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 – 2012يىل ئىيۇن بېيجىڭ

« سادا » غا سەمىمي تەبرىك ساداسى
ئابدۇرەئوپ تەكلىماكانىي

ئۇيغۇر تىل  -ئەدەبىياتى فاكۇلتېتى دۇنيادا تېخى بىرال دانە « .سادا»
ژۇرنىلىىى بسل،ىىاي ئۇيغىىۇر تىىىل  -ئەدەبىيىىاتى فىىاكۇلتېتى سىىتسدى،تلىر ي
ماگى،تېرلىر ۋە دوكتسرانتلىر قسلىدىن چىقىۋاتقان بىر دۇردانە! ئۇنىى
 - 01سانى مۇبارەك بسل،ۇن! يەنە تاالي  -تاالي ئسن سىانرر چىقىرىقىقا
نې،ىپ بسل،ۇن!
مەن « سادا » ژۇرنىلى،ى ئىخرسمەن بىر ئسقۇرمى،ى؛ ئۇنىى ەەر بىىر
يېڭىىى سىىانى بالىىدۇرراش كىىررنري بىىۇرۇنراش ئسقۇئىىقا ىىىېلىر ئالدىرىتىىىدۇ
مې،ى .مې،ى نەزەرىمدە ئۇ بىر كررەك مەيدانى .بىىراشي ئىۇ مۇنىداقر بىىر
كررەك مەيدانى ئەمەسي بەلكى غايىلىك ئىرپان چەۋەندازلىر بسلۇئقا بەل
باغلىغىىان يىىار بىلىىىك سىىەۋدالىرى،ى بەسلەئىىمە  -بەيىى ە مەيىىدانى.
ئۇنىڭداي ئسقۇغۇچى  -ئاگىرتلىرىمىزنى ئرزلىرى،ى كسنكرىى دەرسىلەر
بسيىچە ئرگەن ەنلىرى،ى ئەمەلىي مەسىىلىلەرگە تەدبىقىري يازغىان ئىلمىىي
ماقالىلىر يۈز كررسىتىدۇ؛ ئۇالرنى بۇ تۇنجى ئەم ەكلىر ئالد بىىلەن
ئىىرزلىرى،ىي ئانىىدىن ئۇالرنىىى ئسقۇتقىىۇچى – ئۇسىىتازلىرى،ى ئسىقائىىر
سريۈندنرىدۇي چىن يۈرەكتىن كۈلدنرىدۇ « .سادا » نى ئەدەبىي ئىجادىيەت
بەتلىر ىىۇددىي بىىر گىۈلزارې ئىېىىرلىر ي نەسىىرلىر ۋە ەېكىايىلىر
قۇيار نۇرىغا پۈركۈنۈي يېڭىر ئېچىلغان گۈل  -چېچەكلەردەك جەلبكىار.
« سادا » ئسنىۋىرسال بىىر ژۇرنىالر ئەمەسي بەلكىى بىىر بەلەن يىل،ىامە -
كالى،ىىىدار؛ ئۇنىڭىىىداي ئسقۇغىىىۇچى  -ئىىىاگىرتررنى ۋە ئسقۇتقىىىۇچى -
ئۇسىىتازالرنى ئسقىىۇ  -ئسقۇتىىۇر ساەەسىىى بىىسيىچە قىلغىىان ۋە ئەسىىتە
ساقرئىىىىقا ئەرزىيىىىىدىغان ئىلمىىىىىيي ئەدەبىىىىىي ۋە ئى،،ىىىىانىي تۇرمىىىىۇر
پائالىيەتلىرى،ى يارقىن ىاتىرى،ى ۋە ئىخچام بايانى بار.
ئىىۇنداشي « سىىادا » ژۇرنىلىىى ئۇيغىىۇر تىىىل  -ئەدەبىيىىاتى فىىاكۇلتېتى
ئسقۇغۇچىلىرى،ىىىى ئىلىىىىى مەئىىىىىلى؛ ئۇنىڭىىىدىن سىىىريۈنەر ۋە مە ىىىۈ
سريۈن ەي ئانا يۇرت ئسغۇل  -قىزلىرى،ى قۇتادغۇ دىلى .تىلەك ئىۇكىي
دەرت كررمى،ىىۇن ئىىۇنى كرتۈرگەنلەرنىىى ئىقىىچان قىىسلى .يىل،ىىېر –
بارغان،ېر داغدام بسل،ۇن « سادا » بىلەن ئېچىلغان مەرىپەت يسلى!
 - 2102يىل  - 01ئىيۇني بېيجى .

« سادا » ژۇرنىلىنىڭ  01سان نەشر
قىلىنغانلىقىنى تەبرىكلەيمىز!

ئەس،االمۇ ئەلەيكۇم ەررمەتلىك ئسقۇرمەن!
مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋىرسىتېتى ئۇيغۇر تىل ى ئەدەبىيات فاكۇلتېتى « سىادا » ژۇرنىلى،ىى
 - 01سانى نەئردىن چىققان ىۇئاللىق مى،ۇترردا قەلىبمىزنى چس قۇر قاترملىرىىدىن ئۇرغىۇي
چىققان چەك،ىز ەاياجان بىلەن ئرزىمىزنى « سادا » سى،ى يا رىتىپ ەەر بىرىڭررنىى ئىلىىى ى
ئېرپانغىىا تەئىى،ا چا قىىاش قەلىىبى ە ئىىەربەت تىىامچىلىرى،ى سىىۇنالىغان بسل،ىىاش ئىىرزىمىزنى تسلىمىىۇ
بەىتلىك ەېس قىلىمىز.
« سىىادا » ژۇرنىلىمىزنى ى تىىۇنجى سىىانى نەئىىر قىلى،ىقىىقا بائىىىلغاندىن تارتىىىپ مەكىىتەي ۋە
فاكۇلتې رەەبەرلىرى،ى زور كۈچ بىلەن قىسلري قۇۋۋەتلىقىىي ەەر جەەەتلەردىىن يېتەكلىقىى ۋە
يىىسل كررستىىقىىىي ئىىۇنداقر فىىاكۇلتېتىمىزدىكى ەەرقاي،ىىى يىللىىىق ئسقۇغۇچىلىرى،ى ى ئسرتىىاش
كر ۈل برلۈئى ۋە كۈچ چىقىرىقى نەتىجى،ىدە ژۇرنىلىمىز بىۇرۇنقى يسقلىۇقتىن بارلىققىا كېلىىپي
ئاددىيلىقىدىن ەازىرقى ئەكىل جەەەتتىن رە دارلىققاي مەزمۇن جەەەتىتىن كىري ىىللىققىا ئىى ە
بسلد .
فاكۇلتېتىمىز ئسقۇغۇچىلىرى،ىى ئىرز ئىجىادىيىتى ۋە ئىزدى،ىقىلىرى،ى جاپىالىق ئەم ىكىى
بەدىلى ە پىۈتكەن ئۇئىبۇ ژۇرنىال ەەممەيلەن،ىى قەلىا ساداسىى،ى يا رىتىىدىغان كەس سەي،اسىىي
كەل ۈسىىىدىكى ئىجىىادىيەت ۋە تەتقىقاتى،ى ى بائىلى،ىقىىى نۇقتى،ىىى ۋە ئىىۇنداقر فىىاكۇلتېتىمىز
يائلىرى،ى ئالىي مەكتەي ەاياتىدا يا راتقان « سادا » سى،ى مە ۈلۈك ئەسلىمى،ى سىۈپىتىدە
يادىكار بسلۇي قالغۇسى.
مۇئىىۇ مۇناسىىىۋەت بىىىلەن تەەرىراتىمىىىز نامىىىدىن ژۇرنىىال ئۈچىىۈن كىىۈچ چىقارغىىان بىىارلىق
ساۋاقدائررغا چىن كر لىمىزدىن رەەمەت ئېيتىمىز!
ەەممىڭررغا ساالمەتلىكي ىاتىرجەملىكي بەى  -سائادەت يار بسلغاي!
كامالىي ئېھتىرام بىلەن « سادا » ژۇرنىلى تەەرىراتى
 - 2102يىلى  - 6ئاي،ى  - 21كۈنى
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سادا

رۇقىيەگۈل تۇرسۇن ()2101ي
ئەدەبىيىىىىات گۈلزارلىقىىىىىدا تى،ىم،ىىىىىز
ئىزدى،ىپ سەمەرىلىك ئىلمىىي ئەم ەكلىىر
بىلەن ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا بەل ىلىىك نەتىىجە
قازانغىىىىاني مىللەت،ىىىىى ئىختى،اسىىىىلىق
ىىىادىملىرى،ى تەربىىىيەلەر يسلىىىدا ئىىۈن -
تى،،ىىىىز ئەجىىىىر سىىىىڭدنرني كېلىۋاتقىىىان
جاپاكەر ئۇستازي دوت،ې ،ئىمىام مسلرىىۇن
 - 0661يىلىىى  - 02ئاي،ىىى  - 10كىىۈنى
غۇلجىىا ئىىەەرىدە بىىىر ەىىۈنەرۋەن ئائىلى،ىىىدە
دۇنياغا كەل ەن .ئۇ بائىرنغۇچي تسلۇق،ىىز ۋە
تسلىىىۇش ئستتىىىۇرا مەكتەپلەرنىىىى غەلبىلىىىىك
تامىىىامريي  - 0691يىلىىىى ئىىىەرەي بىىىىلەن
مەركىزىي مىللەتلەر ئى،ى،تىتۇتى (ەىازىرقى
مەركىزىىىي مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى) غىىا
قسبىىۇل قىلى،غىىىان - 0612 .يىلىىى ئىىىالىي
مەكىىىتەي ئسقۇئىىىى،ى ئەال نەتىىىىجە بىىىىلەن
تامىىامري فاكۇلتېتقىىا ئەدەبىيىىات دەرسىىلىر
ئسقۇتقۇچىلىقىغىىا ئېلىىىپ قېلى،غىىان ۋە ئىىۇ
يىلىىى ئىىى،جاس ئۇنىۋىرسىىىتېتى ئەدەبىيىىات
فاكۇلتېتىغىىىا « ئەدەبىيىىىات نەزەرىيەسىىىى »ي
«يېزىقچىلىىىىق بىلىملىىىىر »ي « چەتىىىىەل
ئەدەبىيىىىاتى »ي « ئى،ىىىتېتىكا » قاتىىىارلىق
پەنلەردىىىىىن مەى،ىىىىۇس بىلىىىىىى ئېلىقىىىىقا
ئەۋەتىلىپي  - 0611يىلىى فاكۇلتېتىمىزغىا
قايتىىىىپ كەل ەنىىىدىن تارتىىىىپ ەىىىازىرغىچە
فاكۇلتېتىمىزدا « ئەدەبىيىات نەزەرىيەسىى »ي
« يېزىقچىلىق نەزەرىيەسى »ي «يېزىقچىلىق

 - 01سان

نۇرىمان ۈل مەمتىمىن ()2101
ئەمەلىيىتىىىىى »ي « ئەدەبىىىىىي ئىىىىېقىمرر »ي
«ئۇيغىىۇر يىىازغۇچىلىر ئەسىىەرلىرى ە باەىىا »
قاتارلىق ئەدەبىيات دەرسلىر ئسقۇتقۇچى،ىى
بسلىىىىۇي ئىقىىىىلەي كەلمەكىىىىتە .ئارىلىقتىىىىا
ئۇسىىىتازىمىز تىىىىل  -ئەدەبىيىىىات پەنلىىىىر
جەەەتتىكى بىلىملىرى،ى تېخىمۇ تسلىۇقرر
يۈزى،ىىىدىن  - 2111يىلىىى فىىاكۇلتېتىمىزدا
ئېچىلغان ئاسپىرانترر سى،ىپى،ى تامىامريي
يەنە داۋاملىق ئەدەبىيات دەرسلىرى،ى ئرتىۈر
ىىزمىتى بىلەن ئۇغۇلرنغان.
 - 0619يىلىىىى ئىىىى،جاس « ئىقىىىچىرر
گېزىتىىىى » دە ئىىىېرن قىلى،غىىىان « تىىىۈمەن
دەرياسى » تېمى،ى ئاسىتىدىكى بىىر تۈركىۈم
ئىىىېىىرلىر بىىىىلەن ئەدەبىىىىي ئىجىىىادىيەت
سىېپى ە كىرىپ كەل ەن .ئىۇنىڭدىن بۇيىان
ئىىۇ ەىىاردىى  -تالىىدىى دىىىمەي تى،ىمى،ىىىز
ئىزدى،ىپ بىر تۈركۈم ئەدەبىيات نەزەرىيەسى ە
ئائىىى ئەسىىەرلەرنى ئىىېرن قىلىىىپي ئۇيغىىۇر
ئسقىىۇرمەنلىرى ە سىىۇند  .ئۇنىىى ۋەكىللىىىك
ىىىاراكتېرگە ئى ى ە ئەسىىەرلىرىدىن « ئەدەبىىىي
تەرجىمىچىلىك،ى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بىىلەن
بسلغان مۇناسىۋىتى تسغرى،دا » (« ئىى،جاس
ئىجتىمىىائىي پەنىىلەر تەتقىقىىاتى » ژۇرنىلىىى
 - 2111يىل  - 0سان)ي « ‹تىۈركىي تىلىرر
دىىىىىىۋانى› ۋە ئۇيغىىىىىۇر تىبىىىىىابەتچىلىكى »
(« ئى،جاس ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقىاتى »
ژۇرنىلى  - 2111يل  - 2سان)ي « قەدىمكى
1

 - 01سان

سادا

« رۇسىىىىچە  -ىەنىىىىزۇچە  -ئى ،لىىىىىزچە -
ئۇيغىىىۇرچە كىىىري ئىقىىىلىتىلىدىغان سىىىرزلەر
لىىىىىىىۇغىتى » (مەزكىزىىىىىىىىي مىللەتىىىىىىىلەر
ئۇنىۋىرسىتېتى نەئرىياتى  - 0662يىل - 1
ئىىاي نەئىىر )ي «  - 21ئەسىىىر ئىىاز سىىانلىق
مىللەتىىىىىلەر ئەدەبىيىىىىىاتى يىل،امى،ىىىىىى »
(لىياۋنىىىىى مىللەتىىىىلەر ئۇنىۋىرسىىىىىتېتى
نەئىرىياتى  - 2116يىىىل  - 9ئىىاي نەئىىر )
قاتارلىق كىتابررنى تۈزنئكە قات،ائىقان .ئىۇ
تىىىۈزني نەئىىىر قىلىىىدۇرغان « يېزىقچىلىىىىق
ئاساسىلىر » دىى ەن كىتىابى ئىىى،جا دىكى
بىىىىىىىر قى،ىىىىىىىى ئىىىىىىالىي مەكىىىىىىتەي ۋە
ئى،ى،ىىىتىتۇترردا ئرتۈلىىىىدىغان ئەدەبىيىىىات
دەرسىىىىلىكىدە ياىقىىىىى بىىىىىر پايىىىىدىلى،ىد
ماتېرىيىىىالى سىىىۈپىتىدە قسللى،ىلىۋاتىىىىدۇ.
ئۇنىىىىى « يېزىقچىلىىىىىق ئاساسىىىىلىر »ي
« ئەدەبىىىي ئىىېقىمرر » نىىاملىق كىتىىابلىر
بسل،ا فاكۇلتېتىمىزنىى رەسىمىي دەرسىلىك
ماتېرىيىىىىىالى سىىىىىۈپىتىدە ئىقىىىىىلىتىلىپ
كەلمەكتە.
بىز مۇئەللىم،ى زىيىارەت قىلىىد ئۈچىۈن
ئىقخانى،ىغا كىرگەندە مۇئەللىى ئسقۇغۇچىرر
ىىزمىتى بىلەن ئالدىرار ئىكەن .ئۇ ا بىز
ئۇنىىى ۋاقتى،ىىى كىىري ئالماسىىلىق ئۈچىىۈن
سىىىىىۇئاللىرىمىزنى يىغىچىىىىىاقري سىىىىىسرايي
سىىرەبىتىمىزنى قى،ىىقىر ئېلىىىپ بىىاردۇش.
ئالد بىىلەن مىۇئەللىم،ى ئرزى،ىى ئسقىۇر
ەايىىاتى،ى قى،ىىقىچە تسنۇئتۇرۇئىىقا تەكلىىىپ
قىلغى،ىمىزدا ئۇ ئەي،ى يىلرردىكى ئىقررنى
ئەسلىد بسلغايي مەنىلىىك كۈلىۈي قسيىد .
بىز ەەيرانلىقىمىزنى ەەمراھ قىلغاچ ئۇنىى
كېيى،كى بايانلىرىغا قۇالش سالدۇش.
ىى بىز ئسقۇغان ۋاقىترردا بائىرنغۇچ بەر
يىلي تسلۇق،ىىز ۋە تسلىۇش ئستتۇرىىدا ئسقىۇر
بەر يىىىىىىل بسلىىىىىۇي جەمىىىىىىىي 01يىىىىىىل
ئسقۇيتتىىىۇش .ئسقىىىۇر پۈتىىىۈرگەنلەر يېزىغىىىا
چۈئۈي بىر مەزگىل پىدائىي بسلۇي كەل،ىىر
ىىىىىزمەتكە ئسرۇنلىقىىىااليتتى .مەن تسلىىىۇش
ئستتۇرى،ى  - 1يىللىقىغىا چىققىان يىلىىي
يەنى مەدەنىيەت زور ئى،قىربىى ئاىىرلىقىىپ
ئىىىىالىي مەكىىىىتەي ئىمتىھىىىىانى ئەسىىىىلى ە
كەلتۈرنلىىىىۈل ەن تىىىىۇنجى يىلىىىىى ئىىىىىد .
ئسقۇتقۇچىللىرىم،ىىى تىىالري كررسىتىقىىى
بىىىىىلەن ئىىىىالىي مەكىىىىتەي ئىمتىھانىغىىىىا
قات،ائىىىتىى .ئىمتىھانغىىىا قات،ائىىىقى،ىم،ى

ئۇيغىىىۇر ئىىىېىىرىيىتىدىكى بىىىار قىىىاپىيە
تسغرى،ىىىىىىدا » ( « ئىىىىىى،جاس رادىيىىىىىس -
تېلېۋىزىيە ئۇنىۋىرسىتېتى ئىلمىىي ژۇرنىلىى
»  - 2112يىل  - 1سان)ي « تسر ئەدەبىياتى
ۋە ئۇيغىىىۇر ئەدەبىياتى،ىىىى تسرلىقىقىىىى »
(« ئ،جاس ئىجتىمىائىي پەنىلەر تەتقىقىاتى »
ژۇرنىلىىىىىى  - 2112يىىىىىىل  - 2سىىىىىىان)ي
« مېھ،ەت،ىىى تې ىىى ئىىالتۇن » ( ئەدەبىىىي
ىەۋەري « ئى،جاس گېزىتى »  - 2100يىلىى
 - 6ئاي،ىىىىى  - 02كۈنىىىىىدىكى سىىىىاندا)ي
ئاپتسر « ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى رىىىالىزملىق
تىىىۈس تسغرى،ىىىىدا(« ئىىىى،جاس رادىيىىىس -
تېلېۋىزىيە ئۇنىۋىرسىتېتى ئىلمىىي ژۇرنىلىى
»  - 2101يىىىىىل  - 1سىىىىان)ي « ئۇيغىىىىۇر
ئەدەبىياتىىىىىدىكى رومىىىىانتىىزملىق تىىىىۈس
تسغرى،ىىىىىىدا » (« ئىىىىىى،جاس رادىىىىىىىس -
تېلېۋىزىيە ئۇنىۋىرستېتى ئىلمىي ژۇرنىلى »
 - 2101يىىىىىل  - 2سىىىىان)ي « دەرسىىىىلىك
ماتېرىياللىرى،ىىىىى ئىىىىاپتسرلۇش ەسقسقىغىىىىا
ەسقسقىغىىىا ەىىىررمەت قىلىىىىد تسغرى،ىىىىدا »
(ئىىىىىىىى،جاس رادىيىىىىىىىس  -تېلېىىىىىىىۋىزىيە
ئۇنىۋىرسىتېتى ئىلمىىي ژۇرنىلىى » - 2112
يىل  - 2سان)ي قاتارلىق  21پارچىغا يېقىن
ئەسىىىىىر گېزىىىىى  -ژۇرنىىىىالرردا ئىىىىېرن
قىلى،غىىان .بسلۇپمىىۇ « تىىارىى » ژورنىلى،ى ى
 - 2119يىل  - 6سىانىدا ئىېرن قىلى،غىان
« يازغۇچى،ى ئەدەبىي ئەسەردىكى ئىاۋاز »ي
« ئى،جاس ئىجتىمائىي پەنىلەر تەتقىقىاتى »
ژۇرنىلى،ىىى  - 2119يىللىىىق  - 2سىىانىدا
ئېرن قىلى،غان « مسدىرنىزم ئەدەبىياتى،ى
ئۇيغىىۇر ئەدەبىياتىغىىا كررسىىەتكەن تەسىىىر »
قاتىىىىارلىق ماقىىىىالىلىر كەسىپدائىىىىررنى
قايىللىقىغىىىا ئېرىقىىىكەني ئۇ رئىىىقا بىىىۇ
ماقالىلەر مۇئەللىم،ى ئىجىادىيەت ەاياتىىدا
ئاالەىدە ئسرۇن تۇتىدۇ.
مىىىىۇئەللىى ئىىىىۇزۇن يىللىىىىىق ئسقىىىىۇ -
ئسقۇتىىۇري تەتقىقىىات بىىىلەن ئىىۇغۇللى،ىد
جەريانىىىىدىكى تەجرىبەلىرى،ىىىى يەكىىىۈنلەي ۋە
ئەتراپلىىىىق ئىىىىزدى،ىد ئىىىارقىلىق يېزىىىىپ
چىققىىىىان « يېزىقچىلىىىىىق ئاساسىىىىلىر »
(مىللەتلەر نەئىرىياتىي  - 2111يىىل - 00
ئىىىىاي نەئىىىىر )ي « ئەدەبىىىىىي ئىىىىېقىمرر »
(ئى،جاس ىەلىق نەئىرىياتىي  - 2102يىىل
 -1ئاي نەئر ) قاتىارلىق كىتىابلىر نەئىر
قىلى،غان .ئۇ يەنە بائقىرر بىلەن بىىرلىكتە
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كىقىىىىىى،ى ئاالقىلىقىىىىىىد ئادرى،ىىىىىى،ى
يېزىۋالمىغى،ىمىىىىىدىن بەكىىىىىر پۇئىىىىىايمان
قىلىىىىمەني ئسقۇئىىىقا كېلىىىىپ  - 2يىلىىىى
تەتىلدە ئۈرنمچى ە بارغى،ىمىدا ئائىۇ ئىادەم ە
رەەمىتىم،ىىىىىىى بىلدنرسىىىىىىەمي قىلغىىىىىىان
ياىقىلىقىغا جاۋاب قايتۇرسام دى ەن ئۈمىددە
كسچىرردىن ئىزدىدىىي يسلىدا كېتىىپ بارغىان
ئادەملەرگە تەلمۈردنمي ئەمما پەقەتر ىەۋىرى،ى
ئااللمىدىى.
مەكىىتەپكە كېلىىىپر ئسقۇئىىقا كىرىقىىىپ
كەتتىىۇش .بىىىزگە ىەمىىى ترمىىۈري تۇرسىىۇن
ئايۇيي غسپۇرجاني تەۋەككۈلي جۈمەىۇن نىيازي
ئابىىىدۇرەئسي پىىىسالت قاتىىىارلىق تەجرىبەلىىىىك
ئسقۇتقىىىىىىىىۇچىرر دەرس بېرەتتىىىىىىىىى .مەن
سىىىى،ىپتىكى يېقىىىى ئەس كىچىىىىك بىىىالىرر
قاتارىىىدا ئىىىدىى .سىىى،ىپتىكى بەزىىىلەر بسل،ىىا
ئسن نەچىچە يىللىىق ىىىزمەت ئى،ىتاژ بىار
ئسقۇتقۇچى ۋە تەرجىمىانرري بەزىىلەر بسل،ىا 21
نەچىىچە يائىىررغا كىىىرگەن بىلىىىى ئائۇرۇئىىقا
كەلىىىى ەن ىىىىىىزمەتچىلەري يەنە بەزىلىىىىىىر
ئەدەبىيىات ساەەسىىدە ىىىزمەت قىلىىدىغانرر
بسلىىۇي كەسىىپىي سەۋىيەسىىى يىىۇقىر ي ىەنىىزۇ
تىلىدىمۇ ىېلى ياىقى ئىد  .مەن قاتارلىق
بىىىر نەچچەيىىلەن ىەنىىزۇ تىلىىى سەۋىيەسىىى
ياىقى بسلمىغاني تسلىۇش ئستتىۇرى،ى ئەمىدىر
پۈتتۈرني كەلى ەن بىالىرر ئىىدۇش .ئىۇ ا ئىۇ
چاغدا ئۈستىمىزدىكى بې،ىى ناەايىتى ئېغىر
ئىىىد  .بائىىقىررنى كەسىىپىي سەۋىيەسىىى
يىىىىىىىۇقىر ي ىەنىىىىىىىزۇ تىلىىىىىىىىدىمۇ راۋان
سرزلىيەلەيدىغان بسلغاچقاي ئسقۇئىتىن ئىانچە
بەك غېمى يىسش ئىىد ي بىكىار بسل،ىىر بىازار
ئايلى،ىىىىاتتى .بىىىىىز نەچچىمىىىىىز بسل،ىىىىاش
تسىتىمىىىىىاي ئرگى،ەتتىىىىىۇش .كىىىىىاللىمىزدا
تىرىقمى،ىىاش ئۇالرنىىى كەي،ىىىدە قىىالىمىزي
ئۇالرغىىا يېتىقىۋالمى،ىىاش بىزنىىى ئسقۇئىىتىن
ەەيدىۋىتىىىىدۇي دى ەنىىىدەك ئەندىقىىىىلەر بىىىار
ئىد  .ئۇ چاغدا ىەنىزۇ تىلىى سىەۋىيەمىزنى
ياىقىرر ئۈچىۈن لىۇغەتتىكى سىرزلۈكلەرنى
بىىر بىرىمىىىزگە يىىادالي بېرەتتىىۇش .كەسىىپىي
ماتېرىيالررنى كررەتتىۇش .ئىۇنداش تىرىقىپ
ئرگى،ىىىپ  - 2يىللىققىىا چىققانىىدا ئۇالرغىىا
يېتىقىىىىۋالدۇش - 1 .يىللىققىىىا چىققانىىىدا
بسل،ىىا ئىىۇالردىن بىىىراقر ئېقىىىپ كەتتىىۇش.
ئسقىىىۇر پۈتتۈرىىىىدىغان چاغىىىدا فاكۇلتېىىى
رەەبەرلىر مې،ى فاكۇلتېتقا ئسقۇتقۇچىلىققا

ئريدىكىلەرمۇي ساۋاقدائلىرىممۇ بىلمەيتتىى.
ئىمتىھانىىىدىن كېىىىيىن مەكىىىتەپكە قايتىىىىپ
ئسقۇئۇم،ى ئسقۇۋەردىى .ئارىدىن ئىۈچ ئايىدەك
ۋاقىىىىى ئىىىىرتتىي بىىىىىر كىىىىۈنى مائارىىىىىپ
ئىدارى،ىىى،ى بىىىر ىىزمەتچى،ىىى سىىى،ىپقا
كىرىپ كەلد  .ئۇ جىىددىي تۈسىتە « ئىمىام
دى ەن قاي،ىڭرر؟ » دەي سسرىد  .مەن نىېمە
ئىىىد بىىسلغى،ى،ى ئا قىرالمىىاي ئاسىىتاغى،ە
ئسرنۇمىىىىدىن تىىىىىۇردۇمي ئىىىىىۇ « بېيجىڭغىىىىىا
ما ىدىغانررنى ەەممى،ىى مېڭىىپ بسلىد ي
سىىىىىز تىىىىېخىچە بىىىىۇ يەردە تۇرى،ىىىىىزغۇ ؟
ئرزىڭىزنىىىى بېيجىڭغىىىا ئىىىرتكەنلىكىڭىزنى
تېخىچە بىلمەم،ىىز؟ » دىىد  .ئىۇ چاغىدىر
ئرزنم،ىىى بېيجىڭىىدىكى بىىۇ ئىىالىي بىلىىىى
يۇرتىغىىا قسبىىۇل قىلى،غىىانلىقىم،ى ئۇقتىىۇمي
ەەيرانلىىىقي ىۇئىىاللىقي ەاياجىىان كالرمىىدا
تەس مەۋج ئىىۇرۇيي يىىۈرەكلىرىى تېىىز سىىسقۇي
كەتتى .ەېلىمىۇ ئې،ىىمدىن چىقمايىدۇي ئىۇ
كىىۈنى ئىىري ە بارسىىام ئاپىىام كىىىر يۇيۇۋاتقىىان
ئىىىىكەن .ئۇنىڭغىىىا ئەتە بېيجىڭغىىىا ئسقۇئىىىقا
مېڭىقىى كېرەكلىكى،ى دى ى،ىمدە قەتىىىي
ئىقىىىەنمەي تىىىۇرۇپر قالىىىد ي مەن ئۇنىڭغىىىا
چىىاقىرىق قەغىزى،ىىى كررسىىەتكەندىر ئىىۇ بىىۇ
ىىىىۇر ىەۋەرگە ئىقىىىەند ۋە كرزلىرىىىىدىن
ىۇئاللىق يائلىر تركۈلد .
بىر كىۈن ئىچىىدە ەەمىمە رەسىمىيەتلەرنى
بېجىرىىىىپي جىىىىددىي تەييىىىارلىق قىلىىىىپ
ئەتى،ىىىىر يسلغىىىا چىقىىىتىى .ئىىىرزنم يىىىالغۇز
ئىىۈرنمچى ە كەلىىدىىي مائىىى،ىدىن چۈئىىىۈي
قاياققا مېڭىق،ى بىلەلمەي بىر ەازا تىۇردۇم.
كېيىن ئىلەپە كىيىۋالغاني زىيىالىي سىۈپەت
بىىىر كىقىىىدىن پىىسيىز ئى،تان،ىىىغا قانىىداش
بارىىىدىغانلىقى،ى سىىسرىدىى .ئىىۇ كىقىىى پىىسيىز
ئى،تان،ىدا نېمە ئىقى بىاري دەي سىسرىد .
مەن بېيجىڭغىىىا ئسقۇئىىىقا بارىىىىدىغانلىقىم،ى
ئېيتىىتى .ئىىۇ ئالدىىىدا تەلمىىۈرنيي قسرۇنىىۇي
تۇرغان مەندەك كىچىككى،ە بىر بالىغا قىاراي
ئىقەنمى ەندەك تۇرۇي قالد  .مەن چاقىرىق
قەغىزىم،ىىى ئېلىىىپ ئۇنىڭغ ىا كررسىىەتكەندىن
كېيىني ئاندىن ئىۇ ما ىا ئىقىەند ۋە مې،ىى
پىسيىز ئى،تان،ىىغا ئاپىرىىپي تامىاش ئېلىىىپ
يې ۈزني يسلغا سېلىپ قسيىد  .ئىۇ ۋاقىتتىا
نىىىىاتسنۇر بىىىىىر كىقىىىىى،ى ئىىىىۇنچىلىك
مېھرىبانلىقىغىىا ئېرىقىىىپ تسلىمىىۇ ىۇئىىال
بسلغىىىىان ئىىىىىدىى .مەن ەىىىىازىرغىچە ئائىىىىۇ
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ئسغرىلىقچە سى،ىپ،ى دىرىزى،ىى،ى ئېچىىپ
كىرىپي ئام  -چىراغررنى يانىدۇرۇي قسيىۇي
كېچىچە سى،ىپتا رومىان ئسقىۇي چىقىاتتۇش.
ساۋاقدائلىرىى كسنا يېزىق بىلمى ەچكە مەن
ئۇالرغىىا ئسقىىۇي بېىىرەتتىىي ئىىۇالر ئىىا ريتتى.
كىتاب ئسقۇئقا بسلغىان قىزىقىقىىى ەىازىرمۇ
سۇسىىري قالمىىىد ي بىكىىار بسل،ىىامر كىتىىاب
ئسقۇيمەن.
مۇئەللىم،ى سرزلىرى،ى ئا لىغى،ىمىزدا
كرز ئالىدىمىزغا كىتىاب ئسقۇغىانلىقى ئۈچىۈن
غسجايى،ىىىدىن تايىىاش يەي بەدى،ى،ى ى سىىاش
يېىىر قالمىغىىاني ئىىۇنداش بسل،ىىىمۇ كىتىىاب
ئسقىىۇر ئۈچىىۈن ئىىام ئىىۇۋاقلىرى،ى تېرىىىپ
ئەكېلىپ ياندۇرۇيي ئائۇ غۇۋا ئام يسرۇقىىداي
ئايدى كېچىلەردە ئاي نۇر ئاستىدا بېرىلىپ
كىتىىىىاب ئسقۇۋاتقىىىىان گىىىىسركىي كەلىىىىد .
رۇسىىىىيەنى چىرىكلەئىىىكەن سىىىى،ىپى،ى
ۋەكىلىىى بسلغىىان گسركىي،ىى غسجايى،ى،ى ى
گىىىىسركىي،ى كىتىىىىاب ئسقۇئىىىىتىن تسسىىىىۇي
قااللمىغى،ىىىدەكي مەدەنىىىيەت زور ئى،قىربىىى
دەۋرىىىىىىىدىكى دەەقىىىىىىەتلىك يىللررمىىىىىىۇ
مۇئەللىم،ىىىى كىتىىىاب ئسقۇئىىىقا بسلغىىىان
قىزغى،لىقى،ىىىى تسسىىىۇي قااللمىىىىد  .ئىىىۇ
چىىىاغرردا سىىىابىق سىىىسۋى ئىتتىپاقىىىىدىن
كىرگىىىۈزنل ەن كىتابررنىىىى ەەممى،ىىىى «
سىىېرىق كىتىىىاب » دەي قارىلىىىپي ئۇنىىىداش
كىتىىابررنى ئسقىىۇر قىىاتتىق چەكلى،ەتتىىىي
ئىىۇ ا ئىىسغرىلىقچە ئسقۇمىىاي ئامىىال يىىسقتى.
لېكىن مۇئەللىم،ى كىتابخۇمىار قەلبىى بىۇ
تسسىىقۇنلۇقررغا پەرۋامىىۇ قىلمىىاي كىتىىابررنى
يسئۇرۇي قسيۇي ئسقۇغانىد .
ئىىىىۇنداشي ئىىىىىز ما غۇچىررغىىىىاي يىىىىسل
ئاچقۇچىررغا مەن،ۇي .ئرز غايى،ى،ى ئەمەل ە
ئائىىۇرۇر يسلىىىدا تۈرلىىۈك ئس ۇئ،ىىىزلىق ۋە
جاپىىىىا  -مۇئىىىىەققەتلەرگە بىىىىار ئەگىىىىمەي
تىرىققانررال ئرز تەقدىرى،ى ترمۈرچى،ىىدۇر.
غەلىىىبە تىرىقىىچانررنى ئىىايىغى ئاسىىتىدا.
« تىرىقىىقان تىىاش ئائىىار » دى ەنىىدەك ئىىۇزۇن
يىللىق تىرىقچانلىق ئۇنى ئەي،ى چاغىدىكى
باال ەەۋەسكاردىن ەازىرقى پىققان ئەدەبىيىات
ئسقۇتقۇچى،ىغا ئايرندۇرد .
بىىىىىر ئىىىىادەم ئەدەبىيىىىىات نەزەرىيەسىىىىى
تەتقىقاتچى،ى بسلىۇر ئۈچىۈن ئالىد بىىلەن
ئىىرز ئىىۇزۇن يىللىىىق ئەدەبىىىي ئىجىىادىيەت
ئەمەلىيىتى،ىىى بائىىتىن كەچىىۈرگەن بسلىىىدۇ.

ئېلىپ قېلىق،ى قىارار قىپتىۇ .ئىۇ چىاغرردا
ەەممىمىىىىز ئسقىىىۇر پۈتتىىىۈرني يۇرتىمىزغىىىا
قايتىپ كېتىق،ىر ئسيريتتۇش .بىر قى،ىىى
ئسقۇتقۇچىرر مې،ىى ئىككىلى،ىىۋاتقى،ىم،ى
بېلىپي ئىدىيەۋ ىىزمەت ئىقىلەيي تېخمىۇ
يىىىراش كەل ۈسىىى،ى ئسيرئىى،ىي كېيى،كىىى
تەرەققىىيىات پۇرسىىىتى،ى ۋە قەيەردە ئىىرزنم،ى
بەكىىىرەك تەرەققىىىىي قىلىىىدۇرۇيي ئەلىىى ە نەي
يەتكۈزەلەيىىىىدىغان يىىىىاراملىق ئىختى،ىىىىاس
ئى ى،ى بسالاليدىغانلىقىم،ى بەكرەك تەەلىل
قىلىپ بېقىق،ى ئېيىتتىى .ئىۇنى بىىلەن
كەسكىن قىارار چىقىرىىپي ئائىلەمىدىكىلەرگە
ىىىىزمەت ئىقىىلەي قايىىىل قىلىىىپي بىىۇ يەردە
قېلىپ قالدىى.
بىىىىىز مۇئەللىمىىىىدىن قانىىىىداش بسلىىىىۇي
ئەدەبىياتقىىا قىزىقىىىپ قالغىىانلىقىي ئەدەبىىىي
ئىجادىيەتكە قاچاندىن بائري كىرىقكەنلىكى
تسغرى،ىدا سسرىغى،ىمىزدا مۇئەللىى ەاياجىان
بىىىلەن بىىالىلىق چاغلىرىىىدىكى ئەدەبىياتقىىا
بسلغىىىان ئىىىىستتەك ئقىىىتىياقى ۋە ئۇنىڭغىىىىا
مۇناسىۋەتلىك ۋەقەلەرنى سرزلەي بەرد .
ىىىىىى بائىىىىرنغۇچ مەكتەپىىىىتە ئسقۇۋاتقىىىىان
چاغلىرىمىىدا ئاكىىام ۋە ئاچىىامرر تىىسم  -تىىسم
روماني پسۋى،تررنى ئسقۇيتتى .ئۇالرنىى تىسم
 تىىىسم كىتىىىابررنى ئسقىىىۇي يىىىۈرگەنلىرى،ىكررگى،ىمىىىدە مې،ىڭمىىىۇ ئىىىۇنداش ئسقۇغىىىۇم
كېلەتتىىى .لىىېكىن ئسقۇيالمىىايتتىىي چىىۈنكى
ئاكا  -ئاچىلىرىى ئسقۇيىدىغان كىتىابرر كسنىا
يېزىقتىىا نەئىىر قىلى،غىىان كىتىىابرري ئۇنىىى
ئۈستى ە ەەممى،ى دى ۈدەك سىابىق سىسۋى
ئىتتىپىىىىىاقى تەۋەلى ىىىىىىدىكى تائىىىىىكەن
نەئىىرىياتىي ئالمائاتىىا نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن
نەئر قىلى،غان كىتابرر ئىد ي ئەمما بىز ئۇ
دەۋردە يېڭى يېزىقتىا ئسقۇغىانرردىن ئىىدۇش.
ئائۇ كىتىابررنى ئسقىۇر ئى،ىتىكىدە ئاكىامي
ئاچامررغىىا يىىالۋۇرۇي يىىۈرني كسنىىا يېزىق،ىىى
ئرگى،ىۋالىىدىى .ئىىۇنىڭدىن بائىىري ئەدەبىىىي
ئەسىىىەرلەرنى ئسقۇئىىىقا كىرىقىىىىپ كەتىىىتىى.
تسلۇق،ىىىز ئستتىىۇرا مەكىىتەپكە چىققانىىدا ەەر
ىىىىىىل يېزىقچىلىىىىىقي نۇتىىىىۇش سىىىىرزلەر
مۇسىىىىابىقىلىرى ە ئاكتىىىىىپ قات،ائىىىىتىى.
ساۋاقدائىىلىرىممۇ ئەدەبىىىي ئەسىىەر ئسقۇئىىقا
ەېرى،ىىىمەن ئىىىىد  .ەېلىمىىىۇ ئې،ىىىىمدىن
چىقمايىىىىىىدۇ .تسلۇق،ىىىىىىىز ئستتۇرىىىىىىىدىكى
ۋاقىتلىرىمىىىىىزدىن بائىىىىري كېچىلىىىىىر
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ىىزمەتلەرگە ئىمام مۇئەللىى مەسىۇل بسلىۇي
ئىقلەۋاتىدۇ.
مەكتىپىمىىىىز «  200قۇرۇلۇئىىىى » ۋە «
 612قۇرۇلۇئىىى » غىىا كىرگەنىىدىن كېىىيىن
ئۇيغۇر تىل  -ئەدەبىيات كەسىپى مۇسىتەقىل
فاكۇلتې بسلىۇي ئايرىلىىپ چىقتىى .بۇنىى
بىلەن بىر تۈركۈم ئىختى،اسىلىقررنى ئسقىۇ
 ئسقۇتۇر بىلەن مەمىۇرىي ىىزمەت،ىى تەسئېلىىىپ بېرىقىىىغا ئېھتىيىىاجلىق بسلىىد .
ئىمام مۇئەللىى  11يىلىدىن بۇيىان ئىزچىىل
تىىۈردە بىرى،چىىى سىىەپتە ئسقىىۇ  -ئسقۇتىىۇر
ىىزمىتىىىى بىىىىلەن ئىىىۇغۇللى،ىپي نۇرغىىىۇن
ئىختى،اسىىىلىق ىىىىادىمررنى تەربىىىىيەلەر
بىىىلەن بىىىرگە  - 2112يىلىىى  - 6ئايىىدىن
بائىىىىري فاكۇلتېتتىىىىا ئىقىىىىخانا مىىىىۇدىر ي
ئسقسغۇچىرر ىىزمىتى مەسىىۇلىي ئىقىچى -
ىىىىىىىزمەتچىلەر پىىىىىارتىيە ياچېكى،ىىىىىى،ى
ئۇجى،ىىى قاتىىارلىق ىىزمەتلەرنىىى ئىىرتەيي
ئسقۇتقىىىىۇچى  -ئسقسغۇچىررنىىىىى ياىقىىىىى
باەاسىغا ئېرىقتى.
مەكتەي رەەبەرلىكى ئىمام مۇئەللىم،ىى
ئسقۇتۇري تەتقىقات بىلەن تەس ئۇغۇللى،ىپ
ەەم مەمۇرىي ىىزمەت ئىقىلەي جاپىا تارتىىپ
كېتىۋاتقانلىقى،ى كرزدە تۇتۇيي مىۇئەللىم،ى
دەرس ئرتۈئىىىىى،ى تسىتىتىىىىىىپي مەمىىىىىۇرىي
ىىىىزمەت،ىر ئىقلەئىىكە تەكلىىىپ بەرگەنىىدە
مۇئەللىى  11يىلدىن بۇيان ئرتۈي كېلىۋاتقان
دەرسىدىني مۇنبەردىن ئايرىلىق،ى ىالىمىد
ەەم كەسىىىىكى،لىك بىىىىىلەن رەت قىلىىىىد .
ئۇنداش قىلىپ ئىمىام مىۇئەللىى ئسقۇتىۇري
تەتقىقىىىاتي مەمىىىۇرىي ىىىىىزمەتتىن ئىبىىىارەت
ئېغىىىر يىىۈك،ى كرتىىۈرني ەىىاردىى  -تالىىدىى
دىمەي جاپالىق ئىقلەي كەلمەكتە.
ەەر يىللىىىىىق نەۋروز بايرىمىىىىىدا مىىىىسل
مەزمۇنلۇش « بېيجىڭدا نەۋروز » پائالىيىتى ە
قات،ىقىپ ئرزىمىزنى ىۇدد ئىرز يىۇرتىمىزدا
تۇرىۋاتقاندەك ەېس قىلغى،ىمىزداي ئۇزۇنىدىن
بۇيىىىان يىىىۈز كررنئىىىەلمى ەن بېيجىڭىىىدىكى
ئىىۇرۇش  -تۇغقىىاني دوس ى  -بىىۇرادەرلىرىمىز
بىلەن جەم بسلۇيي كۈلكە  -چاقچاقلىرىمىز
ئەۋجى ە چىققانىداي سىەر ىىىل ئەدەبىيىات -
سەنىەت نسمۇرلىرىدىن ەۇزۇرلى،ىپ يۈرىكىمىز
ئىىىىىالەمچە ەاياجانغىىىىىا تسلغانىىىىىدا ئىمىىىىىام
مۇئەللىم،ى مۇئۇنداش بىر مسل مەزمۇنلۇش
پائىىىىىالىيەت،ى مۇۋەپپەقىيەتلىىىىىىك ەالىىىىىدا

ەەممىمىىىىىزگە مەلىىىىۇمكىي بىىىىۇرۇن ئىمىىىىام
مۇئەللىم،ىىى ئەدەبىىىي ئىجىىادىيەت بىىىلەن
ئۇغۇلرنغانلىقى،ى ئا لىغان ئىدۇش .ئۇنىى
يېقى،ىىدىن بۇيىىانقى ئىجىىادىي ەاياتىغىىا نەزەر
سال،ىىاشي ئۇنىى نەزەرىىىيە تەتقىقىىاتى بىىىلەن
كىىرپرەك ئىىۇغۇللى،ىۋاتقانلىقى،ىي بىىۇ ەەقىىتە
تىىىىىى،ىى تاپمىىىىىاي ئىزدى،ىۋاتقىىىىىانلىقى،ى
بايقىىايمىز .بىىىز مۇئەللىمىىدىن نىىېمە ئۈچىىۈن
نەزەرىىىىيە تەتقىقاتىغىىىا كىىىرپرەك زىھىىىىن -
قۇۋۋىتى،ى سەري قىلىۋاتقىانلىقى تسغرى،ىىدا
سسرىغى،ىمىزدا ئۇ مۇنداش دىد ې
ىى ئالىي مەكتەپىتە ئسقۇۋاتقىان ەەم يېڭىى
ىىىىزمەتكە چىققىىان ۋاقىتلىرىمىىدا ئەدەبىىىي
ئەسىىىىىەر ئىجىىىىىادىيىتى بىىىىىىلەن كىىىىىرپرەك
ئىىىۇغۇلرنغان ئىىىىدىىي كېىىىيىن مەكتەپىىىتە
كەسپىي دەرسلەرنى ئرتكەندىن بائقا - 2112
يىلىىىىدىن بائىىىريي ىىىىىزمەت ئىھتىيىىىاجى
تۈپەيلىدىن فاكۇلتېتىمىزدا مەمۇرىي ىىزمەت
ۋەزىپى،ىىى،ىمۇ ئۈسىىتۈم ە ئالىىدىىي ئىىۇنى
بىىىلەن كىىۈنلىرىى تېخىمىىۇ ئالدىرائىىچىلىق
ئىچىىىىدە ئرتۈئىىىكە بائىىىلىد  .مۇنىىىداقچە
ئېيتقانداي يېزىقچىلىققا ئاجرىتىلغان ۋاقتىى
تەبىىىىىير ئازىيىىىپ كەتتىىى .ئىىۇ ا كىىرپى،چە
كەچلىك دەم ئېلىد ۋاقىتلىرىمدا ئىقىخاندا
تى،چ ئسلتۇرۇي يېزىقچىلىق قىلىمەن.
نەزەرىىىىىيە تەتقىقاتىغىىىىا كۈچىقىىىىىمدىكى
سىىەۋەبي ئسقۇتىىۇر جەريانىىىدا سى،ىىتېمىلىق
نەزەرىىىىىىىيە بىلىملىىىىىىىرى ە ۋە ئسقۇتىىىىىىۇر
ماتېرىياللىرىغىىىا مۇەتىىىاج بسلىىىدۇم ەەم بىىىۇ
جەەەتتىكىىىى بىلىمىىىىى چۇ قۇرالئقان،ىىىېر
يەنىمىىىۇ ئىچكىىىىرىلەي تەتقىىىىق قىلىىىىپي
تەتقىقىىات نەتىجىلىرى،ىىى ئەلىى ە سۇنۇئىىۇمي
ئسقسغۇچىررغىىىا ئەمەلىىىىي نەي يەتكۈزنئىىىۈم
كېرەكلىكى،ىىى ەىىېس قىلىىدىى .ئىىۇ ا ەىىازىر
ئەدەبىيىىىات نەزەرىي،ىىىى تەتقىقىىىاتى يسلىىىىدا
ئىزدى،ىپ كېلىۋاتىمەن.
ەەممىمىزگە مەلىۇمكىي ئىمىام مىۇئەللىى
ەەم ئسقىىىىىۇ  -ئسقۇتىىىىىۇر ئىقىىىىىلىر ەەم
فاكۇلتې ئسقۇغىۇچىرر ىىىزمەت برلۈمى،ىى
مۇدىرلىىىق ۋەزىپى،ىىى،ى ئرتەۋاتىىىدۇ .تسلىىۇش
كىىۇرۇس ئسقۇغۇچىلىرى،ى ى ئسقىىۇر مۇكاپىىات
پۇلىي ئسقۇر ياردەم پۇلىي ئسقۇر قەرز پىۇلى
بېىىىىىىىىرىد قاتىىىىىىىىارلىق ئىقىىىىىىىىرر ەەم
فاكۇلتېتىمىزدىكى دوكتسري ئاسىپىرانتررنى
بىر قى،ىى ىىزمەتلىرى،ى ئسرۇنرئتۇرۇئتەك
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كىىىرپچىلىككە سىىىۇنۇر ئۈچىىىۈن چىقارغىىىان
ئەجىىىرى ە رەەىىىمەت ئېيتمىىىاي تۇرالمىىىايمىز.
چىىۈنكى ئىمىىام مىىۇئەللى  26يىلىىدىن بۇيىىان
بېيجىڭىىىىىىدىكى نىىىىىىسرۇز پائىىىىىىالىيىتى،ى
ئسرۇنرئىىتۇرۇري بېيجىڭىىدىكى ەەر سىىاەە -
ەەر كەسىىىپتىكى قېرى،دائىىررغا ئۇقتىىۇرۇر
قىلىدي نسمىۇرالرنى تىالرري رىياسىەتچىلىك
قىلىىىد قاتىىارلىق ئىقىىررنى بىىىر قسللىىۇش
ئسرۇنرئتۇرۇي كەلد .
مىىىىىۇئەللىى يەنە  22يىلىىىىىدىن بۇيىىىىىان
« تە رىتىىىىىاش پۇتبىىىىىسل مۇسابىقى،ىىىىىى »ي
« ئېك،ىىىىىاش پۇتبىىىىىسل مۇسابىقى،ىىىىىى »
قاتىىىارلىقررنى ئۇيۇئتۇرۇئىىىقا قات،ىقىىىىپي
بېيجىڭدىكى ئۇيغۇر ئسقۇغۇچىرر ئارى،ىدا ئىرز
ئىىىىىىىىارا ەەمكارلىقىىىىىىىىىىدي دوسىىىىىىىىىتانە
مۇسابىقىلىقىىىىىىدي ئۇيۇئىىىىىۇر روەى،ىىىىىى
ئائۇرۇئقىمۇ ئاالەىدە كۈچ چىقىرىپ كەلد .
ەەر قېتىى « سىادا » ژۇرنىلىى ۋە فاكۇلتېى
گېزىتلىرى،ى ۋاراقلىغى،ىمىزدا ئالد بىىلەن
كىىىرزىمىزگە « مەسىىىىۇل مىىىۇەەررىرې ئىمىىىام
مسلرىىىىۇن » دىىىى ەن سىىىرزلەر چېلىقىىىىدۇ.
ئىىىىۇنداش ئىمىىىىام مىىىىۇئەللىى ئەدەبىيىىىىات
مۇەەررىر ۋە كسررىكتسر

ەەۋەسىىىىىكارلىرىغا ئەسىىىىىەرلىرى،ى ئىىىىىېرن
قىلىدىغان سسرۇن ەىازىرالري ئۇالرغىا ئىلھىام
بېىىرىد ئۈچىىۈن ئسقسغۇچىررنى ى تەكلىىىپى ە
بى،ىىائەن « سىىادا » ژۇرنىلىىى ۋە فاكۇلتېىى
گېزىتى،ىىى بىىار بسلىىۇي تەسىىىس قىلىىد ۋە
بەر يىلىىدىن بۇيىىان ئەسىىەرلەرنى تەكقىىۈرني
بېكىىىىتىد ىىزمىتى،ىىىى ئەسىىىتايىدىللىق
بىىىىلەن ئىقىىىلەيي ژۇرنال،ىىىى سىىىۈپەتلىك
چىقىقىغا زور كۈچ چىقىرىپ كېلىۋاتىدۇ.
ئىىىادەم ەاياتىىىىدا قانچىلىىىىك نەرسىىىى ە
ئېرىقىىىىكەنلىكى بىىىىىلەن ئەمەسي بەلكىىىىى
بائقىررغا قانچىلىىك نەرسىە بېرەلى ەنلىكىى
بىىىلەن قەردىرلىكتىىۇر .يىىارىتىد تە رىىىدىن
يارىلىد ئرزن دىن.
ئۇستازىمىز ئىمىام مۇئەللىم،ىى ەايىات
مۇساپى،ى ە كىرز يۈگىۈرتكى،ىمىزدە بۈگىۈنكى
مۇۋەپپەقىيەتلىرى،ىىى كەيىى،ى ە ەې،اب،ىىىز
قىىىىىىان  -تەرى،ىىىىىىى يسئىىىىىىۇرۇنغانلىقى،ى
كىىىررەلەيمىز .بىىىىز بىىىارلىق ئسقسغۇچىررغىىىا
ۋاكىىىالىتەن ئىمىىىام مۇئەللىم،ىىىى تېىىى،ى ە
ساالمەتلىكي ئىجادىيىتى ە ئۇتۇش تىلەيمىز.
ې ماەىرەم تۇرسۇنتسىتى ()2119

بىزلەر شۇنداق كېتەرمىز
بىزلەر بىرگە يۈرمى ەني
چىمەنزارلىق باغرردا.
ۋى،ال پەيز سۈرمى ەني
ئى،تىزارلىق چاغرردا.

ئالىمجان تسىتى()2116
بىزلەر بىرگە يۈرمى ەني
چىمەنزارلىق باغرردا.
ۋى،ال پەيز سۈرمى ەني
ئى،تىزارلىق چاغرردا.

سې،ى سريدنم دىمى ەني
دەرتتىن ئرلدنم دىمى ەن.
بىزلەر ئۇنچە كريۈئۈيي
كريدنم سا ا دىمى ەن.

بىر چاش سەنمۇ كېتى،ەني
مەەەللە ە يىراققا.
مەن قالىمەن يى انەي
ئەسلەي سې،ى پىراقتا...

بىزلەر ئۇنداش ئرتۈئكەني
ئى،تىزار بسيي زار بسلۇي.
تەقدىر سۇنغان سري ۈدىني
يۈرەكلەرگە دەرت تسلۇي.

سەن مې،ى دەيي مەن سې،ىي
بەلكىى ئۇنداش ئرتەرمىز.
دەستە تىزىپ سري ۈدىني
گررگە ئېلىپ كېتەرمىز.
مۇەەررىر :سەردار ئرمەر( )2100كسررىكتسر ې ئايجامال ئېزىز()2100
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لوتۇن روھىنى ئىزدەپ
(زىيارەت ىاتىرى،ى)

سەردار ئرمەر ()2100

لوتپۇلالھ
مۇتەللىپ
تۇغۇللغانلىقىنىڭ
 09يىللىقىغا
ئاتاپ يېزىلغان
ئەسەرلەر

(ئست يۈرەكي ئى،قىربىي ئائىري ئۇيغۇر ىەلقى،ى
پەىىرلىك ئسغرنى لستپۇلرھ مۇتەللىپ،ى ئاق،ۇدىكى
ئىجادىيەت ئىزنالىرى،ى ئىزدەر جەريانىدا ئسيلىغانلىرىى )
ئەتراپىمىىىىدا ەەرىىىىىىل كىيى،ىقىىىىكەن ەەر
 - 2102يىلىىى  - 1ئاي،ىى  - 02كىىۈنى
مىللەت يائلىر ۋۇجۇدىدىن ئۇرغۇي چىققان
ئەتى ەنىىدىن بېىىر ەىىاۋا ناەىىايتى ئسچىىۇشي
يائررغا ىاس جاسارەت بىلەن ما ا ياندىقىپ
كىقىىىى،ى تسلىمىىىۇ سىىىريۈندنرىدىغان يېىىىر
ياكى ئىز بې،ىپ كەلمەكتە .ئۇالر ئۇنچىلىك
ئىىىۇكىي ئۇئىىىبۇ دەمىىىلەردە مەرەەمەتلىىىىك
جۇئىقۇن ئىۇنچىلىك ىۇئىالي ئىۇ دەمىىلەردە
قۇيائمۇ ئرز نۇرى،ى يەنىمۇ سېخىيلىق بىلەن
ئسيلىىىىىىدىمكىي بىىىىىۇالر ۋە مەن مەركىزىىىىىىي
بىىۇ بىپايىىان زىمى،غىىا چېچىۋاتىىاتتى .بۇنىىداش
مىللەتلىىىر ئۇنىۋىرسىىتېتىدىن ئىبىىارەت ەەر
غەنىىىىىيمەت كىىىىۈنلەرنى بسلۇپمىىىىۇ سىىىىېخىي
مىللەتىىىتىن تەركىىىىپ تاپقىىىان بىىىۇ چىىىسس
قۇيائ،ى ەارارەتلىك تەپتى،ى ئاندا  -ساندا
ئائىلىىىىىىىىىىدىكى جىىىىىىىىىان  -جىىىىىىىىىى ەر
ەېس قىلىپ قالىدىغاني بسلمى،ا يىل بىسيى
قېرى،دائرركەنمىزي ئەنە ئۇ مەن مېڭىۋاتقان
ئىىىىاتەر تەپىىىىتى ە زار بسلىىىىۇي ئرتىىىىىدىغان
ئىلىى يسلىدىكى ۋاپىادار ئىلىىى ئائىى،الىر
پىىىىىايتەىتىمىز بېيجىڭىىىىىدەك (يېقى،قىىىىىى
ئىكەنمىزي مەكتىپىمىزنى چىسس دەرۋازى،ىى
يىلرردىىىىن بۇيىىىان يەرئىىىار كېلىماتى،ىىىى
ئالدىىىىىىدىكى كىقىىىىىى،ى مەسىىىىىىتلىكى،ى
ئىللىپ كېتىقى بىۇ يەرنىى كىلىمىاتىغىمۇ
كەلتۈرىدىغان رە ارەس گۈللەر ئىكەنمىز ...
ىېلى زور تەسىر كررسەتتى).بۇ چسس ئەەەردە
ىىيىىىىالىى يىپىىىىى ئىىىىۈزنل ەن لەگلەكىىىىتەك
بۇنىىىىىداش ياىقىىىىىى كىىىىىۈنلەرنى بىكارغىىىىىا
ئاللىقاياقررغا ئۇچۇي كەتتى .مەن تىۈگىمەي
ئرتكىىىىىىىۈزنۋىتىد مېىىىىىىى،ىڭچە تسلىمىىىىىىىۇ
داۋاملىقىقىى،ى ئىىارزۇ قىلغىىان بىىۇ يىىسل يەنە
ئەىمىقىىىىانىلىق ەې،ىىىىاپلى،اتتى .ئىىىىۇ ا
تىىىىۈگەيي مەنىىىىزىلىم ە يېتىىىىىپ كەلىىىىدىى.
چۈئىىىتىن كېيى،كىىىى ئىككىىىى سىىىائەتلىك
كۈتۈپخانى،ىىى  - 6قەۋىتىىى ىىيالىمىىدىكى
دەرسىىى،ى تىىىۈگىتىپر مەركىزىىىىي مىللەتىىىلەر
جەنىىىى،ەت .ەاياجىىىىان ئىلكىىىىىدە رەت  -رەت
ئۇنىۋىرسىىىىىتېتىدىن ئىبىىىىارەت بىىىىۇ يېڭىىىىى
كىتابررغىىىىا يېقى،رئىىىىقى،ىمدا تۈنۈگىىىىىۈن
ماكانىمىىىىدىكى مەن ئۈچىىىىۈن ئەس ئىللىىىىىق
ئسقۇئ،ى كر لۈم ە پۈكۈيي ئرزنم،ى كىتاب
ئىلىم ە تەئ،ا بۇ سەۋدا جى،مىم،ى ىىۇدد
ساقريدىغان مەىپىي جايىغا تىقىىپ قسيغىان
مىىىىىىاگى،ىتتەك ئىىىىىىرزى ە تارتىىىىىىىدىغان «
« بىىىسز داال » رومىىىانى،ى ئىزدىىىىدىى  .ئىىىاپر!
ىاسىيەتلىك جاي » كۈتۈپخانىغا قىاراي يىسل
كىتاب تۈنۈگۈنكى جايىىدا يىسش!
ئالدىى.
دىىىىىمەك بىىىىۇ مەىپىىىىىي
بىلىىىىىىىىىىىىىىى
جىايىممۇ يىسش بسپتىۇ.
ىەزى،ى،ىىىىىى ە
لوتپۇلال مۇتەللىپ
ئىزتىراپلىق ىىيالرر
تۇتائقان ئەنە
تۇغۇلغانلىقىنىڭ  09يىللىقىنى
ئىلكىدە ئىۇ كىتىاب،ى
ئۇ ئىلىىى -
خاتىرلەيمىز
ئەستايىدىل ئىزدەئكە
مەرىپەت يسلىدا
بائىىلىدىى .كىىرزنم كىتىىاب
كېتىىىىىىىىىۋاتىمەني
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بىزنىىى بىرى،چىىى مەنزىلىمىىىز مەرەىىۇم
ئائىرنى ئەي،ى يىلرردىكى ىىىزمەت ئىسرنى
ئىىىد  .بىىۇ جىىاي ئاق،ىىۇ ئىىەەىرى،ى لەنى ەر
يسلىىىىدىكى ەىىىازىرقى « ئاق،ىىىۇ ۋىريەتلىىىىك
پارتىيە مەكتەي » نى قسروسىىغا جايرئىقان
بسلىۇيي يېقىىىل سىىىرالنغان كسنىىا پاسىىسندىكى
دەرۋازىدىن كىرگەندىن كېيىني ئىسس تەرەپىتە
مانىىا مەن دەپىىر كىىرزگە تائىىلى،ىپ تۇردىغىىان
ىېلى ئې ىزي ئىقىكى ۋە لەمپى،ىى تىپىىك
ئۇيغۇر ئۇسلۇبىدا سېلى،غاني پەئتاقلىق بىر
ئىمىىارەت كىىرزنم ە چېلىقتىىى .گەرچە ئىىۇزۇن
يىلرر بسلغان بسل،ىمۇ ئرز پېتىدىن چۈئمەي
ىىىۇدد قەدى،اسىىى بسلغىىان مەرەىىۇم ئىىائىر
لستپىىىىىىۇلرھ مۇتەللىپ،ىىىىىىى كۈرەئىىىىىىچان
يىلرردىكىىىى جە ىىىىۋار روەىغىىىا ۋارى،ىىىلىق
قىلغانىىدەكي ترمىىۈر چسققىىا كەبىىى ەەيىىۋىتى
بىلەن مەزمۇت قەت كرتۈرني تۇراتتى.
ئىىىۇزاقتىن بېىىىر زارىققىىىان كىىىرزلىرىى
ەىىىررمەت بىىىىلەن بىىىۇ سىىىىرلىق ئىمىىىارەتكە
تىكىلد  .تسلىمۇ ئەپ،ۇسي يەكقەنبە كىۈنى
بسلغىىىىانلىقى ئۈچىىىىۈن ئىقىىىىىككە قۇلىىىىۇي
سىىېلى،غان ئىىىد  .بىىۇ يەردە ئسقىىۇرمەنلەرگە
ئۇنى ئەسىكەرتىپ قسيۇئى،ى اليىىق تىاپتىىي
مەزكۇر ئىمارەت ەازىر ئاق،ۇ ۋىريەتلىك تىارى
تەزكىىىىرە ئىقخانى،ىىىى،ى ئارىىپخانى،ىىىىغا
ئرزگەرتىۋىتىلىپتۇ .بىراش كر لۈم سىريۈن ەن
يېىىىر ئىىىۇ بسلىىىدىكىي بىىىۇ ئىمىىىارەت تىىىاكى
ەازىرغىچە ەېچبىر بۇزغۇنچىلىققىا ئۇچرىمىاي
ئىىىرز پېتىىىى بىىىسيىچە سىىىاقري قېلى،ىپتىىىۇ.
ئۇنىڭغا ئىقى،ىمەنكى بىز يار غۇنچىررمىۇ
ەەم ئەجىىىداد ئىزى،ىىىى بې،ىىىىپي بىىىۇ يەرنىىىى
قىىىارچۇقىمىزنى ئاسىىىرىغاندەك ئاسىىىرايمىز -
ئەلۋەتتە!
بىىىز بىىۇ يەردە ىىىاتىرە ئۈچىىۈن سىىۈرەتكە
چۈئىىىتۇش .ئىىىۇمى،ۇترردا ەەممىمىزنىىىى
چېھرىدە چەك،ىز بەى ۋە ئىادلىق نامىايەن
بسلۇي تۇراتتى .ئۇنداش قىلىپ بىۇ قىسرۇدىن
قىيالمىغىىىان ەالىىىدا ئايرىلىىىدۇش .ئەمىىىدىكى
مەنزىلىمىىىىىز مەرەىىىىۇم ئىىىىائىرنى پىىىىانىي
دۇنيادىكى قارارگىاەى بسلغىان ئاق،ىۇ ئىەەر
ئىىيا اس بىىازىر يې،ىغىىا جايرئىىقان ئىىاش
مەسچىت،ى كەي،ىدىكى « قارا ساقال ئاتام»
نىىامى بىىىلەن ئەل ئارى،ىىىدا مەئىىھۇر بسلغىىان
قەدىمىي مازارگىاھ بسلىد  .مائىى،ا تۈنۈگىۈن
ياغقان قارنى سىەۋەبىدىن لرمقىۈي كەتىكەن

جازى،ىىىىدىكى قىىىارا تائىىىلىق« لستپىىىۇلرھ
مۇتەللىپ » دى ەن بىۇ كىتابقىا چۈئىكى،ىدە
قەلىىىبىى تىزگى،ىىىى ئىختىيارسىىىىز ىىيىىىال
چەۋەنىىدازىغا تۇتۇلىىۇي قالىىد  « .لستىىۇن »ي
« لستپۇلرھ مۇتەللىپ » يەنە مەن قىقىلىق
تەتىلىىدە تىىسال ئىىا ري يىىادا بسلىىۇي كەتىىكەن
« تەنلىىىىىىىرىى يىىىىىىاپراش » نىىىىىىى لەرزان
مىلسدىيەلىر قۇالش تۈۋىمدە قايتىا يا رائىقا
بائىىلىد  .تەپەككىىۇر دۇلىىدۇلۇم قەلبىم،ىىى
ئېلىپ يىراقتا قالغان ئەزىىز يۇرتىۇم ئاق،ىۇغا
كېتىپ قالد .
 - 2102يىلىىى  - 2ئاي،ى ى  - 2كىىۈنى
سىىىەەەردىر ئسيغى،ىىىىپ كەتىىىتىى .تۈنۈگىىىۈن
كەچتىمۇ ىېلى بىر چاغررغىچە زادىر ئۇيقىۇم
كەلمىىىىى ەن ئىىىىىد  .قەلىىىىبىى كۈچلىىىىۈك
ئى،ىىتىلىدي چەك،ىىىز ەاياجىىاني تىىۈگىمەس
ىۇئىىىىىىىىىىىىىاللىق ئىلكىىىىىىىىىىىىىىدە لەرزان
ئەللەيلى،ىۋاتىىاتتى .بۈگىىۈنكى ەىىاۋا ئىىازراش
تۇمىىىانلىقي سىىىسغۇقمۇ ئرزكۈچىىىىدىن تېخىىىى
قالمىغان بسل،ىمۇي لىېكىن ما ىا 06يىلىدىن
بېىىر تسنۇئىىلۇش بسلغىىان يۇرتۇم،ىىى بىىاغى
ئېرەمدەك ىۇر ەاۋاسىى تېى،ىم ە ئاجايىىپ
ەىىۇزۇر بېغىقىىريي مې،ىىى تېخىمىىۇ جۇئىىقۇن
قىلىىۋەتتى .بۈگىىۈن مەن ئۈچىىۈن ەەقىىىقەتەن
ئۇنتۇلغۇسىز بىر كىۈن بسلمىاقچىي ئىۇزاقتىن
بېىىر كۈتىىۈي كېلىۋاتقىىان پەىىرلىىىك ئۇيغىىۇر
ئسغرنىي ئست يىۈرەك ئى،قىربىىي ئىائىرىمىز
لستپىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىپ مەقبەرى،ىىىىى،ى ۋە
مەرەۇم،ىىىى ەايىىىات ۋاقتىىىىدا ئىقىىىلى ەن
« ئاق،ىىۇ گېزىتخانى،ىىى » نى ى ئىل ىرىكىىى
ئىىىد بېجىىىرىد ئىىسرنى،ى زىيىىارەت قىلىىىد
ئارزۇيۇم بۈگۈن ئىاىىر ئەمەلى ە ئائىماقچىي
قەلىىىىبىى تررىىىىىدىكى ئىىىىسرنى،ى ەىىىىېچكىى
باسىىالمايدىغان ەررمەتلىىىك مىىرەتەرەم دادامي
ئسمىىىىاش ئىىىىى،ىى ئىككىمىزنىىىىى ئىىىىۇ يەرگە
ئاپارمىىىىاقچىي پەرىقىىىىتىلەردەك مىھرىبىىىىان
جاپاكەر ئانىام بسل،ىا بىىز كەل ىۈچە بىارلىق
ماەىىارىتى،ى ئىقىىقا سىىېلىپ ئرزى،ى ى كىىسزىر
تىىامىقىي ئۇيغىىۇر تائاملىرى،ى ى ئاەى،قىىاەى
بسلغان پسلس بىىلەن بىزنىى كۈتىۈي تۇرمىاقچى
ئىىىد  .ئىىۇنداش قىلىىىپ ەاياتىمىىدىكى بىىىر
قېتىملىىىىق ئەس ئەەمىيەتلىىىىك ئىجىىىادىي
ئەم ىكىى بائرند  .دادامي ئى،ىى ئۈچىمىز
ئائىلىمىزنى كىچىك مائى،ى،ىغا ئسلتۇرۇي
مەنزىل ە قاراي يسل ئالدۇش.
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ئۇس،ىىىۇزلۇقۇم قانىىىداش قان،ىىىۇن ئىچىىىىپ
كىچىك كرلچەكلەرنى.
ىىيىىىىاللىرىى يەنە قاناترنىىىىد  .تىىىىسغرا
دەي،ەن ئۇلۇش ئائىري سەن ئائۇ قى،قا ئەمما
تسلىمىىۇ قەدىرلىىىك ەاياتىڭىىداي ئرمىىۈر بىىۇيى
ىەلق،ى ى زۇلمەتلىىىك تەقىىدىردىن قۇتۇلىىۇيي
ئىىازادلىقي ئەركى،لىىىك ئىىارابى،ى ئىچىقىى،ى
نەقەدەر ئىىارزۇ قىلىىدى  -ەە ! ئرزن مىىۇ ەەم
ئەنە ئىىۇ ئىىادلىق دەملىرىىىدىن ئەل يۇرتىىۇس
بىىىىىىىىلەن بەەىرلى،ىقىىىىىىى،ى كۈنۇتىىىىىىىۈن
ئسيلىمىغانمىدى  -ەە !!! ئەپ،ۇسي تسلىمۇ
ئەپ،ىىۇس! كىىاج پەلەك تەتىىۈر قى،ىىمەتلىر
بىلەن جانجى ەر دوستلىرى ئارى،ىغا ەېكىى
نۇرغا ئسىقار پاسىق ئاسىيررنى قى،تۇرد .
ئەمما تارى تسلىمۇ ئادىل ئىكەني ئاىىرىدا ئۇ
مەلىىىۇنرر يەنىىىر سىىىەن سىىري ەن ىەلقىىىى
تەرىپىدىن قان قى،اسىڭ،ى قۇربانى بسلد .
گۇناەقا پاتقان تەنلىر ىار  -زەبۇن بسلىد ي
نىامى ۋەتەني مىلىىلەتي پۈتكىىۈل ئى،،ىىانىيەت
تارىخىىىدا ئەبەدىىىل ى ى ئەبەت لەنەتىىكە مەەكىىۇم
بسلد  .بىراش سەن يەنىىر بەىتىيىار دەۋرنىى
كررەلمىىىىدى  .ئەركى،لىىىىك ئىىىارابى،ى دەس
كرتۈرەلمىدى ؟! ئۇ ا سىەن ئۇس،ىۇزلىقىڭغا
قانمىىىىىىدى !!! ەەم سىىىىىې،ى پىىىىىارترر
ئالدىىىدىكى يانىىار تاغىىدەك ئستلىىۇش يۈرىكىىى
ئۇنداش ئاسان قانمايدۇ–ئەلۋەتتە! …
يەنە قانچىلىىىىىىىك ىىيىىىىىىالرر قىىىىىىىرر
بسلغىىىۇيتتىى –تىىىاس ! يې،ىمىىىدا تۇيۇق،ىىىىز
ئا رنغىىىىان مۇ لىىىىۇش قىىىىىرائەت ئىىىىاۋاز
ىىيىىىاللىرىم،ى ئاللىقاياقررغىىىا ئەپقىىىاچتى.
يې،ىمغىا قاچىان كەلىدىكىن بىىر مسي،ىىپى
دۇئاغىىا قىىسل كرتۈرنۋاتىىاتتى .قارى،ىىام دادام
بىىىىلەن ئى،ىممىىىۇ مسي،ىىىىپىت،ى كەي،ىىىىدە
ئسلتىىىىۇرۇي دۇئاغىىىىا قىىىىسل كرتۈرىۋىتىپتىىىىۇ.
ئىختىيارسىىىز ئرزنم،ىىى ىىيىىال دىڭىزىغىىا
غەرش بسلۇي كەتكى،ىمىدىن تسلىمىۇ ىىجىىل
بسلىىىدۇم –دەي دەرەىىىال دادام،ىىىى يې،ىىىىدا
ئسلتۇرۇي ئۇالر بىلەن دۇئاغىا قىسل كرتىۈردنم.
ئارىىىىدا قى،ىىىقىغى،ا جىمجىتلىىىىق ەركىىىۈم
سىىۈرد ي نىىاتۇنۇر مسي،ىىىپىت،ى ئېغىىىر –
ئېغىر ىۇرسى،ىقلىر ي دادام،ى پات  -پات
مسي،ىپىتقا قاراي ئۇە،ى،ىقلىر بىر قانچە
قېتىى تەكرارالند  .دۇئىادىن كېىيىن مەلىۇم
بسلىىدىكى بىىۇ كىقىىى ئىىۇزاش يىلرردىىىن بېىىر
ئاق،ۇدىن چىقىپي لستىۇن روەى،ىى ئىىزدەيي

الي  -پاتقىىىىىىىىاقلىق يسلىىىىىىىىدا تەسىىىىىىىىتە
ئىل ىرىلەيتتى .يىراقتى،ر بىىر جىۈي سىېدە
كرزگە تائلى،ىپ تۇرىدىكەن .بىۇ يەر بەئەي،ىى
قاي،ىىاش ئىىەەەردىكى يې ىىانە ئارال،ى ى ئىىرز
بسلۇيي ئەتراي ئاپىاش قار بىلەن قاپرنغاني بۇ
قس ىىىۇر تۇپراق،ىىىى بەئەي،ىىىى ئائىىىۇ قىىىاردەك
پاكلىقى،ى دەلىللەي تۇراتتى .دادام ئىل ىر
بۇ قەبرى،تانلىققا بىر نەچچە قېىتىى كېلىىپ
باققاچقاي ئائىر قەبرى،ى،ى ئسرنى،ى ئې،ىق
بىلەتتى .ئۇ ا ئى،ىى ئىككىمىىز دادام،ىى
كەي،ىدىن ئىز بې،ىپ ما ىدۇشي ىىيالىمىدا
ئىىىائىرنى قەبرى،ىىىى،ى قىيىىىاس قىلىىىىپ
باقاتتىى  .تېخى ئۇزاش ما ماير كرز ئالدىمدا
ئىىانچە چىىسس بسلمى،ىىىمۇي ناەىىايىتى نەپىىىس
الەىيەلەن ەن بىر قەبرە نامايەن بسلىد  .ئىاھ
ىىىىۇدا! مەن زاد نەدە تۇرىىىىۋاتىمەن ؟! كىىىرز
ئالدىمدا پۈتكۈل ئ،جاس ىەلقى ە تسنۇئىلۇش
بسلغاني ئەل،ى بەىتىى ۋە ئىازادلىقى ئۈچىۈن
ئەزىز جې،ى،ىى قۇربىان قىلغىاني ئىست يىۈرەك
ئى،قىربىي ئائىرىمىزي قەلبىمدىكى چەك،ىز
ەررمەت،ىىىىى سىىىىاەىبى بسلغىىىىان مەرەىىىىۇم
لستپۇلرھ مۇتەللىپ،ى قەبرى،ى تۇراتتى .بۇ
ئس ۇممۇ ياكى چۈئۈممۇ ؟! ئىۇزاش يىلرردىىن
بېىىر بىىۇ مەقىىبەرى ە كېلىقىى،ى ئسيلىغىىان
بسل،ىىاممۇ بىىىراش تۈرلىىۈك سىىەۋەپلەر تىىۈپەيلى
ئارزۇيۇم ئەمەلى ە ئائىماي كېلىۋاتىاتتى .ئىۇ
سىىىەۋەپتىن كىىىرز ئالدىمىىىدىكى رىىاللىققىىىا
دەماللىققىا تىازا ئىقىى،ەلمەي قېلىۋاتىىاتتىى.
تەنلىىىرىى تىىىل بىىىلەن ئىپىىادىلەي بەرگىلىىى
بسلمايدىغان ئاجايىپ ەاياجان بىلەن ىىۇدد
ئائىر قەلىمىدىكى يىاپراقتەك تىتىرەيتتىى.
كىىىرزلىرىى قەبرى،ىىىى ئىىىىمال ۋە جەنىىىۇي
تەرىپى ە ئاجايىپ ئۇستىلىق بىلەن ئسيۇلغان
ئىىىېىىرىي مى،ىىىراالرغا چۈئىىىتى( .مەزكىىىۇر
قەبرى،ىىىى غىىىاز ئەەىىىمەت الەىىىىيەلى ەن)
قەبرى،ى ئىمالىي تەرىپى ە ئىائىرنى ئەس
نادىر ئىجادىيەتلىرىدىن « يىلررغىا جىاۋاي »
تىىىىن ئىىىارىيەي جەنىىىۇي تەرىىىىپى ە بسل،ىىىا «
ىىيالچان تىلەك » تىن ئارىيە ئسيۇلغانىد .
ئەزەلدى،ر ىىيالچىان مۇ لىىق بىىر يى ىى
ئىدىىي
تىڭقىىىىغاچقا مسمىىىام ئاغزىىىىدىن سىىىاماۋ
چرچەكلەرنىي
سىىري ۈ دىڭىىىز چس قۇرلىقىىىدا مەن قاي،ىىام
تۇرسامي
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ئىايرىلىد نىېمە دىى ەن ئىازاپلىق –ەە ! ئىۇ
دەمىىىىدە ەررمەتلىىىىىك ئىىىىائىرىمىزدىن يەنە
ئايرىلىىىدىغاني ئىىىۇنى يەنە يىىىالغۇز تائىىىري
كېتىىىىىىىدىغان بسلىىىىىىدۇش! ىىيىىىىىىاللىرىى
داۋامرئىىماقتا! پەلەك،ىى چىىاقى ئىىرز ئسقىىىدا
ئايرنماقتا  .ئارىدىن تسق،ان يىل ئرتتى .بىۇ
تسق،ىىىان يىلىىىدا يەنە قانچىلىغىىىان لستىىىۇنرر
تۇغۇلىىدىكىن ؟! بۇنى،ىىى نىىامەلۇم .بىىىراش
لستپۇلرھ ئاكا ئىۇنىڭغا ئىقىەن ى،كىي سىەن
ياندۇرغان مەئىەل مە ىۈ ئرچمەيىدۇ  .سىەن
ما غان ئۇ يسلدىن يەنە تىۈمەن لستىۇنرر ئىىز
بې،ىىىىپ كېلىىىىدۇ .سىىىەن ەەرگىىىىز يىىىالغۇز
قالماي،ىىەن ! لستپىىۇلرھ ئاكىىا يې،ىڭغىىا يەنە
سان،ىز قەبرە قسئۇل،ىا قسئىۇلىدۇكى بىىراش
سىىەن ما غىىان ئىىۇ يىىسل ئەسىىر چرلىىدەرەي
قالمايىىىىدۇ! ىىىىىاتىرجەم يىىىىاتقىن! ئەزىىىىىىز
قېرى،دىقىىىى ! سىىەن ئەل قەلبىىىدە مە ىىۈ
ەايات ! سىې،ى مۇبىارەك نامىى دىلىمىىزدا
سىىاقلى،ىپي تىلىمىىىزدا زىكىىر قىلى،ىىىپي
ئۇلۇغۋار روەى ئارىمىزدا بىىز بىىلەن مە ىۈ
يائىغۇسى!
كۈرەئچان بالىرر قسغلىقىپ يىلرري
كۈرەر نەۋرىلىرى،ى چسقۇم تاپىدۇ.
ئاىقام بەى ئۈچۈن قۇربان بسلغانرري
قەبرى،ى ەي يسقري گۈللەر ياپىدۇ.

تاالي تاغۇ  -تائررنىي دەئ  -بايىاۋانررنى
كەزگەني ئرزى،ىىىىى  11نەچىىىىچە يىللىىىىىق
ئىجىىىادىيەت ەايىىىاتى،ى بۈيىىىۈك ئىىىائىرىمىز
لستپۇلرھ مۇتەللىپ،ى ەاياتى پائالىيەتلىر
تسغرى،ىدىكى ئىزدى،ىقلىر ئۈچىۈن سىەرىپ
قىلغان ەررمەت ساەىبى « ئاق،ۇ ئەدەبىياتى
» نىىىى سىىىابىق بىىىار مىىىۇەەرىر تۇنىيىىىاز
مەت،ىيىىىاز ئەپەنىىىد ئىىىىكەن .كسنىررنىىىى
« ئامەت كەل،ە قسر كەپتۇ » دى ى،ى راسى
ئسىقىىىايدۇ .مەن ئۈچىىىۈن بۈگىىىۈنكى سىىىەپەر
ەەقىقەتەن تسلىمۇ ىەيرلىك بسلىد  .تۇنىيىاز
تىىىىىىاغىمىز ىۇئىىىىىىچاقچاشي قىىىىىىىزغىني
مېھماندوس ئادەم ئىكەن .ئۇ مې،ى ئىائىر
لستپۇلرەغىىا بسلغىىان ئىىستتەك قىزىقىقىىىم،ى
دادام،ىىى بايىىانلىر ئىىارقىلىق بىل ەنىىدىن
كېىىيىن تسلىمىىۇ ىۇرسىىەن بسلىىد ۋە مەنىىدىن
ئىىائىر تسغرىلىىىق يەنە بائىىقا تەپ،ىىىرتررنى
بىل ۈسى بار  -يسقلىغىم،ىي ئەگەر بىلىق،ى
ىالى،ىىام ئىىريى ە بائىىري بېرىىىپ سىىرزلەي
بېرىىىدىغانلىقى،ى ئېيتتىىىى .مەن ناەىىىايىتى
ىۇئىىال بسلىىدۇم .بىىۇ زاد ئس ۇممىىۇ يىىاكى
چۈئىىىۈممۇ ؟! بۇرنىىىۇم،ى چىمىىىداي بىىىاقتىىي
ئاغرىۋاتىدۇ  -ەەي بۇ ئس ىۇمكەن ئەمەسىمۇ ؟!
ئىىىۇنداش قىلىىىىپ بىىىىز بىىىىرلىكتە تۇنىيىىىاز
ئەپەنىىدى،ى ئىىريى ە قىىاراي يىىسل ئالىىدۇش.

مۇەەررىر ۋە كسررىكسر

ې ئاي ۈزەل ئاەىرمەر()2111

شائىر بولۇپ تۇغۇلغان يۈرەك
تسىتىقار

نۇر ()2111
كېزىپ يۈرەر جاەان،ىي
يۈرەكتىكى نازۇك تۇيغۇالر.
ئېلىۋال،ام ئالقانغا
ئۇچۇي كېتەر سەپەرگەي
يسل ئالىدۇ زەپەرگە.
مەن ەەرگىز ئرلدنم دىمەيمەني
تەۋە بسل،ا كائى،اتقا.
ئېتىلىپ چىقىپ كرك،ۈمدىني
سىڭىپ كەت،ە تسپا يسلررغا.

ئائىر بسلۇي تۇغۇلغان يۈرەكي
مى،راالردا تىپىراليدۇ .
تۇغۇلغاندەك ئۇچقۇن ئىچىدەي
گاەى كۈل ە چىلىقىپ ياتىدۇ.
ئىس ئررلى،ە كرزلىرىدىني
تسمۇرالردا ۋولقان ئاقىدۇ.
تۈگىمەيدۇ مۇساپى،ىي
قۇرالر ئاي ۋە يىلغا ئۇالئقان.
تسىتاي قال،ا سسقۇئتىني
مى،راالر ئۈچۈن يائرر تركۈلەر .
مۇەەررىرې رۇقىيەگۈل تۇرسۇن ( )2101كسررىكتسر ې ئايجامال ئېزىز ()2100
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تۈزگۈچىې ئەكبەر قادىر
ل  .مۇتەللىپ ۋە ئۇ ەەققدە مەملىكەت ئىچىدە ئېرن قىلى،غان ئەسەرلەر

« ل  .مۇتەللىپ ىاتىرى،ى » دى ەن ماۋزۇدا
تەەرىىىر برلىىۈم نامىىىدىن ل  .مۇتەللىپ،ىىى
ەاياتى رەسىمى بىلەن تسنۇئتۇرۇلغان ۋە ل .
مۇتەللىپ،ىىىىىى « ئەجەل ەسدۇقىقىىىىىىدا »ي
« كۈرەر ئىلھىامى »ي « يىلررغىا جىاۋاب »ي
« ىىيالچان تىىلەك » قاتىارلىق ئەسىەرلىر
بې،ىلغان.
 .1ئەلىىىىقەم ئەىىىىىتەم  - 0621يىلىىىىى - 6
ئايىىىىدا« دوسىىىىتۇم مۇتەللىىىىىپ » نىىىىاملىق
ئىىېىىرى،ى يازغىىان ( - 0629يىىىل  - 6ئىىاي
مىللەتلەر نەئرىياتى نەئر قىلغىان« كىۈرەر
دولقۇنلىر » غا كىرگۈزنل ەن).
 « .6ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىات  -سىىىەنىىتى »
ژورنىلى،ى  - 0622يىللىىق  - 6سىانىدا
ل  .مۇتەللىپ،ى « بىز ئى،جاس ئسغىۇل -
قىزلىر » ناملىق ئېىىر بې،ىلغان.
 « .01ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات  -سىىەنىىتى »
ژورنىلى،ىىى  - 0622يىللىىىق  – 1سىىانىدا
« ل.مۇتەللىىىىىپ ۋاپاتى،ىىىىى 01يىللىقىىىىى
ئالدىىىىدىن» دىىىى ەن سىىىەەىپە ئىچىلىىىىپي
ت.ئېلىيسف،ىىىىىى « ئۇيغىىىىىۇر ىەلقى،ىىىىىى
سىىىريۈملۈك ئىىىائىر » دىىىى ەن ماقالى،ىىىى
بى،ىلغاني بۇ ماقالە جەمىىي  21بەتلىك .بۇ
ماقىىالە ل.مۇتەللىپ،ىى ئىجىىادىي ەايىىاتى ۋە
ئىجادىيتىىىىىىدىكى ئىلغىىىىىار ئىىىىىىددىيەلەرنى
تەپ،ىىىىلىي تەەلىىىىل قىلىقىىىقا بىغىقىىىري
ئىككى بىرلەك بىسيىچە يېزىلغىان .مىى،ىڭچە
ل.مۇتەللىىىپ ەەققىىىدە بىىۇ ئەس دەسىىلەپتە
يېزىلىپر قالمايي يەنە مىۇكەممەل يېزىلغىان
ماقالىدۇر.
 « .00ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات  -سىىەنىىتى »
ژورنىلى،ىىى  - 0622يىللىىىق  - 6سىىانىدا
« ل.مۇتەللىىىىپ ۋاپاتى،ىىىى  01يىللىىىىق
مۇناسىىىىۋىتى بىىىىلەن » دىىىى ەن مەى،ىىىۇس

 .0لستپىىىىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىىىىپ يازغىىىىىىىان
« تىياتىرى،ىىىىىى كېلىىىىىىپ چىقىقىىىىىى ۋە
راۋاجلىىىى،ىد تىىىارىخى » نىىىاملىق ماقىىىالە
« ئىى،جاس گېزىتىىى » نىى  - 0622يىلىىى
 -6ئاي،ى  - 00كۈندىكى سىانىدىن بائىري
بىر نەچچە سانغا برلۈي ئېرن قىلى،غان.
 .2نېمقىىىىىېھى  - 0626يىلىىىىىى ئايىىىىىدا
« ەەپ،ىىىىىىىدە كەتىىىىىىكەن دوسىىىىىىتۇم ل .
مۇتەللىپكە» ناملىق مەرسىيەسى،ى يازغىان.
( « يۈرەك سرز » ئىېىىرالر تىسپلىمى 0611
 يىلى  -0ئاي مىللەتلەر نەئرىياتى) . .1زەي،ىدىن سىالىيۇي  - 0626يىلىى - 1
ئايىىىىدا ئىىىىىخۇدا « مۇسىىىىىبەت » نىىىىاملىق
مەرسىيەسى،ى،ى يازغان «( .بىزنى تىىلەك
»ي كسللېكتىپ ئېىىرالر تىسپلىمىي - 0610
يىلى  - 1ئاي ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى).
 .2ئائىر ئەلقەم ئەىتەم  - 0626يىلىى - 6
ئايىىىىدا ل  .مىىىىۇتەللىپكە بېغىقىىىىرنغان 22
مى،ىرالىق مەرسىيەسى « ئېچىى،ىد » نىى
يازغىىىىان .بىىىىۇ مەرسىىىىىيە  - 0622يىلىىىىى
قازاقى،ىىتاندىكى « قىىازاش ئىلىىى » ژورنىلىىى
نەئىىىرىياتى تەرىپىىىىدىن نەئىىىر قىلى،غىىىان.
ئىىائىرنى « ئرمىىۈد دولقىىۇنلىر » نىىاملىق
ئېىىرالر تسپلىمىغا كىرگۈزنل ەن.
 .2تىيىپجان ئېلىيىس  - 0621يىلىى - 1
ئايىىىدا قسرغاسىىىتا « لستپۇلرغىىىا » نىىىاملىق
ئىىىىىېىىرى،ى يازغىىىىىان «( .ت.ئېلىيىىىىىس
ئىىېرلىر »  - 0تسمغا كىرگۈزنل ەن).
 « .6ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىات – سىىىەنىىتى »
ژورنىلى،ىىى  - 0622يىللىىىق  - 6سىىانىغا
ل.مۇتەللىپ،ىىىىىى « لېىىىىى،ىن ئىىىىىۇنداش
ئۈگەتكەن» ناملىق ئەسىر بې،ىلغان.
 « .9ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىات – سىىىەنىىتى »
ژورنىلى،ى  - 0622يىللىق  - 1سىانىغا
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« يائلىق ئرگەن » نامىدىكى  01ئىائىرنى
كسللىكتىىىىپ تسپلىمىغىىىا ل.مۇتەللىپ،ىىىى
« يائىىىلىق ئىىىرگەن »ي « بىىىىز ئىىىى،جاس
ئسغىىىىىۇل -قىزلىىىىىىر »ي « چىىىىىىمەن »ي
« لېىىى،ىن ئىىىۇنداش ئىىىۈگەتكەن »ي « تىىىۈن
يېرىپ ئىزالر باسقاندا »ي « پارچە » قاتارلىق
ئالتە پارچە ئېىىر كىرگۈزنل ەن.
 .06زەي،ىدىن ساليس « يائىرر ئرگى،ىقىى
» ژۇرنىلى  - 0629يىللىق  - 2سانىدا ل .
مۇتەللىپكە تەقلىد قىلىپ « غۇالچ تائىر »
نىىاملىق ئىىېىىرى،ى يازغىىان ەەم ئىىېىىرنى
بېقىغا ل  .مۇتەللىپ،ى « يائلىق ئىرگەن
» ناملىق ئېىىرىدىن بىىر كۇپلىى مى،ىال
ئالغان.
 .09ئىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىات سىىىىەنىەتچىلەر
بىرلەئىمى،ىىىدىن چىقىرىلىىىدىغان ىەنىىزۇچە
« تىيانقان » ژۇرنىلى،ى  - 0629يىللىىق
 - 0سىىانىغا ئابىىدۇكېرىى ىۇجىىايۇ تەرجىىىمە
قىلغىىىان ل  .مۇتەللىپ،ىىىى « كۈرەئىىىچان
جۇ س ىستۇن قىزلىر » نىاملىق ئىېىىر
بې،ىلغان.
 .01ئىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىات سىىىىەنىەتچىلەر
بىرلەئىمى،ىىىدىن چىقىرىلىىىدىغان ىەنىىزۇچە
« تىيانقان » ژۇرنىلى،ى  - 0629يىللىىق
 - 2سىىانىغا ئابىىدۇكېرىى ىۇجىىايۇ بىىىلەن
يۈسۈي ىسجايۇ بىللە تەرجىمە قىلغان ل .
مۇتەللىپ،ىىىىىىى « كررىقىىىىىىىۋاتىمىز »ي «
«
چىمەن»ي « ئىقلە دىھقىان ئاكىا »ي
دوسىىىىىىتۇمغا »ي « ىىىىىىىسر » قاتىىىىىىارلىق
ئېىىرلىر بې،لغان.
 .06ئىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىات سىىىىەنىەتچىلەر
بىرلەئىمى،ىدىن چىقىرىلىدىغان ىەنزۇچە «
تىيانقىىان » ژۇرنىلى،ىىى  – 0629يىللىىىق
 -1سىىانىغا ئابىىدۇكېرىى ىۇجىىايۇ تەرجىىىمە
قىلغان ل  .مۇتەللىپ،ى « مىۇەەببەت ەەم
نەپرەت » داستانى بې،ىلغان.
 « .21تارىى » ژورنىلى - 0629يىللىق - 6
سىىىانىدا ئىىىائىر ۋاپاتى،ىىىى  02يىللىقىىىى
مۇناسىۋىتى بىلەن « ل.مۇتەللىپ،ى يېڭىى
تىپىلغان ئىېىىرلىر » دىى ەن سىەەىپىدە
ل.مۇتەللىپ،ىىىىىىىى « مىىىىىىىۇىتىمىرت »ي
« مىقىىچان قىىىز »ي « تىىۈن يىرىىىپ ئىىىزالر
باسقاندا »ي « پىارچە » قاتىارلىق ئەسىەرلىر
بې،ىلغان.
 « .20تارىى »  - 0621يىللىق  - 6سانىغا

سىىەەىپە ئىچىلىىىپ « چىلىىىد يىللىرى،ىى
باتۇر كۈيچى،ىى » نىاملىق مەى،ىۇس ماقىالە
بې،ىىىىىىلغان .ئانىىىىىدىن « ل.مۇتەللىىىىىىپ
ئەسەرلىرىدىن » دى ەن سەەىپىدە « يىلررغا
جاۋاب »ي « يانار تاغرر »ي « ماي كۈرەئىچان
ئىىىاي »ي « ەىىىسرۇن دىھقانغىىىا »ي « بىزنىىىى
مەمەت »ي « پادىقىىىاھ سىىىامۇرايلىر ئېغىىىىر
ەال،ىىىىىىرايدۇ » قاتىىىىىارلىق ئەسىىىىىەرلىر
بى،ىىىىىىلغان .ل.مىىىىىۇتەللىپكە ئاتالغىىىىىان
ئەسەرلەردىن تىۇرد سام،ىاق،ى « ئىائىر »
نىىىاملىق ئىىىېىىر ي يىىىازغۇچى ئابىىىدۇراىمان
قاەارنى « مە ىۈ بىىز بىىلەن » ئىېىىر ي
مەمەت يۈسىىىۈپ،ى « پەىىرلى،ىىىىپ تىلغىىىا
ئىىالىمىز » نىىاملىق ئىىېىىر ي ئابىىدۇكېرىى
ىسجايسف،ىى « بىرى،چىىى جە ىىدە » نىىاملىق
ەېكايى،ىىىىى بى،ىىىىىلد  .بىىىىۇ ەېكايىىىىىدە
ل.مۇتەللىپ،ى ئاق،ۇغا سۈرگۈن قىلىى،ىد
جەريانى ۋە ئاق،ۇدا « ياپۇن جاەىان ىرلىكى ە
قارئىىى ناىقىىىررنى ئېيتتىىى » دىىى ەن نىىام
بىلەن بىرى،چىى قېىتىى تىۈرمى ە سىسلى،ىد
جەريانى تەسۋىرلەن ەن.
 - 0622 .02يىلىىىىىى ئىىىىىى،جاس ىەلىىىىىق
نەئىىىىرىياتى نەئىىىىر قىلغىىىىان « كىىىىۈرەر
ناىقىىىىىىىىلىر » نىىىىىىىاملىق تسپرمىىىىىىىدا
ل.مۇتەللىپ،ىىىىى « يىلررغىىىىا جىىىىاۋاب »ي
« باەىىار ەەققىىىدە مۇۋائقىىەھ » ي« پىىارچە »ي
« ئىىىىىىائىر تسغرى،ىىىىىىىدا مۇۋائقىىىىىىەھ »ي
« تەسىىىىراتىى »ي « ىىيالچىىىان تىىىىلەك »
قاتارلىق ئېىىرلىر كىرگۈزنل ەن.
 .01مەمەت سىىىىدىق نۇرۇزۇۋنىىىى نەئىىىرى ە
تەييارلىقىىى بىىىلەن - 0622يىىىل ئىىى،جاس
ىەلىىىىىىق نەئىىىىىىرىياتى ل.مۇتەللىپ،ىىىىىىى
« مىىۇەەببەت ەەم نەپىىرەت » نىىاملىق تىىۇنجى
ئىىىىېىىرالر تىىىىسپلىمى،ى نەئىىىىر قىلغىىىىان.
تسپرم،ىىىىىى بىقىىىىىىغا ت.ئېلىيسف،ىىىىىى
« چىلىىىد يىللىرى،ىىى بىىاتۇر كۈيچى،ىىى »
نىىىاملىق ماقالى،ىىىى بېىىىرىل ەني تسپرمغىىىان
ل.مۇتەللىپ،ىىىىىى  19پىىىىىارچە ئەسىىىىىىر
كىرگۈزنل ەن.
 - 0626 .02يىلى بېيجىڭدا « يازغۇچىرر »
«
نەئرىياتى تەرىپىدىن ل.مۇتەللىپ،ى
ل.مۇتەللىپ ئېىىرلىر » ناملىق ىەنزۇچە
تسپرم نەئىىر قىلى،غان.
 - 0629 .02يىىىىىلي ئىىىىى،جاس يائىىىىرر -
ئرسىىىىمۈرلەر نەئىىىىرىياتى نەئىىىىر قىلغىىىىان
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ەاياتىغا بېغىقرنغان « يېراقتىكى ئۇچقۇنرر
» ناملىق سې،ارىيە بې،ىلغان .بىۇ سىى،ارىيە
 - 0621يىلى دۆلىتىمىىز قۇرۇلغانلىقى،ىى
 01يىللىقىغىىا سىىسۋغا سىىۈپىتىدە يېزىلىىىپي
 - 0626يىلى بېيجىڭغا ئېلىپ بېرىلغان.
 « .21تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0661
يىللىىىىىىق  6 - 1قسئىىىىىما سىىىىىانىدا ل .
مۇتەللىپ،ى پۈتۈن ئەسىەرلىرى،ى ىەنىزۇچە
تسپلىمى چىقىرىلدۇ دەي ىەۋەر بېرىل ەن.
 « .26ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىاتى » (ىەنىىىزۇچە)
ژورنىلى،ىىى  - 0662يىللىىىق  - 2سىىانىدا
مىىىىرمىن مۇەەممىىىىىد يازغىىىىان « قاي،ىىىىام
ئرركىقىىىىى » نىىىىاملىق ئسچېرىىىىىك ئىىىىېرن
قىلى،غان.
 .11جۇ ىىس يائىىرر نەئىىرىياتى ئىىىياۋ سىىەن
بار مۇەەرىرلىكىىدىكى  - 0662يىلىى - 6
ئايدا تسلىۇقري نەئىر قىلغىان « ئى،قىربىىي
قۇربانرر ئېىىرلىرىدىن ناملىق كىتابقا ل .
مۇتەللىپ،ىىىىىى « يىلررغىىىىىا جىىىىىاۋاي »ي
« ىىيالچىىان تىىىلەك »ي « بىىۇ مې،ىى يىىار
غۇنچە گۈلۈم ئېچىرتتى »ي « مۇىەممەس »ي
« كۈرەئىچان جۇ ىس ىستىۇن ى قىزلىىر »ي
« تۈن يېرىپ ئىىزالر باسىقاندا » قاتىارلىق 6
پىىارچە ئىىېىىر كىرگىىۈزنل ەن .كىتاب،ىىى
ئىىىياۋ سىىەن يازغىىان كىىىرىد سىىرزىدە ل .
مۇتەللىپ،ىىىىىى تسپرمغىىىىىا كىرگىىىىىۈزنل ەن
ئېىىرلىر تەەلىل قىلى،غان .بىۇ كىتابقىا
يەنە تېيىپچان ئېلىيىۇ يازغىان « چىېلىد
يىللىرى،ىىىى بىىىاتۇر كۈيچى،ىىىى » نىىىاملىق
ماقالى،ىىىىىىىىىىى قى،قارتىلىمى،ىىىىىىىىىىىمۇ
كىرگۈزنل ەن.
 « .10ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىاتى » (ىەنىىىزۇچە)
ژورنىلى،ىىىىى  - 0662يىللىىىىىق 02 - 00
قسئىىىىىىىما سىىىىىىىانىدا « ل.مۇتەللىىىىىىىىىپ
تۇغۇلغانلىقى،ىىىىىىىىىى  21يىللىقى،ىىىىىىىىىى
ىىىاتىرلەيمىز » دى ى ەن سىىەەىپە ئېچىلىىىپي
ژۇرنال نامىدىن « ئائىري جە چىي ۋەتەن،ىى
سىىادىق ئىىسغلى » دىى ەن ماقىىالە بې،ىىىلغان.
تىيەن جەن،ى « ل.مۇتەللىپ،ى ئەسىلەي »ي
ئەلىىىىىقەم ئەىتەم،ىىىىىى « ئەسىىىىىلىدىى »ي
نېمقىىىھىت،ى « مې،ىىىى سېغى،ىقىىىىى »ي
تېيىپچىىىىان ئېلىيۇف،ىىىىى « ئەسىىىىلەر »
قاتارلىق مەرسىيەلىر ۋە ئىبە يازغۇچى،ىى
گسجى،ەن،ى « ۋەتەن،ىى ياىقىى ئىسغلى »
دىى ەن ئىېىىر بې،ىىلغان .ئانىدىن « ل .

ت.ئېلىيسف،ىىىى « ل.مۇتەللىىىىپ يەنە بىىىىز
بىلەن » ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .22تارىى »  - 0621يىللىىق  - 6سىانغا
ۋاس يۈىۈي،ى « ل.مۇتەللىپ،ى <جۇ س>
دىىىى ەن ئىىىرلمەس ئىىىېىىرى،ى ئسقۇغانىىىدا »
نىىىىىاملىق ماقالى،ىىىىىى بى،ىىىىىىىلغاني يەنە
ل.مۇتەللىپ،ى « ئۇنى كەل ۈسىى زور ەەم
پىىىىارالش »ي « ىەلقىمىىىى ە »ي « ىىىىىسر »ي
« كەل يېڭىىى يىىىل »ي « ئىىازاد گۈلى،ىىتانى
ياسىىىار »ي « دوسىىىتۇم » قاتىىىارلىق يېڭىىىى
تىپىلغان ئېىىرلىرىمۇ بى،ىلغان.
 .21ئىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىات سىىىىەنىەتچىلەر
بىرلەئىمى،ىىىدىن چىقىرىلىىىدىغان ىەنىىزۇچە
« تىيانقىىىىىىىان » ژۇرنىلى،ىىىىىىىى - 0621
يىللىق - 6سانىغا يۈسۈي ىسجايۈ تەرجىمە
قىلغان ل  .مۇتەللىپ،ى « ئۇنى كەل ۈسى
زور ەەم پىىىارالش »ي « بسرانىىىدىن كېيى،كىىىى
ئاپتىىىىىاي »ي « جۇ ىىىىىس پىىىىىارتىزانلىر »ي
« كۈرەر »ي « باتۇر يىلرر »ي « يانىار تىاغرر
» قاتىىارلىق ئىىېىىر ۋە درامىمى،ىىى بىىىلەن
ئابىىدۇكېرىى ىسجايۇف،ىىى ل  .مىىۇتەللىپ،ى
ىىىاتىرلەي يازغىىان « سىىې،ى يىىار غىىۇنچە
گۈلىىىۈس ئېچىلىىىد » نىىىاملىق ماقالى،ىىىى
بې،ىلغان.
 « .22يار كسممۇنى،ى » ژۇرنىلى (يېىرىى
ئايلىق ژۇرنال)نىى  - 0626يىللىىق - 02
سىىىانىدا ەېىىىزىى قاسىىىىم،ى « مۇتەللىىىىپ
ىاتىرى،ى » ناملىق ئېىىر بې،ىلغان.
 « .22تارىى » ژورنىلى،ى  - 0626يىللىق
 - 0سانىدا ل.مۇتەللىپ،ىى « مىلىلەتچى-
لەرگە زەربە »ي « ەەسىىىىىەن  -ەۈسىىىىىەن »ي
« مىىىىۇىەممەس » قاتىىىىارلىق ئىىىىېىىرلىر
بې،ىلغان.
 .26ئىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىات سىىىىەنىەتچىلەر
بىرلەئىمى،ىىىدىن چىقىرىلىىىدىغان ىەنىىزۇچە
« تىيانقىىىىىىىان » ژۇرنىلى،ىىىىىىىى - 0626
يىللىىىىق - 01سىىىانىغا يۈسىىىۈي ىسجىىىايۈ
تەرجىىىىىمە قىلغىىىىان « ل  .مۇتەللىپ،ىىىىى
ئىككىىى پىىارچە ئىىېىىر » دىىى ەن مىىاۋزۇدا
« ەەسىىىەن –ەۈسىىىەن » ئىىىېىىر بىىىىلەن
« مۇىەممەس » ئېىىر بې،ىلغان.
 « .29تارىى » ژورنىلى،ى  - 0626يىللىق
 - 00 - 01سانلىرىدا لىيۇ ئىياۋۋۇي ئەلقەم
ئەىتەمي ئابدۇكېرىى ىسجايس ي زەي دى،ىىڭرر
بىرلىكتە يازغان ل.مۇتەللىپ،ى ئى،قىربىي
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ژورنىلى،ىىىى  –0696يىللىىىىق  – 2سىىىانىدا
« ئى،قىربىىى ئىىائىر لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ
ئىىىېىىرلىرىدىن » دىىىى ەن مىىىاۋزۇ ئاسىىىتىدا
ئائىرنى تەرجىمھالىي ئىجادىيەت ئەەىۋالىي
ئۇنىىىىى مەدەنىىىىىيەت ئى،قىربىىىىىدا نىىىىامى
قارىرنغىىانلىق،ىي  – 1ئسمىىۇمىي يىغى،ىىدىن
كېيىن نامى،ى ئەسلى ە كەل ەنلىى ە دائىر
مەزمۇنرر بې،ىلىپي ئاندىن ئۇنى « يىلررغا
جاۋاب »ي « جۇ س »ي « ىىيالچىان تىىلەك
» قاتىىىارلىق  1پىىىارچە ئىىىېىىرنى باسىىىقان.
ئۇنىڭدىن بائقا يەنە ئەلقەم ئەىتەم،ىى ل .
مىىۇتەللىپكە بېغىقىىىلىغان « ئەسىىىلىدىى »ي
ەەسەن تېلىۋالدى،ى « ل  .مۇتەللىپكە »ي
تۇرسىىۇن قۇربان،ىىى « قەۋرە ،ىىى ئىىىزلەي »
قاتارلىق ئېىىرلىرىمۇ بې،لىغان.
 « .19ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات – سىىەنىىتى »
(ىەنزۇچە) ژورنىلى،ىى  –0696يىللىىق – 2
سىىانىغا « ل  .مۇتەللىىىپ ئىىېىىرلىرىدىن »
دىىىىى ەن مىىىىاۋزۇدا لستپىىىىۇلرھ مىىىىۇتەللىپ،ى
تسنۇئىىىتۇرغان ماقىىىالە بې،ىىىىلغان .ئانىىىدىن
« جۇ س »ي « يىلررغىا جىاۋاي »ي « ئىائىر
تسغرى،ىدا مۇۋەئقەھ »ي « تۈن يېرىپ ئىزالر
باسىىىىقاندا »  « .ماۋۇزسىىىىىز » قاتىىىىارلىق
ئېىىرلىر بې،ىلغان.
 « .11ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات – سىىەنىىتى »
ژورنىلى،ىىىى  –0696يىللىىىىق  – 9سىىىانىغا
ئىبراەىى سەيدۇلرنى لستپىۇلرھ مۇتەللىىپ
ۋاپات،ىىى 12يىللىقىىى مۇناسىىىۋىتى بىىىلەن
يازغان « كۈرەئچان ەاياتي ئانلىق قۇربان »
ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .16ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات – سىىەنىىتى »
ژورنىلى،ىى  - 0696يىللىىىق  – 6سىىانىدا
ئى،قىرۋ ئائىر ل  .مۇتەللىىپ ۋاپاتى،ىى
 12يىللىىىق مۇناسىىىۋىتى بىىىلەن مەى،ىىۇس
سىىىىەەىپە ئېچىلىىىىىپ « ل  .مۇتەللىىىىىپ
ئىىېىىرلىرىدىن » دىى ەن مىىاۋزۇدا ئىىائىرنى
يېڭىىىىدىن تېپىلغىىىان ماۋزۇسىىىىز ئىىىېىىر
پارچىلىرىىىىدىن تەركىىىىپ تاپقىىىان  6پىىىارچە
ئىىىېىىرنى ۋە « بىىىىز ئىىىى،جاس ئسغىىىۇل -
قىزلىر »ي « تۈن يېرىپ ئىزالر باسقاندا »ي
« يائىىلىق ئىىرگەن »ي « ئىككىىى لىرىكىىا »
قاتارلىق ئىېىىرلىرى،ى ئىېرن قىلىد  .يەنە
ئەزىىىزۇي قاسىىىم،ى « قاي،ىىام ئرركىقىىى،ى
ئەسلەيمەن »ي ئىلھامجان،ى « ئىائىر لستىۇن
»ي ماەمۇت زەيدى،ى « قاي،ام ئرركىقى ە »

مۇتەللىپ ئېىىرلىر » دى ەن مىاۋزۇدا ل .
مۇتەللىپ،ىىىىى « جۇ ىىىىس »ي « ۋەتەن ئەالي
ىەلق ئەال »ي « بۇ مې،ى يار غۇنچە گۈلۈم
ئېچىرتتىىىىى » ي« مىللەتچىىىىىلەرگە زەربە »ي
« يىلررغىىا جىىاۋاي »ي « مىىاي ناىقى،ىىى »ي
« ئائىر تسغرى،ىىدا مۇۋەئقىەھ »ي « ئۇنىى
كەل ۈسى زور ەەم پارالش »ي « كۈرەر قىىز
»ي « ئەدەبىيىىىاتتىكى تىىىىپ تسغرى،ىىىىدا »
قاتارلىق ئەسەرلىر بې،ىلغان.
 « .12ئىىى،جاس ئەدەبىيىىاتى » ژورنىلى،ىىى
 - 0661يىللىق  - 9سانىغا ئىياۋ سەن،ى
« ئى،قىربىي قۇربانرر ئېىىرلىر » دىى ەن
كىتابقىىا يازغىىان كىىىرىد ماقالى،ىىى رەىىىىى
قاسىىىمۇ تەرىپىىىدىن تەرجىىىمە قىلى،ىىىپ
بې،ىلغان .بۇ ماقالىدا ل.مۇتەللىپ،ى ئىۈچ
پارچە ئېىىر تىلغا ئېلى،غان ەەم تەەلىل
قىلى،غان.
 « .11ئىىى،جاس ئەدەبىيىىاتى » ژورنىلى،ىىى
 - 0662يىللىىىىىق  - 2سىىىىانىدا « يىىىىاپۇن
باسقۇنچىلىرىغا قارئى ئىۇرۇر غەلبى،ىى،ى
 21يىللىقى،ىىى تەبرىكلەيمىىىز » ئى،ىىتۇنىدا
ل.مۇتەللىپ،ىىى « جۇ ىىس پىىارتىزانلىر »
دى ەن ئېىىر بې،ىلغان.
 .12ئىىى،جاس مائارىىىپ نەئىىرىياتى - 0691
يىلىىى  - 01ئايىىدا نەئىىر قىلغىىان تسلۇق،ىىىز
ئستتۇرا مەكتەي« تىل ى ئەدەبىيات دەرسلىكى
»  - 2قى،ىىىمغا ل  .مۇتەللىپ،ى ى « بىىىز
ئىىى،جاس ئسغىىۇل ى قىزلىىىر » نىىاملىق
ئېىىرى،ى كىرگىۈزگەن .ئىۇنىڭدىن كېىيىن
نەئىر قىلىغىان ئۇيغىىۇر ئستتىۇرا ى بائىىرنغۇچ
ى ئەدەبىيىىىات »
مەكتەپلەرنىىىى « تىىىىل
دەرسىىىىىىىلىكىلىرى ە ل  .مۇتەللىپ،ىىىىىىىى
« يىلررغا جاۋاي »ي « بۇ مې،ى يار غۇنچە
گۈلۈم ئېچىرتتى »ي « ىىيالچان تىىلەك »ي
« پادىقاھ سامۇرايلىر ئېغىر ەال،ىرايدۇ »ي
« ئۇنىىىىى كەل ۈسىىىىى زور ەەم پىىىىارالش »ي
« جۇ س » قاتارلىق كرپلى ەن ئىېىىرلىر
كىرگۈزنلد .
 .12ئائىر ئەزىزو قاسىىى  - 0696يىلىى 2
 ئايدا ل.مۇتەللىپكە بېغىقىري « يىلىرركۈيچى،ى ە » ناملىق ئېىىرى،ى يازغان .بىۇ
ئىىىېىىر ئىىىائىرنى مىللەتىىىلەر نەئىىىرىياتى
 -0616يىلىىىى نەئىىىر قىلغىىىان « قىلىىىىچ »
ناملىق ئېىىرالر تسپلمىغا كىرگۈزنل ەن.
 « .16ئىىى،جاس ئەدەبىيىىات – سىىەنىىتى »
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ل.مۇتەللىپ،ى « مۇەەببەت ەەم نەپىرەت »
داستانى كىرگۈزنل ەن.
 « .22ئىىىىىىىىىىىى،جاس ئەدەبىيىىىىىىىىىىىاتى »
ژورنىلى،ىىى  –0611يىللىىىق  - 6سىىانىغا
ئابلەت ئابىدۇلرنى « لستىۇن ىاتىرى،ىى ە »
ناملىق كىچىك داستانى بې،ىلغان.
 « .26ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىاتى » (ىەنىىىزۇچە)
ژورنىلى،ىىىى  –0611يىللىىىىق  – 6سىىىانىغا
تېيپچىىان ئېلىيۇف،ىىى « ل  .مىىۇتەللىپ،ى
ىىىاتىرلەيمەن » نىىاملىق ئىىېىىر بىىىلەن
ئەلىىىقەم ئەىتەم،ىىىى « ل  .مۇتەللىىىىپ ۋە
ئۇنىىىى ئۇيغىىىۇر ئەدەبىياتىىىىدىكى ئىىىسرنى »ي
ئىبىىراەىى سىىەيدۇلرنى « كۈرەئىىچان يىلىىرر
يپىىارالش ئىىېىىرىيەت » نىىاملىق ماقىىالىلىر
بې،ىلغان.
 « .29ئىىى،جاس ئەدەبىيىىاتى » ژورنىلى،ىىى
 - 0611يىللىىىىىق  - 02سىىىىانىغا نىيىىىىاز
مەى،ىىىىۇت،ى « لستپىىىىۇلرھ مىىىىۇتەللىپ،ى
ئەسىىىىىلەيمەن » نىىىىىاملىق ئەسلىمى،ىىىىىى
بې،ىىىلغان .بىىۇ ئەسىىلىمە يەنە ئاق،ىىۇدىكى «
تارىى ئەدەبىيىاتى » نىى 0611يىللىىق - 1
سانىغىمۇ بې،ىلغان.
 - 0611 .21يىلىىىى  - 2ئايىىىدا مىللەتىىىلەر
نەئرىياتى نەئر قىلغان كسللېكتىىپ تىسپرم
« تارىى ئرركەئلىر » گە ل  .مۇتەللىپ،ى
« يىلررغا جاۋاي »ي « ىىيالچان تىىلەك »ي
« يائىىىلىق ئىىىرگەن » قاتىىىارلىق  1پىىىارچە
ئېىىر كىرگۈزنل ەن.
 .26ئەلقەم ئەىتەم،ى نەئىرگە تەييارلىقىى
بىىىلەن  - 0610يىىىل  - 2ئىىايي مىللەتىىلەر
نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن نەئىىر قىلى،غىىان «
ل.مۇتەللىىىىپ ئەسىىىەرلىر » نىىىاملىق بىىىۇ
تسپرمغىىىىىىىىا ئەلىىىىىىىىقەم ئەىتەم،ىىىىىىىىى «
ل.مۇتەللىپ،ىىىىىى ئەدەبىىىىىىي ئىجىىىىىادىيەت
پائىىالىيىتى ۋە ئۇنىىى يېڭىىى زامىىان ئۇيغىىۇر
ئەدەبىياتىىىىىدا تۇتقىىىىان ئىىىىسرنى » نىىىىاملىق
ماقالى،ىىىىىىىىىىىمۇ كىرگىىىىىىىىىىۈزنل ەني يەنە
ل.مۇتەللىپ،ى  21پارچە ئېىىر ي ئىككىى
فېلىيەتۇنى كىرگۈزنل ەن.
 .21جىىىاس ئىىىىرۇسي يىىىاس جى،قىىىىيا رر
ىەنزۇچىغىىىىىا تەرجىىىىىىمە قىلغىىىىىان « ل .
مۇتەللىىىپ ئىىېىىرلىر » نىىاملىق كىتىىاب
 - 0610يىلى  - 02ئايدا ئى،جاس ىەلىىق
نەئرىياتى تەرىپىدىن نەئر قىلى،غان.
 .20ئىىىىائىر ئەلىىىىقەم ئەىىىىىتەم يازغىىىىان «

قاتارلىق ئىېىىرلىر ئىېرن قىلى،ىد  .بىۇ
سىىاندا يەنە رەەىىىى قاسىىىم،ى « سىىريۈملۈك
ئىىى،قىرۋ ئىىائىر لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ »
نىىاملىق ماقالى،ىىى ئىىېرن قىلى،ىىد  .يەنە
ئىبراەىى سىەيدۇلرنى « كۈرەئىچان ەايىاتي
ئىىىانلىق قۇربىىىان » تېمىلىىىىق ماقالى،ىىىى
بې،ىىىىىىلغان .ئۇنىىىىىدىن بائىىىىىقا يەنە ل .
مۇتەللىپ،ى  – 0620يىلىدىكى « ئى،جاس
گېزىتىىى » دىكىىى ىىزمەتدىقىىى ئابىىدۇرەەىى
روز جۇئىىىقۇن،ى « لستپىىىۇلرھ مۇتەللىىىىپ
ەەققىدە ئەسىلىمە » نىاملىق ئەسلىمى،ىىمۇ
بې،لغان.
 « .21ئىىى،جاس ئەدەبىيىىاتى » ژورنىلى،ىىى
 - 0611يىىىل  - 0سىىانىدا ئىىائىر رەىىىىى
قاسىم،ى ل  .مۇتەللىپ بىلەن نېمقېھى
ئىككى،ى ە بېغىقرنغان « ئائىر » ناملىق
 020كۇبلېتلىق چىسس ەەجىملىىك داسىتانى
بې،ىلغان.
 .20ئى،جاس يازغۇچىرر جەمىىيتىى نەئىرگە
تەييارلىغىىاني مىلەتىىلەر نەئىىرىياتى - 0611
يىلىىى نەئىىر قىلغىىان كسلېكتىىىپ تىىسپرم «
ەېكايىلەر » تسپلىمىغا ل  .مۇتەللىپ،ى «
ئەجەل ەسدۇقىقىىىىىىىىىىدا »ي « پادىقىىىىىىىىىاھ
سامسرايلىر ئېغىر ەال،ىىرايدۇ »ي « ئۇنىى
كەل ۈسىىىىىى زور ەەم پىىىىىارالش » قاتىىىىىارلىق
ئەسەرلىر كىرگۈزنل ەن.
 « .22تارىى » ژورنىلى،ى  - 0611يىللىق
 - 0سانىدا زەي،ۇرە ئەي،ىانى « سىەبدەگۈل
» بالرداسىىىى ئىىىېرن قىلى،غىىىاني بىىىالردادا
سىىىىەبدەگۈل،ى ل  .مىىىىۇتەللىپكە بسلغىىىىان
مۇەاببىتى ۋە سېغى،ىقى،ى ۋاستە قىلىىپي
ل  .مۇتەللىپ،ىىىى ئىىىازادلىقتىن بىىىۇرۇنقى
ئى،قىرۋ ەاياتىي مەدەنىيەت ئى،قىرۋىدىكى
نامى،ىىىىى قارلى،ىقىىىىىي  - 1ئسمىىىىۇمىي
يىغى،ىىدىن كېىىيىن قايتىىا ئەسىىلى ە كىىېلىد
جەريانى لىرىك ئسبراز بايىانى بىىلەن يسرۇتىۇي
بېرىل ەن.
 « .21ئىىىى،جاس يائىىىلىر » ژورنىلى،ىىىى
 - 0611يىللىىىىىىىىىىىىق - 9 - 6 - 2 - 2
سىىىىانلىرىغا ئابىىىىدۇلر تالىىىىىپ يازغىىىىان «
ل.مۇتەللىىىپ ۋە يىىار ئەۋالتىىرر » نىىاملىق
ماقالە بې،ىلغان.
 - 0611 .22يىلىىىى  - 6ئايىىىدا مىللەتىىىلەر
نەئىىىرىياتى تەرىپىىىىدىن نەئىىىر قىلى،غىىىان
كسللېكتىىىىىپ تىىىىسپرم « داسىىىىتانرر » غىىىىا
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 « .26ئىلى دەرياسىى »  - 0612يىللىىق 2
 ساندا « ئۇ ئىجاد دەرياسىغا چرمۈل ەني ئىۇەەربىىىر مى،ىىرا تىىۈۋى ە كرمىىۈل ەن » دىىى ەن
سىىىىىەەىپى،ى ئېچىىىىىىپ ل  .مۇتەللىىىىىىپ
تۇغۇلغانلىقى،ىى  61يىللىقى،ىىى ىىىاتىرلەي
ل.مۇتەللىپ،ىىىى « تىياتىرنىىىى كېلىىىىپ
چىقىقى ەەم ۋاراجلى،ىد تىارىخى » دىى ەن
ماقالى،ى،ى باسقان .يەنە ئى،ىرم سىادىق،ى
« ل.مۇتەللىپ،ىىى ئاق،ىىۇدىكى ەاياتىىىدىن
ئىككى ىاتىرە » ناملىق ئەسلىمى،ى بىلەن
يىىىىىىازغۇچى مىىىىىىرمىن مۇەەممىىىىىىىدى،ى
ل.مۇتەللىپكە بېغىقىرنغان « تىۇنجى قەدەم
» ناملىق ئسچىرىكى ئېرن قىلى،غان.
 « .29ئىىىى،جاس مىللەتىىىلەر ئەدەبىيىىىاتى »
(ىەنىىزۇچە)  - 0612يىللىىىق  - 2سىىاندا «
ل.مۇتەللىىىىىىىىىپ تسغۇلغانلىقى،ىىىىىىىىى 61
يىللىقى،ىىى ىىىاتىرلەيمىز » دىى ەن ئى،ىىتسن
ئېچىلىىىپي ئىىائىرنى يىىاس جىىىن ئىىىياسي
جاس ئىرۇ رر ىەنزۇچىغا تەرجىمە قىلغان «
كىىۈرەر سىىېپىدىن ئىىەپە »ي « كىىۈرەر »ي «
كررىقىىىۋاتىمىز »ي « مىىۇىەممەس »ي « كەل
يېڭى يىل »ي « چسس قەەرىمان ئسيغاند »ي
« دوستۇمغا »ي « يەنە ئسيغان »ي « ماۋزۇسىز
»ي « يانار تاغرر »ي « ەەسەن ى ەۈسەن »ي «
ئىككىىىىى ئىىىىېىىر » قاتىىىىارلىق  02پىىىىارچە
ئىىىىىېىىرنىي « مىىىىىاركىسي ئې ،ىلى،ىىىىىرر
ئەدەبىيىىىىىات تسغرى،ىىىىىىدا »ي « سىىىىىەنىەتكە
مىىىىۇەەببەت » نىىىىاملىق ئىككىىىىى پىىىىارچە
ماقالى،ىىىى،ىي قۇربىىىان بارات،ىىىى « ئاسىىىىيا
ئاسىىىمى،دا چاقى،ىغىىىان يۇلتىىىۇز » نىىىاملىق
سىىىىېلىكى،ى ەەمىىىىدە مىىىىۇەەممەت ەەسىىىىەر
ئىركەنىىىىى « ل.مىىىىۇتەللىپكە » نىىىىاملىق
ئىىىىېىىر بىىىىىلەن ئى،ىىىىرم سىىىىادىق،ى «
ل.مىىىىۇتەللىپ،ى ئەسىىىىلەيمەن » نىىىىاملىق
ئەسلىمى،ى،ى باسقان « .ئۇ ئىجاد دەرياسىغا
چرمىىىۈل ەني ئىىىۇ ەەربىىىىر مى،ىىىرا تىىىۈۋى ە
كرمۈل ەن » دى ەن سەەىپى،ى ئېچىىپ ل .
مۇتەللىپ تۇغۇلغانلىقى،ىى  61يىللىقى،ىى
ىىىاتىرلەي ل.مۇتەللىپ،ىىى « تىياتىرنىىى
كېلىپ چىقىقى ەەم ۋاراجلى،ىد تىارىخى »
دىىى ەن ماقالى،ىىى،ى باسىىقان .يەنە ئى،ىىرم
سىىىىادىق،ى « ل.مۇتەللىىىىىپ ئاق،ىىىىۇدىكى
ەاياتىىىىىدىن ئىككىىىىى ىىىىىاتىرە » نىىىىاملىق
ئەسلىمى،ى،ىمۇ باسقان.
 « .21ئسغىر » (قازاقچە) ژۇرنىلى،ى 0612

ل.مۇتەللىپ،ىىىىىى ئەدەبىىىىىىي ئىجىىىىىادىيەت
پائىىىىالىيىتى ۋە ئۇنىىىىى ەىىىىازىرقى زامىىىىان
ئەدەبىياتىىىىىدا تۇتقىىىىان ئىىىىسرنى » نىىىىاملىق
ماقالى،ى  - 0612يىل  - 0ئايدا مىللەتلەر
نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن نەئىىر قىلى،غىىان «
ئۇيغىىىۇر ئەدەبىيىىىاتى تسغرى،ىىىىدا » نىىىاملىق
ماقىىالىلەر تسپلىمىغىىا كىرگىىۈزنل ەني كېىىيىن
ۋاس يېجىىى تەرىپىىىدىن ىەنزۇچىغىىا تەرجىىىمە
قىلى،ىپ « ئى،جاس قېرى،ىدار مىللەتىلەر
ئەدەبىيىىىاتى ەەققىىىىدە مىىىۇالەىزە » دىىىى ەن
كىتابقا كىرگۈزنل ەن.
 .22ئىىىىىۈرنمچى ئىىىىىەەەرلىك يىىىىىازغۇچىرر
جەمىىيىتىىىى تەرىپىىىىدىن چىقىرىلىىىىدىغان
پەسىىىللىك ىەنىىزۇچە ژۇرنىىال « تىيانقىىان »
نىىىى  - 0612يىللىىىىق  - 2سىىىانىدا ل .
مىىىۇتەللىپ،ى تسنۇئىىىتۇرغان ۋە ئابىىىدۇكېرىى
ىسجايۇ تەرجىمە قىلغان ل  .مۇتەللىپ،ى
« يىلررغا جاۋاي »ي « بىز ئىى،جاس ئسغىۇل
 قىزلىىىىىىر » قاتىىىىىارلىق ئىىىىىېىىرلىربې،ىلغان.
 .21ئىياۋسەن ئاپتسرلىقىدا تۈزنلىۈي جس ىۇ
يائرر نەئرىياتى تەرىپىدىن  - 0612يىلى 2
 ئايىىىىدا ىەنىىىىزۇچە نەئىىىىر قىلى،غىىىىان «ئې،قىربى قۇربانرر ئېىىرلىرى،ى داۋامىى »
نىىىىىاملىق كىتابقىىىىىا ل  .مۇتەللىپ،ىىىىىى
ئابدۇكېرىى ىسجايس تەرىپىىدىن ىەنزۇرچىغىا
تەرجىمە قىلى،غان « بىز ئى،جاس ئسغۇل -
قىزلىر »ي « بۇ مې،ى يار غىۇنچە گۈلىۈم
ئېچىرتتىىىىى »ي « يىلررغىىىىا جىىىىاۋاي »ي «
ىىيالچان تىلەك »ي « مۇەاببەت ەەم نەپرەت
»ي « پارچىرر » قاتىارلىق  6پىارچە ئىېىىر
كىرگۈزنل ەن.
 .22ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى - 0612يىىل
 - 2ئايدا نەئر قىلغان« ئى،جاس قېرى،دار
مىللەتىىلەر ئەدەبىيىىاتى ەەققىىىدە مىىۇالەىزە »
(ىەنىىىىىزۇچە) دىىىىىى ەن كىتابقىىىىىا ىەنىىىىىزۇ
تەتقىقىىىاتچىرردىن ئاۋسىىىەن،ى « ئىىىرزگىچە
ئېچىلغان بىر تال گۈل »ي ئى پېڭ،ىى «
ئائىري جە چىي ۋەتەن،ىى سىادىق ئىسغلى »
قاتارلىق ماقالىللىر كىرگۈزنل ەن.
 « .22ئىىىى،جاس سىىىەنىىتى » ژورنىلى،ىىىى
 - 0612يىللىىىىق  - 2سىىىانىغا ئەرئىىىىدىن
تاتلىق،ىىى ل.مىىۇتەللىپكە بېغىقىىرنغان «
ۋەتەن قۇربىىىانلىر » نىىىاملىق دىراممى،ىىىىي
بې،ىلغان.
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ئابدۇئۇكۈر تۇردى،ى ( كىچىك مىاۋزۇدا ې ل .
مۇتەللىپ،ىىىى ۋەتەنپەرۋەرلىىىىك ئىدىيى،ىىىى
تسغرى،ىدا ) « ئۇلۇش غايى،ى بايرىقى مە ۈ
لەپىلدەيدۇ » ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .62ئىىىىىى،جاس ئىجتىمىىىىىائىي پەنىىىىىلەر
تەتقىقاتى » ژۇرنىلى،ى  - 0612يىللىق 2
 سانىغا تەتقىقاتىچى قادىر ئەكىبەر يازغىان«لستپىىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىىپ پسئېزىيەسىىىىىى،ى
ئەەمىيىتى تسغرى،ىدا » نىاملىق ماقالى،ىى
بې،ىلغان.
 « .62تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0612
يىللىىىىىىق  - 02سىىىىىانىدا « لستپىىىىىۇلرھ
مىۇتەللىپ،ى ئەسىلەيمىز » دىى ەن مەى،ىۇس
ئى،ىىتسن ئېچىلىىىپ تىىىيەن جىىىيەني جىىاس
جژمىني ليۇ ئياۋۇي ئەزىزۇي قاسىىىي جاپپىار
ئەمەتي ماىمۇتجىىان ئى،ىىرمي قېيىىۇم سىىسپى
قاتارلىقرنى ل  .مىۇتەللىپكە بېغىقىرنغان
ئىىىىېىىرلىرى،ى باسىىىىتى .يەنە تېيىپجىىىىان
ئېليسف،ى ى « يىلرغىىا جىىاۋاب تسغرى،ىىىدا »
نىىىاملىق ماقالى،ىىىى،ى باسىىىتى .ئابىىىدۇلر
تالىپ،ىىى « قاي،ىىىام ئرركىقىىىى » نىىىاملىق
رومانىدىن  - 2بابى بسلغان « سۈرگۈن » نى
باستى .تىيەن چەن بىلەن جاس جژمى،،ىى
ئىىىېىىرلىر  - 0662يىلىىىى  - 6ئايىىىدا
ئاق،ۇدا يېزىلغان.
 - 0612 .66يىلىىىى  - 00ئاي،ىىىى - 09
كۈنى جۇ س يىازغۇچىرر جەميىتىى ئىى،جاس
ئربى،ىىىىىى ئۈرنمچىىىىىىدە ل  .مۇتەللىىىىىىپ
تۇغۇلغانلىقى،ى  61يىللىقى،ىى ىىاتىرلەر
مۇناسىۋىتى بىلەن يىغىن ئرتكۈزد  .يىغىىن
ىەلىىىق تىياتىرىانى،ىىىىدا ئېچىلىىىىد 211 .
دەك ئىىىادەم قات،ائىىىتى .ماقىىىالە ئسقۇلىىىد .
يىغى،دا ئاپتسنۇم رايۇن،ى ئەي،ى ۋاقىتتىكىى
مۇئىىاۋىن رەئى،ىىى ئىمى،ىىۇي ەىىامۇت « ەەر
مىلىىلەت ئەدەبىيىىات  -سىىەنىەتچىلىر زىىىچ
ئىتتىپاقلىقىىىپ سست،ىيالى،ىىتىك مەنىىىۋ
مەدەنىيەت بەرپا قىلىد يسلىدا تىرىقىايلى »
دىىى ەن تېمىىىدا سىىرزلەي ل  .مۇتەللىپ،ىىى
ئالغىىىىىىىا بې،ىىىىىىىىدي قىيى،چىلىقىىىىىىىتىن
قسرقماسىىىىلىقي ەايىىىىاتى،ى ۋەتەني ىەلىىىىق
ئىقلىرىغا بېغىقرر روەىىدىن ئرگى،ىقىكە
چارقىرد .
 « .69ئىىى،جاس گېزىتىىى » نىىى - 0612
يىلى  - 02ئاي،ىى  - 0كۈنىىدىكى سىانىغا
تېيىپچىىىان ئېلىيىىىۇ يازغىىىان« ۋەتەن،ىىىى

 يىللىىىىق  - 00سىىىانىدا ل  .مۇتەللىىىىپئېىىرلىرىدىن دى ەن سەەىپە ئېچىلىىپي ل
 .مۇتەللىپ،ى  61يىللىقىى ىاتىرلەنىد ۋە
ئائىرنى « تاس يسرۇي ئىزالر باسىقاندا »ي «
ەەسىىەن ى ەۈسىىەن »ي « يائىىلىق ئىىۈگەن »
قاتارلىق ئۈچ پارچە ئېىىر بې،لد .
 - 0612 .26يىل - 6ئايدا ئى،جاس ىەلىق
نەئرىياتى تەرىپىدىن تۇرسىۇن ئەرئىىدى،،ى
« ل.مۇتەللىپ ەەققىىدە ەېكىايە » نىاملىق
پسۋى،تى نەئر قىلى،غان.
 « .61تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0612
يىللىىىىىىق  - 01سىىىىىانىدا « لستپىىىىىۇلرھ
مىىۇتەللىپ،ى ئەسىىلەيمىز » دىىى ەن سىىەەىپە
ئېچىلىىىىىپ قۇربىىىىان بارات،ىىىىى « ئاسىىىىىيا
ئاسىىمى،ىدا چاق،ىغىىان يۇلتىىۇز » نىىاملىق 9
پىىارچە ئىىېىىردىن تەركىىىا تاپقىىان ئىپىىىك
ئېىىرى،ىي مىاىمۇت مۇەەممەت،ىى « گىۈل
بالرداسى » ناملىق بالرداسى،ى باسقان.
 .60ئى،جاس يائرر  -ئرسمۈرلەر نەئىرىياتى
تەرىپىدىن  - 0612يىل  - 01ئايدا ئابىدۇلر
تالىپ يازغان « قاي،ىام ئرركىقىى » نىاملىق
بىىسگىرافىىىك رومىىان  10مىىى تىىراژدا نەئىىر
قىلى،غان.
 « .62مىللەتىىلەر ئەدەبىيىىاتى » (ىەنىىزۇچە)ي
 - 0612يىللىىىىىىىىىىق  - 01سىىىىىىىىىاندا «
ئېىرىيەت،ى سېغى،ىقىى » دىى ەن ئ،ىتسن
ئېچىلىپ ل  .مۇتەللىپي مس غىۇل ئىائىر
سايىن چسكتىۇي نېمقىىھى ئىۈچى،ى سىىزما
رەسىمىي تەرجىمھالى ۋە ئىېىىرلىر بىىلەن
تسنۇئتۇرد  .ل  .مۇتەللىپ،ىى ئابىدۇكېرىى
ىسجايۇ تەرجىمە قىلغان « بۇ مې،ى يار
گۈلۈم ئېچىرتتى »ي « جۇ س »ي « يىلررغا
جىىىاۋاب » نىىىاملىق ئىىىۈچ پىىىارچە ئىىىېىىر
بې،ىلغان.
 « .61تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0612
يىللىىىق  - 00سىىانىدا ژۇرنىىال نامىىىدىن «
لستپۇلرھ مۇتەللىىپ ىەلىق قەلبىىدە مە ىۈ
يائىىىىايدۇ » نىىىىاملىق ئىىىىسبزور ماقالى،ىىىىى
بې،ىىىلغان .ئانىىدىن « لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ
ئەسەرلىرىدىن » نامىدا ئىائىرنى « جۇ ىس
»ي « تىىىۈن يېرىىىىپ ئىىىىزالر باسىىىقاندا »ي «
ەەسەن – ەۈسەن »ي « يىلررغا جاۋاب »ي «
ىىيالچىىان تىىىلەك » قاتىىارلىق ئىىېىىرلىر
بىلەن « ئۇنىى كەل ۈسىى زور ەەم پىارالش »
ناملىق ئەسىر بې،ىلغان .يەنە تەتقىقىاتچى
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نىىىىىاملىق ئىىىىىېىىرلىرى،ى دىكرمات،ىىىىىىيە
قىلغىىىىانلىقىي مۇەىىىىاكىمە يىغى،ىىىىىدا ت.
ئېلىيس ي ئىا .تىۇرد ي ئىابلەت ئىرمەري بۇغىدا
ئابدۇلري ئەىمەتبەگ كىرىقىبايررنى ماقىالە
ئسقۇغانلىقى،ىي  2111دەك ئادەم قات،ىقىپي
« يىراقتىكىىى ئۇچقىىۇنرر » كى،سسىىى قسيىىۇي
بېرىل ەنلىكىىىي يىغى،،ىىى  - 0612يىلىىى
 - 00ئاي،ى  - 21كۈنى ىەلىق تىياتىرىىدا
ئرتكۈزنل ەنلىكى،ى ىەۋەر قىلى،د .
 - 0611 .91يىىىىل  - 1ئايىىىداي ئىىىى،جاس
ىەلىىىق نەئىىىرىياتى ئىىىى،جاس يىىىازغۇچىرر
جەمىىيىتىىىى ل.مۇتەللىىىىپ ئەسىىىەرلىرى،ى
نەئىىىرى ە تەييىىىارالر گۇرۇپپى،ىىىى تىىىۈزگەن
ل.مۇتەللىپ ئەسىەرلىرى،ى تسلىۇقري نەئىر
قىلى،غىىىىىان تىىىىىسپلىمى« ل.مۇتەللىىىىىىپ
ئەسەرلىر » نىى نەئىر قىلىد  .كىتاب،ىى
بىقىىىىىغا « ل.مۇتەللىىىىىپ ئەسىىىىەرلىرى،ى
تسلۇقري نەئر قىلى،ىد مۇناسىۋىتى بىىلەن
» دى ەن ماقالە بې،ىلد  .بۇ تسپرمغا ئۇنى
ئىىىىېىىرلىر ي نەسىىىىىري فېلىيەتىىىىسنلىر ي
« كۈرەر قىز »ي « چىن مسدەن » ناملىق
دراممى،ىىىىي « ئەدەبىيىىىات نەزەرىيى،ىىىى »ي
« سىىىەنىەتكە مىىىۇەەببەت »ي « تىياتىرنىىىى
كىلىىىپ چىقىىىد ۋە راۋاجلىىى،ىد تىىارىخى »
ناملىق ئۈچ پارچە ماقالى،ى كىرگۈزنلد .
 « .92مىللەتىىلەر ئەدەبىيىىاتى تەتقىقىىاتى »
ژورنىلى،ى (ىەنزۇچە)  - 0612يىللىق - 2
ساندا جاس يىر ئىمزاسىىدا « ئۇيغىۇر ەىازىرقى
زامان ئى،قىربى ئەدەبىياتى،ى بائرمچى،ىى
» دىىىى ەن تېمىىىىدىكى ل  .مۇتەللىپ،ىىىى
ئىجادىيتى مۇەاكىمە قىلى،غىان ماقالى،ىىى
بې،ىلغان.
 .92ئائىر ەېيىتەم ەۈسىەيى،،ى ئىى،جاس
ىەلىىىق نەئىىىرىياتى  - 2111يىلىىىى نەئىىىر
قىلغان « گۈل ئسغرى،ى » ناملىق ئېىىرالر
تسپلىمىغىىىىىىا  - 0612يىلىىىىىىى يازغىىىىىىىان
« ل.مۇتەللىپ قەبرى،ىى ئالدىىدا » نىاملىق
ئېىىر كىرگۈزنل ەن.
 .96ئىىى،جاس مائارىىىپ نەئىىرىياتى - 0612
يىلىىىىى نەئىىىىر قىلغىىىىان قىىىىازاش ئستتىىىىۇرا
مەكتەپلىرى،ىىىى  - 9سىىىى،ىپ دەرسىىىلىكى
« ئەدەبىيات ئسقۇئىلۇقى »  - 2برلۈمىدە ل
 .مۇتەللىپ،ىىى ەايىىاتى تسنۇئىىتۇرۇلغان ۋە
ئائىرى،ى « ئۇنى كەل ۈسى زور ەەم پارالش
» ناملىق نەسىر كىرگۈزنل ەن .ئىۇنىڭدىن

سادىقي مۇنەۋۋەر ئسغلى  -ۋەتەنىپەرۋەر ئىائىر
لي مۇتەللىىىىىىىىىىىپ تۇغۇلغانلىقى،ىىىىىىىىىىى
61يىللىقى،ى ىاتىرلەيمىز » ناملىق ماقىالە
بې،ىلغان.
 « .61ئىىىى،جاس ئەدەبىيىىىاتى » (ىەنىىىزۇچە)
 - 0612يىللىق  - 02سىانىغا لىى مىاۋكۈي
يازغىىىان « ئۇيغىىىۇر ىەلقى،ىىىى ئاتىىىاقلىق
ۋەتەنىىىىپەرۋەر ئىىىىائىر  -ل  .مۇتەللىىىىىپ
تۇغۇلغانلىق،ى 61يىللىقى،ىى ىىاتىرلەيمىز
» ناملىق ماقالە بې،ىلغان.
 .66ئىىىىى،جاس ئۇنىۋىرى،ىىىىتېتى ئىلمىىىىى
ژۇرنىلى،ىىى  - 0612يىللىىىق  - 2سىىانىغا
جاپپار ئەمەت،ىى « لستپىۇلرھ مۇتەللىپ،ىى
ەايىىاتى ۋە ئىجىىىادىي پائىىىالىيتى » نىىىاملىق
ماقالى،ى بې،لىغان.
 « .91تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0611
يىللىق  - 0سانىغا تېيپجان ئېلىيسف،ىى
« لستپۇلرھ مۇتەللىپ تۇغۇلغانلىقى،ىى 61
يىللىقى،ى ىاتىرلەيمىز » دىى ەن ماقالى،ىى
ۋە ئابىىدۇمىجى قاسىىىمىي غىىۇالم ئەبەيىىدۇلري
ئابىىىدۇغې،ى سىىىىيى قاتارلىقررنىىىى ل .
مۇتەللىپكە بېغىقرنغان « يېقىىل قارىغىاي
»ي « يادى،ىىامە »ي « ئىىائىر ىاتىرى،ىىى ە »
ناملىق ئېىىرلىر بې،ىلغان.
 « .90تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0611
يىللىىىق  - 0سىىانى،ى ئىىىچ مۇقاۋى،ىىىغا
رەس،ىىىىام غىىىىاز ئەەىىىىمەت سىىىىىزغان ل .
مۇتەللىپ،ى رەسىمى،ى باستى.
 « .92ئىىىى،جاس مىللەتىىىلەر ئەدەبىيىىىاتى »
(ىەنزۇچە) ژورنىلى،ى  - 0611يىللىق - 0
ساندا « ل.مۇتەللىىپ تۇغۇلغانلىقى،ىى 61
يىللىقى،ى ىاتىرلەر يىغى،ى » مۇناسىۋىتى
بىىىلەن « ل  .مۇتەللىىىپ تۇغۇلغانلىقى،ى ى
 61يىللىقى،ىىىىى ىىىىىاتىرلەيمىز » دىىىىى ەن
سىىەەىپە ئېچىىىپ ئىىۇ ۋاقىتتىكىىى ئىىاپتسنسم
رايسنى،ىىىى مۇئىىىاۋىن رەئى،ىىىى ئىمى،ىىىس
ەامۇت،ىىىىىىىىىىىىى « ل  .مۇتەللىىىىىىىىىىىىىپ
تۇغۇلغانلىقى،ى  61يىللىقى،ىى ىىاتىرلەر
يىغى،ىىىدا سىىرزلەن ەن سىىرز » نىىى باسىىتى.
ت.ئېلىيسف،ى « ۋەتەن،ى سادىقي مۇنەۋۋەر
ئىىسغلى » دىىى ەن ماقالى،ىىى،ىي ئابدۇئىىۈكۈر
تۇردى،ى « ل  .مۇتەللىپ ئىېىىرلىرىدىكى
ۋەتەنپەرۋەرلىك » ناملىق ماقىالى،ى باسىتى.
ئى،جاس ئىسپېرا ئرمىكى،ىى ئارتى،ىىتلىر
ئائىرنى « جۇ س »ي « يىلررغىا جىاۋاب »
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 .مۇتەللىپ،ى تسنۇئتۇرغان.
 .12سەيپىدىن ئەزىزى،ى « قىانلىق سىاۋاش
» ناملىق درامى،ىدا ل  .مۇتەللىپ ئىسبراز
يارىتىلغان .بىۇ دىراممىا ئاپتۇرنىى ئىى،جاس
ىەلق نەئرىياتى  - 0661يىل نەئر قىلغان
« كىىىۈرەر يىىىسلى » دراممىىىىرر تسپلىمىغىىىا
كىرگۈزنل ەن.
 « .12تارىى » ژورنىلى،ى  - 0662يىللىق
 - 0سىىانىغا ئىىائىرە سىىەييارە سىىەلەي،ى ې
« ل  .مۇتەللىىىپ ئىىېىىرلىرىدىكى بەدىىىىي
ئۇسىىلۇب تسغرى،ىىىدا » نىىاملىق ماقالى،ىىى
بې،ىلغان.
 .16ۋۇ چس ياس يازغانيمەركىزىي مىللەرتىلەر
ئۇنۋىرسىتېتى نەئرىياتى  - 0662يىلى نەئر
قىلغان « جۇ س ەازىرقى زامان ئاز سىانلىق
مىللەتلەر ئەدەبىياتى » ناملىق كىتابتا ل .
مۇتەللىپ،ىىىىىىى ەايىىىىىىاتىي ئىجىىىىىىادىيتى
تسنۇئتۇرۇلغان.
 - 0661 .19يىلىىىىى  - 1ئاي،ىىىىى - 21
كۈنىىىدىن  - 22كىىۈنى ىچە نىلقىىىدا « ل .
مۇتەللىپ تۇغۇلغانلىقى،ى  - 90يىللىىق
مۇناسىىىىۋىتى بىىىىلەن يىغىىىىن ئېچىلىىىىد .
يىغى،دا قېيۇم تۇرد ي ئىازاد سىۇلتاني ئەنىۋەر
ئابدۇرىھىىي مەمەت ئاۋۇدۇن قاتارلىقرر ماقالە
ئسقىىىۇد  « .تىىىارىى » ژورنىلى،ىىىى - 0661
يىللىق  - 00سانىدا بۇ ەەقتىكى ىەۋەر ۋە
ئىككىىى پىىارچە ماقىىالە ئىىېرن قىلى،ىىد  .بىىۇ
يىغى،ىىىدا جۇ خىىىۇا ىەلىىىق جۇمھىىىۇرىيىتى
مەركىزىىىي ىەلىىق ەركىمىتى،ىىى رەئى،ىىى
يسلىىدار ماۋزىىىدۇس ئىمىىزا قسيغىىاني - 0626
يىلىىىى  - 1ئاي،ىىىى  - 1كىىىۈنى جۇ خىىىۇا
ىەلىىىق جۇمھىىىۇرىيىتى مەركىزىىىىي ىەلىىىق
ەىىىركىمىتى چۈئىىىۈرگەن ل  .مىىىۇتەللىپكە
ئىىىى،قىرۋ قۇربىىىان دەي ئىىىەرەپلىك نىىىام
بېرىل ەنلىكى ەەققىدىكى گۇۋاە،ىامە تىۇنجى
قېتىى ئېرن قىلى،د .
 « .11تارىى » ژۇرنىلى،ى  - 0661يىللىق
 - 00سىىىىىانىغا ئىىىىىازات سىىىىىۇلتان،ى ل .
مۇتەللىىىپ تۇغۇلغانلىقى،ىىى 90يىللىقىغىىا
بېغىقىىري يازغىىان « لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ
ئىجىىادىيىتى ەەققىىىدە مىىۇالەىزە » نىىاملىق
ماقىىىالە بې،ىىىىلغان .مۇئىىىۇ سىىىانغا نىلقىىىا
ناەىيەلىىىىىك پىىىىارتىكسم ئۇجى،ىىىىى جىىىىاۋ
دىجۇ ،ىىىى « ل  .مۇتەللىىىىپ مۇەىىىاكىمە
يىغى،ىىىىدا سىىىرزلەن ەن تەبرىىىىك سىىىرز »

كېيى،كىى نەئىر قىلى،غىان قىازاش ئستتىۇرا ى
بائىىىرنغۇچ مەكتەپلىرى،ىىىى « ئەدەبىيىىىات
ئسقۇئىىىىىىىىلۇقى » دەرسىىىىىىىىلىكلىرى ە ل .
مۇتەللىپ،ىى « لېىى،ىن ئىىۇنداش ئىىۈگەتكەن
»ي « يىلررغا جاۋاي »ي « ەەسىەن ى ەۈسىەن
» قاتىىىىىارلىق كىىىىىرپلى ەن ئىىىىىېىىرلىر
كىرگۈزنلد .
 .99تۇرسىىىىۇن ئەرئىىىىىدى،،ى « لستىىىىۇن »
نىىاملىق كىتىىابى  - 0612يىلىىى ئىىى،جاس
ىەلىىىىىق نەئىىىىرىياتى تەرىپىىىىىدىن نەئىىىىر
قىلى،غان.
 « .91تارىى » ژورنىلى،ى  - 0612يىللىق6
 سىىانىغا ئىمىىىن تۇرسىىۇن يازغىىان « ئىىستيۈرەك ئائىر » ناملىق نەسىر بې،ىلغان.
 .96ئىىىىىى،جاس ئۇنىۋرى،ىىىىىتېتى ئىلمىىىىىى
ژۇرنىلىىىىى - 0616يىللىىىىىق يىللىىىىىق - 2
سانىغا نۇرمۇەەممەت زامانى،ى ل.مۇتەللىپ
ئىجىىادىيتى تەەلىىىل قىلى،غىىان « جاپىىالىق
يىلرردىكىىى جە ىىىۋار ئەدەبىيىىات » نىىاملىق
ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .11ئىىىىى،جاس ئۇنۋىرسىىىىىتېتى ئىلمىىىىى
ژۇرنىلىىىى » نىىىى  - 0616يىللىىىىق - 2
سىىىىانىغا جاپپىىىىار ئەمەت،ىىىىى « لستپىىىىۇلرھ
مۇتەللىپ،ى ئېىىر ئىجادىيتى تسغرى،ىدا »
ناملىق ماقالىى،ى بې،لىغان.
 « .10تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0619
يىللىىىىىق  – 2سىىىىانىدا ئرزبەكى،ىىىىتان،ى
تائىىىكەندە  - 0696يىلىىىى غەپىىىۇر غىىىۇالم
نامىدىكى ئەدەبىيات ۋە سەنىەت نەئرىياتى ل
 .مۇتەللىپ،ى ئىائىر ىەمىى غىۇالمي روز
قىىىادىرالر تەرجىىىىمە قىلغىىىان بىىىىر قى،ىىىىى
ئەسىىەرلىرى،ى « يائىىلىق ىىىۇدد چاقمىىاش
دىىى ەن نىىام بىىىلەن كىتىىابچە قىلىىىپ نەئىىر
قىلغانلىقى،ى ىەۋەر قىلغان.
 .12ئىىى،جاس مائارىىىپ نەئىىرىياتى - 0611
يىل نەئر قىلغان ئالىي مەكتەي دەرسلىكىي
« ئۇيغىىىىۇر ئەدەبىيىىىىات تىىىىارىخى » نىىىىى
نۇرمۇەەممەت زامانى تۈزگەن  - 2كىتىابى «
ئۇيغۇر ەازىرقى زامان ئەدەبىياتى » قى،ىمىدا
لستپۇلرھ مۇتەللىپ،ى ەاياتىي ئىجىادىيىتى
تسنۇئتۇرۇلغان.
 « .11تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0611
يىللىق  - 2سىانىدا « ئۇيغىۇر دىمكۇراتىىك
ئەدەبىيىىاتى ۋەكىللىرىىىدىن » سەەىپى،ىىىدە
« لستپۇلرھ مۇتەللىپ » دى ەن نام بىلەن ل
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ئاساسىىىى »

ۋەتەنپەرۋەرلىىىىك ئىدىيەسىىىى،ى
دى ەن ماقالى،ىمۇ بې،ىلد .
 « .61تارىى » ژورنىلى،ى  - 0661يىللىق
 - 00سىىىىىانىغا قېيىىىىىۇم تۇردى،ىىىىىى ل .
مۇتەللىىىپ تۇغۇلغانلىقى،ىىى 90يىللىقىغىىا
بېغىقرنغان « ۋەتەنىپەرۋەر ئىائىر لستپىۇلرھ
مۇتەللىىىىپ قەلبىمىىىىزدە مە ىىىۈ ەايىىىات »
ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .60تارىى » ژورنىلى،ى  - 0661يىللىق
 - 02سىىىىىىانى،ى ئىچكىىىىىىى ۋە تائىىىىىىقى
مۇقاۋىلىرىغا ل  .مۇتەللىپ ەەققىدە نىلقىدا
ئېچىلغىىىىان  - 0661يىلىىىىىدىكى ئىلمىىىىى
مۇەىىىىىىاكىمە يىغى،ى،ىىىىىىى سىىىىىىۈرەتلىر
بې،ىلغان.
 .62ئىىىى،جاس ىەلىىىق نەئىىىرىياتى - 0661
يىلىىى نەئىىر قىلغىىان مەىمۇتجىىان ئى،ىىرمي
ئابلىمىىى ئى،ىىمائىل تىىۈزگەني « ەىىازىرقى
زامان ئۇيغىۇر ئەدىبلىىر » نىاملىق كىتابتىا
لستپۇلر مۇتەللىپ تسنۇئتۇرۇلغان.
 .61ئىىىىى،جاس ئۇنىۋىرسىىىىىتېتى ئىلمىىىىى
ژۇرنىلى،ىىى  - 0662يىللىىىق  - 2سىىانىغا
مىىىىىىىىۇەەممەت ئەي،ىىىىىىىىا جامى،ىىىىىىىىى «
ل.مۇتەللىپ،ىى درامىىا ئىجىىادىيتى ەەققىىىدە
ئىزدى،ىد » ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .62تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0662
يىللىق  - 0سانىغا .تۇرسۇن ئەرئىدى،،ى
« ل  .مۇتەللىىىپ ئەسىىەرلىرى،ى ئەسلى،ىىى
بىىىىلەن نەئىىىر قىلى،غىىىان نۇسخى،ىىىىدىكى
ئسىقىماسىىىىلىقرر » نىىىىاملىق ماقالى،ىىىىى
بې،لىغان.
 « .62تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0662
يىللىىىىق  - 2سىىىانىغا ئىىىائىر ئابىىىدۇكىرىى
مەى،ۇت يازغان« مۇتەللىىپ ئېلىىپ كەلىد
نىلقىغىىىىا مې،ىىىىى » نىىىىاملىق ئىىىىېىىر
بې،ىلغان.
 .66ئىىىىى،جاس ئۇنىۋىرى،ىىىىتېتى ئىلمىىىىى
ژۇرنىلى،ىىى  - 0662يىللىىىق  - 2سىىانىغا
ئەنەيتۇلر قۇربان يازغان « <يىلررغا جىاۋاب>
نىى ئىجتىمىىائىي ۋە ئې،ىىتىتىك قىممىتىىى
تسغرى،دا » ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 « .69تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0662
يىللىىىىق  - 9سىىىانىدا جاپپىىىار ئەمەت،ىىىى
« يىىىاپۇن باسىىىقۇنچىلىرىغا قارئىىىى ئىىىۇرۇر
دەۋرىىىىدىكى ئۇيغىىىۇر ئەدەبىيىىىاتى » دىىىى ەن
ماقالى،ى بې،ىلغان.

بې،ىلغان.
 « .16مىللىىىىي يىىىازغۇچىرر » (ىەنىىىزۇچە)
ژورنىلى،ىىىى  - 0661يىللىىىىق  - 6سىىىاندا
« ل  .مۇتەللىىىىىىپ تسغۇلغانلىقى،ىىىىىى 90
يىللىقى ىاتىرلەند » دى ەن ژۇرنىال ئىسبزور
ماقالى،ىىى ئىىېرن قىلى،ىىىپي بىىۇ يىغى،،ىى
 - 0661يىلى  - 1ئاي،ىى  - 21كۈنىىدىن
 - 21كىىۈنى ىچە ل  .مۇتەللىپ،ىىى يىىۇرتى
نىلقىدا ئېچىلغىانلىقىي يىغى،ىدا ئى،ىمائىل
ئەەىىىمەتي ترمىىىۈر داۋامەتلەرنىىىى ئىلمىىىىي
مۇەىىىاكىمە يىغى،ىغىىىا ئەۋەتىىىكەن تەبرىىىىك
ىېتى،ىىى ئسقىىىۇي ئرتىىۈل ەنلىكىي ئانىىىدىن
ئاپتسنسم رايسنلسش ئەدەبىيات  -سىەنىەتچىلەر
بىرلەئمى،ى،ى رەئى،ىي ئاتاقلىق يازغۇچى
قەييىىىۇم تۇردى،ىىىى « ۋەتەنىىىپەرۋەر ئىىىائىري
ئى،قىربىىىىىىىي قۇربىىىىىىان ل  .مۇتەللىىىىىىىپ
قەلبىمىزدە مە ىۈ ەايىات » دىى ەن تېمىىدا
سرز قىلغانلىقى ەەققىدىكى ىەۋەرنى باستى.
ىەۋەردە يەنە يىغى،دا ئاتاقلىق يازغۇچى لىيۇ
ئىىىاۋۋۇي ئىىىاپتسنسم رايسنلىىىسش ئەدەبىيىىىات -
سىىىەنىەتچىلەر بىرلەئمى،ىىىى،ى مۇئىىىاۋىن
رەئى،ى چىىن بەيجۇ ،ىى تەبرىىك ىېتى،ىى
ئسقۇي ئرتكەنلىكىي تەتقىقاتچىلرردىن ئىازات
سىىۇلتاني ئەنىىۋەر ئابىىدۇرىھىى قاتارلىقررنىىى
ماقىىىالە ئسقۇغىىىانلىقىي ئابىىىدۇرىھىى ئرتكىىىۈري
ئابدۇلر تالىپ قاتارلىقررنى ل  .مۇتەللىپ
ەەققىدە سرزلى ەنلىكىي يىغى،ىدا يەنە نىلقىا
ناەىيەلىىىك پارتىكسم،ىىى ئۇجى،ىىىمۇ سىىرز
قىلغانلىقىي نىلقا ناەىيەلىك 1ي - 2ئستتۇرا
مەكىىتەي ئۇيغىىۇري ىەنىىزۇ ئسقۇغىىۇچىلىر ئىىرز
تىللىرىىىدا ل  .مۇتەللىپ،ىىى « جۇ ىىس »ي
« يىلررغىىىىىىا جىىىىىىاۋاب » ئىىىىىىېىىرلىرى،ى
دىكرمات،ىىىىيە قىلغىىىانلىقىي بىىىۇ يىغى،،ىىىى
ئى،جاس يىازغۇچىرر جەمىىيىتىىي ئىى،جاس
ەىىىىازىرقى زامىىىىان ئەدەبىيىىىىات تەتقىقىىىىات
جەمىىيتىىىىي ئىىىى،جاس كررگەزمىخانى،ىىىىي
سىىىابىق ئىلىىىى ۋىريەتلىىىىك ئەدەبىىيىىىات -
سەنىەتچىلەر بىرلەئمى،ىي نىلقىا ناەيەلىىك
پىىىارتىكسمي ىەلىىىق ەركىىىۈمىتى بىىىىرلىكتە
ئسيۇئىىىىىتۇرغانلىقىي يىغىىىىىىن مەزگىلىىىىىىدە
ل.مۇتەللىپ،ىى ئې،قىربىىى ەايىىاتى ئەكىىىس
ئەتتىىىىۈرنل ەن « يىراقتىكىىىىى ئۇچقىىىىۇنرر »
نىىىاملىق كى،سنىىىى قسيىىىۇي بېرىل ەنلىكىىىى
ەەققىدە تەپ،ىلى ىەۋەر بېرىلد  .ژورنال،ى
بۇ سانىغا يەنە جاس يرنى « ل  .مۇتەللىىپ
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نەئر قىلى،غان.
 .011ئىىىى،جاس ئۇنىۋىرسىىىتېتى نەئىىىرىياتى
 - 2110يىلى نەئر قىلغاني ئىازاد سىۇلتاني
جاس مى ي نۇرمۇەەممەت زامانرر تۈزگەن« 21
 ئەسىر ئۇيغۇر ئەدەبىيات تارىخى » نىاملىقكىتابتىىىا لستپىىىۇلرھ مىىىۇتەللىپ،ى ەايىىىاتى
ئىجادىيىتى تسنۇئتۇرۇلغان.
 .012مىللەتىىلەر نەئىىرىياتى  – 2110يىلىىى
 - 1ئايىدا نەئىر قىلغىىان مىۇەەممەت ئەي،ىىا
جىىىامى يازغىىىان « ئۇيغىىىۇر ەىىىازىرقى زامىىىان
درامىچىلىقىىى تسغرى،ىىىدا » نىىاملىق ئىلمىىى
كىتابتا ل  .مۇتەللىپ درامىلىىر بىىر بىاب
تەەلىل قىلى،غان.
 .012مىللەتىىلەر نەئىىرىياتى  - 2112يىلىىى
 -01ئايدا نەئر قىلغىان« جۇ ىس مىللەتىلەر
تىل  -ئەدەبىيات تەتقىقاتى ماقىالىللىر »
(ىەنزۇچە) ناملىق كىتابقا ىۇجىڭخۇا يازغىان
« ۋەتەنپەرۋەر ئۇيغۇر ئائىر ل.مۇتەللىپ ۋە
ئۇنى ئىېىىر ئىجىادىيتى » نىاملىق ماقىالە
كىرگۈزنل ەن.
 .016ئى،جاس مائارىىپ نەئىرىياتى - 2112
يىلى نەئر قىلغان ئەركىن ئسغۇز ئابدۇرىھىىي
ئابدۇلر سۇاليمان تىۈزگەن « ئۇيغىۇر ەىازىرقى
زامان ئەدەبىياتى تىارىخى » نىاملىق كىتابتىا
ل  .مۇتەللىىىىپ تسنۇئىىىتۇرۇلۇيي تەەلىىىىل
قىلى،غان.
 « .019ئى،جاس پىداگسگىكا ئۇنۋىرسىىتېتى
ئىلمىىىي ژۇرنىلىىى » نىىى  - 2111يىللىىىق
 - 0سىىانىغا تەتقىقىىاتچى ئىىەۋكەت ئېرىىىۇن
يازغىىىان « لستپىىىۇلرھ مۇتەللىىىىپ بەدىىىىىىي
مىراسلىرى،ى مەنىۋ قىممىتىى » نىاملىق
ماقالە بې،ىلغان.
 « .011ئىىىى،جاس ئۇنىۋرى،ىىىتېتى ئىلمىىىى
ژۇرنىلىىىىى » نىىىىى  - 2111يىللىىىىىق - 2
سىىانىغا دوكتىىۇر مىىۇەەممەت ەسئىىۇر يازغىىان
« ئابدۇىالىق ئۇيغۇر ۋە لستپۇلرھ مۇتەللىىپ
ئىىىىىىىېىىرلىر ئۈسىىىىىىىتىدە دەسىىىىىىىلەپكى
سېلىقتۇرما» ناملىق ماقالە بې،ىلغان.
 .016ئىىى،جاس ىەلىىق نەئىىرىياتى - 2111
يىل نەئر قىلغان ەاجى ئەەمەت كىرلتى ىن
يازغىىىىاني « ئىككىىىىى دەۋر ئەدەبىياتى،ىىىىى
رىقتى،ىىى  -ئەەىىمەت زىيىىائىي » نىىاملىق
كىتابىىىدا ل  .مۇتەللىىىپ بىىىلەن ئەەىىمەت
زىيائىي،ى دوستلىقى بايان قىلى،غان.
 « .001ئىىىى،جاس ئۇنۋىرسىىىىتېتى ئىلمىىىى

 « .61تىىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىىى - 0662
يىللىىىق  - 1سىىانىغا ئابىىدۇلر تالىپ،ىىى
« ئىىىىىىىىائىر لستپىىىىىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىىىىىپ
ئىجادىيىتى،ىىىىى قىممىتىىىىى » نىىىىاملىق
ماقالى،ى بې،ىلغان.
 .66ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى  - 0666يىل
 - 2ئايدا نەئر قىلغان ئىمى،جان ئەەمىىد
تىىىۈزگەن « ئۇيغىىىۇر ئەدەبىيىىىات تارىخىىىدىكى
نامايەنىىىىىدىلەر » نىىىىىاملىق كىتابتىىىىىا ل .
مۇتەللىپ تسنۇئتسرۇلغان.
 .011قەئىىىقەر ئۇيغىىىۇر نەئىىىرىياتى - 0669
يىلىى  - 2ئايىدا نەئىر قىلغىاني ئۇچقۇنجىىان
ئىىرمەر تىىۈزگەن« ئىىاھ نۇرلىىۇش ئابىىىىدىلەر »
نىىىىىىاملىق تسپرمغىىىىىىا ل  .مىىىىىىۇتەللىپكە
بېقىقىىىىىرنغان مەرسىىىىىىيەلەردىن ئەلىىىىىقەم
ئەىتەم،ى  - 0621يىلى يازغىان« دوسىتۇم
مۇتەللىپ »ي تۇرد سام،اش  - 0622يىلىى
يازغان « ئائىرغا »ي رەىمىتۇلر جىار 0662
 يىلىىىى يازغىىىان« ئىىىست يىىىۈرەك ئىىىائىر »يئابىىىدۇلر تالىىىىپ  - 0611يىلىىىى يازغىىىان
« جە ىۋار ئىائىر »ي ەەجەر قىادىر - 0611
يىلىىى يازغىىان« ئىجادىىى ئىىرمر تەس مىىى
ئرمۈرگە »ي ئسسمانجان ساۋۇت  - 0610يىلىى
يازغان « لستپۇلر مۇتەللىپ ىاتىرى،ىى ە »ي
جەمىىىلەم غىىۇجەر  - 0612يىلىىى يازغىىىان
« ئائىر ئرلمىد »ي ئايىمخىان ئاۋام،ىىلىى
 - 0611يىلى يازغان « ئىرچمەس يۇلتىۇز »ي
ئابدۇسىىاتتار ناسىىىر  - 0611يىلىىى يازغىىان
« ئرچمەس يۇلتىۇز »ي ئابىدۇكېرىى ىسجىايۇ
 - 0616يىلى يازغىان « لستپىۇلر مۇتەللىىپ
قەبرى،ىىى ئالدىىىدا »ي ئابىىدۇكېرىى مەى،ىىۇت
 - 0616يىلىى يازغىىان« تىۇر ئىىائىري ئې،ىى
كەلد سې،ى ئىىزدەي »ي ئابدۇسىاالم تىسىتى
 - 0662يىلىىىى يازغىىىان « ىەلىىىق ئىىىسغرنى
لستپىىۇلر »ي ئىىابلىز ئىىرمەر يازغىىان « ئىزى ى
ئرچمەيىىىىىىدۇ » قاتىىىىىىارلىق مەرسىىىىىىىيەلەر
كىرگۈزنل ەن.
 « .010تىىىىىىارىى » ژورنىلى،ىىىىىىى - 0669
يىللىىىىق  - 02سىىىانىغا مەمەت ئىىىاۋدۇن،ى
« لستپۇلرھ مۇتەللىپ ىەلق،ى قەلبىىدىكى
ئائىر » ناملىق ماقالى،ى بې،ىلغان.
 .012مىللەتىىىىلەر نەئىىىىرىياتى تەرىپىىىىىدىن
 - 0661يىلى يازغۇچى مىرمىن مۇەەممىىد
يازغىىان ل.مۇتەللىپ،ى ى بىىالىلىق ەاياتىغىىا
بېغىقىىرنغان « ئىىاۋقۇن » نىىاملىق رومىىان
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 « .009ئىىىى،جاس ئۇنىۋرى،ىىىتېتى ئىلمىىىى
ژۇرنىلىىىىى » نىىىىى  - 2119يىللىىىىىق - 2
سانىغا كېرىمجان ئابدۇرىھىى يازغان « ئۇيغىۇر
ئەدەبىياتقۇناسلىقى ۋە لستپۇلرھ مۇتەللىپ»
ناملىق ماقالە بې،ىلغان.
 .001ئۇيغىىىۇر ەىىىازىرقى زامىىىان ئاتىىىاقلىق
ئىىىائىرلىر دىىىى ەن يۈرنئىىىلۈك كىتىىىابرر
قاتارىىىىىدا - 2111يىلىىىىى  - 9ئايىىىىدا ل .
مۇتەللىپ،ى ى « يىلررغىىا جىىاۋاي » نىىاملىق
ئېىىرالر تسپلىمى ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى
تەرىپىدىن نەئر قىلى،د .
 .006ئىىى،جاس ئۇنىۋىرى،ىىتىتى نەئىىرىياتى
 - 2111يىلىىىى نەئىىىر قىلغىىىان كېرىمجىىىان
ئابىىدۇرىھىى بىىار تۈزگۈچىلىكىىىدىكى ئىىالىي
مەكتەپلەر دەرى،لىكى« ئۇيغۇر ەازىرقى زامىان
ئەدەبىياتى » ناملىق كىتابتىا ل.مۇتەللىىپ
تسنۇئتۇرۇلغان.
 « .021ئىىىى،جاس ئۇنىۋرى،ىىىتېتى ئىلمىىىى
ژۇرنىلىىىىى » نىىىىى  - 2111يىللىىىىىق - 1
سانىدا كېرىمجان ئابدۇرىھىى يازغان « ئۇيغىۇر
ەىىازىرقى زامىىان ئەدەبىيىىاتى ۋە پۇئىىكىن »
ناملىق ماقالە ئېرن قىلى،غان .ماقالىدا ل.
مۇتەللىىىىىىىىپ ەەققىىىىىىىىدىمۇ مۇەىىىىىىىاكىمە
يۈرگۈزنل ەن.
 .020تۇرسۇن ئەرئىدى،،ى « ل.مۇتەللىىپ
» ناملىق كىتىابى  - 2111يىلىى ئىى،جاس
ىەلق نەئرىياتى تەرىپىدىن نەئر قىلى،غان.
 .022ئى،جاس مائارىىپ نەئىرىياتى - 2111
يىلى نەئر قىلغان ئۇيغىۇر تسلۇق،ىىز ئستتىۇرا
مەكتەي « تىىل  -ئەدەبىيىات » دەرسىلىكى
 - 0ق،ىىىىىىىىىىمغا ل  .مۇتەللىپ،ىىىىىىىىىى
« تەسىىىىىىىراتىى » نىىىىىىاملىق ئىىىىىىېىىر
كىرگۈزنل ەن.
 .021ئى،جاس مائارىىپ نەئىرىياتى - 2111
يىلى  - 6ئايدا نەئر قىلغان ئۇيغىۇر تسلىۇش
ئستتىىۇرا مەكىىتەي « تىىىل  -ئەدەبىيىىات »
دەرسىىلىكى  - 0ق،ىىىمغا ل  .مۇتەللىپ،ىى
« يىلررغا جاۋاي »ي « تەسىراتىى » ناملىق
ئېىىر كىرگۈزنل ەن.
 « .022ئىلى دەرياسىى » ژورنىلى،ىى 2101
 يىللىق  - 6سانىدا يۈسۈي ئەي،ىا يازغىان« قاي،ىىام ئرركىقىىى تەىەللۇسىىى ەەققىىىدە »
ناملىق ماقالە ئېرن قىلى،غان.
 .022تۇرسىىىۇن ئەرئىىىىدى،،ى « تە رىتىىىاش
دىيارىىىىدىكى ئىىىرچمەس يۇلتىىىۇز » نىىىاملىق

ژۇرنىلىىىىى » نىىىىى  - 2112يىللىىىىىق - 1
سىىىىانىغا كېرىمجىىىىان ئابىىىىدۇرىھىى يازغىىىىان
« لستپىىىۇلرھ مۇتەللىىىىپ ۋە ئۇنىىىى ئۇيغىىىۇر
ەازىرقى زامان ئەدەبىياتىدىكى ژانىر تىۈرلەرگە
قسئىىىقان ترەپى،ىىىى » نىىىاملىق ماقالى،ىىىى
بې،ىلغان.
 .000ئىىى،جاس ىەلىىق نەئىىرىياتى - 2112
يىلى نەئىر قىلغىان تەتقىقىاتچى قاۋسىلىقان
قامىجانى « لستپۇلرھ مۇتەللىپ ۋە ئۇنىى
كەچۈرمىقلىر نىاملىق كىتىاب ەەققىىدە »
نىىاملىق ماقىىالە « ئەدەبىيىىات تەرەققىيىىاتى
ەەققىىىىىدە ئىىىىسيرر » نىىىىاملىق كىتابىغىىىىا
كىرگۈزنل ەن.
 .002مىللەرتىىلەر نەئىىرىياتى  - 2116يىىىل
نەئر قىلغان ئىمى،جان ئەەمد ي مۇەەممەت
تىىۇرد مىىىرزائەەمەتي ەەبىبىىۇلر ئابدۇسىىاالمي
ئەۋكەت ئېرىىۇني ماىمۇتجىان مىۇەەممەتلەر
تۈزگەني « ئۇيغۇر ئەدەبىيىات تىارىخى » (- 1
قى،ىىىىىىىىى)دا لستپىىىىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىىىىپ
تسنۇئتۇرۇلغان.
 « .001ئىىىىى،جاس ئىجتىمىىىىائىي پەنىىىىلەر
تەتقىقىىاتى » ژورنىلى،ى ى  - 2116يىللىىىق
 -2سىىانىغا كېرىمجىىان ئابىىدۇرىھىى يازغىىان
« لستپۇلرھ مۇتەللىپ،ى ئەدەبىىيات قارىقى
ەەققىىىىىدە تەتقىقىىىىات » نىىىىاملىق ماقىىىىالە
بې،ىلغان.
 .002ئىىىىى،جاس ئۇنىۋرى،ىىىىتېتى ئىلمىىىىى
ژۇرنىلى،ى  - 2116يىلىلىىق  - 2سىانىغا
كېرىمجىىىىان ئابىىىىدۇرىھىى يازغىىىىان « - 21
يىلرردىكىىىى ئۇيغىىىۇر ئەدەبىياتىىىىدا نەۋائىىىىي
ئسبراز » ناملىق ماقالە بې،ىلغان .ماقالىدا
ل  .مۇتەللىپ ەەققىدە تسىتالغان.
 « .002مەركىزىي مىللەرتلەر ئۇنۋىرسىىتېتى
ئىلمىىىي ژۇرنىلىىى » (ىەنزۇچە)نى ى - 2116
يىللىق  - 2سانىغا ۋۇ ئىىياۋچى ي ئەكىبەر
قادىر بىرلىكتە يازغىان « ئىى،جاس ەىازىرقى
زامىىان ئىىائىر مۇتەللىىىپ بىىىلەن تا جىىارىق
ئەسىىەرلىر ئۈسىىتىدە تەتقىقىىات » نىىاملىق
بې،ىىىلغان .ماقالىىىدە لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ
بىلەن قازاش ئائىر تا جارىق سېلىقىتۇرۇي
مۇەاكىمە قىلى،غان.
 .006لىياۋ نىى نەئىرىياتى  - 2116يىىل
نەئر قىلغان ىەنزۇچە كىتىاب « جۇ ىس ئىاز
سانلىق مىللەتلەر ئەدەبىيىاتى تەزكىرى،ىى »
دەل  .مۇتەللىپ تسنۇئتۇرۇلغان.
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كىتىىىىاب،ى ئىىىىى،جاس ىەلىىىىق نەئىىىىرىياتى
تەرىپىدىن  - 0612يىلى نەئر قىلى،د .
 .026تۇرسۇن ئەرئىدى،،ى « ل.مۇتەللىىپ
ۋە ئۇنىىىىىى كەچۈرمىقىىىىىلىر » نىىىىىاملىق
كىتىىىىابى،ى ئىىىىىجاس ىەلىىىىق نەئىىىىرىياتى
تەرىپىدىن  - 0661يىلى  - 00ئايىدا نەئىر
قىلى،د .
 .029ئىيا چى،رۇ يازغىان « ل  .مۇتەللىىپ
ەەققىىىدە ەېكىىايە » نىىاملىق قىىسر تىللىىىق
رەسىىىىىملىك كىتىىىىابچە ئىىىىى،جاس ىەلىىىىق
نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن  - 2101يىلىىى - 02
ل.مۇتەللىپ،ى

ئايدا نەئر قىلىغان.
 « .021مىللەتىىلەر ئەدەبىيىىاتى تەتقىقىىاتى »
( ىەنىىزۇچە) ژۇرنىلى،ىىى  - 2101يىللىىىق
 - 2سانىغا چى ئىياۋبى يازغىان « ئۇيغىۇر
ەىىازىرقى زامىىان ئىىائىر ل  .مۇتەللىىىپ ۋە
رۇس سىىسۋى ئەدەبىيىىاتى » نىىاملىق ماقىىالە
بې،ىلد .
 .026ئىىىى،جاس ئىىىۈن  -سىىىىن نەئىىىرىياتى
تەرىپىىىىىدىن  - 2100يىلىىىىى« لستپىىىىۇلرھ
مۇتەللىىىىپ » نىىىاملىق ئۇيغىىىۇرچە بىىىالىرر
ئسقۇئلۇش كىتابى نەئر قىلى،د .

چەتىەلدە نەئر قىلى،غان كىتابلىر

 .2ىەمىىى غىىۇالم بىىىلەن روز قادىرالرنىىى
روسىىىىچىدىن تەرجىىىىىمە قىلىىىىىپ نەئىىىىرگە
تەييارلىقىىىىىىى بىىىىىىىلەن - 0696يىلىىىىىىى
ئرزبەگى،ىىتان،ى تائىىكەن ئىىەەرىدە غىىاپۇر
غۇالم نامىدىكى نەئرىيات تەرىپىدىن ئىبراەى
غەپىىۇرۇي مۇەەرىرلىكىىىدە « يائىىلىق ىىىۇدد
چاقمىىىاش » نىىىاملىق كىتاب،ىىىى ئىىىرزبەكچە
تەرجىمى،ى نەئر قىلى،غان.
 .6يىىار گىىىۋاردىيە نەئىىرىياتى،ى نەئىىرگە
تەييارلىقىىىى ەەم نەئىىىر قىلىقىىىى بىىىىلەن
 - 0612يىلىىى ئرزبەكى،ىىتان،ى تائىىكەن
ئەەرىدە ل.مۇتەللىپ،ى « مىاي ناىقى،ىى
» نىىىاملىق تىىىسپلىمى روس تىلىىىىدا نەئىىىر
قىلى،غان.
 - 0612 .9يىلىىىىىىىى ئرزبېكى،ىىىىىىىىتان،ى
پىىىىىايتەىتى تائىىىىىكەنى ئىىىىىەەىرىدە ل .
مۇتەللىىىىپ تۇغۇلغانلىقى،ىىىى 61يىللىقىىىى
مۇناسىىىىۋىتى بىىىىلەن ئىلمىىىىي مۇەىىىاكىمە
پائالىيىتى ئرتكۈزنل ەن.
 .1مۇرات ەەمرايسف،ى نەئىرگە تەييارلىقىى
بىىىىىلەن  - 0611يىلىىىىى ئرزبەكى،ىىىىتان،ى
تائىىىىىكەن ئىىىىىەەرىدە ل.مۇتەللىپ،ىىىىىى
« يىلررغا جاۋاب » ناملىق تسپلىمى ئرزبېىك
تىلىدا نەئر قىلى،غان.

 .0قىىادىر ەەسىىەنسف،ى نەئىىرگە تەييارلىقىىى
بىىىىلەن  - 0620يىلىىىى ئالمۇتىىىادا « قىىىازاش
ئىلىىىىىىىىى» نەئىىىىىىىىرىياتى تەرىپىىىىىىىىىدىن
ل.مۇتەللىپ،ى « يىلررغا جاۋاب » ناملىق
ئىىىېىىرالر تىىىسپلىمى ئۇيغىىىۇر تىلىىىىدا نەئىىىر
قىلى،غان.
 .2قازاقى،ىىتان دۆلەت ئسقىىۇر پېىىداگسكىكا
نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن  - 0629يىلىىى نەئىىر
قىلى،غان ئستتۇرا مەكتەپلەرنىى  - 6ي- 01
سىىىى،ىپلىر ئۈچىىىۈن دەرسىىىلىك « ئۇيغىىىۇر
ئەدەبىيىىىىىاتى » نىىىىىاملىق كىتابقىىىىىىا ل .
مۇتەللىپ،ىىى تەرجىمھىىالى ۋە ئىىېىىرلىر
ئۈستىدىكى تەەلىل كىرگۈزنل ەن.
 .1مۇرات ەەمرايسف،ى نەئىرگە تەييارلىقىى
بىلەن  - 0692يىلى ئالمۇتادا « يىازغۇچى »
نەئىىىىرىياتى تەرىپىىىىىدىن ل.مۇتەللىپ،ىىىىى
تالرنمىىا ئەسىىەرلىرىدىن تىىۈزنل ەن « لستپىىۇلر
مۇتەللپ » ناملىق كىتاب تۈزنل ەن.
 .2ئىىا.كسرى،سۋ بىىىلەن مىىۇرات ەەمرايسف،ىىى
روس تىلىغىىىا تەرجىىىىمە قىلىىىىپ نەئىىىرگە
تەييارلىقى بىلەن  - 0696يىلىى مسسىكسۋادا
« ەەقىىىىىىقەت » نەئىىىىىرىياتى تەرىپىىىىىىدىن
ل.مۇتەللىپ،ى « يائلىق ىۇدد چاقماش»
نىىىىاملىق تىىىىسپلىمى روس تىلىىىىىدا نەئىىىىر
قىلى،غان.

رەتلى ۈچى ې تسىتىقار
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مۇنەۋۋەر مەىمۇت ()2116
قى،قىچە مەزمۇنىې بۇ ماقالىدە ل  .مۇتەللىپ ئېىىرلىرىدىكى ىەلق سىريەرلىك روەىى قى،ىقىچە
تەەلىل قىلى،غان.
ئاچقۇچلۇش سرزلەرې ل  .مۇتەللىپي ئېىىري ىەلق سريەرلىك.
يالقۇنلۇش لىرىكا ۋاستى،ىى بىىلەن يسرۇتىۇي
بەرگەن يېڭىىىىى ۋە ئىجىىىىادىي ئىىىىېىىرالرنى
ياراتقان .ل  .مۇتەللىپ ئىېىىرلىر گەرچە
سىىان جەەەتىىتىن ئىىانچە كىىري بسلمى،ىىىمۇي
قسيىىىىۇش دەۋر روەىغىىىىاي روئىىىىەن مىللىىىىىي
ئاالەىىىىدىلىككەي زور ئىىىىدىيىۋ ۋە بەدىىىىىىي
قىممەتكە ئىى ە .ئۇنىى « بىۇ مې،ىى يىار
غۇنچە گۈلۈم ئېچىرتتى » ( - 0611يىلىى)ي
« تىىۈن يېرىىىپ ئىىىزالر باسىىقاندا » (- 0621
يىلى)ي « يائلىق ئرگەن » ( - 0621يىلى)ي
« يىلررغىىىا جىىىاۋاب » ( - 0622يىلىىىى)ي «
ىىيالچىىىىان تىىىىىلەك » ( - 0622يىلىىىىى)
قاتارلىق ئرتكۈر تىللىق ئېىىرلىر بىىلەن
ىەلق ئارى،ىدا زور تەسىىر قسزغىىد  .ئۇنىى
ئىىىېىىرلىرىدا ئاساسىىىلىقى ۋەتەنپەرۋەرلىىىىكي
ىەلقپەرۋەرلىىىكي جە ىۋارلىىىقي يېڭىلىققىىا
ئى،ىىتىلىد ۋە يېڭىلىىىق يىىارىتىدي جۇ ىىس
كسممۇنى،ىىىىىتىك پارتىيى،ىىىىىى ە بسلغىىىىىان
تەلپۈنىىىىۈري مىللەتىىىىلەر ئىتتىپىىىىاقلىق،ى
قسغىىداري كىقىىىلەرنى ئىلىىىى  -مەرىىىپەت
ئرگى،ىقىىىىىكە دەۋەت قىلىىىىىىد قاتىىىىىارلىق
ئىىىىىىىىىدىيىۋ مەزمۇنررنىىىىىىىىى ئەكىىىىىىىىس
ئەتتۈرنل ەنلىكى،ى كررىمىز.
ل  .مۇتەللىىىپ ئىىېىىرلىرىدىكى ىەلىىق
سىىريەرلىك روھ ئاالەىىىدە كىىرزگە تائىىلى،ىپ
تۇرىىىدىغان ىۇسۇسىىىيەتلەرنى بىىىر  .ل .
مۇتەللىپ،ىىىى ىەلقپەرۋەرلىىىىك ئىدىيى،ىىىى

لستپىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىپ()0622 - 0622
ەازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى،ى گىۈللەي
يائ،ىقىىىىغا تې ىقىىىلىك تىىىرەپە قسئىىىقان
تىىاالنتلىقي ۋەتەنىىپەرۋەر ئىىائىر .ئىىۇ ئرزى،ىى
قى،ىىقىغى،ە  21يىللىىىق ەاياتىىىدا ئىىرچمەس
ئەسەرلەرنى يېزىپي ىەلق قەلبى،ى تررىدىن
ئسرۇن ئالد  .ئۇ ەايات بسل،ىد بۇ يىل دەل
تسق،ان يائقا قەدەم قسيغىان بىسالتتى .ئەممىا
ئەي،ىىىىىى ۋاقىتتىكىىىىىى رەەىم،ىىىىىىز دەۋري
ئىجتىمائىي سىياسەتي ئۇم پەلەك ئىائىرنى
بۈگىىۈن ە ئۇالئىىتۇرالمىد  .ئىىائىر ئىىرزگىچە
بەدىىىىىي ماەىىارىتىي ئې،ىىتىتىك قىممەتىىكە
ئىىى ە بسلغىىان ئې،ىىىل ئەسىىەرلەرنى روياپقىىا
چىقىرىپي ىەلققە تەقدىى قىلىد  .بىۇ نىادىر
ئىجىىىادىيەتلەر بىىىىزگە قالغىىىان قىممەتلىىىىك
مىراستۇر .ئۇنى ەاياتى ئى،قىربىي ەايىاتي
جە ىۋار ەاياتي جەبىر  -زۇلىۇم تارتىۋاتقىان
ۋەتەني ىەلق ئۈچۈن ئرزى،ى تەقىدىى قىلغىان
ەايات.
ل  .مۇتەللىپ،ىىىىىىى ئىجىىىىىىادىيەتلىر
ئاساسىىىلىقى ئىىىېىىري فېليەتىىىسني نەسىىىىري
دىراممىىاي ئەدەبىيىىىات نەزەرىيەسىىىىي ئەدەبىىىىي
ئسبزورچىلىىىىق قاتىىىارلىق كىىىري تەرەپىىىلەردە
ئىپادىلى،ىدۇ .پەقەت ئېىىر ئىجادىيىتىىدىن
ئېلىىىىپ ئېيتقانىىىدىمۇي ەەقىقىىىىي بەدىىىىىىي
قىممەتىىكە ئىىى ە بسلغىىاني ئەي،ىىى دەۋردىكىىى
رىىىىال تۇرمۇئىى،ى مەزمىىۇن ۋە مىىاەىيىتى،ى
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زۇلمىىىىىي جاەالەتلىىىىىك زامان،ىىىىى يامىىىىان
ئىللەتلىر ي ئۇنداقر ىەلق،ى بۇ ىسرلىۇشي
دەرد  -ئەلەمىىىلەرگە بەردائىىىلىق بېىىىرەلمەي
ئەركى،لىىىك ۋە ئىىازادلىق يسلىىىدا قەي،ىىىرانە
كىىىۈرەر قىلغىىىان بسل،ىىىىمۇي قىىىارا كىىىۈچلەر
تەرىپىدىن باستۇرۋىتىل ەنلىكىدەك مەزمۇن،ى
ئىخچىىامي چۈئى،ىقىىلىكي گىىۈزەل مى،ىىراالر
ئىىارقىلىق ئەكىىس ئەتتىىۈرنيي ىەلقىىقە بسلغىىان
چۇ قۇر ەې،دائلىقى،ى ئەكس ئەتتۈرگەن.
*********** ***********
كېلەرمەن يېڭى قۇۋۋەت تسپري يۈرەككەي
ئرلكەم،ىىىى ەەربىىىىر بۇلۇ ىىىىدا ئىقىىىلەر
ئۈچۈن.
بىلىىىىدنرني ئانىىىىدىن ئالغىىىىان سىىىىاۋاقررنى
ىەلقىم ەي
ئالىي بالىداش مېۋى،ىى،ى پىاتراش چىقىلەر
ئۈچۈن.
ئائىر « ىسر » دى ەن ئىېىىرىدىكى بىۇ
ئسبرازلىىىىىق مى،ىىىىراالردا ەەرىىىىىىل پەن -
مەدەنىيەت بىلىملىرى،ىى ئى ەلىلەيي ىەلقىقە
ئۇالرنى بېقىىغا كەلى ەن بىااليى  -ئىاپەت،ى
تسنۇتىىىىۇيي يېڭىلىىىىىق يىىىىارىتىد روەى،ىىىىى
ئۇرغۇتۇيي ىەلق،ى نىادامەتتىني جاەىالەتتىن
بالىىىىىدۇرراش قۇتۇلدۇرۇئىىىىىقا بەل بىىىىىاغريي
ىەلق،ى بەى  -سائادىتى ئۈچۈن ئىلىى -
مەرىىىپەت ئى ەللەيدىغانلىقىىىدەك ئالىيجانىىاب
پەزىلىتى،ى نامايەن قىلغان.

سىڭ ەن ئىېىىرالرنى يېزىقىتىن مەق،ىىتىي
ىەلق،ىىىىىى ئىدىيى،ىىىىىى،ى ئىىىىىسيغىتىدي
تەربىيلەري ئى،قىرب يسلى بىلەن قۇتقۇزۇر
ۋە ىەلق،ىىى مەدەىىىيلەيي روەى،ىىى تېخىمىىۇ
ئۇرغۇتىىۇر بسلغاچقىىاي ئىىېىىرلىر تىىىل ۋە
ئۇسىىىىلۇب جەەەتىىىىتىن ىەلقىىىىقە يىىىىېقىني
چۈئى،ىقىىلىكي ئىخچىىام بسلۇئىى،ى ئىىرزى ە
مىىىۇەىى بىىىىر پىرى،،ىىىىپ قىلغىىىان .ەەم
ئىىىۇنداقر ئرزى،ىىىى نىقىىىانلىق ئىجىىىادىي
ئېىىرلىر يسلىدا بائتىن  -ئاىىر بىايرىقى
روئەن ەالىدا بىۇ پىرى،،ىىپقا ئەمەل قىلىىپ
كەل ەن.
ئىىىائىر ل  .مۇتەللىىىىىپ ئىىىىرز دەۋرىىىىى ە
نى،ىىىبەتەن ەەر زامىىىان ئىلغىىىارلىق رولى،ىىىى
ئسي،ىىىاي ۋە تەئىىىۋىق قىلىىىىپي ىەلق،ىىىى
غېمى،ى يەيي ىەلق ئۈچۈن جان كريىدنرگەن
مىىۇنەۋۋەر ئۇسىىتاز .مەن ترۋەنىىدە ئىىائىرنى
ئېىىرلىرىدا ئەكىس ئەتىكەن ىەلقپەرۋەرلىىك
ئىدىيى،ى تسغرى،ىدا ەىېس قىلغىانلىرىم،ى
مۇالەىزە قىلىپ ئرتىمەنې
ەەربىىىىىىىر ئىقىىىىىىتا ئەل ىىىىىىىىزمىتى ە
ئاساسرن،اشي
قىىىىۇرۇي تېخ،ىكىىىىاي ئېغىىىىىر ئىقىىىى،ى
ئاسانرت،اشي
تەرەققىيات يسلىغا ئەزىز جان،ى ئاتى،اشي
بۇ مې،ى يار غۇنچە گۈلۈم ئېچىرتتى.
ل  .مۇتەللىپ،ىىى « بىىۇ مې،ىىى يىىار
غىىىىۇنچە گۈلىىىىۈم ئېچىرتتىىىىى » نىىىىاملىق
ئېىىرىدىكى بۇ مى،ىراالردا ىەلىق ئىقىلىر
يسلىدا قىيى،چىلىقتىني ئس ۇئ،ىىزلىقتىني
ەەتتىىا ئرلۈمىىدى،مۇ قسرقمىىاي ىەلىىق ئۈچىىۈن
ىىزمەت قىلىد روەى ۋە ىەلق،ى تەرەققىيات
يسلىغا بائرر ئىدىيى،ى يسرۇتۇي بېرىل ەن.

ئرلۈم يا كررنم دەي مىليسنلىغان ئەلي
قىىانلىق مەيىىدانغا چۈئىىتىي بىىاغري مەەىىكەم
بەل.
بۇ يسلدا ئاق،ىمۇ قانرر بسلۇي سەلي
بۇ كۈرەر مەق،ىتىمىزنى قىلغۇسىدۇر ەەل.
................................
ئىىىىىائىرنى « مارئىىىىىرر » ماۋزۇسىىىىىى
ئىچىىىىدىكى « ئىىىازادلىق كىىىۈرەر » دىىىى ەن
يۇقىرىقى ئېىىرىدا ئەي،ىى دەۋرنىى ۋىجىدان
ئى ى،ى بسلۇر سۈپىتى بىلەن ەەققانىيلىق
بىىايرىقى،ى ئې ىىىز كرتىىۈرنيي ئەل  -ىەلىىق
بىىىلەن بىىىرلىكتە كەسىىكىن جەس مەيىىدانىغا
ئىىۇ غۇي كىرىىىپي يىىاۋۇز كىىۈچلەر ئۈسىىتىدىن
قەي،ىىىىىەرلىك بىىىىىىلەن ئىىىىىاداققىچەكۈرەر
قىلغانىىىدىري ئىىىى،قىرب غەلىىىبە قىلىىىىپي
ىەلق،ىىىى ەامىىىان بىىىىر كىىىۈنى تىىىى،چ ۋە
ىىىىاتىرجەملىككە تسلغىىىاني ئەركىىىى،لىككە ۋە

ىەلقىىىىى ئىىىۇزاش يىلىىىرر زۇلىىىۇمرر چېكىىىىپ
كەلد ي
زۇلۇم دەستىدە كىرز يېقىى دەريىادەك ئېقىىپ
كەلد .
قانچە رەت قسزغالد ئەركى،لىىك ۋە ئىازادلىق
ئىزدەيي
يېتەلمەي مەق،ىتى ەيئۇم قارا تاغرر بې،ىپ
كەلد .
ئىىىائىر « كىىىۈرەر سىىىېپىدىن ئىىىەپە »
ئېىىرىدىكى يىۇقىرىقى مى،ىراالردا ئەزگىۈچى
ەركۈمران سىى،ىپررنى ىەلىق ئۈسىتىدىكى
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قسلرنغىىان بسلىىۇيي « مەرد بىىاغۋەن » نىىى ىىىى
ئىىائىر ئىىرز ۋە ئىىرزى ە ئسىقىىار ەەققىىانىيي
كۈرەئكە بار بسالاليدىغان كىقىلەرگەي « باش
» نى ىى ئرز ۋەتى،ى ۋە ئانا يۇرتىغاي « گۈل -
چېچەكلەر » نى ىى ئەل  -ىەلقلەرگە سىمۋول
قىلغان .ەەققىانىيەت يسلىىدا مەيىدە كېرىىپ
ما غۇچىررىەلق،ى ياۋۇز كۈچلەر تەرىپىىدىن
نىىادامەت چېكىقىىى ە يىىسل قسيمىىايي ئۇالرغىىا
ئى،قىرب،ى ەەقىقىي ماەىيىتى،ى تسنۇئىقا
يېتەكلى ەن.

ەررلىىۈككە ئىىى ە بسلغىىان بەىتىيىىار كىىىۈن ە
ئېرىقىىىدىغانلىقى ۋە ىەلق،ىىى غەلبى،ىىى ە
بسلغىىىىان چەك،ىىىىىز ئىقەنچى،ىىىىى ئىزەىىىىار
قىلى،غان.
ئې،ىررمەن مىلتىق ئېتىپ تاۋالنغان قسلغاي
يېپىقىىارمەن بىىايراش بىىىلەن ئالغىىا ئاتلىغىىان
يسلغا.
كۈرەر باياۋانىدا ەارماسمەن ئەسري
يېڭىد بىلەن كېلىپ چىقىمىز كەس غالىا
يسلغا.
ئىىىىائىرنى ئىىىىېىىر ئىجادىيىتى،ىىىىى
يۈك،ىىىەك چسققىلىرىىىىدىن بىىىىر بسلغىىىان «
يىلررغىىىا جىىىاۋاب » نىىىاملىق ئىىىېىىرى،ى
يىىۇقىرىقى مى،ىىرالىرىدا ىەلق،ىىى ئى،قىربىىىي
قۇربانرر ئىزىدىن مېڭىپي ەەققىانىي جە ى ە
كىرىىىپي كىىۈرەر يسلىىىدا ەارمىىاي  -تالمىىاي
ئالغىىىا ئىل ىرلەئىىىكە ۋە زۇلۇمغىىىا قارئىىىى
پىىىىىداكارلىق بىىىىىلەن كىىىىۈرەر قىلىقىىىىقا
چاقىرغان.
ۋەتەني ىەلىىق ئۈچۈنىىدۇر دائىىىى بىزنىىى
ئىقىمىزي
ئىازاد تۇرمىۇر ئائ،ى،ىىى بسلىد ەەر بىىىر
كىقىمىزي
زور مەق،ىىەتلەر يسلىىىدا بىزنىىى ئىىسي ۋە
پىكرىمىزي
ئىجىىىاد ئېتىقىىىتۇر ەارمىىىاي يېپيېڭى،ىىىى
زىكرىمىزي
قسبۇل ئەيلەس ئېىىرىم،ىي سىز بىمااللي
سازەندىى.
ئائىرنى « چالي سازەندىى » ناملىق بۇ
مۇىەممى،ىىىىدە ىەلىىىق ئۈچىىىۈن ئرزى،ىىىى
بىىارلىقى،ى ئاتىىار ئىدىيى،ىىى ئىپىىادىلەن ەن
بسلۇيي يېڭى ئىجادىي مۇۋەپپەقىيەتلەر يسلىدا
ئىزدى،ىىىپي ئىىى،قىرب غەلبى،ىىى،ى قسلغىىا
كەلتۈرنر ئۈچۈن ىەلىق بىىلەن بىىر نىىيەت
بىر مەق،ىەتتە تسىتىمىاي ئالغىا ئىل ىىرلەر
روەى گەۋدىلەندنرنل ەن.
ئائىرنى « ىىيالچان تىلەك » نىاملىق
ئېىىرىداې
مەرد بىىاغۋەن غىىازاس قىلمايىىدۇ ۋاقىت،ىىىز
باغ،ىي
تەربىيى،ىىىىىىىز سىىىىىىسلدۇرۇي گىىىىىىۈل –
چېچەكلەرنى.
ل  .مۇتەللىىىىىىىىىپ بىىىىىىىىۇ مى،ىىىىىىىىرادا
ئى،تىلى،ىىىتىكىلىق ۋاسىىىتىدىن سىىىىمۋول

جانان ناز ئۇيقۇدا يېتىپ نىچۈك تسلغانماس؟!
ئائىىىىقى كۈتىىىۈي تۇرسىىىا ئېچىىىىپ يىىىسرۇش
روجەكلەرنى...
ل  .مۇتەللىپ،ىىىى بىىىۇ مى،راسىىىىدىمۇ
سىمۋول قسللى،ىلغان بسلۇيي « جانان » نىى
ىى ئسيغانمىغىان ىەلقىقەي « ئائىىق » نىى ىىى
ئىىائىر ئىىرز ۋە ئىىرزى ە ئسىقىىار ىەلق،ىىى
ئىققىدا پەرۋانە كىقىلەرگەي « يىسرۇش روجەك
» نى ىىى ئىۈچ ۋىىريەت ئى،قىربىغىا سىىمۋول
قىلغان .ئائىرغا ئسىقار ىەلق،ى دەردىى ە
دەرمىىىان بسلىىىىدىغان كۈرەئىىىچان كىقىىىىلەر
ىەلق،ىىىى ئىىىازاب  -ئسقىىىۇبىتى ە چىىىىداي
تۇرالمايي پسالتتەك چى كۈرەر روەى بىلەن
ىەلق،ى ئى،قىربقا چاقىرغان.
ىىىىىىىىىىىىىىۇدد روس يازغۇچى،ىىىىىىىىىىىىىى
دوبۇرلىۋى،ىىىىىكى،ى ې« بىزنىىىىىى يازغىىىىىان
ئەسىىىەرلىرىمىزدە تېخىمىىىۇ كىىىري نەرسىىىىلەر
بسلۇئىىى كېىىرەك .ىەلىىق روەىىى سىىىڭ ەني
ئۇالرنىىى تۇرمۇئىىى ئىپىىادىلەن ەن بسلۇئىىىي
ئىىۇالر بىىىلەن بىىىر سىىەۋىيەدە تۇرغىىان بسلۇئىىى
كېرەك » دى ى،ىىدەكي لستپىۇلرھ مۇتەللىىپ
يىىىاپسن باسىىىقۇنچىلىرىدىن ئىبىىىارەت ئسرتىىىاش
دنئىىمەن ە قارئىىى ىەلق،ى ى يىىۈرىكى بىىىلەن
رىتىمىىدار يىىۈرەككە ئى ى ە .قەلەم،ىىى قىىسرال
قىلىىىىپي ئېزىل ىىىۈچى ىەلىىىق بىىىىلەن بىىىىر
ياقىدىن باري بىىر يە ىدىن قىسل چىقىرىىپ
كۈرەئىىىى،ى ئىىىىاداققى غەلبى،ىىىىى ئۈچىىىىۈن
قەي،ىىىرانە روھ بىىىلەن ئىزچىىىل ئالغىىا قىىاراي
ئىل ىرلەيىىىىىدىغان جاسىىىىىارىتى،ى نامىىىىىايەن
قىلىقىىقاي ىەلق،ىىى مەنپەئەتىىى ۋە ئىىارزۇ -
ئارمانلىرىغا ئرز غايى،ى،ى زىچ بىرلەئىتۈرنيي
ىەلق،ىىى ئارمانلىرىىىدا چسغرنغىىان يىىۈرىكى
بىلەن قسلىغا قەلەم ئېلىىپ ىەلق،ىى ئې ىىز
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چسققىررغا قىاراي ما االيىدىغان ۋە ئىى،قىرب
سىىېپى ە يۈرەكلىىىك ئاتلى،االيىىدىغان بسلۇئىىقا
ئۈندى ەن .ئىۇ ىەلق،ىى قىايغۇ  -ئىادلىقىي
ئازاي  -ئۇقۇبىتىي ئارزۇ  -ئارمانلىر بىلەن
نەپەسداري تەقدىردار بسلۇيي ىەلىق ئۈچىۈن
يىىىۈرەك قې،ى،ىىىىي ئىىىىجائىتى،ىي زىھ،ىىىىي
كۈچى،ىي ەەتتا ەاياتى،ى تەقدىى قىرلىد .
بىىىز لستپۇلرە،ى ى قېرى،دىقىىى بسلىىۇر
سىىىۈپىتى بىىىىلەن ەىىىازىر نىىىېمە ئىقىىىررنى
قىرلىىىدۇش؟ ئۇنىڭغىىا يەنە نىىېمە ئىقىىررنى
قىلىپ بېرىقىمىز كېرەك؟ ئۇ بىزدىن بائىقا
نەرسىىىى،ى ئەمەس بەلكىىىىي ئۇنىىىى روەىغىىىا
ۋارسىىلىق قىلىىىپي ئىىۇ ئېچىىىپ بەرگەن يىىسل
بىىىىىلەن تسىتاۋسىىىىىز ئالغىىىىا ئىل ىىىىىرلەيي
ىەلق،ى ئىقلىر ئۈچۈن جان كريدنرىدىغان
بىر ئستلۇش يۈرەك بسلىۇر ۋە ئەل  -ىەلقىقە
مەنىىپەئەت يەتكۈزىىىدىغان ئىقىىررنى كىىرپلەي
ۋۇجۇدقىىىىا چىقىرىىىىىپي ىەلق،ىىىىى تېخىمىىىىۇ
ىاتىرجەمي بەىتىيار تۇرمۇئقا ئېرىقتۈرنئىكە
بىر كىقىلىك تىرەپە قسئۇئىىمىزنى ئۈمىىد
قىلىدۇ .بۈگۈنكى دەۋر ئەدەبىيات  -سىەنىەت
ئىقىىلىرىمىزنى گىىۈللەي يائ،ىقىىى ئۈچىىۈن
تىىىرەپە قسئىىىىمىز دەيىىىدىكەنمىزي ەىىىازىرقى
ئەدەبىىىىىىىىىي ئىجىىىىىىىىادىيەتچىلىرىمىز ل .
مۇتەللىپ،ى ى ئىىرز ئىجادىيىتىىىدە ەەرۋاقى ى

ىەلق،ىىىىى چۈئىىىىى،ىپ قۇبىىىىۇل قىلىىىىىدي
بەل ىلىىىىىك ئىىىىىدىيىۋ تەسىىىىىرگە ئىىىىى ە
بسلۇئتىن ئىبارەت ئەمەلىي نەتىجى،ى قسلغىا
كەلتىىىىۈرگەنلىكى،ى يەنە بىىىىىر ئىىىىرگى،ىد
نۇقتى،ىىى قىلىقىىىمىزي ئۇنىىى ئى،قىربىىىي
غايى،ىي ئىرادى،ىىي بەدىىىىي ماەىارىتى ەەم
ئالىيجاناي ىى،لەتلىرى،ى ئىرگى،ىد بىىلەن
بىرگەي ىەلق ئۈچۈن يازىدىغاني ئىجادىيىتىدە
ىەلق مەنپەئەتى،ى ئالىدى،قى ئسرۇنغىا قسيىۇي
تېمىىا تاللىقىىىدەك ئىجىىادىيەت ئىدىيى،ىىى،ى
ئرزىمىزگە ئىۈل ە قىلىىپي ئې،ىىل  -نىادىر
ئەسىىەرلەرنى يارىتىىىپ ىەلقىمىىىزگە ەەدىىىيە
قىلىىىد ئىىارقىلىق بۈگىىۈنكى زامىىان ئۇيغىىۇر
ئەدەبىياتى،ىىى پىىارالش يېڭىىى سەەپى،ىىى،ى
ئىىېچىد ۋە نۇرالنىىدۇرۇر يسلىىىدا تسىتىمىىاي
تىرىقىقىمىز ۋە ئىزدى،ىقمىز زۆرنر.
سىىريۈملۈك ئىىائىر لستپىىۇلرھ مۇتەللىىىپ
بىزنى ى قەلبىمىىىزدە مە ىىۈ ەايىىاتي ئۇنى ى
قارا غۇ زۇلمەتلىىك كىۈنلەر قسي،ىىدا چسلپىان
يۇلتۇزدەك چاق،اي تۇرغان ئەسىەرلىر بىىزگە
بۈيۈك مىىراس سىۈپىتىدە مە ىۈ يىسرۇش نىۇر
چاچقۇسى! بىۇ يىقىلمىاسي كاتتىا ئابىىدى،ى
ئستلىىۇش سىماسىىىى بىىىىزگە مە ىىىۈ ەەمىىىراھ
بسلغۇسى!!!

پايدىرنمىررې
① ل  .مۇتەللىىىىپي « يىلررغىىىا جىىىاۋاب »ي
ئى،جاس ىەلق نەئرىياتىي  - 2111يىىل 9
 ئاي  - 0نەئر .②ئىىىازاد سىىىۇلتاني « لستپىىىۇلرھ مۇتەللىىىىپ
ئىجادىيىتى ەەققىدە مۇالەىزە »ي « تارىى »

ژۇرنىلى،ى  - 0661يىل  - 00سان.
③سىىىىىەييارە سىىىىىەلەيي « ل  .مۇتەللىىىىىىپ
ئېىىرلىرىدىكى بەدىىىي ئۇسلۇب تسغرى،ىىدا
»ي « تارىى » ژۇرنىلى،ى  - 0662يىل - 0
سان.
مۇەەررىر ې تسىتىقار نۇر ()2111
كسررىكتسر ې ئەمقىقەمەر نياز ()2116
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مۇبارەك لستپۇلرھ تەۋەللۇتىڭغا

رۇقىيەگۈل تۇرسۇن ئايقۇت ()2101
تسق،ان يىل مۇقەددەم كەلد دۇنياغاي
لستپۇلرھ ئاتىدا بىر غايىلىك باالي
قىپقىزىل بايراق،ى تۇتۇي قسلىداي
ئازادلىق ئۇرۇقى چاچتى زىمى،غاي
ەەقىقەت جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

كۈرەئكە جان تىكىپ تۈردنس سەن بىلەكي
« ئەرك » دەي سسققاچقا سەندىكى يۈرەكي
قانخسرالر ئسقىغا كەردىڭ،ەن كركرەكي
ئىر مەردلىك جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

بىر ئرمۈر ئەل ئۈچۈن قىلدى ئى،قىربي
كۈرەر ۋە ئىجادتا يائىدى قاي،ايي
مەردلەرچە بەرگەچكە « يىلررغا جاۋاب » ي
تسق،ان يىل كېيى،مۇ پارلىدى چاق،ايي
ئازادلىق جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

ئېىىردەك جە ىۋار ئرتكەن ئۇ ەاياتي
ئېىىرى ئرمرن ە يۈك،ەك ئىزاەاتي
قەلبىڭدە كركلى ەچ غايەي ئېتىقادي
يانمىدى يسلۇ دىن كەل،ىمۇ ماماتي
ساداقەت جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

قەلەمدە ئسش ئاتتى جاەان ىرالرغاي
يسرۇش يسل كررسەتتى ىارالنغانررغاي
بار بسلۇي تۈمەنمى ئارسىرنررغاي
بائلىدى ئۇالرنى نۇرانە يسلغاي
مەرىپەت جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.
مەرىپەتي ئەم ەك،ى كۈيلىدى ئەبەدي
جاەالەت ئۈستىدىن قىلىپ ئىكايەتي
قاپارغان قسلررغا باغري مۇەەببەتي
ئەل ئۈچۈن يىغلىغاچ تاپتى ەىدايەتي
يسرۇش تاس جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

لستپۇلرھ « يار غۇنچە گۈلۈس ئېچىلد
زۇلمەتلىك دۇنياغا چىراش يېقىلد ي
مى،كى،لەر يۈزى ە كۈلكە قېتىلد ي
« مەرىپەت ناىقى،ى » ئا ر ئېيتىلد ي
يېڭىلىق جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

»ي

يائىدى تارىختا بسلۇي باەادىري
ئىز چېكىپ يىلررنى بسي،ىغا نادىري
سەن ئۇنداش ئەل سري ەن ئست يۈرەك ئائىري
كۈرەئ،ى ئستىدا جان بەرگەن ئاىىري
تەسەددۇش جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

ئېزىل ەن ىەلق،ى ئائىر ئرزنسي
ئەركى،لىك تۇغى،ى ئاستى ي كرتۈردنسي
ەەقىقەت نۇرىغا چرمۈل ەن يۈزنسي
يىغلى،ا يىغلىدى ئەل كۈل،ە كۈلدنسي
قۇت  -بەى جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

ئىجادى كركىدە چاق،ايدۇ چسلپاني
قېرىتىپ يىلررنى ئائىدۇ داۋاني
لستپۇلرھ سەن ئۇلۇش مە ۈلۈك كارۋاني
ئىز بې،ىپ كەلمەكتە تۈمەنلەي ئسغرني
ىۇر دەۋران جارچى،ى ساالم لستپۇلرھي
مۇبارەك ئائىرىى تەۋەللۇتىڭغا.

روەىڭدا لەززەتلىك « ىىيالچان تىلەك » ي

مۇەەررىرې ەەبىبە تۇرسۇن ()2101
كسررىكتسر ې ئەمقىقەمەر نىياز ()2116
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چوڭالر نېمە دەيدۇ
(زىيارەت ىاتىرى،ى)

ئى،مايىل ەېكىى ( )2116سىت،ى،ا يۈسۈي ( )2116ىۇرئىدە سەمى ()2116
زىيارەت ئۇيۇئتۇرغۇچىې « سادا ژۇرنىلى » تەەرىراتى مۇىبىرالر گۇروپپى،ى
« ىىىىىزمەت كسچى،ىىىى » نىىىى ەەر قاي،ىىىى
قىىاترملىردا ئرزى،ىىى تى ىقىىلىك ئىىسرنى،ى
تاپقىىىان بىىىىر نەچىىىچە ەەم،ىىىاۋاش ئاكىىىا -
ئاچىللىرىمىز بىلەن سرەبەتتە ب س لى د ۇ ش.
ترۋەنىىىىىدە بىىىىىۇ قى،ىىىىىقىغى،ا سىىىىىرەبەت
ىاتىرى،ى،ى ەۇزۇرۇ ررغا سۇندۇش.
 .0ئالىد بىىلەن ئىرزىڭررنى قى،ىقىچە
تسنۇئتۇرۇي بەرگەن بسل،ا رر؟
مەن بىىۇىەلچەم ئابىىدۇباقى .مەركىزىىىي
مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى ئۇيغىىۇر تىىىل -
ئەدەبىيىىىات فىىىاكۇلتېتى  - 2112يىللىىىىق
سىىىىى،ىپ ئسقۇغۇچى،ىىىىى .ەىىىىازىر ىىىىىستەن
ۋىريەتلىىىىىىك گۇمىىىىىا نىىىىىاەىيە « ئايىىىىىالرر
بىرلەئمى،ى » دە ئىقلەۋاتمەن.
مەن ئرمەرجىىان ئى،ىىمائىل ئىىارتۇچى.
مەركىزىي مىللەتىلەر ئۇنىۋىرسىىتېتى ئۇيغىۇر
تىىىىل  -ئەدەبىيىىىات فىىىاكۇلتېتى - 2006
يىللىىىق سىىى،ىپ ئسقۇغۇچى،ىىى .ەىىازىر
« قىزىل،ۇ گېزىتى » ئىدارى،ىدا تەرجىمىاني
ئەدەبىىىىىىىىي بەت مىىىىىىىۇەەررىر بسلىىىىىىىىۇي
ئىقلەۋاتىمەن.
مەن گۈلقىىات قۇربانجىىان .مەركىزىىىي
مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى ئۇيغىىۇر تىىىل -
ئەدەبىيىىىات فىىىاكۇلتېتى  - 2116يىللىىىىق
سىىى،ىپ ئسقۇغۇچى،ىىى .ەىىازىر « بېيجىىى
جىلىىىى ئۇنىۋىرسىىىىتېتى » دە ئسقۇغىىىۇچىرر
ىىزمىتى ە مەسىۇل بسلۇي ئىقلەۋاتمەن.

تۈنۈگۈنر تېخىى تە رىتىاش ئېتەكلىرىىدىن
دىلىمىزغىىىا يۈك،ىىىەك ئىىىارزۇ  -ئارمىىىانررنى
پۈكۈيي يىپەك يسلى،ى بسيري ئىەرىققە قىاراي
يسل ئالغان بىر تسي « كارۋانچىرر » ئىدۇش.
مانىىىىا بۇگىىىىۈن بىىىىۇ مەرىىىىىپەت بېغى،ىىىىى
بۇالقلىرىىىىىىدىكى بىلىىىىىىى ئىىىىىەربەتلىرى،ى
ئىچكىىىۈچى « مەسىىىتانىلەر » بسلىىىدۇش .ئەتە
بسل،اي بىۇ گىۈزەل باغ،ىى مە ۈلىۈك ىىۇر
پىىىۇراش چىىىاچقۇچى گۈللىرىىىىدىن ەەسىىىەل
ئىقىىىىلەيي ىەلقىمىىىىزگە سىىىىۇنۈر ئۈچىىىىۈن
تىرىقماقتمىز .ئەمماي ۋاقىتتىن ئىبارەت بىۇ
رەەىم،ىىىىز « قىىىسل » بىزنىىىى دۇردانىىىىلەر
بېغى،ىىىىى « چىقىىىىىد ئىقىىىىكى » دىىىىىن
« جەمىىيەت يسلى » غا قاراي ئىتتىرمەكتە.
ئۇنىىىداقتاي بىىىىز جەمىىىىىيەت يسلىىىىدا دادىىىىل
قەدەملەرنىىى تائىىري ئالغىىا ئىل ىرلىقىىىمىز
ئۈچىىۈني بىىىز ئىىرزىمىزدە قانىىداش ئىىەرتلەرنى
ەازىرلىقىمىز كېرەك؟ « جەمىىيەت يىسلى »
دىكىىى « ىىىىزمەت كسچى،ىىى » غىىا قانىىداش
بۇرۇلىمىز؟ راسىتى،ر بەزىىلەر ئېيتقانىدەك بىۇ
« ىىىىزمەت كسچى،ىىى » غىىا كىىىرىد ئىىۇنچە
تەسمىدۇ؟ ...ئەلۋەتتەي كىسنىررې « چس ،ىى
ئەقلىىىى چىىىس چە » دەپىىىتىكەن .ئىىىۇ ا بىىىۇ
مەسىىىللەرگە بسلغىىان تسنۇئىىىمزنى تېخىمىىۇ
چس قۇرالئىىتۇرۇر ۋە بىىۇ مەسىىىلە ئۈسىىىتىدە
ەەقىقىي بىر ئەمەلىي تەجرىبىلەرنى ئىا رر
ئۈچۈني فىاكۇلتېتىمىزدىن ئسقىۇر پۈتتىۈرني
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بسل،ا روياپقا چىقىارغىلى بسلمايىدىغان ئىىد
ئارقى،ىىىدا
يىىسش .ئىىۇ تىرىقىىچانلىق،ى
تسىتاۋسىىىز داۋاملىقىىىدىغان غەيىىرەت -
جاسارەتي ئرزى ە بسلغىان تسلىۇي  -تائىقان
ئىقەنچ بسلىدىغان بسل،اي ەەرقانىداش ئىقىتا
مۇۋەپپەقىيەت قىازانغىلى بسلىىدۇ .ىىىزمەت
تېپىد تەس دەي قارايىدىغانرر ئىرزى ە ئىرز
روەىىىي بې،ىىىى پەيىىدا قىلىۋالغىىان دەي
قىارايمەن .ئەنە ئىۇنداش « تەس » بسلىۇي
قالماسىلىق ئۈچىۈن چسقىۇم ئىرزى ە قىاتتىق
تەلەي قسيۇيي تىرىقىپ ئىرگى،ىد كېىرەك.
مەن قاي،ى بىر كىتابتىن كررنۋالغىان مۇنىۇ
بىر جۈملە سرزنى بەكر ياقتۇرىمەني ئۇنداقر
تىىسغرا ئېيتىلغانلىقىغىىا ئىقىىى،ىمەنې «
بەل ىلى ۈچى،ى »ي
ئىقەنچ ىىىىىى تەقدىرنى
ئىۇ ا ئى،،ىان ئەسىتايىدىللىق،ى ئىرزى ە
ەەمىراھ قىلىىپي ئىقىەنچ بىىلەن يائىقىى
الزىى.
 .3قىىىىسر تىللىىىىىق مائارىىىىىپ يسلغىىىىا
قسيۇلۇۋاتقىىان بۈگىىۈنكى كۈنىىدە كەسىىپىمىزنى
پۈتتۈرگەنلەرنىىىىىىى ىىىىىىىىزمەت تېىىىىىىپىد
ئى،تىقبالىغا قانداش قاراي،ىز؟
ئى،ىىىمائىلې كىىىۈنىمىزدە
ئرمەرجىىىان
كەسپىمىزدىن ىىزمەت تېپىقتىن ئۈمىد زور
بسلىۋاتىىىىىىىىىىىىدۇ - 2100 .يىللىىىىىىىىىىىىق
ئىمتىھىىىىىانرردىكى تىىىىىىل  -ئەدەبىيىىىىىات
كەسىىىپى ە بسلغىىان ئېھتىيىىاج ئىىاز ئەمەس.
ئسقۇتقۇچىلىق ئىمتىھانىي مەمۇرلۇش ۋە ياكى
كەسىىپىي ئىىسرۇنرر بسل،ىىۇن ئۇيغىىۇر تىىىل -
ئەدەبىيىىاتى كەسىىپى بىىسيىچە ىىىادىى قسبىىۇل
قىلىدىغان ئىد ئسرۇنلىرى،ى ئىد ئسرنى بىۇ
يىلمىىىىۇ چسقىىىىۇم ئرزگەرمەيىىىىدۇ .ئەلىىىىۋەتتەي
ئىمتىھان سىۇئالى،ى ئۇيغىۇرچە ۋە ىەنىزۇچە
بسلىىىىۇر ئەەۋالىغىىىىا قارىتىىىىا سىىىىىز تىىىىىل
سەۋىيىڭىزگە ئاساسەن تىل تالري ئىمتىھان
بەرسىىىڭىز بسلىىىدۇ .مەمۇرلىىۇش ئىمتاەانىىىدا

مەن ئابىىدۇمىجى ئابىىدۇلر .مەركىزىىىي
مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى ئۇيغىىۇر تىىىل –
ئەدەبىيىىىات فىىىاكۇلتېتى  - 2116يىللىىىىق
سىىىى،ىپ ئسقۇغۇچى،ىىىى .ەىىىازىر بېيجىىىى
مىللەتىىىلەر مەدەنىىىىيەت سىىىارىيى « جۇ ىىىس
مىللەتلەر كۇتۇپخانى،ى » دا ئىقلەۋاتمەن.
مەن ئىلھامجىىىان يۇنىىىۇس .مەركىزىىىىي
مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى ئۇيغىىۇر تىىىل -
ئەدەبىيىىىات فىىىاكۇلتېتى  - 2116يىللىىىىق
سىىىى،ىپ ئسقۇغۇچى،ىىىى .ەىىىازىر « ىىىىستەن
ۋىريەتلىىىك چىىىرا نىىاەىيە بسسىىتان يېزىلىىىق
پىىىارتكسم پىىىارتىيە قۇرۇلۇئىىىى ئىقخانى،ىىىى
(تەئكىرت ىادىمى) » دا ئىقلەۋاتمەن.
 .2سىزنىڭچە ىىىزمەت تېىپىد بەزىىلەر
ئسيلىغاندەك ئۇنچىلىك تەسمىدۇ؟
بۇىەلچەم ئابدۇباقىې مېى،ىڭچە ىىىزمەت
تېپىد ئۇنچىۋاال تەس ئەمەسي ەازىر ئاپتسنسم
رايىىسنىمىزدا ىىىىزمەت تېىىپىد يىىسللىر
بارغان،ىېر كېڭىيىۋاتىىدۇي ەەر تۈرلىۈك
ئىمتىھانرر ۋە ئىتىبىار سىياسىەتلەر ئارقىا -
ئارقىىدىن يسلغىا قسيىلىۋاتىىدۇي قى،قى،ىى
تىرىقىىقانر ئىىادەم بسل،ىىا ىىزمەت،ىىىز
قالمايۋاتىدۇي ىىىزمەت تېىپىد تەس دىى ەن
ئۇقىۇم بىزنىى زەەەرلەيىدۇي مەنمىۇ ئىل ىىر
ئۇنداش تۇيغۇدا ئىدىىي ەەتتا بىر تەرەپىتىن
ىىزمەت تېپىد يەنى ياىقىى بىىر ىىىزمەت
ئىسرنى تېىپىد تەس دەي ئىسيريي يەنە بىىر
تەرەپىىتىن ئىىرزنم ە ئىقى،ەلمەسىىلىك
تۈپەيلىىدىن ئسقۇتقۇچىلىىق ئىمتىھانىىدا
قەئقەر ۋىريىتىى قىاغىلىق ناەىيەلىىك - 0
ئستتىۇرى،ى تاللىغىان ئىىدىىي ئەممىا كىىى
بىل،ىۇني نەتىىجەم چىققانىدا قارى،ىام ئائىۇ
نەتىجەم بىلەن ۋىريەتلىك نۇقتىلىق ئستتۇرا
مەكتەپلەرگىمۇ گەي يىسش ئرتەلەيىدىكەنمەني
ئىۇ ا ئىىدىيەمىزدىكى « تەس » دىى ەن بىۇ
ئۇقۇم،ى چىررني تائىريي پۇىتىا تەييىارلىق
بىلەن ئىمتىھانغا ەازىرلى،ىقىمىز كېرەك.
گۈلقات قۇربانجانې ىىزمەت تېپىد بەز
كىقىىىلەرگە تەس تۇيۇل،ىىا يەنە بەز
كىقىىلەرگە ئاسىان تۇيۇلىىدۇي بۇنىڭىدىكى
سەۋەب كىقلەرنى ىىزمەت ئىزدەر جېڭى ە
قىلغىان تەييارلىقى،ىى ئسىقىماسىلىقىدا .
پۇىتا تەييارلىقى بار كىقىلەرگە ەەر قانداش
ئارائىتتىمۇ تەس تۇيۇلمايدۇ.
ئىلھامجان يۈنۇسې ئى،،ان تىرىقىدىغانر

كەسىىىپ ئايرىمى،ىىىغا تالرئىىتا ()中文نىىى
تالرئىىمۇ ئىىاقىرنىلىق - 2116 .يىللىىىق
ئسقۇغۇچىلىر كەسپىمىزنى قاي،ى كەسىپ
تىىىىىۈرى ە كىرىىىىىىدىغانلىقى،ى ئايرىيالمىىىىىاي
مەمۇرلۇققا ئرتۈر نى،بىتى ناەايىتى تىرۋەن
بسلغان.
ىۇالسىەم ئىۇكىي ەەممىمىزنىى تىىل
سەۋىيەسىىىى ەىىىازىرقى ئىمتىھانررغىىىا
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ئسقۇتقۇچىلىقر ياكى كەسپىمىز بىلەن ئەسىر
مۇناسىىىىىىۋىتى يىىىىىسش كەسىىىىىىپلەر ئەمەسي
ئرزىمىزنىىىى ئۇيغىىىۇر تىىىىل  -ئەدەبىيىىىاتى
كەسپى ە مۇناسىىۋەتلىك ىىىزمەت ئىسرۇنلىر
كرپىيىۋىتىپتىىىۇ يىىىاكى يېڭىىىىدىن بارلىققىىىا
كېلىۋىتىپتىىۇ .مىىى،ىڭچە ىىىىزمەت تېىىپىد
ئى،ىىتىقبالى،ى كىىري ئسيرئىىمايي ىىىىزمەت
ئۈچىىىىۈن كېتىىىىىدىغان دەسىىىىمىيى،ى (زۆرنر
قابىليەتلەرنى) كرپرەك ئسيلىقىد كېرەك.
 . 4سىزنى ىىزمەت ئەمەلىيىتىڭىزدىن
قارىغانداي بىر ئىالىي مەكىتەي ئسقۇغۇچى،ىى
جەمىىيەتكە چىقىقتىن بۇرۇن ئرزىدە قانداش
ساپاالرنى ەازىرلىقى كېرەك؟
بىىۇىەلچەم ئابىىدۇباقىې مەن ئىىى،جا غا
قايتىپ ىىزمەت قىلىىد ئۈچىۈن نېمىلەرنىى
ەىىازىرالر كېىىرەك دى ى ەن نۇقتىىىدىن پىكىىىر
قىراليىىىىىمەني چىىىىىۈنكى مەن مۇئىىىىىۇالرنى
بېقىىىمدىن ئرتكىىۈزدنم .بىىىر ئىىالىي مەكىىتەي
ئسقۇغۇچى،ى مې،ىڭچە بسلغانداې
دۆلەت تىلىى بسلغىان ىەنىزۇ تىلى،ىى
كۈچى،ى يېتىقىچە تېرىقىىپ ئرگى،ىقىى
كېرەك .چۈنكى جۇ س پۇقراسىر بسلىدىكەن
ىەنزۇ تىلى،ىز يائار مىۇمكىن بسلمايىدۇ.
ەىازىرقى ئىارائىتتا ىەنىزۇ تىلىى سىىزنى
قانچىلىىىك قىىابىلىيىتىڭىز بىىارلىقى،ى
ئىپادىلەيدىغان بىردى،بىر ئرلچەم ە ئايرند
دى،ەممۇ ئارتۇش كەتمەيدۇي بىۇ ەەقىتە جىىق
تسىتىلىد بىھاجەت.
كىتاب،ىى ئىچىىدىر يائىىماي ئىانچە -
مۇنچە جەمىىيەت كررىقىي نەزەر دائىرى،ى،ى
كېڭەيتىقىىي رىىىال ەايىات،ى چۈئى،ىقىىي
قۇدۇق،ى ئىچىدىكى پاقا بسلۇي قالماسلىقى
كېىرەك .ئۇنىۋىرسىال ساپاسىى،ى يىۇقىر
كرتۈرنئكە ئەەمىيەت بېرىقى كېرەكي چۈنكى
ىىزمەتي جەمىىيەت ەاياتىىدا پەقەت ئىالىي
مەكتەپتىكىىى كەسىىپىم،ىر ئىقىىلىتىمەن
دىىيىد ئەقىلى ە سىىغمايدۇ ەەم رىىىاللىق
بۇنىڭغا يسل قسيمايدۇ .ئۇ ا نەدىن دى،ە ئۇ
يەردىىن چىقااليىدىغان سىاپانى ەىازىرالر
كېرەك.
ئرمەرجىىان ئى،ىىمائىل :نىىاۋادا بىىىز ئىىىرز
كەسپىمىزدىن ىىىزمەت تاپالى،ىاش ئەلىۋەتتە
كەسىىپىي سىىاپايىمىزنى رولىىىدىن يېتەرلىىىك
دەرىجىىىىدە پايىىىدىلى،ىپي كىقىىىىلىك سىىىاپا
جەەەتىىتىن ئىىرزىمىزنى تسلۇقرئىىقا مۇەتىىاج

قات،ىقىقىقا يېتىىدۇ .مىۇەىمى بىزدىكىى
ئۇنىۋىرسال ساپا.
بىۇىەلچەم ئابىدۇباقىې بىزنىى كەسىىپر
ئەمەسي ەىىازىر ەەر قانىىداش بىىىر كەسىىىپ،ى
پۈتتىىۈرگەن ئسقۇغىىۇچىرردا ئسىقائىىر غەم -
ئەندىقىىىە مەۋجىىىۇتي چىىىۈنكى ەىىىازىر ەەمىىىمە
ئىمتىھانرردا دى ۈدەك كەسىىپ چەكلىمى،ىى
بىىاري ئىىۇ ا كەسىىپىى ىىىىزمەت تېپىقىىىمغا
تەسىىىر يەتكىىۈزني قىىاالرمۇ دەيىىدىغان قارائىى،ى
چىىررني تائىىريي ئىقىى،ى ياىقىىى تەرىپىىىدىن
ئسيلىقىىىىىىمىز كېىىىىىرەك .ئسقۇتقۇچىلىىىىىىق
ئىمتىھانىىىىدا ەەمىىىمە كەسىىىىپكە ئاساسىىىەن
پۇرسىىەت بىىاري ئەممىىا مەمۇرلىىۇش ئىمتاەانىىىدا
قىىانۇني كسمپىيىىۇتېر قاتىىارلىق ئىككىىى ئىىۈچ
بىىازارلىق كەسىىىپتىن بائىىقا كەسىىىپلەرنى
تىىىىالرر پۇرسىىىىىتى بەك ئىىىىازي كەسىىىىىپ
چەكلىمى،ىىىى قسيۇلمايىىىدىغان ئىىىسرۇنررغىر
تىىىزىملىتىد مىىۇمكى،چىلكى بىىاري كەسىىپىي
ئىىىسرۇنرر ئىمتىھانى،ىىىىدىمۇ ناەىىىايىتى ئىىىاز
ئۇچرايدۇي ئسقۇتقۇچىلىقتا ەەم مەمۇرلۇق،ىى
بەز ئىىىىىسرۇنلىر كىىىىىاتىپلىقي ئىقىىىىىخانا
ىىزمەتچىلىكىىى قاتارلىقررغىىا جۇ ىىس تىىىل
كەسىىىىىپ
ئەدەبىيىىىىاتى ）（中文دەي
چەكلىمى،ى قسيىدىكەني بەز دوسىىتلىرىى
ئۇقۇئماي مۇئۇ يەرگە تىزىملىتىپ ئاىىرىدا
قاتتىق زىيان تارتتىي ساۋاقدائررنى مۇئۇ
نۇقتىغا ئاالەىدە دىققەت قىلىقىى،ى ئۈمىىد
قىلىمەني ئۇيغىۇر تىىل  -ئەدەبىيىاتى دەي
ئې،ىق بسل،ا تىزىملىتىققا بسلىىدۇي ىەنىزۇ
ئەدەبىياتىي جۇ س ئەدەبىيىاتى دىيىل،ىە بىۇ
بىزنى كەسپ ئەمەس.
ئابدۇمىجى ئابدۇلر :گەرچە ەىازىر قىسر
تىللىق مائارىپ يسلغا قسيۇلۇي ئۇيغۇر تىلىغا
بسلغان ئىھتىيىاج ئازلىىد دەي قارىلىۋاتقىان
بسل،ىمۇ ئەمەلىيەت بۇنىڭدىن ىېلىر يىراشي
قىىىسر تىللىىىىق مائارىىىىپ يسلغىىىا قۇيۇلغىىىان
ئسبيېكترر ئۇيغۇر نسپۇسىى،ى قىانچىلىكى،ى
ئى ىلەيىىىدۇي پەقەت ئۇيغىىىۇرچىر بىلىىىىدىغان
ئۇيغۇرالر قىانچە پېرسىەنت،ى ئى ىلەيىدۇ بىۇنى
ئسيلىقىپ كررنر كېرەك .ىىزمەت ئىىزدەر
جەريانىدا مەن بىر نۇقتىغىا ئاالەىىدە دىقىقەت
قىلىىدىىي يەنىىى ئۇيغىىۇر تىىىل  -ئەدەبىيىىاتى
ئسقۇغىىىىانرر ئۈچىىىىۈن ەازىرالنغىىىىان ئىىىىسرۇنرر
يىل،ېر كرپىيىۋىتىپتۇي بۇرۇنقىدەك نسقىۇل

29

 - 01سان

سادا

كېرەك .ئۇندىر سىلەرنى ىىىزمەت تېىپىد
ۋە بائقا جەەەتلەردە ئى،ىتىقبالىڭرر بسلغىان
بسلىدۇي دەي ئسيريمەن.
 .5مۇئۇ كەسىپ،ى ئسقۇغۇچى،ى بسلۇر
سىىۈپىتىڭىز بىىىلەن ىىىىزمەتكە چىققانىىدىن
كېيىن ئىرزىڭىزدە قانىداش ئىارتۇقچىلىق ۋە
كەمچىلىكلەرنىىىىىى بىىىىىارلىقى،ى ەىىىىىېس
قىلدىڭىز؟
گۈلقات قۇربانجان :مەندە بار بسلغانلىرى،ى
ئىىىارتۇقچىلىق دەي كەتكىلىىىى بسلمى،ىىىىمۇي
يەنىر ترۋەندىكى بىر نەچچە تەرەپلەرنى ەىېس
قىلىىدىىې گەرچە كەسىىپىي جەەەتىىتە بسل،ىىۇن
ياكى بائقا جەەەتىتە بسل،ىۇني بىلىىدىغى،ىى
ۋاي دى ىىۈدەك كىىري بسلمى،ىىىمۇي بىل ەن،ىىى
دادىللىىىق بىىىلەن بائىىقىررغا چۈئەندنرنئىىتە
تەمتىرمەيدىغان جۈرئەت ەىازىرالپتىمەن .يەنە
بىرسىي چەتىىەل تىلى،ىى ئىرگى،ىد بىىلەن
بىىىىرگە قېرى،ىىىدار مىلىىىلەت تىللىرىىىىدىن
قازاقچى،ى ئرگى،ىپ قسيغى،ىممۇ ئەسىقاتتى.
ىەنىىىىىزۇچە ئسرتىىىىىاش تىلىىىىىدا سرزلەئىىىىىتە
قىي،ىلىقىى ئاز بسلد  .بۇمىۇ فاكۇلتېت،ىى
مەكتەي قسي،ىدىكى ۋاقتىمدا نۇتۇش سرزلەر
مۇسابىقى،ى دى ەندەك ئارائىتررنى ەازىرلەي
بەرگەنلىكىدىن بسلىد ئەلىۋەتتە .فاكۇلتېى
ئسقۇغۇچىرر ئۇيۇئمى،ى ۋە مەكتەپ،ى بائقا
ئۇيۇئىىىىىما  -تەئىىىىىكىرتلىرىدا كىىىىىرپلەي
ىىزمەتلەرنىىىىىى ئىقىىىىىلى ەچكەي ىىىىىىىزمەت
جەريانىىىىىدا ئسقۇغىىىىۇچىررنى تەئىىىىكىللەري
يىتەكچىلىك قىلىدي ۋەزىپە ئسرۇنرئىتۇرۇر
جەەەتىىىلەردە ئارتۇقچىلىقررغىىىا ئىىىى ە بىىىسي
قالدىى.
ئىلھامجان يۇنۇس :ئارتۇقچىلىق دى ەندەي
ئرزنم،ىىىى بۇرۇنىىىدىن ئەدەبىياتقىىىا بسلغىىىان
قىزىقىقىىىىىىى ۋە مەركىزىىىىىىي مىللەتىىىىىلەر
ئۇنىۋىرسىىىىىىتېتى تىىىىىىل  -ئەدەبىيىىىىىات
فاكۇلتىتىىىدا ئسقۇيالىقىىىى مەنىىدە مىىۇئەييەن
دەرىجىىدە يېزىقچىلىىقي نۇتىۇش قىابىلىيىتى
يېتىلىىىىدنرد ي بىىىىۇ ئەلىىىىۋەتتە جاپىىىىاكەري
مېھىى،ەتكەر ئۇسىىتازلىرىم،ى ترەپى،ىىى ۋە
نەتىجى،ى .قى،قىغى،ە ئۈچ ئايلىق ىىزمەت
جەريانىىىىىىىىىدا يىىىىىىىىۇقىر  -تىىىىىىىىرۋەن
ىىزمەتدائىىلىرىم،ى ئىجتىمىىائىي ئىىاالقى ە
مىىىىىىىىىاەىر دىىىىىىىىىى ەن باەاسىىىىىىىىىىىغا ۋە
مۇئەييەنلەئتۈرنئىىىىى ە ئېرىقىىىىتىىي ئىىىىۇ
ئىىىىىىىىىىىىىىارقىلىق رەەبەرلىىىىىىىىىىىىىىىرىى ۋە

بسلىمىز .بائقا ساەەدىن ىىزمەت تاپ،اش ئۇ
ىىىىزمەت كەسىىپىي سىىاپا بىىىلەن كىقىىىلىك
ساپانى تەس ەازىرلىقىمىز كېرەك .ئەمەلىىي
ىىزمەتمىىۇ ئىىۇنداشي سىىىزمۇ مۇئىىۇ ئىككىىى
ىىىىل ئەەىىۋال بىىسيىچە ئىىرزىڭىزنى داۋاملىىىق
زەرەتلى،ىڭىز بسلىدۇ.
ئىلھامجىىان يۇنىىۇسې ئىىاۋۋال قىىسر تىىىل
مائىىارىپى تسغرى،ىىىدا سىىرز ئاچ،ىىاشي بىىۇ بىىىر
مۇقەررەرلىىىك .كىقىىى بىىىر ئى،،ىىانرر تىىسپى
ئىچىدە يائىغانىكەني چسقۇم ئۇ بىر تسپ،ى
ئىىاالقە ۋاسىتى،ىىى بسلغىىان تىل،ىىى پىققىىىق
ئى ىلىقىىى كېىىرەك .ئۇيغىىۇر ئىىالىي مەكىىتەي
ئسقۇغۇچىلىرى،ى بەز مەسىىلىلەرگە قارىتىا
پسزىت،ىيەسىىى ئې،ىىىق ئەمەس ەەم مەيىىدانى
مۇسىىىىتەەكەم ئەمەس .ئىىىىىالىي مەكتەپىىىىىتە
ئسقۇئتىن مەق،ەتي بىر كىقىلىك ىىىزمەت
تېپىپي ئىد ەەققىى ئېلىىپ جىان بېقىقىر
ئەمەسي ئەس مۇەىمى ئۇ ىىزمەت ئارقىلىق
ئرزى،ىىى كىقىىىلىك قىممىتى،ىىى ئەمەلىى ە
ئائىىىۇرۇر .ئىىىۇ ا مەيلىىىى قاي،ىىىى تىىىىل
بسلمى،ىىۇني ئىىارائىت،ى قەدىىىرلەيي ياىقىىى
ئى لەر كېرەك .مۇئۇ ۋەزىيەت ئاستىدا بىىر
 بىىىرلەي جەمىىىىيەتكە قەدەم قسيۇۋاتقىىانفىىاكۇلتېتىمىز ئسقۇغۇچىلىرى،ىىى ىىىىزمەت
تېىىپىد ئىقىىىغا كەل،ىىەكي بىىۇنى مۇنىىۇ بىىىر
جۈملە تەم،ىىل ە يىغى،چاقرئىقا بسلىىدۇې «
ئەجىرنىىىىى تې ىىىىى ئىىىىالتۇن »  .مەيلىىىىى
قانچىلىك دا لىق ئۇنىۋىرسىتې ي قانچىلىك
بىىىىازارلىق كەسىىىىپتە ئسقىىىىۇي كېتەيلىىىىىي
ئىزدەنمى،ىىىەكي تىرىقمى،ىىىاشي ئسىقائىىىر
ىىزمەت تېىپىد مەسىلى،ىى قىىيىن بسلىۇي
قالىدۇ .ىىزمەتكە چىققاندىن كېىيىن ئىۇنى
ەىىىېس قىلىىىىپ قالىىىدىمكىي نۇرغۇنلىغىىىان
دا لىىىق ئۇنىۋىرسىىىتېت،ى پۈتتىىۈرگەنلەر بەز
ئستتىىىۇرا تېخ،كىىىسم مەكتەپلەرنىىىى پۈتتىىىۈرني
ىىزمەتكە قات،ائىقانرر قىلغىان ىىزمەت،ىى
ەرددى،ىىىىدىن چىقالمايىىىدىغان ئەەۋالررمىىىۇ
ئۇچرايىىىىىدىكەن .ئىىىىىۇ ا فىىىىىاكۇلتېتىمىزدا
ئسقۇۋاتقىىىان ساۋاقدائىىىررنى ئىدىيەسىىىىدە
ئىىىۇنداش بىىىىر مەسىىىىلە ئايىىىدى بسلۇئىىىى
كېرەككىىىىي سىىىىلەر ەەر ۋاقىىىى ئىىىرزن ررنى
پىىىايتەىتتىكى دا لىىىىق ئۇنىۋىرسىىىىتېت،ى
ئسقۇغۇچى،ى دەپر يۈرمەيي بەلكى ئۇچقاندەك
تەرەققىىىىي قىلىۋاتقىىىاني رىقىىىابەتي ىىىىىرىس
دەۋرىدىكى بىر ئىزدەن ىۈچى دەي بىلىقىىڭرر
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ئەكىل،ى يېتەكچىلىىك كۇرسىلىرىدا سىىزگە
ئرگىتىدۇ .بەز ئالىي  -ئستتۇرا تېخ،ىكىسم
مەكىىىىىىتەپلەردە ئسقىىىىىىۇر پۈتتۈرىىىىىىىدىغان
ئسقۇغۇچىررغىىا ئىىاىىرقى مەۋسىىۇم مەى،ىىۇس
ئىمتىھانررغىىىا تەييىىىارلىق قىلىىىىد دەرسىىىى
ئرتىىۈي بىرىىىدىكەني ئىىۇ ا ئۇالرنىىى ئرتىىۈر
نى،ىىىىبىتى بىىىىىزدىن يىىىىۇقىر ي ىىىىىستەن
پىىىىداگسگىكا ئىىىالىي تېخ،ىكسمى،ىىىى بىىىىر
ئسقۇغۇچى،ى بىلەن بىزنى بىر ئسقۇغۇچى،ى
مەمۇرلۇش ئىمتاەانىىدا سىى،ايدىغان بسل،ىاش
ئىىىۇالر بىىىىزدىن ئېىىى،ىقر ئېقىىىىپ كېتىىىىدۇي
سەۋەبى مەكتىۋ ئۇالرنى ئىاىىرقى مەۋسىۇمدا
مەى،ىىىىىۇس ئىمتاەانغىىىىىا تەربىيەلەيىىىىىدۇ.
ئىىى،جا دا ەىىازىر ەەمىىمە ئسقۇغىىۇچى كۇرسىىتا
ئسقۇيىىىىدۇي بىىىىۇ بىىىىىر يىىىىۇقىر دولقۇنغىىىىا
ئايلى،ىۋاتىدۇي رىقابەت ئى،تىايىن كەسىكىن.
ئىىۇ ا بىىىردىن بىىىر تەۋسىىىيەمي ئامىىال بسل،ىىا
ئسقىىۇر پۈتتىىۈرگىلى بىىىرەر يىىىل قالغانىىدىن
بائري يۇرتررغا قايتىپ مەى،ۇس مەمۇرلۇش
ەەم ئسقۇتقۇچىلىىىىىق ئۈچىىىىۈن تەييىىىىارلىق
كۇرسىىىىرردا ئسقىىىىۇ رري نەچىىىىچە يىللىىىىىق
تەجرىبى،ى بار ئسقۇتقۇچىرر دەرس سىرزلەيدۇي
پايدى،ىىىىى بەك كىىىىريي ئانىىىىدىن مەكتەپىىىىتە
مەمۇرلىىىۇش ەەم ئسقۇتقۇچىلىىىىق ئىمتاەىىىانى
تەكرار سىى،ىپى تەسىىس قىلىىپ ئىرز  -ئىارا
يېتەكچىلىىىىىك قىلىقىىىىىپ ئرگەن،ىىىىە ررمۇ
بسلىدۇي تەييارلىق،ىز قالما رر.
ئابدۇمىجى ئابدۇلرې ەەر يىلى ئسقىۇر
پۈتتۈرىۋاتقانررنى سانىغا قارى،اقر ىىزمەت
قانچىلىىىك رىقىىابەت تەلەي
تېپىقىى،ى
قىلىىدىغى،ى،ى تسلىۇش ەىېس قىراليمىىزي
ئەمما بۇنىڭدىن ۋايىى يەپر ئرتۈي كېتىقىمۇ
ەەم تسغرا ئەمەسي سىىزدە ئەگەر بائىقىررنى
رىقابەتتە بې،ىپ چۈئكىدەك ئىقتىدار بسل،ا
سىىز ىىزمەت،ىى ئەمەسي ىىىزمەت كىلىىپ
سىىزنى تالريىدۇ .ئىرزىڭىزدە زۆرنر بسلغىان
قىىابىليەتلەرنى ەىىازىرالي بسل،ىىىڭىزال
ىىىزمەتتىن غەم يىيىقىىڭىزنى ەىاجىتى
يسش.
گۈلقات قۇربانجانې ىىزمەت تېپىد بەزەن
كىقلەرگە تەس تۇيۇل،ا يەنە بەزەن كىقىلەرگە
ئاسىىىىان تۇيۇلىىىىىدۇي بۇنىڭىىىىدىكى سىىىىەۋەب
كىقىىىلەرنى ىىىىىزمەت ئىىىىزدەر جىڭىىىى ە
قىلغىىان تەييارلىقى،ىىى ئسىقىماسىىلىقىدا.
پۇىتا تەييايلىق بسلغان كىقلەر ەەر قانىداش

ىىزمەتدائىىلىرىم،ى ئىزچىىىل قسللىقىىى ۋە
كر ۈل برلۈئى،ى قسلغا كەلتۈرەلىىدىى .يېىزا
ىىزمىتىىىدە ئاساسىىەن دەم ئىىېلىد دەيىىدىغان
ئۇقۇم بسلمايدۇي ئۇنداش ئەەۋال ئاستىدا مەن
ەىىىاردىى  -تالىىىدىى دىىىىمەيي تاپقىىىۇرۇلغان
ۋەزىپىلەرنىىى ئەسىىتايىدىلي كر ىىۈل قسيىىىۇي
ئسرۇندايي ياىقى باەاالرغىا ئېرىقىتىىي ئىۇ ا
مەن ئرزەمىىىىىىىىىىدە ئەسىىىىىىىىىىتايىدىللىق ۋە
ئى،چىكىلكتىن ئىبارەت بىىر ئىارتۇقچىلىقمۇ
بار دەي ئىسيريمەن .كەمچىلىكلەرنىى ئېلىىپ
ئېيت،اشي مەندە كەمچىلىك تسال .ىىىزمەتكە
چىقىىىىىپر ەىىىىېس قىلغانلىرىمىىىىدىني بەز
ۋاقىترردىكى ەەددىدىن زىيادە ئالدىرا غۇلۇش
ۋە زىيىىادە ەاياجانلى،ىىىپ كېىىتىد تۇيغۇسىىىي
بەزىبىىىىىىىر رەەىىىىىىبەرلەر ئالدىىىىىىىدا سىىىىىىەل
جىددىيلىقىىىىپ قىىىېلىد قاتىىىارلىقرر بىىىۇ
مەسىىىىىلىلەرنى ەەرگىىىىىز سىىىىەل قارائىىىىقا
بسلمايدىغانلىقى،ىمۇ تسنۇي يەتتىى.

 .6ىىىزمەت تېىپىد نىرۋەتتە ئىالىي
مەكتەي ئسقۇغۇچىلىرى،ى « بىار قاتمىا »
.ئرزىڭىزنىىى
مەسلى،ىىى ە ئايرنىىد
ئەمەلىيىتىدىن قارىغانداي ىىزمەت تېىپىد
ئۇنچە قىيى،مۇ؟
بىىۇىەلچەم ئابىىدۇباقى :مېىى،ىڭچە بسلغانىىدا

تىرىقىىقان ئىىادەم ە تەس ئەمەسي مەكتەپ،ىىى
پۈتتۈرنپر ئىمتىھانغا ئۇدۇل كىرىپ كەتىمەيي
ئىىىاۋۋال يېتەكچىلىىىىك كۇرسىىىلىرىدا ئسقۇسىىىا
بۇنى ناەايتىمۇ بەك پايدى،ىى بىار .مې،ىى
ەىىىېس قىلىقىىىىمچە ئىمتىھىىىان ەەققىىىىدە
تسنۇئىىىىىقا ئىىىىىى ە بسلمىىىىىاي ئىمتىھانغىىىىىا
قات،ائىىىىقانررنى ئرتىىىىۈر نى،ىىىىبىتى بەك
تىىىرۋەن .بسلۇپمىىىۇ مەمۇرلىىىۇش ئىمتىھانىىىىدا
ئېقىپ  -تېقىىپ تۇرغىان مىسل بىلىىى -
قىىابىلىيەت،ى ئەمەسي بەلكىىى تىىاكتىكى،ىي
چەبدەسىىىىلىك،ىي ئىمتىھىىىىان ماەىىىىارىتى،ى
سىىىىى،ايدىغان سىىىىۇئالرر كىىىىري سىىىىالماق،ى
ئى ىلەيىىدۇي يىىالغۇز سىىۇئال ئىقىىلەي كىتىىاب
كررگەن بىلەنر بۇنى ەەل قىلىىپ كەتكىلىى
بسلمايدۇي ەەتتاكى ماقالە قى،ىىمى سىىزنى
ئرتكىىىىۈر قەلەم قىىىىۇۋۋىتىڭىزي ئىقىىىىلەتكەن
پاساەەتلىك سرز جۈملەي ماقال  -تەم،ىلي
ەېكمەتلىىىك سىىرزي نەقىللىرىڭىزنىىى ئەمەس
بەلكىىى مىىۇقىى قېلىپقىىا چۈئىىۈي كەتىىكەني
مىىۇنتىزىى قۇرۇلمىىىدىكى ئىىاددىير بىىىر پىىارچە
يىىازمى،ى تەلەي قىلىىىدۇي بىىۇ قىىۇرۇلمى،ى ۋە
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سىڭىلللىرىىي سىلەر ئەس ئاۋال ئەنە ئۇنداش
بىر دا لىق ئۇنىۋىرسىتېت،ى ئسقۇغۇچى،ىى
بسلغىىىانلىقىڭررنى ەەر ۋاقىىىى قەدىىىىرلەيي
ئۇسىىتازلىرىمىزنى ئەم ىكى،ىىى ەىىررمەتلەي
تىرىقىىىپ ئسقىىۇ رر .مەكىىتەي دەرۋازى،ىىىدىن
چىقىپ كەتكەن كۈندىن بائريي ئرزن ررنى
ئسقىىۇر ەاياتىڭررغىىا ئېچى،ىىىدىغان ئەمەسي
بەلكىىىى پەىىرلىىىىك تۇيغۇسىىىى بىىىىلەن نەزەر
سالىدىغان بىىر كەيپىيىات ەىازىرالر ئۈچىۈن
تىرىقىىىىڭرر .ئىىىۇزۇن گەپ،ىىىى قى،ىىىقارتىپ
ئېيت،ىىاشي ئەس ئىىاۋال ئرزن ررغىىاي ئۇنىىدىن
قال،ا جەمىىىيەتكە يىۈز كېلەلەيىدىغان ئىادەم
بسلۇر ئۈچۈن مۇستەەكەم ئاساس سېلىڭرر.
مەن يەنە ئىىىۇنداش بىىىىر نەرسىىىى،ى ەىىىېس
قىلدىمكىي يائلىق گۈزەل ئىىكەني ئەنە ئىۇ
باەار پەسلىدەك ئىللىقي گىۈزەلي نەۋقىىراني
جىلىىۋى ەر دەۋرنى ى ئىچىىىدە ئسقىىۇر ەايىىاتى
ئەس كر ۈللۈك ۋە چىن ەىېس  -تۇيغۇالرغىا
تسيۇنغىىان بىىىر مەۋسىىۇم ئىىىكەن .ئاىىرىىىدا
ەەممىڭررنىىىىىى تېىىىىى،ى ە سىىىىىاالمەتلىكي
ئسقۇئۇ ررغا ئۇتىۇشي بىارلىق ئىقىلىرىڭررغا
بەرىكەت تىلەيمەن.
ئرمەرجان ئى،ىمايىلې يىۈرەك سىرزلىرىى
جىىىق .سىىىلەر مەكتەپتىكىىى چىىېغىڭرردا
سى،ىپقا كرپرەك كىرىۋىلىڭرر .ئۇستازالرنى
ئۈگىىۈتلىرى،ى جىقىىراش ئىىا لىۋىلىڭرر.
ياتاق،ى مېھرى ە تازا قې،ىۋىلىڭرر .ئۇنداش
بسلمايىىىدىكەني ئسقىىىۇر پۈتتۈرگەنىىىدە
ئەسلى ۈدەك ئەسلىمىمىز ئاز بسلۇي قالىدۇ.
بسل،ا بېيجىڭ،ى ەەمىمە يېىرى ە بېىرىڭرري
رەسىم ە جىق چۈئۈ رري ەەر بىر كررسىە رر
« ئىىاھ مەكىىتەي ەايىىاتى » دەي تىىاتلىق
ەې،ررغا چرمى،ىلەر.
ەەممىمىىىز ئەدەبىيىىات كەسىىىپى،ى
بالىلىر  .ئۇنداش تۇرۇقلۇش ئەدەبىي ئەسەر
يازالمى،اش نېمىققا بۇ كەسىپتە ئسقىۇيمىز.
ئەسەر يېزىپ ئىېرن قىلمى،ىاش بىۇنى نىېمە
دەيمىز .سىىلەرنى ەەرقاي،ىى مەتبۇئىاترردا
ئاكىا  -ئىاچىلىرىڭرر بىاري ئىۇالر سىىلەرنى
قسلريدۇ.
ئاىىرىىىدا بىىىر مىىرەتىرەم ئۇسىىتازغا ىىىىىىى
ئابىىدۇرەئسي مىىۇئەللىم ە سىىاالم ئېيتىىىۋاالي.
سىز فاكۇلتېتىمىزدىكى ئەس ياىقى ئۇستاز.
ئىىۇنداقر ئۇيغىىۇر ىەلقىمىزنىىى ەىىررمەتكە
سازاۋەر جامائەت ئەربابىي بىباەىا ئىالىمىمىز.

ئارائىتتىمۇ تەس تۇيۇلمايدۇ.

 .7ئاىىرىدا فاكۇلتېتىمىزدا ئسقۇۋاتقان
ئى،ى  -سىڭىلررغا دەيدىغان قانداش يۈرەك
سرزلىرىڭىز بار؟
بۇىەلچەم ئابىدۇباقىې ئادەم،ىى ئسقىۇر

ەايىىاتى تسلىمىىۇ گىىۈزەل ەەم مەنىلىىىك
بسلىدىكەن .بىۇنى ئسقۇئى،ى تاماملىغانىدىن
كېىيىن ئانىدىن ەىېس قىلىىدىكەنمىزي ئانىا
مەكتىپىمىزنىى ەەر بىىر ئەسلىمى،ىى،ى
كىىرزلىرىمزنى يائىىري تىىۇرۇي ئەسىىكە
ئالىىىدىكەنمىزي گىىۈزەل كىىۈنلىرىمىزگە
ئاترن،ىاشي ئەك،ىىچە بىھىۇدە ئرتكىۈزگەن
كىىىۈنلىرىمىزگە ئىىىىچ  -ئىچىمزىىىىدىن
ئركۈنىدىكەنمىزي مې،ى سريۈملۈك ئى،ىى -
سىڭىللىرىمغا دەيدىغان يۈرەك سرزلىرىى:
 .1كەسىىپ،ى چىىن دىلىىدىن سىري ەني
ئائىۇ كەسىىپ ئۈچىۈن زىھ،ىىي قىۇۋۋىتى،ى
سەري قىلىق،ى نىىيەت قىلغىانرر ئامىال بىار
يۇقىر ئررلەي ئسقۇ رر.
 .2قايتىپ كېلىپ ئرز يسلۇم،ى تاپىمەن
دەيدىغانرر كەسىپ،ى ئرگى،ىد بىلەن بىللە
ىەنزۇ تىلىغا ئاالەىدە ئەەمىىيەت بىىرىڭرري
بسلمى،ا جان باقماش تەسكە تسىتايدۇ.
 .3مەكتەپتىكىى بىلىىىى مۇەىتى،ىى
قەدرى ە يېىتىڭرري ئسقۇتقىۇچى  -ئۇسىتازالر
بىلەني ياتاقداري ساۋاقدائىلىرىڭرر بىىلەن
كەسىىپ ەەققىىدەي جەمىىىيەت ەەققىىدەي
ئىلىى ەەققىدە پىكىرلىقىىڭرري مىۇالەىزەي
مۇنىازىرە قىلىڭىرري قايتىىپ كەل ەنىدىن
كېيىن ئۇنداش پۇرسىەت كىري بسلمايىدىكەن.
ەەمىمە ئادەم،ىى مەدەنىىيەت سەۋىيەسىىي
بىلىىى قۇرۇلمى،ىىي ئىدىيەسىى ئسىقىار
بسلماسىلىق سىەۋەبىدىن مەكتەپتىكىىدەك
ئىلىىى پىۇراي تۇرىىدىغان مۇەىتقىا بىۇ يەردە
ئىرىقكىلى بسلمايدىكەن.
 .4بىيجىڭ،ى ەەر بىر ئەۋزەللىكىىدىن
تسلۇش پايدىلى،ىپ ئرزۇ ررنى ئۇنىۋىرسىال
ساپايىڭررنى يۇقىر كرتۈرنئكەي بائقىرردىن
ئاالەىدە پەرقلى،ىپ تۇرىدىغان ئارتۇقچىلىققا
ئى ە بسلۇئقا تىرىقىڭرر.
قى،قى،ىي ئالىي مەكتەپتىكىى ەەر بىىر
قەدىمىڭرردىن گۈل ئۈندنرني مېڭىڭرر.
ئىلھامجان يۇنىۇسې مەركىزىىي مىللەتىلەر
ئۇنىۋىرسىىىىىىتېتى تىىىىىىل  -ئەدەبىيىىىىىات
فاكۇلتېتىىىىىىىدا ئسقۇۋاتقىىىىىىان ئى،ىىىىىىىى -
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ئاىىرىىىىىىىىىدا بىىىىىىىىارلىق ئى،ىىىىىىىىى -
سىىىىىڭىللىرىم،ى تېىىىى،ى ە سىىىىاالمەتلىكي
ئرگى،ىقى ە ئۇتۇش تىلەيمەن!
ئابدۇمىجى ئابدۇلرې سريۈملۈك ئى،ىى -
سىڭىللىرىىي يۈرەك سرزنم ئسرنىىدا سىىلەرگە
ئۈچ كىچىككىى،ە تەلەپ،ىى ئستتۇرىغىا قسيغىۇم
بىىىىاري ئىىىىۇالرنى ئەسىىىىتايىدىل ئسيلىقىىىىىپ
باق،ا ررې
بىرى،چى،ىىىىي ئامىىىال قىلىىىىپ ئىلمىىىىي
تەتقىقات پائالىيەتلىرى ە كرپرەك قات،ىقىىپ

ئىىىاش بائىىىلىق كىقىىىىلەرنى ەەممى،ىىىى
ەىىررمەتكە سىىازاۋەر ئەمەسي لىىېكىن سىىىزنى
بېقىىىىڭىزدىكى ەەر بىىىىر تىىىال ئىىىاش چىىىاچ
ىەلقىمىىىىز ئىلم ەرلىكىىىىدە ەەر بىىىىر تىىىۈي
« كىىرچەت » كە سىىىڭدنرگەن ئەجرىڭىزنىىى
ئىىاەىد  .بىىىز  - 2116يىللىىىق سىىى،ىپ
ئسقۇغىىىۇچىلىر بىىىۇ ەايىىىاتىمىزدا سىىىىزنى
سىىىېغى،ىد ۋە ەىىىررمەت ئىلكىىىىدە ئەسىىىلەي
تۇرىمىز .تسغراش يېقىدا يائاس.
گۈلقات قۇربانجىانې سىريۈملۈك ئى،ىى -
سىڭىللىرىىي يۈرەك سرزنم ئسرنىىدا سىىلەرگە
ئۈچ كىچىككىى،ە تەلەپ،ىى ئستتۇرىغىا قسيغىۇم
بىىىىاري ئىىىىۇالرنى ئەسىىىىتايىدىل ئسيلىقىىىىىپ
باق،ا ررې
بىرى،چى،ىىىىىىي بىل ەن،ىىىىىى يۈرەكلىىىىىىك
سرزلە رري جۈرئەتلىك بسلۇ رر.
ئىككى،چى،ىىىىىىىىىىي فاكۇلتېت،ىىىىىىىىىى
ئسيۇئىىىىتۇرغان مۇسىىىىابىقىلىرى،ى قسلىىىىدىن
بەرمە ىىىىىىرري ەەر قانىىىىىىداش پائىىىىىىالىيەتكە
ئاكىتىپلىق بىلەن قات،ىقىڭرر.
ئۈچى،چى،ىي ئىمتىھان بسل،ا قات،ىقىپ
قسيۇ رري ئرتەلمى،ىە رر تەييىارلىق قىلىىپ
يەنە قات،ىقىىىىىڭرر .ئامىىىىال بىىىىار ئېلىقىىىىقا
تې ىقلىك گۇۋاە،ىامىلەرنى (چەتىىەل تىلىى
دەرىىىىجە ئىمتىھىىىانى گۇۋاە،امى،ىىىىي HSK
يۇقىر دەرىىجە سىەۋىيە سىى،ار ئىمتىھىانى
كې،ىقكى،ىي كسمپىيۇتېر دەرىجە ئىمتىھانى
گۇۋاە،امى،ىىىي ئسقۇتقۇچىلىىىق سىىاالەىيەت
گۇۋاە،امى،ىىىىىىى قاتىىىىىىارلىقرر) ئېلىقىىىىىىقا
تىرىقىىىىىڭرر .چىىىىۈنكى بىىىىۇ گۇۋاە،ىىىىامىلەر
ئسقۇغۇچى،ىىىى قىىىابىليىتى،ى ئى،ىىىپاتري
برىىىىدىغان ۋە كەسىىكىن رىقىىابەت جەريانىىىدا
ئسقۇغىىۇچى،ى تىىاللى،ىد پۇرسىىىتى ە ئىىى ە
قىلىىدىغان بىر ياىقى قسرال.
ترتى،جى،ىي بەدەن چې،ىقتۇرۇئقا كرپرەك
ئەەمىيەتلىىىىىك بەرسىىىىە رري مەكتەپ،ىىىىى
تەنھەرىىىكەت يىغى،ىىىدا بىرى،چىلىك،ىىى يىىاكى
ئىككىچىلىك،ىىى قسلغىىا كەلتۈرنئىىكە غەيىىرەت
قىل،ىىا رر (بىىىۇ مېىى،ىڭر ئەمەسي مەكىىىتەي
پۈتتۈرگەن بىارلىق ئاكىا  -ئىاچىرر ئەمەلى ە
ئائۇرالماي ەەسرەتتە قالغان ۋە سىلەردىن زور
ئۈمىدلەر بىلەن كۈتىۋاتقان چسس ئىد).

بەرسە رر (مەسىلەن 小桶杯دى ەندەك).
ئىككى،چى،ىىىىىي ەىىىىازىر ەەممىڭىىىىرردا
كسمپىيۇتېر باري بسل،ا كسمپىيىۇتېردىن كى،ىس
كررنر ياكى ئسيۇن ئسي،ائىتا ئەمەسي ماقىالە
يېزىقتا ياكى ئىلمىي ماقالىلەرنىي ەەر ىىل
ماتېرىيىىالررنى ئىىىزدەر قاتىىارلىق ئىقىىرردا
كرپرەك پايدىرن،ا رر.
ئاىىرىىىىىىىىىدا بىىىىىىىىارلىق ئى،ىىىىىىىىى -
سىىىىىڭىللىرىم،ى تېىىىى،ى ە سىىىىاالمەتلىكي
ئرگى،ىقى ە ئۇتۇش تىلەيمەن!
سرەبىتىمىز مۇئۇنداش ئاىىرالئىتىي بىۇ
قېتىمقىىى سىىرەبىتىمىز ساۋاقدائ ىلىرىمىزغا
ئىلھىىىىام ۋە مەدەت بېرەلى،ىىىىەي بۇنىڭىىىىدىن
كېيى،كىىىىىىىىى ئسقىىىىىىىىۇر نىقىىىىىىىىانى،ى
ئايدىڭرئتۇرۇۋىلىقىىىغا ئىىاز  -تىىسال يىىاردىمى
بسل،ىىىا قىلغىىىان ئەم ىكىمىىىىزدىن ئىىىالەمچە
ىۇئىىال بسلغىىان بسالتتىىۇش .سىىەەىمىپىزنى
چەكلىىىىىك بسلۇئىىىىى تۈپەيلىىىىىدىن كىىىىري
ئسقۇغۇچىررنى زىيارەت قىرلمىدۇش .مۇمكىن
بسل،ا كېي،كى ساندا تېخىمۇ نىادىر سىرەبەت
ىاتىرىلىرى،ىىىى ساۋاقدائىىىرر بىىىىلەن يىىىۈز
كررنئىىىدىغانلىقىغا ئىقىىى،ىمىز .ئاىىرىىىدا
بىزنى سرەبىتىمىزگە ئىقىتىراك قىلغىاني
بىزنى بۇ قېتىمقى زىيارىتىمىزنى قسلري -
قىىىىىۇۋەتلى ەن ئاكىىىىىا  -ەەدىلىرىمىىىىىىزگە
تەئەككۈر ئېيىتىد بىىلەن بىىرگەي ئۇالرنىى
تې،ى،ىىى سىىاالمەتي بۇنىڭىىدىن كېيى،كىىى
ىىزمىتى،ىىىىى ئۇتۇقلىىىىۇشي تۇرمۇئىىىى،ى
بەىتلىىىىك بسلۇئىىىىغا چىىىىن كىىىر لىمىزدىن
تىلەكدائمىز .رەەمەت سىلەرگە!

مۇەەررىر ې مەريەم ۇل تۇرسۇن ()2119
كسررىكتسر ې ماەىرەم تۇرسۇنتسىتى ()2119
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ھەي ،مۇھەببەت دېگەن...
(ەېكايە)

ئۇرايىمجان ساۋۇت ()2100
كر ۈل،ى كەي،ى ە كىرمەسي
كر ۈل ەەر يانغا بائريدۇ.
سەمەرقەنت،ى ئالمى،ىدەكي
ئاپىرىپ چرللەرگە تائريدۇ.
 ىەلق قسئىقىقس غۇرىقىي يەنىى كەپ،ىىز بالىررنىى تىلىى
بسيىچە ئېيتقاندا « جەن،ەتتىن كەل ەن سىادا
» چېلى،ىىىىد  .تاقەت،ىىىىىزلەن ەن مىىىىىۇرات
سى،ىپتىن تسپتەك قا قىغان پېتى چىقىىپي
ئۇدۇل ياتاققا قاراي چاپتى.
مىىىىۇرات ياتاققىىىىا كىىىىىرىپر ئالىىىىدىرار
تەييارلىقى،ى بائلىۋەتتى .ئاۋال چاچلىرى،ى
يۇيد ي سىاقال  -بىۇرۇتى،ى ئالىد  .ئانىدىن
كىيىى ئىقكابى،ى بىر ەازا ئىاىتۇرۇي يىۈرني
ئىىىرتكەن ەەپىىىتە ەايۋانىىىاترر باغچى،ىىىى،ى
يې،ىىىدىكى كىىىىيىى  -كىىېچەك بازىرىىىىدىن
قىممەت باەادا سېتىۋالغان كىيىملەر بىىلەن
ئىىىرزى،ى بائىىىتىن  -ئايىىىاش يېڭىلىىىىد .
ئاىىرىىىدا ئەيىى،ەككە قىىاراي ئىىرزى،ى قايتىىا -
قايتىىىا « كىىىارانتىن » دىىىىن ئرتكۈزگەنىىىدىن
كېىىيىن ئەيىى،ەككە قىىاراي مىيىققىىىدە كۈلىىۈي
قسيۇي چىقىپ كەتتى.
قىزىق يېر ئىۇكىي مۇئىۇنداش ىۇئىال
كۈندىمۇ ئۇنى ئسس قاپىقى تىارتىپر تىۇراتتى
(چس ررنى دىيىقىچە ئسغىۇل بالى،ىى ئىسس
قىىاپىقى تارت،ىىا پېقىىكەلچىلىك بىىسالرمىد).
بىىىراشي مىىۇرات بۇنىڭغىىا ئىىانچە پەرۋا قىلىىىپ
كەتمىىد  .ىۇئىىاللىقىدا « كسنىا جىىاي » غىىا
بالدۇرال يېتىپ كەلد .

بۈگىىىىۈنكى دەرسىىىىلەر مىىىىۇرات،ى پەقەتىىىىر
قىزىقتۇرالمىىىد  .ئىىۇ ەەر قىىانچە قىلىپمىىۇ
دىققىتى،ىىى مەركەزلەئىىتۈرەلمىد  .ئەلىىۋەتتە
ئۇمۇ سەۋەب،ىز ئەمەس .بۈگۈن ئۇنى ئۈچىۈن
ئاالەىىىدە بىىىر كىىۈن .يەنىىى مەدىىى،ە بىىىلەن
مۇەەببەتلەئكى،ى ە بىر يىل بسلغان ىىاتىرە
كۈنى .ئۇ ا ئۇنى ئەس  -ياد بىۇ كىۈن،ى
قانىىىداش ئرتكۈزنئىىىتە قالىىىد  … « .ەە…
ئالد بىىلەن ‹ئامان،ى،ىاىان رى،ىتسرانى› غىا
بېرىپ ئېغىزغىا تېتىغىۇدەك بىىر ۋاا تامىاش
يې،ەكي ئاندىن تاماش سىڭدنرگەچ رومانتىىك
ەىىىىىېس  -تۇيغىىىىىۇالر ئىلىكىىىىىىدە كسچىىىىىا
ئايرن،اش… ياشي ياش! كى،س كررني كىېلىد
كېىىرەك .ئىىۇنداش بسل،ىىا تېخىمىىۇ رومانتىىىك
بسلىىىىدۇ .يەنە » ...تېلېفسن،ىىىى ئەن،ىىىىز
تىترىقى ئۇنى ىىيالى،ى چالغۇتىۋەتتى .ئۇ
ئالدىراي تېلېفسن،ى قسلىغىا ئالىد  .ئەسىلىي
مەدىىى،ە ئۇچىىۇر يسللىغىىان بسلىىۇيي ئۇچىىۇر «
كەچتە كسنا جايدا ساقريمەن » دەي قى،ىقىر
يېزىلغانىد .
مىىۇرات ۋاقىت،ىىى تسئۇئىىى،ىي ئىىېرىن
پەيتلەرنىى تېىىزرەك كېلىقىى،ى تەقەززالىىىق
بىىىلەن كۈتىىۈي قىىسل سىىائىتى ە تەلمىىۈرني
قىىارايتتى .قانچىلىىىك ۋاقىىى ئىىرتكەنلىكى
نىىىىامەلۇم .ئىىىىاىىر دەرسىىىىتىن چۈئىىىىۈر
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مەدىىىى،ە ئىىىازغى،ە سىىىۈكۈتتىن كېىىىيىن
سرزلىد ې  -مىۇراتي مەن بىۇ ئىقى،ى كىري
ئسيرئتىى .بىز ئايرىلىپ كېتەيلى.
 نىىېمە؟…ي  -مىىۇرات بېقىىىدىن بىىىرچىىېلەك سىىۇ قۇيغانىىدەك چرچىىۈي كەتتىىىي -
نېمە؟ نېمە دەۋاتى،ىزي مەدى،ە؟ نېمە ئۈچۈن؟
 بىىىىىز بىىىىىر – بىرىمىىىىىزگە مىىىىاسكەلمەيدىكەنمىز.
 ياشي بۇ راس گېپىڭىز ئەمەس .زادنېمە بسلد ؟
 مەن…مەن…ي  -دىىىىىىىىد قىىىىىىىىزدۇدۇقلىغى،چەي  -مې،ى كەچىۈرنسي مىۇرات.
مې،ى كر لۈمدە بائىقا بىرسىى…ي  -قىىز
گېپى،ىىىى تىىىىۈگەتمەير ما مىىىاقچى بسلىىىىۇي
ئارقى،ىىىىغا ئررنلىىىد  .ئىىىۇ ئەسىىى،ادا مىىىۇرات
قىزنى بىلىكىدىن كاپر قىلىپ تۇتۇيې
 نېمە؟ ئەم،ە مې،چۇ؟ قې،ى دە ەي سىزمې،ى ەەقىقىىي ياىقىى كىررني باققىانمۇ؟ -
دەي سسرىد .
 …يىىىىا…يىىىىاش..ي  -دىىىىىد قىىىىىزدۇدۇقري.
 ئەم،ىىىىەي بىزنىىىىى بىىىىىر يىللىىىىىقمۇەەببىتىمىز نېمى ە ەې،اي؟
 ئىىىىۇ چاغىىىىدا سىىىىىز بەك كەيىىىى،ىم ەكىرۋالغاچقىىىىا « يىىىىاش » دىيەلمى ەنىىىىتىى.
بىراشي مې،ى ئۇنچە ياىقى كررگى،ىڭىزدىن
تسلىمۇ مى،،ەتدارمەن.
 ئې،ىىى ي سىىىزگە قىلغىىان ئەقىىىدەم!ئەجىبىىىىىاي سىىىىىىز مې،ىىىىىى قەلبىم،ىىىىىى
ئسيلىمىىىىىىىىىىىىىدىڭىزمۇ؟ مەن تېخىىىىىىىىىىىىى
مىىىۇەەببىتىمىزنى پەرەىىىاد – ئىىىېرى،لەرنى
مۇەەببىتىدەك چىىن مىۇەەببەت دەي ئىسيري
يۈرنپتىكەنمەن.
 پەرەىىاد – ئىىېرى،لەرنىڭكىدەك چىىىنمىىىۇەەببەت؟ پەرەىىىاد – ئىىىېرى،لەرنىڭكىدەك
چىىىن مىىۇەەببەت ئىىۇالر بىىىلەن تەس قەبىىرى ە
كرمۈلۈي كەتكەن مۇرات! سىز ەى،دى،تان،ى
مىىىىىىىۇەەببەت كى،ىىىىىىىسلىرنى بەك كىىىىىىىري
كررنۋىتىپ،ىز…
ئەمد مۇرات ئرزى،ى زادىىر تۇتۇۋااللمىىد
– دەي مەدى،ەنى « چا ڭىىدە » بىىر تەسىتەك
سىىىالد  .قىىىىز يۈگىىىۈرگى،ىچە قارا غۇلۇقتىىىا
غايىىىا بسلىىد  .ئەس – ەسئىىى،ى يسقاتقىىان
مۇرات مەدى،ەنى ئارقى،ىدىن بىر ەازا قىاراي
قالىىد  .قانچىلىىىك ۋاقىى ئىىرتتىكىني بىىىر

مەكىىىتەي مۇراسىىىىى زالى،ىىىى جەنىىىۇب
تەرىپىىىىدە بى،ىىىاالر ئىىىاالس بسلىىىۇيي چىىىسس
يسلررنىىىى ئىككىىىى قاسىىى،ىقى ياپيېقىىىىل
چىملىىىق .چىملىىىىق ئۈسىىىتى ە ەەر ىىىىىل
ئىىەكىلدىكى رە ىىارەس تائىىررنى ئەگىىر -
بىىۈگر ئىىەكىلدە يىىاتقۇزۇي سىىۈنىىي چىغىىىر
يسلرر ياسالغان .چىغىر يسلررنىى بسيلىرىغىا
قارىغايي ئاكات،ىيە قاتارلىق مەنزىرە دەرەىلەر
تىكىلىىىى ەن .دەرەىلەرنىىىىى ئىىىىۇچى يەرگە
سىىا ىلىغاني قسيىىۇش ئىىاىلىر ئاسىىتىغا
ياغىىىىاچي تائىىىىرردىن ياسىىىىالغان ەەرىىىىىىل
ئەكىلدىكى ئسرۇندۇقرر قسيۇلغان بسلىۇي ەەم
سىىىىىىالقىني ەەم ىىلىىىىىىۋەت .يىىىىىىىراقتىن
قارىغى،ىڭىزدا قارىغايرر ىۇدد غىايەت چىسس
يېقىىىل كۈنلىىۈككە ئسىقىىار ئسرۇنىىدۇقررنى
قسيۇش ئاىلىر ئارى،ىغا يسئۇرۇي ئالغاندەك
كىىررننەتتى .ئۇ رئىىقىمۇ بىىۇ جىىاي ئرزى،ى ى
ىىلىىىىىۋەتي رومانتىىىىىىك ۋە پارا لىقىقىىىىىقا
ئەپلىكلىكىىى بىىىلەن نۇرغۇنلىغىىان ئائىىىق
مەئۇقررنى « كسنىا جىايى » غىا ئايرنغىان.
مۇراتررنىىىى « كسنىىىا جىىىاي » ىمىىىۇ ئائىىىۇ
قارىغايزارلىقررنى چەترەك تەرىپىدىكى چسس
بىىىر قارىغىىاي ئاسىىتىغا جايرئىىقان يېقىىىل
ئسرۇندۇش ئىد .
ئۇئەسىىىى،ادا قارىغىىىىايلىقرر ئارى،ىىىىىدىن
مەدى،ەنى زىلۋا گەۋدى،ى كررننىد  .بىىراشي
ئىىۇ بۈگىىۈن ئاالەىىىدە تەييىىارلىق قىلمىغىىان
بسلىىىۇيي ئىىىادەتتىكىچىر كىىىررننەتتى .قىىىىز
كېلىپ بسر ئاۋازدا ساالم قىلد ې
ى ئەس،االمۇ ئەلەيكۇم!
مىىىىۇرات قىزنىىىىى سىىىىۇلغۇن چىرايىغىىىىا
قارىغى،ىچە « ۋەئەلەيكۇم ئەس،االم! » دىد .
ئازغى،ە سۈكۈتتىن كېين مۇرات سرز ئاچتىې
 مەدىىىىى،ەي بۈگىىىىۈن « ئامانى،ىىىىاىانرى،ىىىىتسرانى » غىىىىا بېرىىىىىپ تامىىىىاش يەي
كېلەمدۇش؟
 بىراش… مې،ى بارغۇم يسشي مۇرات! نېمىققا؟ يېقى،دىن بۇيان بىر قى،مركررننى،ىزي سىزگە زاد نېمە بسلد ؟
مەدى،ە بۇ گەپ،ى ئا ري تاتىرىپ كەتتىى.
ئارقىدى،ر مۇراتقا كەي،ى،ى قىلىپ تۇرۇيي -
مىىۇراتي مەن سىىىزگە بىىىر گەپ،ىىى دىمەكچىىى
ئىدىىي  -دىد .
 قې،ىىىى دەۋىرىىىى ي  -دىىىىد مىىىۇراتتاقەت،ىزلى،ىپ.
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كى،سغا بېرىد بىلەن ئالدىرار ئىد  .بائىقا
چىىىاغرردىمۇ بىلىىىلە تامىىىاش يەيتىىىىي بىلىىىلە
ئرگى،ىد قىرتتى .كەچلىىر بسل،ىا « كسنىا
جاي » دا تۈگىمەس پارا ررغا بەنىد بىسالتتى.
مىىىىۇرات ئرزى،ىىىىى كىچىىىىىك چىىىىاغرردىكى
قىزىقارلىق ئىقىلىرى،ى زوش – ئىسا بىىلەن
سىىىرزلەي مەدى،ەنىىىى كۈلىىىدنرەتتى .ئۇنىىىى
كۈلكى،ىىىى،ى كىىىررني ئىىىرزى ە ىۇئىىىاللىق
تاپىىىاتتىي ئىىىۇنى ىۇئىىىال قىلىىىىد ئۈچىىىۈن
قانچىلىىىك بەدەل ترلى،ىىىمۇ راز بىىسالتتى.
ەەتتاكىي مەدى،ە ئىچىدىغان قاي،اش سىۇنىمۇ
ئااليىتەن ئىرز ئەكىلىىپ بېرەتتىى .بۇنىداش
چىىىىاغرردا بسل،ىىىىا مەدىىىىى،ە مەم،ىىىىۇنلىقى،ى
ئىپىىادىلەي سىىۇس تەبەس،ىىۇم قىلىىىد بىىىلەن
كۇپايىلى،ەتتى.
كۈنلەر ئۇ تەرىقىدە ئرتۈۋەرد .
بىىىراشي مىىۇرات بىىۇ جەريانىىدا مىىۇەەببەت
ئۈچۈن كري بەدەللەرنى ترلىد  .نۇرغۇنلىغان
قىممەتلىىىك ۋاقتى،ىىى مەدىىى،ە بىىىلەن بىلىىلە
يۈرنئكە سەري قىلد  .ئاتا – ئانى،ىى مىى
بىىىىر جاپىىىادا ئەۋەتىىىكەن پىىىۇلى،ى مەدى،ەنىىىى
ئسي،ىتىقىىىقاي كىىىىيىى  -كىىىېچەك ئېلىىىىپ
بېرىقكە سەري قىلىد  .ئەس مىۇەىمى دەرس
ئرگى،ىقىىكە سىىىەري قىلىىىدىغان ۋاقىتى،ىىىى
مۇەەببەت،ىىىى پەيزى،ىىىى سۈرنئىىىكە سىىىەري
قىلىىد  .نەتىجىىىدە ئرگى،ىقىىتە چېكى،ىىىپ
كەتتى .ئۇ سەۋەبتىن مۇئەللىمدىن تەنقىدمۇ
ئا لىىىىد  .ئىىىۇنداقتىمۇ ئۇنىىىى مەدىىىى،ەگە
بسلغىىىىان مىىىىۇەەببىتى ئائ،ىىىىا ئائىىىىتىكىي
قىلچىلىىىك كېمەيمىىىد  .لىىېكىني ئىىاىىر
بىرىىىىپ بۇنىىىداش بسلقىىىى،ى كىىىىى بىلىىىد
دەي،ىز…
مۇرات بېقى،ى كرتۈرني ئايغا قارىد  .دەل
بۈگۈنكىدەك كېچىدە ئۇالر تسلۇن ئايغىا قىاراي
« مە ۈ ئايرىلمايي بىر – بىرىمىزگە سادىق
بىىسلمىز! » دەي قەسىىەم قىلىقىىقان ئىىىد .
مىىۇرات ئىتتىىىك يې،ىغىىا قارىىىد  .بىىىراشي
يې،ىدا مەدى،ە كررننمەيتى .ەەئەي ئۇ كەتتىى.
يۈرىكى تۇنجى مۇەەببەتتىن تېخى تۈزنك سىۇ
ئىچمى ەن ساددا يى ىتى،ى ەىجىران ئستىغىا
تائري كەتتى.
ئۇ تاپتا ئۇ ئەس يېقىن دوستى ئرمەرنىى
ئرزى ە نەسىھەت قىلىپې « ئاداري مۇەەببەت
گسيىىا بىىىر تىكەنلىىىك ئەتىرگۈلىىدۇر .سىىەن بىىۇ
گۈل،ى ئۈزمەك بسلىۋاتى،ەن .ىەيري ئېھتىيات

چاغىىدا پۇتى،ىىى سىىىرقىراي ئىىاغرىغى،ى،ى
سىىەزد – دەي قەدى،ىىاس ئسرۇنىىدۇقىغا ئىىرزى،ى
تائري ىىيالرر قسي،ىغا ئۇ غۇد ې
مىىۇرات ئەال نەتىىىجە بىىىلەن ئىىرز ئارزۇسىىى
مەركىزىىىي مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىتېتى ئۇيغىىۇر
تىىىىل – ئەدەبىيىىىات فاكۇلتېتىغىىىا قسبىىىۇل
قىلى،د  .ئالىي مەكىتەي دىى ەن بائىقا بىىر
دۇنيىىا – دە .گىىۈزەلي رومانتىىىك تۇيغۇالرغىىا
تسلغان ئالىي مەكتەي ەاياتىي زامانىۋىرئقان
پايتەىىى تۇرمۇئىىى بىىۇ سىىەەرا يى ىتى،ىىى
قەلبىىىىىىدە ئۇنتۇلغۇسىىىىىىز ئەسىىىىىلىمىلەرنى
قالىىدۇرد  .مۇنىىداقچە ئېيتقانىىدا مۇرات،ىىى
سىىىىەبىي قەلبىىىىىدە مۇەەببەت،ىىىىى تىىىىۇنجى
ەې،ىىىلىرى،ى ئسيغىىىاتتى .ەەئەي ساۋاقدىقىىىى
مەدىىىىى،ە گىىىىىۈزەل ەرسىىىىىىن – جامىىىىىالىي
ىۇئىىىىچاقچاش مىىىىىجەز ي قىزالرغىىىىا ىىىىىاس
ئەىرقىىىىي پەزىلىتىىىى بىىىىلەن ئىىىۇنى ئىىىرزى ە
مەپتۇن قىلۋالغانىد .
ئىىۇ بىىۇرۇن كىتىىابرردا تەسىىۋىرلەن ەني ئىىرز
مەەبۇبى،ى ى جامالىغىىا ئائىىىقىي – بىقىىارار
بسلغىىىان ئائىىىىق يى ىتلەرنىىىى « دۇنيىىىادا
ئائىقتىن ئرتە ساراس يىسش » دەي مەسىخىرە
قىرتتىىى .كىىىى بىل،ىىۇني پەلەك،ى ى چىىاقى
تەتۈر چررگىلەي ئەمدىلكتە ئرزىمۇ ئىۇنداش «
ساراس » الردىن بسلۇي قالد  .ئۇنداش دى ەن
بىىىلەن بىزنى ى مۇراتمىىۇ ئۇنىىداش – مۇنىىداش
يى ىىىىىتلەردىن ئەمەس ئىىىىىد  .ئىىىىرگى،ىد
نەتىجى،ى سى،ىپ بسيىچە ئالىدى،قى قاتىارداي
ەەر ىىىىىىىل پائىىىىىالىيەتلەردىمۇ ئاكتىىىىىىپي
ئەىرقلىىىىق يى ىىىى بسلىىىۇي سىىىى،ىپتىكى
يى ىتلەرنى ئالد ەې،ابلى،اتتى .لېكىني
مەدى،ەمىىىۇ چىرايلىىىىقي ئىىىساي ئەىرقلىىىىقي
ئۇنى ئۈستى ە ئەەەرلىك « مەدەنىي قىز »
بسلغاچقىىا ئۇنىڭغىىا چىىىد بىىىلەي تۇرغىىانررمۇ
كري ئىد  .ئۇنداقتىمۇ مىۇرات تەجرىبىلىىك
دوسىىتلىرنى يىىسل كررسىتىقىىى ئارقى،ىىىداي
يېقىن دوسىتى ئرمەرنىى تسسۇئىلىرىغا پەرۋا
قىلمىىاي مەدىىى،ەگە ئىىۇدا ئىىۈچ قېىىتىى تەلەي
قسيۇي يۈرني ئىاىىرقى ەې،ىابتا بىۇ سىى،ىپ
گىىۈلى،ى ئىىۈزگەن بسلىىد  .ئىىۇنى بىىىلەن
ئۇالرنىىىى مۇەەببەتلىىىىك ئىىىېرىن ەايىىىاتى
بائرند .
بىىايرامي ئىىەنبە  -يەكقىىەنبە كىىۈنلىر
ئۇالرنى تاپقىلى بسلمايتى .چۈنكىي بۇچاغرردا
ئىككى،ى باغچىررغا بېىرىدي بىازار ئىارىرري
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مەكتەپ،ى غەربىي درۋازى،ى بىر كسچىغىا
تۇتىقىىدىغان بسلىىۇي كەچقىىۇرۇنلىر تسلىمىىۇ
قىزىىىپ كېتەتتىىى .پىيىىادىلەر يسللىرىغىمىىۇ
يايمىىىا يېيىلغىىىانلىقتىن يىىىسلرر قى،ىىىتا -
قى،تاس ئىد  .مۇراتمۇ بىۇ قى،ىتا چىلىقرر
ئېچىىىدە ئېغىىىر قەدەمىىلەر بىىىلەن كېتىىىپ
بىىاراتتى .كېتىۋىتىىىپ بىىىر مەيخانىغىىا كىىرز
چۈئۈي قالد  -دەيبىىر چىاغرردا ئرزى،ىى
ئەرئىىىدىن تە لى ى ەن ەىىاراق،ى ئېچمى ەنىىدە
ئەرئىدى،،ى ىاپىا بسلىۇيې « ئىادار ەىاراش
دى ەن،ى ئسغۇل باال ئېچىىدۇ .بىۇنى ئىچ،ىەس
ەەمىىمە دەرتلىرىڭ،ىىى ئۇنتىىۇي كېتى،ىىەن» .
دى ى،ى،ىىىىىى ئې،ىىىىىى ە ئالدىىىىىىد  -دەي
دەرتلىرى،ىىىىى بىىىىىردەم بسل،ىىىىىمۇ ئۇنتىىىىۇر
مەق،ىتىدە ئالدىدىكى مەيخانىغاي تسغرى،ى «
ەاالكەتخانا » غا كىرىپ كەتتى .ئەپ،ۇسىكىي
ەىجران ئازابىدا ئەقلى،ى يسقاتقان بىۇ بىچىارە
بايقۇر ئۇ تاپتا بۇيەرگە كىرگەن ئادەملەرنى
« ەايۋان » غا ئايلى،ىىپ چىقىىدىغانلىقى،ى
بىلمەيتتى.

قىلغىىىىن ! مۇەەببەت،ىىىى نەئىىىتەر كەبىىىى
تىكەنلىىىىر قسلۇ غىىىاي يىىىاشي يىىىۈرى ىڭ ە
سىىانجىلىپ كەتمى،ىىۇن! » دى ەنىىدە « سىىەن
نېمى،ى بىلەتتىى ؟ » دەي ئىرمەرگە قىاتتىق
تەگكەنلىكى،ىىى ئىىسيري تسلىمىىۇ ئركۈنىىد .
ئەمىىىدىلىكتە بسل،ىىىا بىىىۇ دانىىىىد سىىىۈپەت
دوستى،ى ەەقىقەتەنمۇ تسغرا ئېيتقانلىقى،ى
بىلد  .مانا ەازىر ئۇ تىكەن ئۇنى يىۈرىكى ە
سىىانجىلىپي يىىۈرىكى،ى تىلغىىاي ئىىررتىمەكتە
ئىد .
مىىۇرات مەدى،ەنىىى ئىىرزى ە ۋاپاسىىىزلىق
قىلغى،ىىىى ئسيلىغى،ىىىىدا ئىىىرزى،ى قىىىاتتىق
ەاقارەتلەن ەندەك سىزەتتى .ئۇ « كسنىا جىاي
» غا ئاىىرقى قېتىى نەزەر سىالد  .بىۇ جىاي
ئۇنىىىى نۇرغىىىۇن گىىىۈزەل ئەسىىىلىمىلىرى،ى
ئاەىد ئىد  .ئەمىدىلىكتە بسل،ىا بىۇ جىاي
ئۇنى كرزى ە ئۇ قەدەر سسغۇش كررنند .
ئىىۇ ئرزىمىىۇ بىلىىىپ  -بىلىىمەي غەربىىىي
دەرۋازا تەرەپكە قاراي ما د .

لوتۇننى ئەسلەپ
(ئست يۈرەك ئائىر ل.مۇتەللىپ تەۋەللۇتى،ى  61يىللىقىغا بېغىقريمەن)
سەردار ئرمەر ()2100
نىھايەت تسق،ان يىل ئرت،ىمۇ گەرچەي
قەلبىڭدە يالقۇنري كري ەچكە بىر ئستي
بۇ ئسترر ەېلىھەم كرۋەجىمەكتە.
ئەل ئۈچۈن تەسەددۇش ئەيلىدى جان،ى.
« قاي،ام ئرركىقى » بۈيۈكلۈك ئاەىي
سېغى،ىد ئىلكىدە كەلدىى قەبرە ەي
يۈرەكلەر لەرزىدە ئەسلىدۇش سې،ى.
ئەس،االم يۈرەكتىن لستپۇلرھ ئاكا.
كەلمەكتە ئىزىڭدىن تۈمەن لۇتۇنرري
ئۇنداش بىر ئسغرنتى ئەل بەىتى ئۈچۈني
ئىجادى تۇلپار بسلمايدۇ ناكا.
جاەالەت دەۋرىدە قاي،ىغان  -تائقان.
دىلىدا جارا ري ئادالەت مارئىي
قاي،ىمى مى،الى ئىلى ۋە تارىىي
بۇ يسلدا قانچىري « داۋانرر ئائقان » .
ئىزى بار ئۇ يسلدا پىدادۇر جانىى.
ئۇچقۇنى ئرچمەستىن بسل،ا گەر يانغىني
يى ىرمە ئۈچ يېقىڭدا ياققانتى بىر ئستي
يانغى،غا ەەم،ەپەس سسقار يۈرىكىى.
ئرزن ،ى قەلبى ە ئەۋالد قەلبى ە.
مۇەەررىر ې ەەبىبە قۇربان ()2116
كسررىكتسر ې ئايجامال ئېزىز ()2100
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ھەسرەت
ئەكبەرجان ئابدۇرەەېى ()2100

(ەېكايە)

مۇئىىۇ سىىى،ىپتا ئۇچرائىىقان ئىىىد ي ئەنە ئىىۇ
كۈندىن بائري ئىككىلى،ى بىىر  -بىىرى ە
يسئىىۇرۇن ئائىىىق بسلغانىىىد  .دائىىىى بىىىر -
بىرى ە ئسغرىلىقچە قارايتتىي ناگاندا كرزلىر
ئۇچرىقىىىپ قال،ىىا ئىككىلى،ىىى ئىىست بۇلىىۇي
يې،ىىىپ دەرەىىال يەرگە قىىارىۋاالتتى .كىىۈنلەر
ئايررنى قسغلىقىپي زۇلقەرنى قايتا – قايتا
تەلەي قۇيۇئىى بىىلەن ئىككى،ىى مىىۇەەببەت
دىڭىزىغىىىىا بىىىىىرلىكتە ئىىىىۇ غۇد  .ئىىىىۇالر
ەەممىى،ىىىى مەسىىىتلىكى،ى كەلتىىىۈرەتتى.
دائىى بىلىلە يىۈرەتتىي سىاياەەت ئىسرۇنلىر ي
ەەر ىىىىل ئسي،ايىىدىغان جىىايرردىن ئۇالرنىىى
بىىىارمىغى،ى يىىىسش ئىىىىد  .ەەر قېتىملىىىىق
ەېيىى – بىىايرامررنىغۇ دىمەيىىر قسيىىايلى…
يىغىپ ئېيتقانىدا بىۇ ئىككى،ىى ەەقىىقەتەن
ىىىۇدا قسئىىقان بىىىر جىىۈپلەر ئىىىد  .لىىېكىن
ئەپ،ۇسىىلى،ارلىقى ئىىۇكى زۇلىىقەر بىىۇ گىىۈزەل
نازى،ىن بىىلەن مۇەەببەتلەئىكەندىن بائىري
ئرزگىرىقكە بائلىد  .ئاددىي،ى ئۇ يۇرتىدىن
ئايرىلىىىىپ بىىىۇ چىىىسس ئىىىەەەرگە كېلىىىىپ
يالغۇزسىىىراي قالغانىىدا تىىۇنجى بۇلىىۇي ياتاقتىىا
تۇنۇئقان قەدى،اس دوستى ئادىل،ىمۇ ئۇنتىۇپر
كەتتىىىىي ئىىىۇنى ئىىىىزدەر تۈگىىىۈل كىىىارىمۇ
بسلمايتتى .بىىر نەچىچە قېىتىى ئادىىل ئىۇنى
چاقىرىپ گەپلەئكەندىمۇ سرەبەت بىردەمدىر
ئۈزنلۈي زۇلقەر سىرتقا قاراي ما اتتى .ئادىىل
ئۇنىڭغىىىىا گەي قىلغىىىىانمۇ بسلىىىىد ي ئەممىىىىا
زۇلقەرنىىى قسپىىال سىلكىقىىى بىىىلەن ئۇمىىۇ
جىمىپ كەتتى .تېخىمۇ يامىان بىسلغى،ى ئىۇ
ئائىلى،ىىىىىىىىىىىىدىكىلەرنى ئىىىىىىىىىىىىزدىمەس
بسلۇۋالغانىد  .ەەتتا بەزىىدە ئۇنىى ئاپى،ىى
يىغرم،ىىىىراي تېلىغىىىۇن قىلمىغىىىۇچە ئىىىۇ
ئرزى،ى ئري ە تېلېغسن قىلمىغى،ىغا نەچىچە
ەەپتە بسلۇي كەتكى،ىمۇ بىلمەيتتىى .تېخىى
ئالدى،قى ەەپتىدىر ئۇ گۈل،ار بىلەن مەكىتەي
مەيدانىدا تازا قىزىق پارا لىقىۋاتقاندا ئۇنى
ئاپى،ى تېلىغسن قىلغانىد .

ياز كېلىقىى بىلەنىر تى،جىىق ئى،،ىىق
بسلۇي كەتكەن بۇ ئىەەەر بۈگۈنمىۇ بىرلەكچىر
تى،جىق ئىد  .ئەمما نەچىچە كۈنىدىن بېىر
ىىىىىىۇدد زىمى،،ىىىىىى كريىىىىىدنرني كىىىىىۈل
قىلىۋىتىدىغاندەك يې،ىپ تۇرىىدىغان قۇيىار
بۈگىىۈن ئېرى،چەكلىىىك بىىىلەن قىىارا بۇلىىۇترر
ئارى،ىىىىدىن گىىىاھ مىىىارىريي گىىىاھ يسقىىىاي
كېتەتتىىى .بۇلۇتلىىۇش ەاۋانىى تەسىىىرىدى،مۇ
يىىىىاكى ئەتى ەنلىىىىىك نائىىىىتى،ى ياىقىىىىى
قىرلمىغىىانلىقى ئۈچۈنمىىۇ ۋە يىىاكى ئاىقىىام
كىىررگەن چۈئىىى سىىەۋەبلىكتى،مۇي ئەيتىىاۋۇر
بۈگىىۈن زۇلقەرنىى كىىر لى بائىىقىچىر يېىىرىى
ئىد  .نىمە ئۈچۈندۇر ەىازىرمۇ ئۇنىى قىۇالش
تۈۋىىىىدە ئاىقىىىام كىىىررگەن چۈئىىىىدىكىدەك
ئانى،ىىى ئىىۇنى چاقىرغىىان ئىىاۋازالر ئا لى،ىىىپ
تۇرىدۇ .ئۇ ئېغىىر قەدەمىلەر بىىلەن سىى،ىپقا
كىرىپ ئرز ئسرنىدا ئسلتۇرد  .سى،ىپ تسلىمۇ
ۋاراس  -چۇرۇس ئىد ي كىمىلەردۇر چاقچىاش
قىلقىىىاتتىي نېمىلەرنىىىىدۇر سىىىسرايتتىي يەنە
بەزىلىىىىر ەېچىىى،ىمى ە پەرۋا قىلماسىىىتىن
كىتىىاب كررنۋاتىىاتتى .زۇلقەرنىىى گۈل،ارنىىى
قس غىىىۇراقتەك زىىىىل ئىىىاۋاز چرچۈتىىىۈۋەتتى.
گەرچە بىىۇ ئىىاۋاز ئۇنىڭغىىا ئىىۇنچە يېقىملىىىق
ئا رن،ىىىىمۇي ئەممىىىا ئىىىۇ بۈگىىىۈن نەچىىىچە
ۋاقىترردىكىىىىىدەك ئۇنچىىىىىۋاال ئېرەنقىىىىىپ
كەتمىد .
 زۇلقەريبىىىىىر نىىىىېمە بسلمىغان،ىىىىىز؟مىجەزىڭىز يسقما؟
قاپقىىارا قىىسي كىىرزي ئىىاش پىقىىماشي بىىۈدرە
چىىاچلىق بىىۇ ئې ىىىز بسيلىىۇش قىىىز ئۇنىىى
مەئۇقى ئىد  .ئىۇ بىۇ مەئىۇقىغا قانچىلىىك
ئائىىىىق ئىكەنلىكى،ىىىى ئرزىمىىىۇ ئېيتىىىىپ
بېرەلمەيتتىىىىي ئەممىىىا بۈگىىىۈن بىىىۇ گىىىۈزەل
سىىىىىەنەم،ى كرزلىرىىىىىىدىكى سىىىىىېھىرلىك
بېقىقىىرري ئانىىاردەك يۈزىىىدىكى تەبەس،ىىۇمرر
ئۇنى مەيىۈس كىر لى،ى يسرىتىۋىتەلمىىد .
زۇلقەرنىىىىىى كىىىىىرز ئالىىىىىدىغا تۇيۇق،ىىىىىىز
ئىككى،ى،ى تسنۇئىقان ۋاقتىىدىكى ئىقىرر
كەلد  .ئۇنداشي ئۇ ئىككى،ى تۇنجى قېتىى
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جې،ىى باالمي نەدە سەن؟ سىې،ى بىىر كىررەيي
ئاۋازىڭ،ى ئا ريي بۇ ياققىا چىققىىن بىاالم…
باالمي سەن نەدە؟… » ئانا ئۇنداش دى ىى،ىچە
يۈگىىىىىىۈرەيتتىي ئارقىىىىىىىدىن كىمىىىىىىلەردۇر
قسغرۋاتاتتى .تسۋاي قىسغرۋاتقى،ى زۇلقەرنىى
چسس دادى،ى تسىتى ئەپەند ي چىسس ئانى،ىى
رىزۋان ىانىى ئەمەسمۇ… زۇلىقەر ئانى،ىى،ى
ئالىىدىغا يۈگىىۈرد ىىى يىىۇي قەدەم ئااللمىىىد ي
تۇتۇلۇي قالغان ئانا ئەس ئاىىرقى قېىتىىې «
جېىىىى،ىى ئسغلىىىىۇم » دى ىىىىى،ىچە ئاتىىىىا -
ئانى،ىىى،ى سىىررەي  -تارتىقىىلىر بىىىلەن
ئاپىاش نۇر ئىچىدە غايىا بسلد …
ئەتى ەنىىىدىن بېىىىر زۇلقەرنىىىى بىىىىىارام
قىلىۋاتقى،ى دەل مۇئۇ چىۈر ئىىد  .ئىۇنى
تېخىمۇ بىىىارام قىلىىۋاتقى،ى ئىۇ بىىر قىانچە
قېىىىتىى ئىىىريى ە تېلېفىىىسن قىلىىىد ي ئەممىىىا
ەىېچكىى ئالمىىد  .ئريىدىكىلىر ئېتىىز -
ئېرىققىىا چىقىىىپ كەتىىكەن بسل،ىىىمۇي ەىىېچ
بسلمى،ا ەەدى،ى بسل،ىىمۇ يىان تېلېفىسنى،ى
ئال،ىىا بىىسالتتى .بائىىقا چاغىىدا تىىسال تېلېفىىسن
قىلىىىىىىپ زۇلقەرنىىىىىى بىىىىىىزار قىلىىىىىىدىغان
ئريدىكىلىر مانىا ئەمىد ئىۇنى ساراسىىمى ە
سېلىپ قسيد .
زۇلقەر ىىيالرر قسي،ىدىن قايتىپ چىقىپ
بېقىىى،ى كرتىىۈرني ئەتراپقىىا قارىىىد  .دەرس
ئىىاللىبۇرۇن بائىىلى،ىپ بسلغانىىىد  .يې،ىىىدا
دەرس ئا لىغاچ كرزى،ى قۇيرۇقىىدا زۇلىقەرگە
قاراي تۇرغان گۈل،ارنى كررگەن زۇلقەر ئۇنىڭغا
قىىاراي سىىسغسققى،ا كۈلىىۈي قۇيىىۇيي بسلغىىان
ئىقىىىى،ى قى،ىىىىقىر سىىىىرزلەي بەرد  .دەرس
كر ۈل،ىىىزال ئاىىرالئىىتى .گەرچە زۇلقەرنىىى
تاماققىىىا ئىقتىھاسىىىى بسلمى،ىىىىمۇي ئەممىىىا
گۈل،ۇرنى كر لى،ى دەي بىللە تاماش يېىد
ەەم ئۇنىىىى بىىىىلەن ىسئلىقىىىىپ دەرەىىىال
ياتاققىىىا قايتىىىىپ كىرىىىىپ ئريىىىدىكىلىرى ە
تېلېفىىسن بېرىقىىكە بائىىلىد ي ئەممىىا ئرل ىىۈر
تېلېفسنىىدىن « كەچىىۈرنسي سىىىز چاقىرغىىان
ئابسنىى تېلېفىىسن،ى ئالمىىىد ي سىىەل تىىۇرۇي
قايتىىا ئىىۇرۇس » دى ى ەن سىىادادىن بائىىقا ئىىاۋاز
كەلمىىىىد  .ۋاقىىىى ئرتكەن،ىىىېر ئۇنىىىى
يىىۈرىكى،ى بىىىر ىىىىل ۋەەىىىمە ۋە ئركۈنىىۈر
قاپلىۋالىىىد  .تۇيۇق،ىىىىز ئۇنىىىى تېلېفىىىسنى
جىرىڭلىد  .ناتسنۇئر نسمىۇرنى كىررني نىېمە
ئۈچۈنىىدۇر يىىۈرىكى قارتتىىىدە قىلىىىپ قالغىىان
زۇلقەر تېلىفسن،ى ئاستا قۇلىقىغا ياقتى.

 جېىىى،ىى بىىىاالمي ياىقىىىى تۇردۇ مىىىۇ؟تېلېغسن قىريمۇ دىمەي،ىەني سىې،ى كررگىۈم
كېلىپ…
 ئانىىاي مەن سىىەل ئالىىدىراري كېىىيىنتېلېفسن قىريي  -دى ەن قسپال ئاۋاز بىلەن
تەس ئانى،ىىى زەئىىىپ ئىىاۋاز قاياقررغىىىدۇر
غايىىىىپ بسلىىىد  .ئس اي،ىىىىزلى،ىپ قالغىىىان
گۈل،ار ئۇنىڭغا بۇنداش قىلماسىلىق ەەققىىدە
نەسىىىىھەت قىلغىىىانمۇ بسلىىىد ي بىىىىر ئىىىازدىن
كېيىىىى،ر ئىىىۇالر يەنە ئرزلىرى،ىىىى ئىىىېرىن
پارا لىرىغا چۈئۈي كەتتى .قىارا غۇ كېچىىدە
يۇلتىىىىۇزالرنى تامائىىىىا قىلىىىىىپ مىىىىۇەەببەت
قاي،ىمىغا ئىۇ غۇغان بىۇ سىاددا يى ىى ئەنە
ئىىۇ كىىۈنى ئانى،ىىى،ى بىىىر كىىېچە كىرپىىىك
قاقماي يىغري چىققى،ى ئەسىر بىلمەيتتىى.
ئانى،ىىىىىىىىىى،ى پەرزەنىىىىىىىىى ئستىىىىىىىىىىدا
پۇچۇلى،ىۋاتقانلىقى،ىي بۇ مېھىرنىى نەقەدەر
ئۇلىىىۇشي قەدىرلىىىىك ئىكەنلىكى،ىىىى بسل،ىىىا
ەەرگىزمىىىىۇ تەسىىىىەۋۋۇر قىرلمىىىىايتتى ەەم
قىلىپمىىىىىۇ قسيمىىىىىايتتى.پەقەت ەەر ئايىىىىىدا
ئاسىىماندىن چۈئىىكەندەكر بانكىىا كارتى،ىىىغا
ئۇرۇلىىۇي قالىىىدىغان پىىۇلررنىي پىىات  -پىىاتر
ئريىىىىىىدىن كېلىىىىىىىپ تۇرىىىىىىىدىغان يەل -
يېمىقلەرنى كررگەندىر ئريىدىكىلىرى،ى ئانىدا
 سىىاندا ئەسىىلەي قىىاالتتى .ئەممىىا زۇلىىقەرتېلېفسن قىلمىغاني تېلېفىسن،ى قسيىۇۋەتكەن
چاغرردا ئۇنى ئريىدىكىلىر بىالىمىز چىسس
ئەەەردە كاتتا مەكتەپتە ئسقۇغاچقا ئرگى،ىقى
ئالدىرار بسل،ىا كېىرەك دەي ئىرزى،ى بەزلەيي
بىىىۇ ئەتىۋارلىىىىق ئىىىسغلى،ى بەك كررگۈسىىىى
كەل ەندىر ئىزدەيتتى.
زۇلقەر مۇەەببەت،ى پەيزى،ىى سىۈرني تىازا
بەىىتلىك كۈنلەرنى كەچۈرىۋاتقان كۈنلەرنىى
بىىىر گىىۈزەل ئاىقىىىمى بسلغىىان تۈنۈگىىۈن كەچ
ئىىۇنى قىىارا باسىىتى .چۈئىىىدە قىىاتتىق بىىسران
چىقىۋاتاتتىي قارا بسرانىدا ئىۇ كىرز ئالدىىدىكى
جاي،ى ئۇ كىچىكىدىن ئسي،اي چسس بسلغىان
گىىىۈزەل سىىىەەرا ئىكەنلىكى،ىىىى ئىىىارانر پەرش
ئېتەلىىىىد  .ئەممىىىا بىىىۇ ىىلىىىۋەت سىىىەەرا
بۇرۇنقىدەك ئەمەسي تسلىمىۇ سىۈرلۈك ئىىد .
ئۇ ئىريى تەرەپىكە قىاراي ئېغىىر قەدەم بىىلەن
كېتىۋاتاتتىي ئۇدۇل تەرەپتىن بىىر ئايال،ىى
نېمىلەرنىدۇر تسۋلىغان ئىاۋاز كەلىد  .ئىاۋاز
بارغان،ېر يېقى،رئماقتا ئىىد  .زۇلىقەر بىۇ
ئىىاۋازنى ئىىاىىر ئې،ىىىق ئا لىىىد ې « زۇلىىقەري
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دادى،ى،ى قۇچىاقري ەىركىرەي يىغلىىۋەتتى.
دادى،ىىىىى ئۇنىڭغىىىىا پستىىىىا بىىىىاغريي ئىىىىۇنى
قەبرى،تانلىققا ئېلىىپ كەلىد  .دادى،ىى،ى
مۇ لىىۇش قىرائەتلىرىىىدىن كىىر لى تېخىمىىۇ
يېىىرىى بسلغىىان زۇلىىقەر قەبرى،ىىى قۇچىىاقري
ئۈن،ىز يار تركۈئكە بائلىد .
 جېىىىى،ىى ئانىىىىاي مەنىىىىدەك ۋاپاسىىىىىزئسغلىىۇ ،ى كەچىىۈري قەدرىڭ،ىىى بىلمەپىىتىمەن
ئەمد سەن،ىىز قانىداش قىىري ئانىاي ئەمىد
كىم،ى « ئانا » دەي تسۋاليمەني ئانا! ئەمىد
ەەر تەتىىىل قايتىىىپ كەل،ىىەم مې،ىىى كىىىى
سەندەك باغرىغا باسىدۇ ئاناي جې،ىى ئانا؟!…
ئارىىدىن بىىىر قىىانچە كىۈن ئرتىىۈي كەتتىىى.
ەسير ئالدىدا ئسلتۇرغان زۇلقەر ئرزى،ى ىىۇدد
چرلدە يىالغۇز قالغىان كىيىكىتەكي قانىداقتۇر
قىىارا بىىسران يەنە ئىىۇنى ئۇچىىۇرۇي بىىىر يەرلەرگە
ئاپىرىۋىتىدىغانىىدەك ئەن،ىىىز ەالىىدا ىىيىىال
سىىىىىىىىۈرنيي يائىىىىىىىىلىرى،ى تىىىىىىىىارامري
چۈئۈۋاتقى،ى،ىمۇ بىلمەير قالد  .تۇيۇق،ىز
مۈرى،ى ە تەگكەن قسل ئۇنى چرچۈتىۋەتتى.
 ئادىىىىىىلي سىىىىىەن…  -كىىىىىرزلىرى ەئىقەنمەير قالغان زۇلقەر بۇ كسنا قەدى،اسى،ى
قۇچاقري بۇلدۇقري يىغلىۋەتتى.
 زۇلقەري سىەۋىر قىىل .قىاراي گۈل،ۇرمىۇمەن بىلەن كەلد ي  -دىد ئادىل.
 زۇلىىقەري سىىەۋر قىلىىى …  -دىىى ەنگەپ،ىىى ئىىارانر دىىى ەن گۈل،ىىار يائىىلىرى،ى
سىىىىۈرتكى،ىچە ئىقىىىىىك ئالىىىىدىغا چىققىىىىان
زۇلقەرنى ەەدى،ى ئاي ۈل،ى قۇچاقلىد …
ەايىىات ئەنە ئىىۇنداش رەەىم،ىىىزي قۇيىىار
بىزگە كۈلۈي باققان بەىتلىىك كىۈنلىرىمىزدە
ئەتراپىمىزدىكىىىىى كىقىىىىىلەرنى قەدرى،ىىىىى
بىلمەيمىىىز .ئەممىىا ئەنە ئىىۇنداش بەىتلىىىك
كىىۈنلەردە چىققىىان دەەقىىەتلىك قىىارا بىىسران
بىزنى دائىى ەەسرەت  -نادامەتكە بائريدۇ.
ئەنە ئىىۇ چاغىىدا ئەس قەدىرلىىىك نەرسىىىمىزنى
يسقىتىىىپ قىىسيغى،ىمىزنى ەىىېس قىلىمىىىز.
ئەمما بۇ چاغدا پۇئايمان،ى قىلچە پايدى،ىى
يسش .بىز يەنىر ەاياتقا كۈلۈي بېقىىپ ئائىۇ
قىىارا بىىسرانرردا بىىىزگە ەەمىىدەم بسلغىىانررنى
قەدىرلەئىى،ى بىلىقىىىمىز كېىىرەك .چىىۈنكى
كېلەركى قېتىى قارا بسراندا قالغانىدا بەلكىىى
ئۇالرمىىۇ بىزنىىى ەەسىىرەتتە قالىىدۇرۇي غايىىىپ
بسلۇئى مۇمكىن…

 باالمي بىۇ مەني داداسي جېى،ىى بىاالميدەرەال رۇى،ەت سسراي ئىري ە بىىر كەل ىىني
بىىىىر مىىىۇەىى ئىىىىد چىقىىىىپ قالىىىد … -
زۇلقەرنى دادى،ى نىېمە ئۈچۈنىدۇر كېيى،كىى
سرزلىرى،ى دىيەلمىد .
 داداي داداي نېمە ئىد بسلد ي ما ا دەيبېرىڭچۇ؟! مې،ى قسرقۇتماس داداي ئانامغا بىىر
ئىد بسلمىغاندۇري نېمە ئىىد بسلىد دادا؟ -
دىد زۇلقەر يىغرم،ىرىغان ەالدا.
 جې،ىى باالمي ئانى،ىز قالىدى … -تېلىفسندىن بائتا يىغلىغان ئىاۋازالر كەلىد ي
كېيىن ئاستا  -ئاستا ەېچ سادا كەلمىىد .
تسسىىىاتتى،ر يىىىۈز بەرگەن بىىىۇ ئىىىىد ىىىىۇدد
تۇيۇق،ىىىز چىققىىان قىىارا بسرانىىدەك زۇلقەرنىىى
ئۇچۇرۇي ەەسرەت چرللىرى ە تائريي نادامەت
ئستلىرىىىىىدا كريىىىىدنرنۋاتاتتى .يۈزلىرىىىىىدىن
تارامري يار تركۈلۈئكە بائىلىغان زۇلىقەر «
ئاناي جې،ىى ئانا! مې،ى تائري كەتمەي ئانا…
» دەي ياتاق،ى ى ئستتۇرى،ىىىدا تىىىزالنغى،ىچە
ەىىازا ئېچىقىىقا بائىىلىد  .ئىىۇ يەرگە چۈئىىۈي
كەتىىىىىىكەن تېلېفسنى،ىىىىىىى تى،ىم،ىىىىىىىز
سايرىغى،ىمۇ ئا لىمىد  .باياتى،ىدىن بېىر
زۇلىىىقەرگە قىىىاراي ئەن،ىىىىزلى،ىپ ئسلتۇرغىىىان
ئادىل ئۇنى تېلېفسنى،ى ئالد ې
 ۋەيي گۈل،ىىارمۇ سىىىىز؟ زۇلىىقەر ئىىىۇ…زۇلقەرنىىىىىى ئانى،ىىىىىى تىىىىىۈگەي كەتىىىىىكەن
ئسىقىىىايدۇ… دەرەىىىال ئۇنىڭغىىىا ئىىىايروپىرن
بېلىتى ەەل قىريلى…
ئەسلىدە زۇلقەرنى ەەدى،ىى بىۇ ىەۋەرنىى
ئۇكى،ىغا قانداش دىيىق،ى بىلمەيي چۈئىتە
ئادىلغىىىا ئۇچىىىۇر يازغانىىىىد  .ەېچ،ىمى،ىىىى
ئا قىرالمىىايي قانىىداش قىلىىىپ بىىۇ ئىقىى،ى
زۇلقەرگە دىيىقى،ى بىلەلىمەي تۇرغىان ئادىىل
زۇلقەرنىىىىى يىغرئىىىىلىر ي ەازىلىرىىىىىدىن
ئىق،ى تې ى  -تەكتى ە يەتكەنىد .
زۇلقەر ئايروپىرن ئارقىلىق تېىزال يۇرتىغىا
قىىايتتى .ئەممىىا ئىىۇ كېچىككەنىىىد  .ەىىسير
ئالدىدا دائىى ئۇنىڭغا كە ر قۇچاش ئېچىىپ
ئۇنى قارئى ئالىدىغان مېھرىبان ئانى،ى يسش
ئىد  .بۇرۇن ئۇنچە ئىللىق كررننىدىغان بىۇ
قسرۇ بۈگۈن بائىقىچە مىۇزدەك تەلەتىى بىىلەن
زۇلقەرنىىى كۈتۈۋالغانىىىد  .زۇلىىقەر دەرۋازى،ىىى
ئېچىپ ەسيلىغا كىرد ي ەسيلىدىكى كارىۋاتتا
بىىىېلى ە ئىىىاش پستىىىا باغلىغىىىان دادا تسلىمىىىۇ
غەمكىىىىن ئسلتىىىۇراتتى .يۈگىىىۈرني بېرىىىىپ
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كېچىدىكى قاباھەت
(ەېكايە)
بۇسارەم قاەار()2100

ئانىىىام بسل،ىىىا دادام،ىىىى مىراسىىىىدىن بىىىىر
تىيى،،ىمىۇ كررسىەتمىد ي ئىۇ پىۇلررنى ما ىىا
بەرمەي گررى ە ئەكىرىپ كېتىدىغاندەك » .
ئۇ دوقمۇئتىكى « ئەل،ريەر سسدا دۇكى،ىى
» دىىى ەن ۋىۋى،ىىكى،ى كىىررنيي ئىىۇدۇل ئىىۇ
تەرەپكە قاراي ما د  .ئەمەلىيەتتە بىۇ دۇكىان
نامىدا سىىسدا دۇكى،ىىى بسلغىان بىىىلەن ئىچىىىدە
ەىىىىاراش  -تاماكىىىىا ئاسىىىىاس قىلى،ىىىىىپ
سىىىېتىرتتىي بىىىۇ دۇكىىىان قاچىىىان بىىىۇ يەرگە
ئسرۇنرئىىىىىتىي ئىىىىىۇ كۈنىىىىىدىن ئېتبىىىىىارەن
مەەەللىىىدىكى يائىىرر ەىىاراش  -تاماكىغىىا
ئرگەنىىد  .ەسرۇنلىقىىىپي كەيىىپ  -سىىاپاغا
بىرىلىدىغان بسلۇي كەتتى.
ئۇ دۇكانغا كىرگەندەي دۇكان ئىچى قۇيىۇش
ئى،قا تسلغان بسلۇيي ەاراق،ى بەدبۇي ەىد
بىىىىلەن قسئىىىۇلۇي ئادەم،ىىىى دىمىقى،ىىىى
ئېچىقىىىتۇراتتى .ئەىىىىمەت بىىىۇ دۇكان،ىىىى
دائىملىق مېھمى،ى بسلغاچقاي ىسجايىن ئۇنى
قىزغى،لىق بىلەن قارئى ئالد .
 ەەي ئەىمەتجان ئۇكامي ئىۇزۇن بسلىديسقىىىىىاپر كەتتىىىىىى ي دۇكانغىىىىىا كەلىىىىىمەس
بسلۇۋالدىڭغۇ؟
 ياقەي… ئۇ يېقى،ىدىن بېىر قسلىۇمقى،قا بسلۇي قالد  .ەە دى،ىر ئۇتتۇرىدىغان
بسلۇي قالدىىي ئامىتىى كەلمەيدىغۇي تاس! -ي
دىد جاۋابەن ئەىمەتمۇ.
 ەەي مۇنداش دى ىن… مۇساكاي ەاراقلىرىڭدىن ئالغى،ا بىىريئىچىىىى سىىىقىلىپر تۇرىىىدۇي بىىىر – ئىككىىى
رومكىدىن ئىچىقەيلى!
 مۇساكاي ئې،ىىل مەي  -ئىارابررنىئاچىقمام،ەني  -دىد بىىر يىار ەاراق،ىى
ئېتى،ى ئا ري…
 تىىىسغرا دەيىىىدۇي بۈگىىىۈن بىىىىر قىىىۇالشمىدىرلىغۇدەك ئىچىقمەمدۇشي بۇنداش ىۇر
كەيىپ قاچانر بسل،ا بسلۇۋەرمەيىدۇي بۈگىۈنكى
چىقىىىى مەنىىدىن بسل،ىىۇني  -دىىىد ئې ىىىز

 ئانا!…بىىىۇ بىىىىر ۋاپاسىىىىز ئسغۇل،ىىىى نىداسىىىىي
ئىىىىۇنداقر بىىىىىر ئرمىىىىۈر پەرزەنىىىى ئۈچىىىىۈن
تىپىرلىغىىان ئستلىىۇش يىىۈرەككە بېغىقىىرنغان
تەبىىەت،ى ئەكس ساداسى.
بامدات نامىزىدىن يانغان جامائەت نەچىچە
كۈنىىدىن ساق،ىىىز بسلىىۇي قالغىىان مەن،ىىۇرىان
ئىىانى،ى يىىىسقري كىىىېلىد ئۈچىىىۈني ئىىىۇدۇلر
مەن،ىىىۇرىان ئانى،ىىىى ئىىىريى ە قىىىاراي يىىىسل
ئالد .
ئىىىاھ! كىقىىىى،ى ئەقلىىىى يەتمەيىىىدىغان
رىىاللىق .تۇرمۇئ،ى بسران  -چىاپقۇنلىر
تەرىپىىىدىن ۋاقىت،ىىىز ئاقارغىىان چىىاچلىر
ئەمىىىىدىلىكتە تسپىىىىا چا ررغىىىىا مىلى،ىىىىىپي
تىپتىىىى،چ ياتقىىىان مەن،ىىىۇرىان ئانىىىاي ئانىىىا
كرك،ىىىى ە بېقىىىى،ى قۇيىىىۇي جىىىان ئىىىۈزگەن
كريۈم،ىز پەرزەن .
ئىىۇالر كىىرز ئالدىىىدىكى بىىۇ ئېچى،ىقىىلىق
مەنزىرىىدىن ەىىاس – تىىاس قالىىد  .بىرلىىىر
ساقچىغا مەلۇم قىلىد ئۈچۈن يۈرني كەت،ىەي
بىرلىر ياقىلىرى،ى چىقلىقىپي « تىسۋا »
دىيىقەتتى.
***
بېقىىىىىدىن ئىىىىامەت قۇئىىىىى ئۇچىىىىۇي
كەتكەندەكي ئەىمەت،ىى بۈگىۈنكى قىمىاردىن
پەقەتر تەلىيى كەلمىىد  .ئىۇ ئەس ئاىىرىىدا
ئانى،ىىىىى،ى زىرى،ىىىىى،ى دوغىىىىا تىكىپمىىىىۇ
كىىرزلى ەن نىقىىانغا يېىىتەلمەيي يىىانچۇقلىر
قۇرۇقىىدىلىپ قالىىد  .ئۇنىىى ئې ىىىز بىىسيىي
سىىسزۇنچاش يىىۈز ي قاپقىىارا قسئىىۇما قائىىلىرىغا
مىىاس كەلمىىى ەن ەالىىدا روەىىى چۈئىىكۈني
مەيۈس ئىد  .ئۇ ما غاچ ئانى،،ى تىللىد ي
تەقىىدىر  -پېقانى،ىىى،ى ئىىسس بسلماسىىلىق
سىىىىىىەۋەبى،ى ئانى،ىىىىىىىدىن ئىزدىىىىىىىد ې «
نېمىقىىىقىمۇ مۇئىىىۇنداش ئريىىىدە تۇغۇلىىىۇي
قالغانىىدىمەني بىىىرەر باي،ىى بالى،ىىى بسلىىۇي
قالغان بسل،امي بۇنچە پۇلدىن قى،ىلماستىىي
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كرز يۇمغان بىۇالتتىىي  -دىىد  .ئارقىىدى،ر
ئۇنىىى كرزلىرىىىدىن تىىارام  -تىىارام يائىىرر
ئېقىقىىقا بائىىلىد  .ئىىۇ قىىانچە يىغلىغىىانچە
بېقى،ى ئاغرىقى تېخىمىۇ ئاي،ىىپ كېتىىپ
باراتتى .ئۇ بېقىىدىكى يىاغلىقى،ى چىڭىراش
چى ىپ قسيۇيي قسلىغا ئسغلى،ى يىرتىلىپ
كەتىىىكەن ئىقىىىتى،ى،ى ئالىىىد  .ئىىىۇ ئىىىۇزاش
ەەپىلقىىىپ نەچىىچە قېىىتىى قسلىغىىا يىڭىى،ە
سانجىپ يۈرنيي يىپ،ىى ئىاران ئرتكۈزەلىىد .
ئۇنداقتىمۇي ئۇ ئرزى ە ىاس چېۋەرلىك بىلەن
ئىقتان،ى بىلى،دنرمەي تىكىپ بسلد .
ئەىىىمەتي مۇسىىا قاتىىارلىقرر ەىىاراق،ى تىىازا
بسلۇئىىىغا ئىچىىىپي بستىىۇلكىرر قۇرۇقىىدىلىپ
قالغاندىن كېيى،ر ئاندىن بسلد قىلىقىتىي
بىىىىىر يىىىىار ئسرنىىىىىدىن تىىىىۇرۇي ئىىىىرزى،ى
تسىىتىتالماي كەيى،ى ە داجىىپ ئەىمەت،ىى
ئۈستى ىر چۈئتى.
_ كىىىىىىرزنس ئانا ،ىىىىىىى قسرسىىىىىىىقىدا
قىىاپتىكەنمۇ؟ ەىىۇ ەىىاراملىق! نىىېمە كالرمغىىا
دەس،ىىىەي يۈرني،ىىىەن!  -دىىىىد ئەىىىىمەت
ەررپىيىپ كىلىپ.
_ كىىىى… كىمىڭ،ىىىى ياراتماي،ىىىەني ەىىىۇ
قىمىىىارۋاز بە ىىىى! -ي دىىىىد يىىىار بې ىىىىز
بارمىقى،ى ئەىمەتكە تە لەي زەردە بىلەن.
 نىىېمە دەيىىدۇ مىىا تىىاز؟  -دى ىىى،ىچەئەىمەت يائ،ى ئېڭىكى ە قاتتىق بىر مۇر
قسيىىىد  .ئىىىۇالر بىردەمىىىدىر پسمداقلىقىىىىپ
كەتتىىى .ئسلتۇرغىىانرر ئەەۋال،ىىى ئرزگىرىىىپ
كېتىقىدىن ئەن،ىرەي ئۇالرغا ەاي بىرىقتى.
مەن،ىىىۇرىان ئانىىىاي ئىقىىىتان،ى كارىۋاتقىىىا
ئېلىىىپ قسيىىۇيي يەنە ەېلىقىىى سىىۈرەتلەرنى
داۋامى،ىىى كىىررد ي مانىىا مىىاۋۇ ئەىمەت،ىىى
ئرمىلى ەن ۋاقتىي بىۇ سىۈرەت،ى ئەىمەت،ىى
دادى،ىىىى يېىىىزا كىىىادىر بسلغىىىان ۋاقىتتىىىا
تارتقۇزىۋالغىىان ئىىىد ي ئانىىا ئسغلى،ىىى ئىىۇ
ۋاقىتتىكى ەالىتىى،ى كرز ئالدىغا كەلتۈرني
تاتلىق بىر كۈلۈي قسيد  .تسغري بۇ ئۇالرنى
تىسي قىلىىپ  02يىلىدىن كىىيىن تۇغۇلغىان
بالى،ى بسلىۇي ئۇنىڭىدىن بىۇرۇن مەن،ىۇرىان
بىر قانچە قېتىى قسرساش كرتۈرگەن بسل،ىمۇي
ئەممىىا سىىاش  -سىىاالمەت تۇغۇلىىۇي قاتارغىىا
قسئۇلغى،ى مۇئۇ بىر ئەىمەت ئىد  .لېتىپ
ئاىۇن باال تۇغۇلۇي بەر يائقا كىرگەندە قىازا
قىلغان بسلۇيي ئۇنىڭدىن بۇيىان مەن،ىۇرىان

بسيلىىۇش بىىىر ئىىادەم .مۇسىىا ىىىۇدد مۇئىىۇ
گەپ،ىىى چىقىقىىى،ى سىىاقري تۇرغانىىىدەكي
يۈزلىرى ە كۈلكە يۈگۈرنتۈيي پاكار بسيىغا ماس
كەلمى ەن سېمىز تې،ى،ى ئېرغا قىتقى،ىچە
ئىچكىرىكى ئري ە قاراي ما د .
 ەىىىسي ئەىىىىمەتي بۇياققىىىا كېلىىىىپئسلتۇرمام،ەني بىر بۇ يەرگە يانتاش سېلىپ
قسيمىغانىىدىكىن .دىىىىد ئۇنىىى تە تۇئىىىى
جۈرئەت دۇكان،ى ئىچىىدىكى مالررغىا قىاراي
تۇرغان ئەىمەتكە قاراي.
 گەي قىلمى،ىىام ئاغزىىى ئېچىلىىىپركەتتىغىۇي مې،ىى گاچىا دەي قىىاالرمىكىن دەي
تسىتىمىىاي گەي قىلىىىپ كېتىىىپ بارام،ىىەني
دەي گەپكە قېتلد ئەىمەت .ەايال ئىرتمەير
مۇسىىا بىىىر قىىانچە بستۇلكىىا ەىىاراق،ى كرتىىۈرني
كېلىپ جسزىغا قسيد  .ئۇالر ىېلى ئۇزۇنغىچە
كسچىىىىا پىىىىارا لىرى،ى قىلىقىىىىقاچ رومكىىىىا
سسقۇئىىىىتۇرد ي ئەىىىىىمەت بۈگىىىىۈنكى ئىىىىىچ
پۇئىىۇقى،ى چىقىىىرىد ئۈچىىۈن ىىىېلىر كىىري
ەاراش ئىچتى.
دەل مۇئۇ ۋاقىتتىا يېقىى،ر يەردىكىى بىىر
ئري،ى چىرىغى تېخىچىر يسرۇش تۇراتتى .بۇ
دەل ئەىمەت،ىىىىى ئىىىىريى ئىىىىىد  .سىىىىائەت
ئاللىقاچىىىىان 02دىىىىىن ئائىىىىقان بسل،ىىىىىمۇي
مەن،ىىىىىۇرىان ئانى،ىىىىىى كىىىىىرزى ە ئۇيقىىىىىۇ
كېلىدىغاندەك ئەمەسي ئۇ يستقى،ىدىن ئاسىتا
سۇغۇرۇلۇي چىقىپي كسچا  -كسيررغا قىاراي
بېقىىىپ كىرگەنىىدىن كىىىيىني تامىىدىكى كسنىىا
سۈرەتلەر  -يسلدىقى،ى سۈرىتى ە ئۇزاقتىن
 ئۇزاش قارىد ۋە ئاستا ئىۋىراليې لېتىپئاىۇني بۇ بىزنى ىۇدايىمدىن نەچچە مىڭ،ى
تىىىلەيي تەسىىلىكتە ئېرىقىىكەن پەرزەنتىمىىىز
ئىىىد ي بىىىز ئۇنىى كىىرزى ە قىىارايي ەەمىقىىە
نىىېمە دى،ىىە قىلىىىپ بېرىىىپ چىىسس قىلغىىاني
سىىىىلى كېتىىىىپ قالغانىىىدىن كىىىىيىني مەن
ئۇنىڭغىىا نەچىىچە ەەس،ىىە كريۈنىىدنمي ەەمىىمە
نەرسى،ى،ى تەل قىلىپ بېرىۋاتىمەني ئەمماي
ەىىازىر ئېتىىىز  -ئېرىىىق ئىقىىلىرىغا كۈچىىۈم
يەتمەيىىىدىغان بسلىىىۇي قالىىىد ي ئىىىۇنداقتىمۇ
باغدىكى كركتاتلىقتىكى كركتاتررنى سېتىپ
ئۇنىىى ىىراجىتى،ىىى قامىىداۋاتىمەني مۇئىىۇ
يائقا كەل ەندە ما ا نېمە كۈن زاد ي ىۇدايىى
مۇئۇ بالى،ى دىلىغا ئى،،اي بەرگەن بسل،اي
يامىىىان يسلىىىدىن قايتىىىىپي ئىىىرز كىىىۈنى،ى
ئااللىغۇدەك بسل،اي ئانىدىن مەنمىۇ ىىاتىرجەم
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چرچۈد ي يۈرىكى،ى بىىر نەرسىە مۇجىغانىدەك
قايتا ئريلۈك بسلۇئ،ى ئسيرئماي بىۇ بىالى،ى
قاتتىق ئاغرىپي جايىدىر ئسلتۇرۇي قالد .
مى تەستە چسس قىلد .
ى ئاناي جې،ىى ئانىاي كىرزۇ ،ى ئاچ،ىا چۇ!
ئاناي بۇ ئىقررنى ئسيريي مەرەىۇمى يادىغىا
مى،ى تسال قسرقۇتمىغىني مى،ىى تىللىغىىني
يەتتى بسلغاي ئاغز كىچىىك بالى،ىڭكىىدەك
ئۇرسا مۇ مەيلىي كرزۇ ،ى ئاچ،ىا ر بسلىد ي
ئۈمچىيىىپي ئسيچىىان كرزلىرىىىدە مۇنچىىاقتەك
مىىاقۇلمۇ ئانىىا! مەن قەسىىەم قىىىري ئەمىىد
يائرر تۇرۇي قالد .
گېپىڭ،ىىىى چسقىىىۇم ئىىىا ريمەني كىىىرزن ،ى
« ەەي نىىادان بىىاالمي قاچىىانمۇ ەالىمغىىا
ئاچ،ا چۇ! ئەىمەت قاتتىق ۋارقىرىىد ي ئىۈن
يېتەرسىىىەني قاچىىىانمۇ كۈنىىىۈ ،ى ئىىىالغۇدەك
سېلىپ يىغلىد  .ئانى،ى،ى قايتىا  -قايتىا
بسالرسەني دادا دىن قالغان تسيلۇش زىرى،ىمىۇ
ئىرغىتىىىىپ ئى،ىىىمى،ى چىىىاقىرد ي ئەممىىىا
ئېلىپ بسلدۇسي يالۋۇرۇئلىرىمغىمۇ پى،ىەن
ئانى،ى ئسيغى،ىدىغاندەك ئەمەس.
قىلمىدى ي مى،ى نىېمە قىىل دەيدىغان،ىەني
ئەىىىىمەت بېقىىىى،ى قامىىىالري تۇتىىىۇيي
ئۇلۇش ئالرھ! پەرزەنتىم،ىى دىلىغىا ئى،،ىاي
قاتتىك سىلكىد ي كررگى،ى يەنىر ئىاۋۋالقى
تىلەيىىمەن » .ئىىۇ بىىۇالرنى ئسيلىغىىان ۋاقىتتىىا
مەنزىىىرەي دىىىمەك بىىۇ ئۇنى ى چۈئىىى ئەمەسي
كرزلىرىىدىن تىارامري يائىىرر ئىاقتىي ئىىىچ -
بەلكى رىىاللىق.
ئىچىدىن ئېتىلىپ تۇرۇي يىغلىىد ي ئىرزى،ى
ئاناي ۋاپاسىز ئسغلۇ ،ى كەچىۈرگىني سىا ا
ەەر قىىىىىانچە تۇتىىىىىاي دەپمىىىىىۇ يىغىىىىىىدىن
مەن زىيانكەئىىىىىلىك قىلىىىىىدىىي ياىقىىىىىى
تسىتىتالمىىىىد ي ئىىىۇ ئەسىىى،ادا دەرۋازى،ىىىى
قارىيالمىدىىي مەن تۇزكىسري مەن ۋاپاسىىز! -
تاراققىغان ئاۋاز ئا رنغاندەك بسلد .
ئۇ ئۇنداش دى ىى،ىچە ئرزى،ىى مۇئىتلىد ي
ئۇ ئىتتىىك مېڭىىپ بۇسىۇغىدىن پىۇتى،ى
ئانى،ىىى،ى باغرىغىىا ئىىرزى،ى ئېتىىىپي يىىۈز -
ئالمىىىاقچى بسلىىىدىيۇي بېقىىىى،ى ئىىىاغرىقى
كىىىىرزلىرى،ى سىىىىىلىد ي ئىىىىۇ ئانى،ىىىى،ى
ئەۋجىىىىى ە چىقىىىىىپ ئىقىىىىىك،ى يې،ىغىىىىا
قۇلىقىىىدىكى ئىىرز قالىىدۇرغان يىىارا ئىزى،ىىى
يېقىلىپ چۈئتىي ئۇنى كرز ئالدى،ى بارا -
كىىىررنيي ئىىىازابتىن يىىىۈرەكلىر ئررتەنىىىد ي
بارا قىارا غۇلۇش قاپلىىد  .تاراققىىغان ئىاۋاز
ئاچچىق يائرر يۈرىكىدىن تامماقتا ئىد .
ئاستا  -ئاستا پەسىيىپ يسقىلىپ كەتتى.
ى ى ئانىىاي قۇلىقى ى ەېلىمىىۇ ئاغرىۋاتامىىدۇ؟
ئەىمەت ئۇنچە ۋارقىرى،ىمۇ ئريىدىن سىادا
يالۋۇرۇئىىىلىرىڭغا قارىمىىىايي قۇلىقىڭىىىدىكى
چىقمىغانىىدىن كېىىيىني تامىىدىن ئارتىلىىىپ
ەالقى،ى سۇغۇرۇي ئېلۋالغى،ىمداي سەن ما ىا
چۈئىىۈر ئۈچىىۈن دەلدە قىىى ى،ىچە قستىىان
ئۈمىدسىز كرزلىرى بىىلەن تىكىل ەنىىدى ي
تەرەپتىكى تام،ى يې،ىغا كەلد .ئۇ تام،ى
سەن مې،ى قارغىمىدى ي بەلكىى مەن ئۈچىۈن
ئۈسىىتى ە چىقىىىپر ئىىرزى،ى تسىتىتىتالمىىاي
دۇئا قىلدى  .جې،ىى ئانىاي بېقىى ەىازىرمۇ
تامىىىدىن يېقىلىىىىپ چۈئىىىۈيي بېقىىىى يەرگە
ئاغرىۋاتامىىىىدۇ؟ مەن ئىىىىەيتان،ى كەيىىىى،ى ە
تسغرى،ىغا قسيۇي قسيۇلغان ترمۈر تارتقۇچ،ى
كىىىرىپتىمەني مۇئىىۇنچىۋاال ئەسىىكىلىكلەرنى
ئۈسىىىتى ە چۈئىىىتىي ئىىىۇ قىىىاتتىق ئىڭىىىراي
قىل،اممۇي ۋاي،ىاي قسيمىاي يەنە مەن ئۈچىۈن
ەسئىىىدىن كەتتىىىي ترمىىۈر زىقچىىىرر ئۇنىىى
دۇئا قىلى،ەني مەن ئۈچۈن قايغۇرى،ەن .ئاناي
بېقىغا قاتتىق سانجىلغان بسلۇيي بېقىدىن
سەن ئۈچۈن ئات  -ئېقەك بسل،اممۇ مەيلىى
قان تسىتىمايۋاتاتتى.
كرزن ،ى ئېچىپ ما ا بىر قارىغى،ا…
ئەتىىىىىىراي جىمجىىىىىىى  .پەقەت كىىىىىىېچە
ئەىمەت،ىىى كىىرز ئالىىد قارا غۇالئىىتىي
ئاسىىىىمى،ىدىكى يۇلتىىىىۇزالر بىىىىۇ قابىىىىاەەتكە
بەدى،ىىىى بېقىىىىدىن ئاققىىىان قىىىانرر بىىىىلەن
گۇۋاەلىىىق بەرمەكچىىى بسلغانىىدەك جىمجى ى
بسيالد ي ئۇ بېقىى،ى ئانىا كرك،ىى ە قسيىۇيي
قاراي تۇراتتى.
ئانى،ى،ى ەىدى،ى قايتا پۇرىىد ي ئانى،ىى
ئەىىىىمەت ەسئىىىىغا كىلىىىىپي بېقىىىى،ى
جى،ىىىمى ئسغلى،ىىى قىپقىزىىىل قىىانلىر
تۇتقى،ىچە ئىري ە ئىرمىلەي دى ىۈدەك كىرىىپ
بىلەن بسيالد …
يەردە ياتقىىىان ئانى،ىىىى،ى كىىىررني قىىىاتتىق
بۇ ساندىكى ەېكايىلەرنى مۇەەررىر ې مەريەم ۇل تۇرسۇن ()2119
كسررىكتسرالرې ىانقىز مەتتسىتى()2119ي ماەىرە تۇرسۇنتسىتى ()2119
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« ئەتەبەتۇلھەقايىق » تا
قوللىنىلغان پېئىلالرنىڭ
تۇرغۇن سۆز شەكىللىرى
چىمەنگۈل مۇختەر ()7112

ئەسەردە قسللى،ىلغان قى،قارتمىررې
 = HT·HZUG .0ىەمىىىىىىىى ترمىىىىىىىۈري
« ەىىىىىىىىازىرقى زامىىىىىىىىان ئۇيغىىىىىىىىۇرتىلى
گرامماتىكى،ىىىى»ي مىللەتىىىلەر نەئىىىرىياتىي
 - 2100يىلى  - 2ئاي  - 2نەئر
 = MK - DLT .2مەەمىۇد كائىغەرىيي
« تۈركىي تىلرر دىىۋانى »ي ئىى،جاس ىەلىق
نەئرىياتىي  - 0612يىلى  – 0ئاي
 = ATئابىىىىدۇرەئسي
UOMT .1
تەكلىماكانىيي « ئۇيغىۇر ئىسن ئىككىى مۇقىام
ئىزاەررې
 .0بۇ ماقالىدە « ئەتەبەتۇلھەقايىق » نى
ىەمىىى ترمىىۈر ۋە تۇرسىىۇن ئىىايۇپرر نەئىىرگە
تەييارلىغاني مىللەتلەر نەئرىياتى تەرىپىدىن
 - 0611يىلىىى نەئىىر قىلى،غىىان نۇسخى،ىىى
ئاساس قىلى،د .
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« ئەتەبەتۇلھەقايىق » ئۇيغىۇر كىرس،ىىك
ئەدەبىياتىدىكى قاراىىانىرر دەۋرىى ە مەن،ىۇي

تېكى،ىىىتلىر »ي مىللەتىىىلەر نەئىىىرىياتىي
 – 2101يىلى  - 6ئاي
 = TA - KTT .2مىللەتىلەر نەئىرىياتى
تەرىپىىىدىن نەئىىرگە تەييارالنغىىان « تىىۈركىي
تىلىىىرر تەتقىقىىىاتى » ( - 1قى،ىىىىى) غىىىا
بې،ىلغاني تۇرسۇن ئايۇپ،ى « كائغەر تىلى
تسغرى،ىىىىدا » دىىىى ەن ماقالى،ىىىىي - 0661
يىلى  - 6ئاي

 .2ماقالىىىىىىىدە بېىىىىىىرىل ەن رەقەمىىىىىىلەر
« ئەتەبەتۇلھەقىىىىايىق » تىكىىىىى كۇپلېىىىى
نسمۇرى،ى كررسىتىدۇ.
 .1ماقالىدە ئىقلىتىل ەن ەەرپلەرې
كىرىد سرز
بىىۇ ماقالىىىدە ئاساسىىلىق دىىىداكتىك داسىىتان
« ئەتەبەتۇلھەقايىق » تا قسللى،ىلغان پېىىلررنى
تۇرغىىىۇن سىىىرز ئىىىەكىللىر ئۈسىىىتىدە مىىىۇالەىزە
يۈرگۈزىلىدۇ.
 « .0ئەتەبەتۇلھەقايىق » ەەققىدە قى،ىقىچە
مەلۇمات
بسلغىىان مىىۇەىى يازمىىا يادىكىىارلىق ەەمىىدە
ئەدەبىي نامايەندە بسلۇيي ئەسەرنى يېزىلغىان
ۋاقتى ئې،ىق ئەمەسي بىراش ئۇنى مەزمۇنى
ۋە تىل ىۇسۇسىيتى ە ئاساسەني ئىۇنى - 02
ئەسىىىىىرنى ئىىىىاىىر ي  - 01ئەسىىىىىرنى
بائلىرىدا يېزىلغان دەي قارائقا بسلىدۇ.
ئەسىىىەر 02بىىىاب  212مى،ىىىراي كېىىىيىن
بائقىرر تەرپىىدىن ئىىرۋە ئسرنىىدا بېىرىل ەن
ئىىۈچ پىىارچە ئىىېىىر قسئىىۇلۇي جەمىىىىي 202
مى،ىىرادىن تىىۈزنل ەن ئىىېىىرىي داسىىتان .بىىۇ
داستان ىىۇدد ئىۇنى ەىازىرقى زامىان ئۇيغىۇر
تىلىغا تەرجىمە قىلغىۇچى ىەمىى ترمىۈر ۋە
تۇرسىىۇن ئىىايۇي ئەپەنىىدىلەر ئىىرز ئەسىىىرنى
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بەەرىدە يۈك،ەك ماەارەت بىلەن يېزىلغان.

كىىىىرىد سىىىرز قى،ىىىمىدا تىلغىىىا ئېلىىىىپ
ئرتكى،ىىىىدەكي ئىىىارۇز ۋەزنى،ىىىى مۇتەقارىىىىا
 « .2ئەتەبەتۇلھەقايىق » تا قسللى،ىلغان پېىىل،ى تۇرغۇن سرز ئەكىللىر
قسللى،ىلىقى مىۇمكىني بىىز پېىىل،ىى بىۇ
ئۇيغۇرتىلىىىىدىكى پېىىىىىلرر تىىىۈرلى،ىد
ىىىىل ئىىەكلى،ى پېىىل،ىىى تۇرغىىۇن سىىرز
ئارقىلىق تۇرغۇن سرز ئىقتىدارىغا ئېرىقىىپي
ئەكلى دەي ئاتايمىز.
جۈملىىىىىدە تۇرغىىىىۇن سىىىىرزلەرگە ئسىقىىىىار
 0.2سۈپەتدائرر
سۈپەتدائرر پېىىل،ى تۈرلى،ىد ئىارقىلىق سىۈپەت ئىقتىىدارغا ئېرىقىىپي جۈملىىدە سىۈپەتكە
ئسىقىىار قسللى،ىلىىىدىغان گراممىىاتىكىلىق ئىىەكىللىر بسلىىۇيي ەەرىكەت،ىىى بەلىى ە سىىۈپىتىدە
ئىپادىلەيدۇ.
« ئەتەبەتۇلھەقايىق » تا قسللى،ىلغىان سۈپەتدائىررنى ەىال جەەەتىتىن پەرقلەنىدنرني پىۈتكەن
ەاللىق سۈپەتداري پۈتمى ەن ەاللىق سۈپەتدار دى ەندەك تۈرلەرگە برلۈر مۇمكىن .ترۋەنىدە بىۇ
تۈرلەر بسيىچە ەەر قاي،ى سۈپەتدائرر بىلەن ئايرىى  -ئايرىى ەالدا تسنۇئۇي ئرتىمىز.
 0.0.2پۈتكەن ەاللىق سۈپەتدائرر:
(مەنى،ىىىې ئەيپ،ىىىز ئايالغىىا ئەر بسيىىۇنى،ى
پۈتكەن ەىاللىق سىۈپەتدار دى ى،ىمىىزې
سۇنۇر كېرەكي ئۇنداش مۇاليىى كىقى بىلەن
ئىىىىرز ئىپىىىىادىلى ەن ەەرىكەت،ىىىىى بەلىىىى ە
1
ئرمىرى،ى ئرتكۈزنر كېرەك).
سۈپىتىدە كررسىتىدىغان سۈپەتدائرر بسلىۇيي
بۇنىڭدىن ئىۇنى كررىۋىلىقىقا بسلىىدىكىي
پېىىىىىىىل ئىىىىىۈزكى ە پىىىىىۈتكەن ەىىىىىاللىق
سۈپەتدائىىىىىىىىررنى قسئىىىىىىىىۇمچىلىرى،ى
 –miš\ - mïšدىىىىن ئىبىىىارەت پىىىۈتكەن
قسئۇلىقى ئارقىلىق ئىپادىلى،ىدۇ.
سۈپەتدار قسئۇمچى،ى مە ۈ تار ئەدەبىىي
بىىۇ ئەسىىەردە كىىررنل ەن بىىۈتكەن ەىىاللىق
يادىكارلىقلىرىىىدىر ئەمەس بەلكىىى ئىىىدىقۇت

سۈپەتدار قسئىۇمچىلىرىدىن miš\mïš - -

ئۇيغىىۇر ئەدەبىياتىىىدىمۇ ىېلىىى كەس دائىىىردە
قسللى،ىلغان.
مانىىا بىىۇ قسئىىۇمچىرر ئۇيغۇرتىلىىىدىكى
قەدىمكىىىى سۈپەتدائىىىررنى بىىىىر بسلىىىۇر
سىۈپىتى بىىىلەن « ئەتەبەتۇلھاقىايىق » تىمىىۇ
قسللى،ىلغىىىىىىان .لىىىىىىېكىن قىىىىىىسللى،ىد
چاستستى،ىىىىى قەدىمكىىىىى تىىىىۈرك تىلىىىىى ۋە
قەدىمكىىىى ئۇيغىىىۇر تىلىىىىدىكى ە قارىغانىىىدا
كررى،ەرلىىىك ئازايغىىان .مەزكىىۇر قسئىىۇمچە بىىۇ
ئەسەردە  00ئسرۇنىدا كررنلىىدۇ .كىري ەىالرردا
ئرتكەن زاماندا يۈز بەرگەن ئىد ەەرىكەتلەرنى
بىلىىدنرني ئې،ىقلىغىىۇچى بسلىىۇي كەلىى ەن.
ئىككىىى ئسرۇن ىدا ىەۋەر ۋەزىپى،ىىىدە كەل ى ەني
بىىىىر نەچىىىچە يەردە كىىىېلىد قسئىىىۇمچىلىر
بىلەن تۈرلى،ىپ ەالەت ۋەزىپى،ىدە كەل ەن.
مەسىلەنې
arqiš uzadi qopup yol tutup oŋ

duq\ - tuq - ğan\ - qan\ - gän\ - kän
قاتارلىقرر كررىلىدىغان بسلۇيي بىۇالر ترۋەنىدە
ئايرىى – ئايرىى مۇالەىزە قىلى،ىدۇ.
 –miš\ - mïš )0قسئۇمچى،ىىى بىىىلەن
كەل ەن سۈپەتدار
 –miš\ - mïšقسئىىۇمچىلىر بىىىلەن
كەل ەن سۈپەتدائرر قەدىمكى ئۇيغىۇر تىلىىدا
بسلۇپمۇ قەدىمكى تۈرك تىلىدا ناەايىتى كىري
قسللى،ىلغىىىىاني بىىىىۇالرنى مە ىىىىۈ تائىىىىرر
تېكى،ىىتلىرىدىكى قىىسللى،ىد ئەەۋالىىىدىن
ئې،ىىىق بىلىىىد مىىۇمكىن .يەنىىىي « كىىرل
تى ىىىىن ئابىدى،ىىىى » دە پىىىۈتكەن ەىىىاللىق
سۈپەتدائىى،ى بىىۇ قسئۇمچى،ىىى  20ئسرۇنىىدا
قسللى،ىلغىىىان .ئۇنىڭىىىدىن سىىىىرتي تۇرپىىىان
قسئىىاقلىرى،ى ئەقلىىىيە قى،ىىمىدىر يەتىىتە
ئسرۇندا قسللى،ىلغان .مەسىلەنې

)oŋi qopmiš arqiš näčä kičgulug (65
(ئې،ىقلىغۇچى)
(مەنى،ىىىىېكارۋان،ى ئالىىىد قسزغىلىىىىپ
ئۇزاي كەتتىي ئالد بىلەن قسزغالغان كارۋان
قانداقمۇ كېچىكىپ قال،ۇن؟)

ayipsiz tišigä är
boyunun sunmiš käräk.
0l andaq tüzün birlä,
tiriklik qilmiš käräk.

① بسل،ا  HT·HZUGنى
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بۇ قسئۇمچىرر يەنە ()1ي ()2ي ()06ي ()11ي
()16ي ()29ي ()20ي ()22ي ()26ي ()61ي ()91ي
()12ي ()11ي ()002ي ()011ي ()012ي ()012ي
( )021قاتارلىق بېيىتلىرىدا كررىلىدۇ.
بىىىىۇ قسئىىىىۇمچە ەەققىىىىىدە دىۋانىىىىدا «
ئىقلى ۈچى،ى ئۇ ەەرىكەت،ى داۋاملىىق ۋە
كىري قېىتىى قىلىىدىغانلىقى،ى بىلدنرىىدۇ »
دەي ىاتىرى ە ئېلى،غان.
ئەسكەرتىدې « ئەتەبەتۇلھەقىايىق » تىا –

tarïğlïğ däp aymiš ažunnu räsul
)tarïğliqta qatlan tarïätgulug (68
(ىەۋەر)
(مەنى،ىې رەسىۇل بىۇ دۇنيىانى ئېتىزلىىق
دەي ئاتىغىىىىاني بىىىىۇ ئېتىزلىقتىىىىا ئىقىىىىلەي
ياىقىلىق تېر ).
ol ol xäliq talusïkiši quluci
)turutmïštä bil aŋa tuš tiŋä (12
(ەالەت)
(مەنى،ىىىىىىې ئىىىىىۇ ىەلىىىىىق سىىىىىەردار ي
ئى،،ىىىىانررنى قۇتلۇقىىىىىدۇري بىلىڭكىىىىىي
يارىتىلغانررنىىىى ئىچىىىىدە ئۇنىىىى تەس -
تۈئى يسقتۇر).
ئۇنىڭدىن سىىرت بىۇ قسئىۇمچە يەنە ()02ي
()26ي ()60ي ()62ي ()021ي ()029ي ()021ي
()020ي ()61ي ()019ي ( )91قاتىىىىىىىىىىىىىارلىق
بېيىترردا كررىلىدۇ.
بۇ قسئۇمچە « ئەتەبەتۇلھەقىايىق » تىا 26
ئسرۇنىىىدا كررنل ەن.جۈملىىىىدىكى ئاساسىىىلىق
ۋەزىپى،ىىى ئىىرتكەن زامانىىدىكى ەەرىكەت،ىىى
بەل ى،ى،ى بىلدنرنيي ئې،ىقلىغىۇچى بسلىۇي
كەل ەني بەز ئسرۇنرردا ئى،ىم،ى تەۋەلىكي
كىىېلىد قسئىىۇمچىلىر بىىىلەن تۈرلى،ىىىپ
بائقا رولرردىمۇ كەل ەن.
مەسىلەنې
bilig bilmägändin bir unča budun

 ğan\ - qan\ - gän\ - känقسئىۇمچىلىر
يەنە پېىىلىىىىىدىن ئى،ىىىىىىى ىارەكتېرلىىىىىىك
(ئاساسىىىەن ئى،ىىىىى ۋە سىىىۈپەت) سىىىرزلەرنى
ياسىغۇچى قسئۇمچە ئەكلىدىمۇ ئۇچرايدۇ .بۇ
ىىىىىل ئەەىىىۋال،ى سىىىۈپەتدار قسئۇمچى،ىىىى
بىلەن پەرقلەندنرنر كېرەك.
مەسلەنې ( u>uğanقادىر بسلماشي ئىمكان
بسلمىىاش)  ğan -دىىىن كەلىى ەن بسلىىۇيي «
ىۇداي ئالرھ » دى ەن مەنىدە قسللى،ىلىدۇ.
- duq\ - tuq )1قسئۇمچى،ى قسئىۇلۇر
بىلەن كەل ەن سۈپەتدائرر.
بۇ قسئۇمچە قەدىمكى ئۇيغىۇر يېزىقىىدىكى
تېكى،ىىتلەردە قىىسللى،ىد چاستستى،ىىى بىىىر
قەدەر يۇقىر بسلغىان قسئىۇمچىررنى بىىر
بسلىىىىۇيي ئسمىىىىۇمەن پىىىىۈتكەن ەەرىكەت،ىىىىى
بىلدنرنر ئۈچىۈن ئىقىلىتىل ەن .قەدىمكىى
تۈركچە يازما يادىكارلىقررنى بىر بسلغان «
كرل تى ىن ئابىدى،ى » دە پۈتكەن ەىاللىق
سۈپەتدائىى،ى بىىۇ ىىىىل ئىىەكلى  02ئسرۇنىىدا
كررنل ەني ئىۇنداش دىيىقىكە بسلىىدىكىي بىۇ
قسئۇمچە قەدىمكىى تىۈركچە تېكى،ىتلەردىكى
ئۈنۈملۈك قسئۇمچىررنى بىر  .بۇ قسئۇمچە
ەەققىىىىدە تۇرسىىىۇن ئىىىايۇي مۇئەللىم،ىىىى «
قەدىمكىىى ئۇيغىىۇرتىلى ئسقۇئىىلىقى » دى ى ەن
كىتابىىىىدا مۇنىىىداش مەلۇمىىىات بېىىىرىل ەنې
قەدىمكى ئۇيغۇرتىلى تېكى،ىتلىرىدە پىۈتكەن
سۈپەتدار ئۇقۇمى،ى بىلدنرنر ئۈچۈن ( duq
 tuq/ - tük/ - dük -ئەكىللىرىمۇ بار)ي –

)oz älgin but ätip idim bu dädi. (51
(سەۋەب ەالىتى)
(مەنى،ىې بىلىم،ىىزلىكتىن بىىر مىۇنچە
ىەلقي ئىرز قىسلى بىىلەن بىۇت ياسىاي ئىۇنى
ئى ەم دىد ).
Sanï
p sozlägän är sozi soz saği,
)Okuš yaŋšağan til onulmaz yaği. (54
(ئې،ىقلىغۇچى)
(مەنى،ىىىې ئىىسيري سىىرزلى ەن كىقىىى،ى
سىىرز سىىرز جەۋەىرىىىدۇري كىىري مەمەدانلىىىق
قىلغان تىىلي قارئىى تىۇرغىلى بسلمايىدىغان
دنئمەندۇر).

 qan\ - gän\ - kän - ( ğanئىەكىللىرىمۇ
بار)ي  igmä/ - ikmä - ( iğma -قاتىارلىق
ئىىەكىللىرىمۇ بىىار) قاتىىارلىق ئىىۈچ يىىۈرنر
قسئىىىىىىۇمچە قسللى،ىلغىىىىىىاني كېيى،كىىىىىىى
تەرەققىيات جەريانىدا بىۇ ئسىقىار مەنىلىىك
ئۈچ يۈرنر قسئىۇمچىدا تەرتىىپكە سىېلى،ىد
بسلۇيي پۈتكەن سۈپەتدار ئۇقىۇمى ئۈچىۈن –

bilig birlä bilinur turutgän idi,
)biligsizlik ičirä qani xäyir dädi(51
(ىەۋەر)
(مەنى،ىې ياراتقۇچى ئىى ە بىلىىى بىىلەن
تسنۇلىىىىدۇي بىلىم،ىىىزلىكتىن ياىقىىىلىق
كررگەن كىقى بارمۇ؟)
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bu kun kändu sučug bu tarmac saŋa

 ğanۋەكىللىكىدىكى قسئۇمچە ئسمۇمرئىقاني
 duqۋەكىللىكىىىىىدىكى قسئىىىىۇمچە پىىىىۈتكەن
ئرتكەن زامان كرپلۈك مەنى،ى،ى بىلدنردىغان
بسلغان ۋە بارا  -بارا ئى،ىتېمالدىن چۈئىۈي
قالغان .مەسىلەنې
ئىىىىىدىقۇت ىانلىقىغىىىىا دائىىىىىر ئەدەبىىىىىي
يادىكارلىقررنىىىى بىىىىر بسلغىىىان « تۇرپىىىان
قسئىىىىىىاقلىر » دىمىىىىىىۇ ناەىىىىىىايىتى كەس
قسللى،ىلغان.

)ačiğ bolğa yarin qoduo barduquŋ(129
(تەۋەلىكي ئى ە)
(مەنى،ىىىې بۈگىىۈن تىىسپرر سىىەن ئۈچىىۈن
تاتلىق بسلغى،ى بىلەني ئەتە تائري كېتىد
ئاچچىق بسلىدۇ).
بىىىۇ قسئىىىۇمچە يەنە ()62ي ()012ي ()016ي
()026ي ( )022نۇمۇرلىىىىىىىۇش بېيتلىرىىىىىىىىدا
كررىلىدۇ.
يۇقىرقىرردىن ئۇنداش ىۇالسە چىقىرىققا
بسلىىىدۇكىې  duq\ - tuq -دىىىن ئىبىىارەت
قەدىمكى يازما يادىكارلىقرردا (بسلۇپمۇ مە ىۈ
تىىار تېكى،ىىتلىرىدە ئەس كىىري ئۇچرايىىدۇ)
ئۈنۈملۈك سۈپەتدار قسئۇمچى،ىى،ى بىىر
بسلغان بۇ قسئۇمچى،ى جۈملىدە سىۈپەتدار
بسلۇي كېلىد رولىى زور دەرىجىدە قى،ىقىرايي
ئى،ىملىقىقىىقا قىىاراي يىىۈزلەن ەن .چاغاتىىاي
ئۇيغۇرتىلىىىىدا يېزىلغىىىان ئەسىىىىەرلەرگە نەزەر
سىىىىىالىدىغان بسل،ىىىىىاش بىىىىىۇ قسئىىىىىۇمچە
سۈپەتدائلىق رولىىدىن ئاساسىەن قالغىاني «
چاغاتىىاي ئۇيغىىۇرتىلى گرامماتىكى،ىىى »ي «
چاغاتىىاي ئۇيغىىۇرتىلى ەەققىىىدە مۇپەس،ىىەل
بايىىان » قاتىىارلىق كىتىىابرردا بىىۇ قسئىىۇمچە
ەەققىدە ەېچقانىداش مەلۇمىات بېىرىلمى ەن.
بۈگۈنكى تىلىمىزدا بسل،ا پېىىل،ى تەۋەلىك
 - Ⅱئەىسي كرپلۈك قسئۇمچى،ى ئىەكلىدە
ساقلى،ىپ قالغان.

qï
sinčïğimin öyü qadğurar män,
qadcurduqča qaši körkläm
qawišï qsayur män
(مەنى،ىىىىې سىىىري ەن يىىىارىم،ى ئىىىسيري
قىىىىايغۇرارمەني قايغۇرغان،ىىىىىر ي ئەي قىىىىارا
قائلىقىىي قۇچاقلىغىى كېلىدۇ).
پۈتكەن ەىاللىق سۈپەتدائى،ى بىۇ ىىىل
ئىىىەكلى « ئەتەبەتۇلھەقىىىايىق » تىىىا پەقەت
سىىىەككىز ئسرۇنىىىدا كىىىررنل ەني يەتىىىتە يەردە
ئىى،م،ى تەۋەلىك قسئۇمچى،ى ۋە كېلىد
قسئۇمچى،ى بىلەن تۈرلى،ىپ ئى،ىمرئىقان
ئىىەكىلدە كېلىىىپ ۋاقىىى يىىاكى ەالەت،ىىى
ئرزگۈرنئىىى،ى بىلىىدنرگەن بسل،ىىا بىىىر يەردە
ىەۋەر ۋەزىپى،ىدە كەل ەن .مەسىلەنې
uluğ bolduquŋča tuzunräk bolup,
)uluğqa kiqikkä siliq qil sozuŋ(109
(تەۋەلىكي يرلى،ىدي ەالەت)
(مەنى،ىىې ئرسكەن،ىىر مىۇاليىى بسلىىۇيي
چسس ۋە كىچىككە سىلىق سرزلۈك بسل).
. 2.0.2پۈتمى ەن ەاللىق سۈپەت
ئەسىىەردە پىىۈتمى ەن ەىىاللىق سىىۈپەتدار
قسئىۇمچىلىرىدىن ğuluq\ - quluq\ - -

ئىكەنلىكىىىىىي ۋە ئىقىىىىلى ۈچى،ىڭمۇ ئىىىىۇ
ەەرىكەت،ىىى ئسرۇنرئىى،ى قىىارار قىلغىىانلىقى،ى
بىلدنرىدۇ.
بۇ قسئۇمچە « ئەتەبەتۇلھەقىايىق » تىا 01
ئسرۇندا كررنلىدۇي ىىۇدد مەەمىۇد كائىغەرىي
ئىزاەري ئرتكى،ىدەكي ئىىد  -ەەرىكەت،ىى
ئسرۇنرئ،ى زۆرنرلىكى،ى بىلدنرني كېلىدۇ.
مەسىلەنې

ğuči\ - - dačï\ - täči - gülük\ - külük
ğu\ - qu\ - gü\ - quči\ - güči\ - küči
r\ - - - kü - ğli\ - qli\ - gli\ - kli
 ar\ - är\ - ïقاتىارلىقرر
\r\ - ir\ - ur
كررىلىدۇ.
- ğluq\ - quluq\ - gülük\ - külük
قسئۇمچى،ىىىىى ئىىىىارقىلىق ئىپىىىىادىلەن ەن
سۈپەتدار.
بىىىىۇ قسئىىىىۇمچە پىىىىۈتمى ەن سىىىىۈپەتدار
قسئۇمچى،ى بسلىۇيي مەەمىۇد كائىغەرىي،ى
تەبىىىىىرىچەي بىىىىىرەر ئىىىىىد  -ەەرىكەت،ىىىىى
ئسرۇنىىىىىىدار ئىقىىىىىىلى ۈچى،ى بىىىىىىۇرچى

bilig bildi boldi ärän bälgülük,
)biligsiz tiriglä yituk körgülük (44
(مەنى،ىې ئادەم بىلىمى بىلەن تسنىلىدۇي
بىلىم،ىىىىىىزلەر تىرىىىىىىك تىىىىىۇرۇي كىىىىىرزگە
كررننمەيدۇ).
bu dunya näŋindin yägü kädgülük
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(تەۋەلىكي يرلى،ىد كېلىدي ەالەت)
(مەنى،ىې ئەتە مۇ غا چۈمۈل،ەم قسلۇمدىن
تۇتقىىۇچى بسلىىىدىغاني ئىىۇ (رەسىىۇلغا) مەنىىدىن
ساالم تەگ،ۇن).

)al artuq tilämä wäbal yudgulug (68
(مەنى،ىىىىىې بىىىىۇ دۇنيىىىىا نەرسىىىىىلىرىدىن
يەيدىغان بىلەن كېيىدىغان،ىر ئىالي ئىارتۇش
تىلىمەي گۇناھ يۈكلى،ىدۇ).

qamuğ tägdäči näŋ qäzadin ärur

bu ažun ribat ol qušup kočgulug

)uqušsizlar ani säbäbdin körür (135
(ئې،ىقلىغۇچى)
(مەنى،ىىىې بائىىقا كەلىى ەن ەەمىىمە ئىىىد
تەقىىىىدىردىن بسلىىىىىدۇي ئۇقمىغىىىىانرر ئىىىىۇنى
سەۋەبتىن كررىدۇ).
دىىىىمەك بىىىۇ قسئىىىۇمچى،ىڭمۇ ىاقىىىانىيە
تىلىىىىىىدا ئىقىىىىىلىتىد ئۈنۈمىىىىىدارلىقى،ى
ترۋەنلى ەنلىكى،ى 2كررنر مىۇمكىن .ئىۇنى
ئەسكەرتىپ ئرتۈر زۆرنركىي يالغۇز قاراىانىرر
دەۋرى،ىىىىىىىى ئاىىرىىىىىىىىدا يېزىلغىىىىىىىان «
ئەتەبەتۇلھەقىىايىق » تىىىر ئەمەسي بۇنىڭىىدىن
بىىىىر ئەسىىىىر بىىىۇرۇن قەلەمىىى ە ئېلى،غىىىان «
قۇتادغۇبىلىك » تىمۇ بىۇ قسئىۇمچە كەمىدىن
كەم ئىقىىىىلىتىل ەني بۇنىىىىى ئسرنىغىىىىا« -
غىىىىىىۇچى\  -گىىىىىىۈچى » قسئىىىىىىۇمچىلىر
قسللى،ىلىقىىقا بائىىلىغان .بىىۇ ئەسىىەر بىىىلەن
دەۋردار ئەممىىىا ئىىىىدىقۇت ئەدەبىىىىي تىلىىىىدا
يېزىلغان ئەسەرلەردە بسل،ا بۇ قسئۇمچە يەنىر
ىېلى كري سالماق،ى ئى ەللەيدۇي بۇنىڭدىني
ىاقىىانىيە تىلىىى بىىىلەن ئىىىدىقۇت ئەدەبىىىي
تىلى،ىىىىىىىىىىى بەز قسئىىىىىىىىىىۇمچىررنى
ئىقلىتىلىقىىىى جەەەتىىىتە قى،ىىىمەن پەرش
قىلىدىغانلىقى،ى قىياس قىلىد مۇمكىن.
–ğuci\ - quči\ - güči\ - küči )1
قسئۇمچى،ىىىى بىىىىلەن ئىپىىىادە قىلى،غىىىان
سۈپەتدائرر
بىىۇ قسئىىۇمچە « ئەتەبەتۇلھەقىىايىق » تىىا
ئالتە ئسرۇندا كررنل ەن.
مەسىلەنې
aya ğäm qatiğsiz surär umğuči

)ribatqa tušugli tušär käčgulug(65
(مەنى،ىىىې بىىۇ دۇنيىىا يسلىىۇچىرر چۈئىىۈي
ئرتىىىدىغان سىىارايدۇري سىىارايغا چۈئىىكۈچىلەر
مېڭىد ئۈچۈن چۈئىدۇ).
بۇ قسئۇمچە ئەسىەرنى ()22ي ()62ي ()61ي
( – )001بېيتلىرىدا كررىلىدۇ.
ئسىقائر بۇ قسئۇمچى،ىڭمۇ بۇ ئەسەردىكى
قسللى،ىد چاستستى،ى ترۋەنلى ەن .ەازىرقى
زامىىىان ئەدەبىىىىي تىلىىىىدا ئىقلىتىقىىىتىن
ئاساسىي جەەەتتە قالغان.
\ –dačïقسئىىىىۇمچىلىر
täči )2
ئارقىلىق ئىپادىلەن ەن سۈپەتدائرر
بىىىۇ قسئىىىۇمچە پېىىل،ىىىى پىىىۈتمى ەن
سىۈپەتدار قسئۇمچى،ىى بسلىىۇيي چسقىۇم يىىۈز
بېرىدىغان ياكى چسقۇم ۋۇجۇدقا چىقىرىلىقى
زۆرنر بسلغان ەەرىكەت،ى بىلدنرىدۇ .مەسىىلەن
دىۋانىىىدا بىىىۇ قسئىىىۇمچە مۇنىىىداش كررىلىىىىدۇې
( boldaqi buzağu öküz ara bäigülükئىۇي
بسلىدىغان كاال مسزاي چېغى،دى،ر بەل ىلىك)
مەەمىىىىىىۇد كائىىىىىىىغەرنى تەبىىىىىىىرىچە
ئىقىىلى ۈچى،ى ئىىۇ ەەرىكەت،ىىى ئانىىد -
ساندا قىلىدىغانلىقى،ى بىلدنرىدۇ.
دىۋانىىىدا مۇنىىىداش مەلۇمىىىاترر كىىىررنل ەنې
پېىىىىىلرردىن ياسىىىالغان سىىىۈپەتلەر ئسغىىىۇزي
قىپچىىاشي يەمەك .ياغمىىاي ئىىارغۇ قاتىىىارلىق
كرچمەنلەر تىلىدا ئرتكەن زامىان پېىىلىىدىن
ياسىىىىىلىدۇ .مەسىىىىىلەني  - bardiدىىىىىى ەن
پېىىدىن ئىرتكەن زامىان بەل ى،ىى بسلغىان d
بىىىلەن  Iنى ى ئارسىىىغا بىىىر  qقسئۇمچى،ىىى
قسئىىىۇلۇي ( bardačiبارىىىىدىغاني بىىىارغۇچى)
دى ەن سۈپەت ياسلىدۇ①.
پۈتمى ەن سۈپەتدائ،ى بىۇ قسئۇمچى،ىى
قەدىمكىىىىى ئۇيغىىىىۇر تىلى،ىىىىى دەسىىىىلەپكى
مەزگىللىرىدە ناەىايىتى كەس قسللى،ىلغىان.
ئەممىىىىاي « ئەتەبەتۇلھەقىىىىايىق » تىىىىا پەقەت
ئىككى ئسرۇندىر قسللى،ىلغان.
bu kun tägsu mändin durud ol yarin

）bu ažun qačan ol umunčqa orun （73
(مەنى،ىىىې ئىىاھي غەم ئۈمىىۈدكە قسئىىۇلماي
ئېقىۋىرىىىدۇي بىىۇ دۇنيىىا قاچىىان ئۈمىىۈد ئىىسرنى
بسلغان).
）aya hokmin ažun tapa ugkuči（133
yirip muni birär yana ugguči
① بولسا  MK - DLTنىڭ  - 2توم  - 34بەتتىن
ئېلىندى.

)älig tutdačimqa ägirsä muŋa (15
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ئىىىسرۇنرردا زۆرنرىىىىيەت رايى،ىىىى ئىپىىىادىلەي
كەل ەن .مەسىلەنې

uğan hokmi birlä kälur kälgän iš
aniŋ ämri birlä tägür tggüči
( مەنى،ىىىې ئەيي ئىىرز ەىىركىمى،ى دۇنيىىا
يۈزىىىدە يۈرگۈزگىىۈچىي بەزەن ئەيىىىبلەيي بەزەن
ماىتىغۇچىي كەل ەن ئىقىررنى ەەممى،ىى
قىىادىر ئالرە،ى ى ەىىركىمى بىىىلەن بسلىىىدۇي
يسلۇققان ەەممە ئىد ئۇنىى ئەمىىر بىىلەن
كېلىدۇ).
بىىىىۇ قسئىىىىۇمچە ئەسىىىىەرنى ()61ي ()91ي
()000ي ( – )011قاتارلىق بېيى مى،ىراالردا
كررىلىدۇ.
ىۇدد يۇقىردا بايان قىلىپ ئرتكەنىدەكي
سۈپەتدائ،ى بۇ ىىل ئەكلىي مە ىۈ تىار
ئەدەبىي يادىكارلىقلىرىداي ئىۇنداقر ئىىدىقۇت
دەۋرىدىكى بۇددىزم مەزمۇن قىلى،غان ئەدەبىي
يادىكىىارلىقرردا كىىري ئۇچرىمايىىدۇ .بىىۇ ىىىىل

）qani ämru mäiruf qilur ädgü är（122
?qani kändu ädgü kiši turğu yär
(قې،ى ئەمىر مەرۇپقىا رىىىايە قىلىىدىغان
ئىىادەملەري قې،ىىى ياىقىىى ئىىادەملەر تۇرىىىدىغان
يەرنى ئرز ؟)
）yilantäk bu ažun yilan oqlağu （74
yoqumaqqa yumšaq iči por ağu
yilan yumšaq ärkän yawuz fiil itär
yiraq turğu yumšaq däp azilmağu.
(مەنى،ىې بۇ دۇنيا گسيا يىرندۇري يىرن،ىى
ئۇرۇر كېرەك .ئىۇ قىسل ئۇزاتماققىا يۇمقىاش
ئەممىىا ئۇنىىى ئىچىىى زەەەر بىىىلەن تسلغىىان.
يىىىرن يۇمقىىاش بىىسلغى،ى بىىىلەن يىىاۋۇزلۇش
قىلىىىدۇي ئىىۇ ا ئۇنىڭىىدىن يىىىراش تىىۇرۇر
كېرەكي يۇمقاش دەي ئېزىققا بسلمايدۇ).
بىىىىۇ قسئىىىىۇمچە سىىىىۈپەتدار ئىىىىەكلىدە
ئەسىىەرنى ()92ي ()91ي ()000ي ()022ي ()016
قاتارلىق بېيتلىرىدا كررىلىدۇ.

قسئۇمچەي « قۇتادغۇبىلىىك » تە « dačï\ -
 » täčiقسئۇمچى،ىىىى،ى

ئىىىسرنى،ى ئالغىىىاني

بسلغاچقا بىر قى،ىى تەتقىقاتچىرر« dačï\ -
 » täčiۋە «

–ğuci\ - quči\ - güči\ -

 » küčiسۈپەتدائىىى،ى ئىىىايرىى  -ئىىىايرىى
ەالىىدىكى ئىىەكلى ئەمەس بەلكىىى بىىىر ىىىىل
قسئىىۇمچى،ى ئسىقىىار بسلمىغىىان ئىككىىى
ىىىىل ۋارىيىىانتى دەي قارايىىدۇ .زاد قاي،ىىى
ىىىىل قىىارار تىىسغرا بىىۇ بىزنىىى تېخىمىىۇ
ئى،چىكىلىك بىىلەن تەتقىىق قىلىقىىمىزغا
ئەرزىيىىىدۇ .ئەممىىىا ئۇنى،ىىىى ئې،ىقكىىىىي «
ئەتەبەتۇلھەقىىىىىىايىق » تىىىىىىا سىىىىىىۈپەتدار

ئەمەلىيەتىتە –ğu\ - qu\ - gü\ - kü
قسئۇمچى،ى ئى،ىمدائىررنى قسئۇمچى،ىى
بسلىىۇي كىىري ەىىالرردا ئى،ىىىمدار ئسرنىىىدا
قسللى،ىلىىىىىىپ ۋە ئى،ىىىىىىم،ى كىىىىىېلىد
قسئىىۇمچىلىر بىىىلەن تۈرلى،ىىىپ كېلىىىدۇي
ئەممىىا بىىۇ ئەسىىەردە ئۇالرنى ى ئى،ىمدائىىلىق
رولى پەقەت ئىككى ئسرۇندىر كررنل ەني ئۇ ا
بۇ قسئۇمچى بۇ يەردە سۈپەتدار قسئۇمچى،ى
قاتارىىىدا سىىرزلەند ي ئۇنىىى ئى،ىمدائىىلىق
رولى ئى،ىمدائررغا بارغاندا قەي قىلى،ىىپ
ئرتۈلىدۇ.

قسئۇمچى،ى « –ğuci\ - quči\ - güči\ -
 » küčiنىى قسللى،ىقىى « » dačï\ - täči
قارىغاندا كري بسلغان.
–ğu\ - qu\ - gü\ - kü )2
قسئىىىىىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىىىىىى بىىىىىىلەن
ئىپادىلەن ەن سۈپەتدائرر
–ğu\ - qu\ - gü\ - küقسئىۇمچىلىر
« ئەتەبەتۇلھەقىىايىق » تىىا جەمىىىىي تسققىىۇز
ئسرۇندا كىررۆرنل ەني بىۇ قسئىۇمچە ئەسىلىدىن
ئى،ىمدار قسئۇمچى،ى بسل،ىىمۇ قەدىمكىى
ئۇيغىىىىۇرچە تېكى،ىىىىتلەردە كىىىىري ەىىىىالرردا
سىىىۈپەتدار رولىىىىدا قسللى،ىلىىىىپ كەلىىى ەن
بسلىىىۇيي مەزكىىىسر ئەسىىىەردىمۇ يەتىىىتە ئسرۇنىىىدا
سىىۈپەتدار رولىىىدا كەل ى ەن .بۇنىى ئىچىىىدە
پەقەت ئىىىۈچ ئسرۇنىىىدا ئې،ىقلىغىىىۇچى بسلىىىۇي
سىىۈپەتدار رولىىىدا كەلىى ەن بسل،ىىا قالغىىان

–ğli\ - qli\ - gli\ - kli )2
قسئۇمچىلىر مەزكسر تېكى،ىتتە  02ئسرۇنىدا
كررنلىىىىدۇ .بىىىۇ ىىىىىل پېىىل،ىىىى پىىىۈتكەن
سۈپەتدار قسئۇمچى،ىي ئۇمۇمەن دائىىى يىۈز
بېرىىىىپ تۇرىىىىدىغان ەەرىكەت،ىىىى بىلىىىدنرنر
بىىىىىىىلەن بىىىىىىىرگەي ئىىىىىىۇ ەەرىكەت،ىىىىىىى
ئسرۇنلىغۇچى،ىمىىۇ كررسىىىتىپ ئې،ىقلىغىىۇچى
بسلىىىىىىۇي كېلىىىىىىىدۇ(ئادەتتە ىەۋەر بسلىىىىىىۇي
كېلەلمەيدۇ) .مەسىلەنې
aya šäk yolinda yligli odun,
)käl ottun ozuŋ yul olumdin oŋä (6
(ئې،ىقلىغۇچى)
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« ئەتەبەتۇلھەقايىق » پەنىد  -نەسىىھەت
ىارەكتىرلىىىك ئەسىىەر بسلغاچقىىا بىىۇ ئەسىىەردە

(مەنى،ىىىې ئەيي ئىىەك يسلىىىدا يىىۈرگەنلەر
ئىىسيغى،ىڭرري كىىېلىڭرري ئرلۈئىىتىن بىىۇرۇن
ئرزن ررنى ئستتىن قۇتقۇزۇ رر).

r\ - ar\ - är\ - ï
قسللى،ىلغان r\ - ir\ -
 قسئىىىىۇمچىلىر يەنە ىەۋەر رايىىىىىداur
كېلىىىىىىپي  091دىىىىىىن ئىىىىىارتۇش ئسرۇنىىىىىدا
قسللى،ىلغىىىان .يەنىىىى بىىىۇ قسئىىىۇمچىررنى
ئىىەىس ئالمائىىلىر ۋە يىىاردەمچى پېىىىىلرر
بىلەن بىرىكىپ ىەۋەر بسلۇي كېلىقىى كىري
كررنلىىۈيي ئې،ىقلىغىىۇچى بسلىىۇي كېلىىىدىغان
ئەەىىىۋال ئىىىاز كىىىررنل ەني بىىىۇ ەىىىال،ىمۇ بىىىۇ
ئەسىىەرنى بىىىر ئاالەىىىدىلىكى دەي قارائىىقا
بسلىدۇ.

äliglärdä qutluğ bärigli älig,
)alip bärmägän ol älig qutsuzi (83
(ئې،ىقلىغۇچى)
(مەنى،ىىىىې كەلي نەسىىىھىتىم،ى ئىىىالي
تامىىىىاگەر بسلمىىىىاي تامىىىىا ئارى،ىىىىىغا ئەجەل
يسئۇرۇنغاندۇر).
بىىۇ قسئىىۇمچە يەنە ()6ي ()22ي ()11ي ()16ي
()22ي ()62ي ()11ي ()16ي ()60ي ()62ي ()020ي
()022ي ()016ي ( )020قاتىىىىارلىق بېيىىىىترردا
كررىلىدۇ.
دىۋانىىىىدا بىىىىۇ قسئىىىىۇمچە ەەققىىىىىدە «
ئىقلى ۈچى،ى بىر ئىق،ى قىلىد ئۈستىدە
تۇرغىىىانلىقى،ى بىلدنرىىىىدۇ » دەي مەلۇمىىىات
بېرىل ەن①.

tunätur tunuŋni kunuŋ kitärip
)tunuŋ kitärip baz yaratur taŋa. (8
(مەنى،ىىىىې ئىىىۇ كىىىۈن،ى كەتكىىىۈزني تىىىۈن،ى
كەلتۈرىىىدۇي تىىۈن،ى ەەم كەتكىىۈزني قايتىىىدىن
تا ،ى يارىتىدۇ).

r\ - ar\ - är\ - ï
r\ - ir\ - ur\ - )6
قسئىىىىىۇمچىلىر بىىىىىىلەن ئىپىىىىىادىلەن ەن
سۈپەتدائررې
r\ - ar\ - är\ - ï
 \r\ - ir\ - urقسئىىىۇمچىلىر ئىىىىدىقۇت ئەدەبىىىىي تىلىىىىدا
يېزىلغىىىان ئەسىىىەرلەردە كىىىري ئۇچىرايىىىدىغان
قسئىىۇمچە بسلىىۇر سىىۈپىتى بىىىلەن پېىىىىل
يىلتىزىغىىىا قسئىىىۇلۇي پىىىۈتمى ەن ەىىىاللىق
سۈپەتدار قسئۇمچى،ىى بسلىۇي كەلى ەني بىۇ
قسئىىۇمچە مۇئىىۇ ىىىىل رولىىدا يەتىىتە ئسرۇنىىدا
كررنل ەن .مەسىلەنې

r\ - ar\ - är\ - ï
 r\ - ir\ - urقسئىىۇمچىلىرى،ى بىىۇ ىىىىل رولىىدا كەلىى ەن
ئىىىىىەكلى ()0ي ()1ي ()2ي ()2ي ()9ي ()1ي ()6ي
()01ي ()06ي ()21ي ()22ي ()29ي ()21ي ()26ي
()11ي ()12ي ()20ي ()22ي ()26ي ()29ي ()21ي
()26ي ()21ي ()20ي ()21ي ()22ي ()22ي ()29ي
()26ي ()61ي ()62ي ()62ي ()66ي ()69ي ()66ي
()91ي ()92ي ()91ي ()96ي ()91ي ()96ي ()12ي
()11ي ()12ي ()16ي ()16ي ()60ي ()62ي ()62ي
()69ي ()61ي ()66ي ()011ي ()011ي ()012ي
()012ي ()019ي ()011ي ()000ي ()002ي ()002ي
()006ي ()020ي ()022ي ()022ي ()026ي ()021ي
()011ي ()012ي ()012ي ()011ي ()021ي ()022ي
()026ي ()029ي ()021ي ()026ي ()021ي ()020
قاتارلىق بېيترردا كررىلىدۇ.
قى،ىىقىچە ىۇالسىىە قىلغانىىداي قەدىمكىىى

äğär yiğdiŋ ärsä umurluk tawar
burun bašqa borikni kädär baš käräk.
）（95
(مەنى،ىىىىىې ئەگەر ئرمۈرلىىىىۈك مۈلىىىىۈك
تسپلىغىىان بسل،ىىاس ئىىۇنتىمىغى،كىي ئالىىد
3
بىلەن برك،ى كېيىقكە بار كېرەك).

ئۇيغۇرتىلىىدىكى –miš\ - mïšي –dačï\ -
täčي  duq\ - tuq -ئىىىەكىللىرى،ى «
ئەتەبەتۇلھەقايىق » تا قسللى،ىلىقىى ىېلىى
كري دەرىجىدە قى،قارغان .پۈتكەن سۈپەتدار
قسئۇمچى،ىىى –iğma/ - igmä , -
yuqئىىەكىلدىكى سۈپەتدائىىرر بسل،ىىا پەقەتىىر
ئىقىىلىتىلمى ەن .ئۇنىڭغىىا قارئىىى ەالىىدا –
 ğan\ - qan\ - gän\ - känئىەكىلدىكى
سىىۈپەتدار قسئۇمچى،ىىى،ى ئىقىىلىتىلىد
چاستستى،ى بارغان،ىر ئائقان.

täwäzzu qiliğlini koturur ärdi
)täkäbbur tutar ärni kämšur qudi. (91
(مەنى،ىىىې كەمتەرلىىىك قىلغىىان،ى تە ىىر
كرتۈرىىىىىدۇي تەكەببۇرلىىىىۇش قىلغىىىىان،ى يەرگە
ئۇرىدۇ).
بىىۇ ىىىىل رولىىدىكى قسئىىۇمچرر ئەسىىەرنى
()96ي()96ي ()11ي ()60ي ()61ي ()62ي ()022
بېيتلىرىدا كررنل ەن.
① بولساا  MK - DLTنىاڭ  - 1تاوم  - 32بېتىادنن
ئېلىندى.
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 2.2ئەسەردە قسللى،ىلغان ئى،ىمدائرر ەەققىدە
ئى،ىمدائرر پېىىل،ى تۈرلى،ىد ئارقىلىق ئى،ىى ئىقتىدارىغا ئېرىقىىپ جۈملىىدە ئى،ىىمغا
ئسىقىىار قسللى،ىلىىىدىغان گىراممىىاتىكىلىق ئىىەكىللىر بسلىىۇيي ەەرىكەت،ىىى ئىىەيىى سىىۈپتىدە
ئىپادىلەيدۇ①
 maq/ - mäk - 0.0.2ئەكلىدىكى ئى،ىمدائررې
ئىپادىلەن ەن ئى،ىمدار ئەسەردە پەقەت بەر
ئى،ىمدائررنى بۇ تۈر پېىىل ئۈزىكى ە
ئسرۇنىىدا كىىررنل ەن .بىىۇ ئى،ىمدائىىرر ەىىال
 maq/قسئىىىىۇمچىلىرى،ى
 mäk4
جەەەتىىىتىن بىىىىتەرەي ەەرىكەت،ىىىى ئىىىەيىى
قسئۇلىقىىىىى بىىىىىلەن ئىپادىلى،ىىىىىدۇي بىىىىۇ
ئۈستىدە ئىپادىلەيي جۈملىدە ئى،ىى رولى،ىى
قسئىىۇمچە چاغاتىىاي ئۇيغىىۇرتىلى ۋە ەىىازىرقى
ئسي،ىغان .مەسىلەنې
زامىىىىان ئۇيغۇرتىلىىىىىدىكى ئەس ئۈنۈملىىىىۈك
ol ol kim täkäbburni yärdin salip,

قسئۇمچە بسلىقىىغا قارىمىاي مەزكىسر ئەسىەردە
پەقەت  02ئسرۇنىىىىىىدىر كىىىىىىررنل ەني ۋە مەنە
جەەەتتىن « ر » لىق ئى،ىمدائرر بىلەن
ئسىقار مەنىدە كەل ەن .مەسلەنې

täwazuni bark tut yapuš käd aŋa.
)(87
(مەنى،ىې بۇ سرز ئۇكى تەكەببىۇرنى يەرگە
ئىىۇرۇيي كەمتەرلىك،ىىى چىىى تىىۇتي ئۇنىڭغىىا
مەەكەم يېپىد).

yimä tort išiŋä idurmän sälam,
)ulardin usanmaq qačan ol maŋa. (16
(مەنى،ىىىىىىې يەنە چاريارالرغىىىىىا سىىىىىاالم
يىىىىىسلريمەني مەن ئىىىىىۇالردىن ەېچقاچىىىىىان
تانمايمەن).
ašitgil biliglgi nägü däp ayur,

bähil tärdi zär sim häramdin okuš
)wäbal kotru bardi ozulä sokuš. (81
(مەنى،ىىىې بىخىىىل ەارامىىدىن كىىرپلەي
ئالتۇن  -كرمۈر يىغىد ي ئىرزى ە گۇنىاھ ۋە
قارغىد يۈكلەي كەتتى).
ئى،ىمدائ،ى بۇ ىىل ئەكلى ئەسەرنى
()00ي()90ي ()10ي ()19ي ( )012بېيتلىرىىىىىىدا
كررىلىدۇ.
 « 1.2.2غۇ » لىق ئى،ىمدائرر
بۇ ىىل ئى،ىمدائرر پېىىل ئىۈزىكى ە -

)ädäblär baši til kudäzmäk däyur. (53
(مەنى،ىې بىلىملىكلەرنى سرزى ە قۇالش
سالغىني ئۇالر ئەس بىرى،چى پەزىىلەت تىل،ىى
تىزگى،لەر دەيدۇ).
بىىۇ ىىىىل ئىىەكىلدىكى قسئىىۇمچىرر يەنە
ئەسىىىىىىەرنى ()01ي ()06ي ()21ي ()66ي ()92ي
()92ي ()12ي ()62ي ()026ي ( )010قاتىىىىىارلىق
بېيتلىرىدا كررىلىدۇ.
ئەسىىكەرتىدې ئى،ىمدائىىررنى بىىۇ ىىىىل
قسئۇمچى،ىىى،ى بىىۇ قسئىىۇمچىدىن برلۈنىىۈي
چىققىىىان پېىىلىىىدىن ئى،ىىىىى ياسىىىىغۇچى
 maq/تىىىىىىن
قسئىىىىىۇمچە mäk -
پەرقلەندنرنر الزىى.
 « 2.2.2ر » لىق ئى،ىمدائرر
« ر » لىىىىىق ئى،ىمدائىىىىرر پېىىىىىىل
ئىىرزىكى ە š/ - iš/ - uš/ - üš -
قسئىىىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىىىى ئىىىارقىلىق
ئىپادىلى،ىدۇ.
بىىۇ ىىىىل ئىىەكىلدىكى ئى،ىمدائىىررمۇ
ەىىازىرقى زامىىان ئۇيغۇرتىلىىىدىكى ئۈنۈملىىۈك
قسئىىىۇمچىررنى بىىىىر ي ئەممىىىا بىىىۇ ىىىىىل
قسئىىىىىىۇمچى،ى قسئۇلىقىىىىىىى بىىىىىىىلەن

 ğu/ - qu/ - gü// - küقسئىۇمچىلىرى،ى
قسئۇلۇئى بىلەن ياسالغان ئى،ىمدائىرردۇر.
بۇ ىىىل ئىەكىلدىكى قسئىۇمچىرر قەدىمكىى
ئۇيغىىۇرتىلى ۋە قەدىمكىىى تىىۈرك تىلىىىدىكى
ئۈنۈملۈك ئى،ىمدار قسئۇمچى،ى بسلىقىىغا
قارىماي مەزكسر ئەسەردە پەقەت تسققىۇز ئسرۇنىدا
كررنل ەني يەنە كېلىپ بۇنى ئىچىىدە يەتىتە
ئسرۇندا سۈپەتدار رولىدا كەل ەنلىكى ئۈچىۈن
مەن بىىىىىىۇ قسئىىىىىىۇمچىررنى سىىىىىىۈپەتدار
قسئىىۇمچىلىرى،ى تسنۇئىىتۇرغاندا تسنۇئىىتۇرۇي
ئرتكەن ئىىدىى .بىۇ قسئىۇمچە ئەسىەردە پەقەت
ئىككىر ئسرۇندا ئى،ىمدار رولىدا كررنن ەن.
مەسىلەنې
bu dunya näŋindin yägu kädguluk,
)al artuq tilämä wabal yudguluk. (68

① بولسا  HT·HZUGنىڭ  - 244بېتىدنن ئېلىندى.

51

 - 01سان

سادا

(مەنى،ىىىىىې بىىىىۇ دۇنيىىىىا نەرسىىىىىلىرىدىن
يەيدىغان بىلەن كېيىدىغان،ىر ئىالي ئىارتۇش
تىلىمە گۇناھ يۈكلى،ىدۇ).

مەنىىىىدە كەلىىى ەن پېىىلررغىىىا چېتىلىىىىپ
جۈملىىىىدە ەىىىالەت ۋەزىپى،ىىىىدە كەلىىى ەن.
مەسىلەنې

äsäl qayda ärsä billä arisi,

yaratti ol oğan tunuŋ kunduzuŋ

)äri zähri tatqu asaldin uza. (130
(مەنى،ىىې ەەسىەل نەدە بسل،ىا ەەرى،ىىىمۇ
بىللە بسلىىدۇي ەەسىىلدىن ئىاۋۋال ەەرى،ىى
زەەىرى،ى تېتىپ بېقىققا تسغرا كېلىدۇ).
ئەسىىىىىىكەرتىدې ئى،ىمدائىىىىىى،ى بىىىىىىۇ
قسئۇمچىلىرى،ى پېىىلدىن ئى،ىى ياسىغۇچى

)odup biri birikä yorir oŋ soŋa.(7
(مەنى،ىې قادىر ئالرھ تۈن،ى ۋە كۈنىدنزنى
يىىاراتتىي ئىىۇالر بىىىر  -بىىىرى ە ماسلىقىىىپ
ئالد كېيىن ما ىدۇ).
tätikliktä kändu ayastin uzup,
)dad insaf tutaršin anuširwani.(28
(مەنى،ىې ئۇ زىرەكلىكتە ئاياس،ى بې،ىىپ
چۈئىىىىىىىدۇي ئىىىىىىادالەت ۋە ەەققانىيىقتىىىىىىا
ئانۇئىرۋان،ى ئرزىدۇر).

قسئۇمچە  ğu/ - qu/ - gü// - kü -الردىن
پەرقلەندنرنر الزىى.
ىۇالسىىىىىىەې يۇقىىىىىىارقى مى،ىىىىىىالرردىن
بىلىقىمىزچە مەزكىسر ئەسىەردە ئى،ىمدائىرر
سۈپەتدائىىىىررغا ئسىقىىىىار ئىىىىۇنچە كىىىىري
قسللى،ىلمىغىىاني ئىىۈچ ىىىىل ئى،ىمدائىىرر
جەمىىي بسلۇي  09ئسرۇندا كررنل ەن.
 1.2ئەسەردە قسللى،ىلغان رەۋىقدائرر
رەۋىقدائىىرر پېىىل،ىىى رەۋىىىد رولى،ىىى
ئسي،ايدىغان ئەكلى بسلۇيي جۈملىدە يەنە بىر
ەەرىكەتىىىكە بېقى،ىىىد بسلغىىىان ەەرىكەت،ىىىى
بىلدنرنيي ەالەت ۋەزىپى،ىدە كېلىدۇ①.
رەۋىقدائىىىرر قەدىمكىىىى تىىىۈرك تىلىىىى ۋە
قەدىمكىىىىى ئۇيغۇرتىلىىىىىدا ىېلىىىىى كىىىىري
قسللى،ىلغىىان بىىىر ىىىىل ئىىەكىل بسلىىۇر
سۈپىتى بىىلەن « ئەتەبەتۇلھەقىايىق » تىمىۇ
ىىل كري مىقداردا قسللى،ىلغان .ترۋەندە بىۇ
ئەسەردە قسللى،ىلغان رەۋىقدائرر ۋە ئۇالرنى
رولى،ى قى،قىچە تسنۇئتۇرۇي ئىرتىمەن .مەن
ئەسىىىىىىەردە كىىىىىىررنل ەن رەۋىقدائىىىىىىررنى
قسئۇمچىلىرى ە ئاساسەن ترۋەندىكىدەك تۈرگە
ئايرىدىى.
 « 0.1.2ي » لىق رەۋىقدائرر
بىىۇ ىىىىل رەۋىقدائىىرر مەيلىىى قەدىمكىىى
تۈرك تىلىي قەدىمكى ئۇيغۇر تىلىىدا بسل،ىۇن
ۋە ياكى چاغاتاي ئۇيغۇرتىلىي ەىازىرقى زامىان
ئۇيغىىىىۇر تىلىىىىىدا بسل،ىىىىۇن ناەىىىىايتى كەس
ئىقىىىىلىتىلىپ كېلىۋاتقىىىىان بىىىىىر ىىىىىىل
رەۋىقدائىىىرردۇري دەل ئىىىۇنداش بسلغىىىانلىقى
ئۈچۈن بىۇ قسئىۇمچىرر بىىلەن ئىپىادىلەن ەن
رەۋىقدائرر ىاقانىيە تىلىدا يېزىلغىان نىادىر
ئەسەر « ئەتەبەتۇلھەقىايىق » تىمىۇ ناەىايىتى
كە ر قسللى،ىلغان .يەنى بۇ قسئۇمچىرر بۇ
ئەسەردە  61نەچچە ئسرۇندا كررنلۈي ەەر ىىىل

biliglik kiši kor bilur iš odin,
)bilip itär išiniokunmäz kidin.(49
(مەنى،ىىىىې قىىىاراي بىلىملىىىىك كىقىىىى
ئىق،ى پەيتى،ى بىلىدۇي ئۇئىقى،ى بىلىىپ
قىلىدۇي كېيىن ئركۈنمەيدۇ).
 p/ - ip/ - up/ - üpقسئىىىىىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىىىىىى بىىىىىىلەن
ئىپىىادىلەن ەن رەۋىقدائىىر مەزكىىسر ئەسىىەرنى
()9ي ()1ي ()00ي ()29ي ()21ي ()12ي ()16ي
()19ي ()11ي ()16ي ()21ي ()21ي ()26ي ()21ي
()22ي ()29ي ()62ي ()61ي ()62ي ()62ي ()61ي
()92ي ()92ي ()92ي ()99ي ()11ي ()12ي ()12ي
()19ي ()16ي ()61ي ()69ي ()61ي ()010ي
()012ي ()016ي ()019ي ()011ي ()001ي ()002ي
()002ي ()009ي ()021ي ()020ي ()022ي ()022ي
()026ي ()021ي ()026ي ()012ي ()011ي ()016ي
()016ي ( )021نۇمۇرلىىىىىىىۇش بېيتلىرىىىىىىىىدا
كررىلىدۇ.
 « 2.1.2ئا » لىق رەۋىقدائرر
a/ - ä/ - ï
 / - i/ - u/ - ya/ - yä/ - yuقسئىىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىىى
بىىىىلەن ئىپىىىادىلەن ەن رەۋىقدائىىىرر مەزكىىىسر
ئەسىىەردە  06ئسرۇنىىدا كىىررنل ەن ۋە چېتىلمىىا
رەۋىقدائىىىىررغا ئسىقىىىىار قسللى،ىلىىىىىپ
جۈملىىىىدە ەىىىالەت ۋەزىپى،ىىىىدە كەلىىى ەن.
مەسىلەنې
baqa korgil ämdi uqa sinayu,
)nä näŋ bar biligtäk asiğliq oŋin. (45
(مەنى،ىې ئەمد ئەقلىى بىىلەن بايقىاي
كىىررگىني بىلىمىىدىن پايىىدىلىق يەنە قانىىداش
نەرسە بار).
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koni bol konilik qil atan koni,

qamuğ qazğaniğli ažun malini

)koni däyu bilsun kišilär sini. (62
(مەنى،ىې راسىتچىل بىسلي راسىتچىللىق
قىىىلي راسىىتچىل ئاتىىالي كىقىىىلەر سىىې،ى
راستچىل ئادەم دەي بىل،ۇن).
بىىۇ ىىىىل ئىىەكىلدىكى رەۋىقدائىىرر يەنە
ئەسىىىىىىەرنى ()22ي ()62ي ()61ي ()66ي ()62ي
()61ي ()66ي ()012ي ()002ي ()020ي ()022ي
()026ي ()012ي ( )016نۇمۇرلىىۇش بېيتلىرىىىدە
كررنل ەن.
 « 2.1.2پان » لىق رەۋىقدار
« پىىىان » لىىىىق رەۋىقىىىدار دى ى،ىمىىىدە
پېىىىل ئىرزەكلىرى ە -

yäyumädi bardi koruŋ halini.
tišisi qalip bir adin är bilä,
)ol anda yatipan bärur sanini. (89
(مەنى،ىىىىىىې دۇنيانىىىىىى بىىىىىايلىقى،ى
يىغقانررنىىى ەەممى،ىىى ئىىۇنى يېمەسىىتىن
كېتىدۇي ئۇالرنىى ەىالى،ى كىررنسي ىستىۇنى
بائقا بىر ئەر بىىلەن قېلىىپ ئۇنىى يې،ىىدا
يېتىپ ئۇنىڭغا تې،ى،ى بېرىدۇ).
ئۇنداش ىۇالسە چىقىرىمىزكىي قەدىمكىى
تىىىۈركچە مە ىىىۈ تىىىار يادىكىىىارلىقلىر ۋە
ئىىىىىىىدىقۇت ئەدەبىىىىىىىي يادىكارلىقلىرىىىىىىىدا
قسللى،ىلغان بۇ قسئىۇمچە تىىل تەرەققىيىاتى
جەريانىىىىدا بىىىارا  -بىىىارا ئىقىىىلىتىلى،ىد
چاستستى،ى ترۋەنلى ەن چاغاتاي ئۇيغىۇرتىلى
دەۋرى ە كەل ەندە ئىقلىتىلىقتىن قالغان.
بىىىىىۇ ئەسىىىىىەردە قەدىمكىىىىىى ئۇيغىىىىىۇرچە
تېكى،ىىتلەردىكى ئى،كىىار مەنىىىدە كېلىىىدىغان

ipan/ - ï
pan/ -

 pan/ - pän/قسئىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىى
بىىىىلەن ئىپىىىادىلەن ەن رەۋىقىىىدار كىىىرزدە
تۇتۇلىدۇ.
كررني تۇرۇپتىمىزكى رەۋىقدائىررنى بىۇ
بىىىىىر يىىىىۈرنر قسئىىىىۇمچىلىرىمۇ پېىىىىىىل
ئىىىرزەكلىرى ە ئۇلى،ىىىىپ ىەۋەر ئىپىىىادىلى ەن
–mayï
رەۋىقدار قسئۇمچىلىر بسلغىان n/
ەەرىكەت،ى ى ەىىالىتى،ى ئىپىىادىلەر ئۈچىىۈن
 - mäyin/ - madïقاتىارلىق
n/ - mädin
قسللى،ىلغان .ئەمما ئەپ،ۇسلى،ارلىقى ئۇكى
بىىىىر يىىىۈرنر قسئىىىۇمچىرر بسل،ىىىا ئەسىىىر
مەزكىىسر قسئىىۇمچە « ئەتەبەتۇلھەقىىايىق » تىىا
ئىقلىتىلمى ەن.
پەقەت بىرال ئسرۇندا كررنل ەن .مەسلەنې
 .1ئسمۇمىي ىۇالسە
ئەتراپىىىىدا ئىىىرتكەن بەئىىىىبالىقلىق ئۇيغىىىۇر
يىىىۇقىردا « ئەتەبەتۇلھەقىىىايىق » تىكىىىى
ئىىالىمى سىىىڭقۇ سىىەلى تۇتۇ ،ىىى تەرجىىىمە
پېىىلرنى تۇرغۇن سرز ئىەكىللىر بسلغىان
ئەسەرلىرىدىن بسلغان « ئىالتۇن يىارۇش »ي «
سىىىۈپەتداري ئى،ىىىىمدار .رەۋىقدائىىىررنى
ئىىىۇەنزا ،ى تەرجىمھىىىالى » الردا پىىىۈتكەن
قسللى،ىلىد ئەەۋالىي ئۇالرنى جۈملىىدىكى
رولى ئۇنداقر بۇ قسئۇمچىررنى تەرەققىيىات
 \–ğan\ - qanسۈپەتدار قسئۇمچىلىر
ئەەىىىىۋالى ئۈسىىىىتىدە مىىىىۇالەىزە يۈرگىىىىۈزني
 gän\ - känقسللى،ىلمىغان .بىۇ ئەسىەرلەردە
ئرتىلىىىد  .بۇنىڭىىىدىن چىققىىىان ىۇالسىىىى،ى
ئسمىۇمەن –ğan\ - qan\ - gän\ - kän
ترۋەندىكى بىرنەچچە نسقتىغىا يىغى،چاقرئىقا
الرنى ئسرنىغا  –miš\ - mïšيىاكى duq\ -
بسلىدۇې
 الر قسللى،ىلغىىىىىان .قاراىىىىىىانىررtuq
 .0پېىىلررنى تۇرغۇن سرز ئىەكىللىر
يادىكارلىقلىرىدا –miš\ - mïšبىلەن \–ğan
ئىچىىىدە سۈپەتدائىىررنى تىىۈلىر ئەس كىىري
 - qan\ - gän\ - känتەس قسلى،ىلغىان ۋە
بسلۇي ناەايىتى كەس دائىردە قسللى،ىلغان.
ۋاقىت،ىى ئرتىقىى ە ئەگىقىىپ –ğan\ -
 .2پىىۈتكەن سىىۈپەتدار قسئۇمچى،ىىى –
 qan\ - gän\ - känبىىىارا  -بىىىارا
 ğan\ - qan\ - gän\ - känۋە –miš\ -

ئۈسىىتۈنلىك،ى ئى ىلى ى ەن - 00 .ئەسىىىردە
يېزىلغان « قۇتادغۇبىلىك » كە قارىغانىدا 02
 ئەسىردە يېزىلغان « ئەتەبەتۇلھەقىايىق »تا بۇ قسئۇمچى،ى كرپرەك ئىقلىتىلىقى بۇ
نۇقتى،ى تېخىمۇ ئى،پاتريدۇ.
 .1قەدىمكى تۈركچە ۋە قەدىمكى ئۇيغۇرچە
تېكى،ىىتلەردە كەس قسللى،ىلغىىان بىرقىىانچە

 mïšالرنىىىى قىىىسللى،ىد چاستستى،ىىىىدىن
قارىغاندا ئۇنى بىلەلەيمىزكىي مانى ۋە بىۇددا
دى،ىدىكى ئۇيغۇرالرنى يازما يادىكارلىقلىرىدا
 –ğan\ - qan\ - gän\ - känالر
قسللى،ىلمىغىىاني يەنىىى  - 6ئەسىىىرگە تەۋە
بسلغىىان « ئىىىرش بىتىى » ۋە  - 01ئەسىىىر
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قسئىىىىىۇمچىلىرى،ى قسئۇلىقىىىىىى بىىىىىىلەن
ئىپىىىادىلەن ەن ئى،ىمدائىىىرر ىېلىىىى كىىىري
قسللى،ىلغىىىان)1(.ې رەۋىقدائىىىرر ئۈچىىىۈن «
قەدىمكى تۈرك تىلىى گىرامماتىكى،ىى » داې

قسئىۇمچە بىۇ ئەسىىەردە قسللى،ىلمىغىان يىىاكى
قسللى،ىد چاستستى،ى ترۋەنلى ەن .بۇ يەردە
ئۇنى ئاالەىدە تەكىتلەي ئرتىۈر كېرەككىىي
()0ې گى ئىمىن مۇئەللىم،ى « قەدىمكى
تىىىۈرك تىلىىىى گرامماتىكى،ىىىى » ① دىىىى ەن
كىتابىدا سۈپەتدار ئۈچۈن:

a/ - ä/ - ï
 / - i/ - u/ - ya/ - yä/ -yuي p/ - ip/ - up/ - üp -ي ipan/ - -

–duq/ - tuq/ - dük/ - tük; –mïš/ -

ï
pan/ - pan/ - pän/ - uban/ - übän/ -

miš; –dači/ - däčï, - tači/täčï; - r\ -

lir - ğïnča/ - ginčä - ï
ban/ - übän

ar\ - är\ - ï
r\ - ir\ - ur\ ïğma/ -

ğali - / - gäli - ğalï
r/gälir/ - qalï
r/ äyin

gülük\ - külük; - ğan\ - qan\ - gän\ -

 - kginčقاتىىارلىق يەتىىتە يىىۈرنر قسئىىۇمچە
كررسىىىىىتىل ەن بسل،ىىىىاي جىىىىاس تېقىىىىەن
مۇئەللىم،ى كىتابىدا ې p/ - ip/ - up/ -

ï
gmä; –iğlï
/-ï
glï
 \; - ğuluq\ - quluq känقاتىىارلىق 5سىىەككىز يىىۈرنر قسئىىۇمچە
كررسىىىىىتىل ەن بسل،ىىىىاي جىىىىاس تېقىىىىەن
مۇئەللىم،ى كىتابىدا② ې

ipan/ - ï
- üpي pan/ - pan/ - pän/ - -
uban/ - übän/ - ïي a/ - ä/
ban/ - übän

miš/ - mïš/ - muš/ - müš/ - -

- ï
/ - i/ - u/ - ya/ - yä/ - yu ğali -

;maš/ - mäš; –dači/ - däčï, - tači/täčï

/ - gäliي ğïnča/ - ginčä -ي

ğuči\ - quči\ - güči\ - küči; –duq/ -

 mätin/ - madïقاتارلىق ئىالتە
n/ - mädin
يىىىۈرنر قسئىىىۇمچە كررسىىىىتىل ەن .مەزكىىىسر

- r\ - ar\ - är\ - ï
 ;\r\ - ir\ - urtuq/ - dük/ - tük; ïğma/ - ï
gmä; ğu\ -

matï
n/ -

a/ - ä/ - ï
ئەسەردە بسل،ا / - i/ - u/ - -

qu\ - gü\ - kü; - ğli\ - qli\ - gli\ -

ya/ - yä/ - yuي p/ - ip/ - up/ - ü -ي

kli; - ğan\ - qan\ - gän\ - kän; - asi/

ipan/ - ï
pan/ - pan/ - pän/ - uban/ -

- äsï
; - di/ - dï
; - ağan/ - ägä
قاتارلىق  02يۈرنر قسئۇمچە كررنستىل ەن.
مەزكىىىىىسر ئەسىىىىىەردە بسل،ىىىىىا سىىىىىۈپەتدار
قسئىىۇمچىلىرىدىن تسققىىۇز يىىۈرنر قسئىىۇمچە

 - übän/ - ïقاتىارلىق ئىۈچ
ban/ - übän
يۈرنئر قسئۇمچە كررنل ەن.
 .2قەدىمكى تۈركچە ۋە قەدىمكى ئۇيغۇرچە
تېكى،تلەردەناەايىتى ئازقسللى،ىلغىان ئەممىا
چاغاتىىىىىاي ئۇيغۇرچى،ىىىىىى تېكى،ىىىىىتلىرىدە

 - äsïقاتىارلىق قسئىۇمچىرر
; - di/ - dï
;
ئىقلىتىلمى ەن)2( .ې ئى،ىمدائىرر ئۈچىۈن
« قەدىمكى تۈرك تىلىى گرامماتىكى،ىى » دا
ğu/ - qu/ - gü// - kü -ي maq/ - -

ناەايىتى كەس قسللى،ىلغان \–ğan\ - qan

ïğma/ - ï
ئىقلىتىل ەني يەنىي gmä - asi/

 - gän\ - känسۈپەتدار قسئۇمچىلىرى،ى
بىىىىۇ ئەسىىىىەردە ىېلىىىىى كىىىىري مىقىىىىداردا
قسللى،ىلىقىىىىي قەدىمكىىىى تىىىۈرك تىلىىىى ۋە
قەدىمكىىىى ئۇيغىىىۇرتىلى ئىىىۇنداقر چاغاتىىىاي
ئۇيغۇرتىلىىىىىىدا قسللى،ىلغىىىىىان چېتىلمىىىىىا
رەۋىقدار قسئۇمچىلىر p/ - ip/ - up/ -
 ۋە « ئىىىىىا » لىىىىىىق رەۋىقىىىىىدارüp

 mäkقاتىىىارلىق ئىككىىىى يىىىۈرنر قسئىىىۇمچە
كررنسىىتىل ەني جىىاس تېقىىەن مۇئەللىم،ى ى
كىتابىىدا بسل،ىاې maq/ - mäk -ي ğu\ -
;qu\ - gü\ - küي ğ/ - g/ - k/ - ïğ/ -

قسئۇمچىلىر

 - ig/ - ik/ - uğ/ - üg/ - ükقاتىارلىق
ئۈچ يۈرنر قسئىۇمچە كررنسىتىل ەن .مەزكىسر
ئەسەردە ğ/ - g/ - k/ - ïğ/ - ig/ - ik/ -

a/ - ä/ - ï
/ - i/ - u/ - -

 ya/ - yä/ - yuنى بىۇ ئەسىەردە مىۇئەييەن
دەرىجىدە قسللى،ىلىقىي قەدىمكىى ئۇيغىۇرچە
يازمىىا يادىكىىارلىقرردا ئۇچرىمايىىدىغان ئەممىىا
چاغاتاي ئۇيغۇرچە يازما يادىكىارلىقرردا ىېلىى
كەس قسللى،ىلغىان š/ - iš/ - uš/ - üš -
قسئۇمچىلىرى،ى بۇ ئەسەردە مەلۇم نى،بەتتە
قسللى،ىلىقىىىى ئىىىۇنى چۈئىىىەندنردىكىي «
‹ئەتەبەتۇلھەقايىق› تا قەدىمكى ئۇيغۇرتىلىغىا
ىاس كسنا سۈپەت ئامىللىر بىىلەن چاغاتىاي

 - uğ/ - üg/ - ükقسئۇمچى،ىىىى
كررنلمى ەني ئەمما بۇ ئىككى كىتابتىا تىلغىا
ئېلى،مىغىىان š/ - iš/ - uš/ - üš -
① « 古代突厥语语法« 耿世民，魏萃 中央民族大学
。出版社 153 - 163 页
② »回鹘语言文献的结构与特点« 张铁山 中央民族
。大学出版社 266 - 275 页
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چاغاتاي تىلى دەۋرىى ە ئرتۈئىىتىكى ئى،ىمى
 جى،مىغا اليىق ‹ئەتەبەت (بسسۇغا)› تىلىئىكەنلىكى،ى چۈئەندنرني بېرىدۇ① » .

ئۇيغۇرتىلىغا ىاس يېڭىى سىۈپەت ئىامىللىر
تەس مەۋجۇت بسلۇي تۇرغىان ەەتتىا بىۇ ىىىل
ەىىالەت كائىىىغەر تىلى،ىىى ئۇيغىىىۇر يېزىىىىق
تىلى،ىىى قەدىمكىىى ئۇيغىىۇرتىلى دەۋرىىىدىن
پايدىرنغان ماتېرىيالررې
 .0ئۇيغۇرچە كىتابررې
(ەازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئېلىپىبە
تەرتىپى بۇيىچە)
 « .0چاغاتاي ئۇيغۇرتىلى گرامماتىكى،ىى
»ي ئابىىىدۇرەئسي تەكلىماكىىىانىيي مىللەتىىىلەر
نەئرىياتى  – 2119يىلى؛
 « .2ئۇيغىىىىۇر ئىىىىسن ئىككىىىىى مۇقىىىىام
تېكى،ىىتلىر »ي ئابىىدۇرەئسي تەكلىماكىىانىيي
مىللەتلەر نەئرىياتىي  – 2111يىلى؛
 « .1ئسرىىىىىۇن ئابىىىىىدىلىر »ي تىىىىاالت
تەكىىىىني مىللەتىىىلەر نەئىىىرىياتىي - 2116
يىلى
 « .2ەىىىىىازىرقى زامىىىىىان ئۇيغىىىىىۇرتىلى
گرامماتىكى،ى »ي ىەمى ترمىۈري مىللەتىلەر
نەئرىياتىي  – 2100يىلى؛

 « .2ئەتەبەتۇلھەقايىق »ي ىەمى ترمىۈري
تۇرسۇن ئايۇيي مىللەتىلەر نەئىرىياتىي 0611
 يىلى « .6قەدىمكى ئۇيغۇرتىلى ئسقۇئلۇقى »ي
تۇرسۇن ئىايۇيي مىللەتىلەر نەئىرىياتى (0661
 يىلى) « .9قەدىمكىىىىى ئۇيغىىىىۇر يېزىقىىىىىدىكى
ۋەسىىىقىلەر »ي تۇرسىىىۇن ئىىايۇيي ئى،ىىىراپىل
يۈسۈيي ئى،جاس ىەلق نەئرىياتىي – 2111
يىلى؛
 « .1تىىۈركىي تىلىىرر دىىىۋانى »ي مەەمىىۇد
كائىىغەرىيي ⅠيⅡي Ⅲتىىسمي ئىىى،جاس ىەلىىىق
نەئرىياتى  – 0612 - 0610يىلرر؛
 « .6قۇتادغۇبىلىىىىك »ي يۈسىىىۈي ىىىىاس
ەاجىىىىپي مىللەتىىىلەر نەئىىىرىياتىي – 0612
يىلىي  - 0نەئر .

 .2ماقالىلەرې
 « .0كائغەر تىلىى تسغرى،ىىدا مىۇالەىزە
»ي تۇرسۇن ئايۇيي « تۈركىي تىلرر تەتقىقاتى
» (  - 1تسم) غىا كىرگىۈزنل ەني مىللەتىلەر
نەئرىياتىي  – 0661يىلى؛
‹ « .2ئەتەبەتۇلھەقىىىىىىىىايىق› تىكىىىىىىىىى
سۈپەتدائىىىىىىرر تسغرى،ىىىىىىىدا »ي نىىىىىىۇرئەلى
ئىىىىىىاەياقۇيي « قەئىىىىىىقەر پىىىىىىىداگسكىكا

ئسنۋىرسىتېتى ئىلمىىي ژۇرنىلىى »ي - 2116
يىللىق  – 2سان؛
‹ « .1قۇتادغۇبىلىىىك› تە ‹  -غىىۇ  -گىىۈ›
قسئىىىىىىۇمچىلىر ئىىىىىىارقىلىق ياسىىىىىىالغان
ئى،ىمدائىىىىىىىررنى قسللى،ىلىقىىىىىىىىى »ي
مىرسۇلتان ئسسمانس ي « تىل ۋە تەرجىىمە »
 - 2112يىللىق  – 2سان؛
3. 汉文：

；1.《维吾尔古代文献研究》，耿世民，中央民族大学出版社，2003 年 12 月
；2.《回顾文献语言的结构与特点》。张铁山，中央民族大学出版社，2005 年 12 月
；3.《古代维吾尔文献教程》，耿世民，民族出版社，2006 年 6 月
4.《古代突厥语语法》，耿世民，中央民族大学出版社，2010 年 8 月
يىتەكچى ئوقۇتقۇچى :دىلئارە ئىسراپىل
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ئىزدەش
( نەسر )

روزىھاجى ئىمام ()2111

نەرسىىىە بىىىىزگە دەرەىىىالر الزىىىىى بسلمىغىىىان
« ەايات،ىىى مەق،ىىىتى نىىېمە؟ ئى،،ىىان
بسل،ىمۇي لېكىن بىز يەنىىر ئىزدەيمىىز ەەم
تۇرمۇئتىن ياراتماقچى بسلغىان مەنىاچۇ؟… »
ئىزدەۋاتىمىىىز .بىىىز ئىزدەۋاتقىىان بىىۇ نەرسىىەي
دى ەنىىدەك سىىۇئالررغا ەىىېچكىى ئاسىىانلىقچە
بەلكىىىى مىىاددىي بۇيىىۇم يىىاكى مەنىىىۋ بۇيىىۇم
جاۋاب بېرەلمەيىدۇ .ەايىاتىمىز ئەنە ئىۇنداش
بسلىقىىىمۇي ۋە يىىاكى بائىىقا ەەرقانىىداش بىىىر
چې ىد سۇئالررغا تسلۇي كەتكەن .بىىر تىسي
نەرسىىە بسلىقىىىمۇ مىىۇمكىن .بەلكىىىى بىىىز
ئادەم ئىچىدە يائايمىزي مەلىۇم بىىر نېمى،ىى
ئىزدەۋاتقىىان ئىىۇ نەرسىىى،ى ناەىىايىتى ئاسىىانر
تى،مىىىاي ئىزدەيمىىىىزي لىىىېكىن زاد نىىىېمە
تېپىۋاالرمىز .بەلكىى پۈتۈن بىر ئرمىۈرىمىزنى
ئىزدەۋاتقى،ىمىزنى كىري ەىالرردا ئرزىمىزمىۇ
سىىەري قىلىپمىىۇي ئاىىرىىىدا يەنىىىر ئىىىزدى ەن
ئې،ىق بىلمەيمىز .ئرتمۈئكە نەزەر سال،ىاشي
نەرسىىىمىزنى تاپالماسىىلىقىمىزمۇ مىىۇمكىن.
بەزىىىىىدە ئىىىىاد  -ىۇراملىىىىىق ئىچىىىىىدىكى
ئەممىىاي بىىىز ئىزدەۋاتقانىىدىكى ئىىۇ جەريىىاني
ئەسلىمىلەر ياكى بەزىدە ئركۈنۈئلەرگە تسئۇي
ئىزدەئتىكى ئۇ ئىزدى،ىد بىىز ئۈچىۈن ئەس
كەتىىكەن غىىۇۋا بىىىر كارتى،ىىا؛ كەل ۈسىىىمىزگە
قىممەتلىىىىىىىكي ئەس مەنىلىىىىىىىك بسلىىىىىىۇي
باق،اشي ئۈمىد ۋە ئارزۇغا تسلغان مەۋەۇم بىىر
قالغانلىقى،ى بىر كۈنى بايقايمىز.
بسئلۇش؛ ەازىرغا قارى،اش ئىزتىراي ۋە يىاكى
ەەمىىىمە ئىىىادەم ئىزدەيىىىدۇ .ئىزدەۋاتقىىىان
بەز ئەن،ىرەئىىلىرىمىز كررننىىىدۇ .لىىېكىن
نەرسى،ى،ى نېمە ئىكەنلىكى،ى بىل ەنلەرمۇ
قانداقر بسلمى،ۇني ەەممە ئىادەم ەەر ۋاقىى
ئىزدەيدۇي بىۇنى بىلمى ەنلەرمىۇ ئا ،ىىزالرچە
نېمى ىىىىىىىدۇر ئى،تىلىىىىىىىدۇي نېمى،ىىىىىىىدۇر
يىىىاكى ەېچبىىىىىر سەزمەسىىىتىن ئىزدەيىىىىدۇي
قسغلىقىدۇ .مەيلىى بىىر زۆرنرىىيەت بسلغانىدا
ئىزدىمى ەنلەرنىڭمۇ ئىزدىقى كېرەك ئىىد .
بسل،ۇن ۋەياكى مۇەتاجلىقتا قالغان ۋاقىتتىا
چىىۈنكى ەىىازىر تۇرمۇئىىىمىزدا ەەمىىمە ئىىادەم
بسل،ىىۇني بىىىزگە بىىىر نەرسىىە ەامىىان كەمىىدەك
نېمى،ىىىىدۇر ئىزدەۋاتىىىىدۇ .بەزىىىىلەر نىىىام -
تۇيۇلىىىدۇ .ەەمىىمە ئادەم،ىىى نۇرغۇنلىغىىان
ئىرەرەت ئىزدى،ىەي بەزىىلەر بىايلىقي مىال -
نەرسىىىلەرگە ئېرىقىىىد ئۈچىىۈن تىرىقىىىدۇ.
دۇنيا ئىزدەۋاتىدۇي يەنە بەزىلەر مىۇۋەپپەقىيەت
ەەمىىمە ئىىادەم يائىىار جەريانىىىدا نېمى،ىىىدۇر
قازى،ىقىى،ى ئىزدەۋاتىىىدۇ .ئەممىىا يەنە بەزىىىلەر
ئىزدەيدۇي ەەمىدە ئىزدى ى،ىم،ىى تاپ،ىامكەن
بسل،ا ىاتىرجەملىك،ى ئىزدەۋاتىدۇ .يەنە ەەم
دەيىىدۇ .چىىۈنكى ئى،،ىىان بىىۇ دۇنيىىادا بىىارلىق
بۇنىڭىىىىدىن بائىىىىقىررنى ئىزدەۋاتقىىىىانررمۇ
بىىىىىلەن يسق،ىىىىى ئارىلىقىغىىىىا مەەكىىىىۇم
ئۇچرايدۇ.
قىلى،غان .ەاياتىمىزدىكى ئېرىقىد بىىلەن
ئەلۋەتتەي ئىزدەئمۇ ىىۇدد ئرگى،ىقىتەك
يسقىتىق،ى ئارى،ىدا يائاي ئرتۈر ئىادەم ە
بىىىىر ئرمىىىۈر داۋام قىلىقىىىى كېىىىرەك .ئەگەر
ئىزدەئ،ى ئادەت قىلىپ ئرگىتىدۇ.
ەىىازىرغىچە تاپالمىغىىان بسل،ىىىڭىز ئۇنىىداقتا
ئىىىىىزدەري ئىىىىىزدەري يەنە ئىىىىىزدەري
داۋاملىىىق ئىىىزدەسي تسىتىىاي قالمىىاس! سىىىز
ەاياتلىق،ىىىىى ئۇمۇرتقى،ىىىىىغا ياندائىىىىقان
يىىۈرەك سىىادايىڭىزغا قىىۇالش سىىېلىپي پۈتىىۇن
يۇلۇندەك ەايات،ى ەەر نەپەسى ە ەەمراھ ئۇ
ۋۇجۇدىڭىز بىلەن ئىزدى،ىىڭىزالي سىىز ئىۇنى
ئىزدەر .ئادەم،ى ەەربىر نەپەس،ى ئرزىمىۇ
ئىىىىىىزدەي تاپقانىىىىىدا يىىىىىۈرىكىڭىز سىىىىىىزنى
بىر ئىىزدەر .چىۈنكى بىۇ ەەر بىىر نەپەسى،ى
ئەسكەرتىدۇ.
ئىىالغى،ىمىزداي ئۇنى ى بەدىلى،ىىىي جىىاۋابى،ى
ئەگەر بىىىىر ې« دۇنيىىىادا مۇەەببەتتى،مىىىۇ
ەامى،ى بېرىمىزغۇ ئاىىر.
لەززەتلىىىىك نەرسىىىە بىىىار » دى،ىىىەي سىىىىزمۇ
تۇرمۇئىىىىتا ەەممىمىىىىىز نېمىلەردى،ىىىىدۇر
ئىقىىىى،ى ي ئىىىۇ بسل،ىىىىمۇ غىىىايە يسلىىىىدا
نېمىلەرنىىىى ئىزدەيمىىىىز .گەرچە ئىىىۇ چاغىىىدا
ئىزدى،ىقتۇر.
بىزنى ەېچ،ىمىمىز يۈتمى ەن يىاكى بىىرەر
مۇەەررىرې ئابدۇىالىق ئۇيغۇرىي ( )2116كسررىكتسر ې نۇربى ۈل ئەەەت ()2116
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ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىدا
قوللىنىلغان ئەمەل  -مەنسەپ
ناملىرى توغرىسىدا
ئابدۇۋەلى قادىر ()2119
قى،ىىقىچە مەزمىىۇنىې ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىىىانلىقى مىىىرد  - 922يىلىىى قۇرۇلىىۇي  - 116يىلىىى
ئاغدۇرۇلغاني ئۇيغۇرالر تارىخىدا مۇەىى ئسرۇن تۇتىدۇ .بۇ ىانلىق قۇرۇلغاندىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىى
سىياسىىىيي ئىجتىمىىائىي ۋە مەدەنىىىي ەايىىاتىي ئىجتىمىىائىي ئىقىىلەپچىقىرىد ئىىەكلىي قەبىىىلە
تەئكىلى ۋە ەاكىمىيەت تۈزنلمى،ىدە زور ئرزگىرىقىلەر بسلغىان .مۇئىۇ دەۋردىىن بائىري ئۇيغىۇرالر
قەبىلە نامى بسيىچە ئەمەسي بىر پۈتۈن مىللەت ەالىتىدە سىياسىىي كىۈچ بسلىۇي ئۇيۇئىۇيي پۈتىۈن
مىللەت ەالىتىىدەي بىىر سىياسىىي كىۈچ سىۈپىتىدە تىارى سەە،ى،ىى ە چىققىان .ئسرىىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقى قۇرۇلۇي فېىسداللىق ەسقۇش مەركەزلەئكەني ىېلى مۇكەممەل سىياسىي تۈزنلمە ۋە ئەمەل
 مەن،ەي تۈزنملىر ئسرنىتىلغان .بۇ دەۋردىكى ئەمەل  -مەن،ەي تىۈزنملىر كېيىكىى دەۋردىكىىۋە بائقا ىانلىقررنى ئەمەل  -مەن،ەي تۈزنملىرى ە تەسىر كررسەتكەن .بۇ ماقالىدە ئسرىۇن ئۇيغۇر
ىانلىقىدا قسللى،ىلغان ئەمەل  -مەن،ەي ناملىر ئۈستىدە قى،قىچە مۇالەىزە يۈرگۈزنلىدۇ.
ئاچقۇچلۇش سرزلەرې ئسرىۇن ئۇيغىۇر ىىانلىقىي ئەمەل  -مەن،ىەي نىاملىر ي ئەمەل  -مەن،ىەي
تۈزنمى
ماقالىدە قسللى،ىلغان قى،قارتىلمىررې
ئىزاەلىق لۇغەتې ئۇيغۇر تىلى،ى ئىزاەلىق لۇغىتى .مىللەتلەر نەئرىياتى نەئر قىلغان.
دىۋانې تۈركىي تىلرر دىۋانى
ئەقىىىىل  -پاراسىىىەتلىك ئەجىىىدادلىرىمىز بىىىۇ
مەدەنىيەت،ىىىىىى ئاكتىىىىىىپ ۋە ئىجىىىىىابىي
تەرەپلىرنىىى قسبىىۇل قىلىىىپي ئىىرزى ە ىىىاس
مىللىىىىي ئاالەىىىىدىلىككە ئىىىى ە ۋە كىىىرزگە
ئاالەىدە تائلى،ىپ تۇرىدىغان بۈيىۈك ئۇيغىۇر
مەدەنىيىتى،ىى ياراتقىىان .ئەجىىدادلىرىمىزنى
ياراتقىىىىىان مەدەنىىىىىىيەتى ە دىققىتىمىزنىىىىىى
ئاغدۇرىدىغان بسل،اشي ەەر قاي،ىى سىاەەلەردە
تەس تەرەققىىىىي قىلغىىىان مىىىۇكەممەل بىىىىر
مەدەنىىىىيەت سى،تىمى،ىىىى ياراتقىىىانلىقى،ى
كىىررنۋاالاليمىزي يەنىىى ئەدەبىيىىات  -سىىەنىەتي
مۇزىكاي تېبابەتچىلىكي پەل،ىەپەي جىۇغراپىيەي
تارى قاتارلىق ئىجتىمىائىي تۇرمۇئى،ى ەەر
قاي،ى تەرەپلىرى ە چېتىلىىدىغان سىاەەلەرگە
تەس ئەەمىىىيەت بېرىىىپي بىىۇ سىىاەەلەردە زور
مىىۇۋەپپەقىيەتلەرنى قسلغىىا كەلتىىۈرگەني ئىىۇ
ئىىىارقىلىق ئېلىمىىىىز ۋە دۇنيىىىا مەدەنىىىىيەت
ىەزى،ى،ى ە ئرلمەس ترەپىلەرنى قسئقان.
ئۇيغۇر ىەلقى نەچچە مى يىللىق ئىۇزاش
تىىىىارىخى تەرەققىيىىىىات جەريانىىىىىدا ئسرىىىىىۇن
ىىىانلىقىي قاراىىىانىيرر ىىىانلىقىي ئىىىدىقۇت

ئۇيغىىۇرالر نەچىىچە مىىى يىللىىىق ئىىۇزاش
تارىخقىىىىا ئىىىىى ە قەدىمىىىىىي مەدەنىيەتلىىىىىك
ىەلقلەرنىىى بىىىر  .مۇئىىۇ ئىىۇزاش تىىارىخى
تەرەققىيىىات جەريانىىىدا ئىىەرقتە سىىىبىرىيە ۋە
مۇ غىىۇل داالسىىىدىن غەربىىتە كاسىىپىي دىڭىىىز
بىىسيلىرىغىچەي ئىىىمالدا ئالتىىاي تاغلىرىىىدىن
جەنۇبتىىىىا ەى،دى،ىىىىتانغىچە بسلغىىىىان كەس
زىمىىىى،رردا يائىىىىغاني بسلۇپمىىىۇ ئسرىىىىۇن ۋە
سېلى ،ا دەريا ۋادىلىىر ي تىارىى ئسيمىانلىقىي
بالقىىار كىىرلى ۋە يەتتەسىىۇ رايىىسنى قاتىىارلىق
جايررغىىا مەركەزلىىىك ماكانلىقىىىپي قەبىىىلە
تسپى بسيىچە يائاي ئاۋۇيي ئرزى،ىى ئىانلىق
مەدەنىيەت ئىزنالىرى،ى قالىدۇرغان .ئۇيغىۇرالر
يائىغان رايىسنرر قەدىمكىى يىىپەك يسلى،ىى
تۈگۈنى ۋە دۇنياۋىي ئۈچ چسس دىن ئۇچرائقان
رايىىسن بسلىىۇري ئىىۇنداقر قەدىمكىىى جۇ ىىس
مەدەنىيتىىىىىىىي قەدىمكىىىىىىى ەى،دى،ىىىىىىتان
مەدەنىيىتىي قەدىمكىى گرىىك مەدەنىيتىى ۋە
ئەرەب مەدەنىيتىىىىىدىن ئىبىىىىارەت قەدىمىىىىىي
مەدەنىيەتلەر پەيدا بسلغان رايسنرر ئستتۇرسىىغا
جايلىقىقتەك ئەۋزەل ئارائىتقا ئى ە بسلۇيي
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ۋە سىياسىىىەتلەرنى تىىىۈزني چىقىىىىد بىىىىلەن
ئۇيغۇر ىىانلىقىي كە ،ىۇ ئۇيغىۇر ىىانلىقى ۋە
بىىىىرگەي بىىىىر قەدەر سى،ىىىتېمىلىق بسلغىىىان
سىىىىىىىىەئىدىيە ىىىىىىىىىانلىقى قاتىىىىىىىىارلىق
ەەربىىىىىيي مەمىىىىۇرىي ۋە دى،،ىىىىىي ئەمەل -
ەىىىاكىمىيەتلىرى،ى قىىىۇرۇي چىققىىىان .بىىىۇ
مەن،ەي ناملىر ۋە ئۇنۋانررنى قسلرنغان .بۇ
ىانلىقررنىىىىىى قۇرۇلۇئىىىىىى ئۇيغۇرنىىىىىى
ماقىىىىالە ئۇيغۇرالرتارىخىىىىىدا مىىىىىرد - 922
يۇقىرىقىىىىىىدەك مىىىىىۇكەممەل مەدەنىىىىىىيەت
يىلىىىىىدىن  - 116يىلىغىىىىىچە  011يىىىىىل
سى،تېمى،ىىىى،ى ئەكىللەندنرىقىىىى،ى زۆرنر
ئەتراپىدا مۇستەقىل سىياسىي كۈچ سۈپىتىدە
سىياسىىي ۋە ئىجتىمىىائىي كاپىالەتلەر بىىىلەن
مەۋجىىۇت بسلىىۇي تۇرغىىاني ئۇيغىىۇرالر تارىخىىىدا
تەمىىى،لى ەن .ئۇيغىىۇرالر بىىۇ ىىىانلىقرردا بىىىر
مىىۇەىى ئىىسرۇن تۇتىىىدىغان ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر
قاتىىىار مىىىۇكەممەل ەىىىاكىمىيەت بائىىىقۇرۇر
ىانلىقىىىدا قسللى،ىلغىىان ئەمەل  -مەن،ىىەي
ئەكلىي دۆلەت،ى ئىىدارە قىلىىد ئۇسىۇلى ۋە
ناملىر تسغرى،ىدا.
بىر يۈرنر مۇكەممەل بسلغان قانۇن  -تىۈزنم
 .0بۇ تېمى،ى تالرئ،ى ئەەمىيىتى
تارىختىىا قسلرنغىىان ئەمەل  -مەن،ىىەپلىرى،ى
ئۇيغۇرالنى ى تارىختىىا قسلرنغىىان ئەمەل -
تەتقىىىىىق قىلىىىىىدي ئۇيغۇرالرنىىىىى ئەي،ىىىىى
مەن،ەي نىاملىرى،ى تەتقىىق قىلىىد مەيلىى
دەۋردىكىىىىىىى فېىسداللىىىىىىىق سىياسىىىىىىىي
تىلقۇناسلىق نۇقتى،ىدىن بسل،ۇن ۋە يىاكى
تىىۈزنملىرى،ىي دۆلەت قۇرۇلمىىا ئىىەكللىرى،ىي
مەدەنىيەتقۇناسىىلىق نۇقتى،ىىىدىن بسل،ىىۇني
ەىىىىاكىمىيەت بائىىىىقۇرۇر ئۇسىىىىۇللىرى،ىي
ناەىىايىتى زور ئەەمىىىيەتلەرگە ئىىى ە .يەنىىى
دۆلەت،ىىىىىى تەئىىىىىكىلي ئاپپىىىىىاراتلىر ۋە
تىلقۇناسىىىىىلىق نۇقتى،ىىىىىىدىن ئېلىىىىىىپ
تەئكىلىي قىۇرۇلمىلىرى،ى بىلىقىتە مىۇەىى
ئېيىتقانىىداي ئۇيغۇرالرنىى تارىختىىا قسلرنغىىان
ئەەمىىيەتلەرگە ئىى ە .ئىىۇ ا ئسرىىۇن ئۇيغىىۇر
ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي ناملىرى،ىىىىىى كىىىىىري
ىىىىانلىقى دەۋرىىىىدە قسللى،ىلغىىىان ئەمەل -
ساندىكىلىر بۇگىۈنكى كۈنىدە ئى،ىتېمالدىن
مەن،ىىەي نىىاملىرى،ى تەتقىىىق قىلىىىد مۇئىىۇ
قالغىان بسل،ىىمۇي لىېكىن بىۇ سىرزلەر يەنىىىر
ىانلىق،ىىىىىى فېىسداللىىىىىىق سىياسىىىىىىىي
پۈتكىىۈل ئۇيغىىۇر تىىىل تارىخىىىدىكى مىىۇەىى
تىىۈزنملىرى،ىي دۆلەت قۇرۇلمىىا ئىىەكللىرى،ىي
لۇغەت تەركىبى بسلىۇي ەې،ىابلى،ىدۇي ئىۇ ا
ەىىىىاكىمىيەت بائىىىىقۇرۇر ئۇسىىىىۇللىرى،ىي
بىىۇ سىىرزلەر ەىىازىرقى زامىىان ئۇيغىىۇر تىلىىى
دۆلەت،ىىىىى تەئىىىىكىلىي ئاپپىىىىاراتلىر ۋە
لېك،ىكى،ىىىىىى،ى بېيىتىقىىىىىتىكى تىىىىىىل
تەئىىىكىلىي قىىىۇرۇلمىلىرى،ى چۈئى،ىقىىىتە
ىەزى،ى،ىىىىىىىىىدۇر .مەدەنىيەتقۇناسىىىىىىىىلىق
مۇەىى رولى بار.
نۇقتى،ىدىن ئېلىپ ئېيىتقانداي ئۇيغۇرالنى
 .2بۇ تېما ەەققىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاترر
ئۈسىىىىىتىدە تسىتالغانىىىىىداي بىىىىىۇ ىانلىقتىىىىىا
ئۇيغۇرالرنىىى ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىىىىانلىقى
قسللى،ىلغىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر
دەۋرىدە قسلرنغان ئەمەل  -مەن،ەي ناملىرىغا
ئۈستىدىمۇ تسىتالغاني ئەمما مۇەىمراش دەي
ئائىىى ئسرىىىۇن  -يې،ى،ىىەي مە ىىۈ تىىار
قارالغىىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىىەي ناملىرىىىىىدىن
يادىكارلىقلىرىدا ئۇچرايدىغان بەز بايىانرر ۋە
قاغاني قاتۇني تېكىني يابغۇي ئادي ئېلتەبىري
« دىۋانىىىۇ لۇغاتىىىى تىىىۈرك » دىىىىن بائىىىقا
ئېىىىركىني تۇتىىىۇشي تارقىىىاني چىىىۇري تىىىۇدۇني
تەتقىقاتتىىا پايىىدىرنغۇدەك قسليىىازمىرر يىىسش
سانغۇن قاتارلىق  02ئەمەل  -مەن،ەي نىامى
دىيەرلىكي ئۇ سىەۋەپلىك بىۇ ەەقىتە ئېلىىپ
ئۈستىدە ىېلى ئەتراپلىق تسىتالغاني لېكىن
بېرىلغان تەتقىقىاترر ئىاز .بىۇالر ئاساسىىلىقى
بىىۇالردىن بائىىقا قۇنچىىۇيي ئىىاداپى ي ئالىىىپي
ترۋەندىكىلەردىن ئىبارەتې
ياالباچي بررەي بۇيرۇشي تامغاچىي بەگي چابىد
⑴ ئەەمەد سۇاليمان قۇتلۇش ئەپەندى،ى
قاتىىارلىق كىىري سىىاندىكى ئەمەل  -مەن،ىىەي
ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى تەرپىدىن - 2112
ناملىر ئۈستىدە تسىتالمىغان.
يىلى  - 00ئايدا نەئر قىلى،غىان « ئسرىىۇن
ئۇيغىىىۇر ىانلقى،ىىىى

⑵ جىىۈرئەت سىىېتىۋالدى،ى « ئىىى،جاس
ئىجتىمائىي پەنىلەر تەتقىقىاتى » ژۇرنلى،ىى
 - 2116يىللىىىىىىق  - 1سىىىىىانىدا ئىىىىىېرن

قى،ىىىقىچە تىىىارىخى »
1

نىىىىىاملىق كىتابىىىىىىدا ئسرىىىىىىۇن ئۇيغىىىىىۇر
ىانلىقى،ىىىى ەركۈمرانلىىىىق ئاپپىىىاراتلىر

58

 - 01سان

سادا

ئىككىىى قى،ىىىمغا برلىىۈي ئىىېرن قىلى،غىىان
بسلىىۇيي بىىۇ ماقالىىىدە پەقەت بىىۇيرۇشي بەگي
تەركەن قىىىاتۇني چىىىابىدي ئىىىادي قۇنچىىىۇيي
ئى،ىىىانچىي يىىىابغۇي يىىىاالۋاچي يىىىۈز بېقىىىىي
تۇدۇن(تىىىۇدۇس)ي تارقان(تارىىىىان)ي سىىىانغۇني
قاغىىىان قاتىىىارلىق بىىىىر قى،ىىىىى ئەمەل -
مەن،ىىىەي ناملىرىغىىىا ناەىىىايىتى قى،ىىىقىچە
ئىزاەات بېرىپر ئرتۈي كەتكەني بىۇ ئەمەل -
مەن،ىىىىىىەي ناملىرنىىىىىىى قاي،ىىىىىىى دەۋردە
قسللى،ىلغىىانلىقىي قەيەردە ئۇچرايىىدىغانلىقى
دى ەنىىدە مەزمىىۇنرر ەەمىىدە بۇنىڭىىدىن بائىىقا
ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا قسللى،ىلغىىىان
نۇرغۇنلىغىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر
ئۈستىدە تسىتالمىغان.

قىلى،غىىان « ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقى،ىىى
ەىىاكىمىيەت تەئىىكىلى ۋە ئەمەل  -مەن،ىىەي

نامى » 2ناملىق ماقالى،ىىدە ئسرىىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقى،ى ەاكىمىيەت تەئكىلى ۋە ئەمەل
 مەن،ىىىەي نىىىاملىر ئۈسىىىتىدە مۇەىىىاكىمەيۈرگىىۈزگەن بسل،ىىىمۇي بىىۇ ئەمەل  -مەن،ىىەي
ناملىرى،ىىىىىىى قاي،ىىىىىىى قسليىىىىىىازمىرردا
ئۇچرايىىىىىىىدىغانلىقىي ەەر بىىىىىىىىر ئەمەل -
مەن،ىىىىەپ،ى زاد قانىىىىداش بىىىىىر ئەمەل -
مەن،ىىىەي ئىكەنلىكىىىى دى ەنىىىدەك مەزمىىىۇنرر
ئۈستىدە تەپ،ىلىي تسىتالمىغان.
⑶ « ئۇيغۇرالرنىىى قى،ىىقىچە تىىارىخى »
نى يېزىد گۇرۇپپى،ى تەرىپىىدىن يېزىلغىاني
 - 2116يىلىىى  - 2ئايىىدا ئىىى،جاس ىەلىىق
نەئىىىرىياتى تەرىپىىىىدىن نەئىىىر قىلى،غىىىان
« ئۇيغۇرالرنى قى،ىقىچە تىارىخى » نىاملىق
كىتابتىىىىىا 3ئسرىىىىىىۇن ئۇيغىىىىىۇر ىانلىقىىىىىىدا
قسللى،ىلغان ئەمەل  -مەن،ىەي ناملىرى،ىى
بىىىر قى،ىىىملىر سىىاناي ئرتىىۈل ەني ئەممىىا
ئىزاەات ۋە چۈئەنچە بېرىلمى ەن.

⑸ يىىاس ئىىېڭمى،،ى ئىىى،جاس ىەلىىق
نەئىىرىياتى تەرىپىىىدىن  - 0661يىلىىى - 1
ئايدا نەئر قىلى،غان « قەدىمكى ئۇيغىۇرالر »

⑷ قەئىقەر ئۇيغىىۇر نەئىرىياتى تەرىپىىىدىن
نەئىىىىىىىىر قىلى،غىىىىىىىىان « مەدەنىىىىىىىىىيەت
مەسلىھەتچى،ى » ژۇرنىلى (بۇ ژۇرنىال ەىازىر
نەئردىن تسىتىغان) نى  - 0611يىلىى 00
 ئايدا نەئر قىلى،غان  - 1سانىدا ۋە 0661 يىلىىى  - 6ئايىىدا نەئىىر قىلى،غىىان - 2سىىىىانىدا مۇتەللىىىىىپ سىىىىىدىقي ئابرجىىىىان
مۇەەممەتلەرنىىىى « قەدىمكىىىى ەەربىىىىي -
مەمۇرىي ئاتالغۇالر ۋە دى،ىي دەرىىجە  -ئەمەل
نىىىاملىر ەەققىىىىدە » 4نىىىاملىق ماقالى،ىىىى
 .1ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقى ۋە ئۇنى
ئسرىىىىىۇن ئۇيغىىىىۇر ىىىىىانلىقى مس غىىىىۇل
يىىايلىقى،ى مەركەز قىلىىىپ مىردىىىيە - 922
يىلى قۇرۇلۇيي  - 116يىلى ئاغدۇرۇلغان .بۇ
ىىىانلىق قۇرۇلىىۇي ئۇيغۇرالرنىىى سىياسىىىيي
ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىي ەاياتىي ئىجتىمائىي
ئىقلەپچىقىرىد ئەكلىي قەبىلە تەئكىلى ۋە
ەىىاكىمىيەت تۈزنلمى،ىىىدە زور ئرزگىرىقىىلەر
بسلغىىىان .يەنىىىى فېىسداللىىىىق ئىجتىمىىىائىي
تۈزنلمىىىىىدە چىىىىسس ئرزگىرىقىىىىلەر بسلغىىىىاني
مەدەنىيەتي ئىقتى،ادي ئىجتىمائىي ئى ىلىك
قاتارلىق جەەەتلەردە يېڭى بىر ەاياتقىا قەدەم
قسيغىىان .مۇئىىۇ دەۋردىىىن بائىىري ئۇيغىىۇرالر
قەبىلە نامى بسيىچە ئەمەسي بەلكى بىر پۈتۈن
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ناملىق كىتابىدا 5ئسرىىۇن ئۇيغىۇر ىانلىقىىدا
قسللى،ىلغىىان بىرقى،ىىىى ئەمەل  -مەن،ىىەي
ناملىر ەەققىدە بىىر قى،ىىى ئۇچىۇرالر بىاري
ئەمما تسلۇش ئەمەس.
⑹ ليىىۇ زىقىىىياۋ تەرىپىىىدىن يېزىلغىىاني
مىللەتلەر نەئرىياتى نەئر قىلغىان « ئۇيغىۇر
تىىىىارىخى » (بىرى،چىىىىى قى،ىىىىىى) نىىىىاملىق

كىتابىدا 6ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقى،ىى ئەمەل
 مەن،ىىىىىەي تىىىىىۈزنمى ۋە بىىىىىۇ ىانلىقتىىىىىاقسللى،ىلغان بىر قى،ىىى ئەمەل  -مەن،ىەي
ناملىر ئۈستىدە قى،قىچە تسىتالغاني ئەمما
تەپ،ىىىىىىىلىي تسىتىلىىىىىىىپ ئىىىىىىرتمى ەن.
ئەمەل  -مەن،ەي تۈزنمى ەەققىدە
مىلىىلەت ەالىتىىىدە سىياسىىىي كىىۈچ بسلىىۇي
ئۇيۇئۇيي بىر پۈتۈن مىللەت ەالىتىدە تىارى
سەە،ى،ى ە چىققان.
ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىىىىانلىقى قۇرۇلغانىىىدىن
كېىىىىىىيىني ئەسىىىىىىلىدىكى ئىپتىىىىىىىدائىي
ئۇرۇقدائلىق دەۋرىدىن تارتىىپ داۋاملىقىىپ
كەل ى ەن ئىجتىمىىائىي تىىۈزنملەر ۋە كركتىىۈرك
ىانلىقىىىىدا قسللى،ىلغىىىان ئىجتىمىىىائىي ۋە
سىياسىىىىي تىىىۈزنملەر ۋە ئەمەل  -مەن،ىىىەي
تىىۈزنملىر ئاساسىىىداي فېىسداللىىىق ەسقىىۇش
مەركەزلەئكەن بىىر قەدەر مىۇكەممەل بسلغىان
سىياسىىىىىي تىىىىۈزنلمە ۋە ئەمەل  -مەن،ىىىىەي
تىىىۈزنملىر ئسرنىتىلغىىىان .بىىىۇ ىانلىق،ىىىى

 - 01سان

سادا

9

ئەمەل  -مەن،ىىىەي تىىىۈزنملىر ۋە ئەمەل -
مەن،ەي ناملىر كېيىكى دەۋردىكى ئىىدىقۇت
ئۇيغىىىۇر ىىىىانلىقىي قاراىىىىانىيرر ىىىىانلىقىي
كە ،ىىىىىۇ ئۇيغىىىىىۇر ىىىىىىانلىقى قاتىىىىىارلىق
ىانلىقررنىىىى ئەمەل  -مەن،ىىىەي تىىىۈزنمى ە
ئاسىىىاس بسلغىىىانى چىىىۈنكى ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر
ىانلىقىدا قسللى،ىلغان بىر قى،ىى ئەمەل -
مەن،ىىىىەي نىىىىاملىر كېيى،كىىىىى دەۋرلەرگە
كەل ەنىىىىدەي ئىىىىىدىقۇت ئۇيغىىىىۇر ىىىىىانلىقىي
قاراىانىيرر ىانلىقى قاتارلىق ىىانلىقرردىمۇ
ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقىدىكى ە ئسىقىار مەنە
ۋە ئسىقىىىىىار دەرىجىىىىىىدە قسللى،ىلغىىىىىان.
ئەلتەبىري بەگي سۇ بائىي تۈمەن بائىي مى
بائىي يۈز بائىي ئسن بائى دى ەنىدەك ئەمەل
مەن،ەي ناملىر ئىىدىقۇت ئۇيغىۇر ىانلىقىىدا
داۋاملىىىىق قسللى،ىلغىىىان 7.قاغىىىاني ىىىىاني
ىاتۇني تېكىني يىابغۇي سىۇ بائىىي سىانغۇني
بىىىۇيرۇشي تارىىىىاني بەگي چىىىاۋۇري يىىىاالۋاچ
قاتىىىىىارلىق ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي نىىىىىاملىر
قاراىىىىىىىىانىيرر ىانلىقىىىىىىىىدا ئىزچىىىىىىىىل
قسللى،ىلغىىىىان 1ئىىىىۇنداقر بىىىىۇ ىانلىقتىىىىا
قسللى،ىلغان ئەمەل  -مەن،ەي تۈزنملىر ۋە
ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي نىىىىىاملىر مس غىىىىىۇل
يايرقلىرى،ى مەركەز قىلىپ قۇرۇلغان قىرغىز
ىىىىىىىانلىقىي لىياۋ(قىتىىىىىىان) ىىىىىىىانلىقىي
ئىىىىىىالتۇن(جىن) ىىىىىىىانلىقى ۋە مس غىىىىىىۇل
ىانلىقى،ى ئەمەل  -مەن،ەي تۈزنملىر ۋە
ئەمەل  -مەن،ىىەي ناملىرىغىىا ىېلىىى چس قىىۇر
تەسىىىرلەرنى كررسىىەتكەن .ئەركىىىن ئىىېرىپ
تەرجىىىمە قىلغىىان « مس غۇلررنى ى مەىپىىىي
تارىخى » ناملىق كىتابىدا بۇ ەەقتە مۇنىداش
دىىىيىل ەنې « ئستتىىۇرا ئەسىىىردەي مس غىىۇلرر
ناەايىتى كىري ئۇيغىۇرچە ئەمەل  -مەن،ىەيي
ەىىىۈنەر  -كەسىىىىپي سىياسىىىىي  -ەەربىىىىي
. 2ئسرىۇن ئۇيغىۇر ىانلىقىىدا قسللى،ىلغىان ئەمەل  -مەن،ىەي نىاملىر ۋە ئۇالرغىا قى،ىقىچە
ئىزاەات
ئەمەلىىىدارالرنى نىىىام  -ئاتاقلىرىىىىدا چىىىسس
بىىۇ دەۋردە ئاساسىىەن كركتىىۈرك ىىىانلىقى
ئرزگىرىقىىرر بسلغىىان .ئۇيغىىۇرالر تۈركلەرنىىى
دەۋرىىىىدە قسللى،ىلغىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىەي
تىىۈزنملىر ۋە قسئىىۇمچە تىىاس سۇاللى،ىىى،ى
نىىاملىر قسللى،ىلغانىىدىن سىىىرتي يەنە بەز
بەز تۈزنملىرى،ىمىىىىىۇ قسلرنغىىىىىان .بىىىىىۇالر
ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىاملىرىمۇ قسللى،ىلغىىان.
بىرىكىىىىپ ئۇيغىىىۇر تىىىۈزنملىرى ە ئايرنغىىىان.
بىىىۇ ەەقىىىتە « جۇ ىىىس ئسمىىىۇمىي تىىىارىخى »
ئۇيغىىىۇرالردا ئەس ئىىىالىي ەركىىىۈمىران قاغىىىان
ناملىق كىتابتا بۇ ەەقتە تسىتىلىپ مۇنداش
ەې،ىىابلى،اتتى .ئۇنىڭىىدىن قال،ىىا تىىې ىني
دىىىيىل ەنې « تىىۈركلەر ئاساسىىەن ەۇنررنىىى
يىىابغۇي ئىىاد قاتىىارلىقرر بىىار ئىىىد  .تىىې ىني
تىىۈزنملىرى،ى قسلرنغىىان بسل،ىىىمۇي لىىېكىن

قاتىىارلىق ئاتىىالغۇالرنى قسبىىۇل قىلغىىان» .
ئۇنىڭدىن بائقا ئابلەت نۇردۇن،ىى « غەربىىي
يۇرت،ىى تىىارىخى ۋە مەدەنىيىتىىى تسغرى،ىىىدا
ئىىىزدى،ىد » نىىاملىق كىتابىدامۇنىىداش دەي
يازغىىانې « ئۇيغىىۇرالر سىياسىىىيي ئىقتى،ىىادي
ەەربىىىيي مەدەنىىىيەت قاتىىارلىق جەەەتىىلەردە
مس غۇلررغا زور تەسىر كررسىەتتى .مس غىۇلرر
ىىىىىىانلىق بائقۇرۇئىىىىىتاي قۇجىىىىىۇ ئۇيغىىىىىۇر
ىانلىقى،ىىىى ئەمەلىىىدارلىق تۈزنمىىىىدىن ۋە
مەمىىىىۇرىي بائىىىىقۇرۇر تۈزنمىىىىىدىن ئىىىىۈل ە
ئالىىىد  9».ئىىىىدىقۇت ئۇيغىىىۇر ىانلىقى،ىىىى
ئەمەل -مەن،ەي تۈزنمى ۋە ئەمەل  -مەن،ەي
نىىىىاملىر ئسرىىىىىىۇن ئۇيغىىىىىۇر ىانلىقىىىىىىدا
قسللى،ىلغىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر
ئاساسىىىىدا ئسرنىتىلغىىىان بسل،ىىىاي مس غىىىۇلرر
ئىىىىدىقۇت ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا قسللى،ىلغىىىان
ئەمەل  -مەن،ىىىەي تىىىۈزنملىر ۋە ئەمەل -
مەن،ىىىىەي ناملىرىىىىىدىن ئىىىىۈل ە ئېلىىىىىپي
نۇرغۇنلىغىىىان ئۇيغىىىۇرچە ئەمەل  -مەن،ىىىەي
ناملىرى،ى ئۇيغۇرالردىن قسبۇل قىلغان.
دىمەك ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقى،ىى ئەمەل
 مەن،ىىەي تىىۈزنملىر ۋە ئەمەل  -مەن،ىىەينىىىاملىر كركتىىىۈرك ىانلىقى،ىىىى ئەمەل -
مەن،ىىىەي تىىىۈزنملىر ۋە ئەمەل  -مەن،ىىىەي
ناملىر ئاساسىىدا بارلىققىا كەلى ەن بسلىۇيي
كېيى،كىىىىى دەۋرلەرگە كەل ەنىىىىدە ئۇيغىىىىۇرالر
قۇرغىىىىان ىانلىقررنىىىىى ۋە سىىىىىبىرىيە ۋە
مس غۇل يايرقلىرىدا بائقا قەۋم ۋە مىللەتلەر
قۇرغان بىىر قى،ىىى ىانلىقررنىى ئەمەل -
مەن،ىىىەي تىىىۈزنملىر ۋە ئەمەل  -مەن،ىىىەي
ناملىرىغىىىىا ىېلىىىىى زور دەرىجىىىىىدە تەسىىىىىر
كررسەتكەن.
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ئايمىىىاش بې ىىىىي ئەمىىىىر لەئىىىكەري دورغىىىاي
قاتىىىىارلىق ئەمەل  -مەن،ىىىىەي نىىىىاملىرىمۇ
ىاتىرلەن ەن » .ئسرىۇن  -يې،ى،ىەي مە ىۈ
تار يادىكارلىقلىرىدا يەنە ئىقباراي ئى،انچىي
بەر مى ى بائىىىي مى ى بائىىىي تسققىىۇز يىىۈز
بائىي بەر يۈز بائىي تۇيقاني تسرغاش بائىي
سۇ بائىي بۇيري تامغاچىي ئاداپى ي ياالبىاچي
ئايغۇچىي باغاي چۇري چىابىدي ئىلىىكي ىىاني
بەگي يارقىىىاني تىىىىركىدي برلىىىۈن قاتىىىارلىق
ئەمەل  -مەن،ەي ناملىرىمۇ ئۇچرايدۇ .بۇالرمۇ
بەلكىىىىىىى ئسرىىىىىىۇن ئۇيغىىىىىۇر ىانلىقىىىىىىدا
قسللى،ىلغان بسلۇئى مۇمكىن.
ترۋەنىىىدە بىىىۇ ماقالىىىىدە يۇقىرىىىىدا تىلغىىىا
ئېلى،غىىان كىتىىابرردا قى،ىىقىچىر ئىىىزاەري
ئرتىىىۈل ەن ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر ۋە
كركتۈرك ىانلىقى ۋە ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقى
دەۋرى ە مەن،ۇي بسلغان « بىل ە قاغان مە ۈ
تېقىىى »ي « كىىۈل تىىېكىن مە ىىۈ تېقىىى »ي
« تۇنيۇقىىۇش مە ىىۈ تېقىىى »ي « تىىىرىىن
(تارىيات) مە ۈ تېقى » ۋە « بايانچۇر مە ۈ
تېقى » قاتارلىق ئسرىۇن  -يې،ى،ەي مە ۈ
تار يادىكارلىقلىرىىدا ئۇچرايىدىغاني ئسرىىۇن
ئۇيغىىۇر ىىىانلىقى مەزگىلىىىدە قسللى،ىلغىىان
ئەمەل  -مەن،ىىىىەي نىىىىاملىرى،ى قى،ىىىىقىچە
چۈئىىەندنرني ئىىرتمەكچى .بىىۇالر ئاساسىىلىقى
ترۋەندىكىلەردىن ئىبارەتې
قاغىىىىانې ئسرىىىىىۇن ئۇيغىىىىۇر ىانلىقىىىىىدا
دۆلەت،ىىى ەەربىىىي ۋە مەمىىۇرىي ەسقىىۇقررنى
قسلىدا تۇتۇي تۇرىدىغان دۆلەت،ى ئەس ئالىي
ەركۈمرانىدۇر .بۇ نام تۈركي ئۇيغۇر ۋە قىرغىز
ىىىىىىانلىقلىر دەۋرىىىىىىدە ناەىىىىىايىتى كەس
قسللى،ىلغان .بۇ سرزنى كېلىىپ چىقىقىى
تسغرى،ىدا ليۇ ئى ەن،ى « تۈرك قاغانلىقى
تارىخى » ناملىق كىتابتا مۇنداش دىيىل ەنې
« قاغىىان ئاتالغۇسىىى دەسىىلەپتە جۇرجىىانرردا
پەيىىدا بسلغىىاني ئىىۇ دۆلەت بائىىلىقى دىىى ەن
مەنىدە بسلۇيي ەۇنررنىى تە رىقىۇتى بىىلەن
ئسىقىىار ئىىىد  01 » .بىىۇ نىىام ئسرىىىۇن -
يې،ى،ىىىەي مە ىىىۈ تىىىار يادىكارلىقلىرىىىىدا
ناەىىايىتى كىىري ئۇچرايىىدۇ .قاغىىان دۆلەت،ىى
تىىىىۈۋرنكى ۋە سىىىىىمۋۇلى بسلىىىىۇيي ەسقىىىىۇش
دائىرى،ىىى چەك،ىىىز ئىىىد  .ەەتتىىا قاغىىان
تە ىر ي يەنىى كىرك ئىرەى،ىى ئىىسغلى دەي
قارالغان .بۇ نام مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىدا
كرپى،چە ئايرىى ئەكىلدە ئۇچرايدۇي ئەمما يەنە

يىىىابغۇي ئىىىادالر كىىىري ەىىىالرردا قاغان،ىىىى
پەرزەنتلىىىر ۋە قاغىىان نەسىىلىدىن بىىسالتتى.
بىىۇالردىن بائىىقا يەنە ئاپىىاي يارغۇنتىىاي تارقىىاني
بىىىۇيرۇش ۋە ئىچكىىىى ۋەزىر(ئىىىۈچ كىقىىىى) ۋە
تائىىقى(ئالتە كىقىىى)ي سىىەركەردەي چېرىكچىىى
قاتارلىق ئەمەلىلەر بىار ئىىد  .نىركەرلەر بىررە
دەي ئاتىرتتى .قاغانغا قارائىلىق ەەرقاي،ىى
قەبىلىىىىىلەر بائىىىىلىقلىرىغا رايسنلىرى،ىىىىى
ئسىقىماسىىىلىقىغا قىىىاراي ئېىىىركىني چىىىۇري
ئېلتەبىىىري ئېلىكىىبەگ ۋە تۇتىىۇش نىىاملىر
بېرىلەتتى .قاغان ئرزى ە قارائلىق قەبىلىلەر
(بسي،ىىۇندۇرۇلغان قەبىلىلەر)نىىى بىىىر قىىانچە
رايسنررغا ئايرىپي ئۇ جايررغا يابغۇي ئىادالرنى
بەل ىىىلەي ئەۋەتىىىپ ەركۈمرانلىىىق قىرتتىىى
ەەمىىدە ەەربىىىر قەبىلىىى ە بىىىردىن تىىىۇدۇن
تۇرغىىۇزۇيي ئىىالۋاس  -ياسىىاش ۋە ەركىىۈمەت
00

ئىقىىلىرى،ى نىىازارەت قىرتتىىى » .ئەەىىمەد
سىىىۇاليمان قۇتلۇق،ىىىى « ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر
ىانلىقى،ىىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىاملىق
كىتابىدا 02بىۇ ەەققىىدە تسىتالغانىدا مۇنىداش
دىىىيىل ەنې « ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقى،ىىى
ئەمەلىىدارلىق تىىۈزنمى ئاساسىىىي جەەەتىىتىن
كركتىىىۈرك ىانلىقى،ىىىى كسنىىىا تىىىۈزنملىر
ئاساسىىىدا كېلىىىپ چىققىىان بسلىىۇيي « كسنىىا
تا ،ىىامە .تىىۈكلەر تەزكىرى،ىىى » ۋە « يېڭىىى
تا ،امە .تۈركلەر تەزكىرى،ى » دە « تۈركلەردە
دۆلەت،ىىىى ئىىىالىي ەركىىىۈمرانى قاغىىىان دەي
ئىىاتىرتتىي بىىۇ قەدىمكىىى تە رىقىىۇت بىىىلەن
ئسىقىىار ئىىىد ي ئۇنى ى ئايىىالى قىىاتۇن دەي
ئىىىاتىرتتىي ئىىىۇ قەدىمكىىىى ئىىىالچى بىىىىلەن
ئسىقىىار ئىىىد ي پەرزەنتلىىىر تىىېكىن دەي
ئىىىىاتىرتتىي چىىىىسس سىىىىەركەردە ئىىىىاد دەي
ئاتىرتتىي يىۇقىر دەرىجىلىىك مەن،ىەپلەرگە
يىىابغۇي كۈلۈكچىىۈري ئاپىىاي ئېلتەبىىىري تۇتىىۇشي
ئېىىىركىني ياغۇنىىىداي تارقىىىان قاتىىىارلىق 21
دەرىجى ە برلۈنەتتىي ەەممى،ىى ە ۋارى،ىلىق
قىلى،ىىىاتتى< .كسنىىىىا تا ،ىىىىامە .ئۇيغىىىىۇرالر
تەزكىرى،ىىى> ۋە <يېڭىىى تا ،ىىامە .ئۇيغىىۇرالر
تەزكىرى،ىىىى> دە <كسنىىىا تا ،ىىىامە .تىىىۈكلەر
تەزكىرى،ىىى> ۋە <يېڭىىى تا ،ىىامە .تىىۈركلەر
تەزكىرى،ىىىىىى> دە ىىىىىىاتىرلەن ەن ئەمەل -
مەن،ەي ناملىرىدىن سىىرتي يەنە سىسل قىسل
يابغۇي ئسس قسل يابغۇي ئسس قىسل ئىادي سىسل
قسل ئادي يابغۇي ئېلتەبىري سانغۇني قۇنچۇيي
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نىىام،ى سىىسغدىرردىن قسبىىۇل قىلغىىانلىقى،ى
ئېيىتقىىان ەەمىىدە بىىۇ تسغرى،ىىىدا مۇنىىداش
دىىىى ەنې « تىىىۈركىي ىەلقىىىلەر ۋە مس غىىىۇلرر
ئىچىدە كەس تارقالغاني ئەسلىي سسغدىرردىن
كېلىىىپ چىققىىان <قىىاتۇن> سىىرز ىىىانىدي
ئې،ىىىلزادە دىى ەن مەنىىىلەردە بسلىىۇيي مە ىىۈ
09
تىىىىار يادىكارلىقلىرىىىىىدا كررنلىىىىىدۇ» .
قىىاتۇنررمۇ قاغىىانرر تە رى،ىىى ئىىسغلى دەي
قارالغانىىدەك ئسمىىاي ئانى،ىىى يەر يۈزىىىدىكى
ئىىىىىىسبراز سىىىىىىۈپىتىدە ئۇلۇغرنغىىىىىىان ۋە
ەىىىررمەتلەن ەن .مەسىىىىلەني « كىىىرلتې ىن
مە ىىۈ تېقىىى » نى ى ئىىەرقىي يىىۈز - 10
قۇردا مۇنداش بايىانرر ئۇچرايىدۇې « ئۇمايىدەك
ئانىىام قاتۇن،ى ى قۇتلىىۇش سايى،ىىىدە ئىىى،ىى
كىىىۈلتې ىن ئەر ئاتالىىىد  01 » .بىىىۇ ئەي،ىىىى
دەۋردىكىىىىىىىى قاتۇنررنىىىىىىىى ئسرنى،ىىىىىىىى
يىىىىۇقىرىلىقى،ىي ئۇالرنىىىىى ئىجتىمىىىىائىي
ئسرنى،ىىىىى ئېتىىىىىراي قىلى،غىىىىانلىقى،ىي
مۇنىداقچە قىلىىىپ ئېيىتقانىىدا ئايالررنىى ۋە
ئانىررنىىىىىىىىىىىى ئۇلۇغلىغىىىىىىىىىىىانلىقى ۋە
ەررمەتلەن ەنلىكى،ى ئى،ىپاتري بېرىىدۇ .بىۇ
نىىىىام قاراىىىىىانىيرر ىانلىقىىىىىدا ئىزچىىىىىل
قسللى،ىلغان ئەمەل  -مەن،ىەي ناملىرى،ىى
بىىىر بسلىىۇيي ىانىقىىرر « ىىىاتۇن » نىىامى
بىىىلەن ئاتالغىىان .لىىېكىن بىىۇ سىىرز ەەققىىىدە
دىۋان ۋە ئىزاەلىق لىۇغەتتەبىردەك مەلۇمىات
بېرىلمى ەن.
تىىىېكىنې قاغان،ىىىى ئسغىىىۇللىر ي يەنىىىى
ئاەزادىلەر « تېكىن » دەي ئاتالغان بسلىۇيي
بىىىرەر قەبىىىلە ۋە قسئىىۇنغا مەسىىىۇل بسلغىىاني
مەرتىىۋە ۋە ئسرنى،ىى يىىۇقىر  -تىىرۋەنلىكى
جەەەتىىتە يىىابغۇدىن تىىرۋەن تۇرغىىاني ئەممىىا
قاغانررنى پەرزەنتلىرىر بۇ مەرتىۋى ە نائىىل
بسلغىىان .بىىۇ سىىرزگە دىۋاندامۇنىىداش ئىزاەىىات
بېىىرىل ەنې « بىىۇ سىىرزنى ئەسىىلىي مەنى،ىىى
<قىىۇل> دىمەكتىىۇر .كېىىيىن بىىۇ سىىرز پەقەت
ىاقىىىان ئائىلى،ىىىى،ى بىىىالىلىرىغىر ىىىىاس
بسلىىۇي قالغىىان .كېيىىى،چەي بىىۇ سىىرز بىىىرەر
يىرىتقۇچ ەايۋان،ى نامى ياكى ئۇنداش سىرز
بىىىلەن بىىىرلىكتە ئىقىىلىتىلىدىغان بسلىىد .
مەسىىىلەني <قارچىغىىا تىىې ىن>ي <كۈچلىىۈك
تې ىن> دى ەن ە ئسىقار.
بىىىۇ سىىىرزنى ئافراسىىىىياي ئسغۇللىرىغىىىا
قانىىداش كىىرچكەنلىكى ە كەل،ىىەكي ئىىۇالر ئىىرز
ئاتىلىرى،ى كري ەررمەتلەيي ناەايىتى چىسس

بەز جىىايرردا « ئالىىىپ قاغىىان »ي « بىلىى ە
قاغان » قاتىارلىق ئىەكىللەردىمۇ ئۇچرايىدۇ.
مەسىىىلەني « بىلى ە قاغىىان مە ىىۈ تېقىىى »
ئىىەرقىي يىىۈز تىىررتى،چى قۇرىىىداې « بىلىى ە
قاغىىان ئەرمىىىدي ئالىىىپ قاغىىان ئەرمىىىد؛
بۇيرۇقى يەمە بىل ە ئەرمىىد ئەرىى،چي ئالىىپ
ئەرمىىىد ئەرىىى،چ » .يەنىىىې « ئىىۇالر دانىىا ۋە
جەسىىۇر قاغىىانرر ئىىىكەن؛ (قىىسل ئاسىىتىدىكى)
قسماندانلىرىمۇ ئەقىللىق ۋە جەسىۇر ئىىكەني
ئۈبھى،ىز 02 » .بۇ نام ىاني ىاقان قاتارلىق
نىىىامرر بىىىىلەن بىىىىر قاتىىىاردا قاراىىىىانىيرر
ىانلىقىىدىمۇ ئىزچىىىل قسللى،ىلغىىاني ئەممىىا
مەەمىىىۇد كائىىىىغەرىي بىىىۇ سىىىرزنى دىۋانىىىدا
ئىزاەلىمىغىىان .ئىزالىىىق لۇغەتىدە بىىۇ نامغىىا
مۇنىىىداش ئىزاەىىىات بېىىىرىل ەنې « قەدىكىىىى
سىىىىىىىىيانپىرري جۇرجىىىىىىىانرري تىىىىىىىۈركلەري
مس غىىىىۇلرردىكى ئەس ئىىىىالىي دەرىجىلىىىىىك
مەن،ىىەي نىىامى .ىىىان  -پادىقىىاھ مەنى ،ىىدە
كېلىدۇ .مىردىىيە  - 212يىلىىدىن بائىري
02
قسللى،ىلغان» .
ىاقىىانې بىىۇ نىىاممۇ قاغىىاني ىىىاني ئىلىىىك
قاتىىىىارلىق نىىىىامرر بىىىىىلەن بىىىىىر قاتىىىىاردا
ئىقىىلىتىل ەن ئسىقىىار مەنىىى ە ئىىى ە نىىام
بسلىىۇيي دۆلەت،ىىى ئەس ئىىالىي ەركىىۈمرانى
ىاقان دەي ئاتالغان .بۇ نىام مە ىۈ تائىرردا
ىېلى كري ئسرۇنرردا ئۇچرايدۇ .بۇ نام دىۋانىدا
ئۇچرىمايىىدۇي ئەممىىا بىىۇ سىىرزگە ئىزاەلىىىق
لۇغەتتە مۇنداش ئىزاەات بېرىل ەنې « ئستتۇرا
ئەسىر تىۈركىي ىەلقلىرىىدىكى بۈيىۈك دەۋلەت
بائىىىلىقلىرى،ى ئۇنىىىۋانى ۋە ئىىىۇ ئۇنىىىۋان،ى
ئالغىىان ئەس ئىىالىي ەسقۇققىىا ئى ى ە ئىىەىس؛
06
ئۇلۇش ىان» .
قاتۇن(ىىىاتۇن)ې قاغان،ىىى ئايىىالى يەنىىى
ىىىانىد قىىاتۇن دەي ئاتالغىىان بسلىىۇيي قىىاتۇن
قاغاندىن قال،ىر يۇقىر مەرتىۋە ۋە ئاالەىدە
ئىمتىيازالرغا ئىى ە بسلغىان .قىاتۇنرر ئسردىىدا
مەى،ىىىۇس ئەمەل  -مەن،ىىىەي تۇتمى،ىىىىمۇي
لېكىن دۆلەت ئىقىلىرىغا ئارلىقىىدي ئەمىىر
 پەرمان چۈئۈرنر ەسقۇقى بسلغان .بىۇ نىاممە ۈ تائردا ئىايرىى ئىەكىلدە ئۇچرىغانىدىن
سىىىىرتي يەنە « ئۇلىىىۇش قىىىاتۇن »ي « تەركەن
قاتۇن » قاتارلىق ئەكللەردىمۇ كري ئسرۇنرردا
ئۇچرايدۇ .قاتۇن دىى ەن بىۇ نام،ىى كېلىىپ
چىقىقىىى تسغرى،ىىىدا سىىسۋى ئىتىپىىاقىلىق
مەئھۇر تۈركسلسگ ۋ.ۋ.بارتسلد ئۇيغۇرالرنى بۇ
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« تۈركەر ىەلقى،ى ئۇيقۇدا باستىى .تۈركەر
ىاقانى،ىىىىى قسئىىىىۇنى ئىىىىست ۋە بسرانىىىىدەك
باسىىىتۇرۇي كەلىىىد  .بسلچىىىۇدا ئۇرۇئىىىتۇش.
(تۈركەئىىلەرنى ) قاغىىانى،ىي يابغۇسىىى،ى (ۋە)
ئادى،ى ئىۇ يەردە ئرلتىۈردنمي دۆلىتى،ىى ئىۇ
يەردە بې،ىۋالدىى 22» .بۇ نام دىۋانىدا مۇنىداش
ئىزاەرنغىىانې « ئىىاددىي ىەلقىىتىن بسلىىۇيي
ىاقانىىدىن ئىككىىى دەرىىىجە تىىرۋەن تۇرىىىدىغان
21
كىقى ە بېرىلىدىغان ئۇنۋان» .
بىىىۇ ىىىىىل ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىامى
قاراىىىىىانىيرر ىانلىقىىىىىدىمۇ قسللى،ىلغىىىىان
بسلىىۇيي ئىىادەتتە ەەربىىىي قسمانىىدانررغا مۇئىىۇ
ىىىىل نىىام بېىىرىل ەن .بىىۇ سىىرزگە ئىزاەلىىىق
لۇغەتتەمۇنداش ئىزاەات بېرىل ەنې « قەدىكى
تىىۈركىي ىەلىىق ەەربىىىي ئەمەل ناملىرى،ىىى
بىىىىر بسلىىىۇيي سىىىسل قىىىسل ۋەزىىىىرگە تەس
22
كېلىدۇ».
ئىىادې بىىۇ ئەمەل يىىابغۇدىن قال،ىىىر ئەس
چىىسس ئەمەل بسلىىۇيي يابغۇغىىا ئسىقىىار ئىىسس
ئىىاد ۋە سىىسل ئىىاد دەي ئايرىلغىىان ەەمىىدە
يابغۇالر بىلەن بىرلىكتە ىانلىق،ى ئىەرقىي
ۋە غەربىىىىىىي قى،ىىىىىىمىدىكى زىمى،ررغىىىىىا
جايرئىىقان قەبىلىىىلەرگە قاغىىان تەرىپىىىدىن
ئەۋەتىلىىىپي ئىىۇ جىىايرردىكى قەبىلىلەرنى ى
ەەربىىىىي ۋە مەمىىىۇرىي ئىقىىىلىرى،ى ئىىىىدارە
قىلغان .ئەگەر ئۇرۇر بسلۇي قال،ىاي قسئىۇن
بائىىىىري ئىىىىۇرۇر قىلىىىىىپ سىىىىەركەردىلىك
ۋەزىپى،ى،ىمۇ ئرتى ەن .بىۇ ەەقىتە « بىلى ە
قاغان مە ۈ تېقى » نى ئەرقىي يىۈز 02
 قىىۇردا مۇنىىداش بايىىانرر ئۇچرايىىدۇې « تىىررتيەگىرمىى يائىىىمقا تىىاردۇر بىۇدۇن ئىىۈزە ئىىاد
ئسلۇرتىىۇم… » يەنىىىې « ئىىسن تىىررت يېقىىىمدا
22
تاردۇر جەلقى ە ئاد بسلۇي ئسلتىۇردۇم…».
« مەن تسقۇز يەگىرمىى يىىل ئىاد ئسلۇتتىۇمي
تسقۇز يەگىرمىى يىىل قاغىان ئسلۇرتىۇمي ئىىل
تۇتىىدۇم » .يەنىىىې « مەن تسققىىۇز يىىىل ئىىاد
بسلۇي ەركۈم سۈردنمي ئسن تسققۇز يىل قاغىان
26
بسلۇي ەركۈم سۈردنمي دۆلەت،ى بائقۇردۇم».
يۇقىرقى بايىانرر بىلى ە قاغان،ىى بايىانلىر
بسلۇيي بىل ە قاغىان كركتىۈرك ىانلىقى،ىى
قاغانلىق ئسرنىغا چىقىقتىن بىۇرۇن تىاردۇر
قەبىلى،ىىىىى ە ئىىىىاد بسلغىىىىاني بۇنىڭىىىىدىن
كررىىىۋالغىلى بسلىىىدۇكىي ئىىادلىققا ئاساسىىەن
تېكىىىى،لەر تەيىىىى،لەن ەن .بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىدا

كىىررەتتى ۋە ئىىۇنى ئۈچىىۈن بىىىرەر ئىقىىتا
ئاتى،ىغا مۇراجىىەت قىل،ا ياكى ىەت يازسىاي
ئىىرزلىرى،ى تىىرۋەن تۇتىىۇي <قىىۇلىڭىز پىىاالنى
مۇنىىداش قىلىىد ي قىىۇلىڭىز پسكىىۇنى مۇنىىداش
قىلد > دەيتتىى .كېيىى،چە بىۇ سىرز ئۇالرغىا
ئىىىات بسلىىىۇي قالىىىد  .بائىىىقىرر قىىىۇلرردىن
ئۇالرنى ئېتى،ىى پەرقلەنىدنرنر ئۈچىۈني بىۇ
سىىرزنى يې،ىغىىا يەنە بىىىر نەرسىىى،ى قسئىىۇي
06
ئىقلىتىدىغان بسلد » .
بىىۇ نىىام قاراىىىانىيرر ىىىانلىقى دەۋرىىىدىمۇ
ئىزچىل قسللى،ىلغان بسلۇيي ئسرىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقىىىىدىكى ە ئسىقائىىىر ئىىىاەزادىلەرنى
نىىىىامى بسلغىىىىان .قاراىىىىىانىيرر ىانلىقىىىىىدا
ئاەزادىلەر نائىل بسلىدىغان « ئالىپ تېكىن
» (قەەرىماني باتۇر ئاەزادە)ي « تۇ ا تېكىن
» (قاپرنىىدەك ئىىاەزادە)ي « بىىررە تىىېكىن »
(بررىىىىدەك ئىىىاەزادە) « ياغىىىان تىىىېكىن »
(پىلىىدەك ئىىاەزادە)ي « تىىسغرۇل تىىېكىن »
(الچى،دەك ئىاەزادە) « ئارسىىرن تىېكىن »
(ئىردەك ئاەزادە) دى ەن ە ئسىقار تۈرلىۈك
پەىىرىي ئۇنۋان ۋە ئاتاقرر بسلغان 21بۇ سىرزگە
ئىزاەلىق لۇغەتتەمۇنداش ئىزاەات بېرىل ەنې
20
« ئاەزادەي ئاھ ئسغلى» .
يىىىابغۇې ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا يىىىابغۇ
قاغانىىدىن تىىرۋەن ئەممىىا بىىارلىق ەەربىىىي ۋە
مەمىىىىىۇرىي ئەمەل  -مەن،ىىىىىەپلەر ئىچىىىىىىدە
ەەممىىىدىن يىىۇقىر تۇرىىىدىغان بىىىر ىىىىل
ئەمەل بسلۇيي كرپى،چە قاغان،ى پەرزەنتلىر
ۋە قاغىىان بىىىلەن قاندائىىلىق مۇناسىىىۋىتى
بسلغانرر بۇ ئەمەلى ە قسيۇلغىان .بىۇ ىانلىقتىا
يىىىابغۇالر ئىىىسس يىىىابغۇ ۋە سىىىسل يىىىابغۇ دەي
ئايرىلغىىاني ئىىۇالر ئىىسس ئىىاد ۋە سىىسل ئىىادالر
بىىىىلەن بىلىىىلە ئىىىايرىى  -ئىىىايرىى ەالىىىدا
ىانلىق،ى ئەرقىي ۋە غەربىي قى،ىىمىدىكى
ەەربىىىي ۋە مەمىىۇرىي ئىقىىررنى بائىىقۇرغاني
ئىىۇ ا مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ئىىايرىى
ئەكىلدە ئۇچرار بىىلەن بىىرگە يەنە « ئىسس
يىىىىابغۇ » ۋە « سىىىىسل يىىىىابغۇ » دى ەنىىىىدەك
ئەكىللەردىمۇ ئۇچرايىدۇ .مەسىىلەني « كىۈل
تې ىن مە ۈ تېقى » ئەرقىي يىۈز - 29ي
 - 21قىىۇرالردا مۇنىىداش بايىىانرر ئۇچرايىىدۇې «
تۈرگىد بسدۇنۇش ئۇدا باسدىى .تۈرگىد قاغىان
سۈسىىىى ئستچىىىا بسرچىىىا كەلتىىىى .بسلچىىىۇدا
سۈ ۈئىدنمىز .قاغىانىني يابغۇسىىني ئىىادىن
ئانتا ئرلۈرتۈمي ئىلىن ئانتا ئالىدىى » .يەنىىې
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ەركۈمران،ى ئەس يۇقىر ئەمەل نامى ۋە ئۇ
10
ئەمەل ە ئېرىقكەن كىقى» .
ئايۇشې بۇ قاغان،ى ىىاس مۇەىاپىزەتچىي
قسغدىغۇچىلىرى ە بېرىلىدىغان نامدۇر .بۇ نام
« كۈل تىې ن مە ىۈ تېقىى » دا ئۇچرايىدۇ.
يەنى بۇ مە ۈ تائ،ى غەربىي يۈزىدە مۇنداش
بايانرر بارې « ئى،ىى كۈل تى ىن ….ئىقىى
كۈچۈگ بىرتۈك ئۈچىۈني تىۈرك بىلى ە قاغىان
ئايۇقىڭىىا(؟)ي ئىىى،ىى كىىۈل تى ى،ىى كىىرزەدن
ئسلۇرتىىۇم » .يەنىىىې « (ئىىى،ىى كىىۈل تى ىىىن
….ئىىرلە  -تىرىلىقىىى ە قارىمىىاي) ىىىىزمەت
قىلغىىانلىقى ئۈچىىۈني تىىۈرك بىلىى ە قاغىىان
مۈلىكى ە(؟)ي ئى،ىى كۈل تى ى،،ىى ەىمىايە
قىلىپ ەركۈمىدار بسلىۇي ئسلتىۇردۇم 12» .بىۇ
نىىىام قاراىىىىانىيرر ىانلىقىىىىدىمۇ ئىزچىىىىل
11
قسللى،ىلغىىان ئەمەل  -مەن،ىىەي نامىىىدۇر.
بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىدا ئۇچرىمايىىىدۇي ئىزاەلىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
بىلىى ەې بىىۇ قاغان،ىىى مەسلىھەتچى،ىىى
بسلۇيي قاغانغا يسل كررسىتىدىغان دانىقمەن
مەسىىلىھەتچى ە بېرىلىىىدىغان ئاتىىاش بسلىىۇيي
مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىدا كىري ئۇچرايىدۇ.
مەسىلەني « تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقىى » نىى
غەربىىىىي يىىىۈز يەتى،چىىىى قىىىۇردا مۇنىىىداش
يېزىلغانې « بىل ە تۇنيۇقۇش بۇير باغا تاقان
بىىىىرلە ئىلىىىتەرىد قاغىىىان بسلىىىۇيىن بىىىىريە
تابغىىاچى ي ئىىر رە قىتىىانى ي يىريىىا ئسغىىۇزۇش
ئۈكۈر ئرك ئرلۈرتى .بىل ەسى چابىقىى بەن
ئىىرك ئەرتىىىى » .يەنىىىې « بىل ى ە تۇنيۇقىىۇش
بۇير باغا تارقان سايى،ىدە ئىلىتەرىد قاغىان
بسلۇر سۈپىتى بىىلەن جەنۇبتىا تابغىاچررنىي
ئەرقتە قىتانررنىي ئىىمالدا ئسغىۇزالرنى بەك
كري ئرلتۈرد  .مەسلىھەتچى،ى ۋە قسماندانى
مەن ئىىىىىىىدىى 12 » .يىىىىىىۇقىرقى بايىىىىىىانرر
تۇنيۇقۇق،ىىى بايىىانلىر بسلىىۇيي تۇنيۇقىىۇش
ئەي،ىىى چاغىىدا ئىىەرقىي تىىۈرك ىانلىقى،ىىى
قاغانلىرىىىىدىن ئېلىىىتەرىد قاغىىىاني قاپاغىىىان
قاغاني بىل ە قاغان قاتىارلىق ئىۈچ قاغانىغىا
بار ۋەزىر ۋە ئەقىلدار (مەسلىھەتچى) بسلغىان
دانىىا سىياسىىىيسن .ئىىۇ يۇقىرىىىدا ئېلىىتەرىد
قاغان،ىىى بىل ەسىىى (مەسلىھەتچى،ىىى) ەەم
چابىقى(بار قسماندان) بسلغىانلىقى،ى تىلغىا
ئالغىىىان .بىىىۇ نىىىام يەنە « بىلىىى ە قاغىىىان »
ئىىىىەكلىدىمۇ ئۇچرايىىىىدۇ.بۇ نىىىىام دىۋانىىىىدا
ئۇچرايدىغان بسلۇيي مۇنىداش ئىزاەرنغىانې «

ئۇچرىمايىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىق لۇغەتتىمىىىىىىۇ
ئىزاەرنمىغان.
ئىلى (ئىلىك)ې بۇ نام قاغانررنى نىامى
بسلۇيي دۆلەت بائلىقىي ەركۈمىدارالر ئىلىى
دەي ئاتالغىىاني ئەممىىا بىىۇ نىىام مە ىىۈ تىىار
يادىكارلىقلىرىىىدا ناەىىىايىتى ئىىىاز ئۇچرايىىىدۇ.
« كۈل تې ىن مە ۈ تېقى » نى ئىمالىي
يىىۈز  - 1قىىۇردا مۇنىىداش بايىىانرر ئۇچرايىىدۇې
« ئەچىىى قاغىان ئىلىى قامقىاش بسلتۇقى،تىىاي
بسدۇن ئىلى ئىكەگىۈ بسلتۇقى،تىاي ئىزگىىل
بسدۇنى بىرلە سۈ ۈئدنمىز » .يەنىې « تاغىام
قاغان دۆلىتى تەۋرەي قالغانداي ىەلق بىىلەن
ەركۈمىىىدار ئىككىىىى ە برلۈنىىىۈي كەتكەنىىىدەي
ئىزگىل ىەلقى بىلەن ئۇرۇئتۇش 29» .بۇ نام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ىان(قان)ې بۇ نام قاغاني ىاقىاني ئىلىىك
قاتارلىق نامرر بىلەن ئسىقار مەنى ە ئىى ە
بسلىىىۇيي دۆلەت ئى ى،ىىىىي دۆلەت بائىىىلىقىي
ەركۈمرانلىىىق قىلغۇچىررنى ى نامىىىدۇر .بىىۇ
سىىرزمۇ مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا كىىري
ئۇچرايىىدۇ .مەسىىىلەني « تۇنيۇقىىۇش مە ىىۈ
تېقى » نى غەربىي يۈز ئىككى،چىى قىۇردا
مۇنىىداش يېزىلغىىانې « تىىۈرك بىىسدۇني قىىانىن
بۇلمايىن تابغاچدا ئادرىلتىي قانرنتى؛ قانىن
قىىسدۇي تابغاچقىىا يانىىا ئىچىكتىىى » .يەنىىىې «
تىىۈرك ىەلقىىىي (ئىىرز) ىىىانى،ى تاپالمىغانىىدىن
كېيىن تابغاچتىن ئايرىلد ؛ ىىان ئى ى،ىى
بسلد ؛ (ئەمما) ىانى،ى تائري يەنە تابغاچقىا
بېقى،ىىىد  21» .بۇنڭىىىىدىن ئىكەنلىكى،ىىىى
ىان،ىىىىى بىىىىىر دۆلەتىىىىكە ەركۈمرانلىىىىىق
قىلىىىدىغان كىقىىى،ى نىىامى ئىكەنلىكى،ىىى
بىلىۋالغىلى بسلىدۇ .بۇ نىام دىۋانىدا مۇنىداش
ئىزاەرنغىىىىانې « تۈركلەرنىىىىى ئەس چىىىىسس
پادىقىىىىاەى .ئافراسىىىىىياپ،ى ئسغۇللىرىمىىىىۇ
<ىىىىان> دىيىلىىىىدۇ .ئافراسىىىىياپ،ى ئىىىرز
<ىاقان> دىيىلىدۇ 26» .بۇ نام قاراىىانىيرر
ىانلىقىدا ئىزچىىل قسللى،ىلغىان بسلىۇيي «
قاراىان »ي « بۇغراىان »ي « ئارسىرنخان »ي
« تابغاچخان »ي « ئېلىكخان »ي « قادىرىان
11
» « قىلىچخان » قاتارلىق نىامرر بسلغىان.
بۇ سرزگە ئىزاەلىق لۇغەتتەمۇنداش ئىزاەىات
بېىىىىرىل ەنې « جۇ ىىىىس ۋە بائىىىىقا ئىىىىەرش
مەملىكەتلىرىىىىىدەي ئستتىىىىۇرا ئەسىىىىىرگە تەۋە
ىىىىىىىانلىق تۈزنمىىىىىىدىكى ەىىىىىىاكىممۇتلەش
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بەگې بىىىۇ نىىىام ئۇيغىىىۇرالر ىېلىىىى ئىىىۇزاش
دەۋرلەردىىىن بېىىر قسللى،ىىىپ كېلىۋاتقىىان
ئەمەل  -مەن،ىەي ناملىرىىىدىن بىىىر بسلىىۇي
ەې،ىىابلى،ىدۇ .بىىۇ ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىامى
ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىىىانلىقى دەۋرىىىدىمۇ كىىري
قسللى،ىلغىان .بىىۇ نىىام ئسرىىىۇن  -يې،ى،ىىەي
مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىىدا ناەىايىتى كىري
ئۇچرايدۇ .بۇ سرز دىۋاندا مۇنداش ئىزاەرنغانې
« ىستۇن،ىىىى ئېىىىر  .ئىىىۇ ئريىىىدە بەگىىىكە
19
ئسىقىىىغانلىقتىن ئىىۇنداش دىيىلىىىدۇ» .
بەلكىى ئۇزاش قەدىمكى دەۋرلەردىىن تىارتىپري
بەگلەرنىىىى ئىمتىيىىىاز ئاالەىىىىدە يىىىۇقىر
بسلغان بسلۇئى مۇمكىن .بۇ نام قاراىىانىيرر
ىانلىقى دەۋرىدىمۇ ئىزچىل ەالدا بىىر ىىىل
ئەمەل  -مەن،ىىىىىىەي نىىىىىىامى سىىىىىىۈپىتىدە
ئىقىىلىتىل ەن بسلىىۇيي ئىىادەتتە قاراىىىانىيرر
ىانلىقىدا يەرلىكتىكى ئامانلىق،ى سىاقرري
ئەدلىىىيەي بىىاج يىغىىىد قاتىىارلىق مەمىىۇرىي
ەسقۇقررنى يۈرگۈزىىدىغان ئەمەلىدارالرغا مۇئىۇ
ىىل ئەمەل  -مەن،ەي نىامى بېىرىل ەن .بىۇ
سىىرزگە ئىزاەلىىىق لۇغەتتەمۇنىىداش ئىزاەىىات
بېرىل ەنې « فېىسدالىزىى دەۋرىىدە ئىەەەر ۋە
يېىىزا  -قىقىىرقرردىكى رايىىسن دەرىجىلىىىك
مەمىىىۇرىي ئەمەل ۋە ئىىىۇنداش ئەمەل ئالغىىىان
11
كىقى» .
قۇنچىىۇيې بىىۇ قاغانررنى ى قىزىغىىاي يەنىىى
مەلىكىىىىلەرگە بېرىلىىىىدىغان نىىىام بسلىىىۇيي
مەلىكىلەر قۇنچۇي نامى بىلەن ئاتالغىان .بىۇ
سىىرزمۇ ئسرىىىۇن  -يې،ى،ىىەي مە ىىۈ تىىار
يادىكارلىقلىرىدا ناەايىتى كري ئۇچرايدۇ .بىۇ
نام دىۋاندا مۇنداش ئىزاەرنغانې « ىاتۇنىدىن
بىر دەرىجە تىرۋەن تۇرىىدىغان ىېى،ىى ئاغچىاي
مەلىىىىكە 16 » .ئەممىىىا بىىىۇ نىىىام ئىزاەلىىىىق
لۇغەتتەئىزاەرنمىغان.
تارقان(تارىىىىان)ې بىىىۇ ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر
ىانلىقىدا يۇقىر دەرىجىلىىك ئۇنىۋان بسلىۇي
ەې،ىىابلى،ىدۇ .ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقىىىدا
تارقانررنىىى ئىىسرنى ىېلىىى يىىۇقىر بسلغىىان
بسلۇيي قسئ،ا ئەللەر بىلەن بسلغان ەەر ىىل
مۇناسىىىىۋەتلەردە تارقىىىانرر مىىىۇەىى رولررنىىىى
ئسي،ىغىىاني يەنە قسئىىۇن بائىىري ئۇرۇئىىرردا
قۇمانىىىىدانلىق ۋەزىپى،ىىىىى،ىمۇ ئىىىىرتى ەن.
ئۇنىڭدىن بائقا ىانلىققا قارائلىق قەبىلە ۋە
ىەلقلەرگە تۇتىۇش ئەۋەتىلىىد بىىلەن بىىرگە
تارقىىانررمۇ ئەۋەتىل ى ەن .بىىۇ سىىرز « بايىىانچۇر

ەىىىېكىىي دانىقىىىمەني پەيرسىىىسيي ئىىىالىىي
بىلىمداني ئاقىل .بۇ سرز <بىل ە بەگ> دەي
ئەرلەرنىىىى ئېتىمىىىۇ بسلىىىۇي كېلىىىىدۇ .بىىىۇ
<بىلىملىىىك بەگ> دىىى ەن بسلىىىدۇ .ئۇيغىىۇر
ىانى <كرل بىل ە ىان> دەي ئىاتىرتتىي بىۇ
ئەقلى سىۇ يىغىلىىدىغان يەرگەي يەنىى كىرل ە
ئسىقار كەس دى ەنلىك بسلىدۇ .ئىۇنىڭدەس
ئەقللىىىىىق كىقىىىىى <برگىىىىۈ بىلىىىى ە> دەي
ئاتىلىىىىىدۇ 12 » .بىىىىۇ سىىىىرزگە ئىزاەلىىىىىق
لۇغەتتەئىزاەات بېرىلمى ەن.
چىىابىدې لەئىىكەر بائىىلىقىي يەنىىى بىىار
قسماندان چابىد نامى بىلەن ئاتالغاني ئەممىا
سىىىۇ بائىىىى بىىىىلەن چابىقىىى،ى قانىىىداش
پەرقلى،ىىىدىغانلىقى ئې،ىىىق ئەمەسي بەلكىىىى
چىىابىد چىىس راش قسمانىىدانررغاي سىىۇ بائىىى
كىچىكىىرەك قسمانىىدانررغا بېرىلىىىدىغان نىىام
بسلۇئى مۇمكىن « .تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقىى
» غەربىىىي يىىۈز يەتى،چىىى قىىۇردا مۇنىىداش
يېزىلغانې « بىل ە تۇنيۇقۇش بۇير باغا تاقان
بىىىىرلە ئىلىىىتەرىد قاغىىىان بسلىىىۇيىن بىىىىريە
تابغىىاچى ي ئىىر رە قىتىىانى ي يىريىىا ئسغىىۇزۇش
ئۈكۈر ئرك ئرلۈرتى .بىل ەسى چابىقىى بەن
ئىىرك ئەرتىىىى » .يەنىىىې « بىل ى ە تۇنيۇقىىۇش
بۇير باغا تارقان سايى،ىدە ئىلىتەرىد قاغىان
بسلۇر سۈپىتى بىىلەن جەنۇبتىا تابغىاچررنىي
ئەرقتە قىتانررنىي ئىىمالدا ئسغىۇزالرنى بەك
كري ئرلتۈرد  .مەسلىھەتچى،ى ۋە قسماندانى
مەن ئىدىى 16» .بۇ يەردە تۇنيۇقۇش بۇير باغىا
تارقان،ىىىىىىىى مەسلىھەتچى،ىىىىىىىى(بىل ە) ۋە
قسمانىىىىدانى(چابىد) مەن ئىىىىىدىى دىىىىى ەن.
بۇنىڭدىن كررىۋىلىققا بسلىىدۇكىي « چىابىد
» دى ەن بۇ ئەمەل نامى « سۇ بائى » دى ەن
ئەمەل نامىىىدىن بىىىرقەدەر چىىس راش بسلغىىان
ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىامى بسلۇئىىى مىىۇمكىن.
چىىىىۈنكى تۇنيۇقىىىىۇش بىىىىۇ يەردە ئېلىىىىتەرىد
قاغان،ىىىىىى سىىىىىۇ بائى،ىىىىىى ئىىىىىىدىى دەي
ئېيىتماسىتىني بەلكىى ئېلىتەرىد قاغان،ىى
بىل ەسى ۋە چابىقى ئىىدىى دىى ەن .چىۈنكى
تۇنيۇقۇش تۈرك ىانلىقىدا ئېلىتەرىد قاغىاني
قاپاغان قاغاني بىلى ە قاغىان قاتىارلىق ئىۇچ
قاغانغا بىار ۋەزىىر ۋە مەسىلىھەتچى بسلغىاني
ەەمدە بار قسمانىدانلىق ۋەزىپى،ىى،ىمۇ ئىرز
ئۈستى ە ئالغان مەئھۇر سىياسىيسن .بۇ نىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
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كري جىايرردا ئۇچرايىدۇ .بىۇ سىرزنى دىۋانىدا
ئىزاەرنغى،ىىىىىدىن قارىغانىىىىداي بىىىىۇ نىىىىام
قاراىىىىىىىانىيرر ىانلىقىىىىىىىىدا داۋاملىىىىىىىىق
قسللى،ىلغان بسلۇيي بار ۋەزىىر مۇئىۇ ىىىل
نىىام بىىىلەن يىىاكى « يۇغىىۇرۇر » دىى ەن نىىام
بىلەن ئاتالغان ەەمدە قاغاندىن قال،ىر ئەس
يىىىۇقىر ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىامى بسلىىىۇي
22
ەې،ابرنغان.
ئىقباراې بۇمىۇ ئسرىىۇن ئۇيغىۇر ىانلىقىىدا
قسللى،ىلغىىان بىىىر ىىىىل ەەربىىىي ئەمەل -
مەن،ەي نامى بسلۇئى مۇمكىن .لېكىن زاد
قانداش ئەمەل ئىكەنلىكى دى ەنىدەك ئې،ىىق
ئەمەس .چىىىۈنكى بىىىۇ سىىىرز مە ىىىۈ تىىىار
يادىكارلىقلىرىدا ناەىايىتى ئىاز ئۇچرايىدۇ .بىۇ
سرز تسغرى،ىدا « كۈل تې ىن مە ىۈ تېقىى
» نى ئەرقىي يۈز  - 12ي - 11قۇرلىرىىدا
مۇنداش بايانرر بارې « بى ئستۇز يائىڭا چاچا
سىىىىەن ۈنكە سۈ ۈئىىىىدنمىز .ئەس ئىلىكىىىىى
تادىقى چسرىى بىسز ئىاتى بى،ىىپ تەگىد .
ئىىسل ئىىات ئانتىىا ئىىرلتى .ئەكى،كىىى ئىقىىبارا
يامتار بىسز ئىاتى بى،ىىپ تەگىد  .ئىسل ئىات
ئانتىىا ئىىرلتى » .يەنىىىې « (كىىۈل تىىې ىن)
يى ىىىرمە بىىىر يىىار ۋاقتىىىداي سىىانغۇن چاچىىا
بىلەن سسقۇئىتۇش( .كىۈل تىې ىن) دەسىلەي
تادىق چۇرنى بىسز ئېتى،ىى مى،ىىپ ەۇجىۇم
قىلد  .ئۇ ئات ئۇ يەردە ئرلىد  .ئىككى،چىى
قېتىى ئىقبارا يامتارنى بسز ئېتى،ى مى،ىپ
26
ەۇجۇم قىلد ي ئۇ ئاتمۇ ئۇ يەردە ئرلىد » .
يىىىۇقىرقى بايىىىانرردا « ئىقىىىبارا يامتىىىار »
دىىىيىل ەن بسلىىۇيي « يامتىىار » مەلىىۇم بىىىر
ئەى،ىىى،ى ئى،ىىىمى بسل،ىىىاي « ئىقىىىبارا »
بەلكىىىى ئىىۇ ئەى،ىى،ى ئەمەل  -مەن،ىىەي
نامى،ى بىلدنرنئى مۇمكىن .دىۋاندا بىۇ سىرز
ەەققىىىىىدە مەلۇمىىىىات يىىىىسشي ئىزاەلىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئىىايغۇچىې بىىۇ قاغان،ى ى ئىىسردا ئىقىىلىر
مەسلىھەتچى،ىىى ە بېرىلىىىدىغان نامىىدۇر .بىىۇ
ەەقتە « تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقى » دا مۇنداش
بايىىانرر ئۇچرايىىدۇې « ئازكى،يىىا تىىۈرك بىىسدۇن
يسرىيىىۇر ئەرمىىىد .قاغىىانى ئالىىپ ئەرمىىىدي
ئايغۇچى،ىىىىى بىلىىىى ە ئەرمىىىىىد » .يەنىىىىىې
« ئىىىىىازغى،ە تىىىىىۈرك ىەلقىىىىىى تەرەققىىىىىىي
قىلىۋىتىپتىىۇي قاغىىانلىر جەسىىۇر ئىىىكەني
29
سىىىىىرزچىلىر ئەقىللىىىىىىق ئىىىىىىكەن» .
مۇئىىۇنىڭغا ئسىقىىار بىىۇ نىىام « تۇنيۇقىىۇش

مە ىىۈ تېقىىى » دا ئۇچرايىىدۇ .مەسىىىلەني «
چىك بسدۇنقا تۇتۇش بىرتىى .ئىقىبارا تارقىات
ئانتا ئىانچۇالدىى » .يەنىىې « چىىك ىەلقىى ە
تۇتۇش ئەۋەتىتىى ۋە ئىقىبارا ەەم تارقىانررنى
ئەۋەتتىى 21 » .بۇ سىرز ئسرىىۇن  -يې،ى،ىەي
مە ىىىىۈ تىىىىار يادىكارلىقلىرىىىىىدا ئىىىىايرىى
ئەكىلدىمۇ « ئاپا تارقان »ي « باغا تارقان »ي
« ئۇلۇش باغا تارقان »ي « ئى،انچۇ باغا تارقان
» قاتىىىارلىق كىىىري ىىىىىل ئىىىەكىللەردىمۇ
ئۇچرايىىدۇ .بىىۇ نىىاممۇ قاراىىىانىيرر ىىىانلىقى
مەزگىلىىىىىدە يەرلىىىىىك ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي
سۈپىتىدە ئىزچىل قسللى،ىلغان .بىۇ سىرزنى
مەەمىىىىۇد كائىىىىىغەرىي دىۋانىىىىدا مۇنىىىىداش
ئىزاەلىغىىىانې « ئى،ىىىىرمىيەتتىن ئىىىىاۋۋال
20
<بەگ> مەنى،ىدىكى بىر مەن،ەي نىامى» .
بۇ سرزگە ئىزاەلىق لۇغەتتەمۇنداش ئىزاەىات
بېىىرىل ەنې « ئستتىىۇرا ئەسىىىرلەردە ئىىالۋان -
ياسىىىىىىىىاشي سىىىىىىىىېلىق ۋە ەەر ىىىىىىىىىىل
مەجبىىىىىىۇرىيەتلەردىن ئىىىىىىازاد قىلى،غىىىىىىان
ئىمتىيىىىىازلىق قەبىىىىىلەي كىقىىىىى يىىىىاكى
22
مەن،ەبدار».
بۇيرۇشې بۇ قاغان،ى بىۇيرۇشي يىارلىق ۋە
پەرمىىانلىرى،ى ئىىېرن قىلىىىدىغان كىقىىى،ى
ئەمەل نامىىىدۇر .ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا
بۇيرۇش ئىچكى بۇيرۇش ۋە تائقى بۇيرۇش دەي
ئايرىلغاني ئىچكىى بىۇيرۇش ئىۈچ كىقىىدىني
تائىىقى بىىۇيرۇش ئىىالتە كىقىىىدىن تەركىىىا
تاپقىىان .بىىۇ تىىۈزنم كركتىىۈرك ىانلىقىىىدىمۇ
قسللى،ىلغان بسلۇيي بەلكىىى ئسرىىۇن ئۇيغىۇر
ىىىانلىقى بىىۇ تىىۈزنم،ى كركتىىۈرك ىانلىقىغىىا
تەقلىد قىلىپ قسلرنغان بسلۇئىى مىۇمكىن.
« بىىۇيرۇش » سىىرز ئسرىىىۇن مە ىىۈ تىىار
يادىكارلىقلىرىىىدا ناەىىايىتى كىىري ئۇچرايىىدۇ.
مەسىىىلەني « كىىۈل تىىې ىن مە ىىۈ تېقىىى »
نى ئەرقىي يۈز ئۈچى،چى قۇرىىدا مۇنىداش
بايىانرر بىىارې « بىىۇيرۇقى يەمە بىلى ە ئەرمىىىد
ئەرىىى،چي ئالىىپ ئەرمىىىد ئەرىىى،چ » .يەنىىىې
« (قىىىىىسل ئاسىىىىىتىدىكى) قسمانىىىىىدانلىرىمۇ
ئەقىللىىق ەەم جەسىۇر ئىىكەني ئۈبھى،ىىىز.
» 21بىىۇ نىىام دىۋانىىدا مۇنىىداش ئىزاەرنغىىانې
« ىان،ى يې،ىدا چىس ررنى جىاي  -جايىغىا
ئسلتۇرغۇزىىىدىغان كىقىىىي پەرمىىانچى 22» .بىىۇ
سىىرز مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ئىىايرىى
ئىىىەكىلدىمۇ « ئىىىىچ بىىىۇيرۇش »ي « ئۇلىىىۇش
بۇيرۇش » دى ەندەك ئەكىللەردىمۇ ناەىايىتى
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بسلىىىىىدۇ « .تۇنيۇقىىىىۇش مە ىىىىۈ تېقىىىىى »
ئىككى،چى تائى،ى غەربىىي يىۈز بىرى،چىى
قۇردا بۇ سىرز ئۇچرايىدۇي يەنىىې « ….تىلىى
كەلىىۈرتى… » .يەنىىىې « (بىىۇ ئارلىقتىىا بىىىر)
ىەۋەرچىىى تۇتىىۇي كەلىىدىلەر 22» .ئۇنىڭىىدىن
بائقا « بايانچۇر مە ۈ تېقى » دىمۇ بۇ سىرز
كىىري ئىىسرۇنرردا ئۇچرايىىدۇ .بىىۇ سىىرز ەەققىىىدە
دىۋانىىىىىدا مەلۇمىىىىىات يىىىىىسشي ئىزاەلىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
يىىىىىاغىچىې بىىىىىۇ ئۇرۇئىىىىىرردا جە ىىىىى ە
ئاتلى،ىىىىىىدىغاني جەس مەيدانلىرىىىىىىدا جەس
قىلىىىدىغان جە چىىىي كۈرەئىىچىلەرنى نىىامى
بسلۇئى مۇمكىني چۈنكى « ياغى » دى ەن بۇ
سىىرز قەدىمكىىى ئۇيغىىىۇر تىلىىىدا « ئىىىۇرۇري
سسقۇئىىىۇري جەس » دى ەنىىىدەك مەنىىىىلەرگە
ئى ە .بۇ سرزمۇ « تۇنيۇقۇش مە ىۈ تېقىى »
ئىككى،چى تائ،ى جەنۇبىي يۈز بەئىى،چى
ۋە ئىىىالتى،چى قۇرلىرىىىىدا ئۇچرايىىىدۇي يەنىىىىې
« … .ئانتىىىىا ئايغۇچى،ىىىىى يەمە بەن ئىىىىرك
ئەرتىىي ياغىچى،ى يەمە بەن ئرك ئەرتىىى» .
يەنىىىې « مۇئىىۇ جەريانىىدا سرزچى،ىىىمۇ مەن
ئىدىىي دنئمەن بىلەن جەس قىلغى،ىمۇ مەن
ئىدىى 21» .بۇ سرز ەەققىدە دىۋانىدا مەلۇمىات
يسشي ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
تۇتىىىىۇشې قاغىىىىان تەرىپىىىىىدىن قىىىىارام
قەبىلىىىىلەرگە ئەۋەتىلىىى ەن ۋەكىىىىل يىىىاكى
ەركۈمران،ى نامى بسلۇيي قارام قەبىلىلەرنى
ىانلىققىىا ۋاكىىالىتەن بائىىقۇرۇر ۋە نىىازارەت
قىلىىىىىدي بىىىىاج  -سىىىىېلىق تاپقۇرۇئىىىىقا
ەەيىىدەكچىلىك قىلىىىد قاتىىارلىق ئىقىىررغا
مەسىۇل بسلىدىغان كىقى ئادەتتە مۇئۇ ىىل
نىام بىىلەن ئاتالغىىاني ئىۇ ا تۇتىۇق،ى ۋالىىىي
دەي قارائقىمۇ بسلىدۇ .بۇ ئەمەل نامى تۇدۇن
دىىىىىى ەن ئەمەل نىىىىىامى بىىىىىىلەن قانىىىىىداش
پەرقلى،ىدىغانلىقى ياكى بۇ ئىككىى نىام بىىر
ىىىىىىل ئەمەل نام،ىىىىى ئىككىىىىى ىىىىىىل
ئاتىلىقىمۇ دىى ەن مەسىىلى ە كەل،ىەكي بىۇ
تازا ئې،ىق ئەمەس « .بايانچسر مە ۈ تېقى»
دا مۇنداش بايانرر ئۇچرايدۇې « الغىزىن يىلقىا
تسقىدىى....تاي بىل ە تۇتۇقۇش يابغۇ ئاتاد .
ئانتاكى،رە قىا ىى قاغىان ئۇچىد  » .يەنىىې
« تس ىىىۇز يىىىىل ( - 929يىلىىىى)داي تارمىىىار
قىلدىى....تاي بىلى ە تۇتىۇق،ى يىابغۇ (دەي)
22
ئاتىد ي كېيىن ئاتام ىاقان قازا تىاپتى» .
بۇ نام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇ .ئەممىا بىۇ سىرزگە

مە ىىىۈ تېقىىىى » دا ىېلىىىى كىىىري ئسرۇنىىىدا
ئۇچرايىىىدۇ .بىىىۇ يەردە بىل ەمىىىۇ قاغان،ىىىى
ئەقىلدار يەنى مەسلىھەتچى،ى نامى بسل،اي
ئىىىايغۇچىمۇ ئسىقائىىىر قاغانغىىىا مەسىىىلىھەت
بېرىدىغان كىقى،ى نامى بسلۇيي بۇ ئىككىى
نام،ى قانداش پەرقلى،ىىدىغانلىقىي قانىداش
مۇناسىۋىتى بارلىقى ئې،ىىق ئەمەس .دىۋانىدا
بۇ سىرز ەەققىىدە مەلۇمىات يىسشي ئىزاەلىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئالىىپې بىىۇ ئۇرۇئىىرردا ئاالەىىىدە تىىرەپە
كررسىىىىەتكەن جەسىىىىۇري بىىىىاتۇري قەەرىمىىىىان
كىقىىىلەرگە بېرىلىىىدىغان پەىىرىىىي ئۇنىىۋان
بسل،ا كېرەكى چۈنكى بىۇ سىرزنى قەدىمكىى
ئۇيغىىۇر تىلىىىدىكى مەن،ىىى جەسىىۇري بىىاتۇري
قەەرىمان دى ەنلىك بسلىدۇ .بۇ نام ەەرقاي،ى
مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ىېلىىى كىىري
ئسرۇندا ئۇچرايدىغان بسلىۇيي ئىايرىى ئىەكىلدە
ئۇچرار بىلەن بىرگە يەنە « ئالپ ئىاغۇ »21ي
« ئالىىىپ قاغىىان » قاتىىارلىق بىىىر قى،ىىىى
ئىىەكىللىرىدىمۇ ئۇچرايىىدۇ .بىىۇ نىىام دىۋانىىدا
26
مۇنداش ئىزاەرنغانې « باتۇري قەەرىمان» .
بۇ نام قاراىانىيرر ىانلىقىىدا ئسرىىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقىىىدىكى ە ئسىقىىار بىىاتۇري قەەرىمىىان
لەئكەر بائلىر ۋە قسمانىدانررنى پەىىرىىي
ئۇنىىىۋانى بسلغىىىان 21.بىىىۇ سىىىرز ئىزاەلىىىىق
لۇغەتتەئىزاەرنمىغان.
يەلىىمەې بىىۇ نىىام ئىىۇرۇر مەزگىلىىىدە يىىاكى
ئاالەىىىىدە مەزگىلىىىلەردە ئەتراپ،ىىىى ئىىىاتلىق
كۈزىتىپ تۇرىىدىغان چارلىغۇچىررنىى نىامى
بسلىىىۇيي ئىىىاتلىق كىىىۈزەتچى يىىىاكى ئىىىاتلىق
چىىارلىغۇچىررنى كررسىىىتىدۇ « .تۇنيۇقىىۇش
مە ۈ تېقىى » نىى ئىىمالىي يىۈز - 01
قۇردا بۇ سرز ئۇچرايدۇي يەنىىې « يەلىمە قىارغۇ
ئەدگىىىۈتى ئۇرگىىىىل .باسىىىىتما! » يەنىىىىې «
ئاتلىق چارلىغۇچىررنى ۋە كرزەتمە تۇرلىرى،ى
ياىقى ئسرۇنرئتۇر( .دنئمەن،ى ) تۇيۇق،ىىز
ەۇجۇمىدىن سىاقرن! » 20بىۇ سىرز « بايىانچۇر
مە ۈ تېقىى » دىمىۇ كىري ىېلىى ئىسرۇنرردا
ئۇچرايدۇ .دىۋاندا بىۇ سىرز ەەققىىدە مەلۇمىات
يسشي ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
تىلې بىۇ ئىۇرۇر مەزگىللىرىىدە دنئىمەن
ئەەۋالى،ى تىڭىتىڭريي دنئىمەنلەر ەەققىىدە
ئۇچىىىىىىۇر يەتكۈزىىىىىىىدىغان تىڭتىڭچىىىىىىى ۋە
ىەۋەرچىلەرنىىى نىىامى .مۇنىىداقچە قىلىىىپ
ئېيىتقانداي تىل،ى پىايرقچى دەي قارائىقىمۇ
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بىىىلەن قېچىىىپ كەتتىىى 29» .بىىۇ نىىام مە ىىۈ
تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ئىىايرىى ئىىەكىلدىمۇ «
ئۇلۇش ئېركىن » ئەكلىدىمۇ كري ئۇچرايىدۇ.
ئەمما بۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇي ئىزاەلىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
تسيقانې بۇ نام ىان ئسردى،ى،ى مۇەاپىزەت
قىلىىىىدىغان ەەمىىىدە بارگىىىاھ قسمانىىىدانلىرىغا
بېرىلىىىدىغان نىىام بسلىىۇيي تسيقىىان يەنە قىىسل
ئاستىدىكى لەئكەرلەرنى سانىغا قىاراي بەر
مى بائىي مى بائىىي تسققىۇز يىۈز بائىىي
بەر يۈز بائىي يۈز بائى دى ەنىدەك كىچىىك
ئەمەلىىلەرگە ئايرىلغىىان .تسيقىىاني بەر مىىى
بائىي مى بائىي تسققۇز يۈز بائىي بەر يۈز
بائىي يۈز بائى دى ەن بىۇ نىامرر « تىىرىىن
مە ىىۈ تېقىىى » دا ىېلىىى جىىىق ئىىسرۇنرردا
ئۇچرايدۇ .ئەمما بۇ سرزلەر دىۋاندا ئۇچرىمايدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
بەر مىى بائىىىې بىۇ بىىىر ىىىل تسيقىىان
بسلىىۇيي بەر مى ى لەئىىكەرگە بىىار بسلغىىان
تسيقانغا بېرىلىدىغان ئەمەل نامىىدۇر .بىۇ نىام
دىۋانىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىدۇ .ئىزاەلىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
مى بائىې بۇ بىر ىىىل تسيقىان بسلىۇيي
مىىىى لەئىىىكەرگە بىىىار بسلغىىىان تسيقانغىىىا
بېرىلىىىىدىغان ئەمەل نامىىىىدۇر « .بايىىىانچسر
مە ۈ تېقى » دا مۇنداش بايىانرر ئۇچرايىدۇې
« قا ىى كۈل بىلى ە قاغان....سىۇ يسرىىد ي
ئرزنمىن ئر رە بىڭا بار ئىتتى » ....يەنىې
« ئاتىىىام كىىىۈل بىىىى ە قاغىىىان ....قسئىىىۇن
ئەۋەتتىىىى .مې،ىىىى مىىىى بېقىىىى قىلىىىىپ
ئەۋەتتى 21» ....بۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
تسققۇز يىۈز بائىىې بىۇ بىىر ىىىل تسيقىان
بسلىىۇيي تسققىىۇز يىىۈز لەئىىكەرگە بىىار بسلغىىان
تسيقانغا بېرىلىدىغان ئەمەل نامىىدۇر .بىۇ نىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
بەر يىىۈز بائىىىې بىىۇ بىىىر ىىىىل تسيقىىان
بسلىىۇيي بەر يىىۈز لەئىىكەرگە بىىار بسلغىىان
تسيقانغا بېرىلىدىغان ئەمەل نامىىدۇر .بىۇ نىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
يۈز بائىې بۇ بىر ىىل تسيقان بسلۇيي يىۈز
لەئكەرگە بار بسلغان تسيقانغىا بېرىلىىدىغان
ئەمەل نامىىىدۇر .بىىۇ نىىام دىۋانىىدا ئۇچرىمايىىدۇي

ئىزاەلىق لۇغەتتەمۇنداش ئىزاەات بېرىل ەنې
« تۇتىىۇشې ىەن سۇاللى،ىىى دەۋرىىىدە غەربىىىي
زىمى،ىىىدا تەسىىىىس قىلى،غىىىاني ەىىىىراۋۇل
مەەكىمى،ىدە مەمۇرىي ئىقىرر ۋە مىللەتىلەر
ئىقىىلىرى،ى بائىىقۇرىدىغان ئەمەلىىدار .تۇتىىۇش
بەگې دۆلىتىمىىىزدە جەن ىىس دەۋرىىىدە تەسىىىس
قىلى،غىىان ئەمەل نىىامىي يەنىىى جيا جۈنىىدىن
ترۋەنرەك ەەربىي ئەمەلدار .بۇنى ىەني تىاسي
22
چى سۇاللىرىمۇ قسلرنغان».
ئەلتەبىرې بۇ نام بىر قەدەر چس راش بسلغان
قەبىلىلەرنىىى ئاق،ىىاقاللىر ئەلتەبىىىر دەي
ئاتالغان .بۇ نام مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىىدا
ئىىايرىى ئىىەكىلدىمۇ « ئۇلىىۇش ئەلتەبىىىر »ي «
ئالىىىپ ئەلتەبىىىر » قاتىىارلىق ئىىەكىللەردىمۇ
ئۇچرايدۇ .بىۇ ەەقىتە « بىلى ە قاغىان مە ىۈ
تېقىىى » نىىى ئىىەرقىي يىىۈز  - 19قىىۇردا
مۇنداش بايانرر بارې « ئۇيغۇر ئەلتەبىىر يىۈزچە
ئەرىن ئىل ەرن تەزىىپ بىارد  » ....يەنىىې «
ئۇيغۇرالرنى ئەلتەبىىر يىۈزگە يىېقىن ئىادەم
بىىىلەن ئىىەققە قېچىىىپ كەتتىىى 26» ....بىىۇ
ئىىەرقىي تىىۈرك ىىىانلىقى دەۋرىىىدە ئۇيغىىۇرالر
ىانلىققىىا قارئىىى چىققانىىداي بىلىى ە قاغىىان
قسئىىۇنلىرنى ئۇيغۇرالرغىىا يىىۈرنر قىلىىىپ
ئۇيغىىىۇرالرنى مەغلىىىۇي قىلغىىىان چاغىىىدىكى
ۋەقەلەرگە مۇناسىۋەتلىك بايانرر بسلۇيي تىۈرك
ىىىانلىقى دەۋرىىىدە ئۇيغىىۇرالر ىانلىققىىا قىىارام
بسلغىىان چىىسس قەبىلىلەرنىىى بىىىر بسلىىۇي
ەې،ابلى،اتتى ەەمدە ئۇيغۇرالرنى ەەربىي ۋە
مەمۇرىي ئىقىلىرى،ى بائىقۇرىدىغان ئەلتەبىىر
تەيىىى،لەن ەن .بىىۇ سىىرز دىۋانىىدا ئۇچرىمايىىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئېركىن(ئىىىىىركىن)ې بىىىىىر قەدەر تىىىىرۋەن
دەرىجىلىىىك يەرلىىىك مەمىىۇرىي ئەمەل نىىامى
بسلىىىىۇيي ئىىىىادەتتە بىىىىىر قەدەر كىچىكىىىىرەك
قەبىلىلەرنىىى ئاق،ىىاقاللىرىغا مۇئىىۇ ىىىىل
ئەمەل بېىىرىل ەن .بىىۇ نىىام « كىىۈل تىىې ىن
مە ىىۈ تېقىىى » نى ى ئىىەرقىي يىىۈز - 12
قۇرىدا ئۇچرايدۇ .يەنىې « ئانتىا كى،ىرەي يىىر
بىىايىرقۇ ئۇلىىۇش ئېىىركىن يىىاغى بىىسلتى .ئىىانى
يا ىپ تۈرگى يارغۇن كرلتە بىۇزدۇمىز .ئۇلىۇش
ئېىىركىن ئازقى،يىىا ئەرىىىن تەزىىىپ بىىارد » .
يەنىې « ئاندىن كېىيىني يىىر بايىرقۇالرنىى
ئۇلىىۇش ئېركى،ىىى (بىىىزگە) دنئىىمەن بسلىىد .
ئۇنى پىتىرتىپ تۈرگى يارغۇن كرلىىدە تارمىار
قىلىىدۇش .ئۇلىىۇش ئېىىركىن ئازغى،ىىا ئىىادىمى
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قارايدۇ .بۇ نام دىۋاندا ئۇچرىمايدۇى ئىزاەلىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
سىىىىانغۇنې بىىىىۇ نىىىىام مە ىىىىۈ تىىىىار
يادىكارلىقلىرىىىىدا « سىىىەن ۈن » ئىىىەكلىدە
ئۇچرايىىدىغان بسلىىۇيي ئىىايرىى ئىىەكىلدىمۇ «
ئۇلىىىۇش سىىىەن ۈن »ي « چىىىابىد سىىىەن ۈن »
قاتارلىق بىر قانچە ىىل ئەكللەردىمۇ ىېلى
كري جايرردا ئۇچرايدۇ .بۇ نام ئسرىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقىىىىىدا چابىقىىىىررغاي يەنىىىىى قسئىىىىۇن
بائىىلىقلىر ۋە ئىىالىي ەەربىىىي قسمانىىدانررغا
بېرىلىىىىىدىغان پەىىرىىىىىي ئۇنىىىىۋان بسلىىىىۇي
ەې،ىىىابلى،ىدۇ .ئەممىىىا بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىىدا
ئۇچرىمايىىىىىىىىىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئاپىىىىىاې بىىىىىۇ قسئىىىىىۇن قسمانىىىىىدانلىرىغا
بېرىلىدىغان ئۇنۋان بسلۇئى مۇمكىن .چۈنكى
بىىۇ سىىرز ئسرىىىۇن  -يې،ى،ىىەي مە ىىۈ تىىار
يادىكارلىقلىرىدا ئاساسەن ئايرىى بىر ئەكىلدە
ئۇچرىمايدۇي بەلكى كرپى،چە « ئاپىا تارقىان »
ئەكىلىدە ئۇچرايدۇ .ئۇ ا بۇ سرز « تارقان »
سىىىرزى،ى ئالدىىىىدا كېلىىىىپي تارقانررنىىىى
سۈپىتى ۋە ئۇنۋانى،ى بىلىدنرني كېلىىدۇ .بىۇ
نىىىىام دىۋانىىىىدا ئۇچرىمايىىىىدۇى ئىزاەلىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئاپىىا تارقىىانې بىىۇ نىىام تارقانررنىىى ئەس
كاتتىلىرىغىىا بېرىلىىىدىغان نامىىدۇري يەنىىى «
ئۇلىىىۇش قسمانىىىدان »ي « چىىىسس قسمانىىىدان »
دى ەنلىك بسلىدۇ « .تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقىى
» نى ئىىمالىي يىۈز  - 01قىۇردا مۇنىداش
بايىىانرر بىىارې « برگىىۈ قاغىىان با ىىارۇ ئانچىىا
يىىىىدمىد .ئالىىىپ تارقانغىىىارۇ ئىچىىىرە سىىىاب
ئىىىدمىد » .يەنىىىې « برگىىۈ قاغىىاني ما ىىا
مۇئىىۇنداش (ىەۋەر) ئەۋەتىپتىىۇ .ئاپىىا تارقانغىىا
(بسل،ا) مەىپىي ىەت ئەۋەتىپتىۇ 62» ....بىۇ
نىىىىام دىۋانىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
باغىىاې بۇمىىۇ ئاپاغىىا ئسىقىىار تارقانررغىىا
بېرىلىىىدىغان ئۇنۋانىىدۇر .چىىۈنكى ئسرىىىۇن -
يې،ى،ەي مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىدا بۇ نىام
ئاساسەن يەككە ەالدا ئۇچرىمايدۇي ئاساسەن «
باغا تارقان » ئەكىلىدە ئۇچرايدۇ .مەسىلەني
« كۈلۈگ باغا تارقان »ي « بىر باغا تارقان »
قاتىىىارلىقرر .بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىدا ئۇچرىمايىىىدۇى
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.

ئەممىىا بىىۇ سىىرزگە ئىزاەلىىىق لۇغەتتەمۇنىىداش
ئىزاەىىىات بېىىىرىل ەنې « ⑴ يىىىۈز ئەسىىىكەرگە
قسماندانلىق قىلىدىغان ەەربىي ئەمەلىدار⑵.
يېزىرردا يۈز ئائىلى،ى بائىقۇرغۇچى مەەەلىلە
26
ئەمەلدار ي ئاق،اقال» .
سۈبائى(سىىۇ بائىىى)ې بىىۇ ئەمەل نىىامىمۇ
چابىقىىقا ئسىقائىىر لەئىىكەر بائىىلىق يىىاكى
قسئۇن بائلىقلىرىغا بېرىلىدىغان بىىر ىىىل
ئەمەل  -مەن،ەي نامىىدۇر .چىۈنكى « سىۇ »
دىىى ەن بىىۇ سىىرز قەدىمكىىى ئۇيغىىۇر تىلىىىدا «
قسئىىىۇني ئەسىىىكەري لەئىىىكەر » دى ەنىىىدەك
مەنىىىلەرگە ئى ى ە ئىىىد  .بىىۇ نىىام « بايىىانچسر
مە ۈ تېقى » ۋە « تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقىى
» دا ىېلى كري جايرردا ئۇچرايدۇ .مەسىلەني
« بايانچۇر مە ۈ تېقى » دا مۇنىداش بايىانرر
بىىارې « تىىۈمەن قىىسني قىىالمىس سىىۇ بائىىى
بەن....ئەلتەبەر بى يسن تۈمەن قىسني بەن
تۇتىىىدىى...كەلۈرتۈم » .يەنىىىىىې « قسئىىىىۇن
قسماندانى مەن....ئەلتەبەري مەن مى يىلقاي
61
بىر تۈمەن قسي،ى تۇتتۇم....كەلتىۈردنم» .
« تۇنيۇقۇش مە ۈ تېقىى » نىى ئىىمالىي
يىىۈز  - 9قۇرىىىدىمۇ بىىۇ نىىام ئۇچرايىىدۇ 60.بىىۇ
ىىىىل ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىامى قاراىىىانىيرر
ىانلىقىدا « سانغۇن »ي « بىار قسمانىدان »
مەن،ىىدە داۋاملىىىق قسللى،ىلغىان 62.بىىۇ نىىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
چۇر(چىىىسر)ې بىىىۇ قسئىىىۇن سىىىەركەردىلىرىغا
بېرىلىىىىدىغان ئەمەل  -مەن،ىىىەي نامىىىىدۇر.
مە ىىىىۈ تىىىىار يادىكارلىقلىرىىىىىدا ئىىىىايرىى
ئىىەكىلدىمۇ « ئى،ىىانچۇ چىىۇر » ئىىەكلىدىمۇ
كىىري ئۇچرايىىدۇ .مەسىىىلەني « كىىۈل تىىې ىن
مە ۈ تېقىى » نىى ئىىمالىي يىۈز - 01
قۇرىدا مۇنداش بايانرر بارې « قىرغىىز قاغانتىا
تىىاردۇر ئى،ىىانچۇ چىىسر كەلتىىى » .يەنىىىې «
قىرغىىىز قاغانىىىدىن تىىاردۇر ئى،ىىانچۇ چىىسر
كەلىىد  61» .چىىۇر دىى ەن بىىۇ نىىام تسغرى،ىىىدا
ەەرىىل قارائرر باري بەزىلەر « بايانچۇر »ي «
مسيۇنچۇر »ي « كۈلچۇر »ي « بەگچۇر » دىى ەن
نامررنى ئالىدىكى « بايىان »ي « مسيىۇن »ي
« كىىىىىۈل »ي « بەگ » دى ەنىىىىىلەر مەلىىىىىۇم
كىقى،ى ئى،مى بسل،اي كەي،ىدىكى « چىۇر
» ئۇنىىىىى ئەمەل  -مەن،ىىىىەي نىىىىامى دەي
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دەرىجىلىىىىك ئەلچىلەرنىىىى نىىىامى بسلۇئىىىى
مۇمكىن .بۇ نام مە ۈ تار يادىكارلىقلىرىدا
ناەايىتى ئاز ئۇچرايدۇ « .كۈل تې ىن مە ۈ
تېقى » نىى ئىىمالىي يىۈز  - 01قۇرىىدا
مۇنداش بايىانرر بىارې « تۈپىۈت قاغانتىا برلىرن
كەلتى » .يەنىې « تىبەت قاغانىدىن (ئۇنىى
ۋەكىلىىى بسلىىۇي) برلىىرن كەلىىد  69» .بىىۇ نىىام
دىۋانىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىدۇى ئىزاەلىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
تامغىىاچىې بىىۇ ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىامى
ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقىىىدا مەى،ىىۇس قاغىىان
تامغى،ى ۋە مۇناسىۋەتلىك تامغا ئىقىلىرى،ى
بائىىقۇرىدىغان ئەمەلىىدارنى نامىىىدۇر .بىىۇ نىىام
دىۋانىىىىدا ئۇچرىمايىىىىدۇي لىىىىېكىن مەەمىىىىۇد
كائىغەرىي دىۋانداي « تامغىا » دىى ەن سىرزگە
ئىزاەات بېرىپ مۇنداش دىى ەنې « ىاقىان ۋە
بائىىىقىررنى تامغى،ىىىى 61» .مۇئىىىۇنىڭدىن
كررىۋىلىقىىقا بسلىىىدۇكىي ئۇيغۇرالنىىى تامغىىا
ئىقلىتىقى ناەايىتى ئىۇزاش تارىخقىا ئىى ە.
تامغا ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقى،ىى ەەربىىي ۋە
مەمىىىىۇرىي ئىقىىىىلىرىدا ناەىىىىايىتى كىىىىري
ئىقىىلىتىل ەن ەەمىىدە مەى،ىىۇس تامغىىا -
مرەىىۈر ئىقىىلىرىغا مەسىىىۇل ئەمەل تامغىىاچى
تەسس قىلى،غان .بۇ ئەمەل  -مەن،ەي نىامى
قاراىانىيرر ىانلىقى دەۋرىدىمۇ ئسرىۇن ئۇيغۇر
ىانلىقىىىدىك ە ئسىقائىىر ئەسىىلىي مەن،ىىىدە
داۋاملىق قسللى،ىلغىان .بىۇ نىام تسغرى،ىىدا
ئىزاەلىق لۇغەتتە ئىزاەات يسش.
ياالباچې قسئ،ا ئەلي يات قەۋم ياكى ئۇرۇش
 قەبىلىىىلەرگە ئەۋەتىلىىىدىغان ئەلچىىىلەرگەبېرىلىىىدىغان ئەمەل نىىامى بسلىىۇيي « بىلىى ە
قاغان مە ۈ تېقى » دا مۇنداش بايىانرر بىارې
« ياالبىىاچىي ئەدگىىۈ سىىابى ئرتىىۈغى كەلىىمەز
تىىىىىيىن يىىىىايىن سىىىىۈلەدىى » .يەنىىىىىې «
ئەلچى،ىي ياىقى ىەۋىر (ۋە) ئرتۈنۈئىلىر
66
كەلمەيۋاتىدۇ دەيي يازدا قسئۇن تىارتتىى» .
بىىىۇ سىىىرز دىۋانىىىدا « يىىىاالۋاچ » ئىىىەكلىدە
ئۇچرايدىغان بسلۇيي مۇنىداش ئىزاەرنغىانې «
ئەلچىي پەيغەمبەر 91» .بىۇ ئەمەل  -مەن،ىەي
نىىىامى قاراىىىىانىيرر ىانلىقىىىىدا داۋاملىىىىق
قسللى،ىلغىان 90.بىۇ نىىام ئىزاەلىىق لىىۇغەتتە
ئىزاەانمىغان.
تىىۇدۇنې قاغىىان تەرپىىىدىن ىانلىققىىا تەۋە
قەبىلىلەرگە ئەۋەتىلىدىغان ۋەكىل بسلۇيي بۇ
ئەمەل ە مۇئەييەن بائقۇرۇر ئىقتىدارىغا ئى ە

باغا تارقانې بۇ نام تارقانررغا بېرىلىدىغان
ئۇنىىۋان بسلىىۇيي ئاپىىا تارقانىىدىن كىچىكىىرەك
بسلغان تارقانررغا بېرىل ەن .يەنى ئاپا تارقىان
« چسس تارقان » ياكى « چىسس قسمانىدان »ي
باغىىىا تارقىىىان « كىچىىىىك تارقىىىان » يىىىاكى
« كىچىك قسماندان » دى ەنلىك بسلىىدۇ .بىۇ
نىىىىام دىۋانىىىىدا ئۇچرىمايىىىىدۇى ئىزاەلىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئى،انچۇې بىۇ قاغان،ىى ئەس يىېقىني ئەس
ئىقىىىەنچىلىكي قاغانغىىىا سىىىادىق ۋەزىىىىر -
ئەركانررغىىىىا بېرىىىىىدىغان ئۇنىىىىۋان بسلىىىىۇي
ەې،ىىابلى،ىدۇي چىىۈنكى بىىۇ نىىام « ئىقىىەني
ئىقىىىىىىەنچي ئىقىىىىىىى،ىدي ئىقىىىىىىەنمەك »
مەن،ىىىىدىكى « ئى،ىىىان » دىىىى ەن سىىىرزدىن
كېلىىپ چىققىىان بسلۇئىى مىىۇمكىن .بىۇ نىىام
مە ىىىىۈ تىىىىار يادىكارلىقلىرىىىىىدا ئىىىىايرىى
ئەكىلدىمۇي « ئى،انچۇ چۇر »ي « ئى،انچۇ ئاپا
تارقىىىان »ي « ئى،ىىىانچۇ باغىىىا تارقىىىان »ي «
ئى،ىىانچۇ ئاپىىا يارقىىان تارقىىان » دى ەنىىدەك
كىىرپلى ەن ئىىەكىللەردىمۇ ەەرقاي،ىىى مە ىىۈ
تار يادىكارلىقلىرىدا ناەايىتى كري ئسرۇنرردا
ئۇچرايدۇ .بۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇي ئەممىا
ئىزاەلىق لۇغەتتەبۇ نامغىا مۇنىداش ئىزاەىات
بېرىل ەنې « قەدىمكى مەن،ەي ياكى ەررمەت
62
نامى» .
ئىىىىاداپى ې بىىىىۇ نىىىىام مە ىىىىۈ تىىىىار
يادىكارلىقلىرىدا كرپى،چە « ئىاداپى بەگىلەر
» دىىىى ەن ئىىىەكىلدە ئۇچرايىىىدىغان بسلىىىۇيي
ەەرقاي،ىىىىىىى جايررغىىىىىىا ۋە قەبىلىىىىىىىلەرگە
نىىىازارەتچىلىككە ئەۋەتىلىىى ەن يىىىابغۇي ئىىىادي
ئەلتەبىىىىىري ئېىىىىركىن قاتىىىىارلىق ئەمەل -
مەن،ىىىەپدارالرنى ئسمىىىۇمىي نىىىامى بسلۇئىىىى
مۇمكىن .مەسىلەني « بىلى ە قاغىان مە ىۈ
تېقى » نى جەنۇبىي يۈز بىرى،چىى قۇرىىدا
مۇنىىداش بايىىانرر بىىارې « ....بىىىريە ئىىاداپى
بەگلەري يىريىا تارقىات بىۇيرۇش بەگىلەر» ....
يەنىىىىې « ....ئىىىسس تەرەپتىكىىىى ئىىىاداپى
بەگلەري سسل تەرەپتىكى تارقان (ۋە) قسماندان
بەگىلەر 66» ....بىۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىىدۇى
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
برلىىرنې بۇمىىۇ ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقىىىدا
قسللى،ىلغىىان يىىىراش  -يېقى،ىىدىكى قسئىى،ا
ئەلىىىىلەرگە تائىىىىقى سىياسىىىىەت ئىقىىىىلىر
مۇناسىىىىۋىتى بىىىىلەن قاغانغىىىا ۋاكىىىالىتەن
ئەلچىلىكىىىىىكە ئەۋەتىلىىىىىىدىغان يىىىىىۇقىر
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يارغۇنىىداې بىىۇ ئەمەل دۆلەت،ىىى چىىسس -
چىىىسس سىياسىىىىي ئىقىىىلىرى،ى مىىىۇالەىزە
قىلىىىدىغاني تەتقىىىق ۋە تەەلىىىل قىلىقىىقا
مەسىۇل ئەمەلدارغا بېرىلىىدىغان نىام .ئىۇ ا
يارغۇندانى كېڭەر ۋەزىىر ي دۆلەت ئىقىلىر
مەسلىھەتچى،ىىى دەي قارائىىقىمۇ بسلىىىدۇ .بىىۇ
نىىىىام دىۋانىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
قامې بۇ سرز باىقى سرز بىلەن ئسىقار
مەنى ە ئى ە بسلۇيي ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقىدا
ئامان دى،ى ئرلىمالىرىغا بېرىلىدىغان ئۇنۋان
ئىىىد  .ئەممىىا بىىۇ نىىام دىۋانىىدا ئۇچرىمايىىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
بررەې ئسردا نەۋكەرلىىر ۋە ياسىاۋۇلرر بىررە
دەي ئاتالغىىىىان .بىىىىۇ نىىىىام مە ىىىىۈ تىىىىار
يادىكارلىقلىرىىىدا يەنە « بىىرر » ئىىەكلىدىمۇ
ئۇچرايىىدۇي ئەممىىا كىىرپى،چە ئىىسرۇنرردا ەىىايۋان
نىىامى،ى بىلىىدنرني كەلىى ەن .بەلكىىىى ئىىسردا
ياسىىاۋۇللىرى،ى بررىىىدەك بىىاتۇري قسرقمىىاس
جەسۇرلۇقىغا قارايي ئۇالرغىا مۇئىۇ ىىىل نىام
بېرىل ەن بسلۇئى مىۇمكىن .بىۇ سىرز دىۋانىدا
ئۇچرايىىىىدىغان بسلىىىىۇيي ەىىىىايۋان نىىىىامى،ى
بىلدنرىىىدىغان مەنى،ىىى ئىزاەرنغىىاني ئەممىىا
ئىىسردا نەۋكەرلىىىر ۋە ياسىىاۋۇلررنى نىىامى،ى
بىلدنرىىىدىغان مەنى،ىىى ئىزاەرنمىغىىاني بىىۇ
ىىىىىىل مەنى،ىىىىى تسغرى،ىىىىىدا ئىزاەلىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەات بېرىلمى ەن.
تۇرغىىىاشې ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا
مۇەاپىزەتچى نەۋكەرلەر تۇرغىاش نىامى بىىلەن
ئاتالغان .ئەممىا بىۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
تۇرغىىىىاش بائىىىىىې بىىىىۇ مۇەىىىىاپىزەتچى
نەۋكەرلەرنى بائىلىقىغا بېرىلىىدىغان ئەمەل
 مەن،ىىىىەي نامىىىىىدۇر .بىىىىۇ نىىىىام دىۋانىىىىدائۇچرىمايىىدۇي ئىزاەلىىىق لۇغەتتىمۇئىزاەىىات
يسش.
ئايماش بې ىىې بىۇ ەەرقاي،ىى ئايماقررغىا
قاغىىىان تەرىپىىىىىدىن ئەۋەتىلىىىىدىغاني ئىىىىۇ
ئايماق،ىىىى تۈرلىىىۈك ەەربىىىىي ۋە مەمىىىۇرىي
ئىقىىلىرىغا مەسىىىۇل كىقىىى ە بېرىلىىىدىغان
ئەمەل نىىامى بسلىىۇي ەې،ىىابلى،ىدۇ .بىىۇ نىىام
قاراىانىيرر ىانلىقىىدا « ئايماقىدار » دىى ەن
ئەكىلدە قسللى،ىلغان .ئەمما بۇ نىام دىۋانىدا
ئۇچرىمايىىدۇي ئىزاەلىىىق لۇغەتتىمۇئىزاەىىات
يسش.

كىقىلەر تەيى،لەن ەن بسلىۇيي يىات ئىۇرۇش -
قەبىلىلەرگە ئەۋەتىلىپ ئۇالرنىى ئۈسىتىدىن
نىازارەت قىلىىد ۋە ئىۇالردىن بىاج  -سىېلىق
يىغىد قاتارلىق ئىقررغا مەسىىۇل بسلغىان.
بىىۇ نىىام « بىل ى ە قاغىىان مە ىىۈ تېقىىى » دا
پەقەت بىىىرال يەردەي يەنىىى « يامتىىار تىىۇدۇن »
دىىى ەن ئىىەكىلدە ئۇچرايىىدۇ .ئەممىىا بىىۇ نىىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
بۇيرې بۇ سرز پەقەت « بىل ە قاغان مە ۈ
تېقىىى » دا بىىىر يەردىىىر ئۇچرايىىدۇي يەنىىى بىىۇ
مە ۈ تائى،ى ئىەرقىي يىۈز  - 02قۇرىىدا
مۇنداش بايانرر بارې « ....ئاپا تارقان بائريۇ
ئۇاليۇ ئاداپى بەگلەري بۇ....ئاتامان تارقاني
تۇنيۇقۇش بۇير باغا تارقان ئۇاليۇ بۇيرۇش....
» يەنىىىې « ئاپىىا تارقىىان بائىىلىق (پۈتىىۈن)
ئىىىاداپى بەگىىىلەري .....ئاتامىىىان تارقىىىاني
تۇنيۇقىىىىىىۇش بىىىىىىۇير باغىىىىىىا تارقىىىىىىان ۋە
قسماندانرر…» 92مۇئۇنىڭدىن قارىغانىدا بىۇير
دى ەن بۇ سرزمۇ بىر ىىىل ئەمەل  -مەن،ىەي
نىىامى بسلۇئىىى مىىۇمكىني ئەممىىا بىىۇ سىىرزنى
زاد قانداش بىىر ئەمەل  -مەن،ىەي نىامى،ى
كررسىىىتىدىغانلىقى ئې،ىىىق ئەمەس .بىىۇ نىىام
دىۋانىىىىىىىىدا ئۇچرىمايىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
تىىىىركىدې ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر ىانلىقىىىىدا
مەى،ىىۇس سىىسدا كىىارۋانلىر تەئىىكىللى،ىپ
قسئىىى،ا ئەل ۋە قسئىىى،ا ىەلقىىىلەرگە سىىىسدا -
سېتىق ئىقلىر ئۈچۈن ئەۋەتلى ەن بسلىۇيي
كىارۋان ۋە ىەۋەر يەتكۈزگىۈچىلەر مۇئىۇ ىىىل
نام بىلەن ئاتالغان .بىۇ نىام « بىلى قاغىان
مە ىىىۈ تېقىىىى » نىىىى ئىىىىمالىي يىىىۈز
ئىىالتى،چى قۇرىىىدا ئۇچرايىىدۇ .مەسىىىلەني «
ئرتۈكەن يەر ئسلۇرۇي ئارقىد تىركىد ئى،ىاري
نەس بۇ ىىىۇش يىىىسش » .يەنىىىىې « ئرتىىىۈكەن
تاغلىرىىىدا ئسلتىىۇرۇي (بىىۇ يەردىىىن) كىىارۋانرر
91
ئەۋەت،ەسي ەېچقانداش دەردى بسلمايىدۇ» .
بىىۇ نىىام تسغرى،ىىىدا دىۋانىىدا ەېچقانىىداش بىىىر
مەلۇمىىىىىىىات ئۇچرىمايىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
ئىىارقىدې بىىۇ نىىام تىركىقىىكە ئسىقىىار
كارۋان ۋە ىەۋەر يەتكۈزگۈچىلەرنىى نامىىدۇر.
بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىدا ئۇچرىمايىىىدۇي ئىزاەلىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەات يسش.
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ئانى ئرگتۈرتۈم » .يەنىې « (ئۇنىڭغا) ئى،انچۇ
ئاپىىىا يارقىىىان تارقىىىان ئۇنىىىۋانى،ى بەردىىىىىي
(ئىىۇنى)مەدەىلەت(تىى) 92» .بىىۇ نىىام دىۋانىىدا
ئۇچرىمايىىىىىىىىىىىىىىىىدۇي ئىزاەلىىىىىىىىىىىىىىىىىق
لۇغەتتىمۇئىزاەرنمىغان.
دورغىىايې بۇمىىۇ ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقىىىدا
قسللى،ىلغىىان بىىىر ىىىىل ئەمەل  -مەن،ىىەي
نامىىىىدۇري ئەممىىىا بىىىۇ ئەمەل،ىىىى قانىىىداش
دەرىجىىىدىكى ئەمەل  -مەن،ىىەي ئىكەنلىكىىى
دى ەنىىدەك ئې،ىىىق ئەمەس .چىىۈنكى بىىۇ نىىام
مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ناەىىايىتى ئىىاز
ئۇچرايدۇ .ئەمما بىۇ نىام دىۋانىدا ئۇچرىمايىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەانمىغان.

ئارقۇي قاراشې بۇ نىام « تۇنيۇقىۇش مە ىۈ
تېقى » دا پەقەت بىىرال ئسرۇنىدا ئۇچرايىدىغان
بسلىىۇيي ئىىسردا قاراۋۇلى،ىىى نىىامى بسلۇئىىى
مىىىۇمكىن .بىىىۇ نىىىام دىۋانىىىدا ئۇچرىمايىىىدۇي
ئىزاەلىق لۇغەتتىمۇئىزاەات بېرىلمى ەن.
يارقىىانې بىىۇ ئسرىىىۇن ئۇيغىىۇر ىانلىقىىىدا
قسللى،ىلغان ئەمەل  -مەن،ىەي ناملىرى،ىى
بىرىىىىدۇر .ئەممىىىا بىىىۇ ئەمەل،ىىىى قانىىىداش
دەرىجىىىدىكى ئەمەل  -مەن،ىىەي ئىكەنلىكىىى
دى ەنىىدەك ئې،ىىىق ئەمەس .چىىۈنكى بىىۇ نىىام
مە ىىۈ تىىار يادىكارلىقلىرىىىدا ناەىىايىتى ئىىاز
ئۇچرايدىغان بسلىۇيي « كىۈل تىې ىن مە ىۈ
تېقى » نى غەربىي يۈزىدە ئۇچرايدۇي يەنىىې
« ئى،انچۇ ئاپا يارقان تارقىان ئىاتى بىىرتىىي
 .2قى،قىچە ىۇالسە
قسللى،ىلغىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر
يىىىۇقىرىقى ئەمەل  -مەن،ىىىەي نىىىاملىر
مەيلىىى مەركەزدە بسل،ىىۇن مەيلىىى يەرلىكىىتە
ئاساسىىەن ئسرىىىۇن  -يې،ى،ىىەي مە ىىۈ تىىار
بسل،ىىىىىۇني ئەمەل  -مەن،ىىىىىەپلەر دەرىىىىىىجە
يادىكارلىقلىر ۋە دىۋاندا ئۇچرايدىغان ئەمەل
جەەەتىىىىن پەرقلەنىىى ەن بسل،ىىىىمۇي لىىىېكىن
 مەن،ەپلەر ناملىرى،ى ئاساس قىلىپ تۇرۇيەەربىىىي ۋە مەمىىۇرىي جەەەتلەردىىىن ئې،ىىىق
قاغاني ىاقاني قاتۇني تىېكىني يىابغۇي ئىادي
ئايرىلمىغاني يەنى بىر ىىل ئەمەل،ى قسلىىدا
ئىلىكي ىاني ئىايۇشي بىلى ەي چىابىدي بەگي
تۇتىىۇي تۇرغىىان ئەمەلىىدار ەەم ەەربىىىي ەەم
قۇنچۇيي تارقاني بۇيرۇشي ئىقباراي ئىايغۇچىي
مەمىىۇرىي ەسقىىۇقررنى تەس يۈرگىىۈزگەني ئىىۇ
ئالىىىپي يەلىىىمەي تىىىىلي يىىىاغىچىي تۇتىىىۇشي
سىىىىەۋەبلىك ئسرىىىىىۇن ئۇيغىىىىۇر ىانلىقىىىىىدا
ئەلتەبىري ئېركىني تسيقاني بەر مى بائىي
قسللى،ىلغىىان ئەمەل  -مەن،ىىەي نىىاملىرى،ى
مى بائىي تسققۇز يۈز بائىي بەر يۈز بائىي
ەەربىيي مەمۇرىي جەەەتلەردىن تۈرگە ئىايرىد
يۈز بائىي سۇ بائىي چۇري سانغۇني ئاپىاي ئاپىا
بىىىرقەدەر مىىۇرەككەي مەسىىىلە ەې،ىىابلى،ىدۇ.
تارقاني باغاي باغا تارقاني ئى،انچۇي ئىاداپى ي
ئۇ ا بۇ ماقالىدە بىۇ ىانلىقتىا قسللى،ىلغىان
برلىىرني تامغىىاچىي ياالبىىاچي تىىۇدۇني بىىۇيري
ئەمەل  -مەن،ىىىىەي ناملىرىغىىىىا قى،ىىىىقىچە
تىىىركىدي ئىىارقىدي يارغۇنىىداي قىىامي بىىررەي
ئىزاەىىىىىىات بېىىىىىىرىدي ئۇالرنىىىىىىى قەيەردە
تۇرغاشي تۇرغاش بائىي ئايماش بەگىي ئىارقۇي
ئۇچرايىىىدىغانلىقى قاتىىىارلىق بىىىىر قى،ىىىىى
قىىاراشي يارقىىاني دورغىىاي قاتىىارلىق ئەمەل -
مەسىىىلىلەر ئايدىڭرئىىتۇرۇلغاندىن بائىىقاي بىىۇ
ەەققىىىدە
مەن،ىىەي نامىىىدىن جەمىىىىي 22
دەۋردە قسللى،ىلغىىىىىان ئەمەل  -مەن،ىىىىىىەي
قى،ىىىقىچە ئىزاەىىىاترر بېرىلىىىىپ ئرتۈلىىىد .
نىىىاملىرى،ى ەەربىىىىيي مەمىىىۇرىي ۋە دى،ىىىىي
گەرچە بۇ ئەمەل  -مەن،ىەي نىاملىر مە ىۈ
جەەەتلەردىن تۈرگە ئايرىپ كررسىىتىلمىد .
تار يادىكارلىقلىرىدا ئۇچرايدىغان بسل،ىىمۇي
بۇ دەۋردە بۇنىڭدىن بائىقا يەنە نۇرغىۇن ئەمەل
لىىېكىن بۇالرنىىى ئىچىىىدىكى بىىىر قى،ىىىى
 مەن،ەي ناملىر قسللى،ىلغىان بسلۇئىىمۇئەمەل  -مەن،ەي ناملىر تسغرى،ىدا مە ىۈ
مۇمكىني ئەمما بۇ ئەمەل  -مەن،ەي ناملىر
تار يادىكارلىقلىرىىدا بسل،ىۇن يىاكى دىۋانىدا
تسغرى،ىدا ئسرىۇن  -يې،ى،ىەي مە ىۈ تىار
بسل،ىىۇني بىىۇ ئەمەل  -مەن،ىىەي ناملىرى،ى ى
يادىكىىارلىكلىر ۋە دىۋانىىدا ەېچقانىىداش بىىىر
زاد قانىىىىىداش بىىىىىىر ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي
ئۇچىىىىۇر بسلمىغىىىىانلىقى ئۈچىىىىۈن تېخىمىىىىۇ
ئىكەنلىكىىىى تسغرى،ىىىىدا ەېچقانىىىداش بىىىىر
ئىچكىرىلەي كىرىپ تەتقىق قىلىققا ەەمىدە
مەلۇمىىىاترر ئۇچرىمايىىىدىغانلىقى سىىىەۋەبلىك
ئىىۇالر تسغرى،ىىىدا ئىزاەىىات بېرىىىپ ئرتۈئىىكە
ئۇالرنى زاد قانداش بىىر ئەمەل  -مەن،ىەي
ئامال،ىز.
ئىكەنلىكىىى تسغرى،ىىىدا قى،ىىقىچە ئىزاەىىات
بېرىىىىىىىپ ئرتۈلمىىىىىىىد  .يەنە بىىىىىىۇ دەۋردە
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دىىىىىمەكي ئسرىىىىىۇن ئۇيغىىىىۇر ىانلىقىىىىىدا
قسللى،ىلغىىىىىىىىىىان يىىىىىىىىىىۇقىرقى ئەمەل -
مەن،ىىىىەپلىرىدىن كررىۋىلىقىىىىقا بسلىىىىىدىكىي
ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقىدا بىرقەدەر مىۇكەممەل
ەەربىي ۋە مەمۇرىي ئەمەل  -مەن،ەي تىۈزنمى
يسلغىىا قسيۇلغىىان بسل،ىىىمۇي لىىېكىن مەلىىۇم
سىىىىىەۋەبلەر تىىىىىۈپەيلى يەنە بىىىىىىر قى،ىىىىىىى
مەسىلىلەرمۇ يسش دى ىلى بسلمايىدۇ .چىۈنكى
يىىىۇقىرقى ئەمەل  -مەن،ىىىەي ناملىرىىىىىدىن
بىلى،ىىىپ تۇرۇپتىىۇكىي بىىۇ ئەمەل  -مەن،ىىەي
ناملىرى،ىىىى كىىىري سىىىاندىكىلىر ەەربىىىىي
ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي ناملىرىىىىىىدۇر .مۇئىىىىىۇ
نۇقتىدىن قارىغانداي ئسرىۇن ئۇيغۇر ىانلىقىدا
ەەربىىىي تىىۈزنم ئاسىىاس قىلى،غىىان بسلىىۇيي
يۇقىردىن ترۋەن ىچە بسلغان ەەمىمە ئەمەل -
مەن،ىىەپدارالرنى قسلىىىدا ئاساسىىەن دى ىىۈدەك
ەەربىىىي ەسقىىۇش بىىار بسلغىىاني ئەممىىا مەيلىىى
يۇقىرىىىدا بسل،ىىۇن يىىاكى ترۋەنىىدە بسل،ىىىۇن
ىەلق،ىىىى ئەمەلىىىىي مەسىىىىلىلىرى،ى ەەل
قىلىدىغاني يېزا  -ئى ىلىىكي چىارۋىچىلىق
دى ەندەك ساەەلەرنى بائقۇرىدىغان مەى،ىۇس
ئەمەل  -مەن،ەپلەر تەسىس قىل،مىغىان .بىۇ
ئىزاەاتې

ئىقىىررنى ەەممى،ىىى ە بىىىردەك يۇقىرىىىدا
قاغاني بىۇيرۇش قاتىارلىقرر مەسىىۇل بسلغىان
بسل،ىىاي ترۋەنىىدە بسل،ىىا يىىابغۇي ئىىادي تارقىىاني
ئەلتەبىىىىىري ئېىىىىركىن قاتىىىىارلىق ئەمەل -
مەن،ىىەپتىكىلەر مەسىىىۇل بسلغىىان .ەەربىىىي
ئەمەل  -مەن،ەپلەر بىلەن مەمۇرىي ئەمەل -
مەن،ىەپلەر ئاساسىىەن بىىر بسلىىۇيي بىۇ ئىككىىى
ىىىىىل ئەمەل  -مەن،ىىىەي تىىىۈزنمى ئې،ىىىىق
ئايرىلمىغان .ئەمما بۇ ىانلىقتا قسللى،ىلغان
ئەمەل  -مەن،ەي تۈزنمىي كېيى،چە مس غىۇل
يايرقلىرىىىىىدا قۇرۇلغىىىىان ىانلىقررنىىىىى ۋە
كېيىن ئۇيغۇرالر قۇرغان ىانلىقررنىى ئەمەل
 مەن،ىىىەي تۈزنمى،ىىىى ئاساسىىىى بسلىىىۇيقالغان .ئسرىىۇن ئۇيغىۇر ىانلىقى،ىى ئەمەل
 مەن،ەي تۈزنمى ئاساسىداي قاغاني تېكىنيبۇيرۇشي يابغۇي سۇ بائىي تامغىاچىي تارقىاني
بەگي ياالباچي تسرغاشي بىررەي بىلى ەي سىانغۇن
قاتىىىىىارلىق ئەمەل  -مەن،ىىىىىەي نىىىىىاملىر
قاراىىىىانىيرر ىىىىانلىقى ۋە ئىىىىدىقۇت ئۇيغىىىۇر
ىانلىقىىىىىدا داۋاملىىىىىق ئىزچىىىىىل تىىىىۈردە
قسللى،ىلغان.

 - 066بەتتىن  - 066بەتكىچە بسلغان

 21دىۋان ئۈچى،چى تسمي  - 902بەت.
 22ئىزاەلىق لۇغەت  - 6تسمي  - 161بەت)
 22تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »ي  - 11بەت.
 26تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 016بەت.
 29تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 62بەت.
 21تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 002بەت.
 26دىۋان ئۈچى،چى تسمي  - 116بەت.
 « 11ئۇيغۇرالرنىىىى قى،ىىىقىچە تىىىارىخى » نىىىى يېىىىزىد
گۇرۇپپى،ىىىې « ئۇيغۇرالرنىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىاملىق
كىتاب،ى  - 021 - 029بەتلىر .
 10ئىزاەلىق لۇغەت  - 2تسمي  - 122بەت.
 12تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 91بەت.
 11نۇرۇلر مرمىن يۇلغىۇنې « قاراىانىيررنىى مەمىۇرىي ۋە
ەەربىىىىىي ئەمەل تىىىىۈزنمى »ي « ئىىىىى،جاس ئىجتىمىىىىائىي
پەنلىر » ژۇرنىلى  - 2111يىللىق  - 2ساني  - 20بەت.
 12تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 002بەت.
 12دىۋان بىرى،چى تسمي  - 126بەت.
 16تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 002بەت.
 19دىۋان ئۈچى،چى تسمي  - 112بەت.
 11ئىزاەلىق لۇغەت  - 0تسمي  - 219بەت.
 16دىۋان ئۈچى،چى تسمي  - 166بەت.
 21ئابدۇقەييۇم ىسجاي تۇرسۇن ئايۇيي ئى،راپىل يۈسىۈيې «
قەدىمقى ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرىىدىن تالرنمىا » - 002
بەت
 20دىۋان بىرى،چى تسمي - 110بەت.
 « 22ئۇيغىىۇر تىلى،ىىى ئىزاەلىىىق لىىۇغىتى »  - 2تىىسمي
 -21بەت.
 21تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 26بەت.

 0مەزكۇر كىتاب،ى
ئارلىق.
 2مەزكۇر ژۇرنال،ى  - 61بېتى.
1مەزكۇر كىتاب  - 26 ~ 22بەتلەر.
 2مەزكىىۇر ژۇرنال،ى ى  - 1سىىانى،ى  - 020بېتىىى ۋە - 2
سانى،ى  - 62بېتى.
 2مەزكۇر كىتاب،ى  - 060بېتىدىن  - 092بېتى ىچە.
 6مەزكۇ كىتاب،ى  - 26بېتىدىن  - 62بېتى ىچە.
 9ئى،ىىمايىل ترمىىۈر ې « ئىىىدىقۇت ئۇيغىىۇر مەدەنىيىتىىى »
ناملىق كىتابى،ى  - 22 - 22بەتلىر .
 « 1ئۇيغۇرالرنىىىىى قى،ىىىىقىچە تىىىىارىخى » نىىىىى يېىىىىزىد
گۇرۇپپى،ىىىې « ئۇيغۇرالرنىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىاملىق
كىتاب،ى  - 021 -029بەتلىر .
 6مەزكۇر كىتاب،ى كىرىد سرز قى،ىمى  - 21بەت.
01مەزكۇر كىتاب،ى  - 26بېتى.
00مەزكۇر كىتاب،ى - 002ي  - 001بەتلىر .
 02مەزكۇر كىتاب،ى  - 066بېتى.
 01مەزكۇر كىتاب،ى  - 6بېتى.
 02تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »ي  - 12بەت.
 02ئىزاەلىق لۇغەت  - 2تسمي  - 000بەت.
 06ئىزاەلىق لۇغەت - 2تسمي  - 116بەت.
 09ۋ.ۋ.بارتسلىىدې « ئستتىىۇرا ئاسىىىيادىكى تىىۈركىي ىەلقىىلەر
تارىخى تسغرى،ىدا ئسن ئىككى لېك،ىيە »ي  - 22بەت.
 01تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »ي  - 21بەت.
 06دىۋان بىرى،چى تسمي  - 109بەت
 « 21ئۇيغۇرالرنى قى،قىچە تارىخى »ي  - 021بەت.
 20ئىزاەلىق لۇغەت  - 2تسمي  - 211بەت
 22تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »ي  - 66بەت.

73

 - 01سان

سادا
 22دىۋان بىرى،چى تسمي  - 216بەت.
 22نۇرۇلر مرمىن يۇلغىۇنې « قاراىانىيررنىى مەمىۇرىي ۋە
ەەربىي ئەمەل تۈزنمى »ي « ئى،جاس ئىجتىمائىي پەنلىر
» ژۇرنىلى  - 2111يىللىق  - 2ساني  - 21بەت.
 26تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 21بەت.
 29تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 002بەت.
 « 21كۈل تىې ىن مە ىۈ تېقىى » نىى ئىىمالىي يىۈز
يەتتى،چى قۇري تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر » -66
بەت
 26دىۋان بىرنچى تسمي  - 21بەت.
 21نۇرۇلر مرمىن يۇلغىۇنې « قاراىانىيررنىى مەمىۇرىي ۋە
ەەربىي ئەمەل تۈزنمى »ي « ئى،جاس ئىجتىمائىي پەنلىر
» ژۇرنىلى  - 2111يىللىق  - 2ساني  - 21بەت.
 20تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 022بەت.
 22تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 022بەت.
 21تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 021بەت.
 22ئابدۇقەييۇم ىسجاي تۇرسۇن ئايۇيي ئى،راپىل يۈسىۈيې «
قەدىمقى ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرىىدىن تالرنمىا » - 001
بەت.
 22ئىزاەلىق لۇغەت  - 2تسمي  - 100بەت.
 26تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 012بەت.
 29تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 61بەت.
 21ئابدۇقەييۇم ىسجاي تۇرسۇن ئايۇيي ئى،راپىل يۈسىۈيې «
قەدىمقى ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالرنمىا »ي - 016
بەت.

ئىزاەلىق لۇغىتى »  - 6تسمي 690

 « 26ئۇيغۇر تىلى،ى
 بەت) 61ئابدۇقەييۇم ىسجاي تۇرسۇن ئايۇيي ئى،راپىل يۈسىۈيې «
قەدىمقى ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرىدىن تالرنمىا »ي - 002
بەت.
 60تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 022بەت.
 « 62ئۇيغۇرالرنىىىى قى،ىىىقىچە تىىىارىخى » نىىىى يېىىىزىد
گۇرۇپپى،ىىىې « ئۇيغۇرالرنىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىاملىق
كىتاب،ى  - 026بەت.
 61تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 61بەت.
 62تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 022بەت.
 62ئىزاەلىق لۇغەت  - 6تسمي  - 162بەت.
 66تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 11بەت.
 69تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 61بەت.
 « 61تۈركىي تىلرر دىۋانى » بىرى،چىى تىسمي  - 121بەت.
 66تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 012بەت.
 91دىۋان ئۈچى،چى تسمي  - 926بەت.
 « 90ئۇيغۇرالرنىىىى قى،ىىىقىچە تىىىارىخى » نىىىى يېىىىزىد
گۇرۇپپى،ىىىې « ئۇيغۇرالرنىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىاملىق
كىتاب،ى  - 021بەت.
 92تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 011بەت.
 91تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 92بەت)
 92تاالت تەكىنې « ئسرىۇن ئابىدىلىر »  - 91بەت)

.0ئەەمەد سۇاليمان قۇتلىۇشې « ئسرىىۇن ئۇيغىۇر
ىانلىقى،ىىى قى،ىىقىچە تىىارىخى »ي ئىىى،جاس
ىەلق نەئرىياتى  - 2112يىلى  - 00ئاي - 0
نەئر .
 .2تىىاالت تەكىىىنې « ئسرىىىۇن ئابىىىدىلىر »ي
مىللەتلەر نەئرىياتى  - 2116يىل  - 1ئىاي 0
 نەئر ..1مۇتەللىپ سىىدىقي ئابرجىان مىۇەەممەتې «
قەدىمىكى ەەربىيي مەمۇرىي ئاتالغۇالر ۋە دى،ىىي
دەرىىىىىىجە ئەمەل نىىىىىاملىر تسغرى،ىىىىىىدا »ي «
مەدەنىىىىيەت مەسلىھەتچى،ىىىى » ( - 1ۋە - 2
سىىانى) قەئىىقەر ئۇيغىىۇر نەئىىرىياتى تىىۈزگەن ۋە
 - 0661يىلى  - 6ئايدا نەئر قىلغان.
 .2جىىىۈرئەت سىىىېتىۋالد ې « ئسرىىىىۇن ئۇيغىىىۇر
ىانلىقى،ى ى ەىىاكىمىيەت ئىىەكلى ۋە ئەمەل -
مەن،ىىىىەي نىىىىامى ەەققىىىىىدە »ي « ئىىىىى،جاس
ئىجتىمىىىائىي پەنىىىلەر تەتقىقىىىاتى » ژۇرنىلىىىىي
 -2116يىللىق  - 1ساني  - 61بەت.
 .2تۇرسىىۇن ئىىايۇيې « قەدىمكىىى ئۇيغىىۇر تىلىىى
ئسقۇئىىلۇقى »ي مىللەتىىلەر نەئىىرىياتى - 0661
يىلى  - 01ئاي بىرى،چى نەئر .
 .6ئابدۇقەييۇم ىسجاي تۇرسۇن ئايۇيي ئى،راپىل
يۈسىىىىىىۈيې « قەدىمقىىىىىىى ئۇيغىىىىىىۇر يازمىىىىىىا
يادىكارلىقلىرىدىن تالرنما »ي ئىى،جاس ىەلىق

نەئىىرىياتى  - 0611يىلىىى  - 6ئىىاي بىرى،چىىى
نەئر .
 .9ئاپتسر ې فەن ۋى،لەني تەرقىمە قىلغىۇچىررې
چۈ بەيچى ي كېرەم ەائىىې « جۇ س ئسمىۇمىي
تارىخى »ي ئى،جاس ىەلىق نەئىرىياتى - 2116
يىلى  - 6ئاي بىرى،چى نەئر .
 .1مەەمۇد كائىغەرىيې « تۈركىي تىلرر دىۋانى
»ي ئىىى،جاس ىەلىىق نەئىىرىياتى  - 2111يىلىىى
 - 01ئاي بىرى،چى نەئر .
 .6يىىاس ئىىېڭمىنې « قەدىمكىىى ئۇيغىىۇرالر »ي
ئى،جاس ىەلق نەئرىياتى  - 0661يىلىى - 1
ئاي بىرى،چى نەئر .
 .01ليىىىىۇ زىقىىىىىياسې « ئۇيغىىىىۇر تىىىىارىخى »ي
مىللەتلەر نەئرىياتى  - 0619يىلىى  - 01ئىاي
بىرى،چى نەئر ي  - 0611يىلى  - 9ئىاي - 2
بې،ىلىقى.
 « .00ئۇيغۇرالرنىىى قى،ىىقىچە تىىارىخى » نىىى
يېىىزىد گۇرۇپپى،ىىىې « ئۇيغۇرالرنى ى قى،ىىقىچە
تارىخى » ئىى،جاس ىەلىق نەئىرىياتى - 2116
يىلى  - 2ئاي  - 2نەئر .
 « .02ئۇيغۇر تىلى،ىى ئىزاەلىىق لىۇغىتى »
( 6 —0تىىىىسملىر ) مىللەتىىىىلەر نەئىىىىرىياتىي
 -0662يىلى  - 6ئاي بىرى،چى بې،ىلىقى.

پايدىرنغان ماتېرىيالررې

يىتەكچى ئسقۇتقۇچىې نۇرگۈل تۇرسۇن
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غەزەل
ئابدۇىالىق ئۇيغۇرىي ()2116
ئەلەم يۇتۇي يۈردنم ئۇزاشي ئۇچرائقاندا كۈلەرسەنمۇ؟
ناگانرردا ئۇىري قال،امي چۈئلىرىم ە كىرەرسەنمۇ؟
ۋى،الىڭچۈن ئېغىر كۈندەي ەەتتا تېخى زۇلمەت تۈندەي
يۈردنمي ئۇ كۈن─ يېقىلغانداي مې،ى بىر رەت يرلەرسەنمۇ؟
ياكى تېخى مەندىن تې،ىپي ەەمدە ئرزگە يارنى سريۈيي
ئائۇرغانچە ئەلەملەرنىي قۇئۇي ەەسرەت كېتەرسەنمۇ؟
ياكى گۈلۈم پى،ھانررداي كرز يار تركۈي ئرك،ى ەنچەي
ئسيري مې،ى ئۇ چاش ئاىىري نىقابىڭ،ى ئاالرسەنمۇ؟
سەن سري ۈم ە ئىقەنمىدى ي يالقۇنىم،ى كررەلمىدى ي
يۈرەك يېرىپ ۋولقان ئال،امي ئاندىن يې،ىپ كريەرسەنمۇ؟
ەازىرقىدەك كررنئمەيري ئرت،ە يىلرر كۈتۈي پەقەتي
سەنمۇ مەندەك ئى،تىزار بسيي يسرۇش تا ،ى تىلەرسەنمۇ؟
سېھىر بىلەن مەپتۇن قىلىپي لەەزىدە بىر جې،ىى ئېلىپي
مەن دۇنيادىن يسقالغانداي مۇرادىڭغا يېتەرسەنمۇ؟
ئالەم بى،ا بسلۇيي ما ا بىر رەت لستىفمۇ قىلمىدى ي
ئاىىر زامان بسلغاندىر سەن سري ۈم،ى كېزەرسەنمۇ؟
ئەقىل كىرىپ بسيلىرىمز ئى ىل ەندە يا ئسقىدەك
ئستلۇش بېقىپ ئۇندا ئاىىر بۇ ەىجران،ى ئۈزەرسەنمۇ؟
ئۇيغۇرۇ ،ى سې،ى دەپر ئرتۈي كەتتى قىران چېغىي
يەنە ساقري مەيلى لېكىني ئەقىدەم،ى بىلەرسەنمۇ؟
 - 2111يىل  - 26يانىۋار
مۇەەررىرې تسىتىقار نۇر ()2111
كسررىكتسر ې ئايجامال ئېزىز()2100

.1

.2
.3

.4
.5

ژۇرنىلىمىزنىڭ تېىخمۇ سۈپەتلىك چىقىشى ئۈچۈن تەھرىراتىمىز ساۋاقداشالرغا تۆۋەندىكىلەرنى بىلدۈرمەكچى:

ئەسەر ئەۋەتكۈچى ۋورد ( )Wordھۆجىتىنىڭ ئىسمىنى ئۆز ئىسممى امى ى ئۇغۇچۇچىقىمو ۇۇىمۇر
غىقىپ ژۇرۇىقىمىز ئېقخەت ئىدرېسىغى ئەۋەتىشى ېرەك .ئەسەر ئىچىگە ئىسمى – ئىتىسىنى تۇلۇق
اېزىشى زۆرۈر .شۇۇى غمىتتىو ئەسمكەرتىمىز ى ئىسممى – ئىتىسمى تۇلمۇق اېزىقمىغمىە ئەسمەرلەر
بىردەك غۇبۇل غىقىنمىادۇ.
ئىمالدا ش ئۇ ئى ر تىل – اېزىو ۇىتېتى  - 2002اىقى تمۈزۈ ۇەشمر غىقمدۇرچىە « ھمىزىرغى
زاىىە ئۇاغۇر تىقىنىڭ ئىمال لۇچىتى » ئىسىس غىقىنىدۇ.
خەت شە قى بىردەك  ALKATIP Basmaبۇلۇشى الزىم .خەت چۇڭقىقى  11بۇلسى بۇلىدۇ .خەت
بېسىشنى بىشالشتىن بۇرۇە « ئۇڭدىن بىشالش » ۇۇۇپكىسىنى بېسىۋەتسمىىىز سمىزۇىڭ خەت
بېسىشىىىزچىمۇ اىخشى بىزۇىڭ تەھرىرلىشىمىزگىمۇ اىخشى.
جۈ سۆزلەرۇىڭ ئىرىسىدىكى سىزىقچىنىڭ ھەر ئىككى تەرىپىگە بىردىن بۇشقۇق غۇاۇلىدۇ.
دىيىلۇگالردا سىزىو (مم) بەلگىسى (  )Shiftبېسىقىپ سىزىقچە بەلگىسى ئىككى غېتىم بېسمىقىدۇ)
غۇاۇلۇ بۇلغىۇدىن ېيىن بىر بۇشقۇق بەلگىسى غۇاۇلىدۇ.
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كېرەكلىكى،ىىى ئۇقتىىۇرد  .بىىىر نۇقتىلىىىق
ئستتىىىۇرا مەكىىىتەي ئسقۇغۇچى،ىىىىدىن ئاتىىىا -
ئانى،ىىىىى،ى چاقىرىىىىىپ كېلىقىىىى،ى تەلەي
قىلىقى،ى نېمىدىن دىىرەك بېرىىدىغانلىقى
ما ا بەر قسلدەك ئايان ئىد  .مەندە نەدىمىۇ
ئري ە قايتىپ ئائۇ جاپىاكەر ئاتىا  -ئانامغىا
قارىغۇدەك يۈز ۋە جۈرئەت بسل،ۇن؟
قىىاتتىق قسرقىىۇنچ ئىچىىىدە قالغىىان ئىىۇ
پەيىتىىتە يىىىراش بىىىر تىىۇغقى،ىمىز ئې،ىىىم ە
كېلىپ قالد  .مەن ئائۇ يە ەم،ى ئريى ە
بېرىىىپي ئەەۋال،ىىى ەەممى،ىىى،ى ئۇنىڭغىىا
ئېيتتىىي ئۇنىڭدىن مەكتەپكە بېرىپي مې،ىى
مەكتەپىىىىىىىتىن چېكى،دنرۋەتمەسىىىىىىىلىك،ى
ئېيتىقىى،ىي ئىىۇنداقر بىىۇ ئىقىى،ى دادامغىىا
بىلدنرمەسىىلىك،ى ئرتۈنىىدنم .لىىېكىن بۇنى ى
قىلچىلىك پايدى،ى بسلمىد .
ئەتى،ىىىى چۈئىىىتىن بىىىۇرۇن ناەىىىايىتى
چۈئكۈن ەالەتتە ياتاقتا ياتاتتىى .كالرم،ىې
« ئەمد مەكتەپتىن ەەيدىلىدىغان بسلىدۇم.
قانىىىداش قىىىىررمەني دادامغىىىا نىىىېمە دەرمەن؟
قاي،ى يۈزنم بىلەن ئري ە بېرىپ… » دى ەن ە
ئسىقىىار بىىار  -ئىىاىىر يىىسش ىىيىىالرر
چىرمىۋالغىىىىان ئىىىىىد  .دەل ئىىىىۇ چاغىىىىداي
(ئىقىك،ى ) « غىچ » قىلغىان ئىاۋاز بىىلەن
تە ىىر بېقىىىم،ى كرتىىۈردنم ۋە داس قېتىىىپ
تۇرۇپر قالىدىى .ئىاپريدادام… دادام ئالدىمىدا
تۇرۇپتۇ! ئۇ ئۇچى،ىغا يەنىر مې،ىى بىۇرۇنقى
ئائىىۇ كسنىىا كىىۈلرەس چىىاپى،ىم،ى كىيۋالغىىان
بسلىۇيي الي  -پاتقىاش بې،ىىىپ كەتىكەن التىىا
ئايىغىدىني ئۇنى ئائۇ يىراش تاش يسللىرى،ى
پىيىىىادە بې،ىىىىپ كەل ەنلىكىىىى بىلى،ىىىىپ
تۇراتتى.
دادام ئۈندىمىىىىىىد ي ئۇنىىىىىى سىىىىىۈكۈت
ئىچىىىدىكى ئۈمىدسىىىزلىك چىقىىىپ تۇرغىىان

تسلۇش ئستتۇرا مەكتەي ەاياتىمدىكى ئائىۇ
سىىەۋەنلىكلىرىى يۈرىكىمىىدە ئۇنتۇلمىىاس بىىىر
زىدە بسلۇي قالغانىد .
مەن بۇ نۇقتىلىق ئستتۇرا مەكتەپكە قەدەم
باسىىقاندىن بائىىرپر بىىىر ياىقىىى ئسقۇغىىۇچى
بساللمىدىى .مەن يېزىىدىن كەل ەنلىكىمىدىن
بەكمىىىىۇ نسمىىىىۇس قىرتىىىىتىىي ئەتىىىىىدىن -
كەچكىچە سى،ىپىمىزدىكى ئەەەرلىك بىكىار
تەلەي بىىالىرر بىىىلەن بىلىىلە يىىۈرەتتىىي ئىىۇالر
بىلەن بىللە دەرس تائريي بېليارت ئسي،ىايي
ەاراش ئىچىپي بىللە كى،س كررنيي قىزالرنىى
قسغلىقاتتۇش.
ئەنە ئۇ پەيتتە مەن ئاتا  -ئانام،ىى بىىر
دىھقان ئىكەنلىكى،ى ئۇنتۇپر قالغان ئىىدىى.
ئرزنم،ى بائىقىرردىن نەچىچە مىى يىۈەن،ى
ئىىارتۇش ترلەيىىدىغانلىقىم،ىي بىىۇ پۇلررنىىى
بسل،ا ئاتا  -ئانام،ى قان  -تەر بەدىلىى ە
كېلىدىغانلىقى،ىي ەەتتا ئرز غايەم،ىي ئاتا -
ئانام،ىىىى مەنىىىدىن كىىىۈتكەن ئۈمىىىىدى،ىمۇ
پۈتىىۈنلەي ئۇنتىىۇيي پەقەت الغىىايري يىىۈرنر
بىلەنر كۈن ئرتكۈزەتتىى.
ئاىىر چاتاش چىقتى .ئىۇ كىۈنكى كىېچە
(ىىىۇدد قىىازان،ى دنم كرمتىىۈرني قسيغانىىدەك)
ناەايىتى قارا غۇ ئىىد  .بائىقىرر كەچلىىك
مىىۇزاكىرە قىلىۋاتقانىىدا مەن يەنە ئائىىۇ بىكىىار
تەلەي ساۋاقدائىىىىىلىرىى بىىىىىىلەن بىلىىىىىلە
مەكتەپىىىىتىن قېچىىىىىپ چىقىىىىتىى .بىىىىىز
كى،سىانىغىىا كىىىردۇشي كىىىيىن ۋىل،ىىىپى
ئسغىىىۇرالي سىىىاقچىخانىغا كىرىىىىپ قالىىىدۇش.
بىزنىىىى مەكىىىتەي سىياسىىىىي برلۈمىىىىدىكى
مىىىىىۇئەللىملەر سىىىىىاقچىخانىدىن ئېلىىىىىىپ
كىلىۋالد .
ئىككى،چى كۈنى سىياسىي برلۈمىدىكىلەر
ئاتىىىىىا  -ئانىىىىىام،ى چاقىرىىىىىىپ كېلىقىىىىىى
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كرزلىرىمىدى،مۇ

ئرك،ۈي يىغريتتىىي مې،ىى
يار ئەگىيتتى.
دادام مەكتەي مۇدىر بىلەن كررنئكەندەي
مەكىىتەي مىىۇدىر دادامغىىاې « سىىىلەرنى بىىۇ
‹ياىقىىىىىىىىىى› بىىىىىىىىىاال ررنى مەكىىىىىىىىىتەي
بائقۇرالمىغىدەكي بسلد قىايتۇرۇي كېتىى ي
مەكتەي بۇنداش ئۇقۇغۇچى،ى ئسقۇتالمايىدۇ! »
بۇنى ئا لىغىان دادام چىرايىغىا زورالي كىۈلكە
يۈگۈرتىىىۈي مې،ىىىى قانچىلىىىىك تەسىىىلىكتەي
قانچىلىك جاپادا باققانلىقى،ى بىر  -بىرلەي
سىىرزلىد  ...مەكىىتەي مىىۇدىر تەسىىىرلەند
بسلغىىايي مې،ىىى كررسىىىتىپ تىىۇرۇي ما ىىاې «
ما ا قاراي مەكتەپ،ىي ئسقۇتقىۇچىررنى قسيىۇي
تىىۇرايلىي سىىەن ئالىىد بىىىلەن دادا غىىا يىىۈز
كېلەلەم،ەن؟ » دىد .
ىىجىللىقىىىتىن بېقىىىىم،ى كرتىىىۈرەلمەي
تۇرغاندا دادام تۇيۇق،ىز يۈزنم ە بىر ئىاپىرش
سالد ي تۇيۇق،ىز تەگىكەن بىۇ بىىر ئىاپىرش
مې،ىىىىى تېخىمىىىىۇ قىىىىايمۇقتۇرۇي قسيىىىىد .
چىرايىم،ى پۈرنئتۈرني دادامغا قارىدىىي دادام
پۇتۇمغا بىرنى تەپتىى  -دەې « ەىۇ يارىمىاسي
تىزالن! » دىد ي مەن تىزالنمىدىىي ئەك،ىچە
ئى،تايىن غەزەپلەن ەن ەالدا دادامغا قارىدىى.
دەل مۇئىىىۇ دەقىقىىىىدە ئىىىۇنى ئې،ىىىىق
كرردنمكىي 21يائرردىن ەالقىغىان يائىانغان
دادام  11يائىىتىن ئائىىقان مەكىىتەي مىىۇدىر
ئالدىىىدا ئاسىىتا تىزالنىىد  ...سىىريۈملۈك دادا!
سىىىىىز مەدەنىىىىىيەت زور ئى،قىربىىىىىي دەۋردەي
ئەك،ىيەتچىلەر تەرىپىدىن قىاتتىق ئۇرۇلغىان
چاغىىىىىىدىمۇ تىزالنمىغىىىىىىان ئىىىىىىىدىڭىزغۇ؟
ئاچارچىلىق دەسىتىدە تىلەمچىلىىك قىلىىپ
يىىىىىىۈرگەن ۋاقتىڭىزدىمىىىىىىۇ تىزالنمىغىىىىىىان
ئىدىڭىزغۇ؟ پەرزەنتىڭىزنى دەي قەرزدار بسلغان
ۋاقتىڭىىىزداي تايىىاش يەي يېىىرىى جىىان بسلىىۇي
قالغىىىىان چېغىڭىزدىمىىىىۇ قەرز ئى ىلىىىىىر
ئالدىىىدىمۇ تىزالنمىغىىان ئىىىدىڭىزغۇ؟ جېىى،ىى
داداي سىىىىىىىز بالىڭىزنىىىىىىى ئسقۇئىىىىىىى،ىي
ئى،تىقبالى،ى دەي تىزالندىڭىز!
مەن « گىىىىىۈي » قىلىىىىىىپ (دادامغىىىىىا)
تىزالنىىدىى .دادام مې،ىىى چى ى قۇچاقلىىىد .
ئىككىمىزنىى يىغىا ئىاۋاز پۈتىۈن ئەتراپ،ىىى
قاپلىغانىد .
ئىككىىىى يىلىىىدىن كېىىىيىن مەن غەربىىىىي
جەنىىۇي سىياسىىىي قىىانۇن ئۇنىۋىرسىىىتېتىغا
قۇبۇل قىلى،دىى .چاقىرىق قەغىزى،ى ئالغان

ئەئىىۇ كرزلىرىىىدىني يۈرىكى،ىىى قانچىلىىىك
مۇجۇلغاني قانچىلىك غەزەپلەن ەنلىكىىي يەنە
نەقەدەر ئامال،ىز قالغىانلىقى،ى كررىىۋالغىلى
بسالتتى...
دادام ياتاش بى،اسى،ى ئاستىدىكى تىار
ئۈسىىىىتىدە ئسلتىىىىۇرۇي ئىىىىۇھ تارتىۋاتىىىىاتتى.
تۇيۇق،ىز كەلى ەن بىۇ زەربە ئۇنىڭغىا قىاتتىق
تەسىىىىىىىر قىلغىىىىىىان ئىىىىىىۇنداقر بەكمىىىىىىۇ
ئۈمىدسىىىزلەندنرگەنىد  .دادام،ىىى بىىارلىق
ئۈمىىىد مەنىىدە ئەمەسىىمىد ؟ بالى،ىىى،ى
نۇسىىىىىىىرەت قازى،ىقىىىىىىىىغا قانچىلىىىىىىىىك
تەلمۈرگەنىىىىد ؟ لىىىېكىني مەن دادام،ىىىىى
كۈتكەن يېرىدىن چىقالمىدىى .بىركۈنى دادام
ئېتىىىز  -ئېىىىق ئىقىىلىر بىىىلەن ئىىري ە
قايتالمىىىد ي ئۇنىڭغىىا ئىككىىى يىىۈەن ە بسلكىىا
ئېلىپ ئاپىرىپ بەرگەن چېغىمداي بسلكى،ى
يېرىمىىىىىدىن كىىىىرپرەكى،ى ما ىىىىا برلىىىىۈي
بەرگەنلىكى،ىىى ئەسىىلىدىى .ئىىۇ چاغىىدا دادام
ئېقىپ قالغىان بىسلكى،ى ئىۇنچە تەسىلىكتە
يىىىىۈتتىكىي ەەر يىىىىۈتكەن چېغىىىىىدا قىىىىسۋۇز
سىىىىىر ەكلىر مانىىىىىا مەن دەي كررننىىىىىۈي
قالغانىد  .مەن ئۇ چاغدا يىغلىدىىي ئۈن -
تۈن،ىىىىز يىغلىىىىدىى .يېقىىىىى مە ىىىزىم ەي
كىىىركرىكىم ەي ئانىىىدىن يىىىۈرىكىم ە ئېقىىىىپ
كىرگەنىد .
ئىىىىۇكۈنى دادام بىىىىىلەن بىىىىىر كارۋاتتىىىىا
قى،ىىىتىلىپ ئۇىلىىىىدۇشي سىىىىرتتا يىىىامغۇر
يېغىۋاتىىىاتتى .يېىىىرىى كېچىىىىدە بىىىىر يىغىىىا
ئاۋازىدىن ئسيغى،ىىپ كەتىتىى .قارى،ىام دادام
يستقانغىىا پۈركۈنىىۈي يىغرۋىتىپتىىۇ .دادام،ى ى
تسىتىماي تىترەۋاتقى،ىدىن ئۇنى قانچىلىك
ئازاپرنغىىانلىقى،ى چۈئىىەندىى .ئىىاھ تە ىىرىىي
دادام،ى ئائۇ ئۈن،ىز يىغى،ى ...ەەسرەتكە
تسلغان ئائۇ يامغۇرلۇش كېچىىدىكى ئىازاي ۋە
ئۈمىدسىىىزلىكلىر ...ي يىىۈرىكىى مۇجۇلىىۇيي
كرز يائلىرىى يەنە ئېقىققا بائلىد .
سەەەري دادام،ى كرزلىر قىزىرىپي بىىر
كېچىىىدىر نەچىىچە يىىار قېرىىىپ كەتكەنىىدەك
كررننەتتى .دادام ىۇدد ەايىات  -مامىاتلىق
قىىارار چىقىرىدىغانىىدەك قىيىىاپەتتە ما ىىاې «
ئسغلۇمي ەېلى مەكىتەي مۇدىرى،ىى قېقىىغا
بارغانداي مەن نېمە قىل دى،ەم ئىۇنى قىىلي
ئۇقتۇ مىىىىىىىىۇ؟ سىىىىىىىىې،ى ئسقىىىىىىىىۇر -
ئسقۇيالماسلىقى ي مۇئۇ قېىتىمغىر بىاغلىق
بسلىىىۇي قالىىىد » دەي جېكىلىىىىد  .دادام
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ئۇنىڭغا ئۈچ قېتىى بار ئۇردۇم.
ئائۇ كۈنى مەن دادام،ى ئالدىدا تىزلى،ىپي
مەنبەې لى ئۈيسس تۈزگەن « ئەس ئاىىرقى بىر دەستە چى،ى ۈل » نامىلىق مىكرو ەېكايىلەر
تسپلىم ىدىن ئېلى،د  .بېيجى يەنقەن نەئرىياتى  - 2116يىل  - 01ئاي نەئر .
تەرجىمە مۇەەررىر ې زۇلپىيە تۇرسۇن ()2116
كسررىكتسر ې نۇربىي ۈل ئەەەت ()2116

مۇھەببەتنىڭ كۈچى
(ەېكايە)
ئەسلىي ئاپتسر ې ۋاس دۇس
روزى ۇل ئابدنئۈكۈر( )2101تەرجىمى،ى
مسماي،ىىى سىىاالمەتلىكىدىمۇ ياىقىىىلى،ىد
بسلىىىۇيي كې،ىىىەللىك ئەەۋالىمىىىۇ ىىىىېلىر
تۇراقلىقىپ قالغان ئىد .
بىىىىىىىز جىىىىىىاس مسمىىىىىىاي،ى كارۋاتقىىىىىىا
ئسرۇنرئتۇرۇۋاتقانداي پۈتۈن بەدى،ى چىلىق -
چىلىىىق قىىارا تەرگە چىىرم ەن جىىاس بىىسۋاي
ەاسىرىغى،ىچە ئسرۇنىدۇقتا ئسلتىۇرۇي قالىد .
دوىتۇرالرنى كر ۈل قسيۇي داۋالىقى بىىلەن
جىىاس ئانى،ىىى ئەەىىۋالى مۇقىمرئىىتىي ئىىۇ
چاغدىر جىاس بىسۋاي ىۇئىال كۈلۈم،ىىرىد ي
ئۇنى يۈزلىرىدىكى يسل  -يسل قسرۇقرردى،مۇ
بىر ىىل ىۇئاللىق ئەكس ئېتىپ تۇراتتى.
جاس بسۋاي،ى دىيىقىچەي كەچلىك تاماش
يەي ئىىۇزاش ئىىرتمەي جىىاس مسمىىاي تسىتىمىىاي
قۇسىىىىىۇي بىىىىىىىارام بسلۇئىىىىىقا بائىىىىىرپتۇ.
قېرىقىىىىقاندەك ئريىىىىدىكى ئىىىىۈچ چىىىىاقلىق
ۋىل،ىپىتمۇ بۇزۇلۇي قالغان ئىكەني ئەەىۋال
جىىىىددىي بسلغاچقىىىا جىىىاس بىىىسۋاي مسمىىىاي،ى
يۈدگى،ىچە ئامبۇالتسرىيى ە ئەكەل ەن ئىكەن.
بۇ ۋاقىتتا مەن نەچچە يىل،ى ئالدىدىكى
بىىىر ئىقىى،ى ئەسىىلەي قالىىدىى .ئىىۇ كىىۈنى
كەچقىىۇرۇن ئريىىدە ماقىىالە يېزىۋاتىىاتتىىي ئانىىام
ئالىىىدىرار كىىىىرگى،ىچە ما ىىىا ې « يىىىامغۇر
ياغىىىىدىغان ئسىقىىىايدۇي تېىىىز بېرىىىىپ جىىىاس
بسۋاي،ى بۇغىدايلىرى،ى ئىريى ە ئەكىرىقىىپ
بەرگىن » دىىد  .مائۇسى،ى قسيىۇپر يۈگىۈرني
چىقىپ كەتتىى.
ئانچە يىراش بسلمىغان جايىدا جىاس بىسۋاي
مۈكچەي ى،ىچەي بىر تاغار بۇغداي،ى يۈدمەكچى
بسلىىۇي تىىۇراتتىي بىىىراش ەەر قىىانچە قىلىپمىىۇ
ئسرنىدىن تۇرالمايتتى .مەن ئۇنىى قسلىىدىن

قىزىپ قالغاچقا يېزىلىىق ئىامبۇالتسرىيەدە
ئاسما سالدۇرغان ئىدىى.
ئامبۇالتسرىيىىىدە بىمىىار ناەىىايىتى كىىريي
ئۇنىىىىى ئۈسىىىىتى ە كرپى،چى،ىىىىى تسنىىىىۇر
كىقىلەربسلغاچقا ئاسىمام،ى سىالدۇرغاچ ئىۇالر
بىلەن پارا لىقىپ ئسلتۇردۇم.
تۇيۇق،ىز بىر بىسۋاي ئېغىىر قەدەملىرى،ىى
سررى ى،ىچە بىىر مسمىاي،ى يىۈدنيي ەاسىىراي
ەرمىىىىۈدى ى،ىچە ئىىىىامبۇالتسرىيى ە كىرىىىىىپ
كەلد  .ۋايي بۇ قسئ،ىمىز جاس ئەر  -ئايال
ئىككىيلەنغىىۇي جىىاس ئانى،ىى كې،ىىىلى يەنە
قسزغىلىپ قالغان ئسىقىمامدۇ؟
 91كە يېقى،رئىىقان جىىاس بىىسۋاي يىىادا غۇ
بسل،ىىىمۇي ناەىىايىتى تىتىىىك ئىىىد  .ئۇنى ى
گېپىىى چىق،ىىىري يۇرتدائىىررنى ەەممى،ىىى
ئۇنى ئاغز  -ئاغزىغا تەگمەي ماىتايتتى.
ئۈچ يىل ئىل ىىر جىاس مسمىاي مېڭىىدە
قىىان نسكچى،ىىى پەيىىدا بسلىىۇر سىىەۋەبىدىن
ەسئىدىن كەتتى .دوىتۇرالرنى پۈتىۈن كىۈچ
بىلەن قۇتقۇزۇئى نەتىجى،ىىدەي بىىر ئايىدىن
كېىىيىن جىىاس مسمىىاي ىەتەردىىىن قۇتۇلىىد ي
بىىىىىراش ئىىىىۇ يەنىىىىىر ئىىىىرز ەاجىتىىىىىدىن
چىقالمىىىىايتتى .جىىىىاس بىىىىسۋاي قايتىىىىىپ
كەل ى،ى ە ئەمدىر ئىككى ئاي بسلغان ئسغلى
بىىىىلەن كېلى،ى،ىىىى تىرىكچىلىىىىك ئۈچىىىۈن
سىرتقا ئىقلەئكە ما دۇرۋەتتى .جاس ئانىغىا
قارار ئۇنى زىممى،ى ە يۈكلەند .
ئۈچ يىلدىن بۇياني ئىۇ بائىتىن  -ئىاىىر
جان  -دىل بىلەن جىاس ئانى،ىى ەالىىدىن
ىەۋەر ئېلىىىىىپ كەلىىىىد  .ئەلىىىىۋەتتەي بىىىىۇ
جەريانىىىدىكى قىيى،چىلىقررنىىىى ەەممىمىىىىز
ئىىىسيري يېتەلەيمىىىىز .ئەمىىىدىلىكتە جىىىاس
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كرتىىۈرەلمەيتتىڭىزي چىىسس ئانىىام،ى قانىىداش
كرتۈرگەن،ىز؟ »
جىىىاس بىىىسۋاي ما ىىىا بىىىىر قارىۋەتكەنىىىدىن
كېىىيىني كارۋاتتىىا ياتقىىان جىىاس مسمايغىىا بىىىر
بىىاقتى ۋە كۈلۈم،ىىىرى ى،ىچە ې « چىىۈنكى بىىۇ
بۇغداي ئەمەسي مې،ى ئرمۈرلىۈك ەەمىرايىى
 دە! » دىد .ئىىۇ دەمىىدە بىىىر ىىىىل ئىللىىىق ئىىېقىى
قەلبىم،ى ئىللىتتى...

تاغارنى ئېلىپ ەېچقانچە كىۈچىمەير ئىريى ە
ئەكىرىپ بەردىى.
« ئىىىادەم قېرىغانىىىدا مۇئىىىۇنداش كارغىىىا
كەلمەس بسلۇي قالىدىغان گەپكەن .رەەمەتي
رەەمەت سا ا دو زىيي » ...دىد جاس بسۋاي
مى،،ەتدارلىق نەزىر بىلەن ما ا قاراي.
ئىىسيري ئىىۇ يەرگە كەل ەنىىدەي ناەىىايىتى
ەەيرانلىىىق بىىىلەن ئۇنىڭىىدىن سىىسرىدىى ې «
جاس بسۋاي سىز بىر تاغار بۇغىداي،ىمۇ جىايري
مەنبەې «  - 1مارت » ژۇرنىلى،ى  - 2100يىللىق  - 01سانىدىن.
تەرجىمە مۇەەررىر ې زۇلپىيە تۇرسۇن ()2116
كسررىكتسر ې نۇربىي ۈل ئەەەت ()2116

مەن چوقۇم زۇڭتۇڭ بولۇشۇم كېرەك

(ەېكايە)

ئى،مايىل ەېكىى ( )2116تەرجىمى،ى

چاپى،ى،ىىىى

كەچىىىتە ئىىىۇ دادى،ىىىى،ى
پىقى،ى تارتىپ يىغري تۇرۇيې
 مەن نىىېمە ئۈچىىۈن ەەمىقىىە بىىسزەكبىىىسلىمەني نېمىقىىىقا ۋىلى،ىىىپى مى،،ىىىەم
بسلمايدىكەن؟  -دەي سسرىد .
 سىىەن قارئىىىلىق كررسىىەتتىڭمۇ؟ -دەي سسرىد دادى،ى ئۇنىى كىرز يائىلىرى،ى
سۈرتكەچ.
ئۇ بېقى،ى چايقىد .
 نېمىققا قارئىىلىق كررسەتمەي،ىەنيسىىې،ى بىىسزەك قىلغىىان كىقىىلەرگە چسقىىۇم
بىىىاتۇرلۇش بىىىىلەن قايتۇرمىىىا زەربە بېرىقىىىى
كېرەكي  -دادى،ى بىر تەرەپتىن سىرزلى ەچ
يەنە بىىىر تەرەپىىتىن يەردىكىىى ۋىلى،ىىپىت،ى
يرلەي تۇرغۇزد .
 ئۇالر ەەمىقە مې،ىر بسزەك قىلىىدۇ.ئۇنى ئۈستى ە مەن ئرزنم يالغۇزي ئۇالر مې،ى
كەل ۈند ي ەارامتامىاش دەيىدۇي  -دىىد ئىۇ
ئەلەم بىلەن.
 كەل ۈند ەارامتاماق،ى ۋىلى،پىمى،ىد ەسقۇقى بسلمامدىكەن؟ ياشي ئۇالرنى
مىىىى،مە » دەيىىىدىغان
سىىىې،ى« ۋىلى،ىىىپى

ئۇ فىران،ىيەنى پارىژدىكى بىر كىرچمەن
ئائىلى،ىدە دۇنياغا كەلىد  .ئۇنىى ئاتى،ىى
ۋى ،ىرىيەلىىىىىكي ئانى،ىىىىى فىران،ىىىىىيەلىك
بسلۇيي ئى،مى روئەن يات ئەل پۇرىقىغا ئى ە
بسلغاچقىىىىىىىاي كىچىكىىىىىىىىدىن تىىىىىىىارتىپر
كەم،ىتىقكەي مەسخىرە قىلىققا ئۇچرايتتى.
ئىىۇ  01يائىىقا كىىىرگەن يىلى،ى ى بىىىر كىىۈنى
ئىىىرز ئىىىامراش داال ۋىلى،ىىىپىتى،ى مى،ىىىىپ
ئەەەر سىىرتىغا چىقتىى .ئىۇ ۋىلى،ىپىتى،ى
مى،ىىىپ ئەمىىدىر ىۇئىىال ۋە مەغىىرۇر ەالىىدا
كېتىۋاتقى،ىداي ئۇنى بىلەن تەس دىمەتلىىك
بىر نەچىچە بىاال ئۇنىى ئالىدى،ى تسسىۇۋىلىپ
ۋىلى،ىىپىتتىن چۈئۈئىىكە بىىۇيرۇش قىلىىد .
بىرسىىى ئۇنىى ۋىلى،ىىپىتى،ى تارتىىىپ يەرگە
يىقىتىىىۋەتتى .يەنە ئۇنى ى بىىۇرنى،ى چىىى،ەي
تىىىۇرۇيې « كەل ۈنىىىد ي ەارامتامىىىاشي سىىىا ا
ۋىلى،پى مى،ىق،ى كىى قسيىد » دىىد .
بۇ بالىرر ئەنە ئۇنداش زەەەرىەنىدە گەپلەرنىى
قىلىىپي مەغىىرۇر ەالىىدا كېتىىپ قالىىد  .ئىىۇ
بۇزۇلغىىان ۋىلى،ىىپىتى ە قىىاراي ئرك،ىىۈي -
ئرك،ۈي يىغلىد .
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 داداي مەندە ئۈمىد قالمىىد ي پەقەتىرئۈمىد قالمىد .
 بۇنىىداش دىيىقىىىڭ ە رۇى،ىىەت يىىسشيسىىې،ى كەل ۈسىىى تېخىىى ئىىۇزۇني سىىەن
ئۇتتۇرغى،ىڭغىىا تەن بەردىڭمىىۇ؟ ما ىىا بۇنىىداش
باال كېرەك ئەمەس .دادى،ى ئۇنىڭغا تەسەللى
بېرىد ئۇياقتا تۇرسۇن ئەك،ىچە غەزەپلەنى ەن
ەالدا ئۇالرنى دىد .
 مې،ىڭمۇ ئۇتتۇرغى،ىمغا تەن بەرگىۈميسشي بىراش مەندىمۇ ئامال يسقتە.
 باالمي رىىاللىق،ى ئىرزگەرتىد ئۈچىۈنسەن ئالد بىلەن رىىاللىققا باتۇرلۇش بىلەن
يۈزلى،ىقى كېىرەك .ئۇنىداش بسلمايىدىكەني
سىىەن بىىىر ئرمىىۈر مۇئىىۇنداش نىىامراتلىق ۋە
بىچارىچىلىك ئىچىدە يائاي،ەن.
ئۇ يېقى،ى سىۈرتۈي ەەممى،ىى يېڭىىدىن
بائلىد  .قسي باقتىي ئسركې،تىردا كانىايچى
بسلۇي ئىقلىد ي تامچىلىق قىلد ي كەمپۈت
زاۋۇتىدا ئىقچى بسلد  .ئۇ تۇرمۇئى،ى جاپىا
 مۇئىىىىىەققىتى،ىي ئۇنىڭىىىىىدىن بائىىىىىقاجەمىىيەت،ىىىىىى كىىىىىرچمەنلەرگە بسلغىىىىىان
كەم،ىتىقىىىىىى ۋە ىارلىقىىىىىى،ى يەتكىىىىىۈچە
تېتىىىد  .ئىىۇ يىغلىىىد ي ئۈمىدسىىىزلەند ي
لىىېكىن بەل قۇيۇۋەتمىىىد  .ئىقىىلەي تىىۇرۇي
ئسقىىىۇي پىىىارىژ سىياسىىىىي ئى،ى،ىىىتىتۇتىغا
ئىمتىھىىىىىان بېرىىىىىىپ ئىىىىىرتتى .ئسقىىىىىۇر
پۈتتۈرگەنىدىن كېىىيىن ەركىۈمەت ئسرۇنلىرىغىىا
كىرىد ئارزۇسى،ى ئەمەل ە ئائۇرالمىد  .بىر
مەكتەپدىقى ئۇنى ئرز بىلەن بىرلىكتە سسدا
قىلىققا دەۋەت قىلىد  .ئىسن يىلغىا يىېقىن
جىىان تىكىىىپ ئىقىىلەر ئىىارقىلىق ئۇالرنىى
ئرزلىرى،ىىىىىى ئىىىىىىركىتى بىىىىىار بسلىىىىىد .
ئىىىىىركەت،ى مىىىىۇقىى مىىىىۈلىكى مىليىىىىسن
فسندسىىىىتېرلىڭغا يەتتىىىى .لىىىېكىن سىىىسدا
ساەەسىدە ئۇتۇش قازانغاندىن كېيىن ئۇ سسدا
ساەەسىىىدىن چىكى،ىىىپ پارالمې،ىى ئەزاسىىى
سىىايلىمىغا قات،ائىىتى .مەكتەپدىقىىى بىىىلەن
ئىىىركەت،ى بىىىر نەچىىچە مىىۇدىرىيەت ئەزاسىىى
ئۇنى ئري ە بېرىىپ نەسىىھەت قىلغانىداي ئىۇ
سىىىىارغىيىپ كەتىىىىكەن بىىىىىر كۈنىىىىدىلىك
ىاتىرى،ى،ى چىقىرىپ ئىچىدىكى بىر بەت،ىى
ۋاراقريې « قارا رري بۇنىڭغا مې،ى ئىارزۇيۇم
ىاتىرلەن ەن .مەن بىۇنى ەەرقانىداش ئىادەم ە
ئېيتىىىپ باقمىغىىان بسل،ىىاممۇي لىىېكىن ئىىۇ
ئىزچىىىىل قەلبىمىىىدەي مەن ئىىىۇنى ئەمەلىىى ە

ەسقۇقى يسش .زۇ تۇ مۇ بۇنداش دىيەلمەيىدۇ.
دادى،ى يۇقىر ئىاۋازدا ئىۇالرنى دىىد  -دەي
ۋىلى،پىت،ى يۈدىۋالد .
تېخىىى ئەمىىدىر  01يائىىقا كىىىرگەن ئىىۇ
دادى،ىىىى،ى گېپى،ىىىى ئىىىانچە چۈئىىىى،ىپ
كەتمى،ىىىىمۇي لىىىېكىن زۇ تۇ ،ىىىى دۆلەت
ئىچىدە ئەس ەسقۇقلۇش كىقى ئىكەنلىكى،ىى
بىلەتتىىى .ەېچقانىىداش كىقىىى زۇ تۇ ،ىىى
ۋىلى،ىىىىپىتى،ى يىقىتىۋىتىقىىىىقا جىىىىۈرئەت
قىرلمايتتىي ئىۇنى دەس،ىۋىتىقىكە تېخىمىۇ
جۈرئەت قىرلمايتتى .ەېلىقى كىۈنى كەچىتە
ئۇ ئرزى،ى كۈندىلىك ىاتىرى،ىىغا مۇنىۇالرنى
يىىىازد ې « مەن زۇ تىىىۇس بسلۇئىىى،ى ئىىىسيرپر
قالماستىني بەلكى چۇقۇم زۇ تىۇس بسلۇئىۇم
كېرەك » .
ئىىىۇنىڭدىن كېىىىيىن ئۇنىىىى بىىىالىررچە
گردەك قەلبى ە زۇ تىۇس بسلۇئىتىن ئىبىارەت
بىر ئارزۇنى ئسرۇقى چېچىلد  .ئىۇ ئرزى،ىى
ئارزۇسى،ى ەەممىدىن سىر تۇتتى .چۈنكى ئۇ
بائىىىقىررنى مەسخىرى،ىىىى ە ئۇچرائىىىتىن
قسرقىىىىىاتتى .بىىىىىۇ ئارزۇسىىىىىى،ى ئىىىىىازراش
ئرەرەتپەرەسىىىلىك ئىكەنلىكى،ىمىىىۇ ەىىىېس
قىلغانىد  .ئۇنىڭغا نى،بەتەن بۇ بەك يىراش
ئىد .
ئىىىۇ  02يائىىىقا كىىىىرگەن يىلىىىى دادى،ىىىى
ئىق،ىىىىز قېلىىىىپ ئائىلى،ىىىى،ى ئەەىىىۋالى
بارغان،ىىېر ناچارلىقىقىىىقا بائىىلىد  .ئىىۇ
دائىىىىى قاۋاقخانىررغىىىا بېرىىىىپ ئىقىىىلەيي
مېزىلىك تاماقررنى ئېلىپ كېلەتتى .ئريىدە
تسك بسلمىغاچقاي ئۇ دەرەا كرتىكى ە بىر قسي
تېرى،ىىىى،ى قۇيىىىۇي كىچىككىىىى،ە كىرسىىىىن
چىرىقىى ئاسىتىدا جاپاغىا چىىداي ئسقىۇيتتى.
پەقەت ئسقۇيىىىىدىغان كىتىىىىاب بسل،ىىىىىر ئىىىىۇ
ەەرقانىىىىداش قىيى،چىلىققىمىىىىۇ پى،ىىىىەن
قىلمايتتى .ئۇنى قارىقچەي كىتىاب ئسقىۇر
بەلكىى رىىاللىق،ى ئرزگەرتىق،ى بىردى،بىر
ئۇسىىۇلى ئىىىد  .ەەمىىدە پەقەت بىلىملىىىك
كىقلەرال زۇ تۇس بسالاليتتى.
لېكىن رىىاللىق يەنە بىر قېتىى ئۇنىڭغىا
قىىىاتتىق زەربە ئېلىىىىپ كەلىىىد  02 .يائىىىقا
كىىىىىرگەن يىلىىىىى ئريىىىىىدىكىلەرنى ئىىىىۇنى
ئسقۇتۇئىىىقا ەەقىىىىقەتەن ئامال،ىىىىز قالىىىد .
مەكتەپىىىتىن ئايرىلىىىىدىغان ەېلىقىىىى كىىىۈنى
ئۇنىىىىىى كرزلىرىىىىىىدىن ئۈمىدسىىىىىىزلى،ىد
يائلىر ئېقىپ چۈئتى.
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ئائۇرۇئۇم كېىرەك .ما ىا بەىى تىلە ىرر »
دىىىىد  .ئىىىۇنى بىىىىلەن مەكتەپدىقىىىى ۋە
مىىىۇدىرىيەت ئەزالىرىىىىدىن بىرەرىمىىىۇ ئىىىۇنى
ئىىىركەتكە قايتىقىىقا نەسىىىھەت قىلمىىىد .
بەلكىىىى چىىىاۋاك چېلىىىىپ ئىىىۇنى پارالمې،ىىى
سايلىمىغا قات،ىقىققا ئىلھامرندۇرد .
ئۇنىڭدىن بائري ئۇ ئرزى،ى سىياسىىي
يسلىغىىا قىىاراي ما ىىد  .ئۇنى ى ئەمەلىىدارلىق
مۇساپى،ى ئەگر تسقايلىققا تسلغان ئىىد .
ئاز بسلمىغان بىسران  -چىاپقۇن ۋە كىرزى،ىقا
ئۇچرىد  .لېكىن ئۇ ەەممى،ى ە بەردائلىق
بەرد  .ئەزەلىىىىدىن ۋاز كېچىقىىىى،ى ئىىىىسيري
باقمىد .
 - 2119يىلى  - 2ئاي،ى  - 6كۈنى
فىران،ىىىىىيە زۇ تىىىىۇس سىىىىايلىمى،ى - 2
قېتىملىق بېلەت تائرر سىايلىمى ئېلىىپ
بېرىلىىد  .ىەلىىق ەەركىتىىى ئىتتىپاقى،ى ى
رەئى،ى سىاركسز غەلىبە قىلىىپ يېڭىى بىىر
نرۋەتلىك فىران،ىيە زۇ تىۇ ى بسلىد  .كىىى
مەنبەې « يائلىق ئۈزنندىلىر » ژورنىلى،ى

ئسيلىغىان دەي،ىىىزي سىىاركسز ئەي،ىىى ۋاقىتتىىا
كۈنىىىىدىلىك ىاتىرى،ىىىىى ە « مەن زۇ تىىىىۇس
بسلۇئۇم كېرەك » دى ەن ىەت،ى يازغان ئائىۇ
باال ئىد .
غىىىىىايىمىز ەەققىىىىىىدە بىىىىىىز ەەمىقىىىىىە
ئىىىادەتلەن ى،ىمىز بىىىسيىچە « مەن مۇنىىىداش
بسلۇئىى،ى ئىىسيريمەن » دەيمىىىزي ئەك،ىىىچە «
مەن چسقىىىۇم مۇنىىىداش بسلۇئىىىۇم كېىىىرەك »
دىمەيمىىىىىز .بىلىقىىىىىمىز كېرەككىىىىىي بىىىىۇ
ئىككى،ىىىى پۈتىىىۈنلەي ئسىقىىىار بسلمىغىىىان
ئىككىىى ئۇقىىۇم .بىىىر ئىىادەم « مەن چسقىىۇم
مۇنىىداش بسلۇئىىۇم كېىىرەك » دەي ئرزى،ىىى
غايى،ىىى،ى بايىىان قىلغىىان ۋاقىتتىىا كر لىىىدە
غىىايەت زور ەەركەتلەنىىدنرگۈچ كىىۈچ ۋە چسقىىۇم
غەلبە قىلىدىغان ئىقەنچ بسلىىدۇي ەەمىدە بىۇ
غەلبە ئىقىكى،ى ئېچىق،ى زۆرنر ئىاچقۇچى
ەې،ابلى،ىدۇ .ئۇ ا ئرزىڭىزگە « مەن چسقۇم
مۇنىىداش بسلۇئىىۇم كېىىرەك » دىيەلىقىىىڭىز
كېرەك.
 - 2119يىللىق  - 6سانىدىن ئېلى،د .

تەرجىمە مۇەەررىر ې روزىھاجى ئىمام ()2111
كسررىكتسر ې نۇربىي ۈل ئەەەت ()2116

ئۇغممۇۋاتقىنىىز كممى ۇلتېتىمىز بىردىننىممر ۇەشممر ئەپكممىر ھېسممىبقىنىدىغىە « سممىدا » ژۇرۇىقىنىممڭ
ئۇۇىنچى سىۇى .ئۇغۇتقۇچىالرۇىڭ ۆڭۈل بۆلۈشى سىۋاغداشالرۇىڭ تىرشىشى بىمقەە ژۇرۇىقىمىزۇىمڭ
بۇ سىۇى ئۆز سىداسىنى اىڭراتتى .بۇ « سىدا » غەلىب سىداسى بۇ « سىدا » ئىجىد سىداسى .شۇڭى
تىالۇتىىىزۇى ۇىىىاەە غىقىدىغىە ىەاداە ھىزىرلىغۇسى!
بۇ « سىدا » ئىجىدىىىزچى ئىقھىم بېغىشال
بۇ اەردە ژۇرۇىل ئۈچۈە ئەجىر سىىدۈرگەە بىرلىو ئىپتۇرالرچى ۋە تەھرىمرات ئەزالىرىغمى سمەىىمى
رەھمىتىمىزۇى بىقدۈرىمىز .رەھمەت سىقەرگە! جىپى چە تىىالر!
بممۇ سممىۇدا بەز ئەسممەرلەر ىەلممۇم سممەۋەبقەر تممۈپەاقى غىلدۇرۋىتىقممد  .سىۋاغداشممالرۇىڭ تممۇچرا
چۈشىنىشىنى سۇراامىز .ېيىنكى سىۇالرچى ئۈلگە ىچىكقەرگە ىەدەت بۇلغۇدەك « سىدا » اىڭرىتىش
ئۈچۈە سىزۇىڭ غۇلقىشىىز ئىنتىاىن ىۇھىم .شۇڭى ېيىنكى غۇتقۇق سمىە ئۈچمۈە ھمىزىردىن بىشمال
تەايىرلىو ۆرۈشىىىزۇى ئۈىىمد غىقىمىمز .سمىزۇىڭ شمۇ ۇمىدىر ئەسمەرلىرىىىز « سمىدا » ۇمى تېخىممۇ
سەرخىل غىقغۇسى.
ېيىنكى سىۇدا « سىدا » سىزۇىڭ ئىجىد سىدالىرىىىز بىقەە اىڭرىغۇسى! چۈۇكى بمۇ « سمىدا »
ھەىمىمىزۇىڭ سىداسى!
ىىىلى ئېھتىرام بىقەە
« سىدا » ژۇرۇىقى تەھرىراتى
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مەۋسۇملۇق خەۋەرلەر

 - 2102 يىلىىى  - 1ئاي،ىىى  - 22كىىۈنى
مەركىزىىىىي مىللەتىىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتىدىكى
ئۇيغىىىىىۇر ئسقۇتقىىىىىۇچى  -ئسقۇغىىىىىۇچىرر ۋە
بېيجىڭدا ئسقۇۋاتقاني ىىزمەت قىلىۋاتقىان ۋە
سىىسدا ى تىجىىارەت بىىىلەن ئىىۇغۇللى،ىۋاتقان
پۈتكىۈل ئۇيغىىۇرالر ئۈچىۈن ئاالەىىىدە بىىر كىىۈن
بسلد .
بىىىىىۇ كىىىىىۈنى مەركىزىىىىىىي مىللەتىىىىىلەر
ى
ئۇنىۋىرسىىىىىىتېتىدىكى ئسقۇتقىىىىىىۇچى
ئسقۇغۇچىررنى  21نەچچە كۈنلىۈك جاپىالىق
مەئىق قىلىقى ۋە كر ۈل قسيۇي پىرنلىقى
ئارقى،ىىىىىىدا ۋۇجۇدقىىىىىا چىققىىىىىان « - 26
قېتىملىىىىق نەۋروز بىىىايرىمى،ى تەبىىىرىكلەر
پائالىيىتى » غەلبىلىك ەالدا تامائىىبى،رر
بىىىلەن يىىۈز كررنئىىتى .پائىىالىيەت بېيجىىى
ۋاقتى سائەت 11ې 01دە مەركىزىىي مىللەتىلەر
ئۇنىۋىرستېتى مۇراسىى زالى ئالدىدا رەسىمىي
بائىىىىرند  .بىىىىۇ قېتىملىىىىىق نەۋروزلىىىىۇش
پائىىىىىىىالىيەتكە مەركىزىىىىىىىىي مىللەتىىىىىىىلەر
ئۇنىۋىرسىىىتېتى رەەبەرلىرىىىدىن ئىىې يىىىتەي
(سىىىېكرىتار)ي ەەبىبىىىۇلر ىسجىىىا (مۇئىىىاۋىن
مەكتەي مۇدىر )ي داۋ بس (مۇئاۋىن سېكرىتار)ي
ساىاۋەتلىك كارىانىچى ئابدۇرىقى ەىاجىىي
« دۇ فىىا يى » ئىىىركىتى،ى ۋەكىلىىى لىىى
مىىىى ئەپەنىىىد ۋە ەەر قاي،ىىىى فاكۇلتېىىى
رەەبەرلىىىىىر ي بېيجىڭىىىىدىكى ەەرقاي،ىىىىى
سىىاەەلەردە ىىىىزمەت قىلىۋاتقىىان ئىقىىچى -
ىىزمەتچىلەري تىجارەتچى ى سسدى ەرلەر ۋە ەەر
قاي،ىىى ئىىالىي بىلىىىى يۇرتلىرىىىدىن كەل ى ەن
ئسقۇغۇچىرردىن بسلۇي مىڭدىن ئارتۇش كىقى
ئىقتىراك قىلد .
پائالىيەت،ىى بائرنمى،ىىىدا ئسقۇغىىۇچىرر
بائقارمى،ىىى،ى مۇئىىاۋىن بائىىلىقى ئىىالىى
مىىىىىىۇئەللىى مەرىپەتىىىىىىپەرۋەر كارىىىىىىىانىچى
ئابدۇرىقىىىى ەىىىاجىى تەرىپىىىىدىن تەسىىىىس
قىلى،غان « ئابدۇرىقى ئسقۇر مۇكاپىاتى »
ۋە « دۇ فىىا يى » ئىىىركىتى تىىۇنجى قىىارار
تەسىىىس قىلغىىان ئىىى،جا لىق ئىىاز سىىانلىق
مىللەت ئسقۇغۇچىلىرىغا بېرىلىدىغان ئسقىۇر
مۇكاپاتىغىىىىا ئېرىقىىىىكەن ئسقۇغۇچىررنىىىىى
تىزىملىكى،ى ئېرن قىلىد  « .ئابدۇرىقىى
ئسقىىۇر مۇكاپىىاتى » ئاساسىىلىقى ئرگى،ىقىىى
ياىقىىىىي ئائىلى،ىىىىدە قىيى،چىلىقىىىى بىىىار

ئسقۇغۇچىررغا بېرىلىدىغان بسلۇيي سسممى،ى
 211يىىىۈەني ەەر يىلىىىى نەۋروزدا مەركىزىىىىي
مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتىدا ئسقۇۋاتقىىان 21
نەپەر ئۇيغىىىىىىۇر ئسقۇغۇچىغىىىىىىا بېرىلىىىىىىىدۇ.
ئابدۇرىقىىى ەىىاجىى بىىۇ يىىىل يەنە ئىىالىي
مەكىىىىتەپكە يېڭىىىىىدىن قسبىىىىۇل قىلى،غىىىىان
ئائىلى،ىىدە قىيى،چىلىقىىى بىىار ئىككىىى نەپەر
ئسقۇغۇچى،ىىى ئسقىىۇر پۈتتىىۈرگىچە بسلغىىان
پۈتىىىىىىىىۈن ىىراجىتى،ىىىىىىىىى ئۈسىىىىىىىىتى ە
ئالىىىدىغانلىقى،ى بىلىىدنرد  « .دۇ فىىا يى »
ئسقۇر مۇكاپاتى،ىى سسممى،ىى  2111يىۈەن
بسلىىىۇيي ەەر يىلىىىى  21نەپەر ئىىىى،جا لىق
ئسقۇغۇچىغا بېرىلىدۇ.
مۇكاپىىىىىىات تىىىىىىارقىتىد مۇراسىىىىىىىمى
ئاىىرالئىىىقاندىن كېىىىيىن مۇئىىىاۋىن مىىىۇدىر
ەەبىبىىىۇلر ىسجىىىا نەۋروزلىىىۇش تەبرىك،ىىىامە
ئسقىىۇد ي سىىېكرىتار ئىىې يىىىتەيي دۇ فىىا يى
ئىركىتى،ى ۋەكىلى دۇرۇبۇ قاتارلىقرر كەس
نەۋروز ئەەلى،ى بىايرىمى،ى تەبىرىكلەي سىرز
قىلىىد ي مۇكاپاتقىىا ئېرىقىىكەن ئسقۇغىىۇچىرر
ۋەكىلى تەئەككۈرى،ى بىلدنرد .
نەۋروز بايرىمى،ىىىىىىىى مۇقەددىمى،ىىىىىىىى
سۈپىتىدە مەردانە يى ىتلەر بىر مەيىدان ئىسا
ساما سېلىپ پائالىيەت،ى ئەۋجى ە كرتۈرد .
سىىامادىن كېىىيىن نەۋروز ئەەلىىى قىىىزغىن
مەئىىىىرەپكە چۈئىىىىتى « .نەۋروزنىىىىامە » لەر
ئسقۇلىىىىۇي مەئىىىىرەي ئەەلى،ىىىىى تېخىمىىىىۇ
ئىىىىىىىادالندۇرد  .سىىىىىىىسرۇن ئەەلى،ىىىىىىىى
قىزغى،لىقىغىىا ئاتىىاقلىق يىىۇقىر ئىىاۋازلىق
ناىقىىىچى گۈلباەىىار تۇرسىىۇن « بىىىر پىيىىالە
مەي» نىىىىىاملىق ناىقى،ىىىىىى،ى سىىىىىۇنۇيي
كەيپىيات،ى تېخىمۇ يۇقىر كرتۈرد .
زال ئىچىدىكى پائالىيەت سائەت 11ې 02تە
مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋىرسىتېتى ئۇس،ۇل
ئى،ى،ىىىتىتۇتىدىكى ئسغىىىۇل – قىزالرنىىىى
ئىىادىيانە ئۇس،ىىۇلى بىىىلەن بائىىرند  ( .زال
ئىچىدىكى پائالىيەتكە مىھرۇلرھ تەۋەككىۈلي
ساجىدەي ئەكبەري ئېھ،ان تاەىري گىۈلجەن،ەت
نىجىىات قاتىىارلىقرر رىياسىىەتچىلىك قىلىىد ).
ئىىىى،جاس ئۇيغىىىۇر ئىىىاپتسنسم رايىىىسنىمىزدىكى
ەەرمىلىىىلەت ىەلقىمىىىۇ بىزنىىىى نەۋروزلىىىۇش
پائىىىىىالىيىتىمىزنى ئېكىىىىىران ئىىىىىارقىلىق
تەبرىكلىىىىىىد  .سىىىىىەنىەت كىىىىىېچىلىكى ە
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بېيجىڭدىكى ەەر قاي،ى ئالىي مەكتەپلەردىن
كەلىىى ەن ئسقۇغىىىۇچىرر ئرزى،ىىىى سىىىەرىىل
نسمىىىۇرلرى،ى ئېلىىىىپ كىىىېلىد بىىىىلەن بىىىىر
ۋاقىتتىىىاي سىىىەنىەت ساەەسىىىىدىكى دا لىىىىق
چسلپىىانلىرىمىزدىن يىىار ناىقىىىچى ئەركىىىن
ئابىىدۇلري ئەل سىىري ەن كۈلىىدنرگە چىىسلپى،ى
ئابدۇكېرىى ئىابلىزي كىچىىك چسلپىان ئەرفىان
قاتىىىىىىارلىقرر قات،ىقىىىىىىىپي سىىىىىىسرۇن،ى
كەيپىياتى،ى تېخىمىۇ يىۇقىر كرتىۈرنۋەتتى.
قېرى،ىىدار مىللەتلەردىىىن قىرغىىىزي قىىازاش
ساۋاقدائىىرر ئرزى،ىى كر ىىۈل سىىسۋغىلىرى،ى
ئېلىپ كېلىپي نەۋروزنىى بىىز بىىلەن بىلىلە
قۇتلۇقلىد .
بىىىىۇ كىىىىېچىلىككە يەنە بىىىىىر قى،ىىىىىى
چەتىەللىىىك دوسىىتررمۇ قات،ائىىقان بسلىىۇيي
ئافغانى،ىىىتانلىق ئابىىىدۇلرھ « نەۋروزنىىىامە »
ئسقۇي سسرۇن ئەەلى،ىى سريۈندنرسىەي كىانۋاي
كىىري،ەكي چىىىمەن دوپپىىا كىيىىىپ سىىەە،ى ە
چىققان گېرمانىيەلىىك يسەىان تسلىمىۇ راۋان
ئۇيغۇر تىلىدا « ئەس،ىاالم » نىاملىق ئۇيغىۇر
ىەلق ناىقى،ى،ى ەې،،ىىياتلىق ئېيتىىپ
كرپچىلىك،ى ەەيران قالدۇرد .
بۇ كېچىلىكتە تىلغا ئېلىققا ئەرزىيدىغان
يەنە بىر ئىىد ئىۇكىي بىۇ  – 26قېتىملىىق
نەۋروزلۇش پائىالىيىتىمىز ئىست يىۈرەك ئىائىر
لستپىىىىۇلرھ مۇتەللىىىىىپ تەۋەللۇتى،ىىىىى 61
يىللىقىغا تسغرا كەل ەن بسلۇيي كېچىلىكىتە
ئىىىائىرنى تەۋەللۇتىغىىىا ئاتىىىاي ئىىىېىىرالر
ئسقۇلد .
بۇ قېتىملىق سەنىەت پائىالىيىتى ە ەەر
قاي،ى مەكتەپلەردىن  91تىىن ئىارتۇش نسمىۇر
تىزىملىتىلغىىان بسلىىۇيي تىىۈر سىىەرىىل ۋە
ئىجىىىىادىي بسلغىىىىان  22نسمىىىىۇر تاللى،ىىىىىپ
قات،ائتۇرۇلد  .پائالىيەتتە يەنە ئۇيغۇر ىەلق
چرچەكلىرىىىدىن « ئىىالتۇن كەر » چىىرچىكى
سەە،ىلەئىىىتۈرنلۈي ئسرۇنرنىىىد  .مەركىزىىىىي
تىيىىىىاتىر ئۇنىۋىرسىىىىىتېتىدىن پەىرىىىىىدىن
قاتىىارلىقرر ئسرۇنلىغىىان « سىىەن قەيەرلىىىك »
ناملىق ئېتۇتتا يۇرتۋازلىقتىن ئىبارەت ناچىار
ئىلىىلەت يۇمۇرلىىۇش تىىىل ئىىارقىلىق ئېچىىىپ
بېرىلىىىىپي سىىىسرۇن ئەەلى،ىىىى قىىىىزغىن
ئالقىقىغا ئېرىقتى.
پائىىىىىىىالىيەت تەييىىىىىىىارلىق مائارىىىىىىىىپ
ئى،ى،تۇتىدىكى گۈلجەن،ەت نىجاتي ئىھ،ىان
تىىىاەىر بائىىىچىلىقىدىكى ئسقۇغۇچىررنىىىى
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مەردانە « دوالن مەئىىرىپى » ئۇسىىۇلى بىىىلەن
يەنە بىىىىىر قېىىىىتىى ئەۋجىىىىى ە كرتۈرنلىىىىۈيي
ەەممەيىىلەن كرتۈرە ىىۈ روھ بىىىلەن بىىىر ى
بىىىىرى ە ياىقىىىى تىلەكلەرنىىىى تىلىقىىىىپ
جۇئىىقۇن كەيپىيىىات ئىچىىىدە كېچىلىك،ىىى
ئاىىرالئتۇرد .
 فىىىاكۇلتېتىمىز ئسقۇغىىىۇچىرر ئۇيۇئمى،ىىىىى
ئىىىىرگى،ىد برلۈمى،ىىىىى ئسرۇنرئتۇرۇئىىىىىغا
ئاساسەن  - 2102يىلى  - 1ئاي،ى - 02
كىىۈنى كەچ سىىائەت يەتتىىىدە مەكتىپىمىزنىى
ۋى،خۇا بى،اسى غەربىي ئسقۇتۇر رايۇنى 1611
 سىىى،ىپىدا « ئاسىىپىرانتلىق ئىمتىھىىانىپىكىر ئالمائتۇرۇر يىغى،ىى » ئرتكۈزنلىد .
بۇ قېتىمقى يىغى،دا بىۇ يىىل ئاسىپىرانتلىق
ئىمتىھانىغىىىىىا قات،ائىىىىىقان ئسقۇغىىىىىۇچىرر
ئرزلىرى،ىىى تەجرىبىلىرى،ىىى ساۋاقدائىىررغا
سىىرزلەي بۇنىڭىىدىن كېىىيىن ئاسىىپىرانتلىق
ئىمتىھانىغىىىىىىا قات،ائىىىىىىماقچى بسلغىىىىىىان
ئسقۇغۇچىررغا جىانلىق بىىر سىائەتلىك دەرس
ئرتۈي بەرد .
 - 2 يىلىىىىىى  - 2ئاي،ىىىىىى  - 6كىىىىىۈنى
مەكتىپىمىزدە ئاز سانلىق مىللەتلەر تىىل -
ئەدەبىيىىىاتى ئې،ى،ىىىتېتستى،ى تەنھەرىىىىكەت
مۇسابىقى،ىىىىىى ئرتكۈزنلىىىىىد  .مۇسىىىىىابىقە
ئې،ى،ىىتېتستىمىزنى بەر فاكۇلتېتىىىدىكى
مىللىىىىىيچە كېيىىىىى ،ەن ئسقۇغۇچىررنىىىىى
ئرزگىچە مىللىىي ناىقىا  -ئۇس،ىۇلى بىىلەن
بائرند  .فىاكۇلتېتىمىز  - 2101ي- 2100
يىللىق سى،پتىكى ئسغۇل  -قىزالرمۇ كانۋاي
كىىري،ەكي ئەتىىلەس كىىري،ەكلىرى،ى كىيىىىپ
مىللىىيچە ئۇس،ىىۇللىرىمىز بىىىلەن مەيىىدان،ى
چىىاس كەلتىىۈرد  .مۇسىىابىقە داغىىدۇغا بىىىلەن
بائىىىلى،ىپ ناەىىىايىتى كەسىىىكىن ئېلىىىىپ
بېرىلد ي فىاكۇلتېتىمىزدىن گىۈلزىرە()2101ي
مۇسىىىىىىىىاجان()2101ي مەمەتجىىىىىىىىان()2100ي
مىرئادىل( )2100قاتارلىق ئسقۇغۇچىررمۇ بىىر
قى،ىىىىىى تىىىىۈرلەردە ياىقىىىىى نەتىجىىىىىلەرگە
ئېرىقىپ فاكۇلتېتىمىزغا ئەرەي كەلتۈرد .
 - 2 يىلى  - 2ئاي،ىى - 21ي  - 20كىۈنى
مەركىزىىىي مىللەتىىلەر ئۇنىۋىرسىىىتېتى،ى 26
 -نرۋەتلىك يې،ىىك ئاتلېتكىا مۇسابىقى،ىى

83

سادا

مەكىىتەي تەنتەربىىىيە مەيدانىىىدا داغىىدۇغىلىق
ئرتكۈزنلد  .ئېچىلىد مۇراسىىمىغا مەكىتەي
رەەبەرلىرىدىن چىېن لىىي لىى دو ىۇاسي مىا
ۋى،قىىىىي ەەبىبىىىۇلري داۋبىىىس قاتىىىارلىقرر ۋە
ەەرقاي،ىىى ئى،ى،ىىتىتۇت  -فاكۇلتېتررنىىى
رەەبەرلىىىىر قات،ائىىىتى .مەكىىىتەي پىىىارتىيە
ياچىيكى،ى،ى مۇئاۋىن ئۇجى،ىىي مەكىتەي
تەنتەربىيە ەەيىىتى داۋبىس بائىلى،ىد سىرز
قىلد ي ئىۇنداقر مۇسىابىقى ە قات،ائىقان ۋە
ىىزمەت قىلغانررغا ئاالەىدە رەەمەت ئېيتتى
ەەم تەنھەركەتچىلەرگە قارىتا بەز تەلەپلەرنىى
ئستتۇرغىىا قسيىىد  .ئىككىىى كۈنلىىۈك مۇسىىابىقە
جەريانىىىىىدا ەەر قاي،ىىىىى ئى،ى،ىىىىتىتۇت -
فىىاكۇلتېترردىكى مىىاەىرالر مۇسىىابىقىدە ئەس
ياىقىىى نەتىجىىى ە ئېرىقىىىد ئۈچىىۈن جىىان
تىكىىىىپ كىىىۈرەر قىلىىىىد  .قىىىىزالر ئىىىۈچ
كىقىىىلىك ياغىىاچ ئايىىاش دى ەنىىدەك تىىۈرلەردە
نەتىىىىىىىجە يېڭىلىىىىىىىد  .فىىىىىىاكۇلتېتىمىز
ئسقۇغۇچىلىرىمىىىىىۇ ەەر قاي،ىىىىىى تىىىىىۈرلەرگە
ئىىىاكتىپلىق بىىىىلەن قات،ائىىىتى ۋە ئەس زور
تىرىقچانلىقررنى كررسىتىپ ئاىىرىدا ىېلىى
ياىقى نەتىجى ە ئېرىقىتى .مۇسىابىقە - 20
ئاپرىىىىىىل چۈئىىىىىتىن كېىىىىىيىن ئۇس،ىىىىىۇل
ئى،ى،ىىىىىىتىتۇتى،ى چىىىىىىسس تىپتىكىىىىىىى
كسللېكتىىىىىپ ئۇس،ىىىىۇلى« مەن جۇ خىىىىۇانى
سريىمەن » بىلەن داغدۇغىلىق ئاياغرئتى.
 - 2102 يىلىىى  - 2ئاي،ىىى  - 09كىىۈنى
فىىاكۇلتېتىمىز ئسقۇغىىۇچىرر ئۇيۇئمى،ىىى،ى
تەئكىللىقىىىدەي ئسقىىۇر پۈتتىىۈرنر ئالدىىىدا
تۇرغىىىىىىىان  –2119يىللىىىىىىىىق سىىىىىىىى،ىپ
ئسقۇغۇچىلىرى،ى ئۇزىتىد مۇناسىۋىتى بىىلەن
ئۇيۇئىىىتۇرغان كەچلىىىىك كر ىىىۈل ئىىىېچىد
پائالىيىتى ئرتكۈزنلد  .مەزكىۇر كىېچىلىككە
فاكۇلتېتىمىز ئۇجى،ىى ئەركىىن مىۇئەللىىي
ئىمىىام مىىۇئەللىىي ئەكىىبەر مىىۇئەللىى - 2119
يىللىىىق سىىى،ىپ مىىۇدىر نۇرگىىۈل ىىىانىى
قاتارلىقررمۇ ئاالەىدە قات،ائتى .پائالىيەت «
ئايرىلىد مى،ۇتلىر » دى ەن ناىقا ساداسى
ئىچىىىىدە بائىىىلى،ىپي يىىىۇقىر كەيپىياتتىىىا
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ئېلىپ بېرىلد  .بسلۇپمىۇ  - 2119يىللىىق
سىىى،ىپ كىىسللېكتىپى ئسرۇنلىغىىان ئې،ىىىل
سىىىەنىەت نسمىىىۇرلىر سىىىسرۇن ئەەلى،ىىىى
قىىىىزغىن ئالقىقىىىىغا ئېرىقىىىتى .ئاىىرىىىىدا
فاكۇلتېىىىىىى رەەبەرلىىىىىىىر ۋە سىىىىىىى،ىپ
مەسىۇللىر ئسقۇر پۈتتۈرنر ئالدىدا تۇرغان
ئسقۇغۇچىررنىىىىىى بۇنىڭىىىىىدىن كېيى،كىىىىىى
تۇرمىىۇري ئىىرگى،ىد ئىقىىلىرىغا ئۇتىىۇش ۋە
نەتىجىلەرنىىى تىىىلەي قىيمىغىىان ەالىىدا ئىىۇالر
بىلەن ىسئرئتى.
 مەركىزىىىىىىي مىللەتىىىىىلەر ئۇنىۋىرى،ىىىىىتېتى
ئسقۇغىىىىۇچىرر بائقارمى،ىىىىى بىىىىار بسلىىىىۇي
تەئىىىكىللى ەن  - 2نرۋەتلىىىىك مەركىزىىىىي
مىللەتىىىىلەر ئۇنىۋىرى،ىىىىتېتى « جەلىپكىىىىار
مىللەت » تېمى،ىىدىكى ئەدەبىيىات سىەنىەت
كېچىلىكى،ىىى ەەل قىلغىىۇچ مۇسابىقى،ىىى
 - 2102يىىىل  - 2ئاي،ىىى  - 26كىىۈنى
كەچ سائەت يەتتىدە مەكىتەي مۇراسىىى زالىىدا
داغىىىدۇغىلىق ئرتكۈزنلىىىد  .بىىىۇ قېتىمقىىىى
مۇسابىقى ە جەمىىي  02نسمۇر قات،ائتۇرۇلغان
بسلىىۇيي ەەر قاي،ىىى مىىاەىرالر ەەل قىلغىىۇچ
مۇسىىىىىىىابىقە جەريانىىىىىىىىدا ئرزلىرى،ىىىىىىىى
ئاالەىدىلىكى،ى جار قىلدۇرۇيي ئرزلىرى،ى
كر ىىىىۈل قسيىىىىۇي تەييارلىغىىىىان سىىىىەرىىل
نسمىىۇرلىرى،ى كەس تامائىىىبىررنى ەسزۇرىغىىا
سىىىىسنۇي ئۇالرنىىىىى قىىىىىزغىن ئالقىقىىىىىغا
ئېرىقىىىىتى .بىىىىۇ قېتىمقىىىىى مۇسىىىىابىقىدە
فىىاكۇلتېتىمىز  - 2111يىللىىىقي - 2100
يىللىق سى،ىپتىكى ساۋاقدائرر بىرلىقىىپ
تەييارلىغىىىىىىان « مەئىىىىىىرەي » نىىىىىىاملىق
كسللىكتىپ ئۇسۇل ئىايرىى  -ئىايرىى « ئەس
ياىقىىىى ئۈنىىىۈم مۇكاپىىىاتى » ۋە ئىككى،چىىىى
دەرىجىلىىىىك مۇكاپاتقىىىاي  - 2116يىللىىىىقي
 - 2100يىللىق سى،ىپ تىكىى ساۋاقدائىرر
بىرلىقىىىپ تەييارلىغىىان « ئۇيغىىۇر قىىىز »
نىىىىاملىق ئۇسىىىىۇللۇش ناىقىىىىا ئىىىىۈچى،چى
دەرىجىلىىىىىىىىك مۇكاپاتقىىىىىىىا ئېرىقىىىىىىىىپي
فاكۇلتېتىمىزغىىا ئىىان  -ئىىەرەي ئېلىىىپ
كەلد .
رەتلى ۈچىې ئى،مايىل ەېكىى ()2116

بۇ سىۇنىڭ اىتە چى ۇررېكتۇرلىر  :خىۇقىز ىەتتۇختى( )2002ىىھىرە تۇرسۇۇتۇختى ()2002
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