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زنى ژۇرنىلىمىزنىڭ ھهر سانىدا بىر ئۇستازىمى      

چېيى،  تونۇشتۇرۇشتهك بۇ ئىشنىڭ گۈل

مىزنىڭ تىلشۇناسلىق پهنلىرى ئوقۇتقۇچىسى ېتىفاكۇلت

كهلگهنلىكى ئۈچۈن، مهن  مۇنهۋۋهر مۇئهللىمگه

  . ئاالھىتهن ئۇنى ئىزدىدىم ھهم پىالنلىرىمنى بايان قىلدىم

  

  

  

  

تهلهپچان بىر ئانا، مهكتهپته كۆيۈمچان ئۇ ئائىلىسىده   

جهمئىيهتته بولۇپمۇ ئىلىم ساھهسىده . ئوقۇتقۇچى

ىرقى مۇنهۋۋهر مۇئهللىمنىڭ ھاز. ھۆرمهتكه سازاۋهر ئالىم

 بۇ نهتىجىلهرنىڭ ،نهتىجىلىرىگه قارايدىغان بولساق

تهقدىرنىڭ مۆجىزىسى بىلهن ئهمهس، ئۆزىنىڭ بىر ئۆمۈر 

تىرىشىپ، ئىلىم ئۈچۈن ئۆزىنى بېغىشلىغانلىقىنڭ 

  .مهھسۇلى دهپ ھۆكۈم چىقىرااليمىز، ئهلۋهتته

للىم ماڭا پايدىلىنىشىم ئۈچۈن مۇنهۋۋهر مۇئه   

سانىنى -9يىللىق -2000ژۇرنىلى » شىنجاڭ ئاياللىرى«

ياش فىلولوگىيه پهنلىرى «كى  ژۇرنالدى مهن.بهردى

تېمىدىكى » ق خهتۇرى مۇنهۋۋهر ھهبىبۇلالغا ئوچدوكتو

ماقالىنى ئوقۇپ، قانداق يېزىش مهسىلىسىده ئويلىنىپ 

 ۋه تهرجىمىھالالر ئىلگىرى ئهدهبىي ئاخباراتالر. قالدىم

 شهرهپلىرىنى-شانبولسۇن، نوقۇل ھالدا شۇ كىشىنىڭ 

ئالدىنقى ساندىكى . بايان قىلىش بىلهنال چهكلىنهتتىتۈز 

اقداشالرنىڭ قىلغان پىكىرلىرىنى ۋتهرجىمىھالغا بهزى سا

ئويالپ، بۇ تهرجىمىھالنى ئازاده، ئىختىيارىي ۋه يېڭىچه 

  .يېزىشقا كۈچهپ باقتىم

يىلى تهكلىماكان -1960مۇنهۋۋهر مۇئهللىم 

ئاقسۇ -  دوالن يۇرتىقۇملۇقىنىڭ چېتىگه جايالشقان

. ئاۋاتتا زىيالىي ئائىلىسىده يورۇق دۇنياغا كۆز ئاچتى

يىلالردا سابىق شىنجاڭ -50دادىسى ھهبىبۇلال ئاكا 

نىڭ قانۇن ىتېۋېرسىتىنۇدارىلفونۇن ھازىرقى شىنجاڭ ئ

كهسپىنى پۈتتۈرگهن ئۇقۇمۇشلۇق كىشى بولغاچقا، 

نزۇچه ئۇزۇن ئويلىشىشالردىن كېيىن قىزى مۇنهۋۋهرنى خه

دهرۋهقه كىچىك مۇنهۋۋهر خهنزۇ . مهكتهپكه بهردى

بالىالرنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، ئهال نهتىجه بىلهن تولۇق 

ئۇ شۇ ۋاقىتتا دوختۇر ياكى خېمىيه . ئوتتۇرىنى پۈتتۈردى

ئالىمى بولۇش ئىستىكىده، سهبىي كۆڭلىگه گۈزهل 

ئهمما، تهقدىرنىڭ چاقچىقى بىلهن، . ئارمانالرنى پۈكتى

تۇرا ۋاقتىمدا بولسا كېرهك، مۇنهۋۋهر تولۇق ئوت  

كۆپتۇر ئاڭلىغان ئىدىم -مۇئهللىمىنىڭ نامىنى ئازدۇر

بۇ مهكتهپكه كهلگهندىن . ھهم ئۇنىڭغا ھهۋهس قىالتتىم

ئهمما، . كېيىن، ئۇنى ئۇچراتماق بولۇپ كۆپ ئىزدىدىم

سانىغا مۇنهۋۋهر - 6ژۇرنىلىمىزنىڭ . ئۇچرىتالمىدىم

 يېزىش ۋهزىپىسى ئىزلىرىنى-مۇئهللىمنىڭ ئىش

يۈكلهنگهنده، مۇئهللىم بىلهن قايتىدىن تونۇشۇش، 

 .تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم
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داشلىرى بىلهن ناھىيىلىك ياشالر تهربىيه ئېلىش ساۋاق

  .مهيدانىغا چۈشۈرۈلدى

غا بىر مۇھىت ئۇنىڭباشقىچه سهھرادىكى تامامهن 

 تۇرمۇش پۇرىقى  قويۇقئۇ. تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىدى

گۈپۈلدهپ تۇرغان ئانا سهھرا قوينىدا ئۆز مىللىتىنىڭ 

ۇشتى ئادىتى بىلهن قايتا تون-تىلى، مهدهنىيىتى ۋه ئۆرپ

ھهمده ئۇالرغا ئېيتىپ تۈگهتكۈسىز مۇھهببهت قهلبىده 

شۇ كۈنلهرده مۇنهۋۋهر مۇئهللىم بىر ياقتىن . يالقۇنجىدى

تهرجىمانلىق قىلسا، بىر ياقتىن ئېتىزالردا، دېھقانالرنىڭ 

ئۆيلىرىده، توي مهشرهپلىرىده ئۇيغۇر تىلىنى يهنى ئۆز ئانا 

  .ى باشلىدى قىلىشنتهتقىقتىلىنى پۇختىالپ ئۆگىنىپ، 

يىلى ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانى ئهسلىگه - 1978     

كهلتۈرۈلۈپ، مۇنهۋۋهر مۇئهللىمنىڭ ھاياتىدا چوڭ 

ئۇ ئۆز ئانا تىلىدا ئىمتىھانغا قاتنىشىپ، . بۇرۇلۇش بولدى

يۇقىرى نۇمۇر بىلهن مىللهتلهر ئىنىستىتۇتىنىڭ 

ۋاقىت دېگهن . ئهدهبىياتىغا قوبۇل قىلىندى-تىل

قهدرىنى بىلىپ، ۋاقىت بىلهن . رسه ئىكهنئاجايىپ نه

بويسۇندۇرالىغانالر ئۆز غايىسىنى  ئۇنى بهيگىگه چۈشۈپ

. قا ئايالندۇرۇش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدىكهنقرېئاللى

ئهكسىچه، ۋاقىت تۇيغۇسىنى ئۇنتۇپ ھورۇن، اليغهزهللىك 

بۇ . قىلغان كىشىلهرگه ۋاقىت يۈزسىزلىك قىلىدىكهن

گهن مۇنهۋۋهر مۇئهللىم ۋاقىتنىڭ نۇقتىنى چوڭقۇر چۈشهن

نتىنى قهدىرلهپ، مىللهتلهر ۇكېھهر بىر س

پخانا ۇتۇۇتىدىكى سىنىپ، ياتاق، تاماقخانا ۋه كىتئىنىست

ئارلىقىدا ئۆگىنىش، ئىزدىنىش، توختاۋسىز تىرىشىش 

بېيجىڭدىكى بۇ بهش يىل ئۇنىڭغا . ئارقىلىق ئۆتكۈزدى

هقىللىقى، ئۇنىڭ ئهخالقى، ئ. تولىمۇ قىسقا تۇيۇلدى

هسىرلهندۈردى ۋه تىرىشچانلىقى ساۋاقداشلىرىنى چوڭقۇر ت

تقا ېلتۇ پۈتتۈرۈپال، فاكيىلى ئوقۇش-1982

  .ئوقۇتقۇچىلىققا تاللىنىپ قالدى

توغرا، ھايات يولىدا يۇلتۇزدهك چاقناپ ئادهمدهك 

ئىزدا توختاپ قېلىش ئادىمىيلىك ياشاش ئۈچۈن، بىر 

هت، ئالغا قاراپ پهق. رىنسىپىغا ئۇيغۇن كهلمهيدۇپ

ماڭغاندىال، تېخىمۇ زور ئۇتۇقالرنى قولغا كهلتۈرگىلى 

مۇنهۋۋهر مۇئهللىم ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتى بىلهن . بولىدۇ

 ئىگهللىگهن ئازغىنه ىشۇغۇللىنىش جهريانىدا ئۆز

بىلىملىرى بىلهن دهۋرنىڭ تهلىپىگه بولۇپمۇ، ھهر مىللهت 

بولغان زىيالىيلىرى توپالشقان، رىقابهت كهسكىن 

مۇھىتتا پۇت تىرهپ تۇرۇشنىڭ مۇمكىن 

يىلى -1984بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدى ۋه 

متىھان بېرىپ، ئاتاقلىق تىلشۇناس، رانتلىققا ئىىئاسپ

 ئهپهندىنىڭ سور خهمىت تۆمۈر ۋه لى سىنسپروفې

كهسىپته . ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىسى بولۇپ تالالندى

ۇپ تهربىيلىشى، پىشقان، قابىل ئۇستازالرنىڭ كۆڭۈل قوي

 ئۆگىنىشى ۋه چوڭقۇرالپ تهتقىقاتقا پئۆزىنىڭ قېتىرقىنى

ئۇيغۇر تىلىدىكى پېئىلالرنىڭ «چۆكىشى نهتىجىسىده 

دېگهن تېمىدىكى ماقالىنى » كالسسىفىكاتسىيىسى

ئهدهبىياتى بويىچه ماگىستىرلىق -ياقالپ، تۈركىي تىل

  .ئۇنۋانىغا ئېرىشتى

ىلىرى بىلهن مۇنهۋۋهر مۇئهللىم يۇقارقى نهتىج

مهغرۇرلىنىپ كهتمىدى، ئوقۇتۇش ۋه تهتقىقاتقا زېھنىنى 

قارىتىپ، ئوقۇغۇچىالرنى ئىزدىنىشكه ۋه تهتقىقات ئېلىپ 

ئۇ . بېرىپ ئۆگهنگهنلىرىنى ئىشلىتىشكه ئىلھامالندۇردى

، ئۆز بىلىمىنى تېخىمۇ كامالهتكه يهتكۈزۈپ

ئوقۇغۇچىالرغا مۇكهممهل بىلىم بېرىش ئارزۇسىدا، 

يىلى دوكتۇرلۇق ئىمتىھانىدىن ئۆتۈپ، ئاتاقلىق -1994

تۈركولوگ خۇجىنخۇا ئهپهندىنىڭ يىتهكچىلىكىده 

قېرىنداش .  باشلىۋهتتى ئوقۇش ھاياتىنىدوكتورلۇق

تا ئىگىلهش ۋه تۈركىي مىللهتلهر تىلىنى پۇخ

 قىلىش ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدا سېلىشتۇرۇپ تهتقىق

لغاچقا، ئۇ ئۇستازى ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بو

خۇجىنخۇا ئهپهندىنىڭ تهكلىپى بويىچه دوكتورلۇق 

ساالر تىلى ئۈستىده «سېرتاتسىيىسى ئۈچۈن سدى

بۇ چاغدا ئۇنى ئۆي . دېگهن تېمىنى تاللىدى» تهتقىقات

چۈنكى شۇ چاغالردا . تهڭال قىينىدى غېمى ۋه ئوقۇش غېمى

پوالتمۇ چهتئهللهرده بىلىم  رهئوپيولدىشى ئابدۇ

شۇنداق شارائىتتىمۇ، ئۇ قىيىنچىلىقالرغا . ۇرۋاتاتتىئاش

باش ئهگمهي، ئايالالرغا خاس سهۋرچانلىقى بىلهن 

يىلى مۇنهۋۋهر مۇئهللىم -1996. ئوقۇشنى داۋامالشتۇردى

الر ئولتۇراقالشقان رماقالىنى پۈتتۈرۈش ئۈچۈن ساال
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چىڭخهي ئۆلكىسىنىڭ شۈنخۇا ساالر ئاپتونوم 

الرنىڭ ئهجدادى رساال. ناھىيىسىگه يول ئالدى

ئهسىرده يىپهك يولىنى بويالپ، شىنجاڭ ئارقىلىق - 13

تۈركمهنلهر بىلهن بىۋاسته . چىڭخهيگه كۆچۈپ كهلگهن

ئېتىنىك مۇناسىۋىتى بولۇپ، تۈركمهنىستاندىكى ساالر 

قهبىلىسى تۈركمهنلهرنىڭ چوڭ قهبىلىسى بولۇپ 

  .ھېسابلنىدۇ

 ۇناسىۋىتىن مبولغاالرنىڭ تۈركمهنلهر بىلهن رئۇ ساال

ھهققىدىكى كۆپلىگهن ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ، 

نى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن، ىتهتقىقات

ئايدا ئۆز خىراجىتى بىلهن -3يىلى -1997

دا ىتېۋېرسىتىنۇتۈركمهنىستانغا بېرىپ، تۈركمهن دۆلهت ئ

ىكىلهر ياتاق تتېۋېرسىتىنۇئ. تۈركمهن تىلى ئۆگهندى

ىپ دهرس ئۆتۈشكه تهكلىپ ئاش بېرائورۇنالشتۇرۇپ، م

ئۇ بىر ياقتىن روس ۋه تۈركمهن تىلى ئۆگهنسه، . قىلدى

قىشالقالرغا بېرىپ -يهنه بىر ياقتىن بوش ۋاقىتلىرىدا يېزا

س ۋه تۈركمهن ۇدا ركۈتۈپخانىالر. تىل تهكشۈردى

الر بىلهن رتىلىدىكى ئهسهرلهرنى كۆپلهپ كۆرۈپ، ساال

ارىخىغا ئائىت تۈركمهنلهرنىڭ تىلى، مهدهنىيىتى ۋه ت

مۇنهۋۋهر مۇئهللىمنىڭ ئىزدىنىش . ئۇچۇرالرنى توپلىدى

خهۋهر  روھى، تىرىشچانلىقى ۋه قهتئىي ئىرادىسىدىن

ىسى ستاپقان تۈركمهنىستان دۆلهتلىك تېلېۋىزىيه ئىستان

 ئىشلهپ، هخسۇس فىلىمدېگهن تېمىدا م» ئانا ۋه ئالىم«

هللىم مۇنهۋۋهر مۇئ. مۇنهۋۋهر مۇئهللىمنى تونۇشتۇردى

، تۈركمهنىستاندىكى بهش يىللىق ئوقۇشنى تامامالپ

سېرتاتسىيه ياقالشقا گهرچه دىس. ۋهتهنگه قايتىپ كهلدى

ئارانال تۆت ئايچه ۋاقىت قالغان بولسىمۇ، ئۇ 

كېچىلهپ چىراق نۇرىدا ئولتۇرۇپ، ئىلمىي -كېچه

 مىڭ خهتلىك ماقالىنى يېزىپ 200قىممىتى زور بولغان 

كۈنى -15ئاينىڭ - 6لى يى-1998. تاماملىدى

يىغىنغا . رتاتسىيه ياقالش يىغىنى ئېچىلدىېسىسد

  جاڭ گۈيجىڭ قاتارلىق ئالىم،پروفېسسورئهخمهت پاسار، 

ىسلهردىن باشقا، دۆلهتلىك مىللهتلهر ئىشلىرى سمۇتهخهس

تى تاشقى ئىشالر مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى ىتېكوم

تهپ  مهكنىڭىېتۋېرسىتىنۇتهۋهككۈل سىدىق، مىللهتلهر ئ

قىرغىز -قازاق-شىيۇڭ، ئۇيغۇر مۇدىرى خاجىڭ

يۇپ قاتارلىق رهھبهرلهر انىڭ مۇدىرى تۇرسۇن ئۇلتېتىفاك

سائهت جىددىي 4يىغىن . قهدهم تهشرىپ قىلغانىدى

كهيپىيات ئىچىده داۋاملىشىپ، ئاخىرىدا باھاالش 

پپىسىنىڭ يوشۇرۇن ئاۋاز بېرىشى بىلهن مۇنهۋۋهر ۇرۇگ

دهپ » رىنلىرى دوكتوه پهفىلولوگىي«مۇئهللىمنىڭ 

باھاالنغانلىق ھۆكۈمى جاكارلىنىشى بىلهن زالدا 

يىغىن . گۈلدۈراس ئالقىش ساداسى ياڭرىدى

 دوپپا كىيدۈردى،  مۇنهۋۋهر مۇئهللىمگهئىشتىراكچىلىرى

دهل مۇشۇ ۋاقىتالردا . خۇشپۇراق گۈللهرنى تهقدىم قىلدى

 اياجانلىق ياشلىرىمۇنهۋۋهر مۇئهللىمنىڭ كۆزىدىن ھ

 ئىلگىرىكى جاپالىق ئۆگهنگهن تۆكۈلۈپ، كۆڭلىده

ھاردۇقۇم چىقتى، «ئۆزىگه -چاغلىرىنى ئهسلهپ، ئۆز

تهتقىقاتىغا زېھنىمنى سهرپ ئهمدى بىر ئۆمۈر ئىلىم 

  . دهپ پىچىرلىدى» قىلىمهن

ر مۇئهللىم دۆلهتلىك ئايدا مۇنهۋۋه- 10يىلى -1998      

ىيارهتچى تىدىن چهت ئهلگه ئهۋهتكهن زمائارىپ كومىتې

ئالىمالر قاتارىدا يهنه بىر نۆۋهت تۈركمهنىستانغا بېرىپ، 

تۇتىدا بىر يىلغىچه تىتۈركمهنىستان دۇنيا تىللىرى ئىنىس

ھهم دهرس ئۆتۈپ، ھهم تۈركمهن خهلقىنىڭ 

ئهسىردىكى ئاتاقلىق كالسسىك شائىرى - 18

 رلىرىنى خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلدىىمهختۇمقۇلنىڭ شېئ

مهزكۇر كىتابقا ). ت بىلهن بىللهئابدۇرهئوپ پوال(

، ۋىدېنتى ساپامىرات نىيازوتۈركمهنىستان پرېز

نىڭ تۈركمهنىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى جۇڭگو

ئايرىم كىرىش سۆزى يېزىپ، ئۇنىڭغا قايىل - ئايرىم

كۈنى -19ئاينىڭ - 2يىلى-2000. بولغانلىقىنى ئېيتتى

ه، نىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرلىگهندۋدېنت نىيازوىپرېز

نىڭ تۈركمهنىستاندا تۇرۇشلۇق ئهلچىسى جۇڭگو

نىڭ تهرجىمه » مهختۇمقۇلى شېئىرالر توپلىمى«

بۇ ھهقته مهركىزىي . نۇسخىسىنى ئۇنىڭغا تهقدىم قىلدى

قاتارلىق » خهلق گېزىتى«تېلېۋىزىيه ئىستانىسىسى، 

  .تاراتقۇالردا مهخسۇس خهۋهر بهردى

ت لتې مۇئهللىم ئوقۇتۇش جهريانىدا فاكۇمۇنهۋۋهر

، »اتىكىسىئۇيغۇر تىلى گرامم«ئوقۇغۇچىلىرىغا 
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، »لىرى ۋه تىل تهكشۈرۈشئۇيغۇر تىلى دىئالېكت«

» س تىلىۇر«، »تۈركىي تىلالردىن ئومۇمىي بايان«

. قاتارلىق كۆپلىگهن دهرسلهرنى ئۆتۈپ كېلىۋاتىدۇ

يۇقىرىدا مۇنهۋۋهر مۇئهللىمنىڭ ئىلمىي ھاياتى توغرىسىدا 

گهرچه ئۇ بىر ئايال بولسىمۇ، . ۇققسقىچه تونۇشۇپ ئۆتت

تاغدهك قىيىنچىلىقالرنى ئهرلهرگه خاس جاسارهت بىلهن 

تالقان قىلىپ، ئىلىم ساھهسىده ئۆز نوپۇزىنى -كۇكۇم

هن دېگ» تىرىشقان تاش ئاشار«قىمىزده خهل. تىكلىدى

دۇنيا كۈنسېرى تهرهققىي قىلىۋاتقان مۇشۇ . ماقال بار

نى بىلىم ئارقىلىق پهيتلهرده ھهر بىر مىللهت ئۆزى

 ئهگهر. لگۈسىنى يارىتىشقا ئاتالندىيېڭىالپ، گۈزهل كه

ئارىمىزدىن مۇشۇنداق ئىرادىلىك ئايالالر كۆپلهپ چىقىپ، 

بىلىم ئهھلىنىڭ قايىللىقىنى قوزغىيالىسا، بىزنىڭ 

 ياراملىق تهربىيلىنىشىده نىڭكېيىنكى ئهۋالدلىرىمىز

  .گهپ يوق، ئهلۋهتته

مۇئهللىمنىڭ ئىلمىي ئاخىرىدا، مۇنهۋۋهر 

، تۇرمۇشىنىڭ بهختلىك لىرىنىڭ نهتىجىلىك ئىزدىنىش

بولىشىنى ئۈمۈد قىلىپ، بىز ئوقۇغۇچىالرنى ياراملىق 

ئهۋالدالر قىلىپ تهربىيلهش يولىدا تۆككهن مېھنهتلىرىگه 

 كۇبلىتمىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ تۆۋهندىكى بىر 

  .مۇخهممهس بىلهن بۇ يازمامنى ئاخىرالشتۇرىمهن

 

  ئىلىم ئىشقى يولىدا شامدهك كۆيگهن ئايالسهن،

 نۇرالندۇرۇپ ھاياتنى كۆكته ئۈزگهن ئايالسهن،

  ئائىلىده ئانا بولۇپ مېھىر بهرگهن ئايالسهن،

  توختاپ قالماي ئىزىڭدا ئالغا ماڭغان ئايالسهن،

.ئايالسهن» قوش مۇنهۋۋهر«نامىڭ بىراقال -ئىسمۇ

   

   كاتولوگىمۇنهۋۋهر ھهبىبۇلال ئىلمىي ئهمگهكلىرى
  

  هرلهرتهرجىمه ئهس .1
، ) تىلىدىن خهنزۇتىلىغا تهرجىمه قىلىنغانمهنئهسىردىكى قهدىمكى تۈرك-18(  ،»مهختۇمقۇلى شېئىرلىرى«) 1     

تۈركمهنىستان زۇڭتۇڭى كىرىش سۆز يېزىپ بهرگهن . يىلى خهلق ئهدهبىياتى نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان-2000

ىرى رهئىس جياڭ زېمىن تۈركمهنىستاندا دۆلهت ئىشلىرى زىيارىتىده بولغاندا، بۇ ئهسهرنى دۆلهت سوۋغىسى بولۇپ، ئهينى يىلل

   .سۈپىتىده زۇڭتۇڭ نىيازوۋغا تهقدىم قىلغان

يىلى دىمكوراتىيه ۋه قانۇنچىلىق نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر -2010، »تۈركمهنىستان زۇڭتۇڭى شېئىرالر توپلىمى«) 2     

  .نقىلىنغا

     3 ( »HSKيىلى بېيجىڭ تىل ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر -2006، » تېزلىكته كۈچهيتىش دهرسلىكى

  .قىلىنغان

  دهرسلىكلهر  .2
  .يىلى مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان-2004، »ئۇيغۇر تىلى دىئالېكىتلىرى ۋه تىل تهكشۈرۈش«)  1     

مىڭ خهتلىك 300نى يېزىشقا قاتنىشىپ، » ئۇيغۇرچه ئادهت سۆزلۈكلىرى لۇغىتى- ئىنگلىزچه-هنزۇچهخ-روسچه«) 2   

  .يىلى مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان-1994قىسىمىنى ئىشلىگهن، 

  ئېالن قىلغان ماقالىالر .3
ئهدهبىياتىنىڭ -، مىللهتلهر تىل»ىدىكى پېئىلالرنىڭ تۈرلىرى ھهققىدهتىل ئىسىم ۋه پېئىل شهكىللىرىدىن ئۇيغۇر«) 1    
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  .سانىدا ئېالن قىلىنغان-2يىلى -1995

، مهركىزىي مىللهتلهر »ه سۆھبهتتىل تهتقىقاتىنىڭ  ئاساسىي ئىقتىدارلىرى ھهققىد « بىلهنپىروفېسسور ماشۆلىياڭ) 2    

  .غا بېسىلغانسانى-4يىللىق -1996ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى 

، بۇ ماقاله مهركىزىي مىللهتلهر »ساالرالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋه شهكىللىنىشى ھهققىده دهسلهپكى مۇالھىزه«) 3   

  .تومغا بېسىلغان-2» تۈركىي تىلالر ۋه مهدهنىيىتى تهتقىقاتى«ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان 

، مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئاسپرانتالر ئىلمىي »ۈرۈشتىن خاتىرىلهرجۇڭگۇ ۋه چهتئهلدىكى تىل تهكش«) 4

  .سانىدا بېسىلغان-1يىلى -1998ژۇرنىلى 

، مهركىزىي »ساالر تىلى بىلهن تۈركمهن تىلىنىڭ مۇناسىۋىتى ھهمده ساالر تىلىنىڭ تهرهققىيات تارىخى ھهققىده«) 5

  .سانىغا بېسىلغان-3يىللىق -2000 ژۇرنىلى يمىللهتلهر ئۇنۋېرسىتىتې ئىلمى

تىل «، »الېكتىلىرى تهتقىقاتىدا ئهھمىيهت بېرىشكه تېگىشلىك بولغان بىر قانچه مهسلىلهر توغرىسىدايئۇيغۇر تىلى دى«) 6

  .سانىغا بېسىلغان-3يىللىق -2001ژۇرنىلىنىڭ » ۋه تهرجىمه

يىللىق -2001ژۇرنىلىنىڭ » تىل ۋه تهرجىمه«، »تىل تهتقىقاتىدا داال تهكشۈرۈشنىڭ مۇھىملىقى ھهققىده مۇالھىزه«) 7

  .سانىغا بېسىلغان-3

مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى  ،»ساالر مىللىتىنىڭ مهنبهسى ۋه شهكىللىنىشى ھهققىده مۇالھىزه«) 8    

  .سانىغا بېسىلغان-6يىللىق -2001

سانىغا -1يىللىق-2002ژۇرنىلىنىڭ » ئهدهبىياتى-لهتلهر تىلمىل«، »كسىكىسى ھهققىده تهھلىللهرېساالر تىلى ل«) 9

  .بېسىلغان

  .سانىدا ئېالن قىلىنغان-2يىللىق -2004ژۇرنىلىنىڭ » جۇڭگۇ مىللهتلىرى«، »لىدىكى ئۇيغۇرالرهبايرام ئ«) 10

ژۇرنىلىنىڭ » اتىئهدهبىي-مىللهتلهر تىل«، »ساالر تىلىدىكى سوزۇق تاۋۇشالرنىڭ بىر قىسىم ئاالھىدىلىكلىرى«) 11    

  .سانىغا بېسىلغان-6يىللىق -2005

 ژۇرنىلىنىڭ »بۇالق«، »نهۋائىي ئهسهرلىرىنىڭ تۈركمهن كېالسسىك ئهدهبىياتىغا كۆرسهتكهن تهسىرى ھهققىده«) 12

  سانىغا بېسىلغان-6يىللىق -2005

ژۇرنىلىنىڭ » ئهدهبىياتى-مىللهتلهر تىل«، »ساالر تىلىدىكى پېئىلالرنىڭ راي شهكىللىرى تهتقىقاتى«) 13    

  سانىغا بېسىلغان-6يىللىق -2008

» ئهدهبىياتى- مىللهتلهر تىل«، » دىكى قهدىمكى سۆزلهر›تۈركىي تىلالر دىۋانى‹ ساالر تىلىدا ساقلىنىپ قالغان«) 14

  .سانىغا بېسىلغان-4يىللىق -2009ژۇرنىلىنىڭ 

» ئهدهبىياتى-مىللهتلهر تىل«، »بهسى ھهققىده ئىزدىنىشساالر تىلىدىكى پېئىلالرنىڭ بۇيرۇق تهلهپپۇزىنىڭ مهن«) 15

  .سانىغا بېسىلغان-2يىللىق -2010ژۇرنىلىنىڭ 

  رقاتناشقان ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنال .4
ئايدا تهكلىپكه بىنائهن ئاشخاباتقا بېرىپ، تۈركمهنىستان مائارىپ مىنىستىرلىكى ۋه دىپلوماتىيه -5يىلى - 2001) 1      

» مهدهنىيهت مىراسلىرى خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى-ئاسىيا تارىخ-ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ياۋرۇ«ۇيۇشتۇرغان مىنىستىرلىكى ئ
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 .ناملىق ئىلمىي دوكالتىنى بهرگهن» يىپهك يولى ۋه ساالالرنىڭ شهرققه كۆچۈشى«غا قاتنىشىپ، 

 يىللىقىنى خاتىرلهش ئىلمىي مۇھاكىمه 560ڭ نهۋائىي تهۋهللۇتىنى«ئايدا بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگهن -12يىلى -2001) 2     

  . ناملىق ماقالىسىنى ئوقۇغان» نهۋائىي بىلهن مهختۇمقۇلنىڭ ئىجادىيهتلىرى توغرىسىدا مۇالھىزه«دا »ىيىغىن

ئايدا جۇڭگۇ ئۇيغۇر تارىخى ۋه مهدهنىيهت تهتقىقات جهمئيىتى ئۇيۇشتۇرغان ئىلمىي مۇھاكىمه -10يىللىق -2003) 3    

              .شهرىپىگه ئېرىشكهن» مۇنهۋۋهر ماقاله«ناملىق ماقالىسىنى ئۇقۇغان ھهمده ماقالىسى » بايرام ئېلىدىكى ئۇيغۇرالر «يىغىنىدا

ى ئوغالن خهلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمه جاراق ۋه هنامروھ«ئۆتكۈزۈلگهن كۈنى ئاشخاباتتا -6ئاينىڭ -5يىلى -2006) 4    

  .دېگهن تېمىدا ئىلمىي دوكالت بهرگهن»  چۆچهكلىرىر ۋه ساالقاراجى ئوغالن«دا » يىغىنى

  ھازىر ئىشلهۋاتقان نوقتىلىق تهتقىقات تۈرلىرى .5
چهتئهلده ئوقۇپ «، بۇ تېما مائارىپ مىنىستىرلىكىنىڭ »ساالر تىلى ۋه تۈركمهن تىلى سېلىشتۇرما تهتقىقاتى«) 1

  .مىڭ يۈهن مهبلىغىگه ئېرىشكهن20نىڭ » تىش ياردىمى فوندىۋهتهنگه قايتقانالرنى تهتقىقاتقا قوزغى

جۇڭگۇ ئاز سانلىق مىللهتلهر «، » قۇرۇلۇشى211«ئهدهبىيات ئىنىستىتۇتى -مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل) 2

ساالر تىلىنىڭ تېكىستلىرىنى «تۈرىدىكى » تېرىيالالرنى رهتلهشمهدهنىيىتى ۋه ئاغزاكى غهيرى ماددىي مهدهنىيهت مىراسلىرىنى تهكشۈرۈش ۋه ما-تىل

  .مىڭ يۈهن مهبلهغ ياردىمىگه ئېرىشكهن50تهتقىقات تېمىسى ناملىق » تهكشۈرۈپ رهتلهش ۋه ئىشلهش

» ئاالھىده دهرسلىك« يىللىق -2006،2007مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنۋېرسىتىتې » تۈركمهن تىلى دهرسلىكى«) 3

  .ه كىرگۈزۈلگهنگتۇرغۇزۇش تۈرى
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ھهممىمىز بىلىمىز، مهكتىپىمىز 

مىللهتنىڭ ئهڭ مۇنهۋۋهر 56 دۆلىتىمىزدىكى

. قىزلىرى جهم بولغان مهرىپهت ئوچىقى-ئوغۇل

ھهرقايسى مىللهتلهر بهيگىگه چۈشكهن 

مۇشۇنداق سورۇندا، بىز تىل ۋه باشقا سهۋهبلهر 

 بىز .ئاسانال ھالىمىزدىن كېتىمىز تۈپهيلىدىن

ئهمما، . ئۇسسۇلغا ماھىر-ناخشا

سهۋىرچانلىقنى تهلهپ قىلىدىغان، كالال 

قاتۇرىدىغان نۇرغۇن ئىشالردا ئاجىز 

. ئىكهنلىكىمىزنى ئىتراپ قىاللماي تۇرالمايمىز

بىزنىڭمۇ ئاشۇ ئاجىز تهرهپلىرىمىزنى 

تۈزهتكىمىز ھهتتا باشقىالردىن ئىشىپ 

ئارىمىزدىكى بىر . كهتكۈمىز كىلىدۇ

بهش يىلدىن . قدىشىمىز شۇنداق قىاللىدىساۋا

بىرى مهكتىپىمىز شاھمات شاھلىقىنىڭ خان 

تاجىنى كىيىپ، يۈزىمىزنى باشقىالرنىڭ ئالدىدا 

ئۇ كىم؟ ئۇ ئارىمىزدا . يورۇق قىلىپ كېلىۋاتىدۇ

كهمتهرلىك بىلهن تىرىشىپ ئوقۇپ، 

كهلگۈسىگه ئىشهنچ بىلهن قهدهم بېسىۋاتقان 

ۇغۇچىسى رهجهپ يىللىق سىنىپ ئوق-2005

ژۇرنال -بىز فاكۇلتېت گېزىت. ئۆمهرنىيازدۇر

بۆلىمىنىڭ مۇخبىرلىرى ئۇنىڭ بۇ نهتىجىلىرى 

فاكۇلتېىتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىغا ئازراق بولسىمۇ 

ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى بهخىش ئىتهر ۋه 

ئىشلىرىغا تۈرتكه ھهم ئىلھام بوالر دېگهن 

  .مهقسهتته ئۇنى زىيارهت قىلدۇق

النى رهجهپ ئۆمهرنىياز ئىدىقۇت ئوغ

يىلى فاكۇلتىتىمىزغا ئهال نهتىجه بىلهن -2005

مهرىپهت بېغىغا -ئۇ بۇ ئىلىم. قوبۇل قىلىنغان

 ئۆزىنىڭ ،قهدهم قويغاندىن بۇيان

تىرشچانلىقى، ئۆتكۈر زېھىنى قابىلىيىتى بىلهن 

كهڭ ئوقۇتقۇچى ۋه ساۋاقداشالر ئارىسىدا ياخشى 

لهرده ياخشى ئۇ دهرس. تهسىرلهرنى قالدۇرغان

بولۇپال قالماستىن، دهرستىن سىرتقى 

بىز . پائالىيهتلهردىمۇ ناھايىتى ئاكتىپ ئىكهن

ئۇنىڭ شاھمات ئويناشقا ئاالھىده 
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قىزىقىدىغانلىقىنى، ئۇدا بهش يىل مهكتهپنىڭ 

شاھمات چىمپىيۇنى بولغانلىقىنى ئاڭالپ 

ئۇنىڭغا شۇنداق قايىل بولدۇق ھهمده ئۇنىڭ 

تى بىلهن تونۇشۇش شاھماتچىلىق ھايا

ئۇ . مهقسىتىده ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتته بولدۇق

زىيارىتىمىزنى ناھايىتى قىزغىنلىق بىلهن قوبۇل 

بىز رهجهپ ئاكىنى ئىلگىرى . قىلدى

فاكۇلتىتىمىزنىڭ ھهرخىل پائاليهتلىرىده 

ئۇچراتقان، بۇ قېتىم ئۇنىڭ بىلهن 

سۆھبهتلىشىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ناھايىتى 

ىنىش روھىغا باي، ھهرقانداق خۇشپېئىل، ئىزد

ئىشقا ئوتتهك قىزغىنلىق بىلهن مۇئامىله 

  .قىلىدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇق

شاھمات روھى «ئۇ ھازىر مهكتىپىمىزنىڭ 

ده خهلقئارا شاھمات تۈرى بويىچه »جهمئىيىتى

يېڭى ئهزا قوبۇل قىلىش ۋه ئۆگىتىشكه، 

شهھهرلىك ۋه باشقا مۇسابىقىلهرگه ئهزا 

  .لهشكه مهسئۇل بولۇپ ئىشلهۋېتىپتۇتهشكىل

ئۇ تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇيدىغان 

چاغلىرىدىال مهھهللىدىكىلهرنىڭ توپلىشىپ 

شاھمات ئوينىغىنىنى كۆرۈپ ئۆگهنگهنىكهن، 

دهسلهپته ئوينىغان چاغلىرىدا ئىككى ئۈچ قهدهم 

كېيىن شاھماتقا . يۈرۈپال يېڭىلىپ قالىدىكهن

ۈرتكىسىده، بوش ۋاقتى بولغان قىزىقىشنىڭ ت

بولسىال مهھهللىنىڭ  قايسى يېرىده شاھمات 

ئوينىلىۋاتقان بولسا، شۇ يهرگه بېرىپ بىر ياندا 

تۇرۇپ باشقىالرنىڭ ئوينىغىنىنى كۆزىتىدىغان 

بارا ئون نهچچه قهدهم يۈرگىچه -بارا. بوپتۇ

تولۇق . يېڭىلمهيدىغان سهۋىيهگه يېتىپتۇ

هر بهرگهن يىللىققا چىققاندا ئۆيدىكىل-1

ئۇ . اپتۇپۇللىرىنى يېغىپ بىر شاھمات سېتىۋ

بۇ نهرسىسىنى » ئهڭ قىممهتلىك«ئۆزىنىڭ 

مهكتهپكه ئېلىپ بېرىپ، چۈشلۈك دهم ئېلىش 

ۋاقىتلىرىدا شاھمات بىلىدىغانالر بىلهن 

ئۇ ئۆگىنىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا . ئوينايدىكهن

قويغان ئاساستا، شاھمات ئويناشنى قهتئىي 

 - 2تولۇق . داۋاملىق مهشىق قېپتۇبۇشاشماي 

يىللىققا چىققاندا ناھىيىلىك بىرىنچى ئوتتۇرا 

مهكتهپكه يۆتكىلش مۇناسىۋىتى بىلهن 

ياتاقلىشىپ ئوقۇپ، شاھمات ئويناش پۇرسىتى 

  . تېخىمۇ كۆپىيىپتۇ

بىز ئۇنىڭدىن ئالىي مهكتهپكه 

كهلگهندىن كېيىن بۇ قىزىقىشىنى قانداق 

رىغىنىمىزدا، ئۇ بۇ داۋامالشتۇرغانلىقىنى سو

ئىزلىرىنى ھاياجان -توغرىسىدىكى ئىش

  .ئىلىكىده سۆزلهپ بهردى

كۈنى -12ئاينىڭ -9يىلى -2005مهن «

ئۆمرۈمده بىر قېتىممۇ كۆرۈپ باقمىغان پويىز 

ئايدا -10. بىلهن بېيىجىڭغا كهلدىم

شاھمات روھى لوڭقىسىنى ‹مهكتىپىمىزده 

نى مۇسابىقىسىگه قاتنىشىدىغانالر› تالىشىش

ئهينى ۋاقىتتا ئالىي . تېزىمالشنى باشالپتۇ

يۈهن 3مهكتهپكه يېڭى كهلگهنلىكىم تۈپهيلى 

تېزىمالش ھهققىنى تاپشۇرغۇم كهلمىدى، 

چۈنكى ئۆزۈمنىڭ نهتىجه ئاالاليدىغىنىمغا 

ئهمما، مهكتىپىمىزنىڭ . مۇتلهق ئىشهنمهيتتىم

شاھمات ئۇستىلىرىنى كۆرۈپ بېقىش ۋه 

هنگه چىداپ تېزىمغا يۈ3ئۆگىنىش مهقسىتىده 

مۇسابىقه ئىككىنجى ھهپتىنىڭ . ئالدۇردۇم

 .يهكشهنبه كۈنىگه ئورۇنالشتۇرۇلدى

سهككىز ساۋاقداشنى -بىلمهي يهتته-بىلىپ

چۈشتىن كېيىن ھهل قىلغۇچ . يېڭىۋالدىم
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مۇسابىقىگه قاتناشتىم، ئويلىمىغان يهردىن 

گهرچه بۇ بىر . بىرىنچى بولۇپ قالدىم

بولسمۇ، مهن شۇنداق ئاددىيغىنه نهتىجه 

چۈنكى بۇ . شادالندىم، ماڭا زور ئىلھام بولدى

مېنىڭ ئالىي مهكتهپكه كهلگهندىن بۇيانقى 

شۇ چاغالردا . بهم ئىدىئېرىشكهن تۇنجى غهل

دهپ لهقىمىم پهيدا › شاھمات شاھى‹سىنىپتا 

شۇنىڭدىن كېيىن ياتاقداشلىرىم . بولۇپ قالدى

. بولدۇقپات شاھمات ئوينايدىغان -بىلهن پات

ئوغۇل 11يىللىقتىكى -2005بىزنىڭ 

ساۋاقداشنىڭ ھهممىسى شاھمات ئويناشنى 

بىز . بۇ مېنى بهكمۇ خۇش قىلدى. بىلىدىكهن

شۇنچىلىك قىزىقىپ ئوينايتتۇقكى،  بىر 

كارىۋات چۆرىسىگه ھهمىمىز كېلىۋىلىپ 

كېچىسى توك . بېرىلىپ ئويناپ كېتهتتۇق

ىدا كهتسه كارىدۇر چىرىغىنىڭ غۇۋا يورىق

يىلى مۇسابىقىگه قاتنىشىپ، -2. ئوينايتتۇق

شۇنىڭ بىلهن،  مهكتهپ . يهنه بىرىنچى بولدۇم

شاھمات جهمئىيىتى ئهزالىرى بىلهن بىرلىكته 

تېخنىكا ئۇنۋېرسىتېتى، بېيجىڭ -بېيجىڭ پهن

خهلق ئۇنۋېرسىتېتى قاتارلىق مهكتهپلهرگه 

بېرىپ مهكتهپكه ۋاكالىتهن مۇسابىقىگه 

ما، كوللىكتىپ بويىچه ئهم. قاتناشتۇق

چۈنكى . بولۇش شهرىپىگىمۇ ئېرىشهلمىدۇق-3

چىڭخۇا ئۇنۋېرسىتېتى، بېيجىڭ 

تېخنىكا -ئۇنۋېرسىتېتى، بېيجىڭ پهن

ئۇنۋېرسىېتى، بېيجىڭ پىداگوگىكا 

ئۇنۋېرسىتېتى قاتارلىق مهكتهپلهرنىڭ 

ھهممىسىده مهخسۇس شاھمات دهرىسى 

س ئۆتۈلىدىكهن، خهلقئارالىق ترېنېرالر دهر

شۇنىڭدىن كېيىن مهن . سۆزلهيدىكهن

دۆلهتلىك كۈتۈپخانا ۋه باشقا كىتابخانالرغا 

بېرىپ، خهلقئارا شاھماتقا دائىر ماترىيالالرنى 

. سېتىۋىلىپ، بوش ۋاقتىم بولسىال كۆردۈم

ياتاقداشلىرىم بىلهن ئوينىدىم، ئۇالرنىڭ ۋاقتى 

. بولمىسا كومپيۇتېردا ۋه ياكى توردا ئوينىدىم

ىلىپ مهن بهش يىل مهكتهپنىڭ شۇنداق ق

ئهمما ئۆكۈنىدىغان يېرىم . چىمپىيۇنى بولدۇم

شۇكى، بېيجىڭ شهھهرلىك شاھمات 

بولۇش شهرىپىگىمۇ -3مۇسابىقىلىرىده 

كۈنى -9ئاينىڭ -5بۇ يىل . ئېرىشهلمىدىم

قېتىملىق -3جۇڭگۇ خهلق ئۇنۋېرسىتېتىدا 

شهھهرلىك خهلقئارا شاھمات مۇسابىقىسى 

 مۇسابىقىگه بىزنىڭ بۇ. ئۆتكۈزۈلدى

يىللىقتىكى توختىقارى -2008فاكۇلتېتتىن 

رهقىبلىرىمىز بهك . بىلهن ئىككىمىز قاتناشتۇق

كۈچلۈك بولغانلىقى تۈپهيلى يهنه نهتىجه 

ئهمما مېنىڭ خۇش بولىدىغان يېرىم . ئااللمىدۇق

، مهن چىڭخۇا ئۇنۋېرسىتىتېنىڭ ئهڭ ئۇستا 

بهلكىم بۇ بىر . شاھماتچىسىنى يهڭدىم

تاسادىبىيلق بولۇشى مۇمكىن، ئهمما مهن يهنىال 

  ».خۇشال

رهجهپ شاھمات ئويناشقا ئۇستا بولۇپال 

قالماستىن، شاھمات توغرىسىدىكى 

چۈشهنچىسىمۇ ناھايىتى مول، قايىل قىالرلىق 

ئۇنىڭ بىزگه ئېيتىپ بېرىشىچه، ھازىر . ئىكهن

خهلقئارا شاھمات ھهۋهسكارلىرىنىڭ سانى دۇنيادا 

انداق بىر شاھمات تۈرىدىن يۇقىرى باشقا ھهرق

خۇددى دۇنيا پۇتبۇل لوڭقىسىنى . تۇرىدىكهن

تالىشىش مۇسابىقىسىگه ئوخشاش  دۇنيادا ھهر 

يىلى خهلقئارا شاھمات لوڭقىسىنى تالىشىش 

خهلقئارا . مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلىدىكهن
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شاھمات تۈرىده روسىيه ئالدىنقى ئورۇندا 

مۇ خهلقئارا دۆلىتىمىز ماھىرلىرى. تۇرىدىكهن

شاھمات مۇسابىقىسده ھهر يىلى  ياخشى نهتىجه 

شاھمات روھى «مهكتىپىمىزده . ئېلىۋىتىپتۇ

يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ -2003» جهمئىيىتى

قا يېقىن ئهزا، 60شاھمات جهمئىيىتىده ھازىر 

ئاساسلىق شاھمات تۈرىدىن قورشاۋ شاھمات، 

جۇڭگوچه شاھمات، خهلقئارا شاھمات، بهش 

لۇق شاھمات قاتارلىق شاھمات تۈرلىرى بار ئۇرۇق

  .ئىكهن

قىزىقىش ھهممه ئادهمده بولىدۇ، لېكىن ئۇنى 

يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرۈش ياكى بىخ ھالىتىده نابۇت 

رهجهپ . قىلىش پهقهت شۇ ئادهمنىڭ ئۆزىگه باغلىق

شاھمات ئويناشتىن ئىبارهت بۇ قىزىقىشىنى ئىزچىل 

پىرىدىكى ياخشى داۋامالشتۇرۇپ، ئۇنى ھاياتلىق سه

شاھمات ئارقىلىق ئۆزىمۇ ئويالپ . دوسىت قىلغان

ئۇنىڭ شاھمات . باقمىغان نهرسىلهرگه ئېرىشكهن

توغرىسىدا ئېيىتقان مۇنۇ قاراشلىرى ھهر بىرىمىزنى 

قىزىقىشىمىز توغرىسىدا يهنه بىر قېتىم 

خهلقئارا شاھمات «:  دهۋهت قىلدۇئويلىنىشىمىزغا

مهن شاھمات . تۈرىتهنھهرىكهتنىڭ مۇھىم بىر 

تۇرمۇشىڭىزدا مهلۇم . ئويناشنى تۇرمۇشقا ئوخشىتىمهن

ئىشنى قىلىشتىن ئاۋۋال ياخشى ئويالنسىڭىز، ئاشۇ 

ئهگهر ياخشى . ئىشتا ياخشى نهتىجىگه ئېرىشهلهيسىز

ئويالنماي قىلسىڭىز، كېيىن تۈگىمهس پۇشايمانغا 

شاھمات دهل تۇرمۇشنىڭ . قېلىشىڭىز مۇمكىن

ھمات توغرىسىدا مۇنداق بىر شا. كارتېنىسى

بىر ئۇرۇقنى شاھماتتا ‹ھېكمهتلىك سۆز بار، يهنى 

 بهلكىم شاھمات ›!خاتا يۈرسهڭ ئۇتتۇرىسهن

بىلىدىغانالر بۇ گهپنى ئاسان چۈشىنىشى 

تۇرمۇشتىمۇ چوڭ ۋه كىچىك ئىشالر . مۇمكىن

بار، شاھماتتىمۇ ئادهتتىكى يۈرۈش ۋه مۇھىم 

 ئۇرۇقنىڭ شاھماتتا ھهممه. يۈرۈشلهر بار

مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تهرهپ قىاللمىسىڭىز  

شاھمات . يېڭىلىسىز، تۇرمۇشتىمۇ شۇنداق

ئۆگهنسىڭىز ئىشالرنى پىالنلىق سېستىمىلىق 

قىلىشنى ئۆگىنىسىز، ئۇ سىزگه تۇرمۇش 

  ».قهدهملىرىنى قانداق ئېلىشنى ئۆگىتىدۇ

ئۇ . سۆھبىتىمىز ناھايىتى كۆڭۈللۈك داۋامالشتى      

ىرىدا شاھمات ئويناشنى بىر ئۆمۈر ئاخ

داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى، خىزمهتكه چىققاندىن 

كېيىنمۇ ھهرخىل مۇسابىقىلهرگه قاتنىشىپ، نهتىجه 

  .ئېلىش ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىنى ئېيتىتى

ئۇ توغرا ئېيتىدۇ، ئۆزى قىزىققان ئىشنى قهتئىي 

داۋامالشتۇرالىغاندىال، چوڭ غهلبىلهرنى قولغا 

نىشان بولغاندىال ئالغا قاراپ . گىلى بولىدۇكهلتۈر

ئۇ ھازىر مهكتهپنىڭ . ئىلگىرلىگىلى بولىدۇ

كهلگۈسىده ئاپتونۇم رايۇننىڭ . چىمپىيۇنى

چىمپىىيونى بولىشى، ھهتتا دۆلهتنىڭ، دۇنيانىڭ 

بىزدىنمۇ دۇنياۋى . چىمپىيۇنى بولىشى مۇمكىن

! نامىمىز يىراقالرغا تارالسۇن. چىمپىيۇنالر چىقسۇن

ئاخىرىدا رهجهپ ئۆمهرنىيازنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى 

ھوسۇللۇق بولىشىغا، -باسقان ھهربىر قهدىمىنىڭ مول

ئۆزىگه ئوخشاش زىھنى ئۆتكۈر شاھماتچىالرنى 

ئارمانلىرىغا يىتىشىگه  -يېتىشتۈرۈپ چىقىپ، ئارزۇ

  .تىلهكداشىمىز

                                               

  ، )2009(ا ژۇرنىلى مۇخبىرالر بۆلىمىدىن ئىسمائىل ھېلىم ساد: ئاپتورالر

  ) 2006(ئۆمهرجان ئىسمائىل ئارتۇچى  ) 2007(چىمهنگۇل ئابدۇشۈكۈر 
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ئوقۇش پۈتتۈرىدىغانالر نېمه                            

  دهيدۇ؟
  )2006(ئېلزىره ۋهلى                                                            

      
ئهپسۇسلۇق   !بۇ يولدا گاھ  ئۇچرىشىپ بىرگه كۈلىمىز گاھ. توقاي يول-ھاياتلىق يولى بىر ئهگرى    

بۇنىڭـدىن بهش يىـل مـۇقهددهم ھاياتىنىـڭ شـۇ خۇشـاللىق . ئىچىده بهخىـتلهر تىـلهپ خوشلىـشىمىز

ھهدىلىرىمىزنـى چهكـسىز -يىللىقتىكى ئوت يۈرهك، بىلم خۇمار ئاكا-2005ىمىز مىنۇتلىرى مهكتىپ

يۇمۇپ ئاچقۇچه ئـايرىلىش دهقىقىلىرىمـۇ -مانا ئهمدى كۆزنى. ئىپتىخارلىق ئىچىده ئۆز قوينغا ئالغان

شۇنداق، ھايات قىسمهتلىرى كىشىنى دهسلهپ قانـداق تاسـادىپىيىلىق بىـلهن . ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرماقتا

، كېــيىن يهنه شــۇنداق تاســادىپىيلىق بىــلهن قىلــچه ۇرۇپ بىــر يهرگه جهم قىلغــان بولــساتئۇچراشــ

  .  بىردىن ئايرىيدىكهن-ئىككلهنمهستىن بىر

شۇالر كالالمدىن كېچپ ئېغىر قهدهملىرنى يۆتكهپ كېتۋاتقىنىمـدا قاياقتىنـدۇر ئاڭالنغـان تونـۇش     

 .ئاۋازالر مېنى ئۆزىگه تارتتى

يۈرهكنى 39گۈن خوشلىشارمىزمۇ؟ ئهمدى كۆرۈشهرمىزمۇ؟ تهقدىر قىسمهت راستىنال بىز راستىنال بۈ-   

 بىردىن ئايرىۋىتهرمۇ؟-بىر

قهلبىمىز تۇتاش، ئهسلىمىمىز بىزگه ھهمراھ بولسىال بۇ رىـشته ھهرگىـز ...كىم دهيدۇ شۇنداق دهپ-   

 .ئۈزۈلمهيدۇ

  .شۇنداق، ھهرگىز ئۈزۈلمهيدۇ-   

 
11 

 

بهلكىـم ئـۇالر شـۇ ئۇنتۇلمـاس . نىـڭ سـۆھبىتىگه دىقـقهت قىلـپ قالـدىمئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ئۇالر    
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سـۆھبهت ناھـايىتى . يېڭـى ئهسـلىمىلهرنى مۇجهسسهملهۋاتـسا كېـرهك-ئهسلىمىلىرىگه يهنه يېڭـى

سـۆھبهتكه بىـر  ئىختيارسىز قهدىمىمنى توختىتىـپ،. قىزغىنلىق ۋه ھاياجان ئىچىده داۋام ئېتىۋاتاتتى

  .لدۇمچهتته ئىشتىراك قىلماق بو

  ئهمسه كۆڭۈلدىكى سۆز پروگراممىمىزنى باشلىۋهتسهڭ قانداق؟-    

  .كىم باشاليدۇ؟ ئوغۇلالردىن كهلسۇن. ئهلۋهتته بولىدۇ-    

  !ھه-كهلسه كهلسۇن، ئهمسه مهن باشالي، باشلىدىم-    

 .ئهمسه سهندىن كهلسۇن...ماقۇل...ھه-    

ل بولــدۇم، چــۈنكى بــۇ مهكــتهپ مېنىــڭ مهكــتهپكه كهلــگهن تــۈنجى كــۈنى ئىنتــايىن خۇشــا-    

ــاتونۇش . ئارزۇيۇمــدىكى مهكــتهپ، ئارزۇيۇمــدىكى كهســىپ ئىــدى گهرچه ئهتــراپ ماڭــا ناھــايىتى ن

 .بولسىمۇ، يات بولسىمۇ يهنىال ئىنتايىن ھاياجانلق ھېسياتتا بولدۇم

  :ئارقىدىن ئۇالپال بىرى    

چـۈنكى مهن . ن ناھـايىتى پهخىرلهنـدىمئۆزهمـدى-تۇنجى قېتىم مهكتهپكه قهدهم باسقاندا ئـۆز-    

. يىراق يېزىدىن، شىنجاڭدىكى چهت بىر يېزىدىن مهركهزگه كهلـگهن بىردىنبىـر ئوقۇغـۇچى ئىـدىم

بـۇ خىـل قواليلىـق ئـۆگىنىش شـارائىتىدا تېخىمـۇ ياخـشى ئوقـۇپ، . مهكتهپ شارائىتلىرىنى كۆردۈم

  .ل باغلىدىمئۆزۈمىنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن تېخىمۇ مۇستهھكهم ئۇل سېلشقا به

مېنىڭ بۇ مهكتهپكه كهلگهنلىكىم كىچىك چاغلىرىمدىن تارتىپال باشـالنغان يـازغۇچى بولـۇش -    

شـۇنىڭ ئۈچـۈن . ئارزۇيۇمنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىدىكى ئهڭ چوڭ ئۆتكهلنىڭ بىسىپ ئۆتۈلگهنلىكىدۇر

  .لغانىدىدهسلهپكى ئاشۇ مهزگىللهرده يېزىقچىلىققا كىرىشىشىم كېرهك دېگهن ئوقۇم قاپلىۋا

بـارا بـۇ -كېـيىن بـارا. دهسلهپته بۇ كهسىپنى ئۆيدىكىلهرنىڭ تهلىپـى بىـلهن تـالالپ كهلـگهن-    

بولۇپمۇ فاكۇلتېتىمىزنىڭ تىلشۇناسلىق جهھهتته داڭقى بـار، بـۇ مېنىـڭ .كهسىپنى ياقتۇرۇپ قالدىم 

ىلهن، مهسـ. كهسـىپكه بولغـان چۈشـهنچىم چوڭقۇرالشـتى. كهسىپنى سۆيۈشـىمگه تـۈرتكه بولـدى

تىلشۇناسلىق، قهدىمكى ئۇيغۇرتىلى، چاغاتاي ئۇيغۇرتىلى، قاتارلىقالرنى بۇرۇن بىلمىـگهن نۇرغـۇن 

  .دېدى سۆھبهتكه ئىشتىراك قىلىۋاتقانالردىن يهنه بىرى-نهرسىلهرنى ئۆگهندىم،

لېكىن دهسلهپته مهنده كهسىپتىن زېرىكـشتهك بىنورمـال . مهنمۇ مهكتهپتىن، كهسپىمدىن رازى-    

مهنچه كهسپىمىز بىـزگه ئـۆزىمىزنى . ھازىر ئويلسام  ئارتۇقچه  ئىكهن. خىكا  شهكىللهنگهن ئىدىپس

ئىككىنچــى يىلــى ئۇيغــۇر ئــون ئىككــى . تونىتىــدىكهن، يېزىقىمىزنــى تېخىمــۇ قهدىرلىتىــدىكهن

مهنـچه . قوشاقالرنى ئۆگهندۇق–مۇقامىنى يادىلدۇق، ئۈچىنچى يىلى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى شېئىر

  . دهپ قوشۇپ قويدى پاتىگۈل-ۇ ئۆگىنىشكه تېگشلىك دهپ قارايمهن،ب

يىل جهريانىدا ھهمىمىمىز نورغۇن ئهسىلمىلهرنى بېشىمىزدىن كهچـۈردۇق، ماڭـا ئهڭ تهسـىر 5بۇ -    

چۈنكى مهن بـۇ يهرگه كهلگهنـدىن كېـيىن قانـداق . قىلغىنى ئۆگىنىش، تۇرمۇش، دوستلۇق بولدى

ــدا ــدىمئۆگىنىــشنى، ئۆگنىــشكه قان ئهڭ ئهقهللىيــسى تۇرمــۇش . ق پوزىتــسىيه تۇتۇشــنى ئۈگنىۋال
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  .دوستلۇقنىڭ ھهقىقىي ماھىيتىنى تۇنۇپ يهتتىم. ئۆگهندىم

بىـز . بۇ جهرياندا ماڭا تهسىر قىلغان ئىشالر بىر قهدهر كۆپ، ئهڭ تهسىر قىلغىنى ياتاق تۇرمۇشـۇم-    

ر ئۈچۈن گهپ تالشىپ، قىزىرىشپمۇ كىچىك ئىشال. سهككىزىمىز يېڭى كهلگهنده بهك كىچىڭ ئىدۇق

. بىرىمىـزگه گهپ قىلـشىپ ئۆتهتتـۇق-لېكىن ئهتىسال يهنه ھىچ ئىـش بولمىغانـدهك  بىـر. قاالتتۇق

. بىرىمىـزگه يـۇقتى-بىرىمىزنـى تېخىمـۇ چۈشـهندۇق، ياخـشى خـاراكتېرىمىز بىـر-بارغانسېرى بىر

. دىن مىجهزى ئېسىل ساۋاقداشلىرىمبىرى-تېخىمۇ ئىناق، ئجىل ، ئايرىلماس بولۇپ كهتتۇق، يهنه بىر

 .بۇ كۈنلهرنى ھهرگىز ئۇنتۇمايمهن

راستىنى دېسهم بهش يىلدىن بۇيانقى ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغان ۋه قىلماسلىقىم كېرهك ئىكهنتـۇق  -    

دهپ  قارىغان  ئىشىم ئهسهرلىرىمنى ۋاقتىدا مهتبۇئاتالرغـا بېرىـپ تۇرمىغـانلىقم ۋه بـۇ ھهپـته يازغـان 

ئهلـۋهتته مهكـتهپكه كهلگهنـدىن بېـرى . ىمنى كېلهر ھهپتىسى يىرتىپ تاشـلىۋهتكىنىمدۇرئهسهرلىر

ئىلگىرىكى بىلىملىرىم تېخىمۇ نهزهرىيۋىلىككه ئىگه  بولدى، ھهر قانداق ئهسهر  پۇختـا نهزهرىيىـۋى 

بهش يىللىــق ئوقــۇش ھايــاتىم . ئاساســقا ئىــگه بولــسا ئانــدىن قايىــل قىالرلىقــى ئاشــىدۇ ئهمهســمۇ

  . بىرهيلهندېدى -چىلىق مهنزىلىمگه يهنىمۇ مۇستهھكهم ئۇل سالدى دهپ ئوياليمهن،يېزىق

 بهش يىللىـق ئوقـۇش ھاياتىمـدا ماڭـا ئهڭ - دېدى تىڭشاۋاتقانالردىن بىرى،-ماڭا كهلسهك،-    

تهسىر قىلغـان ئىـش ئـۆگنىش، مـۇھهببهت، تۇرمـۇش، ئۆگنىـشنىڭ ماڭـا قانچىلىـك ھـوزۇر، راھهت 

. ىنسانالر ئارىـسىدىكى ھهقىقىـي مۇھهببهتنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى بىلـدىمبېرىدىغانلىقى، ئ

  .تۇرمۇشتا قانداق پۇزىتسىيهده بولۇشۇم كېرهكلىكىنى ھهقىقى تونۇپ يهتتىم

تـۇنجى سـائهتلىك . مېنى ئـۆزىگه رام قىلغىنـى مـۇھهممهترېھىم مۇئهللىمنىـڭ دهرىـسى بولغـان-    

  .نلىنپ كېتىمهندهرسىنى ئهسلىسهم ھازىرمۇ ھاياجا

  .ماڭا ئابدۇرهئوپ مۇئهللمنىڭ دهرىسى بهك ياققان-    

مــاڭىمۇ ئهركىــن مۇئهللىمنىــڭ تهلهپچــانلىقى، ئــۆزىگه خــاس ئۇقۇتــۇش ئۇســلۇبى بهك تهســىر -    

  ...قىلغان

دهسلهپته ھهممىز گـۆدهك، ئىـش ئۇقمـايتۇق، ئۇسـتازلىرىمىز بىـزگه تىنىمـسىز ئهجىـر . شۇنداق-    

مانـا بۈگـۈن چوپچـۇڭال بولـۇپ، ئۇچـۇرۇم . لبىمىزنى بىلىم شهربىتى بىلهن تولدۇردىسىڭدۈردى، قه

ئىشىنىمىزكى ئۇالر داۋاملىق تېخمۇ ئىلغار بولغان ئوقۇتـۇش ئۇسـلۇبى ۋه . بولۇش ئالدىدا تۇرماقتىمىز

  . ئۆز مېھنىتى بىلهن بىلمگه تهشنا يۈرهكلهرنى سۇغۇرىدۇ

ــايىن رازى-     ــۇ. مهن كهســپىمدىن ئىنت ــاراپ كهســپىمىز ب رۇن راســتىنال باشــقىالرنىڭ دېگىــنگه ق

. مۇشۇنداق ئىستىقبالى يوق كهسىپمىدۇ، راستىنال ھېچقانداق پايدىسى يوقمىدۇ دهپ ئـويالپ قـاالتتىم

ئهمما كهسىپنى ئىچكىرلهپ ئۆگهنگهنـدىن كېـيىن كهسـپىمىزنىڭ ۋهتهن، مىلـلهت، خهلـق ئۈچـۈن 

ان كهسىپ ئىكهنلىكىنى، ئىنتايىن سۆيۈملۈك، شهرهپلىك خىزمهت قىلشتا نهقهدهر مۇھىم، قوللنىشچ

  .كهسىپ ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ يهتتىم
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  نېمه خىيالالرغا چۆكۈپ كهتتىڭ، نېمىلهرگه باش قاتۇرۇپ كېتۋاتىسهن؟-    

بېشىمىنى قاتۇرغان مهسىلىگه كهلسهم . بهش يىل بىلىم ئالغان سهيياھقا قىيالمايۋاتسام كېرهك-    

ــا ھــازىر بــۇ مېنــى ئهڭ تېڭىرقاتقــان داۋاملىــ ق ئاســپىرانتلقتا ئوقــۇش يــاكى خىــزمهت تىــپىش؛ مان

  .مهسىلهبولۇپ قالدى

كۆڭلۈمدىكىنى دېسهم مېنىمۇ ئهڭ ھاياجانغا سالغىنى ۋه تېڭىرقـاتقىنى جهمىئـيهتكه چىقىـپ -    

  !قانداق بوالركىن. قىسقىسى، جهمئىيهتكه يۈزلىنىش. خىزمهتكه قاتنىشىش

  .ۇ شۇ خىزمهت مهسىلىسىنى ئويالپ قالدىممهنم-    

  .   ئارىنى بىردهم سۈكۈت باستى

مانا مهن ھهمىمىڭالرغـا ئىـشىنىمهن، قـاراڭالر ئارىمىـدىن  . ھهي بالىالر، ئۆزۈڭالرغا ئىشىنىڭالر-    

بهزىلهر ئاسپىرانتىققا ئۆتتى، چهتئهلگه چىقماقچى، قالىغىنىزمۇ چوقۇم جهمئىيهتتىكـى تىگىـشلىك 

 -!ئهنسىرمهڭالر، ئىـستىقبالىمىز پـارالق بىزنىـڭ. ىزنى تىپىپ، رولىمىزنى جارى قىلدۇرااليمىزئۇرنىم

  .دېدى شوخراق بىرى

  . ھهممهيالن بىردهك كۈلۈشتى   

سـىڭىللىمىز -  ھه راسىت گهپ بىلهن بولۇپ كېتىپ ئونتۇپ قاپتىمهن، تـۆۋهن يىللىقتىكـى ئىنـى  

  .بىزگه كۆڭۈل سۆزى يىزىپتىكهن

  .له ئاڭاليلى ئهمسهبىل-    

  !ئهمسه ئوقۇدۇم ھه-    

ھهدىـلهر، سـىلهرنىڭ ئوقۇشـىڭالرنى غهلبىلىـك تامـاملىغىنىڭالرنى -يىللىقتىكى ئاكا- 2005  «  

ســىلهر بىــزگه تۇرمــۇش، ئــۆگىنىش قاتــارلىق جهھهتــلهرده ئــۈلگه بولــۇپ . قىــزغىن تهبرىكلهيمىــز

  .  ۈتتۈرىدىغان ۋاقىتمۇ كىلىپ قاپتۇيۇمۇپ ئاچقۇچه، سىلهر ئوقۇش پ-كۆزنى. كهلگهنتىڭالر

. كىشى قهلبىده ياشـلىق ئۇچقـۇنلىرى چوغـدهك يېلنجـاپ تۇرىـدىغان ئـالتۇن پهسـىلدۇر-  ياشلىق  

. ئهلۋهتته، ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهنلىك ھهرگىزمۇ ئاخىرقى بـېكهتكه يېتىـپ كهلگهنلىـك ئهمهس

هپ، بۇنىڭــدىن كېيىنكــى خىــزمهت، بىــز ســىلهرنىڭ مۇشــۇ ئــالتۇن پهســىلىڭالرنى تېخىمــۇ قهدىــرل

، ھۆرمهت، ئىززهت ئۆگىنىش ئىشلىرىڭالردا ئىجاد دۇلدۇلىغا ئىراده ۋه تىرىشچانلىق قامچىسىنى سېلىپ

بهخىـت سـىلهرگه مهڭگـۈ يـار . تاجىنىڭ ساھىبى بولۇشىڭالرغا چىـن كـۆڭلىمىزدىن تىلهكداشـمىز

  »!بولسۇن

   يېزىپ بهرسهك قانداق؟بىزمۇ ئۇالرغا ئۆزىمىزنىڭ كۆڭۈل سۆزلىرىنى-    

  كىم خاتىرلهيدۇ؟ ئهمسه مهن باشالپ بىرهي،. ياخشى پىكىر بولدى-    

  مهن خاتىرلهي،قېنى-    

 سىڭللىرىمغا دهيـدىغىنم ۋاقىتنـى چىـڭ تۇتـۇپ ياخـشى ئوقـۇڭالر، كۈنـدىلىك -مېنىڭ ئېنى-    

ئۆزهڭالرنىـڭ . تهڭـشهڭالرئىشىڭالرنى ياخشى ئۇرۇنالشتۇرۇپ، ئۆگنىش بىلهن دهم ئىلىشنى مۇۋاپىق 



 سان-6                                                                                 سادا

 
15 

 

ئارمىنىڭالر -ئارزۇسى بويىچه، نىشانىڭالر، غايهڭالر بويىچه ھهر مىنۇت، سېكونتنى چىڭ تۇتۇپ ئارزۇ

  !ئاخىرقى غهلبه سىلهرنىڭ. ئۈچۈن تىرىشىڭالر

 –قاراشقا ئىگه بولغىنىم، تېڭىـرقىغىنىم-ئۆزۈمگه تهۋه بولغان مۇستهقىل كۆز. ھاياجانالندىم-    

ه قهدهم  قويـــۇش ئالدىـــدىكى  ئىـــستقبال قـــاراڭغۇلۇقى ۋه ھهرىـــكهت يۆنىلـــشىنىڭ جهمئىـــيهتك

ھهر قانداق ئىـشتا چوقـۇم ئېنىـق نىـشانىڭالر بولـسۇن، نىـشاننى ئهمهلـگه ئاشۇررشـتا ! ئىنقسىزلىقى

ئارقىـدىن يهنه  بىـرى . ياخشى پىالنىڭالر بولسۇن، پىالنغا بولسا ئهمهل قىلغىدهك ئىرادهڭالر بولسۇن

  :نداق دېدىئۇالپمۇ

مېنىــڭ دهيــدىغىنم تۇرمــۇش جهھهتــته ئۆزىنىــڭ تۇرمــۇش مهســىللىرىنى ياخــشى ھهل قىلىــپ، -    

مۇھهببهت ۋه ئۆگىنىشتىن ئىبـارهت ئىككـى خىـل تۇرمۇشـنى ماشالشـتۇرۇپ، سېـستىمىلىق تۇرمـۇش 

  .ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشنى، ئېنگىلىز تىلىنى تېخىمۇ ياخشى ئۆگنىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

رمۇشقا نىسبهتهن ئۈمىدۋار بولۇشـىنى، قىيىنچىلىققـا، ئوڭۇشـسىزلىققا ئۇچرىغانـدا ئـۆزىنى تۇ-    

  .تاشلىۋهتمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىمهن

  .بهك چۈشكۈن ئۈمىدسىز بولۇپ كهتمهڭالر، پائالىيهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىڭالر-    

 توختىمـاي تىرىشىـشنى، ۋاقىتىنى قهدىرلهپ ، پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، بىلىم ئىگىـلهش يولىـدا-    

ياخــشى ئــادهم بولۇشــى ۋه كىملىكىنــى ئۇنتۇماســلىقى ئۈچــۈن تىرىــشىپ كــۆرهش قىلــشىنى ئۈمىــد 

ئهمما ئۆگنىش بىلهن كۆڭـۈل ئىچىـشنى مۇۋاپىـق بىرلهشتۈرۈشـىڭالرنى، ئـۆز نىـشانىڭالر . قىلىمهن

  .ئۈچۈن كۈرۈش قىلشىڭالرنى ئۇنتۇپ قالمىغايسىلهر

  ىن كېيىنمۇ داۋاملىق ئىزدىشىپ تۇرىمىز جۇمۇ؟مهكتهپتىن ئايرىلغاند-    

  !ئهلۋهتته ئهلۋهتته،-    

  !ئهكېلىڭالر قول بېرىشهيلى-    

  .تىلهكلهرگه قوشۇلۇپ كۆككه تارىدى-يېقىملىق ۋه مۇڭلۇق ناخشا ئاۋازى بهخىت  

   

  بىر تىزىق مارجان، بىر دهسته گۈلدهك،

  ئۆتكهن ئىدۇق ساۋاقداش بولۇپ،

  يرىالر بولدۇق،ئهمدى بىز بۈگۈن ئا

  .جۇدالىق يېشى كۆزلهرگه تولۇپ

  

مېنىڭمۇ بۇ سۆھبهتكه قاتناشقىم كهلدى، لېكىن ئۇالرنىڭ شۇ تاپتىكى قىزغىنلىقىنى بۇزماسلىق   

ھهممىڭالرنىڭ كېلهچىكى پارالق بولغۇسى، بهخىـت گـۈللىرى : ئۈچۈن ئىچىمده شۇالرنى تهكرارلىدىم

ئىـشىنىڭالركى، !  رىشتىڭالر ئۈزۈلمهي ئهبهدكه باغالنغۇسىقهلب. قهدىمىڭالردا پورهكلهپ ئچىلغۇسى

سـىڭىللىرىڭالر كـۈتكهن ئۈمىـدىڭالرنى چوقـۇم ئاقاليـدۇ، سـىلهر باشـالپ بهرگهن مهنزىلـده -ئىنى



 سان-6                                                                                 سادا

توختىمــاي ئىلگىرلهيــدۇ ھهم ســىلهرنىڭمۇ ئىــستقبال بهيگىلىرىــده ئۈزلۈكــسىز چېپىــپ، ســىلهرنى 

ڭ ياخشى نهتىجىـلهر بىـلهن تاماملـشىڭالرنى چىـن دىلـدىن كۈتۈپ تۇرغان مۇقهددهس ۋهزىپىلهرنى ئه

غهلـبه مېـۋىلىرىڭالر ! شـۇنداق تىلهيمىزكـى، چېھـرىڭالردىن تهبهسىـسۇم ئۆچمىـسۇن. ئۈمىد قىلـدۇ

!ئۈزۈلمىسۇن

      

  سهن باشال مهنزىلنى مهن داۋام ئېتهي،  بهزىده تېڭىرقاپ، مۇڭلىنپ قالدىم،

  .ۋه مهيلى نهلهرگه يىراققا كىتهي  .كۆپ جاپاالر سالدىم-ساڭا كۆپتىن

  مۇشهققهت،- بىلمهن بۇ مهنزىل جاپا  ئۆگهتىتىڭ ھاياتلىق پهلسهپىسىنى،

  .ىرادهم بىلهن مهن يېتهيۋهلېكىن ئ  .بۇنىڭدىن ئۆزۈمگه تهسهللىي ئالدىم

    

   مهن دهسلهپ تهمتىرهپ،تېنهپ يۈرگهنده،  كهلگهنده گۆدهكتىم ئهمدى چوڭ بولدۇم،

  .سهن ئىدىڭ قۇلۇمدىن يېتىلهپ ماڭغان  .تهربىيهڭ بىلهن مهن ئىشهنچكه تولدۇم

  ناتونۇش شهھهرده ياتسىراپ يۈرسهم،  بو شېئىرىم سىلهرگه كۆڭۈل سوۋغىسى،

  . دهپ مېھىرلىك كۆز بىلهن باققان»ئۇكام«  .چېچهك سۇندۇم-سوۋغامدىن سىلهرگه گۈل

    

  شۇ كۈندىن باشالپ ئهگهشتىم ساڭا،  ئاكىالر،- خوش ھهمساۋاق ھهده- خهير

  .سهنمۇ ھهم ئامراقتىڭ راستىنال ماڭا  .ىنداش نهدىن تېپىالرسىلهردهك قېر

   بىزچىلىك بوالر،بىر قورساق قېرىنداش  سۆيگۈ، تىلهيدۇ ئۇتۇق،-تىلهيدۇ،  چىن

  .ھهۋهس قىپ ئۆزگىلهر قاراتتى ئاڭا  .ئېتىپ تۇرار ئوكىالر-سىلهرنى ياد

    

  گۆدهكلىك دهستىدىن ئېزىپمۇ قالدىم،  شتىڭالر بىر تۇتاش بولغاي،ى  قهلبىڭالر، ر

  ياندىم ھهم كهينىمگه سهن مهدهت بولغاچ،    تىلهيمىز يولۇڭالر گۈللهرگه تولغاي،

   باشالپ،غاتۈزهتتىڭ خاتانى ، توغرى  يىقىلساڭ بوينۇڭدا بىز ساڭا تۇمار،  

.تىڭدىن قهسىرلهر قۇرغاي  بهختىڭدىن، تهخ   .بىلىم ۋه پهزىلهت تهختىنى قۇرغاچ

           
  ژۇرنىلىمىز  مۇخبىرى: پتورئا
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كۆزىنىڭ نۇرى . قۇم بارخانلىرى ئارىسىدا يېگانه بىر يۈرهك بىلهن ئېغىر بهدهن ھالسىراپ كېتىپ بارماقتا      

ھهتتا بهزىده ئۇنىڭ . تاقاشسىىمۇ ئايىغى كۆرۈنمهيدىغان بارخانالر يۈرهكنى توختىماي ھالسىزالندۇرۇپ كېتىۋاتاتتى

 .   ىغىدىن تارتىپ ئاپىرىپ بارخان ئاياقلىرىغا تاشالپمۇ قوياتتىئاي

ئۇ ئۆزىنى شۇنچىلىك غېرىپ ھېس قىلدىكى، ئېغىر بهدهن چهكسىز قۇم بارخانلىرىدىن  .يۈرهك تولىمۇ سىقىلدى     

ىن مهند! مۇمكىن ئهمهس. ۋهھىمه يۈرهكنى قاقشىتىپ ئوينايتتى. باشقا مهۋجۇدات يوقتهك ھېس قىلىپ قالدى

توغرا، ھهرگىز كېلىپ باقمىغان، بولمىسا ئۇالرنىڭ ئىزلىرى . ئىلگىرى بۇيهرلهرگه باشقا ھاياتلىق كېلىپ باقمىغان

يىراقتىكى ئاۋۇ . ؟!مۇمكىن ئهمهس، مۇمكىن ئهمهس، بۇيهرده مهندىن باشقا ھاياتلىق يوق . بولغان بوالتتى

؟ دهپ يۈرهك !مهن ئۇنىڭغا قاراپ مېڭىۋېتىپتىمهن . ياق.. .كۆرۈنگهن نېمه ئۇ؟ ئۇ ماڭا قاراپ كېلىۋاتامدۇ نېمه؟ 

 . ئهمدى يۈرهك يالغۇزلۇق ھېس قىلمىغاندهك بولدى. پىچىرالپ قويدى

 .ھوي بۇ بىر ياش ئىكهنغۇ؟ ئۇ ئالدىدىكى چىرايلىق يۈرهككه قاراپ توۋلىۋهتتى -  

 !ھوي باال -  

 !تىنچلىقمۇ ؟-  

 بۇ يېگانه قۇتۇپتا نېمه ئىش قىلىسهن؟؟ سهن !تىنچلىق. كهچۈرگىن...! ھه-  

» يېگانه قۇتۇپتا ياشاۋاتىدۇ«كىم مېنى ) ياش يۈرهكنىڭ كۈلكىسى ئۇنى ئهندىكتۈرىۋهتتى! (ھا! ...ھا! ھا! ھا-  

ئۆزۈمنى دېسهم، مهن . چۈنكى بۇ يهرده ماڭا ھهمرا بولىدىغان كۆپ ئىزالر بار! دهيدۇ؟ مهن يېگانه قۇتۇپتا ئهمهسقۇ

 سېنىڭ مۆجىزهڭ نىمه؟ . ىزه ئۈچۈن كېتىۋاتىمهنبۇيهرده مۆج

بۇيهرده مېنىڭ تېنىم ! كۆمۈلگهن ئىزالردىن يول ياساپ چىقىش، ياش تېنىمنى جهننهت باغرىغا پۈركهندۈرۈش-  

 .بارخانالرنى ئېرىتىش! شۇنى ئالۋۇتۇش، يالقۇنجىتىش . بار

بۇ يهرده قانداقمۇ جهننهت بولسۇن؟ . ن ئالجىپسهنسه! نېمه ؟ بۇ يهرده قهيهردىمۇ ئىز بولسۇن؟ مۆجىزه بولسۇن-  

 !زئاھ خۇدا مېنى قۇتقۇ! ئۆلگۈم يوق ياق، مېنىڭ بۇ دوزاختا ئۆلگۈم يوق، ! يهر بهئهينى دوزاخنىڭ ئۆزىلىغۇ  بۇ

ئهمما، ھېلىقى ياش يۈرهك بىردىنال قاقاھالپ كۈلۈپ، بارخانالرنى ۋه بۇ ھارغىن يۈرهكنى .   پهقهت سادا كهلمىدى

 !...ئاھ . ترىتىۋهتتىتى

 ھهي، سۇلغۇن يۈرهك، تهنلىرىڭنىڭ نهقهدهر ئېغىرلىقىنى ھېس قىلىۋاتامسهن؟-  
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 ياش يۈرهك يهنه بىر -ئېيىتقىنا، بۇيهرده ئىچكۈدهك سۇ بارمۇ ؟. مهن ھالسىراپ كهتتىم. شۇنداق، شۇنداق-  
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 . قېتىم قاتتىق كۈلۈۋهتتى

 ! يانلىرىڭغا قارا! كهينىڭگه قارا-    

 : ھالسىرىغان يۈرهك يېنىغا ۋه كهينىگه قارىدىيۇ، بىردىنال ئويناقشىپ كهتتى 

 سۇ مۇشۇ يهرده بار ئىكهنغۇ ؟ مهن نېمىشقا بالدۇرراق كۆرهلمىدىم؟!  ۋاي-  

 !ئاناڭنىڭ يۈرىكىنى كۆرهلمهپسهن؟! چۈنكى سهن يهرنىڭ يۈرىكىنى كۆرهلمهپسهن-  

ستانىدا قالدى، بۇيهرده نېمه ئىش قىلسۇن؟ يهر قانداقمۇ مېنىڭ ئانام نېمه، ئانام؟ مېنىڭ ئانام يېشىللىق بو-  

 ! بولسۇن؟

 ئېيتقىنا، سېنىڭ قېنىڭ نهگه تۆكۈلگهن؟ سهن يهنه قهيهرده ئارام تاپىسهن؟ نېمه بىلهن ئۆره تۇرىسهن؟ -  

 .  ھالسىز يۈرهك ئۇھسىنىپ پىچىرلىدى-يهر بىلهن،-  

يهرنىڭ باغرى، قۇم بارخانالر ساڭا دوزاختهك . ھالسىز بولۇپ قالدىڭشۇنداق، سهن ئاناڭنى ئۇنتۇغاچقا -  

؟ تونۇشنىمۇ !شۇنداقتىمۇ ئۇنى تونۇمايسهن. ئهمهلىيهتته مانا سهن مۆجىزىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپسهن. تۇيۇلدى

 ئهمدى ئېيتقىنا، سهن بىچارىمىكهنسهن؟ . خالىمايسهن

 .شۇنداق بىچارىكهنمهن! ... ئۇھ -    

 اڭلىدىڭ؟ نېمىنى ئ-  

 ! يهنه بىر نهرسىنى كۆرگهندهك بولدۇم! توختا . بارخانالردىن ياڭرىغان ساماۋى ئاۋازالرنى ئاڭلىدىم-       

  نېمىنى؟-

 ...! ئاۋۇ... ئاۋۇ ... ئاۋۇ ! ۋوي . ھهيۋهتلىك ئىزالرنى-  

 .ئۇ بىزنىڭ ئاتىمىز-

مهن ساڭا ! ئاھ، مۇھهببهت. مهسكهنسهنسهنمۇ ھهرگىز يېگانه ئه. مهن يېگانه ئهمهسكهنمهن. شۇنداقكهن-

 .ئىنتىلىپ كهلگهنىدىم، سېنى بۇيهرده كۆرۈپ قاالرمهن دهپ ئويالپ باقماپتىكهنمهن

 !يۈر-

 ماڭامدۇق؟-

 .شۇنداق-

 .مهن مۆجىزىنى كۆردۈم-

 ...توغرا-

  ... ...!ھوي، مېنىڭ تېنىم قېنى؟-

 .قۇم بارخانلىرى سىيرىلىپ باراتتى. پ كهتتىئۇ جۇشقۇن يۈرهك بىلهن مېڭى. ياش يۈرهك كۈلۈمسىرهپ باقتى

 ئىسمىڭ نىمه؟ -

 .كروران -

 .يۈرهك ئۆزىنى كۆكته ئۇچۇۋاتقاندهك ھېس قىلدى، ئۇ قاچانالردىدۇر تېنىنى تاشلىۋهتكهنىدى

 !!!ئۇ مېنىڭ تېنىم ئهمهس، ئهمهس
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  بېيجىڭغا قاچان ماڭىسهن؟-

  .ايدا مهكتهپكه بېرىپ بولىشىمىز كېرهككهنئ-9 بىر ھهپتىدىن كېيىن، -      

   ئۈرۈمچىگه ئهتىال قايتامسهن؟-      

 ۋايىت ئهپسۇسالنغاندهك ئاغزىنى پۈرۈشتۈرۈپ - ھهئه، بېرىپ تهييارلىقلىرىمنى پۈتتۈرمىسهم بولمايدۇ،-   

  .قويۇپ داۋام قىلدى

  .ده-نېمانچه ئالدىراش، ئهمسه تويۇمنى كۆرهلمىگۈدهكسهن-   

  تىنال توي قىالمسهن؟  راس-   

  يا، رۇخسهت سوراپ؟- ھهئه، سېنى ئالداپ نېمه قىالي، ئارلىقتا كېلهمتىڭ-   

تۈرگۈن بولسا .   ۋايىت تۈرگۈننىڭ كېلهلمهيدىغانلىقىنى بىلسىمۇ ئۇنىڭدىن چاقچاق ئارىالش سوراپ قويدى     

تۈنۈگۈنال ئىككىسى بىلله تېخى . ئىشهنمهس بىر تۇيغۇدا ئىدى-ئاكىسىنىڭ گېپىگه يهنىال  ئىشنهر

 ھهربىي- سوقمىمۇ
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دۈشمهن ئويناپ يۈرمىگهنمىدى؟ تۈرگۈن ھهر تهتىلده ئۈرۈمچىدىن كهلگىنىده ۋايىت  -سوقما،

نهۋره . ئۇ ئهمدىال ئايىغى چىققان ۋاقىتلىرىدا يېزىدىكى مومىسىنىڭ ئۆيىده بىر يىل تۇرغانىدى. بىلهن ئوينايتتى

مومىسى ئۇالرنى ئىككى بۆشۈككه بۆلهپ، ئىككى قولىدا تهڭ . بىر ياش چوڭئاكىسى ۋايىت ئۇنىڭدىن پهقهتال 

ئانىسىنىڭ يېنىغا قايتىپ مهكتهپكه -ئوقۇش يېشىغا توشقاندا تۈرگۈن شهھهردىكى ئاتا. تهۋرىتىپ چوڭ قىلغان

ىسىدا ئىككىسىنىڭ ئار. شۇندىن تارتىپ ۋايىت بىلهن تۈرگۈن پهقهت تهتىللهردىال كۆرۈشىدىغان بولدى. كىردى
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تهتىل . بىرىگه ئۇالردهك كۆيمهس ئىدى-ئۇكىالرمۇ بىر-شۇنداق بىر قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بار ئىدىكى، ئۆز ئاكا

ۇ ئۇنى تۆت كۆز بىلهن ۋايىتم. كېلىشى بىلهنال تۈرگۈن يېزىدىكى سۆيۈملۈك ئاكىسىنىڭ يېنىغا قاراپ ئۇچاتتى

لېكىن بۇ تاتلىق تۇيغۇنىڭ . لىلىق تۇيغۇلىرىنى قايتا ئويغىتاتتىتهتىل ئۇالرنىڭ شېرىن ۋه لهززهتلىك با .ساقاليتتى

تۈرگۈن . پهش دېگۈچىال تهتىلمۇ توشۇپ قاالتتى-چۈنكى ھهش. ئاخىرى يهنىال ئاچچىق ۋه ئازابلىق بوالتتى

سا ۋايىت بول. ھازىر تۈرگۈن ئالىي مهكتهپكه چىقتى. قىيمىغان ھالدا بوينىدىن سۆرىگهندهك شهھهرگه يول ئاالتتى

ئۈچ يىل - باشقا نۇرغۇن يېزا بالىلىرىغا ئوخشاش ئوقۇشتىن توختاپ ئېتىز ئىشىغا كىرىشىپ كهتكىلى ئىككى

  .بولۇپ قالغانىدى

بىلله ئويناپ چوڭ بولغان ئاكىسىنىڭ، ياق، توغرىسى ئهڭ يېقىن دوستىنىڭ توي قىلماقچى بولىۋاتقانلىقىدىن     

  .ڭ بولۇپ قالغاندهك ھېس قىلدىبىر تۇرۇپ تۈرگۈنمۇ  ئۆزىنى باشقىچىال چو

  پۈتۈشۈپ قويغان قىزىڭ نېمه ئىش قىلىدۇ؟-     

  .يېمىش ساتىدۇ-بازار بېشىدا بىر دۇكىنى بار، يهل-  

ۋايىت . دېدى تۈرگۈن چاقچاق ئارىالش كۈلۈمسىرهپ-ده، سهنمۇ؟- بىر دۇكانلىق بوپ قالغۇدهكسهن! ھه-     

  .ىجاپ ئولتۇرغىنىچه خىيالالرغا كهتكهنىدىئۇ قولىدىكى تاشنى توپا يهرگه ج. ئۈندىمىدى

  نېمه ئويالۋاتىسهن؟ جىمىپ كهتتىڭغۇ؟-   

خىيالچان قارىچۇقلىرىدا قانداقتۇر بىر . ۋايىت قاداق باسقان يىرىك قوللىرى بىلهن  يهرنى تىرهپ قوپۇپ كهتتى

  . پۇشايماننىڭ خۈنۈك نۇرلىرى پىلدىراليتتى

ئهگهر مهنمۇ ئوقۇغان بولسام، بۇ . ىمغا ئىچىم ئېچىشىدۇ تۈرگۈنئهينى چاغدا ئوقۇشتىن توختاپ قالغىن-

... تازا بىلىم ئالىدىغان ئالتۇن چاغلىرىم.  مېنىڭ ئالىي مهكتهپنىڭ بىرىنچى يىللىقىدىكى ۋاقىتلىرىم بوالر ئىدى

غان ۋاقىتالر ئىككىمىزال ئوقۇيدى. مۇشۇنداقال كېچهرمۇ؟ شۇ كىچىك چاغلىرىمىزغا بىر قايتالىغان بولساقمۇ كاشكى

ئهكىسچه . ئۆيدىكىلهر نهتىجىلىرىڭنى سورايتتى، ھهممه پهنده نهتىجهڭ ئهال ئىدى. ھهر تهتىلده كېلهتتىڭ. ئىدى

. بىلله ئوينايتتۇق. مېنىڭ نهتىجىلىرىم تۆۋهن بولغاچقا، ئۆيدىكىلهر مېنى دائىم ساڭا سېلىشتۇرۇپ تهنقىدلهيتتى

چىڭقى چۈشنىڭ تومۇز . مىزگه كهلگىدهك سۇ باشالپ بېرهتتىبوۋام بىزگه كىچىك كۆلچهك چېپىپ، مهيدى

بىردهمگىچه سۇمۇ  ھارارهت ئېلىپ تېخىمۇ راھهتلىشىپ . ئىسسىقىدا بىز ئهشۇ راھهت كارىز سۈيىگه چۈشۈپ ياتاتتۇق

ئارىلىقالردا ئوغرىلىقچه بېشىڭنى . سهن بهك چىدىماس ئىدىڭ. باش چۆكۈرۈپ مۇسابىقىلىشهتتۇق. كېتهتتى

مهن تۇيۇپ تۇرۇپ تۇيمىغانغا . خىيالىڭدا مېنى تۇيمىدى دهپ ئوياليتتىڭ. پ نهپهس ئېلىۋاالتتىڭچىقىرى

ئهگهر ئوغۇل بالىدهك . چۈنكى مهشنىڭ كۈلىگه كۆمۈپ قويغان ياڭيۇنى يهڭگىنىمىز يهيتتۇق. سېلىۋاالتتىم

  . بهسلهشسهڭ ياڭيۇ ساڭا ھهرگىز نېسىپ بولمايتتى

هسلىملهرگه چىالشقان كۈلۈمسىرهشلىرىدىن يېزا بالىلىرىغا خاس ئاقكۆڭۈللۈك سۆزلىگهچ  ۋايىتنىڭ تاتلىق ئ

  . ۋه ساددىلىق تهپچىيتتى

بىزنىڭ ھېلىقى الچىن سوقۇۋهتكهن  كهپتهرنى ئۇچرىتىپ قالغىنىمىز ئېسىڭدىمۇ؟ ئۇنىڭ پوكىنى يېرىلىپ -

  :بوۋام. بىز ئۇنى بوۋامنىڭ قېشىغا كۆتۈرۈپ كىرىۋىدۇق. كېتىپتىكهن



 سان-6                                                                                 سادا

 
22 

 

 دېگىنچه پىچاق سېلىشقا تهمشهلگىنىده - بۇ جانىۋار بهرىبىر ئۆلگۈدهك،. ق سېلىۋىتهيلى باالمپىچا-

دهپ » !الچىن دېگهن قانداق نېمه؟ ماڭا بىر كۆرسىتىپ قويغىنا ئاكا«: ماڭا.  بۇقۇلداپ يىغالپ كهتكهنىدىڭ

 قويۇپ، ئىككى كۈن قورقۇپ كېيىن ئۆزۈڭ قوشنىمىزنىڭ كهپتىرىنى رهگهتكه بىلهن ئۆلتۈرۈپ. تۇرىۋالغانىدىڭ

 ۋايىت تۈرگۈننىڭ دولىسىغا ئۇرۇپ مهسخىره ئارىالش كۈلۈپ - !ھا ھا. قىزىق چاغالر ئىدى. ئۆيدىن چىقالمىغانىدىڭ

  . قويدى

بوۋىسى كوالپ بېرىدىغان . بىرلهپ خاتىرىسىدىن ئۆتكۈزمهكته ئىدى-تۈرگۈنمۇ شۇ تاتلىق ئهسلىملهرنى بىر

ۆيلهر چۈشكهن، چانا ئوينايدىغان ئۆستهڭلهر شېغىل تاشلىق يهرلهرگه ئايلىنىپ كۆلچهكنىڭ ئورنىغا يېڭى ئ

ئۇالر سۇغا سهكرهيدىغان ياغاچ كۆۋرۈكنىڭ ئورنىنى ماشىنا ! نېمىدىگهن ئۆزگىرىپ كهتكهن ھه. كهتكهن

يولالر دۈشمهن ئوينايدىغان توپىلىق يولالرنىڭ ئورنىنى ئاسفالىت - ماڭىدىغان بىتون كۆۋرۈك ئالغان، ھهربىي

ئۇ شۇ تاپتا ئهتراپىدىكى ھهممه نهرسىگه باشقىدىن بىر بۆلهكچه تۇيغۇدا باقتىكى، يۈرىكىنىڭ بىر . ئالغانىدى

كۆزىده . پارچىسى، روھىنىڭ بىر قسىمىدىن ئايرىلىپ قالغاندهك بولدى، نېمىشقىدۇر ئاجايىپ بىر يىغا تۇتتى

  .رماستىن يېڭى بىلهن سۈرتىۋهتكهچ يىراقالرغا قارىۋالدىئهمما ئاكىسىغا چاندۇ. ئىسسىق تامچىالر مۆلدۈرلهيتتى

دهسلهپته ئانچه ھېس .  دهپ گېپىنى داۋامالشتۇردى ۋايىت-مهكتهپتىن چىقىۋالغىنىمغىمۇ خېلى بولدى،-

. بارا ئۆزۈمنىڭ نۇرغۇن نهرسىلهردىن مهھرۇم قېلىۋاتقانلىقمنى تۇيۇشقا باشلىدىم- بارا. قىلماپتىكهنمهن

ىسىدا نۇرغۇن پهرقلهر پهيدا بولىۋاتقاچقىمىكىن، سهن بىلهن بارغانچه يىراقالپ كېتىۋاتقاندهك، ئىككىمىزنىڭ ئار

سهن ئوقۇپ ئىچكىرگه، مهندىن تېخىمۇ . ھهتتا سهندىنمۇ ئايرىلىپ قېلىۋاتقاندهك سېزىدىغان بولۇپ قالدىم 

كهلگىنىڭده مهن بىلهن يهنىال بىر كۈنلهرده . ئهمما مهن سهندىن پهخىرلىنىمهن ئۇكام.. يىراقالرغا كهتتىڭ

ئوخشاش مۇھهببهت ئىچىده قۇچاقلىشىپ كۆرۈشهرسهنمۇ؟ يهنه مۇشۇ كارىز بويىدا مۇڭدىشارسهنمۇ؟ بىلله ئوينىغان 

ۋايىت قولىدىكى ياپىالق تاشنى يىراققا كۈچهپ . بالىلىق چاغلىرىمىزنى ھهر قېتىم ئهسلىگىنىمده يىغا تۇتىدۇ

  .تاشقا سهكرهپ كهچكى قۇياشنىڭ قىزغۇچ نۇرلىرىدا غايىپ بولدى-ىنتاش يهرگه چۈشۈپ تاشت. ئاتتى

مهيلى نهلهرده ئوقۇي، نهنىڭ نېمىسى بوپكېتهي، مهن سېنىڭ ئۇكاڭ، يهنه شۇ !   توۋا، نېمه دېگىنىڭ  بۇ-

 تۈرگۈن خاپا-مۇشۇنىمۇ گهپ دهپ قىالمسهن؟.  قانماي قۇچاقاليمهن ئاكا-سېنى ھهر كهلگىنىمده قانماي. تۈرگۈن

  :بولغاندهك قىلىۋىدى، ۋايىت

ۋايىت . ئارىنى بىر پهس جىمجىتلىق باستى. دهپ گېپىنى قايتۇرىۋالدى-چاقچاقتىن مۇنداقال سوراپ قويدۇم،-

  .كۆرۈنمهس يوللىرىنى سىجاپ ئولتۇرۇپ يهنه نېمه خىيالالرنىدۇر باشالپ كهتكهنىدى-ئىشتىنىنىڭ كۆرۈنهر

  !يېنىپ چىقىڭالر. تىتاماق پىش!  تۈرگۈن باالم ! ۋايىتجان-

  .   مومىسىنىڭ ئاۋازى ئۇالرنىڭ چهكسىز كهتكهن خىيال يىپلىرنى ئۈزۈۋهتتى      

مومىسى تۈرگۈننىڭ يۈك تاقلىرىنى يىغىشتۇرغاچ ھهدهپ ئۆزى ياققان . ئۆيدىكىلهر ئالدىراش. ئهتىسى سهھهر

ىپ كهلگهن قايماقلىرىنى سومكىغا توقاچ، سۈت نانالرنى، ھهتتا ئۇنىڭ ئۈچۈن خېلىدىن بېرى بوتۇلكىغا يىغ

  . تۈرگۈننى ئېلىپ ماڭىدىغان ماشىنا ئىشىك ئالدىدا ساقالپ تۇراتتى. ئالدىراشلىق بىلهن نىقتاپ سېلىشقا باشلىدى

  !ماۋۇ ئىككى شىشه سۈتنى دۈمبهڭدىكى سومكىنىڭ يانچۇقىغا سهپ قوياي باالم-
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 .مكائهمدى ئېتىلىپ كېتىدۇ بۇ سو! ۋاي، توشۇپ كهتتى موما-

 .ئهمسه تۇرۇپ تۇر باالم ، مهن بىر سومكىغا سېلىپ چىقاي-

 تۈرگۈن مومىسىنىڭ ئۇششاق ئىشلىرىدىن ئاغرىنغاندهك –!بولدى قىله، مۇشۇنىڭغا ساله بولدى، ئهكه! ئۇف-

 . ده، ماشىنا تهرهپكه قاراپ ماڭدى- قولىدىن ئككى بۇتۇلكا سۈتنى ئېلىپ سومكىغا جايالشتۇردى

 .  تۇغقانلىرى بۇ سۆيۈملۈك ئوغۇلنى ئۇزىتىش ئۈچۈن دهرۋازا ئالدىدا تۇرۇپ كېتىشكهنىدى-بوۋىسى ۋه ئۇرۇغ

  . مهن كېلهر يىلى تهتىلده يهنه كېلىمهن!  موما، ئۆزۈڭالرنى ئاسراڭالر-خوش بوۋا-

  .جېنىم باالم سهن ماڭغىچه سېنى ئۇزىتىپ ئۈرۈمچىگه يهنه چىقىمهن! ماقۇل باالم، خوش-

  .ۋاره بولغىدهك ئىش يوقياقهي، ئۇنداق ئا-

جىق بېرهلمىدىم، كېيىن  .ماۋۇ كىچىككىنه پۇل بوۋاڭدىن ساڭا يوللۇق! تۈرگۈنجان، باالم، ياخشى ئوقۇ-

  .يهنه ئهۋهتىپ تۇرىمهن

 بوۋاي ئالقانلىرىدا چىڭ سىقىلغان ئۈچ يۈز كوي پۇلنى تۈرگۈننىڭ -!بولدى، بولدى، ئۇنداق قىلما-

بۇ سۆيۈملۈك دېھقان بوۋاي . بوۋاي كۆزلىرىده لىغىلدىغان ياشنى توسۇپ قااللمىدى. ىيانچۇقىغا زورالپ سېلىپ قويد

گىگانت، يوغان بىر قول تۈرگۈننىڭ بېشىنى . شهھهرلىك نهۋرىسنى تېخىمۇ ئۇزاق بىر شهھهرگه يولغا سالماقتا ئىدى

بۇ باالمنىڭ بېشىنىڭ «: پتۈرگۈن كىچىك چاغلىرىدا بوۋاي تۈرگۈنننىڭ بېشىنى مانا شۇنداق سىال. سىالپ قويدى

بوۋاي بۇ ئۇزاقتا بىر كۆرىدىغان شهھهرلىك نهۋرىسىگه شۇ قهدهر . دهپ ئهركىلىتىپ كېتهتتى» ئىچى ھهممىسى ئهقىل

  ...ئامراق ئىدى

ماشىننىڭ ئىچىگه چۈشۈپ دېرىزىدىن قولىنى پۇالڭالتقىنىچه خوشلىشىپ . تۈرگۈننىمۇ ئاچچىق بىر يىغا تۇتتى

نا ئهمدى مهھهللىدىن تاشيولغا قايرىلىدىغان جايغا كهلگهنده، ۋايىت يۈگۈرگىنىچه ماشىنىنىڭ ماشى. يىراقالشتى

  . ئالدىغا چىقتى

ساڭا باشقا  ھېچنىمه . تۈرگۈن، بۇنى ساڭا ئالدىم. ماشىنغا يېتىشهلمهيدىغان بولدۇم دىگهن! ئۇھ-

 ئاددىىيغىنا بىر سىياھ قهلهم سېلىنغان .ئاران نهپهس ئاالتتى- ۋايىت ھاسىرغىنىدىن ئاران-بېرهلمىدىم ئۇكام،

  .تامچه ياش سىرغىيتتى-قۇتىنى چىڭ سىقىمدىغان تۈرگۈننىڭ كۆزلىرىدىن تامچه

  

 

 بىلدۈرگۈ
ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا بهت سانى چهكلىمىسى ۋه ۋاقىت ئېھتىياجى سهۋهبىدىن نۇرغۇن نادىر 

ئهسىرى . ۇرالردىن سهمىمىي كهچۈرۈم سورايمىزشۇڭا ئاپت. ئهسهرلهرنى ئېالن قىلىشقا ئامالسىز قالدۇق

ئېالن قىلىنمىغان ئاپتورالرنىڭ ئهسهرلىرىنى كىيىنكى سانغا بېرىشىنى، بۇنىڭدىن كىيىنمۇ نادىر 

 .ئهسهرلىرى بىلهن داۋاملىق تهمىنلهپ تۇرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
سادا ژورنىلى تهھرىراتى: ھۆرمهت بىلهن                               
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جۈمه كۈنى دادام بىلهن بىلله ھېلىمۇ ئېسىمده، 
مهھهلله ئايىغىدىكى مهسچىتكه جۈمه نامىزى 

بۇ دادامنىڭ مېنى تۇنجى قېتىم . ئۆتىگىلى باردىم
مهسچىتكه جۈمه نامىزى ئۆتهشكه ئاپىرىشى ئىدى 

بۈگۈن بۇ يهر بۆلهكچىال ). چۈنكى مهن كىچىك ئىدىم(
مهن مهسچىت ئالدىدىكى نۇرغۇن . ىدىقىزىپ كهتكهن

چۈنكى بۇ يهر . ئادهملهرنى كۆرۈپ بهكال ھهيران قالدىم
كهچته مهكتهپكه -  ھازىر مهن ھهر كۈنى ئهتىگهن

بېرىپ كېلىشىمده كۆرگهن يهرگه قهتئىيال 
مهسچىت ئالدى خۇددى بىر كىچىك . ئوخشىمايتتى

قاسساپالر، زاسۈيچىلهر، . بازارغا ئوخشاپ قالغانىدى
ناۋايالر، جايناماز كۆتۈرۋالغان بالىالر، ئۇنىڭدىن باشقا 
يهنه ئۇششاق سودا قىلىدىغان تىجارهتچىلهر مهسچىت 
ئالدىدىكى يول چهتلىرىدىن ئورۇن ئېلىپ، 

كىچىك يايمىالرنى ئېچىپ بۇيهرنى باشقىچه -كىچىك
  ....بىر تۈسكه كىرگۈزىۋهتكهنىدى
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ىم نېمانداق كۆپ ئادهم بۇ؟ ــ دهپ سورىد-     
  .دادامدىن

 باالم، بۇ دېگهن ھهپتىده بىر كېلىدىغان جۈمه -   
نامىزى، ئادهتته بهش ۋاخ نامازنى تولۇق 

. ئوقۇمايدىغانالرمۇ جۈمه نامىزى ئۆتهشكه كېلىدۇ
ئۇندىن باشقا تىجارهتچىلهرمۇ بۇنداق ئوبدان سودا 
پۇرسىتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىشنى خالىمايدۇ، ــ دهپ 

  .ى دادامئاددىيال چۈشهنچه بهرد
ئهتراپقا قىزىقىش ئىچىده بىر قۇر قارىۋهتكهندىن     

. كېيىن دادامغا ئهگىشىپ مهسچىت ئىچىگه كىردىم
مهسچىتتىكى ئادهملهر خۇددى بىزنى مهكتهپته 
ئوقۇتقۇچىمىز قاتارغا تۇرغۇزغاندهك رهتلىك قاتار بولۇپ 

  .ئولتۇرۇشقان ئىدى
زىدۇ؟ــ دادا، ئۇالرنى كىم بۇنداق رهتلىك ئولتۇرغۇ-

  .دېدىم مهن
ــ ناماز دېگهننى شۇنداق رهتلىك تۇرۇپ ئوقۇيدىغان     

  . گهپ، بولدى، بولدى، جىم ئولتۇر،ــ دېدى دادام
سۈننهت نامىزىنى ئوقۇپ بولدۇق، مهزىن پهرز     

غاندا ھهممهيلهن ئورنىدىن تۇرۇپ نامىزىغا ئهزان توۋلى
تا تۈزهپ ناماز ئۆتهشكه تهييار بولۇپ، قاتارلىرىنى قاي
مهنمۇ . ئىمامنىڭ ناماز باشلىشىنى كۈتۈپ تۇرۇشتى

. دادامنىڭ يېنىدا ناماز ئوقۇشقا ھازىر بولۇپ تۇردۇم
تۇيۇقسىز سىرتتىكى تىجارهتچىلهر يادىمغا كېلىپ 

ئۇالر تېخىچه مهسچىت سىرتىدا . سىرتقا قارىدىم
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  .ھهيران بولۇپ دادامدىن سورىدىم. تۇراتتى
  تچىلهر ناماز ئوقۇمامدۇ؟ــ دادا، ئۇ تىجاره    
دادام مېنى سىلكىشلهپ بىرنى ھومىيىپ قويۇپ     

ئالالھۇ «ئاڭغىچه ئىمام . گهپ قىلماي ئالدىغا قارىدى
مهنمۇ . دهپ نامازنى باشلىدى» ئهكبهر

ئهتراپىمدىكىلهرگه ئهگىشىپ، نامازنى دادامنىڭ 
  . ئۆگهتكىنى بويىچه ئوقۇدۇم

  :دامدىن سورىدىمنامازدىن يانغاندىن كېيىن دا    
  ــ بايا نېمىشقا سوئالىمغا جاۋاب بهرمهيسهن؟    
دادام ماڭا يهنه بىرنى ھومىيۋېتىپ،ــ نامازغا    

تۇرغاندا گهپ قىلىشقا بولمايدۇ، دهپ ئۆگهتتىمغۇ 
  .ساڭا،ــ دېدى

ــ ئهمىسه ھازىر جاۋاب بهر،ــ دېدىم مهن ئۇ     
  .ىن ئۆتمهيتىجارهتچىلهرنىڭ ناماز ئوقۇمىغىنى كالالمد

ــ نېمانداق توال سوئال سوراۋېرىسهن ئۇالر نامازغا   
كىرىپ كهتسه، ئۇ نهرسىلىرىگه كىم قارايدۇ؟ ــ دېدى 

  .دادام
ــ سهن ناماز ئوقۇش دېگهن مۇسۇلمانغا پهرز     

دېگهنتىڭغۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهممه ئادهم نامازغا 
كىرىپ كېتىدىغان تۇرسا، ئۇ نهرسىلهرگه  قاراشنىڭ 
ھاجىتى نېمه؟ مهسچىت ئالدىدا ئۇالرنىڭ نهرسىلىرىنى 

  . كىم ئېلىۋاالتتى، ــ دېدىم مهن ھهيران بولۇپ
ــ باالم سهن تېخى كىچىك، چوڭ بولغاندا بىلىپ     

قالىسهن، ھازىر ھېچنېمىگه ئىشهنگىلى بولماس بولۇپ 
ھهتتا مهسچىت ئىچىدىكى ئاياغالرمۇ يۈتۈپ . كهتتى

هي، ئۇ خهقلهر ئۆزىنىڭ نېمىگه ھ... كېتىدىغان تۇرسا
ئالالھ ئىگهم . مهسچىتكه كىرگىنىنىمۇ بىلمهيدۇ

  . كهچۈرگهي ئۇالرنى، دهپال گېپىنى تۈگهتتى
دادام بىلهن شۇ گهپلهرنى دېيىشىپ، مهسچىتتىن   

ئهمدىال چىقىشىمىزغا تېخىمۇ ھهيران قاالرلىق ئىشالر 
اپالپ جاھاننى بىردىن ئېچىنىشلىق ئاۋازالر ق. يۈز بهردى

بىرمۇنچه دىۋانىلهر مهسچىت ئىشىكىنىڭ . كهتتى
. ئالدىغا كېلىۋېلىپ، ئېچىنىشلىق توۋلىشىۋاتاتتى

ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يىرىڭ ئېقىپ تۇرغان پۇتلىرىنى 
كۆرسىتىپ ئىڭرىسا، بهزىلىرى كۆزىنىڭ 
. كۆرمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئېچىنىشلىق يىغاليتتى

ىرىنى ئالدىغا يهنه بهزىلىرى بولسا، كىچىك بالىل
» ئالالھ ھهققىده باالمغا ياردهم قىلساڭالر«قويۇۋىلىپ، 

مېنىڭ ئۇالرغا بهكال ئىچىم ئاغرىپ . دهپ ناله قىالتتى
يانچۇقۇمدا نۇرغۇن پۇل بولسا، ھهممىسىنى . كهتتى

  . شۇالرغا بهرسهم، دهپ ئويالپ كهتتىم
لېكىن مهسچىتتىن چىققان ئادهملهر ئۇالرنى     

 ئۇالرنىڭ نالىسىنى ئاڭلىمىغاندهك، كۆرمىگهندهك،
دىۋانىلهرنىڭ ئېچىنىشلىق يالۋۇرۇشلىرىغا قارىماي، 

چوڭ ئادهملهر بهكال . ھهممىسى ئۆز يولىغا كېتىۋاتاتتى
تاش يۈرهك بولىدىكهن، بۇ بىچارىلهرگه ھېچكىممۇ 
  :قاراپ قويمىدى،ــ دهپ ئويلىدىم ئىچىمده ۋه دادامدىن

شقا بۇالرغا ياردهم دادا، ئۇ ئادهملهر نېمىـ    
  .قىلمايدۇ؟ــ دهپ سورىدىم

ــ ئوغلۇم، سهن تېخى كىچىك، چوڭ بولغاندا     
مېنىڭ جىق . (بىلىپ قالىسهن،ــ دېدى دادام

 دادام مۇشۇنداقال جاۋاب قايتۇراتتى، غامسۇئاللىرى
  .....)لېكىن مهن بۇ جاۋابنى تازا چۈشهنمهيتتىم

كىن بىز ياردهم ــ ئۇالر ياردهم قىلمىسا مهيلى، لې  
دادام ماڭا قاراپ . قىاليلى،ــ دېدىم مهن دادامغا

مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ،ــ مه، تۇت، بۇنى ئاپىرىپ 
بهر،ــ دهپ قولۇمغا بهش سوملۇق پۇلدىن بىرنى 

  .تۇتقۇزدى
ــ ئاناڭ ئۆيده گۆش تۈگىگهنننىڭ گېپىنى     

قىلىۋاتقان، مهن بېرىپ گۆش ئهكىلىۋاالي، سهن مۇشۇ 
  . تۇرۇپ تۇر،ــ دېدىيهرده
مهن بهكال خۇش بولۇپ، ئۇ بهش سوم پۇلنى   

ھېلىقى ئايال ئالدىغا قويۇۋالغان بالىنىڭ قولىغا 
  .تۇتقۇزۇپ قويدۇم

مهسچىتتىكى ئادهملهر بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى     
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى تونۇشلىرى بىلهن . چىقىۋاتاتتى

قىتلىق پاراڭالششا، بهزىلىرى تىجارهتچىلهرنىڭ ۋا
دۇكىنىنى ئايلىنىپ ئۆزىگه الزىملىق نهرسىلهرنى 

بىر دهمدىن كېيىن مهسچىتتىن . ئېلىشىۋاتاتتى
ساالپهتلىك كىيىنگهن بىرى يېنىدىن ئهللىك سوملۇق 
پۇلدىن بىرنى ئېلىپ، ئۇ تىلهمچىلهرنىڭ ئالدىغا 

ۋاھ، مۇنداق ياخشى . تاشالپ قويۇپ كېتىپ قالدى
. ئويالپ قالدىم ئىچىمدهئادهملهرمۇ بار ئىكهن، دهپ 

لېكىن بۇ ئهللىك سوم پۇل بىر ئازدىن كېيىن باالغا 
ئۇ ئادهم تاشلىغان پۇل يېقىن ئولتۇرغان . ئايالندى

ئۇ . ئىككى تىلهمچىنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشكهن ئىدى
ئادهم كهتكهندىن كېيىن، ئۇ ئىككىسى بۇ پۇلنى 

پۇلنى . مېنىڭ دېسه مېنىڭ دېيىشىپ تالىشىۋاتاتتى
گهن ئادهم ئاللىقاچان بۇ يهردىن كېتىپ قالغان، بهر

. ئۇنىڭ پۇلنى كىمگه بهرگىنىنى بىلگىلى بولمايتتى
ھېلى شۇنچه بىچاره، ياۋاش تۇرغان تىلهمچىلهر بىردىنال 

بىرىنى قهلهندهردىن -ئهلپازىنى ئۆزگهرتىپ، بىر
  . دىۋانىگه سېلىپ تىللىشىپ كهتتى

ا چۈشكهن ــ سهن قهلهندهر، ئۆزۈڭنىڭ ئالدىغ    
پۇلنى ئالساڭ بولمامدۇ، ئىنساپ دېگهن بارمۇ سهنده،ــ 
دېسه، يهنه بىرى،ــ بۇ پۇلنى ئۇ ئادهم مېنىڭ ئالدىمغا 
تاشلىغان، سهن ئېلىۋالدىڭ، نېمانداق نومۇسسىز 

 بىرىدىن بوش كهلمهي -دىۋانه سهن،ــ دهپ بىر



 سان-6                                                                                 سادا

 
26 

 

ئادهملهر بۇ ۋارقىراشالرنى ئاڭالپ، . تىللىشىۋاتاتتى
ئۇالر بۇ ئىككىسىنى . بۇيهرگه يىغىلدىھهممىسى 

ئاجرىتىپ قويماقتا يوق، كۈلۈشۈپ تاماشا 
چوڭ ئادهملهر راستتىنال غهلىته ھهم . كۆرۈشۈۋاتاتتى

ئهسكى بولىدىكهن، بىزگه مۇئهللىم باشقىالر ئۇرۇشۇپ 
قالسا ئاجرىتىپ قويۇڭالر دهپ ئۆگهتكهن، بۇ ئادهملهر 

مۇ مهندىن چوڭ تۇرۇپ شۇنچىلىك قائىدىنى
نېمىشقا ئۇالرنى ئاجرىتىپ ! بىلمهمدىغاندۇ؟
  ؟!قويمايدىغاندۇ

شۇ ئارىدا كالالمغا تۇيۇقسىز بىر ئهقىل كهلدى ۋه   
ئۇ ئىككى . ئۇالرنى ئاجرىتىپ قويماقچى بولدۇم
  :دىۋانىنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۈنلۈك ئاۋازدا

  .ــ توختاڭالر، مېنىڭ بىر ئامالىم بار، ــ دېدىم    
ىلهمچى مېنىڭ بېشىمدىن ئۇ ئىككى ت    

ئايىغىمغىچه بىر سهپسېلىۋېتىپ، ماڭا سوئال نهزىرى 
  . بىلهن قارىدى

ــ مۇنداق بولسۇن، بۇ پۇلنى ئىككىڭالر يىگىرمه   
بۇ گېپىمنى . بهش سومدىن ئۈلۈشۈڭالرــ دېدىم 

ئاڭالپ، پۇلنى ئاۋۋال ئېلىۋالغان تىلهمچى بىردىنال 
  : چىرايىنى ئۆزگهرتىپ

ادهم پۇلنى  ماڭا بهردى، بۇ دېگهن مېنىڭ ــ ئۇ ئ    
پۇلۇم، قانداق شۇم بۇ، ماڭ جۇگۇ، داداڭ بهرگهن 
پۇلنى ئاچاڭ بىلهن شۇنداق ئۈلۈشۈۋال،ــ دېدى زهرده 

  . بىلهن
بۇ گهپنى ئاڭالپ ئهتراپتىكىلهر پاراققىده     

مهن خىجىل بولۇپ كهينىمگه يېنىپ . كۈلۈشتى
كهلدى ۋه مهندىن نېمه شۇ ئارىدا دادام قايتىپ . چىقتىم

مهن ئۇ ئىككى . ئىش بولغانلىقنى سورىدى
تىلهمچىنىڭ پۇل ئۈلۈشهلمهي ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى 

  : دادامغا ئېيتقانىدىم، دادام
ــ ھۇ، نومۇسسىزالر، شۇنچىۋاال ئادهمنىڭ ئالدىدا     

ئالالھ جاجىسىنى بهرسۇن .... نومۇس قىلماي، ھهي 
  . ئۇالرنىڭ،ــ دېدى تېرىكىپ

ــ ئهمدىغۇ بهزى ئىشالرنى چۈشهنگهنسهن؟ دېدى     
مهن . دادام يهنه ، ماڭا سوئال نهزىرى بىلهن قاراپ

بىرئازدىن  .قوشۇلغاننى قىلىپ بېشىمنى لىڭىشتتىم
كېيىن، ئادهملهرنىڭ توپلىشىۋالغانلىقنى كۆرۈپ، شۇ 
ئهتراپتىكى ئامانلىق ساقالش خادىملىرى كهلدى ۋه 

  .تىئادهملهرنى تارقىتىۋهت
ھه، ئهمدى ئىشالر ياخشى ھهل بولىدىغان « : مهن  

سومدىن ئۈلهشتۈرۈپ 25بولدى، ئىككىسىگه 
. دهپ ئويلىدىم، لېكىن ئۇنداق بولمىدى» قويىدىغۇ

ىڭ ئىش بىر تهرهپ قىلىش ئۇسۇلى باشقىچه نرالئۇ
ئىكهن، ئۇ ئىككى ئامانلىق ساقلىغۇچى ئادهملهرنى 

انىدىن تارقىتىۋهتكهندىن كېيىن، ئىككى دىۋ
ئهھۋالنى بىر قۇر ئىگهللىدى ۋه ھېلىقى پۇلنى 

  :تارتىۋېلىىپ
ــ جېدهلنىڭ يىلتىزى شۇ ئهللىك سوم پۇل، بۇ     

دېلونى تۈپ يىلتىزىدىن ھهل قىلىش ئۈچۈن ۋه باشقا 
تىلهمچىلهرگه ساۋاق بولسۇن ئۈچۈن بۇ ئهللىك سوم 
. پۇل مۇسادىره قىلىندى،ــ دهپ ئۈنلۈك ئېالن قىلدى

ا بۇندىن كېيىن ئۇرۇشماي ئىناق ئۆتۈش ئۇالرغ
توغرىسىدا، بىر مۇنچه تهربىيهلهرنى قىلىپ كېتىپ 

بىرىگه –قالدى، ئۇ ئىككى تىلهمچى بولسا، بىر 
مهن كالالمدىن . تېخىچه ھومىيشىپ قارىشىپ تۇراتتى

  :ئۆتمهي، دادامدىن سورىدىم
  ــ دادا، بۇ قانداق بىر تهرهپ قىلىش بوپ كهتتى؟    
ولدى قىل ئوغلۇم، ساقچى خهقنىڭ ئىشىغا ــ ب    

دهپ » نېمىشقا ئهمدى؟«. ئارىالشما،ــ دېدى دادام
باالم، سهن تېخى كىچىك، «سورىسام دادامنىڭ 

دېيىشىنى  بىلهتتىم، شۇڭا » كېيىنچه بىلىپ قالىسهن
  . سورىمىدىم

چوڭالر .  مهن بۇ ئىشالردىن بهكال ھهيران بولدۇم    
رنىڭ نېمه ئوياليدىغىنىنى ئاجايىپ بولىدىكهن، ئۇال

دادام جىق ئىشالنى . پهقهتال بىلگىلى بولمايدىكهن
چوڭ ئادهملهر . چوڭ بولغاندا بىلىپ قالىسهن دهيدۇ

ئارىسىدىكى ئىشالر بۇنداق مۇرهككهپ بولسا ھهرگىز 
  .چوڭ بولماسمىنا، دهپ ئويلىدىم ئىچىمده

شۇالرنى ئويالپ دادام بىلهن ئۆي تهرهپكه   
ىم، تۇيۇقسىز كهينى تهرهپتىن ھېلىقى كېتىۋاتاتت

بۇ يهردىكىلهر ساقچىنىمۇ، ئامانلىق (ئىككى ساقچى 
) ساقالش خادىملىرىنىمۇ ئوخشاشال ساقچى دهۋېرهتتى

كهينىمگه . ئۇرۇشۇپتۇ دېگهن ئاۋازالرنى ئاڭالپ قالدىم
قارىسام، بىر توپ ئادهملهر بايىقى ئامانلىق 

 يۈگۈرۈشۈپ ساقلىغۇچىالر كهتكهن تهرهپكه قاراپ،
مهنمۇ نېمه ئىش بولغىنىغا . دېگۈدهك كېتىۋاتاتتى

  :قىزىقىپ، دادامنىڭ
ــ بولدى ئوغلۇم، ئارتۇق ئىشقا ئارىالشما،ــ     

. دېگىنىگه ئۇنىماي، قولىدىن سۆرهپ ئۇ يهرگه باردىم
شۇ يهردىكى كىشىلهردىن  نېمه ئىش بولغانلىقىنى 

  . سورىدىم
 بىر بوۋاي،ــ يهنه ــ نېمه ئىش بوالتتى،ــ دېدى  

بايىقى دىۋانىلهردىن . شۇ ئهللك سومنىڭ ئىشى
  مۇسادىره قىلغان پۇلنى ئۈلۈشهلمهي، ئهمدى بۇ ئىككى 

دادام بوۋاينىڭ گېپىنى ئاڭالپ . دىۋانه ئۇرۇشۇۋاتىدۇ
  .ئهتراپقا خۇدۇكسىرهپ قارىدى

دېمىسىمۇ، ئۇ ئىككىسى بۇ پۇلنى مهن مۇسادىره   
ېسه ياق، مهن مۇسادىره قىلدىم، مېنىڭ بولىدۇ د
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ــ نېمانداق دىۋانىدهك نېمه سهن، پۇل كۆرۈپ     
  :باقمىغانمىدىڭ؟ــ دېسه يهنه بىرى

مهن . قىلدىم، بۇ پۇل مېنىڭ دېيىشىپ ئۇرۇشۇۋاتاتتى
  :ئۇالرغا ھهيران بولۇپ دادامدىن سورىدىم
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  ــ دادا، بۇالر ساقچى ئهمهسمۇ ؟  
                                                                                                .                     ساقچى، ئوغلۇم، ساقچى،ــ دېدى دادام  ــ     

 سهندىن ــ مهسچىت ئالدىدىكى تىلهمچىلهرمۇ    
ئىسىت، ساقچى بولۇپ قالغىنىڭ دهپ . ياخشىراق

ــ !بوۋاي بۇالرنى دىۋانه دهۋاتىدىغۇ؟ لېكىن ئۇ ــ      .تىللىشىۋاتاتتى
دېدىم مهن،ــ ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇالرئوقۇتقۇچىمىز 
بىزگه سۆزلهپ بهرگهن ساقچىالرغا قهتئىي 
ئوخشىمايدىكهن، ھهم مهن كىتابالردا ئوقۇغان 

                                                                                       .        ساقچىالرغا ئوخشىمايدىكهن

بۇ گهپالرنى ئاڭالپ ھهيرانلىقىم ئېشىپ تېخىمۇ   
دادام مهسچىت ئالدىدىكى ھېلىقى . قايمۇقۇپ كهتتىم

ئۇالرمۇ ئۆزئارا  . بىچاره ئادهملهرنى دىۋانه دېگهن ئىدى
اي بولسا ئۇ بوۋ. بىرىنى دىۋانه دهپ تىللىشىۋاتىدۇ-بىر

ئهمدى بۇ ئىككىسى . بۇ ئىككىسىنى دىۋانه دهۋاتاتتى
 بۇ جاھان . بىرىنى دىۋانه دهپ تىللىشىۋاتىدۇ-بىر

ــ بولدى، سوئال سوراۋهرمه، ــ دېدى دادام،ــ     
ئادهملهر ھهرخىل بولىدۇ، ساقچىالرمۇ شۇنداق، 
ئادهملهرده ئىنساپ قالمىدى ئوغلۇم، كېيىن بىلىپ 

.... قالىسهنقالىسهن بۇ ئىشالرنى، كېيىن بىلىپ 
ئالالھ كهچۈرگهي ھهممىمىزنى،ــ دېدى دادام بۇرۇنقىغا 

  .ئوخشاشال ئۇھسىنىپ

ھهي،
  ؟!نېمه بولۇپ كهتتى

مهن شۇنچه ئويلىنىپمۇ مهسچىت ئالدىدىكى ئۇ     
بىچاره ئادهملهر بىلهن بۇ ئىككى فورما كىيىۋالغان 

هقىقىي دىۋانه ئادهمنىڭ پهرقىنى، زادى قايسىسىنىڭ ھ
ئىكهنلىكىنى پهقهتال ئايرىيالمىدىم، بهلكىم دادامنىڭ 

  ......دېگىنىدهك كېيىنچه بىلىپ قاالرمهن

بىرى . ئۇالرنىڭ جېدىلى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقتى  

  : يهنه بىرىنى

  
 ئهسكهرتىش

ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا ئاپتور ئىسىملىرىنىڭ بهك ئۇزۇن بولۇپ 

كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئهسهر ئاپتورلىرىنىڭ قايسى يىللىقتا 

: مهسىلهن.  ىلهن تىرناق ئىچىگه ئېلىنىپال يېزىلدىئوقۇيدىغانلىقى سان ب

قىلىپ يېزىلىشقا ) يىللىق سىنىپ ئوقۇغۇچىسى-2006(دىلئارام ۋهلى 

شۇڭا كهڭ . قىلىپ قىسقارتىلدى) 2006(دىلئارام ۋهلى . تىگىشلىك ئىسىمالر

 .ئوقۇرمهن ۋه ئاپتۇرالرنىڭ توغرا چۈشىنىشىنى سورايمىز

  تهھرىراتىسادا ژۇرنىلى : رمهت بىلهن  ھۆ                        
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ھېلىمۇ ياخشى تهلىيىم بار ئىكهن، تاس قاپتۇ ئورۇن «. بىر يىگىت كوچا ئاپتوبوسىغا چىقىپ بىر ئورۇندا ئولتۇردى

، ئاپتوبوس خېلى ماڭغاندىن كېيىن كېيىنكى بىكهتتىن يېشى ئوتتۇرا ياشتىن ھالقىغان .دهپ ئويلىدى يىگىت» قالمىغىلى

ئۇ ئورۇن بوشتىپ بېرىشنى ئويلىدىيۇ، لېكىن دهرھالال . چىرايىدىن ھارغىنلىق چىقىپ تۇرغان بىر ئايال چىقىپ كهلدى

. بۇرۇن ئاپتوبوستا چوڭالرغا ئورۇن بوشىتىپ بهرگهننى ياخشى دهيتتى، لېكىن ھازىر ئۇنداق ئهمهس. خىيالىدىن ياندى

ئۇنىڭ ئۈستىگه . ويغان ئهخمهق قاتارىدىن ھېسابالپ باشقىالر مهسخىره قىلىدۇھازىر ئۇنداقالرنى ئۆز ئورۇنىنى تارتقۇزۇپ ق

دېگهنلهرنى ئويالپ، دېرىزىدىن ! مهنمۇ پۇلغا بىلهت سېتۋالغان ھهم مهن ئۇنى تونىمىسام بىكارچه ئورۇن بهرگىدهكمهنمۇ؟

  .سىرتقا قاراپ كۆرمىگهنگه سالدى

ئۇ ماشىنىدىن چۈشۈپ ئۆيىگه يېتىپ كهلگهنده، ئانىسى بىلهن . ى ئاپتوبوس ئۇ چۈشىدىغان بىكهتكه يېتىپ كهلد   

ئۇ ئولتۇرۇپ چاي ئىچكهچ تېلېۋىزور كۆرۈشكه . دادىسى تېخى ئىشتىن كهلمىگهن چېغى، ئۆيده ھېچكىم يوق ئىدى

 چىرايى تولىمۇ سۇلغۇن كۆرۈنهتتى، ئانىسى. تهخمىنهن يېرىم سائهتلهردىن كېيىن ئۇالر قايتىپ كهلدى. باشلىدى

  :ئىشىكتىن كىرىپال سۆزلهپ كهتتى

. بېسىپ كهلدۇق قىستاڭچىلىقتا ئۆره تۇرۇپ-ئهجهپمۇ ھېرىپ كهتتىم، ئون نهچچه بېكهت يولنى قىستا! ئۇھ-    

ھازىرقى زاماننىڭ ياشلىرىغا نېمه بولغىنى، ئورۇندۇقتا بىرسى چاپالپ قويغاندهك ئولتۇردىكهن، يا چوڭالرغا ئورۇن 

جاپاالرنى چېكىپ، بىزدهك ياشقا -مىگهن، ياش تۇرۇپ بۇنداق بولغىلى تۇرسا بىزدهك جهبرىبوشىتىپ بېرىشنى بىل

  .كهلگهنده قانداق قىالر دهيمهن

 بۇ ئائىله تهربىيىسىدىكى مهسىله ئهمهسمۇ،  ھهممه كىشى باللىرىغا بىزدهك - سۆز قاتتى دادىسى،-شۇ ئهمهسمۇ،-     

 .ده-دۇدهپ تهربىيه قىلماي» چوڭالرنى ھۆرمهتله«

 ئهته خۇدايىم ئوغلىمىزغا ئوخشاش ياشالر چىققان ماشىنىغا چىقىشقا نېسىپ - تهستىقلىدى ئانىسى،- راست،-

 .قىلغاي

يۈرىكىنى بىر نهرسه قامالالۋاتقاندهك، يۈرىكى ئهمدى .  يىگىت يا كۈلىشنى، يا يىغالشنى بىلهلمىدى     

  .هك ھېس قىلدى  ۋه دهلدهڭشىگىنىچه ياتاق ئۆيىگه كىرىپ كهتتىتىپىرلىمايدىغاندهك، نهپهس ئېلىشى قىيىنلىشۋاتقاند
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 تۆگه ئوتتۇرا مهكتهپته ئېچىلغان يىغىندىن تېز سىزما

  )فېليهتون(

  )2008(مېھرۇلال تهۋهككۇل

  سۆزلهۋاتقان ئاۋۇ قورسىقى ھهممىدىن يوغان، ھهممىدىن پهرقلىق، كۆپ يېگهنلىكى ئۈچۈن كارنىيى بوغۇلۇپ  

بولىدۇ؛ ئۇنىڭ سول يېنىدا ئولتۇرغىنى » قورساق«اتقان كىشى تۆگه ئوتتۇرا مهكتىپىنىڭ مۇدىرى خىرقىراپ سۆزلهۋ

» پهتنۇس«بولىدۇ؛ ئوڭ يېنىدىكىسى بولسا مالىيه بۆلۈمىنىڭ بۆلۈم باشلىقى» تهدبىر«مهكتهپنىڭ ئىلمىي مۇدىرى 

، پهتنۇس »ئىشكهل«مىنىڭ باشلىقىتهربىيه بۆلۈ-خانىم بولىدۇ؛ تهدبىر ئهپهندىنىڭ يېنىدىكىسى مهكتهپ تهلىم

بولىدۇ؛ » دىكتاتۇرا«خانىمنىڭ يهنه بىر يېنىدا ئولتۇرغىنى مهكتهپ ئامانلىق ساقالش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى

تۆۋهنده يىغىن ئاڭالۋاتقانالرغا كهلسهك، ئۇالر تهرتىپ . قالغانلىرى يهنه باشقا تارماقالرنىڭ مهسئۇللىرى بولىدۇ

 ئالدى رهتتىن كهينى رهتكه قاراپ رهسىم، مۇزىكا، تهنتهربىيه، ئهمگهك تېخنىكىسى، بويىچه ئولتۇرۇشقان، يهنى

  ..ئهدهبىيات، ماتېماتىكا، سىياسهت ئوقۇتۇش گۇرۇپپىلىرى

 بىز بۇ يىل تارىخىمىزدا - قورساق قولىدىكى دهپتهرگه قاراپ سۆزلهشكه باشلىدى،-،!ــ دىققهت يولداشالر    

اتتۇق، بىزنىڭ بۇ يىل ئالىي مهكتهپكه ئىمتىھان بهرگهن ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ كۆرۈلمىگهن يېڭى رېكورت يار

 بېنكې مهكتهپلىرىگه 10%مهكتهپلىرىگه،   داجۇهن90% كه يهتتى، بۇالرنىڭ 56%ئىمتىھاندىن ئۆتۈش نىسبىتى

  . ئۆتتى

ئالىي مهكتهپكه « بۇ قۇرالردا. سىفىرالرغا كۆز يۈگۈرتتىيۇ ئوقۇمىدى- ئۇ بۇ قۇرالرنىڭ ئاستىدىكى سان    

بىزنىڭ مهكتهپ «: قورساق كۆڭلىده. دېيىلگهن ئىدى»  ى تۆگه قاتناش يولى بىلهن ئۆتكهن85%ئۆتكهنلهرنىڭ 

ده، يىڭنىمۇ پاتمايدىغان ئالدى -تۆگه مهكتهپ تۇرسا، تۆگه قاتنايدىغان يولدا ماڭىدىغانالر كۆپ چىقىدۇ

  .دهپ ئويلىدى» ۆگه قاتناتسا نېمه بوپتۇئىشىككه ئۆزىنى ئۇرغاندىن كۆره، كهينى ئىشىكتىن ت

تۇيۇقسىز ئۇ ئوقۇشنى توختىتىپ ئىشكهل .    ئۇ قولىدىكى دهپتهرنىڭ ۋارىقىنى ئۆرۈپ يهنه ئوقۇشقا باشلىدى

الرغا ئىشارهت » لىپاپ«بۇ ئىككهيلهن يىغىن مهيدانىنى ئوراپ تۇرغان كىچىك . بىلهن دىكتاتۇرىغا ئىشارهت قىلدى

پالر ئىشارهتنى تېزال چۈشهندى ۋه يۈگۈرۈپ بېرىپ ھهر بىرسى بىردىن ماتېماتىكا قىلدى، كىچىك لىپا

 :قورساق مهمنۇن بولۇپ ئوقۇشنى داۋامالشتۇردى. ئوقۇتقۇچىسىنىڭ قۇلىقىنى قولى بىلهن ئهتتى

ئۆتكهن يىلى راسخوت پۇلى، ئىئانه دهپ مهكتهپ خهزىنىسىگه كىرگهن پۇل مىليون يۈز مىڭ مىڭ يۈز يۈهن -   

ئوقۇغۇچىالرنىڭ شارائىتىنى ياخشىالشقا -ولۇپ، بىر يىل ئىچىده جهمئىي ئون مىڭ مۇنچه يۈز يۈهن ئوقۇتقۇچىب

قورساق توختاپ چاي ئىچتى -ئىشلىتىلىپ، يهتمىگهن يۈز مىڭ مىڭ يۈز يۈهننى بىزلهر چېپىپ يۈرۈپ ھهل قىلدۇق،

 :ۇ يهنه ئوقۇشنى باشلىدىۋه قولىنى سىلكىدى، شۇ ھامان لىپاپالر ئۆز جايىغا قايتىشتى، ئ

ئۆتكهن يىلى بىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهنىۋىيىتىنى بېيىتىشتا زور ئىشالرنى قىلدۇق، بىزنىڭ بىر ئوقۇغۇچىمىز -   

ئۇ قايسى ناخشىنى . ۋىاليهت بويىچه ئۆتكۈزۈلگهن ناخشا ئېيتىش مۇسابىقىسىده ئىككىنچىلىككه ئېرىشتى

... ھېلىقى....دهرىجىگه ئېرىشكهن ئوقۇغۇچى-1. ىنى ئېيتقاندېگهن ناخش» مىڭ بىر كىچه«ئېيتقان؟ ھه، 

بىزنىڭ ناخشا بىلهن . دېگهن ناخشىنى ئېيتقان» مىڭ بىر ئارزۇ«راست، -قايسى ناخشىنى ئېيتقان بولغىيتتى؟ ھه

 قورساق يهنه -ئهمدى بۇ يىللىق پىالنغا كهلسهك، دۆلهت سىياسىتىگه ئاساسهن،... پهرقى يوقكهن بولمىسائانچه
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ىشارهت قىلدى، لىپاپالر تېزلىك بىلهن سىياسهت ئوقۇتۇش گۇرۇپپىسىدىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ قۇلىقىنى ئ

. راسخود پۇلى ئاشۇرۇلىدۇ، بۇ يىل ئىئانه توپلىنىدىغان ئورۇنالر كۆپ، ئهخلهت پۇلى يېتىشمىدى- ئهتتى،

دهرستىن . م كىنوغا ئاپىرىلىدۇ قېتى14ئوقۇغۇچىالر كهم دېگهنده . ئوقۇغۇچىالر فورمىسى قايتا تىككۈزىلىدۇ

مهكتهپ مالىيه چىقىمىنى تېجهش ئۈچۈن .  نۇسخا تارقىتىلىدۇ5~4سىرتقى پايدىلىنىش ماتېرىيالىدىن ئاز دېگهنده 

يىنىك ئىشالرنى ئوقۇتقۇچىالر بىلهن ئوقۇغۇچىالر سهپهرۋهرلىككه كېلىپ بىرلىكته -مهكتهپ ئىچىدىكى ئېغىر

.  ئۆتكۈزۈلسه، پائالىيهت چىقىمىنى ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى ئۈستىگه ئالىدۇھهر خىل پائالىيهتلهر. قىلىدۇ

 ... ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىالردىن توك، سۇ ھهققى يىغىلىدۇ

دېدى ئهدهبىيات ئوقۇتۇش گۇرۇپپىسىدىكى بىر -مۇدىر، بهك كۆپ يهۋهتسىلىرى سىڭدۈرهلمهسلىمىكى،-     

  .ئوقۇتقۇچى دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ

 قورساققا تهسىر قىلماستا دىكتاتۇرا بىلهن ئىشكهل سهكرهپ چىقىپ، ئورۇندۇقتىن ئاتالپ،ھېلىقى بۇ گهپ    

ئوقۇتقۇچىنى يهۋهتكۈدهك ئهلپاز بىلهن يۈگۈرۈشۈپ كېلىپ، بۇ بىچاره ئهدهبىياتچىنى ئورىۋېلىشتى، قورساق 

  .چىشىنى كوالۋاتاتتى

قانچه كۆپ، قانچه تهس ھهزىم بولىدىغان . هرسىز قاپسىلهرسىلهر ئهدهبىياتچىالر جاھاندىن خهۋ! ھېچقىسى يوق-     

تهدبىر مىكروفوننى قولىغا   دېدى-،...بولىشىدىن قهتئىينهزهر يادىكار چايلىرىنى ئىچسه ھهممه نهرسه سىڭىۋېرىدۇ

  .ئېلىپ چىرقىراپ تۇرۇپ

قورساق تېزال . بېسىلمىغان ئىدىئهمما دىكتاتۇرا بىلهن ئىشكهلنىڭ ئاچچىقى تېخى . ئهدهبىياتچى تېزال ئولتۇردى    

پهتنۇس خانىم دىكتاتۇرا بىلهن ئىشكهلنىڭ قېشىغا بىرىپ، بۇ ئىككهيلهننىڭ . پهتنۇس خانىمغا ئىشارهت قىلدى

  .سالدى، شۇندىال بۇ ئىككهيلهننىڭ ئاچچىقى سهل بېسىقتى» ئېمىزگۈ«ئېغىزىغا 

ھهممه . دېدى» !كته ئوقۇتقۇچىالر مارشىنى ئېيتايلىقېنى تۇرايلى، ھهممهيلهن بىرلى«:   قورساق سۆزىنىڭ ئاخىردا

  :ئورنىدىن تۇردى

  .ھهممهيلهن ئۇنىڭغا ئهگىشىپ مارش توۋالشقا باشلىدى

  بىز مۇئهللىم مهكتهپته بوتكا ئاچىمىز،

  .بالىالرغا لهڭپۇڭنى زورالپ ساتىمىز

   بىزنىڭ ماڭغان يولىمىز تاپاۋات يولى،

  .ىئهڭ قهدىرلىك دۇنيادا كۆپ بولسا پۇل

  بايلىققا تهلپۈندى يۈرهك قهلبىمىز،-پۇل

  .بايلىق بىلهن تىكلىنهر ئىناۋىتىمىز

  مهنبه بولدى سودىغا مهكتهپ باغىمىز،

  ①».سودا بىلهن ئېچىلغاي سائادىتىمىز

پهتنۇس خانىم ھېلىقى ئهدهبىياتچىنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئهتىدىن . قورساق باشتا يىغىن زالىدىن چىقتى    

ى ئېمىزگۈنىڭ پۇلى ۋه تهرتىپ بۇزغانلىق جهرىمانىسىنى ئېلىپ كېلىشنى بۇيرىدى، مۇئهللىم قالدۇرماي ئىكك

 .پۈتۈن چېھرىدىن  ياغ تاماتتىخۇشال ھالدا قوبۇل قىلدى، ئۇنىڭ 

  .بېتىدىن ئېلىندى-152دېگهن كىتابىنىڭ » تهكلىماكاندىكى ئالتۇن كولدۇرما«بۇ شېئىر يالقۇن روزىنىڭ  
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مامۇق كهبى ئاپئاق بۇلۇتالر ئارىسىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئاسـتا ئـۆمىلهپ مېڭىۋاتقـان قۇيـاش       

ھهريــاڭزا -ئۆزىــدىن چهكــسىز يىراقلىقتــا ســوزۇلۇپ ياتقــان زېمىننىــڭ كۈنــده دېگــۈدهك ھهرخىــل

 نامـايهن قىلىـپ تۇرىـدىغان چىرايلىـق يـۈزلىرىگه تىكىلىـپ پهردازلىنىپ، ئـۆزگىچه گـۈزهللىكىنى

قۇياشنىڭ پۈتكۈل ئهزايىدىن نۇر تۆكۈلـۈپ، ئهسـلىدىنال نازاكهتلىـك كۆرۈنىـدىغان زېمىـن . قارايدۇ

قۇياشنىڭ سېخىيلىق بىلهن چاچقان نۇرلىرىنى زېمىن ئانا . يۈزىنىڭ جهزبىدارلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ

قۇيـاش بىـلهن . ىڭشاپ ياتقان جانلىقالرنىڭ ۋۇجۇدىغا ئۆتكـۈزۈپ تۇرىـدۇباغرىدا ئهللهي ناخشىسى ت

زېمىن ئانىنىڭ چهكسىز ئىلتىپاتىغا ئېرىشكهن مهۋجۇداتالرنىڭ كـۆڭلى يـورۇپ، كۆكـسى چوغـدهك 

قىزىرىپ، الۋۇلداپ ئوتالر كۆيىـدۇ؛ تهپتـى كۈچلـۈك بـۇ ئوتالرغـا بهرداشـلىق بېـرهلمىگهن يـۈرهكلهر 

لىقالرنىڭ كۆكرهك قهپىسى بوغۇلۇپ، تىللىـرى كـېكهچلهپ، كـۆزلىرىنى چىپ تهرلهيدۇ؛ جان-چىپ

سۆزلهشكه مهجبۇر قىلىدۇ؛ مۇڭلۇق كۆزلهردىن تامچىلىغان بۇالق سۇلىرى قهلب دهرياسـىغا قويۇلـۇپ، 

يېنىـشالپ سـۆيۈپمۇ قانمىغـان قۇيـاش پهلهك -زېمىن يـۈزىگه يېـنىش. ھهيۋهتلىك شارقىراپ ئاقىدۇ

رى ئۈستىده ئايلىنىپ، كۆزى قىيمىغـان ھالـدا ئېگىـز تـاغالر كهيـنىگه ئستىرىلكىسىنىڭ چېكىتلى

ھـارارىتى ئـوتتهك قىززىـق نـۇرالردىن ئايرىلىـپ قالغىنىغـا خاپـا بولـۇپ، . سىلجىشقا مهجبۇر بولىـدۇ

ئۇنىڭ بۇ يىغىسىغا . قاپاقلىرى ساڭگىالپ، كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىشقا باشلىغان يهر يۈزى يىغاليدۇ
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  . تاغالر سۆزلىمهكته     

يىالن بـاغرى ئېقىۋاتقـان دهريـاالر تاغالرنىـڭ يـۈرىكىگه قـۇلىقىنى يېقىـپ، ئۇالرنىـڭ ساداسـىنى     

م يىگىتلهردهك قهددىنى تىك تۇتـۇپ، مهردانه تۇرغـان ھهيۋهتلىـك تاغالرنىـڭ يـۈرهك بهرده. تىڭشىدى

چىمهنلهر بىلهن -تۇشتىدىن پارتالپ چىققان سادالىرى دهريا ئېقىنلىرى بىلهن قوشۇلۇپ ئېقىپ، گۈل

پۈركىنىپ، نازلىق تهبهسسۇم قىلىۋاتقان چهكـسىز دالىالرنـى، كـۆك ئاسـمان بىـلهن بـوي تالىـشىپ 

كـۆكته پهرۋاز قىلىۋاتقـان ئۇچـار قانـاتالردىن تارتىـپ، يهر يۈزىـده . شىللىقالرنى قاپلىـدىتۇرغان يې

دېرىزىلىـرى -مىدىرلىشىپ يۈرگهن جىمى جانلىقالرغىچه ھهننىۋاسىنىڭ كۆڭۈل ئۆيلىرىنىڭ ئىشىك

يېڭـى بىـر مېھمـان توختىمـاي يىغـالپ، . پۈتكۈل كائىنات لهرزىگه كېلىپ سـىلكىندى. چېكىلدى

شـۇ تاپتـا . يا ئىشىكىنىڭ بوسۇغىسىدىن ئاتلىدى، لېكىن ئۇ دىلـى سـۇنۇق ھازىـدار ئهمهسيۇرۇق دۇن

ھايات ئۆتىڭىنىڭ كونـا كـارۋانلىرى . پهقهت ۋه پهقهت مۇشۇ يېڭى مېھمانال قاتتىق ۋارقىراپ يىغلىدى

ۇپ ئېيتىپ تۈگهتكۈسىز دهرىجىده خۇشاللىنىپ، ھاياجانلىق ياشلىرى بىلهن بۇ مېھماننىڭ يۈزىنى يۇي

-تهبىئهت قـوينى شـاد. زېمىن كۈلدى، كۆك ئاسمان يۈزى نازاكهتلىك قىزدهك جىلۋه قىلدى. قويدى

 . خۇراملىققا چۆمدى

  

                                                              3  
  

ئانىالرنىـڭ -بهللىرى يادهك ئېگىلگهن، چاچلىرى بۇغدا ئانا چوققىلىرى كهبى بىۋاق ئاقارغان ئاتـا    

 .نۇرسىز كۆزلىرى يىراقالرغا تىكىلمهكته
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ئاشۇ جۈپ كۆزلهر ئۆزىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى خىره نـۇرلىرى بىـلهن قـاراڭغۇ ئـۆيلهرنى، كهڭ دالىالرنـى

ئۇالرنىڭ كـۆزلىرى قـوينى كهڭـرى جاھاننىـڭ ھهربىـر . ھهتتا پۈتكۈل ئىقلىمنى يۇرۇتۇشنى ئوياليدۇ

بـۇ كـۆزلهرده ئىللىـق قۇياشـنىڭ مهشـرىقتىكى خانىـسىدىن . يـدۇپۇچقـاقلىرىغىچه يورۇتاال-بۇلۇڭ

ئايرىلىپ مهغرىپ تامان سهپىرى داۋامىدا سېخىيلىق بىـلهن چاچقـان نۇرلىرىـدهك نـۇر يـوق، لـېكىن، 

ئانىالرنىڭ نۇرسىز جۈپ كۆزىگه ئهڭ پاك، سـهمىمىي مـۇھهببهت بىـلهن ئىنـسانىيهت ئـالىمىنى -ئاتا

رى بىـلهن كۆڭـۈللهرگه باھـار ئـاپتىپىنى چىلـالپ كېلهلهيـدىغان ئىللىتااليدىغان، ئاتهشـتهك مېھـ

خىزىر سۈپهت شۇ كۆزلهردىن تۆكۈلگهن سۆيگۈ ئـۇرۇقلىرى مـۇھهببهت . خاسىيهتلىك نۇر يۇشۇرۇنغان

ئالىمىده پورهكلهپ ئېچىلىپ، تهبىئهت قوينىنى كۆركهملهشتۈرۈپ، خۇشـبۇي ھىـدالرغا تويۇندۇرسـا، 

  .هن مۇھهببهتكه تهشنا چاڭقاق يۈرهكلهرنى داۋااليدۇشىپالىق مهلھهم دورىلىرى بىل
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تۇيغۇالرغا غهرق بولۇپ ئۇچۇۋاتقـان خىيـال كهپتىـرىم قـانچه -مۇھهببهت ئاسمىنىدا شېرىن ھېس     

خىـل بېـزهكلهر بىـلهن -ت ئانىنىـڭ خىلمـۇئۇنىـڭ ئويچـان كـۆزلىرى تهبىـئه. ئۇچۇپمۇ ھارمـايتتى

توپىلىق يولالر كۆز ياشـلىرىنى ئېرىـق قىلىـپ . بېزهلگهن نازاكهت سهرۋىسىنى تويماي تاماشا قىلماقتا

چـېچهكلهر يهر -ئاقتۇرىدۇ؛ ئـون سـهككىز ياشـلىق قىـزدهك پـۇرهكلهپ خۇشـپۇراق چـاچقۇچى گـۈل

چىقىرىشىپ، تهبىئهت قوينىنى يېشىل بوياقالر يۈزىنىڭ كۆز ياشلىرىنى سۈمۈرۈپ ئالىدۇ؛ ئهمدىال باش 

بىلهن بويىغان بۇغداي مايسىلىرى تېزراق چوڭ بولۇپ، زېمىن ئانىنىـڭ كـۆز ياشـلىرىنى سۈرتۈشـنى، 

ئۇنىڭغا تهسهللىي بېرىشنى ئوياليدۇ؛ دهرهخ يوپۇرماقلىرى شىلدىرلىـشىپ ئـاالقزاده بولۇشـىدۇ؛ كـۆك 

تهبىـئهت ئانىنىـڭ .  كۆز ياشلىرىنى تۆكۈشـكه باشـلىدىئاسمان زېمىننىڭ يۈرىكى بىلهن بىرىكىپ،

يۈرىكىدىن كۈلكه ساداسى ئاڭلىنىپ، كۆز مۇنچـاقلىرى شـهبنهمدهك يـالتىراپ، قۇياشـنى سۆيۈشـكه 

  . ئىنتىلدى

ــدۇ     ــاي ئۇچى ــرىم توختىم ــال كهپتى ــر -خىي ــسىدهك ئېغى ــۈك ماشىنى ــا قالغــان ي ــۇ، پاتقاقلىقت ي

 .ھالسىرايدۇ

    

5  
     

اتىرىسىنىڭ چىرايلىق خهتـلهر بىـلهن تولغـان ئهبـجهش ۋاراقلىـرى قـاچقۇن كهبـى تىـز ياشلىق خ     

ئهپـسۇس، دېرىزهمـدىن ئـوغرىلىقچه . مېنىڭ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇم بار. سۈرئهت بىلهن ئۆرۈلمهكته

ئاينىڭ گۈزهل رۇخـسارىنى كۆرۈشـكه . ھۇجرامغا  كىرىۋالغان ئاي مېنى كۆزلىرىمنى يۇمۇشقا زوراليدۇ

مهن يىغاليمهن چۈشـلىرىمده، كىرپىكلىـرىم يېپىـشقان . ار بولۇۋاتقانالر مهندىن قىزغىنىشىدۇئىنتىز

تهپهككـۇر . خوراز چىللىسا بىراۋالر كېلىپ، ياشلىق خاتىرىسىگه يازىدۇ خهتلهر. مهھكهم كۆزلىرىمگه

دهك ئالدىمـدا تۇرسـا گۈلـ. كۆزۈم غۇۋالىشىپ، خاتىرىنىڭ ۋاراقلىـرى مېنـى ئالـداپ قېچىـپ كېتىـدۇ

مهن . ئېچىلىپ، غۇنچىدهك كۈلۈپ نازاكهت بىر قىز، مهن كېتهلهيمهن قهيهرگه يولنى بـۇراپال قېچىـپ

ــدۇ، شــوخ  ــدىر بهكمــۇ ھهســهتخور، چىدىيالماي ــدۇ؛ تهق ــدىر ســاراڭلىق قىلى ــولىمهن، تهق خۇشــال ب

ى يـۈرىكىم ياشـلىق خاتىرىـسىن. ھهسرهتلهرنى پايالقچى قىلىپ سـالىدۇ-كۈلكىلىرىم كهينىگه دهرد

يهنه شـۇ ھهسـهتخور، تهتـۈر تهقـدىر كېلىـپ مېنـى بهزلهيـدۇ، بىـردىنال . زهرداپ بىلهن بويايـدۇ-قان

ياشلىق خاتىرىـسىنى يـاقتۇرۇپ ئوقـۇيمهن، مـۇھىم مهزمـۇنلىرىنى مـېڭهمگه . كۆڭلۈم يورۇپ قالىدۇ

ىممـۇ چۈنكى مۇھهببهتلىك يۈرىكىم ياش،  تىلىىمنى ھهرىكهتكه كهلتۈرىدىغان دىل. كۆچۈرۈۋالىمهن

كىمـلهردۇر . كۆڭۈل ئۆيۈمنىڭ ھۇجرىسىدا مېھمان بولۇپ تۇرىدىغان بىرى بار، ئۇمـۇ يـاش. ھهم ياش
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مهن . كېلىپ ياشلىق خاتىرىسىگه چىرايلىـق نهقىـشلهرنى سـىزىدۇ، ھۆسـىنخهتلهرنى پۈتـۈپ قويىـدۇ

. ى سـۆزلهيدۇياشلىق خاتىرىس. شۇالردىن زوقلىنىمهن ۋه باشقىالرنىڭ ھۇزۇرلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرىمهن

مهنــده شــۇنداق پــاك، . مهن چىرايلىــق لــېكىن بهزىــده ســېنىڭ كــۆزۈڭگه ســىغماي قــالىمهن«: ئــۇ

ساداقهتمهن مـۇھهببهت گـۈللىرى يىلتىـز تارتقـان، ئهپـسۇس، نهپرهتلىـك كـۆزلهر ماڭـا نهشـتىرىنى 

   .. دهيدۇ» ...سانچىپ تۇرىدۇ

 

                                                                  6 
 
. كۆپكۆك ئاسمان بىلهن بىرىكىپ كهتـكهن بىپايـان دېڭىـز ئۈسـتىده پـاراخوتالر كېتىـپ بارىـدۇ      

بۇ ئىنسانالرنىڭ بهزىسى دېڭىز ئۈستىده تۇرغانـدا دېڭىزنىـڭ . پاراخۇت ئۈستىده بار ھهرخىل كىشىلهر

سا، يهنه بهزىلىـرى كۆپكـۆك گۈزهللىكىدىن ھهقىقىي ھۇزۇرالنغىلى بولىـدىغانلىقىنى ھـېس قىلىشـ

ئېگىـز تاغالرغـا چىقىـپ . ئاسماننىڭ جهزبىدار ھالىتى تېخىمۇ يارقىن جۇاللىنىۋاتقانـدهك سېزىـشىدۇ

كائىنـات ئـون . قارىغىنىمىزدا، بىز جاھان ئهينىكى بىلهن پۈتكۈل كائىناتنى كۆرهلىگهندهك بولىمىز

هزىده، شۇندىمۇ بهزىلهر يىغاليدۇ، زاراليـدۇ سهككىز ياشلىق غۇنچه بوي قىزالردهك جهلپكار كۆرۈنىدۇ ب

ھهسرهت شهھىرىده؛ تهبىئهت چىن مۇھهببىتى بىلهن باغاشالپ سۆيىدۇ ئهسلىده بىزنى، ئهپـسۇس كـاج 

تهقدىر توال قېرىشىپ مۆكتۈرۈپ قويىدۇ ئادهملهر ئىنـتىلگهن ئىزنـى؛ لـېكىن شـۇ ئـادهملهر ۋه بـارلىق 

مۇھهببهتلىك كهڭرى دۇنيـا بهرگهن بىـزگه بـۇ -، مېھرىچۈنكى. جانلىقالر كۈلۈپ ياشاشقا ھهقلىق

شاپائهتنى، زېمىن يۇتۇپ كېتىدۇ ھامىنى ئاچچىق قاباھهتنى؛ بولـسا مۇھهببهتلىـك يـۈرهكلهر، بولـسا 

 . مېھىرلىك قهلبلهر ھهم سهمىمىي كۆڭۈللهر، بولىدۇ بۇ ئالهم ھهم گۈزهل
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مۇھهببهت بىـلهن ئىنـسان قهلبـى گـۈزهل، . نهپرهتمۇ بولىدۇ-مۇھهببهتلىك قهلبلهرده يهنه غهزهپ      

چـېچهكلهر جېنىـدا -گـۈل. نهپرهت دىلالرنـى سـۇنۇق قىلىـپ ھىجـران چـۆلىگه چىللىغـۇچى سـاياق

چ زىيانـداش ئىكهنلىكىنـى بهرگىگه قونغان جانلىقنىڭ شېرنه يىغىۋاتقانلىقىنى ياكى قـان شـورىغۇ

يـۈرىكىڭنى . يۇ، سهن بىر بهردهم يىگىت تۇرۇپ كىمدىن ئاغرىنىـشنى بىلهلمهيۋاتىـسهن-بىلهلهيدۇ

شـۇ . تۇتۇپ باققىن، سهن كېزىپ كهلـگهن قۇملـۇقالردىكى توغراقالرغـا مـۇراجىئهت قىلىـپ بـاققىن

  . قالغان ئىزالرنى تاپاالرسهنۋاقىتتا بهلكىم يېشىلىققا پۈركهنگهن باھار پهسلىنىڭ قهدهملىرىدىن 

. نهپرهتنىڭ نېمىلىكىنى ئۆزۈڭ ئايرىيالماي تـۇرۇپ، باشـقىالردىن ئـاغرىنىغىنىڭنى قـارا، بىچـاره بـايقۇشمۇھهببهت  

كۆڭــۈل ئۆيۈڭنىــڭ نــازۇك . تىلىڭغــا ئېھتىيــات قىــل، دىلالرنــى رهنجىتىــپ ياخــشى نىــيهتلهرگه قــارا ســاناپ يۈرمىــسۇن

 . ىرسه، ساڭا پورهكلهپ ئېچىلغان گۈللهرنىڭ خۇشبۇي پۇرىقى كېلىۋاتقان بولسا كېرهكپهردىلىرى قان رهڭگىگه ك  



 سان-6                                                                                 سادا

   
   

   
   
   
   
   
   

 
كۆڭلۈمده نېمه بولسا، قىلچىمۇ تالالپ يۈرمهستىن  .ئادهتته تولىمۇ ئاددى گهپلهرنى قىلىپ كۆنۈپ كهتكهنمهن    

 ۋاقىتتىن بىرى ئويالپ كهلگهن، شۇنداقال لېكىن سېنىڭ ئالدىڭدا مهن ئهڭ مۇھىمىنى، نهچچه. رهتتىمېساڭا ئېيتىۋ

مهن دېمهكچى . يۈرىكىمدىن دائىما ئۇرغۇپ چىقىپ تۇرىدىغان مۇنداق بىر گهپنى ئېغىزىمدىن چىقارماپتىمهن

سهن بۇنى . بولغان ئۇ گهپ بولسا ئاغزىمنىڭ ئۇچىدا لېۋىم بىلهن چىشىمنىڭ ئارىلىقىدىال ماراپ تۇراتتى

  . مهن، ئهمما مهن ساڭا ئېيىتمىغانىدىمسهزمىدىڭمۇ بىلمهي-سهزدىڭمۇ

دېگهندىن ... دادا ... تىلىم چىقىپال ئانا  .دېدىم نهچچه رهت، كۈلۈپ تۇرۇپمۇ، يىغالپمۇ دېدىم... دادا، دادا، دادا     

ساڭا جىسمىم ئوخشاش بولۇپال قالماي، . دادا مهن ساڭا ئوخشايتتىم. باشالپ ئاۋازىم يۇقىرىمۇ، تۆۋهنمۇ دېدىم

كۆزۈمده بولسا، سېنىڭ . لېكىن يهنه ئوخشىمايدىغان تهرهپلىرىممۇ بار ئىدى. ممۇ سهندىن ئۈلگه ئالغان ئىدىروھى

قۇۋۋىتىڭ ئۇرغۇپ، نۇر يېغىپ تۇرغان ھالىتىڭ سۈرهت -ياشلىق ۋاقتىڭدىكى جهسۇر قىياپىتىڭ، ياشلىق كۈچ

مهنمۇ ئاشۇ . چه روھلۇق تۇرىۋاتىسهنسهن ھازىرمۇ ئاشۇ چاغدىكىدهك شۇن. رامكىسىدىكىدهك ساقلىنىپ تۇرىدۇ

 .لېكىن مهن سهندهك روھلۇق ۋه ئۈمىدۋار بواللمىدىم. ۋاقىتتىكى يېشىڭغا يېتىشكه ئازال قالدىم

ئازدىن ئېگىلىشكه باشلىدى، مهن بولسام بارغانسېرى  بوي تارتىپ -راست، سېنىڭ بهستىڭ ئهمدى ئاز  

ئالما كۆچىتىدهك سېنىڭ ئهجرىڭ ۋه مېھنىتىڭ بىلهن ساناقسىز خۇددى سهن بېغىمىزدا ئۆستۈرگهن . بارماقتىمهن

ساڭا ھهر بىر قارىغىنىمدا يۈرىكىم تېپىراليتتى، . قېتىمالپ تۆلهنگهن جاپالىق بهدهللهرده چوڭ بولماقتىمهن

 .ئېيتاي دېدىم مۇشۇ سۆزۈمنى، لېكىن ساڭا ئېيتمىدىم!  مهڭگۈلۈك يۆلىكىم سهن پاسىبانىم دادا... سۆزلهيتتى 

بوي بهستىڭ مهيلى قانچه ئېگىلسۇن، سهن مېنىڭ ئۈلگهم، ئهڭ ئۇلۇغ، قهدىردان . سهن مېنىڭ پهخرىم ئىدىڭ

قېتىدىن ئۈنسىز ھۆرمهتلهيمهن، تىنىمسىز ھالدا سېنىڭ -سېنى ھهرۋاق يۈرىكىمنىڭ قات. كىشىم ئىدىڭ

ۇرى، روھىمنىڭ جېنى ئۆزۇڭسهن كۆزۈمنىڭ ن. بۇ ئۇلۇغۋار يولنى سهن ماڭا باشالپ بهرگهن. ئىزىڭدىن ماڭىمهن

 ! دادا

 خۇي... ئانا   

 
35 

 

مىجهزىمنى ئېنىقالشقا -دهپ يىغاليدۇ، دېيىشىدۇ باشقىالر مېنىڭ يىغلىغىنىمنى ئاڭالپ،

چوڭ ئېچىلىپ، ئهس يادىم شۇ - دهيمهن يهنه قورقۇپ كهتسهم، كۆزلىرىم چوڭ... ئانا . ئالدىراپ كهتكهن ھالدا

بىرهرسى قىزالرغا . توغرا، ئهسلى بۇ گهپنى قىزالر ھهممىدىن كۆپ دهيدۇ.  بېرىۋالىدۇچاغدا دهرھالال سېنىڭ قېشىڭغا
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ئانىڭىز بۇ يهرده بولمىسا، ئانىڭىزنى يېنىڭىزغا ئالغاچ كهلگهندهكال ئانا دهمسىز؟ دېگهندىمۇ ئالدىدىال : ئالدىدىال

ىك خىجىل بولۇش كۆرۈلگهن بىلهن، بۇنى ئاڭالش بىلهنال قىزالرنىڭ ھېسىياتىدا بىردهمل. سوئال قويۇپ تۇرۇپ 

بۇنداق ئهھۋالدا ئوغۇلالرمۇ مۇشۇنداق دېيىشنى . قىزالرمۇ ئانا دېيىشنى بۇ ئۆمرىده ھهرگىز ئېسىدىن چىقىرالمايدۇ

شۇنداق، . دېدىم، ئۆيگه قايتىپ كېلىپال قارىسام ئۆيده ھېچ كىشى يوق بولغاچقا سېنى ئىزدهپ... ئانا . ئۇنۇتمايدۇ

چارچاپ كهتكهن تېنىمنى -ھېرىپ. ئۆيگه قايتىپ كهلگىنىمده سېنى ئىزدىدىم. وق ئىدىڭ، جان ئانائۆيده سهنمۇ ي

ئېغىر قهدهملىرىم بىلهن يۆتكهۋاتقىنىمدا پۇتۇمنىڭ بىرى ئۆيگه قهدهم ئېلىپ، بىرى تاالدا قالغىنىدا، تاالدا قالغان 

ئهسلى ئۆينىڭ ئىسسىق . ېنىكلهپ قاالتتىمپۇتۇم ئۆيگه كىرىشكه ئالدىرايتتى، ئۆيگه كىرىپلىۋالسام بهكمۇ ي

دېگهن » ئانا«. سهن بولغاچقىال بۇ ئۆيمۇ ئۆي بولغانىدى. مېھرى سېنىڭ ئىللىق باغرىڭدا ئىكهن، سۆيۈملۈك ئانا

ھهم شۇنچه سۆيۈنۈپ، دىلىمدا چهكسىز -ھېلىمۇ. ساناقسىز قېتىم دېدىم، مۇشۇ كهمگىچه-كهلىمىنى سان

مېھنىتىڭنى قاچانمۇ قايتۇرۇپ بوالرمهن، -ماڭا سىڭدۈرگهن ئهجر. ڭگۈ دهيمهنھۆرمهت بىلهن دېدىم، ھهم مه

. دېدىم ھهر جاپالىرىڭنى كۆرگىنىمده ئىچىمده توختىماي شىۋىرالپ، ئىلتىجايىمدا تهڭردىن ساڭا ئامانلىق تىلهپ

. ي پهرىشتهم ئانائۇلۇغسهن ئانا، كۆيۈمۈڭنى ماڭا تۇغۇلۇشۇمدىن باشالپ مېھنهتسىز، بهرىكهتلىك بهرگهن، سېخى

  .سهن مېنى يېتىلهپ ماڭدىڭ ھاياتلىق بوستانىدا، سېنى باشلىغايمهن بهختىمنىڭ پاياندازىغا

يهنه قۇلىقى يۇمشاق، . قولى چاققان، مېنى كىچىكال تۇرۇپ كۆتۈرۈپ باققان، جانجىگهر ئاچام-پۇت      

 .سۆزى چۈچۈك، مېنىڭ كىچىكلىكىمنىڭ ئۆزىدهكال شوخ ئۇكام-گهپ

. ددى دادامدهكال ماڭا جېنىنى پىدا قىلغان، ئىنسانى خىسلهتلىرىڭز بىلهن ھاياتىمغا تهسىر قىلغان تاغاخۇ  

چىرايىڭىز ئانامدهك، ئۆزىڭىزمۇ ھهم مهندهك بالىالرغا ئانا، پهرزهنت ئۈچۈن جاپا چهككهن  ئۇلۇغ ئىنسانالردىن بىرى 

  .سۆيۈملۈك ھامما

يار، بۇرادهرلهر، -مالپ ھهم بىھۇده قاترىغان قهلبىمنىڭ سىردىشى دوستمهن ئۈچۈن باش قاتۇرغان، نهچچه قېتى  

مهن خىيال قىلىدىغان، سهۋهبسىز ئاشىق بولغان، ھاياتىمغا يېڭى كۈي قاتقان، تۇرمۇش سهپىرىمده يولۇققان 

  . سىلهرگه ئېيتارغا سۆزۈم بار بۇ كهمگىچه مهن دېمىگهن... رهنائى يار 

بۇ مۇھهببهتنى ئاتايمهن مېھىرلىك قوينى . ى، كۆڭلۈمده باردۇر ئېيتىلمىغان مۇھهببهتمهن ھازىر بايان قىاليك     

غهيرهتلىك ئۇلۇغۋارلىقى ماڭا ئۈلگه بولغان پاسىبانىمغا، -بىلهن مېنى ئىللىتقان ئۇشبۇ گۈلزارىمغا، چىدام

، قىلىقى ئوماق شۇ ئانامنىڭ قولىغا قول بولغان دىلى كۆيهر جانجىگهرىمگه، بىغۇبار، قهلبى ئويناق-ئاتا

قېنىپ يايرىغان مهن بۇ كهمگىچه مېھرىڭگه ... ئهزىزىمگه، جاھاندىكى ياخشىلىقالرنىڭ ساھىبلىرى بولغان بارىغا

. مانا ئېيتاي دېگىنىمده تىلىم يهنه گاچىلىشىۋاتىدۇ. سېنىڭ، چۈنكى سهن بولغاچقا يېنىمدا ماڭا مهمراھ

ھازىر شۇنى دهپ تۇرايمهن، بۇ ... لىلهر ئېسىمدىن قېچىۋاتىدۇجۈم-قهلبىمدىكىنى سۆزلهي دېسهم، گۈزهل سۆز

. ئېيتالمىغان مۇھهببهتكى چىن دىلىمدىكى يارىمغا، سهۋهبىدۇر ئۇ مۇھهببهتنىڭ ۋاقتى تېخى كهلمهسته تۇرغان

مهيلى ئېيتاي مهيلى ئېيتماي بۇ بىر ئوتكى، يۈرهكىمده يانغان، زېمىستان قىشتىمۇ پهسلىمهي كۈۋهجهپ 

. يدىغان، قهلبىمنى ھارارهتكه، نۇرغا چۆمدۈرگهن، يهنه سهن بىلىسهنكى بۇ ئوينى ماڭا ئۆزۈڭ سالغانيالقۇنال

 ... ئۇزۇندىن بىرى ئۇشبۇ مۇھهببهتكه مهن تهشنا ھهم قهرزدار بولغان
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اقۇلالپ، مهدهنىيهت ئورگىنى قارار م-ئايدا بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى مائارىپ، پهن-11يىلى -1999

ھهر قايسى شۇنىڭدىن باشالپ . قىلىپ بېكىتتى» خهلقئارا ئانا تىل بايرىمى«كۈنىنى -21ئاينىڭ-2ھهريىلى 

مهملىكىتىمىزدىمۇ . ۇپ كهلمهكتههتلىرى ئۇيۇشتۇرىھهر خىل تهبرىكلهش پائاليدۆلهتلهر مۇشۇ كۉنده 

نېمه ئۈچۈن بۇ . ائالىيىتى ئۆتكۈزۈلىۋاتىدۇنى تهبرىكلهش پ» خهلقئارا ئانا تىل بايرىمى«يىلىدىن باشالپ -2006

يىل ئهسلىدىكى بىر پۈتۈن ھىندىستان -1947: كۈن ئانا تىل بايرىمى قىلىپ بېكىتىلدى؟ بۇنىڭ سهۋهبى مۇنداق

پاكىستان بولسا غهربى . ئىككىگه پارچىلىنىپ، ھىندىستان ۋه پاكىستان دېگهن ئىككى دۆلهت شهكىللهندى

بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقى . تاندىن ئىبارهت ئىككى قاناتنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتىپاكىستان ۋه شهرقىي پاكىس

 مىللىتى ياشايىتتى ھهمده ئۇالرنىڭ باڭالدا )  دۆلىتىباڭالدىشبۈگۈنكى (كىلومېتىر بولۇپ، شهرقىي پاكىستان 1200

يىلى -1948ئىرىلىرى ئۆز ۋاقتىدىكى پاكىستان ھۆكۈمهت دا. ئاھالىسى غهربى پاكىستان ئاھالىسىدىن كۆپ ئىدى

بۇ قارار . قانداقتۇر بۆلۈنۈپ چىققاندىن كېيىنكى ھۆكۈمهت تىلىنى يالغۇز ئوردۇ تىلى بولسۇن دهپ قارار ماقۇللىدى

 تىلىنى ئانا تىل قىلىپ كهلگهن ھهمده پاكىستان ئاھالىسىنىڭ كۆپ باڭالئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ئهزهلدىن 

 باڭالئۇالر ئۆزلىرىنىڭ .  خهلقى قاتتىق غهرهپلىنىدۇباڭال پاكىستاندىكى قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغان شهرقىي

يىلى -1952تىلىنى ئوردۇ تىلى بىلهن ئوخشاش ئورۇندىكى ھۆكۈمهت تىلى قىلىپ ئىشلىتىشنى تهلهپ قىلىدۇ ھهمده 

مهكتهپ نامايىشتا بهشتىن ئارتۇق ئالىي . كادا نامايىش قىلىدۇككۈنى بىر قىسىم ئامما دا-21ئاينىڭ -2

بۇنىڭ بىلهن بۇ ھهرىكهت پۈتۈن . لىدۇۈئېتىپ ئۆلتۈرھۆكۈمهت ساقچىلىرى تهرىپىدىن ئوقۇغۇچىسى ۋه ئىشچى 

تىلىنىڭ ھهر باڭال ئاخىرى ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ئوردۇ تىلى بىلهن . مهملىكهتلىك ھهرىكهتكه ئايلىنىپ كېتىدۇ

پهقهت خهلقنىڭال باڭال خهلقىگه ۋهقه قانلىق بۇ . ئىككىسىنى ھۆكۈمهت تىلى قىلىپ جاكارالشقا مهجبۇر بولىدۇ

قىن تىل ض غا ي8000 ىمۇ دۇنيا خهلقىگقان بولسا،تونۇتخاتانى توغرا قىالاليدىغان ھهقىقىي كۈچ ئىكهنلىكىنى 

بىرىنىڭ تىل ۋه مهدهنىيهتىنى ھۆرمهتلىمهي تۇرۇپ ھهقىقى ئىناقلىققا -مهۋجۇت بولغان بۇ يهر شارىدا ئىنسانالر بىر

كۈنىنى -21ئاينىڭ - 2 دىن ئارتۇق دۆلهت بىرلىشىپ 30يىل -1999شۇڭا .  تونۇتىدۇىشهلمهيدىعانلىقىنىرضئ

قىلىپ بېكىتىش اليىھىسىنى ب د ت غا سۇنىدۇ ھهمده بۇ اليىھه بارلىق ئهزا دۆلهتلهر » خهلقئارا ئانا تىل بايرىمى«

تىللىق، كۆپ مهدهنىيهتلىك ھالهتنى دۇنيادىكى كۆپ كۈنى -21ئاينىڭ-2شۇڭا   .تهرىپىدىن ماقۇللىنىدۇ

  .مانا بۇ بۇ بايرامنىڭ كېلىپ چىقىش جهريانى. النغانتهبرىكلهيدىغان بايرامغا ئاي

 ، دوكتور ئاسپرانتالر يېتهكچىسى فاكۇلتېتىمىز مۇدىرى:ئاپتور
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 ئۇيغۇر تىلىنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشى
)»ULY «ھهققىده( 

 )2005(شۆھرهت ئابال   

 

بۇ ماقالىده ئهڭ ئاۋۋال ئۇيغۇرالر تارىختىن بۇيان ئىشلىتىپ كهلگهن يېزىقالر : نىقىسقىچه مهزمۇ

 ۋه ULY قىسقىچه تونۇشتۇرۇلۇپ ئۆتۈلگهندىن كېيىن، ئۇيغۇر تىلىنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشى بولغان

ئۇنىڭ پهيدا بولۇش ئارقا كۆرۈنىشى، تهرهققىياتى، ئىمال قائىدىسى، كومپيۇتېردا بېسىپ چىقىرىش 

ھهمده التىن ئېلىپبهسى، خهنزۇ تىلى پىنيىنى، ئۇيغۇر . ئۇسۇلى قاتارلىقالر تهپسىلىي تونۇشتۇرۇلىدۇ

 الرنى سېلىشتۇرۇش، تۈرگه ئايرىش، مىسال كهلتۈرۈش قاتارلىق ئۇسۇلالر ULYيېڭى يېزىقى ۋه 

لىلهرنىڭ نى قوللىنىش جهريانىدا ساقلىنىۋاتقان بىر قىسىم مهسىلىلهر ۋه بۇ مهسى ULYئارقىلىق 

دهك يانداش يېزىقنى قېلىپالشتۇرۇپ  ULYكېلىپ چىقىشى ھهققىده ئهتراپلىق مۇالھىزه يۈرگۈزۈلۈپ 

بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ ۋه ئۇنى توغرا، ئۆز ئىمال قائىدىسى بويىچه قوللىنىشنىڭ بۈگۈنكىدهك ئۇچۇر ۋه 

شلۇقنى تولۇقالشتا مۇھىم  ساھهسىگه تولۇق ماسلىشالماسلىقتهك بوITتېخنىكا دهۋرىده تىلىمىزنىڭ 

  . كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغانلىقى  گهۋدىلهندۈرۈلىدۇ

ULYھهققىده  

     )ULY( ئۈستىده توختىلىشتىن بۇرۇن ئاۋال )UKY( نى چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈشىمىزگه توغرا 

 ئۇيغۇر كومپيوتېر يېزىقى دېگهن سۆزنىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ،  كومپيوتېر - UKY«. كېلىدۇ

ده ۋه باشقا مۇناسىۋهتلىك ساھهلهرده ئۇيغۇر ئهرهپ يېزىقىغا يانداش قىلىپ ئىشلىتىلىدىغان ساھهسى

يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئىبراھىم -2001بۇ يېزىق . التىن ھهرپلىرىدىن تۈزۈلگهن يېزىقنى كۆرسىتىدۇ

كىر، ئارسالن مۇتىھ، مىرسۇلتان ئوسمان، مۇھاببهت قاسىم، ئىمىن تۇرسۇن، ئابلىز ياقۇپ، خهمىت زا

قاتارلىق ئالىم، تىلشۇناس، دوكتۇر ۋه پىروففېسورالرنىڭ ... ئابدۇلال، ھوشۇر ئىسالم، تۈرگۈن ئىبراھىم

 15يىلىغىچه ئىشلىتىلگهن -2000 قېتىملىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئارقىلىق 5قاتنىشىشى بىلهن 

ئىيۇل كۈنى بىرلىككه -3يىلى -2001خىلدىن ئارتۇق اليھىيهنى ئهستايىدىل مۇزاكىره قىلىش ئارقىلىق 

 . كهلتۈرۈلگهن

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن اليھىيهنى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تهرىپىدىن      

ئاپتونوم رايونلۇق خهلق . يېزىق كومىتېتىگه يولالنغان-ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىگه ۋه تىل
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ئۇيغۇر ئىسىم «ت ئابدۇرشىتنىڭ تهشكىللىشى بىلهن شۇ يىلى باھاردا ھۆكۈمىتى سابىق رهئىس ئابله

چاقىرتىپ، دهسلهپكى قهدهمده »  توغرىسىدا مهخسۇس پىكىر ئاڭالش يىغىنىUKYفامىلىسى ۋه 

 نىڭ ئاممىۋىي ئاساسىنى پۇختىالش، UKYفامىلىلىرىنى قېلىپالشتۇرۇش، شۇنداقال -ئۇيغۇر ئىسىم

  .يېتىلگهنده قايتا مۇزاكىره قىلىش قارارىغا كهلگهنئۇندىن كېيىن شارائىت پىشىپ 

UKY نىڭ بىرلىككه كېلىشى يۇقىرىدا ساقىت قىلىنغان نۇرغۇن مۇتهخهسسىس ۋه تورداشالرنىڭ 

ئىلمىي مۇنازىرىلهر ئارقىلىق بارلىققا كهلگهن ئورتاق نهتىجه بولۇپ، ئۇ مهلۇم بىر شهخىس ياكى تور 

  .بېكىتىنىڭ ئىجادىيىتى ئهمهس

UKY نىڭ ئېلىپبه جهدۋىلى تۆۋهندىكىچه  

  
 : ئهسكهرتىش

الرنى  »Oo, Uu, Ee« بهلگىلىمىسىگه ئاساسهن ماس ھالدا UKYالرنى كىرگۈزۈشكه ئىمكان بولمىغاندا،  »é,ö,ü«ئهگهر . 1

 . ئىشلىتىشكه بولىدۇ

2 .[zh] ژۇرنال : مهسىلهن.  ئىشلىتىلىدۇھهرىپىنىڭ ئوقۇلۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن تولۇقلىما سۈپىتىده) ژۇرنال(» ژ« بولسا

 .[zhurnal]«①  

  

ULY - ،ئۇيغۇر «ئۇ ئهڭ دهسلهپ  ئۇيغۇر التىن يېزىقى دېگهن سۆزنىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ

يىلىنىڭ باشلىرىدا تورداشالرنىڭ تهكلىپى ۋه -2005.  دهپ ئاتالدى)UKY(يهنى  »كومپيوتېر يېزىقى

 دهپ )ULY( دېگهن ئاتالغۇنى ئۇيغۇر التىن يېزىقى )UKY(قوللىشى بىلهن ئۇيغۇر كومپيوتېر يېزىقى 

 يېزىقى بولغان / نىڭ كومپيوتېر تىلى)UKY(بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت . ئېلىش مۇۋاپىق كۆرۈلگهن

 لهر بىلهن ئارىلىشىپ كېتىپ كىشىلهرده ئاتالغۇ ياكى ئۇقۇم قااليمىقانچىلىقى پهيدا قىلىشتىن 1 ۋه 0

ئۇالر ئۇيغۇرچه سۆزلهر .  الر بىر نهرسىنى كۆرسىتىدۇULYۋه  UKY. ساقلىنىش ئۈچۈن ئىدى

ۋه » ئۇيغۇر كومپيوتېر يېزىقى«ئارىسىدا قىسقارتىلما ئاتالغۇ شهكلىده ئىشلىتىلگهنده ماس ھالدا 

شىنجاڭ ئۇيغۇر «نى » ش  ئۇ ئا ر«يهنى قىسقارتىلغان سۆز  . (دهپ ئوقۇلىدۇ» ئۇيغۇر التىن يېزىقى«

  ).پ ئوقۇغاندهكده» ئاپتونوم رايونى

ئۇيغۇر كومپيۇتېر « ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىدا )UKY(ئاالھىده ئهسكهرتىشكه تېگىشلىكى    

نى ئىشلىتىش يېزىق ئۆزگهرتىش ئىسالھاتى قىلىش ) ULYيهنى ئۇيغۇر التىن يېزىقى (يېزىقى 

ېنىق كۆرسىتىلگهن دهپ ئ» ...بولماستىن بهلكى ئۇيغۇر ئهرهپ يېزىقىغا قوشۇمچه قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ
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 .ھهم تهكىتلهنگهن

ئۇيغۇر تىلىنىڭ ( ئۇيغۇر تىلىنىڭ التىن ئېلىپبهسى بىلهن ئىپادىلىنىشى ULYئۇيغۇر التىن يېزىقى    

التىن  (- التىن يېزىقى. بولۇپ، ئۇنىڭ ھهرپلىرى التىن ھهرپلىرىدىن تۈزۈلگهن) التىنچه ئىپادىلىنىشى

ئادهتته كهڭ مهنىده . ۋه ئۇنىڭ ھهرپلىرىنى كۆرسىتىدۇ) يېزىقيېزىقى، قهدىمكى رىملىقالر ئىشلهتكهن 

ئىنگىلىز تىلى، فىرانسۇز تىلى، : مهسىلهن. التىن ھهرپلىرىنى ئىشلىتىلگهن ھهرپلهرنى كۆرسىتىدۇ

خهنزۇ تىلىنىڭ پىنيىن اليھىيىسىمۇ التىن ھهرپلىرىنى . ئىسپان تىلى، قاتارلىق تىلالرنىڭ ھهرپلىرى

  :كىسى التىن ھهرپلىرىنىڭ چوڭ، كىچىك يېزىلىشى ۋه ئوقۇلۇشىتۆۋهندى. قولالنغان

  
سىرىل ھهرىپى ۋه ئهرهپ ھهرپىگه ئوخشاش التىن يېزىقى سىستېمىسىغا كىرمهيدىغان يېزىقالردىكى    

 يالغۇز ئۇيغۇر تىلىدىال مهۋجۇت ھادىسه ھهرپ بهلگىلهرنى التىنچه ھهرپ بهلگىلهر بىلهن ئىپادىلهش

بىراق ئۇ ھهرگىزمۇ التىنچىغا . (ېلى كۆپ قىسىم تىلالردىمۇ ئورتاق مهۋجۇت ئهھۋالدۇربولماستىن بهلكى خ

  !)ئۆزگهرتىش، ياكى التىنالشتۇرۇش دېگهنلىك ئهمهس

ياپون تىلىدىكى بوغۇم ۋه ھهرپلهرنى باشقا يېزىقنىڭ ھهرىپى بهلگىلىرى بىلهن ئىپادىلهشمۇ التىنچه    

 التىن يېزىق سىستېمىسىغا كىرمهيدىغان تىلالرنى التىن - هشالتىنچه ئىپادىل. ئىپادىلهشكه كىرىدۇ

ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش بولۇپ، روس تىلى، ياپون تىلى، ئهرهپ تىلى، زاڭزۇ تىلى قاتارلىق 

  : مهسىلهن .تىلالرنىڭ بىرلىككه كهلگهن، ئۆلچهملىك التىنچه ئىپادىلىنىشى بار

  :ئهرهپ تىلىنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشى

ئېلىپبهسىئهرهپ   خهلقئارا تىرانسكرىپسىيه التىنچه ئىپادىلىنىشى 

 [ʔ] 2 ء

 [ʔˁ] / [ʕ] 3 ع
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 [�] / [�] 'gh / 3 غ

 [ħ] 7 ح

 kh [x] / '7 / 5 خ

 S / 9 [sˁ] ص

 D / 9' [dˁ] ض

 TH / T / 6 [tˁ] ط

 Z / TH / 6' [ðˁ] / [zˁ] ظ

 q / 8 / 9 / 2 [q] ق

 a various, including [aː] ا

  b ب

 d [d] د

 z / th [ð] ذ

 f / ph [f] ف

 h [h] ه

 ] / [ɡ]�g / j [ ج

 k [k] ك

 l [l], [lˁ] (in Allah only) ل
 m [m] م

 n [n] ن

 r [r] ر

  s س

 [�] sh ش

 t [t] ت

 s / th [θ] ث

 w [w] , [uː] و

 i / y [j] , [iː] ي

 z [z] ز

  



 سان-6                                                                                 سادا

 
42 

 

التىن يېزىقى ياۋرۇپا ۋه ئامېرىكا قىتئهلىرىدىال : سهۋهبىبىر يېزىقىنى التىنچه ئىپادىلهشنىڭ 

ئهمهس پۈتۈن دۇنيادا ئىنتايىن كهڭ ئومۇمالشقان بولۇپ دۇنيانىڭ ئاساسلىق يېزىش سىستېمىسى 

 ھهرپ ھهمده زور بىر تۈركۈم قوشۇمچه بهلگه ۋه ۋارىيانتالر التىن ھهرپ بهلگىلىرى بىلهن 26ئاساسلىق (

 التىن ھهرپلىرىنى  ئاساس قىلىدىغان بولغاچقا دۇنيانىڭ يېزىق ②» ساھهسىIT«ۋه .) ئىپادىلىنىدۇ

 ساھهسىدىكى تهرهققىياتقا ماسلىشىش ئۈچۈن التىن تىللىرى سىستېمىسىغا ITسىستېمىسى ۋه 

 .كىرمهيدىغان تىلالرنى التىنچه ئىپادىلهش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلغانلىقىدىندۇر
 

ULYه تهرهققىياتى نىڭ پهيدا بولۇش ئارقا كۆرۈنىشى ۋ  

ئالدىنقى بۆلهكته سۆزلهپ ئۆتكىنىمدهك دۇنيادىكى كۆپ قىسىم تىلالرنىڭ قېلىپالشتۇرۇلۇپ بىرلىككه    

چۈنكى، ھهرقانداق تىلنىڭ التىن ھهرپ بهلگىلىرىنى . التىنچه ئىپادىلىنىشى بولىدۇ كهلتۈرۈلگهن

شۇڭا ئهنه شۇنداق . ىشى ناتايىنمهركهز قىلغان بۈگۈنكى دۇنيا يېزىق سىستېمىسىغا ماسلىشىپ كېتهل

  . زۆرۈر تېپىلغان ۋاقىتالردا شۇ تىلنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشىغا مۇراجهت قىلىمىز

 مۇ دهل شۇنداق مۇھتاجلىق ۋه ئېھتىياج ئاساسىدا )ULY(ئۇيغۇر تىلىنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشى    

  . بارلىققا كهلگهن

 -1980 نىڭ پهيدا بولۇش مهنبهسىنى ئاساسلىق )ULY (ئۇيغۇر تىلىنىڭ التىنچه ئىپادىلىنىشى

 يىللىرىدا -1955يىللىرى ئىشلىتىلگهن ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىدىن، ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنىڭ مهنبهسىنى 

چۈنكى خهنزۇ تىلىنىڭ پىنيىنى التىن . قېلىپالشقان خهنزۇ تىلىنىڭ پىنيىنىدىن ئىزدهشكه توغرا كېلىدۇ

ى يېزىقىنىڭ ھهرپلىرى خهنزۇ تىلىنىڭ پىنيىنى ئاساسىدا بىرلىككه ھهرپلىرى ئاساسىدا، ئۇيغۇر يېڭ

  . نىڭ ئاساسى بولۇپ قالغانULYكهلتۈرۈلگهن بولۇپ، كېيىنكى 

بولسا جۇڭخۇا خهلق ) Chinese phonetic alphabets，Chinese Pinyin (-خهنزۇ تىلى پىنيىنى   

~ 1955ش اليھىيهسى بويىچه جۇمھۇرىيىتى خهنزۇ تىلى تىرانسىفېكسىيهسىنى التىنالشتۇرۇ

ھازىرقى دۆلهتلىك (يىللىرىدىكى يېزىق ئىسالھاتى مهزگىلىده جۇڭگۇ يېزىق ئىسالھاتى كومىتېتى -1957

نىڭ خهنزۇ تىلى پىنيىن اليھىيىسى كومىتېتى تهرىپىدىن تهتقىق ) يېزىق ئىشلىرى كومىتېتى-تىل

اق خهنزۇ تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئوقۇلۇشىنى بۇ پىنيىن اليھىيىسى ئاساسلىق ئورت. قىلىنىپ بېكىتىلگهن

  . التىنچه ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهش ئارقىلىق تۈزۈلگهن

ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ يېزىق (ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنىڭ فاڭئهنى ۋه قازاق يېڭى يېزىقىنىڭ فاڭئهنى «

پىنيىنىنى ئاساس قىلىپ بويىچه خهنزۇ تىلى ) فاڭئهنلىرىدىكى ھهرپلهرنى ئىشلهشكه دائىر پىرىنسىپالر

يىلى -1965كۈنى تهستىقالپ، -23ئاينىڭ -10يىلى -1964ئىشلهنگهن بولۇپ، گوۋۇيۈهن 

ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ  شۇنىڭ بىلهن. ③»كۈنىدىن باشالپ ئىجرا قىلىنغان-1ئاينىڭ -1

نزۇ تىلى پىنيىن خه«خهنزۇ تىلىدىكىگه ئوخشاش ياكى يېقىن بولغان تاۋۇشلىرى مۇمكىنقهدهر 
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 .دىكىگه ئوخشاش ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهنگهن» فاڭئهنى

(A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, 

Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z) 

 .ھهرپلهرگه ۋهكىللىك قىلغانيۇقىرىقى ھهرپلهر ئۆز تهرتىپى بويىچه تۆۋهندىكى ئۇيغۇرچه    

، ۋ، ش، )ۋه(ئا، ب، تس، د، ئې، ق، گ، خ، ئى، ج، ك، ل، م، ن، ئو، پ، چ، ر، س، ت، ئۇ، (

 )ي، ز

ئۇالر تهرتىپ بويىچه   . ھهرپ كىرگۈزۈلگهن7ئۇيغۇر تىلىنىڭ خۇسۇسىيىتىگه ئاساسهن تۆۋهندىكى

  .دۇلهرنى ئىپادىلهي» غ، ھ، ق، ئه، ئۆ، ئۈ، ژ«) ئوڭغا-سولدىن(

الر ) sh, ch, zh, c(خهنزۇ تىلىدىن قوبۇل قىلىنغان سۆزلهرنى ئىپادىلهش ئۈچۈن    

  .شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى رهسىمىي شهكىللهنگهن .كىرگۈزۈلگهن

 يىلىدىن كېيىن، ئۇيغۇر كونا يېزىقى ئهسلىگه 20ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى رهسمىي قوللىنىلىپ   

گهرچه شۇ ۋاقىتتىن باشالپ . پ ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى تارىخقا ئايالنغانشۇنىڭدىن باشال. كهلتۈرۈلگهن

ژۇرنال -ئۇيغۇر كونا يېزىقى ھۆكۈمهتته ئىشلىتىلىدىغان رهسمىي يېزىق قىلىپ بهلگىلىنىپ گېزىت

بهلگىلىرىنى ئاساس قىلىدىغان دۇنيا يېزىق -مهتبۇئاتالردا ئىشلىتىلگهن بولسىمۇ لېكىن التىن ھهرپ

يغۇرالرنى يهنه ئايرىم ساھهلهرده، بولۇپمۇ كومپيوتېر ۋه ئىلىكتىرون تېخنىكىسىغا سىستېمىسى ئۇ

ئهمما ئهمدىال يېرىم . مۇناسىۋهتلىك نۇرغۇن جايالردا التىن يېزىقىغا مۇراجهت قىلىشقا مهجبۇر قىلغان

ن خهلق ئهسىردىكى ئىككى قېتىملىق يېزىق ئۆزگهرتىش بوران چاپقۇنلىرىنىڭ زىيىنىنى يهتكىچه تارتقا

ئۇيغۇر كونا يېزىقىنىڭ التىنچه اليھىيىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىش يېزىق «ۋه زىيالىيالرنىڭ كاللىسىدا 

دهيدىغان بىر تهرهپلىمه ئۇقۇم پهيدا بولۇپ ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش » .ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنغانلىق بولىدۇ

ىقىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن شۇنىڭ بىلهن كۆپ قىسىم كىشىلهر ئۇيغۇر كونا يېز.  دولقۇنى قوزغالغان

جهھلى بىلهن قارشى تۇرىدىغان ۋهزىيهت -ئىپادىلهشنى قوللىمايدىغان، ھهتتا ئۇنىڭغا جان

شهكىللىنىپ، ئۇيغۇر كونا يېزىقىنى كومپيۇتېرغا تونۇتۇش دولقۇنى قوزغالغان ۋه ئۇيغۇر كونا يېزىقىنى 

. ۇشاللىنارلىق ئۇتۇقالر مهيدانغا كهلگهن يىلىغىچه خېلى زور خ- 2000كومپيۇتېرغا تونۇتۇش جهھهتته 

ئهمما ئهپسۇسلىنىشقا تېگىشلىكى التىن يېزىقىغا بولغان ئېھتىياج ئىنسانالرنىڭ ئۇچۇر، تور، ئىنتېرنېت 

شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇر يېزىقىنى التىن . دهۋرىگه  قهدهم قويۇشىغا ئهگىشىپ تېخىمۇ ئهۋج ئالغان

ئىنگىلىز تىلىنىڭ ھهرپلىرى، خهنزۇ . تۇغۇلغان نۇرغۇن كىشىلهرھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش ئېھتىياجى 

تىلىنىڭ ھهرپلىرى، ۋه ئۇيغۇر يېڭى يېزىقلىرىنىڭ ھهرپلىرىنى ئارىالشتۇرۇپ ئۆز ئالدىغا ئېلىپبه تۈزۈپ 

ۋه قوللىنىپ ئوخشاش بىر سۆز ياكى جۈملىنىڭ بىر قانچه خىل ئىپادىلهش شهكىللىرى مهيدانغا 

ھهممه كىشى ئۆزىنىڭ . ايسىسىدا بىرهر ئېنىق بېكىتىلگهن ئۆلچهم بولمىغاچقائهمما ھېچق. كهلگهن

دهل مۇشۇ خىل قااليمىقانچىلىق ۋه . بىلگىنىچه ئېلىپبه تۈزۈپ ئىشلىتىۋېرىدىغان بولغان

 يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا نۇرغۇنلىغان - 2001سىزلىكنى تۈگىتىش ئۈچۈن » بهلگىلىمه-ئۆلچهم«
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 قېتىملىق ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى ئارقىلىق 5كتۇر ۋه پىروففېسورالرنىڭ ئالىم، تىلشۇناس، دو

 خىلدىن ئارتۇق اليھىيهنى ئهستايىدىل مۇزاكىره قىلىش ئارقىلىق 15يىلىغىچه ئىشلىتىلگهن -2000

  .  مهيدانغا كهلگهن ULYئىيۇل كۈنى بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن -3يىلى -2001

كهلتۈرۈلگهن بولسىمۇ يهنىال نۇرغۇن قىيىنچىلىقالر ۋه  قېلىپلىشىپ بىرلىككه ULYگهرچه    

تور دۇنياسىدا، ۋه زىيالىيالر ئارىسىدىمۇ ئاز ساندىكى . قوللىماسلىقالر داۋاملىق مهۋجۇت بولۇپ تۇردى

ULY نى تهشۋىق قىلىش ئېقىمى ۋه كۆپ ساندىكى ULY نى تهشۋىق قىلىش يېزىق ئۆزگهرتىشنى 

 قارايدىغان قارشى ئېقىمدىن ئىبارهت ئىككى خىل ئېقىم مهيدانغا تهشهببۇس قىلغانلىق بولىدۇ دهپ

 دىن ئىبارهت ئىككىال خىل  ULYئهلۋهتته بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇيغۇر كونا يېزىقى ۋه . كهلدى

ئۇيغۇر « كىرگۈزگۈچ دېگهندهك كىرگۈزگۈچلهر، ULYشهكىلده كۆرسىتىپ بېرهلهيدىغان تور بهتلهر، 

 نى ئۇيغۇر كونا يېزىقىغا ULY غا، ULYئۇيغۇر كونا يېزىقىنى (زىق ئايالندۇرغۇچ ئىدىتقا ئوخشاش يې

الر، يۇلغۇن تور بېكىتىگه ئوخشاش تور يۈزىده )بىر كونۇپكا بىلهنال ئايالندۇرىدىغان يۇمشاق دېتال

ىرى ، ۋه داۋاملىق ئىقتىدارل④»يېزىق ئايالندۇرۇش ئېلىپ بارااليدىغان تور بېكهتلهر مهيدانغا كهلدى

 يېڭىلىنىپ ئىمال تۈزىتىش، باشقا سىستېمىالرنىڭ ھۆججهتلىرىنى ئوقۇش، ھهتتا ھۆججهتنى
HTML بۇالر . قىلىپ ساقالش قاتارلىق ئىقتىدارالر قوشۇلۇپ مېڭىلماقتاULY نىڭ تهرهققىياتى 

لىك شۇڭا مهن بۇ يهرده ئۇيغۇر يېزىق تهرهققىياتى ئۈچۈن قىممهت. ئۈچۈن ئىجابىي تۆھپىلهرنى قوشتى

 .ۋاقتى ۋه زېھنىنى سهرىپ قىلغان بارلىق تۆھپىكارالرغا چىن قهلبىمدىن رهھمهت ئېيتىمهن

 

ULYنىڭ ئىمال قائىدىلىرى   
 :مهسىلهن. جۈملىنىڭ بىرىنچى سۆزىنىڭ باش ھهرىپى چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ  .1

Men mektepke mangdim. 

 مىللهتلهرنىڭ ناملىرى ۋه يهر جاي ئىسىملىرى ئادهم ۋه نهرسىلهرنىڭ ئىسىملىرى، دۆلهت ناملىرى،  .2
 :مهسىلهن. باش ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ

Mehmud Qesqeri,  Uyghur,  Amérika,  Ürümchi 

چهتتىن كىرگهن خاس ئىسىمالر . خاس ئىسىمالرنىڭ باش ھهرىپى چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ  .3
 :مهسىلهن. ئۇيغۇر تىلىغا  بوي سۇندۇرۇپ يېزىلىدۇ

Qesqer, Yüsüp Xas Hajip, Nyuyork (New York), Béyjing (Beijing),  Arman 

 :مهسىلهن. قىسقارتىلغان ئىسىمالر چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ  .4

AQSh,  BDT,  UKY  
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 :مهسىلهن. خهلقئارا بىرلىكلهر، قىسقارتىلما سۆزلهر ۋه تاۋار ناملىرى ئۆز پېتى يېزىلىدۇ  .5

MTV,  VCD,  DVD,  m,  cm,  volt,  Microsoft 

قىسقارتىلغان سۆزلهرنىڭ ئىچىده قوشما ھهرپ بولسا شۇ ھهرىپىنىڭ بىرىنچى ھهرىپى چوڭ يېزىلىپ   .6
 :مهسىلهن. ئىككىنچى ھهرپى كىچىك يېزىلىدۇ

AQSh       ) ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى(  

ShUAR        ) شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى(  

 :مهسىلهن. املىرىنىڭ باش ھهرپلىرى چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇمهمۇرىي ئورۇنالرنىڭ ن  .7

Shinjang Uyghur Aptonom Rayoni 

 . يۇقىرىدىكىلهردىن باشقا ئهھۋالدا ھهرپلهر بىردهك كىچىك يېزىلىدۇ  .8

مهلۇم سۆزده بىر بوغۇم ئۈزۈك تاۋۇش بىلهن ئاخىرالشسا شۇ بوغۇمنىڭ ئارقىدىن كهلگهن يهنه بىر   .9
.  بىلهن ئايرىپ يېزىلىدۇ(')ق تاۋۇش بىلهن باشالنسا، بۇ ئىككى بوغۇم ئاپوستروف بوغۇم سوزۇ

 :مهسىلهن

sen'et, chet'el, qet'iy, jem'iyet 

مهلۇم سۆزده بىر بوغۇم سوزۇق تاۋۇش بىلهن ئاخىرالشسا شۇ بوغۇمنىڭ ئارقىدىن كهلگهن يهنه بىر   .10
چۈنكى، . غۇم ئاپوستروف بىلهن ئايرىلىپ يېزىلمايدۇبوغۇم سوزۇق تاۋۇش بىلهن باشالنسا، بۇ ئىككى بو

 بويىچه يهنى ئۇيغۇر تىلىدا ھهر بىر بوغۇمدا بىر سوزۇق تاۋۇش بولىدۇ، ئىككى گىرامماتىكىسىئۇيغۇر 
 :مهسىلهن. سوزۇق تاۋۇشنىڭ ئارقىمۇ ئارقا كېلىشىنىڭ ئۆزىال بوغۇم ئايرىشنىڭ بېشارىتىدۇر

maarip, muellim, daire, mueyyen, tebiiy, paaliyet 

 الر ئارىسىغىمۇ ئاپوستروف s'h, n'gh, n'g, ng'hپهرقلهندۈرۈپ ئوقۇشقا ئاسان بولۇش ئۈچۈن   .11
 :مهسىلهن. قوشۇپ قويۇلىدۇ

Is'haq, özbékistan'gha, Hin'gan, Cheklen'gen, Gang'girap, Bashlan'ghuch 

 بهلگىلىمىسىگه ئاساسهن ماس UKYا، الرنى كىرگۈزۈشكه ئىمكان بولمىغاند »é,ö,ü«ئهگهر   .12
 :مهسىلهن. الرنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ »Oo, Uu, Ee«ھالدا 

Kolchek (Kölchek),  Beliq (Béliq), Urumchi (ـrümchi) 

ULYنى كومپيۇتېردا بېسىپ چىقىرىش ئۇسۇلى 
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ULY ىكىتىل تالالش كۆزن( نى كومپيۇتېردا چىقىرىش ئۈچۈن بىرىنچى قهدهمده كومپيوتېرنىڭ-语

言栏 ( گه英语-国际 -) چۈنكى مۇشۇ خىل تىل . دېگهن تىل تۈرىنى قوشىمىز) خهلقئارا-ئىنگلىزچىنى

 . ھهرپلىرىنى ئاسانال چىقارغىلى بولىدۇ) Öö, Üü, Éé(تۈرىده  

خهلقئارا دېگهن تىل تۈرىنى قوشۇشنىڭ -ئىنگلىزتىلىكومپيوتېرنىڭ تىل تالالش كۆزنىكىدىن 

  :هندىكىچهكونكرېت قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋ

 نى 设置 مائۇسنى تىل تالالش كۆزنىكىگه ئهكىلىپ ئوڭ نۇپكىسىنى بېسىپ -بىرىنچى قهدهمده

 كۆزنهك - 2بۇ ۋاقىتتا .  دېگهن كۇنۇپكىنى باسىمىز添加 كۆزنهكتىن - 1ئېچىلغان . تالاليمىز

  دېگهن تۈرنى، 英语（国际） دېگهن تالالنمىدىن输入语言 كۆزنهكتىكى -2. ئېچىلىدۇ

键盘布局/输入法لالنمىدىن  دېگهن تا美国英语-国际 دېگهن تۈرنى تالالپ 确定 كۇنۇپكىسىنى 

ئهگهر بىز كومپيوتېرنىڭ تىل تالالش .  كۆزنهك ئېچىلىدۇ- 3بۇ ۋاقىتتا . بېسىپ جهزىملهشتۈرىمىز

选择计算机启动要使 دېگهن تىل تۈرى ھالىتىده تۇرسۇن دېسهك 英语（国际）كۆزنىكى داۋاملىق

用的一个已安装的输入语言 دېگهن تالالنمىدىن 英语（美国）- 美国英语هن تۈرنى  دېگ

ئهگهر .  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ جهزىملهشتۈرىۋېتىمىز 确定  كۆزنهكنىڭ ئاستى تهرىپىدىكى تالالپ

确پهقهت تىل تۈرىنى قوشۇپال قويىمهن دېسىڭىز بىۋاستىال 定  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ  

 .جهزىملهشتۈرىۋهتسىڭىز بولىدۇ

英语-国际ۈرۈلۈشى تىل تۈرىنى تىل تالالش كۆزنىكىگه قوشۇشنىڭ رهسىملىك چۈشهند  
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دېگهن تىل تۈرىنى تالالپ قويۇپ خهت ) خهلقئارا-ئىنگلىزچىنى (- 英语-国际ئهمدى بىز قوشقان 

  . ھهرپلىرىدىن باشقا بارلىق ھهرپلهرنى بىۋاسته چىقارغىلى بولىدۇ) Öö, Üü, Éé(يازساق  

)Öö, Üü( لهرنى چىقىرىش ئۈچۈن ئاۋۋال shift كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ Enter 

نى بېسىپ o  كۇنۇپكىسىنى بىر بېسىپ قويۇۋهتكهندىن كېيىن (“)ىڭ سول بىقىنىدىكى كۇنۇپكىسىن

ö،نى  u  نى بېسىپüئهگهر بۇالرنى چوڭ ھهرپ قىلىپ چىقارماقچى بولساق بىرىنچى .  نى چىقىرىمىز

نى بېسىۋهتكهندىن ) چوڭ ھهرپته خهت يېزىش ھالىتى كۇنۇپكىسى (Caps Lock ئاۋال -خىل ئۇسۇل

 -لهرنى چىقىرىش ئۇسۇلى بويىچه باسساق، ياكى ئىككىنچى خىل ئۇسۇل ö، ü ۇرىدىكى كېيىن يۇق

 كۇنۇپكىسىنىڭ Enter كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ shiftئاۋال يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهندهك  ئاۋال 

 كۇنۇپكىسىنى Shift كۇنۇپكىسىنى بىر بېسىپ قويۇۋهتكهندىن كېيىن يهنه (“)سول بىقىنىدىكى 

 . الرنى باسساقال بولىدۇo،   uۇپ بېسىپ تۇر

)Éé( ھهرپلىرىنى چىقىرىش )Öö, Üü( الرنى چىقىرىشقا قارىغاندا بىر قهدهر ئوڭاي بولۇپ é نى 

 (“)نى چىقىرىش ئۈچۈن  É  نى،e كۇنۇپكىسىنى بىر بېسىۋهتكهندىن كېيىن (“)چىقىرىش ئۈچۈن 

 نى بېسىپ قويۇپ  Caps Lockى، ياكى  نe نى بېسىپ تۇرۇپ Shiftكۇنۇپكىسىنى بىر بېسىۋهتكهندىن 

 . نى باسساقال بولىدۇeگه ئهكىلىپ بىۋاسته ) چوڭ ھهرپته خهت يېزىش ھالىتى(

ULYدىكى ھهرپلهرنى چىقىرىش ئۇسۇلى تۆۋهندىكى رهسىمده تهپسىلىي كۆرسىتىلدى :  
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  .ياكى تۆۋهندىكى ئۇسۇلدىن پايدىلىنىشقىمۇ بولىدۇ

  
  .ى ئىشلىتىلىدۇ كۇنۇپكىسAltئوڭ تهرهپتىكى 

.) چىقىرىش تهس بولغان ئۈچ ھهرپ ئېلىنىپ ئۆزگىچه جۈمله تۈزۈلدى(يۇقىرىقى قائىدىلهر بويىچه 

  .دېگهن جۈمله مۇنداق يېزىلىدۇ

Chiqirish tes bolghan üch herip élinipözgiche jümle tüzüldi. 

 

ULYنى قوللىنىش جهريانىدا ساقلىنىۋاتقان مهسىلىلهر 

ULYرۇلۇپ بىرلىككه كهلتۈرۈلگهندىن كېيىن خېلى كۆپ قىسىم كىشىلهرنىڭ قوللىشى ۋه  قېلىپالشتۇ

 نى ئىشلىتىشكه تىگىشلىك ۋه زۆرۈر بولغان ULY نۇرغۇن كىشىلهر .ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى

 نى قوللىنىش جهريانىدا يهنه كۆز ULYئهمما كۆز يۇمۇشقا بولمايدىغىنى . جايالردا ئىشلىتىپ كهلمهكته

قا بولمايدىغان نۇرغۇن مهسىلىلهر ۋه سهۋهنلىكلهر ساقالنماقتا، ھهتتا ھازىرغىچىمۇ ئېتىراپ يۇمۇش

ئېتىراپ قىلماسلىقنىڭ سهۋهپلىرى تۆۋهندىكىچه . قىلماسلىق ئهھۋاللىرىمۇ خېلى ئومۇميۈزلۈك بولماقتا
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 . بولۇشى مۇمكىن

  : تارىخىي سهۋهپ

» ULYئۇيغۇر تىلىنىڭ «بابىدا سۆزلهنگىنىدهك » قىياتى نىڭ پهيدا بولۇش ئارقا كۆرۈنىشى ۋه تهرهق

دهيدىغان ئۇقۇم » .التىنچه ئىپادىلىنىشىنى كۆتۈرۈپ چىقىرىش يېزىق ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنغانلىق بولىدۇ

بۇنىڭغا يانداش . خهلق ئۇنىڭغا ئوڭ كۆزىده قارىمىغان. كىشىلهرنىڭ كاللىسىغا ئورناپ كهتكهچكه

 -  ULY( ئىسمىنى خاتا چۈشىنىۋېلىش مهسىلىسى بولۇپ ULY قىلىپ ئۆتۈپ كېتىشكه تېگىشلىكى،

. دېگهن ئىسىم بىر قاراشتىال ئۇيغۇر يېزىقى التىنلىشىدىكهن دهپ چۈشىنىۋېلىنغان) ئۇيغۇر التىن يېزىقى

بۇ نۇرغۇن كىشىلهرگه يېزىق ئۆزگهرتىدىكهن دېگهندهك تۇيۇلۇپ تېخىمۇ ئېتىراپ قىلماسلىق، 

 نىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىدا بىرىنچى ۋه ئهڭ چوڭ ULYبۇالر . قارغانقوللىماسلىقنى كهلتۈرۈپ چى

 .توسالغۇ بولغان

  : تهشۋىقات يېتهرسىز بولغان

 ULY. ئهلۋهتته نهتىجه ئىنتايىن مۇھىم، ئهمما نهتىجىدىنمۇ مۇھىمى نهتىجىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش

شۋىقاتقا تايانمىغانلىقتىن يهنىال نىڭ مهيدانغا كېلىشى گهرچه بىر نهتىجه بولسىمۇ ئهمما ئۇ يېتهرلىك ته

 نىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى، نېمىگه ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلمىگهن، بهزى ULYنۇرغۇن كىشىلهر 

مۇنچه بىلىدىغانالرنىڭ كاللىسىدىمۇ يهنىال نۇرغۇن ئۇقۇشماسلىقالر ۋه مۈجمهللىكلهر ساقالنغاچقا -ئانچه

 .قايىل بولمىغان

ULY ئاساسلىق ۋه كۆپ كۆرۈلىدىغان سهۋهنلىكلهر نى قوللىنىش جهريانىدا: 

A a, B b, D d, F f, G g, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, R r, S s, T t, 

U u, W w, Y y, Z z   ،ئا، ب، د، ف، گ، ئى، ج، ك، ل، م، ن، ئو، پ،ر، س، ت، ئۇ، ۋ، ي

 دىمۇ ئوخشاش ULYقىدىمۇ، قاتارلىق ھهرپلهر خهنزۇچه پىنيىندىمۇ، ئۇيغۇر يېڭى يېزى ز

  . ئىپادىلىنىدىغان ھهرپلهر بولۇپ خاتا ئىشلىتىش ئهھۋالى كۆرۈلمىگهن

 يۇقىرىقىالردىن  توغرىسىدا خېلى كۆپ مهلۇماتقا ئىگه بولغان بولسىمۇ لېكىنULYنۇرغۇن كىشىلهر 

لهرگه كۆنۈپ بهزى ھهرپلهرگه قايىل بولماسلىق، ياكى پىنيىن، ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىدىكى ھهرپباشقا 

 . غا تازا ئۆگىنهلمهسلىك ئهھۋاللىرى مهۋجۇت بولغانULYقېلىش سهۋهپلىك 

  .  ھهرپته كۆرۈلگهن13تۆۋهندىكى ) ئېلىپبه تهرتىپى بويىچهULY (خاتالىشىش ئهھۋالى ئاساسهن 

) Ch chچ ( )E eئه )  ( É éئې) (Gh ghغ ) (H hھ ) (ngڭ ) (Ö öئۆ ) (Q qق ) (Sh shش ) ( 

Ü üئۈ ()X xخ ) (V vۋه ( 

 Sh sh(، ) قQ q(، ) ھH h(، ) چCh ch(خاتالىق كۆرۈلۈشتىكى سهۋهپلهر بىرىنچىدىن، گهرچه 

قاتارلىق ھهرپلهر خهلقئارادا بىردهك يېنىدا ئهسكهرتىلگهن ئۇيغۇرچىسى بويىچه تهلهپپۇز )  خX x) (ش

ىنيىن ئاساسىدا قوبۇل قىلىنغان  كۆپ قىسىم كىشىلهرنىڭ كاللىسىدا خهنزۇچه پقىلىنسىمۇ ئهمما يهنىال

 ھهرپلىرىنى ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنىڭ ULY ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنىڭ ئاسارىتى قېلىپ قالغان بولغاچقا
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 .ھهرپلىرى ياكى خهنزۇچه پىنيىنىنىڭ ھهرپلىرى بويىچه ئىشلىتىۋالىدىغان ئهھۋال كۆرۈلگهن

 ھهرپلهرده ئىككى ھهرپ ئارقىلىق قاتارلىق قوشما) Ch ch ،Gh gh ،ng ،Sh sh(ئىككىنچىدىن، 

ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ قوشما ھهرپلهر . بىر ھهرپ ئىپادىلهنگهن بولۇپ قوبۇل قىلىش ئوڭايغا چۈشمىگهن

يازما ئوتتۇرلىرىدا كۆرۈلگهنده باشقا ھهرپلهر بىلهن ئارىلىشىپ كهتكهندهك كۆرۈنگهچكه ئوقۇش، 

   -شىشىلىشىپ: مهسىلهن. هلگهنيېزىش ئىشلىرى مهلۇم دهرىجىده قواليسىزلىق ئېلىپ ك

Shishilishipباشالنغۇچ ،- Bashlanghuch 

 U u(بىلهن )  ئۈÜ ü(، ) ئوO o(بىلهن )  ئۆÖ ö(، ) ئېÉ é(بىلهن  )  ئهE e(ئۈچىنچىدىن، 

ھهرپلهرنى پهرقلهندۈرهلمهي ئارىالشتۇرۇپ ئىشلىتىش ئهھۋالى )  ۋW w(بىلهن )  ۋهV v(، )ئۇ

نى ) Ümüd(نى ئېكرهم ياكى ئېكرېم دهپ ئوقۇش، ئۈمۈد ) Ekrem(كرهم ئه:  مهسىلهن .كۆرۈلگهن

)Vmvd (سۆزىنى بهزىده » ۋه«. قىلىپ يېزىۋېلىش)ve ( بهزىده)we (يېزىۋېلىش. 

 . ھهرىپى ئىشلىتىۋېلىش ئهھۋالى كۆرۈلگهن (G g)ھهرپىنىڭ ئورنىغا)  غGh gh(تۆتىنچىدىن، 

 . قىلىپ يېزىۋېلىشOygan  نى» Uygur ،  »Oyghanنى  » Uyghur«: مهسىلهن

قاتارلىق ھهرپلهرنى بېسىپ چىقىرىشنى بىلمىگهنلىك سهۋهبىدىن ئۇالرنىڭ ) é,ö,ü(بهشىنچىدىن، 

  . ئورنىغا ئۆزى بىلگهن باشقا ھهرپلهرنى يېزىۋېلىش

ھهرپلىرىنى كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتى بار تۇرۇقلۇقمۇ ئۇالرنىڭ ئورنىغا )  é,ö,ü(ئالتىنچىدىن،  

»Oo, Uu, Ee «مهسىلهن .الرنى ئىشلىتىۋېلىش ئۇقۇم خاتالىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش :)Böl( 
» تهنه«) Tene(نى  »تېنه«) Téne(،  »ئۇن«) Un(نى »ئۈن «(Ün)، »بول«) Bol(نى »بۆل«

 .قىلىپ يېزىۋېلىش

 

ULYئىمالسىنىڭ توغرا بولۇشىنى تهكىتلهشنىڭ ئهھمىيىتى  

 MSN, QQان بۈگۈنكى كۈنده بىز يانفون قىسقا ئۇچۇرى، ئۇچۇر ئاالقه ئىنتايىن تېز بولىۋاتق

Emailئهمما يۇقىرىقى ئاالقىلىشىش .  دېگهندهك زامانىۋى ئاالقىلىشىش ئۈسكۈنىلىرىدىن ئايرىاللمايمىز

ۋاستىلىرىنىڭ ھېچقايسىسى تېخىچه ئهرهپ يېزىقلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر كونا يېزىقىنى تولۇق قولالش 

يهنى يۇقىرىقى ئورۇنالردا ئهرهپ ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىنى (. سهۋىيىسىگه يهتمىدى

ئهمما ئېھتىياجلىق بولغانلىقى ئۈچۈن كۆپ قىسىم كىشىلهر ئۆزى ). تامامهن ئىپادىلهش مۇمكىن بولمىدى

دېگهن ) ساالمهت تۇرغانسىز؟-ياخشىمۇسىز؟ ساق: (مهسىلهن. بىلگهن ئېلىپبه بويىچه ئاالقه قىلماقتا

  .ئاددى ھال سوراش جۈملىسىنىڭال بىرقانچه خىل يېزىلىش ئۇسۇلى مهۋجۇتئهڭ 

ULYدا يېزىلغىنى :  

Yaxshimusiz? Saq-salamet turghansiz? 

  :شهخسلهر ئىشلىتىدىغان، كۆپ ئۇچرايدىغان شهكىللهر
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Yakximusiz? Sak-salamat turgansiz?  
Yahximusiz? Sak-salamet turghansiz?  

ش، ئوخشاش بىر جۈملىنىڭ ئوخشىمايدىغان بىر قانچه خىل يېزىلىش ئۇسۇلى مۇشۇنىڭغا ئوخشا

شۇڭا زۆرۈرىيهت . بولغاچقا ئۇقۇم ئارىلىشىش قااليمىقانچىلىقى، چۈشىنىش قىيىنچىلىقى تۇغۇلماقتا

 .نى توغرا بولغان ئىمال قائىدىسى بويىچه ئىشلىتىش ئىنتايىن مۇھىمULY تۇغۇلغاندا 

ULYنام -ا ئىشلىتىش يهنه تور بېكهت ناملىرى، توردا شهخسىي ئىسىم نىڭ ئىمالسىنى توغر

تىزىملىتىش، ماركا تىزىملىتىش قاتارلىق ئىشالردا ئۇقۇم قااليمىقانلىشىپ كېتىش، ئارىلىشىپ كېتىشنىڭ 

دهپ يېزىۋالغان بىر توردېشىمىزنىڭ ئىسمىنى Tvmen مۇنبهردىكى ئىسمىنى : مهسىلهن. ئالدىنى ئالىدۇ

دهپ ئوقۇغانالرمۇ بولدى، ئېنگلىزچه ئوخشايدۇ دهپ » تۈمهن«ئوقۇغانالرمۇ بولدى، دهپ » تۇمان«

»TVmen «) تېلېۋىزوردىكى TVقىسقىسى توردېشىمىز . دهپ ئوقۇغانالرمۇ بولدى) نى كۆرسىتىدۇ

بۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالر يهنه . ئۆزىنىڭ ئىسمىنى باشقىالرغا بىلدۈرۈش ئۈچۈنمۇ خېلى جاپا چهكتى

، )Email(مهيلى مۇنبهرلهر بولسۇن، ياكى ئېلخهت  .نۇرغۇن بولۇپ، مىسال ئۈچۈن مۇشۇ بىرنىال ئالدىم

الر بولسۇن، ۋه ياكى باشقا تور بېكهتلهرگه تىزىملىتىش بولسۇن، ئىمالسى  )MSN,QQ(مۇڭداشقۇ 

  .نام تىزىملىتىش ئهڭ ئاقىالنىلىك دهپ ئوياليمهن-نى ئىشلىتىپ ئىسىمULYتوغرا بولغان 

تۆۋهنده بىر قانچه خاتا ئېلىنغان تور بېكهت ۋه ماركا ناملىرى ھهمده بىرقانچه توغرا ئېلىنغان تور 

  .رىنى كۆرۈپ باقايلىۋه ماركا ناملى

  : خاتا ئېلىنغان تور بېكهت ۋه ماركا ناملىرى
 ئهسلى نامى ھازىرقىسى توغرىسى ئهسلى نامى ھازىرقىسى توغرىسى
Ixlas Ihlas ئىخالس Shebnem Xabnam شهبنهم 

Uchqur Uqkur ئۇچقۇر Dangliq Danglik داڭلىق 
Chinnuri Qinnuri چىننۇرى Senem Sanam سهنهم 
Qorghan Korgan قورغان Ulinish Ulinix ئۇلىنىش 
Elpak Alpak ئهلپاك Izdesh Izdax ئىزدهش 
... ... ... ... ... ... 

تور بېكهت ناملىرى، كۆپ قىسىم ماركا ۋه شىركهت ناملىرىنىڭ ئۇيغۇرچىدىكى ئهسلى نامى بىلهن 

ىسىدا ھهرخىل ئوقۇلۇپ بىر التىنچىده ئىپادىلهنگىنى ئوخشىمىغاچقا، ھهرقىسىم ئادهملهرنىڭ كالل

تهرهپتىن ئۇقۇم قااليمىقانلىشىش، ئارىلىشىپ كېتىش، چۈشىنىلمهسلىك ئهھۋاللىرى كېلىپ چىقسا، 

يهنه ئهڭ مۇھىمى ئهسلى ئۆلچىمى ۋه قېلىپى، گىرامماتىكىلىق قائىدىلىرى ئاللىقاچان بېكىتىلىپ بولغان 

 .ا زور توسالغۇالرنى ئېلىپ كهلمهكتهنىڭ توغرا تهشۋىق قىلىنىشىغULYئۇيغۇر التىن يېزىقى 

 

  :توغرا ئېلىنغان تور بهت ناملىرى ۋه ماركىالر
  ھازىقىسى  ماركا نامى  ھازىرقىسى توربهت نامى
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كهنجى 
 Arman ئارمان Kenjisoft  سوفىت
 Bughda  بۇغدا Berqi  بهرقى
 Nazil  نازىل  Nurqut  نۇرقۇت
 Qarluq  قارلۇق  Devir  دهۋىر
…  … ... … 

  

 ئۇيغۇر كونا يېزىقىنى كومپيۇتېرغا تونۇتۇپ خېلى كۆپ قىسىم جايالردا قوللىنىۋاتقان گهرچه
ھهم بىزمۇ التىن ھهرپلىرىنى . بولساقمۇ يهنىال التىن ھهرپلىرىگه قىلچه ئېھتىياجىمىز يوق دېيهلمهيمىز

نى ئۆز ئالدىمىزغا ئهلۋهتته، ھامىنى قولالنغانكهنمىز ھهرپلهر. ھامان مهجبۇرهن بىر يهرلهرده قوللىنىمىز
. قااليمىغان ئىشلهتمهستىن بىكىتىلگهن قېلىپ ۋه ئۆلچهم بويىچه ئىشلهتكىنىمىز ئهڭ ئاقىالنىلىكتۇر

مهيلى قايسى خىل يېزىق بولسۇن، قانداق ئۆلچهمده بىكىتىلگهن بولسۇن تهستىقلىنىپ بىكىتىلگهنىكهن 
  .ئۇنىڭ ئىمال قائىدىسىگه بوي سۇنۇش ھهممىمىزنىڭ بۇرچىدۇر

  خۇالسه

بۇ تېما مهن يېقىنقى ئۈچ يىلدىن بۇيان ئىزچىل تۈرده دېققهت قىلىپ، قىزىقىپ كېلىۋاتقان تېما    

نىڭ گهرچه قېلىپالشتۇرۇلۇپ، بىرلىككه كهلتۈرۈلۈپ مهلۇم دهرىجىده تهشۋىق ULYبولۇپ، مهن 

ه، توردىكى زىيالىي قىلىنغان بولسىمۇ ئهمما يهنىال نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشهلمىگهنلىكىگ

تارتىشلىرىغا، مهن بىلهن بىلله مۇشۇ باش تېمىدىكى -ۋه تور ئاممىسىنىڭ زىددىيهتلىك تاالش

مهسىلىلهرگه قىزىققان، كۆڭۈل بۆلگهن، ماھىيىتىنى چۈشىنىشكه تىرىشقان نۇرغۇن ھهمداشلىرىم بىلهن 

ھهل بولۇش تهرىپىگه ئهمهس بهلكى ئهمما بىز بۇ مهسىلىنىڭ ۋاقىت ئۇزارغانسىرى . بىلله شاھىد بولدۇم

شۇنىڭ بىلهن . چۈشهنمهسلىك ۋه چۈشىنىشنى خالىماسلىق تهرىپىگه قاراپ يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق

ئۆزۈمنىڭ بىلگهنلىرىمنى ۋه توپلىغان ماتېرىياللىرىمنى يىغىپ ئۆز چۈشهنچىلىرىم ئاساسىدا بۇ ماقالىنى 

  . يېزىپ چىقتىم

هريانىدا، تىلغا، يېزىققا، ھهرپكه، ئېلىپبهگه ئائىت بىر قىسىم مهن بۇ ماقالىنى يېزىش ج

ماتېرىيالالرنى، باشقا تىلالرنىمۇ التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهيدىغان ئىپادىلىمهيدىغانلىقى 

ھهمده التىن ئېلىپبهسى، ئورتاق تۈرك ئېلىپبهسى، ئۇيغۇر تىلىنىڭ . ھهققىدىكى ماتېرىيالالرنى كۆردۈم

 ئىلگىرى تىرانسكىرپسىيهسى، خهنزۇ تىلى پىنيىنى، ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى ئېلىپبهسى،خهلقئارالىق 

 ئېلىپبهسى قاتارلىقالرنى ئهستايىدىل سېلىشتۇرۇپ ULY ئوتتۇرىغا چىققان بىر قانچه خىل اليھىيه،

ئۇالر ئارىسىدىكى باغلىنىشنى، ئۇالرنىڭ كونۇپكا تاختىلىرى بىلهن بولغان باغلىنىشىنى، ئورتاق 

 دهك بىر يانداش ULYهرهپلهرنى، پهرقلهرنى تېپىپ چىقىپ ۋه ئۇالر ئۈستىده مۇالھىزه يۈرگۈزۈپ ت

نى توغرا بولغان ئىمال قائىدىسى ULYزۆرۈر ئهھۋالدا يېزىققا ھهقىقهتهن مۇھتاج ئىكهنلىكىمىزدهك، 

  . بويىچه قوللىنىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىدهك خۇالسىگه كهلدىم
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مېنىڭ . ۋاقىتنىڭ قىسلىقى ۋه سهۋىيهمنىڭ چهكلىكلىكى سهۋهبىدىن مۇشۇنچىلىكله يازغان بولدۇم

بۇ ماقالهم، پهقهت بىر دهسلهپكى ئىزدىنىش بولۇپ، مۇشۇ ساھهدىكى تهتقىتاتالرنىڭ باشلىنىشى بولۇپ 

  . قېلىشىنى چىن قهلبىمدىن ئۈمىد قىلىمهن

  :ئىزاھات
ITساھهسى  :»IT «لىزچه بولسا ئېنگى)Information Technology ( دېگهن سۆزنىڭ

بۇ ھهقته ئۇخشىمىغان . قىسقارتىلمىسى بولۇپ، ئۇچۇر بىلهن مۇناسىۋهتلىك تېخنىكىنى كۆرسىتىدۇ

سېزىش تېخنىكىسى، :  نىڭITكىتاپالردا ئوخشىمىغان تهبىرلهر بېرىلگهن بولسىمۇ كۆپچىلىك ئاساسهن 

ىسىدىن ئىبارهت ئۈچ جهھهتتىكى تېخنىكىنى ئۆز ئىچىگه ئاالقه تېخنىكىسى، كومپىيوتېر تېخنىك

  . ئۇچۇر تېخنىكا ساھهسى دېيىشكه بولىدۇ- ساھهسىنىITشۇڭا .  ئالىدىغانلىقىدا بىرلىككه كهلگهن
  

  : ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلهر

كىرىش سۆز، بىز ئىشلهتكهن يېزىقالر، پايدىالنغان «ھهجىم چهكلىمىسى سهۋهبىدىن ماقالىنىڭ 

تهپسىلىي مهزمۇنىنى . قىسىمى قىسقارتىلدى» لالر ۋه قوشۇمچه ماتېرىيالالرماتېرىيا

http://azat.blogbus.com دىن كۆرىۋالغايسىلهر.                 

http://azat.blogbus.com/
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 ناملىق ئهسىرىنىڭ» لىسانۇت تهير «

  ئهدهبىي قىممىتى ھهققىده
  

 )2005(خۇرشىده ئابدۇشۈكۈر    
   

Ⅰنهۋائىينىڭ ھاياتى ۋه ئىجادىي پائالىيىتى   
تهمۇرىيالر ) نهۋايى(تهخهللۇسى نهۋائىي-)1501-1441(ئهلىشىر بهگ ياكى ئهمىر ئهلىشىر

تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان خهلقلهر ) گۈللهنگهن(زامانىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيادا تهرهققىي قىلغان
ئهلىشىر نهۋائىينىڭ . ڭ ئاتاقلىق شهخسلىرىدىن بىرىنىڭ ئه)چاغاتاي ئۇيغۇر ئهدهبىياتى(ئهدهبىياتى

دىۋان، . كالسسىك چاغاتاي ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنىڭ گۈللىنىشىده ئۆزىگه خاس ئاالھىده يۇقىرى ئورنى بار
كىچىك ئهسهر - غا يېقىن چوڭ30تارىخ، مهسنهۋى، تهزكىره، مۇزىكا، ئارۇزغا ئوخشاش تۈر ۋه تېمىالردا 

 ۋه مول ھوسۇللۇق بىر سهنئهتكار ئىكهنلىكىنى، ئۆز دهۋرىدىكى ھهممه يازغانلىقى ئۇنىڭ بۈيۈك
شۇڭا مهن ئالدى بىلهن مۇئهللىپنىڭ . ئىلىملهرنىڭ ساھىبى ئىكهنلىكىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ

  . ھاياتى پائالىيىتى ۋه ئهدهبىي ئىجادىيهتلىرى ھهققىده قىسقىچه توختالماقچىمهن
 ى ھهققىدهئالىمنىڭ ھاياتىي پائالىيىت. 1

يىل رامىزان -884ھىجرىيه (كۈنى-9ئاينىڭ -2يىلى -1441نىزامىددىن ئهلىشىر نهۋائىي 
ئهلىشىر ياشلىقىدا زامانداش بولغان مىرزا ھهيدهر دوغىالتىينىڭ . ھىراتتا تۇغۇلغان) كۈنى-17ئېيىنىڭ 

 ئۇيغۇر تۈركلىرىدىن ناھايىتى ئېنىق مهلۇماتىغا قارىغاندا، شائىر ئۇيغۇر قهبىلىسىگه مهنسۇپ بولۇپ،
. بولغان ئاتىسى غىياسىدىن كىچىك باھادىر خۇراسان ھاكىمى ئهبۇلقاسىم بابۇرنىڭ خىزمىتىده بولغان

ئاتا جهمهتى باشتىن . ئانا تهرهپتىن بوۋىسى ئهبۇ سهيه جېسهكته مىرزا بايقارانىڭ بهگلهر بېگى ئىدى
  .هنتارتىپال تهمۇرىيالر سۇاللىسىنىڭ خىزمىتىده بولۇپ كهلگ

.  ياشقا كىرگهنده ئاتىسى ۋاپات بولغان بولۇپ، ئوبۇلقاسىم بابۇرنىڭ قولىدا قالغان12ئهلىشىر 
يېشىدا ئوبۇلقاسىم بابۇر مهشھهدكه يۆتكهلگهنده ئهلىشىرمۇ بىلله كهتكهن، ئهل تىنچىغاندىن كېيىن 16

ن كېيىن شاھروخنىڭ سۇلتان ئهبۇ سهئىد پايتهخت ھىراتنى قولغا كىرگۈزگهندى. يهنه قايتىپ كهلگهن
شۇ . مۈلكىنى مۇسادىره قىلىپ، ئۆزلىرىنى ھهرجايغا سۈرگۈن قىلغان-ئهربابلىرى ۋه يېقىنلىرىنىڭ مال

قاتاردا ئهلىشىرنىڭ ئاتا مۈلكىمۇ مۇسادىره قىلىنغان ۋه ئۆزى سوغۇق مۇئامىلىگه ئۇچراپ، سهمهرقهندته 
 شۇنىڭ بىلهن، سهمهرقهند نهۋائىينىڭ .لهردىن ئهھمهد ھاجىبهگ قېشىغا بارغان»كاشىغهرىي«ـــ 

  .ھاياتى ۋه ئىجادىدا ناھايىتى چوڭ رول ئوينىغان
يىلى ئهلىشىر ئوردىدىكى ۋهزىپىسىدىن رهسمىي ئىستىپا بېرىپ، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه -1490

لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ ئهمگهك سۆيهرلىكى ۋه . ئىلمىي، ئهدهبىي ئىجادىيهتنى داۋام قىلدۇردى
كى بىلهن خهلقنىڭ ئىشىنى قىلىشنى ئۆزىنىڭ ئىنسانىي بۇرچى ھېسابالپ، خهلق خهلقپهرۋهرلى

  .خىزمىتىنى ئهسال يادىدىن چىقارمىدى
سهنئهت بىلهن شۇغۇللىنىشقا -ھاياتىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىنى ھىراتتا پهقهتال ئهدهبىيات
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.  ۋاپات بولدىكۈنى ھىرات شهھىرىده-3ئاينىڭ -1يىلى -1501بېغىشلىغان ئۇلۇغ شائىر نهۋائىي 
نهۋائىي ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغا قهدهر مهملىكهتنىڭ بىرلىكىنى مۇستهھكهملهش، خهلقنىڭ خاتىرجهم، تىنچ 

. تالماي كۈرهش قىلدى-ھايات كهچۈرۈشىنى كاپالهتلهندۈرۈش ۋه ئهلنى گۈللهندۈرۈش يولىدا ھارماي
. ۋه يولالرنى سالدۇردىئۆزى شهخسهن مهدرىسه ۋه مهكتهپلهر، شىپاخانا ۋه سارايالر، كۆۋرۈك 

شۇڭالشقىمۇ نهۋائىينىڭ ۋاپاتى كهڭ ھىرات خهلقى . ئۆستهڭلهر قازدۇرۇپ، خهلقنى سۇ بىلهن تهمىنلىدى
  . ئۈچۈن غايهت زور يوقىتىش ۋه ئىنتايىن چوڭ مۇسىبهت بولغانىدى

قىسقىسى، نهۋائىي ئوتتۇرا ئهسىرده ياشاپ ئۆتكهن ئهڭ ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر، شائىر، 
ئۇ يهنه ئۆز سۈپىتىده . مهدهنىيهت جهڭچىسى-اتشۇناس ۋه ئىجتىمائىي پائالىيهتچى ھهم پهنئهدهبىي

تارىخنىڭ گۇۋاھچىسى ۋه ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئېسىل مهدهنىيهت مىراسلىرى، تارىخى، تۇرمۇشى، 
ئهخالق مىزانى، پهلسهپىۋى ۋه دىنىي قاراشلىرى ھهققىده بىزنىڭ -ئىددىيىۋى پىكىرلىرى، ئهدهپ

  !زلۇقىمىزنى قاندۇرغۇچى مهنىۋى بۇالق ئۇسسۇ
  شائىرنىڭ ئېسىل مهدهنىيهت دۇردانىلىرى  .1

ئهلىشىر نهۋائىينىڭ ئائىلىسىدىكىلهر ئاساسهن ئۇقۇمۇشلۇق، بىلىملىك كىشىلهردىن بولۇپ، 
نهۋائىي كىچىكىدىنال ئهقىللىق، . ئاتىسى ۋه تاغىلىرىغىچه شائىر ھهم ئهدهبىياتنى قىزغىن سۆيهتتى

شۇنىڭ . لۇپ، ئۆز قابىلىيىتى بىلهن مهكتهپتىكى بالىالردىن ئاالھىده پهرقلىنىپ تۇراتتىزېرهك بو
زامانىسىنىڭ ئهڭ بىلىملىك . ئېتىبارىنى ئۆزىگه جهلپ قىالتتى-ئۈچۈنمۇ ھامان ئۇ چوڭالرنىڭ دىققهت

جىۋى، مهرىپهتكه بېرىلىپ، نىزامىدىن گهن-كىشىلىرىنىڭ تهربىيىسى ئارقىسىدا ياش چىغىدىال ئىلىم
خارهزمى، ئابدۇراھمان جامى، فهرىدىددىن ئهتتارى، قاسىم ئهنۋارى قاتارلىق .لۇتفى، سهككاكى، م

. ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆتكهن داڭلىق شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىنى يادلىۋاالتتى ۋه كىشىلهرگه ئوقۇپ بېرهتتى
ىپ، ئۇالر بىلهن ھهمسۆھبهت ئۆلىماالرنى تېپ-ئهلىشىر قايسى بىر شهھهرده تۇرسۇن، شۇ يهردىكى ئالىم

ئۇ زامانداش ئىلىم ئهھلىلىرىدىن ئۆگىنىپال قالماستىن، بهلكى . قىلىپ ئۇالرنىڭ بىلىمىنى ئۈگهنگهن
  .ئۆزىدىن ئىلگىرى ئۆتكهن مهشھۇر ئهدىبلهر ۋه ئالىمالردىنمۇ ئۈگهنگهن

 بولۇپ،  ئهلىشىر نهۋائىي خىلمۇخىل تۈر ۋه ساھهلهر بويىچه ناھايىتى كۆپ ئهسهر يازغان
بولۇش سۈپىتى بىلهن ئوخشاش » شېئىرىيهت مهملىكىتىنىڭ شاھى«، »شائىرالرنىڭ كامىل ئۇستازى«

ئۇنىڭ بۇ بىباھا . بولمىغان تۈر ۋه تېمىالردا نۇرغۇن نادىر ئهسهرلهرنى بىزگه مىراس قالدۇرۇپ كهتكهن
  :گۆھهرلىرىنى تۆۋهندىكىدهك سهككىز تۈركۈمگه بۆلۈشكه بولىدۇ 

Ⅰمهئانى- خهزائىنۇل(ر  دىۋانال                 (Ⅲ تهزكىرىلهر   
  مهجالىسۇن نهفائىس. 11غهرايىبۇس سىغهر                        .1
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 مهدهنىيهت دۇردانىلىرى، بۇالر شائىر يۇقارقىالر نهۋائىينىڭ ھازىرغىچه بىزگه يېتىپ كهلگهن
ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇقۇمۇشلۇق زاتالر تهرىپىدىن كۆچۈرۈپ ساقالنغان ياكى كۆچۈرۈلگهن نۇسخىسى 
ئاساسىدا قايتىدىن بېسىلغان نۇسخىلىرى بولۇپ، بۇ كۇللىياتالرنىڭ ئهڭ قهدىمىي، گۈزهل ۋه 

نهۋائىينىڭ ئالهمدىن . ى مۇزىيالردا ساقالنماقتانۇقسانسىز نۇسخىلىرى دۇنيانىڭ ھهرقايسى رايونلىرىدىك
 يىللىق ئهدهبىيات تهرهققىيات جهريانىنى گويا قاتارىسىغا 500 يىلدىن ئاشتى، بىز ئاشۇ 500ئۆتكىنىگه 

كهتكهن تاغ چوققىلىرىغا ئوخشاتساق، نهۋائىي ئىجادىيىتى ئاشۇ تاغ تىزمىلىرى ئىچىدىكى ئهڭ ئېگىز 
گهرچه نهۋائىي ۋاپاتىدىن نهچچه ئهسىرلهر ئۆتكهن . مىزدا نامايهن بولىدۇچوققا سۈپىتىده كۆز ئالدى

  . بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئهسهرلىرى ئۆزىنىڭ بهدىئىي، ئىلمىي، تهربىيىۋى قىممىتىنى يهنىال يوقاتمىغان
Ⅱ ناملىق ئهسىرى ھهققىده» لىسانۇت تهير« نهۋائىينىڭ  
 نهۋائىينىڭ بۈيۈك ئىران شائىرى شهيخ ئۇلۇغ ئهدىب ئهلىشىر) قۇشالر تىلى(» لىسانۇت تهير«

ناملىق ئهسىرىگه تۈركىي تىلدا يېزىلغان ) قۇشالر نۇتقى(» مهنتىقۇت تهير«فهرىدىددىن ئهتتارنىڭ 
  :داستاندىكى. ئۇ مهسهللىك داستان بولۇپ، نهزمىي شهكىلده يېزىلغان. نهزىرهسىدۇر

  مهنكى خىلۋهت ئىچره يۇندۇم خامهنى،« 
  ....ىلكهش نهۋائىينهقش ئهيلهرگه بۇ د

  
  يىل توققۇز يۈز ئاتمىش ئېردى داغى تۆرت،
  .كىم ئۇلۇسنىڭ كۆڭلىغه سالدى بۇ ئورت

.........  
نهۋائىي . يىللىرى يازغانلىقىنى بىلىمىز-1499- 1498دېگهن بېيىتالردىن نهۋائىينىڭ بۇ ئهسهرنى 

رگهن ئۇلۇغ مۇتهپهككۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئهسىر شهرق ئالىمىده ئۆزگىچه پهلسهپىۋى ئىددىيه شهكىللهندۈ
ئۇنىڭ دۇنيا قاراشلىرىغا قهدىمكى گرېك پهيالسوپلىرى، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا ئهسىردىكى . بىرى

دانىشمهنلىرى قاتارلىقالرنىڭ مهۋجۇدىيهت، ئىنسانىيهت، بىلىم، ئهخالق ۋه ئىجتىمائىي 
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ى، جاھان مهدهنىيهت غهزىنىسىگه سائادهت توغرىسىدىكى ئهقلىي ۋه گۇمانىزملىق قاراشلىر-بهخت
. ئۆچمهس تۆھپه قوشقان ئهدىب ۋه مۇتهپهككۇرالرنىڭ ئىلغار ئىجتىمائىي پىكىرلىرى تهسىر كۆرسهتكهن

قاتارلىقالرنىڭ ئهسهرلىرىده ئهكس ...بولۇپمۇ شهيخ سهئىدى، فهرىدىددىن ئهتتار، ئابدۇرهھمان جامى
  .ده زور بولغانئهتكهن تهسهۋۋۇپ ئىددىيىلىرىنىڭ تهسىرى ئاالھى

شائىر بۇ ئهسىرىنى قۇش تىلى ۋاسىتىسىده ئۆزىنىڭ دىنىي تهسهۋۋۇپى يۆنىلىشىدىكى كۆپ يىللىق 
ئىجادىي قاراشلىرىنى مهلۇم سېستىمىغا سېلىش مهقسىتىده يازغان بولۇپ، بۇ ئهسهر شائىر ھاياتىنىڭ 

  . ئاخىرقى مهزگىلىده يېزىلغان
دېگهن » پنىڭ بهزى ئهھۋاللىرى توغرىسىدىكى ھېكايهتمۇئهللى«ئهسهرنىڭ ئاخىرىدا بېرىلگهن 

پارچىدىكى مهلۇماتالردىن بىلهلهيمىزكى، زېرهك ۋه ئهقىللىق ئهلىشىر كىچىك ۋاقتىدىال 
مهزگىلىدىن باشالپال داڭلىق ئىران شائىرى فهرىدىددىن ئهتتارنىڭ ئهسىرى ) توققۇز ياش-سهككىز(
مۇشۇ . قۇشقا كىرىشىپ، ھهتتا ئۇنى پۈتۈنلهي يادلىۋالغاننى زور ئىشتىياق بىلهن ئو» مهنتىقۇت تهير«

. كىتابنىڭ سهۋهبىدىن كىشىلهردىن قاچىدىغان، يالغۇزلۇقنى، جىمجىتلىقنى خااليدىغان بولۇپ قالغان
ئانىسى ئهنسىرىگهنلىكتىن كىتابنى يوشۇرۇپ قويغان -بۇنىڭدىن ساۋاقداشلىرى قورقۇپ كهتكهن، ئاتا

نهۋائىي شېئىرىيهتته . ئېلىۋالغان نهۋائىي ھهمىشه مهخپىي تهكرارالپ يۈرگهنبولسىمۇ، كىتابنى يادقا 
داڭق قازىنىپ، نۇرغۇن ئهسهرلهرنى يېزىپ، شېئىرىيهت ساھهسىده شۇنچه كۆپ پائالىيهتلهرنى ئېلىپ 

نى تهرجىمه ئۇسلۇبى بىلهن يېزىپ چىقىش ئارزۇسىنى ھېچ ۋاقىت »مهنتىقۇت تهير«بارغان بولسىمۇ، 
. ھهتتا بۇ كىتابنى يازالماي ئۆلۈپ كهتسهم ئارماندا كېتىمهن دهپ ئويلىغان. چىقارمىغانئېسىدىن 

نهۋائىي ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىدىكى ئاشۇ تهسىر ۋه ئارزۇالرنىڭ تۈرتكىسىده، گهرچه مهزمۇن جهھهتتىن 
 .ناملىق بۇ ئهسهرنى يېزىپ چىققان» لىسانۇت تهير«زور پهرقلهنسىمۇ، ئهللىك سهككىز يېشىدا 

نهۋائىينىڭ بۇ ئهسىرى مهيلى مهزمۇن ياكى بهدىئىي ئاالھىدىلىكته بولسۇن، شهيخ فهرىدىددىن 
ى بىلهن سېلىشتۇرغاندا بىرمۇنچه »مهنتىقۇت تهير«ئهتتارنىڭ پارس تىلى بىلهن يېزىلغان 
ىر ئهلىش. نىڭ تهرجىمىسى دهپ ئاتىغان» مهنتىقۇت تهير«ئۆزگىچىلىككه ئىگه بولسىمۇ، ئۇ بۇ ئهسهرنى 

سۆزىنى قانچه قېتىمالپ تىلغا ئالسىمۇ، بۇ ئهسهرنى ھهرگىزمۇ ئهينهن تهرجىمه ” تهرجىمه “نهۋائىي 
قىلمىغان، بهزى پارچىالرنى چىقىرىۋهتكهن، يېڭى قاراشالرنى، ئىددىيىلهرنى قوشقان، ئهسهرنىڭ 

مغىسى بېشىدىن ئاخىرىغىچه ئۆزىنىڭ مۇستهقىل ئىددىيىسى ۋه ياشىغان دهۋرىنىڭ ئۆچمهس تا
  .بېسىلغاندۇر

بۇ ئهسهرنىڭ دۇنيانىڭ ھهرقايسى رايونلىرىدىكى كۈتۈپخانا ۋه مۇزىيلىرىدا ساقلىنىۋاتقان ھهرخىل 
تۈركىيهده ئىككى خىل . نۇسخىلىرى بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده ئهڭ مۇھىمى لېنىنگراد نۇسخىسىدۇر
ۋائىي ئهسهرلىرى توپلىمى نۇسخىسى ساقالنغان بولۇپ، بۇ نۇسخا كىتابالرنىڭ ھهر ئىككىسى نه

  :بۇالر . ى ئىچىدىن تېپىلغان»كۇللىيات«
  . نۇسخاAتۈركىيه سۇاليمانىيه كۈتۈپخانىسىدا ساقالنغان ). 1(
  . نۇسخاBتوپقاپى سارىيى، رهۋان كۆشكۈ كۈتۈپخانىسىدا ساقالنغان ). 2(

. ۇق قوليازما نۇسخىسىمۇ بار نۇمۇرل0098يهنه شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيدا ساقلىنىۋاتقان 
 )بۇ ماقالىده شۇ نۇسخا ئاساس قىلىندى(

  نىڭ ئاساسىي مهزمۇنى» لىسانۇت تهير«. 1
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ھهممىمىزگه مهلۇمكى، نهۋائىي . تهسهۋۋۇپچىلىق ئىددىيىسى سىڭگهن ئهسهر» لىسانۇت تهير«
بهندىيه تهرىقىتى ياشىغان دهۋرده تهسهۋۋۇپ پهلسهپىسىنىڭ مۇھىم ئىقىملىرىدىن بىرى بولغان نهقشى

مىالدىيه (نهۋائىينىڭ ئۇستازى ئابدۇرهھمان جامى . ئوتتۇرا ئاسىيادا راسا گۈللىنىش باسقۇچىدا تۇراتتى
ۋه ئۇنىڭ ئۇستازى سهئىددىدىن قهشقهرى قاتارلىق مۇتهپهككۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهۋج ) 1414-1492

بولۇپمۇ جامى نهقشىبهندىيه . كىللىرى ئىدىئالغان نهقشىبهندىيه تهرىقىتىنىڭ ھىراتتىكى مهشھۇر ۋه
تهرىقىتىنىڭ پىرلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئىددىيه جهھهتتىن ياش ئهلىشىرگه كۈچلۈك تهسىر 

يهنه بىر تهرهپتىن نهۋائىي بالىلىق چاغلىرىدىال مهشھۇر پارس شائىرى ۋه مۇتهپهككۇر . كۆرسهتكهنىدى
خۇالسىلىغاندا، . ڭقۇر تهسىرىگه ئۇچرىغانىدىفهرىدىددىن ئهتتارنىڭ تهسهۋۋۇپ تهلىماتىنىڭ چو

نهۋائىي پهلسهپىسىنىڭ يادروسى ئهڭ ئالدى بىلهن ئىسالم تهسهۋۋۇپ ئىددىيىلىرىنى ئۆزىگه مهنبه 
  .قىلغان
ئاخىر كۈچلۈك تهسهۋۋۇپ ئىددىيىسى بىلهن سۇغۇرۇلغان ئهسهر، بۇ -باشتىن» لىسانۇت تهير«

  :اقئهسهرنىڭ ئاساسىي سيۇژىت ۋهقهلىكى مۇند
ئۇالر مهجلىس ئېچىپ، . بىر كۈنى گۈلىستان قۇشلىرى، ئورمان ۋه باياۋان ئۇچارلىقلىرى يىغىلدى

لېكىن پهسلهر ئۇلۇغالرنىڭ، . شۇ ئارقىلىق ئۆز گۇرۇھلىرىنىڭ سۈپهتلىرىنى كۆرسهتمهكچى بولۇپتۇ
رنىنى ئىگهللىۋېلىشى رهزىللهر ئېسىللهرنىڭ، پهزىلهتسىزلهر پهزىلهتلىكلهرنىڭ، نادانالر ئاقىلالرنىڭ ئو

بىلهن ئهسلىدىكى قىزغىن مۇھهببهت بىلهن ئولتۇرۇش ياساپ، كۆڭۈل ئېچىپ، بهزمىدىن كېيىن كۆككه 
پۈتۈن . ماجىرا كۆتۈرۈلىدۇ-پهرۋاز قىلىدىغان گۈزهل ئارزۇلىرى يوققا چىقىپ، مهجلىسته غوۋغا، جېدهل

ى تۆۋهن كۆرگۈسى، قۇللۇق ۋه مهجلىس ئهھلى ئۆزلىرىنى ئېسىل ساناپ، ھېچقايسىسىنىڭ ئۆزىن
ئۇالر بىر پادىشاھقا، يهنى ئىنسابلىق ھۆكۈمران ۋه ئادىل، . خىزمهتكارلىققا چۈشۈپ قالغۇسى كهلمهپتۇ

قۇشالر تائىپى دهل مۇشۇنداق ھالهتته تۇرغاندا، يهنى شهۋكهتلىك بىر . ھوشىيار خانغا مۇھتاج بوپتۇ
 قۇشالرغا يول كۆرسىتىپ، ئۇالرغا سۇمۇرغ پادىشاھنىڭ زۆرۈرىيىتىگه دۇچ كهلگهنده، ھۆپۈپ

قۇشالر ھۆپۈپتىن پادىشاھنىڭ خىسلهتلىرىنى بايان قىلىپ . پادىشاھنىڭ قېشىغا بېرىشنى ئېيتىپتۇ
نىڭ »سۇمۇرغ«ھۆپۈپ قۇشالرغا پادىشاھ . بېرىشنى ۋه ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئاپىرىشنى ئۆتۈنىدۇ

  :الرغا مۇنداق دهپتۇخاسىيهتلىك سۈپىتىنى بايان قىلغاندا، قۇش
ئۇ بىزنىڭ بارلىق . بىزنىڭ شۇنداق بىر پادىشاھىمىز باركى، ئۇ بارلىق شاھالرنىڭ شاھىدۇر«

سۈپهتلىرى جاھان ئىچىده . يىگانه، ئۇنىڭ شىرىكى يوق-ئۇنىڭ ئۆزى يهككه. ئهھۋالىمىزدىن خهۋهردار
ئالمىغۇچه ھېچكىم بىر تېنىق بۇ سۈپهتلهر ئۇنىڭ ئىسمىغا باغالنغان، ئۇنىڭدىن ئىجازهت . مهشھۇر

  ».ئااللمايدۇ
ھۆپۈپ مۇنۇالرنى بايان قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ پهيدا بولۇشى توغرىسىدىكى ئهپسانىنى سۆزلهپ 

. قۇشالرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان قىزىقىشى ئىنتايىن كۈچىيىپ، ئۇنى كۆرۈشكه ئىشتىياق باغاليدۇ. بېرىدۇ
قۇشالر . ىپ، ئۇالرنى پادىشاھنى ئىزدهشكه رىغبهتلهندۈرىدۇھۆپۈپ ھهممه قۇشقا بىرمۇ بىر خىتاب قىل

ھۆپۈپنى ئۆزلىرىگه يول باشلىغۇچى قىلىپ سايالپ، ئۇنىڭ رهھبهرلىكىده سۇمۇرغنىڭ دهرگاھىغا يول 
لېكىن سهپهر ئۈستىده بۇ سهپهرنىڭ ئۇزۇنلۇقى، جاپالىقلىقىدىن بهزى قۇشالر سهپهردىن . ئالىدۇ

قۇشالرنىڭ سهپهرنى تامامالپ، سۇمۇرغنىڭ . لدا ھۆپۈپكه ئۆزره ئېيتىدۇئايرىم ھا-يالتىيىپ ئايرىم
بۇ . قۇشالرنىڭ بۇ سهپهرنى ئاخىرالشتۇرۇشقا كۆزى يهتمهيدۇ. دىدارىنى كۆرۈش ئىرادىسى سۇنىدۇ



 سان-6                                                                                 سادا

 
59 

 

ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ رهھبىرى بولغان ھۆپۈپ، ئۇالرنىڭ ئۆزرىسىنى ئاڭالپ، تهنقىدلهپ، ھهرخىل 
ئۇندىن كېيىن ھۆپۈپ قۇشالر سورىغان ھهربىر سوئالغا ئۇالرغا ئىلھام . هلتۈرىدۇھىكايهتلهرنى دهلىل ك

قۇشالرغا بۇ سهپهرنىڭ ناھايىتى ئۇزاق ھهم مۈشكۈل، ئهمما . بېرىش ئۈچۈن ئهستايىدىل جاۋاب بېرىدۇ
شهرهپلىك ئىكهنلىكىنى، بۇ يولدا تهلهپ ۋادىسى، ئىشق ۋادىسى، مهرىپهت ۋادىسى، ئىستىغنا 

ۋادىسى ۋه پهقرۇفهنا ) ھهيرانلىق(ۋادىسى، ھهيرهت ) يىگانىلىك(ۋادىسى، تهۋھىد ) زلىكھاجهتسى(
ۋادىسىدىن ئىبارهت يهتته ۋادىنىڭ بارلىقىنى، بۇ ۋادىالرنىڭ ھهربىرىده ) پېقىرلىق ۋه يوقلۇق(

شۇ تهرىقىده قۇشالر . خهتهر بارلىقىنى بايان قىلىدۇ-غۇسسهلهر ۋه خهۋپ-ھېسابسىز غهم-ھهددۇ
ئهڭ ئاخىرىدا يۈز تۈمهنمىڭ قۇشالر ئىچىدىن ئوتتۇز نهپهر قۇش . هققهتلىك سهپهرنى داۋامالشتۇرىدۇمۇش

چارچاپ، تهنلىرىده جاندىن ئهسهر -مىڭلىغان بااليىئاپهتلهرنى يېڭىپ، ئهڭ ئاخىرقى مهنزىلگه ھېرىپ
 ھالهتلهردىن شهرھ ئهسهرنىڭ ئاخىرىدا شائىر ئۆزى ھهققىدىكى نۇرغۇن. قالمىغان ھالدا يېتىپ كېلىدۇ
  .يېزىش ئارقىلىق تاماملىغان

Ⅲ» نىڭ ئهدهبىي قىممىتى»لىسانۇت تهير  
. ــ مهسهللىك داستان بولۇپ، نهزمىي شهكىلده يېزىلغان) قۇشالر تىلى(» لىسانۇت تهير«

چوڭقۇر بىلىم، پىشقان بهدىئىي سهنئهت، ئاجايىپ يىتۈك تهپهككۇر ۋه ھېكمهت » لىسانۇت تهير«
  .ى بىلهن تولغان بىر خهزىنهجاۋاھىرلىر

پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا، جۈملىدىن، ئۇيغۇر خهلقى ئارىسىدا چوڭقۇر تهسىر » لىسانۇت تهير«
قوزغىغان، بهدىئىي مۇۋهپپهقىيىتى ناھايىتى زور بولغان، ئۇيغۇر خهلقى سۆيۈپ ئوقىغان، قۇشالر تىلى 

نهۋائىي پۈتۈن ئىجادىيىتى داۋامىدا . لدىۋاسىته قىلىپ يېزىلغان ئهڭ ئاخىرقى بىر داستان بولۇپ قا
ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئىلغار پهلسهپىۋى قاراشالرنى ئومۇمالشتۇرۇپ يهكۈن چىقىرىش سۈپىتىده يېزىلغان 

داستانى ئۇيغۇر كالسسىك ئهدهبىياتىنىڭ پارالق نهمۇنىلىرىدىن بىرى بولۇپ » لىسانۇت تهير«
  .ھېسابلىنىدۇ

سسىك ئهدهبىياتىدا تۇتقان ئورنى ۋه كۆرسهتكهن تهسىرى نىڭ ئۇيغۇر كال» لىسانۇت تهير«
ئىنتايىن چوڭ بولۇپ، ئۇ غايهت زور ئىلمىي تهتقىقات قىممىتىگه ئىگه بولۇپال قالماستىن، يهنه كهڭ 

ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئهدهبىياتىدىكى قىممىتىنى . دائىرىلىك ئهدهبىي قىممهتكه ۋه پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه
ھهرقانداق بىر ئهسهرنىڭ ئهدهبىي قىممىتى . ز بىلهنال سۆزلهش كۇپايه قىلمايدۇئىككى ئېغىز سۆ-بىر

ئۇنىڭ تهربىيىۋى قىممىتى، بىلدۈرۈش قىممىتى، ئېستېتىك قىممىتى ۋه مىللىيلىك قىممىتى قاتارلىق 
نىڭ ئهدهبىي قىممىتىنى سۆزلهش » لىسانۇت تهير«شۇڭا . تهرهپلهرده ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بولىدۇ

ۈنمۇ ئهسهرنى ھهرقايسى جهھهتتىن تولۇق ۋه ئهتراپلىق تهھلىل قىلىش، ئهسهرنىڭ ئۆزگىچه ئۈچ
ئاالھىدىلىكلىرى، ئارتۇقچىلىق تهرهپلىرىنى، كىشىلهرگه بهرگهن تهربىيه ۋه تهسىر، ئېستېتىك زوق 

دىكى نىڭ ئهدهبىي قىممىتى تۆۋهن» لىسانۇت تهير«مېنىڭچه، . قاتارلىقالرنى ياخشى ئىگهللهش الزىم
  :بىرقانچه تهرهپته ئىپادىلىنىدۇ دهپ قارايمهن

ئهدهبىي ئهسهرنىڭ تهربىيىۋى قىممىتى كۆپ تهرهپلىمىلىك بولۇپ، يازغۇچى بۇ ئارقىلىق 
كىتابخانالرغا تۇرمۇش كارتىنىسىنى كۆرسىتىپ ئۇالرغا نېمىنىڭ راستلىقى، نېمىنىڭ گۈزهل، نېمىنىڭ 

نى مهدھىيىلهش كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كىشىلهرنى رهزىللىكىنى، نېمىگه قارشى تۇرۇش، نېمى
  .سائادهتلىك تۇرمۇش كهچۈرۈشكه ئىلھامالندۇرۇشنى ئۆزىگه مهقسهت قىلىدۇ-تېخىمۇ بهخت
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ئهسهر سيۇژىتى قۇشالرنىڭ سهرگۈزهشتىلىرى ئاساسىدا » لىسانۇت تهير«ھهممىمىزگه مهلۇم، 
نىڭ تهسهۋۋۇپ قاراشلىرىنى، پهلسهپىۋى ئىددىيىلىرىنى يېزىلغان پهلسهپىۋى داستان بولۇپ، شائىر ئۆزى

غا ئوخشاش قۇش تىلى ۋاسىتىسىده ۋاسىتىلىك ئىپادىلهپ، » مهنتىقۇت تهير«فهرىدىددىن ئهتتارنىڭ 
  .ئۆزگىچه يېڭى بىر خىل ئۇسلۇب ۋه ئهدهبىي ئېقىم شهكىللهندۈرگهن

لهن ئۇنىڭ تهربىيىۋى قىممىتى نىڭ ئهڭ چوڭ مۇۋهپپهقىيىتى ئالدى بى» لىسانۇت تهير«مېنىڭچه 
جهھهتته ئىپادىلهنگهن بولۇپ، نهۋائىدىن ئىلگىرى ۋه شۇ دهۋرده ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىرمۇنچه 
كىشىلهرده يهنى فهرىدىددىن ئهتتار، ئابدۇرهھمان جامى قاتارلىقالردا تهسهۋۋۇپچىلىق ئىددىيىۋى 

نى ئوقۇپ كىشىلهردىن »مهنتىقۇت تهير«دا خۇددى نهۋائىي كىچىك ۋاقتى. ئېقىمى كهڭ ۋه چوڭقۇر ئىدى
ئۆزىنى ئېلىپ قېچىپ غهلىته بولۇپ قالغىنىغا ئوخشاش، سوپىالرنىڭ تهسهۋۋۇپ تهلىماتى بويىچه 

سائادهتكه ئېرىشىش -ئۇالرچه ئىنسان بهخت. مۇھهببهت باغلىمايدۇ-تىن باشقىغا ئىشق»ئىالھ«ئىنسان 
بۇنىڭ . نىڭ ۋىسالىغا ئېرىشىش كېرهك» ئالال«لغان قى» تهجهللى«ئۈچۈن، پهقهت ئۆزىنى ياراتقان، 

ئهمما نهۋائىي . تهركىيدۇنيالىق يولىنى تۇتۇشتۇر-بىر يولى بۇ دۇنيادىن ۋاز كېچىپ، زاھىد-بىردىن
ئوقۇسىمۇ، شۇنداقال ) مهدھىيه(سانا -ده ئالال، پهيغهمبهر، چاھارىياالرغا ھهمدۇ» لىسانۇت تهير«

زىش بىلهن بىرگه تهسهۋۋۇپ تهلىماتىنىڭ ئاساسچىلىرىدىن بىرى ئهسىرىنى ئهتتارنى سېغىنىپ يې
بولغان ئهتتار ۋه ئۇنىڭ تهسهۋۋۇپ تهلىماتىغا مهدھىيه ئوقۇسىمۇ، ئهمما داستان سۇژىتىدىكى بهزى ۋهقه 

لىرىده قاتمال ۋه بۇرمىالنغان تهسهۋۋۇپ ئىددىيىلىرىدىن چهتنهپ باشقىچه ئىددىيىنى » ھېكايهت«ھهم 
» ئىنسان-تهبىئهت-تهڭرى«ده » لىسانۇت تهير«شائىر ئۆز ئهسهرلىرىده جۈملىدىن . يىدۇئوتتۇرىغا قو

مهسىلىسىنى مۇھاكىمه » ئىنسان-)سوپىالر(دىنىي كهسىپدارالر -تهڭرى«مهسىلىسىگه يانداشقان ھالدا 
. رهتتىبۇ ئۇنىڭ ئىنسانىيهتنى ئاساسىي ئورۇنغا قويغان ئىجتىمائىي قاراشلىرىنى ئىپادىلهپ بې. قىلىدۇ

مىسال ئالساق، قۇشالر جامائهسى ھۆپۈپتىن سۇمۇرغ ئهپسانىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، تهشۋىشكه 
لېكىن ھۆپۈپ نۇرغۇن ھېكايهتلهرنى . بىر ئۆزره ئېيتىپ قىپقالماقچى بولىدۇ-چۈشۈشكه باشالپ بىرمۇ

رغ بىلهن بولغان قۇشالر ئۆزلىرىنىڭ سۇمۇ. سۆزلهش ئارقىلىق ئۇالرغا نۇرغۇن ھهقىقهتنى سۆزلهيدۇ
  :مۇناسىۋىتى ھهققىده سوئال سورىغاندا، ھۆپۈپ سۇمۇرغ ۋۇجۇدى ھهققىده مۇنداق دهيدۇ

  :ھۆپۈپ قۇشالرغا يېتهرلىك ۋه پايدىلىق جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى
ئۇنىڭ يوشۇرۇن ۋۇجۇدىنىڭ . ــ ئۇ شاھىنشاھى ئالىيجاناب ئهسلىده بىر مهخپىي خهزىنه ئىدى

دېگهن ئىباره » مهن يوشۇرۇن خهزىنه ئىدىم«. رۇتقۇچى قۇياش ئهينهك بوپتۇھۆسنىگه جاھاننى يو
بۇ جىلۋىلىنىشتىن . ئۇ پادىشاھ ئۆزىنى ئاشكارىالش نىيىتىده جىلۋىلهندى. شۇنىڭدىن  بىشارهتتۇر

قايسى سايه پاكلىق بىلهن جىلۋىگهر بولسا، . ئۇنىڭ قۇياشتهك يۈز تۈمهنمىڭ سايىلىرى ئاشكارا بولدى
شۇنى بىلگىنكى، بارچه ئالهم قۇشلىرى ئۇنىڭ . شاھ ئۇنىڭغا قۇدرهت كۆزى بىلهن نهزهر سالدىئۇ پادى

دېمهك، سىلهردهك قۇشالرنىڭ ۋۇجۇدىنىڭ ئاپىرىده بولغانلىقى سۇمۇرغ بىلهن . ۋۇجۇدىنىڭ سايىسىدۇر
  ........بولغان مۇناسىۋىتىڭالرنىڭ ئاشكارا بولغانلىقىدۇر

. گهن بولسا، ئۇنىڭ سايىسى ھهرگىز ئاشكارا بولمىغان بوالتتىسۇمۇرغ ئۆزىنى يوشۇرۇش ئىستى
  .....سايىنىڭ پهيدا بولغانلىقى سايه سالغۇچىنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكىگه كۈچلۈك پاكىتتۇر

ئۇ بۈيۈك پادىشاھ ھهمىشه . ئهي كامالهت ئىگىلىرى، ئۇ ئهينهك باشقا نهرسه ئهمهس، پاك كۆڭۈلدۇر
 ئۇ ھهقىقىي پادىشاھ ئۆز ھۆسنىنى ئاشكارا قىلغاندا، سهن ئۆز كۆڭلۈڭ .ئاشۇ ئهينهكته نامايهن بولىدۇ
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  . بىلهن ئۇنىڭغا ئهينهك تۇتقۇچى بولىسهن
يىگانه -دېمهك، نهۋائىي ئۆزىدىن ئىلگىرىكى تهسهۋۋۇپچىالرغا ئوخشاشال ئالالنى ئالهمدىكى يهككه

ۇچىسى، ئىگىسى ھهم ئهسلى زاتى ئۇنىڭچه ئالال بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ ياراتق. بارلىق دهپ قارايتتى
شۇڭا ئالهمدىكى بارلىق مهۋجۇدات ئالال تهرىپىدىن يارىتىلىپ، ئاخىرقى ھېسابتا يهنه ئالالغا . ئىدى

كائىناتتىكى باشقا شهيئىلهر ئالال سۈپهتلىرىنىڭ تارقاق ياكى قىسمهن ھالدىكى پارالپ . قايتاتتى
رىنىڭ تولۇق ۋه پۈتۈن ھالهتتىكى پارالپ كۆرۈنۈشى كۆرۈنۈشى بولۇپ، پهقهت ئىنسانال ئالال سۈپهتلى

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالنى تونۇش ۋه بىلىش ئۈچۈن ئهڭ ئالدى بىلهن ئىنسان ئۆزىنى تونۇشى . بوالاليتتى
  .ۋه بايقىشى زۆرۈر دهپ قارايتتى

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋىلىشقا بولىدۇكى، نهۋائىينىڭ تهسهۋۋۇپ قارىشىدا ئىنساننىڭ شۇ قهدهر 
شۇڭا ئىنسان . غلىنىشى دهل ئىنسان قهلبىنىڭ ئالال سىرلىرىنىڭ ماكانى بولغانلىقىدا ئىدىئۇلۇ
نهۋائىينىڭ قارىشىچه، . نى سىرتقى دۇنيادىن ئهمهس، بهلكى ئۆزىدىن ئىزدىشى كېرهك ئىدى)ئالال(ھهق

 شۇڭا ئالال .ئىنسان ئالال ياراتقان جىمى مهخلۇقات ئىچىدىكى ئهڭ يۈكسهك، ئهڭ ئۇلۇغ ئىجادىيهت ئىدى
ئۇ يهنه . پهرىشتىلهرنىمۇ ئادهمگه سهجده قىلىشقا بۇيرىغانىدى-ئىنساننى ياراتقاندا بارلىق ماالئىكه

ئىنساننىڭ ئىنسانىي كامىللىقى ئۇنىڭ ئۆزىنى قانچىلىك دهرىجىده بىلىشى ۋه تونۇشى ئارقىلىق ئهمهلگه 
ى ئۆزىنى سۆيۈش ئۆز مهنىسىده ئالالنى چۈنك. ئاشىدۇ، شۇڭا ئىنسان ئۆزىنى سۆيۈشى، قهدىرلىشى الزىم

  .سۆيۈش بولىدۇ دهپ قارايدۇ
بۇندىن باشقا نهۋائىي بۇ داستاندا مهجازىي ۋاستىلهردىن پايدىلىنىپ، سىمۋوللۇق ئۇسۇلىنى 

دىن ئىبارهت ئۈچ خىل تىپتىكى » قۇشالر«ۋه ) ھۆپۈپ(» ھۇدھۇد«، »سۇمۇرغ«قوللىنىپ، 
كه ۋهكىل قىلىپ، تهڭرى بىلهن ئىنساننىڭ » ئىنسانىيهت«ۋه » سوپى«، »تهڭرى«پىرسۇناژالرنى 

مۇناسىۋىتى مهسىلىسىده ئۆزى بىلهن تهسهۋۋۇپچىالرنىڭ پىكرىگه زىت بولغان پىكىرنى ئوتتۇرىغا 
تهسهۋۋۇپچىالر خۇددى ھۇدھۇد ئېيتقىنىدهك ھهممه نهرسىدىن ۋاز كېچىپ، ئىشققا يېتىش . قويىدۇ

لىك ئىددىيىسىدىن » مهن«ڭىش، مۇھهببهتنى ھهم تهرك ئېتىپ، ئۈچۈن تهركىيدۇنياچىلىق يولىغا مې
مىسالغا ئالساق، داستاندا . لىققا يهتكىلى بولىدىغانلىقىنى تهرغىب قىلىدۇ» فهنا«قۇتۇلغاندىال ئاندىن 

دېگهن پارچىدا ھۆپۈپ » ھۆپۈپنىڭ قۇشالرغا كۆڭۈل بېرىپ، ئۇالرنى ۋىسال يولىغا قىزىقتۇرغانلىقى«
  :ق دهيدۇقۇشالرغا مۇندا

بىرىڭالرغا ھهمدهم بولدۇڭالر، -ھهممىڭالر ئۇ پادىشاھنىڭ يولىغا قهدهم قويدۇڭالر ۋه بۇ يولدا بىر«
شۇڭا . ئۇ پادىشاھنى ئۇلۇغالش ۋه تهربىيىلهش سىلهرنىڭ بارلىق ئاۋازىڭالرنىڭ مهزمۇنىدۇر

ىكرى ۋه پىكرىدىن ئىچىدىغىنىڭالرمۇ ئاشۇ پادىشاھنىڭ زىكرى ۋه يادى بولغاي، ئۇنىڭ ز-يهيدىغان
مۇبادا بىر ئهخمهق ئاتىكاچى كېلىپ، سىلهرنى ئۈركۈتۈپ، كۆزۈڭلهردىن . باشقا تىن تارتمىغايسىزلهر

ئهقىل شېمىنىڭ نۇرىنى يوشۇرۇپ، ئاراڭالرغا ئىختىالپ ۋه توپىالڭ سالسا، ھهربىرىڭالرنى ئاۋاره ۋه 
  ».كه يول تاپالمايمىزپاراكهنده قىلسا، ئۇنداقتا ھهرگىزمۇ ئۇ ئالىي گۈلشهن تهرهپ

بۇنىڭدىن باشقا قۇشالر يول جاپاسىدىن ئۆزره ئېيتىپ سهپهرگه چىقماسلىقنى ئېيىتقاندا، 
ھۆپۈپنىڭ ئۇالرنى تىلالپ ئىشق، تهركىيدۇنياچىلىق يولىغا دهۋهت قىلغانلىقى ۋه مىسال كهلتۈرۈلگهن 

: ئهمما، نهۋائىي. ۋهكىللىك قىلىدۇبهزى ھېكايهتلىرى قاتمال ۋه بۇرمىالنغان تهسهۋۋۇپ ئىددىيىلىرىگه 
تهڭرى ئالهمنىڭ سىرتىدا ئهمهس، ئۇ پۈتۈن كائىناتقا مۇجهسسهملهشكهن، ھهممه نهرسىده ئىپادىلهنگهن 
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تهسهۋۋۇپچىالرنىڭ كهينىگه كىرىپ، رېئال دۇنيادىن ) قاتمال ۋه بۇرمىالنغان(جهۋھهر شۇ سهۋهبلىك 
بۇ ئارقىلىق قۇشالرنىڭ . م بىمهنىلىك دهپ قارىغانۋاز كېچىپ، تهڭرىنى ئىزدىمهكلىك بىھاجهت ھه

نى ئىزدهش يولىدا نابۇت » سۇمۇرغ «تهركىيدۇنياچىلىق يولىغا مىڭىشقا، ھاياتىدىن ۋاز كېچىپ،
شائىر بۇنى داستاندىكى سۇمۇرغ . قا بىلدۈرگهن نارازىلىقىنى قولاليدۇ» ھۇدھۇد«بولۇشۇپ ئاز قالغاندا 

ئۆز ھۆسنىنى ئاشكارا قىلىش ئۈچۈن ئهينهكنى «رۈلگهن ھېكايهت ۋۇجۇدى ھهققىدىكى مىسال كهلتۈ
  :يهنى. ده ئېنىق ئىپادىلهيدۇ» ۋاسته قىلغان پادىشاھنىڭ ھېكايىسى

ئۇ مۇتلهق پادىشاھ . ئهي مهسلهك ئىگىسى، سهنمۇ كۆڭلۈڭنى ئاشۇ ئهينهك دهپ خىيال قىلغىن«
تېنىڭ قهسىرىڭده كۆڭلۈڭنى ئهينهك . دۇئۆز جامالىنىڭ ئهكسىنى سېنىڭ ئاشۇ كۆڭۈل ئهينىكىڭگه سالى

شاھ ھۆسنىگه ئاشۇ ئهينهكتىن نهزهر سالغىن، سهن ئالدى بىلهن ئۇ ئهينهكنى تازىالپ، . دهپ بىلگىن
كۆڭلۈڭنى پاك تۇتقىن، ئاندىن ئۇ پادىشاھنىڭ . نۇرالندۇرمىساڭ، شاھ ئۆز ئهكسىنى ئۇ يهرگه سالمايدۇ

  ».نىكىڭده دائىم جىلۋىلىنىپ تۇرىدۇجامالىنىڭ ئهكسى كۆڭۈل ئهي-گۈزهل ھۆسىن
نهۋائىي يۇقارقىغا ئوخشاش نۇرغۇن ھېكايهتلهر ئارقىلىق سوپىالرنىڭ يالغان تهقۋادارلىق بىلهن 
زاھىدلىق، تهركىيدۇنياچىلىقنى تهشهببۇس قىلىپ تهسهۋۋۇپنى دهستهك قىلىش ئارقىلىق ئالدامچىلىق 

  .كهچۈرۈشكه، ھاياتنى قهدىرلهشكه تهۋسىيه قىلغانقۇشالرنى ئهركىن ھايات . قىلىشىغا قارشى تۇرغان
ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا داستاننىڭ تهربىيىۋى قىممىتى نهۋائىينىڭ ئۆزىگه خاس خهلقچىللىق ۋه 
ئىنسانپهرۋهرلىك ئىددىيىسىده ئۆز ئىپادىسىنى تاپقاندىن باشقا يهنه ئۇنىڭ بىلىم، ئىراده، ئهركىنلىك، 

پهن قاتارلىق مهسىلىلهر توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرىدىمۇ ئۆز -لىك، ئىلىمئهخالق، ئىتتىپاقلىق، گۈزهل
بۇالرنى داستاندىكى ھۆپۈپنىڭ قۇشالرنى رېغبهتلهندۈرۈپ ئېيتقان ھهربىر ئېغىز . ئىپادىسىنى تاپقان

سۆزلىرى، قۇشالرنىڭ ئۆزره ئېيتقاندا دېگهن سۆزلىرى ۋه بۇنىڭغا دهلىل كهلتۈرۈلگهن -گهپ
خىرىدا قۇشالرنىڭ ھۆپۈپتىن بىرمۇبىر سورىغان سوئاللىرى ۋه ئۇنىڭغا كهلتۈرۈلگهن ھېكايهتلهر، ئا

  .مىسالالردىن كۆرۈۋىلىشقا بولىدۇ
نىڭ ئهدهبىي قىممىتى يهنه ئۇنىڭ بىلدۈرۈش قىممىتىنىڭ »لىسانۇت تهير«ئىككىنچىدىن، 

  .يۇقىرى بولغانلىقىدا دهپ قارايمهن
پ تهرهپلىمىلىك بولۇپ، ئۇ بىزنىڭ تۈرلۈك دهۋر، ئهدهبىي ئهسهرنىڭ بىلدۈرۈش قىممىتى كۆ

  .تۈرلۈك جهمئىيهت، تۈرلۈك مىللهتلهرنىڭ تارىخىنى ۋه ھازىرقى ئهھۋالىنى بىلىشىمىزگه ياردهم بېرىدۇ
داستانى مهيلى مهزمۇن ياكى بهدىئىي ئاالھىدىلىك جهھهتته » لىسانۇت تهير«نهۋائىينىڭ 

ىگه قارىغاندا » مهنتىقۇت تهير«س تىلىدا يېزىلغان بولسۇن، شهيخ فهرىدىددىن ئهتتارنىڭ پار
نىڭ تهرجىمىسى دهپ » مهنتىقۇت تهير«بىرمۇنچه ئۆزگىچىلىكلهرگه ئىگه بولسىمۇ، ئۇ بۇ ئهسىرىنى 

لېكىن باشقا مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، نهۋائىي بۇ داستاننى ئهتتار داستانىنىڭ ئاساسىي . ئاتىغان
، يېڭى ماتىرىيالالردىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ماتىرىياللىرى ئاساسىدا يازغان لىنىيىسىنى ساقلىغان ھالدا

بولۇپ، داستاندا مىسال كهلتۈرۈلگهن كۆپ ساندىكى ھېكايىلهرنى ئۇ خهلق رىۋايهتلىرىدىن پايدىلىنىپ 
» نهۋائىي ۋه ئهتتار«يىلى يازغان -1927بېرتىلىس .ئې.ئاتاقلىق شهرقشۇناس ئالىم يى. ئىجاد قىلغان

لىسانۇت «ېگهن ماقالىسىده، بۇ ئىككى ئهسهر ئۈستىده مهخسۇس سېلىشتۇرما تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، د
دېمهك بۇ داستان . نىڭ ئورىگىنال ئهسهر ئىكهنلىكىنى مىسالالر بىلهن دهلىللهپ كۆرسهتكهن» تهير

زىلغان نىڭ تهرجىمىسى بولماستىن، بهلكى ئۇنىڭغا يې» مهنتىقۇت تهير«فهرىدىددىن ئهتتارنىڭ 
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  .نهزىرهدۇر
ئالدى بىلهن بىز بۇ ئهسهر ئارقىلىق ئوتتۇرا ئهسىردىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇھىتىدا مهۋجۇت بولۇپ 
.  تۇرۇۋاتقان تهسهۋۋۇپ تهلىماتىدىن، ئهينى دهۋردىكى پهلسهپىۋى ئىددىيىلهردىن خهۋهردار بوالاليمىز

ئىشانالرنىڭ -پ چۈشهنگهن، سوپىنهۋائىي تهسهۋۋۇپنى خالىسلىق، پاكلىق، سادىقلىق تهلىمى ده
كه بولغان » ھۆپۈپ«قۇشالرنىڭ . يالغان تهقۋادارلىق قىلىشلىرىغا، بىمهنىلىكلىرىگه تاقهت قىاللمىغان

نارازىلىقىنى قوللىغان، ھۆپۈپنىڭ قۇشالرنى تهركىيدۇنياچىلىققا تهرغىب قىلىدىغانلىقىنى تهنقىد 
لىق، زاھىدلىقنى تهرغىب قىلىدىغان تهسهۋۋۇپچىالردىن ئۇ بۇ قاراشلىرى بىلهن تهركىيدۇنياچى. قىلغان

كه »ئىنسانىيهت«ۋه » سوپى«، »تهڭرى«ده »لىسانۇت تهير«بۇ خىل كۆز قاراشالر . پهرقلىنهتتى
نى سىمۋول قىلىپ، ئۇالرنىڭ سۆھبهتلىرى ئارقىلىق ئىلگىرى »قۇشالر«ۋه » ھۇدھۇد«، »سۇمۇرغ«

تهلهپ، (ۋۇپتىكى قهلىبنى پاكالش جهريانىنىڭ يهتته مۇقامى بۇندىن باشقا، داستاندا تهسهۋ. سۈرۈلگهن
ناھايىتى چوڭقۇر مهنىلىك ھېكايىلهر بىلهن ) ئىشق، مهرىپهت، ئىستىغنا، تهۋھىد،ھهيرهت، فهقرۇفهنا

  .تهپسىلىي چۈشهندۈرۈلگهن
 داستانىدا يۇقىرىدا بايان قىلىنغانغا ئوخشاش تهسهۋۋۇپ ئىددىيىسى توغرىسىدا» لىسانۇت تهير«

بىرمۇنچه بىلىمگه ئىگه بولغاندىن باشقا، ئهينى ۋاقىتتىكى باشقا شائىرالرمۇ ئۆز ئهسهرلىرىده ئاساسىي 
ئورۇندا قويۇپ كېلىۋاتقان مهرىپهتلىك، ئادىل شاھ باشچىلىق قىلغان غايىۋى دۆلهت قۇرۇش ئىددىيىسى 

ئاخىرقى دهۋرىده ياشىدى، ھهممىمىزگه مهلۇم، نهۋائىي تېمۇرىيلهر سۇاللىسىنىڭ . ھهم ئىپادىلهنگهن
شاھزاده، تهخت . مهكتهپداش دوستى ھۈسهيىن بايقارا ھاكىمىيىتىنىڭ مۇھىم ئىشلىرىغا ئارىالشتى

ۋارىسلىرى ۋه ھۆكۈمرانالرنىڭ تهخت تالىشىش جهڭلىرى، قىرغىنچىلىقى ۋه بۇ ئۇرۇشالرنىڭ خهلققه 
ئىي مهيلى ھىرات، سهمهرقهند ياكى تهفت نهۋا. ئېلىپ كهلگهن بااليىئاپهتلىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆردى
بۇنداق ئادالهتسىزلىك، ناھهقچىلىك، . شهھىرىده بولسۇن، نۇرغۇن رىيازهتلهرنى چهكتى

قااليمىقانچىلىقالرنى كۆرگهن نهۋائىي ئادىل، مهرىپهتپهرۋهر شاھنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ بىرلىككه 
ى، ئهل ئىچىدىكى قااليمىقانچىلىق، كهلگهن ھاكىمىيهت تۇرغۇزۇپ، دۆلهتنى قۇدرهت تاپقۇزۇشىن

ئادالهت، بىرلىك، ئهركىنلىك بولغان قۇدرهتلىك بىر دۆلهت قۇرۇشنى - مالىمانچىلىقنى تۈگىتىپ، ئهدلى
ده قۇشالرنىڭ ھهرىكىتى ۋه ئۇالرنىڭ »لىسانۇت تهير«نهۋائىي ئۆزىنىڭ بۇ ئارزۇسىنى . ئۈمىد قىلدى

قۇشالر جامائهسىنىڭ جهم بولۇپ، «داستاندىكى مىسال ئالساق، . سۆزلىرى بىلهن ئىپادىلهيدۇ
دېگهن پارچىدا بۇ خىل » بىرى بىلهن ئۆچهكهشكهنلىكى-كېيىنلىك مهرتىۋىسى ئۈچۈن بىر-ئىلگىرى

بۇنىڭدا ئهكس ئهتتۈرۈلگهن قۇشالر تائىپىسى . مهزمۇن ئېنىق ۋه ئوبرازلىق ھالدا ئهكس ئهتتۈرۈلگهن
دىكى جهمئىيهتته بولۇۋاتقان قااليمىقانچىلىقنى كۆرسىتىپ ئىچىدىكى زىددىيهت توقۇنۇشى دهل شۇ دهۋر

بىر ئادىل پادىشاھنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى يالغۇز نهۋائىينىڭال ئهمهس، بهلكى قااليمىقانچىلىق . بېرهتتى
  . ھالىتىده تۇرۇۋاتقان ھىرات خهلقىنىڭمۇ ئورتاق ئارزۇسى ئىدى

ـ ئهدهبىياتتىكى مهڭگۈ ئۆلمه نهۋائىي ئهسهرلىرىده ھهم مۇھهببهت، . س تېمامهلۇمكى، مۇھهببهت ــ
» ھهقىقىي ئىشق«ده »لىسانۇت تهير«گهرچه . ئاشىقلىق ئهڭ كۆپ ئىپاده قىلىنغان تېمىالرنىڭ بىرى

ھهقىقىي «ئاساسىي ئورۇنغا قويۇپ تهسۋىرلىنىپ، ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئىشق ) ئالالغا بولغان ئىشق(
سىمۇ، نهۋائىي كىشىلهر ئارىسىدىكى چىن مۇھهببهتنى ئىنكار قا يېتىشتىكى ۋاسىته دهپ قارال»ئىشق

يهنى نهۋائىي ئىنساننىڭ ئىنسانغا بولغان ھۆرمىتى، مۇھهببىتى ۋه ھهمنهپهسلىكىنى ھهرگىزمۇ . قىلمايدۇ
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ئاشىقالرنىڭ ۋىسالىغا يېتىشىگه ئىلھام بېرىدۇ، ھهقىقىي سۆيگۈ ئۈچۈن جېنىنى قۇربان . چهتكه قاقمايدۇ
ۋه » شهيخ سهنئاننىڭ ھېكايىسى« يهنى ئهسهردىكى . زىيدىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇقىلسىمۇ ئهر

ھۆپۈپنىڭ بايانلىرى، قۇشالرنىڭ دىئالوگلىرى كىشىلهرنى چىن مۇھهببهتنى ئۇلۇغالش، مۇھهببهت 
  .بىلهن ياشاشقا ئۈندهيدۇ

دىن ئاشۇ »رلىسانۇت تهي«دېمهك، بىز نهۋائىينىڭ تهسهۋۋۇپ تهلىماتىغا بېغىشالنغان داستانى 
دهۋردىكى ھهم نهۋائىي ئىددىيىسىدىكى تهسهۋۋۇپچىلىق، غايىۋى دۆلهت قۇرۇش توغرىسىدىكى گۈزهل 
ئارزۇالر ھهم مۇھهببهت ھهققىدىكى كۆز قاراشالردىن باشقا يهنه، قۇشالرنىڭ دىئالوگلىرى، ھېكايهتلهر 

تىكى تۈرلۈك ئىجتىمائىي ۋه مۇناجاتالر ئارقىلىق، ئهينى دهۋر كىشىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇش
مهسىلىلهرگه بولغان كۆز قاراشلىرىنىڭ ناھايىتى ئوبرازلىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىنى تونۇپ 

  .يېتهلهيمىز
داستانىنىڭ ئهدهبىي قىممىتى يهنه ئۇنىڭ مىللىيلىك قىممىتىدىمۇ » لىسانۇت تهير«ئۈچىنچىدىن، 

  .ئىپادىلىنىدۇ
 سۈپىتى بىلهن ئۆز زامانىسىدىكى تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان نهۋائىي شائىر ۋه ئهدىب بولۇش

خهلقلهر روھىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر ئۇسلۇبقا كهلتۈرۈپ، تۈركىي تىلدا يۈكسهك سهنئهت ئهسهرلىرى 
دىن ئىبارهت بۇ داستانىنى تۈركىي تىلدا يېزىش »لىسانۇت تهير«نهۋائىي . يارىتىش غايىسىدا بولغانىدى

ئهرهب تىلى گۆھهر تىل، پارس تىلى شهكهر «نى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادا مهۋجۇت بولغان ئارقىلىق، ئهي
دهيدىغان ئاغمىچىلىق ئېقىمىغا قارشى تۇرغان ھهم تۈركىي تىلدىمۇ مهجازىي ئۇسۇلدا چوڭقۇر » تىل

پ، پهلسهپىۋى مهزمۇن ئهكس ئهتتۈرۈلگهن ئهسهر يېزىش مۈمكىنچىلىكىنى ئهمهلىي جهھهتتىن ئىسپاتال
نهۋائىي بۇ ئارقىلىق تۈركىي تىلىنىڭ . ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى نامايهن قىلغان

بۇ ھهقته . يېزىقىغا ئاالھىده ئېتىبار بىلهن قارىغان-ساپلىقىنى قوغداشقا تىرىشقان ھهم تۈركىي تىل
دېگهن پارچىدا » شهرھىمۇئهللىپ ئهھۋالىدىكى بهزى ھالهتلهرنىڭ «نهۋائىي داستاننىڭ ئاخىرىدىكى 

  :مۇنداق دېگهن 
نىڭ مۇقهددهس روھ قۇشى ئهرش بېغىدىن كېلىپ، )فهرىدىددىن ئهتتار(بهلكى ئۇ بۈيۈك زات « 

ئۇ ماڭا قۇش تىلىنىڭ مۈشكۈللىرىنى ئۈگىتىپ، مېنى بۇ تىلنىڭ . كۆڭلۈمده ئۇۋا ياسىغان بولسا كېرهك
داق پىشىپ يېتىلدىمكى، قۇشالرنىڭ سۆزلىرىنى بۇ تىل ساھهسىده شۇن. ئۇستازى قىلىپ تهربىيىلىدى
  ».تۈركىي تىل بىلهن سۆزلىدىم

دېمهك، نهۋائىي ئۆزىنىڭ ئىلمىي، بهدىئىي ئهمگهكلىرى ئارقىلىق تىلىمىزنىڭ ساپلىقىنى قوغداپ 
بۇ نهۋائىينىڭ ئۆز مىللىتى، ئۆز تىلىنى نهقهدهر قىزغىن سۆيىدىغانلىقىنى، مىللىي روھىنىڭ . قالدى
  . ن يۇقىرى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇئىنتايى

چىن شهھىرىنىڭ سۈپىتى، ئۇ يهرگه سۇمۇرغنىڭ پېيى «يهنه بىر نۇقتا شۇكى، داستاندىكى 
. دېگهن پارچىدا چىن مهملىكىتىنى ئىنتايىن  گۈزهل، جهننهتتهك دهپ تهسۋىرلىگهن» چۈشكهنلىكى

ىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سۇمۇرغ پېيىنىڭ پهقهت چىن شهھىرىگىال چۈشكهنلىكىنى بايان ق
  :يهنه داستاندىكى. ۋهتهنپهرۋهرلىك، خهلقپهرۋهرلىك ئىددىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان دهپ قارايمهن

شۇ كېچىسى . بىر كېچىسى سۇمۇرغ ساياھىتى جهننهت كهبى چىن شهھىرىگه توغرا كېلىپ قاپتۇ«
ىدىن بىر تال پهي چىن شهھىرىگه سۇمۇرغنىڭ بىرال سىلكىنىش. چىن مهملىكىتى پۈتۈنلهي يورۇپ كېتىپتۇ
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  ....چۈشۈپ قاپتۇ، ئۇ ئهل شۇ پهيدىن زىننهت ۋه گۈزهللىككه ئېرىشىپتۇ
ئۇ پهينىڭ . بۇ ئۇنىڭ سۈپهتلىرىنىڭ نهمۇنىسىدۇر. ھهر تهرهپته ئۇ پهينىڭ بىردىن قىلى بار

 سۇمۇرغ ساناقسىز رهڭلىرى-بۇ پهينىڭ سان. سۈرهتلهر نامايهندۇر-شهكلىده سانسىزلىغان نهقىش
ھېچ يهر ئۇنىڭ مهسلىكىدىن خالىي . ئىسىملىرىنىڭ ھۆكمىگه بىزنى ئىشهندۈرىدۇ ۋه مهپتۇن قىلىدۇ

ئهمهس، ئهمما ھېچ كىشى ئۇ مهسلهكلهرنىڭ ئهھۋالى ھهققىده ئۈن چىقىرالمايدۇ، ئۇنىڭ بارلىق بۇيرۇق 
  »......ۋه چهكلهشلىرى بىزگه پهرىزنىڭ ئۆزىدۇر

اقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادا مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئىسالم تهسهۋۋۇپ تهلىماتى مۇنۇ بايانالردىن ئهينى ۋ
ھهققىده بېشارهت بهرگهن بولۇپ، ئۆز ئېتىقاد، ئىشهنچىسىنى ئۇنۇتمىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ دهپ 

  . قارايمهن
نىڭ ئۇيغۇر كالسسىك ئهدهبىياتىدىكى ئورنى ۋه »لىسانۇت تهير«ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، 

ي قىممىتى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، ناھايىتى زور تهربىيىۋى، ئىلمىي، بهدىئىي، ئېستېتىكىلىق ئهدهبى
  . ئهھمىيهتكه ئىگه، شۇنداقال كېيىنكى دهۋرلهر مهدهنىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرىمۇ ئىنتايىن زور

Ⅳئهسهردىكى ئهدهبىي ئۇسلۇب ۋه ئهھمىيىتى   
كى خاسلىقنىڭ كونكرېت بىر ئهسهرده ئىپادىلىنىشى ئهدهبىي ئۇسلۇب دېگىنىمىز ــ يازغۇچىالردى
  .بولۇپ، ئادهتته ئۇ شهخسكه ۋهكىللىك قىلىدۇ

ئهسىرگه كهلگهنده ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنى يوقىرى سهۋىيىگه -15ھهممىمىزگه مهلۇم، نهۋائىي 
ئۆزىنىڭ ئۇ ئهينى ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇھىتىدا . كۆتۈرگهن گىگانت شائىر ۋه ئۇلۇغ مۇتهپهككۇر

نى ئۆزىگه »خهمسه«يۇقىرى تاالنتى بىلهن تۈركىي تىلىدا تۇنجى ھهم ئاخىرقى بولغان دىداكتىك ئهسهر 
. چىلهردىنمۇ ئىلغارراق قىلىپ يېزىپ چىقىپ داڭق قازانغان»خهمسه«خاس ئۇسلۇب بىلهن ئالدىنقى 

» لىسانۇت تهير«هن خۇددى مۇشۇنىڭغا ئوخشاشال شائىر ئۆزىنىڭ كۈچلۈك تهسهۋۋۇپ ئىددىيىسى سىڭگ
  .ناملىق ئهسىرىنىمۇ ئۆزىگه خاس ئۇسلۇبتا ئالدىنقىالردىنمۇ ياخشىراق قىلىپ يېزىپ چىققان

يهنى . ئالدى بىلهن ئهسهرنىڭ ژانىر جهھهتتىكى ئۇسلۇبى ئاالھىده تىلغا ئېلىشىمىزغا ئهرزىيدۇ
قاتارلىق » قۇشالر«، »ھۇدھۇد«، »سۇمۇرغ«ئهسهر ئالدى بىلهن مهسهللىك داستان بولۇپ، نهۋائىي 

مهجازىي ئوبرازالر ۋاستىسى ئارقىلىق قۇشالر تىلى ياردىمى بىلهن ئۆزىنىڭ تهسهۋۋۇپ قارىشىنى، ئىنسان 
، »سۇمۇرغ«دېمهك، ئهسهردىكى . بىلهن ئالالنىڭ مۇناسىۋىتى ۋه بىرلىك مهسىلىسىنى شهرھلهيدۇ

كه سىموۋول »ئىنسانىيهت«، »سوپى«، »تهڭرى«ئايرىم ھالدا -ئايرىم» قۇشالر«، »ھۇدھۇد«
قىلىنىپ، شائىرنىڭ ھاياتى ۋه ئىنسان ھهققىدىكى قاراشلىرى پۈتۈنلهي سىموۋولالر ئارقىلىق مۇئهييهن 
بىر نهزهرىيىۋى ۋه پهلسهپىۋى چۈشهنچىلهرنى ئىپادىلىگۈچى ئوبراز ۋاستىسىده يۈكسهك دهرىجىدىكى 

نهۋائىي ئىجادىيىتىدىال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل شائىرانه تىل بىلهن ئىپادىلىگهن بولۇپ، ئهسهر ژانىرى 
ئۇيغۇر كالسسىك ئهدهبىياتىدىمۇ يېڭىچه ئىش بولۇپ، ئۇيغۇر داستانچىلىقى تارىخىدىكى يېڭى بىر ژانىر 
ـــ سىموۋولىزملىق پهلسهپىۋى داستان ژانىرىنىڭ غايىۋى بهدىئىي جهھهتتىن يېتۈك نهمۇنىسى 

  .ھېسابلىنىدۇ
هدهبىيات تارىخىدا تۈركىي تىلنى قوللىنىپ قۇشالر تىلىدا تۇنجى بولۇپ ئۇندىن باشقا، ئۇيغۇر ئ

نىڭ ئاخىرقى قىسمىدىكى » لىسانۇت تهير«بۇالرنى . ئهسهر يازغان كىشى نهۋائىي بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
دېگهن پارچىدىكى بايانالردىن كۆرۈۋىلىشقا » مۇئهللىپ ئهھۋالىدىكى بهزى ھالهتلهرنىڭ شهرھى«
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  : ئالساق مىسال . بولىدۇ
ئهي فانىي، سهن يهنه بىر ئاجايىپ اليىھىنى تۈزدۈڭ، قۇشالر تىلىنى ئاجايىپ ھالهتته « 

  .شهرھىلهپ بهردىڭ
ئۇنىڭغا دۇئا ۋه ساالمالر (ئېيتىشالرغا قارىغاندا، قۇشالر تىلىنى بىلىشكه سۇاليمان پهيغهمبهر 

نىكهن؛ ئۇندىن باشقا ھېچكىمگه تهلىم ئۇنىڭدىن ئاسىف تهلىم ئېلىپ ئۈگهنگه. يول تاپقانىكهن) بولسۇن
ئاشۇ ئىككى زاتتىن باشقا ھېچ كىشىگه بۇ خىل ئامهت نېسىپ بولمىغانىدى، . بېرىپ، ئۈگهتمىگهنىدى

  .شۇڭا ھېچكىم قۇشالرنىڭ تىلىنى چۈشىنهلمهيتتى
بۇ ئۇچقۇر پهلهك تېزلىك بىلهن ئايلىنىپ، نهچچه مىڭ يىلنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، بۇ خىل 

  .ئۇ شۇ قهدهر ئۇچقۇر، سۆزمهن ۋه ھوشيار ئىدى. ك ئىقبالغا ئىگه قۇشتىن يهنه بىرى پهيدا بولدىمۇباره
مهنتىقۇت «ھهزرىتى بۇزرۇكۋار شهيخ فهرىدىددىن ئهتتار بارلىق قۇشالرنىڭ تىلى بىلهن سۆزلهپ، 

  .نى ئاشكارا ۋه روشهن قىلدى)قۇشالر نۇتقى(» تهير
نىڭ مۇقهددهس روھ قۇشى ئهرش بېغىدىن كېلىپ، )تتارفهرىدىددىن ئه(بهلكى ئۇ بۈيۈك زات 

ئۇ ماڭا قۇش تىلىنىڭ مۈشكۈللىرىنى ئۈگىتىپ، مېنى بۇ تىلنىڭ . كۆڭلۈمده ئۇۋا ياسىغان بولسا كېرهك
بۇ تىل ساھهسىده شۇنداق پىشىپ يېتىلدىمكى، قۇشالرنىڭ سۆزلىرىنى . ئۇستازى قىلىپ تهربىيىلىدى
  ».تۈركىي تىل بىلهن سۆزلىدىم

ۇندىن باشقا، شائىرنىڭ بۇ ئهسهرده ئىپادىلهنگهن ئىددىيىسى فهرىدىددىن ئهتتار قاتارلىق باشقا ب
بۇ ئارقىلىق بىز شائىرنىڭ يارقىن . تهسهۋۋۇپچىالرغا قارىغاندا ئۆزگىچىلىككه، يېڭىلىققا ئىگه بولغان

  .ىگه بوالاليمىزپهلسهپىۋى پىكرى ۋه تهسهۋۋۇپ ئىددىيىسى ھهققىده يهنه نۇرغۇن مهلۇماتالرغا ئ
ئىككىنچىدىن، ئوبرازلىرىنىڭ جانلىقلىقى، يارقىن ۋه مۇكهممهللىكىمۇ بۇ ئهسهرنىڭ بهلگىلىك 

چۈنكى ئهسهرده تىلغا ئېلىنغان . بهدىئىي قىممىتىنى، ئۇسلۇبىنى ئىپاده قىلىپ بىرهلهيدۇ دهپ قارايمهن
ىلهرگه سىموۋول قىلىنغان قۇشالر ھهرگىزمۇ ئوخشاش خاراكتىرلىك، ئوخشاش بىر قىلىپتىكى كىش

بولماستىن، بهلكى غايه، تهقدىر جهھهتتىن بهلگىلىك ئورتاقلىققا ئىگه بولسىمۇ، ئهمما خاراكتېر، 
بىرىگه ئوخشىمايدىغان، ئۆزىگه خاس -ئىچكى كهچۈرمىشلىرى، ئېنتىلىشلىرى، پىسخىكىسى بىر
ۇشالر يهنى مهيلى ھۇدھۇد بولسۇن، شۇڭا ق. ھېسسىياتقا، قىياپهتكه ئىگه كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان

مهيلى بۇلبۇل بولسۇن ۋه ياكى شۇڭقار بولسۇن ھهممىسى ئۆزىگه خاس خاراكتېر ئاالھىدىلىكى ۋه 
بهلگىلىك ياخشىلىق، يامانلىقى بىلهن پهرقلىق ھالدا كۆز ئالدىمىزدا تېرىك ئادهمدهكال گهۋدىلىنىپ 

  .ارىتى ۋه ئۇسلۇبىنىڭ مهھسۇلىبۇ شائىرنىڭ يۈكسهك بهدىئىي ماھ. نامايهن بولىدۇ
بۇندىن باشقا، نهۋائىي تهنقىدىي ۋارىسلىق قىلىش بىلهن يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇناسىۋىتىنى 

  .ئىلمىي ۋه توغرا بىر تهرهپ قىلىپ، ئۆز ئىجادىيىتىنى كۈچلۈك رىقابهتچانلىققا ئىگه قىلغان
قۇش (» تهير-رىسالهتۇت«نىڭ شهرق كالسسىك ئهدهبىياتىدا ئهڭ دهسلهپ ئهبۇ ئهلى ئىبنى سىنا

ئهسىرى قۇش تىلى ۋاستىسى ئارقىلىق پهلسهپىۋى مهسىلىلهر توغرىسىدا مۇالھىزه ) رىسالىسى
ئۇنىڭدىن كېيىن مهشھۇر پهيالسوپ ئىمام غهززالى . يۈرگۈزۈلگهن تۇنجى ئهسهر ھېسابلىنىدۇ

ئىبنى سىنا رىسالىسىگه نامىدا ئهسهر يېزىپ، ئۆزىنىڭ تهسهۋۋۇپ قاراشلىرىنى » تهير-رىسالهتۇت«
تاجىك مۇتهپهككۇرى فهرىدىددىن -ئوخشاش قۇش تىلى ۋاستىسىده ۋاستىلىك ئىپادىلهپ، پارس

ئهسىرگه كهلگهنده -15. ناملىق ئهسىرىنىڭ يېزىلىشىغا تۈرتكه بولغان» مهنتىقۇت تهير«ئهتتارنىڭ 
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ده تهنقىدىي ۋارىسلىق ئاساسىدا بولسا شائىر ئهلىشىر نهۋائىي يۇقارقىالرنى ئۆزىگه ئۆرنهك قىلغان ھهم
ئهسهرده شائىر ئۆزىگه خاس پهلسهپىۋى . نى يېزىپ چىققان»لىسانۇت تهير«ئۆزىنىڭ مهشھۇر ئهسىرى 

پىكىر ۋه ئىددىيىۋى ئېقىمالرنى ئهتتاردىن پهرقلىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان ھهم ئۇيغۇر كالسسىك 
  .نئهدهبىياتىدىكى پارالق نهمۇنىنى بارلىققا كهلتۈرگه

بۇ ئهسهر مهيدانغا كهلگهندىن كېيىن، نهۋائىينى ئۇستاز تۇتۇپ، ئۇنىڭ بۇ ئهسىرىگه نهزىره تهقلىد 
قىلىدىغان ئۇيغۇر ئهدىبلىرى يېتىشىپ چىقىپ، ئۇيغۇر ئهدهبىياتىدا ئۆزىگه خاس ئۇسلۇب 

  .شهكىللهندۈردى
استىلهردىن ئۈچىنچىدىن، ئهسهرنىڭ تىلى ئاددىي، مهزمۇنى چوڭقۇر، ئىستىلىستىكىلىق ۋ

ئهسهردىكى گۈزهل تىل، . پايدىلىنىشى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، ئاۋام خهلق ئارىسىغا كهڭ تارقالغان
. يالقۇنلۇق ھېسسىيات ۋه رهڭدار مهزمۇن تا ھازىرغا قهدهر كىشىلهرنىڭ يۈرهك تارىنى تىترىتىپ كهلدى

لىم ئۈنچىلىرىگه ھېرىسمهن تېشىپ تۇرغان ئى-بۇ ئهسهرنى ئوقۇغىنىمىزدا ئۇنىڭ ئىچىدىكى تولۇپ
ئۇنىڭدا مىسال كهلتۈرۈلگهن بهزى ھېكايهتلهر ئوقۇغۇچىالرنىڭ قهلبىنى لهرزىگه سالىدۇ، . بولىمىز

ئۇنى مهيلى يۇقىرى سهۋىيىلىك تهتقىقاتچى، ئىلىم ئىگىلىرى ئوقۇسۇن . كىشىنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ
ن ئۆزىگه يارىشا مهنىۋى زوق ھهم نېسىۋىگه ئىگه ياكى ئادهتتىكى كىتابخانالر ئوقۇسۇن، ھهركىم ئۇنىڭدى

  .بوالاليدۇ
پىكىرنى ئاڭلىتىش، بىرهر ئىددىيىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن، شۇنىڭغا -نهۋائىي بىرهر ئوي

مۇناسىپ كېلىدىغان ژانىر شهكلىنى تاللىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدا ئىشلىتىلىدىغان بهدىئىي سهنئهت 
  .رگه ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهنيهنى ئىستېلىستىكىلىق ۋاستىله

ناملىق بۇ داستانىدا ھهرخىل ئىستىلىستىكىلىق ۋاسىتىلهردىن ئۈنۈملۈك » لىسانۇت تهير«شائىر 
پايدىالنغان بولۇپ، ئهسهرنىڭ ھهممىال يېرىده سىموۋول، جانالندۇرۇش، مۇبالىغه، ئوخشىتىش، 

شائىر ئۆزىنىڭ يۈكسهك بهدىئىي تىل . دۇسۈپهتلهش ۋه رىتورىك خىتاب قاتارلىقالرنى ئۇچراتقىلى بولى
ماھارىتىنى ئىشقا سېلىپ، بۇالرنى يهنه ئۆزئارا گىرهلهشمه ھالهتته قوللىنىپ ئهسهرنىڭ تىل ئىشلىتىش 
جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكىنى ئهڭ يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرگهن، بۇ شائىرنىڭ تىل بايلىقى ۋه تىل 

بۇ ماقالىده بىز ئاساسلىقى ئهسهرده تىلغا ئېلىنغان . نپاساھىتىنى تېخىمۇ گهۋدىلىك نامايهن قىلغا
  .قۇشالرنىڭ سىموۋوللۇق مهنىلىرىنى مىسالالر ئارقىلىق چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈش بىلهن چهكلىنىمىز

  ئهسهرده تىلغا ئېلىنغان قۇشالرنىڭ سىموۋوللۇق مهنىلىرى ھهققىده. 1
داستانچىلىق (ات تارىخىدىكى ئۇيغۇر كالسسىك ئهدهبىي» لىسانۇت تهير«ھهممىمىزگه مهلۇم، 

شائىر بۇ ئهسهرده . سىموۋولىزملىق پهلسهپىۋى داستان ژانىرىنىڭ يېتۈك نهمۇنىسى) تارىخىدىكى
مهجازىي تهپهككۇر ئۇسۇلى بىلهن ئهسهر يېزىشقا كىرىشكهن ۋه نۇرغۇن سىموۋوللۇق بهدىئىي ئىپادىلهش 

اخىر سىموۋوللۇق ئىپادىلهشنى ئاساسىي ئورۇنغا ئ-يهنى باشتىن. ۋاستىلىرىنى قوللىنىپ ئوبراز ياراتقان
دىن ئىبارهت بۇ سىموۋوللۇق ئوبرازالر ئارقىلىق »قۇشالر«ۋه » ھۇدھۇد«، »سۇمۇرغ«قويغان، 

ئۆزىنىڭ ئىددىيىسىده ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان تهسهۋۋۇپ پهلسهپىسى، غايىۋى دۆلهت قۇرۇش 
ىن باشقا يهنه، تۇرمۇشتىكى ئىجتىمائىي ئىددىيىسى ۋه مۇھهببهت ھهققىدىكى كۆز قاراشلىرىد

. مهسىلىلهرگه بولغان كۆز قاراشلىرى ۋه پوزىتسىيىسىنى ناھايىتى ئوبرازلىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان
ئهسهردىكى قۇشالرنىڭ ھهممىسى سىموۋوللۇق خاراكتېرگه ئىگه بولۇپ، بۇ ئارقىلىق كىشىلهر 
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لقالرغا، جهمئىيهتته مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان يامان خۇ-خاراكتېرىدىكى ھهرخىل ياخشى بولمىغان مىجهز
ئهسهرده تىلغا . ئىللهتلهرگه زهربه بهرگهن، ئىسىل خىسلهت، ياخشى خۇلقالرغا بولسا مهدھىيه ئوقۇلغان

  :ئېلىنغان قۇشالرنىڭ ھهربىرى ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىرخىل سىموۋوللۇق مهنىلهرگه ئىگه، يهنى
قا ئائىت ھهربىر تهپسىالتالر »سۇمۇرغ«ئهسهردىكى . ل قىلىنغانغا سىموۋو)ئالال(تهڭرى: سۇمۇرغ 

نۇرغۇن يوشۇرۇن مهنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئىنچىكىلىك بىلهن تهپهككۇر قىلساقال، ئۇ 
. ھهققىدىكى نۇرغۇن بىلىملهرگه، مهلۇماتالرغا ئىگه بولغىلى بولىدۇ) ئالال(مهزمۇنالردىن تهڭرى 
  . قا مۇناسىۋهتلىك بايانالر بۇنىڭغا ئېنىق مىسال بوالاليدۇ»سۇمۇرغ«ىكى ئهسهرنىڭ باش قىسمىد

يولىغا » ئىشق«ئاخىر قۇشالرنى -ھۇدھۇد باشتىن. ئىشانغا سىموۋول قىلىنغان-سوپى: ھۇدھۇد 
ھىدايهت پېنىنىڭ ‹يهنه قۇشالرنىڭ ئۇنى سۈرهتلهپ . يولىغا، ھهق يولغا دهۋهت قىلىدۇ» تهڭرى«يهنى 

، ›ئاداشقانالرغا يول كۆرسهتكۈچى‹، ›ۇۋهپپهقىيهت يوسۇنلىرىنىڭ باشالمچىسىم‹، ›پېشىۋاسى
دېيىشلىرى ھهم › مهخپىي سىرالرنى بىلگۈچى دانىشمهن‹، ›قۇشالر جامائىتىنىڭ ئهزىز پېشىۋاسى‹

ھۇدھۇدنىڭ قۇشالرنىڭ سوئاللىرىغا بهرگهن جاۋابلىرىدىكى بايانالر تهپسىالتلىرىدىن شائىرنىڭ 
  .غا سىموۋول قىلغانلىقىنى كۆرۈپ بىلىۋاالاليمىز»وپىس«نى »ھۇدھۇد«

. ئهسهرده نهچچه يۈز مىڭلىغان قۇشالرنىڭ ھۆپۈپ بىلهن سهپهرگه ئاتالنغانلىقى بايان قىلىنىدۇ
  :ئۇالر . ئهمما ئاساسلىقى ھۆپۈپ بىلهن ئون نهچچىال قۇش پاراڭلىشىپ چىقىدۇ

جاۋابالر ئارقىلىق -تتۇرىسىدىكى سوئالشائىر ئۆز ئهسىرىده ھۆپۈپ بىلهن تۇتىنىڭ ئو: تۇتى 
تۇتىدىكى . ئىنسان تهبىئىتىدىكى مهنمهنلىك، ماختانچاقلىققا ئوخشاش ناچار ئىللهتنى قامچىلىغان

  .غاپىللىققا لهنهت ئوقۇغان، ئۇنى ماختانچاق، غاپىلغا سىموۋول قىلغان
توز . موۋول قىلىنغانكۆز قىلىدىغان لهقۋا، نادان كىشىلهرگه سى- ئۆز گۈزهللىكىنى كۆز: توز 

ھۆپۈپكه مهن گۈلشهنلهرنى گۈزهللهشتۈرگۈچى بىر قۇشمهن دهپ ماختىنىپ، تهڭرىنى ئىزدهش يولىدىن 
  .ئۆزىگه تهمهننا قويۇپ نادانلىق قىلىدۇ- ئۆز. ۋاز كهچمهكچى بولىدۇ

نهپسانىيهتچى، ھىيلىگهرلىك بىلهن ئىش قىلىدىغان مهككار كىشىلهرگه سىموۋول : بۇلبۇل 
بۇلبۇل ئۆزىنىڭ گۈلگه ئاشىق ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭدىن ئايرىاللمايدىغانلىقىنى پهش قىلىپ، . غانقىلىن

  .يول جاپاسىدىن قورقۇپ تهڭرىنى ئىزدهشتىن ۋاز كېچىدۇ، نهپىسنىڭ كهينىگه كىرىپ كېتىدۇ
پاختهك يول جاپاسىدىن . ئىش خۇشياقمايدىغان، ھورۇن كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: پاختهك 

سوغۇقلىرىنى كۆرمىگهن -مهن چىمهنلهردىن چىقىپ باقمىغان، جاھاننىڭ ئىسسىق“ :رقۇپ ھۆپۈپكهقو
ئهمدى بۇ مۇشهققهتلهرنى چېكىپ، ئۆزۈمگه جاپا سالسام، ئۆز جېنىمغا ئۆزۈم قهست قىلغان . بىر قۇشمهن

  .دهپ بۇ يولدىن ۋاز كېچىدۇ” بولىمهن 
بۇنى . ز، ھورۇن كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغانتهييارغا ھهييار بولىدىغان، ساختىپه: كهپتهر 

يهنى كهپتهر ھۆپۈپكه مهن . ئۇنىڭ ھۆپۈپكه ئۆزره ئېيتىپ دېگهن سۆزلىرىدىن كۆرۈۋىلىشقا بولىدۇ
تاماق يهيمهن، ئۇالر -دېگهن قۇشالر ئىچىده ئاالھىده مهرتىۋىلىك يارىتىلغان، ئىنسانالر قولىدىن ئاش

مۇشهققهت تهرهپكه ماڭسام -داق تۇرسا يهنه شۈكرى قىلماي رهنجۇشۇن. ماڭا ئۆيۈمنىمۇ ياساپ بېرىدۇ
  .شۇنىڭ بىلهن بۇ سهپهردىن ۋاز كېچىدۇ. توغرا بولمايدۇ، دهيدۇ

شهخسىيهتچى، ئۆزپهرهس، ھىيلىگهر، كاززاپ، قىلغان ئىشىغا مىننهت قىلىدىغان : تاغ كهكلىكى 
  .كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان
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ز، مهنمهنچى، ئۆزىنى كۆرسىتىشكه ئامراق كىشىلهرگه سىموۋول نادان، ۋىجدانسى: قىرغاۋۇل 
  . قىلىنغان

ئۇ مېنىڭ . كىشىلهر تهبىئىتىدىكى تهكهببۇرلۇق، مهغرۇرلۇققا سىموۋول قىلىنغان: قارچىغا 
جاھاندىكى ھهممه شاھالر ماڭا . بېشىمدىمۇ تاج بار، پهزىلىتىم ۋه شهۋكىتىم ھهرھالدا سۇمۇرغچىلىك بار

شۇڭا مېنىڭ . لهن تائام يىگۈزۈپ باقىدۇ، جاھاندىكى قۇشالرنىڭ ھهممىسى ماڭا تائامدۇرئۆز قولى بى
  .يهنه شاھ ئىزدهپ مېڭىشىم بىھاجهت دهپ بۇ يولدىن ۋاز كېچىدۇ

ئۇمۇ مېنىڭ بېشىمدا . كۆڭلى قارا نادان، تهمهنناچى كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: شۇڭقار 
مهن بىر بېشىغا شاھلىق تاجى . راستىنال مېنى تاجدار قىپ يارىتىپتۇئالتۇن تۇمۇغىدىن تاجىم بار، تهڭرى 

  .كىيگهن شاھ تۇرۇقلۇق، يهنه شاھ ئىزدهمدىم دهپ مهغرۇرلۇق قىلىدۇ
ئۇنىڭ ھۆپۈپكه . ئاچكۆز، نهپسانىيهتچى، قارنى يامان كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: بۈركۈت 

  . والاليدۇئۆزره ئېيتقاندا قىلغان سۆزلىرى بۇنىڭغا مىسال ب
  .يالغانچى، ھىيلىگهر، ئالدامچى كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: مۈشۈكياپىالق 

  .تهمهگهر، تهكهببۇر، روھىي غالىبىيهتچى كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: ھۇماي 
  .باھانىخور، جاھىل، يالغانچى كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغان: ئۆردهك 
  . ھهييار بولىدىغان كىشىلهرگه سىموۋول قىلىنغانھورۇن، نهپسانىيهتچى، تهييارغا: توخۇ 

يۇقىرىقىالرنىڭ مىسالى ۋه دهلىلى ئهسهردىكى ھۆپۈپ بىلهن قۇشالر ئوتتۇرىسىدىكى 
  .جاۋابالر، مىسال كهلتۈرۈلگهن ھېكايهتلهر، تهمسىللهرده ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان- سۇئال

كهپتهر، تاغ كهكلىكى، قىرغاۋۇل، ئومۇمهن، شائىر ھۆپۈپ بىلهن تۇتى، توز، بۇلبۇل، پاختهك، 
جاۋابالر، - شۇڭقار، قارچىغا، بۈركۈت، ئۆردهك، ھۇماي، توخۇ قاتارلىق قۇشالر ئوتتۇرىسىدىكى سۇئال

بايانالر ئارقىلىق ئىنسان تهبىئىتىدىكى نادان، ھىيلىگهر، ھورۇن، نهپسانىيهتچى، ئالدامچى، 
ى، ۋىجدانسىز، يالغانچىلىق ئىللهتلىرىگه مهنمهنچى، جاھىل، تهمهخور، ئاچكۆز، ئىككى يۈزلىمىچ

ئادالهت، سىخىيلىق، راستچىللىق، ۋاپادارلىق، مهردلىك، . لهنهت ئوقۇغان ۋه قاتتىق قامچىلىغان
كىشىلهرنى راستچىل، ئادىل، ئهخالقلىق، . توغرىلىققا ئوخشاش ئېسىل خىسلهتلهرگه مهدھىيه ئوقۇغان

شائىر يهنه توال گهپ . هت ئىگىلهشكه دهۋهت قىلغانمهرىپ-ئهمگهكنى سۆيىدىغان بولۇشقا، ئىلىم
كىشىلهرنى . كهلمهس سۆزلهيدىغان ۋاالقتهككۈرلهرنى ناھايىتى پهس كۆرىدۇ- قىلىدىغان، كهلسه

سۆزلىگهنده مهنىلىك، داۋلىلىق سۆزلهشكه، قااليمىقان، تۇترۇقسىز سۆزلهرنى قىلماسلىققا، ئاز، ساز 
  .سۆزلهشكه دهۋهت قىلغان

قا، ئهسهردىكى ھېكايهتلهرده يهنه نۇرغۇن يهرلهرده سىموۋوللۇق ئىپادىلهش ئۇندىن باش
ئهگهر بۇ ئهسهرنى يهنىمۇ ئىنچىكه ۋه تهپسىلىي تهتقىق . ۋاستىسىنى ناھايىتى ماھىرلىق بىلهن قولالنغان

قىلىپ، ھهربىر سىموۋوللۇق بهدىئىي ۋاسته ئۈستىده توختىلىشقا توغرا كهلسه، ئۇ ھالدا پۈتكۈل 
  . رنىڭ ھهربىر ئېلېمىنتلىرىنىڭ سىموۋوللۇق مهناغا ئىگه ئىكهنلىكى مهلۇم بولىدۇئهسه

  :خۇالسه
ناملىق بۇ ئهسىرى مانا يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنىغا ئوخشاش يۇقىرى » لىسانۇت تهير« نهۋائىينىڭ 

رىسىدا كهڭ ئهدهبىي قىممهت ۋه يۈكسهك ماھارهتلىك ئهدهبىي ئۇسلۇب بىلهن ھازىرغا قهدهر خهلقىمىز ئا
ئۇنىڭ كېيىنكى ئۇيغۇر ئهدهبىياتىغا كۆرسهتكهن تهسىرىنىمۇ . تارقىلىپ، ئىنتايىن سۆيۈپ ئوقۇلۇۋاتىدۇ
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بۇ ئهسهر مهيدانغا كهلگهندىن كېيىن، ئهسهرنى ئۆرنهك قىلغان بىر . ھهرگىز سهل چاغالشقا بولمايدۇ
ئهسىرده ياشاپ ئۆتكهن ئىبنى -18مىالدىيه . خىل ئهدهبىي ئۇسلۇب ۋه ئهدهبىي ئېقىم شهكىللهنگهن

ئهسىرنىڭ ئاخىرى -18گه تهقلىد قىلىپ ئهسهر يازغان؛ مىالدىيه »لىسانۇت تهير«يۈسۈپ خوتهنى 
ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ياشىغان تاالنتلىق ئهدىب، نهۋائىيشۇناس مولال سىدىق ياركهندىي نهۋائىينىڭ -19
نىڭ »ھهيراتۇل ئهبرار«رىنجى داستان دىكى بى»خهمسه«سىنى نهسرىيلهشتۈرۈپ يازغاندا »خهمسه«

گه قوشقان؛ »خهمسه«نى ئالماشتۇرۇپ، بۇ ئهسهرنىڭ نهسرىي نۇسخىسىنى »لىسانۇت تهير«ئورنىغا 
بۇندىن باشقا يهنه ئۇيغۇر ئهدهبىيات تارىخىغا نهزهر سالىدىغان بولساق بۇنىڭغا ئوخشاش مهسهللىك 

مانا . كېيىن بولۇپ كۆپلهپ مهيدانغا كهلگهن-داستان، مۇنازىره خاراكتېرلىك ئهسهرلهر ئىلگىرى
نىڭ ئۇيغۇر ئهدهبىياتىدىكى ئورنىنى ۋه تارىختىكى ئۇنىڭغا بولغان ئىزچىل »لىسانۇت تهير«بۇالردىن 

  .ۋارىسچانلىقنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
رغا توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتال» لىسانۇت تهير«ئۇيغۇر ئهدهبىياتىمىزدىكى ھازىرغا قهدهر 

ناملىق » ئۇيغۇر ئهدىبىياتى تارىخى«قارايدىغان بولساق، پهقهت مىللهتلهر نهشرىياتىدا نهشىر قىلىنغان 
ژۇرنىلىنىڭ » بۇالق«قىسمىدا ئومۇمىي تهھلىل خاراكتېرلىك بايان ئېلىپ بېرىلغانلىقى؛ -2كىتابنىڭ 

ى بويىچه يېزىلغان مۇناسىۋهتلىك ھهرقايسى سانلىرىدا ئهسهرنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىل
ترانسىپىكسىيه نۇسخىسى؛ مولال سىدىق ياركهندىي تهرىپىدىن يېزىلغان نهسرىي نۇسخىسى ۋه بىرقانچه 

  .پارچه ماقاله ئىالن قىلىنغاندىن باشقا يېتهرلىك ماتېرىيال يوق
پايدىلىنىش  بۇ ماقالىده بولسا ئهنه شۇ ماتېرىيالالر ۋه باشقا تىلالردىكى بىر قىسىم ماتېرىيالالردىن 

ئارقىلىق، ئهسهرنىڭ ئهدهبىي قىممىتى ۋه ئهدهبىي ئۇسلۇب جهھهتتىكى ئۆزگىچىلىكى ھهققىده قىسقىچه 
مېنىڭچه، بۇنىڭدىن كېيىن ئهسهرنىڭ بهدىئىي ئاالھىدىلىكى، بهدىئىي . تهھلىل ئېلىپ بېرىلدى

، ئهركىنلىك، گۈزهللىكى، كومپوزىتسىيىلىك قۇرۇلمىسى، ئهسهردىكى ئهخالق، بىلىم، ئىراده
ئىتتىپاقلىق ئىپاده قىلىنغان مهسهللهر قاتارلىقالرنى تېخىمۇ ئىنچىكىلهپ تهتقىق قىلىشىمىز ۋه ئۆز 

 .ئهمهلىيىتىمىزگه تهتبىقلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ، دهپ قارايمهن  
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 :مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنۋېرسىتېتى قىبلىنامىسى
 ممىمىزگه گۈزهللىك يار بولغاي، بىلگىنىمىز بىلهن قىلغىنىمىز بىر بولغايھه
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  قىيا تاشقا ياماشقان چۈشۈم،  ئېقىن باغرى دولقۇنلۇق ھوزۇر،

ئهللهيلهنگهن ھېسلىرىم   تاتلىق،   گۈل بهرگىده ئويغىنىپ كهتتى،

  مهپتۇن بولۇپ رومانتىكىغا،  ئۇخالپ ياتقان كهچمىشلىرىممۇ،

  .شۇنداق شېرىن تولغىنىپ كهتتى  .تىتىرهشلهردىن  ئويغىنىپ  كهتتى

  چوغ لىۋىده لهيلىنىڭ شهبنهم،

  قۇچىقىغا مۆككهن چۈشلىرىم،

  قۇتلۇق سابا چېھرىگه قونغاچ،

  .قۇياش كۆزى نۇرلىنىپ كهتتى

  ۋىچىرلىسا تهنتهك قارلىغاچ،  بۇالق كۆزى سۆيۈملۈك ئالهم،

  تىللىرىغا كىرىپ خىيالىم،  جىمىراليدۇ تهكتىدىن تۇيغۇم،

باراڭدىكى زۇمرهت ئۈزۈم  لهر،  يېنىك سۆيۈپ ئۆتسه مايسىنىڭ،

  .پىچىرالشتىن مۇڭلىنىپ كهتتى  .باغرى ئاتهش چوغلىنىپ كهتتى

  ئۇپۇق تامان ساالر پايانداز،

  شهپهق رهڭلىك شېرىن چۈشلىرىم،

  قېنىپ سۆيسه زىمىن لىۋىنى،

  .پ كهتتىھاياجاندا مهۋجۇدات زوقلىنى
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 ئايهم مۇبارهك
 

 قۇربانجان ۋاھاپ
) 2007  (  

   
 

 
  

 بۈگۈن ئايهم بۈگۈن شادلىق  قۇياشلىق بۇ دىيارىمدا،
.شادلىق پهيزىدىن نۇر چاقنىدى باشقىچه دىدارىمدا  

 
 بۈگۈن ئايهم كۈلهر ئالهم  ھېيت شادلىقى پۇر كهتكهن،

.مداكۈلهر ئۇيغۇر كۈلهر خهلقىم ئانا جۇڭغارۇ تارى  
 

 ساما نهغمهمنى كۈتكهنچه كۈلۈپ چىقماقنى ئوياليمهن،
. ھېيت ئهھلىگه بۇ دهمده يۈرهكتىن ئىنتىزارىمدا  

 
 قېرىنداشالر ساۋاقداشالر ،قېنى ھۆرمهتلىك ئۇستازالر،

.دهپ تۇراي مهن ئېھتىرامىمدا» بۈگۈن ئايهم مۇبارهك«  
 

 قهيهرده بولمىسۇن مهيلى بۈگۈن ئايهم مۇسۇلمانغا،
.شقهرده ۋهيا بېيجىڭ، مهدىنه، ئېرۇسالىمدايا قه  

 
 ساالمهتلىك ئۇتۇق ئامهت ئهبهدلىك بىزگه يار بولسۇن،
.ھېيت كۈنى كۆتۈرۈپ قول تىلهپ قىلغان دۇئايىمدا  

 
 چىقىپ دىلدىن ئاداۋهتلهر يېغىپ دىلدىن ساخاۋهتلهر،

.نه قىشكى ئۇ سېزهر جانىم ئۆزۈمنى گۈل باھارىمدا  
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بار ئستۇدېنت بۇرچى زىممهمده،ۋهتهن ئهلنىڭ ئۈمىدى   
.كۈلهر خهلقىم ھامان بىر كۈن نهتىجه ئىختىرارىمدا  

 
پهخرىم دىلىمغا مهھكهم ئورنالغان،- ئېلىم بهرگهن بۇرچ  

.بۇ ئايهم كۈندىمۇ چىقماس تۇرار ھهردهم خىيالىمدا  
 

 قېنى بۇ دهم كېلىپ دوستالر ئويناڭ مهيداندا مهردانه،
.زمهتته ھهرنه بارىمداقولۇم كۆكسۈمده سىزلهرچۈن خى  

 
 لېۋهن قىزالرنى توختاتماي ئۇسسۇلغا تارتسا بهرناالر،

.ئۆزۈم باشالي ساماسىنى چىقىپ ئهۋجى قارارىمدا  
 

  قۇتلۇق  بۈگۈن ئايهم كۈنى كهلدىكۈلۈپ ياشناڭ بۈگۈن
.كۈتهي سىزلهرنى ئۇيغۇرچه تۈزۈلگهن داستىخانىمدا  
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  ئىككى شېئىر
  )2008(توختىقارى نۇر 

  

  ياشلىق
  ياشلىق،

  ئۇ شۇنداق گۈزهلكى،

  خۇددى پورهكلهپ ئېچىلغان گۈلگه،

  ئىللىق مېھىرى ھارارىتى بىلهن،

  .جاھانغا نۇرچاچقان قوياشقا ئوخشاش

  بۇ ياشلىق جۇشقۇنكى،

  قهھرىمۇ بار،

  ھاۋا گۈلدۈرلىگهندهك،

  شۇنچىلىك يېقىملىقكى،

  يامغۇردىن كېيىن،

  كۈلۈپ چىققان قوياشىقا ئوخشاش،

ۋالل  ىده چاقنايدۇ،

  چېقىپ ئۆچىدۇ،

  قهھىرلىك سېھىرلىك چاقماققا ئوخشاش، 

  ئۈمىد ئۇ،

  ياشلىقنىڭ جېنى ھهم قېنى،

  ئۈمىتته ياڭرايدۇ

  ياشلىقنىڭ كۈيى،

  .شۇكۈيدىن زوق ئاالرھايات بوستانى

 .ۋىسالغا يهتكهن  ئاشىققا ئوخشاش  
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  بۇ ھايات
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  بۇ ھايات

  گوياكى قۇملۇق كارۋىنى،

  ىڭالپ توختىمايدىغان،كولدۇرما جىر

  كارۋانالر ئۇلىشار،

  كۆمۈلمهس ئىزالر،

  .ئۇلىشىپ داۋام قىلپ ئارزۇ ـ ئارمىنى

  بۇ ھايات،

  گوياكى بىر ئهزىم دهريا،

      ئاقىدۇ مۇڭلىنىپ،

                    شاۋقۇنالپ گاھى،

يۈرهكىتىن يۈرهككه بىر دولقۇ ياسا                                          پ،

  .دولقۇنالر قوينىغا ئېلىپ ھهممىنى                                       

                                  بۇ ھايات،

  گوياكى تۈگىمهس ناخشا،                              

  بىر تۈنهپ ئېيتقانغا تۈگىمهيدىغان،                    

  ناخشىالر ئارزۇغا،

ئارمانالرغا باي  ،

         ئۇ شۇنداق ناخشىالر،

  يۈرهكتىن چىققان،

 .شوخ كۈيىده ياڭراتقان ئارمانلىرىنى  
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 گهر بىلسهممۇ بهزى ئويلىرىم،

 پهقهت شېرىن ھېسالرغا تۇتقۇن،
 شۇ ھېسالردىن قىلىپ بىر تاتلىق،
.كېلهر دىلنى شاد قىلىپ يۇتقۇم  

 
:بىشارهتته دهر ساقاللىرىم  

»...ساڭگىلىدى بىر پۇتۇڭ گۆرگه«  
 تۆكىۋالسام ئهلگه دهردىمنى،
.ئويلىرىمنى چىقىرىپ تۆرگه  

 
 

 ئهي مومىيىم، سۆزۈم بار ساڭا، يۈگۈرسه خىزمهتكه باللىرىڭ،
).ئۇز گۈزهل دهپ ئاتىيالمىدىم( سهن ئارتىسهن مۆرهڭگه سومكا،  
 قېرى خىيال دىلىم بېغىنى، قۇتۇلىسهن گۆر كهبى ئۆيدىن،

.ابۇ كۈنلهردىن ئاالرسهن سوۋغ.سهم شۈك ياتالمىدىم  ئېيىتماي دى 
  

:بۇرۇنقىدهك دىمىگىن ئۇنداق سومكاڭ يۈدۈپ سىنىپقا كىرسهڭ،  
قېرىغاننى تۇيمى« ئوغرى .قېرى ئاشىق قارشى ئالىدۇ»غان،   

؟!كىملهردىن نومۇس قىلسۇن ئۇ- كىم ،ياش سۆيگۈنى چهكلىسه يهنه   
.ناخشا ئېيتىپ، دۇمباق چالىدۇ؟!والر سۈرگىلى  خىيالالرنى ب 

  
ياش بىر يهرگه باردى،«: دېگهنتىڭ  سهنمۇ كۆرمهي مهكتهپ يۈزىنى، 

»...بالىالرمۇ كۆرمهسكهن راۋاۇ، ئېيىتقىنا، راسىتمۇ؟  چوڭ بولدىڭغ 
؟!ئۇالر يىلالپ ئاڭالمدۇ دهردىڭ  سېنىڭ بىلهن پارتىداش بولۇپ، 

!ياشلىرىڭنى ئېيتامدۇ خۇدا؟.دى بولسىمۇ  ئوقۇغۇم بار ئهم 
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اۋاقداشالرمىز،قالپاق باردۇر، س  
باالڭ ئۆ-كاالڭ .ئهل ئالدىدا قىزىرىپ يۈزلهريۈڭده قاالر،   

 قورۇنۇشسىز غهملهرسىز كۈلسهڭ،
.شۇ شوخ ئوغرى قېشىنى ئاتار  

 
 كهلمىگۈچه باشقا بىلمهيمىش،
!بوالالمدۇ يۈزۈڭالر يورۇق.مهن ھالىنى  دهردى يوقالر دهرت
 شۇ بالىالر بىزنى ئوقۇتۇپ ،

.بىلسۇن ئون مىڭ دهرتنىڭ بىرىنى  
 

 بىز ئاڭاليمىىز يېڭىچه دهرس،
- غهم .ساختا يىغالپ، ئاققۇز ياشنىمۇغۇسسىلهر يوق، ئۆيدىكىدهك  

 ئويناپ كهتسهك بالىالر كهبى،
.ئۇالر غهمكىن بىزده كۆڭۈل توق  

 
 كهلسه تۈن بهك قورقۇپ كهتمهيمىز،

.ساختا ئېيىتساڭ يهنه قاتىدۇ.جهننهت بىزلهرگه  كېچه دىگهن  
»...ئېچىلدى يىغىن«بار باھانه   

 ھۆرپىيى كۈل.مىز كۈيۈنۈشلهرگه
 

پات،- كېچىكىپمۇ قالىمىز پات  
 تۈگىمىگهچ پاراڭ دهرسكه،

  مومىيىمخالىدىكى پاراڭ،
!ئوخشىسۇنمۇ ئادهتتىكىگه  

 
 خالىدىكى ئۇچرىشىشالرنى 

.پهرزهنتلهرگه بولسا ئهقىل يار.بىلىشلهر- ى تونۇش  بىلسه مهيل 

 غورۇر نىمه؟ ئۇالرمۇ بىلسۇن،

 
 يىڭنه چاغلىق ئىش بولسا ئهگهر،

بۈگۈن بهك كۆپ تاپشۇرۇق،«: دىگىن  
 ھهممىسىنىڭ كهينىده قالسام،

»؟  
 

 ئاغرىتسا گهر كۆڭلۈڭنى يهنه،
.ئىچمهيال قوي تاتلىق ئاشنىمۇ  

 پهپىلىتىپ، مىڭنى سۆزلىتىپ،

 
دهۋهرگىن قىلچه قورۇنما،» !...پۇل؟«  
»!ئوقۇغۇچى قانداق تاپىدۇ؟«  

 ئويۇنالرغا بولسا گهر مهيلىڭ،

 
!ۈپ كهتتىڭغۇ؟ئهي مومىيىم،  

دهپ ئويلىدىڭمۇ؟»قېرى بوۋاق«  
 يا خىيالالر ئالىمى ئارا

 قىرانلىققا بېرىپ قايىتتىڭمۇ؟
 

 خىيالىمدا ئېچىلغان گۈلۈم،
.تىكهن كهبى تهنبىھلىرى بار  

 ئهجهب ئهمهس شۇ تهنبىھ بىلهن، 
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  ) نىڭ مۇكاپات قوبۇل قىلىش نۇتقى ھېرتا مېللىريات مۇكاپاتى ساھىبىيىللىق نوبىل ئهدهبى-2009( 

 

ھهر كـــــۈنى ئهتىـــــگهن بوســـــۇغىدىن      

قـول «ئاتلىشىمغا، ئىشىك ئالدىدا تۇرغان ئاپام 

. دهپ ســورايدۇ» يــاغلىقىڭنى ئېلىۋالــدىڭمۇ؟

دهرۋهقه، قوليــــــاغلىقىمنى ئېلىۋالمىغــــــاچ، 

مهن . كهيـــنىمگه يېنىـــپ ئېلىـــپ چىقـــاتتىم

هلدىن ئاپام مهندىن شۇنداق سورىمىغۇچه قول ئهز

قوليـاغلىق بولـسا . ياغلىقىمنى ئېلىۋالمـايتتىم

ئاپامنىڭ ماڭا كۆيۈنگهنلىكىنىڭ بىر ئىپادىسى 

ــدى ــۆزۈمگىال . ئى ــا ئ ــقا ۋاقىتت ــدىن باش ئۇنىڭ

ئاپــام مېنــى جېنىــدىنمۇ ئهزىــز . تايىنــاتتىم

قـــول «كۆرۈشـــىنى ۋاســـتىلىك ھالـــدا مۇشـــۇ 

ــاغلىقىڭنى ئېلىۋا ــدىڭمۇ؟ي دېــگهن جــۈمله » ل

بۇنىڭغـا سېلىـشتۇرغاندا . بىلهن ئىپـادىلهيتتى

بىۋاســىته ئىپــادىلهنگهن مــۇھهببهت ئــادهمنى 

قورۇنـــدۇرۇپ قويىـــدۇ، يېزىـــدىكىلهر ئۇنـــداق 

مــۇھهببهت دېــگهن . ياســالمىلىقنى ياقتۇرمايــدۇ

. سوئال بهلگىسى ئىچىـگه يوشـۇرۇنغان بولىـدۇ

ىلىـدىغان ئهمهلىيهتته، بۇيرۇق تهلهپپۇزىـدا دېي

بولــسىمۇ، بۇمــۇ مــۇھهببهتنى ئىپادىلهشــنىڭ 

ئۇ قوپالراق ئېيتىلغـان بىـلهن  .بىرخىل شهكلى

ھهر كۈنى ئهتىگهن . مېھرىبانلىقنى كۈچهيتىدۇ

ــشقا  ــدىن چىقى ــاي ئۆي ــاغلىقىمنى ئالم ــول ي ق
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. تهمشىلىپ، يهنه قايتىپ كىرىـپ ئېلىـۋالىمهن

مۇشۇنداق بولغاندىال، كوچىالردا ماڭـسام ئاپـام 

  . ىمدىكىدهكال ھېس قىلىدىكهنمهنيېن

 يىلدىن كېـيىن، ئـۆزۈم يـالغۇز شـهھهرده 20    

ــدىم ــانلىق قىل ــا تهرجىم ــر زاۋۇتت ــۇرۇپ، بى . ت

ئهتىگهن سائهت بهشته ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئـالته 

... يېرىمــدا خىزمىتىمنــى باشــالپ كېتهتــتىم

  . ئىككى يىل مانا مۇشۇ رهۋىشته ئۆتۈپ كهتتى

ىڭ قېلىپلىـشىپ قالغـان ئۈچىنچى يىلى مېن     

ــرهيلهن . تۇرمۇشــۇم ئاخىرالشــتى ــشخانامدا بى ئى

پهيدا بولۇپ ھهپتىده ئۈچ قېـتىم ئهتىگهنلىكـى 

ئۇ ئادهم كۆزلىرى چاقنـاپ تۇرىـدىغان، . كهلدى

. قاۋۇل، يوغان باش، زهبهردهسـت سـاقچى ئىـدى

بىرىنچى قېتىم ئۇ مېنى تىلالپ بولـۇپال چىقىـپ 

 پالشـــنى ئىككىنچـــى قېتىمىــدا ئـــۇ. كهتتــى

ئىـــشكاپنىڭ ئاچقۇچىغـــا ئېـــسىپ قويـــۇپ 

ــۇردى شــۇ كــۈنى ئهتىــگهن ئۆيۈمــدىن . ئولت

كۈركۈمگـــۈل ئهكىلىـــپ، ۋازىغـــا ســـېلىپ 

  :ئۇ ماڭا قاراپ. قويغانىدىم

ــقىالرنى -     ــۈركهن، باش ــۆزىڭىز بهك ئۆتك ك

 دهپ ماختاپ -!چۈشىنىشكه بهكال ئۇستىكهنسىز

ـــى ـــان . كهتت ـــۇغهمبهرلهرچه دهۋاتق ـــڭ م ئۇنى

  :ىدىن ئارامسىزلىنىپسۆزلىر

ـــراق، -     ـــىنىمهن، بى ـــۈلنى چۈش كۈركۈمگ

 -!باشقىالرنىڭ قانداق ئادهملىكىنى ئۇقمـايمهن

ئـۇ ئاچچىقالنغـان . دهپ ئۇنىڭغا رهددىيه بهردىم

ھالدا كۈركۈمگـۈلگه قارىغانـدا مېنـى بهكـرهك 

ــــىنى  ــــپ، پالش ــــىنىدىغانلىقىنى ئېيتى چۈش

  . قولتۇقىغا قىسىپ چىقىپ كهتتى

نچى قېتىمدا ئۇ خىـزمهت سومكىـسىنى  ئۈچى     

ـــۇ  ـــا، مهن ئ ـــۇپ قويغاچق ـــدۇقۇمغا قوي ئورۇن

ســـومكىنى پولغـــا . كهتكـــۈچه ئـــۆره تـــۇردۇم

ئــۇ مېنــى . ئېلىۋېتىــشكه جــۈرئهت قىاللمىــدىم

مهسئۇلىيهتتىن قاچىـدىغان ھـورۇن خوتـۇن، «

» خۇددى كوچىالردىكى پاھىشىلهردهك چۈشكۈن

شـــىرهدىكى كۈركۈمگـــۈلنى . دهپ تىللىـــدى

چهتكه ســۈرۈۋېتىپ، بىــر پــارچه ئــاق قهغهز بىــر

بىلهن قهلهمنى شـىرهنىڭ ئوتتۇرىـسىغا قويـۇپ، 

  : ماڭا

ــازه-       ــدى-!ي ــشىپ .  دهپ ۋارقىرى مهن ئېڭى

تـــۇرۇپ ئۇنىـــڭ دېگىنـــى بـــويىچه ئىـــسمىم، 

ئانـدىن . تۇغۇلغان كۈنۈم ۋه ئادرېسىمنى يازدىم

بۇنى ئهزهلدىن دوسـتلىرىم ۋه تۇغقانلىرىمنىـڭ (

ئاشــۇ قورقۇنچلــۇق ) ىغا تىنمىغــانھېچقايسىــس

دهل . ھهمكارلىشىـشنى خـااليمهن: خهتنى يازدىم

قهلهمنـى قويـۇپ، . مۇشۇ ۋاقىتتـا توختىۋالـدىم

توزانلىـق يهرگه -دېرىزه يېنىغا كېلىـپ، چـاڭ

دوڭغـۇل توپىلىـق -بۇ ئوڭغـۇل. نهزهر سالدىم

يول بولـۇپ، ئىككـى قاسـنىقىغا پاكـار ئـۆيلهر 

ق بولۇشـىغا قارىمـاي ئهمما بۇندا. سېلىنغانىدى

يـول . شـهرهپ كوچىـسى-بۇ يولنىڭ نامى شـان

قاسنىقىدىكى تاقىر ئۈجمه دهرىخىده زاۋۇتتىكـى 

ــۇراتتى ئۇنىــڭ . ھېلىقــى ئهســكى مۈشــۈك ئولت

بېشىدىكى ئهتىگهنلىك قۇياش خۇددى ئاسمانغا 

مهن . ئىلىپ قويغـان سـېرىق داپقـا ئوخـشايتتى

   :كوچىغا نهزهر تاشالپ ھېلىقى ئهرگه دېدىم

ـــدانىم -     ـــڭ ۋىج ـــشنى مېنى ـــداق قىلى بۇن

ــدۇ ــاقچى . كۆتۈرمهي ــدان«س ــۇ » ۋىج ــگهن ب دې

ـــى  ـــشىپ، ھېلىق ـــاڭالپ ئهسهبىيلى ـــى ئ گهپن

ئانـدىن مېنـى . قهغهزنى يىرتىپ يهرگه تاشلىدى

گهپ يېگۈزۈشكه خېلى تىرىشقانلىقى ھهققىـده 

خوجايىنغا دوكـالت بېـرىش ئېـسىگه كهلـگهن 
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ــار ــى قهغهز پ ــرهك، يهردىك ــسا كې چىلىرىنى بول

ئۇ چوڭقۇر بىر ئۇھ . تېزدىن سومكىسىغا سالدى

تارتىپ غهزهپلهنگهن ھالدا، گۈل ۋازىسىنى تامغا 

ــاتتى ــا چىــش . ئ ــدا خــۇددى ھاۋاغ ۋازا چېقىلغان

  .        چىققاندهك، چىشنى قامىتىدىغان ئاۋاز چىقتى

باشقىالرنىڭ ئىشخانىسىغا ئىشىك چېكىپ -    

  : ئۇ سومكىسىنى ئېلىپ تهمكىنلىك بىلهن ماڭا  

 سـېنى دهرياغـا سهن پۇشـايمان قىلىـسهن،-    

مهن .  دېــدى-.چۆكتــۈرۈپ جېنىڭنــى ئــالىمىز

ـــۆز ـــدىم-ئ ـــۆزۈمگه پىچىرلى ـــزا : ئ ئهگهر ئىم

. قويىدىغان بولسام، ھهممه ئىـش ئاخىرلىـشىدۇ

ئهگهر مۇشۇ . مهنمۇ ئۆزۈمگه ئوخشىماي قالىمهن

ۋاقىتتا ماڭا يـاردهم قىلـساڭالر تولىمـۇ ئوبـدان 

تىـپ بىراق، بۇ چاغدا ئۇ ئـاللىبۇرۇن كې. بوالتتى

كوچىدىكى ھېلىقـى مۈشـۈك دهرهخـتىن . بوپتۇ

ــدى ــۆگزىگه چىقىۋال ــۈپ ئ ــېخى . چۈش دهرهخ ش

  . خۇددى ترامپولىندهك  سىلكىنهتتى

ئـۇالر . ئهتىسى تارتىـشماق ئۇرۇشـى باشـالندى    

ھهركـۈنى . مېنى زاۋۇتتىن كېتىشكه قىـستىدى

ئهتىگهن سائهت ئالته يېرىمدا زاۋۇت باشلىقىنىڭ 

ــا  ــا يوقلىمىغ ــرهتتىميېنىغ ــام . كى ــۇددى ئاپ خ

قــــول يــــاغلىقىڭنى «ھهركــــۈنى ســــهھهرده 

دهپ ســـورايدىغاندىكىدهك، » ئېلىۋالـــدىڭمۇ؟

باشـــقا خىـــزمهت «زاۋۇت باشـــلىقىمۇ مهنـــدىن 

مهنمـۇ ھهركـۈنى . دهپ سـورايتتى» تاپتىڭىزمۇ؟

. مهن زاۋۇتتــا ئىــشلهشنى خــااليمهن«ئوخــشاشال 

پىنــسىيهگه چىققــۇچه ئىــشلىگۈم بــار، شــۇڭا 

  . دهپ جاۋاب قايتۇراتتىم» ىزدىمىدىمخىزمهت ئ

بىر ئهتىگىنى ئىشقا كهلسهم، تـوم لـۇغىتىم     

. ئىشخانام ئالدىدىكى يهرده تاشـالقلىق تۇرۇپتـۇ

ــڭ  ــر مېنى ــر ئېنژىنې ــهم، بى ــشخانامغا كىرس ئى

  :ئۇ ماڭا. ئورنۇمدا ئولتۇرۇپتۇ

انام، بىــرهر بــۇ مېنىــڭ ئىــشخ! كىرمهمــسىز؟

ــدى؟ ــشىڭىز بارمى ــدى-ئى ــسهم .  دې مهن كهت

ئهگهر بىر قېتىم ئىشتىن قالـسامال، . بولمايتتى

ـــى ـــانه تېپىالتت ـــشكه باھ ـــى ھهيدىۋېتى . مېن

ــدى ــوق بول ــشخانام ي ــداق . ئى ــشقىلىپ، قان ئى

بولىـــشىدىن قهتئىيـــنهزهر ئىـــشقا كېلىـــشىم 

  . كېرهك

بىـــر كـــۈنى دوســـتۇم بىـــلهن غېرىبلىققـــا      

ــان ــۆككهن ش ــۆيگه -چ ــسىدا ئ ــهرهپ كوچى ش

ــم ــى دهپ بهردى ــا ھهممىن ــاچ ئۇنىڭغ ــۇ . قايتق ئ

ــشتۇرۇپ  ــۇڭنى يىغى ــر بۇل ــسىدىكى بى ئىشخانى

ئهممــــا ئهتىــــسى ئهتىگهنــــده . ماڭــــا بهردى

  :ئىشخانىسى ئالدىدا ماڭا

ئهمدى سېنى كىرگۈزهلمهيدىغان بولـدۇم، -    

 -ھهممهيلهن سـېنى ئىـشپىيونكهن، دهۋاتىـدۇ،

تىپ تۆۋهنگىچه تارالغان بۇ يۇقىرىدىن تار. دېدى

مېنى نهس ! ھهي. ئۆسهك گهپلهر مېنى ئازابلىدى

ـــتى ـــساق، . باس ـــا ئۇچرى ـــسىز ھۇجۇمغ تۇيۇق

ئهممـا تـۆھمهتكه . ئۆزىمىزنى قوغدىساق بولىـدۇ

ئۇچرىغاندا ئامال قانچه؟ مهن ھهركۈنى ھهممىگه 

بـۇ !  تهييارلىنىپ قـويىمهن، ھهتتـا ئۆلۈمگىمـۇ

ـــ ـــڭ قارشىالش ـــا مېنى ـــالىم ئېغۋاالرغ قۇدهك ھ

ھهرقانـداق تهييـارلىقمۇ بـۇ زهخمىنـى . قالمىدى

تــۆھمهت خــۇددى . يېنىكلىتىــشكه ئامالــسىز

بۇرنـۇڭنى -ئېچىپ كهتكهن ئهخلهتتهك ئېغىـز

. توسىۋېلىپ، سـېنى تۇنجۇقتـۇرۇپ قويىـدىكهن

ــسىز ــقا ئىالجى ــۆزۈڭنى قوغداش ــۈنكى ئ ! ده-چ

. ئىشداشلىرىمنىڭ نهزىرىده مهن بىـر ئىـشپىيون

اق بولۇپ ئۇالرنى پايلىغان بولـسام، ئهگهر شۇند

ئېنىقكـى، مهن . ئۇالر ماڭا شهكسىز ئىشىنهتتى
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ئۇالرغا زىيانكهشـلىك قىلمىغاچقـا، ئـۇالر مېنـى 

  . جازاالۋاتىدۇ

مهن ئۆز ۋاقتىدا ئىشقا چىقىۋاتقـان تۇرۇقلـۇق     

يــا ئىــشخانام يــوق، يــا دوســتۇم ئىشخانىــسىغا 

ىمنـى مهن پهلهمپهيده نـېمه قىالر. كىرگۈزمىدى

پهلهمپهيـده بىـردهم ئاسـتىغا . بىلهلمهي تـۇردۇم

بىــردهم ئۈســتىگه مېڭىــپ، توســاتتىن ئاپــام ۋه 

  . يېنىمدىكى قولياغلىق ئېسىمگه كهلدى

ــۈچىنچى      ــى ۋه ئ ــاغلىقنى ئىككىنچ مهن قولي

قهۋهت ئارىلىقىــــدىكى پهلهمــــپهيگه يېيىــــپ 

لۇغىتىمنى تىزىمغا قويۇپ، . ئۈستىده ئولتۇردۇم

سى ھهققىـدىكى چۈشهندۈرۈشـنى سۇيۇقلۇق پرې

« مهن. تهرجىــــــمه قىلىــــــشقا باشــــــلىدىم

ـــشمهن ـــدىكى دانى ـــشاپ » پهلهمپهي لهرگه ئوخ

ئهپـــسۇس، قوليـــاغلىق مېنىـــڭ . قالغانىـــدىم

ـــدى ـــشخانام ئى ـــتۇمنىڭ . ئى ـــرى دوس ئىلگى

ئىشخانىسىدا بىلله تاماق يېگهن بولساق، ھـازىر 

دهل مېنىڭ ئىشخانامدا دوستۇم ئىككىمىز بىلـله 

ئۇ تامـاق يـېگهچ ماڭـا ئىچـى . هۋاتاتتۇقتاماق ي

بىــراق مهن يــاش . ئاغرىــپ كــۆز يېــشى قىالتتــى

بۇنـداق ۋاقىتتــا تېخىمـۇ قهيــسهر . تـۆكمهيتتىم

جاھـــان بــــاقى . بولۇشـــۇم كېـــرهك ئىــــدى

ــيىن  ــدىن كې ــانچه ھهپتى ــدهك، بىرق بولمىغان

  . ئاخىرى ئىشتىن ھهيدهلدىم

ــشمهن«      ــدىكى دانى ــۇ » پهلهمپهي ــان ش بولغ

دېـگهن بـۇ » پهلهمـپهي«ه، لـۇغهتتىن كۈنلهرد

پهلهمپهينىڭ بىرىنچـى : سۆزنى ئاختۇرۇپ باقتىم

پهشــتىقى ئــورنىمىزدىن قوزغىلىــشىمىز ئۈچــۈن 

ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، ئادهتته ياي شهكىللىك 

ھهربىر قهدىمىمىز پهلهمپهي يـۈزى . اليىھىلىنىدۇ

. بىلهن گورزېنتال ھالهتته ماسلىشىـشى كېـرهك

كىگهنــده، ئارىــسىدىكى بوشــلۇق ھهر قهدهم يۆت

ــــدۇ ــــۆزى دهپ ئاتىلى ــــڭ ك مهن . پهلهمپهينى

سۇيۇقلۇق پرېسىنىڭ سىلىقالش سېستىمىـسىغا 

ئاالقىــدار كهپــتهر قــۇيرۇقى شــهكىللىك ئهركهك 

تۇرۇم، غـاز بويـۇن تۇرۇبـا، قالپـاق شـهكىللىك 

ۋېنتا، تۆشۈك پولتا قاتارلىق چىرايلىق سۆزلهرنى 

ـــــدىم ـــــڭ ھهر. بىلىۋال ـــــسى پهلهمپهينى قاي

قىسىملىرىدىكى ئاشۇنداق شېئىرىي مهنىگه باي 

ــرانمهن ــازىرمۇ ھهي ــسىمالردىن ھ ــق ئى . چىرايلى

ــدىكىن،  ــۆزى بولغان ــۈزى ۋه ك ــڭ ي پهلهمپهينى

-ئىنسانالر ياغاچ! ده-ئۇنداقتا بهدىنىمۇ بولىدۇ

تۆمـۈرلهر بىـلهن -تاش، سـېمونت يـاكى پـوالت

ھهپىلىشىپ، نېمىشقا ئۆزلىرىنىـڭ قىيـاپىتىنى 

انـــسىز نهرســـىلهرگه زورالپ تېڭىـــپ، ئاشـــۇ ج

بهلكىــم، ! ئادهملهشتۈرۈشــكه ئۇرۇنىدىغانــدۇ؟

بۇنىڭغا يوشۇرۇنغان ئىللىقلىق تېخنىكالرنىـڭ 

جاپالىق خىزمهتكه بهرداشلىق بېرىـشىگه يـاردهم 

ــــدۇ ــــام مهنــــدىن ! بېرىدىغان بهلكىــــم ئاپ

ـــان ـــاغلىقىمنى ئالغ ـــانلىقىمنى -قولي ئالمىغ

ــر ــاھهدىكى ھهربى ــورىغاندهك ھهر س ــزمهت س  خى

ــــدىغان  ــــسىپقا ئهمهل قىلى مۇشــــۇنداق پىرىن

  . ئوخشايدۇ

كىچىـــك ۋاقتىمـــدا، ئـــۆيىمىزده مهخـــسۇس     

ـــار ئىـــدى . قوليـــاغلىق ســـالىدىغان تارتمـــا ب

قولياغلىقالر ئىككى رهت بويىچه، ھهربىـر رهتـته 

ــۇالتتى ــاتالپ قوي ــپ ق ــته قىلى ــۈچ دهس ــول . ئ س

ـــوڭ  ـــوۋام، ئ ـــلهن ب ـــى دادام بى تهرهپتىكىلهرن

ــــام، تهرهپتى ــــلهن موم ــــام بى ــــى ئاپ كىلهرن

  . ئوتتۇرىسىدىكىنى مهن ئىشلىتهتتىم

تارتمىدىكى قولياغلىقالر گويا ئائىلىمىزنىـڭ     

ئهرلهرنىـڭ . كوللېكتىپ سۈرىتىگه ئوخشايتتى
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ــسىده  ــۇپ، چۆرى ــوڭ بول ــاغلىقى ئهڭ چ ــول ي ق

ــۇچ،  ــۇق قىزغ ــاكى تۇت ــگهررهڭ، كــۈلرهڭ ي جى

 .سۆســۈن رهڭلىــك تۇتــۇق ســىزىقالر بــار ئىــدى

ئايالالرنىڭ كىچىكرهك بولۇپ، چۆرىـسى سـۇس 

. كــۆك، قىزىــل يــاكى يېــشىل رهڭــده بــوالتتى

بالىالرنىــڭ ئهڭ كىچىــك بولــۇپ، ئــاق چاقمــاق 

ئۈستىگه گۈل ۋه ھايۋانالرنىڭ سۈرىتى بېسىلىپ 

بــــۇ . گىرۋهكلىــــرى تورالنمىغــــان بــــوالتتى

قولياغلىقالرنىڭ بىر رهتتىكىلىرىنى ئـادهتتىكى 

 رهتتىكىلىرىنــى مهخــسۇس كــۈنلهرده، يهنه بىــر

تىالۋهت كۈنىده . تىالۋهت كۈنلىرى ئىشلىتهتتۇق

چوقۇم قولياغلىق بىـلهن كىيىمنىـڭ رهڭگىنـى 

ماسالشــتۇرۇپ، ئامــال بــار قوليــاغلىقنى ســىرتقا 

  . كۆرسهتمهسلىك كېرهك ئىدى

ــــــداق      ــــــاغلىق ھهرقان ــــــۆيىمىزده قولي ئ

. نهرسىلىرىمىزدىن ھهتتـا ئۆزىمىزدىنمـۇ مـۇھىم

ـــۇن يهرلهرده ئهمهلىي ـــاغلىق نۇرغ ـــۇ قولي هتتىم

بۇرنىمىزدىكى پـوتال ۋه : مهسىلهن. ئىشلىتىلىدۇ

ـــۈرتىمىز ـــاننى س ـــز . ق ـــنهك ۋه تىزلىرىمى جهي

ــۆز  ــا ك ــان ۋاقىتت ــا، يىغلىغ ــان ۋاقىتت يارىالنغ

ــاغلىقنى  ــاكى قولي ــۈرتىمىز ي ــلىرىمىزنى س ياش

ـــز ـــشىلداپ يىغاليمى ـــشلهپ مى ـــشىمىز . چى بې

ن قوليـاغلىقنى ئاغرىسا، سوغۇق سـۇغا چىالنغـا

قولياغلىق ئـارقىلىق . پېشانىمىزگه قويۇۋالىمىز

. يهنه ئاپتاپتىن ياكى يـامغۇردىن دالـدىلىنىمىز

ــاقچى  ــسىڭده تۇتم ــشنى ئې ــر ئى ئهگهر ســهن بى

ــدۇ ــساڭ بولى ــاغلىقنى تۈگۈۋال ــساڭ قولي . بول

مۇھىم نهرسىلهرنى قولياغلىققـا چېگىۋېلىـشقا 

لىقنى پويىز قوزغالغـان ۋاقىتتـا قوليـاغ. بولىدۇ

ئاڭلىماققـا، بانـات . پۇالڭلىتىپ خوشلىـشىمىز

دېــگهن ســۆز » كــۆز يېــشى«شېۋىــسىدىكى 

دېــگهن ســۆزگه » پــويىز«رۇمىنىــيه تىلىــدىكى 

شۇڭالشقىمىكىن رېلستىن . ئوخشاپراق كېتىدۇ

چىققان گۈمبـۈرلىگهن ئـاۋاز ئاڭلىماققـا يىغـا 

ئهگهر كهنتـته بىـرهرى قـازا . ئاۋازىغا ئوخـشايدۇ

ېيىتنىڭ ئاغزىنىڭ يۇمۇق ھـالهتته قىلسا، ئۇالر م

تۇرۇشــى ئۈچــۈن قوليــاغلىق بىــلهن ئېڭىكىنــى 

ئهگهر شهھهر كوچىسىدا بىرهرى . چېتىپ قويىدۇ

كهچكهنلهر قوليـاغلىق -ئۆلۈپ قالسا، ئۆتكهن

بۇنـداق بولغانـدا . بىلهن يۈزىنى يېپىپ قويىـدۇ

قولياغلىق ئۆلگۈچىنىـڭ خـاتىرجهم ياتىـدىغان 

  . يهرلىكى بولىدۇ

ئــانىلىرىمىز -ازنىــڭ تومــۇز كــۈنلىرى ئاتــاي    

بىزنى قهبرىستانلىقتىكى گۈللهرنى سۇغىرىـشقا 

ئـۈچهيلهن بىـر گۇرۇپپـا -ئىككـى. بۇيرۇيتتى

ــۇق ــۇغۇرۇپ بوالتت ــدىال س ــۇپ، بىردهم ده، -بول

چېركـــاۋ پهشـــتىقىغا يىغىلىـــشىۋېلىپ، بهزى 

قهبرىلهردىن لهرزان كۆتۈرۈلۈۋاتقان ئاق ئىسالرغا 

ئاق ئىسالر بىر پهس لهيلهپ، تۈن . نهزهر ساالتتۇق

ــى ــلۇقىغا كېتهتت ــېچه بوش ــده . ك ــۈن كېچى ت

ــــان  ــــاغلىقالردهك لهيلهۋاتق ــــسىز قولي ساناق

ھايۋانات، ئىستاكان، شېشه، كۇرۇشكا، پهلهي، 

ئىــشتان شــهكلىدىكى ئىــسالرنى ئۆلۈكلهرنىــڭ 

 . روھى دهپ بىلهتتۇق

 ئۇزۇن ئۆتمهي ئوسكار پاسـتېئورنىڭ سـوۋېت    

رىغا سۈرگۈن قىلىنغان چاغـدىكى ئهمگهك الگې

ــلهن  ــۇپ ئۇنىــڭ بى ــاقچى بول كهچمىــشىنى يازم

ئۇ ماڭا بىـر روسـىيهلىك موماينىـڭ . كۆرۈشتۈم

ئۇنىڭغــا كانــاپتىن توقۇلغــان ئــاق قوليــاغلىق 

بهرگهنلىكىنى، ئۇ موماينىڭ ئوغلىمـۇ ئوسـكار 

پاستېئور بىلهن قۇرداش بولۇپ ناھايىتى يىراقتـا 

ـــز ـــڭ تې ـــى، ئوغلىنى ـــپ ئىكهنلىك راق قايتى
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ــپ  ــدىغانلىقىنى ئېيتى ــد قىلى ــشىنى ئۈمى كېلى

ئوسكار پاستېئور ئۇ ئايالنىڭ ئىشىكىنى . بهردى

چېكىۋاتقاندا ئېچىرقاپ كهتكهن بىـر تىلهمچـى 

قولىدىكى بىر كاللهك كۆمـۈرنى يـېمهكلىككه 

ــۇ ــشنى ئۆتۈنۈپت ــشىپ بېرى ــۇنى . تېگى ــال ئ ئاي

ئـۇ . ئۆيگه ئهكىرىپ شـورپا ئهكېلىـپ بېرىپتـۇ

ـــال ـــا ئاي ـــسىنىڭ قاچىغ ـــڭ پوتلى  تىلهمچىنى

ئېقىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ، تېخـى ئىـشلىتىلىپ 

. باقمىغان كانـاپ ئـاق قوليـاغلىقنى ئۇزىتىپتـۇ

قولياغلىققا ئهتىرگۈل ۋه گۈل شاخلىرى نهپىس 

. كهشتىلهنگهن بولۇپ، ناھايىتى رهڭدار ئىكهن

ــاغلىق  ــۇ قولي گۈزهللىــك مۇجهســسهملهشكهن ب

ــا ــى ھهم ھاياجانغ ــۇنى تىلهمچىن ــاپتۇ ھهم ئ  س

ــازابالپتۇ ــهللى . ئ ــا تهس ــت ئۇنىڭغ ــاپ رهخ كان

بېرهلىگهن بولـسىمۇ، بىـراق يىـپهك ئهتىرگـۈل 

ئۇ ئايالغـا . ئۇنىڭ نامراتلىقىنى ئېچىپ تاشالپتۇ

يهنـى . نىسبهتهن ئوسكار پاستېئورمۇ ئوخـشاش

ـــدۇر ـــتهك بالى ـــام، تهن ـــدارچىلىققا خ . جاھان

نىــــڭ »تىلهمچــــى«يۇقىرىــــدىكى ئىككــــى 

ى بولسۇن، بۇ ئايالنىڭ ئىلتىپاتىـدىن قايسىبىر

ئهمما، كېيىنكىسىگه نىسبهتهن، . تهسىرلهندى

ـــۇنداق ئىككـــى رول  ـــۆزىگه ش ـــالمۇ ئ ـــۇ ئاي ئ

شـهرىپى نـائېنىق رۇس -بىرى، نام. يۈكلىگهن

ـــدا  ـــشلهنگهن ھال ـــرى، تهشۋى ـــال؛ يهنه بى ئاي

ــــــدىڭمۇ؟« ــــــاغلىقىڭنى ئېلىۋال دهپ » قولي

  . سوراۋاتقان ئانا

كـايىنى ئاڭلىغانـدىن بېـرى   يۇقىرىدىكى ھې  

دېگهن » قولياغلىقىڭنى ئېلىۋالدىڭمۇ؟«مهنده 

بــۇ ســوئال ھهمــمه يهرده مهۋجۇتمــۇ، قوليــاغلىق 

دۇنيــادىن ھالقىــپ، تېخــى ئېرىــپ كهتمىــگهن 

ــاغ ــوتالق ھهم ت ــاراالرمۇ، ئ -قــارلىق دالىالرغــا ب

ــراالردىن  ــسى چىگ ــاتالپ، ھهرقاي ــاالردىن ئ دهري

ئالالر پهيــدا ھالقىــپ كېتهلهرمــۇ دېگهنــدهك ســو

  . بولدى

ــدا      ــيه تىلى ــل رۇمىنى ــچه يى ــون نهچ گهرچه ئ

سۆزلىگهن بولساممۇ، ئوسكار پاسـتېئور بىـلهن 

كۆرۈشۈشــــتىن بــــۇرۇن، رۇمىنىــــيه تىلىــــدا 

ـــــــــڭ  ـــــــــاپ«قولياغلىقنى   batistā» كان

. دېيىلىدىغانلىقىغا  دىقـقهت قىلمـاپتىكهنمهن

بۇ رۇمىنىيه تىلىنىـڭ شـۇنچه ھېسـسىي، ئهممـا 

نىڭ مـــــاھىيىتىنى بىۋاســـــىته شـــــهيئىلهر

رهختلهرنىـڭ . ئىپادىلهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

ھېچ يېرىنى يۆگىمهي ياكى قاتلىماي، بىۋاسته 

قارىغانـدا، . ھالدا قولياغلىق بارلىققـا كهلـگهن

ھهرجاي، ھهرزاماندا قوليـاغلىق  كانـاپ رهختـته 

  . ئىشلىنىدىغان ئوخشايدۇ

ېلىقـى   ئوسكار پاسـتېئور ئـۇ قوليـاغلىقنى ھ  

بــالىنى يــاد ئېتىــپ -قــوش ســاالھىيهتلىك ئانــا

بهش . تۇرۇش ئۈچۈن سـاندۇقىدا سـاقالپ كهپتـۇ

ــپ،  ــاغلىقىنى ئېلى ــۇ قولي ــيىن ئ ــدىن كې يىل

چــۈنكى، بــۇ كانــاپ . يۇرتىغــا قايتىــپ كهپتــۇ

ــىمۋولى  ــڭ س ــد ھهم ۋهھىمىنى ــاغلىق ئۈمى قولي

ئهگهر ســـهندىمۇ ئۈمىـــد ۋه ۋهھىـــمه . ئىـــكهن

  . گه باراۋهرسهنتۇيغۇسى بولمىسا ئۆلگهن

ـــق      ـــاغلىق توغرىلى ـــاق قولي ـــز ئ  ئىككىمى

ــده  ــرىم كېچى ــيىن مهن يې ــقاندىن كې پاراڭالش

نۇرغــۇن ۋاقتىمنـــى ســـهرپ قىلىـــپ، ئوســـكار 

پاستېئورغا ھهدىيه قىلىش ئۈچۈن ئـاق رهڭلىـك 

:ارتىغا بىر پارچه شېئىر  يازدىمك

   دېدى بى-تېلېگراف كودى ئۇسسۇلغا چۈشتى،       
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  يۇلغان ئىستاكانغا سهكرهڭالرلىق سۈت قۇ

  ئاق رهڭلىك كاناپ، سۇر يېشىل سىنك

  گويا بارلىق نهرسىلهر

  ئۇچراشسىال قىالر ئاالقه

  بۇ يهرگه قارا

  مهن پويىزدىمهن

  سوپۇن ئارىالش قورۇمىدىكى گىالستهك

  ئهلمىساقتىن ناتونۇشقا ئۈندىمهيمهن

  ھهم باش ئاپپاراتتا تېلېفون قىلمىغان

كهچقـــۇرۇنلىقى كـــارتىنى   شـــۇ ھهپتىنىـــڭ   

ئۇ . ئوسكار پاستېئورغا ئاپىرىپ بهرگىلى باردىم

  :ماڭا

كارتىغــــا ئوســــكارغا ســــوۋغىتىم دهپ -   

  .  دېدى-يېزىشىڭىز كېرهكتى،

ئىشقىلىپ، سىزگه بهرگهندىكىن سـىزنىڭ -   

  :دېسهم، ئۇ-!ده-بولىدۇ

ئاپال، بهلكىم بۇ كارتـا بـۇنى ئۇقماسـلىقى -   

ڭ بىلهن ئۆيگه قايتىپ شۇنى.  دېدى-مۇمكىن،

ــازدىم ۋه  ــوۋغىتىم دهپ ي ــكارغا س ــا ئوس كارتاغ

ئىككىنچى ھهپتىسى كارتىنى ئۇنىڭغا ئاپىرىپ 

ــم ــاي . بهردى ــاغلىقىمنى ئالم ــۇددى قولي ــۇ خ ب

ئۆيدىن چىقىپ يېنىپ كىرىـپ ئېلىۋالغانـدهكال 

  . بىر ئىش بولدى

ـــلهن    ـــاغلىق بى ـــايىمۇ قولي ـــر ھېك   يهنه بى

  . ئاخىرلىشىدۇ

. ڭ مهز ئىـسىملىك بىـر تاغـام بـار ئىـدىمېنى   

يىللىـــــرى بـــــوۋام -30ئهســـــىرنىڭ -20

ئائىلىمىزنىڭ ئاشلىق سودىسى بىلهن مىلىچمـال 

دۇكىنىنى باشقۇرۇشـقا ئوڭـاي بولۇشـى ئۈچـۈن 

مهزنـــــى تىمـــــسۇئاراغا ســـــودىگهرچىلىكنى 

ئۇ ئوقۇغان مهكتهپتىكـى . ئۆگىنىشكه ئهۋهتتى

ــــسىدىن  ــــان ئېمپىرىيى ــــۇچىالر گېرم ئوقۇتق

ــــسمىكه ــــگهن، ئى ــــق -ل ــــسمىغا اليى جى

مهز بهلكىــــــم . ناتسىــــــسالردىن ئىــــــكهن

سودىگهرچىلىككه ئائىت كـۆپ تهربىـيه قوبـۇل 

ــــدۇ ــــڭ ! قىلغان ــــۇ ئۇالرنى ــــۇھىمى، ئ ئهڭ م

ـــر  ـــلهن بى ـــۋېتىش بى ـــسىنى ئۆزگهرتى ئىدىيى

ئوقـۇش . ناتسىست بولـۇپ يېتىـشىپ چىقىپتـۇ

ئاخىرالشـــقاندا مهز قېنـــى قىزىـــق ناتسىـــستقا 

لهي باشــقىچه ئــادهم بولــۇپ ئۆزگىرىــپ، پۈتــۈن

ئۇ خـۇددى داۋاسـى يـوق ئهقلـى كهمتـۈك . قاپتۇ

ئادهمـــدهك، يهھۇدىيالرغـــا قارشـــى شـــوئارالرنى 

ــوۋاليتتى ــاللىرىنى يهھــۇدىيالر . ت ــڭ م بوۋامنى

نېسىگه تهمىنلهپ بهرگهچكه، مهزنـى بىرقـانچه 

ــدى ــتىم تىللى ــاي، . قې ــدى قىلم ــال بول تىلالپ

-ئـۇ ئهقلـىئهمما . بىرقانچه كاچات سېلىۋهتتى

ـــدى ـــىنى تاپمى ـــۇر . ھوش ـــته مۇتهپهكك كهنت

بولۇۋېلىپ، ئۇرۇشـتىن قاچقـان تهڭتۇشـلىرىنى 

ــى ــوزهك قىالتت ــسىمدا . ب ــدىكى قى مهز رۇمىنىيى

مهمـــۇر بولـــۇپ، نهزهرىيهنىـــڭ ئهمهلىيهتنىـــڭ 

شهكىل ۋه خـاراكتېرىنى ئۆزگهرتىـشىنى ئۈمىـد 

ـــــسچىالر  ـــــدىن ئىسئى ـــــا ئۆزلىكى قىلغاچق

ــشىپ، ئ ــسىگه قاتنى ــهپكه ئارمىيى ــدىنقى س ال
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بىرقانچه ئايدىن كېيىن . بېرىشنى تهلهپ قىلدى

ئۇ ئىلگىرىكىگه . ئۇ يۇرتقا كېلىپ توي قىلدى

قارىغاندا سهل ئېسىگه كهلگهن بولۇپ سـىرلىق 

ــۈن  ــانچه ك ــپ، بىرق ــانه قىلى ــى باھ مهخپىيهتن

 -بۇ مهخپىـيهت. ئۇرۇشتىن ئۆزىنى چهتكه ئاپتۇ

  . توي قىلىش ئىدى

ىسىدا مهزنىڭ ئىككـى پـارچه  مومامنىڭ تارتم    

سۈرىتى ساقالنغان بولۇپ، بىرى تـوي سـۈرىتى، 

يهنه بىــرى ئۇرۇشــتا قۇربــان بولغــان چاغــدىكى 

توي سۈرىتىده زىلۋا بويلۇق كېلىنچهك . سۈرىتى

ــۈۋى  ــى ب ــپ بهئهين ــوي كــۆينىكى كىيى ــاق ت ئ

مهريهمنىڭ گهج ھهيكىلىگىال ئوخـشاپ قالغـان 

ئـۇ . ىـدىبولۇپ، مهزدىـن بىـر ئالقـان ئېگىـز ئ

بېشىغا شامدىن ياسالغان گۈلچهمبىرهك تاقـاپ، 

ــا  ــار ئۈســتىدىكى ياپراقالرغ قارىماققــا ئاپئــاق ق

ــــــشايتتى ــــــسى . ئوخ ــــــڭ يېنىدىكى ئۇنى

ناتسىستالرنىڭ فورمىسىنى كىيگهن مهز بولۇپ، 

ئهســكهر بولــۇپال قالمــاي كېلىنچهكنىــڭ ئېــرى 

كېلىنچهكنىـڭ قوغدىغۇچىـسى بولـۇپال . ئىدى

ئـۇ ئالـدىنقى سـهپكه . ىـدىقالماي، يىگىتـى ئ

كېتىــپال، ئۇنىــڭ ئــۆلگهن ســۈرىتى ئــۆيگه 

سۈرهتته بىر ئهسكهر مىنادا پـارتالپ، . ئهۋهتىلدى

پاره بولۇپ كهتكهن، قارا تۇپراق ئۈسـتىده -پاره

ــۆت  ــسىلغان ت ــته رهســىم بې ــسىغا غهلى ئوتتۇرى

بۇرجهك ئاق رهخـت ئۈسـتىگه كۆيـۈپ كهتـكهن 

  . جهسهت سۆڭهكلىرى دۆۋىلهنگهنىدى

 مومامغـــا نىـــسبهتهن بـــۇ ســـۈرهت ھهم ئـــاق    

ــست ھهم  ــۆلگهن ناتسى ــتىده ئ ــاغلىق ئۈس قولي

ــوغلى ــدا مهڭگــۈ ياشــاۋاتقان ئ . ئۇنىــڭ خىيالى

مومام بۇ قوش مهنىگه ئىـگه سـۈرهتنى داۋاملىـق 

. ئىبــادهت كىتابىنىــڭ ئىچىــگه قىــستۇرۇۋاالتتى

. كۈندىكى ئىبـادىتىمۇ قـوش مهنىـدهك قىالتتـى

ۇيۇقسىز ناتسىست بولۇپ بهلكىم ئۇ تهڭرىدىن ت

ئۆزگىرىــپ كهتــكهن ســۆيۈملۈك ئوغلىنىــڭ 

  ... گۇناھىنى كهچۈرىشىنى ئۆتۈنۈپ دۇئا قىالر

ئـۇ . بوۋام بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتناشـقان    

ــاالتتى ــا ئ ــى تىلغ ــدا مهزن ــان ھال ــۇ . ئازابالنغ ئ

ـــۆزلهيتتى ـــلهن س ـــهگهكلىك بى ـــايراقالر : س ب

م قىلىـش لهپىلدهۋاتقان چاغدا كىشىنىڭ ھۆكـۈ

ئىچىـگه سـېيرىلىپ ) بۇرغـا(ئىقتىدارى ئىنگال 

بۇ مېنىڭ بـۇرۇن باشـتىن كهچـۈرگهن . چۈشىدۇ

ــدۇ ــاس كېلى ــۇ م ــۇ دهۋرلهرگىم ــۈنى . ئاش ھهرك

ــوڭ ــۈم -چ ــڭ ھۆك ــك تهۋهككۈلچىلهرنى كىچى

ـــېيرىلىپ  ـــگه س ـــا ئىچى ـــدارىنىڭ بۇرغ ئىقتى

بىراق، مهن بـۇ . چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيسهن

  . بۇرغىنى چالمايمهن

ـــاردىيون     ـــدا ئاك ـــك ۋاقتىم ـــېكىن كىچى  ل

چۈنكى ئۆيىمىزده مهزدىـن . چېلىشنى ئۆگهندىم

ــدى ــار ئى ــاردىيون ب ــل ئاك ــر قىزى ــان بى . قالغ

ئاكاردىيوننىڭ بېغى ئۇزۇن بولغاچقا، مۇئهللىم 

ـــسۇن دهپ  ـــدىن چۈشـــۈپ كهتمى ـــاغنى مۈرهم ب

  . قولياغلىق بىلهن بېلىمگه باغالپ قويدى

ن يــاكى قوليــاغلىق  بىــز گــۈدۈك، ئاكــاردىيو   

ـــر ـــارلىق بى ـــسىز -قات ـــچه ئاالقى ـــرىگه قىل بى

كىچىككىــــــنه نهرســــــىلهرنى تۇرمۇشــــــتا 

بىرلهشتۈرهلهمدۇق؟ بۇ نهرسىلهر ئۆز ئوربېتىـسىدا 

ــسه بىرخىــل تهكــرار  ــاكى ئوربېتىــدىن چهتنى ي

يهنــى يامــان . ئهنــسىزلىكنى ئهكــس ئهتتۈرىــدۇ

سۈپهتلىك ئـايلىنىش ۋه يـاكى گېرمـان تىلىـدا 

بىـز بـۇ . »شـهيتان چهمبىرىكـى«ك دېيىلگهنده

ئهممــــا تېــــشىمىزغا . نۇقتىغــــا ئىــــشىنىمىز

ـــايمىز ـــى . چىقىرالم ـــالبۇكى، دېيهلمىگهنن ھ
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ــدۇ ــازغىلى بولى ــۈن . ي ــق پۈت ــۇڭا يېزىقچىلى ش

بهدهلنى ئىشقا سالىدىغان، سـۈكۈت ئىچىـدىكى 

ـــــۇر ـــــسمانىي ئهمگهكت ـــــسهك، . جى سۆزلى

ئهينـى ۋاقىتتـا . دهۋرىمىزدىن ھالقىتىۋېتهلهيمىز

رغــــا چېلىــــشقا بارمىغــــانلىقىم ئۈچــــۈن بۇ

ــدۇم ــار بول ــا دۇچ ــشلىق ئازابالرغ ــا . ئېچىنى ئهمم

ــلىنىدىكهن ــۈكۈتته باش ــق س ــۇ . يېزىقچىلى ئاش

پهلهمــپهيلهرده مهن ئىــسمىنى تىلغــا ئېلىــشتىن 

يـۈز . گه ئۇچرىـدىم» ئهبلهخلهر«ئۇيىلىدىغان 

بهرگهن جىمـــى ئىـــشالرنى دېيىـــشكه تىلىـــم 

هرنىڭ بىرقىسىم گهپ ئارقىلىق نهرسىل. كۆيىدۇ

ــدۇ،  ــهندۈرگىلى بولى ــالىتىنى چۈش ــىرتقى ھ س

بىــراق، ئىچكــى مــاھىيىتىنى ئېچىــپ بهرگىلــى 

ــــدۇ ــــسىز . بولماي ــــۆزۈمگه ئۈن ــــۇنى ئ مهن ب

يېزىقچىلىقتا يېـزىقتىن ئىبـارهت . شىۋىراليمهن

ـــهيتان چهمبىرىكـــى« ـــدىلىنىپ » ش ـــن پاي دى

ئۆلـــۈم . ھهممىنـــى ئىپـــادىلىگىلى بولىـــدۇ

لىق ئىنتىلىـــشلىرىم ۋهھىمىـــسىگه مهن ھايـــات

  . بىلهن جاۋاب قايتۇرىمهن

ـــدا     ـــپ تۇرغان ـــلهر ھهرىكهتلىنى  پهقهت ھهرپ

ئانــــدىن مهيــــدانىمنى چۈشــــهندۈرهلهيدۇ دهپ 

ھهرپــلهر ئېغىــزدىن چىقىرىــشقا . ئــوياليمهن

ـــــــنهن  ـــــــى ئهي ـــــــسىز گهپلىرىمىزن ئامال

  . ئىپادىلىيهلهيدۇ

مهن يۈز بهرگهن بـارلىق ئىـشالرغا، يېزىـق ۋه     

گه ئهگىـشىپ، » شـهيتان چهمبىرىكـى«ئۇنىڭ 

تـــاكى مهن ئىلگىـــرى بىلمىـــگهن ئىـــشالر 

رېئاللىققا ماس ھالـدا . ئاشكارىالنغۇچه يازىمهن

ھهرپلهرنىــــڭ گاچــــا تىيــــاتىرى باشــــلىنىپ 

ــتىن،  ــسىگه ئۇچرىماس ــڭ چهكلىمى رېئاللىقنى

مۇھىم تهرهپلهرنى ئاجىزالشتۇرۇپ، بهزى ئاسـاس 

ــــوزۇلىدۇ ــــلهرگه س ــــان تهرهپ ــــۇ . بولمىغ ئ

ئهسهبىيلهرچه ئالغا چېپىۋاتقانـدا، ھهرپلهرنىـڭ 

ــهيتان چهمبىرىكــى« ــدا » ش ــادا پهي ــال دۇني رېئ

بولغان ئىشالرغا ئاللىبۇرۇن چهمبىرهك ئهپـسۇنى 

ئۇالرنىــڭ گاچــا تىيــاتىرى ھهم . ئوقۇۋېتىــدۇ

دهھـــشهت ھهم تىـــزگىنلهش قىـــيىن بولـــۇپ، 

ھهمىــشه كــۆپلىگهن تهلهپــلهر قويۇلغاچقــا، 

ــ ــپ قالى ــالال ھېرى ــارلىق . دۇدهرھ ــز ب ئهگهرده بى

ئىقتىدارىمىزدىن مهھرۇم قېلىشقا تـاس قالغـان 

بولساق ئويالشقا تېگىشلىك ئىـشالرمۇ بولمىـسا 

ئۇنداقتا، بارلىق ئىشالردا ئهقىلغا مۇۋاپىـق كـۆز 

بــاش تېمــا ئۇياقتــا . قــاراش مهۋجــۇت بولمايــدۇ

ئۇالر . تۇرسۇن، ھهرپلهرمۇ مېنى باشقۇرۇپ تۇرىدۇ

خىيـالى بـويىچه، -ڭ پىكىرباش تېمىنى ئۆزىنى

بۇالرنىـڭ . خالىغان يۆنىلىشكه باشـالپ ماڭىـدۇ

ــوق ــدىغان باشــقا گېپىممــۇ ي . راســتلىقىغا دهي

پهلهمپهيده ئىشلىگهن ئاشۇ كـۈنلهرده، بـالىلىق 

ۋاقتىمــــدا دهريــــا ۋادىــــسىدا كــــاال باققــــان 

ئـۇ چـاغالردا . چاغلىرىمدىكىدهك غېرىبـسىندىم

ــۈل ــاق ۋه گ ــى يهپ، -يوپۇرم ــۇالر چىمهنلهرن ئ

چـــۈنكى مهن . بىـــلهن بىرلىـــشىپ كېتهتـــتىم

ــتىم ــنى بىلمهيت ــۇالردهك ياشاش ــلهن . ئ ــۇالر بى ئ

ـــاقىراتتىم ـــسىملىرىنى چ ـــشهتتىم، ئى . سۆزلى

غولىدىن سۈتتهك سۇيۇقلۇق سـىرغىپ : مهسىلهن

ـــۈملۈك ـــدىغان ئۆس ـــا -چىقى ـــۈتلۈك خوخ  س

ـــدهك ـــۆز . دېگهن ـــۈملۈكلهر ئ ـــۇ ئۆس ـــا ب ئهمم

ــــدۇ ا مهن شــــۇڭ. ئىــــسىملىرىنى ئاڭقىرالماي

ـــۈت« ـــا«، »س ـــۆزلهرنى » خوخ ـــدهك س دېگهن

ــشلهتمهي،  ــك«ئى ــوي«، »تىكهنلى ــنه ب » يىڭ

ياسـىغان ئىـسىمالر . دېگهن ئىسىمالرنى قويدۇم

ئۆسۈملۈكلهر بىلهن ئـارىمىزدا تـېگىگه يېتىـپ 
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ــان  ــارلىقىنى ئاي ــولغىلى بولمايــدىغان ھــاڭ ب ب

ـــدى ـــلهن . قىل ـــۇالر بى ـــۇ مهن ئ ئهمهلىيهتتىم

. گه شـىۋىراليتتىمئـۆزۈم-سۆزلهشمهستىن، ئۆز

بىــراق، بــۇ ماڭــا . بــۇ ماڭــا نىــسبهتهن خورلــۇق

ھهرپـلهر . مهن پـادا باقـاتتىم. پايدىلىقمۇ ئىدى

ـــاالتتى ـــدىن خهۋهر ئ ـــڭ ھالىم ـــڭ . مېنى مېنى

:ھېسلىرىم

  ئالدىڭدىكى ھهربىر ھهرپلهر

  دىن تولۇق خهۋهردار» شهيتان چهمبىرىكى«

 .بىراق، تىنىپ قويمايدۇ خاالس

  

 باشقا تاللىشى يـوق، پهقهت كـۆز  يېزىقنىڭ     

چۈنكى ئوبېيكىتالر ئۇالردىن . بويىيااليدۇ خاالس

ــدۇ ــقىالرنى ئالداي ــدىلىنىپ باش ــسيات، . پاي ھې

. چىراي ھهركىتى ئارقىلىق كىشىلهرنى ئازدۇرىدۇ

ــارلىق  ــاۋازى ھهمــده ئــۇ ياراتقــان ب يېزىقنىــڭ ئ

ۋهقهلهر، ماتېرىيالالر ۋه چىـراي ھهركهتلىرىنىـڭ 

 قاتــارلىقالر تاشــقى دۇنيــا بىــلهن كــۆز بويىــشى

بۇ يېزىقچىلىقتـا . ئۇچرىشىش يۈزىده توپلىنىدۇ

ئىــــشهنچ مهسلىــــسى بولماســــتىن بهلكــــى 

  .يالغانچىلىقنىڭ پاكىتىدۇر

تتا ئىشلىگهن ئاشۇ ۋاقىتالرنى ئهسلىـسهم ۇزاۋ    

. پهلهمپهيده قولياغلىقنى ئىشخانام قىلغانىـدىم

ــۇغهتتىن ســۆرهلمه م ــا مهن ل ــۈك ئاشــۇ ۋاقىتت ۈل

ـــسبىتىدهك ـــشىش نى ) TREPPENZINS( ئې

ئۇنىڭ مهنىـسى  .  پېئىلدىن بىرنى تاپقان ئىدىم

ــهكلىده  ــپهي ش ــۈمىنىڭ پهلهم ــۇلى ئۆس ــال پ م

بۇ بىـر ئـادهمگه نىـسبهتهن . ئۆسۈشى دېگهنلىك

ئېيىتقانــدا چىقىــم، يهنه بىــر ئــادهمگه كىــرىم 

ـــــى ـــــۇنداق. ئهكىلهتت ـــــۇ ش . يېزىقچىلىقم

لـــسا، رېئـــال يازغـــانلىرىمىز قـــانچه كـــۆپ بو

دۇنيــادىكى نۇقــسانالرنى شــۇنچه كۆرســىتىپ 

يېزىــق گهرچه ئالــدىن كۆرهلمىــسىمۇ، . بېرىــدۇ

بىـــراق بـــۇالرنى بايقىيااليـــدۇ ھهم يېزىقنىـــڭ 

ـــۈرۈپ  ـــۈس ئهكـــس ئهتت ـــاللىقنى تهلتۆك رېئ

ــدۇ ــران قالدۇرى ــشىنى ھهي ــشى كى ئهڭ . بېرهلى

ــڭ  ــا چى ــىناقلىرىدا يېزىقق ــات س ــدا ھاي ئاخىرى

ـــاره. يېپىـــشىمىز ـــ-پ ـــكهن پ ـــۇپ كهت اره بول

  .تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا قايىل بولماي تۇرالمايمىز

  مېنىڭچه ئۇالرنىـڭ ماتېرىيـالى ئـۆز جىـسمىغا 

ــۇالر  ــائېنىق بولغانــدهك، چىــراي ھهرىكىتــى ئ ن

ئىپـــادىلىگهن ھېـــسىياتنى چۈشـــهنمىگهندهك 

يېزىقمـــۇ ئۇالرنىـــڭ نـــېمه دهۋاتقـــانلىقىنى 

ــۇقىمىز. چۈشــهنمهيدۇ ــۆز مهۋجۇتل ــز ئ ــا بى  ئهمم

ئۈچۈن ئوبيېكت، چىراي ئىپادىـسى ۋه يېزىققـا 

قانچه كـۆپ ھهرپ ئىشلىتهلىـسهك، . مۇھتاجمىز

ئهگهر ئېغىزىمىزنـى . شۇنچه ئهركىن بـوالاليمىز

قۇلــۇپالپ قويــسا، ئامالنىــڭ بــارىچه چىــراي 

ئىپادىــسى ۋه باشــقا نهرســىلهردىن پايــدىلىنىپ، 

. ئىــــــدىيىمىزنى ئىپادىلىــــــسهك بولىــــــدۇ

ۈرمهك قىيىن بولـسىمۇ، كېيىنكىسىنى ئۆزلهشت

قىــسقا ۋاقىــت ئىچىــده باشــقىالرنىڭ گۇمــانىنى 

ـــدۇ ـــاپ قويماي ـــزا. قوزغ ـــڭ ئى ـــۇالر بىزنى -ب

ئاھانهتلىرىمىزنى بىر خىل ئابرويغا ئـۆزگهرتىپال 

قالماســـتىن، مـــۇھىمى ئـــۇزۇنغىچه ســـىزىلىپ 

  .قالمايدۇ

مهن رۇمىنىيىدىن چهت ئهلگه كۆچمهن بولۇپ     
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زا ساقچىسى ئاپامنى كېتىپ ئۇزۇن ئۆتمهي بىر يې

ئاپام ئىشىكتىن چىقىـپ ئـۇزاق . ئىزدهپ كهپتۇ

» قــول يــاغلىقىڭنى ئېلىۋالــدىڭمۇ؟«ماڭمــاي 

ــــۇ ــــا كهپت ــــوئال يادىغ ــــگهن س ــــۇ . دې ئ

ساقچى ئالدىراتسىمۇ، ئـۆيگه . ئېلىۋالماپتىكهن

سـاقچى . كىرىپ قولياغلىقتىن بىرنى ئېلىۋاپتـۇ

ــاتتىق  ــا ق ــاقچى ئاپامغ ــى س ــسىده ھېلىق ئىدارى

ــۇھۆركى ــانچه . رهپت ــى ئ ــيه تىلىن ــام رۇمىنى ئاپ

ئۇقمىغاچقــــــــا، ئۇنىــــــــڭ نېمىــــــــدهپ 

ــىنهلمهپتۇ ــانلىقىنى چۈش ــاقچى . ھۆركىرهۋاتق س

ــايرىلىپتۇ ــشخانىدىن ئ ــاپ، ئى ــشىكنى تاق . ئى

. ئاپامنى ئۇ يهرگه ساق بىر كۈن سوالپ قويۇپتـۇ

ـــائهتچه  ـــرهر س ـــشخانىدا بى ـــام ئى ـــاره ئاپ بىچ

الرنى يىغلىغاندىن كېيىن ئىشخانىدىكى جاھازى

كـــۆز ياشـــلىرىدا ھـــۆل بولـــۇپ كهتـــكهن 

ئانــدىن . قولياغلىقىــدا سۈرتۈشــكه باشــالپتۇ

ـــپ،  ـــۆرهپ كېلى ـــى س ـــدىكى چېلهكن بۇلۇڭ

. ئىلغۇچتىكى لۆڭگىنى ئېلىپ، پول سـۈرتۈپتۇ

  .تاڭ قالدىم-ئۇنىڭ بۇ گهپلىرىنى ئاڭالپ ھاڭ

نېمىـــــشقا ئۇالرنىـــــڭ ئىشخانىـــــسىنى -    

ــــسهن؟ ــــدىم مهن-تازالي ــــچه .  دې ــــۇ قىل ئ

  :وڭايسىزالنمىغان ھالدائ

ھهر . بۇنداق قىلسام ۋاقىت تېـز ئۆتىـدىكهن-   

نــېمه بولــسا ئهرلهرنىــڭ قولياغلىقىــدىن بىرنــى 

ئۇالرنىڭ ئىشخانىسى بهك . ئېلۋالغان ئىكهنمهن

  . دېدى-مهينهت ئىكهن،

مۇشۇ ۋاقىتتا ھېس قىلدىمكى، ئۇ تۇتۇپ     

تۇرۇلۇۋاتقاندا مۇشۇ خىل ئارتۇقچه ئهمما ئۆزى 

ئاھانهتكه ئۇچرىغان تۇرۇقلۇق -ازى بولۇپ ئىزار

قىممهتلهرنى -ئۆزى ئۈچۈن بهزى قهدىر

مهن بۇنى بىر پارچه شېئىر بىلهن . يارىتىپتۇ

  :ئىپادىلهشكه تىرىشتىم

  

  كۆڭلۈمدىكى سۇلمىغان ئهتىرگۈلنى ئويالۋاتىمهن

  ئاشۇ ئهلگهكتهك پايدىسىز روھنى ئويالۋاتىمهن

  :بىراق، قوغدىغۇچى سورىدى

  ىم ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىيهلهيدۇك

  تېرىنى قۇتقۇزۇش: دېدىم مهن

  تېره دېگهن ئۇ بىلسهڭ: ئۇ توۋلىدى

  ھاقارهتكه ئۇچرىغان بىر قولياغلىق

  يهنه كېلىپ ھېسسىياتسىز نهرسه

دېگهن سۆز » قولياغلىق« لىۋاتقان كىشىلهردىن قىقىممىتىدىن مهھرۇم -   ھېلىھهم قهدىر   

  قول ياغلىقىڭنى ئېلىۋالدىڭمۇ؟: ۈملىنى سورىۋالغۇم بارقوشۇلغان پهقهت بىرال ج

نىڭ تهنھالىقىغا  بهلكىم بۇ سوئال قولياغلىقنىڭ ئۆزىگه قارىتىلغاندۇر، ناۋادا بىر ئادهم    

  قارىتىلسىچۇ؟   

سانى ۋه توردىكى تهرجىمه نۇسخىسىدىن -2يىللىق -2010ژۇرنىلىنىڭ » تهرجىمىلهر«بۇ ئهسهر 

  رجىمه قىلىندىئومۇمالشتۇرۇلۇپ ته
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سوقرات ئۇنى . بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىل مۇقهددهم بىر ياش سوقراتتىن مۇۋاپىقىيهت قازىنىشنىڭ سىرىنى سوراپتۇ  

ېخىمۇ غهلىته ھېلىقى ياش بۇنىڭدىن ناھايىتى ئهجهپلىنىپتۇ، لېكىن ئارقىدىنال ت. بىر دهريا بويىغا ئېلىپ بېرىپتۇ

ھېلىقى ياش كۆڭلىده .  سوقرات تۇيۇقسىزال پولتوڭ  قىلغان ئاۋاز بىلهن تهڭ سۇغا سهكرهپتۇ.ئىش يۈز بېرىپتۇ

بۇ چاغدا سوقرات يىگىتكه  قول ئىشارىسى . ئهجهبا ئۇستاز ماڭا سۇ ئۈزۈشنى ئۈگهتمهكچىمىكىنه دهپ ئويالپتۇ

  .  ت تهئهججۈپلهنگهن ھالدا سۇغا سهكرهپتۇياش يىگى. قىلىپ، ئۇنى سۇغا سهكرهشكه بۇيرۇپتۇ

ئۇ ئهمدىال سۇغا سهكرىشىگه سوقرات ئۇنى كۈچهپ تۆۋهنگه بېسىشقا باشالپتۇ، ھېلىقى ياش بولسا جېنىنىڭ      

بۇ قېتىم ئۇ . بېرىچه تىركىشىپ يۇقىرىغا چىقىپتۇ، سوقرات يهنه بىر قېتىم ئۇنىڭ بېشىنى كۈچهپ سۇغا بېسىپتۇ

ياش يىگىت جېنىنىڭ بارىچه قارشىلىق كۆرسىتىپ ئهمدى سۇدىن بېشىنى . ۈچهپ بېسىپتۇئالدىنقىدىنمۇ ك

چىقىرىشىغا، سوقرات يهنه بايىقى ھهرىكهتنى تهكرارالپتۇ، بۇ قېتىم ياش يىگىت كۈچىنىڭ بارىچه تىركىشىپ سۇ 

.. ئۇ« : الپ تىترىگهن ھالدا ئۇ جاالقكېيىن قىرغاققا چىققاندىن. ئۈستىگه چىقىۋاپتۇ ۋه قىرغاققا قاراپ يۈگۈرۈپتۇ

  .دهپ سوراپتۇ» ئۇستاز، سىز نېمه قىالي دهيسىز؟

ئۇ كهتكهندىن كېيىنمۇ، ھېلىقى ياش يهنىال . سوقرات ئۇنىڭغا پهرۋامۇ قىلماستىن قىرغاققا چىقىپتۇ

   :شۇنىڭ بىلهن ئۇ يهنه سوقراتنىڭ كهينىدىن بېرىپ سوراپتۇ. ھېچنىمىنى چۈشىنهلمىگهنلىكىنى ھېس قىپتۇ

ــ ئۇستاز، نادانلىقىمنى ئهپۇ قىلىڭ، سىزنىڭ بايامقى ھهرىكىتىڭىزدىن مهن يهنىال ھېچنىمىنى 

  ئىككى ئېغىز تهلىم بهرگهن بولسىڭىز؟ - چۈشىنهلمىدىم، ئېغىر كۆرمهي بىر

  : شۇنىڭ بىلهن سوقرات ھېلىقى ياشتىن سوراپتۇ

  ڭ؟ ــ سهن بايا سۇنىڭ ئىچىده تۇرغىنىڭدا نېمىنى بهكرهك ئويلىدى

  .  دهپ جاۋاب بېرىپتۇ ياش يىگىت-  ــ ھاۋانى،

  :   سوقرات ئاخىرى ھېلىقى بىر ئېغىز چوڭقۇر پهلسهپىۋىيلىككه ئىگه مهشھۇر سۆزىنى ئېيتىپتۇ

ــ ئهگهر سهن مۇۋاپىقىيهتنىمۇ باياتتىن ھاۋاغا ئېھتىياجلىق بولغاندهك كۈچلۈك ئارزۇ قىلساڭ، ئۇ ھالدا سهن 

  .  ىنااليسهن، مانا بۇ مۇۋاپىقىيهتنىڭ سىرىچوقۇم مۇۋاپىقىيهت قاز
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  قارلىقتىكى تاسادىپىي ئۇچرىشىش
جېك داڭلىق تاغقا چىقىش تهنھهركهتچىسى ئىدى ۋه يېشىنىڭ كىچىكلىكىگه قارىماي، 

  . قىالرنى ئايىغى ئاستىغا بويسۇندۇرغانىدىنۇرغۇن قارلىق چوق

ئهترهت تاغقا . جېك يېقىندا بىر ئىشتىن سىرتقى تاغقا چىقىش ئهترىتىنى نېپالغا ئېلىپ كهلدى

كۈلۈپ غهلبىنى –مۇۋهپپهقىيهتلىك چىققىنىدا، جېك ئاننا دېگهن قىزنىڭ كۆپچىللىكنىڭ سهكرهپ

اننا ئۈنسىز، يالغۇز پېتى پۇتىنىڭ ئۇچىدا ئ. تهبرىكلىشىگه قېتىلمىغانلىقىنى بايقاپ قالدى

  . دهسسهپ، قوللىرىنى كۆككه سوزۇپ بىر نېمىلهرنى تۇتماقچى بوالتتى

  .تازىمۇ غهلىته قىزغۇ، زادى نېمه قىلىدىغاندۇ، دهپ ئويالپ قالدى جېك

ئويلىمىغان يهردىن ئۇالر . يېرىم ئايدىن كېيىن بۇ ئهترهت يهنه بىر قېتىم تاغقا چىقتى

بوران ئاننانى سهپتىن ئايرىپ تاشلىۋىتىۋىدى، . ىز سوققان بوراننىڭ زهربىسىگه ئۇچرىدىتۇيۇقس

  .جېك مۈشكۈل  خهتهرگه قارىماي، ئاننانى  ئۆلۈم ئاغزىدىن تارتىپ ئهكىلىۋالدى

ساالمهت قايتىقاندىن كېيىن، بۇنىڭ يۈزىسىگه تهبرىكلهش زىياپىتى - ئهترهت گازارمىغا ساق

بۇسكارلىق بىلهن جېكقا قهدهھ تۇتتى ۋه قۇتقۇزۋالغانلىق شاپائىتى ئۈچۈن قىلۋىدى، ئاننا تهشهب

جېك ئاننادىن نېمىشقا قوللىرىنى كۆككه سوزىدىغانلىقىنى . ئۇنىڭغا مىننهتدارلىق بىلدۈردى

سورىغانىدى، ئاننا بىر پهس  جىمىپ كهتتى ۋه ئېغىر خورسانغىنىچه تاغقا چىقىشىنىڭ پهقهت ۋه 
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  .ىگىتى گرىن ئۈچۈنلىكىنى دهپ بهردىپهقهت  ئهرىشتىكى ي

ئاپئاق تاغالر ئهرشكه ئهڭ ! مهجنۇن قىز. بۇ گهپنى ئاڭالپ جېكنىڭ يۈرىكى ئېغىپ كهتتى

يېقىن جاي، بۇ قىزنىڭ تاغالرغا چىقىپ قوللىرىنى تېخىمۇ ئۇزۇن سوزۇشلىرى ئهرىشتىكى يىگىتىگه 

  !بهكراق يېقىنلىشىش ئۈچۈن ئىكهنده؟

مۇندىن ئۈچ يىل . ق ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى مۇڭلىنىپ دهپ بېرىۋاتاتتى جېكقا گرىننىڭ قاندا

مېھمانخانىالر  .بۇرۇن ئانناالر بىر قېتىملىق ساياھهتته يهر تهۋرهشكه دۇچ كېلىپ قالغانىكهن

ئۆرۈلۈۋاتقان ئاشۇ پهيىتلهرده گرىن ئاننانى چىڭ قۇچاقالپ، ئۆز بهدىنى بىلهن ئۈستگه چۈشۈۋاتقان 

 يۇرتالردا -كېيىن ئاننا قۇتقۇزۋېلىنغان بولسىمۇ، ئهمما گرىن ياقا. نىكهنخىشالردىن قورىغا

  . مهڭگۈلۈك قېلىپ قالغانىدى

  :جېك بۇالرنى ئاڭالپ، ئانناغا قولقهغهز سۇندى

ـــ نېمه بولسا بولسۇن، سىز باتۇرالرچه ياشىشىڭىز كېرهك، ئۇنداق ئهمهسمۇ يا؟ مهرھۇممۇ 

  . ياشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ،ـــ دېدىسىزنىڭ ئازاپتا ئهمهس، خۇشاللىقتا

  
  دېيهلمهيدىغان گهپ

جېك ئاننانى چىن قېتىدىن سۆيۈپ قالغانلىقىنى . تاغقا چىققۇچىالر دۆلهتلىرىگه قايتىشتى

جېكنىڭ بوشاشماي كهينىگه . ئۇ ئۆزىگه ئاننانى خۇشال قىلىمهن دهپ قهسهم بهردى. تۇيۇپ قالدى

ئۇالرنىڭ بهختلىك . ئىككىسى بىر جۈپلهردىن بولۇشتى.  ئىچتىكىرىشىدىن ئاننانىڭ تهنھا قهلبى سۇ

بىراق جېك ھهمىشه بىر نهرسه . ۋه شېرىن تۇرمۇشى كۆرگهنلىكى كىشىنىڭ  مهسلىكىنى كهلتۈرۈشتى

 .   كهمدهك ھېس قىالتتىيۇ، ئۇنىڭ نېمىلىكىنى بىلهلمهيتتى

ىل سهي، ياندا بىر شېشه قارىسا شىرده خىلمۇ خ. بىر كۈنى جېك ئىشتىن چۈشۈپ ئۆيگه كهلدى

ئاننا ئاشخانىدىن چوڭ بىر تورتنى . ئۇ ھهيران قالدى. شامپان، لوڭقىدا بىر دهسته قىپقىزىل ئهتىرگۈل

  :ئهچىقىپ

  . ـــ دېدى! ـــ تۇغۇلغان كۈنىڭىزگه مۇبارهك بولسۇن، جېك

اندا، ئۇ ئۆزى تۇغۇلغان كۈنىنى ئۇنتۇپ قالغ. جېكنىڭ ھاياجاندىن قهلبى لهرزىگه  كهلدى

ئىككىسى تورتتىكى . ئايالىنىڭ بۇ كۈنگه بۇنچه ئىخالس قىلشىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهنىدى

  :شامالرنى پۈۋلهشكهندىن كېيىن، ئاننا جېكتىن نېمه ئارزۇيى بارلىقىنى سورىۋىدى، جېك كۈلۈپ

ز، ـــ قهدىرلىكىم، ماڭا ھېچنېمه كېرهك ئهمهس، زادى دېمىسىڭىز بولمايدۇ دهپ تۇرۋالسىڭى

  . ئهمىسه سىزنى سۆيىمهن دهڭ،ـــ دېدى

 بۇ گهپنى ئاڭالپال ئاننانىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كهتتى ۋه بېشىنى سالغىنىچه ئېغىر ئۇھ تارتىپ 

جېك ئاننانىڭ بۇنداق . ئهمما ئۇ تېزال بېشىنى ئۈستۇن ئېتىپ، جېكقا قاراپ باش چايقىدى. قويدى

  :ئاننا دۇدۇقلىقىنىچه. ى سورىدىئىپادىسىدىن چۆچۈپ كهتتى ۋه نېمه ئۈچۈنلۈكىن
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  .  دېدى-ـــ چوقۇم دېيىشىم كېرهكمۇ، مېنىڭ سىزگه قانداقلىقىمنى بىلمهمسىز، ئهجىبا؟،

ئاننا جېكنىڭ . ـــ مېنىڭ ئۆز ئاغزىڭىزدىن ئاڭلىغۇم بار،ـــ دېدى جېك سىپايىلىق بىلهن

پ كهتتى، لېكىن يهنىال بېشىنى ئىنتىزارلىققا تولغان كۆزلىرىگه قاراپ بىر ھازا مۇڭلىنىپ ئولتۇرۇ

ئاننا . جېك قهلبىدىكى ئۈمىدسىزلىكنى بېسىپ تۇرۇپ، بۇنىڭ نېمه ئۈچۈنلۈكىنى سورىدى. چايقىدى

  :ھېقىغداپ  يىغلىقىنىچه

ـــ گرىن كېتىپ قالغاندىن كېيىن، مهن بۇ ئۆمرۈمده ئىككىنچى بىرىگه سىزنى سۆيىمهن 

  . ـــ دېدى! چۈرۈڭجېك، مېنى كه. دېمهيمهن دهپ قهسهم ئىچكهن

گهپنىڭ راستىنى دېگهنده، جېك ئۆزىمۇ گرىندىن . جېك بۇنى ئاڭالپ جىمىپ كهتتى

لېكىن بۇنىڭلىق بىلهن ئاننانىڭ بۇنداق . تهسىرلىنىدۇ، گرىن ئۆز جېنى بهدىلىگه ئاننانى قۇتقۇزغان

يېنىڭ ئۇھ بىر ھازادىن كېيىن ئۇ . قهسهم ئىچكهنلىكىنى ئۇنىڭ چۈشىگىمۇ كىرىپ چىقمىغانىدى

  :تارتىپ

ئهجىبا سىزنىڭ سىزنى سۆيىمهن دېگهن گېپىڭىزگىمۇ ! ـــ مهن سىزنىڭ ئېرىڭىزغۇ

  . دېدى-؟ !ئېرىشهلمهيمهنمۇ

ئاننانىڭ بۇنچه ئازابلىنىشىغا چىدىمىغان جېك . ئاننا يىغلىغىنىچه توختىماي كهچۈرۈم سورايتتى

همما بىر ئاچچىق ئازاپ ئۇنىڭ يۈرىكىنى ئ. ئۇنىڭ يهنه كۆزىگه كېرىۋېلىشنى خالىماي چىقىپ كهتتى

  . مۇجۇيىتتى

  ئهرلىك غورۇر

ئۇالرنىڭ . بىر يىل ئۆتۈپ جېك، ئاننا باشلىق تاغقا چىققۇچىالر يهنه بىر قېتىم نېپالغا كېلىشتى

ئهگهر جېك بۇ يامىشىشتا غهلبه . بۇ قېتىملىق نىشانى دۇنيادىكى ئهڭ ئېگىز چوققا چومۇالڭما ئىدى

 مېتىردىن ئېگىز 8000يهنى ئۇ . شۆھرهت ئېلىپ كېلهتتى-غهلبه ئۇنىڭغا جىق شانقازانسىال، بۇ 

  .  قارلىق تاغنى بويسۇندۇرغان تهنھهركهتچى بولۇپ قاالتتى14چوققىالرغا چىقىپ، 

ئۇالر بۇ تاغقا چىقىشنىڭ شۇنچه جاپالىق بولۇشىغا . تاغقا چىققۇچىالر تېزال يولغا چىقتى

ىكتىكى زهربىدارالر الگېرىدا بىر كېچه ئارام ئېلىپال ئهتىسى قاق  مېتىر ئېگىزل8000قارىماي، 

بۇ . بىر نهچچه سائهتتىن كېيىن ئۇالر چومۇالڭمىنىڭ ئۇچىنى كۆردى. سهھهردىال يهنه يولغا چىقتى

  . قولنى سۇنسىال تۇتقىلى بولىدىغاندهك كۆرۈنهتتى

جېك باشقىالرنى ھهيران . ئهمما بۇ ۋاقىتتا كىشىنى تهئهججۈپلهندۈرىدىغان بىر ئىش بولدى

  .ئۇ ئهمدى چىقىشتىن  ۋاز كهچكهنىدى. قالدۇرىدىغان قارارىنى دېدى

  :ھهممه ھاڭۋېقىپ تۇرۇپ قالدى ۋه ئۇنىڭدىن سوراشتى

. ــــ بۇ نېمه ئۈچۈن؟ چومۇالڭمانىڭ ئۇچى كۆز ئالدىمىزدىال، چوڭ شهرهپ سىزنى كۈتىۋاتىدۇ

  جېك، نېمىشقا ۋاز كېچىسز ؟

پ ھالدىم،ـــ دېدى جېك خورسىنىغىنىچه ۋه كۆپچىلىكنى ئۆزىنى دهپ ۋاقىتنى ـــ مهن ھېرى
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 . كېچىكتۈرمهستىن چوققا ئۇچىغا چىقىۋېرىشقا ئىشارهتلىدى

پهقهت . ئاننا  ئاغزىنى ئۆمهللىدى، بىر گهپ دېگۈسى باردهك قىالتتى، لېكىن ھېچنىمه دېمىدى

كهينىگه بۇرۇلۇپ چوققىغا قاراپ جېكنىڭ پىشانىسىگه سوغوققىنه بىرنى سۆيۈپ قويۇپال 

ئاننانىڭ شىۋىرغاندا بارغانسىرى ئۇزاپ كهتكىنىگه قاراپ، جېكنىڭ قار كۆزهينىكى . مېڭىۋهردى

  :ئۇ ئىچى پۇشۇقۇنىغىچه. ئاستىغا يوشۇرۇنىۋالغان كۆزلىرىدىن ياش تارامالپ تۆكۈلۈپ كهتتى

  .  ــ دېدىبىلهمسىز، ھارغىنى مېنىڭ تېنىم ئهمهس، دىلىم،ــ! ـــ ئاننا

ئۇ چوققىدا تىنچ تۇرۇپ، : خىيالىدا يهنه ئاننا پهيدا بولدى. جېك كۆزلىرىنى يۇمىۋالدى

ئۇ ئاننانىڭ تاغقا پهقهت ئهرىشتىكى . پۇتلىرىنىڭ ئۇچىدا دهسسهپ، قوللىرىنى كۆككه سوزۇۋاتاتتى

باشقا بىر ئهر جېكنىڭ ئهرلىك غورۇرى ئايالىنىڭ . گرىنىنى كۆرۈش ئۈچۈن چىقىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

  ...بىلهن كۆرۈشۈشىگه چىداپ تۇرالمايتىتى، مهيلى ئۇ ئهر ئهرشته بولغان تهقدىردىمۇ

  

  قويۇۋېتىلگهن قهسهم
. قانچىلىك ۋاقىت ئۆتتىكىن چوققىدىن تهنتهنه سادالىرى كهلدى. جېك قاردا تىمتاس ئولتۇراتتى

لىقنىڭ پهيزىنى سۈرىۋاتقانلىقىنى جېك ئهترهتتىكىلهرنىڭ ئوڭۇشلۇق چىققانلىقى ۋه ھازىر بۇ خۇشال

ئېلىۋىدى، . تويۇقسىز جېكنىڭ يېنىدىكى سۈنئىي ھهمرالىق تېلېفون سايراپ كهتتى. بىلهتتى

  :ئاننا تېلېفوندا. ئانناكهن

جېك قۇلىقىغا ئىشهنمهي دهماللىققا ھاڭۋېقىپ . سىزنى سۆيىمهن،ـــ دهپ توۋاليتتى! ـــ جېك

  . قالدى

. ئاڭالۋاتامسىز،ــــ ئاننا توختىماي ۋارقىرايتتى!  سىزنى سۆيىمهن!سىزنى سۆيىمهن! ـــ جېك

ئۇنىڭ ئاۋازىغا گهرچه شىۋىرغاننىڭ گۈركىرهشلىرى قوشۇلۇپ كېتىۋاتسىمۇ، لېكىن جېك بۇگهپنى 

  :جېك يىغالپ تاشلىدى. ئېنىق ئاڭالۋاتاتتى

  ؟!سىزنىڭ قهسىمىڭىز بار ئىدىغۇ... لېكىن! ـــ ئاڭلىدىم، ئاڭلىدىم

ۇ ئاللىقاچان بىكار بولۇپ كهتتى، چۈنكى مهن ئهڭ ئېگىز چوققىغا چىقىپ گرىنغا ـــ ئ

  !قهسهمنى ياندۇرۇپ بهردىم

ئهسلىده ئاننانىڭ يۇرتىدا كىمدهكىم ئۆزى قىلغان قهسىمىده . جېك ھهممىنى چۈشهندى

بهرسه تۇرالمىسا، ئۇنى باغاقچىغا يېزىپ، باغاقچىنى تاغدا شامالالرنىڭ ئېلىپ كېتىشىگه قويۇپ 

شۇڭا ئاننا بۇقېتىم كۆكتىكى گرىن كۆرۈشكىلى ئهمهس، . بولىدۇ، دهيدىغان بىر ئادهت بار ئىكهن

  .بهلكى ئۇنىڭغا قهسىمىنى ياندۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن چىداپ تۇرۇپ تاغنىڭ ئهڭ ئۇچىغا چىققانىكهن

  :ئاننا ئۇ يهرده يىغالپ تۇرۇپ

جېك، . ۈشته ياشاۋېرىشىمنى خالىمايدۇـــ بىلىمهن، گرىن مېنى كهچۈرىدۇ، ئۇمۇ مېنىڭ ئۆتم

  . بۈگۈندىن باشالپ مهن سىز بىلهن خۇشال ياشايمهن، مېنى كۈتۈڭ،ـــ دهپ تېلېفۇننى قويىۋهتتى
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ئاننا جېكنىڭ يېنىغا دهلدهنگۈنىچه كهلدى ۋه ئۇنىڭ . ئهترهتتىكىلهر تېزال يېنىپ چۈشتى

  :تېز نهپهس ئېلىپ-ئاننا تېز. قوينىغا ئۆزىنى ئاتتى

قارلىق 13. هدىرلىكىم، سىزنىڭ  بۇ كۈچىڭىز بىلهن تاغقا چىقىشڭىزغا گهپ كهتمهيدۇــ ق

  .تاغنى بويسۇندۇردىڭىز، ئهڭ ئاخىرقىسى قالغاندا بىز يهنه بېر قېتىم كېلهيلى،ـــ دېدى

ئاندىن يهنه قوينىدىكى . جېك بېشىنى كۆتۈرۈپ كۆزنى قاماشتۇرىدىغان قارلىق چوققىغا قارىدى

  .ا باقتى ۋه ئۇنى يېنىك بىرنى سۆيۈپ قويدىھارغىن ئانناغ

سىزنى «بارلىق مۇۋهپپهقىيهت ۋه شهرهپلهرنى سىزنىڭ بىر ئېغىز . ـــ چىقمىساقمۇ بولىدۇ

مېنىڭ ھازىر بىرال ۋهزىپهم بار، ئۇ سىزنى تاغدىن . دېگهن گېپىڭىزگه تهڭ قىلمايمهن» سۆيىمهن

  .ات بىلهندېدى جېك چوڭقۇر ھېسىي» !ساالمهت ئېلىپ چۈشۈش-ساق

  

  ئاي كېيىنكى ئايلىق سانىدىن تهرجىمه قىلىندى-3يىللىق -2010ژۇرنىلى » ھېكايىلهر« بۇ ئهسهر 

  

 ئهسهر قوبۇل قىلىش ئۇقتۇرۇشى سادا ژۇرنىلى
شۇ مۇناسىۋهت بىلهن . سانى تهييارلىق خىزمىتى باشالندى-7سادا ژۇرنىلى 

. يۈزلىنىپ، ئهسهر قوبۇل قىلىمىزئوقۇغۇچىالرغا -فاكۇلتېتىمىزدىكى بارلىق ئوقۇتقۇچى
ئهسهرلهر چوقۇم ژانىرى ئېنىق ئايرىلىشى، مهزمۇنى ساغالم، . ئهسهر ژانىرى چهكلهنمهيدۇ

ئالىي مهكتهپ ھاياتىنى باش تېما قىلغان، تۇرمۇشنى مهلۇم بهدىئي سهۋىيهده تهسۋىرلهپ 
. شلهنسه بولىدۇساندا قالدۇرۇلغان ئهسهرلهر قايتىدىن پىششىقالپ ئى-6. بېرىشى كېرهك

ژۇرنالنىڭ ۋاقتىدا نهشر قىلىنىشى . ئايدا ئايرىم ئۇقتۇرىلىدۇ-9ئهسهر تاپشۇرۇش ۋاقتى 
. ئۈچۈن، ساۋاقداشالرنىڭ تهتىل ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ، ئهسهر تهييارلىشىنى ئۇقتۇرىمىز

نۇمۇرلۇق خهت ئۆلچىمىده -4ئهسهرنى كومپىيۇتېردا، ئهلكاتىپ باسما خهت نۇسخىسىدا، 
سۈرهت، -ئانا يۇرت مهنزىرىسى ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن فوتو. چهملىك تهييارالش كېرهكئۆل

ئېالن قىلىنغان ئهسهرلهر .  ھۆسىنخهت، ئهدهبىي ئهسهرلهر ئالدىن تاللىنىدۇرهسىم،
ئاپتورلىرى بىردهك قهلهم ھهققىگه ئېرىشكهندىن سىرت، بىر دانه ژۇرنال بېرىلىدۇ، يىل 

  . لىدۇئاخىرىدا ئوقۇش نۇمۇرى قېتى
  

  سادا ژۇرنىلى تهھرىر بۆلۈمى: ھۆرمهت بىلهن
  كۈنى-22ئاينىڭ - 6يىلى -2010
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  تهپهككۇر ئۈنچىلىرى
  
 
  تهرجىمىسى)2007(ماھىرهم تۇرسۇنتوختى   

   
  .ئاۋۋال ئۆزىنى مهسخىره قىاللىغان كىشى، كېيىن باشقىالرنىڭ مهسخىرىسىگه ئۇچرىمايدۇ �

ھهسهتخورلۇق باشقىالرنىڭ . ئارقىلىق ئۆزىنى جازاالشتۇر ئاچچىقلىنىش باشقىالرنىڭ كهمچىللىكى �

 .ئارتۇقچىلىقى ئارقىلىق ئۆزىنى ئازابالشتۇر

ئىشلهتكىنىڭىز قانچه ئاز بولغانسېرى، ئىگه .  ئابروي بانكىدىكى ئامانهت پۇلىغا ئوخشايدۇ�

 .بولىدىغىنىڭىز شۇنچه كۆپ بولىدۇ

ئهقىل بىر تۈپ دهرهخ، . هگىشىپ ئۇچۇپ يۈرۈيدۇ ھېسيات بىر توپ بۇلۇت، ئۇ داۋاملىق شامالغا ئ�

 .ئۇنىڭدىن شامالنىڭ ئېلىپ كېتهلهيدىغىنى پهقهتال يۇپۇرماق

 . يېڭىشنى ئويلىمىغان كىشى ئاللىقاچان يېڭىلىپ بولغان بولىدۇ�

ئهمما خۇشاللىقنىڭ .  مۇۋهپپهقىيهت قازانغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ خۇشال بولۇشى ناتايىن�

 .ۋهپپهقىيهتتۇرئۆزى بىر مۇ

 كىچىك ۋاقتىمىزدا پو ئېتىپ دهپ قويغان ئىشالرنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش بولسا، ئۇنداقتا – غايه �

 سىز زادى قانچىنى رېئاللىققا ئايالندۇرالىدىڭىز؟

 . ئۆزۈڭ قىالاليدىغان ئىشالرنى دېگىن، دېگهن ئىشلىرىڭنى قىلغىن�

 .بولۇشنى خالىماسلىقىدۇر بىر ئادهمنىڭ ئهڭ ئازابلىق ئىشى ئۆزى �

 . ئۆزىنى ئۇنتۇيالىغان ئادهمال ئاندىن باشقىالر ئۇنتۇيالمىغۇدهك ئىشالرنى قىالاليدۇ�

 ئهگهر سىز پهيلىرىڭىزنى ھهددىدىن ئارتۇق ئاسرىسىڭىز ۋه ئۇنى ئازراقمۇ زهخمىلهندۈرۈشنى �

 .رۇم قالىسىزخالىمىسىڭىز، ئۇنداقتا كهلگۈسىده بىر جۈپ ئۇچااليدىغان قاناتتىن مهھ

 . ئادهم قانچىلىك ئۇزۇنغا ماڭااليدۇ؟ بۇنى ئىككى پۇتىڭىزدىن سورىماي، ئىرادىڭىزدىن سوراڭ�

 . خىزمهت ــ مائاشلىق ئۆگىنىش�

 . خاپا بولۇشقا سهۋهب تاپالىغاندا، خۇشال بولۇشقىمۇ تاپااليسىز�

ورۇقلۇقنى تېپىپ بولغان  قاراڭغۇلۇق ئىچىده مېڭىشقا ئادهتلهنگهن ۋاقتىڭىزدا، ئاللىقاچان ي�

 . بولىسىز

  ناملىق ژۇرنالدىن تهرجىمه قىلىندى)  青年文摘(» ياشلىق ئۈزۈندىلىرى«
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 يىللىق قىسقا خهۋهرلهر

  
 كۈنى تۈركىيه تىل قۇرۇمىنىڭ باشلىقى شۈكۈر خالىق ئاكالىن -8ئاينىڭ -9يىلى -2009�

تېخنىكا تهتقىقات -هنيىللىقى ۋه پ77تۈركىيه تىل قۇرۇمى قۇرۇلغانلىقىنىڭ «ئهپهندى 

بۇ لېكسىيه ئوقۇغۇچىالرنىڭ چهتئهللهردىكى تىل .دېگهن تېمىدا لېكسىيه سۆزلىدى» نهتىجىلىرى

  .تهتقىقات ئهھۋالىنى چۈشىنىشىگه شارائىت ياراتتى

باھاالش -كۈنى فاكۇلتېت بويىچه ئىلغار ياتاقالرنى تهكشۈرۈش- 10ئاينىڭ -9يىلى -2009�

بۇ قېتىملىق . جهمئىي تۆرت ياتاق مۇنهۋۋهر ياتاق بولۇپ باھاالندىپائالىيىتى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، 

پائالىيهت ئوقۇغۇچىالرنىڭ پاكىزه، ئازاده ياتاق مۇھىتى يارىتىپ، ياخشى ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى 

  . يېتىلدۈرۈشكه ئاكتىپ رول ئوينىدى

ىيهت مهركىزىده كۈنى مهدهنىيهت پهنلىرى بىناسى ئاسپىرانتالر پائال-19ئاينىڭ -9يىلى -2009�

كېچىلىككه . ئۆتكۈزۈلدى» يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى كۈتىۋېلىش سهنئهت كېچىلىكى«

ئوقۇغۇچىالر قاتناشتى ۋه ھهر قايسى سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى -فاكۇلتېتىمىزدىكى بارلىق ئوقۇتقۇچى

ى پائالىيهت ئاخىرىدا فاكۇلتېت رهھبهرلىر. تهييارلىغان سهرخىل سهنئهت نومۇرلىرى ئورۇنالندى

  .ئۆزلىرىنىڭ يېڭى ئوقۇغۇچىالردىن كۈتىدىغان تهلهپلىرىنى ئوتتۇرغا قويدى

كۈنى فاكۇلتېتىىمىز ئۆتكۈزۈشنى ئۈسىتىگه ئالغان، ئاز سانلىق -30ئاينىڭ -9يىلى -2009�

مىللهتلهر «ئهدهبىياتىدىكى باشقا فاكۇلتېتالرمۇ يېقىندىن ھهمكارالشقان - مىللهتلهر تىل

» لىرى ۋهتهننى مهدھىيلهش مىڭ كىشىلىك ئىمزا قويۇش پائالىيىتىئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى

 .بۇ پائالىيهت ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ۋهتهنپهرۋهرلىك روھى ئۆستۈرۈلدى. ئۆتكۈزۈلدى

كۈنىگىچه ۋاسكىتبول، ۋالىبول مۇسابىقىسى -9كۈنىدىن - 2ئاينىڭ -10يىلى -2009�

 ۋه فاكۇلتېتىمىز يېڭى ئوقۇغۇچىلىرى سهددىچىن قاتارلىق تهنتهربىيه پائالىيهتلىرى ئۆتكۈزۈلدى

بۇ ئارقىلىق ساۋاقداشالرنىڭ بايراملىق دهم ئېلىش . سېپىلى مهنزىره رايونلىرىدا ساياھهتته بولدى

كۈنلىرىدىكى پائالىيهتلهر مولالشتۇرۇلۇپال قالماستىن، يېڭى ئوقۇش مهۋسۇمىدىكى ئازاده كهيپىيات 

 .يارىتىلدى

كۈنى شىنجاڭ ئارخىلوگىيه تهتقىقات ئورنىدىن ئىدىرىس -14ڭ ئاينى-10يىلى -2009�
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ئهپهندى شىنجاڭدىكى ئارخىلوگىيىلىك بايلىقالرنىڭ بايقىلىشى، تهتقىقات ئهھۋالى ۋه بۇ  

  .ئارخىلوگىيىلىك بويۇمالرنىڭ قىممىتى توغرىسىدا بىر مهيدان ئېسىل لېكسىيه سۆزلىدى

تېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ بويىچه ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا فاكۇل-11يىلى -2009�

دهرىجىلىك -3گه قاتنىشىپ » بهدهن گۈزهللهشتۈرۈش گىمناستىكا مۇسابىقىسى«ئۆتكۈزۈلگهن 

بۇ فاكۇلتېتىمىزنىڭ مۇشۇ تۈردىكى مۇسابىقىگه قاتناشقاندىن بۇيانقى ئهڭ . مۇكاپاتقا ئېرىشتى

ن كېيىنكى مۇشۇ خىل پائالىيهتلهرگه ياخشى نهتىجىسى بولۇپ، بۇ نهتىجه ساۋاقداشالرنىڭ بۇنىڭدى

 .ئاكتىپ قاتنىشىشىغا ئىلھام بهردى

كۈنى پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ قۇربان ھېيىت كۈنى، -28ئاينىڭ -11يىلى -2009�

فاكۇلتېت رهھبهرلىرىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى، ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ كۈچ چىقىرىشى بىلهن 

فاكۇلتېت سېكرىتارى ئهركىن ئابدۇلال نهق مهيدانغا . ۆتكۈزۈلدىھېيىتلىق ساالملىشىش پائالىيىتى ئ

بۇ پائالىيهت ئازاده . كېلىپ پائالىيهتكه يىغىلغان پۈتكۈل ساۋاقداشالرنىڭ ھېيتىنى قۇتلۇقلىدى

 .كهيپىيات ئىچىده ئېلىپ بېرىلىپ ساۋاقداشالرغا ھېيىت خۇشاللىقى ئاتا قىلدى

يىللىق سىنىپ -2008ا، فاكۇلتېتىمىز ئاينىڭ كېيىنكى يېرىمىد-11يىلى -2009�

يېڭى ئوقۇغۇچىالر ماھارهت كۆرسىتىش «ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ بويىچه ئۆتكۈزۈلگهن 

ده، تالالش مۇسابىقىسىدىن مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ھهل قىلغۇچ مۇسابىقىگه كىردى » مۇسابىقىسى

 . دهرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى-3ۋه كوللېكتىپ 

كۈنى فاكۇلتېتىمىز ئوقۇتقۇچىسى تۇلپارئاي مۇئهللىم  ھهقىقىي -18ينىڭ ئا-11يىلى -2009�

  . گۈزهللىك ھهققىده لېكسىيه سۆزلىدى

ئايدا شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانىسىسىنىڭ كۆزگه كۆرۈنگهن رىياسهتچىسى -12يىلى -2009�

رىياتىدىن يىللىق ئوقۇغۇچىسى ئۈمىد غهنى ئهپهندى بىلهن مىللهتلهر نهشى-1992فاكۇلتېتىمىز 

.  ئىككهيلهن كهسىپ ۋه مۇۋهپپهقىيهت ھهققىده بىر مهيدان لېكسىيه سۆزلىدى ئهپهندىدولقۇن قادىر

  .ئوقۇغۇچىالر قىزغىنلىق بىلهن قاتناشتى، ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىندى

نى خاتىرىلهش نهق  » دېكابىر ھهركىتى-9« كۈنى فاكۇلتېتىمىزدا -9ئاينىڭ -12يىلى -2009�

 33فاكۇلتېتىمىزدىكى ھهر قايسى يىللىقالردىن . ىقچىقلىق مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدىمهيدان يېز

نهپهر 9ئاخىرىدا . نهپهر ساۋاقداش ئۇيغۇر ۋه خهنزۇ تىلىدا ماقاله يېزىپ قابىلىيىتىنى جارى قىلدۇردى

 بۇ قېتىمقى مۇسابىقه ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېزىقچىلىققا بولغان. ئوقۇغۇچى مۇكاپاتالندى

  .قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى

ئايدا بېرلىن پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ تهتقىقاتچىسى پىتىر زىمىي ئهپهندى -12يىلى -2009�

ئىپوسىنىڭ تىل ئاالھىدىلىكى  »ئوغۇزنامه« ،»ئالتۇن يارۇق« قهدىمكى ئۇيغۇر يادىكارلىقى

قاتارلىق تېمىالردا بىر » ققىدهگهنسۇدىن بايقالغان قهدىمكى ئۇيغۇر يادىكارلىقلىرى ھه«ھهققىده، 

بۇ لېكسىيىلهر ئوقۇغۇچىالرنىڭ كهسىپكه بولغان قىزغىنلىقىنى . لهرنى سۆزلىدىهقاتار لېكسىي
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  .يۇقىرى كۆتۈرۈشىگه تۈرتكه بولدى

 فاكۇلتېتى ئهدهبىيات- تىلكۈنى فاكۇلتېتىمىز بىلهن قازاق-10ئاينىڭ -1يىلى -2010�

 ئۇچرىغان رايونغا ئىئانه توپالش پائالىيىتىنى ئورۇنالشتۇرۇپ ئانا بىرلىكته ئالتايدىكى قار ئاپىتىگه

بىر تهرهپ قىيىنچىلىققا ئۇچرىسا ھهر . مۇھهببىتىنى ئىپادىلىدى-يۇرت ۋه خهلقىگه بولغان مېھىر

 .تهرهپ ياردهم بېرىدىغان ئېسىل روھنى جارى قىلدۇردى

ده ئۆيىگه قايتمىغان كۈنى فاكۇلتېتىمىز تهتىل مهزگىلى-21ئاينىڭ -2يىلى -2010�

بۇ پائالىيهت ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىشلىق . ئوقۇغۇچىالرنى خان سارىيىغا ساياھهتكه ئورۇنالشتۇردى

تهتىللىك پائالىيىتىنى مولالشتۇرۇپال قالماي،يهنه ياخشى بىر قېتىملىق كوللېكتىپ پائالىيهت 

 .بولدى

دوستلۇق پائالىيىتى » رۇشئىككى يىغىن ئۇچۇر ئالماشتۇ«كۈنى -10ئاينىڭ -3يىلى -2010�

 .مۇۋهپپهقىيهتلىك ئۆتكۈزۈلدى

كۈنى فاكۇلتېتىمىز بىلهن فولكلورشۇناسلىق فاكۇلتېتى -11ئاينىڭ -3يىلى -2010�

پىالن بويىچه ئىككى فاكۇلتېت ھهمكارلىشىپ جهمئىيهت . ھهمكارلىشىپ سۆھبهت يىغىنى ئۆتكۈزدى

ىككى فاكۇلتېتنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنىڭ ئۆسۈشى تهكشۈرۈش ۋه باشقا پائالىيهتلهرنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئ

 .ئۈچۈن كۈچ چىقاردى

بايرىمىنى تهبرىكلهش يۈرۈشلۈك پائالىيهتلىرى » نهۋرۇز«كۈنى-21ئاينىڭ -3يىلى -2010�

پائالىيهت ئهنئهنىۋى ساما ئۇسۇلى بىلهن باشالندى، پائالىيهت بېشىدا . ئېلىپ بېرىلدى

مۇراسىم . تارقىتىلدى» تۇمارىس ئوقۇش مۇكاپات پۇلى«ۋه » ئابدۇرهشىد ئوقۇش مۇكاپات پۇلى«يهنه

زالى ئىچىده ئورۇنالنغان ئهنئهنىۋىلىك بىلهن زامانىۋىلىق بىرلهشتۈرۈلگهن سهر خىل سهنئهت 

ئهدهبىيات فاكۇلتېتى - ئۇيغۇر تىل. نومۇرلىرى پائالىيهت كهيپىياتىنى تېخىمۇ  ئهۋجىگه كۆتۈردى

ارلىق مائارىپ ئىنىستىتۇتى ھهمكارالشقان  بۇ قېتىمقى پائالىيهت ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگه ئالغان، تهيي

  .ناھايىتى مۇۋهپپهقىيهتلىك ئۆتكۈزۈلدى

نهشىردىن » ئهدهبىيات فاكۇلتېتى گېزىتى- ئۇيغۇر تىل«ئايدا تۇنجى سان -4يىل -2010�

ۇرىدىغان بۇ گېزىت بىر تهرهپتىن فاكۇلتېتىمىزنى مهكتهپتىكى باشقا فاكۇلتېتالرغا تونۇشت. چىقتى

كۆزنهك بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن فاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۆزىنىڭ يېزىقچىلىق قابىلىيىتىنى 

  .جارى قىلدۇرىدىغان سهھنه ھازىرلىدى

كۈنى فاكۇلتېت ساۋاقداشالرنىڭ دهرستىن سىرتقى تۇرمۇشىنى - 9ئاينىڭ -5يىلى -2010�

سهت قىلىپ، فاكۇلتېتتىكى بارلىق بېيىتىش، ئۇيۇشۇش كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى مهق

بۇ . نى ساياھهت قىلىشقا ئورۇنالشتۇردى »شىدۇ مهنزىره ساياھهت رايونى«ئوقۇغۇچىالرنى -ئوقۇتقۇچى

قېتىمقى ساياھهت ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزغىنلىقى، ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ياخشى ئورۇنالشتۇرۇشى ئارقىسىدا 

 .ىرالشتىخۇشال كهيپىيات بىلهن ئېلىپ بېرىلىپ ياخشى ئاخ
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ناخشا ئېيتىش مۇسابىقىسىنىڭ ھهل قىلغۇچ » ماي گۈلى«كۈنى -18ئاينىڭ -5يىلى -2010�

فاكۇلتېتىمىز ھهر قايسى يىللىقلىرىدىن . مۇسابىقىسى مهكتهپ مۇراسىم زالىدا ئۆتكۈزۈلدى

دهرىجىلىك -3 نهپهر ساۋاقداش ماھارىتىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، كوللېكتىپ 80تهشكىللهنگهن 

 .كاپاتقا ئېرىشتىمۇ

 كۈنى ئۆزبىكىستاندىن كهلگهن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى -18ئاينىڭ -5يىلى -2010�

ھهققىده  »غۇر تىلى لېكسىكا تهتقىقاتىچهتئهللهردىكى  ئۇي«تهتقىقاتچىسى گۈلنىسا نازاروۋا خانىم 

چىالر ۋه تولۇق لېكسىيىگه فاكۇلتېتىمىزدىكى بىر قىسىم ئوقۇتقۇ .بىرمهيدان لېكسىيه سۆزلىدى

  .كۇرۇس ۋه ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرىمۇ قاتناشتى

كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونلۇق پارتكوم ۋه ھۆكۈمهت -21ئاينىڭ -5يىلى -2010�  

تهشكىللىگهن تهشۋىقات ئۆمىكى مهكتىپىمىزگه كېلىپ، مهكتىپىمىزدىكى ھهر مىللهتتىن بولغان 

  .ڭ ھازىرقى تهرهققىيات ئهھۋالىدىن لېكسىيه سۆزلىدىشىنجاڭلىق ئوقۇغۇچىالرغا شىنجاڭنى

قوش تىلدا نۇتۇق سۆزلهش « نۆۋهتلىك-7كۈنى فاكۇلتېتىمىزنىڭ -25ئاينىڭ -5يىلى -2010�

داش قاتناشقان نهپهر ساۋاق11مۇسابىقىگه ھهر قايسى يىللىقالردىن . ئۆتكۈزۈلدى» مۇسابىقىسى

 دهرىجىلىك مۇكاپاتالر بىلهن -3،-2،-1ىم ھالدا ئاير-نهپهر ساۋاقداش ئايرىم7بولۇپ، بۇالردىن 

  . مۇكاپاتالندى
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كۈنى مهركىزىي خهلق رادىئو ئىستانىسسى ۋه دۆلهتلىك تهرجىمه -30ئاينىڭ -5يىلى -2010�

ئىدارىسىدىن تهكلىپ قىلىنغان مېھمانالر ئادهم ئىشلهتكۈچى ئورۇن ۋهكىللىرى سۈپىتىده، ئادهم 
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قىلىنغۇچىالرغا قويىدىغان تهلهپلىرى، يۈز تۇرانه ئىمتىھاندا دىققهت ئىشلهتكۈچى ئورۇنالرنىڭ قوبۇل 

بۇ لېكسىيه ئوقۇغۇچىالرنىڭ . قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتىالر قاتارلىق مهسىلىلهرده لېكسىيه سۆزلىدى

خىزمهت ئىزدهش، جهمئىيهت ئېھتىياجىدىن خهۋهردار بولۇشى ئۈچۈن ياخشى بىر سائهتلىك دهرس 

  . بولدى

مۇناسىۋىتى بىلهن  »ئىيۇن خهلقئارا بالىالر بايرىمى-1«كۈنى -31ئاينىڭ -5 يىلى-2010�

نهپهر ئۆسمۈر  مهكتىپىمىزگه كېلىپ ئېكىسكۇرسىيىده 100بېيجىڭغا ساياھهتكه ئورۇنالشتۇرۇلغان 

 .بولدى

خىزمهتچىلهر پائالىيهت مهركىزىده -كۈنى كهچته ئىشچى- 5ئاينىڭ -6يىلى -2010�

 كېچىلىكته .تۈرىدىغان ئوقۇغۇچىالرنى ئۇزىتىش كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلدىيىللىق ئوقۇش پۈت-2005

كېچىلىكته يهنه . سهرخىل نۇمۇرالر ئورۇندىلىپ، كهيپىيات ناھايىتى قىزغىن داۋامالشتى

ئاخىرىدا . ھهممهيلهننى تهسىرلهندۈردىيىللىق سىنىپ كوللىكتىۋى ئورۇندىغان نۇمۇر -2005

 . كېچىلىك غهلبىلىك ئاخىرالشتىئۇالرنىڭ كهلگۈسىگه بهخىت تىلهپ،

  )2006(ئاسىمه ئىلھام : تهكشۈرۈپ بېكىتكۈچى)        2007(ئاينۇرقىز : رهتلىگۈچى        
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.ن يىغىسهنبىر كۈن بۇرۇن تېرىساڭ، ئۈچ كۈن بۇرۇ  

.ىمىڭنبىلىكى چوڭ بىرنى يېڭهر، بىلىمى چوڭ   

.ڭ  كۆزىده مالهمبىلىملىكنىڭ كۆزىده ئالهم، بىلىمسىزنى  

. بىلهنپادىشاھلىق ئهل بىلهن، تۆمۈرچىلىك يهل  

.پادىشاھ ئادىل بولسا، پۇقرا مايىل بوالر  

.ڭ توغرىلىقىغا قاراپۇتۇڭنىڭ توغرىلىقىغا قارىما، يولۇڭنى  

.باشقاپۇت يۈگۈرۈكى ئاشقا، ئېغىز يۈگۈرۈكى   

.ىقماا، مهنسهپ ئالدىدا قىزپۇل ئالدىدا ئېزىقم  

.تهرپۇل ئهقىل ئۆگىتهر، تون مېڭىشنى تۈزى  

.دا قېنى دوستپۇل بار چاغدا مىڭى دوست، پۇل يوق چاغ  

.ېتهر خۇشلۇقتىنمال كېتهر بوشلۇقتىن، پۇرسهت ك-پۇل  

.ق بولىدۇتهدبىرىڭ قانداق بولسا، تهقدىرىڭ شۇندا  

.ا قادالولۇپ باشقتىكهن بولۇپ پۇتقا كىرگۈچه، چىمهن ب  

.ڭ تىلىدىن ئۆگهنمهچۈمۈلىنىڭ پۇتىدىن ئۆگهن، قۇشقاچنى  

.ۇرتۇڭدا ئۇلتان بولخهقنىڭ يۇرتىدا سۇلتان بولغۇچه، ئۆز ي  

.دهرد قورۇقى كېتهر، ئاچ قورۇقى كهتمهس  

.ويى بوالردوستۇڭغا دهرد كهلسه، دۈشمىنىڭنىڭ ت  
.ن گهپ تاغ ئېشىپتۇراست گهپ بوسۇغىدىن چىققۇچه، يالغا  
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