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 (8002) شەۋقىي تەۋەككۇل مېھرۇلالھ
ا بممما  ئىلىمممۆ ەمممئىەدى ئىمممھىغ ى  د  ى ممم

 8592نىياز مۇئەللىۆى قەىغرىان ئۇەتازغمىھ مولال
ىىلى ئاتاقلىق تادغخچىمىھ مولال مۇەا ەاىرامى  -

ۋە ئۇى ۇد ىېقى قى زامان شېئىرغيتىدغكى ىادقىن 
ناماىەندە نىمشمېھى  ئمادمىيە ئېلمى ىاموللىمدە  

قوى ىمدا ىېتىشممتەد ەن  ئمئز نىدل ئموالالنالئېسمى
ەمممئىەملە  ىمممۇدۇ ئاقسمممۇ ۋغالىىتى ىممم  بممما  

. ئممالتە ىاشممقىچە ئممائىلە تۇالۇل مماننا ىيەەممىدە 
ەىدە بولمۇ،ى ئمالتە ىاشمقا كىر ەنمدغن ەتەدبىي

باشمممالن ۇ قا  - 00كېممميىن بممما  نا ىيەلىممم  
كىرغپ باشالن ۇچ ئوقۇش  اىماتى ى باشملى ان. 

ىېگەنممممدە ى «  ماىسمممما كئكىممممدغن مەلممممۇ  »
كىچىكىممدغن ئئ ى ىشممكەى ئىلىممۆ ئېلىشممقا  ىممن 
قەلبىدغن دغشتە بااللى ا قماى ئەى مى زامانمدغكى 
بەش ىىللىق باشالن ۇچ مائادغپى ى تئۇ ىىلمدغال 
تامممممامال، تممممە ەتكەن. ئەمممممماى مەىەنىمممميەۇ 
ئى قىالبممممى ەممممەۋەبىدغن ئوتتممممۇدا مەكممممتە كە 
ئوقۇالممۇ ى قوبممۇل قىلىمم  ئىشممى بىممر مەز ىممل 

قال ممممانلىقى ەممممەۋەبلى  مممممۇنتىھغۆ توختمممما، 
مەكتە مممتە ئوقۇشمممى ى ىاۋامالشتۇدۇشمممقا ئاممممال 
بولمى ان شادائىتتاى تاالىسمى ى  تونۇشتۇدۇشمى 

لەش ئە ممەن تەدبىمميەبىمملەن خەنممھۇ بممالىالدنى 
ئېچىل انى  ەمدە ئەچ ىىللىق ى  بالىلىرى ئمەچ 
 ۇدۇ پى مما بئلەنممە، بىممرخ ىەدەممخانىدا ىەد  

لەش خاداكتېرلى  ىيەتەدبئاڭالىدغ ان شەخسىي 
باشمممممالن ۇچ ەمممممى ىپقا ئوقۇشمممممقا كىرغمممممپى 
تىرغشچانلىقىى ئىھىغ ى  د  ى ا باىلىقى بىلەن 
ئممالتە ئمما  ئىچىممدە ئممەچ ىىللىق ىمم  ىەدەممى ى 

ىىلممى  -8595 ئاەاەممەن ئئ ى ىممپ تممە ەتكەن.
كممەزىە ئوتتممۇدا مەكممتە كە ئوقۇالممۇ ى قوبممۇل 
قىلى  ئىشى ئەەلىگە كەلگەندغن كېيىنى بما  

ئوتتممۇدا مەكممتە كە ئوقۇشمممقا  - 8لىمم  نا ىيە
 - 8598 كىرغپ ئەچ ىىل ئوقۇالانمدغن كېميىنى

ىىلممى ئوقۇشممى ىاخشممى بممالىالدنى بىممر ەممى ىپال 

قىلىممپ تەشممكىللە، تەەممىن قىلى  ممان تولممۇ  
ئوتتممۇدا ەممى ىپى ا ئوقۇشممقا كىممر ەنى  ەمممدە 
ئىككممى ىىممل ئوقۇالانممدغن كېمميىنى ئممۇ تولممۇ  

ەقىيەتلىمم  ئوتتممۇدا ەممى ىپ  اىمماتى ىمۇ مۇۋە پ
ىىلى ىمچە  -8599 ىىلىدغن -8590 تاماملى ان.

بول ممان ئىككممى ىىلممدا بمما  نا ىيەەممى بىمملەن 
الۇلجمما ۋغالىىتممى ئادغسممىدغكى تممااللىق داىون مما 

 ئئزلەكىمدغن ې ىقىشقا  ەشكەنى كىچىكىمدغن 
ئمممئ ى ى  تۇى ۇەمممى كە لمممە  ۋە ئىمممھىغ ى  
د  ى ا با  بۇ ئۇەتازغمىھ  ې ىقىشمقا  ەشمكەن 

بىلىم ى ئئ ى ىپال قوىساى  امان  » مەز ىلدغمۇ
ىېگەن ئىل ماد د   ىم  «  بىر كەنى ئەەقاتىدۇ

خەنھۇتىلى ئئ ى ىشم ى  ئئزلەكىدغنتەدتكىسىدە 
ىاۋامالشمممتۇدالان ۋە ئۇى مممۇد كونممما ىېھغقى ىممممۇ 

ىىلى ئمالىي  - 8599ئئزلەكىدغن ئئ ى ىۋال ان. 
دەەممىي ىوەمۇندا ەمى ا  ي مەكتە لەد ە الەىرغم
ۇالممۇ ى قوبممۇل قىلىممدغ ان ئېلىممپ كممئدو، ئوق

تەزوم ى  ئەڭ ئاخىرقى ىىلى بولۇ،ى شۇ ىىلمى 
ئاتاقلىق تەدكولوگ  ې  شىمىن مۇئەللىۆ ئمئزى 
شممى جاڭ ا بېرغممپ ئوقۇالممۇ ى قوبممۇل قىل انممدا 

ئممئ ەنگەن بىلىملىممرى بىمملەن ۋە  ئئزلەكىممدغن
خەنھۇ ەى ئۇى ۇد ىېڭى ىېھغق ۋە كونا ىېمھغقچە 

يەتلى  ئئتمە، ئېلى  ان ەى اقالدىغن مۇۋە پەقى
نا ىيە بوىىچە شمەدە، بىملەن ئمالىي مەكمتە كە 
قوبمممۇل قىلى  مممان ئمممەچ ئوقۇالۇ ى ىممم  ئەڭ 

ئاىمدا  - 80ىىلى  - 8599 ىاخشىسى ەە ىتىدە
- مەكتىپىمىھنىمم  ئمماز ەممانلىق مىللەتمملەد تىممل

ئەىەبىيمماۇ كاكۇلتېتى مما قوبممۇل قىلى  ممان. ئممۇ 
قوبمممۇل قىلى  مممان ەمممى ىپ ئاتممماقلىق مىللىمممي 

ھ ەەىپىدغن ئەزغھغ ى  تەشەببۇەمىدا دە بىرغمى
 ې  شىمىن مۇئەللىمگە  اۋالە قىلىشمى بىملەن 

قەىغمكى تەدكىي تىمل ىاىغكمادلىق  »ئېچىل ان 
نامىممممدغكى ەممممى ىپ بولممممۇ،ى  « تەتقىقمممماتى

كىچىكىممدغن تىممل ئئ ى ىشممكە قىممھالىنى تىمملى 
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ىېھغممممق مەەممممىلىلىرغگە  ەۋە  قىلىممممدغ ان 
ى  ئۇەممتازغمىھ ئە ممەن بممۇ بىممر ىاخشممى ئممئ ى 

 ۇدەمممىتى بول مممان ۋە كەەمممپىمىھنى  ەمممەدكە 
خۇا مۇئەللىۆى  ېم   ئۇەتازلىرى بول ان خۇ جې

شممىمىن مممۇئەللىۆى خەمىمم  تئمممەد مممۇئەللىۆى 
تۇدەمممۇن ئمممماىۇ، مممممۇئەللىۆى ۋېممممي ەممممەىيى 
خممانىمالدىغن تىلشۇناەمملىقى قەىغمكممى ئۇى ممۇد 

لو ىيەى كونېتىكما كوىلېكسمتىلىى  ىرامماتىكاى 
د  ئېلىپ ئئزغ ى  تىل قاتادلىق  ەنلەدىغن ىە

توالرغسىدغكى بىلىملىرغ ى ئەزلەكسمىھ بېيىتقمان 
 ە  شممۇنداقال قىسممقا ۋاقىمم  ئىچىممدە خەنممھۇ 
تىلى ىمۇ ىاخشمى ئئ ى ىمپ  ىقىمپى  ېشمقەىە  

 ئۇەتازخدنى  ئېتىرا، قىلىشى ا ئېرغشكەن.
ئۇەممممممتازغمىھ ئئزغ ىمممممم  ئئ ى ىشممممممتىكى 
ئاخ ىمممدغلىكى ئەەمممتىدە توختىلىمممپ مۇنمممدا  

ئاىەتتە بىر ئى  قىلسا  ىاكى بىمرى » ىەىدۇ: 
ماڭا  ە، قىلسما  ەتمەن ىغققىتىم مى ىى ىممەن. 

ئوقۇەممما ى ىەد  ئاڭلىسممما  ىغققىمممتىۆ  كىتممما 
ئاخ ىدە ىى ىلىدۇ. بۇ مې ى  ئئ ى ىشتىكى ئەڭ 
 وڭ ئاخ ىدغلىكىۆ. ىەدەتە خاتىرە قالمدۇدۇش 
ئىقتىممدادغۆ تممازا ىاخشممى ئەمە  بول ا قمماى بممۇ 

ىغققىتىم ممى ىى ىممپ ىەد  بوشمملۇق ى  ەتممەن 
ئاڭالش بىملەنى ىەدەم ى شمۇ ىەد  ەمائىتىدە 

ۋېلى  ئۇەمۇلى وئەڭ كئ، نىسبەتتە ئئزلەشمتەد
 « بىلەن تولۇقالىتتىۆ.

شۇندا  قىلىپ بىكاد تۇدما  بىلىۆ ئېلىش ى 
ئممممئزغگە ئمممماىەۇ قىل ممممان بممممۇ ئىجتىھمممماتلىق 

ىىل ىمممممم  بېشممممممىدا  - 8520ئۇەممممممتازغمىھ 
ە كاكۇلتېتىمىھالمما كمماكۇلتېتىمىھنى  ەتتممەدو، ىەن

ئوقۇتقۇ ىلىققمما ئېلىممپ قېلى  ممان. شممۇ ۋاقىمم  
ئمۇ » ئەەتىدە توختىلىمپ ئمۇ مۇنمدا  ىەىمدۇ: 

 االمممدا خەمىممم  تئممممەد ممممۇئەللىۆ كاكۇلتېممم  
مممۇىغرىى تۇدەممۇن ئمماىۇ، مممۇئەللىۆ ەممى ىپ 
مۇىغرغۆ ئىدى. ئوقۇش  ەتتەدوشكە ىېرغۆ ىىمل 
قال انممدا ئممۇخد  ېمم  شممىمىن مممۇئەللىۆ ۋە ۋېممي 

مۇئەللىملەد بىلەن مەەلىھەتلىشىپ مې ى ەۇىيى 
كاكۇلتېتتما ئېلىمپ قالىمدغ ان بولۇشمۇ تۇى مەن 
بۇنىڭدغن خەۋەدەىھ ئىدغۆ. ئمۇ ۋاقىمتالدىا بىمھ 
ئوقممۇش  ەتتەد ەنممدغن كېمميىن بىممر تۇتممماش 
خىھمەتكە بئلەنەتتمۇ . ئوقمۇش  ەتتەد ەنمدغن 
كېمممميىن شممممى جاڭ ا خىممممھمەتكە بئلممممەنگەنلەد 

ىقى ى كمئدو، خەمىم  تىھغملىكىدە ئىسمىۆ ىوقل
تئمەد مۇئەللىم ى ئىھىە، بادىغۆى مۇئەللىۆ مې ى 
كاكۇلتېت ىمممممم  ئوقۇتقۇ ىلىقى مممممما ئېلىممممممپ 

 ى ئانممما -ئاتممما قال مممانلىقى ى ئېيتتمممى. مەن 

قېرغ داشلىرغۆ ىۇدتتا بول ا قماى ىۇدتقما كېتىمپ 
ئۇخدالمممما ىممممېقىن جاىممممدا خىممممھمەۇ قىلىشممممىۆ 
كېرەكلىكى مممى ئېيتقى ىممممداى خەمىممم  تئممممەد 

بىمممممھ  ەد بىمممممر ئەۋخى : › ەللىۆ ماڭممممماممممممۇئ
ىېھغقىمدغن  - زغيالىيالدنى مىللىتىمىھنىم  تىمل

ئىبممادەۇ ئممالتۇن قودالى ىمم  تەتقىقمماتى ئە ممەن 
ئمممانىمىھمۇ  - تەدبىيلەۋاتىمىمممھى بىھنىممم  ئاتممما

 ەد ىھ بۇ ىەدىە ئەمە ى ئۇخدممۇ ىمۇدتىمىھىاى 
ىېھغقىمىھالممما -ئەمممما كەەمممىپكەى ئۇى ممۇد تىمممل

لىي مائادغپىمىھالمما بول ممان بول ممانى ئۇى ممۇد ئمما
ئانىمىھنى ىۇدتتا -ىەكسە  ەئىگەمىھ بىلەن ئاتا

تاشممممال، قوىممممۇ،ى مۇشممممۇ ىەدىە ئىشممممملە، 
كېلىۋاتىمىھى ەىھ ىۇدتۇم ما كېتەتمتىۆ ىە مال بمۇ 
 وڭ بۇد تىن ئئزغڭىھنى تادتسىڭىھ بولماىمدۇى 
بىممر نە ممچە ىىممل ئىشمملە، بېقىمم ى  ەقەتممال 

لتىممما  كئنەلمىسمىڭىھ شمۇ  االمدا قاىتىشم ى ئى
ىېممممدى.  ئدمەتلىمممم  ‹ قىلسممممىڭىھ بولىممممدۇ

ئۇەممتازغمىھنى  بممۇ  ە لىممرى ماڭمما نا مماىىتىمۇ 
تەەممىر قىلممدىى بممۇ خىممل ئىشممەني ۋە مىللىممي 

ۇلىيەۇ ئالدغممدا قادادغمممدا ىەنىممال  ىمم  ئمەەمم
تۇدۇ، قاىتىپ كېتىش ى نومۇ  ىە، بىلدغۆ ۋە 
 « مۇشۇ مەكتە تە قېلىپ قېلىش ى قاداد قىلدغۆ.

دا  ىشمممقەىە  ئۇەمممتازغمىھ ەمممئ بەۇ ىاۋامىممم
تئمەد مۇئەللىم ىم  ىمۇقىرغقى  ە لىمرى  خەمى 

مې ىممممممۇ نا ممممماىىتى ەمممممئىەندودىى.  ەد ە 
دە مەتلى  ئۇەتازغمىھ خەمى  تئمەدنى كئدوش 
بىھ ە نىسىپ بولمى ان بولسىمۇى ئەمما ئۇى مۇد 

ئەىەبىياتى ىمم  نەزەدغمميە تەتقىقمماتى ى  - تىممل
تەتقىمق ئۇنى  ئەجرغ مى تىل ما ئالمما  تمۇدۇ، 

قىل ىلممى بولماەمملىق ى  ئممئزغال بممۇ مممئ تىرە  
ئالىم ى  تىل تەتقىقاتىدغكى ىەكسە  ئوبرازغ ى 
ماڭمما تونۇتقممان ئىممدى. ىممۇقىرغقى  ە لەدنممى 
ئمماڭال، تىلشممۇنا  ئالىمىمىھنىمم  قەلبىمممدغكى 
 ئدمەۇ ئوبرازغ ى تېخىممۇ مۇئەىيەنلەشمتەدىو . 
ئمممەچ ىىلمممدغن بۇىمممان بمممالىالد ە مۇئامىلىمممدە 

ەن كەەممممممپىم ى  قىممىتممممممى ۋە  ەشممممممەنگ
مەەممئۇلىيىتى ى  ممموڭالد ە تە ەككمممۇد بىممملەن 
قاىتىدغن  ەشەنگەندە  بولدۇ ى  ە  شۇنداقال 
مولالنىياز مۇئەللىم ىم  كەەمىپكە بې ىشمالن ان 
 د  ى ۋە مەەئۇلىيەتچانلىقىدغن تەەىرلەندغۆ.

مۇئەللىم ى  خىھمەتكە  ىققاندغن كېيى كمى 
غسمممممىدا ئمممممئ ى ى  ۋە ئىھىغ ىشممممملىرى توالر

ەودغ ى ىمداى ئۇ ئئ ى ى   اىاتىدغن نا اىىتى 
» ز قالن ان  مالەتتە ەمئزلە، مۇنمدا  ىېمدى: 

خىمممممھمەتكە  ىققمممممان كەنەممممممدغن باشمممممال، 
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 اۇ بېيجىڭدغكى ئوخشاش بولمى ان ئودۇنالدىا 
ئۇىۇشمتۇدۇلۇ، تۇدغمدغ ان  ەد تەدلمە   ماۇ  -

كەەپىي كۇدەمالدالا ئاكتىمپ قات ىشمىپى بىلىمۆ 
ىتىم ى قولمدغن بەدمىمدغۆ.  ەد تولۇقالش  ۇدە

قانمممدا  بىمممر ئۇنىۋېرەمممىتې  ىممماكى  ەنممملەد 
ەممىدە تىممل توالرغسممىدا لېكسممىيە بمماد ەئاكاىغمىي

ىە، ئاڭلىسمممممامال قولمممممدغن بەدمە  بېرغمممممپ 
ىېڭمممى -ئممماڭالىتتىۆ. لېكسمممىيەلەدىغن ىېڭمممى

بىلىملەدنى قوبۇل قىلىشقاى ئوقۇالۇ ىالدالا ىېڭى 
نەدەمممىلەدنى ەمممئزلە، ىەتكمممەزو، بېرغشمممكە 
تىرغشاتتىۆ.  ازغرمۇ  ە  بۇ خىل  ۇدەمەتلەدنى 
 ەد ىممھ قولممدغن بېرغممپ قوى ممۇ  كەلمەىممدۇى 
شممۇڭاى بممۇ خىممل كۇدەممالد ىمماكى لېكسممىيىلەد 
ئۇىۇشتۇدۇلسمممماى ىمممماكى ئىلمىممممي مۇ مممماكىمە 
ىى ى لىمممرى ئېچىلسممماى مەىلمممى ئمممۇ ئىلمىممممي 
ىى ى الدنى  ىۆلەۇ ئىچى ىاكى ىۆلەۇ ەىرتىدا 

تممماكى  ەتمممەن ئېچىلىشمممىدغن قەتئىيممم ەزەد  ەت
خىراجەتلەدنممى ئممئزو  ئەەممتەمگە ئېلىشممقا دازى 
بولۇ،ى ۋاقى  ىاد بەدەىال شۇ خىمل ىى ى الدالما 
قات ىشىۋېلىشممقاى شممۇ خىممل ئىلمىممي مۇ مماكىمە 
ىى ى لىرغممممدا ئممممئز قاداشمممملىرغم ى ئوتتۇدغ مممما 

 « قوىۇۋېلىشقا ئى تىلىمەن.
ئىگىلىشىمىھ ەى بۇ ئۇەتاز ئئزى ىېگەنمدە  

ىدغكى ئىلمىمي مۇ ماكىمە ىۆلەۇ ئىچى ۋە ەمىرت
ىى ى لىرغ مممما  ۇدەممممەۇ تا سممممىال قات ىشممممىپ 
تۇدغممدغكەن ۋە شممۇ خىممل ىى ىمم الدىا ىاخشممى 
با اخدالا ئېرغشمىپ تۇدغمدغكەن. مەەمىلەنى ئمۇ 

انمم  ئوقۇالممۇ ى بولممۇ، ى كتودئەزەدبەىجانممدا 
ئاىمدا  - 8ىىلمى  - 8000ئوقۇۋاتقان مەز ىلدە 

ى ەممئاكاىېمىيەئەزەدبەىجممان ىۆلەتلىمم   ەنمملەد 
تەدغپىممممدغن ئۇىۇشممممتۇدۇل ان مەملىكەتلىمممم  
تىلشۇناەممملىق تەتقىقممماتى ئىلمىمممي مۇ ممماكىمە 
ىى ى ى ممما تەكلىمممپ بىممملەن قات ىشمممىپى شمممۇ 
مۇ اكىمە ىى ى ى ا ئئزغ ى  تەىيادلى ان ئىلمىي 
ماقالىسى ى ەۇنۇ، ئوقۇ، ئئتكەن. ماقالىسمىدە 

 ى باىممان شممغقاد -كممئز ئوتتۇدغ مما قوىۇل ممان 
  ئەنئەنىۋى باىان قىلىم  قىل انداى بۇدۇنقىدە

ئۇەمممۇلى ى قولالنممممما ى باشممممقىالدنى جەلممممپ 
قىالخىدغ ان باشقىچە باىمان قىلىم  ئۇەمۇلى ى 
قولالن ممان بول ا قمماى شمممۇ قېتىمقممى ىى ى  ممما 

نە ممچە قات اشممقۇ ى ى ئممئزغگە  000قات اشممقان 
قادغتىمممپى ئاخ ىمممدە ىغققىتى مممى قوزالى مممان. 
نەتىجىمممدە شمممۇ قېتىمقمممى ئىلممممى مۇ ممماكىمە 

 ى ىداى بۇ ئۇەمتازنى  شمۇ ىى ى  ما ەمۇن ان ىى
نە ممچە  مماد ە ماقممالە  000ئىلمىممي ماقالىسممى 

ئىچىدە ئاخ ىدە با الى ىپى بمۇ ئۇەمتازنى ئمئز 
ئىچىمممگە ئال مممان ئمممەچ كىشمممىگە ئەزەدبەىجمممان 

ەمممى ى  بممماش ئاكاىېمىيەىۆلەتلىممم   ەنممملەد 
مۇىغرى ۋە ئاكاىېمىم  ئمالىۆ  . ئاخۇنمد ۋنى  

» ۋە «  ئەخ ماقممالە »ئممئز ئىمھاەممى قوىۇل ممان 
نامىمدغكى مۇكا ماۇ شمەدە، «   ەخىرلى  ئالىۆ

  ۇۋا  امىسى بېرغلگەن.
ئۇەممتاز ئئزغ ىمم   ەتممئەل تىلممى ئممئ ى ى  
 »ئە ۋالى ئەەتىدە توختىلىپ مۇندا  ىەىمدۇ: 

ىىلممى بېيجىڭ مما كېلىممپ بممۇ مەكتە ممتە  -8599
ئوقۇۋاتقان مەز ىلمدە شمۇ ەمى ىپتىكى  ەتمئەل 

ىسى ا تىھغملىتالمى مانلىق تىلى ئئ ى ى   ۇدۇ پ
تە ەىلى ئوقۇش  ەتتەدوشتىن ئىلگىرى  ەتئەل 
تىلممى ئممئ ى ەلمىگەن ئىممدغۆى لممېكىن ئوقممۇش 
 ەتتممەدو ال ىمما ون تىلممى ئئ ى ىشممكە ئىشممتىيا  

كىمدغن ىا ونچە ئئ ى ىش ى ىباالال،ى  ەمدە ئئزل
باشلىدغۆى مەكتىپىمىھ بىلەن بېيجىم   ەتمئەل 

ن بول انلىقىمدە  تىللىرى ئى ىستىتۇتى ى  ىمېقى
ئەۋزەللىكىدغن  اىدغلى ىپ بىمر ىما ون ىىگىم  
بىلەن تونۇشتۇ  ۋە باد زېھ ىم ى ىى ىپ ىما ون 
تىلمممى ئئ ەنمممدغۆى ىممما ون تىلمممى ەمممەۋغيەممۇ 

ىىلمممممى  - 8529نا ممممماىىتى تېمممممھ ئئەمممممتى. 
مەكتىپىمىممممھ ە توكيممممو  ەتممممئەل تىللىممممرى 
ئۇنىۋېرەىتېتى ا بېرغپ بىلىۆ ئاشۇدغدغ ان بىمر 

مەكتە ممتىن مې ممى كئدەممىتىپ  ەممان كەلممدىى
بەد ەنمممدغن كېممميىن مەن تېخىممممۇ تىرغشمممىپ 
ئئ ى ىپ ىا ون تىلمى ەمەۋغيەمدغكى ىېتەدەمىھ 
ىەدلىرغم ممى تولۇقالشممقا كممەچ  ىقممادىغۆى ئەمممما 
مەەمممئۇل تەدە ممملەد ماتېرغيمممال ئمممادخىپلىرغم ى 
ۋاقتىمممدا ىممما ونىيە ە ىمممولال، بەدمىگەنلىكمممى 
 ەممەۋەبلى  ۋاقىمم  ەممەدولە، كېتىممپ بممۇ بىممر
ىاخشى  ۇدەەۇ قمادا، تمۇدۇ، قولمدغن كېتىمپ 
قالدى. كىچىكلىكتە بۇ ئىم  ماڭما بە  تەەمىر 
قىلىممپ كەتكە ممكەى ىمما ون تىلممى ئممئ ى ى  
ئىشى ى شۇندغن ئېتىبادەن توختىتىمپ قوى مان 
ئىدغۆ. بىرا  بمۇ قىل ى ىممدغن  مازغرالىچە بە  
ئئكەنىمەن. قانداقال بولمىسۇنى بۇ مې ى  ىەنە 

تىلممى بىمملەن ىۇنيممانى  بىممر خىممل تە ەككممۇد
كئزغتىمدغ ان ىولممۇ  ئىممدىى ئەممما بممۇ ىولممدغن 
ئئزو  ۋاز كېچىپ خاتما قىل مان ئىمدغۆ. كېميىن 
تىلشۇناەمملىق ئىلمى ممى ئىگىمملەش ۋە  وڭقممۇد 
 ەشى ى  ئە ەن  وقۇ  ئى گلىمھ ە ئمئ ى ى  
زۆدودلىكى ى  ېن قىلىپ ئى گلىھ ە ئئ ى ىش ى 

ىممدغن باشلىدغۆى بۇ تىل ى ئئ ى ىشىممۇ ئئزلىك
ۋە  ەتممەنلە  كىتممابى ماتېرغيممالالدنى كممئدوش 
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ئممممادقىلىق بول ا قمممماى ەممممئزلەش ۋە ئمممماڭال، 
 ەشى ى  ئىقتىدادغۆ ئانچە ىاخشى ىېتىلمىدىى 
ئەمماى ماتېرغيال كئدو،  ەشى ى  ئىقتىدادغمدا 
كئ، مەەىلە ىو . شۇڭا مەن تىل ئئ ى ىشتىكى 
تەجرغبىلىرغمگە ئاەاەەن ەاۋاقداشمالدالا شمۇنى 

يە قىلىمەنكممىى بىممر تىممل ئئ ەنگەنممدە تەۋەممى
 ەد ىھ ئادغلىقتا ئئ ى ىش ى ئمەزو، قوىماەملىق 
ۋە كىتابقىال تاىى ىپ بىر تەدە لىمە ئمئ ەنمە ى 
كممئ، تەدە لىمممە  الممدا ئممئ ى ى ى ئئ ەنممدغمۇ 
ئاڭالشى ەئزلەشى ئوقمۇشى ىېمھغ  قاتمادلىق 
جە ەتلەدىغممن تەڭ كىرغشممىپ ئئ ى ىممپى تىممل 

ا ئومۇميەزلممممە  ئىقتىممممدادغ ى شممممۇ ىوەممممۇند
ئئەتەدوشمم ى ئەمەلممگە ئاشۇدۇشممقا تىرغشىشمم ى 

 « تەشەببۇ  قىلىمەن.
ىېمىسممىمۇ بىھنىمم  ەاۋاقداشممالد ئادغسممىدا 
 ەتئەل تىلمى ئئ ى ىمدغ انالد نا ماىىتى كمئ،ى 
ئەمما ئاخىرغ ا  ىقىرغۋاتقانالد نا اىىتى ئاز  ە  

«   ا ممما تىممممل» شمممۇنداقال ئئلمممە   الممممدا 
ن. ئىجتىھاتچمان ئەممماى ئئ ى ىۋاتقانالدمۇ نۇدالۇ

كىچىمم   ېئىممل ئۇەممتازغمىھنى  بممۇ  ە لىرغ ممى 
ئممماڭال، مەنمممممۇ تىممممل ئئ ى ىشممممتە ئئزومممممدە 
ەممماقلى ىۋاتقان نۇدالمممۇن مەەمممىلىلەدنى  مممېن 
قىل انممدە  بولممدۇ . ئۇەممتازغمىھنى  ىممۇقىرغقى 
تەجمممممرغبە ەممممماۋاقلىرغ ى  ەد بىرغمىھنىممممم  
ئئزغمىھ ە تەىبىقلىشمىمىھ كېرەكلىكى مى تونمۇ، 

 ۆ. ىەتتى
ئۇەممتازغمىھنى  ئەزەدبەىجانممدغكى ئوقۇشممى 
توالرغسىدا ەودغ ى ىمداى ئمۇ ەمالماقلىق بىملەن 
ماڭا تەد  تىلىى ئەزەدبەىجمان تىلمى ئمئ ى ى  
جەدىممانلىرغ ى ۋە ئەزەدبەىجان مما  ىقىممپ بىلىممۆ 
ئممېلى   ۇدەممىتىگە ئېرغشممى  جەدىمممانلىرغ ى 

بىلىمممۆ » ەمممئزلە، بېرغمممپ مۇنمممدا  ىېمممدى: 
ھ دەۋغشمممممممممتە قۇدۇلممممممممممام ى ئەزلەكسمممممممممى

 مۇكەممەللەشتەدوشمممممممممكە ئى مممممممممتىلگە كەى
كەەپىمىھ ە ما   الدا ئۇى ۇد تىلىمدغن باشمقا 
بىر نە چە تەدكىي تىل ىى  ېچبولمى انمدا ىەنە 
بىممرەد تممەدكىي تىل ممى ئئ ى ىممۋېلى  ئممادزۇىۇ  
كە لممە  ئىممدى. ئەمممما ئممۇ ۋاقىممتالدىا تممەدكچە 
ماتېرغيال ۋە ىەدەلىكلەدنى تا قىلى بولمماىتتى. 

ۇجىن كو ىسممى ا بېرغممپ ئممۇ ىەدىغممن بىممر ۋاڭفمم
» نە ممچە  مماد ە تممەدكچە  ېھغمم  ۋە تممەدكچە 

ىېمممگەن « ماۋزېمممدۇڭ ئەەمممەدلىرغدغن تالالنمممما
كىچىمم  بەش  مماد ە كىتمماب ى تېپىممپ كېلىممپ 
ئئزلىكىمممدغن تممەدكچە ئئ ى ىشمم ى باشمملىدغۆى 
ەمممېتىۋال ان ئمممۇ تمممەدكچە  ېمممھغتتىن كمممئ، 

ماۋزېمممممدۇڭ »  اىممممدغلى المى ان بولسمممماممۇى 
نىممم  خەنمممھۇ ە «  ەەمممەدلىرغدغن تالالنممممائ

نۇەخىسى ىمۇ تېپىپ تەدكچىسى ى خەنھۇ ىسمى 
بىمممملەن ەېلىشممممتۇدۇ، ئئ ەنممممدغۆ. شممممۇندا  
شادائىتتا ئئ ى ىپ ىەدو ممۇ تەدكچىمدغن خېلمى 
ئاەممما  ەمممېلىۋالدغۆ. باشمممقا تمممەدكىي تىمممل 
تەتقىقممماتچىلىرى تىمممل تەتقىقاتىمممدا تمممادغخىي 

قىل ممان  ەېلىشممتۇدما تىلشۇناەمملىق ىئنىلىشممىدە
تەتقىقاتى ى  خېلى كئ، ئىكەنلىكى ى باىقى ان 

ل ېئىدغۆى ئەمماى مې ى  تەدكىي تىلالدنى  ادالل
ەېلىشمتۇدۇ،ى  ىئنىلىشتە ەى خىر نى  ىوەۇندا

بممۇ جە ەتممتە ئىھىغ ىممپ بممېقى  ئممادزۇىۇ  بمماد 
ئىممممدىى بۇنىمممم  ئە ممممەن ئوتتممممۇدا ئاەممممىيا 
ىۆلەتلىرغمممدغن بىرەدەمممىگە بېرغمممپ تمممەدكىي 

ىرەدنممى بولسممىمۇ ئئ ەنسممە  ىە، تىلالدىغممن ب
ئادزۇ قىالتتىۆ.  ەتئەلگە  ىقىپ بىلىمۆ ئمېلى  
قىھالى لىقىم ى  تەدتكىسىدە  ەتمئەلگە  ىقىمپ 
ئوقۇىممدغ ان  ۇدەممەت ى ئممئزو   ەل قىلممماقچى 

ىىلمممممى ئەزەدبەىجمممممان  - 8000بولمممممدۇ  ۋە 
ئەلچىخانىسممى ا بېرغممپ ئەزەدبەىجان مما  ىقىممپ 

ۆى مې مممى ئوقممۇش ئممادزۇىۇم ى ئۇخدالممما ئېيتممتى
خۇشال قىل ى ى ئەلچىلەدنى  نا اىىتى قىمھالىن 
مۇئامىلىسممى ۋە قوللىشممى ا ئېرغشىشممىۆ بولممدىى 
ئەمما بۇ ئوقۇش ى ئئزو   ەل قىل ان بول ا قاى 
مەن ئوقۇشمممممممممقا كەتسمممممممممە  مائاشمممممممممىۆ 
توختىتىۋېتىلىممممدغكەنى شممممۇندا  بولسممممىمۇ 
ئوقممۇشى ئممئ ى ى   ۇدەممىتىدغن ۋاز كە كممە  

ى  كەلمىممممممممممدىى شممممممممممۇڭا مائاشممممممممممىم 
- 8000توختىتىۋېتىلىدغ انلىقى ىمۇ قادغمما ى 

ئاىممممدا ئەزەدبەىجانممممدغكى خەزەد  - 5ىىلممممى 
ئۇنىۋېرەمممىتېتى ا ئوقۇشمممقا كىمممرىغۆ. ئوقمممۇش 
جەدىانىمممدا ئەزەدبەىجمممان تەدە مممتىن نۇدالمممۇن 
قولالشمممالدالا ئېرغشمممتىۆى ئۇخدنىممم  تەلىمممپىگە 
ئاەاەممەن مەن شممۇ ئۇنىۋېرەممىتېتتا خەنممھۇ ە 

بولدۇ ى ئمۇخد مې ىم   ىەد  ئئتە، بېرغدغ ان
بممممادلىق تۇدمممممۇش خىراجەتلىممممرغۆ ۋە ىممممول 
 ىقىمىم ممى كئتەدغممدغ انى  ەمممدە  ەد ئاىممدا 
مائمممماش بېرغممممدغ ان بولممممدى. ئىقتىسمممماىغي 
قىيى چىلىقىم ى مۇشۇ ئۇەۇلدا  ەل قىلىۋالدغۆ. 
ئادغلىقتا تئۇى بەش قېتىممدە  خەنمھۇ تىلى مى 
ئۇنىمممممممم   ەدقاىسممممممممى جە ەتلەدىغكممممممممى 

 ى تونۇشمممتۇدۇش مەقسمممىتىدە ئاخ ىمممدغلىكلىرغ
لېكسىيە ەئزلە، بېرغشمكە تەكلىمپ قىلى مدغۆى 
 ەد قېتىمقمممى لېكسمممىيەىە خەنمممھۇ تىلى ىممم  

ىكا ۋە  ىرامماتىكمما قاتممادلىق لېكسممكونېتىكمماى 
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جە ەتلەدىغكمممى ئاخ ىمممدغلىكلىرى ۋە خەنمممھۇ 
ىېھغقى ىممم  ئاخ ىمممدغلىكى  ەققىمممدە ەمممئزلە، 
بېممرغ  ئە ممەن ماڭمما بېممرغلگەن بىممر ىېممرغۆ 

ئەتلى  لېكسممممممىيە ۋاقتممممممى ئىچىممممممدە ەمممممما
ئەزەدبەىجانمدغكى  ەدقاىسممى ئۇنىۋېرەممىتې  ۋە 

لېكسممممىيە  ئودۇنلىرغممممدغنتەتقىقمممماۇ  - ەن 
ەمممىن ئمممالىمالد ۋە ئاڭالشمممقا كەلمممگەن مۇتەخە

ى ەممممتالدالا ئاشممممۇ قىسممممقا ۋاقىمممم  ئىچىممممدە 
 ەشى ىشممممممملى  قىلىمممممممپ تونۇشمممممممتۇدۇ، 

 قىمممھالىنبېمممرەلىگەنلىكىۆ ئە مممەنى ئۇخدنىممم  
غشممتىۆ. ئەزەدبەىجممان ىۆلەتلىمم  ئالقىشممى ا ئېر
الدىا ژۇدنال - ېھغ  ئىستانسىسى ۋە  تېلېۋغھغيە

بممۇ توالرغسممىدا خەۋەدلەد بېرغلممدى. شممۇنىڭدغن 
رەممىتېتى ئممئزى ئېتىممرا، ېۋىكېمميىن خەزەد ئۇن

قىلىمممپى ى كتودلمممۇ  ئوقۇشمممۇم ا شمممادائى  
تممممەدكىي تىلالدنىمممم  »  ممممازغرخ، بەدىى ۋە 

ىېمممگەن «  ەېلىشمممتۇدما كونېتىكممما تەتقىقممماتى
  ئە ممممممەن ىېسسېرتاتسممممممىيەى كتودلممممممۇ  

ەمى ئاكاىېمىيەئەزەدبەىجان ىۆلەتلى  ئىلىملەد 
تىلشۇناەممممملىق ئى ىسمممممتىتۇتى تەدكولمممممو ىيە 
بئلەمى ىمم  ممممۇىغرى ممممۇ ەببەۇ بىرزائەلىيېممم  
خمممانىۆى ئەزەدبەىجمممان ىۆلەتلىممم  ئىلىمممملەد 

ەممى تىلشۇناەمملىق ئى ىسممتىتۇتى ى  ئاكاىېمىيە
خسمۇۇ ئە ەنمدغۆى مۇئاۋغن مۇىغرى مەخممۇۇ مە

رەممىتېتى ېۋىئەزەدبەىجمان  ەتمئەل تىللىمرى ئۇن
 ېرمان تىلى بئلەمى ى  كونېتىكا تەتقىقاتچىسى 
كەخمممرەىىغن ۋەىسمممەلوۋ ئە ەنمممدغۆ قاتمممادلىق 
ئممە ەىلەن ى ماڭمما ئىلمىممي ىېتەكچممى قىلىمممپ 
بېكىتىپ بەدىى. بىر ىېمرغۆ ىىللىمق ئوقۇشمتىن 

ىاقىالشممممتا خزغممممۆ  ىېسسېرتاتسممممىيەى كېمممميىن
دغ ان ماتېرغيال مەنبەەى ئېھتىياجى بىلەن بولى

ماقالەم ى ۋەتەنگە قاىتىپ ىېھغش ى قاداد قىلىپ 
قاىتىممپ كەلممدغۆ. ئەمممما قاىتىممپ كەلگەنممدغن 
كېمميىن ماڭمما ىممەكلەنگەن ىەدەمملەد بە  كممئ،ى 
خىممممھمەۇ بېسممممىمى بۇدۇنقىممممدغن ئې ىممممرخ، 
كەتكە كەى شۇ قاىتىپ كەلگەنچە ئەزەدبەىجان ا 

اقىلىتى  ئە ممەن ىەنە ىەم ى ىممىېسسېرتاەسممە
 « قاىتىپ بادالمىدغۆ.

بممۇ باىممانالدنى ئمماڭال، ئۇەممتازنى  بىلىممۆ 
ئممېلى  ىولىممدغكى  ىممداكادلىقى ۋە شەخسممىي 
مەنپەئەتىممممدغن ۋاز كممممېچى  د  ممممى مې ممممى 

«  تىرغشممقان تمماش ئاشمماد»  اىاجانالنممدۇدىىى 
ىېمممگەن ئممماتىالد ەمممئزغ ى ىەنىممممۇ  وڭقمممۇد 

  ەشەنگەندە  بولدۇ . 

ۇئەللىم ىمممم  كمممماكۇلتېتىمىھىا مولالنىيمممماز م
ئئتەۋاتقان ىەدەلىرى ئەەتىدە توختالسما ى بمۇ 
تئ پىكاد بماالۋەن خىمھمەتكە  ىققانمدغن بۇىمان 

 تىلشۇناەلىقتىن ئومۇمىي باىان» ئىھ ىل  الدا 
 ممازغرقى » ى « ئۇى ممۇد تىلممى ئىمالەممى» ى «

ىۇمشمما   تېرۇكومپيمم» ى «زامممان ئۇى ممۇد تىلممى
ق ىەدەمملەدنىى قاتممادلى«  ىېتممالى مەشمم ۇختى

ئۇنىڭمممدغن باشمممقا خەنمممھۇ ۋە باشمممقا مىلممملەۇ 
«  ئۇى مۇد تىلىمدغن ئاەما » ئوقۇالۇ ىلىرغ ا 

تىلشۇناەمممملىق » ىەدەممممى ىى ئاەممممپىرانتالدالا 
قاتممادلىق «  نەزەدغيەەممى ۋە تەتقىقمماۇ مېتمموىى

ىەدەمممملەدنى بېرغممممپ كېلىۋاتقممممان بولممممۇ،ى 
ئۇەممممتازغمىھ ئممممئزى ئېيتقى ىممممدە  ىەدەممممتە 

لىممق ۋە ىېڭممى ئۇقممۇمالدنى ئوقۇالۇ ىالدالمما ىېڭى
ىەتكەزو، بېرغشمكە ئىھىغ ىمپ كەلمدىى ىەد  
تىلى ى   ەشى ىكسىھ بولۇ، قالماەلىقى ئە ەن 
ىەدەمم ى كەەممپىي ئاتممال ۇ بمموىىچىال ئەمە ى 
 ەشى ىشمممملى ى ئمممماۋا  تىلىممممدا ئوبرازلىممممق 
ىەتكەزوشكە تىرغشتى. ەئ بەۇ جەدىانىدا مې ى 
نا ممماىىتى تەەمممىرلەندود ى ى بمممۇ ئىمممھىغ ى  

ئىھىغ ىپى ئالىي تالما   - ادما    ى ا با ى د
مائادغپىمىھالمما ئممئزغ ى بې ىشممالۋاتقان قەىغممرىان 

لىرغ ممى ئىھ ىممل نا مماىىتى ئىھ -ئىمم  بمماالۋەن 
كەمتەدلى  بىلەن باىان قىلىپ بەدىى. ئۇنىم  
ئىمممھىغ ى  ۋە تەتقىقممماۇ ئىشممملىرغدغن خەۋەد 
تا قاندغن كېميىن بۇنىم  قادشمىلىقىدا ئۇنىڭ ما 

ەمگەكلىرغ مممممممممممممممممممى ئېيتقمممممممممممممممممممان ئ
مۇئەىيەنلەشتەدوشلىرغمگە ئۇ نا ماىىتى كىچىم  

مەن  ەقەۇ ئىھىەنگممە ىى »  ېئىللىممق بىمملەن 
بىلىۆ  ېچقا مان ئمادتۇقلۇ  قىلماىمدۇى ئۇنىم  
 ممېكىگە ىەتكىلىمممۇ بولماىممدۇى مەن ەممى ىپتا 
ئوقۇتقۇ ى بولسا ى ىەدەتىن  ەشكەندە مەنممۇ 

بەدىى.  جماۋا ىە، «  بىر ئئ ەنگە ى خاخ 
تازنى  كەمتەدلىكى مې ى  ئۇنىڭ ما بول مان ئۇە

  ئدمىتىم ى تېخىمۇ ئاشۇدىى. 
كېيى كممى ئىھىغ ىشمملىرغمگە ئاەاەممالن انداى 
ئۇەممتازغمىھ مولالنىيمماز مممۇئەللىۆ مممۇنبەدىغكى 
ئوقۇتقۇ ىلىق خىھمىتى ى ئەەتاىىدغل ئىشملەش 
بىلەن بىر ۋاقىتتاى ىۆلەۇ ئىچى ۋە ەىرتىدغكى 

ا  ەمكادخشممقۇ ى مممۇ ىۆ تەتقىقمماۇ تېمىلىرغ مم
تەتقىقمماتچى ەممە ىتىدە قات ىشممىپ تېگىشمملى  
ئەجىرغ ى ەىڭدود ەن بولۇ،ى ئئز ئىقتىدادغ ى 
ئەمىلىيەتمممممتە جمممممانلىق ناماىمممممان قىل مممممان. 
ئۇەتازغمىھنى  ئەمگىكى ۋە قمابىلىيىتى ئۇنىم  
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تەتقىقاۇ  ائالىيەتلىرغدە تېخىمۇ  ەۋىغلەنگەن. 
  مەەىلەن:

 8009ى – 8000ئۇەتاز مولالنىيماز ممۇئەللىۆ 
 ى  تىرەمىتېېۋىىىللىرى شياڭگاڭ شە ەد ئۇن -

ىۇنيما » خەلقئادالىق تەتقىقاۇ تېمىسى بول مان 
تەزوشممكە قات ىشممىپى «  تىللىممرى قولالنمىسممى

ئۇنى  ئۇى ۇد تىلى قىسمى ا مەەئۇل بول ان ۋە 
 الەلىبىلى  تامامال،  ىققان. 

ىىلمممممممممممى ىۆلەۇ مائادغمممممممممممپ  - 8009
ىي  ەنمممممملەد ىدغن ئىجتىمممممممائمى ىسممممممتىرلىق

ئۇى مۇد ەى تىمبەتچەى » ەى ئال مان ئاكاىېمىيە
«  ق ئمامبىرىىلتىكىىىھۇ ە تاۋۇشالدنى  ئاكۇە

ئۇى ممۇد » نممى تممەزوش تەتقىقمماۇ تېمىسممى ى  
«  تىلىمدغكى تاۋۇشممالدنى  ئاكۇەملۇ  ئممامبىرى

قىسمممى ى  مممازغرخش ئە ممەن بىمممر كىشمممىلى  
 ەەسمممە قوشمممۇ،ى ئمممۇ ئىشممم ىمۇ الەلىبىلىممم  

 تاماملى ان. 
 - 888ىىلمممممى مەكتىپىمىھنىممممم   - 8009

نومۇدلۇ  قۇدۇلۇش ى  تەتقىقاۇ تېمىسى بول ان 
جۇڭگوىغكى ئاز ەانلىق مىللەۇ تىللىرغ ىم  » 

 اىممدغالنما  ىرامماتىكىسممى ممممم  ممازغرقى زامممان 
نى «  ئۇى ۇد تىلى ى   اىدغالنما  ىرامماتىكىسى

ئىشلەشكە قات اشقان ۋە ئمۇ تەتقىقماۇ تەدغ ىم  
نېتىكما قىسممى ا ئائىم  بول مان ئۇى ۇد تىلى كو

 بئلىكى ى ئىشلە، تاماملى ان. 
ى مى ىستىرلىقىىلى جۇڭگو مائادغپ  - 8005

كومىتېتى ىمم  ىېھغممق  -تىممل بىمملەن جۇڭگممو 
» بىرلەشمممە  مموڭ تەتقىقمماۇ تېمىسممى بول ممان 

جۇڭگوىغكى تىلالدنى  قموللى ى  ئە مۋالى مممم 
 ىقىممرغ  ئىشممى ا «  ىېشممىل تاشمملىق كىتمما 

ىىللىممق  - 8005ئۇى ممۇد تىلى ىمم   قات ىشممىپى
قمموللى ى  ئە ممۋالى ى تەكشەدوشممتىن  اەممىل 
قىلى  ان ى كالت ى   ازغرلى ىپ ىېشىل تاشلىق 
كىتا  قىلىپ  ىقى  ئىشى ا قات اشمقان ۋە ئمۇ 
 ۋەزغپى ى نا اىىتى مۇۋە پەقىيەتلى  تاماملى ان. 

ىىلمى  ىالن ما ئېلى  مان ىۆلەتلىم   - 8088
تمەدى تەتقىقماۇ  - ەن  ئاخ ىدە  وڭ تىپتىكى

جۇڭخمممۇا ىېھغمممق ئمممامبىرى  ممموڭ » بول مممان 
ئمماز ەممانلىق مىلمملەۇ ىېھغقلىممرى «  قۇدۇلۇشممى

تەتقىقاۇ تەدغ ىم  جۇڭگموىغكى ئەدە  ىېھغقمى 
ەىستېمىسىدغكى ىېھغقالدالما كىرغمدغ ان ئۇى مۇد 
ىېھغقى قاتادلىق ىېھغقالدنى  تەتقىقاتى قىسمى ا 

ى لەندىى  ەمكادخشقۇ ى تەتقىقاتچى قىلىپ تەى
بمممۇ تېمممما جۇڭگممموىغكى بمممادلىق قەىغمكمممى ۋە 
 ازغرقى ىېھغقالدنىم  تەتقىقماتى ى ئمئز ئىچىمگە 

ئال مممان ئاخ ىمممدە  ممموڭ قۇدۇلمممۇش بولمممۇ،ى 
ئۇەممتازغمىھ بممۇ  مموڭ تەتقىقمماۇ تېمىسممىدغمۇ 
بەلگىلىممم  كمممەچ  ىقىرغشمممقا تىرغشمممماقتا ۋە 
تەتقىقممماۇى ئىمممھىغ ى  خىھمەتلىمممرى بىممملەن 

 شۇالۇلالنماقتا. 
غمىھ مولالنىياز مۇئەللىۆ  ازغر جۇڭگو ئۇەتاز

تىلشۇناەلىق ئىلمىي جەمئىيىتى كونېتىكا ئىلمى 
تەتقىقمماۇ شئبىسممى ى  ئەزاەممىى  ەمممدە مۇشممۇ 
شئبىگە ئەزا ەە ىتىدە قوبۇل قىلى  مان تمۇنجى 

 ئۇى ۇد ئىكەن. 
ەممئ بەۇ ىاۋامىممدا ئۇەممتازغمىھنى   مموڭى 
ىەبممدەبىلى  ەممئزلەدىغن ئممئزغ ى قمما ۇدۇ،ى 

ئىممممھىغ ى ى تالممممما   -ادممممما   ئىھ ىممممل 
ئمممئ ى ى ى بىلىمممۆ ىائىرغسمممى ى  ئئزلەكىمممدغن

ئەزلەكسممىھ كېڭەىممتى  ىائىرغسممىدغال ەئزلىشممى 
كەمتەدى مۇخىىملىق ى ئئزغگە ئاىەۇ قىل مان بمۇ 
كىچىمم   ېئىممل ئۇەممتازالا نىسممبەتەن مې ىمم  
 ئدمەۇ  ېسىياتىم ى نە چە  ەەسە ئاشۇدىىى 

يىتىدەى ئۇنىۋېرەىتېت ى  ئوقۇتقۇ ىسى ەماخ ى
مممممۇقىۆ مائاشممممتىن بە ممممرغمەن بولۇۋاتقممممان 

 ئئ ى ىش ى   ېكى بولماىمدۇ» ئۇەتازغمىھنى  
ىېگەن ئىدغيەنى  تەدتكىسىدە ىەنە ىاۋاملىق « 

ئىھىەنگە ىلىممم  ەمممە ىتى ى ەاقلىشمممى مې مممى 
  ەقىقەتەن تەەىرلەندودىى. 

ەممممممئ بەۇ ئاخىرغممممممدا مەن مولالنىيمممممماز 
ەاەملىق مۇئەللىمدغن ئئزى ئئتە، كېلىۋاتقان ئا

ۋە «  ەىنەزەدغيەتىلشۇناەلىق » ىەدەلەدىغن 
نمى «  ئۇى ۇد ە ىۇمشما  ىېتمال مەشم ۇختى» 

ئئتممەش جەدىانىممدا  ممېن قىل ممانلىرى ۋە بىممھ 
ئوقۇالۇ ىلىرغدغن بۇنمدغن كېيى كمى ئمئ ى ى  
 اىممماتىمىھىا كەتىمممدغ ان ئەمىمممدغ ى ەمممئزلە، 
بېرغشمم ى ئىلتىممما  قىل ى ىمممداى ئۇەممتازنى  

 ەىممدا  ە،ى جىممدىغي تممە  ىراىىممدا مممۇدەكك
ىەد  ئەەممتىدە » بولممدى ۋە مۇنممدا  ىېممدى: 

توختال انممممداى تىلشۇناەمممملىق ىەدەممممى تىممممل 
تەتقىقاتى ى كەەىپ قىل ان ئماىە  ئە مەن ئەڭ 
ئاەاەىي  القىلىقى بىلمىسە بولماىدغ ان ىەد  
 ېسممممممابلى ىدۇى مۇنممممممداقچە ئېيىتقانممممممداى 
تىلشۇناەلىق ىەدەمى ى   ېتىلماىمدغ ان بىمرەد 

ەى ىاكى  ېتىلماىدغ ان بىرەد  ې ى ىو ى ەا ە
تىلشۇناەلىق ىەدەمى ى ئمئ ەنمە  تمۇدۇ، تىمل 
» كەەىپىمىھنى  ئاەاەلىق ىەدەلىرى بول مان 

 االاتمما  » ى «  ممازغرقى زامممان ئۇى ممۇد تىلممى
» ى « قەىغمكى ئۇى ۇد تىلى» ى «ئۇى ۇد تىلى
قاتمممادلىق ىەدەممملىرغ ىمۇ ىاخشمممى «  تەدجىممممە
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ې ىمم  تىممل ئئ ى ىشممتە ئمئ ەنگىلى بولماىممدۇى م
قىسممممقا ۋاقىتتمممما ىممممۇقىرى ئەنممممەم ى قول مممما 
كەلتەدوشمممممممممەممۇ ىەل تىلشۇناەممممممممملىق ى  
نەزەدغيەلىمممممرغگە  ىششمممممىق بول مممممانلىقىۆ ۋە 
قممانۇنىيىتى ى  ەشممەنگەنلىكىم ى  نەتىجىسممى. 
 ەنكىى  ەد قاندا  بىر تىل ىم  قمانۇنىيىتى ى 
بىلىشممكە ممما ىر بول انممدا ئانممدغن شممۇ تىل مما 

ى ىلى ۋە ئاەممان ئئ ى ىممۋال ىلى قىممھغقى  قمموزال
«  تىلشۇناەملىقتىن ئوممۇمىي باىممان» بولىمدۇ. 

ىىللىق ىممم  ىەدەمممى قىلىمممپ  -8ىەدەمممى ى  
ئودۇنالشتۇدۇلۇشممممىى ممممما ىيەتتە كەەممممىپكە 
 ئكەشممتىن بممۇدۇن تىممل كەەممپى ئە ممەن ئەڭ 
ىەەلە كى زۆدود ئاەاەم ى ەمېلى  ئە ەنمدۇد. 

ۋغلىكى كە لمە ى نەزەدغيەتىلشۇناەلىق ىەدەى 
ابىستىراك  ئۇقۇ  كئ،ى لو ىكىلىق تە ەككمۇد ئ

تەلە، قىلىممدۇى شممۇ ەممەۋەبتىن مەن ىەدەمم ى 
ئىمكانقەىەد ئوبرازلىمق ەئزلەشمكە تىرغشمىمەنى 
ئەمممماى بممۇ ىەدەمم ى  ئەىەبىيمماۇ ىەدەممىدە  
قىھغقادلىق بولماەلىقى ئې ىمقى شمۇڭا كمئ ى چە 
ەاۋاقداشمالد بمۇ ىەدەمم ى ىاخشمى  وزغتسممىيىدە 

ۇى ئەممممماى بىمممر قىسمممىۆ ئئ ى ىمممپ كېلىۋاتىمممد
ئوقۇالممۇ ىالدىا بممۇ ىەدەممكە ەممەل قاداىممدغ ان 
ئە ممۋال ىەنىممال مەۋجممۇۇ. ئىمممادەۇ ەممالماقچى 
بول ممان كىشممىمۇ ئمماۋۋال ئۇلى ىمم  مۇەممتە كە  
بولۇشمممى ا كە ىمىسمممەى ئەەمممتىگە  ەد قمممانچە 
 ەشەمەتلى  قودالان ەمېلىۋەتكەن تەقمدغرىغمۇ 
ا ئاەان  ۇمران بولىدۇى شۇڭا مەن ەاۋاقداشالدال
تىلشۇناەمملىق ىەدەممىگە تېخىمممۇ ئەەممتاىىدغل 
مۇئامىلە قىلى  تەكلىپى ى بېرغمەن. ئۇنىڭدغن 

ئۇى مممۇد ە ىۇمشممما  ىېتاللىرغ ىممم  » باشمممقاى 
ىەدەىگە كەلسە ى بۇمۇ  مازغرقى «  قوللى ىشى

ىەۋد شممادائىتىدا  ەممەىمملەن تونممۇ، ىېتىشممكە 
ىىلممممممالدىا  - 50تېگىشممممملى  زۆدودغممممميەۇ. 

ا قىممممھغقى  ئممممانچە الممممكومپيۇتېركىشممممىلەدىە 
قوزالالمى مممممان ىەۋدلەدىغمممممال مەن تىل ىمممممممۇ 

ىا تەتقىمممق قىلىممم  ئىمكمممانىيىتى كومپيمممۇتېر
الما كومپيۇتېربوخدمۇ؟ ىېمگەن قىمھغقى  بىملەن 

 ىمدغۆ ۋە بمۇ توالرغسمىدا ئىھىەنمدغۆىقىھغققمان ئ
ىا ختىممن  ەدغپى ممى كومپيممۇتېرىىلممى  - 8550

تونۇىدغ انلىقىمممدغن  اىمممدغلى ىپى ئۇى مممۇد ە 
نى بوالۇم ممماى تاۋۇشمممقا ئاىرغيمممدغ ان ەمممئزلەد

ەىسممتېما تممەزو،  ىقممتىۆ. شممۇ ئىھىغ ىشمملەد 
نى  زۆدودلىكى ى تېخىمۇ كومپيۇتېرىاۋامىدا مەن 

 وڭقمممۇد تونمممۇ، ىەتمممتىۆ.  مممازغرقى ىەۋد ە 
ئاەاەمممىي بىلىملىرغ مممى  كومپيمممۇتېركەلگەنممدە 

بىلمەەمملى  ممما ىيەتتە ەاۋاتسممىھلىققا ئوخشمما، 
ە ئىشمملىرى قالممدىى  ممەنكى ىۇنيانىمم   ەمممم

ئمممادقىلىق بولۇۋاتىمممدۇ. بمممۇ خىمممل  كومپيمممۇتېر
ئېھتىيممممار شممممادائىتىدا بىھنىمممم  كەەممممىپ ى  

ىغن كومپيمۇتېربالىلىرغمۇ كەەپىي ئىقتىمدادغ ى 
 بولۇشممى اىممدغلى ىپ ناماىممان قىلىشممقا ممما ىر 
 كتر نېئېلكېرە ى بۇ ىەد  شۇ كەەپىمىھنى  

تېخ ىكىلىممق بوشمملۇقى ى تولممدۇدۇش ئە ممەن 
ن. ئەمممما ەاۋاقداشممالدىا بممۇ تەەممىن قىلى  مما

نۇقتى ممما ەمممەل قاداىمممدغ ان ئە مممۋال ىەنىمممال 
مەۋجۇۇ. بەزى ەاۋاقداشالدنى  ىەدەكە بول ان 

ەممىدغن كئڭلممە  بە  ىېممرغۆ ەەممۇ   وزغتسىي
بولىمممدۇ. مىسمممالەن ئال انمممداى بەزغممملەد ىەد  
ئئتەلگەنممممدە ەممممئزلىگەن مەزمۇن مممما ىغقممممقەۇ 
 قىلماىمممدۇى ىىللىمممق ئىلمىمممي ماقالىسمممى ىممماكى

قممۇش  ەتتممەدوش ئىلمىممي ماقالىسممى ىازالانممدا ئو
بولسمممما ماقممممالى ى ىېھغممممپ قوى ممممان بىمممملەن 
تېخ ىكىلىممق مەەممىلىلەدىە ىەنىممال قىي ىلىممپى 

لەدىە نۇدالممممۇن سممممتىتېكنەتىجىممممدە ىازالممممان 
خاتالىقالدنى ەاىغر قىلىدۇى جەمئىميەتكە قەىە  
قوىممممۇ،ى خمممممھمەتكە  ەشمممممكەندە تېخىممممممۇ 
 قىي ىلىممممدۇى ممممما ىيەتتە بممممۇ تېخ ىكىلىممممق
مەەىلىلەدنى   ەممىسمى بىمھ ىەدەمتە ەمئزلە، 
بول مممممان مەزممممممۇنالد. ىى ىمممممپ ئېيتقانمممممدا 
كمماكۇلتېتىمىھىا تەەممىن قىلى  ممان ىەدەمم ى  
 ېچقاىسىسمممى ئوشمممۇقچە ئەمە ى  ەد بىرەمممى 
مۇئەىيەن ئېھتىيار ۋە زۆدودغيەۇ بىلەن تەەىن 
قىلى  ممان ىەد ى  ەد بىممر ىەدەممكە  ەد بىممر 

تەدى  -قمان  كەەىپ ئوقۇتقۇ ىسى ى  نۇدالۇن
ەممممىڭگەن بولىممممدۇى بەزى نەدەممممىلەد ەممممىھ 
بىلىدغ اندە  تۇىۇلسىمۇى ئەمما ئىچىمدغن ەمىھ 
 ممممېن قىاللمى ممممان ىەنە نۇدالممممۇن ئىمممم چىكە 
مەەىلىلەد  ىقىدۇ. شۇڭا مەن ەاۋاقداشمالدنى  

ىەدەمكە ئەەمتاىىدغل مۇئمامىلە  -  ەد بىر  ەن
قىلىشممى ىى كەمتەدلىممم  بىممملەن ئىچكىمممرغلە، 

 ە ئە مىميەۇ بېرغشمى ى ئەمىمد ى ىشككىرغپ ئئ
قىلىمەن. ئەلۋەتتە ئوقۇتۇش ئۇەلۇبى ۋە ىەد  
-مەزمۇنلىرى ئەەمتىدە ەاۋاقداشمالدنى   ىكىمر

تەلە لىممرى بولسمما قىھالى لىممق بىمملەن ئوتتۇدغ مما 
قوىۇشممممى ىمۇ ئەمىممممد قىلىمممممەنى  ممممەنكىى 
ئوقۇالۇ ىالدمۇ ئىھىەنگمە ىى ىېڭمى ىەۋدىغكمى 

ىن. بىمھ ىېڭىچە د ھ ۋە ىېڭمى شمەىئىلەد ە ىمېق
ئوقۇتقۇ ىالد ئوقۇالۇ ىالدنى  مەنپەئەتى ئە ەن 
خىممممھمەۇ قىلىمىممممھ. شممممۇڭاى ەاۋاقداشممممالدىا 
ئوقۇتقۇ ى ى  ئەمگىكى ى  ئدمەتلەش ئاەاەىدا 
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قاداشالد بولسا مەم ۇنلۇ  بىلەن  - ئىل اد  ىكىر
 قوبۇل قىلىمەن. 

ەاۋاقداشممممالدىغن كەتىممممدغ ان ئەمىممممدكە 
ئزوم ى كەلسممە : مەن ىەنىممال باىمما ىېممگەن ەمم

بىلىمممۆ  ېچقا مممان كئ لمممە  » تەكممرادخىمەنى 
قېرغ ىچە ىاشىساڭى » خەنھۇخدىا «.  قىلماىدۇ

( ىېگەن 活到老，学到老« ) قېرغ ىچە ئئ ەن
 ە، بممماد. مۇشمممۇ ئىمممدغيە بىممملەن ئى سمممان 

ەممى ىى بىلىممۆ قۇدۇلمىسممى ى  ەد زامممان ئىدغيە
ىېڭىال، تۇدۇشمى كېمرە . ئئ ى ىشمكە ىىراق مى 

لە قىلىممممم ى كئدەدلىممممم  بىممممملەن مۇئمممممامى
كەلگەەمممىدغكى  اىمممدغ ى كمممئزلەش كېمممرە . 
مېممم ىڭچە ممممۇكەممەل ئممماىە  بولمممۇش ممممۇمكىن 
بولمىسمىمۇى ئەممما قممۇدبى ىەتكەنمچە ئوخشمماش 
بولمى ممممان ەمممما ەلەدىە بىلىمممممداد بولۇشممممقا 
ئى تىلىش ى  ئئزى ىېتەدلى . ئۇنىڭمدغن باشمقا 
ەاۋاقداشممممالدىا  ممممازغر ئومۇميەزلممممە   الممممدا 

ى ئماز ىە، ئەندغشمە خىھمەتكە  ىقى   ۇدەمىت
بىمممممملەن ئەمىدەممممممىھلى ىدغ انى شەخسممممممىي 

تمممما قىلى ەۇ مۇناەممممىۋەتكە تاىانمىسمممما خىممممھم
بولماىمممدۇى ىەىمممدغ ان  اەسمممىپ كەىپىيممماۇ 
مەۋجممۇۇ. لممېكىنى ىۇنيمما ىەنىممال بىلىملىمم ى 

 تارى بۇندغن كېيىن ۇتېخ ىكىلىق كىشىلەد ە م
خىھمەتال ئەمە ى ىاشماشى تۇدمۇشمتىمۇ بىلىمۆ 

غاللممماىمىھى كەلگەەممىدە ئە ەد ەممەۋغيەىغن ئاىر
خىممھمەۇ  ۇدەممىتى كەلسممەى ىەنىممال بىلىمممىى 

ەممى بممادخدخ خىممھمەۇ  ۇدەممىتى ى  ىمم  ەەەۋغي
تۇتاخىمممممدۇ ۋە خىھمەت ىممممم   ئىىغسمممممىدغن 
 ىقاخىممدۇ. شممۇڭا ەاۋاقداشممالدالا تەۋەممىيە ى 

ى بولماىمدۇى نېمى مى «   اىدغسىھ» بىلىم ى  

د بىكماد ئئ ەنسەڭالد ئئ ى ىڭالدى ئەمما ۋاقمتىڭال
 ئئتە، كەتمىسۇن. 

ئۇەتازنى  بۇ ەمئزلىرغدغن ئئزوم ىم  ئمەچ  
ىىلممممممدغن بۇىممممممان ئئتكممممممەزوۋەتكەن بەزى 
تەدە لىرغ ممى تونممۇ، ىەتكەنممدە ى قاىتىممدغن 

 ئوى ان اندە  بولدۇ . 
زغيمممادغتىۆ مۇشمممۇندا  ئاخىرخشمممتى. بمممۇ  

كئىەمچممممان ۋە تىرغشممممچانى ىمممماش ئەۋخىخد 
للى ىشمى ئە مەن دغپى ى   ەتەدەققىياتى ۋە مائا

سممىھ تەد ئاققۇزۇۋاتقممانى جا مماكەش تى  - ئممەن
بمماالۋەنگە  ىممن كئڭلەمممدغن قاىىممل بولممدۇ  ۋە 
ئۇنى  بۇندغن كېيى كى ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقماۇ 
ئىشممملىرغ ا تېخىممممۇ ز د ئۇتمممۇ ى ئائىلىسممم ى  
بەختلى ى تې ى ى  ەاخمەۇ بولۇشمى ى تىملە، 

 خوشالشتىۆ. 
 ېمرى. ې ژىئوقۇتقۇ ى ممم ئى سان د  ى ى  ئ

ئۇ بىھىە  ىاش بوالۇنالدالما بىلىمۆ ئئ ىتىمدۇ ۋە 
 اىات ىممم   ەقىقىمممي مەنىسمممى ى  ەشى ىشمممكە 

ى ئەممماى تولىممۇ ەماىىا -ئاىىغي ىېتەكلەىدۇ. 
 ەمممممە  ىمممن  ئۇلمممۇش ئى سمممان ئوقۇتقۇ ى ممما

كئڭلىممممدغن تەشممممەككەد بىلدودغممممدۇ. ئممممالىي 
مائادغپىمىھنىمم   ەخممرى تەۋدوكلىرغ ىمم  بىممرى 

ئۇەمممتازغمىھ مولالنىيممماز  بول مممان  ئدمەتلىممم 
مۇئەللىم ى  بۇنمدغن كېيى كمى مۇەما ىلىرغ ى  

 وەمۇللۇ  بولۇشمى ا  - تېخىمۇ دەڭداد ۋە مول
   ىن قەلبىمىھىغن تىلەكداشمىھ!

 
 (8009) دغرى: مەدىەمگۇل تۇدەۇنمۇ ە

 (8002) كوددېكتودى: خەلچىئا  ئىسھا 
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 )زغيادەۇ خاتىرغسى( 

 - 1797يىلى لوپ ناھىيە سامپۇل يېزىسىدا تۇغۇلغان.  - 1791ابدۇرەشىد بەرقىي يازغۇچى ئابدۇلئەھەد ئ
ئالىي  يىلى – 1771كەسپىگە قوبۇل قىلىنغان.  ئەدەبىيات -تىل يىلى شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

ىغا خىزمەتكە ئەدەبىيات فاكۇلتېت–مەكتەپنى ئەال نەتىجە بىلەن پۈتتۈرۈپ شىنجاڭ مائارىپ ئىنىستىتۇتى تىل
ئايغىچە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىلولوگىيە  - 9يىلى  - 8010ئايدىن  - 7يىلى  - 8009چۈشكەن. 

ئايدىن باشالپ مەركىزىي مىللەتلەر  - 7يىلى  - 8010ئىنىستىتۇتىدا ماگىستىر ئاسپىرانتلىقىنى تاماملىغان. 
 اسپىرانتلىقىدا ئوقۇماقتا. كەسپىدە دوكتور ئ ئەدەبىيات -تىل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر 

ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان تۇنجى ئەسىرى بىلەن ئەدەبىي ئىجادىيەتكە «  يېڭى قاشتېشى» يىلى  - 1799
 ،زكۆز ئىچىدىكى كۆ» يىلى  - 8002)شېئىرالر توپلىمى(، «  قىز پەسلى» يىلى  - 8001قەدەم قويغان. 

)پوۋېستالر «  ئارت بالىق ھەققىدە قىسسە» يىلى  - 8001)ماقالىالر توپلىمى(، «  سۆز ئىچىدىكى سۆز
)رومان( قاتارلىق ئەسەرلىرى شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر «  سۆيگۈ ۋە قىساس» توپلىمى(، 
ناملىق ماقالىالر توپلىمى قەشقەر ئۇيغۇر «  ئۇلۇغ قۇرۇق گەپ ۋە چۈمۈلە روھى» يىلى  - 8010قىلىنغان. 

ئېلېكترون نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان. ھازىرغا قەدەر تەرجىمە ئەسىرىدىن  نەشرىياتى ۋە شىنجاڭ
سەككىز پارچە كىتاب، ئىجادىي ئەسەرلىرى بەش پارچە كىتاب نەشر قىلىنغان. ئايرىم ئەسەرلىرى خەنزۇ، 

 ن تىللىرىغا تەرجىمە قىلىنغان.وپئىنگلىز، ئەرەب ۋە يا
ە دۇقىيە ممەل تۇدەممۇن ئمماىقۇۇ ) تئۋەنممد

 - ئەەسماخمۇ قىسقادتىلىپ ئاىقۇۇ ىېيىلىدۇ(:
ئەلەىكمممۇ  ئابمممدۇلئە ەى ئابدۇدەشمممىد بەدقىمممي 

 ئە ەندى! 
ئابدۇلئە ەى ئابدۇدەشىد بەدقىي )تئۋەندە 

ئەلەىكممۇ  ۋەقىسممقادتىپ بەدقىممي ىېيىلىممدۇ(: 
 ئەەساخ ! 
: ەىھ بىلەن  ىكىرلىشىش ى ئۇزۇندغن ئاىقۇۇ

«  ەماىا» بۇىان ئموىال، ىمەدەتتىۆى بمۇ قېمتىۆ 
ژۇدنىلى ىمم  تەكلىپممى بىمملەن بممۇ ئادزۇىۇم مما 
ىەتتىۆ. مەن ەىھ بىلەن تونۇشۇشتىن ئىلگىرغال 
مەتبۇئاتالدىا ئېالن قىلى  ان شېئىرلىرغڭىھنى ۋە 
جەمئىيەتشۇناەمممملىققا ئائىمممم  بىممممر قىسممممىۆ 
ماقممالىلىرغڭىھنى كمممئدو،ى ەمممىھ ە نىسمممبەتەن 
قەلبىممممدە بىممممر  مممئدمەۇ تۇى ۇەممممى  ەىممممدا 

قېتىمقممى زغيممادەۇ ئممادقىلىق  بول انىممدى. بممۇ
ەممممىھنى تېخىمممممۇ  وڭقممممۇد  ەشى ىشمممم ى ۋە 

 ىكىرلىرغڭىھ بىلەن مەن  - قىممەتلى  تەكلىپ
ۋە ماڭا ئوخشاش ئەىەبىيماۇ  ەۋەەمكادلىرغ ى  

ئىجاىغيىتىگە تەدتكە بولۇشى ى ئەمىد قىلىمەن. 
 ئەمىسەى ەئ بىتىمىھنى باشال، كەتسە . 

 بولىمممدۇ. مەنممممۇ ەمممىلەد بىممملەنبەدقىممي: 
  ىكىرلىشىش ى خاخىمەن. 

ەممممىھ ئىجمممماىغيەتكە قا ممممان  ئمممماىقۇۇ:
كىرغشممممكەن؟ تممممۇنجى ئەەممممىرغڭىھ قاىسممممى؟ 
ئئزغڭىھنىممم   مممازغرالىچە بول مممان ئىجممماىغيەۇ 

 مۇەا ىڭىھنى قىسقىچە ەئزلە، بىرەمسىھ؟ 
قا ممممممممان ئىجمممممممماىغيەتكە  بەدقىممممممممي:

كىرغشمممممكەنلىكىم ى ئې ىمممممق بىمممممر نەدەمممممە 
ممدغن ىېيەلمەىمەن.  ەنكى مەن كىچىم  ۋاقتى

باشال ال كىتا  ئوقۇشقا  ېرغسمەن ئىمدغۆ.  ەد 
ىائىمممۆ كىتممما  ئوقمممۇش كوىىمممدغال ىمممەدەتتىۆ. 
باشممالن ۇچ مەكتە تىكممى ۋاقتىمممدا ئوقۇىممدغ ان 
كىتابالدنى  ئازلىقىدغن بەزى كىتابالدنى نە چە 

» ى « ەمۇبوىىدا» دەۇ ئوقۇ،  ىققان ئىدغۆ. 
 مرغۆ » ى « ئەچ  اىغشا لىق  ەققىمدە قىسسمە

 ئاندېرەممون  ممئ ەكلىرى» ۋە «  ىرى ممئ ەكل
ىېگەنممگە ئوخشمماش ىۇنيمماۋى ئەەممەدلەدنى « 
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زاىى نە چە دەۇ ئوقۇىۇ ى ئېسمىمدە ىمو . بمۇ 
ئەەمممەدلەدنى  مەزممممۇنى  ەتتممما ئەڭ ئىممم چىكە 
 مممالقىلىرغ ىچە ماڭممما ئاەاەمممەن ىممماىا بولمممۇ، 
كەتممكەن ىېسممەممۇ ئممادتۇ  كەتمەىممدۇ. كېمميىن 

ىمە كىتا  ئوقمۇش ئۇەمۇللىرى  ەققىمدە مۇ ماك
قىلىمممپ باققمممان  ې ىممممدا باىقىسممما ى ئاشمممۇ 
ىىلالدىغكى بىر كىتاب ى تەكراد ئوقمۇش مې ىم  
ىېھغقچىلىمممق  اىاتىم ممما تەەمممىر كئدەمممەتكەن 
ئىممكەن. تەكممراد ئوقممۇش ئممادقىلىق كىتاب ىمم  

ىوشممۇدۇن مەزمۇنلىرغ مما  ممئككىلى  - ئاشممكادا
بولىدغكەن. كىتابتىن ئوىلىمى ان  اەمىالتالدالا 

 قالماەممتىنى ىەنە ئاىەمممدە ئېرغشممكىلى بولممۇ ال
كىتا  ئوقمۇش تەجرغبىسمى شمەكىللى ىدغكەن. 
بەلكىۆ ئەنە شۇ ىىلالدىا كىتاب ى تەكراد ئوقۇش 
ئادقىلىق مەندە بىر خىمل كمئزغتى  ئىقتىمدادى 
ىېممتىلگەن ۋە كېيى كممى ىېھغقچىلىممق  اىاتىم مما 

 تەەىر كئدەەتكەن بولۇشى مۇمكىن.
ان تولۇقسمممىھ ئوتتمممۇدا مەكتە مممتە ئوقۇۋاتقممم

 ې ىمممممدا تا شممممۇدۇققا ىازالممممان ئەەممممەدلىرغۆ 
ئوقۇتقۇ ى ى  تەقدغرلىشىگە ئېرغشمىپ تۇدالماچ 
كالالمدا ىېھغقچىلىققما ئىشمتىيا   ەىمدا بولمدى. 
شۇنىڭدغن كېيىن كالالم ا كەلگەن تەەىراتالدنى 
ىېھغپ تمۇدىۇ . شمۇ  ماالالدىا قىسمقا نەەمىر ۋە 
 شېئىرخدنى ىېھغمپ ىمەد ى ىۆ ئېسمىمدە. ئەممماى

ا  ئەەممەدلەدنى ىممازالى ىۆ ئېسممىمدە ىممو . قانممد
تولممۇ  ئوتتممۇدا مەكممتە، باەممقۇ ىدا بممۇ خىممل 
تەەىراۇ تېخىمۇ  وڭقۇدخشمتى ۋە ىېھغقچىلىققما 

ئاشمتى. تولمۇ   بادالانسېرىبول ان قىھالى لىقىۆ 
ئوتتمممۇدا مەكتە  ىممم  ئىككى چمممى ىىللىقىمممدغن 
 باشال، ئەەەدلىرغۆ ئېالن قىلى ىشقا باشلىدى. 

ىجمممماىغيەۇ مەشممممىقى ى شممممۇڭا ئەىەبىممممي ئ
تولۇقسممىھ ئوتتممۇدا مەكتە ممتىن باشمملى ان ىە، 
قمماداىمەن. تممۇنجى ئەەممىرغم ى  زاىى قاىسممى 
ئىكەنلىكممى ئېسممىمدە ىممو .  ممەنكى  ەدخىممل 
ەممەۋەبلەد تە ەىلىممدغن ئەى ممى ىەۋدىە ىازالممان 
مەشمممىق ئەەمممەدلىرغم ى  كئ ى چىسمممى ىوقممما، 

 كەتتى. 
ئىجمماىغيەۇ  اىاتىممممدا كئ چىلىمم  بىممملەن 

قلىشىشممقا ئەدزغيممدغ ان نۇقتمما شممۇكى ئەڭ ئودتا
ىەەممملە تە ئوقۇتقۇ ى ىممم  ماختىشمممى بىممملەن 
ىېھغقچىلىققا  ەۋە  قىل ان بولسما ى كېيى كمى 
مەز ىلممملەدىە ىېھغقچىلىققممما بول مممان تونۇشمممۇ  

 وڭقۇدخشممممتى.  ممممازغر  ەۋە   بادالانسممممېرى
ئە مممەن ئەمە  مەلمممۇ  ئمممو ى الممماىە ئە مممەن 
ە ىېھغقچىلىممممق قىلىمممممەنى بە ممممەنكى كممممەنگ

كەلگەندە ىېھغقچىلىق  اىاتىم ى  بىمر قىسممى ا 
ئاىلى ىپ كەتتى.  ەدبىر  اد ە ئەەمىرغۆ مەلمۇ  
 نىشانى مەلۇ  مەقسەت ى ئىپاىغلەش ئېھتىيماجى
ئە ەن كئ، ئوىلى ىشالد ئادقىلىق  ەىدا بولىدۇ. 
جەمئىيەتتىكمممى نۇدالمممۇن ئىشمممالد ىېھغقچىلىمممق 
ئىشممتىياقىم ى قوزالممما، تۇدغممدۇ. ئى سمممانىيەۇ 

اەىدغكى  ەدخىل  اىغسىلەد مې ى ئىھ ىل ىۇني
ىېھغشقاى ىېھغقچىلىمق ئمادقىلىق  ىكىمر قىلىشمقا 

 ئەندەىدۇ. 
ىازالمممممان ئەەمممممەدلىرغۆ كمممممئ،ى ئمممممېالن 
قىلى  انلىرى ئاز. ئېالن قىلىشم ى خالى مانلىرغۆ 
ئاز. مەن ىازالان  ېتىى بە  كئ، ئئز ەدتىلمە  
ئممېالن قىلى  ممانلىرى تېخىمممۇ ئمماز. مەن ىممول 

ئۇخالش ئالدغداى ەە ەد ە  ىققانداى  ماڭ انداى
قىسقىسممممىى بمممموش ۋاقمممم   ىققممممان  امممممان 

دلىرغۆ  ەققىمدە ىېھغقچىلىق ۋە  ەتمىگەن ئەەمە
. ئماۋۋال ئەەمەدنى كالالممدا تە ەككۇد قىلىممەن

 ەتكەزوۋېلىمممپ ئانمممدغن قەلەممممگە ئمممالىمەن. 
ئازىغن ىېھغپ تمۇدۇش  ازغرالما  -  ەدكەنى ئاز

 چىلىق ئاىغتىمدۇد. قەىەد ئەمەل قىلىۋاتقان ىېھغق
تممۇنجى كىتممابىۆ ممممم ىەنممى تممۇنجى شممېئىرخد 

ىىلى نەشمر  - 8000«  قىھ  ەەلى» تو لىمىۆ 
قىلى مممدى. تممما  ازغرالممما قەىەد ئمممئزو  ىازالمممان 
ئەەەدىغن بەش  اد ە كىتا ى تەدجىمە قىل ان 
ئەەمممەدىغن ەمممەككىھ  ممماد ە كىتممما  نەشمممر 

 قىلى دى. 
 رى نىسممبەتەنىممىازالممان ئەەممەدلىرغم ى  ژان

كممئ رە . تولۇقسممىھ ئوتتممۇدا مەكتە ممتىن ئممالىي 
مەكتە  ى  ەتتەدو، بول مۇ ە بول مان ئادغلىقتما 
شممممېئىرغيەۇ ئىجمممماىغيىتى بىمممملەن كممممئ رە  
شۇالۇلالندغۆ. ەەۋەبى ئەى ى  االالدىا ئئ ى ى  
 ىقىلىشمم ى ئاەاەمملىق ۋەزغممپە  ىە، قمماداىتتىۆ

 مموڭ  ەجىملىمم  ئەەممەدلەدنى ىېھغشممقا ۋاقممتىۆ 
مممدا لىپپىممدە  ەىممدا بول ممان ىممو  ئىممدى. كالال

تۇى ممممۇخدنى شممممېئىر مىسممممرالىرى ئممممادقىلىق 
خاتىرغلە، قوىۇشم ى ىاخشمى كمئدەتتىۆ. ئمالىي 
مەكتە  ىمم  ىەەمملە كى ىىللىرغممدا قەلبىمممدغكى 

ۋە ئممموىلى ى  ئۇ قمممۇنلىرغ ى  بەزى تۇى مممۇخد
شممېئىرغي شممەكىل بىلەنممال ئىپمماىغلە، بەد ىلممى 

بىلەن بولماىدغ انلىقى ى  ېن قىلدغۆى شۇنى  
ىلەدنى ىېھغشمقا كىرغشمتىۆ. كېميىن  ېكاىمىكر  

 ەدخىل ماقالىلەدنى ىازىغۆ. قىسقىسىى  ازغرالا 
قەىەد ئەىەبىيات ىمم  نۇدالممۇن تەدلىرغممدە قەلە  
تەۋدەتممتىۆ.  ىكرغم ممى ئىپمماىغلەش ئېھتىياجى مما 
ئاەاەممەن ژانىممرخدىغن ئەدكىممن  اىدغالنممدغۆ. 
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ژانىرخدنىمممم  قۇلى مممما ئاىلى ىممممپ قالمىممممدغۆى 
ىەبىياتتىكى شەكىل ۋە تەدلەد بىمر قودالمدغن ئە

ئىبادەۇ. ئى سمان مەڭگمە قودال ىم  خوجماىى ى 
بولۇشممممى كېرەككممممى قودال مممما قممممۇل بولممممۇ، 

 قالماەلىقى كېرە .
ەىھ ئەىەبىياتقا قا انمدغن  توختىقادى نۇد:

باشممممال، ئىشممممتىيا  بااللى ممممان؟  ممممازغرالىچە 
قىيەۇ غيەتتە قاىسى جە ەتملەدىە ممۇۋە پەئىجاى
غۆى قاىسى جە ەتلەدىە ئمئزوم ى تېخىممۇ قازاند

 تولۇقالشقا تېگىشلى  ىە، قاداىسىھ؟ 
ئەىەبىياتقمما بول ممان ئىشممتىياقىۆ  بەدقىممي:

بەكمۇ كىچى  ۋاقىتلىرغمدغن باشمالن ان بولسما 
كېرە . كىچى  ۋاقتىمدا )بەلكىۆ ئەچ ىاكى تئۇ 
ىاش ۋاقىتلىرغۆ بولسا كېرە ( دە مەتلى  ئانا  

رغممدا ىە ممتەد ە كئ ممەدو، بىكمماد قال ممان  االلى
قوىۇل ممان ئەەممەدلەدنى ئوقممۇ، بېرەتتممى. شممۇ 

نىم  «  مىم  بىمر كمېچە» ئەەەدلەد ئادغسمىدا 
ئاىرغۆ بئلەكلىرغ ى  بادلىقى  ېلىممۇ ئېسمىمدە. 
مەن مەىەنىمممممممميەۇ ز د ئى قىالبى ىمممممممم  نە  
ئوتتۇدغسمممىدا تۇالۇلمممدۇ . مممماىىغيى مەنىمممۋى 
ئا مماد ىلىق  ئكممە  ەممەد ەنى ئىجمماىغيەۇ ۋە 

اىغي  ىكىمممر قىلىممم   ەكلەنمممگەن ئاشمممۇ ئىجممم
كممەنلەدىە كىشممىلەد ئئزغ ىمم  ئى سممان ا خمما  
بول مممان تۇى مممۇلىرغ ى  ەدخىمممل شمممەكىللەدىە 
ئىپممماىغلە، بېرغشمممكە ئۇدۇنممماتتى. شمممۇ خىمممل 
ئىپممماىغلەش ئمممادقىلىق ئئزغ ىممم  نمممادازغلىقى ى 

«  تممئۇ كىشممىلى   ممۇدۇھ» ئىپمماىە قىالتتممى. 
 مان نى  ىغكتاتۇدغسمى  ەدقمانچە كە لمە  بول

تەقدغرىغمۇ ئاىەملەدنىم  قەلبىمدغكى ئى سمان ا 
خا  تۇى مۇى ئەدكى لىم  ۋە نودممال تۇدمۇشمقا 
بول ان تەلپەنەشلەدنى ىوقىتىپ تاشملىيالمى ان 
ئىدى. كىشىلەد ئئزغ ى  بۇ خىل  ېسسمىياتى ى 
 ئ ە  ەئزلەشى قوشا  ئېيمتى ى تېپىشمما  
تېپى  قاتادلىق شمەكىللەدىە ىوشمۇدۇن ئىپماىە 

مەن ئەقلىمممگە كەلگەنممدە ئەترا ىمممدا  قىالتتممى.
ئاشۇندا  بىر مۇ ى  مەۋجۇۇ ئىكەن. كىشىلەد 
ئەىەبىياتقممما شمممۇنچىلى  ممممۇ ەببەۇ بىممملەن 
بېرغلىممدغكەن. ئئزغممدغكى مەنىممۋى قۇدالمماقلىق ى 
ئامممممال قىلىممممپ  ئللەشممممكە تىرغشممممىدغكەن. 
ئممئىىمىھىە بىممر داىغيممو بمماد ئىممدى. داىغيونىمم  

ۋە ناخشمىالد  ر  راممىسمىىئەىەبىي ئاڭلىتى   
 ەممىمىممھ تالىشممىپ ئاڭالىممدغ ان قىھغممق نۇقتمما 
ئىدى. بەزغمدە داىغيونىم  مېيمى تمە ە، قالسما 
ىېڭمممى مممما  ئمممېلى  ئە مممەن قىلمى ى ىمىمممھ 
قالممماىتتى.  ەتتمما ئاشممۇ  مماالالدىا كونمما ممماى ى 

ئا تا قا تاشال، قوىمۇ، ئىشلەتسمە ئمازدا  تمو  
 ەىمدا بولىمدغ انلىقى ى باىقمما، قال مان ئىممدغۆ. 

ېڭى ما  ئاخلمى ان  االالدىا ئا تا قا قوىۇل ان ى
كونا ما  بىملەن ئاممال قىلىمپ كمئ رە  داىغيمو 
ئاڭالشممقا تىرغشمماتتۇ . قىسقىسممى كىشممىلەد بمماد 
ئامممال بىمملەن ئئزغ ىمم  مەنىممۋى  اڭقاشمملىرغ ى 
قاندۇداتتى. قادغ انداى ئەنە شۇ قىيىن ىىلمالدىا 
ئەىەبىياتقا بول مان ئىشمتىيا  قې ىم ما ەمىڭىپ 

 كەتكەن بولسا كېرە .
مې ى ئوى ا ەالىدغ ان بىر ئى  باشالن ۇ قا 

كىممممرمە  خەنھۇخدنىمممم  مەشممممھۇد  - كىممممرە
نى ئوقۇشمقا «  ەۇ بوىىدا»  كىالەسى  د مانى

باشممممملىدغۆ. د مانمممممدغكى قە رغمانالدنىممممم  
مۇشممممممتۇمھ دخدالاى مۇەممممممتەبى  تممممممەزومگەى 
نا ەقچىلىققممما بول مممان تاقەتسمممىھ قادشمممىلىقى 

 ىممم  مىجەزغممممدغمۇ شمممۇندا  نېمىشمممقىدۇد مې
ئمممامىلالدنى  ەىمممدا قىلمممدى. مەىەنىممميەۇ ز د 
ئى قىالبممى تە ەىلىممدغن ئەترا ىمممدغكى نۇدالممۇن 
ئاىەملەدنىمم  خمماداكتېرى ئئز ىرغممپ كەتممكەن 
ئىممدى. بەزغمملەد ز داۋانلىققمما خۇشممتاد بولسمماى 
بەزغمممملەد جەمئىمممميەتكە ئئ مەنلىمممم  بىمممملەن 

دا د مانىم«  ەمۇ بوىىمدا» قاداىتتى. نەزغرغمدە 
تەەۋغرلەنگەن مۇ ى  بىلەن مەن  وڭ بول ان 

شممۇنچىلى  ئوخشىشممىپ  ئىجتىمممائىي مۇ ىمم 
 كېتىدغ اندە  تۇىۇختتى ۋە  ەىران قاختتىۆ. 

مەن مانمما مۇشممۇندا  بىممر شممادائىتتا  مموڭ 
بولممدۇ  ۋە ئەىەبىياتقمما شەكىلسممىھى  ەكسممىھ 

 باالالندغۆ. 
مۇۋە پەقىيەۇ قازاندغۆى ىە، ئېيتالماىمەن. 

 - مۇۋە پەقىيەۇ قمازغ ى  ئە مەن ئمەنلېكىن 
تى سىھ تىرغشمىۋاتىمەن. ماڭما ممۇۋە پەقىيەتتىن 
كممئدەى مۇشممۇ مممۇۋە پەقىيەتكە قممادا، ئىھ ىممل 
قەىەمدە ەىلجى  جەدىانى بەكمۇ ئە مىيەتلى  
ۋە قىممەتلى  تۇىۇلىمدۇ. مەن ئەڭ قىممەتلىم  

ىە، قماداىمەن  ە   جەدىانالد ۋاقتىم ى ىەل شۇ
 پەقىيەتتىن ئەەممممتەن بممممۇ جەدىممممان ى مممممۇۋە

قممممموىىمەن. نېمىشمممممقا ئىجممممماىغيەۇ بىممممملەن 
شممۇالۇللى ىدغ انلىقىم ى ئې ىممق بىلگەنلىكىممۆ ۋە 
ئىھ ىممممل ئىجمممماىغيەۇ بىمممملەن شممممۇالۇللى ىپ 

ىە،  مممۇۋە پەقىيەۇكەلگەنلىكىم ممى ئەڭ  مموڭ 
 ئوىالىمەن. 

ئئ ى ى  ۋە  ىكىر قىلىشم ى ئاىەم ىم  بىمر 
الما ئئمەدلە  ئىشمى ىە، قماداىمەن. شمۇڭا  ازغر

قەىەد ئئزوم ى مۇكەممەللىككە ىېقى الشتىۆ ىە، 
قادا، باقمىدغۆ. ئئزومدە تولۇقالشقا تېگىشملى  
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ئامىلالد نا ماىىتى كمئ، ىە، ئموىالىمەن. شمۇڭا 
 05ئۇنى ئىھ ىل تولۇقالشقا ئۇدۇنمۇ، كەلمدغۆ. 

ىاشقا كىر ەنمدە ى كتودلۇققما ئىمتىھمان بېرغمپ 
مەدكىھغمممممي مىللەتممممملەد ئۇنىۋېرەمممممىتېتى ى  

ۇالۇ ىسمممى ا ئاىلى ىشمممىۆ ئەمەلىيەتمممتە مانممما ئوق
مۇشمممۇندا  بىممممر تولممممۇقالش تەقەززاەممممى ى  

 نەتىجىسىدۇد. 
مەن ئەزلەكسىھ ئئ ى ى  قىلىش ى ئاىغتىمگە 
ئاىالنممدۇدىۇ . مەن  ەدكممەنى مەلممۇ  مىقممدادىا 
كىتا  ئوقمۇىمەن. كىتما  ئوقمۇش مې ىم  ئەڭ 
ئاەاەلىق ئئ ى ى  شەكلىۆ. ئاندغن تە ەككمۇد 

نۇدالمممۇن مەەمممىلىلەدنى كالالممممدە قىلىممممەنى 
ممممۇخ ىھە قىلىممممەن. بمممۇ مې ىممم  كىتمممابتىن 
ئېرغشمممممكەن ئۇ مممممۇدخدنى  ەزغمممممۆ قىلىممممم  

 جەدىانىمدۇد. 
 ممازغرقى ئۇى ممۇد  د زغگممەل ئابدۇشممەكەد:

ئەىەبىياتى ىممم  تەدەققىياتى ممما قانمممدا  با ممما 
 بېرغسىھ؟ 

 ازغرقى زامان ئۇى مۇد ئەىەبىيماتى  بەدقىي:
ان بىمر ئەىەبىيماۇ. مەن ئى تاىىن ئئز ىچە بول 

بممۇ ئەىەبىيات ىمم  مۇەا ىسممى ى ىادۋازنىمم  ىاد 
ئەەتىدە مېڭى  مۇەا ىسىگە ئوخشىتىمەن. بمۇ 
ئەىەبىيمممممات ى كئزغتىمممممدغ انى باشقۇدۇشمممممقا 

ئممئز ئادزۇەممى بمموىىچە مەلممۇ   ئۇدغ ىممدغ ان ۋە
 نىشان ا ىېتەكلەىدغ انالد نا اىىتى كئ،. 

بىممر  ممماد ە ئەەمممەد ئالمممدغڭىھالا كەلگمممە ە 
دالۇن جەدىمانالدنى بېسمىپ ئمئتكەن بولىمدۇ. نۇ

ئمممممممئتكەدمىلەدىغن  - نۇدالمممممممۇن ئەلمممممممگە 
ئئتكەزولىممممدۇ. ئەزلەكسممممىھ  الممممدا ئممممئزغ ى 
تاەمممقامدغن ئئتكمممەزوش ئە مممەن تاەمممقام ى  
تئشەكىگە مۇۋا ىقالشتۇدۇشقا ئۇدۇنىدۇ. ئمادتۇ  
ىەدلىمممرى كېسمممىپ تاشالنسممماى كە  جممماىلىرى 

 تولۇقلى ىدۇ.
قچىلىممق بىمملەن مۇنممدا  بىممر  ممالەتتە ىېھغ

شممۇالۇللى ى  ۋە ئوقممۇدمەنلەدنى ئەەممەد بىمملەن 
تەمى لەش ئماىەم ى  اىاجان ما ەمالىدۇ. شمۇڭاى 
مەن خەلقىمىمممھ ئىچىمممدە ئىجممماىغيەۇ بىممملەن 
شۇالۇللى ىۋاتقان ئاىەتتىكى ىازالۇ ىدغن تادتىپ 

 ەممىسممممىگە  ئەڭ ىاخشممممى ىازالۇ ى مممما قەىەد
  ئدمەۇ بىلدودغمەن. 

ىيمماۇ بادلىققمما ىەۋدغمىممھىە ئۇلممۇش بىممر ئەىەب
كېلىۋاتىممممممدۇ. ىممممممازادلىرغمىھ ئەەممممممەدلىرى 

ئئتكەدمىلەدنى  بىر  – ئئتكەزولىدغ ان ئەلگە 
تەلە چممممان ىممممازالۇ ى ئالدغممممدا  ېچقانممممدا  

 - قىيى چىلىق ئەمەەلىكى ى  مېن قىلىمپ ئمئز

ئممئزغگە جەڭ ئممېالن قىلىممپ نمماىغر ئەەممەدلەدنى 
 بادلىققا كەلتەدوۋاتىدۇ. 

 بىمممر قىسمممىۆكممماكۇلتېتىمىھىغكى  ئممماىقۇۇ:
ئوقۇالۇ ىالد ىېھغقچىلىق قىلماىمدۇى بمۇ تولىممۇ 
ئە سۇەلى ادلىق ئى . ەىھ بۇ ئە ۋال ا قانمدا  

 قاداىسىھ؟ 
ى ئەىەبىيممممات -تىممممل ئۇى ممممۇد  بەدقىممممي:

كاكۇلتېتىممممدغكى نۇدالممممۇن ئوقۇالۇ ىالدنىمممم  
ىېھغقچىلىق قىلماەلىقى ى بىر نودمال ئى  ىە، 
قمممماداىمەن. ىېھغقچىلىممممق جەدىممممانى مەلممممۇ  

ەملەدنىمم  مەجبۇدلىشممى ئممادقىلىق بادلىققمما ئاى
كەلسممە بەكمممۇ ئە سۇەمملى ادلىق ئىمم  بولىممدۇ. 
لممېكىن مەن ئۇخدنىمم  ىېھغقچىلىممق قىلمى ممان 

كەەممپىدە  ئەىەبىيمماۇ -تىممل » تەقممدغرىغمۇى 
ئوقۇالممانلىقىۆ ئە ممەن ىېھغقچىلىممق ما ممادغتىگە 

ىە، «  ئىمممگە بولۇشممممۇ  ئئزوم ىمممم  بممممۇد ى
ادزۇ قىلىمممەن. قاداىممدغ ان  ال مما كېلىشممى ى ئمم

ىېھغقچىلىقمۇ ئىگەللە، قوىۇشقا تېگىشلى  بىمر 
ما ممادەۇ. ئەمممماى ئۇخدنىمم  ىممازالۇ ىى شممائىر 
بولۇشى ى ئەمىد قىلى  باشقا بىمر ئىم  بولسما 
كېرە .  ەنكىى ىازالۇ ىى شائىرلىق مەكتە متە 

لە، ىېتىشتەدمە  نا اىىتى تە  بول ان تەدبىيە
غمممق بىمممر خىمممل ئىقتىمممدادىۇد. ئمممۇ ئمممئزغ ى ىېھ

ئممممادقىلىق ئىپاىغلەشممممكە ماىىممممل بولممممۇش ۋە 
مۇشۇندا  قىلىشمقا  ەكسمىھ ئاشمىق بولۇشم ى  

تىمل نەتىجىسىدۇد. ئەلۋەتتەى ئالىي مەكتە  ى  
كەەممپىدە ئوقۇالممانالد ئىجمماىغيەۇ  ئەىەبىيمماۇ -

 ئئزلەكىممدغننەتىجىسممى ى   بىمملەن شۇالۇلالنسمما
ئئ ى ىممپ ئىجمماىغيەۇ بىمملەن شممۇالۇلالن انالدالا 

شى بولىدغ انلىقى ئې ىق.  مەنكى قادغ اندا ىاخ
ەىسممتېمىلىق ئەىەبىيمماۇ تەدبىيەەممى كممئدوش 
ەىھنى  ئەىەبىيماۇ كو ىسمىدا ئمۇزا  مەز ىمل 

 تەمتىرە، ىەدوش جەدىانىڭىھنى ئازاىتىدۇ. 
 تىملئۇى ۇد »  ەد ە كاكۇلتېتىمىھ  ئاىقۇۇ:

ىېيىلسمممممىمۇى «  كممممماكۇلتېتى ئەىەبىيممممماۇ -
ققا ىەدەممملىرغمىھنى  كئ ى چىسمممى تىلشۇناەممملى

قمما ئائىمم  ىەدەمملىرغمىھ ئمماز. ئائىمم ى ئەىەبىيات
كەمچىممل.  ى بىممھ ە ئەىەبىممي مۇ ىمم ىېمممە 

قانمدا  قىلىممپ مەەمىلى ى ىاخشممى  ەمىھ ە بىممھ
  ەل قىالخىمىھ؟ 
 ئەىەبىيمممماۇ -تىممممل ئۇى ممممۇد  بەدقىممممي:

كاكۇلتېتىمممممدغكى تىلشۇناەممممملىققا مممممماىىللىق 
مەەىلىسى ى مەن بىر ئەۋزەللى  ىە، قاداىمەن. 

ىەبىياۇ تىمل ەمەنئىتىدۇد. تىل ىم   ەنكىى ئە
بۇ ەەنئىتى ى تىلشۇناەلىق بىلىملىرى ئادقىلىق 
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بولىمممدۇ. تىمممل  تېخىممممۇ ئىلمىمممي كمممئزەتكىلى
شائىرخد ئئز  - ەەنئەتكادلىرى بول ان ىازالۇ ى

شمۇ  ىئەەەدلىرى ئادقىلىق شۇ تىل مى بېيىتىمدۇ
 ىتىل ىمم  ئىپمماىغلەش ئىقتىممدادغ ى كە ەىتىممدۇ

غسممممى ى كېڭەىتىممممدۇ. ەممممئزلەدنى  مەنە ىائىر
ەئزلەد ە شېئىرغي مەنە ئاتا قىلىدۇ. ئەڭ ىېڭى 
ئىستىلىسممممممتىكىلىق ئممممممامىلالدنى ۋۇجۇىقمممممما 
كەلتەدغمممدۇ. نممماۋاىا ئمممۇخد تىمممل  ەققىمممدغكى 
ئىلىملەدىغممن خەۋەدىاد بولسمما بممۇ خىممل  ممالەۇ 
تېخىممممممۇ مۇكەممەللىشمممممىدۇ. ئەىەبىيممممماۇ ۋە 

 تىلچىلىق تىل ى  ئىككى قانىتىدۇد. 
ىلشۇناەمممالد جىمممقى بمممۇ بىمممر كاكۇلتېتتممما ت

ئەۋزەللى . مې ىڭچە كاكۇلتې  دە بەدلىمرى بمۇ 
ىەد ە ئەىەبىيمممممممماۇ كەەممممممممپى بىمممممممملەن 
شممۇالۇللى ىدغ ان ئوقۇتقممۇ ىالدنى ەە لەشمم ى  

بولممدى. بىممر  زۆدود ئىكەنلىكى ممى  ممېن قىلىممپ
ئەىەبىيممممماۇ ۋە  كمممممەنلىرى بمممممۇ كاكۇلتېتتممممما

تىلشۇناەلىق ئىلمىدغن ئىبمادەۇ ئىككمى قانماۇ 
ىدا تەڭپۇڭلممممۇ   ەىممممدا بولىممممدۇ. ئوتتۇدغسمممم

كاكۇلتې  ز د ىەدغجىدە كە ىيىمدۇ. بمۇ ۋاقىم  
 مەەىلىسى خاخ . 

كممماكۇلتېتتىكى قەىغمكمممى ئۇى مممۇد تىلمممىى 
 االاتممما  ئۇى مممۇد تىلى ممما ئائىممم  ىەدەممملەد 
جۇڭگمموىغكى ئممالىي مەكممتە لەد ئىچىممدغكى بممۇ 

ئەڭ ەممەدخىل ىەدەمملەدىۇد.  كە ىائىممركەەممىپ
ۆ ەمممماىى ى لېتىممممپ تمممموختىى مممممۇ ەممەترېھى

كلىماكمانىيى ئابدۇدېشمى  ئابدۇدەئو،  وخۇ تە
ئەدكىممن ئممادغھ  نەۋۋەد  ەبىبممۇلالىۇىمماقۇ،ى ممم

قاتممادلىق ئۇەممتازخد جۇڭگمموىغال ئەمە   ەتممەن 
ىۇنيممما مىقياەمممىدا ئمممئز كەەمممپى بممموىىچە كە  
تېپىلىممممممدغ ان ئىقتىسمممممما  ئىگىلىرغممممممدۇد. 
ئوقۇالممممۇ ىالد بممممۇ ئۇەممممتازخدنى  ىەدەممممى ى 

كىتمابلىرغ ى كمئدو، باقسماى  ئاڭلى اندغن باشقا
تەدجىمھالىلىرغمممممدغكى ىمممممادقىن نمممممۇقتىالدنى 
ەېلىشتۇدۇ، باقساى مې ى   ېپىم ى  ئاەاەسىھ 
ئەمەەلىكى ى  ېن قىلىۋاخخىدۇ. ئۇندغن باشقا 
مەن ئوقۇشمممقا كىر ەنمممدغن بۇىمممان ىېسمممموند 

ئممئلمەزى شمو اىتوى مادەممال  ۇى دكىمنى مە ممە
وگ ۋە قاتمممادلىق  ەتئەللىممم  تەدكولمممم ئەدىال

ئۇى ۇدشۇناەممممالدنى  ىەدەمممملىرغ ى ئمممماڭالش 
 ۇدەممىتىگە ئىممگە بولممدۇ . بممۇ خىممل  ممالەتمۇ 

تېپىلىدۇ. شۇڭا  جۇڭگونى  باشقا جاىلىرغدا كە 
ئوقۇالۇ ىالد بۇ  ۇدەمەت ى الەنىميمەۇ بىلىشمىى 
 ئئزغ ى  ئەۋزەللىكلەدنى تونۇ، ىېتىشى كېرە . 

ئەىەبىياتقمما ئائىمم  بىلىملەدنممى ئممئ ى ى  
،ى ىاندغكى بېيجى   ەتئەل تىلى  ۇدەىتى كئ

نە ممچە قېممتىۆ  ئۇنىۋېرەممىتېتىدا  ەد  ە تىممدە
 ەتئەل ئەىەبىياتى ا ئائى  لېكسمىيەلەد بولمۇ، 
تۇدغدۇ.  ەتتما  ەتمئەل ئەىەبىياتىمدغكى بەزى 
تەەمممىرى بممماد شەخسممملەد كېلىمممپ لېكسمممىيە 
ەئزلەىدۇ. مەكتىپىمىھىغن بە  ىىرا  بولمى ان 

ۇڭگممموىغكى جۇڭگمممو خەلمممق ئۇنىۋېرەمممىتېتى ج
ئەىەبىيممممماۇ تەتقىقاتىمممممدا تەەمممممىرى بممممماد 
مەكتە لەدنىمممم  بىمممممرى. بممممۇ مەكتە تىكمممممى 
لېكسممممىيەلەدمۇ ئوقۇالۇ ىالدنىمممم  ىغققىتى ممممى 
تادتىشممى كېممرە . ئەىەبىيمماۇ  ەققىممدە ىاخشممى 
ەمممماۋاتقا ئىممممگە بممممولىمەن ىېگەنمممملەد ئاشممممۇ 
مەكتە لەدنىمممم  ئەىەبىممممي مممممۇ ىتى بىمممملەن 

 ولىدۇ. ئۇ راشسا نۇدالۇن  اەىالتالدالا ئىگە ب
مەن كاكۇلتېمممممممم  ئوقۇتقۇ ىلىرغممممممممدغن 

ئەىغم   ئابدۇدەئۇ،  موخۇ تەكلىماكمانىي ى بىمر
ەە ىتىدە تونۇىمەن. ئۇنى   ېكاىىلەد تو لىمى 
نەشمممر قىلى  مممان. نۇدالمممۇن ىازمىسمممى ئۇى مممۇد 
ئوقمممۇدمەنلەد ئادغسمممىدا زغلمممھغلە قوزالى مممان. 
ئۇنىڭدغن ەىرۇى ىەنە نۇدالۇن ئوقۇتقمۇ ىالدىا 

غشمممقا تېگىشممملى  نۇدالمممۇن ئوقۇالمممۇ ىالد قېھ
ئەىەبىيمماۇ بىلىملىممرى تولممۇ، ىېتىپتممۇ. نمماۋاىا 
ئوقۇالۇ ىالد مەندغ مۇ ئئ ى ىشمكە ئەدزغيمدغ ان 
نەدەممىلەد بمماد ىە، قادغسمماى مەن  ەد ۋاقىمم  
ئۇخدنىمم  خىھمىتىممدە بولۇشممقا تەىيمماد.  ممەنكى 
بىلىۆ بىرەىدغن قىھالى ىمدغ ان نەدەمە ئەمە . 

ن خەۋەد تا ساى قانچە كئ، ئاىە  بۇ بىلىملەدىغ
ئەترا ىمىھىا بىلىملى  ئاىەملەد كئ ەىسە بىمھ ە 
  اىدغسى تە سە تېگىمدۇكى زغيى مى ىمو . مەن

كىلولمممو ىيە  مائادغمممپ ئى ىسمممتىتۇتى شمممى جاڭ
تادمىقىدا ئون نە چە ىىل خىھمەۇ قىلمدغۆ. بمۇ 
جەدىانمممممممدا مەن ئەڭ كمممممممئ، ئېرغشمممممممكەن 
  اەىالتالدنى  بىمرى ئاكما  ئودنىمدغكى ئۇەمتاز

قاىغر جاخلىممدغن بىمملەن ئېلىممپ بادالممان ئابممدۇ
ئىلمىي ەئ بەۇ ۋە كىتا  ئالماشتۇدۇشتۇد. بىمھ 
خىمممھمەۇ ئېھتىيممماجى تە ەىلىمممدغن ىاۋاملىمممق 

 ە تىمممدە بىمممرەد  كئدوشمممە، تۇداتتمممۇ .  ەد
قېتىملىق ئۇ رغشىشتىن قۇدۇ  قالماىتتۇ . ئەنە 
شۇ ئۇ رغشىشتا بىر  ە تىدغن بۇىمان ئوقۇالمان 

قىل ان كىتمابالد  ەققىمدە كىتابالدى ىېڭى نەشر 
 ىكىمر ئالماشممتۇداتتۇ . بممۇ خىممل مۇ ىمم  ماڭمما 
نا اىىتى نە، بەد ەن ئىدى. كېيىن ئابدۇقاىغر 
جاخلىمممدغن ئە ەنمممدى شمممى جاڭ  ىمممدا و ىكا 
ئۇنىۋېرەممىتېتى ا ىئتكىلىممپ كەتتممى. مەن بىممر 
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قانىتىممممدغن ئاىرغل انمممدە  بولمممۇ، قالمممدغۆ. 
ەى ئىككىمىھنىمم  خىممھمەۇ ئممودنى ئىككممى ىەدى

ئۇ رغشى   ۇدەىتىمىھ نا اىىتى ئازخ، كەتتى. 
كېممميىن ئوقمممۇش  ۇدەمممىتى بىممملەن بېيجىڭ ممما 
كەلدغۆ. بېيجىڭدا  ەدمىللەتتىن بول ان نۇدالۇن 
كىشممىلەد بىمملەن ى ەمم  بولممدۇ . مەدكىھغممي 
مىللەتلەد ئۇنىۋېرەمىتېتى ئەترا ىمدغكى ئىلمىمي 

بىرغمممدغن ىاڭلىمممق ئمممالىي  - مۇ ىممم ى بىمممر
تابخممانىالد مې ممى  ەكسممىھ مەكمتە لەد ئېسممىل كى

مەنىۋى ئوزۇ  ۋە ئمئزوم ى مۇكەممەللەشمتەدوش 
 ۇدەممىتى بىمملەن تەمى لىممدى. ئە سممۇ ى بممۇ 

 ۋاقى  نا اىىتى تېھ ئئتە، كېتىۋاتىدۇ. 
 - تىممملەمممىھ ئۇى مممۇد توختىقمممادى نمممۇد: 

كممممماكۇلتېتى ئوقۇالۇ ىلىرغ ىممممم   ئەىەبىيممممماۇ
ئمممئ ى ى  ئۇەمممۇلى ۋە ئمممئ ى ى  كەىپىيممماتى 

تى  ئېلىممپ بېرغممپ باققممانمۇ؟ توالرغسممىدا كممئزغ
ەىھنى خۇشال قىل مان ۋە ئەمىدەمىھلەندود ەن 

 تەدە لەد قاىسى؟ 
مەن ئممئزو  بىممر ئممالىي مەكممتە،  بەدقىممي:

ئوقۇتقۇ ىسمى بولمۇش ەمە ىتىۆ بىملەن ئۇى مۇد 
ئەىەبىيمممممممماۇ كاكۇلتېتىممممممممدغكى  - تىمممممممل

ئوقۇالۇ ىالدنىممممم  ئمممممئ ى ى  ئۇەمممممۇلى ا ۋە 
ۆ ئممممئ ى ى  كەىپىياتى مممما ىغقممممقەۇ قىلمىممممدغ

 ىېيەلمەىمەن. 
مې ى ئېچى دۇدالان ئەڭ مۇ ىۆ نۇقتا نۇدالۇن 

بەش ىىللىمق  - ەاۋاقداشالدنى  ئئزغ ى  تمئۇ
ئالىي مەكتە،  اىماتى ى  ىالنسمىھ ۋە نىشانسمىھ 
ئئتكەزوۋاتقانلىقىى مىللەتلەد ئۇنىۋېرەىتېتى ى  
ىۆلەۇ كۇتۇ خانىسى ۋە بېيجى   ەتئەل تىلمى 

ۇشمممتە  ئۇنىۋېرەمممىتېتى ا بەكممممۇ ىمممېقىن بول
 ئەۋزەللىكىدغن تەزو   اىدغالنمى انلىقى بولدى. 
بىممر مىللەت ىمم  قەى كئتەدوشممى ۋە قممۇىدەۇ 
تېپىشى قۇدبان بېرغ  د  ى ا ئىگە ئىراىغلىم  
بىمر نە مچە ئەۋخى ئمادقىلىق ئەمەلمگە ئاشمىدۇ. 

ئالىي مەكتە متە ئوقۇۋاتقمان بىمر ئوقۇالۇ ى ىم  
  ئئ ى ى  ئىراىغسى ۋە قولالن ان تاكتىكىسى ى

قانممدا  بولۇشممى بىۋاەممىتە  الممدا مىللەت ىمم  
تەقمممممدغرغگە تەەمممممىر كئدەمممممىتىدۇ. شمممممۇڭا 
ەاۋاقداشمممالد ئئزغ ىممم  قىلىۋاتقمممان ئىشمممى ى  
ئەمەلىيەتممتە ئممئز خەلقى ىمم  تەقممدغرى بىمملەن 
مۇناەممىۋەتلى  بىممر ئىمم  ئىكەنلىكى ممى تونممۇ، 
ىېممتەلىگەن ۋە مۇشممۇ تونۇشمم ى  تەدتكىسممىدە 

 ما ەېلىشمتۇدۇ،ى ئئزغ ى باشقا مىلملەۇ بالىلىرغ
باشقىالد بىر  ەەسە قۇدبانلىق بەدەمە ئمئزلىرى 
ئمممون  ەەسمممە قۇدبمممانلىق بېرغمممپى ىەكسمممە  
الاىى ى  لەززغتى ئىچىدە ئئزغ ى  مۇۋە پەقىيەۇ 
نەتىجىلىرغدغن بە رغمەن بول ان بولسما بەكممۇ 

ئمئز  ىاخشى بموختتى. مېم ىڭچە بۇنمدغن كېميىن
ىشى نەتىجىسى ئادقىلىق مىللەت ى  قۇىدەۇ تېپ

 بادالانسمېرىئە ەن كمەدەش قىلىمدغ ان ىاشمالد 
 ىە، ئوىالىمەن.  ىكئ ىيىدۇ

دە مەۇ مۇئەللىۆ! بە ەن نا ماىىتى  ئاىقۇۇ:
 كئڭەللە  ەئ بەتلەشتۇ . قىممەتلى  تەكلىمپ

 ىكىرلىرغڭىھنمى ئماڭال،ى ئە مىيەتلىم  بىمر  -
ەمممممائەتلى  ىەد  ئاڭلى انمممممدە  بولمممممدۇ . 

ى ئوقۇالممان ئىشممى ىمىھكىى زغيممادەۇ خمماتىرغمىھن
 ەدبىممممر ئوقممممۇدمەن بۇنىڭممممدغن كېيى كممممى 
ئممئ ى ى ى تۇدمممۇشى ئىجمماىغيەۇ مۇەا ىسممىدە 
بەلگىلىممم  نە مممكە ئېرغشمممەلەىدۇ. ئاخىرغمممدا 
قىممەتلىمم  ۋاقتىڭىھنممى ئاجرغتىممپ بە ممەنكى 
ەئ بىتىمىھ ە قات ىشىپ بەد ى ىڭىھ ە ىەنە بىر 
قېممتىۆ دە مممەۇ ئېيممتى  بىمملەن بىممر ۋاقىتتمما 

ى ى ئممائىلىڭىھ ە بەخمم ى تې ىڭىممھ ە ەمماخمەتل
 قەلىمىڭىھ ە بەدغكەۇ تىلەىمىھ! 

ەممممىلەد ىمۇ كممممئ، دە مممممەۇ!  بەدقىممممي:
 ئئ ى ىشىڭالد تېخىمۇ ئۇتۇقلۇ  بولسۇن! 

 

 (8002) ئا  ئىسھا ىكوددېكتودى: خەلچ (8005مۇ ەددغرى: ئابدۇخالىق ئۇى ۇدغي ) 
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 ھىجرەتتە بىباھا ئىمكان
 

مەن  ېلىقىدە  ئئز ئئمەد ىاشمامى ئە مەن 
باشتىال بىر ئۇلۇالۋاد  ىالن ى تەزوۋېلىمپى شمۇ 
»  ىالن بوىىچىال ئى  قىلسما  ىەىمدغ ان ۋە 

ىېگەن ئىشى ى د ىا قا  ىقادمىساى « قىلىمەن 
زاىغممال ئۇنىماىممدغ ان قممالتىن جاەممادەتلى  

  كېمرە . ئەممماى ئى سان قاتادغ ما كىرەلمىسمە
مۇ ى  ئىمكانىى  اىاتلىق مۇمكى چىلىكى ىماد 
بەدەىالى ئئمەدنى ئاشۇ ئىمكمانالد ىائىرغسمىدە 
قەىغممممرلە، ۋە  ەۋىغلەنممممدودو، ىاشاشممممقا 
ىېتەدلى  شىجائەۇ كئدەىتەلەىدغ انالدىغ مەن 

تەبىئەۇ  - ىەىمەن ئئزومچە. مۇشۇندا  خۇ 
ۋە خممممماداكتېر بىممممملەن ىاشممممما، كەلمممممگەن 

ىمممم   اىاتىمممممداى  ىجرەت ىمممم  مۇ اجىرەتل
ئى سمممان ا ئاتممما قىلىمممدغ ان ئىمكمممانى ئمممئز 
ىۇدتىمممدغكى ئىمكمممانالدىغن ەېلىشتۇدالۇەمممىھ 
ىەدغجىدە ممول ۋە كەڭى ئمئز نئۋغتىمدە ىەنەى 
تەڭداشسىھ ىەدغجىدە قىممەتلى  بولىدغكەنى 

 ىە، قالدغۆ.
 

لۇتپۇلالھ مۇتەللىپ مەڭگۈ » 
 «ئۆگىنىش ئۈلگەڭلەر بولسۇن! 

 
 - 8598شممۇدما قىل ى ىمممدە ى باشممتا تا  

ىىلىى ىىگىرمە ئىككى ىاشملىق مەن بېيجىڭ ما 
 ىجممممرەۇ قىلىممممپى مەدكىھغممممي مىللەتمممملەد 

ئوقۇشمقا » ئۇنىۋېرەىتېتى ا ئوقۇشقا كىرىغۆ. 
ىېگەنممدە  دەتتىكممى « كىممرغ  تەدبىيەەممى 

زۆدود  ائمممممالىيەتلەدنى ئاخىرخشمممممتۇدالاندغن 
كېميىنى دەەممىي ىەدەمكە  ەشمە، كەتتمۇ . 

ۇن كە لىممم  تامممماق ى ىە، بولمممۇ، كە قمممۇد
بىمممرىە  ئمممادا  ئال انمممدغن كېممميىنى ەمممائەۇ 
ىەتتىممدغن توققممۇزالىچە ئممئزغمىھ ە تەئەللممۇ  
» ەممى ىپىمىھالا بېرغممپى كوللېكتىممپ  الممداى 

قىالتتمۇ . «  كە لى  ئئزلەكىدغن ئمئ ى ى 

مۇنممدا   مماالالدىاى ىەد  ئوقۇتقممۇ ىلىرغمىھ 
ى نئۋەتلىشىپ ەى ىپىمىھالا كېلىمپى ئىختىيماد

 ەمسممئ بەتتە بمموختتى. شممۇندا  كەنلەدنىمم  
بىمممر ئاخشمممىمى ئىمممدىى ئەىەبىمممي تەدجىممممە 
ئوقۇتقممۇ ىمىھ ماشممۇجېن مۇئەللىم ىمم  بىممھ ە 

 باىان قىل ان ەئ بىتى  ېلىھە  ئېسىمدە:
مەن لۇتپمۇلالھ مۇتەللىپ ىم  شمېئىرلىرغ ى مم  

شمممۇجېن  خەنھۇ ى ممما تەدجىممممە قىل مممان مممما
مىھ بىملەن ىېمدى ئمۇ  ەد قاىسمى ممم بولىمەنى

قىھالىن قمول ئېلىشمىپ كئدوشمە،  ىققانمدغن 
ەممممممىلەد ل. مۇتەللىپ ىمممممم   − كېمممممميىنى

مىللەتداشممملىرىى ىۇدتداشممملىرى. ەمممىلەدنى 
كمممئدو،ى بە  خمممۇش بولمممدۇ .  ممماىتەختكە 
ئممئ ى ى  ئە ممەن كەلگىمم ىڭلەد ە قۇتلمممۇ  

 بولسۇن!
 ،ئۇ ئۇى ۇد ى ى خۇىىى بىراۋالا كىتا  ئوقۇ 

 - ىمى ممى ئمماىرغۆبېرغۋاتقانممدە ى  ەد بىممر كەل
ئاىرغۆ قىلىپى ئئزغگە خا  بول ان بىر خىمل 
تاڭسۇ  تەلە پۇزىا ەئزلەىتتى. ئەمماى  ىرا  

جمەملىلەدنى مادجانمدە   - ئىپاىغسى ۋە ەمئز
تىھغممپ ئېيتىشممتىكى ئەەممتاىىدغللىقى ئۇنىمم  

 - ەمممەمىمىيلى  بىممملەن توىۇن مممان قەلممم 
ىممەدغكى ى تەدجىمممان بولممۇ،  ەشممەندودو، 

 ەممىمىممھ ئۇنىمم  ەممئزلىرغگە تممۇداتتى  وىمما. 
 ە  بول مممان  المممداى خمممۇىىى  -  ەىمممران

ما  ى  تېشمى ا تادتىلىمپ  ا لىشمىپ قال مان 
تئممممەد  اد ىلىرغممممدە  قېتىمممپ ئولتممممۇدۇ ال 
قالدۇ . ئەمسىچۇ؟ بىر خەنمھۇ ئماىە  ەمې ى  
ئۇى ۇد مىللىتىڭدغن بول مان بىمر ئىلىممپەدۋەد 
ئوتيەدە  ئى سان ى شۇ قەىەد ەئىسەى ئۇنىم  

ىمماۇ  ائممالىيەتلىرغ ى ەممەندغ مۇ بەكمممرە   ا
ئممۇ ىازالممان شممېئىرخدنى شممۇ قەىەد  ىبىلسممە

ئەزغھلىسە ۋە ئۇخدنى  مەزمۇنى ما ئەىغمبلەد ە 
خمما  ئىلمىيلىمم  بىمملەن  وڭقممۇد  ئكسممەى 
ئانمدغن ئممۇخدنى ىۆلەۇ تىلممى بول ممان خەنممھۇ 
تىلى ا ئئدوەەى ەەن تەەىرلەنمە  تۇداخمسەن 

 ئەجەبا!؟
ىېممگەن مممم  ىممۇ، تممۇداىلىىباشقىسممى ى قومممم  
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ئىدى ماشۇجېن مۇئەللىۆ شۇ كەنى ىادغشىملىق 
 −قول  ەدغكىتى بىلەن جىدىغي قىيما ەتتەى
 - ل. مۇتەللىممپ  ەممىممدغن تمموخ ئممئ ى ى 

ئوقۇش ى  ئى سان  اىاتىمدغكى ئەڭ زۆدود ۋە 
ئەڭ ممممۇقەىىە   ائمممالىيەۇ ئىكەنلىكى مممى  
ئى سمممان ى  ىاشممملىق مەز ىلى ىممم  بولسممماى 

ئوقۇشم ى  تېپىلمما  ۋە بىبا ما  - ئئ ى ى 
 ۇدەممەۇ  ې ممى ئىكەنلىكى ممى ئەڭ  وڭقممۇد 
 ەشەنگەن ۋە بۇ  ەشەنچى ى زامانداشلىرغ اى 
ئەۋخىخدالمما تولممۇقى بىمملەن  ەشەندودوشممكە 
ەممەمىمىيەۇ ۋە جىممدىغيەۇ بىمملەن تىرغشممقان 
ئى سممان ئىممدى. ئۇنىمم  بۇخىممل ئالتۇنممدە  
ئېسممىل ئىدغيەەممى ۋە ئالماەممتە  قىممەتلىمم  

» ى «ىىلالدالممما جممماۋا  » ڭمممى ئئزغ ىممم  ئې
 -بىمھ شمى جاڭ ئوالمۇل » ى «ىاشلىق ئئ ەن 

بۇ مې ى  ىماش المۇنچە  ەلمە  » ى «قىھلىرى 
قاتادلىق ناىغر شمېئىرلىرغدا ئمئز « ئېچىالتتى 

ئىپاىغسمممى ى تا قانمممدۇد.  مممالبۇكىى ەمممىلەد 
لۇتپمممۇلالھ مۇتەللىپ ىممم  د  ىمممدغن ئوبمممدان 

جەڭممملەد ئئ ى ىشمممىڭالدى ئەخ ئمممئ ى ى  نەتى
ئمممادقىلىقى ئمممۇ ئوتيمممەدە  ئەجمممداىغڭالدنى  
ئىھغ ممى بېسىشممىڭالد ۋە ئەمەلىممي تممئ پەڭلەد 
ئمممادقىلىقى ئۇنىممم  ىممماش المممۇنچە  مممەلى ى 
ئېچىلدۇدۇشممۇڭالد كېرەككمممىى ل. مۇتەللىمممپ 
ەمىلەدنى  ئەبەىغيلىم  ئمئ ى ى  ئمەلگەڭلەد 

 بولسۇن!
شمممممۇجېن مۇئەللىم ىممممم  خىتاب مممممامە  مممممما 

ى ى ئممماڭال، خاداكتېرغمممدغكى بمممۇ تەۋەىيەەممم
 ەممىمىممممھ بە  خممممۇش بولممممدۇ ى بەكمممممۇ 
 اىاجانالنممممدۇ .  اىاجانالنممممدۇقال ئەمە ى 

 8599بەلكى  ەىرانۇ ە  قالدۇ . ئەمسىچۇ؟ 
مەىەنىيەۇ ز د » ىىلى باشالن ان ئاتالمى   -

ئانممما ىمممۇدتىمىھىاى لۇتپمممۇلالھ « ئى قىالبمممى 
مۇتەللىپلەدنى   ەىكەللىرغ ى  ېقىپى ئۇنى  

قىق قىل انى  ائمالىيەتلىرغ ى ئەەەدلىرغ ى تەت
» كى و ەې ادغيەلەشتەد ەنلەدنى  ەممىسمى ى 
« ئەكسممىيەتچى ئىلىممۆ نو ۇزلممۇ  قممادا ىىممپالد 

قىلىپ ئاىرغپى كو ىالدىا ەازاىى قىلدۇدۇ،ى 
ئۇدۇ،ى  - ئاممىۋى كەدەشكە تادتىپ مۇشتال،

قەىىغ ى كئتەدەلمە  قىلىۋەتكەن تۇدەاى ئمۇ 
‹ شلىق ئمئ ەنىا›ل. مۇتەللىپ ى  » ىەدىەى 

ىېگەن شېئىرى ىاخشى. ئۇ بىھنىم  ئمەلگىمىھ 
ىە!  -ىېمميى  ئىمكمممانىمىھ ىمممو  بولمممدى « 

 اىتەخمم   −ئەمممماى مانمما بە ممەن بممۇ ىەدىە 
ەى ىپ تەدبىيە ىلىرغمىھىغن بىرى  بېيجىڭداى

شممممۇجېن مممممۇئەللىۆ بىھنىمممم   بول ممممان ممممما
ىەدغكىمىھىغكى  ە لەدنى ىېمدىى ىېگەنمدغمۇ 

ققممۇىە  قىلىممپ  ىممن ىغلممدغن  ۇخمماىغن  ى
ىېممدغكىى بېيجىمم  ىېممگەن بولىممدغ ان ىەد 

 ئىكەن جۇمۇ!؟
مانا بۇ بىھنى   اىتەخ  بېيجىڭدغكى تۇنجى  

شۇ قەىەد تەبىئىيى شۇ قەىەد  -تەەىراتىمىھ 
نە . بولۇ ممممممۇ كىچىكىممممممدغن لۇتپمممممۇلالھ 
مۇتەللىپ  ەىرانىسى بول مان مەن بېيجىڭمداى 

ۋە ئىلمىمممي  ائمممالىيەۇ  تە ەككمممۇد -  ىكىمممر
لىمم  جە ەتممتە شممۇ قەىەد كەڭ ئىمكممانالد قى

ەمممما ىبى بولىدغ انلىقىمممممدغن ەممممئىەنە،ى 
تېرەمگە  اتما  قال اندە  بولۇ، كەتتىۆ. شۇ 
كېچىسىى ئون ىىلمالد ئىلگىمرى مەن ئوقۇالمان 

ئوتتۇدا مەكتە  ى  ەشمە تىمەن.  - 8قەشقەد 
ئەنەى مەكتە  ىمممم   مممموڭ ىەدۋازغسممممىدغن 

دغپمى كىرغشكىال  ىششىق خىشلىقى ئىككمى تە
ئاكاتسىيەلى  خېلى كەڭ مەىدانى مەىداندغن 
ئئتە،ى  ىراىلىق  ەلەمپەىلەد بىلەن ىۇقىرغ ا 
كئتەدولمممممەۋاتىمىھ. ئالمممممدغمىھىاى ئالمممممدغ ا 
ىادغشمىملىق ئۇى مۇد ە  ېشماىۋان  ىقىرغل مان 
ئوقۇتۇش بى اەى. ئۇنى  قوش قاناتلىق كەڭ 
كىممرغ  ئىشممىكى ى  ئمموڭ تەدغپىممدەى بمماىا  

مۇتەللىپ ىم  قولىمدا بىمر  ھى  پىلىق لۇتپمۇلال
كىتا  بماد  ەتمەن بەىەن  ەىكىلمى الەىمۇد ۋە 
جاەمممادەتلى  تمممۇدۇ  بىممملەن قەى كئتمممەدو، 
تۇدغممممدۇ. بوى ۇمممممدا قىھغممممل  الىسممممتۇ . 
 ەىكەل ىمم  ئالدغممدغن  ىئممونېرخد ە ەمماخ  

قانممدا   … ە ى …بېرغممپ ئئتەۋاتىمىشمممەنى
  ە ئۇ! -  ەزەل  االالد ئىدى

 ئەمەلىيەتچان  ە، شۇندا  قىلىپى ئئزغ ى  
ەئزلىرى ۋە  وەۇللۇ  ئىلمىي ئەمگەكلىرى  -

 - ئمممادقىلىق ىېممممتەكلە،ى بىھنىممم   ىكىممممر
شۇجېن  تە ەككۇد ئۇ ۇقىمىھنى كەڭ ئا قان ما

 - ئى مما  ئۇەممتاز - مممۇئەللىۆ بىمملەن ئېجىممل
شمممممما ىرۇ بولممممممۇ، قالممممممدۇ . ئۇنىمممممم  
 ەىممدەكچىلىكى ۋە دغ بەتلەندودوشممى بىمملەن 

ەللىممممپ ئەىەبىيمممماۇ ل.مۇت» ەممممى ىپىمىھىاى 
قۇدۇۋالممدۇ . كممۇدژۇ  ئەزالىممرى « كممۇدژۇكى 

قەدەللى  ەئ بەۇ ىى ى لىرى ئۇىۇشتۇداتتۇ . 
ىەكشمەنبە ۋە بماىرا  كمەنلىرى  - بەزى شەنبە

شۇجېن مۇئەللىم ى  ئئىىگە  تەكلىپ بىلەن ما
مۇتەللىممممپ  بمممماداتتۇ . ئممممۇ ئئزغ ىمممم  ل.

شممېئىرلىرغ ى خەنھۇ ى مما تەدجىمممە قىلىمم  
شمممو  بىممملەن ەمممئزلە،  -   جەدىمممانى ى ز



 ىژۇرنىل« سادا » سان                                                       - 9

17 

» مۇتەللىپ ىم   بېرەتتمى.  ەمىشمە بىھنمى ل.
ىىرتىلسا كالې دادنى  بىمر ۋادغقمىى تئكەلىمدۇ 

ىېمممگەن « ىاشممملىقتىن بىمممر تمممال ىو ۇدمممما  
ئئلەمسمممىھ بېيىتمممى بىممملەن ئا ا النمممدۇدۇ،ى 
 -ئوىۇنپەدەەمملى  قىلممما ى  ەد بىممر مى ممۇۇ 

ەېكۇنت ىمۇ ئىسرا، قىلما ى جان م جە لىمىھ 
لەن تىرغشممممممممممىپ ئئ ى ىشممممممممممكە بىمممممممممم

 دغ بەتلەندودەتتى.
ئىمكانىيەۇ قوى ى جۇڭگموىغكى  ەد قانمدا   

ىەدىغممممن ەېلىشتۇدالۇەممممىھ ىەدغجىممممدە كەڭ 
بول ممان بېيجىمم  مممۇ ىتى بىھنممى ئمماقىۋەتتەى 
بىلىۆ قۇدۇلمىسى نىسبەتەن كەڭ ۋە  ىششىقى 

تە ەككمممۇدى نىسممبەتەن ئەدكىمممنى  -  ىكىممر
لە،  ىقتمى. ئوى ا  ۋە ئوى ا  قىلىپ تەدبىيە

ىىلى ئوقۇش  ەتتمەد ى ىمىھىەى مەن  - 8599
ىىللىق  - 98ئوقۇالان ئون ئەچ ئوقۇالۇ ىلىق 

ىەكسە  ەى ىپتىن ئون نە ىرغمىھنى مەدكىھغي 
مىللەتلەد ئۇنىۋېرەىتېتىى مەدكىھغي تەدجىممە 
ئىدادغسىى مىللەتملەد نەشمرغياتى ۋە شمى جاڭ 
 ېھغتممى ئىدادغسممى قاتممادلىق نو ۇزلممۇ  ئىلىممۆ 

 انلىرغ ا تەقسىۆ قىلدى. شى جاڭ  ېھغتمى ئود
ئۇى ۇد تە رغر بئلەمى ى   ې سىيونېرى خالىدە 
ئىسممرائىلى شممى جاڭ  ېھغتممى ئىدادغسممى ى  

جۇڭگمو » ەابىق باشلىقى قۇدبمان ىاەمىن ۋە 
ژۇدنىلى ىمم  بمماش مممۇ ەددغرى « مىللەتلىممرى 

تۇدۇ، باداۇ قاتادلىقالد مې ى  شۇ زامانمدغكى 
 لىرغۆ بولىدۇ.ئىپتىخادلىق ەاۋاقداش

ئوقممۇش  ەتتممەدو،ى ئممئز مەكممتە،ى ئممئز  
 كاكۇلتېتىم ا ئېلىپ قېلى  اندغن كېيى مۇى مما

ل. مۇتەللىمممممپ » شمممممۇجېن مۇئەللىم ىممممم  
د دنى  ئەبەىغيلىمم  ئممئ ى ى  ئممەلگەڭالەممىلە

خىتمممابى ى ئۇنتمممۇ، قالمىمممدغۆ. « بولسمممۇن! 
» مۇتەللىپ ىممم   ئوقۇالمممۇ ى ئەۋخىخدنمممى ل.

ىممدۇى ىە، بېرغمىممھ ىىلالدنممى قېرغت - ئىجمماى
د  ممى بمموىىچە ىېممتەكلە،ى تىمملى « جمماۋا  

 - ئەىەبىيممممماۇ ۋە تەدجىمىچىلىممممم  ئوقمممممۇ
ئوقۇتۇشى ەا ەەىدەى بىر قەىەممدە بىمر ئىمھ 
 ىقىرغمممپى بىجانىمممدغل ئىشممملە، كەلمممدغۆ. 
ئەىەبىياۇ ۋە ىېھغقچىلىققا ئاشىق ئوقۇالۇ ىالد 

مۇتەللىپ تۇالۇل ان ۋە ۋا ماۇ  بىلەن بىللە ل.
ىاىەممىھ  - دنى ئاەاەممەن ئە بول ممان كممەنلە

 8559ئئتكەزوۋەتمىدۇ .  وڭرا  قىل ى ىمىمھ 
ىىلىى مەدكىھغي مىللەتملەد ئۇنىۋېرەمىتېتى  -

ئۇى ۇدشۇناەممممملىق تەتقىقممممماۇ ئودنى ىممممم  
لۇتپمممۇلالھ » تەشكىللىشمممىدە ئئتكمممەزولگەن 

ىىللىقى ى خاتىرغلەش  90مۇتەللىپ ۋا اتى ى  
د بولۇ تمۇ. كمېلە« ئىلمىي مۇ ماكىمە ىى ى مى 

» ىىلىى مەكتىپىمىھىەى  - 8088ىىلىى ىەنى 
 50لۇتپمممۇلالھ مۇتەللىممممپ تۇالۇل انلىقى ىمممم  

ىىللىقى مممى خممماتىرغلەش ئىلمىمممي مۇ ممماكىمە 
 ئئتكەزوش ى  ىالنالۋاتىمىھ.« ىى ى ى 

زامان ىاخشىى نىيەۇ خالىنى ئىمكانلىرغمىھ  
تەل.  مممالبۇكىى تىرغشسممماقالى  ەد قانمممدا  

 ئىش ى قىالخىمىھ بۇ ىەدىە.
 

 ئەلىشىر نەۋائىي تەنتەنىسى ابېيجىڭد
 

كممەنىى  - 5ئاى ىمم   - 8ىىلممى  - 8088
دكىھغممي مىللەتمملەد  اىتەخمم  بېيجىڭممدغكى مە

 ئەىەبىيمماۇ -تىممل ى ئۇى ممۇد ائۇنىۋېرەممىتېتىد
» كممماكۇلتېتى باشمممچىلىقىدا ئۇىۇشمممتۇدۇل ان 

بەىممە  ئۇى ممۇد مۇتە ەككممۇد شممائىرى ئەلىشممىر 
للىقى ى الۇدۇد ىى 990نەۋائىي تۇالۇل انلىقى ى  

مماۋزۇلۇ  بىمر ئىلمىمي « بىلەن خاتىرغلەىمىھ 
مۇ اكىمە ىى ى ى ىاالمدۇالىلىق ۋە تەنتەنىلىم  

 ئئتكەزولدى. 
ىى ى  مممممممما مەدكىھغممممممممي مىللەتمممممممملەد 

 - ئۇنىۋېرەمممىتېتىدغكى ئۇى مممۇد ئوقۇتقمممۇ ى
ئوقۇالمممممۇ ىالدىغن باشمممممقاى بېيجىڭمممممدغكى 
مۇناەىۋەتلى  ئىدادە ئود انالدىا ئىشملەۋاتقان 

 ەد قاىسمممى ئمممالىي مەكمممتە لەدىە  دىكممماىغرخ
ئوقۇۋاتقان ئوقۇالۇ ىالد ۋە ئانما ىمۇدتىمىھىغن 
بېيجىڭ ممممما خىمممممھمەۇ بىممممملەن كەلمممممگەن 
ىۇدتداشمممملىرغمىھ ۋەكىللىرغممممدغن بولممممۇ، ى 

 ە ىمممېقىن كىشمممى ئىشمممتىرا   800جەمئىمممي 
 قىلدى.

بۇ نئۋەۇ بېيجىڭدا ئېچىل ان بمۇ ئەلىشمىر 
 نەۋائىممي تەنتەنىسممى ىى ى ى ىمم  مەكممتە لەد
تەتىل قىل ان بىر  اش بولۇشى ا قادغما ى بمۇ 
قەىەد ىاالممممدۇالىلىق قىلىممممپ ئئتكەزولەشممممى 
مۇندا  بىر ئادقا كئدونەش ى   ەىدەكچىلىكى 

 بىلەن بول انىدى.
ئاىمممداى  - 5ىىمممل  - 8080بۇلتمممۇدى ىەنمممى  

جۇڭگو ئۇى ۇد كىالەسى  ئەىەبىياتى ۋە مۇقا  
ئىلمىمممي جەمئىيىتمممى ئەدومچىمممدە  ەىمممئەتلەد 

 - 8088ى  اقىرغممپى بممۇ ىىمملى ىەنممى ىى ى مم
ئاىداى بېيجىڭداى ئەلىشىر نەۋائىمي  - 80ىىل 

ىىللىقى ممى خمماتىرغلەش  990تۇالۇل انلىقى ىمم  
خەلقئممممادالىق ئىلمىممممي مۇ مممماكىمە ىى ى ممممى 



 سان - 9ژۇرنىلى                                                      « سادا » 

18 

 ئا ىممدغ انلىقى ى ۋە شممۇ مۇناەممىۋەۇ بىمملەنى
ئوتتمۇز توملمۇ  ئەلىشمىر نەۋائىمي ئەەمەدلىرى 

ېالن قىلىمدى. نەشىر قىلماقچى بول انلىقى ى ئ
 اىاجممممان ئىچىممممدەى بېيجىڭ مممما قاىتىممممپ 
كەلگەندغن كېيىنى بۇ قۇتلۇ  خۇشمخەۋەدنى 

ئوقۇالۇ ىالدالما  -مەكتىپىمىھىغكى ئوقۇتقۇ ى 
ىەتكممەزىۇ .  ەممەىمملەن بىممھ ە ئوخشاشممال 
شمماىلى ىپى قاى مما  تاشممقى لىققا  ئمممدى. شممۇ 

ئۇى ۇد ئون ئىككمى مۇقمامى » ئادغلىقتاى مەن 
ىەدەممممممى ى « قمممممماتى تېكىسممممممتلىرى تەتقى

ەئزلەۋاتقان ئۇى ۇد تىل ئەىەبىياۇ كاكۇلتېتى 
 ىىللىق ەى ىپ ئوقۇالۇ ىلىرى:  - 8009

مۇئەللىۆى بىھ بېيجىڭدا ئېچىلىدغ ان ئاشۇ مم  
خەلقئادالىق ئىلمىمي مۇ ماكىمە ىى ى ى ما جمئد 
بولممۇ،ى ەممى ىپ بمموىىچە بىممر خمماتىرغلەش 

ىە،  − ائمممممالىيىتى قىلسممممما  قانمممممدا ؟ى
 غدى.مەەلىھەۇ ەود

ىاخشممممى  ە،ى بىھمممممۇ ئممممۇ مممممئ تەدە   − 
ىاشممممقا كىر ەنلىكى مممممى  990بوۋغمىھنىمممم  

 خاتىرغلەىلىى ئەمىسەى
 قا ان خاتىرغلىسە  بولۇد؟ − 
نەۋائىي بوۋغمىھ بۇ ىۇنياالا كمئز ئا قمان  − 

كمممەنى خاتىرغلىسمممە ى -5ئاى ىممم  -8ئاشمممۇ 
 قاندا ؟

 بولىدۇ. ئەمىسەى  ەتەشتۇ . − 
قىممممھالىن  بولۇن ممممان  ە، شممممۇ. ئمممموتتە  

 ىكىرلىممم  ۋە  ەبمممدە  ئى كاەممملىق ىممماش 
ئەۋخىلىرغمىھ ئۇى ۇد كاكۇلتېتى دە مبەدلىكىگە 
ىەد ال ى كالۇ ىازىى. توالرا ئىش ىى ىاخشمى 
 ائالىيەت ى  ائمال قولالشم ى ئمئزلىرغگە بمۇدچ 

ىاخشمى » بىلىدغ ان كاكۇلتې  دە بەدلىكمى: 
ئوىال سممىلەدى بممۇ  ائممالىيەت ى بىممر ەممى ىپ 

 ى  ەتممەن كاكۇلتېم  نامىممدغن نامىمدغن ئەمە
ىە، « قىالىلى. ىاخشمى تەىيمادلىق قىلىڭمالد 

ىوليممودۇ  بەدىى ۋە ئممئزلىرى بمماش بولممۇ،ى 
 مەكتە، مەمۇدغيىتىگە ى كالۇ ىېھغمپى ئىمھغن

ئىجمممازەۇ ۋە  ائمممالىيەۇ مەىمممدانى ئېلىمممپ  -
 بەدىى. 

ئىككممى ىممەز كىشممىلى  كئلەمممدغكى بىممر 
 ئىلمىممي مۇ مماكىمە ىى ى ى ممى ئۇىۇشممتۇدۇ،ى
مۇۋە پەقىيەتلى  ئئتكەزوش ىېگەن مى ئاەمان 

بەەممى  ىېسممە ئاەممانى تە  ىېسممەى تولىمممۇ
 - 8مەشممكەل بىممر ئىمم . ئۇنىمم  ئەەممتىگە 

كەنى ىېگەن قىشملىق تەتىل ىم   - 5ئاى ى  
 ەى شممۇندا  » ىەل كى ممدغكى. قىھالى لىقتمما 

ىە، بە  ۋادقىرا، قوىۇ،ى ۋاقتى « قىالىلى! 
قممما كەلگەنمممدەى تەتىمممل قىلىمممپ ئانممما ىۇدت

  ى ئمۇدۇئانما -ئاتما قاىتىۋاتقانالدنى كئدو،ى 
تۇالقممممممانالدنى ەممممممې ى ى  ئوتى ىمممممم   -

» كئىدودوشممممىگە بەدىاشمممملىق بېممممرەلمە : 
ىاىامدغن تېلېفمون كېلىمپ قالمدى. ئانام ىم  

ىە، ئممئىگە « مىممجەزى ىممو  بولممۇ، قمما تۇ 
تىكىۋېتىمممپى قات ىشممممىدغ ان ئممماىە  ئممممازى 

  ائالىيىتىمىھ  ئ چئل بولۇ، قاخدمۇ؟
» ۇنمممدا  بولمىمممدى. ىەل ئەكسمممىچەى ئ

ئەلىشىر نەۋائىي بوۋغمىھنى  تۇالۇل ان كەنى ى 
 - 5ىىل  - 8080ىە،ى  ەتتا « ئئتكەزغمىھ 

ئاىممدا ئوقۇشممقا كىممر ەن ۋە ىېڭممىى ماكممانى 
 - ە ئاتماۋىېڭى مۇ ىم  تمە ەىلى ئانما ىمۇدۇ 
 - 8080ئانىسى ى ئەڭ ەمې ى ىپ كېتىمدغ ان 
ئئز ئىچىمگە ىىللىق ەى ىپ ئوقۇالۇ ىلىرغ ىمۇ 

ىىگىممتلەد تەتىلممدە  - ئال ممان نۇدالممۇن قىممھ
كېممۋدال  - 5ئممئىلىرغگە قاىتمىممدى. بەزغلىممرى 

ئەلىشىر نەۋائىي تۇالۇل ان كەنى تەنتەنىسمى ى 
قىلىۋېتىممپى ئانممدغن قاىتىممدغ ان بولۇشممتى. 
ىەنە بىر مۇنچەىلەنى تەتىل قىلىمپ ىەەملە، 

كېۋدال كەنىگە ئەلگمەدو،  - 5ئئىگە كېتىپى 
لممممدى. بمممما ى قېرغ دغشممممىۆ ۋە قاىتىممممپ كە

 ەخىرلەنكمممىى مانممما بمممۇ بىھنىممم  بېيجىڭمممدا 
 ئوقۇۋاتقان ئۇى ۇد  ەدزەنتلىرغمىھ!

ئىلمىممي مۇ مماكىمە ىى ى ممى بول ممانىكەنى 
ئۇنىڭمممدا ئەلىشمممىر بوۋغمىھنىممم   اىممماتى ۋە 
ئەمگەكلىممرغگە تمممالىق مەەمممىلىلەد مۇ ممماكىمە 
قىلى  ممان ۋە ئممالىي بىلىممۆ ىۇدتىممدغكى ئىلىممۆ 

ىادغتىشمممممى ا ۋە ئۇخدنىممممم   ئىگىلىرغ ىممممم 
قاىىللىقى ممما مۇىەەسمممەد بول مممۇىە  ئىلمىمممي 
ماقممالىلەد ئوقۇلۇشممى كېممرە . بىممھ بۇنىڭ مما 
ئەەمممممممتاىىدغل تەىيمممممممادلىق قىلمممممممدۇ : 

 - ئوقۇتقۇ ىالدممممممۇى ئوقۇالۇ ىالدممممممۇ بە 
بەەمممتە ماقمممالە مممماۋزۇلىرغ ى بېكىتىشممممتىى 
ئەەممتاىىدغل ئىھىغ ىممپ تەتقىقمماۇ ماقممالىلىرى 

 ىېھغشتى. 
ى بىھ بۇ  ائالىيەت ى ئانا ىۇدت ىمۇ ئئز ئاندغن 

ئىچىممگە ئال مممان كەڭ جەمئىمميەتكە ئىشمممىكى 
ىاالممدا  ئېچىممۋېتىلگەن ئومۇمخەلممق  ائممالىيىتى 
قىلماقچى بولمدۇ .  مەنكىى ئەلىشمىر ئىب مى 
الىياەمممىدىغن نەۋائىمممي  ەمممممە ئۇى ۇدنىممم  
بوۋغسى. شۇندا  ئىمكەنى  ەمممە ئۇى مۇد بمۇ 

ىاشمقا  990ي ىىل ى  بوۋغمىھ ئەلىشمىر نەۋائىم
كىمر ەن قۇتلمۇ  ىىممل ئىكەنلىكى مى بىلسممۇن 
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ىېمممدۇ . شمممۇ مۇىىغئممماىاى بىمممر تەكلىپ مممامە 
 - ئىشممملىدۇقكىى شمممۇ خىلمممدغكى تەكلىمممپ

ىەۋەت امىالدالمما ئممئدنە  بول ممۇىە . بىممھ بممۇ 
تەكلىپ مممامى ى جۇڭگمممو ئۇى مممۇد كىالەسمممى  
ئەىەبىياتى ۋە مۇقا  جەمئىيىتى دغياەىتىدغكى 

 ەد قاىسممى  مموڭ  ئەمەلممدادخدىغن تادتىممپى
الد تە رغمممر بئلەمىمممدغكى ژۇدنمممال - ېھغممم  

ئىمكمممانىڭالد » ئىلىممممدادخدالىچە تادقممماتتۇ : 
بولساى كېلىڭالدى ئۇى ۇد نەۋائىي ى  بەش ىەز 
« ىەتمى  ىېشى ا بىرلىكتە تەنمتەنە قىالىلمى 

 ىېدۇ . 
مەزكۇد ئىلمىي مۇ ماكىمە ىى ى مى ئە مەن 

ەلىشىر تادقاتقان تەكلىپ امى ى  باش بېتىگە ئ
نەۋائىي ىم   اىمماۇ ۋاقتىمدا ەممىھغل ان ەممىھما 
دەەىمى ى  باش قىسمى  ەشەدولدى. ئۇنىم  

بەىە  ئۇى ۇد مۇتە ەككۇد شمائىرى » ئاەتى ا 
 990ئەلىشممممىر نەۋائىممممي تۇالۇل انلىقى ىمممم  

« ىىللىقى مممى المممۇدۇد بىممملەن خممماتىرغلەىمىھ 
ىېمگەن خماتىرغلەش كمەنى ئىلمىمي مۇ ماكىمە 

د ەى خەنممھۇ ە ۋە ىى ى ىمم  ماۋزۇەممى ئۇى ممۇ
ئى گلىممھ ە ىېھغممق بىمملەن ىۇدۇ  ئىماللىممق 
قىلىپ بېرغلدى. ئۇنى  ئاەتى ا تەكلىپ ەمئز 
تېكىسمممتى ىېھغلمممدى. تەكلىپ امەنىممم  ئادقممما 
ىمەزغگە بولسماى ئاتماقلىق ئۇى مۇد تادغخچىسمى 
مىممرزا مممۇ ەممەى  ەىممدەد كودا ممان مىالىغمميە 

تادغخى دەشمىدغي » ىىلىى ئئزغ ى   - 8998
مەشھۇد تادغخ كىتابى ا تاشقا مئ مەد ناملىق « 

نەۋائىي ىم  » باەقاندە  قىلىپ ىېھغمۋەتكەن 
ئاتاەى ئۇى ۇد باخشمىالدغدغن ئەدىىى ئماتى ى 

 - ىەد ئەدىغمملەد‹ الىياەممۇىىغن كىچىكىمم ە›
ىەنممى ئەلىشممىر نەۋائىي ىمم  ىاىغسممى ئۇى ممۇد 
زغيالىيلىرغمدغن بولمۇ،ى ئىسممى الىياەمىدىغن 

ۇ ىېممممگەن  ممممئججە« كىچىكىمممم ە ئىممممدى 
ئەزوندغسمممى ىمممۇقىرغقى ئمممەچ خىمممل ىېھغقتممما 

بەىممە  » بېرغلممدى. ئۇنىمم  ئاەممتى ا بولسمماى 
ئۇى ۇد مۇتە ەككۇد شمائىرى ئەلىشمىر نەۋائىمي 

 - 5ئاى ىممم   - 8ىىلمممى  - 8008مىالىغممميە 
كممممەنىى قەىغمىممممي خۇداەممممان ىۆلىتى ىمممم  
 مماىتەختى  ىمممراۇ شممە رغدەى الىياەمممىدىغن 
ى كىچىكىمم ە ئىسممىملى  بىممر ئۇى ممۇد زغيالىيسمم

ئائىلىسممىدە تۇالۇل ممان. ئممۇ ئئزغ ىمم  مەشممھۇد 
» ىە: « مۇ ماكەمەتۇل لمۇالەتەىن » ئەەىرى 

تىكممى تممود  ‹ تودالمما  ەشمممە › −‹تممود›
تەلە پممۇزى ىۇقىرغقىممدغن تمماددا   −‹ تممۇد›

بولممممۇ،ى قممممۇش ئولتۇدغممممدغ ان ىاالمممما  ى 

تەلە پممممممۇزى  −‹ تممممممئد›بىلدودغممممممدۇ  
ىۇقىرغقىدغن تاددا  بولمۇ،ى ئئى ىم  تمئدغ ى 

تەلە پۇزى  ەممىمدغن  −‹ تەد›دۇ  بىلدودغ
 ېئىلى ىمم  بممۇىرۇ  ‹ تممەدمە ›تمماد بولممۇ،ى 

قاتادلىق مول  ماكىتالد «  شەكلى  ېسابلى ىدۇ
«  ئموى ئمۇ »ئادقىلىقى ئئز تىلى ى  ئۇنمدا  

ئىككىال لەۋلەشمكەن ەموزۇ  تاۋۇشمى بول مان 
ئوى ئۇى ئمئى  »ئئزبې  تىلى ئەمە ى بەلكى 

كەن ەوزۇ  بولۇ،ى جەمئىي تئۇ لەۋلەش«  ئە
تاۋۇشى باد مۇبادە  ئۇى ۇد تىلى ئىكەنلىكى ى 

ىېممگەن ئمماخىرقى «  ئې ىممق كئدەممەتكەندۇد
ىەكەن ۋە كەەكىن  ئكمە  خاداكتېرلىم  بىمر 

 ئابھا  بېرغلگەن بولدى.
ئو ۇ  كئدونە، تۇدۇ تۇكىى بىھنىم  بمۇ 
تەكلىپ امىمىھىاى قىلماقچى بول مان ئىشمىمىھى 

ىر قاداشمتىال ىەتمەكچى بول ان مۇىىغئاىىمىھ ب
بىلى گىدە  بولدغكىى ئەلىشىر نەۋائىي مىللىي 
كىملىكممممى جە ەتممممتەى  ېچقانممممدا  بىممممر 

ئەەەد ىمو ى  ەد قانمدا   - ئى تاڭلىقتىن ئىھ
بممۇىۇ  قۇەممۇدالا ىممول ىممو   - الممۇىۇ  بىممر

بول ممان مۇبممادە  ئۇى ممۇد ئى سممانىدۇد. ئممۇنى 
تونمممۇشى ئۇنىڭمممدغن تانماەممملىق بىھنىممم  

لىرغ ا ۋادغسممملىق  ەدزغمىمممھىۇد. ئۇنىممم  ئىشممم
قىلى  بولساى بىھنى  ممۇقەىىە  بمۇد ىمىھ 

 ۋە باش تادتىپ بولما  قەدزغمىھىۇد.
شمممۇندا  قىلىمممپى ئىلمىمممي مۇ مممماكىمە 
 5ىى ى ىمىھ تەكلىپ امىدا ىېميىلگەن بموىىچەى 

كېممۋدال كممەنى  ەشممتىن كېمميىن بېيجىمم   -
ۋاقتى ىەل ئە تە باشمالندى. ئالمدى بىملەنى 

كاكۇلتېتى ىممم   ئەىەبىيممماۇ -تىمممل ئۇى مممۇد 
مۇىغرىى  ىر كېسسودى ى كتود لېتىپ تموختى 
ئە ەنممدى ىۆلەۇ دە بەدلىرغمىممھىغن بول ممان 
ممممئ تەدە  ئىسمممماىىل تىلىۋالمممدى ئە ەنمممدغۆ 
مەزكممۇد ئىلمىممي مۇ مماكىمە ىى ى ممى ئە ممەن 
ئەۋەتمممممكەن تەبرغممممم  خېتى مممممى ىمممممۇقىرى 
ئى توناتسىيە بىملەن ئوقمۇ، ئمئتتى. تەبرغم  

» نممممدا : خېتى ىمممم  تولممممۇ  تېكىسممممتى مۇ
 - 5مەدكىھغممي مىللەتمملەد ئۇنىۋېرەممىتېتى 

 كېۋدال ئىلمىي مۇ اكىمە ىى ى ى دغياەىتىگە:
بەىە  مۇتە ەككۇد ئۇى ۇد شائىرى ئەلىشىر 

ىىللىقممممى  990نەۋائىممممي تۇالۇل انلىقى ىمممم  
مۇناەمممىۋغتى بىممملەن ئئتكمممەزولگەن ئىلمىمممي 

 مۇ اكىمە ىى ى ى ى قىھالىن تەبرغكلەىمەن!
ى ۇد شائىرى ئەلىشىر بەىە  مۇتە ەككۇد ئۇ

لىق نەۋائىي ئئزغ ى   اىاۇ مۇەا ىسمىدەى بماد
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تى ئە ممەن ىىممەدە  قې ى ممى ئۇى ممۇد شممېئىرغي
بې ىشمملى ان. بىممھ ئۇنىڭممدغن ئىپتىخادخنممما  
تۇدالماىمىھ. ئەلىشىر نەۋائىي شېئىرلىرى ئەى ى 
 االممدغال ىۇنيمماىا شممئ رەۇ قازان ممان بولممۇ ال 

ىمممۇ قالماەممتىنى بە ممەنكى ىەۋدغمىممھىە تېخ
نۇدلى ىپى شېئىرغيەۇ ئاەممى ىدا  ولپانمدە  
 ادخ، تۇدماقتا. ئۇنى  ئەەمەدلىرى خەلقىمىمھ 
قەلممبىگە ئودنمما، كەتممكەن. ئممۇ  ەقىقەتەنمممۇ 
ئۇى ممۇد شممېئىرغيەتى ى  باىراقممدادى. شممۇڭاى 
ىى ىن قات اشمچىلىرى ۋە بمادلىق ى ەمتالدنى  
ئۇنى  ئەەەدلىرغ ى تېخىممۇ  وڭقمۇد تەتقىمق 

ئمئدنە  قىلىمپى نەۋائىيمدە  قىلىپ ۋە ئمۇنى 
ئممممئلمە  ئەەممممەدلەدنى ئىجمممماى قىلىممممپى 
خەلقىمىھنممى ىاخشممى مەنىممۋغي ئمموزۇ  بىمملەن 

 تەمى لىشىڭالدنى ئەمىد قىلىمەن.
ئاخىرغمممداى بەىمممە  مۇتە ەككمممۇد ئۇى مممۇد 
شائىرى ئەلىشىر نەۋائىي مۇ اكىمە ىى ى ى ىم  
مۇۋە پەقىيەتلىمممم  بولۇشممممى اى مەىەنىمممميەۇ 

 ەللى ىشمممممىگە  ئىشممممملىرغمىھنى  تېخىممممممۇ
تىلەكداشممممممەن. ىولداشمممممالدنى  تېممممم ىگە 
ەممماخمەتلى ى ئمممئ ى ى  ۋە خىھمەتلىمممرغگە 
 ئۇتۇقلممۇ  تىلەىمممەن. ئىسمممائىل تىلىۋالممدى.

 «كەنى. - 9ئاى ى   - 8ىىل  - 8088
تەبرغ  خەۇ ئوقۇ، بولۇن انمداى ىى ىمن  

قات اشچىلىرى ئۇزۇن ما ەموزۇل ان  ەلمدودا  
ە بىرغمىمممھ ئالقىشممملىرى بىممملەن ەمممئىەملە  د

ئىسمممائىل تىلىۋالممدى ئە ەنممدغم ى  ئممئزلىرى 
بىمملەن  ەممم ە ە  بول انلىقى مما قادغتمما  ىممن 
ىەدغكىدغن ئۇدالۇالان  اىاجانلىق ەئىەنەشى ى 
ۋە ەمممممەمىمىي دە مىتى مممممى بىلدودوشمممممتى. 
ئادقىمممدغنى ىى ىمممن دغياەمممىتى تەدغپىمممدغن 
تەىيادخن انى بەىە  ئۇى ۇد شمائىرى ئەلىشمىر 

 ائمممالىيىتى ۋە ئىلمىمممي نەۋائىي ىممم   اىممماۇ 
ئەمگەكلىممرى ۋە ئممۇ ئىلمىممي ئەمگەكلەدنىمم  
مەملىكىتىمىممھىە تەتقىممق قىلىمم ى  ئە ممۋالى ى 
ەمممممەدەتلى   ممممماكىتالد بىممممملەن جمممممانلىق 
تەەممۋغرلەىدغ ان ئممون مى ۇتلممۇ  مەخسممۇ  
كىلىۆ ىى ىن ئە لى ىم   ۇزۇدغ ما ەمۇنۇلدى. 

 ئاندغنى ئىلمىي ماقالە ئوقۇش باشالندى.
ئەۇ ئممە تىن بەش  ەشممتىن كېمميىن ەمما

ىېمممرغم ىچە ەممما  ئىككمممى ىېمممرغۆ ەمممائەۇ 
ىاۋامالشمقان بمۇ ئىلمىمي مۇ ماكىمە ىى ى ىممداى 

 ادكىھغمممممي مىللەتممممملەد ئۇنىۋېرەمممممىتېتىدمە
ئوقۇۋاتقان ى كتودى ما ىسمتىر ئاەمپىرانتلىرى 
ۋە تولممۇ  كممۇد  ئوقۇالممۇ ىلىرىى شممۇنداقال 

بېيجڭدغكى باشقا ئىدادغدا ئىشملەۋاتقانالدنى  
ن بولمۇ، ئمون نە ەد تەتقىقماتچى ۋەكىللىرغدغ

ئئزلىرغ ىم  كممئ، تەدە لىمىلىم  قېتىرقى ىممپ 
ئەلىشمىر » ئىھىغ ى  ئاەاەمىدا تەىيادلى مان 

 - نەۋائىي ىمممممممم  ئۇى ممممممممۇد مائادغممممممممپ
مەدغپەتچىلىكىگە قوشمقان تئ پىسمى  ەققىمدە 

ى «بابۇد نەزەدغدغكى ئەلىشىر نەۋائىمي » ى «
ى ئەلىشىر نەۋائىي ى  ئانا تىل مى ئۇلۇاللىشم» 

ئەلىشممىر نەۋائىي ىمم  ئۇى ممۇد » ى « ەققىممدە 
» ى «ئەىەبىياتى ا قوشقان بەىمە  تئ پىسمى 

‹ رغنېكەد مماى ۋە شمم›ئەلىشممىر نەۋائىي ىمم  
ىاەتانى ۋە ئۇنى  تەتقىق قىلىم ى  ئە مۋالى 

نەۋائىممممممي ۋە ئۇنىمممممم  » ى « ەققىممممممدە 
نممماملىق ئەەمممىرى ‹ مەجالىسمممۇن نەكممماىىن›

ئەلىشمممممممىر نەۋائىمممممممي » ى « ەققىمممممممدە 
ىرغدغكى ئاەممتر نومىيەلى  بىلىممملەد ئەەممەدل

قاتممممادلىق ممممماۋزۇخد بىمممملەن « توالرغسممممىدا 
 ىېھغل ان ئون  اد ە ئىلمىي ماقمالە ۋە شمېئىر

الەزەللىرغ ممى ئوقممۇ، ئممئتتى. بېيجڭممدغكى  -
ىۆلەتلىمم  كۇتۇ خانمما خمماىغمىى تەتقىقمماتچى 

ىۆلەتلىمممم  »  ەل ىگمممماد ئەەممممقەد خممممانىۆ 
ائىمي كۇتۇ خانىدا ەماقلى ىۋاتقان ئەلىشمىر نەۋ

« ئەەممممممەدلىرى ۋە ئۇخدنىمممممم  قىممىتممممممى 
ماۋزۇەمممىدغكى ئىلمىمممي ماقالىسمممى ى ئوقمممۇ، 

الەداىىبممۇ  » كېلىممپى ئەلىشممىر نەۋائىي ىمم  
» ى «نەۋاىغممممرۇش شممممەبا  » ى «ەممممى ەد 

« كەۋائىدۇل كىمبەد » ۋە « بەىغئۇل ۋەەەۇ 
» تممئۇ  مموڭ ىغۋانىممدغن تەدكىمم  تا قممان 

ناملىق شماھ ئەەمىرغ ى  « خەزائى ۇل مەئانى 
» بەىمممە  بممموۋغمىھ مە ممممۇى كاشممم ەدغي ى  

)تممەدكىي تىلممالد « ىغۋانممۇ لۇالاتىمم  تممەد  
» ىغممۋانى( نمماملىق شمماھ ئەەممىرى قاتادغممدا 

ىۆلەتلى  بىرغ چى ىەدغجىلى  قوالدغلىدغ ان 
بولۇ، با اخن مانلىقى ى ئېيتقى ىمداى « ئەەەد 

ىى ىن ئە لى الۇدۇد ئىلكىمدە قىمھالىن ئمالقى  
و،  ممممموخۇ ىممممماڭراتتى.  ېقىمممممر ئابمممممدۇدەئ

قممممموش تىلچىلىمممممق »  تەكلىماكانىي ىممممم 
« تەتقىقاتى ى  ەەدكەدىغسى ئۇى ۇد نەۋائىمي 

 مماۇ  - مماۇ ممماۋزۇلۇ  ئىلمىممي ماقالىسممىمۇى 
ىاڭرغ ان  ەلدودا  ئالقىشالد بىلەن ئەزولمە، 

 …تۇدىى
بۇ ىىل باش با ادىغال بېيجڭمدا  –مانا بۇ 

 ىاڭرغ ان ئەلىشىر نەۋائىي تەنتەنىسى.
د ئەجممداىخدنى  ەمىشممە بەىممە  تئ پىكمما

 ئەەلەش خەلقىمىھنى  ئۇىۇ  ئەنئەنىسى!
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« بوۋام » ئۆزىنىڭ بوۋىسىنى 

دېيەلمەسلىك ئىمكان مەسىلىسىمۇ 
 …ياكى

  
ئى سان ئئز كئڭلىگە  مەككەن بىمر ئىشم ى 
ئاشمممممۇ ئادممممممان قىل ى ىمممممدە   ىچىممممممدە 
ئەمەلىيلەشتەدوۋالسمماى بەكممال خممۇش بولممۇ، 

» كېممۋدال  - 5قالىممدغ ان  ە ممكەن. مەزكممۇد 
بەىممە  ئۇى ممۇد مۇتە ەككممۇد شممائىرى ئەلىشممىر 

ىىللىقى ى الۇدۇد  990نەۋائىي تۇالۇل انلىقى ى  
مممماۋزۇلۇ  ئىلمىمممي « بىممملەن خممماتىرغلەىمىھ 

مۇ اكىمە ىى ى ى ى  ەندغكىمدە  ئئتكمەزو،ى 
ئالدى بىلەنى ئئزغمىھ كئ، خۇشال بولمدۇ ى 
خۇشال بولدۇقال ئەمە ى مەم ۇنلۇ  قاى ىمى ا 

ئمئزغمىھخ خۇشمال بولمۇ، »    وىا.  ئمەلدۇ
ئولتۇدماىلىى خۇشاللىقىمىھنىى شماىلىقىمىھنى 
« قېرغ داشمملىرغمىھ بىلەنمممۇ ئودتاقلىشمماىلى 

ىە، ئوىلىممممدۇ  ۋە ئممممۇ  ائالىيىتىمىھنىمممم  
جەدىمممممانى ى دەەمممممىملى  قىسمممممقا خەۋەدى 
ئومۇمىيەتلىممممم  تونۇشمممممتۇدما ۋە ئەىەبىمممممي 
ئاخبمممماداۇ شمممممەكىللىرغدە ىېھغممممپى ئانممممما 

ىھىغكى بىمر قمانچە تمود بېكەتلىمرى ۋە ىۇدتىم
الدالمما ئەۋەتتممۇ . نەتىجىممدەى ژۇدنال - ېھغمم  

بىر قمانچە خەلمق باشمقۇدالان تمود بېكەتلىمرى 
ئمېالن قىلىممپ بەدىىى ەمئىەندۇ .  ئكممەمەۇ 
ىائىرغلىرى باشقۇدالان ئاەاەلىق  ېھغتلەدىغن 
 ەقەۇ بىرەىال بىر قىسقا خەۋغرغمىھنى ئمېالن 

شمەكرى قىلمدۇ .  قىلىپ بەدىىى شۇنىڭ ىمۇ
ئەممممماى خەۋەدنىممم  ماۋزۇەمممى ۋە تېكىسمممتى 

ئۇى ممۇد مۇتە ەككممۇد شممائىرى » ئىچىممدغكى 
ىېممممگەن بىممممرغكمە « ئەلىشممممىر نەۋائىممممي 

ىېگەن ئې ىقلى ۇ ى « ئۇى ۇد » تەدكىبىدغن 
ەمممئزنى  ىقىرغۋېتىمممپى ئەلىشمممىر نەۋائىي مممى 
مىلممملەۇ تەۋەلىممم  ىمممو  ناجى سمممى قىلىمممپ 

 ۇ ى ئئكەندۇ .قوى انلىقى ا بەكال خا ا بولد
ئاىمممدا ئېچىلىمممدغ ان  - 80ئاڭلىسممما ى 

» خەلقئادالىق ىى ى  ىممۇ ئەلىشمىر نەۋائىي مى 
» ىېمەىمدغ انالدنى قات اشممتۇدۇ،ى « ئۇى مۇد 
ىېگەزمە  ئا مادمى . نمېمە ىەىلمى « ئۇى ۇد 

ئەمممدى؟ ئەلىشممىر نەۋائىي ممى بىممھ بە ممەنكى 
ئۇى ۇدخد ئئزغمىھ ە تالىشىپ ىاكى  ەۋغسىمىھ 

ىەۋالمىممدۇ . بەلكممىى « ئۇى ممۇد » كېلىممپ 
ىىممل بممۇدۇن ىېھغل ممان مەشممھۇد  980مۇنممدغن 

نىمم  « تممادغخى دەشممىدغي » تممادغخ كىتممابى 
ئمما تودى مىممرزا  ەىممدەد كودا ممان كاشمم ەدغي 
شمممۇندا  ىېمممگەنى بەش ئەەمممىرىغن بۇىمممان 

 ە  دا  »  ەتكەل جا اندغكى ئىلىۆ ئە لى 
ىېممگەن.  ممالبۇكىى مېمم ىڭچەى بە ممەنكى « 

ىۇنياەمممىداى  ەد قانمممدا  بىمممر مەىەنىممميەۇ 
مىللەۇ ۋە بىر قەۋ  خەلقى ئە ەن ئېيتقانمداى 

ىېيەلمەەملى  « بوۋا  » ئئزغ ى  بوۋغسى ى 
ىمماكى ىېمەەمملى   ېچقانممدا  بىممر ئىمكممان 
مەەىلىسى ئەمە ى بەلكى ئى سمانىي ۋغجمدان 

 مەەىلىسىى خاخ !
بىھنى  ئەقىمدغمىھ ەى  ەقىمقەۇ بەزغمدە  

 ىشممممكە  – ئېگىلىممممپى  ەكلەنممممە،ى بىممممھە
خادلى ىممممپ قالسممممىمۇى  ەد ىھمممممۇ ەممممۇنۇ، 
كەتمەىدۇ ئاىاققىي جە ەتتە. شۇڭاى قېيىدا، 
ئولتۇدمىدۇ . باد ئىمكانلىرغمىھىغن تەزوتسمىھ 
 اىمممدغلى ىپى ىەنە ئمممئز  ائمممالىيەتلىرغمىھنى 

 - 9ئاى ىممم   - 0قىلىمممپ تمممۇدىۇ . مۇشمممۇ 
ى كماكۇلتېتى ئەىەبىيمات -تىمل كەنىى ئۇى ۇد 

شمىسممممممى تەدغپىممممممدغن ئوقۇالممممممۇ ىالد ئۇىۇ
بەىمە  ئۇى مۇد مۇتە ەككمۇد » ئۇىۇشتۇدۇل ان 

 990شائىرى ئەلىشىر نەۋائىي تۇالۇل انلىقى ى  
نەەممممىر  - ىىللىقى ممممى قۇتلممممۇقالش شممممېئىر

« ىېكالماتسمممممىيە قىلىممممم  مۇەابىقىسمممممى 
ئئتكەزولممدى. بممۇ  ائممالىيەتتەى ئاەاەممى  ەن 
ەى ىپ ئوقۇالمۇ ىلىرى ئىچىمدغكى ئەىەبىيماۇ 

مەىمدان  -نۇقتىلىمق ەمە  ە   ەۋەەكادلىرغ ا
بېرغلدى. ئىككى ىېرغۆ ەائەۇ ىاۋامالشقان بۇ 
خمممماتىرغلەش  ائالىيىتىممممدەى ئەۋخىلىرغمىممممھ 
ئئزلىرغ ىممم  بممموۋغمىھ ئەلىشمممىر نەۋائىي ىممم  
ئممئدنە   اىمماتى ۋە ئممئلمە  ئەمگەكلىرغ ممى 

 - قمماىىللىق بىمملەن مەى ىمميەلە، ىازالممان بىممر
اد بىرغمدغن مەنىمد - بىرغدغن دەڭمداد ۋە بىمر

شممېئىر ۋە نەەممىرلىرغ ى مەالممرۇد ئى توناتسممىيە 
بىمملەن ئوقممۇ،ى ئمما  بالممدا  ئېتىل انممدە  

 قوىىۋەتتىلەد! 
مەن بۇ ىەد ەى شۇ قېتىملىق  ائمالىيەتتەى 

ىىللىمممق ەمممى ىپى    - 8005كممماكۇلتېتىمىھ 
ئوقۇالۇ ىسى ئالىمجان تموختى ئمئزى ئا اڭ ما 
ەممېلىپى ىۇتمماد بىمملەن ئوقۇالممان بىممر لەۋەن 

ېكىسمممتى ى ئەىممم ەن كئ مممەدو، ناخشمممى ى  ت
قوىمممممدۇ .  ۇزۇدخن اىسمممممىھلەدى ىغلمممممكەش 

 قېرغ داشلىرغۆى 
 

 ئۇى ۇد نەۋائىي
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 )ناخشا تېكىستى(

 
 990)ئەلىشىر نەۋائىي تەۋەللۇتى ى  

 ىىللىقى ا ئاتا،(
 

 مىالىغيە بىر مى  تئۇ ىەز قىرغق بىرىەى
 خۇداەان ى   اىتەختى  ىراۇ شە رغدە.

 ىر نەۋائىيى كئز ئا تى ىۇنياالا ئەلىش
 الىياەۇىىغن ئىسىملى  ئۇى ۇد ئئىىدە.

 
 خ،  ە، ئەمە  بۇ ئئزغمىھ ە ىەۋال انى
 جا ان تونۇ  ئې ىق  ئججەۇ ئاەاەى بادى

 زەد نامى ىى (1«)تادغخى دەشىدغي» ىەىدۇ 
 ىە، ئىمھاەى باد.« دا انمىرزا  ەىدەد كو» 
 

 نەقراۇ:
 نەۋائىيى نەۋائىيى ئىى ئۇى ۇد نەۋائىيى

 دنى  بولماالا  ەاڭا ىەۋاىى! باشقىال
 

 ( ى2«)مۇ اكەمەتۇل لۇالەتەىن » ئۇنىڭسىھمۇ 
 شا ىدلىقتا بەجاىىكى ئابىدە تاش. 

 شەد لەنگەن تئۇ لەۋلەشكەن ەوزۇ  تاۋۇشى
 نەۋائىي ى  كىملىكىگە بولۇ، قانداش.

 
 

 ئەلىشىر ئىب ى الىياەۇىىغن نەۋائىيى 
 ئىپتىخادلىق بوۋغسىدۇد ئۇى ۇدخدنى  ى

 مىرا  ئەمگەكلىرى ئالەمشۇمۇل. بەىە 
 خەزغ ىسى جەەۇد د  ى ئەۋخىخدنى .

 
 نەقراۇ:

 نەۋائىيى نەۋائىيى ئىى ئۇى ۇد نەۋائىيى
 ەاڭا ىغلدغن مۇجەەسە  ئەل ى  ىۇئاىى!

 
 ئىھا اۇ: 

ىىلىى مىرزا  ەىدەد  - 8998( مىالىغيە 1)
كودا ان تەدغپىدغن ىېھغل ان مەشھۇد تادغخ 

ئەلىشممىر نەۋائىي ىمم  » ئۇنىڭممدا:  كىتممابى.
ىاىغسمممى ئۇى مممۇد زغيالىلىرغمممدغن بولمممۇ،ى 

ىەد ‹ الىياەممۇىىغن كىچىكىممم ە›ئىسمممى ى 
 ىېيىلگەن.« ئەدىغلەد 

( بەىە  ئۇى ۇد مۇتە ەككمۇد شمائىرى 8)
ىىمل  - 8055ئەلىشىر نەۋائىمي تەدغپىمدغن 

ىېھغل ممان مەشممھۇد تىلشۇناەمملىق ئەەممىرى. 
» ئۇنىڭداى ئەلىشىر نەۋائىي تىلى ى   ەقەۇ 

ئىككىال لەۋلەشكەن ەوزۇ  تاۋۇشى « ئوى ئۇ 
ئوى ئمۇ » باد ئئزبې  تىلى ئەمە ى بەلكى 

بولۇ، ەا  تئۇ لەۋلەشكەن ەوزۇ  « ئئى ئە 
تاۋۇشى بول ان ئۇى ۇد تىلى ئىكەنلىكى ئې ىق 

 قەى  قىلى  اندۇد.
 
 لى بېيجى .ېئا ر - 5ىىل  - 8088 
 

 (8009) خانقىھ مەتتوختى ى:كوددېكتود
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 (8005) ئۇى ۇدغي ئابدۇخالىق ئابدۇۋاىى 
 

 ناىامەۇ  ەكمىگىن ىادغۆى ەەن ئە ەن ەازلى اد تادغۆى
 ىازغمدا ىاالسىمۇ قادغۆى  ىداىۇد  ەممە جان بادغۆ.

  ۇمان قىلما ەئىگەنەمدغنى قۇىاش ىالقۇن كئىگەنەمدغنى
 ىېمە ۋاىىۆ.… « نئئ ەدمىكى» ئئلگى ىۆ خو، ئئ كى ىمدغنى 

 ئۇدالانداى  اقماقىدا تەن ىودۇالانداى… « ئاھ»  ى ان  ېكىپ 
 … «ىۇتما بېلىقى تۇتما ئا ىۆ» تىلىكىم ى ەودغ انداى 

 خىيال ىە،ى - ىە،ى كىۆ ىەىدغكىن خا «  ئلىدە  ەل ئەنمە  » 
 ى ەۇالۇدغمەن ەېپىپ قانىۆ.«تەدغڭ ى ەە، » ىېسەڭ ئە ەد 

 تۇدى ىەنە ئا سا ى ىەنە ىا تۇدىقات -  ەمبەللىرغ  قاتمۇ
 ى تىلەمچىگە تەڭداش نامىۆ.«شامال تىلە، ئا تۇد » ىېدى 

 نا ان ئۇخال،  ەشە  كىرەەڭى نازغ  بىلەن ماڭا كەلسەڭى
 ى كئكسەمدە قول قىلىپ تازغۆ.«مې ى  ئە ەن ئئلسەڭ » ىېسەڭ 

 كە تە تەنھا ىەدەد ەاىە ى  ېي بولمىدى ماڭا ئاىە ى
 دىلى  ئاىە ى ئالماەتى ال مې ى  دازغۆ.قىلىپ قوىدۇڭ ىە

 ئېيتىپ ئوتلۇ  شۇ كەىەم ىى  ئد ىلەىمەن مەن ئئىەڭ ىى
 ەەن بەدمىگەچى ىا ئەنەڭ ىى كەتمە   ېلىپ ىەدىو  ەازغۆ.

 ەەنچەن كەلگەن بولسا  كېرە ى ئىشقى  بىلەن ەوقاد ىەدە ى
 ەەن ئادمانىۆى مەنچە  تېرە ى ەەنسىھ ماڭا نېمە خزغۆ؟

 لە، ەەن  الىم اى بولۇشقانچە  ە  زالىم اىكئدو، كە
 ەېپىپ كەلدغ  تۇز ىادام اى ئەلە ى خىيالى الەمدۇد باشىۆ.
 قا ان كئدىو  شۇندغن تادتىپى بۇ ىەلكەمگە تاال ى ئادتىپى
  ئلدە قوىدۇڭى لەۋ ىالىتىپى نەىە قوىدۇڭى ئەەۇ ىاىغۆ.

 كەلمە  كەتتى  نە ە ىەتتى ى نە ئە ەنكىن مەندغن كە تى ؟
 ۇى ۇدۇڭ ى نېمە قىل ىنى كئزو  ىولداى بەلدە ەا ىۆ.ئ

 
 (8002نۇد ): توختىقادى مۇ ەددغرى

 (8005) نىياز دكوددېكتودى: شەمشىقەمە  
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 )زغيادەۇ خاتىرغسى(

 (8002ئاىگەزەل شا ئئمەد ) (8002) تۇدىى زۇلخۇماد
انا تىلىمىزنىڭ نەپىس ئۈنچىلىرى بىلەن بېزەلگەن گۆھەر − مول مەزمۇنغا ئىگە، تۇرمۇش چىنلىقى ۋە تارىخىيلىقى كۈچلۈك، گۈزەل ئ

ئاسپىرانت بىلەن تاساددىپىي پۇرسەتتە تونۇشۇپ قالدۇق. ئۇنىڭ  دوكتورئۇيغۇر درامىلىرىنى تەتقىق قىلىۋاتقان مەكتىپىمىزدىكى بىر چەتئەللىك 
چۈنكى، ئۇيغۇر درامىلىرى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان  ئۇيغۇر درامىلىرىنى تەتقىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، بەكمۇ ھەيران قالدۇق.

 ئۆز مىللىتىمىز تەتقىقاتچىلىرىمىزمۇ يوق دېيەرلىك بولغاچقا، چەتئەللىكلەرنىڭ بارلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدۇق. بىز مۇشۇ چاغقىچە
يتتۇق. بىزدە دراماتورگالر بار بولسىمۇ، لېكىن، تەتقىق ئۇيغۇرالرنىڭ سەھنە ئەسەرلىرىنى مەخسۇس تەتقىق قىلىۋاتقان بىرەرسىنى بىلمە

نېمە ئۈچۈن  »قىلىدىغانالر كۆپ بولمىغاچقا، ئۇيغۇر تىياتىرلىرى ھەققىدە تەتقىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ تەتقىقاتچى بىزنى بەكال قىزىقتۇردى. 
ەمدە، كىشىلەرنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن تىياتىرالرنى بىز مۇشۇ نۇقتىغا بولغان قىزىقىش ھ«  ئۇيغۇر تىياتىرىغا قىزىقىپ قالدىكىنە؟

يەنە بىر قېتىم ئەسلىتىش مەقسىتىدە بۇ تەتقىقاتچىنى زىيارەت قىلدۇق. زىيارەت ئوبيېكتىمىز ـــ رەسۇل، ئەسلى ئىسمى رونالد گىلىيام 
ئاسپىرانتى. ئۇنىڭ تەلىپى بىلەن سۆھبەت ئۇيغۇر  وكتوردبولۇپ، ئامېرىكىنىڭ ھاۋاي شىتاتىدىن، ھاۋاي شىتاتى ئىندىئانا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

 تىلىدا، بەزىدە ئۆزئارا چۈشىنىشمىگەن ئەھۋالدا ئىنگلىز تىلدا ئېلىپ بېرىلدى. 
ئەەسماخمۇئەلەىكۇ ى  زغيادەۇ قىل مۇ ىالد:

دەەممممۇلى ئالممممدى بىمممملەن ەممممىھ بىمممملەن 
تونۇشمممقانلىقىمىھىغن نا ممماىىتى خۇشمممالمىھ. 

 مممۇد تىيممماتىرى ەمممىھنى  مەكتىپىمىمممھىە ئۇى
ئئ ى ىۋاتقمممانلىقىڭىھنى ئممماڭال،ى قىمممھغقى  
ئىلكىدە ەىھنى بۇ قېتىمقى زغيادەتكە تەكلىپ 
قىلدۇ . زغيمادغتىمىھنى قوبمۇل قىل ى ىڭىھالما 

 دە مەۇ. 
ۋەئەلەىكۇ  ئەەساخ ى مەنمۇ ەىلەد  دەەۇل:

بىملەن تونۇشمقانلىقىمدغن نا ماىىتى خۇشمالى 
شممممممممۇندا ى مەن ئۇى ممممممممۇد تىيمممممممماتىرى 

 ۋاتىمەن. ئئ ى ى
ئەمىسممە ەممئ بىتىمىھنى باشممال،  :ەمموئال 

ئۇى ۇد ى ى ىاخشمى  ئاڭلىشىمىھ ەى كەتسە .
ەئزلەىدغكەنسممىھى ئوقۇشمم ى  ە  ىېھغشمم ىمۇ 

قا انمممدغن باشمممال،  بىلىدغكەنسمممىھى ەمممىھ
 ئۇى ۇد ە ئئ ى ىش ى باشلى ان؟ 

مەن ئۇى مممممۇد ە ئئ ى ىشممممم ى  دەەمممممۇل:
باشلى ىلى ئەچ ىىمل بولمدىى بىرغ چمى ىىلمى 

مېرغكى ى   اۋاىدا بىر ئۇى مۇد ى ەمتۇمدغن ئا
ئئ ەنمممدغۆى ئىككى چمممى ىىلمممى ئەدومچىمممدە 
ئئ ەنممممدغۆى ئممممە ى چى ىىلممممى بېيجىڭممممدا 
ئئ ى ىممۋاتىمەن.  ممازغر ئوقۇشمم ىى ىېھغشمم ى 
بىلىمممەنى ئمماڭال،  ەشممى ەلەىمەنى لممېكىن 

ەممئزلەش ئىقتىممدادغۆ ەممەل تممئۋەنى شمممۇڭا 
مەخسمممۇ  ئۇى مممۇد تىلمممى  ىرامماتىكىسمممى 

  ى ىۋاتىمەن. ىەدەى ى ئئ
شممۇ تا تمما بىممھ قىھغقىۋاتقممان بىممر  :ەموئال 

ەمممىھ نېمىشمممقا ئۇى مممۇد  »مەەمممىلەى ىەنمممى 
ىېگەن تېما «  تىياتىرغ ى تالال، ئئ ەندغڭىھ؟

 ئەەتىدە ەئزلە، بەدەىڭىھ قاندا ؟ 
ئوتتمممۇدا ئاەمممىيا  »ئامېرغكىمممدا  دەەمممۇل:

باد. بمۇ تەتقىقماۇ ئودنىمدا «  تەتقىقاۇ ئودنى
تممى تەتقىممق ىىمم  مەىەنىيتممەدكىي مىللەتلەدن

قىلى ىدۇ. بۇ تەتقىقاۇ ماتېرغيماللىرى ئىچىمدە 
ئوتتممۇدا ئاەممىياىغكى مىللەتلەدنىمم  تىيمماتىرى 
 ەققىدە ىېھغل ان ماتېرغيمال بە  ئمازى شمۇڭا 
ئامېرغكىممدغكى نۇدالممۇن ئالىمالدنىمم  ئۇى ممۇد 
تىيمماتىر ىلىقى  ەققىممدە بىلىممدغ ى ىمۇ ئمماز. 

  ېمممممەەممممىلەنى ئوتتممممۇدا ئاەممممىياىا ئئزب
ىدامىلىمممرىى ئۇى مممۇد ىدامىلىمممرى بممماد. مەن 
بۇخدىغن ئۇى ۇد تىياتىرغ ىى بولۇ ممۇ ئۇى مۇد 
ىدامىلىرغ ممى ئئ ى ىشمم ى تاللىممدغۆ.  ممەنكى 
ئۇى ممممۇد ئەىەبىيمممماتى دۇ  ئەىەبىيمممماتى ۋە 
ىاۋد  ا ئەىەبىياتلىرغ ى  تەەىرغگە ئۇ رغ ان 
 ە  ئئزغگە خا  مىللىي ئاخ ىمدغلىكلەد ىمۇ 

ا نۇدالۇن ناىغر تىياتىرخد بماد ئىگە. ئۇى ۇدخدى
ئىكەنى  وقۇ  تەتقىق قىلىم  كېمرە ى ىە، 
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قادغدغۆ. ئامېرغكىدغكى ئالىمالد ئۇى ۇدخدنىم  
مەشرە،ى ئۇى ۇد ئون ئىككى مۇقا  ىېگەندە  
ەەنئەۇ ىۇدىانىلىرغ ى بىلىدۇ. لېكىن ئۇى ۇد 
ىدامىلىرغ ممى بىلمەىممدۇى  ەد ە خېلممى كممئ، 

 مممۇد ىدامىلىمممرى ئۇى مممۇد ىدامممماتود الد ۋە ئۇى
 ەققىمممدە ىېھغل مممان ماتېرغيمممالالد بولسمممىمۇى 
لمممېكىنى بمممۇخدىغن ئى گلىھ ى ممما تەدجىممممە 
قىلى  انلىرى بە  ئازى ئۇى ۇدخدنى  تىياتىرى 
 ەققىدە ىېھغل ان ەىستېمىلىق بىر ئى گلىھ ە 
كىتممابىمۇ ىممو . مەن ئۇى ممۇد تىلى ممى ئۇى ممۇد 
تىيمماتىرلىرغ ى ئممئ ى ى ى شممۇنداقال ئۇى ممۇد 

ىممممدغكى ئۇى ممممۇد تىياتىرلىرغ مممما ىائىممممر تىل
كىتممابالدنى ئى گلىھ ى مما تەدجىمممە قىلىممپى 
 ەتممممئەل تەتقىقاتچىلىرغ مممما بممممۇ  ممممئ ەدنى 
 تونۇشتۇدەا ى ىېگەن ئەمىدتە ئئ ى ىۋاتىمەن. 

ەممىھ ئىلگىممرى قاىسممى كەەممىپ ى  ەمموئال:
 ئئ ەنگەن؟ 

مەن ئىلگىمممممممرى  ەتمممممممئەل  دەەمممممممۇل:
ڭدا تىياتىرلىرغ ى ئئ ەنگەنى كېيىن شمىياڭگا

و تىلممى ئئ ەنگەنممدغن كېمميىنى جۇڭگمم خەنممھۇ
لىق ما ىسمممممتىرتىيمممماتىرلىرغ ى ئئ ەنممممدغۆ. 

ماقممالەم ى ئى گلىممھ تىلممى ۋە خەنممھۇ تىلىممدا 
ىازالممان ئىممدغۆ.  ممازغر ئۇى ممۇد تىيمماتىرلىرغ ى 
ئئ ى ىممممۋاتىمەن. شممممۇڭا مەن ئئ ەنگەنممممدە 
 ەممى ممممى ەېلىشممممتۇدۇ، ئممممئ ى ىمەن. مەن 

خىممممۇ ئمممئ ى ى  بىلەنمممال قالمممما ى ىەنە تې
  وڭقۇدخ، قازماقچىمەن. 

بىممھىە تىيمماتىرى ىداممماى ئممو ىراخد  ەمموئال:
ئې ىق ئاىرغل انى  ەممىسمى ئماىرغۆ تمەد ىە، 
قادغلىدۇى  ەتئەلدە بۇ تەدلەد ئاىرغل انمۇ؟ بۇ 

  ەقتە ئازدا  ەئزلە، بەدەىڭىھ؟ 
شممۇندا ى ئۇى ممۇدخدىا تىيمماتىرى  دەەممۇل:

رى ىداماى ئمو ىرا ىېگەنمدە  ەمە  ە ئەەمەدلى
ئاىرغل ان ئىكەن. تىياتىر − بمادلىق ەمە  ە 
ئەەممەدلىرغ ى  ئومۇمالشممتۇدۇلۇ، ئاتىلىشممىى 
ئو ىرا − مۇزغكىلىق ەە  ە ئەەىرى بولمۇ،ى 
ئۇەسمممۇل ۋە  ەدغمممكەۇى شمممۇنداقال كمممئ رە  

ۋى مەزمممممۇن ى ەناخشمممما ئممممادقىلىق ئىممممدغي
ئىپاىغلەىمممدۇ. ئۇى مممۇد تىياتىرلىرغمممدغن ئەڭ 

ئو ىراەى. بمۇ «   ەلەمخان »ىاقتۇدغدغ ى ىۆ 
ئو ىرا  ەقىقەتەن مۇۋە پەقىيەتلى  ئوى ال ان. 
ىدامممما مممممم ئۇەسمممۇلى  ەدغمممكەۇ ۋە ناخشممما 
ئود انى  بىرلەشمتەدولگەن ەمە  ە ئەەمىرى. 
 »بۇجە ەتتە  ەممىمىھ ە تونۇشملۇ  بول مان 

ىدامىسممى ئەڭ ىاڭلىممقى لممېكىنى «  الممۇنچە 

 ەتئەلدە بۇنمدا  ئې ىمق ئاىرغلمى مان. ىدامما 
 ە ئەەەدلىرغ ى  ئومۇمالشتۇدۇلۇ، بادلىق ەە 

ئاتىلىشممىدغن ئىبممادەۇ. مەن ئەڭ ئاەاەمملىقى 
ئۇى ۇد ىدامىلىرغ ى تەتقىق قىلىشم ى مەقسمەۇ 
قىلدغۆ. بۇ ەا ە  ەتكەنمدغن كېميىن ئانمدغن 
باشقا تېمىالدنى تۇتۇ،ى ئاخىرغدا بىمر  ەتمەن 
ئۇى ممممۇد ەممممە  ە ئەەممممەدلىرغ ى تەتقىمممممق 

 قىلماقچىمەن. 
تىيماتىرلىرغ ى قانمدا   ەىھ ئۇى ۇد ەوئال:

 ئاخ ىدغلىككە ئىگەى ىە، قاداىسىھ؟ 
: تىياتىر ممم ەە  ىدە ئوى ىلىدغ انى دەەۇل

ئۇەسۇلى ناخشاى  ەدغمكەۇ بىرلەشمتەدولگەن 
ئۇنىۋېرەاللىققا ئىگە ەەنئەۇ بولمۇ،ى ئۇى مۇد 
تىياتىرغممممممدا ەممممممئزلى ىۋاتقان ۋەقەلىمممممم  
ئۇى ۇدخدنى  تادغخىدا بولۇ، ئئتكەن تادغخىي 

قەلەدىغن ئىبادەۇ. ىدامما ئادتىسمىلىرغدغكى ۋە
ئۇەسۇلى ناخشاى  ەدغمكەۇى جمانلىق  ىمرا  
ئىپاىغسى قاتادلىقالد شمۇ مىلملەۇ كىشمىلىرغگە 

 تمۇدۇشى كىميىۆ - ۋەكىللى  قىلساى ىمەدوش
 - كېچە  قاتادلىقالد شۇ مىللەت ىم  ئمئد، -

ئاىغتى ۋە مەىەنىيىتىگە ۋەكىللى  قىلىدۇ. ئۇ 
ىەنىيەت ىمم  ىەكسمممە  ەممەنئەۇى تمممادغخى مە

ىەدغجىمممممدە ئىخچممممما  ۋە ئەڭ مەدكەزلىممممم  
ئىپاىغلى ىشمممى بولمممۇ،  ېسمممابلى ىدۇ. بمممۇخد 
ئۇى مۇد تىياتىرلىرغمدا كئدونەدلىم   المدا ئمئز 

 ئىپاىغسى ى تا قان. 
ەمممىھ ئۇى مممۇد ىدامممماتود الدىغن  ەممموئال:

 كىملەدنى بىلىسىھ؟
: ىدامممما ىازالۇ ىلىرغمممدغن زۇنمممۇن دەەمممۇل

تەللىپى تۇدەۇن ىۇنمۇ  قاىغرىى لۇتپۇلال مۇ
قاتادلىقالدنى بىلىمەن. ئادتىسالدىغن  ەلبا اد 
 ممامۇت ى بىلىممممەنى دە ممبەدلەدىغن ئمممابلەۇ 
ئابدۇدېشمممى  )ئممما تونۇ  داىون ىممم  ەمممابىق 
دەئىسمممىى تىيممماتىرنى ىى ىممم ى تمممو الشى 
ئىشلەش خىھمەتلىرغ مى تەشمكىللىگەن( نىم  
ئۇى ممممۇد تىياتىرلىرغ مممما ئاخ ىممممدە كئڭممممەل 

 ى بىلىمەن. بئلگەنلىكى 
 ازغرالا قەىەد قاىسمى تىيماتىرخدنى  ەوئال:
 كئدىغڭىھ؟ 
«  نەەىرىغن ئە ەنمدى قەىەدىە » دەەۇل:

نمماملىق ەممېرغ  تىيمماتىرنى كممئدىو . ئەمممماى 
تىلى خەنھۇ ە بول ا قاى بۇ تىياتىرىا ئۇى مۇد 
تىياتىرلىرغ ىمم  ئاخ ىممدغلىكى ئىپمماىغلەنمە  

 الېرغپ »قا تۇ. ئۇنىڭدغن باشقاى مەندە ىەنە 
قاتممممادلىق «   ەلەمخممممان »ى « ەممممەنە  –
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 تىياتىرخدنى   ىالەتى كىلىرى باد. 
ەمممممىھنىڭچە  مممممازغر ئۇى مممممۇد  ەممممموئال:

 تىياتىرغ ى  تەدەققىياۇ ئە ۋالى قاندا ؟ 
بمۇدۇن ئۇى مۇدخدىا تىيماتىر خېلمى  دەەۇل:

تەدەققىي قىل ان بولۇ،ى خېلى كئ، ئەەەدلەد 
لىرغمۇ خېلى بادلىققا كەلگەن ۋە تىياتىر ئادتىس

كئ، بول ان ئىكەن. لېكىنى  مازغر تىياتىرالما 
كئڭمممەل بئلمممەش ىېتەدلىممم  بولماىۋاتىمممدۇى 
ئۇى مممۇدخد  ەد ە تىيممماتىرنى ىاقتۇدەمممىمۇى 
لېكىن كئ، ەانلىق ئۇى ۇدخدنى  ئىقتىسماىغي 
شممادائىتى ى  ىمماد بەدمەەمملىكىى تىياتىرنىمم  
بممممېلەۇ با اەممممى ى  نا مممماىىتى قىممممممەۇ 

ق ەممەۋەبلەد تە ەىلىممدغن بول ممانلىقى قاتممادلى
تىيمماتىرنى كئدغممدغ ان ئمماىە  قالماىۋاتىممدۇ. 
 ئكەمەۇ تەدە تى مۇ بۇ تېمى ا بول ان كئڭەل 
بئلمممممەش ىېگەنمممممدە  ىېتەدلىممممم  ئەمە . 
شۇڭالشممقاى  ممازغرقى ئۇى ممۇد تىيمماتىر ىلىقى 
خەتەدلىمم  بىممر باەممقۇ تا تۇدۇۋاتىممدۇى ىە، 

 قاداىمەن. 
ئۇى مممممۇد تىياتىر ىلىقى ىممممم   ەممممموئال:

 دەققىياۇ ئىستىقبالى ا قاندا  قاداىسىھ؟تە
: بىمر مىللەت ىم  ىوقماتقى ى قمانچە دەەۇل

كممئ، بولسمماى ئممۇنى قوالداشممقا ئى تىلىشممىمۇ 
شۇنچە كە لە  بولىدۇ. مەن ئاتاقلىق ئادتىن 
 ەلبا اد  امۇت ى زغيادەۇ قىل انداى ئۇ ماڭما: 

 ەد ە  ممازغر بممۇ ەمما ەىغكى تەتقىقمماۇ ۋە  »
لمىسممىمۇى لممېكىن بەش تەتقىقمماتچىالد ئمماز بو

ىىلممدغن كېمميىن بممۇ  ەقممتە تەتقىقمماۇ ئېلىممپ 
بادغمممدغ ان تەتقىقممماتچىالد ۋە ئادتىسمممالدنى  

ىېگەنىمدىى «  كئ ىيىدغ انلىقى ا ئىشمى ىمەن
ئۇنىممممم  ەمممممئزى  ەقىمممممقەتەن ئممممماىەم ى 
ئەمىدلەندودغممدۇى مەنمممۇ شممۇندا  قمماداىمەن. 
 ەد ەى بممۇ ەمما ە بىممر مەز ىممل ىېتەدلىمم  

غشممەلمىگەن بولسممىمۇى كئڭممەل بئلەشممكە ئېر
خەلق  وقۇ  بۇ ەەنئەت ى  قەىدغگە ىېتىدۇى 
 ە  قاىتىممممممدغن قىممممممھغقى  كەىپىيمممممماتى 

 كئتەدولىدۇى ىە، قاداىمەن. 
ەىھ ئۇى مۇد تىيماتىرغ ى ئمئ ى ى   ەوئال:

 جەدىانىدا قاندا  مەەىلىلەد ە ىولۇقتىڭىھ؟
مەن  ممازغر بېيجىڭممدا تۇدۇۋاتقممان  دەەممۇل:

ىتىمەن. ئۇى مۇدخد بول ا قاى خەنھۇ ى ى ئىشل
بىلەن ئۇ رغشىشمىۆ بە  ئماز. شمۇڭاى مې ىم  

تىلمممممى ەمممممەۋغيە  بادالانسمممممېرى  ئۇى مممممۇد
تئۋەنلەۋاتىمممدۇ. كمممئ،  مممالالدىا ئۇى مممۇد ە 
ەئزلەش ى مەشىق قىلىمەن. شۇڭاى ئۇى مۇدخد 

بىلەن كئ رە   اداڭالشسا ى ىە، ئموىالىمەن. 
ىەنە مې ى  ئۇى ۇد تمادغخى ى ئئ ەنگمە  بمادى 

ادغخىي كىتابالدالما ئېھتىيمماجلىق. شمۇڭا مەن تمم
ىىلالد ئەترا ىمدا ئۇى مۇد  - 8500ىەنە بىرىى 

تىيممماتىرى  ەققىمممدە بىمممر كىتممما  ىېھغل مممان 
بولممۇ،ى مەن شمممۇ كىتممماب ى ئىمممھىەۋاتىمەنى 
لېكىنى  ازغرالىچە تا المىدغۆ. نئۋەتتىكى ئەڭ 
 ممموڭ قىيى چىلىمممق مۇشمممۇ ئىككمممى ئىممم  

 بولۇۋاتىدۇ. 
انمممدا  بىمممھىغن كەتىمممدغ ان ق ەممموئال:

 ئەمىدغڭىھ باد ؟
تىيمماتىر بىممر مىلمملەۇ تادغخى ىمم   دەەممۇل:

ەممە  ىدە ئىپاىغلى ىشممى بولممۇ،ى ئممۇ جممانلىق 
تادغخىي  اكىتتىن ئىبادەۇ. تىياتىرالما كئڭمەل 
بئلگەنلىممم  بىمممر مىللەت ىممم  مەىەنىيىمممتىگە 
كئڭمممەل بئلگەنلىممم  بولمممۇ،  ىسمممابلى ىدۇ. 
ئۇى ممۇدخدىا تىيمماتىر بممۇدۇن خېلممى تەدەققىممي 

 ە  خېلى كئ، ئەەمەدلەد ىېھغل مانى  قىل ان
تاشملى ىپ قېلىۋاتىمدۇ. ئە ەد  ژانىمر ازغر بۇ 

ىداممى ى تاشلىۋەتسە ى مىللەت ىم  تمادغخ ۋە 
مەىەنىيىتى مى تاشمملىۋەتكەن بمولىمىھ. مې ىمم  
ئەمىمممممدغۆ ئۇى ۇدخدنىممممم  بمممممۇ تمممممادغخ ى 
تاشلىۋەتمەەلىكى ىى بۇ  ەقمتە تېخىممۇ كمئ، 

ى ى  ە  تەتقىقاتالدنىمممم  مەىممممدان ا كېلىشمممم
كممئ لىگەن ئۇى ممۇد تىيمماتىرى ۋادغسمملىرغ ى ى 
 تەتقىقاتچىلىرغ ى   ىقىشى ى ئەمىد قىلىمەن. 

 
ەممممئ بەۇ ئاخىرغممممداى بىممممھ دەەممممۇل ى  
قىممەتلى  ۋاقتى ى  ىقىرغمپ ەمئ بىتىمىھ ە 
قات ىشىپ بەد ى ىگە ىەنە بىر قېتىۆ دە ممەۇ 
ئېيتتۇ . ئۇنىم  بۇنمدغن كېيى كمى تەتقىقماۇ 

تۇدمۇشمممى ا خۇشممماللىق  ئىشممملىرغ ا ئۇتمممۇ ى
 تىلە،ى ئۇنى  بىلەن خوشالشتۇ . 

ئانىمىھ بىھنى  - كىچى  ۋاقىتلىرغمىھىا ئاتا
 الممۇنچە » ى «  ەلەمخمان »تىياتىرخانىالدالما 

قاتممممممادلىق «  ەممممممەنە  - الېرغمممممم » ى «
ى  ەتتما ئېلىپ بماداتتىتىياتىرخدنى كئدوشكە 

ۋغھ دخدىغمۇ قوىاتتى.  ەممىمىھ قىھغقىمپ ېتېل
. لېكىنى  ازغر تۇدمۇش بېسىمى ى  كئدەتتۇ 

ئې ىرلىشىشىى تۇدمۇش دېتىمى ى  تېھلىشىشى 
 بىلەن تىياتىرخانى ا بادغدغ ان ۋاقتىمىمھ بمادا

بمممادا ئازغيىمممپ كەتتمممىى  ەتتممما بادماەمممال  -
بولدۇ . بۇ ىال ۇز بىر ئائىلىدە كئدولەۋاتقمان 
 اىغسممممە بولماەممممتىنى  ەتكممممەل ئۇى ممممۇد 

ال. كىشىلەدنى  جەمئىيىتىگە ئودتا  بىر ئە ۋ
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تىياتىرالمما بول ممان ئېھتىياجى ىمم  كېمىيىشممى 
ەممەۋەبلى ى ىېڭممى تىيمماتىرخدمۇ ىېھغلمىممدىى 
 ە  ئىشمملەنمىدى.  ممازغرقى كىچىمم  بممالىالد 
 ەتتمممممما تىيمممممماتىر ىېممممممگەن ئۇقممممممۇم ى 
 ەشممەنمەىدغ ان  ممالەۇ شممەكىللەندى. مانمما 
مۇشۇندا  ۋاقىتتاى بىر  ەتئەللىك ىم  ىۆلەۇ 

ى   ىرىابى مما بېرغممپ ئمماتال، بىھنىمم  ىمموقىل
قال مممان قىممەتلىممم  مىراەمممىمىھنى تەتقىمممق 
قىلىشممىى بممۇ جەدىانممدا نۇدالممۇن جا مماخدنى 
تادتقممان بولسممىمۇى بوشاشممما  ئىھىغ ىشممىى 
شمممممۇنداقال ئۇى مممممۇد تىياتىرغ ممممما بول مممممان 

ئەمىمممدۋادلىق د  مممى بىھنمممى ئوىالنمممدۇدما  
 قالماىدۇ. 

ئاخىرغممدا ئۇى ممۇد تىيمماتىر ەممەنئىتىمىھنى  
دامممما ئمماكتىيودى  ەلبا مماد  ممامۇۇ ىاڭلىممق ى

ئېيىتقاندە ى ىېڭى  ەللى ى  ىەۋدغگە قەىە  
قوىۇشى ىى بۇ نۇدلۇ   ئ ەدنى  ئۇى ۇدخدنى 
ىۇنياالممما تونۇتۇشمممتىكى ىېڭمممى بىمممر ىمممودۇ  

 ىۇلتۇزالا ئاىلى ىشى ى تىلەىمىھ. 
 (8002) مۇ ەددغرى: د زغھاجى ئىما 

 (8002)كوددېكتودى: خەلچىئا  ئىسھا  

 

 
 

 ىە،  ىققان تىلى ى«   ەلە  »ەەن تۇالۇل اندا 
 تەلمە   ەل ۋەەلىگە ەۇندى ىغلى ىېئەمدى ى

  جې ى ى  ىراقتا بۇ - ئىشقى ئازخ قالدى
 ئوخشاش كە مىشىۆ كئ تۇد مې ى .ا ەاڭ

  ە  ئىسى ى  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى ! 
 

 ،ىۇتۇ ەل ىېدغ  ىاشالد تئكە،ىقانالد ى
 ئاۋاز  ەتە،ىخەندان ئۇدىۇڭ قال ۇ ە 

 ئا  كېچە ئاى ا قادا،  ەل ى كەتە،ى
 نى ئەەىرلەد كەتتى ۇ  ەلسىھ ئئتە،ى

  ە  ئىسى ى  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى !
 
 

 ئاڭلى ىدۇ  ەد كېچە مۇڭلۇ  ئاۋازى
  ەنكى ەەن  ەل ى ماختا،  ال ا قا ەازى
 بىرا   ەلەڭ قىلىپ ىەد ەچ ئئز ىگە نازى

 قوڭ ۇزى - ەئىە، ىەدەد  ەللىرغڭ ى قۇدۇ
  ە  ئىسى ى  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى !

 
 

 
 مۇڭلى ىپ كئككە قادا، ەازخد  ېلىپى
 كەتە، ۋغسال  ەىتى ى كئزلەد تېلىپى

 تاڭ ەە ەد  ەل ئا ىلۇد دە مى كېلىپى
 بىرا  شۇ ىەقىقە ەەن بىچادە ئۇخال، قېلىپى

  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى .  ە  ئىسى ى
 

 ە  كار  ې ىىنېمە ىەىمەنى تەقدغرغ  ب
 تەقدغرىاش مەن ىىەدەكلەدىە قان ىې ىى

 باەتى ۇ  ىجران تې ىى مەنى  ىماتسىھ
 ەاىرا بۇلبۇل تا قىچە ۋغسال بې ىى

  ە  ئىسى ى  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى !
 

 تۇدمۇشۇمدا ئىككى ى ە  قال اچ ىادا،ى
 ىەدىمەن ىېمە  ماڭا قادا،ى شۇڭا ئئز ەى

 ادا،ىبىلىمەن كەتتى زە ەد تەنگە ت
 بىرا  بۇلبۇل ەەن ئئزوڭ ى قىلما خادا ى
  ە  ئىسى ى  الىڭ ا ۋا  بۇلبۇل ەې ى !

 
  (8002نۇد ) : توختىقادىمۇ ەددغرى

 (8005) كوددېكتودى: شەمشىقەمەد نىياز
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شمۇندا  بىممر كەنلەدمممۇ ئممئتكەنى ئۇى ممۇدخد 
ئاۇ ئەەتىدە ىەدو، جا ان ى تىتمرەتكەن. ئماۇ 

ى ۇدنىم  بەخم  قۇشمى ئۇ ئۇى ۇدنى  قمانىتىى
بول ممان شممۇ  مماالالدىاى كممئ  ىمماىلىلىق كممئ  
بئدغ ى  ىول باشلىشىدا ئۇى ۇد ىېگەن بۇ قەۋ  
ئئزغ ىمم  شممۇ قانىتى مما تاىى ىممپ ئممئز ئەترا ى مما 
قادا،  ئدكىرغگەنى تىھلىقالدنى تىھخنمدۇدالانى 
باشلىقالدنى باش ئە دود ەنى جا ان ىم  تمئۇ 

بىمممر  ئەترا ى مممى ئىلكىمممگە ئال مممان. شمممۇندا 
ىە، « بىلىم  » كەنلەدمۇ ئئتكەنى ئۇى مۇدخد 

ئاتال ممان بممۇ ئۇقممۇ  بىمملەن  ەقىقىممي دەۋغشممتە 
ئۇ رغشممىپى ئممئز ىېھغقلىممرى بىمملەن ئممئزلىرى 
ئىگىلىممممگەن شممممۇ بىلىكلەدنممممى ئەۋخىخدالمممما 
قالدۇدۇش ىولىدا تى ىمسىھ  ەدغمكەۇ قىل مانى 
شۇ  ەدغكەتلىرى بىلەن مەىەنىيەۇ ىۇنياەى ى  

ال ممانى ئۇى ممۇد نممامى ى ئال ممان ەممەدكىلىرى ئات
» ىېھغقى ئۇى ۇد ىە، ئاتال ان خەلقلەد ئالەمگە 

نىمم  ۋەكىلممى ەممە ىتىدە تونۇل ممانى « بىلىمم  
بىلىمم گەنلەد بولممۇ، جا مممان ئە لممى ئە مممەن 
خىھمەۇ قىل انى بىلىۆ ئالىمى ىم  ەمۇلتانلىرى 
ئاتال ان. شۇندا  بىر كمەنلەد بول مانى ئۇى مۇد 

ە ى بىمر قولىمدا ئەلە   اىاتىداى بىر قولىمدا قەل
ئوى ىتىپ جا ان ا خوجىدادلىق قىل انى ئالەمگە 

ىە، خىتممما  « ئۇىۇالمممۇد » ئۇى مممۇد ىېمممگەن 
قىاللى ان. شمۇندا ى شمۇندا  كمەنلەد ئمئتكەن 
جا ان ىمم  شممانلىق تممادغخى ئۇى ۇدنىمم  نممامى 

 بىلەن ىېھغل ان.
ىەنە خۇىىى شۇنىڭدە ى شۇندا  كەنلەدممۇ 

كىچىككىم ە نما   ئۇى ۇدنى  بېشىدغن ئمئتكەنى
مەنپەئەت ممى قمموالال،ى ئممئز ئە لىممگە قادشممى  –

قو قانى خىيانەتكادلىق باىرغقى ى لە ىلدغتىپى 
ئممئز ئممېلىگە ىوشمممەن  ىللى ممان ئەنە شممۇندا  
نومۇەمممملۇ  كممممەنلەد ئممممئتكەن.  ە  بىمممملەن 
نا ەق ىم   ەدقى ممى ئاىرغيالمما ى بىكمماد تەلە، 

ئالممدامچىى ەممۇخەنچىلەدنى بېشممىدا كئتممەدو،ى 
غمممانلىرغ ى ئئلممە   ىرىابى مما ئىتتىممر ەن قە ر

شۇندا  كەنلەدمۇ ئئتكەن. ئەنە شۇ كەنلەدنى  
شمممادا ىتىدە ىوقسمممۇزلۇ   ئللىرغمممدە تېممم ە، 
ىەد ەنى قاداڭ ۇلۇ  كو ىلىرغدا ئېھغپ بېشى ى 
 ئەەكەن ئەنە شۇندا  كەنلەدمۇ  ە  ئئتكەن.

ىەنە شممممۇنىڭدە  ئۇى ۇدنىمممم  بېشممممىدغن 
ىوشمەن قىسماقتا  شۇندا  كەنلەدمۇ ئئتكەنكىى

قىسقاندە  قاتتىق مۇ اەىرغگە ئېلىپ ئۇى ۇدنى 
باش كئتەدوشمتىن مە مرۇ  قىلىشمقا ئۇدۇن مانى 
ئەڭ ز د ىەدغجىممدە تىرغشممچانلىق كئدەممەتكەن 
ئۇى مۇد ئئزغ ىمم  ىەكسممە  مەىەنىمميەۇ ئاەاەممى 
بىمملەن ز د قىيى چىلىممق كممەنلىرغ ى بېشممىدغن 
ئئتكممەزو، ىەنىمممال ئۇى ۇدلممۇقى ى كەلگەەمممىگە 
ئۇلى ان. شۇندا  كەنلەدممۇ ئمئتكەن. شمۇندا  
 –كەنلەدىە ئۇى ۇدنىم  بېشمى ا كەلمگەن ىەدۇ 

ئەلە  تە ەىلى تاخ  ئاۋاۇ شە ەدلەد خادابىگەى 
تاخ  بوەتانلىقالد ئەدۋا الد ئۇۋغسى ا ئاىلى ىمپ 

ىېگەن بۇ قەۋ  « ئۇى ۇد » كەتكەن بولسىمۇى 
ماممماتلىق كەدغشممىدە  -مەۋجۇتلىق ىمم   اىمماۇ 

ئەلە  تادتمىسمممۇنى ىەنىمممال  –ىلىمم  ىەدى قانچ
 الەلىبە قىلىپ كەلگەن.

ئۇى ممۇدخد تممئۇ ئەترا ىتىكممى خەلقلەدنىمم  
باد ىسى ى ئئز ئەمرى ئاەمتى ا ئال مان شمۇندا  
كەنلەدىەى ئۇخدالا ىوشمەن بول ان كىشىلەدنى  
 ەممىسممى ىى ىلىممپ ئۇى ۇدالمما قادشممى ئۇدۇشممقا 

لەدنمى ئاتالن ان. ئۇخد قانچىلى ان قمانلىق جەڭ
قىلىمممپى  ەتمممەن كمممە ى بىممملەن ئۇدۇشمممقان 
بولسممىمۇى  امممان ئۇى ممۇد تەدغپىممدغن مەاللممۇ، 
قىلى  ممان. ئۇدۇشۇشممتىن  ممېي الەلىممبە قىلىشممقا 
كئزى ىەتمىگەن ىوشممەنلەد ئۇى ۇدخدالما  ىميلە 
بىمممملەن تاقابىممممل تۇدممممماقچى بولۇشممممقان ۋە 
ئۇى ۇدخدالا قادشمى ئۇدۇشمقا ئاتلى ىمپ بېرغمپى 

كەىمم ىگە  ېكىمم گەن.  ئۇدۇشمما م ئۇدۇشممماىال
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ئۇخدنى قودقۇنچتىن قما تىى ىە،  ەشمەنگەن 
ئۇى ممۇدخد ئممۇخدنى قمموالال، بادالى ىممدا ىوشمممەن 
تەدغپىمممدغن قوىۇل مممان  ىسمممتىرمى ا  ەشمممە، 
قوشمممۇنى قممماتتىق قىرالى چىلىققممما ئۇ رغ مممان. 
ىوشممممەنلەد ئۇى مممۇد ئەەمممكەدلىرغ ى ىوقىتىمممپ 
بول انمممدغن كېممميىنى ئۇخدنىممم  تۇدال ۇەمممى ا 

ئودۇ   –ىاشى ئاجىھ  –كىرغپى قېرى بئەە، 
ىېمەەتىن بئشەكتىكى بالىلىرغ ا قەىەد قىرالىن 
قىلىشقان. بۇ  االمدا ىاىالققما  ىقىمپ كەتمكەن 

ال ئائىلىسمى بىملەن ەما  ىئىككى ئۇى ۇد ىىگىمت
قال ممممان بولممممۇ،ى ئممممۇخد ماكانى مممما قاىتىممممپ 
كەلگەندغن كېيىن بمۇ قىرالى چىلىق مى كمئدو،ى 

سممممماتلىرغ ى بى –قممممماتتى ممممممال  –قالمممممدى 
ىى ىشتۇدۇ،ى تاال ى  ئىچكىرغلىكلىرغگە كىرغپ 
 انا لى ىشقا مەجبۇد بول ان. ئۇخد بۇالى ى  ىول 
باشلىشممىدا نا مماىىتى تىمم  تمماالالد ئادغسممىدغن 
ئئتە، تئۇ ئەترا مى شمۇندا  قىلىچمتە  تماالالد 
بىممملەن قودشمممال ان  مممەزەل بىمممر بوەمممتانلىققا 
 ىقىشممقان. بممۇ ماكان ىمم  ئېتممى ئەد ەنە قممون 
بولۇ،ى بۇ ىەدىە ئۇخد ئەۋخىمۇ ئەۋخى كئ ىيىپ 
تئۇ ىەز ىىل ىاشى ان. بۇ ىۇدۇ ئۇخدالا تمادلىق 
كەلممگەن ىەممملەدىە ئممۇخد تئمممەد دۇىغسممىدغن 
تەزولگەن تاالقا ئوۇ ىېقىمپ ئېرغتىمپ تمئۇ ىمەز 
ىىل  انا دغ ان بۇ ماكاندغن ئاىرغل مان. ئمۇخد 
ئەد ەنە قونمممممممدغن  ىققانمممممممدغن كېممممممميىن 

  زېمى ى ما بېرغمپ ىوشممەنلەدنى ئەجداىلىرغ ى
بوىسممۇندۇدۇ، ى ەممتالد بىمملەن ئە، ئممئتكەن. 
ئۇى ۇد مانا شۇندا  قىلىپ  اخكەتتىن قۇتۇلۇ، 
قال ان. ئۇى ۇد تادغخىدا خۇىىى ئەد ەنە قون ا 

ماماتلىق  –كىرغ  ۋە  ىقىشقا ئوخشاش  اىاۇ 
 ەىتممتە تمموالرا ئىسممتراتېگىيە بىمملەن ئۇى ممۇدنى 

تۇلممممدۇدۇ، قال ممممان ئئلممممە   ىرىابىممممدغن قۇ
قە رغمممممانالد ئۇى ممممۇد تادغخى ىمممم  شممممانلىق 

 ەە ىپىسىگە ىېھغل ان.
ئۇى ۇدخد ئودخۇن بوىلىرغدا قۇدالمان ئۇى مۇد 
خممانلىقى ئىچكممى مالىمممانچىلىقى ەمماتقى لىق ۋە 
قىرالىھخدنى  تاجاۋۇزى تە ەىلى ىىمىرغلگەندغن 

ئۇى ممۇدخد جەنۇبقمما ۋە الەدبممكە قممادا،  كېمميىنى
 كەنلىرغممدغن بىممر قىسمممى كممئ تى. الەدبممكە كئ

تۇد انى بېشبالىقالدنى مەدكەز قىلىمپ ئىمدغقۇۇ 
ئۇى ممۇد خممانلىقى ى قۇدالممان بولسمماى ىەنە بىممر 
بئلەكى ىەنىمۇ الەدبكە ەەدولە،  مامىر تمااللىرى 
ئەترا ىمممدا قمممادا خمممانىالد خمممانلىقى ى قمممۇدىى. 
جەنۇبقممممما كمممممئ كەنلىرى بولسممممما تىمممممبەتلەد 

زغ ىمم  كونتىر للىقىممدغكى  ەنسممۇ داىونىممدا ئئ

 ەدبىمي ۋە ەىياەمىي ئمودنى ى تىكملە، قمامچى 
)ەممممېرغق ئۇى ممممۇدخد بە ممممەن  امسممممى ىە، 
ئاتاىممدغ ان بممۇ شممە ەد جمماڭيد شممە ىرغدۇد( 
شممە ىرغ ى  اىتەخمم  قىل ممان قممامچى ئۇى ممۇد 
خممممانلىقى ى قممممۇدىى. تمممماڭ ەۇخلىسممممى ى  
 اد ىلى ىشمممى بىممملەن ئوتتمممۇدا تمممەزلەڭلىكتە 

ۇدغ ممما ت ىممم  ئوتتىقۇىدەتلىممم  بىمممرەد  اكىمىي
 ىقماەمملىقى بممۇ قالممدۇ  ئۇى ممۇد خانلىقى ىمم  
ئمممممئمرغ ى ئۇزادتقمممممان بولسمممممىمۇى بىمممممرا  
تاڭ ۇتالدنى  الەدبىي شميا ەۇخلىسمى ى قمۇدۇ، 
قۇىدەۇ تا قاندغن كېيىن بىمر قمانچە قېتىملىمق 
شممىدىەتلى  ئممۇدۇش ئېلىممپ بېرغممپى قممامچۇ 
ئۇى مممۇد خانلىقى ىممم  ىاالالقمممادخدىغن بول مممان 

دى. بمممۇ جاىمممدغكى خمممانلىرغ ى مەاللمممۇ  قىلممم
ئۇى ۇدخد ىەنە بىمر قېمتىۆ تموزۇ، كەتتمىى بىمر 

تۇمانالدالا  ىقىۋالدىى بىر قىسمى  -قىسمى تاش 
شاجۇ ئەترا ى ا كئ ە، كەتكەن بولسا ىەنە بىر 
قىسممممممى قو ممممممۇ ئۇى مممممۇد خانلىقىممممممدغكى 

 قېرغ داشلىرغ ى  قېشى ا كەتتى.
ئەەمىرىغكى قە رغممانى  – 80ئۇى ۇدخدنى  
ئەڭ ئممماخىرقى بمممۇ ئۇى مممۇد قو قممماد تمممېكىن. 

ئىدغقۇتى قۇبال  خان بىملەن ئو مدا  ئەۋخىى 
بول مممان قاىمممدۇ خان ىممم  خمممانلىق تالىشمممى  
ئۇدۇشمممملىرغدا ىەەمممملە، خممممانلىق تەخممممتىگە 
ئولتۇدالان قۇبال  تەدە متە تۇدالمانلىقتىن قاىمدۇ 
خمممان ۋە ئۇنىممم  قوللى ۇ ىسمممى ى ۋا قو مممو 

مىممم   880خانلىقى ىممم   ممماىتەختى قو ۇالممما 
د قوشۇن بىلەن باەتۇدۇ، كەلگەن كىشىلى  ز 

ۋە ئالتە ئما  مۇ اەمىرغگە ئېلىۋال مان. قو قماد 
تېكىن باشمچىلىقىدغكى ئۇى مۇد قەۋممى قماتتىق 
تىركەشممكەنى ئەڭ ئمماخىرى ى ۋانىمم  قو قمماد 
تېكى  ى  موڭ ۇل خانىشتىن بول ان مەلىكى مى 
 ىقادتىپ بېرغ  شمەدتى ئاەمتىدا قودشماۋىغن 

تەدكى  تا قمان مى  كىشىدغن  880قۇتۇل ان. 
موڭ ۇل قوشمۇنى قو مۇ شمە ىرى ئەترا ىمدغكى 
خەلق ى بمۇخ، تماخ، ئىگىلىكى مى  مالەچ  ال ما 
 ەشممەدو، قوى مممانى شمممۇنى  بىممملەن بىمممر ە 
قاىممدۇنى  تە ممدغتى تممە ىمىگەنى بممۇ خىممل 
ئە ممۋال ئاەممتىدا قو قمماد تممېكىن ئممئز خەلقىممگە 
باشمممممچىلىق قىلىمممممپ  ممممماىتەخت ى قومۇل ممممما 

ىمممممممممدۇنى  كئ مممممممممەد ەن. قومۇلممممممممممۇ قا
 اداكەنمدغچىلىكىگە ئۇ رغ انمدغن كېميىنى بىمر 
بئلممە  ئۇى مممۇدخد ئىممدغقۇت ى  دە بەدلىكىمممدە 
بە ممەنكى ۋۇۋېممي ئەترا ى مما كممئ كەن ۋە شممۇ 
جاىممدا تممۇدۇ، قال ممان. بممۇ بممئلە  ئۇى ممۇدخد 
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بمۇدۇن قمامچۇ ۋە شماجۇ  موڭ ۇل ئىستېالەىدغن
ىغيادلىرغمممدا خمممانلىق قمممۇدۇ، ىەۋد ەمممەد ەن 

لىرى بىمملەن قوشممۇلۇ،ى شممۇ ئۇى ممۇد قېرغ داشمم
ىەدىغكى ەېرغقباش ئۇى مۇدخد ىېمگەن خەلق مى 

 تەشكىل قىل ان.
بە ەنكى كەندە  ەەمرەتلى  تادغخىمىھنىم  
ىەنە شۇندا  ەە ىپىلىرغ ى ۋاداقمال، باقسما ى 
ئىسممالم ا مۇشممەددە، بول ممان ئۇى ۇدنىمم  ئممئز 
مەىەنىيەۇ ئابىدغلىرغ ى ىغ  ى ەەۋە  قىلىپى 

 – 80لىقى ى ئمۇ رغتىمىھ.  ېقىۋاتقمان –بۇزۇ، 
ئەەىرىە ئىسالم ا كىر ەن  االاتا  ئەۋخىغمدغن 
بول مممان ئۇى مممۇد ىغيمممادى خاقمممانى تۇاللمممۇ  
تئمەدخمممان ۋە ئۇنىممم  ئەۋخىلىمممرى ئىسمممالم ا 
كىر ەنمدغن كېميىن قو ممۇ ئۇى مۇد خانلىقى ىمم  
مول مەىەنىيەۇ خەزغ ىسى ى ئئزغمدە جۇاللى مان 

ر ەزوش شەدقىي ئۇى ۇد ىۇدتلىرغ ى ئىسالم ا كى
ىولىدا بىر قاتاد المازاتالدنى ئېلىمپ بادالمان. بمۇ 
الازاتالد الەىمرى ئىسمال  مىراەملىرغ ى نىسمبەتەن 
بەلگىلى  بۇزالۇنچىلىقالدالا ئۇ راتقان بولسىمۇى 
تەلتئكە  ىوقىتى  خاداكتېرلى  زغيان ئېلىپ 
كەلمىممممگەنى بەلكممممى قەىغمىممممي مەىەنىمممميەۇ 
الد ئىھلىرىى بۇىىا مۇنادلىرى ىەنىمال ئۇلمۇش جماى

ىە، قادغلىممممپى ەمممماقلى ىپ قېلى  ممممانى بە  
ئېشىپ كەتسە بۇتالد ۋە دەەىملەدنى   ىراىى ى 
جىجىمممۋېتى ى بېشمممى ى بمممۇزۇۋېتى  بىلەنمممال 
 ەكلەنمممگەن. تۇاللمممۇ  تئمەدخان ىممم  ئەۋخىى 
ئە مەىخان ى  كا ىر ئۇى ۇدخدالا قادشى ئېلىمپ 
 بادالممان قمماتتىق ئۇدۇشمملىرى مىمم  ەۇخلىسممى ى

ىلىرغ ى تاقما،ى ە قاداۋۇلخان ېگراىغكى مۇىا ىئ
جيممماىە ەەن قممموۋۇقى ى ئېتىۋېلىشمممقا مەجبمممۇد 
قىل ان. ئە مەىخان ى  الازاۇ ئۇدۇشمى كەڭمرى 
كەتكەن لو  ود ەە رالىرىى تۇد ان ىېھغلىمرىى 
قومۇل تااللىرى ۋە بااللىرى  ەتتا ئادا ىۇلتۇزنى  
شەدقىدغكى ئۇى ۇد ىۇدتلىرغ ا قەىەد ەوزۇل ان. 

ۇى ممۇدخد ئممئزلىرى بىمملەن ئىسممالم ا كىممرمىگەن ئ
ئېتىقاىىاش بول ان موڭ ۇلالد ۋە مى  ەۇخلىسى 
بىممملەن بىرلىشممممىپ قادشممممىلىق كئدەممممەتكەن 
بولسممىمۇى بىممرا   ەمرا لىرغ ىڭمممۇ كە ى ىمم  
زەئىپلىكىدغن مەاللۇبىيەت ى  ئا چىق شمادابى ا 
مۇىەەسممممممەد بول ممممممان. بۇنىمممممم  بىمممممملەن 
ئە مەىخان ى  الازاۇ ئۇدۇشى ئېلىمپ بېرغل مان 

داىونلىرغ ىمممم   لو  ممممودۇلى تۇد ممممانى قوممممم
ئا الىلىرغدغن بىر قىسمى مەجبمۇدەن ئىسمالم ى 
قوبۇل قىل انى بىر قىسمى  ەۇى ئاىەمسىھ تاش 

جەزغرغلەد ە كىرغمپ  انا مدغ انى ىەنە بىمر  –

قىسمى بولسا ئىالجىسىھ جيماىە ۇەنگە كىرغمپى 
بۇدۇنمممدغن تەڭرغمممداۋان تااللىرغ ىممم  كەڭمممرى 

رغ مان ەمە ىپىلىرغدغن قۇ ىقىدا تادغخ ى  ئۇ 
ئېشممىپ قال ممانى قممامچى )  ەنجممۇ ( ئۇى ممۇد 
خمانلىقى ى قمۇدۇ، بىمر مەز ىمل شمۇ ىغيمادخدىا 
 اكىۆ بول ان قېرغ داشملىرى ىې ى ما  انا مدا، 
بېرغشقا مەجبۇد بول ان. ئودخمۇن ئۇى مۇد خمان 
جەمەتى ىمم  قەبىلىسممى بول ممان ىاالالقممادخد ۋە 

ۋ  بمۇ قو قاد تمېكىن باشمچىلىقىدا كمئ كەن قە
داىوندا ىەنىال ئئزلىرغ ى  ئۇى ۇدلمۇ  كىملىكمى 
بىممملەن موڭ مممۇل خانلىرغ ىممم   ئكمممەمرانلىقى 
ئاەتىدا تۇدۇۋاتاتتى. بۇ  االدا قومۇلى تۇد انى 

شممەدقىي ئۇى ممۇد ىۇدتلىرغممدغن كەلممگەن  لو  مود
ئۇى ۇدخد ئۇخدالا كەچ ۋە د  ىي مەىەۇ بېرغپى 
ئۇخدنىمم  ئادغسمممىدا ئئزلىشممىپ قال مممان. شمممۇ 

قىتالدىا موڭ ۇلالدنى   ئكمەمرانلىقى ئاەمتىدا ۋا
تۇدالممان بممۇ ئۇى ممۇد قەۋمممى موڭ ممۇلالد بىمملەن 
بول ان قوىۇ  ئماخقىالد ىاۋامىمدا ئمئزلىرغگە ز د 
بىر تەدكە  موڭ مۇل تمائىپىلىرغ ى قوشۇشمقانى 
بۇخد  ئكەمران بول ا قا ئۇخد  ەد ە ئئزلىرغ ى 
ئۇى ۇدنىمم  خممانى ىە، ئاتاشسممىمۇى موڭ ممۇل 

 ى ئۇى ۇد تىلمى بىملەن تەڭ قوللى ىشمقان. تىلى
داىونلىرغ مما  لو  ممود ە  ممى قومممۇلى تۇد ممانى 

ىئتكىسممە ى بممۇ داىممونالد ئە مەىخان ىمم  بممۇ 
قېتىملىق قاتتىق المازاۇ  ەدغكىتىمدغن كېيى ممۇ 
 89تولۇ  مۇەۇلمان بولۇ، بوخلمى ان. بەلكمى 

ئەەمممممىرىە قومۇل ممممما كەلمممممگەن ىاۋد  ممممما  –
ەەچىت ى  ئۇىۇلىمدا ەەىيا لىرغمۇ  وڭ جەمە م

قەى كئتممەدو، تۇدالممان  ەىۋەتلىمم  بۇتخممانى ى 
ئەەمممىرنى  باشممملىرغدغمۇ  – 80كئدوشمممكەن. 

قومۇل ۋاڭلىرى بمۇىىا مىڭئمئىلىرغ ى بۇزمماقچى 
بول انممممدا ىەدلىمممم  خەلممممقى ئممممۇ جمممماىالدنى 
ئۇلۇالالدنى  ىېرى ىە، ئەزغھلە،  اقتۇدمى ان. 
لو  ود خەلقى ى بولسا ئۇى ۇد تادغخچىسى ممولال 

مۇەممۇلمان » ئەەممىرىغمۇ  – 85مۇەمما ەمماىرامى 
ىېسە مەەچىتى ىو ى كما ىر ىېسمە بۇتخانىسمى 

ىە، تەەمممممممۋغرلىگەن. ىېممممممممە  « ىمممممممو  
 –ئە مەىخان ىمم  ىەۋدغممدە ئاىەمسممىھ جەزغممرە 

تاالالدالا كىرغپ كەتكەن ئۇى ۇدخدى ئە مەىخان 
ئئلگەنممدغن كېمميىن ئممئز شممە ەدلىرغگە قاىتىممپ 

اۋادا كەلممممگەن.  ممممەنكى ئە مەىخان ىمممم  ممممم
ئۇن ە ر ەى ئاكىسى قېشى ا  ەمدەمگە بېرغپ ى 
مەاللممۇبىيەۇ بىمملەن قاىتىممپ كېلىممپى ئاقسممۇىا 
ئئلەشمممى  االاتممما  خمممانلىقى  ئكمممەمرانلىقى ى 
ئاجىھلىتىپ قوى انىمدى. ئە مەىخان ىم   موڭ 
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ئممواللى مەنسممۇدخان تۇد ممان تەخممتىگە  ىققممان 
بولسىمۇى بە  قۇىدەتلى  كە كە ئىمگە ئەمە  

ەمممممەئىدغيە  كېممممميىن ئىمممممدى. ئۇنىڭمممممدغن
ەەلتەنىتى ى  ەۇىۇدالال زېمى ى بول ان قومۇلى 

ئاەممتا تەەممىرلەد  –تۇد ممان داىونلىرغممدا ئاەممتا 
نەتىجىسممممممممىدە ئىسممممممممالم ى  ئاەاەممممممممى 
مۇەتە كەملەنگەن. قومۇل تادغخ ماتېرغياللىرغدا 
ىائىممۆ تىل مما ئېلى ىممدغ ان قومممۇل ۋاڭلىرغ ىمم  
بوۋغسمممى ممممۇ ەممەى شممماھ المممازغبەگ قومۇل ممما 

لەنگەن ەمممۇىۇدالال بە لىرغمممدغن بولسممما تەىىممم 
كېسمىل  –كېرە . ئۇ كا ىرخدالا قادشمى ئمەزول 

الازاۇ ئۇدۇشمى قوزالى مان ۋە قومۇل ىم  تولمۇ  
ئىسالملىشىشمممى ى ئەمەلمممگە ئاشمممۇدالان كىشمممى 
 ېسابلى ىدۇ. ئۇنىڭ ا ىائىر مەلۇماتالدىا ئۇنىم  
قالماقالد بىلەن ئۇدۇشمقانلىقى ۋە شمۇ جەدىانمدا 

ال انلىقى كئ، تىل ما ئېلى ىمدۇ. الازى ئاتىقى ى ئ
بۇ ىەدىە تىل ا ئېلى  مان قالمماقالد موڭ ۇلالدممۇ 
ىاكى كا ىر ئۇى ۇدخدمۇ بۇ ئې ىق ئەمە . بەلكى 
ئىككىسى ى  ئىتتىپاقى بولسما كېمرە .  مەنكى 

ئېممدغرخدالا كىرغممپ  - تۇمممانى ەممە را –تمماش 
كەتكەن بۇىىغس  ئۇى ۇدخدى مۇەۇلمان بول ان 

شى تۇدۇش ئە ەنى ئېتىقاىىاش ئۇى ۇدخدالا قاد
بول ان موڭ ۇلالدىغن ىمادىە  تەلە، قىل مانلىق 
ئېھتىمالى ى  ەتكە قاققىلى بولماىمدۇ. بۇنىڭ ما 
تممما ىېقى قمممى زاممممانالدىغمۇ قوممممۇلى تۇد مممان 
خەلقلىمممرى ئادغسمممىدا ئېيتىلىمممپ كېلى ىۋاتقمممان 
 مممئللەدىغن  ىققمممان قالمممما  قەۋملىرغ ىممم  

الماقالدالمما تەۋە  ېكماىىلىرى ۋە خەلممق ئاالھغمدا ق
قىلى  ممممان ئۇى ممممۇد ىاىغكممممادلىقلىرى مىسممممال 
بوخخىممدۇ. لو  ودنىمم  شممەدقىي قىسمممىدا مىمم  
ەۇخلىسى ى   ېگرا ممۇىا ىئە قاداۋۇلخمانلىرغ ى 
تاقىۋېلىشمممىى  ەتمممەنلە  مىممم  ەۇخلىسمممى ى  
تەمى ممماتى ئمممادقىلىق كمممەن كە مممەد ەن بمممۇ 
قاداۋۇلخممممانىالدىغكى خەلقلەدنممممى كئ ەشممممكە 

ان. بممۇ قاداۋۇلخممانىالدىغمۇ ىەنە مەجبممۇد قىل مم
ئۇى ممۇدخد ئاەاەممى قىسممىم ى تەشممكىل قىل ممان 
بولممۇ،ى مۇەممۇلمانالدالا قادشممى مممۇىا ىئە ەممېپى 
شممەكىللەندود ەنىدى. مىمم  ەۇخلىسممى الەدبممى 
ىۇدتتىن ۋاز كېچىپى جيما ىە ەەن ىم  ئىچىمگە 
بېكى ىۋال اندغن كېيىنى بۇ خەلقلەدمۇ ىەنە شۇ 

قال ممممممان  قممممممامچى ئۇى ممممممۇد خانلىقىممممممدغن
تەڭرغداۋانمممدغكى ئۇى مممۇدخد قېشمممى ا بادالمممان. 
ىىلالدنىمم  ئئتەشممى بىمملەن بممۇ ىەدىە ىاشمما، 
كەلگەن ئۇى ۇد قەۋمى ئئزلىرغ ى ەېرغق ئۇى ۇد 

 لو  ودىە، ئاتا، كېلىشكەن. قومۇلى تۇد انى 

داىونلىرغدغن ۋە بمۇ قاداۋۇلخمانىالدىغن كئ مە، 
كەلگەنلەد شمۇ ئما چىق تمادغخى قىسممەتلىرغ ى 

ئمادقىلىق « شمىجى خماجى ىاەمتانى » شھۇد مە
 ئىپاىە قىلىشقان.

ىۇقىرغدا تىل ا ئېلىپ ئئتكى ىمدە ى موڭ ۇل 
ئاقسمممئڭەكلەدنى   ئكمممەمرانلىقى ۋە ئۇخدنىممم  
 امىيلىقى ئاەتىدا بىر بئلە  ەمېرغق ئۇى مۇدخد 
موڭ مممممۇل تىلى ىممممم  ئى گمممممۇد ىغيالېكتىمممممدا 
ەئزلىشىدغ ان بولۇ، قال انىكەن. بۇخد ەېرغق 

ۇى ۇد داىونى ى  شەدقىدە ئولتۇداقالشقانلىقتىن ئ
شەدقىي ەېرغق ئۇى ۇدخد ىاكى شىرا ىۇالۇد ىە، 
ئاتىلىدغكەن. بۇمۇ ئۇخدنى  ئئزلىرغ ى  تىلىدا 
ەېرغق ىېگەن مەنى مى ئاڭلىتىمدغكەن. ەمېرغق 

«  يتمادغخى دەشمىدغ» ئۇى ۇد ىېگەن بمۇ نما  
ىەى خمممموتەن بىمممملەن خىتمممما  ئادغسممممىدغكى 

ىېمممممميىلگەن ۋە  ىدەممممممىتىدۇخەلقلەدنممممممى كئ
ەممەئىدخان ى  ئۇخدالمما قادشممى الممازاۇ ئە ممەن 
لەشكەد ئەۋەتىپى ئۇخدنى تا المى انلىقى قەىمد 

« ) » كاشمممممم ەد تممممممادغخى » قىلى ىممممممدۇ. 
ىېگەن ناممدا نەشمر قىلى  مان ( «  ىڭگىھنامە 
ئەەممىرىە كېممرغيە داىونى مما  – 89ىا ئۇخدنىمم  

ىى  ۇجۇ  قىلىپ  اداكەندغچىلى  تۇالدۇدالانلىق
ەمممەئىدغيە  ئكەمرانلىرغ ىممم  ئۇخدالممما قادشمممى 
ىەدوش قىل انلىقىدە  ۋەقەلەد باىان قىلى ىدۇ. 
ىېمە ى ئۇى ۇد تادغخ امىلىرغدە ەمېرغق ئۇى مۇد 
 ەد ەنمممممدغن تادتىمممممپ مىممممم  ەۇخلىسمممممى 
 ېگرغلىرغ ىچە بول ان تېردغتودغيەىە ىاشمى ان 
خەلقلەدنىمممم  نممممامى ەممممە ىتىدە  ېلىقىممممدۇ. 

ا  ېلىقماىمدغ ان ەمېرغق ئۇنىڭدغن كېيىن قاىتم
ئۇى ۇدخد مانا بە ەنلمەكتە  ەنسمۇ ئئلكىسمى ى  

نا ىيەەمىدە بىمر ىېمرغۆ  ئما تونۇ ەۇنەن ىۇالۇد 
تمممەمەن نو ۇەمممتا  مممادۋغچىلىق بىممملەن كمممەن 
كە ممممەدو، ىاشممممىماقتا. ئۇخدنىمممم  ىېرغمممممى 
ئېيتقى ىمىھىە  موڭ ۇل تىلىمدا ەئزلىشمىدغ ان 
شمممەدقىي ەمممېرغق ئۇى مممۇدخد بولمممۇ،ى ئمممۇخد 

» ۇى ۇد ە ەئزلىشىدغ ان ەېرغق ئۇى ۇدخدنى ئ
ىە، ئاتىشممىدغكەن. بممۇ ئممۇزۇن « قممادا ىۇالممۇد 

مممۇىىەۇ  ئكممەمران بول ممان شممەدقىي ەممېرغق 
ئۇى ۇدخدنىممم  الەدبىمممي ەمممېرغق ئۇى مممۇدخدنى 
كەمسمممممىتىپ ئېيتقى مممممى بولسممممما كېمممممرە . 
ئەجممداىلىرغمىھالا بول ممان كە لممە  ەممې ى ى ى 

ى ى ئئتمەشمممىمىھ ە بول مممان ىەكسمممە  قىمممھغق
ئۇى ۇدلۇقىمىھالا بول ان  ەكسىھ  ەخىرلى ىش ى  

ئاۋالۇەممتتىن  - 88ىىلممى  - 8088تەدتكىسممىدە 
ئاۋالۇەممتقىچە تونۇل ممان تممادغخچى ئممابلىھ  - 89
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ئودخممۇن ئاكمما ى تمماخنتلىق ناخشممىچى الالىمم  
ئەدشىدغن ئاكا ى مەشھۇد مۇقامچى ۋە ىاەتانچى 

ىېھغمممق  -تىمممل ئىبرا ىمگممماڭ ئاكممما ى قوممممۇل 
پىدغكى ىاش تۇلپاد مۇجبۇل داخمان خىھمىتى ەې

ئاكمما  ۋە مەن بەشممەىلەن بە ممەنكى كەنممدغمۇ 
ەممممېرغق ئۇى ممممۇد ئىسمممممى بىمممملەن ئاتىلىممممپ 
كېلىۋاتقممانى بىممھ بىمملەن قانممداشى قېرغ ممداش 
 ېسممابلى ىدغ انى ئىسممالمدغن بممۇدۇنقى ئۇى ممۇد 
ئممماىەتلىرى ۋە تىلى مممى بىمممر قەىەد ممممۇكەممەل 

بە ەنكى  ەاقال، قال ان قەىغمكى ئۇى ۇدخدنى 
قالممدۇقى بول ممان ەممېرغق ئۇى ممۇد ىممۇدتلىرغ ى 
زغيمممممادەۇ قىلمممممدۇ . ئۇخدنىممممم  تىلمممممى ۋە 
مەىەنىيىتى ى ئئ ەندۇ . شۇ تەەمىراتلىرغم ى  

  اەىلى ەە ىتىدە بۇ ىازما مەىدان ا  ىقتى.
قممماتمۇ قممماۇ ىادىاڭلىقالدنىممم ى تاالالدنىممم  
ئادقىسى ا مئكەنگەن بۇ كەڭرى ىاىالدىاى ئېگىمھ 

ھ قوممممۇل تااللىرغمممدغن تا قمممان تممماالالدىا ەمممى
 ېسسىياتلىرغڭىھنى تامامەن تېپىمپ ئاخخىسمىھ. 
 ەنكى بۇ جاىالدىغمۇ ئاەمان شۇنچىلى  كئ . 
قومۇلدغكىگە ئوخشاشال تەدلە  تماش  ىيما لىرى 
بىممممملەن ئودال مممممان ىانبممممماالىرخدنى بممممموىال، 
 ەشسممىڭىھى شممىرغلدا، ئېقىۋاتقممان ەە سممەزو  

اقالدالىچە المممول ەمممۇلىرغ ى كئدەلەىسمممىھ. ىىمممر
ەمموزۇلۇ، ىاتقممان ەممېرغق ئۇى ۇدخدالمما ماكممان 
بول مممان  مممەزەل تممماالالد بىممملەن مۇڭدغشمممىپ 

ىاشمملىق  –كئدەممىڭىھى ئممۇزۇن ىىللىممق قممان 
قىسمەتلەدنى باشمتىن كە مەد ەنى بمۇ ىىلىكمى 

قې ى مما  –شممودلۇ  مىلمملەۇ ئۇى ۇدنىمم ى قممان 
 ەەرغتى ى  ەەۋەبى ى  –ەىڭىپ كەتكەن مۇڭ 

ىھ. جۇشممقۇن ىمماىال  بىلگەنممدە  بولىدغكەنسمم
 ممممۇدغقى ئئكسممممىمەىدغ ان ەممممېرغق ئۇى ممممۇد 
ناخشىلىرغدغن تئكەلە، تۇدغدغ ان شۇ مۇڭلمۇ  
مېلممممموىغيە بىھنمممممى ئىختىيادەمممممىھ قوممممممۇل 
مۇقاملىرغ ىممم ى لو  مممود ناخشمممىلىرغ ى  شمممۇ 
خىلدغكى  مەزەل ىۇنياەمى ا باشمال، كىمرمەكتە 
ئىدى. شۇ  مەزەل ىۇنيماىىمىھنى بىھممۇ ەمېرغق 

اشمممممملىرغمىھالا ئمممممماڭلىتى  ئۇى ممممممۇد قېرغ د
مەقسمممىتىدەى ئۇەمممتا مۇقمممامچى ئىبرا ىمگممماڭ 
ئاكىمىھنىممم  الىرجىكممممىى الالمممپ ئەدشممممىدغن 
ئاكىمىھنىممم  ناخشمممىلىرىى ئمممابلىھ ئودخمممۇن 
ئاكىمىھنىمم  ىېپممى بىمملەن ئودۇنممدال ان قومممۇل 
مۇقاملىرغ ى ئمودۇنال، بەد ى ىمىمھىەى قاتىرغ ما 
تىھغلىپ ئولتۇدۇشقان ەېرغق ئۇى ۇد مومىالدنى  
كئزلىرغدغن ئىختىيادەىھ ىاش تامچىلىرى  ەىمدا 
بولۇشقا باشلىدى. ئۇخد كئز ىاشلىرغ ى ئېرتىمپ 

تممۇدۇ، قومممۇل مۇقاملىرغ ىمم  ەممېھىرغگە الەد  
ىەكسممە   بول انىممدى. ەممودۇندغكى  ەممەىمملەن

 اىاجمان ئىلكىمدە ئىمدى. ئەن ىەلىم  ئا ما ۋە 
ئۇنىمم  ئانىسممىى كىچىمم  ئانىسممىى ئۇخدنىمم  

رىى ئەجممداىلىرى ىىلالدىغممن قوشمم ىلىرى ئممئزلى
بېرى ئى تىھاد بول مان بمۇ كمەىلەدىغن قمان ۇ ە 
 ۇزۇدلى ىۋاخىلىى ىەۋاتقانمدە  قىالتتمى. ئمۇخد 
بمۇ كمەىلەدىغن ئەجداىلىرغمدغن قال مان  مەزەل 
ەمممممىمفونىيەنى ئاڭالۋاتقانمممممدە ى ئمممممئزلىرى 
ئامالسممىھلىقتىن ىەتتممەدو، قوىۇۋاتقممان د  ى ممى 

د بۇ كەىلەدىغن بىمھ تېپىۋال اندە  قىالتتى. ئۇخ
بىممملەن ئۇخن مممان شمممۇ ممممۇقەىىە  دغشمممتى ى 
تېپىۋال انممممدە  خۇشممممال ئىممممدى. ئۇخدنىمممم  
كئزلىرغممدغن خۇشمماللىق ىاشمملىرى تامچىلىماقتمما 
ئىدى.  اداڭلىرغمىھ ئەە اەىدا ئوخشىشمىدغ ان 
ەمممئزلەدى ئوخشىشمممىدغ ان ئممماىەتلەد  ىقىمممپ 
قالساى ئىككىال تەدە، شۇنچىلى  خۇش بولمۇ، 

قكىى خمممۇىىى د  ىمىمممھ تۇتۇشمممۇ، كېتەتتمممۇ
كېتىۋاتقانمممدە . شمممۇندا  بىھممممۇ تەڭرغ ىممم  
ئىراىغسى بىلەن ئۇزۇن ىىلالد ئاىرغلىپ قال مان 
قېرغ داشممممملىرغمىھ بىممممملەن ئەەرادلىشمممممىپى 
تەڭرغ ىمم  د زى  ېيىتقمما ئممماز قال ممان مۇشمممۇ 
ىەملەدىە بىھ ە بەد ەن بمۇ كاتتما  ېيىتلىقى مى 

ن ئىلكىمدە بەىە  قىھالى لىق ۋە قماتتىق  اىاجما
 قوبۇل قىلىۋاتاتتۇ .

قومۇلى تۇد مانى لو  مود شمېۋغلىرى بىملەن 
خېلى ز د ئودتاقلىقالدالما ئىمگە بول مان الەدبىمي 
ەمممېرغق ئۇى مممۇد تىلمممى مې ىممم  قىھغقىشمممىم ى 
ئۇزۇنممدغن بېمممرى قوزالمما، كەلمممگەن جەلپكممماد 

 وقىى  وقى » تېمىالدىغن ئىدى. بىھ بادالاندا 
ەن شممۇ ىە، بىممھ ە تممئدىغن ئممودۇن بېممرغلگ« 

ەممەن بىممھ ە » ىەممملەدىەى  ەمەتمماد مومىمىھالمما 
ىۇالۇد ئېر ئېرخى ەەن بىھ ە ىۇالمود لومما  خدخ 

ىە، تەلە، قىل ممان شممۇ ىەممملەدىەى بىھمممۇ « 
ئۇخدنى  بىمھ ە كئدەمەتكەن قىمھالىن ى ەمتانە 

« جموۋاتتىى جموۋاتتى » مۇئامىلىرغ ى كمئدو، 
ىە، دە ممممممممەۇ ەمممممممئزلىرغمىھنى ئىھ ممممممماد 

ىىى ئممۇزۇن ىىممل ئاىرغلىممپ قىل ى ىمىممھىاى خممۇ
كئدوشممممەلمە  قال ممممان قېرغ داشممممالد قاىتمممما 
كئدوشممكەندە  تمماتلىق ەممېھغمالدالا تۇتۇلممدۇ . 
بىرا ى ىېقى قى ىىلالدىغن بېمرى ئۇخدنىم  ئانما 
تىلى ى  ئىشلىتىلى  نىسبىتى ى  ز د ىەدغجىدە 
ئازغيىمممپ كەتكەنلىكمممىى  وڭالدممممۇ ئمممئز ئمممادا 

لەن ئاەاەمممەن خەنمممھۇ تىلى ىممم  ىمممادىغمى بىممم
ەئزلىشمممممممممىدغ انلىقىى ىەد شادغلىشمممممممممى  
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ى لقۇنى ىمم  مانمما بممۇ  ەۇ تممااللىق نا ىيىممدغمۇ 
نېسىۋغسممممىھ قالممممما ى ئەنئەنىممممۋغي مىللىممممي 
ئاىەتلەدنىمم  بادالانسممېرى ەۇەلىشممىۋاتقانلىقىى 
ئۇى ۇدلۇ  كىملىكىدغكى نو ۇە ى  بادالانسېرى 
 –ئازغيىپ كېتىۋاتقانلىقىى مې ى  وڭقمۇد ئمو  

لىق  ىكىممممرلەد قاى ىمى مممما خىيالالدالمممماى ئممممازاب
تاشلىدى. ەېرغق ئۇى ۇد زغيمالىيلىرى بە مەنكى 
كەندە  ەتەن كە ى بىلەن ەېرغق ئۇى ۇد تىلمى 
ۋە مەىەنىيىتى ممممى قۇتۇلممممدۇدۋېلى  ئە ممممەن 
ئممماخىرقى تىرغشمممچانلىقلىرغ ى كئدەمممىتىۋاتقان 
بولسىمۇى ەمۇنەن كو ىلىرغمدغن ىمەدو، بىمرەد 

اىىتى ئې ىھ ەېرغق ئۇى ۇد ە  ە، ئماڭالش نا م
قىيىن ئىمدى. ئمابلىھ ئودخمۇن ئاكما  ئۇخدنىم  
جامممممممائەۇ ئېڭى ىمممممم  ەۇەمممممملۇقى بممممممۇ 
تىرغشمچانلىقالدنى  ئەڭ ز د ىوشمممى ى بولممۇ،ى 
ەېرغق ئۇى ۇدخد  اخكىتى ى تېھلىتىۋاتقانلىقى ى 
ئوتتۇدغ ا قوىدى. بمۇ  ەقىقەتەنممۇ ئوىلى ىشمقا 
تېگىشمملى  بىممر مەەممىلە ئىممدى.  مموڭ ىاشمملىق 

د بىمملەن بول انممدغكى قىممھالىن ەممېرغق ئۇى ممۇدخ
كەىپىيممماۇى ئۇخدنىممم  بىمممھ ە كئدەمممىتىۋاتقان 
ئىللىمممق مۇئمممامىلىلىرى ئمممۇخدىغكى جاممممائەۇ 
ئېڭى ىممم   مممېلىھە  مەۋجمممۇۇ ئىكەنلىكى مممى 
بىلدودو، تۇدەىمۇى بىرا  ىاشالدىا ئاشمۇ خىمل 
 ېسسمممىيات ى  ەۇەلىشمممىى ەمممېرغق ئۇى مممۇد 
جامائەتچىلىكى ىممممم  ئۇىۇشۇشمممممى ا تەەمممممىر 

تى. شممۇنىڭدە  شممەدقىي ۋە الەدبىممي كئدەممىتەت
ىە، بئلەنممممممە،ى ئىككممممممى خىممممممل تىلممممممدا 
ەئزلىشىدغ ان ئىككى تو قا ئاىرغلىشممۇ ەمېرغق 
ئۇى ممممممۇد جامائەتچىلىكى ىمممممم  بىرلىكى ممممممى 
شەكىللەندودوشممتىكى ئاەاەممى توەممال ۇخدىغن 
ئىدى. ئەنە شۇندا  كئ، خىل ئامىلالد ەمېرغق 
 ا ئۇى ۇدخدنى  مىللىي كىملىكى ى  مەۋجۇىلۇقى

خىممرغن ئېلىممپ كېلىۋاتمماتتى. الەدبىممي ئۇى ممۇد 
تىلىممممدا ەئزلەشممممكە ى ئادەممممالن ئمممماكىمىھ 
مەكتە لەدىە ەمېرغق ئۇى مۇد تىلى مى ىەدەملى  
قاتادغ مما كىر ممەز ەنلىكى ى ئېيتقى ىممداى بىممھ ە 

 «ىۇالمممۇد  ۇ ىممم  » ئمممئزلىرى  ىقىرغۋاتقمممان 
)ئۇى ممۇد  ەتممە ى ىۇالممۇد مەىەنىيىتممى( ژۇدنىلممى 

خڭمممۇ ەممېرغن مممومىمىھ تەقممدغۆ قىلى ى ىممداى 
شەدقىيى الەدبىي ئىككى تىلدا ىېھغل ان ەېرغق 
ئۇى ۇد مەىەنىيىتىگە ئائى  دەەىملەد تو لىمى ى 
ئىپتىخاد بىلەن كئدەەتكەندەى ئەن ىەلى  ئا ا 
ەمممېرغق ئۇى مممۇد ەمممەنئەتكادلىرى تەدغپىمممدغن 

ەېرغق ئۇى ۇد خەلمق ناخشملىرى » ئودۇنالن ان 
لىق ئىلكىمدە ىېگەن  ىالەتى كىسى ى خۇشمال« 

تونۇشمممتۇدالى ىداى شمممەدقىي ەمممېرغق ئۇى مممۇد 
زغيالىيسمممى تئممممەد ئاكممما ئەزغمممھلەد ە تەقمممدغۆ 
قىلى ىدغ ان كئ  دەڭلىم  خماىانى بوى ىمىھالما 
ئادتقى ىداى ەېرغق ئۇى ۇدخدنى  ئئزغ ى ەاقال، 
قممممممېلى  ىولىممممممدا كئدەممممممىتىۋاتقان بممممممۇ 
تىرغشممممچانلىقلىرغدغن  ەكسممممىھ ەممممئىەندۇ . 

ۇدخدنىمممم  بە ممممەنكى بىممممرا ى ەممممېرغق ئۇى 
خەتەدلىمم   ممالىتى ى ئوڭشاشممقا ئۇخدنىمم  بممۇ 
ئەمگەكلىمرى ىەنىمال كەملىمم  قىالتتمى.  ممەنكى 
بە ممممەنكى كەنممممدە قات مممماش ئاخقىسممممى ى  
داۋانلىشىشممممىى كئ مەنلەدنىمممم  كئ ىيىشممممىى 
ئىستېمال ەەۋغيەەى ى  كەنسېرى ئئەەشمى بمۇ 
 ادۋغچى مىللەت ى تاالمدغن  ەشەشمكە مەجبمۇد 

تاالمممدغن  ەشمممكەنلىرى بولسممماى قىلىۋاتممماتتى. 
كئ ى چە تىرغكچىلىك ى  الېمىدە باشقا ىۇدتالدالا 
 ىقىپ ئىشلەش ىولىدا ماڭاتتى. بۇنى  بىملەن 
ئممئز مەىەنىمميەۇ  ەمبىرغكىممدغن ئۇزاقلىشمماتتى. 
بۇنىمم  بىمملەن ەممېرغق ئۇى ۇدخدنىمم  نو ۇەممى 

بمممادا  –ئمممازخىتتىى خممما  مەىەنىيىتمممى بمممادا 
  اخكەتكە ىەز تۇتاتتى. 

ق ئۇى ۇدخد بە ەنكى كمەنگە كەلگەنمدە ەېرغ
تىممبەۇ بممۇىىا ىغ ى مما مممم خممما ىغ ى مما ئېتىقمماى 
قىلىشممماتتى. ئۇخدنىممم  ىېڭىمممدغن ەمممېلى  ان 
 ەىۋەۇ بۇىىا ئىباىەتخانىسى ا بادىۇ ى ىوالمان 

ىوالممممان بممممۇتالدى ىانممممدغكى تەكچىمممملەد ە  –
ىەزلىگەن ئۇششا  بۇتالد قوىۇل انىدى. ئادەالن 

ن قولى ىمم  كئىەشممىگە نا ماىىتى ئىخممال  بىمملە
قادغما ى كىچى   ۇ ۇخ بىلەن ئوت ى ئېلىپى 
بۇت ى  ئالدغدغكى  ىراقالدنى ىېقىمپ قوىمدى. 
ئادەالن ۋە تئمەدلەد بۇتقا ئەچ قېتىۆ تىھلى ىپى 
باش ئمۇدۇ،  ىقتمى. بمۇۇ ئۇخدنىم  تەڭرغسمى 
ئىمممدى. تئممممەد بمممۇنى خەنمممھۇ مەىەنىيىتى ىممم  

ۇدخد تەەىرغگە تاقابىمل تمۇدۇش ئە مەنى ئۇى م
تىممبەۇ بممۇىىا ىغ ى مما ئېتىقمماى قىلىمم  ىممولى ى 
تاللىۋال مممان ىە،  ەشمممەندودىى. بمممۇ ئۇخدالممما 
ئمممۇزۇن مەز ىمممل  مممماكىۆ بول مممان موڭ ممممۇل 
ئاقسمممئڭەكلىرغ ى  ىغ ىمممي ئېتىقممماىى بىممملەن 
مۇناەممممىۋەتلى  بولسمممما كېممممرە . ىەنە بىممممر 
جە ەتممممتىن ئېلىممممپ ئېيتقانممممداى تئمەدنىمممم  

دى. ئېيتقمممممانلىرغمۇ ئودۇنسمممممىھ ئەمە  ئىممممم
ئۇى ۇدخدنى  تىبەتلەد بىملەن ىغ ىمي جە ەتمتە 
بااللى ىشممى خېلممى ئممۇزۇن زامممانالدىغن باشممال ال 

ىىلى تىمبەۇ تىلىمدغن  – 8090مەۋجۇۇ ئىدى. 
تەدجىممممە قىلى  مممان ۋاجراىانممما مەز ىپىمممدغكى 

ناملىق « ەىردى ەىكراەامۋادا » مەشھۇد ئەەەد 
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ئەەەد تىمبەتلەد بىملەن ئۇى ۇدخدنىم  ئەنە شمۇ 
ئاخقىلىرغ ىمممم  مە سممممۇلى ئىممممدى.  ىغ ىممممي

تىمممبەتلەدىە ئاخ ىمممدە مەز ە، خمممما ىغ ى ىممم  
شەكىللى ىشممى ۋە ئۇنىمم  ەممېرغق ئۇى ۇدخدالمما 
تادقىلىشىمۇ ىۇقىرغقىدە  تادغخى ەمەۋەبلەدىغن 
خمممالىي ئەمە  ئىمممدى. كمممەنچىقى  ئۇى مممۇد 
ىۇدتلىرغممدغن ئممئز ئېتىقمماىغ ى ەمماقال، قممېلى  

ىەدىە  ئە ممەن كممئ كەن بممۇ ئۇى ممۇد قەۋمممى بممۇ
بۇىىا ئەقىدغلىرغدە ىىلالدىغن بېمرى ەماىغقلىق 

 بىلەن تەۋدەنمە  كېلىۋاتاتتى.
ەېرغق ئۇى ۇدخد  ەقىقەتەنمۇ ئۇى ۇد ئە ەن 
تېپىل ۇەممىھ قېرغ داشممالدىغن ئىممدى. ئۇخدنىمم  
تىلمممى ئمممۇزۇن ىىللىمممق مەىەنىممميەۇ ۋە ىمممۇدۇ 
 ەدقلىمممرى ەمممەۋەبلى  بىمممھ ە  ەشى ىكسمممىھ 

جداىلىرغمىھنى  تىلمى بىلى ىۋاتقان بولسىمۇى ئە
بىمملەن نا مماىىتى ىېقى لىققمما ئىممگە ئىممدى. بممۇ 
تىل ىم   مماخكىتى تممەدكىي تىلممالد تادغخىممدغكى 
تېخىممممممۇ ز د بىمممممر قېتىملىمممممق ىممممموقىتى  
 ېسممابلى اتتى. بممۇ  مماجىئە ە بە ممەنكى كەنممدە 
ەېرغق ئۇى مۇد زغيمالىيلىرغال ئەمە ى ئۇخدنىم  
 قانداش قېرغ داشملىرى بول مان بىھلەدممۇ ئىمگە
 ىقىشممىمىھى  ەتممەن كممە ىمىھ بىمملەن بۇنىمم  
ئالممدغ ى ئممېلى  ئە ممەن كممەدەش قىلىشممىمىھ 
كېرە . بىھنى  بۇ قېتىملىمق ەمېرغق ئۇى مۇدخد 

ىۇدتى ا قىل ان ەە ىرغمىھ ئۇخدنى  مى  ىىلالد 
مابەى ىدە قەلبى ى   وڭقۇدلۇقلىرغ ما كئمەلمە، 
قال ان د  ى ى قاىتا جانالنمدۇدۇش مەقسمىتىدە 

ا اىىتى ئە مىيەتلى  ەە ەد بولدى. قىلى  ان ن
شمممۇنى  بىممملەن بىمممر ە ئمممۇخد  ەققىمممدغكى 
تونۇشمملىرغمىھنى  وڭقۇدخشممتۇدۇ،ى ئممەزولگەن 
تمممادغخى قېرغ داشممملىق دغشمممتىمىھنى ئمممۇخش 

 ىولىدغكى ئەنەملە   ائالىيەۇ بولدى.
بممممۇ  ائممممالىيەۇ ىاۋامىممممدا بىممممھ ەممممېرغق 
ئۇى ۇدخدنىممم  مەىلمممى قەبىلىمممۋغي  اىاتىممممدا 

مەىلممممى  ممممادۋغچىلىق تۇدمۇشممممىدا بولسمممۇنى 
بولسمممۇنى قەىغمكمممى ئۇى مممۇد ئممماىەتلىرى ۋە 
مەىەنىيىتى ممممى نا مممماىىتى ىاخشممممى ەمممماقال، 
كەلگەنلىكى ممى باىقىممدۇ . تئۋەنممدە ئاەاەمملىق 
قىلىممپى ەممېرغق ئۇى ممۇد مەىەنىيىتممى  ەققىممدە 
ىەەلە كى باىانالدنى ئوقۇدمەنلەدنى   وزۇدغ ما 

 ەۇنىمەن.
لەد  ەققىممدە ەممېرغق ئۇى ممۇدخدىغكى قەبىلىمم

ەېرغق ئۇى ۇد تادغخچىسى تئمەد ئە ەندى ىەتتە 
ئوتمممممۇق ى تەشمممممكىل قىل مممممان جاممممممائەۇ 

قەبىممملە  –قۇدۇلمىسمممىدغكى تەدلمممە  ئمممۇدۇ  
ناملىرغ ى تئۋەندغكىدە  باىان قىلىدۇ. ) تئمەد 

ەمممېرغق ئۇى ۇدخدنىممم  مىممم  » ئە ەنمممدغ ى  
 ناملىق كىتابىدغن ئېلى دى. (« ىىللىق تادغخى 

رغق ئۇى ۇدخدنى  قەبىلە الەدبىي ەې
 ناملىرى ۋە كامىلىلىرى

ەمممممممممممممممممېرغق  خەنھۇ ىسى
 ئۇى ۇد ىسى

خەنممھۇ ە  ئۇى ۇد ىسى
 كامىلە

安 江 anzhang ئەنجاڭ 安 
妥鄂什 tovhoshi توخسى 妥 
索格勒 soγal ەوالال 索 
亚拉格 javhlakhər ىاالالقاد 杨 
斯 那 sina ەى ا 白 
阿克塔塔尔  akhətatar ئاقتاتاد 白 
巴 苏 basoudىاكى

bukhis 
 巴 باەۇى ىاكى بۇخىن

呼郎格 hhorangγəd  خوداڭ ى 贺 
霍尔勒 hharaləγ )خادالىغ)قادلۇ  بولۇشى مۇمكىن 贺、郎 
钟鄂勒 zhungal )جۇڭال) وڭۇل 钟 
帕勒坦 paldavhىاكى

paldan 
 潘  الداش ىاكى  الدان

增斯恩（增柯斯）  zhəngγəs ىڭگىھ  郑 
巩鄂拉提  γongərad قوڭ ىراۇ 郭 
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柯勒克尔  khalkha خالخا 柯、哈 
克孜勒 γəzəlləvh قىھغللىغ 洪、黄 
阿郎（阿兰）  vhlangىاكىəγlan الالڭ ىاكى ئې الن 郎 
杜 曼 duman ىومەن 杜 

 شەدقىي ەېرغق ئۇى ۇدخدنى  كامىلىلىرى
خەنممھۇ ە  ئۇى ۇد ىسى ەېرغق ئۇى ۇد ىسى خەنھۇ ىسى

 كامىلە
安江  anzhang ئەنجاڭ 安 
巩鄂拉提  γongərad قوڭ ىراۇ 郭 

巴岳特 bayad باىاۇ 白、吴 
克烈  kered ) كېرەى)كېرە 贺 
阿郎（阿兰）  vhlangىاكىγlan ئۇخڭ ىاكى ئې الن 郎 
鄂盖尔（或“戈尔恰

合”） 
vhəkerىاكىkhəqakh الېكېر ىاكى الېقاش 高、李 

喀勒喀 hhalkha خالخا 葛 
苏勒杜斯  sultus  ەۇلتۇ 苏 
顾林那合首 kulingnakhshouىاكى

kuling 
كۇلىڭتاخشممممو ىمممماكى 

 كۇلى 
顾 

常曼 changman )اڭمان) ئمەن  常 
兰恰合 lanqakh خنچاخ 兰 
柯尔克孜 khərvhəz قىرالىھ 耿 
蒙古勒  mongγol ىاكى angkura موڭ ۇل ىاكى ئې گىر 孟 
冲萨 chongsa وڭسا  孔 
浑  hhun خۇن 黄、安 
贾鲁格  jalugə ) جالۇ د) ادۇ 贾 
绰罗斯  qaoros )  اد  ) ود  左 
卫拉特 ørt ئوىراۇ 艾、安 
齐鲁 chilu ىلۇ  石 
帖木儿钦 [t’emurtʃ’in] تېمۇد ىن 铁 
克丹 [kədən] ېدېنك 朵 
杜曼 [toman] تەمەن 杜 
吐尔古斯 [turgush] تۇدالۇش ？ 

 
بۇنىڭدغن كئدوۋېلىشقا بولىدۇكىى تەدكىي 
تىلمممدا ەئزلەشمممكە ى ەمممېرغق ئۇى مممۇدخدىا 
ىاالالقادى  وڭۇلى توخسى قاتادلىق قەىغمكمى 
تمممەدكىي قەبىلىممملەد ەممماقالن اندغن باشمممقاى 
موڭ ۇل تىلىدا ەئزلىشىدغ ان شەدقىي ەېرغق 

مۇ قىرالىھى باىاۇى  ئمەن قاتادلىق ئۇى ۇدخدىغ
قەىغمكمممى تمممەدكىي قەبىلىممملەد ەممماقالن انى 
شمممۇنىڭدە   ەد ئىككىسمممىدغال ئممماز ەممماندا 
موڭ ممۇل ىمماكى تىممبەۇ قەبىمملە تەدكىبلىممرى 

 مەۋجۇۇ. 
 الەدبىي ەېرغق ئۇى ۇد تىلى

ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلممى ەممېرغق ئۇى ممۇد » 
مەىەنىيىتى ى  ئەڭ ئاەاەى ئىپاىغسى  يمىللى
ىېرجان( بول ا قاى الەدبىي ەېرغق  )ىومەن« 

ئۇى ۇد تىلى ى   ەۋىغلى  ئاخ ىدغلىكلىرغ ى 
قىسقىچە تونۇشتۇدۇ، ئئتە . )ەېرغق ئۇى ۇد 

الەدبمى ›نىم  ‹جموڭ جىڭمۋېن›ئالىمى ىماكېر
ەممممېرغق ئۇى ممممۇد تىلى ممممى تەەممممۋغرغلەش 

نممماملىق كىتابىمممدغكى بەلگىممملەد ‹تەتقىقممماتى
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 ئاەا  قىلى دى(:
ىمممدغلىكلىرغگە تمممەدكىي تىلمممالد ئمممئز ئاخ 

ئاەاەممەن بىممر قممانچە تممەدلەد ە بئلەنىممدۇ. 
كئ ى چە بۇ خىل بئلەشكە ئمئلچە  بولىمدغ ان 

تئۋەنممدغكى بىممر قممانچە ەممئزنى   ەد قاىسممى 
تممەدكىي تىلالدىغكممى ۋادغيممانتلىرغ ى كممئدو، 

 ئئتەىلى:

   تىلالد ەېرغق تاش ئاىا 
ayak daγ sarï ئوالممۇز تىللىممرى  ۇدۇ پىسممى ىمماكى  تەد  تىلى

  ا ائۇز تىلى ayak daγ sarï ەدبىي جەنۇ   ۇدۇ پىسىال
ayag daγ sarï ئازەدبەىجان تىلى 

ayak daaγ saarï تەدكمەن تىلى 
ayax taγ sarï ەاخد تىلى 
ayaq tau sarï قىپچما  تىللىمرى  ۇدۇ پىسمى ىماكى  قازا  تىلى

 قاداقالپا  تىلى ayaq tau sarï الەدبىي شىمال  ۇدۇ پىسى
ayak taw sarï نوالا  تىلى 
ayaq taw sari قۇمۇ  تىلى 
ayaq tau sarï  بالقاد تىلى - قادا  ا 
ayaq tau sarï قاداىىۆ تىلى 
ayaq tau sarï تاتاد تىلى 
ayaq tau harï باشقۇدۇ تىلى 
ayak too sarï قىرالىھ تىلى 
ayaq taγ seriq قممممممادلۇ  تىللىممممممرى  - ئۇى ممممممۇد ئۇى ۇد تىلى

ۇدۇ پىسممى ىمماكى شممەدقىي جەنممۇ   
  ۇدۇ پىسى

oyoq taγ sariq ئئزبې  تىلى 

atax tïa arïï ەىبىرغيە تىللىرى  ۇدۇ پىسى ىماكى  ىاقۇۇ تىلى
 ى لگان تىلى atak tïa arïï شەدقىي شىمال  ۇدۇ پىسى

adak daγ sarïγ تۇۋا تىلى 
adak daγ sarïγ توكا تىلى 
azax taγ sarïγ خاكا  تىلى 
azax taγ sarïγ شود تىلى 
azaq thaγ sarïγ  الەدبىمممي ەمممېرغق ئۇى مممۇد

 تىلى
hadaq taag saaruγ ئادالۇ تىلى  ۇدۇ پىسى  خاخچ تىلى 
ura tu s'urâ بۇل اد تىلى  ۇدۇ پىسى ئو ۇد ىاكى  ۇۋاش تىلى 

 
بە ممممەنكى تممممەدكىي تىلممممالد بممممۇ خىممممل 
 ەدقلەنمممدود ە ى ما ىيەتلىممم   ەدقلىمممرغگە 

ىۇقىرغقىممدە  تممەدلەد ە بئلەنىممدۇ.  ئاەاەممەن
جەملىمممممدغن ەممممممېرغق ئۇى ممممممۇد تىلىمممممممۇ 
ەىبىرغيەىغكى تەدكىي تىلمالد بىملەن نۇدالمۇن 
ئودتاقلىقالدالمما ئىممگەى بممۇ خىممل ئودتممماقلىق 
ئاەاەمملىق ئوتتممۇدا ئەەممىر تممەدكىي تىلى ىمم  

لىمممممممق «  z »ئاخ ىمممممممدغلىكى بول مممممممان 
ئاخ ىدغلىككە ئىگە ئىكەنلىكىدە كئدولىدۇ. بۇ 

دغن تەدكولو الد ەېرغق ئۇى مۇد تىلى مى نۇقتى
تمممممەدكىي تىلالدنىممممم  شمممممەدقىي شمممممىمال 

  ۇدۇ پىسى ا تەۋە قىلىشىدۇ.
ەېرغق ئۇى ۇد تىلى  ەققىدە تۇنجى قېتىۆ 
ەىستېمىلىق تىل تەكشەدوشى قىلىپى  وڭقۇد 
تەتقىقمماۇ ئېلىممپ بادالممان تەدكولمموگ مممالو  
بولساى ەېرغق ئۇى ۇد تىلى ى قەىغمكى ئۇى ۇد 

لىقلىرغ ى  ئەۋخى تىلمى ىە، ئاتى مان ىاىغكاد
بولممۇ،ى بۇنىڭممدا قەىغمكممى ئۇى ممۇد تىلى ىمم  
ئاخ ىممدغلىكى ى كممئ رە  ەمماقال، قال ممانلىقى 
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كممئزىە تۇتۇل ممان. مالوك ىمم  كئدەىتىشممىدەى 
ەمېرغق ئۇى مۇد تىلمى ئمۇزۇن ىىللىمق تممادغخى 
ئمماىرغلىق تممە ەىلىى ئئزغ ىمم  ئانمما ئۇى ممۇد 

ىپ قال مان ۋە تىلى ى  الول تادمىقىدغن ئاىرغل
بۇ تە ەىلى شى جاڭ ئۇى ۇد تىلى بىلەن خېلى 
ز د  ەد  شەكىللەندود ەن. شۇنىڭ ا قادغما  
نۇدالممۇن تەدكولممو الد ەممېرغق ئۇى ۇدخدنىمم  
تادغخى كېلىپ  ىقىشى ا ئاەاەەنى ئۇخدنىم  
تىلى ى ئۇى ۇد قادلۇ  تىلى  ۇدۇ پىسى ا تەۋە 

 ىە،  ېسابالىدۇ.
تەدكىممبىگە ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلممى لممۇالەۇ 

قادغسا   ازغرقى زامان ئۇى ۇد تىلمى بىملەنى 
بولۇ مۇ قومۇلى تۇد انى لو  مود شمېۋغلىرغگە 
ئوخشىشممىدغ ان نۇدالممۇن تىممل  اىغسممىلىرغ ى 
باىقمماىمىھ. بممۇخدىغن بىممر قىسممىۆ ەممئزلەدنىال 
مىسال قىلىپ كئدەەتسە : كىچى  بمالىالدنى 

تۇى ممۇ  –ەممئىگەندە ئىشمملىتىلىدغ ان  ممېن 
ى  ەىممران قال ممانلىق ى «ۇببمما  » ئىملىقممى 

» تۇى ممۇ ئىملىقمممى  –بىلدودغممدغ ان  ممېن 
)مئلمدود(ى « مەندغر ممم مەنمدغر » ى «ئاتتا  
تودالمما  مممم » )قوالممۇن(ى « الممۇن مممم الممون » 

مى  مم مى  » )توالرا (ى « تودالو ى تودا  
» )ئمئ كە(ى « ئئكبە: ئئكبە » )مەشە (ى « 

موىممۇن مممم » ) اشمما(ى « جىممۋغن مممم  ىممۋغن 
« مى جمماد مممم مى جمماد » بوىممۇن(ى «)ۇن موىمم

)قېممرى « قۇدۇتقمما مممم قۇدۇتقمما » )ئممازدا (ى 
. بۇ بىرىى ەېرغق ئۇى ۇدخدنى  بىمر …ئاىال(

تەدكىبى ىمممم  قومممممۇلى تۇد ممممانى لو  ممممود 
داىونلىرغممدغن كئ ممە، بادالانلىقىممدغن بولسمماى 
ىەنە بىرى قومۇلى تۇد انى لو  ود داىمونلىرى 

ىگە ئوخشماش تىلىدا ەمېرغق ئۇى مۇد تىلىمدغك
قەىغمكمممى تەدكىبلەدنىممم  نىسمممبەتەن كمممئ، 

 ەاقلى ىپ قال انلىقىدغن بول ان.
الەدبىممي ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلىممدا ەممەككىھ 

 a, e, ï, i, o, u, ö, üەوزۇ  تاۋۇش باد: 
الەدبىي ەېرغق ئۇى مۇد تىلىمدا بمۇ ەموزۇ  
تاۋۇشالدنى  ەىيرغالڭ ۇ تاۋۇشلىرى مەۋجمۇۇ 

نسممېرى بولممۇ، بممۇ خىممل ئاخ ىممدغلى  بادالا
ئاجىھخشممقا ۋە ئازخشممقا قممادا، ىممەز تۇتماقتمما. 
ەممممېيرغالڭ ۇ تاۋۇشممممالد تئۋەنممممدغكىلەدىغن 

ى مەەىلەن: ah,eh,əh,oh,uh, öhئىبادەۇ: 
aht  ئمممممممماۇ(ى(eht ى)ئەۇ( oht ى)ئمممممممموۇ(

uhkgus ئئكەز(ى(øhkbe)ئئ كە( …  

الەدبىممي ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلىممدا خەنممھۇ  
تىلى ىممم  تەەمممىرى بىممملەن قوشمممما ەممموزۇ  

 ,io, ia, ueۇشالد شەكىللەنگەن. ئمۇخد: تاۋ
ua, iu, uo, ou, üe, ïu… 

الەدبىي ەمېرغق ئۇى مۇد تىلى ىم  دەەممىي 
ئئلچەملى  تىلى بولمى انلىقتىنى ئۇ  ەتەنلە  
ئاالھاكى تىل ەە ىتىدە بىھ ە بىلى گەن. شۇڭا 
 –بممممۇ تىلممممدا ئۇى ممممۇد تىلى ىمممم  شممممېۋە 

ىغيالېكتلىرغ مممما ئوخشاشممممال تاۋۇشممممالدنى  
 ى  ەشە، قېلى   اىغسمىلىرى بىمر ئالمىشى

 قەىەد كئ،. 
ئمەزو   82الەدبىمي ەمېرغق ئۇى مۇد تىلىمدا 

 تاۋۇش باد. ئۇخد:
b, p, d, t, g, k, G, q, f, w, zh, 
ch, sh, ž, ĵ, č, š, z, s, x, γ, h, m, 
n, ŋ, l, r, y 
ەمممېرغق ئۇى مممۇدخد ئئزلىرغ ىممم  ئمممۇزۇن 

ىاشملىق تادغخىمدا موڭ مۇلى  –ەەدەلى  قان 
ەۇى خەنممھۇ قاتممادلىق مىللەتمملەد بىمملەن تىممب

تەدلە  ئماخقىلەدىە بولمۇ، كەلگەنلىكمتىن بمۇ 
تىلالدىغن قوبۇل قىلى  ان ەمئزلەد بىمر قەىەد 

 مماد  تىلىممدغن  –كممئ،ى ئەكسممىچە ئەدە  
 قوبۇل قىلى  ان ەئزلەد نا اىىتى ئاز.

ەمممېرغق ئۇى مممۇد تىلمممى ئوالمممۇز تىللىمممرى 
نى  ۇدۇ پىسممممى ا تەۋە بەزى ئاخ ىممممدغلىكلەد

 /t b/p ,k/g,dئئزغدە  ازغرلى ان. مەەمىلەن:
نئۋەتلىشمممممى   اىغسمممممىلىرى. مەەمممممىلەن: 

das )تاش(ى )تون(don ) تى( ىdik )ى )كمئز
göz ىgel  كەل(ى(peγ  ى)بەگ(perik ) بئد( 

… 
» ئەمممما ىممئنىلى  كممېلى  قوشۇمچىسممى 

γa-  » ئوالممممۇز تىللىرغممممدغكى« a-  » المممما
الا « -γa» ئەمە ى بەلكى ئۇى ۇد تىلىدغكى 

-»ئوخشممماىدۇ. ەمممە ەتداش قوشمممۇمچىلىرى 
γan, -qan -gen, -ken » بولممۇ،ى بممۇ

جە ەتتى مۇ ئۇى ۇد تىلى ما ئوخشماىدۇى تمەد  
قوشممممۇمچىلىرى «  en-ى an- »تىلىمممدغكى 

«  b» بىمملەن  ەدقلى ىممدۇ. ئۇنممدغن باشممقا 
تاۋۇشممممممى بىمممممملەن «  m» تاۋۇشممممممى ى  

نئۋەتلىشىشى نۇقتىسمىدغ مۇ ئوالمۇز تىللىرغ ما 
ى بەلكمى ئۇى مۇد تىلى ما ئوخشىشممىدۇى ئەمە 

بىمملەن ئىپمماىە «  b» بەلكممى ئۇى ممۇد تىلىممدا 
قىلى ىدغ ان تاۋۇشالدمۇ ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا 
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 «m  » :بىمملەن ئىپاىغلى ىممدۇ. مەەممىلەن «
mïs  ى « مم بىھ «moyun ممم بوىۇن .» 

ەمممېرغق ئۇى مممۇد تىلمممى تمممادغخى ئمممودۇن 
تىلممى  ۇدۇ پىسممى ا تەۋە «  z» جە ەتممتىن 

» ىە، قادغلىدۇ. ىەنى ەېرغق ئۇى ۇد تىلىمدا 
تە ىاالمماى توخسمىى « ىغۋانۇ لۇالاتى  تمەد  

قىپچمما ى ىابمماقۇى تاتممادى قمما ى  ومممۇل ۋە 
ئوالۇزخدىغن باشقا تمەد  قەبىلىلىرغ ىم  تىمل 

ى azaγ ئاخ ىدغلىكىگە ئوخشاش  الدا )ئاىا (
 jaz-ى todmaq ى )توىمممما ( yazaγ)ىاىممما (

  ( شەكلىدە كېلىدۇ.)بەىە bizəg(ى -)ىا 
ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلىممدا قەىغمكممى ئۇى ممۇد 
تىلى مما خمما  ەممئز ىاەممى ۇ ى قوشممۇمچىالد 
ئادقىلىق ەئز ىاەاش ئەنئەنىسى ىاۋا  قىلىمپ 
كېلىۋاتقان بولۇ،ى ىاەالما ەئزلەدىغن ئىسىۆى 

 ەە ەۇ ۋە  ېئىلالد كئ، ئۇ راىدۇ.
ئىسىۆى ەە ەۇ ىاەى ۇ ى قوشۇمچىالدىغن 

 د.تئۋەندغكىلەد با
_či: malči, yerči)ى)ناخشمىچى pudeγči 

 )مەلۇ  بىرى( arači ,) ەتەكچى( 
_lïγ _deγ _neγ: yulγïnnïγ) ىۇل ۇنلمۇ( 

tigennïγ ) تىكەنلى( saždeγ)ا لىق ( 
_dïrïq: moyindïrïq) بوىۇنتۇدۇ( 

_qa,_γa,_qaş,_γaş: dartqa ممممماچ (
 ,)ىېمە ( yiγeş , )كىيىۆ( gezγï , قىسقۇچ(

yuγeş ىۇالۇچ() 
_q,_γ,_ïq,_ïγ, _k: ulaγ, sadeγ 

 ,)تىھغق(dïzïγ , )ئەمچە (emeγ , )ەېتىق(
uhqaγ) ئممممۇخال(, yamaγ) ىاممممما(, 
ahsaq) ئاقسمممما(, bezik) بەىممممە(, 
bozïγ) بوىمممما(, düsek) ەشممممە (, 

yüdirik)ىئتەل ئاالرغقى(, yimisik) ئېمىھغ( 
_ma,_me,_ba,_be: 

čoqïma) ئودۇنممممممممدۇ(, ïlïγ 
örγenme)شا ىرۇ(, uzuma yü ئۇخالىدغ ان(
 ,)كممممممادغۋاۇ(yatma ,ىاتمممممما (

satba) ىراكاز ى (, dikbe)تىككە ى( 
_jaq: yasdanjaq)ىاەتۇ  قېپى( 

_ïm: yülïm ) ئئلە( 
_maq,_mek: ïlmek) ئىلمە( 

_qï,gï: qïsqï)قىسممقىدغ ان نەدەممە(, 
narïqï)نېرغقى( 

_γaq, _γek: oynaγaq) ئوىۇنچممۇ(, 
išγekچىملىممم ()ىائىمممۆ ئىچىلمممدغ ان ئى, 

gezγekكېچە (-)كىيىۆ 
 ېئىممل ىاەممى ۇ ى ۋە دەۋغمم  ىاەممى ۇ ى 

 ئاىرغۆ قوشۇمچىالدمۇ باد. 
ەمممېرغق ئۇى مممۇد تىلىمممدا ئەڭ قىھغقمممادلىق 
 اىغسمممە شمممۇكىى بىرغ چمممى ۋە ئىككى چمممى 
شممممەخن ۋە ئۇخدنىمممم  بىرلىمممم  كئ لممممە  
شممەكىللىرى ئە ممەن ئوخشمماش بىممر قوشممۇمچە 

ىم  بىمر ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ەېرغق ئۇى ۇد تىلى 
قەىەد ئىپتىدائىي ۋە تەدەققىي قىلمى ان تىمل 

 ئىكەنلىكى ى كئدەىتىدۇ.
ئمممممەزو  
 تاۋۇش

ەمممممممموزۇ  
 تاۋۇش

 ەئز ئاخىرى

_ïŋ _ŋ بىرغ چى شەخن 
_ïŋ _ŋ ئىككى چى شەخن 
_ï _sï ئە ى چى شەخن 
 

Menïŋ anaŋ بىھنىمم ( ئانمما  : مې ىمم( 
 )ئانىمىھ(

 senïŋ aqïŋەمې ى  )ەمىلەدنى ( ئاالماڭ : 
 اڭالد()ئاال

 goniŋ gusïئۇنى  )ئۇخدنى ( كالىسى : 
 ەېرغق ئۇى ۇد ە ەانالد:

bir 1, šigi 2 , uš 3, diort 4, bes 5, 
aldi 6, yidï 7, saGïs 8, doGïs 9, on 
10, bïryγrïmï 11, shigeyγïrmï 12, 
ujyγrmï 13, bïrodïs 21, shigiodïs 22, 
diordon bes45, beson šigi 52, aldon uš 
63, yüz, mïŋ, ayaq, yi 

ىغن باشال، ئوتتۇزالىچە بول ان ەانالد  88
قەىغمكى ئۇى ۇد تىلى ما ئوخشماش قمۇدۇلمى ى 
ەاقال، قال ان بولۇ،ى ەېرغق ئۇى ۇد تىلى بۇ 
جە ەتتە  ازغرقى زامان تمەدكىي تىللىرغ ىم  

 ئىچىدە بىرىغ بىر  ېسابلى ىدۇ.
ەممېرغق ئۇى مممۇد ە جمممەملە شمممەكىللىرغمۇ 

ىممدائىي بىممر تممەدكىي تىلى ىمم  نا مماىىتى ئىپت
 ېئىلالدنىم   ئاخ ىدغلىكلىرغگە ئىگە بولمۇ،ى

 p~-ïp-ئاىىغي ئئتكەن زامان شەكلى ئە ەن 
dro-  :قوشمممۇلىدۇى مەەمممىلەنbarïp dro  

 ېئىلالدنىمم  ئې ىممق  ممازغرقى زامممان شممەكلى 
قوشمۇلىدۇى مەەمىلەن:  p~-ïp bar-ئە مەن 
yip barن    ېئىلالدنى  ئاىىغي  ازغرقى زامما

 v~-ïv~ov _ dro-شممممەكلى ئە ممممەن 
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   ېئىلالدنى   yiv droقوشۇلىدۇى مەەىلەن: 
-ئې ىممق كەلگەەممى زامممان شممەكلى ئە ممەن 

Gïš~-γïš  :قوشمممۇلىدۇى مەەمممىلەنgelγïš   
 ېئىلالدنى  ئاىىغي كەلگەەمى زاممان شمەكلى 

قوشمممۇلىدۇى  Gïš~-γïš - dro-ئە مممەن 
 .gelγïš droمەەىلەن: 

 –دغكى ئمۇدۇ  ئەمدى ەېرغق ئۇى ۇد تىلى
تۇالقانچىلىق ئاتالمىلىرىى كىشى ئىسمىملىرىى 
ۋاقىمم ى ىىمملى ئمما ى كممەن نمماملىرى ۋە بىممر 

ىەدەخ ئئەممممەملە  نمممماملىرى  –قىسممممىۆ ىەل 
  ەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئئتەىلى: 

 –ەمممممېرغق ئۇى مممممۇد تىلىمممممدا ئمممممۇدۇ  
تۇالقانممداد ىلىققا ئائىمم  ئاتممالمىالد  ممازغرقى 

ندا بىر قەىەد مول. زامان ئۇى ۇد تىلى ا قادغ ا
)ئەەممممكەدتى : تئۋەنممممدغكى جەىۋەلمممملەدىە 

ئۇىۇللىرى  -بېرغلگەن ئاتالمىالدنى  ئۇىۇلمۇ 
 .ئاىاللىق مۇناەىۋەتكە ئىگە -ەد ئ

 
 ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا قېرغ داش ئاتالمىلىرى

aqa ئاكا Iñke ىەڭگە ىاكى ىېھغ ە 
ïnï ئۇكاى ئى ى ïnï kheln  
qïzaqa ئا ا aqa  
sïñnï ەىڭىل   
çhïqan aqa نەۋدە ئاكا   
çhïqan ïnï نەۋدە ئۇكا   
çhïqan qïzaqa نەۋدە ئا ا   
çhïqan sïñnï  نەۋدە   

 
  امما ئاتالمىلىرى –ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا تاالا 

ahka, pezïk aça ىاىغسممى ى   تاالمماى  مموڭ ىاىا(
 ئاكىسى(

pezïk 
ana 

  امماى  وڭ ئانا

papa, kïhçiγ aça 
 

ىاىغسمى ى  ) تاالاى كىچى  ىاىا
 ئۇكىسى(

iji   اممممماى كىچىممم 
 ئانا

kuna 
 

ىاىغسممى ى  )  اممماى  مموڭ ئانما
 ى ەىڭلىسى(ئا ىسى ىاك

küyi تاالاى  وڭ ىاىا 

taqa 
 

ئا ىسى ى  ئاكىسى ىماكى ) تاالاى
 ئۇكىسى(

taγïni امما  

kuγi 
 

ئا ىسمى ى  )  امماى كىچى  ئا ا
 ەىڭلىسى ىاكى ئا ىسى(

küyi تاالا 

 
 ئاىاللىق مۇناەىۋغتى ىو ( -: تئۋەندغكىلىرغدە ئەد ئەەكەدتى )

 ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا ئەۋخى ئاتالمىلىرى
oγ

ïl 
 

 sunzï ئوالۇل
oγïl 

 

ئوالمممممۇل 
 نەۋدە

haçï 
oγïl 

 

جمممممممممميەن 
ئوالممۇل ) ئوالممۇل

قېرغ دغشممى ى  
 ئواللى(

iγin 
oγïl 

 

جمممممممميەن 
قىمممھ ) ئوالمممۇل

قېرغ دغشى ى  
 ئواللى(

qïقىھ sunzï  قىمممممممممھhaçï جمميەن قىممھ iγin جيەن قىمھ 

 موما ئاتالمىلىرى - ى بوۋائانا -ئاتا ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا 
thethe awaka ئۇلۇش بوۋا thethe anika ئۇلۇش موما 
awaka (ôka)  بوۋا anika موما 
aça ىاىا ana ئا ا 
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z 
 

qïz نەۋدە qïz 
 
ئوالمممممممممممممۇل )

قېرغ دغشممى ى  
 قىھى(

qïz 
 
قىمممممممممممممممھ )

قېرغ دغشى ى  
 قىھى(

 
 ق ئۇى ۇد تىلىدا قېيىن ئاتالمىلىرىەېرغ

qaz
ïn aqa 

قېمممي
 غن ئاكا

yohrçï قېيى ئى ى 
 ئېرغ ى ()

kunasï قېي ئا ممما 
 ئېرغ ى ()

  

  qazïn 
ïnï 

 

 قېيى ئى ى
 ئاىالى ى ()

pezïk 
kuγi 

 قېيى ئا مما
 ئاىالى ى ()

kïhjiγ 
kuγi 

قېمممممميىن 
 ەممممممممممىڭىل

 ئاىالى ى ()
 
غق ئۇى ۇدخدىا ئۇى ۇد ە ئىسىمالد قوىۇلۇش بىلەن بىر ە ەېرغق ئۇى ۇدخدىا كىشى ئىسىملىرى: ەېر 

ى sutqïz تىبەتچەى خەنھۇ ە ۋە موڭ ۇلچە كىشى ئىسىملىرغمۇ كئ، ئۇ راىدۇ. ئۇى ۇد ە ئىسىمالدىغن
yakhïrىىمماش ىې مم suthïr ى  (ەممەۇ ىې ممىsutpaqa ىyakhpaqa ىmarjan ىay qatun ىarslan ى
tömürى (patïr)د كئ، ئۇ راىمدۇ. ىغ ىمي ەمەۋە  تمە ەىلىى ئمۇخدىا تىمبەتچە باتۇد قاتادلىق ئىسىمال

ئىسمىمالدنى قوىۇشممۇ خېلمى كمئ،. شمۇنى  بىملەن بىمر ە كئ ى چىسمى خەنمھۇ ە كمامىلە ۋە ئىسممىۆ 
 .قوللى ىدۇ. ئۇخدنى  كامىلىلىرى قەبىلە ناملىرغ ا ئاەاەەن بېكىتىلگەن بولۇ، ىۇقىرغدا كئدەىتىلدى

 :المىلىرىەېرغق ئۇى ۇدخدىا ۋاقى  ئات
 »ئون ئىككى مئ ەل بىلەن ىىل خاتىرغلەش ەېرغق ئۇى ۇدخدىا ئومۇمالشقان ۋە بىھ ە ئوخشاشال 

men yüt yillïγ  ».ىېگەندە  تىل ئاىەتلىرى باد 

 ەېرغق ئۇى ۇد ە ىغۋانۇ لۇالاتى  تەد   ازغرقى زامان ئۇى ۇدتىلى
 sïçγan yili shïγan yil  اشقان ىىلى

 ud yili kus yil, uzh yil كاخ ىىلى
 bars yili pahrsï yil ىولۋا  ىىلى
 tavışgan yili tusqan yil توشقان ىىلى
 nek yili ulï yil ئەجدغھا ىىلى
 yılan yili yilan yil ىىالن ىىلى
 yund yili aht yil, yüt yil ئاۇ ىىلى
 qoy yili qoy yil قو  ىىلى

 biçin yili pejin yil ماىمۇن ىىلى
 takagu yili tahqaγï yil خو ىىلىتو

 it yili ïsht yil ئى  ىىلى
 toŋuz yili toŋïs yil توڭگۇز ىىلى

 
 ەېرغق ئۇى ۇدخد ئون ئىككى ئاى ى ئاتاش ئاىغتى ئۇى ۇدخدنىڭكىگە ئوخشاىدۇ.

 ەېرغق ئۇى ۇد تىلى ئاالھاكى ئۇى ۇد تىلى ئئلچەملى  ئۇى ۇد تىلى
 pïrïnçï ay بىرغ چى ئا  ىانۋاد
 ïshkïnçï ay ئىككى چى ئا  كېۋدال
 ühjinçï ay ئە ى چى ئا  مادۇ

 törtïnçï ay تئتى چى ئا  ئا رېل
 pisïnçï ay بەشى چى ئا  ما 

 ahltïnçï ay ئالتى چى ئا  ئىيۇن
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 yitïnçï ay ىەتتى چى ئا  ئىيۇل
 saqïsïnçï ay ەەككىھغ چى ئا  ئاۋالۇە 
 tohqïsïnçï ay توققۇزغ چى ئا  ەې تەبىر
 onïnçï ay ئونى چى ئا  ئئكتەبىر
 pïr-yiγïrmïnçï ay ئون بىرغ چى ئا  نوىابىر
 ïshkï-yiγïrmïnçï ay ئون ئىككى چى ئا  ىېكابىر

 
بوىىچە بىرلى  قىلىمپ بىمر  ە تىمدغكى ىەتمتە كمەن ى  yitï khunەېرغق ئۇى ۇدخد بىر  ە تى ى 

 تئۋەندغكىدە  ئاتاىدۇ.
 ەېرغق ئۇى ۇد تىلى ئاالھاكى ئۇى ۇد تىلى ىئئلچەملى  ئۇى ۇد تىل

 pïrïnçï yitï  ە تى ى  بىرى ىوشەنبە
 ïshkïnçï yitï  ە تى ى  ئىككىسى ەەىشەنبە
 ühjinçï yitï  ە تى ى  ئە ى  ادشەنبە
 törtïnçï yitï  ە تى ى  تئتى  ەىشەنبە

 pisïnçï yitï  ە تى ى  بەشى جەمە)ئازنا(
 ahltïnçï yitï  ە تى ى  ئالتىسى شەنبە

 yitïnçï yitï  ە تى ى  ىەتتىسى ىەكشەنبە
 

 ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدا ىەنە باشقا ۋاقى  ئاتالمىلىرى تئۋەندغكىدە :
 ەېرغق ئۇى ۇد ە ئۇى ۇد ە
 khuntïs كەندوز

 thüni تەنى كېچە
 tañqar ئەتىگەن

 tañqar ehrti كەن ەەزولەشتىن بۇدۇن
 khortï(khunohrtï >)  ەش
 khuniñker تىن كېيىن ەش

 kïhjiγ khuniñker ىەەلە كى  ەشتىن كېيىن
 pezïk khuniñker كېيى كى  ەشتىن كېيىن

 yiñïrta كەچ
 thörïn تەڭ كېچە

 kiji thüni ئەتە ئاخشا 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ەېرغق ئۇى ۇد ە ئۇى ۇد ە
ئمممەچ ىىمممل 

 ئاۋۋال
tahqï orihkel 

 orihkel ئوزاقى ىىل
 pïhtïr بۇلتۇد

 pöylï بۇ ىىل
 thurti, yarïn كېلەد ىىل

ئىككى ىىمل 
 كېيىن 

törïm 

ەمممممممممممممممېرغق  ئۇى ۇد ە
 ئۇى ۇد ە

 tahqï orihkïn بۇدناكەن

 orihkïn ئئزوكەنى ئەلەشكەن

 thoγïn تئنە ەن
 puγïn بە ەن
 taγïn ئەتە

 Heγïn ئئ ەن
 Sïrahkïn ئى دغن
 untïhrkïn )ئى دغ  ى  ئەتىسى(  ى دغن
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ۋەندە ەېرغق ئۇى ۇد تىلىدغكى بىر قىسىۆ تئ
ىەدەخ ئىسممممىملىرى ئۇى مممممۇد تىلى ممممما  –ىەل 

)تېمرە (ى  Terekئوخشا، كېتىمدۇ. مەەمىلەن: 
aq yighash  ئا  ىاالاچ(ى(qara yighash  قمادا(

 aq)ەمېرغق ىاالماچ(ى  sarïgh yighashىاالاچ(ى 
terek  ئا  تېمرە (ى(kök terek  ى) كمئكتېرە(

çhaghaan thuuraqا  تموالرا (ى )ئمkük segït 
 )ىۇل مممۇن(ى tal Yülghïn)كمممئ  ەمممئ ەۇ(ى 

Jighti جىگمممممممممممدە(ى(Ahrça ى)ئاد مممممممممممما(
Tihkin تىكەن(ى(Lamthaq) ىانتا( … 

ەممېرغق ئۇى ممۇد تىلى ممى تېخىمممۇ ئەترا لىممق 
 تونۇش ئە ەن ەېرغق ئۇى ۇد خەلمق ناخشىسمى

بىممممممممملەن تونۇشمممممممممۇ، « شممممممممماداما  » 
 »ئئتەىلى)ئەەممكەدتى : بممۇ ناخشمما تېكسممتى 

裕固族原生态民 歌 » ىا خمممماتىرغلەنگەن
ناخشممممما ۋە بېمممممرغلگەن مەتىمممممن ئاەاەمممممىدا 

 تۇدالۇزۇلدى(:
šaramaq šaramaq boltï na moya  
at ungen šaramaq atdïγ ïr nï moya 
qara taγ gök kögme duγïrtï na moya 
dümaγan šaramaq bu boltï na moya 
gök deŋïr Gara qus duγïr tï na moya 

 
 
 
dümaγan šaramaq bu boltï na moya 
šaramaq šaramaq atdïγ irne moya 
at ungen šaramaq boltï na moya 

šaramaqبىرمىللىي قە رغمان ى  ئېتى : 
at ungenئېتى  ىققانى نامى تادال ان : 

atdïγئاتلىقى نامداد : 
gök كئ : 

kögmeئئ كە : 
duγïrtïئۇ رغدىى كئ مە مەنىسى ئەەكەدتتى : 
deŋïrتەڭرى : 

dümaγanتۇىمى ان : 
qusقۇش : 

qol γuzu yasïsa qoyči gürti moya 
qoy pïlme šaramaq mïna dïγu moya 
say γuzu yasïsa šadči gürti moya 
šad pïlme šaramaq mïna dïγu moya 
qol γuzu yasïsa yudči gürti moya 
yud pïlemï šaramaq mïna dïγu moya 
šaramaq šaramaq boltï na moya 

at ungen šaramaq atdïγ irne moya 
qolالولى ىەدىا : 
 : ىوشۇدۇنما ى كئمەلمە yasم

pïlme :pelïn ى تو تىن ئاىرغلما 
mïnaمانا : 
dïguىېدغ ۇ : 
sayجىل ا : 
šad موزا ى تود ا : 
yudئاۇ : 

o perγïm o perγïm orlanmawa moya 
o yïpdïŋ čiγïGïn minjar bosat moya 
qar pïγim qar pïγim qarlanmawa moya 
qar yipdiŋ čiγïGïn minjar bosat moya 
šaramaq šaramaq boltï na moya 
at ungen šaramaq atdïγ irne moya 

perγبەگ : 
 -: ئا چىقالنorlanم
 : ئاالامچاyïpم

čiγïG ىگى  : 
minjar ئازدا : 

qarقادا : 
belegden qalγanan pelek dorjï moya 
perk qïzïn birerji boltïmïken moya 
čayïnda Galγan Gara Gïzïn moya 
qan oγul qolïrja boltïmïken moya 

baγïndan qalγanï baγ dey Gasqa moya 
qanqa kölγö boltïmïken moya 
gökenden qalγanï gözïl doqdï moya 
gök ïlči manjïγa dutdïmïken moya 
šaramaq šaramaq boltï na moya 
at ungen šaramaq atdïγ irne moya 

pelegقول : 
pelek dorjï تىمبەتچە كىشمى ئىسممىى ەمېرغق :

 ئۇى ۇدخدىا تىبەتچە ئىسىمالد كئ، ئۇ راىدۇ
perkكئز ە كئدونگەنى ئاخ ىدە ىاخشى : 

birerji :ji +er +bir  ى بېرەد ىى بېرغمدغ انى
بممممۇ ىەدىە ىمممماتلىق قىلى ىممممدغ ان ۋاقىت ممممى 

 كئدەىتىدۇ
čayئو ا  بېشى : 
qanاالانى خان: ق 

qolïrja :ja+ïr) تىلىمە ى تەلە، قىلمما(+qol ى
 تەلە، قوىىدغ ان ۋاقىت ى كئدەىتىدۇ

baγئات ى قوزۇققا باالالىدغ ان ئادالامچاى باش : 
deyئىككى ئەچ ىاشلىق ئەدكە  ئاۇ : 
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Gasqa قاشممقاى  اىۋانالدنىمم   ېشانىسممىدغكى :
 ئا  تە  ئەنگەن ىېرى

kölγö مى مە : 
gökenئادالامچا : 
gözïl  كمممئز ئەترا ىمممدا بولىمممدغ ان دەڭلىممم :

  ەمبەدى  اىۋانالدنى  كئزەى ىكى
doqقوزا : 
ïlči ئەلچى : 

manja ەەىغقە تاما : 
o pïrγïm o pïrγïm minjar orlan moya 
o yïpdïŋ čiγïGïn minjar γatqïd moya 
qar pïγïm qar pïγïm minjar qarlan moya 
qar yïpdïŋ čiγïGïn minjar γatqïd moya 
šaramaq šaramaq boltï na moya 
at ungen šaramaq atdïγ irne moya 

γatqïd :qïd +γat ى  ىڭى 
 ئا چىقالنما  :qarlan م

bačïmnïŋ Gara saž ĵümken bïtgï moya 
or ugus yomïdo ĵimqa warγï moya 
qoGanïŋ qoŋïr qan dalïy bitgï moya 
oulïs yomïdo datï urγï moya 
qoGanïŋ aq soŋog ule bïtge moya 
oulïs yomïdo dagï urγï moya 
alïnnïŋ qos Garaq marmï bitgï moya 
ard qalγan yomïdo geri etgi moya 
pïrïnïŋγa gürgeneŋ gözi qezeγi moya 
pïrïnïŋγa datïqanïŋ dumsïγï qezeγi moya. 

bačباش : 
sažەاچى  اچ : 

ĵümkenئوۇ : 
bït ەتمە ى ئاىالنما  : 
or :oγur،ى ئۇىۇدى تو 

ugusئئكەز : 
yomïd ئدغسمممممىگە ئېلىۋالمممممما ى ئادغ ممممما  :

 ئېلىۋالما 
ĵimqa :qa+m+ĵi) ىېمە( 

warباد : 
qoGaكئكرە  بوشلۇقى : 
qoŋïrقوڭۇد : 
dalïyىاخ ى تالۇ ى ىېڭىھ : 
oulïsئۇلۇ ى ئاىەملەد : 
datï تېتى : 

soŋog ەئڭە : 
ule ىول ممما قوىۇل مممان تممماشى تو ممماى ىاالممماچ :

سممى ى كئدەممىتىدغ ان بولممۇ،ى ئۇى ممۇدخد ىۆۋغ
تاش ئادقىلىق ىولالدالا بەلگە قوىۇ، تماشى ىمول 
تەڭرغلىرغگە ەې ى  ان. مە مۇى كاشم ەدغي بمۇ 

 ئلممدە ىممول  »ەممئز  ەققىممدە ئممئز ئەەممىرغدە 
كئدەىتىىدغ ان بەلگە. ماقالدا مۇندا  كەلگەن: 
ئممۇخ بولسمما ىممول ئازممما  بىلىمم  بولسمما ەممئز 

ساى ىولدغن ئازما ى بىلىمۆ ىازما  _ بەلگە بول
بولسممماى ەمممئزىغن قاىمممما .  مممئللەدىە ىمممول 
كئدەممتىدغ ان بەلممگە بولسمماى ىولممدغن ئېھغممپ 
كەتمەىمممدۇى كىشمممىدە بىلىمممۆ بولسممماى ەمممئزىە 

 ىە، ىازالان.« ىېڭىلىشماىدۇ.
dagïىۇئا تىالۋەۇ : 
urγï :olγïى بولما  مەنىسىدە 
alïnېشانە  : 
qosقوش : 

Garaqقادا ى كئز قادغچۇقى : 
marmïبۇىىا  ىرغقى : 

ardئادقىدا : 
gerبۇىىا  ىرغقى : 

pïrïnئالدغداى ىەەلە تە : 
qezeγi قىھادالا : 
dumsïγ تۇمشۇ : 

 
 تەدجىمىسى:

 شاداماق ى   ېكاىىسى ئەنە شۇندا  )موىا(
 ىاڭقى  ىققان شاداماق ى  ناخشىسى بۇ) موىا(

 قادا تاالدا كئ  ئئ كە ىولۇققانىدى )موىا(
 داما  شۇندا  بولدى) موىا(بۇنى تۇىما  شا
 ىاۋا قۇش ئەەكەدتكەنتى) موىا( كئ  ئاەماندا

 بۇنى تۇىما  شاداما  شۇندا  بولدى) موىا(
 ە ى شممماداما ى شممماداما ى ىاڭقمممى  ىققمممان 

 شاداما ى
 نامى  ىققان شاداما  شۇندا  بولدى)موىا(

 
 ىەدىاالا قوىچى كئدىى )موىا( ىوشۇدۇنسا

 ىېدى )موىا(قو  ئەدكەىىى شاداما  مانا 
  ىوشۇدۇنسا جىل ى ا كئدو، قالدى كالىچىى
 موزا  ئەدكە، شاداما  مانا ىېدى )موىا(

 ىوشۇدۇنسا الول ەاىان كئدو، قالدى ىىلقىچى
 ئاۇ ئەدكەىىى شاداما  مانا ىېدى)موىا(

 ە ى شمممماداما ى شمممماداما ى ئېتممممى  ىققممممان 
 شاداما ى

 نامى  ىققان شاداما  شۇندا  بولدى.)موىا(
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ا  بممېگىۆى  مما  بممېگىۆى ئا چىقالنممما  مما   مم
 )موىا(

 ئادالامچى ى   ىگىكى ى ئازدا  بوشاۇ )موىا(
 زالىۆ بېگىۆى قادا بېگىۆى الەزە لەنمە )موىا(
 ئاۋۇ قەبىھ ئادالامچى ى ئازدا  بوشاۇ)موىا(

 ە ى شمممماداما ى شمممماداما ى ئېتممممى  ىققممممان 
 شاداما ى

 نامى  ىققان شاداما  شۇندا  بولدى.)موىا(
 

 قال ان  ېلې  ى دجى )موىا(قولدا 
 )موىا( ئئىلى ەدمۇىاخشى قىھالا 

 ئو ا  بېشىدا قال ان بۇ قىھ موىا
 خان ئواللى ا ىاقادمىكىن )موىا(

 باالدا قال ان شاش تاىچاققا )موىا(
 خان مى ەد  اش بولدغمىكىن )موىا(

 باالالقتىكى قادا كئزلە  قوزغ ى) موىا(
 نەزغر قىالد  اش بولدغمىكىن )موىا(

 ى شمممماداما ى شمممماداما ى ئېتممممى  ىققممممان  ە
 شاداما ى

 نامى  ىققان شاداما  شۇندا  بولدى.)موىا(
 

 مما   مما  بممېگىۆى  مما  بممېگىۆى ئا چىقالنممما 
 )موىا(

 ئادالامچى ى   ىگىكى ى ئازدا   ىڭى  )موىا(
 زالىۆ بېگىۆى قادا بېگىۆى ئاز الەزە لەن) موىا(
 ئاۋۇ قەبىھ ئادالامچى ى ئازدا   ىڭى  موىا

 ى شمممماداما ى شمممماداما ى ئېتممممى  ىققممممان  ە
 شاداما ى

 نامى  ىققان شاداما  شۇندا  بولدى.)موىا(
 

  ئ، بولدى )موىا(-بېشىمدغكى قادا  اچ ئوۇ
 نى كاخ قوىالد )موىا(دىە، توى ا  بو  ئ لە

 كئكرەكتىكى قىھغل قان ىېڭىھ بولدى )موىا(
 تېتىپ بۇنى ئۇلۇەالد بە رە ئال ا  )موىا(

كىبەى مدى نى ەئڭەكلەدىغن ئۇلى  ەتسمۇن)  ى
 موىا(

 ئەترا تىكى خەلقلەد تاۋا، قىلسۇن )موىا(
 بۇ كئزلىرغۆ بۇىىغ ا  ىرا  بولسۇن )موىا(
 بۇىىا قىلىپ ئەۋختالد تاۋا، قىلسۇن موىا

مې ى ىەەلە، كئد ەنلەدنى  كئزى قىھادەمۇن) 
 موىا(

 مې ى ىەەلە، تېتىسا ئاالھى قىھادەۇن )موىا(
 [(8002) مەخمۇۇ تىلماچ: نۇدئەخمەۇ]
 

 ەېرغق ئۇى ۇدخدنى  ىېھغقى
ەېرغق ئۇى ۇدخد قەىغمكى ئۇى مۇد ىېھغقى مى 

ئەەممىر ىچە ئىشمملەتكەن بولممۇ،ى  – 82تمماكى 
بۇنىڭ ا مالو  ەېرغق ئۇى ۇد داىونىدغن تا قمان 

نىم  ەمىڭقۇ ەمەلى «ئمالتۇن ىمادۇ  » مەشھۇد 
تۇتۇڭ تەدغپىمدغن تەدجىممە قىلى ىمپى كاڭشمى 

گەن نۇەخىسمممى ئىسمممپاۇ ىىللىمممرى كئ مممەدول
بوخخىدۇ. ىەنە بەزى مەنمبەلەد ە كمئدە ەمېرغق 

ئەەممممىر ە قەىەد قەىغمكممممى  – 80ئۇى ممممۇدخد 
ئۇى ۇد ىېھغقى ى قولالن مان. ئۇنىڭمدغن كېميىن 
ەممېرغق ئۇى ۇدخدىغمممۇ ىېھغممق بىلىمم   ەقەتممال 
ىغ ىي ەا ەىغكىلەدنى  ئىشى بولۇ، قال ا قاى 
 ى كېيىممم چە تىمممبەۇ خمممما ىغ مممى ئەەمممتەنلەك
 يئىگىلىمممگەن شمممادائىتتا تىمممبەۇ تىلمممى ىغ ىممم

ئئلىماخدنىمم  تىلممى بولممۇ، قال ممان. بە ممەنكى 
كەنمممممدغمۇ ەمممممېرغق ئۇى مممممۇدخدىغن ىغ مممممى 
 –ەما ەىغكىلەد ىماكى تەقمۋاىادخد تىمبەۇ تىمل 

ىېھغقىمممدغن خەۋەدىاد ئىمممكەن. بمممۇ خمممۇىىى 
بۇندغن ىەز ىىل بمۇدۇن ئۇى مۇد ئئلىمالىرغ ىم  

   ئىدى.ئەدەبچە ئۇققانلىقىدەكال ئى
ىېھغق ى  بىر مىللەۇ ئە ەن نەقەىەد مۇ ىۆ 
ئىكەنلىكى ممى تونممۇ، ىەتممكەن ەممېرغق ئۇى ممۇد 

بىممممممھ ەممممممېرغق ئۇى ممممممۇد » زغيممممممالىيلىرى 
زغيالىيلىرغ ىمم   وقممۇ  تممادغخى مەەممئۇلىيەۇ 
تۇى ۇەممىى تەخىرەممىھلى  تۇى ۇەممى بولۇشممى 
كېممرە ى ئۇنممدا  بولماىممدغكەن بىممھ تادغخ ىمم  

)تەمەن ئېرجان( « ھ جى اىەتچىلىرغگە ئاىلى ىمى
ىېگەن ىەكسمە  مەەمئۇلىيەۇ تۇى ۇەمى بىملەن 
شممەدقىي ۋە الەدبىممي ەممېرغق ئۇى ممۇد تىللىرغ ممى 
ئىپاىە قىلى  ئە ەن ئودتما  ختىمن  ەد لىمرى 
مەىممدان ا كەلممگەن بولممۇ،ى بممۇ  ەد لەدىغممن 
تەزولگەن ىېھغق بىملەن ئمئز تىلى مى خماتىرغگە 
ئمممېلى  ۋە ئەۋخىخدالممما ئمممئ ىتى   ائمممالىيىتى 
ئېلىپ بېرغلماقتا. نئۋەتتە بمۇ تمەدىغكى ئىشمالد 

نا ىيەەممى  ئمما تونۇ ەممۇنەن ەممېرغق ئۇى ممۇد 
ەممېرغق ئۇى ممۇد مەىەنىيىتممى تەتقىقمماۇ ئممودنى 
» تەدغپىمممدغن ئىشممملى ىۋاتقان بولمممۇ،ى ئمممۇخد 

ئۇى مۇد ەمئز » ژۇدنىلى ى ۋە « ئۇى ۇد  ۇ ى  
ئمماتلىق ەممېرغق ئۇى ممۇد ە ئممئ ىتى  «  ەتممە  

ىېھغممق بىمملەن ئىشمملە، قولالنمىسممى ى مۇشممۇ 
 ىققممان.  ەد ە بممۇ ىېھغقتمما قوشممما  ەد مملەد 
زغيمماىە كممئ، ئىشمملىتىلگەن ۋە تاۋۇشممالد بە  
ممممۇدەككە، بولسمممىمۇ بىمممرا  ىەنىمممال ەمممېرغق 
ئۇى ۇدخدنى  بە ەنكى ىېھغق ئېھتىياجى ئە ەن 
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 ئىشلىتىلمەكتە.
 

ەد لىرى جەىۋغلى  ئىپاىغلەىدغ ان ختىنشەدقىي ۋە الەدبىي ەېرغق ئۇى ۇد تىللىرغ ى   

ەمممممېرغق ئۇى مممممۇد 
  ەد لىرى

خەلقئمممممممممممممادالىق 
 تىرانسىكرغپسىيە

ەمممممېرغق ئۇى مممممۇد 
  ەد لىرى

خەلقئمممممممممممممادالىق 
 تىرانسىكرغپسىيە

a a ng ŋ 
ə ə hh x 
e e gh ɢ 
i i kh q 
o o v ɣ 
u u h h 
ø ø j dʒ 
ü y q tʃ 
b b x ʃ 
p p y j 
m m zh dʐ 
f f ch tʂ 
d d sh ʂ 
t t rh ʐ 
n n w v 
l l s s 
g g z z 
k k r r 
vh ʁ lh ɬ 

 الەدبىي ەېرغق ئۇى ۇد ىدغكى ەىيرغالڭ ۇ تاۋۇش  ەد لىرى
ah ah oh oh 
əh əh uh uh 
eh eh øh øh 

 
» تئۋەنممدە بممۇ ىېھغممق بىمملەن تممەزولگەن 

ئمماتلىق ىۇالممۇد تىلممى « ىۇالممۇد ەممئز تە لىمم  
ئئ ىتى  قولالنمىسىدغن بىر تېكست ى كئدو، 

 ەىلى:ئئت
《yovhər sөz duplik》putək 《裕 固 

语 基 础》 例 文 
ZONA YOLVHZÏRTE 
Bïr meng togus yüz shige yevhərmu 

yil，liening moskawa gazivhning bïr 
kəqivh tavhbashda olurp ol. 

بىر مى  توققۇز ىەز ئون ئىككى چى ىىملى 
لې ىن موەكۋانى  ىې ىدغكى كىچى  بىمر تماش 

 . وققىسىدا ئولتۇداتتى
ol yerde bïr zona asiramazhi bar 

er，liening nemen kəsi mangdirvh ane 
қegerip gelvh sөz mang`γarasip，Bïr 
қaatda，liening ol kəsine deleivh zona 
navhp asirama yadalne mang`γarasin 
saγenep dro. 
ئۇ ىەدىە بىر  ەەەل  ەدغسى باققۇ ى باد 

دۇدۇ، ئمۇنى ئىدىى لېم ىن ىائىمۆ كىشمى ماڭم
 اقىرغپ  ە لىشەتتىى بىمر قېمتىۆ لېم ىن ئمۇ 
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كىشمممى ى  اقىرغمممپ قانمممدا   ەدە بمممېقى  
  ەققىدە  اداڭلىشىش ى ئىستىدى.

nemen ane delemi қəsi mundavh 
deip__ol moskwavh baripdə,dovhər 
қəsilar hos ol қayda olurvhn yerne 
bulmis er dide，liening uzu ane delevh 
barp diro。 
ىائىممۆ ئممۇنى ئىممھىە، بادغممدغ ان كىشممى 
مۇندا  ىېدى: ئمۇ موەمكۋاالا كېتىپتمۇى باشمقا 
كىشمممىلەدنى   ېچقاىسىسمممى ئۇنىممم  قەىەدىە 
ئولتۇدغدغ انلىقى ى بىلمەىمىمھ ىېمدىى لېم ىن 

 ئئزى ئۇنى ئىھىەشكە بادىى.
Liening bïryakda mangïp ，bïr yakda 

γarap dro，yol γezvhning meidok əshide 
zona kөprik gөzdep dro，ol gөng`ulvh 
ane salvh γarap, zonalar mi savhəp 
meikdi ur dro. 
لې ىن ماڭ اچ ئەترا قا قادا، ماڭدىى ىمول 
بوىىمدا ئېچىلىمپ كەتممكەن  مەللەدىە نۇدالممۇن 
 ەەەل  ەدغلىرغ مى كمئدىىى لېم ىن  ەەمەل 

  ەدغلىرغ ى   ەەەل ىى ىۋاتقى ى ا قادا،ى 
yolning gezvhmda bïr қəqivh yü 

bardide,liening mangïp ol yüning 

udurvh etep,peirpde sik bïr, sik ashma 
kəsila zhou ol zona asirama,ol lieningne 
bur gөrvhandan aliқap dro, 
ىول ى  بوىىدا بىر كىچى  ئئ  باد ئىدىى 
لېم ىن مېڭىمپ ئمۇ ئئى ىم  ئۇىۇلى ما ىېتىممپى 

ىشممى ئىشممىك ى  ەكتممىى ئىشممى  ئا قممان ك
 ەەەل  ەدە باققۇ ى ىم  نە  ئمئزى ئىمدىى 

 ئۇ لې ى  ى كئدو،  ەىران بولۇ،:
___yahshmu sen ?dep dro,liening 

kulup__bu yol gezdan bïr zona asrima 
bar mu dide,__menla ere,navho muda 
deleivh gelde sen,ol deip.___Sening 
zona mene munda əzirdep gelde,liening 
kulum jirevh bolup dep。 

ىاخشىمۇ ەەنى ىېدى. لې ىن كەلە،:  −
بممۇ ىممول بوىىممدا بىممر  ەدە بمماققۇ ى 
بادمۇ؟ ىېدى. مەن شمۇالۇى بمۇ ىەدنمى 
قاندا  تېپىمپ كەلمدغ ى ىېمدى ئمۇ. 
ەمممې ى   ەدغلىرغممم  مې مممى باشمممال، 
كەلدىى لېم ىن كەلەمسمىرە، شمۇندا  

 ىېدى.

yəngγas sөzlar 
 سىمەنى ئوقۇلىشى ەېرغق ئۇى ۇد ىسى
Zona [zona] ەدە  
yol [yol] ىول 
bïr [bïr] بىر 
meng [meη]  مى 
yüz [yüz] ىەز 
togus [togus] توققۇز 
shige [shige] ئىككى 
yevhərmu [yeγərmu] ىىگىرمە 
yil [yil] ىىل 
liening [lieniη] لې ىن 
moskowa [moskowa] موەكۋا 
γazivh [γaziγ]： ىاقاى  ەۇ 
kəqivh [kəqiγ]：  كىچى 
tavhbashda [taγbashda] تاش بېشىى  وققىسى 
olur [olur]  ئولتۇدما 
ol [ol] ئۇ 
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yer [yer] ىەد 
asiramazhi [asiramazhi] ەدە باققۇ ى  
bar [bar] باد 
er [er] مۇتلەقلىق ى بىلدودغدغ ان ىادىەمچى ەئز 
nemen [nemen] ىائىۆ 
kəsi [kəsi] كىشى 
mang [maη]  ماڭ 
ane [ane] ئۇنى 
қeger [қeger]  تەكلىپ قىلما 
gel [gel] كەل 
mang`γara [maη`γara]  اداڭالشما  
қaatda [қaatda] قېتىۆ 
delei [delei] ئىھىەش 
navhp [naγp]  قاندا 
yaldal [yaldal]  ئى 
saγen [saγen] ەې ىن 
mundavh [mundaγ]  مۇندا 
deip [deip] ،ىە 
dovhər [doγər] باشقا 
hos [hos] ەممە  
қayda [қaida] قاىدا 
bul [bul] بىل 
uzu [uzu] ئئزى 
bïryak [buryak] بىر ىاقتىن 
γarap [γarap] ،قادا 
γazvh [γazγ]  ىا 
kөp [kөp] ،كئ 
gөzdep [gөzdep] ،كئدو 
gөng`ul [gөng`ul] كئڭەل 
salvh [salγ]  قوىما 
savhəp [saγəp]  ىى ى 
meidok [meidok] ەل  
yü [yü]  ئئ 
udur [udur] ئۇىۇل 
etep [etep] ىېتىپ 
peirp [peirp]  ېكى  
sik [sik]  ئىشى 
ash [ash] ئاچ 
zhou [zhou]  نە 
aliқap [aliқap]  ەىران قالما  
yavhsh [yaγsh] ىاخشى 
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kulup [kulup] ،كەلە 
kulum jirevh [kulum jireγ] كەلەمسىرەش 
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 (8002د زغھاجى ئىما  )
 

ئىلگىممممممرى بىھنىمممممم  مە ەللىمىممممممھ ە 
 ەللىمىھنمممممى بازادالممممما مە نى كېلىممممدغ انالد

ى ڭ ممۇل تاشمملىق  -تۇتاشممتۇدغدغ ان ئوڭ ممۇل
ئىككمممى ا تممموالرا كېلەتتمممى. ى ىولمممدا مېڭىشممم

قاەمم ىقىدا قېممرى جىگممدغلەد ەمماىە تاشممال، 
تۇدالان ىمولالد مە ەللىمىھنمى تولىممۇ ەمىرلىق 

مە ەللىمممممملەد ئادغسممممممىدا كئدەممممممىتەتتى. 
زەىكەشممملىكلەد بممموختتى. بمممۇ ىمممۇدتالدىا  ەد 

لەن بېرغلىممدغ ان ەممۇىا ىممازلىقى نممئۋەۇ بىمم
ئېتىمممھخد ەمممۇالۇدۇل اندغن كېممميىنى  ەتمممەن 

تاشقان ەۇخد -مە ەللىلەدىغن كەلگەن ئاشقان
كەڭرى  ئەنە شۇ زەىكەشلىكلەدنى تولدۇداتتى.

 - ېپىل مممان زەىكەشممملەدنى  ئىچىمممدە ئانمممدا
 ەاندا ئوتالد ئئەە، قاختتى.

- مە ەللىممدە ەممۇ قىممن ئىممدى. ئۇششمما 
  ئادغالشقان قىھغل ىانچە قۇ-ئۇششا ى ىانچە

- ەممۇ ىەنە  ەد تەدە مممكە ەممموزۇل ان  ممموڭ
كىچىممم  ئېرغقالدالممماى ئېتىھخدالممما قۇىۇلمىسممما 
بولممماىتتى. ەممې ىھ تو ىسممى ۋە قممۇ  ئممادغالش 
قىھغل ەۇ بولسما بمۇ مە ەللىملەد ە ئاەاەمەن 
نئۋەۇ بىملەن  ە تىمدە بىمر قېمتىۆ كېلەتتمى. 

قەدەلىممدە كەلمممە   - بەزغممدە تېخممى ۋاقتممى
بۇنمدا   قۇدۇ ممۇ كىتەتتمى. قالدقىلىپى ئېمرغ

 مماالالدىاى مە ەللى ىمم  ئوتتۇدغسممى ا تمموالرا 
لىممدغ ان مەەممچىت ى  ىې ىممدغكى كئل ىمم  ېك

ەەىى خېلىال  ەەلە، كېتەتتى. بمۇ ىەدىغكمى 
مە ەللىممممملەدىە كمممممئللەد ەمممممۇ مەنبەەمممممى 
 ېسمممابلى اتتى. شۇڭالشمممقىمىكىنى كمممئل ۋە 
مەەمممچى  ئەترا لىمممرى  ەد ۋاقىممم  ئممماۋاۇ 

- كئللەدنىمم  ئودنى ىمم   مموڭبمموختتى. بممۇ 
ىى ى  ئاز كئ لىكى ۋە ەەزو  ەكېچىكلىكىى ە

ىاكى ختقىلىقى ا قادا، بۇ كئل تەۋە ىەدىغكمى 
ئاىەملەدنىممم  ئە ۋالى ممما با ممما بىرغشمممكىمۇ 

 بوختتى. 

بىھنى  مە ەللىكىدغكى كئل ى  ەۇ تولۇ، 
 موڭ ىچە ئمئز  - تۇدالان  الىتى ى كىچىكتىن

ئىەنە،  ېكماىە ىەۋدغگە شا ىد بول ۇ ىالد ەم
قىلىشمماتتى. بمممۇ كمممئل تممماخ  كىشمممىگە ەمممۇ 
بەد ەن. تىرغكچىلىككە ىمول بەد ەن.  ەتتما 
مەنىۋغي جە ەتمتىن كىشملەد ە ئاجاىىمپ بىمر 

 د ھ بەد ەن.
ىوالمان ئمئىلەدنى بىمھ  - مۇشۇ ىوالان − 

ئەچ كېلىن كئل ەەىى ى  ىلەكملە، ئەكېلىمپ 
 ە ى شممۇ  …خ  ئېتىممپ ەممېلىپ  ىققممانمىھ

ىاش ۋاقىتلىرغمىھ ئىدىى بىلەك ى  ۋاقىتالدىا 
ىېمممدى  ى مممممكمممە ى بممماد  ممماالالد ئىكەنتمممۇ 

ڭگىلەدنىممم  ىە - ىئىككى چمممى كمممېلىن ئىپممم
ئئىىممممدغكى بممممالىالد بىمممملەن  ۇدقىرغشممممىپ 
ئوى ىشۋاتقان بالىلىرغ ا قادغ اچى كمئ   اختما 
 ەللمممە   ىيالىمممدغكى  اىمممدغن بىمممر ىۇتمممۇ  

 ئوتال،.
 ازغر  ەممە ئى  ئاەان بولۇ، كەتتى  −
كەنجممى كېلى چەك ىمم  قادشىسممىدا مممم  جۇممما !

ئولتۇدالان  وڭ كېلىن ئىمران نۇەخىسمىدغكى 
ىممااللىقى ى  ىمم   ىگكەنممدغن كېمميىن  ە، 

كېلىن بولمماقمۇ بە  ئاەمان بولمۇ،  -قاتتىى
 كەتتى.
اخنى ئىشمم ى  مم … مما ى نېمىگممەل » مممم  

ىەىمدغ ان ئالمما   …«  وكۇنى قىلدغڭالدما؟
ىممممدغكى ىېھقممممان تۇمىقى ىمممم  بىممممر بۇدجىك

لىپ  ېچكىم ى ئىشقا ېۋىيىئەەتىرغ ى ئئدو، ك
ىېمممدى ىەنە  مىە!  - بۇىرۇمممما  بولمممدى

كېلى لەدنىممم  ئىككى چىسمممى كەلەمسمممىرغگەن 
  الدا.
 ەجە،ى ىەۋغرغشممتىلە جۇمممۇ ىەڭممگە  −

 ماقىلىرىى  - ئۇ  االمدا بماخ …مۇشۇ  ە  ى 
نمان ىە،ى  - خوتۇن ئىككىلىرى ئماش - ئەد

 انمممدغكىن قو ىمممدغ ان ئمممئ  بول - ىېتىمممپ
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ئىشلەشكەن بول ىيتتىلە؟ مەنمۇ ىېڭى كېلىمپال 
بمممۇ  − …الانۇشمممۇىوالمممان  ېلەكمممتە ەمممۇ ت

ى   قىلىممپ گە ەممئزلەدنى ئىككى چممى كېلىمم 
ئەنلمممە  ىەۋەتمممكەن كېلىممم چە  قېي اتىسمممى 

 تەدە كە بوى ى ى ەوزۇ قى ا قادغۋەتتى. 
ىى ى  ئىشمملىتى  ەئممۇ  مماالالدىاى كممئل ەمم

كئلمدە ەمۇ ىائىرغسى نا اىىتى كەڭ ئىدى. بۇ 
بولمىسما زاىى بولمماىتتى. مە ەللىمىممھىغكىلەد 
تۇدبا ەەىى ئېچمەىدغ ان بمۇدۇنقى ۋاقىمتالدىا 
مۇشممۇندا  ەممۇ كممئ، كېتىممدغ ان قۇدۇلممۇش 

نى ۇئىشمملىرغ ىمۇ كممئل ى ىىممرا  كممئدمە  ەمم
توشۇ، ئەكىرغدغ ان  ە، ئىدى. ىاز كەنلىرى 
كممئل بوىىممدغكى  ممود ەممئ ەتلەدنى  ئاەممتىدا 

كېتىشمممكەن كىشممممىلەدى  ەممماىىدا،  اداڭ ممما
لىرغ ىممممم  الەىمممممۋەتلىرغ ى غقاىسمممممىدۇد بىر

قىلىشممممممىپى  ىخىلممممممدا، كەلەشممممممىۋاتقان 
شممممۇندا ى بممممۇ كممممئل تمممماخ   …خوتممممۇنالد

 ۋەقەلەد ەى تاخ   اداڭالدالا شا ىد بول ان.
ەمممۇالا  ىقلىممممۇ ەمممۇخىمان ئاكممماى ممممم  

 - قانداقرا  ئە مۋاللىرى؟ تې چلىقممۇ؟ تىم ىي
ال ەممودغدى ىە، ئە ممۋ − ئامممان تۇدۇ لىمممۇ؟

تېلىۋالدى تئمەد ى ەېپاىىلى  بىلەن كئلدغن 
ەۇ ئېلىمپ قاىتمماقچى بولمۇ، تۇدالمانى ئادقما 

چكىرغسممىدە ئولتۇدغممدغ ان ىكو ى ىمم  ئەڭ ئ
ەمممۇخىمان قاەسممما  ى كمممئدو،. تېلىۋالمممدى 
تئممممەد ى مۇڭداشمممقا  ئممماىە  ئىمممدىى ئمممۇ 

 -  ماتال ئمۇزۇن - مە ەللىدغكىلەد بىلەن  اۇ
تى. شۇڭا بۇ ئاىەم ى  ئۇزۇن مۇڭدغشىپ قاخت

ئممئىى كممئل بوىىممدغال بولسممىمۇى ەممۇ ئممال ىلى 
  ىققاندا داۋدۇەال  اىال بولۇ، قاختتى.

تى چلىمقى خۇىاالما شمەكرى. ئئزلىرغممۇ مم  
ئامممان تۇدۇ لىممممۇى ەممىلىمۇ ەمممۇالا  - تىمم ي

ەمممممۇخىمان قاەسممممما،  −؟  ىققمممممانمىتىلە
ەمئزلىگەچ  ېلەكلىرغ ممى ئە كەشم ى  ئىككممى 

شقا تەمشەلدى.  ەد ە شما  ئۇ ى ا ئېلىپ مېڭ
نامىھغ مما ىەنە خېلممى ۋاقىمم  بمماد بولسممىمۇى 
لېكىن بۇ دامىھان مەز ىلى بول ا قا ەمۇخىمان 

 قاەسا، ئئىىگە بە  ئالدغراۋاتاتتى.
ەائاىەتخان ئا ما  قانمداقرا  تۇدغمدۇ؟ مم  

قى ىمدغن بۇىمان ېىوقال، كىرمەكچى ئىدغۆ ى ى
ىەنە ىە، ى مم بىر ئاز ئالدغراش بولۇ، قالدغۆ

  ە، ەودغدى تېلىۋالدى تئمەد ى.
 ەئەى ئانام ىممم  ئە ۋالىممممۇ خېلمممى ممممم  

ىېدى ەۇخىمان  −ى ىاخشىى خۇىاالا شەكرى
قاەسمما، جىلمىيىممپ. ەممائاىەتخان ئا مما بممۇ 

مە ەللىممممممممدغكى ىېشممممممممى ئەڭ  مممممممموڭ 
ەمممانىلىدغ انالدىغن ئىمممدى. بمممۇ مە ەللىمممدە 
كئل ى  ەمەىى ى ئەڭ كمئ، ئىچمكەن كمونىالد 

ئاقىمدغ ال ىېگمەىە   - ادقمابىمرلە،ى ئ - بىر
 - ىودۇ  ئالەمدغن ۋغداخشماقتا ئىدى. ئې ىمر

ئې ىممر مۇڭالدالمما  ممئمگەن مېھرغبممان قەىغمىممي 
كئل ئەڭ كئ، ئەجرى ەىڭگەنى ئمئزغگە ئەڭ 
ئۇزۇن  ەمراھ بول ان قەىغ ما  بالىلىرغمدغن 
كەنلەدنى  توختاۋەىھ ئئتىشى بىلەن ىمەدغكى 

ا ئىممدى. قىيالمى ممان  الممدا ئاىرغلىممپ قالماقتمم
ەممممۇخىمان قاەسمممما، ئممممئىگە ئالممممدغراىتتى. 

لى  مان بمۇ بىمر ېى ختۇدخانىدغن ئئىگە ئەكىۋ
ەمممائاىەتخان ئا ى ىممم    ە تىمممدغن بۇىمممان

 ىراىى ا قان ىە ەدو،ى  مۇۇ قولى ما ماالمدۇد 
كىرغشمممكە باشممملىدى. تېلىۋالمممدى تئممممەد ى 
ئئىىممدە ئمماالرغق بمماد ئمماىەم ى ئممۇزۇن  اداڭ مما 

 ممېن قىلممدى تۇتممۇ، تۇدۋېلىشممىتىن ئەىمم  
بول ا ى ەئزغ ى كېسىپى ەمۇخىمان قاەسما، 
بىمملەن خوشلىشممىپى ئە كىشممى ى كئتممەدو، 
 ئئىىگە مېڭىۋغدى قوش ىسى ئۇ را، قالدى.

 ممازغر  ەممممە ئمماىە  تۇدۇبمما ەممەىى مممم  
ئېچىدغ ان بولۇ، كەتتى. تۇدبا ەەىى ئەدزان 

ىېممدى تېلىۋالممدى  −  ە  قمموخ  ئەمەەمممۇ؟
بممودىاقچى  تئمەد ى ىمم  قوش ىسممى ئەدكىممن

ئۇنىڭ ا قادا، كېلىۋېتىپ.  ازغر بمۇ كئلمدغن 
ەممۇ ئېچىممدغ ان ىممال ۇز تېلىۋالممدى تئمممەد ىال 
قال ممان ئىممدى. تېلىۋالممدى تئمممەد ى ىممازلىقى 
مۇشممۇ ئئىممدە تممۇداتتىى قىشمملىقى شممە ەد ە 
كېرغپ كېتەتتى. ئۇ بۇ كئل بوىىدغكى ئئىىدە 
ىاز كمەنلىرى تئمە ىلىم   ۇنىرغ ىممۇ قىلىمپ 

ەزغممدە مە ەللىممدغكىلەدنى  ئممئ  قوىمماتتى. ب
ئېرغممممق ئىشمممملىرغ ا  - ئىشمممملىرى ۋە ئېتىممممھ

 - ئىشمملىتىدغ ان تئمممەد ئەەممۋابلىرغ ى  مماد ە
 ممممۇداۇ ەمممموقۇشى تممممۇزلەشى  ممممادقىالش 
ىېگەندە  ئىشلىرغ ىمۇ قىلىپ بىرەتتى. شۇڭا 

 - ئۇ مە ەللىمىھىغكى  ەممەىلەن بىلەن  مال
 ئە ۋال ەودغشىپى  اداڭلىشىپ ئئتەتتى.

دۇبا ەەىى ى ەەزو ى تەمىمۇ ىاخشمى تۇمم  
بولىدۇ ىېيشىدغكەن. ئاڭلىسا  قوىالد بۇ تۇدبا 

ىە،  − ەممەىى ىېگەن ممى بە  ئىچەدمىشممقۇ؟
ەممودغدى تېلىۋالممدى تئمەد ىمممۇ قوش ىسممى ا 

 ىېقى ال، كېلىۋغتىپ.
ئۇخال ىم   - كاخى ئماۇ -  ەئەى قو  −

چىشمممىدۇ. شمممۇڭا ىتۇلمممدغتىپ ئ ەممىسممى الۇد
ەىىگە كئنىشممىۋاتىدۇ.  ەممەىمملەن تۇدۇبمما ەمم
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ئەمممدى ىوالممان بىممر كئل ىمم  ەممەىى ەممىلىگە 
ئەدكىممن  − ىەى ئۇەممتا  - ئمموڭچىال قالممدى

بودىاقچى ىممم  تېلىۋالمممدى تئممممەد ى بىممملەن 
 ە تە  ېقىشىپ قوىىدغ ان خۇىى باد ئىمدى. 
ئمۇ  ەىيمادلىق بىملەن كمئزغ ى بىمر ئوى ىتىممپ 

 قوىدى.
 ەئەى تۇالۇل ى ىمممدغن تادتىممپ مۇشممۇ مممم  

كەلگممە ە ئېچىممپ قممان ى ىۆ ىممو ى ىېشممىم ا 
تېلىۋالمدى  − ىدغسقىۆ بولسما ىەنە ئمېچىمەن
پىگە ىادغشا  ە، ېتئمەد ى ى  قوش ىسى ى   

ىاندۇدۇ، قوى ۇەى كەلمىدىى ئۇنى  ئېسىگە 
ر ئىشمم ى ەممودا، ئەدكىممن بودىاقچىممدغن بىمم
 ە داەممممم ى  − ىبىلىۋال ۇەمممممى كەلمممممدى

ەمممممممائاىەتخان ئا ام ىممممممم  كېسمممممممىلىگە 
ما ئوكمۇلى  اىمدا قىلمما ى ى ختۇدخدنى  ئاەم

مۇشۇ كئل ى  بىر  ىيالە ەمەىى  اىمدا قىلمدى 
 ىەىدغ ۇ؟ 

ەائاىەتخان ئا ا  تازا قماتتىق ئاالرغمپ مم  
ىېتىممپ قال مممان كەنلەدنىمم  بىمممر ئاخشمممىمى 

ئەدكىمممن بممودىاقچى  ېجىيىمممپ  − ىئىممكەن
ئاەمتا ئئز ەدتىمپى  - تۇدالان  ېراىى ى ئاەتا

م ى مممتەمكى لىمم  بىمملەن ەممئزغ ى باشمملىدى
ا ا  ئە ۋالى نا ادلىشىپ قال ان ەائاىەتخان ئ

دنمى قىپتمۇ. لەئمۇزۇن  ە  - بالىلىرغ ا ئۇزۇن
ئممۇ بالىلىرغ مما ىەىممدغ انلىرغ ى   ەممىسممى ى 
ىە،ى  ەدزەنتلىرغ ىممم  دازغلىقى ىممممۇ ئممما تۇ. 
ئئىمممدغكى  ەممەىلەن ىممم  كمممئزلىرغگە ىممماش 
تول ان  الدا ەائاىەتخان ئا ام ى  ئەترا ى ما 

ۇدۇ،ى ئۇنىممم   ە لىرغ مممى ئولىشمممىپ ئولتممم
تىڭشمما تۇ. ەممائاىەتخان ئا ام ىمم  بممالىلىرى 

ئەممممدى ئمممانىمىھىغن ئاىرغلىمممپ  »كئڭلىمممدە 
« قالىمدغ ى ىمىھالا بەكمممۇ ئماز ۋاقىمم  قالممدى 

ىە، ئوىال تۇ. لېكىن ەائاىەتخان ئا ا شۇنچە 
ئې ىممر ئە ۋالممدا تۇدۇ مممۇ ىەنىممال بە  ەممە ە  
 ى ئىكەن. بالىلىرغ ى  قىل مان  ە، ەمئزلىرغ

 ەشمممى ىدغكەنى نەۋدغممملەد ىې ى ممما  ئممماڭال،
ىە، قممموللىرغ ى «   ممموڭ ئانممما »لىمممپ ېك

تۇتقى ىداى ەمائاىەتخان ئا ما  نەۋدغلىرغ ىممۇ 
بىممر تونممۇ، ئاىرغياخىممدغكەن. بىممر  - بىرمممۇ

چكەەممى ى االمدا ەمائاىەتخان ئا ام ىم  ەمۇ ئ
لىممپى كېلى مممى  ەلىسممتان ا ەممموالۇ  ەمممۇ ېك
لىسمتان رغش ى ئېيتىپتۇ. شمۇنى  بىملەن  ەېب

 ىيالى ى كئتەدۇ، بېرغپ كمە تىن بىمر  ىيمالە 
كممەنى تۇدۇبمما ەممەىى توختمما،  ئممۇەممۇ ئمما تۇ. 

قال مان بولممۇ،ى كمە تىكى ەممۇ بولسما ئىككممى 

كەن بۇدۇن تۇدۇبىدغن ئەكىرغپ قوى مان ەمۇ 
ئىكەنتمممۇ .  ەلىسمممتان  ىيالىمممدغكى ەمممۇنى 

 ەن تۇدۇبىدا ەكئتەدو، كېلىۋېتىپى ئەجە، ب
ولسا كە كە ەۇ ئېلىمپ ەۇ ىوقكى ا؟  ەدنېمە ب

قوى مممان ئىكەنمىمممھ.  ە داەممم ى ەمممۇخىمان 
قاەسا، ئەتىگەن باممداۇ نامىھغمدغن قاىتىمپ 

ىۇقمممممادقى » كىر ى ىمممممدە ئئىمممممدغكىلەد ە 
مە ەللىممدە ىممول ى كمموخ، ەممۇ تۇدۇبىسممى ى 

ىېمممممگەن ئەمەەممممممىدى؟ « ئوڭشممممماۋېتىپتۇ 
ىېگەنلەدنى ئېسىگە ئما تۇ. ئەەملىدە كمە تىن 

تۇدۇبىممدغن ئال ممان ئال ممان بممۇ ەممۇ  ممازغرخ 
 ا قمماى  ەلىسممتان بممۇ مىەممۇىە  ەممۇالۇ  بول

ەۇنى ەائاىەتخان ئا ام ا ەموالۇ  كەلمەىمدۇ 
ىە، بىلىپى كئتەدو ال ەائاىەتخان ئا ام ى  
ئالممدغ ا ئەكە تممۇ. ەممۇخىمان قاەسمما، بىمملەن 
 ەلىستان ەائاىەتخان ئا ام ى ئاۋاىال، ىئلە، 
ەممەنى ئېچكممەزمەكچى بولۇ تممۇ. لممېكىن ئممۇخد 

ى نە ممچە قېممتىۆ ەممائاىەتخان ئا ام ىمم  ەممەن
قىن ئەكەلگەن بولسىمۇى ەائاىەتخان ېلىۋغگە ى

ئا ا  ئىچكىلمى ئۇنىمما تۇ.  ەدزەنمتلەد خېلمى 
ز دخ مۇ بېقىپتۇ. ئماخىرى ەمائاىەتخان ئا ما  

رغڭالدى ماڭا كئل ىم  ەمەىى ى ئەكىرغمپ بېم» 
ىە تمۇ. بۇنىم  «  ئاشۇ ەەنى ئېچكە  كەلدى

، ئە كىشى ى كئتەدو، بىلەن ەۇخىمان قاەسا
 ېقىپ كئلدغن ئىككى  ىلە  ەۇ ئەكىرغپتۇ. 
ەائاىەتخان ئا ا  كئلدغن ئەكىر ەن ەمۇىغن 

ئممممازىغن ىۇتممممۇ، بىممممر  ىيالىممممدە   - ئمممماز
ئېچىپتۇىە . شۇڭا بىر نە چە كەندغن بۇىان 
ەائاىەتخان ئا ام ى  ىەزغگە قان ىە مەدۇ،ى 

 خېلى ماالدۇدغ ا كە تۇمى ..
 تىكى ە  نېمىشممقا كممەممائاىەتخان ئا ممامممم  

تېلىۋالممدى  −تۇدبمما ەممەىى ى ئىچمىممدغكى ا؟ 
تئمممەد ى ئالممدغرا ال ئەدكىممن بودىاقچى ىمم  

  ېپى ى بئلىۋەتتى.
شمممممۇى مە ەللىمممممدغكى  وڭالدنىممممم   −

ىېيىشىچەى ەائاىەتخان ئا ا  كە تىن ئال مان 
ەمممۇنى   مممۇدغقى ى  مممۇدا ال ئمممېچمىگەنمى . 
 تۇدۇبا ەەىى ىېمگەن  ۇدغماىمدغ ان بولمىسماى
 وقمممۇ  كمممئل ەمممەىى ى   مممۇدغقى ئېسمممىدغن 
 ىقمى ان  ە،. كئل ەەىى ى  تەمى ى كئڭلى 
تادتقان ئوخشاىدۇ. زاىغچۇى بۇ كئل ى  ەەىى 
خۇىانىمم  ئمما تىپى ى كممئد ەنى ئەدكە  ەممۇ 

 جۇمۇ.
ىە بمۇ.  - توالراى  ەقىقىي ئەدكە  ەۇمم  

بىممھىە  ىېھقممان خەقممقە زەدەدى ىممو .  ە ى 
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  اندغكى ھە ئاالرغقئاىە  ىاشقا  وڭ بولۇ، قال
خمممۇىاىىۆ  …ەمممىالقتىن ەممماقالنمىقى تە  -

 ەممىمىھنىممم  تې ى مممى ەممماخمەۇ قىلسمممۇنى 
مە ەللىمىھىغكى  وڭالدنى  ئئممەدغ ى ئمۇزۇن 

 قىلسۇن!
داەممم ى ىەىمممال بمممۇ مە ەللىمىمممھىە ممممم  

لىۋاتىمدۇى ېكمەنگە ئماز ق - كونىالدمۇ كەندغن
ىاداتقۇ ى ئۇلۇش ئىگىمىھ ئۇخدالا ەاقلىق ى ئاتا 

جاممممائىتى  - ىلسمممۇن. مە ەللىمىھنىممم  ئەلق
 ئاۋۇ، تۇدەۇن! بادالانسېرى

ئمممممۇخد ىەنە بىمممممر قمممممانچە ئې ىمممممھىغن 
مە ەللىممممدغكىلەد ە ىاخشممممى تىلەكلىرغ ممممى 

ئاەمممتا  - تېلەشمممتى. قۇىممماش نمممۇدى ئاەمممتا
ئاجىھخ، قىھالۇچ دەڭمگە كىرغشمكە باشملىدى. 
بمممۇ ئىككمممى قەىغ ممما  قوشممم ىالدمۇ ئەممممدى 

الا تەىيمادلىق قىلىشمى تىپ ئېپتادئئىلىرغگە قاى
بىرغ ممى  - رە  ئىممدى. شممۇڭا ئممۇخد بىممرېممك

ئئىلىرغگە تەكلىپ قىلىپى ئىپتمادخ،  ېقىمپ 
بمادا تماش  - كېتىشكە ز دخشمتى. قۇىماش بمادا

 وققىسى ا قوندى. تئۇ ئەترا ى مى ىا يېشمىل 
ەئ ەتلەد قا لى انى ئۇنىڭدغن ەەل نېرغراقتا 

كمئل  دەۇ قىلىمپ تىكىلمگەن - تېرەكلەد دەۇ
 ەزەللىشمىپ  بەكرا  بۇ ۋاقىتتا ئاىەتتىكىدغن

كېتەتتى. زۇمرەتتە  كئل ەەىى شە ە  نۇدغدا 
 جىمىرخىتتى.

  *         *       * 
ىۋېرغدۇى ئاىەملەد ۋاقى  توختىماەتىن ئئت

شمممممى بىممممملەن نۇدالمممممۇن ەكەنلەدنىممممم  ئئت
نەدەممممىلەد ە ئېرغشممممىدۇ ۋە ىەنە نۇدالممممۇن 
  نەدەمممىلەدىغن مە مممرۇ  بولىمممدۇ. قۇىاشممم ى

كەنممدە شممەدقتىن  ممادخ،  ىقىشممى ئوخشمماش 
بولسىمۇى لېكىن ئاىەملەدنى  ىاشاش شمەكلى 
ئوخشاشماىدۇ. نۇدالۇن نەدەە ىەنىال ممۇقەددەد 
بىمممر تۇدالۇنلمممۇ  ئىچىمممدە ئەمە ى بەلكمممى 

 توختاۋەىھ ئئز ىرغشچانلىق ئىچىدغدۇد. 
مە ەللىمىممھ كممئل ى  ئدغممدە، جاىالشممقان 

بوىلىرغدا ئىدى. مە ەللىمىھىغكى  وڭالد ىول 
ئولتۇدۇ،ى ىماكى كمئل بوىلىرغمدا تمۇدۇ، بىمر 

ممۇڭ ئېيتىشمىپ  - ىىرغۆ ىە  ىە   ال - ىە 
 اداڭالشممممقى ىداى بممممۇ ئەزغممممھ كممممئلىمىھنى 
مە ەللىمىمممھ بىممملەن تەڭ ىاشمممتا ىېيىشمممىدۇ. 
مە ەللىمىممممھ قا ممممانالدىا مە ەلمممملە بولممممۇ، 
شەكىللەنگەنلىكى ى  ېچكىۆ ئې ىق بىلمەىدۇ. 

ن شۇندا  ئاڭلى مانمەنى ئۇخدمۇ  وڭ ىاىامدغ
ىە،  ىىمماكى بمموۋغمىھ شممۇندا  ىېگەنىممكەن

ئمماىكئل »  ە  ممى تە ەللىشممىدۇ. مە ەللىمىممھ 
ىە، ئاتىلىمممدۇ. مە ەللىمىمممھ  « مە ەللىسمممى

قى مممدغكى  ەممىمممگە تونۇشممملۇ  ېى - ىىمممرا 
كموىلىرى  - بول ان مەنھغرغسى  ەزەلى كو ما

 اكىھەى  ەلدە   ىراىلىق بىر مە ەللە ئىدى. 
بمۇ  ەققىمدە  -  ە لەد ئاشۇندا  ئۇ كئ ى چە

بولۇنمممۇ،ى بەزغمممدە مە ەللىمىمممھىە الەىمممرى 
ۋەقەلەدنىممممم  كئ ىيىمممممپ كەتكەنلىكىمممممگە 

 - مەدكەزلىشممەتتى.  مموڭالد بادالانسممېرى ىەد
مى  ى  قىستىلىشمىپ كەتكەنلىكى مى  مېن ېز

زامممان ئاخىرغ مما » قىلىشمىپى بۇدۇنقىالدنىمم  
اد ەەسىگەىە  ىەدمۇ بىكبادالاندا ئاۇ تۇىىقى ى

 − ىېگى مى داەم  ئوخشمىمامدۇ؟«  قالماىدۇ
 ىېيىشىپ قاختتى.

رى نۇدالممممۇن ېممممىىقى قممممى ىىلالدىغممممن ب
ىېڭى ئئز ىرغشملەد ىمەز  - مە ەللىلەدىە ىېڭى

بەدىى. تېرغل مممۇ ىەدلەد ئازخشمممقا باشممملىدى. 
ئەمدى ئماىەملەد ىېھقمانچىلىقى ى قىلمىسمىمۇى 
جې ى ممى جممان ئېتىممپ كېتەلەىتتممى. قانممداقال 

 ەممە ئاىەم ى  ئئزغگە خما  ۋە  بولمىسۇنى
تىمممدغ ان جمممان بمممېقى  ئئزغ ىممم  كمممئزى ىې

دىاى ىە! بمممممممۇدۇنال - ئۇەمممممممۇللىرى بممممممماد
تتممما ىاشممما،ى مە ەللىمىمممھىغكىلەد مۇشمممۇ ىۇد

ەىرتالدالا بەكمۇ ئاز ىېگەىە   ىقاتتى.  ازغر 
بۇ ىەدلەدىغن كەلگەن  - مە ەللىمىھىە ئۇ ىەد

 ەدخىممل تەدمە ئمماىەملەد ئاۋۇشممقا باشمملىدى. 
شۇنداقال بمۇ ىەدىە  اىات ىم  ىەنە بىمر خىمل 
دېتىممممدا ىاۋا  ئېتىشمممى باشمممالن ان بولمممدى. 
مە ەللىدە كمئل ەمەىى ى ئەممدى ەمائاىەتخان 

تى. ەۇخىمان چمەىتىباشقا  ېچكىۆ ئئا ىدغن 
چىشممى ئە ممەن كەنممدە ىقاەسما، ئانىسممى ى  ئ

كئلمممدغن ئىككمممى  ىممملە  ەمممۇ ئەكىرەتتمممى. 
ىەتخان ەممۇخىمان قاەسمما  ى  ئئىىممدە ەممائا

دغن باشمممقىالد تۇدۇبى ىممم  ەمممەىى ى ئا امممم
ڭى ېبول ا قاى ئۇخد بازادىغن بىر ى چىدغ انىئ

ن لىپى كە  ى ەائاىەتخاېتەنكە تۇڭ ى ەېتىۋ
چىدغ ان ەەىى ى ەاقالش ئە ەن ىئا ام ى  ئ
 ئىشلەتتى. 

بۇ ەمئز كمئلگە  ىېگەن«  كئل ى  بوىى» 
مۇناەممىۋەتلى  بول ممان بىممر ىاخشممى ئاتمماش 

دى. كئل ىمم  بمموىى ىېممگەن  ە، ئۇەممۇلى ئىمم
مە ەللىمىھىغكممممى  ەممىمىھنىمممم  ئاالھغ ممممما 

لەتتمى. ېاىىتى ىۇمشا ى تولىمۇ  اققمانال كنا 
كئل ىمم  بمموىى مە ەللىمىھىغكممى ئەڭ ىاخشممى 
جا  بولۇ،ى بىرەد جاى ى  ئودنىممۇ كئل ىم  
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 اخنى تەدغپىدغكى  اخنى جا ى ىاكى كئل ى  
كمى جما  لىقتى اخنى تەدغپىدغن  اخنچى ىىراق

. بممممممممممۇ ىە، تەدغممممممممممپ قىلى مممممممممماتتى
ىلەدنى  كئلگە بول ان  وڭقمۇد مە ەللىمىھىغك

 رغدغن ۋە ەئىگەەىدغن بولسا كېرە .مېھ
بىر كەنى ەائاىەتخان ئا ما  وىلى ما خا ما 
 ىرا  كىرغپ كەلمدى. ئمۇ بالىسمى ەمۇخىمان 

 قاەسا  ى كئدو ال ەئزلە، كەتتى:
 باخ ى بۇ جا ان نېمە بولۇ، كېتىۋاتىدۇمم 

 ە؟ ئەجە، بىمممممر الەلىمممممتىال ەمممممېھغمى ا؟  -
ئممممماىەملەد نېمىشمممممقىكىن بىمممممر قىسممممممىال 

 كئدونىدغ ان بولۇ، قالدى؟
ئاناى نېمە ئى  بولدى؟ نېمىگە بۇنمدا  مم 

  ە لەدنى ىە قالال؟
ئېبىيمما ى كممئل بوىى مما  ېقىممپ بىممرىە  مممم 

ئولتمممۇدۇ، كىر ەنىمممدغۆى مە ەللىمىھىغكمممى 
كەتتمى.  نۇدالۇن ئىشمالد قاخىمىقمانال بىلى ىمپ

كىن ې ۇ  ەممە ىەد ئاۋاتتە  تۇدغدۇى لقادغساڭ
 بەكال قاخىمىقان بولۇ، كېتىپتۇ.

ئاناى  ازغر  ەممە خە  ئئ  ەمېلىپى  −
 قۇدۇلممممۇش قىلىۋاتىممممدۇ. شممممۇڭا مە ەلمممملە

بۇ ىەدلىرغدە  ېلى بىر  - كو ىلىرنى  ئۇ ىەد
ىۆۋە تىھغقلىمق  - كەنى  ېششق خىشمالد ىۆۋە

لممەكتىكى قممۇ  تۇدەمماى ىەنە بىممر كممەنى  ئل
بادخانلىرغدە  ىۆۋلەنگەن كئ  قمۇ  كمو ى ى 

ە قاخىمىقمانى لىپ تۇدالانمدغكىن ەمىلىگېبىر ئ
بەلكىممۆ. بممۇ كممەنلەدىە ى دەتسممىھ تۇىۇل انممدۇ
 - ىاالما چىى ماشمى ا - مە ەللىمىھ ە تمامچى

كېتىمممپ  - راكتمممود ىېگەنمممدەكلەد كېلىمممپىت
تۇدغممدۇى شممۇڭا كممئزلىرغگە نمماتونۇش الەىممرى 

   كئدونگەن  ە، .ئاىەملەد كئ تە
ىى ى ەتئنە مممەنال مۇشمممۇ كئل ىممم  ەمممممممم 

كممەن بىممر تەەممتىق ئىچىشممكەنلەدى ئەتە بەش 
ىى تى مدۇدۇلۇ، مەىمدان ەەېلى ىپ كئل ى  ە

 مۇ قادا، تۇدغدغ اندەكال .ىىېسى قىلى ىدۇ
ئۇندا  ئىشالد بىلەن نمېمە كمادغلىرى؟  −

 ممازغر  ەممممە ئمماىە  ئئزغ ىمم  ئىشممى بىمملەن 
ىشمملىرغ ى  ئوىالشممقا ئالممدغراشى كئل ىمم  ئ
 خەق ى   ولىسى ىو .

بممۇ ئەڭ مممۇ ىۆ ئىمم . ەمماڭا نممېمىال  −
ىېمممگەن بىممملەن  ەشەنمەىدغكەنسمممەنى بمممۇ 

 …زامان ى  بالىلىرغ ۇ
بۇنمممدا   ممماداڭالد ىەنە قمممانچە ئائىلىمممدە 

مەلممۇمى  بولۇنممدىى بۇنىسممى نممامەلۇ  ئىممدى.
شۇكىى تېلىۋالدى تئمەد ى بمۇ مە ەللىمدغكى 

 ە كىرغممممپ ئئىىممممدغن كئ ممممە،ى شممممە ەد
كېتىمممدغ ان  االمممدا كمممئڭلى بەكمممال ىېمممرغۆ 
بول ممانمى . ئممۇ شممە ەدىغكى  ې ىممدا بىممر 
تونۇشممىدغن بىھنىمم  مە ەلمملە ۋە ئەترا تىكممى 
قوشمممم ا مە ەللىلەدىغكممممى  ەممەىلەن ىممممم  
ئئىى ىمممم  ىممممئتكە، ئەكىتىلىمممممدغ انلىقى ى 
ئاڭلى ممانمى . تېلىۋالممدى تئمممەد ى كئ ممە، 
 كېتىشممتىن بىممر نە ممچە كممەن ئىلگىممرى بممۇ
 ە لەدنمممى مە ەللىمممدغكىلەد ە ىى لى مممۇىە  

 بولۇ،ى خېلى ئۇزۇن ىەدى تئككەنمى .
مممول  وەممۇللۇ  كەزنىمم  بممۇ ئاخشممىمى 
تېلىۋالدى تئمەد ىگە بەكال تەەتە ئمئتتى. ئمۇ 
بۇندغن بۇدۇن نە چە قېتىۆ شە ەد ە كىرغپ 
كېتىپى ىەنە بۇ مە ەللىمگە قاىتىمپ كەلمدى. 

ىدغ اندە  لېكىن بۇ قېتىملىقى زاىغال ئوخشىما
قىالتتى. بۇ قېتىۆ شە ەد ە كئ مە، كەتسمەى 
بۇ مە ەللى ى ئەمدى قاىتا كئدەلمەىدغ انمدە  
 ېن قىلماقتا ئىدى. ىۇدۇ ەئىگەەى ىېمگەن 
ئاجاىىپ نەدەە ئىكەن. ەىھغپ ىاكى ىېھغپى 
ەئزلە، ىاكى  اداڭ قىلىپ ئىپاىغلەش مۇمكىن 
-بولماىممدغ انى  ەقەۇ قەلبىڭ ىمم   وڭقممۇد

قاتلىرغال ئۇنى قۇ اقال،ى تۇىمۇ،  وڭقۇد بىر 
 …ىاتىدغ ان

تېلىۋالدى تئمەد ى ئۇزۇن ىچە كئل بموى ى 
كەى مممى مېڭىممپ ىمممەدىى.  - بمموىال، ئالممدى

نېمىشمممقىدۇدى كەنمممدە كمممئدو، تۇدغۋاتقمممان 
كئل ى  كېچىلى  مەنھغرغسى بە مەن ئۇنىڭ ما 
باشقىچىال  ەزەل كئدونمەكتە ئىمدى. ئەتىسمى 

ا شمە ەد ە ەە ەدى ئۇ كمئزى قىيمى مان  المد
 قادا، ىول ئالدى.

بۇ ئىشالد مۇشۇندا  بولدغمۇ ىماكى مەنممۇ 
بىلمەىمممدغ انى ۋە ىممماكى باشمممقىالدمۇ ماڭممما 

ەبى بمادمۇ؟ ىېمىگەن بۇ ئىشالدنى  باشقا ەمەۋ
شممكە  ممېي ئەقلىممۆ ىەتمىممدى. ىئمموىال،  ەشەن

وم ى  كئدو، تۇدالى ى كئل ئەممدى لېكىن كئز
 نلە  قۇدۇ، كەتكەنىمدى. قۇدۇالمان كمئلەتە 

ىىراقتىن قادغسا ىۇ يۇمىال   وڭ بىر ئاز ال ما 
ىى ئوخشا، قال انىمدى. كئلمدە ەمۇ قالمىۋغمد
قال ۇكمممئل ئەممممدى كىشمممى ى  كمممئزغگە ەممموال

، قالدى. كئل ى  بوىىدغن كئدونىدغ ان بولۇ
تىۋاتقممان ىولممۇ ىالد كممئلگە قممادا مۇ ېئئتممە، ك

قوىماىممممدغ ان بولممممدى. كئل ىمممم  بممممموىى 
دغكىى  ەقىمممقەتەن  ئلمممدەدە، قال مممان ئىممم

ئەترا ىدغكى  ەممە نەدەە ئاىەم ىم  كمئزغگە 
الېرغبممممانە كئدونىممممدغ ان بولممممۇ، قالممممدى. 
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تېلىۋالممدى تئمەد ىى ىمم  كئل ىمم  بوىىممدغكى 
يىنى ىەنە بىمممر ېممئممئىى  ېقىۋغتىلگەنمممدغن ك

ىېقىممدا مەەممچى  قال انممدغن باشممقاى ئالممدى 
تەدغپىمممدە مە ەللى مممى توالرغسمممى ا كېسمممىپ 

لسمما ەممەل كەى ممى تەدغپىمدە بو ىئمئتكەن ىممول
ىىراقلىقتىكممى بىممر قممانچە كىشممى ى  ئممئىىال 

 قال انىدى.
 ۋاقىمممم  ئممممئز ئىھغممممدا ىاۋا  ئەتمەكممممتە.
ەائاىەتخان ئا ا ئئزى ىال ۇز مەش ى  تەۋغدە 
ئولتمممۇدۇ،ى ىېڭممم ە ئىشمممى قىل ممماچ خىيال ممما 
 ممئكتى. ئۇنىمم   اىاتىممدا قانچىلى ممان قىمم  
 ەەلى ئئتتى. ئەمما ئمۇ ئەتىيماز كمېلە  ىە، 

ككى كەن ى  ئىچىدغال بۇندا  كئ، قال اندا ئى
قاد ىاالقان مەنھغرغ ى كئدو، باقمى ان ئىمدى. 
ئا ئمما  قممادى خممۇىىى ەممائاىەتخان ئا ى ىمم  

 …كئمەش  ا لىرغدە  ئا 
بىمممرىغ ال ئۇنىممم  كمممئل بوىى ممما بىرغمممپ 
باققۇەمى كېلىممپ قالممدى. شممۇنى  بىمملەن ئممۇ 
قىلىۋاتقممممان ئىشممممى ى  اققممممانلىق بىمممملەن 

. ەائاىەتخان ئا ا ىى ىشتۇدۇ، ىەد ە  ەشتى
غراۋاتقانمدە   مادقىرا، خۇىىى بىر ئىشمقا ئالد

ەممە ئەەممتىگە كمماخچ كىيمەەممتى ال تۇدالممان مە
ئئىدغن  ىقتى. كو ا ئا پا  قادنى  ئاەمتى ا 
كئمەلگەن ئىدى. ئا پا  قادخدالما  مەدكەنگەن 
تاد كو ما ئۇنىڭ ما ىەل ەماماالا تۇتىشمىدغ ان 

غ ان ئۇلۇش ىولدە ى  ەزەل  ەدغشتىلەد ماڭىمد
مممۇقەىىە  دەەممتىدە  ەممېھغلىمەكتە ئىممدى. 

بىرلە، بۇ بىر نە چە  - ەائاىەتخان ئا ا بىر
كو ىممدغن ىەڭگىممل قەىەممملەد بىمملەن مېڭىممپ 
-ئئتممە،ى  مموڭ ىول مما  ىقتممى. بە ممەن  مما 

 اكىھى بۇلۇتتە  ئا  قاد باەقان  موڭ ىولمدا 
بىرمۇ ئاىە  كئدونمەىتتى.  ەممە ىا  تىمتا  

 قۇنلىرغ ى  ىمەزلىرغگە ئىدى. ئۇنىڭ ا قاد ئۇ
تىرغمممق قىلىمممپ  - ۋە جىلىتكىسمممىگە تىرغمممق

ىەڭگىل ئۇدۇلۇشلىرى  مېي ئاڭالنمماىتتى. ئمۇ 
خمۇىىى كئل ىم  بوىىمدا بىمرى ئمۇنى كەتممە، 
تۇدالانممدە ى ئممۇىۇلال كممئل تەدە ممكە قممادا، 

 ماڭدى. 
ئممۇ بىممر ئمماز ماڭ انممدغن كېمميىن كئل ىمم  

تىپ كەلدى. قاد بادالانسېرى قماتتىق ېبوىى ا ى
ىې ىۋاتقمممان  ىانە - ىشمممقا باشممملىدى. ىانەىې

كمممئزلىرغگە قونۇشمممقا -قمممادخد ئۇنىممم  قممماش
باشلىدى. ەائاىەتخان ئا ا خۇىىى  وڭ ىول 
بوىىمممدا تۇدالۇزۇل مممان  ەىكەلمممدە  قېتىمممپى 
كئلگە جىمجى  قمادا، تمۇداتتى. ەمائاىەتخان 

-ئا ا كئل بوىىدا ىەز بەد ەن ئىشمالدنى بىمر
 بىرلە، ئەەلەشكە باشلىدى. 

االالدىا ئۇ تېخى كىچىم  قىمھ ئىمدى. ئۇ  
 بىر كەنى ئۇ ئىشىكى ئالدغدا ئوى اۋېتىپى بادا

بممادا ئئىىممدغن ىىممراقال، كەتتممى. ئممۇ بىممر  -
ئىككمممى  - بىلمەىمممال بىمممر - لىمممپىىەممممدە ب

كو ىدغن ئئتە،ى  وڭ ىول ا  ىقىپ قالمدى. 
 موڭ ىولممدا بىممر ئماز ماڭ انممدغن كېمميىنى ئممۇ 

لممدى. ىا يىشممىل كئل ىمم  ىې ى مما كېلىممپ قا
، تۇدالمان ئاجاىىمپ ئۇنىڭ ا ىىراقتى ال جىممرخ

. ئممۇ ەممەبىيلەد ە قىممھغقى  نممۇدخد كئدونممدى
ئاشممۇ نممۇدخد كممئدونگەن تەدە ممكە  ئىلكىممدەى

قى ال، بادىى. بىرىغ ال ئۇنى  كمئز ئالدغمدا ېى
ى لقۇنال، تۇدالان ەۇخد كئدوندى. ەۇ ىەزغدە 
ىا يېشىل ەئ ەتلەد ۋە تېرەكلەدنى  شولىسمى 

تۇداتتى. ئۇ بۇ مەنھغرغلەد ە بەكممۇ  لىپىلدا،
 ەىران قالدىى  ەمدە بۇ ىەدىغمن كەتكەەمى 
كەلمە ى ئۇزۇن ئاىالنمدى. كئل ىم  مەنھغسمى 

- ئۇنى مە تۇن قىلىۋال انىدى. بۇ ىەد ە  اۇ
كېتىپ تۇداتتى. ىەنە  -  اتال ئاىەملەد كېلىپ

 - بەزغلىممرى كممئل بوىىممدا ئولتممۇدۇ، ئممۇزۇن
دغن باشممال، ئممۇ ئممۇزۇن مۇڭدغشمماتتى. شممۇنىڭ

كئل ىممم  بوىى ممما كېلىشمممكە ئمممامرا  بولمممۇ، 
 قال انىدى.

بىممر ىەمممدغن كېمميىن ەممائاىەتخان ئا مما 
كىچىمم  ۋاقىتىممدا ئېسممىدە ەمماقلى ىپ قال ممان 
مۇندا  بىر ۋەقەنى ىەنە ئەەلەشكە باشلىدى. 
ئمۇ كممەنى مە ەللىممدغكى  ەممممە ئمماىە  كممئلگە 
جە  بول ان ئىدى. ئەتىگەندغال مە ەللىدغكى 

كىچى   ەممەىلەن بىمرلىكتە  ىقىمپ  -  وڭ
خىممالد تى ىممپى ىۆڭلىشممىپ كەتممكەن  - قممۇ 

كممئل ى كوخشممقا باشمملىدى. بممۇ كممەنى  مماۋامۇ 
ئو ممۇ  بولممۇ،ى بادالانسممېرى كە ىيىۋاتقممان 
قۇىاش ى  نۇدلىرى تال ەمئ ەتلەد ئادغسمىدغن 

 ى ئەد كىچى - كئلگە  ەشە، تۇداتتى.  وڭ
ن  ەممەىمملە ىممدغكىمە ەلل ئاىممال بولممۇ،ى -

كئلممدە جا ممالىق ئىشمملىدى. بەەممىتلى  ئەدلەد 
ىوالممان كەتمەنمملەد بىمملەن كممئل ى  - ىوالممان

ئوىۇ،  ېپىپى  ىققان تو ىالدنى زەمبىللەد ە 
ئۇەمممۇ، توشمممىماقتا ئىمممدى.  مممەش بممموخ  
ىېگەندە كئل خېلى  وڭقۇد كولى ىپ بول مان 
ئىممممدى.  ەد ە ئممممۇ كممممەنى كئ چىلىك ىمممم  
 ەممىسممممى  اد ى ممممان بولسممممىمۇى لممممېكىن 

ممەىمملەن بەكمممۇ خۇشممالى د  ممى تولىمممۇ  ە
 كېمميىنكئتەدەڭگممە كممئدونەتتى. بىممر ىەمممدغن 
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كئل ىممم  بوىىمممدغكى بىمممر نە مممچە ئمممائىلە 
قئاش ئېتىمممپ  ىقتمممى.  ىلەكممملەد ە ەمممۇىۇ

ەۇل ان بمۇ ەۇىۇقئاشم ى  ەمەىى  مادقىرا  ئۇ
بولممۇ،ى كە لممە   ممود توختىممما  ئاەمممان ا 
كئتەدولەتتى. ئىسسىق  ودى  ىقىمپ تۇدالمان 

قئاش  ەممەىلەن ى  ئاالھغ ا شمۇندا  بۇ ەۇىۇ
كمممەچ بىمممرلىكتەى ئىممم  » تېتىمممپ كەتتمممى. 

ىېگەنممدە ى مە ەللى ىمم  مممۇ ىۆ «  ئئملممەكتە
بىممممر ئىشممممى بە ممممەن نا مممماىىتى جاىىممممدا 
تامامالن انىممممممدى. كممممممئل مە ەللىممممممدغكى 
 ەممەىلەنممى بېقىممپ كەلممگەن ۋە مۇشممۇندا  
 ائممالىيەتلەد بىمملەن مە ەللىممدغكىلەدنى جە  

 ۇدۇ، تۇداتتى.قىلىپى ئۇىۇشت
قى مممدغن بۇىمممان تممموخ ئەەممملە، ېىەنە ى 

شمۇ ئۇنى  خىيالىمدغن قاىتما قالىدغ ان شۇ ئى
. ەممممائاىەتخان ئا ى ىمممم  ەمممماىغق كە تمممى

دەۋەندغچى بىلەن تۇدمۇش قۇدۇ،ى ىېڭىمدغن 
بئلە  بول ان  االلىرى ئىدى. بىر بازاد كمەنى 
كە لىمم  تاممما  ئېتىشممكە تۇتممۇش قىل ممان 

ى ەمممۇنى  ئممماز ەمممائاىەتخان ئا ممما كمممە تىك
قال ممانلىقى ى كممئدو،ى كممئلگە  ېقىممپ ەمممۇ 
ئەكىر ەەممى كېلىممپ قالممدى. ەممۇ ئەكېلىشممكە 

 قوش ىسى ئاەىمگەل ىمۇ  اقىرغۋالدى.
لىممق تولممدۇدۇل ان  ېلەكلەدنممى كئتممەدو، 
ممممېڭى  ئىككمممى قىھالممما ەمممەل جا مممالىقتە  

لەكلەدنى توشمقۇزۇ، ېتۇداتتى. ەائاىەتخان  
قەىە  ئە كەشممكە ئېلىممپ ئەمممدى بىممر قممانچە 

مېڭىممممپ تۇدغۋغممممدىى ئادقىسممممىدغن ئممممۇنى 
  اقىرالان تونۇش بىر ئاۋاز ئاڭالندى.

 …ەائاىەتخانى توختى ى ە! مم 
ەمىلى بمازادىغن قاىتىمپ  ېققمانمىتىلە؟ مم 

مەن ئاەمممىمگەل بىممملەن بىلممملە ئمممئىگە ەمممۇ 
 …ققانتىۆى  ىە،  ەئەكىر
ەمماىغق  − ىبە ممەن ئممانچە بممازاد ىممو مممم 

ى ئە كەشم ى ىە - دەۋەندغچى شۇندا  ىېمدى
لىككىممممدە كئتممممەدۇ، مۇدغسممممىگە ئالممممدى. 
ەائاىەتخان ئا ا ئاەمتا بېرغمپ قوش ىسمى ى  
 ېلىكى ممممى كئتەدوشممممە، بەدىى. ەمممماىغق 
دەۋەنمدغچى ئالدغمدا ماڭمدىى ئىككمى  وكممان 
ئۇنىمممم  كەى ىممممدغن ئە كەشمممم ى  ەممممېپى ا 

 لەك ى ئئتكەزو، كئتەدو، ماڭدى.ې 
بىرىغ ال ەائاىەتخان ئا ى ىم  كمئزلىرغگە 

غق دەۋەندغچى كئل ى  قادشمى قىرالىقىمدا ەاى
ئە كەشممممممم ى ى لىسمممممممى ا ەمممممممال ى ىچەى 
كەلەمسىرغگەن  الدا ئۇنىڭ ا قادا، تۇدالاندە  

 …كئدونە، كەتتى
ئۇنىممم  كمممئز ئالدغمممدا كمممئل قاىتىمممدغن 
كولى ىۋاتممماتتى. بمممۇ ۋاقىتتممما ەمممائاىەتخان 
ئا ى ى  ئېسىگە كئل ى كولى ان ئاشمۇ كمەنى 

بولۇ، قالسۇن  بىرەىلەن ى  كئل ى  كى دغكى
ئمممالتە زەممممبىلچە كېلىمممدغ ان  - ىە،ى بەش

ەممې ىھ تممو ى ى كئل ىمم  قمما  ئوتتۇدغسممى ا 
لە، قوى انلىقى كەلمدى. شمۇنى  بىملەن غىۆۋ

ئمۇ كئل ىم  ئوتتۇدغسممى ا قمادا، ماڭمدى. قمماد 
لى لىقى ېقاتتىق ىې ىۋاتاتتىى ىاالقان قادنى  ق

لەتتمى. ەمائاىەتخان ئا ما ېئاىەم ى  تىھغ ا ك
دخنى ىېرغپ ئالدغ ا ەمەدولەتتى. ئمۇ قېلىن قا

گىپ ىىىگىرمە نە چە قەىە  مېڭىپى بېشى ى ئ
ىەد ە قادغ ى ىچە بىر نۇقتى ا تىكىلىپ قېتىپ 
قالمدى. ئۇنىڭممدغن كېمميىن ەممائاىەتخان ئا مما 

ئاەتا ىەد ىمەزغگە قمادا، قىيسماىدىى  - ئاەتا
ال،ى قىيپمماش قئمۇ كئل ىم  كى ممدغكى ى قۇ ما
ۇالمما كەتكەنىممدى. ىمماتقى ىچە مەڭگەلممە  ئۇىق

 ىۋاتقمان قماد بىمر ېتودالاىدە  ى -  اختەكتە 
ىەمممدغال ئۇنىمم  ئەەممتىگە ئا پمما  لىباەممى ى 

 ىا تى.
ەمممۇخىمان قاەسممما، ئانىسمممى ى  ئئىىمممدە 
ىمموقلىقى ى كممئدو،ى بىممرىغ ال كممئڭلى ئې ىممپ 

  ىە، توۋلى اچ« …!ئانا …!ئانا »كەتتى. ئۇ: 
 ەد بىر ئې ىھ ئئىگە بىمرىغن كىرغمپ  ىقىمپ 

ى. لمېكىن ەمائاىەتخان ئا ما  مېي ىەدىە باقت
كممئدونمەىتتى. ەممۇخىمان قاەسمما  ى  بېشممى 
 ىردغممممدە قاىممممدى. ئممممۇ  وىلى ىمممم  قمممما، 

ئانا  »ئوتتۇدغسىدا تۇدۇ، باد ئاۋازى بىلەن : 
ىە، بىممر قممانچى ى ۋادقىرغممدىى لممېكىن « …

 ېي بىر ەاىا ىو  ئىدى. ەۇخىمان قاەسما قا 
قال انمدەكال ئمئزى ىمال ۇز  بىرىغ ال بۇ ىۇنياىا
 تۇىۇلۇ، كەتتى.

ئانما  ئاشمۇ  …كئلى توالرا كئل ى  بوىىمم 
ەممممۇخىمان قاەسمممما، ئاىممممالى  − …ىەد ە

نېمە ئىم   » ەلىستان بىلەن ئەچ ئواللى ى  
ىە، ەوداشمملىرغ ا  ەدۋا قىلممما ى «  بولممدى

 وىلىمممدغن ئۇ قانمممدە  ىە مممەدو،  ېقىمممپ 
كەتتى. ئۇ ئەترا قما ئاخقھاىغلىم  بىملەن كمئز 

شكە باشلىدى. لېكىن كئل ى  بوىىمدا ىە ەدتە
ئاىەم ىممم  قادغسمممىمۇ كمممئدونمەىتتى.  ەمممممە 
ىەدنممى قممېلىن قمماد باەممقانىدى. بممۇ كممەنلەدىە 
كئل ى كئل ىم  ئمودنى ىېسمە تموالرا بموختتى. 
 ەنكى بۇ ىەد ئەمدى ئەخلەتخانى ا ئاىلى ىمپ 
قال انىدى. ئەچ ئا  بۇدۇن مەەچى  ىمئتكە، 
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ىممدا  ممازغر كېتىلگەنىممدىى شممۇڭا كئل ىمم  ىې 
 ۇ مۇ  خىم   - مەەچىت ى  كونماى ەمۇنۇ 

 اد ىلىرى قال ان ئىمدى. شمۇڭا بمۇ ىەدلەد ە 
بادالانسمممېرى ئەخلەتممملەد توشمممۇ،ى بەكممممۇ 

 قاخىمىقان بولۇ، كەتكەنىدى. 
ەممۇخىمان قاەسمما، قممېلىن ئا پمما  تممون ى 

 - ىېپىممپ قوى انممدە  كئدونىممدغ ان ىومممچە 
ىومچەكمممملەد ە قممممادا،ى كممممئڭلى تېخىمممممۇ 

لى ىممپ كەتتممى. ئممۇ ئەترا قمما ەممى چىال، ئازاب
قادغ انىمممدىى كمممئزغگە بىرەمممى ى  كئل ىممم  
ئوتتۇدغسى ا قماد كېچىمپ كىر ەنمدغكى ئاىماش 
ئىھلىمممرى كئدونمممدى. ئاىممماش ئىمممھى كئل ىممم  
ئوتتۇدغسى ا بېرغپ توختى انىمدى. ەمۇخىمان 
 قاەسا مۇ ئاشۇ ئىھنى بوىال، ماڭدى. ئوڭ ۇل

ى ى ڭ ممۇل بولممۇ، كەتممكەن كئل ىمم  ئىچمم -
قممېلىن ىاالقممان ئا پمما  قممادىا خممۇىىى قممۇ  

 بادخانلىرغدە  كئدونەتتى.
ئەتىسى ئماىكئل مە ەللىسمىدغكى جاممائەۇ 
ەممائاىەتخان ئا ى ىمم  نممامىھغ ى  ەشممەدىى. 
تېلىۋالممدى تئمەد ىمممۇ ەممائاىەتخان ئا ى ىمم  
تممە ە، كەتكەنلىكى ممى ئمماڭال،ى ئاتمماىىتەن 
شە ەدىغن بۇ مە ەللىگە قاىتىپ  ىققانىمدى. 

تممو،  - جى ازغ ىمم  ئادقىسممىدغن تممو، ئۇمممۇ
كېتىۋاتقمممان كىشممملەدنى  ئادغسمممىدا كېتىمممپ 

 باداتتى.
تېلۋالممممدى تئمممممەد ى قەبرغسممممتانلىقتىن 
قاىتىمممپ كەلگەنمممدغن كېممميىن كمممئل بوىى ممما 

كەلدى. بە ەن  اۋا نا اىىتى ئو ۇ  بولۇ،ى 
ئمازىغن  - تەنە ەن ىاالقمان قمېلىن قمادمۇ ئماز

ېلۋالمدى تىۋاتماتتى. تېئېرغپ ىەد ە ەېڭىپ ك
تئمەد ى ئې ىر مۇڭ ا  ئمگەن  الداى بېشى ى 
ئە كى ىچە كمئزغ ى ىەدىغمن ئمەزمە  خمۇىىى 
بىر نەدەى ى ئىھىەۋاتقاندە  كئل ى  ئمودنى ى 

بۇىان ما ماڭماتتى. ئمۇ  -  ئد ىلە، ئۇىانمدغن
 …ئمماىكئل تى ىممپ كەتتممى − مماتال:  -  مماۇ

 ىە، قوىاتتى. − …ەائاىەتخان ئا ا كەتتى
نىمم  ئىللىممق ئا تىپىممدا قممېلىن قمماد با اد

ئېرغممپ كەتتممى. لممېكىن مە ەللىممدە بممۇ ىىممل 
با ادنىمممممم  ئمممممماخمەتلىرى كممممممئدونمەىتتى. 
بۇدۇنقىمممدە   ەممىمممدغن بمممۇدۇن كئكمممەدو، 
مە ەللىگە  ئەىن قوشىدغ ان كئل بوىىدغكى 
ەئ ەتلەد الېرغپسى ىپ قال انىمدى.  ەد ە بمۇ 
ىىمممل ىىمممالن ىىلمممى بولمىسمممىمۇى  ەد ىىلمممى 

ن قادلى ا الدنى  بىرەدەىمۇ بالدۇدخ كېلىدغ ا
ئممممانىالد بالىلىرغ مممما با مممماد  كممممئدونمەىتتى.

مەز ىلىدە كئل بوىىدا ئوى اىدغ ان ئوىۇنالدنى 
  ېكمممممماىە قىلىممممممپ بېرەتتممممممى. بممممممالىالد

ىە، «  داەمممممممىتمۇ؟» ئىشمممممممەنمىگەندە : 
ەودغشاتتى.  وڭالد ئۇ رغشىپ قال اندا بولسا 

 - بۇ ىىل مە ەللە الەلىمتىال بولمۇ، قالمدى »
 ىە، قوىۇشاتتى. «  ە!

 (8005ەەىر )دۇببئاتەكىھاۇ  مۇ ەددى:
  (8009)كوددېكتودى:ما ىرە  تۇدەۇنتوختى

 

 
 
 (8088) ەەدىاد ئئمەد
 

 ئاھ كېچەى ەەن  ەزەللى  ئەندغھغسىى 
  ەدكىمگە ئئز ىچە ز   بې ىشالىسەن. 

 تولۇن ئا ى كئز قىسىشقان ىۇلتۇزلىرغ ى 
 ىسەن. ەەدۋغ از  ەزەل قىھىغن قېلىشما

 
 شۇڭىمۇ بادىۇد ەاڭا مۇ ەببىتىۆى 

 ئوىلىسا ى ئئدكەشلەىدۇ ىغلداد بېتىۆ. 
 باالرغڭ ا كەتكە  كېلۇد نۇد بو، ەىڭىپى 

 ئېسىمگە ئالسا  ەې ى  ەد بىر قېتىۆ. 
 

 زە  ەەىەڭى  - ئوى اقال، ئئدكەش ىاەاد زە 
 ىغلالدنى ىاىرغتىدۇ كاككۇ  ئەنى. 
 ەىەڭى  ەد مە ەل ىاڭرا، تۇداد ەئىگە ك

 شۇ ەەۋە  ئەەتىن  ىقما  ىۇدتۇ  تەنى. 
 

 مەنمۇ  ە  تەن قوى ىدا كئككە بېقىپى 
  ىراقتا ئەزغھ ىۇدت ى ئەەكە ئېلىپ. 
 ئاڭلى اد ىىراقالدىغن تونۇش كەىلەدى 
  اىاتلىق ئە ەن كەدەش ىاۋا  قىلىپ. 

(8005ئە ەۇ ) لەكوددېكتودى: نۇدبىگ (8005): تەدكىھاۇ ئابدۇبەەىر مۇ ەددغرى
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 (8009توختى )  تۇدەۇنما ىرە

 
 الدىمەڭگە تېشىدا كئ، ئۇ راىدغ ان  ەتكەن ەە ەتداشكئل تىگىن : بۇ ماقالىدە قىسقىچە مەزمۇنى 

 قوللى ى  ئە ۋالى مۇخ ىھە قىلى ىدۇ. ىاەىلى  ۋە ئۇخدنى 
 .قوشۇمچە ى ەتكەن ەە ەتداش ىمەڭگە تېشىكئل تىگىن : ئا قۇ لۇ  ەئزلەد 

 شىمال ىەزى. Kشەد  ىەزى   Dجەنۇ  ىەزى  G  ىدە ئۇ راىدغ ان قىسقادتمىالد:ماقال
 

ئابىمدغلىرى تمەدكىي تىلالدنىم ى  ئودخۇن
جەملىدغن ئۇى ۇد تىلى ى  ئەڭ قەىغمكى ىازما 

بۇ مەڭگە تاشالد كمئ  تمەد    ئججەتلىرغدۇد.
خممممانلىقى ۋە قەىغمكممممى ئۇى ممممۇد خممممانلىقى 
ي ىەۋدغممممدغكى ئۇى ممممۇد ۋە باشممممقا تممممەدكى

ئممماىەۇى ىاشمممى ان  - خەلقلەدنىممم  ئمممئد،
زېمى لىمممرىى شمممۇ ىەۋدىغكمممى ەىياەمممەتلىرى 
قاتادلىق جە ەتلەدىە بىھنى مۇ ىۆ ماتېرغيال ا 
ئىممگە قىلىممدغ ان تممادغخى  ممئججەۇ بولممۇ ال 
قالماەمممممتىنى ىەنە قىممەتلىممممم  ئەىەبىمممممي 

 ئەەەدىۇد. 
تممممەد  تىلى ىمممم  ئەڭ قەىغمكممممى ىازممممما 

ە بىلممگە ۋكممئل تىگىممن  ممئججەتلىرى بول ممان 
ئودخمممۇن  »خاقمممان ئابىمممدغلىرى ئممماىەتتە 

ىېممگەن نمما  بىمملەن ئاتىلىممدۇ. «  ئابىممدغلىرى
تىممممل  ئودخممممۇن ىاىغكادلىقلىرغ ىمممم  تىلممممى

لۇشى جە ەتتە تەدتىپلى  بىر ەىستېمى ا ۇقۇد
 ەشممكەن ۋە ئئزغ ىمم  تىممل قممانۇنىيەتلىرى 

لىدغ ان تىلممممدۇد. بممممۇ ۇبمممموىىچە باشممممقۇد
تىلىمىھىا باد  ىاىغكادلىقالدنى  تىلىدا  ازغرقى

رامممممماتىكىلىق شممممەكىللەد بمممماد ىبول ممممان  
مالدغن ېبول انممدغن ەممىرۇى ىەنە  ممازغر ئىسممت

ىەۋدىە نا ماىىتى   ەشە، قال انى لېكىن شمۇ
كەڭ قوللى ىل مممان ۋە ممممۇ ىۆ د ل ئوى ى مممان 

مەن بمممۇ  راممممماتىكىلىق شمممەكىللەد بممماد.ى 
ل تىگىممن ئكمم» ماقالەمممدە ئاەاەمملىق قىلىممپ 

 ەتكەن ەە ەتداشالد ۋە  ىغكى«  مەڭگە تېشى

 ەتكەن ەە ەتداش ىاەى ۇ ى قوشمۇمچىالدنى 
تە لىممل قىلىممپى ئۇخدنىمم   ممازغرقى زامممان 
ئۇى ۇد تىلىدغكى  ەتكەن ەە ەتداشالد بىلەن 
 بول مان  ەدقمى ۋە ئوخشاشملىقى ى كئدەمىتىپ

 ئئتمەكچىمەن. 
ەە ەتداشالد  ېئىل ى  تەدلى ى  ئمادقىلىق 

جەملىمممدە  ەمممە ەۇ ئىقتىمممدادغ ا ئېرغشمممىپى
ەممممممە ەتكە ئوخشمممممماش قوللى ىلىممممممدغ ان 
 ىرامممممممماتىكىلىق شممممممەكىللىرى بولممممممۇ،ى 
 ەدغكەت ممى بەلممگە ەممە ىتىدە ئىپاىغلەىممدۇ. 

ىېمممگەن «  ئېچىل مممان  مممەل» مەەمممىلەن: 
 ېئىلممى بىممر خىممل «  -ئېچىلممم» بىرغكمىممدە 

ىېمممگەن «   مممەل »ەمممە ەتداش شمممەكلىدە 
شممممەىئى ى  شممممۇ  ەدغكەت ممممى ئودۇنلى ممممان 

 ىسى ى بىلدودو، كەلگەن. الەتتىكى بەلگ
 ممممازغرقى زامممممان ئۇى ممممۇد تىلىممممدغكى  

ەە ەتداشممالد  ممال جە ەتممتىن  ەدقلى ىممپى 
 ەتكەن  اللىق ەە ەتداشى ئىھ ىمل  ماللىق 
ەە ەتداش ۋە  مەتمىگەن  ماللىق ەمە ەتداش 
ىە، ئممەچ تممەد ە بئلى ىممدۇ.  ممەتكەن  مماللىق 
ەممە ەتداش ئممئزى ئىپمماىغلىگەن  ەدغكەت ممى 

ەلگە ەە ىتىدە كئدەمىتىدۇ. بادلىققا كەلگەن ب
-⧵قان-⧵الان-» بۇ تەدى  ېئىل ئئزغكىگە 

قوشۇمچىسممى ى  قوشۇلۇشممى «  كەن-⧵ ەن
 بىلەن ىاەىلىدۇ. مەەىلەن:

قا ممم + مقان     ىازالممان ممم ان   ىمماز + 
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 ەتممم +   كممئد + مگەن   كممئد ەن  قا قممان
 مازغرقى » )خەمى  تئمەد:  مكەن    ەتكەن.

ى « ىكىسمممىزاممممان ئۇى مممۇد تىلمممى  ىراممات
 -1ىىمممممل -1122مىللەتممممملەد نەشمممممرغياتىى 

 (بەۇ.-112نەشرىى 

-\duq\-dük-بولسممما  ېئىلالدالممما  قەىغممممدە 

tuq\-tük  ۋە\-mış\-miş  قاتممممممادلىق ئىككممممممى
ىممەدوش قوشممۇمچىالدنى  قوشۇلۇشممى بىمملەن 

  ىاەىلىدۇ. مەەىلەن:

 

Bar-duq yirdä (D24)              بادالان ىېرغڭالدىا 
Yer qıl-ın-tuq-ta (D1)               ىەد ىادغتىل اندا 
Teŋri küç bir-tük (D12)     تەڭرى كەچ بەد ەنلىكى 
Bilme-dük-in üçün (D19)        بىلمىگەنلىكى ئە ەن 

مەڭگممە تېشممىدغكى  ممەتكەن ەە ەتداشممالد ۋە ئۇخدنىمم  ىاەممىلى  « كممئل تىگىممن » تئۋەنممدە 
قوشۇمچىلىرى بىلەن duq\-dük\-tuq\-tük-ئابىدغسىدغكى « كئل تىگىن »  ئە ۋالى ى كئدو، باقاىلى:

  ەتكەن ەە ەتداشالد ىاەال ان
تېكىستتىكى  №

 ەتكەن 
 ەە ەتداشالد

 
 مەنبەەى

ەئز 
 تومۇدى

 
 ىەشمىسى

 ەتكەن 
ەە ەتداش 
 قوشۇمچىسى

باشقا 
قوشۇم
  ىالد

1 barduq D24 bar- ى كەۇ-مەۋجۇۇى باد- -duq  

2 bilmedük 

bilmedükin 

D24 

D18 

bil- ى باىقا-بىل -dük 

-dük 

 

-in 

3 birtük D12 bir- بەد- -tük  

4 boltukında G1 

 

bol- ى باد بولى مەۋجۇۇ -بول
 بول

-tuk -da 

 

5 illedük D3 ille- ىۆلەۇ قۇد- -dük  

6 olurtuqda 

olurtuqma 

D17 

D27 

olur- ى ىاشاى  ئكە  ەەد-ئولتۇد tuq -da 

-ma 

7 kiksürtükin D6 kiksür- ى كەشكەدۇ-ئىسقىرۇ -tük -in 

8 qağanladuq D7 qağanla قاالان قىل- -duq  

9 qılınmaduq 

qılintuqda 

D5 

D1 

qıl ى ىاەاى ئەۇ-قىل- -duq  

-da 

11 teğdükde 

teğdükin 

D36 

D34 

teğ ى ئېتىل- ۇجۇ  قىل-  
 -ى ئېرغ -ى باد-تەگ

-dük 

-dük 

 

-de 

-in 

11 uçdukda D30 uç ۇ بولى ۋا ا-ئۇچ- -duq -da 

12 umaduq D10 u ى مۇمكىن -كە ى ىەۇ
 -ى ئېتەلە-ى قىالخ-بول

-duq  

13 yaŋıltuqın D19 yaŋıl ى -ى خاتا قىل-خاتاخش
 -ىېڭىل

-tuq -ın 

14 yarlıqaduqın 

yarlıqaduq 

G9 

D15 

yarlıqa ى  ىماىە -ى قوالدا-بۇىرۇ
 -قىل

-duq -ın 

15 yoŋaşurtuqın D6 yoŋaşur ى قادا  ا ال-ۇكەشكەد- -tuq -ın 

 
  ەتكەن ەە ەتداشالد قوشۇمچىلىرى بىلەن ىاەال ان mış\-miş-ئابىدغسىدغكى « كئل تىگىن » 
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تېكىستتىكى  №
 ەتكەن 

 ەە ەتداشالد

 
 مەنبە

 
 ەئز تومۇدى

 
 ىەشمىسى

 ەتكەن 
ەە ەتداش 
 قوشۇمچىسى

باشقا 
قوشۇمچ

 غالد

1 almış D2 al- ى بېسىۋال-ئال -mış  

2 barmış D23 bar- ى كەۇ-مەۋجۇۇى باد- -mış  

3 bermiş D14 ber بەد- miş  

4 birmiş D1 bir- بەد- -miş  

5 bolmış D5 bol- ى باد بولى مەۋجۇۇ -بول
 بول

-mış  

6 boşgurmış D13 boşgur- ى -ى ئەقىل بەد-ئئ ەۇ
 -ى دەتلە-قىل

-mış  

7 elsiretmiş D15 elsire- ىۆلەتسىھ قال- -miş  

8 ermiş  G4 er- ى مەۋجۇۇ بول-بول- -miş  

9 etmiş D13 et- (8مئدەى ئاۋاز  ىقاد )- ى
  ەمبەدلە

 -ى تەزە-تىھ( 8)

-miş 

 

 

10 ıdmış D7 Id- ى ىولال-ئەۋەۇ -mış  

11 içgınmış D13 içgın- ىقولدغن -ى تاشال-ىوقاۇ
 - ىقاد

-mış  

12 içikmiş D10 içik- ى تەۋە بول-بااللىق بول- -miş  

13 iğidmiş G9 iğid-  ى توى ۇز-با- -miş  

14 inmiş D12 in- ەش - -miş  

15 itmiş D3 it- دەتلەى تەزى تەزەشتەد -miş  

16 olurmış D17 olur- ى ىاشاى  ئكە  ەەد-ئولتۇد -mış  

17 qılmış 

qılınmış 

D2 

D1 

qıl- ى ىاەا-ى ئەۇ-قىل- -mış  

18 körmiş D8 kör- بولى تەۋە  ى بااللىق-كئد
 -بول

-miş 

 

 

19 kötürmiş D11 kötür- ى ئېگىھلەۇ-كئتەد -miş  

21 olurmış D1 ol- باالالمچى  ېئىل -mış  

21 qağansıramı

şqağansırat

mış 

D13 

D15 

qağansıra ى قاالانسىھ -قاالانسىھ قال
 -بول

-mış  

22 qazganmış D22 qazgan ى -ى قول ا كەلتەد-قازان
 -بېسىۋال

-mış  

23 qılınmış 

qılmış 

D1 

D15 

qıl ى ىاەاى ئەۇ-قىل- -mış  

24 qonturmış G5 

D2 

qon ى ىەدلەش-قون -mış  

25 qubratmiş D12 qubrat  و التىى ىپ- -miş  

26 quladmiş D13 qulad قۇل بول- -miş  

27 qüŋedmiş D13 qüŋed قۇل بول- -miş  

28 sığtamış D4 sığta ى -تۇۇى  ازا -ماتە  تۇۇ
 -ىى ال

-mış  

29 sökürmiş D2 Sökür ى بااللىق قىل- ئكتەد- -miş  
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30 sülemiş D15 süle ى ەە ەد -قوشۇن ئەۋەۇ
 -قىل

-miş  

31 süŋüşmiş D15 süŋüş ئۇدۇشى جەڭ -miş  

32 tağıqmış D12 tağıq تاالقا  ىق- -mış  

33 taşıkmış D11 taşık ى ەە ەد ە  ىق- ىق- -mış  

34 tikmiş D16 tik  تى- -miş  

35 timiş D9 ti ى ەئزلە-ىە -miş  

36 törimiş K10 töri ىادغتىل- -miş  

37 tutmış D19 tut ى -ى قول ا  ەشەد-تۇۇ
 -ى مۇ ا ىھەۇ قىل-قوالدا

-mış  

38 yaratmiş D13 yarat ى تەزە-ى ىاداۇ-قىل- -miş  

39 yetmiş D6 yet ى زا ا  ئېلىپ باد-ىەۇ- -miş  

40 yoğlamış D4 yoğla  mış  

41 yükümtürmi

ş 

D2 yüküm ى بوىۇن ئەگ-باش ئەگ- -miş  

 
كممممئل تىگىممممن ىممممۇقىرغقى جەىۋەلممممدغن 

ئابىدغسممىدە  ممەتكەن ەممە ەتداش ئۇقممۇمى ى 
 duq\-dük\-tuq\-tük-ئىپممممماىغلەش ئە مممممەن 

ىغن ئىبادەۇ ئىككى ىەدوش  mış\-miş-\بىلەن 
ئىشمممممممملىتىلگەنلىكى ى  قوشممممممممۇمچىالدنى 

 duq\-dük\-tuq\-tük-كممممئدوۋال ىلى بولىممممدۇ. 
قوشممۇمچىلىرى  ېئىلالدالمما قوشممۇلۇ،ى ئىمم  
 ەدغكەت ىمممم  ئودۇنلى ىممممپ بول ممممانلىقى ى 
بىلدودغدۇى ئىسىمالدنى ئې ىقال، ئې ىقلى ۇ ى 
بولىدۇ. بۇ قوشۇمچىالد كېلى  قوشۇمچىلىرى 

 mış\-miş- بىمممملەن تەدلى ىممممپ كېلەلەىممممدۇ.
» ە ەتداشمالد قوشۇمچىلىرى بىلەن كەلگەن ە

ئابىدغسممىدە بىممرقەىەد كممئ، « كممئل تىگىممن 
قوللى ىل ان بولۇ،ى بۇ قوشۇمچىمۇ  ېئىلالدالا 

 ەدغكەت ىم  ئودۇنلى ىمپ  –قوشۇلۇ،ى ئى  
بول مممممانلىقى ى بىلمممممدودو،ى ئىسمممممىمالدنى 
ئې ىقالىممدۇ. بۇنىڭممدغن باشممقا خەۋەد بولممۇ، 
كېلىپى باىمان قىل مۇ ى ئمئزى قات اشممى ان 

تئۋەنمممدە بمممۇ قىلىمممدۇ. ۋەقەلەدنمممى باىمممان 
قوشۇمچىالدنى  تېكس  ئىچىدغكى قموللى ى  

 تەدلىرغ ى كئدو، ئئتەىلى.
  8 .-duq\-dük\-tuq\-tük  قوشممممۇمچىلىرى

بىمملەن  üçünبىمملەن كەلممگەن ەە ەتداشممالد 
قوشممممۇلۇ، كەلگەنممممدە ەممممەۋە   ممممالىتى ى 

قوشممممممممممۇل ان  mış\-miş- بىلدودغممممممممممدۇى
بىممممملەن بىمممممر ە  üçünەە ەتداشمممممالدنى  

 .ئاەاەەن ئۇ رغماىدۇ ان شەكىللىرىكېلىدغ 
 مەەىلەن:

Tengri küç birtük üçün‚qangım qağan 

süsi böri teğ ermiş‚yağısı qony teğ ermiş. 

قۇۋۋەۇ بەد ەنلىكى ئە ەنى -تەڭرى كەچ
ئاتممما  خاقان ىممم  ئەەمممكەدلىرى بئدغمممدە ى 

 (88Dىوشمەنلىرى قوىدە  ئىكەن.)
Bilmedük üçün‚yablaqıngın üçün‚eçim 

qağan uça bardı. 

نممممماىانلىقىڭالدى ئەەمممممكى قىلىقىڭمممممالد 
 (80Dتە ەىلىدغن تاالا  خاقان ۋا اۇ بولدى.)

8. -duq\-dük\-tuq\-tük  قوشمممممممۇمچىلىرى
بىلەن ىاەال ان ەە ەتداشالدالا ئودۇن كېلى  

قوشمۇلۇ،ى ۋاقىم   مالىتى ى  daقوشۇمچىسى 
 بىلدودغدۇ. مەەىلەن: 

Eçim qağan olurtuqda özüm Tarduş 

bodun üze Şad ertim. 

تاالممما  خاقمممان تەختمممتە ئولتۇدالانمممدا مەن 
 (D17تادىۇش خەلقىگە شاى ئىدغۆ. )

qangım qağan uçduqda inim Kül Tigin 

yiti yaşda qaltı. 

كممئل ئاتمما  خاقممان ۋا مماۇ بول انممدا ئىمم ىۆ 
 (00Dىەتتە ىاشتا ئىدى. )تىگىن 

ەە ەتداشممم ى  بمممۇ خىمممل ئاخ ىمممدغلىكى 
املىشمممىپ كەلمممگەن بولمممۇ،ى  مممازغرالىچە ىاۋ

 ممازغرقى زامممان ئۇى ممۇد تىلىممدغمۇ  ممەتكەن 
 مممماللىق ەە ەتداشممممالد ئممممودۇن كممممېلى  
قوشۇمچىسمممممى بىممممملەن بىرغكىمممممپى شمممممۇ 
 ەدغكەت ى  بادلىققا كېلىشى بەلگە قىلى  مان 
ۋاقىت مى بىلممدودو،ى  ممالەۇ بولممۇ، كېلىممدۇ. 

 مەەىلەن:
 ى بىھ ىى ىن ئېچىۋاتاتتۇ .كەلگەندەئۇخد 
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ى ئۇ تېخى ەمەككىھ زاى بول اندائاشى جاڭ 
 ىاشتا ئىدى.

  0. -mış\-miş  قوشمممممممممممۇمچىلىرى بەزى
 ېئىلالدالا قوشۇلۇ،ى ئاڭالتمما باىمان مەىلمىى 
ئئتكەن زاممان شمەكلىدە كېلىمدۇ ۋە جەملىمدە 

 خەۋەد ۋەزغپىسى ى ئئتەىدۇ. مەەىلەن: 
Yağığ baz kılmış‚tizliğiğ 

sökürmiş‚başlığığ yüküntürmiş. 
نى بوىسۇندۇدۇ تۇى تىھلىقالدنمى ىوشمەنلەد

تىمممممھ  ئكتەدو تمممممۇى باشممممملىقالدنى بممممماش 
 (89D) ئە دودو تۇ.

Tabgaç atın tutupan Tabgaç kağanka 

körmiş‚Eliğ yıl işiğ küçüğ birmiş. 

تاب ا الدنى  خىھمىتىدغكى تەد  بە لىرى 
تاب مماچ ئۇنممۋانلىرغ ى ئېلىممپ تاب مماچ خاقان مما 

 D)2) ۇ قىپتۇ.بېقى ىپتۇى ئەللى  ىىل خىھمە
0. -mış\-miş قوشۇمچىلىرى بىلەن كەلگەن

 ممممۇ ى بولممممۇ، ىبەزى ەە ەتداشممممالد ئې ىقل
 كېلىدۇ. مەەىلەن:

Yeti yüz er bolup elsiremiş‚qağansırmış 

bodunuğ‚küngedmiş‚quladmış bodunuğ… 

ىەتتە ىەز كىشى بولۇ، ىۆلەتسىھ قال مانى 
خاقانسمممىھ قال مممان خەلق مممىى قمممۇل بول مممان 

 … ىخەلق
بممۇ ئىككممى ىممەدوش قوشممۇمچە ئممادقىلىق 
 ەتكەن ەە ەتداش ىاەماش شمەكلى  مازغرقى 
زامممان ئۇى ممۇد تىلىممدا ئىسممتېمالدغن قال ممان 

 \qan\ gen بولۇ،ى بۇ قوشۇمچىالدنى  ئودنى ى

ken\ ğan  .قاتممادلىق قوشممۇمچىالد ئىگىلىممگەن
 er (i) قوشممممممۇمچىلىرى mış\-miş-لممممممېكىن 

نمى  ermiş (imiş) قوشۇلۇ،ىادىەمچى  ېئىلى ا 
 اەىل قىلىپى  ازغرقى زامان ئۇى ۇد تىلىمدا 
بىۋاەتە  ەدخىل زامان شەكىللىرغگە ئۇلى ىمپ 
كېلىپى ۋاەتىلى  باىان ۋە  ۇمان تەەلىرغ ى 

 ازغرقى زامان ئۇى ۇد تىلىدا  -Mişبىلدودغدۇ. 
  ئكە  باالالمچىسى ىە، ئاتىلدۇ.

ىەنە  ممممەتكەن قىالدىغن باشممممقا ىرغىممممۇق
ۇمچىلىرى بىلەن كەلگەن بىمر ەە ەتداش قوش

  قانچە خىل شەكىل ئۇ راىدۇ.
ئودخمممۇن ىاىغكادلىقلىرغمممدغكى  مممەتكەن 

رامممممماتىكىلىق ىەە ەتداشممممالدىا تەدلممممە   
شممممەكىللەد ئىپمممماىغلەنگەن بولممممۇ،ى بممممۇ 
 ېئىلالدنىمم  تممەدلى ى  شممەكىللىرى ئە ممەن 

 ئاەا  بولىدۇ.

 
  اىدغالن ان ماتېرغيالالد:

 – 8ئا   - 0ىىل  - 8005ى مىللەتلەد نەشرغياتىى « خۇن ئابىدغلىرىئود »تاخۇ تەكىن:  .8 
  نەشرى

 – 8088ى مىللەتلەد نەشرغياتىى « ازغرقى زامان ئۇى ۇد تىلى  ىرامماتىكىسى » . خەمى  تئمەد: 8
 نەشرى  -8ىىل 
اڭ ى شى ج« ىې سە  ۋاىغلىرغدغن تېپىل ان ىاىغكادلىقالدنى  تىلى - دخۇنوئ »ۋ. .ناەىلو :  .0

 ئا .  - 5ىىل  - 8009خەلق نەشرغياتىى 
 (8009ددېكتود: خانقىھ مەتتوختى )كو (8002تە ۇد) ىەەە، : ئابالجانىمۇ ەددغر
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  ەمەلە
  ەمەلىلەد ماڭىدۇى

 تىھغلىشىپ ەە، بىلەن.
 ئئزغدغن  وڭ ىەكلەدنىى
 كئتەدغدۇ ئە، بىلەن.

 تالدغۆ ىېمەىدۇى -  ادىغۆ
 مۇ.توختىماەتىن ماڭسى

 تاشلىماىدۇ ىەكلەدنىى
 قوللىرى تالسىمۇ. -  ۇۇ

 ئا ىرغدۇ ئئىىگەى
 بېسىپ ئۇزا  ىولالدنى.
 قىشتا دا ەۇ ئۇخالىدۇى
 ەۇنۇ،  ۇۇ ۋە قولالدنى.

 ئاەالنچا 
 

 ئاەالنچىقىۆ ئاەالنچا ى
 بۇدۇتى ئۇزۇن ىۇڭى ئا .

 ئوى ا، قانماىدۇى - ئوى ا،
 بىرىەممۇ جىۆ تۇدماىدۇ.
 ىلە،ىشوخلۇ  قىلىپ ئەدك
 قۇىرۇقى ى ەەدكىلە،.
 تۇتۇۋاخد  اشقان ىى

 كئدو، قالسا قا قان ى.
 باتۇدۇ ى ىئاەالنچىقىۆ

 مې ى  ئوما  جان ى ەتۇ .

 
 
 
 
 
 (8088) ەەدىاد ئئمەد

 

  ەن ى ئە ەنە،ى -ئىلىۆ 
  ەن كئكىدە ئۇ ىمەن.

 ئانا ۋەتەنى ئەل ئە ەنى
 شەدە لەد قۇ ىمەن. -شان 

 
 جان ىاىام ى  ەئزغچەى

 ەل ى  ئواللى بولىمەنىئ
 ئىلمۇ ئېر انى  ەن بىلەن
  ەكسىھ كە كە تولىمەن.

 

 
 شۇڭا باشال،  ازغرىغنى
  ى  بااللىدغۆ بېلىم ى.

 ىودغتا  ىە،  ەن بىلەنى
 بۇ قاداڭ ۇ ىغلىم ى.

 
 باشلىماڭالدى ى ەتلۇدۇ ى

 شۇڭا مې ى ئوىۇن ا.
 ئىراىە   ى  ئازماىمەنى

 ىۇن ا.ۇشۇ ئېھغتقۇ ق
 
 
 
 

 
 (8009وددېكتودى: مەدىەمگۇل تۇدەۇن )مۇ ەددغرى ۋە ك
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ەاڭا نۇدالۇن خۇشماللىق ۋە بەختلەدنمى بېرغمپ ەمې ى شماىلىق ئىلكىمدە كەلمدود ەن ىۇنيما ئمئز 
 … ەەرەۇ ىەدىاەىدا ئماقتۇدۇ،ى كمئز ىماش ىېڭىھغ ما الەد  قىلىۋېتەلەىمدۇ -نئۋغتىدە ەې ى قاى ۇ

 اتىرەمدغنخ −  بەختىڭ ى قەىغرلەش ى بىلى ەەۋدنى ئئ ى ىپ قو !!
 

 …جىردغ  …جىردغ مم   
نى ى  ئەنسىھ جىرغڭلىشى مې ى وفېىاتا  تېل

خىيمممممالالد قاى ىمىمممممدغن ەمممممئدە،  ىقتمممممى. 
  ى ئالدغۆ : تېلېفونئېرغ چەكلى  بىلەن 

 ئەەساخممۇ ئەلەىكۇ ! مم 
 ۋەئەلەىكۇ  ئەەساخ ! زغبانۇد بادمىدۇ؟مم 
  ە مەن شۇ. ئاىغل ئاكامما؟مم 
ئىگە دۇخسەۇ ەودا، ئى  ە مەن. ەىڭلىۆمم 

بىر كېلىمپ كەۇ. بە مەنال ىول ما  ىمقى خموش 
قادشمى تەدە، ئمادتۇ   ە، قىلمماىال  مم ئەمسەى
 ى قوىىۋەتتى. ىەدغكىۆ قادتتىدە قىلىمپ تېلېفون

قالدى. كالالم ا كەلمىمگەن خىيمالالد قالمىمدى. 
ئمماىەتتە ئائىلەمممدغكىلەد ماڭمما  ەد ىممھ بۇنممدا  

ە بولممدغكى ە؟! قىلممماىتتى. نممېم تېلېفممونىە، 
ئانام ا  »تۇىۇقسىھ ئانا  ئېسىمگە كېلىپ قالدى:

بمممممۇ «   ە؟! - بىممممرەد ئىمممم  بولمى انممممدۇ
خىيالىمدغن ئەندغكىپى نېمە قىالدغم ى بىلمە  
قالمممدغۆ. ىمممەدغكىۆ ئەنسمممىھ ەممموقۇ،ى  ەتمممەن 

ىمماش.  بەىغمم ىۆ تىتممرە، كەتتممى. كئزلىرغمممدە
ىە ممممەد ى ىمچە مۇئەللىم ىمممم  ئىشخانىسممممى ا 

  تېممممھ ىە ەدغۋەتكەنلىكتى مممممۇ كىممممرىغۆ. بە
 اەممىرا، كەتكەنىممدغۆ. مممۇئەللىۆ مې ىمم  بممۇ 

 تۇدقۇم ى كئدو،ى ەەل  ەىران بولدى. 
 زغبانۇد ى نېمە بولدغڭىھ؟مم 
مەن دۇخسەۇ ەودا   …مەن  …مۇئەللىۆ مم 

 ىېگەن. ئئىگە بېرغپ كېلىمەن.
 ئئىىڭىھىە بىرەد ئى  بولمى اندۇ؟مم 

ېمممرەلمە  ب جممماۋا ى ا ەممموئال مۇئەللىم ىممم 

ىى ال، كەتمتىۆ. مۇئەللىم ىم  مەنمدغن ئمادتۇ  
ەودغ ۇەمممى كەلمىمممدغمۇ ىممماكى مې ىممم  بمممۇ 

ماڭممما تېمممھخ  تۇدقۇممممدغن ئەنسمممىرە، قالمممدغمۇ
 دۇخسەۇ بەدىى. 

ماقۇلى ىولدا ىغققەۇ قىلىم . بىمرەد ئىم  مم   
 بولسا بىھ ە خەۋەد قىلىۋېتى .

ممممۇئەللىمگە خممموش ىېيىشممم ىمۇ ئۇنتمممۇ،ى 
تىۆ. بىممر نەدەممىلىرغم ى كەتمم ىە ممەدو،  ىقىممپ

ۇخ ىى ىشتۇدۇ الى  موىىھ ئىستانسىسمى ا ب -  اخ
ىە مممەدىو . بمممېلەتلەد ئاللىقا مممان ەمممېتىلىپ 

بممېلەۇ  اىانكەشمملىرغدغن  تممە ىگەنىكەن. مەن
شۇ كەنلە  ئودۇنسىھ بېلەتمتىن بىرنمى ىمۇقىرى 

ئئىگە ىەدو، كەتتىۆ.  ىەى - با اىا ەېتىۋالدغۆ
لىممممۇ ئاەمممتا مەن ئالدغرغ انسمممېرى ۋاقىممم  تو

 - ئئتىۋاتمماتتى.  مموىىھ ۋا ونىممدغكى ەممانجا 
ەانجا  ئماىەملەد ئادغسمىدا ئمئدە تۇدمماقتىمەن. 
ىممەدغكىۆ خممۇىىى دېلىممن بىمملەن  مموىىھ  مماقى 

تقانمممدە  قممماتتىق ئادغسمممىدا بېسمممىلىپ كېتىۋا
بىممممر جا مممماخد بىمممملەن بممممۇ ئاالرغۋاتىممممدۇ. مىڭ

 ەە ىرغم ى تە ەتتىۆ. 
ئىچممى ىە ممەدو، ئممئىگە كىر ى ىمممدەى ئممئ  

تۇالقمانالد بىملەن تول مانىكەن. بىمرا   - ئۇدۇ 
ئانا  ىمو  تمۇداتتى. ىمەدغكىۆ قادتتىمدە قىلىمپ 
قالدى. ئمۇخد بىملەن ەاخملىشىشم ىمۇ ئۇنتمۇ،ى 

 ئانام ى ئىھىغدغۆ. 
 …ئانا! ئاناى ەىھ نەىە؟ مەن كەلدغۆ!مم   

ئانام ىممم  ىەڭگىسمممى مې مممى ىېتىلىگىممم ىچە 
بول انلىقى ى ەىرتقا ئا ىقىپ كەتتى. مەن نېمە 
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 بىلەلمە   ەىرانلىق بىلەن ئۇنىڭ ا تىكىلدغۆ. 
ئئزغڭىھنى بېسىۋېلى ى ئا ام ا  مېي ئىم  مم   

بولمىمممدىى ئۇنىممم  ىې ى ممما كىر ەنمممدە  ە  
مەن  −ىاى ىى لىما   ە، قىلى  ماقۇلمۇ؟ئاۋاز

ئانام ا بىر ئى  بول انلىقى ى بىلىمپى ئمئزوم ى 
 ى  تۇتالممما  قالممدغۆ. لممېكىن ئانممام ى كئدوشمم
 تەقەززاەىدا ىەد ال ئئزوم ى بېسىۋالدغۆ:

مەن ئانممممام ى كئدەىچممممۇ؟  ېپىڭىھنممممى  −
 ىېدغۆ بىچادغلەد ە تەلە پۇزىا.  −ئاڭالىمەنى

ىە، مې مى  − ئا ما  ئىچىمدغكى ئئىمدەىمم 
ئانام ى  ىې ى ا باشال، كىرىى. ئانام ى كئدو، 

  ەىران قالدغۆ. 
ئانا  قاتمۇ قاۇ كمئد ىلەد ئەەمتىدە كمئزغ ى 

ۇمممۇ، ئوڭممدا ىاتمماتتى.  ىراىممى ەممادالىيىپى ى
ھ ەممئڭەكلىرى مانمما مەن ىە ممال  ىقىممپ ىمممەڭ

قمموللىرى تممو تە   - قال انىممدى. ئەمممما  ممۇۇ
ئىششمممىق ئىمممدى. ئانام ىممم  ىې ى ممما كېلىمممپ 
ئولتۇدۇ،ى قوللىرغ ى ئاۋاىال، قوللىرغۆ ئادغسى ا 
ئالممدغۆ ۋە مەڭممھغگە ئاەممتا ەممئىدو . ئانام ىمم  

ې ىممم   ىمممدغم ى ىمممەدغكى تۇىمممدغمۇ ىممماكى م
بىلىۋالممدغمۇى ئاەممتا كممئزغ ى ئمما تى. ئۇنىمم  
كئزلىرى  ەد ە بۇدۇنقى نۇدلۇقلىقىدغن قال مان 
بولسىمۇى ئەمما ىەنىال ئانىلىق مېھرى ىېلى جما، 
تۇداتتى. ئانام ى  بۇ  الىتى ئىچىم ى ەىيرغپى 
كئزلىرغمگە ىى ا ىاماشتۇدىىى ئانام ى  ئالدغمدا 

غم ى ىى لىۋەتمەەمممممملى  ئە ممممممەن كممممممئزلىر
 ىۇمۇۋالدغۆ. 

تېخممى  ى  ەلممە  بمماخ ؟ مەنۇكەلممدغڭىھممممم 
ەممممممممىھنى كممممممممئدەلمە  قمممممممماخدمەنمۇ ىە، 

 −ى…ئەنسممممىرغگەنىدغۆى خۇىاالمممما شممممەكرى
 ئانام ى  ئاۋازى تولىممۇ  ە  ئىمدى.  اەمىرا،

ۋاتاتتى. ئۇنىمممم  بمممممۇ  اەممممىرا، ەممممئزلە -
ەممئزلىرغدغن  ەقەۇ ئممئزوم ى تۇتىۋاخلمىمممدغۆ. 
ئانام ى قۇ اقال، ىى ال، كەتتىۆ. تىلىم ا  ە، 
 -كەلمممە  قال انىممدى.  ەقەۇ كئزومممدغن تممادا 

تادامال، ىاش تئكەلەتتى. ئانام ى  مېھرغبانلىق 
بىممملەن بېشمممىم ى ەىلىشمممى ىى مممام ى تېخىممممۇ 

 ئەىغتىۋەتتى. 
ماڭى مەن  ېچ ېمە بولمىمدغۆ  ەلە ! ىى لىممم   

ئانام ىم   −. ماڭا  ە، قىلىپ بېرغڭە قىمھغۆى
بۇ  ېپى بىلەن بېشىم ى ئاەتا كئتەدو، ئانام ا 

ماڭا قىھغق  ە لىرغڭىھىغن قىلىمپ  −قادغدغۆى
 بېرغڭە قىھغۆ. 

ئانمما! قانممدا  بولممۇ، بۇنممدا  ىېتىممپ  −
ەا سمممممممماقال  ماڭ انممممممممداقالمممممممدغڭىھ؟ مەن 

ەن بولسممىمۇ ەمما  قال انىممدغڭىھالۇ؟ مەن ئە مم
ئانا  قولى بىلەن  −تۇدغشىڭىھ كېرەكتى ۇ ئانا!

 ئې ىھغم ى توەىۋالدى:
بۇندا  ىېمەڭ بماخ ! ئمالالھ ئئزغ ىم  ئەڭ مم   

ىېقىن بەندغلىرغ ى ئەڭ ئې ىر كېسەللەد بىملەن 
ەمممى اىدۇ. مې ىڭممممۇ ئالال  ىممم  ەمممى ىقىدغن 
ئئتىدغ ان  االلىرغۆ كەلگەن ئوخشماىدۇ بماخ ى 

ىە، مې ىم   ېپىم مى ئمەزو،  −شەكرى ىەڭى
 قوىدى. 

 ى  ەممەۋەب » بممۇ ئممالەم ى ئانمما ىلممېكىنمممم   
قىالىلممى ئانمماى  ەممەۋە ىە ممتىكەنى  « ئممالىمى

ىېدغۆ ئانام ما  − ى ختۇدالا بېرغپ باقاىلىچۇ؟!
 ئىلتىجا بىلەن. 

ى ختۇدالا بادىۇ  قىھغۆى لېكىن قىل مان  −
ى دغلىممرى  ممېي  اىممدا قىممال  ىېمىممدى. شممۇڭا 

 تىۆى ئەمدى بادما .ىې ىپ  ىق
اقۇل ىەڭاى ئامال بولۇ، باداىلىچۇ ئانا! م −
مەن ئئز  ېپىمدە  ىم  تۇدغۋالمدغۆ.  −…قاخد

ئانا  ئەزەلدغن مې ى   ېپىم ى ىىرغماىتتى. بمۇ 
 قېتىممۇ شۇندا  بولدى. 

بىمممھ ى ختۇدخانى ممما كەلمممدۇ . ى ختمممۇدخد 
ئانممام ى  ەد خىممل تەكشممەدوش ئەەممۋا لىرغدا 

ىاتاققما ئېلىشمتى. ئانمام ى  تەكشەدو،  ىقىمپى
ئودۇنالشمممتۇدۋال اندغن كېممميىنى ى ختۇدنىممم  
ئىشخانىسى ا كىرغپ ى ختۇدىغن ئانام ى  نمېمە 

 كېسەل ئىكەنلىكى ى ەودغدغۆ. 
 -ئئزغڭىھنى تۇتىۋېلىپ ئماڭالڭ ئەمسمەى −

ئانىڭىھنىم   −ىە،  ېپى ى باشلىدى ى ختۇدى
كېسممىلى خېلممى ئې ىممرى ىممەدە  كېسممىلى ئەڭ 

اەقۇ قا بېرغپ قا تۇى  ازغر ىەدە  خەتەدلى  ب
 وڭىيىپى ئئ كىگە تەەىر كئدەىتىپى نە ە  
ئېلىش ى قىيى الشتۇدغۋېتىپتۇ. ئۇنىم  ئەەمتىگە 
قودەمماقتا ەممۇ  ەىممدا بولممۇ، قمما تۇ. بممۇ بە  
خەتەدلى  ئە ۋالى ەمۇ كئ ىيىمپ كېتىۋەدەمەى 
 اىاتى ممما خەۋ، ئېلىمممپ كېلىشمممى ممممۇمكىنى 

  . بۇنىڭ ا بىھنىڭمۇ ئامالىمىھ ىو
ى ختۇدنىمممم  بممممۇ  ە لىرغممممدغن خممممۇىىى 
ئاەماندغن تاشلىۋېتىلگەندە  بولۇ،ى ئودنۇممدا 

 خەسىدە ئولتۇدۇ، قالدغۆ. 
بىمممرەد ئاممممالى بولماەممممۇى ى ختمممۇد؟  −

 −ىاخشممىرا  ىاۋاخش ئۇەمممۇللىرغڭالد ىوقممممۇ؟
ئئتەنمە، قماخ   −ىە، ەودغدغۆ ى ختمۇدىغنى

 ى ختۇدى تىرغشىپ باققان بولسىڭىھ. 
ەملى ى بىچادغلى   ىقىپ تۇدالان مې ى  ئەل

  ىراىىۆ ئۇنىڭمۇ ئىچى ى ئېچىشتۇدىى بول ا :
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بىھ تىرغشىپ باقاىلىى ەمىھمۇ ئانىڭىھالما  −
ئوبدان قاداڭى ئۇنى خۇشال قىلىشقا تىرغشى ى 

مەن ممماقۇل بولممۇ، ئىشمممخانىدغن . ىېممدى −
  ىقىپ كەتتىۆ. 

كمممممەنگە ئممممماجىھخ،  - ئانممممما  كەنمممممدغن
ىلىشمملىرى مې ممى بە  كېتىۋاتمماتتى. ئۇنىمم  قىي 

ئۇنى خۇشال قىلىم  ئە مەنى  ەد الىتتى. ئازاب
ىېڭى قىھزغق  ە لەدنى تا اتتىۆ.  - كەنى ىېڭى

مې ى  قىھغق  ە لىرغمگە ئانا  مىيىقىدا كەلمە، 
قوىمممۇ،ى ماڭممما مېھىمممر بىممملەن تىكىلەتتمممى. 
مېھرغبممانلىق بىمملەن باشمملىرغم ىى قمموللىرغم ى 

 ەىالىتتىى  ېشانەمگە ەئىەتتى. 
دغن بىر  ە تە ئئتتى. بىر كەنى ى ختۇد ئادغ

مې ى ئىشخانىسى ا  اقىرغپ قالدى. ئەنسمىرەش 
ئىچىمممدە ى ختۇدنىممم  ئىشخانىسمممى ا كىمممرىغۆ. 

ىېممگەن «  ئولتممۇدۇڭ» ى ختممۇد ماڭمما قممادا،ى
مەنىمممدە ئودۇنمممدۇق ى ئىشمممادە قىلمممدى. مەن 
» ى ختۇدنىمم  ئالممدغ ا كېلىممپ ئولتممۇدىۇ  ۋە 

تىكىلمدغۆ. ىېگەنمدە  ى ختۇدالما «  نېمە ئىم 
ى ختۇد ماڭا قادا، بىر  ە  تمۇدۇ، كەتتمى ۋە 

 خېلىدغن كېيىن:
بىھ كئ، تىرغشتۇ ى لېكىن ئانىڭىھنى   − 

كېسىلىگە ئامال قىاللمىدۇ . مې ىڭچە بمۇ ىەدىە 
تمممۇدۇ، ئمممانىڭىھنى ئۇكمممۇل ىىڭ ىسمممى بىممملەن 
قىي ى انممدغن كممئدەى ئممئىگە ئا ىقىممپ ئوبممدان 
ى باقسممممىڭىھ ىاخشممممىمىكىن.  ەقەۇ كممممئڭلى 

ئاالرغتمممممماڭ. ئمممممۇ ئمممممۇزۇن ىچە بەدىاشممممملىق 
بېرەلمەىدۇ. مەەلىھەتلىشمىپ ىې ىم ما كىرغم . 
ى ختممۇدىغن  ىقىمم  دەەمممىيىتى ى بېجىرغممپ 

 ىە،  ېپى ى تە ەتتى.  −بېرە ى
ئمماھ خممۇىا ! ئى سممان ئە ممەن بۇنىڭممدغ مۇ 

ئممانىڭىھ ئۇزۇن مما » بادمىممدۇ؟  ئممازا ئممادتۇ  
 ىېمگەن بمۇ ەمئز مەن«  بەدىاشلىق بېرەلمەىدۇ

ئە ممممەن ئەڭ ئې ىممممر تۇىۇلممممدى. قودقۇشممممقا 
ئە ەد » باشمملىدغۆ. قودقممماىمۇ تۇدالممماىتتىۆ. 

ئماخىرغ ى «  …داەتى ال ئاشۇندا  بولۇ، قالسا
ئوىلشممممقا جمممممەدئىتىۆ قالمىممممدى. بېشمممممىم ى 
ەال ى ىمچە ئې ىر قەىەملەد بىلەن ئىشمخانىدغن 

  ىقىپ كەتتىۆ. 
شمممۇندا  قىلىمممپ توققمممۇز كمممەن بول انمممدا 

ن ىې ىممپ  ىقتممۇ . شممۇنىڭدغن ى ختۇدخانىممدغ
 ەممەۋە  كېمميىن ئانام ىمم  كېسممىلىگە ئممئزغمىھ

قىلىشقا كىرغشمتۇ . باشمقىالدىغن ئاڭلى ان ىم  
 ەممىسى ى ەى ا، كئدەتتمۇ ى ئەممما ئەنمەمى ى 
كئدەلمەىتتممممۇ . شممممۇنداقتىمۇ ئاڭلى ان ىمممم  

 ەممىسى ى ەى ا، بماقتۇ . كمەن ئئتكەنسمېرى 
قودەىقى ئانام ى  نە ە  ئېلىشى قىيى لىشىپى 

ىوالى ى ىلى تۇدىى. ئانا   ەقەۇ ىاتالماىمدغ ان 
كەنممدوز ئولتممۇداتتى.  - بولممۇ، قالممدى. كممېچە

ئانا  ىاتمى اندغن كېيىن مەنممۇ ىاتمما  ئانام ما 
 ەمممراھ بمموختتىۆ. بىممرىە  ىەلپەەممە ى بىممرىە  

ئۇۋۇخىتتىۆى بەزغدە ئانام ى   ىې ى قوللىرغ ى 
انام ىمم  ىې ىممدا ئولتممۇدۇ، مە ممدە، قمماختتىۆ. ئ

ىې ىمممدا بولسممما  ئمممئزوم ى شمممۇندا  خۇشمممال 
 ەېھەتتىۆ. 

ىۇنيا ئاجاىىپ. ۋغسال ىەملىرغدەى بىر ىىمل 
بىممممر ەممممائەتچىلىكمۇ بىلى مەىممممدۇ.  ىجممممران 
ىەملىرغمدە بولسماى مى ممۇتلىرى ىىلمدغ مۇ ئممۇزا  
بىلى ىمممممدۇ. ئممممماىە  ئەڭ قەىغرلەىمممممدغ ان ى 
ئاىرغلىممپ قېلىشممتىن قودقىممدغ ان قەىغرلىمم  

ى  ىې ى ا كەلگەندەى ئئزغ ى  بادلىق ئاىەملىرغ 
الۇەسىلىرغ ى ئۇنتۇ،ى بەخ  ىۇنياەى ا  - الە 

 ئمىدۇ. مەنمۇ  ازغر ىەل شۇندا  ئىدغۆ. ئەمما 
ۋاق  تولىمۇ تېھ ئئتە، كېتىمپ بماداتتى. ئانما  
 بول ا قا تادتقان جا الىرغۆ  ەقەۇ بىلى مىدى. 

 ەش ىېگممە ە بىممر ئمما  ئئتممە،  -  ەش 
ەنممدغن كممەنگە ئمماجىھغال، كەتتممى. ئانمماممۇ ك

كېتىۋاتمماتتى. مەنمممۇ ئامالسممىھ ئىممدغۆ. قانممدا  
قىال ؟ ىا ئاالرغق ئمازابى ى تادتىشمىپ بەد ىلمى 
بولماىدغكەن. بە ەن ئانا   ېچ مېمە ىېمىگىلمى 
بىر  ە تە بولدى. كەندە  ېلىدغن ئئتىمدغ ى ى 
 ەقەتممال ئىككممى ىۇتممۇ  ىېمىممدە ەممەىى ئىممدى. 

ېلىشممممممى بادالانسممممممېرى ئانام ىمممممم  نە ە  ئ
قممموللىرى ئېچىشمممىپ  - قىيى لىشمممىپى  مممۇۇ

 - ئاالرغيممممدغ ان بولمممممۇ، قال انىمممممدى.  ە،
ەممئزلىرى ئممازخ،ى ماڭمما قممادا ال ئولتۇدغممدغ ان 
بولمممممۇ، قال انىمممممدى. ئانمممممام ى كمممممئد ىلى 

بىممر تممال قىھغ مما » كىر ەنلەدنىمم   ەممىسممى 
ىېيىشمممممممتى. ئانممممممما  «   ىدغماىۋاتىمممممممدۇ

كىر ەنلەدنىممم   ەممىسمممى بىممملەن دازغلىشمممپ 
 ىقاتتى.  

كممەنى كەچ. مەن ئە ممەن  - 80دامىھان ىمم  
لىق بىر كېچە. مې ىم  ئازابئەڭ مۇى ى ى ئەڭ 

قممان ىاشمملىق  اىاتىم ىمم  باشلى ىشممى بول ممان 
ئاشممۇ كممېچە. ئىپتممادىغن كېمميىن ئانمما   ەقەۇ 
 ىدغمىمممدى. بىمممر ىە  قىھزغيتتمممىى بىمممرىە  
توڭالىتتى. ئئىدە ئىككىمىھ ىال ۇز قالدۇ . ئانا  

 - غ ا ئولتۇدالممۇزۇ،ى ماڭمما توىممما مې ممى ئالممد
توىممما  قادغممدى. قمموللىرغم ى مېھممرى بىمملەن 

 ەىال، تۇدۇ،  ە، باشلىدى:
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 ەلممە  بمماخ ! مەن كېتىممپ قالىممدغ ان  −
ئوخشممماىمەن. ىمممال ۇز قالىمممدغ ان بولمممدغڭىھى 

ئزغڭىھ ە  ۇختا بولۇڭ قىمھغۆ. ئمئزغڭىھ ە ىمەز ئ
كېلەلىگەىە  ىاشاڭ! مې ى  قىھغممدە  ىاشماڭ! 

نيماىغكى ئماىەملەد بە  ممۇدەككە، بماخ ى بۇ ىۇ
 ئالدغرا، باشقا بىرەمىگە ەمىرغڭىھنى بەدمەڭ!ى

ئانمما  توختمما، قالممدىى ئۇنىمم  كممئزلىرى  −
ئەلەملىممم  تمممە  ئال انىمممدى. مەن ئانام ىممم  
ەممئزلىرغگە بېشممىم ى لىڭشممىتىپ ئولتمممۇدىۇ ى 
كئزلىرغمممدە ىاشممالد ئوى مما، قال انىممدى. ئانمما  

ەن بممۇ ئئمرومممدە م − ېپى ممى ىاۋامالشممتۇدىىى
مۇشممەققەۇ ئىچىممدغال ئئتممە، كەتممتىۆ.  - جا مما

لممېكىنى ەممىھنى  جا مما تادتىممپ قېلىشممىڭىھنى 
خالىممماىمەن. شممۇڭاى ىاخشممى ئوقممۇڭ قىممھغۆ! 
كەلگەەمممىدە باشمممقىالدالا تاىى ىمممپ قالىمممدغ ان 
ئىش ى قىلماڭ! مەن ئئلە، كېتىپ قالسا ى مەن 

النممما  ئازابئە مەن ئممادتۇقچە ىى مال، ىممەدمەڭ! 
ئانا  ىەنە توختا،  −ىپىڭىھ ە كېتىۋېرغ !مەكت

قالدى. مەن ئېسەىە، ئولتۇداتتىۆى ئانما  قمولى 
بىمممملەن كممممئز ىېشممممىم ى ەممممەدتىۋېتىپ ىەنە 

ىى لىمممماڭ ئمممۇز خېممم ىۆ! مەن  −ەمممئزلىدىى
 ىممممممدغما  قالىممممممدغكەنمەن.  ە لىرغم ممممممى 

ى ۇتۇڭ! تەتىللەدىە كەلگەڭىھ كەلسەئېسىڭىھىە ت
ە ممتە قېلىممپ قاىتىممپ كېلەدەممىھى بولمىسمما مەكت

قالسىڭىھمۇ ئىختىيادغڭىھ. ئەممدى  ەمممە ئىشمقا 
ئممئزغڭىھ مۇەممتەققىل قمماداد  ىقىرغشممىڭىھ زۆدود 
بولىدۇ.  ەد ىھ ئالدغرا، قماداد  ىقادمماڭ!  ەد 
بىممر قەىەم ممى ئمماۋاىال، بېسممى !  ە ! شممود 

 ئانمما -ئاتمما بممۇ ئممئمرغڭىھىە   ېشممانە قىممھغۆى
ىھ. مېھرغگە قانماىال ئئتمە، كېتىمدغ ان بولمدغڭ

ئالالھ ئىشملىرغڭىھالا ئاەمانلىق بەدەمۇن قىمھغۆ. 
بىممر ئئمممەد ئەقىممدەى ئېتىقمماى ۋە ئىمممان بىمملەن 

ئانمما  بېشممىم ى ەممىلى اچ  ېپى ممى  − ىاشماڭ!ى
 توختاتتى. 

 ېپىڭىھنممممى ئېسممممىمدە ەمممماقالىمەنى  −
ىېمدغۆ مەن ىى مال، تمۇدۇ،. بىمھ ىەنە  −ئاناى

باالممممدغن  اداڭالشممممتۇ . -بىممممرىە  تاالممممدغن
دغكىۆ قماتتىق ئاالرغمپ كەتتممىى نېمىشمقىكىن ىمە

تىقىۋەتكەنممدە . ئانمما   خممۇىىى بىرەممى  ىچمما 
 ماڭاى مەن ئانام ا توىما  قاداشتۇ . 

ئاللىقا ان قاداڭ ۇ  ەشە، بول انىدى. ئانا  
 ئۇەسا، قال ان بولسا كېرە ى مې ى  اقىرىى:

زغبانۇد!  ەلە  باخ ى ماڭما بىمر  ىشملە   −
 تىۋاتىدۇ.مۇز بەدەىڭىھ ۇ!؟ ئىچىۆ قىھغپ كې

 ىىە -ىېممممممدغۆ−مانمممممما  ممممممازغرخى −

توڭالتقۇىغن ئىككى  ماد ە ممۇز ئېلىمپ  ىقىمپ 
ئانام ىممم  ئاالھغ ممما ەمممالدغۆى )ئانممما  ئاالرغمممپ 
قال اندغن بېرى توڭالتقۇىغن مۇز ئەزمەىتتۇ (ى 

 ئانا  خۇش بولۇ، كەتتى. 
دە مەۇ باخ ى  اڭقى ان ىېرغمگە بادىى. −

 خۇىاىىۆ قولىڭىھالا ىەدۇ بەدمىسۇن.
ئانمما  شممۇندا  ئىممدى. مەن كىچىككمم ە بىممر 
ئىش ى قىلىمپ بەدەمە ى ماڭما دە ممەۇ ئېيتىمپ 

 بەخ  تىلەش ى ئۇنتۇ، قالماىتتى. 
ەائەۇ ئونالدىغن ئاشقاندا ئانام ى  ئى ىسمى 

كىرغممپ كەلممدى. ئۇخدمممۇ ئانامممدغن  ۋە  امممما 
ئەنسىرە، كىمر ەنىكەن. ئانما  ئمۇخدنى كمئدو، 

 ىې ى ا  اقىرىى: 
ەن بوخلماىدغ ان ئوخشماىمەنى ئۇكا ى م −

مۇشۇ ئەتىۋادلىق قىھغۆ ىال ۇز قالىدغ ان بولدى. 
بېشمممى ى ەمممىال، قوىمممۇڭالدى ئمممۇ ىېتىملىكمممتە 
قالمىسمممۇن. كمممئز قمممادغچۇالۇ  ئىمممدىى ئەممممدى 
ئاىرغلىدغ ان بولمدۇ ى ىە، ئى ىسمىگە ئىلتىجما 
 بىلەن تىكىلدى. ئۇخد كئزلىرغگە ىاش ئالدى. 

ې ى  قىھغم  خاتىرجە  بول ىن ئا ماى ەم−
قىلىممپ « تمما  »مې ىمم  قىممھغۆ.  ممېچكىمگە 

 ىېدى ئانام ى  ئى ىسى.  − ەكتەدمەىمەنى
خاتىرجە  بولسىالى زغبمانۇد مې ىم  ئمئز  −

ىېممدى ئانام ىمم  ىەڭگىسممىمۇ  −قىھغمممدەكالى
 مەىە  ئا اڭدا.

ئانا  ئمۇخد بىملەن دازغالشمتى. ئانمدغن ىەنە 
 مې ى  اقىرىى:

مەن  −  !ماىاققمما كممېلىڭە  ەلممە  بمماخ −
ئاەتاالى ا ئانام ى  ئالمدغ ا كېلىمپ ئولتمۇدىۇ ى 

مې ممى  -ئانمما  ئاەممتا  ېپى ممى ىاۋامالشممتۇدىىى
باقىمەن ىە، جىق جا ا تادتتىڭىھى قىھغۆى مەن 
ەىھنى باققان ئەجرغمگە دازىى ەمىھمۇ مەنمدغن 

 دازى بولۇڭى قىھغۆ!
ئانام ى  ەئزلىرغدغن ئمئزوم ى تۇتالمىمدغۆ. 

 ئېسەىە، تۇدۇ،:
دغن دازى بولۇڭى ئانا! ەمىھ ە كمئ، مەن −

جا ا ەال انىكەنمەنى مەندغن دازى بولۇڭى ماڭا 
بەد ەن ەەتىڭىھ ەى باققمان ئەجرغڭىمھ ە دازى 

 ىېيەلىدغۆ ئادانال.  − بولۇڭ ئانا!
مەن مىمممم  مەدتە  دازى قىممممھغۆى ئممممۇز  −

خېمم ىۆى  ەلممە  بمماخ ى مې ىمم  زغبممانۇدۇ ى كممئز 
 .…نۇدۇ 

غن قالممدى. ئممۇ ئانمما  شممۇندا  ىە ممال ەممئزى
شممممۇنچە ەئزلەشممممكە تىرغشسممممىمۇى ئمممماۋازى 

  ىقماىۋاتاتتى. 
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مې ىمم   اقىرغشمملىرغم ا  …ئانمما! ئانمما! −
 قاىتۇدالمىدى.  جاۋا ئانا  ئەمدى 

بۇ  االدا ەائەۇ ئمون بىمر بول انىمدى. مەن 
ئانام ىمم  بېشمممىدا ئانام ىممم  قمممولى ى تۇتمممۇ، 
ئولتمممۇدىۇ . ئانممما  مې ىممم  قولمممۇم ى  ىممم  

كممممممئزلىرغ ى مې ىڭممممممدغن  ەممممممىقىۋال انىدى.
ئممەزمەىتتى. ماڭمما ىەنە نۇدالممۇن  ېپممى بممادىە  
ئې ىھغ ممممى ئئمەللەىتتىيممممۇى ئمممماۋازى ەممممىرتقا 
 ىقماىتتى. ۋاقى  ئئتمەكتە. ەائەت ى  ىې ىم  
 ىكىلممدغ ان ئمماۋازى مې ممى بىئممادا  قىلماقتمما 
ئىدى. بۇ ئادغلىقتا تاالا  تۇالقمانالدنى  اقىرغمپ 

ل ان  المدا كەلدى.  ەممىسى كئزلىرغگە ىاش ئا
ئانامدغن دازغلىق ئېلىشتى. ئانا  ئۇخدالا بېشى ى 
لىڭشممىتىپ دازغلىمممق بىلممدودىغيۇى كمممئزلىرغ ى 
مەندغن ئەزەلمە  قالدى. مۇشمۇ تەدغقىمدە ئمەچ 
ەممممائەۇ ئئتممممە، كەتتممممى. ەممممائەۇ ئىككممممى 
بول انىمدى. ئانما  ئەڭ ئماخىرقى بىمر دەۇ ماڭمما 

ىەى كمممئزلىرى ئادقى ممما  - تىكىلىمممپ قادغمممدى
قېتىپ قالدى. ئۇنى  قوللىرى مې ى   تادتىشىپ

 قولۇم ى  ى  ەىقىۋال انىدى.
ىاكما بمادمۇ؟ ئېڭىكى مى  …ئئتە، كەتتى −

ىېمممدى ئانام ىممم  ئاكىسمممى ۋە  −…تاڭممماىلى
ئانام ى  ماڭا قادا، قېتىمپ قال مان كمئزلىرغ ى 

 قولى بىلەن ىۇمدۇدۇ، قوىدى.
مەن نېمە بول انلىقى ى ئاڭقىرالمما  قالمدغۆ. 

ىېيىشمىپ ئانام ىم  ئېڭىكى ممى   مۇ - ئمۇخد  ە
تېڭىپى ئانام ى  قوللىرغ ى مې ىم  قولۇممدغن 
ئاجرغتىمپى ئانممام ى تمەزلە، ىمماتقۇزىى. بىممرا  

ئى كاەسىھ ئاىەمدە  قېتىمپال  مەن شۇ ىەقىقىدە
قال انىمممدغۆى ئمممۇخد ئانمممام ى قىمممبلىگە قمممادا، 
ىمماتقۇزۇ،ى ىممەزغ ى ئمما  ىاكمما بىمملەن ىېپىممپ 

كەلدغۆ ۋە ئانام ى  قوى اندغن كېيى ال ئئزەمگە 
 ئەەتىگە ئئزوم ى ئاتتىۆ. 

كمئزغڭىھنى ئمېچىڭە ئانما! …ئانما!…ئانا! −
 …مې ى تاشال، كەتمەڭ!

ىەدەك ى ئەز مەىە  نمالىلىرغۆ  ەممىسمى ى  
كئڭلى ى بۇزالان بولسا كېمرە ى  ەممىسمى كمئز 
ىېشممممى قىلىشمممممماقتا. مەن ئانمممممام ى  ىممممم  
قۇ اقلىۋالممدغۆ. خممۇىىى ئۇنىڭممدغن ئاىرغلممما  

رغ ا ەىڭىپ كېتىش ى ئىسمتىگەندە . بىمرا  باال
ئانمممما  ئىلگىركىممممدە  بېشممممىم ى مېھىرلىمممم  
ەممممىلىمىدىى كممممئز ىاشمممملىرغم ى ەممممەدتە مۇ 
قوىمىمدى. ئممۇخد مې مى تادتىممپ ئاناممدغن مىمم  
تەەلىكتە ئاجراتتى.  ەممىسمى ماڭما تەەمەللىي 

 بەدمەكتە:

 ەەۋد قىلى ! −
 ئا ام ى خاتىرجە  ماڭ ىلى قوى ىن! −
  ئۇلمۇش ئما  ئۇلمۇش كمەنلەدنى مۇشۇندا −

 بەد ەنلىكىگە شەكرى ىەىلى!
شۇ تا تا بۇ ئىشالدنى  ئوڭمۇ  ئىكەنلىكىمگە 
 ەقەۇ ئىشممەنگە  كەلمەىۋاتمماتتى.  ېچكىم ىمم  
 ېپمممممى قۇلىقىم ممممما كىرغدغ انمممممدە  ئەمە . 
ەمماداڭدەكال بولممۇ، قالممدغۆ. بەلكىممۆ ەمماداڭمۇ 

 مې ى  بۇ  الىتىمدغن ىاخشىدۇ؟
 - ئانممام ى ىۇىممۇ،شممۇندا  قىلىممپ ئممۇخد 

تممادا،ى كېممپەنلىككە ئوداشممتى. ئانممام ى ىۇالممان 
  ېلىقى ئاىال ا ئېسىلدغۆ.

ئانام ىممم  ىمممەزغ ى ئممماخىرقى بىمممر دەۇ  −
ئېچىمممپ  …كئدوۋاخىچمممۇ؟  ەقەۇ بىمممر قېمممتىۆ

 …بېرغڭچۇ؟
مې ى  نالەمگە  ىدغما ى ئانام ىم  ىمەزغ ى 
ئېچىمپ بەدىى. ئانام ما قادغمدغۆ. ئانما  ئا ئما  

 ئمممما  كېممممپەنلىكلەد ئادغسممممىدا ىممممااللىق ۋە ئا
بەخىرامان ئۇىقۇالا كەتكەن ئاىەمدە ى ىېقىملىق 
كەلەمسىرە، ىاتاتتى. ئۇنى   ىراىمى نۇدلى ىمپ 
كەتكەنىدى. ئۇ كئزومگە تولىمۇ  ەزەل كئدونە، 
كەتتى. خۇىىى ئانمام ى  ئ ەتمە، قوىۇشمتىن 

 ئەنسىرغگەندە  ئاەتا  اقىرىغۆ:
ا قادغڭە ماڭ …ئاڭالۋاتامسىھ ئانا!  …ئانا!−
 ئانا  بىر خىل ىاتاتتى.  − …ئانا!

مەن كىچى  بالىالد ە ئەمچىيىپى ىى الشمقا 
باشمملىدغۆ. ئممۇخد ئانام ىمم  ىممەزغ ى ىممئ ە،ى 

بممممۇ ئىشممممالدالا  ەقەۇ جاى امازالمممما ئوداشممممتى. 
 اى ئانمام ى ئېلىمپ ماڭ انمدئىشەنگە  كەلمەىتمى

 ىە ەدو،  ىقىپى جى ازغ ا ئېسىلىۋالدغۆ.
، كەتمممەڭ ئانمما! مەن ئانمما! مې ممى تاشممال −

ىېگمممانە قالمممدغم ۇ؟! مې ىممم  بېشمممىم ى كىمممۆ 
 …ئانا! …ەىيالىدۇ؟! ئانا!

جامممائەۇ ئانام ىمم  جى ازغسممى ى كئتممەدو، 
 ىقىپ كەتتمى. مې ىم  ىمەدغكىۆى د  ىمۆ ئانما  

ئانممما   …بىممملەن بىمممر ە كېتىمممپ قال انىمممدى
بادالانسممېرى مەنمممدغن ىىممراقال، ئممماخىرى بىمممر 

 …ن ىەتتى ېكىتكە ئاىلى ىپ كئزلىرغمدغ
كمەنى  - 88مانا شۇندا  قىلىپ دامىھان ى  

ەە ەدىە مەن ئانامدغنى ىۇنياىغكى بىرىغ بىمر 
 مېھرغبانىمدغن ئاىرغلىپ قالدغۆ.

ئانام ىمم  نممامىھى  ەشممەدولدى. مەن د  ممى 
 ىقىمممپ كەتمممكەن ئاىەممممدە  بىمممر بۇلۇڭمممدا 
ئولتممۇداتتىۆ.  ەتممەن ۋۇجممۇىۇ  بىمملەن بىممرخ 

 …«ا!ئان»ئىسىم ى تەكرادخىمەن: 
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بمممۇ كممممەنى كەلگەنممملەد  ەممىسممممى ماڭمممما 
 ېسداشمممملىق قىلىشممممتى. ئانام ىمممم  ىاخشممممى 
ەە ەتلىرغ ى تىل ا ئېلىپ كئز ىېشمى قىلىشمتى. 

 ئەمما مەن ئە ەن  ەممىسى بەدغبىر ئىدى. 
ى ەممممتلىرغۆ ى ەاۋاقداشمممملىرغۆ  ەممىسممممى 
كېلىشتى. ئۇخدنىڭممۇ كئزلىرغمدە ىماش ئوى ما، 

ىەدە  ىادام ا  تۇدۇ تۇ.  ەد ە ئۇخدنى  كېلىشى
ئازدا  مېھىر ئاتا قىل ان بولسىمۇى قەل  تمئدە  

 مەنكى ئەممدى مەن  …ىەنىال قو قمۇدۇ  ئىمدى
 تەنھا قالدغۆ. 

ئانام ىمممممم  ئاخىرەتلىمممممم  ئىشمممممملىرغ ى 
ئاخىرخشممتۇدۇ،ى مەكممتە كە قاىتىممپ كەلممدغۆ. 

ئىچىمممدغن  - ئەممما بممۇدۇنقى شموخلۇقۇ ى ئىممي
تىمممپ ئېچىلىممپ كەلەشممملىرغۆ قاىاقالدالىممدۇد كې

قال ان. د  ىمۆ  ەشمكەنى  ىمراىىن ەمۇل ۇنى 
 …قەلبىۆ ەۇنۇ 

بىممر كممەنى كەچ مەكممتە، مەىدانىممدا كېتىممپ 

بممماداتتىۆى كمممئزلىرغۆ ىممماش ىمممۇقىى بېشمممىۆ 
ەممېلى  انىدى. ئۇزۇنممدغن بۇىممان كئدوشمممىگەن 
بىر ى ەمتۇ  كېلىمپ مەنمدغن ئە مۋال ەمودغدى 

 ۋە:
ئمماىاش! ئانمماڭ كېتىممپ قمما تۇى ىېممتىۆ  −

 ىېدى. −  ى بۇزما!قا سەنى كئڭلەڭ
ئۇنىمم  ەممئزلىرى ماڭمما بە  تەەممىر قىلممدى. 
ئۇنى  ى مې ى  بىر ى ەتۇم ى  ئاالھغمدغن مەن 

ىېمگەن «  ىېتىۆ »ئاڭالشتىن ئەڭ قودقىدغ ان 
 ەئز  ىقىۋاتاتتى. ئئزەم ى تۇتالمىدغۆ:

ىمما ! مەن ىېممتىۆ ئەمە ! مې ىمم  ئانمما   −
ىە، ئەنلە   -باد! ئانا  قەلبىمدە مەڭگە  اىاۇ!

قماداڭ ۇلۇ  ئادغسمى ا  ۋلى ى ىمچەى ىە مەدو،تو
 …كەتتىۆ ەىڭىپ

 دۇقىيە مەل تۇدەمۇن ئماىقۇۇ :ممۇ ەددغرى
(8080) 

(  8088ئاىجامممال ئېھغممھ )  : ىكوددېكتممود
 

 
 (8005مەمەتجان ئەمەۇ )

 ەەنى با اد قىھىى ىېشىللىق ئەلچىسى
 تۇنجى  اقما  تۇالقان ەې ى با ادىاى

 ىلەن.كئز ئا ىدۇ ىېڭى  اىاۇ ەەن ب
 جىسمى  نۇدىە  ئېقىپ كەلسە ىالىداى

 
 با اد قىھىى ىې ى  ىەەسە، باش ئاداى
  ىدلىرغڭ ى ەوۋالا ئەتتى   ەللەد ە.
 ئاشۇ باالدغن كېتەلمىدغۆى ىغل ىاداى
 قا ان كېلەد!؟ ئاىالنسامچۇ  ەللەد ە!

 
 با اد قىھىى كەلگى ىڭدە ناز بىلەن
 شامىلىڭدا ئۇ ۇ، كەتتى  ەەرغتىۆ.

   كەلگى ىڭدە ەاز بىلەنىتاڭ نۇدغدە
  ە لىرغۆ. - قالدغۆى قا تى  ىكىر قېتىپ

 با اد قىھىى كئ  ئانا ئىھغكەنسەنى
 ۋا ا ئو ىقىكەن كئزلىرغ ى - مېھىر

 دا  ئىكەنى  اقما  ئانا قىھغكەنسەنى 
 ىەدوكەم ى كەل قىالدكەن ەئزلىرغ .

 
 با اد قىھىى بولۇ، قالدغۆ ەاىەڭ مەنى

 ى  ىن ىادغ .قواللىمى ىنى ئاشىقىڭمەن
 تەنلىرى ناخشا  بىلەن  ىلالىمەنى - كەن

  ىن قەلبىمدغن  ېكىپ نازۇ  ىغل تادغ .
  

 با اد قىھىى كەلگى ىڭدە قاىتا دەۇى
  ەەەن ئېسىپ قوىا  بوى ۇڭ ا. -  ەەەن

 كەلگىن  وقۇ  كەتمە  بولۇ، تائەبەىى
 ىەدوكەم ى كئمە، قوىا  ىولۇڭ ا!

 (8005ئە ەۇ ) كوددېكتودى: نۇدبىگۇل  (8002تۇدىى )دغرى: زۇلخۇماد مۇ ەد
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 ( Osman F. Sertkaya)   ەەدتقاىا .  ىر كېسسودى ى كتود ئوەمان
 تەدجىمىسى (8002) مەخمۇۇ نۇدئەخمەۇ

 
ىى ىمممممن دغياەەتچىسمممممىى  ئدمەتلىممممم  
ئۇەممتازغمىھ مۇەممتاكا قاكممالى مې ىمم  نۇتممۇ  

كئكتممەد  مەىەنىيىتممى  ەققىممدە  » تېمممام ى
ىە، ئممممېالن قىلممممدى. «  انقىسممممقىچە باىمممم

ئەمەلىيەتتىمۇ بىھ شۇندا  ىېيىشكەن ئىدۇ ى 
بېرغلگەن بىر ەائەۇ  لېكىن  ازغر ئەەلىدغكى

مى ۇتقمما قىسممقادالا قا مەن نۇتممۇ   80ۋاقىمم  
مى ۇتتممما  80تېممممام ى ئمممئز ەدتتىۆ. مەن بمممۇ 

قەىغممممدە  تمممەدكلەد »كئ چىلىممم  بىممملەن 
ىېمممممممگەن تېمىمممممممدا  «ەممممممماۋاتلىقمىدى؟
 . ەئ بەتلەشمەكچى

ىىمممل بمممۇدۇن مەن نىھمممال ئاتسمممىھالا  89
ئىممم ەل  »قممما كىتاب ىشمممال،  ىقىرغل مممان ېب

؟ ىېگەن ①مۇ«  قاالانمۇ ىاكى ئى ى ئىل قاالان
ممماۋزۇىا بىممر ماقممالە تەىيادلى ممان ئىممدغۆ. بممۇ 
ماقالەمممدە كئكتممەد  ئىمپراتودلىقىممدغن ئې ىممھ 
ئېچىشىم ىال  ئدمەتلىم  ئۇەمتازغمىھ مۇەمتاكا 

بىمممھ بە مممەن :» قاكمممالى ماڭممما ئەەمممكەدتىپ
كئكتمممەد  ئىمپىراتممممودلىقى ىەىمىممممھ ۋە بممممۇ 

قىرالىممھ  ىمپىراتودلممۇق ى كئكتممەد ى ئۇى ممۇدىئ
ىە، ىەۋدلەد ە بمممئلىمىھ. بۇنمممدا  ئممماىرغ  

ىو  بمۇنى بىلمەىمىمھ.  - ئەى ى ىەۋدىە بادمۇ
«  كئكتمەد  ئىمپىراتمودلىقى »ەەن خالىساڭ 

ىە.  مەنكىى ئمۇ «  تەد  قاالانلىقى »ىېمەى 
ىمىيەۇ ئالمىشى  ئوخشاش بىر  االدغكى  اك

تېردغتممودغيەى ئوخشمماش بىممر خەلممق ئىچىممدە 
بول انى بۇ خۇىىى  مازغرقى زامانمدغكى بىمر 

تى ئاخىرلىشىپى ئۇنىم  ە ادتىيەنى   اكىمىي
ئودنى ا باشقا بىر  ادتىيە  ىققان ا ئوخشاىدۇ. 
شمممۇندا  بول انمممدا تەدكلەدنىممم  بىرلىكمممىى 
،  ەتمممەنلىكى ى تېخىممممۇ د شمممەن ئىپممماىغلە

ىېممدى. شۇڭالشممقا مەن «  بەد ىلممى بولىممدۇ
 8090بۇىەدىە كئكتمەد  ىۆلىتمى قۇدۇل ى ى ما 

تممممەد   ىىممممل بول ممممان قۇتلممممۇ  كممممەن ىى
ىىمل بول مان  8090قاالانلىقى ى  قۇدۇلۇشمى ا 

 ىەۋد ىە، ئېلىش ى توالرا كئدىو . 
ئەمممممدى بۇنىڭ مممما قمممماداىلىى ئوخشمممماش 

بممموز قمممۇدۇ  »تېردغتمممودغيەىە بىمممر ئمممائىلەى 
 » ىېگى ىمىممممھى«  خانمممدانلىقى ئوالمممۇللىرى

ىېگەنممدە  ئوخشمماش «  ئاشممى ا ئوالممۇللىرى
بولمى ان ئىسىمالد بىلەن ئاتىلىپ كېلىۋاتقمان 

ىىل ىاۋا  قىلمدى. ئۇنىڭمدغن  800بىر ئائىلە 
باشممقا بىممر تممەد  قەۋمىممدغنى ىەنممى  كېمميىن

 ىاالالقادخد خانمدانلىقى »ئۇى ۇد تەدكلىرغدغن 
ى كېلىمممدۇ. خەلمممق ئوخشممماش بىمممر خەلمممق« 

تېردغتودغيە ئوخشاش بىر تېردغتودغيەى ىېھغق 
ئوخشاش بىمر ىېھغمقى تمۇ را  ئوخشماش بىمر 
تۇ را ى مەىەنىيەۇ ئوخشاش بىر مەىەنىيەۇ. 
بممۇ شممۇنى  ەشممەندودغدۇكىى تەدكلەدنىممم  
 ەتممەنلىكى ۋە بىرلىكممى ئاەمما ى  ەد ىھمممۇ 
باشمممقۇدالان قەبىلى ىممم  ىممماكى ئائىلى ىممم  

 »مىممھىە ئەمە . بە ممەن بىھنىمم  مەكتە لىرغ
ىە، «  كئكتممممممەد ى ئۇى ممممممۇدى قىرالىممممممھ

ەئزلى ىشممىى بىھنىمم  قەىغمكممى تممەدكلەدنى 
مۇەتەقىل  المدا تەكشمەدو، تەتقىمق قىلىم  
ئادزۇىىمىھنىمم  ەممەۋەبىدغ دۇد. ئەمەلىيەتممتەى 

 ئۇخدنى   ەممىسى بىھنى  ئەجداىغمىھ. 
ئەممممدى ئئزغمىھنىممم   ېمممپىگە كېلەىلمممىى 

ى بماد قەىغممدە ئەجمداتلىرغمىھنى  بىمر ىېھغقم
بۇ تېمى ى تەتقىق قىلى  ئە ەن  بول ىيمىتى؟

  ازغرىغن قەىغمگە قادا، ماڭاىلى. 
ختىمن  ىىلى جۇمھۇدغيەۇ ىەۋدغمدە -8582

ىېھغقى ا كئ تۇ ى ئەمدى دۇخسەۇ قىلسماڭالد 
 ,a, be»ىېممە ى « Alıfbe»بۇ  ەد لەدنى 

ce »  ىە، ئمماخ . ىەنممىى دۇمچىسممى ى ىېمممە
بەەمى ى  بىمر تەدكچىسمى ى ىە . تمەد  ئېلىپ
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 تەدتىۋى بادى ئۇ بولسىمۇ
«a, be, ce, çe, de, e, f, ge, ğe, 

he, ı, i, je, ke, le, me, ne, o, ö, p, 
r, s, ş, t, u, ü, v, y, z » قاتادلىقالدىغن

ىىممل  900ئىبممادەۇ. لممېكىن بممۇ  ەد لەدىغممن 
ىىمل بمۇدۇن  8000بۇدۇنى تېخىممۇ توالرغسمى 

 ئەدە ۇ . ئېلىپبەەممى ىمۇ قولالنممد ئەدە بىممھ 
ئېلىپبەەى ىڭمۇ ئئز ئىچىدە بىمر تەدتىپمى بماد 

 ئۇ بولسىمۇ تئۋەندغكىچە: 
ى ز، د، ذ، ىى خى حى ر، ث، ۇى  ، ا

  ىى شطى ضى ص ،ى ظع ،ى ش ى   ى
  لى ،  ،ن② 

ئېلىپبەەمممممممىدغن بمممممممۇدۇنى ئەڭ  ئەدە 
ىەەمممملە تە ئۇى ممممۇدخد قولالن ممممانى كېممممين 

انى  ادغسمممممىيالدىغن موڭ مممممۇلالد قولالن ممممم
 ېسمما لى ىدغ ان ەمموالدغالدمۇ قولالن ممان بممۇ 

 ەد لەدنىم  ىېھغق ىڭمۇ بىر تەدتىپى بادى ئمۇ 
ەممممممى ى  قممممممولىمىھىغكى ئۇى ممممممۇد ئېلىپبە

 جەىغۋغلىگە ئاەاەەن:
 şa-ma-qa ۋە “a-ba-qa, va-sa-

ka, ya-ka,da, mana-za, pa-ça-ra, 
şa-da-la 

شممممەكلىدە ئممممەچ  ەد لىمممم  تەدتىپممممتە  
 ③ى ى ى بىلىۋاخخىمىھ. كەلگ

 

 
 ئۇى ۇد ئېلىپبەەى ى  كئدغ ىشى

ىېمممە ى تممەد  ئېلىپبەلىرغ ممى  ممازغرىغن 
قەىغمممگە قممادا، ماڭسمما   ەممىسممى ى  بىممر 
تەدتىپى باد. ئۇنداقتاى كئكتەدكلەد قولالن ان 
ىېھغق ىڭممممۇ شمممۇندا  بىمممر تەدتىپمممى بممماد 
بول ىيمىتى؟ بىھ قولالن ان بۇ ئمەچ ىېھغق ىم  

تىپممى بول انممدغكىن مەنممچە كئكتممەد  بىممر تەد
ىېھغقى ىڭمۇ بىر تەدتىپى باد ىە، ئموىالىمەن. 
لېكىنى كئكتەد  ىەۋدغگە ئائىم  ماتېرغيمالالد 
 ەممىمىھ ە ئاىان بىھنى  ئاىەملەد تەدغپىدغن 
تېپىلمىممدى. بممۇ بىممر تاەمماىىغپىي  ەدەممەتتە 
قول مما  ەشممتى.  ولتمموۋا ئۇدۇشممىدا ئەەممىر ە 

ومانممدان ەممتراد  ەشممكەن شېۋغتسممىيەلى  ق
 Philipp Johann vonلې بېرغمممم )

Tabbertاد اىغشمممماھ  ىتممممر )I  تەدغپىممممدغن
ەىبىرغيە ە ەەد ەن قىل  اندا ەمىبىرغيەنى  
خېلمى مممۇكەممەل بىمر خەدغتىسممى ى ەممىھغدۇى 
كېيى چىممرە  ئۇنىڭ مما ئممۇ ىەد ە ئەۋەتىلممگەن 

 Danielبوتانىكمما ئممالىمى مېسسممېر شممىمى  )
Gottlieb Messerschmidt ىمممول ( ئە مممەن

باشممممممملى ۇ ىلىق قىلىممممممم  ۋەزغپىسمممممممى 
ەمتراد  مېسسېر شىمى  بىلەن ④تا شۇدۇلىدۇ.

ىىلى ىى سەىدغكى بىر  ئلدە -8988 لې بېرغ 
ئمەچ  -ئاتلىق كېھغۋاتقاندا تۇىۇقسمىھ ئىككمى 

مېتىر ئېگىھلىكتە تىكىلگەن ئابىمدغ ى كمئدو، 
 ەىممران قالىممدۇ.  ممەنكى تاشممتىكى بەلگىمملەد 

 » ى  شمېۋغ   ەد لىمرغگە ئوخشماىتتى. ئئزغ
«  بىھنى  دۇنى   ەد لىمرغگە ئوخشماىدغكەن

ىېيىشممتى.  ممەنكىى شممېۋغ   ەد لىرغ ىمم  
كئكتمممەدكلەد  ئىمممدى.«  دۇنىممم  »ئىسممممى 

 قولالن مممان بمممۇ ىېھغق ىممم  ۋە بەلگىلەدنىممم 
« دۇنىمم  ىېھغقممى » تىن ەممەۋەبئىسمممى شممۇ 

دۇنى  » ىە، ئاتال انىدى. ئەمدغكى  ە، بۇ 
نىم  « دۇنى  ئېلىپبەەمى » ىاكى « ى ىېھغق

 بىر تەدتىپى باد بول ىيمىتى؟ 
ىىللىرى بۇنى  -8988شۇنىسى ئې ىقكىى  

تېخى تەد  ىېھغقى ئىكەنلىكى ئې ىقالنمى مان. 
قمماخ  تەدكلەدنىمم  بۇنممدا  بىممر  بممۇ ىمماۋاىىى

 بولۇشممى ەد مىى بۇنمدا  ئۇلمۇش بىمر ىېھغقمى 
ى مىمممممدى؟ لمممممېكىن ئې گلىمممممھ تىلمممممى مۇمك
 ودى بول ممممانى تممممەد  تىلى ممممىكېسسمممم ىر 

 بىلمەىمممممممممدغ ان ۋغليممممممممما  تومسمممممممممون
(VilhelmThomsenى)  كئلتىگىن مەڭگە تېشى



 لىژۇرنى« سادا » سان                                                        -9

71 
 

ۋە بىلممگە قاالممان مەڭگممە تېشممى ى خەنممھۇ ە 
ىەزغممممدغكى تېكىسممممتلەد ە ئاەاەممممەنى بممممۇ 
ىېھغقالدنىمممم  تەدكلەدنىمممم  ئىكەنلىكى مممممى 

ىىلممى كئكتممەد   - 8950تەخمىممن قىلممدى ۋە 
 -8250شمى ى ئېلىپبەەى ى ئوقۇىى. بمۇ باىقى

ەمممى ى  ەيئاكاىغمىىىلممى ىانىمادكممما ئىلمىمممي 
مۇ ىۆ بىر ىى ى ىمدا  ەشمەندودىى  ە  تمەد  

مىللەتلىرغ ىمممم  ئالقىشممممى اى مەى يەەممممىگە 
تى. ئە ەدى شمممممۇندا   ەدەز قىمممممپ ئېرغشممممم

بمۇ  تۇداىلى: تومسون بۇ ىېھغقالدنى ئوقۇمىسما
 ئىشالد قاندا  بوختتى؟ 

 ىىمل89-80 ېي شمەبھىمىھ بولمىسمۇنكىى 
ئىچىدە بمۇ ىېھغقالدنىم  ىەنىمال تمەد  ىېھغقمى 

 ئىكەنلىكى ئاشكادلى اتتى. 
 

  
 مانى كئكتەد  ئېلىپبەەى ى  ئئدنىكى

 مممەنكىى بمممۇ كمممئد ەنلىرغڭىھ كئكتمممەد  
ئېلىپبەەى ى  ئئدنىكى. تمئۇ بەىمە  نمېمىن 

ىىلىمممدغن -8500ەممماىا ەتچى ى  شمممى جاڭدا 
كوخن ممممان قەبممممرغلەدىغن  ىىلى ىممممچە-8580

ىمم  بىممر  اد ىسممى. بممۇ ئېلىپبەنىمم  تا قى ى 
ئاخ ىمممدغلىكى  ەد لەدنىممم  ئوقۇلىشمممى ى  
ئاەممتىدا مممانى  ەد لىممرى بىمملەن قىلى  ممان 

 باد.  تىرانسكر ىسيە
تەدكچىممدە  ەد مملەد كممئ ى چە بىممر ئممەزو  
تاۋۇشممم ى  كەىممم ىگە بىمممر ەممموزۇ  تممماۋۇش 

شمممەكلىدە ئەمە  « eb»قوشمممۇلۇ،ى ىەنمممى 
«be » شممممممممەكلىدەى«em » شممممممممەكلىدە

شممممەكلىدە « el»شممممەكلىدەى « me»ئەمە 
شەكلىدە كېلىدۇ. تەدكچى ى  « le»ئەمە ى 

تىل ئاىغتى شمۇندا . ئەممماى بمۇ  مئججەتتە 
ئالدى ەوزۇ  تاۋۇش بىلەن ىېھغل ان. ىەنمى 

«el ى,em en » شمممممەكلىدە. بمممممۇ  ەتمممممەن
قەىغمكمى تەدكچىمدە ئمەزو   »تەدكولو الدالا 

تاۋۇشممالد ئالممدى ەممموزۇ  تاۋۇشممالد بىممملەن 
ىېگەنممگە ىممول ئمما تى. لممېكىن «  ىىېيىلەتتمم

مەن بۇندا  ئوىلىمماىمەن. مەنمچەى بمۇ ىەدىە 
ىېھغل ى ى مانىيالدنى  ئئزغ ىم  تىلمى بىملەن 

قىلىشممى بولممۇ،ى  تىرانسكر ىسمميەتممەدكچى ى 
تەدكچى ىممم  ئوقۇلۇشمممى ى كئدەمممەتمەىدۇ . 
ئۇنى  ئەەتىگە كئكتەد  ىەۋدغدە  ېچقا مان 

«el »ىېيىلمىگەن ى بەلكى«le »ن.ىېيىلگە  
 ئەمدى باشقا بىر ئېلىپبەنى كئدەىلى

ىەنە باشممقا بىممر ئېلىپممبە تېپىلممدى. بمممۇ 
 Mainz 171 (T Mبېرلى دغن ەاقلى ىۋاتقان 

نومۇدلممممۇ ى قمممموش  ەد لىمممم  بىممممر  (340
 ەېلىشتۇدما ئېلىپبەىۇد.

 
 كئكتەد  ئۇى ۇد ئېلىپبەەى
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نىمم  )بممۇ( ئوقۇلىشممى ى  W B1بممۇ ىەدىە 
ئوقۇلىشمممى  كېيى كمممى ئۇى مممۇد  ەد لىرغ ىممم 

-B1ىە، ئوقۇىممماتتى ۋە بىمممھ « bu»بىممملەن
نىممم  قىممىتى مممى  W(u)  ۋە B1- (b)ۋە

تا مماتتۇ . مۇقاۋغسممى ا ىېھغل ممانى باشممتىكى 
«t » بىمملەن كەى ىممدغكى«ç»  ئممۇ بەلگىممدە

ç[öئۇنىمم  ىىرتىلى ممان.  rtün]t  )تممئدتى چى(
بولىدغ ى ى ى كېيى كمى ئۇى مۇد  ەد لىرغ ىم  

ى y» . بمۇ ىەدىە تۇىتىېھغلىشىدغن باىقىيماخى
m ىe»  ەد لىممرى بىمملەن ئۇى ممۇد ە yeme 

ىە، ىازغدۇ. قىسقىسىى ئۇى ۇد  ەد لىرغ ىم  

ىىللىرغممممدا بممممۇ  - 8580ىممممادىغمى بىمممملەن 
تېكىسممممتلەدنى ئوقۇىتتممممۇ  ۋە بممممۇ مەڭگممممە 
تاشمممالدنى  تمممەدكلەد ە تەۋە ئىكەنلىكى مممى 
ئىسممپاتالىتتۇ . بممۇ ئىككممى ئېلىپممبە ئىلىممۆ 

غ چىسى تېخمۇ ئې ىق ەا ەەىدە بىلى ىدۇ. بىر
چىسممممى بىممملەن جىممممق  ئىككى⑤ بىلى ىمممدۇ.

 .A ە لىشىلمىدىى بىرەمى ئما.كون.لېكو  )
Von Le Coq ىەنە بىرەممى مەن تەتقىممق (ى

لممممېكىن ىمممما ونىيە ە ئېلىممممپ  ⑥قىلممممدۇ .
 تېكىسممتلىرغدە ىەنە باشممقا كېممتىلگەن ئۇى ممۇد

بىممممر ئېلىپبەنىمممم   اد ىسممممى تېپىلممممدى. 
 

 
  چى ئئدنىكىئۇى ۇد ئېلىپبەەى ى  ئىككى

نى  ئېلىپبەبۇ ىېڭى تېپىل ان بىر 
ى بىر ئېلىپبەنى  ئاخىرقى قىسمىى  اد ىسى

بىر جەىۋەل ى  ئاخىرقى قىسمى.  ازغر 
بۇجەىۋەل ى بۇ ىەد ە ىازالان زامان ۋە مانىي 

ەى بىلەن ىېھغل ان  ەد لەدنى ئېلىپبە
ىازالى ىمىھ زامانى بۇ ئىككى ئېلىپبەىغكى 

مۇ ئەەتى كېلىدۇ. ىەنى ئودتا  نوقتىالد ئەەتى
تەدكىستان ى  ئوخشاشمى ان ئىككى 
داىونىدغن ئوخشىمى ان ىەۋدىەى ىەنە بەلكىۆ 
ئادغسىدا ىىل  ەدقى بول ان ۋاقتتا ىېھغل ان 

بىرى بىلەن ئوخشاش.  -ئېلىپبەلەد بىر

 
 ئۇى ۇد  ەد لىرغ ى  ەېلىشتۇدمىسى.

بىممرى بىمملەن ئوخشىسمماى ئۇنممداقتا  -بىممر
ىېمگەن  ە،.  تەدتىپمى بماد  وقۇ  بىر  ەد،

بىمرغگە -ئە ەد ئۇندا  بولمىسما  ەد ملەد بىمر
ئەە   ەشمەىتتى. بىھ ئئزغمىھنى  -ئەەتىمۇ
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بممۇدۇنقى ىېھغقلىرغمىھنىمم  ئەڭ كونمما تممەد  
تام ىلىرغدغن  ىققى ى ى قوبمۇل قىل ى ىمىمھى 
بىھنىم  قەىغمكممى  ەد لىرغمىھنىم  تەلە پممۇز 
ۇ تەدتىپى مممى بىلمىگى ىمىمممھ ئە مممەنى  ە  بممم

قەىغمكمممممممى  ەد لىرغمىھنىممممممم  ىممممممماكى 
 - ئىشمادەتلەدنى  تەلە پمۇزى ئەجەبما ئىككممى

ئىككىمممدغن تەلە پمممۇز قىلى ممماتتى ىەممممدۇ . 
 ممەنكى  ەد ئىككممى  ەد ممتىن كېمميىن بىممر 

تمممئتتىن  -  ېكىممم  بممماد. ىممماكى تمممئتتىن
ەئزلى ەمدۇ بىلمەىمىھ. بۇ نۇقتا تېخمى ئې ىمق 
ئەمە . بمممۇ ئىككمممى ئېلىپبەنىممم  ئەەمممتىمۇ 

لىشى بىھ ە ىېڭى ىول ئا ىمدۇ. بمۇ ئەەتى كې
ىول قاندا  ىول؟ ئېلىپبەلەدىغكى  ەد، ەانى 
قممممانچە؟ بىممممھ  ەد لەدنممممى ەېلىشممممتۇدالان 
ۋاقتىمىممممممھىا كە  قال ممممممان  ەد لەدنىمممممممۇ 

 02 كئد ى ىمىھ ئە ەن ئەچ  وڭ مەڭگە تاشتا
ئىشمممادەۇ بولمممۇ، قوللى ىل مممان ىېھغق ىممم  

ىانە  ەد، بولۇشمممممممممى  92تەدكىبىمممممممممدە 
بىلەلەىمىمممممممھ. لمممممممېكىن كېرەكلىكى مممممممى 

ئېلىپبەلەدنى  ئۇ قىسىملىرى ىو  بول مانلىقى 
ئە ممەن بىممھ بممۇنى  ېسمما لىماىمىھ. بۇخدمممۇ 
لىگاتەد بولمۇش ئېھتىمماللىقى بەكمال ىمۇقىرى. 

 تىرانسكر ىسمميەىەنممى  ەد لەدنىمم  ئممئز ىچە 
 ەد ى ممى ىە  بىممر «  N1» قىل  انلىقىممدۇد.

ئىشادەۇ بىلەن ىازغدۇ. بۇدۇنمدغن ەئزلىسمە  
تى ا بىر ەىھغق ەىھاتتى. ىەنى ئىككى چى ەائ

بىر ئىشادەۇ بىملەن ئىككمى ىماكى ئمەچ خىمل 
ئىشادەتلەدنى بىر بىرلى  قىلىمپ بىرلەشمكەن 
تاۋۇشممالدنى ئىپاىغلىسممە بىممھ بممۇنى لىگمماتەد 
ىەىتتۇ . بۇ بىر تېخ ىكىلق مەەىلە بول ا قما 
مۇشممۇ ىەد ىممچە ەممئزلەىمىھ. مەن بممۇ ىەدىە 

 99ىېھغقلىرغمىممھىا  ەقەۇ بىھنىمم  قەىغمكممى 
 ەد،  ىگراەمممى ى  بمممول ى ى ى ىېمەكچمممى 

 خاخ . 
ىىممل بممۇدۇنى  80مەن بممۇ  ىكىرلىرغم ممى  
كەنىدغن  - 80ئاى ى   -0ىىل  -8550ىەنى 
كممەنىگىچە بۇىا ىششممتا ئېچىل انخەلقئممادا -85

 ئالتاىشۇناەممممممملىق ئىلمىمممممممي قمممممممۇدۇلتىيى
(Parmanent International Altaistic 

Conference (=PIAC) )  ىا ئوتتۇدغ ممما
قوى ان. بەش ىىمل بمۇدۇن تمەد  مەىەنىيتمى 
تەتقىقمممممماتى ئى ىسممممممتىتۇتى تەدغپىممممممدغن 

ن كىتابىممممدا  ە  تمممەدكچە  ە  تەىيادخن ممما
لىممھ ە  ەشممەندودىو . بممۇ ىممازمىلىرغم ى ئې گ

ئىلىمممۆ ەا ەەمممىىكىلەد  ەممىسمممى ىېگمممەىە  

ئوقمممۇىىى لمممېكىن بە مممەنگە قەىەد  مممېچكىۆ 
  قادشى  ىكىرىە بولمىدى.

بىممھ ئممەچ بەىممە  مەڭگممە تاشمم ى ىاخشممى 
بىلىمممھى بممۇخد: بىلممگە قاالممانى كممئلتىگىن ۋە 
تۇنيۇقۇ  مەڭگمە تاشملىرغدۇد. مەن بمۇ ىەدىە 

 جممماۋا  مممازغرخ  ئدمەتلىممم  مى ىسمممترغمىھالا 
ىيەىغكى تېكىسممتلەدنى موڭ ممۇل رە   بىممھېممب

تەكشەدو، ئې ىقال،  ىقتمۇ . ەمىبىرغيەىغكى 
شمممەدو، ىى سمممە  مەڭگمممە تاشممملىرغ ىمۇ تەك

ىىمممل بمممۇدۇنال 80ئېممم ىقال،  ىقتمممۇ . بمممۇخد 
 - 8558 - 8550تەىيادخن مممما ئىممممدى. مەن 

ىىللىممممرى ەممممىبىرغيەنى تەكشممممەدىو . مەن 
بادمى ان جا ى كئدمىگەن تېكىس  قالمىمدى. 
ئۇنىڭممدغن كېمميىن باىقال ممانلىرى ىەنە ماڭمما 
بىلدودولممدى. ئۇنىمم  ئەەممتىگە  ئدمەتلىمم  

ملىمممم  مممممۇىغرغمىھ ىە، ئممممئتكەن كەڭ كئلە
تەكشممممەدوشى ىەنممممى مەڭگممممە تاشمممملىرىى 
بى اكمممادلىق ۋە باشمممقىالدى بۇنىممم  تېكىسممم  
قىسمممممى بىمممملەن مۇناەممممىۋەلى  ىەدلىممممرى 

 - 2000ئاللىقا مممان تەىيادلى ىمممپ بول مممان. 
ئاىممممممممدا ئەڭ ئمممممممماخىرقى  - 80ىىلممممممممى 

ماتېرغيمممممممالالدنىمۇ  ەشمممممممتىن بمممممممۇدۇن 
ئمماڭلى ۇ ىلىرغمىھىغن بېممرىى كەەىپدغشممىمىھ 

ئالىيىلممممماز بىممممھ ە  ئدمەتلىمممم  جەنگىممممھ 
ىانە 99ىيەىە  ازغر جەمئىي موڭ ۇلىەتكەزىى. 

 ممئججەۇ بمماد. بممۇ نۇقتىممدغن قممولىمىھىغكى 
تېكىستلەد بىلەن مۇناەمىۋەتلى  بول مان بىمر 
تىھغملىمم  بمماد. بۇنممدغن كېيى كىسممى ىەنممى 
تممادغخى بەلگىلەدنىمم  تەتقىقمماۇ ئە ۋالى ىمم  
تىھغملىكلىرغ ى  ئې ىقلى ىشمى تمەد  تمادغخى 

 ىممم  ممممۇىغرى ىەەمممە   اخجواللۇالممما قۇدۇمى
قالدى. كئكتەد  ىېھغقلىرى بىھنى  ئالدغمىھالا 

الدىا  ىقتمى. ىەنمى بۇىۇمىائىۆ بەىە  خاتىرە 
 .V.V) داىلو  . ۋ . بىھ ىېھغق تىپلىرغ ى ۋ

Radlov)  نى  تادتقان دەەىملىرغدغنى بىلمگە
قاالمممانى تۇنيۇقمممۇ  ۋە كمممئلتىگىن مەڭگممممە 

بىملەن باشمقا تاشلىرغدغنى كەلچئدى ئمونگىن 
مەڭگە تاشلىرغدغكى  وڭ ۋەەمىقىلەد ۋە ىەنە 
 ىى سە  ىالىسمىدغكى كىچىم  ۋەەمىقەلەدىغن

 كئدىۇ .
ىېھغمممق تىپلىرغ ىممم  بىرغ چىسمممى بىلمممگە 
قاالمممانى كمممئلتىگىن ۋە تۇنيۇقمممۇ  مەڭگممممە 
تاشممملىرغدغكى ئوىۇققممما ئوخشممماش ئوىمممۇ، 
ىېھغل ممان  ممئججەتلەد. بۇنىمم  ئەڭ  ممەزەل 

ۇ رغ مان ۋە ئەڭ ئماز مىسالىى بۇزۇلۇشقا ئاز ئ



 سان -9ژۇرنىلى                                                       « سادا » 

74 
 

ئۇ ىرغ ممان تۇنيۇقمممۇ  مەڭگمممە تاشممملىرغدۇد. 
لمېكىن ۋاقىت ىمم  بۇزالمۇنچىلىقى بىمملەن بۇمممۇ 

 ئۇ ىراۋاتىدۇ. 
ئىككى چى ىېھغق تىپى ما مىسمال بىرەىلمى. 
ئۇدۇشقا كېتىپ بادغسىھى ىماكى ئىسمتانبۇلدغن 
ئەنممقەدە ە قممادا، ئممۇزا  بىممر ىەد ە كېتىممپ 

 000ا بادغسممممىھ. ئممممئىىڭىھىغنى ىۇدتىڭىھالمممم
كىلممممممومېتىر كېلىممممممدغ ان ىەدىە ئممممممۇدۇش 
قىلىۋاتىسىھ. ئۇ تاالالدىغن ئئلەكلەدنى قاندا  

 كئتەدو، ئەكىلىسىھ؟ 
بىر تاش ى تا ىسمىھى ئمۇ تاشمقا خەتلەدنمى 
ىازغسممىھى ئانممدغن ئممۇنى كممئمگەن ئاىەم ىمم  
بېشى ا تىكلەىسىھى ىۇدتىڭىھالما قماىتقى ىڭىھىا 

تماش مېيىتقا ئاتا، مۇداەىۆ قىلىسمىھ. لمېكىن 
تىككەن ۋاقتىڭىھىا ىې ىڭىھىا تاش ئوىۇالۇ ى 
ىو ى خەت ى كىۆ ئوىاخىدۇ؟ ئمۇ  االمدا ئوىمما 
ىېھغممق ىېگى ىمىممھ ىمماكى تەەممۋغرغي ىېھغممق 
ىېگى ىمىھ قىلىچ ى  ىماكى  ىچاق ىم  ئمە ى 
بىمملەن ىېھغل ممان ىېھغقالدبولىممدۇ. مەەممىلەن 

نومۇدلممممۇ  ىى سممممە   ممممئججىتىگە  - 800
 800كېلىمدۇ.  ئوخشاش  ئججەتلەد مەىمدان ا

نومۇدلممۇ  ىى سممە   ممئججىتى توالرغسممىدا  -
 - ىېمىترغمممي ۋاەممملىيىۋ بىممملەن مەن ئممماىرغۆ

ئممماىرغۆ تەتقىقممماۇ ئېلىمممپ بمممادىۇ . كېممميىن 
تەتقىقمماتىمىھنى بىرلەشممتۇدىۇ . لممېكىن بىممھ 

ىېمممگەن بىمممر ەمممئزنى «  تەڭمممرى »  ەقەۇ
ئوخشاش ئوقۇ تۇ . باشقىلىرغ ى ئۇ باشمقىچە 

ەېلىشممتۇدۇ، بىممر  مەن باشممقىچە ئوقممۇ تىمىھ.
 ئاەاەىي تېكىس   ىقادىۇ . نېمە ئە ەن بىر

بىرغمىھىغن  ەدقلىق ئوقۇىۇ ؟  مەنكى ئمۇ  -
ىىلمدغن  8000  ىچا  بىلەن ىېھغل ان ىېھغقى

 بېرى بۇزۇل انى ئۇ رغ ان ىېھغق ئىدى. 
ىېمەككممىى ئىككممى خىممل ىېھغممقى ىەنممى 
ئوىما ىېھغق ۋە تەەۋغرغي ىېھغق باد. بىرەىى 

ى قازاقىسمممتانى قىرالىھغسمممتانى كىسمممتانېئئزب
تاجىكىستاندغكى ئادخېئولو ىيەلىم  قېھغشمتا 
 تېپىل ان كە لەدىغكى ئوىما ىېھغقالدىا باد. 

ىەنى بىرەىى تامالدالماى تاشمالدالا بوىماقالد 
بىممملەن ىېھغل مممان ئمممېالن قىلى مى مممان بەزى 

ىىمل بمۇدۇن 8000 ىېھغقالد باد. ىەنى تمەدكلەد
ن خەۇ ىازالانى قىھغل ۋە ىېشىل بوىاقالد بىلە

بىر ىانىسى  وىمۇۇ تمامىر مەڭگمە تېشمىدغكى 
 ئججەتلەد. بىر قازا  ى ەتىمىھ بۇ ىەدىغكمى 
ىېڭى ۋەەىقىلەدنى باىقىدى. قازا  تەدكولموگ 
خادجاۋبا  ەادتخوجا ئمۇنى تەتقىمق قىل انمدا 

تۇىۇقسىھخ ىام ۇد ىې ىپ كېتىپتۇى ئمۇ  ەقەۇ 
ئاەممممتا  - تمممماال ىال كئدو تممممۇ. تمممماش ئاەممممتا

 ىشكە باشال تۇى ىېشمىلى كمئلى قىھغمل دەڭلى
ۋە باشممقا مممۇدەككە، دەڭمملەدىە كممئدونمىگەن 

باشال تۇى  مەنكى  ۋەەىقىلەد ئاشكادە بولۇشقا
ئمماىەتتە قۇىمماش ئممۇ دەڭلەدنممى ئئڭممدود ى ى 
ئە ممەن كممئز بىمملەن بممۇخدنى ئې ىممق كممئدوش 
ممممۇمكىن ئەمە . لمممېكىن ىمممام ۇد ىاققانمممدا 

  ئممۇ  ادجابممابوىمماقالد نەمممدەلگى ى ئە ممەن 
خەتلەدنى كئدو تۇى ئۇ ىەد ە بەلگە قوىۇ تۇى 
بىرەد ەائەۇ ئەتمە، ىمام ۇد توختما، قۇىماش 
 ىقىپتۇ ۋە ىېھغقالد ىېڭىدغن ىوقا، كېتىپتۇى 
لېكىن ىەدلەد ە بەلگە قوىۇ، قوى ى ى ئە ەن 
ئمممۇ ىەد ە ەمممۇ ئەكە تمممۇ ۋە ئمممۇ ىەدلەدنمممى 
نەمدە تۇى ىېڭىمدغن ئمۇخدنى كمو ىيە قىپتمۇى 

  وىتو تمامىر ۋە داىلوكالدنىم  بە ەن بىھنى 
(Radlov نەشر قىل مان ئمون مەڭگمە تاشم ى )
 ە كئتەدوشممممىمىھ ە ىەتكممممەىە   مممموڭ  88

 ەجىملىمممممممم  ىېڭىممممممممدغن قوشممممممممۇل ان 
  ئججەتلىرغمىھ باد. 

بۇنىڭدغن باشمقا ىەنە تمەدكلەدىە قەالەز ە 
 ممېچكىۆ بممۇنى  ىېھغل ممان تېكىسممتلەدمۇ بممادى

تممممەدكىيەىە ىازمىممممدىى ىمممماكى مەىەنىمممميەۇ 
 ۇقتىسىدغن توختا، قال ى ىمۇ ىو . ن

ئاتلىق بىر  مال كىتمابى «  ئىر  بىتى  »
بادى بۇ خەنھۇ ە بىر  ال كىتابى ى  تمەدكچە 
تەدجىمىسى. كئكتەد   ەد ى بىملەن قەالەز ە 

بەتلىممم  ئەڭ قەىغمكمممى 880 ىېھغل مممان بمممۇ
 كىتممابىمىھ ئەنگىلىمميەىە بېرغتممانىيە مممۇزغيى

(Britsh Museum)  .ىەنمممى ىا ەممماقالنماقتا
بىھنىممم  ئەڭ بمممۇدۇنقىى ىەنمممى مىممم  ىىمممل 
بممممممۇدۇنقى قەالەز ە ىېھغل ممممممان  ەد مممممملەد 
ەىسمممتېمىمىھ  ەشمممەدولگەن كىتمممابىمىھىۇد. 
بۇنىڭممممممدغن باشممممممقا قەالەز ە ىېھغل ممممممان 
ئوخشممىمى ان ىەدلەدىغممن تېپىل ممان ئودخممۇن 
ىې سە  ىېھغقىمدغكى تېكىسمتلەد بماد. بېمرلىن 
 مۇزغيممدغكى بممۇ تېكىسممتلەدىغن ەممەككىھغ ى

  تەىيادلى ان. بېرلى دغكى ۋاقتىممدا بمۇ لېكو
ىانە  89تېكىستلەدنى بىر باشتىن ۋاداقلىدغۆى 

قەالەز ە ىېھغل ان  ئججەۇ تما تىۆ. ئىلىمملەد 
 ەى بۇ  مئججەتلەدنى ئاشمكادغالشئاكاىېمىيە

 وقوقى ى ماڭا بەدىىى مەنمۇ كەەىپداشلىرغۆ 
Hans ئېممممدۋادى تجادەممممكى (Edward 
Tryjarskiۋەى ( ۋە ۋېلھىلىۆ  ا (Wilhelm 
Haussig)  خد بىمملەن بىممرلىكتە بىلممگە قاالممان
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ىىللىممق مۇناەممىۋغتى بىمملەن 8890ۋا اتى ىمم  
-Societas“) « ئالتمما  جەمئىيىتممى-ئممۇدال»

Uralo-Altaica”()8598- ىىلممممى قۇدۇل ممممان
باش شمىتابى  ېرممانىيە بول مان خەلقئمادالىق 
ئىلمىي تەشكىالۇ( تەدغپىدغن نەشر قىلى  ان 

« Runen, Tamgas und Graffiti aus 
Asien und Osteuropa  » ئاتلىق كىتابتا بمۇ

ىېڭممممممى بەلگىلەدنممممممى نممممممېمىن تىلىممممممدا 
ئالتما  جەمئىيىتمى -ئۇدال  ەشەندودىو . بىر

ىە، ئاتال ممان  ىرمممان تەتقىقمماۇ  ۇدۇ پاەممى 
ىىلى بىر كىتا   - 8529بىلگە قاالان ئە ەن 

 ىقىرالمى ممممممممان. بۇخدمممممممممۇ بىھنىمممممممم  
خاتمممممممالىقلىرغمىھىۇد. كەمچىلىكلىرغمىمممممممھى 

كېسممەل ى تمموالرا ئانممالىھ قىلمىسمما ى قانممدا  
كېسممەل ىاۋاخشمم ى بىلەلمەىمىممھ. ئەمممدى بممۇ 
 ىېھغق تىپلىرى توالرغسىدا كئ، توختالماىلى.

مەن بممۇ قەالەز ە ىېھغل ممان بەلگىلەدىغممن 
« ئىر  بىتى  »  تىھغملىك ى ىېھغپ  ىقتىۆى

كىچىم  ئوخشمماش بول ممان  - ەققىمدە  مموڭ 
ل  اد ە باد. ئەممدى  ە  مى قىسمقا ئەللى  تا

قىلىپ بىر قانچە دەەىۆ بىلەن مۇناەىۋەتىلى  
 بول ان بىلىملەدنى  ەشەندودە .

بۇ ىېڭى بىر بەلگەى ىەنى ئەەتىدە دۇنى  
ىېھغقممى بول ممان بىممر ئممالتۇن  ممۇل. بۇنىمم  

 - 5 - 2بەزغلىرى  ون ىەۋدغگەى بەزغلىمرى 
ئەەمممىر ە ئائىممم . ەمممېر ىي  ېرغگودغمممۋغي 

شمممتۇدنىي بمممۇ د نىممم   ەد مممى بىممملەن كىليا
شمەكلىدە  ang (e) b(e)gىېھغل ان ۋەەىقى ى 
ئە ەد بۇ  ۇلالد كئكتمەد  ⑨ تەدكچە ئوقۇىى.

ىەۋدغدغن بۇدۇنقى ىەۋد ە ئائى ى ىاكى  ون 
ىەۋدغگە ئائى  بىر  مۇل بولسماى ئۇنمداقتا بمۇ 

تممەد   ەد لىممرى بىمملەن 
تەدكچە ىېھغل ان بولىدۇى 
 بۇ بىھ ە نىسبەتەن بەكال
مۇ ىۆ ۋە ىېڭمى باىقماش. 
ئە ەد بمممممۇنى ئوەممممممان 
كىكممممممممرى ەممممممممەدتقاىا 
ەئزلىسمممەى ەمممىھ ئمممۇنى 
تممەدكپەدە ى كاشىسمم ى 
مىللەتچى ىەىسىھى لېكىن 
بۇنى تونۇل ان بىمر دۇ  
ئممممالىمى كىلياشممممتۇدنىي 
ەئزلىسە ەىھ ئۇ ئماىەم ى 
 تمممممممەدكپەدە ى تممممممماد
مىللەتچمممممىى كاشىسممممم  

ىېيەلمەىسمممىھى ئمممۇنى ئمممالىۆ ىەىسمممىھ. بمممۇ 
ن بىر دۇ  ئالىمى ى  بۇنى ئوتتۇدغ ا نۇقتىدغ

قوىۇشممممممى بىھنىمممممم  ئېلىپبەىىمىھنىمممممم ى 
ىېھغقىمىھنىمممممم  تممممممادغخى ىەۋدلەدىغكممممممى 

  تادغخى ما تەۋەلىكى ى ئې ىق قىلدى. بۇ تمەد
قاداڭ بۇ بىلگە قاالمان  نسبەتەن بىر ىېڭىلىق.

مەڭگممە تېشممى. بىلممگە قاالممان مەڭگممە تېشممى 
بىھنى  ئەڭ  وڭ  ەجىملى  مەڭگە تېشىمىھ. 

ە سممۇ ى ئممۇ ئممە كە بئلممەنگەن ئە ۋالممدا ئ
تۇدۇ تۇى بۇ بىھنى  ۋاقتىدا قۇتقۇزۇشمىمىھنى 
كەتە، تۇدۇ تۇى بۇ تېمىدا جەنگىھ ئالىيىلمماز 
ەمىھ ە تېخىمممۇ كممئ،  ەشممەنچە بېرغممدۇ. ئممۇ 
ەاىا ەتچىلەدنى  تاشالدنى دەەىمگە تادتىشى 
بىلەن بۇزۇلۇ، كېتىۋاتقان ئوىمما خەتلەدنىم  

 ى ى بىلدودغممدۇ. مې ىمم ئئ ممە، كېتىۋاتقممانلىق
ىىل بۇدۇن ئى تاىىن ئېھتىياتچانلىق بىملەن 80

تادتقممان دەەمممىملىرغۆ بىممملەن ەېلىشمممتۇدۇش 
نىمم  ئەكەلممگەن جەنگىممھ ئالىيىلمازئمادقىلىقى 

مەتى  ى  ئۇ رغ انلىقى ى  90 ئججەتلىرغدە %
باىقىمممدغۆ. مەتى لەدنىممم  بۇزۇلمممۇ، كېمممتى  
مەەىلىسممممىگە تىممممل قۇدۇمى ىمممم  مممممۇىغرى 

ىق  ا  ئە ەندى ىەد ال بىر تەىبىر ئابدۇخال
 قىلىشى خزغۆ. قوللى ىپ بۇخدنى قۇتقۇزۇ،
تۇنيۇقممممۇ  مەڭگممممە  

تېشممممى ى كئدغۋاتىسممممىھى 
 ەد مملەد بىممر ئمماز  مموڭ 
ئوىۇل ممانى قممۇدخد ئممالتە 
ىممممماكى ىەتمممممتە قمممممۇدى 
ەاقلى ىشممممى نىسممممبەتەن 

 ىاخشى بىر مەتىن. 
 - موڭ مممۇلىيە ئىلىمممۆ

ەمممممممممممى ئاكاىېمىيە  ەن
ئۇەمممۇ شمممى ە ئەزالىمممرى 

مەڭگممە تېشممى ى ئاەمممانال 
 ئئ ىمممممممممممدغ ان دەڭ ۋە
بوىمممماقالدنى قوللى ىمممممپ 
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ئەەمممتىدغكى  ەد لەدنمممى بوىىمممدى ۋە ئمممۇنى 
 ىر كسممممىيە ە ئالممممدى. تاشمممم ى  نودمممممال 
دەەممممممىمى ى تممممممادتقى ىڭىھىا  ەد لەدنممممممى 
كئدەلمەىسممممممىھى بوىال ممممممان دەەممممممىملەدنى 
 ىر كسىيە ە ئال ان ۋاقتىڭىھىا قمادا دەڭ ىم  

 لەدنى كئدەلەىسىھ. مې ى  ئادغسىدغن ئا   ەد
قولۇمدغكى شى ە ئۇەمۇ مەڭگمە تماش مەتى مى 
 ەەممەىىن نممامىق ئودخممۇن نەشممىر قىل ممان 

قوشممممۇمچىدۇد. تېكىسممممى   90كىتابى مممما %
ىېڭىدغن تۇدالۇزۇلدى. شۇنى  بىلەن بۇنىڭ ا 
ىېھغل مممان تمممەد  تادغخى ممما ئائىممم   ەتمممەن 

 مەلۇماتالد ئوتتۇدالا  ىقتى.
وڭ كەلچمممۇد مەڭگمممە تېشمممى: بۇممممۇ  مممم

ۋغسممممىقىلەدىغن بىممممرى. ئەمممممدى بۇنىمممم  
كەى ىدغكى بىر دەەمىمگە قادغسمڭىھى تاشمتىن 
ئەەتىدغن قاندا  بول ى ى ى كئدغسىھ. قاداڭى 

ئازخ، كەتمكەنى  تېكىس  ئوتتۇدغ ا كەلگە ە
 . تەىدغجىي ىوقاىدۇ بۇ ئەمدى

بممممۇ ىەدىە تېخممممى نەشممممر قىلى مى ممممان 
( ئىسممممممىملى  بىممممممر Kopelkoكو ېلكممممممو)
كاەىيەىە ىغمىتىرغي ۋاەملىيى  دەەسام ى  خا

بىمممملەن ماڭمممما بەد ەن قىھغممممل دەڭممممدغكى 
مممۇدەككە، بىممر ۋەەممىقى ى كئدغۋاتىسممىھ. بممۇ 
ىى سممە  بوىلىرغممدغكى ۋەەممقىلەدىۇد. بممۇنى 

تېخى نەشر قىلمىدۇ . بۇندا  قىلىشىمىھنى  
ەمممەۋەبى شمممۇ: بىمممھىغن بمممۇدۇن ىاڭلىمممق 

كەەىپدغشمممىمھ  تەدكولممموگى ئمممادخولوگ  ە 
غي كىھالسمو  بمۇ تېكىسمت ى ئىگود لېئونىمد ۋ

نەشر قىلى  ئىشى ى ئەەمتىگە ئالمدى ۋە شمۇ 
تېمىممممدا ئىشمممملەۋاتىدۇ. شممممۇڭا بىممممھ ئممممۇ 
كەەىپدغشممممىمىھ بممممۇنى ئممممېالن قىل ممممۇ ە 
ەاقلىشمممىمىھ ۋە ئۇنىممم  ئىلمىمممگە  مممئدمەۇ 
قىلىشممىمىھ كېممرە . ئۇنممدا  بولمى ممان بولسمما 

قېممتىۆ ئممېالن قىلىممپ بمموختتىۆ. 80مەن بممۇنى 
ن كىھالسمممو  ئمممېالن لمممېكىنى ئالمممدى بىممملە

قىلى ىشممى كېممرە . مەن ىېڭممى بىممر نەدەممە 
ەئزلىمەكچى بولسا  كېي چە ەئزلىشىۆ كېرە . 
ئۇنممدا  بولمىسمما ەممىھنى  ئود ى ممالىڭىھنىمۇ 
باشقا بىرەمى ئىگەللەىمدۇ. بمۇ نۇقتىمدغن بمۇ 
ەودۇندغكى ىاش تەتقىقاتچىالدالا تەجرغبىلى  
بىر ئاكما ئودنىمدا بمۇنى بىلدودوشمە  كېمرە . 

ى بىممر مەتى  ممى ئۇنممدا  ئاەممان ئممېالن ىەنممى
قىلىشقا ئالدغرا، كەتمەڭمالد. ئىلىمۆ ئەخالقمى 
ئۇنتۇلمىسۇن. ەىھ نېمىشقا نەشر قىلمىمدغڭىھ 
ىېسىڭىھ كىھالسوك ى  نەشرى بىھ ە قادغ اندا 
بۇدۇن  ىقىشى كېرە . ئۇنى  نەشر قىلى ىپ 
بول انممدغن كېمميىن بىھمممۇ نەتىجىلىرغمىھنممى 

  ئېالن قىلىمىھ.
قاىممما مەڭگمممە تېشمممى: ىى سمممە   قىھغمممل

ىەدىاەى ى  تادماقلىرغدغن بىرغ ى  ىې ىدغكى 
 - بىر جىل ى ا جاىالشقان. بۇ تاالمۇ كەنمدغن

كەنگە كىچىكلەۋاتىمدۇ. تاال ىم   ماد ىلىرغ ى 
نومۇدلمممۇ   - 80ئاخخىسمممىھى ىى سمممەىدغكى 

 مممئججەۇ ئە مممەن مەن ئمممۇ ىەد ە  ىقمممتىۆ. 
دىەى  ىققى ىۆ  ەقىقەتەن ىاخشى بو تۇ. ئۇ ىە

ىوقىلىۋاتقمممان موڭ مممۇل  ەد لىمممرى بىممملەنى 
خەنھۇ ە خەتلەد بىملەن ىېھغل مانى كېچىسمى 
ئۇ ىەدىە قونۇ، قال انالدنى  ىازالان خەتلىرى 

ۋە خەنمممھۇ  موڭ مممۇلبممماد ئىمممكەن. مەن بمممۇ 
خەتلىرغ ى خاتىرلىدغۆ. لېكىن ىەنە بىر قېتىۆ 
ئممۇ ىەد ە بېرغممپ مۇتەخەەىسمملەد بىمملەن ئممۇ 

ى ئممېلى  خزغممۆ. بممۇ خەتلەدنىمم  قېلىپلىرغ مم
ىەدىغكممممى ئمممموىمىالدىغن بىممممر ىانىسممممى ى 
 ىر كفېسممممود ىمممماكو  ئممممابر موۋغي شممممېر ە 
ئممال ۇزىۇ . بممۇنى ئۇنىۋېرەممىتېتتا  ەد ىىلممى 
ئوقۇالۇ ىلىرغم مماى مەتى  ىمم  بىممر نۇەخىسممى 
قانممممدا  ئېلى ىممممدۇى قانممممدا  ئئلچى ىممممدۇى 
ىېگەنممدە  مەەممىلىلەدنى بىلممدودوش ئە ممەن 

ىغكمممى ۋەەمممىقىلەد قوللى ىمممۋاتىمەن. بمممۇ ىەد
تەدكلەدنى  ەمىرلىق تېكىسمتلىرغدغن بىمرىى 
 ەنكى تەدكلەد كئكتەد  ىېھغقى ى قولالن مان 
ۋاقىتتا شەكلەن ىېھغق ىە، ئاتال ان بىر ئوڭ 
ىازغدغ ان ۋە ئوخشاش شمەكىلدە تەتەدەمىگە 

بىرغ چمى  ىازغدغ ان بىمر ىېھغق مى قولالنمدى.
ىيەىە باىقالدى. موڭ ۇلشەكلەن ىېھغق بۇى بۇ 

نومۇدلۇ  80ئىكك چى شەكلەن ىېھغق ىى سە  
 ممممئججىتى. قمممماداڭى بممممۇخدنى قەىغمكممممى 
مەتىممممممم لەدىغن نۇەمممممممخىلىدغۆ. لمممممممېكىن 
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ئوقۇىالمما تۇى  مەنكى بىرغ چممى ەمئزنى ئمموڭ 
ىېھغپتمۇى ئىكك چمى ەممئزنى تەتمەد ىئنىلىشممتە 
ىېھغپتممممۇى ئە ى چىسممممى ى ئمممموڭ ىېھغممممپى 
تئتى چىسى ى ىەنە تەتەد ىېھغپتمۇى مەتى  ىم  

ەىستېمىسى ى  ەشەندغڭىھمۇ؟ ئەكسمىچە مەنە 
بول اندا  ەد ملەد بىمر ىەد ە كېلىمدۇ. لمېكىن 

ئممە ى چى بىممر تېكىسمم ى . مەنمما  ىقماىممدۇ
نومۇدلممۇ   ممئججىتى. مەن  - 90ىى سمەى ى  

كىتابىمدا ئمۇنى  ەشمەندودىو .  ەد لەدنىم  
بەزغسى ى تەتەد ىئلى ىشتە ىازغدۇى ئۇ ۋاقىتتما 

ەكلەن ىېھغمق ەىھ ئمۇنى  ەشى ەلمەىسمىھى شم
بممول ى ى ى  ەشممەنگى ىڭىھىە ى ئممۇ شممىفىرنى 
ىەشكى ىڭىھىە ئى تاىىن  ەزەل بىر  ەشمەنچە 

 ئوتتۇدالا  ىقىدۇ. 
ئەەمممىرىە قەالەز ە  - 80قممماداڭى بمممۇخد 

ىېھغل ان تېكىستلەدى مەن بمۇخدنى ئوتتۇدغ ما 
قوى اندغن كېميىن بۇخدنىم  ممانىيچە ئەەملى 
تېكىسممممت ى تېپىلممممدى.  ممممەنكى تېكىسمممم  

قۇلمى انىدى. بۇ قېتىۆ كەەىپداشلىرغۆ ماڭا ئو
بىممممھ  مممماخنى مممممانى  »مەكتممممۇ، ىممممازىىى 

تېكىسمملىرغدە بممۇ  مماد ىالدنى تمما تۇ ى ەمماڭا 
ىېمدى. مەنمدە تېخمى ئوتتۇدغ ما «  ىوللىدۇ 

بەش ىېھغمق ئمئدنىكى بماد.  -  ىقمى ان تئۇ
بممۇ ىېھغققمما ىېھغل ممان تېكىسممتلەدنى ئەخمممەۇ 
 بىجممممان ئە ەنممممدى بە   مممموڭ بىلىممممدۇى

ئى شائالالھى كېلەد ىىلى قەىغمكى تەدكلەدنى  
كئكتممەد   ەد لىممرى بىمملەن قەالەز ە ىازالممان 

قىلىممپ بېرغمىممھ.  كىتمما تېكىسممتلىرغ ى بىممر 
كىتممما  بە  كېچىكىممممپ كەتتممممى. ۋاقتىممممدا 

ئەمممممدى بىممممر خىممممل  ممممۇل ى  .بېرەلمىممممدغۆ
ىيەىە تېپىل ممان موڭ ممۇلكئدغۋاتىسممىھى بممۇخد 

دغن مەڭگمممە تاشمممالدنى  ئەڭ شمممەد  تەدغپىممم
تېپىلممدى. ئممۇ ىەدلەدىە مەڭگممە تاشممالد ىممو ى 
ئەمممما بممۇ  ممۇلالد تېپىلممدىى  ممۇلالد ئاەاەممەن 
جۇڭگمممو ئۇەممملۇبى ا ۋە جۇڭگمممو  ۇللىرغ ممما 
ئوخشىشممممىپ كېتىممممدۇ. بەلكىممممۆ جۇڭگمممموىا 
بېسممىل اندۇى بىممھ بممۇنى بىلمەىمىممھى لممېكىن 
ىېھغممق تممەدكچە. بۇنىمم  تېكىسممتىى ئممېالن 

 قىلى  ان. 

 

دلىق بىمر نەدەمەى بمۇ بىمر بۇ تېخىمۇ قىھغقما
تئۇ بەدجەكلىم  ئەزوك ىم  كمئزى. بمۇ تمئۇ 

«  قۇتلۇ  » بەدجەكلى  ئەزوككە ئىككى قۇد
 »ىېممگەن ەممئز ىېھغل ممان. ئاىەم ىمم  ئىسمممى

ى بممۇنى مئ ممەد قىلىممپ قوللى ىممدۇى « قۇتلممۇ
تام ا قىلىپ ئۇدغدۇى ىەنمىى مەن ىېمەكچمىى 
ئوخشاشمممممملىرى ئاەممممممۇدغيەىەى ئوتتممممممۇدا 

سمممو وتامىيەىە بممماد بول مممان ئانممماتولىيەىەى م
نەدەممممىلەدنى  تېخىمممممۇ ىاخشىسممممى بىممممھىە 

«  قۇتلۇ »  بول انى  ۇلدغن كېيىن ئەزوكتە
شەكلىدەى كئكتەد  ىېھغقى ى  قوللى ىل ى ى ى 

 كئدىۇ . 
نئۋەتتىكى تاش ى   ەشەندودولىشى تېخىمۇ 
قىھغق. شىۋې  ئۇخن مەڭگە تېشى ئىلمتەدغ  

و  بولمۇش قاالان ى  مازاد تېشىدۇد. ئۇنى  ىم
مۇداەىمى ا)ىە  ە مۇداەىمى( قات اشقان تمەد  
قەبىلىلىرغ ىممممممم  تامى ىسمممممممى بولۇشمممممممى 

مەن بمممۇ  ممممۇمكى چىلىقى ىمممۇقىرى ىېيىشمممتى.
تاش ى بۇ ىو  بولۇش مۇداەمىمى ا قات اشمقان 
تممەد  قەبىلىلىرغ ىمم ى تممەد  ئائىلىلىرغ ىمم  
شەدە، لەۋ ەەى ىە، قوبۇل قىلىمەن. لېكىن 

 بولۇشممىىھا لىممرى بممۇ تاشمم ى  ىەنە ىېڭممى ئ
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 مۇمكىن. 
قاداڭى مەن بۇىەد ە ىى سە  مەڭگە تاشلىرى 

نمى ئەكەلممدغۆ. مەن ئىككممى PPTىېمگەن بىممر 
ىىممممل خەنممممھۇ ە ئئ ەنممممدغۆ. خەنھۇ ىممممدا 
ەئزلەدىە بىر ئمائىلە كىشمىلىرغ ى ئىپماىغلەش 
ئە مممەن ئۇخدالممما ئممماىرغۆ مممما  كېلىمممدغ ان 
بەلگىلەدنى)كممامىلىلەدنى( قوىىسممىھى شممۇنىڭ ا 

ن ئۇ مازادىغكى كىشمى ى  ئائىلىمدغكى ئاەاەە
 ئودنى ى بىلگىلى بولىدۇ. 

تام ىالدنى  كئ ىيىشمى بىملەن ىى سمەىدغكى 
تام ىالد ەاقالن ان مەڭگە تاشمالدىا ئواللى ىم  

ئىھلىرغ ممممى بمممموىال،  ىمممماكى نەۋدغسممممى ى 
تەكشەد ەندە قەىغمكى تەدكلەدىغمۇ شمۇندا  
بىر ەىسېتمى ى  بادلىقى ى بىلگىلمى بولىمدۇ. 

ىلىلەدنى  تام ىلى ىشى ۋە بۇ تام ىالدنىم  ئائ
بەلگىلىرغ ىممم  ئوخشممماش بولمى مممان ىەد ە 
قوىۇلىشممممىىدغن ىاىغسممممى ى ى ئواللى ىمممم ى 

مممممازادلىرغ ى  ەدقلەنممممدودوش  نەۋدغسممممى ى 
 مەقسەۇ قىلى  ان. ىەنى بۇ تمام ىلىرغمىھىغمۇ

 ەىسممتېما بول ممان ئوخشمماش ئېلىپبەىىمىممھ ە
  .تۇدۇ تۇ كئدەىتىپ بادلىقى ى
ىيەىغكى ئممماۇ تمممام ىلىرىى موڭ مممۇلد بمممۇخ

 ەد لەد بىملەن مۇناەمىۋېتى بمول ى ى ئە مەن 
 كئدەەتتىۆ. 

ئمممممئز نئۋغتىمممممدە بەزى ىال مممممان مەڭگمممممە 
تاشالدىغ مۇ مىسال كئدەمىتىپ ئمئتە . ىەنمى 

» (ى Rinçenىاڭلىممق  ىر كېسسممود دغمم چەن )
ىېگەن «  ىڭگىھ قاالان ئالىپ قاالان ئەدمى  

گممە تاشمم ى  شممەكىلدە بىممر قىممەتلىمم  مەڭ
» ىې ى مما ىممازىى ۋە ۋە بممۇ تمماش  ەققىممدە 

الدنى  قولالن ان  ەد لىرى مم كئكتەد  موڭ ۇل
 « ەد لىممرى ۋە موڭ ممۇلالد تممەد  نەەمملىدغن 

ىېگەن تمېمىالدىا ىەتمتە ماقمالە تەىيادخنمدى. 
 Lajosۋې گىممر  ىر كفىسممود خىممو  لىگېتممى)

Ligeti بمممۇ ەممماختلىق ى ەمممەن » ( دغچەنمممگە
 ىر كفسود دغچەن بمۇنى  دەىېگى ى« قىلدغ  

شۇندا ى مەن قىلدغۆى » ئى كاد قىلمىدى ۋە 
ەمممەۋغيىڭىھنى ەمممى اش  ەمممىھنى  كەەمممپىي

 جممماۋا ىە، « ئە مممەن شمممۇندا  قىلمممدغۆ 
 بەدىى. 

بمۇ بەكممۇ قىھغقممادلىق: ئمالتۇن كمئل مەڭگممە 
تېشممى ى  تېپىل ممان جاىىممدغن تېپىل ممان بىممر 
خەدغتەى مەن بۇنى كئد ى ىمدە بمۇ بىمر ئمو  

ىسمممممى بىممممملەن ئاەمممممتى ى كئدەمممممىتپ بەلگ
تۇدۇ تىكەنى  ەنكى ئۇ تمەزلەڭلىكتە بول مان 
ئۇدۇش ى كئدەمىتىدۇ. ئمۇ ىەدىە ئمالتۇن كمئل 

 - 85ۋە  - 82مەڭگە تېشىى ىەنمى ىى سمە  
نومۇدلمممۇ   مممئججەتلەد بممماد. بمممۇ قەىغمكمممى 
تەدكلەد ەىھالان ئەڭ  مو  خەدغمتەى  مەنكى 
ئمممممممۇ تەزلەڭلىممممممم  خەدغتىسمممممممىى دۇ  

ۇ ىەدلەدنىم ى ىەدىاخدنىم  كەەىپداشلىرغۆ ئم
بەلكى شۇ ۋاقىتتا ئمۇدۇش باشالشمتىن بمۇدۇن 
قۇدبممانلىق قىلىممپ شممۇ قۇدبانلىق ىمم  قې ممى 
بىلەن تول ان بولۇشى مۇمكى لىقى ى ئېيتىتىى 
ئەمممممما بممممۇ بىممممر  ەدەزى ىەنممممى قەىغكممممى 
تەدكلەدنىممم  ىەنە بىمممر خەدغتىسمممى تمممۇۋاىا 

  ازغرمۇ باد. 
كېميىنى بۇ كېي چىرە  دۇنى   ەد لىرغدغن 

كئكتەد   ەد لىرغمدغ مۇ كېميىن قوللى ىل مان 
قىياالممما ئۇى مممۇد  ەد مممى بىممملەن ىېھغل مممان 

 مەتى لەد. 
مەن ئاخىرغممدا شممۇنى ىغمەكچممىى قەىغمكممى 
تمممەدكلەد الەد لىكلەدنىممم  ىېگى مممى بممموىىچە 
 ېچ ىمىسممى ىممو  بىممر خەلممق ئەمە  ئىممدىى 
ىەنمممى جۇڭگولۇقالدنىممم  ىېھغقمممى بول ى ى ممما 

مىلىق بىر ئېلىپبەەى ئوخشاشى مۇقىۆ ەىسىتې
بممماد ئىمممدىى. ئېھتىمممماللىق شمممۇندا   ممموڭ 
ئىكەنكممممى بممممۇ تممممەدكلەد ئممممئزى ىاداتقممممان 
تممام ىالدىغ مۇ  ىقتممى. بممۇخد قممولىمىھىغكى 

 08بىممملەن 02تېكىسمممتلەد ە ئاەاەمممالن اندا 
ئادغسممىدا ئئز ىرغممدۇ. ئەمممما ىېڭممى باىقال ممان 
 ئىشادەتلەد ىېڭى مەلۇماتالدالما ئاەاەمەن بمۇنى

تى  ممممۇمكىن.  ە  قەىغمكمممى  ە كمممئ ەى99
تەدكلەد بۇ ىېمھغقالد بىملەن بمۇ كەڭ كەتمكەن 
تېردغتممممودغيەىە تەدبىمممميەلەش ۋە مائادغممممپ 

بمممۇ  ئىشممملىرغ ى ىول ممما قوىمممدى.  مممەنكىى
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ۋەەممممممىقىلەد مەن ىېممممممگەن تاشممممممالدنى  
ماتېرغيالالدنىمممممم  ەممممممىرتىدا ىەنە  ۇلممممممدا 
ئىستاكانالدىاى تاختماىالدىاى  ى ىمدەى  القماى 

ى  ىچمممماقالدىاى  ەتتمممما ئممممەزو ى بىلەىممممھۇ 
قىلىچالدنىممم  ىەەتىسمممىدەى  ې ىرالالدنىممم  
كەمەدلىرغ ى  توقىسىدا ئات ى  ئىگەدلىرغدەى 
ىەنمممى كەنمممدغلى  تۇدمۇشمممتا قوللى ىمممدغ ان 
نەدەىلەدنى   ەممىسمىدە بادلىقى ما ئاەاەمەن 
زغ مم ەۇ ئە ممەنال ىېھغل ممان بولۇشممى مممۇمكىن 

ىېيى  خاتاى ىېمەككى ئمۇ ىەۋدىغكمى خەلمق 
وقممممۇىتتىى ىممممازاتتى. كەنممممدغلى  بممممۇنى ئ

تۇدمۇشىدا قوللى اتتى. بىھ كېيى مرە  ئۇى مۇد 
خممممممانلىقى ىەۋدغممممممگە ئائىمممممم  ئۇى ممممممۇد 

ئۇى ۇد  80مەكتە لىرغ ى  جەىۋغلى ى تا تۇ . 
مەكتىپى ىمم  جەىۋغلممى بادلىقى مما ئاەاەممەنى 
كئكتەدكلەدنىڭمۇ مەكتە لىرى باد ئىدى ۋە بۇ 

 مىھ.  ەد لەد بىلەن ىەد  ئوقۇتاتتى ىېيەلەى
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 (8002ان ىەەە، تە ۇد )مۇ ەددغرى ۋە كوددېكتودى: ئابالج
 
 

 
            

 لئىمامجان ئوبۇ
  بىر كەنلە . كەلە، ىەد ەنگە جا ان باقى ئەمە  بىھ ەى
  بىر كەنلە . ىەۋد ەەد ەنگە قۇدۇ، قا قان بىلەن با ال،ى
 ەې ى  بەختىڭگە  ئد ىلىمە ى  ەلە  تەتەد بولۇد  ا ىى

 بىر كەنلە .الەزە لەنگەنى قا ا  تەد ەنى قە ىر  ا قان ا 
 ئېگىھ ەاىىدا جان باققانى ئىگىپ بەل ىى نىى « تېپېپ ىول »

 بېتىۆ تەز ەنگە بىر كەنلە . قۇدۇ، جا ىل بىلەن ەئ بەۇى
 خۇىانى   ەد كەنى شۇندا  ىەدو،  ەد ىەدىە خادخن انى

 كېسەل ىەدتمەنگە بىر كەنلە . ىوقلۇقتاى كەنى ئا لىقتاى
 كى  وققى ا ىەتكەنىئۇ ۇ، ئاى ا ەە ەد قىل انى ۋە ىا

 بىر كەنلە . قۇىاش ەەز ەنگە شسەىەقۇىۇ  ئاەتى ا نۇد  
 ئۇز  ەلگە قونۇ، ىۇد ەن كېپى ەكتە ى ىاشلىقتا  ەزەل 

 شەكىل ەئىگەنگە بىر كەنلە . تەنى -  ەزەللى  قواللىشىپ كەن
 ئەقىل تا ما  ناىان  ال ى ى ىەتمىشكەى - كىرغپ ئاتمىشقا

 بىر كەنلە . ئوتى كئىگەنگە قاناۇ ەئدە،  ەزەللەد ەى
 خوشال،ى - خوش لەد ە « شېكەد ەئز » بولۇ،  ەمراھ لەنەتلەد ەى

 بىر كەنلە . ىامان كئد ەنگە قان قېرغ داش ىىۋا اىاد 
 

 ىىللىق تىل ئەىەبىياۇ ەى پىدغن  - 8002قەشقەد  ېدا و ىكا ئى ىستىتۇتى ئا تۇد: 
 (8005) رۋە كوددېكتودى: تەدكىھاۇ ئابدۇبەەى مۇ ەددغرى
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 (  )  ېكاىە

ىەدەتىن  ەشمەش قوڭ مۇدغقى  ېلى مدى.  
ىەدەلى  كىتماب ى ىاەمتۇ  قىلىمپى ئەەمتەلگە 

 ممماۇ  - ممماۇ ىو   ەشمممە، ئۇخالۋاتقمممانالدمۇى 
ەممائىتىگەى ىەممممۇ ىە  ىېرغممھە ەممىرتى ا نەزەد 
تاشلى انالدمۇى مۇئەللىم ى  ەئزلىرغ ى ئاخىرقى 

نە ممچە  جەملىسممىگىچە ئمماڭال، ئولتۇدالممان بىممر
«  ىەد  تە ىمدى» قداشمۇى  ەممەىملەن ەاۋا

ىېممميى  بىممملەن تەڭمممال ىوددغمممدە ئودنىمممدغن 
تۇدۇشممۇ، ى مۇئەللىمممدغن بالممدۇددا   ىقىممپ 
كېتىشممتى. ەممى ىپتا ىممال ۇز قال ممان ىاشممان ان 
 ىر كېسسود ماتېرغيال ەومكىسى ى ىى ىشمتۇدۇ، 
بولممممۇ،ى ى ەممممكىدغكى خەتلەدنممممى  مممماكىھ 

 ئئ ەدۋېتىپ  ىقىپ كەتتى. 
ەمممى ىپ ئىچمممى تىمتممما  جىمجىتلىققممما   

  … ئكتى
 وڭقممۇد ئۇ سممى دى ئمموڭ  − …ئممۇھ  −

 تەدە تىكى بىر ئەەتەل. 
ەمممول  − …ممممم ۋا  جېممم ىۆى ۋا  جېممم ىۆ

تەدە ممتىن ىەنە بىرەممى ى  ۋاىسممى ان ئمماۋازى 
 ئاڭالندى. 

 −نمممممېمە بولمممممدۇڭالد بمممممۇداىەدلەد ؟ −
  ەىرانلىقتا ەودغدى ى ەكا. 

ا . ىەدىغممۆ ەممەن ەممودغماى مەن ئېيتممم −
 −بە  تمموخى ەممئزلە، كەلسممە  قالىممدۇ  مماخى
 ىېدى جاۋابەن ئوڭ تەدە تىكى ئەەتەل. 

 بۇنىڭ ا قىھغققان لېكسىيە ئەەتىلى:   
ئىچىڭالد  مم نېمە ئى  بولدىى ىېمەمسىلەد ؟

 ىېدى.  −بوشا، قالىدۇى
 ىەممماڭا بە   ەۋغسمممىۆ كېلىمممدۇ جۇممممۇ−

نى  اكىھ تۇدغسمە –ئاىاشى قا انال قادغسا  ا  
تېممرەڭ ەممىلىق  ە   ممادقىرا ى م ىېممدى ەممول 

  .تەدە تىكى ئەەتەل
ەممې ى  ىې ىڭ مما ىئتكىلىممپ ماڭالى ممان  −

 بادالان بوختتىۆ. 
بمممۇ ئىككىممميلەن ەئزلىگەنسمممىرى ى ەمممكا   

بىلەن لېكسىيە ئەەتىلى نېمە ئى  ئىكەنلىكى ى 

 تېخىمۇ ئاڭقىرالمىدى. 
 ە  ى ئۇىۇلال قىلساڭچۇى زاىى نمېمىگە  −

تىمم   - تىمم  ىىېممدى −ادخىسممەن؟ بممۇنچە ز
 بول ان ى ەكا. 

بۇ  ە، بىلەن تەڭ ئەەتەللەد كئز ىاشلىرغ ى   
 ئېقىتىپ تۇدۇ،ى زادخشقا باشلىدى. 

 ەد كەنى نۇدالمۇن ئوقۇالمۇ ىالد مې ىم   −
ماتېرغيممماللىرغ ى قوىمممۇ،  –ىمممەزومگە كىتممما  

 اىدغلى ىممممدۇ. بىممممرا  بەزغلىممممرى ىممممەزومگە 
ىممم  قەلەمممملەد قاخىمىقمممان خەۇ ىېھغمممپى دەڭل

 بىلەن بوىا، شۇندا  ەەۇ قىلىۋەتتى. 
« شمائىر »ئىلھامى قاى ا، تاشقان بەزى  −

الممممما بەدەمممممە تالالنمى مممممان «  ەممممماىا » خد
 شېئىرلىرغ ى ىەزومگە ىېھغپ قوىىشىدۇ. 

مې ىممم  ىەزوممممدغمۇ  ەدخىمممل ىېھغقتممما  −
نۇدالممۇن خەتمملەد بممادى ىەنە مۇنممدا  بولىۋەدەممە 

ئاىلى ىپ قالىمدغ ان  اۇ ئادغدا ىېھغق مۇزغيى ا 
 ئوخشاىمەن. 

ى ەكا بىلەن لېكسىيە ئەەتىلى نمېمە خەتملەد   
ىېھغل مممانلىقى ى بىلىشمممكە قىھغقىمممپ قالمممدى. 

بىرغ ى  ىەزغدغكى خەتلەدنمى  - ئەەتەللەد بىر
  :ئوقۇشقا باشلىدى

 ىئازا  ېھرغمدە  اىاجان ىەدەكتە 
 كئد ەنلەد كەلدى ىە، ئوىالىدۇ مې ى. 

 الە  باەقان كەلكەى  كەلىمەن بۇ كەلكە 
 ئو ۇقال ەئزلەشكە بولما   ەممى ى.

  
 كەڭرەكمۇ ئەمە ى بۇ ئەەتەل ئاشۇندا 

 قوىسىڭىھ ىەزى كئدونمە .  كىتا بىر 
 ۋا ى  - ئۇخلى ان كىشى ى   الى ا ۋا 

 بىر شېرغن  ەش ى ۇ ئەەال كئدەلمە . 
 )ئىمھا ( ××               
 -تىممممل الەىممممرەۇ قىلىڭممممالد ئۇى ممممۇد  −

 كاكۇلتېتى ئوقۇالۇ ىلىرى!  ىەبىياۇئە
ىەنە بەزى ئەەممممممتەللەدىەى ئودۇنممممممدۇ    

ىئلەنچەكلىرغممدەى قەىغمكممى ئۇى ممۇد ىېھغقىممدا 
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ىېھغل ان قوشا ى ئې گلىھ ە  ېكمەتلى  ەئزى 
خەنممممھۇ ە تۇداقلىممممق ئىبممممادغلەدى قممممازاقچەى 

 ەدخىمل  …موڭ ۇلچەى  اۋشىيەنچەى زاڭمھۇ ە
بمماد  نۇدالممۇن خەتمملەد - مەزمۇنممدغكى نۇدالممۇن

ئىدى. بمۇخدنى ىى ىمپ كەلسمە كىچىكمرە  بىمر 
 تەزو،  ىقىشقا بوختتى.  قامۇ 

ئممۇزۇن  مما لىق بىممر قىھ مما  ئىشممىك ى  
ىمۇى  تەۋغگە كېلىپى تۇتقۇ قا قمولى ى ئمۇزاتتى

 مۇىۇڭ  -ەى ىپ ئىچىدغن  ىقىۋاتقمان  مۇىۇڭ
ئممماۋازنى تىڭشممما، تمممۇدۇ، قالمممدى. قىھ ممما  
ئىشممىك ى ئېچىمممپ كىرغشمممىگە ەمممى ىپ ئىچمممى 
قاىتىدغن تىمتاەلىققا  ئكتى. قىھ ما  ئۇنتمۇ، 
قال ان قەلە  قا چۇقى ى ئېلىۋېتىپى باىا ىەد  
ۋاقتىدا ئىچى  ۇشۇ، ەىھغپ قوى مان دەەمىمگە 

ىەى ئممۇنى ئئ ەد ممەچ بىمملەن -كممئزى  ەشممتى

 ممماكىھ ئئ مممەدۋەتتى. قىھ ممما  ئىككمممى قەىە  
ئېلىشمممى ا باشمممقا ئەەمممتەللەدمۇ  ۇدقىرغشمممىپ 

 …تە، قوىۇڭى مې ىمۇكېتىشتى : مې ىمۇ ەەد
بۇ ئە ۋالدغن  ەىران قال ان قىھ ئېڭىشمىپ 
بادلىق ئەەمتەللەد ە قمادا،  ىقتمىى قولىمدغكى 
ئۇۋۇلمممۇ، تمممە ە  ىە، قال مممان ئئ ەد مممە كە 
قمممادا، بىمممر  ە  تمممۇدۇ، قالمممدى. قىھ ممما  
-قوشۇمىسى ى تەدو، ئىككى ىەقىمقە ئوىالنمدى
 ىەى بىرىغ ال  ىراىى ئا تا تە  ئېچىلدى. 

ىېمممگەچ  −ىقىمممپال كىمممرە   ە !ممممم مەن  
تېممھ قەىە  ئېلىممپ  ىقىممپ  –ەممى ىپتىن تېممھ 

 كەتتى. 
 دغرى: دۇقىيە مەل تۇدەمۇن ئماىقۇۇممۇ ەد

(8080)                   
(8088ئاىجاممممال ئېھغمممھى ) كوددېكتمممود:

 
 (8005ىەەە جان مۇ ەممەۇ )

 تۇداد  ئلدە شۇ تەنھا توالرا ى
 كئزلىرغدغن ئا چىق مۇڭ تئكە،.

 تادغخى ى نە چە ئەەىرنى ى
 ىاشا، كەلگەن ىغلى ا  ەكە،.

 
 ئئتكەن تاخ  ەىرلىق كادۋانالدى

 ەاىىدغشىپ ئۇنى  تەۋغدە.
 مەەتخۇش بولۇ، توالرا  قەۋم ى ى

 ان مۇڭلۇ  كەىىگە.ەېھىر تول 
 

 نە چە مى  دەۇ ەوققان شىۋغرالانى 
  اڭقاتقان  ە  ئسسىق  ادادەۇ.
 تىكلىگەن ئۇ قەىسىرانە د ھى
 ىىلالد ئاڭا بەد ەچ جاەادەۇ.

 
 ئئتمىشى باد قەىغمىي  ئل ى ى
 شا ى  ئاڭا بۇ تەنھا توالرا .
 ئاشىق بولۇ، كولدۇدمى ا  ە ى
 تەلپەنگەن ئۇ بوەتان ا ئوى ا .

 
 

 د بىلەن ەەد ەن ىۇمران بىخىبا ا
 سان.قئاتەش ىازىا ئئەكەن بادا

 ئالتۇن دەڭدە تاۋخن ان كەزىەى
 ئاخىرقى دەۇ كەتكەن زېمىستان.

…  …  …  …  … 
     ئاەمان  وىا ىېيىل ان كەلدە 

  ىقما  قۇىاش نۇدغ ى  ېچىپ.
 جاداڭلىما  كولدۇدما بە ەنى
 كادۋان قاىان قالدغكىن كېتىپ.

 
   كادۋان ىې ىدغنىئەمدى ئئتمە

 ئېيتما   ېچكىۆ ئاجاىىپ قىسسە.
 ئاڭلىيالما  ەېھىرلى  كەىلەدى

 الۇەسە. - د ئا چىق الە اتۇتوالرا  ى
 

 تۇداد  ئلدە شۇ تەنھا توالرا ى
 كئزلىرغدغن ئا چىق مۇڭ تئكە،.

 تادغخى ى نە چە ئەەىرنى ى
 ىاشا، كەلگەن ىغلى ا  ەكە،.

  (8002نۇد ) توختىقادى مۇ ەددغرى:
 (8005)ددېكتودى: شەمشىقەمەد نىيازكو
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كممەنى  - 89ئاى ىمم   - 0ىىلممى  - 8088  
ئاەمتا كئتەدولەۋاتقمان ئمالتۇن  - ەە ەد. ئاەتا

دەڭ قۇىمماش بىھنممى ىېڭممى بىممر كممەنگە باشممال، 
 ىى. كىر

 بە ەن مەدكىھغي مىللەتملەد قودۇەمى قاى ما 
تاشممقى لىققا  ئمگەنىممدى. ئممئز ىچە تەەممكە  -

ئىممگە مىللىممي كىيىملەدنممى كىيىشممكەن ئۇى ممۇدى 
قاتممادلىق ئمماز  …قممازا ى موڭ ممۇلى  اۋشمميەن

ىۇلتممۇزىە   99ەممانلىق مىلمملەۇ ئوقۇالممۇ ىلىرى 
مەدكىھغممي مىللەتمملەد ئۇنىۋېرەممىتېتى قودۇەممىدا 

  اق اىتتى. 
ىۇلتۇزنى  جۇخەى باد  99ۇندا  بۇىەدىە ش 

 ئىدى. 
 ەل ى   ە پىدە  مۇدغقى  99بۇ ىەدىە  ە   

 باد ئىدى. 
بە ەن  ەد مىللەۇ ئوقۇالۇ ىلىرى ئۇدالمۇ،  

تۇدالان ىاشلىقىمىھ بىملەن مەدكىھغمي مىللەتملەد 
ئۇنىۋېرەمممتېتى ى  ىېڭمممى بىمممر ەە ىپىسمممى ى 

 ئا تۇ . 
ەلە  ئا ئا  تەنتەدبىميە كىيىممىى ئا ئما    

 ئەىەبىيماۇ -تىل ۋە ئا  ئاىاش كىيگەن ئۇى ۇد 
كاكۇلتېتى ى  ئوقۇالۇ ىلىرى تولىمۇ جۇشمقۇنى 
تېتى   ە  كئتەدەڭگە د ھ بىلەن دەتلى  ەە، 
تممەزو، تۇداتتممۇ . ئالممدغمىھىا ئممەزو   ەللممە  
ەممەنئەۇ كممئڭلىكى ۋە مادجممان ى  پمما كىيىممپى 
 ا لىرغ ى بۇالمدا  ئمئدو  شمەكلىدە  ىراىلىمق 

ان ئمممون نە ەد قىمممھ ەاۋاقدغشمممىمىھى ئئدوۋال ممم
ئۇخدنى  ئالدغمدا ئەتملە  كمئڭلە  ۋە  ىممەن 
ى  پما كىيىممپ بماىرا  قوالممدا، ماڭ مان ئىككممى 

كمئڭلە    قىھى ئەڭ ئالدغدا باىا  ى  پاى كانۋا
كىيىگەن ئېگىھ بمو ى قامەتلىم ى قوىمۇ  قمادا 

 ئەىەبىيماۇ -تىمل ئۇى مۇد  »قاشلىق ئەزغمەۇ 
خەنمھۇ ە  موڭ  -  ەىە، ئۇى ۇد«  كاكۇلتېتى

ىېھغل ممان قىپقىھغممل بمماىراق ى ئېگىممھ تۇتممۇ، 
تمممۇداتتى. مەىىمممن شمممامالدا بممماىراقالد ىې ىممم  
ئۇەسممۇل ئوى اۋاتقممان قىھالمما ئوخشمماش ئاەممتا 

 لە ىلدەىتتى. 
ئممماز ەمممانلىق مىللەتممملەد ئى ىسمممتىتۇتى ى  

 شۇجىسى ىۇقىرى ئاۋاز بىلەن: 
مەدكىھغممي مىللەتمملەد ئۇنىۋېرەممتېتى ئمماز  −

 - 24مىللەتمممملەد ئى ىسممممتىتۇتى ى  ەممممانلىق 
نئۋەتلى  ىې ى  ئاتلېتىكما مۇەابىقىسمى  مازغر 

ىە، جاكادلى انممممدا مەىدانممممدا  −باشممممالندىى
  ەلدودا  ئالقى  ەاىاەى كئتەدولدى. 

ىاڭراتقۇىا مادش تېمپىسى  ېلىم ى  بىملەن 
تۇتۇۋال ممان «   ممئدمەۇ  ممۇدۇ ى »قوللىرغممدا 

لەد قىھلىممرى مەزمممۇۇ قەىەممم - موڭ ممۇل ئوالممۇل
بىلەن مەىمدان ا كىرغمپ كەلمدى. ئمۇخد دەئىمن 
ەە  ىسى ئالدغمدا موڭ مۇلچە ئۇەسمۇل ئوى ما، 

 كئ چىلىك ى  قىھالىن ئالقىشى ا ئېرغشتى. 
نممئۋەتتە مەىممدان ا كىرغممدغ ى ى ئۇى ممۇد  −
 كاكۇلتېتى كوماندغسى.  ئەىەبىياۇ -تىل 

بىممھ بمماد ئمماۋازغمىھ بىمملەن شمموئاد تمموۋخ، 
 كىرغپ كەلدۇ .  ەىۋەۇ بىلەن مەىدان ا 

قىھلىرى تولۇ، -نئۋەتتە تەڭرغتاش ئوالۇل −
تاشممقان د ھ ۋە ئىشممەني بىمملەن ئىتتىپمماقلىقى 
ىاشلىق ناخشىسى ى ىاڭرغتىپ مەىمدان ا كىرغمپ 
كەلمەكتە. قىھالىن  اۋاكلىرغمىھ بىلەن ئمۇخدنى 
قادشمممى ئممماخىلى. ىىلالدىغمممن بېمممرى ئۇى مممۇد 
 ەدزەنتلىممرى تىرغشممى  ۋە ىېڭىلىممق ىممادغتى  

  ى بىلەن تەدلمە  مۇەمابىقە ۋە ەمە  ىلەدىە د
ئممممئز د لى ممممى ىاخشممممى جممممادى قىلممممدۇدۇ،ى 
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مەكتىپىمىھنى  قۇدۇلۇشى ئە ەن بىر كىشىلى  
 ەەسىسممى ى قوشممتى. بىممھ ئۇخدالمما تېخىمممۇ ز د 

 مۇۋە پەقىيەتلەدنى تىلەىمىھ. 
بىمممھ  مممئدمەۇ قەىەممممدە مېڭىمممپ دەئىمممن 
ەە  ىسممى ئالممدغ ا كېلىشممىمىھ بىمملەن كاناىممدا 

  ەلە  ىاڭرغدى. - ۇد ناخشىسى ئاەمانئۇى
 ئەەساخ  ىە، ئئىگە كىرەە ى

 ئئىدە مېھمان ئولتۇداد.
 قاشلىرى بەد ى قىياقتە ى

 كئزلىرى ئوى ا، تۇداد.
ئېتەكلىرغ ى كەڭ ىېيىپى قموللىرغ ى ئېگىمھ 
كئتممەد ەن قممادا قاشمملىقى قممادا كممئزى ەممۇمبۇل 
 ا لىق ئۇى ۇد قىھلىرى ئۇەسۇل ا  ەشمكەندەى 

ئالقى  ۋە  ۇددا ەاىالىرغدغن زغلھغلىگە  مەىدان
ئۇى ۇدخد قالتىسكەنى ئۇى ۇد  » كەلدى.  ەممە
ىە، توۋلى انمممممدا قې ىمىمممممھىا «  ىاشىسمممممۇن

  ەخىرلى ى  تۇى ۇلىرى كەۋەجە، ئاقتى. 
 -تىل كەى ىمىھىغن  اداتتىن ئئتكەن قازا  

كمماكۇلتېتىى  اۋشمميەن ئەىەبىيمماۇ  ئەىەبىيمماۇ
نمممدغالدمۇ ئېسممممىل كممماكۇلتېتى قاتممممادلىق كوما

نومۇدخدنى ئودۇنال،  ائالىيەت ىم  كەىپىيماتى ى 
ىۇقىرى ى لقۇن ا  ىقادىى. مەدكىھغي مىللەتملەد 
ئۇنىۋېرەىتېتىدا ئئتكەزولگەن بۇ  اداۇ  ەقىقىي 
مەنىسىدغن ئېيتقانداى بىر مىللىي كئدە  ئىدى. 

كېچىكىمدغن -بۇ كئدەكتە  ەد مىللەت ى  كىيىۆ
 مممۇزۇد ئمممال ىلى ئۇەسمممۇلىدغن  - ۋە ناخشممما
 بوختتى. 

 مماداتتىن ئئتممەش ئاىااللىشممىپى مۇەمممابىقە 
 دەەمىي باشالندى. 

بمممالىالد ئئزئممممادا ماەلىشممممىپ ىاخشممممى  −
نمممى قەۋەتممال ىاخشمممى تەدبىيەەەكرەىلىىمممم تەن

كئدغدغ انى تەنتەدبىيە مۇەابىقىلىرغدە ىاخشمى 
نەتىجىمممگە ئېرغشمممىپ كېلىۋاتقمممان  ىمەنگمممەل 

ۇ قىلىممممدغ ان بالىالدالمممما مۇەممممابىقىدە ىغقممممقە
ئادالامچى ىمم   −ئىشمالدنى  ەشممەندودوۋاتاتتىى

دېتىمى ا ىاخشى ىغقمقەۇ قىلىمپى ئادالامچىمدغن 
 ىقىممپ كېتىشمم ى نممئل  ەكممكە  ەشەدوشممىمىھ 
كېمممرە ى شمممۇندغال ۋاقىت مممى تمممېجە، كمممئ، 

 ەەكرغيەلەىمىھ. 
كوللېكتىپ ئادالامچا ەەكرەش مۇەابىقىسىدە 

ى. نى ەەكرغد 829كاكۇلتېتىمىھ ئوقۇالۇ ىلىرى 
لممېكىنى ئمممۇخد ئەمەلىمممي مۇەمممابىقىدە مەشمممىق 
قىل اندغكىدە  كئ، ەەكرغيەلمىگەنىدى. شۇڭا 

  ىمەنگەل ىەدىە ئولتۇدۇ ال قالدى: 

ئادالامچمما ەەكرەشممتە  اۋشممميەنلەد بە   −
ىامانى بۇلتۇد ئۇخد بىھنى ىېڭىۋال انىمدىى مانما 
ئەمدى بۇ ىىلممۇ ئۇخدالما ئۇتتمۇدۇ، قوىىمدغ ان 

 بولدۇ . 
ۇەممملى ى  ئىلكىمممدە  اۋشممميەن بىمممھ ئە س

ئەىەبىيمماۇ كمماكۇلتېتى ما ىرلىرغ ىمم  ئادالامچمما 
ەەكرغشىگە قادا، تۇدىۇ . ئوىلىمى ان ىەدىغن 

نمممى ەمممەكرغدى. نەتىمممجە ئمممېالن  820ئمممۇخد 
ەەدەن ەېلىپ توۋخ،  - قىلى  اندا بىھ قىقا 

 كەتتۇ . 
ىە ەدوش تەدلىرغدە ىاىال  مىللىتمى بول مان 

ىدى. ئۇخد قوتاز  ئشى قازاقالدالا ىېتى  تە  ئ
ىە،  وڭ بول ا قىمۇ ىاكى  اىغالدنى  كەى ىدە 
ىە مممەدو، ىمممەدو، كئنگە كىممممۇ تۇلپمممادىە  
 ا ممماتتى. ەاۋاقداشممملىرغمىھ  ەد ە ئۇخدنىممم  
ئالدغ ا ئئتەلمىسىمۇ بىھ ىەنىال ئوتتۇدغدا كە  ى 
كممممممممممە كە ئممممممممممۇخ، ىە ەدوۋاتقممممممممممان 

 ەاۋاقداشلىرغمىھىغن  ەخىرلى ەتتۇ . 
الەىرەۇ قىل! ئۇى مۇدى الەىمرەۇ  ئۇى ۇدى −
 قىل!
تەڭرغتممممماش  مممممالۋانلىرى ئوالۇزخمممممان  −

ئەۋخىغممدە  ىە ممەد! ەمماىغر  ممالۋانى نۇزۇ ممۇ  
 ئىھغدغن ىە ەد! 

ئۇى مممۇدۇ  ئە مممەنى مىللىمممتىۆ ئە مممەن  −
 شەدە، كەلتەد! 

مەىدانممدا تۇدالممان  ەتممەن ئۇى ممۇد  ەدبىممر 
ما ىرالا ئەنە شۇندا   ىن قەلبىمىمھىغن مەىەۇ 

 بېرەتتۇ . 
ئەنە ىاالممماچ ئاىاالتممما ىە مممەدو، ىېگمممەىە  

 كېتىۋاتقان توختىقادى. 
 توختىقادىى الەىرەۇ قىل!  −
 ئۇى ۇدى الەىرەۇ قىل!  −

توختىقممادى بممادلىق كممە ى ى ۋە ما ممادغتى ى 
 ئىشقا ەېلىپ  ەممى ى  ئالدغدا كېتىۋاتاتتى. 

 ەممەىممممممملەن  ئ مممممممە،  − … ە  −
ئودنىمىھىغن تۇدىۇ .  ەنكى ئۇ  ەللىمگە ئمون 

ېتىر قال اندا ىىقىلىپ  ەشكەنىدى. ئۇ تەەمتە م
ئودنىدغن تمۇدۇ، ىەنە  ەللىمگە قمادا، ماڭمدى. 
 ەللىمممگە ىەتكەنمممدە بولسممما ىاالممماچ ئاىممماق ى 
تاشلىۋېتىپ ىەد ىمال ئولتمۇدۇ، قالمدى. ئۇنىم  
بېشى ەاڭگىال، كەتكەنىدى. بەلكىۆ شۇ  ەىتتە 
كئز ىېشى  ىقمى مان بىملەن ىمەدغكى ىى لى مان 

 ەنكى ئۇ مۇەابىقىدە ئئزى ىاكى بولسا كېرە . 
ئەىەبىيمماۇ كمماكۇلتېتى ئە ممەنال  - ئۇى ممۇد تىممل

شەدغپى  - ئەمە ى بىر  ەتەن ئۇى ۇدنى  شان
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ئە مممەن ىە ەد ەنىمممدى. ئە ەد ئمممۇ ىىقىلىمممپ 
 ەشمىگەن بولسا مۇەابىقىدە بىرغ چى بوختتى. 
ئممۇ مۇەممابىقىگە قات اشممتى ىېممگەن ئاتاقتمما بىممر 

ن تولمۇقى بىملەن نومۇد ئەمە ى مىللىتى ئە مە
توققۇز نوممۇد ئېلىشم ى ئمادزۇ قىالتتمى. بمالىالد 

 ىە ەدو، بېرغپ ئۇنى ىئلە، تۇدالۇزىى. 
مانا  ېلەك ى لئڭگە بىلەن بېشى ا تېڭىمپى 
قمموللىرغ ى كېرغممپ ئال مما قممادا، ىە ەدوۋاتقممان 
دغھۋانگمممەلى مممما ىرە. شمممۇ  ەىتمممتە بىھنىممم  
ىمممەدغكىمىھ ئمممۇخد بىممملەن تەڭ ىە مممەدمەكتە. 

مىھ ئەمىممد بىمملەن ئمماخىرقى نۇقتى مما كممئزلىرغ
 تەلپەنمەكتە. 

دغھۋانگممەل بىرغ چممىى ممما ىرە  …ۋاھ!  −
 ئىككى چى بولدى. 

 ىاداىسىلەد قىھخد!  مم
ئۇخد كەلگەندە داەا  اۋا   ېلىمپ ئمۇخدنى 

 تەبرغكلىدۇ . 
تەنتەدبىمميە بئلەمى ىمم  باشمملىقى ىەەممە جان 

 ئئڭى ئئ كەن  الدا ىېتىپ كەلدى. 
رغلىگەندە خاتالىق ىەز بېرغپى باىا خاتى −

ممما ىرەنى ئممە ى چى قىلىممپ ىېھغپتممۇ ۋە بىممھ ە 
نوممممۇد قوىۇ تمممۇ.  مممازغر  اۋشمممىيەن  5+0.9

نومۇدخ  8.9ئەىەبىياتى كاكۇلتېتى بىلەن  ەقەۇ 
مېتىرالممما  8900 ەدقىمىمممھ قالمممدى. قىھخدنىممم  

ىە ەدوش مۇەابىقىسمىدە ئمۇخدىغن ئىككمى قىمھ 
كمماكۇلتېتتىن  ئوقۇالممۇ ى قات ىشممىپتۇ. بىھنىمم 

بولسا بىرمۇ ئاىە  ىمو . ئە ەد ئمۇخد نەتىجىمگە 
ئېرغشممىپ قالسمما بىممھ بىممر ىمماكى ئىككممى نومممۇد 
 ەدقمممى بىممملەن ئمممە ى چى بولمممۇ، قېلىشمممىمىھ 

 مۇمكىن. 
 ە ى ئئلممەكىمىھ مەىدانممدا قالىممدغ ان  −

 ئى  بولسىمۇ قات اشسا  بو تىكەن. 
  ازغر بېرغپ تىھغمالتسا  بوخمدۇ؟  −
پ بىممرەد نومممۇد ئودۇنلىسمما  كوللېكتىمم −

نوممۇد قوشۇشممى مممۇمكىنى  ەممەىمملەن مەىممدان 
 ئوتتۇدغسىدغكى  ىملىقتا ەاما ەاخىلى! 

كممئزنى ىۇمممۇ، ئمما قۇ ە ەمماما ەممالىدغ ان 
ئوالۇلالد مەىدان ئوتتۇدغسمىدا تەىيادلى ىمپ تە  
بولمممدى. ىا يېشمممىل  ىملىقتممما مەدىانە ەممماما 

ندا ەېلىۋاتقان ىەتمى  ئوالۇل  وىا كمئ  ئاەمما
 ەدۋاز قىلىۋاتقممممان شممممۇڭقادالا ئوخشمممماىتتى. 

مىللەت ىمممم  كممممئزى ەمممماما  99مەىدانممممدغكى 
 ەېلىۋاتقان ئۇى ۇدخدالا تىكىلگەنىدى. 

مېتىرالمما ىە ممەدوش مۇەابىقىسممىدە  9000 −
 −ىىللىقممتىن مۇەمماجان بمماد ئىممكەنى - 8080

ىەەممە جان ممما ىرخد تىممھغملىكىگە ەممى چىال، 
يەن  اۋشممى −قمماداش بىمملەن ئمماۋادە ئىممدىى

ئەىەبىيمماتى كاكۇلتېتىممدغن بولسمما ئمماىە  ىممو  
ئىممكەنى ئە ەد مۇەمماجان نەتىجىممگە ئېرغشممىپ 

  …قالسا
بۇ ىاىال  مىللىتىدغن ئە ى بماد  ىلېكىن −

ئىكەن ئەمەەمۇ؟ قوتاز  ئشى ىە،  وڭ بول ان 
بممۇ ئممە ەىلەن ى كەى ىممدە تاشممال، نەتىجىممگە 

 …ئېرغشىشىمىھ تاڭى تاڭ
ەدوش مېتىرالممممما ىە ممممم 8900قىھخدنىممممم  

مۇەابىقىسممى باشممالندى. بىممھ  ەىە، ىۇمبمما  
 ېلىممممپ قازاقالدالمممما مەىەۇ بەدىۇ .  ممممەنكى 
قازاقالد بىھنى نە چە ئون نومۇد تاشلىۋەتكەنى 
بەدغبىممر ئۇخدالمما ىېتەلمەىتتممۇ . لممېكىن ممماۋۇ 
 اۋشيەنلەد بىلەن بولسما بىمرى ئىككىمال نوممۇد 
 ەدقىمىممھ بمماد ئىممدى. ئە ەد ئممۇخد نەتىجىممگە 

الساى بىھ ئە ى چى بولۇ، قاختتۇ . ئېرغشىپ ق
شممۇڭا ئىختىيادەممىھ قازاقالدالمما مەىەۇ بېرغشممكە 

 باشلىدۇ . 
 باەتىر قازاالىۆ باەتىر!  −
 خاىراقتانى خاىراقتان! −
  ا ە قازا ى  ا،!  −

 ىېگەندە  قازاقالد نەتىجىگە ئېرغشتى. 
مېتىرالممما  9000ئەمدغكىسمممى ئوالۇلالدنىممم  

 ىە ەدوش مۇەابىقىسى. 
 ىلىممق تەد ە -ن مەىدانممدا  ىلىممقمۇەمماجا

مېتىرنى ىە مەدو،  9000 ئمەلە، ىە ەدمەكتە. 
مېتىرلىق مەىمدان ى ئمون  000تە ىتى  ئە ەن 

ئىككى ىېرغۆ قېتىۆ ئاىلى ى  كېرە . مۇەاجان 
بادا  السىھلى ىشقا باشملىدى. لمېكىن ئمۇ  - بادا

 قېرغ داشلىرغ ى : 
 ىمۇەممماجان !الەىمممرەۇ قىمممل ىئۇى مممۇد −

ىېگەن ەئزلىرغ ى ئاڭلى انداى  − الەىرەۇ قىل!
قاىتىممدغن الەىممرەتكە كېلىممپ تېممھ ىە ممەدەىتتى. 

ن ى قولى ممما ئېلىۋال مممان تۇدەمممۇنجان وكمممامىكر
ىىراقتىن ىە ەدو، كېلىۋاتقان مۇەاجان ا مەىەۇ 

 بەدىى: 
ممممممممم ىە مممممممەدى مۇەممممممماجان ىە مممممممەد! 
قېرغ داشمممممملىرغڭ ى  ئەمىممممممدى ەممممممەندەى 

. شەدغپىى الودۇدى ەمەندە - مىللىتىڭ ى  شان
ئۇى ۇدۇم ىممم  ەمممئىەملە   ەدزەنتمممىى  ىمممن 

 تئمەدىە  ىە ەد! 
مۇەاجان  ەتەن كە ى بىملەن ىە مەدمەكتە. 

 ىلىمق تەدى ىەدغكىمدە ىمۇدۇى -بەىغ ى  ىلىق
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مىللەۇ ەئىگەەى! قەلبىدە مۇەمتە كە  ئىمراىە 
 ۋە جاەادەۇ! 

ئاخىرقى بىر مەىدانى ىۇمباقچىالد ىۇمباق ى 
  مەىممممدان ا ئېلىممممپ  ەشممممە،ى مۇەمممماجان ى

كەى ىدغن ىۇمبا   ېلىپ ىە مەدىى. مۇەماجان 
 ممادالى لىق ى ئۇنتممۇ، ئاەمماۋ ئمماتتە   ېپىممپ 
كەتتممى. مۇەمماجان ئمماخىرقى  ەللىممگە ىېتىممپ 
كېلى  بىملەن مەىدانمدغكى ئۇى مۇد ىىگىتلىمرى 

 ئۇنى كئتەدو، ئاەمان ا ئاتتى. 
ىاشمما مۇەمماجانى ەممې ى تۇالقممان ئانمماڭ  −

 ىاشىسۇن! 
- لى ىپ قىنمەنمۇ ەاۋاقدغشىۆ ئە ەن شاى

قى ىم ا  اتما  تۇدالانمدا بىمھ بىملەن خەنمھۇ ە 
ىەدەلەدنى بىللە ئاڭالىدغ ان ۋە بىھىغن ئۇى ۇد 
تىلى ئئ ى ىۋاتقان كودغيەلى  ەاۋاقدغشىۆ  ېمي 

«  ئەەسممماخمۇ ئەلەىكمممۇ  دۇقىممميە »ئې خممماۋ 
ىېگى ىچە ئموڭ قمولى ى كئكسمىگە قوىمۇ، ماڭما 

 ەاخ  بەد ى ىچە ىېتىپ كەلدى. 
مەنممۇ ئەىە،  −كۇ  ئەەسماخ ! ۋەئەلەى −

 بىلەن ئۇنىڭ ا ەاخ  قىلدغۆ. 
مممم مەن بە ممەن ەممىلەد ئۇى ۇدخدالمما قاىىممل 

 بولدۇ ى ەىلەدىغن نا اىىتى تەەىرلەندغۆ. 
 دە مەۇ!  −
بولۇ مۇ ەىلەدنى  ئۇىۇشۇش كە مەڭالد  −

 مې ى بە  قاىىل قىلدى. 
ىېگەن ەئزنى  ئۇىۇشمۇش «  ئۇى ۇد»  −

بمموۋغلىرغمىھ  - ى ئاتمماىېممگەن مەنىسممىمۇ بمماد
ئۇىۇشۇش د  ى بىلەن  ادخ  مەىەنىيىتىمىھنمى 
ىاداتقممانى ئممون ئىككممى مۇقمما ى مەشممرە لىرغمىھ 

مەن ئۇنىڭ مممما  −بۇنىمممم  تىپىمممم  مىسممممالىى
تە سمممىلىي  ەشەندودوشمممكە باشممملىدغۆ. ئمممۇ 

 ئاخىرغدا ماڭا: 
 ەقىمممقەتەن ئۇىۇشمممۇش د  ى ممما ئىمممگە  −
ەدىممم جىسممىڭالدالا خىىمق ئۇى ۇدكەنسىل-ئىسمى
 ىېدى. 
مانا بۇ  اكى ىمم ىەەە جان ەى ئال ۇنى  −

 −نومممممۇد خمممماتىرغلىگە ىلەد ە كئدەممممەتتىى
 ەقىممقەتەن بىھنىمم  كاكۇلتېمم  ئوقۇالۇ ىسممى 

تىممپ ېئمماخىرقى  ەللىممگە ى ئىككى چممى بولممۇ،
 بادالان.

باىمما  ېلەك ممى بېشممى ا تېڭىممپ ىە ممەدوش 
مۇەابىقىسممممممىدە ىەەممممممە جان ەممممممى ئال ۇالا 

ەممى ئال ۇنى كئد ەنممدغن ئېلىممۋا تىكەن. ئممۇخد 
قاىتمما كە ممەدو  ەممودغدى ۋە  - كېمميىن قاىتمما

 كاكۇلتې  نەتىجىسىگە نومۇد قوشۇ، بەدىى. 
مۇەممممممابىقە ئاخىرخشممممممتى.  ەممەىمممممملەن 
تەقەززالىق بىلەن نەتىجى ى  ئېالن قىلى ىشى ى 

 كەتە، تۇداتتۇ . 
كاكۇلتېتى ۋە  ئەىەبىياۇ -تىل موڭ ۇل  −

 بەتلەنمممدودوش دغ»  ئاەمممپىرانتالد كممماكۇلتېتى
غ ا ئېرغشتى.  اۋشميەن ئەىەبىيماۇ «  مۇكا اۇ

كاكۇلتېتى ئە ى چى ىەدغجىگە ئېرغشتى. ئۇى ۇد 
كمممماكۇلتېتى ئىككى چممممى  ئەىەبىيمممماۇ -تىممممل 

 ىەدغجىگە ئېرغشتى. 
ىىللىقتىكممى مەدىەمگممەل ەممە  ىگە  - 8009

 ىقىپ مۇكا اۇ لوڭقىسى ى ئېگىھ كئتەد ەنمدەى 
مىللەتمممملەد  ممممۇددا ەمممماىالىرغمىھ مەدكىھغممممي 

ئۇنىۋېرەىتېتى ى زغلھغلىگە كەلتمەدوۋەتتى. شمۇ 
 ئەىەبىيمماۇ -تىممل  ەىتممتە توختىقممادى ئۇى ممۇد 

كاكۇلتېتى ىممم  بمممماىرغقى ى ئېگىمممھ كئتممممەدو، 
 مەىدان ى ئىككى ئاىلى ىپ  ىقتى. 
- ە؟! بىھ بىر-نەقەىەد  اىاجانلىق مى ۇتالد

بىرغمىھنمممممى قۇ اقالشمممممتۇ ى ئمممممماۋازغمىھنى 
ە  اىاجمممممممانلىق قوىۇۋېتىمممممممپ كەلمممممممدۇ  ۋ

ىاشلىرغمىھنى تئكتۇ .  ەتتاى بىرغ چى بول ان 
قازاقالدمۇ بىھ ىلى  ىاالدۇالا قوزالىيالمىدى. بىھ 
كىۆ ەە  ىگە  ىقىپ مۇكا اۇ ئالسمۇن قمولىمىھ 
ىېرغلىمپ كەتكمە ە  مماۋا   ېلىمپى كممانىيىمىھ 

 ىىرتىلپ كەتكە ە ۋادقىرا، تەبرغكلىدۇ . 
  ئاخىرغممدا  ەممەىمملەن بىممرلىكتە كاكۇلتېمم

باىرغقى ئاەتىدا كوللېكتىپ دەەىمگە  ەشتۇ . 
ئوتتۇدغدا ئىمما  ممۇئەللىۆ مۇكا ماۇ لوڭقىسمى ى 
ئېگىھ كئتەدو، تۇداتتى. كە كى شە ە  نۇدغدا 

ئەىەبىيمماۇ كمماكۇلتېتى بمماىرغقى  -ئۇى ممۇد تىممل
ئوتقاشمممتە  تاۋخنسمممماى ئىمممما  مۇئەللىم ىمممم  
قولىممممدغكى مۇكا مممماۇ لوڭقىسممممى كممممئزلەدنى 

لى ممماتتى. بمممۇ  اىاجمممانلىق قاماشمممتۇدۇ، جۇخ
 ەىممتلەدىە ەممئىەملە  ئۇى ممۇد  ەدزەنتلىرغ ىمم  
شاىلىق تەنتەنىسىى كمەلكە ەاىاەمى مەدكىھغمي 
   مىللەتلەد ئۇنىۋېرەىتېتى قودۇەىدا جاداڭالىتتى.

 
 

 (8005كوددېكتودى: نۇدبىگۇل ئە ەۇ ) (8002دغرى: خەلچا  ئىسھا  )ەد مۇ
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ئەىەبىمممي ۋاەمممىتە ئىھ ىمممل ممممۇ ىۆ ىە، 

كىشلەد ىائىۆ ۋاەىتە بولسما  ەقەۇ  قادالمى انى
بىر خىل توشۇالۇ ى قۇدالى قاندا  ئەىەبىيماۇ 

 .ى ئودۇنداچبولۇشىدغن قەتئي ەزەدىئەەەد بىرغ 
لمممېكىن ئەەمممەدنى  قانمممدا  ۋاەمممىتە بىممملەن 
ئوتتۇدغ مما  ىقىشممى  ەقەۇ شممەكىل مەەىلىسممى 

ئممانچە مممۇ ىۆ ئەمە  ىە، قاداىممدۇ.  ىخمماخ 
ەبىي ۋاەىتە ئەىەبىي ئەەەد ە ئەمەلىيەتتەى ئەى

نىسبەتەن بىر خىل ىوشۇدۇن قانۇنىيلىققا ئىگە. 
 ئەىەبىي ۋاەتىلەدنى ىېھغمق ۋاەىتىسمى )قەلە ى

كونو كا تاختىسى( توشمۇش ۋاەىتىسمى  ىەىياھ
دنال( ىەتكەزوش ۋاەىتىسى )تىمل ۇژ –) ېھغ  

بەلگىلىمممرى( ىېگەنمممدە  تمممەدلەد ە بئلەشمممكە 
 بولىدۇ. 
ىتى ى  ئەۋزەللىممممم  ئەىەبىياتتممممما ۋاەممممم  
سمممى مەۋجمممۇۇى شمممۇنداقال  ەدقانمممدا  ىسغ اى

ئەىەبىي ئەەەد ئالدى بىلەن  وقۇ  مەلمۇ  بىمر 
خىممل ۋاەممىتى ى  ىممادىغمى بىمملەن ئوتتۇدغ مما 

ئەىەبىي ۋاەىتە  ەمىشمە ئماۋۋال تىمل ى  ىقىدۇ
 ئادقىلىق د لى ى جادى قىلدۇدغدۇ.

ىا ئې ىمممھ تىمممل وئەىەبىمممي ۋاەمممىتە جۇڭگممم
 اەىتىسىى مەتبەئە ۋاەتسىىۋاەىتىسىى ىېھغق ۋ
 )ماشى ىالشممممقان مەتممممبەئە ئمممماممىۋى ۋاەممممىتە
كتمممر ن ۋاەىتىسمممى ( تمممود ېۋاەىتىسمممى ۋە ئېل

ۋاەىتىسممى قاتممادلىق بەش باەممقۇ  ى بېسممىپ 
ئممئتكەن بولممۇ،ى كممئ، خىممل ۋاەممىتى ى  تەڭ 
تەدەققىمممي قىلىشمممىى بىمممرلىكتە ئىشلىتىلىشمممى 
بە مممەنكى ئەىەبىيممماۇ ەا ەەمممىدغكى ممممۇ ىۆ 

 ىالندى. سىگە ئاغ اى
ئەىەبى ۋاەىتە ئەىەبىي ئوبرازنى  مەنىسى ى 
ق ىبەلگىمممملە،ى تېكىسممممت ى  ئىستىلىسممممتىكىل

ئەنەمىگە تەەىر كئدەمىتىدۇ. مۇنمداقچە قىلىمپ 
ئەىەبىممي ۋاەممىتە بااللى ىشممچانلىقى ى ئېيتقانممدا

ممماىىغيلىقى تۇنۇشممتۇدالۇ ىلىقى كونتېكىسممتقا 
تاىى ىشمممىچانلىق قاتمممادلىق ئاخ ىمممدغلىكلەد ە 

 ئىگە.

ئەىەبىيمماۇ  ەقەۇ كىشممىلەدنى  مېڭىسممىدە 
 ئاخ ىدە ئەىەبىي ەاقلى ىپال قالماەتىن بەلكىى

شمممى ىۋاەمممىتى ى  ىمممادىغمى بىممملەن ىەتكەزول
كېمممرە . مممماىىغي ۋاەمممتىلەدنى  ىادىغمىسمممىھ 
ئوقۇدمەنلەدنى  ئەىەبىيمات ى  مېن قىاللىشمىى 
 وزۇدلى الىشى ناتماىىن. شمۇڭاى ئوقۇدمەنلەدممۇ 

  ئە ممەن ئالممدى بىمملەن ئەىەبىيمات ى  ەشممى ى
 وقمۇ  ئەىەبىمي ۋاەممتىلەد بىملەن ئۇ رغشىشممى 

 كېرە .
ئەىەبىي ۋاەىتە نە ىن بېسمىل ان بىمر ىانە 
كىتا  ىاكى بىر قەىغمىي بامبۇ  تادغشا  ەتمە  

ىاكى كئزنى  اق ىتدغ ان ئېكران بولۇشمىمۇ  ۋە
مممۇمكىنى مەىلممى قانممدا  شممەكىلدە بولسممۇن 

ر ممممۇ ىۆ ئەىەبىممي ۋاەمممىتە ئەىەبىيات ىممم  بىممم
  القىسىدۇد.

 ئەىەبىي ۋاەىتە ىېگەن نېمە ؟
ۋاەىتە ئەەلى ئىككمى تەدە، مۇناەمىۋغتى ى 
شمممممەكىللەندود ە ى ئممممممادلىق شممممممەىئىدۇد. 

قەىغمكمممى كىشممملەد ەمممۇندۇدۇل ان ى مەەمممىلەن
تۇققانلىرغ ما  - ەئ ەۇ شېخى ئادقىلىق ئمۇدۇ 

 ياتى ى ئىپماىغلىگەن.سمىبول ان ئماىرغلى   ېس
خى ىەل ۋاەممتىلىق بممۇ ىەدىغكممى ەممئ ەۇ شممې

د لى ى ئوى ى ان. بىر ىەەمتە ئەتىر مەل بولسما 
ئوالۇلالدنىممم  ئوتتۇدغسمممىدغكى  - ىائىمممۆ قىمممھ

 مۇ ەببەت ى ئىپاىغلەش ى  ۋاەىتىسى بول ان.
اداتشمۇنا  ۋېلبمۇد بئامېرغكىلىق ىاڭلىق ئاخ

ەكادم ى  قادشمىچەى ۋاەمىتە بولسما تمادقىتى  
جەدىانى ا ەمىڭىپ كەتمكەن بولمۇ،ى ئۇ مۇدنى 

 ېخىمۇ كەڭ تادقىتىش ى  قودالى.ت
 ممازغرقى زامممان تممادقىتى  ئىلمىممي بمموىىچە 
قادغ انداى ۋاەمىتە بولسما ئۇ مۇد تادقىتىمدغ ان 
ممممماىىى نەدەممممە ۋە شممممۇنىڭ ا ممممما   الممممدا 
شەكىللەنگەن ۋاەتىلەد  ۇدۇ پىسىدغن ئىبادەۇ. 

 –تېلېممۋغھغيەى  ېھغمم   - وغيممداى ىمەەممىلەن
قاتمادلىقالد رنىم  تمودى ې تىدنالى خەلقئمادا ئۇژ

 )ئۇ ۇد( تادقىتى  ۋاەىتىسىدۇد. 
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ئەىەبىممممممي ۋاەممممممىتە بولسمممممما تىل ىمممممم  
دغكى ممممماىىغي ۋاەممممىتە بولممممۇ، ىتادقىلىشمممم
ر ىېھغل مان بمامبۇ  ىئېقەىغمىمي شم ى)مەەىلەن

تادغشممممماى قولمممممدا كئ مممممەدولگەن كىتممممما ى 
كتر نلۇ  كىتا ى  اتما  ېكماىە بېسمىل ان ېئېل

ەەىرى وى ني ېھغ  ۋە ئۇخ، ئاڭلىتىدغ ان داىغ
دنمممال ۇئەەمممەدلەدنى بېسمممىپ تادقىتىمممدغ ان ژ

قاتمممادلىقالدنى كئدەمممىتدۇ.(  ەد ىھممممۇ تىمممل 
 ئادقىلىق ئىپاىغلگەن مەنى ى  ئئزى ئەمە . 

ئەىەبىمممي ۋاەمممىتە ئەىەبىمممي تېكىسمممت ى  
   مەنىسى ى تادقىتىشتىكى ماىىغي

كئدەممىتدۇ. ئممۇ ئې ىممھ  شممەكلى ۋە ىممولى ى
ەئە بۋاەىتىسممممىى ىېھغممممق ۋاەىتىسممممىى مەتمممم

اەىتىسىى ئاممىۋى ۋاەمىتە ۋە تمود ۋاەىتىسمى ۋ
 قاتادلىق تەدلەد ە بئلەنىدۇ.

 ئەىەبىي ۋاەتىلەدنى  تادغخي ئئز ىرشى  
 ىىمرا  قەىغمكمى زامانمدغن بە مەنگە قەىەدى

زۇن تادغخي ئئز ىرغشلەدنى ۇئەىەبىي ۋاەتىلەد ئ
ئەىەبىيماتى  وباشتىن كە مەدىى.  ەقەۇ جۇڭگم

 ى ئېلىمممپ  ىممم  ئمممئز ىچە تمممادغخىتىتەدەققىيا
ى ئەىەبىمممي ۋاەمممتىلەد ئې ىمممھ تىمممل ئېيتسممما 

ۋاەىتىسممممىى ىېھغممممق ۋاەىتىسممممىى مەتممممبەئە 
)ماشى ىالشممقان  ۋاەىتىسممىى ئمماممىۋى ۋاەممىتە

ر نلمممۇ  ۋاەمممىتە ( ۋە تمممود تكېمەتمممبەئە ۋە ئېل
ۋاەىتىسممى قاتممادلىق بەش باەممقۇ  ى بېسممىپ 

 ئئتتى. 
 ئې ىھ ۋاەىتىسى

 ئې ىھ ۋاەىتىسى بولسا ئەىەبىمي ۋاەمىتى ى 
ىەل  –ئەڭ ىەەلە كى بىر تمەدى. ئې ىمھ تىلمى 

ىەنممممى تىل ىمممم  ئەڭ  ىتقممممان  ە،اىەۋ بىممممھ
 ىەەلە كى شەكلى .

ئې ىممھ ۋاەىتىسممى تىممل ۋاەىتىسممى ى  ئەڭ 
مممۇ ىۆ شممەكىلىى ئممۇ ئې ىممھ تىلى ممى ئاەمما  

ئادغسمممممىدغكى ئۇ مممممۇد  قىلىمممممپى كىشمممممىلەد
ئالماشتۇدۇشمم ى ئەمەلممگە ئاشۇدۇشمم ى  مممۇ ىۆ 

 ە ئاەاەمممالن انداى ۋاەىتىسمممى. مئلچەدلەشممملەد
مىمم  ىىلممالد  50مىمم  ىىلممدغن  00بۇنىڭممدغن 

ئىلگىممرى ئى سممانالد  ە، قىلىمم  )ەممئزلەش( 
قەبىممملە  –ئىقتىمممدادغ ا ئېرغشمممكەن. ئمممۇدۇ  

شمممى  قمممودالى بولمممۇش ىكشمممىلىرغ ى  ئاخقىل
تى بىلەن ئې ىھ تىلىممۇ مۇشمۇ تەدەققىيماۇ ىەە 

باەمممممقۇ ى ى  ىەەممممملە كى مەز ىللىرغمممممدغال 
 شەكىللەنگەن .

ىېڭمممى تممماش قمممودالالد ىەۋدغمممدە ) ىەنمممى 

مىمم  ىىلممالد  89مىمم  ىىلممدغن  80تەخمىمم ەن 
ئىلگىمممرى( ئې ىمممھ تىلمممى تەدەققىمممي قىلىمممپ 
ئابىسممتراك  شممەىئىلەدنى ئىپاىغلىيەلەىممدغ ان 

راممماتىكىلىق ىىەدغجىگە ىەتكەن  ە  ئاىىغي  
 قۇدۇلمىسى شەكىللەنگەن.

سمى تئۋەندغكىمدە  تمئۇ ىتىئې ىھ تىلمى ۋاە
 اخ ىدغلىككە ئىگە: تەدلە  ئ
 ئاىىى  ە  قوخىلىق. ىىچبىرغ 

 ئىشمادەۇى - )ئىما بەىەن تىلى ىئىككى چى
 ەدغممكەۇ( ۋە ئىپتىممدائىي مۇداەممىۆ جەدىانىممدا 

 بادلىققا كەلگەن .
  ىنى  ەقىقىيى جانلىق. ىئە ى چى
 ەاقال، قېلى  قىيىن.  ىتئتى چى

سممممى ى  ىادىغمىممممدە ىئې ىممممھ تىلممممى ۋاەىت
سمممۇل ى ەد مۇزغكممما ۋە ئۇقەىغمكمممى ئەجمممداىخ

بىرلەشمممممتەدوش ئمممممادقىلىق ئەڭ ىەەممممملە كى 
ئىپتىمممدائىي  وئەىەبىيمممات ى ىاداتقمممان. جۇڭگممم

ئەىەبىيممماتى تئۋەندغكىمممدە  ئاخ ىمممدغكلەد ە 
 ئىگە: 
ئەىەبىممي تېكىسممت ى   ەجىمممى  ىىچممبىرغ  

بىر قەىەد كىچى ى ەئزلە ى جەملە شمەكلى ۋە 
 بولىدۇ. يتەزولىشى بىر قەىەد ئاىىغ

 ئەىەبىياۇ كئ،  مالالدىا ناخشما ىىئىككى چ
 قوشا  شەكلىدە ەاقالن ان بولىدۇ  ەمدە بۇ -

قوشاقالد مۇزغكا ۋە ئۇەسۇل بىلەن بىرلەشمكەن 
 بولىدۇ. 
ئەىەبىممي تېكىسمم  تۇداقسممىھى  ى چىىئممە 

 كتىمممپ ئىچىمممدەېتادقىلىشمممچان بولمممۇ،ى كولل
ئې ىھالممما تمممادقىلى  جەدىانىمممدا  – ئې ىمممھىغن

ەىمممرى ئمممئز ىرغ  ئئز ەدتىۋېتىلىمممدۇ ىممماكى ال
 كېلىپ  ىقىدۇ .

ئەىەبىي تېكىستى ى  ئما تودلىرى  ىتئتى چى
نوقمممۇل بىمممرخ شمممەخن بولماەمممتىن بەلكمممى 

 كتىپلىق خۇەۇەىيەتكە ئىگە بولىدۇ .ېكولل
ئەىەبىمي تېكسمىت ى  تمادقىلى   ىبەشى چى

 ىائىرەى  ەكلى  بولىدۇ.
ئەىەبىمممي تېكسمممىت ى ەممماقالش  ىئمممالتى چى

 ىمھ تىمل ئەىەبىياتىمدا قوخىسىھى ئىپتىدائىي ئې
تىسممممم ى   ەكلىملىكمممممى ىئې ىمممممھ تىمممممل ۋاە

ىوقىلىممپ  تە ەىلىممدغن كممئ، قسممىۆ ئەەممەدلەد
 .تكەنكە

 سىىتىىېھغق ۋاە
مى  ىىلالد ئىلگىرى  9 ەن ىبۇنىڭدغن تەخم

مىسممىرىا تەەممۋغرغي ىېھغممق بادلىققمما كەلممگەن. 
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ىېھغق ممى ئەڭ  يمممۇ تەەممۋغرغو ممالبۇكىى جۇڭگ
الن مممممان بالمممممدۇد كەشمممممىپ قىل مممممان ۋە قول

ىۆلەتلەدنىممم  بىمممرى. ىېھغمممق بولسممما تىل مممى 
مىسممىى ېستىخاتىرلەىممدغ ان ىازممما بەلگىمملەد ە

مممۇ ىۆ ىممادىەمچى قممودالى. ىېھغقى ممى  تىلى ىم 
 اىۋاناۇ ەئڭىكىى بامبۇ  ى ىۇمالدۇتۇچ ب تاشى

تادشمما  ەتممە ى ىاالمماچ تادشمماى كانمما، دەخمم ى 
قەالەز قاتادلىقالدالمما خمماتىرلەنگەن ۋاەممىتە ىە، 

 ەممدە ئى سمانالدنى  ئەڭ ىەەمملە كى قاداشمقاى 
ئې ىمھ تىلمى ئاەاەمىدا تەدەققىمي قىل انلىق ىم  

 مە سۇلى ىە، قاداشقىمۇ بولىدۇ.
تىسمم ى  ىىېھغممق ۋاەىتىسممى بولسمما تىممل ۋاە

 بىمممۇ ىۆ بىمممر خىمممل شمممەكلى بولمممۇ،ى كىتممما
مىسممممى ئممممادقىلىق كىشمممملەد ېستىە بەلگىمممملەد

لىشممممممى  ىئاخق ىيئادغسممممممىدغكى ئىجتىمممممممائ
ەمممتىگە ئال مممان تىمممل )ئۇ مممۇد ۋەزغپىسمممى ى ئە

ىەتكەزوش( ۋاەىتىسى. ئۇ ئې ىھ تىل ۋاەىتىسى 
بىلەن ئاڭالش ەېھغمى جە ەتتىن  ەدقلى ىمدۇ. 
ىەنممممىى ىېھغممممق ۋاەىتىسممممى بولسمممما ئمممماۋۋال 

ئانمدغن  كىشىلەدنى  كئدوش ەېھغمى ئمادقىلىق
باشمقا ئەزاخدنىم  ئى كاەممى ى قوزالاىمدۇ )ئمماۋال 

تە تۇتۇشقا كئدو، بول اندغن كېيىن ئاڭال، ئەە
 اىدغلىق بولىدۇ(. ىېھغق ىم  ئىجماى قىلى ىشمى 

  الىئى سانالدنى  مەىەنىيەۇ تادغخىمدغكى ئىم ق
ىېھغق ىمم  ى ىەنممى خاداكتېرلىم  بىممر ئىمم . ئممۇ

ئىجمماى قىلى ىشممى ئى سممانالدنى بىممر خىممل ئەڭ 
ئاەاەمممىي  ە  ئەنەملمممە  ئۇ مممۇد تمممادقىتى  

 ۋاەىتىسى ا ئىگە قىلدى.
ئۇ ممۇد  بىكىتما ىېمھغقتىن ئىبمادەۇ بمۇ خىمل

ۋاەىتىسممى ى  ۋاقىمم   ۋاەىتىسممى ئې ىممھ تىلممى
 مممى ممممۇئەىيەن ىەدغجمممدە بمممۇزۇ، ى ەكلىمىلىك

تاشمممال، ئمممۇزا  زاممممانالد تادقىلىشممم ى ئىشمممقا 
 ئاشۇدىى.

 ىېھغمممق ۋاەىتىسمممى ى  ئىجممماى قىلى ىشمممىى
ئەىەبىياتىدا ئې ىھ تىلمى ۋاەىتىسمىدغن  وجۇڭگ

كېيى كى ىمېڭىچە بىمر خىمل ۋاەمىتى ى بادلىققما 
لتمممەدىى. ئې ىمممھ تىلمممى ۋاەىتىسمممى بىممملەن كە

ىېھغمممممق تىمممممل ۋاەىتىسمممممى  ەېلىشمممممتۇدالاندا
ئەىەبىيات ىممم  تەدەققىيممماتى ئە مممەن ىمممېڭىچە 

 قوخىلىقالدنى ئېلىپ كەلدى.
ئەىەبىمممي ئىجممماىغيەۇ ئۇەمممۇلى  ىبىرغ چمممى

ىماكى  ئىلگىرغكى ئې ىھ ە تادقىلىشتىن ىېھغقچە
 كىتابى تادقىلىشقا ئئز ەدىى. 

ادقىلىشتاى تادقماتقۇ ى كىتابى ت ىئىككى چى
 بىمملەن تا شممۇدۇ، ئممال ۇ ى )ئەەمملى ئمما تود(

)ئوقممۇدمەن( خدنىمم  بىممرخ ۋاقىتتمما ئوتتۇدغ مما 
 ىقىشمممى تەلە، قىلى ماىمممدۇ. بمممۇ ئەىەبىمممي 

ئې ىممھ تىلممى ۋاەىتىسممى ىەۋدغممدغكى  تى ىىۋاەمم
ئممماىە  ۋە ۋاقىت ىممم   ەكلىمىسمممى ى بمممۇزۇ، 
تاشال،ى ئەدكىن  ە  ىېڭىچە بول ان بىر خىمل 

 پاىغلەش شەكلىگە ئىگە قىلدى. ئى
لىممم  ىئەەمممەدلەدنى ئىجممماى ق ىئمممە ى چى

 ئىجماى ئىلگىرغكى كموللېكتىپلىقتىن شەخسمىلەد
لىشقا ىەزلەندى. شائىر ۋە ىازالۇ ىالد بادلىققا ىق

 كەلدى .
ىېھغمممق بىممملەن خممماتىرلەنگەن  ىتمممئتى چى

ئەەلى ئەەەدنى  ئىجاى ىسى )ئەەلى  ئەەەدلەد
نىمم   ل ممۇ ى(ىقئمما تودىى تادقمماتقۇ ىى  ە، 

  اىمماتى ئاخىرخشممقان تەقممدغرىغمۇ ىەنىممال ئممئز
قىممىتى بىملەن ئمۇزا  ىەۋدلەد ىمچە تادقىلىمپ 

 كەلدى.
ئەىەبىيات ى  ىازما تېكىستى ىەنە  ىبەشى چى

ئەەممملى ئىجاى ىسمممى بىممملەن كونتېكىسمممتتىن 
ئاىرغلىممپ مۇەممتەقىل مەۋجممۇۇ بولممۇ، تۇدالممان 

ىمن بولىدۇى بۇ ئوقۇدمەنلەدنى  بىمر قەىەد ئەدك
ڭقمۇد  ەشمەنچىگە وخىممۇ  ې الدا ئوقۇش ۋە ت

ئىممگە بولۇشممى ا  اىممدغلىق شممادائى  ىادغتىممپ 
 بەدىى.

ىېھغممممق ۋاەىتىسممممى )خەنممممھۇ  ىئممممالتى چى
ۋغلەد ې ەدقاىسممى شمم ياتى مما نىسممبەتەن(ىئەىەب

ئادەممممىدغكى توەممممال ۇنى بممممۇزۇ، تاشممممال،ى 
ئەىەبىيات ىممممم   ەدقاىسمممممى داىمممممونالد ئمممممادا 

ن ىممى  بىمملەن تەمتادقىلىشمى ى قوخىلىممق شمادائ
 ئەتتى .

 مەتبەئە ۋاەىتىسى
مەتممبەئە ۋاەىتىسممى بولسمما ىېھغممقى ەممەدەۇ 
قاتممادلىقالدنى قەالەز ىممەزغگە كئ ەىتىممپ بېسممىپ 
تمممە لە،  ىقىرغمممدغ ان بىمممر خىمممل مىمممدغيا 
تېخ ىكىسمى. ئممۇ ئمماىەتتە قمول بىمملەن بېسممى  

  ىتېخ ىكىسممممى ۋە ماشمممممى ا بىمممملەن بېسممممم
ىلى ى كىسىدغن ئىبادەۇ ئىككى خىل شمەكىتېخ 

ئئز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ىەدىە ئاەاەىلىق قىلىپ 
ەمممممئزلەىدغ ى ىمىھ قمممممول بىممممملەن بېسمممممى  
تېخ ىكىسىى ماشى الشقان بېسمى  تېخ ىكىسمى 

 ئاممىۋى ۋاەىتە قاتادغدا ەئزلى ىدۇ .
ىممدغ ان اجۇڭگممو ئەىەبىيمماتى تادغخى مما قاد

ڭى ىەەنى مى ى ۇبولسا ى مەتبەئە ۋاەىتىسى ە
تىلىق ىەمىي بماش ۋاەم ىم  ەمۇخلىلىرغدە ئاەا

د لى ممممممى ئوى ى ممممممان بولممممممۇ،ى بممممممۇ ىەۋد 
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ئەىەبىياتى ى  تەدەققىيماتى ئە مەن الماىەۇ ز د 
تەەممممىر كئدەممممەتكەن. شممممۇندا  ىېيىشممممكە 
بولىمممدۇكىى مەتمممبەئە ۋاەىتىسمممى ى  كەشمممىپ 

ڭ ەۇخلىسمى ۇقىلى ىشى ۋە تەدەققىي قىلىشى ەم
ىەۋدغدغن  ى  ەۇخلىسمى ىەۋدغگىمچە بول مان 

ققىياتى ى ىېڭمى بىمر ۋاەمىتە ئەىەبىيات ى  تەدە
بىممملەن تەمى لىمممدى. مەتمممبەئە ۋاەىتىسمممى ى  

تىلىشى بىلەن قەىغمى كىتمابالد كمئ لە، ىئىشىل
نەشمممممىر قىلى ىمممممپ ۋە ئالماشمممممتۇدۇلۇ، كەڭ 

لەد بئوقۇدمەنلەد بىلەن ىەز كئدوشتى. بمۇ ئەىغم
الدنى  نەزەد ىائىرغسمى ى كېڭەىتىمپال يۋە زغيالى

مولالشممتۇدىى قالماەممتىن ئۇخدنىمم  بىلىمى ممى 
 ەمدە ىېڭىچە ئەىەبىمي ئەەمەدلەدنى  كمئ لە، 

كى ىبېسىپ تادقىتىلىشى بۇ كىتابالدنى  ئماىەتت
ئۇقممممممۇدمەنلەد ئادغسممممممى ا كەڭ تممممممادقىلى  

ەممممۇڭ  .كى ى ئىشممممقا ئاشمممۇدىىىممممۇمىكى چىل
سمممممممى ى  نەز  بىممممممملەن نەەمممممممىرغي ىەۇخل

سىدغكى ى ى  ەۇخلى ئەەەدلىرغ ى  جانلى ىشى
 ىشممى ى مەتمممبەئە ى ەللد مانالدنىمم   ى ېكمماىە

ۋاەىتىسممممى ى  د لىممممدغن ئاىرغممممپ قممممادغ لى 
 بولماىدۇ. 

تىلمى ۋاەىتىسمى ى ىېھغمق  ئىلگىرغكى ئې ىمھ
تۇدالاندا مەتمممبەئە شمممۋاەىتىسمممى بىممملەن ەېلى

سى ئەىەبىياۇ ئە ەن ىېڭى قوخىلىقالدنى ىتىۋاە
 :ئېلىپ كەلدى

بادلىققمما  ئەىەبىممي ئەەممەدلەدنى  ىىچممبىرغ 
ى قولمدا كئ ەدوشمتىن كېلى  شەكلى ئىلگىرغك

قول ئادقىلىق بېسىشقا ئئز ىرغپى ئەەەدلەدنى  
ز د  نۇەممممخىلى ى  ەمممممەدئىتى ى ئىقتىمممممدادى

 .ىەدغجىدە ئئەتەدولدى
كمممئ لە، بېسمممىپ تادقتىشمممقا  ىئىككى چمممى

قوخىلىق بول مانلىقتىن  موڭ  ەجىملىم ى كەڭ 
سىپ تمادقىتى  ئىشمقا ېكئلەملى  ئەەەدلەدنى ب

ي  المدا شمېئىرنى  ئاشتى. بۇ ئە ۋال تەىدغجىم
ئاجىھلىشممىپ نەەممىرغي ئەەممەدلەدنى   ەمممدە 
بەىخمممۇا ئۇەممملۇبىدغكى  ېكممماىە د مانالدنىممم  

  ەللى ىشى ى ئىلگىرى ەەدىى. 
لىرغ ى  ىمەتمممممبەئە ۋاەمممممىت ىئمممممە ى چى

 مۇملىشىشىى جەمئىيەتتىكىو  ( ئىلىرغ ى)ماشى 
لەد ەانى ى  ىخەۇ تونۇىدغ ان )ەاۋاتلىق( كىش

ن ئەىەبىيات ىممم  شىشمممى بىممملەېتەىدغجىمممي ئ
قمممۇدمەنلىرى ۋە  ەۋەەمممكادلىرغ ى  ەمممانىمۇ وئ

 ئېشىپ بادىى. 
سممى ىىى  ەد ە مىمم  م  ىمم  ەۇخلچتممئتى 

ئئلچە  بوىىچە شمېئىرغيەۇ  يىەۋدغدە ئەنئەنىۋغ

ىەنىال ئاەاەىي ئمېقىۆ ىە، قادال مان بولسمىمۇى 
بىرا  بەىخۇا ئۇەلۇبىدغكى  ېكماىىلەد نا ماىتى 

نلىرى قاتلىمىمدا قمۇدمەوكئ، ەاندغكى شە ەد ئ
بممۇ  گىلىممدى.ىتەىدغجىممي ئاەاەممىي ئممودۇن ى ئ

تىلىرى بىلەن ىېڭىدغن  ەللەنگەن ىمەتبەئە ۋاە
رتتىن ىنى  ئاەمت ) ېكاىىلەد( نەەرى ئەەەدلەد

ل انلىقى ى ىبىرلىشىپ شېئىرغيەتكە جەڭ ئېالن ق
ئىپاىغلىدى  ەمدە شېئىرغيەت ى  ) ەۋىغلىم ( 

ىىى ئمممودنى ى مەلمممۇ  ىەدغجىمممدە ەۇەالشمممتۇد
ئىلگىرغكمممممممى ئاخ ىمممممممدە ئىمتىيمممممممازلىرغ ى 
ئاجىھخشممممتۇدىى. بۇخىممممل ئە ممممۋال  ىمممم  
ەۇخلسمممى ى  ئممماخىرقى مەز ىلمممى مى گونىممم  

رنى  باشلىرى ىئەە - 80ىەەلە كى ىىللىرغدا )
( لىياڭ  ىچىياۋ قاتادلىقالدنى  مەتبە ۋاەىتىسى 

ىا تەدەققىي تا قمان ىاخشمى  ۇدەمەتتىن وجۇڭگ
نمى  «بمى قىمى ئى قىال ېكاىە ئې » اىدغلى ىپ 

 قوزالىشى ا ئاەا  ەېلىپ بەدىى. 
 ئاممىۋى ۋاەىتە

تى  ىئمماممىۋى ۋاەممىتە ىەنە ئمماممىۋى تممادق
اداتشۇناەمالدنى  بئاتىلدۇ. ئاخ سى ىە مۇىۋاەىت

 ەشكەنى ئۇ ۇد  ئادغ ا » ئې ىقلىمىسى بوىىچە
بەلگىلىرغ ى تەكرادخىدغ ان ىاكى تادقىتىدغ ان 

 رغمممر خممماىغمالد ئەەمممكەنىلەدى تە - ماشمممى ا
و قاتمممادلىق غيمممئىشممملىگەن  ېھغممم  ىممماكى داى

دغن تەشممممكىللەنگەن غتمممادقتى  ئەەمممكەنىلىر
 نى كئدەىتىدۇ. «ئۇ ۇد تادقتى  ىولى 

ىمممۇقىرغقى باىانالدالممما ئاەاەمممەن ئممماممىۋى 
تىلەدنى تممممادقىتى   ۇدۇ پىلىرغممممدغن ىۋاەمممم

تى  ۋاەىتىسممى ىە، قاداشممقا ىتممەزولگەن تممادق
ۇدۇ پىلىرى بولىمممدۇ. بمممۇ خىمممل تمممادقتى   ممم

ئۇ ۇدنى كئ ەىتىدغ ان ۋە تادقىتىدغ ان ماىىى 
و يممممسممممى ىداىغى ىتىلەد ) مەتممممبەئە ماشىۋاەمممم

ۋغھغيە ئىستانسىسممىى تممود ېممئىستانسىسممىى تېل
ۋە تە رغمممممر خممممماىغمالدىغن  ۋغھغيەەمممممى(ېتېل

تممەزولگەن بولىممدۇ. ئاەاەمملىقى ماشى ىالشممقان 
كتىر نىمممممم  ېمەتممممممبەئە ۋاەىتىسممممممى ۋە ئېل

دەۇ ئىككمى خىمل شمەكىل ى تىلەدىغن ئىبماىۋاە
 ئىچىگە ئالىدۇ.  ئئز
تىلەد كمممئ، مىقمممدادىغكى ىئممماممىۋى ۋاەممم  

ئۇ ۇدخدنى كئڭەل ئېچى   ىر  راممىسى ىماكى 
تىلىرى بىملەن ى ەدخىل زامانىۋى تادقىتى  ۋاە

رغمدغ ان ېتېخىمۇ كمئ، كىشملەد ە ىەتكمەزو، ب
بولممممۇ،ى  شممممەكىل ى  ئومممممۇمىي ئاتىلىشممممى

ىكىتمممما  دنممممال ۇ ېھغمممم  ىژ ئاەاەمممملىقى
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وى كى مموى ئەنئممال ۇ لې تىسممى يممۋغھغيەىداىغېىتېل
 قاتادلىقالدنى ئئز ئىچىگە ئالىدۇ .

سممى ئمماممىۋى ى ىالشممقان مەتممبەئە ۋاەىتىماش
ماشم ىالد  ۋاەىتى ى  مۇ ىۆ بىر شەكلى بولۇ،ى

ئممادقىلىق دەەممىۆ ى ىېھغقالدنممى كئ ەىتىممدغ ان 
)ماشى ىالشقان ۋاەىتە(  مىدغيا ۋاەىتىسىدۇد. ئۇ

لەن كئ ەىتى  ۋاەىتىسمى ى  تەدەققىمي قول بى
شممممقا ىەزلەنگەنلىكى ىمممم  ى ىلىشىقىلىممممپ ماش
 مە سۇلى.
ر نىممم  ۋاەمممىتە بولسممما ئممماممىۋى ىكتېئېل

ۋاەىتى ى  مۇ ىۆ بىر شەكلى. بە ەنكى كەنمدە 
ئماممىۋى  ئۇنى  تەەىرى كەنسماىىن كە ىيىمپى

مەىەنىمميەۇ توشۇشمم ى  مممۇ ىۆ ئممئز ئەەممتىگە 
  .ئال ۇ ىسى بولماقتا

تمماد مەنىممدغن ئېيتقانممدا ەىمسممىھ  –و يممداىغ
و ى لقمۇنى ىماكى ەمىۆ ئمادقىلىق ئماۋازلىق يداىغ

 ىر  راممىالدنممممى تادقتىممممدغ ان تېخ ىكلىممممق 
 تادقىتى  ۋاەىتىدۇد .

كتىممممر  ېئېل - تىلەدىكتىر نىمممم  ۋاەممممېئېل
ر ن تېخ ىكىسمممممىدغن ىممممكتېما ى ىمممم  ۋە ئېل

 اىممدغلى ىپ ئۇ ممۇدنى كئ ەىتىممپ تادقتىممدغ ان 
تىلەدنى كئدەمىتىدۇ. ى ىكىلىق ۋاەبىر خىل تېخ

ۋغھ د ېمموى كىلىممۆ )كى ممو( ىتېليممئاەاەمملىقى داىغ
 قاتادلىق ئەچ خىل شەكىل ى ئئز ئىچىگە ئالىدۇ.

رنى  باشملىرغدا ىاۋد  ماىا ىم ئەە 20داىغيو 
م  8م ئاى ى   88م ىىل  8580مەىدان ا كەلگەن. 
داىغيممو ئىستانسىسممى  KDKA كممەنى ئامېرغكىممدا
ئۇ ىۇنياىغكى تمۇنجى داىغيمو  قۇدۇل ان بولۇ،ى

ئىستانسىسممىدۇد . جۇڭگولممۇقالد ئممئزى قۇدالممان 
ممم ىىلممى خادبى ممدا  8589 داىغيممو ئىستانسىسممى

مەىمممدان ا كەلمممگەن. شمممۇ ۋاقىتمممتىن باشمممال، 
تىلىشمممممى جۇڭگوالممممما ز د ىداىغيونىممممم  ئىشل

 تەەىرلەدنى كئدەەتتى.
ئەىەبىي  نەەىرى داىغيو ئادقىلىق شېئىرى. 8

ەممى ۋە ئېيتىشممى  ەادغي ىئاخبمماداۇى كى ممو ە
 قاتادلىقالدنى تادقىتىشقا ئاخ ىدە ئەنە  قوشتى.

ئمماۋاز ئممادقىلىق ئەەممەدلەدنى ىەتكممەزوش . 8
 ئەىەبىيمممماتى ئەەمممممەدلىرغ ى خەلممممق ئې ىمممممھ

خەلمممق قوشممماقلىرى( قاىتىمممدغن  ى)مەەمممىلەن
نە  مەىدانممممدا  جانالنممممدۇدۇ ال قالماەممممتىنى

بىۋاەممممممممىتە ىەتكممممممممەزوش تۇى ۇەممممممممى ى 
لىق ۋە ىېقىملىمممق ى)بىۋاەمممت شمممەكىللەندودغدۇ.

تۇى ۇەى ى ئئز ئىچىگە ئالىمدۇ(  ەممدە ئۇنىم  
ۋاقى  ئەنەمدادلىقى ىۇقىرى بولمۇ،ى بمۇ ىېھغمق 

تىسممدە بولمى ممان ىۋاەىتىسممى ۋە مەتممبەئە ۋاە

 لى ىدۇ.بئادتۇقچىلىق  ېسا
 داىغيونىمم  تادقىلىشممى ىائىرغسممى كەڭى. 0
ىەدىاخدنىمم  بوشمملۇ   ەكلىمىسممى ى   -تمماش 

بمممۇ خىمممل ئە مممۋال  ۇ رغماىمممدۇ.تەەمممىرغگە ئ
كمى توەمال ۇنى ىئەىەبىيات ى  بوشلۇ  جە ەتت

بئەمممممە، ئئتمممممە، تېخىممممممۇ كەڭ ىائىرغمممممدە 
 ەدقاىسمممممممى ئمممممممائىلىلەدىە  تادقىلىشممممممى اى

 ئومۇملىشىشى ا تەدتكە بولدى.
داىغيو ئەىەبىياتىمدغن ئىبمادەۇ بىرخىمل . 0

 ئەىەبىيات ى شەكىللەندودىى.
داىغيونىمممممم   ەدقاىسممممممى قاتالمممممممدا . 9

نۇدالۇنلى ان تىڭشى ۇ ىلىرغ ى  بولۇشى  ەمدە 
ەمممى ئوخشممماش ەئۇخدنىممم  مەىەنىممميەۇ ەەۋغي

بولمى ا قممماى داىغيمممو ئەىەبىيممماتى تىلى ىممم  
 ەشى ىشمممملى  بولۇشممممى تەلە،  ى ئاممىبمممما

لىشممى  بقىلى ممدى. بممۇ ئەىەبىيات ىمم  ئاممىبا
 مۇەا ىسى ى تېخىمۇ ئىلگىرى ەەدىى.

نە   »داىغيونىمممم  بادلىققمممما كېلىشممممى . 9
  نىم  ئەىەبىمي ئۇەملۇ « مەىمدان ئەندغھغسمى

قاتادغ مما كىر ەنلىكىممدغن ىېممرە  بەدىىى بممۇ 
ئوقۇدمەنلەد قوبۇل قىالخىدغ ان بىر خىل مۇ ىۆ 

 شەكىلگە ئاىالندۇدىى. 
 سمىكى و بولسا  ەدغكەتلى  دەەىۆ تېخ ىكى

ر ىېكسممممىيە  ىالەتى كىسممممى قوىۇلممممۇش ىۋە  
ىكىسى تەدەققىياتى بىرلەشتەدولگەن مىدغيا تېخ 

بولممۇ،ى ئاەاەمملىقى  ىممرا  نممۇدى ئممادقىلىق 
لىمگە ئېلى  ان  ىالەتى كىالدنى ئۇخ، ئېكران ىك

ىەزغممدە كئدەممىتىدغ انى قادغماققمما ئەمەلىيەتممتە 
 ەدغمممكەۇ قىلىۋاتقمممان ئممموبرازىە  كئدونمممەش 
  اەىل قىلىدغ ان بىر خىل ئۇەۇلدغن ئىبادەۇ.

 - رانسممىيەلى  ئاكمماىىىلممى ك - 8259كى ممو 
 ېرخد تەدغپىممدغن ئىجمماى قىلى  ممانىئۇكمما لممۇم
ئممۇزا  ئممئتمە  جۇڭگوالمما تادقال ممان.   ەمممدە

 » جۇڭگمممموىا تممممۇنجى  ئججەتلىمممم  كىلىممممۆ
ىىلمممممى ەمممممەدەتكە  - 8509 « ىغڭجەنشمممممەن

 ئېلى  ان.
ىىلممى جىمم  جىمم   ىيممۇ ۋە جمماڭ  - 8580

جا اكەش بىر جمە لەد » شىچەەن تۇنجى كىلىۆ 
 سمودلۇ  قىل مان بولمۇ،سناملىق كى والا دېژغ« 

كى ونىمم  تەدەققىيمماتى جۇڭگمموىا شممۇنىڭدغن 
باشمممالن ان. ئەڭ ىەەممملە كى كى مممو ئاۋاەمممىھ 
بولمممۇ،ىكېيىن ئممماۋاز قوشمممۇل ان.  مممازغرقى 
زامانىۋى ۋاەىتە بولمۇش ەمە ىتى بىملەن كى مو 

تىلەد  ازغرلىمى مان ىئىلگىرغكى  ەدقاندا  ۋاەم
 تادقىتى  ئەۋزەللىككە ئىگە.
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كمئ،  كى ونى  بادلىققا كېلىشمى ئەىەبىياتقما
 تەدە لىمە تەەىرلەدنى كئدەەتتى:

كممئدوش ەممېھغمى ۋە ئمماۋازىغن  ىبىرغ چممى
تەدكىپ تا قان  ەقىقىي كئدونەشملەد ئمادقىلىق 
تۇدمۇش ى قاىتا ئەكمن ئەتتمەدو،ى ئىلگىرغكمى 

تىدە بولممۇ، باقمى ممان ى ەدقانممدا  بىممر ۋاەمم
كممممە ى ى  يكە لممممە  ئۇنىۋېرەممممال ئەمەلىمممم

لمممگە ئىپاىغلىمممدى. ئەىەبىمممي ئەنەم ىممم  ئەمە
 ەقىقىي بول ان كئدونمەش ىمەزى ۋە  شى ىىئېش

ئممماڭالش ەمممېھغمى بول مممان  مممالەۇ بىممملەن 
 تەمى لىدى.

كى مممو ەمممانى كمممئ، بول مممان  ىئىككى چمممى
 ەدقاىسممى قمماتال  ئاممىسممى ا ىممەزلى   كېممرە  
بول ممممانلىقتىنى  ەممىبمممما  بولۇشمممم ى تەلە، 
قىلدى. بۇخىل ىەزلى ى   ەممىدغن ئاۋال كى و 

ىبممما  بولۇشمممى ى تەلە، ەمممى ى   ەممەەى ادغي
شممممۇ ئممممادقىلىق ئەىەبىيممممات ىڭمۇ  قىلممممدىى

 ئاممىبابلىشىشى ا تەەىر كئدەەتتى. 
ەى ادغيەەممى ى  ئەىەبىممي  كى مموى ئممە ى چى

خۇەۇەىيىتى بول انلىقتىن كى و ئەىەبىياتىدغن 
ئىبممادەۇ ىېڭممى بىممر خىممل ئەىەبىممي ژانىرنممى 

 بادلىققا كەلتەدىى.
ىممي كى ممو ەى ادغيەەممى ى  ئەىەب تممئتى چىى

خۇەۇەىيىتى بول انلىقتىن كى و ئەىەبىياتىدغن 
ئىبممادەۇ ىېڭممى بىممر خىممل ئەىەبىممي ژانىرنممى 

 بادلىققا كەلتەدىى.
بەشى چىى كمئ، قىسمىۆ كى مو ەى ادغيەەمى 
ئەىەبىممي ئەەممەدلەدىغن ئممئز ەدتىلگەنلىكتىنى 
بىممممر تەدە ممممتىن ئوقۇدمەنلەدنىمممم  ئەەممممەدنى 
 بىۋاەمىتە قوبممۇل قىلىشمى ى ئەمەلممگە ئاشۇدۇەمما

نە بىممممر تەدە ممممتىن ئىسممممتىخىيلى   الممممدا ىە
ىازالۇ ىالدنىمم  كېيى كممى ئەەممەد ىېھغقچىلىقى مما 

 تەەىر كئدەەتتى.
بەشممى چىى كى ونىمم  كممئدوش ۋە ئمماڭالش 
ەممېھغمى جە ەتتىكممى ئەۋزەللىكممى بول ا قمماى 

ىىللىرغممدغكى  - 50رنى  ىئەەمم - 80بولۇ مممۇ 
نۇدالۇنلى مان كمئدودمەن ۋە  جۇڭگوالا نىسبەتەن

ى ئمممئزغگە جەلىمممپ قىلمممدى ۋە تاماشمممىبى الدن
ئەىەبىيات ىمم  ەممەنئەۇ ئائىلىسممى ئىچىممدغكى 

تممە تىن ئئز ەدتىممۋەتتى ۋە  ئاەاەمملىق ئممودنى ى
ئۇنى  ئودنى ى  ىۇقىرى كئتەدولىشىگە تمەدتكە 

ىىلالدىغمممن كېيى كمممى  - 50بولمممدى  ەممممدە 
ئەىەبىيات ىممم  تەدەققىياتى ممما دەەممممىي  المممدا 

 ەىدا ما ىيەۇ خاداكتېرلى   وڭقۇد ئئز ىرغ  
 قىلدى. 

تېلېۋغھ د ئماممىۋى ۋاەمتىلەدنى  بىمر تمەدى 
بولۇش ەە ىتى بىلەن ئۇنى  ممۇ ىۆ بىمر خىمل 
شمممەكلى. تېلېمممۋغھ د ئېلېكتىر نلمممۇ  تېخ ىكممما 
ئادقىلىق ەەدەۇ ۋە ئاۋازخدنى ىولالىمدغ ان بىمر 

 - 85تى  ۋاەىتىسىدغن ئىبادەۇ. ئۇ ىخىل تادق
چە ئەەىرنى  ئاخىرلىرى ئەزلەكسىھ تمەدىە نە م

ئمممون ىىللىممممق تەدەققىيممماۇ ۋە ئئز ىرغشمممملەد 
ىۆلەتلىرغممممدە تەدەققىممممي   نەتىجىسممممىدە الەد
 00ى – 00 ئەەىرنى  - 80قىلىشقا باشلى ان. 

ىىللىرى تېلېۋغھ دنى  ئۇ قانمدە  تەدەققىمي  -
شممۇنىڭدغن تادتىممپ  ىقىل ممان مەز ىلممى بولممدى

 ممممازغرالىچە تېلېممممۋغھ د ۋە تممممود جەمئىمممميەۇ 
ممممۇ ىۆ د ل ئوى ممما،  تەدەققىياتىمممدا نا ممماىىتى

 كەلدى.
تېلېۋغھ دنىم  ئەىەبىياتقمما بول ممان تەەممىرى 
بىمملەن كى ونىمم  ئەىەبىياتقمما بول ممان تەەممىرى 

تىممدۇى بىممرا  ېشممىپ كىكممئ، جە ەتممتىن ئوخش
كى مممو بىممملەن ەېلىشمممتۇدالاندا تېلېۋغھ دنىممم  

ئممئزغگە  ئەىەبىياتقمما نىسممبەتەن تئۋەنممدغكىچە
 ئاخ ىدغلىكلىرى باد.  خا 

ېممۋغھغيە  ىر  راممىلىرغ ىمم  تېل ىبىرغ چممى
 « ۋغھغيە ئەىەبىيماتىېملېت »مەىمدان ا كېلىشمى 

ىغممن ئىبممادەۇ بممۇ ىېڭممى بىممر خىممل ئەىەبىممي 
 كەلتەدىى. ژانىرنى بادلىققا
ھ د كئدوشم   كەنمدغلى  غۋېتېل ىئىككى چى

مەىلممى  تۇدمۇشمم ى  بىممر قىسممىمى ا ئاىلى ىشممىى
ئەەمملى ئەەممەد بولسممۇن ىمماكى ئممئز ەدتىلگەن 

ن كەندغلى  تۇدمۇشمىمىھالا ىمېقىن ئەەەد بولسۇ
بولۇشتە  بىر خىل خۇەۇەىيەت ى ئىپاىغلەش ى 

ەد ە لھ دنىمممم  ئممممائىلىغۋېتەلە، قلىممممدى. تېل
 راممىالدنىممم   ەمممىڭىپ كىرغشمممى  ەممممدە  ىر

 ەممىبابلىشىشممى ئەىەبىياتقمما تېخىمممۇ قوىممۇ  
 بول ان مەىەنىيەۇ تەەى ى ئاتا قىلىدى.

ۋە كممئدوش ىممەزى  ممممم ھ دغۋېممتېل ىئممە ى چى
ئممممماڭالش ەمممممېھغمىى ئممممماۋاز قاتمممممادلىقالدنى 
بىرلەشممممتەدو، ئىپمممماىغلە، بەد ەنلىكممممتىنى 
ئەىەبىيممات ى مۇزغكمماى ئۇەسممۇلى دەەسمماملىقى 

راشلىقى بى اكادلىقى تىياتىر قاتمادلىق ىلتە ەىك
كممممئ، خىممممل ەممممەنئەۇ تممممەدلىرى بىمممملەن 

 بىرلەشتەدىى. 
ەائەۇ توختىما  تادقىتىشتە   80 ەدكەنى 

لىق ۋە ىاۋاملىشىشمچانلىقى بۇ خىمل ئۇنىۋېرەمال
 ەدقاىسممممى ەممممەنئەۇ تەدلىرغممممدە بولمى ممممان 
تادقىتى  ۋاەىتى ى  بۇ خىل ئەۋزەللىكى ى ئەڭ 

 .ىۇقىرى ىەدغجىدە ئىپاىغلە، بەدىى



 لىژۇرنى« سادا » سان                                                        -9

93 
 

مال ېكەڭ خەلق ئاممىسى ى  كەندغلى  ئىست
ئېھتىياجى ى قاندۇدىى. ئىلگىرغكى ئەىەبىياتقما 

د ممممممان( بول مممممان  سممممم ىېى  وۋە)  ېكممممماى
 لىق ى ەۇەالشتۇدىى.قىھالى 

ىممممۇقىرىا باىممممان قىل ممممان ئممممەچ خىممممل 
تىلەدنى  تەدەققىيمممماتى ىكتىر نلمممۇ  ۋاەممممېئېل

تىلىرغ ى  ىئى سمممممممانالد تمممممممادقىتى  ۋاەممممممم
 ى ز د ىەدغجىممدە ئىلگىممرى ەممەدو، ىتەدەققىيمات

 ئەىەبىياتقا  وڭقۇد تەەىر  ەىدا قىلدى.
كتىر نلممۇ  ېتىلەد ۋە ئېلىماشى ىالشممقان ۋاەمم
تىلەد ىگەن ئممماممىۋى ۋاەمممۋاەممتىلەدىغن تمممەزول

تىلىرى ىئىلگىرغكممى  ەدقانممدا  تممادقىتى  ۋاەمم
بىمملەن ەېلىشممتۇدالىلى بولماىممدغ ان كە لممە  

 ىەدغجىدغكى  اىاتى كە  ى ناماىەن قىلدى.
ئامېرغكىلىق جەمئىيەتشۇنا   اد  خوىۇن 

تىلەدنى  تمئۇ ىىىلى ىېڭمى ۋاەم - 8505كۇدى 
جە ەتمممتە تېخىممممۇ ئەنەملمممە  ئىكەنلىكى مممى 

تىپ ئممممئتكەن. ىەنممممى ئىپمممماىغلەش كئدەممممى
خۇەۇەىيىتى: ئۇخد تېخىمۇ كئ، تەدە لىمىلى  

 ىياتالدنى ئىپاىغلە، بېرەلەىدۇ.سئىدغيە ۋە  ېس
مەڭگەلمممممە  ەممممماقلى ى  خۇەۇەمممممىيىتى ۋە 
بوشممملۇقتىن  القىمممپ ئئتمممەش خۇەۇەمممىيىتى 

ىەنە  قاتادلىقالدالمما ئىممگە بولممۇ ال قالماەمممتىنى
پتىكى  ەدقاىسممى قاتالمممدغكى  ەدقاىسممى ەممى ى

كىشمملەد ئادغسممى ا تادقىلىشممتە  ئاخ ىممدغلىككە 
 ئىگە.

ئەىەبىيات ى  ئىلگىرغكى ئەچ خىل ئەىەبىمي 
ىېھغمق ۋاەىتىسمى ۋە  ۋاەىتە ئې ىھ ۋاەىتىسمىى

مەتمممممبەئە ۋاەىتىسمممممى قاتمممممادلىقالد بىممممملەن 
ئمماممىۋى ۋاەممىتە تئۋەنممدغكى  ەېلىشممتۇدالانداى

تئۇ جە ەتتە ئئزغ ى  تادقىتى  ئەۋزەللىكى مى 
 غلىدى.ئىپاى

ئىپممماىغلەش جە ەتتكمممى كمممئ، ى بىرغ چمممى
تەدە لىمىلىكممىى ئەڭ كەڭ بول ممان ئىممدغيە ۋە 

 ىياتالدنى ئىپاىغلە، بېرەلەىدۇ.سمۇدەككە،  ېس
ۋاقىمم  جە ەتتىكممى مەڭگەلممە   ىئىككى چممى
مەڭگەلمممە  ئە مىممميەتكە ئىمممگە  خۇەۇەمممىيىتى

 بول ان ئى  ۋەقەلەدنى ئىپاىغلە، بېرەلەىدۇ.
تتىكمى تېھلىكمىى بوشملۇ  جە ە ىئە ى چى

ۋەقەلەدنممى تېممھ  - ىىممرا  ئممادغلىقتىكى ئىمم 
 ەەدئەتتە تادقىتاخىدۇ.

قوبمممۇل قىل مممۇ ىالد قممماتلىمى  ىتمممئتى چى
بىمممرىە  بولمممۇش خۇەۇەممميىتى بول مممانلىقتىن 
 ەدقاىسمممى قاتالممممدغكى قوبمممۇل قىل ۇ ىالدالممما 

 ىەزلى ەلەىدۇ.

ئمماممىۋى ۋاەممتىلەد ئەىەبىممي ى ئەمەلىيەتممتە
غال مممۇ ىۆ د ل ئوى مما، تۇدمۇشمم ى  ئئز ىرغشممد

قالماەمممتىنى بەلكمممى  ەتكمممەل جەمئىيەت ىممم  
  الئىم قى » ئىسال اۇ ئمئز ىرغ  جەدىانىمدغمۇ

 خاداكتېرلى  د ل ئوى ىدى. «
اداتشۇناەممملىق ئىلمى ىممم  ئاەممما  بئاخ »

ىە، قادال ان ئامېرغكىلىق ئمالىۆ «  ەال ۇ ىسى
ۋېلبممۇد ەممكاد  بممۇ  ەقممتە توختىلىممپ مۇنممدا  

مەىممدان  تىلىرى بىممرىاەممئۇ ممۇد ۋ »ىەىممدۇ: 
 اىمماتى كممە كە تول ممان ئى قىالب ممى قوزالىممدى 

لىرغ ى  ئئزغمۇ بمۇ ىتىشۇنداقال ىەنە ئۇ ۇد ۋاە
«.  ئى قىالب ى  ئاەاەلىق مەقسەتلىرغدغن بىرى

تىلەدنى  كە لممە  ىمانمما بممۇ ىەل ئمماممىۋى ۋاەمم
نلكى مى ئىسمپاتال، ئىكە ئىسال اۇ كە ىگە ئىگە

ەلگەندغن تادتىپال تىلەد مەىدان ا كىبەدىى. ۋاە
ئە مىيىتى ئى تاىىن  وڭقۇد بول ان ئىجتىمائىي 

ى بمممىئەقلىمممي ئىقتىمممداد ئى قىال - ئىسمممال اۇ
ى  ەممدە بمىەىياەىي ئى قال ى ەمانائەۇ ئى قىال

ئەمىممدى ئەخممال   - قىممھغقى ى  ەۋە ى ئممادزۇ
كئز قادشى قاتادلىق ئىجتىمائىي ئئز ىرغشلەد ە 

 قات ىشىدۇ.
الد بىمممھ ە شمممۇنى بالبمممۇ بىمممر قاتممماد ئىممم قى

كئدەممتىپ بىرغممدۇكىى ئۇ ۇدنىمم  تادقىلىشممى 
تمممە تىن ئېيىتقانمممدا ئىجتىممممائىي جەدىانمممدۇد. 

سممانالد ئەڭ ئمماۋۋال ئۇ ممۇدخدنى بىممرتەدە،  ئى
قىالخىدغ ان ئىجتمائىي مەخلۇ  بول مانلىقتىنى 
ئۇ ممۇد مىقممدادغ ى  ئئز ىرغشممىى تادقىتىشمم ى  

ىەدغجىمممممممدغكى ئە ەشممممممممە تەەمممممممىرى  ز د
نى ەمىشە  ەدقېتىملىق مۇ ىۆ بول ان تە ەىلىدغ

 ئىجتىمائىي ئئز ىرغشكە قات شىدۇ.
شممۇندا  ىېيشممكە بولىممدۇكىى ىەل  ەتكممەل 
جەمئىيەۇ ەىستېمىسى ئىچىدە شمۇندا  ممۇ ىۆ 

تىلەد ىەل ىئمماممىۋى ۋاەمم د لممى بول ممانلىقتىنى
مۇشۇ ەىسمتېما ئىچىمدغكى ئەىەبىياتقما  وڭقمۇد 

اتمۇ تەەممىرلەدنى كئدەممتىدۇ.  ممەنكى ئەىەبىيمم
قىسمممى  بممىىەل مۇشمۇ ەىسممتېمى ى  بىمر تەدكى

 ەمدە  ەقەۇ مۇشۇ ەىسمتېما ئىچىمدە ئئزغ ىم  
 د لى ى جادى قىلدۇداخىدۇ. 

 تود ۋاەىتىسى 
ئېلېكتىر نلمۇ   ېسمابالش  –تود ۋاەىتىسى 

ماشى ىسمىى تمود ۋە كمئ، ۋاەمتىلىق تممادقىتى  
تېخ ىكىسىدغن  اىدغلى ىپ ئۇ ۇد تادقتىشم ى  

 سىدۇد.بىر خىل ۋاەىتى
ئەەمملىي )ئەڭ ىەەمملە تە( –كممئ، ۋاەممىتە 
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ئىككممى ىمماكى ئۇنىڭممدغن ئممادتۇ  تمممادقىتى  
تا قمان   دغن تەدكىىشەكلى ى  بىرلەشتەدولىش

ئېلېكتىر نلۇ  ۋاەىتەى ئۇ ىەنە ئادخشما ۋاەىتە 
 ىە مۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ىەدىە كئدەىتىۋاتقى ى بولسا

 كمممماكىنى نىوفممممېتېل تېلېممممۋغھغيەى داىغيمممموى
 سى قاتادلىقالدىغن  اىمدغلى پىىئاخقر ېكومپيۇت
ىېھغمق ۋە ەمانلىق مەلۇمماتالدنى  ەەدەۇى ئاۋازى

تېممھ ەممەدئەتتە بىممر تەدە، قىلىمم ى تممادقىتى  
 ەمدە قوبۇلالش ئىقتىدادغ ا ئىگە بول ان قوش 
 ىئنىلىشلى  ئۇ ۇد ەىستېمىسى ى كئدەىتىدۇ.

قتا بىھنى  تەتقىقماۇ قىھالى لىقىمىھنمى ۇبۇ ن
ەىتىسممى ى  ئەىەبىيات ىمم  قوزالىممدى. تممود ۋا

تادقىلىشمم ا بول ممان ىممېڭىچە ئاخ ىممدغلىكلىرى 
 تئۋەندغكىچە:
دەقە  تېخ ىكىسم ى  قوللى لىشمى  ىبىرغ چى

ۋە خەلقئمممممادا تودنىممممم  مۇكەممەللىشىشمممممىگە 
ئە ىشممممىىپى تممممود ۋاەىتىسممممى ئىلگىرغكممممى 

تمممادقىتى   تىگە قادغ انمممداىى ەدقانمممدا  ۋاەممم
ەماقالش قوبۇلالش ۋە كئ ەىتىش ى  تېھلىكمىى 

ۋە ئېلىش ى  ئوڭاىلىقى قاتادلىق ئەۋزەللىكلىرى 
بىمملەن ئەىەبىيات ىمم  تممادقىلى ى ەمماقلى ى  
كمئ ەىتى  ەمەدئىتى ى ز د ىەدغجىمدە ئىلگىممرى 

 ەەدىى.
دنمممالى ۇژ - كىتممما ى  ېھغمم  ىئىككى چممى

ھغيە قاتممممادلىق ئمممماممىۋى غۋېممممتېل - داىغيممممو
قوبمۇل  تىلەدنى ىتىلەد ە تەۋە بول ان ۋاەىۋاە

ىالدالا قادغتا تا  ىئنىلىشلى  تمادقىتى  قىل ۇ 
ئىقتىممممدادغ ا ئوخشممممىماىدغ ان ىېممممرىى تممممود 
ۋاەىتىسممى تادقمماتقۇ ى بىمملەن قوبۇللى ممۇ ى 
ئوتتۇدغسمممىدغكى قممموش ىمممئنىلى  تمممادقىتى  
خۇەۇەممىيىتىگە ئىممگە. بممۇ تممود ئەىەبىيات ىمم  
شەكىللى ىشى ۋە كىشلەدنى  ئئز ئمادا  ەقىقىمي 

اشتۇدۇشم ى ئىشمقا تەدىە ىەل ۋاقتىدا  ىكىر ئالم
 ئاشۇدىى.

تمممممود ۋاەتسمممممى ى  قممممموش  ىئمممممە ى چى
ىئنىلىشلى  تادقىتى  ئىقتىدادى بول انلىقتىنى 
ىممازالۇ ىالد بىمملەن ئوقممۇدمەنلەد بمماداۋەد  ىكىممر 
ئالماشممممتۇداخىدغ ان  وقممممۇقتىن بە ممممرغمەن 

 بولۇش ى ئىشقا ئاشۇدىى.
تئتى چىى كىشىلەدنى  تود ئەىەبىياتىمدغكى 

 دغۋغمممدۇئاللىققا ئىمممگە  ىكىرغ مممى تېخىممممۇ ئى
 قىلدى.

 ەقەۇ تمممممود ئەىەبىيمممممات ىال  ىبەشمممممى چى
نىسبەتەن ئېلىپ ئېيىتقانداى تود ۋاەىتىسمى ى  

قوخ ى ىمېڭىچە بول مانلىقتىنى  تادقىلىشى تېھى

ئىپاىغلەشمم ى  تېخىممممۇ ئممماىىغيى قىسمممقا  ە  
 ئئز ىچە بولۇشى ى تەلە، قىلىدۇ.

 تمممود ۋاەىتىسمممى قوللى ىل مممان ىئمممالتى چى
لەدىە ىېھغمقى ئمماۋازى ەمەدەۇ قاتممادلىقالد ئەەمەد

كتىنى ئوقۇدمەنلەد ە تېخىممۇ ىبىرلەشتەدولگەنل
 ىېڭىچە تەەىر بېرغدۇ.

ىۇقىرغدا ئەىەبىمي ۋاەمتىلەدنى  ئمئز ىرغ  
تەدەققىيمات ى قىسمقىچە باىممان قىلىمپ ئئتتممۇ . 
بۇنىڭىمممدغن شمممۇنى كئدوۋېلىشمممقا بولىمممدۇكىى 

تىلەد بولسممممما ئى سمممممانالد ىئەىەبىمممممي ۋاەممممم
ھ تەدەققىممي قىلىشممى ا ىسممەكىيىتى ىمم  ئەزلجەمئ

ئە ىشىپ مەىدان ا كەلگەن ۋە ئەمەلمگە ئاشمقان 
بىر خىل ىېڭى تېخ ىكىدغن ئىبادەۇ. بمۇ ىەدىە 
تئۋەندغكىدە  ئىككى نۇقتى ا ئاخ ىدە ىغقمقەۇ 
قىلىشممىمىھالا تمموالرا كېلىممدۇ. بىممر تەدە ممتىنى 
 ەدبىر ىەۋدىە بىر ىاكى ئىككى خىل ئاەاەلىق 

 ىمەىدان ا كېلىشى مۇمكىن. مەەىلەنتىلەد ىۋاە
 ئىپتىدائىي ىەۋدىغكى ئې ىمھ تىلمى ۋاەىتىسمىى
 ىممن ەۇخلىسممىدغن تمماڭ ىەۋدغگىممچە بول ممان 
ىەۋدىغكى ىېھغمق ۋاەىتىسمىى ەمۇڭ ىەۋدغمدغن 
 ىممم  ىەۋدغگىمممچە بول مممان قمممول مەتمممبەئە 

ئەەىر كىر ەنمدغن كېيى كمى  - 80ۋاەىتىسىى 
ئممون تىلەد ۋە ىېقى قممى نە ممچە ىئمماممىۋى ۋاەمم

كەنگە  ەللى ىۋاتقان  –ىىلىدغن بۇىان كەندغن 
 تود ۋاەىتىسى قاتادلىقالد.

ىەنە بىمممر تەدە مممتىنى ئىلگىمممرى بادلىققممما 
تىلەد توەمماتتى ال ىكەلممگەن بممادلىق كونمما ۋاەمم

ىوقا، كەتمەەمتىن ىېڭىمدغن بادلىققما كەلمگەن 
ۋاەممىتە بىمملەن بىممرلىكتە بىرغكىممپ  ئاەاەمملىق

دى قىلدۇدغمدۇ. قاتلى ىپ تۇدۇ، ئئز د لى ى جما
ىۇقىرغممدا باىممان قىلىممپ ئممئتكەن  ىمەەممىلەن
تىلەد مەىلممممممى  ممممممەللى ى  ىمممممماكى ىۋاەمممممم

 ەشكەنلىشىشممتىن قەتئىيمم ەزەد ئەىەبىيات ىمم  
تەدەققىياتىممدا ئوخشممىمى ان  الممدا ئممئز د لى ممى 
جادى قىلمدۇدۇ، كەلمگەن. بمۇ نمۇقتىالد شمۇنى 

دغكى  ممازغر بمماد بول ممان ئەىەبىممي غ ەشممەندود
 ئې ىھ تىلى ۋاەىتىسىى ل اندغمۇۋاەتىلەد ئاز بو

قمممممممول مەتمممممممبەئە  ىېھغمممممممق ۋاەىتىسمممممممىى
) ماشى الشممممقان  ۋاەىتىسممممىىئاممىۋى ۋاەممممىتە

ۋاەممممىتە ئېلېكتىر نلممممۇ  ۋاەممممىتە( ۋە تممممود 
ۋاەىتىسممى قاتممادلىق بەش تممەدنى ئممئز ئىچىممگە 

 ئالىدۇ. 
 (8005: زۇلپىيە تۇدەۇن )مۇ ەددغرى

(8009كوددېكتود: ما ىرە  تۇدەۇنتوختى )
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 (8080 ىمەدىان مەمەتئېلى )شا

 
 ممم قەىسەدى  ە  قەىسەد! تۇدە ئاىاشى ئەمدى تۇدمىساڭ كېچىكىپ قالىسەن!

بمۇ ىاتاقدغشمىۆ كامىل ىم  مې مى ئمە ى چى قېمتىۆ ئوى ىتىشمى ئىمدى. داەم ى ئەممدى قو مىسمما  
تقمما كېچىكىمپ قېلىمپى مۇئەللىممدغن ئىمھا ئىشمتىمەنى ئەڭ ىمامى ى دە ىمەنىم  ئالدغمدا بەكممۇ ئۇىا

قالىمەن. بۇندا   القىلىق  االالدىا ئۇنىڭ ا زەددغچىلى  ىامان تەەىر بىرغشكە بولماىدۇ. ئمۇ مې ىم  
 ەشكىچە ئۇخالىدغ انلىقىم ى بىلسەى ئۇزاقتىن بېرى تادتىۋاتقان ئازابلىرغۆ بىكادالا كەتمەمدۇ؟ ىا ى 

 … ئۇندا  بولۇشى ا مەن  ەد ىھ  ىدا، تۇدالماىمەن
غرخ ئاىرغلىپ قالىدغ اندە   اققانلىق بىلەن ئودنۇمدغن تۇدىۇ . ىەزوم ى دە ىمەىغن خۇىىى  از

شا ىال ىۇىۇ، ئەى ەككە خ پىمدە بىمر قادغۋەتكەنمدغن كېميىنى ئئىمدغن ئەۋەتمكەن نانمدغن  - ا ىال 
 … كىچى  بىر بۇدىغ ى  ىشلىگى ىمچە ەى ىپقا قادا،  ا تىۆ

بولمۇ، ئۇ راتقمان ۋە  اىاتىممدا ىمەدە   نۇش شمە ەد ە كەلگەنمدە بىرغ چمىودە ىمە مەن بۇ نات
تادغم ى تۇنجى  ەككەن قىھ. بۇدۇن ئئزوم ى كىتابتىن باش كئتەدمەىدغ انى قىھخدالا كئز ەېلىش ى 

 ىە، ئموىالىتتىۆ. ئەممماى دە ىمەنمى ئۇ راتقمان شمۇ كەنمدغن« ىاخشمى بماخ » ئەەال بىلمەىمدغ ان 
لدى. كالالمدا ممۇ ەببەۇ ئماتلىق بىمر شمەىتان  ەىمدا قاىاقالدالا ىوقاىباشال،ى مې ى  بۇ ئوىلىرغۆ ئالل

بولۇ،ى ىەدغكىم ى ەى ىپىمىھىغكى ئەقىللىقى تىرغشچانى دغمۋاىەتلەدىغكى  ەدغمھاتالدىە   ىراىلىمق 
دە ىمە ئىگىلىۋالدى. كېيى چە ىەنە ئۇنى  ئئ ى ىشتە ئاخ ىدە ىاخشىلىقىى مىجەزغ ى  ئو مۇقلىقىى 

ئئ مە   ىراش ىېقىۋەتتى. ئىشمق  اتلىق كەلەشلىرى قەل  ئئىەمگەكىى ىەنە تەكئىەمچانى ئاقكئڭەلل
 ئوتىدا كئىە، كەل بول ى ىمدغالى مۇ ەببەت ى   ەقىقىي ەېھرى كە ى ى ەەز ەندە  بولدۇ .

ئئمرغمدە تېخى بىرەد قىھالا كئڭەل ئىھ اد قىلىپ باقمى انلىقىمدغنى ئۇنىڭ ا كئڭلمەم ى قانمدا   
ەۇ ىئ. بۇدۇندغن كىتاب ى جىق كئد ە كەى بۇ ئىشتىمۇ كىتابقا مۇداجئىپاىغلەش ى  ەقەۇ بىلەلمىدغۆ

قىلىپى مۇ ەببەتكە تالىق نۇدالۇن كىتابالدنى كئدىو . لېكىن ئۇنىڭدغ مۇ كئڭلەمگە ىاققۇىە  ئۇەۇل 
 ادە تا الما ى ئا چىقىمدا ئۇ كىتابالدنى  ىرقىرغتىپ ئاتتىۆ. ئاخىرى ىاتاقداشلىرغمدغن مەەلىھەۇ  -

 وش ئە ەنى كئڭلەمدغكى ى ئۇخدالا ئېيتتىۆ.ئېلىپ كئد
ممم ەماڭى ۇ بەكمال ىمادىە  بەد مە  بماد ئمماىاشى ئەممما مەنممۇ تېخمى بۇنمدا  ئىشمالدالا ىولۇقممۇ،  

باقمى انى ىادىە  قىال  ىېسەممۇ قىاللمى ۇىەكمەنى ممم بۇ مې ى  ئەەتەمدغكى كادغۋاتتما ىاتىمدغ ان 
 الەىرەت ى  جاۋابى بولدى.

بىھىغن مەەلىھەۇ ئال ى ى  بىكاد ئاىاشى ىەنىال ئئزوڭگە تاىان ى ى  ىاخشىرا   ممم بۇندا  ئىشتا 
مىكىنى مممم تا ىرنىمم  بممۇ  ېپىممدغن ئممئزغ ى قا ۇدالممانلىق  ممۇدغقى كېلىۋاتمماتتى. مەن ەممەل دبمموخ

 ئەمىدەىھلى ىپ قالدغۆى ئاخىرغدا كامىل ئې ىھ ئا تى:
لمدۇ ى بەزى ئىشمالدالا بمۇنچە تېمھ مې ىڭچە بولسماى بىمھ تېخمى ئمالىي مەكمتە كە ئەممدى كە − 

كىرغشممىپ كەتسممەكمۇ بولممما ى ئۇنىمم  ئەەممتىگە ئئزوڭمممۇ قانممدا  قىلىشمم ى بىلمممە  ىەدو سممەنى 
دە ىمە ە قادغساممۇ ئئ ى ىشتىن باشقا نەدەمىلەد ە ئمانچە بە  مەىلمى ىموقكەن. ئەڭ ىاخشىسمى بمۇ 

 نىيىتىڭدغن ىان ىن ئاىاشى بىھ ە  ازغر مۇ ىمى ئوقۇش!
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ەمەن نېمى مى بىلەتتىم ؟  −ئۇنى   ە لىرغگە زاىغال  ىدا، تۇدالمىمدغۆى −  !بولدى بە −
ىە، ئا چىقلى ى ىمچە ىاتاقتىن قاڭقىپ ىې ىپ  −ئەخمەقلەد! …و، كىتا  خالتىلىرى ەممى  بىر ت

ىۇى باىا ئۇخدالا ئا چىقال، ىېگەن ەئزو  ئەەتىدە ئوىلى ىپ قالمدغۆى بمۇدۇنالدىا  - ىقتىۆ.  ىقتىۆ 
ىەىتمتىۆ. « ئەخمەقلەد » ەەۋىالىرغ ى  تۇدقى ى مەەخىرە قىلىپى ئۇخدنى  -ش ئاشىق ماڭا ئوخشا

» ەمېپىگە قوشمۇلۇ،ى  مېي  ېيىقماەمتىنى باشمقىالدنى « ئەخمەقملەد » ئەمدغلىكتە ئئزوممە ئاشمۇ 
ىە، تىلالىدغ ان بولدۇ . توۋاى مۇ ەببەت ى  مې مى بمۇ ىەدغجىمدە ئئز ەدتىۋېتىشمى ى « ئەخمەقلەد 

ىېگى ى « كئڭەل ى  كەى ىگە كىرمەڭى كئڭەل  ەد ىان ا باشالىدۇ »  تىكەنمەنى كونىالدنى  ئوىلىما
 بىكاد ئەمەەكەندە؟

خىيممال بىمملەن تەنتەدبىمميە مەىممدانى ا  ىقىممپ قممال ى ىم ىمۇ ەممەزمە تىمەن. كممالالم ى ەممە ىتى  
ىھ بىملەن قىمھالىن ئە ەنى خالىي بىر جاى ى تېپىپ ئولتۇدىۇ . توەاتتىن مەندغن نېرغراقتا ئىككى ق

 اداڭلىشىۋاتقان دغفاتقا كئزو   ەشتى. توالراى مەن نېمە ئە ەن دغفاتتىن مەەلىھەۇ ئالمىمدغۆ؟ مماۋۇ 
ئەقىلسىھلىقىم ى كئدمەمدغ ان؟ دغفاۇ دە ىمە بىلەن بىمر شمە ەدىغنى مۇناەمىۋغتىمۇ ىاخشمى. ئمئزى 

 ما بەكمال تېمھ ئىجىمل بولمۇ، ىەدەتە ىاخشى بولمى ى ى بىلەن قانمدا  ىېمرى بمادكىنى قىمھخد ئۇنىڭ
قالىدۇ. ىېمە ى ئۇ قىھخدنى  كئڭلى ى قاندا  ئېلىش ى بىلىدۇى ىېگەن  ە،. ئۇنىڭدغن مەەلىھەۇ 
ئالسما   وقمۇ  خاتاخشمماىمەن. شمۇ خۇشماللىقىمدا ئمۇنى كمئزەتكەچ  ادغڭى ىم  تە ىشمى ى ەمماقال، 

 ئولتۇدىۇ . 
 وشالشتىىشۇندغال مەن ئۇنى  اقىرىغۆ:بىر  االدا ئۇ  ادغڭى ى تە ىتىپى قىھخد بىلەن خ  
 ممم دغفاۇ!  

 ىەى بەىگىگە ەال ۇىە  ىە ەدو  ئې ىھغ ى ئىشقا ەال ى ىچە قېشىم ا كەلدى: -ئۇ مې ى كئدىى 
م ۋ  ى خىيال كە تەدلىرغ ى كئككە قوىىۋەتكەن مۇڭ ىەدۋغشتە   اڭۋېقىپ ئولتۇدۇ، كېتىپسەن ۇ؟   

 نېمە ئى  بولدى؟ 
 ىېدغممەن  ە  ئاۋازىا. -جىتىۆ  ەشە، قالدىىممم ەاڭا بىر  ا  
ممم نېمە؟ ەەندە  بىر بەشتە ىاخشى ئوقۇالۇ ى ى  ماڭا  ماجىتى  ەشمكى ى قىمھغقتە؟ بمۇ خمۇىىى   

موللى ىمم  زابوىممدغن تەلىممۆ ئال ى ىممدەكال بىممر ئىمم  بولممدغ ۇ؟ ئەمىسممە ىېگىمم ە قې ممىى قولۇمممدغن 
شممۇندا  ىېگىمم ىچە ىې ىمممدغكى بمموش ئودۇنممدا كېلىممدغ انال ئىمم  بولسمما مانمما مەن تەىيممادى ممممم ئممۇ 

 ئولتۇدىى. 
 ممم كئىە، قالدغۆى ممم ىېدغممەن بېشىم ىمۇ كئتەدمەەتىن.   
 ممم كىمگە؟   
 … ممم دە ىمە ە  
ممم  ە!؟ دە ىمە؟ قالتىسقۇ ەەن؟ ئئمرغمدە تېخى بىمرەد قىھالما كمئز قىرغم مى ەمېلىپ باقمى مانمەن   

ىسى ا كئز ەېلىپى كۇكۇلىسى ا ئېسىلىپسمەن ۇ؟ ەمې ى  مۇنمداقمۇ ىەۋاتاتتى ى مانا ئەمدى ئەڭ نو 
 كادامەتلىرغ  بادلىقى ى بىلمە  ىەدو تىمەن.

مەن مىيىقىممدا كەلمە، قوىممۇ،ى ئۇنىڭ ما كئڭممەل ەمىرلىرغم ى تئكەشمكە باشمملىدغۆ. دغفماۇ بولسمما   
قىسمتۇدۇ، ئموۇ   ە لىرغم ى ئاڭلى اچى ىانچۇقىدغن بىر تال تاماكى ى ەمۇالۇدۇ، ئېلىمپى كالپۇكى ما

قاتتىق شودغ ى ىچە  ېكىپ ئولتۇدىى. ئۇنى  تاماكىسى ى  ېكىپ  -تۇتاشتۇدالاندغن كېيىنى قاتتىق 
بىمملەن تەڭ مې ىمم  ەممئزوممۇ ئاىاالالشممتى. دغفمماۇ ئاالھغممدغكى ئمماخىرقى تەتممەن ى  اۋاالمما  بولۇشممى

ەتكەندغن كېيىن ماڭا  ەلىۋېتىپى قولىدغكى تاماكا قالدۇقى ى ىەد ە تاشال،ى ئاىى ىدا بېسىپ ئئ ەدۋ
 قادا،:

ممم قەىسەد ئاىاشى كئڭلىڭ ى  ەشى ىپ تۇدۇ تىمەنى ئەمما بە  ئەنسمىرە، كەتمىگىمن. قولۇممدغن  
باشقا ئى  كەلمىسىمۇى بۇندا  ئىشالدنى جىق كئد ەنمەن! مې ى  ىېگى ىۆ بوىىچە قىلساڭالى  ېلى ۇ 

 دە ىمەكەنى ئاەماندغكى ئا  بولسىمۇ ىۇلۇ، ئاخخىسەن.
 ممم ئەمىسە قاندا  قىلسا  بوخد؟  
ممم كېلەدكى شەنبە كەنى دە ىمەنى  تۇالۇل ان كەنى بولىدۇى بىلىدغ انسەن؟ مانا  ۇدەەۇ كەلمدى   

ىېممگەن شممۇ. بىممھ ئۇنىمم  تۇالۇل ممان كممەنىگە ئاخ ىممدە تەىيممادلىق قىالىلممىى بىممر كاتتمما زغيمما ەۇ 
لى. شۇ  االدا ەمەن قىمھخد ئەڭ ىاخشمى ئۇىۇشتۇدۇ،ى دە ىمەنى  تۇالۇل ان كەنى ى ئئتكەزو، بېرەى
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كئدغدغ ان ەوۋالىدغن بىرنى تەىيادخ، كئڭلەڭ ى ئىھ اد قىل ىن. قىھخد ىېگەن د مانتىم  كېلىمدۇى 
 ئاشۇندا  قىلىدغ انال بولساڭى ئى   ەتتىى دە ىمە مې ى  بولدى ىە، ئوىلىساڭ بولىدۇ.

بەىغم ىمگە تاداشمقا باشملىدىى دغفات ىم  بىر تاتلىق ەەز ە مې ى  اىاجان ا  ئمدودو،ى  مادادغتى   
 مەەلىھىتى ماڭا ىاالدە  ىاققانىدى.

 −لسا ى ەاڭا ئاىرغۆ دە مىمتىۆ بمادىۋاۇممم دە مەۇ جې ىۆ ئاىاشى ئە ەد دە ىمەنى  كئڭلى ى ئۇت  
 ىېدغممەن ئۇنى  قولى ى  ى  ەىقىمدا،.

ەن  ەشمكەندە ئەەقاتمىسما  ممم تەكەللۇ، قىلما ئاىاشى ئىككىمىھ ىېگەن ەاۋاقداشى بېشمىڭ ا كم  
 قاندا  بولىدۇ؟ ىەدەى بولدى قاىتاىلى.

ئەنە شۇ كەندغن باشال، مې ى  كەنلىرغۆ دە ىمەنى  تۇالۇل ان كەنىگە تەىيمادلىق كمئدوش بىملەن   
 900ئالدغراش ئئتەشكە باشلىدى. ئئىدغن تېخى ئالدغ قى  ە تىال بۇ ئاىلىق تۇدمۇش  ۇلمۇ  ئە مەن 

مې ى  ئائىلە ئىقتىساىغم ى ئۇندا  ىاخشى ىە، كەتكىلمى بولمماىتتىى ىاىا  ىەەن  ۇل كەلگەنىدى. 
كېسممىلىگە  ىرغپتمماد بول ممان بولممۇ،ى ئىمم  قىاللممماىتتىى بىممھ  ەقەۇ ئانام ىمم  ىممازىا قەنمم  ئې ىممر 

بې ىمىھىغكى مېۋغلەدنى ەېتىشىى قىشتا ەې ىن كالىمىھنى  ەمەتى ى ەمەۇ زاۋۇتلىرغ ما ئئتكەزوشمى 
ى ا  ۇلى ا قاداشلىق ئىدۇ . بىھ ئەچ باخ بولمۇ،ى  موڭ ئىم ىۆ ئوتتمۇدا مەكتە متەى بىلەن تا قان ئازال

كىچى  ەىڭلىۆ باشالن ۇ تا ئوقۇىتتى. شمۇنداقتىمۇ ئانما  مې مى كىشمى ى  ىۇدتىمدا بوىمۇن قىسمىپ 
قالمىسۇن ىە،ى ئائىلە كىرغمى ى  تەڭدغن ىېرغمى ى ماڭا ئەۋەتىپ بېرەتتمى. شمۇڭا ئئزومممۇ  مۇل ى 

ىمەەن خەجلىگەنىمدغۆ. ئەممما بمۇ قېمتىۆ  800جلەىتتىۆى ئەۋەتكەن  ۇلدغن ئەمدى تېخمى تېجە، خە
 ىەەن ى دە ىمە ئە ەنال ئاتا، قوىدۇ . 000 ىخسىقلىق قىلما ى ئېشىپ قال ان 

ىەى قولۇمدغن تادتقانچە بازادالا ئېلىپ ماڭدى. ئۇنى   -بىر كەنى دغفاۇ ئالدغراش كىرغپ كەلدى   
تموخ ئئز ەدتىشمىۆ زۆدودكەن.  -كئڭلى ى ئېلى  ئە ەن ئاۋۋال ئئزوم ى ئاز ىېيىشىچەى دە ىمەنى  

ئۇ مې ى قاى ا  بازادىغكى ىاڭلىق كىيىۆ ىۇكانلىرغ ا ەئدە، كىمرىىى مەن كىيىم ىم  ئمئزغگە ەمە، 
ەېلىشتىن بۇدۇن با اەى ا كئز ىە ەدتە ال قودقۇ، كەتتىۆى ئاىەتتىكى بىر  ا ان ى  با اەى مې ى  

تۇدمۇش  ۇلۇمدغ مۇ قىممەۇ ئىدى. مەن ئاەتا بېرغپ دغفات ى   ېشىدغن تادتىپ ەمىرتقا بىر ئاىلىق 
 ئېلىپ  ىقتىۆ. 

 ۇل ى ئىسرا، قىلما  قاىتاىلى بولدى.  ممم ئاىاشى بۇ ىەدىغن مەن كىيىۆ ئېلىپ بوخلمى ۇىەكمەنى  
 دغفاۇ بۇ  ېپىمدغن ئا چىقال، قاى ا ال كەتتى:

ېرغشكەڭ بادمۇ ىو ؟ خىيالىڭدا دە ىمە ە كئىە، ىمەد ەن  ەقەۇ مەن ممم ەې ى  زاىى دە ىمە ە ئ  
بىمرخ ىە،  موت ى خاتمما ەموقىۋاتقان ئوخشاىسمەن؟ بىلىممپ قمو  ىاڭگمالى دە ىمممە ىېمگەن شممە ەد 
كئد ەن قىھى ئۇنى  ئە ەن ئئ ىرەۇ بولۇ، تىھغلىدغ انالد كەدمى ! شۇڭا مې ى  ىېگى ىمدە  قىلى 

 د ىن.قال ى ى ى ئئزوڭ ئوىلىشىپ كئ
ىېمىسىمۇ دە ىمە شۇندا   ىراىلىق تۇدەاى ئۇنىڭ ا » دغفات ى   ېپى مې ى ئوىالندۇدۇ، قوىدى:   

ىە! ئۇنى  ئەەمتىگە مەن كىچىم  بىمر ىېھغمدغن بمۇ  -كئز تاشال، ىەد ەنلەد ئەلۋەتتە كئ، بولىدۇ 
ېڭمى كىميىۆ ىاداتماەملىقىمۇ بىمر  ە،. بو تمۇى ى -ىەد ە ئوقۇشقا كەلگەنى ئۇنىم  مې مى ىمادغتى  

شۇخدنى «. ئالساممۇ ئاخ ى شە ەد بالىلىرغ ا ئوخشا، قېلىپ دە ىمە ە ىادا، قالسا  ئەجە  ئەمە  
ىەى دغفات ىمم  بىلىكىممدغن تادتىممپ كىمميىۆ ما ىھغ ى مما كىممرىغۆ. ئمماخىرى  -كالالمممدغن ئئتكممەزىو  

ەەن ى  ەتمەنلە  ىم 000دغفات ى  تاللىشى بىلەن بېشمىمدغن ئماىى ىم ىچە ىمېڭىال،ى ىانچۇقۇممدغكى 
 خەجلە، تە ەتتىۆ.

دە ىمە ە ەموۋالاۇ ئالىمدغ ان  ۇلمدغن ئاىرغلمدغۆ. دغفماۇ بمۇنى  ىئئزو  ىېڭى كىيىمگە ئېرغشتىميۇ  
 800ەېھغپ قالمدى بول ما ى بىمر ىۇكانمدغن دە ىمەنىم  بموىى بىملەن تەڭ كېلىمدغ ان قونچماق ى 

 ىەەنگە ەېتىۋغلىپ:
 ا ئۇتمۇ  تىملە، قىل مان ەموۋالا  بولسمۇنى دە ىمەنىم  ممم قەىسەد ئاىاشى بمۇ مې ىم  ئىشملىرغڭ  

تۇالۇل ان كەنىگە مۇشۇنى ەوۋالا قىل ىن. ئىشى ىمەنكىى ئۇ جەزمەن خۇشال بولىدۇ. قې ى تادتى ما  
ئالەى ممم ىە، قولۇم ا تۇتقۇزۇ، قوىدى. دغفاتقا نېمە ىېيىشمىم ى بىلەلمىمدغۆى ئەممما بەكمال خۇشمال 

القان قېرغ دغشىمدغ مۇ ىېقىن كئدونمەكتە ئىدى. مۇشۇندا  بىمر ىاقما بول انىدغۆ. كئزومگە ئۇ بىر تۇ
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ىۇدتتا مې ى  الېمىم ى شۇنچە ىەىمدغ ان بىرغ ىم  بول ى ىمدغن تولىممۇ ەمئىەندو  ۋە ئاەمتا بېرغمپ 
 ئۇنىڭ ا ئېسىلدغۆ  ەمدە:

 ممم دە مەۇ ئاىاشى بۇ ىاخشىلىقىڭ ى  ەد ىھ ئۇنتۇماىمەنى ممم ىېدغۆ.  
 تۇالۇل ان كەنىگە ئىككى كەنال قالدى. ئەتىگەن تېخى دغفاۇ:مانا دە ىمەنى    
ممم ئى   ەتتىى دە ىمەنى تۇالۇل مان كمەنىڭىھىە بىمر ە تامما  ىەىلمى ىە، مىڭبىمر جا ماىا مماقۇل   

كەلتەدىو . ىال ۇز كەلمە  تۇدمىسمۇن ىە، ىمېقىن ى ەمتى ئماىقىھنىمۇ بىلملە ئېلىۋېلىم  ىېمدغۆى ممم 
خەۋەدنى ئماڭال، بېشمىۆ كمئككە تاقاشمقاندە  بولمدىى ئەجرغم ىم  ىېگەن خەۋەدنى ىەتكەزىى. ئۇ 

مېۋغسى ى كئدغدغ ان  ماش كمېلە  ىە، قال انىمدى. ئەممما دغفات ىم  ئماخىرقى  ە لىمرى مې مى ىەنە 
 جىدىغيلەشتەدغۋەتتى.

ممم ئاىاش بۇ قېتىمقى تاما   ەممى ى بەلگىلەىدۇى شمۇڭا ئېسمىل ئاشمخانىدغن ئاىرغمخانما ئېلىمپى   
مەن بىمر ئاشمخانى ى  …ل ەەىلەدنى بۇىرغتاىلىى  ەممىسى ەې ى  بەختى  ئە ەن ئەمەەمۇ ەد خى

بىلىممەنى ممۇ ىتى بە  ىاخشمىى تمامىقىمۇ ئوخشماىدۇ. كە متە شمۇ ىەدىغمن ئمودۇن زاكما  قىلىممپ 
 قوىاىلى. 

ئەمممدى بىممر ىەدىغممن  ۇل ىمم  ئامممالى ى قىلمىسمما  بولمىممدىى ەاۋاقداشمملىرغمدغن ەممودغۋغدغۆى   
ن ئا  ئاخىرى بول ى ى ئە ەن  ۇل ىوقلىقى ى ئېيتتى. ئامال ىو ى ئئىگە تېلېفون قىلىشمقا  ەممەىلە

مەجبۇد بولدۇ . بەزى ەاۋاقداشلىرغم ى   ۇلى بماد  االمدا ئمئىى ى ئېسمىگە ئېلىپممۇ قوىمما ى  مۇلى 
 ىە، ئئىىگە تېلېفون قىلىمدغ ان خمۇىى ى  ەقەۇ ىاقتۇدمماىتتىۆى« ۋا ى جې ىۆ ئانا  » تە ىگەندە 

ھرغبمان ئماۋازى ېئەمدى مەنمۇ ئىالجسمىھلىقتىن تېلېفمون ى قولۇم ما ئالمدغۆى تۇدۇ كىمدغن ئانام ىم  م
 ئاڭالندى:

 ممم قەىسەدجان باخ ى قاندا  ئە ۋالى ؟ ىاخشى تۇدىۇڭمۇ؟  
 ۋاتامسەن؟ۇممم ىاخشى ئاناى ئئزوڭچۇ؟ ىاخشى تۇد  
 غمىھ.ممم خۇىاالا شەكرى باخ ى  ەممەىلەن تى چلىق كېتىپ باد  
ممم ئەمىسە ىاخشى ئاناى ممم ئەمدى  ۇل ى   ېپى ى قىلماقچى بولمدۇ ى ممم  ۇلمدغن ەمەل قىسمىلىپ   

قالممدغۆ ئانمماى ئالممدغ قى قېممتىۆ ئەۋەتممكەن  ۇل مما لممۇالەتتىن بىممر قممانچى ى ۋە باشممقا ماتېرغيممالالدنى 
 … ەېتىۋال انتىۆى شۇڭا ەىلەدنى ئازدا   ۇل ئەۋەتىپ بېرەمىكىن ىە،

ئانام ما  -قانداقالد ە بۇندا  ىال ان  ە  ى   ىقىپ كەتكى ى ى بىلمە  قالدغۆى ئاتما  ئاالھغمدغن  
 -ىال ان ئېيتىش ى بەكمۇ  اد ئاختتىۆى باشمقا ەاۋاقداشملىرغم ى   ە متە ئمادغال،ى تەدلمە  ىال مان 

انچى ئانىسى ى ئالدا،ى  ۇل ئەۋەتكمەز ى ى ى كئدغۋېرغمپى مانما مەنممۇ ىال م -ىاۋغداقالد بىلەن ئاتا 
 بولۇ، قا تىمەن ئەمەەمۇ؟

لىق بىلەن ەئزلەۋاتاتتىى مم  ۇلۇڭ تە ە، قال انمىتى؟ مېھرغبان ممم ۋا  جې ىۆ باخ ى ممم ئانا  ىەنىال  
كىشى ى  ىۇدتىدا ئىككى ىان ا قمادا، قالمما بماخ ى ئەۋەتىمپ بەد ەن  ۇل ما كىتما  ئال مان بولسماڭ 

ئئز جاىى ى تا قمان  مۇل بماخ ! مەن ەماڭا  ۇل ىم   بو تۇى ئىلىۆ ئئ ى ى  ئە ەن خەجلىگەن  ۇلى
 … ئامالى ى قىلىپ بېرە ى بىر كەن توختا، تۇدالىن  ە باخ  

ئانام ى  بىر ئې ىھ ەئزغدە بىر قېتىۆ بماخ  ىېيىشمى بىملەنى مې ىم  ئانام ما ىال مان  ە، قىلىمپ   
ىۆ بىمملەن تەڭ بمماىىقى قوى ممانلىقىۆ ىممەزوم ى شممەلپەدىە  قىھادتىممۋەتتى. لممېكىن دە ىمەنممى ئوىلىشمم

خىجىللىقىممۆ ەممەل بېسممىقىپى دە ىمممە ە ئېرغشىپلىۋالسمما ى ئانام مما  ەد ىممھ ىال ممان ەممئزلە،  ممۇل 
ئمئزوم ى بەزلەشمكە باشملىدغۆ. كە متە دغفماۇ بىملەن  ېلىقمى ئاشمخانىدغن  -ىېمەىمەنى ىە، ئمئز 

ىمۇ دغفاۇ ىې ىمدغن ىەەن  800ئودۇن زاكا  قىلىپ قوى ىلى بادىۇ ى زاكالەۇ  ۇلى ئە ەن تئلىگەن 
 ىقادىىى ىانچۇقۇمدا  ۇل ىو ى ئۇنى ئاۋادە قىلىۋەد ەنلىكىمدغن ىەد ە كىرغپ كەتمىدغۆى نېرغسمى 

 بولدۇ . 
زادغقىپ كەتكەن شەنبىمۇ ىېتىپ كەلدىى بە مەن خمۇىىى ئئزوم ىم  تۇالۇل مان كمەنى بول انمدە    

ئمئزومگە ئۇتمۇقالد تىملە،  -ۋە ئئز ىېڭى كىيىملەدنى كىيدغۆى ئەى ەككە نە چە ئون قېتىۆ قادغدغۆ 
ىاتاقتىن  ىقتىۆ. ئالدغ قى قېتىۆ ئانام ا  ۇل ىە، تېلېفون قىل ان بولساممۇى بانكا كادتام ا تېخىچە 

  ۇل كىرمىگەنىدىى شۇڭا قا  ەە ەدىە ىەنە ئئىگە تېلېفون قىلدغۆى ئانا :
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اڭا تېلېفمون قىلىممەنى خماتىرجە  ممم  ەشتىن كېيىن بانكى ا بادغمەن باخ ى  ۇل ى ەېلىۋېتىپال ەم  
 بول ىنى ممم ىېدى.  ەشتىن كېيىن ىېگەن  ە  ى ئاڭال،ى جۇىۇنۇ  ئئدلىدى:

 ممم ئاناى  ەشتىن كېيىن ىېمىگىنى بالدۇددا  ەېلىۋەۇى مەن داەتتى ال  ۇل ا ئېھتىياجلىق.  
غۆى بىمر  ماش ممم ئانا  ماقۇل بولمۇ، خوشالشمتۇ ى  ەشمكە ئەلگمەدو، ئاشمخانى ىمۇ ىېتىمپ كەلمد  

 بول انداى دغفاۇ توزىە  ىاەان ان دە ىمە بىلەن ئاىقىھنى باشال، كىرىى.
تۇالۇل ان كەنىڭىھ ە مۇبادە  بولسمۇن دە ىممە! ممم ىېمدغۆ مەن  اىاجانمدغن تىتمرە، تمۇدۇ،.  -

 دە ىمەمۇ بېشى ى ئە كى ىچە كەلە، تۇدۇ،:
 ەن دغفاۇ قىھخدنى ئولتۇدۇشقا تەكلىمپ ممم دە مەۇى ممم ىېدى.  ەممەىلەن ى  ئئدە تۇدالى ى ى كئد  

 قىلدى:
 ممم قې ى قىھخدى ئولتۇدالاچ  اداڭلىشاىلى.  

بىھ جاىلىشىپ ئولتۇدۇ، بىرەد  ىيالىدغن  ا  ئىچكە ەى تاماقالدمۇ تادتىلىپ بولدى. ئانا  بولسا 
ر قېمتىۆ ىەى ئمئىگە ىەنە بىم -تېخىچە تېلېفون قىلماىۋاتاتتىى مەن جىدىغيلىشمىپ ەمىرتقا  ىقمتىۆ 

 تېلېفون قىلدغۆ:
مم ۋە ى ئاناى بۇ نېمە قىل ى ى ؟ باخڭالد ئاچ قالسىمۇ كادغڭالد ىوقمۇ؟ تېخىچە  ۇل ەالمى ى ىڭالد   

 نېمىسى؟ مې ى ئالدغ ۇ ەى ەالماىمىھ ىە،  ە  ى ئو ۇ  قىلساڭالد بولمامدۇ؟ 
بەكمرە  جىدىغيلىشمىپ ئانا  مې ى  بۇ ىەدغجىدە خا ما بولمۇ، كەتكەنلىكىم مى بىلىمپى مەنمدغن   

 كەتتىى  ەمدە:
  ازغرخ ماڭدغۆ ئالتۇن باخ ى بانكى ا  ازغرخ بادغمەن!  …ممم ماناى مانا  

ۋەتتىۆ ۋە ئممئزوم ى ئوڭشممىۋال اندغن كېمميىنى ئاىرغمخانى مما ۇخوشمممۇ ىېمەەممتىن تېلېفممون ى قوىمم
خ ەزەل بىرەد ەائەتتە  كىرىغۆ. ئەەتەل ى  ىەزى  ەدخىل قودۇمىالد بىلەن كئدونمە  قال انىدىى ئا

بۇنى ىېيىشىپ تاما  ىېيىشتۇ . قودەاقمۇ توىمۇ، بىمر ىەد ە بېرغمپ قال انىمدىى شمۇندغال  -ئۇنى 
دغفاۇ ماڭا ئې ىھ ئېچىشقا ئىشادەتلىدى. مەن  ىيالەمدغكى مۇزخ، قال مان  ماى ى بىمر كئتەدوشمەمدە 

 ېلىقى قونچاق ى كئتىرغپ كىرىغۆ ۋە:ئىچىۋېتىپى ئاشخانا مۇخزغمەتچىسىگە تا ىال، بېرغپ قوى ان  
مم تۇالۇل ان كەنىڭىھنى ىەنە بىر قېتىۆ مۇبادەكلەىمەنى مم ىېگى ىمچە دە ىمەنى  قولى ا تۇتقۇزىۇ .   

 قونچا  ئۇنى  ئېتەكلىرغگە  اتما  قال انىدى. 
ە ىمەنى  ممم ۋ   قەىسىراخۇن! مم ئاىقىھ كئزلىرغ ى ماڭا مەنىلى  تىكىپ ەئزلەشكە باشلىدىى مم د  

تۇالۇل ان كەنىگە ئاخ ىدە تەىيادلىق قىلىپ كەتكى ىڭىھ ە قادغ انداى ئۇنىڭ ا ىېيەلمەىۋاتقمان بىمرەد 
  ېپىڭىھ بادمۇ نېمە؟

 دە ىمە ئاىقىھنى   ېپىدغن ئىھا تادتىپى ئۇنى  بېقى ى ى بوش  ىمدا، قوىدى.   
سىھى ئۇنى   ېپى ى ئەمدى ئاڭالىسىھ ممم ىېيەلمەىۋاتقان ىەمسىھ ئاىقىھ؟ قەىسەدنى بوش  االال، قا   

 تېخى! 
ىەى  -دغفات ى  بۇ  ېپى مې ى ئىلھامالندۇدۇش ى  ئۇەۇلى ئىدىى مەن ئاخىرى الەىمرەتكە كەلمدغۆ   

 قۇ ىقىدغكى قونچاققا  ەىرانلىق بىلەن قادا، ئولتۇدالان دە ىمە ە قادا، ئې ىھ ئا تىۆ:
ېيەلمەىۋاتقان ىەدە  ەئزلىرغۆ باد ئىدى. بە ەن ممم داە  دە ىمەى مې ى  ئۇزۇندغن بېرى ەىھ ە ى  

ئاخىرى بۇ  ۇدەەتكە ئېرغشتىۆى ەىھنى ىاخشى كئدغمەنى دە ىمە! قا انمدغن بېمرى بۇنمدا  بولمۇ، 
قممال ى ىم ى بىلمەىمممەنى ئەمممما  ەد ۋاقىمم  ەممىھنى ئمموىالىمەنى ممماقۇل كئدەممىڭىھ تەلىپىم ممى دەۇ 

 قىلماڭى بوخمدۇ؟
 غفاۇ ىەڭگىل  اۋا   الدىى ئاىقىھ بولسا:ەئزوم ى  تە ىشى بىلەن د  
داەتتى ال  ېپىڭىھ بادكەن ئەمەەمۇى قەىسەد! دە ىمە بە ەن ئئز ىچە بىر تۇالۇل ان  …ممم  اھى  اھ  

 ىەى ممم ىېدى كەلە، تۇدۇ،.  -كەن ئئتكەزغدغ ان بولدى 
« ماقۇل » ھغدغن  ەممەىلەن دە ىمەنى  ئاالھغ ا تەلمەدو، قاداشتۇ ى مەن بولسا  دە ىمەنى  ئاال  

 د قىلىۋاتاتتىۆ. ىىېگەن جاۋاب ى   ىقىشى ى بەكمۇ ئەم
ممم ەوۋالىڭىھالا كئ، دە مەۇ قەىسەدى ئەمما كېيى كى  ە لىرغڭىھ مې ى بەكال  اڭگىرغتىپ قوىدىى   

ەىھنى بۇندا   ە لەدنى قىالد ىە، ئوىلىما تىكەنمەنى ئئز كئڭلىڭىھنى ماڭا بەد ى ىڭىھ ە دە مەۇى 
 ى كە ەدوڭى مەندە ەىھ ئوىلى اندە  ئۇندا  قەل  ىمو . بە مەنكى بمۇ زغيما ەت ى مې ىم  ئەمما مې
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تۇالۇل ان كەنە  ئە ەنى ەاۋاقداشالدنى  ئاىىغي ى ما ىى ىلىشمى ئە مەن ئەمە ى مې ىم  كئڭلمەم ى 
ئۇتۇش ئە ەن ئۇىۇشتۇدالان بولسىڭىھ بەكال خاتالىشىپسىھ!  ەنكى مەن بۇنچە كئ،  مۇل ى ئىسمرا، 

 -ئانىمىھنىم  قمان  -ىشىڭىھ ە ئەدزغمەىمەن. ئۇنى  ئەەتىگە  ازغر خەجلەۋاتقى ىمىمھ ئاتما قىلىۋېت
تەد بەىغلىگە كەلگەن  ۇل. مې ىڭچە بولساى مې ى ئەمە ى ىەل ئاشۇ بىھ ئە ەن شامدە  كئىىۋاتقان 

 ئانىڭىھنى ئوىالڭ! -جا اكەش ئاتا 
 كېيىنى دغفاتقا قادا،:ىانە قىلىپ بول اندغن  -دە ىمە  ەدبىر ەئزنى ىانىمۇ   
ممممم دغفمماۇى ئئتكەنممدە ماڭمما بۇنممدا  ئودۇنالشتۇدۇشمم ى  بممادلىقى ى ىېمىگەنتىڭىھالممۇ؟ ەممىھنى بىممر   

ىۇدتلۇقۇمكەنى بىمر ۋا  الىھانمى مەن بىملەن ىېيىشمكە كمئڭلى تمادتىپتۇ ىە، ئوىلىسما ى قەىسمەدنى 
دى ەممىھمۇ بۇنممدغن كېمميىن بۇنممدا   ىقىمممداد قىلىممۋەتكى ىڭىھ تممازا قامالشمممىدغمۇ قانممدا ؟ قەىسممە

باشقىالدنى   ال ان ىېپى ا ئۇنچە ئالدغرا، ئۇەسۇل ئوى ىماڭى كە ەدوڭالد! ممم ىېگى ىچە قولىدغكى 
 قونچاق ى بىر ىاققا تاشال، ەىرتقا ىە ەدىىى ئۇنى  ئادقىسىدغن ئاىقىھمۇ:

 ممم دە ىمە توختاى توختا ىەىمەن! ممم ىە، ئە ىشىپ  ىقىپ كەتتى.  
ۇمدا قاققان قوزۇقتە  ئولتمۇدۇ، قالمدغۆى دغفماتمۇ ىەدنىم  تېگىمدغن ماڭما قمادا، ئەنسمىھ ئئز ئودن  

ئولتۇداتتى. دە ىمەنى  بۇ قەىەد ەئزمەنلىكى ى ئوىلىما تىكەنمەنى ئۇنى  مې ى دەۇ قىلىۋېتىشمىگە 
ى مان قىلچە ئىدغيە تەىيادلىقىۆ بولمى ا قاى ئولتۇدالمان جاىىممدا ئولتمۇدۇ ال قالمدغۆ. ئەنسمىھ جىرغڭل

تېلېفون ئاۋازغدغن  ئ ە، كەتتىۆى  ەقىچان ئانا   مۇل ى ەمېلىۋەتتىۆ ىە، تېلېفمون قىلمدىى ىە، 
ىاشلىق ئى ىم ى  ئېسەىە، ىى لى ان ئاۋازى ئاڭالندىى نېمە ئىم   89ئوىال، تېلېفون ى ئېلىشىم اى 

 بول انلىقى ى بىلەلمە  ئالدغرا، ەودغدغۆ:
 ئەز ەدى ىى الۋەدمە   ە، قىلساڭچۇ؟  …ىە ؟ ۋە ى ۋە ممم نېمە ئى  بولدىى بۇنچە ىى لى ۇ  
بوالۇلمۇ،  ىقىۋاتماتتىى ممم  مۇل ىەۋېرغمپ  -ممم  ۇل ا توىە ئەمدىى ممم ئى ىم ى  ئاۋازى بوالۇلمۇ،   

 ە! ئانما  ەماڭا …  ە… ئانام ى بىھىغن ئاىرغدغ ! بىلەمسەن ئاكاى ئانامدغن ئاىرغلىپ قالدۇ !  ە
… وخۇخدنى ئەدزغ ى ما ەمېتىپى ئالمدغرا ال بانكى ما كەتمكەن. ىولمدا ۇل جاىالىمەن ىە، ئئىدغكى ت

ئانا  ئۇ بىھنى تاشال، كېتىپ قالدىى ئاڭالۋاتامسەن؟ ئانا  ەې ى ىە، … ىولدا ماشى ا ەوقۇ،ى ئانا 
 …  ە …ئەمدى قاندا  قىلىمىھ ئاكا؟  ە …كەلمەەكە كەتتى. بىھ قادا ىېتىۆ بولۇ، قالدۇ ى ئەمدى

ڭ ۇلىشمىپ بېشمىۆ قېيىمپ كەتتمىى  اناقلىرغممدغن نماىامەۇ ىاشملىرى ەمەلدە  كئز ئالمدغۆ قادا 
قۇىۇختتى. ئاەمان ئئدولە،ى خۇىىى ىەلكەمگە  ەشمكەندە  تى المما  قالمدغۆى بماىىقى  ە لەدنىم  
ىال ان بولۇ، قېلىشى ى تىلىگەندە  قۇلىقىم ى  ى  ئېتىۋالدغۆ. قەل  ئېكرانىمدا ەوىۇ، ىېيىشكىمۇ 

غ ان توخۇخدنى ئېلىشمى ا ەمېتىپى قمودۇقالد قا الشمقا باشملى ان تىتمرە  قمولللىرى كئڭلى ئۇنىماىد
بىلەن ئازالى ە  ۇل ى خېرغدادنى  قولىدغن قودۇنۇ، ئال ان بىچادە ئانا  ۋە مەندە  قادا ىەز بالىسمى 
ۇ ئە ەن ىاشى انى قادا ىەز بالىسى ئە ەن ىۇنيانى   ېچبىر دا ىتى ى كئدمىگەنى ئاخىرغدا ىەنە ئاش

قادا ىەز بالىسى ئە ەن ئئز جې ىدغن ئاىرغل انى قىپقىھغل قان ا مىلى ىپ ىاتسىمۇى قولىدغكى ىەدە  
 مۇل ى ەمىقىمدغ ى ىچەى ممۇخىىملىقى  ىقىمپ «  ۇنا كماد »  ادغسى ا ئاتما، ئەۋەتمەكچمى بول مان 

 تۇدالان نۇدەىھ كئزلىرغ ى بىر نۇقتى ا تىكىپ:
مم ىە، بۇ ئالەمدغن مەڭگمە ە كەتمكەن كئىەمچمان ئانما  ئاىمان ممم ەاڭا ئاجىھ تې ىۆ تەەەىىۇ ى م  

 -لەخممتە قممان بولممدىى بوالممۇزۇ  ئېچىشممتىى قىلمىمم   -بولممدى.  ۇشمماىماندغن ىممەدغكىۆ لەخممتە 
 ئەتمىشلىرغۆ ۋغجدانىم ى شۇ قەىەد ئازابالۋاتاتتىى بېشىم ى قاماللى ى ىمچە  ئڭرە، ىى لىۋەتتىۆ:

ۇل خزغمۆ ئەمە ى باخڭ ما خزغممى ەمەن! ئۇنمدا  قىلمما ئانماى مې مى ممم ئاناىجې ىۆ ئانا! باخڭ ا  م  
ىە، تېلېفمون قىل ى ما! « بماخ  » بۇندا  ئئمەدلە  ىاالدا قوىمى ىنى كئزوڭ ى ئا قى ما ئانماى ماڭما 

ئەمدى مەندغن ئئمەدۋاىەۇ ئاىرغلدغڭمۇ؟ بەتخەر باخ   ۇل ىېمىسۇن ىە، كېتىمپ قالمدغڭمۇ؟ ىما ى 
ەممەن ئاىرغلمىممدغ ى ەمې ى بممۇ ىۇنيمماىغن مەن ئاىرغممدغۆى ئممئزو  ەممې ى ەممەن كەتمىممدغ ى  …ىما 

 … ەقىقىي قاتىل  …ئەزدائىل ى  بوەۇالىسى ا باشلىدغۆى مەن ەې ى  قاتىلى  ئانا! مەن قاتىل 
 

 (8009: مەدىەمگەل تۇدەۇن ەابا ىي ) رىمۇ ەددغ
 (8009)دەۇنتوختىما ىرە  تۇكوددېكتودى:                                             
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  (8009تەدكچىدغن ئۇى ۇد ىالشتۇدالۇ ى: مەدىەمگەل تۇدەۇن ەابا ىي)

ىىللىرغ ىممم  باشممملىرىى ەممموۋې   –8550
تەڭ ئىتتىپاقى ىمممم   اد ىلى ىشممممى بىمممملەن 

تممەدكىيەىە تممەد  ىۇنياەممى ا مۇناەممىۋەتلى  
تممەد   بول ممانتەتقىقاتالدنىمم  بىممر قىسمممى 
ىەۋد ە قەىە  ىاەتانلىرى تەتقىقاتى ىېڭى بىر 

قوىممممدى. تمممممەد  ىاەمممممتانلىرى  ەققىمممممدە 
ما ىستىرلىق ۋە ى كتودلۇ  ئىلمىي ماقالىلىرى 

ى  ەد قاىسممممى تممممەدلەد بمممموىىچە ىممممپىېھغل
 ى كتمود ىر كېسسمودى ) تەتقىقاتالد باشالندى.

كىكممممرەۇ تممممەدكمەن باشممممچىلىقىدا نەشممممىر 
تمممممممەد  ىاەمممممممتانلىرغ ى   »قىلى  مممممممان 

تەدجىممە ى تەدكىيە تەدكچسمىگە لىشىوتەكشەد
ى ئاتما تمەد  « ۋە نەشىر قىلى ىشمى قىلى ىشى

كەلتەد باشقۇدۇش مەدكىھى تەدغپىدغن نەشمىر 
 تەد  ئودتا  ئەىەبىياتى تىھغسمى »قىلى  ان 

لۇ  ماقالىلىرغگە ى كتودۋە ما ىستىرلىق ۋە « 
ئۇى ۇد خەلق ىاەتانلىرى  ەققىمدغكى  (قاداڭ.

تەتقىقمماتالد بۇنممدغن بممۇدۇن ئېلىممپ بېممرغلى  
ن بىممر ۋاقىتتمماى ىۇقىرغممدا تىل مما ئال ممان بىمملە

تەتقىقمماۇ مۇ ىتىممدا كئدونەدلىمم  نەتىجىمملەد 
 بادلىققا كەلدى. 

تەدكىيەىە ئېلىپ بېرغل مان ئۇى مۇد خەلمق 
ىاەممتانى ا «  ئوالممۇز قاالممان )»ىاەممتانلىرى 

ئوخشاش قەىغمكى ىاەتانالد بۇنى  ەىرتىدا( 
 وەۇللۇ  ئىلمىي تەتقىقاتالد مول  ەققىدغكى 

 غكىچە: تئۋەند

( Emel Esinتەتقىقمماتچى ئەمەل ئەەممىن )
«  تممممممەد  كەلتممممممەدى »ىىلممممممى  – 8592

«  نازغۆ ىاەتانى »ەانىدا  – 90ژۇدنىلى ى  
بمۇ ناملىق ماقالىسى ى ئېالن قىلدى. بۇ ماقالە 

ئۇى ممۇد خەلممق ئې ىممھ ئەىەبىيمماتى ەمما ەىە  
 ەققىدە تمەدكىيەىە ئېلىمپ بېرغل مان تمۇنجى 

 لى ىدۇ. ېساب لمىي تەتقىقاۇ بولۇ، ىئ
 Reşit Rahmatıتمى ئماداۇ )ەدەشى  دا م

Arat  شممممەد  تەدكچىسممممى ىازممممما  »(نىمممم
ناملىق كىتابى ئوەمان كىكرى «  )مەتىن(لىرى
( Osman Fikri Sertkayaەممممەدتكاىا )

ىىلممممممى نەشممممممىر ە  –8529تەدغپىممممممدغن 
تممما ئۇى مممۇد خەلمممق بتەىيادخن مممان. بمممۇ كىتا

نىمم  بىممر «  ىممن تئمممەد بمماتۇد »ىاەممتانى 
 Şim Tömürشىۆ تئممەد بماتۇد ) »غيانتى ۋاد

Batur)  »نامى بىلەن ئېالن قىلى  ان . 
ىىلمى  – 8525( İsa Özkanئىسا ئئزكمان )

نممماملىق «  ئابمممدۇدا مان خمممان ىاەمممتانى »
 »تمممما ئمممماۋۋال ب ىقادالممممان. كىتا  ىكىتمممماب

نىممممم  « ئابمممممدۇدا مان خمممممان ىاەمممممتانى
شمممەكىللەنگەن ىېمممرى خممموتەن شمممە رغ ى  

ى تونۇشمتۇدالاندغن كېميىنى ئومۇمىي ئە ۋالى 
ۋە  ىى ئۇەمملۇبىى شممەكلىىاەممتان ى  مەزمممۇن

تە لىل تەزولىشى   موتىتىل ئاخ ىدغلىكى ۋە 
ا ىاەممممتان ى  ئەەمممملى تممممان. كىتاب  ممممقىلى

ەمممىى تمممەدكچە ەرانسكرغپسىيىىازمىسمممى ى  ت
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تەدجىمىسمى بېمرغلگەن. ئەەمەدنى  ۋەقەلىمم  
 Stithتە لىلىممممممدە ەممممممىتىن ەومسممممممون )

Thompson  خەلممق ئەىەبىياتى ىمم   »( نىمم
 Motif Indes of Folk) ئى دېكىسمى  موتىم

Literature)  »ئەەىرغدغكى ئۇەمۇلالد  ناملىق
 قوللى ىل ان. 

(ى Alimcan Iayetئالىمجممان ئى ممماىەۇ )
ر كېسسودى ى كتمود كىكمرەۇ ىىىلى   – 8558

(نىمممممم  Fikret Türkmenتممممممەدكمەن )
 ەمراجممممان  – ئدغلقمممما  »ىېتەكچىلىكىممممدە 

«  ەممتىدە ەېلىشممتۇدما تەتقىقمماۇىاەممتانى ئە
  ىما ىسمممتىرلىق ئىلمىمممي ماقالىسمممى ىېمممگەن

«   ەمراجمان – ئدغلقما  »ان. ماقالىمدە ازالمى
ىاەممتانى ى  ئوخشمماش بولمى ممان ئممالتە خىممل 

ى تەزولىشمممى موتىمم ى ۋەقەلىكمممىۋادغيممانتىى 
خمما   ۋەقەلىكممكەىاەممتاندغكى شممېئىرخدنى  

 الدشمممممى ۋە د لمممممى قاتمممممادلىقىئودۇنالشتۇدۇل
 ان. بممۇ ماقالىممدە بىممر ئۇى ممۇد ۇلشممتۇدەېلى

ىاەممتانى ۋە بممۇ ىاەممتان ى  باشممقا تممەدكىي 
خەلقمملەد ئادغسممىدغكى ۋادغيممانتلىرى ئەەممتىدە 

 قىلىممم تەتقىمممق  ۇ،ئممموىلى ى ى ەېلىشمممتۇد
ئممادقىلىقى ىاەممتان ى  ئومممۇمىي مەزمممۇنى ى 

 ان. ئېرغشكەن مەلۇمماۇ ۋە غلئوتتۇدغ ا  ىقاد
لمىمي تەتقىقماۇ ماتېرغيالالدالا قادغ انداى بمۇ ئى

ەمى نەزەدغيە ولكلودئئزغگە مۇجەەسەملىگەن ك
 ۋە ۋە ئۇەمممممۇللىرى نۇقتىسمممممىدغن تمممممۇنجى

 دۇ.  ىلى ېسابقىممەتلى  تەتقىقاۇ 
ىىلممممى ىەنە  –8559ئالىمجمممان ئى ممماىەۇ 

 ىر كېسسممودى ى كتممود كىكممرەۇ تەدكمەن ىمم  
ئۇى مۇد خەلمق ىاەمتانلىرى  »ىېتەكچىلىكىدە 

ق بىر ى كتودلمۇ  ناملى«  ئەەتىدە تەتقىقاتالد
 »ئىلمىمممي ماقالىسمممى ىازالمممان. بمممۇ ماقمممالە 

ممممۇقەىىغمەى ئۇى مممۇد خەلمممق ىاەمممتانلىرغ ا 
لىلەدى ىاەممممتانالدنى  ىتوالرغسممممىدغكى مەەمممم

 موتىممم تە لىلمممىى ىاەمممتانالدنى   ۋەقەلىممم 
د ۋە ى ىاەتانالدىا بېرغلگەن شمېئىرختەزولىشى

ىغمممن «  ممممۇ ىۆ مەزممممۇنالدىاەمممتانالدىغكى 
ىن تەدكىممم  تا قمممان. تئلەكئىبممادەۇ بەش بممم

 بولمى ممان ئوخشمماشماقالىممدە ئۇى ۇدخدنىمم  
شممېئىر ۋە ى موتىم ئمالتە ىاەمتانى ۋەقەلىمم ى 

پى بممۇ  ىممتىممپ جە ەتلەدىغممن تەتقىممق قىلى
ىاەممممتانالدنى  ئودتمممما  ئاخ ىممممدغلىكلىرى 

گەنى ىەنە بىر قىممەتلى  تەدغپمىى لكئدەىتى
بىلەنمۇ ەېلىشمتۇدۇل ان.  ئاناى لو ىاەتانلىرى

خەلممممق مممممۇ ەببەۇ ىاەممممتانلىرى  ئۇى ممممۇد
تەتقىقمماتى ى  وڭقۇدخشممتۇدالان بممۇ ئەەممەدى 
ئۇى ممۇد خەلممق ئې ىممھ ئەىەبىيمماتىى بولۇ مممۇ 
دا خەلق ىاەتانلىرى تەتقىقاتىدا ممۇ ىۆ ئودۇنم

 دۇ. تۇدغ
ىىلمى  –8550( Nerin köseنەدغن كئەمە )

 – 099ژۇدنىلى ىممم  «  تمممەد  كەلتمممەدى »
لىق نممام«  قىھغممل  ەلممە  ىاەممتانى »ەممانىدا 

 – 8528ماقالىسى ى ئېالن قىل ان. ماقالىمدەى 
ىىلممى شممى جاڭ خەلممق نەشممرغياتى تەدغپىممدغن 

ئۇى مۇد خەلمق  »ئەدومچىدە نەشىر قىلى  مان 
ناملىق كىتابتىن ئېلى  ان بۇ «  8ىاەتانلىرى 

ىاەتان  ەققىدە ئومۇمىيەزلە  تەتقىقاۇ ئېلىپ 
 بېرغل ان. 
ىىلىى ئالىمجمان ئى اىەت ىم   – 8555بىھ 

 ىن تئمەد بماتۇد ىاەمتانى  »ىېتەكچىلىكىدە 
ىېمممگەن «   ەققىمممدە ەېلىشمممتۇدما تەتقىقممماۇ

تېمىدا ما ىستىرلىق ئىلمىي ماقالىسى ىازىۇ . 
بۇ ئەمگە  مۇقەىىغمە ۋە ئۇنىڭدغن باشقا تئۇ 

: ئلمەمىدغن تەدكى  تا قمان. بىرغ چمى بئلەمب
 ى   ىن تئمەد باتۇد ىاەتانى ى  ۋادغيانتلىرغ

تە لىلمممممى   ۋەقەلىممممم ۋە  دلىشمممممىۇەېلىشت
 موتىمممم : ئەەمممەدىغكى ئلممممەمىئىككى چمممى ب
: ئلممممەمىتە لىممممل  ئممممە ى چى ب ەققىممممدە 

تە لىمممل   خد  ەققىمممدەئەەمممەدىغكى شمممېئىر
: ئەەمممەد توالرغسمممىدغكى ئلمممەمىتمممئتى چى ب
ى  ىممن تئمممەد ئلەمىممدەبىرغ چممى ب .مەەمملىلەد

بممماتۇد ىاەمممتانى ى  ىەتمممتە ۋادغيمممانتى ئمممون 
ۋەقەلىمم   ىانبمموىىچە ەېلىشمتۇدۇل  ۋەقەلىم 

تەزولىشممممىدغكى ئودتمممماقلىقالد ۋە  ەدقمممملەد 
ۋە  ەدقلەدنىمم   قئوخشاشمملىكئدەممىتىلگەن. 

ەمممممەۋەبى ئەەمممممتىدە ئىمممممھىەنگەنى زۆدود 
تېپىل انمممدا ئانمممماى لو خەلممممق ىاەممممتانى ى  

ئاخ ىممممممدغلىكلىرى بىلەنمممممممۇ  ۋەقەلىمممممم 
ى  ەتمەن ئلەمىدەەېلىشتۇدۇل ان. ئىككى چى ب

 ۋەقەلىممم ئممون لىرى فغ ىمم  مممموتىۋادغيانتالد
ىائىرغسىدە تەدتىپ بوىىچە تە لىل قىلى  مان 
ۋە ئانمممممماى لوىا كەڭ تادقال ممممممان خەلممممممق 

بىلەن ەېلىشتۇدۇل ان.  ىىاەتانلىرى ۋەقەلىك
ىاەتانىدغكى بىر قانچە «   ىن تئمەد باتۇد »

   ەقەۇ تەد  ىۇنياەى خەلق ئەىەبىياتى موتى
ىەنە ئالتمما   ىبىلەنممال  ەكلى ىممپ قالماەممتىن

 مەنسممۇ،ىسممى ۋە شممامان ىغ ى مما تىلممى ئائىل
كەڭ غمۇ دمىللەتلەدنىممم  خەلمممق ئەىەبىياتىممم
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تادقال انلىقى مىسالالد ئادقىلىق كئدەىتىلگەن. 
نى  ى ىاەممممممتانالدئلەمىممممممدەئممممممە ى چى ب

 ۋەقەلىممم دغكى شممېئىرخد ئممون لىرغممۋادغيانت
 بممموىىچە ئوخشمممىمى ان ئۇەمممۇلالدىا تەتقىمممق

  ۋە كئدونەش دنى  ۋادغيانقىلى  ان. شېئىرخ
بممممموىىچە ئودۇنالشتۇدۇلۇشمممممى ۋە ئۇنىممممم  
ەمەۋەبلىرىى بوالمۇ  ئمئلچىمىى مىسمرا ەمانىى 

گە ئوخشمممماش رغلىىلدېممممتىۆى قمممما ىيە شممممەك
ئاخ ىممدغلىكلىرى  ەققىممدە توختال ممان. ىەنە 
شممېئىرخدنى ئەەممەدنى  قاىسممى ۋەقەلىكىممدە 

 باىممان قىلى  ممانلىقىقانچىلىمم   نىمم كىملەد
توالرغسمممممىدغكى تە لىللەدممممممۇ بېمممممرغلگەن. 

ى تەتقىقاۇ ئېلىپ بېرغل مان ئلەمىدەى چى بتئت
بمۇ ئەەمەدنى  ژانىمرىى مەنبەەمىى ىېھغل مان 

ۋە ماكان  ەققىدغكى ئومۇمىي قاداشالد  ۋاقىتى
ئوتتۇدغ ا قوىۇلۇش بىلەن بىر ەى ئەەەدىغكى 

جمما   –سمملەدى ئمماىە  ۋە ىەد ىتممادغخىي شەخ
 الد تەتقىق قىلى  ان. تىپ  ەدخىل ىناملىرى

كىكمرەۇ  ى كتموددى وسسئۇەتازغمىھ  ىر كې
ۋە تەدەققىي قىلمدۇدالان تەدكمەن تەىيادلى ان 

ۋە  شمممىەكشەدولىتتمممەدكىي ىاەمممتانالدنى   »
 تممەدكچىگە تەدجىمممە قىلى ىشممىى تممادقىلى 

ىاى ئەل ئىچىمممممگە « ئە مممممۋالى تەتقىقممممماتى
تادقال ممان بىممر قممانچە جىلىممد ئۇى ممۇد خەلممق 

 تەتقىقممماۇىاەمممتانى كئدەمممىتىلگەن. بمممۇ ز د 
  كېيى كى ىېرغمىدا  ئكمەمەۇ ىىىلى  –8559

تەدغپىممدغن قوبممۇل قىلى ممدى ۋە ىۆلەتلىممم  
 ىالن تەشمكىالتى تەەمتىقلى ان تمەد قاتادغ ما 

ىىلىممدغن  – 8559كىر ەزولممدى. بممۇ ەمما ەىە 
 »ى « ئالتمممما  ىاەممممتانلىرى »تىبممممادەن ېئ

)ئومممممممممۇمىي «  تممممممممەدكىي ىاەممممممممتانالد
ئاخ ىدغلىكلىرىى شەكلىى شېئىر تەتقىقاتى(ى 

جەنۇبىمممممدغكى  ينىممممم  شمممممەدقىئاناى لو »
ئوخشمممماش  المممما « مممممۇ ەببەۇ ىاەممممتانلىرى

قىممەتلىمم  ئەەممەدلەدنى  ىېھغلىشممى بىمملەن 
ئۇى ۇد خەلمق  »ئالىمجان ئى اىەت ى   ىبىر ە

نمماملىق ئەەممىرغمۇ مەىممدان ا «  8ىاەممتانلىرى 
ەېي   »ى « زۇ ۇ ۇن »كەلدى. بۇ ئەەەد ە 

قىھغمل  »ى « ئابدۇدا مان الوجا »ى « نو ى

الېرغم   »ى «  ىن تئمەد بماتۇد » ى«  ەلە 
 »ى « زۆ ممممرە –تمممما ىر  »ى « ەممممەنە  –

 قەمەدشماھ ۋە شەمسمى جانمان »ى « ەەنۇبەد
قاتمادلىق ئمون «   ەمراجان – ئدغلقا  »ى «

ئۇى ۇد خەلمق ىاەمتانى ى  ئەەملى ئۇى مۇد ە 
 ۋە تەدكچە تەدجىمىسى بېرغلگەن.  تېكىستى

ئۇى ممۇد خەلمممق ىاەممتانلىرى  ەققىمممدغكى 
 ىە ئېلىمممپ بېرغل مممان تەتقىقممماتالدتەدكىيىمممد
انمم  ئالىمجممان ئى اىەت ىمم  ى كتودبولۇ مممۇ 

تممممەدكىي ىاەممممتانالدنى   » تەتقىقمممماتلىرىى
ۋە تمممممەدكچىگە تەدجىممممممە  شمممممىەكشەدولىت

 ىا« ئە ۋالى تەتقىقماتى قىلى ىشىى تادقىلى 
 ز د ئە مىيەتكە ئىگە. 

ىۇقىرغممدا ئۇى ممۇد خەلممق ىاەممتانلىرغدغن 
قۇىمماشى ئمما  ۋە كممئكتە  » تەدكىمم  تا قممان

ىېيەلىگمەىە  «  ىۇلتۇزى ىەدىە تاش ۋە ىېڭىمھ
كىشممى ى جەلىممپ قىلىممدغ ان ىېڭممى تەتقىقمماۇ 

 نۇدالمۇنۋە   ىم ەا ەەىدەى ئوالمۇز نەۋدغلىرغ
تەتقىقاتچىالدنىممممممم  ئىلمىمممممممي  ەتمممممممئەل 

ئەمگەكلىمممرىى ئىھىغ ىشممملىرغدغن قىسمممقىچە 
مەلۇماۇ بېرغلدى. ئۇى مۇد خەلمق ىاەمتانلىرى 

 داى  ئوتتۇدغلىرغممممئەەممممىرن –85 ە ەققىممممد
نۇقتىلىممممق باشممممالن ان تەتقىقمممماۇ تممممادغخى 

تونۇشممممممتۇدۇلدى.  ەممىمىممممممھ ە مەلممممممۇ  
بول ى ىممدە ى بىممر مىللەت ىمم  ئىجتىمممائىيى 
ى مەىەنىممي ۋە ئەىەبىممي مەۋجۇتلۇقى ىمم  بىممر

 لىرىخەلممممممق ىاەممممممتانى  ېسممممممابلى ىدغ ان
رىى كىشممى ى جەزبىمممداد بىممر مەنممما ىشممېئىرل

ن . شمممممۇڭا ىاەمممممتاىدۇئمممممالىمىگە باشمممممال
 « ىاەمتان ئمالەمى » غمدەتەتقىقاتچىلىرى بەز

نىمم   « مىەىاەممتان ئممال ». ئىشمملىتىدۇىە، 
ەممممممىرلىرى تممممممە ىمە ى جەزبىممممممدادلىقى 

 !ىوقالماەتۇد
ئۇى مممۇد خەلمممق ىاەمممتانلىرى ۋە  » مەنمممبە:

ى ئمابلىكىۆ « ىاەتانچىلق  ەققىمدە تەتقىقماۇ
ىىلىى كانيىلماز نەشرغياتىى  – 8080مەمەۇى 

 بەۇ – 00
ى ۋە كوددېكتودى: د زغھاجى ئىما  مۇ ەددغر

(8002) 
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 (8002) خەلچىئا  ئىسھا 

 
نماملىق  وۋېسمتى ى  « بۇالما  ئاقسما » ممۇ ەممەى باالراشم ى  قىسقىچە مەزمۇنى: بمۇ ماقالىمدە  

مەزممۇن ۋە تېمما ئاخ ىممدغلىكىى بەىغئىمي قۇدۇلمىسممىى ئىپماىغلەش ئۇەممۇلى قاتمادلىق جە ەتمملەدىە 
 ىدۇ. مۇخ ىھە قىلى 

 ئا قۇ لۇ  ەئزلەد: مۇ ەممەى باالراشى ئاقسا  بۇالاى بەىغئىيلى .
  

كەنممدغن كممەنگە ىەكسممىلىۋاتقان بە ممەنكى 
زامممان ئۇى ممۇد  ممر زا ئىجمماىغيىتى جەدىانىممداى 
نۇدالۇنلى مممان ئېسمممىل ئەەمممەدلەد ئەزلەكسمممىھ 
مەىدان ا كېلىپ ئۇى ۇد ئەىەبىياۇ بوەتانلىقى ى 

 ە   خۇشممممپۇدا   ممممەللەد بىمممملەن بېھغممممدى.
شممممۇنىڭدە ى تېمىسممممى ى  كەڭرغلىكلىكممممىى 
مەزمۇنى ىمممم   وڭقۇدلۇقلممممۇقىى ئىجمممماىغيەۇ 
ئۇەلۇبى ى  ئئز ىچىلىكلىكى بىلەن ىېڭى ىەۋد 
ئۇى ممۇد ئەىەبىيمماتى ى ىەنىمممۇ ىممۇقىرى بالممدا  
ەەۋغيە ە كئتەد ەن ئاز ەماندغكى ئەەمەدلەدمۇ 
مەىمممدان ا كەلمممدى. بمممۇ خىلمممدغكى ئەەمممەدلەد 

ۇلىدغن  القىمپى ىەۋد بېكى مە ئىجاىغيەۇ ئۇەم
ئېقىمى ا ماەلىشىپى ئەنئەنىۋى خەلمق د  ى مى 
مەدكەز قىل ان ئاەاەمتا ئۇى مۇد ئەىەبىياتى ىم  
ىۇنياۋغلىشى  ئىشىكى ى ئېچىپ بەدىى. ئئزغگە 
خا  ئۇەلۇ  ىاداتقان ئىھىغ ى  د  ى ا بما ى 

 وەممۇللۇ ى مەەممئۇلىيەتچان ىممازالۇ ى  –مممول 
سما  بۇالما ئاق» مۇ ەممەۇ ئوەمان باالراشم ى  

 -8522 نمماملىق  وۋېسممتى )تممادغۆ ژۇدنىلممى« 
ەانىدا ئېالن قىلى  ان( بمۇ خىمل  - 88ىىللىق 

 ئەەەدلەدنى  تىپى  ۋەكىلى. 
ىىلمى  - 8529 وۋېسمتى « ئاقسا  بۇالما » 

ىېڭممى ىەۋد ئەىەبىيمماۇ مۇكا اتى مما ئېرغشممكەن 
بولمممۇ،ى ىازالۇ ى ىممم  تەەمممىرى ز دى ۋەكىمممل 

 ى  بىمرى  ە  خاداكتېرىغكى مۇ ىۆ ئەەمەدلىرغ
ىېڭممممى  ەللىسممممى  ىممممازالۇ ى ئىجاىغيىتى ىمممم 
  ېسابلى ىدغ ان ئەەەد. 

 وۋېسممممممتى كەڭ « ئاقسمممممما  بۇالمممممما »  

تېمممممماتىكىلىقىى  وڭقمممممۇد مەزمۇنلۇقلمممممۇقىى 
مممۇكەممەل بەىغئىممي قۇدۇلمىسممى ۋە ئمممئز ىچە 
ئىپمماىغلەش ئۇەممۇلى جە ەتممتە باشممقا ىەۋدىاش 
 مممممممر زا ئەەمممممممەدلىرغدغن ز د ىەدغجىمممممممدە 

انى مۇۋە پىقىيەتلىمم  ىادغتىل ممان  ەدقلى ىممدغ 
ئەىەبىممي ئەەممەدىۇد. ىەنممىى ىممېڭىچە مەىممدان ا 
كەلمممگەن ەمممېھرغي دېئمممالىھملىق ئىجممماىغيەۇ 

 ئۇەۇلىدا ىېھغل ان. 
مەلمممۇ  بىمممر نممماىغر ئەىەبىمممي ئەەمممەدنى   

ۋۇجۇىقممما  ىقىشمممى ئىجتىممممائىي ئوبيېكتىمممپ 
ئاەاەمممى ا باالالن مممان بولىمممدۇ. ئىسمممتېداتلىق 

ئىي ئوبيېكتىپ ئاەاە ى ىازالۇ ى مۇشۇ ئىجتىما
ئمممۇنى  وڭقمممۇد قازغمممدۇ  ە    ىممم  تۇتمممۇ،ى

ئىستېتى  تۇى مۇ ۋە بما  تەەمەۋۋۇدى بەىغئىمي 
ۋاەىتىلەد ىادىغمىدە ئەىەبىيماۇ ىەكسمەكلىكىگە 
كئتمممەدو،ى شمممۇ ئوبيېكتىمممپ ئاەممما  بىممملەن 
تەمىمم لىگەن ئىجتىمممائىي تو  ىمم  ئەڭ مممۇ ىۆ 

ئاقسما  » ەاىاەى ى ئەكن ئەتتەدو، بېرغمدۇ. 
 وۋېستى ئۇى ۇد ئىجتىمائىي دېئاللىقى ى «  بۇالا

 ىقىممم  قىل مممان ئاەاەمممتاى ىمممال ۇز ئۇى مممۇد 
جەمئىيىتىال ئەمە ى بەلكمىى نمئۋەتتە  ەتكمەل 
ىۇنيا قىھغقىۋاتقان مەەىلى ى ىاىغمل ئوتتۇدغ ما 
قوىممدى ىەنممىى ئى سممانىيەت ى  مەۋجممۇىغيەۇ 
مەەىلىسى ى ئەىەبىي شمەكىلدە ىمادقىن ئەكمن 

ى مەزكمممۇد ئەەمممەدنى  ئەتتمممەدىى. شۇڭالشمممقا
مۇۋە پىقىيەتلىمم   ىقىشممى ى تئۋەنممدغكى بىممر 
 نە چە خىل ئامىلدغن ئاىرغپ قاداشقا بولماىدۇ. 

  تېما تالالشتىكى ەەز ەدلە  .8
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مۇۋە پىقىيەتلىمم  ىېھغل ممان  ر زغالدىغكممى 
ئوقۇدمەنلەدنى ئئزغگە دا  قىلىدغ ان ئاەاەملىق 
ئامىمممل ممممم ەمممىيۇژغ  بولمممۇ،ى ەممميۇژغت ى  

ۇلۇشى  ېكاىى ى  جەلپكاد  ىقىم  ئودۇنالشتۇد
 ىقماەممممملىقى بىمممممملەن مۇناەممممممىۋەتلى .  –

ئوقۇدمەنلەد نېمىشقا ئەەەدنى ەئىە، ئوقۇىمدۇ؟ 
نېمە ئە ەن ئۇنىڭدغن  ەكسىھ ز قلى ىمدۇ؟ بمۇ 
ىەدىە جممممممماۋا  نا ممممممماىىتى ئممممممماىىغيكىى 
ئوقۇدمەنلەدنىم  شمۇ ئەەممەدىە ئەكمن ئەتممكەن 
مەزمۇنالدالمممما ئۇخدنىمممم  مەنىممممۋى ئېھتىيمممماجى 

« ئاقسممممما  بۇالممممما » شمممممكەنلىكىدغ دۇد.  ە
 وۋېسممممتىداى ئمممما تود ۋەقەلىك ممممى ئى تمممماىىن 
ەەز ەدلە  ۋە ما ىرلىق بىلەن تاللى ان. ىەنىى 

تېخ ىكمما كەنسممېرى تەدەققىممي قىلىۋاتقممان – ەن
مۇشۇ ىېڭى ىەۋدىە ئى سانالدنى  ماشى ىالشمقان 
جەمئىيەتمممتە ىاشممماش جەدىانىمممدغكى مەنىمممۋى 

ە خىرغسىى تەبىمئەۇ ئا اد ىلىقى ۋە ئېكولو ىي
ۋە ئى سانالدنى  مۇناەىۋغتى قاتادلىق تېمىالدنى 
تئۋەندغكى بىرنە چە ەىيۇژغ  ئادقىلىق ئىپاىە 

 قىل انلىقى ى كئدوۋېلىشىمىھ مۇمكىن:
ىمممازالۇ ى مممممۇ ەممەى بمممماالراش تەبىممممئەۇ 
ىۇنياەمممىدغكى تەدلمممە  شمممەىئىلەدنى  تمممە، 
ما ىيەتلىمممم  ئاخ ىممممدغلىكلىرغ ى ئى تمممماىىن 

بىمملەن باىقمما،ى ئى سممان ۋە باشممقا  ەممەز ەدلە 
مەۋجۇىغيەتلەدنىمممم  ئئزئممممادا زەنجىرەممممىمان 
مۇناەمىۋغتى ۋە بىرلىكلىكمىى تەقدغرىاشملىقى ى 
ئەەەد باش  ېرەوناژى ئىشقىياد ۋە بۇالا بالىسى 
ئوتتۇدغسىدغكى مۇناەىۋەتكە ىەكلەىدۇ. جەڭچى 
ئىشمممقىياد تمممااللىق داىونمممدا  ەدبىمممي ۋەزغمممپە 

كىچىممم  بىمممر بۇالممما ئئتەۋېتىمممپى ىادغالن مممان 
بالىسى ى بئدغ ى  ئاالھغدغن قۇتۇلدۇدغۋالىدۇ ۋە 
ەمممممۇن ان  مممممۇتى ى ىاۋاخ،ى ماڭاخىمممممدغ ان 
ئىقتىدادالا ئىگە قىلىمدۇ. خۇشمامەتچىى ئما كئز 
د تمممما كومانممممدغرغ ى  بممممۇالى ى ئئلتممممەدو،ى 

خىيمالى ى بەدبماۇ –تەخسىكەشلى  قىلى  خما 
قىلىپى كىچىككىم ە بۇالما بالىسمى ا ئەدكى لىم  

پى نودمال ىاشاش شادائىتى ا ئېرغشتەدغدۇ. بېرغ
ئەڭ ئاخىرغممدا بۇالمما بالىسممى قېچىممپ قۇتۇل ممان 

 – تۇدۇقلۇقمممۇ ئممئزغگە بممادلىق ئى سممانىي مېھىممر
مۇ ەببىتى ى ئاتا قىل ان ئىشمقىيادنى  ىمۇقىرى 
ىەدغجىلى  دە مبەدلەد ئالدغمدا تىلمى قىسمىلىپ 
قالماەلىقى ئە ەن ئئز  اىاتىدغن ۋاز كېچىشكە 

لۇ،ى خەتەد ە تەۋەككەل قىل ان  المدا دازى بو
ئاىەملەد ئادغسى ا قاىتىپ كېلىدۇ. بۇ ئمادقىلىق 

ممۇ ەببەت ى  – ئى سانالدنى  ئالىيجانا ى مېھىر

شمممەدۇ قىلىمممدغ ان ئەڭ تمممە كى مممما ىيىتى ۋە 
تەبىممئەۇ ىۇنياەممىدغكى بىرىغ بىممر ممماىىغي ۋە 
مەنىمممۋى بممماىلىق ىاداتقۇ ىسمممى ئىكەنلىكمممىى 

ەت ىممممم  ئەڭ ئممممماۋۋال  ەدقانمممممدا  مەۋجۇىغي
ئى سممممممممممان ى مەدكەز قىلىممممممممممدغ انلىقى ۋە 
ئى سانىيەت ى  تەبىئەۇ ىۇنياەمىدغكى ممۇتلە  
ئەەمممممتەن ئمممممودنى مۇئەىيەنلەشمممممتەدولگەن. 
شۇنىڭدە ى  اىۋانالدنى  ئى سانالدنى  ماىىغي 

 – ئېھتىيممماجى ى قاندۇدۇشمممال ئەمە ى مېھىمممر
شممە قەۇ بىمملەن جمماۋا  قاىتۇدغممدغ انلىقى ۋە 

نالد ئە مممەن جې ى ىممممۇ قۇدبمممان  ەتتممما ئى سممما
قىالخىدغ انلىقىمممدە  تەبىمممئەۇ ىۇنياەمممىدغكى 
قوشۇمچە د لى ئەكن ئەتتەدولگەن. ىەنەى بۇالا 
ئانى ى  بىر ىاشى ئاقكئڭەل ئاىمال تەدغپىمدغن 
قۇتۇلدۇدۇلۇشممممىى قۇملۇقتمممما ئۇەسممممۇزلۇقتىن 
 وشىدغن كەتكەن كىچىم  بىمر بالى ىم  بۇالما 

ى ئىشمقىيادنى  ئانا تەدغپىدغن قۇتقۇزۇۋېلى ىشى
ىاتىقىدغكى جەڭچىلەدنىم  تالىشمىپ ىېگمەىە  
كىچى  بۇالا بالىسى ا ئمامراقلىق بىملەن كئڭمەل 

قاتممادلىق قوشممۇمچە ۋەقەلىكلەدمممۇ  …بئلەشممى 
ئى سممانالد بىمملەن  اىۋانالدنىمم  بىلمملە مەۋجممۇى 

بىرغ مممى تولۇقلىشمممىدە   – تۇدۇشمممى ۋە بىمممر
تەقدغرىاشممملىقى ئەەمممتىدە ئمممئز ئىپاىغسمممى ى 

  تا قان.
ئەەممەدنى  بمماش قىسمممىدا بممئدە ۋە بۇالمما  

بالىسى ى  كەدغشى باىان قىلى ىمدۇ ۋە  ەتكمەل 
ئەەەدنى  تە ەنى مۇشۇ ىەدىغن باشلى ىدۇ. بۇ 
ئمممممادقىلىق تەبىمممممئەۇ باالرغمممممدغكى بمممممادلىق 

بىمممرى بىممملەن بول مممان  – مەۋجمممۇىاىخد بىمممر
ئممئز ەدمە  مۇناەممىۋەتكە ئىممگە ئىكەنلىكممىى 

تلەدنى  مەدكىھغدە  ەقەۇ ئى سانالد بۇ مۇناەىۋە
 تۇدغدغ انلىقى ى ئىپاىغلىگەن. 

لىرى  ەدۋغم  ەە داشمئىشقىياد ۋە ئۇنىم   
قىلىپ  الىدغن خەۋەد ئېلىۋاتقان بۇالا بالىسى ى 
كمممئد ەن د تممما كومانمممدغرى دەزغمممل نىيىتى مممى 
ئاشكادغالىدۇ. د تا كومانمدغرى نە سمانىيەتچىى 
شئ رەتپەدەەمم ى شەخسممىي مەنپەئىتممى ئە ممەن 

كىشىلەدنى   للىماىدغ انى خۇشامەتچىۋاەىتە تا
تىپىمم  ۋەكىلممى. ىممازالۇ ى د تمما كومانممدغرى 
ئمممموبرازغ ى ئوتتۇدغ مممما  ىقىممممرغ  ئممممادقىلىق 
 ئى سانالد جەمئىيىتىمدغكى ئەەملى ى ئۇنتۇالمانى
 ەتكممەل ئى سممانالدنى  ىوشممۇدۇن مەۋجۇىلممۇ  
ئېڭى ا نىسمبەتەن مەەئۇلىيەتسمىھ  وزغتسمىيەىە 

بىئەتتىكمى بمادلىق بولىدغ انى ئى سانالدنى  تە
مەۋجۇىاتالدنىممممم  بىرىغ بىمممممر  ىماىىچىسمممممى 
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ئىكەنلىكىدە  شەدە لى  ەاخ ىيىتىگە نۇقسان 
ىەتكەزغمممدغ ان بىمممر قىسمممىۆ كىشمممىلەدنى ۋە 
ئۇخدنى  جى ماىى قىلمىشملىرغ ى  وڭقمۇد  ماش 

 قىل ان. 
ىممممازالۇ ى ئەەممممەد ۋەقەلىكممممى ئېلىممممپ  

بېرغلىدغ ان مۇ ىت ىممۇ نا ماىىتى ئى چىكىلىم  
ن تاللى ان. ئەلۋەتتەى مۇ ى   ېرەموناژخد بىلە

خاداكتېرغ ى بەلگىلەىدغ ان ئامىلالدنى  بىمرى. 
ىممازالۇ ى ئەەممەدىەى ئى سممان ۋە  مماىۋانالد ئەڭ 
كممئ،ى ئەڭ ئەدكىممن ئۇ رغشمماخىدغ ان تممااللىق 
داىونممدغن ئىبممادەۇ تەبىئىممي مممۇ ىت ى تممالال،ى 
ئى سممان ۋە  مماىۋانالد مۇناەممىۋغتى ى  بىممماخل 

شمممى ا كا الەتلىممم  قىل مممان بولسممماى داۋاجلى ى
ئىشقىيادنى ئئەتەدو،  وڭ قىل ان ئۇلۇش ئمادۇ 
ىېھغسىدغكىلەدنى  قوىمۇ  ئەنمئەنىگەى ئىللىمق 

ممۇ ەببەتكە توىۇن مان تۇدمۇشمى بىملەن –مېھىر
ئى سانالدنى  ئامانلىقى ى قوالداش تا شمۇدۇل ان 
 ەدبىمممي قىسمممىمدغكى كە لمممە  ئى تىمممھا  ۋە 

ەۇ ئىجتىمائىي مۇ ى  جەڭگىۋاد  الەتتىن ئىباد
ئادقىلىق ئەەەد بماش  ېرەموناژى ئىشمقىيادنى  
قاتمۇقممممماۇ قىيىممممم چىلىقالدىغن  وىۇقمممممۇ، 
قالماىممدغ انى  مممالقىلىق  ەىممتلەدىە  اداەمممەۇ 
بىلەن ىەكەن  ىقىراخىدغ انى ئئز ئەقىدغسمىگە 
  ەاىغقلىقىدە  خاداكتېرغ ى ىودۇتۇ، بەد ەن.

 . ئە سانىۋى تە  ۋە توتېمىھ  8
 – ى بممممۇ ئەەممممەدىەى ئە سمممممانەىممممازالۇ 

دغۋاىەتلەدنى كىر مەزو، تەەمۋغرلەش ئمادقىلىق 
خەلق ئې ىھ ئەىەبىياتى تەدلىرغ ى  بەىغئىيلى  
ئەنئەنىسممممىگە ئىجمممماىغي ۋادغسمممملىق قىل ممممان 

ەممممەنئەۇ  – ئاەاەممممتاى مىللىممممي ئەىەبىيمممماۇ
مىراەمممملىرى بمممماىلىقى ى ئئزغ ىمممم  بەىغئىممممي 
ەد ما ادغتى ى  مەنبەەى قىل ان. بۇ مەنبە ئەەم

تېمىسممى ى كە لممە  ئىجتىمائىيلىققمما ۋە ىممادقىن 
 الاىىۋغلىككە ئىگە قىل ان. 

ئىپتىمممدائىي ىەۋدىە ئى سمممانالد تەبىممممئەۇ  
ۋە ىمىسممممى ئالدغممممدا ئممممئزلىرغگە تەەممممەللىي 
ەە ىتىدە ەاىىا تە ەككۇدى ئادقىلىق  ەزەل ۋە 
ەمممممممېھىرلى  ئە سمممممممانىلەدنى ىادغتىمممممممپى 

دى. ئەمىممدۋادلىقى ىى الممالىبلىق ى ناممماىەن قىلمم
بە ممەنكى كممەنگە كەلگەنممدەى ئى سممانالد زغيمماىە 
ئەقلىيلىكممممى بىمممملەن تەبىئەت ىمممم  بەزغبىممممر 
قممانۇنىيەتلىرغ ى ئىسممالھ قىلممدى ۋە ئاخىرغممدا 
ەمممەنئىيلىكلەد قودشممماۋغدا قېلىمممپى مەنىمممۋى 
ئا اد ىلىقالدالمما ىۇچ كەلممدى.  ەممممە نەدەممە 
ئەكسىگە قاىتىشى مۇقەددەد بول ى ىمدە ى ئمۇخد 

تە ەككممۇدى –ىەەمملە كى ئمماڭئئزلىرغ ىمم  ئەڭ 
دغممۋاىەتلەد ە تەلمممەدىى.  – بول ممان ئە سممانە

 ەتكەل ئى سانىيەتكە ئودتما  بول مان بمۇ خىمل 
 اىغسى ى ئى تاىىن ەەز ەدلە  بىلەن باىقى ان 

«  ئاقسما  بۇالما »ىازالۇ ى مۇ ەممەى بماالراش 
 وۋېستىدغكى نودۇز باىرغمى ى  كېلىپ  ىقى  

ەتكممەل ئەەممەد تممادغخى ۋە بممئدە ئە سانىسممى ى  
د  ى ممما ەمممىڭدودو، تەەمممۋغرلە،ى كىشمممىلەد 
ئئزلىرى ئۇنتۇ، كەتكەن ەېھىرلى  الماىىلىرغ ى 

 ئئزلىرغگە قاىتۇدۇ، بەدىى. 
تىمن ئىبمادەۇ ىېڭمى «  ىىلتىھ ئىھىەش »  

ىەۋد د  ى ىممم  تەدتكىسمممىدە ئى سمممانالد ئمممئز 
تادغخى ى قاىتىدغن ۋاداقالشمقاى ىىراقتما قال مان 

غ ى قېھغممپ  ىقىشممقاى  ەشممەنچىلىر – ئېتىقمماى
كئ تمۇد ەماقلى ىپ قال مان ئە سممانەى  – ئمازىۇد

تمممموتېۆ قالممممدۇقلىرغ ا مممممۇداجىئەۇ قىلىشممممقا 
باشممملىدى. ئەەممملى ى ئۇنتمممۇش ئى سمممانىيەت ى 
 مماخكەتلىككە باشممالىدغ ان تممە، ەممەۋەبتۇد. 
ئەەممەدىە ئمما تود بممۇ نممۇقتى ى بۇالمما ئانى ىمم  
ئەەلىمىسىدە بېرغلگەن بىر ىاشان ان بموۋا  ۋە 

اش ىىگىت ىمم  ىېئممالو ى ئممادقىلىق ئى تمماىىن ىمم
 ئۇەتىلىق بىلەن ئىپاىغلە، بەد ەن:

مم ئئزلىرغ ى  ئەجداىغ ى قە ەز ە ەوخ،  »
كممئد ەزمە قىلىممپى كئڭممەللىرغ ى ئا ىممدغ ان 
قانمدا  ئمماىەملەد ئىممكەن ئمۇ؟ مممم بمموۋا  الەزە، 

  …بىلەن ۋادقىرغدى 
مم ئۇخد ئاىەم ى  ىېڭمى ەمودتى بولىدۇىممم  

 ىىگى  خاتىرجە  جاۋا  بەدىى.   ېلىقى
 بوۋا   ېچ ەدەى ى  ەشى ەلمە  قالدى.  
ممممم نممممېمە ىە، جئىلەۋاتىسممممەن ئممممئزوڭ؟  

توخۇنىمم ى كمماخى قوى ىمم  ىېڭممى ەممودتى بمماد 
ئاىەملەدنىم   » ىېگەن ى ئاڭلى انمەنى لمېكىن

ىېگى ىممم  نېمىسمممى؟ ئمممۇخد «  ىېڭمممى ەمممودتى
 ىەدىغن ئەنە،  ىققانالدمۇ؟ 

  …ان ئاىەملەد زاۋۇتتا ىاەال  −
بۇ  ېپىڭدغن قادغسا ى ئۇخدنى  زاۋۇتتا  −

ىاەاىمىھ ىېگى ى تۇدالانال بىر شەىتان ئىكەن ۇ م 
شمممەىتان! ئاىەم ىممم  تېرغسمممى بىممملەن  ئشمممى 
ئوتتۇدغسممىدا شممەىتان بمماد ئەمەەمممۇى مۇبمماىا 

–بوۋغسى ى  قې ىى ئاتا–ئاىەمدە نومۇ ى ئاتا
ەممئىەمى –خممۇلقىى كئىممە –بوۋغسممى ى  مىممجەز

ا   ەقەۇ شەىتانال بولساى ئاىەم ى  ئمئزى بولم
شەىتان ا ئاىالنمامدۇ؟ ۋ   بە چى ەدلەد  – جىن

 – .. شەىتان ىاەاىمىھ ىېگى ى ى قادا! بمۇ  ەن
تېخ ىكا ىېگى ى  بە  تەدەققىي قىلىپ كەتسەى 
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قمممازا ئوخشمممىمامدۇى كىشمممى ى  –ا بىمممر بمممال
قودقۇتۇ،! مم بوۋا  ئودنىمدغن ئىرالىمپ تمۇدۇ، 

بىر نە چى ى  ىرقىرغۋەتتى ۋە ىەنە ئئز ئودنىدا 
 ئئز ئودنى ا كېلىپ ئولتۇدىى. 

مم ەەن ئۇنچە قىھغشمىپ كەتممەى بموۋاى ممم  
ىېدى باىاتىن بېرى خىيال ا  ئممە، ئولتۇدالمان 

تېخ ىكمما  – جەىەڭگمە ىىگى ,مممم ئەەمملىدە  ەن
ىېمممگەن ئى سمممان ئەقلى ىممم  ئۇلۇاللۇقى ىممم  
بەلگىسممى. ئۇنىڭسممىھ ئى سممان ئئزغ ىمم   ىممن 

سانلىق ئودنى ى تېپىپ بوخلماىدۇ. قادغ ى اى ئى 
ىۇنيماىا كىممدە بىلىمۆ بولسماى شمۇ قەىغرلىمم ى 

تېخ ىكا تەدەققىي قىل ان بولساى  – كىمدە  ەن
 – شۇ بەختلى  ىاشاۋاتىدغ ۇ؟! بىلىمسىھى  ەن

تېخ ىكىسىھ ىۇنيا جا الەۇ ۋە قابا ەۇ ئىچىدە 
 – مېممممم ىڭچەى  ەن  …قال مممممان ىۇنيممممماالۇ؟

ەدەققىياتىممدغن ۋە ىمممە ىېمميى  تېخ ىكى ىمم  ت
ئادتۇقچەى ئەڭ مۇ ىمىى ئاىەملەدنى  د  ى ىى 
قەلبى ممىى ىممەدغكى ى  اكالشممتۇدۇشى ئممۇخدنى 
ىەكسە  مەىەنىيەۇ ئىگىسىگە ئاىالندۇدۇش ئەڭ 
ممممۇ ىۆ مەەمممىلەى مۇبممماىا ئممماىەملەد ىەكسمممە  
ئەخال ى ئالىيجانا   ەزغلەتكە ئىگە  ەزەل الاىە 

لەد ئادغسمممىدغكى ئىگىسمممىگە ئاىالنسممماى ئممماىەم
 ازغرقىممدە  كئدەلمەەمملى ى  ەەممەتخودلۇ ى 
نە ممرەۇى ىوشمممەنلىك ى  ئممودنى ى ى ەممتلۇ ى 
ئىشممممممەنيى  ەشممممممى ى ى  ېسىداشمممممملىقى 
باداۋەدلىمم ى مممۇ ەببەۇى ەممئىگە ئىگىلىسممەى 
ئمماىەملەد ئئزغ ىمم  نو ۇەممى ى ئممئزى ئمماڭلىق 
ىوەۇندا  ەكلىيەلىسەى ئۇ  االدا  ەممە مەەىلە 

كىممدە   ەل بولىممدۇ  ئممۇ ئئزلەكىممدغن كئڭەلدغ
 االممممدا مەىەنىيەتلىمممم  ئمممماىەملەد تەبىممممئەۇ 
ىۇنياەممى اى ئممئز ئانىسممى ا مۇئممامىلە قىل انممدە  

 – ىەدەخى ىەد – مۇئممممامىلە قىلىممممدغ انى ىەل
 ىيمماھى  اىۋانمماۇ ۋە ئۇ مماد  – زېمىممنى  ممەل

قاناتالدنى ئئزغ ى  قېرغ دغشمىدە  كئدغمدغ ان 
 «  …بولىدۇ 
قىياد ئموبرازغ ى ئەەەدىە ىەنە ىازالۇ ى ئىش 

 – ەمممئزى ئىمممم  – ىاداتقانمممدا  ەدبىممممر  ە،
 ەدغكەتلىممممممرغگە تەبىئەت ممممممى ئۇلممممممۇالالشى 
تەبىئەتتىكممى  ەممممە مەۋجممۇىات ى قەىغممرلەشى 
ئەجممداىغ اى توتېم مما بول ممان  ممئدمەۇى ئممئزى 
تەۋە بول ان ئىجتىمائىي تو قا بول مان ىەكسمە  
مەەمممئۇلىيەۇ تۇى ۇەمممى ى ەمممىڭدودوۋەتكەن. 

مىللىمممي ئەنمممئەنىگەى  ممما   ئىشمممقىياد قوىمممۇ 
ممۇ ەببەتكە توىۇن مان ئۇلمۇش –ئى سمانىي مېھىمر

ئادۇ ىېھغسىدغن ئىبادەۇ ممۇنبەۇ تۇ راقتما قەى 

كئتممممەد ەن  ەىۋەتلىمممم  قادغ مممما . ئۇنىمممم  
تەۋدەنمممە  ئىراىغسممىى  مما  ئەقىدغسممى ئممۇ 
ىاشى ان ممۇ ىتتىنى بوۋغسمى ەمئزلە، بەد ەن 

دغمممممۋاىەتلەدىغن  – خاەمممممىيەتلى  ئە سمممممانە
ن. ئممۇ ىەنە ئممئز نئۋغتىممدەى ۋەتى ى ممى كەلممگە

قوالداۋاتقان شەدە لى  جەڭچمى. ئمۇ ۋەتى ى مى 
 ەقىقىمممي قوالداشممم ى  نېمىلىكى مممى ئوبمممدان 
بىلىمممدۇ. ۋەتەن ىممم ى تەبىئەت ىممم   ەد بىمممر 
جانلىقىى  ەد بىر تال  ىيما ى ئۇنىم  ئە مەن 
مممممۇقەىىە . ئەەممممەدنى  بمممماش قىسمممممىدا 
تەەمممۋغرلەنگەن بئدغ ىممم  ئمممئزى تەدغپىمممدغن 

لتەدولەشى ئۇنىڭ ا ئى تماىىن تەەمىر قىلىمدۇ. ئئ
كېچىلىرى كئز ئالدغ ا بئدغ ى  ئئتكەد كئزلىرى 
ئممئلگەن  االممدغكى  ممالىتى كېلىۋالىممدۇ.  ەتتمما 
بوى ى مما ئېسممىۋال ان بممئدە  وشممۇقىمۇ مممۇزخ، 
كەتكەنممدە  ەمموالۇ  تەەممىر بېرغممدۇ. كە كممى 
شە ە  ئئلەۋاتقان بئدغمدە  كئدونىمدۇ. لمېكىن 

 ەد مەن بممئدغ ى ئئلتەدمىسممە ى ئە »ئاخىرغممدا: 
ىېگەن ئو  «  بئدە بالىسى ى قۇتۇلدۇدالماىتتىۆ

ئئزغگە تەەەللىي بېرغدۇ. بۇ خىل  – بىلەن ئئز
 تەبىئەت ى  قانۇنىيىتى ئۇنى خاتىرجە  قىلىدۇ. 
كممئ  بممئدە ۋە ئمما  بۇالمما  ەد ئىككىلىسممىال 
تەدكىي مىللەتلەد ئېتىقاى قىل ان توتېۆ  اىۋان. 

ىاەمممتانىدغكى «  غن  ىقىممم ئەد ى ەقۇنمممد »
 مممەزەل ئممما  ممممادال  »ەممماماۋى كمممئ  بمممئدەى 

دغممۋاىىتى( ‹ ئومما  ئانمما›)ىەنممى «   ېكاىىسمى
دغۋاىەتلەد تەدكىي مىللەتلەد  – قاتادلىق ئە سانە

ئادغسىدا ئەۋخىممۇ ئەۋخى تادقىلىمپ كەلمەكمتە. 
ئەنە شۇ تەدكىي مىللەتلەدنى  ئەۋخىى بول مان 

ى مممممۇقەددەد ئىشممممقىياد بئدغ ىمممم  ئئلەشممممى 
  ېسابلى ان بولسىمۇى  ېسىداشملىققاى ئاەمراش

قوالداشقا تېگىشلى  بول ان بۇالا بالىسمى ى   -
ئمماڭلىق ئى سممانالد تەدغپىممدغن زغيانكەشمملىككە 
ئۇ رغشمممى ا قەتئىمممي قادشمممى تۇدغمممدۇ. ئمممئز 
ئەجداىغ ى   اخكىتى ئى سمان ئە مەن  ىمدا، 
تۇدالۇەىھ  اجىئە. د تا كوماندغرغ ى   ەد خىل 

تىلەد بىلەن بېسىۆ قىلىشملىرى ئىشمقىيادنى ۋاەى
تەۋدغتەلمەىدۇ.  ەنكىى ئۇنى  قەلبىدە  ادتال، 
تۇدالان كەچ  ېچقاندا  نەدەىگە كئنمەىدغ انى 
 ېچقانمممدا  نەدەمممە كمممونتر ل قىاللماىمممدغ ان 
ئاجاىىمپ كمەچ ئىمدى. بۇالما بالىسمى ى  ىوقما، 
كەتكەنلىكى مممى بىلمممگەن ئىشمممقىياد  اۋانىممم  

  ئمممۇنى ئىمممھىە، قوىمممۇ  بۇزۇلۇشمممى ا قادغمممما
ئودمان ىمم  ئىچكىرغسمممىگە كىرغشممكە جمممەدئەۇ 
قىلىدۇ. ىازالۇ ى بۇ ىەدىە ئى تاىىن ەەز ەدلە  
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بىممملەن بىمممر قاتممماد تەبىمممئەۇ  اىغسمممىلىرغ ى 
 تە سىلىي باىان قىلىدۇ: 

ئەتىگەندغن بۇىمان كە سمىھ ەموقۇ،  … »
المۇد شمامال ئەممدغلىكتە  – تۇدالان ەوالۇ  المۇد

ان مما ئاىلى ىممپ كەتتممى. ئۇشممتۇمتۇۇ قمماتتىق بود
تمەدمەل  – ئاەمان بېتىمدغكى بۇلمۇتالد تمەدمەل

بولۇ، شامال ىئنىلىشىدە ەەدولەۋاتاتتى. ئۇزۇن 
ئممئتمە ى ئاەمممان ى  ئو ممۇ  ىېممرى قالممما ى 
 ەممىممال ىېرغ ممى قا قممادا بۇلممۇۇ قا لىۋالممدى. 
قېيى ھادلىق بودانمدا ۋە ىمىلىم   ەدولمدەىتتى. 

تما ئاڭلى ىۋاتقمان تېخى  ېلىراقتا نا اىىتى ىىراق
بمادا ىېقىم ال، كەلمدى. بىممر  –  ەلمدودماما بمادا

كەمممدە ئىشممقىيادنى  بمماش ئەەممتىدغال  اقممما  
 ېقىلىمممممپى ئاەممممممان  وىممممما ئاالمممممدۇدۇلۇ، 

تاشمممالد – ەشمممىدغ اندە   ەلمممدودلە،ى تممماالۇ
ەمىلكى گەندە  بولمدى. ئاقىممدغ ال قمادا ىممام ۇد 

ىممام ۇد بادالانسممېرى كە ىيىممپى  …قۇىممۇۋەتتى 
ىال ئاشمممممۇ تممممماش ۋە ئودممممممان ى  وىممممما  مممممېل

ىۇتۇۋېتىممدغ ان ئەلپممازىا شممادقىرا، قۇىۇلماقتمما 
 تاش قا تىلىدغن ەمەل قۇىۇلۇۋاتماتتى. …ئىدى 

–باىا ئۇنىم  بېسمىپ كەلمگەن ىولىمدغكى ئموۇ
 ئ،ى  ەتتا كىچىكرە  قمودا  تاشمالد ەمەل ى  

 ەتممەن جىل مما زۇلمممەۇ  …ئاەممتىدا قال انىممدى 
ن ئەەممممتە–قمممماداڭ ۇلۇقى ئىچىممممدە ئاەممممتىن

تاد ئمېقىن ىە شمەتلى   …بولۇۋاتقاندە  ئىدى 
ىاۋاىى بىر كمەچ بىملەن  مەدكىرە، ئېقىۋاتماتتى 

ئىشقىياد  اقما  ىودۇقىدا قا قادا تمەتەكتە   …
تەدولە،ى تاشقى ال، ئېقىۋاتقان ئېقى  ى تېخىمۇ 

 « …ئې ىق كئدىى 
بمممۇ باىمممانالد ئمممادقىلىق بىمممر تەدە مممتىنى 

زغ ى ئىشمممقىيادنى  ئمممئزغ ى ئەىىمممبلەشى ئممممئ
 ۇنا كممممماد  مممممېن قىلىشمممممتىن ئىبممممممادەۇ 
 ىسخىكىسمممممممى ى ئېچىمممممممپ بەدەمممممممەى ىەنە 
بىرتەدە تىنى ئى سانالدنى  تەبىمئەتكە قىل مان 
بممادلىق دە ىمسممىھلىكلىرغ ى   امممان قىساەممقا 
ئۇ راىدغ انلىقىممممدە   ەقىقەتممممكە ئىشممممادەۇ 
قىلى  ممان. بممۇ ىەدىە ىممازالۇ ى نوقممۇل  الممدا 

نىيەت ى ئىشمممقىيادنىال ئەمە ى  ەتكمممەل ئى سممما
كممئزىە تۇتقممان. مۇنممداقچە قىلىممپ ئېيتقانممداى 

قاتادلىق  اىۋانالدنىم   ماخكىتى  …بئدەى بۇالا 
ئەڭ ئماخىرقى  ېسممابتا ئى سمانالدنى   مماخكىتى 
بولۇ، قالىمدغ انلىقى ى كئدەمىتىپ ئمئتكەن ۋە 
ئۇخدنىمم  تەقممدغرغ ى  ەتكممەل ئى سممانىيەت ى  
 تەقدغرى بىلەن بىرلەشتەدو، تەەۋغرلىگەن. 

ى ى چاقلىسممممما ى ئەەمممممەدىغكى قوىمممممۇ  ى

ئە سانىۋى تە  ۋە تموتېمىھ  ئەەمەدنى قوىمۇ  
مىللىي  ۇداققا ئىگە قىل ان. مۇشۇندا  كە لە  
مىللىمممي ئاخ ىمممدغلى  ئەەمممەدنى  بەىغئىمممي 

 مۇۋە پىقىيىتىگە ئاەا  بول ان. 
. ئۇى ممۇد ئەىەبىياتىممدا كە  ئۇ راىممدغ ان 0

  ئېكولو ىيە ئېڭى
 تەى ئئزئمممادا ئممماخقە ئى سمممانالد ئەڭ ىەەممملە

 – قىلىممم  جەدىانىمممدا شمممەكىللەنگەن مېھىمممر
مممۇ ەببەۇ ۋە  ەەكەشمملى ى ئالىيجانممابلىق ۋە 
دەزغللىممممم ى مۇخىىملىمممممق ۋە  ىيلىگەدلىممممم  
قاتادلىقالدنى ئاشكادا ئىپاىغلىمەەتىن تەبىئەتكە 
بمماالال، ئىپمماىغلىگەن. ىەنممىى ئەڭ ىەەمملە كى 

دنى  ىاخشىلىق ۋە ىامانلىق  ېگرغسى ى ئى سانال
ەئىمەەمملى  ۋە ئممۇنى  – تەبىئەت ممى ەممئىەش

ئاەرغماەممملىق بىممملەن ئاىرغ مممان.  – ئاەمممراش
تەبىئەت ممى ئۇلۇاللى ممان ۋە قىسمما  ئېلىشممىدغن 

 –  ەزەد ئەىممملە، كەلمممگەن.  ەدبىمممر ئىممم 
 ەدغكىتىمممممدە تەبىئەت مممممى ئاەمممممراش مەدكەز 
قىلى  مممممان. ئەڭ ىەەممممملە كى ئىپتىمممممدائىي 

ى تا قمان. قوشاقالدىا بۇ مەزمۇن ئئز ئىپاىغسمى 
 – بە ممەنكى ىەۋد ە كەلگەنممدە ئى سممانالد  ەن

تېخ ىكى ىممممممم  ىادىغمىمممممممدە تەبىئەت مممممممى 
بوىسمممۇندۇدۇۋال ى ى ا ئىشمممى ىپى ئمممئزلىرغچە 
كئدەڭلە، كېتىشتى. مانا مۇشۇندا  ۋەزغيەتتەى 

 وۋېسمتى «  ئاقسما  بۇالما »مۇ ەممەى باالراش 
ئادقىلىق  ۇشياد بولۇشقا  ماقىرىى  ە   ەتمەن 

مەنبەەمى بول مان ئانما تەبىئەت مى   اىاتلىق ى 
قوالممممداش ئى سممممانالدالا ىممممەكلەنگەن ۋەزغممممپە 

 ئىكەنلىكى ى ئەەكەدتتى. 
ئەەممەدىە ئىشممقىياد ئمموبرازى ئى سممانالدنىال  

قوالدغماەممتىن تەبىئەت ىمممۇ قوالداشمم ى شممەدە، 
بىلىممدغ ان ئى سممانالدنى  تىپىمم  ۋەكىلممى. ئممۇ 
 ەد ە ئالىي مەلۇماتلىق بولمىسىمۇى ئېكولو ىيە 

ەڭپۇڭلىقى ىم  نېمىلىكى مى  ەشمى ىدۇ. بممۇنى ت
بوۋغسمممى ئۇنىڭ ممما  ەن ىمممي ئاتمممال ۇخد بىممملەن 
ئەمە ى بەلكممىى ئەجممداىخد تىلممى ىەنممى زاالممرا 
تىممل بىمملەن  ەشممەندود ەن. د تمما كومانممدغرى 
بولسا ئۇ ى ا  ىققان تەبىمئەۇ قماتىلى. ئما تود 
د تا كوماندغرى ئوبرازغ ى ىمادغتى  ئمادقىلىقى 

تممى بۇزۇلسمما كممئزغگە  ېچ ممېمە ئى سممان ى  نىيى
كئدونمەىممممدغ انى  ەمممممممە ئەەمممممكىلىكلەدنى 
قىلىشممتىن ىانماىممدغ ان ئومممۇمىي خمماداكتېرغ ى 
 مماش قىل ممان. تەبىممئەتكە قادشممى  ىقىمم ى 
تەبىئەت مممممى بۇزالۇنچىلىققممممما ئۇ رغتىشممممم ى  
ئىپتىممممدائىي ىەۋدلەدىغممممال ئەمە ى بەلكممممىى 
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 ازغرمۇ  ە  كەلگەەىدغمۇ ئوخشاشمال ئى تماىىن 
ھ قىلمى   ېسابلى ىدغ انلىقى ى ئوتتۇدغ ما قەبى

قوى ان.  ەتكەل ئەەەدىە مۇشۇنىڭ ا ئوخشماش 
ئېكولو ىيەلىممم  مەەمممىلىلەد ۋاەمممىتىلى   ە  
بىۋاەىتە ئەكن ئەتكەن. بە ەنكى زامان ئۇى ۇد 
ئەىەبىياتى ممممما نەزەدغمىھنمممممى ئاالدۇدەممممما ى 
ئېكولو ىيە ئەىەبىياتى ا تەۋە ئەەەدلەد ئى تاىىن 

ىېيەدلىمم .بۇ ئۇى ممۇد مىللىتممى  ئمماز ىمماكى ىممو 
ئېڭىدا ئېكولو ىيە  ەشەنچىسى ىو  ىېگەنلى  
ئەمە ى ئەلۋەتتە! خەلقىمىھ قەىغمدغن تادتىمپ 
ئوۋ ىلىممقى  ممادۋغچىلىق بىمملەن شممۇالۇللى ىپ 
تەبىممئەۇ بىمملەن ئەڭ ىممېقىن تممۇدۇ، كەلممگەنى 
تېرغۆ مەىەنىيىتى ى قوبۇل قىل ان ىەۋدلىرغدغن 

 ممممان زغممممي بۇىممممانمۇ تەبىممممئەۇ بىمممملەن بول
مۇناەممممىۋغتى ى  ەدۋاقىمممم  ئېسممممىدە ىمممماىخ، 
كەلممممگەن. خەلقىمىممممھ ئىچىممممگە تادقال ممممان 

ئۇنممدا  قىلسما ىامممان بولىممدۇى  »نۇدالۇنلى مان 
خدنى   ەممىسى «  بۇندا  قىلسا ىامان بولىدۇ

ئاقسا   »بۇنىڭ ا ئەڭ ئاىىغي مىسال بوخخىدۇ. 
 وۋېسمتىدا ئەكمن ئەتتەدولگى ىممۇ ىەل «  بۇالا

 ە خا  بول ان تەبىئەت مى ئاەمراشى خەلقىمىھ
تەبىئەۇ بىلەن بىر  ەۋىە بولۇش ى  ەد ۋاقى  
ئۇنتممممۇ، قالماەمممملىقتىن ئىبممممادەۇ ئممممئز ىچە 
ئېكولو ىيەلى  ئاڭ. خەلقىمىھ ئادغسىدا بۇ ئماڭ 

 اقىرغقالدنىمم  تەدتكىسممى  - قانممداقتۇد شمموئاد
 – بىمملەن ئاشممكادا ئەمە ى بەلكممىى ئە سممانە

–پى ئېتىقمممماىدغممممۋاىەتلەد بىمممملەن بىرغكىمممم
 ەشەنچىلەد قاتادغدا ىەكسەكلىككە كئتەدولمە، 
ئەجداىتىن ئەۋخىقا ئمەزولمە  مىمرا  قال مان. 
ئىشمممقىيادنى  بوۋغسمممى ى  ئۇلمممۇش ئمممادتلىقالد 
ئادغسممىدا  ممئدمەتكە ەممازاۋەد بولۇشممىى  ممەزەل 

دغمممۋاىەتلەدنى ەمممئزلە، بېرغشمممىى –ئە سمممانە
كىچىكلەدنممممممممى تەبىئەتتىكممممممممى  ەدبىممممممممر 

ئاەراشمممقا ىاخلەۇ –المممداشمەۋجمممۇىاىخدنى قو
قىلىشممى خەلقىمىھنىمم  ئېكولممو ىيە ە كئڭممەل 

 بئلەشى ى  كىچىككى ە كادتى ىسىدۇد. 
بمممۇ ئەەممممەد خەلقىمىھنىمممم  ئېكولممممو ىيە  

رغدغكى ئاكتىمممممممپ د  ى مممممممىى لىمەەمممممممىلى
مەەممممممئۇلىيەتچانلىق ئېڭى ممممممى ەممممممەدەتلە ال 

لىممممم  تەڭپۇڭلمممممۇ  ەقالماەممممتىنى ئېكولو ىي
ىمم  ىوقال ممان بۇزۇل ممانى ەمما لىق ۋە تەبىئىيل

ىۇنياىا ئاىەملىكىمىھ توالرغسىدا قاىتا ئوىلى ىشقا 
  اقىرغق قىلىدۇ. 

ىېمە ى مەزكۇد ئەەەد ئئز نئۋغتىمدە ئۇى مۇد 
ئەىەبىياتىممدغكى ئېكولممو ىيە ئەكممن ئەتممكەن 

 ناىغر ئەەەدلەدنى  بىرى  ېسابلى ىدۇ.
  . ئەەەد تىلىدغكى ئاخ ىدغلىكلەد0

لمۇ،ى ئەەەد تىلمى داۋانى  ەشى ىشملى  بو
ەىمۋ لالشممممممممممتۇدۇشى  جانالنممممممممممدۇدۇشى

ەېلىشممممتۇدۇش قاتممممادلىق ئىستىلىسممممتىكىلىق 
ۋاەممىتىلەد ئەەممەد تىلى ممى جانلىقلىققمما ئىممگە 
قىل ممان. ئەەممەدنى  بەىغئىممي قۇدۇلمىسممى ى  
مممۇكەممەللىكلىكى ئەەممەدنى  مۇۋە پىقىيەتلىمم  

  ىقىشى ا كا الەتلى  قىل ان. 
 ئاقسما  بۇالما »ىازالۇ ى ئەەەد ماۋزۇەمى ى 

ىە، قوى مممان. ئەەمممەدىە بۇالممما بالىسمممى ى  « 
ىادغممممداد بولممممۇ، قال ممممانلىقى ەممممەۋەبلى ى 
كىشمممممىلەدنى   ىماىىسمممممىگە ئېرغشىشمممممى ۋە 
شۇنىڭدە  زغيانكەشملىككە ئۇ رغشىشمى ا تما  

قاتممادلىق بىممر قاتمماد ۋەقەلىكمملەد  …قېلىشممى 
كېلىپ  ىقىمدۇ. ئاقسما  بولمى مان بولسماى بمۇ 

ن ئىمدى. ۋەقەلەدمۇ كېلىپ  ىقماەملىقى ممۇمكى
ئەەەد ماۋزۇەى  ەتكمەل ئەەمەد مەزمۇنى ما زغمي 

 مۇناەىۋەتلى  بول ان ئاەاەتا قوىۇل ان. 
مەزكمممۇد ئەەمممەدىە ئممما تود جانالنمممدۇدۇش 
ئۇەممۇلىدغن  اىممدغلى ىپى بۇالمما ئانمما ۋە بۇالمما 
بالىسممممى ا زۇۋان بەد ەن. ئممممۇخد ئى سممممانالدالا 
ئوخشمماش  ىكىممر قىالخىممدۇ. ئمماىەملەد قانممداقال 

ۇخد ئاڭلىياخىمدۇى  ەشمى ەلەىدۇ.  ە، قىلسا ئم
ئمما تود بممۇ ئممادقىلىق ئى سممانالد بىمملەن باشممقا 
جانلىقالدنىمممممم  مۇناەممممممىۋغتى ى ئىمممممم چىكە 
تەەۋغرلەشمتىكى  ەكلىمىلەدىغمن خمالىي  المدا 
ئۇخدنىممممممۇ ئى سمممممانىي تە ەككمممممۇد بىممممملەن 
تەەۋغرلە،ى ئەەەد مەزمۇنى ى كەڭ  ە   وڭقۇد 

ن. باىممان قىلىممپ بېممرغ  مەقسممىتىگە ىەتممكە
ەىمۋ لالشمممتۇدۇش ئۇەمممۇلىدغن  اىمممدغلى ىپى 

ۋى مەزممۇنى ى جەلپكادلىققماى ئىمدغيەئەەەدنى  
ەممممېھرغيلىككە ئىممممگە قىل ممممان. مەەممممىلەنى 
ئەەممەدنى  بممماش قىسممممىدا بئدغ ىممم  ئېتىمممپ 
ئئلتەدولگەنمممممممدغكى  مممممممالىتى ى مۇنمممممممدا  

 تەەۋغرلىگەن: 
بئدە بەەتلى  ئىمكەنى خېلمى ىەدنمى  …» 

ىاتماتتى. ئۇنىم   ئىگىلە، ئمۇزغرا،ى ەموزۇلۇ،
قوىممۇ  كەلممگەن كممەلرەڭى ىۇمشمما  تممەكلىرى 
 ەد ىيىممپ تىكلى ىممپ كەتكەنىممدى. بئدغ ىمم  
تى ىقى بادىە  قىالتتى. ئۇنىم  بېقى مى تمۇدۇ، 

تممممۇدۇ، لىپىلممممدا، قوىمممماتتى. بئدغ ىمممم   –
كئكرغكىدغن تېخىچە ئوخچۇ،  ىقىۋاتقمان قمادا 
قىھغلى قوىۇ  ۋە ئىسسىق قان قادنى ئېرغتىمپ 

ىامرغماقتمما ئىممدى.ىوالان بىممر  مماد ە ئەترا قمما 
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ىەدىغكممى كىرغسممتالدە  ئا ئمما  قمماد بئدغ ىمم  
قې ى ا بوىىلىپى خۇىىى  واللۇ   ەلى ئەنگەن 
بىممممر  مممماد ە ىەدىە  قىپقىھغممممل ىېلى جمممما، 
كەتكەنىممدى. بئدغ ىمم  كئكرغكىممدغن ئېتىلىممپ 

ئاەتا  – ىقىپى قادلىق ىەد ە ىېيىلىپى ئاەتا 
كئتمەدولمەكتە  ەىڭىۋاتقان قاندغن ئىسسىق  ود

 « …ئىدى 
مانما بمۇ ەممىمۋ للۇ  تەەمۋغرلەد ئممادقىلىقى  

ئامالسممممىھ ئئلتممممەدولگەن بئدغ ىمممم  ىوشمممممەن 
ئەمە ى بەلكممىى خەلقىمىممھ ئۇلۇاللى ممان تمموتېۆ 
 مماىۋان ئىكەنلىكىممگە ئىشممادەۇ قىلى  ى ممى  ە  
خەلقىمىھنى  ئەجداىقا  وقۇنمۇشى ئەجمداىنى 
ئۇلمممۇالالش د  ى ىممم  تەبىمممئەۇ  اىغسمممىلىرى 

لدغدغكى  اڭگىرغشى ۋە ئىالجسىھلىقى ئىمدى. ئا
بىممھ ىەنە ىۇقىرغممدا باىممان قىل ممان قەىغمىممي 
ئودمانلىقتىكى ەمىمۋ للۇ  مۇ ىم  تەەمۋغرلىرى 
ئى سممانالدنى  تەبىئەت مممى ئاەرغمىسممما كېلىمممپ 
 ىقىمممدغ ان ئېكولو ىيىلىممم  تە لىكىلەدنمممى 

 ەەمىمىھ ە ەال ان. 
ەېلىشمممتۇدۇش ئۇەمممۇلىدغن  اىمممدغلى ىپى  

ېرەمممممموناژلىرى خاداكتېرغممممممدغكى ئەەممممممەد  
بۇالمممما  ئاخ ىممممدغلىكلەدنى د شەنلەشممممتەد ەن.

بالىسى ى بېقىپى  ەدۋغ  قىلىمدغ ان ئىشمقىياد 
لىرى ئوبرازلىرغ ا ما   المدا ەە داشۋە ئۇنى  

بۇالا بالىسى ى ئئلتەدو، تەخسىكەشلى  قىلىشقا 

تەىيمماد تۇدالممان د تمما كومانممدغرى ۋە ئۇنىڭ مما 
ەدىە باشتىن ئماخىر مۇناەىۋەتلى  كىشىلەد ئەە

ەېلىشممتۇدۇلۇ،  ىققممان. ئەەممەدىە ىەنەى بۇالمما 
ئانى ى  ئاالھغدغن بېمرغلگەن باىمانالدىاى بوالماز 
 الەتتىكى بۇالا ئانى ى   اىۋانماتالد باالچىسمى ا 
ئېلىپ كېلى گەن  ې ىداى ئۇنى تاماشما قىلىمپ 
كەلگەن كىشىلەد ئادغسمىدغكى  امىلىمداد ئاىمال 

دىە  اۇ ئادغمدا ئانما تەەۋغرلى ىدۇ. ئا تود بۇ ىە
بولممۇش ئالدغممدا تۇدالممان بممۇ ئىككممى جممانلىق ى 
ەېلىشممممتۇدۇ،ى  اىۋانالدنىمممم  مەنپەئەتممممتىن 
خالىيى مەەە ى ئامالسىھ قال ان  مالىتى بىملەن 
ئى سانالدنى  شەخسمىي خۇشملۇقىى مەنپەئىتمى 
ئە ممەن ئى تمماىىن دەزغممل بولۇشممى ى  تەبىئىممي 
 .بولۇ، كەتكەنلىكى ى ئەكن ئەتتەدو، بېرغدۇ

 خۇخەە: 
ىۇقىرغقىالدنى ىى ى چاقال، كەلسە ى ئەەمەد 
تېمىسممممممى ى  مممممممۇئەىيەن تاللى ىشممممممالدىغن 
ئمممئتكەنلىكىى قوىمممۇ  ئە سمممانىۋى تمممە  ۋە 
تممموتېمىھ   ەشەنچىسمممى ى   ەتكمممەل ئەەمممەد 
 ەۋىغسىگە ىەدلىشىشىى مىللىي ئېكولو ىيىلى  
ئاڭ ى  ئئز ىچىلىكلىكىى ئەەمەدنى  بەىغئىمي 

ى ئەەمممەدنى  بەىغئىمممي قۇدۇلمممما ئاخ ىمممدغلىك
 مۇۋە پىقىيىتى ى ىاداتقان. 

 
ۋە كوددېكتودى: ئىما  مولالخۇن  مۇ ەددغرى

  
 ساۋاقداشالرغا تۆۋەندىكىلەرنى بىلدۈرمەكچى: ژۇرنىلىمىزنىڭ تېىخمۇ سۈپەتلىك چىقىشى ئۈچۈن تەھرىراتىمىز

ۇدى قۇالۇ ىلىق نوم(  ئجىتى ى  ئىسمى ى ئئز ئىسمى ىاكى ئوWordۋ دى )ئەەەد ئەۋەتكە ى . 8
ئاتىسمى ى تولمۇ   –سى ا ئەۋەتىشى كېرە . ئەەمەد ئىچىمگە ئىسممى ېدقىلىپ ژۇدنىلىمىھ ئېلخەۇ ئاى

ئاتىسى تولۇ  ىېھغلمى ان ئەەەدلەد بىمرىە   –ىېھغشى زۆدود. شۇنى قاتتىق ئەەكەدتىمىھكى ئىسمى 
 قوبۇل قىلى ماىدۇ. 

 مازغرقى » ىىلى تەزو، نەشمر قىلمدۇدالان  - 8005 ىېھغق كومتېتى–ئىمالىا ش ئۇ ئا د تىل . 8
 ئاەا  قىلى ىدۇ.«  زامان ئۇى ۇد تىلى ى  ئىمال لۇالىتى

بولسما بولىمدۇ.  89شمى خزغمۆ. خەۇ  موڭلىقى ۇبول ALKATIP Basmaخەۇ شەكلى بىمرىە  .0
كۇنۇ كىسمى ى بېسىۋەتسمىڭىھ  ەد ئىككمى «  ئوڭمدغن باشمالش» بېسىش ى باشالشتىن بۇدۇن  خەۇ

 خشى.تەدە كە ىا
 ى اندغن كېيىن باشلى ىدۇ.و( بوشلۇ  قTabبىر تا  ) ەد بىر ئابھا  . 0

 غپىگە بىرىغن بوشلۇ  قوىۇلىدۇ. دجە، ەئزلەدنى  ئادغسىدغكى ەىھغقچى ى   ەد ئىككى تە. 9  
بېسممىلىپ ەممىھغقچە بەلگىسممى ئىككممى قېممتىۆ  (Shiftىغيممالو الدىا ەممىھغق )مممم( بەلگىسممى ) . 9

 .قوىۇلىدۇ بەلگىسى ل اندغن كېيىن بىر بوشلۇ بو بېسىلىدۇ( قۇىۇلۇ،



 ژۇرنىلى«  سادا»                                                      سان - 9 
 

111 
 

 
 

 () ېكاىە
  

بمۇ  .ۇنيا  ەقىقەتەن بىر ەىرلىق قەلئەبۇ ى 
قەلئەنىمممم  ئىچىممممدە قانچىلى ممممان ەممممىرلىق 
تىلسىماتالدنى  ىۇشۇدنۇ، ىاتقانلىقى ى بىلىم  
ئەەمممال ممممۇمكىن ئەمە . شمممۇنىڭ ا ئوخشممماش 

ز قىلىممم  كىشممملى  تۇدمۇشممم ى  ئئزغممممۇ  ەدە
 مېچكىۆ ئىمتىھانمدا  .ىن قىيىن ئىمتىھمانئى تاى

 ئئزغگە قانمدا  ەموئال ى  تاشملى دغ انلىقى ىى
ئممممئزغ ى قانممممدا  قىسمممممەتلەدنى  كەتممممە، 
تۇدغممممدغ انلىقى ى بىلمەىمممممدۇ  ە  بىلىشمممممكە 
ئاجىھلىق قىلىدۇ. ئى سمان بمۇ جە ەتمتە تېخمى 

ئى سان ى    ىشىپ ىېتىلمىگەن بىر تەلۋە ناىان.
 ىقىرالىشىى تموالرا ىۆ ئەتە توالرۇلۇ  توالرا كېس

ىەكممەن  ىقىرالىشممى ناتمماىىن.  ىئانممالىھ قىلىممپ
شممۇڭا ئئزغمممۇ ئمموىال، باقمى ممان قىسمممەتلەد ە 
ىۇ اد بولىدۇ. مەن تئۋەندە ەئزلە، ئئتمەكچى 
بول ممممان بممممۇ قىھمممممۇ ىەل شممممۇ قىسمممممەتلەد 

  ۇۋا چىسىدۇد.
بە ەن مەكتە كە كەلگەن تۇنجى ىەكشەنبە. 

كىممۆ زېرغكتممى ئممۇ ىاتاقتمما ىممال ۇز قېلىممپ بەل
بول مما ى خممۇىىى تونممۇش بىرەدەممى ئممۇ را، 
قالىدغ انمممدە  كو ى ممما  ىقىمممپ نىشانسمممىھخ 
ئاىلى ىشمممقا باشمممملىدى. ئمممماىەم ى ۋە ىمىممممگە 
ەالىدغ ان بۇ  وڭ شە ەدىە ئالدغراش كېتىمپ 

مىغ ئماىەملەد ئىچىمدە  ەقەۇ  -بېرغۋاتقان مىغ 
ىىگانە. بۇ قىھنى  ئىسمى ئاەمىيە  -ئۇخ ىەككە
ىىمرا  ىېھغمدغن بېيجىڭ ما ئوقۇشمقا  بولۇ،ى ئۇ

كەلگەن. بە مەن ئۇنىم  مەكمتە كە كەلگىم ىگە 
بىممر  ە ممتە بول ممان ئىممدى. بەزغممدە ئممۇ ئممئز 
ىۇدتىمممدغنى تىكەنمممدە  ىمممال ۇز ئانىسمممىدغنى 

ىادەنلىرغمدغن ئاىرغلىمپ بمۇنچە ىىمرا   -ى ە 
ىەد ە ئوقۇشممقا كېلىممپ قال ى ى مما  ۇشمماىمانمۇ 

 ئمممئزغگە قىلىمممپ قممماختتى. لمممېكىن ىەنە تېمممھخ

قاىتاتتى.  ەنكى بۇ ىۇنياالا ئۇ ئئزغال ىادال مان 
كەنمممدوز  -ئەمە ى ىەنە ئمممۇ ئە مممەن كمممېچە

ەممەكپادە بولۇۋاتقممانى  ەتتمما ىممەدغكى ى قمموش 
قولال، ەۇنىشقىمۇ دازى بول ان ىىرا  ىېھغدغكى 
بىچممادە ئانىسممىمۇ بممادى ئەلممۋەتتە. ىەنە كېلىممپ 
 ىممۇقىرى مەلۇممماتلىقالد ىې ىل ممانى تەدەققىيمماتى

شمە ەدىە  يئۇ قاندە  تېھ بول ان بمۇ مەدكىھغم
ئوقممۇش  ۇدەممىتى ى ئاەممان قول مما كەلتممەد ەن 
ئەمەەممممتە. شممممۇندا  تۇدۇقلممممۇ  ئممممۇ ئممممئز 

؟ قانداقمۇ ئاەانال ۋاز كېچەلىسمۇن ئىراىغسىدغن
ئمۇ مۇشممۇخدنى خىيممال قىل ماچ نىشانسممىھ  الممدا 
ئالدغ ا قادا، كېتىپ باداتتى. ئەترا ىمدا ىەنىمال 

ئماىە ى كئڭلىمدە ئاللىقانمداقتۇد مىغ  -شۇ مىغ 
 بىر ئەنسىھ خىيال.

ئۇنى  مېڭىشى شۇ تەدغقىمدە ىاۋامالشمماقتا. 
 ئەمدى ئمۇ ئەترا ى ما نەزەد ەېلىشمقا باشملىدى.

ىاشمممالد ەمممەككىھ ىۇقسمممىھ ۇئۇنىممم  كمممئزى ت
 امىسمممىدغكى ئومممما  بىمممر قىھنمممى ىېمممتىلە، 
كېتىۋاتقممان ئاىال مما  ەشممتى. قىممھ توختىممما  

قى ئاىال ما ئەدكىلەىتتمى. شوخلۇ  قىلىپى  ېلى
 ېلىقى ئاىال ئۇنى  ئانىسى بولسما كېمرە ى ئمۇ 

توىمما   –قىھنى  ئومما  قىلىقلىرغ ما توىمما  
قاداىتتى. ئاەىيەنى  كئڭلىگە تۇىۇقسمىھ ىىمرا  
ىېھغممدا قال ممان ئانىسممى كەلممدى. ئۇمممۇ ئانىسممى 
بىمملەن شممۇندا  ماڭمماتتىى ئانىسممى ا شممۇندا  

دالمۇن جا ماخدنى ئەدكىلەىتتى. ئانىسى بىلەن نۇ
شماللىققا بىلملە جمود بول مان ۇبىللە تادتقانى خ

ئىدى. قې ى ئەمدى ئۇندا   ەزەل  االالد؟ قې ى 
ئەمدى ئۇنمدا  خماتىرجە   ماالالد؟ ئاەمىيەنى  
كئزغگە لىققىدە ىاش كەلمدى ۋە بۇنىڭمدغن بىمر 
ئممما  بمممۇدۇنقى بىمممر ئىممم  ىاىغ ممما ىەتتمممى. 
ئاەممىيەلەدنى  ئممئىى ىېھغممدا بولممۇ،ى ئۇنىمم  
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ىغسى كىچى  ۋاقتىمدغال كېسمەل ەمەۋەبىدغن ىا
ئئلە، كەتكەن. ئۇ  ازغر ئانىسى بىلەن بىلملە. 
ىاىغسممى ئئلممە، كەتكەنممدغن كېمميىنى ئانىسممى 
ئۇنىڭ مما  ە  ئانمماى  ە  ىاىا بولممۇ،ى ئئى ىمم  

ىې ىمم  ئىشمملىرغ ى  ەممىسممى ى ئممئزى -ئې ىممر
قىالتتمممى. بىكممماد ۋاقىتلىرغمممدا قوشممم ىالدنى  

اتلىرغ ى ىۇىمممۇ، قممم-نمممانلىرغ ى ىېقىمممپى كىمممر
ىېگەنممدە ى ئئى ىمم  خىراجىتى ممى قامممداىتتى. 
ئاەىيە بولسا مەكتە متە ئوقمۇىتتى. ىە  ئمېلى  
-كەنلىرغدە ئۇمۇ ئانىسمى ا ىادىەملىشمىپ ئېتىمھ

ئېرغق ىم  ئىشملىرغ ى قىالتتمى. لمېكىن ئانىسممى 
 ئۇنى قىلدۇدماىتتى.

ىەدەمممىڭ ى  ىماڭممما ىادىەملەشمىسمممەڭمۇ −
ەن ئەڭ  وڭ ئى  ىاخشى ئئ ەنسەڭال مەن ئە 
ىەىتتممى ىائىممۆ  −ىقىلىممپ بەد ەن بولىسممەن

ئۇنىڭ مممما. ئاەممممىيەمۇ ئانىسممممى ى  ئممممئزغگە 
ەىڭدود ەن ئەجرغگە تۇشلۇ  مەكتە تە ئەخ ى 

 ەش ىېگە ە ئاەمىيەمۇ -بولۇ، ئوقۇىى.  ەش
ئالىي مەكتە، ئىمتىھانى ى بېرغپ بولۇ، ئئىىگە 
قاىتتى. ئۇ نا اىىتى خۇشال ئىدى.  مەنكى ئمۇ 

ان ى كئڭلىدغكىممدە  ىاخشمى بېممرەلىگەن ئىمتىھم
ئىمممدى. لمممېكىن ئۇنىممم  خۇشممماللىقى ئۇزۇن ممما 
بادمىممدى. ئممۇ ئانىسممى ى   ەد ۋاقىمم  ئمممئزى 
ئە ەن  اىپېتە  بولۇۋاتقانلىقى اى ىاشال تمۇدۇ، 
ممممەكچەىگەن بەللىمممرغگەى قمممودۇ   ەشمممكەن 
ىەزلىرغگە قادا، ئىچى ەىيرغلىپ كېتەتتمى. ئمۇ 

تادتىشممى ى ئانىسممى ى  ئەمممدى بۇنممدا  جا مما 
خالىممماىتتى. شممۇنى  بىمملەن ئمماخىر ئممۇ ئممالىي 
مەكتە ممتە ئوقممۇش ئادزۇەممىدغن ۋاز كە تمممى. 
لمممېكىن بمممۇ خىيمممالى ى ئانىسمممى ا ئېيتمىمممدى. 
ىېمىسىمۇ ئانىسى ى  بادلىق قىل مان ئىشملىرىى 
تادتقممان جا ممالىرى قىھغ مممى نۇقتىلىممق ئمممالىي 
مەكتە مممتە ئوقۇتمممۇش ئە مممەن ئەمەەممممىدى؟! 

ۇ ىەنە ئانىسمى ا قانمداقمۇ شۇندا  تۇدۇقلمۇ  ئم
ئې ىممھ ئا الىسممۇن؟ شممۇ تەدغقىممدە بىممر نە ممچە 
 ە ممتە ئئتممە، كەتتممى. بىممر كممەنى مە ەللىممگە 
ئاەىيە ە  اقىرغق كەلگەنلى  خەۋغمرى ىېتىمپ 
كەلممدى. بممۇ خەۋەدنممى ئاڭلى ممان ئانمما نممېمە 

ىەى ئاەمممىيەنى -قىالدغ مممى بىلەلممممە  قالمممدى
ىەد ممال بېرغممپ ىېھغلىممق  ئكممەمەتتىن ئۇقممۇ، 

لىشمكە ئەۋەتتمى. لمېكىن ئاەمىيەنى  كممئڭلى كې
تېخىممۇ بىسەدەمچانالشممتى. ئممۇ تېخممى ئانىسممى ا 
ئئزغ ى  خىيالى ى ئېيتىمپ باقمما  تمۇدۇ ال بمۇ 
خەۋەد ىېتىپ كەلگەنىدى. قىھ خمۇىىى بىرەمى 
ئادقىسممى ا تادتىۋاتقانممدە  نا مماىىتى تەەمملىكتە 

ىېھغلىممق  ئكممەمەتكە قممادا، ماڭممدى. ىېھغلىممق 
ئاەمىيەنى  ەمى ىپ ممۇىغرى   ئكەمەۇ ئالدغمدا

ىغلممممبەد مممممۇئەللىۆ ۋە بىممممر نە ممممچە ىەد  
ئوقۇتقمممۇ ىلىرى تمممۇداتتى. ئاەمممىيە ئۇخدنىممم  
ئالدغ ا بېرغشى ىال قىھالىن ئالقى  بىلەن ئمۇنى 
ئودغۋېلىشممتى.  ممەنكى ئاەممىيە نمما ىيە بمموىىچە 
بىرغ چممى بول انىممدى. ىەنە كېلىممپ بىرىغ بىممر 

ئئتكەن  ئىچكىرغدغكى نۇقتىلىق ئالىي مەكتە كە
ئوقۇالممۇ ى ئىممدى. لممېكىن ئاەممىيە بۇنىڭممدغن 
ئانچە خوشال ئەمە ى ئۇنىم  كئڭلىمدە  ەقەۇ 
بىچممادە ئانىسممىدغن بممئلە   ممېي نەدەممە ىممو . 
ئاەممىيە ئوقۇتقممۇ ىلىرى بىمملەن خوشلىشممىپى 
 اقىرغق قەالىھغ ى ئېلىپ ئاەمتا ئمئىىگە قمادا، 
ماڭدى. ئۇ بىرىەمدغال ئئىى ى  ئالمدغ ا كېلىمپ 

انىسى بولسا ئئىى ى  ئالدغدا تمئۇ قال انىدى. ئ
كئزى بىملەن قىھغ ىم  ىولى ما قمادا، تمۇداتتى. 
ئانا قىھغ ى كئدوش بىلەنمال ىمە رە، ىېگمەىە  
قىھنى  ئالدغ ا بمادىى ۋە خۇشمال بول ى ىمدغن 
قىھغ ى قۇ اقلى ان  ېتى ىى ال، تاشلىدى. ئمۇ 

ىې ىشممال، - مماقىرغق ى قولى مما ئېلىممپ ىېمم ى 
غ ا باەاتتى.  ەد ە ئمۇ كئزغگە ەەدتەتتىى باالر

 اقىرغقتىكى خەنھۇ ە خەتلەدنمى تونىمىسمىمۇى 
مىللەتممممملەد  يلمممممېكىن قىھغ ىممممم  مەدكىھغممممم

ئۇنىۋېرەممىتېتى ا قوبمممۇل قىلى  ممانلىقى ى بىمممر 
ەمممممائەۇ ئىلگىمممممرغال باشمممممقىالدىغن ئۇقمممممۇ، 
بول انىممدى.  ممەنكى بممۇ ىمماقتىن ئمموۇ قمماخ، 
بول ۇ ە ئۇىاقتىن تەتەن تادقا، بولىدغ ان بمۇ 

ىېھغدا ئاەىيەنى  بېيجىڭ ا ئئتكەنلى   كىچى 
خەۋغمرى بىرىەمممدغال كىشمىلەدنى  ئې ىھغممدغكى 
قىھغق تېمى ا ئاىلى ىپ بول انىمدى. لمېكىن شمۇ 
 ەىتمممتە ئاەمممىيە ىممما ىى الشممم ى ىممما كەلەشممم ى 

 ەش ىېگە ە ئادغمدغن ىەنە -بىلەلمىدى.  ەش
بىر  ە تە ئئتە، كەتتى. ئاەىيە ئاخىر ئانىسى ا 

ئېيتىش ى قاداد قىلمدى. بىمر  ئئزغ ى  خىيالى ى
كەنى كە لى  تاماق ى ىە، بول اندغن كېيىنى 
ئاەممىيە ئاەممتاالى ە ئانىسممى ى  قېشممى ا بېرغممپ 
ئولتۇدىى. ئانىسى قىھغ ىم  ئمئزغگە ىەىمدغ ان 

  ېپى بادلىقى ى  ەملىدى بول ا :
مممم بىممرەد  ېپىمم  بممادمۇ قىممھغۆ ؟ىمممم ىە، 
ى ەودغدى. ئاەىيە بېشى ى ئاەتاالى ە لېڭشمىتتى

لممممممېكىن ئانىسممممممى ا قانممممممدا  ىېيىشمممممم ى 
 بىلەلمەىۋاتاتتى. 

ئانمماى مې ىمم  ئممالىي مەكتە ممتە ئوقۇالممۇ   −
ئانى ى  بېشى  ىو . مەن ئوقۇماىمەنىمم ىېدى.

  اقما   اققاندە   ىردغدە قاىدى. خۇىىى



 ژۇرنىلى«  سادا»                                                      سان - 9 
 

113 
 

 ىېدى بىچادە ئانا ئادانال. -نېمىشقا؟ −
مې ى  ئەمدى ەىھنى  ىەنە مەن ئە ەن  −

ھنى كئد مە  ىمو . مەن ئەممدى جا ا تادتقى ىڭى
ەممىھنى ئممئزو  بمماقىمەنى مەن ئوقۇماىمەنىمممم 

 ىېدى ئاەىيە كەەلى لى  بىلەن.
ئانا بىمر  مازا توختما، قالمدى.  مەنكى ئمۇ 
قىھغ ىممممم   ممممموڭ بول انلىقىمممممدغنى ئىممممم  
ئۇققۇ ىلىمم  بول ممانلىقىن خۇشممال بولسممىمۇى 

ىېگەن  ېپمى «  ئوقۇماىمەن »لېكىن قىھغ ى  
قوى ممان ئىممدى.  ممەنكى ئممۇنى خا مما قىلىممپ 

 ەدقممانچە جا مما تادتسممىمۇ قىھغ ممى ئوقۇتممۇش 
ئۇنىمم  بىرىغ بىممر ئادزۇەممىى ىەنە كېلىممپ بممۇ 
ئاەممىيەنى  ىاىغسممى ى  بىرىغ بىممر ۋەەممىيىتى 
ئىممدى. شممۇڭا ئانمما تەمكى لىمم  بىمملەن قىھغ مما 
نەەىھەۇ قىلىشمقاى  ەشەندودوشمكە باشملىدى. 
لېكىن ئاەىيە خىيالىدغن ىانىدغ انمدە  ئەمە  

ىدى. ئەزەلدغن ئانىسى ا تىكىلىمپ قاداشمتى مۇ ئ
ئەىمى ىممدغ ان بممۇ قىھنىمم  ئەمممدغلىكتە ئممئزى 
 بىمممممممملەن بىممممممممر مەىدانممممممممدا تممممممممۇدۇ،
ز كۇنلىشمممىۋاتقانلىقى ى كمممئد ەن ئانممما نمممېمە 
قىالدغ ممى بىلەلمممە  قالمممدى. ئانى ىمم  ئمممۇنى 
قادادغدغن ىې ىشقا كئندودوشى ئاەان ئەمەەتە  

 قىالتتى.
بىملەن ئمئ  ئىچمى قىل ان ئماۋاز «   اڭ »

خڭال، ۇجىمىپال كەتتى. ئانى ى  قولى  اۋاىا  م
قال ان ئىدى. ئاەىيە بولسا ىەزغ ى تۇتقان  ېتى 
 اڭۋېقىممپ تممۇداتتى. تۇىۇقسممىھ تە ممكەن بممۇ 
تەەتە  ئۇنى خېلىال  ئ ەتە، قوى ان ئىمدى. 
لمممېكىن ئمممۇ بمممۇنى تېگىشممملى  ىە، قادغمممدى. 
 ممەنكى ئممۇ ئانىسممى ى  بىرىغ بىممر ئادزۇەممى ى 

وققا  ىقادماقچى بولۇۋاتاتتى. ئانىمۇ ئئزغ ىم  ى
قانممداقلەد ە قىلىممپ قىھغ مما قممول تەككممەزو، 
قوى مانلىقى ى بىلەلمىمدى. ئمۇ  ماۋاىا  مۇخڭال، 
تۇدالان قولى ى ئاەتا  ەشەدو،ى ەۇ ى ا بېرغپ 
ئولتۇدىى. ئئ  ئىچى ىەنىال شمۇندا  جىمجىم  

 ئىدى. 
بمممۇ جىمجىتلىمممق بىمممر نە مممچە كمممەنگىچە 

ئممئ  ئىچىممدە بممۇ توالرۇلممۇ  قاىتمما  ىاۋامالشممتى.
مۇنازغرە بولمىمدى. كېميىن ئاەمىيەنى  ەمى ىپ 
مممۇىغرى ىغلممبەد مممۇئەللىۆ بممۇ ئىشممتىن خەۋەد 

ئاەىيەنى  ئئىىگە خىمھمەۇ  تا قاندغن كېيىن ى
ئىشلىگىلى كەلدى. ئاەىيە ەمى ىپ مۇىغرغمدغن 
ئئزغ ى ئوقۇتمۇش ئانىسمى ى  ئادزۇەمى بولمۇ ال 

ىرىغ بىمر ۋەەمىيىتى قالما ى ىەنە ىاىغسى ى  ب

ئىكەنلىكى مممى ئممماڭال،ى ئانىسمممى ى  ىغلى مممى 
دەنجىتكەنلىكىمممدغن كمممئڭلى نا ممماىىتى ىېمممرغۆ 

 بولدى ۋە ئاخىرى ئوقۇش قادادغ ا كەلدى.
مەكىھغي مىللەتملەد ئۇنىۋېرەمىتېتى ئوقمۇش 
 ۇلى ئالمى ان بىلەن كىمرا  ەققمى ى مەكمتە كە 
ىاتمما   ممۇلى ۋە تۇدمممۇش خىراجىتممى ئە ەنمممۇ 

ىە؟! ئەممما ئۇنىم  ئمائىلە -ل كېتىمدۇخېلى  مۇ
شمممادائىتى ئۇنچىلىممم  ىاخشمممى ئەمە . شمممۇ 
ەممەۋەبتىن ئاەممىيەنى  بېشممى قمماتتى. ىەل شممۇ 
كممممەنلەدىە ىېھغلىممممق  ئكممممەمەۇ ۋە مە ەلمممملە 
كومىتېتى بۇ ئىشتىن خەۋەد تېپىمپ ئاەمىيەنى  
ئوقممۇش جەدىانىممدغكى بممادلىق خىراجەتلىرغ ممى 

خاتىرجە  ئەەتىگە ئالىدغ انلىقى ىى ئاەىيەنى  
بماخ -ئوقۇشقا بېرغشى ى ئېيتتى. بۇنىڭدغن ئانما

ئىككەىلەن ۋە مە ەللىدغكىلەد نا اىىتى خۇشال 
بولدى. شۇنى  بىلەن ئاەىيە خماتىرجە   المدا 
مەكمممتە كە كەلمممدى. مەكمممتە كە كەلگەنمممدغن 
كېيى ممممۇ مەكمممتە، دە بەدلىمممرى ئاەمممىيەنى  
ئە ۋالى ى ئۇقۇ،ى ئمۇنى ئوقمۇش ىمادىە   مۇلى 

ن ئوقۇالممۇ ىالد قاتادغ مما تىھغملىممدى. ئالىممدغ ا
ئاەىيە ئاخىرى بىر ىاخشى ئوقمۇش  ۇدەمىتىگە 

 ئېرغشتى.
ماشممممى ى ى  ەممممىگ ال بېرغشممممى بىمممملەن 
ئاەممىيەنى  خىيممال ىىپلىممرى ئەزولممدى. ئۇنىمم  
ئانمممادىە  قىھغمممل مەڭھغمممدە كمممئز ىاشممملىرى 
ىالتىرغماقتا ئىدى. ئۇ كئز ىاشلىرغ ى ەەدتە،ى 

غ ى ىېمم ىكلە،  وڭقممۇد نە ە  ئالممدى ۋە ئممئز
قال اندە   مېن قىلمدى.  مەنكى ئمۇنى ىىمرا  

مە ەلمملە ۋە ئممئزى ئە ممەن ئەڭ -ىېھغممدا ىممۇدۇ
مممۇ ىۆى ئەڭ ئەزغممھ بول ممان ئانىسممى قوللىسمماى 
مەكتە ممممتە بولسمممما مەكممممتە، دە بەدلىكممممىى 
ئوقۇتقۇ ى ۋە ەاۋاقداشلىرى قولالۋاتقان تۇدەا 
ئممممۇ ىەنە نېمىممممدغن الە  ىېسممممۇن؟ شممممۇندا  

ە نېمىشممقا ەممۇل ۇنى د  سممىھ تۇدۇقلمۇ  ئممۇ ىەن
 الەتتە ىەدەۇن؟ ئۇ ئەمدى ئوى ى ىشى كېرە . 

ىەى -ئۇ شۇخدنى ئوىال، ئودنىدغن ىە  تۇدىى
ىاىغل قەىەملەد بىلەن مەكتىپىگە قادا، ىمەدو، 
كەتتمممى. ئۇنىڭ ممما بمممۇ شمممە ەد ۋە ئەترا ىمممدا 
ئالمممدغراش كېتىمممپ بادالمممان كىشمممىلەد ئەممممدى 

 باىىقىدە  ناتونۇش بىلى مىدى.
 
: دۇقىيە مەل تۇدەمۇن ئماىقۇۇ  ەددغرىممۇ

(8080 ) 
 ( 8088كوددېكتود:ئاىجامال ئېھغھ )
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 )نەەىر(

كممېچىلەدى تمماتلىق كممېچىلەدى  شممېرغنئە ى 
مې ى ئمئز قوى ىڭ ما ئمال ىنى ئىللىمق قوى ۇڭمدا 

 …بەزلىگىنى مەندغن مۇنچە تەزمىگىن
كمېچىلەدى بولمدى  شمېرغنتاتلىق كېچىلەدى 

ممممگە قمممو . ەمممەندە قمممو ى مې مممى ئمممئز ئەدكى
سمممىھ يەممماڭىال زادلى مممپى تەەەللى مۇڭلى ىمممپى

 قوى ۇڭدا بۇ  الدا ىاشى ۇ  ىو ى ئەمدى!
ىال انچى كېچىلەدى ئالدامچى كمېچىلەدى بىمر 

 …مەز ىللى  ئەمىدلەندودو، قوى ان كېچىلەد
مەن قۇش ئىدغۆ ەمۇىا ئۇ ىمدغ ان. بېلىمق 
ئىدغۆ كئكتە ئەزغمدغ ان. مەن شمۇندا ى ئەدكە 

 ۆ. شاھ ئىدغ
بۇدۇنقىمممدەكال بېھەكچمممى ىۇلتۇزلىرغڭمممدغنى 
 ىالل ئا  ۋە ەمىرلىق  ەزەللىكىڭمدغن نېسمىۋە 

لىرغڭدا ئاىالندغۆ. كەچ كەزوڭ ى  ، كو ىئىھلە
شمماماللىرى مې ممى قادشممى ئېلىممپ ىممەزلىرغمگە 
ئئ تىى  ا لىرغم ى ئەدكىلەتتمى. ىەدەخلىرغم  
ەمممادالاى ان ىو ۇدمممماقلىرغ ى بېشمممىم ا  ممما قۇ 

زغڭ ى  ەوالۇقىدغن تىتىرغگەن قىلدى. كەچ كە
ۋۇجۇىۇمممدا ئاجاىىممپ بىممر خىممل  اىاجممان بمماد 
ئىممدى. مەن ىىممراقتىنى نا مماىىتى ىىممراقالدىغن 
تولىممممۇ الەمكىمممنى ىېقىملىمممق بىمممر كمممەىلەدنى 
ئاڭلى اندە  كئزلىرغم ى ىېرغۆ ىۇمۇۋالدغۆ. ئەنە 
شۇ خىل مەەتخۇشلۇقتا ىولۇم ى ىاۋا  قىلمدغۆ. 

بمادا  - بمادا… غم ئاھى شۇ تادى ئە مرى ىوللىر
ئۇنىڭ ممما ىېقى الشمممتىۆ. ەمممادالىيىپ تئكمممەلگەن 

ىۇى  - ىو ۇدماقالدالا تول ان تاد ىول ا بۇدۇلدۇ ى
ىولۇم ى ىاۋا  ئېتەلمىدغۆ. كئزلىرغم ى ئما تىۆ. 
ئىككى بمۇخق ىى بىمر الماىەۇ ز د ئموت ىى مىم  

 …باخلىق قۇت ى كئدىو 
ئممۇ ەممەبھى ى  خۇمممادلىقى جمماىۇ كممئزلىرى 

 ئىدى.
نى ئەنە شمۇندا  ئۇ راتقمان ئىمدغۆى مەن ئۇ

 ممى ئەەمملىرغگە غبىر - كممېچە .  وىمماكى بىممر
ئاخلماىۋاتقممان كونمما تونۇشممالدىە ى تېڭىرقمماش 
ئىچىممدە ئممۇزا  تىكىلىممپ تممۇدۇ، قالممدۇ . ئممۇ 

 ەن كېيىكتە  كئزلىرغ ى ىا ى ەتۇىۇقسىھ  ئ 
ىممما ى ئممموتلىرغ ىى مەشمممئەللىرغ ى ىېمممتىلە، 

ى. تۇى مۇلىرغۆ الى ا ئئتە، كەتتماىې ىمدغن ئاەت
تې ىمگە  ېتىشمماىتى. ئەتمرا، تېخىممۇ ەمىرلىق 
بىممر  ەزەللىممم  قوى ىمممدا ئەللەىلى ىۋاتقانمممدە  
ەەزمەكتە ئىدغۆ. تىمتا ى  ەزەل كېچى ى  بىر 
بۇدجەكلىرغدغكى مۇڭلۇ  كەى ى ەەبھى ئمئزغگە 
ئە ەشتەدو، ئېلىپ كەلگەندە  ئىمدىى مې ىم  
ىېممرغۆ ىۇمممۇ  كممئزلىرغۆ شممۇ ۋەجىممدغ مىكىنى 
قاد ۇقلىرغمممممدا  ممممېلىال ئېتىلىممممپ  ىقىممممپ 
كېتىدغ اندە  تىپىرلىماقتا ئىدى. نېمىشقىدۇدى 
قەىەملىمممرغۆ ئې ىرلىشمممىپ كەتتمممىى كمممئزلىرغۆ 
 ەدۋاەىھ مەندغن ئۇزا، كەتكەن قىھنى ئۇزغتىپ 
قوىمممماقچى بول انمممدە ى ئۇنىممم  ئادقىسمممىدغن 

ىې ىشمممال، قمممادا،ى بىچمممادە  ېتمممى  - ىېممم ى 
 …قالدى

ئوتلمۇ  كمېچىلەد! ەمەن مۇڭلۇ  كمېچىلەدى 
 مې ى ئئزوڭگە ئەنە شۇندا  بااللىۋال ان ئىدغ !
مەن  ەقىقەتەن ەاڭا  ى  باالالنمدغۆى شمۇ 
ى قى ى  ەد كەن ئاىالندغۆ. نېمە ئە ەنى كىمۆ 

ىۆى نىشانسىھ قەىەملىرغۆ  امان تئە ەن بىلمەىت
شۇ ى قى ى ئىھلە، تا اتتىى بادالمانچە ئۇنىڭ ما 

ەد كمەنى ىەل شممۇ بااللى ماتتى. بمۇ ۋە بەلكىمۆ  
جاىمممدا ەمممەبھى ى ئۇ راتقانلىقىممممدغن بولسممما 
كېرە ى ىە، ئوىال، قماختتىۆ. خىلمۋەۇ ىمول ى 
 ەد كېچە ىال ۇز كېھغدغ ان شۇ قىھنمى تولىممۇ 
ەممىرلىق ەممېھەتتىۆ. ئمممۇ قىھنممى  ە  ەمممې ى  
 ەزەللىكىڭ ىممم  بىمممر شەىداەمممىمىكىنى ىە، 

 ئوىالىتىۆ.
ەمممەن نە مممچە دەۇ ەمممۇ  بېقىشىشمممالدنى 

 ە ەوۋالا قىلدغ . كېيىن بمۇ ەۇەملۇققا بىھلەد
 ەللەد ئېچىلدى. ئىللىق بىر تەبەەسمۇ  بىملەن 

 - جىلۋغلىمممم  بېقىممممپى ئەنە شممممۇندا  بىممممر
بىرغمىھىغن ئۇزاىدغ ان بولدۇ . ئمۇ كمەنى  ە  
ىېمم ى  ىولۇمممداى ىەنە شممۇ تمماد ىولممدا ئممۇنى 
ئمممۇ راتتىۆ. ئمممۇ ماڭممما قادشمممى كېلىۋاتممماتتىى 
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ئۇ  ىراىلىق بىمر نېمىشقىدۇد جىدىغيلىشەتتىۆ. 
جىلۋە بىملەن ىەنە مەنمدغن ئۇزغمماقچى ئىمدى. 
ىەل شۇ  االداى ەەلكىن شامال ئۇنى  بوى ى ما 
ئودغۋال ان نېپىھ ىااللىقى ى قولۇم ما تۇتقمۇزۇ،ى 
كمممئزلىرغ ى قىسمممىپى  ەىيمممادلىق بىممملەن ىەنە 
مەنممدغن ئۇزغممدى. ئىككىمىممھ تەڭممال ئادقىمىھالمما 

ئممۇ بىرغمىممھ ە قادغممدۇ .  - قاىرغلىممپى بىممر
قولۇم ا قادا،  ەممى ى  ەشمەندى ۋە ىەنە شمۇ 
… ئىللىق كەلەمسىرغشى بىلەن قېشمىم ا كەلمدى

قممالتىن كممېچىلەدى  ەىممھى كممېچىلەدى مې ىمم  
 ېكممماىەم ى ەمممەن ئەنە شمممۇندا  باشممملى ان 

 ئىدغ .
كەنلەد ئئتتىى كەنلەد ە ئە ىشمىپ ئماىالدمۇ 
ئئتتى. ەې ى  ەېھىرلى ى خىلۋەۇ قوى ۇڭمداى 

ىىگىم   - غڭمداى بىمر جمە، قىمھشۇ تماد ىوللىر
لىرغ ى ىاڭرغتىمممپى  ىچىرلىشمممىپ شممماى كمممەلكى

كېلىمدغ انى ەمماڭا نۇدالممۇنى نۇدالممۇن  ېكمماىەى 
ئەەمممملىمىلەدنى قالممممدۇدۇ،ى ىوللىرغ مممما داۋان 

 بولىدغ ان بولدى.
كممەنال ئەمە  ئمما ى ئمماىال ئەمە  نە ممچەى 
نە چە ىىلالد ئئتتى. ئاشۇ تماد ىوللىرغڭمدا بىمر 

ئە مممۋال  - اڭا ىەدىقممان ىاشمملىق الېرغمم  ەمم
ئېيتىممپ كەلممدى. ەممەن ئىشممەنمىدغ ى تېخممى 
نە چە كەن ئالدغدا قوى ۇڭدا شاىلى ىپ ەمې ى 
 ە  خمممۇش قىل مممانى ئالدغڭمممدغكى بىچمممادەڭ 

مۇ ممممممۇقالدىە   ۇدۇقلىشممممممىپى ۇبىمممممملەن ت
كەلەشكەن ئۇ قىھنى  كئكلەد ئادا  ەدۋاز قىلىپ 
ىىراقالدالمماى بادەمما كەلمممە  جاىالدالمما ئۇ ممۇ، 

ەىمممران ئىمممدغ . ئممماھى كمممېچەى كەتكىممم ىگە  
ىەدتلىمم  كممېچەى مممۇڭ كممېچەى كە مىشمملى  
كممېچە! قاىسممى بىممرغگە ئىشممى ىپ بوخخىتىمم ى 
قاىسى بىرغ مى  ەشمى ىپ بوخخىتىم . مانما بمۇ 
ىۇتۇ، توىما  زېمى  ى ى ئالمىشمىپ توىمما  
ىەۋدنى  بىھلەد ە تاڭ ان ئوىۇنلىرى ئەمەەمۇ؟ 

ەمې ى  مانا بۇ  ەققىيى  ىن بىر  اىاتلىق ى  
 قوى ۇڭدا تامامالن ان  ېكاىىسى.

ئاھى كېچىلەدى كە مىشلىرى با  كمېچىلەدى 
بىممممدە  ئدغسمممتان ا ئاىالن مممان بولسممماڭمۇى قەل

 مەڭگە  ەلىستان كېچىلەد!!!
 (8002) ەددغر: د زغھاجى ئىما مۇ 

 (9002) كوددېكتودى: شەمشىقەمەد نىياز

 
 

 (8005ئابدۇخالىق ئۇى ۇدغي )             
  ەەلىۆى ئىدى دەشچانلىقەك ئەەلىۆى بابىدا  ەببەۇمۇ

 .تەەلىۆ مې ى قىلدغ  مەجبۇد ئەڭلىۆى ەېرغق قىلدغ   ۇجۇ 
 تەكەللۇ،ى ىو  ىىرتىۋەتتى ى مەكتۇ،ى ىازەا  ئېيتىپ ىەدىغۆ

 .مەنسۇ، بولدى ماڭا  ىجران تەدتە،ى تېخى  ەدۋاەىھخ
 ۇ ىئادت ەاڭا  ە  بۇ ىەىسەن تادتۇ ى ىەدە  ئەلەملەدىغن

 . قالدۇ  جې ى  دە ىۆ بو تۇ ئادتۇ ى ەاڭا ىاشاشى تىرغ 
 .ئوتۇڭ ئئ مە  ئوىۇڭى كەتمە  ىولۇڭى باقتىۆ قۇلۇڭى بولدۇ 

  ەلەڭ؟ نېچەن ئەزەد ئئز ە ىۇلدۇلۇڭى مەن ەە ەدلەدىە
 ئوقلىرغڭ ىى كىر ى  بەتلە، قاشلىرغڭ ىى قىلىپ كامان
 .رغڭ ىتاشلى ئازا  ئاتتى  ەا لىرغڭ ىى ەىلكىپ بىرخ

 .مە  ئەقىدە ىەدىو   ېلىپ مە ى  ىجرانلىق قەىەھى ەۇندۇڭ
 …«ىە   ەل ئەمىدلەدىغن:» ىېدغۆ قىال ى نە مەن كە تى ى ەئزەىھ
 تە ىېئ ىېپىپ توەاخمسەن  ېچە ى ىەىدۇ كېتە  توزۇ،
 .ىەدە  بولما  تېڭىپ ز دخ، بئلە ى كەلەد بولسا كەلمە 
 زۇ ەلى مەناى دغشى قا  ەد الەزەلى قامۇ ى ەئزوڭ بىر  ەد

 .ۋغسال تا ما  كېتەدمەنمۇ كېسەلى قىلدى ئوقۇڭى  ىجران
 ەاخمىم ىى ئالما  ئىلى  تاۋابىم ىى قىلما  قۇبۇل

 .ەاتادغم ى مۇڭلۇ   الدغۆ ئازابىم ىى كئكلەتكە كە
 كەلەشەڭ ىى ەې ى  تىلەد ئئلەشى ىى ئۇى ۇد قۇىۇ،
 .ىشەڭ ىىئل تىلىمەىمەن كئدوشەڭ ىى كئد ىن مەىلى

 (8005) نىياز شەمشىقەمەد: كوددېكتودى (8002) نۇد توختىقادى: دغرىمۇ ەد
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 ( تەدجىمىسى8005ئىسماىىل  ېكىۆ )
 

 بىر قا ا  ئ ەدە
ئمممۇ كمممەنىى قىمممھ ئا ىسمممى بىممملەن ىەنە 
ئۇدۇشممۇ، قالممدىى شممۇ ئا چىقىممدا كەىمم ىگە 
بممۇدۇل ى ىچە  ىقىممپ كەتتممى. خېلممى ئممۇزۇن 

ى ى  ئالمدغ ا ماڭ اندغن كېميىنى بىمر ئاشمخان
كېلىممممپ قالممممدى. بىممممرىغ ال قودەممممىقى ى  
ئا قمممممممانلىقى ى ەمممممممەزىى. ىمممممممانچۇقى ى 
ئاختۇدۇۋغدىى ىې ىدا بىرەد تال تەڭگىمۇ ىو  
بۇلمممۇ،  ىقتمممى. ئاشمممپۇزۇل ى  خوجممماىى ى 
نا مماىىتى خۇشممخۇ  موماىممدە  كممئدونەتتى. 

 موما  قىھنى كئدو،:
ىە، ەمودغدى  −باخ ى تامما  ىەمسمىھ؟ −  

 موما . 
مەن  ۇل ئېلىۋېلىش ى  ىلېكىن …لېكىن −  

ىېممدى ئممۇ نا مماىىتى  −ئۇنتممۇ، قمما تىمەنى
 ئوڭاىسىھخن ان  الدا.

 ېچقىسممى ىممو ى مەن ەممىھنى مېھمممان  −  
ىېممدى موممما . موممما  بىممر قا مما  −قىممال ى

 ئ ەدە ۋە بىر تەخسە ەەى ى قىھنى  ئالدغ ا 
قوىدى. قىھ ا  مى  ەتداد بول انلىقتىنى بىمر 

ىچىشممىگىال كممئز ىاشمملىرى نە ممچە قوشممۇ  ئ
 تادامال،  ئ ەدغگە ئادغلشىپ كەتتى.

 نېمە بولدغڭىھ؟ −  
 ېچمم ىمە ىەممىھىغن تولىمممۇ مى  ەتممداد  −  

ىېدى ئۇ قىمھ كمئز ىاشملىرغ ى  −بولدۇ  شۇى
بىھ  ەد ە تونۇشمىساقمۇى ماڭا  −ەەدتكەچى

كئ، ىاخشىلىق قىلدغڭىھى ىەنە ماڭما  ئ مەدە 
مەن ئا مما   ىشممۇدۇ، بەدىغڭىممھ. ئەەمملىدەى 

بىمملەن ئۇدۇشممۇ، قال ممان ئىممدغۆى ئممۇ مې ممى 
قمموالال،  ىقممادىىى ىەنە تېخممى ماڭمما ئەمممدى 

  ەد ىھ قاىتىپ كەلمەى ىېدى. 
 −ەمممىھ نېمىشمممقا بۇنمممدا  ئوىالىسمممىھ؟ −  

ىېدى بۇنى ئاڭلى ان مومما  ئې ىمر بېسمىقلىق 
ئوىال، بېقى ى مەن ەىھ ە  ەقەۇ  −بىلەنى

نممدغن بىممر قمما ىال  ئ ممەدە بەدىغممۆى ەممىھ مە
شۇندا  مى  ەتمداد بولمۇ، كەتتىڭىمھى لمېكىن 
ئمما ىڭىھ ەممىھ ە ئممون ىىلممدغن بۇىممان تاممما  
بېرغمممپ كېلىۋاتىمممدۇ. نېمىشمممقا ئممما ىڭىھىغن 
مى  ەتداد بولما ى ىەنە نېمىشقا ئۇنى  بىلەن 

 ئۇدۇشىسىھ؟
قىھ بۇنى ئاڭال، ىاڭقېتىپ تۇدۇ ال قالدى. 

تېمم ە، ئىچىممپال  -ئممۇ  ئ ممەدغ ى ئالممدغرا، 
قممادا، ماڭممدى. ئممئىىگە ئمماز قال انممدا ئممئىىگە 

 ىراىىممدغن  ممادالى لىق  ىقىممپ تۇدغممدغ ان 
 ئا ىسى ى  ىول ئې ىھغدا تمئۇ ئەترا قما قمادا،
كىملەدنىدۇد ئىھىەۋاتقانلىقى ى كمئدىى. ئمۇنى 
كمممئدو ال ئا ىسمممى ى   ىراىىمممدا خۇشممماللىق 

 ئاخمەتلىرى جىلۋغلەندى.
تېھدا  بولۇڭى تاماق ى تەىيماد قىلىمپ  −
 . ۋاقتىدا ىېمىسىڭىھ ەوۋۇ، قالىدۇ!قوىدۇ 

 ىممم  كممئز ىاشممملىرى بممۇ ۋاقىتتمما قىھ اق
ئىختىيادەىھ  الدا ىىپى ئەزولگەن مادجانمدە  

 تئكەلەشكە باشلىدى. 
بەزى ۋاقىتتممما بىمممھ باشمممقىالدنى  بىمممھ ە 
 –قىل ممان كىچىككىمم ە ئىلتىپاتى مما ئېيتىممپ 

تە ەتكەەممممىھ مى  ەتممممدادلىق بىلممممدودغمىھى 
ىھنى  بىمر ئئممەد قىل مان ئەكسىچە ىېقى لىرغم

شە قىتى ى قمادا، تمۇدۇ، كئدمەەمكە  -مېھىر 
 ەالىمىھ.
 - 8000ژۇدنىلى ى  «  ئوقۇدمەنلەد» 
ئممماىلىق ەمممانىدغن تەدجىممممە  - 2ىىللىمممق 
 قىلى دى. 

  وڭالدنى  الېرغبلىقى
ىاشمممان ان ئوقمممۇدمەنگە بەكمممال ئمممئچ بولمممۇ، خانىممدغكى باشممقۇدالۇ ى ئاىممال بممۇ كۇتۇ 
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 كەتكەنىدى. 
ىاشالدىغكى بىمر  90ا  ئاز ىېگەندغمۇ بوۋ

ىومچە  كىشى بولمۇ،ى  ەد كمەنى ىېگمەىە  
ژۇدنمممال ئوقمممۇش  -خانى ىممم   ېھغممم  كۇتۇ 

 مما قۇنمۇ  -ئې ىممر بممودان ئىىممدە بمموختتى. ئ
بمممادلىق  ئۇنىڭ ممما توەمممقۇنلۇ  قىاللمممماىتتى.

خانى ما  ەممىممدغن كۇتۇ ئوقمۇدمەنلەد ئىچىممدە 
بممممۇدۇن كىرغممممپى ئەڭ ئاخىرغممممدا  ىقىممممپ 

تەتتى. بەزغمدە ئوقۇدمەنلەدنىم   ەممىسمى كې
قاىتىپ كەتسىمۇى ئمۇ كەتمەىتتمى.  ەد كمەنى 
مۇشۇندا  بولسا ئاىەم ى  ئىچى ى ەمىقمامدۇ؟ 

خانى ممممما كەلسمممممە كۇتۇ ئەمەلىيەتمممممتە ئمممممۇ 
بمممۇنى ۋاداقالىتتمممى.  -مەقسەتسمممىھخ ئمممۇنى 

ئې ىقكممىى ئۇنىمم  بۇنممدا  قىلىشممى ۋاقىمم  
 ئئتكەزوش ئە ەن ئىدى. 

باشقۇدالۇ ىسى بادالانسېرى بمۇ قىرائەتخانا 
ىوممممچە  ىاشمممان ان كىشمممىگە قادغماىمممدغ ان 
بولممدى. ئممۇ كېلىممپ ئمماۋادە قىلسممىال باشممقا 
خىھمەتچىلەدمممۇ شممۇندا  قىالتتممىى ئممازداقمۇ 

 ى ەتانە مۇئامىلە قىلماىتتى. 
تاەاىغپىي ىەز بەد ەن بىر ئىم   ېلىقمى 

خانمما خىھمەتچىسممى ى  ىاشممان ان كۇتۇ ئاىممال 
قادغشى ى ئئز ەدتىمۋەتتى. ئمۇ  كىشىگە بول ان

خانا باشقۇدالۇ ى ئاىال خىھمەتتىن كۇتۇ كەنى 
 قاىتقاندا خىھمەتدغشى ئۇنىڭدغن: 

ەىھنى  ئا ىڭىھ بىمر ەموىا ەماداى ى   −
ىە،  -كئزەتكممە ىلىكىگە قوبممۇل قىلى ممدغما؟

 ەوا، قالدى.
ئا ام ى  ئۇندا  ىېگى ى ى ئاڭلىمدغۆى  −

 ىېدى ئۇ  ەىران بولۇ،.
ىھمەتدغشممى ى  ئاىممالى مەلممۇ  ئەەمملىدە خ

ەوىا ەادغيىدا تىجمادەتچى بولمۇ،ى ئۇخدنىم  
ەوىا ەادغيى  ەد كەنى ئىشىك ى ئېچىشمى ىال 
تممممممۇنجى بولممممممۇ، ئۇنىمممممم  ئا ىسممممممى ى 
كەتەۋالىمممممممدغكەن. ئا ىسمممممممى  ېچممممممم ىمە 

بۇنى  -ئالماىدغكەنى  وكەىگە ىئلى ىپ ئۇنى 
ەمممممموداىدغكەن. ۋاقىمممممم  ئۇزادالانسممممممېرى 

 ان ئاىممال ى ەمموىا تىجممادەتچىلەد بممۇ ىاشممان
ەاداى ى  خوجاىى ى ىاللىۋال مان كئزەتكمە ى 
ئوخشاىدۇى ىە، ئوىال تۇ. شۇڭا تىجادەتچىلەد 

بممممۇ ىاشممممان ان ئاىالممممدغن بە  ئېھتىيمممماۇ 
قىلىمممممدغكەن. ئەلمممممۋەتتە بە  ىممممماقتۇدۇ مۇ 

 كەتمەىدغكەن.
ئمۇ ىەد ۇممان بولمۇ، ئمۇىۇلال ئا ىسممى ى  
ئئىىگە بمادىى. ئۇنىم  ىاىغسمى ئىككمى ىىمل 

دۇنال كېسممەل ەممەۋەبى بىمملەن ئالەمممدغن بممۇ
ئئتكەن بولۇ،ى ئا ىسى ىال ۇز تۇداتتى. ئۇ بۇ 
ئىشمم ى ىېيىشممىگىال ئا سممى قەتئىممي ئى كمماد 

بممۇ قانممدا  ئىمم ى ئممۇخد خاتمما » قىلىممپ: 
 ەشممى ىپ قمما تۇ. مەن  ەقەتممال ئمماىلى ىمەنى 

ىېدى. ئۇ ئا ىسى ى ئەىىبلىشمىگە « كېلىمەن 
 دالان  الدا:ئا ىسى ئې ىر ئۇ سى ىپى قاى ۇ

مەن ئەتىگەنمممممدغن كە كىمممممچە بە   −
زېرغكىمممپ كېمممتىمەنى ئەمەلىيەتمممتە ىۇكمممان 
ئاىلى ىىشممممىۆ ۋاقىمممم  ئئتكممممەزوش ئە ممممەن 
ئەمەەمممۇ؟ ۋاقىمم  ئۇزادالانسممېرى ئاىەتلى ىممپ 
قممما تىمەن. بىمممر كمممەن بادمىسممما  تۇدالمممما  
قالىمممدغكەنمەنى بولمىسممما مەن نمممېمە ئىممم  

ىېممدى. ەممئزلە، مۇشممۇ ىەد ە  −قىلىمممەن؟
گەنممدەى ئاقادالممان  مما لىرغ ى تممۇتقى ىچە كەل

 كئز ىېشى قىلدى. 
ئۇنىمم  ئىچممى بىممرىغ ال ئمما چىق بولممۇ، 
قالدى. ئۇخد بىر ئوالۇلى ئىككى قىمھ بولمۇ،ى 
 ەدخىممل ەممەۋەبلەد بىمملەن ئا سممى ى ىائىممۆ 
ىوقال، تۇدالمى ا قا ئا ىسى ى  ىمال ۇزلۇ  ۋە 
الېرغبلىق  ېن قىلىشى ۋە ئۇنى تە ەتمەكچى 

 ئىي بىر ئى  ئىدى. بولۇشى تەبى
ئەتىسممى ئەتىگەنممدە ئممۇ ئىشممقا بممادىى. 
 ېلىقممممى ىومممممچە  ىاشممممان ان كىشممممى ى  
ئاۋۋالقىممدەكال قىرائەتخانمما ئىشممىكى ئالدغممدا 
ەاقالۋاتقانلىقى ى كئدو،ى نېمىشقىدۇد ئۇنىم  
قەلبىدە بىر خىل ئىللىق ەېھغۆ  ەىدا بولدى. 
تۇنجى قېتىۆ  ېلىقى ىاشان ان كىشىگە ئىللىق 

 لە قىلدى. كەلەمسىرغگەن  الدا:مۇئامى
بممموۋاى ئەتىگەنلىكىڭىمممھ خەىرغلىممم   −

  ىېدى. −بولسۇنى قې ى كىرغ ى
 - 8000ژۇدنىلى ى  «  ئوقۇدمەنلەد »

ئممماىلىق ەمممانىدغن تەدجىممممە  - 2ىىللىمممق 
 قىلى دى. 

 
 (8002ئاىگەزەل شا ئئمەد ) رى:غمۇ ەددتەدجىمە 
 (8009) خانقىھ مەتتوختىدى: كوددېكتو
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 ( 8005) تەدكىھاۇ ئابدۇبەەىرتەدكچىدغن ئۇى ۇد ىالشتۇدالۇ ى: 
ىىلممممى بىرلەشممممكەن ىۆلەتمممملەد  - 8088

تەشممكىالتى مائادغممپى بىلىممۆ ۋە مەىەنىمميەۇ 
 000ئود ى ى ئەۋلىيما  ەلەبمى تەۋەللۇتى ىم  

ىىللىقى ى تەبرغكلەش بىلەن بىر ەى بۇ ىىل ى 
مەشھۇد تەد  ەەىيا ى ئەۋلىيا  ەلەبمى ىىلمى 

 بېكىتتى.  قىلىپ
ممادۇ  - 89ىىلمى  - 8988 ئەۋلىيا  ەلەبى  

ئىسمممممتانبۇل ى  ئۇنكا مممممانى مە ەللىسمممممىدە 
توالۇلدى. ئاتىسمى ىەدۋغم  مە ممەۇ زغللمىى 
ەمممممممۇخىماندغن ئممممممما مەى ىچە بول مممممممان 
 اىغشا الدنى  قۇىمىچىلىق ئىشى ى قىل ان ۋە 
ئۇدۇشمممالدالا قات اشمممقان.  ەلەبمممى ئائىلىسمممى 

كەتىھمتىن كېميىن ئەەلى كەتا يالىق بولمۇ،ى 
 ئىستانبۇل ا ىەدلەشكەن.

 ەلەبى ىاخشى مائادغپ تەدبىيسمى كمئدىى.   
ىەەمممملە، مە ەلمممملە مەكتىپىممممدە ئوقممممۇىى. 
ئۇنىڭمممدغن كېممميىن شەىخۇلئىسمممال   امىممم  

ىىمل  9ئە ەندى مەىدغسىگە كىرىى. بۇ ىەدىە 
ئوقۇالاندغن كېيىن ئودىغ ا تەۋە بىمر مەكمتە، 

 .بول ان ئەندەدۇندا تەدبىيە ئالدى
ئۇ مەكمتە، ىەدەملىرغدغن ەمىرۇ شەخسمىي   

ئوقۇتقۇ ىلىرغمممممدغن قۇدئمممممانى ئەدەبمممممچەى 
خۇشممخەۇى مۇزغكمماى تەنتەدبىمميە ۋە  ەتممئەل 
تىلممى ىەدەمملىرغ ى ئالممدى. قۇدئممان ى ىمماىخ، 

  ا ىھ بولدى.
ئەۋلىيممما  ەلەبمممى ئوقمممۇش  ەتتەد ەنمممدغن   

كېمميىن ئودىغ مما خىممھمەتكە كىممرىى. قىل ممان 
ىممممملەن ىۆلەۇ ئىشممممملىرى ۋە تمممممئ پىلىرى ب

كاتتىلىرغ ىممم  ىاقتۇدغشمممى ا ئېرغشمممتى. شمممۇ 
ەمممەۋەبتىن تېخىممممۇ ىەكسمممە  خىمممھمەتلەد ە 

 تەى لى ىشى مۇمكىن ئىدى.

 ەاىا ەت ى باشلىشى
ئەۋلىيا  ەلەبى ىم  خىيماللىرى بولسما كمئ،   

 ەدقلىق ئىدى. كىچى   االلىرغمدغن باشمال ال 
كئڭلىدە ەاىا ەتكە بول ان كە لە  ئىشتىيا  

تتى. ىېڭى ىەدلەدنى كئدوشى ىېڭمى ىالقۇنلى ا
ئى سانالد بىملەن تونۇشۇشم ى ئموىالىتتى. شمۇ 
ۋەجىدغن ئودىغدا ئۇزۇن تۇدمىمدى. ئئزغ ىم  
باىانلىرغ ممما قادغ انمممداى ئمممۇ بىمممر  ەشممم ى  
تەدتكىسى بىلەن ئمئز ەماىا ىتى ى باشملى ان. 

 بۇ  ەش مانا مۇندا :
 ەشممممىدە ئممممۇ ئىسممممتانبۇل ى  ىەمىمممم    

ى( ئەترا ىممدغكى ئمما ى ئىسكەلەەممى )ىەد نممام
 ەلەبى جامەەمىدغمى . ئمۇ ىەدىە  موڭ بىمر 
جاممممائەۇ بمممادمى . شمممۇندا  زەن ەمممېلىپ 
قادغساى جامائەۇ بېشمىدا ئىسمال   ەى ەمبىمرى 
ممممۇ ەممەى تۇدالىمممدەكمى . تمممئۇ ەمممماىغق 
خەلپىسممى ۋە ەمما ابىلىرغمۇ شممۇ ىەدىغمىمم . 
 ەلەبممممى مۇ ەممەىنىمممم  ىې ى مممما بېرغممممپ 

چى بولمى . ئەمما ئۇنىڭدغن شا ائەۇ تىلىمەك
بېرغشمممقا جاەمممادەۇ قىاللماەممممى . ئممماخرى 

شما ائەۇ  »شۇندا  بىر جاەمادەتكە كېلىمپى 
 »ىېمەكچممممى بولممممۇ،ى «  ىمممما دەەممممۇلۇلالھ

ىە تممۇمى . شممۇ «  ەمماىا ەۇ ىمما دەەممۇلۇلالھ
شممممۋاد ىلىقالدىغنى خەتەد ۋە غەممممەۋەبتىن ى

تەدلە   اىغسىلەدنى باشتىن كە ەدوشتىن ۋاز 
ىاۋامالشممممقان بممممۇ ىېشممممى چە  90كە مممممە  

 ەە ىرغ ى باشالىدۇ.
تمممۇنجى ەمممە ىرغ ى ئىسمممتانبۇل ۋە ئۇنىممم    

ئەترا لىرغدغكى جاىالدىغن باشملىدى. كېميىن 
ئىسمممممممتانبۇل ى  ەمممممممىرتلىرغ ا ىمممممممەدىى. 
ەمممماىا ەتلىرى بىرنىمممم  كەى ىممممدغن بىممممر 
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ەممەدو  ئەللىمم  ىىممل -ىاۋامالشممتى.  ەتممەن
توختىماەممممممتىن جا ممممممان كەزىى. كەز ەن 

تىكمممممى ئوەممممممانلى جممممماىلىرى شمممممۇ ۋاقىت
راتودلىقى تەۋەەىدغكى  ەمممە جماىالدنى ېئىمپ

 ىېگەىە  ئئز ئىچىگە ئال ان ئىدى.
ئەۋلىيا  ەلەبى ەاىا ىتى جەدىانىدا نۇدالۇن   

قىھغقادلىق ئىشالدنى كمئدىى. ىېڭمى كىشمىلەد 
بىملەن تونۇشمتىى نۇدالمۇن ۋەقەلەد ە شما ىد 
بولدى ۋە بمۇ كىشملەد ۋە ئىشمالدنى ەمئزلە،ى 

 ئەىن قوشتى. ەاىا ىتى جەدىانىدا كىتابى ا 
ىمەز كەلمدى. -كئ، قېتىۆ ئئلە  بىملەن ىەزممۇ

ئۇدۇشمممالدالا قات ىشمممىپ شمممۇ ئۇدۇشمممالدنىى 
ىەدلەدنمممى ۋە جممماىالدنى قەلەممممگە ئالمممدى. 
ەاىا ىتى ى  ئاخىرقى نۇقتىسى مىسىر بولدى. 

 ىىلى مىسىرىا ۋا اۇ بولدى. -8928
ئەۋلىيممما  ەلەبى ىممم  بە ەنممممۇ  ە  ئمممئز   

 »تى ممى ىوقاتمى ممان تەۋەدو  ئەەممىرى قىممى
ئەنە شمممممممۇ  ادمممممممما  «  ەممممممماىا ەت امە

 ەاىا ەتلىرغ ى  مېۋغسىدۇد.
  ەققىدە«  ەاىا ەت امە»

ئەۋلىيمممممما  ەلەبممممممى «  ەمممممماىا ەت امە »  
ئەەممىرىە ىېھغل ممان مەشممھۇد -89تەدغپىممدغن 

جىلدتىن  80ەاىا ەۇ ئەەىرغدۇد. ئۇ جەمئىي 
 تەدكى  تا قان.

لەن كمممئد ەن  ەققمممانىي بىمممر كمممئز بىممم 
ۋەقەلەدى  ەدىازەىھ ۋە ەما،ى بەزەن  ەىمران 
قممماخدلىق تەەمممتەى خەلمممق  ەشمممى ەلەىدغ ان 
شمممممممەكىلدە ىېھغل مممممممان. ىەنەى خەلمممممممق 
 ەشمممممى ەلەىدغ ان نۇدالمممممۇن ئىمممممدغئومالد 

 قوللى ىل ان. 
ئەۋلىيا  ەلەبى ەاىا ەت امىسمىدە كەز ەن 
ۋە كئد ەن جاىالدنى ئمئز ئۇەملۇبىدا قەلەممگە 

جىلمممدلىق  80 ەلەبى ىممم   ئالمممدى. ئەۋلىيممما
ەاىا ەت امىسممممممى كەز ەن مەملىكەتلىممممممرى 
 ەققىمممممدە ممممممۇ ىۆ بىلىملەدنمممممى ئمممممئزغگە 
مۇجەەسمممەملىگەن. مەزكمممۇد ئەەمممەد تمممەد  
مەىەنىمميەۇ تممادغخى ۋە ەمماىا ەۇ ئەىەبىيمماتى 

 نۇقتىسىدغن مۇ ىۆ ئودۇن ا ەا ىبتۇد.
  تودى. قامۇ  مەنبە: تەدكچە ۋغكىپەىى
 (8005ۇ )ئە ەكوددېكتودى: نۇدبىگۇل 

 
س پكارى ھېسابلىنىدىغان، تولۇق كۇرئوقۇۋاتقىنىڭز فاكۇلتېتىمىز بىردىنبىر نەشر ئە
ژۇرنىلىنىا  توققاۇنىن ى ساانى  «  ساادا» ئوقۇغۇچىلىرىنى ئاساس قىلىپ چىقىرىدىغان 

بىاالەن  ، ساۋاقداشااالرنى  تىرشى ااى ۋج ئى ااادىشااىۆچىالرنىاا  كۈلااۆل بۈلۇئوقۇتق
«  ساادا »قەلىب ساداسى، باۇ «  سادا» ژۇرنىلىمىزنى  بۇ سانى ئۈن ساداسىنى يالراتتى  بۇ 

شااىىر  ئارىساىدىكى چۆشنى انى ئىلىىارى  –ئۇستان «  سادا »ئى اد ساداسى  شۇلا بۇ 
تاااتنتىڭىزنى نايااايەن قىلىاادىغان يەياادان سااۆر، ، ئى ادىڭىزغااا ئىلباااش بېغى ااال ، 

 ھانىرلىغۇسى!
ساانى  - 01ژۇرنىلىنىا  «  ساادا »ۇن سانلىق شانلىق يۇساپىنى بېسىپ ئاۈتكەن توقق

نى ىساان - 01ژۇرنىلىمىزنىا  دىادا  سۇش سىلەر بىلەن ياۆن كۈر،شاۆئ ئالكېيىنكى يەۋ
قۇتلۇقلىمااق ى  كېيىنكاى ساانالرغا ئاۆلىە، ساداسى بىالەن  ساۋاقداشالرنى  جەلىىۋار
ئىنتايىن  سىزنى  قوللى ىڭزئۆچۆن لرىتىش يا«  سادا» دجك ۇكى ىكلەرىە يەدج  بولغ

شاىڭىزنى ،يۇھىم  شۇلا كېيىنكى قۇتلۇق سان ئۆچۆن ھانىردىن باشال  تەيياارلىق كۈر
 ئۆيىد قىلىمىز 

» سىزنى  ئى اد سادالىرىڭىز بىلەن يالرىغۇسى! چاۆنكى باۇ «  سادا» كېيىنكى ساندا    
 ھەيمىمىزنى  ساداسى!«  سادا
 

 ەنبتىراش بىلېئ كايالىي
 ژۇرنىلى تەھرىراتى«  سادا» 
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 – 2ىىلممممى  - 8088
 8009ئاىدا كاكۇلتېتىمىھ 

نە ەد  00ىىللىقىتىكى  -
ئوقۇالمممممۇ ى ئوقمممممۇش 

 ەتتەدوش  ىراكتىكىسى ى باشملىۋەتتى. ئمۇخد 
 نە ەد 80ئممەچ  ۇدۇ پى مما بئلممەنگەن بولممۇ،ى 

ئوقۇالممممۇ ى ەممممى ىپ مەەممممئۇلى نۇد ممممەل 
 مۇئەللىم ىمممم  ىېتەكچىلىكىممممدە ئەدومچىممممدە
شمممممممى جاڭ  ېھغتخانىسمممممممىى ئىقتىسممممممماى 

 -تىمممل داىونلمممۇ   ئممما تونۇ  ېھغتخانىسممىى 
كممممومىتېتىى شممممى جاڭ تېلېممممۋغھغيە  ىېھغممممق

 شمممى جاڭ ئاىمممالالد ژۇدنىلمممى ئىستانىسسمممىى
دېداكسىيەەمى قاتمادلىق ئمودۇنالدىا  ىراكتىكمما 

نە ەد ئوقۇالمۇ ى مىللەتملەد  80ىەنە  قىلمدى.
ۇد ە نەشرغياتى ۋە تەدجىمە ئىدادغسى ى  ئۇى 

نە ەد بمممازا  9 بئلەمىمممدە  ىراكتىكممما قىلمممدى.
ەى ىپ ئوقۇالۇ ىسى مەمەتئېلمى مۇئەللىم ىم  

نا ىيەەمىدە  لو  ودىېتەكچىلىكىدە كودلى ى  
تىمممل تەكشمممەدوش  ىراكتىكىسمممى قىلمممدى ۋە 

 نەتىجىلى  تاماملىدى. 
 2011-  89ئاى ىممم   - 5ىىلمممى -

 8088كەنىگىچە كماكۇلتېتىمىھ  – 85كەنىدغن 
ى ىپ ئوقۇالممۇ ىلىرى  ەدبىمممي ىىللىممق ەمم –

 مەشىق قىلدى. 
   مەكممممتە، ئىتتىپمممما  كومىتېتى ىمممم

-80ئاى ى   10-ئودۇنالشتۇدۇشى ا ئاەاەەن 
كەنى مەكتىپىمىھنىم  تەنھەدغمكەۇ مەىدانىمدا 
ىېڭممى ئوقۇالممۇ ىالد تەنھەدغممكەۇ مۇەابىقىسممى 
ئئتكەزولممممدى. بممممۇ قېتىمقممممى مۇەممممابىقىگە 

 - 8088كممماكۇلتېتىمىھ مۇەمممابىقە جەدىانىمممدا 
للىمممق ەمممى ىپتىن مەمەتجمممان ئابمممدۇقاىغر ىى

 وىون تو، ئېمتى  تەدغمدە ئمە ى چىلىككەى 
مېتىرالممما ىمممە رەش تەدغممممدە  000ئمممابلىكىۆ 

ئمممالتى چىلىككە ئېرغشمممىپ كممماكۇلتېتىمىھ ۋە 
  ەى ىپى ا شەدە، كەلتەدىى.

 8088 -  85ئاى ىمم   - 80ىىلممى - 
بى اەممى الەدبىممي  ۋې خممۇاكممەنى مەكتىپىمىممھ 

ى - 8088ەممى پتا  - 0909ى داىممونئوقۇتممۇش 
 »ژۇدنىلمممى ۋە «  ەممماىا» ىىللىمممق  - 8088
مەدىەمگەل  ى ېھغتى ى  باش مۇ ەدغر«  ەاىا

شى بىملەن ىېڭىمدغن غتۇدەۇن ى  ئودۇنالشتۇد
تەشكىللەنگەن ئەزاخدالا بىر قېتىملىمق ىى ىمن 
ئېچىلدى. ىى ى  ىم  ئاەاەملىق مەقسمىتى بمۇ 
ىىللىممممق ژۇدنممممال ۋە  ېھغت ىمممم  ئاەاەممممىي 

سمممى ۋە ئوممممۇمىي ۋەزغپى
ىشممممى ى قىسممممقىچە لىىئن

تونۇشمممممممممتۇدۇشى  ەد 
قاىسممممممى ئەزاخدنىمممممم  
خىممھمەۇ ۋەزغپىسممى ى بېكىممتى  ۋە ىېڭىممدغن 
تەشكىللەنگەن ئەزاخدنمى ئمئز ئمادا تونۇشمۇش 
 ۇدەىتىگە ئىگە قىلى . بۇ قېتىمقى ىى ى مدا 
قول مما كەلتممەد ەن نەتىجمملەد ۋە ەمماقالن ان 
ا مەەمممىلىلەد كئدەمممىتىپ ئئتەلمممدى. ئاخرغمممد

 - تەكلىمپ ژۇدنال ۋە  ېھغ   ەققىمدە ئەزاخد
  ىكرلىرغ ى ئوتتۇدغ ا قوىدى.

  8088 -  ى - 88ئاى ى   - 80ىىلى
كسمما  ىئ »نئۋەتلىمم   - 80كممەنلىرى  - 80

بېيجىڭدغكى ئۇى ۇد ئوقۇالمۇ ىالد «  لوڭقىسى
ىللەتممملەد  ۇتبمممۇل مۇەابىقىسمممى مەدكىھغمممي م

ق ئئتكەزولمممدى. ىلىئۇنىۋېرەممىتېتىدا ىاالمممدۇال
چىلى  مۇداەممىمىدا مەدكىھغممي مىللەتمملەد ئممې

ئۇنىۋېرەىتېتى ى  مۇئاۋغن مۇىغرى  ەبىبمۇلال 
زى قىلممدى. مۇەممابىقىگە خوجمما تەبرغمم  ەممئ

الۇ ىالد باشقادمىسى ى  مۇئماۋغن ۇمەكتە، ئوق
مۇىغرى ئالىۆ ممۇئەللىۆ قاتمادلىقالد قات اشمتى. 
مۇەابىقىگە بېيجى  قات اش ئۇنىۋېرەمتېتى ى 

ئۇنىۋېرەمىتېتىى جۇڭگمو بېيجى  تەنتەدبىميە 
ئىگىلى  ئۇنىۋېرەىتېتى قاتادلىق ئالىي  –ىېھا 

كوماندا  89بىلىۆ ىۇدتلىرغدغن تەشكىللەنگەن 
بېيجىم  تمۇدان  »قات اشتى. بۇ مۇەمابىقى ى 

مەەممملىھەۇ ەممموداش  ەكلىممم  مەەمممئۇلىيەۇ 
 شى جاڭ د زغبما  دېسمتۇدانى »ى « شىركىتى

مىللەتمملەد نەشممرغياتى ئۇى ممۇد تە رغممر  »ى «
قاتممادلىق «  بۇالممدا دېسممتۇدانى »ى « بئلممەمى

ئودۇنالد ئىقتىساىغي جە ەتتىن قوللىمدى. بمۇ 
جۇڭگو  »ئىككى كەنلە  كەەكىن مۇەابىقىدە 

جامممممائەۇ خەۋ سممممىھلىكى ئۇنىۋېرەممممىتېتى 
بېيجىممم   »بىمممرغ چىلىككەى «  كوماندغسمممى

« تەنتەدبىممميە ئۇنىۋېرەمممىتېتى كوماندغسمممى 
يە ولممممو ىېئجۇڭگممممو   »ئىككىمممم چىلىككەى 

 چىلىككە ىئمە « ئۇنىۋېرەىتېتى كوماندغسمى 
 ئېرغشتى ۋە نە  مەىداندا مۇكا اتالندى. 

 8088 - 80ئاى ىمم   - 80 ىىلممى -
كەنى كاكۇلتېتىمىھنى  ئودۇنالشتۇدغشى بىلەن 

بى اەى شەدقىي ئوقۇتمۇش  ۋې خۇامەكتىپىمىھ 
ىىللىممق  - 8009 »ەممى ىپتا  - 0808ى داىممون

 ەتتمەدوش  ئوقمۇش ەى ىپ ئوقۇالۇ ىلىرغ ى 
. ئئتكەزولممدى«  ىى ى ممى  ىراكتىكمما ى كالتممى

ىىللىمممممممق ەمممممممى ىپ  - 8009ىى ى مممممممدا 
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ئوقۇالۇ ىلىرى ئئزلىرغ ى   ىراكتىكما بازغسمى 
نما ىيە قاد ۇالما ۋە ىۆڭقوتمان  لو  ودبول ان 

ىېھغسىى شى جاڭ ئىقتىساى  ېھغتىى ش ئۇ ئما 
كومىتېتىى ش ئۇ ئا  ىېھغق -تىل د مىللەتلەد 

ۋغھغيە ئىدادغسممىى جۇڭگممو تېلېمم - داىغيممو د
تەدجىممە ئىدادغسمىى ىېھغمق  -تىل مىللەتلەد 

مىللەتممملەد نەشمممرغياتى قاتمممادلىق ئمممودۇنالدىا 
 ىراكتىكا قىل انلىقى ىى  ەممدە بمۇ جەدىانمدا 
ىولۇققان مەەلىلەد شۇنداقال قول ا كەلتەد ەن 
نەتىجىمممملەد ۋە تەجرغبىلەدنممممى ەممممئزلىدى. 

دغكى نۇد مممەل ممممۇئەللىۆ  ىراكتىكممما جەدىانىممم
ئەمەلىي ئە ۋالالد توالرغسدا قىسمقىچە خوخەمە 

  بەدىى.
  مەكمممممتە،  مممممادتىيە ىا ېيكىسمممممىى

 »ئىتتىپا  كومىتېتى بىرلىكتە تەشمكىللىگەن 
ىىللىمممممق ىېڭمممممى ئوقۇالمممممۇ ىالدنى  - 8088

 -8088«  كەتممەۋېلى  ەممەنئەۇ كېچىلىكممى
 -00كەنىممممدغن  -89ئاى ىمممم   -80ىىلممممى 

دى. كەنىگىچە مەكتە،  موڭ زالىمدا ئئتكەزولم
كمماكۇلتېتىمىھ ئوقۇالۇ ىلىرغ ىمم  تەىيادلى ممان 
نومۇدغمۇ ئئز نئۋغتىدە كمېچىلىككە دەڭمدادلىق 
ئاتا قىلىپى ىېڭمى ئوقۇالۇ ىالدنىم  قەلبىمدە 

 ئۇنتۇلما  ئەەلىمىلەدنى قالدۇدىى.
 8088-  89ئاى ىمممم   -80ىىلممممى- 

كمممەنى كممماكۇلتېتىمىھ ئوقۇتقۇ ىسمممى ئىمممما  
 مۇئەللىم ىممم  بممماش بولمممۇ،  ىالنلىشمممى ۋە

بى اەمى  ۋې خۇا دغياەەتچىلى  قىلىشى بىلەن
قەۋەتتىكمممى  - 8ى داىمممونالەدبمممي ئوقۇتمممۇش 
كممممممئز ە كممممممئدونگەن  ى كممممممالۇ زالىممممممدا

 مازغرقى  »ەەنئەتكادغمىھ ئابدۇكېرە  ئمابلىھ 
«  زاممممان ئۇى مممۇد ئىتممموتچىلىقى توالرغسمممىدا

ىيە ەئزلىدى. بۇ قېتىمقى لېكسىېگەن تېمىدا 
 ەد قاىسمى  ەئ بەۇ ىى ى ى ا كاكۇلتېتىمىھ ۋە

 – مەكمممممتە لەدىغن كەلمممممگەن ئوقۇتقمممممۇ ى
ىغن كئ رە   300ئوقۇالۇ ىالد بولۇ، جەمئىي 

كىشممى قات اشممتى. ئىككممى ەممائەۇ ئەترا ىممدا 
ىاۋامالشممقان بممۇ قېتىمقممى ەممئ بەۇ ىى ى ممى 

ئاخىر نا ماىىتى قىمھالىن كەىپىيماۇ  –باشتىن 
ئىچىممدە ئېلىممپ بېرغلممدى. ئالممدى بىمملەنى 

  ەمەنئەۇ  اىماتىى ئابدۇكېرە  ئابلىھ ئئزغ ى
بولۇ مممۇ ئېتۇتچىلىققمما كىرغشممى  جەدىممانى ى 
قىسقىچە باىمان قىلىمپى بمۇ ئمادقىلىق بىھنمى 
ئۇى مممۇد ئېتمممۇتچىلىقى  ەققىمممدە ىەەممملە كى 
 ەشممەنچىلەد ە ئىممگە قىلممدى. ەممودۇندغكى 
 ەممەىممملەن ئەل ەمممئىگەن ئەل مممى ەمممئىگەن 

بۇندغن   ى ئوالالن ئابدۇكېرە  ئابلىھ ئە ەندغ
رغ ا ئۇتمممۇ ى تۇدمۇشمممى ا كېيى كمممى ئىشممملى

خاتىرجەملىمممممم ى ئىجمممممماىغيەۇ  اىاتى مممممما 
 بەدغكەتلەد تىلەشتى. 

  بېيجىممممم  شمممممە ەدلى  خممممموتەن
ىمم  ىممئلەش قومانممدانلىق ۋغالىىتى ممى مەدكەزل

جۇڭگمممو ئۇى مممۇد تمممادغخى  ىبمماش شمممىتابى
جەمئىيىتمممىى خممموتەن ۋغالىىتمممى  مەىەنىممميەۇ

ئۇلممۇش ۋەتەنممگە  »بىرلىشممىپ ئۇىۇشممتۇدالان 
ماكمان  -  مەزەل ىمۇدۇ ىتەشمەككەد ئېيتىمپ

باش تېمىسمىدغكى خموتەن «  قۇدۇ،  ىقى 
 88ىىلمى - 8088ەمەدەۇ كئد ەزمىسمى -كوتو
كممممەنى  ەشممممتىن بممممۇدۇن  - 9ئاى ىمممم   -

ىۆلەتلىمم  كۇتۇ خانى ىمم  كممئد ەزمە زالىممدا 
ئمېچىلى  مۇداەمىمى ا  ىاالدۇالىلىق ئېچىلمدى.

مەدكەز دە بەدلىرغدغن ئىسمماىىل تىلىۋالمدىى 
ى  قاتمممادلىقالد ئىشمممتىرا  ئمممابلەۇ ئابدۇدېشممم

قىلممممممدى. مەدكىھغممممممي خەلممممممق داىغيممممممو 
ئىستانسىسمممى ى  تممماخنتلىق ىممماش ىېكتمممودى 
نىجمماۇ ۋەلممى ىمماقۇ، ىى ى  مما دغياەممەتچىلى  

 قىلدى.
 8088 -  9ئاى ىمممم   - 88ىىلممممى- 

ئوقۇالممۇ ىالد  كممەنى كە ممتە مەكتىپىمىھنىمم 
 ائالىيەۇ زالىدا كاكۇلتېتىمىھ قۇدبمان  ېيت مى 

ڭمممممى ئوقۇالمممممۇ ىالدنى تەبمممممرغكلەش ۋە ىې
كەتەۋېلى  مۇناەمىۋغتى بىملەن ئۇىۇشمتۇدالان 
كە لىمممم  كئڭمممممەل ئمممممېچى   ائمممممالىيىتى 
ئئتكەزولدى. مەزكمۇد كمېچىلىككە مەكتىپىمىمھ 

ى خوجمممممامۇئممممماۋغن ممممممۇىغرى  ەبىبمممممۇلال 
 تمممموختىكمممماكۇلتېتىمىھ مممممۇىغرى لېتىممممپ 

قاتممممممادلىقالدمۇ ئاخ ىممممممدە قات اشممممممتى ۋە 
ەمالىمى ى  قتاماشىبى الدالا ئئزلىرغ    ېيىتلىم

ىوللىممممممدى. كېچىلىكممممممتە كمممممماكۇلتېتىمىھ 
ئوقۇالممۇ ىلىرى ئودۇنلى ممان ئېسممىل ەممەنئەۇ 
نومۇدلىرى ەودۇن ئە لى ى  قىھالىن ئالقىشى ا 

 ئېرغشتى. 
  مەكمممممتە، ئىتتىپممممما  كمممممومىتېتىى

ئوقۇالممممممۇ ىالد ئۇىۇشمىسممممممى تەدغپىممممممدغن 
نئۋەتلىممممم  ىېڭمممممى  - 5 »ئئتكمممممەزولگەن 

ئوقۇالمممممممۇ ىالد ما مممممممادەۇ كئدەمممممممىتى  
« ىقىسممى ى   ەل قىل ممۇچ مۇەابىقىسممى مۇەاب
كەنى مەكتە،  وڭ زالىدا  - 80ئاى ى   - 88

ىىللىممق  - 8088ئئتكەزولممدى. كمماكۇلتېتىمىھ 
 مماۇ  »ەممى ىپ ئوقۇالممۇ ىلىرى تەىيادلى ممان 
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نممماملىق نوممممۇد «  ىېقى مممدا بمممادغمەنى ئانممما
ئىككى چممى ىەدغجىلىمم  مۇكا اتقمما ئېرغشممىپى 

 -  ا شمانكاكۇلتېتىمىھ ۋە ەى ىپ كوللېكتىپى
 شەدە، ئېلىپ كەلدى.

  مەكممتە، ئوقۇالممۇ ىالد باشقادمىسممىى
ئوقۇالمممممممۇ ىالد كمممممممومىتېتى تەدغپىمممممممدغن 

ىىللىمممق قۇدبمممان  - 8088 »ئئتكمممەزولگەن 
ىىمل  - 8088«   ېيتلىق ەەنئەۇ كېچىلىكمى

كەنى مەكتە،  وڭ زالىدا  - 88ئاى ى   - 88
تەنتەنىلى  ئئتكەزولدى. مەزكمۇد كمېچىلىككە 

 -ەممەنئەۇ نومممۇدلىرى بىممر قات اشممتۇدۇل ان
بىرغممدغن ەممەدخىل بولممۇ،ى ئۇى ممۇدى قممازا ى 
قىرالىھى خۇىھۇ قاتمادلىق ئماز ەمانلىق مىلملەۇ 
ئوقۇالۇ ىلىرى ئئزلىرى تەىيادلى مان ەمەدخىل 
نومۇدخدنى تاماشىبىالدنى   وزۇدغ ا ەمۇنۇ،ى 
تاماشممىبى الدنى  قىمممھالىن قادشمممى ئېلىشمممى ا 

ھنىم  ئېرغشتى. مەزكۇد كمېچىلىككە مەكتىپىمى
مۇئمماۋغن مەكممتە، مممۇىغرى  ەبىبممۇلال خوجمماى 
مەكتە، ئوقۇالۇ ىالد باشقادمىسى ى  مۇئماۋغن 
باشممممملىقى ئمممممالىۆ ممممممۇئەللىۆى شمممممۇنداقال 

لتې ( خدنى  ۇۇ )كاكۇمۇناەىۋەتلى  ئى ىستىت
 دە بەدلىرى قات اشتى.

 8088-  88ئاى ىمممم   -88ىىلممممى- 
ەمەنئەۇ جەمئىيىتمىى  - كەنى جۇڭگو  ەزەل

ەتلەد ئۇنىۋېرەمىتېتى ۋە ش ئمۇ مەدكىھغي مىلل
ئممممما د تەشمممممۋغقاۇ كمممممومىتېتى بىمممممرلىكتە 

 –تەڭرغتاال ىمممم  جەنممممۇ   »ئۇىۇشممممتۇدالان 
نممماملىق دەەمممىۆ كئد ەزمىسمممى «  شمممىمالىدا

ئئتكەزولمممممدى. كئد ەزمى ىممممم  ئمممممېچىلى  
مۇداەممىمى ا مەدكەز دە بەدلىرغممدغن ئىسمممائىل 
تىلىۋالممدىى ئممابلەۇ ئابدۇدېشممى  قاتممادلىقالد 

تىپىمىمممھ ممممۇىغرى  مممېن لمممى قات اشمممتى. مەك
ئە ەندغمۇ مۇداەمىم ا قات اشمتى  ە  تەبرغم  

ى -8080ەمممئزى قىلمممدى. كاكۇلتېتىمىھنىممم  
ىىللىمممق ئوقۇالۇ ىلىرغممممۇ كمممئد ەزمە  -8088
قىلدى ۋە دەەسا  المازى  ئېكىسكۇدەىيەزالى ى 

ئە مممەىى ئابمممدۇكېرغۆ نەەمممىرىغ لەد بىممملەن 
 قىھالىن ەئ بەتتە بولدى. 

 8080- كەنى  -89 ئاى ى  -88ىىلى 
 -0808 داىمممونۋې خممۇا بى اەمممى شمممەدقى 

ەى ىپتاى ئۇەتازغمىھ مۇ ەممەترېھىۆ ەاىى  
 ئەەتە تۇتمۇش ئىقتىمدادى ۋە ئمئ ى ى  »
تېمىسمممىدا لېكسمممىيە ەمممئزلىدى. بمممۇ « 

ىغكى لتېتىمىھقېتىمقمممى لېكسمممىيە ە كممماكۇ

ئوقۇالمممۇ ىالد ئاكتىممممپ قات اشممممتى. بممممۇ 
ئالمممدى بىممملەن  لېكسمممىيەىە ئۇەمممتازغمىھ

ئئ ى ى  قىلىشمتىكى ئۇەمۇلى ۋە  ئئزغ ى 
ەاۋاقلىرغ ى ئەمەلىمي مىسمالالد  –تەجرغبە 

بىلەن  ەشەندودىى. ئادقىدغن ئۇەتازغمىھ 
ىەنە ئەەتە تۇتۇش قابىلىيىتى ى  نېمىلەد 
بىلەن مۇناەىۋەتلى  ئىكەنلىكى ىى ئەەتە 
تۇتممۇش ئىقتىممدادغ ى ىممۇقىرى كئتممەدوش 
ئە ممممەن  ىمممم  تۇتۇشممممىقا تېگىشمممملى  

وتتۇدغ ا قوىمۇ، ئوقۇالمۇ ىالد نۇقتىالدنى ئ
بىلەن ئودتاقالشتى. بۇ قېتىمقمى لېكسمىيە 
نا اىىتى قىھالىن كەىپىياۇ ئىچىدە ئېلىمپ 

 بېرغلدى.
 8088 -  82ئاى ىمممم   -88ىىلممممى- 

كممەنى مەكتىپىمىممھ ئوقۇالممۇ ىالد ئۇىۇشمىسممى 
بمممماش بولممممۇ، ئۇىۇشممممتۇدالان  ەزەللىمممم  
 ېم اەمممممتىكا مۇەابىقىسمممممى ئئتكەزولمممممدى. 

كوماندا ئىچىدە  89وماندغسىمۇ كاكۇلتېتىمىھ ك
ىەدغجىممممگە ئېرغشممممتى. بممممۇ نەتىممممجە  - 0

كاكۇلتېتىمىھنىممممم  مممممماىىغي ۋە مەنىمممممۋغي 
جە ەتلەدىغن قوللى انلىقىى ئوقۇالۇ ىالدنىم  
جا مممالىق مەشمممىقى ى  نەتىجىسمممى بولمممۇ،ى 
ئالممدغ قى ىىللىممق ىاخشممى نەتىممجە ەمماقال، 

 قېلى دى. 
 2011–  88ئاى ىمممم   -88ىىلممممى- 

مىللەتممملەد ئۇنىۋېرەمممتېتى كمممەنى مەدكىھغمممي 
«  ەممماىا» ۋې خمممۇا بى اەمممىدا كممماكۇلتېتىمىھ 

ژۇدنىلى تە رغراتى ى  ئودۇنالشتۇدغشى بىلەن 
ىمممماش ىممممازالۇ ى ۋە تەدجىمممممانلىرغمىھىغن 
ىغلمممۇداۇ تەلممئەۇى ىەەممە، ئەىسمماى ىغلشمماى 

دغسمممممالەۇ مەدىان قاتمممممادلىقالد  ۋە قېيمممممۇ 
كممماكۇلتېتىمىھىغكى ئوقۇالۇ ىالدالممما لېكسمممىيە 

. لېكسىيە ئاخىرغدا ئوقۇالۇ ىالدنىم  ەئزلىدى
ەممممودغ ان ەمممموئاللىرغ ا دغسممممالەۇ خممممانىۆ 
 ەشى ىشلى ى ئەترا لىق جماۋا  بەدىى. ئەڭ 
ئاخىرغمممدا ى كممماكۇلتېتىمىھ ممممۇىغرى لېتىمممپ 
ممممۇئەللىۆ بمممۇ قېتىمقمممى لېكسمممىيە  ەققىمممدە 
قىسمممقىچە خۇخەمممە ەمممئزى قىلمممدى  ەممممدە 
قىممەتلىممم  ۋاقتى مممى ەمممەد، قىلىمممپ بمممۇ 

 اشممممقان ىمممماش ىممممازالۇ ىى ەممممئ بەتكە قات
تەدجىمانلىرغمىھنىممم  بۇنىڭمممدغن كېيى كمممى 

 ئىجاىغيىتىگە ئۇتۇ  تىلىدى.
 

  (8005) ئىسماىىل  ېكىۆ دەتلىگە ى:


