىلىـك، ئهگـرى

ئىپادىلهنگهن، بۇنىڭ دهلىلى سۈپىتىده شائىر شـېئىرنىڭ 

  :ئالدىنقى مىسرالىرىدا مۇنداق يازىدۇ

  ئانىجان تۇغقان ئىلىم جۇڭگو ئۇنىڭ پهرزهنتىمهن،

  .رىشتىگه جىسمىم بىلهن، ئىشقىم بىلهن پهيۋهندىمهن

  انىم، شهۋكىتىم، شانىم مېنىڭ،شۇ قىزىل دهۋرىم، زام

  .ئىپتىخارىم شۇ زامانغا كۈيچىمهن، سازهندىمهن

يۇقىرىقى مىسراالردا ئىپادىلهنگهن شائىرنىڭ قايناق 

ـــائىرنىڭ  ـــى ش ـــۆيۈنۈش تۇيغۇس ـــيه ۋه س مهدھى

ۋهتهنپهرۋهرلىك روھىيىتىـدىكى ئهڭ تىپىـك مهركىزىـي 

ئــاپتور . ھېســسىياتى ۋه ئىدىيىــسى ھېــسابلىنىدۇ

ق، كۆتۈرهڭگۈ كهيپىيات ئىچىده ئانا ۋهتهنـگه ھاياجانلى

بولغــان مــۇھهببىتىنى ھوزۇرلــۇق ھېســسىيات بىــلهن 

  .دولقۇنلۇق ۋه جانلىق تهسۋىرلهيدۇ

شائىر شېئىرىدا ۋهتهنگه بولغان مۇھهببىتىنى ۋهتهن 

قوينىدىكى بارلىق مهۋجۇداتالرغـا بولغـان مهدھىـيه ۋه 

لىق سۆيۈشلىرى ئـارقىلىق ئىپـاده قىلىـپ، بـۇ ئـارقى

قهلبىدىكى چهكسىز ۋهتهنپهرۋهرلىك روھىنى كىتابخانالرغا 

  :مىسالهن شائىر مۇنداق يازىدۇ. نامايهن قىلىدۇ

  ئانا تۇپراق توپىسى گويا كۆزۈمگه تۇتىيا،
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  .چۆلده يۈرسهم ئۆزۈمنى سېزىمهن گۈلشهندىمهن

  سۇلىرى ئابىھايات، كهۋسهر ئاڭا تۇرسا خۇمار،

  . بوالي زهمزهمگىمهننه ئۈچۈن مۇھتاج بولۇپ، خۇشتار

شائىر يهنه ئۆزىنىڭ ئۇرغۇپ تۇرغان ھېسـسىياتىنى 

گۈزهل شېئىرىي تىـل، قۇدرهتلىـك مهنىـۋىي ھايـاتىي 

كۈچكه ئىگه يارقىن بهدىئىي ئوبرازالر ۋاستىـسى بىـلهن 

باي تۇرمۇش تهسـىراتىنى  ۋهتهنپهرۋهرلىـك مهزمـۇنى 

 . توغرىسىدىكى لىرىك مۇھاكىمىگه ئايالندۇرغان

                                   :                                        نمىساله

شائىرنىڭ شېئىرىدىكى، جۈملىدىن، ۋهتهنپهرۋهرلىك 

ــك  ــر ئهڭ گهۋدىلى ــېئىرىنىڭ يهنه بى ــسىدىكى ش تېمى

ئاالھىدىلىكى شېئىرنىڭ ئاخىرالشتۇرىلىشى بولۇپ، شېئىر 

ه يهنىال قايناق ھېسسىيات، مول بهخت كهيپىياتى ئىچىـد

ــانلىق  ــلهن ھاياج ــى بى ــۆيۈنۈش تۇيغۇس ــسىز س چهك

ــۆز  ــۇقىنى ئ ــڭ مهۋجۇتل ــتۇرۇلۇپ، ۋهتهننى ئاخىرالش

  :يهنى. مهۋجۇتلۇقى بىلهن بىر گهۋدىگه ئايالندۇرىدۇ

  ئۆزگه يۇرتتا شاھى تون ئىچره قورۇنغان تهنلىرىم،

  .ئۆز ئىلىمده يايرىغاي كهيسهم كۇالھۇ جهندىمهن

  راھىتى تۇرماق مۇشهققهت پهيتىمۇ راھهت ماڭا ،

  داتلىسام راھهت ئىچىده قان قۇسۇپ ئۆلمهمدىمهن؟

بۇ مىـسراالر كىتابخانالرنىـڭ ۋهتهننـى سـۆيۈش 

ھېسسىياتىنى تېخىمۇ ئۇرغۇتۇپ، ۋهتىنىمىـز پۇقراسـى 

ــدهك ئىپتىخــار ــدۇ، نهزهر -بولغىنى غــۇرۇرىنى كۈچهيتى

دائىرىسىنى كېڭهيتىدۇ، كىتابخانالر ۋهتهنـگه بـارلىقىنى 

  .تهقدىم قىلىشقا ئىلھامالندۇرۇلىدۇ

ف ئۇنىڭــدىن باشــقا يهنه تېيىپجــان ئېلىيــو

شېئىرلىرىنىڭ تىلـى ناھـايىتى گـۈزهل، يېقىملىـق ھهم 

شائىر شېئىرىدا خهلقنىڭ ساپ، جانلىق تىلىنى . ئوبرازلىق

ئىشلىتىپ سهرخىل سۆزلهرنى تالالپ، ئـاز سـۆز بىـلهن 

  .كۆپ مهزمۇننى ئىپادىلهيدۇ

  :                                                                     مىسالهن

  دېدى مېنى ئانام،» مېھرىبان ئوغلۇم«تىيارمهن بهخ

  .تاپقۇدهكمهن مۇندىن ئارتۇق قايسى بهختنى ئهمدى مهن

  بىر ئۆمۈر قوينىدا تهر تۆكسهم ئۇنى قىلسام رىزا،

  .نه ئىمىشتۇر بىر ئۆمۈر، مىليون ئۆمۈر خۇرسهندىمهن

ــائىر  ــۆرهلهيمىزكى، ش ــسراالردىن ك ــۇقىرىقى مى ي

چۈشىنىـشلىك ھهم ئاممىبـاب شېئىرلىرىنىڭ تىلى راۋان، 

 .بولۇپ ئىنتايىن زور جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه

  يۈكلىگىن يۈكنى ئانا مهن تاڭ شۇرۇلغان تۇلپىرىڭ،

  .سهن ئۈچۈن يۈكلهشكه رازى تاغنىمۇ يهلكهمگىمهن

  ز ھاياتىم يوق مىنىڭ،بار ئۈچۈن سهن مهنمۇ بار، سهنسى

  .چۈنكى مهن سىنىڭ بىلهن بىر جاندىمهن، بىر تهندىمهن

دېمهككـى، بىـز ئاتــاقلىق شـائىرىمىز تېيىپجــان 

ئېلىيوف ئهسهرلىرىدىكى ئىنسانىيهت مۇھهببىتىنىـڭ ئهڭ 

يۈكسهك پهللىسى بولغان ۋهتهنپهرۋهرلىـك مـۇھهببىتىنى 

 ئالىي ۋهتهننىڭ مۇھهببهتلىك قوينىدىكى شائىرغا بولغان

ئېھتىراملىق ھۆرمهت تۇيغۇمىز بىلهن ئۇنىڭ بىلهن بىـر 

قاتاردىكى ۋهتهنپهرۋهرلىك نۇقتىسىدا تۇرۇپ گهۋدىلىـك 

 . ۋه روشهن ھېس قىالاليمىز
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 ئۇيغۇر ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 
 ئۆگىنىشىگه توسالغۇ ئامىلالر

  )2006(دىلئارام ۋهلى 
 

  ).ئېيتار( كۈلدۈرۈپ ىتىپ ئېيتار،  دۈشمهندوست يىغل
 خهلق ماقالى-

   

ئۆگىنىش مۇھىم، ئهمما ئۇ تۇرمۇشنىڭ ھهممىـسى «   

ئهمهس، ئۆگىنىشنىمۇ بويسۇندۇرالمىغان كىشى قانداقمۇ  

بۇ خـارۋارد ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ » !ياخشى ياشىيالىسۇن؟

 .كۇتۇپخانىسىدىكى بىر جۈمله ئهقلىيه

ى ھهر قايـسى بىز ئۇيغۇر ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىر   

مىللهتلهر رىقـابهت ئېلىـپ بېرىۋاتقـان بهيگىـده، دهل 

ــائىي ۋه  ــساد، ئىجتىم ــسىده ئىقتى ــۆگىنىش مهسىلى ئ

ئۆزىمىزدىكى سهۋهبلهر تۈپهيلى خىلمۇخىل توسالغۇالرغا 

يۇقىرىدىكى سـۆز بىـلهن ئېيتقانـدا . دۇچ كېلىۋاتىمىز

،ئۆگىنىشنى بويـسۇندۇرالمايۋاتىمىز، ياخـشى ياشـاش 

ئهلـۋهتته، ئـۆگىنىش . ئالغـا ماڭالمايۋاتىـدۇقهدىمىمز

ــوقىرى  ــورنىمىزنى  ي ــپ، ئ ــسىنى  ھهل قىلى مهسىلى

كۆتــۈرۈش ۋه مهردانه ياشاشــنىڭ قهدهم باســقۇچى 

بىزدىكـى . ئۆزىمىزدىكى مهسىلىنى ئىزدهشتىن باشلىنىدۇ

  :مهسىلىلهر تۆۋهندىكىدهك ئىدى
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  پىسخىكىلىق ئامىل.1

ى سـىرتنىڭ كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ خـاراكتېر

ــشقا  ــدىغان، غىدىقلىنى ــۈپ تۇرى ــشىنى كۈت غىدىقلىنى

ئۇچرىغاندىن كېيىنال ھهرىكهتـكه كېلىـدىغان پـارتالش 

ــلهن ســهرهڭگىنىڭ (خاراكتېرلىــك  ــى بى ســهرهڭگه قېپ

بولۇپ، بۇنداق خاراكتېر ئۇالرنى نۇرغۇن ) خۇسۇسىيىتى

ئىشالردا پاسسىپ ھالهتنى ساقاليدىغان ئورۇنغا مـۇپتىال 

تاما كۆل تولۇش -ۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش، تاما ئ. قىلغان

ھهرىكىتى بولۇپ، بـۇ ئۇيغـۇر ئوقۇغـۇچىالردا ئـانچه 

بـۇيرۇق، (ئۇالر دائىم بىـر غىـدىقلىنىش .كۆرۈلمهيدۇ

نـى ئـۆزىگه ) بېسىم، مهجبۇرالش، ھهيدهش، ئىمتىھان

  .شهرت قىلىدۇ

 كهمسىتىش ۋه تارىخ ئىچىده ياشاشئۆزىنى . 2

ۇغـۇچىلىرى شـىنجاڭنىڭ ئۇيغۇر ئالىي مهكتهپ ئوق

جهنۇپ شىمالىدىن كهلـگهن ۋه شـىنجاڭنىڭ ئىقتىـسادى 

دېڭىز بويى رايونلىرىدىن كۆپ ئارقىدا ۋه قـاالق يېـزا 

ــا، مهدهنىيهتلهرنىــڭ  ئىگىلىكىــدىن چىقىــپ بواللمىغاچق

ئارىالشما رايونلىرىدىكى تهبىئىي سېلىشتۇرمىسىدا ئـۇالر 

ئۆزىنى ئۆزى .ۇئاسانال ئۆزىنى كهمسىتىدىغان بولۇپ قالىد

ــشىنى  ــۇ كى ــقىالرمۇ ئ ــۋهتته، باش ــسه، ئهل كهمسىت

ئـاجىز ئـادهملهر ئاسـانال تۇتقۇسـىنى . ھۆرمهتلىمهيدۇ

نهتىجىده، بۇيهرده ئۆزىنى . باشقىالرغا تۇتقۇزۇپ قويىدۇ

ئۆزى كهمسىتىش، ئـۆزىنى باشـقىالرغا كهمـسىتكۈزۈش، 

ئۆزىنى ئۆزى كهمسىتىشتهك يامان سـۈپهتلىك ئـايلىنىش 

بۇ ناچار تۇرۇقتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن . چىقىدۇكېلىپ 

ھېلىمـۇ . ئۇالر چىقىش يولى ئىزدهپ تارىخقـا قارايـدۇ

ياخشى، تارىختا ئالىملىرىمىز نـام قالـدۇرۇپ كهتـكهن 

» داڭلىق ئالىمىڭالر كىم؟«نۇرغۇن ئوقۇغۇچىالر . ئىكهن

» مهھمۇد كاشغهرى، يۈسۈپ خـاس ھاجىـپ«دېگهنگه 
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نىڭ ياتقان يېرى جهننهتـته ئالىملىرىمىز. (دهپ سانىشىدۇ

ئۇالر كۆز ئالدىـدىكى رېئـاللىقتىن قـېچىش،  !) بولسۇن

! بېشىغا ياستۇق قىلىش ئۈچۈن تـارىختىن پهخىرلىنىـدۇ

زامان بهرگهن پهخىـرلهنگهنلهر ئورۇنداشـقا تېگىـشلىك 

ئىسىم ساناشنى بىلىدۇ، . ئىشنىڭ مهسئۇلىيىتىدىن قاچىدۇ

  .مهزمۇننى بىلمهيدۇ

 ماسلىقيه قىلۋاقىتقا رىئا. 3

قـاالق . ۋاقىتقا رىئايه قىلىش ئىشهنچىلىك بولغانلىق

ئىشلهپچىقىرىش ۋه نامرات تۇرمۇش ئۇيغـۇر بالىالرغـا 

ۋاقىتنى چىـڭ سـىقىمداپ تۇتۇشـنى ئهمهس، كهيـنىگه 

بهش، ئون مىنۇت ۋاقىت . سۈرۈشنى تامغا قىلىپ باسقان

ئۇالر ھهمىشه ئۆز ئـوبرازىنى . ئۇالرغا ھېچنهرسه ئهمهس

  .قىتقا رىئايه قىلماسلىققا تېگىشىۋېتىدۇۋا

 باھانه ئىزدهش. 4

ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا باھانه ئىزدهش ئۇدۇم بولۇپ 

كۆرۈنهرلىـك مهسـىله شـۇكى، جىـق بـالىالر . قالغان

ـــپ،  ـــا  قىلى ـــارلىقىنى تۇتق ـــسىنىڭ ناچ خهنزۇچى

مهسئۇلىيهتسىزلىككه،جاپا تارتماسلىققا، ئىش قىلماسـلىققا 

  .باھانه ئىزدهيدۇ

 غا قويۇۋېلىشماددىي ئېھتىياجنى بىرىنچى ئورۇن. 5

ئېھتىياجنىڭ قاتالملىق تهلىماتى بويىچه، ئىنـسانالر 

بـۇ . ماددىي ئېھتىياجنى ئهڭ ئاۋۋال قاندۇرۇشى كېرهك

نۇقتىدىن ئۇالرنىـڭ بـۇ ھهرىكىتىنـى يوللـۇق ھـېس 

كېچهككه -ئهمما مهۋجۇت ئهھۋال شۇكى، كېيىم. قىلىمىز

ــۇالرنى ــلهش ئ ــۇل خهج ــاب پ ــالالندۇرىدۇ، كىت  خۇش

پال، ئىچى -تېشى پال. سېتىۋېلىش قورسىقىنى ئاغرىتىدۇ

ئۇالرنىڭ كىيىدىغان چىرايلىق كىيىمـى بـار، . غال-غال

  .ئوقۇيدىغان سهرخىل كىتابى يوق

 دىي ۋه تهسهۋۋۇر بوغۇلغان بولۇشتهپهككۇر ئاد. 6

يىللىـــق -3تۆۋهندىكىـــسى ئـــالىي مهكـــتهپ 

: الدىــدىكى تهســهۋۋۇرىئوقۇغۇچىــسىنىڭ ئىمتىھــان ئ

دېرىزىلهرنى چىڭ تاقاپ، جىـم ئولتۇرۇۋېلىـپ -ئىشىك

ئوقۇتقۇچىنى كىرگۈزمهسلىك؛ ئوقۇتقـۇچىالر چىقىـدىغان 

لېفىتنى توختىتىپ قويۇش، شۇنىڭ بىـلهن ئوقۇتقـۇچى 

ــاننى -11 ــمىش، ئىمتىھ ــاده چىقالماس ــكه پىي قهۋهت

بۇ ئوينىـڭ قانـداقلىقىغا باھـانه بېرىـپ . ئالماسمىش

  .ىزبولدىڭ

 بىلىم قىژژىقلىقى. 7

. بــۇ نــاتوغرا رىقابهتلىشىــشكه بېرىــپ تاقىلىــدۇ

ــنى ۋه  ــى ئاشكارىالش ــڭ بىلگىنىن ــۇچى ئۆزىنى ئوقۇغ

كىتابلىرىنى ئالماشتۇرۇپ كۆرۈشنى خالىمايدۇ، قهلىمىنى، 

ئاۋازىنى ئىشقا سېلىپ بىلىم مۇنازىرىـسى قىلىـشمايدۇ، 

  .بىلىمىنى يوشۇرۇپ، ئىشلىتىشكه ئايايدۇ

 هتدارلىق بىلدۈرۈشنى ئۇنتۇشنمىن. 8

. مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش  ھۆرمهت ئېلىـپ كېلىـدۇ

ئېرىشكهن ياردهمگه مىننهتدارلىقنىڭ قايتىـشى ئهقهللىـي 

ئهمما مېنىڭ، سېنىڭ دېيىشمهيدىغان ئۇيغۇر . ئىش ئىدى

ئوقۇغۇچىالرغا كوللېكتىپ ئاساس، شـهخىس قوشـۇمچه 

ردىمىنى بۇ قاراش يهكـكه شهخـسلهرنىڭ يـا. تۇيۇلىدۇ

يهنه بىر تهرهپـتىن . سېزىش ئىقتىدارىنى يۇتۇپ كهتكهن

ئىقتىسادىي، روھى نامراتلىق كهلتۈرگهن ئاچىلىق ئۇالرغا 

بىـر جـۈمله . رهھمهت دېيىشكه ئىمكان بهرمىسه كېرهك

  .ئالغۇچه بىسمىلالھ، بهرگۈچه ئهستاغپۇرۇلالھ: سۆز

 مۇزىكىنى كۆپ ئاڭالش-ناخشا . 9

اشالر قاتلىمىغا تهۋه بولغاچقا، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ي

ئهســلىدىنال بــار بولغــان . ئۇالرنىــڭ قهلبــى ئوينــاق
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ھاياجانلىق كۆپ ئاڭلىنىدىغان ناخشىالرغا قوشـۇلغاندىن 

كېيىن تېخىمۇ كۈچهيگهن، ئۆزنى كونترول قىلىش كۈچى 

بىر تهرهپ شۇكى، ئۇيغۇر زامـانىۋى . ئاجىزالپ كهتكهن

ىغان، قايغۇرىدىغان، ناخشا تېكىستلىرى كۆپىنچه ئېچىنىد

. ئۆزىدىن ۋايىم يهيدىغان مۇھهببهتنى ئهكىس ئهتتۈرگهن

مۇزىكىالر ئاسانال ئادهمنى كونترول قىلىپ قالىدۇ، ئۇالر 

دائىم ئېچىنىشلىق، مىسكىن مۇزىكىالرغا ئهگىشىپ، يوق 

  .ئىشالرغا ئېچىنىپ، ئۆزىنى تاشلىۋهتكۈسى كېلىدۇ
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 لماسلىقتنى توغرا بىرتهرهپ قىالمۇناسىۋه. 10

ــدۇ ــارا بولى ــاالقه ئۆزئ ــى ئ ــالىي . جهمئىيهتتىك ئ

شـۇڭا مـاس . ئۆگىنىش-مهكتهپتىكى ئهڭ مۇھىم ئىش 

ئهممـا نۇرغـۇن . ھالدا ئـۆگىنىش ئاالقىـسى بولىـدۇ

ئوغـۇل -ئوقۇغۇچىالر ئـۆگىنىش مۇناسـىۋىتىنى قىـز 

نهتىجىده، ئىلغار . مۇناسىۋىتىگه بۇرايدۇ ۋه پىتنه تاپىدۇ

نهتىجىلىرىنــى ئالماشــتۇرۇش ئــۆگىنىش ئۇســۇللىرى، 

  .يوللىرى چهكلىنىدۇ ياكى خاتا چۈشىنىلىدۇ

 ھهممىنى تهڭ قىلىش. 11

ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىلىرى يــالغۇز ئىــش قىلىــشتىن 

. قورقىدۇ، بىر ھهمراھى بولـسا، يۈرهكلىـك بوالاليـدۇ

مۇستهقىللىق ۋه ئۆزى قارار چىقىرىش ئېڭـى ئـاجىزالپ 

ېجىرىش ئومـۇمى نهتىجىده، كوللېكتىپ ئىش ب. كهتكهن

سهن ساال، مهن ساال، ئاتقا ئـوتنى كىـم «ئېقىم بولۇپ 

بولۇپ، ئات ئاچ قورسـاق قالىـدىغان ئىـش » ساال ؟

  .بولۇپ قالغان

 ماسلىق ۋه بهدهن چېنىقتۇرماسلىقساياھهت قىل. 12

ئۇالرنىڭ تهبىئهتـتىن، جهمئىيهتـتىن، ھهرىكهتـتىن 

ئالىدىغان  گـۈزهللىكى، چۈشهنچىـسى ئـۆز مهكتىپـى 

ئاجىز تهننىـڭ كېـسهلگه  . دائىرىسىده چهكلىنىپ قالغان

ــۆپ  ــۆرگهن ك ــاز ك ــدۇ، ئ ــاجىز بولى ــىلىقىمۇ ئ قارش

  .تېڭىرقايدۇ

 هۋرسىزلىك ۋه ئاسان ئاچچىقلىنىشس. 13

 قايتـا -ئاچچىقلىنىش ئهستايىدىللىق بىـلهن قايتـا

. چۈشهندۈرۈشتىن كۆپ ئاددىي ۋه ئاسان  بولسا كېرهك

لىـشىدىغان ئوقۇغـۇچىالر بـۇ  ئاددىي ۋه ئاسانلىقنى قوغ

ئهمما ئادهم غهزهپلهنگهنـده، . ئۇسۇلنى ياقتۇرسا كېرهك

  .ئاسانال ئهقلىدىن ئازىدۇ

 بۇرۇن ئۇخلىماسلىق، كېيىن تۇرۇش. 14

ئهممـا بهزى . جىمجىت كېچه تهسهۋۋۇرنى ئويغىتىدۇ

ئوقۇغۇچىالر كهچتىكى ئېسىل تهسهۋۋۇر ۋاقتىنى ئۆزلىرى 

ــشاق ــدىغان ئۇش ــش-بىلمهي ــلهن چۈش ــشالر بى هك ئى

  .ئۆتكۈزۈۋېتىدۇ، ئارام ئېلىشى ئىنتايىن تهرتىپسىز

ئۆزىنىڭ پىكىـرى بـار تۇرۇقلـۇق، يوللـۇق . 15

ىق، توغرىـسى، بايـان سورۇندا پىكىر بايـان قىلماسـل

 قىاللماسلىق

بۇنىڭ بىـلهن تونـۇش، چۈشـىنىش، تونۇتـۇش 

كهمچىل بولۇپ، ئوڭۇشسىزلىق ھېس قىلىدىغان نۇرغۇن 

 .پ چىقىدۇئىشالر كېلى

كېيىنكـى ئىـش . يېـرىم غهلـبه-ياخشى باشـلىنىش

بايقالغان مهسـىلىنى تـۈزىتىش، ياخـشىالش، يـوقىتىش 

ئۇيغـۇر ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ . ئهلۋهتته

ئـوياليلى، . تىرىشماققا، ئىـشلىمهككه ئېھتىيـاجى بـار

ئاندىن توسـالغۇالرنى  . ئىشلهيلى ۋه ئىشلهيلى، ئوياليلى

 .ياشىيااليمىزيېڭىپ، ياخشى 
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  ئهجداد ئىزىنى ئىزلهپ
  )2006(رابىگۈل ھاجىمۇھهممهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ئايلىرى ۇدۇنيا كاشغهرىي يىلىنىڭ بهرىكهتلىك ئىي

 ئىيـۇل-24. بىزده ئۇنتۇلماس ئهسلىمىلهرنى قالدۇردى

مهن تهقهززارلىق بىلهن كۈتكهن مىنۇتالر ئاخىرى يىتىـپ 

 ! ساالم ئهزىزانه قهشقهر. كهلدى

-ئهقلىمنى بىلگهن چاغلىرىمـدىن باشـالپ بـوۋام

مومامدىن، ئهتراپىمدىكى نۇرغـۇن كىـشلهر ئاغزىـدىن 

سېنىڭ تهرىپىڭنى تـاالي قېـتىمالپ ئاڭلىغـان، سـېنىڭ 

باغرىڭدا ياشاپ ئۆتكهن مهشـھۇر شهخىـسلهر ھهققىـده 

مانا بۈگۈن . يېزىلغان رومانالرنى سۆيۈپ ئوقۇغان ئىدىم

 بۇندىن مىڭ يىل مـۇقهددهم سېنىڭ پهخىرلىك ئوغالنىڭ،

سهنده تۇغۇلۇپ ۋه ياشاپ ئۆتكهن ئۇلۇغ ئالىم بـوۋام 

ــڭ  ــىغهرىي تهۋهللۇتىنى ــۇد كاش ــق 1000مهھم يىللى

مۇناسىۋىتى بىلهن ئـۇ مهڭگۈلـۈك ئۇيقۇغـا كهتـكهن 

مۇقهددهس ماكاننى تاۋاپ قىلغىلى، سېنىڭ جهننهت كهبى 

بــاغلىرىڭنى، ھهيــۋهت تــاغلىرىڭنى زىيــارهت قىلغىلــى 

 .لدىمكه

ىم قهشقهر تۇپرىقىغا تهگكهندىكى ھاياجـانلىق قئايى

تۇيغۇمنى ھېلىھهممۇ تىل بىلهن تهسۋىرلهشكه ئـاجىزلىق 

مانا كۆز ئالدىمدا قهشقهرنىڭ نهچچه ئهسىرلىك . قىلىمهن

بـۇ . تارىخنىڭ تىرىك شاھىدى بولغان ھېيىتگاھ جامهسى

ھهيۋهت جامه خـۇددى ماڭـا ئـۆزى گـۇۋاھ بولغـان 

هچچه يـۈز يىـل مابهينىـدىكى تـارىخىنى، قهشقهرنىڭ ن

ھېكايىلىرىنى ئېيتىـپ بهرمهكچـى بولغانـدهك ئىللىـق 

 .نهزهرده باقتى

. ھېيىتگاھ مۇنارىغا چىقىپ ئهتراپقـا نهزهر سـالدىم

زامانىۋى بىناالر بىلهن ھۆسىن تالىشىپ سودا قايناۋاتقان 

پىلىق، يـاغلىقلىق كوچىالر، ئۇندا كېتىۋاتقان دوپ-رهسته

 .ر توپىئادهمله

قهشــقهرده تــۇنجى ســهھهر، بىــز . ئىيــۇل-25

ــڭ  ــالىم بوۋىمىزنى ــده ئ ــتازىمىزنىڭ يېتهكچىلىكى ئۇس

 ئـاۋات  شـهھهر . مهقبهرىسىگه قاراپ يولغـا چىقتـۇق

يوللىرىنى، كهڭ سايلىقالرنى ئارقىمىزدا قالدۇرۇپ ئوپالغا 
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مىھماندوسىت كىـشلهرنىڭ بهرىكهتلىـك . يىتىپ كهلدۇق

ــتىخانلىرى دىلىمى ــۆيۈندۈردىداس ــى س ــبهره . زن مهق

دهرۋازىسىدىن كىرگىنىمىزده بىزنى كۈتـۈۋالغىنى ئـالىم 

بوۋىمىزنىڭ بىر قولىدا كىتاب تۇتقان، ئۆتكۈر كـۆزلىرى 

بىلهن ئىلىـم دۇنياسـىغا نهزهر سـېلىۋاتقان ھـالهتتىكى 

ئالىم بوۋىمىزنىـڭ يېـشىغا . قاتۇرۇلغان ھهيكىلى بولدى

وخلۇق بىـلهن پهلهمپهيـدىن شـ97سىموۋىل قىلىنغـان 

ھـاي -رىۋايهت تۈسىنى ئالغان ھاي. يۇقىرىغا ياماشتۇق

قهبره يېنىغا كهلگهنده زىمىندىن  ...تېرهك، نورۇز بۇالق

مهرھابـا بـاللىرىم « :شۇنداق سادا ئاڭالنغاندهك بولدى

كهلگهن قهدىمىڭالر قۇتلۇق بولـسۇن، ئىلىـم دۇنياسـى 

ــزدىنىڭالر ــاي ئى ــولىمىزنى . »چهكــسىز، ھارم ــوڭ ق ئ

دىنىي ئادىتىمىز بـويىچه . كسىمىزگه قۇيۇپ ئايالندۇقكۆ

دۇئا قىلىـپ ئـالىم بوۋىمىزغـا بولغـان سـېغىنىش ۋه 

ھۆرمىتىمىزنى ئىپـادىلىگىنىمىزده ئـۆزۈمنى شـۇنچىلىك 

بهخىتلىك ھېس قىلـدىم ھهم مهڭگـۈ بهخىتلىـك ھـېس 

چۈنكى دۇنيـادا بىـزگه ئوخـشاش دۇنيـاۋى . قىلىمهن

رگهن ئالىم بوۋىسى بـار  ياشقا كى1000شۆھرهتكه ئىگه 

ھاي تېـرهك، نـورۇز -قهۋىمدىن يهنه كىملهر بار؟ ھاي

بۇالق، ئهجـدىھا غـارى، مۇزىيخانـا بىـزگه سـىرلىق 

ئوپالئارىت تېغىدا . رىۋايهت، چۆچهكلهرنى ئېيتىپ بهردى

مهدهنىيهتنىڭ ئىزناسى بولغان -تۇرۇپ بۇ شانلىق تارىخ

ئۇلۇغ . الدىمقهدىمىي ماكانغا نهزهر سالغىنىمدا ھهيران ق

كىشلهرنىڭ ئايىغى تهگكهن زىمىنالر مۇشـۇنداق گـۈزهل 

 بوالمدىغاندۇ؟

ناخشىمىز ئوپال » ناممۇقام«ئايرىلىش ئالدىدىكى 

نىمهتـكه -نـورۇز بـۇالقتىكى نـازۇ. زىمىنىدا ياڭرىدى

ــلهن  ــار بى ــتىخانالر، دۇتت ــك داس ــان بهرىكهتلى تولغ

جانغـا ئورۇنالنغان گۈزهل مېلـودىيىلهر قهلبىمىزنـى ھايا

 .چۈمدۈردى

 ئىلمىــي زىيــارىتىمىزدىكى يهنه بىــر ئىيــۇل-26

پهيالسـوپ، ئهدىـب يۈسـۈپ خـاس ھاجىـپ . سهھهر

بوۋىمىزنىڭ مهقبهرىسى ئالدىـدا تـۇرۇپ ئۇنىـڭ بـاي 

نهسـىھهتلىرىنى ھاياجـان -ھېكمهتلهرگه تويۇنغان پهند

 .ئىلكىده  ئهسلىدۇق

ئاۋات سودا قاينىمىغا تولغان قهشـقهر بـازارلىرى، 

زنى قاماشتۇردىغان ئېسىل مالالر، ھهرتهرهپته جاراڭالپ كۆ

تۇردىغان سودىگهرلهرنىڭ جاراڭلىق ئـاۋازلىرى، ئـايىغى 

بىز بۇ مهنزىرلهرنـى ... ئۈزۈلمهي كېلۋاتقان خېرىدارالر

ــارىدا پهقهت  ــۈل يهرش ــسهكمۇ پۈتك ــانچه ئىزدى ھهرق

تهڭرىتاغ ئېتهكلىرىدىكى ئۇيغۇر بازارلىرىدىنال تاپـااليمىز 

كونىشهھهر، يېڭىـشهھهر، پهيزىـۋات، يۇپۇرغـا . كىمبهل

يوللىرىدا بىزنىڭ ئىزلىرىمىز، شوخ كـۈلكه سـادالىرىمىز 

بىز كۆزىمىز قېيمىغان ھالدا بۇ قهدىمىي شـهھهر . قالدى

خهيـر ئهزىـزانه قهشـقهر، ماڭـا .  بىلهن خوشالشـتۇق

 !ئۆزلۈكۈمنى تۇنۇتقان ماكان
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 !ئاپۇي، مهن پوپىتاڭ چاينايمهن-

 باالم، مهن قارا گۆش ئهكهلدىم، ھېلـى قـازان -

 . كاۋىپى قورۇپ بېرىمهن شۇنى چايناڭ

 !  ياق ۋىييېي ياق، ياق تازا ياق-

ــداق - ــاڭ ئۇن ــاالم، چاينىم ــدۇ ب ــان قىلى  زىي

 ...نېمىلهرنى

 .چاينايتىم مهن.  ياق، ياق ئېپ بىرىڭ-

مۇشۇ ھۆكۈمهت نېمىمـۇ قىـالر !  خهپ دهيمهن-

نېمىـدىنمۇ ياسـايدىغاندۇ . ياساپدهيمهن شۇ نهرسىنى 

 ...مۇشۇنى، توۋا، توۋا

 ! چاينايتىم مهن چاينايتىم-

ھېلى شۇنىڭدا .  باالم گهپ ئاڭالڭ، قايماق بار-

  . تۇخۇم قورۇپ بېرىمهن. پوشكال پۇشۇرۇپ بېرىمهن
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 . پوپىتاڭ چاينايتتىم مهن.  يېمهيمهن ئۇنى-

 ... باالم-

 ....!ھۈ ھۈ ھۈ!!!!  ھه ھه ھه -

ام مېنىڭ يىغىلىرىمغا پايالپ بواللمـاي ئـاخىرى ئاپ

ھهر . ېرىپ ئـارام تاپـاتتىشۇ نهرسىدىن بىرنى ئېلىپ ب

دهپ غهلۋه قىلغىنىمدا، ئاپـام » سېغىز چاينايمهن«قېتىم 

سېغىزنى «شۇ چاغدا مهن . ھۆكۈمهتتىن قاقشاپ كېتهتتى

-ئهسلى ھۆكۈمهت دهيدىغان يهر ياسـاپ چىقىرىـدىكهن

ناھىيىمىزده تۆت قهۋهتلىـك بىـر . مدهپ ئوياليتتى» ده

ئــۇ بىنــانى ھهمــمه ئــادهم . ســېرىق بىنــا بارئىــدى

ۋېلىسىپىتنىڭ كهينىگه مىنگىـشىپ . دهيتتى» ھۆكۈمهت«

ئاپام بىلهن شۇ بىنانىڭ ئالدىدىن ئۆتكىنىمده، خىيالىمدا 

مهن ئامراق نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى ئىـشلهپچىقىرىپ 

يان قىلىدۇ دهپ ئېلىـپ بازارغا سالىدىغان، ئهمما ئاپام زى

بهرمهيدىغان نهرسىلهرنى شۇ بىنانىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ 

  .قانغۇچه ئالغۇم كېلهتتى

بىر كۈنى ئاپام ئىككىمىز ئهنه شـۇ ھۆكۈمهتنىـڭ 

  .ئالدىدا ھاممام بىلهن ئۇچرىشىپ قالدۇق

 -.  ھۆكۈمهتكه ئازراق ئىش بىـلهن كهلـگهن-

دېــدى ھاممــام قولىــدىكى جهدۋهل چىــراي قهغهزنــى 

رسىتىپ، مهن ئهنه شـۇ قېتىملىـق پۇرسـهتنى چىـڭ كۆ
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 باالم ئۇ يهرگه كىچىك بـالىنى ئېلىـپ كىرسـه -

 .بولمايدۇ

 - يــاق نېمىــشقا، مهنمــۇ كىــرىمهن ۋىييىــي،-

 .دىميۈگۈرۈپ بېرىپال ھاممامنىڭ كهينىگه ئۆتۈۋال

كوچىدىال يىغالپ كېتىشىمدىن قورقتىمۇ تاڭ، ئاپـام 

ھاممـام . ئاخىرى ھۆكۈمهتكه كىرىشىمگه ماقۇل بولـدى

چـوڭ -بىلهن ھۆكۈمهتنىـڭ ئىچىـگه كىـرىپال، چـوڭ

بۇيـان يۈگۈرتـۈپ، ھۆكۈمهتنىـڭ -كۆزلىرىمنى ئۇيان

ئهممـا . ئىچىدىكى مهن ئامراق نهرسـىلهرنى ئىزدىـدىم

يـان سـېلىنغان -يهرده يانمۇئۇ . ھېچنېمىنى تاپالمىدىم

كىچىك ئـۆيلهرال تـۇراتتى، شـۇنچه قارىغـان -كىچىك

بولساممۇ ھېچقايسى ئۆيدىن مهن ئىـزدىگهن نهرسـىنىڭ 

ھاممامنىڭ ئىـشىمۇ بىردهمـدىال . قارىسىنىمۇ تاپالمىدىم

  .پۈتۈپ، مېنى يېتىلهپ ھۆكۈمهتتىن چىقىپ كهتتى

 دهپ - پوپىتاڭنى ھۆكۈمهتنىڭ نهرىده ياسايدۇ،-

  .ورىدىم ھاممامدىن ئىشىك ئالدىغا چىققانداس

ئۇنداق .  ئۇكام ھۆكۈمهت دېگهنده ئىشخانا بار-

  .نېمىلهرنى زاۋۇتتا ياسايدۇ

شۇنىڭدىن باشالپ ھۆكۈمهت تهرهپتىن ئۆتكهنـده 

ئهمما يېڭى بىـر . ھېلىقىدهك خىيالالرنى قىلماس بولدۇم

ــه ــۆيۈملۈك -نهرس ــۇ س ــۈن تولىم زاۋۇت مهن ئۈچ

يېــشىم چوڭايغانــسېرى ھهمــمه . ولــدىتۇيۇلىــدىغان ب

ئادهمدىن پىنھان ئۇ خىياللىرىمـدىن ئـۆزۈمچه خىجىـل 

ئهمدىلىكته بولسا، ئۇ خىياللىرىم مېنىڭ . بولۇپ كېتهتتىم

  .خۇشاللىقىمغا ئايالندى
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،نېغمهت بىـلهن راسـتال ئايرىلىـپ ...مهركىنه؟- 

 كهتتىڭالرما؟

مىش -دىالره نهچچه كۈننىڭ ئالدىدا ئاڭلىغان مىش

  .مهي مهركىنهنىڭ ئۆزىدىنال سورىغانىدىپاراڭغا ئىشهن

 دېدى مهركىـنه - ھهئه، ئىككى ئايچه بولدى،-

  . چوڭقۇر ئۇھسىنىپ

، بۇنىڭغا پهقهت ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ، ... ئهمما-

  سىلهر شۇنداق ياخشى ئۆتىۋاتاتتىڭالرغۇ؟

 . ئهمهلىيهتته ئىشالر ئۇنداق ئاددىي ئهمهس-

. هلمىـدىمهركىنهنىڭ بۇ ھهقته كۆپ سۆزلىگۈسى ك

چۈنكى ئۇنىڭ دىالرهگه دهيدىغان باشـقا گهپلىـرى بـار 

 .ئىدى

 دىــالره مهن ھېلىقــى ئىــشنى ئويلىــسامال بهك -

ســهن نېغمهتنىــڭ ســېنى ياخــشى : خىجىــل بــولىمهن

ــالپ  ــپ يىغ ــده ئازابلىنى ــدىغانلىقىنى بىلگهن كۆرمهي

ئاشـۇ بـاال «كهتكهنىدىڭ، مهن ساڭا تهسهللى بېرىـپ 

قىـز بـالىمۇ  .، ئهرزىمهيـدۇ... يىغالۋاتامسهن؟ئۈچۈن

قاراپ تۇر، ئۇ باال ھامان . ئوغۇل باال ئۈچۈن يىغالمدۇ

بىر كۈنى تارتىپ قالىدۇ، سهن كۆرگهن كـۈن ئۇنىڭمـۇ 

  . دېگهنىدىم» ...بېشىغا كېلىدۇ

ــېچكىم - ــقا ھ ــزدىن باش ــشنى ئىككىمى ــۇ ئى  ئ

 .بىلمهيدۇ، خاتېرجهم بول

  بولدى كۆڭلۈمنى ياسىما، مهن سـهندىن ئهپـۇ-

ــدۇ ــز تىنچىماي ــۈم ھهرگى ــسام كۆڭل مهن . سورىۋالمى

ھهتتا شـۇ . مۇھهببىتىڭنى تارتىۋالغاندهكال ئىش قىلدىم

مهزگىللهرده مۇناسىۋىتىمىزمۇ بىـر مهزگىـل  ياخـشى 

بىر بالىنى تالىـشىپ «باشقىالر كهينىمىزدىن . بولمىدى

. دېگهندهك گهپلهرنـى تارقىتىـشتى» سوقۇشۇپ قاپتۇ

ن ئۇنى ياخشى كۆرگهن، ئـۇنى بىلىمهن، دهسلهپته سه

بىراق بهختىڭ تهتـۈر كېلىـپ ئـۇ سـاڭا . قوغالشقان

ئهممـا ئـۇ سـېنى رهت . قىزىقمايدىغان چىقىپ قالدى

قىلغان مهزگىللهرده مېنىڭ ئۇنىڭ بىلهن ھـېچ قانـداق 

مۇناســىۋىتىم يــوق ئىــدى، ھهتتــا ســېنىڭ تېــزراق 

بىراق بىر چاغـدا ئـۇ . مۇرادىڭغا يېتىشىڭنى تىلهيتتىم

مهن دهسـلهپ . يۇقسىز ماڭا كۆڭلى بارلىقىنى ئېيتتىتۇ

خېلى چاغالرغىچه ئۇنىڭ تهلىپىنى رهت . ھهيرانال قالدىم

. بىراق ئۇ قىلىـمهن دېگىنىنـى قىالاليـدىكهن. قىلدىم

مهن راستال بهك . ئاستا ئۆزىگه قارىتىۋالدى-مېنى ئاستا

  .مېنى كهچۈرگىن. خىجىل دىالره

سـهن تـوال . ۇ بولدى قىله، قاچـانقى گهپ ئـ-

  . خۇشال يۈره. ئويالۋهرمهي

 سهندىن نېغمهتكه ئهمهس ماڭا يېنىـپ قالغـان -

ئۇ چاغدا نېغمهتنىـڭ ئىـسمىنىمۇ چـاقىرغۇم . ئوخشايدۇ

. دهيتـتىم» ئۇ باال، ئاشۇ باال«ئۇنى دائىم . كهلمهيتتى

ــــدىغىنىڭنىمۇ پهقهت  ــــېمىگه يىغالي ــــېنىڭ ن س

. ىلـدىمبىـراق ئهمـدى ھهممىنـى ب. بىلهلمهپتىكهنمهن

مهركىنهنىڭ كـۆڭلى  -ئازابىڭنىڭ تهمىنى تېتىدىم دىالره،
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 .بۇزۇلۇپ ئاۋازلىرى بوغۇلىۋاتاتتى

 ماڭا دهپ بېره، سهن ئۇنى قانـداق ئۇنتـۇپ -

 .  ئۇ ئاخىر يىغالپ تاشلىدى-كهتكهن؟

دىالره دهرھال مهركىنهنىڭ يېنىغا كېلىـپ بېـشىنى 

ل سىلىغىنىچه قۇچىقىغـا باسـتى ۋه يهلكىـسىنى يهڭگىـ

ئانـدىن ئـارام . پهپىلهپ تهسهللى سـۆزلىرىنى قىلـدى

مـۇڭ -بولسۇن دهپ كارىۋاتقا ياتقۇزۇپ بېـشىدا ھـال

  .بولۇشۇپ ئولتۇردى

ــشاشال - ــاڭا ئوخ ــل س ــر مهزگى ــۇ بى  مهنم

دائىمال خاتىرهمنى يـوقىتىپال ھهممىـدىن . ئازابالنغانىدىم

بىراق ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى . قۇتۇلسام دهپ ئوياليتتىم

لىـمهن نـېمه قى«بارا -كېيىن بارا. ل ئىكهن خىياقۇرۇق

ئـاخىر . دهيدىغان بولدۇم» ئۆزۈمنى ئارتۇقچه ئازابالپ

ۋاقىـت ھهممىنـى ئىزىغـا . ھهممىسى ئۆتـۈپ كهتتـى

. چىدىغىن، سـېنىڭمۇ ئۆتـۈپ كېتىـدۇ. چۈشۈرىدىكهن

 .كېيىن ئويلىساڭ چوقۇم كۈلۈپ كېتىسهن

ــى  ــسۇن دهپ روھىن ــۇنى ئازابالنمى ــالره ئ  دى

ىغان گهپلهرنى قىلغان بولـسىمۇ  بـۇ گهپـلهر كۆتۈرىد

مهركىنهگه باشقىچه ئۈنۈم بېرىۋاتاتتى، ئـۇ تىنچالنماقتـا 

يوق ئهكـسىچه ئـازاب ۋه خىيـال قاينىمىغـا تېخىمـۇ 

  …چوڭقۇرالپ كىرىپ كېتىۋاتاتتى

 ئهگهر مهن خــاتىرهمنى يوقاتــسام قانــداق -

 قىلىسهن؟

 پۈتۈن كۈچۈم بىـلهن ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـكه -

بىرلهپ سـۆزلهپ -ساڭا ھهممه ئىشالرنى بىر. شىمهنتىرى

  ...يهنه. بېرىمهن

 ئــۇ چاغــدا تۇيۇقــسىزال مهن ئهزهلــدىن -

ماڭـا . تونۇمايدىغان بىرى ماڭـا گهپ قىلىـپ كېتىـدۇ

كۆيۈنۈپ كېتىدۇ، تېخى بىر نېمىلهرنى ئېسىمگه سااللماي 

بىراق مهن نـېمه بـولغىنىنى بىلـمهي . كېسىلىپ كېتىدۇ

ئـادهم خاتىرىـسىنى ... ھـا-ھـا. رىمهنھاڭۋېقىپال تۇ

  ... يوقاتسا ئاشۇنداق بولۇپ قاالرمۇ؟

مهركىنه مېيىقىدا كۈلدى ۋه بېشىغا ئهكېلىۋالغان باال 

تېلېفوننى قولىغا ئېلىپ سىالپ ئولتـۇرۇپ يهنه كـۆزىگه 

ئايرىلىش ئۇنىڭ كۆڭلىنى بهكمـۇ نـازۇك . ياش ئالدى

 .قىلىۋهتكهنىدى

. ۈنده تېلېفون كېلهتتى بىر چاغالردا ئۇنىڭدىن ك-

شـۇ . سـائهتلهپ مۇڭدىـشىپ كېتهتتـۇق-بىز سـائهت

  .چاغالردا ئۆزۈمنى بهكمۇ بهخىتلىك ھېس قىالتتىم

. ئۇ يىغالمسىرىغىنىچه تېلېفوننى چىڭ قۇچـاقاليتتى

دىالره بولـسا . ئازابتىن تىترهۋاتقان يۈرهكلىرىگه ياقاتتى

مۇشـۇ دهل . نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي گاڭگىراپ تۇراتتى

ــدا  ــڭ«چاغ ــاۋازى ھهر » جىرى ــون ئ ــان تېلېف قىلغ

-ئـۇ يـاش يـۇقى يـۈز. ئىككىيلهننى چۆچۈتىـۋهتتى

 .كۆزلىرىنى ئېيتىشتۇرۇپ تېلېفوننى ئالدى

   مهركىنهما؟-

دېگهندهك ئۇنىڭدىن دائىـم  »ئوت ئۈستىگه ياغ«

  .مۇشۇنداق ۋاقىتالردا تېلېفون كېلهتتى

  . ئوبدان تۇردۇڭمۇ؟ مهن نېغمهت-

 ! ھه-زامان بولغىدهك ئاخىر -

- نېمه، گېپىمنى قىلىۋاتامتىـڭ؟ قارغاۋاتامتىـڭ-

  ...يه؟

ئېغىـزىم .  سېنى قارغىغىنىمنىڭ نـېمه پايدىـسى-

- مهركىنه دائىم ئۇنىڭ ئالدىدا زورمـۇ-ئۇپىرايدۇ شۇ،

نـېمه دهرد بولـسا ئىچىـدىال . زور قهيسهر بولـۇۋاالتتى

ۇ شـۇنداق ئهمهلىيهتته ئۇ باشقىالرنىڭ ئالدىدىم. بىلهتتى

  .ئىدى

 مهندىكى نهرسىلىرىڭنى قايتۇرۇپ بېرهي، سهنمۇ -

  .ئىشىمىز پاكىز تۈگهپ كهتسۇن. مېنىڭكىنى قايتۇرۇۋهت

نېغمهت بۇرۇن مهركىـنهگه بهرگهن ۋه ئۇنىڭـدىن 

ئالغان سوۋغاتالرنى قايتۇرۇشۇپ بـۇ يولنىـڭ ئـايىغىنى 

  .ئۈزۈۋېتىش قارارىغا كهلگهنىدى
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. ى يىغىـشتۇرمىدىم ئۇ نهرسىلىرىڭنى مهن تېخـ-

ۋاقتىم چىقـسا ھهممىنـى تېپىـپ . نهدىلىكىنى بىلمهيمهن

  . دېمىسهڭمۇ قايتۇرۇپ بېرىمهن

   تېخى تېپىپ بواللمىدىڭما؟ -

.  خاتېرجهم بـول، نهرسـىلىرىڭنى يهۋالمـايمهن-

  .ۋاقتىم چىقسىال قايتۇرۇپ بېرىمهن

 سېسىق گهپ قىلما مهركىـنه، سـهن ئىلگىـرى -

  .بۇنداق ئهمهستىڭ

غمهت گهپنى قاتتىقراق قىلىپ مهركىنهنىڭ رايىنـى نې

 .ئۆزىدىن تېزراق ياندۇرماقچى بولدى

! ؟ ئىلگىـرى دېـگهن گهپنـى قىلمـا! ئىلگىرى-

ئىلگىرى تاتلىق گهپ قىالتتىم، ئوماق ئىدىم، مىجهزىممۇ 

مۇشۇ گهپلهرنىڭ . ئىدىم» پهرىشته«ئېسىل، پهزىلهتلىك 

چىقىـدا  ئـۇ ئاچ-...ھهممىسىنى سـهن دېگهنتىڭغـۇ؟

 .تېلېفوننى جاققىده قويۇۋهتتى

شۇ تاپتا نېغمهت ئۆزىگه قانداق باھـا بېرىـشىنى 

مېنىـڭ قىلىۋاتقـانلىرىم «. بىلهلمهي گاڭگىراپال قالـدى

ــۇ؟ ــامۇ؟... توغرىم ــۇ  »...خات ــوياليتتى ئ دهپ ئ

   ...ھهمىشه

   سوۋغاتالرنى قايتۇرۇپ بهردىڭىزمۇ؟-

لېفوننى دهپال تې» ...ۋاقتىم چىققاندا« ياق، ئۇ -

  .قويۇۋهتتى

تۆشــۈك گهپ - گــۈلزار ئــارتۇق-... ھه-

  .قىلمىدى

ــــىزنى - ــــكىمۇ؟ س ــــۈلزار ، مهن ئهس  گ

  ئوينىتىۋاتامدىم؟

ــشالر - ــسىدىكى بهزى ئى ــۈچىمىز ئارى  گهرچه ئ

ناتوغرىدهك بىلىنسىمۇ، مهن سىزنى ئۇنداق قىلدى دهپ 

  . ئويلىمايمهن

  ... نېمىشقا؟-

 قوغدايسىز، مېنى.  چۈنكى سىز ماڭا كۆيۈنىسىز-

، پهقهت يالغـــان ...يهنه. ماڭـــا يـــاردهم قىلىـــسىز

مهن پهقهت سىزنىڭ يېنىڭىزدىال ئـۆزۈمنى . سۆزلىمهيسىز

  ...لېكىن.  ھېس قىلىمهنئازادهبىر خىل 

   نېمه لېكىن؟-

ــــۆڭلىنى پهقهت - ــــڭ ك ــــىز قىزالرنى  س

  .چۈشهنمهيدىكهنسىز

  .، قانداقسىگه دهيسىز...  ھه؟-

 گـۈلزار -لمىـسۇن ھه، ئهمىسه كۆڭلىڭىزگه كه-

  .چوڭقۇر بىر تىنىۋېلىپ گېپىنى داۋامالشتۇردى

سىزنىڭ پورتمالىڭىز، دائىـم ئېـسىپ چىقىـدىغان 

. ئاســما ســومكىڭىز، يهنه پــۇتىڭىزدىكى مــاۋۇ ئايــاق

 بۇ نهرسىلهرنى -؟هممىنى ئۇ ئېلىپ بهرگهن شۇنداققۇھ

مهركىنهنىڭ ئېلىـپ بهرگهنلىكىنـى ئـۇ ئـۆزى ئېيتىـپ 

  .بهرگهنىدى

شۇڭا . شۇنداق، سىز يالغان گهپ قىلىشقا ئۆچ -

بىــراق مهن ھهر قېــتىم ئــۇ . ماڭــا ئېيتىــپ بېرىــسىز

ــازابلىنىمهن ــهم بهك ئ ــىلهرنى كۆرس ــۆزۈمنى . نهرس ئ

بىـراق . ئاراڭالردىكى ئارتۇقچه ئادهمدهك ھېس قىلىمهن

قارىڭه ھازىرمۇ . سىز بۇالرنى ئازراقمۇ ئويالپ قويمايسىز

 بـۇ -ېنىڭىـزدا كهم ئهمهس،ئۇ نهرسىلهرنىڭ بىرىمـۇ ي

 -.گهپلهردىن نېغمهت ئهجهبلىنىپ گهپمۇ قىاللماي قالدى

بۇ مېنىڭ قانداقتۇر سىزنى باشقۇرغىنىم يـاكى بـۇيرۇق 

شـۇڭا . بىز تېخى رهسمىي يۈرمىـدۇق. قىلغىنىم ئهمهس

پهقهت شۇ قىزالرنىـڭ . ئۇنداق قىلىش ھوقۇقۇممۇ يوق

 سـۆزلهپ قهلبىنىڭ سـىز كۆرهلمهيـدىغان تهرهپلىرىنـى

مېنىمۇ باشقىچه ئـويالپ . ئۆزىڭىزنى ئهيىبلىمهڭ. بهردىم

  .قالماڭ

. گۈلزار ئهپچىللىك بىلهن ئىچىدىكىنى تۆكۈۋالـدى

. نېغمهت بۇ كىچىك قىزنىڭ ئهقىللىقلىقىغا قايىل بولـدى

ئهمهلىيهتته گۈلزار بۇ گهپلهرنى بۇرۇنال دېيىشنى ئويالپ 

ان ئويالپ، مۇۋاپىق پۇرسهت چىقمىغاچ ئۇي. كهلگهنىدى
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بۇيان ئويالپ پۇرسهتنى ئۆزى يارىتىش ئويىغـا كېلىـپ 

  .سوئالالرنى مهقسهتلىك سورىغانىدى

ــتىم- ــسه مهن كهت ــپ .  ئهمى ــى ئېلى ۋاقتىڭىزن

.  گۈلزار گېپىنى دهپ بولۇپال كېتىـپ قالـدى-قويدۇم،

ئهمما نېغمهتنىڭ يهنه دهيدىغان گهپلىرى ۋه سورايدىغان 

تىت قىلىپ -قىز ئۇنى تىتبىراق . سوئاللىرى بار ئىدى

نېغمهتمۇ بۇرۇن گۈلزار بىلهن بىر . قويۇپ كېتىپ قالدى

-ۋاقتىڭىزنى ئېلىـپ قويـدۇم«ئوبدان مۇڭدىشىۋېتىپ 

كۆز ئالدىدىكى بىر قاتـار . دهپال چىقىپ كېتهتتى» ھه؟

ـــېغمهت  ـــشالردىن ن ـــۆڭلىنى «ئى ـــڭ ك قىزالرنى

دېگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى ئـازراق » چۈشهنمهيدىكهنسىز

  .نگهندهك بولدىچۈشه

  .ئهتىسى نېغمهت مهركىنهگه يهنه تېلېفون قىلدى

 كهچۈرىسهن، يهنه ئاۋاره قىلىـدىغان بولـدۇم، -

  .نهرسىلهرنى قايتۇرۇپ بهرگىن

ـــال  ـــڭ دائىم ـــه«نېغمهتنى دهپ » نهرسه،نهرس

تۇرۇۋېلىـــشى مهركىنهنـــى ھهم گۇمانالندۇرســـا ھهم 

  .ئاچچىقالندۇرۇپ قويدى

ئـۇ بـۇ -هتلهرنـى، نېمىمۇ قىالرسهن ئۇ ئهخل-

نهرسىلهرنى ئاغزىدا ئهخلهت دهپ قويغىنى بىلهن يۈرىكى 

 .چىدىمايتتى

بىـراق . ئۇ سهن ئۈچـۈن ئهخـلهت.  شۇنداق-

نهرسه مهنـده تۇرسـا . باشقىالر ئۈچۈن ئۇنداق ئهمهس

  .گۈلزار بهك ئازابلىنىدىكهن

 نېغمهت گۈلزارنىڭ ئىـسمىنى چىقارمـاي دېـگهن 

خىمۇ ئۆچ قىلىـش ئۈچـۈن لېكىن، مهركىنهنى ئۆزىگه تې

بۇنـداق . بهزى گهپلهرنى ئايىماسلىق قارارىغـا كهلـدى

بولغاندا مهركىنه ئۇنىڭدىن بالدۇرراق ئۈمىدىنى ئۈزهتتى 

 .ۋه كۆپ ئازابالنماسلىقىمۇ مۇمكىن ئىدى

چۆچهك دېگهن بىكارغـا - يهنه شۇ گۈلزار، سۆز-

 ئـۇ باشـقىالردىنمۇ گـۈلزار توغرىلىـق -تارقالمايدۇ،

 سهن ئۇنى ياخشى كۆرۈپ -ۇنچه ئاڭلىغانىدى،م-ئانچه

  !...قاپسهنده؟

مهركىنه گۈلزارنىڭ گېپىنـى نېغمهتـتىن ئـاڭالرمهن 

غۇژژىده كهلگهن ئاچچىقى ئـۇدۇل . دهپ ئويلىمىغانىدى

مېڭىسىگه چىقتـى ۋه تېلېفـوننى جاققىـده قويۇۋېتىـپ 

  ... ئولتۇرۇۋېلىشقا ئاران ئۈلگۈردى

. ىلهرنى ئويلىـدىئۇ شۇ ئولتۇرغانچه نۇرغۇن نهرس

ــهۋهبىنى  ــىنىڭ س ــڭ بۇزۇلۇش ــدىكى مۇھهببهتنى ئارى

 ئالۋاستى ،گۈلزار ئۇنىڭ كۆزىگه جىن. ئارتتىگۈلزارغىال 

شــۇ ئاچچىقىــدا گــۈلزارنى تېپىــپ راســا . كۆرۈنــدى

سوقۇشۇپ، چاچلىشىپ ئاچچىقىنى چىقىرىـپ كېلىـشىنىمۇ 

 يهنه بىر تهرهپتىن ھهممىـدىن ۋاز كېچىـپ ،...ئويلىدى

تۆكۈس -نى تاشلىۋېتىپ، ھهممىنى تهل» باالسۇيۇق «

، غـۇرۇرىنى قايرىـپ ...ئاياقالشتۇرىۋېتىشنىمۇ ئويلىدى

نېمىال بولسا چىـداپ ئۆتكۈزۈۋېتىـپ نـېغمهت بىـلهن 

، بىـراق ...مهجبۇرىي يارىشىۋېلىشنىمۇ ئـويالپ بـاقتى

تىـشىنى ئۈمىـد يىمهركىنه ئىشنىڭ ئۇ دهرىجىگه بېرىـپ 

ئۇ ئۆزىدىن » لىش كېرهك؟زادى قانداق قى«. قىلمايتتى

ياخشى چاره تېپىلىشنى قاتتىق . جىددىي سوئال سورايتتى

  ...ئۈمىد قىالتتى

ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ بىـر ۋاراق     بىر ھازادىن كېيىن 

قهغهزگه تهكلىپنامه يېزىپ بىرهيلهنگه تېلېفون قىلـدى ۋه 

  ...گۈلزارغا بېرىپ قويۇشنى تاپىلىدى

ر بىـلهن مهركىـنه خهتتىكى تهكلىپ بويىچه گـۈلزا

  .مهكتهپ ئىچىدىكى قهھۋهخانىدا كۆرۈشتى

مهكىنهنىڭ ئالدىدىكى بۇ قىزغا قـاتتىق ئـاچچىقى 

بۇنىڭغا مهدهنىيهتسىزلىك «. بولسىمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋالدى

نېغمهتنىڭ ئىلگىرىكى يۈرگىنى قىلىقسىز  -قىلىپ قويسام 

دهپ ئـوياليتتى ئـۇ »  دهپ قالمىسۇن يهنه-،نېمىكهن

  .ئىچىده

 تاپ ھهر ئىككهيـلهن جىددىيلىـشىپ تهبىئىـي شۇ
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لېكىن مهركىـنه چـوڭ بولغـاچقىمىكىن . بواللمايۋاتاتتى

  .گۈلزارغا قارىغاندا ئازراق ئهركىن ئىدى

 سىزنى تۇيۇقسىز چاقىرىتىشىمدىن مهقسهت، سىز -

بىلهن نېغمهتنىڭ ئىشى توغرىسىدا سۆزلىشىپ باقايمىكىن 

  .دېۋىدىم

  . قىسقا سۆزلهۋاتاتتى گۈلزار ئهيمىنىپ- مهيلى،-

   سىز ئۇنىڭ بىلهن يۈرۈۋاتامسىز؟-

  . ياق-

   ئهمىسه، يۈرمهكچى بولۇۋاتامسىز؟-

  . بىلمهيمهن-

   بۇ نېمه دېگىنىڭىز؟-

ــداق - ــڭ قان ــېغمهت ئاكامنى ــشقا ن ــۇ ئى  ب

  .قارايدىغانلىقىنى بىلمهيمهن

 ســــىز ئارىمىزغــــا كىرىــــپ بىزنــــى -

قـاتتىقراق  مهركىنه گهپنى ئۇدۇل، -ئايرىۋهتمهكچىمۇ؟

  .قىلمىسا بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدى

.  مهن ئهزهلــدىن ئۇنــداق ئــويالپ باقمىــدىم-

مهن ئـارىمىزدا . مهركىنه ھهده، مېنى خاتـا چۈشـهنمهڭ

قاچــان، قانداقــسىگه بۇنــداق يــېقىن مۇناســىۋهتنىڭ 

ئانام نېغمهتنىڭ -ئاتا. شهكىللىنىپ قالغانلىقىنى بىلمهيمهن

ئۆيدىكىلهر نېغمهت . ن ئۆتىدىكهنئاتا ئانىسى بىلهن يېقى

. ئاكامغا ماڭا كۆز قۇالق بولۇپ قويۇشۇمنى تاپىالپتىكهن

. نــېغمهت ئاكــاممۇ ماڭــا ئــۆز ئاكامــدهك كۆيۈنــدى

. ، مهن راسـت چۈشهندۈرۈشـكه ئامالـسىزمهن...كېيىن

ئىشقىلىپ مهن يۈز بهرگهن ھهممه ئىشالرنى تهقـدىرنىڭ 

ـــا ئورۇنالشتۇرۇشـــى دهپ چۈشـــىنىمهن ھهم ئۇن ىڭغ

  .بويسۇنىمهن

ئهجهپ . ماڭا دېگۈدهك گهپ قالمىـدىغۇ ئهمـدى«

مهركىنه . دهپ ئويلىدى مهركىنه ئىچىده» !يامان نېمىكىنا

» سوۋغاتالرنى قايتۇرۇشنى تهلهپ قىپـسىزغۇ؟« ئهسلى 

» ھهممىنى دهپ يۈرۈپتۇ«دهي دېدىيۇ، لېكىن نېغمهتنى 

  .دهپ قالمىسۇن دهپ ئاياپ قالدى

 بولمىـسۇن ئۇنىڭـدىن ۋاز  بۇ گهپچه قانداقال-

  .كهچمهيدىكهنسىزده

 مهن نېغمهت ئاكام بىـلهن ئـۆتكهن ھهر بىـر -

ئـۆزۈمنى ئۇنىڭغـا قهرزدار دهپ . مىنۇتنى قهدىرلهيمهن

 .ئوياليمهن

مېنىڭچه سـىز .  مهنمۇ ئىلگىرى شۇنداق ئىدىم-

ۋاقىت ئۆتكهنـسېرى ئهخمهقلىـق قىلغىنىڭىزنـى ھـېس 

  .قىلىسىز

مېنىڭچه . رنى خېلى بىلىمهن ھهده، مهن ئىشىڭال-

 ئهمهس، ئۇنىڭـدا ئىشئايرىلىش بىرال ئادهمگه باغلىق 

 .سىزنىڭمۇ تىگىشلىك مهسئۇلىيىتىڭىز بار

ــلىكىنى  ــاددىي ئهمهس ــڭ ئ ــۇ قىزنى ــنه ب مهركى

ئۇنىڭ دهل، ئورۇنلۇق جۈملىلىرى بىـر . جهزملهشتۈردى

تهرهپتىن ئۇنىڭغا ئهجهللىك زهربه بولغان بولسا يهنه بىر 

پتىن ئۇنىڭغا مهلۇم تهرهپتىن تهربىيه بولدى، ئـۇنى تهره

دېمىـــسىمۇ ئۇالرنىـــڭ قهلبىـــدىن . ئويالنـــدۇردى

دېــگهن ســۆزنىڭ ئــۆچكىنىگه ئــۇزۇن » قهدىــرلهش«

 . بولغانىدى

 خۇددى سىلهرنىڭ يـۈرۈش يۈرمهسـلىكىڭالرغا -

ــايرىلىش  ــڭ ئ ــدهك بىرنى ــى بولمىغىنى ــرنېمه دېگىل بى

. مه دېگىلى بولمايـدۇئايرىلماسلىقىمىزغىمۇ تېخى بىر نې

 مهركىنه ئۆزىنىـڭ -مهن نېغمهتنى ئۇبدان چۈشىنىمهن،

گۈلزاردىن ھامـان ئۈسـتۈن ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈرۈپ 

مهن .  سىز بىلهن تونۇشقىنىمغا خۇشالمهن-قويۇۋاتاتتى،

ياردهم قىلىدىغان ئىشلىرىڭىز بولسا ئېيتىـڭ، قولۇمـدىن 

بولـۇپ ماڭىـدىغان ۋاقـتىم . كېلىشىچه ياردهم قىلىمهن

  .قالدى، خوش

 ...ئۇ گهپنى ئۈزۈپال چىقىپ كهتتى

سۆزلىرى بىر تهرهپتىن مهركىنهنى -گۈلزارنىڭ گهپ

ئويالندۇرســـا يهنه بىـــر تهرهپـــتىن قـــاتتىق 



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

 

38

ئۇ نـېغمهت بىـلهن گۈلزارنىـڭ . جىددىيلهشتۈرۈۋهتتى

  .ئارىلىقىنىڭ يهنىمۇ يېقىنالپ كېتىشىنى خالىمايتتى

. ويلىنىشقا باشلىدىمهركىنه پۈتۈن زېھنىنى يىغىپ ئ

ئۇنىڭ بىلهن تونۇشقاندىن تارتىپ ھـازىرغىچه بولغـان 

ئۇنىڭغـا ھهممىـدىن . ھهممه ئىشالرنى ئـويالپ چىقتـى

مهن ئۇنىـڭ «: بهكرهك تهسىر قىلغىنى بولسا گۈلزارنىڭ

دېـگهن » بىلهن ئۆتكهن ھهر بىر مىنۇتنى قهدىـرلهيمهن

  .گېپى بولدى

ېغمهتكه بىر دهمدىن كېيىن ئۇ ئېـسىنى يىغىـپ نـ

  . تېلېفون قىلدى

   سوۋغاتلىرىڭنى ئېلىۋالغۇڭ بارمۇ؟-

ھـازىر مهن بىكـار، سـېنى ياتـاق .  ئهلۋهتته-

  .بىنايىڭالرنىڭ ئالدىدىال ساقالپ تۇراي

ــرىمهن - ــازىر بې ــاڭا ھ ــمهق، مهن س  ھهي ئهخ

ئۇالرنىــڭ قايسىــسىنى، قاچــان، قهيهرده . دېمىــدىمغۇ

ۈلزارنى گــ. قــايتۇرۇپ بېرىــشنى ئــۆزۈم بهلگىلهيــمهن

. خاتىرجهم قىالي دېـسهڭ دېگىـنىم بـويىچه قىلىـسهن

 مهركىـنه گېپىنـى دهپ -بولمىسا بىرنىمۇ بهرمهيـمهن،

نېغمهت قايتۇرۇپ ئۇرسىمۇ . بولۇپال تېلېفوننى قويۇۋهتتى

  .ئالمىدى

نېغمهتكه يهنه  ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتۈپ مهركىنه

  .تېلېفون قىلدى

. ايغا بىـر ياخشى تۇردۇڭما؟ بۈگۈن بىرىنچى ئ-

ئهگهر . مهن بۈگۈن نهرسىنىڭ بىر قىسمىنى قايتۇرماقچى

مېنـى سـائهت . ئالغىڭ بولسا ياشـالر باغچىـسىغا كهل

 -نهچچىده قهيهردىـن تېپىـشنى بىلىـسهنغۇ دهيـمهن، 

نـېغمهت . مهركىنه گېپىنى دهۋېلىپال تېلېفوننى قويۇۋهتتى

 .قايتۇرۇپ ئۇرسا يهنه ئالمىدى

ىده، قهيهردىن تېپىـشنى توغرا، نېغمهت ئۇنى نهچچ

چۈنكى ئۇالر ئۆتكهن يىلى دهل ئهشۇ باغچىـدا . بىلىدۇ

 .ئهڭ بهختلىك مىنۇتلىرىنى ئۆتكۈزگهنىدى

  !... نېمه ئويۇن ئوينايدىغاندۇ بۇ قىز باال-

. ئۆزىگه كېسىلىپ كهتتـى-نېغمهت ئاچچىقالپ ئۆز

ده -بىر تۇرۇپ ئۇ مېنى تازا بىر ئوسال قىـالي دهپتـۇ

يهنه بىر تهرهپـتىن بارمـايمىكىنمۇ دهپ . دهپ ئويلىدى

بىراق قانداقال ئىش بولـسا چىـشىنى چىـشلهپ . باقتى

  .ئۆتكۈزۈۋېتىپال قۇتۇلماقچى بولدى

نــېغمهت تونــۇش مهنزىــرىگه بىــر قــۇر ســهپ 

سېلىۋهتكهندىن كېيىن كونـا ئىزىنـى بېـسىپ مهركىـنه 

 .تهرهپكه كهتتى

  ... بۇ يهرگه چاقىرىپ نېمه قىالتتىڭ-

ر نېمىدىن خىجىل بولغاندهك باشقا ياققا نېغمهت بى

  .قارىۋالدى

  . مانا نهرسىلىرىڭ-

دهۋهتكىلى تـاس » ئالدىراپ كېتىپسهنده«مهركىنه 

لېكىن تاپقان چارىـسى بـويىچه ئېيتقانـدا ئـۇ . قالدى

مـۇھهببىتىنى قـايتۇرۇۋېلىش . بۇنداق دېسه بولمـايتتى

  .ئۈچۈن ئۇ كونا يولنى يهنه بىر بېسىشقا مهجبۇر ئىدى

 ھهي، قاراڭ بۇ يهرده سېرىلىپ ئوينايدىغان يهر -

. مهن ئېگىـزدىن سىيرىلىـشتىن قـورقىمهن. بار ئىـكهن

 ئۇ غهيرهت قىلىپ ئۆتكهن يىلى مۇشۇ كۈنى، -سىزچۇ؟

  . مۇشۇ جايدا دېگهن گېپىنى قايتىدىن تهكرارلىدى

 سۆز ۋه مهنزىرىنىـڭ يهنه -ئهينى چاغدىكى گهپ

ئۇ مهركىنهنى، .  قالدۇردىتهكرارلىنىشى نېغمهتنى ھهيران

گهپ تېشىپ مېنى تـازا بىـر ئوسـال قىلمـاقچى، دهپ 

بىـراق مهركىنهنىـڭ چىرايىـدىن ھـېچ . ئويالپ قالدى

ــۆرۈنمهيتتى ــاالمهتلهر ك ــداق ئ ــدا . ئۇن ــۇ چىرايى ئ

ئىلگىرىكىدهكال تهبهسسۇم پهيدا قىلىشقا تىرىشىپ قـاراپ 

  .تۇراتتى

ئاۋازدا  پهس - ئارتىسلىق قىلىۋاتمايدىغانسهن؟ -

  . سورىدى نېغمهت

ئۇنىـڭ كـۆزىگه .  جىـم دېمىـدى-مهركىنه الم 
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. ئىسسىق ياش كهلگهن بولسىمۇ چىداپ سـىڭدۇرۈۋهتتى

ئۇ شۇتاپ قانداقال قىلمىغان بىلهن ئىلگىرىكـى گـۈزهل 

. كۈنلىرىنى قايتۇرۇۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدى

سلىك تۈگىگىچه ئۈمىد ئۈزمه» ئويۇن«بىراق ئۇ ئۆزىگه 

  .كېرهك دهپ تهسهللى بېرهتتى

ئاندىن . نېغمهتمۇ بىردهم گهپ قىلماي جىم تۇردى

. مۇز سۇپىنىڭ پهشتىقىغا كېلىپ مهركىنهنى ساقالپ تۇردى

قورقمــاڭ، بهك ئاســان، يــۈرۈڭ مهن «ئــۇ ئهســلى، 

  .دېسه توغرا بوالتتى» ئۆگىتىپ قويىمهن

مېتىـرچه 15سـۇپا .   مهركىنهمۇ مۇز سۇپىغا چىقتى 

 مېتىرچه ئۇزۇن، يهسلىلهرده كىچىك بالىالرنىڭ 30ىز، ئېگ

ــشايدىغان  ــا ئوخ ــدىغان ئويۇنچۇقىغ ــىيرىلىپ ئويناي س

  .يانتۇلۇق ئىدى

  . نېغمهت قوپالراق ئىدى- چۈشه،-

ئهينى چاغدا . نېمانداق قوپاللىق قىلىسهن«مهركىنه 

چۈشـــۈڭ، مهن ئىتتىرىـــپ قـــويىمهن، قورقمـــاڭ، 

  . دهيتتى ئىچىده» ...دېگهنتىڭغۇ؟

ــى - ــسا مېن ــۈڭ، بولمى ــاۋال چۈش ــىز ئ  س

 مهركىنه گهپنىال ئهمهس ھهتتا چىـراي -يىقىتىۋېتىسىز، 

  .ئىپادىلىرىنىمۇ ئهينى چاغدىكىگه ئوخشىتىشقا تىرىشتى

نېغمهت سېيرىلىپ چۈشۈپ كهتتـى ۋه بىـر يهرده 

كهينىـدىنال مهركىـنه بىـر قوڭـۇر تاشـلىق . توختىدى

ى چاغـدا نـېمهت بۇ دهل ئهين. خاتىرىنى ئېلىپ چۈشتى

  .مهركىنهگه سوۋغا قىلغان خاتىره ئىدى

 بۇ ماڭا بهرگهن خاتىرهڭ، قـايتۇرۇۋال، ئـاۋۇ -

 ئـۇ يانـدىكى چانـا -يهرده يهنه بىر نهرسـهڭ بـار، 

 . تېيىلىش مهيدانىنى كۆرسهتتى

ئهتراپتا چانـا . مۇز قېتىپ كهتكهن كۆلنىڭ ئۈستى

ىكىـدهكال ئـۇالر ئىلگىر. تېيىلىپ ئوينىشىۋاتقان ئادهملهر

چـۈنكى بـۇ يهرگه كهلگهنلهرنىـڭ . غهمسىز كۆرىنىـدۇ

ھهممىسى خۇشاللىق ئىزدهپ كهلگهن، پهقهت بۇ ئىككـى 

  .ياشال ئهسلىمىسىنى ئىزدهۋاتىدۇ

  . ئاۋۇ يهرگه بارايلىچۇ-

مهركىنه بىر چانىنىڭ ئۇسـتىگه چىقىۋېلىـپ چانـا 

. تايىقىنى يهرگه تىيىدى، بىراق چانا تـۈزۈك ماڭمىـدى

  .نه تهكرارالندىيه» چۈش«

نېغمهت ئۆزىنى يا ئوتتا ئهمهس، يا سۇدا ئهمهس، 

يا خىيالىي دۇنيادا ئهمهس، يا رېئال دۇنيادا ئهمهسـتهك 

ــۇ باشــقا نهرســه  ــسما ســهزدى، ئ ــر قى ــپ بى ئاجايى

ئهسلىمه ۋه رېئاللىق ئۇنىـڭ كاللىـسىدا . ئويلىيالمايتتى

نىـڭ » چۈش«بىر تۇرۇپ ئۇ بۇ . توختىماي ئايلىناتتى

  .مىغا قىزىقاتتىداۋا

نېغمهت دهسلهپ ئۇنى ئىتتىرىـپ ئاسـتا ماڭـدى، 

ئۇنىڭ قـولى مهركىنهنىـڭ مۆرىـسىگه . كېيىن يۈگۈردى

تهگكهنده، ئىنچىكه، يۇمران سـۆڭهك ۋه يۇمـشاق ئهت 

بىر دهمـدىن . ئهينى چاغدىكىدهكال غايىۋى سېزىم بهردى

  .كېيىن ئۇالر بىر كىچىك قار بوۋاينىڭ يېنىغا كهلدى

بۇ ئهينى چاغدا سهن ماڭا ياساپ بهرگهن  قارا، -

قار بـوۋاي، مهن بـۇنى ئهتىـگهن تېخـى قولۇمنىـڭ 

ئهمـدى ئـۇنى . ئۈششۈپ قالغىنىغا قارىمـاي ياسـىدىم

  .سهن ئۆز قولۇڭ بىلهن بۇزغىن. بۇزىدىغان چاغ كهلدى

مۇشـۇ قـار .   نېغمهت بۇ تالالشتا بهكمۇ قىينالدى 

 مهركىنهمـۇ بوۋاي بۇزۇلسىال ھهمـمه تۈگهيدىغانـدهك،

. ئۇنىڭ تۇرمۇشىدىن غايىپ بولىدىغاندهك ھېس قىلـدى

. بىراق يهنىال ئهزمىلىك قىلماي بۇزۇش قارارىغا كهلـدى

ئۇ قار بوۋاينى بۇزۇشى بىلهن تهڭ ئىچىدىن بىـر قـارا 

  .قهلهم قۇتىسى چىقتى

 بۇ سهن ماڭا بهرگهن ئىككىنچى سوۋغات، بـۇ -

. لىپ قويـدۇمقهلهمنى بۇزۇلۇپ كهتمىسۇن دهپ قاپقا سې

ئهمـدى . نېمىال دېمىـگهن بىـلهن ئامـانهت ئهمهسـمۇ

  .مېنىڭكىنى قايتۇرۇپ بهر

نېغمهت مهركىنه ئهينـى چاغـدا يـۈرهك شـهكلىده 
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  . قاتالپ بهرگهن ئون يۈهنلىك پۇلنى قايتۇرۇپ بهردى

 ئهمىسه مهن كهتتىم، قالغان نهرسىلهرنى كېـيىن -

  .خوش. ئېلىۋالىمهن

. پېتـى ئـۇزاپ كهتتـىمهركىنه ئاستا يۈگـۈرگهن 

  ...نېغمهت ھاڭۋاققىنىچه مۇز مهيدانىدا يالغۇز قالدى

 

تـۈگىمهس، چىرمـاش خىيـالالر نېغمهتنـى . كېچه

. بۇياققا تولغىنىپ ئوخلىمـايتتى-ئۇ ئۇياققا. ئورىۋالدى

مهركىنهنىڭ بۈگۈنكى چۈشىنىكسىز قىلىقلىرى نېغمهتنىـڭ 

ۇرۇپ كاللىسىغا بىرمۇنچه چۈشىنىكسىز سـوئالالرنى قالـد

  .قويغانىدى

ئارىدىن ئىككى ھهپته ئۆتكهندىن كېـيىن نـېغمهت 

ئـۆتكهنكى ئىـشتىن كېـيىن . مهركىنهگه تېلېفون قىلدى

مۇنچه چۈشـىنىپ -نېغمهت مهركىنهنىڭ مهقسىتىنى ئانچه

  . قالغانىدى

بـۇنى ھېلـى بىلىـپ .  بۈگۈن قۇتلۇق كـۈن-

ــسىدا  ــڭ قهھۋهخانى ــىزنى مهكتهپنى ــسىز مهن س قالى

  ھه؟ -وقۇم كېلىڭچ. ساقاليمهن

مهركىنه چىـداپ ئىككـى ھهپـته نـېغمهت بىـلهن 

نىـڭ ئـازراق »ئويـۇن«بۈگـۈن . ئاالقىلهشمىگهنىدى

بولسىمۇ نهتىجىسىنى كۆرگهنلىكىـدىن خۇشـالالندى ھهم 

تهييارلىقىنى قىلىپ سومكىسىنى كۆتـۈرۈپ قهھۋهخانىغـا 

  .ماڭدى

 كهلدىڭمۇ؟ ئىككى ھهپتىـدىن بېـرى ئوبـدان -

  تۇرغانسهن؟

قارىسام سـهنمۇ ياخـشى تۇرغانـدهك . خشى يا-

 . قىلىسهن

مهنىلىك ساالمدىن كېيىن ھهر ئىككهيلهن بىـر دهم 

ھهمـمه «ئاندىن مهركىـنه . سۆز قىلىشماي تۇردى-گهپ

كۈنى بولسا بىزنىڭ -14ئاينىڭ -2ئاشىقالرنىڭ بايرىمى 

دېــگهچ چىرايلىــق بىــر » بوالمــدا؟-14ئاينىــڭ -1

مهت كوروپكىنى ئېچىپ نېغ. كوروپكىنى نېغمهتكه سۇندى

ئۇنىڭ ئىچىدىكى قۇرۇپ قالغان بىر تـال ئهتىرگـۈلنى 

 . كۆردى

ئهسلى نېغمهت ئاشىقالر بايرىمىنى ئالدىغا سـۈرۈپ 

مهركىنهگه بايراملىق شاكىالت ۋه بىر تال ئهتىـر گـۈل 

مهركىنه ئهينـى چاغـدىكى ۋهدىـسى . ئېلىپ بهرگهنىدى

 بــويىچه گــۈل قــۇرۇپ قالــسىمۇ كىتابنىــڭ ئىچىــده

  .ساقلىغانىدى

 كـۈنى تهتىـل قىلىـپ -14 ئاينىـڭ -2 بىز -

ــدىكهنمىز ــپ قالى ــا كېتى ــهھهرده . يۇرتىمىزغ ــر ش بى

بولمىغاندىن كېـيىن شـۇنداق ياخـشى بىـر بـايرامنى 

-14ئاينىـڭ -1شۇڭا مهن . ئۆتكۈزهلمهي قالغۇدهكمىز

 نېغمهت بىر گۈللـۈك قـاپنى -كۈنىگه ئۆزگهرتىۋهتتىم،

 قاپنى ئېچىپ بىر يىل ئاۋال مهركىنه. مهركىنهگه سۇندى

  .نېغمهتكه بهرگهن سۈرىتىنى كۆردى

نېغمهت بۇنداق ئوڭايسىز ھالغا چۈشۈپ قېلىـشىنى 

ئـۇ ئىككـى ھهپتىـدىن بېـرى . ئويالپمۇ باقمىغانىدى

 ئۆزىنى كۆپ ئهيىبلىدى ھهم -ۋىجدانىنى سوتالپ، ئۆز 

مۇ نىئهپلىـشىپ قېلىـش. مهركىنهدىن قاتتىق تهسىرلهندى

مۇناسـىۋىتىمىز «ئهمما ئۇ .  تۇردىكهلتۈرۈپكاللىسىغا 

-ھامان ئىلگىرىكىدهك ياخشى بولمايدۇ، ئارىمىزدا مېھىر

يهنه بۈگۈنكىدهك . دهپال ئوياليتتى»  قالمىدىمۇھهببهت

ئىشالرنىڭ يۈز بېرىـشىگه چىـداپ تۇرالمـاي ئىلگىـرى 

مهركىنهگه يېزىپ قويغان، ئهمما ئۇنىڭغا ئېغىـر كېتىـپ 

 بهرمىگهن خېتىنـى ئاسـتا ئۇنىـڭ قېلىشىدىن ئهنسىرهپ

 - ۋاقتىڭنـى ئېلىـپ قويـدۇم ھه،-ئالدىغا سـۇنۇپ،

دېگىنىچه ئالدىدىكى قهھۋهنى ئىچىۋېتىـپ، نهرسـىلهرنى 

 . ئېلىپ چىقىپ كهتتى

  ئاددىي خهت

مهركىــنه ســهن مۇناســىۋىتىمىزنىڭ ياخشىلىنىــشى 

ئۈچۈن كۆپ كۈچ چىقىرىۋاتىسهن، پۈتـۈن زېھنىڭنـى، 
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. سـاڭا كـۆپ رهھـمهت. ىۋاتىسهنيۈرىكىڭنى سهرپ قىل

بىلىمهن، مېنىڭ سهندىن نىمىـشقا ئايرىلىـپ كهتكىـنىم 

ئهمـدى دېمىـسهم . ھازىرغىچه كالالڭدا ئېنىـق ئهمهس

تـوغرا، ئىككىمىـز . بولمايدىغان يهرگه بېرىـپ قالـدى

ئىلگىرى ھهقىقهتهن ئىناق، ساپ ۋه ئايرىلماس بولـۇپ 

 سـېنى مهنمـۇ. ھهممه بىزگه ھهۋهس قىالتتى. ئۆتكهن

ھهقىقهتهن ياخشى كۆرهتتىم، مـۇھهببىتىڭنى شـۇنچىلىك 

ــۆزۈمگه  ــهن ك ــوياليتتىم، س ــىز دهپ ئ ــاك، غۇبارس پ

بىراق ئىككىمىزنىـڭ . نۇقسانسىز، ئېۋهنسىز كۆرۈنهتتىڭ

مۇناســىۋىتىگه ئهڭ دهســـلهپ ئــۆزۈڭ ئۈشـــشۈك 

يازلىق تهتىل مهزگىلىده باشـقا بىـرهيلهن . تهككۈزدۈڭ

سـهنمۇ ئۇنىـڭ . ىغان بولدىساڭا كۈنده تېلېفون قىلىد

بىلهن دائىم سۆزلىشىدىغان بولۇۋالدىڭ، تېخى بىرنهچچه 

ھهتتـا قايتىـپ كهلگهنـدىن . قېتىم ئۇچراشقان بولدۇڭ

-قىزىـق يېـرى ئۇمـۇ ئاتـا. كېيىنمۇ شۇنداق بولدى

ئهمما سۆيۈنىدىغىنىم، . ئاناڭنىڭ دوستىنىڭ بالىسى ئىكهن

اتتىـڭ، نـېمه سهن ئۇنىڭدىن تېلېفون كهلسىال ماڭا ئېيت

ــڭ،  ــشكىنىڭنى دهپ بېرهتتى ــشقان (دېيى ــا قىلى ماڭ

پارىڭىڭالرنىڭ ھهممىنى قويمـاي دهپ بېرهمتىـڭ يـاكى 

لـېكىن، ...) تالالپ دهپ بېرهمتىڭ ئۇنىسى ماڭا قاراڭغۇ

ــداق  ــسهم پهقهت ئۇن ــات، دې ــاالقىنى توخت ــدى ئ ئهم

ئادهم دېگهن خام سـۈت ئهمـگهن «ھهتتا، . قىاللمىدىڭ

ئىككىڭالردىــن بىرنــى . ۋاقىــت بهرنهرســىكهن، ماڭــا 

مۇشۇ ئىش توغرىلىق بىـز كـۆپ . دېدىڭ» تاللىۋاالي

سهن مهن بىلهن يۈرۈشتىن بـۇرۇنال . سوقۇشۇپ كهتتۇق

مهن ھهرگىز يۈرگىنىم بىلهن سوقۇشـمايمهن، ئوغـۇل «

. دهيتتىڭ» باال بىلهن سوقۇشقان قىز ياخشى قىز ئهمهس

 تمـايمهن،مهن ھهرگىز يـۈرگهن قىزىمنـى يىغال«مهنمۇ 

لـېكىن . دهيتـتىم» كۆزىدىن ھهرگىز ياش ئاققۇزمايمهن

ــدۇق ــشالرنى قىاللمى ــۇ ئى ــز ب ــاقىۋهت . ئىككىلىمى ئ

بارا كۈنده قىلىدىغان ئىشىمىز بولـۇپ -سوقۇشۇش بارا

. ھۆرمهت، ئىززهت دېگهنلهر ئارىمىزدا قۇرىـدى. قالدى

. مهن كۆپ چىدىدىم، ئوڭـشىلىپ كېتىـشىڭنى كۈتتـۈم

ســهنغۇ كېــيىن گۇنــاھىڭنى تونــۇپ ئويلىغىنىمــدهك، 

ئهممـا (ئۇنىڭدىن ئاالقهڭنى ئۈزۈپ تۈزىلىپ كهتتىـڭ، 

مهن خېلىغىچه ئۇنىڭدىن ئاالقهڭنى ئۈزۈشۈڭگه نېمىنىـڭ 

ــۈردۈم ــمهي ي ــانلىقىنى بىل ــهۋهپ بولغ ــېكىن . س ل

يهنىال سـېنىڭ كۆڭلـۈڭنى ... نىمىشقا؟. سۈرۈشتۈرمىدىم

امنىـڭ ئان-لـېكىن كېـيىن مـاڭىمۇ ئاتـا.)  ئاۋايلىدىم

ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى . دوستىنىڭ قىزى ئۇچراپ قالـدى

مانـا ھـازىر . ئىشالرنى دهپ ئولتۇرمىـساممۇ بىلىـسهن

مهنمــۇ . ئىككىمىــز دۈشــمهن بولــۇپ قــاالي دېــدۇق

كۆڭلۈڭگه يهتكۈچه ئازار بهردىم، سېنى كۆپ يىغالتـتىم، 

  ...سوقۇشتۇڭ. سهنمۇ مهن بىلهن يهتكىچه جېدهللهشتىڭ

ــېنى يى ــڭ س ــهن مېنى ــز س ــى ھهرگى غالتقىنىمن

مهن سېنىڭ مهن بىلهن دائىم جېدهللىشىپ . ئۇنۇتمايسهن

مۇشۇ ھـاڭالرال . ئۇنۇتمايمهنھهرگىز سوقۇشىدىغىنىڭنى 

ئارىمىزدا بولىدىكهن مۇناسـىۋىتىمىز تهتـۈر يۆلىنىـشكه 

مانا بۇ بىزنىـڭ . ماڭسا ماڭىدۇكى ھهرگىز ياخشىالنمايدۇ

ال قىلغـان بىـلهن قانداق. يېنىشالماسلىقىمىزدىكى سهۋهپ

مۇناسىۋىتىمىز ھهرگىز ئىلگىرىكىدهك ياخشى بواللمايدۇ، 

... ئــۇ كــۈنلهر مهڭگــۈ قايتىــپ كهلمهيــدۇ مهركىــنه 

سـېنىڭ . سۈرۈشتۈرۈپ كهلسهك گۇناھ ئىككىلىمىزده بار

. دېگىنىڭدهك ئـادهم راسـتال خـام سـۈت ئهمگهنىـكهن

  .ئاخىرىدا مېنى چۈشىنىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن

 !...امان بولخوش، ئ-خهير

خهتنى ئوقۇپ بولۇپ مهركىنه قاتتىق ئازابالنـدى، 

خۇددى ئۇ دۇنيادا يالغۇزال قالغاندهك، ھهمـمه ئۇنىـڭ 

بىلهن خوشلىشىۋاتقاندهك، جىمى ئادهم كۈلـۈپ، پهقهت 

ئۇنىڭ تىنىچالنغۇسى، بۇ . ئۇال يىغالۋاتقاندهك تۇيۇلدى

ن ئېغىزىنى قولى بىله. نهس يىغىنى توختاتقۇسى كېلهتتى

چىڭ ئىتىۋالغىنى بىلهنمۇ ئېڭهكلىرى تىترهپ كۆزلىرىدىن 



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

 

42

ئۇ بىر ياقتىن يىغاليتتى، بىـر يـاقتىن . ياش قۇيۇالتتى

  :سومكىسىدىن قهغهز قهلهم ئېلىپ خهتنىڭ كهينىگه

 دېـگهن ›ئادهم خـام سـۈت ئهمگهنىـكهن‹مهن «

بىراق ئادهم راسـتال شـۇنداق . گهپكه بهك ئۆچ بولدۇم

.  چېغىـدا قهدرىـگه يهتمهيـدىكهنيېنىدا بار. نهرسىكهن

كهتكهنده بولسا كۈنده يىغالپ ئولتۇرغىنى بىلهن ئورنىغا 

ـــدىكهن ـــۈنمهيمهن. كهلمهي ـــراق مهن ئۆك ھهم . بى

مهن يهنه بهختلىـك، دىـالرهگه . پۇشايمانمۇ قىلمـايمهن

ئوخــشاش نۇرغــۇن قىــزالر ئــۆزى ياخــشى كــۆرگهن 

اخشى ئادىمىگىمۇ ئېرىشهلمهيدۇ، بىراق مهن ئۆزۈم ئهڭ ي

سـاڭا بهخـت . كۆرىدىغان ئادهم بىلهن بىر يىل يۈردۈم

. سهن ھهقىقهتهن ناھايىتى ياخشى باال. تىلهيمهن نېغمهت

مهن سـېنىڭ . ھهممه قىزالرنىڭ ھهۋىسى كهلگۈدهك باال

مهڭگۈ بهختلىك بولىشىڭنى، مهندىنمۇ ياخشى، ئهخالقلىق 

سهن ئهسكى قىزغـا . قىزغا ئۇچىرىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن

خهيـر، ... راپ قالساڭ مهن چىـدىمايمهن نـېغمهتئۇچ

  ... دهپ يازماقتا ئىدى» ئامان بول 

ئۇ مۇشۇنىڭ بىلهن ھهممىنـى ئاخىرالشـتۇرماقچى 

  .بولۇپ، خهتنى تهقلهپ قويۇپ ياتىقىغا چىقىپ كهتتى

 ئازاب تارتقانـدا، يـالغۇزلۇق تارتقانـدا، -خىيال

ــراھ ــزگه ھهم ــرهتلهنگهنده بى ــالالنغاندا، : ھهس خۇش

ئـۇ بىزنىـڭ . اياجانالنغاندىمۇ يهنىال بىز بىلهن بىلـلهھ

  .يېقىن دوستىمىز

مهركىنهنىڭ كاللىسىنى يهنه خىيال قاپلىـدى، ئۇنىـڭ 

ئىچىده خۇشـاللىقمۇ، قـايغۇمۇ، چۈشـمۇ، رېئـاللىقمۇ، 

، ...ئارمـانالرمۇ بـار-چۈشكۈنلۈكمۇ، غـايه ۋه ئـارزۇ

ــانالرنى « ــوڭ زىي ــايال چ ــا پايلىم ــهن ئاچچىقىڭغ س

بىر ئىـشالرغا سـوغۇق قـانلىق بىـلهن . الىسهنتارتىۋ

مۇئامىله قىلـساڭ، ئـۆزۈڭنى توختىتىۋېلىـپ ،ئـازراق 

ئويالنساڭال بۇنچىلىك قايناشنىڭ ھاجىتى يوق ئىـشالرغۇ 

. مهركىنه ئۇرۇشقان چاغلىرىنى ئهسـكه ئالـدى» ... بۇ

ھهم نېغمهتنىڭ ئـۇ گهپلهرنـى ھهقىـقهتهن ئورۇنلـۇق 

غۇققانلىق بىلهن ئويلىنىـپ سو. قىلغانلىقىنى ھېس قىلدى

» ئويـۇن«ئىش قىلىپ، خهتنى ھازىر بېرىۋهتمهسـلىك، 

  ...نى تولۇق ئوينىۋېتىش قارارىغا كهلدى 

ــنه- ــا؟ مهن مهركى ــهن بهرگهن . نېغمهتم مهن س

سائهتنى قايتۇرۇپ بهرمهكچى، سائهت ئىككـى يېـرىمالر 

  ...بىلهن كۆرۈشهلهرمىزمۇ؟

الـدىمۇ،  بۇ نهرسىنىڭ ۋاقتى توغرا كهلـمهي ق-

 نېغمهت مهركىنهنىڭ نېمه -،... تېخى ئۈچ ئاي بارغۇ؟

  .ئويۇن ئويناۋاتقىنىنى بىلىپ بولغانىدى

سـائىتى، - ئاي كۈن ئۆزگهرگهن بىلهن ۋاقىـت-

دهپــال تېلېفــوننى قويــۇۋهتتى -ئــورنى ئۆزگهرمىــدى،

  .مهركىنه

ئۇزۇن . مهركىنه تاغ باغرىدىكى راۋاقتا ئولتۇراتتى

  .ئۆتمهي نېغمهت كهلدى

قارا،  يـاپ ...  قارىغىنه، نېمىدېگهن چىرايلىق-

 كۆك ئاسـمان، زۇمـرهتتهك - يېشىل دهرهخ، كۆپ -

، ھهي، سهن مېنى قاچان قېيىققا ئېلىـپ چىقىـپ ...سۇ

  ئوينىتىسهن؟

 مهركىنه، ئۇنداق قىلمىغىن، ھازىر دېگهن بىرىنچى -

ئاي، ھهممه يهر قار بىلهن قاپالنغان تۇرسا، نهدىكهن ئۇ 

  .يېشىل دهرهخ، زۇمرهتتهك سۇالر-ياپ

سېنىڭ بۇ . ساڭا بهك ئىچىم ئاغرىۋاتىدۇ«: نېغمهت

ــدىكهنمهن ــپ كېتى ــالىتىڭنى كۆرســهم بهك ئازابلىنى . ھ

يـۇ، -ېمهكچى بولدىد» ئۆزۈمگه ئۆچلۈكۈم كېلىدىكهن

  .لېكىن دېمهكچى بولغىنىنى  يۇتۇۋهتتى

بىراق، ئـۇ . مهركىنهنىڭ كۆزىگه لىق ياش كهلدى

شۇڭا، كۆپ غهيرهت قىلـدى . يىغلىماسلىقى كېرهك ئىدى

  .ھهم ئۆزىنى بهك تۇتىۋالدى

بـۇنى ئۈسـتىلىڭگه « مه، بۇ سائىتىڭ، سـهن -

مهن ساڭا گـۈل « سهن يهنه . دېگهنىدىڭ» تىزىپ قوي
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گۈلنى يـا ئىـشلهتكىلى بولمىـسا، نهچـچه . هكهلمىدىمئ

ئۇنىڭدىن ساڭا دائىـم . كۈندىن كېيىن قۇرۇپ قالىدىكهن

الزىم بولىدىغان نهرسىلهردىن ئالغىنىم تـۈزۈككهن، دهپ 

  ...دېگهنىدىڭ» بۇنى ئالدىم

 بولدى گهپ قىلما، بۇ سهن بهرگهن پورتمـال -

مىدىم، بىلهن تاسما، مهن سېنى يېنىمدا چىـڭ سـاقلىيال

 نېغمهت -بېلىمنىمۇ مهھكهم باغلىيالمىدىم، مېنى كهچۈر،

كهينىگه ئۆرۈلۈپ كهتمهكچى بولىۋېدى، مهركىـنه ئـۇنى 

  .توختىتىۋالدى

  . توختا، خېتىڭنى ئېلىپ كهت-

مهركىنه ئالدىنقى كۈنى تهقـلهپ قويغـان خهتنـى 

نېغمهت خهتنى ئېلىپ شۇ يهردىـال ئوقۇشـقا . بېرىۋهتتى

  ... ئاستا ئۇنىڭ يېنىدىن كېتىپ قالدىمهركىنه. باشلىدى

نېغمهت خهتنى ئوقۇپ بولـۇپ، ئالدىـدىكى مـۇز 

تۇتۇپ كهتكهن كۆلگه ئۇزۇندىن ئۇزۇن قاراپ ئولتۇرۇپ 

  .كهتتى

......  

ئاي، يۇلتۇز ۋه بىر جـۈپ . كېچه، ھهممه ئۇيقۇدا

چهكـسىز . پال قىلىـپ تۇرىـدۇ-ياشنىڭ كۆزلىرىال پال

الر » ؟...نىمىشقا«ۈگىمهس خىيالالر، قىيىن سوئالالر، ت

، ...يۈرىكىنى ھهره بولۇپ چاقماقتـا. ئۇالرنى قىينىماقتا

 ...بىرىگه مونولوگ قىلماقتا-ئۇالر ئۈن تۈنسىز بىر

. نېغمهت، مهن كۆپ كۈچىدىم« :مهركىنه ئوياليتتى

باغرىـڭ تـاش بولـۇپ . بىراق سهن تهسـىرلهنمىدىڭ

لىنىـڭ خېتىڭدىن قارىسام ھېلىقـى با. كهتكهن ئوخشايدۇ

شـۇڭا . ئىشى كۆڭلۈڭگه بهكال تىگىپ كهتكهن ئوخشايدۇ

بىـراق ماڭـا . گۈلزارنىڭ ئىشىدا سېنى ئهيىبلىيهلمهيمهن

بىر نهرسه ئېنىق مهن ئۇتتۇردۇم، ئۆزۈم ياخشى كۆرگهن 

  ».ئادهمنى چىڭ تۇتۇپ تۇرالمىدىم

. غهيرهتلىككهنـسهن مهركىـنه« :نېغمهت ئوياليتتى

بـۇ . انلىقالرنى بهردىـڭمۇھهببىتىڭ ئۈچۈن خېلى قۇرب

ــل ــقهتهن قايى ــاڭا ھهقى ــته مهن س ــراق . جهھهت بى

ئىككىمىزنىڭ ئىشىنى قانداقتۇ ھېلىقـى بالىـدىن، يـاكى 

سـهندىنمۇ، مهنـدىنمۇ . گۈلزاردىن كۆرۈشكه بولمايـدۇ

... ئهمىسه زادى نېمىدىن كـۆرىمىز؟. كۆرۈشكه بولمايدۇ

ــمهن ــۇ بىلمهي ــۇنى مهنم ــهنمۇ دهپ . ب ــم س بهلكى

 مهن ھهقىقهتهن سـاڭا بهك ،تهن ئالىمهن. هنبېرهلمهيس

 نىمىـشقا شـۇنداق ،... بىـراق.قاتتىقلىق قىلىـۋهتتىم

زادى ئايرىلىــپ ‹نېمىــشقا . قىلىــدىغىنىمنى بىلمهيــمهن

.  دهپ تۇرىۋالىدىغىنىمنىمۇ بىلمهيمهن›كېتىشىمىز كېرهك

  »...بهلكىم ئايرىلماسلىقىمىز كېرهكتۇ

نــېغمهتكه ئهتىــسى كهچ بولغانــدا مهركىــنه يهنه 

  .تېلېفون قىلدى

 قانداق ئهھۋالىڭ؟ پهسكه چۈشكىن، بېرىدىغان -

  .نهرسه بار

 نېغمهت تهمتىرهپ -نېمه؟ نهگه چۈشىمهن،.. نى-

 .گېپىنى تاپالماي قالدى

خاتىرجهم بول ئهمدى سـاڭا چاپلىـشىۋالىدىغان -

ــوق ــنه ي ــدىال،. مهركى ــۇ -مهن دهرىزهڭنىــڭ ئالدى  ئ

 .تېلېفوننى قويۇۋهتتى

ئـــۇ -،..ئونـــداق دېمهكچـــى ئهمهس مهن -

پهسته مهركىنه ئۆزى بىـلهن . يۈگۈرگهنچه پهسكه چۈشتى

 .تهڭ قونچاقنى قۇچاقالپ تۇراتتى

.  سوۋغاتلىرىڭنىڭمۇ ھهممىسىنى بېرىپ بولـدۇم-

ئال، بـۇ سـهن مېنىـڭ تۇغۇلغـان كۈنـۈمگه بهرگهن 

ــوغىتىڭ ــايتۇرۇپ بهرمهي . س ــاڭا ق ــۇنى س ــلى ب ئهس

اقالپ ئولتۇرۇشـنىڭ ھـاجىتى بىراق يهنه س. دېگهنىدىم

 مهركىنه ئهڭ ئـامراق قـونچىقىنى نـېغمهتكه -قالماپتۇ،

 ئهينى چاغدا مهن بۇ يوغان سوۋغاتنى تولىمۇ -سۇندى،

پهخىرلهنگهن ھالدا ياتاققا ئېلىـپ كىرگهنىـدىم، ئـۇنى 

پۇرسهتمۇ . سوۋغىمۇ تۈگىدى. كۈنده قۇچاقالپ ياتاتتىم

  .هتسۇنئىككىمىزنىڭ ئىشىمۇ تۈگهپ ك. تۈگىدى
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 بىردهم تۇرۇپ تـۇر،.  ياق پۇرسهت تۈگىمىدى-

  .كهتمه ھه

ــى ــرهپ كهتت ــاۋازى تىت ــڭ ئ ــده . نېغمهتنى ھهم

يۈگۈرگهن پېتى ياتىقىغا كىرىپ كېتىپ ئۇزۇن ئـۆتمهيال 

چۈشــته تهييــارالپ قويغــان بىــر دهســته ئهتىرگــۈلنى 

 .كۆتۈرۈپ چىقتى

ــپ - ــز يىغلىتى ــېنى ھهرگى ــنه، مهن س  مهركى

ئهينى چاغدا قانداق ھاياجان بىـلهن . كىرگۈزىۋهتمهيمهن

مهغرۇر كىرىپ كهتـكهن بولـساڭ، ھـازىرمۇ شـۇنداق 

 ئۇنىـڭ كۆزىـدىن -!كىرىشىڭنى ئۆتىنىمهن، بوالمدۇ؟

  ...ش ئهگىيتتى، ئاۋازلىرى تىترهيتتىيا

سهن .  تال ئااللمىدىم300تال ئهتىرگۈل،13 بۇ -

 تال ئهتىرگـۈل ئېلىـپ بهرسـه 300ئۇ ماڭا «ئابلىزغا 

دهپتىكهنسهن، مهنده ئۇنچىلىك كـۆپ » ىن يۈرىمهنئاند

بىراق بۇالرنىـڭ . پۇل بولمىغاچقا مۇشۇنچىلىكال ئالدىم

راس، .  تال يـاپرىقى بـار، مهن سـاناپ چىقـتىم300

ــن، ــۇل قىلغى ــۈمنى قوب ــنه كۆڭل ــڭ -مهركى  نېغمهتنى

 .كۆزىدىنمۇ ئىختىيارسىز ياش تۆكۈلۈپ كهتتى

ابالنسىمۇ كىشى ئاز! سهنمۇ قىزىق ھه؟! ھهي ياش

ئاقىـسهن، خۇشالالنـسىمۇ ئاقىـسهن، ئـۆزۈڭ كىچىـك 

  .بولغىنىڭ بىلهن ئالهمچه سىرلىقسهن

مهن .  مهن ئۇ چاغدا چاقچـاق قىلىـپ قويغـان-

گۈلۈڭنى نېمه قىلىمهن، ماڭا مۇھهببىتىڭ بولسىال كۇپايه 

 مهركىنه كۆز ئالدىدىكى بۇ مهنزىرىـدىن -ئهمهسمىدى؟

ــ ــپ كهتت ــىرلىنىپ ئېرى ــاتتىق تهس ــابلىزمۇ -ى،ق  ئ

ئهمىسه سـىز بـاغۋهن بىـلهن يۈرسـىڭىز . قىزىقچىكهن

  .بولغىدهك دهيدۇ تېخى

. ئېغىزى، دىلـى كـۈلهتتى. ئۇنىڭ كۆزى يىغاليتتى

ــۈتكهن  ــپ ك ــرى زارىقى ــدىن بې ــۇ خېلى ــسىمۇ ئ دېمى

مۇشۇنداق كۈنلهرنىڭ كېلىـشىنى . مۇھهببىتىگه ئېرىشتى

  ... ئۇ تولىمۇ ئارزۇ قىلغان ئهمهسمىدى

 نېغمهتنىڭ قولىدىكى بىر دهسـته گـۈلگه، مهركىنه

تويۇپ تويۇپ قارىۋالدى ۋه نېغمهتنىڭ كـۆزىگه قـاراپ 

 :تۇرۇپ

. ، بىراق مهن قوبۇل قىاللمـايمهن... رهخمهت-

 دهپـال -مۇناسىۋىتىمىز مۇشۇنىڭ بىلهن ئاياغالشـسۇن،

ــنىچه  ــالالپ يىغلىغى ــى قام ــۈپ ئېغىزىن ــنىگه ئۆرۈل كهي

ېغمهتنىڭ قىلغـانلىرى چۈنكى ن. يۈگۈرۈپ كىرىپ كهتتى

  . ئۇنىڭ قاتتىق غۇرۇرىغا تهگكهنىدى

 -،مهن ئېرىشتىم، ماڭا مۇشۇ بولـسىال كۇپـايه- 

  .دهيتتى ئۇ ئىچىده

      

 يىل فېۋرال-2007
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ھهي، ئانامنىــڭ بــۇ ۋايــساشلىرىدىن قاچــانمۇ «

دهيتـتىم ئىچىمـده ھهم پهرۋاسـىزالرچه » قۇتۇالرمهن؟

ئانامغا قـاراپمۇ قويماسـتىن، ئهڭ ئۇچىـدىكى قاپقـارا 

بهزىده ئۈجمىنىڭ ئۇچىدىكى . جمىلهرنى تالالپ يهيتتىمئۈ

ئهگهر قۇش بولغـان بولـسام ئانامغـا «قۇشالرغا قاراپ 

 -تۇتۇق بهرمهي قاچاتتىم، شۇنىڭ بىلهن ئانام توۋالپ 

-بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنداق تاپا. توۋالپ ھېرىپ قاالتتى

ــتىكىن ــگه دهيت ــى كىم ــاڭ؟ -تهنىلهرن ــۆزۈمچه » ت ئ

ــدىن خ ــتىمئويلىغانلىرىم ــاللىنىپ كېتهت ــۈجىمىنى . ۇش ئ

بۇرنۇمنى قاپقارا بوياپ ئۈجمىدىن -تويغۇچه يهپ ئاغزى

چۈشكهن پېتىم چېچـى ئـۇچتهك ئاقارغـان .  چۈشهتتىم

-چـۈنكى بىـز ئاچـا. مومامنىڭ قۇچىقىغا يۈگۈرهيتتىم

. سىڭىلالر مومامنىڭ چـۆچهكلىرىگه ھېرىـسمهن ئىـدۇق

بـۆره «، »زۇمرهت ۋه قىممهت«، »چىن تۆمۈر باتۇر«

قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى » بىچاره قوزىچاق«، »كهلدى

بهزىده مومام ھـويلىمىزدىكى . مومامدىن ئاڭلىغان ئىدۇق

بىز مومام «. ئۈجمىگه قاراپ ئويلىنىپ ئولتۇرۇپ كېتهتتى

دهپ، » چوقۇم تېخىمۇ ياخشى چۆچهكلهرنى ئويالۋاتىـدۇ

هك قارلىغاچ بالىلىرى ئانا قارلىغاچ ئاغزىغـا تهلمۈرگهنـد

ياز كۈنلىرى ئهتىگهنـده . ھېلىمۇ يادىمدا تۇرۇپتۇ

ـــڭ  ـــشى ۋه ئۇالرنى ـــق سايرى قۇشـــالرنىڭ يېقىملى

ــدىكى  ــڭ ئهڭ ئۇچى ــۈجمه دهرىخىنى ــويلىمىزدىكى ئ ھ

ى قىلىپ چۈشۈرۈشـ» توك، توك«قارايغان ئۈجمىلهرنى 

پـۇال -كىيىملىرىمنىمـۇ چـاال .بىلهن ئويغىنىپ كېتهتتىم

بۇ چاغـدا ئانامنىـڭ . كىيىپ ھويلىغا يۈگۈرۈپ چىقاتتىم

 .تهنىسىگه ئۇچرىشىم ئېنىق ئىدى-تاپا

 ھهي، ياغاچ قۇالق، ساڭا قانچه قېتىم دهيمهن، -

قىز باال دېگهن ئۇنـداق بهڭبـاش بولمايـدىغان، تىـز 

  !كىيىمىڭنى كىيىپ چىق

ىلهن ئانامغا دومسايغىنىمچه ئۆيگه كىرىپ شۇنىڭ ب

ده، -ئېرىنچهكلىك بىلهن كىيىمىمنـى كىيىـپ چىقـاتتىم

ـــشاتتىم ـــۈجمىگه يامى ـــۈرگىنىمچه ئ ـــوال . يۈگ ت

.  قولـۇم چاققـان ئىـدى-يامىشىۋهرگهچكىمىكىن پـۇت

. ھېچقانچه كۈچىمهيال ئۈجمىنىڭ ئۈسـتىگه چىقىـۋاالتتىم

  .داشقا باشاليتتىقولىدا سۈپۈرگه تۇتقان ئانام يهنه كوتۇل

ئوغـول .  ساڭا قاچانمۇ ئىش ئۆگىتىپ بوالرمهن-

بالىمۇ سهندهك بولماس، ئۇنداق ئېگىـزگه چىقىۋالمـا، 

 .گهپ ئاڭال
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تۈنـسىز، -لـېكىن مومـام ئـۈن. تهلمۈرۈپ كېتهتتۇق

مهن . چوڭقــۇر ئــۇھ تــارتقىنىچه ئولتــۇرۇپ كېتهتتــى

. مومامنىڭ نېمىشقا شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى چۈشهنمهيتتىم

  .بۇ مېنىڭ باللىق قهلبىمده بىر تۈگۈن پهيدا قىلغانىدى

كهينىدىن مهكتهپكه -سىڭىل كهينى-كېيىن بىز ئاچا

بىـر . ش ئۇققۇدهك ۋاقىتلىرىم ئىـدىخېلى ئى. كىردۇق

كۈنى كۆڭلۈمدىكى ئهشۇ يېشىلمىگهن تۈگۈننى  ئېيتىش 

  :ده، مومامغا دېدىم-قارارىغا كهلدىم

 موما، سىز مۇشۇ قېرى ئـۈجمىگه قارىـسىڭىزال -

چوڭقۇر ئۇھ تارتىسىز، ئهجىبا بۇ قېرى ئۈجمىـده بىـز 

  بىلمهيدىغان بىرهر سىر بارمۇ قانداق؟

  نى خاالمسهن؟ باالم، ئاڭالش-

. مهن ناھايىتى خۇشاللىق بىلهن بېشىمنى لىڭشىتتىم

مومام بولسا يهنىال بۇرۇنقىغا ئوخشاش سىنچى كۆزلىرىنى 

  .قېرى ئۈجمىگه تىكتى

 باالم، سهن بۇ ئۈجمىنىـڭ قانچىلىـك تارىخقـا -

  ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟         

 يېشىدا تۈگهپ كهتكهن بولـسا، ئـۇ 85 بوۋام -

 كهتكىلىمۇ  ئون يىلچه بـوالي دېـدى، چوقـۇم  تۈگهپ

  ! يىلچه بۇالي دېدىغۇ دهيمهن ؟100

 يىل 103بۇ ئۈجمىگه توپتوغرا !  توغرا ئېيتتىڭ -

بـوۋاڭ بىـلهن . ھېلىمۇ ئېنىق ئېسىمده تۇرۇپتۇ. بوپتۇ

. ئىككىمىز بىر تۇغقان قېرىنداشالرنىڭ بالىلىرى ئىـدۇق

ۆيىگه چىقىـپ كىچىك چېغىمدا داۋاملىق بوۋاڭالرنىڭ ئـ

ئوينايدىغان، شۇ ۋاقىتتا مهن بۇ ئۈجمىنىڭ ئۇلۇغ بوۋاڭ 

ــانلىقىنى ھهم بــۇ توغرىــسىدا بهزى  تهرىپىــدىن قويۇلغ

 .گهپلهرنىمۇ ئاڭلىغانىدىم

   قانداق گهپ ئۇ موما ؟-

 بۇرۇن بىزنىڭ يېزىـدىكىلهر تاغـدىن ئوتـۇن -

تاغ بهك يىـراق بولغاچقـا بىـر بېرىـپ . ئهكىلىدىكهن

ئۇلۇغ بـوۋاڭ . ئۈچ كۈن كېتىدىكهن-كىكهلگۈچه ئىك

ياز كۈنلىرىنىڭ بىرىده، دهل ئۈجمه پىششىقى مهزگىلىـده 

ئۇ ۋاقىتتا، سهنمۇ بىلىـسهن قورسـاق . ئوتۇنغا بېرىپتۇ

خېلـى ئـۇزۇن . مهسىلىسى تېخى ھهل بولمىغان مهزگىل

ماڭغاندىن كېيىن ئۇلۇغ بوۋاڭنى ئاچلىق ۋه ئۇسسۇزلۇق 

هم ئاچلىققــا بهرداشــلىق ئــاد. ھالــسىراتقىلى تۇرۇپتــۇ

بېرهلىگىنى بىلهن ئۇسـسۇزلۇققا بهرداشـلىق بهرمىكـى 

شۇنىڭ بىلهن ئۇلـۇغ بـوۋاڭ ئهتـراپتىن سـۇ . قىيىن

ئىزدهشكه باشالپتۇ ۋه يېقىن ئهتراپتىكى بىر تۈپ كىچىك 

ئۈجىمىنى كۆرۈپ ئېغىر يارىدار قۇتقۇزۇشقا ئېرىشكهندهك 

ىن ئـۈجمىنى يېگهنـدىن كىـي. خۇش بۇلـۇپ كېتىپتـۇ

. قورسىقىمۇ تويغانـدهك بوپتـۇ. ئۇسسۇزلۇقىمۇ قېنىپتۇ

شۇنىڭ بىلهن ئۇلۇغ بوۋاڭ ئۇنىڭـدىن ئالغـاچ كېتىـپ 

چـۈنكى ئـۇ ئۇلـۇغ . تىكىپ قويۇش نىيىتىگه كهپتـۇ

  !ده -بوۋاڭنىڭ جېنىنى ساقالپ قالغان

ــدىم ــا قارى گهپ قىلىــش ئۈچــۈن . مهن مومامغ

مومامنىڭ چۈنكى، . تهمشهلدىميۇ، ئۆزۈمنى توختىتىۋالدىم

بۇ ئۈجمه توغرىلىق تېخىمۇ كـۆپ سـۆزلهپ بېرىـشىنى 

  .ئۈمىد قىالتتىم

 ئۇلــۇغ بوۋاڭنىــڭ ئېيتىــشىچه، ئهگهر ئــۈجمه -

پىشىپ مېۋىسى تۆكۈلسه كىـشىنىڭ گۇنـاھى يۇيۇلـۇپ 

. مېۋىسىنى خهقلهر يېسه سـاۋاپ بـوالرمىش. كېتهرمىش

بوۋاڭ ئىككىمىزنىڭ بـالىلىقىمۇ مۇشـۇ دهرهخ تۈۋىـده 

كېيىن ئۇلۇغ بوۋاڭ تۈگهپ كېتىش ئالدىدا بۇ . ئۆتكهن

بۇ ئۈجمه . قايتا جېكىلىدى-ئۈجمىنى كهسمهسلىكنى قايتا

بوۋاڭ ئىككىمىزنىڭ مۇھهببىتىمىزنىڭ شـاھىدى ئىـدى، 

مهن بـۇ ئـۈجمىگه . كېيىن بوۋاڭمـۇ تـۈگهپ كهتتـى

قارىسامال بوۋاڭنىڭ سىماسى كۆز ئالدىمغا كېلىپ قالىدۇ، 

ىلهن بىر جان، بىر تهن بۇلۇپ خۇددى بۇ ئۈجمه ئۇالر ب

  .كهتكهندهكال ھېس قىلىپ قالىمهن

ــوۋامنى - ــازىرمۇ ب ــىز ھ ــداقتا س ــا، ئۇن  موم

مومـام . ده، مهن قىزىقىـپ سـورىدىم-ئهسلهيدىكهنسىز
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مهن بۇ قېرى ئـۈجمىگه ھـۆرمهت . چوڭقۇر ئۇھ تارتتى

چۈنكى، مىنىڭ بالىلىقىممۇ بـۇ . نهزىرىم بىلهن قارىدىم 

  .يرىلغان ئهمهسقېرى دهرهختىن ئا
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ھازىر ھهر قېتىم بۇ ئۈجمىگه قارىغىنىمدا، بوۋامنىڭ 

ئاق كۆڭلهك ئۈستىگه چىگىۋالغـان پوتىـسى، ئاپتاپتـا 

كۆيۈپ قارىداپ كهتكهن بولسىمۇ، داۋاملىق تهبهسـسۇم 

يېغىپ تۇرىدىغان چىرايى، ئـۇزۇن سـاقىلى، مومامنىـڭ 

 ئۇچتهك ئاقارغان چاچلىرى ۋه توختىماي ئۇھ تارتىشلىرى

لېكىن ئۇالرنىڭ . ئۇالر ھهممىسى كهتتى. يادىمغا كېلىدۇ

. ئهسلىمىلىرى بىزنىڭ ھويلىمىزدىن چىقىپ كهتكىنى يوق

ھازىر بۇ ئۈجمه ئاللىقاچان قۇچاق يهتكۈسىز دهرىجىـده 

  .يوغىناپ كهتتى

دادام بىر كۈنى ھهرىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ئۈجمىنىڭ 

اڭىـدا مهن يېلىنىش ئاھ. بىر شېخىنى كهسكىلى تۇرۇپتۇ

  :دادامغا دېدىم

مومامنىڭ روھى بـار، مومـامنى !  دادا،كهسمهڭ-

. سېغىنىپ ئۇنىڭغا قارىـسام شـۇنداق خـۇش بـولىمهن

كهسمهڭ دادا، ئۇنىڭـدا مېنىـڭ بـالىلىقىم، سـىزنىڭ، 

بىچـاره ئۇلـۇغ . بوۋامنىڭ بالىلىقىنىـڭ ئىزناسـى بـار

  !تهرى بار، جېنىم دادا، كهسمهڭ-بوۋامنىڭ قان

يېشى قىلمايدىغان دادامنىڭ كۆزىدىن ئهزهلدىن كۆز 

مهن بىلىـمهن، . ئىككى تامچه ياش سـىرغىپ چۈشـتى

دادامنىڭ بۇ ئۈجمىگه بولغـان مـۇھهببىتى مېنىڭـدىنمۇ 

ئۇ ھېچنهرسـىنى . بۇرۇلۇپ ئۈجمىگه قارىدىم . كۈچلۈك

مېنىڭ بولـسا، ئۇنىڭغـا . سهزمىگهندهك مهغرۇر تۇراتتى

  .رىۋاتاتتىمۇھهببىتىم كۈچىيىپ بې-بولغان مېھرى

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . يىللىق سىنىپتىن ئۆمهرجان ئىسمايىل ئارتۇچى يازغان2006يۇقۇرىدىكى ھۆسىنخهتنى 



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

ئاسـىيانىڭ كىنـدىك قېنـى (ئاسىيانىڭ كىنـدىكى 

تهڭرى تاغلىرى بۇ زېمىنغـا  )يالقۇنتاغقا تۆكۈلگهنمىكىن

تهڭرى تاغ باغرىدا تـۇرىمهن، بۇغـدا . قېقىلغان قوزۇق

ــسى ــدىمچوققى ــا قارى ــپ ئهتراپىمغ ــان  .غا چىقى تۇرپ

ئويمانلىقىدا دۈملىنىپ يېتىۋېرىـشنى اليىـق كۆرمىـدىم، 

تهڭرى ئاتا قىلغان بىر جۈپ كۆزۈمگه قوشۇلغان كۆڭۈل 

يېڭـى -كۆزۈم، ئاسىياغا قىلغان قىسقا سهپىرىمگه يېڭـى

قېنـى ئوقـۇرمهن، سـىزمۇ قهلـب . مهنىلهرنى قوشـتى

 ①ئۇلـۇغ ئوكيـانتېرهنلىكىـدىن مهن بىـلهن بىلـله 

 سـوزۇلۇپ ياتقـان ②بويلىرىدىن، ئاخىرقى دېڭىـزغىچه

  .         ئاسىيا قىتئهسىنى كېزىپ كۆرگهيسىز
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شهرقته خۇاڭخې دهرياسى ئېگىز تاغالردىن ھالقىپ 

ئۆتۈپ ھهيۋهت بىلهن خېشى كارىدورىغا كىرىپ كهلدى، 

بىر ④ هن تاغلىرىغىچهل ۋادىلىرىدىن تارتىپ، تى③كۆكنۇر

ك زېمىننى قاپلىدى، كۆردۈمكى، ئۆركهشلىگهن خىل تىتره

خۇاڭخې دهرياسـى سـۈر ۋه ھهيـۋه بىـلهن جۇڭخـۇا 

تۇپرىقىنى بېسىپ ئۆتۈپ، ئۇلۇغ ئوكيانغا قۇيۇلۇۋېتىپتۇ 

پاراسـىتى بـولمىش -جۇڭخۇا مىللهتلىرىنىـڭ ئهقىـل.

سهددىچىن سېپىلى تاغالردىن بـاغالرغىچه ئـۆز ئـايىقىنى 

  .   تۇرۇپتۇقويۇپ مهغرۇرانه قهد كۆتۈرۈپ 

مهن شىمالغا قارىۋىـدىم بىـر زامـانالردا ئىلىـك 

يېنـسهي -قاغان، كۆلتېكىنلهر ئـوردا قىلغـان ئورخـۇن

ۋادىلىرىنى، شىمالغا قاراپ ئېقىپ يهر ئانىنىڭ مېڭىـسىنى 

كهڭ كهتـكهن . سۇغىرىۋاتقان ئېرتىش سۇلىرىنى كۆردۈم

جىمـى سـوغۇقنىڭ  «-ياپيېشىل سېبىرىيه تـۈزلهڭلىكى

. دهپ ئاتالغان بۇ زېمىنـدا مهن توڭلىمىـدىم »مهنبهسى

. چۈنكى، بۇ زېمىندا ئهجدادلىرىمنىڭ قېنى بار، ئىزى بار

ھاياتى كۈچۈم ئۇرغۇپ تاشـتى، بوۋىلىرىمنىـڭ نـامىنى 

خىتابىم داۋاملىـشالمىدى، . ئېلىپ ئۈنلۈك خىتاب قىلدىم

نهلهردىندۇر پهيدا بولغان ئېيىقالر ماڭـا ھـۆركىرهپ جهز 

كۆردۈمكى، بـۇ جـاي . كه قاراپ قاچتىمغهرب.⑤ قىلدى

ئېيىق ئۆڭكۈرى بولۇپ قاپتۇ، بىـراق،  ئهجـدادىمنىڭ 

.                              مۇشۇ زېمىندا ياشىغانلىقى ھهقىقهت

سىر دهريالىرى ئۆز جېنىنى جان ئېـتهلمهي  ئامۇ،

شۇپ كاسپى، ئارال دېڭىزلىرى مومامنىڭ ئولتۇرۇ. ئاۋاره

كهتكهن بىر جۈپ كۆزىگه ئوخشاپ قاپتۇ، مهن بـۇيهرده 

فـرات، ئهرهبىـستاندىكى -دهجـله. تۇرۇشنى خالىمىدىم

شۇنىـسى . ئادهمنى ئۆلتۈرىـدىغان تىمتاسـلىق. ساالت

 »ئۆلۈك دېڭىز«.  قىززىقكى، بۇ يهرده ئادهم كۆرمىدىم

مۇ راستىنال ئۆلۈپ قالغان بولسا كېرهك، بۇرنۇم پـۇرۇخ 

ــلهن  ــدى بى ــيهت ھى ــى مهدهنى ــۇ يهردىك ــدى، ب تول

چېچىــۋېتىلگهن بىــر قاچــا ئېــسىل تاماققــا ئوخــشاپ 

⑥ كۆڭلۈم تارتىپ تۇرسىمۇ بۇ چالقىمـاقتىن . قالغانىدى

  .              سهسكىنىشكه مهجبۇر بولدۇم

جهنۇبقا قارىۋىدىم، ئالدىمدا ئېگىز تۇرساق پهيـدا 

ى بولدى، ھالقىپ ئۆتتۈم، قۇرۇپ ماجالى قالمىغان ھىند

دهرياسى كـۆز ئالدىمـدا نامـايهن بولـدى، تاجماھـال 

 مهقبهرىسى ئالدىدا ئۇسۇل ئويناۋاتقان يالىڭـاچ ئايـال،

خورلـۇق . الىڭاچ ئادهمگانگې دهرياسىدا يۇيۇنۇۋاتقان ي

سـارۋېن دهرياسـى . نهزىرىمنى يۆتكىدىم. ھېس قىلدىم

 .بويىدىكى چوڭ بۇدساتۋا مېنى مهسخىره قىلىپ كۈلـدى

مىكونـگ .  جانىۋارالر تهتۈر قارىۋېلىـشتىئهتراپىمدىكى
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ئهسكهر «قورال تۇتۇۋالغان بىچاره . دهرياسىغا تهلمۈردۈم

. نى ئېيتىپ غاڭزىسىغا ئـوت يـاقتى⑦ » بالىالر پىياده

شــهرقتىكى قۇيــاش پــارالپ . دېڭىــزالردىن ھالقىــدىم

                                       .                    بىراق، ھېچبىر نۇرى يوق. تۇرۇپتۇ

ئاتـام . مانا بۇ ئاسىيانىڭ كىچىككىنه بىر بۇرجىكى

ــۇپ  ــال بول ــى خىي ــسىدا ئىكك ــاالم ئارى ــلهن ب بى

 ئهپسۇسالنمايدىغان، بـاتۇرالرچه بىراق ،پۇچۇلىنىۋاتقان

ياشنى كۈتىۋالىدىغان قهيـسهر  پارالق قۇ،گۈزهل ئهتىنى

  ...نبىر زىمى

گۇناھقا مهھكـۇم بولـۇپ، . مهن كۆزۈمنى يۇمدۇم

يالىڭاچ قالغان ئادهم ئاتىغا ئۆز تىكىنى بىلهن شىكهسـته 

-يهتكۈزۈپ، چۆلگه پاالنغان چىالنالر، زېمىن ئانا جـاي

جايالرغا قويغـان قـاراۋۇل قارىغـايالر، ئهجـدادلىرىمىز 

هن گۈزهل ئاتلىرىنى چاپتۇرۇپ پادىلىرىنى باقتۇرۇپ ئۆتك

ــرى  ــڭ ئهرۋاھلى ــايالقلىرى، بوۋىلىرىمىزنى ــارىكۆل ي ب

چۆرگىلهۋاتقــان ئهسكىــشهھهر ، ئــالتىزاق خــارابىلىرى 

ــى ــدىن كهچت ــال ئېكرانىم ــسىز خىي ــۆزۈمنى . تۇيۇق ك

ئاچقىنىمدا ئىنسانالرنىڭ ئايىقى ئاستىدا چهيلىنىپ ياتقـان 

بـۇ -ئـۇ يهر. زار يىغالۋاتىـدۇ-ئاقتاش يايالقلىرى زار

توال زهخمه -ئاز⑧  يېتىمسىرهپ تۇرغان ھاسارالريهرلهرده

يېگهن بولسىمۇ، قهددىنى تىك تۇتۇپ كىشىلهرگه ئاتـام 

قوغۇنچى قىز .  زاماندىكى ئىشالرنى سۆزلهپ  بېرىۋاتىدۇ

ئۈستىگه كىيدۈرۈلگهن كىچىككىنه سۇلياۋ ھهيكهل بولسا، 

ــان  ــۇپ، يالغ ــى تۇت ــازدا بېلىن ــسىتمىگهن ئهلپ مهن

ۈم بىر قىسما بولۇپ قالدى، ئـارا كۆڭل. ⑨ھىجىيۋاتىدۇ

جىلغىلىرىدىن سـهنجاپار ئېغىزلىـرىغىچه، نـوم ⑩ يۇلتۇز

ــان مهن  ــۈكلىرىگىچه بولغ ــاز چۆلل ــهھرالىرىدىن بوغ س

بـۇ يۇرتنىـڭ يـۈرىكىنى . تۇغۇلۇپ ئۆسـكهن دىيـار

تىڭشىغىنىمدا مۇڭلۇق قۇمۇل غىجىكىنىڭ ئۈنى قۇلىقىمغا 

ېرىپ بولـدۇم، غ«: يانلىرىمغا قارىۋىدىم، ھهممه. كىردى

دهپ » ...غېرىـپ بولغانغـا يىغاليـمهن. غېرىپ بولدۇم

ئـۆزۈمگه كېلىـپ -شـۇندىال ئـۆز. ناخشا ئوقۇۋېتىپتۇ

يۈرىكىمنى تۇتقىنىمـدا، غېرىبلىـق پۈتـۈن بهدىـنىمگه 

زېمىننىڭ تومـۇرىنى تۇتقىنىمـدا، بـۇ . تارقاپ كېتىپتۇ

قېنىغا سىڭىپ كهتكهنلىكىنـى، -غېرىبلىق زېمىننىڭمۇ قان

  .                     ڭمۇ ئۈنسىز يىغالۋاتقانلىقىنى بايقىدىمئۇنى

  .مانا بۇ مهن كۆرگهن ئاسىيا

*******************************************  

 :ئىزاھالر

 )ھازىرقى ئاتىلىشى( تېنچ ئوكيان -ئۇلۇغ ئوكيان①

ــز② ــاخىرقى دېڭى ــز -ئ ــك دېڭى ــازىرقى ( ئادرىئاتى ھ

 )ئاتىلىشى

  )ھازىرقى ئاتىلىشى( چىڭخهي -كۆكنۇر③

 )ىشىھازىرقى ئاتىل( چىليهنشهن -تىلهن تېغى④

ھهيـۋه قىلمـاق ،سـۈر كۆرسـهتمهك  -جهز قىلماق⑤

 )قۇمۇل شېۋىسى(

 )قۇمۇل شېۋىسى( ئېشىپ قالغان تاماق -چالقىماق⑥

 قومـۇل خهلـق تـارىخى -ئهسكهر بـالىالر پىيـاده⑦

 ناخشىلىرىدىن بىرى

 )قۇمۇل شېۋىسى( سېپىل -ھاسار⑧

يىلالر ئهتراپىدا قۇمۇلنىڭ سىمۋولى -2006بۇ جايدا ⑨

چى قىز ھهيكىلـى ئۈسـتىگه كىيگـۈزۈپ بولمىش قوغۇن

  .   قويۇلغان سۇلياۋ ھهيكهل كۆزده تۇتىلىدۇ

  قۇمۇلنىڭ شهرقى پاسىلى شىڭشىڭشا -ئارا يۇلتۇز⑩

 

  يىل ئۈرۈمچى-2006
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   نۇسرهتنىڭ تېڭى-ئۆگىنىش ئېڭى 
 )نهسىر ( 

  ئابدۇرهئوپ پوالت تهكلىماكانىي

 

ىتى ئىنسان بۇ دۇنياغا مۇشۇنداق بىر ئىنسان سـۈپ

بىلهن تۆرهلگهنىكهن، ياشىـشى كېـرهك، ياشـىغاندىمۇ 

. ئىنسانغا مۇناسىپ رهۋىـشته ياخـشى ياشىـشى كېـرهك

شۇنداق دېيىش مۇمكىنكى، ياشاش، ياشـىغاندىمۇ بـار 

ئىمكان بىلهن ياخشى ياشاش ھهر قانداق ئىنسان ئۈچۈن 

 .بىر مهجبۇرىيهتتۇر

 ھالبۇكى، ياشام مهجبۇرىيىتىنى جايىدا ئـادا قىلىـپ،

 ياخشى ياشاشنى ئويلىغان ئادهم ئالـدى بىـلهن جهزمهن

تهكتىـدىن ئېلىـپ -ئۆگىنىشى كېرهككى، ئۆگىنىش تېگى

ئېيتقاندا، ھهر قانداق بىر ئىنسان ئۈچۈن باش تارتىـپ 

  .بولمايدىغان بۇرچ ۋه زۆرۈر مهسئۇلىيهتتۇر

ــۆگىنىش ــۇنداق، ئ ــۇ -ش ــادهم ب ــداق ئ ھهر قان

ــدىغ ــدا دۇچ كېلى ــام يولى ــادىكى ياش ــۇنجى دۇني ان ت

ئۆتكهلكى، بۇ ئۆتكهلدىن ئۆتهلىسهڭ، تاللىنىپ ياشـاپ 

: قالىسهن؛ ئۆتهلمىـسهڭ، شـاللىنىپ سـهپتىن قالىـسهن

بوۋاقنىڭ ئانىنى ئېمىشنى بىلىشى ئۆگىنىـشكه بـاغلىق؛ 

سهبىي بالىنىڭ ئۆمىلهشنى، مېڭىشنى بىلىشىمۇ ئوخشاشال 

ئهقىل يېـشىدىكى ھهر قانـداق بىـر . ئۆگىنىشكه تالىق

نىڭ ئۆسۈپ، كامالهت تېپىپ، يېتۈك بىر مهدهنىـي ئادهم

ئىنسان بولۇپ ياشىيالىـشى ئـاداققى جهھهتـته يهنىـال 

  . ئۆگىنىشكه قاراشلىق

لىكلىرىنى ئۆگىنىش ئهمهلىيهتته، ئىنسانلىق ياشام بى

سهنئهتلىرىنى پهم قىلىشنى ۋه -بىلىشنى، تۇرمۇش ھۈنهر

لىق، ھاياتلىق تېخنىكىسىنى ئىدراك قىلىشنى، شۇ ئـارقى

ئۆزىگه دۇنيا ھاياتىنى ھهقلىق رهۋىشته مهنىدار قىلىشنى 

ھهر قانداق بىر ئىنساننىڭ -مهزمۇن قىلىدۇكى، ئۆگىنىش

-ن ئـۆزىنى چۈشىنىـشى، ئۆزىنىـڭ نهرخئالدى بىـله

باھاسىنى بىلىشى، ئاندىن دۇنيانى، دۇنيا ياشامىنى بىلىپ 

 يېتىشىنىڭ مۇتلهق زۆرۈر قاتتىق دېتالى؛  ئۇنىڭغا، يهنى

ئۆگىنىشكه مۇجهسسهمدۇر دۇنيـادا ياشاشـنىڭ، ھايـات 

كهچۈرۈشنىڭ پۈتكـۈل چارىـسى، تهدبىـرى ۋه ھهمـمه 

  . ئامالى

ھالبۇكى، ئۆگىنىشنى خالىمىغان، ئۆگهنمىگهن ئادهم 

 قىممىتىنى بىلهلمهيدۇ؛ ئۆگىنىشنى پهرز -ئۆزىنىڭ قهدىر 

بىلمىگهن ئادهم بـۇ دۇنيـانى، بـۇ دۇنيـا ھاياتىنىـڭ 

بىلىپ يېتهلمهيدۇ؛ ئۆگىنىشنى ئۆزىگه بـۇرچ نېمىلىكىنى 

بىلمىگهن ئادهم بۇ دۇنيادا قانـداق ياشاشـنى، قانـداق 

پېيــى بىــلهن بىلىــپ -تۇرمــۇش كهچۈرۈشــنى تېگــى

  .كېتهلمهيدۇ

 ھهر قانـداق ئىنـسان بـۇ -شۇنداق، ئۆگىنىش 

دۇنيادا جهزمهن ئورۇنداشقا تېگىشلىك بىرىنچـى ۋه ئهڭ 

ىيهتنى ئۆتىمهي تۇرۇپ، چوڭ مهجبۇرىيهتكى، بۇ مهجبۇر

شـۇڭا، . ئىنسان ھهقىقىي مهنىدىكى ئىنسان بواللمايـدۇ

ۇرئـان كهرىمنىـڭ مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددهس كىتابى ق

ـــايىتى  ـــى ئ ـــبىكه «بىرىنچ ـــسمى رهب ـــرا بى ئىق

» ! ) ئـۆگهن-ڭنىڭ نامى بىلهن ئوقـۇ پهرۋهردىگارى(

دېمهككـى، ئىنـسان ئۈچـۈن، . دهپ نازىل بولغانىكهن

ــۆگىنىش ئهڭ ــۇ زۆرۈر، ئ ــۆگىنىش تولىم ــۇھىم، ئ  م

ئــۆگىنىش بهك مــۇقهددهس؛ ياشــامنى ئهھمىيهتلىــك، 

هتلىـك قىلىـدىغان تۇرمۇشنى مهنىلىك ۋه ھايـاتنى قىمم

، ئۆگىنىـشنىڭ ئالـدىغا ھـېچ قانـدىقى قورالالر ئىچىده

  ! مهڭگۈ ئۆتهلمهس



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

 ھهر قانـداق ئىنـساننى بـۇ دۇنيـادا -ئۆگىنىش

اشاش ئىمكانىغا ئىـگه ئاكتىپ، تهشهببۇسكار ۋه راھهت ي

تهدبىرىڭ قانـداق « .قىلىدىغان بىرىنچى بۈيۈك تهدبىر

ھالبۇكى، ئۆگىنىش . »بولسا، تهقدىرىڭ شۇنداق بولىدۇ

ئېڭى بىلهن ئۆزىنى قورالالندۇرالىغان، ئۆزىده ئۆگىنىش 

ئېڭىنــى تۇرغۇزالىغــان ۋه ئــۆگىنىش بىــلهن ئــۆزىنى 

دىرىنى ئـۆز ئاۋۇندۇرالىغان ئىنسان ئهمهلىيهتته، ئۆز تهق

  .قولىدا تۇتالىغان ئىنسان بولىدۇ

ــنىڭ  ــىپ ياشاش ــۈپىتىگه مۇناس ــسانلىق س ئىن

ئهمهلىيهتته، ئۆزى ئۈچۈن بىر مهجبۇرىيهت ئىكهنلىكىنـى 

تونۇغــان ئىنــساندا، ئــۆگىنىش ئــاڭلىقلىقى جــۇالالپ 

تۇرىدۇكى، ئۆگىنىش ئاڭلىقلىقىغا ساھىب بولغان ئىنسان 

ىنى قولىغـا ئالغـان نۇسرهتنىڭ ئـاچقۇچ-ئۆزىنى غهلىبه

نۇسـرهتنىڭ -ئىنسان ھېسابلىسا، ھهتتا ئـۆزىنى غهلىـبه

. يېرىمىنى قولغا كهلتۈرۈپ بولغان ئىنسان سانىسا بولىدۇ

چۈنكى، ئۆگىنىش ئاڭلىقلىقى ئىنسانغا ھهمىشه ئۆزلۈكسىز 

. ، ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش ھهرىكىتىنى ئاتا قىلىپ تۇرىدۇ

ېڭىــسىده ھــالبۇكى، مــۇئهييهن بىــر ئــاڭ ئىنــسان م

تۇرىۋېرىپ سېسىپ كهتمهي، مۇناسىپ بىـر ھهرىكهتـكه 

. ئايالنغاندىال، ئاندىن ئـۇ مهلـۇم نهتىـجه كۆرسـىتىدۇ

ــۇق  ــاڭلىق مهخل ــدا، ئ ــپ ئېيتقان ــداقچه قىلى مۇن

ھېسابلىنىدىغان ئىنـساندا، پهقهت ۋه پهقهت ئـۆگىنىش 

نۇسـرهت -ئاڭلىقلىقى بولغاندىال، ئانـدىن ئـۇ غهلىـبه

ئىجـاد دۇنياسـىدا -ن ئۇ بۇ ئهمگهكئاندى. زىنااليدۇقا

ئىنساندهك ياشىيااليدۇ، ئاندىن بـۇ گـۈزهل ھاياتنىـڭ 

  .ھوسۇللۇق قهنتىنى راسا چاقااليدۇ

كالالڭدا ئۆگىنىش . سىناپ باق، قېرىندىشىم سهنمۇ

ئـۆگىنىش ئېڭـى . ئېڭىنى تۇرغۇز ۋه تىرىشىپ ئـۆگهن

! بېشىغا سالغىن سهن يۈگهنبىلهن تۇرمۇش ئېتىڭنىڭ

 

 .دىكابىر-29يىل -2008

  بىلدۈرگۈ
 ! رمهنلهرۇئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئوق  

 ژ  مهركىزىۇمهزكۇر  ئيرنال  تىلېنىۋېرستۇ مىللهتلهر  ئۇيغۇر  فاكولتتى  ژېئهدهبىياتى  بۇتى  تهرۈلۆرنال پىدىن ىمى

 ژىدلىرىچىق  ئىچكى  بولۇپ،ۇىغان  تارقۇژ رنال  فاكولتېتىلىش ئوبىرنىلىمىزنىڭ    ئوقۇتقۇچىېكتى  بىلهنال ئوقۇتىمىز غۇچىلىرى

 قانداق شهخ دىغانلىقتىن،ىچهكلىن  قانداق سهۋهىھهر  ھهر  ژۆرنىلىمىزنى كۇ بىلهن ژبسنىڭ، رنىلىمىزدىكى ۇپهيتىپ بېسىشىغا،

 مه  نامىدا  ئۆز  بولمايدۇئابۇتئهسهرلهرنى  ئهۋهتىۋېلىشىغا  ژ .تالرغا  ساۋاقداشالرنىڭ  بىلهن ۇكهڭ  ئهسهرلهر  ياخشى رنىلىمىزنى

 . ىپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز ققهت قىلې تهرهپلهرگه دقىرىدىكىيۇ ىتىمىزنى يېقىندىن قولالش بىلهن بىرگه، خىزم،تهمىنلهپ  
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 ئانا تىلىم
  )نهسىر(

  )2007(ئاينۇرقىز مهمتىمىن 
 

 تاۋۇشلىرى تېنىمنى تىترهتكهن تىـل؛ -ئانا تىلىم

ــل،  ــرىگهن تى ــسۇمى تهپچى ــاڭ تهبهس ــدىن ت تهپتى

ىدىن تارتىــپ، تهدبىــر تهســهۋۋۇرۇمنى تهقــدىر تانىــس

تانىسىغا تاڭغان تىل، تاڭـدىكى تابانـدىن تهرهققىيـات 

  .تامچىلىرى تامغان تىل
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ــم ــا تىلى ــان -ئان ــئهت تام ــلىرىڭنى تهبى  تاۋۇش

تاراتقىنىمدا تهكهللۇمسىزمهن، تاۋۇشلىرىڭدا تىلسىمالرنى 

ــارىخ  ــلىرىڭدا ت ــسىزمهن، تاۋۇش ــدا تهئهججۈپ تاپقىنىم

ــــى ــــشلىرىڭدىن تهجرىبىلهرن  تاســــقىغىنىمدا تىۋى

  .تاالپهتسىزمهن

ــم ــا تىلى ــلىقىمدىن -ئان ــسىز تهندۇرۇس  تىلىم

تهماسىزمهن، تىلىمسىز تىرىكلىكىمـدىن تهمهنناسـىزمهن، 

  .تىلىمسىز تائهزهل تهئهللۇقاتلىرىدىن تهرك مهن

  تهرهققىيـات تهكچىسىدىـسهن، تـارىخ-ئانا تىلىم

ــشىدۇ،  ــاموللىقىنى تالى ــات تاشــقىنلىرىدىن تاك تهرهققىي

ختاۋسىز تهر تۆككۈچىلهر تاۋلىنىپ تهڭـرى تېغىـدهك تو

تاماشـا تانىلىرىـدا تـاقلىغۇچىالر توزىغـان . تىكلىشىدۇ

  .توزغاقتهك تاشلىنىدۇ

 تهرهققىياتتىكى تۇمارىمـسهن، تىلـسىز -ئانا تىلىم

ــڭ  ــان تاتىراڭغۇالرنى ــاجالپ تاقىۋالغ ــاتنى ت تهرهققىي

ـــا ـــۇرانه تاپ ـــشىغىنىمدا -تهكهبب ـــى تىڭ تهنىلىرىن

سىزلىنىمهن، تىلسىزلىق توغرىـسىدىكى تهنبىھـتىن تاقهت

تاتارغان تايىنسىزالرنى تاپقىنىمدا تهشۋىشلىنىمهن، تىلسىز 

ــــۋىقاتلىرىغا  ــــڭ تهش ــــارىخ تهۋهللۇتچىلىرىنى ت

  .تهبهسسۇمسىزمهن

 تۇرمۇش تونۇرلىرىـدا تاۋالنغىنىمـدا -ئانا تىلىم

تاتلىق تهمىڭدىن تىللىرىمنى تامـشىتىمهن، تائهزهلـدىن 

تـاك -تكه تاقاشقان تهۋهككـۈل تاغلىرىـدا تىـكتائهبه

توپتهك تاراقشىپ، تاراجالنغان تۇپراققـا تاشـالنغىنىمدا 

  .تهمكىن تىۋىشلىرىڭدىن تهسهللى تاپىمهن

 تومۇرلىرىدىكى تهمكىن تۇيغۇ تهرىپىڭ -ئانا تىلىم

ــهۋۋۇرلىرىم  ــۇر ۋه تهس ــا، تهپهكك ــان تىپىرلىماقت تام

ازالىقالرغـا تولغـان تهمبۇرنىڭ تارىسىدىن تارالغاندهك ت

 .تاۋۇشالر تامان تىترىمهكته

ــم ــا تىلى ــسهن، -ئان ــى تهۋهرۇكۇم  تىرىكلىكتىك

  .تهرهققىياتتىكى تۈۋرۈكۈمسهن

 

  تىلىمسىز تهنتهنه تىلىكىم تامام،

  .تهخت تىزىقىم تامام-تىلىمسىز تاجۇ

  تىلىمسىز تهكتسىز تاالي تهكهللۇم،

  .تىلىمسىز تىرىكلىك تىنىقىم تامام
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 يغۇلىرىقهلب تۇ

  )ى ئاسپىرانتيىللىق- 2007(ئابدۇمىجىت جىلىل 
  

 يىڭى يىلغا جاۋاب

  قېرىتالماس يىلالر قهلبنى،
  .ئهسىرلهرمۇ كهتسه يىراقالپ

  بېزهكلىك ھايات،...ئازاب، بهخت
  .ئۆستۈرىدۇ بىزنى ئاۋايالپ

 

  ئۇزاپ كهتكىن، كېتىۋهر يىلالر،
  .كهچمىشلهرگه چهكمهيمىز ئازاب

   تهمكىن،يىڭى ھايات قوينىدا
...سوئالىڭغا بىرىمىز جاۋاب

  ھىجران

  پهرۋىشسىز قۇرىغان ئهقىده گۈلى،
  .ھهسرهتنى يولالرغا چاچقىنى چاچقان
  ناز بىلهن ھاكالنغان يۈزلهرده دۇنيا،
  .توزۇيدۇ ياش بولۇپ لهرزان ئاھ لهرزان

  تۆكۈلهر جانان،- كۆزلىرىم تۇيغۇسى
 .قهلبىمده ھاياتقا ئۆزگىچه ئاھاڭ

 سۆيگۈمنىڭ ھارغىن ئارمىنى،پهردازسىز 
  ...تىلهيدۇ شهپهقتىن ئاداققى بىر تاڭ

 

  ۋىجدانىمغا

  )2008(توختىقارى 

  
  قويماقتىمهن قهبرهڭگه،
 .گۈل چهمبىرهك ئهي ۋىجدان
  ھايات تۇرسام مهن تېخى،
  .كېتىپ قالدىڭ ئهي ۋىجدان

  ھېچكىم بىلمهس شۇ ئىشالر،
  بهزى ناھهق بولسىمۇ،

  .....لېكىن سهن
  الدىڭ ،بىلىپ ق

  .بىلىپ قالدىڭ ئهي ۋىجدان

  چىدىمىدى بۇ يۈزۈم،
  .يوقالشقىمۇ قهبرهڭنى

  چىقالمىدىم بىر قېتىم،
  .سېنىڭ تۇپراق بېشىڭغا
  .يىغالۋېرىپ ھهركۈنى

  قۇرۇپ كهتتى كۆز يېشىم،
  .....!بهرىبىر 

  تېرىلمهيسهن
  بىلىمهن
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كۆزدىن ئاققان يېشىمغا
   

   شاتلىق بىلهن گۈللىگهن ھېسالر،
 ئاق بهلباغنى بهلگه باغالپتۇ،

 سوزۇپ ئېيتقان ئاشىق مۇڭلىرى،
 .تا داغالپتۇخهسته جاننى ئوت
 

 توختاپ قالغاچ شاتلىق جىلۋىسى،
 سۈكۈت شۇدهم جاھاننى ئاپتۇ،

 شاتلىق سۆيگهن گـۈل يۈزلۈكلهرمۇ،
 .قاباھهتكه يار بولۇپ قاپتۇ

  
 تۇيغۇ شهھرىده قۇياش كۆيۈپتۇ، لىق،دگۈل يۈزلهردىن باتنىغان شا

 ھهسرهت يۇتۇپ ئايمۇ ئۆلۈپتۇ، كلهرده مۈگىدهپ قاپتۇ،كىرپى
 نىمجان قالغان زېمىننى كۆرگهن، ئېغىر تىنىپ ئۇھسىنغان پېتى،
 .بۇلۇت يىغالپ يهرنى سۆيۈپتۇ .شۇنداق چوڭقۇر ئۇيقۇنى ساپتۇ

  
 پهرياد چېكىپتۇ،-ھۇبۇلبۇل ئا چۈشلىرىده بىر دهريا قايغۇ،
 يۈرۈكىدىن قانالر چېچىپتۇ، كۈلكىلىرى سايالردا قاپتۇ،
 تامچىپ چۈشۈپ گۈلنىڭ مهڭزىگه، نىداالرنى قوڭغىراق قىلىپ،
  .مۆھۈر كهبى ئهينهن ئۇيۇپتۇ  .شامالالرنىڭ تىلىدا چاپتۇر

  
 ئوت تۇتاشقان غازاڭ تۇيغۇالر، ئهھلى ۋاپا سهزمىگهن ئهلهم،
 يهر سۈپۈرۈپ نىمجان يېتىپتۇ، قىيان مىسلى باغرىنى ئاپتۇ،

 ئۈمىد دهرىخى كهتكهچ كېسىلىپ، ۈن چىرايالر،ھازا ئېچىپ گۈلگ
  .سۇلغان ھالدا ئهلهم يۇتۇپتۇ .ياشىدىن قهبره ياساپتۇ-قان

  
 مهيۈس جانالر يىپى يوق لهگلهك، باراڭالرغا ئىلىنغان تهشۋىش،
 .غۇ ئىستهپ كېتىپتۇئۆزگه تۇي گۇمانسىراپ غهيۋهت باشالپتۇ،
 ئادىشىنى يوقاتقان كۈلكه، روھى ئۆلگهن تهبهسسۇم يىغالپ،

 .گۈل يۈزلهردىن مهڭگۈ قېچىپتۇ  .جېنىنىمۇ گۆرگه تاشالپتۇ
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  چېپىشماقتا ئات بولۇپ پۇرسهتته دۇنيا مىللهتلىرى،  شۆھرىتى، كهتتىئانا تىلنىڭ بۇ زامان سۇنۇپ 

  ئۇنتۇلدى بىزده دۇنيا تهڭلىمىسى قىسمهتلىرى،  .نۆۋىتى يات تىلالردىن سۆز تىلهش كهلدى بىزگه

  قالدى جاۋابسىز ئهجدادالر ھىممهتلىرى، ئۆتتى يىلالر  ئۇيغۇرالردا يۈرۈشهر يات تىلالردا سۆھبىتى ،

  رنى تهقدىرنىڭ نه قىسمهتلىرىئۇيغۇ كۈتهر ئهمدى  يوقالغاندا ئانا تىل كىمگه كېلهر تۆھمىتى ،

  .بهسته ئۇيغۇر ئىللهتلىرى-بهس تارىماقتا روھىمىزدىن . ئهجهپ يامراپ كهتتى بۇ ئۇيغۇر ئىللهتلىرى

    

  چاپتىڭ بهزمىگه، دهپ   كۈنده سورۇن  .ئىللهتلىرىڭ ساماندهك چىرىتمهكته تېنىڭنى 

  ئهزمىگه، چاپالشتى شۇڭا ئهيدىز سهندهك سهن يا ئېتىڭنى،غايىپ بولغاندا ئويالم چىرىپ

  تۇرۇقلۇق ھالىڭ خاراب قاتتىڭ مىسرا نهزمىگه،  .ئۇنتۇمىغىن ئىسمىڭنى مهھمۇد، شۆھرهت، ئهركىندهك

  نېمه دهيسهن ئهۋالد كهلسه سىنى دادالپ ئهرزگه،  شالالق تارىخ بېتىڭنى ، يېزىپ قالما ئهۋالدقا

  . بۇ ئۇيغۇر ئىللهتلىرىئهجهپ يامراپ كهتتى  .كهتتى بۇ ئۇيغۇر ئىللهتلىرى ئهجهپ يامراپ

   

  ئوغرى دېسه خهقلهرنىڭ خىيالىغا كېلهرمىز،  كۈيلهپ باقتۇق بۇ يهرده ئۇيغۇرالرنىڭ خىلىنى،

  .ساالرمىز پۇل بىرىمهن دېسىال  كىيىمنىمۇ  يىگىت باغالپ كهلدى بېلىنى ،-مهدهت ئېلىپ قىز 

 پۇل قالىدۇ ئۇيغۇرۇم پۇشايماندا قاالرمىز  ،  پهقهت ئىللهتلهرنىڭ بىرىنىسۆزلهپ قويدۇم مهن 

  قاتارمىز، مىللىتىمىز شهنىگه شالالق نامنى  قويسىكهن ئۇيغۇرۇم شېئىرىمغا كۆز قىرىنى، سېلىپ

  .ئىللهتلىرى ئهجهپ يامراپ كهتتى بۇ ئۇيغۇر .قوغاليلى خوش ئهمدى ئۇيغۇر ئىللهتلىرى روھىمىزدىن
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  شېئىر ۋە شائىر

  )2007(قۇربانجان ۋاھاپ 

) يىللىق خاتىرىسىگه بېغىشاليمهن20شائىر تېيىپجان ئېلىيېۋ  ۋاپاتىنىڭ (  
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اللىرىمدىن،                      شېئىر دهپ شىۋىرالپ خىي

  .كۆرۈنهر مىسراالر ئهينهك مىسالى

                     تومۇردا ئاققىنى ۋىجدان سىياھى،

  .پاكلىقتىن ئۇپۇقنى سۆيىدۇ دىلالر

                      ھاياتنىڭ شادلىقى قىسمهتلىرىنىڭ،

  .ئاياندۇر شېئىردا ئۆز ئهينى ھالى

                    شائىر ئۇ ئاشۇنداق ئىجادكار ئىنسان،    

  .خنى گوياىئىلھامدىن پۈتىدۇ تار

  

،                      پهردازلىق دۇنيانىڭ رهڭدار جىلۋىسى

  .مهزگىللىك چاقنايدۇ ئهينهك يۈزىده

  

                    ھهقىقهت ئۈچۈن ئۇ كىرهر جهڭگاھقا،

  .يۈرهكنى ئوق قىلىپ قهلىمىنى يا

 

                       ئايانىي تهپهككۈر بىلهن،ئهبهتلىك

  .شېئىر بوپ تۆرىلهر شائىر كۆزىده

                     گوياكى مېھنهتكهش دېھقان مىسالى،     

  .چاچىدۇ ئۈمىدلىك ئىلھام ئۇرۇقى

                    شائىرنىڭ ئهجرىدىن يىقىلغان شامدا،  

،                       رهڭدارلىق سىداملىق بارچه بارچىسى  .قاپاليدۇ ئالهمنى بىلگۈ يورۇقى

  .سىزىالر قهلهمده لېرىكا بولۇپ

                    تۇرمۇشتىن چايقالغان تهسىرات جامى،

  .ولۇپبېلىق كۆز بولغانچه ئىلھامغا ت

    

  

  

                    ۋهتهننىڭ غېمى دهل شائىرنىڭ غېمى،

  .ئهل كۈلسه كۈلىدۇ، يىغلىسا يىغالر

،                     شائىرنىڭ قهلىمى تۇرمۇش بېتىده

  .ئىلھامدىن كۈچ ئېلىپ چاپىدۇ گويا

      

                      ۋىجداندا بىسالنغان مىسرالىرىنى،

  .قىلىچ قىپ ياۋالرنىڭ كۆكسىنى تىغالر

 

                      مىسراالر يۈزىده قىزىيدۇ قانالر،

 .كۈۋهجهپ تاشىدۇ ئهبهدىي سىياھ

                    سۆيگۈدىن نۇر بولۇپ يارالغان شائىر،     

  .تارقىتىپ كېتهركهن دۇنياغا سۆيگۈ

                    ىپجان ئېلىيېۋ،مىللىتىم شائىرى تېي

                        شائىر ئۇ تارخنىڭ ئىزگۈ شاھىدى،  . ئىزالر قالدۇرغان ئاشۇنداق ئىزگۈ

  .ۈچۈن ئۆلۈشكه تهييارھهق سۆزلهپ ھهق ئ

كۆپ
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                     .مىللهتنىڭ شائىرى، چولپىنى ئىدى

  .ئهنه شۇ جىسمى چوغ يۈرىكى ئاتهش

يۈرهكنىڭ ياشلىرى تۆكۈلسه بىر كۈن،      

                    ۋهتهن ئىشقىدا ئۆتكهنتى كۆيۈپ،-ئهل

  .ماتىمى دىلالرنى قىلغان ئىدى غهش

      

                      ىمۇ روھى بار، ئهجرى ھاياتتۇر،كهتس

  .ئۇيغۇرنىڭ دىلىدا ئهبهدىلئهبهد

                        مېھنىتى چاقنايدۇ گوياكى ھۈكهر،

  .تارقىتىپ ئالهمگه چهكسىز مۇھهببهت

                     

  

                         شۇ چهكسىز سۆيگۈنىڭ مېھنهتلىرىده،

  .ز ئالهمگه قويغانتى سىزىپپايانسى

                     شۇنداقال ئهڭ گۈزهل سوغا بهرگهنتى،

  .تىزىپخهلقىمگه ئهجرىدىن گۈلدهسته 

  

 

                    

  .ئۇ چاچقان سۆيگۈدىن ئىلليدۇ قهلب

  غهزهللهر ئېيتىششاق ۋهتهن ھهققىده،

  ى قىلىدۇ جهلىپسۆيگۈسى ئىلھامن

  

                     ئهسلهيمىز شائىرنى سۈكۈتته بۈگۈن،

  .سىماسى كۆرۈنهر توپالملىرىدىن

                  كۆزده ياش يۈرهكتىن ئوخچۇپ سېغىنىش،

  .سۆيۈنۈپ شائىرنىڭ ئهشئارلىرىدىن

* 

  ئهي شائىر، روھىڭدىن مهدهت بهر بىزگه،

  .ان باسىمىزبىز ياشالر ئىزىڭنى ھام

  بۈگۈنى سۈكۈتته ئهسلىسهك سېنى،

  .ئهتىسى گۈللهردىن قهبرهڭ ياپىمىز

  

 

 تۇنجى مۇھهببىتىم
  :ئۆزبىكچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى

  )2006(ئابدۇمىجىت ئابدۇلال 

  

  دۇنيا دېگهن شۇنداق بىر بىلىپ بولماس سىر ئىكهن،

  .گاھ ھهيۋهتلىك گاھىدا تۈڭلۈكسىز قهسىر ئىكهن

  ... ھهمىشه بىر ھېسقا ئهسىر ئىكهنلېكىن ئىنسان

 تۇنجى مۇھهببىتىم،! نېچۈن بىلمىدىم ئاۋۋال، ئاھ

  .تۇنجى مۇھهببىتىم! پهرۋا قىلمىدىم ئاۋۋال، ئاھ

 

  ھالبۇكى ئارزۇالردىن جۇدا ھهم بولغانىم يوق،

  .يۇلتۇزدهك كۈلگهنىم يوق، ئاي كهبى تولغانىم يوق

  يوق،خازان بولغان گۈل كهبى سارغىيىپ سۇلغانىم 

  .تۇنجى مۇھهببىتىم! سېنى ئهسلهپ يىغاليمهن، ئاھ

  تۇنجى مۇھهببىتىم،! ئهسلهپ باغرىم تىغاليمهن، ئاھ

 

   مۇھهببهتته سۆيۈنگهي،-يول بىلمهي قالسا ئادهم 

  . مۇھهببهتته سۆيۈنگهي-غۇسسىگه پاتسا ھهم- غهم

   مۇھهببهتته سۆيۈنگهي،-چارىسىز قاتسا ئادهم 

  .تۇنجى مۇھهببىتىم!  ئاھمهن كىمدىن سۆيۈنگهيمهن،
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تۇنجى مۇھهببىتىم،! پهقهت ئهسلهپ يانغايمهن، ئاھ

-تهقدىرنىڭ قىسمىتى بىلهن ھهممىمىز ئۇيغۇر تىـل

كهلگۈسـىده ۋهتهن . ئهدهبىيات فاكۇلتېتىغا جهم بولدۇق

ئۈچۈن، ئهڭ ئاددىيسى ئۆزىمىز ئۈچۈن بىـر كىـشىلىك 

دىمىزدا كۆز ئالـ. قىممهت يارىتىش ئۈچۈن تىرىشماقتىمىز

بىزگه مهڭگـۈ ئۇنتۇيـالمىغۇدهك ھـېكمهت بىرىۋاتقـان 

جاپاكهش ئۇستازالر، ئۆزلـۈك ۋه كىملىكىمىـز ئۈچـۈن 

ئاسـپىرانت  -كهسپىمىزگه ئىـشتىياق باغلىغـان دوكتـۇر

ھهدىلىرىمىز، تىرىشىش ئـارقىلىق ئـۆز غايىـسىنى -ئاكا

ــزگه  ــلىرىمىز بى ــدۇرىۋاتقان ساۋاقداش ــا ئايالن رېئاللىقق

. تۇيغۇسى ۋه ئىزدىنىش روھى ئاتا قىلماقتاپهخىرلىنىش 

ئـۇالر ! قىنى، ئۇالرنىڭ كۆڭۈل سۆزىنى ئاڭالپ بېقىـڭ

زادى ئــۆزى ۋه بىــز، دۇنيــا ۋه كهلگۈســى ھهققىــده 

  نىمىلهرنى پىچىرالۋاتقاندۇ؟
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  !ئۈمىد سىلهرده : ئۇستازالر ئېيتىدۇ

فاكۇلتېت رهھبهرلىـك تهشـكىلىي ئاپپـاراتى : سادا

ئوقۇتـۇش -هندىن كىـيىن، ئوقـۇقايتىدىن تهشكىللهنگ

 جهھهتلهرده قانداق پىالنىڭالر بار؟

-فـاكۇلتېتىمىز مـۇدىرى، دوكتـۇر(لىتىپ توختى 

فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلـۇپ  بهش ): ئاسپىرانتالر يېتهكچىسى

بۇنىڭـدىن . يىللىق مۇساپىنى غهلىبىلىك بېسىپ ئـۆتتى

ئوقۇتۇش ۋهزىپىمىز تېخىمـۇ شـهرهپلىك -كىيىنكى ئوقۇ

 بۇنىڭدىن كىيىن بىزنىـڭ خىزمىتىمىـز يهنىـال .ۋه ئېغىر

ئوقۇتۇشتىن ئىبارهت بـۇ مـۇقهددهس ۋه تـۈپ -ئوقۇ

ۋهزىپىمىزنـــى خهلقىمىـــز، ئوقۇغـــۇچىلىرىمىز ۋه 

ئانىسىنىڭ كۈتكىنىدهك ياخشى -ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ئاتا

  . ئادا قىلىشقا مهركهزلىشىدۇ

سـان . بۇ  جهھهتته سان ۋه سۈپهتنى تهڭ تۇتىمىز

زده، ھازىرقى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىنى، ھهر يىلى دېگىنىمى

نهپهر تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىـسى قوبـۇل قىلىـش 40

نىسبىتىنى مۇقىم سـاقالش ئاساسـىدا، ئاسـپىرانىتالرنىڭ 

يىلغا كۆپهيتىشكه تىرىـشىمىز، بۇنـدىن -سانىنى يىلدىن

ــىرتتىن دهرس  ــۇرىدىغانالر، س ــم ئاش ــقا يهنه بىلى باش
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اشتىالر، چهتئهللىك ئوقۇغۇچىالر، ئاڭاليدىغانالر، دوكتور ئ

يىلغـا  -ئاالھىده تهربىيىلىنىدىغانالرنىڭ سانىنىمۇ يىلدىن

پۇرسـهت بولـسا يهنه جهمئىيهتـته كـۇرس . كۆپهيتىمىز

  .ئېچىپ تېخىمۇ كۆپ ئادهمنى تهربىيىلهيمىز

سۈپهت جهھهتتىن ئالـساق، بىـز فاكولتېتىمىزنىـڭ 

چاغاتـاي قهدىمكى تۈرك تىلى، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلـى، 

-ئهدهبىياتى، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىـل-ئۇيغۇر تىل

ئهدهبىياتى قاتارلىق جهھهتلهرده ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان 

ـــۇ   ـــارائىتلىرىمىزنى تېخىم ـــان ئهۋزهل ش جۇغالنغ

مۇســتهھكهملهپ، بۇنىڭــدىن كىيىنكــى  ئوقۇتــۇش ۋه 

سـىرتىدىكى -تهتقىقات جهھهتـلهرده مهملىـكهت ئىچـى

شـۇنىڭ بىـلهن بىـر .  كېڭهيتىمىزتهسىرىمىزنى تېخىمۇ

ۋاقىتتا، مهملىكهت ئىچـى ۋه سـىرتىدىكى كهسىپداشـالر 

بىــلهن بولغــان ئىلمىــي ئالماشتۇرۇشــنى كۈچهيتىــپ، 

ـــۇقالپ،  ـــىزلىكلىرىمىزنى تول ـــڭ يېتهرس ئۆزىمىزنى

فاكولتېتىمىزنىڭ ئابرويىنى تېخىمۇ يـۇقىرى كۆتـۈرۈپ، 

شـىنى كهسپىمىزنى تېخىمۇ كۆپ ئوقۇغۇچىالر كېلىپ ئوقۇ

  ! ئارزۇ قىلىدىغان بىر كهسىپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىمىز

فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىزمهت تېپىش : سادا

  مهسىلىسىگه قانداق قارايسىز؟

-فـاكۇلتېتىمىز مـۇدىرى، دوكتـۇر(لىتىپ تـوختى 

-فاكولتېتىمىزدا ئۇيغۇر تىـل): ئاسپىرانتالر يېتهكچىسى

ىالرنىڭ خىزمهت ئهدهبىيات كهسپىنى پۈتتۈرگهن ئوقۇغۇچ

. تېپىش مهسىلىسى ئۈستىده ھهممىمىز باش قاتۇرماقتىمىز

بۇ بىزال يولۇقۇۋاتقان مهسـله بولماسـتىن، مهملىـكهت 

بويىچه ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىزمهت تېـپىش 

. تهس بولۇۋاتقان ئومۇمىي ئهھۋالىنىڭ بىر ئىنكاسـىدۇر

ز كۆڭۈل بۇ مهسىلىگه ھۆكۈمىتىمىز، دۆلهت رهھبهرلىرىمى

ــدۇ ــ. بۆلۈۋاتى ــۇ مهس ــڭ ىب ــز ۋهزىيىتىنى له دۆلىتىمى

ــۇ  ــاقلىقى بىلهنم ــڭ ئىن ــۇقىملىقى، جهمئىيىتىمىزنى م

شۇڭا، . مۇناسىۋهتلىك چوڭ ئىش قاتارىدا تۇتۇلۇۋاتىدۇ

ــــى   ــــاكۇلتېتىمىز  رهھبهرلىك ــــز ۋه ف مهكتىپىمى

ئوقۇغۇچىالرنىڭ خىزمهت تېپىش ئىشىنى بۇندىن كىـيىن 

املىــق  مهۋجــۇت  بولــۇپ مۇشــۇ كهســىپلهرنىڭ  داۋ

لىقى بىلهن باغالپ جىددى تهدبىرلهرنى ماسالتۇر-تۇرۇش

قوللىنىپ ئىمكان قهدهر كۆپ ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرىنچـى 

تۈركۈمده خىزمهتكه ئورۇنلىشىشىنى قولغـا كهلتۈرۈشـكه 

بۇ جهھهتته بىـزگه بولغـان بىـسىم ۋه . تىرىشماقتىمىز

ىنىمىز بىزنىـڭ خۇشـال بولىـدىغ. تۈرتكه تهڭ مهۋجۇت

ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىــڭ  ئومــۇمىي سهۋىيىــسى ياخــشى، 

بىـرگه مـاھىر سى كهڭ، ساپاسى يۇقىرى، بىلىم دائىرىـ

خهنزۇچه ۋه چهتئهل تىلـى سهۋىيىـسى ۋه كۆپكه قادىر، 

مهكـتهپ كومپيۇتېر بىلىملىرى ئوخشاش كهسىپتىكى باشقا 

شـۇڭا بـازار . ئوقۇغۇچىلىرىنىڭكىدىن يهنىـال يـۇقىرى

زلىنىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ خىزمهت تېپىشىنى ئىگىلىكىگه يۈ

ھۆكۈمهت بىر تۇتاش تهقسىم قىلىشتىن، ھازىرقى ئـادهم 

ئىشلهتكۈچى ئـورون بىـلهن  خىـزمهت ئىزدىگـۈچىلهر 

ئۆزلىرى كېلىشىپ ھهل قىلىـشقا يـۈزلهنگهن بۈگـۈنكى 

ــۈرگهن  ــىپنى پۈتت ــۇ كهس ــڭ مۇش ــدىمۇ، بىزنى كۈن

 يهنىـال ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىـشقا ئورۇنلىـشىش نىـسبىتى

بىـز بۇنىڭـدىن خۇشـالمىز ھهم بـۇ . يۇقىرى بولماقتا

  .جهھهتته يهنىمۇ تىرىشىپ يېڭى نهتىجىلهرنى يارىتىمىز

ئهدهبىياتى كهسپىده -فاكۇلتېتىمىز ئۇيغۇر تىل: سادا

ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھازىرقى ئۆگىنىش، قىزىقىش 

 ۋه ئىزدىنىش ئهھۋالىغا قانداق قارايسىز؟

فـاكۇلتېتىمىز چاغاتـاي (هكلىماكانىي ئابدۇرهئوپ ت

-ئهدهبىيــات ئوقۇتقۇچىــسى، دوكتــۇر-ئۇيغــۇر تىــل

-فاكولتېتىمىزنىڭ ئۇيغۇر تىل): ئاسپىرانتالر يېتهكچىسى

 نهپهردىن ئوقۇغـۇچى 40ئهدهبىياتى كهسپىگه ھهر يىلى 

بۇ يىـل ئوقـۇش پۈتتۈرىـدىغان . قوبۇل قىلىنىۋاتىدۇ

نىپ يىللىـــق ســـى-2004ئوتتـــۇز ســـهككىز نهپهر 

ئوقۇغۇچىلىرىدىن ئون ئىككى نهپىرىنىـڭ ماگىـستىرلىق 
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ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ، ئون ئىككى نهپىرىنىڭ ئۆتكهنلىكى 

ئهمهلىيىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئهۋالدالرنىڭ تىرىشچانلىق 

ـــا  ـــا ئالغ ـــدىن يىلغ ـــته يىل ـــىتىش جهھهت كۆرس

ھازىر ئالىي مهكتهپلهرده، . ئىلگىرىلهۋاتقانلىقى ئهمهلىيهت

زۇ تىلى بىلهن ئىنگلىز تىلى قاتارلىق چهتئهل تىلىنىڭ خهن

. ئۆگىنىشىگه نىسبهتهن ئېنىق تهلهپ، ئېنىق ئۆلچهك بار

يېزىـق ئۆگىنىـشىگه قارىتـا، زادى -ئهمما مىللىي تىـل

قانداق بىر سهۋىيىگه يهتكۈزۈش جهھهتـته ئېنىـق بىـر 

مۇشۇنداق ئهھۋالدىمۇ، . چهك، روشهن بىر ئۆلچهك يوق

ــلئوقۇغۇچىلىرى ــي تى ــڭ مىللى ــى ۋه -مىزنى يېزىقىمىزن

ئهدهبىياتىمىزنى قوغداش، ئالغا قـاراپ راۋاجالنـدۇرۇش 

ئېڭى ئاساسىدا، بار ئىمكان بىلهن تىرىشىپ ئۆگىنىشىگه 

رىغبهتلهندۈرۈش، نهق پاكىـت، ئهھمىيهتلىـك مىـسالالر 

ئهدهبىيـاتى كهسـپى -ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر تىـل

ڭـى پهللىـگه كۆتـۈرۈش بويىچه ئۆگىنىشنى يېڭىدىن يې

  .ھهممىمىزنىڭ ئورتاق بۇرچىدۇر

ســىزنىڭچه، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ۋه : ســادا

ئهدهبىياتى ئۆگىنىشنىڭ ھازىرقى تۇرمۇشىمىزغا نىسبهتهن 

  قانداق پايدىسى ۋه ئهھمىيىتى بار؟

فـاكۇلتېتىمىز چاغاتـاي (ئابدۇرهئوپ تهكلىماكانىي 

-تـۇرئهدهبىيـاتى ئوقۇتقۇچىـسى، دوك-ئۇيغۇر تىـل

مېنىڭچه، ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ): ئاسپىرانتالر يېتهكچىسى

. ھهممىسى چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىۋېلىشى كېـرهك

چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىنـى ئـۆگهنگهنلهر تۆۋهندىكىـدهك 

  :پايدىنى كۆرىدۇ

ــىي  ــى ئاساس ــۇر تىل ــاي ئۇيغ ــى، چاغات بىرىنچ

بىلىملىرىنى ئۆگهنگهنـده، ئۇيغـۇر كىـشى ئىـسىملىرى 

ــڭ مهنه ــدىكى مۇســۇلمانچه تهركىبلهرنى ــۇم -ئىچى ئۇق

  .شهرھلهپ بهرگىلى بولىدۇ دائىرىسىنى توغرا ۋه تولۇق

ئىككىنچــى، چاغاتــاي ئۇيغــۇر تىلــى ئاساســىي 

بىلىملىرىنــى ئىگىلىگهنــده، ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇر 

تىلىدىكى خېلى بىر بۆلهك سۆزلهرنىڭ كېلىش مهنبهسـى 

ـــهۋه ـــش س ـــۆزگىرىش قىلى ـــك ئ بى ۋه ۋه فونېتى

  .قانۇنىيهتلىرىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ

ئۈچىنچى، چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىلـى ۋه چاغاتـاي 

ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنى ياخشى ئۆگهنگهنده، ھازىرقى زامان 

ئۇيغۇر شـېئىرىيىتىدىكى كالسـسىك شـائىرالرغا تهقلىـد 

قىلىنغان شېئىرالرنى ياخشى چۈشـهنگىلى ۋه ئـۇالردىكى 

  . بهھرىمهن بولغىلى بولىدۇبهدىئىي گۈزهللىكتىن تولۇق

تۆتىنچى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ئاساسىي بىلىملىرى 

بىلهن مهرىپهتلىك بولغانـدا، ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر 

تىلىدىكى خېلى بىر بۆلهك سۆزلهرده ئىزچىـل مهۋجـۇد 

ــڭ  ــق ئۆزگىچىلىكلهرنى ــان فونېتىكىلى ــۇپ كېلىۋاتق بول

ا تـوغرا سهۋهبلىرىنى بىلگىلى ۋه ئۇالرنى ئىلمىي ھالـد

  .شهرھلهپ بهرگىلى بولىدۇ

ــشى  ــى ياخ ــۇر تىلىن ــاي ئۇيغ ــىنچى، چاغات بهش

ئۆگهنگهن ۋه ئوبدان تهتقىق قىلغانـدا، ئۇيغـۇر تىلـى 

سوستاۋىدىكى سۆز مهنىلىرىنىڭ كېڭىيىشى، تارىيىـشى ۋه 

ــۇنىڭدهك ســۆز ــۆچمه -كۆچۈشــى، ش ــلهرگه ك كهلىمى

مهنىلهرنىــڭ يۈكلىنىــشى قاتــارلىق ســېمانتىكىلىق 

هرنى دادىغا يهتكۈزۈپ شـهرھلهپ كۆرسـهتكىلى ھادىسىل

  .بولىدۇ

ئالتىنچى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى مهرىپىتى ئۇيغـۇر 

ناملىرىنى تهتقىق قىلىشتا، كهم بولسا بولمايـدىغان -يهر

  .مۇھىم رول ئوينايدۇ

يهتتىنچى، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ساۋاتى ھـازىرقى 

 زامان ئۇيغـۇر لۇغهتچىلىكىنىـڭ سهۋىيىـسىنى يـۇقىرى

  .كۆتۈرۈشته، مۇھىم تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ

سهككىزىنچى، چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىلـى مهرىپىتـى 

ئاتــالغۇالرنى قېلىپالشــتۇرۇش ۋه -كــۈنىمىزدىكى ســۆز

  .توغرىالپ ئىشلىتىش خىزمىتىده، دهردىمىزگه يېتىدۇ

توققۇزىنچى، چاغاتـاي ئۇيغـۇر تىلـى مهرىپىتـى 
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تلىرىنىڭ ئىنساننى ئۇيغۇر ئون ئىككـى مۇقـامى تېكىـس

ــۇ  ــى تېخىم ــدۇ، قىممىتىن ــۇ يهتكۈزى ــگه تېخىم قهدرى

چۈنكى، ئهڭ ئېنىق گهپ بىلهن ئېيتقانـدا، . ئارتقۇزىدۇ

ئۇيغـۇر «دېمهك ئهمهلىيهتته، » چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى«

. دېمهكتـۇر» ئون ئىككى مۇقامىنىـڭ تېكىـست تىلـى

ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامىنى شۇ قهدهر سېھىرلىك ۋه شۇ 

ار قىلغان نهرسه، ئۇنىڭـدىكى گـۈزهللىكته قهدهر جهزبىد

تهڭدىشى يوق ئۈچيۈز ئاتمىش ئاھاڭـدىن باشـقا، ئـۇ 

كهبـى » ئالتۇن ئۈزۈككه ياقۇت كۆز«گۈزهل ئاھاڭالرغا 

تۈگىمهس ھاياتىي كـۈچى -ياراشقان، ئۆزىنىڭ پۈتمهس

ئارقىلىق، ئۇ يارقىن ئاھاڭالرنى تېخىمۇ جانالندۇرغان ۋه 

  !يغۇر تىلىدۇرجىلۋىلهندۈرگهن بىباھا ئۇ

 ابنىڭ تهپسىالتىنى كۆرهي دېسىڭىزبۇ توققۇز جاۋناۋادا (

غـا » چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى ھهققىده مۇپهسسهل بايان«

 .)مۇراجىئهت قىلىڭ

-2006يىللىق نورۇز كېچىلىكىـده -2009:   سادا

قهدىمكـى «يىللىق سىنىپ ئوقۇغـۇچىلىرى ئورۇنلىغـان 

ــارىيه ــستلىرىدىن ئ ــۇر تېكى ــاملىق» ئۇيغ ــۇر ن  نوم

سىزچه، قانـداق . ھهممهيلهننى ناھايىتى تهسىرلهندۈردى

قىلغاندا قهدىمقى يادىكـارلىقلىرىمىزنى تهتقىـق قىلىـپ، 

  ھازىر ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرااليمىز ؟

فــاكۇلتېتىمىز قهدىمكــى (مــۇھهممهترېھىم ســايىت 

ئاســپىرانتالر -ئۇيغـۇر تىلـى ئوقۇتقۇچىــسى، دوكتـۇر

اكۇلتېت ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ ھازىر بىزنىڭ ف): يېتهكچىسى

ئۆگىنىشتىكى ئهڭ مۇھىم بىر ئاجىز ھالقـا بىرسـى ئهڭ 

ئاساســلىق نهزهرىــيه ۋه ئىلىــم پهن تهتقىــق قىلىــش 

بۇ مهسـىلىنى ھهل . ئۇسۇلىنى ئىگىلهشته ناھايىتى ئاجىز

ــاددى ۋه ئوڭــاي ئهمهس، بــۇنى  قىلىــش ئۇنــداق ئ

ــاق  ــشىپ ئورت ــت تىرى ــۇزۇن ۋاقى ــڭ ئ ھهممهيلهننى

بىزنىـڭ . ىشى ئارقىلىق ھهل قىلغىلى بولىـدۇھهمكارلىش

ـــىله  ـــدىغان مهس ـــلهن ھهل قىلى ـــدى بى ئهڭ ئال

مهن . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنـى قوزغـاش

سىنىپتا ناھايىتى كۆپ تهكراراليدىغان بهزى ئوخشىتىشالر 

بىز ئۆزىمىزنىڭ يـېقىن تۇغقىنىمىزنىـڭ بـوۋىقىنى : بار

-مىزغـا ھهتتـا يـۈزقۇچىقىمىزغا ئالساق، ئـۇ قۇچىقى

چىچىـپ قويـسا، تىللىماقتـا يـوق -كۆزىمىزگه سىيىپ

قاقاقالپ كۈلۈپ، قايتىدىن ئۇنىڭ پهللهكلىرىگه سـۆيۈپ 

ئهمما باشـقا بىراۋنىـڭ بالىـسى قۇچىقىمىزغـا . كېتىمىز

سىيىش ئۇياقتا تۇرسۇن ئىشىكىمىزنىڭ ئالدىغا تاھـارهت 

 كۈچـۈككه سـېلىپ تىلـالپ -قىلىپ قويسا، كۈچۈكتىن

مانا بۇ ئىككى ئهھۋالنىڭ تۈپ سهۋهبى بالىغـا . ىمىزكېت

ھهرگىزمۇ ئىككـى : بولغان مۇھهببهتنىڭ ئوخشىماسلىقىدا

ــوق  ــڭ پ ــاكى -بوۋاقنى ــى ي ــۈيدۈكىنىڭ رهڭگ  س

بهزى بالىالر ! تهمىنىڭ ئوخشاشمىغانلىقىدا ئهمهس-پۇراق

ئهممـا، بهزى . ئازراق يامغۇر ياغسا، دهرسكه چىقمايـدۇ

 بىلهن بىرهر يىـراق يهرگه بېرىـپ يىگىتلهر رۇخسارلىرى

كۆرۈشۈشنى ۋهدىلهشسه، يامغۇر ياغامدۇ، قارمۇ ھهرگىـز 

مانا بۇ مۇھهببهتنىڭ، ھېسسىياتنىڭ . توسالغۇ بواللمايدۇ

 پهنـگه -ئىلىم. بىز كۆپ ھېكايىلهرنى ئاڭلىغان. كۈچى

ئىشتىياق باغلىغانالر ھهرقانداق مۇشهققهتكه يولۇقـسىمۇ 

دېـمهك، بـۇ يهردىكـى ئهڭ . قىلچه تهۋرهپ قالمايـدۇ

ئالدىنقى مهسىله ئوقۇغۇچىالردا بىلىمگه بولغان قىزىقىش 

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئوقۇتقـۇچى قولىـدىن . بولىشى الزىم

كهلگهن بارلىق ئىمكانىيهتتىن پايدىلىنىپ ئوقۇغۇچىالرنى 

سـىلهر يۇقىرىــدا دهپ . بىلىمـگه قىزىقتۇرۇشـى الزىـم

ۇيغـۇرچه قهدىمكـى ئ«ئۆتكهن نورۇز كېچىلىكىـدىكى 

ھهم مهدىنىي كۆڭۈل ئـېچىش ھهم » قوشاقالرنى ئوقۇش

ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى قوزغاشقا تۈرتكه بولۇپ، 

ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىنى قىزىپ، بىلىم ئۆگىنىـشكه بولغـان 

ــشى رول  ــايىتى ياخ ــتا ناھ ــسىنى تۇرغۇزۇش ئىشهنچى

مېنىڭ كۆزۈمگه شۇ ئوقۇغۇچىالر ئىسسىق ئوت . ئوينىدى

دۇ، ئۇالرنىـڭ ئومـاق، سـهمىمىي، غهيرهتلىـك كۆرۈنى



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

 

62

مـۇئهللىم، سـىز «: سىماسى دائىم ماڭا مهدهت بېرىپ 

بىــزگه قــانچه كۆيۈنــسىڭىز، بىــز شــۇنچه تىرىــشىپ 

رهھــمهت ! رهھــمهت ســىلهرگه. دهيــدۇ» ئــۆگىنىمىز 

سىلهرگه ! خهلقىمىزنىڭ مۇنهۋۋهر، جهسۇر ئوقۇغۇچىلىرى

ــسۇن ــۆز تهگمى ــنىڭالر ســاالمهت، ئهخال. ك ــالر تى قىڭ

  !پهزىلهتلىك، بىلىمىڭالر چوڭقۇر بولسۇن

چهتئهلده ھهر قانداق بىرى ئۇيغۇر تىلـى، ئۇيغـۇر 

تارىخى ۋه ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ھهتتا ئۇيغۇر ئىقتىسادىنى 

تهتقىق قىلغانالرنىڭ ھهممىسى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنـى 

خهنزۇ مهكتهپنىڭ يهسلىسىدىن تارتىپ تـاكى . ئۆگىنىدۇ

ىچه توختىماي قهدىمكـى خهنـزۇ تىلىنـى ئالىي مهكتهپك

ھهرقانداق بىر خهنـزۇچه ئهدهبىياتـشۇناس، . ئۆگىنىدۇ

تارىخشۇناس، مهدهنىيهتشۇناسنىڭ ھهممىـسى قهدىمكـى 

خهنزۇ تىلشۇناسالرنىڭ . خهنزۇ تىلىنى پىششىق ئۆگىنىدۇ

. دېيىشكه بولىدۇ» قهدىمكى خهنزۇشۇناس«ھهممىسىنى 

نى تونىمىغــان دادىــسى، ئاپىــسى، بوۋىــسى، مومىــسى

دهپ » نېرۋىـسىدا چاتـاق بـار«ئادهملهرنى باشـقىالر 

شۇڭا نورمال ئادهملهرنىـڭ ھهممىـسى يهتـته . قارايدۇ

بىزنىــڭ . ئهجــدادىغىچه ئىــسمىنى ئېــسىده ســاقاليدۇ

ئهدهبىيـات فـاكۇلتېتى -ئۇيغۇر تىل«فاكۇلتېتنىڭ نامى 

قهدىمكــى : ، شــۇنداق بولغاچقــا كېــسىپ ئېيتــايكى»

شى ئـۆگهنمىگهنلهر ھهرگىزمـۇ ئىـسمى ئۇيغۇرچىنى ياخ

ــق - ــسمىغا اليى ــل«جى ــۇر تى ــات -ئۇيغ  ئهدهبىي

شۇنىڭ ئۈچۈن قهدىمكـى . بواللمايدۇ» مۇتهخهسسىسى

ئۇيغۇر تىلىنى ياخـشى ئـۆگىنىش ئهڭ ئهقهللىـي بىـر 

  .تهلهپ

يېقىندا فاكولتېتىمىزنىڭ ئوتتۇرا ياش ئوقۇتقۇچىـسى 

ۇچىلىرىنى يىللىق سىنىپ ئوقۇغ-2005ئابلىكىم مۇئهللىم 

بىر ئهمهلىي ۋه ئهھمىيهتلىك پائـالىيهتكه ئۇيۇشـتۇرۇپ 

مهن ئالـدى بىـلهن ئـابلىكىم . مۇۋاپىقىيهت قازانـدى

ـــدىن  ـــۇئهللىمگه، ئان ـــق ســـىنىپ -2005م يىللى

!  ئوقۇغۇچىلىرىغا چىـن دىلىمـدىن رهھـمهت ئېيـتىمهن 

كـۆز قورققـاق ، «سىلهرنىڭ ئهمىلىيىتىڭالر ھهقىـقهتهن 

ــاتۇر ــول ب ــسپاتلىدىئىكهنل» ق ــى ئى ــڭ . ىكىن بىزنى

ئهمهسـلىكىنى، » دۆت«ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ھهرگىزمۇ 

! ئىكهنلىكىنى ئىـسپاتلىدى» ئهقىللىق«بهلكى ناھايىتى 

بۇنىڭدىن بۇنداق ! ھهممهيلهنگه ئىلھام ۋه مهدهت بهردى

پائالىيهتلهرنىڭ تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ چوڭقۇر مهنىلىـك 

ىمۇ باغلىنىـشىنى، پهنگه تېخ-بولىشىنى، بولۇپمۇ ئىلىم

ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئـۆگىنىش ئاكتىپچـانلىقىنى قوزغىـشى، 

زېھنى قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇشقا پايدىلىق بولىشىنى ئۈمىـد 

  !قىلىمهن

! مهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهنقىد ۋه مۇالھىزىسىگه مۇھتـاج

مهن بهزى مهسىلىلهر توغرىـسىدىكى كۆزقاراشـلىرىمنى، 

 ئـېالن قىلىـپ ئـارقىلىقھىسياتلىرىمنى دائىم بىلـوگ 

  . سىلهرنىڭ مۇالھىزهڭلهرنى قارشى ئالىمهن. تۇرىمهن

    m-sayit@sina.com :ئېلخهت ئادرېسى

 LOP-SAYIT: بهيدۇدىكى مۇالھىزه ئادرېـسى

بهيدۇ تورىغا يۇقىرىقى خهتنى باسسىڭىزال مۇناسىۋهتلىك (

  .)ماقالىلهرنى تاپااليسىز

تىلـشۇناسلىقتىن «سىز ئۆتـۈپ كېلىۋاتقـان : سادا

دېگهن بۇ دهرسـنىڭ باشـقا كهسـپىي » ئومۇمىي بايان

  دهرسلهرنى ئوبدان ئۆزلهشتۈرۈشىمىزده قانداق رولى بار؟

ــاز  ــاز تۇرنىي ــاكۇلتېتىمىز تىلــشۇناسلىق (مولالنىي ف

تىلشۇناسلىق نهزهرىيسى، يهنى ): پهنلىرى ئوقۇتقۇچىسى

ئومۇمىي تىلشۇناسلىق نهزهرىيىسى ئهلۋهتته دۇنيـادىكى 

غا يېقىن تىلنىڭ ئومۇمىي يهكـۈنى ئهمهس ئالته مىڭ خىل

چۈنكى ھازىر ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ بېرىلغان تىلـالر (

ئهممـا قانـداقال بولمىـسۇن، ). تېخى بىر نهچچه يۈزال

ئومۇمىي تىلشۇناسلىق نهزهرىيىسى ھهرگىزمۇ مهلۇم بىـر 

كونكرېت تىل ئۈستىده ئېلىپ بېرىلغـان تهتقىقـاتنىڭمۇ 

ۇ مهلۇم بىر تىل ئۈستىده ئېلىپ يهكۈنى ئهمهس، يهنى ئ
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بېرىلغان تهتقىقاتقـا ئاساسـلىنىپال چىقىرىلغـان يهكـۈن 

ئۇ ھهر ھالدا بىر نهچچه يۈز خىل تىل ئۈستىده . ئهمهس

ئېلىــپ بېرىلغــان تهتقىقــاتتىن بايقالغــان تىــل 

ــۇالرغا  ــتۇرۇلغان ۋه ش ــدىن ئومۇمىيالش قانۇنىيهتلىرى

  .ئاساسهن تىكلهنگهن نهزهرىيىلهردۇر

تىلالردىن ئومۇمىيالشتۇرۇلغان نهزهرىيه مهلـۇم كۆپ 

بىر كونكرېت تىل ئۈستىده ئېلىپ بېرىلىدىغان تهتقىقـات 

  .ئۈچۈن دهستۇر رولىنى ئوينايدۇ

مهلۇم بىر كونكرېت تىل ئۈستىده تهتقىقات ئېلىـپ 

بارغۇچىالر تهتقىق قىلىۋاتقان شـۇ كونكرېـت تىلـدىكى 

اللىشى ناتايىن بارلىق تىل ھادىسىلىرىنى تولۇق ئهسكه ئا

ۋه شۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئۇنىڭغا مۇناسـىۋهتلىك تىـل 

ماتېرىياللىرىنى تولۇق يىغالىشى ناتايىن ھهمده يىغىۋالغان 

ــل  ــان تى ــدىن بايقىلىۋاتق ــل ماتېرىياللىرى ــك تى چهكلى

ھادىسىلىرىنى، تىل قانۇنىيهتلهرنى تـوغرا ۋه مهنـتىقىغه 

اق ئهھۋالدا، بۇند. ئۇيغۇن ھالدا شهرھىلىيهلىشى ناتايىن

كۆپ تىلالردىن ئومۇمىيالشتۇرۇلغان تىل نهزهرىيىـسىنىڭ 

ئۆرنهكلىك ۋه دهستۇرلۇق رولىدىن پايدىلىنىشقا، ئـۇنى 

  .يېتهكچى قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

مهلۇم بىر مىللهتنىڭ تىلى ۋه ئهدهبىياتىنى كهسـىپ 

» تىلشۇناسلىقتىن ئومۇمىي بايـان«قىلغان ئوقۇغۇچىالر 

 چوقۇم ئوقۇشى شهرت، چـۈنكى بـۇ دېگهن بۇ دهرسنى

دهرس كۆپ تىلالردىن ئومۇمىيالشـتۇرۇلغان نهزهرىيىنـى 

مهيلـى (ئۆگىتىدۇ ۋه مهلۇم بىر كونكرېت تىل ئۈستىده 

ئۇ بىر تىلنىڭ ئوخشاش بولمىغان دهۋرلهردىكى تارىخىي 

يادىكارلىقلىرىدا ساقلىنىپ قالغان تىـل بولـسۇن، يـاكى 

تهتقىقات ئېلىپ )  بولسۇنھازىر نهق قوللىنىلىۋاتقان تىل

بېرىشتا الزىم بولىدىغان زۆرۈرىـي بىلىملهرنـى، ھهمـده 

مهلۇم بىر كونكرېت تىـل ئۈسـتىده تهتقىقـات ئېلىـپ 

تىلشۇناسلىقتىن «دېمهك، . بېرىشنىڭ ئۇسۇلىنى ئۆگىتىدۇ

دېگهن بۇ دهرسمۇ مهلۇم بىر مىللهتنىڭ » ئومۇمىي بايان

وقۇغۇچىالرنىـڭ تىلى ۋه ئهدهبىياتىنى كهسىپ قىلغـان ئ

ئـۇ ھهرگىزمـۇ كهسـپىي . كهسپىي دهرسلىرىنىڭ بىـرى

يهنه . دهرسلهرنىڭ سىرتىدىكى ئايرىم بىـر دهرس ئهمهس

ــدان  ــلهرنى ئوب ــپىي دهرس ــقا كهس ــۇ باش ــپ ئ كېلى

ۆزلهشتۈرۈشىمىز ئۈچۈن مۇستهھكهم ئـۇل سـالىدىغان ئ

  .ي دهرسكهسپىنهزهرىيىۋىي 

 بولغان ئىلمىي تهتقىقاتتا شۇ ئىلىم ساھهسىگه خاس

ــلىق،  ــدىن پايدىالنماس ــك رولى ــڭ يېتهكچىلى نهزهرىيىنى

نهزهرىيىدىن بـاش تـارتىش سـېپى ئۆزىـدىن بولغـان 

ــىغان ۋه  ــده ياش ــالهت دهۋرى ــسىزالرنىڭ، جاھ ئىلمىي

شۇنىڭ ئۈچـۈن، . ياشايدىغان جاھىلالرنىڭ خاسىيىتىدۇر

بىز كهسكىن قىلىپ ئېيتااليمىزكى، بىز ئاڭالپ كېلىۋاتقان 

دېگهن بۇ دهرس تىل » قتىن ئومۇمىي بايانتىلشۇناسلى«

ۋه ئهدهبىيات ساھهسىدىكى باشقا كهسـپىي دهرسـلهرنى 

ئۆزلهشتۈرۈشىمىزنىڭ كۆڭۈلدىكىدهك بولۇشـى ۋه شـۇ 

نهتىجىده كېلهچهكتىكى تىل تهتقىقاتىمىزنىڭ ئۈنۈملـۈك 

  .بولۇشىنىڭ تۈپكى كاپالىتىدۇر

سىز ئـۇزاق يىـل فـاكولتېتىمىزدا ئىـشلهش : سادا

ــساسلىقالرنى جهريا ــۆپلىگهن ئىختى ــيهتكه ك ــدا جهمئى نى

يېتىشتۈرۈپ بهردىڭىز ھهم ئۇالر جهمئىيهت ئۈچۈن تۆھپه 

ــۇۋاتىدۇ ــتازى . قوش ــىزدهك ئۇس ــى س ــۇر خهلق ئۇيغ

گهرچه پىنـسىيىگه چىققـان . بولغانلىقىدىن پهخىرلىنىـدۇ

بولسىڭىزمۇ، كهسىپكه بولغان ئوتتهك ئىشتىياقىڭىز بىلهن 

.  ئۆتۈپ بىزنى تهسىرلهندۈردىڭىزيهنىال مۇنبهرده دهرس

ــۇچى ــاكۇلتىتىمىزدىكى ئوقۇتق ــىزنىڭ ف ــدى، س -ئهم

ئوقۇغۇچىالرغا دهيدىغان يۈرهك سـۆزلىرىڭىزنى ئـاڭالپ 

  باقساق؟

فاكۇلتېتىمىز ھازىرقى زامان ئۇيغـۇر (زهينهپ نىياز 

ئالدى بىلهن ھهممىڭالردىن تولىمۇ ): تىلى ئوقۇتقۇچىسى

مهن ئىزچىـل دهرس . هنمهمنۇن ئىكهنلىكىمنى بىلدۈرىم

ئۆتۈش جهريانىدا بارلىق ئىقتىدارىمنى سـهرپ قىلىـپ، 
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ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتۇشى ۋه تهتقىقاتى ئۈچـۈن ئـۆزۈمنى 

بۇ جهريانـدا فـاكۇلتىتتىكى رهھـبهرلهر ۋه . بېغىشلىدىم

ئوقۇغۇچىالرمۇ ماڭا . كهسىپداشالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتىم

. لهشـتۈردىھهمدهم بۇلۇپ، دهرسنى كۆڭۈل قۇيۇپ ئۆز

ھهر قېتىم بۇرۇن تهربىيىلىگهن ئوقۇغـۇچىلىرىم مهنـدىن 

ئهھۋال سوراپ تېلېفون قىلسا، قهلبىم چهكسىز ھاياجانغـا 

ئهمـدى، . دېمهك، مىنىڭ ئهجرىم مېۋه بېرىپتـۇ. تولىدۇ

ــابهت  ــساق، رىق ــدىغان بول ــا قاراي ــازىرقى رېئاللىقق ھ

. كهسكىنلىشىپ، خىزمهت تېپىش قىيىن مهسىلىگه ئايالندى

:  شــۇڭا فــاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىغــا دهيــدىغانلىرىم 

. كومپيــۇتېر، چهتــئهل تىللىرىنــى ياخــشى ئــۆگىنىڭالر

رىقابهتته ئۇتىمىز دهيدىكهنمىز، بىزده سۇنماس ئىـراده 

ئهڭ . ۋه توختاۋسىز بىلىم يېڭىالش روھى بولىشى كېرهك

ھهممىڭالرنىڭ ئىـشلىرىغا غهلىـبه، : ئاخىرىدا دهيدىغىنىم

  !شىغا خاتىرجهملىك يار بولسۇن تۇرمۇ

ئهســىرگه كىرىــشىمىز بىلهنــال دۇنيــا -21: ســادا

يېڭىلىقلىــرى بىــلهن ئهڭ زور دهرىجىــده ئۇچرىشىــشقا 

نۇرغۇن زىيالىيالر جاھـاننى كـۆرۈپ يهنىـال . باشلىدۇق

ــۇقىنى  ــۇ قهدهر ئۇلۇغل ــڭ ش ــى مهدهنىيىتىمىزنى مىلل

ئۆز بۈگۈننىڭ نۇقتىسىدا تۇرۇپ سۆزلىسهك، . تهكىتلىدى

تارىخ ۋه مهدهنىيىتىنى ئـۆگىنىش قانـداق ئهھمىـيهتكه 

 ئىگه؟

مهدهنىـيهت -فاكۇلتېتىمىز تارىخ( نۇرگۈل تۇرسۇن 

ئۇيغۇرالر تارىخ ۋه مهدهنىيهت جهھهتته  ):ئوقۇتقۇچىسى

. ھهقىقهتهن دۇنيادىكى قهدىمكـى مىللهتلهرنىـڭ بىـرى

چۈنكى، ئۇيغۇرالر ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ تـارىخى 

، مهدهنىيهت مىراسلىرى مول بولۇپ، ئۇ جۇڭخۇا ئۇزۇن

مىللهتلىرى مهدهنىيهت خهزىنىسىنىڭ ئورگانىـك تهركىبـى 

بــۇ تهركىبــى قىــسىم كهم بولــسا، جۇڭخــۇا . قىــسمى

ــۇكهممهل  ــى م ــارىخى ۋه مهدهنىيىت ــڭ ت مىللهتلىرىنى

ئۇيغۇرالرنىــڭ تــارىخىي ۋه مهدهنىيىتىنىــڭ . بولمايــدۇ

پ، ئـۇنى تۆۋهنـدىكى قىممىتى ھهقىقهتهن يۇقىرى بولۇ

  . جهھهتلهردىن چۈشىنىشكه بولىدۇ

بىر مىللهتنىڭ تـارىخى ۋه مهدهنىيىتـى، شـۇ . 1      

مىللهتنىڭ ئىجادچانلىق روھىنى ئۆستۈرۈشـكه پايـدىلىق 

چۈنكى مىللي تارىخ ۋه . ئىمكانىيهتلهرنى يارىتىپ بېرىدۇ

. مىللي مهدهنىيهت، شۇ مىللهتنىڭ ئهڭ مـۇھىم بـايلىقى

ارىخى ۋه مهدهنىيىتى بىـلهن مهزكـۇر مىلـلهت مىللهت ت

ــدۇ ــگه بولى ــردهكلىككه ئى ــك بى ــۇڭا، . دېئالېكتى ش

سىستېمىلىق ۋه تىپىـك مىلـلهت تارىخىنىـڭ ۋه مىللـى 

مهدهنىيهتنىڭ بولۇشى ھهمده شـۇ مىلـلهت تـارىخي ۋه 

مهدهنىيىتىنى، مهزكۇر مىللهت توپىنىڭ بىلىشى، كهلگۈسى 

ى جهھهتـتىن ئـۆزىنى ئهۋالدالرنىڭ ئۆزىنى بىلىش، روھ

تويۇندۇرۇش، ئۆزىنى ئۈزلۈكسىز تهرهققىي قىلـدۇرۇش، 

شۇنداقال، يېڭى ئىجـادىيهت، كهشـپىياتالرنىڭ بارلىققـا 

ئۆزىنىـڭ . كېلىشىنى روھى ئوزۇق بىلهن تهمىن ئېتىـدۇ

باشقا مىللهتلهر بىلهن بىلله مهۋجۇت بولۇپ تـۇرۇش ۋه 

  . تهرهققى قىلىشى ئۈچۈن ئۇل سالىدۇ

 ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخ ۋه مهدهنىيىتىنى بىلىـش، .2      

مىللىتىمىزنىڭ ئۇيۇشۇشچانلىقى ۋه ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى 

ــدىلىق ــكه پاي ــي . سۈرۈش ــارىخى ۋه مىللى ــلهت ت مىل

-مهدهنىيهت، بىر مىللهتنىـڭ ئۇيۇشۇشـچانلىقىنى بىـر

بۇ يىپ بىـلهن . بىرىگه چىرماپ تۇرىدىغان مهنىۋى يىپ

يا مىللهتلىـرى بىـلهن بىـرلىكته، باغالنغان مىللهت، دۇن

مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ۋه مىللهتلهر ئارا ئورتاق گۈللهپ، 

بىلله مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش جهريانىدا ئۆزىنىڭ رولىنى 

  . تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرااليدۇ

ئۇيغۇرالرنىـــڭ تارىخىغـــا، مهدهنىيىـــتىگه . 3      

مهتلىــك قىممهتلىــك جــاۋاھىراتالر، كهشــپىياتالر ۋه قىم

ئۇنىڭ . تهجرىبىلهر، ئاچچىق ساۋاقالر مۇجهسسهملهشكهن

ــارى  ــشقا ۋه ج ــسلىق قىلى ــشقا، ۋارى ــده ساقلىنى ئىچى

. قىلدۇرۇشـقا تېگىـشلىك تهرهپــلهر ناھـايىتى نۇرغــۇن
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ــك  ــش، دېئالېكتى ــايهن قىلى ــى نام ــڭ قىممىتىن بۇالرنى

يهنى، قهدىمكىنـى بۈگـۈن . ماتېرىيالىزمنىڭ پىرىنسىپى

ــزمهت قى ــۈن خى ــا ئۈچ ــى دۇنياغ ــدۇرۇش، مىللهتن ل

يۈزلهنــدۈرۈش، ئورتــاق گۈللىنىــشنىڭ ھهقىقىــي 

شۇڭا مىللىتىمىزنىڭ . ئهمهلىيلىشىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

تارىخىنى ئۆتمۈشكه ئايالندى، مىللـي مهدهنىيىتىمىزنـى 

دهۋردىن قالدى، تومپايلىق دهپ قاراش، ئۇنىڭغا ئېتىبار 

لىپ چىقىـشىغا بهرمهسلىك تېخىمۇ چوڭ خاتالىقالرنىڭ كى

شۇڭا ئۆز مهۋجـۇتلىقىمىزنى . سهۋهبچى بولۇشى مۇمكىن

ــۇم  ــۈن چوق ــدۇرۇش ئۈچ ــي قىل ــاقالش ۋه تهرهققى س

ئۆزىمىزنى بىلىشىمىز، خهلقىمىزنىڭ ئېـسىل مهدهنىـيهت 

ئهنئهنىلىرىدىن روھى ئوزۇق ئېلىپ، دۇنيـا مىللهتلىـرى 

ئارىسىدا تهڭ ئالغا ئىلگىرىلهش، ئۆز مهۋجـۇتلىقىمىزنى 

  .ش ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇشنىڭ بىردىن بىر يولىساقال

ــادا ــڭ : س ــاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىنى ــۆۋهتته ف ن

ــارتۇقچىلىقالر ۋه  ــداق ئ ــده قان ــات ئىجادىيىتى ئهدهبىي

  يېتهرسىزلىكلهر بار؟

فاكۇلتېتىمىز ئهدهبىيـات پهنلىـرى (ئىمام مولالخۇن 

فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغـۇچىلىرى ئارىـسىدا  ):ئوقۇتقۇچىسى

يازىدىغانالر كۆپ، ئهمما سىنىپالر بويىچه قارىغاندا شېئىر 

ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا ئىپىـك . نى ئىگىلهيدۇ10%ئاران 

مېـنىڭچه، . ئهسهرلهرنى يازىـدىغانالر يـوق دىيهرلىـك 

بۇنداق نهتىجىنىڭ كېلىـپ چىقىـشىدا، بىـر تهرهپـتىن 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزىقىشى ئاساسلىق رول ئوينىغان؛ يهنه 

ىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ داڭلىق ئهسهرلهرنى ئوقۇپ بىر تهرهپت

ــان ــك بولمىغ ــشى يېتهرلى ــام ئېلى ــز . ئىلھ ئهگهر بى

ئىجادىيىتىمىزده يېڭىلىق يارىتىمىز دهيدىكهنمىز، ئهدهبىي 

ئهسهرلهرنى كۆپ ئوقۇپ، رېئـال تۇرمۇشـنى چوڭقـۇر 

كۆزىتىــپ، ئــادهم ۋه ھادىــسىلهرنى تهھلىــل قىلىــپ، 

  .اس سىلىشىمىز كېرهكئۆزگىچه ئۇسلۇب يارىتىشقا ئاس

دهۋرىمىز تهرهققىياتىغـا ئهگىـشىپ، ئۇيغـۇر : سادا

بىـز ياشـالر . مهدهنىيىتى يوقىلىشقا قاراپ يـۈزلهنمهكته

ــداق  ــتا قان ــورىمىزنى قوغداش ــيهت ۋه فولىكل مهدهنى

  مهسئۇلىيهتنى ئۈستىمىزگه ئېلىشىمىز كېرهك؟

فاكۇلتېتىمىز ئهدهبىيات پهنلىرى (ئابلىكىم مهھهممهت 

ــسىئوقۇت ــۇر دهۋرى، پهن): قۇچى ــڭ -ئۇچ تېخنىكىنى

بىلىمنىـڭ -ئۇچقاندهك تېـز تهرهققـى قىلىـشى ئىلىـم

پارتلىشى خاراكتېرلىك يېڭىلىنىشى ئۇيغـۇر مهدهنىيىتـى، 

فولكلورى ۋه ئهدهبىياتنىڭ ھهقلىق مىراسچىلىرى بولغان 

ياشــلىرىمىزنى يېڭــى، مــۇرهككهپ ۋه ئاالھىــده بىــر 

  .ئىمتىھانغا چاقىرماقتا

ــلىر ــدۈرۈپ ياش ــۆزىنى يېتىل ــت ئ ىمىز ھهر ۋاقى

كېلىۋاتقان بولـسىمۇ، ئۇچـۇر دهۋرىـده تهبىئهتنىـڭ، 

ئىجتىمائىيهتنىڭ ۋه ئۆزىنىڭ بهزى سىرلىرىنى چۈشـىنىپ 

بواللمايدىغان، تېڭىرقـاپ قالىـدىغان ئهھۋالالرغـا دۇچ 

ئۆگىنىش ئارقىلىق كونا سىرالرنىڭ يېشىلىـشى . كهلمهكته

ش بىـلهن بىـرگه يېڭـى مهلۇم مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـ

قىـسقىچه . سىرالرنىڭ بايقىلىشىنىڭ سهۋهبچى بولىۋاتىدۇ

قىلىپ ئېيتقاندا، دهۋرىمىز ياشلىرى ئهڭ تېز تهرهققىيـات 

بىلهن ئهڭ زور ئهقىلنىڭ، ئهڭ چوڭ پۇرسهت بىلهن ئهڭ 

زور خىرىسنىڭ بىرال ۋاقىتتا مهۋجۇت بولۇپ تۇرغانلىقىنى 

ــ ــڭ جى ــپ، ۋهزىيهتنى ــۇر ھــېس قىلى ددىيلىكىنى چوڭق

چۈشۈنۈپ يېتىـپ ئـۆزى، مهدهنىيىتـى، فولكلـورى ۋه 

ئهدهبىياتى ھهققىـده سـوغۇققانلىق ۋه ئهسـتايىدىللىق 

  . بىلهن ئويلىنىش دهۋرىنى باشالتتى

دهۋرىمىـز «ساۋاقداشالرنىڭ مېنىڭـدىن سـورىغان 

تهرهققىياتىغا ئهگىشىپ ئۇيغۇر مهدهنىيىتى، فولكلورى ۋه 

بىـز ياشـالر . اپ يـۈزلهنمهكتهئهدهبىياتى يوقىلىشقا قار

ئۇالرنى قوغداشتا قانـداق مهسـئۇلىيهتنى ئۈسـتىمىزگه 

دېگهن سوئالى ئهنه شۇ ئويلىنىشتىكى » ئېلىشىمىز كېرهك

  .ھهرىكهتنىڭ بىر كونكرېت ئىپادىسىدۇر

مهن بۇ چوڭ سوئالغا  تۆۋهندىكىچه  ئهڭ  قىـسقا 
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ئۇيغـۇر مهدهنىيىتـى، فولكلـورى ۋه : جاۋاب بىـرىمهن

. بىياتى ئۆزگىرىدۇ، يېڭىلىنىـدۇ، تهرهققـى قىلىـدۇئهده

چـۈنكى، ياشـلىرىمىزنىڭ . ئهمما، مهڭگـۈ يوقالمايـدۇ

بىـزده . يۇقىرىقىدهك سوئاللىرى بار، سهن ۋه مهن بـار

  .مۇشۇنداق ئىشهنچ بار

يىلى دوكتورلۇقتـا ئوقۇۋاتقـان -2007سىز : سادا

مهزگىلده گولالندىيىگه چىقىـپ بىـر يىـل خىـزمهت ۋه 

بـۇ جهريانـدا ئهڭ . ىش پۇرسـىتىگه ئېرىشىپـسىزئۆگىن

  مۇھىمى نېمىلهرنى ھېس قىلدىڭىز؟

فاكۇلتېتىمىز قهدىمكى ئۇيغۇر تىلـى (دىالرا ئىسراپىل    

پۇرسهت كۈتـۈپ تۇرغانالرغـا ئهمهس، ): ئوقۇتقۇچىسى

يىلـى گولالنـدىيه -2007مهن  .تىرىشقانالرغا مهنسۇپ

تچى بولۇپ بىر ئۈترهخت ئۇنىۋېرسىتېتىدا مېھمان تهتقىقا

بۇ مهزگىلده ئاساسلىقى چهتئهللىكلهرنىڭ . يىل ئىشلىدىم

ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشى ئۈچۈن ئېنگلىـزچه ئۇيغـۇر تىلـى 

ــدى ــسى تهييارالن ــڭ. گرامماتىكى ــۇق  مېنى دوكتۇرل

ئوقۇۋاتقان مهزگىلده بۇنداق ياخـشى بىـر پۇرسـهتكه 

ئېرىشىشىم ئالدى بىلهن كهسىپكه، ئاندىن چهتئهل تىلىغا 

ئهمهلىيهتـته سـىزنىڭ . ا بولغانلىقىمـدىن بولـدىپۇخت

ــك  ــىزنىڭ ئهڭ كۆرۈنهرلى ــپىڭىز س ــان كهس ئۆگىنىۋاتق

شۇڭا، ساۋاقداشالر كهسپى . ئاالھىدىلىكىڭىز ھېسابلىنىدۇ

شۇنىڭ بىلهن . پهنلهرنى چوقۇم ياخشى ئۆگىنىشى كېرهك

بىرگه كهسىپنى ياخشى ئىگىلهش ئۈچۈن، ئۇچۇر قـورالى 

. ىمۇ پۇختا ئىگىلهشكه توغرا كېلىدۇبولغان چهتئهل تىلىن

ـــــۆزىڭىزنى  ـــــن ئ ـــــسى جهھهتلهردى ھهر قاي

مۇكهممهللهشتۈرگىنىڭىزده، سىز پۇرسهتنى ساقلىمايـسىز، 

  .                    پۇرسهت سىزنى ئىزدهپ كېلىدۇ

كهسىپته نهتىـجه قـازىنىمهن دهيدىكهنـسىز، . 1

. كهسپىڭىزنى قىزغىن سۆيۈشىڭىز ئالدىنقى شهرت بولىدۇ

ــۇ  ــتىن ش ــر تهرهپ ــدا بى ــدىكى ۋاقتىم مهن گولالندىيى

مهكتهپتىكى تهتقىقات تېمىسىنى ئىـشلىگهچ، ئۆزۈمنىـڭ 

بۇنىڭدىن سـىرت . ئوقۇش پۈتتۈرۈش ماقالىسىنى يازدىم

ئـۇ . يهنه بهزى تىلشۇناسلىق دهرسلىرىگىمۇ قاتناشـتىم

يهردىكى ئوقۇغۇچىالردىن ئالغان ئهڭ چوڭ تهسىراتىم شۇ 

ىالر ھهممىـسى ئـۆزى قىلىۋاتقـان بولدىكى، ئوقۇغـۇچ

شـۇڭا ئـۇالر كهسـپىنى . كهسىپنى قىزغىن سـۆيىدىكهن

بهزىده ياخـشى كـۆرگىنىمىز بىـلهن . بېرىلىپ ئۆگىنىدۇ

. تاللىشىمىز ئوتتۇرىسىدا پهرق بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن

. لېكىن بۇنىڭ بىلهن ئۈمىدسىزلىنىپ كهتسهك بولمايـدۇ

گىنىـپ، ئـۇنى ئۆگىنىۋاتقان كهسـپىمىزنى بېرىلىـپ ئۆ

بـۇ كهسـىپكه ئـۆزىمىزنى ن ھهقىقىي چۈشهنگهنده ئاندى

گولالندىيه ۋه گېرمانىيىده مۇشۇ كهسىپته . بېغىشلىيااليمىز

شۇغۇللىنىۋاتقان كهسىپداشالرنىڭ زور كـۆپچىلىكى گهرچه 

ئۆزى تۈركىي مىللهت بولمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ بۇ كهسىپكه 

نـده بولغان مـۇھهببىتى ۋه ئـۆزىنى ئاتـاش روھـى مه

ـــدۇردى ـــىر قال ـــۇر تهس ـــايىن چوڭق ئهگهر . ئىنت

چهتئهللىكلهردىن ئۆگىنىـشكه تـوغرا كهلـسه، بىـز ئهڭ 

ئالدى بىلهن ئۇالرنىـڭ مۇشـۇ روھىـدىن ئۆگهنـسهك 

 .بولىدۇ

ئهدهبىيـات -بىز شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇر تىـل. 2

ئىجتىمائىي پهنـده . كهسپى سهۋرىچانلىقنى تهلهپ قىلىدۇ

ئـۇ ئـۇزۇن . ئاسـان ئهمهستېزال نهتىـجه قـازىنىش 

ــم  ــر سىڭدۈرۈشــكه، شــۇنداقال بىلى مۇددهتلىــك ئهجى

 .دائىرىسىنى ئۈزلۈكسىز كېڭهيتىشكه موھتاج

خىزمهت ئىزدهش ياكى يۇقىرى ئۆرلهپ ئوقۇش . 3     

مهسىلىسى نۇرغـۇن ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ 

يۇقىرى ئۆرلهپ ئوقـۇش . ئالدىغا قويۇلغان بىر تالالش

، ئوقۇغۇچىالر ئالدى بىلهن ئوقۇشنى خىزمهت مهسىلىسىده

بىـر -ئىزدهش باش قېتىنچىلىقىدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىن

چـۈنكى سـىز ئـۇ . چارىسى دهپ قارىماسلىقى كېـرهك

ئوقۇشنى تاماملىغاندا، يهنه ئوخشاشال خىزمهت ئىـزدهش 

يـۇقىرىالپ ئوقۇشـتا يهنه . مهسىلىسىگه دۇچ كېلىـسىز
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تىياقىڭىز بارمۇ يوق، بـۇ كهسىپكه نىسبهتهن قىزغىن ئىش

يهنه بىر مهسـىله، . مهسىلىنى ئايدىڭالشتۇرۇشىڭىز كېرهك

 شارائىتلىرىڭىز سىزنىڭ يۇقىرىالپ -سىزنىڭ باشقا شهرت

شۇڭا ئوقۇش پۈتتۈرۈش . ئوقۇشىڭىزغا يار بېرهمدۇ يوق

ئالدىدا تۇرغان ئوقۇغۇچىالر ئۆزىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىنى 

ئهگهر سـىز . ىش كېرهكئهڭ مۇھىم چىقىش نۇقتىسى قىل

بۇ كهسىپنى قىـزغىن سۆيـسىڭىز، بـۇ كهسـىپ بىـلهن 

داۋاملىق شۇغۇللىنىش ئويىڭىز بولسا، شـارائىتىڭىز يـار 

. بهرسىال چوقۇم داۋاملىق ئوقـۇش ئۈچـۈن تىرىـشىڭ

بولۇپمۇ ھازىر مهكتىپىمىزنىـڭ ۋه فاكولتېتىمىزنىـڭ ھهر 

. ىدۇقايسى جهھهتتىكى شارائىتى ئۈزلۈكسىز ياخشىلىنىۋات

ئــۆرلهپ ئوقۇســىڭىز نۇرغــۇن ياخــشى پۇرســهتلهرگه 

 .ئېرىشهلىشىڭىز مۇمكىن

  !تىرىشقان تاغ ئاشار: ئاسپىرانتالر دهيدۇ-دوكتۇر

كهسپىمىزنىڭ يۇقىرى چوققىـسىغا «سىلهرنى : سادا

سـىلهر كهسـپىمىزنى . دهپ قـارايمىز» چىققان ئۈلگىمىز

تېخىمۇ چوڭقۇر نۇقتىدىن تهتقىـق قىلغـۇچىالر بولـۇش 

ۈپىتىڭالر بىلهن، تولۇق كـۇرس ئوقۇغـۇچىلىرى بهش س

ــرهك دهپ  ــۆگىنىش كې ــى ئ ــدا نېمىلهرن ــل جهريانى يى

  قارايسىلهر؟

ــۇن  ــات تۇرس ــۇر -2008(پهرھ ــق دوكت يىللى

ئۆزى قايسى كهسـىپكه ): ئاسپىرانتى، تونۇلغان يازغۇچى

قىزىقسا، شۇنى تىرىشىپ ئۆگىنىش ۋه شۇ كهسىپكه دائىر 

. لالرنى كۆپلهپ كۆرۈش الزىـمدهرستىن سىرتقى ماتېرىيا

بهزى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئۆز دهرسىنى ئادهتتىن تاشـقىرى 

ــۆزى  ــۇچىنى ئ ــپ، ئوقۇغ ــا قويۇۋېلى ــۇھىم ئورۇنغ م

قىزىقمىغان دهرسلهرگه ئادهتتىن تاشقىرى زورالپ، ئۇالرغا 

دهرستىن سىرت ماتېرىيال كۆرىدىغان ۋاقىت بهرمهسلىكى 

  .ئوقۇغۇچىالرنى نابۇت قىلىشى مۇمكىن

-يىللىــق دوكتــۇر-2008(تۇرســۇنجان ئىمىــن 

ئهگهر . بهش يىل ھهرگىز ئاز ۋاقىت ئهمهس): ئاسپىرانتى

ئۆزىمىز خالىـساقال ۋه ۋاقىتـتىن ياخـشى پايدىالنـساقال 

تىلـشۇناسلىق ۋه . نۇرغۇن بىلىملهرنـى ئىگىلىيهلهيمىـز

ئهدهبىيات كهسىپلىرىنىڭ چېتىلىش دائىرىـسى بىـرقهدهر 

ماي كىتاپ ئوقـۇش ۋه خـاتىره شۇڭالشقا، توختى. كهڭ

قالدۇرۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشىمىز؛ كهسـپىمىز بىـلهن 

مۇناسىۋهتلىك كىتاپالرنىال ئهمهس ئۆزىمىز قىزىقىـدىغان 

قهدىمكـى ئۇيغـۇر . كىتابالرنى تالالپ ئوقۇشىمىز كېرهك

-تىلى ھازىرقى تىلىمىزنىڭ يىلتىـزى ۋه ئۇيغـۇر تىـل

هدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى ق. ئهدهبىياتى تهتقىقاتىنىڭ ئاساسى

ياخشى ئۆگهنسهك، ھازىرقىنى تېخىمۇ ياخـشى تهتقىـق 

بىز ئۈچۈن مۇھىم بولغان يهنه بىر ئىش . قىلغىلى بولىدۇ

ئوقۇغۇچىلىرىمىز چهتئهل تىلىنى . چهتئهل تىلى ئۆگىنىش

ئۆگىنىشنى كىيىن باشلىغاچقا، چهتئهل تىلـى ئۆگىنىـشته 

مـا ئـارىمىزدا ئهم. نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرغـا ئۇچرايـدۇ

. چهتئهل تىللىرىنى ياخشى ئىگىلىگهن ئوقۇغۇچىالرمۇ بار

چهتئهل تىللىرىنى ياخـشى ئىگىـلهش بىـزگه نۇرغـۇن 

چۈنكى، كهسپىمىزگه ئائىت . قۇاليلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ

نۇرغۇن ئهسهرلهر ئىنگلىز، نېمىس، تـۇرك، يـاپۇن ۋه 

ــان ــدا يېزىلغ ــۆزىمىزنى . روس تىللىرى ــقا ئ شۇڭالش

مهللهشتۈرۈشنى ئوياليـدىكهنمىز چوقـۇم چهتـئهل مۇكهم

تىللىرىنى بولۇپمۇ كهسپىمىز بىلهن زىـچ مۇناسـىۋهتلىك 

بولغان ئىنگلىز تىلى، تۈرك ۋه نېمىس تىللىرىنى ياخشى 

  .ئۆگىنىشىمىز كېرهك

ــۈمه  ــمانجان ج ــۇر-2008(ئوس ــق دوكت -يىللى

ئالدى بىلهن، ژورنىلىڭالردىن بىزگه سهھىپه ): ئاسپىرانتى

. تىپ بهرگهنلىكىڭالر ئۈچـۈن رهھـمهت ئېيتىمىـزئاجرى

-مهركىزىــي مىللهتــلهر ئۇنىۋېرســىتېتى ئۇيغــۇر تىــل

ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا بهش يىللىـق گـۈزهل مىنـۇتالر 

مهيلى بىـز . ھهممىمىز ئۈچۈن ئىنتايىن ياخشى پۇرسهت

قانچىنچى يىللىقتا بولۇشىمىزدىن قهتئىينهزهر، ھهر مىنۇت 

ڭ قىممهتلىــك پۇرســهت ھهر بىرىمىــز ئۈچــۈن ئه
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ــسابلىنىدۇ ــداق . ھې ــى قان ــر دهقىقىن ــۇھىمى، ھهربى م

ئۆتكۈزۈش ھهربىر ئهقىل ئىگىـسىنىڭ ئـۆزىگه بـاغلىق 

  .خاالس

بىز مهزكۇر ئالىي مهكتهپكه قهدهم قويغاندىن باشالپ 

تاكى پۈتتۈرگهنگه قهدهر، ئېنىقكـى ھهرخىـل كىـشىلهر 

ۈچ بىلهن ئۇچرىشىش جهريانىدا ھهرخىـل سـوئالالرغا د

. ئۇالر سورىغان سوئالالر تهمتىرىتىشى مـۇمكىن. كېلىمىز

بۇ يهرده سىزلهرگه بېرىدىغان جاۋابىم شـۇكى، سـىزده 

ئۆزىڭىز تاللىغان يولغا قارىتا ئىككىلىنىش پوزىتسىيىـسى 

بولمىسۇن، ئۆزىڭىزده بىر مهيـدان بولۇشـى كېـرهك، 

باشقىالر نېمه دېـسه ھه دهپ ئهگىـشىپ كېتىۋهرسـىڭىز 

  .بولمايدۇ

كهســپىي جهھهتــته، كهســىپكه دائىــر بىلىملهرنــى 

مۇكهممهل ئىگىلهش بىلهن بىرگه، كهسـپ تهرهققىيـاتى 

قهيهردىن قهيهرگىچه بولۇۋاتقانلىقى ھهققىده مهلۇماتالرنى 

ھهرقانداق چوڭ ئىش كىچىك قهدهمدىن . كۆرۈپ تۇرۇڭ

قاچـانمۇ «سىزلهر بهزىده بىـزلهرگه قـاراپ . باشلىنىدۇ

. دهپ ئويلىشىڭالر مۇمكىن» !والرمىزشۇالرغا ئوخشاش ب

قابىلىيىتى چوڭ ئىشالرنى قىلىـشقا -ھهممىمىزنىڭ ئهقلىي

ــدۇ ــان. يېتى ــشاش يارىتىلغ ــز ئوخ ــۈنكى ھهممىمى . چ

ئۆزىمىزده بار بولغـان يوشـۇرۇن قـابىلىيهتنى تونـۇپ 

يېتىش ۋه ئۇنى جارى قىلـدۇرۇش ئـارقىلىق ئـۆزىمىز 

 سـىزلهر چـوڭ شۇڭا،. نىشانلىغان مهقسهتكه يېتهلهيمىز

شاخقا ئېسىلماي، ھهركۈنلـۈك ئىـشىڭالرنى ئورۇنـداپ 

ماڭساڭالر، شۇنىڭدهك كېـيىن نـېمه ئىـش قىلىـشىڭالر 

غـايه بـويىچه قهدهم -ئۈستىده نورمال بولغـان ئـارزۇ

  .بېسىشىڭالرنىڭ ئۆزى غهلىبىدىن ئىبارهت

قانداق ئۆگىنىش، نېمىلهرنى ئۆگىنىش مهسىلىـسىگه 

ئۇزۇن، بهزىـده بىردهمـده كهلسهك، بهش يىل بهزىده 

ئالـدىڭىزغا قارىـسىڭىز . ئۆتۈپ كېتىدىغاندهك بىلىنىدۇ

ئۇزۇندهك بىلىنگهن بىلهن، باسقان قهدهملىـرىگه قـاراپ 

باقسىڭىز، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ئۆتـۈپ كهتكهنـدهك 

ــدۇ ــان . بىلىنى ــدا كۆيۈمچ ــل جهريانى ــۇ بهش يى ب

دۇ، ئوقۇتقۇچىلىرىمىز ھهممه بىلىمنى ئۆگىتىـپ بواللمايـ

سىزگه قانداق ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئۆگىتىپ قويغانـدىن 

كېيىن، قالغان بىلىملهرنى ئۆزىڭىز ئۆگهنسىڭىز تهبىئىـي 

يۇقىرىدا ئېيىتپ ئـۆتكىنىمىزدهك، . ئۆگىنىپ كېتهلهيسىز

كهسىپىي بىلىملهرنى مۇكهممهل ئىگىلهش بىلهن بىـرگه، 

كهسىپكه دائىر بىلىملهرنى، جۈملىدىن تارىخ، مهدهنىـيهت 

دېگهنـدهك دهرسـلهرنى يانـداش قىلىـپ ...ۋه تۈركچه

ئۆگهنسىڭىز بهش يىلنى مهنىلىك ئۆتكۈزگهن بولىـسىلهر 

مهكتهپته ئۆگهنگهن بۇ كهسپىي بىلىمـلهر . دهپ قارايمهن

ــشلهتمهكچى  ــېمىگه ئى ــى بهردى، ن ــىزگه نېمىلهرن س

دېگهنلهرنــى ھهر ۋاقىــت ئــويالڭ، كهســپىي جهھهتــته 

ىك جهھهتتىمـۇ ئـۆزىڭىزنى يېتىلىش بىلهن تهڭ ئادىمىيل

تولۇقالڭ، شۇندىال كهسپ ۋه ئادىمىيلىكته تهڭ نهتىـجه 

  .قازانغان بولىسىز دهپ قارايمهن

يىللىق چاغاتاي ئۇيغۇر -2007(نۇرئهخمهت ئوبول 

ئالدى بىلهن كهسپىمىزنى قهدىـرلهپ، ): تىلى ئاسپىرانتى

ئۇنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئۆگهنگهندىن باشقا ئۇنۋېرسـال  

رنى ياخشى ئىگىلىشىمىز؛ چهتئهل تىلىنى ياخـشى بىلىمله

ــشىمىز ــۈك پايدىلىنى ــدىن ئۈنۈمل ــپ ئۇنىڭ . ئۆگىنى

ــپ  ــسىز ئۆگىنى ــائهتلهنمهي،  ئۈزلۈك ــۆزىمىزدىن قان ئ

بىلىمىمىزنى يېڭىلىـشىمىز، چوڭقۇرالشتۇرۇشـىمىز، نهزهر 

باشقىالرغا قارىغاندا كـۆپرهك . دائىرىمىزنى كېڭهيتىشىمىز

يهتته ئۇالر بىلهن تهڭ، باراۋهر كۈچ سهرپ قىلىپ، جهمئى

ئورۇندا تۇرااليدىغان، خىزمهت بىزنـى ئهمهس بهلكـى، 

ــهرت ــدىغان ش ــى تالالي ــز خىزمهتن ــارائىتنى ۋه -بى ش

كهسـىپته ئۇتـۇق قازىنىـپ . ئىقتىدارنى ھازىرلىـشىمىز

ئۆگىنىش ۋه . جهمئىيهتته ئورنىمىزنى تىكلىشىىمىز كېرهك

تلىك بولىشىمىز؛ تۇرمۇشتا غهيرهتلىك، چىداملىق، جۈرئه

ساغالم بولغان پىسخىكىنى يېتىلدۈرۈشـىمىز، ئـۆزىمىزگه 
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ــشلىرىمىزدا  ــشىمىز؛ ئى ــدۋار بولى ــشىمىز، ئۈمى ئىشىنى

سهمىمىي، ئهستايىدىل، ئىزچىل بولىـشىمىز؛ مۇسـتهقىل 

پىكىر يۈرگۈزىـدىغان، ئهركىـن تهپهككـۇر قىلىـدىغان، 

باشقىالر قىلمىغاننى جۈرئهتلىـك بىـلهن قىلىـپ، يېڭـى 

هزهرىيه ۋه يېڭى شهيئىلهرنى  ئوتتۇرىغا چىقىرااليـدىغان ن

  .يېڭىلىق يارىتىش روھىنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرهك

ــۈپ  ــشىنى كۈت ــدىن كېلى ــهتنىڭ ئۆزلىكى پۇرس

تۇرماستىن، ئۆزىمىز پۇرسهت يارىتااليدىغان قـابىلىيهتنى 

يېتىلدۈرۈشىمىز؛ رىقابهت ئېڭىمىزنى ئۆستۈرۈپ باشـقىالر 

بهتلىشهلهيدىغان، رىقابهتته پۇت تىرهپ بىلهن دادىل  رىقا

تۇرااليــدىغان بولىــشىمىز؛ دهۋرنىــڭ ئېھتىياجىغــا 

ماسلىشااليدىغان بولىشىمىز؛ ئۆگهنگهنلىرىمىزنى ئهمهلىـي 

ئىشلىتىپ، ياخشى نهتىجه ھاسىل قىلىـپ جهمىئيتىمىـزگه 

ۋه مىللىتىمىزگه تېگىـشلىك ھهسـسىمىزنى قوشۇشـىمىز 

  .كېرهك

يىللىــق ماگىــستىر -2007(ئابــدۇمىجىت جېلىــل 

مېنىڭچه، تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرى ئانا ): ئاسپىرانتى

تۈگىمهس مهنىۋى مېۋىـسى -تىلىمىز ۋه ئۇنىڭ پۈتمهس

ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنىڭ  ئۈمىدلىك ۋارىسچىلىرى بولـۇش 

سۈپىتى بىلهن بهش يىللىق ئوقۇش جهريانىدا بىر پۈتۈن 

يـاتىمىز تارىخى دهۋرلهردىكـى ئانـا تىلىمىـز ۋه ئهدهبى

ھهققىده بىر قهدهر مۇكهممهل ئاساسـى بىلىمـگه ئىـگه 

بولغاندىن تاشقىرى، خهنزۇ ۋه قېرىنداش تۈركى خهلقلهر 

ئهدهبىيــاتى، دۇنيــا ئهدهبىيــاتى نهمــۇنىلىرىنى -تىــل

تېرىشىپ ئۆگهنگىنىده؛ بۇ جهريانـدا قـۇرال سـۈپىتىده 

خىزمهت قىلىدىغان خهنزۇ، ئىنگلىـز، تـۈرك تىللىرىنـى 

گىلهشـكه تىرىـشچانلىق كۆرسـهتكىنىده؛ بـۇ پۇختا ئى

تىلالردا بىر قهدهر راۋان بولغـان نۇتـۇق ۋه ئهمهلىـي 

يېزىقچىلىق ئىقتىدارىنى ھازىرلىغىنىدا؛ توغرا، ئىلمىي ۋه 

ئــۇزاق مۇددهتلىــك ئــۆگىنىش مېتــودى ۋه ئــادىتىنى 

يىتىلدۈرگىنىده؛ كىيىنكى ئوقۇش، ئۆگىنىش، تهتقىقـات 

  .س تۇرغۇزااليدۇھاياتىغا مۇستهھكهم ئاسا

ــامۇت  ــۈل م ــستىر -2008(نۇرۇنگ ــق ماگى يىللى

مهكتهپ  كۇتۇپخانىـسى بىزنىـڭ بـايلىق ): ئاسپىرانتى

ــايلىق  ــدىن ب ــساقال خهزىنى ــاد قىل ــز، ئىجتىھ خهزىنىمى

بهش يىل جهريانىدا كهسىپكه مۇناسـىۋهتلىك . تاپااليمىز

 ماتېرىيالالر ۋه باشـقا سـاھهدىكى كىتـابالرنى -كىتاپ

ېرسال ساپايىمىزنى ئۆستۈرۈشكه ئهھمىـيهت كۆرۈپ ئۇنۋ

بهرسهك ۋه ئۆگهنگهنلىرىمىزنى  ئهمهلىيهتـته ئىـشلىتىپ 

كۆرۈشكه تىرىشىدىغان بولساق بۇ بهش يىلنى مهنىلىـك 

  .ئۆتكۈزگهن بولىمىز

ــىن  ــۈلجهننهت ياس ــستىر -2008(گ ــق ماگى يىللى

ئالىي مهكتهپته ئوقۇش پۇرسىتى ھهرقانداق ): ئاسپىرانتى

شۇڭا، قولىمىزغـا كهلـگهن بـۇ . ىۋهرمهيدۇئادهمگه كېل

پۇرسهتنى قهدىرلهپ، توختاۋسىز ئىلگىرىلهپ، ئۆزىمىزنى 

مۇشـۇ كهسـپنى تـالالپ . مۇكهممهللهشتۈرۈشىمىز الزىم

ــۇھهببهت  ــىپكه م ــۇم كهس ــكه چوق ــقا كهلگهچ ئوقۇش

باغلىشىمىز، سۆيۈنۈش ھېسسىياتىمىز بىلهن ئۆگىنىشىمىز 

ىدا بولماسـلىقىمىز ھهرگىزمۇ زېـرىكىش تۇيغۇسـ. الزىم

چۈنكى، بىز ياقتۇرغان ئىشالرنى قىلغىنىمىز بىلهن . الزىم

بهختلىك بواللمايمىز، بهلكى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى 

  .قىلىش بىلهن  بهختلىك بوالاليمىز

ــساق  ــستىر -2008(ھۆرىگــۈل سام ــق ماگى يىللى

تىرىشچانلىقتىن كېلىدۇ، قىـزىقىش -نهتىجه): ئاسپىرانتى

سىز مهيلى نېمىگه قىزىقىـڭ، . ئاساس بولىدۇتىرىشىشقا 

! ئۆزىڭىزگه ئىـشىنىڭ. شۇ جهھهتته ئىزدىنىڭ، تىرىشىڭ

-ھامان بىر كۈنى شۇ قىلغان ئىشىڭىزدىن ھهممه ئاغزى

. ئاغزىغــا تهگــمهي مــاختىغۇدهك نهتىــجه يارىتااليــسىز

ھهمـمه . ئۆزلىكىڭىزنى، خاسلىقىڭىزنى نامايان قىالاليسىز

كـى ھـېچكىم قىلمىغـاننى قىلىـش قىلغاننى ئهمهس، بهل

  .تېخىمۇ مۇھىم

ــىنجان  ــاينۇر ياس ــستىر -2008(ئ ــق ماگى يىللى
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مهن ئالىي مهكـتهپكه تېخـى تۈنۈگـۈنال «): ئاسپىرانتى

كهلگهندهكال قىلغان ئىـدىم، بهش يىللىـق ھاياتىمنىـڭ 

قانداق قىلىپ بۇنچىـۋاال تېـز ئۆتـۈپ كهتكهنلىكىنـى 

تۈرگهن ھهرقانداق مانا بۇ ئوقۇش پۈت. »بىلمهيال قالدىم

ھايات شۇنداق، . ئوقۇغۇچىنىڭ قهلبىدىكى يۈرهك سۆزى

ده، -شهرهپلهرگه چۆمۈلـۈپ كېتىـسىز-بهزىده سىز شان

يهنه . چېھرىڭىــزده خۇشــاللىق كۈلكىــسى جىلۋىلىنىــدۇ

. بهزىده ئويالپمۇ باقمىغان ئوڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچرايـسىز

 مۇشـۇ. كۆز ياشلىرىڭىز تۆكۈلىـدۇ، ئۈمىدسىزلىنىـسىز

ئوڭۇشسىزلىق ۋه مهغلۇبىيهتنىڭ ھاياتىڭىزدىكى چىقىـش 

يولىڭىزنى تېپىشنىڭ دهسـلهپكى قهدىمـى ئىكهنلىكىنـى 

ئۈمىـدلىك ياشـاش . خىيالىڭىزغا كهلتۈرۈپمۇ قويمايسىز

ئالىي مهكتهپ . ھاياتىڭىزغا يېڭىچه مهنىلهرنى بېغىشاليدۇ

ھاياتىڭىزدا تۆۋهندىكىلهرگه دىققهت قىلىشىڭىزنى تهۋسىيه 

. ئۆزىڭىزنىــڭ قىزىقىــشىنى ئاســاس قىلىــڭ: لىــمهنقى

ئۆزىڭىزده بار بولغان ئاالھىدىلىكلهرنى قىزىپ چىقىـڭ؛  

ــۇ  ــى تېخىم ــىزنىڭ بىلىمىڭىزن ــۇش س ــاپ ئوق كىت

قانداق كىتابالرنى ئوقۇش، «مېنىڭچه . چوڭقۇرالشتۇرىدۇ

مـۇ ئويلىنىـشقا تېگىـشلىك مـۇھىم » قانداق ئوقۇش

 . مهسىله

  القكهلگۈسىمىز تېخىمۇ پار

ــادا ــۆز : س ــڭ ئ ــتهپ ئوقۇغۇچىالرنى ــالىي مهك ئ

ئاالھىدىلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ جهمئىيهتكه يۈزلىنىدىغان 

ــقۇچ ــۇھىم باس ــوتېر . م ــق ۋه كومپي ــىز يېزىقچىلى س

اليىھىــيىلهش ئىــشلىرىدا فــاكۇلتىتىمىزدىكى تــاالنتلىق 

سىز قانداق قىلىـپ ئـۆزىڭىزده . ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرى

  ىلدۈرۈپ چىقتىڭىز؟مۇشۇ ئىقتىدارالرنى يېت

مهن ئالـدى ): يىللىقـتىن -2005 (شۆھرهت ئابال

بىلهن سادا ژورنىلىنىڭ مـاڭىمۇ بىـر كىـشىلىك ئـورۇن 

بىر جۈملىگه يىغىـپ . ئاجىراتقانلىقىغا رهھمهت ئېيتىمهن

قىزىقىــشلىرىمنى : ئېيتقانــدا، مېنىــڭ قىلغــانلىرىم

ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزمهسلىك، ئىزچىل  تاشلىۋهتمهسلىك،

ھهر قانـداق بىـر ئىـشنى . اۋامالشتۇرۇشتىنال ئىبارهتد

تاشلىۋهتمهي ئىزچىل داۋامالشتۇرسـىڭىز شـۇ ئىـشنىڭ 

  .ئهھلى بوالاليسىز

ھهرقانداق ئادهمده غـايه بولىـدۇ، گهپ غايىنىـڭ 

بولماســلىقىدا ئهمهس، ئــۇنى تېــز ئهمهلــگه -بولــۇش

  .تاپالمىغانلىقىدا-ئاشۇرۇشنىڭ توغرا يولىنى تاپالىغان

ىكىلىرى مىنىڭ نهزىرىمدىكى غايىنى ئهمهلـگه تۆۋهند

ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىلىـشقا تىگىـشلىك بولغـان مـۇھىم 

  :ئىشالر

  نىشان تىكلهش

مېنىـڭ  « ئهسـتايىدىللىق بىـلهنسىز ئۆزىڭىزدىن

دهپ سورىسڭىزال نىـشانىڭىزنىڭ نـېمه » نىشانىم نېمه؟

بىر ئىـشنى قىلىـشنى «: بىزده. ئىكهنلىكىنى بىلهلهيسىز

ىنىـڭ ئۇنىـڭ يېرىمىنـى قىلغىنىـڭ بىـلهن نىشان قىلغ

نىـشان . دهيـدىغان ھېكمهتلىـك سـۆز بـار» باراۋهر

تىكلىگهنده توغرا نىـشان تىكـلهش ۋه بىـرال ۋاقىتتـا 

بىـرال . بىرمۇنچه نىشاننى تهڭال تىكلىۋالماسلىق كېـرهك

ــگه ئاشــۇرۇپ  ــسىنى ئهمهل ــشاننى تىكــلهپ بىرىنچى نى

  .ۆتۈش كېرهكبولغاندىن كېيىن ئاندىن ئىككىنچىسىگه ئ

  بهل باغالش

سىز ئىشنىڭ دهسلىپىده قاتتىق ئىرادىگه كېلىـشىڭىز 

قىسقىسى، ئۆزىڭىزنى بىر ئامالالر بىلهن قـاتتىق . كېرهك

ئاندىن ئىرادىڭىز بوشـاپ . ئىرادىگه ئهكىلىشىڭىز كېرهك

مهن . (قالغان ھامان ئۇنى چىڭىتىپ تۇرۇشىڭىز كېـرهك

رنى قىلىـپ بۇ يهرگه نېمىـشقا كهلـدىم؟ نـېمه ئىـشال

كېتىمهن؟ مهن قىلماقچى بولغان ئىـشلىرىمنى قانچىلىـك 

دېگهندهك ) يهنه قايسىبىرىنى قىلىشىم كېرهك؟. قىاللىدىم

ئۆزىدىن سـوراپ تۇرۇشـمۇ ئىرادىنـى -سوئالالرنى ئۆز

  .چىڭىتىشنىڭ ئاددىي ئۇسۇللىرى

  پىالن تۈزۈش
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پىالن تۈزگهنده نىشانىڭىزغا يىتىش ئۈچـۈن الزىـم 

رلىق خام ماتېرىيالالرنى تـالالپ چىقىـڭ ۋه بولىدىغان با

ــتۇرۇڭ ــق ئورۇنالش ــى ئهتراپلى ــى . (ۋاقتىڭىزن نېمىن

نىش، ئۆگىنىش، قايسى ۋاقىتتا ئۆگىنىش، قانچىلىك ئۆگى

  . لهرنى پىالنالڭدېگهن...) كىمدىن ئۆگىنىش

  ئهمهل قىلىش

سىزگه ئهڭ پايـدىلىق قىلىش ئهڭ تهس بولغىنىمۇ، 

اتتىق ئىـراده، مۇسـتهھكهم بۇنىڭغا ق. بولغىنىمۇ مۇشۇ

  .روھ ۋه چىدامچانلىق بولمىسا بولمايدۇ

ئهمهل قىلىشتا چوقۇم ئىچكى كۈچكه تايىنىـشىڭىز، 

ئۆزىڭىزنى نازارهت قىلىپ، مهجبۇرالپ تۇرۇشـىڭىز -ئۆز

  . كېرهك

ئېسىڭىزده بولـسۇنكى ئـادهمنى مهڭگـۈ تاشـالپ 

ـــسانالردىن  ـــك ئىن ـــدىغان ۋه ئهڭ قهدىرىلى كهتمهي

  .بىر نهرسه ئۆگهنگهن بىلىمىڭىزدۇر-ن بىردىنقىالاليدىغا

  

سىز تهنتهربىيه بىـلهن ئـۆگىنىش ۋاقتىنـى : سادا

  قانداق تهڭشهپ كېتىپ بارىسىز؟ 

مېنىڭچه، ): يىللىقتىن-2007(مهريهمگۈل تۇرسۇن 

ئۆگىنىش ئوقۇغۇچىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق مهسئۇلىيىتى ھهم 

. كئۆزىگه خۇشاللىق بهخش ئېتىدىغان بىر ئىلمىي ئهمگه

پهقهت توختىماي ئـۆگىنىش، ئىزچىـل داۋامالشـتۇرۇش 

ئهممـا، . ئارقىلىقال غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرغىلى بولىدۇ

ئاشۇ گۈزهل ئارزۇالرغا يېتىشتىن ئـاۋۋال سـاغالم بهدهن 

سـاغالم تهنـده سـاپ «ئهجدادلىرىمىز . بولىشى كېرهك

تىنىمىز سـاغالم . دهپ ناھايىتىمۇ توغرا ئېيتقان» ئهقىل

ولسا، ئاندىن ئۆگىنىشكه تېگىـشلىك بىلىملهرنـى تېـز ب

  .ئېگهللىگىلى بولىدۇ

ئادهم مېڭىسى كومپيوتېرنىڭ قاتتىق دېتـالى يـاكى 

ئۇ چارچايـدۇ، ئـارام ئېلىـشقا . يۇمشاق دېتالى ئهمهس

تهنتهربىيه چېنىقىشى ئارقىلىق ئۇنى ئهڭ . مۇھتاج بولىدۇ

 ئهسـته لېكىن شـۇنىمۇ. ياخشى ئارام ئالدۇرغىلى بولىدۇ

ساقالش كېرهك، چهكتىن ئاشقان ھهرقانداق ئىش ئهكىس 

شـۇڭا ھهمـمه ئىـشنى . تهسىر كۆرسـهتمهي قالمايـدۇ

مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۆگىنىشنىمۇ ۋاقتىـدا قىلىـش 

ـــسىز  ـــشنىمۇ ئۈزلۈك ـــيه چېنىقى ـــرهك، تهنتهربى كې

مهن ئـۆزۈمنى مىـسال قىلىـپ . داۋامالشتۇرۇش كېرهك

نده سهھهر تـۇرۇپ مهيـداننى ئېيتسام، ھهركۈنى ئهتتىگه

پۈتكـۈل بهدىـنىم ھايـاتى كـۈچكه . ئۈچنى ئايلىنىمهن

ــۆگىنىمهن ــم ئ ــدا ئىلى ــهنبه، . تولغان ــڭ چارش ھهپتىنى

پهيشهنبه، جۈمه كۈنلىرى ساۋاقدىشىم چىمهنگۈل بىـلهن 

مهكتهپ ۋالىبول كوماندىسىنىڭ بالىلىرى بىلهن بىرلىكته، 

ــيه ســارىيىدا  تــوپ  مهشــىق مهكتىپىمىزنىــڭ تهنتهربى

شهنبه، يهكشهنبه كۈنلىرى فـاكۇلتىتتىكى تـوپ . قىلىمهن

يارهنلهرنى  چاقىرىپ بىرلىكته پهي توپ، -خۇمار دوست

بىر سائهت كـۆپ . تىكتاك توپ ياكى ۋالىبول ئوينايمهن

ئۇخلىغاندىن بىر سائهت كۆپ ھهركهت قىلىشنى ياخـشى 

ئهممـا، .بهزىده تۇرمۇشۇم تولىمۇ ئالـدىراش. كۆرىمهن

مهن بـۇ ئادهتلىرىمنىـڭ . شنىمۇ ۋاقتىدا قىلىمهنئۆگىنى

ھهدىلىرىمـدىن -ھهممىسىنى يـۇقىرى يىللىقتىكـى ئاكـا

ھازىر تهنتهربىيه چېنىقىـشى ھاياتىمنىـڭ كهم . ئۆگهندىم

مېـنىڭچه، بىـز . بولسا بولمايدىغان قىسمىغا ئايالنـدى

پهقهت ۋاقتىمىزنى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرساق تهنتهربىـيه 

ىن ئۆگىنىشكه تهسىر يېتىش مهسىلىسى چېنىقىش سهۋهبىد

. بىـرىگه زىـت ئهمهس-بۇالر بىـر. مهۋجۇت بولمايدۇ

  .بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ-بهلكى، بىر

بـۇ يىـل فـاكولتىتىمىزدىن ئاسـپىرانتلىققا : سادا

ــدى ــل بول ــۇللۇق يى ــۆپ ھوس ــۆتكهنلهر ئهڭ ك .     ئ

ــىتېتىنىڭ   ــداگوگىكا ئۇنىۋېرس ــىنجاڭ پې ــساق ش ئاڭلى

ئهمدى، ئاسپىرانتلىققا . ىنستىتۇتىغا ئۆتۈپسىزفىلولوگىيه ئ

قانداق تهييـارلىق قىلغـانلىقىڭىز توغرىـسىدا سـۆزلهپ 

  بهرسىڭىز؟                  
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ــاتىگۈل  ــىنجاڭ -2004(پ ــازىر ش ــتىن، ھ يىللىق

مهن ئاسپىرانتلىق ): پىداگوگىكا ئۇنۋېرسىتېتى ئاسپىرانتى

هرپ ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلشتا بهك كـۆپ ۋاقىـت سـ

ئهتراپىمىزدىكى باشقا مىللهتـلهرگه قارايـدىغان . قىلدىم

يىللىق ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانىغـا -2010بولساق، ئۇالر 

ــسا  ــماقچى بول ــپىرانتلىق -2009قاتناش ــق ئاس يىللى

يىللىـق -2010ئىمتىھانى تېخى ئاخىرالشـماي تـۇرۇپ 

ــىنىپلىرىغا  ــيىلهش س ــا  تهربى ــپىرانتلىق ئىمتىھانىغ ئاس

 مهيلـى چهتـئهل تىلـى ماتېرىيـالى يـاكى .تىزىملىتىدۇ

ــل  ــۇالر ھهرخى ــسۇن، ئ ــلۇقى بول ــهت ئوقۇش سىياس

لـېكىن، . نهشرىياتالردىكى يىڭى نۇسخىسىنى سېتىۋالىدۇ

مهن ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئالدىـدا . مهن ئۇنداق قىلمىدىم

تۇرغانالرنىڭ ماڭا الزىم بولىدىغان ماتېرىياللىرىنى ئهرزان 

نداق تهربىيىلهش سىنىپلىرىغا باھادا سېتىۋالدىم ھهم ھېچقا

پهقهت سېتىۋالغان ماتېرىياللىرىمغا تايىنىـپ . قاتناشمىدىم

ئالدى بىلهن چهتئهل تىلى ۋه سىياسهتنى ياخشى تهكـرار 

چهتئهل تىلىنى ئۆگهنگهن ۋاقتىمـدا ئۆزۈمنىـڭ . قىلدىم

ــدىغان  ــالغىلى بولى ــۇر ئ ــدىغان ھهم نوم ــۈچى يېتى ك

سىياسهتنى كـۆرگهن . سوئالالرنى ئالدى بىلهن ئىشلىدىم

ۋاقتىمدا ئهڭ ئاۋۋال ئاساسلىق نهزهرىيىۋى بىلىملهرنـى 

ئۇنىڭدىن كېيىن يىللىق تهقلىـدى ئىمتىھـان . ئۆگهندىم

بۇ ئىككى پهنده ئاز تـوال بىـر . سوئاللىرىنى ئىشلىدىم

نهرسه ئۆگهنگهندىن كېيىن كهسپىي پهننىمۇ قوشۇپ ئۈچ 

كـۈن قالغانـدا 20ئىمتىھانغا . پهننى تهڭ تهكرار قىلدىم

دهيدىغان سىياسهتنىڭ تهكرارالش » سوئال20كۈنده 20«

سىياسـهتنى تهكرارالشـتا . ماتېرىيالى نهشىردىن چىقتـى

 ۋه导航چهتئهل تىلىدا. مۇشۇ ماتېرىيالنى ئاساس قىلدىم

启航 نىڭ ئاخىرقى تۆت نۇسخا، ئاخىرقى ئۈچ نۇسـخا

ئارقىـدىن نهشـىردىن -ۋه مۆلچهرلهنگهن ماقالىلهر ئارقا

بۇ ۋاقىتتا كۆرىدىغان دائىره كىچىكـلهپ مـۇھىم . ىچىقت

ئاخىرىـدا مىنىـڭ . نۇقتىالرنى ئاساسلىق قىلىپ كۆردۇم

ئاسپىرانتلىق ئىمتىھـانى بىـز : ساۋاقداشالرغا دهيدىغىنىم

ئويلىغاندهك ئۇنچه تهس ئهمهس، تىرىشىدىغانال بولساق 

  .ھهممهيلهن ئۆتۈپ كېتىمىز

اھـايىتى ھازىر چهتـئهل تىلـى ئـۆگىنىش ن: سادا

سىز كـۆپ يىـل . مۇھىم ئىش قاتارىدىن ئورۇن ئالدى

ــى  ــز تىل ــارقىلىق ئىنگلى ــشىش ئ ــدىن -6تىرى دهرىجى

ــۆتتىڭىز ــۆگىنىش . ئ ــل ئ ــدى، ساۋاقداشــالرغا تى ئهم

  تهجرىبىڭىزنى سۆزلهپ بهرسىڭىز؟

بهزىـلهر ): يىللىقـتىن-2005(ئوسمانجان توختى 

ۇ، نىڭ قىسقا يولى يوق دهيـد» بېرىش«ئىنگلىز تىلىغا 

مېنىڭچه بىز ھازىر مېڭىۋاتقان يولالردىن قىسقىراق يـول 

ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىش . يولى يوق» ئاسان«بار، ئهمما 

ئۇيغـۇر تىلـى : جهريانىدا ھېس قىلغانلىرىمنىـڭ بىـرى

كۆپـۈنچه . كهسپىده ئوقۇغىنىم بهك توغرا بولـۇپتىكهن

ئوقۇغۇچىالر ئىنگلىز تىلـى ئۆگىنىـشته خهنـزۇ تىلىنـى 

بىـر چالمىـدا ئىككـى «ىلىپ، بـۇ ئـارقىلىق ۋاسىته ق

مۇشـۇنىڭ ئـۆزىال بىـر . سوقماقچى بولىـدۇ» پاختهك

سـىز ئـۆزىڭىز تـازا بىلىـپ . تۇيۇق يولغا باشـاليدۇ

كهتمىگهن بىر تىل بىلهن يهنه بىر يات تىلنى قانـداقمۇ 

  ! تهكتىگه يېتىپ ئۆگىنهلهيسىز؟-تېگى

غان گرامماتىكا جهھهتته، قېلىپقا سالغىلى بولمايـدى

خهنزۇ تىلى گرامماتىكىسى ئىنگلىز تىلى گرامماتىكىسىنى 

ســــىزگه چۈشــــهندۈرۈپ بېرىــــشتىن كــــۆره، 

ــىگه  ــر نهرس ــسىز بى ــتۈرۈپ، چۈشىنىك مۇرهككهپلهش

ــدۇ ــدۇرۇپ بىرى ــى . ئايالن ــز تىل ــىز ئىنگلى ئهگهر س

ــشى  ــى ياخ ــۇر تىلىن ــسىڭىز، ئۇيغ ــان بول ئۆگىنىۋاتق

ــز ــىزنىڭ تهلىيىڭى ــز س ــز تى«. بىلىگىنىڭى ــى ئىنگلى ل

ــىرى ــسىنىڭ س ــدىغان » گرامماتىكى ــشىپ بېرى ــى يې ن

گرامماتىكا كىتابلىرىنى ئاز كـۆرۈپ، ئـۆزىڭىز تهتقىـق 

بۇ ئاسان ئهمهس، ئهمما سىزنى بىرمۇنچه . قىلىپ بېقىڭ

  .ئهگرى يولدىن ساقاليدۇ
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ــى  ــز تىل ــته، ئىنگلى ــۆگىنىش جهھهت ســۆزلۈك ئ

ئېلىپبهلىك يېزىق بولۇش سۈپىتى بىلهن، خهنـزۇ تىلـى 

سۆزنىڭ ئىسىم، سۈپهت، .  تۈپتىن پهرقلىنىدۇبىلهن

ـــىغۇچى  ـــق، ياس ـــهكىللىرى ئېنى ـــل ش پېئى

قوشــۇمچىلىرىمۇ ئېنىــق، ئۇيغــۇر تىلــى بىلىگىنىڭىــز 

ئۈچۇن، مۇشۇ نوقتىدا سىز باشقىالردىن ئـون بـاراۋهر 

ئۇنىڭدىن باشـقا، نۇرغـۇن سـۆزلهرنىڭ . تهلهيلىكسىز

. ېلىـدۇكۆچمه مهنىده ئىشلىتىلىشى ئۇيغۇرچىغا يېقىن ك

تۆت مهنىـسى -ئېنگلىزچه بىر سۆزنىڭ خهنزۇچىدا ئۈچ

چىقىشى مۇمكىن، ئۇيغۇرچىدىكى باراۋهر بىر سۆز بىلهن 

ئاشۇ سۆزنى تۇلۇق چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيسىز، قالغـان 

مهنىسى كۆچمه مهنىـده ئىـشلىتىلگهن » ئۈچ-ئىككى«

ــده  ــۆچمه مهنى ــاراۋهر ك ــدىمۇ ب ــۇپ، ئۇيغۇرچى بۇل

  .ئىشلىتهلهيسىز

بىر چالمىدا ئىككى «قىالرنى يىغىنچاقلىسام، يۇقىرى

-نى بىـردىن»پاختهك«سوقماقچى بولماڭ، » پاختهك

قــولىڭىزدا بىــر . ئــايرىم ســوقۇڭ-بىــردىن، ئــايرىم

-ئۇيغۇرچه لـۇغهت، يهنه بىـر ئېنگلىـزچه-ئېنگلىزچه

مهن بىلىدىغان بىـر . ئېنگلىزچه لۇغهت بولغىنى ياخشى

» ھىيه نهشرىياتىشىنجاڭ خهلق سه«: گرامماتىكا كىتابى

نهشـىر قىلغـان، مـۇھهممهد ) ئـاي-5يىل -2004(

ئىنگلىـز «ئابدۇلال ئابدۇقادىر بىلهن بۈۋىنۇر بهكرىنىڭ 

دېگهن كىتـابى پايدىلىنىـشىڭىزغا » تىلى گرامماتىكىسى

  .ئهرزىيدۇ

ئۇنىڭدىن باشقا، مهن پايدىسىنى كۆرگهن ياخـشى 

كى ئۆزىڭىز ياقتۇرغـان بىـرهر پـارچه يـا:  ئۇسۇلالردىن

پهشـكىچه -ھېكايىنى تېپىپ، ھهربىر جۈمله، سۆز، چىكىت

بىـرهر ئـاڭالش . قايتا ئۆگىنىڭ، تهتقىـق قىلىـڭ-قايتا

قايتـا -ماتېرىيالىنى تېپىپ، تېكىستىنى كۆرمهستىن قايتـا

ئهممـا بۇنىـڭ . يۇز قېتىم، مىڭ قېتىم ئـاڭالڭ. ئاڭالڭ

بىلهن چهكلىنىـپ قالمـاي، كهڭ دائىرىلىـك ماتېرىيـال 

ىستېمىلىق ئۆگىنىمهن دهپ بىر خىـل كىتـابنى كۆرۈڭ، س

بىرىنچى قىسىمدىن ئالتىنچى قىـسمغىچه كۆرىـشىڭىزنىڭ 

ھهممىمىــز يهنىــال ئىزدىنىــۋاتىمىز، . زۆرۈرىيىتــى يــوق

ــىلهرنى  ــقاتىدىغان نهرس ــى ئهس ــۈچىلهرگه ھهقىق ئۆگهنگ

  . كىيىنكى كۈنلهرده بىرلىكته روياپقا چىقارغۇمىز

ولىمـۇ رهڭـدار ھهم ئالىي مهكتهپ ھاياتى ت: سادا

ئهمما، بۇ رهڭدار ھهم گۈزهل ھايات بىزنىـڭ . گۈزهلدۇر

. تىرىشچانلىقىمىز بولمىسا، نېسىپ بولماسـلىقى مـۇمكىن

ــۈرگۈچى،  ــى س ــات پهيزىن ــل ھاي ــۇ خى ــىز دهل ب س

ھهر . تىرىشچانلىقىڭىز ئارقىلىق نهتىجىگه ئېرىـشكۈچىدۇر

يىلقى ئوقۇش مۇكاپات پـۇلى ۋه باشـقا پائـالىيهتلهرده 

ــز ــۇ ھهۋهس قىلىمى ــاڭالپ تولىم ــسمىڭىزنى ئ ــۇ . ئى ب

  نهتىجىلهرنىڭ  قولغا كېلىشىدىكى سىر زادى نېمه؟

ئهمهلىيهتـته ): يىللىقـتىن-2006(ئاسىمه ئىلھـام 

ئهگهر بار دېيىلـسه، . بۇنىڭدا ھېچقانداق بىر سىرمۇ يوق

ئۇ مهندىكى ئۆگىنىشكه بولغـان ئـوتتهك قىزغىنلىـق ۋه 

بولغـان كۈچلـۈك ئىنـتىلىش، مۇۋهپپهقىيهت قازىنىـشقا 

. ئۆزۈمگه ئىشىنىش، ئهڭ مۇھىمى مهنـدىكى ئىزچىللىـق

مېنىڭچه ھهر بىـر ئوقۇغۇچىـدا ئۆگىنىـشكه نىـسبهتهن 

قىزغىنلىق، بىلىم ئېلىشقا نىـسبهتهن ئـوتتهك ئىـشتىياق 

لـــېكىن، مۇشـــۇ قىزغىنلىـــق ئىچىـــدىن  . بولىـــدۇ

 مۇۋهپپهقىيهتكه قاراپ مېڭىش ۋه نهتىجه قازىنىش ئۈچۈن

سىزده چوقۇم قهتئىـي داۋامالشـتۇرۇش روھـى بولـۇش 

  .كېرهك

ھېلىمۇ ئېنىق ئېسىمده، تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته 

: ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا ئهدهبىيات مۇئهللىمىمىز داۋاملىق

ئادهمنىڭ غايىسى قانچه ئۇلۇغـۋار بولـسا، ئىرادىـسى «

تىرىـشچانلىقىمۇ  شـۇنچه . شۇنچه مۇسـتهھكهم بولىـدۇ

بهلكىـم مۇئهللىمنىـڭ بـۇ . دهيدىغان» بولىدۇكۈچلۈك 

سۆزلىرى ماڭا قـاتتىق تهسـىر قىلغـان بولـسا كېـرهك، 
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شۇنىڭدىن باشالپ مهنده تىرىشىپ بىلىم ئىگىلهپ داڭلىق 

شـۇ ئـارزۇ بىـلهن . ئالىم بولۇش ئارزۇسـى تۇغۇلـدى

ــى ياخــشى  ــۇرا مهكتهپلهرن ــۇق ئوتت ــسىز ۋه تول تولۇق

ھهمده خېلـى ياخـشى نهتىجىلهر بىلهن ئوقۇپ تۈگهتتىم 

  .نهتىجه بىلهن بۇ مهكتهپكه  قوبۇل قىلىندىم

ھهر كۈنى ئۆتۈلگهن دهرسلهرنى تهكرار قىلغانـدىن 

. سىرت مۇئهييهن ۋاقىت چىقىرىپ ئىنگلىز تىلى ئۆگهندىم

بۇالردىن باشـقا . ئۆزۈم ياقتۇرىدىغان كىتابالرنى ئوقۇدۇم

 مهكتهپ ۋه فاكۇلتېت ئۇيۇشتۇرغان ھهرخىـل ئهدهبىيـات

سهنئهت ۋه تهنتهربىيه پائالىيهتلىرىگىمۇ ئاكتىپلىق بىلهن -

گهرچه كۈنلىرىم ئىنتايىن ئالدىراشلىق ئىچىـده . قاتناشتىم

شۇ . ئۆتكهن بولسىمۇ، لېكىن مهن ئىنتايىن خۇشال ئىدىم

ۋاقىـت . ئارقىلىق بۈگۈنكىدهك نهتىجىـلهرگه ئېرىـشتىم

چقۇچه مانا كۆزنى يۇمۇپ ئا. ھهقىقهتهنمۇ تىز ئۆتىدىكهن

ئۆتكهن كـۈنلىرىمنى ئويلىـسام، .ئۈچ يىل ئۆتۈپ بوپتۇ

. مهن قىلىپ بواللمىغان يهنه نۇرغۇن ئىشالر بـار ئىـكهن

شـۇڭا، . بۇالرنى ئويالپ كۆڭلۈم يىرىم بۇلـۇپ قالىـدۇ

ساۋاقداشلىرىمغا، مهكتهپداشلىرىمغا شـۇنداق مـۇراجىئهت 

، لېكىن. گۈل توزىسا يهنه قايتا ئېچىلىدۇ: قىلغۇم كېلىدۇ

ھهممىمىز ياشلىقىمىزنىڭ . ياشلىق كهتسه  قايتىپ كهلمهيدۇ

بىز ! گۈلدهك مىنۇتلىرىنى بىلىم ئىگىلهشكه سهرپ قىاليلى

  !ماڭىدىغان يول تېخى ئۇزۇن، مهنزىلىمىز تېخى  يىراق

مهكتىپىمىزگه كهلگهنـدىن كىـيىن، قانـداق : سادا

ھىسسىياتقا كهلدىڭىز؟ تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ بىلهن ئالى 

هكتهپ ھاياتىڭىزدىكى بۇ ئۆتكۈنچى باسـقۇچقا قانـداق م

  مۇئامىلىده بولدىڭىز؟

مهن پهن ): يىللىقـتىن-2008(مىھرىلال تهۋهككۇل 

بىلىمگه بولغان ئوتتهك ئىـشتىياقىم، پايتهخـت بېيجىڭغـا 

بولغان يۈكسهك قىزغىنلىقىمنىـڭ تۈرتكىـسىده، ئـۇزۇن 

 بـۇ مهزگىللىك تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق ئـاخىر

ــلهر  ــزى مىللهت ــۇرتى مهركى ــم ي ــالىي بىلى ــل، ئ يى

ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ قهلبىمده ھۆرمهتلىـك ئـورۇن  ئالغـان 

ئهدهبىيـاتى كهسـپىگه كېلىـپ، ئوقۇشـقا -ئۇيغۇر تىـل

  .مۇيهسسهر بولدۇم

مهرىـپهت باغچىـسىغا قهدهم -پايتهختتىكى بۇ بىلىم

ئالغــان كۈنــۈم تېڭىرقــاش ۋه تهمتىــرهش تۇيغۇســىغا 

هتـكهن بىـر خىـل، كۈچلـۈك سـۆيۈنۈش ئارىلىشىپ ك

تۇيغۇمنىڭ ئىلھامى بىلهن مهكتهپ قورۇسىنىڭ ئىچىنى بىر 

شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـده مهن . قېتىم ئايلىنىپ چىققانىدىم

ئويلىغىنىم قانداقتۇر يېڭى .  نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئويلىدىم

ـــسىياتىمال  ـــسى ھې ـــسىدىكى شهخ ـــت توغرى مۇھى

ئانــام، -ئاتــائهمهس،يۇرتۇمــدىن ئــايرىلىش ئالدىــدا 

بۇرادهر، قېرىنداشلىرىمنىڭ ماڭا قىلغان ئوتلـۇق -دوست

نىدالىرى ۋه قهلبىمده ئارزۇ دهرىخىمنى ئىلھـام شـهربىتى 

ــا  ــشانلىرىمنىڭ رېئاللىقق ــۈك نى ــۇغۇرۇپ بۈي ــلهن س بى

جاسارهت ئاتا -ئىدراك، غهيرهت-ئايلىنىشى ئۈچۈن ئهقىل

يېڭى قىلىدىغان خاسىيهتلىك ماكان دهپ ئورۇن ئالغان بۇ 

. مهكتىپىم ئۈستىدىكى مـۈرهككهپ  تهھلىللىـرىم بولـدى

ئىشىنىمهنكى شۇ ۋاقىتتا ساۋاقداشلىرىممۇ ماڭا ئوخـشاش 

شۇ خىل مـۇرهككهپ ... غايىۋى  تۇيغۇالرغا چۆمگهنىدى

 نهپهر ساۋاقدىشىم بىلهن بىلله ئالىي 39تۇيغۇالر ئىچىده 

  .مهكتهپتىكى ئوقۇش ھاياتىغا كىرىشىپ كهتتىم

مۇپ ئاچقۇچه كهلگىنىمىزگىمۇ بىـر يىـل كۆزنى يۇ

بوالي دېدى، بۇ جهرياندا مهن خۇشال بوالي ياكى خاپـا 

بوالي ھهر بىر كۈنۈمنىڭ يهنىال كۈچلۈك ئۈمىدۋارلىق ۋه 

ئىنــتىلىش كهيپىياتىــدا ئــۆتكىنى ئېنىــق، چــۈنكى مهن 

مهن «: ئهزهلدىن ئۆزۈمگه شۇنداق خىتاب قىلىپ كهلـدىم

ئهدهبىيـاتىنى چىـن - تىـلئۆز كهسپىم بولغان ئۇيغـۇر

قهلبىدىن سۆيگهن بهخىتلىـك ئۇيغـۇر  پهرزهنتـى، مهن 

چـۈنكى مهن پـايتهختته تـۇرۇپ، ! ھهقىقهتهن بهخىتلىك

ــم  ــتازلىرى ۋه بىلى ــل ئۇس ــڭ ئاقى ــۇر ئالىملىرىنى ئۇيغ

. »!ئىگىلىرىنىڭ تهربىيىلىشىگه مۇيهسسهر بولغۇچىدۇرمهن
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ڭ راست، بىـز ھهقىـقهتهن بهخىتلىـك، بـۇ ھهم بىزنىـ

بهختىمىزنى ھېس قىلىشىمىز ۋه ئۇنىـڭ قهدرىـگه يېتىـپ 

  .ئارزۇلىشىمىزغا باغلىق

ــا  ــۇرا ھاياتىغ ــۇق ئوتت ــتهپ تول ــالىي مهك ئ

سېلىشتۇرغاندا ھهقىقهتهنمۇ ئاالھىده ۋه خىسلهتلىك ھايات 

باسقۇچى،  چۈنكى مهن ئالىي مهكتهپ قوينىدىكى ئهركىن 

 ئىپـاده ھايات قوينىدا ئۆز خاسىيىتىمنى تېخىمـۇ يـارقىن

ــۇش  ــده بىھ ــابهت ئىچى ــۈك رىق ــمهن، كۈچل قىالالي

نېرۋىلىرىمنى ئويغىتىپ ئىقتىدارىمنى مهردانه ھالدا نامايهن 

نهپهر ساۋاقدىـشىممۇ بـۇ خىـل 39ئهلۋهتته. قىالاليمهن

ــلهن  ــۇالردىن مۇستهســنا ئهمهس، چــۈنكى ھهممهي تۇيغ

بىزنىـڭ . تالالنغان، خىلالنغـان نـادىر ئوقۇغـۇچىالرمىز

خت تۇيغۇسـى ئىچىـدىكى ئورتـاق غـايه ۋه ئورتاق به

ئانا تىلىمىز ۋه مىللىـي مهدهنىيىتىمىـز : شۇئارىمىز شۇكى

ئۈچۈن ئاتالغان بۇ شهرهپلىك مۇسـاپىمىزده مهڭگۈلـۈك 

ئانا مهكتىپىمىـز !  ئۇتۇق ۋه نۇسرهت بىزلهرگه مهنسۈپ

ۋه مـــۆھتهرهم ئۇســـتازلىرىمىز بىـــزلهردىن مهڭگـــۈ 

ىلىرىمىـز مىلـلهت پهخـرى ئىپتىخارلىنىدۇ، بىزنىڭ نهتىج

  !سهھنىسىده مهڭگۈ جۇاللىنىدۇ

 

  بىلىم ئاسمانىدا پارلىغاندا ئاي،

  !بولغايمىز بىز ئۇنىڭ نۇرلۇق چولپانى

  ئىلىم كۈرىشىگه چاپتۇرۇلسا تاي،

  !بولغايمىز بۇ يولدا ئهلنىڭ پالۋانى
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 ئۆزىگه ئىشىنىشنىڭ قىممىتى

  
  :خهنزۇچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى

  )يىللىق ئاسپرانتى-2008(گۈلجهننهت ياسىن 
  

يىلى قۇرۇلغان، دۇنيادىكى ئهڭ مۇنهۋۋهر -1927

پىركازچىكالرنى تهربىيلهپ شۆھرهت قازانغان بېرجىنىس 

كۈنى -20ئاينىڭ -5يىلى - 2001ئىلمىي جهمئىيىتى، 

دېگهن خهتلهر ئۇيۇلغان ئالتۇن » زچىكئهڭ داڭلىق پىركا«

ئۆتۈكنى جورج روبېرت ئىسىملىك پىركازچىكقا تهقدىم 

چۈنكى، ئۇ بىر تال پالتىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا . قىلدى

  .زۇڭتۇڭ بوشقا سېتىپ بهرگهن ئىدى

ئۇ بۇ پالتىنى قانداق قىلىپ ساتالىدى؟ شۇنى 

 كهم بىلىشىمىز كېرهككى، زوڭتۇڭ بوشنىڭ ھېچ نهرسىسى

بىرهر نهرسىگه ئېھتىياجلىق بولسىمۇ ئۆزى بېرىپ . ئهمهس

سېتىۋېلىشنىڭ ھاجىتى يوق، سېتىۋالغان تهقدىردىمۇ، 

. ده-سىزنىڭ دۇكىنىڭىزدىن سېتىۋېلىشى ناتايىن

: مۇخبىرنىڭ سوئالىغا جورج مۇنداق جاۋاپ بهردى

مېنىڭچه، پالتىنى زۇڭتۇڭ بوشقا سېتىپ بېرىشنىڭ مۇمكىن «

چۈنكى، كىچىك بوشنىڭ تېكساس .  يېرى يوقبولمايدىغان

شىتاتىدا بىر دېھقانچىلىق مهيدانى بار بولۇپ، ئۇ يهرده 

شۇنىڭ بىلهن، مهن . نۇرغۇنلىغان دهرهخلهر ئۆستۈرۈلگهن

دېھقانچىلىق مهيدانىڭىزدا نۇرغۇن ياۋا دهرهخلهر ‹بوشقا 

ئۆسۈپ كېتىپتۇ، يهنه تېخى بهزى دهرهخلهر قېرىپ غوللىرى 

ىپ كېتىپتۇ، سىزگه چوقۇم بىر دانه گالراق پالتا كاۋاكلىش

بوۋامدىن قالغان -مهنده ئاتا. كېرهك بولىۋاتىدۇ

مۇشۇنداق قۇرۇق دهرهخلهرنى كېسىشكه باپ كېلىدىغان 

ئهگهر قىزىقسىڭىز  مۇشۇ خهتتىكى . پالتىدىن بىرسى بار

دهپ خهت يازدىم، › .ئادرېس بويىچه جاۋاپ قايتۇرۇڭ

  ».لالر ئهۋهتىپتۇ دو15كېيىن ئۇ ماڭا 

بېرجىنىس ئىلمىي جهمىيىتىنىڭ ئوردېن تارقىتىش 

ئالتۇن ئۆتۈك : مۇراسىمىدا مۇنداق نۇتۇق سۆزلهنگهن

 يىلدا 26بۇ .  يىل بولدى26مۇكاپاتى تهسىس قىلىنغىنىغا 

 ئون مىڭلىغان پىركازچىكالرنى -جهمئىيىتىمىز مىڭلىغان

پ چىقتى، تهربىيلهپ، كۆپلىگهن مىليونېرالرنى يېتىشتۈرۈ

بىراق بىز ئىزچىل جورج روبېرتقا ئوخشاش ئادهمنى 

بۇ ئادهم ـــــ باشقىالرغا ئوخشاش . ئىزدهپ كهلدۇق

بىراۋ يهتكىلى بولمايدۇ دېسىال، نىشانىدىن ئاسانال ۋاز 

كهچمهيدۇ، شۇنداقال بهزى ئىشالردا ۋۇجۇدقا چىقىرىش 

شۇڭا . تهس بولسىال ئىشهنچىسىنى يوقىتىپ قويمايدۇ

مۇكاپاتى باشقىالرغا بېرىلمهي جورجقا » تۇن ئۆتۈكئال«

بۇ جهمئىيهتنىڭ تور بېكىتىگه مۇنداق بىر . بېرىلدى

بهزى ئىشالر تهس بولغانلىقتىن : ھېكمهتلىك سۆز يېزىلغان

ئىشهنچىمىز يوقاپ كهتمهيدۇ، ئهكسىچه ئىشهنچىمىز يوقاپ 

   .كهتكهچكه تهسلىشىپ كېتىدۇ
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»你能改变命运 «رجىمه قىلىندىناملىق كىتابتىن ته  

 بارىش مانچونىڭ نهق مهيدان تېلېۋىزىيه زىيارىتىده
 فىرانسۇز  رىياسهتچىگه بهرگهن دهرس     

  

 )2005(توختىگۈل : تۈركچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى
ۋىزىيه قانىلىنىـڭ ېلېت بارىش مانچو فىرانسىيىده بىر

مـان سـۈپىتىده تهكلىـپ نهق مهيدان زىيـارىتىگه مېھ

پروگراممىنىڭ رىياسهتچىسى ئهدهبـسىزلىك  بۇ. قىلىنىدۇ

قىلىـدۇ،  قىلىپ ئۇنىڭ چىشىغا تىگىدىغان چاقچـاقالرنى

تـۈرك دىـگهن زالىـم، «ئارقىدىن ئۇنىڭغـا -ئارقىمۇ

دهيـدۇ، » ھاكـازاالر ۋه... زومىگهر، ۋهھشى كىلىـدۇ

بارىش مانچو بۇ گهپكه چىدىماي ئـاخىر رىياسـهتچىگه 

دهپ سـورايدۇ، بـۇ » پۇل بـارمۇ؟ يېنىڭىزدا قهغهز«

بـار، «گهپكه رىياسهتچى ناھايىتى ھهيران قالىـدۇ ۋه 

بـارىش . دهپ سـورايدۇ» نىمىگه ئىشلىتىـسىز؟ لىكىن

ئامال يوق  يىن رىياسهتچىېمانچو چىڭ تۇرۇۋالغاندىن ك

يېنىدىن بىر قانچه قهغهز پۇل چىقىرىدۇ، بارىش مـانچو 

 :دۇرىياسهتچىدىن سوراي

   كىم؟ بۇ پۇلدا رهسىمى بار كىشى-

 .گېنىرال-

بـار  بارىش مانچو باشـقا پـۇلالردىكى رهسـىمى 

كىشىلهرنىمۇ سورايدۇ، رىياسهتچىنىڭ بهرگهن جاۋابىنىڭ 

ئوفىتـسىر،  گېنىـرال، بولـۇپ ھهممىـسى ئوخـشاش

پــاالنچى گېنىــرال، «قومانــدان، رىياســهتچىنىڭ بــۇ 

جاۋابىـدىن » قومانـدان  پـاالنىچىپاالنىچى ئوفىتسىر،

كىيىن، بارىش مانچو ئۆزىنىڭ يېنىدىكى تۈرك پۇللىرىنى 

  :ۋه رىياسهتچىگه مۇنداق دهيدۇ چىقىرىدۇ

بۇ پۇلدا رهسىمى بار كىـشى مهھـمهت ئـاكىف -

  .ئهرسوي، داڭلىق شائىرىمىزدۇر

مهۋالن، داڭلىـق  بۇ پۇلدا رهسىمى بـار كىـشى-

  .مۇتهپهككۇرىمىزدۇر

 رهسىمى بـار كىـشى فـاتىخ سـۇلتان بۇ پۇلدا-

  .سىمۋولىدۇر مهھمهت، ئادالهتنىڭ

بار كىشى بولسا ئاتـا تـۈرك،  بۇ پۇلدا رهسىمى-

» مهملىكهتته تىنچلىق بولسا، دۇنيادا تىنچلىق بولىدۇ«

  .ئادهم گهنېد

-، بىـز ئهدهب... مۇشـۇالر بىزنىڭ پـۇللىرىمىز

ــي  ــك، مهدهنى ــاپ، تهربىيىلى ــق، ئالىيجان ئهخالقلى

 بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، پۇلىمىزنىڭ ئارقىسىغا لهردىنكىشى

ـــــڭ،  ـــــائىرلىرىمىزنىڭ، مۇتهپهككۇرلىرىمىزنى ش

فىرانـسۇزالر  ئالىملىرىمىزنىڭ رهسىمىنى باستۇق، سىلهر

ئۆزۈڭالر زالىم، زومىگهر، ۋهھشى بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن 

ــڭ ــدىكى  پۇلۇڭالرنى ــۇرۇش مهيدانى ــسىغا ئ ئارقى

  . دهيدۇ-تىڭالر،قانخورالرنىڭ رهسىمىنى باس

جاۋابىنى ئاڭلىغـان  بارىش مانچونىڭ بۇ مۇكهممهل

رىژىسسورالر نهق مهيدان كۆرۈنىـشىنى ئۈزىۋېتىـدۇ ۋه 

سهھنىدىن چۈشۈرىۋېتىپ يېڭى رىياسهتچى  رىياسهتچىنى

باشلىنىدۇ، يېڭـى   ۋه كۆرۈنۈش قايتىدىنئالماشتۇرىدۇ

ــانچودىن ۋه تــۈركلهردىن  ــارىش م نهق رىياســهتچى ب
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  .داۋاملىشىدۇسـورايدۇ، پروگراممـا قايتىـدىن   كهچـۈرۈمىالمهيداند

 كۈتىسىز مۇھهببهتكهم 
 
  )2006(ئهالنۇر ئهسقهر : ئېنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى
  

مانـا بـۇ، ›› !قوزامنى كۆرۈپ باقسام بوالمدۇ؟‹‹

دۇنياغا يېڭىدىن كۆز ئاچقان بوۋىقىنى كۆرۈشكه تهشـنا 

  .ڭ دوختۇردىن ئۆتىنىشى ئىدىياش ئانىنى

دوختۇر يېڭى تۇغۇلغان ئوماققىنه بوۋاقنى ئانىنىـڭ 

بالىغـا بهخـت -قۇچىقىغا سېلىپ بهرگهندىن كېيىن ئانا

ئانا ئهمـدىال بوۋاقنىـڭ يـۈزىگه  .تىلهپ چىقىپ كهتتى

ئۇنىڭ كىچىككىنه، ئومـاق  يېپىلغان داكىنى ئېلىۋېتىپ،

  باشـلىدى،يۈزلىرىگه خۇشاللىق بىلهن سهپ سېلىـشقا

 بۇ نېمه ئىـش؟. بىراق، ئۇشتۇمتۇت ئهندىكىپ كهتتى

ئهسلىده بالىنىڭ بىر جۈپ قۇلىقى تۇغۇلۇشىدىنال يـوق 

  ...بولۇپ، دوختۇر بۇنى ئۇنىڭغا ئېيتمىغان ئىدى 

ئانا بالىسىنىڭ كهلگۈسىدىن قـاتتىق ئهنـسىرىدى، 

بهخـتىگه يارىــشا، كېيىـنچه ئــۇالر بالىنىـڭ ئــاڭالش 

ىن يۇقىرى ئىكهنلىكىنـى، قۇلىقىنىـڭ سېزىمىنىڭ ئىنتاي

يوقلۇقى پهقهت تاشقى كۆرۈنۈش جهھهتتىكىال يوقلـۇق 

  .ئىكهنلىكىنى بايقاشتى

بىـر كـۈنى، ئـۇ  .ئاستا چوڭ بولدى-باال ئاستا

مهكتهپتىن قايتىپ كهلگىنىچه يۈگۈرۈپ بېرىپ ئانىسىنىڭ 

ئانا ئېغىر ئۇھ تـارتتى،  ئـۇ  .قۇچىقىغا ئۆزىنى ئاتتى

ھېسابــــسىز -مۇشــــىنىڭ ھهددىئوغلىنىــــڭ تۇر

شۇ ئارىدا باال . كۆڭۈلسىزلىكلهرگه تولغانلىقىنى بىلهتتى

ل بىر ئوغۇ‹‹ئانىسىنىڭ قۇچىقىدا تۇرۇپ ئېسهدىگىنىچه 

مېنى غهلىـته مهخلـۇق  ...چوڭ بىر ئوغۇل باال... باال

  .دېدى›› ...دهپ مهسخىره قىلدى

قـوغالپ  ئايالرنىڭ يىلالرنـى كۈنلهرنىڭ ئايالرنى،

. بىلهن بالىمۇ ئوتتۇرا مهكتهپكه چىقىپ قالـدى ىئۆتۈش

بالىنى مهجرۇھالرغـا سېلىـشتۇرغاندا ئـۇنى قامهتلىـك 

ئـۇ ساۋاقداشـلىرىنىڭ ئهڭ ئـامراق . دېيىشكه بوالتتى

نى دېمىـسه ئـۇ » ئهيىبى«ئادىمى ئىدى، ئهگهر ئاشۇ 

  ... سىنىپ باشلىقىمۇ بوپ قالغان بوالتتى، بىراق شۇ

 ۋه ئهدهبىيات جهھهتتىكـى بارا ئۇنىڭ مۇزىكا-بارا

ئهمما، ئۇ ئۆزىنى . تاالنتى كۆزگه كۆرۈنۈشكه باشلىدى

  .باشقىالردىن قاچۇرۇپ يۈرهتتى

سهن باشقا ياشـالر بىـلهن كـۆپرهك يولۇقـۇپ «

دهپ غـودۇراپ قويـاتتى ئانـا » ...تۇرساڭ بـوالتتى

  .مۇنداق ۋاقىتالردا ئوغلىغا كۆيۈنگهن ئاھاڭدا

ان دادا دوختـۇرنى ئوغلىنىڭ بۇ ھالىغـا چىـدىمىغ

ئىزدهپ بېرىپ، ئوغلىنى بۇ ئهھۋالدىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ 

  .ئامالى بار يوقلۇقى توغرىسىدا سورىدى

ــۇر ــا «: دوخت ــۇالق ئۇنىڭغ ــۈپ ق پهقهت بىرج

شۇنىڭ بىـلهن دادا . دېدى» كۆچۈرۈلسىال ئىش پۈتىدۇ

تهرهپـتىن سۈرۈشـتۈرۈپ بىـر يـاش -ۋه ئانا، تهرهپ

يـدىغان ئـاق كۆڭـۈل ئۈچۈن قۇربانلىق بېرىشنى خاال

  .كىشىنى ئىزدهشكه كېرىشتى

: بىـر كـۈنى دادا ئوغلىغـا. ئىككى يىـل ئـۆتتى

ئوغلۇم، ساڭا خۇش خهۋهر، ساڭا قـۇلىقىنى تهقـدىم «

بىـراق، ئۇنىـڭ . قىلىشنى خااليدىغان كىشىنى تاپتۇق

دېـدى ۋه مهنىلىـك » ...كىملىكى ھـازىرچه مهخپىـي

  .كۈلۈپ قويدى

يېڭـى، پۈتـۈنلهي . ىئوپراتسىيه ئوڭۇشلۇق بولد

. يېڭىچه بىر ھايات بالىغا قاراپ كۈلۈمسىرىمهكته ئىـدى

شۇندىن كېيىن بالىنىڭ ھهمـمه ئىـشلىرى ئوڭۇشـلۇق 
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بولدى، ئالىي مهكتهپنى ئهال نهتىجه بىلهن تاماملىـدى، 

ئىناق بىر ئائىلىـسىمۇ بولـدى، تېخـى يهنه، ئۇنىـڭ 

ق تاالنتى ۋه تىرىشچانلىقى ئارقىسىدا، ئـۇ بىـر داڭلىـ

ــدى ــۇپ قال ــستىرى بول ــاتىيه مىنى ــۇقىرىقى . دىپلوم ي

بهختلهرنىڭ ساھىبى بولغان بـاال ئـۆزىگه بىـر جـۈپ 

قۇالق، ياق، ياق يېڭى بىر دۇنيانى ئاتا قىلغان ئاشـۇ 

. شاپائهتچىسىنى بىلىشكه شـۇنچىلىك ئىنتىـزار ئىـدى

ــى  ــم ئىكهنلىكىن ــشىنىڭ زادى كى ــۇ كى ــسىدىن ئ دادى

ى قانـداقال بولمىـسۇن مهيلـ«: توختىماستىن سورايتتى

مېنىڭ ئۇنىڭغا ئازراق بولسىمۇ جاۋاب قـايتۇرغۇم بـار 

  .دهيتتى باال» ...
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مهنچه سهن ئۇنىڭغـا قـايتۇرۇپ بواللمايـسهن، «

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئـۇ سـاڭا ئـۆزى ھهققىـده ھېچـنىمه 

ئېيتماسلىقىمنى جـېكىلىگهن، ھـازىر دهيـدىغان ۋاقتـى 

  .دهيتتى دادا بۇنداق چاغالردا» ئهمهس

لالر بۇ سىرنى ئۆز قوينىدا يۇشۇرۇپ كېتىۋهردى، يى

ئهمما، ئۇزاق ۋاقىتالر ئۆتۈپ، بۇ سىر ئاشكارىلىنىدىغان 

بىر پهرزهنت بېـشىدىن ئۆتكۈزىـدىغان . كۈنمۇ كهلدى

  .ئهڭ قارا كۈن يېتىپ كهلگهن ئىدى

باال دادىسى بىـلهن بىـرگه ئانىـسىنىڭ جهسـهت 

نـا ياتقـان ساندۇقى ئالدىدا تۇراتتى، بـۇ دهم دادا، ئا

ئاستا ئـۇزارتتى ۋه -جهسهت ساندۇقىغا قوللىرىنى ئاستا

ئانىنىڭ قېنىـق قوڭـۇر چـاچلىرىنى قايرىـپ ئوغلىغـا 

دهرۋهقه . ھهممه ئىش ئايدىڭالشقان ئىـدى. كۆرسهتتى

ــۇلىقى  ــۈپ ق ــڭ بىرج ــدهك ئانىنى ــىز پهرهز قىلغان س

  .كۆرۈنمهيتتى

ئاپاڭ دائىم ئهمدى چاچ ياسىتىـشىنىڭ ھـاجىتى «

دېدى دادا » نلىقىدىن خۇشال ئىكهنلىكىنى دهيتتىقالمىغا

ئهزهلــدىن ھــېچ كىــم ئۇنىــڭ «: يېنىــك پىچىــرالپ

ــار دهپ  ــۈك ب ــك كهمتۈكل ــده زهررىچىلى گۈزهللىكى

  »!قارىمايتتى، شۇنداقمۇ؟

ھهقىقىي مـۇھهببهت تاشـقى كۆرۈنۈشـته ئهمهس، 

بهلكى گۈزهل قهلبىڭىزده، چىـن سـۆيگۈ پهقهت ئاشـۇ 

  .تىنسىز بېغىشالشتا-ئۈن

 كۈتىـسىز -سىزگه كېـرهك بولغـان مۇنـداق كهم

مۇھهببهتنى بهلكىـم، پهقهت ئاشـۇ قهدىردانلىرىڭىـزال 

  .سىزگه ئاتا قىاللىشى مۇمكىن

ئانىالر ھايات ۋاقتىدا ئـۇالرنى قهدىرلهشـنى -ئاتا

ئۇالرنىڭ بىز ئۈچۈن قاپارغان شۇ قوللىرىغـا !  بىلهيلى

  ! ويايلىبىرهر قېتىم بولسىمۇ مېھرىمىز بىلهن سۆيۈپ ق

 
 )Immortal Love (ناملىق كىتابتىن تهرجىمه قىلىندى.  
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 ھېكايهتلىرىدىن ئۈچ پارچه» سوفى ئالالھ يار«
  )2006(نهبىجان تۇردى : چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىدىن ئۆرىگۈچى

  ①ھېكايهتى ھهججاج

  )ھهججاج ھهققىده ھېكايهت(

 
  مۇسۇلمانغا بىر كۈن ئايدى ھهججاج،

  .بىزگه قولۇڭ ئاچدۇئايى خهير ئۈچۈن 

  .»بىزگه ياخشىلىق تىلهپ دۇئا قىلغىن«:مۇسۇلمانغا ئېيتتى) بىر(بىر كۈنى ھهججاج : يېشىمى

  دۇئاغا قول كۆتۈردى ئول نىكۇھال،

  .يارهب دهدى بۇ زالىم جانىنى ئال

  ».خۇدايا، بۇ زالىمنىڭ جېنىنى ئالغىن«: ئۇ خوشاللىق بىلهن دۇئاغا قول كۆتۈرۈپ دېدى: يېشىمى

  ى ھهججاج ئوشۇل مهرد خۇداغا،دهد

  .تىلىڭ باردى نهچۈك مۇنداغ دۇئاگه

«: ھهججاج ئېيتتى: يېشىمى  »ئهشۇ سېخىي خۇداغا بۇنداق دۇئا قىلىشقا قانداق تىلىڭ باردى؟

  دىدى ھهججاجغا ئول مهرد نىكۇ سهير،

  .ساڭا ھهم بارچه مۇئمىنالرغادۇر خهير

  ».ش بىر سهپهركى، ساڭا ۋه بارچه مۇسۇلمانالرغا خهيرلىكتۇربۇ ھىممهتلىك، خۇ«: ھهججاجغا ئېيتتى: يېشىمى

  گۇناھىڭ كهم بولۇر ئۆلسهڭ ئهگهر تىز،

  .كهتهر زۇلمىڭ ئۇالرنى باشىدىن تىز

  .ئهگهر تېزرهك ئۆلسهڭ زۇلمىڭ ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن تېز كۆتۈرۈلىدۇ ۋه گۇناھىڭمۇ كهم بولىدۇ: يېشىمى
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  ھېكايهتى سهئىد ۋه سهئدى

  )هئدىنىڭ ھېكايىسىسهئىد ۋه س(

 

  سهئىد ۋه سهئدى قىلدى ئهھدى يارى،

  .سهفهر بولدى ئۇالرنى ئىختىيارى

  .سهپهر قىلىشنى ئىختىيار قىلىشتى. سهئىد بىلهن سهئدى دوست بولۇشقا ۋهده قىلىشتى: يېشىمى

  دىل ۋه جاندهك ئىدى ئول ئىككى ئاگاھ،

  قهزادىن ئاقتىالر دهرياغا ناگاھ

ۋه جاندهك شۇنداقال زېرهك ئىدى، خۇدانىڭ تهقدىرى بىلهن تۇيۇقسىز دهرياغا چۈشۈپ ئىككىسى قهلب : يېشىمى

  .كهتتى

  بىرىسىن تۇتتى مهلالھى ئوشۇل ھال،

  .دىدى قويغىل مهنى يارىم قولىن ئال

دوستۇمنى (مېنى قويغىن دوستۇمنىڭ قولىدىن ئالغىن «: شۇ چاغدا كېمىچى بىرسىنى تۇتىۋالدى، ئۇ دېدى: يېشىمى

  »).غىنقۇتقۇز

  مۇنى قويدى ئانى چۈن تۇتتى مهزبۇت،

  .بۇ ھهم ئايدى مهنى قويغىل ئانى تۇت

  .ئۇمۇ مىنى قويۇپ ئۇنى قۇتقۇز دهيتتى. بۇنى قويۇپ يهنه بىرىنى تۇتتى) كېمىچى: (يېشىمى

  تهماشا قىل ئۇالردىن ئهھدى يارى،

  .ئهنه قهۋلى دۇرۇست ئهرلهنى كارى

 .، بۇ سۆز راستچىل ئهرلهرنىڭ ئىشىدۇر)كۆرۈڭالر(ئۇالرنى تاماشا قىلىڭالر دوستلۇققا ئهھدىلهشكهنلهر : يېشىمى
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 ②ھېكايهتى ھهزرهتى لوقمان

 )ھهزرىتى لوقمان ھهققىده ھېكايهت(

  نهسىھهت قىلدى فهرزهندىغه لوقمان،

  .ساڭا جاھىل كىشى بهھس ئهتسه ئهي جان

 

82

  »....لهن مۇنازىره قىلىشساڭلوقمان پهرزهنتىگه : يېشىمى

دىن ساق بولۇر: يېشىمى   .ئۇنىڭغا شىرىن يۇمشاق جاۋ

  .هنسېرى جاھىللىقى زىياده بولىدۇپايدا ) سۆز(ر ئهگه: يېشىمى

  .سۆزلىمهكتىن ئۇنىڭغا نهپ تهگمىسه، كېيىنكى جاۋاب سۈكۈت قىلماقتۇر: يېشىمى

  

 ئىبنى يۈسۈپ، خهلىپه ئابدۇلمهلىك دهۋرىده ئىراقنىڭ تهفت شهھىرىگه ھاكىم بولغان ـــــ ھهججاج

 لوقمان ــــــ لوقمان ھهكىم

 

  .دىن تالالپ ئۆرۈلدى» سهباتىل ئاجىزىن«سوفى ئالالھ يارنىڭ 

ىشى بىئهي جان، جاھىل ك«: نهسىھهت قىلدى

  جهۋاب ئايغىل ئاڭا شىرىن يۇمشاغ،

  .مهگهر بولغاي جهھالهت خهمرىدىن ساغ

اپ بهرگىن، بهلكىم نادانلىق شارابى

  ئهگهر نهفئ ئهتمىسه قىلما ئهئاده،

  .بولۇر ئايغانسېرى جهھلى زىياده

سۆزلىگ) بولمىسا. (قىلمىسا، ئارتۇق سۆزلىمه

  ئاڭا سۇد ئهتمىسه ئايماغ سهۋابى،

  .سۈكۈت ئهتماكدۇر ئاندىن سوڭ جهۋابى

 :ئىزاھات

ھهججاج ①

  .زالىم ئهمهلدار

②
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 يىللىق قىسقا خهۋهرلهر
 

ىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى ئابدۇرهئوپ پوالت يىللىق س-2006كۈنى فاكۇلتېتىمىز -25ئاينىڭ -7يىلى -2008△

ئوپال خهلقى ۋه  تهكلىماكانىي مۇئهللىمنىڭ يېتهكچىلىكىده مهھمۇد كاشغهرىي مهقبهرىسىنى زىيارهت قىلدى ۋه بۇ جهرياندا

ئۇنىڭدىن باشقا . ساياھهتچىلهرنى زىيارهت قىلىپ، كاشغهرىي قهبرىسىنىڭ قوغدىلىشىغا مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالرنى توپلىدى

كىچىك گۇرۇپپىالرغا بۆلىنىپ، يۈسۈپ خاس ھاجىپ، سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان مهقبهرىلىرىنى زىيارهت قىلىپ مىللىي 

 .مهدهنىيهتكه بولغان تونۇشىنى ئاشۇردى
كۈنلىرى يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى تىزىمغا ئىلىش كۈنى، شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى -12،13ئاينىڭ - 9يىلى -2008△

يىللىق سىنىپتىكى -2007 نهپهر ئوقۇغۇچى 40تولۇق كۇرس سىنىپىغا قوبۇل قىلىنغان جايلىرىدىن فاكۇلتېتىمىز 

 .ھهدىلىرىنىڭ ياردىمىده، مهكتهپكه كېلىپ تىزىمغا ئالدۇردى ۋه مۇناسىۋهتلىك رهسمىيهتلهرنى بېجىردى-ئاكا
 ئهال نهتىجه يىلى-2008كۈنى فاكۇلتېت رهھبهرلىرىنىڭ كۆڭۈل بۆلىشى ئاستىدا، -27ئاينىڭ - 9يىلى -2008△

بىلهن قوبۇل قىلىنغان يېڭى ئوقۇغۇچىالر سهددىچىن سېپىلى، شىسهنلىڭ سۇ ئامبىرى قاتارلىق داڭلىق مهنزىره رايونلىرىدا 

بۇ قېتىمقى ساياھهت ئارقىلىق يېڭى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش ئالدىدىكى ئازاده كهيپىياتى . ساياھهتته بولدى

 .شهكىللهندۈرۈلدى
نۆۋهتلىك ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ -5كۈنى مهدهنىيهت بىناسىدا، فاكۇلتېت -3نىڭ ئاي-11يىلى -2008△

  .رهئىسى، مۇئاۋىن رهئىسى ۋه بۆلۈم باشلىقلىرى سايالپ چىقىلىپ رهسمىي خىزمهت باشالش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى
كۆرسىتىش يېڭى ئوقۇغۇچىالر ماھارهت «يىللىق ئوقۇغۇچىلىرى -2008كۈنى -10ئاينىڭ -11يىلى -2008△

ده ئۆزلىرىنىڭ شوخ، شادىيانه ئۇسسۇلى بىلهن تاماشىبىنالر ۋه باھالىغۇچىالرنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشىپ » مۇسابىقىسى

  .دهرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى-3
كۈنى كهچته، ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ تهكلىپىگه ئاساسهن، مهركىزى - 20ئاينىڭ -11يىلى -2008△

» ئۇيغۇر خهتتاتلىقى«يىللىق ئوقۇغۇچىسى كامىلجان نهسىمى -2007تىتوتى اليىھىلهش فاكۇلتېتى سهنئهت ئىنىس-گۈزهل

ئۇ لېكسىيىسىده، ئۇيغۇر خهتتاتلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى، تهرهققىياتى، تۈرلىرى ۋه . دېگهن تېمىدا لېكسىيه سۆزلىدى

  .خهتتاتلىق ھهققىدىكى بىلىمىنى چوڭقۇرالشتۇردىخهتتاتلىرىمىز ھهققىده تهپسىلىي ئىزاھالرنى بېرىپ ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
كۈنى فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىدىن ئاسىمه، مىجىت قاتارلىق يىگىرمهيلهن يىفۇ -21ئاينىڭ -11يىلى -2008△

گه قاتنىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئهڭ زور تىرىشچانلىقىنى » بهدهن گۈزهللهشتۈرۈش گىمناستىكا مۇسابىقىسى«تهنتهربىيه سارىيىدا 

بۇ نهتىجه فاكۇلتېتىمىز قۇرۇلغاندىن . شهرىپىگه نائىل بولدى» كوللېكتىپ مۇنهۋۋهر كوماندا«رسىتىش ئارقىلىق، كۆ

 .بۇيانقى مۇشۇ خىل مۇسابىقىده ئېرىشكهن ئهڭ ياخشى نهتىجه بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  



                                                                                                   سادا                         4~5 
 سان

 

84

ئۈچـۈن نى خـاتىرىلهش »مهھمۇد كاشغهرىي يىلى«كۈنىگىچه -26كۈنىدىن -24 ئاينىڭ-11يىلى -2008△

جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن تۈركىيه جۇمھۇرىيتى تـۈرك تىلـى جهمئىيىتـى 

 يىللىقىنـى خـاتىرىلهش خهلقئـارا ئىلمىـي مۇھـاكىمه 1000مهھمۇد كاشغهرىي تۇغۇلغانلىقىنىڭ «بېيجىڭدا بىرلىكته 

ۋهكىللهر ئۈچ گۇرۇپپىغا .  نهپهر رهسمىي ۋهكىل قاتناشتى120يىغىن ئۈچ كۈن داۋام قىلدى،  .نى ئۆتكۈزدى»يىغىنى

 پـارچه 110نى چۆرىدىگهن ھالـدا »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«بۆلۈنۈپ، مهھمۇد كاشغهرىي ۋه ئۇنىڭ ئابىده ئهسىرى 

 .ئىلمىي ماقاله ئوقۇدى
 نهپهر 19 كۈنى فاكۇلتېتىمىزدىن ئابلىمىت، مهريهمگۈل تۇرسۇن قاتارلىق-28ئاينىڭ -11يىلى -2008△

دهرىجىلىك -5گه قاتنىشىپ، » قىشلىق ئۇزۇنغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى«ئوقۇغۇچى مهكتهپ بويىچه ئۆتكۈزۈلگهن 

 .مۇكاپاتقا ئېرىشىپ فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ يۈگۈرۈش تۈرى جهھهتتىكى ئاجىزلىقىغا خاتىمه بهردى
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى، ماگىستىر كۈنى كهچته، شىنجاڭ پىداگوگىكا -29ئاينىڭ -11يىلى -2008△

بىز دۇچ كېلىۋاتقان «ئاسپىرانتالر يېتهكچىسى، ھازىرقى زامان ئهدهبىياتى تهتقىقاتچىسى ئابدۇبهسىر شۈكۈرى ئهپهندىم 

لېكسىيه سۇئال سوراش شهكلىده ئېلىپ بېرىلىپ كۆزلىگهن مهقسهتكه . تېمىسىنى چۆرىدهپ لېكسىيه سۆزلىدى» خىرىسالر

لېكسىيه ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالر ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانى ۋه خىزمهتكه ئورۇنلىشىش قاتارلىق مهسىلىلهرده ئۆز . ىيهتت

 .سوئاللىرىغا قانائهتلىنهرلىك جاۋابقا ئېرىشتى
› مهھمۇد كاشغهرىي‹تارىخىي رومان «يىللىق سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى -2007كۈنى -7ئاينىڭ - 12يىلى -2008△

ئۆتكۈزۈپ بوۋىمىز مهھمۇد كاشغهرىي ۋه ئۇنىڭ ئۆلمهس ئهسىرى » لىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىۋه كاشغهرىيشۇناس

 .غا بولغان ھۆرمىتى ۋه مۇھهببىتىنى ئىپادىلىدى» دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«
قۇربان ھېيت كۈنى كهچته . كۈنى پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ قۇربان ھېيىتى-10ئاينىڭ - 12يىلى -2008△

. ىز بىلهن تهييارلىق مائارىپ ئىنىستىتوتى ئوقۇغۇچىلىرى بىرلهشمه كۆڭۈل ئېچىش سهنئهت كېچىلىكى ئۆتكۈزدىفاكۇلتېتىم

ئاسپىرانتالر پائالىيهت مهركىزىده ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيهت ئوقۇغۇچىالرغا شىنجاڭدا تۇرۇپ بايرام ئۆتكۈزگهندهك 

  .تۇيغۇ بېغىشلىدى
اكۇلتېت ئوقۇغۇچىلىرى مهكتىپىمىز يىفۇ تهنتهربىيه سارىيىدا ئۆتكۈزۈلگهن كۈنى ف-12ئاينىڭ - 12يىلى -2008△

 .غا ئېرىشتى» مۇنهۋۋهر مۇكاپاتى«ئارقان تارتىش، تهپكۈچ تېپىش مۇسابىقىسىگه قاتنىشىپ 
ده » پايتهخت ئوقۇغۇچىلىرى ۋالىبول مۇسابىقىسى«يىلىنىڭ ئاخىرىدا، مهكتىپىمىزده ئۆتكۈزۈلگهن -2008△

بۇ . ئايرىم ھالدا، بىرىنچى ۋه ئىككىنچىلىكنى قولغا كهلتۈردى-غۇلالر ۋه قىزالر كوماندىسى ئايرىم فاكۇلتېت ئو

  .فاكۇلتېتىمىز تارىخىدىكى تۇنجى بۆسۈش خاراكتېرلىك نهتىجه بولدى
ئۇلۇغ شائىر «كۈنى فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ باشچىلىقىدا، - 15ئاينىڭ -3يىلى -2009△

دېگهن تېمىدا نۇتۇق سۆزلهش »  يىللىقىنى خاتىرىلهش ۋه ئانا تىل مهدھىيىسى80ئېلىيوف تۇغۇلغانلىقىنىڭ تېيىپجان 

نهپهر ئوقۇغۇچى ئۆزلىرى يېزىپ چىققان سهر خىل 14فاكۇلتېتىمىزدىكى ھهر قايسى يىللىقالردىن . مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى
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. ىقچىلىق ۋه نۇتۇق جهھهتتىكى رولىنى ياخشى جارى قىلدۇردىئهسهرلىرى بىلهن مۇسابىقىگه قاتنىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ يېز

بۇ قېتىمقى پائالىيهت ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ . ئاخىرىدا ئالته نهپهر ئوقۇغۇچى ماددى ۋه مهنىۋى جهھهتتىن مۇكاپاتالندى

  .كهسىپكه بولغان قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى
تېخنىكا - سىنىپتا، تۈركىيه يىلدىز پهن-0101ى شهرقىي كۈنى مهدهنىيهت بىناس-19ئاينىڭ - 3يىلى -2009△

قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىش «ئهدهبىياتى فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى مهھمهد ئۆلمهز ئهپهندى -ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك تىل

ىم بۇنىڭدىن باشقا يهنه ئىككى قېت. توغرىسىدا سىستېمىلىق لېكسىيه سۆزلهپ بهردى» ۋه تهتقىق قىلىش توغرىسىدا

 .ئوقۇغۇچىلىرىغا ئىلمىي دوكالت بهردى- قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتى توغرىسىدا فاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقۇچى
نهۋرۇز «كۈنى تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئهنئهنىۋى بايراملىرىدىن بىرى بولغان -21ئاينىڭ - 3يىلى -2009△

 پائالىيهت مىللىتىمىزنىڭ ئهنئهنىۋى ئۇسسۇللىرىدىن بۇ. نى تهبرىكلهش يۈرۈشلۈك پائالىيهتلىرى ئىلىپ بېرىلدى» بايرىمى

بىلهن » ئابدۇرهشىد ئوقۇش مۇكاپات پۇلى«بىلهن باشالندى ھهمده بىر تۈركۈم ئوقۇغۇچىالر » ساما«بىرى بولغان 

ىدا كهچته مهكتهپ چوڭ زال. ئارقىدىنال ئارقان تارتىشىش مۇسابىقىسى، پۇتبول مۇسابىقىسى ئىلىپ بېرىلدى. مۇكاپاتالندى

ئهنئهنىۋىلىك ۋه زامانىۋىلىق بىرلهشتۈرۈلگهن مول سهنئهت نومۇرلىرى . چوڭ تىپتىكى سهنئهت كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلدى

ئهدهبىيات فاكۇلتېتى ۋه تهييارلىق بۆلۈم -ئۇيغۇر تىل. تاماشىبىنالرنىڭ ياقتۇرۇپ كۆرۈشىگه مۇيهسسهر بولدى

هر ساھه زاتالرنىڭ يېقىندىن قولالپ قۇۋۋهتلىشى نهتىجىسىده، بۇ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىرلىكته كۈچ چىقىرىشى شۇنداقال ھ

 .پائالىيهت ناھايىتى مۇۋهپىقىيهتلىك ئۆتكۈزۈلدى
ئهدهبىيات ئىنىستىتوتى بويىچه ئۆتكۈزۈلگهن -كۈنى ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل- 2ئاينىڭ -4يىلى-2009△

  .ېكتىپ ئىككىنچىلىككه ئېرىشتىتهنھهرىكهت يىغىنىدا، فاكۇلتېتىمىز يۇقىرى نومۇر بىلهن كولل
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بولۇپ » ئهدهبىيات فاكۇلتېتى- ئۇيغۇر تىل«كۈنى فاكۇلتېتىمىز مۇستهقىل ھالدا -5ئاينىڭ -4يىلى-2009△

اكۇلتېتىمىزنىڭ  فتوختىلىتىپ ۇلتېت مۇدېرى فاكيىغىندا . قۇرۇلغانلىقىنىڭ بهش يىللىقىنى تهبرىكلهش يىغىنى ئېچىلدى

. هتىجىلىرى، ئهۋزهللىكلىرى ۋه ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهر توغرىسىدا نۇتۇق سۆزلهپ ئۆتتىتارىخىي، قولغا كهلتۈرگهن ن

  .يىغىنغا پايتهختتىكى ھهر قايسى ئورگانالردىن ۋهكىللهر قاتناشتى
ئهدهبىي ئهسهرلهردىن  «يىللىق ئوقۇغۇچىلىرى -2005كۈنى فاكۇلتېتىمىز -28ئاينىڭ -4يىلى-2009△

ئۇالر ئۆز تاالنتلىرىنى زور دهرىجىده جارى قىلدۇرۇپ، .  قېتىملىق جانلىق پائالىيهت ئېلىپ باردىتېمىسىدا بىر» تالالنمىالر

ئاخىرىدا . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى- ئهدهبىي پارچىالرنى جانلىقالشتۇرۇپ چىقتى ۋه  ئوقۇتقۇچى

پاتقا ئېرىشكهنلهرگه مۇكاپات بۇيۇمى تارقىتىپ ئايرىم ھالدا سۆز قىلىپ، ئۆز قولى بىلهن مۇكا-ئوقۇتقۇچىالر ئايرىم

  . بهردى
نۆۋهتلىك -6«كۈنى ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن -6ئاينىڭ -5يىلى -2009△

 نهپهر ماھىر قاتناشقان بولۇپ 12مۇسابىقىگه جهمئىي . ئېلىپ بېرىلدى» خهنزۇتىلىدا نۇتۇق سۆزلهش مۇسابىقىسى 

مۇسابىقه ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ تىل ئۆگىنىشكه بولغان . اۋاقداشالر نهتىجىگه ئېرىشىپ مۇكاپاتالندىمهۋالن قاتارلىق س

  .قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى
يىللىق سىنىپ كوللېكتىپى باش بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان -2005كۈنى فاكۇلتېتىمىز -17ئاينىڭ -5يىلى -2009△

مۇسابىقىگه ھهر قايسى . مهدهنىيهت بىناسىدا ئۆتكۈزۈلدى» ش مۇسابىقىسىتۇنجى نۆۋهتلىك تۈرك تىلىدا نۇتۇق سۆزله«

تۈرك تىلىدا كامالهتكه . نهپهر ماھىر قاتناشقان بولۇپ، ئۇالر ئۆز ماھارىتىنى نامايهن قىلدى13سىنىپالردىن تالالنغان 

 مۇكاپاتى قاتارلىق مۇكاپات يهتكهن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئهستايىدىل باھاالپ چىقىشى نهتىجىسىده، ئهڭ ياخشى تهلهپپۇز

مۇسابىقه ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۈرك تىلى ئۆگىنىشىگه ئىلھام . تۈرلىرى بويىچه ماھىرالرنى تارتۇقلىدى

 .بېرىلدى
كۈنى مهدهنىيهت بىناسى ئاسپىرانتالر پائالىيهت مهركىزىده بۇ يىل ئوقۇش -30ئاينىڭ - 5يىلى - 2009 △

كېچىلىككه فاكۇلتېتىمىز رهھبهرلىرى ۋه ئوقۇتقۇچىالر . يىللىقنى ئۇزىتىش كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلدى-2004پۈتتۈرىدىغان 

ئۇسسۇل، قوشاق ئېيتىش، ئهقلى ئويۇنالر، دىكالماتسىيه قاتارلىق كۆپ خىل -كېچىلىك ناخشا. تهكلىپ بىلهن قاتناشتى

 بۇنىڭدىن كىيىنكى ئىشلىرىغا  ئامهت تىلهپ شهكىللهر بىلهن ئىلىپ بېرىلىپ، ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 . مۇۋهپپهقىيهتلىك ئاخىرالشتى

  

 ئۆمهرجان ئىسمائىل ئارتۇچى : خهۋهرلهرنى توپالپ رهتلىگۈچىلهر

 گۇلنار مىجىت 
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 سان

 

府..........................................................

. . . . . . . . . . . . . . 麦 尔 艳 木 · 苏 力 堂 3 1 

离别…………………………………………………肖克热提·阿不拉 33 

我 们 院 里 的 桑

树.....................................................图地

古 丽 · 热 依 木  4 5 

父 与

子..........................................................

. . . 玛 依 热 木 · 吐 尔 逊  1 9 

亚 洲 之

旅..........................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 阿 不 拉 江  4 8 

�

�

散文园地�

学习是成功之源………………………………阿不都鲁甫 . 普拉提 50 

母

语..........................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 阿 依 努 尔 克 孜  5 2 

诗歌之园�

离 别 之

痛.........................................................
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阿 卜 杜 米 吉 提 · 杰 力 力  5 3 

悲

惨..........................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . 阿 衣 努 热 · 牙 生  2 3 

快 乐 之

逝..........................................................

. . . . 米 娜 瓦 尔 · 艾 合 买 提 5 4 

维 吾 尔 的 缺

陷............................................................吾

买 尔 江 · 斯 马 依 力  5 5 

诗与诗人 …………………………………………………库尔班·瓦哈甫 56 

致 我 的 良

心..............................................................

. . . . . . . . . . . . . . 托 合 提 · 努 尔  5 3 

茶吧�

心 腹 之

言..............................................................

. . . . . . 吾 买 尔 江 ， 古 丽 娜 尔  5 8 

译丛�

自 信 的 价

值.............................................................

古 丽 加 乃 提 · 亚 森 译  7 6 
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 سان

 

巴 尔 斯 · 曼 楚 的 答

案...........................................................托

合 提 古 丽 译  7 7 

完 美 的

爱..............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 艾 拉 努 尔 译  7 8 

《苏菲安拉亚尔》之选三篇........................................

乃 比 江 · 图 尔 迪 译 注  8 0 

初

恋.........

...........

...........

...........

...........

...........

阿不都米吉

提·阿不都拉

译  5 7 

新闻之窗�

年 度 简

讯..............................................................

. . . . 吾 买 尔 江 ， 古 丽 娜 尔  8 3 
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