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يىلـى -1964روفېسسور، دوكتور ئابدۇرىشىت يـاقۇپ ىپ

. ئايدا قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ يوپۇرغا ناھىيهسـىده تۇغۇلغـان-9

ــرى -1984 ــو تىللى ــىتېتى جۇڭگ ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ــى ش يىل

فاكۇلتېتىنىڭ تولۇق كۇرسىنى تاماملىغاندىن كېـيىن، مهزكـۇر 

 يىلى مهزكـۇر-1988. قۇتقۇچىسى بولغانوفاكۇلتېتنىڭ تىل ئ

 بويىچه  كهسپىئهدهبىياتى-تۈركىي تىلالر تىلتا تئۇنىۋېرسىتېتى

يىلـى مهركىزىـي مىللهتـلهر -1996ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغـا، 

ئهدهبىيات كهسپى -ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل

يىلىغىـچه -1999. بويىچه دوكتورلۇق ئۇنۋانىغـا ئېرىـشكهن

تور ئاشـتىلىق تهتقىقـاتى ياپونىيه كىيوتو ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوك

يىلغىچه يـاپونىيه -2000يىلدىن -1999 .بىلهن شۇغۇلالنغان

كىيوتــو ئۇنىۋېرســىتېتىدا تهكلىپلىــك پىروفېســسور بولــۇپ 

ئالىكـساندىر «ئايدا گېرمـانىيه -12يىلى -2000. ئىشلىگهن

. مۇكاپاتىغـا ئېرىـشكهندوكتۇر ئاشتى نىڭ »ھۇمبولت فوندى

تهتقىقاتىنى تامامالپ، گېرمانىيه يىلى دوكتور ئاشتىلىق -2003

گـۆتىنگېن ئۇنىۋېرسـىتېتى قارمىقىــدىكى گـۆتىنگېن پهنــلهر 

يىلىدىن -2007سىده تهتقىقاتچى بولۇپ ئىشلىگهن، هئاكادېمىي

سـى هباشالپ ھازىرغىچه بېرلىن بىرادىنبۇرگ پهنـلهر ئاكادېمىي

تۇرپانشۇناسلىق تهتقىقات ئورنىنىـڭ تهتقىقاتچىـسى بولـۇپ 

ئايــدا جۇڭگــو مائارىــپ -12يىلــى -2009. ۇئىــشلهۋاتىد

ــك  ــده تهكلىپلى ــالىمى ئاالھى ــاڭ ئ ــستىرلىكىنىڭ چاڭجي مىنى

پىروفېســسورلىقىغا تهكلىــپ قىلىنىــپ، مهركىزىــي مىللهتــلهر 

ــۇش ــىتېتىدا ئوقۇت ــ-ئۇنىۋېرس ــلهن تهتقىق ــى بى ات خىزمىت

  .شۇغۇلالنماقتا

ئابدۇرىشىت ياقۇپنىڭ تۈركىي تىلالر تهتقىقاتى، بولۇپمۇ 

، لىرى ئىلمــى ىمكــى ئۇيغــۇرتىلى ۋه ئۇيغــۇر دىيــالېكتقهد

ــا  ــدا قولغ ــهرلهر تهتقىقاتى ــدىكى ئهس ــى ئۇيغۇرتىلى قهدىمك

كۆرۈنهرلىك بولـۇپ، دۆلهت   ئاالھىدهلىرىكهلتۈرگهن نهتىجى

 پارچىـدىن 40 سىرتىدىكى ھهرخىـل مهتبۇئـاتالردا –ئىچى 

 ئۇيغـۇر«. ئارتۇق ئىلمىي تهتقىقات ماقالىسى ئېالن قىلىنغـان

، )يىــل، ئىنگلىــزچه-2005(»تىلىنىــڭ تۇرپــان دىيــالېكتى

-2007 تـوم، 3(»قهدىمكى ئۇيغۇرتىلىدىكى يادىكـارلىقالر«

قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىــدىكى «، )نېمىــسچه يىــل،-2009

قهدىمكــى «، )يىــل، ئىنگلىــزچه-2006(»دىشاستۈۋىــستىك

-2010(» ئۇيغۇر تىلىدىكى پىراجناماپارامىتا يادىكـارلىقلىرى

قاتـارلىقالر ئۇنىـڭ ۋهكىللىـك تهتقىقـات ) لىـزچهيىل، ئىنگ

  .ئهسهرلىرى بولۇپ ھېسابلىندۇ

رسـىتېتىدا دوكتـور ېۋىھازىر ئۇ مهركىزىي مىللهتلهر ئۇن

سى، چاڭجياڭ ئالىمى ئاالھىـده تهكلىپلىـك ىئاسپىرانت يېتهكچ

تىلدىكى  پىروفېسسورى بولۇپ ئىشلىمهكته ۋه قهدىمكى ئۇيغۇر

هت دهرىجىلىك بىر تهتقىقات تېمىـسى ئهسهرلهرگه ئاالقىدار دۆل

.ئۈستىده تهتقىقات بىلهن شۇغۇلالنماقتا

ئۇنۋانىغا » چاڭجياڭ ئالىمى«سانىدا - 3يىلى مهكتىپىمىز گېزىتىنىڭ - 2009     

سى تهتقىقاتچىسى ئابدۇرىشىت ياقۇپ هئېرىشكهن گېرمانىيه بېرلىن پهنلهر ئاكادېمي

ھىده تهكلىپلىك پىروفېسسور بولۇپ ئهپهندىنىڭ مهكتىپىمىزگه ئۈچ يىللىق ئاال

بىزنى تېخىمۇ ھاياجانالندۇرغىنى شۇ . كهلگهنلىكىنى ئۇقۇپ ناھايىتى ھاياجانالندۇق

ئهدهبىياتى - بولدىكى، ئابدۇرىشىت ياقۇپ مۇئهللىم جۇڭگو ئاز سانلىق مىللهتلىرى تىل

 ئۇنۋانىغا ئاالھىده تهكلىپلىك پىروفېسسورلۇق» چاڭجياڭ ئالىمى«كهسپى بويىچه تۇنجى 

ئېرىشكهن ۋه شىنجاڭدا تۇغۇلغان ئۇيغۇرالر ئىچىده مهزكۇر ئۇنۋانغا ئېرىشكهن تۇنجى 

ئىلگىرى، ئوقۇتقۇچىلىرىمىزدىن بۇ مۇئهللىمنىڭ ئۇيغۇرالردىن تۇنجى بولۇپ . ئالىم ئىدى

ھۇمبولت فوندى ئوقۇش «گېرمانىيه تهرىپىدىن بېرىلىدىغان، ئېلىش ناھايىتى تهس بولغان 

 ۋه بىزده لهنگهنىدۇق پهخىرىلىكغا ئېرىشكهنلىكىنى ئاڭلىغاندىمۇ شۇنچ»ت پۇلىمۇكاپا

ئهمدىلىكته بولسا، بۇ .  مۇئهللىمنى بىر كۆرۈش ئىستىكى قوزغالغان ئىدىئابدۇرىشىت

دېمهك، . مۇئهللىمنىڭ مهكتىپىمىزگه تهكلىپ قىلىنغانلىقى بىزنى ئاالھىده خۇشال قىلدى

يىلى - 2010شۇنداق قىلىپ، . ا ئايلىنىش ئالدىدا تۇراتتىبىزنىڭ ئىستىكىمىز رېئاللىقق

كۈنى بىز ئالدىن پۈتۈشكىنىمىز بويىچه مۇئهللىمنىڭ ئىشخانىسىدا مۇئهللىم - 5ئاينىڭ - 6

  .بىلهن سۆھبهتته بولدۇق

سۆھبهتتىن بۇرۇن، مۇئهللىم بىلهن تۇنجى قېتىم يۈزتۇرانه ئۇچرىشىشىمىز 

ڭ قىسلىقى سهۋهبىدىن سۆھبىتىمىزنىڭ كۆڭۈلدىكىدهك بولغانلىقى ھهم مۇئهللىمنىڭ ۋاقتىنى

دىكى مىنۇتالرلېكىن، مۇئهللىم بىلهن كۆرۈشكهن . بولماي قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن ئىدۇق

مۇئهللىمدىكى خۇش پېئىللىق، قىزغىنلىقتىن بۇ ئهنسىرهشلىرىمىزنىڭ ئارتۇقچه 

  . ياتتا باشالپ كهتتۇقئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇق ۋه سۆھبىتىمىزنى ناھايىتى ياخشى كهيپى

 قهلهم كۈچىمىزنىڭ يېتىشمهسلىكى ۋه باشقا سهۋهنلىكلهر تۈپهيلى مۇئهللىمنىڭ  

پىكىر ۋه ئىدىيهلىرىنى توغرا يهتكۈزهلمهي قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، سۆھبهت - ئوي

  .مهزمۇنىنى كهسىپداشلىرىمىزغا ئهينهن سۇنۇشنى اليىق تاپتۇق

  

 مۇنچه ئاڭلىغان - ۇن ئانچهتهرجىمىھالىڭىزنى بۇر: سوئال

ۋه كۆرگهن بولساقمۇ، ئۆز ئاغزىڭىزدىن ئۆسۈپ يېتىلىش 

جهريانىڭىزدىكى ئۆگىنىش، تۇرمۇش ئهھۋالىڭىزنى ئاڭالپ 

  :ىمىزتباقساق دېگهن ئۈمىد

مهن يوپۇرغا ناھىيهسـىده تۇغۇلغـان، . بولىدۇ: جاۋاب

تولۇق . مىكىچىكىمدىن ئۆگىنىشكه قىزىقاتتىم، ياخشى ئوقۇيتت

وتتۇرىنى پۈتتۈرگهندىمۇ مېنىـڭ نومـۇرۇم پۈتـۈن نـاھىيه ئ

ــى ئىــدى ــويىچه بىرىنچ ــى ئــالىي -1980مهن . ب يىل

كهلـگهن، ئهسـلى مهن ) شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىغا(مهكتهپكه

ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا ئوقۇي دېگهن، لېكىن تىل فاكۇلتېتىغـا 

مهكتهپكه كهلگهندىن كېيىن، ئهدهبىيـات . قوبۇل قىلىنىپتىمهن

اكۇلتېتىغا ئالمىشىپ كېتهي دهپ خېلى تىرىشىپ باقتىم، لېكىن ف
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مۇمكىن بولماي قالـدى، شـۇنىڭ بىـلهن تىـل فاكۇلتېتىـدا 

 ئاساسىي كهسپىمىز ئىدى، شۇنىڭ بىلهن خهنزۇ تىلى. ئوقۇدۇم

ئهدهبىياتىغا مۇناسىۋهتلىك دهرسلهرنى، -بىلله يهنه ئۇيغۇر تىل

 دهسـلهپكى بىـر .تتىتهيېزىقچىلىق قاتارلىق دهرسلهرنىمۇ ئۆ

چـۈنكى يوپۇرغىـدا . دا بىر ئاز قىينالدىمخهنزۇ تىلىمهۋسۇم 

.  سۆزلهش پۇرسـىتىمۇ ئـاز ئىـدىخهنزۇ تىلىخهنزۇالر ئاز، 

خهنزۇ ئوقۇتقۇچىالر دهرس بهرگىنى بىلهن بۇ تىلنى ئۆگىنىشكه 

لېكىن ئىككىنچـى مهۋسـۇمدىن . تازا كۆڭۈل بۆلمهپتىكهنمىز

ھهركۈنى سهھهر تۇرۇپ ھهربىر . تىمباشالپ ياخشى بولۇپ كهت

بۇنىڭ ئۈنۈمى ناھـايىتى .  قېتىمدهك ئوقۇيتتىم30تېكىستنى 

ياخــشى بولــدى، كېــيىن ئوقــۇش پۈتتــۈرگىچه خهنــزۇچه 

سـىنىپتا ئىزچىـل ئـۆگىنىش . ماقـالىلهرنىمۇ ئـېالن قىلـدىم

ئۈزلۈكــسىز  تىرىــشىش . باشــلىقلىق ۋهزىپىــسىنى ئۆتىــدىم

 بويىچه ئۈچته ياخشى ئوقۇغۇچىمۇ نهتىجىسىده، ئاپتونۇم رايون

  .بولدۇم

لىپ ئوقۇتقۇچى بولـدۇم، ېئوقۇش پۈتتۈرۈپال مهكتهپته ق

بىر . ئۇزۇن ئۆتمهيال ماگىستىرلىق ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلدىم

مهزگىل تهييارلىق قىلغانـدىن كېـيىن ئىمتىھانغـا قاتنىـشىپ، 

. نـدىمئىنتايىن ياخشى نهتىجه بىلهن ماگىستىرلىققا قوبۇل قىلى

تۈركىي تىلـالر تىلـشۇناسلىقى ۋه  ماگىستىرلىقتىكى يۆنىلىشىم

. ئۈچ يىل ماگىـستىرلىقتا ئوقـۇدۇم. ئىدى تىل تهكشۈرۈش 

فاكۇلتېتتا ئوقۇتقۇچى بولۇپ قېلىـپ شۇ ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه 

ئهينـى چاغـدا . قالدىم ۋه بهش يىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلـدىم

ما يوق ئىدى، كېيىن ېتسىدوكتورلۇققا ئالىدىغان ھازىرقىدهك س

يىلى قوبۇل قىلىندىم، -1988گېرمانىيهگه چىقماقچى بولدۇم، 

يىلى -1993. لېكىن مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلى چىقالماي قالدىم

گېڭ شىمىن ئهپهندى تۇنجى قېتىم جۇڭگودا تـۈركىي تىلـالر 

ئهدهبىياتى بويىچه دوكتـور ئاسـپىرانتلىقىغا ئوقۇغـۇچى -تىل

ئهدهبىيات فاكۇلتېتىنىڭ -زىرقى قازاق تىلقوبۇل قىلغاندا، ھا

مۇدىرى جاڭ دىڭ جىڭ ئهپهندى بىلهن ئىككىمىز دوكتورلۇققا 

قوبۇل قىلىندۇق، دوكتورلـۇقنى پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن مهن 

كېـيىن يهنه . بولدۇمنېت دوتس ئۇنىۋېرسىتېتىغا قايتىپ شىنجاڭ

ن ئۇزاق ئۆتمهيال گېرمانىيه ۋه ياپونىيهگه باردىم، ئـۇ يهردىـ

كېلىپ ئۈچ ئاي ئهتراپىدا دهرس ئۆتتۈم، ئۇنىڭـدىن كېـيىن 

يـاپونىيهده . پۈتۈن ئائىلهم بىـلهن يهنه يـاپونىيهگه كهتـتىم

دوكتور ئاشتىلىق بىلهن ئىككىنچى دوكتورلۇقنى ئوقۇشنى تهڭال 

ئۇ ۋاقىتتا ئوقۇغان كهسپىم ئومۇمىي تىلـشۇناسلىق . باشلىدىم

ــدى ــتىلىقنى . بول ــور ئاش ــى-1999دوكت ــدىم، يىل  تاماملى

ئايدا تامامالپ، شۇ مهكتهپنىـڭ -9يىلى -2000دوكتورلۇقنى 

تىلشۇناسلىق فاكۇلتېتىنىڭ رهسمىي پىروفېسسورلىقىغا تهكلىـپ 

نىڭ دوكتور »ھۇمبولت فوندى«قىلىندىم، كېيىن يهنه گېرمانىيه 

شـۇنىڭ بىـلهن يهنه . ئاشتى ئوقۇش مۇكاپاتىغـا ئېرىـشتىم

يهده الرىـش يوھانـسون دېـگهن گېرمانى. گېرمانىيهگه باردىم

مۇئهللىمنىڭ يېتهكچىلكىده ئىككى يېرىم يىل دوكتور ئاشتىلىق 

تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالندىم، بۇ تـۈگىمهي تـۇرۇپال يهنـى 

يىلىدىن باشالپ گېرمانىيه گـۆتىنگېن ئۇنىۋېرسـىتېتى -2003

سىنىڭ تهتقىقاتچىلىقىغا ئاكادېمىيهقارمىقىدىكى گۆتىنگېن پهنلهر 

يىلى پىروفېسـسور پېتىـر زىممىـي -2007. قىلىندىمقوبۇل 

ئهپهندى پىنسىيهگه چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغـا بېـرلىن 

ســىنىڭ تهتقىقاتچىلىقىغــا قوبــۇل قىلىنىــپ ئاكادېمىيهپهنـلهر 

  .يهرده ئىشلهۋاتىمهن ھازىرغىچه شۇ

سىز كهسپىڭىزگه بۇرۇندىن قىزىقامتىڭىز : سوئال

پ ئاندىن ئۇيغۇر تىلى ياكى ياكى بىرهر ئىش تهسىر قىلى

تىلشۇناسلىقنى ئۆگىنهي، ئاخىرىغا ئېلىپ چىقاي دېگهن 

  ئويغا كهلگهنمىدىڭىز؟

مهن ئهڭ دهسلهپته بىر شائىر يـاكى يـازغۇچى : جاۋاب

بوالي دهپ ئوياليتتىم، ھېكايه كىتابالرنى، شـېئىرالرنى كـۆپ 

 مهن شېئىرلىرىنى سۆيۈپ ئوقۇيدىغان شائىرالر بـار. ئوقۇيتتىم

مهسلهن لۇتپۇلال مۇتهللىپ دېگهندهك، بولۇپمۇ ئۇنىڭ . ئىدى

. تتىمدېگهن شېئىرىنى بهكمۇ سۆيۈپ ئوقۇي» يىلالرغا جاۋاب«

دېگهن رومـاننى يـاقتۇراتتىم،  »سۇ بويىدا«ئۇنىڭدىن باشقا 

ئۇ رومـاننى ئهڭ . چۈنكى ئۇنىڭ تىلى ناھايىتى ياخشى ئىدى

مـدهك ئوقۇغـان، ئاخىرىغىچه ئـون قېتى-ئاز دېگهنده باشتىن

  . ھازىرغا قهدهر يادا دېگۈدهك بىلىمهن

ئهدهبىيـاتى دېـگهن كهسـىپنىڭ -تۈركىي تىلـالر تىـل

. بارلىقىنى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئاندىن بىلگهن

 ئىنتايىن تهسىر قىلغان كىشى  ماڭاماگىستىرلىقتا ئوقۇش ئۈچۈن

گه خــالىق نىيــاز ئهپهنــدى ئىــدى، خــالىق مــۇئهللىم بىــز

ئۇ دېگهن دهرسنى بېرهتتى، » تىلشۇناسلىقتىن ئومۇمىي بايان«

دهرسنى ناھايىتى ياخشى بېرىدىغان، ئۆزىمۇ تىلـشۇناسلىقتىن 

خـالىق مـۇئهللىم . پۇختا بىلىمگه ئىگه بىر مـۇئهللىم ئىـدى

  ئۇنىڭـدىن مهن،دهرسنى ناھايىتى ياخشى بېرىدىغان بولغاچقا

 ،ماگىستىرلىقتا ئوقۇغانسىز نهده ئوقۇغان دهپ سورىسام، مهن 

دېدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنـداق بولـسا مهنمـۇ ماگىـستىرلىقتا 

ئۇنداق ئاسان ئۆتهلمهيـسىز ئۇ ماگىستىرلىققا ي دېسهم، ۇئوق

دهرس ئـۆتكهن ئىككـى يىـل ماڭـا دېگهن بولدى، لـېكىن 

جهريانىدا مېنىڭ ماگىـستىرلىققا ئۆتهلهيـدىغانلىقىمغا تولـۇق 

ىچه مهكتهپته تولۇق ئىككى يىـل ئهسلى قائىده بوي. ئىشهندى

ئىشلىگهندىن كېـيىن ئانـدىن ماگىـستىرلىقتا ئوقۇشـقا يـول 

قويۇالتتى، لېكىن ئهينى ۋاقىتتىكى فاكۇلتېت مۇدىرىمىز چېـڭ 

شىلىياڭ ئهپهندى مهكتهپ مۇدىرى ھـاكىم جاپپـار ئهپهنـدى 

ئهينى ۋاقىتتـا . بىلهن كۆرۈشۈپ، مېنىڭ ئوقۇشۇمنى قوللىغان

دىن ھېچكىم ئىمتىھان بېرىپ ئـۆتهلمهپتىكهن، تېخى ئۇيغۇرالر

شۇنىڭ بىلهن مۇدىرغا كاپالهت بېرىپ چوقۇم ئۆتىمهن دېـگهن 

نىيهتته بىر مهۋسۇم دهرس ئورۇنالشتۇرماي تهييـارلىق قىلىـپ 

 ئۇنىۋېرسـىتېتى بـويىچه شـىنجاڭئىمتىھان بېرىپ ئۆتتۈم ۋه 

تۇنجى قېتىم دۆلهتلىك ئىمتىھان بېرىـپ الياقهتلىـك بولـۇپ 

شۇنداق قىلىپ بۇ كهسىپته . ئۆتكهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بولدۇم

ئوقۇدۇم، شۇ ۋاقىتتا خالىق نىياز مۇئهللىم ماڭا ناھـايىتى زور 

ھازىر ۋاپات بولۇپ كهتتى، بۇ ساھهده مېنىـڭ . تهسىر قىلغان

ئهڭ پۇختا بىلىمـگه ئىـگه، ئۇنى بىلگهن ئادهملىرىم ئىچىده 

رىـدىغان ئـالىم دهپ ئۆزىنىڭ كهسپىنى ئىنتـايىن ياخـشى كۆ

شۇ مۇئهللىمنىڭ تهسىرى بىـلهن مۇشـۇ ئـادهمگه . قارايمهن

ئوخشاش بىر مۇئهللىم بـوالي دهپ، شـۇ مهقـسهت بىـلهن 

                                   .ئوقۇغان

 سىز ئۆزىڭىز ئېيتقاندهك ئۇستازىڭىزدهك :سوئال
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بولۇش مهقسىتىده ئۈزلۈكسىز تىرىشىپ كۆپ دۆلهتلهرده، 

تهتقىقات بىلهن  - خىل مۇھىتتا ياشاپسىز ۋه ئۆگىنىشكۆپ 

شۇغۇللىنىپسىز، ئۇنداقتا مۇشۇ جهرياندا سىزگه ئهڭ قىيىن 

  تۇيۇلغان نهرسه قايسى؟

بۇ جهرياندا ماڭا قىيىن تۇيۇلغان نهرسـه يـوق : جاۋاب

تهتقىقات ۋه تۇرمـۇش جهھهتتىمـۇ يـوق -ئىدى، ئۆگىنىش

ك ئاكتىپ قارايتتىم، چۈنكى مهن ھهرقانداق مهسلىگه به. ئىدى

مهسلهن بىـر دهرس ئۆتۈلـسه مهن ھېچقاچـان ئىمتىھانـدىن 

.  دهپ غهم قىلىـپ باققـان ئهمهس،ئۆتهلهمدىم ئۆتهلمهمـدىم

ئادهتته كۈنده ئهتىگهن تـۇرۇپ ئـۆگىنىش، كهچـته ئـۆزۈم 

پىالنلىغان ۋاقىتتا ئۇخالش، ئۆزۈم پىالنلىغان ئىشالرنى قىلىش 

چه مهن شـۇ ئـادهتلىرىمنى مېنىڭ ئـادىتىم ئىـدى، ھـازىرغى

بىـر دهرس ئۆتۈلـسه شـۇ دهرسـكه . داۋامالشتۇرۇپ كهلدىم

مۇناسىۋهتلىك تاپقىلى بولىدىغان كىتابالرنىڭ ھهممىسىنى تېپىپ 

ئوقۇيتتىم، دهرسلىك كىتـابالرنىال كـۆرۈپ مـۇئهللىم نهدىـن 

ئهينى . ئىمتىھان ئاالر دهپ قىياس قىلىشنى ياخشى كۆرمهيتتىم

ىق دهرسىدىمۇ كۈتۈپخانىغا كىرىپ شـۇنىڭغا چاغدا تىلشۇناسل

مۇناسىۋهتلىك بارلىق كىتـابالرنى ئـارىيهت ئېلىـپ، ئـالغىلى 

بولىدىغانلىرىنى سېتىۋېلىپ، ھهممىـسىنى ناھـايىتى پىشـشىق 

خالىق نىيـاز مـۇئهللىم ناھـايىتى قىـيىن . ئوقۇپ چىققانىدىم

كۆپىنچىڭالر ئۆتهلمهيـسىلهر، ئهڭ يـۇقىرى « چىقىرىپ سوئال

دېگهنده، مهن » نومۇرنى ئاران ئاالاليسىلهر 90ىدىغانالرمۇ ئال

  . مىنۇت ئىچىده تۈگىتىپ تولۇق نومۇر ئالغان ئىدىم40

سىزنىڭ ھازىر بىلىدىغان تىللىرىڭىزمۇ : سوئال

ناھايىتى كۆپ، تىل ئۆگىنىش جهريانىدىمۇ قىيىنچىلىققا 

  ئۇچراپ باقمىدىڭىزمۇ؟

هڭ تهس كهلگىنى تىل ئۆگىنىش جهريانىدا ماڭا ئ: جاۋاب

س تىلىنى مهن سهككىز يىل ئۆگهندىم، وروس تىلى بولدى، ر

سالر بىلهن ئۇچرىشىشىم وھازىرغىچه تۈزۈك سۆزلىشهلمهيمهن، ر

بۇلتۇر سىبىرىيهگه بارغاندا ئاندىن مۇمكىن بولدى، ئۇنىڭغىچه 

سالر ياشىغان مۇھىتقا بېرىش مـۇمكىن بولمىغـان ئىـدى، رو

ى كۆرمهي تۇرۇپ ئۇنىـڭ تىلىنـى دېمهك شۇ مىللهتنىڭ ئۆزىن

مېنىـڭ بىرىنچـى . ئۆگىنىش ئىنتايىن قىـيىن ئىـش ئىـكهن

نـى ئىنگلىـز تىلىس تىلى ئىدى، وئۆگهنگهن چهتئهل تىلىم ر

دوكتورلـۇق . قانداق ئۆگىنىپ قالغىنىمنى ئۆزۈممۇ بىلمهيمهن

ئىمتىھان بهرگهنده، ئوخشاش بىر تىلدىن ئىمتىھان بېرىۋهرمهي 

ئۆگىنىپ شۇنىڭدىن ئىمتىھان بېرىپ ئۆتتۈم، دهپ ئىنگلىزتىلى 

ياپون تىلىنى . قالغان تىلالرنى ئۆگىنىش ماڭا ئاسان توختىدى

 قىلىـپ ى تىلـ چهت ئهلدوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقاندا ئىككىنچـى

ئۆگهندىم، كېيىن ياپونىيهگه بېرىپ تۇردۇم، ئاسانال ئۆگىنىـپ 

لمىسىمۇ، ياپون تىلىنى ھازىر ئانا تىلىمغا ئوخشاش بو. كهتتىم

غـا ئوخـشاش سـهۋىيهده قوللىنىـپ ماقـالىلهرنى خهنزۇ تىلى

گېرمان تىلىمۇ شۇنداق بولدى، بهلكـى تېخىمـۇ . يازااليمهن

ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى مهن تهبئىيال 

گېرمان تىلىنى مهن تۆت ئايال ئۆگهنگهن، شۇنىڭغا . ئۆگهندىم

شـاپ، تهتقىقـات بىـلهن تايىنىپ ھـازىرغىچه گېرمـانىيهده يا

  . شۇغۇللىنىۋاتىمهن

ئهدهبىياتنىڭ - ھازىر چهتئهلدىكى ئۇيغۇر تىل: سوئال

تهتقىقات يۈزلىنىشى، تهرهققىيات ئهھۋالىنى قىسقىچه 

  تونۇشتۇرۇپ بهرگهن بولسىڭىز؟

ئهدهبىياتىنى تهتقىق - چهتئهلده ئۇيغۇر تىل: جاۋاب

 تىلىنى قىلىدىغان قوشۇن بار دېسه پهقهت قهدىمكى ئۇيغۇر

ئۇ ئاساسلىقى گېرمانىيه، ياپونىيه، . تهتقىق قىلىدىغان قوشۇن بار

روسىيهده يهنه بىر . تۈركىيه مۇشۇ ئۈچ دۆلهتكه مهركهزلهشكهن

  .قىسىم تهتقىق قىلىدىغان ئالىمالر بار

يىلغىچه - 1914يىلدىن - 1902 گېرمانىيهده ئاساسلىقى 

يونلىرىدىن ئېلىپ اڭنىڭ تۇرپان ۋه باشقا راگېرمانىيهلىكلهر شىنج

، شۇالرنى تهتقىق قىلىش نغانچىقىپ كهتكهن يادىكارلىقالر ساقال

. مهقسىتى بىلهن مهخسۇس تهتقىقات گۇرۇپپىسى قۇرۇلغان

سىده تهتقىقات بىلهن هكۆپىنچىسى بېرلىن پهنلهر ئاكادېمىي

شۇغۇللىنىدۇ، يهنى شۇ يهرده ساقالنغان يازما يادىكارلىقالرنى 

لىپ،  شۇالرغا ئىزاھات بېرىپ، ئۇالردا ئوقۇپ، تهرجىمه قى

ئهكس ئهتتۈرۈلگهن ئهدهبىيات، دىن مهسىلىلىرى، بهزى تارىخى 

مهسىلىلهر، ئىجتىمائىي مهسىلىلهر توغرىسىدا تهتقىقات ئېلىپ 

  . بارىدۇ

ياپونىيهدىكى تهتقىقاتمۇ ئوخشاش، چۈنكى ياپونىيهمۇ 

ى  رايونى ۋه دۇنخۇاڭ رايونىغا تهكشۈرۈش ئۆمىكشىنجاڭ

ئهۋهتىپ، نۇرغۇن ماتېرىيالنى ئېلىپ كهتكهن، شۇ ماتېرىيالالرنى 

اڭ ق بۇددىزمنىڭ ھىندىستاندىن شىنجتهتقىق قىلىش ئارقىلى

ئارقىلىق جۇڭگو ۋه ياپون ئاراللىرىغا تارقىلىش ئهھۋالىنى 

  .تهتقىق قىلىش ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مهقسىتى

چۈنكى  تۈركىيهدىكى تهتقىقاتنى سۆزلهشنىڭ ھاجىتى يوق، 

ئۇالر قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى ئۆزلىرىنىڭ تىلىنىڭ تارىخى 

قاتارىدا ۋه ئۆزلىرىنىڭ تىلىنىڭ قهدىمكى ھالىتى قاتارىدا 

تونۇيدۇ، شۇڭا بۇنىڭغا ئاالھىده تهتقىقات ھهۋىسى، قىزغىنلىقى 

  . بار

ھازىر فاكۇلتېتىمىزدا ۋه ياكى باشقا : سوئال   

ىكىلهرنىڭ چهتئهللهرگه مهكتهپلهرده بولسۇن، مۇشۇ كهسىپت

چىقىپ ئوقۇش ۋه تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىش قىزغىنلىقى 

سىز ئۇزۇن مۇددهت چهتئهللهرده . يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ

تۇرۇش، تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىش جهريانىدا، 

چهتئهلگه ئوقۇشقا چىقماقچى بولغانالر قايسى نۇقتىالرغا 

  ىلدىڭىز؟ئهڭ ئهھمىيهت بېرىشى كېرهكلىكىنى ھېس ق

مهن ھېس قىلغان نهرسه پهقهتال ئىككى، بىـرى : جاۋاب

چهتئهلگه چىقىشتىن بۇرۇن چوقۇم چهتئهل تىلـى ئۆتكىلىـدىن 

ئۆتكهن بولسا، ئهڭ ئاز بولغاندا ئىنگلىـز تىلىنـى ناھـايىتى 

پىششىق بىلسه، ئهگهر گېرمان تىلى، ياپون تىلى دېگهنـدهك 

ۈنكى، بىر چهتئهل چ. تىلالردىن خهۋىرى بولسا تېخىمۇ ياخشى

تىلىنىمۇ پىششىق بىلمهي چهتئهلگه چىقسا ئـۇ يهرده ئـالىمالر 

بىــلهن پىكىــر ئالماشــتۇرۇش مۇمكىنچىلىكىمــۇ بولمايــدۇ، 

ــان  ــېالن قىلىنغ ــڭ ئ ــارلىقالرنى، ئۇالرنى ــلىق يادىك ئاساس

ئهسهرلىرىنى كۆرۈشكىمۇ قابىلىيىتى يهتمهيـدۇ، بـۇ ئىنتـايىن 

تۇرمۇشىنىمۇ كاپـالهتكه ئىـگه ئېغىر بولىدۇ ھهتتا ئادهتتىكى 

. بۇ ناھايىتى مۇھىم تهرهپلهرنىـڭ بىـرى. قىاللمايدىغان گهپ

ئاددىيسى ئۆزىنىڭ ئانا تىلىـدىن  ھېس قىلغىنىم، ئهڭيهنه بىر 

پۇختا بىلىمگه ئىگه بولسا، بۇ ئهلـۋهتته قهدىمكـى ئۇيغـۇر 



  سان-7                                                                                                                سادا 

4

تىلىنى تهتقىق قىلسىمۇ، باشـقا نهرسـىنى تهتقىـق قىلـسىمۇ 

بالىالرنىڭ . بىۋاسته تهسر كۆرسىتىدۇ دهپ قارايمهنتهتقىقاتىغا 

كۆپىنچىسىنىڭ گهرچه ئانـا تىلـى ئۇيغـۇر تىـل بولـسىمۇ، 

ئـۇ يهرگه . ئۇنىڭدىن ياخشى خهۋىرى بارلىرى ناھايىتى ئـاز

بارغانـــدىن كېـــيىن ئۇيغـــۇركهن دهپ دهرس ئـــۆتكىلى 

ــا  ــدىغان ھهتت ــايالپ ئۆتهلمهي ــنى ج ــىمۇ، دهرس كىرگۈزس

غرا ئهمهس، ئادهتتىكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمال تهلهپپۇزلىرىمۇ تو

بۇ . قائىدىلىرىنىمۇ تۈزۈك ئۆگىتهلمهيدىغان بالىالر خېلى كۆپ

ــشى ئهمهس ــىتېتىنىڭ . ياخ ــلهر ئۇنىۋېرس ــي مىللهت مهركىزى

ئوقۇغۇچىلىرى بولسا ئهڭ ئاز دېگهنده قازاقالرنىـڭ تىلىنـى، 

 بـۇ( قازاقالر بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنـى ئۆگىنىـپ قويـسا

ئىككىسى قارلۇق، قىپچاق ئىككى تىل گۇرۇپپىسىغا ۋهكىللىك 

تۈركىي تىلالردىكى ئهڭ مۇھىم ئىككى تىلنـى ) قىلىدىغان تىل

بىلگهن بولىدۇ، بۇنىڭغا قوشۇپ تۈرك تىلى ياكى بىرهر تىلنى 

ئۆگىنىش مۇمكىنچىلىكى بولسا ئۈچ مۇھىم تىلـدىن خهۋىـرى 

ىن تۈركولـوگىيهده بولغان بولىدۇ ۋه ئۇ يهرگه بارغاندىن كېـي

   .ئوقۇش بىرئاز ئاسانلىشىدۇ دهپ ئوياليمهن

تىل مهسىلىسىنى دهپ قالدىڭىز، ھازىر : سوئال

جهمىئيهتته ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىپ تهتقىق قىلىشنىڭ 

ئهھمىيىتى ياكى ئىستىقبالى يوق دهپ قارايدىغان قاراشالر 

  بار، سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟

 تـوغرا ئهمهس، بـۇ ئهڭ كهم بۇنداق قـاراش: جاۋاب

ئانىسىنىڭ تىلى، ئـۆزى سـۆزلهۋاتقان -دېگهنده ئۆزىنىڭ ئاتا

تىل، ئۆزى ئوقۇۋاتقان ئهدهبىياتنىڭ تىلـى، بهلكىـم بـۇنى 

ئۆگىنىپ چىققاندىن كېيىن ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋه ياكى باشـقا 

جهھهتلهرده مهلـۇم تهسـىرگه ئۇچرىـشى، ئۇنـداق قـوالي 

ن ئۇنى تهتقىـق قىلىـش ئىنتـايىن بولماسلىقى مۇمكىن، لېكى

چـۈنكى  ھـازىر . مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىـگه دهپ تونـۇيمهن

تىــل سهۋىيهســىنى ئۆستۈرۈشــنى تهلهپ  شــىنجاڭنىڭ قــوش

قىلىۋاتىدۇ، ئۆزىنىـڭ تىلىنـى پۇختـا بىلمىـگهن ئادهمنىـڭ 

ئىككىنچى بىر تىلنى ياخـشى ئۆگىنىـپ كېتىـشىدىن ئۈمىـد 

ىلنى ئـۆگىنىش ئهڭ چۈنكى، ئىككىنچى بىر ت. كۈتۈش تهس

بۇرۇن بولغاندا يهسلىدىن باشلىنىدۇ، يهسلىگه بـاال ئـادهتته 

تۆت ياش ۋاقتىدا ئېلىنىدۇ، ئۇ ۋاقىتتا بالىنىڭ ئۆزىنىڭ -ئۈچ

تىلى چىقىپ بولغان بولىدۇ، جهنۇبىي شىنجاڭدا تېخى ئۇيغـۇر 

ئهدهبىيات -تىلى ئاساس قىلىنىدۇ، شۇڭا بالىالرغا ئۇيغۇر تىل

اۋادىنى چىقىرىش ئۈچۈن ئۇيغـۇر تىلىنـى دهرسى ئۆتۈش، س

ياخشى بىلىدىغان، ياخشى تهتقىق قىلىدىغان ئادهملهر بولمىسا 

ــدۇ ــۇن . بولماي ــازىر نۇرغ ــقا ھ ــدىن باش ــالئۇنىڭ الر ژۇرن

نىڭ ئـاڭلىتىش سىو ئىستانسىيچىقىۋېتىپتۇ، مهركىزىي خهلق رادى

ئهگهر . ۋاقتىمۇ ئۈچ سائهتتىن ئـالته سـائهتكه ئۇزارتىلىپتـۇ

غۇر تىلىنى بىلىدىغانالر بولمىسا ئـۇنى كىـم ئاڭلىتىـدۇ؟ ئۇي

دۆلهت ئۇيغــۇر تىلــى ئوقۇتۇشــى ۋه ئۇيغــۇرچه ئاخبــارات 

تىلىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشـقا ئهھمىـيهت بېرىۋاتىـدۇ، ىۋاس

دۆلهتمۇ ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى بىلىـدىغانالرغا ئىھتىيـاجلىق، 

بالى يـوق ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش ۋه تهتقىق قىلىشنىڭ  ئىستىق

   . دهپ قاراشنىڭ مېنىڭچه ئانچه ئاساسى يوق

ھهممىمىز سىزنى بىر مۇۋهپپهقىيهت قازانغۇچى : سوئال   

دهپ تونۇيمىز، سىزنىڭچه بىر مۇۋهپپهقىيهت قازانغۇچى 

ئۆزىده قانداق شهرتلهرنى ھازىرلىشى كېرهك دهپ 

  قارايسىز؟

بۇنى مهن بىلمهيمهن، چۈنكى مهن ئۆزۈمنى : جاۋاب

پهقىيهت قازاندىم دهپ ئويلىمايمهن، ئىشقىلىپ  مهن مۇۋهپ

ئۆزۈم ياخشى كۆرگهن، . قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى قىلدىم

مهن . قىلىشىم كېرهك دهپ ئويلىغان ئىشالرنى قىلدىم

مۇۋهپپهقىيهت قازانغان ئادهممۇ ئهمهسمۇ ئۇنى ئۇقمايمهن، ماڭا 

 مهن چۈنكى،. نىسبهتهن ئۆزۈمنىڭ تۇيغۇسى ئادهتتىكىچىال

مهن جىق ئالىمالرنى . ئىلىمنىڭ چېكى يوقلۇقىنى بىلىمهن

كۆپ نهرسه . كۆردۈم، مهندىن كۆپ نهرسىلهرنى بىلىدۇ

بىلىدىغان، چوڭ ئۇتۇق ياراتقان ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ئىنتايىن 

شۇڭا، ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش، ھاكاۋۇرلۇق قىلىش، مهن . كهمتهر

ڭ ھېچقانداق ئاساسى ئۇتۇق قازانغان دهپ باشقىچه بولۇۋېلىشنى

مهن تېخى ئۆزۈمنى ئۆگهنمىگهن نهرسىلىرىم كۆپ دهپ . يوق

  . ئوياليمهن

ئاخىرىدا ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا : سوئال

دهيدىغان قانداق يۈرهك سۆزلىرىڭىز بار؟

مهن ئوقۇغۇچىالرغا ئۇنداق ئوقۇڭالر، مۇنـداق : جاۋاب

ۈنكى ھهربىـر ئوقۇڭالر دهپ نهسىھهت قىلىشنى خالىمايمهن، چ

ــدۇ ــاراكتېرى بولى ــلۇبى، خ ــڭ ئۇس ــڭ ئۆزىنى . ئادهمنى

ئوقۇغۇچىالرنىڭمـۇ ئۆزىنىـڭ قىلمـاقچى بولغـان ئىــشلىرى، 

ئۆزى ياخشى كـۆرگهن ئىـشنى، ئـۆزى . قىزىقىشلىرى بولىدۇ

ياخشى كۆرگهن كهسىپنى قىلسا، شۇنىڭدا ئۇتـۇق قازىنىـشقا 

ۇرۇپ تىرىشتىم دهپ ئهتـتىگهن تـ. تىرىشسىال بولىدىغان گهپ

ئۆزى چارچاپ كهتسىمۇ، قىلغۇسى بولمىسىمۇ ئـۆزىنى زورالپ 

. نهچچه سائهت كىتاب ئوقـۇپ ئولتۇرۇشـنىڭ ھـاجىتى يـوق

ئۈنۈملۈك ئىش قىلىپ، ئوقۇغاندا ئوقۇپ، دهم ئالغانـدا دهم 

ئېلىپ، ئوينايدىغاندا ئويناپ، ھهممىنى بىرلهشـتۈرۈپ ماڭـسا 

ان، قانچىلىـك ئاندىن ئىجادچانلىق بىلهن پىكىـر قىالاليـدىغ

ۋاقىت ئۆگهنسىمۇ، بىر ئىش بىلهن شۇغۇلالنـسىمۇ چارچـاپ 

قالمايدىغان، ئۇنىڭـدىن زېرىكىـپ قالمايـدىغان بولىـدۇ ۋه 

  . شۇنداق بولغاندىال ئاندىن ئۇتۇق قازىنااليدۇ

  

. مۇئهللىم بىلهن رازىمهنلىك  ئىلكىده خوشالشتۇق. سۆھبىتىمىز ئاخىرالشتى      

كى بولمايدۇ، ئهشۇ چهكسىزلىك ئىچىدىن ئۆزىمىز ياقتۇرغان، شۇنداق، ئىلىمنىڭ چې

ئۆزىمىز قىزىققان بىلىملهرنى ياخشى ئۆگهنسهك ۋه ئۇنى ۋايىغا يهتكۈزسهك، دۇنيانىڭ 

ئهڭ گۈزىلى بىز بولۇشىمىز، مۇھىمى چهكلىك ھاياتىمىزنى ھهقىقىي مهناغا ئىگه 

قداشالرغا ئىلھام ۋه مهدهت بۇ قىسقىغىنه سۆھبىتىمىزنىڭ ساۋا. قىاللىشىمىز مۇمكىن

  . بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز

  

ئۆمهرجان ئىسمائىل : ىزىيارهت ئۇيۇشتۇرغۇچى ۋه تهھرىر

)2006 (ئارتۇچى
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ئۇزاق زامانالردىن ھاالل مېھـنهت ۋە ئىـشچانلىقنى ئۆزىنىـڭ          

ــز ھهر قایــسى ســاھهلهردە ئىــز       ــى قىلغــان خهلقىمى یاشــاش مىزان

كۆپتـۇر  -تراپىدىكى كىـشىلهرگه ئـازدۇر   قالدۇرۇپ یول ئاچقان، ئه   

. تهســىر كۆرســىتىپ ھهر ۋاقىــت ئــۆز مهۋجۇتلــۇقىنى ئىپــادىلىگهن 

بۇ خىل  . ئىلىم ۋە ماھارەت ساھىبلىرىنى ئهزىزلىگهن، ئۇلۇغلىغان     

ــرەك،     ــسا كې ــۇدۇم قالغــان بول ــزگه ئ ــسىل یوســۇن بى شــۇڭىمۇ ئې

كه تىرىشىپ ئىلىم ئىزدىگۈمىز، ئۇتۇق قازانغانالرنى تېخىمۇ كۆك      

  .كۆتۈرگىمىز، ھۆرمىتىنى قىلغۇمىز كېلىدۇ

ئهمهلىیهتته ئهتراپىمىزدىكـى كىـشىلهرگه نهزەر سـالىدىغان        

ــڭ زېرەكلىكــى،       ــر تــوپ ئىچىــدە ئۆزىنى ــنه بى بولــساق كىچىككى

تىرىــشچانلىقى بىــلهن باشــقىالرنى قایىــل قىلىــپ، ئــۆزىگه خــاس  

 نهتىجىلىــرى بىــلهن ھــۆرمهت ســاھىبى بولغــان مهردانه ئــوغالنالر، 

  .ئىرادىلىك قىزالر دائىم كۆزگه چېلىقىپ تۇرىدۇ

كىشىلىك ھایاتتا ئالىي مهكتهپته ئوقـۇش ھهربىـر كىـشىگه     

ئهتراپىمىزدا نۇرغۇنلىغـان ساۋاقداشـلىرىمىز     . نېسىپ بولىۋەرمهیدۇ 

ئــالىي مهكـــتهپكه چىققانـــدىن كېـــیىن قىممهتلىـــك یاشـــلىقىنى  

ــۇن ــدۇ -ئویـ ــال ئۆتكۈزۈۋېتىـ ــا بىلهنـ ــدە، ق. تاماشـ ــى نهتىجىـ هلبىنـ

ــابۇت     ــڭ یاشــلىق باھــارىنى ن ــدۇرۇپ، ئۆزىنى ــلهن تول پۇشــایمان بى

ــدۇ ــرلهپ    . قىلى ــاتىنى قهدى ــتهپ ھای ــالىي مهك ــارىمىزدا ئ ــېكىن، ئ ل

ــقا     ــى باشـ ــۆگىنىش، مهیلـ ــى ئـ ــپ مهیلـ ــىز ھهرىكهتلىنىـ توختاۋسـ

 ئاالھىـدە كـۆزگه كۆرۈنـۈپ، ئـۆزىگه خـاس       ،جهھهتلهردە بولـسۇن  

ــۇراقلىرى« ــڭ  ھهۋ» پـ ــلهن كۆپچىلىكنىـ ــۆرمىتىنى  بىـ ــسىنى، ھـ ىـ

ئاسـىمه، ئـامىنه، مـاھىرە،      . قوزغىغان ساۋاقداشـلىرىمىز ئـاز ئهمهس     

  . غا ئوخشاش ساۋاقداشالر بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇرگۈلچىمهن

یىللىق ئوقۇغۇچىـسى ئاسـىمه ئىلھـام       -2006فاكۇلتېتىمىز  

 بىلىملهرنى پىشـشىق ئـۆگىنىش بىـلهن بىـرگه، ئۆزىنىـڭ            يكهسپى

ئاالھىــدە قىزىقىــشى ۋە تىرىــشچانلىقى تىــل ئۆگىنىــشكه بولغــان 

بىلهن ساۋاقداشالر ئارىسىدا ئاالھىـدە كـۆزگه كۆرۈنـۈپ، ئىزچىـل           

كهسپىي ئوقۇش مۇكاپاتى، دۆلهتلىـك ئوقـۇش مۇكاپـاتى ۋە باشـقا       

ىزنىـــڭ قـــایىللىقىنى ھهرخىـــل مۇكاپاتالرغـــا ئېرىـــشىپ، ھهممىم

لمىي  ئى، بىر قېتىملىق یېقىندا تۈركىیهگه چىقىپ تېخى. قوزغىدى

ــز ئاســىمهدىن     ــدى، ھهممىمى ــشىپ كهل ــا قاتنى مۇھــاكىمه یىغىنىغ

  .تولىمۇ پهخىرلهندۇق

ــاھىرەم، -2007فــــاكۇلتېتىمىز  ــامىنه، مــ یىللىقىــــدىكى ئــ

ــشت گــۈلچىمهن ــسا  ئۆگىنى ــارلىق ساۋاقداشــالر بول  ســىنىپنىڭ ه قات

ــول    ــول، ۋالىبــ ــڭ پۇتبــ ــتىن، مهكتهپنىــ ــۇپال قالماســ ــدى بولــ ئالــ

ڭ شــهھىرى بــویىچه ئۆتكــۈزۈلگهن  بېیجىــ،كوماندىــسىغا كىرىــپ

ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ پۇتبول، ۋالىبول مۇسابىقىلىرىدە      

  . دەرىجىلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشتى -2 ،-1

ئۇلۇغ بوۋىمىز مهھمۇد كاشغهرىي بۈیۈك نامایهندە ئهسىرى       

تاشـــىغ ئىـــسرۇماسا ئـــۆپمىش   «كه »دىۋانـــۇ لۇغاتىـــت تـــۈرك  «

 )›لى بولمىـسا سـۆیۈش كېـرەك      تاشنى چـاینىغى  ‹:مهنىسى(»كهرەك

قى ساۋاقداشلىرىمىز ىرىیۇق. دېگهن ئۇلۇغ ھېكمهتنى پۈتكهنىكهن

ــۆگىنىش ۋە  ــزدىنئـ ــداق   ئىـ ــى قانـ ــدىكى قىیىنچىلىقالرنـ ىش یولىـ

یهڭگهنــدۇ؟ ئــۇالرنى قىزىقىــشىنى ئىزچىــل داۋامالشتۇرۇشــقا زادى  

  قانداق كۈچ دەۋەت قىلغاندۇ؟

پ ئىلمىـي ئاسىمه، يېقىندا چهتئهلگه چىقى: مۇخبىر

مېـنىڭچه سـىزنىڭ بـۇ مۇھاكىمه يىغىنىغا قاتنىشىپسىز،
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ز ئاساسـىي ىقېتىمقى يىغىنغا قاتنىشىشتا كهسپى بىلىمىڭ

 سـىزنىڭ چهتـئهل  يهنهئورۇندا تـۇرۇش بىـلهن بىـرگه،

 دهپ ،تىلىغــا پۇختــا بولۇشــىڭىز مــۇھىم رول ئوينىــدى

مۇشۇ جهھهتلهرده سـىز بىـلهن ئورتاقالشـقان . قارايمهن

؟بولساق

بۇ قېتىمقى یىغىن مېنىڭ ھایاتىمـدىكى ئۇنتۇلغۇسـىز         :ئاسىمه  

مهن بۇ یىل   . ئهسلىمىلىرىم سۈپىتىدە خاتىرەمدە ساقلىنىپ قالدى    

كـــۈنىگىچه بولغـــان -24ئاینىـــڭ -9كۈنىـــدىن -18ئاینىـــڭ -9

ئۆتكــۈزۈلگهن، رىدەىئارىلىقتــا تۈركىیهنىــڭ ئىــستانبۇل شــهھ   

ــستانبۇل كۈلتــۈر ئۇنىۋېرســىتېتى بــاش بو     ،لــۇپ ئۇیۇشــتۇرغان ئى

ــىۋەتلىك  نۆۋەتلىــــك -3خهلقئــــارالىق «تۈركولــــوگىیهگه مۇناســ

بـۇ  . غا قاتنىشىپ كهلدىم  »ئوقۇغۇچىالر ئىلمىي مۇھاكىمه یىغىنى   

 72 یىغىنغــــا پۈتـــــۈن دۇنیانىـــــڭ ھهر قایـــــسى جایلىرىـــــدىكى 

مهن . نهپهر ئوقۇغــۇچى قاتناشــتى 249 ئۇنىۋېرســىتېتتىن جهمئىــي

بــۇ یىغىننىــڭ بــارلىق . ئوقۇغــۇچىجۇڭگــودىن بارغــان بىردىنبىــر 

چىقىملىرىنى تۈركىیه تهرەپ ئۆز ئۈستىگه ئالغـان بولـۇپ، پۈتـۈن           

دۇنیادىكى تۈركولوگىیه كهسـپىنى ئۆگىنىۋاتقـان كهسىپداشـالرنى        

 ئۆزئارا تونۇشـۇش ۋە پىكىـر ئالماشـتۇرۇش         ،بىر یهرگه جهم قىلىپ   

گىرى ئارقىلىق تۈركولوگىیه كهسپىنىڭ تهرەققىیاتىنى تېخىمۇ ئىل     

  .سۈرۈش مهقسىتىدە ئۇیۇشتۇرۇلغان ئىكهن

مېنىــڭ تــۇنجى قېـــتىم چهتــئهلگه چىقىـــپ بۇنــداق چـــوڭ     

ــانلىقى      ــا قاتنىشىــشىم بولغ تىپتىكــى ئىلمىــي مۇھــاكىمه یىغىنغ

ــۇ ھایاجانالنـــدىم،ئۈچـــۈن ــۈن  .  بهكمـ ــۈچ كـ ــي ئـ ــن جهمئىـ یىغىـ

جۇڭگو ئالىي مهكتهپلىرىدىكى ئۇیغـۇر  «یىغىندا مهن  . داۋامالشتى

  .دېگهن تېمىدا سۆزلىدىم» بىیات ئوقۇتۇشىنىڭ ئهھۋالىئهدە-تىل

یىغىنغـــا قاتنىـــشىش جهریانىـــدا نۇرغۇنلىغـــان كهســـىپداش 

دوستالر بىلهن تونۇشتۇم، ئۇالرنىڭ كهسپىگه بولغـان قىزىقىـشى،          

ــۇھهببىتىم    ــپىمگه بولغــان م ــىرلهندىم، كهس ــدىن تهس قىزغىنلىقى

ركىیهدە دائىـم   ئهمهلىیهتته ئۇنداق یىغىنالر تـۈ    . تېخىمۇ كۈچهیدى 

بىـــز پهقهت ۋاقتىـــدا خهۋەردار بولـــۇپ، ئـــۆز    . ئۆتكۈزۈلىـــدىكهن

قابىلىیىتىمىزنى جارى قىلدۇرساقال ھهممىمزگه ئۇنداق پۇرسهتلهر      

  .ناھایىتى كۆپ ئىكهن

مىیـــاۋ دوڭـــشىیا تىـــل ئـــۆگىنىش مهسلىـــسىگه كهلـــسهك، 

تىل ئۆگىنىش خۇددى تاغقـا چىققانغـا ئوخـشاش،         « نىڭمۇئهللىم

یاخشى ئۆگىنىش ئۈچۈن چوقۇم ئالـدى بىـلهن تاغنىـڭ         بىر تىلنى   

ــاخىرىغىچه   ــرادە ۋە ئهڭ ئـ ــدىغان ئىـ ــمهن، دەیـ ــسىغا چىقىـ چوققىـ

» بهرداشلىق بېرەلهیدىغان چىدام ۋە تىرىشچانلىق بولۇش كېـرەك       

ئهمهلىیهتـته  . ماڭا بۇ گهپ بهك تهسـىر قىلغـان     . ېگهن سۆزى بار  د

رادە،  ئانـدىن    ھهرقانداق ئىش قىلىشتا ئالـدى بىـلهن سـۇنماس ئىـ          

رچانلىق ناھـایىتى  ىشۇنىڭغا ماس ھالدىكى تىرىـشچانلىق ۋە سـهۋ       

ئادەم بىـر تىلنـى ئـارتۇق ئۆگهنـسه، بىـر خىـل تهپهككـۇر          . مۇھىم

ــولى  ــارایمهنكۆپىیی ــدۇ، دەپ ق ــشكه  .ى ــداق ئۆگىنى  كونكرېــت قان

. كهلسهك، ھهممه ئادەمنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلى ئوخشاش بولمایدۇ      

 .ىــــــشكه ناھــــــایىتى قىزىقــــــاتتىممهن باشــــــتىال تىــــــل ئۆگىن

ئىنگلىزتىلنىڭ مۇھىملىقىنى ھېس قىلغانـدىن كېـیىن بـۇ تىلنـى          

دەسـلهپته ئۆگهنگهنـدە    . ئۆگىنىش ئىشتىیاقىم تېخىمۇ كۈچهیدى   

 بـۇ جهریانـدا ئېغىـز     . كۈندە ئهتىگهن تۇرۇپ تېكىـست یـادالیتتىم      

تىلــى، ئوقــۇش، ئــاڭالش قاتــارلىقالردا تهڭ ئۈنــۈمگه ئېرىــشكىلى  

ــشىپ ئــۆزۈم   . هنبولىــدىك ــیىن ســهۋىیهمنىڭ ئۆسۈشــىگه ئهگى كې

مهن تىـل ئۆگىنىـشنى   . قىزىققان كىتابالرنى ئوقۇیـدىغان بولـدۇم   

ناھایىتى قىزىقارلىق ھهم ئهھمىیهتلىـك بىـر ئىـش دەپ قـارایمهن،            

تىــل ئۆگىنىــشتىكى مهقــسهت  . ھهرگىــز بېــسىم دەپ قارىمــایمهن 

لىق تېخىمـۇ   ئۇنى ئىشلىتىش بولغاچقا، مهن تىل ئـۆگىنىش ئـارقى        

  . كۆپ نهرسىلهرنى بىلىۋاالالیمهن دېگهن مهقسهتته ئۆگىنىمهن

 ئۇنىڭــدىن باشــقا، مهن چهتــئهللىكلهرگه ئۇیغــۇر تىلــى ۋە 

ئۇیغـــۇر ساۋاقداشـــالرغا ئىنگلىزتىلـــى ئۆتـــۈش جهریانىـــدا شـــۇنى 

چوڭقۇر ھېس قىلدىمكى، مهیلى سىز قانچه تىل یاكى قانداق تىل 

بىـر  . ى سهۋىیىڭىز ناھایىتى مـۇھىم    ئۆگىنىڭ سىزنىڭ ئانا تىلدىك   

ــدە  ــڭ قائى ــا ئىگ  -تىلنى ــشىق، پۇخت ــانۇنىیهتلىرىنى پىش ــگهن ىق لى

ــۆگىنىش تهســــكه   ــى تىلنــــى ئــ ــسبهتهن ئىككىنچــ ئــــادەمگه نىــ

چــۈنكى، تىلــشۇناسلىق نۇقتىــسىدىن ئېیتقانــدىمۇ،  . توختىمایــدۇ

گهرچه ھهر بىــر تىلنىــڭ ئــۆزىگه خــاس ئاالھىــدىلىكى بولــسىمۇ،   

ــېكىن تىــل دېــگهن    ئۇقۇمغــا نىــسبهتهن ھهمــمه تىلغــا خــاس     ل

ــدۇ  ــاقلىق بولى ــۇ     . ئورت ــدا ب ــۆگىنىش جهریانى ــا ئ ــى پۇخت ــر تىلن بى

ــدە ــپ   -قائى ــدا ئىگىلىنى ــاكى ئاڭــسىز ھال ــاڭلىق ی ــانۇنىیهتلهر ئ ق

بىــزگه نىــسبهتهن تېخىمــۇ شــۇنداق، چــۈنكى بىــز ئانــا   . بولىنىــدۇ

شـــۇڭا باشـــقىالرغا . تىلىمىزنـــى بىۋاســـته، تهپـــسىلىي ئـــۆگىنىمىز

قـالغىنى  . رىغاندا بىزدە ئهۋزەللىك تېخىمۇ كۆپ، دەپ ئویالیمهن      قا

  !بىزنىڭ قانداق ۋە قانچىلىك تىرىشىشىمىزغا باغلىق، ئهلۋەتته

ئـۆتكهن  : ئاخىرىدا ساۋاقداشـالرغا دەیـدىغان یـۈرەك سـۆزۈم        

ھهربىــــر كــــۈنىمىزدىن رازى بولغــــۇدەك، كېــــیىن پۇشــــایمان      

ــد   ــڭ قانـ ــدا نهتىجىنىـ ــۇدەك، ئهڭ ئاخىرىـ ــشىدىن قىلمىغـ اق بولىـ

ــنهزەر  ــدىن  «قهتئىیـــ ــشتىم، قولۇمـــ ــدا مهن تىرىـــ ئهڭ بولمىغانـــ

        .دېیهلىگۈدەك یاشایلى» كهلگىنىنى قىلدىم

ئامىنه، سىزنىڭ پۇتبول مهيدانىدىكى  :مۇخبىر

جهسۇر قىياپىتىڭىز بىزنى تولىمۇ ھهيران قالدۇرغان، سىز 

           قىزىقىشىڭىزنى قانداق جارى قىلدۇردىڭىز؟  ئۆز 

 مهكـــتهپ قىـــزالر پۇتبـــول    مېنىـــڭبىـــرەیلهن :ئـــامىنه

 ،دە-قېنىڭىـــزدا بـــاركهن، كوماندىـــسىدا ئىكهنلىكىمنـــى ئـــاڭالپ

ــۇ ئویــۇن  شــۇنداق، .دېگهنىــدى ىمــۇ ت»دىۋانــۇ لۇغهتىــت تــۈرك «ب

 یىلالر مۇقهددەم  ئوتتۇرا 1000خاتىرىلهنگهنىكهن، بۇنىڭدىن    

ۇننى ئوینـاپ   دېـگهن ئویـ   » )هكتېـپ (تهپـۈك «ئاسىیادىكى قهۋملهر   

كىتىنــى بارلىققــا كهلتــۈرگهن بولــسا،     ىدەســلهپكى پۇتبــول ھهر 

 ئۇیغــۇر پۇتبــول ھهرىكىتىنــى  ىزئېكــساق كهنتىــدىكى بــوۋىلىرىم 

ــدۈرۈپ، ئهنگلىــیه ۋە شۋېتــسىیه كونــسۇل    خېلــى بــۇرۇنال گۈللهن

ــابىقىلهرگه     ــاۋى مۇســــ ــپ، دۇنیــــ ــدىلىرىنى یېڭىۋېلىــــ كومانــــ

  .چۈشكهنىكهن

زۈمنى سېلىـــشتۇرۇشقا الیىـــق مهن گهرچه ئــۇالر بىـــلهن ئـــۆ 

بولمىساممۇ، قىسقىغىنه ئىككى یىللىـق پۇتبـول ھایاتىمـدا ھـېس           

مهن بــۇ جهریانــدا، پهقهت ئـــۆزۈمگىال   . قىلغــانلىرىم ئــاز ئهمهس  

ــۇپ     ــۇر تونــ ــۇ چوڭقــ ــدىغانلىقىمنى تېخىمــ ــك قىلمایــ ۋەكىللىــ

ــۇ پۇتبـــول    ــزدا ھهقىقهتهنمـ ــقا، بىزنىـــڭ قېنىمىـ ــدىن باشـ یهتكهنـ

 بىـراق بىـزدە ئىپـادىلهش ۋە تىرىـشچانلىقنىڭ          روھىنىڭ بارلىقىنى، 

ــېس قىلــدىم   ــالرغا دەیــدىغىنىم،  . كهم ئىكهنلىكىنــى ھ ساۋاقداش

بىــزدە . ئهجــدادلىرىمىزنىڭ پۇتبــول روھــى بىزدىمــۇ داۋامالشــسۇن 

ــشچانلىق   ــۇۋاتقىنى پهقهت تىرىــ ــار، كهم بولــ ــارائىت بــ ــز . شــ بىــ

بـول  تىرىشىدىغانال بولـساق قېنىمىزدىكـى ئهجـدادلىرىمىزنىڭ پۇت       

ــا قىلىــدۇ ۋە ئاتــا    -روھــى بىــزگه چىــدام، غهیــرەت    شــىجائهت ئات

بۇنداق بولغاندا ھهم ئهجدادلىرىمىزنىڭ پۇتبول روھىنى . قىلغۇسى

ــىمىزنى    ــتهپ تۇرمۇشـ ــالىي  مهكـ ــولىمىز ھهم ئـ ــتۇرغان بـ داۋامالشـ

   .بېیىتاالیمىز

 سىز ئالىي مهكتهپ ھایاتىدىكى     ،چىمهنگۈل: مۇخبىر
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  قایــــسى دەپ قارایــــسىز؟ئهڭ گــــۈزەل ئهســــلىمىلىرىڭىز

ــاك  ــىزنىڭچه فـ ــتهپ  ۇلتېتىمىز ئوقۇغۇسـ ــڭ مهكـ چىلىرىنىـ

شـى  ۇ قىلدۇر يكوماندىلىرىدا ئۆز ئارتۇقچىلىقلىرىنى جارى   

  یېتهرلىكمۇ؟
ئــالىي مهكــتهپكه كهلگىلــى كــۆزنى یۇمــۇپ  :گــۈلچىمهن

ئاچقۇچه ئۈچ یىلدىن ئېشىپتۇ، ئهسـلىمىلىرىممۇ ھهقىـقهتهن ئـاز          

ــل . ئهمهس ــلىرىم بى ــتۇرغان  ساۋاقداش ــرلىكته ئۇیۇش ــق «هن بى خهل

تېمىـسىدىكى پائـالىیهتلىرىمىز،    » ئېغىز ئهدەبىیاتىدىن نهمـۇنىلهر   

ــدىكى مـــۈرىنى  ــیه پائالىیىتىـ مـــۈرىگه تىـــرەپ -مهكـــتهپ تهنتهربىـ

ــاس    ــۈن ئۇنتۇلمــ ــاغلىرىمىز مهن ئۈچــ ــشقان چــ ــرلىكته تىرىــ بىــ

بۇنىڭ ئىچىدە ئهڭ ئۇنتۇلماس بـولغىنى مهكـتهپ        . ئهسلىمىلهردۇر

ــزالر  ــلهن   قى ــالر بى ــسىدىكى ساۋاقداش ــول كوماندى ــڭ «ۋالىب بېیجى

ــول     ــڭ ۋالىبـــ ــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـــ ــالىي مهكـــ ــهھهرلىك ئـــ شـــ

  . غا قاتناشقان چاغدىكى ھایاجانلىق مىنۇتالردۇر»مۇسابىقىسى

ــڭ مهكـــتهپ كوماندىـــسىدا   فـــاكۇلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىنىـ

ــك ئهمهس    ــال یېتهرلى ــنىڭچه یهنى ــسهك، مې ــا كهل . ئوینىغــان رولىغ

لــېكىن . ىزنىــڭ بــالىالر ئهمهلىیهتــته تهنتهربىــیهدە ئــاجىز ئهمهسب

یېڭـى كهلـگهن    . یـاكى كۆڭۈلـشىمهیدۇ    نېمىشقىدۇر تىرىشمایدۇ 

ۋاقىتالردا سهھهردە تۇرۇپ مهیدانالردا چېنىقىۋاتقانالرنى ھهر ھالدا       

ئۆزىنىــڭ باشــقا . ئــۇچراتقىلى بولىــدۇ، كېــیىن توختىتىــپ قویىــدۇ

بـارا كهیـنىگه   -دۇ، شـۇنىڭ بىـلهن بـارا   قىزىقىشىنىمۇ تاشالپ قویىـ   

شــۇنداق بولغــانلىقى ئۈچــۈن مهكتهپنىــڭ ھهرقایــسى  . چېكىنىــدۇ

فاكۇلتېتىمىزنىــڭ . كوماندىلىرىـدا ئۇیغــۇر بـالىالر یــوق دېیهرلىـك   

تهنھهرىكهت یىغىنىـدىكى نهتىجىلىرىمـۇ ئـانچه كۆڭۈلدىكىـدەك         

 چوقــۇم ئــۆز  ،شــۇڭا، مهیلــى ســىز نــېمىگىال قىزىقمــاڭ    . ئهمهس

قىـــشىڭىز یولىـــدا تىرىـــشىپ بېقىـــڭ، ئـــۆزىڭىزگه پۇرســـهت  قىزى

ــڭ  ــپ بېقى ــان   . یارىتى ــویالپ باقمىغ ــۇم ئ ــىز چوق ــشىنىمهنكى س ئى

  . خۇشاللىقالرغا ئېرىشهلهیسىز

ــۇخبىر ــاھىرە: مــ ــول    ،مــ ــشقا مهكــــتهپ پۇتبــ  ســــىز نېمىــ

كوماندىــسىغا كىرىــشنى ئــویالپ قالــدىڭىز؟ ســىزنىڭچه ئــالىي      

ستىن سىرتقى قىزىقىـشنىڭ    مهكتهپ ھایاتىدا ئۆگىنىش بىلهن دەر    

  مۇناسىۋىتىنى قانداق بىر تهرەپ قىلسا مۇۋاپىق؟

ــاھىرە ــنى  : مـ ــارتىپال پۇتبـــول ئویناشـ ــدىن تـ مهن كىچىكىمـ

ــیىن،  . یاخــشى كــۆرەتتىم ــدىن كې ــتىن قایتقان ھهر كــۈنى مهكتهپ

 قىلىـپ تـوپ   رمهھهللىدىكى بالىالر بىلهن سـومكىلىرىمىزنى ۋارتـا   

ل مۇسـابىقىلىرىنى بهرسـه ناھـایىتى       تېلېۋىزوردا پۇتبـو  . ئوینایتتۇق

قىزىقىپ كۆرەتتىم ۋە یاپیېشىل چىم مهیداندا توپ ئوینىسا قانداق 

ــویالپ كېتهتــــتىم ــۇ چاغــــدا . بولىدىغانــــدۇ، دەپ ئــ چــــۈنكى، ئــ

مهكتىپىمىزنىڭ شارائىتى ئـانچه یاخـشى بولمىغاچقـا، ئۆلچهملىـك          

  .  دېگهنلهر یوق ئىدىرپۇتبول مهیدانى، ۋارتا

ه كهلگهن یىلى تهنتهربىیه دەرسىدە پۇتبولنى ئالىي مهكتهپك

بۇ دەرسنى بىـر یىـل ئوقـۇش جهریانىـدا پۇتبولغـا            . تالالپ ئوقۇدۇم 

مۇناسىۋەتلىك خېلـى كـۆپ بىلىملهرنـى ئۆگهنـدىم ۋە دەرسـتىكى            

ئىپــادەم یاخــشى بولغاچقــا، مــۇئهللىم مهكــتهپ قىــزالر پۇتبــول       

ــدى   ــىیه قىل ــشكه تهۋس ــسىغا كىرى ــپ . كوماندى ــۇنداق قىلى ــۇ ش  ب

  .كوماندىنىڭ بىر ئهزاسىغا ئایالندىم

مېنىڭچه، ئۆگىنىش بىلهن دەرسـتىن سـىرتقى پائالىیهتنىـڭ         

ــشى   ــان یاخـ ــداردا بولغـ ــق مىقـ ــسى مۇۋاپىـ ــمه . ھهر ئىككىلىـ ھهمـ

بهزىـدە  . ئادەمنىڭ ئۆزى یاقتۇرۇپ قىلىدىغان بىـرەر ئىـشى بولىـدۇ      

ئۆگىنىش قىلىپ چارچىغاندا، ئۆزى قىزىقىـدىغان ئىـشنى قىلىـش          

. ارقىلىق ھارغىنلىقنى تۈگىتهلهیدۇ، كهیپىیـاتىنى تهڭـشىیهلهیدۇ     ئ

ئــۆزەمنى ئېلىــپ ئېیتــسام، تــوپ ئوینــاش مېنىــڭ كۆتۈرەڭگــۈ روھ 

بىــلهن تىرىــشىپ ئۆگىنىــشىمگه تــۈرتكه بولــدى ۋە تۇرمۇشــۇمنى  

بىـزدە قىزىقىـشىمىزنى    . تېخىمۇ رەڭدارالشـتۇردى، دەپ ئـویالیمهن     

هن ئۆگىنىش بىـلهن دەرسـتىن      داۋامالشتۇرۇشقا ئىشهنچال بولىدىك  

  .سىرتقى پائالىیهتنى یاخشى تهڭشهپ كېتهلهیمىز

توال -فاكۇلتېتىمىزدا يۇقىرىدا زىيارهت قىلىنغان ساۋاقداشالردهك ئاز

فاكۇلتېتىمىزدا قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدىغان . نهتىجه ياراتقانالر ئاز ئهمهس

لېكىن، ھهربىر . نساۋاقداشالرنىڭ يوقلىقى ھهممىمىزگه ئايا» نان قېپى«

ساۋاقداشنىڭ تىرىشىش مىقدارىنىڭ پهرقلىق بولىشىغا قاراپ، ئېرىشكهن 

ئهگهر فاكۇلتېتىمىزدىكى ھهممهيلهن . نېسىۋىسىمۇ ئۆزىگه تۇشلۇق بولماقتا

يۇقىرىدىكى ساۋاقداشالردهك تولۇق تىرىشچانلىق كۆرسىتهلىسهك ئۆز 

  . ئىشىمىزدىن مهلۇم نهتىجه كۆرهلىشىمىز مۇقهررهر

  

   )مىنىڭ مۇخبىرلىرىۈژۇرنال بۆل-گېزىت: ئاپتورالر(

  

ئۆمهرجان : زىيارهت ئۇيۇشتۇرغۇچى ۋه تهھرىرى

  )2006 (ئىسمائىل ئارتۇچى
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  مۇقهددىمه
  

كـــۈنى، ئۇیغـــۇر -1ئاینىـــڭ -11یىلـــى -1950مىالدىـــیه 

یۇرتىنىــڭ ئهڭ قهدىمىــي شــهھهرلىرىدىن بولغــان كاشــغهردە بــۇ 

ــ   ــان مهن ئاب ــۆز ئاچق ــا ك ــانىي  دۇنیاغ ــوالت تهكلىماك دۇرەئوپ پ

 كــۈنى ھىجــرەت قىلىــپ، ئىلىــم  -2ئاینىــڭ -10 یىلــى -1972

. ئېلىش، بىلىم ئۆگىنىش ئۈچـۈن پایتهخـت بېیجىڭغـا كهلـدىم          

ــۇش پۈتتــۈرگهچ، ئــۆزۈم   -1975 ــلهن ئوق ــجه بى  یىلــى ئهال نهتى

ئوقۇغان مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوقۇتقۇچىلىققـا      

  .ئېلىپ قېلىندىم

ــل -1984 ــڭ -4 یى ــویىچه  -4ئاینى ــى ب كــۈنى، ئهرەب تىل

پىراكتىكا قىلىش ئۈچۈن، ئىراق ئهرەب جۇمھۇرىیىتىگه ھىجرەت       

ــاال، دىــۋانىیه،      ــدىم ۋە باغــداد، ھىلــله، نهجهف، كــۇفه، كهرب قىل

ركـوك قاتـارلىق شـهھهرلهردە تهرجىمـانلىق       ېل ۋە ك  وسو، م ەسرهب

  .ئاي تۇردۇم18خىزمىتى بىلهن 

ــالىم  -5ڭ ئاینىـــ-10یىـــل -1996 ــارەتچى ئـ ــۈنى، زىیـ كـ

ساالھىیىتى بىلهن مىسىر ئهرەب جۇمھۇرىیىتىگه ھىجرەت قىلىپ، 

ــىتېتىدە، ئهرەب    ــلهن ئهزھهر ئۇنىۋېرس ــاھىرە ئۇنىۋېرســىتېتى بى ق

بىلىمـى  ) ئۇسـۇلۇددىن (ئهدەبىیاتى ۋە ئىسالم دىنـى ئاساسـلىرى        

  .بویىچه بىر یىل بىلىم ئاشۇردۇم ۋە بىلىك ئالماشتۇردۇم

كــــــۈنى، تــــــۈركىیه -30ئاینىــــــڭ -10لــــــى یى-1997

 -جۇمھۇرىیىتىگه ھىجرەت قىلىپ، ئهنـقهرە ئۇنىۋېرسـىتېتى تىـل         

ــارىخ ــېۋىلىرى   -تـ ــۈرك شـ ــداش تـ ــستىتۇتى چاغـ ــۇغراپىیه ئىنـ  جـ

ــسى   ــاي ئۇیغۇرچىـ ــدا، چاغاتـ ــۈركىیهدە(فاكۇلتېتىـ ــاي ‹ تـ چاغاتـ

ــسى ــدۇ  ›تۈركچىـ ــۇ ئاتىلىـ ــویىچه  ) دەپمـ ــشۇناسلىقى بـ تېكىستـ

  .ېرىشىش ئۈچۈن بهش یىل ئوقۇدۇمدوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئ

  شۇنداق قىلىپ، یهر شارىدىكى یهتـته قىتئهنىـڭ ئـۈچىگه         

قهدىمىي جۇڭگو مهدەنىیىتى، قهدىمىـي مىـسىر       . قهدىمىم یېتىپتۇ 

ــي مى  ــى ۋە قهدىمى ــمهدەنىیىت ــى  -سوپوتامىیهس ــابىلۇن مهدەنىیىت ب

ــدانالرنىڭ ئــۆزىگه بېرىــپ، قهدىمىــي    دۇنیاغــا كهلــگهن نهق مهی

دېگــۈدەك   ئىزلىرىنــى ئاشــۇ قهدىمىــي ھــالىتى بىــلهنمهدەنىــیهت

ئوتتـۇرا ۋە یېقىنقـى     . كۆرۈش، زىیـارەت قىلىـش نېـسىپ بولۇپتـۇ        

رۇم «یـــاكى  » ئوســـمانلىي ئىمپىرىیىـــسى «ئهســـىر تارىخىـــدا،  

دەپ ئاتالغـــان بۈیـــۈك تـــۈركىیه زېمىنىـــدا، ئـــۆز » خهلىپىلىكـــى

  .ئهھلىدەك سهیر ئېتىپ یاشاش تهقدىر بولۇپتۇ

ا یۇرتۇم كاشغهردىن ئـون مىـڭ یـولالر ئـۇزاق           ھېلىھهم ئان 

. كېلىــدىغان پایتهخــت بېیجىڭــدا، مۇھــاجىرەتته یاشــاۋاتىمهن     

مۇنــداقچه قىلىــپ ئېیتقانــدا، ماڭــا . مېــنىڭچه، بــۇ بىــر قىــسمهت

ــۇ   ــانى ب ــسىپ بولغــان یاشــام جهری ــۇ یاشــام  . نې ــڭ ب ــراق، مېنى بى

ۈرۈش جهریانىم بېشىم قایغان چاغالردا، پۇتۇم تایغان یولالردا یـ        

جهریــانى ئهمهس، بهلكــى ئۆزۈمنىــڭ بــالىلىق چاغلىرىمــدىكى     

 ئــارزۇلىرىمنى ئىــشقا  –ئىــستىكىم، ئــارزۇیۇم ۋە شــۇ ئىــستهك   

ــا     ــىدا رویاپقـ ــشچانلىقلىرىم ئاساسـ ــدىكى تىرىـ ــۇرۇش یولىـ ئاشـ

چىققان ئاڭلىق ھایات پائالىیىتىم جهریانى بولغانلىقى ئۈچـۈن،        

لىرىم ئۈچۈن بولسا،  ئۆزۈم ئۈچۈن ئاالھىدە قىممهتكه، قېرىنداش    

بـۇ خىـل قىمـمهت ۋە ئهھمىـیهت         . بهلگىلىك ئهھمىـیهتكه ئىـگه    

ئادەتته، مهزكۇر ھایـات سهرگۈزەشـتىلىرىم ئـۆزىگه مۇجهسـسهم          

ــاچچىق   ــشلىك ئـ ــشقا تېگىـ ــنهك قىلىـ ــان ئهیـ ــۈك –قىلغـ  چۈچـ

كهچۈرمىشلهر، ساۋاق ئېلىشقا ئهرزىیـدىغان تهجـرىبىلهر بولـۇپ         

ــدۇ ــۇ د. ئىپادىلىنى ــدى، مهن ب ــادا یهكــكهئهم ــدا ېی-ۇنی گــانه ھال

ئهمهس، بهلكى مۇئهییهن بىر قهۋم، توپلۇمنىڭ بىر نهپهر ئهزاسى  

بولۇپ یاشىغىنىم ئۈچۈن، ئۆز كهچۈرمىشلىرىمدىكى بولۇشـلۇق       

 سـاۋاقالرنى ئـۆز قېرىنداشـلىرىم بىـلهن      –ۋە بولۇشسىز تهجرىبه    

  .ئورتاقلىشىشىم ۋاجىپ بىر ئىش بولىدۇ، دەپ قارایمهن

ــات      ئهھمىیه تلىــك یېــرى شــۇكى، مېنىــڭ ئاساســلىق ھای

ئهۋالد تهربىـیهلهش بىـلهن     -پائالىیىتىم مۇئهللىمچىلىـك قىلىـش    

ھـېلىھهم ئالدىمـدا، یـۈزلهرچه ئوقۇغـۇچىلىرىم مېنىــڭ     . ئۆتۈپتـۇ 

نایاپ ئۆمۈر سـهرپىیاتىم بهدىلىـگه جۇغالنغـان بىلىملىرىمـدىن          

  ،»چاغاتـــاي ئۇیغـــۇر ئهدەبىیـــاتى«، »چاغاتـــاي ئۇیغـــۇر تىلـــى«

ئۇیغـــۇر ئـــون «،  »ئهلىـــشىر نهۋائىـــي ئهســـهرلىرى تهتقىقـــاتى«

، »تـــۈرك تىلـــى«، »ئىككـــى مۇقـــامى تېكىـــستلىرى تهتقىقـــاتى

. دېگهندەكلهر بـویىچه دەرس ئېلىـپ ئولتۇرۇپتـۇ       » ئهرەب تىلى «

ئىلىــم ئۆگهتكۈچىلىــك ۋە -بــۇ ھالــدا، ئۆزۈمنىــڭ مۇئهللىملىــك

ش قىلىـپ  ئهۋالد تهربىیهلىگۈچىلىك بۇرچۇم جهھهتىـدىن چىقىـ     

تــــۇرۇپ، یـــــاش ئهۋالدلىرىمىزغــــا مۇھاجىرەتلىـــــك ھایـــــاتىم   

جهریانىدىكى ئۇتۇقلـۇق، یاخـشى نهتىجىلىـك تهجرىبىلىـرىم ۋە          

ئىبرەتلىــك ســاۋاقلىرىم ھهققىــدە ســهمىمىیلىك بىــلهن بایــان      

  . بېرىشنى باش تارتىپ بولماس مهجبۇرىیىتىم بىلدىم

ــۇچىنى   ــلهن ئوقۇتقـ ــۇچى بىـ ــسهم، مهن ئوقۇغـ      یهنه دېـ
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ــشكه      ــسانالر دېیى ــگه تهۋە ئىن ــى تهبىقى ــى ســىنىپ، ئىكك ئىكك

ــا بىلىــــم ســــېتىپ   قوشــــۇلمایمهن، یهنــــى ئوقۇتقــــۇچىنى گویــ

جاھاندارچىلىق قىلغۇچى سودىگهر، ئوقۇغـۇچىنى بولـسا، ئىلىـم         

سېتىۋالغۇچى ھاجهتمهن قىلىپ كۆرسىتىـشكه ۋە تهسۋىرلهشـكه        

ىكىدە مهن ئوقۇغۇچىنى، یهنـى مـۇئهییهن غـایه ئىـست          . قارشىمهن

بىلىم ئۆگهنگۈچى شـاگىرتالرنى بـۇ دۇنیـادىكى ئهڭ مـۆھتهرەم           

ــانىلىدىغان ئوقۇتقـــۇچى   مـــۇئهللىم كهبـــى  -ئىنـــسانالردىن سـ

یــاش ئىلىــم تهلهپكــارلىرى    . قىممهتلىــك ۋە ئهزىــز كــۆرىمهن   

بولغان ئوقۇغـۇچىالر بىـلهن بىـلهن ھهمـسۆھبهت بولۇشـنى ئهڭ          

لىـك تۇیغۇسـى   ئهھمىیهتلىك، ئهڭ قىممهتلىك ۋە ئىنسانغا خهیر 

ئهقىدىلىك . بېغىشالیدىغان ئهڭ راھهت پائالىیهت ھېسابالیمهن    

ــارلىقى ۋە  -چۈشـــهنچهم شـــۇكى، ئوقۇغـــۇچى    مۇئهللىمنىـــڭ بـ

ــایلىقى  ــۈگىمهس ب ــى پهقهت ۋە  . ت ــڭ بىلىم ــۈنكى، مۇئهللىمنى چ

پهقهت ئوقۇغۇچىنىــڭ خېرىــدارلىقى ئــارقىلىق ئــۆز قىممىتىنــى      

 ئىگىلىــــــــشى، تاپىــــــــدۇ؛ پهقهت ۋە پهقهت ئوقۇغۇچىنىــــــــڭ 

ــۇپ    ــېقىن بولـ ــۈك ئـ ــارقىلىق ئـــۈزۈلمهس بۈیـ ــى ئـ ئۆزلهشتۈرۈشـ

دولقۇنالپ ئاقىدۇ؛ پهقهت ۋە پهقهت ئوقۇغۇچىنىڭ ئىجتىھادى ۋە       

ئىستىداتى ئارقىلىق مهدەنىیهت بوستانىدا گۈللهر ئاچىدۇ؛ پهقهت 

ــارقىلىق    ــى ئــ ــارانه ئهمگىكــ ــڭ ئىجاتكــ ۋە پهقهت ئوقۇغۇچىنىــ

ــشلىك بهھــرە   ــالهمگه تېگى ــالىمىگه  خهلقىئ ــپهت ئ ــدۇ، مهرى بېرى

ھایاتىي كۈچ ئاتا قىلغۇچى چهكـسىز یېقىملىـق خـۇش پـۇراقالر            

  .چاچىدۇ

ــان   ــدە ھازىرلىغـ ــدىن، ئاالھىـ ــۇ ۋەجىـ ــرەت ۋە «    شـ ھىجـ

ھىجــرەت «مــاۋزۇلۇق بــۇ چاتمــا ئهدەبىــي خــاتىرەمنى  » نۇســرەت

ھىجـرەتته مۇشـهققهت ۋە ھىجـرەتته       «،  »ئېڭى ۋە نۇسرەت تېڭـى    

، »تته ئىمكـــان ۋە ھىجـــرەتته ئىمتىھـــانھىجـــرە«، »مـــۇھهببهت

ھىجـــرەتته «، »ھىجـــرەتته پۇرســـهت، ھىجـــرەتته جىـــددىیهت   «

دېگهنـدەك مـاۋزۇالر ئاسـتىدا      ... »نۇسرەتكه كاپـالهت  –جاسارەت

 -شــاگىرتالر بىــلهن، تهقــدىرداش-بایــان قىلىــپ، یــاش ئهۋالدالر

  !قىسمهتداشالر بىلهن  مۇڭداشماقچىمهن، خهیرلىك بولغاي

     ھىجرەت ئېڭى ۋە   بىرىنچى باب

  نۇسرەت تېڭى
  

  

   سۈننهتتۇر-ھىجرهت. 1

 بىـلهن  ئۆزگىچىلىكى تېمىسىنىڭ ماقالىمىز بىلهن، ئالدى

 بـۇ . كهلـدى  توغرا بېرىشكه چۈشهنچه كهلىمىسىگه »ھىجرەت«

 یۇرتىـــدىن ئـــۆز كۆچـــۈش، «بولـــۇپ، ســـۆز ئهرەبـــچه ئهســـلىدە

ــایرىلىش ــگهن »ئ ــلهرگه دې ــگه مهنى ــدى ئى ــیهمىالد ئهممــا. ئى  ى

 پهیغهمـــــبهر  ئابـــــدۇلالھ  ئىبنـــــى مـــــۇھهممهد  یىلـــــى–571

 ھهق جانـــابىي كېلىـــپ، دۇنیاغـــا ســـهللهمه ۋە ئهلهیھىســـسهالتۇ

 مۇبـارەك  یىلى–622 مىالدىي بىلهن، ۋەھىیسى ئالالھۇتهئاالنىڭ

ــسالم ــى ئىــ ــىر دىنىنــ ــش مۇنتهشــ ــۈن، قىلىــ  مهككهئــــى ئۈچــ

 قىلغانــدىن ھىجــرەت مــۇنهۋۋەرەگه مهدىنهئــى مــۇكهررەمهدىن

ــیى ــدىكى ئىــسالم  نك ــى ھىجــرىیه « كالىندارى  مهیــدانغا »یىل

 پهیغهمـبهر ) یىـل -2010 مىالدىـیه  (یىـل  بـۇ  مهسىلهن ( كهلدى

 قىلغىنىغــا ھىجــرەت مهدىــنىگه مهككىــدىن ئهلهیھىســسهالمنىڭ

 یىلــى ھىجـرىیه  بۇیىـل  شـۇڭا  بولـدى،  یىـل  1430 یـاكى  1429

 بىـــلهن شـــۇنىڭ). یىلىـــدۇر–1430 یـــاكى–1429 ھېـــسابىدا،

 مۇسـۇلمان  جایـدىن   ئولتۇرغان دىنسىزالر «سۆزىگه »ەتھىجر«

ــار ــۈش، یهرگه بـ ــاھ كۆچـ ــۇت گۇنـ ــدىن مهۋجـ ــاك جایـ  یهرگه پـ

ــۈش ــگهن »كۆچ ــلهر دې ــۇلغان مهنى ــى،. قوش ــۇرالر تهبىئىك  ئۇیغ

 بېـرى  یىلالردىـن  یـۈز  نهچـچه  مىڭ بۇیانقى مۇسۇلمانالشقاندىن

ــرەت« ــۆزى »ھىجــ ــالالبۇرۇن قىلىنىــــپ ئىــــستىمال كهڭ ســ  ئــ

 ھــازىرقى. كهتــكهن ســىڭىپ تهركىــۋىگه لــۇغهت رنىــڭئۇیغۇرال

 یـۇرتىنى  ئـایرىلىش،  یۇرتىـدىن  ئۆز «سۆز بۇ تىلىدا ئۇیغۇر زامان

ــپ تاشــالپ ــتىش چىقى ــگهن »كې ــدە ئاساســى دې ــپ مهنى  قوللىنى

ــته ــاراڭ (كهلمهك ــان ھــازىرقى«: ق ــۇر زام ــى ئۇیغ ــق تىل  ئىزاھلى

 بۇ  مهن  بولسۇنكى، ئایان شۇنىسى). بهت-584 توم،-5 »لۇغىتى

  .ئىشلىتىۋاتىمهن مهنىدە مۇشۇ دەل ماقالىدا مهزكۇر سۆزنى

 دېگهنــدە، »ســۈننهتتۇر-ھىجــرەت «یهردە بــۇ بىــز دېــمهك،

ــى-قىلىــش ھىجــرەت ــۇئهییهن یهن ــر م ــیهت دۇرۇس بى ــلهن، نى  بى

 چىقىـپ،  ئېلىـپ  بېـشىنى  یۇرتتىن ئانا تۆكۈلگهن قېنى كىندىك

ــۆزىگه ــاتونۇش ئ ــر یهنه بولغــان ن ــا بى ــپ یۇرتق ــنىڭیاش بېرى  اش

 یـا  چىقـار،  سایرامدىن یا «یاكى تهۋەككۈلچىلىك بىر ئادەتتىكى

 ئـۇ  بهلكـى  ئهمهس، قـاراملىق  بىـر  قىلىنىـدىغان  دەپ »بایرامدىن

 مـۇقهددەس  بولغـان  مۇجهسـسهم  غایه یۈكسهك گهۋدىسىگه ئۆز

ــالىیهت، ــر بىــلهن شــۇنىڭ پائ  ئاتالنغۇچىــسىدىن ئــۆز چاغــدا، بى

 قىلىـدىغان  تهلهپ شنىقىلىـ  كـۈرەش  بوشاشـماي  ئۈچـۈن  غهلىبه

   .تۇتۇلىدۇ كۆزدە ئىكهنلىكىمۇ پائالىیهت مهردانه

 پائالىیىتىنىـڭ  ھىجـرەت  دېگهنـدە،  »سۈننهتتۇر-ھىجرەت«

 كۆزدە ئىكهنلىكىمۇ جهریانى ئۆگىنىش یاخشى ئهڭ ئهمهلىیهتته

 ئىنـسان  بىـر  مۇشـۇنداق  دۇنیاغـا  بۇ ئىنسان مهلۇمكى،. تۇتۇلىدۇ

 یاشــىغاندىمۇ كېــرەك، یاشىــشى تــۆرەلگهنىكهن، بىــلهن ســۈپىتى

 شــۇنداق. كېـرەك  یاشىــشى یاخـشى  رەۋىــشته مۇناسـىپ  ئىنـسانغا 

 بىــلهن ئىمكــان بــار یاشــىغاندىمۇ یاشــاش، مــۇمكىنكى، دېــیىش

  .مهجبۇرىیهتتۇر بىر ئۈچۈن ئىنسان قانداق ھهر یاشاش یاخشى

 یاخـشى  قىلىپ، ئادا جایىدا مهجبۇرىیىتىنى یاشام ھالبۇكى،

 ئۆگىنىــشى جهزمهن بىــلهن ئالــدى ئــادەم ئویلىغــان یاشاشــنى

 ھهر ئېیتقانـدا،  ئېلىـپ  تهكتىـدىن -تېگـى  ئـۆگىنىش  كېرەككى،

 ۋە بـۇرچ  بولمایـدىغان  تارتىـپ  بـاش  ئۈچـۈن  ئىنـسان  بىر قانداق

  .مهسئۇلىیهتتۇر زۆرۈر

 یاشـام  دۇنیادىكى بۇ ئادەم قانداق ھهر-ئۆگىنىش شۇنداق،

 تكهلـــدىنئۆ بــۇ  ئــۆتكهلكى،  تــۇنجى  كېلىــدىغان  دۇچ یولىــدا 

 شـاللىنىپ  ئۆتهلمىـسهڭ،  قالىسهن؛ یاشاپ تاللىنىپ ئۆتهلىسهڭ،

 ئۆگىنىشكه بىلىشى مىشنىېئ ئانىنى بوۋاقنىڭ قالىسهن؛ سهپتىن

ــاغلىق؛ ــهبىي بـ ــڭ سـ ــنى، بالىنىـ ــشنى ئۆمىلهشـ ــشىمۇ مېڭىـ  بىلىـ

 بىـر  قانداق ھهر یېشىدىكى ئهقىل. تالىق ئۆگىنىشكه ئوخشاشال

 ئىنـسان  مهدەنىـي  بىـر  یېتىـك  ،تېپىپ كامالهت ئۆسۈپ، ئادەمنىڭ

ــۇپ ــشى بولـ ــاداققىي یاشىیالىـ ــته ئـ ــال جهھهتـ ــشكه یهنىـ  ئۆگىنىـ

   .قاراشلىق

ــۆگىنىش، ــته ئ ــسانلىق ئهمهلىیهت ــام ئىن ــى یاش  بىلىكلىرىن

ــشنى، ــۇش بىلىـ ــۈنهر تۇرمـ ــهنئهتلىرىنى-ھـ ــشنى پهم سـ  ۋە قىلىـ

 دۇنیـا  ئـارقىلىق،  شـۇ  قىلىـشنى،  ئىـدراك  تېخنىكىـسىنى  ھایاتلىق

 مهزمــۇن ئــۆزىگه قىلىــشنى مهنىــدار رەۋىــشته لىــقھهق ھایــاتىنى

 بىـلهن  ئالـدى  ئىنـساننىڭ  بىر قانداق ھهر-ئۆگىنىش قىلىدۇكى،

 ئانـدىن  بىلىـشى،  باھاسـىنى -نهرخ ئۆزىنىـڭ  چۈشىنىـشى،  ئۆزىنى

 قـاتتىق  زۆرۈر مۇتلهق یېتىشىنىڭ بىلىپ یاشامىنى دۇنیا دۇنیانى،

 ۇنیــاداد مۇجهســسهمدۇر ئۆگىنىــشكه یهنــى ئۇنىڭغــا،. دېتــالى

 ۋە تهدبىـرى  چارىـسى،  پۈتكـۈل  كهچۈرۈشـنىڭ  ھایات یاشاشنىڭ،

   .ئامالى ھهممه

 ئـادەم  ئـۆگهنمىگهن  خاھلىمىغـان،  ئۆگىنىـشنى  ھالبۇكى،

ــڭ ــر ئۆزىنىـ ــى–قهدىـ ــدۇ؛ قىممىتىنـ ــشنى بىلهلمهیـ  پهرز ئۆگىنىـ
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 نېمىلىكىنـى  ھایاتىنىـڭ  دۇنیـا  بـۇ  دۇنیـانى،  بـۇ  ئـادەم  بىلمىگهن

 بۇ ئادەم بىلمىگهن بۇرچ ئۆزىگه نىئۆگىنىش یېتهلمهیدۇ؛ بىلىپ

–تېگـى  كهچۈرۈشـنى  تۇرمـۇش  قانـداق  یاشاشـنى،  قانـداق  دۇنیادا

 كـۆرمىگهننى  ئىنسانغا ھىجرەت. كېتهلمهیدۇ بىلىپ بىلهن پېیى

ــىتىدۇ؛ ــرەت كۆرسـ ــساننى ھىجـ ــشكه ئىنـ ــدۇ؛ ئۆگىنىـ  مهجبۇرالیـ

 دۇنیــانى، بىلدۈرىــدۇ، ئۆزگىنىمــۇ ئۆزىنىمــۇ، ئىنــسانغا ھىجــرەت

   .تونۇتىدۇ مۇپهسسهل ھایاتنى كىشىلىك

 ھهقىقى بىر ھىجرەتنىڭ دېگهندە، »سۈننهتتۇر-ھىجرەت«

 كۆزدە ئىكهنلىكىمۇ ئۇدۇم ۋە زۆرۈرىیهت  بۇرچ، ئۈچۈن ئىنسان

  .تۇتۇلىدۇ

  
  

  ئېڭىھىجرهت-ئۇيغۇرالر. 2

  كۈچلۈك بىر مىللهتتۇر  
 تارتىـپ  ئهزەلـدىن  مىللىتـى  ئۇیغـۇر  چۈشهنچهمچه، مېنىڭ

 قاتارىغـا  مىللهتـلهر  بولغـان  كۈچلـۈك  نىسبهتهن ئېڭى ھىجرەت

 ۋادىسى دەریاسى ئورخۇن یىلى،-740 مىالدى ئاالیلۇق،. كىرىدۇ

 زېمىندا كهڭ قىلىنغان مهركهز باغرى تىزمىسى تاغ ئۆتۈكهن ۋە

 بۈگۈنكى ئهسىردە،–9 ئۇیغۇرالر قۇرغان نى »خانلىقى ئۇیغۇر«

 قاتـارلىق  ئـارىلى  یېرىم ئاناتولىیه ۋە رایونى شىنجیاڭ-یۇرت ئانا

 ئىـــستىالسىدىن چىنگىزخـــان«. قىلغـــان ھىجـــرەت جایالرغـــا

 بایـــان  كىتابنىـــڭ  دېـــگهن  »تـــۈركلهر  قاچقـــان  ئامېرىكىغـــا

ــشىچه، ــڭ ۋە چىنگىزخــان قىلى ــرى ئۇنى ــپ ئهۋالدلى  بارغــان ئېلى

 نۇرغـۇن  دەۋرىدە، ) ئهسىرلهر–13 ،12 ( ئۇرۇشى ئىستىالچىلىق

 ھىجـرەت  زېمىنىغـا  قىتئهسـى  ئامېرىكـا  قاتارلىق كانادا ئۇیغۇرالر

 باشـلىرىدا،  ئهسـىرنىڭ -20 ۋە ئـاخىرى  ئهسـىرنىڭ -19. قىلغان

 لىـك )جهنـۇبى  تېغىنىـڭ  تهڭـرى  (ماڭالیسۈیه ساندىكى نۇرغۇن

ــۇرالر ــى ئۇیغ ــسى، ئىل ــته ۋادى ــۇ یهت ــونى س ــامۇ ۋە رای ــى ئ  دەریاس

 قۇرۇلۇشنىڭ جۇمھۇرىیهت جۇڭگودا. قىلغان ھىجرەت بویلىرىغا

 ۋە  ئهرەبىستانى سهئۇدىي ئۇیغۇرالر بۆلهك بىر كهینىدە، – ئالدى

 بۈیـۈك . باشـقىالر  ۋە قىلغان ھىجرەت جایالرغا قاتارلىق تۈركىیه

 یىرىـك  ئۆلۈمـسىز  ئۆزىنىـڭ  سایرامىي مۇسا تارىخشۇناسى ئۇیغۇر

 یهتـته  ئۇیغۇر زامانىسىدىكى ئۆز دە،»ھهمىدىي تارىخى «ئهسىرى

ــهھهر ــسى ش ــڭ ۋە ئاھالى ــستىك ئۇالرنى ــالىیهتلىرى فولكلورى  پائ

ــدە ــات ھهققىـ ــپ مهلۇمـ ــپ، بېرىـ ــۇ «كېلىـ ــڭ بـ ــى یهرنىـ  خهلقـ

 – تهكـرار  جـۈملىنى  دېـگهن  »كۆرىـدۇ  یاخشى مۇساپىرچىلىقنى

ــرار ــشلهتكهن تهكـ ــاراڭ. (ئىـ ــارىخى«: قـ ــدىي تـ ــى ،»ھهمىـ  یېڭـ

 خهلقىمىزدىكى ئۇنىڭسىزمۇ،) قىسمى ›خاتىمه ‹نۇسخا، تهرجىمه

 سـۆزىنىڭ  ئاتا هندېگ »بولماس مۇسۇلمان بولمىغىچه مۇساپىر«

 ئىكهنلىكىنـى  خهلـق  ھىجرەتپهرۋەر نهقهدەر ئۇیغۇرالرنىڭ ئۆزىال

 مۇســــۇلمان بــــولمىغىچه مۇســــاپىر«. ئىــــسپاتالیدۇ كۈچلــــۈك

 ھىجـرەت  ئىنـسان  «مهنىسى نهق سۆزىنىڭ ئاتا دېگهن »بولماس

 بولىـدۇ  دېـگهن   »بولمایـدۇ  ئادەم مۇكهممهل باقمىغىچه قىلىپ

  .مېنىڭچه

ــساندا ــاغالم ئىنـ ــ سـ ــدىال، اڭئـ ــدىن بولغانـ ــدا ئانـ  ئۇنىڭـ

 ئۇنىڭ ئاندىن بولغاندىال، ھهرىكهت ئىنساندا. بولىدۇ ھهرىكهت

-یــــېگهن  ۋە رونــــاقلىق-راۋاج تۇرمۇشــــىدا  لهززەت، یاشــــامىدا

 ۋىجـدانمۇ،  ئىمـانمۇ،  ئىنـساندىكى . بولىـدۇ  بهرىكهت ئىچكىنىدە

 ئۇنىـــڭ مهۋقهمـــۇ-مهیـــدان تـــالىق ســـۈپىتىگه یاشـــام شـــۇنداقال

 ھــالبۇكى،. بولىــدۇ باغلىنىــشلىق ئاڭغــا ســاغالم ىكاللىــسىدىك

. ئاڭـدۇر  سـاغالم  ئۈچۈن ئىنسان بىر قانداق ھهر ئېڭى  ھىجرەت

 كىـشىلىك  دۇنیالىق بۇ ئۆزىنىڭ ئىنسان بولغان ساھىب ئۇنىڭغا

 پــاراۋان ئــاداققىي ئىنــساندۇر، غالىــب ھامــان مۇساپىــسىدا ھایــات

  .ئىنساندۇر

 كۇپــایه بىلهنــال انبولغــ ئېڭــى ھىجــرەت ئىنــساندا ئهممــا،

ــكه ئېڭىنـــــى ھىجـــــرەت كاللىـــــدىكى. قىلمایـــــدۇ  ھهرىكهتـــ

 ئۈچــۈن چىقىــرىش رویاپقــا پائــالىیىتىنى ھىجــرەت ئایالنــدۇرۇپ،

 جاسارەتـسىز  جۈرئهتـسىز،  ئۇیغـۇرالر . كېتىدۇ جاسارەت جۈرئهت،

ــادەمنى ــادەم ئهزمه «ئ ــدۇ »ئ ــادەم ئهزمه. دەی ــسا، ئ  ھىجــرەت بول

 پۈتكۈل  ئۇنىڭ قىلمىغاچ، یاكى چقىاللمىغا ھىجرەت. قىاللمایدۇ

  .بولمایدۇ مهۋجۇد مهنزىرە باشقا مىسكىنلىكتىن ئۆمرىدە

 ئایالنـــدۇرۇش پائـــالىیىتىگه ھىجـــرەت ئېڭىنـــى ھىجـــرەت

 قىلىــش ئهمــگهك ئــۆگىنىش، كېــرەك؟ قىلىــش قانــداق ئۈچــۈن

 ئۆگهنگهن ئهستایىدىل بىلهن جاسارەت-غهیرەت پهقهت. كېرەك

ــۈرئهت ۋە ــارلىق-ج ــلهن جاپاك ــداكارانه بى ــگهك پى ــان ئهم  قىلغ

ــادەمال، ــاخىرقى ئ ــسابتا، ئ ــڭ ھې ــسىدىكى ئۆزىنى  ھىجــرەت كاللى

ــى ــرەت ئېڭىنـ ــالىیىتىگه ھىجـ ــدۇرۇپ، پائـ  بېیجىڭنىمـــۇ، ئایالنـ

 بىــــلهن ئىلىــــم ۋاشــــىڭگتوننىمۇ لونــــدوننىمۇ، موســــكۋانىمۇ،

 بـوۋىمىز  كاشـغهرىي  زامانىـسىدا  ئـۆز  خۇددى بوسۇندۇراالیدۇكى،

  !اندەكبویسۇندۇرغ باغدادنى

 كېـتىش،  قېچىـپ  قورقـۇپ  قىیىنچىلىقـتىن -ئېڭى ھىجرەت

ــداپ، ــۇم قېیى ــائهت-توپل ــپ قوشــۇنىدىن جام ــپ ئایرىلى  چېچىلى

 ئانـدىن  ئۆزىنىڭ، بىلهن ئالدى ئۇ بهلكى ئهمهس، ئېڭى كېتىش

 یاشـاش  راھهت جامائهتنىڭ-توپلۇم بولغان تهئهللۇق ئۆزى ئاشۇ

 ئۆزىنىڭ یهتلىك؛ئهھمى بىلهن بولغانلىقى ئېڭى ئىزدەش یولىنى

ــۆزى ۋە ــۇق ئـ ــان تهئهللـ ــڭ بولغـ ــى توپلۇمنىـ ــدا مهنپهئهتـ  یولىـ

 ئۈچـۈنال  ئـۆزى . قىممهتلىـك  بىلهن بولغانلىقى ئېڭى ئىزدىنىش

ــدىغان ــادەم ئویالیـ ــۆزى ئـ ــۈن ئـ ــدىغان ئۈچـ ــشهككه ئوتالیـ  ئېـ

 ئۆزىنىـڭ  ئېشهكتهك ئوتلىغان ئۈچۈن ئۆزى ئهمدى،. ئوخشایدۇ

 غېمـى،  جامـائهت -توپلۇم ەمدەئاد ئویالیدىغان گېلىنىال تویماس

 مهنىـدىكى  ھهقىقىي ئۇنىڭدا بولمىغاچ، تۇیغۇسى قهۋم-مىللهت

   .بولمایدۇ ئېڭى ھىجرەت

 ۋۇجــۇدتىكى ئــۈزۈپ، قــول ئهزمىلىكــتىن-ئېڭــى ھىجــرەت

 بېرىــــپ، خــــاتىمه شــــۈكرىۋازلىققا ئۇرغۇتۇشــــنى، جاســــارەتنى

ــۆزىگه ئویغىتىــشنى تۇیغۇســىنى یاشــاش ئىجاتكــارانه ــۋى ئ  مهنى

 ئېڭـى  ھىجـرەت . ئهزىـز  بهكمـۇ  بىـلهن  قىلغـانلىقى  ئاساس-ئۇل

 مهھهللىـسىدىكى  ئۆزىنىـڭ  كهچكىـچه  ئهتىگهنـدىن  ئـادەم  مول

 دەس ئورنىــدىن. ئولتۇرىۋەرمهیــدۇ یۆلىنىــپ ســۆگهتكه دوڭغــاق

 مهھهللىـدىن  خوشـنا  مهھهللىلهرگه، خوشنا بىلهن ئۆزى تۇرۇپ،

 بېرىـــپ، شـــهھهرلهرگه-كهنـــت باشـــقا بولغـــان یىـــراق تېخىمـــۇ

 باقىــــدۇ؛ كۆزىتىــــپ پائــــالىیهتلىرىنى تۇرمــــۇش باشــــقىالرنىڭ

: باقىــدۇ ئۆگىنىــپ ســهنئهتلىرىنى-ھــۈنهر ئىلغــار باشــقىالرنىڭ

 ئېقىپ قوشۇلۇپ ئېقىنىغا بېسىش ئالغا ئىلگىرىلهش، جاھاننىڭ

ــدۇ ــسى،. باقى ــرەت قىسقى ــى ھىج ــول ئېڭ ــادەم م ــاللىقتىن ئ  رېئ

 ئۆتمۈشـتىن  یاشاشـتىن،  پاسـسىپ  قېیىـداپ  ھهممىدىن زارلىنىپ،

 ئىجاد ئېلىپ، ئۈمىد كهلگۈسىدىن ساۋاق، رېئاللىقتىن تهجرىبه،

  .باقىدۇ ئهۋزەل بهك ھهممىدىن یاشاشقا ئىجتىھادىي بىلهن

ــرەت ــى ھىجــ ــابهت،-ئېڭــ ــشىش رىقــ ــایىكى بهسلىــ  بهجــ

ــالىتىگه جهڭ قۇچاقالشــما ــرگهن ھ ــادا، بۈگــۈنكى كى  ئهڭ دۇنی

 ئاڭـدۇركى،  باھـا بى ۋە زۆرۈر ئهڭ ئهرزىیدىغان، ئهڭ یارایدىغان،

-ئوخچـۇپ  دەریـادەك  ھامـان  ئـاڭ  بـۇ  قېنىـدا  ئهسـلى  ئۇیغۇرنىڭ

  !ئاقىدۇ ئوخچۇپ
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  ھىجرهتتىن مهقسهت نۇسرهت . 3

  تېڭىنى كۈتۈۋېلىشتۇر  

 توغرا (»ھىدایهت «نىڭ »ھىجرەت «چۈشهنچهمچه، مېنىڭ

 قىلــسا (»جــایىز «ســى،»ھ «نىــڭ)یېــتىش مۇرادىغــا بىــلهن یــول

ــدىغان، ــك بولى ــڭ)ئىجازەتلى ــى،»ج «نى ــسالهت «س ــۇرچ، (»رى  ب

 »نۇســـرەت «ۋە ســـى »ر «نىـــڭ) تېگىـــشلىك قىلىـــشقا جهزمهن

ــبه،( ــالىبىیهت غهلى ــڭ)غ ــىدىن»ت «نى ــب س ــان تهركى ــر تاپق  بى

 پهقهت مهنبهســىدۇركى، خاســىیهت ئهمهلىیهتــته بولۇشــى كهلىــمه

 مهقـسهتلىك  دۇرۇس ئهقىدىلىك، پاك ئىنسان قىلغۇچى ھىجرەت

 تېڭىنــى نۇســرەت ئۇنىڭــدىن لىــدىكهنبو نىــشانلىقال ئېنىــق ۋە

 + جایز +  ھدایت \ ھجرت یهنى،. ئىشتۇر مۇقهررەر كۈتۈۋېلىش

 ئىجازەتلىـك  مـاقۇل،  + چىقىـش  یولغـا  توغرا \ نسرت + رسالت

  غالىبىیهت + ئىش تېگىشلىك قىلىشقا جهزمهن بۇرچ، + ئىش

 ۋە چۈشـــهنچه مۇشـــۇنداق مهن! ئهۋالدالر ئوقۇغـــۇچى ئـــى،

 تهھـسىل  ئىلىـم  ئۈچـۈن،  بولغىنىم ساھىب ئهقىدىگه مۇشۇنداق

 ۋە جىـددىي  تولىمـۇ  سـهپىرىمگه  بىـر  ھهر قىلغان ئۈچۈن قىلىش

 بىـــر ھهر نهتىجىـــدە،. قىلـــدىم مۇئـــامىله ئهســـتایىدىل تولىمـــۇ

  !قازاندىم نۇسرەت چهندىكىدەك ھىجرەتتىن قېتىملىق

 مهكــتهپكه ئـالىي  كېلىــپ بېیجىڭغـا  بىــلهن، ئالـدى  یهنـى 

 تىرىــشچانلىق زور ئهڭ بىلىــپ، جــرەتھى بۈیــۈك كىرىــشىمنى

 خهنـزۇچه -ئۇیغـۇرچه  كهسـپىم : باشـلىۋەتتىم  ئۆگىنىشنى بىلهن

ــانلىق ــدى تهرجىمــ ــتازىم. ئىــ ــۇرچه«: ئۇســ ــزۇچه-ئۇیغــ  خهنــ

 مۇكهممهل-ئاساسى قازىنىشنىڭ نۇسرەت كهسپىدە تهرجىمانلىق

 پىداكار ئادەم قىلغان گهپنى بۇ. دېدى »بىلىمىدۇر تىلى ئۇیغۇر

 مهشـھۇر  (»ئائىله «،»سهرگهردانلىقى روبىنسوننىڭ «مائارىپچى،

 نـادىر  سىرتىدا ۋە ئىچى دۆلهت قاتارلىق) یازغان باجىن یازغۇچى

 قىلغـان  تهرجىـمه  ئۇیغۇرچىغـا  ئهسهرلهرنى داڭلىق سانىلىدىغان

 مهن. ئىــدى ) 2006-1931 (تۆمــۈر  خهمىــت  تهرجىمهشــۇناس

ــۈم، ئۇســتازىمغا ــڭ چىنپۈتت ــنىگه ئۇنى ــشهندىم، دېگى ــڭئۇ ئى  نى

ــویىچه كۆرسهتمىـــسى  زېھنىمنـــى ئاساســـلىق: قىلـــدىم ئىـــش بـ

 بىلىملىرىنــــى ئهدەبىیــــاتى-تىــــل ئۇیغــــۇر مهركهزلهشــــتۈرۈپ،

 مـۇكهممهل  ئۆگىنىـشىم ... قىلـدىم  سـهرپ  ئایىمـاي  ئۆگىنىشكه

 ھهپتىـدە  ھهر. ئىدى ئىنتىزاملىق مهھكهم ۋە ئىدىتلىق پىالنلىق،

 ھهر تـۈرىمهن، پۈت ئىـشنى  قایـسى  ئایـدا  ھهر قىلىمهن، ئىش نېمه

ــهۋىیهگه قایـــسى یىلـــدا ــته، یېتىـــشىمهن، سـ ــاي ھهپـ ــۈن ئـ  ئۈچـ

. ئىـدى  بار پىالنىم ئومۇمىیهتلىك بولسا، ئۈچۈن یىل كونكرېت،

 پىالنى  یىللىق بهش یاكى یىللىق، ئۈچ ھۆكۈمهتنىڭ دۆلهتنىڭ،«

ــدىكهنۇ، ــڭ بولىـــ ــېمه مېنىـــ ــۈن نـــ ــداق ئۈچـــ ــم ئۇنـــ  پىالنىـــ

 ۋە ئۆزلۈكــۈمگه ،ئــۆزۈمگه ھهمىــشه مېنىــڭ بــۇ-»بولمایــدىكهن

 قامچا قىلىدىغان ھهیدەكچىلىك تۇیغۇمغا نازۇك ۋۇجۇدۇمدىكى

ــدى ســـۆزۈم ــر ھهر ھىجرەتتىكـــى مهن. ئىـ ــات كۈنلـــۈك بىـ  ھایـ

 ئىبـــــادەت نورمـــــامنى تۇرمـــــۇش كۈنـــــدۈلۈك پائـــــالىیىتىمنى،

: ھېـسابلىدىم  پائـالىیهت  جىـددى  ۋە مـۇقهددەس  دەرىجىسىدىكى

ــى ــسراپ ۋاقىتنــ ــدىم؛ ئىــ ــېچ قىلمىــ ــر ھــ ــائ بىــ ــوش هتنىســ  بــ

ــدىم؛ ــشقا ھهر قویۇۋەتمىـ ــهمىمىیهت ئىـ ــالس ۋە سـ ــلهن ئىخـ  بىـ

 قىلمایـدىغان،  پۇشـایمان  كېـیىن  ئىشتا، قىلغان ھهر كىرىشتىم؛

 ھهقىقهتهنمـــۇ،. (تىرىـــشتىم بولۇشـــقا قالمایـــدىغان ئۆكۈنـــۈپ

ــادەتتۇركى، خـــالىس-ھىجـــرەت  نۇقتىغـــا بـــۇ ئهۋالدالر، ئـــى، ئىبـ

  )!قىلغایسىلهر دىققهت جهزمهن

 یىلى،-1975 ئارقىسىدا، تىرىشچانلىق ئىزچىل قمۇشۇندا

ــي ــلهر مهركىزىـ ــىتېتىنى مىللهتـ ــجه ئهال ئۇنىۋېرسـ ــلهن نهتىـ  بىـ

 مهكتىــپىمگه ئانــا تاللىنىــپ ئىچىــدىن ســاۋاقداش30 پۈتتــۈرۈپ،

   .بولدۇم ئوقۇتقۇچى قېلىنىپ، ئېلىپ

 ھایاتنىڭ  ئوقۇغۇچىلىق ئۆگهنگۈچى، بولۇشنى ئوقۇتقۇچى

 داۋاملىـق  بېـشى،  تۇرمۇشـنىڭ  ئىلمىـي  مـۇقىم  ئهمهس، خاتىمىسى

 پۇرســىتى، غهنىــمهت تاكاممۇللىشىــشنىڭ ئىلىمــدە ئىزدىنىــپ،

ــسپىي ــڭ مۇســتهقىل نى ــپ بىسمىلالھــسى ھایاتنى ــق بىلى  داۋاملى

 شـۇغۇللىنىپ  ئىزچىل ئاخىرىدا،. ئىزدەندىم داۋاملىق ئۆگهندىم،

 ئۇیغـۇر  ۋە ئهدەبىیـاتى -تىـل  ئۇیغـۇر  چاغاتـاي  كهسپىم كهلگهن

ــون ــ ئـ ــامى ىئىككـ ــستلىرى مۇقـ ــاتى تېكىـ ــىدە تهتقىقـ  ساھهسـ

 چاغاتــاي «بىــلهن، شــاراپهت شــۇ یهتــتىم؛ كامــالهتكه نىــسبهتهن

 خهتلىـك  مىـڭ  300 (»بایـان  مۇپهسـسهل  ھهققىدە تىلى ئۇیغۇر

 ،)نهشـــرى یىـــل-2004 نهشـــرىیاتى مىللهتـــلهر ئهســـهر، خـــاس

ــلىي« ــشى ئهسـ ــلهن یېزىلىـ ــۇر بىـ ــون ئۇیغـ ــى ئـ ــامى ئىككـ  مۇقـ

 تهتقىقـــات سېلىـــشتۇرما خهتلىـــك مىـــڭ 500 (»تېكىـــستلىرى

 چاغاتاي «،)نهشرى یىل-2005 نهشرىیاتى، مىللهتلهر ئهسىرى،

 ئهسـهر،  خـاس  خهتلىـك  مىڭ400(»گرامماتىكىسى تىلى ئۇیغۇر

ــون ئۇیغــۇر «ۋە) نهشــرى یىــل-2007 نهشــرىیاتى مىللهتــلهر  ئ

 مىـڭ  800 ( »تهتقىقـات  ئۈسـتىدە  تېكىستلىرى مۇقامى ئىككى

 ئۇنىۋېرسىتېتى مىللهتلهر مهركىزىي ئهسىرى، تهتقىقات خهتلىك

 ئهسـهرلهرنى  یىرىـك  قاتـارلىق ) نهشـرى  یىـل -2009 نهشرىیاتى،

  .ئهتتىم تهقدىم خهلقىمگه

 قۇتسال ۋە پارالق ئهڭ دۇنیاسىدا مۇسۇلمان یىلى،1984–

 جۇمھــۇرىیىتىگه ئهرەب ئىــراق ســانىلىدىغان بىــرى زېمىنننىــڭ

 خۇسۇســـهن لىرىمنىچـــاغ یهردىكـــى ئـــۇ ھىجرىتىمـــدە، قىلغـــان

 تېپىـشقا  پهرقلهرنـى  سېلىـشتۇرۇپ،  ئۇیغـۇرالرنى  بىلهن ئهرەبلهر

ــشىش ــانى تىرى ــۇ. قىلــدىم جهری ــت جهریانــدا، ب  باغــداد پایتهخ

ــهھرىدىن ــقا، ش ــله، باش ــۇفه، ھىل ــاال، نهجهف، ك ــرە كهرب  ۋە بهس

 زۆرۈرىیىتــى خىــزمهت. بولــدۇم شــهھهرلهردە قاتــارلىق كهركــوك

 ئوتتـۇرا  مىنىـستىرغىچه،  نازىر، تارتىپ دېھقاندىن ئاددىي بىلهن،

 پىروفېسسورى ئۇنىۋېرسىتېت تارتىپ، ئوقۇغۇچىسىدىن مهكتهپ

ــورلىرىغىچه ۋە ــى شــهھهر. ئارالشــتىم دوكت ــا مهنزىرىلىرىن  تاماش

 چاغـدا،  بىـر  بىـلهن  قىلىـش  زىیارەت ئىزالرنى قهدىمىي ۋە قىلىش

ــۇ ــي ئاش ــدە قهدىمى ــى زېمىن ــان، یېڭ ــى زام ــىنى دەۋر یېڭ  تۇرمۇش

 تۇرمــۇش كهیپىیــاتى، روھىــي ئۇالرنىــڭ خهلقنــى، كهچۈرۈۋاتقــان

 مهن. كــۆزەتتىم قویــۇپ كۆڭــۈل ئۇســلۇبىنى یاشــام ۋە قارىــشى

ــۇالرنى  تهڭ قهۋمـــغه بىـــر ھېچقانـــداق دۇنیـــادا بـــۇ ئـــۆزۈم ئـ

 بهزەن نهتىجىـدە، . سېلىـشتۇردۇم  بىـلهم  ئۇیغـۇرۇم  قىلمایدىغان

 هپىسىدىكىپهلس تۇرمۇش خۇسۇسهن،. سهزدىم پهرقلهرنى ئېنىق

ــك ــانلىقلىق ئهقىدىــسىدىكى ھایــات ۋە ئهمهلىیلى  جهھهتــته، ج

 ســــاھىب  ئارتۇقچىلىقالرغــــا روشــــهن  ئهرەبلىرىنىــــڭ ئىــــراق

 خـالىس  ۋە كـۆرگهن  بىـلهن  كۆزۈم ئۆز. بایقىدىم ئىكهنلىكىنى

 »تهسـىراتلىرى  ئىـراق  «ئاساسـىدا،  بایقىغـانلىرىم  بىلهن تۇیغۇم

 بۇنىـڭ . یـازدىم  خـاتىرە  ئـارتۇق  ئورىگىنالـدىن  بهشیۈز ماۋزۇلۇق

 تهلقىنلىـــق دېــگهن  »نۇقــسانالر  ئۇیغۇرۇمــدىكى  «ئىچىــدىكى 

 ر ئـا  ئـۇ  ش «یىلـى -1996 چـاغالردا،  كېیىنكـى  قىسمى مۇالھىزە

 مـاۋزۇلۇق  »ئهبگـالىق  ئۇیغـۇردىكى  «قىلغان ئېالن »مهدەنىیىتى

 ۋە خـۇرۇچ  یاخـشى  ئۈچـۈن  ئهسـىرىم  رېئالىزىم تهنقىدىي یىرىك

  .بولدى خېمىرتۇرۇچ قۇۋۋەتلىك

ــى،1996– ــسىر یىلـ ــۇرىیىتىگه ئهرەب مىـ ــان جۇمھـ  قىلغـ
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 ماسالشــتۇرۇپ پهننــى-ئىلىــم بىــلهن دىنــى ئىــسالم ھىجرىتىمنــى

ــي ــدۇرۇش تهرەققى ــشىۋاتقان ئۈچــۈن قل ــي تىرى ــلهت قهدىمى  مىل

ــۇپ كۆڭــۈل مىــسىرلىقالردىن ــۆگىنىش قوی ــپ، پۇرســىتى ئ  بىلى

ــتایىدىل ــدىم، ئهسـ ــق قویـــۇپ كۆڭـــۈل ئۆگهنـ ــدىم تهتقىـ . قىلـ

 رېئـالىزىم  تهنقىـدىي  مـاۋزۇلۇق  »ئهبگالىق ئۇیغۇردا« تىجىدە،نه

ــابىنى بهش كېیىنكــى ئهســىرىمنىڭ ــل ب ــي دەریاســىنىڭ نى  غهربى

ــزا «قىرغىقىـــــدىكى ــا »جىیـــ ــقان رایونىغـــ ــاھىرە جایالشـــ  قـــ

  ....پۈتتۈردۈم یېزىپ ائۇنىۋېرسىتېتىد

 مهركىزىـــي ھـــازىرقى دۇنیاســـىنىڭ تـــۈرك یىلـــى،1997–

 ئـۈچ  زامانىـسىدا  ئۆز قىلىپ، ھىجرەت گهئاناتولىیه یۇرتلىرىدىن

ــئهگه ــون یىگىــــرمه تهۋە قىتــ ــۋادىرات مىلیــ ــق كــ  كىلومېتىرلىــ

 ئىمپىراتورلـۇق  یـېقىن  ئهسىرگه ئالته دۆلهتكه قىرىق رایوندىكى

ــان ــۈك قىلغ ــۈركلهردىن بۈی ــىته ت ــۆگىنىش بىۋاس ــىتىگه ئ  پۇرس

. قىممهتلهنـدۈردۈم  ئېسىل ئاجایىپ پۇرسهتنىمۇ بۇ ۋە ئېرىشتىم

ــڭ ەتھىجــر ــسى پائالىیىتىمنى ــایرامىي مۇســا «بولغــان نهتىجى  س

ــدىي تــارىخى ‹یازغــان ــۇق (»تهتقىقــات ئۈســتىدە ›ھهمى  دوكتورل

ــسىیه ــىرىم دېسسېرتات ــلهن) ئهس ــمه « بى ــارە ئهم ــسىرى پ  »تهپ

 یازغان قارىھاجى زەرىف مۇھهممهد مۇپهسسىرى ئۇیغۇر ئاتاقلىق(

 مۇتـالىئه  خهلقىمنىـڭ  لهرنـى ) ئهسـىرى  تهپسىرشۇناسلىق یىرىك

  ...سۇندۇم ھوزۇرىغا

ــېلىھهم ــاجىرەتتىمهن، ھـ ــېلىھهم مۇھـ ــۋاتىمهن ھـ . ئۆگىنىـ

  !...؟ھه – پائالىیهت ئېسىل نهقهدەر ئۆگىنىش

ــۆگىنىش ــنىڭ ھىجرەتلىـــك ئـ  گـــۈلى؛-زىننىتـــى تۇرمۇشـ

  !نۇسرىتى ھایات قۇچار كاپالهت بىلهن ئۆگىنىش

  )شهنبه(كابىر ېد–9يىل –2006     

 بهش یــۈز ، بىنـا –9(ىۋېرسـىتېتى  بېیجىـڭ پىـداگوگىكا ئۇن   

  ) گىچه 18:00 تىن15:00كىشىلىك زال، سائهت 

)داۋامى كېلهر ساندا(      

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀  
  

  

  

  پارچه خىیالالر

  )نهسىر(

  

  )2008 (ئابالجان يۈسۈپ تهھۇر

  

  

  

  

 تـۇپراقالر  بۇ بېرىلگهن قىلىپ ماكانى ھایاتلىق ئىنسانالرغا

 قىلىنغاندەكال قهیت ئىسمىدا ئانا یهرشارى قوندۇرغان تېنىگه ئۆز

 ھالىغـا  چهمـبهر  لهنگىنىدەرتهسـۋى  یۈزىـدە  قهغهز ئـۇ . جىـسىم  شار

 چهمبهرلهرئارسـىدا  تـاالي  شـۇنىڭدەك  خـۇددى  ئىنـسانالر . چۈشىدۇ

 چهمـبهرلهردىن  بـۇ . ئىـكهن  مهھكۇم قىسمىتىگه یاشاش قىسىلىپ

 یاشاشنى دائىرىدە خاس ئۆزىگه پ،ئۇرۇنۇ قانچه چىقىشقا قۇتۇلۇپ

 بېسىمى چهمبهرلهرنىڭ بۇ ،تىرىشمىسۇن قانچه ئىنسان نئىستىگه

ــسى ۋە ــسىدا زەربى ــۇ چېكىنىــشكه، ئارقى ــۇم ئاش ــبهرلهر مهۋھ  چهم

 ئىنـــسان. بولىـــدىكهن مهجبـــۇر یاشاشـــقا ســـىقىلىپ ئارىـــسىدا

ــدىكى ــۇ ئالىمى ــبهرلهر، ب ــۇ چهم ــالقىالر ب ــۇ ھ ــۆپهیگهن قهدەر ش  ك

 قایـسى  كىرىـپ،  ھالقىغـا  قایـسى  كىشىلىرى بۈگۈننىڭ ئىكهنكى،

. ئىــــكهن یــــۈرەر تهمتىــــرەپ بىلهلــــمهي چىقىــــشنى ھالقىــــدىن

 ئـۆز  دەشـتلهردە -تـاغۇ  قىلىـپ،  ۋاسـى ەد لىق»ئارىف «قایسىبىرلىرى

 یهنىـــال بىـــراق قىلىـــسىمۇ، یاراتقانـــدەك ھالقىـــسىنى دۇنیاســـىنى،

ــاتلىق،  الرنىــڭھالقى بــۇ ئوخــشاش ئېتىقادقــا مىلــلهت، دۇنیــا، ھای

  .چىقالمایدىكهن دائىرىسىدىن

ــدىنال ئىنــسان  ھــالقىالر بهزى قىلىنغــان بهخــشهندە تۇغۇمى

. ئىـستهیدىكهن  ئالمـاقنى  دائىرىـسىگه  ئـۆز  ئۆمرىنى پۈتۈن ئۇنىڭ

 بۇ بهزىلىرى. ئىكهن بواللماس مۇۋەپپهق ئۇنىڭغا ھهرقاچان بىراق

 الهتكهكاپـ  ھایاتىنى ئۆز ھالقىالردا ئۆزگه ھالقىپ، چهمبهرلهردىن

ــگه ــاس ئىـ ــكهن قىاللمـ ــرىب. ئىـ ــۇ هزىلىـ ــالقىالر ئاشـ ــدە ھـ  ئىچىـ

  .ئىكهن كهچۈرەر زامانىنى پۈتۈن ،ئایلىنىپ ھالدا دەۋرىیلىك

 ئویلىنىلـسا،  یاخشىراق. بۇ ئىكهن ئالهم ھالقىلىق ئاشۇنداق

ــۇ ــۇم پهقهت. ئهمهس چىگىـــــشمۇ قهدەر ئـــ ــق مهلـــ  ۋە ئىزچىللىـــ

 خىـل  بىـر  ئارىـسىدا  قىالرھال بۇ. بۇ ئىكهن دۇنیا ئىگه ھالقىلىققا

 یۇ،- ئۆتتى  ئادەملهر تاالي كهچۈرۈپ ھایاتنى قایتىالنما رەۋىشتىكى

ــى ــامى ھــېچ. كهتت ــدى ن ــایرىملىرى. قالمى ــۇ ئ ــزچىللىقتىن، ش  ئى

ــایرىم ــڭ ئ ــسىدىن ھالقىالرنى ــپ، چهكلىمى ــۆز چىقى ــىنى ئ  ساھهس

 دەپ »تــارىخ «یاراتقىنىــدا، ھالقــا بېــزەپ،  بىــلهنشــهیئىلهر یېڭــى

ــان ــۇ ئاتالغـ ــۇقهددەس بـ ــڭ مـ ــق كىتابنىـ ــهھىپىلىرىگه توزانلىـ  سـ

.ئىكهن بوالر مۇشهررەپ یېزىلىشقا
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تىمــدىن ئایرىلىــپ نهق ئــون ئــالته یىــل  ئوقۇغۇچىلىــق ھایا

. بولغاندا یهنه بىر قېتىم ئوقۇغۇچىلىق ھایاتىغـا قایتىـپ كهلـدىم          

ــى -1994 ــداگوگىكا  -7یىلـ ــىنجاڭ پىـ ــپىم شـ ــا مهكتىـ ــدا ئانـ ئایـ

ئهدەبىیـات كهسـپىدىن ئایرىلغـان    –ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇیغۇر تىل  

ــدا  ــېلهرمهن   «چاغ ــپ ك ــا یهنه قایتى ــتهپ قوینىغ ــالىي مهك دەپ » ئ

 -9یىلى  -2010 یىل ئۆتكهندە،    16ئارىدىن  . ویلىمىغان ئىدىم ئ

ــى یهنه بىــر قېــتىم ئــالىي مهكــتهپ    ئایــدا تهقــدىرنىڭ شــامىلى مېن

  .قوینىغا قایتۇرۇپ كهلدى

ــدا     ــان چېغىم ــىتېتىدا ئوقۇۋاتق ــداگىكا ئۇنىۋېرس ــىنجاڭ پى ش

لوبهي ئىسىملىك دوختۇر شائىرنىڭ بىر پارچه شېئىرىنى ئوقۇغـان         

ــدىم ــې . ئىــ ــۇ شــ ــدىن   «ئىردا بــ ــۈ دوختۇرخانىــ ــۇر، مهڭگــ دوختــ

دېگهن مىسراالر بار بولۇپ، ئهینى چاغـدا    » چىقالمایدىغان كېسهل 

بــۇ ھهســـرەتلىك مىــسراالر ماڭـــا باشــقىچه تهســـىر قىلغـــان ھهم    

  .ئۇزاققىچه ئویغا سالغان ئىدى

شىنجاڭ مائارىپ ئىنىستىتۇتىدىن ئىبارەت ئـالىي مهكـتهپكه     

ــشىم مه  ــسىم قىلىنى ــزمهتكه تهق ــۇ مهڭگــۈ   خى ــدا مېنىم ــۇم نۇقتى ل

. مهكتهپــتىن ئایرىاللمایــدىغان ئوقۇغۇچىغــا ئایالنــدۇرۇپ قویــدى

تهكتىگه -مهن شائىر لوبهي شېئىرىنىڭ چوڭقۇر مهناسىنىڭ تېگى      

یېــزىش تــوغرا كهلــسه لوبهینىــڭ شــېئىرىنى . یهتكهنــدەك بولــدۇم

ئوقۇغۇچىمهن، مهڭگـۈ مهكتهپـتىن   . مۇنداق ئۆزگهرتىش مۇمكىن  

  ...غانچىقالمایدى

لېكىن، ئالىي مهكتهپتىن چىقالمىغان بىلهن ئوقۇغۇچىلىـق        

ئىلگىـرى تهربىیهلىـنىش ئـوبىیكتى بولـسام       . ھایاتتىن ئایرىلـدىم  

مهكتهپ قورۇسـىدىن ئایرىلمىغـان   . ئهمدى تهربىیهلىگۈچى ئىدىم 

ئوقۇغۇچىـدىن ئىبـارەت نۇرغـۇن      . بىلهن رولۇم ئۆزگهرگهن ئىـدى    

مهلۇم نۇقتىدىن  .  كۈتۈپ تۇراتتى  ئاق قهغهز مېنىڭ الیىھهلىشىمنى   

قارىغاندا ئالىي مهكتهپتىكـى مهلـۇم ئۇسـتازنىڭ بىـر ئوقۇغـۇچىنى            

یېتهكلىشى ۋە ئۇنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن یول خهرىتىسى سىزىشىغا       

یاردەملىشىشى بىـر ئوقۇغۇچىنىـڭ كهلگۈسـى ھایاتىغـا پۈتـۈنلهي           

تهسىر كۆرسىتىدىغان، قارىماققا ئوڭـاي لـېكىن بهكمـۇ جاپـالىق،           

مهن ئـالىي مهكتهپـته     . مهسئۇلىیهت تهلهپ قىلىدىغان ئىـش ئىـدى      

  .مانا شۇنداق بىر جهریاننى باشتىن كهچۈرگهن ئىدىم

بىلمهي -ئۆزۈم بىلىپ. ئهمدى ھایاتىم پۈتۈنلهي ئۆزگهردى

ئهڭ شهرەپلىك ۋە جاپالىق بىـر خىزمهتنـى ئۆمۈرلـۈك یـول قىلىـپ              

  .تاللىۋالغان ئىدىم

  . باھار كهلدىئون ئالته قېتىم قىش كېتىپ

ھهربىـــر قېـــتىم . ئوقۇغۇچىلىـــق ھایاتقـــا ھهۋەس قىالتـــتىم

قىیىنچىلىققـا ئۇچرىغانـدا ئـالىي مهكتهپـته ئـۆتكهن كــۈنلىرىمنى      

  .ئهسلهیتتىم

ئــالىي مهكتهپتىكــى بهش یىللىــق ھایــاتىمنى مهكتهپنىــڭ     

ــپ،     ــالپ بېرىـــ ــوڭچه تاشـــ ــسىغا ئـــ ــیهلهش پىروگراممىـــ تهربىـــ

ــدىم  ــۆتكهن ئىــ ــسۆڭهكتهك ئــ ــېكى. ئاقــ ــڭ  لــ ــر ئادەمنىــ ن، بىــ

ــاس    ــسىغا م ــیهلهش پىروگراممى ــڭ تهربى ــستىقبالىنىڭ مهكتهپنى ئى

ھالــــدا تــــۈزۈلگهن شهخـــــسكه خــــاس ئــــۆزىنى تهربىـــــیهلهش     

پىروگراممىسى ۋە پىالنى بىلهن بىرلهشكهندىال ئانـدىن ھهقىقىـي         

ئۆز یولىغا چۈشىدىغانلىقىنى بىلهلمىگهن، ھېچكىم ماڭا شـۇنداق       

 ھهم شـىنجاڭ پىـداگوگىكا   ،هرمىگهنبىر ئىشنىڭ بارلىقىنى دەپ ب    

ــالىي مهكــتهپ مهدەنىی   تــى هئۇنىۋېرســىتېتىدا تېخــى شــۇنداق بىــر ئ

بىز كهلگهندە قۇرۇلغىنىغا ئهمـدىال ئـون       . شهكىللهنمىگهن ئىدى 

  .یىل بولغان بۇ مهكتهپ بىزگه ئوخشاش یاش ۋە گۆدەك ئىدى

پىالن .  پىالنسىز بهش یىلنى ئۆتكۈزدۈميشۇڭا مهن شهخسى

نلىرىم كهلگۈسى ھهققىدىكى تاتلىق خىیالالردىن ئىبارەت      دەۋالغا

كونكرېتالشـــتۇرۇلمىغان، ئىجـــرا قىلىـــش تهرتىپـــى یـــوق  . ئىـــدى

شهخسى تهرەققىیات پىروگراممىسىسىز بهش . مهۋھۇم خىیال ئىدى

ــۈزدۈم  ــدىن ھــېس     . یىلنــى ئۆتك ــان چاغــدا ئان ئوقۇتقــۇچى بولغ

  .الىقىم ئىكهنقىلدىمكى، بۇ ھایاتتا سادىر قىلغان ئهڭ زور خات

ھایاتىمنىڭ ئهڭ مـۇھىم بهش یىلـى نۇرغـۇن ئـاق بهتلهرنـى            

ــكهن ئىــدى  ــدۇرۇپ ئۆتــۈپ كهت ــویالپ  . قال ئهنه شــۇنداق چاغــدا ئ

نـاۋادا ئـالىي مهكـتهپ ھایـاتىم ئىككىنچـى قېـتىم قایتـا              «قاالتتىم  

  .دەپ» !ھه-كهلسه

یېــشىمغا قایتىــپ ئــالىي مهكــتهپ ھایــاتىنى قایتــا   17نــاۋادا 

ولغان بولسا بهش یىللىق ھایاتىم ئۈچۈن مـۇكهممهل     باشلىغىلى ب 

بهش یىل ئىچىدە بۇ پىالننى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا     . پىالن تۈزەتتىم 

ــشاتتىم ــدىغان  . تىرىــــ ــم بولىــــ ــدا الزىــــ ــزمهتكه چىققانــــ خىــــ

  .قابىلىیهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزۈمدە ھازىرالیتتىم

 تۆۋەندىكى ئىـشالرنى چوقـۇم    ،يۇمهیلى قایسى كهسپته ئوق   

  .گه ئاشۇراتتىمئهمهل

نگلىزتىلىـدا  ى ۋە ئ  خهنزۇ تىلى ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل بىلهن     

یېــــزىش، ســــۆزلهش، ئــــاڭالش، ئــــۆزى خالىغــــانچه ئىــــشلىتىش 

  .سهۋىیهسىگه یهتكهن بوالتتىم

ئهســته تۇتــۇش قابىلىیىتىمنىــڭ چېكىنىــپ كهتمهســلىكى     

ئۈچــۈن كۈنــدە بىــرەر چهتــئهل تىلىــدىكى تېكىــست یــاكى بىــرەر  
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ــېئ   ــسىل شـ ــارچه ئېـ ــادالیتتىمپـ ــال  . ىرنى یـ ــق ماقـ ــۇر خهلـ -ئۇیغـ

 نۇتــــــۇق ،تهمــــــسىللىرىنىڭ زور كــــــۆپچىلىكىنى یادلىۋېلىــــــپ

زېرىككهندە ئۆزۈم یادلىۋالغـان ئېـسىل      . قابىلىیىتىمنى ئاشۇراتتىم 

  .شېئىرالرنى دېكلىماتسىیه قىلىپ قهلب دۇنیایىمنى بېیىتاتتىم

ھهركـۈنى   . ساغالم بهدەن ئادەمنىڭ ئهڭ مۇھىم بایلىقىـدۇر       

ــشىلهر ھهۋەس    ب ــیهلهپ كى ــى تهربى ــپ بهدىنىمن ــائهت چېنىقى ــر س ى

ساغالم بهدەن ئارقىلىق كېیىنكى    . قىلغۇدەك بهدەنگه ئېرىشهتتىم  

  .تهتقىقات ۋە ئىزدىنىشلىرىمنى كاپالهتكه ئىگه قىالتتىم

 ئالىي مهكتهپنىڭ ،ئوقۇش پۈتتۈرۈش بىلهنال توختاپ قالماي

 ئۆزۈمنى سىناپ ،قاتنىشىپئاخىرقى یىلى ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانىغا 

ــۆرەتتىم ــۇرۇپ   . كــ ــاي تــ ــتىن چىقمــ ــسا مهكتهپــ ــۇمكىن بولــ مــ

ــۇقنى تۈگىتىــپ كهلگۈســى ھایاتىمغــا ئاســاس ســاالتتىم   . دوكتورل

قاتــارلىق ئىمتىھانالرغــا  » توفېــل«چه ئۆگىنىــپ ئىنگلىــزتېخــى 

  ... ئوقۇش مۇكاپات پۇلى ئېلىپ چهتئهللهردە ئوقۇیتتىم،قاتنىشىپ

ــش   ــالىي مهكتهپــته ئى ــتىم    ئ ــر نهچــچه قې ــدا بى لهش جهریانى

خېـنهن ئۇنىۋېرسـىتېتى    . ئوقۇغۇچى بولـۇش پۇرسـىتىگه ئېرىـشتىم      

ئهدەبىیات ئىنىستىتۇتىدا بىر یىـل ئهدەبىـي تهنقىـد بـویىچه بىلىـم            

مهن . لېكىن، بۇ ھهقىقىي ئوقۇغۇچىلىـق ئهمهس ئىـدى       . ئاشۇردۇم

. ھهرقــانچه تىرىــشىپمۇ ئوقۇغۇچىلىــق تۇیغۇســىغا چۆمۈلهلمىــدىم 

خېنهن ئۇنىۋېرسـىتېتىدىكى ئىلمىـي كهیپىیـات، ئىلمىـي روھ ماڭـا        

نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئاتا قىلغـان بولـسىمۇ، لـېكىن ئوقۇغۇچىلىـق           

  . تۇیغۇسى ئاتا قىاللمىدى

بىــراق، خېــنهن ئۇنىۋېرســـىتېتىدا قایتىــدىن ئوقۇغۇچىلىـــق    

. دەۋرىگه قایتىش ئۈچۈن ھایاتىمدىكى چوڭ بىر قهدەمنى باسـتىم        

. نۇرغـۇن چـاال نهرسـىلهرنى تولۇقلىـشىم الزىـم ئىـدى           ئۆزۈمدىكى  

. مهن ھېچكىمگه ئۇقتۇرماي ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانىغا تىزىمالتتىم

قهدىمىـــي كهیفېـــڭ شـــهھىرىنىڭ ســـوغۇق بىـــر ئهتىگهنلىكـــى      

ئاســـپىرانتلىق ئىمتىھـــانىنى مۇۋەپپهقىیهتلىـــك بېرىـــپ تۈگىتىـــپ 

پ ئـۆتمهي  ئارىدىن كۆ. ئۈرۈمچىگه قایتىش ئۈچۈن یولغا چىقتىم    

ــ  ــپىرانتلىق ئىمتىھانىدىـ ـــن ئۆتكـئاسـ ــ ـهنلىكىـ ــان بولـ . دىـم ئایـ

ئایـــدا شـــىنجاڭ ئۇنىۋېرســـىتېتى فىلولـــوگىیه    -9یىلـــى -2008

ــدۇم   ــۇچى بولـ ــمىي ئوقۇغـ ــستۇتىغا رەسـ ــىنجاڭ  . ئىنىـ ــا شـ قولۇمغـ

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىـق كېنىشكىـسىنى تاپـشۇرۇۋالغاندا       

  .چكىسىدەك تېپىچهكلىدىقهلبىم بىر قېتىم ھایاجاندىن قۇش با

لـــېكىن، شـــىنجاڭ ئۇنىۋېرســـىتېتىدا  ھهقىقىـــي مهنىـــدىكى 

ئىككـى بایغـا بىـر     . ئوقۇغۇچىلىق  دەۋرىـگه قایتىـپ كېلهلمىـدىم       

شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتقا بېرىــپ   . مــاالیلىق ھایــاتىم باشــالندى  

ئىككى سائهت دەرس ئاڭلىسام، شـىنجاڭ مائارىـپ ئىنىـستىتۇتىغا          

مهن . ائهت دەرس ئۆتۈشـۈم كېـرەك ئىــدى  قایتىـپ یهنه ئىككـى ســ  

مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن تولۇق ئوقۇغـۇچى بولـۇش پۇرسـتىگه          

  .ئېرىشهلمىگهن ئىدىم

ــلهن ھهش ــۈچه –ئىنتـــــایىن ئالدىراشـــــلىق بىـــ پهش دېگـــ

مهن ھایاتىمدىكى یهنه بىر زور     . ئاسپىرانتلىق ھایاتىم ئاخىرالشتى  

تىھانىغا قاتنىشىپ  یېڭى نىشان دوكتورلۇق ئىم   . قارارنى چىقاردىم 

  .مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇش ئىدى

ــدا    ــك ھالــ ــشىپ، مۇۋەپپهقىیهتلىــ ــگه ئېــ ــارزۇیۇم ئهمهلــ ئــ

یىلــــى مهركىزىــــي مىللهتــــلهر   -2010ئىمتىھانــــدىن ئۆتــــۈپ  

ئهدەبىیـاتى  -ئۇیغۇر تىـل  . ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولدۇم  

پىرانتلىققا قوبــۇل تــى یۆنىلىــشى بــویىچه دوكتــور ئاســمهدەنىیهۋە 

-1989. قایتىدىن ئوقۇغۇچىلىـق ھایـاتىنى باشـلىدىم       . قىلىندىم

یىلــى شــىنجاڭ پىــداگوگىكا ئۇنىۋېرســىتېتىغا كېلىــپ ئوقۇغــۇچى  

. بولغاندەك مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتىغا كېلىپ ئوقۇغۇچى بولدۇم     

تاماق كارتىسىنى كۆتـۈرۈپ ئوقۇغـۇچىالر ئاشخانىـسىدىن تـۇنجى          

هنـــدە ئوقۇغـــۇچى بولغانلىقىمغـــا ھهقىـــقهتهن گېقېـــتىم تامـــاق ی

  .ئىشهندىم

. ئهمدىكى مهن ئېنىق پىالنى ۋە نىشانى بار ئوقۇغۇچى ئىدىم

  .كۇنتىمنىڭ ھېسابى بار ئىدىېھهربىر مىنۇت ۋە س

ــهرخىل   ــسىدىكى سـ ــىتېتى كۈتۈپخانىـ ــلهر ئۇنىۋېرسـ مىللهتـ

ــوڭ   ــودىكى ئهڭ چــ ــدىكى جۇڭگــ ــڭ یېنىــ ــابالر، مهكتهپنىــ كىتــ

تلىك كۈتۈپخانا مېنى ماگنىتتهك ئۆزىگه تارتىـپ       دۆله-كۈتۈپخانا

لېكىن، ئۇنچىلىك . نۇرغۇن كىتابالرنى ئوقۇغۇم كېلهتتى   . تۇراتتى

شـۇنداقتىمۇ ئـۆزۈمنى كىتابقـا      . ۋاقتىم، زېھنىي كۈچۈم یوق ئىـدى     

  .پهرۋانىدەك ئۇراتتىم

یىـل   16لـېكىن، بـۇ     . ئوقۇغۇچىلىق ھایاتقا قایتا ئېرىشتىم   

ــى ئوقۇغۇچىلىــ  ــۋەتته ئىلگىرىك ــات ئهمهس، ئهل ــۈنكى . ق ھای بۈگ

ئوقۇغۇچىلىق ھایاتىمنىڭمۇ ئۆزىگه خاس مهنه ۋە نىـشانلىرى بـار       

مۇھىمى مهن بۈگۈنكى نېمه ئۈچۈن ئوقۇش، ئۆزىنى قانداق   . ئىدى

ــداق      ــاللىققا قان ــۈزۈش، خۇش ــاتنى قانــداق ئۆتك ــیهلهش، ھای تهربى

ــېلىش روھىغــا    ــشتىن ھــوزۇر ئ ــشىپ ئۆگىنى ــشىش، رىقابهتلى ئېرى

ئـۈچ یىللىـق ئوقۇغۇچىلىـق ھایـاتىم        . ىگه بىر ئوقۇغۇچى ئىـدىم    ئ

  .ھهققىدە ئىنتایىن ئېنىق نىشان ۋە یول خهرىتهم بار ئىدى

ئادەمنى خۇشـال قىلىـدىغان بىـر نۇقتـا، مهن ئوقۇۋاتقـان بـۇ          

ــتهپ    ــالىي مهك ــۇكهممهل ئ ــتهپ م ــش  مهدەنىیهمهك ــا قىلى ــى بهرپ ت

كراتىیه وم ۋە دېمـ   ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان، مهكتهپتىن بىر خىل ئىلى     

 56جۇڭگــودىكى . ھاۋاســى ئۇرغــۇپ تۇرىــدىغان بىــر جــاي ئىــدى 

ــ  ئــارا -رى مۇشــۇ مهكــتهپ ھویلىــسىدا ئــۆز   ۇمىللهتنىــڭ تهپهكك

ــتۇراتتى  ــدىیه ئالماشـ ــشىپ ئىـ ــتهپ  . ئۇچرىـ ــۇ مهكـ ــدا بـ ــۇ نۇقتىـ بـ

ــكه     ــتۈن ۋە ئهۋزەللىك ــتىن ئۈس ــداق مهكتهپ ــودىكى ھهرقان جۇڭگ

 شـۇنداق  ،ق تهربىیهلهیمهن دېسه ئادەم بۇ یهردە ئۆزىنى قاندا    . ئىگه

  .تهربىیهلهیدىغانغا ئىمكان بار ئىدى

 ئۇستازلىرىم ئىنتایىن پىشقان، ئىلىمدە كامـالهتكه یېتىـپال        

قالماي، ھایـات ھهققىـدە ئـۆزىگه خـاس یهكـۈنگه ئىـگه، ئـادەمنى             

. قانـــداق نىـــشانغا یېتهكلهشـــنى بىلىـــدىغان كىـــشىلهر ئىـــدى     

 ئۇرغـۇپ تۇرىـدىغان، ئېنىـق       ساۋاقداشلىرىم یاش ۋە زېھنـى كـۈچى      

ــت ۋە      ــا یىگى ــگه بهرن ــا ئى ــرىش روھىغ ــان بې ــگه، قۇرب ــشانغا ئى نى

یاتاقداشلىرىم شۇنداق تىرىشچان ۋە ئـۆزىنى  . نازىنىن قىزالر ئىدى 

.ئىلىم ئۈچۈن بېغىشلىغان بهردەم یىگىتلهر ئىدى

-مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسـىتېتى ئۇیغـۇر تىـل     : ئاپتور(

  )یىللىق دوكتورانتى-2010ى ئهدەبىیات فاكۇلتېت

ئۆمهرجان ئىسمائىل ئارتۇچى:  تهھرىرى                          
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مهۋجۇدلۇق شهیئىلهرنىڭ ھېس قىلىشقا بولىدىغان مـاددىي    

ئىنـساننىڭ مهۋجۇدلـۇقى    .  تهرەپلىرىنىڭ مۇجهسسىمى  يۋە مهنىۋى 

ــشىدۇ ۋە روشهنلىــشىدۇ   ــاتلىق ســهپىرىدە كونكرېتلى . ئۇنىــڭ ھای

ا مهئىـشهتلىرى ئىچىـدىن مهنه ئىـزدەش جهریـانى ۋە ئۇنىــڭ     دۇنیـ 

ــىدۇ    ــا باسـ ــق تامغـ ــا  پهرقلىـ ــسان ھایاتىغـ ــسى ئىنـ مهنه . نهتىجىـ

ئىزدەشـتىن ئىبـارەت ھایـاتلىق سـهپىرىدە ئوخـشاش مهۋجۇدلۇقتــا      

 بولـسىمۇ،   يمهۋجۇدلـۇق ئومـۇمى   . ئوخشىمىغان مهنه زاھىر بولىدۇ   

ولۇشـى تهقـدىرنى   مهنه كۈنسېرى خاسلىشىدۇ، مهنىنىـڭ قانـداق ب   

بــۇ خــۇددى ئانــا ئــۇرۇقتىن ئۈنــدۈرمه بولغــان بىــر   . بهلگىلهیــدۇ

-لهكته مىڭ خهمهكنىڭ چۈشكىنىگه، بهزى خهمهكـلهر تـاالش        ېپ

قىرىنـى  -تارتىشتا قالغان بولسا، یهنه بهزىلىرىگه ھېچكىممۇ كۆز  

. بۇنىڭغـــا دەلىـــل كـــۆپ. ســـېلىپمۇ قویمىغانلىقىغـــا ئوخـــشایدۇ

 ئهممــا كۈلكىــدە ئىپــادىلهنگهن مهنه ئــاالیلۇق، ھهمــمه كۈلىــدۇ،

ھهمــمه ســۆزلهیدۇ، ھــالبۇكى، تىلـــدىكى مهنه ۋە    . ئوخــشىمایدۇ 

ــدۇ   ــق بولى ــان پهرقلى ــاھهت ھام ــدۇ،   . پاس ــات قىلى ــمه ئىجتىھ ھهم

ئهپسۇسكى، ئىلىمدىن كهلگهن ئاپهت، بهزىدە ئۇنىڭ ئامىتىـدىن       

  . زور بولىدۇ

ئهمـــدى بىـــز تهرەققىیـــات چـــۈمبىلى ئاســـتىدىكى تىلنىـــڭ 

ــا ئـــۈلپهت بولـــۇپ، مهۋجۇدلـــۇق ۋە مهنىنىـــڭ  كۆ ڭـــۈل ئىزھارىغـ

  : زىددىیهتلىك مۇناسىۋىتىنى كۆرۈپ باقایلى

  تىلنىڭ كۆڭۈل ئىزھارى
ــۆزگهرتتى   ــانى ئـ ــى دۇنیـ ــارەك قهدىمـ ــڭ مۇبـ . تهرەققىیاتنىـ

دۇنیـا كېڭىـیىش   . ئىنـسانىیهت ئۇنىڭـدىن كـۆپ مهنپهئهتلهنـدى    

 بــۇزۇپ  ئــاڭ چېگرالىــرى . بىــلهن بىــرگه ئۈزلۈكــسىز تارایــدى   

كىــشىلهر ئۆتمۈشــته ھهتتــا تېخــى تۈنۈگــۈنال قوبــۇل  . تاشــالندى

قىلىش ئهسال مۇمكىن ئهمهس دەپ قارالغان شهیئى، ھادىسىلهرگه 

ھــېچ ئىككىلهنمهســتىنال، ئویلىنىــپ ئولتۇرماســتىن خۇشــاللىق     

ــورۇن      ــۇر قاتالملىرىـــدىن ئـ ــلهن قهلـــب دۇنیاســـىنىڭ چوڭقـ بىـ

ــۆزىچه ئۇنىڭغــا ھهۋەس قىلىــدىغان، چو. بېرىــشتى ــدىغان، ئ قۇنى

كـۆز  -نهرسىلىرىنى كـۆز  » ئۆتمهس ماتا، زورالپ ساتا   «كۆرەڭلهپ  

  . قىلىشىدىغان بولدى

ــۆزگهرتتى  ــساننى ئـ ــات ئىنـ ــسان  . تهرەققىیـ ــۈنكى ئىنـ بۈگـ

» سـاددا، نـادان   «ئـۇالر ئۆتمۈشـتىكى     . تۈنۈگۈنكى ئىنسان ئهمهس  

» ئهقىــل پهرىــزات بېلىقــى«غهربنىــڭ . ئىنــسانالرغا ئوخــشىمایدۇ

ــېالن قىلــدى  ئۇالر ــسانىلىرىگه جهڭ ئ ــڭ گــۈزەل ئهپ ــسان . نى ئىن

ئۆزلىرىنى ساراڭ، دەلدۈش، بىمهنه، ھایۋان     . ئۆزىدىن گۇمانالندى 

ــشتى  ...  ــاپمۇ بېقىـ ــامالردا ئاتـ ــل نـ ــارلىق ھهرخىـ ــۈنلهر . قاتـ تۈگـ

ئۆتمۈش بىـلهن تۈنۈگـۈن،     . یېشىلمىدى، قىیاسالر ئاخىرالشمىدى  

ــسىدىكى پهر  ــۈن ئوتتۇرىــ ــلهن بۈگــ ــۈن بىــ ــانچه تۈنۈگــ ق بارغــ

ئىنـــساننىڭ ئېڭـــى، خاھىـــشى . ئىنـــسان ئـــۆزگهردى. چوڭایـــدى

ئۆزگىرىش چاقماق  . دىدى، ئۆتمۈشنى، ئۆزىنى ئىنكار قىل    ئۆزگهر

  .بۈگۈندە تۈنۈگۈندىن ئهسهر یوق. تېزلىكىدە تامامالنماقتا

ــل(مهن  ــر  ) تىـــ ــاالقه قىلىـــــش، پىكىـــ ــسانالرنىڭ ئـــ ئىنـــ

ــ     بــۇ  . ورالىئالماشــتۇرۇش ۋە چۈشىنىــشىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش ق

ــشىنىڭ ئىدىی    ــۈپىتىدە ھهممىــال كى ــۇال س ــا فورم ســىگه هئېنىقلىم

ۋەھـالهنكى ئاتـالمىش ئـۆزگىرىش      . چوڭقۇر ئورناپ كهتكهنىدى  

ــۈردى    ــهك كهلتـ ــا شـ ــل   (ئۇنىڭغـ ــۆزگىرىش تىـ ــى ئـ ــۇ یهردىكـ بـ

ــىتىدۇ   ــشىنى كۆرس ــاپلىقىنىڭ تۆۋەنلى ــقا  ). س ــۈنكى مهن باش بۈگ

ــسىزلهر  ــۆ (بهخت ــى ك ــشىۋاتقان تىلالرن ــدۇئهبجهشلى گه )زدە تۇتى

ئوخــشاش ئــۆز یولۇمــدىن ئایىنىــدىم، ۋەزىپهمنــى یاخــشى ئــادا       

ــدىم ــوغرا    . قىاللمى ــهڭالر ت ــدىن كۆرس ــامهن مهن ــۇنى تام ــا ب ئهمم

دەك بـۇ   »ئـادەم «كىممـۇ مېنـى     . بولمایدۇ، مهن ھهم ئامالسىزمهن   

  .مهخلۇقنىڭ قورالى بولۇپ قالسۇن، دەپتۇ» بىمهنه«تۇترۇقسىز 

ىرىنى چۈشىنىش قـورالى ئهمهس،  ب-بهزىدە كىشىلهرنىڭ بىر  

ئالداش؛ ئاالقه قىلىش قورالى ئهمهس، ئاالقىلهرنى ئۈزۈش قورالىغا        

مهنـدىن پایـدىلىنىپ قىلىنىۋاتقـان گۇنـاھالر،        . ئایلىنىپ قالىمهن 

ــلىكلهر ۋە   ــان ئهبجهشـــ ــدىن چىقىۋاتقـــ ــڭ ئېغىزىـــ ئادەملهرنىـــ

ئهممـا ماڭـا   . ناپاكلىقالر، ھاقارەتلهردىن نومۇس ھـېس قىلىـمهن      

  !ېمه ئامال؟ن

ــىز    ــدۇ، چىدىغۇسـ ــا تولىـ ــم ئاچچىققـ ــسېرى ئىچىـ ئویلىغانـ

ئاتالغـــان ئهل، قهۋم، » ئۇیغـــۇر«−ئۇیغـــۇرتىلى. ئـــازابلىنىمهن

تارىختا ئات تۇیىقىدىن ئوت چاچرىتىپ،  .  مىللهتنىڭ تىلى ئىدىم  

دلهرنىڭ تىلى، ىبارچه ئهلگه باش پاناھ بولغان ئالپ ئهرتۇڭا، تۈم

ى قۇرغان ئوغۇز، قاراخان، سـهئىدنىڭ   شانۇشهۋكهتلىك خانلىقالرن 

تىلى؛ زامانىسىنىڭ ئهڭ ئېسىللىرىدىن بولغان، ئۇیغۇرنى دۇنیاغا       

. تونۇتقان یۈسـۈپ، مهھمـۇد، ئاماننىـساالرنىڭ سـاپ تىلـى ئىـدىم            

  ؟!بۈگۈن قېنى مېنىڭ ساپلىقىم

ــسىم ئهمهس،     ــنىڭال كىرزى ــالغۇز مې ــرزىس ی ــۈنكى كى بۈگ

ــت   ــۇن قېرىنداشــلىرىم، دوس ــارەن-نۇرغ ــۆزى  ی ــشاشال ئ لىرىم ئوخ

ئىنـسان ئېغىزىـدىن    . بىلـمهي خهۋپـته قالـدى، خارالنـدى       -بىلىپ

ــل    ــان تىـ ــسىدە بولۇۋاتقـ ــڭ نهتىجىـ ــا، ئۇنىـ ــان تىلالرغـ چىقىۋاتقـ

تهبىئىتىگه، تىل خاسىیىتىگه یات بولغان ئىشالرغا بىزنىڭ ئهسـال         

بىزنىڭ مهۋجۇدلۇقىمىز ۋە بىـز یهتمهكچـى بولغـان         . زوقىمىز یوق 

  . ئۈستىن قىلىۋېتىلدى–قولىدا ئاستىنمهنه ئىنسان 

ــۇقى    ــۈنىمىزدىكى مهۋجۇدلــ ــڭ كــ ــا بــــۇ تىلنىــ ــۇ . مانــ بــ

ئاخىر مهۋجـۇد بولـدى، ئهممـا ئۇنىـڭ         -كونتېكىستتا تىل باشتىن  

تىل ئاشۇ خىل ناچار . قىي مهنىسى كاپالهتكه ئىگه بولمىدىىھهق

مهۋجۇدلىقى سهۋەبلىك ۋىجـدان ئـازابى تـارتتى، بـارلىقتىن كـۆرە             

ــۇقنى  ــدىیوقل ــاس   . ئهۋزەل بىل ــىغا م ــۇق مۇددىئاس مهنه مهۋجۇدل

كهلمىــدى، مهۋجۇدلــۇق ۋە مهنه ئــۆز كونتروللــۇقىنى، ئۆزلــۈكىنى 

  .یوقاتتى

-پهیالسوپالرنىڭ قهیت قىلىشىچه، ھایاتنىڭ مهنىسى قارمۇ     
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ــۇرمىش  ــدە بول ــىلىقنىڭ بىرلىكى ــر  . قارش ــداق بى ــداقتا، ھهرقان ئۇن

ــ      ۇم ئۆزىنىــڭ مهۋجۇتلــۇق ئــۆز مهنىــسىگه یېــتىش ئۈچــۈن چوق

قارشىسى بىلهن قارشىلىشى كېرەكمۇ؟ ئهمهلىیهتته چوقۇم بۇنداق 

زىـــددىیهتنى تـــوغرا بىـــرتهرەپ قىاللىغـــان،    . شـــى ناتـــایىن ۇبول

ۇنۇپ چىقالىغان، ئۆزى ۋە ئۆزگىنى تهڭ ئېتىبارغا       قئۇنىڭدىن یۇل 

ــۈن     ــى ئۈچـ ــۈزەل كهلگۈسـ ــۇمكى گـ ــا چوقـ ــان مهۋجۇدلۇقتـ ئالغـ

بىرنى یاخشى قىلغان ئىنسان . ۇمۇستهھكهم ئۇل سېلىنغان بولىد   

  ھهر ئىككىلىسىنى ۋایىغا یهتكۈزۈپ قىلىشقا قادىر بواللماسمۇ؟

  ئىككى خىل یىغا
گۈلــۈكلهر قاتارىــدا ئىنــسانغا ىزیىغــا باشــقا ئالهمــشۇمۇل ئ

ــېمهت  ــر چــوڭ ن ــرىلگهن یهنه بى ــسى،  . بې ــڭ قارشى ــا كۈلكىنى یىغ

ــۇنداقال ئۇنىـــــڭ قېرىندىـــــشى  ــلهن  . شـــ ــۈلكه بىـــ بهزىـــــدە كـــ

ــدۇ  ئىزھا ــلهن ئىپادىلىنى ــا بى ــدىغان خۇشــاللىقالر یىغ ــا . رلىنى یىغ

ــدۇ، ئـــۆزىنى  . ھهرخىـــل بولىـــدۇ ــهۋەبتىن یىغالیـ ــسان ھهر سـ ئىنـ

-بىراۋالر قىیالماسلىق ئىچىـدە ھـۆڭ     . ئىپادىلهیدۇ یاكى ۋایسایدۇ  

ــراۋالر دەرد   ــسا، بىـ ــۆڭ یىغلىـ ــك   -ھـ ــدە ئهلهملىـ ــران ئىلكىـ ھىجـ

اش تۆكــسه، یهنه زۇلۇمــدىن قــانلىق یــ-بهزىــلهر جاپــا. ئۆرتىنىــدۇ

بهزىـــلهر مـــۇۋەپپهقىیهت ھاســـىالتلىرى ســـهۋەبلىك خۇشـــاللىق     

  . یاشلىرى بىلهن كىرپىكىنى نهملهیدۇ

ئــۇ قهلبــى ئازابقــا تولغانالرغــا شــىپالىق . یىغــا مۇقهددەســتۇر

ــسى، شــۇنداقال   . مهلھهمــدۇر ــسىزلىقنىڭ ئىپادى ــدە ئامال ــا بهزى یىغ

ىــر كىمــلهر ب. چارىــسى» ئامالــسىز«مۈشــكۈالتتىن قۇتۇلۇشــنىڭ 

قـایغۇ،  -یىغالیدۇ، ئۇنىڭدىن تهسهللى ئالىدۇ، یىغا ئـارقىلىق غهم     

روھـــى ئـــازاب، تۇرمـــۇش ۋەھىمىـــسى، بـــارچه قىیىـــنچىلىقالردىن  

-ھهمــمه. قۇتۇلغانــدەك، یېــنىكلهپ قالغانــدەك ھــېس قىلىــدۇ    

 یىراقالرغـا ئېلىـپ كهتـكهن       -یىراق» یىغا پهرىشتىسى «ھهممىنى  

  . بولىدۇ

سى ۋە باھاســـى هۇتقـــان پوزىتـــسىیكىـــشىلهرنىڭ یىغىغـــا ت

ۋاھالهنكى مهن یىغىالر ئىچىدە ئىككى خىل یىغىنى . ئوخشىمایدۇ

بـــارچه پـــاك . ئاالھىـــدە چـــوڭ بىلىـــمهن، ئۇنىڭغـــا تهلپـــۈنىمهن

ئىنــسانالرنىڭ، جۈملىــدىن ئۆزۈمنىــڭ ئهشــۇ ئىككــى خىــل یىغــا   

ئۇنىـڭ ئاۋۋالقىـسى    . ساھىبى بواللىشىمنى دائىمـا ئۈمىـد قىلىـمهن       

ــسى  پۈتكــۈل ئ ــېچىش یىغى ــاق كــۆز ئ ــسانالرغا ئورت ــاتلىق -ىن ھای

  .یىغىسى

ــاتلىق یىغىــــسى ــى  -ھایــ ــر یېڭــ ــۇش یىغىــــسى، بىــ تۇغۇلــ

. ئامان كۆز ئاچقانلىقىنىـڭ بېـشارىتى     -ھایاتلىقنىڭ دۇنیاغا تىنچ  

یېڭى جاننىڭ دۇنیا سۈرەنلىرىدىن قورقۇش، ئهتراپتىن ئهیمىنىش 

 ھایاتلىققـا   ئـۇ . گۈلۈكتـۇر ىزبۇ یىغا ئ  . ئىچىدىكى تۇنجى نىداسى  

ــسىز    ــا چهكـ ــا تهقهززا بولغۇچىالرغـ ــى ھایاتقـ ــۈچى، یېڭـ ئىنتىلگـ

بوۋاق یىغالیدۇ، باشقىالر كۈلىـدۇ،     . خۇشاللىق، بهخت ئاتا قىلىدۇ   

مانـا بـۇ یىغـا      . خۇشاللىنىدۇ، یهنه كېلىـپ یىغـا تـۈپهیلى كۈلىـدۇ         

  .تۇغقان كۈلكه، خۇشاللىق ۋە كۈلكه بىلهن قۇتالنغان یىغا

ئهممــا ئــۇ ھهمــمه كىــشىگه تهۋە  . بــاریهنه بىــر خىــل یىغــا 

ئۇنىڭغـــا ئېرىـــشهلهیدىغانالر، ئۇنىڭغـــا ســـهۋەب . بولىۋەرمهیـــدۇ

ئـۇ بولـسىمۇ ھایـاتلىق      . ولىمۇ ئاز بولىدۇ  ، ت بوالالیدىغانالر تولىمۇ 

  .قىیالماسلىق یىغىسى-ئۇزىتىش جهریانىدىكى ئاخىرەت یىغىسى

 ئىنسان دۇنیاغا كېلىدۇ، یاشایدۇ، ھامـان بىـر كـۈن ھهمـمه           

ــدۇ    ــول ئالى ــهپىرىگه ی ــاخىرەت س ــشىپ ئ ــلهن خوشلى ــلهر . بى بهزى

قـان تۆكـسه، بهزىـلهر      -كـۈن ئۈچـۈن ئهجىـر     -یاخشى یاشاپ، ئهل  

تۇغۇلغانـدا تهڭ   . یۇرتنىڭ قـازایى بولىـدۇ    -ناچارلىقتا سازایى، ئهل  

ھهركىـم ئـۆزى بىلگهنـچه      . ئىنسان، دەۋر ئالدىدا تهڭ بواللمایدۇ    

ۈن تـورۇق ئېتىغـا ئـاچچىق       مهنزىللىـرىگه یهتـمهك ئۈچـ     . یاشایدۇ

  .قامچا ئۇرىدۇ

ــاپهت « » تۈگىمهیــــدىغان ئىــــش، ئاخىرالشــــمایدىغان زىیــ

ــالته كۈنلــۈك ســهپىرى    ــادىكى ئ ــدەك، ئىنــساننىڭ دۇنی بولمىغىنى

ــدۇ   ــام بولى ــاچقۇچه تام ــۇپ ئ ــاجراپ،  . كــۆزنى یۇم ــدىن ئ روھ تهن

ــدۇ» باراۋەرلىــــك« ــۇ  . قایتىلىنىــ ــشىلهرنىڭ ئاشــ ــالبۇكى، كىــ ھــ

ــاھىب  ــك سـ ــشىمایدۇ باراۋەرلىـ ــسى ئوخـ ــان مۇئامىلىـ . لىرىغا بولغـ

بهزىلهرنىــڭ دۇنیــادىن تېــزراق یــوق بولغىنىــدىن خۇشــال بولــۇپ، 

ئــاچچىق كۈلــسه، بهزىلهرنــى یاقــا چىــشلهپ ئۇزىتىــدۇ، ئۇالرنىــڭ  

  .ھایاتىغا ئېچىنىدۇ

ــا    ــدىن ئۇزىتىلغۇچىغـ ــۇم مهنىـ ــسى مهلـ ــلىق یىغىـ قىیالماسـ

ــاش  ــیه، ماخت ــان مهدھى ــا پهقهت دۇ. ئېیتىلغ ــادا یاخــشى  ئۇنىڭغ نی

 ۋەتهن ئىـشقىدا كۆیـۈپ كـۈل بولغـان،          -یاشىغان، بىر ئۆمۈر ئهل   

ــاالل      ــاالل یهپ، ھ ــارلىقىنى باشــقىالرنىڭ بهخــتىگه ئاتىغــان، ھ ب

كـــۈن -بـــۇ چاغـــدا ئهل. یاشـــىغان خالىـــسالرال نائىـــل بوالالیـــدۇ

ــاقىي ئــالهمگه ســهپهر  . زار قىلىــدۇ-قىیالماســلىق ئىلكىــدە یىغــا  ب

اتىرجهملىــك ۋە مهمنــۇنىیهت ئىچىــدە قىلغــۇچى ئۆلــۈم ســاھىبى خ

قېرىنداشـلىرى،  -تۇغقـان، قـوۋم  -ئۆزىـدىن، ئـۇرۇق  . خۇشـاللىنىدۇ 

بۇ یىغا یاخـشىالر روھىغـا      . یۇرتداش، ۋەتهنداشلىرىدىن سۆیۈنىدۇ  

قىزلىرىـدىن  -ئاتالغان قهسىدە بولـۇپ، ئـاۋام ئـوت یـۈرەك ئوغـۇل           

ــدۇ    ــرەتلىك یــاش تۆكى ــاتلىق یىغىــدا  . ئایرىلغانلىقىغــا ھهس ھای

  . تۇغۇمالنغان خۇشاللىق بىلهن خاتىمىلىنىدۇ

باشـقىالرغا خۇشـاللىق ۋە     . ھایاتلىق یىغا بىـلهن باشـالندى     

یهنه شۇ ھایاتلىق یىغـا ئىچىـدە خۇشـال ھالـدا     . بهخت ئاتا قىلدى 

یىغا بىلهن باشالنغان ھایات، یىغـا ئىلكىـدە        . دۇنیادىن ئایرىلدى 

یىغالپ تۇغۇلغان ھهممه یىغالپ تۇغۇلدى، ھالبۇكى، . ئاخىرالشتى

مانـا بـۇ    . ھهممه باشقىالرنى یىغلىتىپ كېتىشكه قادىر بواللمىدى     

. یىغىدىن ئىبارەت بىر مهۋجۇدلۇقتـا ئىپـادىلهنگهن پهرقلىـق مهنه       

ــدى  ــۇق ئۆزگهرمى ــدىغانالر   -مهۋجۇدل ــسى، یىغالی ــڭ مهن ــۇ، ئۇنى ی

  .ئۆزگهردى

الوگ ئهنه شـۇ    یـ مهۋجۇدلۇق بىلهن مهنه ئوتتۇرىـسىدىكى دى     

ــشته  ــماقتارەۋىـ ــۇق   . داۋامالشـ ــۇبیېكتى مهۋجۇدلـ مهۋجۇدلـــۇق سـ

مۇھىتىنىــڭ توختاۋســىز زەرەتلىــشى ۋە رەھىمــسىز خهۋپىــگه دۇچ  

 ئىخالسىغا زىت ھالدا ئۆزگهرمهكته، -مهنه ئۆز ئهقىدە. كهلمهكته

ئوخشاش مهۋجۇدلۇقتـا ئىپـادىلهنگهن مهنىـلهر       . ئۆزگهرتىلمهكته

گـۇمران بولماقتـا،    ئۆزگهرمهكته، پهیـدا بولماقتـا، گـۈللهنمهكته،        

پهقهت بىر نهرسه ئۆزگهرمهي كهلمهكته، ئۇ بولـسىمۇ        . یوقالماقتا

  . »ھهقىقىي مهنه«مهۋجۇدلۇقتا ئهزەلىي ۋە ئهبهدىي بولمىش 

 بـار، یوقلـۇق    __مهۋجۇدلۇق ئادەتته ئىككىلىـك ئۆلچهمـدە       

شـۇڭا مهیلـى قانـداق ئـادەم، شـهیئىي بولـسۇن       . بىلهن ئۆلچىنىـدۇ  

 ئۆلۈمنىڭ بىـرى    __ ھایات، یوقلۇق    __ارلىقئۇنىڭ مهۋجۇدلۇقى ب  

ئۇنىــڭ ئىپادىــسى كــۆپ خىــل . ئهممــا مهنه ئوخــشىمایدۇ. بولىـدۇ 

بولىــدۇ، ئوخــشىمىغان باســقۇچ، ئوخــشىمىغان شــارائىت پهرقلىــق 

ھامـان  » ھهقىقىي مهنه «مهنىنى بارلىققا كهلتۈرەلهیدۇ، شۇنداقال     

مىتى ئۇنىڭ تهكتىدىن ئېیتقاندا، ھایاتنىڭ قىم-تېگى. بىر بولىدۇ

ــدۇ  ــسىدە بولىــ ــدا ئهمهس، مهنىــ ــي . مهۋجۇدلۇقىــ پهقهت ھهقىقىــ

ــۇق شــهرىپىگه مۇیهســسهر     ــاتالر، مهۋجۇدل ــۆتكهن ھای ــك ئ مهنىلى

بوالالیـدۇ، ئهكـسىچه بــولغىنى مهۋجۇدلۇقنىـڭ قارشىـسى بولىــدۇ،     

  !خاالس

یىللىـق  -2010ي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى    ىمهركىز: ئاپتور

ئۆمهرجان ئىسمائىل ئارتۇچى: تهھرىرى     دوكتورانتى



  سان-7                                                                                                                سادا 

17

  

ــرىش قوڭغــۇرىقى چ    ــدىېدەرســكه كى ــڭ  . لىن ــا ئۇنى ــۇ تاپت ش

نىـدا  ېی. ئارا چاقچاقالر بىـلهن سـىنىپقا ماڭـدى       -ساۋاقداشلىرى ئۆز 

 تۈنۈگــۈنئوغــۇلالر ئـاز بولـسىمۇ   . پهقهت دوسـتى رەپقهتـال قالـدى   

قىـزالر بولـسا   . كهچته سورۇن قىلىشىپ ئۇنىڭغا ئاق یول تىلهشتى    

دەپ » خــــوش، یاخــــشى یاشــــاڭ«ۈشــــمهنلىرىنى ئۇزاتقانــــدەك د

ئۇ بـۇالرنى ئویلىـسىال قهلبـى خـۇددى       . لىشتىېتىپ ق ېقویۇشۇپال ك 

تىتمــا بولــۇپ -كىگىــزچىلهر چىۋىــق بىــلهن مــاز تىتقانــدەك تىتمــا

. تهتتىېك

-ئاپىرىــپ قویــاي،پــویىز ئىستانسىــسىغا نى ېمهردان، مهن ســ -    

 بۆلۈنـۈپ، تهسـهۋۋۇر قىلغۇسـىز       مهرداننىـڭ خىیـالى   . دېدى رەپقهت 

راسـتىنى ئېیىتقانـدا    . لىق كهیپىیات ئۇنىڭ یۈرىكىنى مۇجىـدى     بئازا

 ئۇنىـڭ   بىـراقال ئـایرىلىش   ئىككى یىل یاشىغان ئالىي مهكتهپـتىن       

. سىدىن ئۆتمهیتتىهئىدىی

. نىمۇ ئاز ئاۋارە قىلمىدىمېس. تهيېبولدىال، ئۆزۈمال ك -    

یىن كۆرۈشـهلهمدۇق، بىـر     ېـ نـدىن ك  بۇ. بۇنداق دېـمه، ئـاداش     -    

.كهتتىقىپ پى سهل ئۇرغۇلۇق چىېئۇنىڭ بۇ گ-!خۇدا بىلىدۇ

تىـدۇ دەۋاتامـسهن؟ دېمىـسىمۇ مهن       ېمېنى ئهمـدى دوزاخقـا ك      -    

. الپ كهلـــدىمبنى ئىزچىـــل ئهڭ یـــېقىن ئـــاغىنهم دەپ ھېـــساېســـ

. ئهسـلهپ تـۇرىمهن   سېنى  خۇدایىم بۇیرۇسا ھایاتال بولىدىكهنمهن     

ــدى، ســ  ــپ كهتبول ــتىم  . ىنىپقا كىرى ــاخىرقى قې ــى ئ مهن مهكتهپن

مۇشۇ گهپلهرنى دەۋاتقانـدا ئۇنىـڭ كۆزىـدىن      -یالغۇر ئایلىنىۋاالي، 

. دومىالپ چۈشتى تامچه یاش ئىككى

ئهگهر دادام . رىم قىلمـــاېـــ كۆڭلـــۈڭنى ی،ئـــاداش، بولـــدى  -    

ھازىرقى زامانـدا ئـالىي    . مى مهن ئالىي مهكتهپته ئوقۇمایتت    قوشۇلسا

ــۋەتكهنلهر  مهك ــش تهۋرىتى ــرەر ئى ــۇپ بى ــته ئوق ــك  دىنتهپ قانچىلى

ــۆردۇق ــازىر ســ ك ــىڭ   ې؟ ھ ــدىغان، كهلگۈس ــسهر بولى نىڭ ئهڭ قهی

.ھهققىدە ئویلىنىدىغان ۋاقىتلىرىڭ

ــىنىمهن -     ــاڭ . دېگهنلىرىڭنـــى چۈشـ ــىنىپقا مـ ــدى، سـ . غىنبولـ

.پویىزغا چىقىپال ساڭا تېلېفون قىلىمهن

  .یلى ئهمىسهۋالساڭ مهۇبۇنداق دەپ تۇر -   

ــۇالر قۇچاقلىـــــشىپ خ مهردان رەپقهتنىـــــڭ . شالشـــــتىوئـــ

ــدى  ــاراپ قال ــدى . كهینىــدىن ق ــردىنال ئۇنىڭغــا ھهۋىــسى كهل . بى

ئهینــى ۋاقىتتــا رەپــقهت كۇتۇپخانىغــا تــوال قاترىــسا مهردان ئــۇنى   

-ئۆزىــدەك ئىچىــپ. گهتتــىېدەپ چىــشىغا ت» كىتــاب خالتىــسى«

. ىدا بولدى قىلدى  كىشكه دەۋەت قىلىپ ھاردى بولغاي، ئاخىر     ېچ

. لېكىن، ئۇالر یېقىن دوستالردىن بولۇپ قالدى

 ئۇ ئىككى یىل یاتقـان یاتـاق بىناسـى ھهیـۋەت بىـلهن              ،مانا

ــدۇ  ــۈرۈپ تۇرى ــۇپ     . قهد كۆت ــا توی ــۇ بىناغ ــدا ب ــېڭىش ئالدى ــۇ م ئ

بهلكىـم، مهڭگـۈ قایتىـپ كېلهلمهسـلىكى        . قارىۋالمىسا بولمایدۇ 

غۇق شـهھهرگه قاچـان     مۇبارەك قهدىمـى بـۇ مېھـرى سـو        . مۇمكىن

قهۋەتته ئۇنىڭ دوستلىرى   -4ئاۋۇ  . قهدەم ئالىدۇ، بۇنىسى نامهلۇم   

ئاداش، یۈرە،  «ئىككىدىن كىرىپ   -كهچ بولدىمۇ بىر  . كۆپ ئىدى 

دېگىنىچه ئۇنى » ئىچىپ كىرىمىز، بۈگۈن بهك زېرىكىپ كهتتۇق   

ــپ قىالتتــى  ــى، شــۇ «. مهكــتهپ ســىرتىدىكى قاۋاقالرغــا تهكلى قېن

ــتلىرىم ــد» دوسـ ــدە  دېـ ــۇ ئىچىـ ــكهندە  «ى ئـ ــۈن چۈشـ ــقا كـ باشـ

  » ھېچقایسىسى یوق، مېنى مۇشۇ كویالرغا سالغان شۇالر ئىدىغۇ؟

دىنىنى سـۆرەپ مهكـتهپ ئىچىنـى قایتىـدىن قېنىـپ           ىـ ئۇ چام 

دىنىنى ســۆرىگهن ھالــدا ىــتۇیۇقــسىز چام. كۆرۈۋېلىــشقا ماڭــدى

دىنىنى ىتونۇشالر  ئۇچراپ قالسا سهت تۇرمىسۇن دەپ ئویالپ چام        

  . اشقۇرغۇچىغا قویۇپ ئاندىن ئایالنماقچى بولدىبىنا ب

مــــاۋۇ چامىــــدانغا قــــاراپ . ئهســــساالمۇئهلهیكۇم، ئاچــــا -

  .قویسىڭىز بوپتىكهن، بىر سائهتتىن كېیىن ئېلىۋالىمهن

باشــقىالر  ! نــېمه. قهۋەتتىكــى مهردانغــۇ ســىز  -7ھــوي،  -

ــاي دەیـــسىز؟  ــكه كىرىـــشكهندە نهگه ماڭـ ــا  -ئهمـــدى دەرسـ بىنـ

ل ئۇنىڭ ئىشلىرىدىن خهۋەرسىز بولسا كېـرەك،       باشقۇرغۇچى ئایا 

ئال نهزىرىـدە   وغـا سـ   ىھهیرانلىق بىلهن ئۇنىڭ ھالـسىرىغان چىرای     

  .تىكىلدى

  ...شۇ... مهن، مهن. نېمىسىنى دەي سىزگه -

گــاچ گهپ قىلىــدىغان یىگىــت بۈگــۈن     - گــاچ ئــادەتته -

  ئهجهپ تىلىڭىزنى چایناپ كهتتىڭىزغۇ؟

ىر تۇرۇپ یالغان ئېیتقىنىغا ئۇ ب -دادام ئاغرىپ قاپتىكهن، -

ــاتتىق پۇشــایمان قىلــدى   ئهگهر دادىــسى ئۇنىــڭ بــۇ ئىــشىنى    . ق
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ئـۇ ماڭىـدىغان چاغـدا      . ئاڭلىسا چوقۇم ئارقىسىغا ئۇچۇپ كېـتهر     

-دادىسى پۈتۈن مهھهلـله جامـائىتىنى چاقىرىـپ، بالىـسىنىڭ سـاق       

ساالمهت ئوقۇپ كېلىپ، ئۆز ئۈمىدىنى ئاقلىشىنى خۇدادىن تىلهپ        

  .دادىسىغا نېمىمۇ دەر ئهمدى! سىتىئ. غاندۇئا ئال

بۈگـۈن  . ئۇ ئایالغا جاۋاب بهرمهستىن ئاستا سىرتقا ماڭـدى       

ھېكـایىلهردە تهسـۋىرلىنىدىغان قـارا بۇلــۇت،    . ھـاۋا ئوچـۇق ئىـدى   

بـــۇ ئۇنىڭغـــا باشـــقىچه بىـــر . چاپقۇنـــدىن ئهســـهر یـــوق-بـــوران

پ مىن بىر ئالىي مهكتهېز-بهلكىم، ئاسمانۇ. شارەتتهك تۇیۇلدىېب

كۈنــدۈز ئــارزۇ قىلىــپ كهلــگهن  -ئوقۇغۇچىــسىنىڭ ئــۆزى كــېچه

جهننىتىــدىن ئایرىلىــدىغان ۋاقىتتــا تهتــۈر قارىۋېلىــشنىڭ قــانچه   

  .یۈزسىزلىك ئىكهنلىكىنى تونۇپ یهتكهن بولسا كېرەك

ئــــــۇ مهكــــــتهپ ئاشخانىــــــسىدىن ئۆتــــــۈپ، ئۇســــــسۇل 

ــدىكى گۈللــۈككه كهلــدى ۇتتىئىنىــست ــادەتتىكى . ىنىڭ یېنى ــۇ ئ ب

ئۇنىڭ تۇنجى مۇھهببهت ھېكایىسى مۇشۇ . مهس ئىدىگۈللۈك ئه

ــن باشــالنغان  ــرى مۇشــۇ   . یهردى یاشــلىقىنىڭ ئهڭ شــېرىن پهیتلى

یهردە ئۆتكهن، تومۇرغا پاتماي ئوتتهك قىزىپ كهتـكهن قـانلىرى    

ــان  ــۇ یهردە ئاقق ــۆك   . مۇش ــدىكى ك ــۈك مهركىزى ــاۋۇ گۈلل ئهنه، ئ

ۇپ ســــىرالنغان ئــــۇزۇن ئورۇنــــدۇقنى باشــــقىالر ئاســــانال ئۇنتــــ 

  . كېتهلىسىمۇ، ئۇ مهڭگۈ ئۇنتۇپ كېتهلمهیدۇ
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دەپ ئویغىنىــــپ » مهردان، مهردان«ســــهنمۇ كېچىلىــــرى  -

  كېتهمسهن؟

ــلهن    ــدا پهقهت مهردان بىـــ ــراق یورۇقىـــ ــسهن چىـــ گىرىمـــ

ئۇالر خۇددى . گۈلسۈمنىڭ چىرایىنىال پهرق قىلىش مۇمكىن ئىدى

غهرب رەســـــساملىرى ســـــىزغان مـــــاي بویـــــاق رەســـــىمدىكى     

  . هرنىڭ ئوبرازىدەك رومانتىك كۆرۈنهتتىئاقسۆڭهكل

گۈلسۈم خىجىللىقـتىن یهرگه قـاراپ ئۇنىڭغـا         -؟سهنچۇ -

  .  یاندۇردىسوئال

بــۇنى دېــیىش كېتهمــدۇ؟ مهن چۈشــۈمدە یــاكى ئوڭۇمــدا   -

  .بولسۇن ئىسمىڭنى چاقىرىپ ساراڭ بوالي دېدىم

ــن  - ــسمىڭنى  ! ھه-مهســخىرە قىلمىغى تۈنۈگــۈن كــېچه ئى

ــۈپ كېت  ــوۋالپ جۆیل ــتىمهنت ــتى كــار  . ىپ ــدا ئاس ــر چاغ ۋاتتىكى ىبى

  .ئهالنۇر ئویغىتىۋەتتى

مهردان ئۇنىـڭ قـولىنى چىـڭ       -مېنى نېمىشقا چاقىردىـڭ؟    -

 ئۇنىـڭ ھېسـسىیاتى یـۇقىرى پهللىـگه     تـا شـۇ تاپ  . تۇتۇپ سـورىدى  

  .ۋاتاتتىۈلۈكۆتۈر

قارا بۇلغـۇن   . گۈلسۈم مهسۈم كۆزىنى یىراققا ئېلىپ قاچتى     

  . نچاقالر تۆكۈلدىتېرىسىدەك كۆزلىرىدىن مۇ

ئاپال، نېمىگه یىغالیسهن، ئهالنۇر ساڭا بىر نـېمه دېـگهن           -

  ئوخشىمامدۇ؟

چۈشۈمدە سهن مېنى تاشالپ   -ئۈمچهیدى گۈلسۈم،  -یاق، -

ساۋاقداشـالر مېنـى ئورىۋېلىـپ، مهسـخىرە        . مهكتهپتىن كېتىپـسهن  

  .قىلىپ قاقاھالپ كۈلۈۋاتقىدەك

ئالىمهن دەپ ۋەدە ۋۇي، مهن دېگهن سېنى -ما، ۋايىمۇشۇل -

خـاتىرجهم  . سهندىن ھهرگىـز ئایرىلمـایمهن    . بهرگهن ئوغۇل باال  

  .چۈشكىمۇ ئىشىنىپ یىغالپ كهتكىنىنى. بوله

  .راستىنال كېتىپ قالساڭ قانداق قىلىمهن -

خـــۇدایىم بۇیرۇســـا كېتىـــدىغان ئىـــش بولـــسىمۇ بىلـــله   -

ــز ــپ   . كېتىمىـ ــپ ئویغىنىـ ــېنى چاقىرىـ ــڭ سـ ــاڭا مېنىـ ــدى، سـ بولـ

  !ھه-كىمنى سۆزلهپ بېرەيكهتكهنلى

قېنىـپ چېچىنـى    -قېنىـپ . مهردان گۈلسۈمنى باغرىغا باسـتى    

  . داۋامالشتۇردىپۇرىغاندىن كېیىن، ئاستا سۆزىنى 

تۇیۇقسىز . دەكمىزۇئىككىمىز سىنىپتا ئۆگىنىش قىلىۋاتق    -

. تـى سـىرتقا ماڭـدىڭ     ېسهن یۈگـۈرگهن پ   . ساڭا تېلېفون كهلدى  

وۋالپ پۈتـۈن بىنـانى چـاڭ       دەپ تـ  » گۈلـسۈم «شۇنىڭ بىلهن مهن    

  .كهلتۈرۈۋېتىپتىمهن

  مۇشۇنداقمۇ چاقچاق قىالمسهن؟ . ۋۇ، ساراڭ -

گۈلــسۈم قىــزالرچه . ئىككهیــلهن تهڭــال كۈلۈشــۈپ كهتتــى

تـۇرۇپ  -مهردان تـۇرۇپ  . لىدىتنازلىق بىلهن مهرداننى یېنىك مۇشـ     

  ...گۈلسۈمنى قۇچاقالپ باغرىغا باساتتى
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پهقهت، ئىلگىرىكـى   . رۇپتـۇ مانا، بـۇ ئورۇنـدۇق شـۇ پېتـى تۇ         

ــدە ئېچىلىــپ    ــدەك ھۈپپى نــازلىق بىــلهن كۈلۈمــسىرەپ، قىزىلگۈل

. قىزالر شۇنداق بولىدىغان ئوخـشایدۇ    . تۇرىدىغان گۈلسۈمال یوق  

یىگىتىنىــڭ بېــشىغا ئېغىــر كــۈنلهر چۈشــكهندە پېــشىنى قېقىــپ   

كېتىـــپ قالىـــدىغان، قـــولى پـــۇل كۆرگهنـــدە یـــۈز ئۆرۈیـــدىغان، 

 تۆگىـدەك كـارۋان تارتىـپ كېتىۋېرىـدىغان         باشقىسىنى ئۇچراتسا 

گۈلسۈم شـۇالرنىڭ جۈملىـسىدىن بولـسا       . قىزالر كۆپ ئوخشایدۇ  

  .كېرەك

ــسقا ئۇچــۇر  » ئاكــا، ئۇچــۇر كهلــدى « ئۇنىــڭ تېلېفــونى قى

داداممىدۇ، ئهمدى «. ئۇنىڭ یۈرىكى سېلىپ كهتتى. ۋالدىۇتاپشۇر

ولـۇپ  ئۆیگه كېتىدىغان بولدۇم دېسهم، قانداق ب     . نېمىمۇ دەرمهن 

مهن گۈلـسۈم، مېنـى كـۆرەر     «. ئۇ ئاستا تېلېفوننى ئـاچتى    » كېتهر

ش و ئاخىرقى قېتىم بولسىمۇ خـ    ساڭا. قىنى بىلىمهن ۇڭ یوقل ۈكۆز

ئۆزۈم سىنىپتا بولساممۇ، . دېیهلمىگىنىمگه پۇشایمان قىلىۋاتىمهن

 خۇددى ئىشىكنى ئېچىپال كىرىدىغاندەك تۇیغـۇدا یـۈرىكىم         سهن

ساڭا شـۇنى   ئاخىرىدا،  .  تهلمۈرۈۋاتىمهن  ئىشىك تهرەپكىال  ،ئېغىپ

دا دېیىشكه پېتىنالمىغان گهپلىرىمنـى قهغهزگه      ئېیتایكى، ئالدىڭ 

ــپ ــۈۋىگه    ،یېزى ــدىكى ئهتىرگۈلنىــڭ ت ــدۇقنىڭ یېنى  كــۆك ئورۇن

ڭنى ۇدە ئوقۇشـ تهرزبۇ خهتنى مېنى ئهپۇ قىلغـان      . كۆمۈپ قویدۇم 

  ».ئۈمىد قىلىمهن

. ۇددى مهنـدەك  گهن بىچـارە، خـ    ېسهن نېمىد ! ئاھ، گۈلسۈم 

بــۇ گهپلىرىــڭ یــۈرىكىمنى . بـۇ قهغهزگه نېمىلهرنــى پۈتكهنــسهن 

 یـا قهلـبىمگه قایتىـدىن مـۇھهببهت        ،یهنه بىر قېتىم قوچۇۋېتهرمـۇ    

ــدە    ــۇ ئىچى ــامهلۇم تۇیغ ــوتى یاقــارمۇ؟ مهردان تهسۋىرلىگۈســىز ن ئ

گۈلــسۈم قهیــت قىلغــان جایــدىن خهتنــى كــوالپ چىقىــپ، ئاســتا  

  :ئاچتى

 چىــن مــۇھهببىتى بىــلهن كۆیــۈنگهن ئالــدى بىــلهن ماڭــا«

! ئىسمىغا الیىـق بـۇرۇنقى یىگىـتىم مهردانغـا سېغىنىـشلىق سـاالم            

ــى تاشــالپ    ــۇ خهتنــى كــۆرەلمهیال كېتىــشىڭ، مېن بهلكىــم ســهن ب

ئۆزۈڭ ئارزۇ قىلغـان، خـۇدا رىزقىڭنـى پـۈتكهن یهرگه كېتىـشىڭ            

ــۇدایىم  . مــــۇمكىن ــۇنىڭغا ئىــــشىنىمهنكى، خــ لــــېكىن، مهن شــ

لىشنى نېـسىپ قىلغانغـا ئوخـشاش،       ې یهرگه ئهك  ئىككىمىزنى بىر 

  .ڭغىمۇ نېسىپ قىلىدۇۇبۇ خهتنى ئوقۇش

ــم     ــاڭا ئىچى ــاڭالپ، س ــشىڭنى یاتاقداشــالردىن ئ ــېنىڭ ئى س

مهن چىــن یــۈرەكتىن ســۆیگهن مهردىنىمنىــڭ بۇنــداق  . ئاغرىــدى

ھهممىـسى سـاڭا ئىـچ    . ئىش قىلىشىنى قهلبىمگه سـىغدۇرالمىدىم   

كىرپىـك قاقمـاي مهنـدەك یىغـالپ        ئاغرىتقاندۇ، لېكىن، كېچىچه    

سـهن ئایرىلىـپ كېتىـشنى ئېیتقـان ئاخــشىمى، مهن     . یۈرمىگهنـدۇ 

  ».تۈن یېرىمىگىچه ئاشۇ گۈل یېنىدا ئولتۇرۇپ یىغالپ چىقتىم

دېــگهن » ســهن ئایرىلىــپ كېتىــشنى ئېیىتقــان شــۇ پهیتــته«

شـۇ  . جۈمله خۇددى خهنجهردەك مهرداننىڭ یۈرىكىگه سـانجىلدى   
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ڭ ئىـــشىغا ئـــاخىرقى قـــارارنى چىقىرىـــپ، كـــۈنى مهكـــتهپ ئۇنىـــ

ــدەلگهنلىكىنى  ــتىن ھهیـ ــدە   ،مهكتهپـ ــته ئىچىـ ــر ھهپـ ــدە بىـ  ھهمـ

ــۇردى   ــشنى ئۇقت ــتىن ئایرىلى ــۆتهپ مهكتهپ ــۇ . رەســمىیهتلهرنى ئ ب

ۋىتىـدا  ىكار. خهۋەر ئۇنىڭ ئۈمىد شـامىنى بورانـدەك ئۆچـۈرۈۋەتتى        

رى ئـــالىي ېـــنهچـــچه كـــېچىلهپ ئۇخلىمـــاي، ئىككـــى یىلـــدىن ب

بىــردىن خىیالىــدىن -كهن ھهربىـر مىنــۇتالرنى بىـر  مهكتهپـته ئــۆت 

بولۇپمۇ، گۈلـسۈمنىڭ ئىـشىدا كاللىـسىنىڭ ئىچىمـۇ،         . ئۆتكۈزدى

 ئۇ قاش قارایغان مهزگىلدە ؟قانداق قىلىش كېرەك. تېشىمۇ قاتتى

  . ئورنىدىن تۇرۇپ، گۈلسۈمگه تېلېفون قىلدى

ــتى    ــدا ئۇچراش ــدۇق یېنى ــۇ ئورۇن ــۇالر ش ــدۇق  . ئ ــۆك ئورۇن ك

ئۇنىـــڭ خىیـــالى . مهردان ئۈندىمىـــدى. ینىغـــا ئالـــدىئـــۇالرنى قو

ساناقسىز مهسىلىلهر ئۈسـىتىدە ئانـالىز قىلىـش بىـلهن ئالـدىراش             

  .ئىدى

ــادەتته   - ــسهنغۇ؟ ئـ ــۈن ئهجهپ زۇۋان سۈرمهیـ مهردان، بۈگـ

  شاتۇتىدەك سۆزلهپ كېتهتتىڭ؟

مهردان گۈلـــــسۈمنىڭ چىرایىغـــــا تولىمـــــۇ ئىـــــنچىكىلهپ 

گۈلـسۈممۇ  . رىغـا چىـڭ باسـتى   قارىۋەتكهندىن كېـیىن، ئـۇنى باغ     

گۈلسۈم یىراقتىن نـۇر چېچىۋاتقـان غـۇۋا        . ئۇنىڭغا چىڭ یېپىشتى  

مهردان ئاسـماندا بىچارىلىـك    .  ئىزدەیتتـى  هچىراق نۇرلىرىـدىن مهن   

بىـــلهن ئــــۆزىگه زەن ســــېلىپ تۇرغـــان ئایغــــا قــــاراپ ئــــۆزىنى   

  . ئهیىبلهیتتى

-بۈگـۈن ســاڭا دەیـدىغان مــۇھىم گېـپىم بــار، گۈلــسۈم،    -

  .ن ئۇنى تېخىمۇ چىڭ باغرىغا باستىمهردا

گۈلـــسۈم ئۇنىـــڭ  -بۈگــۈن باشـــقىچىال كۆرۈنىــسهنغۇ؟   -

  .باغرىدىن یۇلقۇنۇپ چىقىپ سورىدى

  .مهن كېتىدىغان بولدۇم -

  نهگه؟ -

  .سهن تاپالمایدىغان یهرگه. تولىمۇ یىراققا. یىراققا -

  نېمه دەۋاتىسهن، جىلى قىلماي دېمهمسهن؟ -

ــ  - مهردان بېــشىنى تــۆۋەن   -دىم،مهن مهكتهپــتىن ھهیدەل

  .سالدى

  نېمه ئىش بولدى؟ -

ــمهي    - ــۇ دې ــورىما، مهنم ــهنمۇ س ــازىر س ــپ  . ھ ــیىن بىلى كې

  . قالىسهن

  راستىنال كېتهمسهن؟ ئهمدى مهن قانداق قىلىمهن؟ -

ئهســلىدە ســهن بىــلهن بىلــله ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ، بىــر        -

شـهھهردە ئىـشلهپ ســېنى گۈلـدەك باقــارمهن دەپ نىـیهت قىلغــان     

  ....بىراق . دىمئى

  مه؟ ېبىراق، ن -

بىـز دېگهنـدەك بهنـدىنىڭ      -بىراق، تهقـدىر دېـگهن سـهن       -

نهچچه كۈندىن  بېـرى شـۇنى ئـویالپ         . ئىرادىسىگه باقمایدىكهن 

ئهمــدى، ئىككىمىزنىــڭ ئىــشى مۇشــۇ    . ئــۆزۈمگه ھــاي بهردىــم  

  .یهرگىچه بولسۇن

  ؟!مۇشۇنداق دېیىشكه یۈزۈڭ قانداق چىدىدى -

سـاڭا مهنـدىنمۇ    . ىم مهن بىلهنال كهتسۇن   مېنىڭ خاتالىق  -

  .یاخشى یىگىتنىڭ ئۇچرایدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن

گۈلــــسۈم ئېــــسهدەپ، مهرداننىــــڭ  -ئېــــسىڭدە بــــارمۇ؟ -

ــۆزلىمهكته ئىــدى،     ــگه قــاراپ س ــا   -كۆزىنىــڭ ئىچى ئهینــى ۋاقىتت

ــدىم     ــۈرگهن ئى ــلهن ی ــهن بى ــسمۇ س ــۇنچه توس ــلىرىم ش . یۇرتداش

. الــسا یهنىــال ســېنى تاللىغــانتىمشــۇنچه بــالىالر كهیــنىمگه كىرىۋ

مهنمۇ سهن بىلهن كېتىمهن، بۇنـداق یهردە سهنـسىز ئوقۇغانـدىن           

  .ئۆلگىنىم یاخشى

ھازىر مېنىـڭ سـېنى بـاققۇدەك       . ئۇنداق قىلساق بولمایدۇ   -

ــوق ــالىم یـ ــتهپ  . ماجـ ــالىي مهكـ ــدەك ئـ ــېنىڭمۇ مهنـ ــۇھىمى، سـ مـ

 سـېنىڭ كهلگۈسـىڭ  . ھایاتىدىن مهھرۇم قېلىشىڭنى خالىمایمهن  

  .چوقۇم پارالق بولىدۇ

  زادى باشقا ئامال یوقمۇ؟ -

  !شۇنداق -

ــلهن  » شــۇنداق«كهســكىن ئېیتىلغــان  ــۇ ســۆز بى ــگهن ب دې

ــى      ــسىمۇ بىكـــار ئىكهنلىكىنـ ــانچه ئۇرۇنـ ــسۈم ئۆزىنىـــڭ قـ گۈلـ

ئارغامچــا . ئــۇ تۇیۇقــسىز مهردانغــا ئــۆچ بولــدى . جهزملهشــتۈردى

  .هلدىىنى ئىتقا تاشالپ بهرگۈسى كتبولسا ئىدى، بوغۇپ جهسى

ــۆز - ــدىڭمۇ؟   ۈئ ــىیالمایدۇ دەپ قال ــسىز یاش ــى سهن ڭچه مېن

ــدىم   ــگهن ئى ــاڭا دېمى ــوي   . س ــاڭالپ ق ــۇ، ئ ــۆرى كهپت ــۈن ن . بۈگ

ــ پ داگوگىكا ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى یۇرتدىـــشىم باھــادىر بىـــلهن   ې

ماڭـا ئۇنىـڭ ئىـسمىمۇ، جىـسمىمۇ        . ۋالغىلى بىـر ئـاي بولـدى      ۈیۈر

كۇلۇبىغا بېرىپ » رقاراڭغۇ ئۆڭكۈ «ئهته  . ساڭا قارىغاندا یارایدۇ  

  !تېخى-تۈنهپ كېلىمىز

ــاپىالقنىڭ    -پاســكىنا، - ــكهن ش ــۈزىگه تهگ ــسۈمنىڭ ی گۈل

سېنىڭ بۇنداق  -تهسىرىدە گۈللۈكتىكى گۈللهر تهۋرىنىپ كهتتى،

ــاپتىكهنمهن  ــویالپ باقم ــشىڭنى ئ ــڭ  . قىلى ــۇ مۇھهببىتى ــۇ، ش بوپت

  ...بىلهن 

بۇ گهپلهرنىڭ ئاخىرى بىر یىگىتنىڭ ئېغىزىـدىن چىقىـشى         

مهردان ئۇنىڭغـــا غهزەپـــته ئـــوت بولـــۇپ    . تولىمـــۇ تهس ئىـــدى 

دە، گۈللــــۈك -یېنىۋاتقــــان كــــۆزى بىــــلهن مىخــــتهك قادالــــدى

  .ئارىسىدىكى كىچىك یول بىلهن تېز یۈگۈرۈپ كهتتى

  : مهردان ئېغىر بىر تىنىپ ئاخىرىنى ئوقۇشقا باشلىدى 

ــتهن     « ــاڭا قهس ــۇ كــۈنى مهن س ــشهنگىنكى، ئ ــۇنىڭغا ئى ش

ــۆزلىدىم  ــان سـ ــۈ    .یالغـ ــا مهڭگـ ــاپىلىقىڭ ماڭـ ــۈنكى شـ ــۇ كـ  شـ

مهن یهنه شـۇنىڭغا چىنپـۈتىمهنكى، سـهن       . ئۇنتۇلماس سوۋغىتىڭ 

كهلگۈسـىدىكى جۈپتىڭگىمـۇ ماڭــا ئوخـشاش چىـن قهلبىڭــدىن     

بـــۇنى ســـېنىڭ ئهرلهرگه خـــاس ۋىجـــدانىڭ ھهم    . نىـــسهنۈكۆی

. ڭ تولــۇق ئىــسپاتالشقا قــادىرىئهركهكــلهرگه خــاس خۇسۇســىیىت

ر ســهۋەبلىك مهكتهپــتىن ئایرىلىــشقا   گهرچه ســهن بهزى ئىــشال 

 سـهن یېنىمـدا بـاردەكال     ،مهجبۇر بولغان بولساڭمۇ، مهن گۈلسۈم    

  . ساڭا ئىخالس ۋە ھۆرمهت بىلهن ئۆتىمهن

تــۇنجى قېــتىم ماڭــا تهلهپ قویغىنىــڭ مهڭگــۈ ئېــسىمدىن  

شۇ كۈنى سهن ئاۋۋال ماڭا خهۋەر قىلىپ، مېنى ساقالپ . چىقمایدۇ

ىمنىڭ ئىش ئۆگىتىشى بىـلهن قهسـتهن       مهن یاتاقداشلىر . تۇردۇڭ

یـامغۇر شـۇنچه قـاتتىق      . بهش سائهتتىن كېیىن بىنادىن چۈشـتۈم     

ــدىال      ــوڭ یول ــاقلىماي، چ ــپ س ــدىغا كىرى ــهن دال ــسىمۇ، س یېغىۋات

شۇ كۈنى دەل تۇغۇلغان . تال ئهتىرگۈلنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپسهن21

مهن شۇ چاغدىال ئۆزۈمنىـڭ نهقهدەر بهختلىـك قىـز          . كۈنۈم ئىدى 

ساڭا بولغان چىـن سـۆیگۈم     . نلىكىمنى ھېس قىلىپ یهتتىم   ئىكه

  .دەریادەك ئۇلغایدى

» ئانـــا یـــۇرت«ســـېنىڭ یـــامغۇردىكى ھـــالىتىڭنى كـــۆرۈپ 

زىن دېمهي جهڭ قىلغـان شـۇ    ېی-رومانىدىكى قهھرىتان قىش، یاز   

مهن خــۇددى جهڭ . قهھرىمانالرنىــڭ ســىیاقى یادىمــدىن كهچتــى 

ــان ئوقالرغـــــ  ــامغۇردەك یېغىۋاتقـــ ــدە یـــ ــاي ئىچىـــ ا پهرۋا قىلمـــ

قهھرىمانالرغــــا شــــهپقهت قىلغــــۇچى رىزۋانگــــۈلگه ئوخــــشاش 

تـال   21مانـا شـۇ     . قولۇمدىكى كۈنلۈكنى تاشالپ ساڭا ئېتىلدىم    

. گۈلنى قوبۇل قىلغان كۈندىن باشالپ ماڭا ھهقىقىي كۆیۈندۈڭ      

بهزى ئـاال كۆڭـۈل یىگىـتلهردەك       . مۇھهببهتنى ھېس قىلـدۇردۇڭ   

 ئازغۇن قهلبىمنىڭ ئهندىشىسىنى قىالرمىكىن دەپ گۇمانسىرىغان
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دېسهم ماڭا بهرگهن یاخشى تهسـىرلىرىڭ بـۇ قهغهزگه       . یوقاتتىڭ

  .پاتمایدۇ

دوســــتالرنى یىغلىتىــــپ،  . مانــــا، ماڭىــــدىغان بوپــــسهن  

قىزالرنىـــڭ . نېمىمـــۇ دېـــیهلهیمهن . دۈشـــمهنلهرنى كۈلـــدۈرۈپ 

ــدىكهن  ــاجىزلىقى مۇشــۇنداق چــاغالردا چانى ــسه،  . ئ قــۇربىتىم یهت

ىرىنىــڭ ئىشخانىــسىدا یېتىۋېلىــپ بولــسىمۇ ســېنىڭ  مهكــتهپ مۇد

لــېكىن، مهن بۇنــداق قىلىــشقا . ئوقــۇش ئىــشىڭنى ھهل قىالتــتىم

ــاجىز ــتىنال ئــ ــى  . راســ ــدىن كېیىنكــ ــېنىڭ بۇنىڭــ مهن پهقهت ســ

ــمهن   ــۆز جـــایىڭنى   . ئىـــشلىرىڭغا ئـــامهت تىلهیـ جهمئىیهتـــته ئـ

ــشىنىمهن  ــشىڭغا ئى ــهن تهلهپ   . تاپالى ــى، س ــېنىڭ مېن ــدا س ئاخىرى

تال گـۈلنى ئهسـلهپ تۇرۇشـىڭنى    21 كۈنى سوۋغا قىلغان  قویغان

  !خۇدا خالىسا یهنه كۆرۈشۈپ قاالرمىز. نىمهنۈئۆت

كــــۆك ئورۇنــــدۇقتا (بىچــــارە گۈلــــسۈم : ســــېنى ســــۆیۈپ

  .»)یېزىلدى

. چـاك یېرىلــدى -مهرداننىـڭ یـۈرىكى یهنه بىـر قېـتىم چـاك     

باغرىغـا  . ئاشۇ گۈلسۈمنى یهنه بىـر قېـتىم كۆرۈۋالغۇسـى كهلـدى     

ــسى ــدى بېـ ــى كهلـ ــۈرۈم سورىۋالغۇسـ ــسه  . پ كهچـ ــداقال كهتـ مۇنـ

گۈلــسۈمگه ئــۇۋال بولىــدىغانلىقىنى ھــېس قىلىــپ، یانچۇقىــدىن 

قهلهم ۋە قهغهز ئېلىپ، قهغهزنى تىزىغا قویۇپ قىـسقىغىنه جـاۋاپ      

  . خهت یېزىشقا باشلىدى

سـاڭا ئـاخىرقى قېـتىم    . نازىنىن گۈلـسۈم، بـۇ مهن مهردان      «

ن شـۇنىڭغا ئىـشىنىمهنكى، سـهن       مه. خهت یېزىپ ئولتـۇرۇپتىمهن   

دە، بـۇ خهتنـى ئوقـۇپ       -ئهتىال كېلىپ گـۈل تـۈۋىنى ئاختۇرىـسهن       

  . یىغالپ كېتىشىڭ مۇمكىن

ئــاۋۋال ســېنى ئورۇنــسىز ئــۇرغىنىمنى، كۆڭلــۈڭگه ئــازار      

ئىنسان ئهسهبىیلهشكهندە ئۆزىنى   . بهرگهنلىكىمنى ئهپۇ قىلىۋەت  

ســـهۋدایى بـــۇنى قایـــسىبىر یـــازغۇچى ! كـــونترول قىاللمایـــدىغۇ؟

ــادىلىنىش شــهكلى دەپــتىكهن  مهنمــۇ شــۇنداق . مۇھهببهتنىــڭ ئىپ

  . ئىشقىلىپ، مېنى ئهپۇ قىلىۋەت. دېیىشكه قوشۇلىمهن

. مانا ھازىر تهنھـا ھالـدا سـاڭا خهت یېزىـپ ئولتـۇرۇپتىمهن            

بهلكىــم . كــۆك ئورۇنــدۇق، ئهتىرگــۈللهر ماڭــا ئىــچ ئاغرىتماقتــا 

مهن . اغرىتمىـسۇن لېكىن، ماڭـا ھـېچكىم ئىـچ ئ       . سهنمۇ شۇنداق 

ــشهنچىم    ــىیاالیدىغانلىقىمغا ئىـ ــۇدەك یاشـ ــمه ھهۋەس قىلغـ ھهمـ

بىــراق، ئــالىي   . ئــالىي مهكتهپــته ئوقۇغانغــا یهتمهیــدۇ   . كامىــل

تهقـدىرىمگه  . مهكتهپته ئوقۇش ھهممه ئادەمگه نېسىپ بولمایدۇ     

ئاللىبۇرۇن شۇنداق پۈتـۈلگهن بولـسا كېـرەك، مـاڭىمۇ بـۇ ئـالىي               

  . ېسىپ بولمىدىمهكتهپ ھایاتى تولۇق ن

ئهمـدى مهنمـۇ ئـۆز تهقـدىرىم ھهققىـدە          . بولغۇلۇق بولـدى  

ــرەك، كېیىنكــى قهدەمنــى قانــداق بېــسىش       ــاش قاتۇرۇشــۇم كې ب

ئهگهر . ھهققىــدە ســالماقلىق بىــلهن ئویلىنىــدىغان چــاغ كهلــدى 

مۇشۇ چاغـدا چۈشكۈنلىـشىپ ھایـاتتىن ئۈمىـدىمنى ئۈزسـهم بىـر             

، ھهرگىز مهیۈسلهنمهي، شۇڭا. ئۆمۈر ھهسرەتته ئۆتۈشۈم مۇمكىن

بولدى، .  كهلگۈسۈم ھهققىدە ئۇلۇغۋار پىالنالرنى تۈزۈشۈم كېرەك

  .بۇ ھهقته كۆپ سۆزلهپ ئولتۇرماي

مهن : ئىككى ئېغىز یـۈرەك سـۆزۈمنى دەۋاالي  -ئاخىرىدا، بىر 

ــۇغىن    ــشىپ ئوقـ ــساڭمۇ تىرىـ ــهن بولـ ــیىن سـ ــدىن كېـ . كهتكهنـ

غان ئـادەم   گىـدى ېكهلگۈسىدە سېنىڭ مىللىتىمىـزگه مهنپهئهتـى ت      

بولغانلىقىڭنى كۆرسهم شۇنىڭ ئـۆزى ماڭـا بولغـان ئهڭ یاخـشى      

  . جاۋاب قایتۇرۇش ۋە تهسهللىي بولىدۇ دەپ ھېسابالیمهن

ــۈللهردەك    ــۇ ئهتىرگـ ــسۇنكى، مۇشـ ــۇھهببىتمىز ئۇنتۇلمىـ مـ

مېنـى سېغىنـساڭ مۇشـۇ كـۆك ئورۇنـدۇقنىڭ          . پورەكلهپ تۇرسۇن 

ــدىم مۇشــۇ یه . یېنىغــا كهلگىــن . ردە قالغــانچــۈنكى، مېنىــڭ ھى

گهرچه ئایرىلىپ كهتـسهكمۇ، شـېرىن ئهسـلىمىلىرىمىز مهكـتهپ        

  .قورۇسىدا ساقلىنىپ قالغۇسى

ا تكـــــۆك ئورۇنـــــدۇق(ۋەیـــــرانه مهردان : ســـــېنى ســـــۆیۈپ

  .»)پۈتۈلدى

مهردان خهتنـــى ئهتىرگۈلنىـــڭ یېنىغـــا كۆمـــۈپ قویــــۇپ،     

ئـــۇ ئېغىـــر  . ۋالـــدىۈئهتىرگـــۈل غۇنچىـــسىدىن بىـــر تـــال ئۈز   

مهكـتهپ تهنتهربىـیه    . پ باشـقا یاققـا ماڭـدى      قهدەملىرىنى یـۆتكه  

ــا،     ــا، مۇنچـ ــخانا، كۇتۇپخانـ ــالىرى، ئاشـ ــۇش بىنـ ــدانى، ئوقۇتـ مهیـ

ــاق بىناســى   ــۈز بهرگهن یات ــشالر ی ــدىكى  ... بىرمــۇنچه ئى شــۇ چاغ

ئهینـى ۋاقىتتـا    . بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنى بىرمۇبىر یادىغـا سـالدى       

ــدى خــۇدد    ــۇ یهرلهر ئهم ــدىغان ب ــپ كهتمهی ــرەن قىلى ــانچه ئې ى ئ

ــازاب      ــدىكى ئ ــڭ قهلبى ــدەك ئۇنى ــوش دەۋاتقان ــتىم خ ــاخىرقى قې ئ

  .دولقۇنلىرىنى غهزەپ بىلهن قىرغاققا ئۇراتتى

  

3  

ئىستانسىـــسىمىزدىن ماڭىـــدىغان ! یولـــۇچىالر دىقـــقهت -

L81-  ــدا تۇر ــوزغىلىش ئالدى ــویىز ق ــق پ ــدۇۇقېتىملى ــۈك. ۋاتى -ی

لهت تهكـشۈرتكهندىن كېـیىن پویىزغـا       ېتاقلىرىڭالرنى ئېلىپ، بـ   

ــالر،چى ــكهرتمه   -قىڭـ ــان ئهسـ ــىدىن ئاڭالنغـ ــسا رادىیوسـ ئىستانـ

 بېلهتدىنىنى كۆتۈرۈپ،   ىئۇ چام . مهرداننىڭ كاللىسىنى سهگىتتى  

  . تهكشۈرتكهندىن كېیىن ئۆز ئورنىغا جایلىشىۋالدى

ــویىز ئىچــى یولۇچىالرنىــڭ ۋاراڭ   -چــۇرۇڭلىرى، ئۇیــاق -پ

 .بۇیاققـــا ئۆتـــۈپ ئـــورنىنى ئىزدەۋاتقـــانالر بىـــلهن ئـــاۋات ئىـــدى

ھرىنى تهبهسـسۇم قاپلىغـان بولـۇپ، ئـۆیلىرىگه         ېیولۇچىالرنىڭ چ 

ئهممــا، . قایتىـدىغانلىقىنى ئــویالپ، شـادلىنىۋاتقان بولــسا كېـرەك   

ئورۇندىكى مهرداننىڭ چىرایى تۇتۇلۇپ، قهلبىدە ئۆكۈنۈش ۋە -21

  . ئىپادىلىگۈسىز قایغۇ بۇلۇتى لهیلهپ یۈرەتتى

-ارمهنمۇ، ئاتـا مۇشۇ كهتسهم یهنه بـۇ زېمىنغـا قهدەم باسـ         «

بـــۇرادەرلهرگه نېمىمـــۇ دەپ  -تۇغقـــان، دوســـت -ئانـــام، ئـــۇرۇغ 

ــهندۈرەرمهن ــالر  ؟چۈش ــداق قى ــسۈم قان ــداق  ؟گۈل ــۈم قان  كهلگۈس

ــدەك ساناقــسىز » ؟بــوالر ــۇنى جــاۋاب بېرىــشكه  ســوئالدېگهن الر ئ

  . مهجبۇر قىلىۋاتاتتى

ــدى   ــڭ ئىــسمىغا ھهیــران قال ــۇ ئۆزىنى » مهردان«. تــۇرۇپال ئ

-بوي. ىن بىر خىل مهردانىلىق چىقىپ تۇراتتى     دېگهن بۇ ئىسىمد  

ئهممـا، تۇرمۇشـىدا یـۈز      . بهستىدىنمۇ مهردانىلىقى چىقىـپ تۇرىـدۇ     

ــۆزىنى    ــاي، ئـ ــا مهردانه بواللمـ ــسىزلىقالرغا قارىتـ بهرگهن ئوڭۇشـ

  .  قویۇپ بېرىۋاتقانلىقىغا ئۆزىمۇ ھهیران

ــدى ــویىز قوزغالـ ــدۇرۇپ،  ېئ. پـ ــدا قالـ ــاالرنى ئارقىـ ــز بىنـ گىـ

ــانالر،  ــپ ئىلگىر  ئورم ــاۋانى یېرى ــسىدىن ھ ــاغالر ئارى ــان ىت لهۋاتق

پویىز مهردان ئوقۇغان مهكتهپنـى، ئىككـى یىـل ئوینـاپ یاشـىغان             

  .شهھهرنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، كېچه قاراڭغۇلۇقىغا شۇڭغىدى

. ئىككىــدىن بولــۇپ پاراڭغــا چۈشــكهنىدى-یولــۇچىالر بىــر

ۇنـدىكى  ئـۇدۇل ئور . قوشنا ۋاگوندىن مۇزىكا ئاۋازى یاڭراۋاتـاتتى   

ــۇپ    ــا قویۇشـ ــدانلىرىنى ئوتتۇرىغـ ــالر چامـ » دۈم-دۈم«سهپهرداشـ

ئۇیقۇســــــىرىغانالر ئــــــاللىبۇرۇن باشــــــىلىرىنى . ئویناۋاتــــــاتتى

پهقهت مهردانــــال . ســــاڭگىلىتىپ ئۇیقۇغــــا كېتىــــشكهن ئىــــدى

رىزىـــدىن ســــۈرەتتهك ئۆتۈۋاتقــــان مهنزىــــرەلهرگه مىخــــتهك  ېد

  .تىكىلىپ خىیال بىلهن ئولتۇراتتى

پویىز خىزمهتچىلىرى ۋاگوننىـڭ بىـر      . ككىكېچه سائهت ئى  

یولـــۇچىالر ئـــۇخالپ  . تهرىپىـــدىكى چىراغالرنـــى ئۆچـــۈرۈۋەتتى  

ــدى    ــق قاپلىـ ــى جىمجىتلىـ ــون ئىچىنـ ــانلىقتىن ۋاگـ پهقهت . قالغـ

تــۈمهن -تۈرلــۈك. مهردانــال تهگــسىز خىیــالالر بىــلهن بهنــد ئىــدى
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 ،رىــزىگه یۆلىنىــپېالردىن كاللىــسى چارچىــدى بولغــاي، دســوئال

  . یقۇ پهرىشتىلىرىنىڭ پهپىلىشىگه ئۆتتىكۆزى ئۇ

قهلبىنى بىـر پاتمـان قـایغۇ، مېڭىـسىنى گادىرمـاچ خىیـالالر        

قاپلىغان ئىنساننىڭ تاتلىق چۈشلهر بىـلهن قېنىـپ ئۇخلىیالىـشى        

مۇمكىنمۇ؟ ئۇنىڭ چۈشـلىرى ئـالىي مهكـتهپ ھایاتىغـا بۇرۇلـۇپ،            

ــان   ــالالپ، قىلغـ ــسىنى قامـ ــى دولىـ ــشتىلىرى ئىككـ ــۈش پهرىـ -چـ

  .بىر زاھىر قىلدى-نلىرىنى بىرمۇئهتكه

  

4  

  .ھهممه نهسچىلىك شۇ كۈندىكى دەرستىن باشالندى

مۇشـــۇ ســـىنىپقا دۇنیـــادىكى ئهڭ قاپاقبـــاش ئوغـــۇلالر      -

یىغىلىپ قاپـسىلهر، مۇشـۇ ئـاددىي فورمـۇالنى یېزىـشالماي، قاپـاق        

ــوي ــرەكتهك ب ــسىلهر -تې ــۈرۈپ یۈرىشىدىكهن -بهســتىڭالرنى كۆت

 ئۇقۇمنى بىلهلـمهي ۋاقتىڭالرنـى زایـا        مۇشۇنچىلىك ئاددىي ! تېخى

فىزىكا - قىلغۇچه یېزاڭالرغا كېتىپ، ئېشهك باقساڭالر بولمامدۇ؟

ــشاپ       ــاڭ قاق ــر چ ــپ، بى ــۈك چاچرىتى ــدىن كۆپ ــۇئهللىمى ئاغزى م

ــى ــدانىغا    . كهتت ــڭ ۋىج ــۇق یىگىتلهرنى ــالال غۇرۇرل بــۇ گهپ دەرھ

  .تهگدى

ــداق    - ــیىن مۇن ــدىن كې ــۆرمهتلهپ ئۆتكهن ــىزنى ھ ــۇ س بىزم

ــ ــىدېمهسـ ــۈلمىگهن   . لىكىڭىز كېرەكتـ ــۇرالپ ئۆتـ ــى چوڭقـ تېخـ

مهزمۇننى تاپـشۇرۇق بېرىـپ، بىزنـى قاپاقباشـقا چىقىرىـۋەتتىڭىز،           

ــارغۇ؟ شــۇالرنى مۇشــۇنداق    ــالىلىرىڭىز ب ســىزنىڭمۇ ســۆیۈملۈك ب

ئارقــا رەتــته -!تىلــالپ بېقىــپ، ئانــدىن بىــزگه تىــل تهككــۈزۈڭ  

  . قایتۇردىلسوئائولتۇرغان رەپقهت ئۆزىنى تۇتالماي مۇئهللىمگه 

ــاجىمۇ      ــان ھ ــلهن ئولتۇرغ ــز بى ــر قى ــته بى ــدىكى رەت ئوتتۇرى

  :سهكرەپ قوپتى

ــۇق     - ــۇنداق ھــالى چوڭل ــۆزەڭنى پىروفېســسور دەپ مۇش ئ

ــدى   ــۈزۈڭ چىدىـ ــداق یـ ــقا قانـ ــى تىلالشـ ــلهن بىزنـ ــهندەك . بىـ سـ

ئانىمىز بىزنى ئهقىللىق   -ئالىمالرنى جىق كۆرۈپ تویغان بىز، ئاتا     

ــۇ مهكــته  ــۇپتىكهن، شــۇڭا ب ــالىم بولغــان . پكه كېلهلىــدۇقتۇغ ئ

  ...بىلهن تېخى ئادەم بولماپسهن

بـۇ یۈرەكنىـڭ بېغىــشىغا تېگىـدىغان گهپلهرنـى ئاڭلىغــان     

ــ مــۇئهللىم بــوینىغىچه قىزىرىــپ، ھاجىنىــڭ ئالــدىغا د      ۋەیلهپ ې

  :كهلدى ۋە یاقىسىدىن تۇتتى

ــ   - ــگه مۇشـ ــاش بهرگهنـ ــۇمتهكلهر تئـ ــسهن شـ .  بېرىۋاتامـ

ــى ئوقۇتقـــان بىـــز جۇمـــۇســـهندەك ســـېرىق تـــۈكلهردىن مىڭ ! نـ

  .داداڭدەك ئادەمنى سهنلهپ قانداق پوقباشالر سىلهر

ــىز،  - ــگهن سـ ــاش دېـ ــپ،  -پوقبـ ــدەك كېلىـ مهردان ئۇچقانـ

مـــۇئهللىم شـــۇ ئۇچقـــان پېتـــى . مـــۇئهللىمنى یىراققـــا ئىتـــتهردى

كۆزەینىكى كۆزىدىن ئاجراپ تامغا تاسسىدە     . مۇنبهرگه یىقىلدى 

ر چىرقىرىـشىپ یىغلىغـان   بۇنى كۆرگهن قىـزال  . تېگىپ چېقىلدى 

  . پېتى مۇئهللىمنىڭ یېنىغا بېرىپ ئۇنى یۆلىدى

  مۇئهللىم، بىر نېمه بولمىغانسىز؟ -

مۇئهللىم قىزالرنىـڭ قولىـدىن یۇلقۇنـۇپ چىقىـپ مهردانغـا          

. یاقىــسىنى چىــڭ قامــالالپ، كاچىتىغــا بىرنــى  ســالدى . ئېتىلــدى

هللىم مــۇئ. مهرداننىــڭ یــۈزى قىزىــل بــایراقتهك قىزىرىــپ كهتتــى 

ــپ بــارلىق ئوقۇغۇچىالرغــا غهزەپ      كۆزىنىــڭ پاختىــسىنى چىقىرى

ــارتتى    ــۇھ ت ــۇر ئ ــیىن، چوڭق ــدىن كې ــلهن تىكىلگهن ــۇتاپتا . بى ش

سىنىپ ئىچى جىددىي تىنىق ئاۋازىنى نهزەردىـن سـاقىت قىلغانـدا،           

  .سۈكۈناتقا چۆمدى

دۇنیادا ئۇستازىنى ھـۆرمهت قىلمىغانـدىن ئـارتۇق گۇنـاھ           -

ۋاقىتـــــــتىن بېــــــرى كۆیـــــــۈنگهن  مهن شــــــۇنچه  . بولمــــــاس 

. ئوقۇغۇچىلىرىمنىـــڭ جـــاۋابىنى بۈگـــۈن ئاڭلىغانـــدەك بولـــدۇم

كېیىن چوڭ بولۇپ جهمئىـیهت قوینىـدا تهمتىـرەپ یـۈرگىنىڭالردا           

  .ئۇستازالرنىڭ ساپ قهلبىنى چۈشىنىپ یېتىشىڭالر مۇمكىن

. بۈگۈن مۇئهللىمنىـڭ قهلبـى خورالنغانـدەك ھـېس قىلـدى          

شــاگىرتالر تېخــى یــاش، «رىــدىن ئهممــا، كۆڭلىنىــڭ چوڭقــۇر یې

ئـــۇالرنى  . ھهقىقهتنـــى تولـــۇق چۈشـــىنىپ یېتهلىـــشى ناتـــایىن    

دەپ ئویلىـــدى بولغـــاي، كـــۆز » یېـــتهكلهش بىزنىـــڭ بـــۇرچىمىز

-چۇقىغــا قهلبىنىــڭ چوڭقــۇر یېــرىگه یوشــۇرۇنغان مېھىــر      ىقار

بىـر نهزەر سـېلىپ     -مۇھهببىتىنى مۇجهسسهملهپ ئوغۇلالرغا بىرمۇ   

  :چىقتى

ــل ھهم  ســىلهرنىڭ ئهر - ــا مهن قایى كهكــتهك مىجهزىڭالرغ

بىـراق،  . ساۋاقداشـالر قایىـل    -تۇتتىكى بارلىق ئوقۇتقـۇچى   تىئىنىس

بىــر مــۇكهممهل ئهركىــشى بولــۇش ئۈچــۈن قــاۋۇل تهنــال مــۇھىم  

مهن سـىلهرنىڭ   . بولۇپال قالماستىن، ساغالم، ساپ ئهقىلمـۇ الزىـم       

ــا، مـــــۇھهببهتكه ئاتـــــا -ۋاقىتنـــــى ئهرزىـــــمهس ئویـــــۇن تاماشـــ

ئـۆزىمىز ۋە   . تىشڭالرغا قاراپ ئىچىم ئاچچىق بولۇپ قالىدۇ     قىلىۋې

ــى     ــۇت ۋاقتىنـــ ــۈن ھهرمىنـــ ــى ئۈچـــ ــڭ كېلهچىكـــ خهلقىمىزنىـــ

مهن . قهدىرلىـسىكهن دەپ ســىلهرگه ئىزچىـل كۆیۈنــۈپ كهلــدىم  

بولدى، سىلهرمۇ . شاگىرتالرنىڭ مېنى چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلمهن

ىڭ یېڭـى   بۇنى ئاڭقىرىپ كېتهلهیسىلهر، كېلهر سـائهتته سـىلهرن       

  .قىیاپىتىڭالرنى كۆرسهم دەیمهن

مۇئهللىم مـۇنبهردىن سومكىـسىنى ئېلىـپ ئىـشىكنى ئاسـتا           

ھهممهیـلهن  . سىنىپ ئىچى یهنىال جىمجىت. یېپىپ چىقىپ كهتتى  

زادى كىمنىـڭ   . مۇئهللىمنىڭ گهپلىرىنى ئویالپ قهلبى چۇلغاندى    

  . خاتا قىلغانلىقىغا ھۆكۈم قىالتتى

ــامىقىنى گهپ  ــشتى س-ئوغــۇلالر ت ــىز یېیى ــا . ۆزس یاتاقلىرىغ

. قایتىپ، بهزىلىرى كىتـابلىرىنى كۆتـۈرۈپ كۇتۇپخانىغـا ماڭـدى         

ــۇتېرلىرىنى ئېچىـــشىپ، ســـالپایغىنىچه ناخـــشا   بهزىلىـــرى كومپیـ

  . ئاڭالپ یېتىشتى

. گه یىقىـــن یاتاقداشـــالر ھهممىـــسى یىغىلـــدى11ســـائهت 

بىرەرسـىنىڭ  . مهردان جىمجىت كهیپىیـاتنى كـۆرۈپ ئىچـى پۇشـتى       

  . قانىي سۆزلىمىگهنلىكىگه ئازراق ئاچچىقى كهلدىھهق

بۇ گهپلهرنى تـۆۋەن   . ھهي، بىز یىگىتلهر قاپاقباشكهنمىز    -

ــدا كۈل   ــسا قوڭى ــاڭقىالر ئاڭلى ــدى، ۈیىللىقتىكــى م ــهرمۇ ئهم   -ش

  .مهردان گهپنىڭ بىسمىلالسىنى باشلىدى

بایاتىن بېرى قاینىمىغان قازاندەك جىمجىت تۇرغـان یاتـاق         

  .قىزىپ كهتتىبۇ گهپ بىلهن 

ــسه - ــۈلمهمتى ئهمىـ ــشىپ  . كـ ــېچىچه ھىجىیىـ ــۇ كـ قىزالرمـ

ئىشىك تۈۋىدىكى ئهیـنهك ئالدىـدا       -مهسخىرە قىلىشار ھهقىچان،  

  .چاچ تاراۋاتقان باتۇر گهپ تاشلىدى

مۇئهللىممــۇ . ۋۇي، بولــدى قىلــساڭالرچۇ ئــاغىنىلهر-ۋاي -

. شــۇنداق دېگىــنىگه پۇشــایمان قىلىــپ بىرمــۇنچه گهپ قىلــدىغۇ 

شۇ كۈنى كهچته كهچلىك . ۇ سهۋەبىنى ئۆزىمىزدىن ئىزدەیلىبىزم

-كۇلۇبقــا بارمىغــان بولــساق، تاپــشۇرۇقنى یاخــشى ئىــشلهیتتۇق، 

  .رەپقهت مۇئهللىمنى ئاقلىدى

ئاشـۇ  . سـهنغۇ مـۇئهللىمنى خـۇدا بىلىـسهن       ! بولدى قىـله   -

  .دېگهن قاپاقباشالرنىڭ ئارىسىدا سهنمۇ بار

ىرسى مېنـى ئۇنـداق تىلـالپ       دۇنیاغا تۆرىلىپ ب  ! توۋا! توۋا -

ــدى بۈگــۈن . باقمىغــان ــاش تىللى ــېمه  . شــۇ پوقب ــا ن ئوغــۇل بالىغ

ــۇ ــارەت بـ ــل    -!ھاقـ ــۇچىالردىن تىـ ــپ ئوقۇتقـ ــش تېرىـ ــم ئىـ دائىـ

  .ئاڭالیدىغان ۋایىت ئوت ئۈستىگه یاغ چاچتى

راســتىنال . رى ئــۆزىگه ھــار كهلــدىېیاتاقداشــالر ئویلىغانــس
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  . پىنى قۇۋۋەتلهشتىۋایىت دېگهندەك بولدى دېیىشىپ ئۇنىڭ گې

ــنىگه بۈگــۈن قــانغۇچه   - ئــاغىنىلهر، ئۇنىــڭ شــۇنداق دېگى

كهیىپ راسا ۋایىغا یهتكهندە . ئىچىشىپ دەردىمىزنى چىقارمامدۇق

ــىتىپ     ــۆزىمىزنى كۆرسـ ــدىلهرگه ئـ ــى چۈپرەنـ ــۆۋەن یىللىقتىكـ تـ

یېقىندىن بېرى ئۇالرنىڭمۇ سالىمى ئازىیىپ، ئادەمنى      . قویمامدۇق

ھهقىچان شۇ الۋزىالر مـۇئهللىملهرگه     . لدىكۆزگه ئىلماس بولۇۋا  

  ! بىزنىڭ یامان گېپىمىزنى قىلغان گهپ

تۈنۈگۈن كۇتۇپخانىدىن یېنىۋاتسام، یېڭىدىن كهلـگهن       -

ــشىپ       ــى دېیى ــر نېمىلهرن ــلهن بى ــۇئهللىم بى ــا م ــۇي فىزىك ــر گ بى

ئۇ گۇي مېنى كۆرۈپ باشقا یاققا قارىۋېلىپ، مهن بىلهن     . تۇرۇپتۇ

  .ساالمالشمىدى

بولمىسا مـۇئهللىم ھېچقاچـان     . ۇم ئاشۇ گۇي چاقتى   چوق -

ۋایىــت شــۇنداق دېــگهچ مۇشــتىنى  -بۇنــداق چېچىلىــپ باقمىغــان،

  .تۈگۈپ قویدى

ــساق،    - ــپ قویمىـ ــۇلىقىنى تارتىـ ــڭ قـ ــۈن ئۇنىـ ئهگهر بۈگـ

  .كېیىنچه بىزنى ئېشهك قىلىشى تۇرغان گهپ

  .چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ -

 ئاغىنىلهر قېنـى    .بۈگۈن ئىچكىنىمىز ئىچكهن  . ئا، بولدى  -

ــرىڭالر   ــۇل چىقى ــلهن پ ــك بى ــز، . مهردلى ــسىنى ئهكىرىمى -ئهسكى

  .مهردان ئورنىدىن شاققىدە چۈشۈپ پۇل یىغىشقا باشلىدى

یاخـشى  . ئهته فىزىكا دەرسـى بـار     . مهردان بولدى قىلغىن   -

دېگهن مهنىدە مهرداننىـڭ    » بولدى قىل «رەپقهت  -بولماسمىكىن،

  . كۆزىنىڭ ئىچىگه تىكىلدى

ــىما ئـــاغى - ــساڭ مېنـــى توسـ ــسهم . نهم بولـ ــۈن ئىچمىـ بۈگـ

ــدۇ،  ــاچچىقىم چىقمایــ ــڭ   -ئــ ــال رەپقهتنىــ ــۇنداق دەپــ مهردان شــ

رەپقهت مهرداننىـڭ ھالىغـا ئېچىنىـپ       . گهپلىرىگه قۇالق سالمىدى  

  . كىتابىنى ئېلىپ سىرتقا ماڭدى

نى ئېسىل نهسىھهتلهر قۇالققـا     -یاشلىقتا نى ! ھهي، یاشلىق 

ــدۇ ــۇش یاقمایــ ــقىالر ئه! ھه-خــ ــهۋەنلىكىمىزنى باشــ ــي ســ مهلىــ

. كۆرســـىتىپ بهرســـىمۇ تهن ئـــالغۇمىز كهلـــمهي تىركىـــشىمىز    

مۇئهللىمنىڭ بىر ئېغىـز گېپـى      . مهردانالرنىڭ شۇنداق ۋاقتى ئىدى   

ئېغىر كېتىپ قالغان بولسىمۇ، ئـۆزىنى تۇتۇۋااللمـاي سـالغان بىـر            

یاخـشى  . شاپىالق ئۇنىڭ یۇمران، نازۇك قهلبىنـى زەخمىلهنـدۈردى       

ئۇ مۇشۇ قېنـى قىزىغـان ۋاقىتتـا        . سكىن رەت قىلىندى  نىیهتلهر كه 

كىچىككىنه . ئهتىكى ئىستىقبالىنى ئویالشتىن تامامهن مۇستهسنا    

ــتىن  ــدىرىنى ئاســ ــڭ تهقــ ــر  –خاتالىقىنىــ ــپ، بىــ ــتىن قىلىــ ئۈســ

شكهللىكنىڭ ئــۆزىگه یېقىــنالپ كېلىۋاتقانلىقىغــا بىپهرۋالىــق ېــپ

  .قىلىۋاتاتتى

. ولۇنــــدىبىــــلهن راســــلىنىپ ب12ســــورۇن كهچ ســــائهت 

مۇشـۇ پۇرسـهتته ھهممهیـلهن      . رەپقهتتىن باشقىالرمۇ تهق بولـدى    

ــۈن     ــتهھكهملهش ئۈچ ــدارچىلىقىنى مۇس ــۈپ، ئاغىنى ــى تۆك دەردىن

ــدىن ســـېلىپ  بىـــرى. مىـــسىنى ئایىمىـــدىېھېچن ــسى پوچتىـ دادىـ

یېمىشلهرنى -بهرگهن، ئۆزى یېیىشكه قىیماي ساقالپ قویغان یهل

  .چىقاردى

ــا - ــدۇ، ئــانىمىز-ھهي، بىــزگه ئات دىن باشقىــسى كۆیۈنمهی

ــۇ ــپ   . جۇمـ ــازاردىن تېپىـ ــسىمۇ بـ ــمهت بولـ ــادامالرنى قىمـ ــاۋۇ بـ مـ

دېدى   - ، بىر تالمۇ ئېغىزىغا سالماستىن بىزگه ئهۋەتىدۇ،ئهكېلىپ

 »شـۇنداق «رمۇ  باشـقىال . ھاجى بادامدىن بىرنى ئېغىزىغـا سـېلىپ      

  .دېیىشىپ تېتىپ بېقىشتى

قـــان ىدىن ئانىـــسى ئـــۆز قـــولى بىـــلهن یاقپئىـــشكا بىـــرى

ئهمهلىیهتته بۇ باال نان    . توقاچتىن ئۈچنى ئېلىپ سورۇنغا سۇندى    

ــان چاینـــاپ  . یېمهیتتـــى ــسىال نـ ــى پۇشـ ــدىكى ۋاقتىـــدا ئىچـ یۇرتىـ

لىـدىن ئـۆتمهس    ېبۇ شهھهرگه كېلىپ نان گ     غان ئادەم دىئولتۇرى

ــدى  ــان ئىـ ــۇپ قالغـ ــنا    . بولـ ــسىنىڭ قوشـ ــانالرنى ئانىـ ــۇ نـ ــۇ بـ ئـ

تكۈزۈپ بېرىشىنى ھاۋاله مهھهللىدىكى قاسىم شوپۇرغا ئۆزىگه یه

  :قىلغانلىقىنى سۆزلهپ كېلىپ

ئۇنىمىغىنىمغــا قویمــاي نــان . ئانــام شــهھهرنى بىلمهیــدۇ -

بـۇ دېـگهن    «،شۇنىڭ ئورنىغـا پـۇل سـېلىپ بهر دېـسهم         . ئهۋەتىدۇ

ــدۇ      ــدا قىلى ــنىڭگه پای ــان، تې ــان ن ــلهن یاقق ــۇم بى ــۆز قول » مهن ئ

ىرىـڭ سېـسىپ    بولدىال، ئالدىنقى قېتىم ئهۋەتكهن نانل    «دېگهنتى  

تېلېفوندا   دەپ سالغىنىمغا» تتىمەتخانىغا تاشلىۋهقاپتىكهن، ئهخل

كېیىن ئانامغا شۇنداق دەپ سالغىنىمغا پۇشایمان      . یىغالپ سالدى 

ــدىم ــشنى    . قىلـ ــدىغان ئىـ ــان ئهۋەتىـ ــازىرغىچه نـ ــا ھـ ــاممۇ تـ ئانـ

  .دېدى -ئۇنۇتمىدى،

ــىز    - بولــدى، بــۇنى  . ھهي، بىــز پهرزەنــتلهر شــۇنداق ۋاپاس

  . هیلىدېیىشم

ىدا گۈله بارلىقىنى ئېیتىۋىدى، ھاجى گهپنىڭ      پئىشكا بىرى

  :بېلىگه تهپتى

ــله  - ــدى قى ــۈلهڭنى  . بول ــكهن گ ــۇرۇت یهپ كهت ــازىر . ق ھ

ــىدۇ ئىگىــسىنى     مانــا، گۈلىنىــڭ  . كالىغــا تاشــالپ بهرســىمۇ ئۈس

  . ئورنىغا شهندۇڭنىڭ توڭ چىلىنىدىن ئهكىردۇق

ئۆتكهن «. هرھاي، ئۇنداقمۇ دەپ كهتمهیلى ئاغىنىل-ھاي -

. دېـگهن ماقـال بـار      »كۈنۈڭنى ئۇنۇتما، شىر چورۇقىڭنى قۇرۇتما    

ســاۋۇت  -تــولىمىز یېزىــدا نــان ۋە گــۈله یهپ چــوڭ بولغــانالرغۇ؟ 

  .دېگهن بۇ باال یېزىدىن كهلگهن ئىدى

قارىــــساق ســــهن ئــــۈچ ۋاق گــــۈله یهپ چــــوڭ بولغــــان  -

ــراي،     ــارا، توپــا چى ــڭ گۈلىــدەك ق ــسهن، چىرایى نــاھىیه  -ئوخشای

زىرىدىن كهلـگهن، ئـالىي مهكـتهپكه كېلىـپال مـودا یۈرىـدىغان             با

ــدىن    ــالر تهرىپى ــپ، ساۋاقداش ــۇپ كېتى ــهتهڭ «بول ــت س دەپ » ۋایى

ــاتتى    ــخىرە قىلىۋاتــ ــاۋۇتنى مهســ ــت ســ ــان ۋایىــ ــپ قالغــ . ئاتىلىــ

  .سورۇندىكىلهر پاراققىدە كۈلۈشتى

ــق  ــته بهزىــلهر قىزى ــالىي مهكتهپ ــوۋا، ئ ــى، . ت كهلــگهن یېرىن

ئىـشنىڭ  . بىرىنـى چېلىـشىدۇ   -ۇتقان ھالدا بىـر   یېگهن تۇزىنى ئۇن  

ئـارا  -دە، ناھـایىتى ئاسـانال ئـۆز      -ماھىیىتىنى ئویالشقا سهل قارایدۇ   

ــاڭ شـــهكىللهندۈر  ــتهپ ۈئـــۆتكىلى بولمایـــدىغان ھـ ۋېلىپ، مهكـ

مانـا ھـازىر شـهھهرلىك یېزىلىقنـى، یېزىلىـق          . ئىناقلىقىنى بۇزىدۇ 

ــلهن ۋایىـــت گ  ــشماي ســـاۋۇت بىـ هپ شـــهھهرلىكنى كـــۆزگه ئىلىـ

. لېكىن، ئاغىنىلهر ئۇالرنى پهسكویغا چۈشـۈردى . تالىشىپ كهتتى 

ــسىز      ــالنمایال كۆڭۈل ــورۇن باش ــداق بولمىغانــدا بۈگــۈنكى س ئۇن

ئاغىنىلهرمۇ مۇئهللىمنىـڭ ئـۆزلىرىگه ئـازار       . ئاخىرالشقان بوالتتى 

-بهرگهنلىكىنـى ئىچىــگه ســىغدۇرالماي تۇرغانــدا، بۇنــداق تــاالش 

  .بلىناتتىتارتىشالر ئهھمىیهتسىز ھېسا

ھهممىمىـز  . ئاغىنىلهر، ئهمىسه سورۇن رەسمىي باشـالندى      -

دېــدى ھــاجى  -بهھــۇزۇر ئولتــۇرۇپ، كــۆڭلىمىزنى شــاد ئېتهیلــى، 

باشقىچه پىكىـر بولمىـسا      -ئورنىدىن تۇرۇپ ساۋاقداشالرغا قاراپ،   

بۈگــۈنكى ســورۇننىڭ ســاقىیلىقىنى ئــاغىنىمىز، كــۆپنى كــۆرگهن  

  ساق قانداق؟سورۇن سهركىسى مهردانغا تاپشۇر

ــدۇ، -  ــر ئېغىـــــزدىن   -بولىـــــدۇ، بولىـــ ھهممهیـــــلهن بىـــ

ــۋا     ــلهن پىـــ ــشى بىـــ ــیىن، مهردان چىـــ ــقاندىن كېـــ تهستىقالشـــ

ئانــدىن یېنىغــا قویــۇپ ســورۇن . بوتۇلكىــسىنىڭ ئــاغزىنى ئــاچتى

  :ئهھلىگه گهپ تاشلىدى

بىـرى  . بـالىالرمىز  ھهممىمىز بارماقتا توختىغۇدەك ئوغۇل    -

لىرىمىزنـى ئـاچچىق   تبۈگـۈن دەر . ىـز  بىز ئـون دېیهلهیم    ،بىر دېسه 

ــۋا بىــلهن تهڭ ئىچىــۋېتهیلى  بىزنــى ھامــاقهت كــۆرگهن ئاشــۇ  . پى
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  گۆشباشالردىن ھېساب ئاالیلى، قانداق؟

مهكتهپ بىـر   . پ كهتتى جۇمۇ، دۇمباقتهك   ېلبىزنى بهك چ   -

بىزنـى  . تهتتىمېبـاغرىنى چـۇۋۇۋ   -نېمه دېمىسه ھازىرال بېرىپ ئىچ    

ۋایىـت شـۇنداق دېـگهچ       -ارمىكهن،تىلالپ، ئۆتكۈزۈپ قـویغىنى بـ     

  .بېشىدىكى قالپىقىنى بېشىغا بېسىپ قویدى

بۈگۈن مهردان، رەپـقهت، ھـاجىالر ئوغـۇل بالىـدەك ئىـش             -

  ! قىلدى جۇما

ئــاداش، ئىتتىرىــۋەتمىگهن بولــساڭ، یېڭىلگىــنىگه تهن     -

-دېـدى، » ئاكىالر«بىر ئىتتىرىپتىڭ قویدەك تىپىرالپ    . بهرمهیتتى

  . مبىسىگه  شاپىالقالپ ماختاپ كهتتىھاجى مهرداننىڭ دۈ

ــلهن داۋامالشــتى   ــى ئۇچــۇرۇش بى ــر پهس مهردانن . ســورۇن بى

ــۇ ساۋاقداشــلىرىنىڭ . ئارىــدا پهقهت ســاۋۇتال گهپ قىــستۇرمىدى  ئ

گېپىنى ئاڭالپ، نـادانالرچه دېیىلىۋاتقـان بـۇ گهپلهرنىـڭ تولىمـۇ            

-بىمهنىلىك ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، چىش یېرىـپ ئۇنـداق        

ساۋاقداشالر . داق دەپ مۇئهللىمنى ئاقالشقا جۈرئهت قىاللمىدىبۇن

ئادەتته مۇئهللىملهر بىلهن یاخشى ئۆتىدىغان ساۋاقداشالر بىـلهن        

ــاتتى    ــاپالپ قوی ــامالرنى چ ــوق بهدن ــاقالپ، ی ــارىلىق س ــاۋۇتمۇ . ئ س

  .شۇنداق بولۇشىدىن ئهنسىرەپ، ئارتۇق گهپ قىلمىدى

ئهمىسه، مهن . هیلىمۇھىم گهپكه كېل . بولدى، ئاغىنىلهر  -

مهردان رومكىنـى قولىغـا ئېلىـپ باشـلىنىش          -ئازراق گهپ قىـالي،   

ئـــۇزاق بوپتــۇ، مۇنـــداق دەرقهمـــته یىغىلىـــپ   -ســۆزى ســـۆزلىدى، 

لـېكىن،  . بىزمۇ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كېتىمىز بۇ یهردىـن    . باقمىغىلى

ــۈئهللىم بىـــز . دوســـتلۇقىمىز مهڭگـــۈ داۋامالشقۇســـى بۈگـــۈن مـ

كۆڭۈل دېگهن نازۇك نهرسىكهن،    .  سالدى ئوغۇلالرغا قاتتىق تىل  

ــدىكهن    ــر كېلى ــدا ئېغى ــۇپ قالغان ــوڭ بول ــۈنلهردە  . چوپچ ــر ك بى

مۇئهللىم بىلهن ئهسساالمۇئهلهیكۇم دېیىشىپمۇ قـاالرمىز، ئـاداش،      

  سېنىڭمۇ گېپىڭ باردەك قىلىدۇ؟

. مهردان ھاجىنىڭ قارا بۇلۇتتهك تۇتۇلغان چىرایىغا قارىـدى    

ــا بېــــشىنى لىڭــــ  ــاجى مهردانغــ ــیىن، ھــ ــدىن كېــ شىتىپ قویغانــ

  :سورۇندىكى بالىالرغا زەن سېلىپ سۆزىنى باشلىدى

یىلىغـا  -3بىلهن بىزمـۇ ئـالىي مهكتهپنىـڭ     نېمىال دېگهن  -

ــۇرىمىز  ــدا ت ــسىش ئالدى ــوڭالر  . قهدەم بې ــزدىن چ ــتىمىزدە بى ئۈس

بۈگۈن بولغۇلۇق . ناھهق ئىشالردا بىزنى قولالیدۇ  -بولسىمۇ، ھهق 

ۇتقا ھهتتـا مهكـتهپكه تـاراپ كېتىـشى     بـۇ گهپ ئىنىـستىت  . بولـدى 

ئهمــدى، مهكتهپــته قانــداق . یــۈزىمىزگه قــارا ســۇۋالدى. مــۇمكىن

ــۈرەرمىز  ــۈرۈپ یـ ــۈزىمىزنى كۆتـ ــاقلىق  . یـ ــر یـ ــۇنى بىـ ــۈن شـ بۈگـ

  !قىلىۋەتسهك، قېنى، خوشه ئاغىنىلهر

ئـاغىنىلهر تهڭـال    . مهردان بىلهن ھاجى رومكا سوقاشـتۇردى     

.  تهرىقىـدە داۋامالشـتى    سـورۇن شـۇ   . دېیىـشتى » خوشه، سىڭسۇن «

. باشــقىالردىن ئاغرىنــاتتى. ھهممهیـلهن مــۇئهللىمنى ئهیىبلهیتتــى 

بۇنىڭــدىن كېــیىن مهكتهپــته قانــداق یــۈزىنى كۆتــۈرۈپ یــۈرۈش  

بهزىلهر ئۆزلىرىنىـڭ دەردىنـى     . ھهققىدە ئۆز پىكىرلىرىنى ئېیتاتتى   

ــۇقىرى     ــۇئهللىملهردىن، یـ ــامىلالرنى مـ ــان ئـ ــۈرۈپ چىقارغـ كهلتـ

بىرسـىمۇ  . كى ساۋاقداشـالردىن، مهكتهپـتىن كـۆرەتتى      یىللىقالردى

  . ئۆزىدىن سهۋەبىنى ئىزدەپ باقمایتتى

تاماكــا . سـورۇن جانلىنىــپ كهیپىیــات یــۇقىرى كۆتۈرۈلــدى 

ئىسى یاتـاقنى بىـر ئېلىـپ، ئـۇالر تۇمـان ئىچىـدە لهیلهۋاتقانـدەك               

ئهكىـرگهن  . ناخۇش كهیپىیاتتا ئۆز دەردلىرىنى قویماي سـۆزلىدى      

 قىلىشالر بىلهن بىردەمدىال تۈگهپ یهنه بىـر یهشـىك       پىۋا كۆڭۈل 

بۈگــۈن ھېچكىمنىــڭ ئۇیقۇســى كېلىدىغانــدەك . پىــۋا تهقلهنــدى

پۇشــۇقلىرى بىــراقال  -رى ئىــچېقــانچه جىــق ئىچكهنــس  . ئهمهس

ــتىم     ــاخىرقى قې ــۇ سورۇنداشــالر ئهڭ ئ ــدەك، ب ــپ كېتىدىغان چىقى

ئولتۇرۇشىدەك ھهممىسى شۇنچىلىك ئېچىلىـپ كهتـكهن بولـۇپ،         

ۇالرنىڭ بۇ تازا كهیپىیاتىنى دەرسخانىدا ئـۇچرىتىش تهسـهۋۋۇرغا         ئ

  . سىغمایتتى

دەرىزە سىرتىدا ئاي خـامۇش     . سائهت ئۈچ بوپتۇ  . تۈن یېرىم 

رىـزە  ېھالدا ئۇالرنىڭ سورۇنىغا قـاراپ مۈگـدەپ قالغـان بولـۇپ، د           

. ئالدىغىچه ئىگىلگهن قاپاق تېرەك شاخلىرى شىلدىرالپ تۇراتتى      

ــر  ــشاشلىرىدىن  . ى تــۈگىمهیتتىمهرداننىــڭ گهپلى ھاجىنىــڭ قاق

سـاۋۇتنىڭ جىمجىـت    . شارەت بېرىـپ تـۇراتتى    ېـ نامهلۇم شـۇملۇق ب   

ئولتۇرۇپ كېتىشلىرىدىن ئۇخالشقا ئالدىراۋاتقانلىقىنى بىلگىلـى    

  . بوالتتى

بۇجـــۇرالپ -ئوقـــۇرمهن، مهن ئۇالرنىـــڭ ســـورۇنىنى ئۇجـــۇر

ــدىم   ــوغرا تاپمى ــنى ت ــۋىرلهپ ئولتۇرۇش ــىزنىڭ . تهس ــۈنكى، س مۇ چ

ــسىرەپ    ــارتۇقچه ئهنـ ــشالردىن ئـ ــر ئىـ ــاغلىرىڭىز، بىـ ــۇنداق چـ شـ

ــۇن    ــیهتكه ئۇیغ ــولغىنى ئهمهلى ــاغلىرىڭىز ب ــدىغان چ ــۇ . یۈرمهی ب

سورۇندا بىزنىڭ باش قهھرىمانىمىز مهردان بار، بىز پهقهت ئۇنىڭ         

الپ قھېكایىلىرىنى ئـاڭالش ئۈچـۈن ئىـسپىرتنىڭ بـۇرۇننى غىـدى          

  .دەم تهشرىپ قىلدۇقتۇرىدىغان ئىستۇدېنتالر سورۇنىغا قه

ــى    ــۇلكىالر ئارىــسىدىن بىرن ــدىكى نۇرغــۇن بوت مهردان یېنى

كۆپـۈك ئۆرلهۋاتقـان رومكىـدىن      . ئېلىپ ئىككى رومكىغا قۇیدى   

ــورۇن       ــڭ ئالــدىغا س ــرى مهرداننىــڭ، بىــرى ۋایىتنى ــسى بى ئىككى

مهردان تاماكىنىـڭ ئاسـتىغا بـارمىقى       . قائىدىسى بویىچه قویۇلدى  

ــال تا   ــر ت ــپ، بى ــلهن چىكى ــاردى  بى ــپ چىق ــاكىنى تارتى ــاجى . م ھ

ــدۇردى   ــوت یان ــلهن ئ ــانلىق بى ــسى  . چاقق ــڭ كۆكــۆچ ئى تاماكىنى

ئارىـسىدا مهرداننىـڭ مهسـت بولغــان كـۆزى خـۇددى جىـن چىــراغ       

  .پىلتىسىدىكى ئوتتهك چاقناپ تۇراتتى

. ئاغىنىلهر، پىۋىنىڭ ئاخىرى ۋایىت ئىككىمىزدە توختىدى -

. ڭ قـولىمىز كۆكـسىمىزدە   ئهگهر داۋامالشتۇرىمىز دېسهڭالر بىزنى   

مهنچه، بۈگۈن تۆۋەن یىللىقتىكـى شـۇمالرنى ئهدەپـلهپ ئـاغزىنى           

یۇمدۇرۇپ، ئهته كهچ ۋایىت ئىككىمىز سىلهرگه سورۇن ھازىرالپ  

  بهرسهك قانداق؟

ــوق  - ــاق یـ ــۇ گـــۇیالرنى ئهدەپـــلهپ    . ۋاي چاتـ بۈگـــۈن شـ

. ھاجى مهردانغـا تایىنىـپ ئورنىـدىن ئـاران تۇرۇۋالـدى        -كىرەیلى،

. ىالرمۇ نېمه دەۋاتقانلىقىنى تۇیماسـتىن ئورنىـدىن تۇرۇشـتى        باشق

ــاالتتى  ــۇرۇپ قــ ــا ئولتــ ــهنتۈرۈلۈپ كارۋاتتــ دە، یهنه -بهزىــــلهر ســ

ئۇالرنىــڭ بــۇ ھالىــدىن ئــالىي    . تىرمىــشىپ ئورنىــدىن تــۇراتتى  

ــا     ــۇ، ئىلغ ــیهت اللمىلىرىم ــاكى جهمئى ــسىمۇ ی ــتهپ ئوقۇغۇچى مهك

 ئىـشىك ئېچىلىـپ   ئۇالر ماڭاي دەپ تۇرۇشىغا  . قىلماق تهس ئىدى  

  . رەپقهت كىرىپ كهلدى

ــسىلهر؟  - ــان ئوخشىمامـــ ــر یهرگه ماڭغـــ ــقهت  -بىـــ رەپـــ

  . كىتابلىرىنى كارۋىتىغا تاشالپ قویۇپ مهردانغا قارىدى

ــز،   - ــۇیالرنى ئهدەپلهیمىـ ــى گـ ــۆۋەن یىللىقتىكـ مهردان  -تـ

ــقۇرالماي كار  ــۇتلىرىنى باش ــدى،  ىپ ــۇرۇپ قال ــۈن -ۋاتتــا ئولت  بۈگ

  .كهلتۈرىمىزیىمىزنى ئهسلىگه ۇئابر

-رەپـقهت مهرداننىـڭ ئالـدىغا دېـۋەیلهپ كهلـدى،          -نېمه، -

ــدىكهن    ــۇالر تۆلهمـ ــېمىگهن مانتىنىـــڭ پـــۇلىنى ئـ ــۆزۈڭالر ؟یـ  ئـ

  ئوقۇشۇڭالرنى یاخشى ئوقۇماي دەردىڭالرنى خهقتىن ئاالمسىلهر؟

ــنىگه ئىرغاڭـــــــشىپ، ھـــــــېلىال -مهردان ئالـــــــدى كهیـــــ

ســېنى   -ى،تىدىغانــدەك تهرزدە رەجهپنىــڭ قــولىنى تــارتت   ېیىغلىۋ

بىرسى شاپىالق سـېلىپ بـاقتىمۇ، بىرسـى قاپاقبـاش دەپ بـاقتىمۇ؟              

بۇ ئىشالرنى ئاشۇ تۆۋەن . مانا مېنى جۈملىدىن ھهممىمىزنى دېدى

  .یىللىقالردىكى شۇمالر كهلتۈرۈپ چىقاردى

دە، شــىردەك ھــۆركىرەپ ئىــشىكنى  -مهردان شــۇنداق دېــدى
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ىتالر ئېتىلىـپ   كهینىدىن رەپقهت، ھاجى، ۋای   . غهزەپ بىلهن ئاچتى  

ئـۇالر كارىـدوردا ۋارقىـراپ      . ئهڭ ئاخىرىدا سـاۋۇت چىقتـى     . چىقتى

ــى بـــۇز ــېچه جىمجىتلىقىنـ ــر ئىـــش  . ۋەتتىۇكـ ــېچه بىـ ــۈن كـ بۈگـ

 تاپقان ئاي بۇلۇت كهیـنىگه مۆكـۈپ        بېشارەتبولىدىغانلىقىدىن  

ــدى ــان ئىـ ــرەك  . بولغـ ــاق تېـ ــىلدىرلىغان قاپـ ــك شـ ــامقى یېنىـ بایـ

  .یاپراقلىرى قاتتىق سىلكىندى

ــۈپ« ــشىك   » گــ ــاچ ئىــ ــلهن تهڭ یاغــ ــاۋاز بىــ ــان ئــ قىلغــ

كىـــشىكىدىن ئـــاجراپ یاتاقنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى بـــوش یهرگه 

سۈت ئۇیقۇدا شـېرىن چـۈش كۆرۈۋاتقـان بـالىالر          . داققىدە چۈشتى 

ــدىن      ــسىدە ئورۇنلىرى ــۇپ دەس ــاالس بول ــىدىن خ ــال ئۇیقۇس دەرھ

ــۇردى ــى پهرق   . تــ ــم كىرگهنلىكىنــ ــاراڭغۇدا كىــ ــېكىن قاپقــ لــ

  .دەپ سالدى» كىم سهن«بىرى قىاللمىغان 

ئۇ . مهرداننىڭ قولىغا ئۈستهل ئۈستىدىكى چایدان ئۇرۇلدى     

قىلغـان  » پـوس «. چایداننى ئېلىپ ئېگىز كۆتـۈرۈپ پولغـا ئـاتتى         

الپ ۇئــاۋاز بىــلهن تهڭ پولــدىن ھــور ئــۆرلهپ، كــۆزلىرىنى ئــۇۋ      

  .دەۋەتتى» ۋایجان«تۇرۇشقان ساۋاقداشالر 

  . ھېجىقىزالر. چۈشه، پهسكه -

  .شه، جېنىمنى چىقارمايۇتېزراق بول -

  !چىرىغىڭ قېنى، شۇمالر، یاقه چىراغنى -

بىـرى بېرىـپ    . مهردانالر ئۇالرنى قورقۇتۇپ جېنىنى ئېلىشتى    

  . چىراغ یېقىلىشى بىلهن ھهممه ئایان بولدى. چىراغنى یاقتى

  . ھېلىقى كۈنى مۈئهللىم بىلهن پىچىرالشقان گۇي مۇشۇ-

ئىـشىك ئۈسـتىگىرەك    . لهن تولدى یاتاق ئىچى ئاپپاق نۇر بى    

. ئېسىلغان تام سائىتى ئهتىگهن سائهت بهشنى كۆرسىتىپ تۇراتتى 

ــدان ش   ــىتىدە چای ــشىك ئۈس ــۆرۈلگهن ئى ــۇۋاقلىرى  ېئ ــسىنىڭ ئ شى

ئۇنىــڭ ئهتراپىــدا ئونــدەك بــاال بېــشىنى یهرگه . ۋالىلــداپ تــۇراتتى

مهردانـالر ئىـشىك تۈۋىـدە توپلىـشىپ        . ساڭگىلىتىپ ئۆرە تۇراتتى  

ــقانىدىتۇر ــى   . ۇشــ ــڭ قورققۇســ ــدىن ئادەمنىــ ــڭ كۆزىــ ئۇالرنىــ

  . كهلگۈدەك غهزەپ نۇرى چاقناپ تۇراتتى

ۋایىت ھېلىقى بالىنىـڭ   -ھازىرچه ئاۋۇ یهرگه بېرىپ تۇر،     -

  . بوینىدىن ئىتتهردى

ــۇ  ــائهھلىلهر«ب ــۇرالپ    »ن ــڭ چىــشى غۇچ ــاراپ ھاجىنى گه ق

  . بایىقى بالىنى كۆرۈپ ئۆزىنى تېخىمۇ تۇتۇۋااللمىدى. كهتتى

ھهرقایــــسىڭنىڭ ھــــۆرمىتىنى قىلغــــاننى بىلمهیــــدىغان  -

كىچىكــــكهن دەپ بېــــشىمىزدا كۆتۈرســــهك . گۇیالركهنــــسىلهر

  .قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭنى قارا

ھهر قایـــسىڭغا باشـــتا كهلـــگهن یىلىـــال  . ھهي، شـــۇمالر -

پهن دېیىــشىپ قالمــایلى، ھــۆرمهتلهپ -لى، ســهنهیچىرایلىــق ئــۆت

-تایــاق. بــۇنى بىلىــشمىدىڭھهرقایــسىڭ ! ئۆتىــشهیلى دېگهنغــۇ

لىشىدىكهنـــسهن، ېتوقمـــاقالپ ئۆتمىـــسه ئـــۆزۈڭنى بىلهلـــمهي ق

  .سوالمچىالر

شــۇ تاپتــا چوڭالرنىــڭ تۇتامغــا چىقمــاس باھــانىلهر بىــلهن  

ــاس    ــى  ت ــا كهب ــۈرىكىگه قامچ ــڭ ی ــشى كىچىكلهرنى ــاس -تىللى ت

ــته ــان    . تهگمهك ــۆرە چىقق ــدى، ئ ــسه ئى ــرلىككه كېلهلى ئهگهر بى

ىكـــلهر بۇالرنىـــڭ مهســـلىكته پهیلىنىـــڭ لـــېكىن، كىچ. بـــوالتتى

یامــانلىقى، ئوڭــایال ئىــش تېرىــپ قویۇشــىدىن ئهنسىرىــشىپ بــۇ  

ــالىنى دەرھــالال نهزەردىــن ســاقىت قىلىــپ، باشــقا كهلگهنــدە    خىی

  . كۆرەرمىز دەپ تۇرۇشتى

ــلىدى   ــكه باشـ ــدى كۆیۈشـ ــا ئهمـ ــزى مانـ ــڭ مهڭـ . مهرداننىـ

ندەك یۈزى  ھېلىھهم مۇئهللىمى قارسىلدىتىپ كاچىتىغا سېلىۋاتقا    

  . ئوت بولۇپ یاندى

 بىزنـى مـۇئهللىمگه چېقىـپ    ،قایسى ماز ئۇ، چىقه ئالدىغا    -

  .مهردان بىر قهدەم ئالدىغا ماڭدى -ئوتقۇیرۇقلۇق قىلغان،

گهپ . بایامقى بـاال بېـشىنى تـۆۋەن سـېلىپ ئالـدىغا چىقتـى           

قىـــالي دەپ ئـــاغزىنى ئۆمهللىتىۋېـــدى، مهرداننىـــڭ گېپـــى ئـــۇنى  

  .توختىتىپ قویدى

بىزچـۇ مـا مهكتهپنـى    . ساڭا نېمه قىلغـان بىـز    . ھهي شۇم  -

تېخى بىرەرسى بىزگه ئۇدۇل قاراپ     . ۋاتقان بالال، جۇمۇ  ۈسوراپ ئۆت 

. سهن شۇم مـۇئهللىمگه چېقىـپ یۈرۈپـسهن    . باققىنىنى ئۇقمایمىز 

سـهت ماڭقـا،    . خهقنى باشقىالرغا چېقىش خوتۇن كىشىنىڭ ئىشى     

  !ئۇقتۇڭما

ــشىكنىڭ ئ  ۈســىتىدە دەلدەڭــشىگىنىچه  مهردان یهردىكــى ئى

  .شۇ تاپتا یىقىلىپ كېتىشىمۇ مۇمكىن ئىدى. سۆزلىدى

ئــۇ بــاال بېــشىنى كۆتــۈرۈپ،  -مهن نېمىنــى چېقىپــتىمهن؟ -

  .ھېچنىمىنى ئۇقالمىغاندەك مهردانغا قارىدى

مهردان ئـالقىنىنى    -بىلمىگهن بولساڭ ساڭا دەپ بېـرەي،      -

ــالدى   ــسىگه سـ ــڭ مهیدىـ ــۈرۈپ ئۇنىـ ــز كۆتـ ــك. ئېگىـ ــاال ۋىجىـ  بـ

ــهنتۈرۈلۈپ كار ــدى  ىس ــپ قال ــا یۆلىنى ــته   . ۋاتق ــالقىلىق پهیت ــۇ ھ ب

ئۇنىــڭ تــاپىنى ئاســتىدا   . رەپــقهت ئوتتۇرىغــا ســهكرەپ چۈشــتى   

  . ئاۋاز چىقتى» گاچ-گاچ«سۇنغان ئهینهك پارچىلىرىدىن 

تېخـى كىچىـك بـالىالر    . مهردان، ئۆزەڭنى تۇتۇۋال، ئـاداش     -

  .تىمهرداننى بالىنىڭ یېنىدىن تارت -ئهمهسمۇ؟

بۈگـۈن یـا ئـۇ      . ھهققىي ئاغىنهم بولـساڭ مېنـى قویـۇۋەت        -

ــا مهن،  ــدۇ ی ــا     -ئۆلى ــالىنى ئوتتۇرىغ ــۇنداق دېگىــنىچه ب مهردان ش

ئىــشنىڭ ســهل تهتــۈرىگه بۇرۇلغــانلىقنى ھــېس  . تارتىــپ چىقتــى

ــى      ــۈپ مهرداننـ ــا چۈشـ ــاۋۇتالر ئارىغـ ــت، سـ ــاجى، ۋایىـ ــان ھـ قىلغـ

ئــاچچىقى . ىئهممـا، بهكـال كېچىككهنىـد   . تۇتۇۋالمـاقچى بولـدى  

ــۇپ     ــسىدىن تۇتــ ــڭ یاقىــ ــۆرلىگهن مهردان ئۇنىــ ــق گهز ئــ قىرىــ

ــلهن    ــسىدىكى یهرگه زەرب بىــ ــڭ ئوتتۇرىــ ــپ یاتاقنىــ پىرقىرىتىــ

  .ئىتتىرىۋەتتى

» تــاراق«ھېلىقــى ۋىجىــك بــاال خــۇددى تــام ئۆرۈلگهنــدەك  

» ۋایجان«. قىلغان ئاۋاز بىلهن ئىشىك ئۈستىگه پوككىدە چۈشتى

ھـاجى، مهردان،   . سادا پهیدا قىلـدى   دېگهن ئاۋاز كارىدوردا ئهكس     

ــدە     ــۇر تېزلىكى ــوتى ن ــامقى غهزەپ ئ ــدىكى بای ــڭ چىرایى ۋایىتالرنى

تۆۋەن یىللىقتىكى ساۋاقداشالر یىقىلغان بالىنىـڭ یېنىغـا        . ئۆچتى

  . دىۈریۈگ

  

5  

ــۈز بهردى   ــشالر شــۇنداق ی ــاال دوختۇرخانىــدا   . ئى ھېلىقــى ب

مهكـتهپ  . ئۇنىڭ ئىككى قوۋۇرغا سۆڭىكى سـۇنغان ئىـدى   . یاتتى

پات بېرىپ ئۇنىڭغـا    -مهردان پات . داۋالىنىش پۇلىنى تۆلهپ تۇردى   

ئۆزىنىــڭ خاتــا قىلغــانلىقىنى، ئــۆز ئىــستىقبالىنى نــابۇت . قارىــدى

قىلغـانلىقىنى ئویلىـسا ئىچــى ئوتتـا كۆیۈۋاتقانـدەك ئولتۇرالمــاي     

  . قاالتتى

بىر چۈشتىن كېیىنلىكى مهردان تاماق ئېلىپ دوختۇرخانىغا     

لىقى باال كارىۋاتتا دۈمبىـسىنى ئاسـمانغا قىلىـپ تهتـۈر           ھې. باردى

ئۇنىڭ كۆزى ئىشىك تهرەپكه تىكىلگهن بولۇپ، نۇرسىز       . یاتاتتى

  . سىدىر قىلماي یاتاتتى-كۆز قارىچۇقى قېتىپ قالغاندەك مىدىر

. مهردان كىرىشىگه ئۇ بېـشىنى دەرىـزە تهرەپـكه قىلىۋالـدى          

ــوق ئىـــدى  ــۆزى یـ ــۆرەر كـ ــى كـ ردان تامـــاقنى مه. ئۇنىـــڭ مهرداننـ

  .ئۈستهلگه قویۇپ، یاندىكى كارۋاتتا ئولتۇردى

مهســـتچىلىكته قىلىـــپ . مـــۇختهر، مېنـــى ئهپـــۇ قىلىـــۋەت -

ساپتىمهن، ئهمدى سېنى ئۆز ئۇكامدەك كۆرۈپ مۇشـۇ مهكتهپـتىال      

  .بولىدىكهنمهن، ھالىڭدىن ئوبدان خهۋەر ئالىمهن
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پهقهت بىـر نۇقتىغـا تىكىلىـپ      . مۇختهردىن سـادا چىقمىـدى    

مهردان تاماق قاچىسىدىكى سۇیۇقئاشنى ئاۋایالپ چىنىگه      . راتتىتۇ

  .قۇیدى

  . تاماق یهۋالغىن -

شۇ پهیتته ئىـشىك ئېچىلىـپ فىزىكـا        . یهنىال سادا چىقمىدى  

مهردان خىجىــــل بولــــۇپ یهرگه . مـــۇئهللىمى كىرىــــپ كهلــــدى 

ــدى ــپ    . قارىۋالـــ ــا كېلىـــ ــڭ یېنىغـــ ــۇئهللىم ئۇنىـــ ــا، مـــ ئهممـــ

ــساالمۇئهلهیكۇم« ــو» ئهس ــدىدەپ ق ــۇ قــولىنى  . ل تهڭلى مهردانم

مۇئهللىمنىڭ قولى شۇنچىلىك ھارارەتلىك ھهم مېھىرلىك . ئۇزاتتى

ــدى ــدى  . ئىــ ــپ قىلــ ــقا تهكلىــ ــۇئهللىمنى ئولتۇرۇشــ . مهردان مــ

  .ئىككهیلهن كارىۋاتتا یانمۇیان ئولتۇردى

  .یاخشى بوپقالغانسهن. قانداقراق مۇختهر باالم -

  .خېلى یاخشى بوپقالدىم -

ــى - ــېمه  مهردان، سـ ــپ نـ ــشىڭالردىن خهۋەر تېپىـ لهرنىڭ ئىـ

راسـتىنى دېـسهم، بـۇ ئىـشالر مېنىـڭ بىـر            . دېیىشىمنى بىلهلمىدىم 

مۇختهرمـۇ ئورۇنـسىز    . ئېغىز گېـپىم سـهۋەبلىك كېلىـپ چىقىپتـۇ        

ئهمهلىیهتـــته، مـــۇختهر شـــۇ كـــۈنى ماڭـــا ئۆزىنىـــڭ . لىنىپتۇىیـــار

 یېزىۋاتقان ئىلمي ماقالىسى ھهققىدە مهنـدىن مهسـلىھهت سـوراپ         

» بىزنى چاقتى«مۇشۇ قىلغىنىنى سىلهر خاتا ئویالپ    . پاراڭالشقان

پاســاتالرغا قــۇالق -ھهقىقىــي مــۇئهللىم دېــگهن پىتــنه. دەپــسىلهر

مهنمۇ ھهم ئۇنداق گهپلهرنى ئاڭالش ۋىجدانىمغا یـات        . سالمایدۇ

ــارایمهن، ــك تىنىـــپ ســـۆزىنى      -دەپ قـ مـــۇئهللىم ئۇلـــۇغ كىچىـ

ئوقۇغۇچىالرغـا كۆیۈنۈشـنى    ئوقۇتقۇچى دېـگهن     -داۋامالشتۇردى،

لــېكىن، ئوقۇتقۇچىنىڭمــۇ خاتالىــشىدىغان   . بــۇرچ دەپ بىلىــدۇ 

دەل شـۇ چاغـدا     . ، گهپنى ئاشۇرىۋېتىدىغان چاغلىرى بولىـدۇ     ۋاقتى

. بىز ئۇستازالر شاگىرتالرنىڭ توغرا چۈشىنىشىگه مۇھتاج بولىمىز      

مۇختهر سهنمۇ مهرداننى . ۋاقىت كهینىگه یانماس. بولغۇلۇق بوپتۇ

ــۈرك مهردان ســهنمۇ بۇنىڭــدىن كېــیىن كىچىكلهرنــى    . ۋەتۈهچ

یاخشى ئىشىڭ بىلهن تهسىرلهندۈرۈپ، ئاكىلىق مهجبـۇرىیىتىڭنى       

  .تولۇق ئادا قىل

  . مۇختهردىن یهنىال سادا یوق. مهردان باش لىڭشىتتى

پهقهت ئىككىڭالر  . ۋەتۈ سهنمۇ مهرداننى كهچۈر   ،مۇختهر -

.  خـاتىرجهم بـولىمهن    بۇنىڭدىن كېیىن یاخـشى ئۆتـسهڭالر مهن      

  !؟با، سهن مېنىڭ گېپىمگىمۇ یاق دەمسهنهئهج

مـۇختهر  . مۇئهللىم مۇختهرگه قاراپ باش لىڭشىتىپ قویدى 

مۇئهللىمنىڭ، مهرداننىـڭ چىرایلىرىـدىن    . ئاخىرى باش لىڭشىتتى  

  . رازىلىق ئاالمىتى جىلۋىلهندى

تېزراق سىنىپقا قایتىپ كېلىـشىڭگه   . ئهمىسه مهن ماڭاي   -

ــز،ھهممىم ــز تهقهززامىـ ــدە   -ىـ ــۇرۇپ مهیـ ــدىن تـ ــۇئهللىم ئورنىـ مـ

یــۈەن چىقىرىــپ مۇختهرنىــڭ قولىغــا تۇتقــۇزۇپ  50یانچۇقىــدىن 

  .قویدى

مـــۇئهللىم ئىــــشىك تهرەپــــكه   -مهن ماڭـــاي ئهمىــــسه،  -

ــمه    -ماڭــدى، ــویالپ كهت ــوال ئ ــشىنى ت ــۇ ئى . ھه، مهردان ســهنمۇ ب

  . ئاستا یاخشى بولۇپ كېتىدۇ-ئىشالر ئاستا

ــۇئهللىم كهت ــىمــ ــۇق   . تــ ــۇئهللىمنى تولــ ــدى مــ ــۇ ئهمــ ئــ

بۇرۇنقى كۆزى كىچىكلىكىگه پۇشایمان    . چۈشهنگهندەك بولدى 

ــدى ــپ ی . قىل ــۇئهللىمنى ئىتتىرى ــدىن نىم ــۇس وقىتىۋەتكهنلىكى م

. ئىــشىك یېنىــك چىكىلىــپ مهرداننىــڭ خىیــالى ئۈزۈلــدى. قىلــدى

  . ئىشىك ئېچىلىپ مۇختهرنىڭ قىز ساۋاقدىشى كىرىپ كهلدى

ســـىز . تهرگه نۆۋەتلىـــشىپ قـــاراۋاتىمىزئاكـــا، بىـــز مـــۇخ -

  .خاتىرجهم كېتىۋىرىڭ

مهردان قىزغــا مــۇختهرگه تامــاق ئهكهلگهنلىكىنــى ئېیتىــپ  

ئۇ ئاپتوبۇسقا ئولتۇرماي پىیـادە مهكـتهپكه       . ڭىشقا تهمشهلدى ېم

یول بویى مهكتهپنىڭ قانداق بىرتهرەپ قىلىشىنى      . قایتىپ كهلدى 

  . مۇالھىزە قىلىپ مېڭىسى ئاغرىپ كهتتى

ــدىن    ــۇختهر دوختۇرخانىـ ــیىن مـ ــدىن كېـ ــانچه ھهپتىـ بىرقـ

داۋاالش پۇلىنى مهردان بىلهن مهكتهپ یېرىمدىن ئۈستىگه . چىقتى

مانا بۈگۈن مهكتهپ مهردان ھهققىدىكى ئاخىرقى قـارارنى     . ئالدى

  . ئۇقتۇرىدىغان كۈن

ــر بېــــسىپ  ئىككــــى بېــــسىپ ئوقۇغــــۇچىالر   -مهردان بىــ

ــسىغا كىــ  ــسى باشــلىقى ئىشخانى ــجه ئۇنىڭغــا . ردىباشقارمى نهتى

ــایىغى چىقمــاس غهمــلهر ئۇنىــڭ قهلبىنــى   . ئایــان ئىــدى شــۇڭا، ئ

  .تاغدەك بېسىۋالغان ئىدى

تهسـكه توختاۋاتىـدۇ،    بۇ قارارنى سـاڭا دېـیىش ماڭـا بهك           -

-باشــلىق قهغهزنــى قولىغــا ئېلىــپ مهردانغــا ســىنچىالپ قارىــدى،  

مهكتهپنىــڭ بهلگىلىمىلىــرىگه ئاساســلىنىپ ســېنى مهكتهپــتىن     

ئالـــــدىمىزدىكى ھهپتىـــــدە . ېكىندۈرۈشـــــنى الیىـــــق تـــــاپتۇقچ

كـالالڭنى  . رەسمىیهتلهرنى ئۆتهپ مهكتهپتىن ئایرىلساڭ بولىـدۇ     

ــر     ــگهن كــۆپ، یۇرتقــا قایتىــپ بى ــولى دې ــسهڭ چىقىــش ی ئىشلهت

  . ئىشنىڭ پېشىنى تۇتۇپ یاخشى ئادەم بولۇشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن

 تاپتـا   شـۇ . گهپنىڭ ئاخىرى مهرداننىـڭ قۇلىقىغـا كىرمىـدى       

یـۈرىكىنى  . مهست ئادەمدەك دەلدەڭـشىپ تامغـا یۆلىنىـپ قالـدى         

ــا   ــسىپ تىتمـ ــلهن كېـ ــاق بىـ ــرى پىچـ ــدەك، -بىـ ــا قىلىۋاتقانـ تىتمـ

ــۆزلىرى     ــدەك كـ ــولى غۇالۋاتقانـ ــدىر یـ ــدام تهقـ ــى داغـ ئىلگىرىكـ

ئۇ چوڭقۇر ھاڭغا چۈشـۈپ كهتمهكـته ئىـدى، ئـۇ           . قاراڭغۇالشتى

مهن ئوقۇشـۇم كېـرەك،     «ۋارقىرایتتى، جېنىنىڭ بارىچه ۋارقىرایتتى     

  »ئانامغا یۈز كېلهلىشىم كېرەك-ئاتا

  

6  

قىلىـــپ دەرىـــزىگه تېگىـــشى بىـــلهن » داق«مهردان بېـــشى 

قۇیــاش پــارالپ  . ئــۇنى قــارا باســقان ئىــدى   . ئویغىنىــپ كهتتــى 

یولـــۇچىالر یهنه . مهرداننىـــڭ یـــۈزىنى ســـۆیۈپ كـــۆزىنى چاقـــاتتى

قولىـدا  مهرداننىـڭ   . ئىككىدىن پاراڭغـا چۈشـكهن ئىـدى      -بىردىن

كـۆك ئورۇنــدۇق یېنىــدىن ئۈزۈۋالغــان ئهتىرگــۈل پــۇراق چېچىــپ  

  .تۇراتتى

  

  )2006(ئاسىمه ئىلھام :                                تهھرىرى
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 جهمئىیهتـــته ئىـــدارىمىز بىنـــائهن ھاۋالىـــسىگه یۇقىرىنىـــڭ

 بىر كىشىلهرنى ئاجىز یېسىر،-یېتىم یۈرگهن قىلىپ تىلهمچىلىك

ــ یىغىـــش یهرگه ــا ارقىلىقئـ  قىلىنغـــان ئىـــگه كاپـــالهتكه ئۇالرغـ

. بولدۇق بهرمهكچى ھازىرالپ شارائىتى تۇرمۇش

 بولــۇش یىغىــپ ســۈرئهتته تېــز تىلهمچىلهرنــى مهخمــۇت، -

ــئۇلىیىتى ــىلهرنىڭ مهســ ــانلىق ســ ــاقالش ئامــ ــدارەڭلهرگه ســ  ئىــ

 باشـلىقى  مۇئاۋىن ئىدارىسىنىڭ ئىشالر خهلق دېدى -یۈكلهندى،

.ئاكا رەجهپ

: بهردى جاۋاب بىلهن قهتئىیلىك مهخمۇت باشلىقى ئىدارە

ــاتىرجهم - ــۇڭ، خ ــز بول ــۇم بى ــى چوق ــدە كــۈن ئىكك   ئىچى

 یىغىـــپ قویمــاي  بىرىنـــى تىلهمچىلهرنىــڭ  كـــویالردىكى-كوچــا 

.قىلىمىز كاپالهتلىك بولۇشقا

 15 مهخـسۇس  ئىدارىـسى  سـاقالش  ئامـانلىق  بىـلهن  شۇنىڭ

 یىغىـــــشقا تىلهمچىلهرنـــــى ســـــاقچىالرنى ئاجرىتىـــــپ، ماشـــــىنا

 ھۆكۈمهتنىــــــڭ دوقمۇشــــــالرغا-دوقمــــــۇش. ئورۇنالشــــــتۇردى

 ىئۇقتۇرۇشـ  توغرىسىدىكى باقىدىغانلىقى ھهقسىز تىلهمچىلهرنى

.چاپالندى

. قىزىقمىـدى  بۇنىڭغـا  تىلهمچـى  بىرمۇ بىلسۇن، كىم بىراق

 ساقچىالرغا. قاچاتتى قوغلىغاندەك ئىت ھامان كۆرگهن ساقچىنى

 بهكـرەك  تۇتۇشـتىنمۇ  ڭچىنىبـۇال -ئـوغرى  تۇتـۇش  تىلهمچىلهرنى

. توختىدى تهسكه

 یىغدىڭ؟ نهچچىنى بارات، ۋاي -

 یېتىپ ھۆمۈدەپ-ھاسراپ دېگىنىچه شۇنداق ساقچى ھهسهن

. كهلدى

 یېــتىم  خوتــۇن،  تــۇل  ھهممىــسى  ماشــىنىدا،  ئهنه ئــۈچى -

  . بالىالر

 پاالقـــشىپ كـــۈن یېـــرىم مهن یىغىپـــسهن، خېلـــى ســـهن -

 تاڭ؟ دەرمهنكىن، نېمه باشلىققا ئهمدى تۇتالمىدىم، بىرىنىمۇ

ــاۋۇ ئهنه - ــرى یهردە ئـ ــدا بىـ ــدى، پهیـ ــدى -بولـ ــارات دېـ  بـ

 ئــاداش، بــول تېــز -گۈرتــۈپ،ۈی كــۆز ئهتراپقــا بىــلهن چاققــانلىق

.ھهیدە ماشىناڭنى

. كهلدى یېتىپ بىلهن تېزلىك ئۇالر

ــڭ-7 ــۇز ئاینى ــسىقىغا توم ــدىماي ئىس ــز چى ــز-تې  قهدەم تې

 پىژغىـــرىم كۆیـــدۈرگۈچى تهننـــى ئـــادەملهر كېتىۋاتقـــان بىـــلهن

ــسىقتىمۇ ــان تىلهمچىلىــــك ئىســ ــا بــــۇ قىلىۋاتقــ  ئىــــچ ئایالغــ

 پـۇل   ئالدىغا كىشىلهر كۆپىنچه ئۆتكهن یولدىن ئاغرىتتىمىكىن

 ئىككـى  ئایـال  تىلهمچـى  بـۇ  یېپىۋالغـان  یـۈزىنى . قویـاتتى  تاشالپ

. ئولتۇرىۋالغانىدى ئوتتۇرىسىدىال یولنىڭ بىلهن بالىسى

 هردەكـسىلـــ هتـھۆكۈمـــ ز،ـقاپـــسى دەـۈنـــك تهس ا،ـئاچـــ -

 تهسـىس  ئـورۇن  مهخـسۇس  باقىدىغان ئاجىزەلهرنى یېسىر،-یېتىم

 بىـــلهن بىـــز قېنـــى یىغىـــۋاتىمىز، ســـىلهرنى بىـــز ھـــازىر. قىلـــدى

.مېڭىڭالر

 ئىــــچ -ئایــــال، ھومایــــدى -ئۇكــــام؟ دېــــدىڭىز نــــېمه -

 ئهمهس، ئاغرىتىـــشىڭىز ئىـــچ قـــۇرۇق بىزگىچـــۇ ئاغرىتتىڭىزمـــا،

 ئۇقتىڭىزما؟ كېرەك، پۇلىڭىز بېرىدىغان هپن ئهمهلىي

ــا، - ــۇ ئاچــ ــۈمهت یهردە ئــ ــىقىڭالرنى ھۆكــ ــوق، قورســ  تــ

. قىلمایــسىلهر غهم ھېچنېمىــدىن قىلىــدۇ، پۈتــۈن كىیىمىڭالرنــى

ــۈمهت ــىلهرگه ھۆكــ ــشى ســ ــارائىت یاخــ ــپ شــ ــدۇ، یارىتىــ  بېرىــ

 بـارات  دېـدى  -چىقىڭـالر،  ماشىنىغا بار، نېمىسى ئىككىلهنگۈدەك

. قىیاپهتته یالۋۇرغاندەك

 ۋاي «تـــۇرىڭه، نېـــرى ئـــۆرلهتمهي نېرۋامنـــى ئۇكـــاموي، -

 ئىشقا  ئۆلگۈدەك ھهقىچان دەپ، »باقىمىز مۇنداق باقىمىز، ئۇنداق

ــىلهر ــان گهپ  ھهرقــانچه! بىزنــى ساالرس  بۇنــداق بىلهنمــۇ قىلغ

. قىالتتــى ئهمهسـتهك  مــۇمكىن كهلتـۈرۈش  مــاقۇل ئایـالنى  بېـشهم 

: ۋارقىرىدى بىلهن غهزەپ ساقچى ھهسهن قىاللمىغان تاقهت

. ئال كویزىنى ئابلمىت -

ــایىتى ئـــۇالر ــلىكته ناھـ ــى تهسـ ــالنى تىلهمچـ ــىنىغا ئایـ  ماشـ

. چىقاردى

ــۇۋەت، - ــۆزۈڭنى قویـ ــم ئـ ــاغالپ كىـ ــدىڭ؟ چـ  ئهجهپ قالـ

 مۇشـۇ  تـۇرۇش،  قـاراپ  دېـسه،  قویدى سېلىپ كویزا جىنایهتچىدەك

!لىمهنقى ئهرز خۇجىنتاۋغا بولسام، كېتىغانال چىقىپ یهردىن

. قىلىڭ ئهرز غىال»ت د ب «ئاچا، بېرىڭ -

 تىلهمچـى  نهپهر 53 ئورنىغا یىغىۋېلىش چۈشكىچه قاراڭغۇ

ــشى ــپ كى ــدى ئېلى ــى. كېلىن ــشقۇ تىلهمچىلهرن  تهســكه یىغىۋېلى

 تېخىمـۇ  باشـقۇرۇش  تىلهمچىلهرنـى  یىغىۋېلىنغـان  بىـراق  چۈشتى،

ــكه ــدى تهس ــال. توختى ــان ئام ــاقچىالر قىاللمىغ ــق س ــشالر خهل  ئى
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 باشـــالپ رەھبهرلىرىنـــى ھۆكـــۈمهت باشـــلىقلىرى، ئىدارىـــسىنىڭ

ــدى ــبهرلهر. كهلـ ــۈمهت رەھـ ــۈزگهن ھۆكـ ــشى تـ ــهت یاخـ -سىیاسـ

ــاڭجېنالرنى ــڭ ف ــر ئاغزىنى ــات بى ــسى ق ــویۇلۇپ تېرى ــالغۇچه س  ق

ــهندۈردى ــسىل. چۈش ــاقالر ئې ــلهن تام ــدۇرۇپ، بى ــازادە ئوزۇقالن  ئ

 ئاغزىنى ىڭتىلهمچىلهرن دېگهندە ئاران ئورۇنالشتۇرۇپ، یاتاقالرغا

ــسىقتۇردى ــۇزۇن. بې ــل ئ ــۇق یى ــان ھوق ــۇ تۇتق ــۇقىرى ب ــاتالم ی  ق

 ئۇالر ئهمما بولغىیدى، یېلىنمىغان ئۇنچه ھېچكىمگه رەھبهرلىرى

ــزمىتىگه ــان خىـ ــن بولغـ ــى چىـ ــلهن ئخالسـ ــى بىـ  ھهر جهمئىیهتنـ

ــۈزەپ، تهرەپلىــمه ــڭ ت ــر یېڭــى یۇرتىمىزنى ــاپىتىنى بى ــان قىی  نامای

. ئىدى رازى هكسىمۇچ جاپا ھهرقانچه یولىدا قىلىش

 غۇلغــۇال یاتــاقالردا -یاتــاق كېــیىن كهتكهنــدىن رەھــبهرلهر

. باشالندى

 سوالپ یهرگه بۇ بىز جىنایهتچىمۇ بولدىمۇ، كۈن مۇشۇمۇ -

ــدىغان، ــتىن -قویى ــۇدەك غهزەپ ــوختى بولغــان یېرىلغ  تىلهمچــى ت

 پـۇل  تهڭـلهپ  پىچـاق  باشـقىالرغا  -كهتتـى،  سـۆزلهپ  چىچاڭشىپ

 بولـــۇپ رازى خهق بىزچـــۇ؟ بولىــدۇ،  ایهتچىجىنـــ ئانـــدىن ئالــسا 

ــزدەك خــاالیىق، شــۇنداقمۇ ئالــدۇققۇ؟ تاشــلىغاننى ئالــدىمىزغا  بى

 قىلـسا  بـوزەك  مۇشـۇنداق  ئـادەملهرنى  یـۇۋاش  قوزىسىدەك قوینىڭ

 بوالمدۇ؟

 یىگىـت  بىـر  تهمـبهل  ئولتۇرغـان  یېنىـدا  تىلهمچىنىڭ توختى

 كهسۆزلهشـــ شـــىلتىپ قـــوللىرىنى دە،-تـــۇردى دەس ئورنىـــدىن

:باشلىدى

ــى - ــمه ھهر جهمئىیهتنــ ــۈزەش تهرەپلىــ ــۇ، تــ ــز دەۋاپتــ  بىــ

 نومـۇس  بىـز  تېخـى،  قىالرمىـش  نومـۇس  قىلـدۇقمۇ؟  بۇزغۇنچىلىق

 ئاپتاپتــا كــۈنلهپ -كــۈن كىــم قىلــدۇق؟ ئىــش نــېمه قىلغــۇدەك

 ئېیتىــپ مۇنــاجهت توختىمــاي كىــم. ئولتــۇرىمىز بىــز ئولتۇرىــدۇ؟

ــدۇ، ئــاغزىنى ــا ئۇپرىتى ــز مان ــۇ .ئــۇپرىتىمىز بى ــا بىزم ــپ جاپ  تارتى

. قىلىمىز كهسىپ یارىشا ئۆزىمىزگه بىزمۇ دېگهننى، پۇل تاپىمىز

 قویـــــۇڭ، دېمهیـــــال غۇلغـــــۇلىنى یاتىقىـــــدىكى ئایـــــالالر

. قېلىشمایتتى ئهرلهرنىڭكىدىن

 ئېلىۋالغانمىتىڭ؟ بۇیۇملىرىڭنى گىرىم گۈلمهرەم، -

: بهردى جاۋاب غېرىبسىنىغىچه ئایال بىر یاشلىق ئوتتۇرا 

ــى - ــاداش، نهدىكىن ــى ئ ــدىال ھهممىمىزن ــان كوچى  یىغىۋالغ

. تۇرسا

:كهتتى سۆزلهپ ئېچىنىپ ئایال بىر بۈدرە تهبئىي چاچلىرى

 تـاپقىنىمىز  پـۇل  پىشىپ-تهرلهپ كۈندۈزى ئېسىت، ھهي -

 قۇشتهك قهپهستىكى ئهمدى ئهمهسمۇ؟ یایرایتتۇق كېچىسى بىلهن

بولدۇقته؟ ئۆتىدىغان مۇڭلىنىپ

 ئاتا ھىدایهت-تهۋپىق بهرسۇن، ئىنساب لهرگهسى خۇدایىم -

 قىلىۋاتـسا  شـاپائهت  بىـزگه  قىلىـپ  ئىلتىپـات  ھۆكۈمهت. قىلسۇن

 تهرىقىسىدە نهسىھهت دېدى -قىالمسىلهر؟ نائىنسابلىق شۇنداقمۇ

. ئایال بىر یاشانغان مېیىپ پۇتى

 بىـلهن  تهڭـگهڭ  تـۆت  تاپقـان  كۈندە سهن ئولتۇرە، جىم -

 سـهندەك  بىزچـۇ،  دەیـسهن؟  مۇشـۇنداق  چقاباقالمایۋاتقا جېنىڭنى

 دېـسه  ئـۆي  پۇلىمىز، دېسه پۇل ئهمهس، بىچارە ھهم گاداي ئۇنچه

. بار ئۆیىمىز

 بار نېمه تاشالپ تاپاۋەتنى ئوبدان بىر دېمهمدىغان، شۇنى -

 یهردە؟ بۇ بىزگه

 تېخــى، دەۋاپتــۇ بېرىمىــز پــۇل یۈەنــدىن 200 ئېیىڭالرغــا -

!پۇلنى ئۇنچىلىك تاپىمىز كۈندە بىر بىز قالىدۇ؟ ھهیران كىم

ــاقچىالر ــون س ــۈن ئ ــۈرۈپ، پاالقــشىپ ك ــاران ی  دېگهنــدە ئ

 ۋەدىـسىنى  مـاخمۇت  باشلىقى ئىدارە. بولدى یىغىپ تىلهمچىلهرنى

ــدا ــورۇنالپ ۋاقتى  چۈشــۈپ ئهھۋالغــا ئوســال ناھــایىتى بواللمــاي ئ

 یهتكـۈزۈش  ئىللىقلىقىنـى  ئائىله ھهقىقىي تىلهمچىلهرگه. قالدى

 كىـــشى بىـــر ئـــون بولۇشـــقا خىزمىتىـــدە ئۇالرنىـــڭ نیۈزىـــسىدى

ــتۇرۇلدى، ــڭ ئورۇنالشـ ــدە ئۇالرنىـ ــۈلى ئىچىـ ــسىملىك گـ ــر ئىـ  بىـ

. ئىدى بار ھهۋەسكارىمۇ ئهدەبىیات

 ئــۇالر كىرگهنــدە تــازىلىغىلى یاتــاق ئهتىگهنــدە كــۈنى بىــر

 ئهخلهتخانىغـا  بىـر  خـۇددى  یاتـاق . تۇرمىغانىـدى  ئورنىدىن تېخى

 تاماكـا  ۋە خالتىلىرى یېمهكلىك ھهرخىل یهردە بولۇپ، ئایالنغان

ــدۇقلىرى ــپ قالـ ــاتتى چېچىلىـ ــۇ. یاتـ ــاق ئـ ــدىكىلهرگه یاتـ  ئىچىـ

 ئاالھىـدە  یـاكى  ۋە قىلىۋالغـان  بۈدرە چېچىنى. قارىدى سهپسېلىپ

 قاراپ، ئایالالرغا سهتهڭ بۇ قىلىۋالغان گىرىم قېنىق یاسىتىۋالغان،

 ھــېچ ىڭكىــشىن دېــسه قىلىــدۇ، تىلهمچىلىــك كــوچىالردا ئــۇالرنى

 بىچـارىلهر  ھهقىقهتهن ئىچىدە بۇالرنىڭ. كهلمهیتتى ئىشهنگۈسى

.كهتتى سایراپ یانفونى بىرىنىڭ ئهسنادا شۇ. ئىدى ئاز تولىمۇ

. ئېلىپ تېلېفوننى تۇرۇپ ئهسنهپ ئایال بىر دېدى -ۋەي، -

 یــاش بوغۇۋالغــان قىڭغىــر چېچىنــى -ئــاداش؟ شــۇنداقمۇ -

 داڭلىـق  چىققان یېڭى -تى،كهت تۇرۇپ ئورنىدىن لىككىدە ئایال

 قـوي،  ئېلىـپ  قـۇر  بىر ماڭىمۇ چوقۇم دېدىڭما؟ كىیىم ماركىلىق

ــۈەن 3200 ــسا یـــ ــمهت بولـــ ــكهنغۇ، قىمـــ ــدۈزى ئهمهســـ  كۈنـــ

ــنىم ــلهن كىیهلمىگىـ ــسى بىـ ــیىمهن كېچىـ ــمۇ؟ كىـ ــهن ئهمهسـ  سـ

 تـــوردىن یىغقانــدا  بىزنــى . ئــاداش  ھه،-بهخىتلىــك  نېمىــدېگهن 

 چىقىــپ یهردىــن بــۇ پقىلىــ ئامــال بىــر مهنمــۇ قاپــسهن، چۈشــۈپ

. كېتىمهن

 كېتىۋاتقاندا چىقىپ بولۇپ، تازىالپ یاتىقىنى ئایالالر گۈلى

: دېدى بىلهن غهزەپ ساقچى ھهسهن

ــسىز -  تېگىنــى تىلهمچىنىــڭ نهچــچه بىــر گــۈلى، قارىمام

ــتۈرگهنىدىم، ــاس، سۈرۈشـ ــېچ ئهییۇھهننـ ــم ھـ ــدۇ ئهقلىـ . یهتمهیـ

ــاڭالڭ، ــلىق 70 ئ ــر یاش ــڭ بى ــقهردە بوۋاینى ــك شبه قهش  قهۋەتلى

 بىـــر یهنه. ئىـــكهن بـــار پىكـــاپى دەرىجىلىـــك ئـــالىي بىناســـى،

 بۇالرنىـڭ . ئىـكهن  بـار  شـىركىتى  قۇرغـان  بىرلىـشىپ  كىملهرنىـڭ 

ــدە ــسىنىڭ ئىچى ــا كۆپىنچى ــۆیى كاتت ــار ئ ــكهن ب ــچ بۇالرغــا. ئى  ئى

ــشنىڭ ــورنى ئاغرىتى ــوقكهن ئ ــۇالر گــۈلى، ی ــدۈزى ئ  تىــلهپ كۈن

 سـورۇنالرغا  ھهشـهمهتلىك  ارېستۇرانالرد ئالىي كهچلىكى تاپقاننى

. خهجلهیدىكهن

 یاقىـسىنى  دەپ »تـوۋا  «قېـتىم  نهچچه گۈلى ئاڭلىغان بۇنى

.تۇتتى

 ئىــــش كېــــیىن كۈنــــدىن ئــــون یىغىلىــــپ تىلهمچىــــلهر

 ئىـــــشقا مۇۋاپىـــــق تىلهمچىلهرنىـــــڭ بېجىـــــرىم قىالالیـــــدىغان

 ئاڭلىغـان  بـۇنى .  قىلىنـدى  ئۇقتـۇرۇش  ئورۇنالشتۇرۇلىدىغانلىقى

 كۈنى-11. باشلىدى قېچىشقا بىلهن یولالر خىلھهر تىلهمچىلهر

 بولغــــانلىقىنى ئىــــش نــــېمه خىــــزمهتچىلهر كىــــرگهن یاتاققــــا

 ئـۈچ  ئـون  ئـارانال  یاتاقتـا  چـۈنكى . قېلىـشتى  تـۇرۇپ  ئاڭقىرالماي

ــشى ــان كى ــۇپ، قالغ ــسى 180 بول ــپ نهچچى ــدى قېچى . كهتكهنى

 بولــــۇپ، كىــــشىلهر مېیىــــپ ھهممىــــسى قالغانالرنىــــڭ قېلىــــپ

 گاچـا، -گـاس  چـوالق،  پـۇتى  بهزىلىرىنىڭ یوق، قولى بهزىلىرىنىڭ

. ئىدى كىشىلهر ئهما

ــدىال ــارام ئهم ــان ئ ــوچىالر تاپق ــلهر یهنه ك ــلهن تىلهمچى  بى

. قاپالندى

 تىلهمچـى  بىـر  -قانـداقراق؟  تاپاۋىتىـڭ  یهردىكى ئۇ ئىنىم -

 كېلىۋاتىـدۇ؟  مـودىن  بهش نـېمه،  -سۆزلىشىۋاتاتتى، بىلهن یانفون

 یهردە بـۇ  كهل، یېنىمغـا  مېنىـڭ  دەرھـال  رما،تۇ كوچىدا ئۇ بولدى،

. تاشالۋاتىدۇ كویدىن بىر
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 ئایالنىڭ  تىلهمچى ئىككى كېتىۋېتىپ، ئۆتۈپ یولدىن گۈلى

 ئۇالرنىـڭ . باردى یېقىنراق قىزىقىپ كۆرۈپ، سوقۇشۇۋاتقانلىقىنى

 ھهم یــاش بىــر یهنه تىلهمچــى بىــر یاشــانغان ســهۋەبى ئۇرۇشــۇش

. تارتىۋالغـــانمىش سىۋىـــسىنىنې ئایالنىـــڭ تىلهمچـــى ھاكـــاۋۇر

 ئېچىلىـپ  رومـاللىرى  ئایالنىـڭ  تىلهمچـى  یـاش  داۋامىدا ئۇرۇشۇش

. كهتتى

!كارامهت ئالال -

 تىلهمچـى . قېلىـشتى  ئېچىپال ئاغزىنى كىشىلهر ئهتراپتىكى 

ــڭ ــان ئایالنى ــالتۇن یوغ ــسى، ئ ــا ھالقى ــقان بوینىغ ــت ئاس  مهرۋایى

 كىـــشىلهر كـــۆرگهن بـــۇنى. قاماشـــتۇراتتى كـــۆزنى زەنجىرلىـــرى

. قېلىشتى ھهیرانۇھهس

ــۈلى ــڭ گــ ــنىگه تىلهمچىلهرنىــ ــۈپ، كهیــ ــۇالرنى چۈشــ  ئــ

. داۋامالشتۇردى كۆزىتىشنى

 ئهسـكى  كىیىـنگهن،  جـۇل -جۇل یىگىت یاش بىر كۈنى بىر

ــاق ــاپایىنى كىیىۋالغــان، تۇم ــان كۆتــۈرۈپ س  تىلهمچــى كېتىۋاتق

 مهن  دادا، بارمىغىن ئهمدى. كهلدى یۈگۈرۈپ كهینىدىن بوۋاینىڭ

 ئۆتـۈنهي  سـهندىن  قىلمـا،  تىلهمچىلىـك  ئهمدى. باقاالیمهن سېنى

 ھهدەپ بالىــــــسى -!تــــــۆكمىگىن؟ مۇنــــــداق یـــــۈزىمىزنى  دادا،

ــالۋۇراتتى، ــسى دېرىكتورنىــڭ -ی  قىلىــدىكهن، تىلهمچىلىــك دادى

 ئهمهسمۇ؟ سهت ماڭا دېسه

 كـۆزۈم  كهسـىپ،  مىراس ئاتا دېگهن بۇ باالم، قىل بولدى -

. قالدى كېتىپ ئارتىپ ئۆشنىسىنى ۋايبو-قىلىمهن، یۇمۇلغىچه

 بىر ئاجایىپ كهلگهندە ئالدىغا بانكىنىڭ ماڭا-ماڭا گۈلى

ــشنى ــۆرۈش ئىـ ــىتىگه كـ ــسهر پۇرسـ ــدى مۇیهسـ ــر. بولـ ــوپ بىـ  تـ

:چىقتى خىزمهتچىسى بانكا. تۇراتتى ئالدىدا بانكا تىلهمچىلهر

. چۈشتۇق خىزمهتتىن بىز كهچۈرۈڭالر، -

 تىــلهپ ســهدىقه ســىلهردىن بىــز بــاالم، كېــتهي ســادىغاڭ -

. كهلدۇق قویغىلى سهدىقه بانكاڭالرغا بهلكى ئهمهس،

. كهتتـى  كىرىـشىپ  ئىـشقا   ئالدىراش خىزمهتچىلىرى بانكا

. تۆكتى ئورنىغا یىغىش پۇل پۇللىرىنى خالتا-خالتا تىلهمچىلهر

 ھېكایىـسى  ناملىق »تىلهمچىلهر «گۈلىنىڭ ئۆتمهي ئۇزۇن

. قىلدى پهیدا تهسىر كۈچلۈك جهمئىیهتته قىلىنىپ، ئېالن

. كېتىۋاتـــاتتى یـــالغۇز كوچىـــدا گـــۈلى كـــۈنى بىـــر مهلـــۇم

 دە،-بولـدى  پهیـدا  كـۆلهڭگه  بهش قاپقـاراڭغۇ  ئالدىـدا  توساتتىن

. كهتتى ئۇرۇپ گۈلىنى كېلىپ ئېتىلىپ

 پۇخـادىن  سـۆكۈپ  بىزنـى  ئهمهستۇ، یامان ھهققىڭ قهلهم -

!ھهققىڭ؟ قهلهم سېنىڭ مانا چىققانسهن؟

...ۋاییهي یجان،ۋا -

 تېپىۋىلىــپ نهچچىنــى یىقىتىــپ یهرگه گــۈلىنى تىلهمچىــلهر

.  كهتتى قېچىپ

 ئېغىــر ۋە تــۇردى ئورنىــدىن ئــاران تىــرەجهپ یهرنــى گــۈلى

 كوچىـدىن  ئهمـدىال . ماڭـدى  قـاراپ  ئـۆیگه  یۆتكهپ قهدەملىرىنى

 چىقىــپ سـوزغىنىچه  قــول بـاال  بىــر كىچىـك  ئالــدىغا قایرىلىـشىغا 

:كهلدى

.یهر گۇناھنى ەتۆۋ یهر، االنىب سهدىقه -

)2009 (ئابدۇبهسىر تۈركىزات: تهھرىرى                      
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 خىل  كۆپ  ئادەت،–ئۆرپ خىل كۆپ یېزىق،–تىل خىل كۆپ

 ئوقۇغـۇچىالرنى  بولغان مىللهتتىن 56 ئىگه خاراكتېرگه–مىجهز

 گویـــاكى مـــۇھىتى مهكتىپىمىزنىـــڭ گهنمۇجهســـسهملى ئـــۆزىگه

 ھهر چىمهنــزار، تۇرغــان ئېچىلىــپ تهكــشى گــۈللهر رەڭگــارەڭ

 تـــال 56 ئېچىلغـــان پـــورەكلهپ گۈلزارىـــدا ۋەتهن بـــاققىنىڭىزدا

 بىـراق، . یاخـشى  جهھهتـتىن  ئومـۇمىي  مهكتهپ. ئهسلىتىدۇ گۈلنى

 یـوق  مهسـىلىلهرمۇ  قىـسىم  بىـر  بولمىغىنىدەك، شهیئى نۇقسانسىز

.ئهمهس

ــیهتم ــى هدەنىـ ــهرق بىناسـ ــى غهرب ۋە شـ ــى تهرەپتىكـ  ئىككـ

 كۆرۈنۈشـى  سـىرتقى  بولۇپ، سېلىنغان تۇتاشتۇرۇپ بىنانى یۈرۈش

ــۋەت، ــشى ھهیـ ــۇ الیىھهلىنىـ ــۆزگىچه تولىمـ ــراق،. ئـ ــڭ بىـ  لىفىتنىـ

 سـانى  ئـادەمگه  كـۆپ  شـۇنچه  ئهمهس، مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرۇلۇشى

.قىلىدۇ ئازلىق بهكال

 كېرەك، بولسا ئویالشمىغان شىیاخ تازا بۇنى الیىھهلىگۈچى

 دەرسـكه  كېیىنلىـك  چۈشـتىن  ۋە ئهتىـگهن  كـۈنى  ھهر. ئهتىمالىم

ــى چىقىــش ــى »دولقــۇنى یــۇقىرى لىفىــت «دەل ۋاقت ــۇپ، پهیت  بول

 تولـۇپ،  لىـق  بىلهن ئوقۇغۇچىالر زالى كۈتۈش لىفىت كىچىككىنه

ــغ ــغ–مى ــادەم مى ــا ئ ــدۇ دېڭىزىغ ــۇچىالر. ئایلىنى  دەرســكه ئوقۇغ

 ئىــشىكى لىفىــت ئالدىرىــشىپ، ئۈچــۈن ســلىققالما كېچىكىــپ

 چاغــدىكى بــۇ. ئاقىــدۇ ســهلدەك ئىچىــگه ئېچىلماســتىن-ئــېچىالر

 كىـشىنىڭ  قاالیمىقـانچىلىقتىن  قىستىشىـشالردىن،  ئىتتىرىشىش،

ــۈرىكى ــىقىلىدۇ ی ــى. س ــلهپته ئوقۇغــۇچىالر یېڭ ــدىن دەس  بۇنىڭ

ــق ــشىدۇ، ھــېس ھهیرانلى ــیىن قىلى ــۇ كې ــتا ئۇالرم ــتا-ئاس ــۇ ئاس  ب

.كىرىدۇ كېچىككه

 قهۋەتـكه  یۇقىرى تۇرۇپ قىستىلىشىپ ئوقۇغۇچىالر نۇرغۇن

. خالىمایـدۇ  تۇرۇشـنى  كۈتـۈپ  نـۆۋەت  ھهرگىـز  رازىكـى،  چىقىشقا

ــۆۋەت ھهئه، ــۈتكهن نــ ــۇ كــ ــار بىلهنمــ ــۈنكى. بىكــ ــازار «چــ  بــ

 چىقتىـڭ  لىفىتقـا . نـوچى  شـۇ  بولـسا  كۈچلـۈك  كىم ،»چاققاننىڭ

 سـىغماي  تقـا لىفى. سـۆز  دېـگهن  ئۈلگـۈردۈڭ  دەرسكه سۆز دېگهن

 مهخـــسۇس  ئوقۇتقـــۇچىالر  ھهتتـــا ئوقۇغـــۇچىالر  بهزى قالغـــان

 لىفىتنىــڭ نهتىجىــدە. بولۇشــىدۇ شــېرىك لىفىتقــا ئىــشلىتىدىغان

 نهچچىسى بىر ئوقۇتقۇچىالردىن كېتىپ، ئېشىپ چېكى ئېغىرلىق

.كېتىدۇ چۈشۈپ چایقىغىنىچه بېشىنى قېلىپ سىغماي

 توپالشقان لىرىئىگى ئىقتىساس تاالنتلىق ساپالىق، یۇقىرى

–قىـز  كىچىك،–چوڭ شاگىرت،–ئۇستاز ۋاقىتتا مۇشۇ سورۇندا، بۇ

 نه تهرتىــپ، نه. بولىــدۇ غایىــپ ئاللىقایاقالرغىــدۇر پهرقــى ئوغــۇل

 بىچــارە تىنىمــسىز، شــۇ یهنه. یوقىلىــدۇ قویــۇش یــول نه ھــۆرمهت،

 ئهگهر ھهي،. یامىـشىدۇ  یۇقىرىغـا  غىچىـرلىغىنىچه  ھالسىز لىفىت

 بهلكىـم  بولـسا،  بولغـان  مهخلۇق بار جېنى لىدەككا یاكى ئات ئۇ

!ساالرمىدىكىن چۇقان ئازابلىق

. چىقىۋالـــدىم لىفىـــتكه بىـــلهن چهبدەســـلىك مهنمـــۇ مانـــا

ــدىن ــۇرۇن مهن ــت ب ــاقالپ لىفى ــانالردىن س ــر تۇرغ ــسى بى  نهچچى

 قاچــــــانالردا. قالــــــدى چایقىــــــشىپ ئهلهملىــــــك باشــــــلىرىنى

 ئېچىلغانــدا دىئهمــ ئىــشىكى لىفىــت ئۇدۇلۇمــدا چىقىۋالــدىكىن،

 ئۇنىڭغـــا مهن. تـــۇراتتى قىـــز كهلـــگهن یۈگـــۈرۈپ پاالقـــشىپ

.                          قویدى جىلمىیىپ مهغرۇرانه ماڭا ئۇ قارىۋېدىم، مهقسهتسىزال

ــ ىتىـــتۈگ ىـنــدەرس هتــسائ ۆتـت ىـــقـبۇرۇن نــۈشتىـچ  پ،ـ

 غـا بۇنىڭ بىـز . چۈشـتۇق  مېڭىپ پهسكه سىنىپتىن قهۋەتتىكى-11

 ھهرىـكهت «. ئهمهسـمۇ  یـاش  مهیلى كهتكهن، كۆنۈپ ئاللىقاچان

.كونىالر دەپتىكهن »بار بهرىكهت یهردە بار

 چـــــوڭ ئهڭ مهكتهپتىكـــــى بىنـــــایىمىز یاتـــــاق بىزنىـــــڭ

 بویىچىمۇ ئاسىیا تېخى ئاڭلىشىمىزچه (بىناسى یاتاق ئوقۇغۇچىالر

 كـۆپ،  ھهم زىچ یاتاقالر چوڭ، كۆلىمى بىنانىڭ بۇ). شۇنداقمىش

 بىنایىمىزنىـڭ . تۇرىدۇ ئوقۇغۇچى قىز یېقىن غا 8000 تهخمىنهن

ــق ــر چىرایلى ــامى بى ــار ن ــلهر«-ب ــسۇس،. »بىناســى مهلىكى ــۇ ئهپ  ب

 چىقىـپ  چاتاقالر كىچىك ئازراق بهزىدە دىمۇ»بىناسى مهلىكىلهر«

 ئىـش . بېرىـدۇ  یۈز ئالدىدا لىفىتنىڭ شۇ یهنه كۆپىنچىسى. قالىدۇ

ــاش ۋەقهنىـــڭ ۋاقىتتـــا چىققـــان ــانىقه بـ ــلهت قایـــسى ھرىمـ  مىلـ

 پـۇر  بىناغـا  پۈتـۈن  ۋەقه بـۇ  ئـۆتمهي  ئـاز  قهتئىیـنهزەر،  بولۇشىدىن

 ئىـش  یاخـشى  «یهنـى . قوزغایـدۇ  تهسـىر  »ئهمهس یامان «كېتىپ،

. »ئاتالیدۇ تاغ ئىش یامان ئاتلىغۇچه، بوسۇغا

 بىـر  ۋاقتىـدا،  چىقىش دەرسكه كېیىنلىك چۈشتىن كۈنى بىر

ــدىراش لىفىــت نهچچىمىــز  قالماســلىق كېلىــپ تــوغرا كهپهیــت ئال

 كهســپىنىڭ ئۇســسۇل یېنىمىــزدا. چىقىۋالغانىــدۇق بالــدۇر ئۈچــۈن

 كۆڭلهك چاۋشیهنچه نهپىس ئۇچىسىغا ئوقۇغۇچىسى قىز ئىككى

. تـۇراتتى  تـۇتقىنىچه  دۇمبىقىنـى  چاۋشـیهن  یوغـان  قولىـدا  كىیىپ،

 توشۇپ قهۋەتتىال تۆۋەن ئهپسۇسكى،. چىقتى قهۋەتكه-14 لىفىت

ــان ــۇ بولغ ــتكه ب ــز لىفى ــدۇق بى ــسۇلچى. چىقالمى ــڭ ئۇس  قىزالرنى

 قېتىم ئىككىنچى. دېیىشتۇق »ساقالیلى بوپتۇ «تۈرۈلدى، قاپىقى

ــان ــتكه چىقق ــى لىفى ــار تهلىی ــر ب ــورۇق بى ــز ئ ــاران قى ــىغدى، ئ  س

ــانلىرىمىز ــشىیىپ قالغــ ــدۇق شۈمــ ــا. قالــ ــسى غهزەپ مانــ  بومبىــ

 بىـر  انتۇرغ كۆتۈرۈپ ئاران دۇمباقنى ئېغىر قولىدىكى! پارتلىدى

 » بىچارىلهر «ئىچىدىكى لىفىت قویۇۋېتىپ، بولۇشىغا ئاۋازىنى قىز

 لىفىتنـى  قىـز  ئىككـى  بولـدى،  پایدىـسى  ئازراق. قىلدى ھهیۋە گه

!... ھهي. پاتمىـدۇق  یهنه بىـز  بىراق. كهتتى چۈشۈپ تىللىغىنىچه

 ئاغزىمـــدىن. قالـــدىم تېرىكىـــپ ســـهل مهن »بولمىـــدى بـــۇ«
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 قــاپتىمهن، تۇیمــاي كىنىنــىكهت چىقىــپ گهپ ســهت قانداقــسىگه

 شۇنىڭ.  كهتتى چۈشۈپ غودۇراپ بىلهن نارازىلىق قىز ئىككى یهنه

 یېنىمــــــــدىكى چىقالىــــــــدۇق، ھهممىمىــــــــز بىــــــــز بىـــــــلهن 

 دەپ »ئىچتـى  سـۇ  قـارىمۇق  باھانىـسىدە  بۇغداینىڭ«:ساۋاقدىشىم

 گېپىمدىن سالغان دەپ سهزمهیال بایا مهن لېكىن. قویدى كۈلۈپ

ــق ــا ھـــېس خىجىللىـ ــدىم قىلماقتـ ــا. ئىـ ــۇ یهنه لىفىتتـ ــاراڭ، شـ  پـ

.»...ئهمهس كۆپرەك یا ئهمهس، چوڭراق یا«:ئاغرىنىشالر

 پـارىڭى  قىزنىـڭ  ئىككـى  مىللهتلىـك  باشقا لىفىتتا ئهتىسى

. قالدى كىرىپ قۇلىقىمغا

!قورقۇنچلۇق بهك قهۋەتتىكىلهر-14 -

 قانداقسىگه؟ -

 بـار  قىـزالر  ئۇیغـۇر  بىـلهن  قىزلىـرى  كهسـپىنىڭ  ئۇسسۇل -

- ، ..سوقۇشۇشتا بولۇپمۇ یامان، بهك ئۇالر بىلمهیسهن. همهسمۇئ

 قالغانـــدەك كهپلىــشىپ  نهرســه  بىــر  بوغۇزۇمغــا  ئــاڭالپ  بــۇنى 

.ئایلىنىپتىمىز چولپانغا بىردەمدە مانا،. قالدىم بولۇپ غىققىدە

ــا. شــهنبه بۈگــۈن ــالغۇز یاتاقت ــاب ی ــۇپ كىت ــۇرۇپ، ئوق  ئولت

 قىلمىغـانلىقتىن  كـار  رادو. كهتتـى  ئاغرىپ ئاشقازىنىم توساتتىن

ــتهپ ــسىغا مهك ــاقچى دوختۇرخانى ــدۇم چىقم ــوۋا،. بول  ئهڭ مهن ت

 ماڭـــا  ھهممىـــسى  ئىـــشالرنىڭ قامالشـــمىغان  یاقتۇرمایـــدىغان،

 چىقىــپ  یــالغۇز ئېچىلىــپ، ئىــشىكى لىفىــت! ئۇچرامدىغانــدۇ؟

 مهن كۈلۈۋەتتى، قاقاھالپ كېیىن ماڭغاندىن ئازراق قىز كهلگهن

 سۇنۇلغان بولۇپ باسماقچى نۇپكىسىنىكو »1«. قالدىم مهڭدەپ

.قالدى تۇرۇپ بوشلۇقتىال قولۇم

. بېـسىۋېتىلگهنىدى  تامام ھهممىسى كونۇپكىنىڭ قاتار بىر

 ئارىلىقتـا . كېـرەك  بولۇشـۇم  قىـز  لىفىتچـى  پهس بىر مهن دېمهك،

 كونۇپكىالرغـا  بېـسىلغان  ئارتۇق ئۇ چىقتى، قىز بىر قهۋەتتىن-9

 ئاران بولۇپ بىئارام ئاغرىقتىن. قویدى قاراپ غهلىته بىر ماڭا بىر،

 یــوق ماجــالىممۇ ئــارتۇق چۈشــهندۈرگۈدەك ئۇنىڭغــا تۇرغىنىمــدا

! لىفىت گۇناھكار ھهي،... ئىدى

)2007(ساباھى تۇرسۇن مهریهمگۈل: تهھرىرى               

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀  

  

  چۈشهك

  ىتهرجىمىس) 2007( شېرىنگۈل ئىبراھىم

  

  

شىدىنال دېڭىز ئۇنىڭ ئىللىق ئائىلىسى     ۇبىر بېلىجان تۇغۇل  

ــزدا ناھــایىتىمۇ ئهركىــن   ــۇ دېڭى ــكهن، ئ ــازادە یاشــایدىكهن-ئى . ئ

لــېكىن بىــر كــۈنى كېلىــشمهسلىك یــۈز بېرىــپ، ئــۇ بېلىقچىنىــڭ 

ئامـال قـانچه دەیـسىز، ئـۇ مىـڭ      . رەھىمسىز تورىغا چۈشـۈپ قـاپتۇ     

ــ    . پ قۇتۇاللمـــاپتۇتىركهشـــسىمۇ بېلىقچىنىـــڭ تورىـــدىن قېچىـ

 كىچىكال بىر بېلىق بېلىقچى ئۇنى تۇتۇۋالغاندىن كېیىن قارىسا

تۇرغـــۇدەك، شـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇ بـــۇ بېلىجـــاننى قىزىغـــا ســـوۋغا 

بـۇ  . قىزى ئۇنى بىر بېلىق ئىدىشىغا سـېلىپ بېقىپتـۇ      . قىلىۋېتىپتۇ

بېلىجاننىـــڭ ھهر كـــۈنى ئـــۈزۈپ یۈرىـــدىغىنى شـــۇ كىچىككىـــنه 

ئـۇ ھهر قېـتىم ئـۈزۈپ ئىدىـشنىڭ     . دىكهنئىدىشنىڭ ئىچىال بولىـ  

قىرىغا كېلىپ توختىغاندا بۇرۇنقى بىپایان دېڭىزدىكى تۇرمۇشـى        

ــدىكهن  ــسىگه كېلىـ ــالغۇزلۇق،   -ئېـ ــل یـ ــر خىـ ــۈرىكىنى بىـ دە، یـ

چۈشـــكۈنلۈك قىـــسمىقى ســـىققاندەك بولىـــدىكهن ۋە دېڭىزغـــا  

  .قایتىشنى شۇنداق تىلهیدىكهن

ــۇرۇنقى كىچىــك ئ   ــۇ، ب ــۇ چــوڭ بولۇپت ىدىــشىنىڭ كېــیىن ئ

ئىچىدە ئۈزۈپ یۈرۈشمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر مۈشكۈل ئىـش بولـۇپ           

قــاپتۇ، قىزچــاق بــۇنى كــۆرۈپ، ئــۇنى چــوڭراق ئىدىــشقا یــۆتكهپ  

ــۇ ــۈزۈپ     . قویۇپت ــدىال ئ ــشنىڭ ئىچى ــدەك ئىدى ــال بۇرۇنقى ــۇ یهنى ئ

لېكىن ھهر قېتىم ئۈزۈپ یهنه شۇ ئىدىشنىڭ قىرىغـا   . یۈرۈۋېرىپتۇ

بارا ئـۇ   -بارا.  بىئارام بولىدىكهن  كهلگهندە بۇرۇنقىدەكال كۆڭلى  

چوڭ بولغانچه، بۇ خىل بىر جایدا چۆرگىلهپ یۈرۈپ یاشـایدىغان        

شۇنىڭ بىلهن ئۇ شۇ زامان سۇ . تۇرمۇشتىن بىزار بولۇشقا باشالپتۇ  

یا ئۈزمهپتـۇ، یـا قىمىـر قىلمـاپتۇ، ھهتتـا           . یۈزىگه لهیلهپ چىقىپتۇ  

نىـڭ ئۇنىڭغـا    ئۇنىڭ بـۇ تـۇرقىنى كـۆرۈپ قىزچاق       . یهممۇ یېمهپتۇ 

  . دە، ئۇنى كهڭ دېڭىزغا قویۇۋېتىپتۇ-بهكمۇ ئىچى ئاغرىپتۇ

ئۇ  ئۆزى كېلىشنى ئىزچىل ئارزۇ قىلغـان بىپایـان دېڭىـزدا            

ــاپتۇ     ــال بولم ــال خۇش ــۆڭلى یهنى ــېكىن ك ــۇ، ل ــاي ئۈزۈپت . توختىم

  .كۆڭلىنىڭ بىر یهرلىرى یهنىال پهرىشان یۈرۈپتۇ

 قېلىـپ، ئۇنىـڭ   بىر كۈنى یهنه بىر بېلىق ئۇنىڭغـا ئـۇچراپ       

  :غهش تۇرقىغا قاراپ ئۇنىڭدىن سوراپتۇ

  سىز نېمىشقا داۋاملىق مۇشۇنداق غهمكىنال یۈرىسىز؟ -

ھېلىقــى بېلىــق خۇرســىنىپ قویــۇپ، مۇنــداق دەپ جــاۋاب      

  :بېرىپتۇ

ــۈن بهك    - ــدىش مهن ئۈچ ــۇ ئى ــتۇم، ب ــسىنى دەي، دوس نېمى

چوڭ بولـۇپ قالـدى، مهن ھهرقـانچه ئۈزسـهممۇ ئۇنىـڭ چـېكىگه              

  .رالمایۋاتىمهنبا

ــادەمگه نىــسبهتهن قانــات    ئهســلىدە كۆڭــۈل دېــگهن بىــر ئ

بولـۇپ، كــۆڭلىڭىز قــانچه كهڭ بولــسا، ئــالهممۇ ســىزگه شــۇنچه  

لـــېكىن كـــۆڭلىڭىزدىكى چۈشـــهكنى بىكـــار    . كهڭ بىلىنىـــدۇ

ــال    ــۈن ئــالهم ســىزنىڭ بولــسىمۇ، ســىز یهنى قىلىۋەتمىــسىڭىز، پۈت

  .ئهركىنلىكنى ھېس قىاللمایسىز

سـانىدىن  -19یىللىـق   -2010ژۇرنىلىنىـڭ    »هرئوقۇرمهنل«

  .تهرجىمه قىلىندى

  )2007 (ئاینۇرقىز مهمتىمىن: تهھرىرى
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   خاتالىق
)ھېكايه(

   ئهزىمهت ھادىل مهشرىپى

  
  

 يدە، غهیرىــ-ئهر ئــۆیىگه كېلىــپال ئــۆزىنى كارىۋاتقــا ئــاتتى 

ــدى  ــا غهرق بولـ ــالالر قوینىغـ ــۇ   .خىیـ ــۆزىنى تولىمـ ــۇرۇپال ئـ ــۇ تـ ئـ

ئهسـلىدە  .  تۇرمۇشىنى ناھایىتى مهنىـسىز ھـېس قىلـدى        ،بهختسىز

چـۈنكى  . ئۇنىڭ بۇنداق تۇیغۇدا بولۇشى تولىمۇ بىمهنىلىك ئىـدى       

ــۈدەك      ــسىگه دېگ ــىلهرنىڭ ھهممى ــان نهرس ــارزۇ قىلغ ــۆزى ئ ــۇ ئ ئ

ئــۆزى یاخــشى كۆرىــدىغان خىــزمهت ئــورنى بــار،  . ئېرىــشكهنىدى

چىــدىمۇ ئــاغىنىلىرى، یــۇرت ئى-ئهل. مائاشــىمۇ ناھــایىتى یــۇقىرى

ئــۆزى یاخــشى كــۆرگهن ئایــال بىــلهن  . رمىتى بــارۆیى ۋە ھــوئــابر

 مۇئوماق ئىككـى بالىـسى  شۇنداقال ،  الىدىكۆڭۈللۈك تۇرمۇش قۇر  

شۇنداق تۇرۇقلۇق ئـۇ یهنه نېمىـشقا ئـۆزىنى بهختـسىز ھـېس             . بار

  قىلىدۇ؟

ئۇ ئىنساننىڭ بـارلىق ئارزۇلىرىغـا یېتىـشىنىڭ ئۆزىمـۇ بىـر            

غىـپ ئېیتقانـدا، ئـۇ    ىی.  ئویالپ قالدىچوڭ بهختسىزلىككهن دەپ  

بۇنـــداق بهختـــسىزلىكنىڭ نېمىلىكىنىمـــۇ بىلـــمهي یاشـــایدىغان  

ئـۇ تـۇرۇپال    . تۇرمۇشنى ئهڭ چوڭ بهختـسىزلىك دەپ قارىغانىـدى       

ئۆزىنىــڭ بــۇ ھایاتىــدا چــوڭ خاتــالىق ئۆتكــۈزۈپ باقمىغــانلىقىنى 

. خىزمهت ئورنىدا ناھـایىتى تىرىـشىپ ئىـشلهۋاتىدۇ       . ھېس قىلدى 

ــالى . تى ناھــایىتى یاخــشىىئــاغىنىلىرى بىلهنمــۇ مۇناســۋ -لئه ئای

بىـلهن تۇرمـۇش قۇرغانـدىن بېـرى بىـرەر قېتىممـۇ ئۇنىـڭ بىــلهن        

تاكاللىشىپ باقمىدى، بالىلىرىغا بولسا ئۈلگىلىك بىر ئاتا بولۇپ  

ــدى ــدا ب. كهل ــھایاتى ــهن ى ــۇ س ــشى بىلهنم ــشىپ -رەر كى پهن دېیى

ىلىشىنىڭ سهۋەبىنى دەل ئۇ ئۆزىنى بهختسىز ھېس ق. باققىنى یوق

ئۇنىڭچه بولغاندا ئىنسان ئـۆز ھایاتىـدا       . مۇشۇ یهردە دەپ قارىدى   

. چوقۇم چوڭ سهۋەنلىكلهرنى ئۆتكـۈزۈپ تۇرۇشـى كېـرەك ئىـدى          

ــۈزۈپ     ــالىق ئۆتكــ ــال خاتــ ــڭ زادىــ ــسان ئۆزىنىــ ــر ئىنــ ئهگهر بىــ

باقمىغـــانلىقىنى بىلـــگهن چېغىـــدا ئۆزىنىـــڭ ئىنـــسانلىقىدىن     

  ...گۇمانلىنىشى زۆرۈر ئىدى

ــل تــاپتى     ــسىزال بىــر ئهقى  تــوغرا، مهن خاتــالىق  :ئــۇ تۇیۇق

ئۆتكۈزۈشۈم كېرەك، ئۆتكۈزگهندىمۇ چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزۈشۈم 

شۇ چاغدىال ئۆزۈمنىڭ ئىنـسانلىقىدىن گۇمانالنمـایمهن،     . كېرەك

تۈز سىزىقتهك داۋام ئېتىۋاتقان . ئۆزۈمنى بهختلىك ھېس قىلىمهن   

بىـراق  . ھاسـىل قىلىـپ باقـاي   بۇ مهنىسىز تۇرمۇشۇمدا ئۆزگىرىش     

... چوڭ خاتالىق... نېمه خاتالىق ئۆتكۈزسهم بوالر؟ چوڭ خاتالىق     

دۇنیـادا بۇنىڭـدىنمۇ چـوڭ خاتـالىق     . ئـادەم ئۆلتـۈرەي  ! ھه تاپتىم 

  بولسۇنمۇ؟

ۋۇجۇدىنى بىر خىـل    . ئۇ كارىۋاتتىن سهكرەپ تۇرۇپ كهتتى    

 ئــادەم ئۆلتــۈرۈش نېمىــدىگهن . ســىرلىق خۇشــاللىق چۇلغىۋالــدى 

 ئــۇ دەســلهپ !چوقــۇم مۇشــۇ ئىــشنى قىــالي! قورقۇنۇچلــۇق ئىــش

ئۆزىنىڭ بۇ خىیالغـا كېلىـپ قالغىنىـدىن چۆچـۈپ كهتتـى، بىـراق          

ئارقىدىنال ئادەم ئۆلتۈرۈشنىڭمۇ ئۇنچىلىـك قـورققىچىلىكى یـوق         

چوقــۇم ئــادەم  . ئــادەتتىكى ئىــش ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلــدى    

ن بۇنىڭدىنمۇ  چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزىمهن دەیدىكهنمه   ! ئۆلتۈرەي

  .ئۆزىگه شۇنداق دېدى-ئۇ ئۆز-،مۇۋاپىق ئىش یوق

زادى كىمنــى . ئهمــدىكى مهســىله كىمنــى ئۆلتــۈرۈش ئىــدى 

ئــاداۋىتىم بولمىــسا، -ئۆلتۈرســهم بــوالر؟ مېنىــڭ ھېچكىمــدە ئــۆچ 

ئادەم ئۆلتۈرسهممۇ . ھهتتا مۇشۇ كهمگىچه بىرەر دۈشمىنىممۇ یوق

تىنال ھـېچ گهپـتىن   ئۇنىـڭ راسـ  ! بىرەر سهۋەب تېپىـشىم كېـرەكته    

ھېچ گهپ یوق ئادەم ئۆلتۈرگۈسى یوق ئىدى، بۇنـداق قىلىـشنىمۇ         

ئـۇ مهقسهتـسىزال تېـز قهدەم ئېلىـپ        . ئهخمىقانىلىق دەپ قـارایتتى   

ــدى   ــدىغا كهل ــڭ ئال ــڭ . دېرىــزە تهكچىــسىدىكى ئهینهكنى ئۆزىنى

ــران قالــدى     ــسىنى كــۆرۈپ ھهی ــۇ ئۆزىنىــڭ  . ئهینهكتىكــى ئهك ئ

الپهتلىك ئهر ئىكهنلىكىنى ئویالپمـۇ     بۇنچىلىك كېلىشكهن ۋە سا   

ئۇ راستىنال بهكال كېلىـشكهن ئىـدى، قاپقـارا قـوي           . باقمىغانىدى

كۆزلىرى، قاڭشارلىق بۇرنى، نۇر یېغىپ تۇرغان كهڭ پېشانىـسى،         

  ...زەپمۇ یاراشقان بۇرۇتى، قاپقارا دولقۇنسىمان چاچلىرى

ــشقا     ــاالپهتلىكلىكىدىن ئاغرىنىـ ــڭ سـ ــدى ئۆزىنىـ ــۇ ئهمـ ئـ

ئۇنىڭ قارىشىچه كېلىشكهن، چىرایلىق كىشىلهر ئادەم . باشلىدى

ئادەم ئۆلتۈرگهن یاكى ئۆلتۈرمهكچى بولغان . ئۆلتۈرسه بولمایتتى

بىراق ئـۇ   . كىشلهرنىڭ چىرایى چوقۇم سهت بولۇشى كېرەك ئىدى      

ئۆزىنىڭ ئاللىقاچان ئادەم ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلىـپ بولغـانلىقىنى     

لىــسىغا كهلــگهن بــۇ غهلىــته  ئېنىــق بىلگهچــكه، تۇیۇقــسىزال كال

  .قارىشىمۇ ئۇنى نىیىتىدىن یاندۇرالمىدى

ئوڭدىـسىغا یېتىـپ ئـۇزۇن      . ئۇ ئۆزىنى یهنه كارىۋاتقا ئاتتى    

ئۇنىڭ قـاتتىق خىیـال بىـلهن ئـویالۋاتقىنى یهنىـال           . خىیال سۈردى 

   .كىمنى ئۆلتۈرۈش مهسىلىسى ئىدى

ستىنقى ئاــ دەپ ۋارقىرىۋەتتى ئۇ ھایاجان ئىچىدە،ــ !تاپتىم-

! قهۋەتته ئولتۇرىدىغان خىزمهتدىشىم راخماننى ئۆلتۈرۈش كېرەك

  ...سهۋەبىم بار-ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه یېتهرلىك باھانه

راخمـــان ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىـــر ئىدارىـــدە ئىـــشلهیدىغان،      

خىزمهتتىمــۇ تىرىــشچان، باشــقىالرغا یــاردەم بېرىــشنى خۇشــاللىق 

هتكه بـارلىقىنى  ئۇ خىزم. دەپ بىلىدىغان ئاق كۆڭۈل ئادەم ئىدى  

ــوي قىلمىغانىــدى    ــاتىۋەتكهچكه تــېخىچه ت ئۇنىــڭ راخمــاننى  . ئ

تاللىــشىدىكى ســهۋەبى شــۇ ئىــدىكى، ئــۈچ كــۈن بــۇرۇن ئۇنىڭغــا 

اخمـان ئۇنىڭغـا بهش     ، ر جىددىي پۇل كېرەك بولۇپ قالغان چاغدا     

  .مىڭ كوي پۇل بېرىپ تۇرغانىدى

اي مى بۇ پۇلنى ئىشلىتىپ تۇر، ئالـدىر       ئاز بولسىمۇ  ئاداش، -

دېگهنىـدى راخمـان قېرىنداشـالرچه مېھىـر         -قایتۇرساڭمۇ بولىدۇ، 

ئۇ . ئۇ دەل راخماننىڭ مۇشۇ ئىشىدىن قاتتىق غهزەپلهندى   . بىلهن

ــتىم م     ــۈنى ھایاتىــدا تــۇنجى قې ھتاجلىققــا، ئىقتىــسادىي  وشــۇ ك

لــېكىن ئــۇ بۇنــداق ھېســسىیاتنىڭ . مهســىلىگه دۇچ كهلگهنىــدى

ــۇرۇپال راخ    ــۇزۇن تېتىمـــاي تـ ــا یـــاردەم   تهمىنـــى ئـ مـــان ئۇنىڭغـ

ھتاجلىقنىـڭ  وئۇ ھایاتىدا بىرال قېـتىم كهلـگهن بـۇ م         . قىلغانىدى

بىراق راخمـان ئۇنىـڭ     . تهمىنى ئوبدانراق تېتىپ بېقىشنى خاالیتتى    

ئۇنىڭ ھېچقاچان بىرەر   . بۇ ئارزۇسىنى بىردەمدىال یوققا چىقاردى    

ھتـاجمۇ  ونېمىسى كهم بولۇپ باققان ئهمهس ئىدى، باشـقىالرغا م        

ئۇ بۇنداق توققـۇزى تهل تۇرمۇشـتىن بهكـال         . ۇپ باقمىغانىدى بول
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بهختىگه یارىشا شـۇ كـۈنى ئۇنىـڭ ئویلىغىنىـدەك         . زېرىكىۋاتاتتى

بىـراق راخمـان ھهمـمه ئىـشنى بـۇزدى، ئۇنىڭغـا            . ئىش بولغانىدى 

ھتاجلىقنىــڭ تهمىنـــى یاخــشىراق تېتىـــپ بــېقىش پۇرســـىتىمۇ    وم

   .بهرمىدى

ر راخمـاننى ئۆلتۈرۈشـكه     ئۇنىڭ قارىشىچه مانا مۇشـۇ ئىـشال      

سـهۋەبنى باشـقىالرنىڭ   -ئۇ بۇ باھـانه  . یېتهرلىك سهۋەب بوالالیتتى  

ــى  ــدىغىنىنى بىلهتت ــراپ قىلمای ــادەم  «. ئېت ــشقىمۇ ئ ــۇنداق ئى مۇش

بىـراق  . دەیـدىغىنى ئۇنىڭغـا ئېنىـق ئىـدى     » !ئۆلتۈرەمسهن سـاراڭ  

باشقىالرنىڭ قانداق قارىشى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن مـۇھىم ئهمهس، ئهڭ           

ئــۇ ھــازىر پهقهت ئۆزىنىــڭ قاالیمىقانلىــشىپ كهتــكهن،  مــۇھىمى 

بىمهنه، لېكىن ئۆزى ناھایىتى نورمال دەپ قارایدىغان تهپهككـۇر         

. سهۋەبنى ئاللىقاچان ئېتىراپ قىلغانىـدى    -مهنتىقىسىدە بۇ باھانه  

چۈنكى ئۇ  . ئۇ راخماننى بۈگۈن كهچتىال ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلدى      

ئهتىــال ئــۆز ئىدىیىــسىدە . ىبـۇ ئىــشنى كېچىكتۈرۈشــنى خالىمـایتت  

  .ئۆزگىرىش بولۇپ بۇ نىیىتىدىن یېنىپ قېلىشتىن قورقاتتى

ئۇ ئایالى ۋە بـالىلىرى بىـلهن       . كهچلىك تاماق ۋاقتى بولدى   

ئــۇ تۇیۇقــسىز ئاســتىنقى قهۋەتتىكــى    . بىــرگه تامــاق یهۋاتــاتتى  

راخماننىڭ بۈگۈن ھایاتىدىكى ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق كهچلىـك        

ئۇنىـڭ  . نىنى ئـویالپ سـاراڭالرچه كۈلـۈپ كهتتـى        تاماقنى یهۋاتقى 

ــۇم راخماننىــڭ ئهڭ      ــاق چوق ــك تام ــۈنكى كهچلى ــشىچه بۈگ قارى

  .ئاخىرقى كهچلىك تامىقى ئىدى

 دېـدى ئایـالى   -نېمه بولدى سىزگه؟ نېمىـشقا كۈلىـسىز؟       -

  .ھهیران بولغان قىیاپهتته

ــېنىڭ  - ــڭ ســ ــېمه چاتىقىــ ــسهن ! نــ ــۇ قویمامــ كۈلگىلىمــ

ــدى ئــۇ ئ-!ئــادەمنى ــدا ئایالىغــا قوپــال   دې ۆزىمــۇ ســهزمىگهن ھال

  .تېگىپ

ئایالىغا بىرەر  . ئۇ ئایالىنى ھېچقاچان سهنلهپ باقمىغانىدى    

ــدى   ــامىله قىلمىغانى ــال مۇئ ــۇ قوپ ــۇ  . قېتىمم ــڭ ب شۇڭالشــقا ئۇنى

قېتىمقى مۇئامىلىـسى ئایالىغـا ئېغىـر كهلـدى بولغـاي، بـۇالقتهك             

رۋامـــۇ ئـــۇ ئایالىغـــا په.  یـــاش ئهگىـــدىدىنچىرایلىـــق كۆزلىرىـــ

  .قىلماستىن مېھمانخانا ئۆیگه كىرىپ كهتتى

ئۇ ئهمدى راخماننى قانـداق ئۇسـۇلدا ئۆلتـۈرۈش مهسىلىـسى       

ــلىدى  ــشقا باشـ ــتىدە ئویلىنىـ ــان  . ئۈسـ ــرى نۇرغۇنلىغـ ــۇ ئىلگىـ ئـ

راخمــاننى قانــداق ئۇســۇلدا . قــاتىللىق دىلــولىرىنى ئۇچراتقانىــدى

ولغانـدا  ئـۇنىڭچه ب  . ئۆلتۈرۈش راستتىنال ئۇنىڭ بېـشىنى قـاتۇردى      

چــۈنكى .  ئۇســۇلدا ئــادەم ئۆلتـۈرۈش كېــرەك ئىــدى يئهڭ ۋەھـشى 

توغرا، .  باشقا كىشىلهرنىمۇ ھهیران قالدۇراالیتتى  ،بۇنداق بولغاندا 

  ... ئۇسۇلدايئهڭ ۋەھشى

 ئۇسۇل تالالشنىڭ   يئۇ تۇیۇقسىزال ئادەم ئۆلتۈرۈشته ۋەھشى    

 ۋە ئــادەتتىكى يئهخمهقلىــق ئىكهنلىكىنــى، مهیلــى قانــداق ئــاددى 

 ئـادەم ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئـۆزىال چېكىـدىن ئاشـقان      ،ئۇسۇل بولـسىمۇ  

 يئـۇ ئهنه شـۇنداق غهیرىـ      . لىك ئىكهنلىكنى ھېس قىلدى   یۋەھشى

دە، -خىیاللىرىنى سـۈرۈۋاتقاندا ئایـالى مېھمانخانـا ئـۆیگه كىـردى       

 تهتۈر قـاراپ    ،كارىۋاتقا ئۆزىنى ئېتىپ ئۇنىڭغا پهرۋامۇ قىلماستىن     

هچلىك تاماق ۋاقتىـدا ئایالىغـا قوپـال    ئۇ شۇ چاغدىال ك   . یېتىۋالدى

! دە-بایامقى ئىـش كـۆڭلىگه كهپتـۇ       :تهگكىنىنى ئېسىگه ئالدى  

  ...ئایال كىشىنىڭ كۆڭلى نېمىدىگهن نازۇك

بىراق . ئۇ ئایالىغا قوپال تهگكىنىگه سهل پۇشایمان قىلدى      

ــۇ     ــنىگه قىلچىمــــ ــهنلهپ كهتكىــــ ــسىز ســــ ــالىنى تۇیۇقــــ ئایــــ

ىقىسى بویىچه ئېیتقاندا ئهر    چۈنكى ئۇنىڭ مهنت  . ئهپسۇسالنمىدى

كىشىنىڭ ئایال زاتىنى سهنلهپ قویۇشى نورمـال ئىـش، ئهكـسىچه        

. ئایالالرنىڭ ئهر كىشىنى سهنلىشى تولىمـۇ ئهخالقـسىزلىق ئىـدى     

ئایــالى . ئــۇ تهتــۈر قــاراپ یاتقــان ئایالىغــا ســىنچىالپ سهپــسالدى  

ئۇنىــڭ كــۆزىگه ئاجایىــپ گــۈزەل، بىــراق ناھــایىتى بىچــارە ۋە       

  .هك كۆرۈنۈپ كهتتىئهخمهقت

ئۆزىگه - دەۋەتتى ئۇ ئۆز   -ئایال كىشى راستتىنال ئهخمهق،    -

 ئهخمهق بولمىسا بىز ئهر خهقلهردەك غهلىته مهخلۇق        -پىچىرالپ،

ــا تارتىــپ     ــاال تۇغــۇپ بېرىــپ جاپ بىــلهن بىــرگه یاشــاپ، بىــزگه ب

  یۈرەتتىمۇ؟

ئۇ شۇ تاپتا ئایالىغـا ئىككـى ئېغىـز چىرایلىـق گهپ قىلىـپ              

اپ قویـسىال ئایالىنىـڭ ئېرىـپ كېتىـدىغىنىنى، ئۇنىڭغــا     ئهپـۇ سـور  

بىــراق ئۇنىــڭ ئۇنــداق قىلغۇســى . كۈلــۈپ باقىــدىغىنىنى بىلهتتــى

ــدى ــالالر     . كهلمى ــڭ ئای ــۆز ئایالىنى ــسا ئ ــداق قىل ــۇ بۇن ــۈنكى ئ چ

ــتىن    ــسپاتالپ قویۇشـ ــاللىقىنى ئىـ ــمهق ئایـ ــدىكى ئهڭ ئهخـ ئىچىـ

   .قورقاتتى

بـۇ  .  باشلىدى ئۆیدە گۆردەك جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرۈشكه    

  :جىمجىتلىققا یهنىال ئایالى بهرداشلىق بېرەلمىدى بولغاي

ــۇ؟  - ــپال كهتتىڭىزغ ــسىز؟ جىمى ــال قىلىۋاتى ــى خىی  -نېمىن

دېدى كهیـنىگه بۇرۇلـۇپ ئویچـان كـۆزلىرىنى ئۇنىڭغـا تىكـكهن         

  .ھالدا

 دېدى ئـۇ ئایالىنىـڭ ئهخمهقلىقىنـى یهنىـال          -ھېچنىمىنى،-

  .ۈپئۆزى ئىسپاتالپ بهرگىنىگه كۈل

  . دېدى ئۇ سىرلىق قىیاپهتته-سائهت نهچچه بولدى؟ -

ــوراپ قاپــسىزغۇ؟     -  -ســهككىز بوپتــۇ، ئهجهب ســائهتنى س

  .دېدى ئایالى ئهجهبلىنىپ

ئۆزۈمچه سوراپ قویدۇم، توكنى ئۆچۈرۈۋېتىڭ، ئۇخالیلى        -

  !ئهمىسه

بۈگـــۈن نېمـــانچه بالـــدۇر ئـــۇخلىغىڭىز كېلىـــپ قالـــدى -

  .توخۇغا ئوخشاش

  ادەملىكىمدىن گۇمانلىنىۋاتامسىز؟سىز مېنىڭ ئ -

  .ئېرىنىڭ بۇ غهلىته سوئالى ئایالىنى ھهیران قالدۇردى

  نېمىشقا بۇنداق دەیسىز؟ -

ــانلىقى     - ــدۇر ئۇخلىغــــۇم كېلىــــپ قالغــ ئهگهر مهن بالــ

سهۋەبىدىنال توخۇغا ئوخشاپ قالـسام، ئۇنـداقتا توخـۇ كـاتىكىگه         

  دە؟-كىرىپ ئۇخلىشىم كېرەككهن

ىمهنه گېپىنـى ئـاڭالپ ئـۆزىنى تۇتالمـاي     ئایالى ئۇنىڭ بۇ ب 

  .كۈلۈپ كهتتى

بولــــدى، مهن راســــتىنال چارچــــاپ كهتــــتىم، تــــوكنى      -

  .ئۆچۈرىۋېتىڭ، ئۇخالیلى

ئـــۆینى ناھـــایىتى ســـۈرلۈك . ئایـــالى تـــوكنى ئۆچـــۈرۈۋەتتى

 ئایالىنىـڭ   ،ئۇالر بهكال بالدۇر یېتىۋالغاچقـا    . قاراڭغۇلۇق قاپلىدى 

  :ئېرىگه قارىدىئایال . زادىال ئۇیقۇسى كهلمىدى

  تېخى ئۇخلىمىغانسىز؟ -

  .دېدى ئهر پهرۋاسىز ھالدا-یاق، نېمه بولدى؟ -

ئىچىـم بهك سـىقىلىپ     ! ئهمىسه بىـردەم پاراڭلىـشایلىچۇ     -

  .كهتتى

  نېمه توغرىسىدا پاراڭلىشىمىز؟ -

  .نېمه توغرىسىدا بولسا مهیلى -

ــا     - ــڭ بارلىقىغـ ــاي، جىننىـ ــوراپ باقـ ــىزدىن سـ ــسه سـ ئهمىـ

  ئىشىنهمسىز؟

  . دېدى ئایال ئویالنماستىنال-یاق، -

  ئهمىسه جىندىن قورقامسىز؟ -

  . دېدى ئایال بوش ئاۋازدا-ئهلۋەتته قورقىمهن، -

ــسىز،     - ــا ئىشهنمهیدىكهن ــڭ بارلىقىغ ــش، جىننى قىزىــق ئى
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  ئۇنداقتا یوق نهرسىدىن نېمىشقا قورقىسىز؟

ــسىز؟    - ــڭ بارلىقىغــا ئىشىنهم ــىز جىننى  دېــدى ئایــالى  -س

  .غۇلۇق ئىچىدىكى غۇۋا سىماسىغا قاراپئۇنىڭ قاراڭ

  .ئهلۋەتته ئىشىنىمهن -

  ئۇنداقتا سىزمۇ جىندىن قورقامسىز؟ -

ــا   - ــورقىمهن، ئهگهر جىننىــــــڭ بارلىقىغــــ ــۋەتته قــــ ئهلــــ

یـوق نهرسـىدىن   ! ئىشهنمىگهن بولـسام، ئۇنىڭـدىن قورقـاتتىممۇ      

  !قورقۇش ئهڭ چوڭ ئهخمهقلىق

  .ئایالى ئویلىنىپ قالدى

  !ىلهر جىندىن قورقماسمىشبىراق بهزى كىش -

 ئهگهر - دېدى ئۇ ئایالىغا كهسكىن ھالدا،   -یالغان گهپ،  -

بىــر ئــادەم جىنــدىن راســتىنال قورقمىــسا ئــۇ ئادەمنىــڭ ئــۆزى دەل  

  !جىن

 دېـــدى -!ئاڭلىـــشىمچه جىنمـــۇ ئادەمـــدىن قورقـــارمىش -

  .ئایالى یهنه سوئالىنى داۋامالشتۇرۇپ

ــۇرۇق گهپ، - ــكىنال قىلىــــپ-قــ ــدى ئهر كهســ ــۇ -، دېــ  بــ

  .ئىنسانالرنىڭ ئۆزىگه تهسهللىي بېرىپ تېپىۋالغان پهلسهپهسى

ئایال جىن توغرىـسىدا داۋاملىـق سۆزلىشىـشنى یاقتۇرمىـدى          

  :بولغاي، تېمىنى باشقا یاققا یۆتكىۋەتتى

ــى    - ــۈپ پهرقـ ــانلىقالردىن تـ ــقا جـ ــڭ باشـ ــىزچه ئادەمنىـ سـ

  قهیهردە؟

  . دېدى ئهر ئایالىدىن یاندۇرۇپ سوراپ-سىزچىچۇ؟ -

  .چۈنكى ئهخالق ئىنسانالرغىال خاس. ئهخالقى -

ئهگهر بىــر ئېــشهك ناھــایىتى ئهخالقلىــق  . خاتاالشــتىڭىز -

  !بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ ئۇ یهنىال ئېشهكته

  .ئایالى ئۇنىڭ گېپىگه ئىختىیارسىز كۈلۈپ كهتتى

دېدى ئایالى ئۆزى تاپقان بۇ تېمىغـا       -ئۇنداقتا سىزچىچۇ؟  -

  .ئىچكىرلهپ كىرىپ

نىڭچه ئادەمنىڭ باشقا جانلىقالردىن ئهڭ تـۈپ پهرقـى        مې -

ئهگهر بىــر ئىنــسان ئۆزىنىــڭ  . یهنىــال ئۇنىــڭ تاشــقى كۆرۈنۈشــى 

ئــادىمىیلىكىنى یوقىتىــپ ئىنــسان قېلىپىــدىن چىققــان ئىــشالرنى 

ئـۇ بىزنىـڭ نهزىرىمىـزدە      . قىلسىمۇ ئۇ یهنىال ئـادەم ھېـسابلىنىدۇ      

  !ئهسكى ئادەم خاالس، ھهرگىزمۇ ھایۋان ئهمهس

ئــۇ . ئۇنىــڭ ھهربىــر ســۆزى ئایــالىنى قــاتتىق قایىــل قىلــدى 

   .ئېرىنى بهكال ئهقىللىق ھېس قىلدى

ــدى  ــدەك قىلـ ــال چارچىغانـ ــپ  -ئایـ ــوئالىنى توختىتىـ دە، سـ

ئهر ئۇخلىمىغانىدى، ئۇنىـڭ ئایالىغـا      . بىردەمدىال ئۇیقۇغا كهتتى  

چىراغنى ئۆچۈرگۈزۈشىدىكى مهقـسىتى ئـۇخالش ئۈچـۈن ئهمهس،         

ــادەم   ــى ئ ــۇالھىزە    بهلك ــۇر م ــۇ چوڭق ــۈرۈش پىالنىنــى تېخىم ئۆلت

ئۇنىــــڭ قارىــــشىچه قــــاراڭغۇلۇق ئىنــــسان    . قىلىــــش ئىــــدى 

ــتۈرەتتى ــۇ ئۆتكۈرلهشـ ــۇرىنى تېخىمـ ــى . تهپهككـ ــدىن ئىككـ ئارىـ

ئـۇ  . ئۇ توختىماي تهپهككـۇر قىلىۋاتـاتتى  . سائهتتهك ۋاقىت ئۆتتى  

ئایـالى ئۇیقۇغـا    . تۇیۇقسىز ئورنىدىن تـۇرۇپ چىراغنـى یانـدۇردى       

سائهت ئوندىن یىگىـرمه    . ئۇ قول سائىتىگه قارىدى   . كهنىدىكهت

ــۆز ھایاتىغــا   . مىنــۇت ئۆتكهنىــدى ــۇرۇپال قــول ســائىتىنىڭ ئ ــۇ ت ئ

ــى ھــېس قىلــدى   ــۇ . نهقهدەر ئوخــشاش خــاراكتېردە ئىكهنلىكىن ئ

ــدى ــویالپ قالـ ــاددى: ئـ ــا   يئـ ــراق بۇنىڭغـ ــائىتى، بىـ ــول سـ ــر قـ  بىـ

یـاتىممۇ  مېنىـڭ ھا ! ھه-نېمىدىگهن چوڭ ھهقىـقهت یوشـۇرۇنغان   

خۇددى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، ئالغا ئىلگىرىلهۋاتىمهن دەپ مۇشۇ        

ســـائهت ئىستېرىلكىـــسىدەك توختاۋســـىز ھهرىـــكهت قىلـــساممۇ، 

ــته یهنىــال مۇشــۇ ســائهت ئىستېرىلكىــسىدەك ئــۈچ یــۈز    ئهمهلىیهت

ــایلىنىۋاتىمهن     ــاراڭدەك ئـ ــى سـ ــلۇق چهمبهرنـ ــاتمىش گىرادۇسـ ئـ

  !خاالس

ــخانا    ــتا ئاش ــۈرۈپ ئاس ــوكنى ئۆچ ــۇ ت ــردى ئ ــۆیگه كى دە، - ئ

ــۋا ئېلىــپ بىــر تىنىقــتىال     ــر بوتۇلكــا مــۇزدەك پى توڭالتقــۇدىن بى

ئۇ پىۋىنى جىددىیلىكىنى پهسهیتىش ئۈچـۈن ئهمهس،        . ئىچىۋەتتى

ئۇ قىلچىمۇ .  بهلكى بهكال ئۇسساپ كهتكهنلىكىدىن ئىچكهنىدى

ھودۇقماستىن ئایالى كۆكتات توغرىغاندا ئىشلىتىدىغان پىچاقنى      

كارىدورنى غۇۋا چىـراغ نـۇرى یورۇتـۇپ        . ا چىقتى ئېلىپ كارىدورغ 

دە، -ئـــۇ ئهمـــدى قهدىمىنـــى تۇیۇقـــسىزال ئىتتىكلهتتـــى. تـــۇراتتى

ــڭ ئۆیىنىــڭ       ــتىنقى قهۋەتــكه ئۇچقانــدەك چۈشــۈپ راخماننى ئاس

  :ئىشىكىگه كهلدى

  .ساڭا گېپىم بار! راخمان، بارمۇ سهن؟ بۇ یاققا چىقه -

چـچه قېـتىم    ئـۇ یهنه بىـر نه     . ئۆي ئىچىدىن سادا چىقمىـدى    

ئهمدىلىكته ئۆي ئىچىدىن یېقىنالپ كېلىۋاتقـان بىـر        . ۋارقىرىدى

  :ئىشىك ئېچىلدى. ئایاغ تىۋىشى ئاڭالندى

  كىم؟ -

ــلهن قارشــى       ــان چاققــانلىق بى ــۇ ئــویالپ باقمىغ ــۇ ئۆزىم ئ

. كهینىـدىن ئـۈچ پىچـاق ئـۇرۇۋەتتى       -تهرەپنىڭ قورسىقىغا كهینـى   

ســـىزلىنىپ یهرگه ئۇنىـــڭ ئالدىـــدىكى گهۋدە بىردەمـــدىال ماغدۇر

ئۇ یهردىكى جهسـهتنى ۋە قـان       . دە، نهپهستىن توختىدى  -یىقىلدى

داغلىرىنى ناھایىتى چاققانلىق بىلهن  ئىنسان ئهقلى یهتمىگۈدەك 

دەرىجىدە ھېچقانداق یىپ ئۇچى قالدۇرماي بىر تهرەپ قىلىۋېتىپ، 

ئـۇ ئـاۋۋال   . ھېچ ئىش بولمىغاندەك ئـۆز ئـۆیىگه قایتىـپ كىـردى          

ــدىن     تــازىلىق ئــۆی  ىگه كىرىــپ پىچــاقنى پــاكىز یۇیــۇۋەتتى، ئان

ــۇپ      ــا قوی ــلىدىكى ئورنىغ ــپ پىچــاقنى ئهس ــۆیگه كىرى ــخانا ئ ئاش

ئــۇ راســتىنال . دە، پىۋىــدىن یهنه بىــر بوتۇلكــا ئىچىــۋەتتى-قویــدى

ئۇ بۇ قېتىمقى پىۋىنى پهقهت     . قىلچىلىكمۇ جىددىیلهشمىگهنىدى 

قى پىۋىنىمـۇ  ئۇ بۇ قېتىم. بالدۇرراق ئۇخالش ئۈچۈنال ئىچكهنىدى  

 دە، كارىۋاتقــا -بىــر تىنىقــتىال ئىچىۋېتىــپ مېھمانخانىغــا كىــردى 

  .ئۆزىنى ئېتىپ ئۇیقۇغا كهتتى

ئىككىنچى كۈنى ئهتىگىنى ئایالى ئىككىسى ناشـتا قىلىـپ         

ئاخـشام  . ئهر بۈگۈن ئادەتتىن تاشقىرى خۇشال ئىدى    . ئولتۇراتتى

ئـۇ  . ۋاتاتتىسادىر قىلغان قاتىللىق جىنایىتى ئۇنى ھایاجانالندۇرۇ     

ئاخــشامقى ئىــش ســهۋەبلىك مهنىــسىز ھــېس قىلغــان تۇرمۇشــىدا  

ئـۇ  . ئاالھىدە ئۆزگىرىش بولۇپ قېلىشىنى تولىمـۇ ئۈمىـد قىالتتـى         

ئاشــۇنداق ئىنــسان ئهقلىــگه ســىغمایدىغان بىــمهنه خۇشــاللىق ۋە 

ــسىز    ــۇرىقى تۇیۇقـ ــشىك قوڭغـ ــۈرۈۋاتقاندا ئىـ ــال سـ ــارزۇدا خىیـ ئـ

قىنىـــــــڭ تۇیۇقـــــــسىز ئهر ئىـــــــشىك قوڭغۇرى. جىرىڭلىـــــــدى

ــى ســهزگهندەك قىلــدى   دە، ئایالىغــا -جىرىڭلىــشىدىن بىــر نېمىن

  :قارىدى

ــۆزدىن قــاراپ       - ــدىراپ ئاچمــاڭ، مۈشــۈك ك ئىــشىكنى ئال

  بېقىڭ، كىمكىن؟

 ئىشىكنىڭ یېنىغا ،دە-ئایالى سهل ئهجهبلهنگهندەك قىلدى

  .بېرىپ مۈشۈك كۆزىدىن سىرتقا قارىدى

  .قزادە بولۇپ دېدى ئهر تۇیۇقسىز ئاال-كىمكهن؟ -

  .راخمانكهن -

  .ئایال پهرۋاسىزال جاۋاپ بهردى

 دېــدى ئهر ئــادەتتىن تاشــقىرى -نــېمه؟ قایــسى راخمــان؟ -

  .جىددىیلىك بىلهن

ئایالى ئۇنىڭ بۇنچىۋاال جىددىیلىشىپ كېتىـشىدىن قـاتتىق        

   .ھهیران قالدى

ئاســتىنقى قهۋەتتىكــى خىزمهتدىــشىڭىز راخمــان بولمــاي   -

  !یهنه كىم بوالتتى
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  .ئهرنىڭ مېڭىسىدىن تۈتۈن چىقىپ كهتتى

مــــــۇمكىن ئهمهس، دەپ ئویلىــــــدى ئهر، مهن راخمــــــاننى 

تۈنۈگۈن كېچىدە ئۆلتـۈرۈۋەتكهن تۇرسـام، جهسـهتنى بىـر تهرەپ           

قىلغاندىمۇ ئۇنىڭ راخمان ئىكهنلىكىنى ناھایىتى ئېنىق كۆرگهن   

  !بۇ زادى قانداق گهپ؟... تۇرسام، بۇ

ــىز خاتــا تونــۇپ قالغــان ئوخ    - ئــۆزۈم قــاراپ  ! شایــسىزس

ــاي، ــردى -باق ــپ  دېــدى ئهر بى ــسىنى تېپى ــۇنداق دەپ . نال ئې  ئــۇ ش

دە، مۈشــۈك كــۆزدىن ســىنچىالپ   -ئىــشىكنىڭ ئالــدىغا كهلــدى  

ئارقىـــدىنال كهیـــنىگه نهچـــچه قهدەم داجىـــپ بېـــشىنى . قارىـــدى

  :چاڭگالالپ ئهنسىز ۋارقىرىۋەتتى

  !ئىشبۇ زادى نېمه ! ئۇ راستىنال راخمانكهنغۇ! ئاھ خۇدا -

ــویغىتىش ئۈچـــۈن   ــالىلىرىنى ئـ ــالى بـ ــشى ئایـ ــۇ یاخـ ھېلىمـ

ئىچكىرىكى ئۆیگه كىرىپ كهتكهن بولـۇپ ئۇنىـڭ بـۇ ھـالىتىنى            

  .ئىشىك قوڭغۇرىقى یهنه جىرىڭلىدى. كۆرمىدى

 ۋارقىرىـدى   -نېمه قىلىۋاتىسىز تېخىچه ئىشىكنى ئاچماي،    -

  .ئایال ئىچكهركى ئۆیدە تۇرۇپ

ــدى  ــرەتكه كهل ــ-ئهر غهی ــشىكنى  دە، تهمكىنلى ــلهن ئى ك بى

  .ئاچتى

ئۇ تولىمۇ سـۈرلۈك  . ئىشىك ئالدىدا راستىنال راخمان تۇراتتى 

  :قىیاپهتته

  . دېدى-ئاداش، سهندىن بىر ئىشنى سوراي دېگهنتىم، -

  نېمه ئىش؟ -

  سهن كۆردۈڭمۇ؟. ئىنىم یوقاپ كهتتى -

مهن سېنىڭ ئىنىڭنى تونۇمىسام، ئۇنىڭ ئۈستىگه سـېنىڭ      -

ــارلىقىنىمۇ ھــ  ــڭ ب ــاڭالۋاتىمهن، ئىنى ــهندىن ئ ــدى ئهر -ازىر س  دې

  .ھهیران بولۇپ

ئىــنىم مهن بىــلهن بىــرگه تۇرمىغاچقــا ســهن كــۆرمىگهن  -

بهلكىم، ئۇ تۈنۈگۈن سهھرادىن مېنى یوقالپ كهپتىكهن، مهن بىر 

كۈن قونۇپ قال، دەپ ئېلىـپ قالغـان ئىـدىم، ئاخـشام تۇیۇقـسىز             

ــدىم    ــپ ســىرتقا چىققــان ئى ــددىي ئىــشىم چىقىــپ قېلى  كهچ .جى

 لهردە قایتىپ كهلسهم یـوق تۇرىـدۇ، سۈرۈشـتۈرمىگهن          12سائهت  

  . دەپ چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى راخمان-یېرىم قالمىدى،

ــى  - ــڭ تهق ــداقراق؟ -ئۇنى ــۇرقى قان ــایىتى   -ت ــدى ئهر ناھ دې

  .جىددىي تۈسته

   .ماڭا قۇیۇپ قویغاندەك ئوخشایدۇ -

  . دېدى ئهر چۆچۈگهن ھالدا-بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ -

  .ېنىڭ قوشكېزەك ئىنىم ئىدىئۇ م -

  !قوشكېزەك -

ئهرنىڭ كاللىسىدا تېخى بایىال ئىنتایىن غهلىته تۇیۇلغان بۇ 

ئۇ ئۆزىنىڭ ئادەمنى خاتا ئۆلتۈرۈپ قویغىنىنى    . ئىش ئایدىڭالشتى 

ئۇنىـڭ قارىـشىچه    . دە، ساراڭالرچه خۇشال بولـۇپ كهتتـى      -بىلدى

رۈپ قویـۇش   ئادەم ئۆلتۈرۈش چوڭ خاتـالىق، ئـادەمنى خاتـا ئۆلتـۈ          

  .بولسا تېخىمۇ چوڭ خاتالىق ئىدى

)2007 (مهریهمگۈل تۇرسۇن ساباھى: تهھرىرى            
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قىلىـپ ئېچىلىـشى بىـلهن تهڭ       » غىـچ «ھۇجرا ئىشىكىنىڭ   

چاچلىرى چۇۋۇق، كۆزلىرى قىزارغان، ئۇیقۇسىزلىقتىن قاپاقلىرى 

ئىششىپ كهتـكهن، چـاال تـۈگمىلهنگهن كۆینىكىـدىن قىزىرىـپ           

ــا بىـــر كىـــشى   كهتـــكهن مهیدىـــسى كۆرۈنـــۈپ قالغـــان ئاۋاققىنـ

ــار  ــلهن ئـ ــىخۇشـــیاقمىغان قهدەم بىـ ــۆیگه چىقتـ ــۇجرا . ىلىق ئـ ھـ

ئشىكىنىڭ ئېچىلىـشى بىلهنـال، ھـاراق بۇسـى ئارىالشـقان قۇسـۇق             

ــۇڭ  ــڭ بۇلـ ــدى ئۆینىـ ــۈردى -ھىـ ــاراپ ئۈلگـ ــاقلىرىغىچه تـ . پۇچقـ

ــۇراقتىن سهســكهنگىنىچه      ــۇ پ ــالى ب ــان ئای ــتىلىق تهییارالۋاتق ناش

بـۇال  -ئهمما ئهر پهرۋاسىز ھالدا، یۈزىنى چـاال      . قوشۇمىسىنى تۈردى 

ئایال بىر چىـنه چـاینى      . ەگه كهلدى یۇیۇپال ناشتىلىق ئۈچۈن شىر   

ــدىغا   ــڭ ئال ــپئۇنى ــاننى   ئهكېلى ــپ، ن ــتىخاننى ئېچى ــدى، داس  قوی

  :غاچ یولدىشىغا گهپ تهشتىۇشتوئ

ئهتىگهنــدىن بېــرى سېــسىقچىلىقنىڭ دەســتىدىن ئۆیــدە   -

بىــرەدەم تۇرغىلىمــۇ بولمىــدى، قاچــانمۇ تویارســىز شــۇ نىجىــسقا؟ 

ــېم    ــورۇقالپ نـ ــېقىڭه ئـ ــاراپ بـ ــر قـ ــنهككه بىـ ــشاپ ئهیـ ىگه ئوخـ

قالدىڭىزكىن؟ یېرىم كېچىـدە تـام یـاقىالپ ئـۆینى ئـاران تېپىـپ              

ــدۇرۇپ، ئۆینىمــۇ بۇلغــاپ    ــاز دەپ كــېچىچه یان ــۇنى ئ كېلىــسىز، ئ

بولدىڭىز، ئهتىسى مانـا بۈگۈنكىـدەك یېـرىم مهسـت قوپـۇپ بىـر              

  !كۈن خامۇش یۈرىسىز، بۇ بىزگه نېمه كۈن؟ ھهي

ــداپ قوپۇشــى ئه  ــڭ ۋاتىل ــدە ئایالىنى رنىــڭ ھېلىمــۇ ئهتىگهن

ئــۇ . ۋەتتىۇزىڭىلــداپ ئاغرىۋاتقــان بېــشىغا یهنىمــۇ ئــاغرىق قوشــ 

ــۇرۇپ قالـــدى، پېشانىـــسى   ــك تىكىلگىـــنىچه تـ ــا غهزەپلىـ ئایالىغـ

كهڭرەك، تۇخۇم یۈزلۈك، یېقىشلىق كهلگهن، بۇغداي ئۆڭ ئایال 

ئـۇ  . ھازىر ئۇنىڭ كۆزىگه ئىنتایىن بهتبهشىرە كۆرۈنمهكته ئىدى      

گهپنىـڭ بـېلىگه     اڭالپ زېـرىككهچكه،  بۇنداق گهپلهرنـى تـوال ئـ      

  :تهپتى

نـېمه گهپ قىلمىـسام قـاق سـهھهردە كاپشىیـسهن؟ ســهن       -

ئهتىگهن قوپۇپ كوتۇلدایدۇ، ئۆیمۇـ ئۆي كىرىپ «:خوتۇن خهقنى

ئهر كىشى دېگهن ئىچىـپ    . دېگىنى زادى توغرا گهپ   » لدایدۇۇتوغ

ــ چېكىــپ یۈرىــدۇ  تېخــى مېنــى ئــۆیگه قۇســتۇڭ دەمــسىنا؟ ئــۆز   . ـ

  !ه قۇسماي، قېینانامنىڭ ئۆیىگه قۇسسام بوالمتى ئهمىسه؟ئۆیۈمگ

  :تهتۈر گهپلىرى ئایالنىڭ زىتىغا تهگدى-یولدىشىنىڭ ئوڭ

ــار    - ــم بىكـ ــازىر كىـ ــېقىڭه ھـ ــاراپ بـ ــپ قـ ــا چىقىـ كوچىغـ

یۈرىــدىكىن؟ بىكــار یــۈرگهنلهر بــار بولــسىمۇ، ئــۇالر دەل ســىز ۋە 

 بىزمـۇ   یـازمۇ كىرىـپ قالـدى،     . سىزنىڭ تهییارتـاپ ئـاغىنىلىرىڭىز    

ئاڭلىــسام ھـــازىر  . بۇنــداق ھــېچ ئىــش قىلمــاي یۈرىــۋەرمهیلى     

ســىز ئهتىــگهن . كهچلىــك بــازار شــۇنداق جانلىنىــپ كېتىپتــۇدەك 

-ئىككـــى قوینىـــڭ كـــالال-تـــۇرۇپ، قۇشـــخانىغا چىقىـــپ، بىـــرەر

پاقالچىقىنى سېتىۋېلىپ، ئۈتلهپ بهرسىڭىز، مهن پاكىزە تـازىالپ،       

پ بهرسـهم كهچلىــك  یاخـشى پىـشۇرۇپ، ھارۋىغـا سـېلىپ تهییـارال     

بازارغا ئېلىپ چىقىپ ساتسىڭىز، ھـال كـۈنىمىز بىرئـاز بولـسىمۇ            

یاخشىالنماسمىدى؟ ئوغلىمىز ۋارىسمۇ چوڭ بولۇپ قالدى، تولۇق   

بىچـارە  . ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ئوقۇش پۇلىمـۇ قىمـمهت بولىـدىكهن         

  .باال ھازىرغىچه ئوقۇش پۇلىنى تاپشۇرالماي بویۇن قىسىپ یۈرىدۇ

ماســتا ۇســهن مېنــى تــاڭ یور -دەپ تېرىكتــى ئهر، -مه؟ېنــ -

قېرىنىنـى  -پاچاق تېرىپ كهل، قوینىڭ پوق ئـۈچهي -چىقىپ كالال 

دېــسه مېنــى بىلمهیــدىغىنى » ناســىر«ســات دەمــسهن؟ مهھهللىــدە 

تېـشىپ پاچـاقچىلىق قىالمـدىم؟ كهچلىـك     -ئهمدىزە ئېشىپ . یوق

قنى بازاردا ئاشۇ ھارۋاڭدىكى نهچچه قوتۇر باش بىـلهن تـۆت پاچـا           

قایسى بىر قهلهندەر كېلىپ سېتىۋاالركىن دەپ چىراي سـارغایتىپ         

ۋارىـسمۇ یـامىنى    ! ئولتۇر دېمهكچىمۇ سـهن؟ كۆتـۈر قاسـقىنىڭنى       

كهلــسه ئوقۇمــایال قویــسۇن، چوپچــوڭ بولــۇپ قالغــان بـــالىنى       

  !قاچانغىچه باقىمهن؟ مېنى باقىدىغان یېشىغا یېتىپ قالدى ئۇمۇ

ناســىرنىڭ تۈكــۈرۈكلىرىنى چاچرىتىــپ ئېیتقــان ســۆزلىرى  

  .ئایالنىڭ بېشىنى پىررىدە قىلىپ قایدۇرىۋەتتى

  : ناسىر،چهۇدەپ بولغ –،ئۇنداق دېگىنىڭىز بىلهن -

ئهتىگهنـدە بىـر چىـنه یۇنـداڭنى ئـارامخۇدا          !   ھهي پاتهك  -

ــدىغۇ زادى،  ــى بولمایـ ــى   -ئىچكىلـ ــدىكى چىنىنـ ــنىچه قولىـ دېگىـ

چىنىـدىكى چـایمۇ ئىككـى یاققـا         .بىلهن قویـدى  ئۈستهلگه زەرب   

ناسـىر  . چایقىلىپ، جوزىغا تۆكۈلدى، پاتىمهنىڭمۇ زۇۋانى ئـۆچتى      

ــدى   ــپ چــاپىنىنى ئاســقۇدىن ئال ــدەك بېرى ــشىكنى –ئۇچقان دە، ئى

  .یېپىپ چىقىپ كهتتى» جاڭڭىدە«

پاتىمه ئورنىدا قاققان قـوزۇقتهك ئولتـۇرۇپ قالـدى، ئۇنىـڭ           

بۇ یاشالرغا  . ن مارجاندەك تۆكۈلهتتى  كۆز یاشلىرى یىپى ئۈزۈلگه   

ــڭ     ــۇرەككهپ تۇیغۇالرنىـــڭ ســـىڭىپ كهتكهنلىكىنىـ ــداق مـ قانـ

بىـر چاغـدا ئـۇ یاغلىقىنىـڭ        . ئاڭقىرىش تامـامهن مـۇمكىن ئىـدى      

قاچىالرنى -ئۇچى بىلهن یېشىنى سۈرتكهچ، ئورنىدىن تۇرۇپ چىنه

-یىغىـشتۇردى، ئۆینىــڭ ھاۋاســىنى ئالماشـتۇرۇش ئۈچــۈن ئىــشىك  
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ــ ــدىنال ســۈپۈرگىنى قولىغــا  دېرىزىلهرن ــۋەتتى، ئارقى ى یوغــان ئېچى

. ئېلىپ، ناسىر یېتىپ قوپىدىغان ھۇجرىغا كىرىـپ تـۇرۇپ قالـدى    

ــان یوتقــان  ــا یىغىقــسىز تۇرغ ــاش (كــۆرپه -كارىۋاتت ــڭ ب كۆرپىنى

، یهردە چېچىلىپ یاتقان كىر     )تهرىپىگه ناسىر یاندۇرىۋەتكهنىدى  

هتچىلىكلهردىن كـېچهك، تاماكـا قالـدۇقى ۋە باشـقا مهیـن          -كىیىم

پاتىمه بـۇ مهنزىـرىگه قـاراپ زادىـال          ...كۆتۈرۈلگهن سېسىق پۇراق  

ســـۈپۈرگىنى تاشـــلىغىنىچه ھـــۆڭرەپ     دە،-چىـــداپ تۇرالمىـــدى 

  ... یىغلىۋەتتى

ناســـىر ئۆیـــدىن چىقتىیـــۇ، نهگه بېرىـــشىنى بىلـــمهي بىـــر 

تــۇرۇپال ئۇنىــڭ یادىغــا مهھهللىنىــڭ . ھــازاغىچه مهڭــدەپ قالــدى

ئاغىنىلىرى دائىم یىغىلىـپ قارتـا ئوینایـدىغان        ئایاغ تهرىپىدىكى   

  .كىچىك مهیدان  كهلدى ۋە قهدىمىنى شۇ یاققا بۇرىدى

راست دېگهندەك، بۇ یهردە بىـر قـانچهیلهن قىزىـق ئویۇنغـا            

ناسىرمۇ ئۇالر بىلهن ئهھۋالالشـقاچ سـهپكه       . چۈشۈپ كهتكهنىدى 

ــتى     ــكه ئۇالش ــۈن چۈش ــانچه ك ــۇ ئولتۇرغ ــۇردى، ش ــپ ئولت . قېتىلى

رنىڭ قورســىقى ئېچىــپ  ئىككــى بېقىنــى چاپلىــشىپ قــاالي  ناســى

دېگهن بولسىمۇ، ھېچقاچـان تۇتمىغـان ئهرلىـك غـۇرۇرى بۈگـۈن         

ســـېنىڭ ئهتـــكهن «:نهق تۈۋىـــدىن تۇتـــۇپ، ئىچىـــدە ئایالىـــدىن 

دەپ باتنـــــاپ » قانـــــداق قىالتتىـــــڭ؟، تـــــامىقىڭنى یـــــېمهیمهن

لـدى  ئولتۇرىۋالدى، ئهمما بۇ زابویغا  شهیتاننىڭ رەھمى كېلىپ قا        

  :غىنىچه كېلىپی ئاغىنىسى غالىپ یىراقتىن ھىجا،بولغاي

ــا    - ــڭ قاپىقىغــ ــگهن ئهخمهقنىــ ــۇن دېــ ــاغىنىلهر، خوتــ ئــ

مهســتچىلىكته ئىككىنــى قویــۇپتىكهنمهن ، یامــانالپ ئانىــسىنىڭ  

یـۈرۈڭالر، بىزنىـڭ    . ئۆیىگه كېتىۋىدى، ئۆي ماڭا ئـوڭچه قالـدى       

 باشلىـشىغا   دەپ ئـۆیگه   -ئۆیگه بېرىپ بۈگۈن راسا بىر ئىچهیلى،     

ــۇرۇپ    ــۇپ ت ــاپ، ئورنىــدىن بىرىنچــى بول ــۈرىكى ئوین ناســىرنىڭ ی

مانـــا، ناســـىرغىمۇ قورســـىقىنى . كهتكىنىنىمـــۇ ســـهزمهیال قالـــدى

ــارلىق    ــۇدەك بىكــ ــا قېقىۋالغــ ــرەر رومكــ ــتهرلىۋالغۇدەك، بىــ ئهســ

ئاغىنىلهر غالىپنىڭ ئۆیىگه قاراپ . سورۇندىن بىرى ئۇچراپ قالدى

  .گۈرۈلدىشىپ یۈرۈپ كهتتى

-بىر كۈن تىنىم تاپمىغـان ئانـا      . چ كىرىپ كهتكهنىدى  كه

. بــاال بىــرگه ئولتــۇرۇپ پاراڭالشــقاچ ناســىرنى ســاقلىماقتا ئىــدى  

  :پاراڭ ئارىلىقىدا ۋارىس ئانسىىغا یېلىنغان قىیاپهتته

ــدى،      - ــۇپ قال ــت بول ــى ۋاقى ــلىغىلى خېل ــۇش باش ــا، ئوق ئان

ا كهچلىــك بــازارد. لــېكىن ئوقــۇش پــۇلىنى تــېخىچه تاپــشۇرمىدىم

كاۋاپچىلىق قىلىپ داڭق چىقارغان ھېلىقى كىشىنى بىلىـسهنغۇ؟        

شـۇ كىـشىنىڭكىدە ئىـشلهیمىكىن دەیـمهن، پۇلىمـۇ یاخــشىكهن،      

ئۆزۈمنىڭمۇ ئىشلهپ  چېنىقىپ كۆرگۈم     چوپچوڭ بولۇپ قالدىم،  

  .دەپ قالدى -،بارئىدى

ــوزام  « ــالتۇن ق ــاالم، ئ ــنىم ب ــڭ بوشــاڭلىقىدىن  ! جې داداڭنى

رنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزگهن پـاتىمه باشـتا       مۇشۇال» جاپادا قالدىڭ 

. قوشــۇلمىغان بولــسىمۇ، ۋارىــس جــاھىللىق قىلىــپ تۇرىۋالــدى     

دەۋەتتىیــۇ، ئــوغلىنى » مــاقۇل«ئامالــسىز قالغــان پــاتىمه ئــاخىرى 

  .باغرىغا مهھكهم بېسىپ ئۇزۇنغىچه ئولتۇرۇپ كهتتى

. ناسىر تېخىچه قایتىپ كهلمىگهنىدى. ئېغىر ئهلیاتقۇ ۋاقتى

ھېلىغا ناسىردىن ئهنسىرەپ ئولتۇرالماي قالغان پاتىمه   -ھېلىدىن

  :ئاخىرى ۋارىسقا

ــاققىنه داداڭ   - مـــاڭه بـــاالم، دوقمۇشـــقا چىقىـــپ قـــاراپ بـ

ــدىكىن ــپ   . كۆرۈنهم ــت كېلى ــدەك غهرق مهس ــۇ یهنه ئۆتكهنكى ئ

ئېغىر مهسـت بولـۇپ     ! قوشنىالرنىمۇ ئۇخالتماي تۇرمىسۇن  -لۇموق

ــسىمۇ    ــۆلهپ بول ــاقىرغىن، ی ــى چ ــسا مېن ــاتقۇزۇپ  قال ــپ ی  ئهكىرى

  .دېگىنىچه یولغا سېلىۋەتتى -قویایلى،

ــدىن     ــىرنىڭ ئۇدۇلـــ ــپ ناســـ ــقا چىقىـــ ــس دوقمۇشـــ ۋارىـــ

ــۆردى ــانلىقىنى كــ ــلهپ  . كېلىۋاتقــ ــپ لهیــ ــىر ئىچىــ گهرچه ناســ

ــازراق تهڭــشىلىۋالغانىدى   ــسىمۇ، ئ ــگهن بول ــسنى  . كهتمى ــۇ ۋارى ئ

  :كۆرۈشى بىلهنال

 ئالـدىمغا  ئاناڭ دېگهن ئهقىلسىز مېنى باال كۆرۈپ، سېنى   -

. دەپ ماڭــدى -ئهۋەتــكهن ئوخــشىمامدۇ؟ یــۈر بولــدى، كېتهیلــى،

 .ۋارىسمۇ ئۈنسىز ھالدا بېشىنى تۆۋەن سـېلىپ ناسـىرغا ئهگهشـتى      

ــدەك     ــر نهرســه ئۇرۇلغان ــسنىڭ پۇتىغــا یۇمــشاق بى تۇیۇقــسىز ۋارى

س ئــۇنى ىــبولــدى، ئــۇ یاغلىققــا ئورالغــان بىــر نهرســه ئىــدى، ۋار  

  :ەتتىئېچىپ ھهیرانلىقتىن ۋارقىرىۋ

  !دادا، پۇل -

ناســـىر مهســـتلىكىدىن بىـــراقال یېـــشىلىپ كهتكهنـــدەك     

. چاققـانلىق بىــلهن ۋارىــسنىڭ قولىـدىن یــاغلىقنى یۇلــۇپ ئالــدى  

ناسىر ئالدىراشلىق بىلهن . یاغلىققا خېلىال كۆپ پۇل ئورالغانىدى

پۇلنى قوینىغا سالدى ۋە ئۆیگه قایتىپ ئاچكۆزلۈك بىلهن سـاناپ          

ناسىر ھایاجاندىن قىلىـدىغانغا    . پۇل ئىدى بۇ مىڭ یۈەن    . چىقتى

نــېمه ئىــشالرنىڭ یــۈز بهرگهنلىكىــدىن . قىلىــق تاپالمــاي قالــدى

. خهۋەرسىز قالغان پاتىمه ھېلـى ناسـىرغا ھېلـى ۋارىـسقا قـارایتتى            

بىر چاغدىال ناسىر قوینىدىن بـایىقى پـۇلنى چىقىرىـپ، پـاتىمهگه          

  :كۆز قىلغان ھالدا-كۆز

ــ    - مېنــى پــۇل تاپالمایــسهن   . ۇلكۆردۈڭمــۇ، مانــا مــاۋۇ پ

. دەۋاتمامتىڭ؟ مهن تاپىمهنال دېسهم پـۇل دېـگهن قولنىـڭ كىـرى         

ئـون كویـۇڭنى بېرىـشكه قورسـىقىڭ        -نهچچه ۋاقـتىن ماڭـا بهش     

ــكهم    ــا مهھـ ــق پایپىقىڭغـ ــسىنى یىرتىـ ــڭ ھهممىـ ــپ، پۇلنىـ ئاغرىـ

ــۈن خــۇدایىم بهردى   ــڭ، مانــا بۈگ ــا   . تىقىۋاالتتى ــۇ پۇلغ ــدى ب ئهم

نـــــداق خهجلىگىـــــم كهلـــــسه شـــــۇنداق  لىشالمایـــــسهن، قاىئار

ــمهن ــمهن،   . خهجلهی ــان قىلى ــپ مېھم ــاغىنىلىرىمنى چاقىرى ئهته ئ

مېھمــــان بولۇشـــنىال بىلىـــپ، قىلىــــشنى   «ئـــۇالر دائىـــم مېنـــى    

ناســـىرنىڭ مهرتلىكىنـــى . دەپ ئاغرىنىـــپ یۈرىـــدۇ» بىلمهیـــسهن

  .دەپ ھۇجرا ئۆیگه كىرىپ كهتتى -!ئهمدى بىلىپ قالسۇن

ــۋالنى  ــمه ئهھ ــستىن ھهم ــر   ۋارى ــاتتىق بى ــاتىمه ق ــگهن پ  بىل

دە، ۋارىــسقا ئۇخالشــنى شــهرەتلهپ ئۆزىمــۇ ئــۇخالش -ئۇھــسىندى

ئهممــا ناســىر خېلـــى بىــر ۋاقىـــتقىچه    . ئۈچــۈن كىرىــپ كهتتـــى  

ئۇخلىیالمىدى، ئۇ تۇرۇپ ناخشا ئېیتاتتى، تـۇرۇپ ئـاللىنېمىلهرنى         

ئۇنىڭ قاچانالردا ئۇخالپ قالغـانلىقىنى ھـېچكىم       . دەپ توۋالیتتى 

  . قالدىبىلهلمهي

ئهتىسى ناسىر خۇش كهیىپ ھالدا ئورنىدىن تۇردى ھهمـدە         

ئىـــشتىھا بىـــلهن ناشـــتا قىلغانـــدىن كېـــیىن، ئۆیـــدىن چىقىـــپ  

چۈشـكه یـېقىن ھېلىقـى بىكـار تهلهتلهرنـى      . بـازارالرنى ئایالنـدى  

كهچتىكى سورۇنغا تهكلىپ قىلىپ قویۇپ، ئۆیىگه یېنىپ كهلدى 

ىرىــشىنى تــۆت كــۆز ۋە ســورۇنغا تهییــارلىق كــۆرگهچ كهچنىــڭ ك

كهچقـــۇرۇن ئالـــدىراش ھالـــدا   . بىـــلهن كۈتۈشـــكه باشـــلىدى  

ــسىنى قویۇشــقىمۇ     ــس سومكى ــگهن ۋارى ــپ كهل ــتىن قایتى مهكتهپ

  :ئۈلگۈرمهي ناسىرغا

دادا، تۈنۈگۈن كهچ بىز تېپىۋالغـان پـۇل سـىنىپىمىزدىكى           -

ــۇلكهن    ــان پـ ــۈرۈپ قویغـ ــام چۈشـ ــسى رېقىپكـ ــڭ دادىـ . ئایگۈلنىـ

ــ   ستا یېتىـــپ قـــاپتىكهن، رېقىپكـــام   ئایگۈلنىـــڭ ئانىـــسى بالنىـ

ئىقتىسادتىن ئازراق قىینىلىپ قوشـنا مهھهللىـدىكى تۇغقىنىـدىن         

. شىدا پۇلنى چۈشۈرۈپ قویۇپتۇىنېمىڭ یۈەن قهرز سوراپ، ئۆیىگه ی

ئهتىگهن سىنىپقا كىرسـهم ھهمـمه بالىالرنىـڭ ئاغزىـدا شـۇ گهپ،            

ــسا یىغــالپ ئولتۇرىــدۇ    ــایگۈل بول ئهڭ یاخشىــسى كىــشىنىڭ  . ئ

 ناسىر  ،دېیىشىگه -! دادا ،قىنى یېمهي پۇلنى قایتۇرۇپ بېرەیلى    ھهق
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  :چىچاڭشىغان ھالدا

ئاغزىڭنى یۇم شۇمتهك، بىز قانداقسىگه رېقىپنىڭ پۇلىنى  -

ــۇل    ــگهن خــۇدایىم بهرگهن پ ــۇ دې ــولىمىز؟ ئ مۇشــۇ . تېپىۋالغــان ب

ڭنى ۈكــۈلۈكۆرگ گهپلهرنــى ســىرتالردا دەپ یۈرىــدىغان بولــساڭ،

ــۈرۈپ   دەپ ۋ -!كۆرســىتىمهن ــۇردى ۋە ســورۇنغا ی ــسنى جىمىقت ارى

  .كهتتى

ــدىغان      ــپ تۇرى ــۆزگه چېلىقى ــدە ك ــازاردا ئاالھى ــك ب كهچلى

ــاھى  « ــارى كــاۋاپ ش ــوپ    » ب ــر ت ــۈن بى ــڭ ئایرىمخانىــسى بۈگ نى

ھاراقكهشلهر بىلهن تولغان بولۇپ، سورۇننىڭ ساھىبخانى بولغان       

- ھېلـى ھـاراق    ،ناسىر مۇالزىمهتچى قىزغا ھېلـى كـاۋاپ بۇیرۇتـسا        

بىردەمنىـڭ ئىچىـدە   . اكا بۇیرۇتۇپ یېتىشهلمهي قالغـان ئىـدى    تام

. جوزىمـــۇ موللىـــشىپ، ھهممهیـــلهن یېیىـــشكه چۈشـــۈپ كهتتـــى 

. كاۋاپالر زىخىدىن ئاجرالـدى، ئـاچچىق ھـاراقالر گالغـا ئۇرۇلـدى        

ئاالھهزەل بىرەر سائهتتىن كېیىن، ئىنسان سۈپىتىدە ئایرىمخانىغا      

ه مــایمۇن ســىیاقىدا كىــرگهن بــۇ بىــر تــوپ كىــشىلهر ئهمــدىلىكت 

چاقچــاقالرنى ئېیتىــشىپ، -ئــۇالر تېتىقــسىز یۇمــۇر. ئولتۇرۇشــاتتى

ــهتتى ــپ كۈلۈشــ ــپ  . ھۇزۇرلىنىــ ــۇنچه جانلىنىــ ــڭ مــ كهیپىیاتنىــ

كهتكىنىدىن سۆیۈنۈپ كهتكهن ناسىر دەلدەڭشىگىنىچه سـىرتقا      

  :چىقىپ كاۋاپ پىشۇرۇۋاتقان بالىغا قاراپ

ــخ ئهپــ50ھهي كــاۋاپچى، كــاۋاپتىن یهنه  - دەپ  -كهل، زى

ئهمما كاۋاپچى باال خۇددى بـۇ گهپنـى ئاڭلىمىغانـدەك          . دىۇبۇیر

ناســىرنىڭ تــۇرۇپال ســهپرایى . ئــۆز ئىــشى بىــلهن ئالــدىراش ئىــدى

ــدى ــدىن ســىقىپ   -ئۆرلى ــڭ پاتىڭى ــارغىنىچه بالىنى ــپ ب دە، ئېتىلى

 ئۆزۈڭچه مېنـى ئېـشهكنىڭ قۇلىقىغـا سـاتار چېلىۋاتىـدۇ            -تۇرۇپ،

-منى ئاڭلىماسلىققا نـېمه ھهددىـڭ؟     دەپ قالدىڭما؟ مېنىڭ گېپى   

ــۆزىگه قارىتىــپ چۆچــۈپ       دەپ ۋارقىرىــدى ۋە بالىنىــڭ یــۈزىنى ئ

  !ۋارىس -،تىكهت

ۋارىــس كــۆزلىرىنى چهكچهیــتكهن ھالــدا ناســىرغا مىخــتهك 

  .قادىلىپ تۇراتتى

. سهن مۇشۇنداق خهقنىڭ ھهققىنـى یهپ ئوینـاپ یـۈرگىن        -

پاچـاق  -ە بـاش ئاپـاممۇ سـاڭا گهپ یېگـۈزەلمهي، ئـۆزى ئـاۋۇ یهرد     

ۋارىـس ئـاچچىقى بىـلهن شـۇنداق دەپ قـولى بىـلهن              -سېتىۋاتىدۇ،

  .ئۇدۇل كوچىدىكى قایناق بازارنى كۆرسهتتى

ناســىر ئــاغزىنى ئــۆمهللهپ گهپ قىلىــپ بــولغىچه، ئــۇالر      

ئولتۇرغان ئایرىمخانىدىن ۋارقىراشقان، نهرسـىلهرنىڭ چېقىلغـان       

ــاغىنىلىرى سوقۇشــقا   ــپ ناســىرنىڭ ئ ــاۋازى ئاڭلىنى نچه ســىرتقا ئ

ئۇالرنىڭ نېمه ۋەجىدىن ئۇرۇشـۇپ كهتكىنىنـى ھـېچكىم         . چىقتى

ــدى ــىرتقا    . بىلهلمى ــشىپ، س ــدىن ئې ــۇ ھهددى ــۇالر تېخىم ــا ئ ئهمم

ــ ــىرـتىزىلغ ــۈردى  -ەان ش ــدۇقالرنىمۇ چىقىــپ ئۈلگ ــۇالر .  ئورۇن ئ

بار . جېدەلنى قانچه تېز چىقارغان بولسا شۇنچه تېز غایىپ بولدى

جېـــــدەل . ه ناســـــىر قالـــــدىباالنىـــــڭ ھهممىـــــسىگ-قتوقۇنــــا 

چىقارغانالرنى تۇتۇۋااللماي قالغان ئاشخانا خادىملىرى ناسىردىن   

چېقىلغـــان نهرســـىلهرنىڭ -جوزىنىـــڭ ھېـــساباتىنى ۋە بۇزۇلغـــان

پۇلىنى تۆلهشنى ئېیتتى، ئهمما ناسىرنىڭ پۇلى جوزىنىـڭ پـۇلىغىال          

بـایىقى جېــدەل بىـلهن بىــر مـۇنچه خېرىدارىــدىن    . ئـاران یېتهتتــى 

ــشىپال    ئایرىل ــدا بىرلى ــۇ ئاچچىقى ــخانىدىكىلهر ش ــان ئاش ــپ قالغ ى

بىردەمنىڭ ئىچىـدە  تایاقنىـڭ      . قویۇق ئۇرۇپ كهتتى  -ناسىرنى قارا 

  :ئاستىدا قالغان ناسىر بىردىنال ۋارىسنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ قالدى

پـۇلنى ئـۆزۈم    ! قولۇڭنى تارتىش، ئۇ دېـگهن مېنىـڭ دادام        -

  ... دەیمهن ھهيتارتىش! مۇشۇ یهردە ئىشلهپ تۆلهیمهن

  :بىر چاغدا پاتىمهمۇ یۈگۈرۈپ دېگۈدەك یېتىپ كېلىپ

. بىزدە پۇل بار، بىـز تـۆلهیلى      ! ئۇرماڭالر، ئۇنى ئۇرماڭالر   -

ئۆتۈنـۈپ قـاالي، ئۇنىـڭ      . قانچه پۇل بولسا مهیلـى، بىـز تـۆلهیمىز        

ۋارىس بولسا  . دەپ یىغالپ كهتتى   -!ساالمهتلىكى یاخشى ئهمهس  

ــىرنى ئۇرۇۋاتقانالرن ــسىنى  ناســ ــپ ھهممىــ ــسىغا كىرىــ ــڭ ئارىــ ىــ

دە، ناســــىرنىڭ بېــــشىنى ئــــۆز قوینىغــــا ئېلىــــپ -ئىتتىرىــــۋەتتى

  .ۋالدىۇئولتۇر

ناسـىر ئوغلىنىـڭ    . ئهتراپقا كىشلهر ئولىشىپ كهتكهنىـدى    

.شىنى مهھكهم یېقىپ ئاچچىق بۇقۇلدایتتىېباغرىغا ب

  

  )2009( تۈركىزات ئابدۇبهسىر: تهھرىرى                      

  

  

  

  

بىلدۈرگۈ

  

ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا بهت سانى چهكلىمىسى ۋە ۋاقىت ئېھتىیاجى 

شۇڭا . سهۋەبىدىن نۇرغۇن نادىر ئهسهرلهرنى ئېالن قىلىشقا ئامالسىز قالدۇق

ئهسىرى ئېالن قىلىنمىغان . رالردىن سهمىمىي كهچۈرۈم سورایمىزوئاپت

 یىنمۇ ېۇنىڭدىن كیىنكى سانغا بېرىشىنى، بېئاپتورالرنىڭ ئهسهرلىرىنى ك

شىنى ئۈمىد ۇنادىر ئهسهرلىرى بىلهن داۋاملىق تهمىنلهپ تۇرژۇرنىلىمىزنى 

.قىلىمىز
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  سهيفىئون ئىككى مۇقام تېكىستلىرىدىكى

   غهزىلى توغرىسىداسهرايى

  )2008(ق خهلچىئاي ئىسھا

بۇ ماقالىدە ئۇیغۇر ئون ئىككى مۇقام تېكىستلىرىدىكى سهیفى سـهرایى غهزەللىرىنىـڭ ئىـدىیه ۋە مهزمـۇن،                :ئاساسلىق مهزمۇنى

  . تهسىرلىرى مۇالھىزە قىلىنىدۇيتىل ئىشلىتىش ئۇسلۇبى قاتارلىق ئاالھىدىلىكى ھهمدە ھازىرقى زامان شېئىرلىرىغا بولغان ئىجابى

  ھازىرقى شېئىرىیهت ئېقىمى   سهیفى سهرایى   ئون ئىككى مۇقام :رئاچقۇچلۇق سۆزله

  

ــامى   ــى مۇق ــون ئىكك ــۇر ئ ــۇزاق   -ئۇیغ ــڭ ئ ــۇر خهلقىنى ئۇیغ

ــۇن       ــپ، نۇرغـ ــدانغا كېلىـ ــدا مهیـ ــات جهریانىـ ــارىخىي تهرەققىیـ تـ

توقاي مۇساپىلهرنى بېسىپ تهدرىجىي مۇكهممهللهشكهن     -ئهگرى

-لقىنىـڭ ئهقىـل   بهدىئىي قامۇس بولۇپ، مېھـنهتكهش ئۇیغـۇر خه       

ــسى ھهم شـــۇنداقال جۇڭخـــۇا مهدەنىـــیهت     ــىتىنىڭ سهمهرىـ پاراسـ

  . خهزىنىسىدىكى بىباھا گۆھهردۇر

ــا    -2005 ــڭ دۇنیـ ــى مۇقامىنىـ ــون ئىككـ ــۇر ئـ ــى ئۇیغـ یىلـ

مائارىــــپ ئــــورگىنى -بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتى پهن

سـۈپىتىدە  » ئىنـسانىیهتنىڭ غهیرىـي مـاددىي مىراسـى       «تهرىپىدىن  

ئۇیغــۇر ئــون ئىككــى مۇقــامى خــاس تهتقىقــاتىنى  خاتىرىلىنىــشى 

ئىزچىــــــــــل قانــــــــــات یایــــــــــدۇرۇپ، چوڭقۇرالشــــــــــتۇرۇپ، 

. سىــستېمىالشتۇرۇشنىڭ مــۇھىملىقىنى تېخىمــۇ ھــېس قىلــدۇردى 

شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، مۇزىكــانتالر، ئهدەبىیــاتچىالر ۋە تىــل 

  . تهتقىقاتچىلىرىنىڭ ئورتاق تېمىسىغا ئایالندى

ــام ۋارىـــــسلىرىنىڭ ب  ىـــــرى بولـــــۇش ھهم مۇقـــــام   مۇقـــ

تېكىستلىرىنى تهھلىلىـي ئۆگهنگـۈچى بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن،           

ــال      ــان ئۆزھ ــسى بولغ ــڭ ئالتىنچى ــون ئىككــى مۇقامىنى ــۇر ئ ئۇیغ

ــاڭ       ــى ئاھـ ــهلىقه ئىككىنچـ ــك سـ ــمه كىچىـ ــوڭ نهغـ ــامى چـ مۇقـ

قىسمىدىكى تېكىست ئۈچۈن بېرىلگهن شائىر سهیفى سهرایىنىڭ       

»  بىـــر قهمهر مهنـــزەرتاپىلمــاس ھۇســـن مۇلكىنـــدە ســـاڭا تهڭ «

مىــسراسى بىــلهن باشــالنغان یهتــته كۇپلىتلىــق غهزىلــى ئۈســتىدە 

  .تۆۋەندىكى بىر نهچچه جهھهتتىن تهھلىل ئېلىپ بارماقچىمهن

 كىالسـسىك ئالدى بىلهن، غهزەلنىـڭ ئـاپتورى ھهم ئۇیغـۇر          

شائىرلىرىمىزنىڭ بىرى شائىر  سهیفى سهرایى ۋە ئۇنىڭ بىـزگىچه          

ــسقىچ  ــۇم بولغــان قى ــق   مهل ــستۇرۇپ قویۇشــنى الیى ــارىخىنى قى ه ت

  . كۆردۈم

ــهرایى   ــهیفى سـ ــائىر سـ ــۇننهھردە  -1321شـ ــاۋرا ئـ ــى مـ یىلـ

بىــر مهزگىــل یۇرتىــدىن ئایرىلىــپ، مىــسىر، تــۈركىیه  . تۇغۇلغــان

ــىغان   ــلهردە یاشـ ــارلىق دۆلهتـ ــوردا   -1396. قاتـ ــالتۇن ئـ ــى ئـ یىلـ

شـائىرنىڭ  . خانلىقىنىڭ مهركىزى ساراي شهھرىدە ۋاپـات بولغـان        

ــس« ــۈركى گۈلـ ــت تـ ــوپلىمى،  » تان بىـ ــاملىق تـ ــۇھهیىل ۋە «نـ سـ

ــپ   » گۇلدۇرســۇن ــزگىچه یېتى ــدىیىلىك داســتانى بى ــاملىق تراگې ن

  . كهلگهن

ئهسـىرنىڭ كېیىنكـى یېرىمىـدا سـاراي         XVI سهیفى سهرایى 

ــىغان  ــهھىرىدە یاش ــسىردا   . ش ــى مى ــاخىرقى دەۋرلىرىن ــڭ ئ ھایاتىنى

رغۇنلىغــان شــېئىر، داســتانالرنى ئــۇ ئــۆز ھایاتىــدا نۇ. ئۆتكــۈزگهن

ــان ــي    . یازغــ ــوڭ ئهدەبىــ ــدۇرغان ئهڭ چــ ــهرایى قالــ ــهیفى ســ ســ

ــارلىقالردىن بىـــرى  ــۈركىي «یادىكـ ــت تـ ــستان بىـ ــاملىق » گۈلـ نـ

-1390مىــالدى (یىلــى -793تهرجىـمه ئهســهر بولــۇپ، ھىجـرىیه   

ســهیفى ســهرایىنىڭ بــۇ . ئایــدا تامــام بولغــان-10) یىلـالر -1391

.  ئهڭ دەســلهپكى تهرجىمىــسى نىــڭ» ستانىــگۈل«تهرجىمىــسى 

پارس تىلىدىن ئىككىنچى بىر تىلغا قىلىنغان بىرىنچى قېتىملىق        

ستان بىـت   ىگۈل«. تهرجىمىسى ۋە ئهڭ مۇكهممهل تهرجىمىسىدۇر    

نىــڭ بىردىنبىــر قــول یازمــا نۇسخىــسى گولالنــدىیهنىڭ » تــۈركىي

ــسىدا ســـاقالنماقتا  ــىتېتى كۈتۈپخانىـ ســـهیفى . لېیـــدىن ئۇنىۋېرسـ

» سـۇھهیل ۋە گۇلدۇرسـۇن    «هنه بىر مۇھىم ئهسـىرى      سهرایىنىڭ ی 

بۇ داستاندا، شـائىر ئهینـى دەۋردە یـۈز بهرگهن          . ناملىق داستانىدۇر 

  . رېئال ۋە گۈزەل مۇھهببهت ۋەقهسىنى ھېكایه قىلىدۇ

ــېئىرلىرىدىن بىــزگه مهلــۇم      ــهرایىنىڭ لىرىــك ش ســهیفى س

بولغـــان بىرقــــانچه غهزەل، قهســـىدە، قىتئهلىــــرى ئۇنىـــڭ ئــــۆز    

ىـــــدىكى لىرىـــــك شـــــېئىرىیهتنىڭ ئالـــــدىنقى قاتـــــاردىكى دەۋر

  . ۋەكىللىرىدىن ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

شائىر سهیفى سـهرایىنىڭ ئۇشـبۇ یهتـته كۇپلېتلىـق غهزىلـى            

جۇشقۇن، شوخ ئاشىقىي كهیپىیات، ئىپتىخارىي مهدھىیه، كۈچلۈك 

ــېئىرىي    ــاھهتلىك ش ــانلىقى، پاس ــا تویۇنغ ــۇھهببهت لىرىكىلىرىغ م

ەڭـــــــدار ئىستىلىـــــــستىكىلىق ۋاســـــــتىلهر بىـــــــلهن  تىـــــــل، ر

ــان    ــاس بولغـــ ــۆزىگه خـــ ــارەت ئـــ ــدىن ئىبـــ ئىپادىلهنگهنلىكىـــ

ــقا    ــستلىرىدىكى باشــ ــام تېكىــ ــلهن مۇقــ ــدىلىكلىرى بىــ ئاالھىــ

  . شائىرالرنىڭ غهزەللىرىدىن روشهن  پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

ئهمىسه، شائىرنىڭ تۆۋەندىكى گۈزەل شېئىرىي مىسرالىرىغا   

  :لىنهزىرىمىزنى ئاغدۇرای

  تاپىلماس ھۇسن مۇلكىندە ساڭا تهڭ بىر قهمهر مهنزەر

  . نه مهنزەر مهنزەرى شاھىد، نه شاھىد شاھىدى دىلبهر

ھۆسن مهملىكىتىدە ساڭا تهڭ كېلهلهیدىغان بىر      : یېشىمى

ئۇ قانداق جامـال؟ گـۈزەل جامـال؛ قانـداق      . ئاي جامال تېپىلمایدۇ  

  . گۈزەل؟ كۆڭۈلنى مهپتۇن قىلىدىغان گۈزەل
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  ۈڭ دۇررۇ جهۋاھىردۇر كۆڭۈللهر گهنجىنه الیىق،سۆز

  .نه الیىق الیىقى خۇسرەۋ، نه خۇسرەۋ خۇسرەۋى كىشۋەر

-ســۆزۈڭ كۆڭــۈل خهزىنىــسىگه الیىــق ئــۈنچه    : یېــشىمى

یاقۇتتۇر؛ قانداق الیىق؟ شاھالرغا یارىغۇدەك الیىق؛ قانداق شاھقا؟ 

  . مهملىكهت شاھىغا

  تىرىڭ مهتلهب،شهكهردىن تادلىدۇر خۇلقۇڭ، كهرەمدىن خا

  . نه مهتلهب مهتلهبى مهئدەن، نه مهئدەن مهئدەنى جهۋھهر

ــشىمى ــۈڭ تهلهپ    : یې ــاتلىق، كۆڭل ــېكهردىن ت خۇلقــۇڭ ش

قىلغاندىنمۇ بهكرەك سـېخىي؛ قانـداق سـېخىي؟ كانـدەك سـېخىي؛       

  . قانداق كان؟ جاۋاھىر كېنى

ئىـــــــدىیه ۋە مهزمـــــــۇن جهھهتـــــــته تۆۋەندىكىـــــــدەك    

  : ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه

 مۇھهببهت تېما قىلىنغان غهزەل     -ىرىنچى، بۇ غهزەل ئىشق   ب

بولــــۇپ، شــــائىر ئــــۆزى ســــۆیگهن  یــــارنى یــــارقىن، تاڭــــسۇق 

ئوخشىتىــشالر بىــلهن مهدھىــیلهپ، چهكــسىز مــۇھهببىتىنى بایــان 

  . قىلغان

مــۇھهببهت ناخــشىلىرى ۋە ئىــشقىي شــېئىرىیهت پۈتكــۈل     

ــدىكى    ــهنئهت تارىخىــ ــاتى ۋە ســ ــیهت ھایــ ــسانىیهت مهدەنىــ  ئىنــ

مهڭگۈلۈك تېمىالرنىڭ بىرى سـۈپىتىدە مهیـدانغا كېلىـپ، خهلـق           

ھایاتىــدىكى چىنلىقنىــڭ بىــر قىــسمىنى، خهلقنىــڭ تارىخىــدىكى  

ئۇیغـۇر ئـون    . چىنلىقنىڭ بىرقىسمىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ كهلگهن    

مـۇھهببهت تېمىـسىدىكى   -ئىككى مۇقام تېكىـستلىرىدىمۇ ئىـشق    

ــائىرنىڭ بـــۇ غهزىلـــى   یۈكـــسهك غهزەلـــلهر كـــۆپرەك بولـــۇپ، شـ

شـۇنى  . دەرىجىدە بۇ ئاالھىدىلىكلهرنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن    

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، شائىرنىڭ بۇ غهزىلىدە، پهقهت ئۆزىنىـڭ        

ــۇپال    ــسى بولـ ــتىم لىرىكىـ ــى، ئىنـ ــېئىرىي تۇیغۇسـ ــۇبیېكتىپ شـ سـ

مۇھهببهت - قالماستىن، بهلكى تۆۋەن تهبىقىدىكى خهلقنىڭ ئىشق

ــلىرى ۋە ھـــېس-كـــۆز ىرىنى خهلـــق قوشـــاقلىرىدا تۇیغـــۇل-قاراشـ

كۆرۈلىدىغان ئاددىي بایان شهكلىدىن تېخىمۇ ئىلمىي تهپهككۇر       

شهكلىگه، یـارقىن بهدىئىـي گۈزەللىـك دەرىجىـسىگه كۆتـۈرگهن           

  . ھهم شۇنىڭدەك ئاممىباب شېئىرىي پىكىرنى ساقالپ قالغان

مــۇھهببهتنى مهزمــۇن قىلىــشى بىــلهن  -ئىككىنچــى، ئىــشق

بـۇ  . نتایىن ئاجىز یـاكى یـوق دېیهرلىـك     بىرگه سىیاسىي پۇرىقى ئى   

 ئهدەبىیـاتىمىزدا ئـاز   كىالسـسىك ھال خهلـق ئېغىـز ئهدەبىیـاتى ۋە         

  . ئۇچرایدۇ

غهزەل مىسرالىرىدا، شـۇ دەۋرنىـڭ روشـهن ئىزناسـى بولغـان            

سىیاسىي كىلىمات تىلغا ئېلىنمىغان، ئىپـادىلهنمىگهن ھهم ئـوردا        

زەللىرىدىن تۈپتىن شائىرلىرىنىڭ مهدھىیه، شوئار خاراكتېرلىك غه

ئوخـــشاشمىغان تهبىـــقه، گـــۇرۇھ ۋە یـــاكى قایـــسى . پهرقلىنىــدۇ 

جهمئىـیهت، سـىنىپ دەۋرىـدە بولۇشـىدىن قهتئىیـنهزەر، ئوخـشاشال       

ئۆزىنىڭ بهدىئىي گۈزەللىكى ۋە جانلىق ھایاتىي كۈچىنى مهڭگۈ         

بهلكىــم، بۇخىــل ئاالھىــدىلىكى پاراســـهتلىك    . ســاقالپ قالغــان  

ئهتىــۋارالپ، ســۆیۈپ ئوقۇشــىغا مۇیهســسهر خهلقىمىزنىــڭ تــالالپ، 

ــالالش،    ــدە پىشـــشىقالش، تـ ــىرلهر مابهینىـ ــۇن ئهسـ ــۇپ، نۇرغـ بولـ

تولۇقالشــــالردىن ئوڭۇشــــلۇق ئــــۆتكهن مۇقــــام تېكىــــستلىرى 

ــۇمكىن   ــان بولۇشــى م ــورۇن ئالغ ــدىن ئ ــاكى یهركهن قاتارى ۋە ی

خــانلىقى دەۋرىــدىكى تالالشــتا، ئۇســتاز مهلىــكه ئاماننىــساخان ۋە 

ر تهرىپىدىن تاللىنىپ ھایاتىي كۈچىنى تا بۈگۈنگىچه       قېدىرخانال

یىلالردىكــــى -70، -60. نامایـــان قىلغــــان بولۇشــــى مــــۇمكىن 

چهببهیات مۇقامى ئاھاڭىغا زورمۇزور چۈشۈرۈلۈپ ئوقۇلغان یاماق       

  .زېمىن پهرقلىنىدۇ-لهردىن ئاسمان» تېكىست«كهبى 

ــۈرى      ــسالم كۈلتـ ــۇر ئىـ ــان ئۇیغـ ــۈچىنچى، قویـــۇق بولغـ ئـ

  .ى ئهخالقىي مۇھهببهت كۈیلهنگهنئاساسىدىك

ــپ    ــىدىن ئېلىـ ــات مىقیاسـ ــارىخىي تهرەققىیـ ــسانىیهت تـ ئىنـ

ئېتىقــاد ئىنــسانالرنىڭ تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا  -ئېیتقانــدا، دىنىــي

ــۇپ، ئىنــسانالرنىڭ دىنىــي روھىیىتىنــى    بولمایــدىغان ھادىــسه بول

ــارىغىلى      ــپ ق ــدىن ئایرى ــهنئىتى ۋە ئهدەبىیاتى ــي خهلــق س ھهقىقى

شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، خهلـق        . ە مـۇمكىن ئهمهس   بولمایدۇ ۋ 

ســـــهنئىتىنىمۇ دىنىـــــي ئېتىقـــــاد ۋە پهلـــــسهپىدىن -ئهدەبىیـــــات

بولۇپمۇ ئهینـى دەۋردىكـى كىـشىلهرنىڭ       . ئایرىۋېتىشكه بولمایدۇ 

ئېتىقادســىز تهســهۋۋۇر –مــۇھهببهت كـۆز قارىــشىنى دىنىـي  -ئىـشق 

  . قىلغىلى بولمایدۇ

ئۇســــلۇبىدىن غهزەلنىــــڭ شــــهكلى ۋە تىــــل ئىــــشلىتىش  

  : قارىغاندا، تۆۋەندىكىدەك ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه

بىرىنچى، شائىرنىڭ تىل ئىشلىتىش ئۇسلۇبىدىن قارىغاندا،      

باشـــقا مۇقـــام تېكىـــستلىرىگه ئوخـــشاش تـــۈركىي ھۈنهرىـــست، 

ــان     ــست دەپ ئاتالغــ ــىي شهكهرىــ ــست، پارســ ــي ھهسهلىــ ئهرەبىــ

غـان بولـۇپ،    دەۋرلهردىكى  پاساھهتلىك چاغاتاي ئۇیغۇرتىلىدا یاز     

پارس تىللىرىنىڭ تهسىرى ۋە تۈركىي تىلىنىڭ گارمونىـك        -ئهرەب

قوشۇلىــشى ئاساســىدا مۇزىكــا رېتىمــى ۋە غهزەل مهزمۇنىغــا مــاس   

ھالدا بىرىكىپ، پۈتكۈل مۇقام گهۋدىسىنى ھایاتىي كۈچكه ئىگه 

قىلىشتىمۇ مۇھىم رول ئوینىغان، یهنى، شېئىرىیهت تىلىنىـڭ ئهڭ         

بۇ، نوقۇل ھالـدا،    . ىبلىرى بىلهن بېزەلگهن  پاساھهتلىك باي تهرك  

› مهخپىــي‹چۈشىنىكــسىز یــاكى ئــوردا زىیالىیلىرىنىــڭ «قانــداقتۇر 

ــى ــایغىن    » تىل ــقه ی ــى خهلق ــى دەۋردىك ــى، ئهین ــتىن بهلك بولماس

ــدارىنى     ــادىلهش ئىقتىـ ــایهت زور ئىپـ ــڭ غـ ــق تىلىنىـ ــان خهلـ بولغـ

  . یۈكسهكلىككه كۆتۈرگهن، نامایان قىلغان

ــق، یېنىـــك بولـــۇپ،   ى راۋان، رشـــۇڭا، ئهســـهر تىلـــى   تىملىـ

ئىچىـدىن  . ئاڭلىغۇچىغىمۇ یېقىملىق ئىستېتىك زوق بېغىشالیدۇ    

ئۇرغــۇپ چىققــان لىرىــك مۇزىكــا ئاھاڭــدارلىقىغا ئىــگه بولۇشــى  

  .ئهسته ساقالشقا ئاسانچىلىق تۇغدۇرىدۇ

مۇزىكىلىرىنىڭ قهدىمـدىن تارتىـپ     -پۈتكۈل ئۇیغۇر ناخشا  

ــات   ــان تهرەققىیـ ــۈنگىچه بولغـ ــۇنىڭغا  بۈگـ ــاپىلىرىدە، مۇشـ مۇسـ

تېكىــستنى بىــر « غهزەلــلهر -ئوخــشاش بىــر قىــسىم نــادىر شــېئىر

. تا تۈرتكىلىك رول ئوینىغـان    » كۆرۈپال ئاھاڭىنى ئهسكه ئېلىش   

ــېس      ــىته ھ ــۈزەللىكنى بىۋاس ــدىكى گ ــسهك دەرىجى ــۈنكى، یۈك چ

قىلدۇرىدىغان بۇخىل گۈزەل شـېئىرىي لىـرىكىالر خهلـق ئاغزىغـا           

ــان  ــېقىن تۇرغــ ــلهن  ئهڭ یــ ــاڭى بىــ ــقان ئاھــ ــۇپ، ماسالشــ بولــ

ــۈزۈلمهي ســاقالنغان  ــۇ ئهۋالد ئ ــشىپ، ئهۋالدم ــم،  . جىپسىلى بهلكى

ــامچى   ــار مۇقـ ــۇم تۆھپىكـ ئهجـــدادلىرىمىزنىڭ جۈملىـــدىن، مهرھـ

ئهسـىرلهردە یاشـىغان ئىـستېداتلىق       XIV تۇرداخۇن بوۋىمىزنىـڭ  

ئۇنتـۇپ ۋەیـا   شـائىر سـهیفى سـهرایىنىڭ ئۇشـبۇ نـادىر غهزىلىنىمـۇ       

چۈشۈرۈپ قویماي، باشقا مۇقـام تېكىـستلىرى بىـلهن بىـر قاتـاردا          

بىزگه یهتكۈزۈشـى ھهم ئۇیغـۇر مۇقاملىرىنىـڭ تهرەققىیـاتى دۇچ           

ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن ئالـدىنقى ئهسـىرنىڭ    XVI(كهلگهن  

ئـۈچ یېـرىم ئهسـىردىن كـۆپرەك ۋاقىـت          )  ئاخىرلىرىغىچه بولغان 

توقاي قىسمهتلهر  ئۈستىدىن غالىپ كېلىـپ،        -دىكى ئهگرى ئىچى

مىللىتىمىزنىڭ پارالق مهنىۋىي مهدەنىـیهت مىراسـلىرى سـۈپىتىدە،         

ــشى مۇشــۇ    ــدىن مۇناســىپ ئــورۇن ئېلى یۈكــسهك ھــۆرمهت تهختى

  ! ۋەجىدىن بولسا كېرەك

ــشىتىش،     ــۈپهتلهش، ئوخـ ــدە سـ ــائىر غهزەلـ ــى، شـ ئىككىنچـ

ــوراق، ج   ــك س ــاپ، رىتورى ــك خىت ــالىغه ۋە  رىتورى ــدۇرۇش، مۇب انالن

تهكـــــرارالش قاتـــــارلىق مهجـــــازى ۋاســـــىتهلهردىن ئۈنۈملـــــۈك  

  . پایدىالنغان
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بىرىنچــى كۇپلېتتــا، ئالهمــدە ســاڭا تهڭلىــشهلىگۈدەك یهنه 

بىر گۈزەل یۈزلۈك یار تېپىلمایدۇ، دەپ تۇیمىغۇدەك دەرىجىدىكى   

ــشاتقان ۋە     ــپ، ئایغــا ئوخ ــالىغىنى قوللىنى ــن مــۈلكى،  «مۇب ھۆس

ــزەرى ــبهر  مهن ــاھىدى دىل ــاھىد، ش ــى  »  ش ــارلىق ئىزافهتلهردىك قات

ــادىلىگهن    ــارقىلىق تهڭداشــسىز گــۈزەللىكنى ئىپ سۈپهتلهشــلهر ئ

قانداق جامال؟ گۈزەل جامال؛ قانداق گـۈزەل؟ كۆڭـۈلنى         «بولسا،  

ــۇن قىلىــدىغان گــۈزەل   دېــگهن جــۈملىلهردە  ئالــدىنقى   » .مهپت

ــرارالپ، ر     ىتورىــك جۈملىنىــڭ ھــالقىلىق ســۆزىنى رېتىملىــق تهك

جاۋاب تهرىقىـسىدە كهینىـدىكى جـۈملىنى پهیـدا قىلىـشى           -سوئال

بىلهن یارنىڭ گۈزەللىكى، مۇھهببىتىگه مهستخۇشالنغان ئىچكـى      

بـۇ خىـل ئـۆزگىچه تهكـرارالش        . ھېسسىیاتىنى ئهكس ئهتتۈرگهن  

 شېئىرىیهتته بولسۇن ۋەیاكى ھـازىرقى      كىالسسىكئۇسۇلى مهیلى   

 ئۇچرایدۇ ھهم یۇقىرى ماھارەت دەۋرىمىزدە بولسۇن ئىنتایىن كهم

قالغان  ئـالته كۇپلېتتىمـۇ ئوخـشاشال ئىككىنچـى          . تهلهپ قىلىدۇ 

مىـــسراسىدا قوللىنىـــپ، بىرىنچـــى مىـــسرا مهزمـــۇنىنى تېخىمـــۇ       

  . راۋانلىققا،  سېھرىي گۈزەللىككه ئىگه قىلىدۇ

ۋەزىنلىـرىگه خـاس    » تـۈركىي ئـارۇز   «ئۈچىنچى، غهزەلنىـڭ    

ــ ـشېئىرىــ ــ ى ھهزەجا، بهھــرـي ئۇسلۇبت ى ســالىم  ـى مۇسهممهنـــــــ

)  مهفــائىیلۇن مهفــائىیلۇن مهفــائىیلۇن مهفــائىیلۇن   (لىدە ـشهكــ

  . یېزىلىشى یهنه بىر ئاالھىدىلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

مۇقــــام تهتقىقاتچىلىرىنىــــڭ ئىــــشلىتىلگهن بهھرلهرنــــى 

نىــسبهتلهشتۈرۈپ، سېلىــشتۇرۇشىدىن مهلــۇم بولۇشــىچه، ئۇیغــۇر  

رەمهل : كـستلىرى تهرتىـپ بـویىچه پهقهت      ئون ئىككى مۇقـامى تې    

بهھرى، ھهزەج بهھرى، مۇتهقارىپ بهھرى، رەجهز بهھرى، مۇزارىئ        

ــال    ــر بىلهنـ ــالته بهھـ ــارەت ئـ ــدىن ئىبـ ــۇجتهس بهھرىـ ــرى، مـ بهھـ

 بهھـر ئىچىـدىكى بـۇ ئـالته بهھـر ئـارۇز ئىلمىنىـڭ             15. یېزىلغان

ھهرقایسى تىلالردىكى شېئىرىیهت ئۈچۈن ئورتـاق بولغـان ۋەزىـن          

ۆلهكلىرى بویىچه قېلىپقا چۈشۈرۈلمهي، ئۇیغۇر تىلىنىڭ ئۆزىگه ب

خاس فونېتىك خۇسۇسىیهتلىرى ۋە سۆزلهرنى یېزىقتـا ئىپـادىلهش         

قائىدىـــسىنىڭ پهرقلىقىـــدىن ئۇیغـــۇر ئـــون ئىككـــى مۇقـــامى      

. تېكـــستلىرىنىڭ بهھـــر ئاالھىـــدىلىكلىرىنى شـــهكىللهندۈرگهن

ىك بـویىچه، رەمهل  شائىر سهیفى سهرایىمۇ مۇشۇ ئورتاق ئاالھىـدىل     

ــشلىتىلگهن بهھــرى ھهزەجــى     ــسىال ئهڭ كــۆپ ئى ــدىن قال بهھرى

شهكلىدە یازغان ھهم شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، شـېئىر ئۇسـلۇبىنىڭ            

یـــۇقىرى ماھـــارەتته یارىتىلىـــشىنى مۇۋەپپهقىیهتلىـــك رویاپقـــا      

  .   چىقارغان

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،  ئهینى دەۋردە گۈللهنگهن ئۇیغۇر    

ــسىك ــېئىركىالسـ ــۈنكى   شـ ــاھىیىتى ۋە بۈگـ ــلۇبىنىڭ مـ ىیهت ئۇسـ

دەۋردىكى ۋارىسلىق قىلىنىشى توغرىلىق ئویالندۇرىـدۇ، چوڭقـۇر        

  . ئىزدىنىشكه چاقىرىدۇ

ــهرق   ــۆتىنچى، شــ ــسىكتــ ــس  كىالســ ــسىنى ئهكــ  پهلسهپىــ

ــادىلهش ئۇســۇلى بولغــان شــېئىرىي    ــۆزگىچه ئىپ ئهتتۈرۈشــتىكى ئ

ئاساسـىدا  پىكىر بىلهن تهمسىللىك ئوخشىتىشنى شېئىرىي ئـوبراز        

ــۇپ    ــدىلىكى بولـ ــر ئاالھىـ ــڭ یهنه بىـ ــۇ غهزەلنىـ ــتۈرۈش بـ بىرلهشـ

بـۇ ئۇسـلۇب بـویىچه پىكىرنـى ئوبرازلىـق ئىپادىلهشـته          . كۆرۈلىدۇ

قاتـارلىق  ... سهیفى سهرایىدىن باشقا، نهۋائىي، زەلىلى، سـهككاكى  

بــۇ بىــر . گىگــانتلىرىمىزمۇ ناھــایىتى زور مــۇۋەپىقىیهت قازانغــان 

ــۆپ  ــشته كـ ــایرىم یۆنىلىـ ــشقا  ئـ ــق قىلىنىـ ــك تهتقىـ  تهرەپلىمىلىـ

  . تېگىشلىك چوڭ تېما

  ھازىرقى شېئىرىیهت ئېقىمىغا بولغان ئىجابىي تهسىرى

ئۇزاق یىللىق شېئىرىیهت ئهنئهنىسىگه ئىگه بولغان ئۇیغۇر       

ــېئىرىیهتكه   ــدا شـ ــدا ۋە ھهرقانـــداق جایـ خهلقـــى ھهرقانـــداق چاغـ

نى یۈرىكىنىــڭ چوڭقــۇر یېرىــدىن چىقىــدىغان ئىــززەت تۇیغۇســى 

ساقالپ كېلىۋاتىدۇ، شۇنىڭدەك شېئىرىیهتنىڭ  بهخش ئېتىدىغان       

تهپتىنــى، زوقالنـدۇرۇش قـۇۋۋىتى ۋە یــاكى   -ئىللىقلىقىنـى، مېھىـر  

شـېئىرىي  «تهسهللىسىنى ھېس قىلىپ، بۇ مهنىۋىي قـورالىمىزدىن،        

. ئىكهنلىكىمىــزدىن چهكـسىز پهخىرلىنىــپ كهلمهكــته » مىلـلهت 

قوشـــاقلىرىدىن باشـــالنغان ئىپتىـــدائىي دەۋرلهردىكـــى ئهمـــگهك 

ــدە    ــارتىش دەۋرى ــڭ ئاق ــدا، غهربنى ــسى جهریانى شــېئىرىیهت مۇساپى

بارلىققا كهلگهن دۇنیـاۋى خاراكتېرلىـك شـېئىرىیىتىگه تهڭـداش       

.  شــېئىرىیهت تــارىخىنى یــاراتتى كىالســسىكشــۆھرەتلىك ئۇیغــۇر 

بۈگۈنكى دەۋرىمىزگه كهلگهندە، بۇ ئهنئهنىنى داۋامالشتۇرۇش ۋە       

ــۇ یۈ ــپ   تېخىمــ ــاش تارتىــ ــڭ بــ ــز ئهۋالدالرنىــ ــسهلدۈرۈش بىــ كــ

ھـــالبۇكى، ھـــازىرقى  . بولمایـــدىغان شـــهرەپلىك بـــۇرچىمىزدۇر  

بىـراق،  . شېئىرىیىتىمىزدە نۇرغۇنلىغان شـېئىرالر بارلىققـا كهلـدى       

ــېئىرالر     ــادىر ش ــتۈرگهن ن ــانىۋىلىقنى بىرلهش ــك ۋە زام ئهنئهنىۋىلى

تىن ســـان جهھهتـــ. یهنىـــال ئىنتـــایىن ئـــاز ســـالماقنى ئىگىلهیـــدۇ

-كۈنــسېرى ئارتىــپ، بارغانــسېرى ســۈپىتىنى یوقىتىۋاتقــان یېڭــى

یېڭى شېئىرالر خهلقىمىزنىـڭ مهنىـۋى ئېھتىیاجىـدىن چىقالمـایال          

ــا بىــــزار   ــلىق، ھهتتــ قالماســــتىن، یهنه شــــېئىرىیهتكه قىزىقماســ

مانـا مۇشـۇنىڭدەك   . بولۇشتهك سهلبىي تهسىرلهرنى پهیدا قىلماقتا  

ولغان مهزمۇنى سـهرخىل، تىلـى      ئېسىل ھهم خهلق تىلىغا یېقىن ب     

پاســاھهتلىك شــېئىرالر جــانلىق ھایــاتىي كــۈچى بىــلهن ھــېلىھهم  

 كىالسـسىك ھـازىرقى شـېئىرىیىتىمىزنى     . بىزگه ئۆرنهك بوالالیـدۇ   

ئۇیغۇر روھىیىتى بىلهن سـۇغارغاندىال، ئانـدىن ھهقىقىـي ئۇیغـۇر         

  .شېئىرىیهت بوستانلىقى بهرپا بولىدۇ

  

  : پایدىالنغان ماتېرىیالالر
ــان مهمهت،  ــۇر «ئابالجـــ ــاتى كىالســـــسىكئۇیغـــ  ئهدەبىیـــ

  ئاي -9یىل -2001 شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى، ،»خهزىنىسى

ئۇیغــۇر ئــون ئىككــى «ئابــدۇرەئوپ پــوالت تهكلىماكــانىي، 

ئـاي  -6یىـل   -2009 ،»ستلىرى ئۈسـتىدە تهتقىقـات    ىـ مۇقامى تېك 

  مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىیاتى 

 ،»ئۇیغۇر مۇقام خهزىنىـسى   «هممهتئىمىن،  ئابدۇشۈكۈر مۇھ 

  ئاي، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىیاتى-4یىل -1997

  )2008(تهھۇر ئابالجان یۈسۈپ: تهھرىرى                        
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     قوشۇمچىسى»ki-« قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى

  ۋه ئۇنىڭ تهرهققىياتى

   )2006(سائادهت ئهركىن

  

قوشۇمچىــسىنىڭ خــاراكتېرى، ئۇیغــۇر تىلىنىــڭ ھهر قایــسى تــارىخىي دەۋرلىرىــدىكى  »ki-« بــۇ ماقالىــدە:هزمــۇنىقىــسقىچه م

  .ئۇیغۇر تىلى تهرەققىیاتىدىكى رولى توغرىسىدا پىكىر یۈرگۈزىلىدۇئىشلىتىلىشى ۋە ئۆزگىرىشى،

  ھازىرقى زامان ئۇیغۇر تىلىى قهدىمكى ئۇیغۇر تىلئورخۇن ئابىدىلىرى قوشۇمچىسى »ki- «:ئاچقۇچلۇق سۆزلهر

  

»-ki«     قوشۇمچىـــسى یىـــراق قهدىمكـــى ئورخـــۇن ئابىــــدە 

تېكىـــستلىرىدىن تارتىـــپ، تـــاكى ھـــازىرغىچه ناھـــایىتى كـــۆپ  

 قوشۇمچىـــسى »ki-«. قوللىنىلىـــدىغان قوشـــۇمچىالرنىڭ بىـــرى

ــۇن    ــدا نۇرغـ ــات جهریانىـ ــارىخىي تهرەققىیـ ــك تـ ــۇزاق مۇددەتلىـ ئـ

ــۈرگه  ــشلهرنى باشـــتىن كهچـ ــۇپ، ئوخـــشىمىغان ئۆزگىرىـ ن بولـ

دەۋرلهردە ئوخشىمىغان رولالردا ئىشلىتىلىپ، ھـازىرغىچه یېتىـپ        

ــگهن ــدا   »ki-«. كهل ــۇر تىلى ــان ئۇیغ ــسى ھــازىرقى زام  قوشۇمچى

  .تېخىمۇ كهڭ دائىرىدە ئىشلىتىلمهكته

      »-ki «  ــدا ئۇزۇنــــدىن بېــــرى قوشۇمچىــــسى ئۇیغــــۇر تىلىــ

نىـڭ قهدىمكــى  ئىـشلىتىلىپ كېلىۋاتقــان قوشـۇمچه بولــسىمۇ، ئۇ  

تۈرك تىلىدىكى، قهدىمكى ئۇیغۇر تىلىدىكى  ۋە ھـازىرقى زامـان         

ئۇیغۇر تىلىدىكى قوللىنىلىشى ئایرىم جهھهتلهردە یهنىال روشهن 

قوشۇمچىسى زادى قانـداق قوشـۇمچه؟    »ki- «شۇڭا. پهرققه ئىگه 

ئۇ مهڭگۈ تاشالردا ۋە قهدىمكـى ئۇیغـۇرچه ۋەسـىقىلهردە قانـداق           

ىرقى زامـــــان ئۇیغـــــۇر تىلىـــــدا قانـــــداق قوللىنىلغـــــان؟ ھـــــاز

قوللىنىلىۋاتىــدۇ؟ ئــۇ قانــداق ئــۆزگىرىش جهریــانلىرىنى باشــتىن  

كهچــۈرگهن؟ دېگهنــگه ئوخــشاش بىــر قاتــار مهســىلىلهرنى ھهل 

شـۇڭا  . قىلىش ئۇیغۇر تىلى تهتقىقاتىدا رېئال ئهھمىیهتكه ئىگه      

 قوشۇمچىــسى ۋە  »ki-«مهن بــۇ ماقالهمــدە ئۇیغــۇر تىلىــدىكى    

هر قایسى تـارىخىي دەۋرلهردىكـى رولـى توغرىـسىدا كـۆز          ئۇنىڭ ھ 

  .قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قویۇپ ئۆتمهكچىمهن

یۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان بىــر قاتــار مهســىلىلهرنى تهھلىــل        

قوشۇمچىـــــسىنىڭ خـــــاراكتېرىنى  »ki-«قىلىـــــشتىن بـــــۇرۇن، 

  .ئېنىقلىۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ

ــۇم، ئۇیغــۇر تى       ــزگه مهل ــدىكى قوشــۇمچىالر ســۆز  ھهممىمى لى

یاسىغۇچى قوشۇمچه ۋە سۆز تۈرلىگـۈچى قوشـۇمچه دەپ ئىككـى           

  .تۈرگه بۆلىنىدۇ

بىر سۆزگه قوشۇلۇپ یېڭـى بىـر       : سۆز یاسىغۇچى قوشۇمچه  «

ــۇمچه دەپ     ــىغۇچى قوش ــۆز یاس ــۇمچه س ــایدىغان قوش ــۆزنى یاس س

  :مهسىلهن ①».ئاتىلىدۇ

   ئىشچى  چى+ ئىش

   دەرەخلىك لىق + دەرەخ 

بىـر سـۆزگه قوشـۇلۇپ ئۇنىـڭ        : سۆز تۈرلىگۈچى قوشـۇمچه   «

لېكـــسىكىلىق مهنىـــسىنى ئۆزگهرتمهســـتىن، ئۇنىڭغـــا تۈرلـــۈك  

گىراممـــاتىكىلىق مهنىلهرنـــى قوشـــىدىغان قوشـــۇمچىالر ســـۆز     

  :مهسىلهن ②».تۈرلىگۈچى قوشۇمچه دەپ ئاتىلىدۇ

  دوستالرغا= غا  + الر + دوست 

  دادامنىڭ=  نىڭ +م + دادا 

» ki- «یــــۇقىرىقى قائىــــدە بــــویىچه تهھلىــــل قىلــــساق،    

  :مهسىلهن. قوشۇمچىسى سۆز یاسىغۇچى قوشۇمچىدۇر

  یازغى بۇغداي= غى + یاز 

  كۈزگى بۇغداي= گى+ كۈز

ــسالدىكى   ــۇقىرىقى مى ــۇمچىلىرى»ği/-gi-«     ی »ki- « قوش

قوشۇمچىــسىنىڭ ۋارىیــانتلىرى بولــۇپ، ســۆزلهرگه قوشــۇلغاندا     

  .اۋۇشالرنىڭ ماسلىشىش قائىدىسى بویىچه قوشۇلىدۇت

 قوشۇمچىـــــــسىنىڭ لېكـــــــسىكىلىق ۋە »ki-« تۆۋەنـــــــدە 

  .گىرامماتىكىلىق رولىنى دەۋر تهرتىپى بویىچه ئىزاھالپ ئۆتىمهن

1 .»-ki«قوشۇمچىسنىڭ لېكسىكىلىق رولى :  

ــا   ) 1( ــستلىرىدىكى مهلۇماتالرغــ ــدىلىرى تېكىــ ــۇن ئابىــ ئورخــ

ــدا،  ــدىغان    قوش»ki-«قارىغان ــى بىلدۈرى ــورۇن تهرەپن ــسى ئ ۇمچى

ئىسىمالرغا قوشۇلۇپ سۈپهت ئۇقۇمىنى بىلدۈرىـدىغان سـۆزلهرنى      

  :مهسىلهن .یاسایدۇ

birü z ( قابجهنۇ ) + ki =  birü zki ( تىكىبجهنۇبى، جهنۇ )
ö ngrä ki = ö + (ئالدى)  ngrä ki (ئالدىدىكى) 
«anta iç rä ki bodun kop manga kö rü r. 

الر ئىچىـــدىكى پۈتــۈن خهلقـــلهر ماڭـــا  بـــۇ چېگــرى : یهشمىــسى 

③».تهۋەدۇر

iç«    یۇقىرىقى جۈملىدىكى  rä «  دېگهن مهنىنـى   » ئىچى«سۆزى

»ki-«بىلدۈرىــدىغان ئــورۇن تهرەپ ئىــسمى بولــۇپ، ئۇنىڭغــا  

ــۇلۇپ  ــۈپهت   »bodun «قوشۇمچىــسى قوش ــدىغان س ــى ئېنىقالی ن

. یاسالغان

 مۇـكارلىقالردىـ ـیادىازما ى یـۇر تىلىدىك ـى ئۇیغ ـقهدىمك) 2(
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»-ki«   ــدىغان ــامىنى بىلدۈرىـــ ــىل نـــ ــسى بهزى پهســـ  قوشۇمچىـــ

تهرتىپنــــى بىلدۈرىـــدىغان ئىــــسىمالرغا  -ئىـــسىمالرغا ۋە ۋاقىـــت  

:مهسىلهن. قوشۇلۇپ سۈپهت یاسایدۇ

«yazqï④ bulut yaşlap gökiräp
yamğurlar mu ol yağïdur
… … … … ..
Kü zki built gö kirä p ö rlä p
Köp mu yamğur ol yağïdur»⑤

»-ki«  قوشۇمچىسىنىڭ بۇ خىل رولى ھازىرقى زامان ئۇیغـۇر

  :مهسىلهن. تىلىدىمۇ ساقلىنىپ قالغان

  )بۇغداي(یازغى = غى + یاز 

)بۇغداي(كۈزگى = گى + كۈز 

سـۆزىلىرىنىڭ  » كـۈز «ۋە  » یـاز «یهنى یـۇقىرىقى مىـسالالردا      

 تاۋۇش بىلهن ئاخىرالشـقان بولغاچقـا،       ئاخىرى جاراڭلىق ئۈزۈك  

قوشۇمچىسىنى قوشقاندا، ئـۈزۈك تاۋۇشـالرنىڭ       »ki-«بۇ سۆزگه   

ــ ى بویى ـــش قائىدىـس  ـــلىشىـــماس  ڭــىـسىنى ـچـقوشۇم »ki-«چه  ـ

»-ğï/-gi«دىن ئىبارەت ۋارىیانتلىرى قوشۇلغان.  

2 .»-ki«قوشۇمچىسىنىڭ گىرامماتكىلىق رولى:  

)1(» -ki« ــۇن ــسى ئورخـ ــهن  قوشۇمچىـ ــدە ئاساسـ  ئابىدىلىرىـ

.ئىسىمنى ئېنىقالپ جۈملىدە ئېنىقلىغۇچى ۋەزىپىسىنى ئۆتهیـدۇ 

  :مهسىلهن

«iç rä ki bodun ⑥ )چېگرا ئىچىدىكى خهلقلهر( «

»ki-«قهدىمكـــى ئۇیغـــۇر تىلـــى دەۋرىـــگه كهلگهنـــدە )2(

ىلىكىنى سـاقالپ   قوشۇمچىسى یۇقىرىقى گىرامماتىكىلىق ئاالھىد   

 قالغاندىن سىرت، یهنه قهدىمكى ئۇیغۇر یازمـا یادىكارلىقلىرىـدا        

»-kim«ــۇ مــۇرەككهپ جــۈمله  .  شــهكلىدىمۇ ئۇچرایــدۇ ــى ئ یهن

بىـرىگه بـاغالش رولىنـى    -تهركىبىدىكى ئاددىي جـۈملىلهرنى بىـر   

  :مهسىلهن. ئوینایدىغان بولۇپ، باش جۈملىدىن كېیىن كېلىدۇ

«oğuz qağan yürüdi, kö rdikim: uşbu 
yaruqnung arasïnda bir qïz bar ä rdi.

ئوغــۇز قاغــان یــۈرۈدى، كــۆردىكى، ئــۇ یورۇقنىــڭ  : یهشمىــسى

  .ئىچىدە بىر قىز بار ئىدى

andağ körüklüg ärdikim yarning älgüni anï 
kö rsä , ay ay, ah ah ö lä rbiz dä p, sü ttä n 
qumuz bolatururlar.»⑦

ــۇ : یهشمىــسى ــۇنى كــۆرگهن   ئ ــدىكى، ئ ــق ئى شــۇنداق چىرایلى

دېیىشهتتى، سۈت  » ۋاي ئۆلىدىغان بولدۇق  ! پاھ-ئاھ«: كىشىلهر

  .قىمىزغا ئایلىناتتى

ــسالالر  ــۇقىرىقى مىـ ــامه« یـ ــان » ئوغۇزنـ ــتانىدىن ئېلىنغـ داسـ

  . قوشۇمچىسى باغالمچى رولىدا كهلگهن»kim-«بولۇپ، 

 »-ki« زامــان قوشۇمچىــسىنىڭ بــاغالمچىلىق رولــى ھــازىرقى

  :مهسىلهن. ئۇیغۇر تىلىدىمۇ كهڭ دائىرىدە ئۇچرایدۇ

  .مهن كېسىپ ئېیتىمهنكى، بۇ ئىشتا سهۋەنلىك ئالىمدىن ئۆتتى

بۇ مهسىلىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۆزىگه ئىشىنىش       

  .ھهممىدىن مۇھىم

ــسالالر   ــۇقىرىقى مىــ ــۇرەككهپ  »ki-«    یــ ــسى مــ قوشۇمچىــ

رىدا كېلىپ، ئهگهشمه جۈملىنى جۈملىلهردە باش جۈملىنىڭ ئاخى

باش جـۈملىگه بـاغالش رولىنـى ئوینایـدىغانلىقىنى كـۆرۈۋېلىش           

  .مۇمكىن

قوشۇمچىـــسى یهنه  »ki-« ھــازىرقى زامـــان ئۇیغـــۇر تىلىـــدا ) 3(

 باغالمچىـسى   »ki- «یهنـى . ھۆكۈم باغالمچىسى بولـۇپ كېلىـدۇ     

ــاددىي جــۈملىلهردە خهۋەرنىــڭ    ــدا ئ ھــازىرقى زامــان ئۇیغــۇر تىلى

ھهرىكهتنــى بىلــدۈرگۈچى شــهیئىگه -گه قوشــۇلۇپ ئىــشكهیــنى

  :مهسىلهن. ھۆكۈم قىلىش ۋە تهكىتلهش رولىنى ئوینایدۇ

  .بۇ قهلهم سهمهتنىڭكى     

  .بۇ كىتاپ مۇئهللىمنىڭكى     

 باغالمچىـسى خهۋەر ۋەزىپىـسىدە   »ki-« یۇقىرىقى مىـسالالردا        

ــش    ــۇلۇپ ئى ــنىگه قوش ــسىمنىڭ كهی ــگهن ئى ــڭ -كهل ھهرىكهتنى

  .هۋىرىنى تهكىتلهش رولىدا كهلگهنخ

ئــاددىي جــۈملىلهردە ھۆكــۈم باغالمچىــسى    : ئهســكهرتىش     (

 باغالمچىسى ئاساسهن ئىگىلىك كېلىشته     »ki-« رولىدا كهلگهن 

  .)كهلگهن ئىسىمنىڭ ئاخىرىدا كېلىدۇ

یۇقىرىــدا توختىلىــپ ئۆتكهنــدىن باشــقا، ئــورۇن كــېلىش            

ــسى  da/-dä-«قوشۇمچى /-ta/-tä« گه»-ki« ــسىنىڭ  قوشۇمچى

daki/-taki« ،»-dä- «قوشۇلۇشى بىـلهن یاسـالغان   ki/- tä ki «

ــالر    »diki/-tiki-«ۋە  ــۇپ،  مهڭگــۈ تاش ــار بول ــهكىللىرىمۇ ب  ش

یادىكارلىقلىرى ۋە قهدىمكى ئۇیغۇر یېزىقىدىكى ۋەسىقىلهرنىڭ      

. تىلىدا، شۇنداقال ھازىرقى زامان ئۇیغۇر تىلىدىمۇ كهڭ ئۇچرایدۇ

بهلـگه  - ئـۇنى كېلىـشنىڭ بىـر تـۈرى، یهنـى ئـورۇن        مهن بۇ یهردە  

كـــېلىش قوشۇمچىــــسى دەپ قارىغاچقــــا، بــــۇ ھهقــــته ئــــارتۇق  

  .توختالمایمهن

ــپ ئۆتكهنــدەك       ــدا ئېیتى ــراق  »ki-«،  یۇقىرى ــسى یى  قوشۇمچى

ــاكى    ــپ، تـ ــستلىرىدىن تارتىـ ــدە تېكىـ ــۇن ئابىـ ــى ئورخـ قهدىمكـ

ە ھــازىرغىچه ناھــایىتى كـــۆپ قوللىنىلىــدىغان لېكـــسىكىلىق ۋ   

گىراممـــاتىكىلىق رولـــى ناھـــایىتى كۆرىنهرلىـــك بولغـــان كـــۆپ 

ــۇمچىدۇر  ــدارلىق قوشــ ــۇڭا . ئىقتىــ ــسىنىڭ »ki-«شــ  قوشۇمچىــ

ــسى      ــڭ ھهرقای ــش ۋە ئۇنى ــق قىلى ــى تهتقى ــاراكتېرىنى ۋە رولىن خ

دەۋرلهردىكى رولىنى سېلىشتۇرۇپ تهكـشۈرۈش ئۇیغـۇر تىلىنىـڭ         

دىمكــى تهرەققىیــات تــارىخىنى  تهتقىــق قىلىــشتا، شــۇنداقال قه    

ــال     ــۇھىم رېئـ ــایىن مـ ــتا ئىنتـ ــى ئېنىقالشـ ــهرلهرنىڭ دەۋرىنـ ئهسـ

  .ئهھمىیهتكه ئىگه

  

                               

  :ئىزاھالر

  .بهت- 20مىللهتلهر نهشرىياتى،  ،»ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گىرامماتىكىسى«:خهمىت تۆمۈر①

  .بهت-21، مىللهتلهرنهشرىياتى، »امان ئۇيغۇر تىلى گىرامماتىكىسىھازىرقى ز«:خهمىت تۆمۈر②

 مىللهتـلهر قـۇر،-2  بىلگه قاغـان مهڭگـۈ تېـشى،)ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى(»ن ئابىدىلىرىۇئورخ«:ىنهكتاالت ت③

  .بهت-72ئاي، -3يىل-2009نهشرىياتى، 

  .ۇريانتىدى قوشۇمچىسىنىڭ بىر ۋار»ki-« قوشۇمچىسى »qï-« مهزكۇر مىسالدىكى④

⑤耿世民:“古代维吾尔文献教程”，“高唱回鹘王国时期诗歌（民歌）文献选集”，“思念情人”， 民族出

版社，2009 年 11 月第二次印刷。

 مىللهتـلهر قـۇر،-21،  كۈل تېگىن مهڭگۈ تېشى،)ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى(»ن ئابىدىلىرىۇئورخ«:تاالت تهكىن⑥
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  .بهت-72ئاي، -3يىل-2009نهشرىياتى، 

⑦耿世民:“古代维吾尔文献教程”，“乌古斯可汗传说”，民族出版社，2009 年 11 月第二次印刷

                                   

  :پایدىالنغان ماتېرىیالالر

  .، شىنجاڭ خهلق نهشرىیاتى»ئۇیغۇر تىلى تهتقىقاتى«):سابىق سوۋېت ئىتىپاقى(ناسلوف.م.ۋ) 1(

  .یىل-1987.، مىللهتلهر نهشرىیاتى»ھازىرقى زامان ئۇیغۇر تىلى گىرامماتىكىسى«:خهمىت تۆمۈر) 2(

  .ئاي-3یىل-2009، مىللهتلهر نهشرىیاتى،  )ئۇیغۇرچه تهرجىمىسى(»لىرىئورخۇن ئابىدى«:تاالت تهكىن) 3(

(4)耿世民:“古代维吾尔文献教程” ،民族出版社，2009年。

                                                                                                                

  ) 2008 (تهھۇرئابالجان یۈسۈپ :  تهھرىرى                                                                                                                   

  

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀  
  

  

  

تهسمىدى بېجىرمهك ئىش
  

  )ساتىرا(

  

  )2008( نۇر توختىقارى

  
  

  

  كهلمىدى، خهۋەر ھېچبىر تهلمۈرسهم ئۇزاق شۇنچه

  بهرمىدى، جاۋاب یابىر باشلىقالر ئېیتساممۇ دەرد

  كهممىدى، یېرىم بىرەر مېنىڭكى ئۆزگىلهردىن

  نهمدىدى، كۆزلىرىمنى ئهلهم بۇ قاتراپ توال

  .تهسمىدى بېجىرمهك ئىش ئهسلىدە بىلمهپتىمهن

  

  قایتتىم، سالپایغانچه قېتىم مىڭ باقتىم بېرىپ

  ئادىتىم، بولمىغاچقا مېڭىشقا ئىشىكته ئارقا

  ئادىشىم، ئهمهس باشلىق كىملىكم بولغاچ اپۇقر

  ئارمىنىم، ئۇلۇغ شۇ قهلبىمدىكى بولدىغۇ كۈل

  .تهسمىدى بېجىرمهك ئىش ئهسلىدە بىلمهپتىمهن

  

  كام، دەیدۇ رەسمىیهتلهر قېشىغا بارغاندا ھهر

  دەشنام،-دەككه یاغدۇرار كاتىپىمۇ چىراي مۇز

  ،»خام بوپقاپتۇ ئىشلىرىم «باشقىالردىن ئاڭلىسام

  نام، بىخهتهر قویۇپ بېرەركهنمهن بوالق ىزىلق

  .تهسمىدى بېجىرمهك ئىش ئهسلىدە بىلمهپتىمهن

  

  ئۆگهتتى، ماڭا خهقلهر دەپ چاال كۆرمىگهن ئىش

  ئۆسهتتى، تېز ئابرۇیۇڭ راسلىساڭ داستىخان بىر«

  »كۆچهتتى شهھهرگه چوڭ كهپهڭمۇ غېرىب یېزىدىكى

  تتى،ئۆچه نۇرۇم ۋىجدان دېسهم »ھه «گېپىڭالرغا

  .تهسمىدى بېجىرمهك ئىش ئهسلىدە بىلمهپتىمهن

  

  دەپ، راستالي داستىخانمۇ قاتىراپ باقتىم چېپىپ

  دەپ، باشالي ئاشخانىغا باشلىقنى ئۆتهر گېپى

  دەپ، تاشالي پۇرسهتته بۇ ئادەتنى ئۇقمىغان ئىش

  .دەپ باشال غا »ئاقساراي «باشلىقالر یاراتمىدى

 .تهسمىدى كبېجىرمه ئىش ئهسلىدە بىلمهپتىمهن

  )2006 (ئارتۇچى ئىسمائىل ئۆمهرجان: تهھرىرى
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بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا، ئالته تاغنىـڭ ئارقىـسىدىكى كىچىـك         

ئــۇ ھهر كــۈنى . بىــر كۆلنىــڭ بویىــدا بىــر بېلىقچــى ئــۆتكهنىكهن 

كۆلگه بېرىپ كونىراپ كهتكهن تورلىرىنى كۆلگه تاشالپ، تۇتۇپ 

. الى ۋە بهش بالىـسىنى باقىـدىكهن      كهلگهن بېلىقلىرى بىلهن ئایـ    

ــر كــۈن كهچ     ــپ، بى ــپ كېتى ــدىن چىقى ھهر كــۈنى ســهھهردە ئۆیى

بولغىچه كۆلگه نهچـچه قېـتىم تـور تاشلىـسىمۇ پهقهت بهش تـالال          

ــدىكهن  ــق تۇتاالی ــۆیىگه    . بېلى ــى ئ ــال بېلىقن ــۇ بهش ت ــى ب بېلىقچ

شــۇ . بــالىلىرى بىــلهن بىلــله غىزالىنىــدىكهن -، خوتــۇنئهكېلىــپ

نلهر ئۆتۈپتۇ، ئـایالر ئۆتۈپتـۇ، بېلىقچىنىـڭ بـالىلىرى          تهرىقىدە كۈ 

بېلىقچىنىــــــڭ . بارغانــــــسېرى چــــــوڭ بولۇشــــــقا باشــــــالپتۇ   

ئائىلىسىدىكىلهر بۇرۇنقىدەكال كۆلدىن تۇتۇپ كهلگهن بهش تال 

.بېلىق بىلهن كۈنلىرىنى داۋام قىلىپتۇ

ئـۇالر مۇشـۇ تهرىقىـدە تۇرمـۇش كهچۈرۈۋاتقـان كۈنلهرنىــڭ      

ایــالى كهچلىــك تامــاقنى یهپ بولغانــدىن    بىــرى، بېلىقچىنىــڭ ئ 

كېــیىن بېلىقچىنــى ھویلىغــا چاقىرىــپ، ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا مۇنــداق  

:پىچىرالپتۇ

قارىسىال دادىـسى، ھـازىرغىچه كۈنلـۈك یېمهكلىكىمىـزگه         -

ــى یهپ    ــال بېلىقنــ ــگهن بهش تــ ــۇپ كهلــ ــدىن تۇتــ ــىلى كۆلــ ســ

ۇ كېلىۋاتىمىز، بالىالر چوڭلىغانسېرى بىزنىڭمۇ، بالىلىرىمىزنىڭم    

یـا سـىلى كۆلـدىن    . دىغان بولۇپ قالـدى ۇیاتا توی -قورسىقى یېرىم 

ئـوقهت  -تۇتۇپ كېلىدىغان بېلىق ئاۋۇمىدى، یا بىزگه باشقا ئىـش        

كۆلــدىن ھهر كــۈنى تۇتۇلىــدىغان بېلىــق پهقهت بهش . چىقمىــدى

شــۇڭا بــالىلىرىمىزدىن ئىككىنــى تــاغ  . تــالال، بىــز بولــساق یهتــته 

ــلىۋېتى   ــپ، تاش ــسىگه ئهكىرى ــوپتىكهن ئىچكىرى ــسىلهمۇ ب . پ كهل

-بولمىسا بۇندىن كېیىن ھهممىمىـز ئـاچ قالىـدىغان ئوخـشایمىز،          

  .دەپتۇ

بېلىقچــى بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ ناھــایىتى خاپــا بولۇپتــۇ ۋە       

ــر مـــۇنچه كایىـــپ كېتىپتـــۇ     ــېكىن . خوتـــۇنىنى ئهیىـــبلهپ بىـ لـ

ئۇ یهنه ئۆزىنىڭ . بېلىقچىنىڭ خوتۇنىمۇ بۇ ئویىدىن ھېچ یانماپتۇ

  :ىتىپگېپىنى یورغىل

سىلى ئۇنداق دېـگهن بىـلهن، قالغانلىرىمىزنىـڭ بۇنـدىن           -

ــدەك قىلمــاي    كېیىنكــى تۇرمۇشــىمىز ئۈچــۈن ھــامىنى مهن دېگهن

بۇ .  دەپتۇ ۋە ئۈنسىز ھالدا كۆزلىرىدىن یاشالر تۆكۈپتۇ -بولمایدۇ،

  .گهپنى ئاڭالپ بېلىقچىمۇ جىمىپ كېتىپتۇ

هنـدە،  شۇ ئىش بولۇپ ئارىدىن یهنه بىـر قـانچه ھهپـته ئۆتك           

بىــر كــۈنى كهچلىــك تامــاقنى یهپ بولغانــدىن كېــیىن، بېلىقچــى  

شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ     . قورسىقىنىڭ تازا تویمىغانلىقىنى ھېس قىلىپتۇ    

بىــرلهپ سهپــسېلىپ قــاراپ چىقىــپ،  -بالىلىرىغــا یوشــۇرۇنچه بىــر 

بېلىقــتىن یهنه بولغــان بولــسا، یــېگهن    «ئۇالرنىــڭ كۆزىــدىنمۇ  

بىردىنال ئۇنىـڭ   . شنى سېزىپتۇ دېگهن مهنىدىكى تهلمۈرۈ  » بولساق

ــۇ ۋە ئویلىنىــپ تــۇرۇپ    ئېــسىگه خوتۇنىنىــڭ ھېلىقــى گېپــى كهپت

ــۇ  . قــاپتۇ ــوغرا تېپىپت ــى ت ــڭ گېپىن ــۇ خوتۇنىنى ــاخىرى ئ شــۇنداق . ئ

ئۇزۇنغـا  -قىلىپ، بېلىقچى بۇ بىر كېچه خوتۇنى بىـلهن ئۇزۇنـدىن   

ئــۇالر ئۇیــان ئــویالپ، بۇیــان ئــویالپ، مىڭبىــر  . مهسلىھهتلىــشىپتۇ

بېلىقچـى ئوتتـۇرانچى قىـزى بىـلهن        . ىكته بىر قارارغـا كهپتـۇ     تهسل

كىچىــك ئــوغلىنى تــاغ ئىچكىرىــسىدىكى ئورمانلىققــا ئهكىرىــپ،  

  .ئۇالرنى ئازدۇرۇۋېتىپ قایتىپ كهلمهكچى بولۇپتۇ

ئهتىسى چىڭقى چۈشته بېلىقچى ھېلىقى ئىككـى بالىـسىنى         

باال - ئاتا .یېتىلهپ، بىر قهپهسنى ئېلىپ، تاغقا قاراپ یولغا چىقىپتۇ       

ئۈچهیلهن پىیادە ئـۇزۇن یـولالرنى بېـسىپتۇ، بىـر چاغـدا ئـۇ یوغـان            

دەپ » الزىم بولىـدۇ، بـالىلىرىم    «تۇلۇم چاشقاندىن بىرنى كۆرۈپ     

قـاش قارایغـان چـاغ بولغانـدا،        . ئۇنى تۇتـۇپ، قهپهسـكه سـېلىۋاپتۇ      

باراقـسان  -بېلىقچى بۇ بۈك  . چوڭ بىر جىگدىلىككه یېتىپ كهپتۇ    

وغان بىر تۈپ جىگدىنىڭ ئۈسـتىگه چىقىپتـۇ ۋە         جىگدىلىكتىكى ی 

بار كۈچى بىلهن جىگدىنىڭ بىر چوڭ شـېخىنى بىـر قـانچه قېـتىم              

جىگــدە شــېخىدىكى قىزىرىــپ پىــشقان نــان  . قــاتتىق لىڭىــشتىپتۇ

ــۈپتۇ  ــداپ چۈشـ ــدىلهر یهرگه توكۇلـ ــى  . جىگـ ــدا بېلىقچـ ــۇ چاغـ بـ

  :بالىلىرىغا قاراپ مۇنداق دەپتۇ

ــكهن   - ــالىلىرىم، یهرگه چۈشـ ــۇچه  بـ ــدىلهردىن تویغـ جىگـ

ــالر  ــپ یهڭـ ــىلهرگه   . تېرىـ ــۇرۇپ سـ ــتىدە تـ ــدىنىڭ ئۈسـ مهن جىگـ

مهن . لــېكىن ھهرگىــز ئۈســتىگه قارىمــاڭالر. ئىرغىتىــپ بېــرىمهن

ــالىلىرىم«ســــىلهرنى چاقىرىــــپ  ــۈچه زادى » قــــاراڭالر بــ دېمىگــ

ــۈرمهڭالر،  ــشىڭالرنى كۆت ــۇ -بې ــاق   . دەپت ــاچ قورس بېلىقچىنىــڭ ئ

دېیىـشىپ، زوڭزىیىـپ ئولتـۇرغىنىچه      » ماقۇل، جـان دادا   «بالىلىرى  
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. یهردە چېچىلىپ تۇرغان جىگـدىلهرنى تېرىـپ یېیىـشكه باشـالپتۇ          

بېلىقچى بالىلىرىنىڭ یهردىن بېـشىنى كۆتـۈرمهي جىگـدە تېرىـپ           

یهۋاتقان ۋاقىتىدىن پایدىلىنىپ تۇلۇم چاشقان سوالنغان قهپهسنى       

ــاۋایالپ      ــتا ئـ ــۆزى ئاسـ ــۇپ، ئـ ــسىپ قویـ ــېخىغا ئېـ ــدىنىڭ شـ جىگـ

تۇلـۇم چاشـقان    . نىڭ یهنه بىر تهرىپىدىن چۈشۈپ كېتىپتـۇ      جىگدى

بۇیانغــا چــۆرگىلهپ -قهپهسـنىڭ ئىچىــدە توختىماســتىن ئۇیانــدىن 

-یۈگۈرۈپتۇ، بۇنىڭ بىلهن جىگدىنىڭ شـېخى لىڭىـشىپ، شـىلدىر         

بېلىقچـى بالىلىرىغـا تۇیـدۇرماي      . شىلدىر قىلىپ ئـاۋاز چىقىرىپتـۇ     

ئـۇ بىـر   .  مېڭىپتـۇ یهڭگىل قهدەم ئېلىپ، ئـۆیىگه قـاراپ   -یهڭگىل

ماڭمـایال كـۆزلىرىگه یـاش ئېلىـپ ئارقىـسىغا          -نهچچه قهدەم ماڭا  

قارىغۇدەك بولسا، بالىلىرى یهردىن بېـشىنىمۇ كۆتـۈرمهي        . قاراپتۇ

بـۇنى كـۆرگهن بېلىقچىنىـڭ یـۈرىكى       . جىگدە تېرىپ یهۋاتقـۇدەك   

بېلقىچى بۇ یهردىن یۈرەك پارىلىرىنى تاشـالپ       . ئېچىشىپ كېتىپتۇ 

لىقىنى سېزىپتۇ، بهكمۇ تاش یۈرەكلىك قىلغانلىقىدىن      كېتىۋاتقان

ــۇ بۇنىڭــــــدىن باشــــــقا چــــــارە  . ئــــــۆزىگه نهپرەتلىنىپتــــــۇ ئــــ

تاپالمىغانلىقىـــدىن تولىمـــۇ ئازابلىنىـــپ، كۆزلىرىـــدىن تـــارامالپ 

چــوڭ ئېلىــپ،  -یاشــالر تــۆككىنىچه یېنىــك قهدەملىرىنــى چــوڭ    

  .كهینىگه قایتا قاراپمۇ سالماستىن ئۆیىگه قاراپ یۈگرەپتۇ

ھېچنېمىنــى ســهزمىگهن بېلىقچىنىــڭ بــالىلىرى یهردىكــى     

بىر تالدىن تېرىپ ساپاقلىرىنى ئۈزىۋېتىـپ،      -جىگدىلهرنى بىر تال  

بېلىقچىنىــڭ بــالىلىرى . پــۈۋلهپال ئاغزىلىرىغــا ســېلىپ یېیىــشىپتۇ

بۇندىن بۇرۇن بۇنداق تهملىك نهرسىنى یهپ باقمىغاچقا، یهردىكى   

گـۈدەك چاققـانلىق بىـلهن      بىرىدىن تالىشىپ دې  -جىگدىلهرنى بىر 

  .كاپ قىلىپ، چاال قویماي تېرىپ یهپتۇ-كاپ

ئىنــى ئىككهیــلهن -ئاچــا. ئارىــدىن بىــر ئــاز ۋاقىــت ئۆتۈپتــۇ

ئۇالرنىـڭ قورسـاقلىرى   . جىگدىلهردىن خېلـى كـۆپ تېرىـپ یهپتـۇ       

ــۆڭلىگه   ــڭ ك ــۇ، ھهر ئىككهیلهننى ــى  «تویۇپت ــشقا بىزن دادام نېمى

. دېگهن خىیال كهپتـۇ   » ۇ؟چاقىرىپ، ئۆیگه كېتهیلى دېمهیدىغاند   

بىر دەمدىن كېیىن دادام بىزنـى چاقىرىـپ        «بېلىقچىنىڭ بالىلىرى   

ــاالر ــۇ » ق ــپ یهۋېرىپت ــسىنى تېرى ــۈنلهي  . دەپ، جىگدى ــراپ پۈت ئهت

قاپقارا تونغا پۈركهنگهن پهیتته، بېلىقچىنىڭ بـالىلىرى دادىـسىغا          

بىـرىگه  -لـېكىن ئـۇالر بىـر     . ئۆیگه كېتهیلى دېمهكچى بولۇشـۇپتۇ    

ــى دېیىـــشكه     ئىت ــۇ گهپنـ ــسىغا بـ تىرىـــشىپ، ھېچقایسىـــسى دادىـ

ــاپتۇ ــشىۋالغاندەكال  . پېتىنالمـ ــۇددى كېلىـ ــالىالر خـ ــدا بـ ــر چاغـ بىـ

باشــلىرىنى تهڭــال كۆتــۈرۈپ جىگــدە شــېخىغا قــاراپتۇ، لــېكىن بــۇ  

ئـۇالر كـۆزلىرىنى ئـۇۋۇالپ      . قاراڭغۇدا ئۇالر دادىـسىنى كۆرەلمهپتـۇ     

ــسىمۇ، ئۇالرن   ــان بولـ ــىنچىالپ قارىغـ ــۇنچه سـ ــۆزلىرىگه  شـ ــڭ كـ ىـ

ــه    ــقا نهرسـ ــتىن باشـ ــېخىدا قهپهسـ ــان جىگـــدە شـ ــشىپ تۇرغـ لىڭىـ

بېلىقچىنىــڭ بــالىلىرى نــېمه ئىــش بولغــانلىقىنى     . كۆرۈنمهپتــۇ

بىلهلـــمهي، دادىـــسىنى تاپالمىغـــانلىقتىن قورقـــۇپ ئـــۈن ســـېلىپ 

لــېكىن دادىــسىنى بــۇ جىگــدە  . جىگــدىگه یهنه قــاراپتۇ. یىغالپتــۇ

  .دەرىخىدىن زادىال تاپالماپتۇ

خىرى ئۇالر دادىسىنى ئىزدەپ باقماقچى بولۇپ، قاپقاراڭغۇ    ئا

بـۇ  . كېچىدە نىشانسىزال قویۇق جىگدىلىكته ئایلىنىشقا باشـالپتۇ      

كهڭرى كهتكهن جىگدىلىك بهكمۇ قاراڭغۇ ۋە ناھایىتى سۈرلۈك        

ھهمــمه تهرەپــتىن ھۇۋقۇشــالرنىڭ ئهنــسىز ھۇۋالشــلىرى،  . ئىــكهن

ــاۋازالر   ــداقتۇر قورقۇنچلـــۇق ئـ ــدىكهن یهنه قانـ .  ئاڭلىنىـــپ تۇرىـ

یىغـالپ ئـۈنلىرى   -بېلىقچىنىڭ بالىلىرى بهكال قورقۇپتـۇ، یىغـالپ     

ئـــۇالر ناھـــایىتى قورقـــۇپ قایاققـــا مېڭىـــشىنى  . پۈتـــۈپ كېتىپتـــۇ

بىلهلمهي تۇرغىنىدا، تۇیۇقسىزال یىـراق بىـر یهردىكـى غـۇۋا چىـراغ             

بۇ بهلكىـم ئادەملهرنىـڭ     «بېلىقچىنىڭ بالىلىرى   . نۇرىنى كۆرۈپتۇ 

دېیىــشىپ، ئاشــۇ » دىن چىققــان چىـراغ نــۇرى بولــسا كېـرەك  ئۆیىـ 

  .چىراغ نۇرى كۆرۈنگهن تهرەپكه قاراپ مېڭىپتۇ

ــۇق    ــپ، یورۇقل ــى تېزلىتى ــالىلىرى قهدەملىرىن ــڭ ب بېلىقچىنى

ــۇ   ــان تهرەپـــكه یۈگۈرۈپتـ ئـــۇالر تـــۈن قاراڭغۇســـىدا بـــۇ    . چىققـ

پهس یهرلهردىـن نهچـچه یهردە یىقىلىـپ،        -جىگدىلىكتىكى ئېگىـز  

. مۇشهققهتته ئۆتۈپتـۇ  -ردە قوپۇپ دېگۈدەك مىڭبىر جاپا    نهچچه یه 

-بىر ئاش پىشىم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېیىن، پۈتۈن بهدىنى چىلىق        

ــالىلىرى     ــڭ بــ ــكهن بېلىقچىنىــ ــۈپ كهتــ ــق تهرگه چۆمۈلــ چىلىــ

دېرىزىسىدىن چىراغ نـۇرى چېچىلىـپ تۇرغـان بىـر ئـۆیگه یېتىـپ              

جىنـدەك  . ئۇالر ھېچ ئىككىلهنمهیـال ئىـشىكىنى چېكىپتـۇ       . كهپتۇ

ۋاقىت ئۆتكهندىن كېیىن، بۇ ئۆینىـڭ ئىـشىكىنى سـېمىز بىـر ئـاق         

بېلىقچىنىـڭ بـالىلىرى بـۇ چـوڭ ئېیىقنـى كـۆرۈپ            . ئېیىق ئېچىپتۇ 

پېنى چىقىپ كېتىپتـۇ، ئېیىقمـۇ بـۇ ئىككـى ئـادەم بالىـسىنى              -جان

ئهسـلى ئېیىـق دوسـتى قىزىلبـاش ئالۋاسـتى          . كۆرۈپ ھهیـران قـاپتۇ    

بېلىقچىنىـڭ  . ىشىكىنى ئاچقـانىكهن  قایتىپ كهلدى دەپ بىلىپ، ئ    

جىـــم -بـــالىلىرى قورققىنىـــدىن كـــۆزلىرىنى چهكچهیتىـــپ، الم   

ــاپتۇ   ــپ قـ ــاراپ قېتىـ ــا قـ ــتىن ئېیىققـ ــا . دېیهلمهسـ ــق بالىالرغـ ئېیىـ

ــان  ــا زىیـــــ ــڭ ئۇالرغـــــ ــلىقنى، ئۆزىنىـــــ ــمهت -قورقماســـــ زەخـــــ

شۇنداقال بالىالرنى ئۆیگه باشالپ    . یهتكۈزمهیدىغانلىقىنى ئېیتىپتۇ 

وچاقنىڭ ئىچىـدىن كـۆمهچ نـاننى ئىـزدەپ تېپىـپ           ئهكىرىپ، تام ئ  

ــۇ   ــىقىنى تویغۇزۇپتـ ــڭ قورسـ ــۈزۈپ، ئۇالرنىـ ــا یېگـ ــق . ئۇالرغـ ئېیىـ

قىزىلباش ئالۋاستى قایتىپ كهلگهندە، بۇ بـالىالرنى یهۋېتىـشىدىن       

شۇنىڭ بىلهن بېلىقچىنىڭ بالىلىرىنى ئۆیدىكى چوڭ      . ئهنسىرەپتۇ

مهن ئـۈچ   «رغـا   ھهمـدە بالىال  . كاتنىڭ ئىچىـگه یوشـۇرۇپ قویۇپتـۇ      

قېــتىم چىقىڭــالر دېمىگــۈچه ھهرگىــز چىقمــاڭالر، ھېچنىمىنــى      

ئۇنىڭـدىن  . دەپ قاتتىق جېكىلهپتۇ  » ئویلىماي ھازىرال ئۇخالڭالر  

كېیىن ئېیىـق تـام ئوچـاقتىن كىچىككىـنه كـۆمهچ نـاننى ئىـزدەپ         

تېپىپ، ئۇنى ئۇۋاقالپ قىزىلباش ئالۋاسـتىنىڭ كارىۋىتىغـا چېچىـپ        

  .غا كېلىپ ئۇخلىغان بولۇپ یېتىۋاپتۇقویۇپ، ئۆزىنىڭ جایى

ــاش    ــیىن قىزىلبـ ــدىن كېـ ــت ئۆتكهنـ ــۇم ۋاقىـ ــدىن مهلـ ئارىـ

ــۇ ۋە ئىــشىكنى تاقىلــدىتىپ چېكىپتــۇ، بــۇ    ئالۋاســتى قایتىــپ كهپت

ــاش    ــپ، قىزىلبـ ــشىكنى ئېچىـ ــق ئىـ ــاق ئېیىـ ــان ئـ ــاۋازنى ئاڭلىغـ ئـ

  :ئالۋاستىغا

نېمىشقا بۇنداق كهچ كېلىسهن؟ یېرىم كېچىدە ئۇیقۇمنى  -

تهنه قىلىپ، ئۆیگه كىرگهندىن كېـیىن ئـۇنى        -دەپ تاپا  -؟بۇزۇپ

ئۇالر كىرىپال ئۇخالش ئۈچـۈن ئـۆز       . بالدۇر ئۇخالشقا ئالدىرىتىپتۇ  

بىر دەمدىن كېیىن قىزىلبـاش ئالۋاسـتى       . جایلىرىغا بېرىپ یېتىپتۇ  

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ چىراغنىمـۇ        . بالىالرىنىڭ ھىدىنى سـېزىپ قـاپتۇ     

  :ن قوزغىلىپال مۇنداق دەپتۇیاقماي تۇرۇپ، یاتقان یېرىدى

ــۇرىقى    - ــادەم پــــ ــدىن ئــــ ــاداش، ئۆیــــ ــق ئــــ ھهي، ئېیىــــ

ئېیىـــق جایىـــدىن مىـــدىرلىمایال زەردە . دەپتـــۇ –!كېلىۋاتىـــدىغۇ؟

  :بىلهن

ــاق   - ــسا مهن سـ ــادەم بولـ ــدۇ؟ ئـ ــۇرىقى كېلىـ ــادەم پـ نهدە ئـ

ــات   ــم ی ــارمهنمۇ، جى ــۇ–!قوی ــت   . دەپت ــاز ۋاقى ــر ئ ــدىن یهنه بى ئارى

ــیىن، قىزىلبــ  ــدىن كې ــدىن  ئۆتكهن اش ئالۋاســتى یهنه یاتقــان یېرى

  :مىدىرالپ

ــۇرىقى    - ــادەم پــــ ــدىن ئــــ ــاداش، ئۆیــــ ــق ئــــ ھهي، ئېیىــــ
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ــدىغۇ؟ ــۇ –!كېلىۋاتى ــۇرۇپ    . دەپت ــاچچىقالپ ت ــتىم ئ ــۇ قې ــق ب ئېیى

  :تېخىمۇ یۇقىرى ئاۋازدا

نهدە ئادەم پۇرىقى كېلىدۇ؟ بۇنداق گېپىڭنى قویۇپ، جىم       -

. دەپتۇ –!یات

ىزىلباش ئالۋاستىنىڭ قورسىقى   ق. یهنه بىر ئاز ۋاقىت ئۆتۈپتۇ    

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ یهنه       . ئېچىپ، بىـرەر نهرسـه یېمهكچـى بولۇپتـۇ        

  :ئېیىققا

. دەپتــۇ -ھهي، ئېیىــق ئــاداش، كــۆمهچ نــاننى یېمهیلىمــۇ؟  -

  :ئېیىق ماقۇل بولۇپتۇ ۋە قىزىلباش ئالۋاستىغا

ئۇنداق بولسا سـهن بېرىـپ تـام ئوچـاقتىن كـۆمهچ نـاننى               -

ــۇ -تېپىــپ كهل، ــاننى تېپىــپ  .دەپت  قىزىلبــاش ئالۋاســتى كــۆمهچ ن

  :كېلىشكه ئۇنىماپتۇ ۋە ئۇمۇ ئېیىققا

–ئۆزەڭ بېرىپ تام ئوچاقتىن كۆمهچ نـاننى تېپىـپ كهل،          -

بىرىگه كـۆمهچ نـاننى ئهكىلىـشنى بهس        -ئۇالر بىر . دەپ تۇرۇۋاپتۇ 

ئـاخىرى ئىككهیـلهن بىـرلىكته      . سېلىشىپ، خېلى ئۇزۇن تالىشپتۇ   

ــاننى ئه ــۆمهچ نـ ــق بېرىـــپ . كهلمهكچـــى بولۇپتـــۇبېرىـــپ كـ ئېیىـ

ــدۇرۇپتۇ  ــى یان ــپ   . جىنچىراغن ــدىغا كېلى ــڭ ئال ــام ئوچاقنى ــۇالر ت ئ

ئۇالر ئىزدەپتۇ،  . ئوچاقتىكى كۈلنى قوچۇپ، كۆمهچ ناننى ئىزدەپتۇ     

ئـۇالر  . ئىزدەپتۇ، لېكىن كۈلنىڭ ئىچىدىن كۆمهچ ناننى تاپالماپتۇ      

كىن تــام ئىنچىكىلىــك بىــلهن یهنه بىــر نهچــچه رەت ئىزدەپتــۇ، لــې

ــاننى زادىـــال تاپالمـــاپتۇ     ــاقتىن كـــۆمهچ نـ ــۆمهچ نـــاننى  . ئوچـ كـ

ــانلىنىپتۇ    ــتىن گۇم ــتى ئېیىق ــاش ئالۋاس ــانلىقتىن قىزىلب . تاپالمىغ

ئېیىقمـۇ  . دەپتـۇ » كۆمهچ نـاننى ئـوغرىلىقچه یهۋاپـسهن      «ئېیىقنى  

» كۆمهچ ناننى سهن ئوغرىلىقچه یهۋاپسهن    «قىزىلباش ئالۋاستىنى   

. ككىسى خېلى ئۇزۇنغىچه دەتاالش قىلىپتۇ    ئۇالر ئى . دەپ تۇرۇۋاپتۇ 

  :ئاخىرى ئېیىق

كۆمهچ ناننى كىم ئـوغرىلىقچه یهۋالغـان بولـسا، كـۆمهچ            -

ــیىم    ــاكى كى ــولى ی ــڭ ق ــۇۋاقلىرى ئۇنى ــڭ ئ ــرىگه -ناننى كېچهكلى

ئۇنىــڭ ئۇخلىغــان یېرىــدىن كــۆمهچ ناننىــڭ  . چاپلىــشىپ قالىــدۇ

 قـوغالپ   كىم یهۋالغـان بولـسا، ئـۇنى ئۆیـدىن        . ئۇۋاقلىرى چىقىدۇ 

  .دەپتۇ –!چىقىرىمىز، ھهرگىز ئۆیگه قایتىپ كهلمىسۇن

ــۇلۇپتۇ ۋە     ــاڭالپ قوشـ ــى ئـ ــۇ گهپنـ ــتى بـ ــاش ئالۋاسـ قىزىلبـ

ــۇ      ــېكىن ئ ــاراپتۇ، ل ــا ق ــان جایىغ ــڭ یاتق ــپ ئېیىقنى یۈگــۈرۈپ بېرى

ئارقىدىنال . یهردىن كۆمهچ ناننىڭ بىرەر تال ئۇۋىقىنىمۇ تاپالماپتۇ

 جایىغا بېرىپ قارىسا، ئۇ یهردە ئۇالر قىزىلباش ئالۋاستىنىڭ یاتقان 

ئۇشـشاق ئـۇۋاقلىرىنى   -چېچىلىپ تۇرغان كۆمهچ ناننىـڭ ئۇشـشاق     

كـــۆمهچ نـــاننى ســـهن «ئېیىـــق قىزىلبـــاش ئالۋاســـتىنى . كۆرۈپتـــۇ

دەپ قــاتتىق خاپــا بولۇپتــۇ ۋە قىزىلبــاش » ئــوغرىلىقچه یهۋاپــسهن

ئالۋاستىدىن قاتتىق رەنجىگهن قىیاپهتته ئۇنىڭ بۇ ئۆیدىن دەرھال 

شۇنداق قىلىپ ئېیىـق قىزىلبـاش ئالۋاسـتىنى        . وقىلىشىنى ئېیتىپتۇ ی

ــۇ  ــۇ  . ئۆیــدىن قــوغالپ چىقىرىپت ــالىلىرى ئهمــدى ب ــڭ ب بېلىقچىنى

  .ئۆیدە خاتىرجهم تۇراالیدىغان بولۇپتۇ

ــوغالپ    ــدىن قــ ــتىنى ئۆیــ ــاش ئالۋاســ ــق قىزىلبــ ــاق ئېیىــ ئــ

چىقارغاندىن كېیىن، بېلىقچىنىڭ ئىككى بالىسىنى ئۆزىنىـڭ ئـوۋ    

ئـــۇ ناھـــایىتى   . هتلىـــرى بىـــلهن بېقىـــپ چـــوڭ قىلىپتـــۇ     غهنىم

ــا، ھهم ئانــا    مېھرىبــانلىق بىــلهن بېلىقچىنىــڭ بالىلىرىغــا ھهم ئات

خـۇرام،  -بېلىقچىنىڭ بالىلىرى ئېیىقنىـڭ ئۆیىـدە خۇشـال       . بولۇپتۇ

ئوچاقلىق بولغۇدەك بولغانـدا ئېیىـق   -ئۇالر ئۆي. بهختلىك یاشاپتۇ 

-چىنىــڭ بــالىلىرى بىــرئۇنىڭــدىن كېـیىن بېلىق . ئۆلـۈپ كېتىپتــۇ 

بىــرىگه ھهمــدەم بولــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ جېنىنــى ئــۆزى جــان ئېتىــپ  

  .یاشاپتۇ

بېلىقچــى ئىككــى . ئهمــدى گهپنــى بېلىقچىــدىن ئــاڭالیلى

بالىسىنى تاغ ئىچكىرىـسىگه ئهكىرىـپ تاشـلىۋېتىپ كهلگهنـدىن      

كېیىن، یهنىال بۇرۇنقىدەك كۈندە ئاشـۇ كىچىـك كۆلـدىن بېلىـق            

كــۈنى كــۆلگه تــور تاشلىــسا، بهش تــال بېلىــق بىرىنچــى . تۇتۇپتــۇ

ئىككىنچى كۈنى كۆلگه تور تاشلىـسا، تـۆت تـال بېلىـق            . چىقىپتۇ

. ئۈچىنچى كۈنى تور تاشلىسا، ئـۈچ تـال بېلىـق چىقىپتـۇ           . چىقىپتۇ

شۇنداق قىلىپ بېلىقچى بۇ كۆلدىن كۈنـدە بىـردىن بېلىقنـى ئـاز             

كـونىراپ  ئالتىنچى كۈنى بېلىقچـى كـۆل بویىغـا كېلىـپ           . تۇتۇپتۇ

كهتــكهن تـــورنى یهنه كـــۆلگه تاشــالپتۇ، لـــېكىن بىرمـــۇ بېلىـــق   

بېلىقچى تورغا بېلىـق چۈشـۈپ قـاالر دېـگهن ئۈمىـدته             . تۇتالماپتۇ

بولۇپ، بىر كۈن كهچ بولغىچه توختىماستىن كۆلگه تـور تاشـالپ            

لىنىپتـۇكى، بىـر تـالمۇ    ىچاۋارالرال ئ-بېقىپتۇ، لېكىن تورغا ئهخلهت  

  .بېلىق تۇتالماپتۇ

چارچىغـان بېلىقچـى    -ېمىننى قاراڭغۇلۇق باسقاندا ھېرىپ    ز

ئۇ ئۆیگه قایتىپ كېلىـپ     . قۇرۇق تورنى كۆتۈرۈپ ئۆیىگه قایتىپتۇ    

  :خوتۇنىغا

ــسىت - ــېلىقالر   ! ھهي، ئىـــ ــدىكى بـــ ــۇ كۆلـــ ــلى بـــ ئهســـ

بىــز تــاش یۈرەكلىــك قىلىــپ  . بالىلىرىمىزنىــڭ رىزقــى ئىكهنــدۇق

قالرمـۇ تـۈگهپ   ئىككى بالىمىزنى تاشلىۋەتكهچكه، كۆلدىكى بېلى   

. جىگهر بالىلىرىمىزنى تاشلىۋەتمىسهك بولـۇپتىكهن    -جان. كهتتى

 -ئهمدى قانداقمۇ قىالرمىز؟ قانداق قىلىپ تۇرمـۇش كهچـۈرەرمىز؟        

ــۇ ــۇ     . دەپتـ ــاڭالپ بهكمـ ــى ئـ ــۇ گهپلهرنـ ــۇنى بـ ــڭ خوتـ بېلىقچنىـ

ئۇمـــۇ بـــالىلىرىنى ســېغىنىپ كـــۆز یېـــشى قىلىپتـــۇ،  . ئــازابلىنىپتۇ 

. لغانلىقىغـا ناھـایىتى پۇشـایمان قىلىپتـۇ    ئۆزىنىڭ بۇنداق ئویـدا بو   

ــراق  ــسىدىن باشــالپ بېلىقچــى یى ــپ، باشــتا  -ئهتى ــا چىقى یىراقالرغ

ــۇنى ئىـــشقا ســـالىدىغان   ــراق ئـ ــۇ، بىـ مهدىكـــارلىق قىلىـــپ بېقىپتـ

مهھهلله -ئامالسىزلىقتىن ئۇ مهھهللىمۇ. ئادەمنىڭ تایىنى بولماپتۇ

ــاپتۇ     ــپ ق ــا كىرى ــش یولىغ ــك قىلى ــارىالپ تىلهمچىلى ــى بېل. ئ ىقچ

  .مۇشۇنداق قىلىپ یۈرۈپ ئائىلىسىدىكىلهرنى بېقىپتۇ

ــایالر ئۆتۈپتــۇ  بىــر كــۈنى بېلىقچىنىــڭ  . كــۈنلهر ئۆتۈپتــۇ، ئ

تاشلىۋەتكهن قىزى ئۆیىدە تاماق ئېتىۋاتـسا، بىـر تىلهمچـى ئۇنىـڭ        

بېلىقچىنىـڭ  . ئۆیىنىڭ ئىشىكىنى قېقىپ، بىر پـارچه نـان تىلهپتـۇ         

. قىـپ تىلهمچىـگه بېرىپتـۇ     قىزى كاتتىن بىر پارچه نان ئېلىـپ چى       

بۇ چاغدا بېلىقچىنڭ قىـزى    . قایتا رەھمهت ئېیتىپتۇ  -تىلهمچى قایتا 

. تىلهمچىنىڭ یۈزىگه ئىختىیارسىز شۇنداقال بىـر كـۆز یۈگۈرتۈپتـۇ         

قىـز  . تىلهمچى ناننى خۇرجۇنىغا سېلىپ ئىشىك ئالدىدىن كېتىپتۇ     

بـــۇ ئـــادەم دادامغـــا ئهجهپ «ئـــۆیگه قایتىـــپ كىـــرگىچه ئىچىـــدە 

  .دەپ ئویالپتۇ» شایدىكىنائوخ

یهنه بىـــر نهچـــچه ھهپـــتىلهردىن كېـــیىن، بـــۇ تىلهمچـــى     

ئىككىنچى قېتىم بـۇ یهرگه كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ ئىـشىكىنى قېقىـپ         

 بېلىقچىنىڭ قىزى تىلهمچىگه ئىككى نـان       نۆۋەتبۇ  . نان تىلهپتۇ 

ئهھـۋال  -بېرىپتۇ، ھهمدە ئۇنىڭغا ناننى بهرگۈچه ئۇنىڭـدىن ھـال        

هیهردىن كهلگهنلىكىنى، ئائىلىسىدە قانچه جـان    ئۇنىڭ ق . سوراپتۇ

ــۇزۇن    ــك ئـ ــى قانچىلىـ ــشنى قىلغىلـ ــۇ ئىـ ــارلىقىنى، بـ ــڭ بـ ئادەمنىـ

تىلهمچى ئۆزىنىڭ ئىلگىرى بىر  . بولغانلىقى قاتارلىقالرنى سوراپتۇ  

كۆلـــدىن بېلىـــق تۇتـــۇپ ئائىلىـــسىدىكىلهرنى باقىـــدىغانلىقىنى، 

ــى، ئائىل    ــدە ئىكهنلىكىن ــۇ تهرىپى ــڭ ئ ــڭ تاغنى ــسىدە بهش ئۆیىنى ى
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كىشىنىڭ بـارلىقىنى، بىـر كـۈنلهردە كۆلـدە بېلىقالرنىـڭ تـۈگهپ             

كهتكهنلىكىتىن ئامالسىز تىلهمچىلىك قىلىۋاتقانلىقىنى سـۆزلهپ      

لېكىن نارەسىدە ئىككى بالىسىنى جاھاننىڭ قاتتىقچىلىق . بىرىپتۇ

  .كۈنلىرىدە چىدىیالمىغان ھالدا تاشلىۋەتكهنلىكىنى دېمهپتۇ

بـۇ گهپلهرنـى ئـاڭالپ بـۇ ئادەمنىـڭ دەل           بېلىقچىنىڭ قىزى   

ئۇ شـۇ كـۈنى   . دادىسى شۇ یاكى ئهمهسلىكىنى جهزملهشتۈرەلمهپتۇ    

ئىنىسى ئۇنىڭغا . كهچته ئىنىسىغا بۇ تىلهمچىنىڭ ئىشىنى ئېیتىپتۇ

كېلهركــــى قېــــتىم بــــۇ تىلهمچــــى كهلگهنــــدە، تامــــاق ئېتىــــپ  

كۈتىۋېلىشنى ھهمـدە ئـۆزى قایتىـپ كهلگـۈچه تىلهمچىنـى ئۆیـدە          

  .تۇپ تۇرۇشنى ئېیتىپتۇتۇ

ئارىدىن یهنه بىـر ھهپـته ئۆتكهنـدىن كېـیىن، بـۇ تىلهمچـى                     

بـۇ قېـتىم بېلىقچىنىـڭ قىـزى ئـۇنى ئـۆیگه            . یهنه بۇ یهرگه كهپتۇ   

تهكلىپ قىلىپتـۇ ۋە بىـر ۋاخ ئوخـشىغان تامـاق ئېتىـپ بېرىپتـۇ ۋە                

ئوغـۇل بـۇ   . ئىنىسى قایتىپ كهلگۈچه ئۇنى گهپكه تۇتۇپ تۇرۇپتۇ      

ــتىن    ئورم ــدا، ئېیىقـ ــۇش جهریانىـ ــوڭ بولـ ــدا چـ ــڭ ئهتراپىـ انلىقنىـ

پـات ئوۋغـا    -ئۇ پات . ئۆگىنىپ ماھىر ئوۋچى بولۇپ یېتىلگهنىكهن    

چىقىـدىكهن، تۈرلــۈك یــاۋایى ھـایۋانالرنى ئــوۋالپ كېلىــپ، ئــۆینى   

شۇڭا . جهرەن، بۇغا گۆشى ۋە تېرىلىرى بىلهن توشقۇزىۋېتىدىكهن

ئوغۇل بىر ئاش . ئىكهنئىنى ئىككىسىنىڭ تۇرمۇشى یاخشى     -ئاچا

ئىنىـــسى قایتىـــپ  . پىـــشىم ۋاقىتـــتىن كېـــیىن قایتىـــپ كهپتـــۇ    

-ئىنى ئىككهیـلهن بېلىقچىـدىن ئـۇنى      -كهلگهندىن كېیىن، ئاچا  

بېلىقچىمۇ كهچۈرمىـشلىرىنى   . بۇنى سوراپ مۇڭدىشىشقا باشالپتۇ   

  :قایتىدىن بایان قىلىپتۇ

ــڭ    - ــدىم، ئۆیىمىزنىـ ــان دادا ئىـ ــر كۆیۈمچـ ــلى بىـ مهن ئهسـ

ئهمگىكىــم بىــلهن -اپىــدىكى كۆلــدىن بېلىــق تۇتــۇپ، ئهجىــرئهتر

لــېكىن كۈنــدە . بــالىلىرىمنى بېقىــپ كېلىۋاتقــان ئىــدىم-خوتــۇن

ئارانال بهش تال بېلىق تـۇتقىلى بولىـدىغان بـۇ كۆلـدىن بىـر تـال                

بىـز بىـر ئـائىله یهتـته جـان          . بېلىقنىمۇ ئارتۇق تۇتقىلى بولمایتتى   

ــگهن بېل    ــۇپ كهلـ ــدىن تۇتـ ــۇ كۆلـ ــادەم مۇشـ ــپ  ئـ ــا غىزالىنىـ ىقتـ

بىـر كـۈنى خوتۇنـۇم ئهقلىـدىن ئېزىـپ          . كۈنىمىزنى ئۆتكۈزەتتۇق 

بالىمىزدىن ئىككىنى تاشـلىۋېتىپ كهلمىـسىله، قورسـىقىمىز بـۇ           «

دېگهنىدى، مهنمۇ خوتۇنۇمنىڭ گېپىگه » بېلىقالرغا تویمایدىكهن

كىرىپ، بالىلىرىمنى تاغنىڭ ئىچكىرىسىگه ئهكىرىپ تاشلىۋېتىپ، 

شۇنىڭ بىلهن ئۇزۇندىن بېرى    . الىق ئۆتكۈزدۈم سىز خات ۈكهچۈرگ

بىزنى بېقىپ كېلىۋاتقان كۆلـدىن تۇتىـدىغان بېلىقىممـۇ كۈنـدە           

بـالىلىرىم  . بىـر تالـدىن ئـازالپ، ھهپـتىگه بارمـاي تـۈگهپ كهتتـى       

ئوقىتىمىزمـۇ یـوق   -ئۇششاق ئىدى، ھهمـدە قىلغـۇدەك باشـقا ئىـش     

 یېگـۈدەك   كۈندە ئۈچ ۋاخ ئېچىپ تۇرىـدىغان بـۇ قورسـاققا         . ئىدى

بـۇ یوسـۇندا   . بىر نېمه تېپىش ئۈچۈن مۇشۇ یولغـا كىرىـپ قالـدىم    

ئۇالرمـۇ  . تۇرمۇشىمىزنى قامـداپ، بـالىلىرىمنىمۇ چـوڭ قىلىۋالـدىم        

ــۇ      ــڭ ئ ــېكىن بىزنى ــدى، ل ــدەك بول ــشىنى تۇتقى ــشنىڭ پې ــرەر ئى بى

شـۇنداق بولـسىمۇ بىـز تـاغ     . تهرەپلهردە قىلغىدەك باشقا ئىش یوق    

 تېرىقچىلىـق قىلغـان بولـساقمۇ، ھوسـۇل         باغرىغا بـوز یهر ئېچىـپ     

ئایالىم بالىلىرىم بىلهن ئۆیـدە  . پهقهت یاخشى بولماي كېلىۋاتىدۇ 

مېنىڭ بۇ ئىشنى . قېلىپ، یهنىال شۇ ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ

ــدى   ــالر بول ــۇزۇن یىل ــۇ ئ ــان  . قىلىۋاتقىنىمغىم ــدىن بۇی مهن ئۇزۇن

ىـر كـۈنى ئـۇالرنى      ھېلىقى ئىككى بـاالمنى ھایـاتتهكال ۋە ھامـان ب         

شۇڭالشـقىمىكىن ھـازىرغىچه    . تېپىۋالىدىغاندەكال ھېس قىلىمهن  

ئۇالرنى ھهر بىـر ئویلىغىنىمـدا      . یۇرت ئارىالپ یۈرۈپتىمهن  -یۇرتمۇ

ــشىپ كېتىــدۇ  ــاتتىق ئېچى ــۈرىكىم ق ــۈرەك  . ی ــدەك ی ھــېچكىم مهن

تىلهمچــى  -پارىلىرىــدىن ئایرىلىــپ، ھىجــران ئازابىغــا قالمىــسۇن،

ــشىدىن ئـــ  ــوۋاي بېـ ــۆزلهۋېتىپ،  بـ ــسمهتنى سـ ــاچچىق قىـ ۆتكهن ئـ

كۆز یاشلىرى ئاق ئارىلىغـان     . ئۆكسۈپ یىغالپ كېتىپتۇ  -ئۆكسۈپ

ســاقاللىرىنى نهمــدىۋەتكهن بــۇ بــوۋاي ئــازابلىق كهچۈرمىــشىنى      

سۆزلهشنى توختىتىشىغا، بېلىقچىنىڭ قىزى بىلهن ئوغلى ئۆزىنىڭ       

دادىـــسىنىڭ ھـــازىر ئالدىـــدا ئولتۇرغـــان مۇشـــۇ ئادەمنىـــڭ ئـــۆزى  

ئـــۇالر دادىـــسىنى سېغىنىـــشلىق . ىكهنلىكىنـــى جهزملهشـــتۈرۈپتۇئ

ــلۇق بېرىپتــۇ      ــۇرۇپ تونۇش ــلهن قۇچــاقالپ، یىغــالپ ت ــرى بى . مېھ

بوۋایمـۇ یــۈز بېرىۋاتقـان ئىــشالرغا بىـر ئىــشىنىپ، بىـر ئىــشهنمهي     

ــسىپتۇ    ــا بې ــالىلىرىنى باغرىغ ــدا ب ــان ھال ــازدىن  . گاڭگىرىغ ــر ئ بى

ــۇرۇپ، ئۆزىن  ــسهدەپ تـ ــۇ ئېـ ــیىن بېلىقچىمـ ــۈز  كېـ ــا یـ ــڭ ئۇالرغـ ىـ

ــدىغانلىقىنى ئېیتىــپ  » ســهۋەنلىكىمنى كهچــۈرۈڭالر «:كېلهلمهی

  :بالىلىرى یىغالپ تۇرۇپ دادىسىغا. دەپتۇ

ــسىله، دادا - ــداق دېمىـــ ــز  . ئۇنـــ ــىلىدىن ھهرگىـــ ــز ســـ بىـــ

بـاال ئـۈچهیلهن ئۆزئـارا قۇچاقلىـشىپ،        -ئاتـا . دەپتۇ -رەنجىمهیمىز،

  .ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا یىغالپتۇ

.  بالىـسىنى ئـۆیىگه باشـالپ بېرىپتـۇ        ئهتىسى بـوۋاي ئىككـى    

بېلىقچىنىڭ ئایالى ئـۇزاق یىلالردىـن بېـرى بـالىلىرىنى سـېغىنىپ،            

قىلغان خاتا ئىشىغا پۇشایمان قىلىپ یىغالپ، كۆزلىرى ئىششىپ،        

ئۇ یولدىشى باشالپ كهلگهن بـۇ      . ئاغرىیدىغان بولۇپ قالغانىكهن  

لىسىنىڭ ئىككى یاشنىڭ ئۆزلىرى تاشلىۋەتكهن ھېلىقى ئىككى با      

ــارام   ــدا كــۆز یاشــلىرى یهنه ت ــى ئاڭلىغىنى ــارام -شــۇ ئىكهنلىكىن ت

ــۈرەك پارىـــسىغا  . ئېقىپتـــۇ ــۇ ئىككـــى یـ ــڭ ئایـــالىمۇ بـ بېلىقچىنىـ

ئېسىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئهینى چاغدا بهكـال ئازغـانلىقىنى، بـۇرۇنقى          

ــوراپتۇ  ــشنى سـ ــۇ قىلىۋېتىـ ــالىقىنى ئهپـ ــسىنى  . خاتـ ــالىالرمۇ ئانىـ بـ

رنىڭ ھهممىــسى ئۆتــۈپ كهتتــى، بىــز بــۇرۇنقى ئىــشال«:قۇچــاقالپ

بېلىقچىنىـڭ ئۆیـدە قالغـان      . دېیىشىپتۇ» سىلهرنى بهك سېغىندۇق  

ــاخىرى    ــلىرىنىڭ ئــــ ــۇ قېرىنداشــــ ــۈچ پهرزەنتىمــــ ــى ئــــ ھېلىقــــ

ــاق   ــڭ ســــ ــدىن، ئۇالرنىــــ ــپ  -تېپىلغانلىقىــــ ــاالمهت قایتىــــ ســــ

ئىنـى ئىككهیـلهن ۋە   -ئاچا. كهلگهنلىكىدىن چهكسىز شادلىنىپتۇ  

ى ئۆیــدىكىلهرگه ســۆزلهپ بهرگىنىــدە بېلىقچــى بولغــان ۋەقهلهرنــ

شۇنداق قىلىپ ئۇزۇن یىلالردىن . بولسا، ئۇالر بهكمۇ ھهیران قاپتۇ

ئېیىق بېقىپ چوڭ قىلغـان     . كېیىن قېرىنداشالر یهنه جهم بولۇپتۇ    

ئانىسى ۋە قېرىنداشلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۆیىگه   -ئوغۇل بىلهن قىز ئاتا   

ئىناق -شىلىرى ئۆم شۇنىڭدىن باشالپ بىر ئائىله كى    . ئهكىلىۋاپتۇ

ــشلهپ، خۇشــال   ــشىپ ئى ــرلىكته تىرى ــۈپ، بى ــۇش  -ئۆت خــۇرام تۇرم

  .كهچۈرۈپتۇ

ــ  ــپ بهرگ قهشــقهر شــهھهر ســهمهن یېزىــسىدىن    : چىۈئېیتى
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ــادا ــارتۇق شــادلىقىدىنمۇ ۋىــسال دۇنی ــسا خۇشــاللىق ئ  بولمى

  !كېرەك

 نېمهتلىرىگه جهننهت ئانامنىڭ كهچته كۈنى قایتقان ئۆیگه

 بىر ئانام. ئېسىمدە یاتقىنىم ئهركىلهپ ئېتىكىدە تویۇپ، قانغۇچه

ــدەمابه یىــل یېــرىم ســىلىغاچ بېــشىمنى تهرەپــتىن ــا ینى  یــۈز یۇرتت

ــۈك بهرگهن ــایىلهرنى، كۆڭۈللــــ ــشلهرنى؛ ھېكــــ  یهنه ئۆزگىرىــــ

 بۈگـــۈن تېخـــى ســـېغىنغانلىقىنى، قانچىلىـــك مېنـــى ئۆزلىرىنىـــڭ

 ئىــشىك  رەت نهچــچه-نهچــچه  تهلمــۈرۈپ یولۇمغــا  ئهتىگهنــدىال

 ناھــایىتى ئهممــا ئــاددىي، تونــۇش ماڭــا چىققــانلىقىنى ئالــدىغا

 ساڭا ئوغلۇم،«. بېرىۋاتاتتى ئىخچامالپ بىلهن سۆزلىرى یېقىملىق

 ئایــان چۈشــلىرىمدە كۈچهیتىــدىغىنى ئهڭ سېغىنىــشىمنى بولغــان

 ماڭا كۈلۈمسىرەپ كىرگىنىڭدە چۈشلىرىمگه رەت ھهر! بولۇشۇڭ

 ئـۇزاق  شـۇنچه  سـېنى  قېـتىم  ھهر لېكىن،. كېلىسهن ئېچىپ باغاش

 ئـاۋازى  ئهزان كۈچلـۈك  مهزىننىـڭ  ئارزۇلىـساممۇ،  تۇرۇشنى تۇتۇپ

  »!ئهچىقىدۇ سۆرەپ قوینىدىن چۈش تاتلىق بۇ مېنى

 كۈنلهرنىـــڭ سېغىنىـــشلىق ئاشـــۇ كۆزلىرىـــدىن ئانامنىـــڭ

ــسىنى ــۆردۈم ئهك ــۇ،. ك ــڭ كۆردۈمی ــشىدىن یهنه ئانامنى  پۇچىلىنى

 تۈگىتىپ، گهپلهرنى ئاۋۇندۇرىدىغان كۆڭلىنى مۇنچه بىر قورقۇپ

  .تاشلىدىم كاڭغا ئۆزۈمنى كىرىپ ئۆیۈمگه

-یىـــراق ئـــاجراپ تهنـــدىن روھ دائۇخلىغانـــ ئىنـــسان ئانـــا،

 بىزنىـــڭ چۈشـــلىرىڭ ئاشـــۇ. دېیىـــشىدىكهن كېتىـــدۇ یىراقالرغـــا

 روھنىڭ دۇنیادا ؟!ئهمهسمۇ دەلىلى قوشۇلغانلىقىنىڭ روھىمىزنىڭ

 ئاشـــۇ ئانـــا، جېـــنىم ؟!بوالمـــدۇ ۋىـــسال ئۇلـــۇغ قوشۇلىـــشىدىنمۇ

 دۇئـا  ۋىـسالنى  بـۇ  تۇرۇپال، قانماي دىدارلىشىشقا چۈشلىرىڭدىكى

  !تېخى ئۇالیدىكهنسهن، ككهتىله ۋە

ــمهن ــا، بىلىـ ــدۈزلىرى ئانـ ــشلىرىڭنى كۈنـ ــدىم سېغىنىـ  ھىـ

ــىڭگهن ــۆڭلهكلىرىم، ســ ــسىز كــ ــۈرەتلىرىم جانــ ــارقىلىق ســ  ئــ

ــسهن ــشى مهن! باسىدىغان ــدىغان یاخ ــۈللهرنى كۆرى ــتىم گ  ھهرقې

 یۇیغان توزانالرنى-چاڭ یاپراقلىرىدىكى ۋە گۈل یاكى سۇغارغاندا

 كهتكهنـدەك  پۇلـۇ یۇی داغلىرىمـۇ  ھىجران قهلبىڭدىكى چېغىڭدا،

 دائىــم چىققىنىڭــدا، بېــشىغا بــۇالق ھهرقېــتىم! قاالمــسهن؟ بولــۇپ

 یادىڭغـا  چـاغلىرىم  سـهبىي  چىقىدىغان بىلله ئېسىلىپ پېشىڭگه

 قوشـۇلغاندا،  سـۈیىگه  بـۇالق  سۈپسۈزۈك دۇردانىلىرىڭ یاش یېتىپ

ــۇالق ــدىكى بـ ــال، بویىـ ــۈل مهجنۇنتـ ــاھالرمۇ-گـ ــپ گىیـ  مۇڭلىنىـ

 ســېغىنىش تهســهۋۋۇرلىرىم بــۇ مېنىــڭ! یــاق... ؟!ھه-نــدۇقالىدىغا

  !خاالس ئۇچقۇنىدۇر، تال بىر یالقۇنلىرىڭنىڭ

 ئهتراپىمغـــا  بولغىنىمـــدا  زاھىـــر  چۈشـــلىرىڭدە  مهن ئانـــا،

ــسېلىپ ــاقتىڭمۇ؟ سهپــ ــۇ بــ ــات، یهردە ئــ ــا، یــ ــق ئهممــ  یېقىملىــ

ــالىرىنى تهبهســسۇمالرنىڭمۇ ــسهن؟ زىی ــۇالرنى! كۆرگهن ــسهم ئ  دې

 كهلگۈسـىدىكى  سىرداشـلىرىم،  ئارمانداشـلىرىم،  نىڭمې ئۇالر! ئانا

ــ ــرىم پداش،ىكهس ــۇ! ھهمراھلى ــاڭا ئۇالرم ــشاش س ــان ئوخ  مېھرىب

ــڭ، ــۆیۈملۈك ئانىلىرىنىـ ــڭ-ئهل سـ ــارزۇ یۇرتىنىـ ــدلىرىنى-ئـ  ئۈمىـ

 سـېنىڭ  ئۇالرمـۇ ! ئهۋالدالر یۈرەك ئوت تاڭغان مهھكهم یۈرىكىگه

 لىرىمىزدىنۋىسال چۈشتىكى قېتىملىق ھهر شۇڭا،! ئانا بالىلىرىڭ

  !قویغىن قوشۇپ ئۇالرنىمۇ تىلهكلىرىڭگه ۋە دۇئا كېیىن،

 ئاشــۇ! قورقمــا كېتىــشىدىن بۇزۇلــۇپ چۈشــلىرىڭنىڭ ئانــا،

 بېغىـدا  رېئـاللىق  ئارمانلىرىڭنىـڭ  گـۈزەل  چۈشـلىرىڭنىڭ،  شېرىن

 بالىلىرىڭغـا  ئىشهن، ئوغلۇڭغا! ئىشهنگىن بېرىدىغانلىقىغا مېۋە

  !رئانىال جان! ئانا جان ئىشهنگىن
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 دېرىزەمنــى ئېچىــپ گــۈزەل ئانــا دىیارىمغــا     .تــاڭ ســهھهر 

یېڭـــى كۆتـــۈرۈلگهن   . ئىپتىخارالنغـــان ھالـــدا نهزەر تاشـــلىدىم  

مـۈلگهن بـۇ ئهزىـزانه زېمىنـدىكى        ۆقۇیاشنىڭ ئالتۇندەك نۇرىغـا چ    

ھهر بىــر مهۋجــۇدات، جۈملىــدىن ھهربىــر ســىقىم تــۇپراق، ھهربىــر  

ھهممىـسى شـۇنچه گـۈزەل ھهم       ....تېمىم سـۇ، ھهربىـر تـال گىیـاھ        

دىیارىمنىــڭ ھهربىــر قهدىمىــي خالتــا كوچىلىرىــدىن،  . ســۆیۈملۈك

قۇالق . ئاۋات رەستىلىرىدىن یېقىملىق بىر لىرىك كۈي یاڭراۋاتىدۇ    

ســالدىم، بــۇ كــۈي تهرەققىیاتقــا قهســىدە ئوقۇۋاتقــان، ئهنئهنىنــى   

، مېھماندوســـت قهشـــقهر   قهدىـــرلهپ كېلىۋاتقـــان ئهمگهكچـــان   

ــات     ــڭ ق ــۈرەك باغرىنى ــۈیى؛ ی ــاللىق ك ــڭ خۇش ــدىن -خهلقىنى قېتى

بۇ لىرىك كۈي مېنى ئىختىیارسىز    . ئوقچۇپ چىقىۋاتقان دىل كۈیى   

ھالدا ئانا دىیارنىڭ قوینىغا تارتتى، سىرتقا چىقىپ ئانا دىیارىمنىڭ 

ئىپــار ھىدىــدىنمۇ ئېــسىل بىلىنىــدىغان ســاپ، پــاكىزە ھاۋاســىدىن 

  .قېنىپ نهپهسلهندىم-قېنىپ

سـاددىلىق ۋە پـاكىزلىق     . قهشقهر كوچىلىرىـدا مېڭىـۋاتىمهن    

چىقىپ تۇرغان یېقىملىـق چىرایالرغـا قـاراپ، یۇرتداشـالرنىڭ ئـوڭ            

دېگهن چىرایلىق » ئهسساالمۇئهلهیكۇم«قولىنى كۆكسىگه قویۇپ 

ــاۋابهن   ــالىمىغا جـ ــساالم «سـ ــۇم ئهسـ ــۆیۈنۈش » ۋەئهلهیكـ دەپ سـ

  .ئىلكىدە مېڭىۋاتىمهن

بادام دوپپا، چىمهن دوپپا، . قهشقهر كوچىلىرىدا مېڭىۋاتىمهن

 ...گىلهم تاشـكهن، جىـیهك قـاداق، تاشـكهن دوپپـا، تهتىلـال دوپپـا              

ســـهنئهتلىك بــاش كىیىملهرنـــى  -بىرىــدىن نهپىـــس ھــۈنهر  -بىــر 

كىیىــشىپ ئهرلهر ئهركهكــلهرگه خــاس مهردانىلىــك ۋە ســاالپهت     

ھایـا بىـلهن یـول      - ۋە شهرم  ئایالالر ئایالالرغا خاس التاپهت   بىلهن؛  

ــاراپ      ــرىگه ق ــادىر ۋەكىللى ــڭ ن ــۈۋاتقان گــۈزەل ئهنئهنهمنى یۈرۈش

  .زۇرلىنىۋاتىمهنۇھ

ــۋاتىمهن ــدا  زوق . مېڭىـ ــا تىلىمـ ــس ئانـ ــلهن -نهپىـ ــوق بىـ شـ

ســــۆزلهۋاتقان مهردانه خهلقىمنــــى كــــۆرۈپ قهلــــبىم دېڭىــــزدەك 

پاراســهتكه بــاي خهلقىمنىــڭ نهمۇنىلىــك    -ئهقىــل. دولقۇنلىــدى

ــاق   قۇرۇلۇشــى  ــك ھېیتگــاھ جامهســى، ئاپ وجــا خبولغــان ھهیۋەتلى

ئۇلـۇغ  . زۇرالندىمۇمازىرىدەك قهدىمىي قۇرۇلۇشالردىن قانغۇچه ھ    

ئــالىم مهھمــۇد كاشــغهرىي، مۇتهپهككــۇر یۈســۈپ خــاس ھاجىــپ،   

ـــ  ، گۇمنــــامالردىن پهخىــــرلىنىش ئىلكىــــدە يئابـــدۇرەھىم نىزارىـ

-چهكـــسىز ئىپتىخـــار تۇیغۇســـىنى قهلـــبىمگه ســـىغدۇرالماي ئـــۆز

   .مانا، بۇ مېنىڭ ئهزىز یۇرتۇم.  ئۆزۈمگه خىتاب قىلىپ مېڭىۋاتىمهن

!قهشقهرىم-مانا بۇ پهخىرلىك ماكان، گۈزەل دىیار
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پویىزنىڭ بىـر خىـل رېتىمـدا چىقارغـان ئـاۋازىنى ئاڭلىغـاچ،        

یـۈرىكىم  . ن سىرتقا ئاغدۇردۇمكۆز نۇرلىرىمنى پویىز دېرىزىسىدى 

ــنالپ      ــا یېقىـ ــا یۇرتىمىزغـ ــۆیۈملۈك ئانـ ــا، سـ ــۈزەل ماكانىمىزغـ گـ

كهلگىنىمىزنى تۇیـدىمۇ قانـداق، ئېیتىـپ تۈگهتكۈسـىز بىـر خىـل             

ــۈدەك     ــاي دېگـ ــسىمگه پاتمـ ــۆكرەك قهپىـ ــدە كـ ــلۇق ئىلكىـ خۇشـ

ــته،   . ســـوقماقتا ــۇ پهیتـ ــان شـ ــىرتقا باققـ ــویىز دېرىزىـــسىدىن سـ پـ

ئۈنمىگهن قاقاسلىقالر ئایان بولـسا، گـاھ   كۆزۈمگه گاھ ھېچنېمه   

قۇمنى تىزگىنلهش ئۈچۈن توسۇلغان قاشاالر ۋە بهزىدە شۇ قۇرغاق         

مۇھىتتىمۇ قهددىنى تىك كۆتـۈرۈپ تۇرغـان، بـویى پاكـار بولـسىمۇ       

شۇنداق، .  ئۇلى چهبدەس یۇلغۇن كهبى ئۆسۈملۈكلهر ئایان بوالتتى

چه سۇسىز قاقاسلىق گهر! بۇ مېنىڭ ماكانىم، بۇ مېنىڭ ئانا یۇرتۇم

بولسىمۇ ۋە بهزىدە توپا ئۇچـۇپ تۇرسـىمۇ بـۇ مېنىـڭ ئۈچـۈن ئهڭ               

قىممهتلىك، مېنىڭ ئۈچۈن ھایاتىمدىن ئۆته قهدىرلىـك، ئاسـمانغا         

  !ئېتىلغان سالىیوتالردىن مىڭ ھهسسه چىرایلىق

ــا،    ــا توپىلىرىغ ــا مۇشــۇ ماكــاننى كــۆرمىگىلى، تۇتىی مهن مان

ىلى نهق بىر یىل بولـدى، مېھرىبـان   ئابىھایات سۇلىرىغا تهشنا بولغ 

ئانامنىڭ، ئاقكۆڭۈل دادامنىڭ، مېھماندوست خهلقىمنىڭ چېھرىنى      

  .كۆرمىگىلى ساق بىر یىل بولدى

بېیجىڭــدىن یولغــا چىققــان پــویىز قومۇلغــا یېقىنالشــقاندا،  

 .ئىــدىمخــۇددى ئۆیــۈمگه كهلگهنــدەك ھېســسىیاتقا چۆمــۈلگهن  

ز قهشـقهر بـېكهتكه ئـاز       ئهمدى ئۈرۈمچىدىن یولغـا چىققـان پـویى       

قالغاندا كـۆزگه چېلىقىـدىغان ئىـشچان خهلقىمىـز بهرپـا قىلغـان             

ــپچهكلهپ كهتتــى   ــاغنى كــۆرگهن ۋاقىتتــا باشــقىچه تې . ئانــارلىق ب

ــىز  مهكتهپــته . دەۋەتــتىم» !ئانــا، مانــا مهن كهلــدىم  «ئىختىیارس

 ئىمتىھانغا تهییارلىق قىلىـپ یـۈرگهن كـۈنلهردە دادام      مهۋسۈملۈك

قېرىنداشــلىرىم بىــلهن تېلېفونــدا كۆرۈشــۈپ تۇرغــان      ۋە باشــقا  

بولساممۇ، ئانامنىـڭ سـاالمهتلىكى یاخـشى بولمـاي دوختۇرخانىغـا           

مهن ھهر قېــتىم . كىرىــپ قالغاچقــا ئىزچىــل كۆرۈشــهلمىگهنىدىم

دادامغــا تېلېفــون قىلىــپ ئانامنىــڭ ئهھــۋالىنى ســورىغىنىمدا، دادام  

ىكىنــى، ئانامنىــڭ ماڭــا ئۆزىنىــڭ مهكتهپــته ئىــش ئورنىــدا ئىكهنل 

ئهھۋالىنىڭمــۇ یاخــشى ئىكهنلىكىنــى، مېنىــڭ زېھنىمنــى چاچمــاي  

تىرىشىپ ئوقۇشۇم كېرەكلىكىنى ۋە سىنىپ ھهیئهتلىك ۋەزىپهمنى 

ــشىم كېرەكلىكى  ــادا قىلىـ ــشى ئـ ــىیاخـ ــاپىالیتىنـ ــڭ .  تـ مهن ئۇنىـ

 ئۇنىـڭ سـۆزلىرى ماڭـا ئىلھـام         .سۆزلىرىدىن بهكمـۇ سـۆیۈنهتتىم    

ن چاغلىرىمــدا یېڭىــدىن كــۈچ تېپىــپ،  بــوالتتى، بوشىــشىپ قالغــا

مانا ئىمتىھاننىمۇ ناھـایىتى یاخـشى      «. تېخىمۇ یاخشى ئۆگىنهتتىم  

لىرىمنى ئانـام، دادامغـا كۆرسـىتىپ بىـر      ىبېرىپ كهلدىم، زەپهر مېۋ   

دېـــــدىم ئىچىمـــــدە ۋە ئىختىیارســـــىز » خـــــۇش قىلىۋەتمىـــــسهم

ــومكامدىكى ئالـــدىنقى مهۋســـۇم ئالغـــان ئوقـــۇش مۇكاپـــات      سـ

كـۆز جىیهكلىـرىم ئېچىـشقاندەك،      . نى سىالپ قویـدۇم   گۇۋاھنامهم

-یۈرىكىم تىتىرىگهنـدەك بولـدى، كـۆپ نهرسـه ئـۆگىنىمهن، ئاتـا           

ئانامدەك مىللهتپهرۋەر، مهرىپهتپهرۋەر، بىلىملىك ئـادەم بـولىمهن،        

ــدىن    ــل مهزگىلىـ ــشلىق تهتىـ ــسىدە، قىـ ــڭ تۈرتكىـ ــگهن ئوینىـ دېـ

  ...هسمۇ یهنه مهكتهپته دەرس تهكرارلىدىم ئهم،پایدىلىنىپ

مۇشــۇالرنى ئــویالپ تۇرغىنىمــدا پــویىز قهشــقهر بــېكهتكه      

ــدى ــپ كهلــ ــادان،  . كىرىــ ــۇرۇنال، چامــ ــتىن بــ ــویىز توختىماســ پــ

ــدىم    ــومكىلىرىمنى ئېلىــپ ئىــشىكنىڭ ئالــدىغا بېرىۋال ــویىز . س پ

ــاتتىم   ــشىغا ئ ــۆزۈمنى تې ــال ئ ــشى بىلهن ــر نهپهس  . توختى ــك بى یېنى

  .ئالدىم

ــان   ــالغىلى چىققـ ــى ئـ ــۇچىالرنى قارشـ ــوپى  یولـ ــشىلهر تـ كىـ

ئارىسىدىن بىر قاراپال دادامنى تـاپتىم، ئۇنىـڭ بېـشىغا كىیىۋالغـان          

بهسـتى،  -یارىشىملىق دوپپىسى، كانۋاي كۆڭلىكى، چهبـدەس بـوي   

  .مېھىر یېغىپ تۇرغان كۆزلىرى باشقىالردىن پهرقلىنىپال تۇراتتى

ئۆزۈمنى . دە، ئۆزۈمنى دادامنىڭ قوینىغا ئاتتىم-دېدىم-دادا،-

ــادىكى ــساندەك،ئهڭ بهختلىـــك دۇنیـ  ۋەتهن مېنىـــڭ  خـــۇددى ئىنـ

ــدىم   ــسىیاتتا ئى ــر ھېس ــدەك بى ــڭ  . قوینۇمدىكى ــا دادامنى قۇلىقىمغ

ــاالم « ــنىم بـ ــاالم، جېـ ــه   » بـ ــقا ھېچنهرسـ ــۆزىدىن باشـ ــگهن سـ دېـ

ــى ــپ،    . كىرمهیتت ــدىن چىقى ــڭ قوینى ــیىن دادامنى ــازادىن كې ــر ھ بى

ــۇم    ــوللىرىنى تۇتت ــاداق ق ــشقان، ق ــشقا پى ــڭ ئى ــا-ئۇنى  دە، چىرایىغ

دادامنىــڭ كۆزلىرىــدىن بىــر خىــل مــۇڭ چىقىــپ تــۇراتتى،  . بــاقتىم

دادامنى . قاپقارا قوي كۆزلىرىدىن ھهسرەت یاشلىرى تۆكۈلۈۋاتاتتى

ھېچقاچان كۆرمىگهن بىر ھالهتته كۆرۈپ كۆڭلـۈم بىـر قىـسمىال          

  .بولۇپ قالدى، كۆزۈمدىن تارامالپ یاشالر تۆكۈلدى

  .دەپ سورىدىم -دادا، ئانام قېنى؟ -

ــ - ــلهن     ئ ــانالر بى ــقا تۇقق ــارایلى، ئۆیــدە باش اۋۋال ئــۆیگه ب

ــاللىق بىـــلهن بـــاش   . دېـــدى دادام -ســـاقالپ قالـــدى،  مهن خۇشـ
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ــتىم   ــۈرۈپ كهت ــۆیگه ی ــلهن ئ ــگه . لىڭــشىتتىم ۋە دادام بى مهھهللى

كـویالرنى  -توپ كېتىشىپ بارغـان مهھهلـله   -یېقىنلىغانسېرى توپ 

الم، تىژلىـق   بـا «ھهممىـسى   . كۆردۈم، ئالدىغا بېرىپ ساالم قىلدىم    

ــهن بىزنىــڭ مهھهللىنىــڭ       ــشى ئوقــۇدۇڭ بــاالم، س كهلــدىڭ، یاخ

دېــدىیۇ، » رى، ئــالالھ بهختىڭنــى بهرســۇن، بهردەم قىلــسۇن ىــپهخ

ــدا      ــڭ ئۇچى ــۇرغاندەك، رومالىنى ــه یوش ــر نهرس ــدىن بى ــۇددى مهن خ

ــشتى  ــشىپ قېلى ــشىك  . كــۆزىنى سۈرۈتۈشــكىنىچه كېتى ــڭ ئى بىزنى

ڭ خاتا كېلىپ قالغانلىقىمنى    ئالدىغا كهلگهندە بولسا، یا ئۆزۈمنى    

یــا باشــقا كىــشىلهرنىڭ خاتــا كېلىــپ قالغــانلىقىنى بىلهلــمهي       

ئىشىك ئالدىدا بېشىغا ئاق سـهلله ئورىغـان، بـېلىگه ئـاق            . قالدىم

چىگىۋالغــان نۇرغــۇن ئهرلهر، ئــاق رومــال ئارتقــان، ئــۇزۇن چاپــان  

م پال ئىككى ئاچام بىلهن ئىنىمېنى كۆرۈ. كىیگهن ئایالالر تۇراتتى

. دە، مېنى قۇچاقلىغانچه ھۆڭرەپ یىغالپ كهتتى     -رەپ كهلدى یۈگ

بـۇ یىغـا زارىنـى ئـاڭالپ     . دادام ئىتتىكال بىزگه كهینىنى قىلىۋالدى   

سـىڭىللىرى دەرۋازىـدىن    -چىققان بولـسا كېـرەك، ئانامنىـڭ ئاچـا        

ــى ــشتى  -یۈگــۈرۈپ چىقت ــى ئارىغــا ئېلىــپ یىغــالپ كېتى ــۇ، بىزن . ی

شىلهرنىڭ ئارىـسىدىن ئانـامنى   ھاڭۋېقىپ تـۇرۇپ قالـدىم، ئـۇ كىـ     

ئىزدىدىم، تاپالمىدىم، كېـیىن بىلـدىمكى بىزنىـڭ ئـارىمىزدا یـوق        

بولغان، بىـز بىـلهن تهڭ یىغلىمىغـان ئانـام بىـز بىـلهن، بـۇ دۇنیـا             

ئانامنىــڭ ئاچىــسى رازىــیه . بىــلهن مهڭگۈلــۈك ۋىداالشــقان ئىــدى

ننى ھاممام بىر ئاق رومالنى بېشىمغا تاڭدى، بىر قـارا ئـۇزۇن چاپـا            

  .ئۇچامغا كىیگۈزدى

ــدە     ــلىرىڭنى گهرچه كۈن ــن قېرىنداش ــۆزۈڭ ســۆیگهن، چى ئ

كۆرمىسهڭمۇ، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭ، ئۇنىڭ ساغالم، بایاشات، 

خاتىرجهم یاشاۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ یاشىـساڭ بۇمـۇ سـهن ئۈچـۈن            

 ئهمما ئۆز قېرىنداشـلىرىڭدىن، قهدىردانلىرىڭـدىن    .بهخت ئىكهن 

ىــشتىنمۇ ئــۆته ئــازاب، ئهپــسۇسلىنىش بولمىــسا مهڭگۈلــۈك ئایرىل

  ...كېرەك

ــاق - ــا  ! یـ ــسىلهر، ئانـ ــان ئېیتىۋاتىـ ــىلهر یالغـ ــا مهن ! سـ ئانـ

 ھویلىغــا ،دە-دېــدىم –!مهن ســېنى یــوقالپ كهلــدىم  ! كهلــدىم

كۆزلىرىمـــدىن یـــاش تامچىلىـــسا، قهلبىمـــدىن قـــان  . یۈگـــۈردۈم

ــدە   ــدىن بوغۇۋاتقان ــر نهرســه ئىچى ــى بى ــاتتى، گېلىمن ك، تامچىالۋات

ئاچـام كهینىمـدىن    . مهیدەم زەھهر یۇتۇۋالغاندەك ئـاچچىق ئىـدى      

مهن ئۇنىـڭ   . یـۇ، مېنـى قۇچاقلىۋالـدى     -ھویلىغا یۈگۈرۈپ كىـردى   

قولـۇم شـۇ    -قولىدىن یۇلقۇنۇپ چىقىشقا تىرىشاتتىم، ئهممـا پـۇت       

ــاتمۇ، مهنــدە جــان بــارمۇ   یــوق -قهدەر ماغدۇرســىز، مهن ئــۆزۈم ھای

ر ھـازا ئېـسهدەپ یىغلىغانـدىن    بىـ . ئۆزۈمگىمۇ ئایان ئهمهس ئىدى   

كېیىن، باشقىالرنىڭ تهسهللىـسى ۋە مېھىرلىـك سـۆزلىرى ئاسـتىدا           

ئاچامنىـڭ مۈرىـسىدىن    . یـۇم یىغالشـقا ئۆتتـۈم     -ئاسـتا یـۇم   -ئاستا

ــڭ     ــشچان ئانامنى ــالدىم، ئى ــا نهزەر س ــۈرۈپ ھویلىغ ــشىمنى كۆت بې

ــۈچ ۋاخ یهم  ــدىن ئ ــویلىرىمىز،   -قولى ــاۋاش ق ــدىغان ی ــهك یهی خهش

ــشىكنىڭ  ــا   ئى ــڭ ۋاپاتىغ ــدا، خــۇددى ئانامنى ــدىكى قوتان ــوڭ یېنى ئ

ــۆزلىرىنى ماڭــا تىككىــنىچه       ــیه بىلدۈرگهنــدەك مۇڭلــۇق ك تهزى

ئانـام دان سـېلىپ بهرسـه پـاالقالپ ئۇچـۇپ، سـایراپ جىـم         . تۇراتتى

تۇرمایــدىغان كهپتهرلهرمــۇ ســامانلىقنىڭ ئۆگزىــسىدىكى پهغهزدە 

ىـدىكى ئانـام    ئاشخانا روجىكىنىـڭ یېن   . سۈكۈناتقا چۆمگهن ئىدى  

ئاناڭ ھىدىنى بىزگه قویۇپ كهتتى، كهل      «تېرىغان گۈللهر بولسا    

  ...دەۋاتقاندەك تۇیۇلۇپ كهتتى» یېنىمغا

ــیىن     ــقاندىن كېـ ــلهن مۇڭداشـ ــام بىـ ــپ ئاچـ ــۆیگه كىرىـ ئـ

 .بىلدىمكى، ئانام بىـز بىـلهن خوشالشـقىلى قىرىـق كـۈن بولۇپتـۇ             

 ئهگهر ئانــام مېنىــڭ ئۆگىنىــشىمگه تهســىر یهتكۈزىــدىغانلىقىنى، 

یاخشى كۈننىڭ یامىنى بولۇپ قالسا، مېنى خهۋەرلهندۈرمهسلىكنى       

ئاچام ماڭـا   . ئاالھىدە تاپىالپتۇ ۋە ماڭا بىر پارچه خهت قالدۇرۇپتۇ       

مېھرىبـان ئانامنىـڭ    . خهتنى تۇتقۇزغاندا قوللىرىم تىترەپ كهتتـى     

خهتنــى . خېتىنــى یــۈرىكىمگه باســقانچه ئۈنــسىز یــاش تۆكتــۈم     

ىم یاشقا تولۇپ، ھېچنېمىنى كۆرەلمهي قالدىم، ئاچقىنىمدا كۆزلىر

  :ئاچام ماڭا خهتنى ئوقۇپ بهردى

  ساالم خهت

قهدىرلىك قىزىم، یاخـشىمۇسهن؟ ئۆگىنىـشىڭ قانـداق؟ مهن       

ــدىنى     ــڭ ئۈمى ــڭ ۋە داداڭنى ــۇم مېنى ــشىنىمهن، ســهن چوق ــاڭا ئى س

ــسهللىك  . ئاقلىیاالیـــسهن ــڭ كېـ ــسام، مېنىـ ــۆز ئاچـ ــدىن سـ ئۆزۈمـ

. یان، بهلكىم سېنى كۆرەلمهسلىكىم مۇمكىنئهھۋالىم ئۆزۈمگه ئا

ــدار      ــۈنىمهنكى، دىـ ــدىن ئۆتـ ــلهن ئالالھـ ــدۋارلىق بىـ ــا ئۈمىـ ئهممـ

  .كۆرۈشۈشكه نېسىپ بوالرمىز

قهدىرلىك قىزىم، سهن مهیلى ئهخالق جهھهتتىن بولسۇن ۋە 

یاكى ئۆگىنىش جهھهتـتىن بولـسۇن مېنىـڭ كـۈتكهن یېرىمـدىن            

-ق، بىلىملىـك، شـهرمى    سېنىڭدەك ئهخالقلىـق، غۇرۇرلـۇ    . چىقتىڭ

راستىمنى . ھایالىق بىر قىزىم بولغانلىقىدىن بهكمۇ پهخىرلىنىمهن

ئېیتــسام، ئــۆز ئــانىلىق مهجبــۇرىیىتىمنى ئــادا قىاللمــاي دۇنیــادىن   

كېتىــشتىن بهكمــۇ قورقــاتتىم، ئهممــا ســىلهر مېنىــڭ كــۈتكهن       

یېرىمــدىن چىقــتىڭالر، ھهقىقىــي ئۇیغــۇر قىزىغــا الیىــق یېتىــشىپ 

ــتىڭالر، ــۋە رازى چىق ــڭ مهرتى ــىلهردىن مى ــدى  .  مهن س ــىلهر ئهم س

ــالر،      ــۆرمهت قىلىڭــ ــوڭالرنى ھــ ــۇڭالر، چــ ــزى بولــ ــڭ قىــ ئهلنىــ

ــززەت قىلىڭــالر  ــى ئى ــاتىم قىــسقا  . كىچىكلهرن ــڭ ھای گهرچه مېنى

ــشالرنى،      ــشلىك ئى ــشقا تېگى ــۈر قىلى ــر ئۆم ــا بى ــر ئان ــسىمۇ، بى بول

ــدىم    ــادا قىاللى ــشى ئ ــدا یاخ ــۇرىیىتىمنى ھهر ھال ــىلهرنىڭ. مهجب  س

بۇنىڭدىن كېیىنمۇ مېنى یهرگه قارىتىدىغان ھېچقانداق بىر ئىـش     

  .قىلمایدىغانلىقىڭالرغا ئىشىنىمهن

ئېسىڭدىمۇ قىزىم؟ كىچىك ۋاقتىڭدا بىرەر ناتوغرا ئىشالرنى 

ــالپ    ــڭ، تۈزەلمىـــسهڭ، یىغـ ــدا بوالتتىـ ــۈزۈمهك كویىـ ــهڭ تـ كۆرسـ

. مهن سېنىڭ ئاشۇ قىلىقلىرىڭدىن تولىمۇ سۆیۈنهتتىم     . كېتهتتىڭ

دېگهنـدەك، ئـۇ ئىـشالر سـېنىڭ        » ئویغاق قهلبتىن چىقىـدۇ   -یاش«

مانا نهچچه كـۈن بولـدى، سـېنىڭ        . ۋىجدان تارازاڭنىڭ ئۇلى ئىدى   

ــاي ئهۋەتــكهن    ــدىنقى ئ ــاكى ئال ــالىلىق رەســىمىڭدىن تارتىــپ، ت ب

یېنىـشالپ تویمـاي كـۆردۈم،      -خېتىڭ ۋە رەسـىملىرىڭغىچه یېـنىش     

 جېنىم قىـزىم، ئىنـسان      .بهزىدە سائهتلهپ تىكىلىپ قاراپ كهتتىم    

-ســاق ۋاقتىڭــدا قهدرىــگه یهتمىــگهن ھایاتنىــڭ قهدرىــگه ئــاغرىق

ــگهن     ــگه یهتمى ــسهن، قهدرى ــدا یېتىدىكهن ــۇپتىال بولغان ســىالققا م

ــدىكهن  ــدا یېتى ــگه ئایرىلغان ــزىم، . كىــشىلهرنىڭ قهدرى ــنىم قى جې

  ...یۈرىكىم چىدىمایۋاتىدۇ

لهشكۈسى قىزىم، داداڭنىڭ ھالىدىن ئوبدان خهۋەر ئال، سۆز      

پهخىرلىـك  . كهلگهندە مۇڭداش بول، یول یۈرگهندە یولـداش بـول     

ئانىسىزالرغا ئانـا  . سىزالرغا باال بول، مېھرىڭنى بهر    ىبال.  بول قىزى

ھهرگىزمۇ كۆڭلۈڭنى یېرىم   . چاقىسىزالرغا ئىگه بول  -بول، ئىگه 

سهن بىـر  . قىلما، مېنىڭ چهبدەس قىزىم، مېنىڭ غهیرەتلىك قىزىم      

ــاش تۆكــ   ــرە ی ــدۇ  قهت ــڭ كهررە ئازابلىنى ــنىم مى ــڭ جې . سهڭ، مېنى

  !ئۆزۈڭنى ئاسرىغىن

  . سېنى سۆیۈپ ئاناڭدىنــ                                    
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بـــۇ خهتنـــى ئـــاڭالپ یهنه یىغالشـــقا، ئانامنىـــڭ روھىنـــى     

قورۇندۇرۇشقا ھېچ جۈرئهت قىاللمىدىم، ئۈنۈم ئىچىمگه چۈشـۈپ        

جېـنىم ئانــا،  : ا قىلــدىمكىقهلبىمــدە ئانامغـا شــۇنداق نىـد  . كهتتـى 

خاتىرجهم بول، سـېنىڭ یـۈزۈڭنى یهرگه قارىتىـدىغان ھېچقانـداق           

ــۇ       ــسى بــولىمهن، تېخىم ــڭ بالى ــش قىلمــایمهن، مهن ئهلنى ــر ئى بى

  !تىرىشىپ ئۆگىنىمهن

)2008 (ھرۇلالھ تهۋەككۈلېم:  تهھرىرى                    

  

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀  

ریۇمۇرال

  

  

  خاتا بولۇپ قالدى
ــت      ــر یىگىــ ــگهن بىــ ــورۇق كهلــ ــز، ئــ ــۈنى ئېگىــ ــر كــ بىــ

ساتىراشــخانىدىن چىقىــپ، مۈرىــسىگه چۈشــۈپ تۇرغــان ئــۇزۇن      

  .چاچلىرىنى سىلكىگىنىچه كوچىدا كېتىپ باراتتى

ــشىپ     ــدىن ئهگىــ ــڭ كهینىــ ــاش ئادەمنىــ ــۇرا یــ ــر ئوتتــ بىــ

 . ماڭغانلىقىنى سهزگهن یاش یىگىتنىڭ ناھایىتى ئاچچىقى كهلدى

ــا      ــڭ یېنىغ ــاش یىگىتنى ــادەم ی ــلىق ئ ــۇرا یاش ــدە، ئوتت كۈتۈلمىگهن

  :كېلىپ، تۈزۈت قىلغان ھالدا

سىزنىڭ ئارقا تهرەپتىن قارىغاندىكى باش سۈرىتىڭىز بهك  -

چىـــرایلىقكهن، رەســـىمگه تارتىۋېلىـــپ ســـودا ئېالنـــى ئۈچـــۈن       

بــۇنى ئاڭلىغــان یــاش یىگىــت    . ېــدىد -ئىشلهتــسهم بوالمــدۇ؟ 

  :ان ھالداناھایىتى خۇشال بولغ

دېمىسهم سىز چوقۇم چاچ پاسونى -دېسهم. بولىدۇ، بولىدۇ -

ئوتتـۇرا یاشـلىق ئـادەم بېـشىنى        . ېدىد -الھىیىلىگۈچى، توغرىمۇ؟ 

  :چایقاپ

  . دېدى-،یاق، مهن پول سۈرتكۈچ ساتىمهن-

  

  كىم ئهڭ قالتىس؟
ــسور مـــۇنبهردە دەرس ســـۆزلهۋېتىپ،      ــر كـــۈنى پىروفېسـ بىـ

ــڭ بىرەرىنىڭمــ  ــانلىقىنى   ئوقۇغۇچىالرنى ــاي ئولتۇرغ ــاتىرە یازم ۇ خ

  :بایقاپ، ئالدىنقى رەتته ئولتۇرغان ئوقۇغۇچىدىن

ــۇنالر قانـــداق   - ــاتىرە یازمىـــساڭ، مهن ســـۆزلىگهن مهزمـ خـ

ــدۇ؟  ــسىڭدە تۇرى ــورىدى -ئې ــۈپ  . دەپ س ــدا كۈل ــۇچى مىیقى ئوقۇغ

  :قویۇپ، یانچۇقىدىن بارماق دېسكىنى ئېلىپ

ېـــــیىن مـــــۇئهللىم، مهنـــــدە بـــــۇ بـــــار، بىردەمـــــدىن ك  -

تىپ، ىپىروفېسسور بېشىنى لىڭش  . دېدى -ۋالسامال بولىدۇ، ۈكۆچۈر

  :باشقا ئوقۇغۇچىالردىن

دەپ -بارمــاق دېـــسكا ئهكهلگهنــلهر قـــول كۆتـــۈرۈڭالر؟   -

سورىشى بىلهن، سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى دېگـۈدەك       

ــۈردى ــز  ېروفىپ. قـــول كۆتـ ــر قىـ ــان بىـ ــۆزئهینهك تاقىغـ ــسور كـ سـ

ەتته قىمىر قىلماي، ئولتۇرغانلىقىنى كـۆرۈپ،      ئوقۇغۇچىنىڭ ئارقا ر  

  :سورىدى

  مه ئهكهلمهپسىزغۇ، سىز قانداق قىلىسىز؟ېسىز ھېچن -

  :ھېلىقى قىز ئورنىدىن تۇرۇپ

مۇئهللىم، ئاۋارە قىلىدىغان بولدۇم، دەرستىن چۈشـكهندە        -

 QQمغا ئهۋەتىپ بهرگهن بولـسىڭىز،      رىQQلېكسىیه مهزمۇنىنى   

  ! ەپ بېرەينومۇرۇمنى سهل تۇرۇپ د

  

  ئادەم ئىشلهتكۈچى ئورۇن
ــشغا پۈتۈشــۈپ، ئــۇزاق   -بىــر جــۈپ ئاشــق  مهشــۇق تــوي قىلى

  :ئۆتمهي قىز یىگىتتىن سوراپتۇ

راســتىڭىزنى ئېیتىــڭ، ســىز بــۇرۇن قــانچه قىــز بــاال بىــلهن  -

  یۈرگهن؟

  :یىگىت ئوڭایسىزالنغان ھالدا

جىققۇ ئهمهس، خهق قانداق بولسا، بىزمۇ شۇنداق بولـدۇق    -

  .شۇ

  :ارقىدىنال قىزئ

ــانچه؟ - ــستاپتۇ -دەڭه زادى قـ ــاز   . دەپ قىـ ــر ئـ یىگىـــت بىـ

  :ئویالنغاندىن كېیىن

بىـــر قىـــز بـــالىنى بىـــر مهكـــتهپكه ئوخشاتـــساق، مهنمـــۇ   -

كۆپچىلىككه ئوخشاش ئاۋال یهسلى، ئاندىن باشـالنغۇچ، ئوتتـۇرا         

ــستىر،      ــۇالپ، یهنه ماگىـ ــتهپ، ئۇنىڭغـــا ئـ ــتهپ، ئـــالىي مهكـ مهكـ

ئــادەم «ۇم، ئاخىرىــدا ســىز بىــلهن تونۇشــۇپ،  دوكتــورغىچه ئوقــۇد

  .نى تاپتىم»ئىشلهتكۈچى ئورۇن

  

  قىلىش ئهندىشه كېیىنلىكىدىن   

 یىللىققـا  ئـۈچىنچى  باشـالنغۇچ  ئهمـدى  ئاكىـسى  كۈنى، بىر

ــان ــسىغا چىقق ــاق ئۇكى ــدىغان یاخــشى قىلىــپ، چاقچ ــز كۆرى  قى

   .سورىدى یوقلىقىنى بار دوستىنىڭ

ــاپهتته، تهمكىــن ۋە سىئۇكىــ دېــدى -بــار، ئهلــۋەتته - -قىی

ــۇ، لــېكىن . بۆلىنىــدۇ ئىككىــگه دەپ ســىرتى ۋە ئىچــى مهكــتهپ ب

  قایسىسىكىن؟ سوراۋاتقىنىڭ سېنىڭ

 كۆڭلىـدە،  ئۆزگىرىـپ،  چىرایـى  ئاكىـسىنىڭ  ئاڭلىغان بۇنى

 ۋە ئویلىـدى  دەپ كېتىپتـۇ،  بوپ یامان ھهقىقهتهن بالىالر ھازىرقى

  :ئۇكىسىدىن

 قىز كۆرىدىغان یاخشى ىكىئىچىد مهكتهپ سهن ئۇنداقتا -

  باققىنه؟ دەپ بالىنى

 ئوڭایسىزالنغان چىمىلدىتىپ، كۆزىنى ئۇكىسى -،لېكىن -

  :ھالدا

  !جۇمۇ بار سىنىپ سهككىز یىللىقتا بۇ بىزنىڭ -
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  !مهن زادى كىم؟ مهن نېمه ئىش قىلماقچى؟

بېشىم قاتتىق ئاغرىپ كهتتى، تىنىقلىـرىم یېتىـشمهیۋاتىدۇ،        

ــاتونۇش بىــر یهردە    خــۇددى یامــان چــۈش كۆرگهنــدەك، خــۇددى ن

  ...تېڭىرقاپ قالغاندەك

ىـق  چهلهڭگۈش ۋە مـۇدھىش پـۇراقالر ئارىـسىدا پهقهتـال تىن          

ئااللمــــاي قالــــدىم، چىداشــــقا تــــاقىتىم قالمىــــدى، ئـــــاخىرى      

  ...كىیىملىرىمنى یىرتىپ تاشلىدىم

ــۋاتىمهن   ــېمه ئىـــش قىلىـ ــۇ پهیىتـــته مهن زادى قهیهردە، نـ شـ

توغرا، مهنـدە مـېڭه،     . دېگهنلهرنى ئویالشقا ئاجىزلىق قىلىۋاتاتتىم   

  ؟!تهپهككۈر دېگهن نهرسىلهر بولغانمىدى

هھرۇم قالغان مىسالى باشـسىز     ردىن م ۇمهن خۇددى تهپهكك  

رسـىز ھایـات یاشاشـقىمۇ      ۇتهپهكك: سوقرات ۋارقىرىماقتا ...بىر تهن 

  ! ئهرزىمهیدۇ

نىھـایهت،  ! بېشى یوق ئادەمنىـڭ یاشىیالىـشى مۇمكىنمىـدى؟       

ــوق، ھ ــۈرى یـ ــېمه  ىچنېتهپهككـ ــادەمنى نـ ــان ئـ ــى ئویلىیالمىغـ مىنـ

  !دېگۈلۈك؟

لىمهن، مىنى ئویلىمىـدىم دېـسهم خاتاالشـقان بـو        ىمهن ھېچن 

  ...ھېچبولمىغاندا دوراشنى بولسىمۇ ئویالۋاتىمهنمىكىن

 ئهمـــدى، ئهتراپىمـــدىكىلهرگه نهزەر سېلىـــشقا باشـــلىدىم، 

قاراپ ئانچه ھهیرانمۇ قالمىدىم، چۈنكى ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى مهن       

كىیىملىــرى یىرتىلغــان، چــاچلىرى ... بىــلهن ئوخــشاش دېگــۈدەك

بىـرى بىـلهن    -ىمنىڭ بىـر  ھېچك... پاخپایغان، چىرایلىرى تاتارغان  

كارى یوق، ئالدىراش ھالدا یوللىرىنى داۋام قىلماقتا ئىـدى، ھهتتـا           

بىكـار  ... بىرىگه قارىغۇدەكمۇ ۋاقتى یوقتهك، بهكال ئالدىراش   -بىر

لېكىن ئۇالر نېمىشقا شۇنداق ...قاراپ تۇرغان مهنال بولسام كېرەك   

  !ئالدىراش؟

ىقىنى بایقىدىم، تۇرۇپال، ئۇالرنىڭ یهنه مهن بىلهن ئوخشاشل

ــدى    ــسىدىن ئى ــسان تائىپى ــا ئوخــشاشال ئىن ــۇ ماڭ . چــۈنكى ئۇالرم

  ...ئۇالرنىڭ زادى نېمىگه ئالدىراشلىقىنى سورىغۇم كهلدى

سورىدىم، بىراق نېمه دېگهنلىكىنى پهقهتال چۈشىنهلمىدىم،       

ــدىممۇ؟     ــپ قال ــا كېلى ــاتونۇش جایغ ــر ن ــا ، مهن راســتىنال بى ئهجهب

نى دەپ كالدىرالۋاتاتتى، ئاۋازى تۇرۇپ     ئالدىمدىكىسى بىر نېمىلهر  

كالىنىڭ مۆرىشىگه ئوخشىـسا، تـۇرۇپ یولۋاسـنىڭ خىرىلدىـشىغا،           

تــۇرۇپ چوشــقىنىڭ چىرقىرىــشىغا ئوخشىــسا، تــۇرۇپ قۇشــقاچنىڭ 

بۇالر زادى قانداق ئادەملهر بولغىیتتى؟     ... ۋىچىرلىشىغا ئوخشایتتى 

  !مهنچۇ؟

شلىدىم، ئۇالرغا   یهنه ئۇالرنىڭ ئۈستىبېشىغا سهپسېلىشقا با    

ــشاشلىقىمىزنى، نهقهدەر   ــڭ نهقهدەر ئوخـــــ ــانچه بىزنىـــــ قارىغـــــ

  . ئوخشىشىپ قېلىۋاتقىنىمىزنى ھېس قىلىۋاتاتتىم

مهن ! بىز ئوخشاشقۇ، نېمىشقا ئۆزئارا چۈشىنىـشهلمهیمىز؟     «

بهكال بىكار قالدىم، قارىسام ھهممىڭالر بهكال ئالدىراش، مېنىمـۇ         

  »ڭالر؟سىلهر ماڭغان یهرگه ئالغاچ كهتسه

ئۇالرنىڭ ئهمدى ماڭا ئارتۇقچه گهپ قىلغۇسـى كهلمىـدىمۇ         

یاكى ماڭغان یېـرىگه ئالدىراۋاتامـدۇ، مۈرىـسىنى قىـسىپ قویـۇپال            

كېتىپ قالدى، كېتىش ئالدىدا یهنه قول ئىشارىسى قىلدى، ئهمدى 

  ...بۇنى چۈشهندىم، بۇ ئۇنىڭ خوش دېگىنى ئىدى

اب بېرىــدىغان ئالىمغا جــاۋومېنىــڭ ســ... مهن تهنھــا قالــدىم

ــوق   ــدىغان ھــېچكىم ی ــى تونۇی ــوق، مېن ــم  ... ھــېچكىم ی ــى كى مېن

  ! نېمىشقا ئۇالر مېنى تونۇمایدۇ؟!  مهن زادى كىم؟! قۇتقۇزاالیدۇ؟

ــدىم   ــاتتىق قىینالــ ــدىم، قــ ــۈل  ... مهن قىینالــ ــا كۆڭــ ماڭــ

  ... بۆلىدىغان، ھالىمنى سورایدىغان بىرىمۇ یوق

بارغۇ جىمجىت كـۆز    تهنھالىقتا ھېچ ئامالىم بولمىسا، ئامال      

  ! یاش تۆكۈشكه؟

  !ئامال بارغۇ تهنھا كۆرەش قىلىشقا؟

... ئىزدەۋاتــــاتتىم... مهن ئـــۆزۈمنى ئىزدەشــــكه باشــــلىدىم 

چهلهڭگۈش رەڭلهردىن، مۇدھىش پـۇراقالدىن قـاتتىق سـىقىلغان         

  ...یۈرىكىم مېنى نهپهسلهنگىلى قویمایۋاتاتتى

ــدۇم   ــهنگهندەك بولــــــــ ــدى چۈشــــــــ مهن ... مهن ئهمــــــــ

....ىپتىمهنتېیاشاۋ
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  ھېكمهتلىرىم

)2007(ىمھرىنگۈل ئىبراېش   

  

  

  

ئالــدىراپ كىــشىگه ۋەدە بهرمه، ئهته نــېمه ئىــشالر بولىــدۇ،  

ئهگهر ئهته جېنىڭ تېنىڭدە بولمـاي      . بۇنى بهندە بىلىپ بولمایدۇ   

ۇق ۋەدىــگه تهلپۈنــدۈرۈپ قویــۇپ، قالىــدىكهن، ئــۆزگىنى بىــر قــۇر

ــایاق ســۈپىتىدە كېتىــپ قالىــسهن     ئهگهر بــۇ . ئــۆزۈڭ ۋاپاســىز س

ئالهمــدە بولــۇپ قالـــساڭ، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشـــى بىــلهن ھهممىنـــى     

ئۇنتۇشۇڭ مۇمكىن، ھهتتا بۇنىڭلىق بىلهن كىشىنىڭ قهلبىدىكى 

  .ئوبرازىڭنى خۇنۈكلهشتۈرۈۋالىسهن

  

  

  

  

ى ئۇنۇتاي دېسهڭ، باشقىچه    ئهگهر بىرىنى یاكى بىرەر ئىشن    

. چارىلهرنى ئویالپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن رىیازەت چېكىپمۇ یۈرمه      -ئامال

بىلگىنكى، ۋاقىـت ئـۇ     . بۇ ئۆزۈڭنى قىیناشتىن باشقا ئىش ئهمهس     

ھهممىنــى ۋاقىتنىــڭ  . ئهڭ ئۈنۈملــۈك خــاتىرە یوقىتىــدىغان دورا  

  .ئىختىیارىغا تاپشۇر

  

  

  

رۇپ، ىڭنــــى بىــــردەم قویــــۇپ تــــۇ»ۋىجــــدان« ئاتــــالمىش

بــۇ دۇنیاغــا نــېمه ئۈچــۈن    : ســوغۇققانلىق بىــلهن ئــویالپ بــاق   

ــدىڭ؟    ــك مهنىـــگه ئىـــگه قىاللىـ ــاتىڭنى قانچىلىـ ــدىڭ؟ ھایـ كهلـ

خهلقىڭــــغه نــــېمه ئىــــشالرنى، قانچىلىــــك ئىــــشالرنى قىلىــــپ  

  بېرەلىدىڭ؟ 

  

  

  

دەپ » !ھه-ھــېچكىمگه دېــمه ئــاداش« .تــوۋا دەپ قــالىمهن

! ئویلىغىنـا قېنـى  . نقـارنىڭنى كىـشىگه تۆكۈۋاتىـسه    -تۇرۇپ ئىچ 

  ئۆزۈڭ ساقلىیالمىغان مهخپىیهتلىكنى ئۆزگىلهر ساقلىیالىسۇنمۇ؟

  

  

  

ــتۇرما   ــان ئارىالشـ ــچه گۇمـ ــۇھهببهتكه قىلـ ــى، . مـ بىلگىنكـ

ــىغماس  ئىككــى       ــۈرگه س ــلهن گۇمــان بىــر ئۆڭك مــۇھهببهت بى

ــۇم بولۇشــى       ــىرتقا مهھك ــۇم بىــرى س ــقا ئوخــشایدۇ، چوق یولۋاس

  .كېرەك

  

  

  

ۇرتۋازلىــق، مهزھهپلهرنىــڭ دەردىنــى   بۇرۇنــدىن تارتىــپ، ی 

بۇلۇشىچه تارتىپ، تا بۈگۈنكى كۈندىمۇ یهنه شۇ یهتمىگهنـدەك،         

ــسا،      ــشى كېلىـــپال قالـ ــاتونۇش كىـ ــرەر نـ ــدىمىزغا بىـ ــىز «ئالـ سـ

بهزىـدە ئویلىنىـپ    . دەپ سورىـشىمىز بـار    » شىنجاڭنىڭ نهرىـدىن؟  

دېگهن ئىسىم بىزگه خاتا قویۇلـۇپ قالـدىمۇ        » ئۇیغۇر«قالىمهن،  

  !نېمه؟

  

  

  

ــدىغان « ــا ســۇ كىرمهی ــي  » بۇرنىغ ــڭ ھهقىقى ــگهن گهپنى دې

! مهنىــسىنى ســاڭا قــاراپال چۈشــهنگهندەك بــولىمهن، ئهي ئىنــسان

یۇ، یهنه -پۇشایمان دېگهننى قىلىپ، ھهقدادىغا یهتكۈزىۋېتىسىهن   

بىر قېـتىم شـۇ ئىـش ئالـدىڭغا كهلگهنـدە، دەسسىـشىڭ یهنه شـۇ                

  !!!كونا سهنهم

)2007 (ئابدۇۋەلى پهرھات: تهھرىرى                           
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ــایرىلغىلى ــدىن یېـــرىم ئـ ــقان یىلـ ــا ئاشـ ــاراپ دىیارىمغـ  قـ

 پــۇراق، تونــۇش ھــېس، تونــۇش یــۇرتتىكى ئانــا. ئــاتالنغىلۋاتىمهن

 تۇغــۇپ بىزنــى. بهھىرلهنگىلــۋاتىمهن قایتــا ســېزىمالردىن تونــۇش

ــار، تهربىــیلىگهن  زنــىبى ئېلىــپ قۇچىقىغــا كهڭــرى ئۆزىنىــڭ دىی

 بىزنىـڭ  دىیـار،  بولغـان  تاۋاپگـاھ  ئۈچـۈن  بىـز . ئوچاق ئۆستۈرگهن

 ئۇنىڭغـــا بىـــز. مۆكـــۈنگهن قوینىغـــا ئۇنىـــڭ نهرســـىمىز ھهمـــمه

ــۇر. تهلپــــۈنىمىز چهكــــسىزلىكته  سېغىنىــــشتا ھــــۆرمهت، چوڭقــ

 قېـتىم  بىـر  یهنه ئۈچۈن، تېپىش ئۆزلۈكۈمنى ئۆزۈمنى،. ئىنتىلىمىز

 ئىســسىق كهبــى ئــوت ىــڭدىیارىمن روھىمنــى قالغــان سهرســانلىقتا

 ئانـــا بولـــۇپ، كىرگـــۈزمهك ئوربېتىــسىغا  ئـــۆز پـــاكالپ، تهپتىــدە 

 ئــۇزۇن، قانچىلىــك ســهپهر بىلىــمهن،. ئاتالنمــاقچىمهن دىیارىمغــا

 ھهم  بولسا  تولغان مۇشهققهتكه قانچىلىك زېرىكىشلىك، قانچلىك

 »كېـرەك  قـایتىش  چوقـۇم «. ئۇنتۇلدۇرغان ھهممىنى ئىشقى یۇرت

 كهتمهكچىمهن، یۈرۈپ دىیارىمغا ئانا رتكىسىدەتۈ ئوینىڭ دېگهن

 ئۇۋىـسىغا  ئۆز بېرىپ ئاخىرى قارلىغاچمۇ بولغان ئۇچۇرما خۇددى

 دىیارىمنىــڭ بولــساممۇ، بولمىغــان ئۇچۇرمــا گهرچه چۈشــكهندەك،

. سـېزىمهن  شـاد  تولىمـۇ  ئـۆزۈمنى  بهھىرلهنـسهم،  ھىدىدىن ئىللىق

 مېنـى  ىـلهن ب ھـارارىتى  ئـۆز  بولـسىمۇ،  كهتكهن ئىسسىپ دەھشهت

 یـات  بـۇ  تۇرغـان  ئېـسىپ  شـامال  سـالقىن  یۇرتۇم ئۆز كۆیدۈرسىمۇ

- ئۆزگه یۇرتنىڭ ئۆز ھهم بولسا ئىسسىق. یاخشى مىڭ شهھهردىن

 بـۇرادەر، -دوسـت  قالغـان  یهردە ئۇ. كۆرىمهن تۇپراقنى ئانا مهن. دە

 تاتلىق گۆدەكلىكىمدىكى بولۇپ، جهم بىلهن قېرىنداشلىرىم-قان

ــلىمىلهر ــانت بىــلهن ئهس ــېرىن شــۇ ولغ  غهرق قوینىغــا دەمــلهر ش

 یېرىـدىن  ھهممه قارىماي ئۇزاقلىشىۋاتقىنىغا ئۇیغۇردىن. بولىمهن

 ئىمــارەتلىرى-ئــۆي كــوچىلىرى، شــهھهر توۋالۋاتقــان دەپ ئۇیغــۇر

ــلهن، ــۇ بى ــۇھىمى تېخىم ــۆز قالغــان یهردە شــۇ م ــم ئ ــلهن قهۋمى  بى

ــشىمهن ــۆزۈم. دىدارلى ــشىللىققا ئ ــۈركهنگهن، یې ــسىپ بهك پ  ئىس

ــامغۇر كهتــسه ــدۇرۇپ ی ــدىغان ئىللىتىــپ یاغ  شــهھهردە بــۇ قویى

 ئانـــا «یهنىــال  قاتالملىرىــدىن  چوڭقــۇر  یۈرىكىمنىــڭ  تــۇرىمهن، 

 تهرىپىـدىن  بهزىلهر چۈنكى،. تۇرىدۇ كېلىپ ئاۋاز دېگهن »تۇپراق

 ئېكولوگىیهسـىنى  ئۆز تهرىپلىنىۋاتقان، دەپ »دوزاخ ماكانى، ئوت«

 ئانـا  شـۇ  قېلىۋاتقـان  مهھرۇم بارغانسېرى ئىقتىدارىدىن تهڭشهش

 ئـــۇزاق، ســـۈنئىیلىكتىن. مىـــسالى جهنـــنهت یهنىـــال ماڭـــا ماكـــان

. تۇیۇلىدۇ قهدىرلىك بىلهن ھایاتى یاشناۋاتقان ئىچىدە تهبىئىیلىك

  .قېلىڭالر گۈزەلچه گۈزەللىكلهر جایدىكى بۇ خهیر،

 پهرزەنتىڭگه قویغانسهن ساقالپ نېمىلهرنى! دىیار ئانا ئهي،

  دەپ؟ »ساالملىق«

  

  ئۇیغۇرغولدا

  
ــویىزدىكى ــر پـ ــاالرنى مىڭبىـ ــام جاپـ ــپ، تامـ ــۇرتىمىز قىلىـ  یـ

 دىمىقىمىزغا چۈشكىنىمىزدە پویىزدىن. كهلدۇق یېتىپ مهنزىلىگه

 ئهمهس، ھاۋاســى دىمىــق ۋە ئىســسىق ئۇیغۇرغولنىــڭ ئــۇرۇلغىنى

. بولــدى ھاۋاســى ســۆرۈن ســهھهردىكى یېقىــشلىق جانغــا ســالقىن،

ــىنا ــپ ماش ــدۇ كېتى ــ. بارى ــۇش اماڭ ــۇل تون ــوچىلىرى قوم ــۆز ك  ك

   .بولماقتا نامایهن ئالدىمدا

 كـۆز  ئـویلىرىم  ھهققىـدىكى  مهدەنىیهتـى  تارىخى، قومۇلنىڭ

. یایماقتـا  قانـات  تېخىمـۇ  بىـلهن  مهنزىرىلىرى قومۇل ئالدىمدىكى

 قهدىمىــــي ئهڭ تارىخنىــــڭ ــــــ ①ئىۋىرغــــول ــــــ ئۇیغۇرغــــول

 بىـلهن  نـامى  ئۇیغۇرنىـڭ  ردىـال دەمله شۇ پۈتۈلگهن سهھىپىلىرىگه

ــاتىرىلهنگهن ــۇرت خـ ــامان. یـ ــى شـ ــدىن دىنـ ــۇش مهركهزلىرىـ  بولـ

ــۈپىتىدە ــام «س ــل ق ــامالر »ئى ــ ق ــى ـ ــامىنى ئېل ــان ن ــل «. ئالغ قامى

ــزۇچه ( ــامۇل- )哈密خهنـــ ــۇل -قـــ ــامى »قومـــ ــۇلالر نـــ  موڭغـــ

 شۇ  بۈگۈنگه ۋە ئومۇمالشقان بىلهن باشلىنىشى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ

 ئارىلىقىـدىكى  غهرب بىـلهن  شهرق تىكىتارىخ. ئۇالشقان تهرىقىدە

 بۇنىـڭ  ئـۆتهلمىگهن،  ئـاتالپ  جایدىن بۇ ئۇرۇش مهدەنىیهت، سودا،

ــلهن ــۆزگىچه بىـ ــك ئـ ــیهتكه یهرلىـ ــاھىب مهدەنىـ ــان سـ ــۇ بولغـ  بـ
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ــان خاســىیهتلىك ــتىن خىــل كــۆپ ماك ــۆز مهدەنىیهت  ئۈلۈشــىنى ئ

ــان ــۈچ. ئالغـ ــۈز ئـ ــق یـ ــۇل یىللىـ ــرى قومـ ــۈمرانلىقى ۋاڭلىـ  ھۆكـ

ــكبې مهزگىلىــدىكى  خاســلىقىنى، ئــۆز تهســىرىدە سىیاســهتنىڭ كى

 ســاقالپ تهركىبلىرىنــى مهدەنىیهتــى ئۇیغــۇر قهدىمكــى بولۇپمــۇ

ــانلىقى ــلهن قالغ ــز بى ــۈن بى ــك ئۈچ ــان قهدىرلى ــان بولغ ــۇ. ماك  ب

 ئۇنىـــڭ كهڭرىلىكـــى چېگرىـــسىنىڭ جۇغراپىیهلىـــك یۇرتنىـــڭ

 خىل بۇ. بهلگىلىگهن خىللىقىنى كۆپ تهركىبلىرىنىڭ مهدەنىیهت

 قىلغــۇچى تهشــكىل مهدەنىیهتىنــى ئۇیغــۇر مهدەنىــیهت ىــلخ كــۆپ

 ئۇیغۇر پۈتكۈل بىلهن سۈپىتى بولۇش بىرى تهركىبلهرنىڭ مۇھىم

 قىممهتلىـك  قىلىـشتىكى  تهتقىـق  مهدەنىیهتىنى تارىخ، مىللىتىنىڭ

 ھهقـدارلىرى  مهدەنىیهتنىـڭ  شـۇ . ھېـسابلىنىدۇ  بىـرى  مهنبهلهرنىڭ

 تهتقىـــق ىنىـــشىمىز،چۈش ئـــۇنى بىزنىـــڭ ئـــاۋۋال ئهڭ بولۇشـــىمىز

 خىـل  بـۇ . قىلىـدۇ  شـهرت  بىلدۈرۈشـىمىزنى  باشقىالرغا قىلىشىمىز،

 ھهرگىزمـۇ  بىلىـش  مهدەنىیهتنـى  خىل كۆپ تارقالغان زونىغا كهڭ

 بۇنىڭ. ئاشمایدۇ ئهمهلگه بىلهن كۆرۈش كىتاب تال تۆت-ئىككى

ــادىتى تىــل قومۇلنىــڭ ئۈچــۈن ــویىچه ئ  ئىككــى ئــون شــار، بهش ب

 مهدەنىــیهت یهرلىــك تاغالرنىــڭ ھهر شــار، ھهر كــۆرۈپ، نــى②تــاغ

 قومـــۇل. كېـــرەك قىلىـــش تهتقىـــق تهكـــشۈرۈش، ھادىـــسىلىرىنى

 تـارىخ،  فولكلـور،  تىـل،  بېرىپ جایلىرىغا-جاي نىڭ) ئۇیغۇرغول(

 مېنىـــڭ بېـــرىش ئېلىـــپ تهكــشۈرۈش  قىرلىـــق كـــۆپ مهدەنىــیهت 

ــدىن ــرى ئۇزۇنـ ــۈمگه بېـ ــۈپ كۆڭلـ ــگهن پۈكـ ــشانىم كهلـ ... نىـ

 كېلىـپ  ئالـدىمىزغا  ئىـشىك  تۇرۇپال، یهتمهي تامامىغا خىیاللىرىم

 گۈل كۆزگه یۇرتتا ئۆزگه ئىسسىق، مېھرى ئهمما ئاددىي،. قالدۇق

 بىزنـى،  بىـراق  بولمىسىمۇ، چوڭ ئانچه یېشى. ئۆیلهر كۆرىنىدىغان

 بېـسىپ  قـورۇق  پېشانىـسىنى  تارتىـپ،  كۆپ جاپانى دەپ بالىلىرىنى

ــكهن ــۇ كهتـ ــك تولىمـ ــۆزلىرى، مېھىرلىـ ــاننى كـ ــۇچى الل جـ  قىلغـ

ــۆزلىرى ــلهن س ــۈرەكلهردىكى بى ــوتنى ی ــاتقۇچى ئ ــام؛ یالقۇنج  ئان

 بولغـۇچى  تـۈۋرۈك  جهھهتلهردىـن  مهنىـۋىي  ۋە ماددىي ھایاتىمىزغا

ــۇغ ــسان ئۇل ــز ئاتــام؛ ئىن ــۈن بى ــۆز ئۈچ ــڭ ئ  دەســلهپكى ھایاتىنى

 ئاقكۆڭۈل، بهرگهن، قۇربانلىقالرنى بولمىغان ئاز سهھىپىلىرىدىال

-ئــــاچچىق ھایاتنىــــڭ بولــــسىمۇ كىچىــــك ئاكــــام؛ كۆیۈمچـــان 

ــوغۇقلىرىنى ــېس سـ ــشقا ھـ ــۈرگهن قىلىـ ــىڭلىم ئۈلگـ ــۇالر -سـ  ئـ

 ماڭـا  نهزەرلىرىـدە  ئىلكىـدىكى  ھهیرانلىـق  ئۆزلىرىنىـڭ  ھهممىسى

 قهلبـــتىن ھېســـسىیاتلىرىنى قالغــان  ئىچىـــدە ســـېغىنىش بېقىــپ، 

 قىلىـدىغان  ئـاجىزلىق  تهسۋىرلهشكه بىلهن تىل تارقىغان، قهلبكه

 ئــۆي. بېرىـشتى  ئىپـادىلهپ  ئىچىـدە  سـېزىمالر  ئىنـسانىي  قانـداقتۇر 

 قوینىـدا  ئىللىـق  ئائىلىمىزنىـڭ  دەملهردە ئارىسىدىكى ئېتىز بىلهن

. ئالـدىم  لهززەت قـانغۇچه  مۇھهببىتىـدىن  قېرىنداشـلىق  ئانـا، -ئاتا

 تهكــشۈرۈش بېرىــپ جایلىرىغــا ھهرقایــسى ئۇیغۇرغولنىــڭ بىــراق،

  .ىدىكهتم خىیالىمدىن ھېچ ئارزۇیۇم بېرىشتهك ئېلىپ

ــیىمگه ــۇم تهلىـ ــهۋەبلهر مهلـ ــسىدا سـ ــڭ باھانىـ  دىیارىمىزنىـ

-جـاي  یۇرتنىـڭ  كهڭ باغرى بۇ ئالغان ئورۇن ئېتىكىدىن شهرقىي

 قومۇلـدا . قالـدى  چىقىـپ  پۇرسـىتى  تهكـشۈرۈش  بېرىـپ  جایلىرىغا

 بولساممۇ، ئۆتكۈزگهن یىلىنى 15 ھایاتىمنىڭ یۇرتتا بۇ تۇغۇلۇپ،

 ئۇنىڭ ۋە یېزىسى ھهرئىچىشه بولغان مهركىزىي قومۇلنىڭ لېكىن

 جـایالرنى  باشـقا  بازارالردىن-یېزا كىچىك نهچچه بىر ئهتراپىدىكى

 یـــازلىق. ئىـــدى بولمىغـــان نېـــسپ ھـــېچ تهكـــشۈرۈش كـــۆرۈش،

 قىممهتلىك  بۇ ھالدا تاساددىپىي دەملىرىدە ئاخىرقى ئهڭ تهتىلنىڭ

 گۈزەللىكلهر،  ھهقىقىي یۇرتۇمدىكى. بولدۇم مۇیهسسهر هپۇرسهتك

 ئــۆز بۈگــۈنگىچه قىــشالقالردا-یېــزا بــۇ ئــادەتلهر-ئهنــئهنه ئــایرىم

ــۇ ســاقالپ مهۋجۇتلــۇقىنى ــپه، تۆمــۈر. كېلىۋېتىپت  خوجىنىیــاز خهلى

 قارشـى  یاۋغـا  كهلـگهن  ئهلـگه  چـاپتۇرۇپ،  ئـاتلىرىنى  ئـۆز  ھاجىالر

ــقا ــان ئۇرۇش ــاغ ئاتالنغ ــدىرالر-ت ــۆز ئې ــدىال ك  تۇرغىنىــدا، ئالدىم

 ئـــۆز زېمىنغـــا هتلىكخاســـىی بـــۇ. چۆكتـــۈم ھایاجانغـــا چهكـــسىز

ــى ــدىن قهدىمىمن ــسىز قویالىغىنىم ــدىم چهك ــك. غۇرۇرالن  قهدىرلى

 قىلىنغـان  تاغلىرىغـا  ئىككـى  ئـون  شار، بهش قومۇلنىڭ ئوقۇرمهن،

 نهلهگىــدۇر  ســىزمۇ  خاتىرىــسىدىن  تهكــشۈرۈش  قىــسقىغىنه  بــۇ

ــان ــداق مۆكۈنۈۋالغـ ــسلىرىڭىزنى ئاللىقانـ ــپ ھېـ ــسىڭىز تېپىـ  ئالـ

   .ئهمهس ئهجهپ

  

  ، الپچۇقتا بىر كۈنقارا دۆۋە
  

. یـۇرت  بىر بىلىنىدىغان سېھىرلىك ناھایىتى بىزگه دۆۋە قارا

ــداقتۇر ــاق قانـــــ ــاق (ئىڭىغىرچـــــ ــاق  ۋە) لىڭگىرچـــــ  بویۇنچـــــ

 ســىرلىق ۋە پائـالىیهتلىرى ) جادۇگهرلىــك (جـودا  سوقۇشتۇرۇشـتهك 

 قورقۇنچلۇق تۈرلۈك ئىچىدىكى ئهل بىلهن خارابىلىرى ئهسكىشار

 قهدىمىـي  بـۇ  بولغـان  مهنـبه  قىـشىدىكى چى كېلىـپ  ھېكایىلهرنىڭ

 ھهم قېــتىم بــۇ. ئــاڭالیتتۇق پــاراڭالرنى ئاجایىــپ ھهققىــدە دىیــار

 ئۆزىــدە دۆۋىنىــڭ قــارا الـداقـــشۇن دۇق،ـتۇرالمىــ ۇزۇنـئــ الـبهكــ

ــۈزۈك ــۈزۈك-تـ ــارەت مـ ــتۇرالمىدۇق زىیـ ــراق،. ئۇیۇشـ ــي بىـ  قهدىمىـ

ــۇراقتىكى ــۆیلىرى، پـ ــۇق ئـ ــشىلىرى، مهردانه ۋە ئوچـ ــزدا كىـ  ئېغىـ

 ئۇسـلۇبتا  مىللىـي  قایتـا  یېڭىـدىن  چىالنلىرى، ۋە ئۈزۈم الغۇدەكق

-چـاال  بهلگىسىگه سوئال قهلبىمىزدىكى بازىرى یېزا سېلىنىۋاتقان

 یۇرتقـا  قهدىمىـي  بـۇ  بىزنىڭ تهرىقىسىدە جاۋابى بېرىلگهن پۇچۇق

 دۆۋىـــدىن قـــارا. ۋەتتىۇئاشـــۇر تېخىمـــۇ قىزىقىـــشىمىزنى بولغـــان

ــان ــچه چىققـ ــڭ نهچـ ــق مىـ ــاد یىللىـ ــڭ-ەمئـ ــدادىمىز، بىزنىـ  ئهجـ

 بورانغـا -قـۇم  كۈتۈۋالغـان  بىزنـى  كـۈنى  شـۇ  خارابىـسى  ئهسكىشار

 ئهنه قالغـان،  ئېـشىپ  چاپقۇنلىرىـدىن -بـوران  تارىخنىڭ ئوخشاش

 ئىزنـاالردىن  كىچىككىـنه  مهدەنىیهتنىـڭ  یاراتقـان  ئهجدادىمىز شۇ

ــارەت ــال. ئىب ــانچه، ئام ــۇ ق ــڭ شــۇ بىزم ــارا كاســاپىتىدىن بوراننى  ق

ــتهلمهي، تولــۇق ىــسالىغاۋ دۆۋىنىــڭ  الپچۇققــا-شــهھىرى نــاجى یې

ــۈرۈپ ــۇق ی ــارا. كهتت ــسىنىڭ دۆۋە ق ــشنى (تــۆۋەینىگه یېزى  یۆنىلى

ــىتىدۇ، ــۇ كۆرسـ ــهرقىي یهردە بـ ــىمال شـ ــى شـ ــىتىدۇ تهرەپنـ ) كۆرسـ

 دۆۋە قـارا  بېـرى  قهدىمـدىن  كهنتنىـڭ  كىچىككىـنه  بـۇ  جایالشقان

 بىـــر ئاغزىـــدا قومۇللۇقالرنىـــڭ مـــاجرالىرى ســـۇ بولغـــان بىـــلهن

ــۋەتته،. كهلــگهن  ماجراالرغــا بــۇ كېلىــشى یېتىــپ ئازادلىقنىــڭ ئهل

 خېلـى  دۆۋىـدىن  قـارا  الپچۇقنىـڭ  بىـراق  بولسىمۇ، بهرگهن خاتىمه

 بۈگـــۈنگىچه مهدەنىیهتلىرىنــى  ۋە تىـــل پهرقلىنىــدىغان  ئوبــدانال 

  .كهلدى ئېلىپ

 جهنۇبىغـا  شـهرقىي  نىـڭ »مهسـچىتى  باغچـا  قېقىـر  «الپچۇقتـا 

) ئـادەت -ئـۆرپ  (رەسـىم  قومۇلـدا . چۈشـتۇق  ئـۆیگه  بىر جایالشقان

 جامـائىتى  مهھهلـله  ئاساسىدا بىرلىكى مهسچىت كىشىلهر: شۇنداق

 نـامى،  مهسـچىت  نامى مهھهلله ھالالردا كۆپىنچه ئۇیۇشىدۇ، بولۇپ

 شـۇنداق  ھهم یهردە بۇ. قالىدۇ بولۇپ نامى مهھهلله نامى مهسچىت

ــكهن ــر«. ئى ــۇل »قېقى ــسىدە قوم ــا «شېۋى ــد توپ  داق ىغانقاینىمای

 ،»یهر قېقىــــراڭ «یهنه ســــۆزنىڭ بــــۇ سۈپهتلىنىــــشى، نىــــڭ»یهر

 ئهدەبىـي  »باغچـا «. مهۋجـۇت  شـهكىللىرى  دېگهندەك »قېپقېقىر«

 باغچىنىــڭ یهردە قېقىــر. قىلىنىــدۇ ئىــسېمال دەپ »بــاغ «تىلــدا
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 ئهھـۋال  غهلىـته  بىـر  شـۇنداق  جایـدا  بـۇ  قارىغانـدا . قىزىـق  بولغىنى

 تهرىپىدىن جایدىكىلهر شۇ ئۆیگه بۇ. كېرەك بولسا بولغان سادىر

 یهتـــته ســـانالغان دەپ ئۇســـتازلىرىدىن ئهلنهغمىـــسىنىڭ الپچـــۇق

 بولغــان  قىلمــاقچى  بىزنىــڭ  بىزنــى،  پهقهت مویــسپىت  ســهككىز 

 بــوۋىلىرىمىز. قىلىــشقان تهشــرىپ قهدەم دەپ تهتقىقــاتلىرىمىزنى

 ئېـسىل  چۈشـۈرۈلگهن  گۈللهر رەڭدار مومىلىرىمىز سازلىرىنى، ئۆز

 الپچـــۇق گویـــا بولغىنىـــدا جهم ئـــۆیگه كىیىـــشىپ لىرىنـــىكىیىم

ــیهت ــسى مهدەنىــ ــۆز خهزىنىــ ــدىمىزدا كــ ــۆزىنى ئالــ  نامــــایهن ئــ

 الپچــۇق بــوۋىلىرىمىزدىن. بولــدۇق ھېســسىیاتتا قىلىۋاتقانــدەك

 ئېیـى  رامىـزان  ئۆتـۈنگىنىمىزدە،  بېرىـشنى  ئورۇنالپ ئهلنهغمىسىنى

 نـى »رامىـزان  «چۈشـۈرگىلىك  بىـر  ئاۋۋال بىلهن سهۋەبى بولغانلىق

ــزگه ــۇقىرى بىـ ــارەت یـ ــلهن ماھـ ــورۇنالپ بىـ ــا. بهردى ئـ  الپچۇقتـ

  :ئىكهن تۆۋەندىكىچه تېكستى نىڭ»رامىزان«

ئهۋەل باشالپ خۇدانى یات ئهیلىدىم،

.پهیغهمبهرلهر رویىنى شات ئهیلىدىم

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

 ئاتنىڭ یالىغا،پهیغهمبهر مىندى بوز

.قول سېلىپ كىردى كىچهنىڭ قوینىغا

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

پهیغهمبهر ئولى ھهسهن یاقۇۋئىكهن،

.خۇدانى كاالمىنى ئوقۇۋىكهن

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.خوش مۇبارەك كېلىدۇ شۇ رەمىزان

ھهسهن ئالتى یاشار،پهیغهمبهر ئوغلى 

.مهككىدىن مهدىنىگه سهككىز یاشار

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.خوش مۇبارەك كېلىدۇ شۇ رەمىزان

پهنجىرەڭدىن قارىسام ئاي كۆرىنهر،

.ھهممه ئۆیدىن مۇشۇ ئۆي باي كۆرىنهر

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

ئېلى،-ن ئېتقانىكهن ئىمهررەمىزا

.ئۇالردىن قالغانىكهن نۇسخالىرى

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

ۋاي ئىالن ئۆرۈلسىنا، چۆرۈلسىنا،

.مۇسۇرمان بهندە بوساڭ تهۋرىنسىنا

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

ۇ روزا ئوتتۇز كۈن ھهي بارىدۇر،ب

.روزىنى یىگه كىشى ھایۋانىدۇر

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان

روزا تۇت ناماز ئۆته جانىڭ ئۈچۈن،

.پایدا قىلسا گۆكىرەپ ھالىڭ ئۈچۈن

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

.انمۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىز

روزىنىڭ ئوممهش كۈنى قادىر كۈنى،

  .بۇلتۇرقى مۇسۇرمالالر بۇ یۇل قېنى

رەببىمئالال، رەمىزان شۇ رەمىزان،

  ③.مۇھهممهت ئۈمبهت دىگهن شۇ رەمىزان     

 قومـۇل  كېـیىن،  تارقالغانـدىن  دىنى ئىسالم قومۇلدا-رامىزان

 ۋە سـاز  یهرلىـك  ئارىـسىدا  ئۇیغـۇرلىرى  قومـۇل  زامانىسىدا ۋاڭلىرى

 ئون رامىزاننىڭ بىلهن قوشاقالر توقۇلغان مهخسۇس ئىچىدە خهلق

ــىدىن ــیىن بهش ــۇق كې ــدا زوھۇرل ــۆزىگه ۋاقتى ــاس ئ ــاڭالردا خ  ئاھ

ــپ ــگهن ئېیتىلىــ ــۇل. كهلــ ــهھهر (قومــ ــى شــ ــونلىرىنى ئىچــ  رایــ

ــىتىدۇ ــۇرۇن الردا)كۆرس ــاغرا، غىــرجهك، داپ، ب ــۇنایالر ن  بىــلهن س

ــنهغمىچىلهر ــۇنتىزىم ئهل ــ م ــزان داھال ــپ رامى ــتىكهن ئېیتى . كېلىپ

-ئوتتـۇرا  قومـۇلالردا  مابهینىـدە  یىلـالر  نهچچه ئون یېقىنقى ئهمما،

 بۇ ئېیتىپ، رامىزان بىلهن داپ  ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ باشالنغۇچ

 داۋام شـهكلىدە  پائالىیهت ئارىسىدىكى ئۆسمۈرلهر-یاش ئهنئهنىنى

) ناخـشىچى  ىز،ھاپ (ئېیتقاق بۇ الپچۇقتىكى بىراق،. كهلدى قىلىپ

 الپچۇقنىڭ بىرلىكته بىلهن ئهلنهغمىچىلهر مهھهللىدىكى بوۋىمىز

 ئـادىتىنى  ئېیتىش رامىزان ئىگه پهرقلهرگه مهلۇم جایالردىن باشقا

  .سۆیۈندۈردى ھهممىمىزنى بۇ. كهپتۇ ساقالپ بۈگۈنگىچه

 مــومىلىرىمىز. ئورۇندالـدى  ئهلنهغمىــسى الپچـۇق  ئارقىـدىنال 

 یېنىـك  كىیىـشىپ،  كىیىملىرىنى بولغان اسخ قومۇلغا ئۆزلىرىنىڭ

 ئۇیغـۇر  یـۇرتتىكى  بـۇ  ئوینـاپ  سـهنىمى  الپچـۇق  بىـلهن  قهدەملىرى

 داپ،. ســۇندى ھوزۇرىمىزغــا بــۆلىكىنى تىپىــك بىــر مهدەنىیهتىنىــڭ

 ئهمما،  ئاز «سازالر، ئاساسىي مۇقاملىرىدىكى قومۇل راۋاب غىرجهك،

ــاز ــۈپىتىگه »سـ ــگه سـ ــازالر ئىـ ــۇل. سـ ــام قومـ ــۇزىك مۇقـ  ىلىرىمـ

 لىرىكىلىـرى  مـۇڭ  ئهزگـۈچى  یـۈرەكنى  گاھى بىلهن، جهزبدارلىقى

 ئـۆزىگه  دىلالرنـى  بىلهن ناخشىلىرى ئویناق ۋە شوخ گاھى بىلهن،

ــا ــدۇ مهھلىی ــۇل. قىلى ــام قوم ــستلىرى مۇق ــسىكىك تېك ــون الس  ئ

 خهلـــق شــائىرلىرىمىزنىڭ  الســـسىكىك مۇقامىدىكىــدەك  ئىككــى 

-شــــېئىر ۈتــــۈلگهنپ تىلىــــدا كىتــــابىي ئۇزاقالشــــقان تىلىــــدىن

 قىلىنغـــان ئىجـــاد تهرىپىـــدىن خهلقنىـــڭ ئهمهس، غهزەللىرىـــدىن

ــب قوشــاقالردىن ــۇ تاپقــان، تهركى ــل ب ــلهن خــاراكتېرى خى ــۇ بى  ئ

 ئىجادىیىتىدىكى ئۆز خهلق. سهنئىتىدۇر خهلق مهنىدىكى ھهقىقىي

ــڭ ئـــۆز قوشـــاقلىرىغا ــایغۇ چىققـــان قاتلىرىـــدىن یۈرىكىنىـ  ۋە قـ

ــاللىق ھهســرەت، ــۇزىكىلىرىنى ســىڭدۈرگهن اننىھایاجــ ۋە خۇش  م

ــكهش ــپ، تهڭــ ــستىخىیلىك قىلىــ ــشته ئىــ ــۇل رەۋىــ ــام قومــ  مۇقــ

ــشىلىرىنى ــا ناخــ ــۈرگهن ۋۇجۇدقــ ــاق«. كهلتــ ــوۋىمىز »ئېیتقــ  بــ

 داپنـى  بىلهن ھېسسىیاتى شۇ كهلگهن ئۇلىنىپ ئهجدادلىرىمىزدىن

ــدىن ــان تومۇرلىرىــ ــهزگۈلىرى تارقاۋاتقــ ــارقىلىق ســ ــۇرۇپ، ئــ  ئــ

 تېكستلىرى  مۇقام كهتكهن ئورناپ چوڭقۇرلۇقلىرىغا مېڭىسىنىڭ

 تامچىلىرى تهر چېكىسىدىن بېرىۋاتقىنىدا، ئورۇنالپ بىزگه بىلهن

 ئېقىـشقا  یۈزىـدە  ئۇنىـڭ  بولۇپ سېخىمىسى مۇقامنىڭ تامچىالشقا،

 چىقىدىغانـدەك  كىرىـپ  ئىشالر بۇنداق خىیالىغا ئۇنىڭ. باشلىدى

 ۈگـۈن ب ئۇلىغـۇچى،  بۈگـۈنگه  مهدەنىیهتنـى  بىر بهلكى ئۇ ئهمهس،

ــۇنى ھهم ــتۇرغۇچى ئ ــدىن داۋامالش ــسه بولغىنى  كېــرەك، پهخىرلهن

 بۇ قالغان بوۋىالردىن ھایاجانلىرىنى-ھېس قهلبىدىكى ئۆز بهلكى

ــك ــراس قىممهتلى ــارقىلىق مى ــدىن ئ ــۇش ئىپادىیهلىگىنى ــسا خ  بول

 پهیتـته  شـۇ . بېـرىلگهن  مۇقامغا بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن ئۇ. كېرەك

 ئایلىنىپ ئهزاسىغا بىر ئۇنىڭ ۇقامم گهۋدىسىگه، بىر مۇقامنىڭ ئۇ

 داۋام ســائهت بىــر ئــاالھهزەل ئهلنهغمىــسى الپچــۇق. كهتكهنــدەكال
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 ھهشقاللىالر-رەھمهت. تۈگىدى سورۇن ئایاغالشتى، مۇقام. قىلدى

  .قالدى ئارقىمىزدا یۇرت ئاتهش مېھرىمۇ ئۆزىمۇ، بۇ بىلهن

  

  قومۇل تاغلىرىدا

  
  تهقدىم قالغایتىلىققا

  

  باھار، ئاستى غایتىنىڭقال قىش، ئۈستى

  .گۈزەل ئهدناندىن گۈلباغى قوینىدا

  ئۇ، ئهپسانه بىر ئهسلى ئهدنان، نهكى

  .گۈزەل جاڭنهندىن راھهتبهخش جانغا

  شىپا، دىلغا ئۇنىڭ كهۋسهر سۇلىرى

  .گۈزەل رەیھاندىن ھاۋاسى ئىپار ھهم

  

  سۈزۈك، ئاسماندەك قهلبى یىگىتنىڭ

  .گۈزەل چولپاندىن كۆركى ئاسمان قىزى

  :قىز دەیدۇ یىگىت، دېسه جانان قىزى

  .گۈزەل جاندىن ۋەتهن جانانغا ئهمما

  ئهھلىنىڭ، یۇرت گۈزەل بۇ دەیمهن شۇڭا

  .گۈزەل ئاندىن نىیىتى دەریا، كۆڭلى

  خوجا.ئاـــــ 

  قالغایتى قومۇل ئاۋغۇست یىل1982-

 تاشـقا  قىزىـل  چـوڭ  بىـر  تاغلىرىـدىكى  قالغـایتى  شـېئىر  بۇ(

  )ئویۇلغانىكهن

 »تـــــى - «كېلىـــــدىغان مهنىـــــسىدە »لىـــــك- لىـــــق،-«

 ،»تۆمــۈرتى «،»قالغــایتى «،»تــاراتى «تــۈزۈلگهن قوشۇمچىـسىدىن 

 بىـر  قهدىمىـي  بىـزگه  نـاملىرى  یهر دېگهن »ئىرغایتى «،»پۆتۈتى«

ــارىخنى ــۆزلهۋاتقاندەك تـ ــدۇ سـ ــك. تۇرىـ ــشىلهرنىڭ یهرلىـ ــۇ كىـ  بـ

ــڭ ــسىنى نامالرنىـــ ــا ھهممىـــ ــپ قالماقالرغـــ  قویۇشـــــى ئىتتىرىـــ

 ئۇیغۇرلىرىنىـڭ  تۇرپـان  قومـۇل،  ،)بولسىمۇ ئېنىق ىئۇیغۇرچىلىق(

 باغلىۋېلىـشى  بىـلهن  قالماقالر ئهجدادلىرىنى ۋە ناملىرى یۇرت ئۆز

 بىـــلهن ئۇیغـــۇرالر-خهلـــق یهرلىـــك دىیـــاردىكى قهدىمىـــي بـــۇـــــ  

ــاالقىلهرنى ئارىــسىدىكى موڭغــۇلالر  ئاڭلىتىۋاتقانــدەك بىــزگه ئ

  .بىلىنىدۇ

 قېچىـپ  قىلىـپ  جهڭ ىـلهن ب كۇپپـارالر  تاغلىرىـدىكى  تاراتى

 كهتكهن ئایلىنىپ تاشقا تهسىرىدە دۇئالىرىنىڭ ئۇلۇغالر كهتكهن

 قىلىـپ،  نامـایهن  سـېھىرىنى  یۇرتالرنىـڭ  بـۇ  ئوقیاالر ئىگهر، سۇپرا،

 ئهســىرXVI ئېچىلغــان  ئىــسالم یېڭىــدىن تــۇپراقالردا بــۇ بىزنــى

 ئىـدارە  تهرىپىـدىن  ئهۋالدلىـرى  چىڭگىز. كىردى سۆرەپ مۇھىتىغا

ــپقىل ــگهن ىنى ــى كهل ــۇر قهدىمك ــارى ئۇیغ ــۇل دىی ــۇددىزم، قوم  ب

 بىــر تۇرغــان بولــۇپ مهۋجــۇت تهڭ دىنلىــرى شــامان ۋە ئىــسالمىزم

 خهلقـى  یـۇرت  بـۇ  بۈگـۈن  ئېنىقكـى،  شۇنىـسى  ئهممـا . ئىـدى  ھالدا

 شـامان  ۋە بۇددىـست  دېیىلىۋاتقـان  كۇپـارالر  قالمـاقالر،  تهرىپىدىن

 ئوتتــۇرا ئىـدى،  غــۇرئۇی كـۆپچىلىكى  مــۇتلهق مۇرىتلىرىنىـڭ  دىنـى 

 شـۇغۇللىنىش  بىـلهن  تهشـۋىقاتى  دىنى ئىسالم تهرەپلهردىن ئاسىیا

 ئۆلىمالىرىنىــــڭ ئىــــسالم ئــــۆتكهن یۇرتالرغــــا بــــۇ مهقــــسىتىدە

 بىــــلهن دىنــــى ئىــــسالم ئــــۇالر. ئىــــدى ســــوپىالر كــــۆپچىلىكى

 قالـدۇقلىرى  دىنـى  شـامان  ئېتىقاتىـدىكى  ئهنئهنىۋى ئۇیغۇرالرنىڭ

 بىراق بولسىمۇ، تارقاتقان شهكىلدە ىكسوپىست ئىسالمنى یۇغۇرۇپ

ــل ــۇقالر جاھى ــۆز قومۇلل ــدىن ئ ــان ئېتىقادى ــگهن، ۋاز ئاس  كهچمى

 دىنلىرىنـى  ئـۆز  یېرىمـى  قالغـان  بىـلهن،  بولغان مۇسۇلمان یېرىمى

 خانلىرىنىـــڭ موڭغـــۇل بولغـــان مۇســـۇلمان. ســـاقالۋەرگهنىدى

 چهكلىـــمه  ئېتىقادقـــا دىنىـــي بولىـــسمۇ،  تۇرغـــان تهســـهررۇپىدا

. بولۇۋەرگهن مهۋجۇت ئورتاق بۇتخانىالر ۋە مهسچىت. ىغانقویۇلم

ــارا ــارا-بـ ــسالمنىڭ بـ ــائىي ئىـ ــىنىڭ ئىجتىمـ ــشى ئاساسـ  ۋە كۈچىیىـ

 لىـرى »غـازات  «بارغـان  ئېلىـپ  قارىتا دىنسىزالرغا ھۆكۈمدارالرنىڭ

 سـىقىپ  تولـۇق  یـۇرتتىن  بـۇ  دىنلىـرى  شامان ۋە بۇددا نهتىجىسىدە

 ئومۇمالشـقان  بىـلهن  اتىتهرغىبـ  ئىـشانالرنىڭ -سـوپى  چىقىرىلىپ،

ــسالم ــشىلهرنىڭ ئىـ ــىگه كىـ ــاكىم ئىدىیهسـ ــان ھـ ــالر. بولغـ  ۋاڭـ

 مىڭئـۆیلهر  چېقىلىـپ،  بۇتخـانىالر  رەۋىـشته  مهجبـۇرىي  تهرىپىدىن

XXتـاكى  ھهرىكهتـلهر  بـۇ  شـۇكى،  ئهجهبلىنهرلىكـى . بۇزۇلغـان 

ــىرگه ــدە ئهســ ــك ھهم كهلگهنــ ــڭ یهرلىــ ــىلىقىغا خهلقنىــ  قارشــ

-ئهله ئۆزىنىـڭ  رەۋىشته مهجبۇرىي بۇددىستالر جاھىل. ئۇچرىغان

ــى ــۇ تاشــالپ، مهلىلىرىن ــاغرى ب ــاغالر كهڭ ب ــسىدا، ت ــاخىرى ئارى  ئ

 قېــشىدا قېرىنداشــلىرى دىكــى)گهنــسۇ ھــازىرقى (كهڭــسۇ بېرىـپ 

ــان ماكــان ــان مۇســۇلمان. تاپق ــك بولغ ــق یهرلى ــرەر خهل  ئهۋالد بى

 كاپىرالرنىـــڭ بولغـــان ئهجـــدادلىرى ئـــۆز كېیىـــنال، ئاتلىغانـــدىن

ــس« ــشلىرىنى »ىزشهرەپ ــان كهچمى ــنچه. ئۇنتۇغ ــۇ كېیى ــسالم ب  ئى

 یوسۇنلىرى-رەسمى قالماقالرنىڭ یۈرگۈزگهن تاراج-تاالن یۇرتىغا

 شـۇالر  ئهجـدادلىرىنىمۇ  ئـۆز  ئوخـشىغاچقا،  بوۋىلىرىنىڭكىگه-ئاتا

 قالماقالر كۇپارالر، ئۇالرنى ئهۋالدلىرىغا ساناپ، تائىپىدە بىر بىلهن

 زامانىـسىدىن  ئـۇالر  بېرىـشكهن،  لهپتهسۋىر بىلهنال نامالر دېگهن

 قالمـاقچه  «تهبىئىـیال  شـېۋىلهر -سـۆز  ۋە نـاملىرى  جاي-یهر قالغان

 مۇناسـىۋىتى  موڭغۇلالرنىـڭ  بىلهن تۈركلهر. قالغان بولۇپ »گهپ

. ئهمهس قالغـان  ئۈزۈلـۈپ  ھـېچ  ئېقىنلىرىـدا  ئـۈزۈلمهس  تارىخنىڭ

 ورتـاق ئ بىـزلهرگه  ھونالر یاشىغان یایالقلىرىدا موڭغۇل بۈگۈنكى

 بـــــاش دەۋرلهردە كېیىنكـــــى. ئېیتىلماقتـــــا ســـــۈپىتىدە ئهجـــــداد

 یـات  موڭغـۇلالرنى  قاچـان  ھـېچ  ئۇیغۇرالر تۈركلهر، كۆتۈرۈشكهن

 قېرىنداشالرچه بىلهن ئۇالر بهلكى ئهمهس، كۆرگهن قاتارىدا تائىپه

 مۇناســىۋەت  قویــۇق  خىــل  بــۇ . كهلــگهن  ســاقالپ  مۇناســىۋىتىنى 

ــان ــدە چىڭگىزخـ ــاش دەۋرىـ ــۈرگهن بـ ــۇلالر كۆتـ ــدە موڭغـ  دەۋرىـ

 سوراشقان یۇرت تهڭ بىلهن ئۇالر سالغان، ئىلىم قهلبىگه ئۇالرنىڭ

 بـۇ  ئهۋالدلىـرى  موڭغـۇل . ئهتكهن ئهكس ھالدا تىپىك ئۇیغۇرالردا

 بىــراق بولــسىمۇ، ئــۆتكهن بولــۇپ خــان ئهۋالدقــا ئاتىــدىن دىیــاردا

 تهقدىرىــدىن كېــتىش سىڭىــشىپ ئۇیغۇرالرغــا مهدەنىیلهشــكهن

 بىـلهن  ئېیتىـشى  ئىـسالم  تۆمۈرخاننىـڭ  تۇغلـۇق  بـۇ . انقۇتۇاللمىغ

 ئارىسىدا ئۇالر كىرمهسته ئىسالمغا. كۆتۈرۈلگهن پهللىگه یۇقىرى

ــشالر ــال ھهم تویلىشىـ ــدا نورمـ ــان ھالـ ــڭ. بولۇنغـ  چىڭگىزخاننىـ

 ئىرقىي مهیلى. دەلىل سۆزىمىزگه بولۇشى تۈركلهردىن ئانىسىنىڭ

 ئۇیغــۇرالر سۇنبولــ جهھهتــتىن تىــل مهیلــى بولــسۇن، جهھهتــتىن

 ئـۇالر  شـۇڭا . سانىلىدۇ مىللهتلهردىن قېرىنداش موڭغۇلالر بىلهن

. یـوق  ئـورنى  قېلىـشنىڭ  ھهیران ئورتاقلىقالرغا بهزى ئارىسىدىكى

 ئهجـدادلىرىنى  ئـۆز  ئۇیغۇرلىرىنىڭ تۇرپان قومۇل، بۈگۈنكى بىراق

 مهدەنىیهتلهرنـى،  قىلغان بهرپا ئهجدادلىرى سانىشى، قالماقالردىن

 تـۈركلهردە  بولغـان  مۇسـۇلمان  دېیىـشى  قالماقالرنىڭ لهرنىشهھهر

 ئۇیغۇرالرغـــا  بۇددىـــست  پهقهتـــال  نامنىـــڭ  دېـــگهن  »ئۇیغـــۇر«

ــشى ــلهن، قارىتىلى ــڭ بۇددىــست بى ــى ئۇیغۇرالرنى -رەســىم ۋە دىن

 جۈملىـسىدىن  »قالمـاقالر  «قالغان قېلىپ دىنىدا ئۆز یوسۇنلىرىنى
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ــلهن قارىـــشى دەپ ــىۋەتلىك بىـ ــسا مۇناسـ ــرەك بولـ ــى ۋە كېـ  بهلكـ

ــست ــۇرالر بۇددىـ ــڭ ھهم ئۇیغـ ــۋى ئۆزلىرىنىـ ــادىنى ئهنئهنىـ  ئېتىقـ

 دەپ »قالمـاقالر  «قالغـان  قېلىـپ  دىنىـدا  ئۇالرمۇ قالغاچقا، ساقالپ

 بولغـان  پانـاھى  بـاتۇرالر  ماكانى، باتۇرالر تاغالر، ئهي. ئاتالغاندۇر

 ئهسـىرلهپ  نهچـچه  ئۈچـۈن  ئـادەتلىرى  ئـۆز  ئېتىقـادى،  ئـۆز  تاغالر،

 بىـزگه  بۈگۈنلـۈكته  روھىنـى  ئهجـدادنىڭ  جاھىـل  انقىلغ كۈرەش

   !یهتكۈزسهڭچۇ؟ ھهم

※  ※  ※  ※  ※  ※  
 بهلكــى بــۇ تارالغــان، كهڭ پــوقى تۆمــۈر تاغلىرىغــا تۆمــۈرتى

 جاھاننىـڭ  كهڭـرى  ئـۆزلىرىگه  ئېچىپ یول تاۋالپ تۆمۈر تۈركلهر

 زامـــانالردىكى چىققـــان قۇنـــدىن ئهرگهنه ئاچقـــان دەرۋازىـــسىنى

ــۈركلهر بۈگــــۈنكى بهلكــــى ۋە  ىلىرىــــدۇریۇقۇند تۆمۈرنىــــڭ  تــ

 ئۆزىنىـڭ  بىزنى تاغ بۇ گۈزەل تولىمۇ. مۇقهددىمىسىدۇر ھایاتىنىڭ

 قـارا  قاپلىغـان  ئاسـماننى . كۈتۈۋالـدى  بىـلهن  یـامغۇرى  سىم-سىم

ــڭ ــسى بۇلۇتالرنى ــۇ سایى ــڭ ب ــتىگه زېمىننى ــكىنىدە ھهم ئۈس  چۈش

ــراي تهبىئهتنىــــڭ  یــــامغۇر بولغــــان بىــــرى ئىپادىلىرىــــدىن چىــ

 زېمىننىــڭ مهشــۇقى ئــۆز یاشــلىرى قــانلىق كۆكنىــڭ-مچىلىرىتــا

ــا ــاچ. باشــلىدى تامچىالشــقا باغرىغ ــدە یاغ ــان ئۆی ــابلىز ئولتۇرغ  ئ

 ئۆتمۈشلىرىدىن،-كهچمىش یۇرتنىڭ بۇ كىرىپ، ئۆیىگه بوۋىنىڭ

 بـوۋىمىز . ئالـدۇق  بىلىـم  بـوۋىمىزدىن  ھهققىـدە  ئـادەتلىرى -ئۆرپ

 كـۆك  كهلـگهن  قىلىـپ  امداۋ قهدەر یىلالرغا یېقىنقى تاكى  بىزگه

  :بهردى ئېیتىپ بېیىتالردىن ئوقۇلىدىغان مهشرىپىدە

ئىشتىیاق، ھازەل ۋە پىراق ھهۋۋەلى

.یىراق ئارىمىز یېقىن كۆڭلىمىز جاماللىرىغا مۇبارەك

ۋۇغداینى، دانه ئۈندۈرەدۇ كۈنىدە قىش

 .بۇغداینى شۇ بارمىكى ئهر سۇغارغىلى

بۇغداینى، شۇ بوسىكى ئهر سۇغارغىلى

.خۇدانى ئۈستۈن قىلۇرمىز یاد كۈندۈز كىچه

چىچهك، بامۇ ئىگىز تامدىن چىچهك، تامدىن تام

چىچهك، ئېغىر كۆتهرگىلى چىچهك، كۆكلۈك كۆگىلى

.چىچهك ئالتۇن بویلىرى رەڭلىك، غۇنچى ئۆڭلۈك، بۇغدىي

بار، سۇلتانچه سۆلىتى چىچهكنىڭ ئالتۇن بویلىرى

.بار گۈلچه گهنئۈز گۈلنى چۈشۈپتۇ نۇر یۈزىگه ئاي

سالدىم، كۈپكه ئالدىم، گۈلنى

.چىراق شام قولۇمغا سول ئالدىم ھاراغ قولۇمغا ئوڭ

قالمىدى، یېشمىگهنالر تارتا-تارتا چىراخنى شام

.قالمىدى ھالالر ئۇچقۇنچه چۆرگۈلۈپ، بىر بویىنى

تهرەپ، ھهر قویدى شاققا ۋولدى، مایسا بۇغداي تاغدا

.تهرەپ ۋاي تۇتتۇق ىیار خاتىرىدىن كۆڭۈللهر شۇ

یار، كهلسهڭچى ئورغىلى ۋولدى، مایسا بۇغداي تاغدا

.یار كهلسهڭچى سوراپ ھال یهتتى، ھهللهتكه چىقىپ جان

یار، كهلسهڭچى دۈشهنبىدە ئېتىپ، جابدۇغ شهنبىدە

.یار كهلسهڭچى بىر ئایدا بىر ئۈلگهرمىسهڭ، ھهپتىگه

گىم،پاختى ھهي یامانلىماڭ پاختىگىم، ھهي پاختىگىم

.بولۇر جۈپتىن بولۇر، جۈپتىن پاختهك

سالۇر، قۇرۇت ئاغزىغا قونۇر، شاخقا شاختىن

.باشلىدۇق ئویۇننى بۇ دەپ ۋوغاي خۇش كۆڭۈللهر بۇ

راسلىدۇق، جۇگاننى جۈپ بىر دىسه الزىم نهغمىچى

.راسلىدۇق قارىنى موسا دىسه الزىم سازەندە

راسلىدۇق، خورازنى چار چىللىغىلى ئهتتىگهندە

.راسلىدۇق تهڭ ھهممىنى توققۇز غازنى ئوتتۇز، قوینى

  ④.باشلىدۇق ئویۇننى بۇ دەپ ۋوغاي خۇش كۆڭۈللهر بۇ

  

 تۇرمۇش تاغلىرىنىڭ قومۇل ھالدا تىپىك بېیىتلىرى كۆك بۇ

ــدىلىكىنى ــدە ئاالھىـ ــس ئۆزىـ ــۈرگىنى ئهكـ ــال ئهتتـ  ئهمهس، بىلهنـ

 ستىلىـــــستكىلىقئى ۋە ئىپـــــادىلهش تۈرلـــــۈك پایـــــدىلىنىلغان

 بىلهنمـــــۇ ئاالھىـــــدىلىكى ۋە كـــــۆپ موللـــــۇقى ۋاســـــتىلىرىنىڭ

  .قىممهتلىك

 یاساپ یېرىپ قارىغایالرنى بىلهن پالتا ئۆزى بوۋىمىز ئابلىز

 سىنىنى یهنىال ئۆي یاغاچ ئىگه ئۆمۈرگه یىللىق یىگىرمه چققان

 ئویۇقالر ئىچىدىكى ئۆي. تۇرۇپتۇ مهزمۇت ناھایىتى بۇزماي

 بىلهن الي كېسهك، ئىچى كۆرپىلهر- یوتقان نئېلىنغا ئىچىگه

. تۇراتتى قوشۇپ زىننهت ئۆیگه یىغىشلىق بۇ یاسالغان

 چىققىنىمىزدا بىلهن »ھهشقالال-رەھمهت «ئۆیىدىن بوۋىمىزنىڭ

 بۇ ئوخشایدىغان چىرایىغا پادىشاھالرنىڭ دەۋرلهردىكى قهدىمكى

 نتامغا كۆكتىن ئابایىقى یاساپ، ئۆزگىرىش یهنه ھاۋاسى تاغ

 ئېقىۋاتقان ئویناقشىپ. بهرگهنىدى خاتىمه تامچىلىرىغا یامغۇر

 بىلهن ھهۋەس سۈیىگه غول كۆپكۆك تومۇرداش بىلهن كۆك

 یېزىسىنى ئىچى شهھهر قومۇلنىڭ (شهھهرئىچى. باقتىم

 یۇیىدىغان، سامان بالىالر بىز زامانالردا بىر لهردە)كۆرسىتىدۇ

 بۈگۈنكى ىغىدىغان،ی ئۆسۈملۈكلهرنى دورىلىق قانداقتۇ چوڭالر

 خىل بىر (سویىر قۇمچاقالر، بولمىغان نېسىپ ئویناش بالىالرغا

 كېیىن بولغان، ماكان بېلىقالرغا ئۇششاق ئوخشاش غا)بېلىق

 ھالغا بولمایدىغان قارىغىلىمۇ مهینهتلىشىپ، بارغانسېرى

 بار، نامى ئایرىلىپ سۈیىدىن ئۆز بولسا بۈگۈنلۈكته یهتكهن،

 غهربىي شهرقىي، قالغان بولۇپ الردىن)ستهڭئۆ (خابا یوق ئۆزى

 شهھىرىنىڭ قومۇل چارە؟ نه ئامال، نه. یهتتى یادىمغا ئۆستهڭلهر

  ...بولسا شۇنچىلىك نېسىۋىسى

※  ※  ※  ※  ※  ※  
ــۈر ــپه تۆمــ ــاز ۋە خهلــ ــاجى خوجىنىیــ ــچىلىقىدىكى ھــ  باشــ

ــۇ ئىنقىالبالرنىـــڭ ــۇرتالردىكى بـ ــسى یـ ــان گۇۋاھچىـ ــوۋا بولغـ -بـ

 ئـــااللمىغىنىمىزدا، مهلۇمــاتالر  ھالـــدا ېتهرلىــك ی مــومىلىرىمىزدىن 

 ئورتــاق كۈلكىــسىگه ۋە یىغىــسى ماكاننىــڭ بــۇ بۇیــان تــارىختىن

 یوسـۇندا  خىـل  بىر ئوخشاشال تاغچىالرغا تاغالرغا، كهلگهن بولۇپ

 ئىلگىـرى  ئهسـىر  بىر سۈیىگه، غول ــ سۇ ئهركهك كهلگهن ئېقىپ

 كلهرگهئـــۆرۈ بولغـــان شـــاھىدى ۋەقهلهرنىـــڭ تـــاالي تىكىلـــگهن

ــۇراجىئهت ــدۇق م ــاغالردىن. قىل ــۈگهن ت ــپ پ ــۇ تېپى ــدىكى ش  زامان

 » بولۇپتىكهن جهڭلهر «دەپ، كۆرەیلى یالدامىلىرىنى ئۇرۇشالرنىڭ

ــیىلگهن ــا دې ــزدا، تاغالرغ ــاز چىققىنىمى ــڭ خوجىنىی ــا ھاجىنى  نامىغ

 روھىغـا  پالگانلىرىمىزنىڭ قهھرىمان راۋاقالردا ۋە باغچه سېلىنغان

 كىرگىنىمىزدە، دەپ سىردىشایلى خىیالهن بىلهن ئۇالر قىلىپ، دۇئا

 ھــاراق ۋە پىــۋا چېلىققىنــى كــۆپ ئهڭ بىــزگه ئهپــسۇسكى تولىمــۇ

ــۇلكىلىرى ــدى بوت ــانچه، ئامــال. بول ــسلىرىنى ئۈمىدســىزلىك ق  ھې

 ئویلىـدىم،  تـۇرۇپ . بولـدۇق  مهجبـۇر  قىلىـشقا  ھهمـراھ  ئۆزىمىزگه

 ىغـان، بولم كۈچلـۈك  دەرىجىـدە  ئـۇ  تهسـىرى  ئېتىقادىنىـڭ  ئىسالم

 كهلگهن  یاشاپ تاغالردا بۇ تهلپۈنگهن ئهرككه ئهلىمساقتىن بىراق

 قایــسى یهنه كۆپلــۈكىنى ئىــستېمالىنىڭ ھــاراق بۈگۈنــدە خهلقــته

  !بولۇركىن؟ ئىزاھلىساق بىلهن باھانىالر
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ــر ــلهن ئهۋالد بى ــر یهنه بى ــسىدا ئهۋالد بى ــارىخىي ھهم ئارى  ت

 زىمىزگهكـــۆ پهرقـــلهر چـــوڭ خېلـــى قىلىـــشتا بایـــان ۋەقهلهرنـــى

ــلىنىدۇ ــۇ. تاش ــر ب ــىرلىك بى ــارىخىي ئهس ــى ت ــۆز دەۋرن ــشىدىن ئ  بې

 ئىگه، سىتاژىغا خىزمهت یىللىق قىرىق بىلهن بوۋىمىز كهچۈرگهن

 كهنـــت پېـــشقهدەم نىـــڭ)یـــۇرتى ھاجىنىـــڭ خوجىنىیـــاز (تـــاراتى

 بایـان  ئىنقىالبالرنـى  یالقۇنجىغان تاغلىرىدىن قومۇل باشلىقىنىڭ

 بــوۋىمىز، یاشــلىق 100. ئهتتــى ئهكــس پهرقــلهردە قىلغىنىــدىكى

 بېقىـپ،  چـارۋا -مال زامانىسىدا) ۋاڭلىرى قومۇل (گاڭالر ئۆزىنىڭ

 شـۇ  كهلگهنلىكلىرىنـى،  ئېلىـپ  تهربىـیه  دىنىـي  الپچۇقالردا كېیىن

 سـالى  پارتلىغـان  كېیىنـرەك  ۋە خهلىپه تۆمۈر بولۇنغان جهریانالردا

 یىنكىكې شۇنىڭدىن ۋە قوزغىلىڭى شوپۇل باشچىلىقىدىكى دورغا

) سۈپهتلىـــشى ھـــاجىمنى بوۋىمىزنىـــڭ شـــۇ(»یامـــان ئـــاچچىقى«

 ئىنقىالب،  كۆلهملىك چوڭ رەھبهرلىكىدىكى ھاجىمنىڭ خوجىنىیاز

ــۇ ــدا شــ ــۇلالردىكى جهریانــ ــورۇقچىلىقالر، قومــ ــاچ ســ ــا-قــ  قاچتــ

 مۇساپىرەتچىلىكلىرىنى یهردىكى شۇ ۋە چىققانلىقى موڭغۇلىیهگه

ــزگه ــنهن بىـ ــارىخىي ئهیـ ــس ۋە دەۋرلهر تـ ــویىچه لهرشهخـ ــوغرا بـ  تـ

ــۈرەتلهپ ــشالردىن. بهردى ســـ ــانلىقى ئاتمىـــ ــپ ھالقىغـــ  بىلىنىـــ

 خهلىپه تۆمۈر ئاندىن دورغا سالى ئاۋال باشلىقى كهنت تۇرىدىغان

 ھالدا بىر ئارىالشتۇرۇۋەتكهن یېغىلىرىنى ھاجى خوجىنىیاز یهنه ۋە

 بولــسا كىــشىلهر دېمهتلىــك بــالىلىرى ئۇنىــڭ. یهتكــۈزدى بىــزگه

 پـۇال -چـاال  بایـانالرنى  بهزى ئوقۇۋالغـان  مۇنـدا -انـدا ئ كىتابالردىن

ــڭ ئاڭلىۋالغــان  جــایالر-یهر ئارىالشــتۇرۇپ ســۆزلىرىگه چوڭالرنى

 ئۆسۈپ ھاجى خوجىنىیاز. تهمىنلىدى بىلهن ئۇچۇر بىزنى ھهققىدە

 كېیىنكــى بىــلهن ئهۋالد بىــر یېزىــدىكى تــاغلىق بــۇ بولغــان چــوڭ

 خىـل  بـۇ  ھهققىدىكى رۋەقهله تارىخىي كۆرۈلگهن ئارىسىدا ئهۋالد

ــك ــى ئۈزۈكچىلى ــاتتىق بىزن ــ ق ـــمهرھ. دۇردىـئېچىن ـــكـئۆت ۇمـ  ۈرـ

 یىللىرىــدىكى-30 ئهســىرنىڭ XX دەـمىــــقهلى ئــۆز ڭـنىـــئهپهندى

 ئاتالغـان  نامىغـا  ھاجىمنىـڭ  خوجىنىیاز بولغان ئىگىسى نوپۇز زور

ــاس مهڭگــۈ ــا تهۋەررۈك بۇزۇلم ــدىنى كاتت ــشى تىكــلهپ ئابى  بېرى

 چوڭقـۇر  بولغـان  زاتقـا  بـۇ  ئاخىرلىرىدا ئهسىرنىڭ ىئالدىنق بىلهن

 ئۆزىمىزنىــڭ بىزمـۇ . كۆتۈرۈلگهنىـدى  قایتــا ئهسـلهش  ۋە ھـۆرمهت 

 بولغـان  بىرى یاراتقۇچىالرنىڭ تارىخىنى شىنجاڭ یىلالردىكى-30

 ۋە ھاجى خوجىنىیاز دەۋردىكى شۇ ئېھتىرامىمىزنى، بولغان زاتقا بۇ

ــلىرى ــا سهپداشــــ ــۈزمهكنى روھىغــــ ــیهت یهتكــــ ــپ، نىــــ  قىلىــــ

 تۇغقانلىرىـــدىن-ئـــۇرۇغ كېیىنكـــى ئۇالرنىـــڭ دەۋرداشـــلىرىدىن،

 یهتــكهن قهدىمــى ئۇالرنىــڭ بىلــگهچ، ئىزلىرىنــى-ئىــش ئۇالرنىــڭ

ــۇقهددەس ــاغۇ م ــاۋاپ تاشــلىرىنى-ت  ھاجىغــا جىــرجىس. قىلــدۇق ت

ــا ئوخــــشاش ــاجىم خوجىنىیــــاز ئۆلىمــــایىمىزمۇ دىنىــــي كاتتــ  ھــ

 قىلمــاقنى اپتــاۋ ســۈرۈپ، كــۆزىگه ئۈزەڭگىــسىنى بوۋىمىزنىــڭ

 دەۋرنىـڭ  شـۇ . سانایدۇ قاتارىدا بارغاننىڭ ھهجگه قېتىم ئۈچىنچى

 ئهسـىرنىڭ  XX مـۇھىمى  تېخىمۇ بولغان، قهھرىمانلىرىدىن كاتتا

 بىلهن ۋەتهنپهرۋەرلىكى ۋە روھى مىللىي ئۇیغۇر یىللىرىدىكى-30

 قهدىمــى ھاجىنىــڭ خوجىنىیــاز كهتــكهن ئایلىنىــپ گهۋدىــگه بىــر

 ھهم بىـزگه  بۈگۈنلـۈكته  تاغالر سۇالر،-یهر سمۇقهددە بۇ یهتكهن

  !ئهمهسمۇ؟ سهجدىگاھ

※  ※  ※  ※  ※  ※  
ــلهپ ئاســماندا ئاســماننى، كىچىكىمــدىن نېمىــشقىكىن  لهی

ــۈرگهن ــۇتالرنى، یـ ــڭ بۇلـ ــى ئۇالرنىـ ــشكه ھهرىكهتلىرىنـ  كۈزىتىـ

ــایىتى ــامراق ناھ ــدىم ئ ــز. ئى ــدا ئېتى ــارام قىرلىرى ــدا، ئ  ئالغانلىرىم

 شـۇ  یـۈرگهن  بېقىـپ  قـوي  دالىـالردا  كهڭ لهبىلـ  بىلهن دوستلىرىم

-ئۇیـان  ئاسـماندا  كۆپكـۆك  تـۇرۇپ  یېتىپ بالىلىقلىرىمدا غهمسىز

ــكهت بۇیــان ــدىغان ھهرى ــۇتالنى قىلى ــتىم تاماشــا بۇل  تاغــدا. قىالت

ــاۋامۇ، ــمانمۇ، ھ ــۇ ئاس ــقىچه بۇلۇتالرم ــدىكهن باش ــۆك. بولى  كۆپك

 ایهننامـ  بهك تېخىمـۇ  ئـۆزىنى  یهردە بـۇ  چهكسىزلىك ئاسماندىكى

ــسىمۇ، ــراق قىل ــڭ بى ــدا ئۇنى ــن قۇچىقى ــاپ ئهركى ــدىغان ئوین  یۈرى

. بولىدۇ پهیدا ئالدىڭىزدا كۆز رەۋىشته بىر گۈزەل تولىمۇ بۇلۇتالر

 بۇیــان-ئۇیــان چىقىرىــپ قىلىقالرنــى ســهبىي شــۇنچىلىك ئــۇالر

 قانـداقتۇ  یوشـۇرۇنغان  تهكـتىگه  زېمىننىڭ كىشىگه ئۆتۈشكىنىدە،

ــر ــارىخنى بى ــ ت ــدۇ دەكئاڭلىتىۋاتقان ــدە،. بىلىنى ــتا تۆمۈرتى  ئاقتاش

. بولــدۇق شــاھىت مهنزىــرىلهرگه كهینىــدىكى-ئالــدى یامغۇرنىــڭ

 چىقـارمىكىن  رومـان  تـوم  نهچـچه  یازسـا  بۇلـۇتالرنىال  ئاسماندىكى

 بولغانــدىمۇ بــار، یهردە شــۇ بۇلــۇت قارىمــاڭ قــایهرگه. دەیــمهن

 باشـقا -باشـقا  بىرى ھهر سىزگه بىلهن مهنزىرە بىر ئوخشاشمىغان

 بۇلـۇتالر  ئاسـماندىكى  قارىـسىڭىز  بىـر  تـاغالر . ئاڭلىتىدۇ دۇنیانى

 خــۇددى بۇلــۇتالر قــارا. كهتــكهن ئایلىنىــپ گهۋدىــگه بىــر بىــلهن

ــماننى ــارچه ئاس ــارچه-پ ــۆلهكلهرگه پ ــىزنىڭ. بۆلۈۋالغانــدەك ب  س

 گـاھى  بېرىـپ  یۈز جېدەللهر-جهڭ ئاجایىپ كۆكته ئۈستىڭىزدىال،

 نهچـچه  یهردە بۇ. قىلىۋاتقاندەك غهلىبه تهرەپ بۇ گاھى تهرەپ، ئۇ

 ئـانچه  سـىزدىن  ھهم بۈگـۈن  ۋەقهلهر بهرگهن یۈز مۇقهددەم یىلالر

 ئاقتاشــقا. بولۇۋاتقانــدەك ســادىر قایتــا بوشــلۇقتا بولمىغــان یىــراق

 بۇلۇتالرنىڭ مایىل ئۇنىڭغا ۋە بۇلۇتالر قارا ئاسمان كهلگىنىمىزدە

 ئارسىدا اۋاننىڭد ئىككى چاغدا بۇ ئۆتكهنىكهن، ئاستىغا ئىدارىسى

 زېمىنغــا ئاســماننىڭ خــۇددى بوشــلۇق بىــر كۆپكــۆك كىچىككىــنه

 ئاسـتى،  بۇلۇتالرنىـڭ  قـارا . بولـدى  پهیـدا  دەرىزىـسىدەك  ئېچىلغان

ــڭ ــتىدىكى داۋانالرنى ــۇ پهقهت ئۈس ــر ش ــدىنال بى ــماننى، دەرىزى  ئاس

 چهكـسىزلىكى  ئۇنىڭ بىراق،. مۇمكىن بىلىش كۆكلۈكىنى ئۇنىڭ

 ئـاق  قارىـسىڭىز  ئهمـدى . ئىگىلىۋېلىنغان ىدىنتهرىپ بۇلۇتالر قارا

ــات ئىككىــسى ئــۇالر. كېلىــشكهن قىلىــپ ھۇجــۇم بۇلــۇتالر -ھای

 جهڭنىـڭ  نـېمه؟ -قىالمـدۇ  كهتكهنـدەك  چۈشۈپ جهڭگه ماماتلىق

 ھـاۋاله  ھاۋاسـىغا  ئهركه تاغنىـڭ  بىـز  بـۇنى  بولـدى؟  قانـداق  داۋامى

 ىغــارای بۇلۇتالرنىــڭ بىلدۈرۈشــتىمۇ مهۋجۇتلــۇقىنى ئــۆز. قىلــدۇق

 قالغانـدەك،  یامـانالپ  نېمىدىنـدۇر  قۇیـاش  بولغـان  مهجبۇر قاراشقا

 ئاخىرالشــتۇرغان بىـلهن  شــهپهق سـهپىرىنى  كۈنلــۈك بىـر  ئۆزىنىـڭ 

 كۈنلۈك بىر ئۇنىڭ بۇلۇتالر ئۇرۇشىۋاتقان قىزىق ئاسماندا! چېغى

 ئىمكـان  كۆرۈشـكىمۇ  پهیتلىرىنى ۋىدالىشىش ئىچىدىكى ھهسرەت

ــگهن ــاراڭغۇلۇق. بهرمى ــاغ ق ــق ئاســمىنىغا ت ــشقا ھۆكۈمرانلى  قىلى

ــلىغاندىن ــیىن باشـــ ــڭ كېـــ ــالىنى، بۇلۇتالرنىـــ ــڭ جامـــ  ئۇالرنىـــ

 ئىچىـــدە قـــاراڭغۇلۇق ماشـــىنىمىز. كۆرەلمىـــدۇق ئۇرۇشـــلىرىنى

 بولـۇپ،  مهنبهسـى  یورۇقلۇق یېگانه یولىدىكى تاغ بۈگرى-ئهگرى

 خــــۇددى بولىــــدىغان، ۋەقهلهر قىزىــــق ئاجایىــــپ ئاســــماندا بــــۇ

 ئۆزئــارا كـۆل  تـاغ،  قۇملــۇق، یـایالق،  ئاسـمان،  رىۋایهتلهردىكىـدەك 

ــشىپ ــاللىقتىكى بـــۇ كهتـــكهن گىرەلىـ ــتىن رېئـ  بىزنـــى جهننهتـ

 ئېلىــپ قوینىغــا تهبىــئهت یىراقالشــقان تهبىئىیلىكــتىن شــهھهرگه،

 ئویـۇنلىرى  بـۇ  كۆرسـهتكهن  بىـزگه  بۇلۇتالرنىـڭ . ئىدى ماڭماقتا

  .قویدى قویۇپ بىرنى بهلگىسىدىن سوئال یوغان ئهقلىمىزگه

※  ※  ※  ※  ※  ※  
 پاراڭلىرىـدىن  چوڭالرنىـڭ  دەسلىپىدە تاغچىالرنى تاغالرنى،

 تاغلىرىـدىكى  قومـۇل  كـۆرۈپ  كىتاب كېیىن. ئاڭالیتتۇق توال-ئاز
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ــۋار باھادىرالرنىــڭ ــۆرلهپ شــهجهرىلىرىنى جهڭگى ــاق (ش ) ۋاراقلىم

ــۇق ــته. چىقت ــاغچىالر مهكتهپ ــلهن ت ــرگه بى ــۇش بى ــدا ئوق  جهریانى

ــاي، ئىجادقــا قاچمــاس، جاپــادىن تالمــاس، ئــۇالردىكى  شــۇنداقال ب

. كۆرگهنىــدۇق قهلبنـى  بىـر  پـاك  ۋە ســاپ ھاۋاسـىدەك  تـاغ  خـۇددى 

 بىـــلهن ئېكولوگىیهســـى تهبىئىـــي ئـــۆزگىچه تاغنىـــڭ بـــۇ بهلكـــى

 چىقتــۇق، تاغقـا . قارىغانىـدۇق  دەپ كېـرەك،  بولـسا  مۇناسـىۋەتلىك 

 ۇچهقـانغ  ئهسـىرىدىن  گـۈزەل  بـۇ  یاراتقـان  تۇپراقتا ئانا تهڭرىنىڭ

ــوزۇر ــدۇق ھــ ــۇ. ئالــ ــل شــ ــا خىــ ــتىن كاتتــ ــپ نېمهتــ  بهھىرلىنىــ

. كهلـــدۇق یهرگىمــۇ  دېــگهن  بولــسۇن  غهم نــېمه  یاشــىغۇچىالردا 

ــاغچىالر ــلهن تـ ــسۆھبهت بىـ ــدە بولـــۇش ھهمـ ــۇالردىكى دەملىرىـ  ئـ

 ھهقىقهتهنمۇ قهلبنىڭ سۈزۈك سۈیىدەك تاغ تهبىئهتنىڭ، قورقماس

 شـۇنىڭ  ىقىنى،ئېلىنغـانل  ئهنـداز  مۇھىتىـدىن  تهبىئىـي  جاینىـڭ  شۇ

 سهل  ئېكولوگىیهگىمۇ مهنىۋىي تویۇنغان ئۇالردىكى بىرگه، بىلهن

ــقا ــدىغانلىقىنى قاراشـ ــېس بولمایـ ــدۇق ھـ ــاننى. قىلـ ــوڭ مېھمـ  چـ

 سـاقلىنىپ  گهۋدىلىـك  ناھـایىتى  یـۇرتالردا  بـۇ  ئادەتنىڭ بىلىدىغان

 تـاكى  یوسـۇنلىرىنىڭ  مهشـرەپ  باشـقا  ۋە مهشـرىپى  كـۆك  قېلىشى،

 كىتابقـا  كىشىلىرىنىڭ جاي بۇ قىلىشى، اۋامد یىلالرغىچه یېقىنقى

 ئهمهس، تهبىئهتــــــتىكىال ۋە بولۇشــــــى ھېرىــــــسمهن ئاالھىــــــدە

 شــهھهردە بىــز جایــدا بــۇ ئىــشقىلىپ.... ســاپلىق ئىنـسانىیلىقتىكى 

 بــار نهرســىلهر نۇرغــۇن ئهپــسۇسلىنىۋاتقان دەپ قویــدۇق یوقىتىــپ

 تاغلىرىنىـــڭ، قومـــۇل مابهینىـــدە یىلـــالر ئـــون یېقىنقـــى. ئىــكهن 

 قوغــداش تهبىئىیلىكىنــى ئورمانالرنىــڭ یایالقالرنىــڭ، تــاغالردىكى

 راۋاجالنـدۇرۇش  سـایاھهتچىلىكنى  رایونالردا بۇ یاكى مهقسىتىدىمۇ

 كۆتۈرۈپ  یۇقىرى كىرىمىنى چارۋىچىالرنىڭ یاكى ۋە مهقسىتىدىمۇ

 تـاالي  بىـر  شـۇنداق  ئهیتـاۋۇر  مهقسىتىدىمۇ، یاخشىالش تۇرمۇشىنى

 ئاقـار،  ئېچىلغـان  یېڭىـدىن  قومۇلنىـڭ  رتـاغچىال  بىـلهن  سـهۋەبلهر 

 ئهســلى . كۆچۈرۈلــدى  رایونلىرىغــا ئــېچىش  باشــقا  ۋە یــاربۇلۇڭ

 تېـــرىم یېڭـــى بـــۇ تاغچىالرنىـــڭ كـــۆنگهن قىلىـــپ چــارۋىچىلىق 

 بولمىـسۇن،  نېمىال ئهمما. ئىدى ئهمهس ئوڭاي كۆنۈشى مۇھىتىغا

 لهردە)رایــون  ئــېچىش(»كهیپــاچۈ «شــۇ  ئهنه كــۆپى یېرىمىــدىن

 بوۋىلىرىـدىن -ئاتـا  كىـشىلهرال  سـاندىكى  ئـاز  تاغالردا. ۇیاشاۋاتىد

ــان ــۇ قالغــ ــاغۇ تهۋەررۈك بــ ــالردىن،-تــ ــشىل تاشــ ــایلو یاپیېــ  یــ

 تاغالردا، بۇ ئۇالر. قالدى قېلىپ ئۈزەلمهي مېھرىنى الردىن)یایالق(

 بـۇ  یانـدۇرۇپ  چىرىقىنـى  بوۋىلىرىنىـڭ  قالـدى،  قېلىـپ  زېمىنـدا  بۇ

 ئـازغىنه  ئۇالرنىـڭ،  بىـراق  .قالـدى  یاشـاپ  ماكاندا تىمسال جهننهت

 ئېكولوگىیهسـىنى  ئىجتىمائىي ۋە تهبىئىي جاینىڭ بۇ كىشىلهرنىڭ

. قىلىــدۇ بولمایدىغانــدەك مــۇمكىن كېتهلىــشى قوغــداپ داۋاملىــق

ــۇل ــاغچىلىرى قوم ــۇر ت ــدىكى ئۇیغ ــارقىن، مهدەنىیهتى ــۆزگىچه ی  ئ

 بـۇ . ۋارىـسلىرى  ئۇنىڭ یاراتقۇچىلىرى، مهدەنىیهتنىڭ بىر قهدىمىي

 ۋە لېكــــسىكىلىق ئــــۆزگىچه تىلىــــدىكى تــــاغچىالر نىــــیهتمهدە

ــاغچىالر پهرقــلهر، فونېتىكىلىــق  مۇقاملىرىنىــڭ قومــۇل یاراتقــان ت

 تـاغ  ۋە چارۋىچىلىق ئۇیغۇرالردىكى بولۇپمۇ یۈرۈشلىرى، ئۆزگىچه

 ئهكــسىنى ئـۆز  بىلىملىرىـدە  تۇرمــۇش ئـاخىرقى  ئاالقىـدار  ھایاتىغـا 

 بـۇ  ئومۇمالشـقان  اخىرىـدا ئ ئهڭ دىنـى  ئىسالم قومۇلدىكى. تاپىدۇ

 ئهڭ ئــــامىللىرى مهدەنىیهتىنىــــڭ ئۇیغـــۇر  قهدىمكــــى یـــۇرتالردا 

 كېلىۋاتقان، ئىشلىتىپ بۈگۈنمۇ تاغچىالر ئىپادىلىنىدۇ، گهۋدىلىك

ــۇ« ــت دىۋانــ ــۈرك لۇغاتىــ ــاتىرىلهنگهن ته»تــ ــڭ خــ  ئۇیغۇرالرنىــ

 » مۇقاملىرى قومۇل«. دەلىلى تىپىك سۆزىمىزنىڭ بۇ ⑤تامغىلىرى

ــپ – پهن ت د ب ــیهت – مائارىــ ــكىالتى مهدەنىــ ــۈچىنچى تهشــ  ئــ

 مـاددىي  غهیرىـي  ۋە ئـاغزاكى  ئىنـسانىیهت  قىلغان ئېالن تۈركۈمدە

ــلىرى ــك مىراسـ ــهرلىرىنىڭ ۋەكىللىـ ــدىن ئهسـ ــورۇن تىزىملىكىـ  ئـ

 ئاپتونوم ئۇیغۇر شىنجاڭ كۈنى-5 ئاینىڭ-1 یىلى-2008. ئالدى

 ئـېالن  كومىتېتى دائىمىي قۇرۇلتىیى خهلق نۆۋەتلىك-10 رایونلۇق

ــاپتونوم ئۇیغــۇر شــىنجاڭ «قىلغــان ــڭ ئ ــي رایونىنى ــاددىي غهیرى  م

 ئهنـئهنه،  ئاغزاكى ⑴ «دا»نىزامى قوغداش مىراسلىرىنى مهدەنىیهت

ــان ۋاستىــسى مهدەنىــیهت جۈملىــدىن،  ئهنئهنىــۋى ⑵ تىــل؛ بولغ

ــداش ــهنئىتى ئورۇن ــارا ۋە س ــهنئهت؛-گــۈزەل ئهلئ ــۋى ⑶ س  ئهنئهنى

 شــۇنداقال مۇراســىمى، ىكلهشتهبــر ، بــایرام -ھېیىــت ، مۇراســىم

 ⑷ پائــالىیىتى؛ ئــادەت -ئــۆرپ مىللىــي قاتــارلىق ئویــۇن ماھــارەت،

 دۇنیاسـىغا  تهنتهربىیه ⑸ ماھارىتى؛ ھۈنهرۋەنلىك-قول ئهنئهنىۋى

 ⑹ ئهمهلىــیهت؛ ۋە بىلىـم  ئهنئهنىــۋى ئهلئـارا  ئاالقىــدار ئـالهمگه  ۋە

ــدار تــۈرگه 5 ئالــدىنقى  ⑺ ســورۇن؛ ۋە نهرســه ماتېرىیــال، ئاالقى

 مىراســـلىرى مهدەنىـــیهت مـــاددىي غهیرىـــي باشـــقا قوغدىلىـــدىغان

ــارلىقالر ــدۇ قاتـ ــگهن دەپ »⑥قوغدىلىـ ــالبۇكى،. بهلگىلىگهنـ  ھـ

ــۇل ــدا قومـ ــۇقىرىقى تاغلىرىـ ــته یـ ــۈك یهتـ ــي تۈرلـ ــاددىي غهیرىـ  مـ

 قومــۇل. مهۋجــۇت دېگــۈدەك ھهممىــسى مىراســلىرىنىڭ مهدەنىــیهت

 ھایۋانالرغـا  اۋایىیـ  ۋە) قارىغـاي  (قـاچورا  قوغدىلىدىغان تاغلىرىدا

 مۇھىمى  تېخىمۇ  قالماي، بولۇپ ئېكولوگىیهسىال تهبىئهت ئوخشاش

 بولغـان  الزىم ئۈچۈن ئىنسانىیهت ئۈچۈن، جۇڭگو ئۈچۈن، ئۇیغۇر

. مۇھتـاج  قوغدىلىـشقا  ئېكولوگىیهسى ئىنسانىیهت مهدەنىیهت، بىر

ــي« ــاددىي غهیرى ــیهت م ــر مىراســلىرى مهدەنى ــۇرەككهپ قهدەر بى  م

 ئاساســـى ئــاممىۋى  كهڭ ئاالھىـــدىلىكى، روشــهن  ان،ســاقلىنىۋاتق 

 مىراسـلىرى  مهدەنىـیهت  ماددىي غهیرىي رایونالردا مۇئهییهن بولغان

ــوگىیه ــاپىزەت ئېكول ــونى مۇھ ــۇرۇپ، رای ــۈك ق ــداش ئومۇمیۈزل  قوغ

ــرەك ــیىلگهن »⑦كې ــۇ دې ــا ب ــامهن ماددىغ ــدىكى ئۇیغــۇن تام  ھال

 تـاغنى  ىككىئ ئون شۇڭا،. ئىگه مۇھىتىغا ئېكولوگىیه مهدەنىیهت

 ئۆســكهن چــوڭالپ، ئــۆزلىرى تــاغچىلىرىنى قومــۇل قىلغــان یــۇرت

ــدا ــۆزلىرى یۇرتلىرى ــیهت یاراتقــان ئ ــداش مىراســلىرىنى مهدەنى  قوغ

 بوشـــلۇقىنىڭ یاشـــاش ئهســـلى ئۇالرنىـــڭ ئـــاۋۋال ئهڭ ئۈچـــۈن

  .كېرەك قىلىشىمىز كاپالهتلىك مهۋجۇتلۇقىغا

  

  ئاراتۈرۈكته
  

 ئۇیغــۇر  شــىنجاڭ ىدەملىــر  ئــاخىرقى ئهڭ ســهپىرىمىزنىڭ

 ئـــاراتۈرۈك نـــاھىیه ئـــاز ئهڭ نوپۇســـى بـــویىچه رایـــونى ئـــاپتونوم

 بولغـان  چۈشـمهكچى  بازىرىغـا  نـاھىیه  ئهسـلى . ئـۆتتى  ناھىیىسىدە

ــساقمۇ، ــۇم بولـ ــهۋەبلهر مهلـ ــلهن سـ ــۆز بىـ ــسىدا ئـ ــۇل زامانىـ  قومـ

 ئىسـسقى  ئـۆز  قىلىـدىغان،  سـۈرگۈن  جىنایهتچىلهرنى ۋاڭلىرىنىڭ

 ئاراتۈرۈكنىڭ بۈگۈنكى سى،»سىبىرىیه «نقىینایدىغا جاننى بىلهن

. بــــاردۇق بازىرىغــــا نــــوم جایالشــــقان چېگراســــىغا موڭغــــۇلىیه

 شـۇنداق  توغرۇلـۇق  بولۇشـى  یـۇرت  نومنىـڭ  ئاغزىدىن چوڭالرنىڭ

ــۋایهتنى ــشىچه، ئادەملهرنىــڭ چــوڭ«:ئاڭلىــدۇق رى ــوم دېیى ــا ن  بان

 نیىلدى  یۈز تۆت قىلسا سۈرۈشته بولغىلى ئولتۇراقلىق ئادەم بولۇپ

 ئـوۋالپ  كىیىـك  پـالۋانالر  ئاشـۇ  بۇرۇنـدا . ئېیتىـدىكهن  دەپ ئاشقان

ــدىغان ــدۇق كېلى ــۇ یهركهن ــك،. یهرگه ب ــاۋا كىیى ــۆگه، ی ــۇالن، ت  ق

ــدەك ــۇرۇن. ئوخــشاش مۇشــۇنىڭغا جهرەن  خهنــزۇالر باركۆلــدىن ب

 بىـر  یهرنـى  بـۇ  بولىـدىكهن،  ئولتۇرۇشقا ئادەم یهردە مۇشۇ كېلىپ،

 ســوقۇپ ســوقما جىــڭ نهچــچه بىــر دەپ بولغــۇدەك قىلــساق یــۇرت
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  .دېیشىچه ئادەملهرنىڭ چوڭ دەیدۇ كېتىپتۇ قویۇپ

 كېـیىن  ئانـدىن  كېـیىن،  كهتكهندىن قویۇپ سوقۇپ سوقما

 ئىگىلهیــدىغان ھهي، كــۆرۈپ، كېلىــپ پــالۋانالر دېگهنــدەك، مهن

 یېپىــپ، ئۈســتۈنىنى ئۆینىــڭ ســېلىپ، ئــۆي بىــر دەپ، یهركهنــدۇق

. دەیـدۇ  كېتىپتـۇ،  قویـۇپ  ئىـسالپ  ئـۆرتهپ  ئىچىنـى  بىـلهن  شۇنىڭ

 بىـز . قـاپتۇ  بولـۇپ  تاالشتا بۇ كېیىن ئاندىن كىیىن بىلهن شۇنىڭ

 كېـیىن  ئانـدىن . دەپ كهلـگهن  بـۇرۇن  بىز دېسه، كهلگهن بۇرۇن

ــدىن ئاشــۇ ــادەملهر خان ــپ تهكــشۈرۈپ ئ  مۇشــۇ كۆرگهنمــۇ، چىقى

ــارىخى ئۆینىــڭ ــۇزۇنكهن ت ــۇ. ئ ــسلىنىپ مۇشــۇنداق ب  كــونىراپ ئى

 كېـیىن  ئانـدىن  دەپ، نـېمىكهن  سوقۇلغان ېیىنك سوقما. كېتىپتۇ

ــا مــۇنى ــداق دەپ بهرگهنىــكهن ئۇیغۇرالرغ ــاراڭ مۇن . ســالىدىغان پ

 كـۆچمه  یهرلهردىـن  مۇشۇ قومۇل ئولتۇرۇپ، ئادەم كېیىن شۇندىن

  »قىلغانىكهن یۇرت كېیىن ئاندىن چىقىپ، ئېلىپ

 جایالشــقان، گىـرۋىكىگه  شـىمالىي  شـهرقىي  قومۇلنىـڭ -نـوم 

 سائهتته، تۆت-ئۈچ بىلهن قاتناش زامانىۋى ۈنلۈكتهبۈگ قومۇلدىن

 بولىـدىغان  بـارغىلى  یېتىـپ  كۈندە تۆت-ئۈچ بولسا زامانىسىدا ئۆز

ــۇرت بىـــــر چهت ــتىن. یـــ ــكىنىمىزدە، ئاپتوبۇســـ ــڭ چۈشـــ  نومنىـــ

 ئېلىۋالغـان  كىرىـپ  گېـپىگه  چوڭالرنىـڭ  تهپتىـدىن  ئىسسىقىنىڭ

 تىغــاچې بىــر جهزىرىلهرنىــڭ-چــۆل. كهلــدى ئېغىــر چاپــانلىرىمىز

 بــۇ ھهم بىــز. دېیىــشىدۇ داڭلىــق بــورىنى یۇرتنىــڭ بــۇ جایالشــقان

 ھهقىقهتهنمــۇ كــۆردۇق، بىــلهن كــۆزىمىز ئــۆز كــۈچىنى بوراننىــڭ

 ئالـدىغا  پونكىتىنىڭ مهدەنىیهت یېزىلىق باركهن، داڭلىغۇچىلىكى

 ۋېلىــــــــسپىتلهرنى ئېلىكتېرلىــــــــك قویۇلغــــــــان توختىتىــــــــپ

 بىـر  چهت ۋە ناچـار  ىتىشارائ مۇشۇنداق. كېیىن ئۆرۈۋېتهلىگهندىن

 قوغۇنىنىـڭ  قومـۇل  كهلـگهن،  گۈللهندۈرۈپ قىلىپ یۇرت زېمىننى

 قومــۇل مــۇھىمى تېخىمــۇ قىلغــان، نامــایهن قایتــا ســۈپىتىنى ماركــا

 تـۆھپه  مۇھىم كىرىپ ئېلىپ تهركىبىنى نوم تىگهمهدەنىیه ئۇیغۇر

ــۇ قوشــقان ــوم پاراســهتلىك-ئهقىــل ئهمگهكچــان، تــۇپراقتىكى ب  ن

 شــاماللىق ھهم ئىســسىق، یۇرتنىــڭ بــۇ ئــۇالر! رىنئــاپى خهلقىــگه

 شـامال  ئـۆیلىرىنى  ئومـۇمهن  ئاساسـهن،  ئاالھىدىلىكىگه بولۇشتهك

 ئۆینىـڭ  ئولتۇرىـدىغان  ۋە سالىدىكهن یهرگه تۇرىدىغان ئۆتۈشۈپ

 دەرىــزە ئۆتىــشىدىغان شــامال بىــر تامغــا قارشــىدىكى ئىــشىكىنىڭ

 ھهربىــر. هنقویۇشــىدىك قایرىــپ زەدىــۋالنى یهردىكــى شــۇ ئېچىــپ،

 چاچمـا  تۈرلـۈك  تىزىلغـان  ئۈستىگه ساندۇق كىرگىنىمىزدە ئۆیگه

 كۆرپىلهرنىــڭ-یوتقــان یاســتۇق،) كهشــتىلىرى قومــۇل (بویــۇمالر

 ئـــۆیگه قایـــسىال. كـــۆردۇق تـــۇرغىنىنى قوشـــۇپ زىنـــنهت ئـــۆیگه

 نوم. قویۇلدى داستىخانغا تىلىنىپ، قوغۇنى نوم داڭلىق كىرمهیلى

 بۇلۇڭىـدىكى  چهت بـۇ  قومۇلنىـڭ  ائىتتاشار ناچار قهدەر شۇ خهلقى

 نامـایهن  ھهم بۈگۈن ئۇنى یارىتىپ، مهدەنىیهتلىرىنى خاس ئۆزىگه

 قهدەم بهش «بولغــــان خـــاس  یهرگىــــال مۇشـــۇ . كهپتــــۇ قىلىـــپ 

 كۇرســــلىرى مۇقــــام ئېچىلىــــدىغان بىــــر یىلــــدا ۋە »ئۇســــسۇلى

) كایىپ(كېیىپ غوجام چىڭگاڭ «ئىشقىلىپ،. دەلىل سۆزىمىزگه

 قىلىنىــپ مۇئــامىله قاتــارى زىنــدان دەپ »پاالیــدۇ نومغــا قالــسا

 مهدەنىیهتنــى ئۇیغۇرلىرىـدىكى  قومـۇل  خهلقــى یـۇرت  بـۇ  كهلـگهن 

 بىـلهن  قـۇدرىتى -كۈچ ۋە پاراسىتى-ئهقىل ئۆز ھالدا، قىلغان مهنبه

ــڭ ــۇ دىیارىمىزنىــ ــدا بــ ــۇر ھهم تۇپراقلىرىــ ــىمهدەنىیه ئۇیغــ  تىنــ

 زېمىنــدا ۇشــ ســۈپىتىدە دەلىــل ســۆزىمىزگه. كهپتــۇ گۈللهنــدۈرۈپ

  :سۇنىمىز نهزىرىڭالرغا نهچچىنى بىر قوشاقالردىن توپالنغان

 قومۇلغـــا  ئایاغالشـــتۇرۇپ،  پائـــالىیهتلىرىمىزنى  نومـــدىكى

 گـــــۈزەل ئاراتۈرۈكنىـــــڭ چۈشـــــۈپ، ئـــــاراتۈرۈككه یانــــارىمىزدا 

 نومــــدىن بىــــز. بولــــدۇق قىلمــــاقچى تاماشــــا مهنزىرىلىرىــــدىن

. ئىكهن تۈگىمىگهن خىتې داۋامى بوراننىڭ ئاخشامقى قوزغالغاندا،

. ئالدى قارشى بىزنى یامغۇر سىم-سىم كىرگىنىمىزدە ئاراتۈرۈككه

 یـامغۇر  ئـاراتۈرۈكته  نـاھىیه  كىچىككىـنه  جایالشقان ئارىسىغا تاغ

 بولۇشــىغا كىــرگهن ئهمــدىال ئاینىــڭ توققــۇزىنچى یېغىۋاتقانــدا

ــاي، ــار ســوغۇق جۇغۇلداتقىــدەك تهننــى قارىم  شــۇندىال. ئىــدى ب

 ئارا. قىلدى نامایهن قىممىتىنى ئۆزىنىڭ چاپان لىۋالغانئې قومۇلدا

 یــامغۇر ســهل. پهســىیهتتى گــاھ كۈچىیىــپ، گــاھ یــامغۇر تــۈرۈكته

 چىقىـپ  تاغقـا  ئـاراتۈرۈكتىكى  بىز پهیتته، ئېچىلغان كۈن توختاپ

 یــول ســىىڭلىمىزنى ئومــاق یهرلىــك شــۇ بولــۇپ باقمــاقچى كــۆرۈپ

 »دوبــازا «بــۇ. چىقتــۇق تاغقــا جایالشــقان الر»دوبــازا «باشلىــشىدا

 جېڭىـدا  قوغـداش  ئـاراتۈرۈكنى  قىلىنغـان،  دەپـنه  تاغقا شۇ دېگىنى

 قهبـرە . ئىـكهن  قهبرىـسى  قۇربانالرنىـڭ  ئىنقىالبىي بولغان قۇربان

 شـۇ . كېتهتتـى  ئوخـشاپ  تولىمـۇ  غـا )موما(دوبازا دېمىسىمۇ شهكلى

ــسىدە »دورا «لۇشــۇننىڭ چاغــدا ــي ھېكایى ــڭ ئىنقىالبى  قۇربانالرنى

 یېـدۈرگهن  بالىسىغا كۆرۈپ ئورنىدا دورا مومىنى مىلهنگهن قېنىغا

 چىققىنىمىــزدا، ئۈســتىگه تاغنىــڭ. یهتتــى یادىمغــا الۋشــۈەن خــۇاڭ

 جهزبدار بهكمۇ لېكىن كىچىك، ناھایىتى بازىرى ناھىیه ئاراتۈرۈك

ــدى ــدا شــۇ. كۆرۈن ــامغۇر چاغ ــپ یهنه ی ــدى كۈچىیى  ســوغۇقتا. قال

 یهنه  ئاۋایلىمىساق سهلال ىمىز،ۋاتۈچۈش تاغدىن تۇرىمىز، دىرىلدەپ

 دەمـدىكى  شـۇ  بىـراق  بولمىـسىمۇ،  یىـراق  ئـانچه  ئـارىلىق . بولمایدۇ

 ئـۆیگه  تهسته مىڭ یۈگۈرۈپ شۇندىمۇ قالدۇق، تۈگۈلۈپال سوغۇقتا

ــپ ــۇق كىرى ــاق. كهتت ــدا قۇرغ ــوڭ جای ــاچقىمۇ، چ ــامغۇرنى بولغ  ی

 یــامغۇرلۇق ســىم-ســىم كــۆپىنچه. كــۆرىمهن یاخــشى ناھــایىتى

 ھېچبىـر  بىـراق . بېغىـشالیدۇ  ھـوزۇر  تولىمۇ ماڭا یۈرۈش كۈنلهردە

ــامغۇردا ــداق یـ ــوڭلىغىنىمنى بۇنـ ــمهن تـ ــشىمىزچه. بىلمهیـ  ئاڭلىـ

 توختـــاپ یـــامغۇر! كېتهرمىـــز؟ قانـــداقمۇ. یېغىپتـــۇ قـــار دازىگـــودا

 كاساپىتىدىن قارنىڭ شۇ چىققىنىمىزدا بېكهتكه كېیىن، خېلىدىن

ــڭ ــۇلۇپ یولنى ــپ، توس ــىنىنىڭ قېلى ــا ماش ــى نلىقىنىتوختىغ . ئېیتت

 ئۇنىـڭ . بولمـایتتى  ئایرىلمىـساق  كهچته ئهتىسى قومۇلدىن بىراق،

 بواللمىــساق، قایتىــپ ئــاراتۈرۈكتىن ئۆزىــدە كۈننىــڭ شــۇ ئۈچــۈن،

. قـاالتتى  قېلىـپ  ئىـشلىرىمىز  مـۇنچه  بىـر  یهنه قىلىـدىغان  قومۇلدا

 كىـرا  تاكـسىنى  ئىككـى  ئـاراتۈرۈكتىن  ئـارقىلىق  ئۇقۇشۇش خهۋەر

ــۋەتته،. بولــدۇق كهتمهكچــى اقومۇلغــ قىلىــپ  یــول چاغــدا بــۇ ئهل

ــانىكهن ــۆلگه. ئېچىلغ ــزدە، تۈرك ــدەك كهلگىنىمى ــاغالردا دېگهن  ت

ــۇس ــار سـ ــانلىقىنى قـ ــۆردۇق یاغقـ ــۇ. كـ ــدا شـ ــا یهنه چاغـ  بۇلۇتقـ

 بۇلـۇپ  توپ بىر. قالدۇق بایقاپ ھالنى بىر ئاجایىپ مۇناسىۋەتلىك

. نــدۇقتهئهججۈپله تولىمــۇ. یــۈرەتتى لهیــلهپ ئۈســتىدە تاغنىــڭ

 بـۇرۇن  ھـالىنى  بولىـدىغان  كـۆرگىلى  تـۇتقىلى،  شۇنداق بۇلۇتنىڭ

 بىلهن كۆزىمىز ئۆز قېتىم تۇنجى بىراق بولساقمۇ، ئاڭلىغان كۆپ

ــىمىز ــدى كۆرۈشـ ــاش. ئىـ ــمىنىدا ئاقتـ ــقان ئاسـ ــڭ ئۇرۇشـ  بۇلۇتنىـ

 دەپ كېـــرەك، بولـــسا قالغـــان چۈشـــۈپ یهرگه بـــۇ یېڭىلغىنـــى

 شـۇنچه  قـار  كىـرگهنچه،  ئىچكىـرىلهپ  ئىچىگه تاغنىڭ. ئویلىدىم

 ئاقتاشتىكى شوپۇر ئاساسهن، ئىلتىماسىمىزغا. بېرىۋاتاتتى قېلىنالپ

 چۈشـۈپ  ماشىنىدىن. توختاتتى ماشىنىنى ئالدىدا قارىغایلىقالرنىڭ

 توققـۇزىنچى . چۈشتۇق رەسىمگه. ئوینىدۇق ئېتىشىپ قار پهس بىر

 قــار،  بــۇ  یاغقــان  ئــارتۇق  ســانتىمېتىردىن  ئــون  بېــشىدا  ئاینىــڭ

 ئۇنىڭـدىن  ئۈچـۈن  چۈشـكىنى  مۇھىتقـا  پاكىز ۋە ساپ نچىلىكشۇ
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 شــۇنداق قىلغــان ئاتــا یۇرتىمىزغــا تهبىئهتنىــڭ. كــۆردۇق تېتىپمــۇ

 ھـېس  گـۈزەللىكنى  بىـر  پاك شۇنچىلىك مۆجىزىلىرىدىن ئاجایىپ

 ۋە یــایالق قۇمتــاغ، چۈشــكهن بىــز كــۈنىال قایــسى تېخــى. قىلــدۇق

ــایزارلىقالر ــاق قارىغ ــار ئاپئ ــر قایــسىدۇ. غانىــدىقال ئاســتىدا ق  بى

ــدىن ــۆتكىنىمىزدە داۋانـ ــار یهنه ئـ ــدى قـ ــۇ. كۆرۈنمىـ ــى بـ  قېتىمقـ

 مۆجىزىــــدار تاغلىرىــــدىكى قومــــۇل پائــــالىیىتىمىز تهكــــشۈرۈش

 گهرچه. ئاخىرالشتى بىلهن بىلهن ئویۇنلىرى ئاجایىپ تهبىئهتنىڭ

 بولـساقمۇ،  بارغـان  ئېلىـپ  پائـالىیهت  كـۈن  نهچچه بىر قىسقىغىنه

 بولمىغـان  ئـاز  ھهققىـدە  مهدەنىیهتى قومۇل ىدە،ھهقق قومۇل بىراق

 ئىلىمـسۆیهر  مېھماندوست،. ئېرىشتۇق ماتېرىیالالرغا مهلۇماتالرغا،

ــۇل ــدە خهلقىنىــڭ قوم ــاز یاردىمى ــدە ۋاقىــت ئ  ئۈنــۈم كــۆپ ئىچى

  .یاراتتۇق

  

  !خهیر، ئانا تۇپراق
  

 ئىللىـق  قۇچىقىـدەك  ئانامنىـڭ  تـۇپراقتىن،  ئانـا  بۈگۈن،     

 ئىـشىكىنى  جۇدالىقنىڭ قىسمهتلىرىم. لماقچىمهنئایرى باغرىدىن

ــان ــستىقبال،. ئاچق ــستىقالل ئى ــوققان دەپ ئى ــۈرەكلهر س  ۋەتهن ی

ــۈن ــدىن ئۈچـ ــپ، ۋەتهنـ ــدىكى ۋەتهن ئایرىلىـ ــلهرگه یولىـ  كۈرەشـ

 قهلبنىـڭ . ئهتمهكچـى  تهرك ۋەتهننى مهقسىتىدە كۆرۈش ھازىرلىق

ــا ۋىجــداننىڭ ساداســى، ــۇالق چاقىرىقىغ ــلىققا ق  ىــڭكىمن سالماس

ــڭ! ھهددى؟ ــرە تاھىرنى ــۆز ئۈچــۈن زۆھ ــى ئ ــپ، تهرك ئهركىن  ئېتى

 ۋىـسالىغا  شـېرىن  پهرھادنىـڭ  بـولغىنى،  مهھكـۇم  ئىچىگه ساندۇق

 لهیلـى  مهجنۇننىـڭ  قىلغىنـى،  تالغـان  تاغالرنى مهقسىتىدە یهتمهك

ــۆللهردە ئىــــــشقىدا ــان چــــ ــولغىنى سهرســــ ــڭ بــــ  كۆڭۈللهرنىــــ

 ســىیىتىدىن خا نىــدانىڭ شــۇ ئهنه چىقىۋاتقــان چوڭقۇرلۇقىــدىن

 ئـــــۆز ئاشـــــقالر تهســـــۋىرلىنىدىغان رىـــــۋایهتلهردە! ئهمهســـــمۇ؟

ــۇقلىرىغا ــق قهدەر ئــۇ مهش ــۇالر ئىكهنكــى، ئاش ــۈن ئ  ھهمــمه ئۈچ

 چىــن ئــۇالر چــۈنكى یانمایــدۇ، قىلىــشتىن قۇربــانلىق نهرسىــسىنى

 ئىـشق  ھهقىقىـي  ئـۇالر  چۈشـهنگهنلهر،  بىلهن مهنىسى مۇھهببهتنى

ــرى ــقمهن ھهم مهن. ئىگىلىـ ــدىن نپۈتـــۈ. ئاشـ ــا «ۋۇجۇدۇمـ  ئانـ

 بــۇ دېــگهن »تــۇپراق ئانــا «كېلىــدىغان، جاكــار دېــگهن »تــۇپراق

 مىــزان ئۆمۈرلــۈك ھایاتىمــدا ئهمهس ئاغزىمــدا كهلىمىنــى مۇبــارەك

 پهرھاد، تاھىر، بېغىشلىغان ئۆزۈمنى یولىغا ئىشقى ئۇنىڭ قىلغان،

  .ئاشقمهن كهبى مهجنۇن

 ئېگىـز  نىـڭ ۋەتىنىم .ئـایرىلغىلۋاتىمهن  یۇرتتىن بۈگۈن مانا

ــارلىق ــدىن، ق ــامى پایانــسىزلىقتا چوققىلىرى ــشىل چىققــان ن  یاپیې

 گـۈزەل  ئالغـان  ئـورۇن  دا)بـویى  (بارى سۇ لىرىدىن،)یایالق (یایلو

ــدىن، ــا باغلىرىـ ــڭ ماڭـ ــۋەك ئۆزىنىـ ــۈیى ئهلـ ــلهن سـ ــۇنبهت بىـ  مـ

 سـۇلىرىدىن، -یهر مـۇقهددەس  بېغىـشلىغان  ھایـاتلىق  تۇپرىقىدىن

ــق ئۆزىنىــڭ ــدا ئىللى ــلهيئه قویىنى ــپ ل -ئهل قىلغــان چــوڭ ئېیتى

 بــــۇ ئــــالالھتىن. ئایرىلمــــاقچىمهن بۈگــــۈن مانــــا جامــــائهتتىن

 ئانــا بــۇ ئــالالھتىن تىلهیــمهن، بولۇشــىنى ۋاقىتلىــق ئایرىلىــشنىڭ

 یاشـاپ  بېـرى  یىلالردىـن  تۆپىـدە  تـۇپراق  بولۇپ، تۇپراق تۇپراقنىڭ

ــگهن ــڭ كهل ــق خهلقىمىزنى ــۇپ خهل ــي بول ــشىنى داۋام ئهبهدى  قىلى

  .تىلهیمهن

  

                     

  

  :ئىزاھالر

 يېڭى ئۈستىده نامى ›قومۇل‹«:ئابدۇلال ئارسالن.  شهكلىده كۆرۈلگهنئۇيغۇرغول  يهنى伊吾卢 خهنزۇچه مهنبهلهردهنامى بۇرۇنقى قومۇلنىڭ: ئۇيغۇرغول①

  ئاي- 3 يىلى-2008 ،نهشرىياتى لقخه شىنجاڭ كىرگۈزۈلگهن، غا)خهنزۇچه(»تهتقىقاتى مهدهنىيهتى تهڭرىتاغ شهرقىي  «،»ئىزدىنىش

  .كۆرسىتىدۇ قاتارلىقالرنى دۆۋه قارا سۇمقاغا، ئاستانه،  الپچۇق، توغۇچى، بولۇپ، دېگهنلىك شهھهر بهش بۇ شار بهش②

  .كۆرسىتىدۇ نىقاتارلىقالر نېرىنكىر تۇركۆل، نوم، ئاراتۈرۈك، باي، شوپۇل، خوتۇنتام، باغداش، ئېدىر، تاشار، قوراي، تاراتى، تاغ ئىككى ئون

  ىدىن»رامىزان« بهرگهن ئېيتىپ ئاۋغۇست-25 يىلى- 2010 بوۋىمىزنىڭ رېھىمشاھ ھهمدۇل الپچۇقتىكى③

  بهرگهنلىرىدىن ئېيتىپ مىزنىڭبوۋى ئىمىن ئابلىز تۆمۈرتىدىكى④

 مهدهنىيهتى تهڭرىتاغ شهرقىي « »تامغىالر ۋه فامىله قهدىمىي قالغان ساقلىنىپ ئۇيغۇرلىرىدا ومۇلق«:ئهسىرا سهمهت ئابدۇلال، ئارسالن⑤

  ئاي-3 يىلى-2008 نهشرىياتى خهلق شىنجاڭ كىرگۈزۈلگهن، غا) خهنزۇچه(»تهتقىقاتى

  http://www.xjtsnews.com/normal/content/bak/Miras/content/2009-07/02/content_211981.htm  تورى تهڭرىتاغ⑦⑥

  بهرگهنلىرىدىن ئېيتىپ سېنتهبېرده-3 ىزنىڭبوۋىلىرىم تاھىر ۋه ئانار يۈنۈس يېزىسىدىكى نوم⑨⑧ 

)2006(ۋەلى دىلئارام: تهھرىرى

(    
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  ساالم باچا

  )ھېكايه(

  )ئهزهربهيجان(زاكىر ساداتلى 

  

  

  

ــۈزۈلگهن  -2008 ــۈركىیهدە ئۆتكـــ ــى تـــ ــۇد «یىلـــ مهھمـــ

ھېكایه مۇسابىقىسىدە ئۈچىنچىلىككه ئېرىشكهن بۇ     » كاشغهرىي

ــان  ــاداتلىنىڭ  ئهســهر، ئهزەربهیج ــر س ــازغۇچى زاكى ــاالم «لىق ی س

ــاملىق ھېكایىــسى» ①باچــا ــسىتان ئىــشغالى  . ن بــۇ ھېكایىــدە ئافغان

ــر ئهزھهر      ــگهن بى ــۇلۇپ كهل ــسىگه قوش ــوۋېت ئارمىیى ــۈن س ئۈچ

.سۆزلىنىدۇ» ئهسكهر مهھمهد ئهسكىرى«تۈركىنىڭ تىلىدىن 

  

  !ساالم باچا -

ددى چۈشــۈمدىكىدەك بـۇ ئــاۋازنى تــۇنجى ئاڭلىغىنىمــدا خــۇ 

  .سېزىلدى

  !ساالم باچا -

بـــۇ ئـــاۋاز . كېـــیىن بۇنىـــڭ چـــۈش ئهمهســـلىكىنى بىلـــدىم

ئۇزاقالردىن، تهنھا چۆللهرنىڭ ئالۋۇنلىرى ئىچىدىن كۆتۈرۈلگهن      

ــدى  ــاد ئىـ ــان، پهریـ ــۇنىمىز،   . چۇقـ ــز، قوشـ ــى ھهممىمىـ ــز بهلكـ بىـ

ئاشـۇ چۈشـلهردە یوقالغـان،    ...ئهسكىرىمىز، نېنىمىز، سـۇدانلىرىمىز  

  .بىز بۇ یهرلهردە ئهمهس ئاشۇ چۆللهردە قالغانمىز. ۇنتۇلغانمىزئ

  !ساالم باچا -

ئـون یىــل سـۈرگهن بــۇ ئـۇرۇش ئایاغالشــقىلى خېلـى یىلــالر     

یېقىنلىــرى، تونۇشــلىرى بــۇ ئۇرۇشــنىڭ ئــونىنچى یىلىنــى  . بولــدى

ئـۇ ئـۇرۇش بـۇ قـۇتالش         .قۇتالۋاتقىنىدا ئۆزى بۇ یهردە یـوق ئىـدى       

 بولـسا، چوقـۇم كۈلـۈپ تېلىقىـپ قالغـان           مۇراسىملىرىنى كۆرگهن 

ــدى  ــوالر ئى ــانالر، قورقۇنچنىــڭ،     . ب ــقان مېھم ــورۇنغا قاتناش بــۇ س

ــهربىتىنى    ــاچچىق شــ ــشنىڭ ئــ ــڭ، یوقىلىــ ــڭ، ئۆلۈمنىــ ھایاجاننىــ

  .لهززەتلىك بىر شارابتهك ھۇزۇرلىنىپ ئىچىۋاتاتتى

ــۇرلىقى    ــى ۋە جهسـ ــانلىقى، یىگىتلىكـ ــلهن قهھرىمـ ھهممهیـ

ــۆزلهیتتى  ــدە س ــدى  ھه. ھهققى ــاداقهتمهن ئى ــلهن س ــۇنداق . ممهی ش

ئهممـــا ئـــۇالر . ســـۆزلهر بـــار ئىـــدىكى، ئـــاكۇپالردا ســـۆزلهنمهیتتى

  .سهھنىدە، تېلىۋىزىیه كامېرالىرىنىڭ قارشىسىدا سۆزلىنهتتى

  ...ھهممهیلهن سۆزلهیتتى

كېیىن سـهھنىنىڭ قـاراڭغۇراق بۇلۇڭىـدا، ئهسـكىرىي فورمـا           

رىنى مهیدىـسىگه تاقـاپ،    كىیگهن، ئوتتۇرا یاشلىق بىر ئادەم، گىتـا      

  .رۇسچه ناخشا ئېیتىشقا باشلىدى

  !ساالم باچا -

خۇددى تانكىالر ماڭـدى ئـۇ دەم، چۆلـدىكى قىزىـق قۇیـاش             

بىر تـال   . دىمىقىمغا قۇیۇق قان ھىدى تولدى    . تېنىمنى كۆیدۈردى 

  .تاماكا، بىر یۇتۇم سۇ

قۇلىقىمنىــڭ تۈۋىــدىن ئىــسقىرتىپ ئۆتىۋاتقــان ئوقالرنىــڭ  

  ...لۈشلىرىقاقاقالپ كۈ

 جهننهتـتىن قوغلىنىـپ    ، مـۇقهددەس تـۇپراق    ،قهدىمىي تۇپراق 

-بـۇ یهردە ھهر بىـر نهرسـه بىـر         . جهھهننهمگه یول ئالغـان تـۇپراق     

  . بىرىگه كىرىشكهن، ئارىالشقانىدى

  ...پهرىشته یۈزلۈك ئىنسانالر، شهیتان یۈزلۈك ئىنسانالر

 بۇالرنىڭ سهن ئۈچـۈن پهرقـى بـارمۇ؟ بـۇ یهردە          ! ئهي كىشى 

 ھهممهیلهن ، ئهمما.ھېچكىم ئۆزىنىڭ تىلىدا سۆزلهشنى خالىمایدۇ    

بــــۇ یهر ئهڭ بىغۇبــــار . قورالالرنىــــڭ تىلىنــــى یادقــــا بىلىــــشىدۇ

  .ئارزۇالرنىمۇ ئۆلۈمنىڭ تىلىغا ئۆرۈمهكچى بولىشىدۇ

  !ساالم باچا -

یاكى بۇ بىر مۆجىزىمۇ؟ سېنىڭ ئاۋازىڭ ئون یىلدىن كېیىن        

تىلىــڭ باشــقا بىــر مىللهتنىــڭ    باشــقىدىن تىرىلــدىمۇ؟ ســېنىڭ   

لهۋلىرىدە یېڭىدىن جان تاپتىمۇ؟ نېمىشقا شۇ تاپتا ئافغانىـستاندا    

ئــــۇرۇش قىلىۋاتقــــان بــــۇ ئهســــكهرنىڭ روھــــى، ھــــارغىن بىــــر  

ــاغالردىن     ــالمىغان ت ــۇنلىرىڭ ئاش ــۇ قوش ــېنىڭ ش كېپىنهكــتهك، س

ئېشىپ، ۋادىالرنى كهینىدە قالدۇرۇپ، كىچىك بىر ئوغۇل بالىنىڭ،        

 ،یېرىلغـــان قوللىرىنىـــڭ ئۈســـتىگه قونمـــاقچى بولىـــدۇباچانىـــڭ 

  نېمىشقا؟ 

قېنى شۇ قاداق باسقان قوللىرىڭنى ماڭا سۇن، ! ساالم باچا -

كۆكـسۈمگه  ! قوللىرىڭنى یـۈرىكىمگه قویـاي، قـوللىرىڭنى سـۇن      

  ! باستۇراي

 ئافغانىستاندا ئۇرۇش قىلغان بىر ئهسكهر سهھنىدە چۇقـان        

  :سالماقتا

ــلهن یه - ــۇ ئـــۇۋىالر، ئهي    ئهي یهر بىـ ــسان ئهتـــكهن شـ كـ

یاخشىمۇ سىلهر؟ ئهي، ئۆلۈمنىڭ ! خارابىغا ئایالنغان شۇ شهھهرلهر

سهن ! ئېغىر یۈكىنى كىچىككىنه مۈرىلىرىدە كۆتۈرەلمىگهن باچا     

  شۇ تاپتا قانداق یاشاۋاتىسهن؟

-سىنىڭ كـۆرۈنهر هئهپسۇسكى، شۇ یىراق پایتهخت تېلېۋىزىی 

ــۈرەكنى له   ــسىدە، ی ــۆرۈنمهس سهھنى ــالر،   ك ــدىغان مارش ــته قىلى خ

ناخشىالر ئېیتقان ئـۇ ئهسـكهرگه ئـاۋازىمنى یهتكۈزەلمهیـۋاتىمهن،        

  :ئهگهر سهھنىدىكىلهرگه ئاۋازىم یهتسه ئىدى، ئۇالرغا

ئۆلـــۈم ئادرېـــسىغا ئهۋەتـــكهن ســـۆیگۈ مهكتۇپلىرىغـــا      -

  :دەڭكى. دەیتتىم -مهندىنمۇ بىر ساالم یېزىڭ،

  !ساالم فهراھ  -

  !ساالم شىنداند  -

  ! ساالم قهندەھار -

  !ساالم ھېرات  -

  ! ساالم مهھمهد ئهسكىرى -
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ئافغانىـستان ئىـسمىنى ھهر ئاڭلىغىنىمــدا ئېـسىمگه ھېــرات    

ئانـــدىن ئـــۇ قهدىـــم ۋە ســـىرلىق شـــهھهرنىڭ كـــۆز      . كېلهتتـــى

ئېكرانىمدىكى، ئېسىمدە قالغان غۇۋا رەسىملىرى ئارىسىدىن یاش       

. ىمـدا زاھىـر بـوالتتى     بىر ئوغالن قهبرىدىن چىققان پېتى كۆز ئالد      

نۇرلۇق . بىر مهھهل كۆزۈمگه بىچارىلهرچه بېقىپ كۈلۈمسىرەیتتى   

چېھرىـــدە قارىغـــانچه یـــۈرەكنى ئۆرتهیـــدىغان ئۆلـــۈم ھهســـرىتى، 

ئـــازابلىق بېقىـــشلىرىدا یهرگه چۈشمهســـلىك ئۈچـــۈن ئۈچقـــۇالق  

  . یاپرىقىغا چىڭ یېپىشقان شهبنهم تامچىسى

  هسكىرىمهھمهد ئ: فامىلىسى، ئهسكهر: ئىسمى

ــا      ــلهن ھېراتت ــشىمىز بى ــۇ قېرىندى ــىدا ب ــستان ئۇرۇش ئافغانى

شــۇندىن بېــرى نهدە بىــر بىچــارە قېرىندىىــشمىز  . ئۇچراشــقانىدىم

ــمهد    ــكهر مهھـ ــۆز ئالـــدىمغا ئهسـ ــسام كـ ــشىپ قالـ ــلهن ئۇچرىـ بىـ

  .ئهسكىرى كېلهتتى

  ! شهیتانغا لهنهت

. ئۇنىڭ بىلهن تونۇشقان چـاغلىرىمىزدا باھـار پهسـلى ئىـدى      

ــان     لــېكىن شــ  ــدىمۇ، مــۇز تۇتق ــوغۇق قىــش كۈنلىرى ۇتاپتا بــۇ س

ــارىغىنىمچه    ــقاچالرغا ق ــشىۋاتقان قۇش ــشىپ سایرى ــاخالردا توپلى ش

ــۋاتىمهن  ــى كۆرى ــا ئۇچــۇپ  . ئۇنىــڭ روھىن ــڭ روھــى بۇیاقالرغ ئۇنى

  .كهلدى

ئافغانىـستان  . یىلىنىڭ بـاش باھـار مهزگىلـى ئىـدى        -1980

ــۇرۇش قوزغىمــاقچى بولغ     . انىــدىقوراللىــق كــۈچلىرى ھېراتتــا ئ

ــۇن     ــان نۇرغ ــكىل تاپق ــدىن تهش ــڭ روتىلىرى ــىنچى باتالىیوننى بهش

ــوپچى    ــایروپىالنلىرى، ت ــسىنىڭ كۈرەشــچى ئ ئهســكهر، ھــاۋا ئارمىی

ــلهن بىزنىــڭ      ــا قىــسىملىرى بى ۋە » مۇســۇلمان«قىــسىمالر، تانك

دەپ ئاتالغــــان قىــــسىملىرىمىزمۇ بــــۇ جهڭــــگه » ســــاقاللىقالر«

ــشاتتى ــاجىز ۋە ته . قاتنىـ ــته، ئـ ــستان  ئهمهلىیهتـ ــسز ئافغانىـ جرىبىـ

ســــىنىڭ ئۆزىــــدىن ھهســــسىلهپ كۈچلــــۈك ۋە ســــهرخىل هئارمىی

قورالالنغــان، تهجرىبىلىــك دۈشــمهن ئۈســتىدىن زەپهر قازىنىــشى     

ــۇ ئـــویى ھهقىقهتهنمـــۇ بىـــر ئـــۇرۇش  . مـــۇمكىن ئهمهس ئىـــدى بـ

ۋەھــالهنكى ئۈســتۈنلۈك  . چاقچىقىــدىن ئىبــارەت ئىــدى خــاالس   

  .ىدىمۇتلهق سوۋېت ئارمىیىسىنىڭ قولىدا ئ

ــۈنى   ــق ئارمىی«ئـــۇ كـ ــىهخهلـ ــان  » سـ ــان ئافغـ دەپ ئاتالغـ

  .پىدائىیلىرىمۇ بىزگه قوشۇلغانىدى

ــېچكىم    ــلىنىدىغانلىقىنى ھـــ ــان باشـــ ــڭ قاچـــ جهڭلهرنىـــ

  .بىلمهیتتى

ئۇ كۈنى ئهسكهرلهر ھېرات شهھىرىنىڭ جهنـۇبىي قىـسىمىغا       

ــدى  ــدە توپالن ــراپ . جایالشــقان چۆل ــا كــۈنى «ئهت ــا ئان گه »②ئات

ــدى ــۇ. ئایالنغانى ــنگهن ئافپ ــقراچه كىی ــڭ  ف ــدائىیلىرى بىزنى ان پى

ــدە    ــزىقىش ئىچى ــپ بىــر قى ــا ئاجایى ئهســكىرىي جاۋاھىراتلىرىمىزغ

ــشاتتى ــق  . قارىـ ــدە یېقىنچىلىـ ــكهرلهرگه ئاالھىـ ــدان ۋە ئهسـ قومانـ

بۇنىــــڭ بىــــلهن تهبىئىــــیال بىزنىــــڭ ســــوۋىت . كۆرسىتىــــشهتتى

ر ئهسكهرلىرى بىلهن ئافغان پىدائىیلىرى ئارىسىدا كىچىك سودىال      

  .باشلىنىپ كهتتى

ئۇالر بىزگه تىرناق ئـالغۇچ، سـېغىز، قـۇرۇق ئـۈزۈم، تهسـۋى             

بىزدىنمـۇ پوپایكـا، قاچـا، قوشـۇق، ئایـاق، شـهپكه            . ھهدىیه قىالتتى 

  .دېگهندەك ھهدىیهلهرگه ئېرىشهتتى

ھهر .  تهرجىمانالر ئافغان پىدائىیلىرىدىن ھېچ قۇتۇاللمایتتى

یـۈرۈپ بىـر كىمــلهرگه   بىـرى بىـر تهرجىمـاننى قولىــدىن یېـتىلهپ     

چۇرۇڭالردا ئېغىزدىن چىققـاننى  -بۇ ۋاراڭ. تهرجىمانلىققا ساالتتى 

ئوخشىمىغان تىلالردا سۆزلىشىدىغان كىشىلهر . قۇالق ئاڭلىمایتتى

. بىرىنـى چۈشىنىـشمهك ئۈچـۈن جېنىنىـڭ بېـرىچه تىرىـشاتتى        -بىر

ــشمهیۋاتاتتى دا بىرىنىــڭ ربــۇ قاالیمىقــانچىلىقال. تهرجىمــانالر یېتى

ەردىنى یهنه بىرىگه ئاڭلىتالىغۇدەك تهرجىمان تېـپىش مۈشـكۈل         د

  .ئىدى

دوســتۇم بــاكىر گــامبهروۋ بىــلهن بىــر تانكىنىــڭ سایىــسىدە  

ــشاتتۇق    ــزدا پاراڭلىـــشاتتۇق، چاقچاقلىـ ــۆز تىلىمىـ ــۇرۇپ، ئـ  .ئولتـ

ــدى   ــاراڭلىرى ھــېچ ئۈزۈلمى ــادىتى . باكىرنىــڭ قىزىقــارلىق پ ــۇ ئ ئ

. ۇنىنىڭ مۇزىكىسىنى ئىسقىرتىشقا باشلىدىیو ئ③بویىچه ۋاغازلى

  .ئاندىن یادىغا كهچكهن خهلق ناخشىلىرىغا غىڭشىدى

گویــا . بىــرىگه پىــسهنت قىلمــایتتى-ئهتراپتــا ھــېچكىم بىــر

ئهتىگهنـدىن  . ھهممهیلهن ئۆزىنىڭ ئىـچ دۇنیاسـىغا سـوالنغانىدى       

ان فـــــبېـــــرى ئـــــۇیهردىن بـــــۇیهرگه یۈگـــــۈرۈپال یـــــۈرگهن ئاف 

یــان بېــشىمىزدا تۇرغــان . ۈنى كېــسىلگهنىدىپىــدائىیلىرىنىڭمۇ ئــ

. انالردىن بىـرى تهرجىمـانىمىز شـهرىفوۋنىڭ ئالـدىغا كهلـدى          فئاف

. بــاكىر ئىككىمىزنــى ئىمــا قىلىــپ ئۇنىڭغــا نېمىلهرنىــدۇر دېــدى 

ــرى    35-30 ــاتىن بېــ ــنىڭ بایــ ــۇ یاشــ ــالر چامىــــسىدىكى بــ یاشــ

ــۈرگهنلىكى یادىمغــا یهتتــى   ــزدا ئایلىنىــپ ی ــدىمىزدا . ئهتراپىمى ئال

  .جىمجىت گېپىمىزگه قۇالق سېلىپ ئولتۇرغانىدى

چــــــۇرۇڭ قاالیمىقــــــانچىلىقالردا یىگىتنىــــــڭ -ئــــــۇ ۋاراڭ

 .ھهرىكهتلىرىنى نورمال دەپ ئویالپ تـازا ئېـرەن قىلمـاپتىكهنمهن         

بـاكىر  . ئۇ تهرجىماننىڭ قولىدىن ھهدەپ بىز تهرەپـكه یېتىلهیتتـى        

  .شتۇقبىرىمىزگه بېقى-ئىككىمىز نېمه بولغاندۇ دېگهندەك بىر

  .یۈز كهلدۇق-انىستانلىق بىلهن یۈزمۇفئاف

ــر نېمىلهرنــى دەپ توختىــدى      . ئــۇ شــهرىفوۋغا پۇشــتۇچه بى

مـــاقۇل، « شـــهرىفوۋ یۆتىلىـــپ ئـــاۋازىنى ســـازلىۋالغاندىن كېـــیىن

ــاقۇل ــشىنى لىڭــشىتتى  » م ــتىقالپ كۈلــدى ۋە  . دېگىــنىچه بې تهس

  :بىزدىن رۇسچه سورىدى

  ئۇنىڭ گېپىنى چۈشهندىڭالرمۇ؟ -

  .دېدىم مهن -!ەتته چۈشهنمىدۇقتهئهلۋ -

ــۇ    - ــېىلپ ئولتۇرۇپت ــۇالق س ــىلهرگه ق ــرى س ــدىن بې . بایاتىن

ئهممــا ئهزەر تىلىنــى بىلمىگهنلىكــتىن   . مهنمــۇ ئهزەرمهن دەیــدۇ 

ــه ســورىیالماپتۇ  ــلهن تونۇشــۇش  . ســىلهردىن ھــېچ نهرس ســىلهر بى

  . ئارزۇسى بارلىقىنى ئېیتتى

نلىكىمىزنــى  ئۇنــداقتا ئــۇ بىزنىــڭ ئهزەربهیجــانلىق ئىكه   -

. شهرىفوۋ سۆزىمىزنى ئۇنىڭغـا تهرجىـمه قىلـدى        -قانداق بىلىپتۇ؟ 

  :ئۇ تهرجىماننىڭ یاردىمىدە كۈتۈلمىگهن بىر جاۋاب قایتۇردى

 قهلـــبىم لهرزىـــگه ،شـــۇ قهدەر شـــېرىن سۆزلىـــشىۋاتاتتىكى«

ھایاتىمــدا بــۇ تىلنــى پهقهت بىــرال قېــتىم ئاڭلىــدىم، ئــۇ  . كهلــدى

  ».دىمچاغالردا مهن تېخى باال ئى

ئۇنىـڭ  . بىرىمىـزگه بېقىـشتۇق   -بىز ھهیرانلىق ئىلكىدە بىر   

یۈزىدە، ئۇرۇشنىڭ كۆیـدۈرۈپ خـاراب ئهتـكهن رەڭلىـرى ئىچىـدە،          

بىلهلمىـدۇق، بـاش باھـاردا، ھېـرات     . بـالىالرچه سـاپلىق تهپچىیتتـى   

  ...چۆللىرىگه، بۇ ئۇرۇشنىڭ قایناملىرىغا نهدىن تاشالندى بۇ باال

ئۆلۈمىـدىن بىـر    . ا سـۆزلىگهن ئىـدى    پهقهتال ئاتام بۇ تىلـد    «

. ھهممىمىـز بىـلهن ھااللالشـتى     . كۈن ئىلگىـرى، ۋەسـىیهت قىلـدى      

ئـۇ  . ئېلىـپ كهلـدۇق   ،  ئېتىمنى ئېلىپ كېلىڭالر  :  ئاندىن دېدىكى 

ھهممهیـلهن بـۇ    . ئېتىنىڭ بوینىىغا ئېسىلغىنىچه قـاتتىق یىغلىـدى      

ئاتـام ئېتـى بىـلهن بىـز ھېچقاچـان         . تاڭ قېلىـشتۇق  -ھالدىن ھاڭ 
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ئـۇ چاغـدا مهن ئاتامنىـڭ       . ئاڭالپ باقمىغان بىـر تىلـدا سۆزلهشـتى       

ئۆلۈملۈك بىر یهرگه ئهمهس، بهلكى شـۇ تاپتـا سـۆزلهۋاتقان تىلـى             

  ».سۆزلىنىدىغان بىر یهرگه سهپهرگه چىققانلىقىنى ھېس قىلدىم

بـۇ بىپایـان    . ئاستا ئۆزۈمنى یوقىتىشقا باشـلىدىم    -مهن ئاستا 

ــڭ كۆلهڭ  ــدە، تانكىنى ــرات چۆلى ــسىدەھې ــدىم ۋە   گى ــا قارى باكىرغ

ھهر كــۈنى پاراڭالشـــقان،  .  ئۇنىــڭ چېھرىــدە ئـــۆزۈمنى كــۆردۈم   

چاقچاقلىشىپ كۈلۈشكهن شـۇ تىلـدا بهلكـى بىزنـى قوغـداۋاتقان،            

ئــۇ تىــل بــۇ یهردە ئهمهس، تولىمــۇ . قولالۋاتقــان بىــر كــۈچ بــاردۇر

ــدى  ــراقالردا قال ــا    . یى ــالغىنى ئېتىغ ــدىن ق ــۇ تىل ــسا ئ ــۇ یهردە بول ب

  .پ ھااللالشقان بوۋاینىڭ ھهسرەتلىك دۇئاسى ئىدىئېسىلى

ــ « ــ رقـام ئاخىـئاتـ ــ ـــ ــ . دا ئىـــدى ـى تىنىقلىرىـ ق ـمهن بالىلىـ

ئاتامنىڭ ئۆمۈر بویى یوشۇرۇپ . ھهۋەسلىرىمنى ھېچ یېڭهلمهیتتىم

ــارلىقىنى   ــر ســېھىرلىك ســاندۇقى ب ــگهن بى ـــ كهل ــۇ ســاندۇقنى  ـــ ئ

 ئاتامدىن ئۇ ،ىسىقىسق. تىپ قویىدىغانلىقىمىزنىال ئویالیتتىمىیوق

ئاتـام  . ساندۇقتا نېمىلهر ساقالنغانلىقىنى سوراپ بىلگۈم كېلهتتى     

  :ئېغىر بىر تېنىق ئېلىپ شۇالرنى پىچىرلىدى

  ... ئهردەبىل،گهنجه، باكۇ، تهبرىز -

. لىۋاتــاتتىىتهرجىمــانىمز شــهرىفوۋ بىــزگه یــاردەم ق تاجىــك 

 ۋەزىپىسى توغرا، ئۇنىڭ ئهسلى! ئالالھ ئۇنىڭ یاردەمچىسى بولغاي   

ئهممـا ئـۇ، بـۇ ۋادىـالر،     . بىزگه ئۇرۇشـنىڭ تىلىنـى ئـۆرۈمهك ئىـدى     

چۆللهر، تاغالرنىڭ ئىچىدە یاتقـان ئاجایىـپ بىـر ھـېكمهت بىـلهن             

  .تهرجىمانلىق قىلىۋاتاتتى

ئهســكهر مهھــمهد ئهســكىرى ئاجایىــپ ھهیرانلىــق ئىلكىــدە  

ئېرىــشكهن نهرسىــسىنى یۈتتــۈرۈپ قویۇشـــتىن    . بىــزگه باقــاتتى  

ــا ــى   قورقق ــلهن بىزن ــسانلىق ۋە ھایاجــان بى ــالىالردەك ئالدىراق ن ب

ھهتتا بىزنى قوینىغا بىر یهرلهرگه سېلىپ      . توختىماي قۇچاقالیتتى 

  .ساقلىۋالغۇسى كېلهتتى

ــقا     ــاۋازدا یىغالش ــر ئ ــدەك بى ــدۈرماما چاققان ــسىز، گۈل تۇیۇق

  .غۇلىچىنى كهڭ ئېچىپ مېنى ۋە باكىرنى قۇچاقلىدى. باشلىدى

شــىنىش ئۈچــۈن تهرجىمــانمۇ، تهرجىمىمــۇ بــۇ مهنزىرىنــى چۈ

  .ھاجهتسىز ئىدى

مهن شۇ تاپتا شۇنى چۈشهندىمكى، بۇ ئۇرۇشنىڭ بىـز بىـلهن      

یــۇنى وبــۇ یهردىكىــسى پهقهت تهقــدىرنىڭ ئ. ھــېچ ئاالقىــسى یــوق

یۇنغـا قېتىلىـپ قالـدۇق؟      و بىـز نېمىـشقا بـۇ ئ       ،ئهمما. ئىدى خاالس 

ــۆز ــورىم   -ئ ــوئال س ــى، ھېچقانــداق س ــۆزۈمگه دەیمهنك ــى . ائ بهلك

بېشىمىزغا كهلگهن پۈتۈن ئىشالر، مېنـى مىلتىـق ئالـدىغا  ئېلىـپ             

كهلگهن كىشلهر، مېنىڭ ئوقلىرىمغا نىشان بولغان كىـشىلهر، بـۇ    

ــسدۇر     ــر باھانى ــدىرنىڭ بى ــۆلى، تهق ــرات چ ــاتونۇش ھې ــسه . ن ئهمى

  مهقسهت نېمىدى؟

پارچىالنغــان بــۇ دىیــاردا ئىگىــسىز یــاكى یــاكى یارىالنغــان، 

ۇچۇپ یۈرگهن بىر بىچارە قېرىندىشىمىزنىڭ دۇئاسىغا روھالردەك ئ

  ئېرىشىشمۇ؟

بهلكىم ئۆتمـۈش بىـلهن كـېلهچهك ئوتتۇرىـسىدىكى زامـان           

ــۈز بهرگهن     ــلهردە ئهمهس، یـ ــىفىر، رەقهمـ ــى شـ ــسىملىك ئىالھـ ئىـ

  . ۋەقهلهردە یوشۇرۇنغاندۇر

تۇیۇقسىز، بۇنىڭدىن بهش ئاي ئىلگىرى، بىر سهھهر ۋاقتـى         

ــۇنجى  ــى ت ــلهن ھېراتن ــانلىقى،  بى ــڭ تۇتۇلغ ــدە، تىلىمنى  كۆرگىنىم

ــ   ه ـگـهنلىكىم ئېــسىمـگـــن سېھىرلهنـئاللىقانــداقتۇر بىــر كۈچتى

ئهممـا بـۇ تـۇپراقالردا قاچـان تۇغۇلغـانلىقىمنى ۋە قاچـان            . كهچتى

  .چ ئهسلىیهلمىدىمېئۆلگهنلىكىمنى ھ

ئهسـكهر ئـۇ    . ئۇنىڭ بىـلهن رەسـىمگه چۈشـتۇق، غىزاالنـدۇق        

ــل     ــۈن بىــز بى ــۈنى پۈتــۈن ك دوســتلىرىنىڭ  .هن بىــرگه بولــدى ك

  .یېنىغىمۇ قایتمىدى، ھهتتا ئۇالرغا قاراپمۇ قویمىدى

. چۈشــتىن كېــیىن ئــۇنى ئۆیــۈڭگه قــایتقىن دەپ زورلىــدۇق 

  :كېیىنچه. دەسلهپته قوشۇلمىدى

سـىلهرمۇ بېرىــپ،   -، دېـدى -، بىـلهن قـایتىمهن  بىـر شـهرت   -

  . ئهڭ بولمىغاندا بىر كېچه مېھمان بولۇپ كهتسهڭالر

ى، ئۆز بېشىمىزغا ھهرىكهت    ـزنـمىـىـكـلىـكهنـز ئهسكهر ئى  بى

ـــزنـمىـىـلىقـانـدىغـاللمایـقى ش ــــــهن ئىـائـــــىنـا بـرۇققـــــى، بۇیـــ

  .كۆرىدىغانلىقىمىزنى ئۇنىڭغا چۈشهندۈردۇق

. ئـۇزۇن زورلىـدۇق   -ئهسكهر مهھمهد ئهسـكىرىنى ئۇزۇنـدىن     

  .یول ئۇزاپ كهتمهسته قایتىۋىلىشقا ئۇزاق یالۋۇردۇق

ئهمما ئهته ئهتىـگهن بـۇ یهرگه كـېلىمهن،     . اقۇل، قایتاي م -

  .دېدى-سىلهرگه تاماق ئېلىپ كېلىمهن،

ــ . لدۇقـپ ئایرىـــــخوشلىـــشى هردە ـىچه ئۇیــــبىـــز سهھهرگـ

خـشان  ەبهد. بواللمىدۇق، یېرىم كېچه بىزنـى ئۇیقـۇدىن ئویغـاتتى        

  .تاغلىرىغا قاراپ یۈرۈپ كهتتۇق

ــد   ــانچه یىلـ ــدۇ قـ ــم بىلىـ ــمهد، كىـ ــكهر مهھـ ــرى ئهسـ ىن بېـ

ــان تامـــاق      تىلىـــدا . خۇرجۇنىـــدا بـــاكىر ۋە ماڭـــا ئېلىـــپ ماڭغـ

چۇقانلىرى بىلهن ئاداشقان روھالردەك ھېـرات      » !قېرىنداشلىرىم«

  . چۆللىرىدە ئایلىنىپ یۈرىدىغاندۇ

  .ئهسكهرنىڭ چاچ ساقاللىرىمۇ ئاقارغاندۇر چوقۇم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مهنىسىدە» یىگىت«ن پارسچىسىدا ئاففانىستا: باچا①

. بـۇ تۇراقالشـقان ئىبـارە بولـۇپ، ناھـایىتى ئـاۋات، ئـادەم كـۆپ مـۇھىتالرنى تهسـۋىرلهش ئۈچـۈن قوللىنىلىـدۇ            » ) Anne baba Günü(ئاتـا ئانـا كـۈنى    ②«

  . ھېكایىدە مۇشۇ مهنىدە ئىشلىتىلگهن

  . رىئهزەربهیجاننىڭ خهلق ئاھاڭلىرىدىن بى: ۋاغازلى③

  )2009 (تۈركىزات ئابدۇبهسىر: تۈركچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى                                     

  )2006 (دىلئارام ۋهلى :تهھرىرى                                                                                                         
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  بېقىڭ اپیاش مۇنداقمۇ

  لیاڭیۆ مهنتیهن

  

  

  

  

  

 ئىـستهك -ئارزۇ ۋە ھایاجان قاتتىق: بېقىڭ یاشاپ مۇنداقمۇ

 قورســىقىڭىزنى تــوق، كــۆڭلىڭىزنى قۇتۇلــۇپ، ئىسكهنجىــسىدىن

 چوڭقـۇر  قهلبىمىزنىڭ پهقهت ئهنسىرەشلهر ۋە ئازاب. تۇتۇڭ كهڭ

ــدا ــخ قاتالملىرىـ ــۈرىدۇ بىـ ــۇ پهقهت ھهم سـ ــال شـ ــى یهردىـ  ھهقىقـ

ــدۇ ــۇ. یوقىالالی ــل ئ ــشىغا  ھېســسىیاتالرنىڭ خى ــلهپته یوقىلى  دەس

 ھهتتا  كېتىشى، كۈن نهچچه بارا-بارا ئاي، نهچچه یىل، بىر بهلكىم

 ھهتتـاكى  یوقىلىـشى،  ئىچىدە دەقىقه یاكى كېتىشى سائهت نهچچه

 ئۇچقۇن پارچه بىر خۇددى مۇمكىن، یوقىلىشى بولمایال-بوال پهیدا

  .ئۆچكهندەك سۇدا تامچه

ــ ــي ئىـــــشلىرىڭىزنى: بېقىـــــڭ شـــــاپیا ۇـمۇنداقمـــ  قهتئىـــ

ــتۇرۇڭ ــۇپ بویۇنتۇرۇقىــــــدىن كۆڭــــــۈل ھهم داۋامالشــــ  قۇتۇلــــ

 پاك ھهم سالماق كهسكىن،. ساقالڭ جىمجىتلىقنى روھىڭىزدىكى

ــۇپ، ــاتىڭىزنى بول ــك ھای ــا ۋە گۈزەللى ــدۇرۇڭ ئالىیجانابلىقق . تول

 جـورىڭىزنى  بـالىڭىزنى، . ئۆگىنىۋېلىـڭ  قىلىشنى ئادا بۇرچىڭىزنى

 ھهم سـاقلىنىڭ  قېلىشتىن تهڭلىكته. سۆیۈڭ ئانىڭىزنى-ئاتا ھهم

  .قویماڭ تهڭلىكته باشقىالرنى

ــداقمۇ ــاپ مۇنــ ــمهڭ ئىــــشتا ھهر: بېقىــــڭ یاشــ . ئهجهبلهنــ

 گاڭگىرىمــاڭ، بولمــاڭ، ســۆرەلمه یــاكى ئالدىراقــسان ھودۇقمـاڭ، 

. یوشــۇرماڭ ئــارقىلىق كــۈلكه ئهندىــشىڭىزنى ئۈمىدســىزلهنمهڭ،

ــۆز ئېرىــشكهنلىرىڭىزنى ــۆز-ك ــدىن ھهم قىلمــاڭ ك  بېرىــپ قول

  .یۈرمهڭ ھېسابلىشىپمۇ ئارتۇقچه بىلهن قویغانلىرىڭىز

 ئـازار  باشـقىالرغا  ئۈچـۈن  ئېرىشىش: بېقىڭ یاشاپ مۇنداقمۇ

 یوقىتىشتىن  جىنایهت بولغان سادىر ئېرىشىشتىن چۈنكى، بهرمهڭ،

  .قورقۇنچلۇق جىنایهتتىن بولغان سادىر

ــاڭ،ب ىـروھىڭىزنـــــ: بېقىـــــڭ یاشـــــاپ مۇنـــــداقمۇ  ۇلغىمـــ

ــز. یىراقالشـــــــماڭ نـتهبىئىتىڭىزدىـــــــ  ۋە یهكلهنگهنلىكىڭىـــــ

 راستچىل ۋە سۆزلۈك چىن. غهزەپلهنمهڭ سۇندۇرۇلغانلىقىڭىزدىن

  .ئویلىنىڭ ئهستایىدىل قىلغاندا ئىش. بولۇڭ

 ئـۆز  ئۈچـۈن  كۆرۈنـۈش  بىلىملىـك : بېقىـڭ  یاشاپ مۇنداقمۇ

ــاللىرىڭىزنى -پئالــدىرا كاســىلداپ، توختىمــاي. یوشــۇرماڭ خىی

 ئـۆز  بولسا مۇمكىن. بېرىڭ ئاراملىق ئېغىزىڭىزغا یۈرمهي، تېنهپال

 ئایلىنىــپ  یۇنچۇققــاوئ مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ،  ھهرىكهتلىرىڭىزنىمــۇ

  .ساقلىنىڭ قېلىشتىن

 باشـقىالر  خـاتىرجهملىكنى  سـىزگه : بېقىـڭ  یاشاپ مۇنداقمۇ

 تۇتسا یول خالىغانچه ئىشتا ھهممىال. بىلىڭ بېرەلمهیدىغانلىقىنى

 خۇشامهتلهرنىڭ ۋە تهلپۈنۈش ماختاش،. بىلىڭ دىغانلىقىنىبولمای

 دېــــرەك ئىززەتلىنىــــشتىن ۋە ســــۆیۈلۈش قىلىــــنىش، تىــــراپېئ

  .بىلىڭ بهرمهیدىغانلىقىنى

 قىلىـڭ،  ھـۆرمهت  پىكرىڭىزنـى  ئـۆز : بېقىڭ یاشاپ مۇنداقمۇ

ــڭ ــر ئۆزىڭىزنىــ ــىل پىكىــ ــش ھاســ ــدارىڭىزنى قىلىــ  ھهم ئىقتىــ

 قىلىـڭ،  ھـۆرمهت  ئىقتىـدارىنى  قىلىـش  ھاسىل پىكىر باشقىالرنىڭ

  .بولسىال چىققان یۈرەكتىن چىن ئۇالر پهقهت

 بــارلىق  باشــالنغان  بۈگۈنــدىن: بېقىــڭ  یاشــاپ  مۇنــداقمۇ

. قىلىـۋەتمهڭ  ئىـسراپ  یـۈرۈپ  الغـایالپ . تۇتـۇڭ  چىـڭ  ۋاقتىڭىزنى

 ئوقۇشنى ھازىرال كىتابلىرىڭىزنى ئویلىغان دەپ ئوقۇیمهن كېیىن

 قـۇۋۋىتىڭىز -زېھىـن  ئوقۇغـۇدەك  ۇنىئ قېرىغاندا چۈنكى، باشالڭ،

  .بولىدۇ تۆۋەنلىگهن ئىقتىدارىڭىزمۇ تۇتۇش ئهسته قالمایدۇ،

 بهرگهنــدە ئــازار ســىزگه باشــقىالر: بېقىــڭ یاشــاپ مۇنــداقمۇ

ــازار مهن« ــدىم ئ ــگهن »یې ــشنى دې ــڭ، ئاغرىنى ــۇندىال چۆرۈۋېتى  ش

  .كېتىدۇ یوقاپ غهشلىكىڭىزمۇ كۆڭۈل

 ھهرگىزمـۇ  بـۇ . تارتىـڭ  ىئـۆزىڭىزن : بېقىڭ یاشاپ مۇنداقمۇ

 بېرىــڭ، یېزىغــا تارتىــپ ئــۆزىڭىزنى شــهھهردىن تاشــقىن-قاینــام

 دېگهنلىك بېرىڭ، كهپىگه تارتىپ ئۆزىڭىزنى سارایالردىن ئېسىل

ــۆزىڭىزنى. ئهمهس ــارتىش ئ ــاتىرجهملىككه پهقهت ت ــشىش خ  ئېرى

ــدۇر ــى،. ئۈچۈنـ ــۇ دېمهكچـ ــك بـ ــڭ پهقهت خاتىرجهملىـ  كۆڭۈلنىـ

.سخاال ،خاتىرجهملىكىدۇر

  

  .قىلىندى تهرجىمه سانىدىن ئایلىق رىمېی كېیىنكى ئاي- 8 یىل-2010 »ئۈزۈندىلىرى ساغالملىق چهتئهل-جۇڭگو«

  تهرجىمىسى) 2007 (مهمتىمىن ئاینۇرقىز
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  بېكىتى بهخت

  )2006 (ئابدۇلال ئابدۇمىجىت       

  

  

  

  كۆڭلۈم، یېرىلغان ئارزۇالردىن

  .سۆزلهر نېمىدۇر تىنچسىز یۈرەك

  مۇھهببىتىمگه، ساپ هنگىنئىش

  .كۆزلهر بۇ سېنى ئالدىمایدۇ

  

  دېگهننى، ھىجران ئىدىم بىلمهس

  .ئۆگهنسهم یاتتىن سۆزىن سۆیگۈ

  یاشاشنى، سهنسىز خالىمایمهن

  .تىرىلسهم بىر مىڭ ئۆلۈپ، مىڭچه

  

  بېكهتته، بهخت كۈتهر بىزنى

  كهبى، یولۇچى خۇددى یۈرەك

  پهرىزات،-مهلهك گویاكى سهن

  .سهبى ھهم گۈزەل تهك»قۇالق تۆت«

  

  قوي، بىلىپ ھهم سهن ئهمدى جېنىم

  تىنچ، ھېچ قویمایدۇ بىزنى سۆیگۈ

  قىلغاندا، ئهسىر بىزنى ئارمان

  .ناتىنچ سوقار یۈرەك »ئهسىر«

  )2007 (روھزادە ۋاھاپ قۇربانجان: تهھرىرى
  

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀  

  

  

   تۇرسام
  )غهزەل(    

  

  )2009 (ئابدۇۋایىت ئابدۇخالىق       

  

  
  

  

  .تۇرسام ئۆلۈپ مىڭ لهھزىدە تۇرسام، كۆیۈپ مهن ئىشقىڭدا

  .تۇرسام كۈلۈپ قاراپ ساڭا كهلتۈرمىگىن، شهك كۆڭلۈڭگه

  

  كۆرۈشكهندە، كهتتىڭ ئۆتۈپ كۆرمىگهندەك قېتىممۇ بىر

  .تۇرسام كۈتۈپ یىلالپ نهچچه سېنىال بىر بىلمىدىڭمۇ

  

  چاچتىڭ، ئازاب یهنه نېچۈن كهچتىڭ، نمهندى یاپتىڭ یۈزۈڭ

  .تۇرسام پۈتۈپ ئهقىدەمنى كۆزۈمگه، سهن باقمىدىڭ بىر

  

  ...باھار ۋىسال، كېلهر ئېلىپ كهلسه قایتىپ ئویالپتىمهن

  .تۇرسام سۈرۈپ خىیال شېرىن كهلدىڭ، ئېلىپ شامال ئاچچىق

  

  تۇرۇپ، چۆمۈپ مهن دائىما دەردلىرىڭگه ئىدىم كۆنگهن

  .تۇرسام بۆلۈپ تاشقىنىڭنى مېنى، ېچۈنن تۇنجۇقتۇردۇڭ

  

  قىلدىڭغۇ، بهنت جۇدالىققا قىلدىڭغۇ، رەت دەپ »ۋاپاسىز«

  .تۇرسام تۆلهپ بهدەللهرنى قىلماي، مىننهت دەپ ۋىسالىڭ

  

  دەپ، »ئۆستۈردۈڭ ئازغانالرنى «ئهیىبلىدىڭ خاتا نىېم

  .تۇرسام یۇلۇپ بىلهن قهھرىم تىكهنلهرنى قویغان ئۆزگه

  

  .تۇراي ساقالپ قویاي، ئېیتىپ ساڭا »جانىم ایتق ئهقلىڭگه«

  .تۇرسام كۆرۈپ كۆزدە ئهقىل سالدىڭ، ساما بىلهن شهیتان

  

  بىلهن، ۋىجدان یهنه كۈن  بىر كهلسهڭ، قایتىپ بىلهن گۈللهر

  .تۇرسام سۆیۈپ بىلهن مېھىر یېرىالرمۇ، یۈرەك شۇندا

  

)2008 (نۇر توختىقارى: تهھرىرى
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  شېئىر ئىككى

  )2006 (یۇنۇس نئىلھامجا

  

  نهدە؟ مۇھهببهت

   كېچىدە، ئایدىڭ نهدە ئۇ مۇھهببهت

  .كۆز تاشلىدىمۇ یۇلتۇزغا تولۇنئاي

   گهر، تۆكسىمۇ یاش ناخشىسى ئاشىقنىڭ

  .سۆز چىقمىدىغۇ یۈرەكتىن كهبى تاش

  

   باغرىدا، قىشنىڭ نهدە ئۇ مۇھهببهت

  .تىلالیمهن كىمنى ئۈششۈسه یاپراقالر

   ئهقىلنى، تىیاپ دۇردۇنى كۆڭۈلنىڭ

  .چىلالیمهن سېنى باھار، ئهي قىلما زار

  

   كۆكسىدە، قۇیاش نهدە ئۇ مۇھهببهت

  .كۈلىدۇ نازلىق خىجىلچان، زېمىنمۇ

   سۆیۈش، پىچىرالپ قهلبىنى قىینىغاچ

  .ئۆلىدۇ ئىڭراپ چىدالماي شهبنهملهر

  

   كۆزىدە، ئىنسان نهدە ئۇ مۇھهببهت

  .ئاچىدۇ چېچهك خۇشپۇراق نهپهس ھهر

   ئارزۇسى، شېرىن لهۋلهرنىڭ هشكهنجۈپل

  .چاچىدۇ نۇرالر دەملهرگه لهززەتلىك

  

   یۈزىدە، سۇنىڭ نهدە ئۇ مۇھهببهت

   .توسالغۇ شامال ئېقىنغا دولقۇنلۇق

   تهشۋىش، ئۈمىدلىك ئۈزۈشى بېلىقنىڭ

   .قونالغۇ قىالر یاشنى كۆز كېمىچى

  

   كوچىدا، تارچۇق نهدە، ئۇ مۇھهببهت

  .تاپالماي چېچهك ئاۋارە كېپىنهك

   یهرنى، یۇیىدۇ كۆزىدە جىگدىلهر

  .یاتالماي ھۆلدە توزۇیدۇ توپىالر

  

   پهلهكته، تهقدىر نهدە ئۇ مۇھهببهت

  .مېنى یىغالتتى كۈلدۈرسه كىملهرنى

   ئاچچىق، زەھهردىن ھهم تاتلىق شىرنىدەك

  .سېنى باستىمۇ باغرىغا مۇھهببهت

  چۈش دېكابىردىكى

   ا،بوینىغ زېمىن یىپهك ئاق ئېسىلدى

  .یېغىپ تىلهك ئاق دەمدە شۇ ئاسماندىن

   سىزىپ، سىزىق ئاق بۇلۇت ئاق ئۈزىدۇ

  .تىزىپ گۈلدەسته كۈتىمهن نىگارنى

  

   كۈنلهرنى، رەڭ ئاق ئۇشبۇ مهن سېغىنغان

   .ئویالپ یۈرۈشنى بىلهن یار یۈزلۈك ئاق

   كۆكسۈمنى، یاردى نازلىشى نۇرنىڭ ئاق

  .ئویناپ قارنى ئاق قانمىدى یۈرەك جۈپ

  

   ناخشا، تۈگىمهس ئېیتىمهن كېچه ئاق

  .جانان تىڭشایدۇ ئۆیىدە تاملىق ئاق

   چاچقۇسىدەك، توي قارالر ئاق لهپىلدەپ

  .ھامان زېرىكمهي بهختىمنى تىلهیدۇ

  

   بىلهن، تۇمان ئاق تارایدۇ چۈشلىرىم

  .تامان ئۆستهڭ ئاق دىلبهرنى چىلالیدۇ

   سهپىرىمگه، چۈش تۇتتۇممهن یوللۇق ئاق

  .ئامان دەپ ئۇچسۇن ئۈستىدە داال ئاق

  

   گۈلۈمگه، یولالپ ساالمنى كهپتهر ئاق

  .باغلىرى سۆیگۈ چېچهككه ئاق تولدى

  ئۆتكهن، بىلهن یار ئهبهدىي ئۇنتۇلماس

  .چاغلىرى شىرىن مۇشۇنداق ھایاتنىڭ

  

   لهۋلهر، جۈپلهشتى كهینىدە سۆگهت ئاق

  .ھهممىنى كۆردى كهپتهر ئاق بۇلۇت، ئاق

   یاشلىقتىن، گۈزەل دىزوقالن پهسىل ئاق

  .تهمىنى ۋىسال سۈردۈممهن قانغۇچه

  

   ئۈنى، ئانامنىڭ چاچلىق ئاق ئویغاتتى

  .یادىمدىن یۈتتى قىلىپ یالت زېمىن ئاق

   چۈشۈم، تۆكتى یاش قىیالماي یهرگه ئاق

  .یارىمدىن كهلدى مهكتۇب بىر قاردەك ئاق

  

  )2006 (ئارتۇچى ئىسمائىل ئۆمهرجان: تهھرىرى
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  تهنھالىق ەۋ شهھهر

  )2007 ( روھزادەۋاھاب قۇربانجان   

  

  

  

    بىلهن، تېۋىنىش ئارمان-ئارزۇ

  .شهھهرگه چوڭ بۇ تهنھا كهلدىڭ

  پهرقلهر، بولغاچ ۋاقىتالردا

  .سهھهرگه ھهم كهچ كۆنهلمىدىڭ

  

   بىناالر، ئېگىز ئالدىڭدا كۆز

  .ئۇپۇقنى بۇندا كۆرەلمهیسهن

  سىیاق، غهلىته سۈرەن،-شاۋقۇن

  .ئۇتۇقنى-تهلهي دەیسهنئىز سهن

  

  تېز،-تېز شۇنچىلىك ئۆتهر كۈنلهر

  .رىقابهت سېنى كېلهر قىستاپ

   ئۇیقۇسىز، گاھى یۈرىسهن سهن

  .قىیاپهت ھالسىز كوچىالردا

  

   بىلهن، سۆلىتى ھهیۋەت بارچه

  .ھهشهمهت مۇزدەك ئالدىڭدا كۆز

    نىگاھتا، ھېچبىر یوقتۇر مېھىر

  .لهنهت ئوقۇیسهن ھېسقا سوغۇق

  

    بارچىگه،- بارچه هلمهیسهنكۆن

  .باشلىرىڭ قایار گاڭگىراشتىن

     ئېتىزالر، كۆپكۆك یولالر توپا

  .یاشلىرىڭ ئاقار ئهیلهپ خىیال

  

  ئالدىراش، بارچه شهھهر كهڭرى

  .یولۇڭنى ھېچكىم دېمهس ئۆزگهرت

  قونالغۇالردا، كهبى كاتهك

  .ئۆیۈڭنى ئىسسىق چۈشىسهڭمۇ

  

  شهھهر یاشىغان بىز

  

  ر،سهھه تىمتاس

  .شهھهردە ھهیۋەت

  .زېرىكىش ئۆلگۈر سۈرەر ھۆكۈم

  ھېسلىرىڭ، ئۇندا قاالر قېتىپ

  قارىچۇقلىرىڭ،

  قانلىرىڭ، ھهتتا تومۇرۇڭدا

  .ئهگهردە ئۇزاق قالساڭ قاراپ

  

  ئاڭالنمایدۇ،

  ئۈنى، قۇشالرنىڭ قاپتۇ پۈتۈپ

  یاڭرىمایدۇ،

  .مۇڭى كۈیلهرنىڭ قاپتۇ قېتىپ

  .ئۇپۇقمۇ ھهتتا قاپتۇ قېتىپ

  ئاسمانلىرىدا نمهیدۇكۆرۈ

  .ئۆڭى قۇیاشنىڭ

  .مهھهلدە قالغان قایناپ قازان

  

  ھایات

  .سۆرەلمىلىكته قىالر داۋام

  بۈگۈن، كۆرۈنمهیدۇ

  .مومایالر یۈرگهن چۈشهپ جهننهت

  كهتتىكىن نهگه

  مۈكچهیگهن،

  تۇتقان، یهلپۈگۈچ

  .بوۋایالر قېرى چاچلىق كۈمۈش

  بالكونالردا، قایاقتىندۇر

  چاچالر، چۇۋۇق

  كۆزلهر ىزارغانق

  ئهسلىمىلهردەك ئۆتهر ئهسنهپ

  .سهھهردە غهمكىن ئارامسىز بۇ

  

  ھایات

  قالغاندەك، توختاپ قارىماققا

  .بىراق جانلىنار ئاستا–ئاستا

  یىراق، ئۇنىڭدىن كېتهلمهیمهن

  بولساممۇ ئۆچ

  .سهھهرگه بۇنداق

  ...قاراڭالر

  یوق ھېچنېمىسى تهل توققۇزى

  .شهھهردە شۇنداق یاشایمهن مهن

  

)2006 (ئارتۇچى ئىسمائىل ئۆمهرجان: تهھرىرى
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  قىزالر قىزىل گۈلگه ئوخشايدۇ

  )2006( ئۆمهرجان ئىسمائىل ئارتۇچى

  

  

  تۇیۇقسىز، قالدى لىپېك ھهۋىسىم گۈلگه قىزىل

  .ئىپپىتى خاس گۈللهرگه ئۇنىڭمۇ باركهن چۈنكى

  ئالدىدا، قولالر ناپاك بواللماي گۈلچىلىكمۇ

  .قىسمىتى قىزالر گۈزەل منىقهلبى ئازابلىدى

  

  شارتتىدە، گۈلنى قىزىل گۈلزاردىن بولساڭ ئۈزمهك

  .تىكىنى سانجىالركهن قولۇڭغا بىلهن ئاچچىق

  بهزىدە، قىزالر بىزنىڭ بواللماي گۈلچىلىكمۇ

  .یهلكىنى كهتكهن چۈشۈپ تۇرۇپال كهلمهي شامال

  

  سىرىنى، تىكىنىنىڭ گۈللهردىن باقسام سوراپ

  .شهمشىرى قوغدایدىغان پپهتنىڭئى ئىكهن ئهسلى

  سىناقتا، قىزالر بهزى بواللماي گۈلچىلىكمۇ

  .نهشتىرى بۇزۇقلۇقنىڭ یۈرەككه سانجىلدى چىڭ

  

  سۆیۈنۈپ، روھىدىن بۇ گۈللهرنىڭ دېدىم ،ھهیھات

  .پاكلىقتىن ئىكهن قىزىل شۇڭالشقا گۈللهر قىزىل

  یارىڭ، ئۇز گۈلدەك قىزىل ھایاتلىقتا گهر بولسا

.شادلىقتىن قۇلىقىغا قویغىن قىسىپ لگۈ قىزىل

    نىداسى ئاشىق

  )2010( ھهقدارى ئابلهت نۇرئهلى

  رەت، تۇنجى كۆرۈپ سېنى مهن نىگار، ئهي

  .پهقهت قالدىمغۇ ئوخشىماي ئۆزۈمگه

  یوقاتتى، ئهركىنى ئۆز ھوشۇم-ئهقىل

  .دەۋەت ماڭا قىلغانمىدۇ تهقدىر بۇنى

  

  ىدىم،ئهیل مهپتۇن كۆزۈڭ قارا ـ جامالىڭ گۈل

  .بولدۇم مهھلىیا سۆزۈڭگه شېرىن ساچىڭ، ئۇز

  كۆڭلۈم، بۇ نازۇك ئىچسۇن سۇ كۆڭلۈڭدىن

  .بولدۇم سهۋدا مهن بهر، یۈرىكىڭ یهكلىمه،

  

  ھایاجانىمنى، قوزغار ئۇسسۇلۇڭ شوخ

  .سىرىمنى قهلب ساڭا سۆزلهر كۆزلىرىم

  ساڭا، سۇندۇم جىسمىمدىن مېھرىمدىن،

  .منىگۈلۈ سۆیگۈ سىڭگهن ئهقىدەم چىن

  

  بهس، بولدى ئاچما، ئېغىز تىن»چۈشىنىش«

  .تهس بهكال بىلسهڭ چۈشهنمهك ئادەمزاتنى

  نى،»گۇمانالر «چۈشتى بېسىپ »ئىشهنچىم«

  .پهس قىلمىغىن یهردە، قویما نى»ئىشهنچ«

  ۋاپا، كۈتكىنى مهشۇقتىن ئاشىقنىڭ

  .ساڭا سۇندۇمغۇ یۈرىكىمنى ئىزلهپ ۋاپا

  ھ؟گۇنا ئهمهسقۇ قىلىش ئىزھار كۆڭۈل

  .قىلما خار ئهتكىن، قوبۇل سۆیگۈم چىن

  

  مهنا، گۈزەل قوشار یاشلىقىڭغا سۆیگۈم

  .تهمهننا قویما ئارتۇقچه ئۆزۈڭگه

  ھازىر، قىلىپ خار ساداقىتىمنى چىن

  .پۇشایمانغا ئۆمۈرلۈك قالما كېیىن

  

  ئهمدى، تاشال بالىلىقنى قىز گۆدەك

  .بهختىمنى ساڭا بولدۇم ئاتىماق! بىل

  قىل، پهرۋاز كېپىنهكتهك مدەگۈلشهنى سۆیگۈ

  .تهختىمنى بهخت قىلما ۋەیران چۈشهنگىن

  

  یاغسۇن، ئامهت-بهخت ساڭا یار سۆیگۈمدىن

  .ئالسۇن مهدەت-كۈچ مېھرىڭدىن جىسمىم- جان

  بىرگه، ئاشایلى داۋانالرىن بولۇپ جۆر! كهل

!ئایالنسۇن باغقا ئېچىپ چېچهك ئارزۇالر

  

  )2009 (ئابدۇساالم ئایگۈزەل: هھرىرىت
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     باقمىدىم كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن
  )2009 (ھهبىبه قۇربان       

  

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .ھامان ھهمراھدۇر ماڭىال ھهسرەتلهر

  یاشاش، شادلىقتا قۇتۇلۇپ دەردلهردىن

  .ئارمان مۇقهددەس مهڭگۈلۈك ئۈچۈن مهن

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .ماڭا باقمىدى كۈلۈپ ۇشخ ھهم دۇنیا

  ھهسرەت، پهقهتال سوۋغىسى دائىملىق

  .ئاڭا مهن باقاي كۈلۈپ خۇش قانداقمۇ

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .بهلكىم قهلبىمگه ھهم یاتتۇر كۈلكىلهر

  دەردىمنى، ئاشۇ یىغالتقان قان مېنى

  .ھېچكىم بىلهلمهس كىشى، ھېچ بىلمهیدۇ

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .بولمىدىم غهرق قوینىغا كۈلكه شوخ

  بېشىمغا، چۈشسه كۈلپهتلهر قىالي نه

  .كۆرمىدىم ھهمراھ یاخشىراق یاشتىن كۆز

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .بېقىشنى كۈلۈپ ۋاقىت ھهر ئویالیمهن

  جىلۋە، قىلساممۇ زورىغا تىرىشىپ

  .ئېقىشنى یاشالر كۆزۈمدىن بىلسۇن كىم

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا خىتې مهن

  .ئاقمىدىم ئهركىن قوینىدا ھایاتنىڭ

  كۆپكىن، قایسىسى ئازابنىڭ ۋە شادلىق

  .تاپمىدىم شادلىق زادىال جاھاندىن

  

  باقمىدىم، كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .سېخىي ئهجهبمۇ ھېسلىرىم ئازابلىق

  سوغۇق، باقسىمۇ كۈلكىگه ھهسرەتلهر

  .تېخى ریىراقتۇ قهلبىمدىن چۈشكۈنلۈك

  

  ، باقمىدىم كۈلۈپ دۇنیاغا تېخى مهن

  .ھامان تاپىمهن تىرىشىپ كۈلكىنى

  قاتتىق، تهگمهكته تهستىكى غۇرۇرنىڭ

.خازان قىلمىغىن یاشلىقنى دېمهكته

  

  )2007 (قۇربانجان ۋاھاپ روھزادە: تهھرىرى   

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
  

  

  

    ئانار

                

  )2009 (پچان مۇھهممهتيۈسۈ

  

  

  ئانارنىڭ، كۆيۈپ مهڭزىگه قىپقىزىل

  .نهزهر ئىلكىده سۆيۈنۈش تاشلىدىم

  قېتىپ، تۇرۇپال كهبى بۇت قالدىممهن

  .قهدهر قايتۇرغان سادا بىر ئاچچىق ئۇ

  

  بهزدهك، نېمانچه تۇرىسهن ئۆزۈڭ؟ كىم

  .ماڭا بوپ خىجىل قۇياشمۇ قارايدۇ

  ن،بىله كىبىرى ماختىنىپ ئۇ دېدى

  .ساڭا ئالدىدا قۇياشنىڭ ھال نېمه

  

  ئۇنىڭ، ياز-قىشۇ تهبهسسۇم چېھرىده

  .مىننهت قىلمىغان ئۆتسىمۇ يىل نومىلي

  ئاڭا، قايتۇرۇپ دىيهدره دېدىممهن

.پهقهت بىردهملىك ئۇ چىراي سهندىكى

  )2009(راخمان  گۆھهرنىسا: ىرلىگۈچىتهھر                                                                                 
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   قىسقاۇقملۇهۋسم

  خهۋەرلهر
  

  

یىللىقتىكى بىر قىسىم  - 2008 ،-2007 فاكۇلتېتىمىز ★

ڭ ـئاینى- 7پ ـىنىـدىلـن پایـق تهتىلدىـالر یازلىــۇچىـغۇـوقـئ

وتهن تېلېۋىزىیه ـه خـگىچـكۈنى- 5ڭ ـئاینى- 8ن ـكۈنىدى-19

راكتىكا ىارلىق ئورۇنالردا سىناق پئىستانىسسى، خوتهن گېزىتى قات

  ۋەتارى ئهركىن ئابدۇلالېبۇ جهریاندا، فاكۇلتېت سېكر. قىلدى

 بۇ  ئۇستازالرقاتارلىقسایىت ئهركىن ئارىز، مۇھهممهترېھىم 

ى ـا ئهھۋالىنـراكتىكىڭ پـۇچىالرنىغـپ ئوقۇــئورۇنالرغا بېرى

 بۇ كۈنى مۇراسىم ئۆتكۈزۈپ،-30ئاینىڭ -7 ھهمدە شۈردى ـتهك

راكتىكا بازىسى ىئىككى ئورۇننى فاكۇلتېتىمىزنىڭ خوتهندىكى  پ

.  ئاستى ۋىۋىسكاقىلىپ بېكىتىپ

سۇ ــۇ ئاقــمـداشـاۋاقــهر سـنهپ 6 نـــللىقتىــیى- 2008★

ى ـدا ئىككـزىتخانىسىـېـۇ گــى ۋە ئاقســـه ئىستانسسـۋىزىیېتېل

  .راكتىكىسى قىلدىىھهپتىلىك سىناق پ

یىللىقتىكى -2007كۈنى - 28ینىڭ ئا-7یىلى -2011★

ئۈژمه «سىنىڭ ئۈژمه یېزىسىدا هیى نهپهر ساۋاقداش ئاقتۇ ناھ12

غۇچىالرنىڭ تولۇقسىز ئوتتۇرىدىن تولۇق ۇیېزىسىدىكى ئوق

 »شۈرۈشـهكـ توغرىسىداـتۇش ئهھۋالى ـوقـۆرلهپ ئـۇرىغا ئـوتتـئ

بۇ . تى ئېلىپ باردىىدېگهن تېمىدا جهمئىیهت تهكشۈرۈش پائالىی

  .دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى-3یهت مهكتهپ تهرىپىدىن ىپائال

» پـــبازا سىنى«ق ـــللىــیى-2006ز ــمىــتېتىــۇلــــكفا★

مۇل وكۈنىدىن باشالپ تۇرپان، ق-15ئاینىڭ - 8ئوقۇغۇچىلىرى 

راكتىكىسىدا ى كۈنلۈك ئوقۇش پۈتتۈرۈش پ20قاتارلىق جایالردا 

ىالر ئاساسلىقى تىل تهكشۈرۈش  ئوقۇغۇچىداراكتىكىبۇ پ. بولدى

.لىپ باردىېئ

 - لـتى ۇرـغـۇیــئ ىـۈنـك-8ڭـئاینى-8ىــیىل-2010★

اۋاقداش ـهر سـهپـن 23یىللىقتىن -2006ۇلتېتىــفاكهدەبىیاتـئ

تۈرۈش ـۈتـۇش پـوقـق ئــلىـایـان بىر ئـۇرغـالشتـورۇنـتهپ ئـمهك

ىال ئۇالر چىس-9.  ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه جهم بولدىىسىتىكــپراك

راكتىكا ئورۇنلىرى بولغان شىنجاڭ ى پئىلتىماس قىلغانئۆزلىرى 

یۈرۈش قانىلى، -9 ۋە -5، -2ۋىزىیه ئىستانىسسىنىڭ ېتېل

یېزىق كومىتېتى، ئىقتىساد گېزىتى ۋە - نلۇق تىلوئاپتونۇم رای

بىر قىسىم  همدەـ ھالرداـورۇنـئ-دارەـارلىق ئىـاتـېزىتى قــشىنجاڭ گ

 اـتىكــراكىه ئىدارىسىدە پـهرجىمـ تىـىكدـیجىڭېب الرـۇچىـۇغـوقـئ

. قىلدى

هھرىرلىك ۋە ـق، تـهرجىمانلىـلىق تـاسـاسـبۇ ساۋاقداشالر ئ

ه ـهرچـۇپ، گـولـالنغان بـۇلـى بىلهن شۇغـــىزمىتـبىرلىق خـمۇخ

 ئۆزىنىڭ ساۋاقداشالرراكتىكا ۋاقتى تولىمۇ قىسقا بولسىمۇ ىپ

ى بىلىملهرنى ئهمهلىیهتته جانلىق ۋىئىلگىرى ئۆگهنگهن نهزەرىی

الپ، ــ ئورۇنۇقـتولى ــهرنـلـان ۋەزىپىــشۇرۇلغــلىتىپ، تاپـئىش

  .پىراكتىكىنى غهلبىلىك تۈگهتتى

ا ــۇلتېتىمىزغــى فاكــكۈن-17ڭ ــئاینى- 9ى ــیىل-2010★

نهپهر ئوقۇغۇچى مهكتهپ بویىچه  40یېڭىدىن قوبۇل قىلىنغان 

ق ـي مهشىــهربىـالرنىڭ ھــۇچىـۇغـوقـى ئـــان یېڭــالشتۇرۇلغـورۇنـئ

ئۇالر بادالىڭ ھهربىي مهشىق بازىسىىدا ئالىي . سهپىرىگه ئاتالندى

ي ــۈنلۈك  ھهربىــك 12ى بولغان ــى دەرسلىكـۇنجــتهپنىڭ تـمهك

  . مهشىقنى غهلبىلىك تاماملىدى

ىنىڭ ــۇلتېتىمىز دۆلهت بایرىمى ئالتۇن ھهپتىلىكــفاك★

ىتىمىزدىكى ـهملىكـۇچىلىرىنى مـۇغـوقـیىللىق ئ-2010ۈنى ــك-7

ا یېرىم ـسهددىچىن سېپىلىغغان ـبولى ـونـهت رایـاھـۇقتىلىق سایـن

ه ــئۇالر بۇ یهردە رەسىمگ. ه ئېلىپ چىقتىـۈنلۈك سایاھهتكـك

یۇمى سېتىۋېلىش، چهت ئهللىك دوستالر بىلهن وچۈشۈش، خاتىرە ب

هتلهر بىلهن ئالىي مهكتهپ تونۇشۇش قاتارلىق كۆڭۈللۈك پائالىی

  .ھایاتىدىكى گۈزەل ئهسلىمىلهرنى قالدۇردى

اق ـــى ۋە ئىتتىپــۇشمىسـۇیـالر ئــۇچىـۇغـوقـهپ ئــتــمهك★

كۈنى - 15ئاینىڭ -10ومىتېتىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا ئاساسهن ـك

یېڭى ئوقۇغۇچىالر « مهیدانىدا كهتىھهرچۈشتىن كېیىن، تهن

فاكۇلتېتىمىزغا قوبۇل . ۆتكۈزۈلدىئ» تهنھهرىكهت مۇسابىقىسى

قىلىنغان یېڭى ئوقۇغۇچىالر بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە ئۆز رولىنى 

ڭ ــۇلتېتىمىزنىــمۇسابىقىدە فاك. دۇردىـارى قىلـــاخشى جـی

ن توپ ئېتىش ۇیوــ چ،ۈلــى رىزۋانگــۇچىسـۇغـوقـیىللىق ئ-2010

 تۈرىدە تۈرىدە بىرىنچىلىككه، یاسىمهن ئالىم یىراققا سهكرەش
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ش تۈرىدە ەرــا یۈگــغر مېتى400رە ــۈلزىــ گ،هـــكــبىرىنچىلىك

رەش تۈرىدە ــا یۈگــ مېتىرغ5000ه، مۇساجان ــكــئىككىنچىلىك

  .بهشىنچىلىككه ئېرىشتى

ڭ ـــزنىــتىپىمىــــــر مهكــتهبىــــئۆك-16 ىـــــیىل-2010★

ىز یېڭى خىزمهتچىلهر پائالىیهت مهركىزىدە فاكۇلتېتىم-ئىشچى

. لىش سهنئهت كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلدىېۋۈئوقۇغۇچىلىرىنى كۈت

سۇل قاتارلىق نومۇرالر یۇقىرى س ناخشا، ئىتوت، ئۇهكېچىلىكت

لهننىڭ یاخشى باھاسىغا ــلىنىپ، ھهممهیــماھارەت بىلهن ئورۇن

شى ۇقىیهتلىك بولپهپەڭ مۇۋــبۇ قېتىمقى پائالىیهتنى. ئېرىشتى

غۇچىالر ئۇیۇشمىسىدىكى ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن فاكۇلتېتىمىز ئوقۇ

  . ئاالھىدە كۈچ چىقاردى

رى ــۈنلىــــر كــتهبىــــئۆك-17، - 16 ىــــیىل-2010★

یىللىقتىكى ساۋاقداشالر مهكتهپ بویىچه - 2010ۇلتېتىمىز ــفاك

ه ـگ»ۇسابىقىسىـۇچىالر ۋالىبول مـۇغـوقـى ئــیېڭ«هن ــئۆتكۈزۈلگ

هلتۈرۈپ، ـنى قولغا كـلىككىنچىـئىكویىچه ـتهپ بـقاتنىشىپ، مهك

.شهرەپ كهلتۈردى-فاكۇلتېتىمىزغا شان

 بىناسىهت ـهدەنىیـۈنى، مـك-2اینىڭ ـئ- 11ى ـیىل-2010★

ویىچه ـۇلتىتىمىز بـ فاكالت زالىدا ـي دوكـهۋەت ئىلمىــق-1 ىـشهرق

 »رىـلىملىـه بىــارتىیـۆۋەتلىك پــى نـــجـۇنـت« انـغـۇرۇلـۇشتـۇیـئ

بۇ . ۈزۈلدىـۆتكـى ئـۇسابىقىسـاش مـى زېھىن سىنــتېمىسىدىك

ئۇستازالر -ه تۆت گۇرۇپپا ماھىر، ئوقۇتقۇچىـى مۇسابىقىگـقېتىمق

دىن ئارتۇق یۈزۇپ ـولـ باشىبىنالرـامـتى ـهر قایسى یىللىقتىكـۋە ھ

ۇرۇپپىالر بویىچه ـماھىر گ 12ى ـتۆت گۇرۇپپىدىك. ئادەم قاتناشتى

 بېرىش، باۋاـ جيـىه مهجبۇرـۇسابىقم. ىــشتئۆز ئارا مۇسابىقىال

 ب بېرىش، تالالپ جاۋاب بېرىش، ئىختىیارى جاۋابتالىشىپ جاۋا

یىللىق -2008ئاخىرىدا . بېرىش باسقۇچلىرى بویىچه داۋامالشتى

ى ـــوماندىسـق كــیىللى- 2009ه، ــكــى بىرىنچىلىكــوماندىســــك

ه ـكـىلىكوماندىسى ئۈچىنچــیىللىق ك- 2007كه، ــئىككىنچىلىك

  .ئېرىشتى

ز ــلتېتىمىۇــــى فاكــۈنـك-3ىڭ ـئاین- 11ى ـــیىل-2010★

ئوقۇتۇش تهتقىقات ئىشخانىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا ئاساسهن 

ى ــىناسـهت بـهدەنىیـڭ مـتىپىمىزنىـهتتىدە مهكـهت یـهچ سائـك

 ئىلمىي دوكالت بېرىش زالىدا یاپونىیه كىیوتو ەتكىنچى قهۋـئىك

ىیوتو ـك رى،ـلتېتىنىڭ مۇدىۇـق فاكـلشۇناسلىـ تىىــېتتىۋېرسىنۇـئ

ورنىنىڭ ـات ئـهتقىقـت-هدەنىیهتـا مـئاسىی-اۋروـى یــتېتىۋېرسىۇنـئ

نىیه تىلشۇناسلىق جهمئىیىتىنىڭ باشلىقى، داڭلىق واشلىقى، یاپـب

قهدىمكى ئۇیغۇر «ور شوگایتو ئهپهندى سسېتۈركولوگ پىروف

دېگهن تېمىدا » اۋۇشالر ھهققىدەتىلىدىكى خهنزۇ یېزىقىدىكى ت

ز ــتىمىېلتۇــه فاكـگهسىیـى لېكــــۇ قېتىمقــب. دىـسىیه سۆزلىـكېل

ۆپرەك ئادەم ـــن كــتى170 نــدىۇچىلىرىـۇغـوقـئ- ىــۇچـقـۇتـوقـئ

 . لېكسىیه قىزغىن كهیپىیات ئىچىدە ئېلىپ بېرىلدى.تىقاتناش

یاسهتچىلىك لتېت مۇدىرى لىتىپ مۇئهللىم رىۇگه فاكهكسىیېل

لىزچىدىن خهنزۇچىغا تهرجىمه ـنگىه مۇئهللىم ئـرازىی. قىلدى

 تهرىپىدىن هت دۆل،تىمىزدىن یېتىشىپ چىققانېلتۇفاك .قىلدى

ه ئېرىشىپ تهكلىپ بىلهن ـشهرىپىگ» اڭجیاڭ ئالىمىـچ«

، گېرمانىیه تۇرپانشۇناسلىق تهتقىقات مهكتىپىمىزدە ئىشلهۋاتقان

اقۇپ ـور ئابدۇرىشىت یـسسې، پىروفىـاتچىسـهتقىقـورنىنىڭ تـئ

  .ۇالسىلىدىـى خــسىیهنـلېك

ز ــتېتىمىــلۇــى فاكــكۈن-4ڭ ــ ئاینى-11ى ـــیىل-2010★

ا ئاساسهن ــالشتۇرۇشىغــرۇنوــڭ ئــۇچىالر ئۇیۇشمىسىنىــۇغــوقــئ

ۇچىالر ــۇغــوقــكى ئدىۇچىالر ئۇیۇشمىسىــۇغــوقــلتېتىمىز ئۇــفاك

ۇغۇچىالر خىزمىتىگه ــوقـى ئــلتېتىمىزدىكۇــ فاكىللىرى ۋەــۋەك

تىپ ھالدا، ــكېوللــالر كـۇچىـقـتۇـوقـم ئــر قىسىــئۇل بىــمهس

ا چوڭ ـا قارىتـوقۇغۇچىالرنىڭ یاتاقلىرىغـى ئـلتېتىمىزدىكۇفاك

بۇ . شۈرۈش پائالىیىتى ئېلىپ باردىــلىق تهكـىك تازـكۆلهملى

لىقتا ئىلغار ىى تازـق مهقسىتـلىـنىڭ ئاساسـى پائالىیهتـقېتىمق

ا ـلىقىغـىڭ یاتاق تازـۇچىالرنىـۇغـوقـ ئ،هپـى تهقدىرلــیاتاقالرن

  .ئهھمىیهت بېرىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش ئىكهن

كۈنى مهكتهپ ئىتتىپاق -6ئاینىڭ - 11یىلى -2010★

ئورۇنالشتۇرۇشىغا ـۇشمىسىنىڭ ـۇیـۇچىالر ئـۇغـوقـى ۋە ئــتېتىكوم

ۆۋەتلىك ـن- 5«دا »ىــۇ تهنتهربىیه سارىییىف «هپتـئاساسهن مهك

بۇ قېتىمقى . ئۆتكۈزۈلدى»  مۇسابىقىسىاگۈزەللىك گىمناستىك

گه یېقىن یىگىرمىلتېتىمىز ئوقۇغۇچىلىرىدىن ۇمۇسابىقىگه فاك

ىنى ئىقتىدارئۆزىنىڭ ئۇالر  مۇسابىقه داۋامىدا .تىئوقۇغۇچى قاتناش

 ،ېرىشىپدەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئ-3یاخشى جارى قىلدۇرۇپ، 

  .  لتېتىمىزغا شهرەپ كهلتۈردىۇفاك

ز ــتېتىمىــلۇــى فاكــكۈن-9ڭ ــئاینى- 11ى ــیىل-2010★

شىغا ۇمىنىڭ ئورۇنالشتۇرۈئوقۇغۇچىالر ئۇیۇشمىسى ئۆگىنىش بۆل

ور، سسېپىروفڭ مهدەنىیهت بىناسىداـئاساسهن مهكتىپىمىزنى

م ـــرەئوپ مۇئهللىدۇـــى ئابـــچىســهكـتېالر یـــئاسپىرانت-روتـــدوك

ىنىشنىڭ پۈتكۈل ـى ئۆگــى ۋە ئهمهلىیىتىنــسهـئهدەبىیات نهزەرىی«

. لېكسىیه سۆزلىدى» ى توغرىسىداــ رولىــىكتىدىهدەنىیـۇر مـۇیغـئ

سىیه ــى لېكــناشقان بۇ قېتىمقـى قاتــۇچــۇغــوقــه یېقىن ئـــگیۈز

. پ بېرىلدىــدە ئېلىـهیپىیات ئىچىــىر قىزغىن كـئاخ-نـاشتىـب

غان ـالر سورىـۇچىــۇغــوقـم ئـهللىــوپ مۇئـابدۇرەئـرىدا ئــئاخى

 بېرىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهدەبىیات بلهرگه ئهتراپلىق جاۋاىمهسىل

  .ڭقۇرالشتۇردىوسى ھهققىدىكى تونۇشىنى چهنهزەرىی

 – ىــئىشچ ىـــــۈنـــك-17ڭ ــئاینى- 11 ىــــیىل-2010★

هت ـق  سهنئـىزىدە قۇربان ھېیىتلىــ مهركالىیهتـهر پائـخىزمهتچىل
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ن ئارتۇق ئادەم ـدىیۈزه ـپائالىیهتك. ۈزۈلدىـى ئۆتكـكېچىلىك

سىل سهنئهت ېئ ۆزلىرىنىڭئهتته ساۋاقداشالر ـۇ پائالیـب. قاتناشتى

نومۇرلىرى ئارقىلىق سورۇندىكى ئایهم  ئهھلىنىڭ ئۇلۇغ قۇربان 

  .ھېیىتىنى تهبرىكلىدى

 كۈنى مهكتهپ ئىتتىپاق -26نىڭ  ئای-11 یىلى -2010★

ۇرۇشىغا ـورۇنالشتـۇشمىسىنىڭ ئـۇیـۇچىالر ئـۇغـوقـى ۋە ئــكومىتېت

لهش ىۇچىالر ھهرىكىتىنى خاتىرـۇغـوقـئ» رىكابې د-9« ،ئاساسهن

ۇسابىقىسى ـش مۈرۈـۈگـغا یـۇزۇنـىشلىق ئـۇناسىۋىتى بىلهن قـم

ز ـــتېتىمىــلۇــاكه فــــۇسابىقىگـى مـــبۇ قېتىمق. دىـۈزۈلــكـۆتـئ

ى ـقمبۇ قېتى. ىـق بىلهن قاتناشتــۇچىلىرىمۇ قىزغىنلىـۇغـوقــئ

 دېگهن »كۈچ ـــ ئىتتىپاقلىق«هریانىدا ئوقۇغۇچىالر ـه جـمۇسابىق

  . یاخشى نهتىجىگه ئېرىشتى ،  قىلدۇرۇپيـى جاريروھنى ھهقىقى

لتېتىمىز ۇـۈنى فاكـك-30ئاینىڭ -12ى ــ یىل-2010★

 مهدەنىیهت بىلهن  رۇنالشتۇرۇشىور ئۇیۇشمىسىنىڭ ئۇغۇچىالـوقـئ

ىنوغا ئاۋاز بېرىش ـه كـلىزچـنگىۆۋەتلىك ئـى نـتۇنج«اسىدا ـبىن

ه جهمئىي یهتته ــمۇسابىقىگ بۇ. ئۆتكۈزۈلدى» ىــمۇسابىقىس

ماھىرالر مۇسابىقه . تىدىن ئارتۇق ماھىر قاتناشیىگىرمى پا،پۇرۇگ

 ،ۆرسىتىپـى كـۇرالرنـومـ نلـن سهرخىـبىرىدى-انىدا بىرـهریـج

 ،ئاخىرىدا. تاماشىبىنالرنىڭ بىردەك قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى

تىپ مۇئهللىم بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدىن ىلتېتىمىز مۇدىرى لۇفاك

ى ــىسىنـهتىجـڭ نـۇچىالرنىــۇغــوقــپ، ئــقىرىـه چىــۇالســـخ

ېخىمۇ یىتىنى تىېیىن قابىلــدىن كــ بۇنىڭ،ۇئهییهنلهشتۈرۈپـم

  . غانلىقنى بىلدۈردى قىلدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدىيــیاخشى جارى

كۈنى مهكتهپ ئىتتىپاق - 30ئاینىڭ - 11یىلى -2010★

كومىتېتى ۋە ئوقۇغۇچىالر ئۇیۇشمىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا 

مهركىزىي « چوڭ زالىدا تهنتهنىلىك ھالدا هپتـئاساسهن مهك

هت ـهدەنىیـاق مـاتـۆۋەتلىك یـ ن-9ى تـتېىۋېرسىنۇـمىللهتلهر ئ

بۇ . ئۆتكۈزۈلدى »بایرىمىنىڭ مۇكاپات تارقىتىش كېچىلىكى

دەرىجىلىك -2لتېتىمىز ۇقېتىمقى  یاتاق مهدەنىیهت بایرىمىدا فاك

لتېتىمىز قۇرۇلغاندىن ۇمۇكاپاتقا ئېرىشكهن بولۇپ، بۇ فاك

تىم یاخشى ې تۇنجى قمۇشۇ تۈردىكى پائالىیهتلهردەبۇیانقى 

 ه،ـېچىلىكتـك. هنـــېسابلىنىدىكــى ھــىشىشه ئېرـــهتىجىگـن

یىللىق ئوقۇغۇچىسى بهختىیار بىلهن - 2006لتېتىمىز ۇفاك

» سۆیگۈ ئارزۇسى «یىللىق ئوقۇغۇچىسى ئهزىمهتنىڭ-2010

  ئالقىشىغادېگهن ناخشىسى مهیداندىكى تاماشىبىنالرنىڭ قىزغىن 

  . ئېرىشتى

شۈكۈر گېزىتىمىز مۇخبىرالر بۆلىمىدىن چىمهنگۈل ئابدۇ
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