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2018-يىللىق 2- سان

مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كىالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى 
ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىــم قىلىــش، ئۇيغۇر تىلىدا ئىجادىيەت بىلەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســپ ئىگىلىرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ 
ــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش،  ــى باشــقا تۈركى ــي تىلىن ــى ۋە ئەدەبى ــۇر ئەدەبىياتىن ــالن قىلىــش، ئۇيغ ئەســەرلىرىنى ئې
شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە ســۈپەت جەھەتتىن تەرەققىي قىلــدۇرۇپ، خەلقئارادىكى ســۈپەتلىك 

ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان پەســىللىك ئەدەبىــي ژۇرنــال.
مەزكــۇر ژۇرنالــدا پەقــەت ئەدەبىــي ئەســەرلەرال ئېــالن قىلىنىدىغــان بولــۇپ، بىۋاســتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا 

تىلالردىــن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەلەر قۇبــۇل قىلىنىــدۇ.

ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر. 1
ئىجادىي ئەسەرلەر. 2
باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر. 3
خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز، ماقال–تەمسىل، چۆچەك، قوشاق، يۇمۇر قاتارلىقالر. 4
ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر، فوتو–سۈرەت، ھەجۋىي رەسىملەر. 5
مەلۇم رايونالردىكى ئۇيغۇر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر )لۇغەت(. 6

ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
ئەسەرلەر uyjurnal@gmail.com ئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.. 1
كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرالر )ئاپتورى، ژانىرى، ئېالن قىلىنغان ژۇرنال، كىتاب، يىلنامە . 2

قاتارلىقالر( ئېنىق ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.. 3
ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.. 4
ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ )ئاپتورالر ۋە نەشىرگە تەييارلىغانالر( ئىسىمى يېزىلماسلىقى كېرەك.. 5

ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن بارلىق ئەسەرلەر ژانىرىغا قاراپ ئۈچ باھاالش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.. 1
قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئەسەر ئاز دېگەندە ئىككى باھاالش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك. . 2

ئەسەرلەرنىڭ ئادىل باھالىنىشى ئۈچۈن، ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى 
ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ. 

ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن، تىل–يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.. 3
مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.. 4
ئەسەر قوبۇل قىلىنسا، ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم، تەخەللۇس )ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا( ۋە قىسقىچە . 5

تونۇشتۇرۇش )ئەگەر ئاپتور تەمىنلەشنى خالىسا( تەلەپ قىلىنىدۇ.
ئەسەر قوبۇل قىلىنمىسا، قوبۇل قىلىنمىغانلىق ئۇچۇرى تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىلەن ئەۋەتىلىدۇ.. 6
ئەسەرلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پۈتۈنلەي باھاالش ھەيتىئىنىڭ قارارى بىلەن بولىدۇ. . 7

ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ژۇرنال پەسىللىك تور ژۇرنىلى بولۇپ، ئەرەب ھەرپلىرى، التىن ھەرىپلىرى، سالۋىيان ھەرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر 

يېزىقىدا ۋە )باشقا تۈرك مىللەتلىرىنىڭمۇ ژۇرنىلىمىزدىن پايدىلىنالىشى ئۈچۈن( بىرلىككە كەلگەن تۈرك ئېلىپبەسىدە 
بولۇپ جەمئىي تۆت نۇسخا ئېالن قىلىنىدۇ. يىلدا بىر قېتىم تۆت سان بىرلەشتۈرۈلۈپ يىللىق توپالم شەكلىدە نەشىر 

قىلىنىپ، ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئاممىۋىي كۈتۈپخانىالرغا ھەقسىز تارقىتىلىدۇ. 
ھۆرمەت بىلەن: »ئىزدىنىش ژۇرنىلى« تەھرىرلىك ھەيئىتى        

    www.uyghuredebiyati.net 
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ئۇيغــۇر ھازىرقــى زامــان ئەدەبىيــات تارىخىنىــڭ ســەھىپىلىرىنى بىرمــۇ بىــر ۋاراقــالپ كۆرگىنىمىــزدە، »ئالىــم 
ئاخــۇن«، »ئۇســتا ئالىــم«، »دوالنــى« دېگــەن ئىســىم ۋە تەخەللۇســالر بىلــەن يېزىلغــان كۆپلىگــەن ئەدەبىــي 
ــالر ئارىســىدا«،  ــەردە«، »دولقۇن ــي مىراســالرنىڭ ئىگىســى-»ئېغىر كۈنل ــۇ ئەدەبى ــز. ب مىراســالرنى ئۇچرىتىمى
»مەيداندىــن ئــاۋاز« قاتارلىــق پوۋىســت، رومانلىــرى بىلــەن ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا ئەمدىــال بىخلىنىۋاتقــان پىــرۇزا 

ژانېرىنــى يېڭــى بالداققــا كۆتۈرگــەن تاالنتلىــق يازغۇچــى مۆمىــن ھەمرايىــۋدۇر. 
مۆمىــن ھەمرايىــۋ 1908-يىلــى ئالمۇتــا ئوبالســتىنىڭ ئۇيغــۇر رايونىدىكــى نارىــن يېزىســىدا بىــر كەمبەغــەل 
تۆمۈرچــى ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئــۇ كىچىكىدىنــال ناھايىتــى زېــرەك، ئەقىللىــق، چېچــەن بولغانلىقــى 
ئۈچــۈن، ئاتىســى تۇرمۇشــىنىڭ جاپالىــق بولىشــىغا قارىمــاي پەرزەنتىنــى ئوقۇمۇشــلۇق، بىلىملىــك كىشــىلەردىن 
قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش مەقســىتىدە، ئالمۇتــا رايونىدىكــى  باشــالنغۇچ مەكتەپلەردىــن بىرىگــە ئوقۇشــقا بېرىــدۇ. 
م. ھەمرايىــۋ بىــر تەرەپتىــن مەكتەپتــە ئوقــۇپ تەلىم-تەربىيــە ئالســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن بــوش ۋاقىتلىرىدىــن 
پايدىلىنىــپ ئاتىســىنىڭ ئىشــلىرىغا ياردەملىشــىدۇ. ئــۇ باشــالنغۇچ مەكتەپنــى ئــەال نەتىجــە بىلــەن تۈگەتكەندىــن 
كېيىــن، تاشــكەنت شــەھرىگە بېرىــپ »ئوقۇتقۇچــى يېتىشــتۈرۈش تېخنىكومى« غا ئوقۇشــقا كىرىــدۇ. تېخنىكومدا 
ماتېماتىــكا، فىزىــكا، خېمىيــە، تارىــخ، جۇغراپىيگــە ئوخشــاش ھــەر خىــل پەنلەرنــى ئۆگەنگەندىــن تاشــقىرى، 
ــەم  ــۇ ھ ــدۇ. ئۆزىم ــەن ئۆگىنى ــەۋەس بىل ــن ھ ــالپ، قىزغى ــتىياق باغ ــۇ زور ئىش ــات پەنلىرىگىم ــل -ئەدەبىي تى
روس ئەدەبىياتــى، ئۇيغــۇر، قــازاق، تاتــار ئەدەبىياتىنىــڭ ئالدىنقــى ۋەكىللىــرى بىلــەن يېقىندىــن تونۇشــۇپ، 
ــقا  ــېئىرالرنى يېزىش ــك ش ــى لىرى ــقا ھەجىمدىك ــپ، قىس ــام ئېلى ــىر ۋە ئىلھ ــن تەس ــڭ ئىجادىيەتلىرىدى ئۇالرنى
باشــاليدۇ. م. ھەمرايىــۋ 1927-يىلــى »تاشــكەنت ئوقۇتقۇچىــالر يېتىشــتۈرۈش تېخنىكومــى« نــى تۈگەتكەندىــن 
كېيىــن، ســۇرخەندەريا ئوبالســتىغا تەقســىم قىلىنىــپ، ئــۇ يەردىكــى مەكتەپلەرنىــڭ بىرىــدە تىل-ئەدەبىيــات 
ــر ۋە  ــدە مۇخبى ــۇر گېزىتى ــپ ئۇيغ ــپ كېلى ــكەنتكە قايتى ــى تاش ــلەيدۇ. 1929-يىل ــۇپ ئىش ــى بول ئوقۇتقۇچىس
ــۇ  ــالردا ئ ــۇ يىل ــدۇ. مۇش ــئۇل بولى ــقا مەس ــى باشقۇرۇش ــي بېتىن ــڭ ئەدەبى ــۇپ، گېزىتنى ــم بول ــي خادى ئەدەبى
ــر  ئىجادىيەتكــە قىزغىــن ئىشــتىياق باغــالپ، بېرىلىــپ ئىشــلەپ ئەمگىكىنىــڭ تۇنجــى مېۋىســى بولغــان »ئېغى
كۈنلــەردە« ناملىــق پوۋېســتنى تامامــالپ، 1931-يىلــى نەشــىر قىلدۇرىــدۇ. بــۇ ئەســەر شــۇ چاغالردىكــى ئۇيغــۇر 
ئەدەبىياتىنىــڭ يىرىــك نامايەندىســى ســۈپىتىدە تونۇلــۇپ، جامائەتچىلىكنىــڭ قىزغىــن ســۆيۈپ ئوقۇشــىغا  

مۈيەسســەر بولىــدۇ. 
* »قەشقەر ئەدەبىياتى« 1985- يىللىق 1- ساندىن ئېلىندى.

ئالىم )مۆمىن( ھەمرايىۋ ۋە 

ئۇنىڭ ئىجادىي پائالىيەتلىرى 

توغرىسىدا

ئابدۇرەھىم سابىت
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ــى  ــق رومانىن ــالر ئارىســىدا« ناملى ــك ئەســىرى »دولقۇن ــى ئىككىنجــى يىرى ــۋ 1934-يىل ــن ھەمرايى    مۆمى
يېزىــپ پۈتتۈرىــدۇ. يازغۇچــى بــۇ رومانىــدا ئەينــى دەۋر ئۈچــۈن مۇھىــم ۋە ئاكتىــۋال بولغــان مەســىلە – قاالقلىــق، 
كونىلىــق بىلــەن ئىلغارلىــق، يېڭىلىق ئارىســىدىكى كۈرەشــنى ئاساســىي تېمــا قىلغان ھالدا يــاش قۇرغۇچىالرنىڭ 
مەركەزدىــن چــەت جايالرغــا بېرىــپ، ســوۋېت تۈزۈمىنــى مۇســتەھكەملەش ۋە مەدەنىيــەت تارقىتىــش، ئاقارتىــش 

ھەركەتلىــرى بىلــەن شــۇغۇلالنغانلىقىنى تەســۋىرلەپ كۆرســىتىدۇ.
ــى  ــان يېڭ ــەت قىلىۋاتق ــكە ھەرك ــن يېمىرىش ــۈپ يىلتىزىدى ــى ت ــا دۇنيان ــان كون ــاش قەھرىم ــى ب روماندىك
دۇنيانىــڭ ئادىمىــدۇر. شــۇڭا ئــۇ يېڭــى دۇنياغــا قىزغىــن مۇناســىۋەتتە بولــۇپ، ئۇنىــڭ بارلىــق چاقىرىقلىرىنــى 
قولاليــدۇ ۋە ھىمايــە قىلىــدۇ. قاســىم ئاســموۋ ئــۆز خاراكتېــرى ھــەم ماھىيىتــى بىلــەن يېڭــى دۇنيانىــڭ ئاڭلىــق 
كۈرەشچىســى بولغاچقــا، ئۇنــى »ئېغىــر كۈنلــەردە« پوۋېســتىدىكى خەلــق ئازاتلىقــى ئۈچــۈن بارلىقىنــى ئاتىغــان، 
كونــا دۇنيانــى يېمىرىــپ تاشــلىماقچى بولغــان ئىلــەم ئوبرازىنىــڭ داۋامــى ۋە تولۇقلىمىســى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ.                                                        
»دولقۇنــالر ئارىســىدا« رومانىــدا ئاپتــور ماھارىتىنىــڭ پىشــىپ يېتىلمىگەنلىكــى تۈپەيلىدىــن ئاز-تــوال 
يېتەرســىزلىكلەرگە يــول قويغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئــۆز دەۋرى ئۈچــۈن مۇھىــم ۋە ئاكتېــۋال بولغــان مەســىلىلەرنى 

ــر تارىخــى دەۋرنــى ئەكــس ئەتتۈرگەنلىكــى بىلــەن ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە.                      ــۈرۈپ چىقىــپ، بى كۆت
يازغۇچــى 1937-يىلــى »مەيداندىــن ئــاۋاز« دىگــەن يەنــە بىــر رومانىنــى يېزىــپ پۈتتــۈرۈپ، نەشــرىياتقا 
تاپشــۇرغان بولســىمۇ، بىــراق بــۇ رومــان نەشــرىيات تەھرىــر ھەيئىتىنىــڭ قولىــدا ئۈن-تۈنســىز يوقىلىــپ 

كەتكەنلىكتىــن، مەزمۇنــى ئوقۇغۇچىالرغــا ئايــان بولمىــدى.                                   
يازغۇچىنىــڭ كېيىنكــى ھاياتــى شــىنجاڭدا ئۆتتــى. ئــۇ 1937-يىلىنىــڭ ئاخىــرى تاشــقورغان يولــى ئارقىلىــق 
يەكەنگــە كەلــدى. بىــراق، ھۆكۈمــەت دائىرلىــرى ئۇنــى » گۇمانلىــق ئۇنســۇر« دەپ قولغــا ئالــدى. ئــۇ يەكــەن 
تۈرمىســىدە بىــر يىــل ســەككىز ئــاي ياتتــى. شىڭشىســەي ھۆكۈمىتــى ئۇنىڭدىــن ئــۆز گۇمانىغــا دائىــر بىــرەر يىــپ 
ــىۋەت  ــدى مۇناس ــان باردى-كەل ــەن بولغ ــوۋېت بىل ــالردا س ــۇنداقال 30-يىل ــى، ش ــە بواللمىغانلىق ــا ئىگ ئۇچىغ
نورمــال ئىــش ھېســاپالنغانلىقى ئۈچــۈن، مۆمىــن ھەمرايىۋنــى ئاخىــرى تۈرمىدىــن قويىۋېتىشــكە مەجبــۇر بولــدى. 
1939-يىلــى مۆمىــن ھەمرايىــۋ قەشــقەرگە كېلىــپ، قۇتلــۇق شــەۋقىنىڭ »يېڭــى ھايــات« گېزىتــى )كېيىنكــى 
ــى  ــڭ مەســئۇل مۇھەررىرلىكىن ــى«( گــە ئورۇنلۇشــۇپ، ئۇنى ئۆزگەرتىلگــەن ئىســمى » قەشــقەر شــىنجاڭ گېزىت
قىلىشــقا باشــلىدى. ئۇنىــڭ ئــۇ چاغدىكــى ئىســمى »ئالىــم ئاخــۇن« ئەدەبىــي تەخەللۇســى » ئۇســتا ئالىــم«، 
»دوالنــى« ئىــدى. ئۇســتا ئالىــم ئازكــەم ئــۈچ يىلغــا يېقىــن ۋاقىــت جەريانىــدا )بــۇ ۋاقىتالرنىــڭ كــۆپ قىســمى 
گەرچــە تۈرمىــدە ئۆتكــەن بولســىمۇ( جەنۇبىــي شــىنجاڭ خەلقىنىــڭ فىئودالىزىــم بويۇنتۇرىقــى ئاســتىدا ئىنتايىــن 
ــورال قىلىــپ،  ــى ق ــۇ قەلەمن ــدۇ. شــۇڭا ئ ــۇر ھېــس قىلى ــە ياشــاۋاتقانلىقىنى چوڭق ــر ھالەتت ــادان بى ــرات، ن نام
جەڭگىــۋار كــۈرەش روھــى بىلــەن تولغــان يالقۇنلۇق شــېئىرالرنى يېزىــش ئارقىلىــق زۇلۇمغا، جاھالــەت، نادانلىققا 
قارشــى شــىددەتلىك ئــوت ئېچىــپ، خەلــق ئاممىســىنى ئازاتلىــق، ئەرككىنلىككــە ئۈندىــدى. ئۇنىــڭ »دوالنــى« 

تەخەللۇســى بىلــەن كېيىنــرەك يازغــان بىــر شــېئىرىدا مۇنــداق مىســراالر بــار:                                         

ئىزلىسىەم مەن بۇ جاھاندا ھەقنى سۆيگەن يوق ئەمەس،
ھەقنى ئىزدەپ بۇ ۋەتەندە باغرى كۆيگەن يوق ئەمەس.

باغ ئارا سايراشسا بۇلبۇل دائىما گۈل ئىشقىدا،
مېڭىسىنى قۇرت چېقىپ سەرساندا يۈرگەن يوق ئەمەس.

ئول زىمىستان زۇلمىدىن شامۇ-سەھەر قان يىغلىغان،            
گۈلباھارغا زار بولۇپ ئارماندا ئۆلگەن يوق ئەمەس.

مىللىتىم دەپ ياش تۆكۈپ بىر قانچە ئەل ئاھ ئۇرسىلەر،         
كۈلۈشۈپ مازاق ئېتىپ غەپلەتتە يۈرگەن يوق ئەمەس.
ئويلىغىن ئۆتكەن كۈنۈڭنى سەن ۋەتەن ئەۋالدىسەن،

دۇنيادىن كەتمەي تۇرۇپ دوۋزاقنى كۆرگەن يوق ئەمەس.
يىغلىما! سەن ئەي دوالنى، قىش كىتىپ بولۇر باھار،

قىل كۈرەش دەپ چاقىرىپ، يەڭنى تۈرگەن يوق ئەمەس.
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ئۇســتا ئالىــم شــېئىرلىرىدىكى مۇنــداق ھۆرلــۈك، ئەركىنلىــك تەرغىباتلىرىنــى كۆرگــەن شىڭشىســەي دائىلىــرى 
ــت ئىدىيىســىنى تەرغىــپ قىلغــان« دەپ قــاراپ، 1942-يىلــى 2-ئايــدا ئۇنــى قولغــا ئالــدى،  »كوممۇنىس
شىڭشىســەي تۈرمىســىدە بېتىــم ئىمزاالنغۇچــە ياتتــى. 1946-يىلــى 6-ئايــدا گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى بىلــەن ئــۈچ 
ۋىاليــەت ھۆكۈمىتــى ئوتتۇرىســىدا تېنچلىــق بېتىمــى ئىمزالىنىــپ، سىياســىي مەھبۇســالرنى بىــردەك ئــازات قىلىــش 
ئۇنىــڭ بىــر ماددىســى ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىنغانلىقتىــن، ئۇســتا ئالىــم تۈرمىدىــن ئــازات قىلىنــدى. ئــۇ ئــۈچ 
ۋىاليــەت ئىنقىــالۋى ھۆكۈمىتىنىــڭ كۆرسىتىشــى بىلــەن »ئــاڭ« گېزىتــى ) » قەشقەرشــىنجاڭ گېزىتــى« نىــڭ 
ــا باشــلىقى بولغــان  ــۇ گېزىتخان ــاڭ« ئىــدى( گــە باشــلىقلىققا تەيىنلەنــدى. ئ ــى » ئ ــم مەزگىلىدىكــى نام بىتى
ــت  ــال قالماســتىن، گېزى ــرى كۆتۈرۈپ ــڭ ســان، ســۈپىتىنى يۇقى ــى ياخشــى باشــقۇرۇپ، ئۇنى ــدە گېزىتن مەزگىل
ــداڭ ئەكســىيەتچىلىرىگە قارشــى كــۈرەش  ــى گومىن ــار پىكىرلىــك كىشــىلەرنى ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئۇن ــا ئىلغ ئەتراپىغ
ئېلىــپ بارىدىغــان جەڭگىــۋار تەشــۋىقات قورالىغــا ئايالنــدۇردى؛ ھــە دېگەندىــال گومىنــداڭ ئەكســىيەتچىلىرىنىڭ 
ــۇق يۈرگۈزگــەن، ئىلغــار پىكىرلىــك كىشــىلەرگە  بېتىمغــا خىالپلىــق قىلىــپ خەلــق ئۈســتىدىن زورلۇق-زومبۇرل
زىيانكەشــلىك قىلغــان جىنايــى قىلمىشــلىرىنى ئېچىــپ تاشــالپ، ئۇالرنىــڭ »تىنچلىــق بېتىمــى« دىكــى ســاختا 
نىقابىنــى يىرتىــپ تاشــلىدى. ئۇســتا ئالىــم مەتبەئەتچىلىــك ھوقوقىدىــن پايدىلىنىــپ، خەلقنىڭ ئاڭ-ســېزىمىنى 
ئويغۇتۇشــقا ياردىمــى بولىدىغــان بىــر قىســىم كىتاپالرنــى نەشــىر قىلىــپ، خەلــق ئارىســىغا تارقاتتــى. »شــىرىن« 
- ئەنــە شــۇالرنىڭ بىــرى ئىــدى. 1947-يىلــى 7-ئايــدا بېتىــم بۇزۇلغاندىــن كېيىــن ئۇســتا ئالىــم، قاســىمجان 
قەمبىــرى، خەلىپــە ســۈزۈك ھاجىيــۇۋ، ئابلىــز مۇھەممــەدى، نىزامىددىــن ســالىيۇۋ، تۇرغــۇن ئالمــاس، ئابلــەق 
ئېزىــز، تۇرســۇن ئىبراھىمــالر بىلــەن بىللــە قولغــا ئېلىنىپ، گومنــداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭىشــەھەردىكى تۈرمىســىگە 
قامالــدى. گومىنــداڭ ئەكســىيەتچىلىرى ئۇنــى تۈرمىــدە ھەرخىــل قېيىن-قىســتاققا ئېلىــپ، بــوي سۇندۇرۇشــقا 
ئۇرۇنغــان بولســىمۇ، بىــراق ئۇســتا ئالىــم ھەممىگــە بەرداشــلىق بېرىــپ مەھكــەم تۇرغانلىقتىــن، ئەكســىيەتچىلەر 
ئۇنــى بــوي سۇندۇرۇشــقا ئامالســىز قالــدى. 1949-يىلــى 4-ئاينىــڭ 8-كۈنــى خەلقنىــڭ قاتتىــق بېســىمى، ئــۈچ 
ۋىاليــەت ئىنقىالبــى ھۆكىمىتىنىــڭ قىستىشــى بىلــەن ئۇالرنــى تۈرمىدىــن بوشــاتتى. يازغۇچــى شــۇ يىلــى 8-ئايــدا 
ئۈرۈمچىگــە بېرىــپ، ئۆلكــە ئــازات بولغۇچــە جەمئىيەتتــە بىــكار يــۈردى. ئۆلكــە ئــازات بولغاندىــن كېيىــن، ئــۇ 
ئــاۋۋال ئۆلكىلىــك مەدەنىيەت-مائارىــپ ھەيئىتىنىــڭ مۇدىــرى، كېيىــن خەلــق ئىشــالر نازىرىغــا نازىــر بولــۇپ، 
خەلــق ئىگىلىكىنــى تىكلــەش خىزمىتىگــە ئاكتىــپ كــۈچ قوشــتى. 1955-يىلــى 5-ئايــدا تۇرپانغــا خىزمەتلەرنــى 
كۆزدىــن كەچۈرۈشــكە كېتىۋېتىــپ، داۋانچىڭــدا قاتنــاش ھادىسىســىگە ئۇچــراپ، بەختكــە قارشــى 47 يېشــىدا 
ۋاپــات بولــدى. ئۇســتا ئالىــم شــىنجاڭدا ياشــىغان قىســقىغىنە 18 يىللىق ھاياتــى جەريانىــدا ئەدەبىياتىمىز ئۈچۈن 
ــەر  ــك ئىدىيەل ــار دىموكراتى ــرەن، ئىلغ ــول، تى ــن م ــۇن جەھەتتى ــا مەزم ــىمۇ، ئەمم ــاز بولس ــن ئ ــان جەھەتتى س
بىلــەن يۇغۇرۇلغــان ئەســەرلەرنى قالــدۇرۇپ كەتتــى. ئۇنىــڭ بــۇ ئەدەبىــي مىراســلىرى ھــەر قايســى نەشــرىيات 
ئورۇنلىرىنىــڭ ئارخىپلىرىــدا، خەلــق ئارىســىدا ســاقالنماقتا. ئۇنــى ئىــزدەپ تېپىــپ جامائەتچىلىــك بىلــەن يــۈز 
كۆرۈشــتۈرۈش ئەدەبىيات-ســەنئەت خادىملىرىنىڭ باش تارتىپ بواللمايدىغان مەســئۇلىيىتى ۋە مۇھىم بۇرچىدۇر.              
ــان  ــۇم بولغ ــڭ مەل ــتى يازغۇچىنى ــەردە« پوۋېس ــر كۈنل ــان »ئېغى ــتۇرماقچى بولغ ــدە تونۇش ــز تۆۋەن      بى
ئەســەرلىرى ئارىســىدىكى ۋەكىللىــك خارەكتېــرى بىــر قــەدەر كۈچلــۈك بولغــان ئىجادىــي ئەمگەكلىرىدىــن 
ــى  ــەر ھاياتىدىك ــانلىق مىللەتل ــاز س ــدا ياشــىغۇچى ئ ــتان رايونى ــتىدا تۈركىس ــۇ پوۋېس ــور ب ــۇپ، ئاپت ــرى بول بى
ــدا  ــان ھال ــۈش قىلغ ــا كۆرۈن ــە ھېســابالنغان 1916-يىلدىكــى الشــمانلىققا ئېلمىــش ۋەقەســىنى ئارق چــوڭ ۋەق
ئىنقىالبــى   سوتسىيالىســتىك  ئۆكتەبىــر  ئۇلــۇغ  ئەمگەكچىلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ياشــىغۇچى  تۇپرىقىــدا  ســوۋېت 
ــۈرۈپ بەرگــەن.                                             ــال ئەكــس ئەتت ــن رېئ ــك تۇرمۇشــىنى ئىنتايى ــان ئارىلىقتىكــى پاجىئەلى ــە قىلغۇچــە بولغ غەلىب
     ئەســەرنىڭ بــاش قەھرىمانــى ئىلــەم، ئەنــە شــۇ الشــماللىققا تۇتۇلغــان ئۇيغــۇر ئەمگەكچىلەرنىــڭ 
باشــتىن كەچۈرگــەن ھايــات پاجىئەلىــرى، جاپا-مۇشــەققەتلىرىنى ئۆزىــدە جەملىگــەن تىپىــك ئوبــرازدۇر. 
يازغۇچــى ئەســەردە گەرچــە ئىلەمنىــڭ الشــماللىققا تۇتۇلغىچــە ئارىلىقتىكــى ھايــات پائالىيىتىنــى تەســۋىرلىمىگەن 
بولســىمۇ، ئەممــا ئۇنىــڭ كېيىنكــى ھاياتىدىكــى بىــر قانچــە ۋەقەلىكلــەر ئارقىلىــق ئىلەمنىــڭ بىــر پۈتــۈن 
خاراكتېرىنــى ســىزىپ چىققــان. بىــز پوۋىســتنىڭ بېشــىدا ئىلەمنــى ھاياتنىــڭ ماھىيتىنى ئانچە چۈشــەنمەيدىغان، 
مۇدھىــش تەقدىرگــە بويســۇنغان، ئاڭســىز، نــادان بىــر دېھقــان ســۈپىتىدە چۈشەنســەك، پوۋېســتنىڭ ئاخىرىــدا 
ئىجتىمائىــي رېئاللىققــا خېلــى ئاڭلىــق قارايدىغــان، تۇرمۇشــنىڭ ماھىيتىنــى چۈشۈنىشــكە ئىنتىلىدىغــان، 
كۆرىمىــز. ســۈپىتىدە  ئىنقىالپچــى  بىــر  بىلگــەن  يولىنــى  قىلىشــنىڭ  كــۈرەش  قارشــى  ئادالەتســىزلىككە 
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     ئىلەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدە روس ئىشچىسى سىرگىي ئاساسلىق رول ئوينايدۇ. ئۇ ئىلەمگە ئىنقىالپنىڭ 
داۋلىلىرىنــى چۈشــەندۈرۈپ، ئاڭ-ســېزىمىنى يۇقىــرى كۆتۈرگەندىــن باشــقا، الشــماللىقتا تەشــكىللىگەن مەخپىــي 
ئىنقىالبىــي ھەركەتلەرگــە قاتناشــتۇرۇپ چېنىقتــۇرۇش ئارقىلىــق، بىــر ئاڭلىــق ئىنقىالپچــى قىلىــپ يېتىلدۈرىــدۇ. 
ئوغلــى  ئۇنىــڭ  ۋە  ســايىتباي  ســۈپىتىدە  ۋەكىلــى  قەھرىمانالرنىــڭ  ســەلبىي  يەنــە  ئەســەردە       
بېرىــپ  خاراكتېــر  ئايرىــم  ســۈرەتلىگەندە  ئۇالرنــى  ئاپتــور  بولــۇپ،  يارىتىلغــان  ئوبــرازى  ھىمىتنىــڭ 
دۇنياســىدىكى  روھىــي  ئۇالرنىــڭ  ئارقىلىــق  ســۆز-ھەركەتلىرى  ئۇالرنىــڭ  بەلكــى  ئولتۇرمىغــان، 
دەپ  تىرىكى-پــۇل«  ئاساســىي  »دۇنيانىــڭ  ھىمىــت  مەســىلەن:  تاشــلىغان.  ئېچىــپ  رەزىللىكنــى 
مەھــرۇم  تامامــەن  ئىنســانىي خىســلەتتىن  ئارقىلىــق  ئــۆز ســۆز ھەركىتــى  ئــۇ  ئەســەردە  قارايــدۇ. شــۇڭا 
ــىتىلىدۇ. ــپ كۆرس ــۇق قىلى ــل مەخل ــان رەزى ــتىن يانمايدىغ ــلىكلەرنى قىلىش ــداق پەسكەش ــەر قان ــان، ھ بولغ
ئەســەرنىڭ ئــەڭ مۇھىــم ئۇتۇقلىرىدىــن بىــرى شــۇكى، يازغۇچــى كومپوزىتســىيلىك قۇرۇلۇشــقا ئاالھىــدە ئېتىبار 
بېرىــپ، ئۇنــى چېۋەرلىــك بىلــەن ئورۇنالشــتۇرغانلىقتىن، الشــمانلىقتىن ئىبــارەت بىر قىســىم تارىخــي ۋەقەلىكنى، 
ــۇنغۇچى  ــوي س ــە ب ــارام تەقدىرگ ــەن ق ــىنىپالر بىل ــران س ــەكىللەنگەن ھۆكۈم ــان ش ــن بۇي ــۇنداقال تارىختى ش
ئەمگەكچــى خەلــق ئوتتۇرىســىدىكى ئادالەتســىزلىكنى ۋە ئادالەتســىزلىككە قارشــى تــۇرۇش ئوتتۇرىســىدىكى 
ــىدىكى  ــالر ئوتتۇرىس ــايىت ئىمام ــۇن، س ــاي، روزاخ ــەن گايىتب ــەم بىل ــى جان ــڭ ئايال ــەم ۋە ئۇنى ــنى ئىل كۈرەش
زىددىيــەت توقۇنۇشــى ئارقىلىــق رېئــال ئاساســتا يېشــىپ كۆرســىتىپ بەرگــەن. بــۇ ھەقىقەتــەن ئۇســتىلىقتۇر.
يازغۇچــى ئەســەرنىڭ ســىيوژىتىنىمۇ شــۇنداق چاققــان، ئەپچىــل، ھەرىكەتچــان قىلىــپ ئورۇنالشــتۇرغانكى، 
رەۋىشــتە  تەبىئىــي  چىقىــپ،  ئىككىنچىســى  بىرىدىــن  باغلىنىــپ،  ئىككىنچىســىگە  ۋەقــە  بىــر  ئۇنىڭــدا 
راۋاجلىنىــپ، بالداقمۇ-بالــداق ئۆرلــەپ ماڭغانلىقتىــن، كىتابخــان بىردەممــۇ زېرىكىــش ھېــس قىلمايــدۇ.
مەســىلەن: پوۋېســتنىڭ بېشــىدا تېنــچ ھايــات كەچۈرىۋاتقــان مەھەللىنىــڭ بېشــىدىن قىقاس-چوقــان 
كۆتــۈرۈپ، يېزىنــى تەۋرىتىــپ، ئىتالرنــى ھۈركۈتــۈپ توختاخــۇن ئەللىــك بېشــى كىرىــپ كېلىــدۇ- دە ، يېزىغــا 
ــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان  ــچ ئەمگــەك بىل ــال تېن ــدۇ. شــۇنىڭدىن كېيىن ــى خــەۋەر قىلى ــڭ كېلىدىغانلىقىن ئۇلۇغالرنى
كەيپىياتىمىزمــۇ  روھىــي  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  كېتىــدۇ.  باشــلىنىپ  ئەنســىزلىك  بىردىــن  ھاياتىــدا  خەلقنىــڭ 
جىددىيلىككــە ئۆتىــدۇ. ئۆزىمىزمــۇ تۇيمىغــان ھالــدا ئەســەردىكى ۋەقەلىــك ئارىســىغا تەبىئىــي شــۇڭغۇپ كېتىمىز. 
بىلــەن  ئۇســتىلىق  شــۇنداق  توقۇنۇشــنىمۇ  زىددىيــەت  ئەســەردىكى  يازغۇچــى 
يەشــكەن. قىلىــپ  رېئــال  بىلــەن  ئۇســتىلىق  شــۇنداق  كەسكىنلەشــتۈرۈپ، 
ــان ئىلــەم كــۆپ مۇشــەققەتلەرنى يېڭىــپ مەھەللىگــە يېقىنــالپ كەلگەنــدە،  مەســىلەن: الشــمانلىقتىن قايتق
ئــۇ ياللىغــان ھارۋىنىــڭ ئوقــى ســۇنۇپ كېتىــپ، ھــارۋا يولــدا توختــاپ قالىــدۇ. بــۇ چاغــدا مەھەللىــدە 
ــەم  ــان ئىل ــى ئۇقق ــى. بۇن ــدا تۇراتت ــۇش ئالدى ــى ئوقۇل ــەن نىكاھ ــت بىل ــپ، ھېمى ــى تاماملىنى ــڭ توي جانەمنى
قۇتۇلدۇرۋالىــدۇ.  چاڭگىلىدىــن  ھىمىتنىــڭ  جانەمنــى  ۋاپــادارى  چۈشــۈپ،  ئۈســتىدىن  ئىشــنىڭ  دەرھــال 
ئالدامچىلىقلىــرى، قۇۋلۇق-شــۇملۇقلىرى ئېچىــپ تاشــلىنىدۇ.  شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە ھىمىتنىــڭ پۈتــۈن 
پوۋېســتنىڭ تىلــى ھەققىــدە بىــر قانچە ئېغىز ســۆز ئېيتىــپ ئۆتۈش الزىمكى، يازغۇچى بۇ ئەســەرنى يېزىۋاتقان 
ۋاقتىدا ، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتى تېخى يېڭىال قېلىپلىشىشقا قاراپ مېڭىۋاتقان دەۋر ئىدى. بۇ دەۋىردە 
چىققان ئەســەرلەرنىڭ كۆپىنچىســىدە تىل گۈزەللىكىدىن توغرا پايدىلىنالماســلىق ، ئورۇنســىز سۆزلەرنى ئىشلىتىپ 
ــل  ــۇ خى ــدى. يازغۇچــى پوۋېســتىدا ب ــەر مەۋجــۇت ئى ــى سۈنئىلەشــتۈرۈپ قويۇشــتەك ئىللەتل پېرســوناژالر تىلىن
ئىللەتلەردىن خالىي بولۇپ، خەلق ماقال-تەمسىللىرىدىن، ئىستىلىستىكىلىق ۋاستىالردىن ئورۇنلۇق پايدىالنغان.
ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  ئەســەردە  بــۇ  يازغۇچــى  بولغىنىــدەك،  مەغلۇبىيــەت  يــەردە  بــار  ئۇتــۇق  لېكىــن، 
ۋەقەلىكلەرنىــڭ  تاللىۋالغــان  تاشــقىرى،  يېتەرســىزلىكلەردىن  قىســىم  بىــر  بولغــان  ئورتــاق  ئەدەبىياتقــا 
قــاراپ،  بىلــەن مۇھىــم بولمىغىنىغــا ســەل  بولغىنــى  بىلــەن مۇھىــم ئەمەســلىكىگە، مۇھىــم  مۇھىملىقــى 
قارا-قويــۇق تەســۋىرلەپ كىتىۋەرگەنلىكتىــن، بــاش نۇقتىغــا مەلــۇم نۇقســان يەتكەندىــن باشــقا، بــاش 
قەھرىمانــالر بىــر چەتتــە قالىدىغــان ئەھۋالالرمــۇ يــۈز بەرگــەن. شــۇنداق بولســىمۇ بــۇ ئەســەر ئۇيغــۇر 
پىرۇزىســىنى كىچىكلىكتىــن چوڭلۇققــا قــاراپ تەرەققىــي قىلدۇرۇشــنىڭ تۇنجــى ئۇتۇقــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ئەسەرنى تەييارلىغۇچى:  يوسۇن
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باي قەلەندەر
)ھېكايە(

 زۇنۇن قادىرى

     مــەن 16 ياشــقا كىرگــەن يىلــى تاغــام قۇملــۇق 
مەھەللىســدە قۇغۇن-تــاۋۇز تېرىغانىــدى. يازلىــق تاۋۇزى 
خېلــى ئوخشــىدى. ئۇنــى شــەھەرگە ئەكىرىــپ ســېتىپ 
ــى  ــقان ھارۋىن ــاۋۇز باس ــى ت ــام مېن ــش ئۈچــۈن تاغ بىرى

ــدى: ھەيدەشــكە تۇتۇۋال
ــاۋۇل  ــال ق ــى باقق ــۆۋرۈك يېنىدىك ــوڭ ك ــەن چ    − م
ئاخــۇن بىلــەن سۆزلىشــىپ قويــدۇم، بــۇ تاۋۇزنــى ئۇدۇل 
ــەر، − دەپ  ــۈرۈپ ب ــپ چۈش ــا ئاپرى ــۇنىڭ دۇكىنىغ ش

ئىرگىلــو ھارۋىغــا يــۈز تــاۋۇز بېســىپ بــەردى. 
ــپ  ــى قېتى ــام ھارۋىن ــۈزۈلمىگەنىدى. تاغ ــاڭ س ــى ت تېخ
يولــدا  بــۇ  مــەن  ســالدى.  يولغــا  شــەھەرگە  مېنــى 
قورقمــاي ھارۋىنــى  ئۈچــۈن  ماڭغىنىــم  كــۆپ  خېلــى 
ــاڭ سۈزۈلۈشــكە  ــدا ت ــا چىققان ــم. چــوڭ يولغ ئتتىكلەتتى
ــدى، مۈگــدەك  ــاڭ شــامىلى ئۇرۇل باشــلىدى. يۈزۈمگــە ت
باســقان كۆزلىرىــم ئېچىلىــپ، ھارۋىنــى تېخىمــۇ ئىتتىــك 

ھەيدەشــكە باشــلىدىم. 
شــەھەرگە ئىككــى چاقىرىمچــە قالغانــدا، يېرىلغانيــار 
دىگــەن يەرگــە بارغىنىمــدا، تورغــات مىنىــپ قولىــدا 
ســېمىز بىــر كۆكئاتنــى يېتەكلىگــەن، ئۇســتىگە خەنــدە 
چېچــى  كىيگــەن،  كــۇال  توقۇمــا  بېشــىغا  پەرىجــە، 
ــدەر  ــاقاللىق قەلەن ــېرىق س ــكەن س ــىگىچە چۈش يەلكىس
ھارۋامنىــڭ  كېلىــپ  يورغىلىتىــپ  ئاتلىرىنــى  ئاشــىق 

يېنىــدا توختىــدى-دە:
    − ســەدىقە باالنــى يــەر، تــوۋا گۇناھنــى يــەر، ھــەي 
ياخشــى ئوغــۇل، تاۋۇزۇڭدىــن بىر-ئىككىنــى بــەر، −

دەپ ئىككــى قولىنــى كۆتــۈردى. 
ــەن  ــرى بىل ــز بى ــاۋۇز، بى ــۇ ســاناقلىق 100 ت     − ب
سۆزلىشــىپ قويغــان. ئــۇ بــۇ تاۋۇزدىــن بىــرى كــەم 

چىقســا ئالمايــدۇ، − دېدىــم چۈشــەندۈرۈپ.
     − غەۋســىلئەزەم ھەققىــدە بەرســەڭ ھەرگىــز 
كــەم بولمايــدۇ، مانــا بۇنــى بــەر،− دەپ قامچىســىنىڭ 
بىــر  يوغــان  ئالدىدىكــى  ھارۋىنىــڭ  بىلــەن  ســېپى 
تاۋۇزنــى تۈرتــۈپ كۆرســەتتى. مــەن قولۇمدىكــى تايىقىــم 

بىلــەن قامچىســىنى ئتتىرۋىتىــپ :
ئاتنىــڭ      − ياق-يــاق، بەرمەيمــەن، − دەپ 
ــم.  ــدەپ كەتتى ــى ھەي ــۇرۇپ، ھارۋىن ــى ئ ــا بىرن بېقىنىغ
قەلەنــدەر قامچىســىنى پۇالڭلىتىــپ ئېتىنــى دېۋىتــپ 

: كەلــدى-دە 
    − سېخى جەننىتى، بېخىل دوزىخى، بەرمەمسەن؟ 

− دېدى ۋارقىراپ. 
    − بەرمەيمەن،− دېدىم ئۇنىڭ كۆزىگە قادىلىپ. 
ــە،  ــا ئەمس ــەڭ مان ــت، بەرمىس ــل بەدبەخ     − بېخى
− دەپ ئۈســتى بىشــىمغا قامچــا بىلــەن بىرمۇنچــە 
يــۈرۈپ  يىغــالپ  يەرگــە چۈشــۈپ  مــەن  ئۇرۇۋەتتــى. 
ئۇنىڭغــا چالمــا ئاتتىــم. زومىگــەر قەلەنــدەر مېنــى ئاتلىــق 
قوغــالپ يــۈرۈپ يەنــە بىرنەچچــە قامچــا ئۇرۇۋەتتــى 
يىراقتىــن  ئــۇ  چېقىۋەتتــى.  تاۋۇزنــى  بىرنەچچــە  ۋە 
ــالدۇرۇپ  ــات س ــۆردى-دە، ئ ــىلەرنى ك ــان كىش كېلىۋاتق

ــدى. ــپ قال ــاراپ كېتى ــا ق يېزىغ
     مــەن نىمــە ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا بىرمــۇ تــاۋۇز بەرمــەي 
تايــاق يېدىــم. ئــۇ مېنــى تونۇمىغىنــى بىلــەن مــەن 
ئۇنــى تونۇيتتــۇم. ئۇنىــڭ قــارا دۆڭدىكــى قەلەنــدەر 
مەھەللىســىدە خېلــى ئوبدانــال بەش-ئالتــە ئېغىز ئۆيلۈك 
گۇلزارلىــق بىــر ھويلىســى، ئىككــى ئېشــەك، بىرنەچچــە 
بــورداق قــوي ۋە ســېمىز ئىككــى ئېتــى بارئىــدى. ئۇنىــڭ 
ئككــى خوتۇنــى قوللىرىغــا ئالتــۇن ئــۈزۈك، قۇالقلىرىغــا 
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يۈرۈشــەتتى.  پــۇزۇر  ســېلىپ  ھالقىالرنــى  ئالتــۇن 
ــا  ــى مەيدانخان ــر ئۆين ــان بى ــدەر ھويلىســىدا يوغ قەلەن
قىلىۋالغــان. مەيدانخانــا دېگىنىمىــز، قاپــاق چىلىمــدا 
نەشــە چېكىدىغــان ئــورۇن، بــۇ يــەردە ھەركۈنــى 
ئۆزىگــە ئوخشــاش ئاشــىق دەپ ئاتالغــان نېشــەخورالر 
ۋە باشــقا بەڭگىلــەر توپلىنىــپ نېشــە چېكىشــەتتى. 
ــام  ــرى توپلىشــىۋىلىپ مۇق ــا كۇنلى ــۇالر كۆپىنچــە ئازن ئ
كىيىــن  ئاندىــن  قىالتتــى.  مەشــىق  مەشــرەپلىرنى 
مەھەللە-مەھەللىــدا  ئايغىچــە  بىــر  ئېيىــدا  رامىــزان 
گۈلخــان يىقىــپ، تــاڭ ئاتقۇچــە مەشــرەپ ئوقــۇپ، 
نەرســىلەرنى  بىرمۇنچــە  جامائەتلىرىدىــن  مەھەللــە 
يىغىۋاالتتــى. بىــز يــاش بالىــالر مەشــرەپ ناخشــىلىرنى 
ئــاڭالش ئۈچــۈن، قــارا دۆڭ ۋە روشــەن باغالرغا چىقىپ 
تۇراتتــۇق. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، مــەن بــۇ قەلەندەرنىــڭ 
ئەھۋالىنــى بىلەتتىــم. شــۇ ســەۋەپتىن مــەن بــۇ ســېرىق 
ســاقال ھارامتاماققــا تــاۋۇز بەرمىگــەن ئىدىم.ئەممــا ئــۇ 
مېنــى تونۇمــاي كىچىــك كــۆرۈپ، يۈزىدىكــى ئەۋلىيــا، 
قايرىــپ  نىقابىنــى  بىچارە،قەلەندەرلىــك  ئاشــىق، 
قويــۇپ، بــوزەك قىلغــان ئىــدى. بىــراق مەنمــۇ كېيىــن 

ــم. ــى ئالدى ــتۈرۈپ ئىنتىقامىمن ــن كېلىش ئۇنىڭدى
     بــۇ ۋەقــە مۇنــداق بولغانىــدى. كــۈز كۈنلىرىنىــڭ 
بىرىــدە، مــەن قۇملــۇق مەھەللىســىدە تۇلــۇق ھەيــدەپ 
يۈرگەنــدە مېنــى قامچىلغــان ھېلىقى ســېرىق ســاقاللىق 
قەلەندەرنىــڭ مەھەللىنىــڭ كــۈن چىقىــش تەرىپىدىــن 
ــن  ــۇ خامانالردى ــم.  ئ ــۆرۈپ قالدى ــى ك كېلىۋاتقانلىقىن
ــن  ــا، خەقلەردى ــى تورغىتىغ ــار بۇغدىيىن ــان بىرتاغ ئالغ
ــم تاغارچــە نېنىنــى يېتەكلىكتىكــى كــۆك  ــان يېرى يىقق
ئېتىغــا ئارتىپتــۇ. مــەن دەرھــال قــورۇق تامالردىــن 
ئارتىلىــپ يۈگۈرگــەن پېتــى قوشــنىمىز زوراخۇننىــڭ 
ئوغلى-ئاغىنــەم نۇرۇزنىــڭ يېنىغــا باردىــم -دە، ھېلقى 
ئېيىتتىــم.  كەلگەنلىكىنــى  مەھەللىگــە  ئاشــىقنىڭ 
ئۆتكەنــدە مــەن ئۇنىڭغــا بــۇ ئاشــىقنىڭ مېنــى بــوزەك 

قىلغانلىقىنــى ســۆزلەپ بەرگەنــدە پىرىزخــان موماينىــڭ 
ــە  ــا چۇشس ــى قولغ ــر كۈن ــەپ، بى ــى: »خ ــۇ نەۋرىس ب
ســېنىڭ ئۆچۈڭنــى ئېلــپ بېرىمــەن« دېگەنىــدى. 
نــۇرۇز مەندىــن ئىككــى ياشــال چــوڭ، ئەممــا بــەك 
قورقمــاس، قــاۋۇل بــاال ئىــدى. بىــز نۇرۇزالرنىــڭ 

ــۇردۇق. ــاراپ ئولت ــۇپ م ــەك تۇت ــىدا كالت ھويلىس
    − ھــەي شــەيدىبىئلال، قەلەنــدەر كەلــدى، بــاال 
كەلمىســۇن ھەرقايســىلىرىغا، ســەدىقە باالنــى يــەر، 
تــوۋا گۇناھنــى يــەر، ئاتىغىنىڭالرنى بەرگەيســىلەر، −
دەپ ھويلىنىــڭ ئوتتۇرغــا كەلگەنــدە،  مــەن ســۇپىنىڭ 
يېندىكــى قارىغاچنىــڭ ئارقىســىدىن ســەكرەپ چىقىپ:
   − مانــا ســاڭا ئاتىغىنىمىــز، − دەپ كالتەكنــى 
ــپ  ــۇپ قېتى ــى تون ــۇ مېن ــم. ئ ــا باردى ــەپ ئالدىغ تەڭل
تۇرۇپــال قالــدى. نــۇرۇز كېلىــپ كالتــەك بىلــەن ئۇنىــڭ 
غولىغــا بىرنــى ئــۇرۇپ، ئاتنىــڭ چۇلۋۇرىنــى قولىدىــن 

تارتىــپ ئالــدى. 
     − تۆرەم بالىلىرىم، مېنىڭ نېمە گۇناھىم بار، 

مــەن غەۋســىل ئــەزەم نىــڭ مۇرىتــى، پېقىر ئاشــىقمەن، 
− دەپ يالۋۇردى.

    − ھەي زومىگەر، سەن قانداق ئاشىق بولىسەن، 
ئۇرغىنىڭنــى  بــۇالپ  يىرىلغانيــاردا  مېنــى  ســەن 
ئۇنىــڭ  دەپ   − ئوغــرى،  بۇالڭچــى  بىلەمســەن، 
ئەۋلىياالرنــى شــىپى كەلتــۈرۈپ يالۋۇرغىنىغــا قارىمــاي، 
قــارا ياغاچقــا باغــالپ قويــدۇق. ئــۇ بىرنىملەرنــى ئوقۇپ 
كىشــىلەر  مەھەللىدىكــى  كېيىــن  ۋارقىراۋەرگەندىــن 
يىغىلىــپ، ئاخىــرى ئۇنــى قويدۇرۋەتتــى. بىــز ئۇنىــڭ 
بىــر تاغــار بۇغدىيىنــى ئۆزىگــە قالــدۇردۇق، يىرىــم تاغار 
نېنىنــى شــۇ مەھەللىدىكــى ئىككــى يىتىــم بالىســى بــار 
بىــر كەمبەغــەل تــۇل خوتۇنغــا ئاپىرىــپ بــەردۇق. بــاي 
ــۇپ  قەلەنــدەر بولســا بىزدىــن قۇتۇلغىنىغــا خــوش بول

ــەدەر قاچتــى. ــاراپ ب نانمــۇ تىلىمــەي، شــەھەرگە ق

، چېپىــڭ ك  بــە نــى  متە كە
. لكىــك تە ن  ئېچىلســۇ ا  غــد اب

 ، ئېتىــڭ تتىــق  قا �شــى  ات
. لكىــك كە ن  يىقىلســۇ ا  غــد ات

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىلى



2018-يىللىق 2- سان

12

توزىماس چېچەكلەر
ئەھمەد زىيائى ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىي ئىجادىيەت 

پائالىيەتلىرى توغرىسىدا

ھاجى ئەخمەت

* »قەشقەر ئەدەبىياتى« 1985- يىللىق 1- ساندىن ئېلىندى.

3

    50-يىلالردىــن باشــالپ شــائىرنىڭ ھايــات يولىــدا دۇچ كەلگــەن ئەگــرى توقايلىــق ۋە دىشــۋارچىلىقالر 
بولــدى. ســەۋەپچى  قېلىشــىغا  ئۈزۈلــۈپ  پات-پــات  پائالىيىتىنىــڭ  ئىجادىيــەت  ئەدەبىــي  ئۇنىــڭ 
تۇرىۋاتقانلىقىغــا  شــارائىتتا  ئېغىــر  ئۆزىنىــڭ  ئارلىقىــدا  يىللىــرى   1953-1955 زىيائــى  ئەھمــەد      
بىلــەن  قۇۋۋەتلىشــى  قولــالپ  ســەيپۇلاليۇپنىڭ  ۋالىســى  ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  قەشــقەرنىڭ  قارىماســتىن 
ــقا  ــە قىلىش ــى تەرجىم ــالر دىۋانى«ن ــي تىلل ــىرى »تۈركى ــۈك ئەس ــقەرىنىڭ يېت ــۇت قەش ــم مەھم ــۇغ ئالى ئۇل
كىرىشــىپ، ئىككــى يېرىــم يىــل جاپالىــق ئەجىــر ســىڭدۈرۈش نەتىجىســىدە بــۇ ئىشــنى غەلبىلىــك 
ــرە نۇسخىســى ئاســاس  تاماملىــدى. تەرجىمىــدە »تۈركىــي تىللــالر دىۋانى«نىــڭ مىســىردا بېســىلغان قاھى
قىلىنغــان بولــۇپ، بىــر بەتكــە ئەســلى نۇسخىســى كۆچۈرۈلــۈپ، يەنــە بىــر بەتكــە ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر 
تىلىدىكــى تەرجىمىســى بېرىلگــەن ئىــدى. ئەپســۇس، 10 يىللىــق قااليمىقانچىلىــق مەزگىلىــدە شــائىرنىڭ 
ــى. ــپ كەتت ــىز يوقىلى ــى ئىز-دېرەكس ــا تەرجىمىس ــول يازم ــەرنىڭ ق ــاھ ئەس ــۇ ش ــڭڭگەن ب ــەرى س ــان ت ق
-يىللىــرى    1957-1960 ئىشــلىگەن  بىرلەشمىســىدە  ئەدەبىيات-ســەنئەت  رايونلــۇق  ئاپتونــوم     
پۇرســىتىگە  شــۇغۇللىنىش  بىلــەن  ئىجادىيــەت  ئەدەبى-ئىلمــى  يەنــە  زىيائــى  ئەھمــەد  ئارلىقىــدا 
ئېرىشــىپ، نېزارىنىــڭ »رابىيە-ســەئىدىن«، مۇلــال شــاكىرنىڭ »زەپەرنامــە« داســتانلىرىنى نەشــرگە 
بەھىرىمــەن  ئۈلگىلىرىدىــن  نادىــر  ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  كىالسســىك  ئوقۇرمەنلەرنــى  تەييــارالپ، 
بولــۇش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلــدى. » ســايرا« ،» نــەي ساداســى« قاتارلىــق شــېىرالرنى يــازدى.

 -  1 ئەدەبىيات-ســەنئەتچىلەر  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۆتكۈزۈلگــەن  -ئايــدا   7 يىلــى   -  1957 ئــۇ 
قۇرۇلتىيىــدا ئىلمىــي دوكالد بېرىــپ، »ئويغــۇر كىالسســىك ئەدەبىياتــى توغرىســىدا« ناملىــق ئىلمىــي 
داڭلىــق  ئەدەبىياتىنىــڭ  ئويغــۇر كىالسســىك  قاتارلىــق  لۇتىفــى، ســەككاكى...  ناۋائىــي،  ماقالىســىدا 
ــە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ  ــۇ يەن ــدى. ئ ــالن قىل ــى تونۇشــتۇرۇپ »شــىنجاڭ گېزىتــى«دە ئې ۋەكىللىرىن
ــى. ــلەپ چىقت ــىنى ئىش ــىرى يەشمىس ــاپ نەس ــلەپكى 10 ب ــڭ دەس ــۇ بىلىك«نى ــىرى »قۇتاردغ ــاھ ئەس ش
يېزىشــقا  داســتانىنى  ناملىــق  شــائىر »رابىئە-ســەئىدىن«  ئارلىقىــدا  يىللىــرى   - 1958-1959     

 )بېشى ئۆتكەنكى ساندا(
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كىرىشــىپ، 12 باپنــى تاماملىغــان ئىــدى، لېكىــن يېزىــپ تامامالنمىغــان بــۇ ئەســەر كېينىكــى يىلــالردا 
شــائىر بىلــەن بىللــە پاالكەتچىلىككــە ئۇچرىــدى. 20 يىــل داۋامالشــقان سەرســانچىلىقتىن كېيىــن، ياشــانغان 
ــا ئېرىشــىپ،  ئــەڭ ئاخىرقــى كــۈچ ۋە زېھنىــي قۇۋۋىتىنــى يىغىــپ، يەنــە ئەدەبىــي- ــا يورۇقلۇقق شــائىر قايت
ــدە  ــل مابەينى ــە يى ــر نەچچ ــى بى ــن كېينك ــتى. 1980 -يىلىدى ــقا كىرىش ــى داۋامالشتۇرۇش ــي پائالىيىتىن ئىلمى
ــۇ  ــالردا ئ ــۇ يىل ــران قالدۇرىدۇ.مۇش ــىنى ھەي ــۇ كىش ــرى ھەقىقەتەنم ــەك مىۋىلى ــول ئەمگ ــان م ــائىرنىڭ ياراتق ش
باشــقا تەتقىقاتچىــالر بىرلىكتــە« قۇتاغــۇ بىلىك»نىــڭ نەزمىــي يەشمىســىنى تەييــارالش خىزمىتىگــە قاتناشــتى.
»كىالسسىك ئەدەبىياتىمىزنىڭ قەدىمىلىكى ۋە ئۇنىڭ چەت تىلالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچراش جەريانى«، »تارىخىي 
مىراس ›قۇتادغۇ بىلىك‹ توغرىسىدا« مۇھاكىمە ۋە بايان« قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازدى. »رەۋزە توست سافا« 
) دوستالر گۈلىستانى(، » بۈيۈك ھۇن ئىمپىراتۇرلىغى تارىخى«، »ئىسالم پەلسەپە تارىخى«، »قۇتادغۇ بىلىك 
ئىنجۇمەلىرى«، »قۇتادغۇ بىلىك ئىندىكىسى« قاتارلىق كىتابالرنى پارس تىلى ۋە تۈركچىدىن تەرجىمە قىلدى.

ئەھمــەد زىيائــى 1984 -يىلــى 5 -ئايدىــن باشــالپ »رابىيە-ســەئىدىن« ناملىــق شــېئىرىي رومانىنــى يېزىشــقا 
كىرىشــكەن ئىــدى. يېرىــم يىلغــا يەتمىگــەن ۋاقىتتــا 51 باپتىــن تۈزۈلگــەن، 10  مىــڭ مىســرادىن ئارتۇقــراق 
ھەجىمدىكــى بــۇ ئەســەرنى يېزىــپ تاماملىــدى. ئۇنىــڭ 19 -ئەســىرىنڭ 30 -يىللىــرى قەشــقەر يېڭىشــەرگە 
ــال  ــە ئاساســىي ماتېرىي ــر تارىخــي ۋەق ــۇپ ئۆتكــەن بى ــدە بول قاراشــلىق كۆكچــى  يېزىســى ســۇبىھانالال كەنتى
قىلىنىــپ، ســەئىد بىلــەن رابىئەدىــن ئىبــارەت ئىككــى ياشــنىڭ مۇھەببەت پاجىئەســى تەســۋىرلىنىش ئارقىلىق، 
19 -ئەســىردىكى ئۇيغــۇر يېزىلىرىنىــڭ تۇرمۇشــى ۋە شــۇ دەۋىرنىــڭ ئىجتىمائىــي رېئاللىقــى ئەكــس ئەتتۈرىلىدۇ.

بوشــلۇقنى  قىســمەن  ئەســىرىدىكى  »رابىئە-ســەئىدىن«  ئايــدا   -  10 -يىلــى   1984 زىيائــى  ئەھمــەد 
رابىئە-ســەئىدىننىڭ  بېرىــپ،  كەنتىگــە  ســۇبھانالال  كېلىــپ،  قەشــقەرگە   مەقســىدىدە،  تولــدۇرۇش 
كېرەكلىــك  سۆھبەتلىشــىپ،  بىلــەن  پىشــقەدەملەر  يەرلىــك  شــۇ  ۋە  قىلــدى  زىيــارەت  قەۋرىســىنى 
رابىيــە-  « شــائىرنىڭ  ســانىدا   بــۇ  ژۇرنىلىمىزنىــڭ  كەتتــى.  قايتىــپ  ئىگەللــەپ  ماتىريالالرنــى 
تونۇشــتۇردۇق. قىســمىنى  بىــر  مۇخەممەســلەردىن  ۋە  غــەزەل  كىرگۈزۈلگــەن  ئەســىرىگە  ســەئىدىن« 

غەزەل ۋە مۇخەممەسلەر

غەزەللەر
1

گۈزەل قىز كۆڭلىنى باستى ئۆزى بىلمەيدىغان بىر غەم،
ۋۇجۇدى گۈلشىنىنى چەيلىدى قىلدى تامام بەرھەم.

ئېلىپ بىر زەئىپارنى تۈس، سوالشتى ئەرغىۋانى يۈز،
مۇھەببەت يۈكىنىڭ ئاستىدا بولدى سەرۋ قەددى خەم.

ئېقىپ نەرگەس كۆزىدىن  گۈل يۈزىگە قەترە-قەترە ياش،
قىزىل گۈل بەرگىگە ئانداغكى چۈشتى دانەئى شەبنەم.

دىلىدە ئوت، كۆزىدە ياش ۋە لېكىن شۇ ئاجاييىپكىم،
بۇ ئوتنىڭ يالقۇنى ئارتتى، قۇيۇلغان سىرى كۆزىدىن نەم.

گىچەك زۇلغىغە ئوخشاش كۆڭلىغە مىڭ-مىڭ تۈگۈن چۈشتى،
قەيەردە بىر تېببىكىم ئەيلەسە دىل دەردىگە مەرھەم...
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بولۇر ھەر دەرتكە بىر دەرمان ۋە لېكىن ئىشىق دەردىگە،
مەشۇقتىن باشقا ئەمچىدىن ئۇنىڭغا بولمىغاي بىر ئەم.

يېتەمدۇ يار ۋەسلىگە، كېتەمدۇ ياكى ئەرماندا،
مۇھەببەت ئەھلىگە بۇ سىر ئىرور سىرلەر ئارا مۇبھەم.

 
                 2    
مېنى خوش تالئىم سۆيگۈڭ ئارا بۇ كويغا سالغانمۇ،
سېلىپ سۆيگۈڭنى كۆڭلۈمگە، ئۇنڭغا يار بولغانمۇ.

سەبى كۆڭلۈم ئاجايىپ ئىزتىراپ ئىچرە كۆيەر دائىم،
كۆڭۈل كۆزگۈسىدە ئەكسىڭ جۇالسى راستمۇ-يالغانمۇ.

بۇ قاشمۇ، يا يېڭى ئاي، ياپراق بەرگى ۋە ياكى يا،
مېنىڭ بۇ ياش دىلىمنى ئاتقىلى بەللەپ قويۇلغانمۇ.

 ئىرور كىرپىكلىرىڭنىڭ ھەر بىرى بىر ئوق ھىلەك قىلغۇچ،
ئېتىلغاندا بۇ ئوقالر، ئاشقنىڭ ئۇندىن قۇتۇلغانمۇ.

 قىلۇرسەن بىر قاراش بىرلە كۆڭۈللەرنى ئۆزۈڭگە سەير،
بۇ كۆزمۇ ياكى نەرگەسمۇ، يا تاڭ ۋاقتىدا چولپانمۇ.

 يۈزۈڭ بىر ئايمۇ ياكى كۈن، ئېچىلغان ياكى سەھەردە گۈل،
گۈزەللىك گۈلشىنى ئىچرە سېنىڭدەك گۈل ئېچىلغانمۇ.

 قىزىل ياقۇت لېبىڭ يا لەئىل، قىزىللىقلەر نەدۇر ئوندا،
مەگەر ئاشىقلىرىڭنىڭ قانلىرى بىرلە بويالغانمۇ.

نەفىس خۇش لەبلىرىڭ ئىچرە، تىشىڭ ئۇ نەدىگەن ئاپپاق،
نەدۇر ئۇ؟ تىشىمۇ، يا ئۇنجى ۋە ياكى دۇررى غىلتانمۇ.

كۆرۈپ ئاغزىڭنى، كۆڭلۈم تارتتى ھەسرەت ئىچىدە فەرياد،
ئىرۇرمۇ پىستە يا نۇقتە ۋە يا غۇنچە ئېچىلغانمۇ.

نەدۇر ئۇ ساچمۇ يا ئەنبەر ۋە ياكىم يەلپۈنەر سۇنبۇل،
كۆڭۈل قۇشىنى ئاۋالشقا تۇزاق قىلىنىپ يارالغانمۇ.

ئەجىپ نازۇك بەدەنسەن، سەرۋى قەددىڭگە جاھان ھەيران،
فەرىشتەدۇرمۇ سەن ياكى فەرىمۇ، ياكى ئىنسانمۇ.

3                    
مۇھەببەت نۇرى دىل ئاينەسىدە ئەكس قىلغاندا،

ئەقىل-ئىدراك پۈتۈنلەي تۇيغىدىن خالى قالۇر ئۇندا.
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مۇخەممەس
دىل ئەينىكىدە جىلۋە بىلەن ئەتتى ئەكس يار،

ھۆسنۈ-جامال گۈلى بىلەن تولغان اللە زار،
كۆرگەچ كۆڭۈلدە قالمىدى ھېچ سەبىر ئىختىيار،

قانداق نەپىس گۈزەللىك ئىرۇر بۇ؟ دىدىم، دېدى:
بولساڭ ئەگەر بۇلبۇلى ئىشىق باھارنىڭ ئىرۇر سېنىڭ.

مەن مەسىت بولۇپ ئۇنىڭكى جامالى شارابىغە،
ئىچكەنسىرى يولۇقتۇم خۇمارى ئازابىغە،

گويا سىپىلدى تۇز ئۆزى كۆڭلۈم كاۋابىغە،
قانمايدىغان ئېچسە يۈرەك، نەمەيدۇر دىدىم؟ دېدى:

قاندۇرمىغان مەيىمگە خۇمارىڭ ئىرۇر سېنىڭ.

رەھىم ئەت ماڭا، قاچانغىچە ساڭا تەلمۈرەي،
ئاشۇپتە ھال، تەلۋە بولۇپ چۆل ئارا يۈرەى،

سەندىن ئۈمىد قانداق قىلىپ ئەندى مەن ئۈزەي،
بىلمەيمەن قايسى ھالغا چۈشۈپمەن؟ دىدىم، دېدى:

ئىشىق ئەھلى سەن مۇشۇ ھال شۇئارىڭ ئىرۇر سېنىڭ.

دانە يۈزدە خال، ساچلىرى توزاق،
ئازاد كۆڭۈللەردۇر ئەسىرى ئۇنىڭ بىراق،

تۇتقۇنلىرىن ئۆلتۈرەدۇر، يوق ئوڭا سوراق،
قىلسا كىشى مۇشۇنداق بوالمدۇ؟ دىدىم، دېدى:

ئارى بولۇر، كويوم مازارىڭ ئىرۇر سېنىڭ.

قولىدىن ئىختىيارنىڭ تىزگىنى كەتكەي چىقىپ ئاخىر،
خىيالنىڭ ئاغمىقىنى باشقۇرالماي تازا چاپقاندا.

ماڭار يولنى كۆرمەكتىن قالۇر ئەقىل ئۆزى ئاجىز،
نىچوككىم خېرە بولغاي كۆز قۇياش نۇرىغا باققاندا.

ئىشىقنىڭ سىرىنى ھۇشنىڭ كۆزى بىرلە تاماشا قىل،
كېلىپ پەرۋانە ئۆزى چىراغ نۇرىغا ئۇرغاندا.

ئەقىل ھەيران بولۇر سۆيگۈ ئەسىرى بۇ كىچىك مەخلۇق،
پىرىلداپ ئايلىنىپ شەمئىنى، ئۆزىنى ئوتقا ياققاندا.

ھەقىقى چىن مۇھەببەت بولسا ئەزىز سۆز ئاچقاندا،
قەلەم تەڭلىك چىكەر يالغان مۇھەببەتتىن سۆز ئاچقاندا.
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قۇمتۇرا چۈشى

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتنىڭ »ئانامنىڭ 
ئەسلىمىلىرى« ناملىق توپلىمى ھەققىدە

   ئەسەد سۇاليمان )ئامېرىكا(

تۇراســىنىڭ  قاغــا«  »قىزىــل  كۇچادىكــى   
ــراق- ــى يى ــي گەۋدىس ــان قەدىمى ــپ تۇرغ چوقچىيى
قۇياشــى  تارىــم  تۇرىــدۇ.  كۆرۈنــۈپ  يىراقالردىــن 
ھــەر كەچقــۇرۇن ئۇپــۇق ســىزىقىغا بــاش قويغىنىــدا 
»قىزىــل قاغــا« تۇراســىنىڭ قىزغــۇچ رەڭگــە بويالغان 
قامىتــى ئىنســان تەســەۋۋۇرىنى بۈگۈننىــڭ قوينىدىــن 
تارىخنىــڭ ئــۇزاق ئېقىمىغــا ئېلىــپ كېتىــدۇ. ئىككــى 
كۆزىڭىزنــى يۇمــۇپ، كۆڭۈلنــى كۆزگــە ئايالندۇرغــان 
شــۇ دەقىقىــدە يىراقتىن كېلىۋاتقــان تۆگە كارۋىنىنىڭ 
كولدۇرمــا ساداســىنى، قىزىــل مىــڭ ئۆيلىرىدىــن 
ئــۇدۇن  تىنىقالرنــى،  ســىرلىق  ئاڭلىنىۋاتقــان 
شاھزادىســى فەرھادنىــڭ كۈســەن مەلىكىســى شــىرىن 
ئۈچــۈن تــاغ قىيالىرىنــى چېپىــپ قىزىــل دەرياســىنى 
بارماقلىرىدىــن  كومراجىۋانىــڭ  ئېچىۋاتقانلىقىنــى، 
تاراۋاتقــان مۇڭلــۇق كۈســەن كۈيلىرىنــى، قاراخانىــالر 
قوشــۇنلىرىنىڭ  ئىدىقــۇت  بىلــەن  قوشــۇنى 
ئۇرۇشــلىرىنىڭ  قانلىــق  ئەتراپىدىكــى  كۇچــا 
شــاۋقۇنلىرىنى، ئىســالم ئېچىــپ شــەرققە يــۈرۈش 
قىلغــان تۇغلــۇق تۆمۈرخــان ئەســكەرلىرىنىڭ ســۈر-
ــېپىلى  ــا س ــڭ كۇچ ــىدىن خوجانى ــىنى، راش ھەيۋىس
ئۈســتىدە ئايلىنىــپ يۈرگــەن سىيماســىنى، مولــال 
مۇســا ســايرامىدىن نىمشــېھىتقىچە بولغــان ئىلىــم 
ھەۋەســكارلىرىنىڭ كۇچــا ساقســاق مەدرىســىدىكى 
ــۈزەل  ــزەك كۆتۈرگــەن گ ــى، كوم ــاس ھاياتىن ئۇنتۇلم

ئېيتقــان  بويىــدا  مارجانبــۇالق  قىزىنىــڭ  كۇچــا 
ــىز!... ــىنى ئاڭاليس ــق ناخشىس ــان« ناملى »مىراجىخ

ــدا  ــا دىيارى ــڭ كۇچ ــا ۋەتىنىمىزنى ــۇ ئان ــا ب مان
تارىــم  كەلگــەن،  داۋاملىشــىپ  بويــى  ئەســىرلەر 
دەرياســىنىڭ يېنىك شــاۋقۇنلىرى بىلەن تەكلىماكان 
ــان  ــراھ بولغ ــۈكۈناتى ھەم ــىز س ــڭ چەكس قۇملۇقىنى
بــوران- ئەســىرنىڭ  ئۆتكــەن  كــۈي.  مەڭگۈلــۈك 
چاپقۇنلــۇق 60 -يىللىرىــدا كۇچــا دىيارىــدا تۇغۇلغان 
بىــر بــوۋاق ئەمدىــال ئىككــى ياشــقا كىرگىنىــدە ئاتــا-
ــىمالىي  ــڭ ش ــە تەڭرىتاغلىرىنى ــەن بىلل ــى بىل ئانىس
»ســۈرگۈن«  ناھىيەســىگە  كۈنــەس  ئېتىكىدىكــى 
ــى كۈنەســنىڭ  ــرەڭ بالىلىق ــڭ ئالتۇن ــدۇ. ئۇنى قىلىنى
ــە يۇرتىنــى  ــە يېزىســىدا ئانىســى بىلــەن بىلل ئارالتۆپ
ســېغىنىش ۋە كۈتــۈش ئىچىــدە ئۆتىدۇ. ئۇ 14 ياشــقا 
كىرگــەن يىلــى، يەنــى 1982 -يىلــى ئارالتۆپىدىــن 
شــۇنىڭدىن  قايتىــدۇ.  كۇچاغــا  يۇرتــى  ئايرىلىــپ 
كېيىــن ئــۇ تاكــى 1985 -يىلــى ســابىق قەشــقەر 
پېداگوگىــكا ئىنىســتىتۇتىغا ئوقۇشــقا ماڭغىچە بولغان 
3 يىــل جەريانىــدا ئانــا يۇرتــى كۇچــادا ھاياتىدىكــى 
ئــەڭ گــۈزەل ۋە ئۇنتۇلغۇســىز چاغلىرىنــى ئۆتكۈزىــدۇ. 
بــۇ ئۇنىــڭ ھاياتىدىكــى »ســۈرگۈن« دىــن خالىــي، 
»ياقــا يــۇرت« الرنىــڭ غۇربەتلىــرى ئۇنتۇلغــان، ئانــا 
ــان  ــە ھوزۇرالنغ ــلۇقلىرىدىن قانغۇچ ــڭ خوش يۇرتىنى
ــكا  ــقەر پېداگوگى ــى قەش ــدى. 1990 -يىل ــالر ئى يىل

* بۇ ماقالە ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتنىڭ »ئانامنىڭ ئەسلىمىلىرى« ناملىق توپلىمىنىڭ، تونۇشۇتۇرش قىسىمىدا ئېالن قىلىنغان.
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ئىنىســتىتۇتىنىڭ ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىنــى پۈتتۈرگــەن 
بــۇ يــاش يىگىــت ئۈرۈمچىگــە تەقســىم قىلىنىــپ، 
ــۇرى  ــانائەت مەم ــۇق سودا-س ــوم رايونل ــۇر ئاپتون ئۇيغ
باشــقۇرۇش  مەكتىپىــدە ئوقۇتقۇچــى بولۇپ ئىشــلەيدۇ. 
ئۇيغــۇر  توپالنغــان،  ســەرخىلالر  يىللىــرى  ئەينــى 
ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ دېموكراتىيــە ۋە 
مىللىــي ھوقــۇق پائالىيەتلىــرى كۈچەيگــەن شــۇنداقال 
يېڭــى ئــەۋالد يــاش قەلەمكەشــلەرنىڭ ئىجادىيــەت 
ــەھىرىدە  ــى ش ــان ئۈرۈمچ ــۇپ تۇرغ ــى ئوخچ قىزغىنلىق
بەتلىرىنــى  يېڭــى  ھاياتىنىــڭ  يىگىــت  يــاش  بــۇ 
ــون  ــەم ئ ــاز ك ــى ئ ــن ئاۋۋالق ــدۇ. 1989 -يىلىدى ئاچى
ــش«  ــالھات« ۋە »ئېچىۋېتى ــقان »ئىس ــل داۋامالش يى
ئوقۇغۇچىــالر  تيەنئەنمېــن  گەرچــە  دولقۇنــى 
ھەرىكىتىنىــڭ قانلىــق باستۇرۇلۇشــى بىلەن پەســكۇيغا 
ــقىغىنا دەۋر  ــن ئاشــۇ قىس ــەن بولســىمۇ، لېكى يۈزلەنگ
ئېلىــپ كەلگــەن مەنىۋىــي ئويغىنىشــنىڭ تەســىرى 
ئۈرۈمچىــدە  باشــلىرىدىكى  -يىلالرنىــڭ   1990
يىلــالردا  ئاشــۇ  ئەنــە  قىلىۋاتاتتــى.  داۋام  تېخىچــە 
قەلبــى كۆۋەجــەپ تۇرغــان بــۇ يىگىــت ئەدەبىياتقــا 
بولغــان ئوتتــەك ئىشــتىياقى بىلــەن قولىغــا قەلــەم 
ئېلىــپ كۆپلىگــەن شــېئىالرنى يــازدى، ئۇيغــۇر يــاش 
ســالونلىرىغا  مۇھاكىمــە  ئەدەبىــي  شــائىرلىرىنىڭ 
بەدئىــي  ۋە  نەزەرىيەســى  ئەدەبىيــات  قاتناشــتى، 
ئىجادىيــەت ھەققىــدە نەچچــە ئونلىغــان ئوبزورالرنــى 
تەپەككــۇر  ۋە  پىكىــر  ھالبۇكــى،  قىلــدى.  ئېــالن 
كۈرەشــلىرىنىڭ  قەلــەم  چۆمۈلــۈپ،  قايناملىرىغــا 
شــىددەتلىك ئېقىنلىرىــدا ئۆتكــەن 1990 -يىلــالر بــۇ 
يــاش يىگىتنىــڭ شــەخىي ھاياتــى ۋە ئائىلە تۇرمۇشــىغا 
ئويــالپ باقمىغــان ئاچچىــق قىســمەتلەرنىمۇ ئېلىــپ 
ــۇم ســەنئەتكار  ــڭ قېينىئاكىســى، مەرھ ــدى. ئۇنى كەل
كــۈرەش كۈســەننىڭ 1990 -يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىدا 
ۋەتەننــى تــەرك ئېتىــپ چەتئەلگــە چىقىــپ كېتىشــكە 
ئائىلىســىگە  پۈتكــۈل  ئۇالرنىــڭ  بولۇشــى  مەجبــۇر 
چالــدى.  ســىگنالىنى  يۈزلىنىشــنىڭ  مۇھاجىرەتكــە 
ــوزۇلغان  ــا س ــە يىلغ ــتىكى بىرقانچ ــپورت بېجىرىش پاس
قورقۇنــۇچ  قازاقىســتاندىكى  قېتىمچىلىقــالر،  بــاش 
ــاش  ــالر، ئوخش ــەن جەريان ــدە ئۆتك ــە ئىچى ۋە ۋەھىم
ئــەر- ئايرىلغــان  چېگرادىــن  كۆزلــەپ  نىشــاننى 
ــى  ــى قىتئەدىك ــن ئىكك ــڭ ئويلىمىغــان يەردى ئايالنى
ئىككــى دۆلەتكــە ئايرىلىــپ كېتىشــى… بۇالرنىــڭ 
ھاياتنىــڭ  مۇســاپىرەتتىكى  ئۇنىڭغــا  ھەممىســى 
قىلدۇرىــدۇ... ھېــس  بولمايدىغانلىقىنــى  ئاســان 

ئايلىرىــدا  ئاۋغۇســت  يىلــى   -  2003
مۇھاجىرەتنىــڭ ســىرلىق قوۋۇقــى ئاخىــرى ئېچىلىــدۇ. 
كۇچادىكــى  ئانــا  غەمگــۇزار  ئاشــقان  ياشــتىن   70
ئۆيىنىــڭ دەرۋازىســىدىن ئېغىــر قەدەملىــرى بىلــەن 
چىقىــپ كېتىۋاتقــان ئوغلىنــى ياشــقا تولغــان كۆزلىــرى 

بىلــەن ئۇزىتىــپ قويىــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇ 
تۇغۇلغــان ۋە چــوڭ بولغــان ئاشــۇ ســۆيۈملۈك مــاكان، 
دوســت-يارەنلەر  ۋە  قېرىنــداش  ئانــا،  كۆيۈمچــان 
شــۇنداقال ۋەتەنننىــڭ ئېزگــۈ سىيماســى ئارقىــدا قــەپ 
قالىــدۇ.  ئــۇ ئەمدىال بىرقانچە ياشــقا كىرگەن ئوغلىنى 
بىلــەن  ھېسســىياتى  تۇرغــان  داۋالغــۇپ  يېتىلــەپ 
يىراقتىكــى نامەلــۇم كېلەچەككــە قــاراپ يــول ئالىــدۇ.

ھاياتىنــى  يىللىــق   15 كېيىنكــى  شــۇنىڭدىن 
شــىمالىي ياۋروپادىكى بۇ تىنچ ئەلدە – شىۋېتســىيەدە 
بىلــەن  كۈســەن  كــۈرەش  مەرھــۇم  ئۆتكۈزگــەن، 
بىللــە ئېسكىلىســتۇنا شــەھىرىدە ئۇيغــۇر سىياســىي 
ھەرىكىتىنىــڭ ســىكاندىناۋىيە ئەللىرىدىكــى پائالىيــەت 
ــەرب  ــدا »غ ــۇر تىلى ــان، ئۇيغ ــا قىلغ ــى بەرپ مەركىزىن
شــامىلى« ژۇرنىلىنى نەشــىر قىلدۇرغان، »شىۋېتســىيە 
قارارلىــق  ئىككىنچــى  نىــڭ  كومىتېتــى«  ئۇيغــۇر 
رەئىســلىكىنى ئۆتىگەن، »ئەركىن ئاســىيا رادىيوســى« 
نىــڭ شىۋېتســىيەدە تۇرۇشــلۇق ئىختىيارىــي مۇخبىــرى 
بۇيــان  يىلالردىــن  يېقىنقــى  ئىشــلىگەن،  بولــۇپ 
ئۆزىنىــڭ ئىلمىــي ۋە بەدئىــي ئىجادىيەتلىــرى بىلــەن 
قايتــا ئوتتۇرىغــا چىققــان بــۇ كىشــى مەزكــۇر توپالمنىڭ 
قۇمتــۇردۇر. مۇھەممــەت  مۇئەللىپى-ئابدۇشــۈكۈر 

»ئىســمىم  خــۇددى  مۇھەممــەت  ئابدۇشــۈكۈر 
تارتقــان كۈلپەتلــەر« ناملىــق ماقالىســىدا يازغىنىــدەك، 
ھاياتىنىــڭ تەڭدىــن كــۆپ قىســمىدا ئاتا-ئانىســى 
قۇلىقىغــا ئــەزان تــوۋالپ قويغــان ئــۆز ئىســمى بىلــەن 
ۋە  دىپلــوم  پاســپورت،  كىملىــك،  چاقىرىلىــش، 
باشــقا قانۇنىــي ھۆججەتلــەردە شــۇ بويىچــە يېزىلىــش 
 40 مۇئەللىــپ  ئېرىشــەلمەيدۇ.  ئىمكانىيىتىگــە 
ياشــتىن ئاشــقىنىدا شىۋېتســىيەدىكى كــۆپ قېتىملىــق 
»قۇمتــۇر«  ئاندىــن  كېيىــن  تىرىشــچانلىقلىرىدىن 
ــۇر«  ــىدۇ. »قۇمت ــە ئېرىش ــۇق فامىلىگ ــەن قانۇنل دېگ
دېگــەن بــۇ فامىلــە كۇچادىكــى قىزىــل قاغــا تۇرىنــى 
ۋە شــۇنداقال كۇچــادا قوشــتۇر، ئاقتــۇر، يېڭىتــۇر دەپ 
ئاتىلىدىغــان نەچچــە ئونلىغــان تۇرا-مەھەللىلەرنــى 
ئەســكە ســالىدۇ. بــۇ بەلكىــم ئابدۇشــۈكۈر ئەپەندىنىڭ 
جىســمى شــىمالىي ياۋروپــادا ياشــاۋاتقىلى 15 يىــل 
بولغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئۇنىــڭ كۆڭلىنىڭ، روھىنىڭ 
يۇرتــى  ئانــا  يىراقتىكــى  ھامــان  خىياللىرىنىــڭ  ۋە 
كۇچــادا ســەير قىلىــپ يۈرگەنلىكىدىــن بولســا كېــرەك. 

خېلــى  ماقالىلەرنىــڭ  توپالمدىكــى  مەزكــۇر 
ئەمــەس.    ناتونــۇش  ئۈچــۈن  مــەن  قىســمى  كــۆپ 

ــات  ــدا تەتقىق ــر ئايلىرى 2003 - يىلىنىــڭ نويابى
ئابدۇشــۈكۈر  كەلگىنىمــدە  شىۋېتســىيەگە  ئۈچــۈن 
ــەھىرىدە  ــتۇنا ش ــىيەنىڭ ئېسكىلىس ــدى شىۋېتس ئەپەن
ياشــاۋاتقان ئىكــەن. ئاشــۇ بىــر يىــل جەريانىــدا مــەن 
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ســتوكھولمدا تۇرغــان بولســاممۇ، ئەممــا ئۇنىــڭ بىلــەن 
ئۇچرىشــىش پۇرســىتىم بولمىغــان ئىــدى. ئارىدىــن 2 
ــم  ــى قېتى ــىيەگە ئىككىنچ ــەن شىۋېتس ــۈپ م ــل ئۆت يى
كەلگىنىمــدە بىــز ســتوكھولم شــەھەر مەركىزىدىكــى 
ــم كۆرۈشــتۇق. شــۇ  ــدا بىرىنچــى قېتى ــر قەھۋەخانى بى
تېمىــالردا  ئورتــاق  بىزنــى  ســۆھبىتىمىز  قېتىملىــق 
يېقىــن  مۇڭدىشــااليدىغان  ۋە  سۆزلىشــەلەيدىغان 
 6 كېيىنكــى  شــۇنىڭدىن  ئايالنــدۇردى.  دوســتالرغا 
ــتۇق،  ــالر سۆزلەش ــاالي قېتىم ــز ت ــدا بى ــل جەريانى يى
تۈگىمــەس  ھەققىدىكــى  ۋەتــەن  پىكىرلەشــتۇق، 
خىياللىرىمىزنــى ئورتاقالشــتۇق. ئابدۇشــۈكۈر ئەپەنــدى 
ھــەر قېتىــم كۆرۈشــكىنىمىزدە ئۇلۇغ-كىچىــك تىنىــپ، 
»ھــەي، بىــر ئىنســاننىڭ ھاياتقا بولغــان قىزغىنلىقى، 
ــى ۋە  ــۆز تۇپرىق ــۇرى ئ ــى ۋە تەپەكك ــەت كۈچ ئىجادىي
خەلقىنىــڭ قوينىــدا تــۇرۇپ ياشــىغاندا تۈگىمــەس 
ۋە  تۇپــراق  شــۇ  بولىدىكــەن.  ئىگــە  ئېنېرگىيەگــە 
خەلقىنىــڭ قوينىدىــن ئايرىلغىنىــدا ئېنېرگىيەســىمۇ 
خورايدىكــەن. مۇھاجىــرەت ھاياتــى مەندىــن نۇرغــۇن 
نەرســىلەرنى ئېلىــپ كەتتــى…« دەيتتــى. مانــا بۈگۈن 
ــا بولغــان  ــق ھاياتق ــى ئارقىلى ــۇ توپالم ــۇ ئۆزىنىــڭ ب ئ
ئىجادىيــەت  سۇسالشــمىغانلىقىنى،  قىزغىنلىقىنىــڭ 
كۈچىنىــڭ ئاجىزالشــمىغانلىقىنى، كېلەچەككــە بولغان 
ئۈمىدىنىــڭ يوقالمىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ.

ــرى  ــالر ئىلگى ــۈچ يىل ــن ئىككى-ئ ــەن بۇنىڭدى م
ئابدۇشــۈكۈر ئەپەندىنىــڭ »ئانامنىــڭ ئەســلىمىلىرى« 
ناملىــق ماقالىســىنى كۆزۈمنــى ياشــلىغان ھالــدا ئوقــۇپ 
چىققانىدىــم. راســتنى ئېيتســام، بــۇ ماقالە ئابدۇشــۈكۈر 
ئەپەندىنىــڭ مەزكــۇر توپالمىدىكــى بارلىــق ئەســەرلىرى 
ئىچىدىكــى مــەن ئــەڭ ياقتۇرىدىغــان بىــر ئەســەردۇر. 
چاغدىكــى  يازغــان  ماقالىنــى  نادىــر  بــۇ  ئۇنىــڭ 
چوڭقــۇر  ھېس-تۇيغۇلىرىنــى  ۋە  كەيپىياتىنــى 
چۈشــىنىمەن. ئــۇ شىۋېتســىيەدە ياشــىغان شــۇنچە 
كەچمىشــلىرىنى  ھەممــە  مابەينىــدە  يىلــالر  ئــۇزۇن 
ئۇنتۇشــقا تىرىشــتى، ئەممــا ئاخىرىقــى ئۆمرىــدە ئــورۇن 
تۇتــۇپ يىلالرچــە كېســەل كارىۋىتىــدا يېتىــپ كەتكــەن 
كۇچادىكــى ئانىســىنى ئەســال ئېســىدىن چىقىرالمىــدى. 
مــەن ئابدۇشــۈكۈر ئەپەنــدى بىلــەن ســىرداش دوســت 
بولــۇپ ئۆتكــەن شــۇنچە يىلــالر مابەينىــدە ئۇنىــڭ 
ســېغىنىش  ئانىســىنى  ۋاقىــت  ھــەر  شىۋېتســىيەدە 
ئىچىــدە ياشــىغانلىقىنى، »ئانامنىــڭ ئالدىدا ئوغۇللۇق 
بۇرچۇمنــى ئــادا قىاللمىدىــم« دەپ خۇرســىنغانلىقىنى، 
خىــل  بــۇ  ئەگىشــىپ  ئۇلغىيىشــىغا  يېشــىنىڭ 
چوڭقــۇر  ئېغىرالشــقانلىقىنى  تېخىمــۇ  تۇيغۇنىــڭ 
مۇئەللىپنىــڭ  دېگەنــدەك  ئىدىــم.  قىلغــان  ھېــس 
ــرى  ــل ھېس-تۇيغۇلى ــۇ خى ــڭ ب ــىدا ئۇنى ــۇ ماقالىس ب
ــى  ــۇر ماقالىدىك ــدى. مەزك ــەن ئى ــۇر ئىپادىلەنگ چوڭق
قىلىــپ  ئەســلىمە  ئەســلىمىلىرىنى  ئانىســىنىڭ 

يازىدىغــان بــۇ ئاالھىــدە شــەكىل ئوقۇرمەننــى بىــر 
 -  20 مىللىتىمىزنىــڭ  كەچمىشــلىرىدىن  ئانىنىــڭ 
ئەســىردىكى كوللېكتىــپ كەچۈرمىشــلىرىگە ســۆرەپ 
كىرىــدۇ. ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتنىــڭ ئانىســى مەرھــۇم 
زىننەتخــان ئانــا باشــقا مىڭلىغــان ئانىالرغــا ئوخشاشــال 
ــىردىكى  ــۇنداقال -20ئەس ــەم ش ــا ھ ــر ئان ــي بى ئاددى
ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىي ۋە ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشــلىرىگە 
شــاھىت بولغــان ئوقۇمۇشــلۇق بىــر ئايــال ئىــدى.

ــزدا  ــى ئوقۇغىنىڭى ــلىمىلىرى« ن ــڭ ئەس »ئانامنى
ۋاقتىــدا  يــاش   4 ئانــا  زىننەتخــان  -يىلــى   1936
دادىســى ئابدۇرەھىــم ھاجــى كۇچــادە ئېلىــپ بېرىلغان 
ــدۇ.  ــپ قىلىۋېتىلى ــپ غايى ــا ئېلىنى ــدا قولغ زور تۇتقۇن
ئانىســى زەيتۇنخــان تۇرمۇشــنىڭ قىستىشــى بىلــەن 
ــق  ــاقچىغا ياتلى ــر س ــان بى ــە باقىدىغ ــدە تۈرم ئۈرۈمچى
بولىــدۇ. شــۇنىڭدىن بۇيــان چــوڭ ئانىســىنىڭ قولىــدا 
-يىلــى،   1989 ئانــا  زىننەتخــان  بولغــان  چــوڭ 
يەنــى ئارىدىــن يەرىــم ئەســىردىن كۆپــرەك ۋاقىــت 
ئۆتكەنــدە ئــۆز ئانىســى زەيتۇنخاننــى ئۈرۈمچىدىــن 
ــا يــاش ۋاقىتلىرىــدا  ئىــزدەپ تاپىــدۇ. زىننەتخــان ئان
كۇچادىكــى چــوڭ ســودىگەر ۋە جامائــەت ئەربابــى 
ئەزەمخــان تۆرىنىــڭ تاتارىســتانلىق ئايالــى ســوفىيە 
قىلىدىغــان  مۇدىرلىــق  خانىــم  ئاگېيىــۋا  ئىبىراھىــم 
قىــزالر مەكتىپىــدە ئوقۇيــدۇ. ئــۇ شــۇ يىلــالردا ســوفىيە 
خانىمنىــڭ كىچىــك قىــزى پاكىــزەم بىلــەن ئۆمۈرلــۈك 
يېقىــن دوســتالرغا ئايالنغان بولســىمۇ، ئەممــا كېيىنكى 
بوران-چاپقۇنلــۇق ھايــات بــۇ بىــر جــۈپ بىغۇبــار 
دوســتالرنى ئايرىــپ تاشــاليدۇ. زىننەتخــان ئانــا 1940 
-يىلــالردا يەنــە شــائىر لۇتپۇلــال مۇتەللىپنىــڭ ئايالــى 
ســوفىيە بايىــز بىلــەن يېقىــن دوســتالردىن بولــۇپ 
ئۆتىــدۇ ھەمــدە لۇتپۇلــال مۇتەللىپنىــڭ بــوۋاق ۋاقتىــدا 
ــۈپ كەتكــەن ئوغلــى كەشــپۇلالنىڭ تۇغۇلىشــى ۋە  ئۆل
ــۈپ كېتىشــىگە شــاھىت  ــۇپ ئۆل كېيىنچــە كېســەل بول
بولىــدۇ. 1950 -يىلالردىــن كېيىــن زىننەتخــان ئانــا 
كۇچادىكــى تۇنجــى ئــەۋالد ئوقۇتقۇچىــالر قاتارىــدا 
يېــزا- قاتارلىــق  ئۆچكىلىــك  ئىشــخاال،  كۇچانىــڭ 
قىلىــدۇ.  خىزمــەت  بولــۇپ  مۇئەللىــم  كەنتلىرىــدە 
ئىلىــم  قەلبلەرگــە  ســەبىي  يۈزلىگــەن  نەچچــە 
ــاي  ــدە خىت ــا كەلگەن ــدۇ. 1969 -يىلىغ ــى تۆكى نۇرىن
دائىرىلىرىنىــڭ تەقىــپ نىشــانىغا ئايالنغــان بــۇ ئائىلــە 
يېــزا  ئارالتۆپــە  ناھىيەســىنىڭ  كۈنــەس  كۇچادىــن 
قارابــۇالق كەنتىگــە ســۈرگۈن قىلىنىــپ 13 يىللىــق 
ئۆتكۈزىــدۇ.  بېشــىدىن  سەرسان-ســەرگەردانلىقنى 
ــەن  ــان ئوقۇرم ــى ئوقۇغ ــڭ ئەســلىمىلىرى« ن »ئانامنى
مەرھــۇم زىننەتخــان ئانىنىــڭ ئاددىــي بىــر ئانــا، بــاال 
ــان ئوقۇتقۇچــى ۋە تۇرمۇشــنىڭ  ــەن مېھرىب تەربىيەلىگ
بىــر  تارتقــان  يەتكىچــە  ئاچچىق-چۈچۈكلىرىنــى 
ئائىلــە ئايالىــال ئەمــەس، بەلكــى 20 -ئەســىر ئۇيغــۇر 
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جەمئىيىتىنىــڭ زور ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشــلىگە شــاھىت 
ئىكەنلىكىنــى  شــەخس  ئوقۇمۇشــلۇق  بىــر  بولغــان 
مۇئەللىپنىــڭ  قىلىــدۇ.  ھېــس  دەرىجىــدە  چوڭقــۇر 
قەلــەم ئىزھارىغــا ئەگىشــىپ ئابدۇشــۈكۈر ئەپەنــدى 
ــكەن  ــە ئېرىش ــڭ رەھمىتىگ ــە ئالالھنى ــەن بىرلىكت بىل
ســېغىنىدۇ… تــەڭ  ئانىنــى  زىننەتخــان  مەرھــۇم 

مەزكۇر توپالمدىكى »ئىسمىم تارتقان كۈلپەتلەر« 
ناملىــق ماقالــە ئوقۇرمەنلەرگــە ئۇيغــۇر بولــۇپ تۇغۇلغان 
ھــەر بىــر ئىنســاننىڭ ھاياتــى بويــى ئىسىم-فامىلىســى 
ــكارا  ــى ئاش ــان كۈلپەتلىرىن ــەۋەبلىك دۇچ كېلىدىغ س
ئەمــەس،  ۋەتىنىدىــال  ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىــدۇ. 
ئىسىم-فامىلىســى  ھەتتــا  چەتئەللەردىمــۇ  بەلكــى 
ئارقىلىــق بــەدەل تۆلەيدىغانلىقىــدەك بىــر رېئاللىقنــى 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. دۇنيانىــڭ ھېچقانــداق جايىــدا ۋە 
شــۇنداقال ئۇيغۇردىــن باشــقا ھەرقانــداق بىــر خەلقتــە 
ــۇپ  ــۇر« بول ــالر »ئۇيغ ــۇ تارتقۇلۇق ــان ب كۆرۈلمەيدىغ
ياشاشــنىڭ ئاســان ئەمەســلىكىنى ھېــس قىلدۇرىــدۇ.

ھاياتىنىــڭ  ئەپەنــدى  ئابدۇشــۈكۈر  مۇئەللىــپ 
مۇھاجىرەتتە–شــىمالىي  يىللىرىنــى  پىشــقان 
ئەل–شىۋېتســىيەدە  گــۈزەل  ۋە  تىنــچ  ياۋروپادىكــى 
ــلەپكى  ــەن دەس ــىيەگە كەلگ ــۇ شىۋېتس ــۈزدى. ئ ئۆتك
ئەللىرىنىــڭ  ســكاندىناۋىيە  باشــالپال  چاغلىرىدىــن 
ــم  ــن تارى ــۇ جۈملىدى ــىيا، ش ــۇرا ئاس ــى ئوتت يىراقتىك
تارىخىــي ۋە مەدەنىيــەت  ۋادىســى بىلــەن بولغــان 
ئاالقىلىرىگــە دىققــەت قىلــدى. ۋاقتــى ۋە ئىمكانىيىتــى 
كۇتۇپخانىلىــرى  ئارخىپلىــرى،  شــىۋېت  بولســىال 
ھەمــدە مۇزېيلىرىــدا ســاقلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرغــا دائىــر 
ماتېرىيالــالر بىلــەن ھەپىلەشــتى. مەزكــۇر توپالمدىكــى 
»ياقۇببەگنىــڭ نەسەبنامىســى«، »گۇســتاف رەكېــت 
ئاســىيادىكى  »ئوتتــۇرا  ئەســەرلىرى«،  ئۇنىــڭ  ۋە 
ئىنقىــالب ۋە ۋەزىپــە«، »لوۋىســا بىلــەن توختاخــۇن 
ھەققىــدە ئاڭلىمىغــان ھېكايىلــەر« ناملىــق بىر يۈرۈش 
ماقالىــالر شــىۋېت ئارخىپلىرىغــا كۆمۈلگــەن ئۇيغۇرالرغــا 
دائىــر مەنبەلەرنىــڭ ئۇچۇرىنــى تارتىــپ چىقىرىــدۇ. 

 20 تەركىبىــدە  مىسســىيونېرلىرى  شــىۋېت 
كەلگــەن  قەشــقەرگە  باشــلىرىدا  -ئەســىرنىڭ 
دەرۋازىــۋەن  بولــۇپ  قانــداق  لوۋىســا  سىســتېرا 
يىگىــت توختاخــۇن بىلــەن تونۇشــۇپ قالــدى؟ ئــۇالر 
قانداقالرچــە  مۇھەببــەت  ئىشــقىي  ئوتتۇرىســىدىكى 
ۋە  ئېتىقــادى  دىنىــي  ئوخشــىمىغان  ئۇالرنىــڭ 
ئــۇالر ئوتتۇرىســىدىكى ئوخشــىمىغان ئىرقىــي ھــەم 
مەدەنىيــەت پەرقلىــرى ئۈســتىدىن غالىــپ كەلــدى؟ 
قارشــىلىقالرغا  شــۇنچە  كېلىۋاتقــان  جەمئىيەتتىــن 
قارىماســتىن كۇچــادا 35 يىــل بىللــە ياشــىغان بــۇ 
ــدا  ــە نېمــە ئۈچــۈن ئاخىرى ــال يەن ــر جــۈپ ئەر-ئاي بى

كۇچادىــن  لوۋىســانىڭ  ئايرىلــدى؟  بىر-بىرىدىــن 
شىۋېتســىيەدىكى بىــر تۇغقــان سىڭلىســىغا يازغــان 
ــەردە؟  ــر قەي ــرى ھازى ــۇق خەتلى ــن ئارت 200 پارچىدى
بــۇ ســوئالالرغا قىزىققۇچىــالر ئابدۇشــۈكۈر ئەپەندىنىــڭ 
مەزكــۇر توپالمدىكــى »لوۋىســانىڭ خەتلىــرى: لوۋىســا 
بىلــەن توختاخــۇن ھەققىــدە ئاڭلىمىغــان ھېكايىلــەر« 
ناملىــق ماقالىســىدىن قىســمەن جاۋابالرنــى تاپااليــدۇ.

ئوتتۇرىســىدىكى  شــىۋېتالر  بىلــەن  ئۇيغــۇرالر 
 20 شىۋېتســىيەدە  ۋە  ئاالقىلىــرى  مەدەنىيــەت 
-ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا شــەكىللەنگەن تۈركولوگىيــە 
ــىزكى،  ــدا، شۈبھىس ــۆز بولغان ــدە س ــى ھەققى تەتقىقات
كىشــىلەر گۇننــار ياررىڭنىــڭ نامىنــى تىلغــا ئېلىشــىدۇ. 
دەرۋەقــە، گۇننــار ياررىــڭ 1930-1929 -يىللىــرى 
قەشــقەرگە تىــل تەكشــۈرۈش ۋە قوليازمــا يىغىــش 
ۋەزىپىســى  تارقىتىــش  دىــن  كەلگــەن،  ئۈچــۈن 
ئوقۇغۇچــى  تەتقىقاتچــى  بىردىن-بىــر  بولمىغــان 
ياررىڭنىــڭ  گۇننــار  كېيىــن  شــۇنىڭدىن  ئىــدى. 
بولۇپمــۇ  بىلــەن،  تىلــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئۇيغــۇرالر 
رىشتىســى  ئۆمۈرلــۈك  بولغــان  بىلــەن  قەشــقەر 
باشــلىنىدۇ. گەرچــە گۇننــار ياررىڭنىــڭ كېيىنكــى 
ھاياتــى داۋامىــدا ئۇنىــڭ نامىنــى دۇنياغــا تونۇتقىنــى 
ئۇنىــڭ دىپلوماتىيــە ساھەســىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
خىزمەتلىــرى بولســىمۇ، ئەممــا ئۇ ھاياتىنىــڭ ئاخىرىقى 
يىللىرىغىچــە شــەرقىي تۈركــى تىلــى )ئۇيغــۇر تىلــى( 
ئەســال  تەتقىقاتىنــى  قوليازمىــالر  تىلدىكــى  بــۇ  ۋە 
توختىتىــپ قويمايــدۇ. شــۇ ۋەجىدىــن بــۇ شەخســنىڭ 
ئۇنىــڭ  دەل  يــۈزى  بولغــان  تونــۇش  ئۇيغۇرالرغــا 
بولغانلىقــى  ئۇيغۇرشــۇناس  ۋە  تۈركولــوگ  داڭلىــق 
ئۆمۈرلــۈك  بولغــان  بىلــەن  ۋەتىنــى  ئۇيغــۇرالر  ۋە 
ئەپەنــدى  ئابدۇشــۈكۈر  ھالبۇكــى،  رىشتىســىدۇر. 
شىۋېتســىيەدە كېيىنكــى يىلــالردا نەشــىر قىلىنغــان 
شــىۋېت شەرقشۇناســلىرىنىڭ ھاياتــى ۋە سىياســىي 
مەۋقەســىگە دائىــر بىــر قىســىم تەتقىقــات نەتىجىلىرىگە 
ئۇيغۇرالرغــا  ياررىڭنىــڭ  تــۇرۇپ، گۇننــار  تايىنىــپ 
ــپ  ــى ئېچى ــۈزى« ن ــر »ي ــە بى ــان يەن ــۇش بولغ ناتون
كۆرسىتىشــكە تىرىشــىدۇ. ئەلۋەتتــە، مەيلــى گۇننــار 
ــۇن،  ــن بولس ــۋېن ھېدى ــى س ــۇن، ياك ــڭ بولس ياررى
-يىلالرغىچــە   1940 -يىلالردىــن   1930 ئۇالرنىــڭ 
ــەن  ــى بىل ــتالر گېرمانىيەس ــا ناتسىس ــان ئارىلىقت بولغ
يېقىــن مۇناســىۋەتتە بولغانلىقــى، ھەتتــا سىياســىي 
مەۋقــە جەھەتتىــن گېرمانىيەنىــڭ دۇنيــا ئۇرۇشــىدا 
ــىي  ــدەك شەخس ــد قىلغانلىقى ــىنى ئۈمى ــە قىلىش غەلىب
خاھىشــلىرى شىۋېتســىيە ئىلىــم ساھەســى ئۈچــۈن 
كېيىنكــى  ئەمــەس.  ھادىســە  بىــر  بىلىنمىگــەن 
يىلــالردا شىۋېتســىيەدە ئوتتۇرىغــا چىققــان بىــر قىســىم 
ــار  ــن ۋە گۇنن ــي شەرقشۇناســالر ســۋېن ھېدى تەنقىدى
ياررىــڭ قاتارلىــق شەرقشۇناســالرنىڭ ھاياتىدىكــى بــۇ 
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ســىنارىيەلەرنى ئوتتۇرىغــا ئېلىــپ چىقتــى ۋە نۇرغــۇن 
بەس-مۇنازىرىلەرگــە ســەۋەب بولــدى. ھالبۇكــى، بــۇ 
تېمــا مەســىلىنىڭ پۈتۈن-ســۈرۈگ يــۈزى ئەمــەس. 
ــەر  ــەزەر، ئەگ ــي ن ــداق بولۇشــىدىن قەتئى ــى قان مەيل
ســۋېن ھېدىننىــڭ 5 قېتىملىــق ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە 
تارىــم ئېكىسپېدىتسىيەســى بولمىغــان بولســا، گۇننــار 
ســەپىرى  قەشــقەر  -يىلىدىكــى   1929 ياررىڭنىــڭ 
بولمىغــان بولســا، شــىمالىي ياۋروپــادا 20 -ئەســىردىن 
ــر  ــى ئۇيغــۇر تەتقىقاتــى ۋە تۈركولوگىيەگــە دائى بۇيانق
ــى.  ــدى شــەكىللەنمىگەن بوالتت ــالر فون ــول قوليازمى م
ــۇر  ــڭ مەزك ــۈكۈر ئەپەندىنى ــە، ئابدۇش ــۇڭا مېنىڭچ ش
ياررىڭنىــڭ  »گۇننــار  كىرگۈزۈلگــەن  توپالمغــا 
ئۇيغۇرالرغــا ناتونــۇش بولغــان يەنــە بىــر يــۈزى« 
ئومۇمىييۈزلــۈك  شەخســكە  بــۇ  ماقالىســىنى  ناملىــق 
بىــر  باقمىغــان  ئويــالپ  باشــقىالر  بېرىشــتە  باھــا 
بولســىمۇ،  دېيىشــكە  قىلغــان  جۈرئــەت  نۇقتىغــان 
ــر قىســىم  ــان بى ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــۇر ماقالى ــا مەزك ئەمم
قاراشــالر ۋە بايانــالر ئارقىلىقــال گۇننــار ياررىڭنىــڭ 
تەتقىقاتــى  ئۇيغــۇر  ھەمــدە  ئوبرازىغــا  ئومومىــي 
بويىچــە ئېلىــپ بارغــان بىــر ئۆمۈرلــۈك ئەمگەكلىرىگــە 
كېــرەك. بولمىســا  مۇۋاپىــق  ئانچــە  بېرىــش  باھــا 

شــىۋېتالرنىڭ بۈگۈنكــى كۈنــدە گۇننــار ياررىڭغــا 
قانــداق باھــا بېرىشــى مېنىڭچە شــىۋېتالرنىڭ ئۆزىنىڭ 
ئىشــى. بــۇ بىزنىــڭ بىلىــپ بېقىشــىمىزغا ۋە ئويلىنىــپ 
بولســىمۇ،  نۇقتــا  بىــر  تېگىشــلىك  كۆرۈشــىمىزگە 
ئەممــا بــۇ نۇقتىالرغــا تايىنىپــال گۇننــار ياررىڭنىــڭ 
بىــر  بارغــان  ئېلىــپ  ساھەســىدە  تۈركولوگىيــە 
ئۆمۈرلــۈك ئەمگەكلىرىگــە »تــون پىچىۋېتىش« شــەك-
شۈبھىســىزكى، بىزنــى ئىنكارچىلىــق كېســىلىگە مۇپتىال 
قىلىــدۇ. مــەن گۇننــار ياررىڭغــا باھــا بېرىشــتە ئۇنىــڭ 
باشــقىالرغا بىلىنمىگــەن »ناتونــۇش يــۈزى« ياكــى 
ــۇر »ئارىئــان ئىرقىنىــڭ ئۈســتۈنلىكى  ئۇنىــڭ قانداقت
ئۈچــۈن كەتمــەن چاپىدىغــان سىياســىي مەۋقەســى« 
ۋە  تىلــى  ئۇيغــۇر  ئۇنىــڭ  بەلكــى  ئەمــەس،  گــە 
مەدەنىيىتى ساھەســىدە قانــداق نەتىجىلەرنى مەيدانغا 
كەلتۈرگەنلىكــى ھەمــدە ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن نېمىلەرنــى 
دېگــەن  كېــرەك  قــاراش  بەرگەنلىكىگــە  قىلىــپ 
تەشەببۇســتىمەن. ھــەچ بولمىغانــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
نۇقتىسىدىن شۇنداق بولۇشى كېرەك دەپ ئوياليمەن.

ئابدۇشــۈكۈر ئەپەندىنىــڭ مەزكــۇر توپالمىــدا يەنە 
ئۇنىــڭ ئانــا يۇرتــى كۇچــا دىيــارى ھەققىــدە يازغــان 
بولۇپمــۇ  ئالغــان.  ئــورۇن  ماقالىلىرىمــۇ  بىرمۇنچــە 
كۇچادىكــى ساقســاق مەدرىســى ۋە ئۇنىڭــدا ئوقۇغــان 
ــرى«،  ــام مازى ــەن ئات ــڭ ت ــلەر، »مى ــھۇر شەخس مەش
كۇچــا خەلــق ناخشىســى »مىراجىخــان« قاتارلىــق 

ماقالىلىــرى ئاپتورنىــڭ چەتئەلــدە تۇرۇپمــۇ ئانــا يۇرتــى 
ھەققىــدە تىنىمســىز ئىزدىنىــش ئېلىــپ بارغانلىقىنــى، 
ئىبــارەت  سېغىنىشــتىن  يۇرتنــى  مۇھاجىرەتتــە 
بولغــان  ئورتــاق  ئىنســانالرغا  پۈتكــۈل غۇربەتتىكــى 
بــۇ تۇيغۇغــا ئۇنىــڭ ئەمەلىــي ئىزدىنىــش ۋە ئەمگــەك 
ئارقىلىــق جــاۋاب قايتۇرغانلىقىنــى ھېــس قىلىمىــز. 

ئۆتكــەن  ئەپەنــدى  قۇمتــۇر  ئابدۇشــۈكۈر 
شــېئىرىيىتى،  ئۇيغــۇر  -يىللىرىــدا   90 ئەســىرنىڭ 
ئەدەبىيــات نەزەرىيەســى ۋە 20 -ئەســىر چەتئــەل 
ئەدەبىياتىدىكــى نادىــر يازغۇچىالرنىــڭ ئەســەرلىرى 
ھەمــدە  ئوبــزور  ماقالــە،  بىرمۇنچــە  ھەققىــدە 
ئەدەبىــي تەنقىدلەرنــى ئېــالن قىلغــان. ئــۇ يەنــە 
ئەدەبىــي تەرجىمىچىلىــك ساھەســىدىمۇ كۆپلىگــەن 
ئەمگەكلەرنــى يورۇقلۇققــا چىقارغــان. نوبېل ئەدەبىيات 
مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن ياپونىيەلىــك داڭلىــق يازغۇچــى 
ــاھىپجامال«  ــى س ــڭ »ئۇيقۇدىك ــۇنارى كاۋاباتانى ياس
ئۇيغــۇر  ئەپەنــدى  ئابدۇشــۈكۈر  ئەســىرىنى  ناملىــق 
قىلدۇرغــان.  نەشــىر  قىلىــپ،  تەرجىمــە  تىلىغــا 

توپالمىغــا  مەزكــۇر  ئەپەندىنىــڭ  ئابدۇشــۈكۈر 
ئوخشــىمىغان  ئۇنىــڭ  ماقالىلىــرى  كىرگۈزۈلگــەن 
ئەللــەردە  بولمىغــان  ئوخشــاش  ۋە  دەۋرلــەردە 
يازمىلىرىدىــن  يازغــان  مەزگىللىرىــدە  ياشــىغان 
-يىلــالردا   1990 ئۇنىــڭ  بىــز  تاپقــان.  تەشــكىل 
ۋە  شــېئىرىيەت  كۆپــرەك  يازمىلىرىنىــڭ  يازغــان 
مەركەزلەشــكەنلىكىنى،  تېمىلىرىغــا  ئەدەبىيــات 
يازغــان  كېيىــن  كەلگەندىــن  شىۋېتســىيەگە 
يازمىلىرىنىــڭ كۆپــرەك ئۇيغــۇر تارىخــى، مەدەنىيىتــى 
بېغىشــالنغانلىقىنى،  ھۆججەت-قوليازمىالرغــا  ۋە 
يېقىنقــى مەزگىللــەردە يازغــان يازمىلىرىنىــڭ كۆپــرەك 
ئاســاس  ئەســلىمىلەرنى  ھەققىدىكــى  يۇرتــى  ئانــا 
قىلغانلىقىنــى ھېــس قىلىمىــز. بۇنــداق كــەڭ دائىرىگــە 
ۋە كــۆپ خىــل تېمىالرغــا بېغىشــالنغان شــۇنداقال 
چىققــان  ھالقىــپ  چېگراســىدىن  زامــان  ۋە  مــاكان 
ئۇنىۋېرســال توپــالم كــۆپ ھالــالردا بىــر يازغۇچىنىــڭ 
ــقۇچلىرىنى  ــات باس ــڭ تەرەققىي ــق تارىخىنى يېزىقچىلى
بېرىــدۇ. كۆرســىتىپ  ئېنىــق  ئوقۇرمەنلەرگــە 

ئابدۇشــۈكۈر ئەپەنــدى مۇھاجىرەتتــە 15 يىــل 
ياشــىغاندىن كېيىن ئۆزىگە قايتتى. ئۇ ئۆز ئەســەرلىرى 
ئارقىلىــق بىــر مىللــەت پەرزەنتىنىــڭ ئــۆز مىللىيىتىگــە 
تالــالش  بىــر  تەبىئىــي  قايتىشــىنىڭ  ئەســلىگە  ۋە 
ياشىســىمۇ،  مۇھاجىرەتتــە  جىســمى  ئىكەنلىكىنــى، 
ــان ۋەتــەن تۇپراقلىرىنــى ســەير  ئەممــا روھىيىتــى ھام
قىلىــپ تۇرغــان مىڭلىغــان ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ 

ئىچكىي دۇنياسىنى ئېچىپ كۆرسەتتى. 
)ئاخىرى 29 -بەتتە(
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ۋەتەن سۆيگۈسى
)ھېكايە(

ئايشە بۇلۇت )تۈركىيە(

ئانىســىنى  ئىچىــدە   تاقەتســىزلىك  ئەلــى 
كۈتىۋاتاتتى. بوۋىســى بەكال ياشــىنىپ قالغاچقا، ئەلى 
بىلــەن بىللــە ئوينىيالمايتتــى. ئــۇ ئىچىدە : »كاشــكى 
تاغــام كەلگــەن بولســا، يېڭــى ئويۇنچۇقالرنــى ئالغــاچ 
كەلســە... «  دېگەنلەرنــى ئويلىــدى. ئۇنىڭ تاغىســى 
ناھايىتــى يىــراق بىــر يــەردە ئىــدى. ئانىســى ئۇنىــڭ 
باشــقا بىــر دۆلەتتــە ئىكەنلىكىنى ئېيتقانىدى. »باشــقا 
»بىزنىــڭ  ئانىســى:  بولغىيتتــى؟  قەيــەر  دۆلــەت« 
ــادا بىزنىــڭ دۆلىتىمىزگــە  ــە،  دۇني ــز تۈركىي دۆلىتىمى
ئوخشــاش يەنــە نۇرغۇنلىغــان دۆلەتلــەر بــار، ئــۇ 
يەرلــەردە باشــقا تىــل قوللىنىلىــدۇ.«  دېگەنىــدى 
ئەممــا ئەلــى ئانچــە چۈشــىنىپ كەتمىگەنىــدى. ئــۇ 
ئۇنىڭدىــن  كەلگەنــدە  قېتىــم  بىــر  يەنــە  تاغىســى 

ــى. ــە پۈكت ــنى كۆڭلىگ ــوراپ بىلىۋېلىش ــى س ياخش
ئەلــى ســىرتقا قارىغــاچ بۇالرنــى ئويالۋاتاتتــى، 
ئــۇ شــۇنچىلىك خىيالغــا پاتقانىدىكــى، ئانىســىنىڭ 
ــدى.  ــا قىل ــتە ئىلغ ــى تەس ــى خېل ــول پۇالڭالتقىنىن ق
ئىشــىككە  ئەلــى  ئالدىــراش كېلىۋاتاتتــى،  ئانىســى 
قــاراپ يۈگــۈردى،  ئىشــىك ئېچىلىشــى بىلــەن ئانىســى 
ــى  ــدى، ھېدىن ــدە قۇچاقلى ــىغىنىش ئىلكى ــى س ئەلىن

ــۆيدى.  ــە س ــۇراپ، مەڭزىلىرىگ پ
− ســاڭا بىــر خوشــخەۋىرىم بــار، دېدى ئانىســى 
ــى  ــدۇ. ئەل ــاڭ كېلى ــە تاغ ــەن، − ئەت ــان بىل ھاياج

خۇشــاللىقىدىن ســەكرەپ كەتتــى. 
ناھايىتــى  ئۈچــۈن  ھەممەيلــەن  كېچــە  بــۇ 
ــۇرۇپ  ــڭ ئانىســى ســەھەر ت ــدى. ئەلىنى ــۇزۇن تۇيۇل ئ
تەييارلىقالرنــى باشــلىۋەتتى. تاغىســى ئــەڭ ياقتــۇرۇپ 
بىــر  ھەممەيلەنــدە  ئېتىلــدى.  تاماقــالر  يەيدىغــان 
ئىــدى،   بــار  جىددىيچىلىــك  ھاياجــان،  خىــل 
پاتپاراقچىلىــق ئەتتىگەندىــن كەچكىچــە داۋامالشــتى. 
ئەلــى بولســا دەرىزىنىــڭ تۈۋىدىــن پەقــەت نېــرى 
كەتمىــدى. دادىســى ئىشــتىن قايتىــپ كېلىــپ، » 
قېنــى ماڭايلــى، تاغاڭنــى كۈتىۋالغىلــى چىقىمىــز« 
دېيىشــى بىلــەن دەرھــال ماشــىنىغا قــاراپ يۈگــۈردى. 
ئەلــى دادىســى ۋە بوۋىســى بىلــەن بىرلىكتــە ماشــىنىدا 

ــى.   ــا چىقت يولغ
ئەلىنىــڭ بىخەتەرلىــك بەلۋىغىنــى تاقىۋېلىــش 

چوڭالرنــى  ئاگاھالندۇرۇشــى  توغرىســىدىكى 
ئايدۇرۇرمدىــن  تاغىســىنى  ئــۇالر  كۈلدۈرۈۋەتتــى. 
ــائەت  ــى س ــەزەل ئىكك ــە ئاالھ ــە كەلگۈچ ــپ ئۆيگ ئېلى
تاغىســىنىڭ  بــەك  ھەممىدىــن  ئەلــى  ئۆتكەنىــدى. 
قىزىقاتتــى،  كەلگەنلىكىگــە  ئېلىــپ  نېمــە  ئۆزىگــە 
ئۆيگــە  ئــۇالر  ســورىيالمايۋاتاتتى.  پەقەتــال  لېكىــن 
كەلگەنــدە ئۆينىــڭ ئىچــى خــۇددى بايــرام بولغانــدەك 
قىززىــپ كەتتــى. ھەممەيلــەن قايتىدىــن قۇچاقلىشــىپ 
 – يــۈز  ئالماشــتۇرۇپ،  كىيىملىرىنــى  ۋە  كۆرۈشــتى 
ــدى.  ــن داســتىخانغا كەل ــن كېيى ــى يۇيغاندى قوللىرىن
ساقالتماســلىق  ئــۇزۇن  تېخىمــۇ  ئەلىنــى  تاغىســى 
ئەكەلگــەن  ئەلىگــە  تــۇرۇپ  ئورنىدىــن  ئۈچــۈن 
ئىچىدىــن  پوســۇلكىنىڭ  بــەردى.  ســوۋغاتنى 
تىزگىنەكلىــك ماشــىنا چىقتــى. ئــۇ ماشــىنا بەكمــۇ 
چىرايلىــق بولــۇپ، ئەلــى بۇنىڭدىــن بــۇرۇن بۇنــداق 
چىرايلىــق ۋە قىزىــل ماشــىنىنى كــۆرۈپ باقمىغانىــدى. 
ئــۇ تاغىســىغا ئېســىلىپ تــۇرۇپ رەھمــەت ئېيتتــى. 
داســتىخاندىكى ھەممەيلــەن بــەك خۇشــال ئىــدى. 
ئارلىقتــا ئەلىنىــڭ تاغىســى سېغىنىشــنى تىلغــا ئالــدى، 
ۋەتىنىنــى، ۋەتىنىنىــڭ تاماقلىرىنــى، مىۋېلىرىنــى، 
ــالردا كېتىــپ  ھاۋاســىنىمۇ بــەك ســېغىنغانلىقىنى، يول
بېرىپمــۇ ئىنســانالرنىڭ ئىللىــق كۈلۈمسىرەشــلىرىنى 
ئىزدىگەنلىرىنــى ئېيتىــپ بــەردى. ئەلــى كۆڭلــى يېرىم 

ھالــدا تاغىســىغا قارىــدى: 
ــۇ  ــار يەرم ــەك ناچ ــەر ب ــاۋاتقان ي ــەن ياش − س

تاغــا؟ − دەپ ســورىدى.
تاغىســى كۈلۈمســىرىگىنىچە ئەلىنىــڭ بېشــىنى 

ســىلىدى:
− بــەك ناچــار ئەمــەس جىيەنىــم، − دېــدى ۋە 
يەنە قوشــۇپ قويدى، - ئەســلىدە گۈزەل ۋە زامانىۋى 
بىــر يــەر. ھەممــە يــەر تەرتىپلىــك، پاكىــزە ئەممــا 
ھېچقانــداق بىــر نەرســە ۋەتەنگــە بولغــان سېغىنىشــنى 
ئىنســانلىرى  باشــقىچە،  تاماقلىــرى  باســالمايدۇ. 
باشــقىچە، ئــۆرپ- ئادەتلىرىمــۇ باشــقىچە، بــۇ يەرگــە 

ــىمايدۇ. ئوخش
ئەلــى گاڭگىــراپ قالغانىــدى. تاغىســى ئــۆزى 
ياشــاۋاتقان يەرنــى ھــەم گــۈزەل دەپ تەرىپلەيــدۇ ھــەم 
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ــن  ــدى. تاماقتى ــرى ھەســرەتكە تولغانى ــڭ كۆزلى ئۇنى
كېيىــن ئەلــى ئاســتاغىنە تاغىســىنىڭ يېنىغــا كەلــدى 
بۇنچىلىــك  نېمىشــقا  ۋەتىنىنــى  تاغىســىدىن  ۋە 
نېمــە  سېغىنىشــنىڭ  ســورىدى.  ســېغىنغانلىقىنى 
ئىكەنلىكىنــى ئانىىســى تېخــى يېقىندىــال ئۇنىڭغــا 
چۈشــەندۈرۈپ قويغانىــدى. تاغىســى ئۇنىڭغــا ھەممــە 
ــى،  ــى بولىدىغانلىقىن ــڭ مەدەنىيىت ــڭ ئۆزىنى دۆلەتنى
مائارىپــى، تىلــى، تارىخىنىڭ ئوخشــىمايدىغانلىقىنى، 
ئــۇ يەردىكــى ئىنســانالرنىڭ بىزنىــڭ دۆلىتىمىزگــە 
نىســبەتەن ناتونــۇش ئىكەنلىكىنــى دەپ بــەردى. ئــۇ 
ــش- ــاش ئى ــا ئوخش ــۈن ئۇالرغ ــاش ئۈچ ــەردە ياش ي
ھەرىكــەت قىلىــش كېرەكلىكىنىمــۇ ئېيتتــى. ئــەڭ 

ــدى: ــى ئال ــالنى دادىس ــى مىس ياخش
− قــارا ئوغلــۇم، ئانــاڭ يــوق چاغــدا بىــر 
كــۈن خوشــنىالرنىڭ ئۆيىــدە تــۇرۇپ تــۇردۇڭ. ئــۇالر 
ــى  ــېنى ياخش ــدى، س ــى قارى ــى ياخش ــاڭا ناھايىت س
يەنىــال خۇشــال  ســەن  لېكىــن  قىلــدى.  مىھمــان 
تاماقلىرىنــى  ھەتتــا  ئېيتتىــڭ.  بواللمىغانلىقىڭنــى 
ياقتۇرمىغانلىقىڭنــى ئېيتقانىدىڭغــۇ. كەچتــە ئۇ يەردە 
قونــۇپ قالماســلىق ئۈچــۈن نېمىلەرنــى ئويــدۇرۇپ 
چىقارمىدىــڭ. تاغاڭمــۇ خــۇددى ســاڭا ئوخشــاش 
بــۇ يــەردە كۆنــۈپ ئادەتلەنگــەن نەرســىلەرنى ئــۇ 

يەردىــن تاپالماپتــۇ. 
ئەلى ئاستا – ئاستا چۈشىنىشكە باشلىدى. 

ــەددەس ۋە  ــى مۇق ــڭ ۋەتىن ــە ئادەمنى − ھەمم
ــۇ بــۇ  قىممەتلىكتــۇر، − دېــدى بوۋىســى، − بىزم
ۋەتەنگــە ئىگــە بولۇش ئۈچۈن چەكمىگــەن رىيازەتلەر 

قالمىــدى. ئەلــى بوۋىســىغا ئېســىلىپ تــۇرۇپ:
دەپ   − بــوۋا!  جېنىــم  بەرگىنــە  دەپ   −
ــپ  ــى يىغى ــەن دېققىتىن ــەن ھەممەيل ــى بىل يالۋۇرۇش

قــۇالق ســالدى:
دۆلىتىمىزنــى  ئىلگىــرى  يىلــالر  ئــۇزۇن   −
يــا  بىزگــە  قىلىۋالغانىــدى.  ئىشــغال  دۈشــمەنلەر 
ۋەتەننــى تاشــالپ قېچىــش ۋە ياكــى جېنىمىزنــى 
ئالقانغا ئېلىپ دۈشــمەنگە قارشــى كۆرەش قىلىشــتىن 
ــەك  ــز ب ــەڭ قوراللىرىمى ــدى. ج ــوق ئى ــول ي ــقا ي باش
نېنىمــۇ،   يەيدىغــان  خەلقىمىزنىــڭ  ئىــدى،  ئــاز 
ئايىغىمــۇ  كىيگــۈدەك  پۇتىغــا  ئەســكەرلىرىمىزنىڭ 
بــەك  بولســا  دۆلەتلــەر  دۈشــمەن  ئىــدى.  يــوق 
كۈچلــۈك ئىــدى. ناھايىتــى ئېغىــر ئۇرۇشــالر بولــدى، 
نۇرغــۇن بەدەللەرنــى تۆلىــدۇق، لېكىــن ھارمىــدۇق، 
كــۆرەش  قورقماســتىن  زېرىكمىــدۇق،  تالمىــدۇق، 
قىلــدۇق، ئاخىرىغىچــە ئۇرۇشــتۇق. ئاخىرىــدا غەلىبــە 
قىلــدۇق. ھەربىــر غېرىچ تۇپرىقىمىــز ئۈچۈن ناھايىتى 

ــداپ  ــۇنداق قوغ ــە ش ــى ئەن ــۇق، ۋەتەنن ــا تارتت جاپ
قوغــالپ  شــۇنداق  ئەنــە  دۈشــمەنلەرنى  قالــدۇق، 
چىقــاردۇق. دۈشــمەنلەر كەتتــى، ئەممــا ئۇالردىــن 
يېــرى  ھەممــە  ئۆرۈلگــەن،  يىقىلغــان،  قالغىنــى 
ــدى.  ــەت بول ــر دۆل ــان بى ــە ئايالنغ ــۈپ خارابىگ كۆي
ئــۇ كۈنلــەردە ئاچلىــق، يوقســۇللۇق بىلــەن بولغــان 
بوشاشماســتىن،  يەنــە  بىــز  باشــالندى.  كــۆرەش 
ــۇ گــۈزەل  ــدۇق، ب ئۈمىدسىزلەنمەســتىن كــۆرەش قىل
بــۇ  چىقتــۇق،  قــۇرۇپ  شــۇنداق  ئەنــە  ۋەتەننــى 

ۋەتەننــى قەدىرلىشــىمىز الزىــم ئوغلــۇم. 
ــى ئويچــان  ــدە ئەل ــى تۈگىگەن بوۋىســىنىڭ گېپ
ھالەتتــە ئولتۇراتتــى. ئاندىــن ئــۇ دادىســىغا ئۆرۈلــۈپ:
− ســېنىڭ ئۆيىمىزنــى ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن   
جاپــا تارتقىنىڭغــا ئوخشاشــمۇ دادا؟ − دېــدى. 

  − شــۇنداق ئوغلــۇم. لېكىــن ۋەتەنگــە ئىگــە 
بولــۇش تېخىمــۇ قىيىــن ئىــدى. مــەن بــۇ ئۆينــى 
ــقا  ــا باش ــەن ئەمم ــۆي ئاالاليم ــر ئ ــقا بى ــام باش ئالمىس

ــى.    ــدى دادىس ــوق، −  دې ــەن ي ــر ۋەت بى
ئەلــى ئۇالرنىــڭ ئېيتقانلىرىنــى چۈشــەندى. بىــز 
ــىنى  ــە نەرس ــى ھەمم ــاق، قولىمىزدىك ــە چىقمىس ئىگ
يوقاتســاق  نەرســىنى  بــەزى  قويىمىــز.  يوقىتىــپ 
قايتىدىــن تېپىۋالغىلــى بولىــدۇ، لېكىــن » ۋەتــەن« 
كەلمەيــدۇ.  قايتىــپ  ھەرگىــز  كەتســە  قولدىــن 
ۋەتىنىمىزنــى قوغدىشــىمىز الزىــم. ئــەڭ مۇھىمــى، 
ۋەتىنىمىزنــى سۆيۈشــىمىز الزىــم. چۈنكــى ھېچقانــداق 

ــىمايدۇ.  ــە ئوخش ــڭ ۋەتىنىمىزگ ــەر بىزنى ــر ي بى
ســۆھبەتلەر تۈگــەپ ئۇخاليدىغــان چاغــدا ئەلــى 
ھازىرغىچــە ھېــس قىلىــپ باقمىغــان بىــر خۇشــاللىق 
ئىچىــدە كارۋىتىغــا چىقتــى. ئــاۋۋال تاغىســى كەلــدى، 
ــى.  ــدى ئەل ــىنى ئۆگەنگەنى ــەن سۆيگۈس ــن ۋەت كېيى
ئــۇ ســەھەردە بولغانــدا ئۆگەنگەنلىرىنــى دوســتلىرىغا 

ئېيتىــپ بەرمەكچــى بولــدى. 

»سۆيىمەن ۋەتىنىمنى، 
باردۇر ئۇ يەردە بىرلىك ۋە  ئىتتىپاقلىق. 

سۆيىمەن ۋەتىنىمنى، 
باردۇر ئۇ يەردە سۆيگۈ ۋە ھۆرمەت.

سۆيىمەن ۋەتىنىمنى، 
 باردۇر ئۇ يەردە تىنچلىق. 

سۆيىمەن ۋەتىنىمنى، 
 باردۇر ئۇ يەردە ئۈمىد ۋە ئىشەنچ.

سۆيىمەن ۋەتىنىمنى، 
 ياشايمىز ئۇ يەردە ھوزۇر ئىچىدە.« 

تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى: ئەسما ئىلھام
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ئويغان

   ئابدۇخالىق ئۇيغۇر 

ئەي پېقىر ئۇيغۇر، ئويغان، ئۇيقۇڭ يېتەر،
سەندە مال يوق، ئەمدى كەتسە جان كېتەر.

بۇ ئۆلۈمدىن ئۆزۈڭنى قۇتقۇزمىساڭ،
ئاھ، سېنىڭ ھالىڭ خەتەر، ھالىڭ خەتەر.

قوپ! دىدىم، بىشىڭ كۆتۈر! ئۇيقۇڭنى ئاچ!
رەقىبىڭ باشىنى كەس،قانىنى چاچ !
كۆز ئېچىپ ئەتراپقا ئوبدان باقمىساڭ،

ئۆلىسەن ئارماندا بىر كۈن نائىالج.

ھىلىمۇ جانسىزغا ئوخشايدۇ تېنىڭ،
شۇڭا يوقمۇ ئانچە ئۆلۈمدىن غېمىڭ؟

قىچقارسام قىمىرلىمايال ياتىسەن،
ئويغانماي ئۆلمەكچىمۇ سەن شۇ پېتىڭ؟!

كۆزۈڭنى يوغان ئېچىپ ئەتراپقا باق،
ئۆز ئىقبالىڭ ھەققىدە ئويال ئۇزاق.

كەتسە قولدىن بۇ غەنىمەت پۇرسىتى،
كېلەچەك ئىشىڭ چاتاق، ئىشىڭ چاتاق.

ئېچىنار كۆڭلۈم ساڭا ئەي ئۇيغۇرۇم،
سەپدىشىم، قىرىندىشىم، بىرتۇغقىنىم.

كۆيۈنۈپ ھالىڭغا، ئويغاتسام سېنى،
ئاڭلىمايسەن زادى، نېمە بولغىنىڭ؟

كېلىدۇ بىر كۈن پۇشايمان قىلىسەن،
تەكتىگە گەپنىڭ شۇچاغدا يېتىسەن.

»خەپ« دېسەڭ ئۇچاغدا ئۈلگۈرمەي قاالر،
شۇندا ئۇيغۇر سۆزىگە تەن بېرىسەن.

1920 - يىلى
 شائىرنىڭ »ئاچىل« ناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى.
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شېئرالر

   تاھىر ھامۇت )ئامېرىكا(

ھالقىش پەيتى

قاراڭغۇ كۆكسۈمنى ھەجىلەپ ئوقۇغۇچى سۈبھى.
بۈگۈنكى چىسىالنى پەلەمپەيگە ئايالندۇردى.

ئۇ ئىشلەتكەن پىچاق چۈشۈمدىن ئاشقان يورۇقلۇق ئىدى،
ئويغۇنىڭالر.

ھالقش پەيتى كەلدى.

كېچىچە يالغۇز ئۇخلىغان بىر تۈپ زېمىستان دەرىخى.
خۇددى يالغۇز يېتىپ پاچىقىنى پاچىقىغا سۈركەپ

پاچىقىنىڭ تۈكى چۈشۈپ كەتكەن سەتەڭ چوكاندەك.
كىرپىكىگە ئىلىنىشپ قالغان خىيالالرنى.

تۇرۇڭالر.
ھالقىش پەيتى كەلدى.

رېئاللىققا يۈزلىنىشى كېرەك مىڭ ياشلىق مەدداھنىڭ
گەپلىرى ئارقىدا قالدى، ئۇنىڭغا يېتىشىپ ماڭالمىدى.

كوچىالر ۋە ئادەملەر ئاغزىنى ئېچىپ ئاسمانغا قارىشىپ تۇراتتى.
مېڭىڭالر.

ھالقىش پەيتى كەلدى.

ئۇنتۇش— ئەسكە ئااللماسلىقال ئەمەس،
ئۆلۈممۇ بىزنى قۇتۇلدۇرالىشى ناتايىن.

بىزنى ئەسلىمەلىككە مەجبۇرالۋاتقان نەرسە نېمە؟

* ئاپتورنىڭ »ئارىلىق ۋە  باشقىالر« ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى.
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بارچە دەرتلەرنى راستىنال ھايات قالغۇچىالر تارتامدۇ؟
ئويالڭالر.

ھالقىش پەيتى كەلدى.

ئىشىك ئالدىدا قالغان بىر پارچە يوچۇن تۆمۈر زاۋالدا كىچىكلىدى،
ھاردۇقۇم چىققاندا ئۇنى سۈرتىۋالىمەن.

ھەممە جانلىق ۋە جانسىزالر قايتىپ كەلدى.
چېسىال قىسقاردى. ئورۇنالر قىسقاردى.

ئولتۇرۇڭالر.
ھالقىش پەيتى كەلدى.

شەپەق ئەمدى خىياللىرىمىزنى يۈزىمىزگە يايدى.
يېنىمىز يەر تارتىپ تۇراتتى. ئوھ دېدۇق.

قۇياشنىڭ غېرىب پېتى قالغانلىقىنى ئۇنۇتىۋەردۇق.
يەنە بىر كۈن تىنچ-ئۆتۈپ كەتتى، دېدۇق.

ئۇخالڭالر.
ھالقىش پەيتى كەلدى.

كېچە سۇلىرى يامراشقا باشلىدى.
بىز بېلىق قارنىدا ئۇخلىدۇق.

مەرۋايىتالرغا قولىمىز يەتكەندە،
مەن بىزنىڭ چۈشىمىزدىن يېنىپ چىققان سۆيگۈمنى ئىزدىدىم.

چۈشەكەڭالر.
ھالقىش پەيتى كەلدى....

بىز مۇشۇنداق ھالقىيالمىدۇق،
يەنە شۇ ئۆز ئىگىزلىكىمىزدە ئىدۇق. پاكار كېچىدە.

ئاغزىمىزنى چوڭ ئېچىپ تورۇسقا  قارىغانچە
ھالقىشنىڭ كېيىنكى پەيىتلىرىنى كۈتۈشكە مەجبۇر ئىدۇق.

شەكسىزكى، تاڭ ئاتقاندا، سۈبھى قاراڭغۇ كۆكسىمىزنى يەنە يورۇتىدۇ.

2016 - يىلى فېۋرال، ئۈرۈمچى

مەن ئۆلگەندە ئېسىڭدە بولسۇن،
بايرىقىڭنى چۈشۈرمە يېرىم.

جەسىتىمنى تاپساڭ كۆمۈپ قوي،
تاپالمىساڭ ئۆكۈنمە جېنىم.

مەن بىلىمەن، دېمەيدۇ ھېچكىم،
ئۆزۈمنى ئېغىر يوقىتىش.

مەن ئەمەسمۇ ئارتۇقچە ئادەم،
مەن ئەمەسمۇ ماتەمگە ماتەم،

ماڭىال خاس ئۈنسىز يوقىلىش.

مەن ئۆلگەندە ئېسىڭدە بولسۇن،
دە جاھانغا: كۈلۈپ ئۆلدى ئۇ.

ئىشەنگەندە سۆزىگە ھەممە،
ئاندىن ئېيىتقىن: يالغان كۈلدى ئۇ!

1987 - يىلى دېكابىر، بېيجىڭ

مەن ئۆلگەندە
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شېئرالر

   مۇھەممەتجان ياسىن )قىرغىزىستان(

ئالىم دېگەن
—ئاتاقلىق ئۇيغۇر ئالىمى ئەزىز نارېنبايېۋ تەۋەللۇدىنىڭ 80 يىللىقىغا بېغىشالنغان

بۇ ھايات بىر مۆجىزە، تىلسىم ئىكەن،
يوللرىدا گۈلى بار، چاتقال تىكەن.

ھەرىسىدىن قۇرقمىغان ھەسەل يېگەن،
ماختىنىمىز ھەر قاچان مەغرۇرلىنىپ،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

جان بەردىڭىز ئىرپانۇ-ئىلىم دېسە،
تاپقۇسى شان كىم ئەگەر بىلىم دېسە،

ۋەتىنىنى بايلىقىم، جېنىم دېسە،
ئەل غېمىنى ئەل بىلەن بىللە يېسە،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

ئەجدادىمىز شۆھرىتى تاپتى روناق،
تارىخىمىز بېتىمۇ ئاچتى قۇچاق،

تۆھپىڭىزنى سانىسىاق يەتمەس ساناق،
پەن بابىدا ئەجرىڭىز  پۈتمەس بۇالق،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

بوۋىالرنىڭ ھۆرمىتىدىن ساقالپ ھامان،
روھىغا شام ياقتىڭىز ئەيلەپ دىۋان،

نەچچە سىرالر ئېچىلىپ كىردى زۇۋان،
قالسىمۇ بىزگە بۈگۈن باقماي زامان،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

قانچە شاگىرتى سەپ بولۇپ تۇردى مانا،
رەھمىتىنى ئېيتىشىپ، ئوقۇپ سانا،

بىر غەمگۇزار ئۆزىڭىز گويا ئاتا،
يۈكسىلىشتە بوپ قانات ھەم باشپانا،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

ھەر سۆزىڭىز ھەق، دېسەك، گوياكى ئوق،
سىز بىلەن تاالي مىراس كۆردى يورۇق،
ئۆتمىدى دەقىقىڭىز ھىچ چاغ قۇرۇق،

مېۋە بەردى تېرىغان ھەردان-ئۇرۇق،
سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

داڭ قازانغان خەلقىمىز ئالەم ئارا،
نام تاالشقانالر دىلىن قىلىپ يارا-

بولدى ئەللەر ئالدىدا يۈزى قارا،
بىلمىگەنلەر چۈشىنەر بارا-بارا،

سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

چارچىماڭ، ئالغا بېسىڭ قىپ تەنتەنە،
شان-شەرەپ بىزگە ئەزەلدىن ئەنئەنە،

* ئاپتورنىڭ »ۋەتەن مۇھەببىتى« ناملىق توپلىمىدىن ئېلىندى.
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كۈتىمىز سىزدىن تاالي ھممەت يەنە،
قۇتلۇدۇق،

بايرام: بۈگۈنكى توي-سەنە،  
سىزچە بولۇر، بولسا گەر، ئالىم دېگەن.

2003 -يىلى 12 -ئاينىڭ 24 -كۈنى

ئانا يۇرت مېھرى
نەگە بارسام ئانا يۇرت مېھرى،

يۈرۈكىمنى ئالىدۇ چولغاپ.
مېھىر دېگەن شۇنچە بوالرمۇ،

ۋە شۇنچە كېتەمدۇ ئورناپ.

كۆيدۈرىدۇ دىلىمنى بىر ئوت،
گەر يىراقتا، يىراقتا يۈرسەم.

ھېچ ئارام بەرمەس بىر مىنۇت،
قانچە ھايات پەيزىنى سۈرسەم.

كۆز ئالدىمدا ئۇنىڭ تاغلىرى،

زۇمرەت كەبى تاۋالنغان ئاسمان.
كۆز ئالدىمدا گۈزەل باغلىرى،

ئېھ ۋادىالر تۇرار بېپايان.

مەپتۇن قىلماس ئۆزىگە ساھىلالر،
نىلۇفەر ھەم ئاچماس كۆڭلۈمنى.
قار گۈللىرى مۇزدا چېچەكلەپ،
تۇنجى قېتىم ئالغان مەيلىمنى
گاھ قىرىمدا يۈرىمەن خوشال،

گاھ سىبىردە بولىمەن مېھمان.
گاھ ئالمۇتا كۆرسەتسە جامال،

گاھ تاشكەنتتە بولدۇم قەدىردان.

دوستالر بىلەن ئۆمرۈم قايغۇسىز،
دوستالر بىلەن بىرگىدۇر كۈلكەم.

كۆرسەت بەخت قۇچقان يىگىت-قىز،
كۆز ئالدىمغا كېلىدۇ ئۆلكەم.
ۋەتىنىمنىڭ مېھرى ئۆزگىچە،

ھەمدە كەچتى، ئىشقى ئۆزگىچە.

باشقىدىن
— يېڭى مۇستەقىللىككە ئېرىشكەنلەرگە بېغىشاليمەن—

سۈبھى تاڭ ئاچتى چىراي، ئۇپۇق قىزاردى باشقىدىن،
كۈي-ناۋا، نەغمە بىلەن دوست گۈل تىزاردى باشقىدىن.

ئامىتى ئوڭدىن كېلىپ بولدى خوجا ئۆز-ئۆزىگە،
يۈكسىلىش ھەركىم ئويى،داۋان ئاشاردى باشقىدىن.

چوڭ سېپىل چۈشكەچ غۇالپ تەكتى بىلەن ھەم تەلتۈكۈس،
ئەنە، باق، يېڭىچە بىر تارىخ ئاچاردى باشقىدىن.

نە ئۈچۈن كۈلمەي بۈگۈن تۇققانالر كۈلسە شادىمان،
لەيلىگە شەيدا بولۇپ مەجنۇن ياشاردى باشقىدىن.

بىر نىيەت-مەقسەت بىلەن قىلغان ئىشىڭ تاپقاي كامال،
چارچىماس، مەنزىل تامان كارۋان باراردى باشقىدىن.

بوغدامۇ كۈتكەن تاالي ئارمان ئارا ئۆز بەختىنى،
گەر تەخت كەلسە تۈمەن داستان يازدى باشقىدىن.

2002 -يىلى 4 -ئاينىڭ 8 -كۈنى
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شېئىرالر
راھىلە كامال )شىۋېتسىيە(

تەلپۈنۈش
شۇنچە لېۋەن ، ئەتىۋارلىق يار،
بوسۇغامنى دەسسەپ تۇرمىغىن!
زارىققانمەن ۋەسلىڭگە شۇنچە،
يۈرىكىمگە خەنجەر ئۇرمىغىن!

ئېرتىپ قويغىن ياشلىرىنى ھەم،
ساڭا تارتۇق بولغان يۈرەكنىڭ.

ئەجەپ رەھمىڭ كەلمىدى تەڭرىم،
ياكى قەدرى يوق بۇ تىلەكنىڭ؟!

ھەققە قايتىش قىيىنمۇ شۇنچە؟!
بۇ قاپقارا قاباھەتلىك چۈش.

غايىپتىنمۇ سېنىڭ قۇدرىتىڭ؟!
قۇرئان كەبى ئاسماندىن چۈشۈش.

بىز ئايرىلدۇق ساناقسىز يىلالر،
دىلدا كۆيەر سەن سالغان مېھىر.
رەنجىسەممۇ، قاقشىساممۇ گەر،

بار سېنىڭدە قۇدرەتلىك سېھىر.

چاھار باغالر قۇزغۇنغا قالدى،
سەن كەلمىگەچ باغالر جانانى.

كۈتتۈم سېنى ئۆمرۈمدىن ئۇزۇن،
زارىقىشنىڭ يوقتۇر پايانى.

ئېرىمەكتە سەن يازغان تارىخ،
ئېرىپ كەتسۇن ھېجرانمۇ ئاستا.
ماڭا باققان مىسكىن يۈزۈڭدىن،
بالقىپ تۇرار بىر نۇر ، بىر زىيا.

           ئىزدىدىم

بەزىدە ۋەسلىڭنى كۆرسىتىپ غىلپال،
ۋە گاھى ئىشقىڭدا تىترىتىپ غال - غال،

بوزلىغان بىر ئۈنگە مۆكتۈڭ ئېھتىمال!؟
ئىزدىدىم نەدە سەن ئېھ سۆيۈملۈك يار!؟

كىرپىكىڭ نۇر كەبى تۆكۈلەر تال-تال،
زۇلپۇڭمۇ ئۆزگىگە ئوخشىماس بىر تال،

ئاھ ساڭا كۆيمەسكە بارمۇ يا ئامال!؟
ئىزدىدىم نەدە سەن ئېھ سۆيۈملۈك يار!؟

كۆرۈنمەس بىر ئۈمىد قىلىدۇ پال-پال،
كۆرسەتكىن سەن ئۇنى ئۆزۈڭدىن ئاۋۋال،
بولماسمۇ بىزگە ھەم تەڭسىزلىك ئۇۋال!؟
ئىزدىدىم نەدە سەن ئېھ سۆيۈملۈك يار!؟

قىلمىدىم سەبرىمنى زورلۇقتا قامال،
تاشلىغىن بىر نىگاھ، كۆرسەتكىن جامال،

بۇ قىسقا ئۆمۈرنى قىلمايلى ماالل،
ئىزدىدىم نەدە سەن ئېھ سۆيۈملۈك يار!؟

         يوپۇرماق
يالىڭاچ كائىنات كەتمە ئاھ ئۇرۇپ،

مەن بىر تال يوپۇرماق مەۋجۇتمەن بۇ تاپ.
تىترىگەن تېنىمنى قالدىم يوشۇرۇپ،

ياش بىلەن نەملەنگەن كۆزۈڭدە چاقناپ.

كۆزلىرىڭ كۆرەلمەس چاقناشلىرىمنى،
كۈيۈمنى ئاڭالشنى بىلمەيسەن ئوڭشاپ.

كۈندۈزگە سوزۇلغان ئەۋرىشىم قولۇم،
كېچەڭنىڭ قوينىدا قالدى يالتىراپ.

تۇرىسەن ئۈن-تۈنسىز ئۆزۈڭگە بېقىپ،
مەن بىر تال ياپراققا ئوخشاش شۇ قەدەر.
ئاھ! بۇ دەم نېمە دەر كۆڭلۈڭ ئىستىكى،

ئوت يېقىپ قويغاندەك ئۇپۇققا قەدەر.

ئاددىي بەك ئاددىي بىر تال يوپۇرماق،
پەرىشان قەلبىمنى قۇچاقالپ ياتقان.

ئاددىي بەك ئاددىي بىر تال يوپۇرماق،
ساپسېرىق يالتىراپ تۇرىدۇ ھەرۋاق،

شۇ ئاددىي جىلۋىلىك سۈكۈتى بىلەن،
ئانا يەر باغرىدا ياتقان ، رەڭ قاتقان.
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        يېتەلمىدىم
كەچتىم، دېدىم ھېچبىر سەندىن كېچەلمىدىم،

ساڭا سەۋدا بۇ كوچىدىن كېتەلمىدىم،
بۇ بىناۋا كۆڭۈلنى شاد ئېتەلمىدىم،
يېتەلمىدىم ئەي بىۋاپا يېتەلمىدىم.

مارجانلىرىڭ سىرتماق بولدى بوينۇمدىكى،
گۈل ۋىسالىڭ ئاپەت بولدى قوينۇمدىكى،
نەگە كەتتى گۈلگۈن جانان ئويۇمدىكى،

يېتەلمىدىم ئەي بىۋاپا يېتەلمىدىم.

كەتمىكىمنى قىلغانىدىڭ سەن ئىختىيار،
يىتمەك بىلەن بولسام ئىدىم ھەم بەختىيار،

قارا سەۋدا ئۆمرىمىزگە بولدى يار،
يېتەلمىدىم ئەي بىۋاپا يېتەلمىدىم.

قىزىمغا
 دەرىزەم تۈۋىدە تىنمايدۇ يامغۇر،

 كۆزۈم ياش، يۈرىكىم قېتىدا ھىسالر.
 كەل قىزىم بېشىڭنى مەيدەمگە قويغىن،

 ياشلىقىم، ئارمىنىم ساڭا مۇجەسسەم.
 ئۇنۇتما يامغۇرلۇق بۇ ئۇھسىنىشالر،
 يۈرىكىڭ قېتىغا مەڭگۈلۈك ئويغىن.

 قارايسەن كۆزۈمگە قويىسەن سوئال،
 يىغالڭغۇ ئاپام دەپ، قالدىڭ ئېھتىمال،

 بۇ قانداق پەيتلەر بىلمەيسەن قىزىم،
 يامغۇرلۇق تۈنلەردە چىقمايدۇ ھىالل،

 بىر چاغالر چوڭ بولۇپ بولىسەن سەنەم،
 تولمىسۇن چىرايلىق كۆزلىرىڭگە نەم،

 پەرۋاز قىل كۆكلەردە ئەي ئوماق ئەركەم،
 شۇ چاغدا بىلىسەن ئاناڭ دىلىنى،

 كۆز يېشى، ھەسرىتى، ئارمانلىرىنى،
 ئاقتۇرساڭ قەلبىڭنىڭ چوڭقۇر قېتىنى،

 تاپىسەن ئاناڭنىڭ ھاياجىنىنى.
 

 ئىككىمىز بىر تەندىن تۆرەلگەن شەيئى،
 سەندە بار ھەممىسى مەندە تېپىالر،

 پەقەتال ياشىغان دەۋرىمىز باشقا،
 ئۆتمۈشتىن كەلگۈسى چىقار، يېيىالر.

  
 ئىككىمىز بىر روھتىن تۆرەلگەن ۋۇجۇد،
 بىر ئىشقا تەنپۈنسەك بىر ئىشتىن بىزار،

 قورقىمىز ئېسىل نەرسىلەرنى ھاالك قىلىشتىن،
 ۋىجدانسىز ياشىساق يۈزلەر قىزىرار.

 
 يامغۇرغا قېتىلغان كۆز ياش ئىككىمىز،

 كىم يامغۇر؟ كىم كۆز ياش؟ بىلەلمەس ھېچكىم.
 بىلمەكلەر گۈللەرنىڭ قەترىگە باقسۇن،

 سۈپ - سۈزۈك يالتىراپ چاقنايمىز قىزىم.

   )بېشى 20 -بەتتە(

ــا يېقىــن       ئابدۇشــۈكۈر ئەپەنــدى شــىمالىي قۇتۇپق
بــۇ ئەلــدە شــۇنچە يىلــالر ياشــاپ تۇرۇپمــۇ بالتىــق 
دېڭىزىنىــڭ ســوغۇق دولقۇنلىــرى بىلەن ســكاندىناۋىيە 
ــى چۈشــىمىدى.  ــڭ ســىرلىق جىمجىتلىقىن ئورمانلىرىنى
ئۇنىــڭ چۈشــلىرىدە زاھىــر بولغىنــى يەنىــال يىراقتىكــى 
»قىزىــل  كۇچادىكــى  كۆرۈنۈشــلىرى،  ۋەتىنىنىــڭ 
قاغــا« تۇراســىدا ئەكس-ئەتكــەن قىزغــۇچ شــەپەق 
نــۇرى ۋە مەرھــۇم ئانىســىنىڭ ئەســلىمىلىرىدە قېتىــپ 
قالغــان كۇچانىــڭ قاينــاق ھاياتىــدۇر. ئابدۇشــۈكۈر 
ــۇز  ــۇزۇپ تەلەپپ ــال ب ــڭ ئەس ــدى ئۆزىنى ــدى ئەم ئەپەن
قىلىنىدىغــان ۋە مەجبۇرىــي تېڭىلغــان ئىســىمالر بىلەن 

ئاتالمايدىغانلىقىنــى، »قۇمتــۇر« دېگــەن ســۆيۈملۈك 
ــا  ــڭ ئۇزاقق ــم ئارىلىنى ــكاندىناۋىيە يېرى ــىمنىڭ س ئىس
ســوزۇلغان ســوغۇق كۈنلىرىــدە ئۇنىڭغــا ئىللىقلىــق ۋە 
مۇھەببــەت ئاتــا قىلىدىغانلىقىنــى ئوبــدان بىلىــدۇ.

دەرۋەقــە، قۇمتۇرا چۈشــى داۋاملىشــىدۇ، قۇمتۇر   
ــق  ــۇ داۋاملى ــى يازمىلىرىم ــڭ يېڭىدىن-يېڭ ئەپەندىنى
يورۇقلۇققــا چىقىدۇ. مەن بۇنىڭغا چوڭقۇر ئىشــىنىمەن.

 2018 -يىــل 21 -ئىيــۇل، ئامېرىــكا ۋاشــىنگتون 
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) 4 ( 
كۈنلەرنــى  ئۆتكــەن  ســالى  ئەمــدى 
ــۇنداق  ــاي ش ــى ئ ــن ئىكك ــانىدى. ئارىدى س
تېــز ئۆتــۇپ كەتكــەن بولــۇپ ،داۋۇتنــى 
پۈتۇنلــەي ئۇنتۇغانىــدى. چۈنكــى ئــۇ پۈتۈن 
ئەس-يــادى بىلەن مۇشــۇ ئىككى يېتىمنىڭ 
تۇرمۇشــىنى ئورۇنالشــتۇرۇش بىلــەن بولۇپ 
ســانىدى.  پۇلنــى  ياندىكــى  كەتكەنىــدى. 
تاشــكەنتكە  تۇرمــاق،  مەككىگــە  پــۇل 
ســەپەرگە  يەتمەيتتــى،  بېرىشــقىمۇ 
تەييارلىغــان نەرســىلىرنىڭ ھەممىســىنى 
ئىچىــدە:  ئــۇ  ئىــدى.  تۈگەتكــەن  يــەپ 
»ئەمــدى داۋۇت مەككىگــە يالغــۇز بارىدىغــان 
مېنىــڭ  تۇپراقتــا  مۇبــارەك  ئــۇ  بولــدى. 
كۆرۈنــۈپ  قويــار.  قىلىــپ  دۇئــا  ئۈچــۈن 
تۇرۇپتىكــى بــۇ مۇقــەددەس ۋەزىپىنــى ئەمدى 
مــەن ئۆلگەنگــە قــەدەر ئورۇندىيالمايدىغــان 
بەكمــۇ  رەببــى  ئالەملەرنىــڭ  بولــدۇم. 
شــەپقەتلىكتۇر، ئىشــىنىمەنكى، ئــۇ مېنــى 
كەچۈرىــدۇ« دەپ ئويلىدى ۋە »ئەمدى ئۆيگە 
قايتىــش ۋاقتــى كەلــدى« دېــدى ئىچىــدە.

قۇيــاش،  كۆتۈرۈلگــەن  ســەھەردە  تــاڭ 
ــان  ــۈپ تۇرغ ــەن كۈل ــۈزى بىل ئوتقاشــتەك ي
ئىشــىق ئىالھىــدەك يېــزا مەھەللىســىگە 
ــاراپ تەبەسســۇم قىالتتــى. كــەڭ ئاســمان  ق

كۆرۈنەتتــى.  داكىــدەك  اللىــرەڭ  بەئەينــى 
ئىشــقىۋاز الچىــن ســامادا جــەۋالن قىلماقتــا 
شــاخلىرىدا  دەرەخ  ســېغىزخانالر  ئىــدى. 
قاقىلدىشــاتتى. يېزا  كوچىســى شۇنچىلىك 
ــا  ــدى. ھەتت ــالقىن ئى ــز، س ــك، پاكى رەتلى
قۇشقاشــالرمۇ  قارياغاچالرغــا  ئەمــدى 
ــالغانىدى.  ــاڭگا س ــك چ شــۇنچىلىك رەتلى
ســالى ئەمــدى ئانا ۋە قىــز، جۈملىدىن پۈتۈن 
مەھەللىدىكىلــەر بىلەن خوشلىشــىۋاتاتتى. 
ســالىنىڭ قىلغــان ياخشــى ئىشــلىرى، ئانــا 
-قىــز ۋە يېــزا خەلقىگــە قىلغــان مىھــرى-
ــۈن  شــەپقىتى ۋە ئۆچمــەس خاتىرلىــرى پۈت
كىچىــك  بولۇپمــۇ  خەلقىنىــڭ  مەھەللــە 
ئۆچمــەس  چوڭقــۇر  قەلبىــدە  قىزنىــڭ 
ســۆيگۈدىن  قالدۇرغانىــدى.  ئىزالرنــى 
ئىبــارەت ئــادەم قەلبىدىكــى ھېسســىيات 
غۇنچىســىنى  نۈرانــە  ئۆزىنىــڭ  يالقۇنــى 
نەرســە  ناتۇنــۇش  ئۆزىگــە  ھەمىشــە 
ــالى  ــەك س ــى. دېم ــتىدىال ئېچىلدۇراتت ئۈس
ــۇش  ــى ناتون ــڭ ئىنســانىي سۆيگۈس بوۋاينى
ئاچقانىــدى.   چېچــەك  يېزىــدا   بىــر 
ئۇزۇتــۇپ چىققــان ئادەملــەر توپــى ئىچىــدە 
ئېتىكىنــى  ئانىســىنىڭ  قىــز  كىچىــك 
قىــز  تۇراتتــى.  ئاغزىــدا  كوچــا  تۇتــۇپ 
ــدى.  ــلىققا ۋەدە قىلغانى ــالىغا يىغلىماس س
كۆزلىرىدىكــى  گــۈزەل  ئەمــدى  قىــز 

مۇقەددەس ۋەزىپە

)ھېكايە(

ھەبىبۇلال ئابلىمىت )گېرمانىيە(

   

)بېشى ئۆتكەنكى ساندا(
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قارچۇقلىــرى  كــۆز   قاپ-قــارا  ياشــنى 
ــا  ــۇپ تۇرۇشــنى ۋەدىســىگە ۋاپ ــدە تۇت ئىچى
قىلىشــنىڭ ئۆلچىمــى قىلغانــدەك قىالتتــى. 
ــاش  ــى قۇي ــڭ بىرقانچــە تېل ــارا چاچلىرىنى ق
نــۇرى چۈشكەنســىرى يالتىرايتتــى. ئاپتاپتــا 
كۆيگــەن ئىنچىكــە بارماقلىــرى قۇيــاش نۈرى 
ئاســتىدا باشــقىچە بىــر نــۇر چاچىدىغــان 
نەرســىدەك ئادەمنىــڭ كۆزىنى قاماشــتۇراتتى. 
ــۇ قىــز قارىماققــا، بىــر ئوچــۇم تۇپراقتىــن  ب
ئوخشــىمايتتى،  ئىنســانالرغا  يارىتىلغــان 
كىچىــك  ئىــدى!.  كەبــى  پەرىشــتە  بىــر 
پەرىشــتىنىڭ نىــڭ مانــا مۇشــۇ سىماســى 
مەڭگۈلــۈك  كۆڭلىــدە  بوۋاينىــڭ  ســالى 
نۈرلــۇق ئىــزالر قالــدۇردى. ســالىنىڭ كــۆپ-
ــڭ  ــر نۇرنى كــۆك كۆزلىرىگــە چىچىلغــان بى
ــدى.  ــاپ كەتكەنى ــۇك ئورن ــى مەڭگۈل جۇالس
بولســىمۇ،  ئايرىلغــان  ئۇالردىــن  ســالى 
ــى،  ــان قول ــى، ئەمگەكچ ــز روھ ــڭ پاكى ئۇنى
دېھقانالرىنــى  پەزىلىتــى  ئېســىل  مــەرت، 
مېھــرى  ھەمكارلىشــىپ،  ئۆز-ئــارا 
ــك  ــق ئىگىلى ــۈزۈش ئارقىلى ــەپقەت يەتك ش
قىلغانىــدى.  ئىگــە  روھىغــا  تىكلــەش 
ئەمــدى ئۇالرنىــڭ ئىجتىمائىــي ۋە تەبىئىــي 
مۇھىتــى پۈتۈنلــەي ياخشــىلىنىپ، پــارالق 
بىــر  كەلگۈســىگە مۇيەسســەر بولغانىــدى. 
يەلكەنگــە  ئاداشــقان  سۆيگۈ-ياخشــىلىق 

ئىــدى. بولغــان  قىرغــاق  ئالتــۇن 

ئۇلــۇغ تەڭــرى ئەســلىدىنال ئىنســانالرنى 
ئاپىرىــدە  ئۈســتىگە  مىھرى-مۇھەببــەت 
پەزىلەتلىــك  ماھىيىتىنــى  قىلغــان، 
قىلغانىــدى. ئۆزئارا ياردەملىشــىپ، بەختكە 
ئېرىشىشــنى مەقســەت قىلىــپ بىرلەشــكەن 
جەمئىيىتــى  ئىجتىمائىــي  قەۋىمنىــڭ 
ئەلۋەتتــە ئەنــە ئاشــۇنداق گۈللەپ-ياشــنىغان 
ئەنــە  بولىــدۇ.  جەمئىيــەت  پەزىلەتلىــك 
شــۇنداق ئۆزئــارا ياردەملىشــىپ، بەختكــە 
قــوۋم-  قىلغــان  مەقســەت  ئېرىشىشــنى 
پەزىلەتلىك قوۋم بولىدۇ. پۈتۈن ئىنســانىيەت 
ئەنــە  شــۇنداق پەزىلەتلىــك بولســا بــۇ دۇنيــا 
پەزىلــەت گۈلزارلىقىغــا پۈركەنگــەن بوالتتى.
ســالى جىگەر رەڭلىق ئاتنىڭ ئۇســتىدە تىك 
ئولتــۇرۇپ، ئېتىزلىــق يولــالردا كېتىۋاتاتتــى. 
بــۇ  ســىڭگەن  مېھنىتــى  ئۆزىنىــڭ  ئــۇ 
ــەن  خوشلىشــىۋاتاتتى.  ئېكىنزارلىقــالر بىل

ئالتــۇن يازنىــڭ ئەلــۋەك پەســلىدە، قويــۇق 
ئۆســكەن بۇغدايــالر، بــوي تارتقــان قوناقــالر، 
ئۆســكىلەڭ چۆپلــەر قۇچــاق ئىچىــپ پۈتــۈن 
ئالغانىــدى.  قوينىغــا  ئــۆز  ئېتىزلىقنــى 
ســەدەپتەك  ئېقىۋاتقــان  ئېرىقتىكــى 
ئاســتىدىكى  ســۇلىرىنىڭ  تــاغ  ســۈزۈك 
ئۇششــاق تاشــالر قۇياشــنىڭ ئالتــۇن نۇرىــدا 
ئاتنىــڭ  تــورۇن  چاقنــاپ،  مەرۋايىتتــەك 
كۆزلىرىنــى قاماشــتۇراتتى. قويــۇق ئۆســكەن 
»ۋىتۋالــداق… ئارىســىدىن  بېدىلىكلــەر 
ســايرىغان  مۇڭلــۇق  دەپ  ۋىتۋالــداق« 
بۆدۈنىلــەر، ســالى بىلــەن خوشلىشــىۋاتاتتى. 
تەبىئــەت ئــۆز گۈزەللىكىنــى ئەزەلدىــن بېرى 
ياخشــىلىق، مېھرى-مۇھەببــەت، مەرتلىك، 
ــان  ــار قىلغ ــى  بەختىي ــەن ئۆزىن ــق بىل پاكلى
ســالىغا كۆز-كــۆز قىلىۋاتقانــدەك قىالتتــى 
. مانــا ،اللــە گــۈل يۈزىــدە ھەســەل ھەرىســى 
ماجىرالىرىنــى  ئــۆز  كېپىنــەك  بىلــەن 
نامســىز  بۇلبــۇل  مانــا،  قوزغىغانىــدى. 
ھەققىــدە  گــۈل  ئىچىــدە  گۈلزارلىــق  بىــر 
رەڭ  زەڭگــەر  مانــا  ئوقۇۋاتتــى.  مەرســىيە 
گــۈزەل  ئاجايىــپ  ئاســتىغا  ئاســماننىڭ 
ــل، ســېرىق  ــاق، يېشــىل، قىزى ئېچىلغــان ئ
رەڭلىــق، تــوق ياپراقلىــق گۈللەردىــن پايانداز 
ئۈســتىدە،  پايانــداز  مانــا  ســېلىنغانىدى. 
زەينەپنىــڭ لېۋىــدە مــەي ئىچىــپ، غــەرق 
مــەس بولغــان كاككــۇك نــاۋا قىلماقتــا ئىــدى.

..………………………

چۇلــۋۇرى  تىلســىماتنىڭ  تەرســا  شــۇ 
ئىرپانــدا بولغانــدەك، بــۇ تەرســا ئېتىزالرنىڭ 
چۇلــۋۇرى مىھنەتتــە ئىــدى. دېمەك ســالىنىڭ 
مىھنەتكــەش  بىلــەن  قەلبــى  شــەپقەتلىك 
ئېتىزلىقتىــن  مۇشــۇ  بولســا  قولــى 
ئۇنىــڭ  ئىــدى.  تۇتاشــقان  كائىناتقىچــە 
ۋە  ســۆز  تولغــان  مىھرى-مۇھەببەتكــە 
ھەركىتــى ئاشــۇ گــۈزەل تەبىئــەت قوينىــدا 
قېلىــپ  قالغانىــدى. ســالى شــۇنداق قىلىــپ 
ئۆيگــە قايتىــپ كەلــدى. ۋاپــادار ئايالــى بىلەن 
ئوغلــى ئــۆي بىلــەن دۇكاننىــڭ ئىشــلىرىنى 
كۆڭۇلدىكىــدەك ئېلىــپ ماڭغانىــدى. ھــەم 
ــۇنچىلىك  ــن ش ــالىنىڭ كەلگىنىدى ــۇالر س ئ
خــوش بولغانتــى، ئەمما يەنە ســالىدىن،»نېمە 
بولــدى، نېمــە ئۈچــۈن يالغــۇز يېرىــم يولدىــن 
ــن  ــۈن داۋۇتتى ــە ئۈچ ــڭ، نېم ــپ كەلدى قايتى
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بىرمۇنچــە  دەپ   » ؟  ياندىــڭ  ئايرىلىــپ 
ســوئالالرنى ســورايتتى. ئــۇ پەقەتال:»ئۇلــۇغ 
ــدا پۇلۇمنــى  تەڭــرى نېســىپ قىلماپتــۇ. يول
يۈتتــۈرۈپ قويدۇم. شــۇڭا داۋۇتتىن ئايرىلىپ 
قايتىــپ ياندىــم. مېنــى كەچــۈرۇڭالر« دەپ، 
ســالماقلىق بىلــەن جــاۋاپ بــەردى. داۋۇتنىڭ 
ســورىغانىدى  داۋۇتنــى  كىرىــپ  ئايالىمــۇ 
قويغاندىــن  يۈتتــۈرۈپ  پۇلۇمنــى  »مــەن   .
كىيىن، داۋۇت يولىنى داۋام قىلىپ مېڭىشــقا 
ئــۇ  بۇيرىســا  خۇدايىــم  قالــدى.  مەجبــۇر 
كەلتــۈرۈپ  بىجــا  ۋەزىپىنــى  مۇقــەددەس 
قايتىــپ  چوقــۇم  كىيىــن  ۋاقىتتىــن  ئــاز 
ــى خاتىرجــەم قىلــدى. كىلىــدۇ« دەپ ئۇالرن

مەھەللىســىنىڭ  قازانچــى  ئەممــا 
پــاراڭالر  توغرۇلــۇق  ســالى  دوقمۇشــىدا 
»بۇنــداق  بەزىلــەر  كەتكەنىــدى.  قىززىــپ 
ئۇلــۇغ ســەپەردە نىيــەت بــەك مۇھىــم، ئەگەر 
نىيىتىــڭ خالىــس بولمىســا، ئەنــە ئاشــۇنداق 
پۇلنــى ئوغــرى ئالىدىغــان گــەپ« دېســە يەنــە 
بەزىلــەر ھــەي بــۇ ئىشــنىڭ ئىچىــدە باشــقا 
بىــر ئىــش بــار. شــۇنداق ئەقىللىــق، ياخشــى 
يۈتتــۈرۈپ  پۇلنــى  يولــدا  ئادەمنىــڭ  بىــر 
قايتىشــىغا ھەرگىــز  ئارقىســىغا  قويــۇپ، 
كەلمەيــدۇ.  ئىشەنگۈســى  ئادەمنىــڭ 
»دەيتتــى. يەنــە بــەزى ئادالەتنــى تاۋۇتقــا 
ســالىدىغان بۆھتــان جامائــەت :ئىزىڭدىــن 
تىكــەن ئۈنســە، ئەۋالتلىرىڭنىــڭ پۇتىغــا 
يــول  تاقــا  بــۇ  دىگەنــدەك،  ســانجىلىدۇ، 
كەلگــەن  قايتىــپ  چىدىمــاي  ئازاۋىغــا 
قالمىســا  بالىلىــرى  ئۇۋالىغــا  گۇناھنىــڭ 
چاپاليتتــى. بۆھتــان  دەپ   بوالتتىغــۇ« 

مۇھىتىنــى  ئــۆز  ۋە  ئۆزىنــى  ســالى 
ئەينــەن بىلگــەن كىشــى بولغاچقــا، ئوشــۇق 
ــۋەردى.  ــىنى قىلى ــۆز ئىش ــاي ئ ــەپ قىلم گ
»نۇرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى ســايىلەرگە ئــورۇن 
قالدۇرمايــدۇ« دەپ بىــر ۋاقىتالردىــن كىيىــن 
بۇ ئىشــالرمۇ ئۇن-تۇنســىز جىمىپ كەتتى.

) 5 (
ئەمــدى داۋۇت »چاپــان« شــۇ ماڭغانچــە 
ئــۇ  توختىغانىــدى.  بېرىــپ  چىمكەتكــە 
ــاقلىدى ۋە  ــالىنى س ــل س ــر مەزگى ــەردە بى ي
ســالىنىڭ  كارۋانالرغــا  ئۆتكــەن  يولدىــن 

ئۇالردىــن  بېرىــپ،  تەســۋىرلەپ  تۇرقىنــى 
ســورىدى.  كۆرگەن-كۆرمىگەنلىكىنــى 
»كۆرمىــدۇق«  ھەممىســىدىن  ئــۇ  ئەممــا 
دىگــەن جاۋاپقــا ئىرىشــكەنىدى. ئاخىــرى 
»بەلكــى  كىيىــن،  كەلمىگەندىــن  ســالى 
مېنىــڭ  بىلــەن  يــول  بىــر  باشــقا  ســالى 
ئالدىمغــا ئۆتــۈپ كەتكــەن ئوخشــايدۇ« دەپ 
ئويلىــدى. لېكىــن ســالىنىڭ كەلمىگىنىدىــن  
يەنىــال ئىچــى تىت-تىــت بوالتتــى. ئــۇ ھــاڭ 
قالغــان  ئېچىلىــپ  يىلتىزلىــرى  لېۋىــدە 
ــي  ــەك ئەنســىزلىكتىن خالى دىقمــاق دەرەخت
كۈندىــن  نەچچــە  بىــر  بواللمىغانىــدى. 
كىيىــن ھــەج ســەپىرىگە ماڭغــان ئۆزبېــك 
كارۋانلىرىغا قوشــۇلۇپ يولىنى داۋام قىلدى ۋە 
ئــۇزۇن بىــر ســەپەردىن كىيىــن ئەزەربەيجانغا 
ئات-ئۇالقالرنــى  يــەردە  ئــۇ  ۋە  كەلــدى 
پاراخــوت  قويــۇپ،  قارىتىــپ  ئۆتەڭچىگــە 
ــتانبۇلغا  ــلىرىدا ئىس ــڭ باش ــەن 7-ئاينى بىل
ــا  ــۇ دەۋر، تارىخت ــدى. ب يېتىــپ كەلگــەن ئى
500 يىلدىــن ئوشــۇق ســەلتەنەت ســۈرۈپ 
بولغــان  مەغلــۇپ  ئۇرۇشــىدا  1-دۇنيــا 
ئاخىرقــى  ئىمپراتورلىقىنىــڭ  ئوســمانىيە 
توغــرا كېلەتتــى. ئىســتانبۇلنى  دەۋرىگــە 
ئىــدى.  مەزگىــل  بىســىۋالغان  ئەنگىلىيــە 

ئۆزلىرىنىــڭ  كوچىلىــرى،  ئىســتانبۇل 
غەلىبە خوشــاللىقىدىن ھوزۇرلىنىپ، ئۇرۇش 
مەغــرۇر  قىلىــپ،  تەنتەنــە  خۇمارلىقىنــى 
ئەســكەرلىرى  ئېنگىلىــس  يۈرۈشــكەن 
بولســا  پۇقــراالر  ،نورمــال  تولغــان  بىلــەن 
مۇھتاجلىــق ئىچىــدە قالغانىــدى. ھەريــەردە 
چوڭقــۇر ئولتۇرۇشــۇپ كەتكــەن كۆزلــەر، 
قارايغــان قورۇقــالر، ئاچچىــق تــەر پۇرىقــى، 
ھارغىــن تىنىشــالر، چوڭقــۇر ئىزتىراپقــا 
چۆككــەن كىشــىلەر ئۇچرايتتــى. ترامۋايــالر، 
كونــا قەلئەلــەر، كونــا رەســتىلەر، ئىگىــز 
تۇرغــان  كۆتــۈرۈپ  قــەد  ھەيۋەتلىــك 
ــز،  ــق دېڭى ــۆك تىنى ــچىتلەر، كۆپ-ك مەس
ــوڭ  ــان چ ــۆرۈپ باقمىغ ــت ك ــر ۋاقى ــچ بى ھى
تۇرخۇنلىرىدىــن قاپ-قــارا ئىــس چىقىرىــپ 
پاراخوتلىــرى  ئەجنەبــى  كېتىۋاتقــان 
ــاراينىڭ  ــى س ــوپ كاپ ــى. ت ــۈپ تۇراتت كۆرۈن
ــارا بۇلۇتــالر كــۆك  ئۈســتىدىكى توپالنغــان ق
ئاســماننى قارايتقانىــدى. ئەممــا باتــۇر تــۈرك 
ــدى.  ــال يوقاتمىغانى ــى ئەس ــى ئۈمىدىن خەلق
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ــرال مۇســتاپا كامالنىــڭ باشــچىلىقىدا  گېنى
ئۇنىــڭ  باشــالنغانىدى.  ئۇرۇشــى  ۋەتــەن 
ئاناتولىيىگــە  ياشــالرنى  پۈتــۈن  ئۈچــۈن 
ھــەر  ھەركىتــى  قىلىــش  ســەپەرۋەرلىك 
ــىدىن  ــا يولدىش ــالنغانىدى. ھەتت ــەردە باش ي
باللىرىنــى  ئايالــالر  تــۇل  ئايرىلغــان 
ئاتالنغانىــدى. كۆرەشــكە  ئەگەشــتۈرۈپ 

ئەرســىز  »بىــز  قەلبىــدە:  ئــۆز  ئــۇالر 
ۋە  باللىرىمىــز  ئەممــا،  ياشــىيااليمىز، 
دەپ  ياشــىيالمايمىز«  ۋەتەنســىز  بىــز 
ھــەج  قوشــۇلىۋالغان  داۋۇت  ئوياليتتــى. 
گۇرۇپپىســى،  ئۆزبېكلــەر  قىلغۇچــى 
قىرىــم تاتارلىرىدىــن بىــرى ئاچقــان پاكىــز، 
مېھمانخانىغــا  ئورۇنالشــتۇرغان  رەتلىــك 
ئورۇنالشــقانىدى. تامــاق ۋاقتىــدا ۋەتەننــى 
پــاراڭ  توغرىســىدا  ئۇرۇشــى  قۇتقــۇزۇش 
خوجايىــن  تاتــار  قىرىملىــق  بولــدى. 
ئەســلىدە ئوقۇمۇشــلۇق، بىلىملىــك ھــەم 
بــاي ئۆتكــەن كىشــى بولــۇپ، قىرىمنــى  
تۈركىيىگــە  بېســىۋالغاندا  رۇســالر 
ھازىرقــى  ئــۇ  پاناھالنغانىكــەن.  كېلىــپ 
دۇنيــا ۋەزىيىتــى جۈملىدىــن تۈركىيىنىــڭ 
سىياســىي، ئىجتىمائىــي ئەھۋالىدىــن تولۇق 
كامالنىــڭ  مۇســتاپا  بولــۇپ،  خــەۋەردار 
توغرىســىدا  قوشــۇنلىرى  جەڭگىــۋار 
ســۆزلەپ  ھېكايىلەرنــى  تەســىرلىك 
»پەزىلەتلىــك  ئاخىرىــدا:  ئــۇ  بــەردى. 
جەھەتتىكــى  تاشــقى  دۆلەتنىــڭ 
تاشــقى  خەلقنــى  ۋە  دۆلــەت  ۋەزىپىســى 
قوغــداش.  تاجاۋۇزىدىــن  دۈشــمەنلەرنىڭ 
ئەمــدى تاجاۋۇزچىلىــق ئۇرۇشــىنى قوزغــاش 
ــارا  ــۆز ئ ــۇپ، ئ ــارەت بول ــن ئىب رەزىللىكتى
ــىدىكى  ــات دۇنياس ــۇش ھايۋان ــپ يوقۇت قىرى
بۇالرنــى  پرىنســىپىدۇر.  ھۆكۈمرانلىــق 
رەزىللىكتــۇر.  قوللىنىــش  ئىنســانالرغا 
ــپ،  ــا بېســىپ كىرى باشــقىالرنىڭ زېمىنىغ
مەقســەت  بويسۇندۇرۇشــنى  ئۇالرنــى 
ھەققانىيەتســىزلىكتىن  ئــۇرۇش  قىلغــان 
دۆلىتىنــى  ئــۆز  ئەمــدى  ئىبــارەت. 
قۇتۇلــدۇرۇش  مۇســتەملىكىچىلەردىن 
ھەرقانــداق  بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئۈچــۈن 
ــداق  ــىدۇر. بۇن ــەت ئۇرۇش ــۇرۇش ھەققانىي ئ
ــر  ــان ھەربى ــۆرەش قىلغ ــۈن ك ــۈك ئۈچ ھۆرل
دېــدى. كىشــىدۇر«  پەزىلەتلىــك  كىشــى 

بــۇ گۇرۇپپىــدا ۋاپــات بولغــان دادىســىنىڭ 
ماڭغــان  ھەجگــە  ئاساســەن  ۋەســىيىتىگە 
يۈزلــۈك  ئــاق  دوغىــالق،  نەمەنگەنلىــك 
بىــر  تولغــان  كۈچ-قۇۋۋەتكــە  كەلگــەن، 
ئۇيغــۇر يىگىتــى بارىــدى. ئۇيغــۇر يىگىــت 
بــۇ  خوجايىننىــڭ  تاتــار  قىرىملىــق 
ــۆزلىرىدىن  ــاي س ــە ب ــىرلىك ھېكمەتك تەس
ــن  ــۇپ، ئورنىدى ــق تەســىرلەنگەن بول قاتتى
جاھــان  پۈتــۈن  »تۈركىيــە  تــۇرۇپ: 
تۈركلىرىنىــڭ قورغىنــى. ئەگــەر بــۇ قورغان 
پاناھلىنىدىغــان  خەلقــى  تــۈرك  يىقىلســا 
جــاي قالمايــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بىزنىــڭ 
ماشــۇ  ۋەزىپىمىــز  مۇقــەددەس  ھازىرقــى 
ــدى. ــارەت!« دې ــتىن ئىب ــى قوغداش قورغانن

ھەقىقەت شــۇنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتىكى، 
دەل شــۇ چاغــدا ھاقارەتلىنىۋاتقــان تــۈرك 
ۋەتىنى،قورغىنــى  ۋىجدانــى،  خەلقىنىــڭ 
ــەن  ــڭ ســۆزى بىل ــۇر يىگىتنى ــدى. ئۇيغ ئى
ســۆز  باشــقىالرمۇ  ئارقا-ئارقىدىــن  تــەڭ 
قىلىشــتى. شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئوتتــۇز 
قولىــدا  ئىككــى  كىشــلىك گۇرۇپپىدىــن  
قــورال تۇتقىــدەك كىشــىلەر ئۆزلىرىنىــڭ 
ــۇپ،  ــەردە توختۇت ھــەج ســەپىرىنى ماشــۇ ي
ــپ  ــخ ئاجايى ــى. تارى ــۇپ كەتت ــي بول پىدائي
يوقىتىــدۇ.  ۋە  يارىتىــدۇ  ئەزىمەتلەرنــى 
بولســا  مەشــغۇالتى  ئەقىدىلىــك  ئۇنىــڭ 
بۈگۈننىــڭ  بارغــان  ئېلىــپ  پائالىيــەت 
ــىدىن  ــا قىلىش ــى پەرپ ــى ئەزىمەتلىرىن يېڭ
ئىبــارەت. ئۆز غورۇرىنى دەپســەندە قىلغان، 
ئالەمنىــڭ  مىســكىننى،  جاسارەتســىز 
رەھىمســىز قۇملىــرى غەرىــق قىلىۋېــدۇ. 
قىپيالىــڭاچ  رەڭســىز  ھاياتنىــڭ  داۋۇت 
ئۇۋۇلىــدى.  كۆزىنــى  ئالدىــدا  چىنلىقــى 
باياتىــن ئــۆز كــۆزى بىلــەن كۆرۈۋاتقانــالر 
ئىچىــدە:  ۋە  قالــدى  تېڭىرقــاپ  ئالدىــدا 
»ئۇلــۇغ تەڭرىــم مۇشــۇ ئۇلــۇغ ســەپىرىمنى 
ئىبــارەت  ھەجدىــن  قىلغايســەن.  ئاســان 
قىلىشــقا  ئــادا  پەرىزنــى  مۇقــەددەس  بــۇ 
مۇيەسســەر قىلغايســەن« دەپ دۇئــا قىلدى.

) 6 (
داۋۇت ئاخىــرى بــۇ مۇقــەددەس زېمىــن 
ــرى  ــقانىدى. تىرناقلى ــاق باس ــە ئاي مەككىگ
رەتلىــك  ســاقاللىرى  ئېلىنغــان،  پاكىــز 
ــەر  ياســىتىلغان، ۋۇجۇدىدىكــى پۈتــۈن كىرل
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ئېھــرام  ئاپپــاق  ئۇســتىگە  تازىالنغــان، 
ــۈن  ــان پۈت ــدا تارتق ــۇ يول ــدى. ئ ئارتىۋالغانى
بىــر  يېپ-يېڭــى  ئۇنتــۇپ،  جاپالىرىنــى 
ــۇپ  ــادەم بول ــر ئ ــە باشــقىچە بى ــا ئىگ روھق
قالغانىــدى. مانــا بــۇ مۇبــارەك تۇپراقنىــڭ 
ــدى  ــۇ ئەم ــدى. ئ ــرى ئى ھاســىالتلىرىدىن بى
تــاۋاپ  ئايلىنىــپ  ئەتراپىنــى  كەبىنىــڭ 
قىلىۋاتقــان ئىنســانالر دېڭىزىغــا قوشــۇلدى. 
دۇئــا  ئايلىنىــپ  ئاتراپىــدا  كەبىنىــڭ 
قىلىۋاتاتتــى ۋە كاللىســىدا يەنىــال ســالىنى 
مىلليونلىغــان  ئەتراپىدىدكــى  ئوياليتتــى، 
ئىنســانالر ئارىســىدىن ســالىنى ئىزلەيتتــى، 
چۈشــكەن  كۆكتىــن  كۆزىگــە  ھەممىســى 
ــنادا  ــۇ ئەس ــدى. ش ــەك كۆرۈن ــاق بۇلۇتت ئاپپ
كۆزىگــە ســالىنىڭ سىماســى نامايــەن بولــدى 
پىدائينىــڭ  ئىككــى  ئــون  ئەتراپىــدا  ۋە 
سىماســى كۆرۈنــدى. ئــۇ: » بــۇ مۇمكىــن 
ئۆتــۇپ  ئالدىمغــا  ســالىنىڭ  ئەمــەس، 
كېتىشــى مۇمكىــن ئەمــەس. بولۇپمــۇ بــۇ 
ئــون ئىككــى پىدائيىچــۇ، ئــۇالر ئاناتولىيىگە 
ــۇ  ــا ماش ــۇ؟«… داۋۇت مان ــان ئىدىغ ــول ئالغ ي
ئەندىشــە ئىچىــدە ئۇالرغىمــۇ دۇئا قىلىشــقا 
باشــلىدى. ئەمــدى ئــۇ ئۆزىنــى پۈتۈنلــەي 
نامــاز  ئۇنتىغانىــدى. ھەرەمنىــڭ ئىچىــدە 
قىلىــپ، ئۇلــۇغ تەڭرىگــە دۇئــا قىلــدى، 
بىــر  ئېرىگەنــدەك  مــۇزالر  ئىچىدىكــى 
بىردىنــال  ئــۇ  ئىــدى.  ھالەتتــە  روھىــي 
ــدەك بولــدى. ــالىنى كۆرگەن ــدا يەنــە س يېنى

بۈگــۈن ئارافــات تېغىغــا چىقىــپ رەســمىي 
ھــەج پائالىيىتــى ئېلىــپ بارىدىغــان كــۈن 
بولــۇپ، مىليونــالپ كىشــىلەر بــۇ يەرگــە 
ئــادەم  ھەممــە  يــەردە  بــۇ  يىغىلغانىــدى. 
ــك ئىنســانىيەتنىڭ  ــدى. باراۋەرلى ــاراۋەر ئى ب
جەۋھــرى.  ئىپتىخارىنىــڭ  ۋە  ئىززىتــى 
ۋە  ئادالــەت  تۇيغۇســى  باراۋەرلىــك 
يۈكسىلىشــنىڭ مەشــىلى ئىــدى. داۋۇتنىــڭ 
كەتكەنىــدى.  ئىللىــپ  ۋۇجــۇدى  پۈتــۈن 
ــن  ئۇنىــڭ روھــى بىردىنــال قاراڭغــۇ زىنداندى
ۋە  چىققانــدەك  يورۇقلۇققــا  قۇتۇلــۇپ، 
تەڭرىنىــڭ قۇدرەتلىــك كۈچىنــى كۆرگەنــدەك 
ــوق  ــاھ ي ــدەك گىي ــەر ھىچقان ــۇ ي ــدى. ب بول
تاشــلىق بولســىمۇ، ئۇنىڭغــا يــەر يۈزىدىكــى 
قۇيــاش  كــۆپ  ئــەڭ  دەرەخ،  كــۆپ  ئــەڭ 
نــۇرى، تېخىمــۇ كــۆك ئاســمان بــار بىــر 

كېشــىلەر  پۈتــۈن  تۇيۇلــدى.  مەنزىرىــدەك 
ئاپپــاق  چۈشــكەن  كۆكتىــن  ئۇنىڭغــا 
بۇلۇتتــەك كۆرۈنەتتــى. شــۇنداق ئىسســىق 
بولســىمۇ ئۇسســۇزلىقىنى تەڭرىگــە بولغــان 
بىلــەن  بۇالقلىــرى  مۇھەببــەت  تۈگىمــەس 
ئالدىدىــن  كــۆز  بىردىنــال  قاندۇرغانىــدى. 
روھــالر ئۆتكەنــدەك، روھــالر يېنىــك نەپــەس 
ئېلىۋاتقانــدەك تۇيۇلــدى. كۆزىگــە يەنە ســالى 
كۆرۈنگەنــدەك  پىدائىــي  ئىككــى  ئــون  ۋە 
بولــدى. ســالىنىڭ بەدىنــى تىترىــدى، ئەممــا 
ــۇ  ــۇ ش ــى ئ ــدى. چۈنك ــەت ئى ــى راھ ۋىجدان
ــى.  ــى ئورۇنداۋاتاتت ــەددەس ۋەزىپىن ــا مۇق تاپت
ئىچىــدە ئىللىــق ســۆيگۈنىڭ ئوتــى ياناتتى. 
چۈنكــى بــۇ يــەر »بىرىنچــى گۇناھنىــڭ« 
ســۆيگۇ  قەلبــى  بولغــان،  ئىگىلىــرى 
ــۇغۇرۇلغان  ــەن س ــەرى بىل ــەت كەۋس مۇھەبب
ــارەك  ــڭ مۇب ــاۋا ئانىنى ــەن ھ ــا بىل ــادەم ئات ئ
ئاياغلىــرى تېگىــپ، ســۆيگۈ، ياخشــىلىق، 
ــان  ــدە بولغ ــا ئاپىرى ــڭ زېمىنغ پەزىلەتلەرنى
جــاي ئىــدى. چۈنكــى بــۇ يــەر ھىجىريەنىــڭ 
-يىلــى(   632 )مىــالدى  يىلــى  ئونىنچــى 
مۇھەممــەد  پەيغەمبىرىمىــز  ســۆۈملۈك 
ئــەڭ  ۋەســەللەمنىڭ  ئەلەيھــى  ســەللەلالۋۇ 
ــىش  ــدە، ۋىدالىش ــق ھەج ــى قېتىملى ئاخىرق
خۇتبىســى ســۆزلىگەن مۇبــارەك جــاي ئىــدى. 
پەيغەمبىرىمىــز  مۇھەممــەد  ۋاقتىــدا  ئــۆز 
قېتىــم  ئاخىرقــى  ئــەڭ  ئىنســانالرغا  بىــز 
مۇنــداق خىتــاپ قىلغان:»بىســمىلالھىرراھم
ــەي ئىنســانالر! ســۆزلىرىمنى  انىررەھىــم. ئ
ياخشــى ئــاڭالڭالر!، بىلمەيمــەن، بەلكــى 
بــۇ  بــۇ يىلدىــن كىيىــن ســىزلەر بىلــەن 
يــەردە يەنــە بىــر قىتىــم ئۇچرىشــاالمدىم. 
كۈنلىرىــڭالر  بۈگۈنكــى  ئىنســانالر!، 
قانــداق مۇقــەددەس بىــر كــۈن بولســا، بــۇ 
ئايلىرىــڭالر قانــداق مۇقــەددەس بىــر ئــاي 
قانــداق  )مەككــە(  شــەھەر  بــۇ  بولســا، 
ــڭالر،  ــا، جېنى ــەھەر بولس ــر ش ــارەك بى مۇب
شــۇنداق  ئار-نومۇســۇڭالرمۇ  مېلىــڭالر، 
تاجاۋۇزدىــن  تۈرلــۈك  ھــەر  مۇقەددەســتۇر. 
ســاقالنغاندۇر،  ھەرگىــز مېنىڭدىــن كىيىــن 
ــاڭالر  ــە قايتم ــەت دەۋرىگ ــى جاھىلىي بۇرۇنق
…..قىلىــچ  بوينىغــا  بىربىرىڭالرنىــڭ  ۋە 
بــۇ  ۋەســىيىتىمنى،  بــۇ  ئۇرمــاڭالر! 
يەردىكىلــەر باشــقىالرغا يەتكۈزســۇن. ئــەي 
ــى  ــەر!، ســىزلەرگە ئىككــى ئامانەتن مۈمىنل
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ئېسىلســاڭالر  ئۇالرغــا  قالدۇرماقچىمــەن، 
ئــۇ  ئازمايســىلەر.  ھىــچ  يولۇڭالردىــن 
قۇر́ئــان  ئالالھنىــڭ كىتابــى«  ئامانەتلــەر 
ســەللەلالۋۇ  پەيغەمبــەر  ۋە  كەرىــم 
ســۈننىتىدۇر.… ۋەســەللەمنىڭ  ئەلەيھــى 

مەككــە  قالغانىــدى.  كىرىــپ  كــەچ 
ئاســمىنىدا يۇلتــۇزالر پارقىرايتتــى، ئۇپۇقتــا 
پەيتتــە  شــۇ  ئــاي،  ھىــالل  يۈكســەلگەن 
ــدەك  ــر پەرى ــۇق بى ــتىدە نۇرل ــڭ ئۇس كەبىنى
خىيالىغــا  داۋۇتنىــڭ  تۇراتتــى.  يالتىــراپ 
ســۆيۈملۈك  ئايالىنىڭ مېھرىبان سىماســى ۋە 
باللىرىنىــڭ يىقىملىق چېھــرى كەلگەنىدى.

) 7 (
مۇقــەددەس  ئۆزىنىــڭ  بۈگــۈن  داۋۇت 
ۋەزىپىســىنى ئــادا قىلىــپ، ئــۆزى تۇغۇلــۇپ 
ئۆســكەن، ئــۆزى ئۈچــۈن نۇرلــۇق چىــراق 
ئاتــا  تېنچلىــق  روھىغــا  يېقىلغــان، 
قىلىدىغــان يەنــە بىــر مۇقەددەس جــاي ئىلىغا 
ئۈســتىدە  يــول  ئــۇ  ئاتالنغانىــدى.  قــاراپ 
ــار خوجايىننىــڭ  ــم تات ئىســتانبۇلدىكى قىرى
چۈشــۈپ،  مېھمانخانىســىغا  پاكىــز 
ئۆمۈرنىــڭ قامۇســىغا مەنــە قوشــۇش ئۈچــۈن 
ئىككــى  ئــون  ئالغــان  قــورال  قوللىرىغــا 
پىدائىيىنىــڭ مۇســتاپا كامــال ئاتــا تــۈرك 
قۇتقــۇزۇش  ۋەتەننــى  باشــچىلىقىدىكى 
ئۇرۇشــىدا ئۆزلىرىنىــڭ ئىسســىق قانلىرىنى 
قۇربــان  قەھرىمانالرچــە  ئاققــۇزۇپ، 
ــە  ــۇ تۈركىي ــا ب ــدى. مان ــى ئاڭلى بولغانلىقىن
مەزمــۇت  ئىبــارەت  جۇمھۇرىيىتىدىــن 
ــداكار،  ــىيادىكى پى ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت قورغاننى
باھادىــر ئەزىمەتلەرنىــڭ ئىسســىق قانلىــرى 
ئىسســىق  مىللىتىنىــڭ  تــۈرك  بىلــەن 
قانلىــرى قوشۇلۇشــىدىن قۇرۇلغانلىقىىنىــڭ 
ئىــدى. پاكىتــى  ئەمەلىــي  بىــر 
داۋۇت داۋاملىــق ســەپىرىنى داۋام قىلىۋاتاتتى. 
دوســتى  قەدىنــاس  ئۇســتىدە  يــول  ئــۇ 
ۋەيرانــە  ھېلىقــى  ئايرىلغــان  ســالىدىن 
ئەمما،يېــزا  قالغانىــدى.  كېلىــپ  يېزىغــا 
كــەچ كۈزنىــڭ ئالتــۇن نۇرلىرىــدا ئاســتىدا 
يــەر  پۈتــۈن  كۆرۈنەتتــى.  بەھەيــۋەت 
ئۆزگەرگــەن، بۇغدايــالر ئورۇلغــان، خامانــالر 
ســورۇلغانىدى. ياپراقلىرى ســارغايغان دەرەخ 
شــاخلىرى ئارىســىدىكى رەتلىــك ســېلىنغان 

قــۇش چاڭگىلىــرى، شــىلدىرالپ ئېقىۋاتقــان 
كىشــىلەر  ســۇلىرى،  تــاغ  مارجانــدەك 
رەتلىــك  پاكىــز  تەبەسســۇم،  يۈزىدىكــى 
ھــەر  يەرنــى،  ھــەر  دىمــەك  ھويلىــالر.. 
كىمنــى مۇھەببــەت – ســۆيگۈنىڭ دولقۇن – 
ــى. الچىنمــۇ  ــدەك قىالتت ئۆركىشــى قاپلىغان
بــۇ مەھەللىنىــڭ ھۆســنىدىن زوقلىنىــپ، 
زەڭگــەر ئاســماندا بەختىيــار قانــات قاقماقتــا 
ئۆزگەرگــەن  ئۆزىمــۇ  داۋۇتنىــڭ  ئىــدى. 
بولــۇپ ، قەلبىــدە ســۆيگۈنىڭ ئۇرۇقــى بىــخ 
تارتقانىدى. سۆيگەنســېرى، ئۇنىڭ ســۆيگۈ 
ــۇالق بېشــىغا  تۇيغۇســى ئاشــماقتا. داۋۇت ب
كېلىــپ، ئورۇقــالپ كەتكەن جىگــەر رەڭلىق 
ئېتىنىــڭ چۇلۋۇرىنــى تارتىــپ توختىــدى.  
بــۇالق بىشــىدا پاكىــز، رەتلىــك كىيىنگــەن، 
ــاكار  ــز ئېلىنغــان، پ ســاقال-بۇرۇتلىرى پاكى
بويلــۇق، دوغىــالق كەلگــەن بىــر ئــادەم ســۇ 
چۆگىلەۋاتاتتــى.  چىغرىــق   ئېلىۋاتاتتــى. 
يېپ-يېڭــى ئارقــان چىغرىققــا رېتىملىــق 
ــا  ــوڭ ئۇچىغ ــڭ ئ ــى. چىغرىقنى يۆگىلىۋاتاتت
ــزالپ كەتكــەن  ــراپ نېپى ــا ئۇپ ــال كون ــر ت بى
 360 ھــەر  چىغرىــق  مىقالنغانىــدى.  تاقــا 
ســۈزۈك  تاقىنىــڭ  ئايالنغانــدا  گىــرادۇس 
ئالتــۇن  قۇياشــنىڭ  كــۇز  كــەچ  يۈزىگــە 
نــۇرى چۇشــەتتى-دە، ۋاللىلــداپ پاقىــراپ 
ــەن  ــېخىيلىك بىل ــا س ــى ئەتراپق ــۆز نۇرىن ئ
تاقىدىــن  چاغــدا  ماشــۇ  دەل  چاچاتتــى. 
چاقنىغــان بىــر تــال نــۈر ئۇچقۇنــى داۋۇت 
داۋۇت  قاماشــتۇردى.  كۆزىنــى  ھاجىنىــڭ 
ــتى  ــاس دوس ــۆرۈپ، قەدىن ــى ك ــى تاقىن ھاج
ســالى »تاقــا« يادىغــا كەلــدى ۋە دوغىــالق 
ئادەمگــە ســالىنىڭ تەققى_تۇرقىنــى دەپ، 
ئــۇ توغرىلــۇق ســورىدى. پــاكار بويلــۇق، 
دوغىــالق ئــادەم ھاياجــان ئىچىــدە ســالىنىڭ 
بىــر- ئىش-ئىزلىرىنــى  ياخشــى  پۈتــۈن 
بىرلــەپ ھېكايــە قىلىــپ بــەردى. ســالىنىڭ 
ئاشــۇ ياخشــىلىقى پۈتــۈن يېــزا خەلقىنىــڭ 
ھاياتىنــى ئۆزگەرتكەنىــدى. بــۇ يەردىكــى 
ھەممــە نەرســىنىڭ گۈزەللىكىگــە پەقــەت ۋە 
ــەۋەپ  ــتە س ــڭ بىۋاس ــالى بوۋاينى ــال س پەقەت
بولغانلىغىنــى ئاڭلىــدى. داۋۇت ھاجىنىــڭ 
ئاچقۇزمىغــان  قاماشــتۇرۇپ،  كۆزىنــى 
چىغرىققــا مىقالنغان تاقا بولســا ســالى بوۋاي 
مىنگــەن ئاتنىــڭ چۈشــۈپ قالغــان تاقىســى 
ئىكــەن. يېــزا خەلقــى ھــەر قېتىــم قۇدۇقتىــن 
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خاتىرىلــەپ  بوۋاينــى  ســالى  ئالغانــدا  ســۇ 
ــى بىلــەن  ــۆز قول ــوۋاي ئ تــۇرۇش ئۈچــۈن، ب
ياســىغان بۇ چىغرىققــا مىخالپ قويغانىكەن. 
ــدا:»  ــادەم ئاخىرى ــەن ئ ــالق كەلگ ــاكار، دوغ پ
ئۈمىدىمىزنــى  يېزىدىكىلــەر  پۈتــۈن  بىــز 
يوقاتقانىــدۇق. ئــۇ بىزگــە ئۈمىــد بــەردى. 
ياشاشــنى  ،ئىنســاندەك  ســۆيگۈنى  بىزگــە 
ئۆگەتتــى. بىزگــە بــۇ دۇنيادىمــۇ ياخشــى 
ئىنســانالرنىڭ بارلىقىنى كۆرســەتتى، بىزگە 
ــلىدە  ــوۋاي ئەس ــالى ب ــى. س ــى تونۇتت ئالالھن
ــن بىزگــە ئەۋەتكــەن  ــالھ تەرىپىدى ــۇغ ئال ئۇل
خىزىــر ئىكەنتــۇق. ئــۇ ئۆزىنىــڭ نەردىــن 
كەلگەنلىكىنىمــۇ دىمەيــال كەتتــى.« دېــدى.

داۋۇت ھاجىنىــڭ شــۇ تاپتىكــى تۇيغۇســى 
خــۇددى چىغرىققــا مىخالنغــان تاقىــدەك ۋال-
مۇقــەددەس  كەتتــى.  چاقنــاپ  قىلىــپ  ۋۇل 
ئىككــى  ئــون  ۋە  ئۇنــى  مەككىــدە  مــاكان 
كــۆز  مەنزىــرە  كۆرگەنــدەك  پىدائىيىنــى 
دوغىــالق،  ھاجــى  داۋۇت  كەلــدى.  ئالدىغــا 
ــى  ــۇپ ھېلىق ــەن خوشلۇش ــادەم بىل ــاكار ئ پ
ئۆزىنىــڭ  ئــۇدۇل  بىلــەن  يولــالر  كەلگــەن 
قەدىنــاس مەھەللىســى قازانچــى دوقمۇشــىغا 
كېلىــپ قالغانىــدى. دوقمۇشــتا پاراڭلىشــىپ 
جايىــدا  يەنىــال  بىكارچىــالر  ئولتۇرغــان 
يېراقتىــن  ھاجىنــى  داۋۇت  تۇراتتــى. 
ــان« كەپقاپتىغــۇ  ــال، ھــوي داۋۇت »چاپ كۆرۈپ
دىيىشــتىيۇ ئاندىــن دەرھــال »چاپــان« دېگــەن 
ــى«  ــا »ھاج ــڭ ئورنىغ ــاس لەقەمنى ــۇ قەدىن ب
ئالماشــتۇردى.  نامنــى  مۇبــارەك  دېگــەن 
كەلدىڭىــز،  خــوش  »ھاجىــم  ھەممىســى 
ئامــان – ئېســەن قايتىــپ كەپســىز، يولــالردا 
ــارەك بولســۇن« دەپ  ــا تارمىغانســىز مۇب جاپ
ئارىســىدىن  ھەتتــا  كۆرۈشــتى  ســەمىمىي 
چاپىنىنىــڭ  ھاجىنىــڭ  داۋۇت  بىرســى 
ســۈركىگەنلەر،  يۈزىگــە  پەشــلىرىنى 
قوللىرىغــا ســۆيگەنلەرمۇ بولدى. ئارىســىدىن 
ــادەم  ۋىجىــك بىــرى :»نىيەتلىــرى خالىــس ئ
دۇرۇســت  نىيىتــى  بىلمەپتــۇق،  ئىكەنــال 
ــا  ــن تاالغ ــۆردۇق، ئۆيىدى ــۇ ك بولمىغانالرنىم
دەپ  يۈرىــدۇ«  چاتــاپ  دەرەخ  چىقالمــاي، 
بىلجىرلىــدى. داۋۇت ھاجىغــا بــۇ گەپلــەر 
بىلــەن  ئــۇالر  يەنــە  بولســىمۇ،  ياقمىغــان 
ــۇدۇل  ــال ئ ــەمىمىي خوشلۇشــۇپ، ئالدىراپ س
ئۆيىگــە قــاراپ ماڭــدى. چۈنكــى يــول بويــى، 
»مــەن كەتكەندىــن كىيىــن ئايالىم بىلــەن باالم 

ــدۇ؟ تۇرمۇشــتا قىينالغانمىــدۇ؟  نېمــە قىلغان
ئېلىــپ  قانــداق  ئىش-ئوقەتنــى  ئوغلــۇم 
ــدۇ؟« دەپ ئۇالرنىــڭ غېمىنــى قىلســا  بارغان
ئويــالپ  ســالىنى  تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە 
كەلگەنىــدى. داۋۇت ھاجىنــى كۆرۈپــال ئايالــى 
يىغــالپ  بۇقۇلــداپ  ئېســىلىپ  ھاجىمغــا 
خوشــاللىق  تەرەپتىــن  بىــر  بــۇ  كەتتــى. 
ــۆز  ــن ئ ــر تەرەپتى ــە بى ــا يەن ــى بولس يېغىس
دەرتلىرىنى تۆكىۋاتاتتى. چۈنكى داۋۇت ھاجى 
كەتكەندىــن كىيىــن ئۆينىــڭ ئىشــلىرى تــازا 
كۆڭۈلدىكىــدەك يۈرۈشــمىگەنىدى. ھۈنەرنــى 
چــاال ئۆگەنگــەن ئوغلــى ھىــچ ئىــش قىلمــاي 
ــار دەســمىنى يېتىــپ يــەپ، ھەتتــا بەزىــدە  ب
ئۆيگــە مــەس كىرىــپ، موماينــى كۆڭۈلنىــڭ 
ئىقتىســاد  قويمىغانىــدى.  ئارامىنــى 
قالغانىــدى.  قىينىلىــپ  جەھەتتىنمــۇ 
بۆھــران  جەھەتتــە  مەنىۋىــي  ۋە  ماددىــي 
ئىچىــدە قالغــان مۇشــۇنداق بىــر پەيتتــە، 
يولدىشــىنىڭ ئۆيگــە تۇيۇقســىز ئۈنىشــى 
ســالغانىدى. ھاياجانغــا  بەكمــۇ  موماينــى 
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تــاڭ قۇياشــىنىڭ جىلۋىســى مىڭالرچە توز 
قاناتلىرىنىــڭ جەۋالنىــدەك قازانچــى مەھەللــە 
ئاســمىنىغا بەھەيۋەت شــوال تاشالپ تۇراتتى. 
ســالى بوۋاينىڭ قوروســى ئۈســتىدە بىر پارچە 
ــالى  ــى. س ــەپ يۈرەتت ــۇدەك لەيل ــۇت ئاقق بۇل
بــوۋاي كۈزنىــڭ نــەم ھاۋاســى قاپلىغــان باغــدا، 
چاتاۋاتاتتــى.  شــاخلىرىنى  تېرەكلەرنىــڭ 
ــوخ  ــتەڭدە ش ــى ئۆس ــڭ تۈۋىدىك تېرەكلەرنى
 – بىــر  شــاخلىرى  چۇرۇقاليتتــى.  ســۇ 
بىرىگــە چىرمىشــىپ كەتكــەن تېرەكلەرنىــڭ 
نۇرىــدا  كــۈن  يوپۇرماقلىــرى  ســارغايغان 
گويــا  غىلىلــداپ،  كېپىنەكتــەك  ســېرىق 
ــدەك  ئاســماندىن ئالتــۇن تەڭگــە تۆكۈلىۋاتقان
كەلگىنىنــى  داۋۇتنىــڭ  بىلىنەتتــى. 
قولىدىكــى  كۆڭلىــدە،  ســالى  ئاڭلىغــان 
ئىشــلىرىنى تۈگىتىپــال  ئۇنىــڭ قېشــىغا 
ــى  ــدا، داۋۇت ھاج ــالپ تۇرغان چىقىشــنى ئوي
ســالىنىڭ  دەپــال  »ئەسســاالمۇئەلەيكۇم« 
قورۇســىغا كىرىــپ كەلــدى. ســالى داۋۇتنىــڭ 
ئۈنىنــى ئاڭلىــدى-دە، قولىدىكــى ئىشــنى 
تاشــالپ، ئۇنىــڭ ئالدىغــا قــاراپ ماڭــدى. 
ئىككىســى نەچچــە ئــون يىــل ئايرىلغــان 
قۇچاقلىشــىپ  قېرىنداشــالردەك ســەمىمىي 
كۆرۈشــتى. ئاشــۇ تىنىمســىز چاۋاك چىلىپ، 
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پىچىرلىشــىپ تۇرىدىغــان شــوخ يوپۇرماقــالر 
ئىــدى. ھەۋەســلەنمەكتە  بوۋايغــا  ئىككــى 

مۇبــارەك  ھاجىنىــڭ  داۋۇت  ســالى، 
مۇقــەددەس  بىرىــپ  مەككىگــە  زېمىــن 
ھاجــى  ئورۇنــداپ،  غەلبىلىــك  ۋەزىپىنــى 
تەبرىكلىــدى  كەلگەنلىكىنــى  بولــۇپ 
ئالەمچــە  بىزنــى  كەلدىــڭ،  »خــوش  ۋە 
كــۆپ  يولــالردا  قىلدىــڭ،  بەختىيــار 
ســورىدى. دەپ  تارتمىغانســەن«  جاپــا 

داۋۇت ھاجــى: »قانــداق بوالتتــى خوشــنام، 
ئەممــا  بولــدى.  تــەس  بىرئــاز  سەنســىز 
ــەن،  ــى بىل ــڭ ئىلتىپات ــۇغ ئالالھنى ــە ئۇل يەن
قىلىــپ  تــاۋاپ  بېرىــپ  ماكانغــا  مۇبــارەك 
ــم ۋە  ــا قىلدى ــۈن دۇئ ــېنىڭ ئۈچ ــدۇق. س كەل
ــم.  ــاچ كەلدى ــۇيىدىنمۇ ئالغ ــزەم س ــاڭا زەم س
لېكىنــزە ئالالھ ھاجىمىزنــى قوبۇل قىلدىمۇ، 
نامەلــۇم...« بىزگــە  بــۇ  قىلمىدىمــۇ؟ 
ســالى ســالماقلىق بىلەن: »ياق ھاجىم ئۇنداق 
قىلــدى.  قوبــۇل  ئىنشــائالالھ  دېمىســلە، 
تەڭــرى مىھرىبانــدۇر. تەڭــرى بىزلەرنىــڭ 
ئاالھىدىلىكىىمىزگــە، ئۆتكۈزگــەن گۇنــاھ ۋە 
ياخشــىلىقىمىزغا قــاراپ ئەمــەس، بەلكــى 
شــەپقەتلىكىگە  ۋە  ئۇلۇغلىقــى  ئۆزىنىــڭ 
قــاراپ گۇناھلىرىمىزنــى كەچۈرىــدۇ ۋە دۇئــا، 
ــدى. ــدۇ« دې ــۇل قىلى ــى قوب ئىبادەتلىرىمىزن

ــم.  ــى بىلدى ــەن ھەممىن ــى :»م داۋۇت ھاج
تاشــالپ كېتىــپ  قايتىشــتا، ســېنى  مــەن 
ســەن  كىلىــپ،  يېزىغــا  ھېلىقــى  قالغــان 
ــىگە،  ــىدا ...« دىيىش ــۇالق بېش ــىغان ب ياس
ســالى قاتتىقــراق يۆتۆلــۈپ، داۋۇت ھاجىنىــڭ 
تەڭرىنىــڭ  كەســتى-دە:»بۇ  ســۆزىنى 
ــم. پېشــانىمىزگە  ــش، ھاجى ئىلكىدىكــى ئى
ئۆيگــە  جــۈر  شــۇنداقكەن.  پۈتۈلگىنــى 
ئىچەيلــى  چــاي  پىيالىدىــن  بىــر  كىرىــپ 
ســۈيىگە  زەمــزەم  مۇبــارەك  بــۇ  ھەمــدە 
ئېغىــز تەكگــۈزەي« دەپ گەپنــى بۇرىــدى.

بىشــىدا  بــۇالق  ھاجــى  داۋۇت 
ئــون  ئىســتانبۇلدىكى  ئاڭلىغانلىرىنــى، 
كەبــە  ۋە  توغرىســىدا  پىدائىــي  ئىككــى 
ئەتراپىدا، ئاراپاتتا كۆرگەنلىرىدىن ھىچ ســۆز 
ــەنگەنىدى.  ــى چۇش ــۇ ھەممىن ــدى. ئ ئاچمى
مىھــرى- ئىنســانالردىن  ئالالھنىــڭ،  ئــۇ 
مۇھەببــەت ۋە ياخشــى ئىــش – ھەركەتلەرنــى 
قىلىشــقا، ئاۋۋال نېمىنى قىلىش زۆرۇر بولسا 
شــۇنى قىلىشــقا، ئىبادەتنــى توغــرا، خالــس 
نىيــەت بىلــەن قىلىشــقا ئۇندەيدىغانلىقىنــى 
ــە  ــالھ كىمگ ــۇ »ئال ــەنگەنىدى. بولۇپم چۈش
ئۇنــى  قىلســا،  ئىــرادە  ياخشــىلىقنى 
ــۇ  ــەن ب ــدۇ« دېگ ــىنىدىغان قىلى ــى چۈش دىنن
چۇڭقــۇر  تېخىمــۇ  قارىغانــدا  ھەدىســتكە 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى چوڭقــۇر 
يەتكەنىــدى. تونــۇپ  بىلــەن  مەناســى 

خاتىمە:
مەھەلىســىدىكى  قازانچــى  ئىلىنىــڭ 
ــڭ  ــان« نى ــەن داۋۇت »چاپ ــا« بىل ــالى »تاق س
ھېكايىســى مانــا مۇشــۇ يــەردە ئاخىرالشــتى. 
ســۇدەك  ئارقا-ئارقىدىــن  يىلــالر  ئارىدىــن 
بــۇ  داۋامىــدا  يىلــالر  كەتتــى.  ئېقىــپ 
ئالىمــالر، شــائىرالر،  مەھەلىدىــن نى-نــى 
داڭلىــق  ســازەندىلەر،   - ناخشــىچى 
قەھرىمانــالر،  باتــۇرالر،  مائارىپچىــالر، 
ــىپ  ــىلەر يېتىش ــك كىش ــىل پەزىلەتلى ئېس
چىقتــى ۋە چىقىۋاتىــدۇ. تارىختىكــى ۋەقــە 
ئەممــا  تەكرارلىنىۋاتىــدۇ،  ھادىســلەر  ۋە 
لېكىــن ســالى بىلــەن داۋۇتنىــڭ قوروســىدىن 
قــۇرۇپ  ئۆســتەڭ«  »شــاغىلىق  ئاقىدىغــان 
بېشــىدىكى  لەڭــزە  چۈنكــى  كەتكەنىــدى. 
مىڭلىغــان بــۇالق كۆزلىرىدىــن ئاققان ياشــالر 

تۇگىگەنىــدى. قــۇرۇپ 

2016 - يىلى 10 - ئاينىڭ 16 - كۈنى
گېرمانىيە
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 əبۇ يىل ئالمۇتادا ئۆتكۈزۈلگەن»ئانا تىل دېمەك-خەلقىمنى سۆيمەك فېستىۋالى«دا،»تۈركىي تىلالر دىۋانانىدىكى ماقال-تەمسىللىرىنىڭ *

مەنەۋى توپالرغا بۆلۈنۈشى« نامىلق ئىلمىي ماقالىس بىلەن ئاالھىدە مۇكاپاتقا ئېىشكەن. بۇ ماقالىدا ئوقۇغۇچىمىز بۇ پائالىيەتكە بولغان ئۆز كۆز 
قارىشىنى ۋە چۈشەنچىسىنى يەكۈنلەپ چىققان.

غۇنچىالر قەلىمىدىن

ئىلمىي ئىزدىنىش-كېلەچىكىمىزنىڭ پارالق يولى
غۇالمدۇنوۋ غۇالمجان )قازاقىستان(

 »تۈگمەن« ئۇيغۇر ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ 10 –سىنىپ  ئوقۇغۇچىسى

 ئۇلــۇغ ئالىــم ماخمــۇت قەشــقەرىينىڭ »دىۋانــۇ 
مىــڭ  كەلگەنلىكىگــە  دۇنياغــا  تــۈرك«  لۇغەتىــت 
ــە  ــا ھازىرغىچ ــۇ ت ــىمۇ، ئ ــت ئۆتس ــن ۋاقى ــا يېقى يىلغ
ئەســىرلەر  بەلكــى  يوقاتمــاي،  ئەھمىيىتىنــى  ئــۆز 
ئۆتكەنســېرى كۆمۈلــۈپ ياتقــان ئۇيــۇل ئالتــۇن كەبــى 
نامايــان  ســۈپىتىدە  خەزىنــە  تۈگىمــەس  ئۆزىنــى 
قىلماقتا.ئۇيغــۇر ئالىمــى ماھمــۇت قەشــقەرىي ياراتقــان 
»دىۋانــۇ لۇغەتىــت تۈرك«كــە ئوخشــاش ئىككىنچــى 
ئەمگەكنــى ئىلىم-پــەن دۇنياســىدا تېپىــش قىيىــن. 
مېنىڭمــۇ  شــاھ ئەســەرنى ئۈگىنىش،چۈشىنىشــكە 
قىزىقىشــىم قوزغىلىــپ قولغــا ئالدىــم، بــۇ تــەۋەررۈك 
تەرجىمــە  تىلالرغــا  نەچچــە  بىــر  كىتابنىــڭ 

قىلىنغانلىقىنــى ۋە 5 - ســىنىپتىن باشــالپ  دۇردانــە 
لۇغــەت ھەققىــدە ئــاز بولســىمۇ خــەۋەردار ئىدىــم. 
ــۆز ئىچىگــە  ــى  7500 ســۆزنى ئ ــن  مېن شــۇ ۋەجىدى
ئالغــان ئــۆز دەۋرىدىكــى ئــەڭ يىرىــك ئــۈچ توملــۇق 
لۇغەتنــى 15 يىــل ئىزدىنىــپ، ئىككــى يىــل ئىچىــدە 
ــاي  ــۈرك خەلقىگــە ب ــالپ، پۈتكــۈل ت ــۇق تامام ئۇتۇقل
مىــراس، ۋە ئەدەبىــي يالدامــا  بولــۇپ قالســۇن دەپ 
ســوۋغا قىلغــان  ئالىمنىــڭ ئەمگىكىنــى ئوقــۇپ،  
ــاز بولســىمۇ تەتقىقــات يۈرگۈزۈشــنى توغــرا تاپتىــم.  ئ
ئالىمنىــڭ  ئۇلــۇغ  بولۇۋاتقــان  ســەۋەپكار  بۇنىڭغــا 
ــلىنىپ  ــا بېغىش ــىگە 1010 يىللىقىغ ــن خاتىرىس يارقى
ئۇيۇشــتۇرۇلۇۋاتقان »ئانــا تىــل دېمەك-خەلقىمنــى 
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ســۆيمەك فېســتىۋالى«. فېســتىۋال نىزامنامىســى بويىچــە 
ــاۋزۇالر مېنــى بىردىنــال  ئىلمىــي اليىھەگــە ســۇنۇلغان م
ئۆزىگــە جەلــپ قىلــدى. بــۇ لۇغەتتــە ئالىمالرنىــڭ 
تەتقىــق قىلىشــىچە 300 گــە يېقىــن فولكلــور ئۈلگىلىرى 
بــار ئېكــەن. ماخمــۇت قەشــقەرىي ئــۆز ئەمگىكىــدە 
ــەم  ــى ھ ــەت بايلىق ــڭ لۇغ ــق خەلقلەرنى ــي تىللى تۈركى
بېرىشــنى  كۆرســىتىپ  ئۆزگىچىلىكىنــى  ئۇالرنىــڭ 
ســۈپىتىدە  مىســالالر  ئۇنىڭغــا  قىلىــپ،  مەقســەت 
تىلنىــڭ  ئەدەبىــي  ۋە  جانلىــق  دەۋىردىكــى  شــۇ 
ــق  ــز خەل ــق بى ــۇ ئارقىلى ــىتىدۇ. ب ــى كۆرس ئۈلگىلىرىن
ئەدەبىياتــى  يازمــا  ۋە  ئەدەبىياتــى  ئېغىــز  ياراتقــان 
بېيىتــالر،  ۋە  قوشــاقالر  ئالىــم  تونۇشــىمىز.  بىلــەن 
ــدا،  ــن پايدىالنغان ــرىي پارچىالرىدى ــېئىرىي ۋە نەس ش
ئەمگىكىنىــڭ  ئــۆز  تەرەپتىــن،  بىــر  ئۇالرنــى، 
ــى  ــا، ئىككىنچ ــاراپ تاللىس ــا ق ــى ۋە مەزمۇنىغ يۆنىلىش
ــك  ــڭ، كۆپچىلى ــڭ بەدىئىيلىكىنى ــن، ئۇالرنى تەرەپتى
ــم  ــدى، ئالى ــۆزدە تۇتقانى ــىنى ك ــىدا ئومۇملىشىش ئارىس
ئېيتقانــدا، »تۈركىــي خەلىقلىرىــڭ  بىلــەن  ســۆزى 
كۆرگــەن بىلگەنلىرىنــى ئىپادىلەيدىغــان شــېئىر ۋە 
قوشــاقلىرىنى، قايغۇلــۇق ۋە خوشــاللىق كۈنلىرىــدە 
ــىللىرىنى«  ــال ۋە تەمس ــق ماق ــۇر مەنالى ــان چوڭق ئېيتق
ــاراپ،  ــە ق ــڭ قابىلىيىتىمگ ــۇ ئۆزۈمنى ــان. مەنم توپلىغ
ــال-  ــان ماق ــم توپلىغ ــۇغ ئالى ــدە  ئۇل بىرىنچــى قەدەم
تەمســىللەر ئۈســتىدە يۈرگــۈزۈپ ئىلمىــي اليىھەمــدە 
قويماقچىمــەن:  ئوتتۇرىغــا  نۇقتىالرنــى  تۆۋەندىكــى 

1.1.ئىلمىي اليىھىنىڭ ئۆزگىچىلىكى

دىۋاندا  بېرىلگەن ماقال –تەمســىللەرنىڭ مەنىسىگە 
قــاراپ تۈرلەرگــە بۆلۈنىشــى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە بۈگۈنكى 
ــى  ــڭ ھازىرق ــۇ، ئۇالرنى ــرى بارم ــدە قوللىنىۋاتقانلى كۈن
زامانــدا تىلىمىــزدا ئىشلىتىلىشــى ھەققىدە ئىزدىنىشــىم.

1.2. ئىلمىي اليىھەنىڭ تەخمىنى

ــالر  ــڭ ئەجدات ــلىتىلگەن  بىزنى ــدا ئىش ــۇ دىۋان ئاش
ئىجــات قىلغــان خەلــق ماقال-تەمســىللىرىگە ئوخشــاش 
ماۋزۇالرغــا بۆلۈنەمــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ مەنــا جەھەتتىــن 

ــى. ئورتاقلىق
1.3.ئىلمىي اليىھەنىڭ مەقسىدى

مەقســەت: دىۋاندىكــى ماقــال- تەمســىللەرنى ئوقــۇپ 
ئۆگىنىپ، قانداق ماۋزۇالرغا بۆلۈشــكە،  بىرىكتۈرۈشــكە 
بولىدىغانلىقىنــى،  ھازىرقــى زامانــدا ئىشلىتىلىشــى 
ياكــى ئۆزگەرگــەن، يېقىــن ۋارىيانتــى بارلىقــى ۋە بەزى 
ماقالالرنىــڭ  ئاڭلىتىدىغــان مەنالىرىنــى اليىھەمنىــڭ 

ئاساســىي ئۇبېكتــى ســۈپىتىدە  قارىدىــم.

3. يەكۈنلەش 

 
ئاجايىــپ  ئۆزىنىــڭ  ئېيتســام،  خۇالســىلەپ     
مەدەنىيىتىنىــڭ  دۇنيــا  بىلــەن  كەشــپىياتلىرى 
ئوينىغــان  رول  زور  ناھايىتــى  تەرەققىياتىــدا 
 -  11 خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ئىجاتــكار  ئەمگەكچــان، 
ئالىمــى،  تىلشــۇناس  ئۇلــۇغ  ئۆتكــەن  ئەســىردە  
جامائــەت  مەشــھۇر  ۋە  مائارىپچىســى  مۇتەپەككــۈرى، 
ئەربابــى ماخمــۇت قەشــقەرىي ياراتقــان بــۇ تۆھپــە، 
تۈركىــي خەلىقلىرىنىــڭ  تىللىرىدىــن ماتېريــال توپــالپ 
تىلــالردا  تۈركىــي  ئەســەر،  شــاھانە  بــۇ  چىققــان 
ــەر ئۈچــۈن تېپىلمــاس  سۆزلىشــىدىغان بارلىــق مىللەتل
بايلىــق ئىكەنلىكىگــە، ئەدىپىنــڭ مىراســىنى بىــراز 
يەتتىــم.   ئارقىلىــق چۈشــىنىپ  ئۆگىنىــش  بولســىمۇ 
پۈتمــەس- ۋە  يادىكارلىــق  »ئەبەدىــي  ئالىمنىــڭ  
ئۇلــۇغ  دەپ،  قالســۇن  بولــۇپ  بايلىــق  تۈگىمــەس 
تەڭرىگــە ســىغىنىپ، مەزكــۇر كىتاپنــى تــۈزۈپ چىقتىــم 
ۋە ئۇنىڭغــا »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى دەپ ئــات قويدۇم 
ۋە ئــۇ ئەســەرنى ئــەرەپ تىلىــدا ياراتقانلىقــى، ئۇنىــڭ 
تــۈرك تىلىنــى بىلمەســلىكىدە ئەمــەس، ئەكســىچە شــۇ 
دەۋردە ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان ئــەرەپ تىلىــدا، ئۇيغــۇر 
بەيگىگــە  موللىقىنــى،  گۈزەللىكىنــى،  تىلىمىزنىــڭ 
ــچ  ــن  ھې ــەك، باشــقا تىلالردى چۈشــكەن ئىككــى ئاتت
قېلىشــمايدىغانلىقىنى دەللىلــەش ئۈچــۈن يازغانلىقىــدا 
ئىــدى.  بــۇ ئىلمىــي اليىھە بىلــەن »ئانا تىل دېمەك –
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بۇ قېتىمقى »ئانا تىل دېمەك-خەلقىمنى سۆيمەك فېستىۋالى« دا مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئوماق شائىرىمىز.

خەلقىمنــى ســۆيمەك« فېســتىۋالىغا قاتنىشــىپ ئاتاقلىــق 
ئالىمــالر ئېمېلجــان ھوشــۇرۇۋ ئــاكا، ماھىنــۇر نىزامــوۋا 
ھەدىلــەر ئالدىــدا، ئۇالرنىــڭ پىكىــر- مەســلىھەتلىرىنى 
ــەك خۇرســەن بولدۇم.ئىلمىــي اليىھەمنــى  ــا ب ئالغىنىمغ
باھــاالپ »ئــەڭ ئۈلگىلىــك   ئىلمىــي خىزمــەت« نامىغــا 
مۇناســىپ كــۆرۈپ تەغدىرلىگىنىدىــن مەمنــۇن بولــۇپ،  
غــۇرۇرۇم كۆتىرىلىــپ، كۆتىرەڭگــۈ  روھتــا   مىللىــي 
ــە   ــم. كېلەچەكت ــەن قايتتى ــەر بىل يېڭــى كۈچ-قۇۋۋەتل
مەنىۋىــي يېڭىلىنىــش، ئاڭ ســەۋىيەمىزنى يېڭىالشــتىن 
يولــى  پــارالق   كېلەچىكىمىزنىــڭ  باشلىســاق، 
ئىكەنلىكىنــى  چۈشــەندىم. موشــۇنداق فېســتىۋالنى 
ئۇنىــڭ  ۋە  قىزىغــا  ئــارۇپ  قەلبىنــۇر  ئۇيۇشــتۇرغان 

گۇررۇپپىســىغا ئالقىشــىم چەكســىز.
يىلــى  ھــەر   پائالىيەتلەرنىــڭ  موشــۇنداق   
ئۇيغــۇر  بىزگــە  تىلەكداشــمەن.  ئۆتكۈزۈلۈشــىگە 
ــورۇق كۆرســىتىپ،  ــان، يولي ــن دەرس بېرىۋاتق تىلىدى
ئىلىم-بىلىمنىــڭ ئەۋزەللىكىنــى ئايانمــاي ئۆگىتىۋاتقان 
چەكســىز  ئىمىنوۋاغــا    خەيرىنســاخان  ئۇســتازىم 

ئېيتىمــەن. رەھمــەت 

مەن بوۋامنىڭ پەخرى
)مۇئەللىپنىڭ بۇ پائالىيەتكە بېغىشالپ يازغان شېئىرى(

نەسلى ئۇيغۇر ئالىمى،
تۈركىي تىلالر ماھىرى.

ئېسىل سۆزلۈك كېلىدۇ،
ماخمۇت ئوپال شۇڭقارى.

قەشقەرىيچە تىل ئۆگەن،
قېرىنداشنى تاپىسەن.

تېنىمەيدۇ تىل بىلگەن،
جاھان كېزىپ ژۈرىسەن.

تۈركىي تىلالر لۇغىتى،
ئەجدادىمنىڭ تارىخى.

شۇ تىلنى ساقالپ يۈرگەن،
مەن بوۋامنىڭ پەخرى.

شېئىرالر
ئاككۇزائېۋ تايمېر )قازاقسىتان(

چۇلۇقاي يېزىسى »جامالىدىن بۇساقوۋ« نامىدىكى 
ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ 2- »ئە« سىنىپ ئوقۇغۇچىسى

جامالىدىن بوۋامغا
نامىڭىزدا قۇرۇلدى مەكتىپىمىز،

سىزنى كۆرمىدۇق، لېكىن ئۆچمەيدۇ نامىڭىز.
بىلىم ئېلىپ مەن، ئوخشاپ سىزگە بوۋا،

ئەسەرلەر يېزىش ئارمىنىم مېنىڭ!
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* »غۇنچە« ژۇرنىلى 2013 - يىلى 3 - سان

ئابدۇلال دەپ ئېېيتقاندا،
مەغرۇرلىىنپ كېتىمەن.
چۈنكى ئاشۇ مەكتەپتە،
بىلىم ئېلىپ كېلمەن.

مەكتىپىم سەن غۇرۇرۇم،
ئۆچمەي قالغان ئىزىم سەن.

بارچىغا ئايان بولغان،
ئۇيغۇر مەكتەپ بىرى سەن.

ئاددىي ئەمەس — گىمنازىيا،
مەغرۇرلىنىپ ئوقۇيمەن.
ئاشۇ ئۇلۇغ مەكتەپتە،
ئانا تىلدا سۆزلەيمەن.

ماختىنىشىم، غۇرۇرۇم،
ئۆزۈڭسەن، ئانا مەكتەپ.

گۈللەپ، ياشناپ ئۆرلىگىن،
كېلەچەك پارالق مەكتەپ.

مەكتىپىم
دىلنۇر تالغاتوۋا )قازاقسىتان(

»ئا. روزى باقىيېۋ« نامىدىكى 153- مەكتەپ گىمنازىيا 9-سىنىپ ئوقۇغۇچىسى

جازا
نىشاناۋا رۇخشانا )ئۆزبېكىستان(

»ئەركىن ۋاخىدوۋ« نامىدىكى ئىختىساسلىقالر 
مەكتىپى 7 - سىنىپ ئوقۇغۇچىسى

ماڭە، چەتتە تۇر دېدى،
دەرس ۋاقتى ماڭا ئۇستاز.

ئەيىبىم نېمە تاپالماي،
ئويلىنىپ قالدىمغۇ بىراز. 

ئاچچىقىم كېلىدۇ ئەجەب،
يېنىمدا بولمىسا ھىچكىم.

قارايمەن قايتا-قايتا،
ساۋاقداشالر يەنە جىم.

ئەپسۇس، جازا ئېنىققۇ،
قىلغان ئېدىمغۇ ساۋاپ!
سىنىقىدا دۇستۇم ئۈچۈن

ئېيتىپ بەرگەنتىم جاۋاب!

ئۆزبېكچىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان

مەكتەپ
دوستالر بىلەن تونۇشتۇرغان،

مېنى موشۇ مەكتىپىم.
بارالماي قالغان  كۈنلەردە،

ئېچىندۇرغان مەكتىپىم.

قىش
قىش ئېيى كەلدى،

يەر جاھاننى ئۇخلىتىپ.
ئاق قارغا ئورىدى،

ھەممە يەرنى ئۇخلۇتۇپ.
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بىلىم
ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن ) ئەنگىلىيە(

بىلىم ھاياتنىڭ شانىدۇر،
بىلىم بەختنىڭ كانىدۇر،
بىلىم باشالر بىزنى ئالغا،
بىلىمسىز ۋەتىنىم خاردۇر! 

بىز  ئوقۇپ بىلىم ئالىمىز، 
ئىلىم-مەرىپەت غايىمىز،
كېلەچەك بولىدۇ پارالق،

بىز ۋەتەن ئوغۇل-قىزىمىز! 

بوۋام لۇتپۇلال بىزگە دېگەن:
»ياشلىق ئۇ، تىرىش-تىرماش ئۆگەن.«

بىلىم دېڭىزىدا شۇڭقارمىز،
ۋەتەن ئۈچۈن ۋىسال ئىزدىگەن! 

ياشنايدۇ ئۇيغۇر بىلىم بىلەن، 
ئالمىشىپ كۈلكە يىغا بىلەن، 

نادانلىق تۈگەر بىزدىن ئەبەد، 
قۇرالالنساق ئىلىم-پەن بىلەن.  

بىلىم ئادەم زىننىتىدۇر، 
ئۇ بەخىتنىڭ قىممىتىدۇر.

بىلىم بىلەن كۆكلەيدۇ ئەل،
بىلىمى بار بىلەك كۈچىدۇر! 

بىز ئوقۇيمىز، ھېرىپ-تالمايمىز، 
ئەجداد يولىدىن ھىچ يانمايمىز ! 

مىللەت شەنىگە تۆھپە قوشۇپ،
يۇلتۇز بولۇپ ئەلگە چاقنايمىز.

ئېسىۋالدىم ئۆيۈمگە، كۈندە كۆرەي دەپ،
سىرلىرى كۆپ، بىلەلمىگەن دۇنيانى.

ئىزدەيمەن دېڭىزدىن، ئارالدىن ئۆتۈپ،
ئاۋارە تاپالماي خىلۋەت ماكاننى…

 نىمجانال كۆرۈندۈڭ خەرىتەمدە سەن،
پايانسىز قۇم بولۇپ، گىياھسىز قاقاس.

چاڭقىغان ئەزىم تارىم، تولغىنىپ ھالسىز…
ئۇيقۇدا تەكتى-ماكان شەپىسىز تىمتاس.

ئۇنۇتقان دۇنيا

  2018- يىلى 1 -سېنتەبىر، لوندون

پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىگە ئاتاپ!

ئىككى شېئىر
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ئەسىرلەر ئۇخالپمۇ قانمىغان چېغى،
سېھىرلىك ئۇيقۇسىدىن تۇرمىغان چېغى.

شۇ سەۋەب ئۇنۇتقان دۇنيا ئۆزىمۇ،
رەڭلىرى زاماننىڭ چۈشمىگەن چېغى…

قىستايمەن گاھىدا ئۆزۈمنى زارىقىپ،
سىزسام باشقىچە قىلىپ دۇنيانى.

قالدىممۇ ئەقلىمدىن مەن ئادىشىپ،
كۆرمەيال كېتەيمۇ مۇشۇ ئالەمنى …

بولماپتۇ قىلغىنىم ئېسىپ ئۆيۈمگە،
سېلىشتۇرۇپ مېنى تۇغقان تۇپراقنى.

ئوخچىدى يۈرەكتىن زەرداب كۆزۈمگە،
ياشايمۇ يوشۇرۇپ كۆيگەن پىراقنى…

تەڭ ئەمەس ھېچ بىر يەر ئانا تۇپراققا!
ھېچكىم ھەم بواللماس ئوخشاپ ئانامغا!

كۆرىمەن سېنى ھەر ۋاق ئەقىل كۆزۈمدە.
ئوغلۇڭمەن تونۇتاي سېنى دۇنياغا!

غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن!
)مەرسىيە(

غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن،
بەلكىم ۋىسالغا ئەمدى يېتىپسەن … 

بەلكىم مۇھەببەت كۆيدۈرمەس سېنى، 
جەننەت پەرىسىگە جۆر بولۇپسەن!

 
غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن،

قەدىردان شائىر، بىزدىن يۈتۈپسەن. 
ئەلۋىدا دېيەلمىدۇق بىز ساڭا، 
جۇدا ئوتىغا بىزنى سېلىپسەن.

غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن،
شېئىرىڭنى ئەبەد يادىكار ئېتىپسەن، 

مەشرەپتەك ھەقنىڭ كۈيچىسى بولۇپ، 
ئۆلمەس روھالرغا روھالر قېتىپسەن!

 غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن،
ئاخىرقى قۇرنى قاندا يېزىپسەن، 

مۇھەببەت – نەپىرەت ئالىمدە كۆيۈپ، 
مىسكىن دىلغا مۇسىبەت سېلىپسەن !

غوجىمۇھەممەد، سەنمۇ كېتىپسەن،
ئاخىر جەننەتتە ئەركىن بولۇپسەن، 

شئېرىڭ مەشئەل بوپ يانار چوغدەك، 
ئەلكۈن قەلبىدىن ئورۇن ئېلىپسەن!

نەسىرلەر*
ئەخەت ئىمىن

* »ئۇيغۇر بالىالر ئەدەبىياتىدىن نەمۇنىلەر« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

2018 -يىلى 12 - ئىيۇل، لوندون

2000 - يىلى 10 - ئاي، مىيۇنخېن

مەكتەپ پەلەمپىيىدە
ھېلىمــۇ ئېســىمدە، بىــر چاغــالردا − يېڭىدىــن 
ــڭ  ــدا، بىناالرنى ــان چاغلىرىم ــاڭالپ مېڭىۋاتق تايت

پەلەمپىيىدىــن ئانــام مېنــى قولۇمدىــن يېتىــالپ 
ــى. چىقىراتت

مانــا ئەمــدى مەكتــەپ بىناســىنىڭ پەلەمپىيىدىن 
ئــۆزۈم چىقىــپ كېتىۋاتىمەن.
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ئانامنىــڭ  مــەن  بۈگــۈن  ســېنتەبىر،  بۈگــۈن 
قوينىغــا  مەكتــەپ  چىقىــپ  ئــۆزۈم  قوينىدىــن 

كىردىــم.

مــاڭا  ئــۇ  ئۇســتازىم،  تۇنجــى  مېنىــڭ  ئانــام 
ئاتــام  ئۆگەتتــى،  سۆزلەشــنى  تىلىــدا  ئىنســان 
ــن  ــاڭا چى ــۇ م ــم، ئ ــى تەربىيچى ــڭ تۈنج — مېنى
ئاتام-ئانــام  ئۆگەتتــى.  كۈزىتىشــنى  ھاياتنــى 
— يارىلىشــىمدىال مــاڭا نېســىپ ئىتىلگــەن بــۇ 
غەيرىتــى  ئــۆز  مــاڭا  يېتەكچىلىرىــم  كۆيۈمچــان 
بىلــەن  ئۈمىــدى  ئــۆز  تىرىشــچانلىقنى،  بىلــەن 

ســىڭدۈردى. ئۈمىدۋارلىقنــى 

مــەن خەلقىمگــە بولغــان ئوتلۇق مېھىــر، بىلىمگە 
بولغــان تىرىشــچانلىق، كەلگۈســىگە بولغــان زور 

ئۈمىــد بىلــەن مەكتــەپ قۇچىقىغــا كەلدىــم.

ئانــام مــاڭا: »مەكتــەپ ئىنســانالر جۇغلىغــان 
ئىلىم-پەننىــڭ تۆپلىكــى. ســەن ئۇنىڭغــا باشــقىالر 
ياســاپ قويغــان پەلەمپەيدىن ئۆرلەيســەن، مەســىلە 

پەقــەت كۆڭــۈل قويۇشــتىال« دېگــەن.

ئەمــدى  مــەن  ئوخشــايدۇ.  راســت، شــۇنداق 
قويغىلىۋاتىمــەن.  قــەدەم  پەلەمپەيگــە  بىرىنچــى 
ئىككىنچــى،  بەلكىــم  بۈگــۈن  ئالدىمدىكىلــەر 
قويۇۋاتســا  قــەدەم  پەلەمپەيلەرگــە  ئۈچۈنچــى… 
كېــرەك. مــەن پەلەمپەيگــە كۆتۈرۈلىۋىتىــپ ئاتامنىڭ 
بۈگــۈن ئەتىگــەن مــاڭا قىلغــان مۇنــۇ ســۆزىنى 
ئەســلەپ قالدىــم: » بــاالم، ئەقىــل پەلەمپىيــى 
بولغــان.  ھاســىل  ئەمگىكىدىــن  باشــقىالرنىڭ 
ئىبــارەت  مەكتەپتىــن  كۆتۈرۈلــۈپ  ئۇنىڭدىــن 
ئىلم-پــەن تۆپىلىكىگــە چىققىنىڭــدا ئىــش تېخــى 
تۈگىگــەن  ھېســابالنمايدۇ. بىلىــم چوققىســى تىــك 
باشــقىالر  ئۇنىڭــدا  بىلگىنكــى،  خەتەرلىــك.  ۋە 

ياســاپ قويغــان پەلەمپــەي بولمايــدۇ.«

مــەن بــۇ گەپنــى تــازا چۈشــىنىپ كېتەلمىدىــم. 
چوققىســىغا  ئېگىــز  بىلىمنىــڭ  ئىشــقىلىپ، 
ــەي  ــدەك پەلەمپ ــىغا چىققان ــڭ چوققىس قىزىلتاغىنى
بىلــەن چىققىلــى بولمايدىغــان ئوخشــايدۇ. لېكىــن 
مەكتــەپ تۆپىلىكىگــە ئانــام ئېيىتقانــدەك، تــازا 
كۆڭــۈل قويــۇپ تىرىشــىپ ئۆرلىســەم، باشــقىالر 
ياســاپ قويغــان پەلەمپەيدىــن چىققانــدا ئۇنــى 

كۆزلىســەم،  چىقىشــىنى  چۈشــىنىپ  كۆزىتىــپ. 
مەندىنمــۇ ئاجايىــپ بىــر ئەقىــل پارلىماســمۇ!؟

ئەگــەر بىــرى مېنــى قولۇمدىــن تارتىــپ چوقىغــا 
يېقىنالتســا، مــەن ئۇنــى يەلكەمگــە دەسســتىپ 
تېخىمــۇ ئېگىزگــە چىقارســام، ئــو مــاڭا قولىنــى 

ــەن… ــا، م ئۇزاتس

تــۈز  ســەن  چوققىســى،  ئىلىم-پــەن  ئېــخ، 
يــول بولمىســىمۇ، پەلەمپــەي بولمىســىمۇ، ئىنســان 
ــان  ــدۇ، ســاڭا چىقىدىغ ــول ئاچاالي ــاراپ ي ســاڭا ق

پەلەمپــەي ياســىيااليدۇ.

پەلەمپــەي  مۇشــۇنداق  مەنمــۇ  شــۇ:  ئارزۇيــۇم 
بولىمــەن.

مەن تامچە بولسام ...
مەن تامچە بولسام، ئېگىز قياالرنىڭ ئۈستىدىكى 
يېشــىل مۇخالردىــن ســائەتنىڭ چىكىلدىشــىدەك 
رېىــم بىلــەن تامچىســام، يانباغىردىكــى كىچىكتــاش 
— ئاكامنىــڭ ســەندىلىدەك تــاش يۇيۇلســا، مــەن 
يەنــە تامچىۋەرســەم، ئــۇ مېنىــڭ غەيرىتىمدىــن 
كۆزلىرىنــى  يۇمــۇق  مەڭگۈلــۈك  بولــۇپ  ھەيــران 
ئاچســا — دېمەكچىمەنكــى، ئۇنىڭــدا كۆزلىرىمدەك 
ــە  ــەن يەن ــا، م ــدا بولس ــۈكچىلەر پەي ــك تۆش كىچى
تامچىۋەرســەم، ئۇنىــڭ كۆزلىــرى يوغىناپ-يوغىنــاپ 
ئېغىــزدەك بولســا، چۆچەكتــەك بولســا، مــەن يەنــە 

تامچىســام، چۆچــەك ســۇغا لىــق تولســا…

قىالتتىــم،  نېمــە  مــەن  چاغــدا  بــۇ  ئايھــاي، 
؟ ر مســىلە بىلە

ئــۇ چاغــدا مــەن ئۇچــۇرۇم بولمىغــان قــۇش 
چاقىراتتىــم: بالىلىرىنــى 

    − كېلىــڭالر، ئۇچالمايدىغــان بــاال قۇشــالر، 
بىلــەن  مــەن  ئىچىــڭالر،  ســۇ  چۆچىكىمدىــن 
ماغــدۇر  تېنىڭالرغــا  قېنىــپ،  ئۇسســۇزلۇقىڭالر 
كىرىــپ، كېيىــن ئاســماندا ئۇچســاڭالر، مەنمــۇ 
ســىلەرگە ئوخشــاش خــۇش بولىمــەن، چۈنكــى 
ــۇ  ــان جىســمىڭالرغا مەنم ــەرۋاز قىلىۋاتق ئاســماندا پ

تامچــە بولــۇپ قوشــۇلغان.
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مېھىر-مۇھەببەت

)ھېكايە(

غوجىمۇھەممەت مۇھەممەت

ئــەي  نەدىســەن  مىھىر-مۇھەببــەت،  نەدىســەن   
مىھىر-مۇھەببــەت! 

    پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ قانداشــلىقىنى ئويلىســام 
»ئىنســان«دىن يىرگىنىــپ كېتىمــەن، ئىپتىدائىــي 
تــاش  قىلىمــەن.  ھــەۋەس  ئۆملۈككــە  زاماندىكــى 
ســايدا چەكســىز غىرىپلىــق ۋە تەنھالىــق ئىلكىــدە 
بىــرەر مىھرىبــان قــول ســىيالپ قويســا  ياتماقتــا. 
ۋارقىــراپ يېرىالتتــى. ئــۇالر بىلمەيــدۇ، مەنزىلگــە 
پەقــەت چىــن مۇھەببەتــال يەتكۈزىدۇ، »مۇھەببەتســىز 
قىلغــان ئىبــادەت، ئىلتىجــاالر تەڭرىگــە يەتمەيــدۇ«.  
مۇھەببەتســىز ئىككــى ئــادەم گويــا ئىككــى دۇنيانىــڭ 
بىــر.  پەقــەت  دۇنيــا  پانىيــدا  لىكىــن  ئادىمــى. 
بىزدىكــى دۇنيــا ئەنــە شــۇنداق مىــڭالپ، مىليونــالپ 

پارچىالنماقتــا...
ــدە  ــم، ئادەمســىز چۆل ــى ســەپەردە ئىدى ــر كۈن     بى
ــى  ــان چوكىن ــر ئۇياتچــان دىھق ــان بى ــاال كۆتۈرۈۋالغ ب

ماشــىنىنى توســتى.
ــن؟− ــل قاياقكى ــڭ، مەنزى ــى تۆلىۋىتى     − كىران

دىــدى شــوپۇر ئۇنىڭغــا.
    − قۇمباغقــا، مانــا،− ئــۇ، گۈللــۈك تامبىلىنىــڭ 
التىغــا  كەتكــەن  كىرلىشــىپ  يانچۇقىدىــن  ئىــچ 

ئورالغــان پۇلنــى ئېلىــپ ئۇزاتتــى.
    − ئــۇ يەرگــە ســەككىز كــوي، يەنــە بىــر كــوي 

ــا  ــۇپ ئۇنىڭغ ــاناپ بول ــى س ــوپۇر پۇلن ــڭ،− ش بىرى
ــەردى. ــۇرۇپ ب قايت

    − خــۇدا رەھمــەت قىلســۇن ئــۇكام، يېنىمــدا 
بــارى، يوقــى مۇشــۇكەن...

    − خويمــا تويــدۇم بــۇ دىھقــان قەلەندەرلەردىــن،  
بــۇ گىپىڭنــى پارتىيىگــە دە، مــەن دىھقانالرنىــڭ 

ــاڭ، چۈشــۈپ كــەت. ــەس. م ھامىيىســى ئەم
    ئۇ چۈشۈپ كەتتى، ماشىنا مېڭىپ كەتتى.

بىرنىمىكــەن،−  ئىنساپســىز  ئەجەپمــۇ   −     
ــا  ــاقاللىق كىشى،-چىقىرىۋالس ــى س ــدى يېنىمدىك دى

بولمامــدۇ، بىــر كوينىــڭ ئىشــىغۇ شــۇ.
    − نېمىســىنى دەيســىز،− دىــدى يەنــە بىــر 
ــەت  ــە ئىنســاپ، مىھىر-مۇھەبب ــز خەقت كىشــى،− بى

ــى. ــۈپ كەتت كۆتۈرۈل
    غۇلغۇال باشالندى:

    − باغــرى تاشــلىقىمىز ھامــان بىزنــى ھــاالك 
قىلىــدۇ...

    − ئۆز ئارا ياتلىشىپ كەتتۇق...
    − ئــۆز قېرىندىشــىمىزغا بىــر كويلۇقمــۇ مېھرىمىــز 

قالمىدى...
    مەنمۇ سۆز قاتتىم:

ئىناق-ئىتتىپاقلىقنىــڭ  مېھىر-مۇھەببــەت   −    
ئاساســى ئىــدى، ئۆز-ئــارا كۆيۈنۈش، قولــالش بىلەن 

»شىنجاڭ مەدەنىيىتى« ژۇرنىلى 2002 - يىل 3 _ سانىدىن ئېلىندى
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ئورتــاق كۈچكــە ئىگــە بوالتتــۇق. ئورتــاق كۈچتىــن 
ــوالت  ــەس پ ــۇ ئۈزۈلم ــداق كۈلپەتم ــە، ھەرقان ئاداققىچ
ــۇس...بىز  ــى. ئەپس ــاد تۇغۇالتت ــي ئېتىق ــان كەبى ئارق
ھەممىمىــز يىگانــە. دوســت يارەنلــەر ئــارا، تــوي-
تۆكــۈن، ئۆلــۈم يېتىملــەر ئــارا يىگانــە. ھەممىمىــز بىــر 
ماكانــدا، بىرخىــل مۇھىتتــا ياشــايمىز. لېكىــن تەنھــا. 
ئــۆز نەپســىمىز بىزنــى يىگانىلىــق دااللىرىغــا ھەيــدەپ 
يىگانىلىــق  قىلىۋەتكــەن.  سەرسان-ســەرگەردان 
ئىشــەنچىمىزنى  ســۇندۇرۇپ،  جاســارىتىمىزنى 

ــۇ  ــى ب ــال بىزن ــەت مېھىر-مۇھەببەت ــە.  پەق ئۆلتۈرمەكت
قورقۇنچلــۇق يىگانىلىقتىــن خاالس قىالتتــى. ھەممىمىز 
شــوپۇرنى بىــر كويغــا چىدىمىــدى دەپ ئەيىپلــەپ 
ــر  ــان بى ــە، كــەم قالغ ــى قايســىمىز: »م ــۇق. قىن كەتت
كوينــى مــەن بېرىۋېتــەي« دىيەلىــدۇق؟ دېمىدىــدۇق. 

ــۇ... ــا مەنم ــە، ھەتت ــز يىگان ــى بى چۈنك
    ھەممىمىــز جىمجىــت ۋە يىگانــە ھالــدا ئىزتىراپلىــق 
ئويالرغــا پاتتــۇق. ســەپىرىمىزگە خەيىرلىــك بولغايمــۇ؟!

ئەسلەتمە كارتىسى
)ھېكايە(

ۋەرلىن )فرانسىيە(

قۇرلىرىغــا  ئاســتىنقى  ئــەڭ  كارتىنىــڭ   
بىــردە  ئــون  »ســائەت  يېزىلغانىــدى:  مۇنــداق 
قالســا،ئەتىال  بولــۇپ  رازى  ئىپادەمدىــن  لــوس 
ــەن ۋە  ــۆيۈپ قويىم ــم س ــە قېتى ــى يەتت ــپ ئۇن بېرى
تىزلىنىــپ تــۇرۇپ تــوي تەكلىپىنــى قويىمــەن.«

ئاجرىشىشــىمدىكى  بىلــەن  لــوس    
ســەۋەب تولىمــۇ ئاددىــي ئىــدى. مــەن ئىنتايىــن 
ــمىنى،  ــىنىڭ ئىس ــڭ بوۋىس ــم ئۇنى ــاق، دائى ئۇنۇتق
ئاشىق-مەشــۇقالر  كېلىدىغــان  بىــر  يىلــدا 
بايرىمىنــى، ئۇنــى كۇنــدە كــەم دېگەندىمــۇ يەتتــە 
قالىمــەن.  ئۇنتــۇپ  قويۇشــنى  ســۆيۈپ  قېتىــم 
بولغــاي،  چىدىيالمىــدى  غــورۇرى  ئۇنىــڭ 
قىلــدى. دەرھــال  تەلــەپ  ئاجرىشــىپ كېتىشــنى 
بــار-دە. غــورۇرۇم  مېنىڭمــۇ  قوشــۇلدۇم،چۈنكى 

ئۈســتەل  كەتتــى.  ئۆتــۈپ  يىــل  بىــر    
ئۈســتىدىكى ھېلىقــى قەغەزگــە قارىدىــم. ئۇنىڭــدا، 
»ئەگــەر 1995 -يىلــى 14 - فىېۋرالغىچــە )بــۇ 
قىلغىنىمىزغــا  تــوي  يىــل،  ئــۈچ  تونۇشــقىنىمىزغا 
ــان  ــل بولغ ــر يى ــل، ئاجراشــقىنىمىزغا بى ئىككــى يى
ــوس باشــقا بىرســىنى تېپىۋالمىســا  ــرە كــۈن( ل خاتى
ھــەم بــۇ ئۆيگــە قايتىپ كەلمىســە ئۇنىڭغــا قايتا توي 
قىلىــش تەكلىپىنــى قويىمــەن« دەپ يېزىلغانىــدى.

بۈگــۈن 13 -فېــۋرال، كــەچ ســائەت توققــۇز.   

ئۇنىــڭ كۈلبەمگــە قايتىــپ كېلىــش ئېھتىماللىقــى 
ئاساســەن يوققــا چىققاچقــا ھەرىكەتكــە ئۆتتــۈم.

− ئانــەت كاپەتــرو لــوس خانىــم، مــەن   
ــۈچ  ــقىنىمىزنىڭ ئ ــە تونۇش ــپ. ئەت ــىۋا لى رول فرانس
دوســتلىقىمىزنى  مــەن  كۈنــى.  خاتىــرە  يىللىــق 
ئىنتايىــن قەدىرلەيمــەن. ئەتــە چۈشــتىن بــۇرۇن 
قىالالرســىزمۇ؟ تەشــرىپ  قــەدەم  كۈلبەمگــە 

      − تەكلىپىڭىزدىــن تولىمــۇ خۇشــالمەن، 
ئەتــە چۈشــكەبىر دوســتۇمنىڭكىگە بارماقچــى ئىدىــم. 
چۈشــتىن بــۇرۇن ســائەت ســەككىزدە ئۆيىڭىزگــە 
بېرىــپ، ئــون بىرگىچــە ئولتــۇرۇپ كېتىمــەن...
ئۈزۈلــدى.  تېلېفــۇن    
ۋاقىتلىرىمىــزدا  مۈھەببەتلىشــىۋاتقان  قىزغىــن 
ــى  ــن خەتلىرىن ــن، قېلى ــان قېلى ــاڭا يازغ ــڭ م ئۇنى
ئېلىــپ چىقىــپ، بىــر ئەســلەتمە كارتىســى تــۈزدۈم. 
ئۇنىڭغــا ئەتــە ســائەت ئالتىدىــن ئــون بىرگىچــە 
قىلىشــقا تەگىشــلىك ئىشــالرنى تەپســىلىي يازدىــم.

پــاكارراق،  مەندىــن  ئىگىزلىكــى  ئۆيــدە       
ئىــدى. بــار  ئىشــكاپ  بىــر  ئىگىــزرەك  لوســتىن 
ــك  ــۇ قىممەتلى ــە ب ــز يېرىگ ــەڭ ئىگى ــكاپنىڭ ئ ئىش
تېخىمــۇ  ئورۇنالشــتۇردۇم.پالنىمنىڭ  قەغەزنــى 
ئىشــكاپ  ئۈچــۈن  بولىشــى  ئەتراپلىــق 
قويــدۇم. ئېســىپمۇ  ئەينــەك  بىــر  يەنىغــا 

تەييارلىغۇچى: رەنا ياشار )نورۋېگىيە(
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مېھرىنىسا ئىسمايىل تەرجىمىسى)گېرمانىيە(

     ئەتىســى ئەتىگەن ســائەت ئالتىدە قوڭغۇراقلىق 
ســائەت مېنــى دەل ۋاقتىــدا ئويغاتتــى. ئورنۇمدىــن 
ــم:  ــا باردى ــكاپ ئالدىغ ــۇردۇم-دە، ئىش ــەكرەپ ت س
»ســائەت ئالتىدىــن يەتتىگىچــە شەخســىي ۋە ئــۆي 
تازىلىقــى قىلىمــەن.« تازىلىققــا ھەقىقەتــەن بىــر 
ــە  ــا يەن ــكاپ ئالدىغ ــن ئىش ــى. ئاندى ــائەت كەتت س
باردىــم: ســائەت يەتتىدىــن ســەككىزگىچە ۋولــف 
ــان  ــى كۆرىدىغ ــۇ ياخش ــپ، ئ ــا بېرى ــۈل دۇكىنىغ گ
ســېتىۋېلىپ،  تــال  ئــۈچ  ئەتىرگۈلدىــن  قىزىــل 
دەرىــزە ئالدىدىكــى ئــاق لوڭقىغــا ســېلىپ قويىمەن. 
ئامــراق  ئــۇ  بېرىــپ،  بازىرىغــا  لــەدا  ئاندىــن 
ــكا ســېتىۋالىمەن.  ــۈچ بوتۇل ســەۋزە شىرنىســىدىن ئ
»بــۇ ئىشــالرنى بېجىرىــپ بولغانــدا ســائەت دەل 
ئىشــىك  ســەككىزدە  ســائەت  بولــدى.  ســەككىز 
قوڭغۇرىقىنىــڭ ئاۋازىنــى ئاڭاليمــەن ۋە ئىشــىكنى 
چېلىنــدى. قوڭغۇرىقــى  ئىشــىك  ئاچىمــەن...« 
قارشــى  بىلــەن  ئــەدەپ  ئۇنــى  مــەن    
ئەمــۇس  ئانــەت  بوۋىڭىــز  »مۆھتىــرەم  ئالدىــم. 
ئاشــىق  بۈگــۈن  قانداقــراق؟  ئەپەنــدى  ۋالــەرى 
ــە  ــىزنى ئۆيىگ ــتىڭىزنىڭ س ــۇقالر بايرىمى،دوس مەش
تەكلىــپ قىلغىنىغــا قارىغانــدا، بۈگــۈن ئۇنىــڭ 
ئوخشــىمامدۇ؟« كــۈن  بىــر  ياخشــى  ئۈچــۈن 

جــاۋاب   ئاددىيــال  كۈلۈمســىرىگىنىچە  ئــۇ    
ئىلھاملىنىــپ  تەبەسســۈمىدىن  بەردى.ئۇنىــڭ 
ئىشــكاپ ئالدىغــا يەنــە باردىــم »كېلــەر ئاينىــڭ  
كىرىدىغــان  ياشــقا  ئــۈچ  يىگىرمــە  -كۈنــى   31
تۇغۇلغــان كۈنىڭىــز. مايكــەل دەيلىــس كرىســتىئان، 
شــاكلەر مەردىــل كالىنــا ۋە ئەرمۇنــد بۇئەييــا ســۇزان 
بولغىڭىــز  جــەم  بىلــەن  دوســتلىرىڭىز  قاتارلىــق 
تەبرىكلــەش  كۈنىڭىزنــى  تۇغۇلغــان  بــاردۇر؟ 
تەكلىــپ  دوســتىڭىزنى  ھەممــە  كېچىلىكىگــە 
دوســتىڭىزنى«  ́ھەممــە  »مــەن  قىالمســىز؟ 
تىنىۋالدىــم. ســەل  دەۋىتىــپ  ســۆزنى  دېگــەن 

     ́»ئەلبەتتە،دوستلىرىم كېلىشنى خالىسىال...« 
كەتتىــم. قوپــۇپ  دىۋاندىــن  روھلىنىــپ  مــەن 
.....    
قــاراپ  ئەينەككــە  ســائەتكە،  »ھەجــەپ 
گالىســتۇكىڭىزنى تــۈزەپ كەتتىڭىــز، بىــرەر ئىشــىڭىز 
بارمىــدى - يا؟« ســائەت ئــون بىر بوالي دېگەندە، 
ئــۇ مۇھەببەتتتىــن مەســت بولــۇپ، خارامۇشلىشــىپ 
كەتكەنىــدى. مەن بولســام ئىشــكاپ ئالدىغا بېرىپ، 
ئاخىرقــى ھۈنىرىمنــى ئىشــقا ســالماقچى بولىۋاتاتتىم.

ــۈپ  ــق چۆچ ــاڭالپ قاتتى ــۆزىنى ئ ــڭ س ئۇنى  

چۈشەندۈرۈشــكە  كېكەچلىگىنىمچــە  ۋە  كەتتىــم 
باشــلىدىم: »مېنىڭچەئــازراق ئىسســىپ كەتكەنــدەك 
بالــدۇر  بــەك  باھــار  يىــل  بــۇ  قىلىمــەن... 
چىــڭ  ئىنتايىــن  ســىزنىڭچىچۇ؟«  كەلــدى، 
تارتتىــم.  كۈچــەپ  گالىســتۇكۇمنى  باغلىۋەتكــەن 
»ئۇنىســى  بىلــدۈردى:  قوشــىلىدىغانلىقىنى  ئــۇ 
شــاپتۇل  تــۈپ  بىــر  ئــون  ئۆيۈمدىكــى  راســت، 
دەرھــال  شــامالدۇرغۇچنى  مــەن  دەرىخــى...« 
ئېچىــپ ئېيتقــان ســۆزۈمنى ئىســپاتلىماقچى بولــدۇم.
موھىــم  ئىنتايىــن  بىــردە  ئــون  ســائەت    
ئېنىــق  كېرەكلىكــى  قىلىشــىم  ئىشــنى  بىــر 
مېنــى  ســوئالى  لوســنىڭ  بىــراق  ئېســىمدە. 
نەزەرىنــى  لوســنىڭ  ئەندىكتۈرىۋەتكەنىــدى. 
مەندىــن باشــقا يەرگــە ئاغدۇرمايدىغانلىقــى ئېنىــق. 
كىرىــپ  كەينىگــە  شــەيتاننىڭ  كۆزلىرىــم  بىــراق 
قوڭغۇراقلىــق ســائەتكە قــاراپ ســالدى. ئــون بىرگــە 
بىــر مىنۇتــال قالغانىــدى. مــەن چىرايىمغــا ھاپىــال-
شــاپىال كۈلكــە يۈگۈرتــۈپ، لوســقا قارىدىــم، بىــراق 
قارىغانىكــەن. ســائەتكە  ئەگىشــىپ  مــاڭا  ئۇمــۇ 

بەختىمگە يارىشا، لوس ئورنىدىن تۇرمىدى.    
ھــەر ھالــدا يەنــە بىــر مىنــۇت ۋاقىــت بــار. گەرچــە 
كالالمدىن ئۆتمىسىمۇ، پۇتلىرىم ئورنىدىن قوزغىلىپ 
ماڭــدى. تەرەپكــە  ئىشــكاپ  دەلدەڭشــىگىنىچە 

ئالدىغــا  ئىشــكاپ  قارىمــاي  ھېچنەرســىگە    
بارغىنىمدا، ھېلىقى قەغەزنىڭ يوقاپ كەتكەنلىكىنى 
بايقىدىــم. ئــۇ ئۆلگــۈر قەغەزنــى ئۆلگــۈر شــامالدۇرغۇچ 
ئۆلگــۈر ئىشــكاپنىڭ كەينىگــە ئۇچۇرىۋەتكەنىــدى. 
يىــل  بىــر  ئالدىــدا  لوســنىڭ  مــەن    
ئاۋالقىــدەكال ئىختىيارســىز ھاڭۋېقىــپ، بېشــىمنى 
كۆزلىرىــم  قالدىــم.  تۇرۇپــال  قاشــلىغىنىمچە 
يۈكۈنــۈپ  پىرقىرايتتــى.  بىلــەن  گالۋاڭلىــق 
بولــدۇم.  ســورىماقچى  ئەپــۇ  ئۇنىڭدىــن  تــۇرۇپ 
ســائەت ئــون بىــر بولــدى. ئــۇ كەتتــى.   
يۆتكىدىــم.  ھالەتتــە  ھارغىــن  ئىشــكاپنى   
توپا-چاڭغــا  يــەردە  ئــۇ  كارتىســى  ئەســلەتمە 
ــا:  ــى قۇرالرغ ــى. ئاخىرق ــدە تۇراتت ــپ جىممى مىلىنى
ــن  ــادا ئىپادەمدى ــوس مۇب ــردە، ل ــون بى »ســائەت ئ
ــى  ــپ، ئۇن ــپ بېرى ــا، ئېتىلى ــك رازى بولس يېتەرلى
يەتتــە قېتىــم ســۆيۈپ قويىمــەن ۋە تىزلىنىــپ تــوي 
قىلىــش تەكلىپىنــى قويىمــەن« دەپ يېزىلغانىــدى.
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بەزىــدە  نەرســە،ئۇ  بىــر  ئاجايىــپ  يوقلــۇق 
ئادەمنــى شــۇنچىلىك خــوش قىلىدۇكــى، ئــادەم ھەممــە 
نەرســىگە ۋارقىرىغۇســى كېلىــدۇ، تاغالرغــا قــاراپ، 
»ئاخىــرى يــوق بولــدى، ئــەڭ ئاخىرىــدا قۇتۇلــدۇق«، 
دەپ توۋلىغۇســى، ســۇالرغا قــاراپ، »نىمانچــە گــۈزەل 
كېلىــدۇ. چىقىرىغۇســى  دېگىنىچــە  بــۇ«،  دۇنيــا 
ئازاپاليدۇكــى،  شــۇنچىلىك  ئىنســاننى  بەزىــدە 
ياشاشــنىڭ ھېچبىــر لەززىتــى ۋە مەنىســى قالمىغانىــدەك 
تاشــالپ  نەرســىنى  ھەممــە  كېتىــدۇ.  تۇيۇلــۇپ 
قويۇشــنى كۆڭلىگــە پۈكىــدۇ، ئۆزىنــى كاچاتاليــدۇ، 
كىملەرنىــدۇ تىللىغۇســى، كۈچــى يەتســە يوقلۇققــا 
ئادەملەرنــى،  رەزىــل  ئاشــۇ  بولغــان  ســەۋەپ 
قىلىــپ  يەكســان  بىلــەن  يــەر  نەرســىلەرنى  پــەس 
ئازابىنــى  ئارقىلىــق يوقلۇقنىــڭ  چەيلىگۈســى، شــۇ 
ــەن  ــۇق بىل ــا ئاشــۇ يوقل ــدۇ ۋە ھەتت چىقارماقچــى بولى
بىرگــە مەنمــۇ يــوق بولســامچۇ، دەپ ئــارزۇ قىلىشــىدۇ.

يوقلــۇق غەلىتــە بىــر نەرســىكى، بارىــدا ئىنســانغا 
بىلىنمەيدۇ، ئېنىقراقى ئىنسان بىلمەيدۇ ياكى قەستەن 
بارلىقىدىــن قۇســۇر ئىزدەيــدۇ، ئارقىســىدىن گــەپ 
تاپىدۇ، ۋە ھەتتا ئورا كواليدۇ، ئېشــىغا زەھەر قاتىدۇ؛ 
ئەممــا يوقلۇقىــدا، ئايرىلغىنىــدا، قولدىــن كەتكىنىــدە 
ئىنســان قــەدرى شــۇنچىلىك ئۆتىلىدۇكــى، يوقلۇقنىــڭ 
باشــالنغان كۈنىــال پۈتــۈن دۇنيادىــن ئايرىلغانــدەك 
ــدۇ،  ــدۇ، گاڭگىراي ــدۇ، تەمتىرەي ــپ قالى ــا كېلى تۇيغۇغ
يوقلــۇق ھەققىــدە قەســىدىلەر، مەرســىيەلەر يازىــدۇ...
قالدۇرىدىغــان  ھەيــران  ئادەمنــى  يوقلــۇق 
ــۇننىڭ  ــۇ ئەپس ــەر ب ــايدۇ. بەزىل ــۇنغا ئوخش ــر ئەپس بى
ھايــات  يوقىتىــدۇ،  ئۆزىنــى  ئادىشــىدۇ،  تەســىرىدە 
مەقســەتلىرىدىن يىراقلىشــىدۇ؛ بەزىلــەر ئەپســۇننىڭ 
ھەســرەت  بولمىغانلىقىدىــن  مىراســخورى  بىــر 

چېكىشــىدۇ ۋە ئويغىنىــدۇ، يولىنــى قايتىدىــن تاپىــدۇ. 

ئۆچكــەن  ۋاقىتســىزال  ئاســماندىن  يوقلــۇق 
ــى  ــانالر كېچىن ــايدۇكى، ئىنس ــا ئوخش ــان يۇلتۇزغ چولپ
ــۇ  ــا كۆرەلەرمىزم ــى قايت ــۇ يۇلتۇزن ــان ب ــۈزەل قىلىدىغ گ
ئاســمانغا  قامالــالپ  باشــلىرىنى  دېيشــكىنىچە 
قاراڭغۇلۇقتىــن  ئاســماندا  بەزىلەرگــە  باقىــدۇ. 
باشــقا نەرســە كۆرۈنمەيــدۇ، بەزىلىــرى بولســا غــۇۋا 
ــدۇ ۋە  ــى كۆرى ــان يۇلتۇزالرن ــز چاقناۋاتق ــىمۇ ئاجى بولس
يوقلۇقنىــڭ ئورنىنــى تولــدۇرۇش يولىغــا چۈشــىدۇ.

يوقلــۇق ئىككــى يۈزلــۈك ئادەمگــە ئوخشــايدۇ، 
يەنــە  باقىــدۇ،  كۈلــۈپ  دۈشــمەنگە  يۈزىــدە  بىــر 
تۈگەتكۈســىز  ئېيتىــپ  دوســتقا  يۈزىــدە  بىــر 
ھەقىقــەت  ئەممــا  ئەتتۈرىــدۇ.  ئەكــس  قايغۇنــى 
شۇكى،دۈشــمەنلەر ئۇنىــڭ كۈلكىســىگە ئالدىنىــدۇ، 
دوســتالر قايغۇســىدا، سېغىنىشــىدا سەگەكلىشــىدۇ، 
كۆرســىتىدۇ. قارشــىلىق  ئاخىرىــدا  ئويغىنىــدۇ، 

قولىدىكىنــى  نەتىجىســىدە،،  قارشــىلىق 
قولىدىــن  ۋە  يوقلۇقنــى  قەدىرلەيــدۇ، 
ئۈچــۈن  ئېلىــش  قولىغــا  قايتىدىــن  كەتكەنلىرىنــى 
قىلىــدۇ.  كــۈرەش  ئەۋالتمۇ-ئــەۋالت  ئۆمــۈر،  بىــر 

يوقلــۇق ئەســلىدە يوقۇلۇش ئەمــەس قايتىدىن بار 
بولــۇش، بــار قىلىشــتۇركى، بۇنىڭســىز بارلىقنىــڭ ھېچ 
قــەدرى بىلىنمەيدۇ، ئىنســان نانكورلۇق يولىغا ماڭىدۇ. 

قولدىــن  سېغىنىشــقا،  يوقلۇققــا-  شــۇڭا 
كېــرەك،  بېقىــش  بىلــەن  ئۈمىدۋارلىــق  كېتىشــكە 
مەنزىلگــە  بىــر  گــۈزەل  ئــەڭ  »ســەپىرىڭ 
كېــرەك. دېيىــش  داۋامالشســۇن«  قــاراپ 

يوقلۇق
)نەسىر(

ئابدۇلئەھەد ئابدۇلال تىۋىش )تۈركىيە(

اتپقىى گۈل كەلتۈرەر،
اتپمىغىى برى ابش پىياز.
اتپقىى قوي ئۆلتۈرەر،

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىلىاتپمىغىى چۆجە خوراز.
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نالە-زار
دوختۇر تۇرغۇنجان ئۇيغۇر تۈرك ئوغلى    

خىيال دەرياسىغا شۇڭغۇپ تەپەككۇر بېلىقىم كەلسە،
كۆز تېگىپ يىراقالرغا تەلمۈرۈپ قارىسام يوق!

تەسەۋۋۇر چۆللىرىدە كەزگەن ئەقىل دۇلدۇلۇم كىشنەر،
چاڭ توزاندىن كېيىن دۇربوندا قارىسام يوق.

زەھەردە سۇغۇرۇپ يازغان مەكتۇپ ئوقلىرىڭ تەگدى،
كۆزۈڭگە قادىلىپ تۇرۇپ ئۆكسۈپ بېرەي دىسەم سەن يوق!

نىمانچە گۈل كەبى ھۆسنۈڭ رەسىمدە دەرغەزەپ باقتىڭ،
ېىقىپ باغرىمغا مەن سېنى سۆيۈپ بېرەي دېسەم سەن يوق!.

بۇ يالغۇزلۇق ئازابىدا سېنىڭ دەشناملىرىڭ قالتىس،
بۇ ھالىممۇ ئىتمۇ قايىلدۇر ئۆلۈپ بېرەي دېسەم سەن يوق!

يېتەر ئەمدى يۈرەك ئەزمە شاھىتىم ئۇلۇغ رەببىم،
سەبىر قىل مۇنەۋۋىرىم كۈلۈپ بېرەي دېسەم سەن يوق!

باشتا سۆيگەن بولساڭ مەنمۇ كۆيگەن بولسام،
غېرىبى ۋەيراننى ئۆلتۈرسەڭ تۇرۇپ بېرەي دېسەم سەن يوق. 

1989 -يىلى 12 -ئاينىڭ 26 -كۈنى 
قەھرىمان ماراش، تۈركىيە 

ئىككى شېئىر
 لىندا كالككەن )نورۋېگىيە(    

   ئىككى مىڭ يىللىق نۇر مۇساپىسى 
ئەمبەلدىكى ئۇندەك، 

مىسكىن ھالەتتە، 
خېمىر يۇغۇرۇش تەرەددۇتىدا مەن،    

بىر نوقتىغا يىغىلغان. 
ئېچىتقۇ، سۇ، تۇز، ۋە ئازراق ھەسەل، 
تىزال بېرىكىپ ئۆز كۈچىنى كۆرسىتەر. 

ئۇ چىملىققا يوشۇرىنىۋېلىپ، 
خوشنىمىزنىڭ مۈشۈكىنى كۈزەتمەكتە. 

خۇددى ئاپتاپپەرەس،
چېچىكىگە قونغان ھەرىنى تۇتماقچى بولغاندەك، 

ئىككى مىڭ يىللىق نۇر مۇساپىسىدە، 
ئاپتاپپەرەستىن چىققان نۇر تۈگەي دەپ قالغاندا!  

           توغان
تاش ۋە شېغىلالرنى كۆپ ئېلىشىمىز كېرەك، 

دەريانى تىزگىنلەش ئۈچۈن. 
ئاندىن،

كۆز ياشلىرىمىزنىڭ ئېقىپ كىرىشىنى توسىمىز،
ھەر بىر بوشلۇقنى ھىم ئېتىپ.

ئۇ، يىراقتا تۇرۇپ توغاننىڭ ئىككى تەرىپىدىن 
ئۈزۈپ، ئۆتكىلى بولىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىدۇ.

ئارقىدىن، ماڭا ۋاقىراپ تۇرۇپ 
توغاننى ئېچىش سىگنالى بېرىدۇ 

بىز قىينالمايال ھەم توغرا ھەم تېز سۈلھى تۈزىمىز - 
دە 

دەرياغا تېنچلىق ئېلىپ كېلىمىز.
نورۋىگىيە تىلىدىن مۇتەللىپ سەيدۇلال تەرجىمىسى)نورۋېگىيە(
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قەلبىم ماتەمدە بۈگۈن 

)ھېكايە(

گۈلبەھرەم خوشايېۋا )قازاقىستان(

»ســەن نــەدە؟ نېمــە بىلەن بەنــت؟ نېمە ئۈچۈن 
ئىجادىيــەت سەھنىســىدە كۆرۈنمــەي كەتتىــڭ؟«

بىلــەن  ســەن  خەلقىــم.  توغــرا،  ســۇئالىڭ 
مۇڭدىشــىش ئۈچــۈن، ســېغىنغاندا دىدارلىشــىش 
ئۈچــۈن، قولۇمغــا قەلــەم ئېلىشــقا مەنــدە مــادار يوق. 
چۈنكــى، كۆڭلۈمــدە ماتــەم، قەلبىمــدە كۆز-يــاش، 
يۈرىگىمدە بولسا، ئورنى تولماس يوقىتىش بۈگۈن.

نېمــە دېگەن چاپســان ۋە ئالدىراقســان بــۇ ئالەم! 
مــەن ھاياتنىــڭ قانۇن-شــەرتلىرىنى باش كۆتەرمەي 
يۈرگىنىمــدە،  بولــۇپ  بەنــت  بىلــەن  ئورۇنــالش 
ۋۇجۇدۇمنــى جۇدالىــق دەردى ئېگىلــەپ ئۈلگــۈردى.

ئــۇ، خۇدانىــڭ قۇدرىتــى!، نادانمېدىــم ياكــى 
بەخىتلىكمېدىــم، بىلمىدىــم. ئەيتــاۋۇر، ئۆزەمنــى 
»يوقىتىــش« قــا ئوخشــاش دەھشــەتلىك ئەھۋالغــا 
تېخىچىــال تەييارلىمىغــان ئېكەنمــەن. يۇرتۇمنــى، 
ســېغىنىپ  ئۇۋامنــى  ئىسســىق  بولغــان  ئۇچۇمــا 
بارســام، ھەمىشــەم مېھىر-مۇھەببــەت بىلــەن قۇچاق 
ئاپــام  ۋە  دادام  مومــام،  كۈتۈۋالىدىغــان  ئېچىــپ 
بولغاچقــا، ئــۆزەم ئاللىقاچــان باال-چاقىلىــق بولــۇپ 
ــىياتلىرى  ــق ھىسس ــى بالىلى ــەممۇ، قەلبىمدىك كەتس
مومــام  ئېكــەن.  كەتمىگــەن  يىراقــالپ  تېخىچىــال 
ئەتكــەن  مېزىلىــك  ئاپــام  ئالقىنــى،  ئىسســىق 
قارشــى  بىلــەن  گۆشــى  يۇمشــاق  دادام  چېيــى، 
مۇشــۇنداقال  ھايــات  ئەتىماھلىــم،  ئېلىۋەرســە، 

ئوخشــايمەن. دېگــەن  چېغــى،  ئۆتىدىغــان 

مۈرەمدىكــى  بىلەنــال،  كۆرۈشــۈم  ئۇالرنــى 
باشــقا  ۋە  ئىجادىــي  خىزمــەت،  ئائىلىۋىــي، 
ئــاز  بىــر  ۋەزىپىلىرىمنــى  خىــل  تۈرلۈك-تۈمــەن 
ــەۋرە  ــەت ن ــى پەق ــا تاشــالپ، ئۆزەمن ــت ئارقامغ ۋاقى
تېرىشــاتتىم.  سېزىشــكە  ســۈپىتىدە  پەرزەنــت  ۋە 
يارىتىــپ  شــارائىت  شــۇنداق  خــۇددى  ئۇالرمــۇ، 
بېرەتتــى ۋە ئالەمــدە مەندىــن ئارتــۇق  بەختىيــار  
ئىنســان يوقتــەك ســەزگەن مــەن قەدىردانلىرىمنىــڭ 
كېتەتتىــم. كىرىــپ  باغرىغــا شــۇڭغۇپ  ئىسســىق 

كــەڭ- ئۆســكەن  ئــۆزەم   چىقســام،  ســىرتقا 
ھــاۋا،  تاپ-تــازا  ھويال-باغلىرىــم،  تاشــا 
ــۈزۈك  ــدۈردەك س ــان مۆل ــالپ ئېقىۋاتق ــى ئارى بېغىمن
قىممــەت  بېباھــا  بولســا،  ئەتراپىمــدا  ســۈيۈم، 
مېنىــڭ،  ھەممىســى  موشــۇالرنىڭ  ئادەملىرىــم... 
يېنىپ-يېنىــپ  چاغلىرىمنــى  بالىلىــق  گــۈزەل 
ئەســلىتىپ، ئەشــۇ دەۋىرگــە ھامــان يېتىلەيتــى.

ئەپســۇس، مېنىــڭ، مۇشــۇ خىــل ئارامبەخــش 
ــقا  ــدى. قىس ــار بول ــال تار-م ــىياتلىرىم بىردىن ھىسس
جايــالر  گــۈزەل  بايىقىــدەك  ئىچىدىــال  ۋاقىــت  
مېنىــڭ  قالــدى.  مىســكىنلىكتە  ۋە  غېرىپلىقتــا 
يــەردە  موشــۇ  دەل  ھىسســىياتلىرىم  تاتلىــق 
توختىدى،خــاالس. چۈنكــى بەختىيــار چېغىمنىــڭ، 
بــاش قەھرىمانلىرىنىــڭ بىــرى باقى دۇنىياغا ســەپەر 
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قىلغــان ئېــدى. بــۇ — قۇتلۇق ئۆيۈمىزنىــڭ بەرىكىتى 
تاغــدەك  ھەممىمىزنىــڭ  تۈۋرۈكــى،  پوالتتــەك  ۋە 
يۆلىكــى بولغــان مېنىــڭ قەدىردانىــم — دادام ئېــدى.

مانــا، قەدىردانىم، ئەزىزىم دادا، يىغالپ-قاخشــاپ 
يــۈرۈپ ســېنى باقــى دۇنياغــا ئۇزىتىۋەتكىنىمگــە ئالتــە 
ئــاي بوپتــۇ، سەنســىز قاراڭغــۇ قىشــمۇ كېلىــپ كەتتى. 
ســەن بــار چاغــدا كۆكلــەپ تۇرغــان يوپۇرماقــالر، 
ــە  ــۈردى. ئالت ــۇپ ئۈلگ ــازاڭ بول ــە ئوخشــاش غ ئۆزەڭگ
ــەڭ،  ــەر ئائىل ــەر ۋە تۈنل ــەن كۈنل ــدە ئۆتك ــاي ئىچى ئ
باال-چاقــاڭ ئۈچــۈن قانچىلىــك دەرىجىــدە ئېغىــر 
دەيمــەن. ياخشــىراقتۇر  ئېيتمىغىنىــم  بولغانلىغىنــى 

يۈرەكتىكــى  ئۆتكەنســىرى،  ئايــالر  ۋە  كۈنلــەر 
ســاقايماس يارىنىــڭ ئاغرىقــى كۈچىيىۋېرىدىكــەن، 
قېرىشــقاندەك بــۇ يىلقــى قىــش، خــۇددى ئــۇزاق يىلالر 
ياغالمــاي يۈرگەنــدەك، ئۈســتۈڭنى قېلىــن قــار بىلــەن 
قاپــالپ تاشــلىدى. بــۇ كۈنلــەردە ســېنىڭ دەردىڭنــى 
يالغۇز تارتالماي، ئاپامنىڭ بەزلىشــىگە مۇھتاج بولۇپ، 
ــۇن،  ــاھ بەرس ــۇدا پان ــام، خ ــون قىلس ــا تېلېف ئۇنىڭغ
ــر  ــە ئېغى ــون ھەسس ــن ئ ــى مېنىڭكىدى ــڭ ئەھۋال ئۇنى
ــىپ: ــى بېس ــال ئۆزەمن ــەن دەرھ ــى. م ــۇپ چىقاتت بول

− ئاتىســىدىن ئايرىلغــان مــەن ئېدىمغــۇ،   
ــەپ تەســەللى بېرىشــنىڭ ئورنىغــا،  ســەن مېنــى بەزل
ئــۆزەڭ تېخىچىــال ھازىدىغــۇ، ئاغرىــپ يېتىــپ قالغــۇڭ 
كېلىۋاتامــدۇ ياكــى؟ − دەپ جېمىلــەپ قويىمــەن.

ئۇنــى ســەل بولسىمۇبېســىش ئۈچــۈن ئەلۋەتتــە، 
تېلېفوننى قويغاندىن كېيىن ئۆزۈم ئۇنىڭدىنمۇ ئېشىپ 
چۈشــىمەن.ئاندىن ئاپامنىــڭ ســۆزلىرىنى ئەســلەيمەن.

بېســىۋالدى.  قــار  قېلىــن  داداڭنــى   −  
تېخىمــۇ  مۇڭ-زارىمنــى  مېنىــڭ  ئەمــدى  ئــۇ 
كۈنــى. بىــر  ئــۇ  دەيــدۇ  بولــدى، −  ئاڭلىمــاس 
تارتىشــىمنى  قانــداق  دەرتلەرنــى  بــۇ   −  
ئوخشــاش  داداڭغــا  ئېيتقىنــا،  بىلەلمــەي. 
ھاياتتــا  ئادەملــەر  كۆيۈمچــان  مىھرىبــان، 
كۈنــى. بىــر  يەنــە  ئــۇ  نۇرغۇنمۇ؟−دەيــدۇ 

ماڭغــان،  كۈنلــەردە  ئاخىرقــى  ئۇنىــڭ   −  
ئاغرىــپ  پېقىرايمــەن،  مىــڭ  يەرلىرىنــى  تۇرغــان 
دەپ  ياتىمــەن«  »ســالقىندا  ۋاقتىــدا  يۈرگــەن 
ــان   ــۋات قويۇۋالغ ــا كارى ــن جايغ ــۇغا يېقى ــى س باغدىك
ئەمەســمىدى. ھــەر كۈنــى تــاڭ ســەھەردە ئەشــۇ يەرگــە 
قايتىمــەن.  سۆزلىشــىپ  بىلــەن  ئۇنىــڭ  بېرىــپ، 

ــان  ــق تۇرغ ــام، باغالقلى ــپ بارس ــا كېتى ــدا باقق يېقىن
ئېتــى مــاڭا قــاراپ ئااليتەنــال كىشــنەپ كەتتــى. مــاڭا 
دەپ  مېنىــڭ؟«،  نــەدە  »ئېگــەم  مېنىڭدىــن  ئــۇ 
ســوراۋاتقاندەك بىلىنــدى. مــەن ئۇنىڭغــا »ســەنمۇ 
مــاڭا ئوخشــاش دەرت تارتىۋېتىپســەندە، جانىــۋار، 
كەتكەنلىكىنــى  نەگــە  ئېگەڭنىــڭ  ســېنىڭ  مەنمــۇ 
بىلەلمــەي قالدىــم«، دەپ نالــە قىلدىــم، − دەيــدۇ 
ئاپــام يىغىســىدىن توختىمــاي يەنــە بىــر قېتىمــدا.

ئاپامنىمــۇ چۈشىنىشــكە بولىــدۇ دادا. ئــۆزى ئۈچــۈن 
بىــر ئۆمــۈر پەرۋانە بولغان ســاڭا ئوخشــاش  جۈپتىدىن 
ئايرىلىــش ھــەر قانــداق، ئادەمگــە تەســتۇر، بەلكــى، 
بۇمــۇ ســېنىڭ ئۇنىڭغــا 52 يىــل داۋامىــدا يەتكۈزگــەن 
ــەن. ــدە ۋە ســاداقىتىڭنىڭ نەتىجىســىدۇر، دەيم ئەقى

ئاپامنــى  يىلــى  ئۆتكــەن  يادىمغــا  تۇيۇقســىز 
ئوپېراتســىيەگە ياتقۇزغــان ۋاقتىمىــز كەلــدى. ئاپامنــى 
بىــردە  دادام  كەتتــى.  ئېلىــپ  زالىغــا  ئوپېراتســىيە 
قەۋەتكــە  ئاســتىنقى  بىــردە  قەۋەتكــە،  ئۈســتۈنكى 
مىــڭ قاتنىۋەتتىغــۇ دەيمــەن. تامــاكا دېگــەن كەينــى-
ــىيە  ــە ئوپېراتس ــدۇ. تەلىيىمىزگ ــن چېكىلىۋاتى كەينىدى
ئوڭۇشــلۇق بولــدى. لېكىــن ۋراچــالر كــەچ ســائەت 
ئونــالردا بىزنــى »ئەتــە كېلىــڭالر، ئاپــاڭالر تېخــى 
ئويغانمىــدى«، دەپ ســىرتقا قوغالشــقا باشــلىدى. 
ئاڭغىچــە دادام بىزگــە »ســىلەر  كېتىۋېرىڭالر، مەن ئۇ 
ياق-بــۇ ياققــا مېڭىــپ تــاڭ ئاتقىچــە يــۈرۈپ تۇرىمەن. 
ئاپــاڭالر ئويغانغانــدا بىرەرىمىــز بولســىمۇ مۇشــۇ يــەردە 
بولمايمىزمــۇ«، دەپ لۆممىــدە يــاش تولغــان كۆزلىــرى 
ــى  ــڭ ئوتتۇرىس ــۇ نويابىرنى ــدى.  ب ــاڭا قارى ــەن م بىل
ئېــدى. شــۇ كۈنــى قــار يېغىپ، بۆلەكچىال ســوغ بولۇپ 
كەتكــەن. ھەممىمىــز يــاالڭ كىيىــم بىلــەن كېلىۋالغــان 
ــاالڭ.  ــز. دادامنىــڭ ئۈستى-بېشــى تېخىمــۇ ي ئىكەنمى
چىقىرىۋېتىــپ،  بىزنــى  ۋراچــالر  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ 
دادام  ئېــدى.  ئىلىۋالغــان  ئاللىقاچــان  ئىشــىكنى 
تۇرغىدەكمىــش... يــۈرۈپ  تــاالدا  ســوغدا  ئەشــۇ 

مــاڭا: بولســا  ئىنىلىرىــم   
بىــر نەرســە دېمەمســەن؟ −  − قېنــى ،   
دېگەنــدەك نــەزەر تاشــلىدى. مەن ئۇنىــڭ ۋاپادارلىقىغا 
: ئەممــا  ئەلۋەتتــە.  پەخىرلەندىــم،  ۋە  تەۋرەندىــم 

ــوڭالپ قالىســەنغۇ،  ــاالدا ت ــۇ ســوغۇقتا ت − ب  
ــۇ، −  ــدە كەلمەيمىزم ــائەت ئالتى ــەن س ــە  ئەتىگ ئەت
دەپ ســۆرەپ دېگىــدەك ئېلىــپ كەتكەنىدىم ئۇنى شــۇ 
كۈنى. شــۇ پەيتتىكى ئۇنىڭ مىســكىن قىياپىتى خېلى 
ــدى. ــەي قېلىۋې ــن كەتم ــۆز ئالدىمدى ــە ك ۋاقىتالرغىچ
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ئاپامنــى ئۆيگــە چىقارغاندىــن كېيىــن مــەن   
ــى  ــۆز ئادىت ــم. دادام ئ ــالپ باردى ــى يوق ــە ئۇن مەلىگ
بويىچــە مىــڭ پەرۋانــە. مەن قايتقان چاغدا بولســا ئۇ:
تــوال  نۇرغــۇن،  ئىشــىڭ  ســېنىڭ   −  
باشــقىاالرغا.  يــەردە  بــۇ  بىــز  كېلىۋەرمىگىــن، 
مــەن ئۆزەمــال ئاپاڭنــى بىــر يىــل قولىنــى ســۇغا 
ئېــدى.  −دېگــەن  بېقىۋالىمــەن،  تەككۈزمــەي 
ئۆزىنىــڭ  كېيىنــال  ئايدىــن  ئۈچ-تــۆرت  ئەممــا 
شــۇنچە  قالــدى.  بولمــاي  ســاقلىقى  ئانچىــال 
بولمىغــاچ: مىجــەزى  ھېــچ  باقســىمۇ،  تىرىشــىپ 

قــارا.  چىدىماســلىقنى  مۇنــۇ  خــەپ،   −  
ــل باقىمــەن دېگــەن  ــر يى ــى بى ــى مېنىــڭ ئاپاڭن قېن
ــى  ــە بولۇۋالغىنىمن ــاي لەخم ــاي، قىزارم ۋەدەم. ئۇيالم
ھەســرەتلىنەتتى. دەپ   — قارىمامســەن، 

بىلــەن  تۇمــۇ  ئاددىــي  لېكىــن   
دادامنىــڭ  مېنىــڭ  كېســەلنىڭ  بــۇ  باشــالنغان، 
بولــۇپ  ئەجــەل  كەلگــەن  تىكىلىــپ  جېنىغــا 
قالىدىغىنىنــى ئــۇ چاغــدا كىــم بىلىــدۇ دەيســەن.

مۇنــۇ پەلەكنىــڭ گەردىشــىنى قارىمامســەن.   
 18 دەل  كېيىــن،  يىلدىــن  بىــر  پەقــەت 
قىلــدى. ســەپەر  دۇنياغــا  ئــو  كۈنــى،  -نويابــر 

***    
چاغــدا  ھايــات  ســەن  دادا!،  قەدىرلىــك   
ســىرىم  يالغــۇز  يۈرگــەن  يوشــۇرۇپ  ئۆزەڭدىــن 
قېلىۋېــدى. بۈگــۈن رەســىمىڭ ئالدىــدا ئەشــۇ مەخپىي 
گېپىمنــى ســاڭا ئاچماقچىمــەن. چۈنكــى بــۇ ســىر 
مېنىــڭ دىلىمنــى ئازاپــالپ، ئارامىمنــى قويمىــدى.

...ســېنىڭ كېســىلىڭ ســوزۇلۇپ كەتكەچكــە، مــەن 
ئالمۇتىغــا  ئۈچــۈن  كــۆرۈش  تەكشــۈرتۈپ  ســېنى 
چىقىدىغىنىڭغــا  ســاقىيىپ  كەلدىــم.  ئېلىــپ 
ــا  ــال دوختۇرخانىغ ــدا دەرھ ــەنگەن ھال ــەن ئىش جەزم
ــى  ــق ئەزالىرىڭن ــېنىڭ بارلى ــىال س ــۇزدۇم، ئەتىس ياتق
تەكشــۈرۈش جەرىيانــى باشــالندى. مــەن ئىشــتىن 
كىرىشــتىم،  تەييارالشــقا  تامــاق  ســاڭا  كېلىــپ، 
ــدا  ــېنى دەل ۋاقتى ــى س ــتۈن، چۈنك ــم ئۈس كەيپىياتى
خــوش.  ئۆزۈمدىــن  ياتقۇزغىنىمغــا  دوختۇرخانىغــا 
ئۇيغۇرچــە ناخشا-ســازالرنىمۇ قويۇۋەتتىــم. ســائەت 
بەشــتە ۋەدە بويىچــە يېنىڭغــا بارماقچــى ئېدىــم.

مىنــۇت  بــەش  ئــون  ئۈچتىــن  ســائەت   
بــۇ  كەتتــى.  جىرىــڭالپ  تېلېفــون  ئۆتكەنــدە 

ــەن  ــەن. م ــلىقى ئېك ــڭ باش ــان بۆلۈمىنى ــەن ياتق س
تۇرۇپكىنــى تۇتقــان پېتىــم قېتىپــال قالدىــم، ئاندىــن:

مۇمكىــن  ئەمــەس،  مۇمكىــن   −  
بولۇشــۇڭالر  خاتاالشــقان   ســىلەر  ئەمــەس. 
ئەندىكىــپ. مۇمكىن،−دېدىــم 

مــەن يېرىــم  ســائەتتەك ۋاقىــت ئارىلىقىــدا   
نېمــە  ئۆزەمنىــڭ  دېگىنىنــى،  نېمــە  ۋراچنىــڭ 
دېگىنىمنى ئەســلەش ۋە ئېنىقالش بىلەن بولدۇم. ئۇ 
مــاڭا ســېنىڭ كېســىلىڭنىڭ ناھايىــرى ئېغىــر بولۇشــى 
ئېھتىماللىقىنــى ئېيتقــان ئېــدى. )ئەشــۇ كاســاپەتنىڭ 
دادا، ســەن  قويايچــۇ، جېنىــم  ئاتىمايــال  ئېتىنــى 
ــال  ــق ۋە ســەزگۈر ئادەمغــۇ، دەرھال ــى ئەقىللى ناھايىت
ســېنىڭ  ھەيــران،  بىلىمەن(.بىــز  بىلىۋالىســەن، 
بــۇ كېســەلگە دۇچــار بــوپ قېلىشــىڭنى ئويالپمــۇ 
باقماپتىكەنمــەن. ئاستا-ئاســتا ھوشــۇمغا كېلىــپ، 
ــەتلىك  ــدە دەھش ــك دەرىجى ــڭ قانچىلى ــۇ خەۋەرنى ب
ســائەتتىن  بىــر  پەقــەت  بىلدىــم،  ئىكەنلىكىنــى 
يامىشــىپ،  يىغــا  ۋۇجۇدۇمغــا  پۈتكــۈل  كېيىــن، 
جاالقــالپ تىتــرەپ، ئۆز-ئۆزۈمگــە ئېگــە بواللمــاي 
ــاي  ــىغار ج ــم س ــەم خەپلىرى ــم. »خــەپ« دېس قالدى
ــەتلىك  ــر دەھش ــۇ بى ــم ئەش ــڭ دەرتلىرى ــوق. مېنى ي
دادا. ئېــدى،  كەتكــەن  باشــلىنىپ  تېلېفوندىــن 

ــەن  ــا س ــا، ھەتت ــام دوختۇرخانىغ ــر قارىس بى  
قاپتىمــەن.  كېلىــپ  قەۋەتكــە  ئۈچىنچــى  ياتقــان 
ــال  ــەن، دەرھ ــىپ كەتك ــپ، ئىشش ــم قىزىرى كۆزلىرى
ھوشــۇمنى يىغدىم، چۈنكى ســەن ئالدىمغا تۇيۇقســىز 
چىقىــپ كەلدىــڭ. پەقــەت شــۇ پەيتتــە ســاڭا »ئەتــە 
تامــاق يېمــەي مېنــى كۈتكىــن، مــەن ئىسســىق تامــاق 
ئەكىلىمــەن«، دېگىنىــم يادىمغــا چۈشــتى. ســەن 
كەچكــى غىزاغــا بارمــاي، مېنــى كۈتــۈپ يۈرگــەن 
ئېكەنســەن، مېنىــڭ قولۇمــدا بولســا، تامامــەن ھېــچ 
نەرســە يــوق ئىدى. تەييارالۋاتقــان تامىقىمنى تېلېفون 
كەلگــەن پەيتتــە توختىتىــپ قويغانلىغىــم شــۇ چاغــدا 
بىردىنــال يادىمغــا كەلــدى. »ئەمــدى قانــداق قىــالي، 
ــە  ــېنىڭ كۆزۈڭگ ــرەك«، س ــۇم كې ــە دەپ قويۇش نېم
ــەن. ــەپ توقۇۋاتىم ــدە گ ــاي، ئىچىم ــۇدۇل قارىيالم ئ

قېرىشــقاندەك  بېشــىم  بېشــىم...   −  
ئاغرىــپ... ئىشــتىنمۇ قويــۇپ بەرمــەي تۇتۇۋېلىــپ... 
ســاڭا... ســاڭا ھېــچ نەرســە ئەكىلەلمــەي قالدىــم...

نەرســىلەرنى  بىــر  يــۈرۈپ  دۇدۇقــالپ   
گەپنىــڭ  يالغــان  ئەيتــاۋۇر  دېدىــم، 
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تېخــى. كېتىدىغىنىچــۇ،  قامالشــماي 

ئەمــەس،   غىزانىــڭ  ســەن   
باشــلىدىڭ. قىلىشــقا  غېمىمنــى  مېنىــڭ 

ــڭ،  ــقا كەلدى ــا نېمىش ــىڭ ئاغرىۋاتس − بېش  
بــاالم؟ دورا ئىچىــپ ياتســاڭ بولمامدۇ؟ ھازىر بولســىمۇ 
بېرىــپ ياتقىــن، − دەپ ۋايىــم يــەپ كەتتىــڭ.

− يــاق،  ھازىــر خېلــى ياخشــى بولــۇپ   
قالدىــم، ھــە، راســت، دوختــۇرالر نېمــە دېــدى؟ 
ــم، −  ــۇ يولۇقالمىدى ــۇپ ئۇالرغىم ــەن بول ــش بىل ئى
كۆزلىرىڭدىــن  ســېنىڭ  كۆزۈمنــى  ئارانــال  دېدىــم 
قاچۇرماقتىمــەن، ئەكســى ھالــدا پۈتكــۈل ۋۇجۇدۇمنــى 
قالىســەن،  ســېزىپ  قايغۇ-ئەلەمنــى  چۇلغۇۋالغــان 
ئــادەم  نادان-ســاددىراق  بولمىغانــدا  )ئــەڭ 
بولســاڭمىغۇ، كاشــكى( ۋەزىيەت ئىنتايىن كەســكىن، 
ئۆزۈمنــى قانــداق تۇتۇشــنى بىلمەيۋاتاتتىــم. ســەن 
دىققەتچــان،  ناھايىتــى  دوختۇرالرنىــڭ  بولســاڭ 
مىھرىبــان ئېكەنلىكىنــى، ئۆزەڭنــى بىــر ئەمــەس، 
ئوندىــن ئوشــۇق ۋراچ تەكشــۈرگىنىنى ۋە  ســېنى 
يەتكــۈزۈپ كەلگىنىمنــى  ۋاقتىــدا  يەرگــە دەل  بــۇ 
رازىمەنلىــك بىلــەن ســۆزلىمەكتە ئېدىــڭ. »ۋاي، 
ســەن  ئىچىمــدە،  دەيمــەن  دادامــەي«،  بېچــارە 
خوشــال بولغانســىرى يۈرىگىمنىــڭ ئــەڭ ئىنچىكــە 
ئۆرتەتتــى.  ئۆپكەمنــى  قىســىلىپ،  تومۇرلىرىغىچــە 
ئەممــا ناھايىتــى ئېھتىياتچــان ۋە غەيرەتلىك بولۇشــۇم 
كېــرەك. باشــقىچە بولغانــدا، ســېنىڭ ئۈســتۈن روھــى 
ــن.  ــىم مۇمكى ــال بۇزۇۋېتىىش ــر مەھەلدى ــى بى ھلىتىڭن
كەيپىياتىمنىــڭ قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىــي نــەزەر، 
ئامالىمنىــڭ  »خۇشــاللىق«دا  موشــۇ  دەل  ســېنى 
بارىچــە ئۇزاقــراق تۇتۇشــۇم كېــرەك. 'كەيپىياتىمنىــڭ 
بــۇ  ۋاقىــت  ئولتىرىدىغــان  قــاراپ  قاش-قاپىقىغــا 
ــۇ  ــا ب ــي. ئەمم ــە قەتئى ــەن ئۆزۈمگ ــەس!− دەيم ئەم
رولنــى ئېلىــش جەرىيانىــدا ئىچكــى ســېزىملىرىمنىڭ 
قالغانلىقىنــى  ئازاپتــا  دەرىجىــدە  قانچىلىــك  
دادا. بىلىــدۇ،  جېنىــم  ئالــالھ  بىــر  ئــۆزۈم  بىــر 

ۋۇجۇدۇمنــى  پۈتكــۈل  كۈنلىــرى  بــۇ   
قانــداق  قىلىمــەن؟  نېمــە  ئىگىلىۋالغان»ئەمــدى 
قىلســام دادامنىــڭ ھاياتىنــى ســاقالپ قاالاليمــەن؟ 
ياشاشــقا قانچىلىــك ئىمكانىيىتــى بــار ئۇنىــڭ؟«، 
دېگــەن تەشۋىشــلىك ســۇئالالر بىلــەن دوختۇرالرنىــڭ 
كەينىدىــن يۈگــرۈپ يۈرگــەن بولســاممۇ، ســېنىڭ 
بىلــەن »بۈگــۈن  يېنىڭغــا كېلىــپ كۈلۈمســىرەش 
يېقىۋاتقــان  دورىــالر  ياخشــى،  خېلــى  چىرايىــڭ  
ئوخشــايدۇ، ئــاز كۈنــدە تېخىمــۇ ياخشــى بولــۇپ 

ــۇ شــۇنداق دېيىشــىۋاتىدۇ«،  كېتىســەن، دوختۇرالرم
ــالما ســۆزلەرنى ئېيتىشــتىن  ــە ئوخشــاش ياس دېگەنگ
يېتىــپ  ســەن  ۋراچالرنىــڭ  ھــە،  يالتايمىدىــم. 
ئىككــى كۈندىــن كېيىنــال »دادىڭىزنــى »ئۆزىنىــڭ« 
ــى  ــۈرتۈڭ. بىزدىك ــۇزۇپ تەكش ــىغا ياتق دوختۇرخانىس
تەخمىــن ئەنــە شــۇنداق« دەۋاتقىنىنــى، مېنىــڭ 
چۈشــەندۈرىمەن؟  دەپ  نېمــە  »دادامغــا  ئۇالرغــا 
تەييــار،  مــەن  ئورۇنالشــقا  شــەرتىڭالرنى  بارلىــق 
بىــر  يەنــە  يــەردە  مۇشــۇ  پەقــەت  ئىلتىمــاس، 
يۈرگىنىمنــى  يالــۋۇرۇپ  دەپ  ياتســۇنچۇ«،  ئــاز 
دادام. ئەزىزىــم  بىلىســەن،  نەدىــن  ســەن 

سېنىڭ يېنىڭدىن پەقەت ئىككى چامدام نېرى   
كەتكەندىــن كېيىنكــى ھالىمنــى دوختۇرخانــا بىلــەن 
ئــۆي ئارىلىغىدىكــى يولــالر بىلىــدۇ، قاياشــىم مېنىڭ.

ــان ئەشــۇ  ــدى، ســاڭا چىقىرىلغ شۇ-شــۇ بول  
ھۆكۈمنىــڭ راســت-يالغىنىغا يېتىــش ئۈچــۈن ســېنى 
دوختۇرخانىدىــن دوختۇرخانىغــا مىــڭ خىــل باھانــە-
ــەن يۆتكــەش، تەكشــۈرتۈش ئىشــىنى  ســەۋەپلەر بىل
داۋام قىلدىــم. ســەن بولســاڭ مېنىڭدىــن »ھېــچ 
يېرىڭــدە جىددىــي ئاغرىــق يــوق ئېكــەن دەيســەنۇ، 
ھالىمنــى  ســۆرەپ  ياققــا  بــۇ  يــاق،  ئــۇ  مېنــى 
ســېنىڭ  بولــدۇڭ.  خاپــا  دەپ  قويمايســەن«، 
ئېيتقىنىــڭ ناھايىتــى توغــرا، دادا بىــراق، مــاڭا مۇنــۇ 
ــقاندەك  ــم. قېرىش ــالش الزى ــىلىنى ئېنىق ــم مەس مۇھى
دوختۇرالرمــۇ ھــەر خىــل تەخمىــن قىلىشــنى داۋام 
"»دەھشــەت  ئەشــۇ  كۆپچىلىكــى  ئاممــا  قىلــدى، 
كېســەلنى« نــى ســەندە بــار دەپ ئىقــرار قىلىشــتى.

مــەن ئەمــدى خەلــق تىبابەتچىلىكىگــە ئائىــت   
بارلىــق داۋاالش ئۇســۇللىرىنى، ئىنتېرنېــت بارمــۇ، 
گېزىــت ۋە جۇرنالــالر بارمۇ،ئەيتــاۋۇر، ھەممــە ياقتىــن 
ئوقۇغــان، ئاڭلىغىنىمنــى ئىزدەشــتۈرۈپ تېپىــپ، دورا 
ياساشــقا، ســېنى داۋاالشــقا، يەنــى بــۇ شــۇم كېســەل 
ــەن كــۈرەش قىلىشــقا كىرىشــتىم. ســەن مېنىــڭ  بىل
داۋام  بولۇشــنى  ھەيــران  ئىشــلىرىمغا  قىلىۋاتقــان 
قىلدىــڭ. ھــە، مــەن بولســام ســېنى داۋاالشــنى.

ئەپســۇس، ئاتا جېنىم، مىڭ ئەپســۇس، مەن   
كېچىكىپ قالغان ئېكەنمەن. سېنىڭ ھاياتىڭ ئۈچۈن 
كۈرەشــنى باشــلىغان پەيتىمــدە، ئالــالھ ئېگــەم ســاڭا 
ئــەڭ ئېغىــر ھۆكۈمىنــى چىقىرىــپ ئۈلگۈرگــەن ئىكەن.

كۈندىن-كۈنگــە  ھالىــڭ  ســېنىڭ   
ــەن تىپچەكلىگەنســىرى،  ناچارلىشىشــقا باشــلىدى. م
ســېنىڭ ئۆمرۈڭنىــڭ گۈلــى ھامــان ســولماقتا ئېــدى. 
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ــېپىلىم  ــەي، س ــە ئېت ــۈم دادام، ن ــالي، تۈۋرۈك ــە قى ن
دادام، مــەن بــۇ كۈرەشــتە يېڭىلىــش بىلــەن تىــز 
ــان،  ــى قۇچاقلىغ ــە دورا-دەرمەكلىرىمن ــۈم. ھەمم پۈكت
پېتىــم قالدىــم، دادا. تېپىرلىغــان  ھېــچ چارىســىز 

ھېمىشــەم   ســىڭلىم(   )يالغــۇز  ســاھىدەم   
تەقدىــرى  ئۇنىــڭ  ياكــى  يۈرگەچكىمــۇ،  يېنىڭــدا 
ئوڭۇشــلۇق بولمــاي، ئىككــى بــاال بىلــەن يالغــۇز 
قالغاچقىمــۇ ئەيتــاۋۇر، ئۇنىڭغــا باشــقىچىال ئامــراق 
تەتىلــدە  يازلىــق  يىلــى  ئۆتكــەن  مــەن  ئىدىــڭ، 
ــەھەرگە  ــۇن، دەپ ش ــلەپ كەتس ــاز ئىش ــر ئ ــى بى ئۇن
»ســاھىدەمنى  تېلېفونــدا  ســەن  كەلســەم،  ئېلىــپ 
ئەۋەتىۋەتكىــن«، دەپ يېنىپ-يېنىــپ ســوراۋەردىڭ. 
مۇناســىۋەتلىك  ئەھۋالىڭغــا  ســېنىڭ  ئۇمــۇ 
كەتتــى. مەھەللىگــە  ئارامســىزلىنىپ،  كۆڭلــى 

ــپ كەلســەم، دادام  ــەن ئىشــىكتىن كىرى − م  
ناھايىتــى  چىرايــى  ئېكــەن.  ئولتۇرغــان  دىۋانــدا 
بىلــەن  كۆرۈشــى  مېنــى  كېتىپتــۇ.  ناچارلىشــىپ 
ــەن  ــم، م ــڭ، قىزى ــە كەتتى ــپ، »ســەن نەگ ئۈمچىيى
ســېنى كۆرمــەي قالىمەنمېكىــن دەپ قورقىۋېدىــم«، 
ناھايىتــى  ھېمىشــەم  دادام  كەتتــى.  يىغــالپ  دەپ 
ســۈرلۈكرەك  چىرايــى  ھەتتــا  ســۈزلۈك،  جىددىــي 
يۈرۇيدىغــان. ھــە، الزىم بولســا، چاقچاقنىمۇ ناھايىتى 
ــۇ  ــڭ ب ــا، ئۇنى ــادەم بولغاچق ــان ئ ــۇق قىلىدىغ ئورۇنل
ھالغــا چۈشــۈپ قالغىنىغــا يۈرەك-باغرىــم تىتىلىــپ 
كەتتــى. ئــاز ۋاقىــت ئىچىدىــال ســۇنماس دادامنــى 
ســۇندۇرۇپ قويغــان ئەشــۇ كېســەلگە لەنــەت ئوقۇدۇم، 
− دەيــدۇ ئــۇ دادامنــى ئەســلەپ ئولتارغىنىمىــزدا.

قارشــىۋىرغان   تــاالدا  يىلىــال  ئۆتكــەن   −  
يېغىۋاتاتتــى. ئۆيۈمنــى ياخشــى ئىسســىتالماي ئىككــى 
قىزىــم بىلــەن شۈمشــىيىپ ئولتۇراتتىــم، ئاپــام بىلــەن 
دادام كىرىــپ كەلــدى، — دەيــدۇ ســاھىدەم كــۆز 
ياشــلىرىنى ســۈرتىۋېتىپ، − دادامنىــڭ قولتۇغىــدا 
قاقىدىغــان  تېشــىغا  ئەينەكلىرىنىــڭ  دېرىــزە 
ــدى. ــار ئى ــرى ب ــا  ۋە مىقلى ــەز، بولق ــان قەغ چېللوف

كەتكەچكــە،  بولــۇپ  ســوغۇق  تــاال   −  
ســېنى مــۇزالپ قالدىمېكىــن دەپ ئاپــاڭ ئىككىمىــز 
دەرھــال  ئــۇ  دەپ  ئولتىرالمىــدۇق، −  ئەنســىرەپ 
ئاپــام  باشــلىدى.  قېقىشــقا  قەغىزىنــى  بايىقــى 
تــۇرۇپ شــىۋىرغاننىڭ  ئىچىــدە  ئۆينىــڭ  ئىككىمىــز 
ــۆرۈپ: ــى ك ــى تولدۇرىۋەتكىنىن ــڭ ياقىســىغا قارن ئۇنى

بېســىلغاندا  ســوغ  بولــدى،   −  
ئۈســتى- ئۇنىمــاي،  دېگىنىمىزگــە  قاقارســەن،− 

ھىــم  قالســىمۇ،  كۆمۈلــۈپ  قارغــا  ئاپپــاق  بېشــى 
قىلىــپ يېپىۋەتمىگىچــە ئۆيگــە كىرمىگــەن ئېــدى. 
ــەن  ــام بىل ــى ئاپ ــىغىمۇ ياك ــڭ  ئىسس ــۇ قەغەزنى ئەش
ــز  ــاۋۇر، ئۆيىمى ــۇ، ئەيت ــڭ مىھرى-مۇھەببىتىم دادامنى
ــاڭا. ــدى م ــدەك بىلىنگەنى ــىپ كەتكەن ــال ئىسس دەرھ

بــار،  مــەن  بــاالم،  »قورقمــا  دادام   
مــەن  قوياتتــى.  دەپ  تىرىــك«،  تېخــى  داداڭ 
نېمەمــال  دادام  قورقماتتىــم،  ھەقىقەتەنمــۇ 
ســۆرىتىپ  ئېشــىگىگە  ياكــى  ئېتىغــا  تۈگىســە 
يېتىــپ كېلەتتــى. ئۆزىمــۇ تېخــى قــاۋۇل ئېدىغــۇ.

قىزىــڭ  كۆرىدىغــان  ياخشــى  ســېنىڭ     
تارىمىدىــن  توققــۇز  يېشــى  ســاھىدەمنىڭ 
تۆكۈلــۈپ، خېلىغىچــە ســۆزلىيەلمەي قالــدى، دادا.
                                                          

ســەن تۈگەتمــەي كەتكــەن مۇھىــم ئىشــىڭ   
قالــدى، دادا بىزنــى »ئاتا-ئانىنــى ئېگىــز كۆتىرىــپ، 
ــەرزى  ــڭ پ ــر پەرزەنتنى ــەر بى ــۈزۈش ھ ــا يەتك ماكانىغ
ئېدىــڭ،  تەربىيىلىگــەن  دەپ  قــەرزى«،  ۋە 
باقــى  ســېنى  ئورۇنــالپ،  پەرزىمىزنــى  بىزغــۇ 
جايىڭغــا ئېگىــز كۆتىرىــپ ئۇزاتتــۇق. ھــە، ئــۆزەڭ 
بولســاڭ، يالغــۇز  ئاناڭنــى تاشــالپ، ئــۇ ئالەمگــە 
ئولتــۇرۇپ: بېشــىڭدا  ئانــاڭ  كەتتىــڭ،  يــۈرۈپ 

− ۋاپاســىز، بىرەھىــم، بــاالم، قېــرى ئاناڭنــى   
ئايىمــاي تاشــالپ كەتكىنىڭنــى قــارا، مــەن ســاڭا بــاال 
بولــدۇم، ســەن مــاڭا ئاتــا بولــدۇڭ، قۇلۇنــۇم، ســەن 
مېنىــڭ بېشــىمدا ئولتارســاڭ بولمايتىمۇ، بــۇ نېمە كۈن 
ــدى. جاھاننىــڭ  ــاڭا، − دەپ بــوزالپ قال ــدى م ئې
دادا. پاتتــى،  جېنىمغــا  تەڭســىزلىكى  خىــل  بــۇ 

بىــر  بولغــان  تېپىشــماق  ئۈچــۈن  مېنىــڭ     
پەيــت قالــدى، دادا. ئەلۋەتتــە، ئــۇ پەقــەت مــەن 
بەلگۈلــۈك  چوقــۇم  ســاڭا  تېپىشــماق.  ئۈچــۈن 
يوقــالپ  ســېنى  مــەن  بەلكــى،  ھادىســىدۇر، 
كەتكىنىمگــە تېخــى بىــرال كــۈن بولىۋىــدى، ئاپــام 
بىزنــى، »قايتىــپ كېلىــڭالر، داداڭالر ئاغرىۋاتىــدۇ«، 
يولنىــڭ  پەيتلــەردە  مۇنــداق  چاقىرتىۋالــدى.  دەپ 
يىراقلىغىنىــڭ جېنىڭغــا پاتىدىغىنىچــۇ! مــەن يېتىــپ 
بىــر  دەپ  كېلىــدۇ«،  يېتىــپ  »قاچــان  بارغىچــە 
»نېمانچــە  بولســاڭمۇ،  ســورىغان  قېتىــم  نەچچــە 
ئــۇزاق ماڭىــدۇ« دەپ ھەممىنىــڭ ئارامىنــى قويمىغــان 
نېمىشــقىدۇ  كېيىــن  كۆرگەندىــن  مېنــى  بولســاڭمۇ 
ــال  ــى كۈنى ــڭ. ئالدىنق ــچ قارىمىدى ــە ھې ــەن تەرەپك م
ــر قوشــۇقنى »ســېنىڭ  ــۆزەم بەرگــەن قايماقتىــن بى ئ
قولۇڭدىــن ئاخىرقــى قېتىــم دەم تارتىــۋاالي دېدىــم«، 
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دەپ قەلــب تارلىرىمنــى ئەيۋەشــكە كەلمــەس قىلىــپ 
بىــر كۈندىــن  ھــە،  ئېدىــڭ.  تاشــلىغان  ئــۈزۈپ 
كېيىنــال مېنىــڭ چىرايىمغــا باقمــاس بولــۇپ قاپســەن. 
شــۇنىڭدىن كېيىــن پەقــەت ئۈچ كۈنــال ياتتىڭ. ئەمما 
مــەن تەرەپكــە قارىمىغــان پېتىڭچــە كەتتىــڭ. ســەن 
نېمــە ئويــدا مــاڭا نامەلــۇم، ئاممــا بــۇ ئەھــۋال مېنــى 
تېرە-پېــرەڭ قىلىــپ، يۈرىكىمنــى پىچــاق بىلــەن 
تىلىۋەتكەنــدەك يــارا قىلــدى، دادا قولۇڭنى تۇتۇپقىنا 
بىــرەر  بېغىشــالنغان  ئۆزەمگــە  ئولتىرالمىغىنىمغــا، 
ئېغىــز ســۆزۈڭنى ئاڭلىيالمىغىنىمغــا ئىچىلىرىــم تــال-
تــال تىلىنــدى. ئادەتتــە، مــەن كېلىۋاتقــان پەيتتــە، 
يېرىــم كــۈن ئىلگىــرى دەرۋازىنــى ئېچىۋېتىدىغــان 
كۈنلىــرى  ئاخىرقــى  ھاياتىنىــڭ  ئۇنىــڭ  دادامنــى 
دادا. قالدىــم،  چىدىمــاي  قويغىنىمغــا  يوقىتىــپ 

ئالدىڭــدا  ســېنىڭ  دادا،  ئەمــدى،   
ئورۇندىمىغــان يالغــۇز ۋەزىپــەم قالــدى. ئــۇ ســېنىڭ 
ھاياتىڭنىــڭ ئاخىرقــى ســائەتلىرىدە يــۈز بېرىــپ 
دەھشــەتلىك  بىــر  ئەشــۇ  ۋەقــە.  ئۈلگۈرگــەن 
ئەھۋالدىــن پەقــەت يېرىــم ســائەتچە ئىلگىــرى ســەن 
ھەممىمىزگــە تەكشــى قــاراپ، ئاندىــن ئالدىــراش:

بەرمىســەڭالر  رازىلىقىڭالرنــى  مــاڭا      −  
بولمىــدى، ناھايىتــى  قىينىلىــپ كېتىــپ بارىمــەن، 
- دېدىــڭ، )ئــاھ، تەقدىرىم! مۇشــۇ خىل ســۆزلەرنى 
بەندىلىرىڭگــە  چىداملىــق  جەريانىنــى  ئــاڭالش 
ســالغان ئېكەنســەن. مېنىمــۇ شــۇ كۈنگــە يەتكۈزدۈڭ، 
ــەن دەرھــال : ــن م ــم، لېكى ــە جى ــالي( ھەمم ــە قى ن

− يــاق، يــاق، يــاق، ئاغرىقنىــڭ كۈچىدىــن   
شــۇنداق دەۋاتىــدۇ،− دەپ يېقىنمــۇ  كەلتۈرمىگــەن 
ئېدىــم. بــۇ مېنىــڭ ســېنى ئــۇ قاراڭغــۇ ئالەمگــە 
قىيمىغانلىغىمدىــن ئېدىغــۇ، دادا. ھەممىــال گېپــى 
كۆزىگــە  ئادەمنىــڭ  ســۆزلەۋاتقان  جاي-جايىــدا 
ــي  ــول، دادا«، − دەپ ئىختىيارى ــاراپ: »رازى ب ق

مۈمكىنمېــدى.  قويــۇش  ئۇزىتىــپ  خوشلىشــىپ، 
ســۆزلىرىمنى  قالغــان  ئېيتىلمــاي  پەيتتىكــى  شــۇ 
ســېنى ئــۆز قوينىغــا ئالغــان ئانــا يــەر ئارقىلىــق 
مېنىــڭ. قاياشــىم  قىــل  قوبــۇل  يولاليمــەن، 

ســاڭا  مــەن  دادا،  قىممەتلىكىــم   −  
كۆڭلۈڭدىكىــدەك پەرزەنــت بواللىدىممۇ، بىلمەيمەن. 
ئاممــا، ئالــالھ گــۇۋا، يۈرىگىــم بىلــەن تېرىشــتىم. 
موبــادا پۈتكــۈل ھاياتىمــدا بىــرەر قېتىــم بىلىــپ-
بىلمــەي رەنجىتكــەن بولســام، ياكــى تىلىڭنــى ئالماي 
قالغــان بولســام بــاش ئېگىــپ كەچــۈرۈم ســورايمەن.

مــەن  دادا.  بــول،  رازى  مەندىــن  پەقــەت   
ســەندىن ئىككــى دۇنىيــا رازىمــەن، ســەن مــاڭا 
ــۇم، دادا. ــدۇڭ، ئۇلۇغ ــن بول ــي - ئاتىدى ــەڭ ئالى ئ

يازمىشــىنىڭ  تەغدىرنىــڭ  قەدىرلىكىــم،   
بۇيرۇقىنىــڭ  ئالالھنىــڭ  خىلمۇ-خىللىغىغــا، 
مــەن  كۆنمەســكە  قويــدۇم.  قــول  ئۇلۇغلىغىغــا 
بەندىنىــڭ چارىســى بارمېــدى؟! ســاڭا، غەمگۈزارىــم، 
ئــۆزۈڭ ئالدىرىغــان باقــى دۇنىيــادا ھاۋاســى بولــۇق، 
ــاكان تىلەيمــەن. ــز م ــرى يۇمشــاق، تاغــدەك ئېگى يې

مېنىــڭ  ئەمــدى  خەلقىــم،  ئەزىــز  مانــا،   
ھاياتىمــدا ناھايىتــى كۆيۈمچــان، ھەر ســۆزىنى ئۆتكۈر 
ۋە ئەقىــل بىلــەن ئېيتىدىغــان، ناخشا-ســازالرنى 
ئىنتايىــن ياخشــى كۆرىدىغــان ۋە ئــۆزى ئۇالرنــى 
چىرايلىــق ئاھاڭ بىلــەن ئورۇندايدىغان، چاقچاقنىمۇ 
ئاجايىــپ ئۇســتىلىق بىلــەن ئىشــلىتىدىغان دادام 
يــوق. ئۇنىــڭ توغرىلىــق خاتىرلىرىمنىــڭ كىچىككىنــە 
كــۆرۈپ  تۆكتــۈم.  قىلىــپ  ســىر  قىســمىنى  بىــر 
تۇرۇپســەنكى، مېنىــڭ كۆڭلــۈم بەك مىســكىن بۈگۈن.

       
خەلقىــم. ئايرىلدىــم،  ئاتامدىــن  مــەن  چۈنكــى   

ئاات-ئاانڭى بې�شىڭدا كۆتۈر،
ابلىلرىىڭى قولۇڭدا.

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى
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ئۇيغۇر جەمئىيتىدىكى »نوچى« 
ۋە »پوچى«

                           توختى مۇزارت

* ئاپتورنىڭ »ئوتتۇرا ئەسىر ئۇيغۇر جەمئىيىتى« ناملىق ئەسىرىنىڭ 6 -باب 4 - بۆلىكدىن تەرجىمە قىلىندى.

ئىالۋە:
ــە  ــڭ نەچچ ــى«، ئۇنى ــۇر جەمئىيىت ــۇرا ئەســىر ئۇيغ ــڭ »ئوتت ــوزارت ئەپەندىنى ــى م ــۇر توخت دوكت
ئــۆزى  ۋە  پايدىلىنىــپ  ماتېرىيالالردىــن  قىممەتلىــك  ســىرتىدىكى  ۋە  ئىچــى  يــۇرت  يىللىــق 
بىۋاســتە ئۇيغــۇرالر ئارىســىغا چۆكــۈپ، ماتېرىيالــالر توپــالپ، ئىزدىنىشــىنىڭ مەســئۇلى.  توختــى 
ــىرىدىكى  ــۇرا ئەس ــڭ ئوتت ــۇر جەمىيىتىنى ــۇ ئۇيغ ــىيا بولۇپم ــۇرا ئاس ــىرىدە ئوتت ــۆز ئەس ــوزارت  ئ م
جەمئىيىتىدىكــى  ئۇيغــۇر  دىنىنىــڭ  ئىســالم  ھادىســىلەرنى،   ئىجتىمائىــي   سىياســى، 
تارقىلىشــى،  تەرەققىياتــى ۋە ئۆزگىرىشــلىرىنى، خوجىــالر، مەزھەپلــەر، ســۈلۈك ۋە ئېقىمــالر 
ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلەر ئۈســتىدە ئىزدىنىــپ، شــۇ تېمىنــى چۆرىدىگــەن ئىجتىمائىــي 
ئوتتــۇرا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئارقىلىــق،  ســۇنۇش  بىزگــە  تەتقىقاتىنــى  ئۈســتىدىكى  ھادىسىســى 
ــان.  ــەت ئەھۋالدىكــى بوشــلۇقنى تولدۇرغ ــي جەمئىي ــي، سىياســى ۋە ئىجتىمائى ئەســىردىكى دىنى
بىــز تۆۋەنــدە كــەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشــىمىزدا كۆپ ئۇچرىتىدىغان »نوچى«   
بىلەن »پوچى« نىڭ ئۇيغۇر جەمىيىتىدىكى مەۋقەسى ۋە رولىنى كۆزدە تۇتۇپ  ئۇشبۇ ئەسەرنىڭ 6 - 
بابى 4 - بۆلىكىدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى »نوچى« بىلەن »پوچى«  نى دىققىتىڭالرغا سۇندۇق.

 Özet: 
`Orta Çağ Uygur Toplumu” yıllar boyunca Dr.Tohti Mozart’in Uygur toplumu üzerine yaptığı 
araştırmanın sonucudur. Orta Çağ Uygur toplumunda yeni devletler ve kültürler ortaya çık-
mıştır. Bunlar hakimiyet için yarışan mezhepler ve vahşi krallıklar haline gelmiştir. Şeyihle-
rin altında mistik bir kültür gelişmiş, etnik bilginler ve şairler sofistike edebiyat üretmiştir. Dr. 
Tohti, okurları Orta Çağ Uygur toplumundaki yenilikler ve karmaşalar, süreklilik ve süreksiz-
lik hakkında bilgilendirmiştir. Yabancılarla karışmış insanlarla dolu Orta çağ'ı, uğraşılan yeni 
fikirleri, düzeltilmeye çalışılan güclerin farklı toplumlarla yaptığı kültür alışverişindeki Orta-
çağ'ı aydınlatmıştır.  Biz Orta Çağ Uygur toplumunda, en tanıdık, hala toplumumuzda en yay-
gın olan Nochi (Kahraman) ve Pochi (palavracı) kavramları içeren bölümünü tercüme ettik.
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ئوتتــۇرا  جەمئىيتىــدە  ئۇيغــۇر  ئەســىرىدىكى  ئوتتــۇرا    
ئاسىيادىكى ســۇفىزىم ئېقىمىنىڭ مەھسۇلى_ نەقىشبەندىيە 
پىرقىسى تارقىلىپ كىرگەندىن باشالپ،ئۇيغۇر جەمئىيتىدە 
ــەكىللەندى.ئەڭ  ــى ش ــان مەزھىپ ــر تارماق-ئىش ــى بى يېڭ
ئاخىرىــدا يەنــە »ئىشــقىيە« ۋە »ئىســھاقىيە«نى بارلىققــا 
كەلتــۈردى. )يەنــى قــارا تاغلىقــالر بېلــەن ئــاق تاغلىقالر(.37
   دەل بۇمەزھەپلەرنىــڭ داھىيلىــرى ھوقۇق-مەنپەئــەت 
ھەتتــا  پەيتتــە،  كەتكــەن  بــوپ  بېلــەن  تالىشــىش 
قېرىنداشــالر ئۆز-ئــارا قىرغىنچىلىــق قىلىشــىۋاتقان پەيتتە، 
خەلــق ئارســىدا يەنــى ئــاۋام خەلــق ۋە جەمئىيەتنىــڭ 
قەھرىمــان  قىســىم  بىــر  قاتلىمىدىــن   تــۆۋەن  ئــەڭ 
ــدى.  ــا كەل ــالر بارلىقق ــلەر ۋە قاراقچى ــرالر، دەرۋىش باھادى
ــال- ــۇش، م ــوت قوي ــۇرۇپ ئ ــادەم ئۆلت ــدە »ئ ــۇالر بەزى ئ
يۇقىــرى  ھۆكۈمرانالرنــى،  ئارقىلىــق،  بــۇالش«  دۇنيــا 
قاتــالم ئــاق ســۆڭەكلەرنى، بايالرنــى دات دېگۈزىۋېتەتتــى.
ئاتىالتتــى. دەپ  »پوچــى«  ياكــى  »نوچــى«  ئــۇالر 

1.»نوچى« ۋە »پوچى«

ئاھــاڭ  نوچىنىــڭ  تىلىــدا  ئۇيغــۇر  »نوچــى«:   )1(
ــەت«،  ــى »ئەزىم ــلى  مەنىىس ــۇپ، ئەس ــى بول تەرجىمىس
ئىــدى. »ئەركــەك«  »قەھرىمــان«،  »باھادىــر«، 
ئاھــاڭ  تىلىــدا »پوچى«نىــڭ  ئۇيغــۇر  )2( »پوچــى« 
ــو ئاتقۇچــى«،  ــۇپ، ئەســلى مەنىســى »پ تەجىمىســى بول
كەلمەيدىغــان«،  ئىــش  قولىدىــن  قىلىــپ  »گەپــالم 
بولىشــىنىڭ  پەيــدا  ئۇالرنىــڭ  ئىــدى.  »دەرۋىــش« 
ســۇفىزىم تەرىقىتــى ۋە تارمــاق مەزھەپلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر 
مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  بىلــەن  تارقىلىشــى  رايۇنىــدا 
پەيــدا  جەمئىيتىــدە  ئىســالم  ئەســىر  ئوتتــۇرا  بولــۇپ، 
بولغــان ئەييــار پەھلىــۋان يەنــى جانبــاز ۋە دەرۋىــش 

ئىــدى. مەنبــەداش  تېخىمــۇ  بېلــەن  گورۇھــى 
بــۇ  جەمئىيتىدىكــى  ئىســالم  ئەســىردە  ئوتتــۇرا       
-ئەســىردىكى   9 دەســلەپتە  ئــەڭ  الر  »باھادىــر« 
باغــدات  ھۆكۈمرانلىقىدىكــى  سۇاللىســى  ئابباســىيالر 
بولغــان38.  پەيــدا  رايۇنلىرىــدا  خۇراســان  ۋە 
شــەكلى  )كۆپلــۈك  »ئەييــار«  ئەرەپچــە  »باھادىــر« 
»جاھانكــەزدى[،  مەنىســى  ئەســلى  »ئەييــارەن«(؛ 
»لۈكچــەك«  »قاراقچــى«،  كىشــى«،  »ئىســتېداتلىق 
دېگەنــدەك. ئۇندىــن باشــقا يەنــە »شــۇتتار )مەنىســى 
)يــاش  »ئاھــداس«   ، پوچــى(«  ناكــەس،  تــەدان، 
كىشــى( ،لــۇت )تەۋراتتىكــى كىشــى ئىســمى( قاتارلىقــالر. 
باتــۇر(،  )مەنىســى  »جاۋان-مــەردان«  تىلىــدا  پــارس 
دېگەنــدەك.  )چېچەن،باتۇر،كېلىشــكەن(  »پەھــالۋان« 
ئىســمى  ىنىــڭ  »باھادىــر«  ئىســالم  تۇنجــى  تارىختــا 
خۇراســان  پېرســىيەنىڭ  بولــۇپ،  »ئەبۇھۇريــان« 
-يىلــى   807 ئــۇ  باھادىــردۇر.  كاتتــا  رايۇنىدىكــى 
پەيــدا بولغــان. ئورتــا ئەســىردىكى ئىســالم جەمئىيتــى 
ــا ئاســىيا رايۇنىــدا پەيــدا  بولۇپمــۇ ئىــراق، ئىــران ۋە ئورت
بولغــان »باھادىــر« ۋە »دەرۋىــش« گورۇھىنىــڭ ئــۆز 
دەۋرىدىكــى جەمئىيەتكــە كۆرســەتكەن تەســىرى كۈچلــۈك 
ــۇق  ــۇر« ل ــر بات ــل »باھادى ــۇ خى ــا ب ــدى. ئۇنداقت بولغانى
ئورنــى  ۋە  ئەپتــى  لــۈك  كۆككــۆز«  »مۇتىھــەم  بېلــەن 
ئۆزئــارا ئالمىشــىپ تۇرغــان، يەنــى فېئــودال ھۆكۈمرانــالر، 
ئاقســوڭەكلەرنىڭ نەزەرىــدە ئــۇالر بىــر ئوچــۇم »مۇتىھــەم 
ئىــدى، ئەمگەكچــى خەلقنىــڭ نەزىرىــدە  كۆككۆزلــەر« 
بولســا »باينــى بــۇالپ، كەمبەغەللەرنــى يۆلەيدىغــان« 
ئىــدى. قەھرىمانــالر«  تەنھــا  ۋە  باھادىــرالر  »پىدائــي 
     ئوتتۇرا ئەسىردە ئۇيغۇر جەمئىيتىگە تارقىلىپ كىرگەن 
»نوچــى« ۋە »پوچــى« دەل »ئەييــاران« نىــڭ ئۇيغۇرچە 
ــى  ــىمۇ، ياك ــۇق بولمىس ــۇالردا ھوق ــە ئ ۋارىيانتىدۇر.گەرچ

 Absract:
Abtract Uyghur Society in the middle Ages is the result of Dr Tohti Mozart’s resear-
ch on Uyghur Society for years. During the middle Ages in Uyghur society, new sta-
tes and cultures began to emerge, developing into sects and predatory kingdoms that 
competed for powers. A mystic culture flourished under the Hoja, producing epic 
scholars and poets such and sophisticated literature. Dr Tohti gave readers apex infor-
mation of the era of innovation and turmoil, continuities and discontinuities, he en-
lightened the Middle Ages which was full of people encountering the unfamiliar, dea-
ling with new ideas, restate power, and co-operating with different societies. We have 
translated fourth section in chapter 6 of the book, which contain most familiar concep-
ts; still they are dominant impression in our society; Nochi (Hero) and Pochi (braggart).
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ئېســىلزادە جەمــەت كۈچلىرىگــە ئىگــە  ئەمــەس بولســىمۇ، 
ــاۋام، يېتىــم بالىــالر، ســەرگەردانالر  ھەممىســى ئاددىــي ئ
ئارىســىدىن يېتىشــىپ چىققــان »پالــۋان باھادىــر«الردۇر، 
ئۇالرنىــڭ »خەلــق ئۈچــۈن ئەســكىلەرنى يوقىتىــش«، 
قۇتقــۇزۇش «،  باشــقىالرنى  قىلىــپ،  پىــدا  »ئۆزىنــى 
ــق  ــەك »پالۋان«لى ــش« ت ــاردەم قىلى ــە ي »كەمبەغەللەرگ
خىســلەتلىرى ئۇيغــۇر خەلقــى ئارســىدا ئەۋالتتىن-ئەۋالتقــا 
ئايالنغــان.  قىسسىســىغا«  »قەھرىمانلىــق  تارقىلىــپ، 
تارقالغــان »چىــن  كــەڭ  دىيارىــدا  ئىلــى  مەســىلەن، 
ــېيىت  ــان »س ــدا تارقالغ ــقەر رايۇنى ــۇر«، قەش ــۈر بات تۆم
شەخســلەرنىڭ  ئەپســانىۋىي  بــۇ  قاتارلىقــالر.  نوچــى« 
پەيــدا بولۇشــى، دەل ئالدىــدا قەيــت قىلغىنىمــدەك، 
ــە  ــۇر جەمئىيتىگ ــى ئۇيغ ســۇفىزىمنىڭ تەســەۋۋۇپ تەرىقىت
تارقىلىىــپ كىرگەندىــن كېيىــن يەنــە نۇرغــۇن ســۇلۇك-
ــۇ  ــىۋەتلىك. ب ــچ مۇناس ــەن زى ــە بۆلۈنىشــى بېل پىرقىلەرگ
يەنــە »باھادىــرالر ۋە دەرۋىــش« لەرنىــڭ تەســىرىنىڭ 
شەكىللىنىشــىگە ئاساســى شــەرتلەرنى ھازىــرالپ بەرگــەن.
    ئوتتــۇرا ئاســىيا،قەدىمكى يىپــەك يولىنىــڭ ئــاڭ ئــاۋات 
تۈگۈنلىرىدىــن بىــرى بولۇپ، ياۋرۇ-ئاســىيا مەدەنىيتىنىڭ 
ئالماشتۇرۇلىشــىدىكى بېكىتــى، يىغىلىــش تۈگۈنىــدۇر. 14 
ــالم  ــى ئىس ــەۋۋۇپ تەرىقىت ــۇفىزىمنىڭ تەس ــىردە س -ئەس
مەدەنىيتىنىــڭ مۇھىــم قىســمى بولــۇپ، بۇ رايۇنــدا تېزدىن 
ئــەۋج ئالغــان. بــۇ خىــل تارىخىي شــارائىتتا نەقىشــبەندىيە 
ســۇلۇكى 14 -ئەســىردە ئورتــا ئاســىيادا بارلىققــا كەلگەن. 
بــۇ ســۇلۇكنىڭ بەرپاچىســى باھاۋۇددىــن نەقىشــبەندى 
)1317 - 1389(. ئۇنىــڭ ئەســلى ئىســمى مۇھەممــەد بىن 
باھائۇلىددىــن ئەلبۇخارىــدۇر. نەقىشــبەند نىــڭ مەنىســى 
»نەقىــش«، »نەققــاش« تــۈر، ئېيتىلىشــىچە، ئــۇ دۇئــا 
قىلغانــدا كۆكســى ئالدىــدا قــول ئىشــارىتى بېلــەن رەســىم 
ســىزغانلىق مەنىســىدە بولــۇپ، بــۇ نامــدا ئاتالغــان، يەنــە 
تــۈۋرۇك- مەســجىدنىڭ  ئــۇ  ئېيتىشــىچە  بەزىلەرنىــڭ 
ھۆســنىخەتلىرى  ئايەتلىرىنىــڭ  قۇرئــان  ئايۋانلىرىنــى 
بېلــەن بېزىگەنلىكــى ئۈچــۈن؛ يەنــە ئۇنىــڭ لەقىمىنىــڭ 
كەالمنــى  ئىلمــۇ  تەڭداشســىز  »كامالەتتــە  مەناســىنى 
ھەتتــا  چۈشــەنگەنلەرمۇ،  دەپ  قىلغۇچــى«  نەقىــش 
ــڭ  ــەن قەلبنى ــە يەتك ــدا »كامالەتك ــىرلىق ھال ــۇ س تېخىم
مۇكەممــەل شــەكلىدۇر« دەپ چۈشــەنگەنلەرمۇ بولغــان.
  رېۋايــەت قىلىنىشــىچە،باھاۋۇدۇن بۇخــارى ھېجىريــە 
ھېجىيريــە791  -يىلى(تۇغۇلــۇپ،   1317( -يىلــى   717
-يىلــى )1389 -يىلــى( ۋاپــات بولغــان. ئــۇ ئــۆز يۇرتــى 
كىرگەنــدە  ياشــقا   18 يېزىــدا  يېنىدىكــى  بۇخارانىــڭ 
بۇخــارا بىلــەن رامىتــان ئارىســىدىكى ســامماس يېزىســىغا 
ئەۋەتىلىــپ، مەشــھۇر ســۇفى بابــا سامماســىدىن ســۇفىىزىم 
ئىســتىقامەت  ئۇســتازىنىڭ  ئۆگەنگــەن.  تەرىقىتىنــى 
ئۇســۇلى بويىچــە يۇقىــرى ئــاۋازدا زىكىــر قىلىــش كېــرەك 
»ئەســلىمەك«  مەنىســى  ئەرەپچــە،  )زىكىــر  ئىــدى. 
ــان  ــاد ئېتىىدىغ ــان، ي ــى مەدھىيلەيدىغ ــۇپ، ئالالھن بول
دىنىــي مۇراســىمدۇر.( بىــراق باھــاۋۇدۇن نەقىشــبەندى 

ــل  ــۇ خى ــدى. ب ــار قىل ــنى ئىختىي ــاۋازدا ئوقۇش ــوۋەن ئ ت
ــتاز- ــلىق ئۇس ــى ئوخشىماس ــۇلى جەھەتتىك ــۇش ئۇس ئۇق
دېيىشــىچە،ئاخىرى  بــۇزدى.  مۇناســىۋىتىنى  شــاگىرت 
بابــا ســاماس ئۇســتاز باھاۋۇدۇننىــڭ مەخپىــي ئوقــۇش 
ئۇســۇلىنى ئېتىــراپ قىلــدى ھەمــدە ئۆلۈشــتىن بــۇرۇن 
ئۇنــى ئوزىگــە ئىــز باســارخەلىپە قىلىــپ تەيىنلىــدى.
      باھاۋۇدۇن بۇخارا قاتارلىق جايالردا يىلالرچە سەييارە 
ئوقــۇپ، تەســەۋۋۇفنى تەتقىــق قىلىــپ، ئىنتايىــن چوڭقــۇر 
مەلۇماتقــا ئىگــە بولــدى. ئــۇ »پانــى ئالــەم زاھىررىيــدۇر، 
قارايتتــى. تەلىماتــى  باتىنىيــدۇر« دەپ  ئالــالھ بولســا 
ئىنتايىــن كۈچلــۈك دىئالىكتىــك پۇراققــا ئىگــە ئىــدى. 
ئــۇ ۋە ئۇنىــڭ مۇرتلىــرى بــۇ دۇنياغــا ئەھمىيــەت بــەردى، 
تەركىدۇنياچىلىققــا ۋە زاھىدلىققــا قارشــى تــۇرۇپ، رېئــال 
ــدى،  ــەببۇس قىل ــنى تەش ــەن بولۇش ــتىن بەھرىم تۇرمۇش
ئەمگــەك قىلىشــنى ۋە ھۈنــەر ئىگىلەشــنى تەرغىــپ قىلدى.
تەســىرىنىڭ كۈچىيشــىگە ئەگىشــىپ، كىشــىلەر بىــر يەرگە 
يىغىلىــپ، ســۈكۈتتە دۇئــا قىلىشــىپ، ئىبــادەت قىلىــپ، 
ــاز، ئىســتىقامەتنىڭ تاشــقى  قەلبىنــى پاكاليتتــى ھــەم نام
شــەكلىگە ئەھمىيــەت بەرمەيتتــى بەلكــى تــۆۋەن مۇقامــدا 
زىكىــر ئېيتاتتــى، مۆتىدىــل تەســەۋۋۇفقا تــەۋە ئىــدى.
        15 -ئەسىردە نەقىشبەندىيە سۇلۇكى ئوزلىرىنىڭ 
بــۇ  كۈتىۋالــدى.  دەۋرىنــى  ئەھــرار  خوجــا  -پىــرى   3
ۋاقىــت شــەرقى چاغاتــاي خانلىقــى خىزىــر خوجاخاننىــڭ 
نەۋرىســى ئۇۋەيىســخان خانلىــق تەخــت تالىشىىشــتىن 
قېچىىــپ چىقىــپ، بۇخــارا ئەتراپىــدا ســەرگەردان بولغــان 
ــخاننىڭ  ــەن ئۇچراشتى.ئۇۋەيس ــۇلۇك بېل ــۇ س ــالردا ب چاغ
چــوڭ ئوغلــى يۇنۇســخان زامانــى دەل خوجــا ئەھرارنىــڭ 
»قېرىغــان  يۇنۇســخان  دەۋرىــدۇر.  گۇللەنگــەن  ئــەڭ 
پۇشــايمان  ئىشــالرغا  ئۆتكــەن  كۈنســېرى  ۋاقتىــدا، 
تېۋىنــدى.  بىلــەن  ئىخــالس  ئالالھقــا  قىلىــپ، 
ــدى39. ــوپ قال ــىاگىرتى ب ــۈك ش ــەڭ بۈي ــڭ ئ »ئەھرار«نى
داڭلىــق  ئەھرارنىــڭ  خوجــا  نەتىجىــدە      
غــازى  مۇھەممــەد  مەۋالنــا  دامولــال  شــاگىرتى 
ئايالنــدى. ئۇســتازىغا  مەنىۋىــي  مەھمۇدخاننىــڭ 
          ئەھرار بۇ داڭلىق دىنىي ئۇســتاز ھېجىريە 895 
-يىلــى )1490 -يىلــى( ئالەمدىــن ئۆتتــى. ئىزباســارى 
مەۋالنــا مۇھەممــەد غازىمــۇ ھېجىريــە 921 -يىلــى )1515 
-يىلــى( ۋاپــات بولــدى. شــۇنداق قىلىــپ، نەقىشــبەندىيە 
ھالــدا  تەدرىجــى  ھوقۇقــى  رەھبەرلىــك  ســۇلۇكىنىڭ 
مەخــدۇم ئەزەمنىــڭ زېممىســىگە چۈشــۈپ، 5 -نوۋەتلىــك 
ــدى. ئۇنىــڭ ســوفىزىم تەســەۋۋۇفىنىڭ ئىلمــى  ــرى بول پى
ســەۋەبىدىن، ئورتــا ئاســىيادىكى ســۇفىالر ئارســىدا كاتتــا 
ــن  ــەر تەرپىدى ــدى، كېيىنكىل ــە ئى ــا ئىگ ــرى ئابرويغ يۇقى
»دىننىــڭ نــۇرى ۋە تۈۋرۈكــى« دەپ تەرىپلەنــدى40. ئــۇ 
ــم  ــۇفىالرنىڭ دائى ــەن، س ــۇش بېل ــەپ بول ــۇننى مەزھ س
خانىقــادا ياشىشــىنى تەشــەببۇس قىلــدى، ئــۇ يەنــە تەنھــا 
زاھىــد ئىســتىقامەت قىلىشــنى رەت قىلــدى، نەقىشــبەندىيە 
ســۇلۇكىنىڭ ســۇلۇك قائىــدە -تۈزۈملىرىنىمــۇ تەڭشــىدى، 
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»ھەدىيــە  قىلىــش«،  زىكىــر  ئــاۋازدا  »تــۆۋەن 
زىكىــر  ســېلىپ  »چۇقــان«  ئۇالرنىــڭ  تاپشــۇرۇش«، 
قىلىشــىغا ۋە ســاما ئۇســۇلى ئوينىشــىغا ئىجــازەت بــەردى، 
ھەمــدە مۇزىــكا ھــۇم سېلىشــقا زۆرۈر ئىكەنلىكىنــى ئېتىراپ 
قىلــدى. ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئالدىنقــى نوۋەتلىــك ئۇســتازىغا 
ئوخشــاش ئىنتايىــن زور تەســىرگە ئىگــە ســۇفى داھىــدۇر. 
مەخــدۇم ئــەزەم )مەنىســى »بۈيــۈك ھۆكۈمــران_( مــۇ 1542  
ــدى. ــات بول ــى( ۋاپ ــە 949 -يىل ــى )ھېجىري 1543 -يىل
    ئۇنىــڭ تەربىيىلىگــەن نۇرغــۇن شــاگىرتلىرى ئارىســىدا 
بوۋېســى(  يۈســۈپنىڭ  مامــۇت  )يەنــى  كاالن  ئىشــان 
»ئىشــقىيە« يەنــى »ئــاق تاغلىقــالر« نــى بەرپــا قىلــدى. 
»قــارا  يەنــى  »ئىســھاقىيە«  ئىســھاقبەگ  -ئوغلــى   7
تاغلىقالر«نــى بەرپــا قىلــدى. قېرىنــداش ئىككەيلەننىــڭ 
ــەرق  ــە چــوڭ پ سۇلۇك-مەســلەكلىرى پىرىنســىپ جەھەتت
قىلمايتتــى. ئــاق تاغلىقــالر ئىبادەتتــە قۇرئــان  ئوقۇغانــدا 
»خۇپتىيــە«دەپ  بــۇ  قىالتتــى،  قىرائــەت  مەخپىــي 
ــرى  ــى يۇقى ــا قىرائەتن ــالر« بولس ــارا تاغلىق ــدى، »ق ئاتال
ئاتالــدى.  دەپ  »جەھرىييــە«  بــۇ  قىالتتــى،  ئــاۋازدا 
ئەممــا ئــۇالر دائىــم يوقىــالڭ ئۇششــاق ئىشــالر توغرىلىقمــۇ 
تالىشــىپ قاالتتــى. ئاخىــرى بــۇ خىــل دىنىــي تــاالش 
-ماماتلىــق  ھايــات  قىلىــپ،  تەرەققىــي  -تارتىــش 
ھۆكۈمرانلىــق ھوقۇقىنــى تالىشــىش كۆرىشــىگە ئايلىنىــپ، 
باشــالپ  دېڭىزىغــا  ئۆچمەنلىــك  پۇقراالرنىمــۇ  ئــاۋام 
كىــردى.  قېرىنداشــالرنىڭ ئوزئــارا قىرغىنىچىلىقــى ۋە 
قىلــدى. داۋام  يىــل  توپتوغــرا 300   تاالش-تارتىشــى 

  ئۇيغــۇر جەمئىيتىــدە ســۇفىالرنىڭ تەرىقىتىــدە يەنــە 
4 فىرقــە يەنــى 4 ســۇلۇك )ســۇلۇك ئەرەپچــە، ئەســلى 
مەنىســى »ســاياھەت«( بولــۇپ، تەرىقــەت مەشــغۇلىدىكى 
مەســىلەن:  كۆرســىتىدۇ.  مۇساپىســىنى  تەســەۋۋۇف 
ئىناقىيــە: ئاساســلىقى تەرىقەتنىــڭ خاتىــرە كۈنلىرىــدە 
ياكــى بەلگىلىــك كۈنلــەردە ياكــى ۋاقىتتــا »ئاخشــاملىرى 
ســۇفىنىڭ  )ئادەتتــە  يىغىلىــپ  ئىبادەتگاھقــا  مۇرتــالر 
ئۆيىگــە(، ئىشــىكنى شەپىســىز تاقــاپ، تاكى ســەھەرگىچە 
قىلىــدۇ«. دۇئــا  ئوقــۇپ  نامــاز  ئېيتىىــپ،  نەشــىد 
ســۇفىالر  »كۈنــدۈزى  ئاساســلىقى  ئىســھاقىيە:       
ــان  ــۇرۇپ »قۇرئ ــەكىلدە ئولت ــا ش ــى ھالق ــپ، ياك يىغىلى
ئارقىدىــن  ئوقۇيــدۇ،  نەشــىد  ئاندىــن  ئوقۇيــدۇ، 
دەپ  ۋاي!«  »ھاي!ھــاي!  ئوينــاپ  ئۇســۇلى  ســاما 
ئۆتكــەن  ئارقىلىــق  بــۇ  ۋارقىرىشــىدۇ«،  يىغلىشــىپ 
ئەســلەيدۇ. قىلىــپ  دۇئــا  -ئۇســتازلىرىنى  ۋەلىىســى 
)جۈمــە( »ھەرھەپتــە  ئاساســلىقى  داۋانىيــە:       
مازارلىرىغــا  ئەۋلىيــا  كاتتــا  يىغىلىــپ  كېچىســى 
ــىپ  ــەم يىغلىش ــدۇ ھ ــا قىلى ــادەت ۋە دۇئ ــپ، ئىب يىغىلى
قىلىشــىدۇ.« داۋام  قــەدەر  ئاتقانغــا  تــاڭ  تاكــى 
تەرىقەتكــە  بېلــەن  ئالــدى  ئىشــقىيە:      
ئۇســتازغا  تۆۋەنامەيېزىشــنى،  كىرگەنلەردىــن 
شەرتســىز بويسۇنۇشــنى جېكىلەيــدۇ ھەمــدە داۋاملىــق 

ئېتىكافتــا ئۇســتازالرنى ئەسلەشــال تەرىقــەت يولىنىــڭ 
مۇرتــالر  ياخشــى  يولــى  قائىدىســىدۇردەيدۇ.تەرىقەت 
بوالاليــدۇ43... ئىزباســارى  ئۇســتازالرنىڭ  ئۆســۈپ 

2. »ئۇۋەيىس« تەرىقىتى
دەســلەپكى  قۇرۇلۇشــنىڭ  خانلىقــى  ياركەنــت      
ــەد  ــا مۇھەمم ــى ۋە خوج ــڭ نەۋرىس ــدە، ئەھرارنى مەزگىلى
يۇســۇپ ســەمەرقەندتىن قەشــقەرگە كېلىــدۇ، ســەئىد 
ئۆزىنــى  تەرىقىتىگــە  خوجىنىــڭ  دەرھــال  خــان 
بېرىــدۇ. قــول  قىلىــپ  پىــرى  ئۆزىنىــڭ  بېغىشــالپ، 
ســەئىدخان ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن، چــوڭ ئوغلــى 
ئابدۇلرەشــىد تەختكــە ئولتــۇردى. كۇچادىكــى ئەرشــىدىن 
تــۇرۇش  تاقابىــل  كۈچلىرىگــە  جەمــەت  خوجىنىــڭ 
ئۈچــۈن، رەشــىدخان مۇھەممــەد شــەرىفكە تايىنىــدۇ.
ســايراملىق  ئاســىيا  ئوتتــۇرا  شــەرىف  مۇھەممــەد      
ياشــتا   7 ئــۇ  چىمكەنــت(.  قازاقىســتان  )ھازىرقــى 
بەكمــۇ  ئائىلىســى  بولــۇپ،  ئايرىلغــان  دادىســىدىن 
شــەرىفخان  »مۇھەممــەد  ئىــدى.  كەمبەغــەل 
تەزكىرىســى«دە خاتىرلىنىشــىچە ئــۇ »ســەئىد ئــەۋالدى« 
ئەلىنىــڭ 22 -ئــەۋالد نەۋرىســى دەپ  بولۇپ،ئۆزىنــى 
ئاتىغــان، خوجىــالر تەزكىرىســىنىڭ نەســەب شەجەرىســى 
مۇھەممــەد پەيغەمبەرگــە تۇتىشــىدۇ. ئۇنىــڭ ئائىلىســىنىڭ 
»ئۇلۇغلــۇق نەســەبى«نى ئىســپاتالش مۇمكىــن ئەمــەس، 
ــەل  ــۇپ، كەمبەغ ــى بول ــى توقۇمىچ ــڭ ئانىس ــراق ئۇنى بى
ئازغىنــە  كىرگــەن  يىپچىلىقتىــن  ئــۇ  ئىــدى،  ئائىلــە 
كىرىــم بىلــەن ئۇنــى ئوقۇتقنىنىــڭ دەلىللىــرى مەۋجــۈت.
ســەمەرقەندتىكى  كېيىــن  يەتكەندىــن  باالغەتكــە  ئــۇ 
يەســەۋى ئېقىمىدىكــى ئىلمــۇ كاالم مەدرىســىدە ئوقــۇدى44.  
ــرى  ــل كىتابلى ــەردە ســۇفىيزىمنىڭ ھــەر خى ــۇ ي        ئ
ۋە تەرىقــەت يوللىرىنــى ئۆگەنگــەن، تەســەۋۋۇفالرنىڭ 
ئىســتىقامىتى بېلەن مەشــغۇل بولغان، ھــەم »قېتىرقىنىپ 
تېرىشــىپ« ئۇســتازىنىڭ ئىشــەنچىگە ئېرىشــكەن،ھەمدە 
مــۇرت قوبــۇل قىلىــش، ســۇفىىزىم تەرىقىتىنــى تارقىتىــش 
ــە  ــان ) ئەرەپچ ــتاز بولغ ــەيخ ئۇس ــە ش ــاالھىيتىگە ئىگ س
»بۇزرۇكــۋار«(.   مەنىســى  بولــۇپ،  تەرجىمــە  ئاھــاڭ 
         مۇھەممــەد شــەرىف ســەمەرقەندتە 30 يىــل 
ســەپەر  ســىرتقا  كېيىــن،  قىلغاندىــن  ئىســتىقامەت 
قىلغان.ئــۇ ئــاۋۋال »ئــەڭ كارامەتكــە ئىگــە« مۇقــەددەس 
يەســەۋى«نىڭ  ئەھمــەد  »خوجــا  بىــرى  مازارالردىــن 
شــەرقىدىكى  قەشــقەرنىڭ  ئــۇ  ئاندىــن  قەبرىســىنى، 
مەقبەرىســىنى  بۇغراخــان  ســاتۇق  كېلىــپ،  ئاتۇشــقا 
ــتىن  ــدا »بىلمەس ــۇ زىيــارەت داۋامى ــدۇ. ب ــارەت قىلى زىي
ــۇن مەككىگــە  ــى ئۇچ ــىرىنى ئېچىۋەتكەنلىك مازارنىــڭ س
يۇيغــان«.  گۇناھىنــى  قىلىــپ،  ھــەج  بېرىــپ 
جايــالردا  قاتارلىــق  ھىندىســتان  كېيىــن  ھەجدىــن 
ســەرگەردان بولــۇپ ئاخىــرى يەكەنگــە يېتىــپ كەلگــەن.

         ئۇ ياركەنت ھۇدۇدى ئىچىدە دائىم مازارالر ئارىسىدا 
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ســوز-ھەركەتلىرى  غەلىتــە،  كىينىشــلىرى  يۈرگــەن، 
ســىرلىق بولغــاچ، نامــى بارا-بــارا تارقىلىشــقا باشــلىغان.
كېيىــن ئــۇ رەشــىدخان بېلــەن تونۇشــقان، ھــەم خاننىــڭ 
ئالدىــدا كارامــەت كۆرســىتىش ئارقىلىــق، ئوزىنىڭ ئالالھقا 
ئــەڭ يېقىنلىشــالىغان كىشــى ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلىگــەن، 
ئېرىشــكەن  مەرھەمىتىگــە  رەشــىدخاننىڭ  شۇڭالشــقا 
ھەمــدە خاننىــڭ يېتەكچــى ئۇســتازىغا ئايالنغــان. ئــۇ 
ــدا ئىككىنچــى  ــل تۇرغان.ئارى ــە يى ــون نەچچ ــدە ئ يەكەن
قېتىــم ئاتۇشــقا بېرىــپ ســاتۇق بۇغراخــان مازىرىنــى تاۋاپ 
ــان45. ــد بولغ ــل زاھى ــە يى ــەردە يەتت ــۇ ي ــان ھــەم ئ قىلغ

    

        تەسۋىرىي سۈرەت: ئەپيۇنخانىدىكى سىياسىيونالر*

مۇھەممــەد شــەرىف گەرچــە ئاساســلىقى  يەكــەن رايۇنىــدا 
قەشــقەر،  بىــراق  بولســىمۇ،  قىلغــان  تەبلىــغ  دىــن 
يېڭىســار، ئاقســۇ، كۇچــا، تۇرپــان ۋە خوتــەن قاتارلىــق 
رايۇنــالردا ئازبولمىغــان ئەگەشــكۈچىلىرى، مۇرتلىــرى ھــەر 
يىلــى ئالدىغــا كېلىــپ تەبلىغ-خۇدبىلىرىنــى ئاڭلىغــان. 
ئــۇ ســۇفىزىم تەرقىتىنــى تارقىتىــش بېلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
پىرقىسى-ئۇۋەيىســنى  ئوزىنىــڭ  دولىتىــدە  يەكــەن 
بەرپــا قىلغــان. ئەســلى مەناســى »ھەيــۋەت« ياكــى 

»تەھدىــد كۈچىگــە ئىگــە كىشــى«.   »ئۇۋەيىســخان 
تەزكىرســى« دە خاتىرلىنىشــىچە خــان ۋە خوجــا بۇخىــل 
پىرقــە  بــۇ  تەۋەمىــش.  ئادەملەرگــە  ئىگــە  قۇدرەتكــە 
ــالر  ــتانلىقالردىكى مۇرت ــەر بوس ــى ھ ــم ئويمانلىقىدىك تارى
ئاساســىدا شــەكىللەنگەن ئۇيغــۇر ســۇفىي كوللېكتىــۋى 
ئىــدى. پىــرى ياكــى ئۇســتازى »شــەيخ« دەپ ئاتىالتتى، 
ۋاكالەتچىســى(،  )پىرنىــڭ  ئاســتىدا »خەلىپــە«  قــول 
ــرى  ــى مۇرتلى ــۇفى«، ئادەتتىك ــاگىرتى »س ــڭ ش پىرقىنى
ــڭ  ــۇ پىرقىنى ــدى. ب ــار ئى ــۇرت« )ئەگەشــكۇچى(الر ب »م
ئىــدى.  ئىگــە  قاتتىــق تەشــكىلگە  ئىنتايىــن  ئىچىــدە 
ئاســىيادىكى  كىچىــك  ئاســىيا،  ئوتتــۇرا  ســۇلۇك  بــۇ 
يەســەۋىچىلەرنىڭ ســۇفىزىم تەشەببۇســلىرى ۋە ئىبــادەت 
ۋاقىتتــا  بىــر  بېلــەن  قېلىــش  شــەكىللىرىنى ســاقالپ 
يەنــە ئۇيغۇرالرنىــڭ بــەزى قەدىمىــي ئۆرپ-ئادەتلىــرى 
قىلىــپ،  قوبــۇل  ئۇدۇملىرىنــى  دىنىنىــڭ   ۋە شــامان 
ئــورپ- ئارســىدىكى  خەلــق  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يەنــە 
خەلــق  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يۇغۇرلــۇپ،  بىلــەن  ئادەتلىــرى 
شــەكىللەندۈرگەنىدى. تەســەۋۋۇفنى  ئارســىدىكى 
   مۇھەممــەد شــېرىف تەخمىنــەن ھېجىريــە973 -يىلــى(
ــىچە 95  ــان، دېيلىش ــات بولغ ــى ۋاپ )1566-1566(-يىل
ياشــتا ئىكــەن. ئــۇ ئولگەندىــن كېيىــن چــوڭ شــاگىرتى 
مۇھەممــەد ۋەلــى ســوفى شــەيخلىقنى داۋامالشــتۇرغان. 
ئۇســتازى  مەنىۋىــي  ئابدۇلكەرىمخاننىــڭ  ئۇمــۇ  كېيىــن 
ــى  ــۇر رايۇنىداتاك ــڭ ئۇيغ ــا »ئۇۋەيىس«نى ــان. ئامم بولغ
ھازىرغــا قەدەرمۇرتلىــرى ھــەم تەســىرى بار.مۇئەللىــپ 
تېخــى بــاال ۋاختىــدا يۇرتىــدا 3 ســوفىنى كۆرگــەن. ئــۇالر 
داۋۇت ســوفى، ئىبراھىم ســوفى، مولال نىياز ســوفىالردۇر. 
ئــۇالر تــا 20 -ئەســىرنىڭ 90-80 يىللىرىغىچە ياشــىغان.

3.سىرلىق سوفىنىڭ تېشىدىكى نوچى ۋە پوچى
ســۇفىنىڭ  ئۆتكىنىمــدەك  دەپ  باشــتا          
يىغمــاق،  نەپســىنى  مەنىســى »ئىســتىقامەت،  ئەســلى 
تــۇر. ئەتمــەك«  يــاد  ئالالھنــى  بېلــەن  ئىخــالس 
ــەن  ــوفىلىرى يەك ــڭ س ــبەندىيە تەرىقىتىنى ــراق نەقىش بى
مەنســەبدار-بايالر  كېيىــن،  كىرگەندىــن  خانلىقىغــا 
ۋە  ھوقــۇق  دىنىــي  بولــۇپ،  ئاپاق-چاپــاق  بېلــەن 
ــورۇن ۋە  ــرى ئ ــىپ يۇقى ــى تالىش ــلىرى ھوقۇقىن دۇنيائىش
ئىمتىيازغــا ئېرىشــكەن. مەســىلەن:»ئاق تاغلىــق، قــارا 
ســۇفىزىمنىڭ  شۇڭالشــقا  پىــرى.  ســوفىالر  تاغلىــق« 
»تەۋبــە، ســەبىر، شــۇكۇر، قانائــەت، ســۈكۈت، مۇتلــەق 
ــڭ  ــي ئەھكامالرنى ــق دىنى ــۇنۇش« قاتارلى ــا بۇيس ئالالھق
ھەقىقىــي مەنىســىگە خىالپلىــق قىلشــقان ياكــى يىراقــالپ 
ســۇفىالرنىڭ  يەنــە  بېلــەن  شــۇنىڭ  كەتكــەن.   
دەرۋىــش«  ۋە  »باھادىرلىــرى  ئىســالمنىڭ  تېشــىدا 

* قستۇرما رەسسىم: ۋاسىلى ۋېرىشچايىن :نېشەخانىدىكى سىيسىئونالر، تاشكەنت، 1870 -يىلالر.
 ماقالىنىڭ ئەسلى نۇسخىسدا بۇندرق بىر رەسسىم ئىشلىتىلمىگەن بولۇپ، تەرجىمە قىلغۇچىالرنىڭ تەكلىپىگە ئاساسەن قىستۇرلدى.

) Politicians in opium shop. Tashkent )1870( - Vasily Vereshchagin ( 
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كۈچلىــرى پەيــدا بولغــان يەنــى »نوچــى ۋە پوچىــالر«.
     ئۇيغــۇر جەمئىيتىــدە پەيــدا بولغــان نوچــى ۋە 
پوچىــالر بولســا تەســەۋۋۇفچى ســوفىالردىن ئايرىلىــپ 
ئىــدى. كىشــىلەر  »ســىرلىق«  تېخىمــۇ  چىققــان 

ــە  ــالنغۇچ مەكتەپك ــدا، باش ــاال ۋاقتىم ــەن ب            م
مەنزىرىنــى  مۇنــداق  بېلــەن  كــۆزۈم  ئــۆز  بارغۇچــە 
بىــر  يېزىــدا  بىــر  يۇرتتىكــى  بىزنىــڭ  كۆرگەنتىــم: 
»نوچــى« بولــۇپ،7 -ئايدىكــى پىژغىرىــم ئىسســىقتا 
بېشــىغا تۇمــاق، ئۈســتىگە قــوي تېــرە جــۇۋا، پۇتىغــا پىيما 
كىيىــپ يېزىنىــڭ توپــا يوللىرىدايۈرەتتــى. 12 -ئايدىكــى 
ــال  ــر ت ــان ســوغۇقتا بولســا ئۇچىســىغا پەقــەت بى قەھرىت
كالتــە يــەڭ ماتــا كوڭلــەك، ئاســتىغا ئــاق رەڭلىــك كەندىر 
يۈرەتتــى.  مېڭىــپ  يولــالردا  قارلىــق  كىيىــپ  تامبــال 
ــۇالر  ــورايتتىم: »ئ ــن س ــۇپ چوڭالردى ــران بول ــەن ھەي م
توڭمامــدۇ؟«. چــوڭالر دەيتــى: »ئــۇالر نوچى،بــۇ ئــۇالر 
كورســەتكەن كارامەتلەر«.بــۇ ئەھــۋال 20 -ئەســىرنىڭ 
ــۇ دەۋر ۋە  ــتى. ئ ــە داۋامالش ــڭ ئاخىرغىچ 70 -يىللىرىنى
بــۇرۇن بۇنــداق ئادەملەرنــى كورگىلــى بوالتتــى: »ئۆينــى 
پاخمــا  تاشــلىغان،  تىرىكچىلىكنــى  ئەتكــەن،  تــەرك 
بــاش ياالڭئايــاغ، جۇلــدۇر كىيىنىــپ، قــوي تېرىســى 
ئارتىــپ، قولىــدا ھاســا، ئۈســتىگە ھوشــۇق ئېســىۋالغان 
بولۇپ،كۆپىنچــە غەلىتــە قىياپەتتــە، ئىسسىق-ســوغۇقتىن 
قىلىدۇ.كىشــى  تىلەمچىلىــك  بويــى  يــول  قاچمايــدۇ، 
ئوزىنــى  ســۆزلەيدۇ.ئەگەر  بېچارىالرچــە  ئۇچراتســىال 
قامدىيالمىســا، يا كىشــىلەرنىڭ مازارلىرىدايىغىلىپ، ياكى 
غــارالردا تۇرىــدۇ، ئىســتىقامەت دەپ ئاتىلىــدۇ، دەرۋىــش 
ســانىلىدۇ.)بۇ جايدىكــى »دەرۋىــش« پارســچە مەنىســى 
مەنىســى  »فەقىــر«  ئەرەپچــە  تىلــەش،  ئۆيمۇ-ئــوي 
ــقەر،  ــل دەرۋىشلەرقەش ــۇ خى ــا ب ــەل«.( تارىخت »كەمبەغ
يەكــەن، خوتــەن ۋە كۇچــا تەرەپلــەردە كــۆپ ئۇچرايــدۇ.
          ئۇيغــۇر جەمئىيتىــدە »مولــال«، »ئىمــام«، 
»ئىشــان«  »پىــر«،  »شــەيخ«،  يەنــە  »ئاخــۇن« 
»كادىرلىــرى«دۇر. تەرىقىتىنىــڭ  ســۇفى  ھەممىســى 
مەنىســى »خوجايىــن«،  ئەســلى  مولــال            
ــى  ــى ئالىملىرىن ــالم دىن ــۇرالردا ئىس ــى«، ئۇيغ »ھىمايىچ
ئۇســتازدۇر. مەنىســى  ئەســلى  پىــر  كۆرســىتىدۇ.  
          ئىشان: ۋېليام بارتولدنىڭ ئىسپاتلىشىچە بۇ سوز 
ــۈك  ــارس تىلىىدىكــى ئۈچىنچــى شــەخس كۆپل ئەســلى پ
شــەكلى »ئــۇالر«47 بولــۇپ، كېيىــن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى 
تۈركلــەر قوبــۇل قىلىــپ، ھوقــۇق كۈچلىرىنىــڭ ھورمــەت 
ئوتتــۇرا  ئۆزگەرگــەن.  كېيىنچــە يەنــە  بولــۇپ  نامــى 
قولالنغــان،  كۆچــۈرۈپ  دىنــى  ئىســالم  ئاســىيادىكى 
بىــر  دىنىــي كەســىپدارالرنىڭ  ياكــى  رەھبــەر  دىنىــي 
»شــەيخ«لەر  »پىــر«،  بولغــان،  ئۇنۋانــى  خىــل 
ئۇيغۇرالرئىچىــدە  ئىگــە.  مەنىگــە  ئوخشــاش  بېلــەن 
ــن  ــۇت ئىمى ــى مام ــوڭ ئوغل ــڭ چ ــۇد ئەزەمنى ــاۋال مەھم ئ

ــى »ئەركــەك  ئىشــاننىڭ »ئىشــان كاالن« )»كاالن«يەن
باشــالپ  بــار. شــۇندىن  ئۇنۋانــى  مەنىســىدە(  شــىر« 
ــلىتىلىدۇ. ــم ئىش ــدە دائى ــوفىالر ئىچى ــمى س ــان ئىس ئىش
         بۇندىــن باشــقا يەنــە »ھىلىگــەر كاالنــالر«، 
قاتارلىــق  ســۇفى«  »رىيــاكار  شــەيىخ«،  »ئالدامچــى 
ســۇفى«  »رىيــاكار  بــۇ  بــار.  نامالرمــۇ  ســەلبىي 
ــك  ــۇالر ھازىرغىچىلى ــا تەۋە.ئ )تەســەۋۋۇفقا تەۋە(پوچىالرغ
خەلــق ئارىســىدا پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىقلىــق. دائىــم 
»كارامــەت« كۆرســىتىش )كارامــەت يەنــە مازارالرنىــڭ 
كارامــەت پەيــدا قىلىشــى(، »مۆجىــزە يارىتىــش« نامىــدا 
ئېتىقادچىالرنىڭ كېســىلىنى داۋاالش، دېيشــىچە »ھەممە 
كېســەلنى ســەللىمازا ســاقايتارمىش، بوالپمــۇ ھازىرقــى 
ــەللەرگە  ــل كېس ــاقايتالمىغان جاھى ــەت س ــۋى تېباب زامانى
بــۇ »مولــال، ئىشــانالر« نىــڭ بەكمــۇ شىپاســى بارمىــش 
ــڭ مال-دۇنياســىنى  ــق مۇرتالرنى ــۇ ئارقىلى ــدەك. ب دېگەن
ئالــداپ ئېلىۋالىدىكــەن. بۇنىــڭ دەل قارشىســىدا نوچىــالر 
ــان  ــدا مەۋجــۇت بولغ ــر ۋە خۇي ــەي باشــقا خاراكتې پۈتۈنل
بولــۇپ، ئــۇالر ئەســكىلىككە ئــۆچ، مەزلۇمالرغــا قــاراپ 
ئــۇالر  بولســا  بــوزەك  ئــاۋام  تۇرمايدىغــان، كەمبەغــەل 
ــى  ــپ، بايالرن ــان قىلى ــق خىســلىتىنى ناماي »باھادىر«لى
بــۇالپ، كەمبەغەللەرگــە يــاردەم قىلغان. شــۇڭا ئۇالر دائىم 
ئوخشــىمىغان ئىككــى يــۈز بېلــەن كىشــىلەرنىڭ ئارىســىدا 
ــن  ــىمۇ لېكى ــوفى« بولس ــە »س ــۇالر گەرچ ــەن. ئ كورۈنگ
ئــۇ ئورنــى كاتتــا، مۇرتلىــرى بــار، ھوقۇق-ئىمتىيازالرغــا 
ئىشــانالرغا  ســۇفى  راھەتپەرەســت  ئاچكــۆز،  ئىگــە، 
پۈتۈنلــەي ئوخشــىمايدىغان يەنــە بىر خىل تەســەۋۋۇفتۇر.
     ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كارامەت كۆرســىتىپ )كارامەت يەنى 
مۆجىــزە( ئاجىزالرغــا ياردەم قىالاليدىغانلىقىغا ئىشــەنگەن. 
يەنــە كېلىــپ بــۇ ئەينــى دەۋردىكــى بــەزى تارىخىــي 
شــارائىتتا، بولۇپمــۇ ســوغۇق قــورال دەۋرىــدە ھەقىقەتــەن 
قىلغــان.  نامايــان  جاســارىتىنى  باتــۇر  ئۆزلىرىنىــڭ 
شۇڭالشــقا،ئۇالرنىڭ پالۋانلىــق روھــى خىلــق ئارىســىدا 
ئېغىزمــۇ ئېغىــز تارقىلىــپ، ئەدەبىــي شــەكىلدە ئەۋالتتىــن 
ئەۋالتقــا كۆچــۇپ، بىــر قەھرىمانلىق داســتانىنى ياراتقان.

4. ئۇيغۇر خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىدىكى نوچى ۋە پوچى 
قىياپەتلىرى

ــن  ــق نەشــىرىياتى تەرىپىدى ــى شــىنجاڭ خەل 1981 -يىل
نەشــر قىلىنىغــان »ئۇيغــۇر خەلــق داســتانلىرى« غــا 
بولــۇپ  كىرگۈزۈلگــەن   داســتان  ســەككىز   جەمئىــي 
،ئــۇالر ئىلــى دىيارىــدا كەڭــرى تارقالغــان »چىن-تۆمــۈر 
باتــۇر«، قەشــقەر رايۇنىــدا تارقالغــان »ســېيىت نوچى«، 
خوتــەن دىياردىــدا تارقالغــان »ئابدۇراخمــان خوجــا« 
قاتارلىقالردىــن تەركىــب تاپقــان48. ئۇندىــن باشــقا يەنــە 
قەھرىمانلىــق داســتانىدىن »يۈســۈپ-ئەخمەت«، »مىــن 
قاتارلىقــالر49. داســتان«  »رۇســتەمى  باتــۇر«،  كــۇن 
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       »چىــن تۆمــۈر باتــۇر«دا تۆۋەندىكــى ۋەقــە 
بايــان قىلىنىــدۇ: ئوتتــۇرا ئەســىردە ئىلــى دىيارىــدا بىــر 
ــىنىپ،  ــا ئىش ــىنىڭ يالغان-ياۋداقلىرىغ ــان خانىش خاق
ئۆزىنىــڭ مەلىكىســى ئەمــدى تۇغقــان ئوغلــى چىــن 
ــكە  ــە تاشلىۋېتىش ــۇالنى كۆلگ ــۇر ۋە مەختۇمس ــۇر بات تۆم
ــى  ــۇ ئىكك ــق ب ــۇر ئېيى ــر قوڭ ــدە، بى بۇيرۇيدۇ.نەتىجى
بالىنــى بېقىۋالىــدۇ. ئوغــۇل قوڭــۇر ئېيىقنىــڭ بېقىشــى 
كۆكرەكلىــك،  يېتىپ،يولــۋاس  باالغەتكــە  بېلــەن 
ئېيىــق بەللىــك، بەقــۇۋۋەت كۇچتۇڭگــۈر باتــۇر بولــۇپ 
چىقىدۇ.ئــۇ تاغقــا چىقىــپ ئــوۋ ئــوۋالپ، كەمبەغەللەرگــە 
ــىڭىل  ــدۇ. ئاكا-س ــىنى باقى ــدۇ، سىڭلىس ــاردەم قىلى ي
ئىككەيلــەن بىر-بىرگــە تايىنىــپ ياشــايدۇ، سىڭلســى 
جامالــى ئايــدەك، بەكمــۇ چىرايلىــق چــوڭ بولىــدۇ. بىــر 
كۈنــى ئاكىســى ئوۋغــا چىقىــپ كەتكەنــدە، سىڭلىســىنى 
يالمــاۋۇز ئالدايــدۇ ھەم سىڭلىســىنىڭ قېنىنى شــورايدۇ. 
كېيىــن  كەلگەندىــن  قايتىــپ  ئوۋدىــن  ئاكىســى 
ئېلىشــىپ،  بېلــەن  يالمــاۋۇز  ئىــزدەپ  سىڭلىســىنى 
نەچچــە ئۆلۈپ-تېرىلىــپ، ئوزىنىــڭ كۈچلــۈك باتۇرلىقى 
ۋە كۈچلــۈك تېنىگــە تايىنىــپ ئاخىــرى يالماۋۇزدىــن 
ئىــزدەش  سىڭلىســىنى  لېكىــن  كېلىــدۇ...  غالىــپ 
داۋامىــدا ئىككــى كۆزى كۆرمــەس بولــۇپ قالىدۇ.ئاخىردا 
سىڭلىســى ئاكىســىنىڭ قــول ئاســتىدىكى پالۋانالرنىــڭ 
ــر ئالمىنــى  ــەن كۆرۈشــىدۇ، بى ــدە ئاكىســى بېل ياردىمى
كــۆزى  ئاكىســىنىڭ  بىلــەن  ســۈرتۈش  كۆزىگــە 
مۆجىزىلەرچــە قايتــا ئېچىلىــپ، يۇرۇقلۇقنــى كۆرىــدۇ...
        ئىككىنچى ھېكايە »سېيىت نوچى « داستانىدا 
ئاخىرىــدا  سۇاللىســىنىڭ  چىــڭ  قىلىنغىنــى  بايــان 
قەشــقەر تۈمــەن دەرياســى بويىدىكــى بىــر يېزىــدا بىــر 
ســېيىت ئىســىملىك بــاال زەبەردەســت باھادىــر بىــر 
ــالپ،  ــى ئوغرى ــۇ يامۇلن ــدۇ. ئ ــوڭ بولى ــۇپ چ ــەر بول ئ
قىلىــدۇ.  يــاردەم  كەمبەغەللەرگــە  بــۇالپ،  بايالرنــى 
يېزىــدا، پۈتكــۈل قەشــقەردە نامــى پــۇر كېتىــپ، خەلــق 
»يالغــۇز  »باھادىــر«،  چۈشــۈرمەيدىغان  ئاغزىدىــن 
ئېتىبــارەن  شــۇندىن  ئايلىنىــدۇ.  قەھرىمان«غــا 
ئەمەلــدارالر  يامۇلدىكــى  ئالىــدۇ.  نامىنــى  »نوچــى« 
دەپ  »كۆكەمــە«  »قاراقچــى«،  ئۇنــى  بولســا 
يامۇلدىكــى يايىالرنــى تۇتۇشــقا ئەۋەتىدۇ.ئۇئادەتتــە بىــر 
ئېگىــز ئــاق ئاتقــا مىنىــپ، بېلىگــە خەنجــەر ئېســىپ، 
ــوزەك  ــدا ب ــەر ئارىســىدا يۈرۈيــدۇ، يول دائىــم كەمبەغەلل
بولغــان مەزلۇمالرنــى كۆرســە، دەرھــال ئاتتىــن چۈشــۈپ 
ــى  ــوزەك ئەتكەنن ــى ب ــڭ خەلقن ــاردەم قىلىدۇ.يامۇلنى ي
كۆرســە،  قولىغــا پىچــاق ئېلىــپ، مۇشت-پەشــۋالىرى 
بېلــەن خەلقنــى بــوزەك قىلغــان يامۇلنىــڭ يايىلىرىنــى 
يەرگــە ياتقۇزۋېتىىــپ، بــۇالپ كەلگــەن مال-دۇنياالرنــى 
ــاي  ــى تۇت ــۇل ئۇن ــدۇ. يام ــۈپ بېرى ــە بۆل كەمبەغەللەرگ
دەپمــۇ ئامــال قىاللمايــدۇ. چۇنكــى ئــۇ »نوچــى«، 
ئۇنــى  ئالــالھ  ئۇســتىگە  ئۇنىــڭ  زور،  بــەك  كۇچــى 

بىــر  ئۆتمەيــدۇ.  پالتا-پىچــاق  ئۇنىڭغــا  قوغدايــدۇ، 
كۇنــى ئــۇ ئۆزىنىــڭ يۇرتىدىــن ئايرىلىــپ، ئېتىغــا 
مىنىــپ سەرســان بولــۇپ، قــارا شــەھەر دەريــا بويىغــا 
ــەۋەس  ــا ھ ــۇن ئۇنىڭغ ــا نۇرغ ــڭ يېنغ ــدە ئۇنى كەلگەن
يــول  ئــۇ  يىغىلىــدۇ.  شــاگىرتلىرى  ۋە  قىلغۇچىــالر 
باشــقا  يەنــە  ســوۋغاتالرنى  قىلغــان  قوبــۇل  بويــى 
بېرىۋېتىدۇ.ئــۇزۇن  قىلىــپ  ھەدىيــە  كەمبەغەللەرگــە 
پــۇر  دىيارىغــا  قاراشــەھەر  نامــى  ئۇنىــڭ  ئۆتمــەي 
ــۇپ،  ــۇپ بول ــى بول ــر پوچ ــەھەردە بى ــۇ ش ــدۇ. ب كېتى
ئادەتتــە خەلقنــى بــوزەك ئېتىدىكــەن، دائىــم بىرقــاۋۇل 
ــا  ــرى گۆشــلۈك، قارىماقق ــەن، يۈزلى ــا مىنىىۋالىدىك ئاتق
ھېچكىــم  ئادەتتــە  كۆرنىدىكــەن،  زور  بــەك  كۈچــى 
ئاچچىقىنــى كەلتۈرۈشــكە پېتىنالمايدىكــەن. ئــۇ ئۆزىنــى 
نوچــى چاغــالپ، قــۇرۇق ھەيــۋە كورســىتىپ، خەلقنــى 
ئارقىســىدىن  ئۇنىڭغــا  خەلــق  قىلىدىكــەن.  بــوزەك 
»پوچــى« دېگــەن  لەقەمنــى قويغــان ئىكــەن. بــۇ 
ۋاقىتتــا ئــۇ بىــر نوچىنىــڭ كەلگەنلىكىنــى ئــاڭالپ، 
ــر  ــل بولمــاي، ئۆزىنىــڭ ھەيۋېســىنى بى ــدە قايى كوڭلى
ــۇنىڭ  ــەن، ش ــۇپ بولىدىك ــى بول ــىتىپ قويماقچ كۆرس
ــى  ــوپ چاپارمەنلىرىن ــر ت ــتىدىكى بى ــول ئاس ــەن ق بېل
ــپ،  ــا كېلى ــڭ ئالدىغ ــىيىت نوچىنى ــتۈرۈپ، س ئەگەش
يــول  ئالدىــدا  چاقىرىدىكەن.ســىيىت  جەڭگــە 
ــەن  ــە بىل ــداق بايۋەتچ ــوراپ،  بۇن ــوزرە س ــۇپ، ئ قوي
ئــۇ  نەتىجىــدە  دەيدىكــەن،  ئېلىشــمايدىغانلىقىنى 
كۆرۈنــۈپ  قورقۇنجــاق  بــوش،   نەزىرىــدە  پوچــى 
ــر مۇشــت  ــن ســەكرەپ چۈشــۈپ بى ــدە ئاتتى قالىدىكەن
بېلــەن ســىيىت نوچىنــى يىقىتماقنــى چەنلەيدىكــەن. 
ــۇپ  ــى يۇم ــى كۆزن ــىيىت نوچ ــن س ــان يەردى ئويلىمىغ
ئاچقۇچــە تۆمــۈردەك مۇشــتۇمى بېلــەن ئــۇ پوچىنــى 
الي ئېرىققــا پــۇرالپ تىقىۋېتىدىكــەن. ئۇنىــڭ قــول 
ئاســتىدىكى كۆككــۆز ھارامزادىلــەر بۇنــى كــۆرۈپ بــەدەر 
ــى،  ــان پوچ ــاڭ بولغ ــى مەنت ــەن. ئىناۋىت تىكىۋېتىدىك
ــەن.  ــارىيىغا قايتىدىك ــىالپىيىپ  س ــۈپ س ــى چۈش پېت
ــى  ــەي بۇن ــى دوت ــڭ دادىس ــى پوچىنى ــى كۈن ئىككىنچ
بالىســى  قېپــى  نــان  ئۆزىنىــڭ  كېيىــن  ئۇققاندىــن 
ســىيىت  پوقلىرىنىــڭ  توخــۇ  ئاســتىدىكى  قــول  ۋە 
نوچىنىــڭ باتۇرلىقىغــا پايلىمايدىغانلىقىنــى بىلىــپ، 
ســوۋغا- نۇرغــۇن  ســىالپ،  يېتىشــىغا  تۈكنىــڭ 
دائىرســىدىن  ئۆزىنىــڭ  ئۇالرنــى  بېلــەن  ســاالمالر 
چىقىــپ كېتىشــنى تىلەيدىكــەن. ســېيىت نوچىمــۇ 
ــوۋغاتالرنى  ــەن س ــن كەلگ ــە، يامۇلدى ــەرەز بىلگەچك غ
ئەتراپىدىكــى كەمبەغەللەرگــە بۆلــۈپ بېرىــپ، يەنــە 
ئــۆزى يالغــۇز ئاقســۇنىڭ ئۇچتۇرپانغــا كېتىدىكــەن.
         ئۇچتۇرپان دوتىيى ماشــاۋۋۇ ســىيىت نوچىنىڭ 
ھــەم  قورقــۇپ  ئىنتايىــن  ئۇقــۇپ،  كەلگەنلىكىنــى 
ئاالقــزادە بولــۇپ، دەررۇ مەســلىھەتچىلىرىنى يىغىــپ 
قىلىدىكەن.چۇنكــى  مۇزاكىــرە  تەدبىرلەرنــى  قارشــى 
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بــۇ »ســوغۇق قــورال« دەۋرى بولــۇپ، ئــۇ نېشــىكەش 
ــش  ــۇرۇپ يېڭى ــى ت ــا قارش ــر نوچىغ ــەن بى ــكەرلەر بېل لەش
ــە  ــر ھىيل ــۇ بى ــۇڭا ئ ــەن. ش ــەس ئىك ــن ئەم ــال مۇمكى ئەس
ئويــالپ چىقىپتــۇ. دوتــەي پەرماندىــن بىرنــى يېزىــپ، 
قولىغــا  نوچىنىــڭ  ســىيىت  بېلــەن  ســوۋغاتالر  ھەمــدە 
يەتكۈزۈپتــۇ. ئاساســىي مەزمۇنــى مەزكــۇر يامــۇل ســىيىتنىڭ 
بــۇ  بۈگــۈن  تەلىيىگــە  ئاڭلىغــان،  ئۇزۇندىــن  داڭقىنــى 
ــڭ  ــۇ. ئۇنى ــىپ بوپت ــش نېس ــى ئېلى ــى قارش ــەردە نوچىن ي
يەرلىكنىــڭ  ياردەملىشــىپ  يامۇلغــا  تاغدىــن چۈشــۈپ،  
ئامانلىقــى ۋە خەلقنىــڭ ھاياتــى، مال-مۈلكىنــى قوغداشــق 
دېگــەن  نېمىــال  ســىيىت  ســورايدۇ.  قىلىشــىنى  يــاردەم 
ــە  ــەققەتتىكى خەلقق ــۇر«دە، مۇش ــەن »نوچــى«، »بات بېل
پايدىلىقــال ئىــش بولســا ئــۇ خۇشــاللىق بىلــەن قىلىــدۇ. بــۇ 
قېتىممــۇ مۇستەســنا ئەمــەس، ئــۇ مــا دوتەينىــڭ تەكلىپىنــى 
قوبــۇل قىلىــدۇ. ئــۇ يــەردە »ياخشــىنى ياقــالپ، ياماننىــڭ 
ئەدىپىنــى بېرىــش، خەلققــە يــاردەم قىلىــش« رولىنــى 
ــق  ــاپ خەل ــالر يوق ــەل ئوغرى-قاراقچى ــر مەھ ــدۇ. بى ئۆتەي
كېچىســىمۇ ئىشــىك تاقىمايدىغــان ھالغــا كېلىــدۇ. ســېيىت 
نوچــى بــۇ يەردىكــى خەلــق ئەمىــن بولغانلىقىنــى، ئۆزىنىــڭ 
قىالرغــا ئىشــى قالمىغانلىقىنــى ھېــس قىلىپ،قەشــقەرگە 
قايتماقچــى بولىــدۇ. بــۇ ئــوي دەل مــا دوتەينىــڭ ئويلىغــان 
ــىگە  ــڭ كېتىش ــن نوچىنى ــۇ يالغانالردى ــدۇ. ئ ــە كېلى يېرىگ
قىيمىغــان قىياپەتكــە كىرىۋېلىپ، ئۇنى قەشــقەر دوتىيىنىڭ 
ــىيە  ــدە تەۋس ــىنى ئاالھى ــى بولۇش ــر مۇھاپىزەتچ ــدا بى يېنى
قىلغانلىقىنــى ســۆزلەيدۇ ھــەم بىرمەخپىــي مەكتــۇب يېزىــپ، 
بۇنــى قەشــقەر دوتىيىگــە ئاپىرىــپ بېرىشــىنى تاپىــالپ يــول 
پۇلــى ۋە ســوۋغا بېرىــدۇ. ســېيىت مــا دوتەينىــڭ مەخپىــي 
خېتىنــى ئېلىــپ قەشــقەرگە قايتىدۇ.يولــدا بىــر كىشــى 
ســىيىتنىڭ خەتنــى ئېچىــپ ئوقــۇپ بېقىشــىنى مەســلىھەت 
قىلىــدۇ. بىــراق ئــۇ دوســتالرنىڭ تەكلىپىنــى رەت قىلىــپ، 
ــۇ  ــە ئ ــپ كۆرمەيدۇ.ئەلۋەتت ــا ئېچى ــوز ئالدىغ ــى ئ ــۇ خەتن ئ
ســىيىت  ســۆزى(.  ئۆزىنىــڭ  )ئۇنىــڭ  ئىــدى  ساۋاتســىز 
يەنىــالم ســىيىت ئىــدى، بويــۇن ئەگمــەس »پالــۋان« 
ئىــدى، گېپــى گــەپ »باھادىــر« ئىــدى. ئــۇ ئــۆزى قىلغــان 
چوقــۇم  بەرســە  ســۆز  قىلمايتتــى،  خىالپلىــق  ۋەدىگــە 
ــدى. ــى ئى ــى ۋە ئىناۋىت ــڭ خۇي ــۇ دەل ئۇنى ئورۇندايتتى.ب
ــقەر  ــى قەش ــي خېتىن ــڭ مەخپى ــا دوتەينى ــۇ م ــدە ئ نەتىجى
يامۇلىغــا يەتكۈزگەندىــن كېيىــن، يامــۇل مــا دوتەينىــڭ 
ــەم  ــدۇ ھ ــى تۇتى ــەن ســىيىت نوچىن ــى بىل ــي پەرمان مەخپى
ــى تىترەتكــەن  ــەر يۈزىن ــى ي قەشــقەر »قۇمۇشــبازار«دا  نام
نوچى—باتــۇر باھادىــر يىگىتنــى جادۇغا بېســىپ ئۆلتۇرىدۇ.
         بۇ پاجىئە كىشىنى بەكمۇ تەسىرلەندۇرىدۇ.تەسۋىرلەنگىنى 
ئۇيغــۇر جەمئىيتىدىكــى باھادىــرالر ۋە باھادىرلىــق روھىدۇر.
       پالــۋان ۋە جاھانكەزدىلــەر قەدىمدىــن بــار بولــۇپ، 
خــەن سۇاللىســىدىكى لىيــۇ باڭ جاھانكــەزدى ئىدى. كېيىن 
زومىگــەر خانغــا، باھادىــر قەھرىمانغــا ئايلىنىــپ، تارىختــا 

نامــى مەشــھۇر ئىمپىرىيەنــى قۇرغــان؛ لىياڭشــەن كۆلىدىكــى 
ــدى.  ــرالر ئى ــۈك باھادى ــر بۆل ــە بى ــۇ يەن ــۇر ئەزىمەتلەرم بات
كەلگــەن  بارلىققــا  ياپونىيىــدە  -ئەســىرلەردىكى   11-12
ــۋان بېلــەن جاھانكەزدىلەرنىــڭ  كىيــوۋاراۋا مــۇ ئوســمۈر پال
ــالم  ــىردىكى ئەرەپ-ئىس ــدى. 9 -12-ئەس ــى ئى بىرىكمىس
جەمئىيىتــى ھەمــدە ئوتتــۇرا ئاســىيادا بارلىققــا كەلگــەن 
ئەييــاران )ئەييــار، ســەرگەردان(، شــۇتتار )كۈچلــۈك ئــەر، 
ــاغ  ــر، لۇكچــەك( كىچىــك ئاســىيادىكى ئەســكىيا )ت باھادى
ــرى(،  ــىز )ئوغ ــى(، خىرس ــويغۇنچى )قاراقچ ــى(، س ئوغرىس
ئەركەكلەر)ئەركەك(،  پارســالردىكى ئاييار )يۇقىرىقى بىلەن 
ئوخشــاش(، »پاھــالۋان«، »جاۋان-مــەردان«، قاتارلىقالر 
ــۋان بىلــەن جاھانكەزدىلەرنىــڭ بىرىكمىســى  ھەممىســى پال
ئىــدى، ھەممىســى ئىككــى قىرلىــق ئىــدى50. بارتولــد :ئــۇالر 
»غــازى« ،»فەتىھ«دىــن باشــقا يەنــە »دائىــم مۇتاۋىيــە« 
) توغــرا يېزىلىشــى »ئــەل مۇتاتاۋىــي«( دەپ ئاتالغــان. 
)مەنىســى »پىدائىــي«(. بــۇ خىــل بىرىكىش خۇددى باشــقا 
شــەرق جەمئىيەتلىرىگە ئوخشــاش تەشــكىلى ۋە كوللېكتىپى 
بــار ئىدى.بــۇ خىــل پىدائىــي جــەڭ توپلىرىنىــڭ ئاتامانــى 
ئېتىراپىغــا  ۋە ھۆكۈمەتنىڭمــۇ  داڭ چىقىراتتــى  ھەردائىــم 
ئېرىشــەتتى... نــەدە بۇلىغىــدەك مال-دۇنيا بولســا ئۇالر شــۇ 
يەرگــە بېرىــپ بۇاليتتى...گەردىــزى »ئەييــار« )لۇكچــەك( 
قىلىــپ  ســۆزلەرگەئالماش  نۇرغــۇن  يۇقىرقــى  ســۆزىنى 
ئىشلىتىشــىنىڭ داۋلىســى يوقمــۇ ئەمــەس ئىــدى. بــۇ قىنىغــا 
ــان  ــەھەرلەردىكى توپلىغ ــوڭ ش ــىلەرنىڭ چ ــان كىش پاتمىغ
ــە  ــل ئەھــۋال ھەمم ــۇ خى ــۈك بولۇپ،ب ــۇ كۈچل كۈچــى بەكم
ــەندۇرىدۇكى  ــۇنى چۇش ــۇ ش ــدى51. ب ــاش ئى ــدا ئوخش جاي
بىرلىشــىپ  ئەييــارالر  ئىســالم جەمئىيتىدىكــى  ئاناتولىيــە 
مەلــۇم گــۇرۇھ شــەكىللەندۈرۈپ، بىــر خىــل جەمئىيــەت 
دەۋرىدىكــى  ئــۆز  چىقىــپ،  ئوتتۇرىغــا  بولــۇپ  كۈچــى 
دۆلــەت ۋە ھاكىمىيەتكــە زور تەســىر كۆرســەتكەنىدى52.
       ئوخشاشــال ئۇيغــۇر جەمئىيىتىدىكــى »نوچــى« 
ئىــدى.  بــار  يــۈزى  ئىككــى  »پوچى«الرنىڭمــۇ  ۋە 
»باھادىــر«  »باتــۇر«،  ئۈچــۈن  كەمبەغەللــەر  ئــۇالر 
قىلىنغــان  بايــان  يۇقىرىــدا  ئىــدى.  »قەھرىمــان«  ۋە 
ــى،  ــا قەھرىمان ــڭ تەنھ ــۇددى ياۋرۇپانى ــى خ ــىيىت نوچ س
ئىدى.ئوخشــىمايدىغان  شــەخس  زورودەك  باھادىــرى 
ــى« ئۇيغــۇر ســوفى گورۇھــى  ــى« ۋە »پوچ يېــرى »نوچ
ۋە ئۇۋەيــس تەرەپدارلىرىدىــن بۆلۈنــۈپ، ھەتتــا قارشــى 
بولــۇپ چىققــان، دىنىــي »كارامەت«كــە ئىگــە ســىرلىق 
كۈچنىــڭ ســىمۋولى بولغــان »تەنھــا قەھرىمــان« بولــۇپ، 
ــەت  ــدا جەمئىي ــۆۋەن قاتلىمى ــەڭ ت ــڭ ئ ــى خەلقنى ئەمگەكچ
ــەش،  ــى ئەدەپل ــالپ، يامانن ــىنى ياق ــرى »ياخش باھادىرلى
ــاپ  ــى ئوين ــەش« رولىن ــى يۆل ــۇالپ، كەمبەغەللەرن ــى ب باين
كەلــدى. لېكىــن ھۆكۈمرانالرنىــڭ ئىمتىيازىغــا چېقىلمىــدى، 
تېخمــۇ ھــەم مەلــۇم جەمئىيــەت كۈچــى ياكــى گۇرۇھــى 
ــى  ــىنىپنىڭ ئىرادىســى ياك ــران س ــپ، ھۆكۈم ھاســىل قىلى
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قىممــەت يۈزلىنىشــىگە تەســىر قىاللمىــدى. مانــا بــۇ ئۇيغــۇر 
ــىيا  ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــەن پوچىنى ــى بىل ــى نوچ جەمئىيتىدىك
ــارالر  ۋە كىچىــك ئاســىيادىكى ئىســالم جەمئىيتىدىكــى ئەيي
بىلــەن بولغــان پەرقىــدۇر. ئوتتــۇرا ئەســىردىكى ئۇيغــۇر 
ــەر كــۆپ، مەزھــەپ كۆرىشــى  ــي مەزھەپل ــدە دىنى جەمئىيتى
ســۇفى  تاغلىــق(،  ئــاق  ۋە  تاغلىــق  )قــارا  ئۈزۈلمىگــەن 
ئىشــانالر ھــەم ئۆزلىرىنىــڭ بــاش دىنىــي ئەھكاملىرىغــا 
خىالپلىــق قىلغــان،  ھوقــۇق ۋە ئىمتىيازغــا دۈم چۇشــكەن. 
ئىجــرا  ھاكىمىيەتنــى  ۋە  ھوقــۇق  دىنىــي  ئارقىلىــق  بــۇ 

قىلغان.بــۇ خىــل تارىخىــي ئارقــا كۆرۈنــۈش ئاســتىدا ئــاۋام 
خەلقنىــڭ نوچىالرنىــڭ »باھادىرلىــق روھى«غــا تەلپۈنىشــى 
ئىنتايىــن تەبىئيــدۇر. ئەلۋەتتــە »نوچــى« بولغــان ئىكــەن 
ئۇنىڭغــا مــاس قارشىســى »پوچى«مــۇ بارلىققــا كېلىشــى 
ــۇن. ــەي ئۇيغ ــە پۈتۈنل ــات قانۇنىيتىگ ــەت تەرەققىي جەمئىي
ئۇيغــۇر  پائالىيەتلىــرى  ۋە  كېلىشــى  بارلىققــا  ئۇالرنىــڭ 
كىشــىلەرنىڭ  يۈزلىنىشــىگە،  تەرەققىيــات  جەمئىيتىنىــڭ 
قىممــەت قارىشــىغا، كۈندىلىك تۇرمۇشــى ۋە ئــۆرپ -ئادىتى 
قاتارلىــق نۇرغــۇن تەرەپلــەردە چوڭقۇر تەســىر كۆرســەتكەن.

تەرجىمە قىلىپ تەييارلىغۇچىالر:
مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا )ئەنگىلىيە(

فىرقەت مەخمۇت غازى )تۈركىيە(

* ئىزاھاتالردا ئىشلىتىلگەن پايدىلىنىش ماتېرياللىرىنىڭ نومۇرى، ئەسلى كىتابتكى رەت تەرتىۋى بويىچە بېرىلدى. 
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    19 - ۋە 20 -ئەسىرنىڭ 
باشلىرىدىكى ئۇيغۇر 

ئاياللىرىنىڭ ئورنى ھەققىدە 
بايانالر 

              زۇلھايات ئۆتكۈر )شىۋېتسىيە(

     ئۆتكەن ئەســىرنىڭ ئاخىرى ۋە مۇشــۇ ئەســىرنىڭ 
بىلــەن  ســەۋەبلەر  تۈرلــۈك  زېمىنىمىــزدا  بېشــىدا 
ۋە  كۈزىتىــش  تەكشــۈرۈش،  ئۈســتىدە  ئۇيغــۇرالر 
ــىيونېر  ــەيياھ، مىسس ــك س ــان غەرپلى ــا بولغ تەتقىقاتت
ۋە ئېكىسپىدېتســىيىچى ئەجنەبىلەرنىــڭ قالدۇرغــان 
مۇناســىۋەتلىك  ئاياللىرىغــا  ئۇيغــۇر  ماتېرىياللىرىــدا 
ئــۆزۈم  شــۇ  مــەن  بــار.  يازمىــالر  كــۆپ  خېلــى 
ــڭ  ــۇر ئاياللىرىنى ــەن ئۇيغ ــا ئاساس ــەن يازمىالرغ كۆرگ
ئەينــى ۋاقىتتىكــى ئەجنەبىلەرنىــڭ خاتىرىســىدىكى 
ئاياللىــق  ئەقىــدە،  كىشــىلىك  قــاراش،  دۇنيــا 
خۇسۇســىيەتلىرى بىلــەن ھازىرقــى كۈندىكــى ئۇيغــۇر 
ئاياللىرىنىــڭ جەمىيەتتىكــى ئورنــى ،دىنىــي ئېتىقــادى 
ۋە ئاياللىــق پەزىلەتلىرى ئوتتۇرىدىكى ئۆزگىرىشــلەرنى  
ۋە ســاقلىنىپ قالغان خۇسۇســىيەتلەرنى سېلىشــتۇرۇپ 

چىقىشــقا تىرىشــتىم.
   بــۇ يازمىالرنىــڭ كۆپىنچىســىدە، ئۇيغــۇر ئاياللىــرى 
دىنىــي ئېتىقــادى ناھايىتــى كۈچلــۈك، شــەرمىي –
ــى  ــۈن جېنىن ــى ئۈچ ــرى ۋە باال-چاقىس ــق، ئې ھايالى
تەرىپلىنىــش  دەپ  ئىشــچان  قىلىدىغــان،  پىــدا 
ــڭ چەكلىمىســى  ــۇالر دىننى ــە ئ ــە يەن ــەن بىرلىكت بىل
ــتەقىل  ــە، مۇس ــن بېكىنم ــادەت تۈپەيلىدى ۋە ئۆرپ-ئ
نىــكاھ  ئىپادىلىيەلمەيدىغــان،  قارىشــىنى  كــۆز 
خۇراپىــي،   نــادان،  مۇستەســنا،  ئەركىنلىكىدىــن 
ئابرويپــەرەس خاراكتېرگــە ئىگــە دەپ تەســۋىرلەنگەن.
ــرا، كۆپلىگــەن مۇســۇلمانالردا، ئىســالم دىنــى     توغ
ئــۆز  يەنــە  قالمــاي،  بولــۇپ  دىنــال  بىــر  پەقــەت 
نۆۋىتىــدە يەنــە بىــر ئېتنىــك گۇرۇپتىكــى مىللەتنىــڭ 
مەدەنىيــەت ۋە ئــۆرپ –ئادەتلىرىنىــڭ تەۋەلىكىنىڭمــۇ 
ســىمۋولى بولــۇپ قالغان.ئۇيغۇرالردىمــۇ ئــۇ دەۋەرلەردە 
ئىســالم دىنــى شــۇنداق ئىجتىمائىــي،  مەدەنىــي، 

رول  زور  ســەھنىلەردە  ئىقتســادىي  ۋە  سىياســىي 
ــەر  ــۆرپ –ئادەتل ــەزى ئ ــن ب ــەن. لېكى ــاپ كەلگ ئوين
ئىســالم دىنىنىــڭ چەكلىمىســىدىن ھالقىغــان بولــۇپ،  
ئايالنغــان.  خاراكتېرگــە  ئــادەت  ھالــدا  تەدرىجــى 
مەســىلەن بــەزى مۇســۇلمان دۆلەتلىرىدىكــى قىزالرنــى 
كەرىمــدە  قۇرئــان  ھادىسىســى  قىلىــش  خەتمــە 
ــىم  ــر قىس ــى بى ــەت ئافرىقىدىك ــۈرۈلمىگەن، پەق چۈش
بولــۇپ  ئۆرپ-ئادىتــى  دۆلەتلىرىنىــڭ  مۇســۇلمان 
ھادىســە  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە  قالغــان.  شــەكىللىنىپ 
ئايالالرنىــڭ جىنســىي ســېزىمىنى بوغــۇپ، ئۇالرنىــڭ 
تۆۋەنلىتىــپ،   ئەرلەردىــن  ئورنىنــى  جەمئىيەتتىكــى 
نورمــال تۇرمــۇش كەچــۈرۈش ئەركىنلىكىدىــن مەھــرۇم 
قىلىــپ، ئۇالرنــى جىســمانىي ۋە روھىــي جەھەتتــە 

كــۆپ دىشــۋارچىلىقالرغا دۇچــار قىلغــان.
   قەشــقەر ۋە يەركەنتلــەردە ئــۇزۇن يىــل تۇرغــان 

L.E-Hgberg مىسســىيونېر  شىۋېتســىيىلىك 
 نىڭ قالدۇرغان  ماتېرياللىرىغا قارايدىغان بولســاق،  
ــوي مەرىكىســىنى ــق ت ــر قېتىملى ــڭ بى ــۇ ئۇيغۇرالرنى  ئ
مېھمانالرغــا »ئــەر  يازىــدۇ:  مۇنــداق   تەســۋىرلەپ 
 پولوغــا گــۆش بېســىپ تارتىلــدى، ئىچكىرىكــى ئۆيــدە
ــە ــە پارچ ــا نەچچ ــا بولس ــال مېھمانالرغ ــان ئاي  ئولتۇرغ
ــىلغانىدى1 ــۆڭەكال بېس ».س
»بــۇ موزدۇزنىــڭ يەتتىنچــى قېتىــم تــوي قىلىشــى 
ــكاھ  ــم نى ــەن ئالتىنچــى قېتى ــال بىل ــر ئاي ــۇپ، بى بول

ــدى.« ــى ئى ئوقۇش
ــرى بولغــان  ئەينــى ۋاقىتتىكــى مىسســىيونېرالردىن بى
كۈندىلىــك  قالدۇرغــان  ھۆگبېرگنىــڭ  ســىگرىد 
خاتىرىسىگەئاساســالنغاندا، ئۇيغــۇر ئاياللىــرى كىيىم-
كېچــەك ۋە زىبــۇ زىننەتكە ھېرىســمەن بولۇپ، ئۇالرنى 
ھەتتــا ئىجتىمائىــي ئورنىنــى بەلگىلەشــنىڭ ئۆلچىمــى 
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دەپ قارىغــان. پەقــەت كىيىم-كېچەك، ياسىنىشــدىنال 
ئايالالرنىــڭ قايسىســىنىڭ خوجايىــن ۋە قايسىســىنىڭ 
مۇالزىــم ئىكەنلىكىگــە ھۆكــۈم قىلغىلــى بولىدىغــان 
بولــۇپ، مەيلــى خوجايىــن ئايــال ياكــى مۇالزىمــالر 
ــال  ــال قوپ ــن ئوخشاش ــىنىڭ ئاغزىدى ــۇن ھەممىس بولس
تىلالرنــى ئاڭلىغىلــى ۋە بولمغــۇر ئىــش ھەرىكەتلەرنــى 
ئۇچرىتىــش تــەس ئەمــەس. شــۇڭا ئۇيغــۇر جەمىيىتىدە 
غــەرپ  ئوتتۇرىســىدا  مااليــالر  بىلــەن  خوجايىــن 
ــن،  ــل يېقى ــر خى ــىمايدىغان بى ــە ئوخش ئەللىرىدىكىگ
ــڭ  ــۇ ئائىلىنى ــالر ئ ــۇپ، ماالي ــىۋەت بول ــۇق مۇناس قوي
بارلىــق پىنھــان ســىرلىرىنى ســاقلىيااليدۇ ۋە ئائىلىــدە 
ــالردىن شــۇنداقال   ــۇق ئىش ــق قۇتل ــەن بارلى ــۈز بەرگ ي
پىشــكەللىكلەردىن خــەۋەر تېپىــپ تۇرىــدۇ )كۈندىلىك 

ــن(.  ــرە قوليازمىلىرىدى خاتى

   Nils Ambolt  نىڭ »كارۋان «ناملىق كىتابىنىڭ 
ئايالالرنىــڭ »ھېس-تۇيغۇســى ۋە ئىســالم دىنــى« 
دېگــەن بابىــدا مۇنــداق بايــان قىلىنغــان: »بــۇ يــەردە 
ئەرلەرنىــڭ ئــاز دېگەنــدە ئىككىدىــن ئايالــى بارىــدى. 
بۇ خوتۇنالر ئوخشــىمىغان مورىدىن ئىس چىقىرىشــىپ 
ئۆتســىمۇ لېكىــن ئــۇالر ئــۆزارا چىقىشــىپ ئۆتۈشــەتتى. 
ــۆزۈم  ــپ، ئ ــەزگۈمگە تايىنى ــق س ــەن ئاياللى ــن م لېكى
ئەمرىگــە  يېڭىدىــن  ســاقالنىڭ  ئــاق  كۆرۈشــكەن 
ئالماقچــى بولغــان كىچىــك خوتۇنىنىــڭ كۆزلىرىدىــن 
مەيۈســلۈكنى كۆرگەنــدەك بولــدۇم، مــەن ئۇنىڭغــا 
پىچىــرالپ  ئــاق ســاقالنىڭ كېرىيىدىكــى خوتۇنىنىــڭ 
60 ياشــتا ئىكەنلىكىنــى ئېيتقىنىمــدا ئۇنىــڭ كۆزلىــرى 

ــاپ، باشــقىدىن جانلىنىــپ كەتتــى.«  چاقن

  يەنــە شــۇ ئاپتورنىــڭ »قەشــقەر« ناملىــق كىتابىــدا 
قىــز  قەشــقەرلىك  قىلىنغــان:  بايــان  قــۇرالر  مۇنــۇ 
ئۇچرۇشــۇپ  كــۆزى  بىلــەن  كىشــىلەر  چوكانــالر 
شــەرقلىق  بــۇ  قاچۇراتتــى،  ئۆزىنــى  قېلىشــتىن 

ئىــدى2. ئورتاقلىقــى  ئايالالرنىــڭ 
دېگــەن  يىــل«   25 تۈركىســتاندىكى  »شــەرقىي   
كىتابتــا،  ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ھاياتــى مۇنــداق بايان 
قىلىنغــان : ئاتــا –ئانىــالر قىــزالر 8 ياشــقا كىرگەندىن 
ــكە باشــاليدۇ. 14-16  ــەر ئىزدەش ــا ئ باشــالپال ئۇالرغ
ــۇپ  ــزالر بول ــان« قى ــۇرۇپ قالغ ــزالر »ئولت ياشــلىق قى
جۈپتىنــى  قىزلىــرى  بايالرنىــڭ  لېكىــن  ســانىلىدۇ. 
ــڭ  ــدۇ. ئايالالرنى ــى بولى ــالش ئەركىنلىك ــرى تال ئۆزلى
ئەرلىرىنىــڭ  قىلىــپ  قانــداق  پىكرىمــۇ  ئــوي 
ــۇپ، بــۇ ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ  كۆڭلىنــى ئېلىشــتا بول
ــەرەس، يالغانچــى، ئىشەنچســىز، سۈيىقەســت  ئابرويپ
شــەكىللەندۈرگەن.  خاراكتېرىنــى  پىالناليدىغــان 
قالســىال  ئايرىلىــپ  ئەرلىرىدىــن  ئــۇالر  چۈنكــى 

قاالتتــى3. يۆلەنچۈكســىز 
ئاياللىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  مىســالالردا  يۇقىرىقــى     
ناھايىتــى  ئورنــى  جەمئىيەتتىكــى   ئائىلىدىكــى، 
ئىگــە  كاپالەتكــە  ھوقۇقــى  كىشــىلىك  تــۆۋەن، 
بولمىغــان ھالەتتــە تەســۋىرلەنگەن بولــۇپ، بۇالرنىــڭ 
ھەممىســى ئىســالم  دىنىنىــڭ تەســىرىگە كۈچلــۈك 
ئۇچرىغانلىقىدىــن بولغــان دەپ يەكــۈن چىقىرىلغــان.
تۈركولــوگ گۇننــار ياررىــڭ 1950-1900 يىللىرىغىچــە 
ــر  ــا ۋەتىنىمىزدىــن توپلىغــان ۋە ھازى بولغــان ئارىلىقت
ســاقلىنىۋاتقان  ئۇنىۋېرســىتېتىدە  لۇنــد  شىۋېتســىيە 
»ئالتــە  تىلىدىكــى  چاغاتــاي  ئائىــت  ئۇيغۇرالرغــا 
بىــر  ناملىــق  بايانــى«  شــەھەردىكى مەزلۇمالرنىــڭ 
ئۇيغــۇر  شــەھەردىكى  ئالتــە  بولســا  قوليازمىــدا 
شــۇنداقال  تىرىشــچان  ئىتائەتمــەن،  ئاياللىرىنىــڭ 
ئىكەنلىكــى  ئىگــە  خاراكتېرگــە  چىــۋەر  قولــى 
ــاي  ــدۇ. چاغات ــقا بولى ــى كۆرۈۋېلىش ئىپادىلەنگەنلىكىن
بايــان  مەزمۇنــالر  مۇنــداق  قوليازمىــدا  تىلىدىكــى 

قىلىنىــدۇ:
»ئەگــەر ئېــرى ئۆيگــە الزىملىــق نەرســىلەرنى ئەكىلىپ 
قويســا، خوتۇنى ئېرىدىن ســورىماي خەجلەيدۇ. ئېرى 
خوتۇنىدىــن »پۇلنــى نىمــە قىللــە« دەپ ســورىمايدۇ.
بەزىــدە خوتۇنــى »مېھمــان قىچقىرىمــەن، مــاڭا ئــون 
ژىگىمــە تەڭگــە پــۇل بەســىلە« دەپ ســورايدۇ. ئېــرى 
ــۇ ئۆزەڭنىــڭ قولىدىغــۇ، ئۆزلىــرى ســاندۇقتىن  »ئاچق
خەخلەۋەســىلە«  خەجلىســىلە  قانچىكــى  ئېلىــپ 
دەيــدۇ. خوتۇنــى »مەنغــۇ خەجلەۋەســەم بولىــدۇ، 
ــم  ــەن خەجلىگىنى ــرى بىل ــىلەنىڭ ئىجازەتلى ــا س ئەمم
ئوبــدان« دەيــدۇ. ئېــرى قانــداق تامــاق يەيمــەن 
كىشــىلەر  ئېســىل  بېرىــدۇ.  ئېتىــپ  شــۇنى  دېســە 
ســاماۋارخانىدىن تامــاق يېمەيــدۇ، بازادىــن ھــەم تائــام 
ئېلىــپ ئۆيگــە ئەكىرمەيــدۇ. مەزلــۇم كىشــىلەر ھەمىشــە 
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ــە  ــەن بىلل ــرى بىل ــاال –ۋاقىلى ــپ ب ــام ئېتى ــدە تائ ئۆي
ــاتادۇر ۋە  ــپ س ــپ قىلى ــپ، يى ــاق ئىگىرى ــدۇ. چ يەي
ــۆزى  ــى ئ ــۇم كىش ــى مەزم ــتان ئىگەنلىن ــەك، ئىش كۆڭل

ــدۇ. ــدە تىكى ئۆي
تــەڭ  بارمــاق  بــەش  يــەردە  يەنــە ھەممــە  لېكىــن 
ــى  ــەزى ناچــار خاھىشــالرنىڭمۇ بارلىق ــدەك ب بولمىغىنى

قىلىنىــدۇ: بايــان  تۆۋەندىكىــدەك 
بــەزى ئەســكى مەزلــۇم كىشــىلەر ئۆينىــڭ پايــدا زەرەرى 
بىلــەن ئىشــى بولمايــدۇ، ئۆزىنــى ياســاپ يۈرىــدۇ.  
ــال  ــدۇ. ئوس ــى بەرمەي ــاندۇقنىڭ ئاچقۇچىن ــۇ س ئېرىم
خاتۇنلــەر ئۆيــدە تائــام ئېتىــپ بەرمــەي، بازادىــن 

ئەكەلــدۈرۈپ بېرىــدۇ.
20 -ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ئۇيغــۇر ئاياللىــرى ئائىلــە 
ئىشــلىرىنى قىلغاندىــن باشــقا يەنــە ئېتىــش ئېرىــق،  
ئېرىنىــڭ  قاتنىشــىپ،  ئىشــلىرىغىمۇ  دېھقانچىلىــق 

يۈكىنــى يېنىكلىتەتتــى.
مەســىلەن، يۇقىرىقــى قــول يازمىــدا يەنــە بــۇ ھەقتــە 

مۇنــداق بايانــالر بــار:
»كالىنــى ئېغىلدىــن مەزلــۇم كىشــى ئۇششــاق بالالرغــا 
ــە  ــر تۈۋرۈكك ــپ، بى ــۆزى ئەچىقى ــا ئ ــۇرۇپ، ي ئەچىقت
قاتــار  ئىككى–ئــۈچ  بېجىكىنــى  كالىنىــڭ  باغــالپ، 
مۇجــۇپ موزاينــى ئــازراق ئېمىتىــپ يەنــە ســاغىدۇ. 
ــەپ  ــدان ھەل ــا، ئوب ــوپ قالس ــاز ب ــۈتى ئ ــڭ س كالىنى
ئادەمگــە  ئىشــلەيدىغان  دەپ  بەرســۇن  ئېتىــپ 
بۇيرۇيــدۇ. مەزمــۇم كىشــىلەر قونــاق، بۇغداي تېرىســە،  
ئېرىنىــڭ كەينىدىــن بىللــە يــۈرۈپ تاپســاپ بېرىــدۇ. 
ئىنــەك، ياكــى ئۆچكــە، قويالرنىــڭ يېنىــدا ئولتــۇرۇپ،  
مېتالنــى تىزىغــا قىســىپ ئولتــۇرۇپ يــا بولمىســا يەنــە 
ــان كاال  ــدۇ. يام ــۇزۇپ قويى ــۇم كىشــىگە تۇتق ــر مەزل بى
بولســا، ئىككــى پۇتىنــى تېڭىــپ قويــاپ ســويىدۇ.
ئوغۇزنــى مــوزاي ئېمىــدۇ. كاال تۇغــۇپ بىــرەر ئايغىچــە 
ئادەمگــە  ئىچســە  ســۈتىنى  ئوغــۇز  بــۇ  ســاغمايدۇ، 
كېيىــن ســېغىپ  ئايدىــن  بىــر  قىلىــدۇ دەپ  زەرەر 
شــاماللىق  قويىــدۇ،  ئــەپ  چېلەككــە  ئاخشــاملىقتا 
ــدە  ــدۇ. ئەتىگەن ــاق تۇتى ــە قايم ــەرەە قويىدۇ.كېچىچ ي
ناشــتا  قىلىــپ  چــاي  قايمــاق  ســۈزۈپ،  قايماقنــى 
قىلىــدۇ،  بولمىســا قايماققــا بــاراۋەر كەلگــۈدەك شــېكەر 
ســېلىپ،  ئــۇزۇن قوچــۇپ، يۇمشــاق نانــدا قايماقنــى 

ــدۇ.« ــپ يەي ئىلى
»ئۇيغۇرچە-ئېنگىلىزچــە  تۈركولــوگ،  داڭلىــق 
راكۇيىتنىــڭ  گۇســتاف  تۈزگۈچىســى  لۇغەت«نىــڭ 
ئىچىــدە  ماتېرىياللىــرى  توپلىغــان  قەشــقەردە 
ئەنگىلىيــە  قەشــقەردىكى  ســاقلىنىۋاتقان، 
كونسۇلخانىســىنىڭ خادىمــى بولغــان مۇھەممــەت ئالــى 
توپلىمىــدا  قوليازمــا  يېزىلغــان  تەرىپىدىــن  دامولــال 
»مەزلــۇم كىشــىلەرنىڭ قىلىدىغــان ئىشــلىرى« ناملىــق 
ــي  ــۇپ، تارىخى ــان بول ــان باي ــدا يېزىلغ ــاي تىلى چاغات

كېلىــدۇ. توغــرا  يىلالرغــا   1910-1905 دەۋرى 

»مەزلــۇم كىشــىلەرنىڭ ئىشــى پىشــۇرماق، ياپمــاق،  
ــەن  ــويماق، ئىگ ــاق س ــاق، قون ــوت ئوتام ــەك، ئ تىكم
تىكمــەك بــوالدۇر. بۇندىــن باشــقا، قاشــلىق ئەتمــەك، 
ئۇپــا ئەڭلىــك ســۈرتمەك، ئوســما قويمــاق، ســاچ 
ســالماق، بــاش باقمــاق، ئۆزىگــە زىننــەت قىلىــپ 
ئــوران ســالماق،  ئــۇالغ باقمــاق،  پــەداز قىلمــاق، 
ئــوران يىغمــاق، ســۈپۈرمەك، شــىرە، تەڭنــە، قاپاقتــا 
ســۇ كەلتۈرمــەك مەزلۇمالرنىــڭ ئىشــىدۇر. بــاش ئۆيــەپ 
باقىدىغــان  جــان  شــۇنىڭدىن  بېرىــپ  )ئــۆرۈپ( 

ــار.« ــالر ب مەزلۇم

ــان  كەرىمــدە ئايالالرنىــڭ ئورنــى  ــە قۇرئ   ئەمەلىيەتت
ۋە  كۆرســىتىلگەن  قىلىــپ  بــاراۋەر  بىلــەن  ئەرلــەر 
ئايالالرنىــڭ ھوقــۇق ۋە مەنپەئەتلىــرى كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلىنغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئوخشــىمىغان كۆزقــاراش 
ۋە ئېقىمدىكىلــەر ئۇنــى تۈرلــۈك ئۇســۇلالردا شــەرھىلەپ 
ــىدىكى ئايالالرنىــڭ ئورنــى  كەلگــەن. غــەرب دۇنياس
تېخى يېقىنقى  200 يىلدىن بېرى تىكلەنگەن بولســا،  
ئىســالم دۇنياســىدىكى ئايالالرنىــڭ ئورنــى بۇندىــن 
1400يىــل بۇرۇنــال قانۇنىــي ھوقۇق–مەنپەئەتلىــرى 
كۆرســىتىلىپ، ئــاۋاز بېرىــش ھوقۇقــى، ئــۆز جۈپتىنــى 
ئاجراشــقاندىن  نىكاھتىــن  ئەركىنلىكــى،  تالــالش 
ــرا  ــرى ئىج ــۇش ھوقۇقلى ــي بول ــا ھامى ــن بالىالرغ كېيى
ــار: دادىســى  ــان ب ــر باي بــوپ كەلگــەن. ھەدىســتە بى
ــق قىلىنماقچــى  ــۇرى بىرســىگە ياتلى ــن مەجب تەرىپىدى
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بولغــان بىــر قىــز پەيغەمبەرنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ دەرت 
تۆكۈپتــۇ. »دادام مېنــى ئۇنىــڭ بايلىقىنــى دەپــال، 
مېنىــڭ ئۇنىــڭ بىلــەن تــوي قىلىشــقا مەجبۇرالۋاتىــدۇ،  
مــەن بۇنــى ئەســال خالىمايمــەن پەيغەمبىرىــم« دەپتــۇ. 
پەيغەمبــەر بۇنــى ئــاڭالپ »ســېنىڭ ئەركىنلىكىــڭ 
بــار، ئۆزۈڭنــى بــۇ ئىشــقا مەجبۇرالشــنىڭ ھاجىتــى 
ــاۋاپ  ــن« دەپ ج ــى قىلغى ــۆزۈڭ خالىغىنىڭن ــوق، ئ ي

ــەن. بېرىپتىك
   دەرۋەقــە ئىســالم جەمىيىتــى »شــۇرا«، »ماســالخا« 
سېســتىما  مەركىزىــي  ئىبــارەت  »ئىجتىھاد«تىــن  ۋە 
ــەن  ــەر بىل ــالر ئەرل ــۇپ، ئايال ــان بول ئاساســىغا قۇرۇلغ
ــىپ  ــۇ پىرىنس ــىدۇ. ب ــا قاتنىش ــردەك »ئىجتىھاد«ق بى
ئالدىغــا  ئــۆز  رايونــالر  كۆپلىگــەن  نەتىجىســىدە 
شــەكىللەندۈرگەن ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى داۋامالشــتۇرۇپ 

كەلگــەن.
ــڭ  ــۈزۈم ئوخشــىمىغان ئىندىۋىدالرنى ــي ت    ئىجتىمائى
ــۇپ،  ــەكىللەندۈرگەن بول ــى ش ــۇق مەنپەئەتلىرىن ھوق
ــىمىغان  ــە ئوخش ــى يەن ــۇق مەنپەئەت ــڭ ھوق ئايالالرنى
كاتىگورىيــە، ئېتنىــك ئاالھىدىلىــك ۋە ســىنىپقا باغلىق 
يۇقىرىقــى  مەســىلەن،  تۇرىــدۇ.  ئۆزگىرىــپ  ھالــدا 
ئايالــالر  جەمئىيەتشۇناســلىقتا  مىســالالردىكىدەك، 
تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائىــي شــارائىتنىڭ چەكلىمىســى 
ــۈن  ــۇالر ئۈچ ــان، ئ ــە بېقىنىدىغ ــىدە ئەرلەرگ نەتىجىس
ــا،  ــان بولس ــا ئايالنغ ــان »زاۋۇت«ق ــەت قىلىدىغ خىزم
ئىقتىســادىي  جەمئىيەتتــە   قىلغــان  تەرەققىــي 
مۇناســىۋەتلەرنى  ئىجتىمائــي  بارلىــق  مۇناســىۋەتلەر 
ئامىلــالرال  ئىقتىســادىي  پەقــەت  بەلگىلەيــدۇ، 
يــۈرۈش- ۋە  تەپەككــۇرى  ئورنــى،  ئىنســانالرنىڭ 

تۇرۇشــىنى بەلگىلەيــدۇ دەپ قارايــدۇ. 
ــىدىكى  ــالم دۇنياس ــن ئىس ــىردىن كېيى ــر ئەس      بى
ئايالالرنىــڭ ئورنىــدا خېلــى كۆپ ئۆزگىرىشــلەر بولدى. 
ئىســالم فېمىنزمچىلىــرى بــاش كۆتــۈردى. ماراكەشــلىك 
ــق  ــا تەدبى ــا مېرنېسســى قۇرئاننىــڭ پەقــەت خات فاتىم
قىلىنىۋاتقانلىنــى، كېيىنكــى خەلىپىلەرنىــڭ ئايالالرنــى 
ئېقىمالرنــى  كۆرىدىغــان  تــۆۋەن  كەمســىتىدىغان، 

ــدۇ. ــى تەكىتلەي ــپ كەلگەنلىكىن ئېلى
   ئىنفورماتســىيە تېخنىكىســىنىڭ ئۇچقاندەك تەرەققىي 
قىلىشــىغا ئەگىشــىپ، ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ئورنىدىمــۇ 
كەلــدى.  بارلىققــا  ئۆزگىرىشــلەر  چــوڭ  باشــقىچە 
يۈزلۈنــۈش،  بازىرىغــا  خىزمــەت  ئېلىــش،  بىلىــم 
تۇغۇتتىــن كېيىنكــى كۈتۈنــۈش، ئۆمــۈر كــۆرۈش يېشــى 
ئۇيغــۇر  بېرىلــدى.  كاپالەتلــەر  قاتارلىقــالردا خېلــى 

ــالپ  ــۆرۈپ تاش ــى چ ــلىرىدىكى ھىجاپن ــرى باش ئاياللى
دىنىــي  ئۈچــۈن  اليىقلىشــىش  دەۋرىگــە  ئىســالھات 
ئەخالق-پەزىلەتلەرنىمــۇ  ۋە  مەدەنىيــەت  ئەقىــدە، 
ــداق دېگــەن  ــۇ  قان بىرگــە چــۆرۈپ تاشــالش كېرەكم
كرېزىســالرغا  تۈرلــۈك  ۋە  كەلــدى  دۇچ  خىرىســالرغا 

يولۇقتــى.
 Susan Mollir Okin)1946 ئامېرىكىلىق پەيالسوپ   
ئاساســالنغاندا  نەزەرىيىســىگە  نىــڭ   )-2004
مىللەتلەرنىــڭ مەدەنىيىتــى لىبىرالىزمنىــڭ ئاساســىي 
قانۇنىيەتلىرىگــە بــوي ســۇنغان ھالــدا كاپالەتكــە ئىگــە 
ــە  ــۇق ۋە مەنپەئەتلەرگ ــالر ھوق ــرەك. ئايال بولۇشــى كې
ئىجتىمائىــي  يەنــە  بەلكــى  قالمــاي  بولۇپــال  ئىگــە 

رولىنىمــۇ جــارى قىلدۇرۇشــى كېــرەك.
ــق،  ــىمغا ئۇچرىغانلى ــي بېس ــش دىنى ــاپ ئارتى    ھىج
كالتــەك يوپــكا كىيگەنلىــك مودېرنىــزم دېيىشــكىمۇ 
بولمايــدۇ. ئىــران فىلىملىرىــدە ھىجــاپ ئەرلەرنىــڭ 
ــدى  ــا، ھىن ــۈن دەپ قارالس ــىنى توســۇش ئۈچ ھەۋىس
فىلىملىرىــدە ھىجــاپ ئەرلەرنىــڭ ھەۋىســىنى قوزغــاش 
ئۈچــۈن دەپ قارىلىــدۇ. غــەرپ ئەللىرىــدە ھىجــاپ 
بولســا،  قارالغــان  دەپ  قالدۇقــى  مەدەنىيەتنىــڭ 
ھۈمەينــى ئۇنــى مەدەنىيەتنىــڭ يۈكســەكلىكى دەپ 

ــدۇ. قاراي
Kymlicka Will نىڭ  ئىندىئان ئاياللىرى توغرىسىدا 
ۋە  جەمئىيــەت  »لىبېرالىــزم،  يازغــان  ئىزدىنىــپ 
مەدەنىيەت«ناملىــق كىتابىــدا ئىندىئــان ئاياللىرىنىــڭ 
ئــۆز كىملىكىنــى ســاقالش ئۈچــۈن ئىچكــى ۋە تاشــقى 
جەھەتتىــن قىلغــان كۈرەشــلىرىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق 
دەيــدۇ: ئۆزلىرىنىــڭ ئۇرۇقىدىــن باشــقا ئۇرۇقتىكىلــەر 
بىلــەن ياكــى باشــقا مىللەتلــەر بىلــەن تــوي قىلغــان 
ئىندىئــان ئاياللىــرى ئــۆز ئورنىنــى يوقىتىــپ قويىــدۇ.
ــلىق  ــە ۋارىس ــي مەدەنىيەتك ــەت ئەنئەنىۋى ــالر پەق ئايال
قىلىــش ئارقىلىقــال ئىجتىمائىــي ئورنىنــى تىكلىيەلەيدۇ.
  جۈملىدىــن ئۇيغــۇر ئاياللىــرى نۆۋەتتە تارىختا مىســلى 
ــە.  ــس ۋە تەقدىرگــە دۇچ كەلمەكت كۆرۈلمىگــەن خىرى
ــرى  ــۇر ئاياللى ــىرتىدىكى ئۇيغ ــى س ــى ياك ــەن ئىچ ۋەت
ــەت  ــى ۋە مەدەنىي ــۆز كىملىك ــىال ئ ــۇن، ھەممىس بولس
تارىخىنــى قوغــداش، كېيىنكــى ئەۋالتالرغــا مــاددى 
ۋە مەنىۋىــي بايلىقالرنــى مىــراس قالــدۇرۇش يولىــدا 
قىيىنچىلىقــالر ئالدىــدا يەنىــال ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ 
ئەزىــز  نومۇســىنى  ئىپپــەت  تىرىشــچان،  قەيســەر، 
بىلىدىغــان مىجەزلىــرى بىلــەن ئۇيغــۇر روھىنــى مەڭگــۈ 

ــى. ــەۋالن قىلغۇس ج

Prov.207 , Gunnar Jarring Collections of East Turkistan, Lund Luniversitet

پايدىلدنغان مەنبەلەر:
 .1Nils Ambolt "Karavan", Nordsteds, 1935

 25 Ar i Ost Turkistan, 1917, Stockholm .2 
.3
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»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ 
سېلىشتۇرمىسى

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا )ئەنگىلىيە(

ئەسلەتمە:
»قۇتادغۇبىلىك«نىڭ سېلىشتۇرمىسى سىزگە ئەسلى تېكست، ھازىرقى تۈركچە ۋە ھازىرقى 

ئۇيغۇرچە تەرجىمە تەرتىۋى بىلەن بېرىلگەن بولۇپ، رېتى ئۆز پېتى ئېلىندى.

IV yaruk yaz faslın uluğ buğra han ögdisin ayur
IV. PARLAK BAHAR MEVSİMİNİ VE BÜYÜK BUĞRA HAN'IN MEDHİNİ SÖYLER

تۆتىنچى باپ
پارالق باھار پەسلى ۋە ئۇلۇغ بۇغراخان مەدھىيسى بايانىدا

63  Toğardın ese keldi öñdün yéli, 
       Ajun étgüke açtııuştmah yolı.  
63    Şarktan bahar rüzgârııeserek geldi; dünyayıısüslemek için, cennet yolunu açtı. 

ئېسىپ كەلدى شەرقتىن باھارنىڭ يېلى،   63
بېزەشكە جاھان ئاچتى جەننەت يولى.    

64 Yağız yér yıpar toldı kâfûr kitip, 
        Bezenmek tiler dünyâ körkin itip.  
64    Kâfur gitti, kara toprak misk ile doldu; dünya kendisini süsleyerek, bezenmek istiyor. 

64   قوڭۇر يەر ئىپار تولدى ، كافۇر]25[ كېتىپ، 
  بىزەنمەك تىلەر دۇنيا كۆركەم ئېتىپ. 

65  İrinçig kışığ sürdi yazkı esin, 
        Yaruk yaz yana kurdı devlet yasın.  
65    Bahar rüzgârı eziyetli kışı sürüp, götürdü; parlak yaz tekrar saadet yayını kurdu. 

65   جاپا قىشنى قوغالپ يازغى ئېسىن]26[، 
  پارالق ياز يەنە قۇردى دەۋلەت ياسىن. 
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66 Yaşık yandı bolğay yana ornıña,
      Balık kudrukındın kozı burnıña.  
66  Güneş balık-kuyruğundan (hût), kuzu-burnuna (hamel) kadar olan yerine tekrar döndü. 

66   قۇياش ياندى بولغاي يەنە ئورنىغا، 
  بېلىق قۇيرۇغىدىن قوزى بۇرنىغا ]27[. 

67 Kurımış yığaçlar tonandı yaşıl, 
     Bezendi yipün al sarığ kök kızıl.  
67 Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renkler ile süslendi. 

67   قۇرۇغان ياغاچالر كىيىندى يېشىل، 
  بىزەندى يىپۇن ]28[، ھال، سېرىق، كوك، قىزىل. 

68 Yağız yér yaşıl torku yüzke badı, 
      Hıtay arkışı yadtı tawğaç edi.  
68  Kara yer yüzüne yeşil ipek bağladı; hıtay kervanı da bunun üstüne çın kumaşı yaydı. 

68   قوڭۇر يەر يېپىندى يېشىل تورقىنى، 
  تاۋغاچ رەختى يايدى قىتان كارۋىنى. 

69 Yyazı tağ kır oprı töşendi yadıp, 
      Itindi kolı kaşı kök al kedip.  
69  Düzlükler, dağlar, sahralar ve ovalar bunu yayıp, döşendiler; vadiler ve yamaçlar al ve yeşil  
      giyerek, süslendiler. 

69   داال، تاغ، قىر، ئويمان توشەندى يېيىپ، 
  بىزەندى ۋادىالر يېشل ، ھال كىيىپ. 

70 Tümen tü çéçekler yazıldı küle 
      Yıpar toldı kâfûr ajun yıd bile  
70  Binlerce çiçekler gülerek açıldılar; dünya misk ve kâfur kokusu ile doldu 

70     تۈمەن رەڭ چېچەكلەر ئېچىلدى كۈلۈپ ، 
    ئىپار، كافۇر ھىدىغا دۇنيا تولۇپ . 

71 Sabâ yéli koptı karanfil yıdın, 
      Ajun barça bütrü yıpar burdı kin.  
71  Karanfil kokulu bahar rüzgârı esti; dünyanın her tarafı misk ve anber kokusu ile doldu. 

71   ئېسىپ تاڭ شامالى قەلەمپۇر پۇراق،
   ئىپار بۇيىغا تولدى دۇنيا بىراق. 

72 Kaz ördek kuğu kıl kalıkığ tudı, 
     Kakılayu kaynar yokaru kodı.  
72  Kaz, ördek, kuğu ve kıl-kuyruk fezayı doldurdu; bağırışarak, bir yukarı-bir aşağı, 
      kaynaşıyorlar. 

72   غاز ، ئودەك، قىل ]29[، ئاققۇ خوشاللىق بىلەن، 
   قاقىلداپ ئۇچۇشۇر يۇقىرى–تۆۋەن. 
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73 Kayusı kopar kör kayusı konar, 
      Kayusı çapar kör kayu suw içer.  
73  Bak, biri kalkıyor, biri konuyor; biri yüzüyor, biri su içiyor. 

73   ئەنە كۆر ، بىرى قونسا ، ئۇچار ئۇ بىرى، 
   بىرى ئۈزسە ئويناپ ، ئىچەر سۇ بىرى. 

74  Kökiş turna kökte ünün yañkular. 
      Tizilmiş titir teg uçar yélgürer.  
74   Kökiş ve turnalar gökte yüksek sesle bağırışıyor; dizilmiş deve katarı gibi, uçup, kanat    
     çalıyorlar. 

74   تىزىلغان تۆگىدەك كۆكىش]30[ تۇرنىالر، 
   ئۇچار ، يەلپۈنەر ھەم ئۇنىن ياڭرىتار. 

75 Ular kuş ünin tüzdi ünder işin 
       Silig kız okır teg köñül bérmişin  
75   Keklik, sesine bir ahenk vererek, eşine sesleniyor; sanki güzel bir kız gönül verdiğini 
       çağırıyor. 

75   ئۇالي قۇش سايرىدى ئۇندەپ يولدىشىن، 
  گۇزەل قىز قىچقارغان كەبى سۆيمىشىن. 

76 Ünin ötti keklik küler katğura, 
      Kızıl ağzı kan teg kaşı kap kara.  
76    Keklik yüksek sesle öttü, sanki gülmekten katılıyor; ağzı kan gibi kızıl, kaşı sim-siyah. 

76   قاقىلدادى كەكلىك ، كۈلۈپ قاتقارا ]31[، 
  قىزىل ئاغىزى قاندەك ، قېشى قاپقارا . 

77 Kara çumğuk ötti sata tumşukın, 
      Üni oğlağu kız üni teg yakın.  
77  Kara çumguk mızrak gibi gagası ile ötüyor; sesi, nazlı bir kızın sesi gibi, cana yakındır. 

77   قارا قۇشقاچ ئۆتتى سىتا تۇمشۇغىن]32[، 
  ئۈنى نازىنىن قىزنىڭ ئۈنىگە يېقىن. 

78 Çéçeklikte sandwaç öter miñ ünün, 
      Okır sûr-ı ‘ibrî tünün hem künün.  
78  Çiçek bahçesinde bülbül binlerce sesle ötüyor, sanki gece-gündüz Mezamir okuyor. 

78  چېچەكلەر مىڭ خىلدا بۇلبۇل ئۈنى، 
  ئوقۇر سورى ئەبرىنى]33[ كۈن ھەم تۈن . 

79 Elik külmiz oynar çéçekler öze, 
      Sığun muyğak ağnar yorır tép keze.  
79  Karacalar, dişi-erkek, çiçekler üzerinde oynuyor; geyikler, dişi-erkek, sıçrayıp oynıyarak 
      koşuşuyorlar. 

79   ئىلىك ۋە جەرەن گۈل ئارا ئوينىشۇر، 
  ئارقار ، تاغ ئۆچكىسى جۈپ – جۈپ سەكرىشۇر . 
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80 Kalık kaşı tügdi közi yaş saçar, 
      Çéçek yazdı yüz kör küler katğurar.  
80  Gök kaşını çattı, gözünden yaş serpiliyor; çiçek yüzünü açtı, bak, gülmekten katılıyor. 

80   قاشىن تۇردى ئاسمان ، كۆزى ياش چاچا، 
  چېچەكلەر يۈز ئاچتى ، كۈلۈپ قاتقارار. 

81 Bu üdte ajun öz öziñe bakıp, 
      Küwenip sewinip ediñe bakıp.  
81  Bu esnada dünya kendi-kendine baktı; sevinip övünerek, hazinesini gözden geçirdi. 

81   بۇ ۋاقىتتا جاھان ئۆز – ئۆزىگە قاراپ، 
   سۆيۈنۈپ ، قۇۋانىپ مېلىغا قاراپ. 

82 életü maña açtı dünyâ sözin, 
      Ayu körmediñmü bu hakan yüzin.  
82  Gözü bana ilişince, söze başladı ve şöyle dedi : — Sen bu hakanın yüzünü görmedin mi? 

ماڭا كۆز يۈگەرتكەچ ئۇ ئاچتى سۆزىن،   82
دېدى : كۆرمىدىڭمۇ ، بۇ خاقان يۈزىن؟   

83 Udır erdiñ erse tur aç emdi köz, 
       Eşitmediñ erse eşit ménde söz.  
83   Uyuyor idi isen şimdi kalk, gözünü aç; işitmedin ise, şimdi benim sözümü dinle. 

ئەگەر ئۇيقۇلۇقسەن، تۇر، ئاچ ئەمدى كۆز،   83
ئىشىتمىگەن ئولساڭ، ئىشىت مەندىن سۆز.   

84 Tümen yılda berü tul erdim tulas, 
       Bu tul tonı suçlup ürüñ kedtim as.  
84   Ben binlerce yıldan beri dul idim, benzim solmuştu; şimdi bu dul libasını çıkarıp, beyaz 
       kakımdan gelinlikler giydim. 

تۈمەن يىل تۇر ئەردىم ، سۇلغۇن يۈز ئىدىم،   84
       سېلىپ تۇر كىيىم ، كىيدىم ئاق ئاس]34[ كىيىم.  

85 Bezendim begim boldı hakan uluğ, 
      Ötündüm munu kolsa cânım yuluğ.  
85  Süslendim, çünkü ulu hakan eşim oldu; dileğim budur: o isterse, canım feda olsun 

ئۇلۇغ خان بېگىمدۇر، ياساندىم شۇڭا،   85
قوبۇل قىلسا، جانىم پىدادۇر ئاڭا.   

86 Bulıt kökredi urdı nevbet tuğı, 
      Yaşın yaşnadı tarttı hakan tîğı.  
86  Gök gürledi, nevbet davulunu vurdu; şimşek çaktı, hakanın tuğunu çekti.

بۇلۇت گۆكىرەپ چالدى خان دۇمبىقىن،   86
چېقىن چاقنىدى، تارتتى خان تۇغىن.   

87 Biri kında çıktı sunup él tutar, 
      Biri küsi çawı ajunka yeter.  
87  Biri kınından çıkınca, ona memleketler sunar; biri nâm ve şöhretini dünyaya yayar. 

بىرى چىقسا قېنىدىن، ئەل بويسۇنار،   87
بىرى شان–شۆھرىتىن جاھانغا يايار.   
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88 Ajun tuttı tawğaç uluğ buğra han,
      Kutadsu atı bérsü iki cihân.  
88  Büyük Tavgaç Buğra Han dünyaya hâkim oldu; adı kutlu olsun, Tanrı onu her iki cihanda aziz 
      etsin. 

جاھان تۇتتى تاۋغاچ ئۇلۇغ بۇغراخان،   88
قۇتاتسۇن ئېتى، تاپسۇن ئىككى جاھان.  

 
89 Ay dîn ‘izzi devletka nâsir mu‘în, 
      Ay milletka tâc ay şerî‘atka dîn.  
89  Ey dinin izzeti, ey devletin yarıcısı, ey milletin tacı, ey şeriatin hadimi. 

ئەي دىن ئىززىتى، دەۋلەتكە يار–مۇئىن]35[،   89
ئەي مىللەتكە تاج، ئەي شەرىئەتكە دىن.   

90  Bayat bérdi barça tilemiş tilek, 
      Bayat ok bolu bérsü arka yölek.  
90  Tanrı bütün dileklerini verdi; bundan sonra da Tanrı dâima sana arka ve destek olsun. 

خۇدا بەردى بارچە تىلىگەن تىلەك،   90
ساڭا بولسۇن ھەق مەڭگۈ يار–يۆلەك.  

 
91 Ay dünyâ cemâli uluğlukka körk, 
     Ay mülketka nûr ay yayığ kutka örk.  
91  Ey dünyanın süsü, ey ululuğun ziyneti, ey saltanatın nuru, ey dönek huylu saadetin bağını elinde 
      tutan. 

91  ئەي دۇنيا جامالى ، ئۇلۇغلۇققا كۆرك، 
  ئەي مۇلك نۇرى ، ئەي بىۋاپا بەختكە ئۆرك ]36[. 

92 Bolu bérdi ewren ilig bérdi taht, 
      Tuta bérsü teñri bu taht birle baht.  
92  Devran sana memleket ve taht verdi; Tanrı bu taht ile bahtını dâim etsin.

92   زامان بەردى ساڭا دەۋلەت ۋە تەخت، 
  بېرىۋەرسۇن تەڭرى بۇ تەخت بىرلە بەخت. 

93 Ajun tındı ornap bu hakan öze, 
      Anın ıdtı dünyâ tañuklar tüze.  
93  Hakan tahta oturunca, dünya âsâyiş buldu; bundan dolayı dünya ona şâhâne hediyeler 
      gönderdi. 

93   جاھان تىندى چىققاچ خاقان تەختكە، 
  جاھان سۇندى سوۋغات خاقان بەختكە.

 
94 Esîrdin keligli kalık kuşları, 
      Kayu rây-ı hindî kayu kaysarı.  
94    Esirden gelen semâ kuşları, kimi rây-i hindî, kimi kayseri. 

94   پازادىن كېلۇچى ساما قۇشلىرى، 
  بىرى رايى ھىندى]37[، بىرى قەيسەرى]38[ . 
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95 Öger atın ündep ünin türtüşüp, 
     Küwenç birle awınur sewinçke tuşup.  
95  Ötüşleri ile yarış ederek, adını anıp, sevinç ve huzur içinde onu öğerler. 

95   ئېتىن ئاتىشىپ، بەسلىشىپ سايرىشۇر، 
   سۆيۈنۈش، خۇشاللىق ئارا يايرىشۇر. 

96 Bu törlüg çéçek yérde munça bediz, 
      Yazı tağ kır oprı yaşıl kök meñiz.  
96  Yerde bin bir çiçek, bin bir manzara, düzlük, dağ, sahra, vadi yeşil ve mavi renkler ile 
       örtülmüş. 

96  گۈزەل مەنزىرە، يەردە گۈل خىلمۇ- خىل، 
  داال، تاغ، ئېدىر، قىر يۈزى كۆك، يېشىل.

97 Kayusı yıdı birle tapnur tapuğ ,
      Kayu körk meñiz birle açtı kapuğ.  
97    Kimi kokusu ile kulluk eder; kimi güzelliği ile harîmine girer. 

97   بىرى خۇش ھىدى بىرلە قۇللۇق قىالر، 
  بىرى كۆرك يۈزىلە ئىشىكنى ئاچار. 

98 Kayusı elig sundı tütsüg tutar 
      Kayu büvkirer kin ajun yıd kopar  
98  Kimi elini uzatır; buhurdan sunar; kimi misk saçar ve dünya güzel kokular ile dolar 

98  بىرى قول سۇنۇپ ئاڭا ئىسرىق تۇتار، 
  ئىپار بىرلە بىرى جاھان تولغۇزار. 

99 Kayusı toğardın tutar miñ tañuk, 
       Kayusı batardın tapuğçı anuk.  
99   Kimi doğudan binlerce armağan sunmaktadır; kimi batıdan hizmetine koşmaktadır. 

بىرى شەرقتىن تۇتار مىڭ ئارمىغان]39[،   99
بىرى غەرپتىن تىكەر خىزمىتىگە جان.   

100 Tapuğka kelip kut kapuğda-turur,  
        Kapuğda turuğlı tapuğda-turur.  
100  Saadet hizmet için gelmiş, kapıda durur; kapıda duran kulluk için durur. 

تۇرار بەخت ئىشىكتە خزمەتكە كېلىپ،   100
قىالي دەپ بىر خىزمەت ئۈمىتلەر قىلىپ.   

101 Bu yañlığ tapuğka itindi ajun, 
        Yağı boynı egdi kötürdi özün.  
101  Dünya kulluk için böyle hazırlandı; düşman boyun eğdi, ortadan kayboldu. 

شۇ ياڭلىغ خىزمىتىگە تەيياردۇر جاھان،   101
بويۇن ئەگدى دۈشمەن، يوقالدى شۇئان.   
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102 Aajunda çawı bardı hakan küsi, 
       Körümegli közlerde kitti usı.  
102  Hakanın nâmı, sânı dünyaya yayıldı; onu göremeyen gözlerin uykusu kaçtı 

يېيىلدى جاھانغا خاقان داڭقىسى،   102
قېچىپ كۆرمىگەن كۆزلەرنىڭ ئۇيقۇسى.   

103 Ajun inçke tegdi tüzüldi törü, 
       Törü birle atın kopurdı örü.  
103  Dünya asayişe kavuştu ve nizam kuruldu; o adını kanunla yükseltti. 

تۇزەلدى قانۇن ۋە تىچالندى جاھان،   103
قازاندى نام ئۈستۈن قانۇن بىرلە خان.   

104 Akı sûretin kim köreyin tése 
         Kelip körsü hakan yüzini usa 
104   Kim cömert yüzü görmek isterse, gelsin, hakanın yüzünü görsün 

دېسە كىم ، كۆرەرمەن سېخىنىڭ ئۆزىن،   104
كېلىپ كۆرسۇن ئۇ ئۇشبۇ خاقان يۈزىن.   

105 Cefâsız vefâlığ tilese kutun, 
        Yüzi kör kılınçı vefâ ol bütün.  
105  Kim mes'ûd, kimseyi incitmeyen ve vefakâr birini görmek dilerse, onun yüzünü görsün; onun 
        her işi vefadır. 

جاپاسىز، ۋاپا، بەخت تىلەسە كىشى،  105
يۈزىن كۆرسۇن ئۇنىڭ، ۋاپادۇر ئىشى.   

106 Asığ kolsa barça özüñ yassızın, 
        Berü kel tapuğ kıl köñül bér isin.  
106  Zarar görmeden, kendine hep fayda sağlamak dilersen, beri gel, hizmet et, gönül ver, ısın. 

زەرەرسىز مەنپەئەت كۆرەي دېسەڭ گەر،   106
يېقىن كەل، ئىشىن قىل، ئىسىن كۆڭۈل بەر.   

107 Tüzün kılkı alçak bağırsak köñül, 
        Köreyin tése kel munı kör amul.  
107  Asîl, alçak gönüllü, şefkatli ve yumuşak huylu bir kimse görmek istersen, gel, onu gör ve gönül 
        rahatına kavuş. 

107   ئىسىل، خۇلقى كەمتەر، دىلى مېھرىۋان _ 
   كىشى كىم؟ دېسەڭ، كەل، ئۇنى كۆر بۇئان. 

108 Ay edgü kılınç aslı edgü uruğ, 
        Ajun kalmasunı siziñsiz kuruğ.  
108  Ey iyi tabiatli ve asîl nesepli hakan, dünya senden mahrum kalmasın. 

108   ئەي خۇيى گۈزەل، پاك نەسەپ، پاك ئۇرۇق، 
   جاھن قالمىسۇن سەندىن ھەرگىز قۇرۇق. 

109  Bayat bérdi devlet ay terken kutı, 
        Anıñ şükri kılğu okıp miñ atı.  
109  Ey devletli hükümdar, Tanrı sana saadet verdi; adını bin kere zikrederek, ona şükür 
        lâzımdır. 

109   ساڭ ھەق بەردى بەخت، ئەي ساھىپقىران، 
   ئوقۇپ مىڭ ئېتىنى قىل ئاڭا شۈكران.
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110 İdi kéçki söz ol meselde kelir, 
        Ata ornı atı oğulka kalır.  
110  Çok eski bir ata-sözü vardır, babanın yeri ve adı oğula kalır. 

110   توال كونا بىر سۆز مەسەلدە كېلۇر، 
    ئاتا ئورنى، ئاتى ئوغۇلغا قالۇر. 

111 Ata ornı kaldı atı ma bile, 
        Adın ma takı bolsu miñ miñ ula. 
111   Babanın yeri, adı ile birlikte, sana kaldı; bunlara daha başka binlercesi eklensin. 

111   ئاتانىڭ ئېت، ئورنى قالدى ساڭا، 
    قوشۇلسۇن يەنە باشقا مىڭ–مىڭ ئاڭا. 

112 Talu neñ tañuk tuttı miñ miñ eli, 
        Munu kıl tañukı kutadğu bilig.  
112   Binlerce el, hediye olarak, ona çok nadide şeyler sundu; işte sen de bu Kutadgu bilig'i hediye 
et. 

112   قىممەتلىك سوۋغات تۇتتى مىڭ–مىڭچە قول، 
   قۇتادغۇ بىلىكتۇر مېنىڭ سوۋغام ئول. 

113 Olarnıñ tañukı kelir hem barır, 
        Meniñ bu tañuk boldı meñü kalır.  
113   Onların hediyesi gelir, geçer; bu benim hediyem ise, ebedî kalır .

113   ئۇالرنىڭ سوغاتى كېتەر ھەم كېلۇر، 
    مېنىڭ بۇ سوغاتىم تا مەڭگۈ قالۇر. 

114 Neçe térse dünyâ tüker alkınur, 
        Bitise kalır söz ajun tezginür.  
114  Dünya malı ne kadar toplanırsa-toplansın, tükenir, bir gün biter; söz kaleme alınırsa, kalır, 
        dünyayı dolaşır. 

114   نىچە يىغسا دۇنيا تۈگەيدۇ يوقاپ، 
   قالۇر سوز پۈتۈلسە جاھانغا تاراپ. 

115 Kitâbka bitindi bu hakan atı, 
        Bu at meñü kaldı ay terken kutı.  
115  Bu hakan adı kitaba geçti; ey devletli hükümdar, bu ad ebedî kaldı. 

115   كىتاپقا يېزىلدى بۇ خاقان ئېتى، 
   بۇ ئات ، ئەي ھۆكۈمدار، قاالر شۇ پېتى.

 
116 Ya rab üste devlet tükel kıl tilek, Kamuğ işte bolğıl sen arka yöle.k  
116   Ey rabbim, sen onun devletini arttır; bütün dileklerini yerine getir, her işinde arka ol, destek 
         ol. 

116   خۇدايا، ئاشۇ دەۋلەتىن، بەر تىلەك. 
   پۇتۇن ئىشتا بولغىن سەن ئارقا يۆلەك. 

117  Sewerin esen tut yağısın kötür, Sewinçin tolu tut sakınçın kotur.  
117    Onun sevdiğini esen tut, düşmanını ortadan kaldır; sevincini dâim kıl, kederini yok et. 

117   ئېسەن ئەيلە دوستىن، يېغىسىن يوقات، 
   خوشال قىل دائىما قايغۇدىن ئازات. 
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118 Yağa tursu yağmur yazılsu çéçek ,
         Kurımış yığaçtın salınsu küjek.  
118   Yağmur yağmakta devam etsin, çiçekler açılsın; kurumuş ağaçlardan perçemler sarksın. 

يېغىپ تۇرسۇن يامغۇر، چېچەك گۈللىسۇن،   118
قۇرىغان دەرەختە بىخالر كۆكلىسۇن.   

119   Bolu bérsü ewren tuçı ewrilü ,
         Kodı bolsu düşmân başı kavrılu.  
119    Felek hep dönmekte devam etsin; düşmanın başı hep aşağı eğik olsun. 

پەلەك چاقى تۇرسۇن دائىم ئايلىنىپ،   119
تۆۋەن بولسۇن دۈشمەن بېشى ئېگىلىپ.   

120  Yyağız yér bakır bolmağınça kızıl,
          Ya otta çéçek önmeginçe yaşıl.  
120    Kara toprak kızıl bakır oluncaya kadar, âteşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar. 

قوڭۇر يەر بولمىغۇنچە مىستەك]40[ قىزىل،   120
يا ئوتتا چېچەك ئۈنمىگۈچە يېشىل.  

121 Tirilsüni terken kutı miñ kutun ,
       Yalınsüni körmez karakı otun.  
121   Devletli hükümdar bin saadet içinde yaşasın; çekemeyenlerin gözleri âteşte yansın. 

121   بۇ ساھىپقىران كۆپ ياشاسۇن ئۇزۇن، 
    ھەسەتخور كۆزى كۆيسۇن ئوتتا پۈتۈن. 

122  Takı ma negü erse ârzû tilek,
         Bayat ok bolu bérsü arka yölek.  
122  Daha başka ne gibi dileği var ise, Tanrı ona dâima arka ve destek olsun. 

122   تېخى بولسا نېمە ئۇنىڭدا تىلەك ، 
   ئاڭا بولسۇن داۋام ھەق ئارقا يۆلەك. 

123 Sewinçin awınçın küwençin éli ,
        Aşasu yaşasunı lukmân yılı . 
123  Sevinç, huzur ve güvenç içinde memlekete hâkim olsun, Lokman kadar uzun ömürlü 
        olsun.  

123   ھوزۇر ۋە ھاالۋەت ئىشەنچتە ئېلى، 
   ئىچىپ، يەپ، ياشاسۇن ئۇ لوقمان يىلى]41[ .

بىلمى- يېنىپ تۇرغان چرىاغ،
ھۈنەر- ئېقىپ تۇرغان بۇالق.

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىلى
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شىۋېتسىيەدە ساقلىنىۋاتقان 
ئۇيغۇرالرغا دائىر ماتېرىيالالر ۋە 

ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالى

            ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت )شىۋېتسىيە( 

شىۋېتســىيە  ئاساســالنغاندا  بايانالرغــا  تارىخــى   
بالــدۇر  ئــەڭ  قەدىمــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ياۋرۇپادىكــى 
يەتكــەن زىمىنالرنىڭ بىرى ھېساپالنســا، ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئانــا ۋەتىنــى بولغــان تارىــم بوســتانلىقى، جۇڭغــار 
ۋادىلىرىمــۇ شــىۋېتالر ئۈچــۈن ئــۈچ يــۈز يىلــالر ئىلگىرى 
قــەدەم باســقان ســىرلىق زېمىنالرنىڭ بىرىــدۇر. گەرچە 
بۈگۈنكــى شــىۋېت خەلقــى ئۆزلىرىنىــڭ يىلتىزىنىــڭ  
بىــر  باغلىنىدىغانلىقىــدەك  بوســتانلىقىغا  قەشــقەر 
ــى  ــا ئالدىنق ــىمۇ ئەمم ــا ئىشەنمىس ــڭ بارلىقىغ رىۋايەتنى
ئەســىرنىڭ باشلىرىدا بىر تۈركۈم شىۋېتسىيەلىكلەرنىڭ 
قەشــقەر بوســتانلىقىدا پائالىيــەت ئېلىــپ بارغانلىقىدەك 
ــڭ  ــدۇ. ئۆزلىرىنى ــى بىلى ــڭ مەۋجۇتلىقىن ــر تارىخنى بى
ــپ  ــن، ئېلى ــن، ياشــىغان ئۆمۈرىدى باســقان ئىزلىرىدى
قالدۇرۇشــقا  تارىــخ  بارغــان ئىش-پائالىيەتلىرىدىــن 
كۈنــدە  بۈگۈنكــى  خەلقــى  شــىۋېت  ئادەتلەنگــەن 
ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن قىممەتلىــك ماتىرىيالالرنــى ئــۆز 
قوينىــدا ســاقلىماقتا. تارىــخ يارىتىشــنى بىلىــپ، ئۇنــى 
ــى  ــڭ ئىز-دېرىكىن ــق ئۇنى ساقالشــنى بىلمىگــەن خەل
مۈمكىــن.  ئانچــە خــاالپ كەتمەســلىكى  قىلىشــنىمۇ 
ــز  ــۈن بى ــا بۈگ ــك، ئەمم ــۈن قىممەتلى ــىۋېتلەر ئۈچ ش
ئۈچــۈن ئانچــە قىممەتلىــك تۇيۇلمىغــان بــۇ ماتىرىيالالر 
يورۇتــۇپ  تارىخىمىزنــى  كۈنــى  بىــر  كۈنلەرنىــڭ 

ــن. ــى مۈمكى ــۇپ قېلىش ــە بول ــر مەنب ــتىكى بى بېرىش
مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا  شىۋېتســىيىدىكى    
ئورۇنغــا  تۆۋەندىكــى6  ئاساســەن  ماتىرىيالــالر 

شــكەن. لە ز كە ر مە

 1-لۇند ئونۋېرسىتىتى كۈتۈپخانىسى
    لۇنــد ئونۋېرســىتىتى شىۋېتســىيەنىڭ جەنۇبىدىكــى 
ئوتتۇرھال شــەھەر لۇندقا جايالشــقان بولۇپ، گوســتاۋ 
ــالر  ــق ئۇيغۇرشۇناس ــڭ قاتارلى ــار ياررى ــت، گۇنن راكۇي
ــەن  ــى بىل ــەت قىلغانلىق ــان ۋە خىزم ــەردە ئوقۇغ ــۇ ي ب

مەشــھۇردۇر. ھازىــر بــۇ ئونۋېرســىىتىتنىڭ يــەر ئاســتى 
ســاقالنمىلىرى"  ياررىــڭ  "گۇننــار  كۈتۈپخانىســىدا 
نامىــدا 560 پارچــە قــول يازمــا ماتىرىيــال ســاقالنماقتا. 
بــۇ ماتىرىيالالرنــى گۇننــار ياررىــڭ قەشــقەردە تۇرغــان 
مەزگىلــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ قوللىرىدىــن ناھايتــى ئــەرزان 
باھــادا ســېتىۋالغان ۋە كېرەكســىز گېزىــت پارچىلىرىغــا 
ئــەرەپ،  ئۇيغــۇر،  ماتىرىيالــالر  بــۇ  تىگىشــىۋالغان. 
ــدۇرى   ــەڭ بال ــۇپ، ئ ــان بول ــدا يېزىلغ ــس تىللىرى پارى
 -19 كىيىنكىســى  بولســا  ئائىــت  16-ئەســىرگە 

ــۇر. ــىرىلەرگە ئائىتت ئەس
ــە  ــن ئىنچىك ــۇن جەھەتتى ــى مەزم ــول يازمىالرن ــۇ ق  ب
تارمــاق تۈرلــەر بۇيىچــە ئىپادىلــەش قىيىــن بولســىمۇ، 
ئەممــا چــوڭ جەھەتتىــن تۆۋەندىكىــدەك بىرقانچــە 
تۈرلەرگــە بۆلۈشــكە بولىــدۇ. 1- رىســالە تىپىدىكى قول 
4-دىنىــي  يازمىالر،2-تەزكىرىلەر،3-ھېكايەتلــەر، 
تــۈس ئالغــان ھــەر خىــل پۈتــۈك، دۇئــا، قىسســە 
ۋە قولالنمىــالر، 5-تارىخــى ئەســەرلەر، 6-شــېئىر، 
غەزەللــەر، 7-ئەدەبىــي ئەســەرلەر، 8-باشــقا ھــەر 

ــەرلەر. ــى ئەس ــل تىمىدىك خى
ــد  ــڭ تەپســىلىي تىزىملىكــى لۇن ــول يازمىالرنى ــۇ ق   ب
ياررىــڭ  "گۇننــار  بېكىتىنىــڭ  تــور  ئونۋېرســىتىتى 
ســاقالنمىلىرى" نامىدىكــى  تــور بېتىگــە تەپســىلىي 
قۇيۇلغــان بولــۇپ، ھەممــە قــول يازمىالرنىڭ مۇقاۋىســى 
كۆرگىلــى  فوتوكوپىيســىنى  بېتىنىــڭ  بىرىنچــى  ۋە 

ــدۇ. بولى
 

  2-ستوكھولم ئونۋېرسىتىتى كۈتۈپخانىسى 
     ســتوكھولم ئونۋېرســىتىتى ســتوكھولۇم شــەھرىنىڭ 
شــەرق تەرىپىگــە جايالشــقان بولۇپ، شېۋېتســىيەدىكى 

داڭلىــق ئۇنىۋېرســىتېتالرنىڭ بىر ھېســاپلىنىدۇ.
ــۈر  ــۆزى ئۆم ــدا ئ ــڭ ئاخىرى ــڭ ئۆمۈرىنى ــار ياررى  گۇنن
ــن  ــڭ پارچىدى ــى مى ــاقلىغان ئىكك ــپ، س ــى يىغى بوي

* ئاپتورنىڭ »ئانامنىڭ ئەسلىمىلىرى« ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى.
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ئارتــۇق ئۇيغۇرچــە كىتــاپ، گېزىــت، ژۇرنــال ۋە  باشــقا 
ماتىرىيالالرنــى ســتوكھولم ئونۋېرســىتىتىنىڭ ئوتتــۇرا 
ئاســىيا تەتقىقــات مەركىزىگە ھەدىيــە قىلىنغان بولۇپ، 
ــاي،  ــغا قۇيۇلم ــەپ كۈتۈپخانىس ــالر  مەكت ــۇ ماتىرىيال ب
جايالشــقان  مەركىــزى  تەتقىقــات  ئاســىيا  ئوتتــۇرا 
ــر ئۆيگــە تىزىــپ قويۇلغــان.  بىنانىــڭ ئاســتىدىكى بى
مــەن 2005-يىلــى ۋە 2007- يىلــى بــۇ ماتىرىيالالرنــى 
ئىككــى قېتىــم كۆرۈشــكە  مۇيەسســەر بولغــان ئىدىــم. 
ئوتتــۇرا  ئونۋېرســىتىتنىڭ  بىــراق ھازىــر ســتوكھولم 
تاقىۋېتىلگەنلىكــى  مەركىــزى  تەتقىقــات  ئاســىيا 
ئۈچــۈن، ئوتتــۇرا ئاســىيا تەتقىقــات مەركىزىگە مەســئۇل 
ــتانبۇلدىكى  ــر ئىس ــم ھازى ــت خانى ــى بىرگى تەتقىقاتچ
ئىســتانبۇل ئىنســتىتوتىغا خىزمەتكــە چۈشــۈپ، بــۇ 
يۆتكــەپ   ئىســتانبۇلغا  ھەممىســىنى  ماتىرىيالالرنىــڭ 
ئەكەتتــى. مــەن بــۇ يــەردە پــوالت قادىرنىــڭ »ئۆلكــە 
تارىخــى« نامىدىكــى تارىخــى كىتابىنــى، 1933-يىلــى 
نەشــىر قىلىنغــان »ئىســتىقالل گېزىتى«نىــڭ تۇنجــى 
ســانىنى، شىڭشىســەي ئۈرۈمچىــدە ئاچقــان ھەبىــي 
تۈرمــە  ۋە  قائىدىســى  ئۇقۇغۇچىــالر  مەكتەپنىــڭ 

باشــقۇرۇش بەلگىلىمىلىرىنــى كۆرگــەن ئىدىــم.
 

 3-دۆلەتلىك ئارخىپخانا
ئارخىپخانىســى  ھۆكۈمــەت  شېۋېتســىيە      
جايالشــقان  مەركىزىگــە  شــەھەر  ســتوكھولمنىڭ 
نوپۇزلــۇق ئارخىپخانىالرنىــڭ بېــرى بولــۇپ، بــۇ يــەردە 
ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك بىــر قســىم قىممەتلىــك 
ســىن  ماتېريالــالر،  ھەرخىــل  رەســىملەر،  تارىخىــي 
ســاقالنماقتا.  لېنتىلىــرى  ئــۈن  ۋە  لېنتىلىــرى 
ئارخىپخانىنىــڭ ماتىرىيالــالر تىزىملىكىگــە  شــەرقىي 
تۈركىســتان نامىــدا بىر تــۈر ئېچىلغان بولــۇپ، ئۇنىڭدا 
بېرىلگــەن.  تىزىملىكــى  ماتىرىيالنىــڭ  قــاپ   159
ئۇيغۇرالرغــا  ئۇچرايدىغــان  كــوپ  تــورالردا  ھازىــر 
مۇناســىۋەتلىك تارىخىــي رەســىملەرنىڭ كۆپىنچىســى 
ئاشــۇ ئارخىپخانىدا ســاقالنغان رەســىملەردىن كەلگەن. 
ــا مۇناســىۋەتلىك  ــاقلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرغ ــەردە س ــۇ ي ب
ــڭ  ــس ئەپەندىنى ــك جامى ــرى ئەنگىيەلى ــىن لېنتىلى س
ــو  ــىنجاڭ ۋېدىئ ــەن »ش ــى بىل ــە ھەمكارلىشىش بىرلىكت
يۈزىــدە  تــور  تەييارلىنىــپ،  نامىــدا  پروجېكىتــى« 
جامىــس  كۈرۈشــتى.  يــۈز  بىلــەن  كۆرەرمەنلــەر 
شېۋېتســىيە  قېتىملىــق  كىيىنكــى  ئەپەندىنىــڭ 
ســەپىرىدە بــۇ ئارخىپخانىــدا ســاقلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرغا 
مۇناســىۋەتلىك ئــۈن لېنتىلىرىنــى ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن 
كەتكــەن  ئېلىــپ  مەقســىدىدە  كۆرۈشــتۈرۈش  يــۈز 
ــالن  ــدە ئى ــور يۈزى ــر  ت ــۇ ھازى ــم ئۇالرم ــدى، بەلكى ئى

مۈمكىــن. بولۇشــى  قىلىنغــان 
 

 4-ئېتنوگرافىيە مۇزىيى
     ئېتنوگرافىيە مۇزىيى ستوكھولمنىڭ غەربىي شىمالىغا 
بولــۇپ،  بىــرى  مۇزىيالرنىــڭ  داڭلىــق  جايالشــقان 
ئۇنىڭــدا ھەرخىل مىللەتلەرنىــڭ تارىخى، مەدەنىيەت، 
مۇناســىۋەتلىك  شــەكلىگە  ياشــاش  ۋە  ئەنئەنىســى 
مۇزىيــدا  قۇيۇلغــان.  كۆرگەزمىگــە  ئاســارە-ئەتىقىلەر 
ــن  ــۋېن ھېدى ــىيىچى س ــىيەلىك ئېكىسپىدىتس شېۋېتس
ــۇپ،  ــۈم ئاجىرتىلغــان بول ــر بۆل ئۈچــۈن مەخســۇس بى

بــۇ بۈلۈمگــە ســۋېن ھېدىــن تارىــم ئويمانلقىدىــن، 
خوتــەن،  قەشــقەر،  قۇملۇقلىرىدىــن،  تەكلىمــاكان 
چەرچــەن، چارقىلىــق بوســتانلىقلىرىدىن بايقىغــان ۋە 
ــەر  ــن ئۆرنەكل ــارە-ئەتىقە بايلىقلىرىدى ــان ئاس قېزىۋالغ
ئەجداتلىــرى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يــەردە  بــۇ  قۇيۇلغــان. 
ياســىغان ســاپال قاچىالرنــى، توغراقتىــن ياســىغان 
پارچىلىرىنــى  رەخ  قەدىمىــي  ۋە  ئويمىالرنــى  ياغــاچ 

ــدۇ.  ــقا بولى ئۇچرىتىش
 

 5-شىۋېتسىيە مىسسىيونېرالر ئارخىپخانىسى
ئارخىپخانىســى  مىسســيونېرالر  شېۋېتســىيە      
مىقتاردىكــى  زور  مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا 
ئارخىپخانــا  بىــر  يەنــە  ســاقلىنىۋاتقان  ماتىرىيالــالر 
ــن  ــۇزاق يىلالردى ــالر ئ ــۇ يەردىكــى ماتىرىيال ــۇپ، ب بول
ئۈچــۈن  قالغانلىقــى  تاشــلىنىپ  رەتلەنمــەي  بېــرى 
ــان.   ــە قالغ ــىدىن چەتت ــش دائىرس ــىلەرنىڭ بىلى كىش
دوكتــۇر ئەســەت ســۇاليمان  2004-يىلــى بــۇ يەرنــى 
ــۇش  ــى بول ــۇر زىيالىس ــى ئۇيغ ــان تۇنج ــارەت قىلغ زىي
ــەن ئۇيغــۇر جامائىتىگــە ئاشــكارلىغاندىن  ســۈپىتى بىل
كىيىــن بــۇ يەرنــى زىيــارەت قىلىدىغــان ۋە بــۇ يەرگــە 
قىزىقىدىغانالرنىــڭ ســانى بارغانچــە كۆپەيمەكتــە. بــۇ 
يــەردە ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان بىــر قىســىم قــول 
ــقەر  ــلىرىدا  قەش ــىرنىڭ باش ــى ئەس ــالر، ئالدىنق يازمى
باسمىخانىســىدا بېســىلغان ھەر خىل كىتابالر ۋە باشــقا 
بۇيۇمــالر بولغاندىــن ســىرت ئۇيغۇرالرغــا مۇناســىۋەتلىك 
يەنــە بىــر تۈركــۈم رەســىملەر ســاقالنماقتا. ئارخىپخانــا 
ئارىخپخانــا  بولۇشــچە،  مەلــۇم  ئۇچۇرلىرىدىــن 
ماتىرىيالالرنــى  بــۇ  باشــالپ  1-ئايدىــن  يىــل  بــۇ 
ئېلىــش  كومپۇيوتۇرغــا  ۋە  تىزىمــالش  رەتلــەش، 
ــدا  ــا ئامبرى ــۇپ، ئارخىپخان ــلىغان بول ــى باش خىزمىتىن
ــۈم  ــر تۈرك ــە بى ــدا  ســاقلىنىۋاتقان يەن ــكا لېنتى پىليون
ئاشــكارالنمىغان يېڭى رەســملەر كومپىيۇتېرالشتۇرۇلغان 
ۋە قەغــەز يۈزىگــە چۈشــۈرۈلگەن. ئەممــا ئارخىپخانىنــى 
بىــر  ئارخىپخانىدىكــى  ســەۋەبىدىن  كۆچــۈرۈش 
ئارخىپخانىســىغا  ھۆكۈمــەت  ماتىرىيالالرنــى  قىســىم 

تاپشــۇرۇۋەتكەن.

 6-شېۋېتسىيە مۇزىكا ئارخىپخانىسى
ــكا ئارخىپخانىســى  شېۋېتســىيەدىكى  شېۋېتســىيە مۇزى
ئارخىپخانىلىرىنىــڭ  مۇزىــكا  ئاساســلىق  ئــەڭ 
ســەتئەتكارى  ئۇيغــۇر  يەرگــە  بــۇ  بولــۇپ،  بىــرى 
ســاقلىغان  يىغىــپ  كۆســەننىڭ  ســۇلتان  كــۈرەش 
ماتىرىياللىــرى، قــول يازمىلىــرى ، شەخســىي خــەت- 
چەكلىــرى، مۇزىــكا ئەســەرلىرى، ســەنئەت بۇيۇملىــرى 
ۋە مۇزىــكا ئەســۋاپلىرى قۇيۇلغــان. كــۈرەش كۆســەنگە 
ئارخىپخانىنىــڭ  ئۇچــۇرالر  بارلىــق  مۇناســىۋەتلىك 
كــۈرەش  بولــۇپ،  كىرگۈزۈلگــەن  كومپىيۇتېرىغــا 
كۆســەن توغرىلىــق ئۇچــۇر ئىزدىگۈچىلــەر ئــۇ يەردىــن 
بىمــاالل تاپااليــدۇ. كــۈرەش ســۇلتاننىڭ "ئەركەك ســۇ" 
ــق  نامىدىكــى ناخشــا لېنتىســى شىۋېتســىيەدىكى  خەل
ئــەڭ  يىلدىكــى   -  2011 باھاالشــتا  مۇزىكىلىرىنــى 
ــۇپ  ــىنىڭ ئىككىنچىســى بول ــۈن لېنتىس ــون ئ ــر ئ نادى

باھاالنــدى.
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گۇمىلىقالرنىڭ بىر قىسىم تۇرمۇش ۋە 
ئىشلەپچىقىرىش ئادەتلىرى

 گۇننار ياررىڭ  )شىۋېتسىيە(                         

ئەسەرنىڭ ئەسلىگە ھۈرمەت قىلىنغان ھالدا، ئەسلى 
تىرانسىكىرىپسىيە تەرجىمىسى بېرىلدى.

1
بىجەكنىــڭ  قوينىــڭ  ئۆلتۈرگــەن     
دەيــدۇ.  پىســتان  يەللىنــى  تۆپىدىكــى 
ئايلىــق  بــوالپ 6-5  بوغــاز  قــوي  ئەممــا 
بولغانــدا قوينىــڭ يەللىســى پەيــدا بوالپتــۇ، 
تۇغۇتقــان ۋاقتــى يېقىلىشــىپتۇ دەيــدۇ.

قوينىــڭ  بــۇ  توغــراپ  ناۋايــالر   
ياقىــدۇ. كاال  پىســتانىدا گۆشــت گىــردە 
بوغــاز بــوالپ قالســا يــا مــوزاي چوڭــوپ 
قالســا كاالنىــڭ ســۈتى تىرىلىــپ كېتىــدۇ. 
كاال بۇقــا تىلــەپ قاپتــۇ، بۇقا كاالنى ئاشــتى 
يــا ئاشــالمىدى دەيــدۇ. ئەگــەر كاالنــى بۇقــا 
ــز،  ــۇ دەيمى ــن چىقىپت ئاشســە، كاال بۇقادى
ئەگــەر ئاشالمىســا  كاال بۇقادىــن چىقماپتــۇ 

دەيمىــز.

دەيمىــز  چاپتــى  بايتالنــى  ئايغىــر   
يــا چاپالمىــدى. ئەگــەر ئايغىــر بايتالنــى 
چاپســە، بايتــال بوغاز بوالپتۇ، چاپالمىســە، 

دەيمىــز.  تۇتۇلماپتــۇ  بايتــال 

يــا  قوغــالدى  قوينــى  قوشــقار   
قوينــى  ئەگــەر  دەيمىــز.  قوغلىيالمىــدى 
قوشــقار قوغلىغان بولســا، قوي قوشــقاردىن 
دەيمىــز،  بوالپتــۇ  بوغــاز  يــا  چىقىپتــۇ، 
ــقاردىن  ــى قوش ــوي تېخ ــا، ق قوغلىيالمىس
ــز. ــۇ دەيمى ــاز بولماپت ــا بوغ ــۇ، ي چىقماپت

قاپتــۇ،   تىلــەپ  ھاڭگــى  ئىشــەك   
ــز. ئىــت  ــى دەيمى ئىشــەكنى ھاڭگــى چاپت
قانجىــق  دەيمىــز.  قۇســۇپتۇ  قانجىــق 
ــت  ــون ئى ــەككىز ئ ــن س ــڭ كەينىدى ئىتنى
ئەرگىشــىپ ســەككىز ئــون كــۈن يۈرىــدۇ. 
ســەككىز ئــون كۈندىــن كېيىــن قانجــۇق 
قۇســۇپ بوالپتــۇ دەيمىــز. قانجىــق بىلــەن 
ــز. مۈشــۈك  ــۇ دەيمى ــت ئىلىشــىپ قاپت ئى

مــا ۋوالپتــۇ دەيمىــز.

مۈشــۈك  بــار،  ھېكايــە  بىــر   
ســەيىغ  ئــادەم،  كۆگــەن  ئىلىشــقاننى 
ــادەم پادىشــا  ــى تاپقــان ئ ئوتنىــڭ يىلتىزىن
بولۇتمىــش دەيتكــەن بــى گــەپ بــا. توخانــى 
خــوراز باســتى، كەپتەمــۇ باســتى دەيمىــز.

  2 - ئالتە شەھەردە ئۆي ئېتىشنىڭ بايانى

ــەر  ــى بايل ــان يەرن ــۆي ئېتۇدۇغ ــەۋۋەل ئ    ئ
چاڭدېتىــپ جــاي ئاچچىلەرنــى قىچقىرىــپ 
يەرنــى  ئاچچىلــەر  جــاي  ئەپكېلىــدۇ. 
بــۇ  »بــاي،  )ئۆلچەپ(باقىــپ  چىزىلــەپ 
ســەراي  ئايــۋان  يۈيۈشــلۈك  بىــر  يەرگــە 
ئاشــخانە، قازنــاق ســىغىدۇ. ئــا بۇجەككــە 
دەرۋازىنىــڭ  ســالىمىز،  ئىســتىبراخانە 
ئــوڭ تەرىپىگــە بىــر پېشــايۋان بىلــەن بىــر 
دەھلىزلىــك قــوش مېھمانخانــە سالســاق 

ياخشــى بولــەدۇ« دەيــدۇ. 
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خىيالىمــدا  »مېنىــڭ  دەيتكــى:  بــاي 
ســالماقچى  تاشــقىرىغا  مېھمانخانىنــى 
مېھمانخانىنــى  ئىچىگــە  بۇنىــڭ  ئىدىــم، 
قالىــدۇ«. بــوپ  تارچــۇق  بــەك  سالســاق 

  جــاي ئاچچــى دەيتكى:»يوقســۇ بــاي، مــەن 
ئۆزلىرگــە  ھەرگىــز  ئىشــنى  بولمايتقــان 
دېمەيمــەن. تەخــى قازناقنىڭ تۆپىســىگە بىر 
باالخانــە قىلىمىــز. ھەرگىــز قوقمىســال، بىــر 
ئاختاخانــە ھــەم پۈتىدۇ« دېگەنكىن »ئەمىســە 
ياغــاچ كەسســە!، يــول تەيەپتىكــى يەغاچتىــن 
ــن  ئوتتــۇز يەتتــە ســوقۇما چىقارســىال، ئاندى
ــۈچ  ــق ئ ــن قىرى ــڭ بۇلۇڭدىكــى ياغاچتى باينى
تــال جايگــە چىقىــدۇ. ژىگىمــە ســەككىز تــال 
ســىنجە چىقارمىكــى توققــۇز يــۈز ئەللەك تال 
ۋاســادىن. بىــر يېرىــم يىلچــە بولــدى تەييــار 
ئۇلىنــى  ئۆينىــڭ  قويغانتىــم.  قىلــدۇرۇپ 
تۈزلــەپ قويدىڭلىمــۇ بــاال؟ ئانــداغ بوســا 
بەشــمىڭ پىشــقىش، يەتمىشــمىڭ خامقىش 
ــون  ــەس، پىشقىشــتىن ئ ــۇ؟«، »يەتم يېتەرم
ئىككــى مىــڭ پىشــۇرۇپ بەســۇن«، »ســەراي 
ئۆينــى ۋاســاجۇپ قىــپ بەســلە، ئاشــخانا 
بىلــەن قازناقنــى ۋاســا دەميــان قىــپ بەســلە، 
بــەك مەزمــۇت بوســۇن!،  لېكىــن ئۇســتام 
ســوقۇمىنىڭ ئاســتىغا يوغــان تــاش قويىمىــز، 

ــدۇ«.  بولمىســا ئولتۇرۇشــۇپ كېتى

بــارات  ســوۋاقچى  چىتاليمىــز.  »ئۆينــى 
ئاخۇنغــا دەپ قويــاڭ، يېنچىگە ســوۋاقنى تىك 
ــى،  ــى پۈتكۈزل ــاق ئۆين ــز. پاتي ــەج قىلىمى گ
مــەن پۇلنــى جىــك بېرىمــەن، ســىلە ھــەم 

جىــق كــۈچ چىقىرىڭلــە«.

  بــاي بــۇ گەپنــى قىلغاندىــن، ئــۇالر 
كېيىــن شــۇنداق ئىتتىــك ئىــش قىال-قىــال 
مــۇز تۇتۇشــقا يېقىــن ئــۆي پۈتــۈپ بولــدى.

ئىشــلەمچىلەر»ۋاي  ئۇســتامالر،  بــۇ   
ئۆيلىيگــە  ئۆزلىرىنــى  ئەمــدى  ھاجىــم، 
ئاندىنكىــن  قويــاپ  كۆچىيــەپ ئەپچىرىــپ 
كېتىمىــز« دەيــدۇ. ئاندىــن ئۆينى ســۈپۈيۈپ، 
ســۇ ســېپىپ، زىلچــە گىلەم كىگىــز كېچەك، 
چىنــە چەينــەك، كۆپــە كېچــەك، تەخســە 
پەخســەلەرنى ئۆيگــە ئەپچىــپ، يامچاقتىكــى 
قاتا-قاتــا  قويــاپ  يەرلــەردە  گۈللەرنــى 

تۇردىلــە. بايمــۇ ئۇالرنىــڭ قىلغىنىغــا خــوش 
بــوالپ ئالدىغــا ژىگىمــە ســەر، كەينىگــە ئــون 
ــام  ــۇل ئىئ ــقا پ ــىمكاردىن باش ــەرگىچە س س

قىلىــدۇ.

3 - بىر قىسىم بالىالر ئويۇنلىرى: ئودا كاتەك

ئــودا كاتــەك دەپ كىچىــك بااللەرنىــڭ   
ئويناتقــان ئويانلىــرى بــار. يەتــە ســەكىز 
ــن كالتەكنــى ئالىــپ ھــەر  ــاال قولىغــە نىردى ب
ــپ  ــى تىقى ــە كالتەكن ــن كاتەكك ــرى بىردى بى
تــۇرەدۇ. ئاندىنكىــن بۆلــەك بىــر بــاال قولىغــە 
بىــر توپنــى ئالىــپ نەياقتىــن ئــودە كەتەككــە 
ــەر  ئاتــەدۇ. تــوپ ئــودا كاتەككــە كىســە باالل
ــۈپ  ــن يۆتكۈل ــڭ ئورنىدى ــرى ئۆزىنى ــەر بى ھ
ئىتتىــك  كالتەكنــى  كاتەككــە  بىــر  يەنــە 
تىقىۋالــەدۇ. ئەگــەر كالتەكنــى تىقىۋاالماســا، 
بــاال  تىقىۋااللمىغــان  كاتەككــە  كالتەكنــى 
توپنــى ئالىــپ ئــۇ يەنــە توپنــى ئــودە كاتەككــە 
ئاتــەدۇ. ئــودە كاتەكنىــڭ چۆگۈســىدەكى بــاال 
ــە  ــى كاتەكك ــەن توپن ــەك بىل ــى كالت قولىدەك
كىرگۈزمــەي كالتــەك بىلــەن ئــۇرۇپ ياندۇرۇپ 
توپنــى  مــەررە  نەچچــە  بــاال  ئــۇ  ئاتــەدۇ. 
ــپ  ــوپ ئاتى ــودە كاتەككــە كىرگۈزەلمــەي ت ئ

قىينالــەدۇ.

4 - گۈل تۇتتۇق

گــۈل تۇتتــۇق ئويانــدا ســەكىز ئــون بــاال   
بىــر تــال گۇلنــى يــا باشــقا بىــر نەرســەگە گۇل 
ــى قولىغــە ئالىــپ  ــاپ، بىســى گۇلن ــات قوي ئ
يەنــە بىرىگــە گــۇل تۇتــۇڭ دەپ قولىدەكــى 

ــۇ. ــى بېيتت گۇلن

»بــۇ  ئالىــپ،  گۇلنــى  قولىغــە  بــاال  ئــۇ   
گۇلنىــڭ ئاتــى نېمــە؟« دەپ ســورايتتۇ. گــۇل 
تۇتــۇپ بەرگــەن بــاال »بــۇ گۇلنىــڭ ئاتــى 
ــۇپ  ــە بىرىگــە تۇت ــۇ. يەن ئەنبەرگــۇل« دەيتت
ــڭ  ــپ »گۇلنى ــە ئالى ــى قولىغ ــۇ. گۇلن بېرىت
ئاتــى نېمــە؟« دەيتتۇ.»گۇلنىــڭ ئاتــى قىزىــل 
گــۈل« دەيتتــۇ. يەنــە بىــرى يەنــە بىرىگــە 
تۇتــۇپ بېرىتــۇ. گۇلنــى قولىغــە ئالىــپ، 
»گۇلنىــڭ ئاتــى نېمــە؟« دەپ ســورايتتۇ.

ھاســىل كاالم شــۇ تەرىقىــدە ئوينــاپ، شــۇ 
ــەن  ــدى دېگ ــدى بال ــدە ئېي ــڭ ئاخىرى ئوياننى
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گۇلنىــڭ ئېتىنــى بىــرى دەپ قالســا، »ھــە 
ــقان  ــى »توش ــۇ بالىن ــدى« دەپ ئ ــدى، بول بول
تەپتــە قىلىــڭالر« دەپ ئوياندەكــى بااللەرنىــڭ 
چوڭــى بۇرۇيــدۇ. بىــر بــاال قوپــاپ نــەش مــەررە 
توشــقان تەپتــە قىلەدۇ. يەنە بىــرى ئېىزىقىپ 
كەتســە ســۇرەتىنى تامغــا تارتىڭلــەر دەپ 

ئالىــپ  ســۇ  ئاغىزغــە  بىــرى  بۇرۇيــدۇ. 
ئېزىقىــپ كەتكــەن بالەنــى ياالڭغىــالپ، تامغا 
كەينىنــى قىلىــپ تۇرغــۇزۇپ، ســۇ پۈركەيدۇ. 
تامغــا ســۈرەتىنى تارتقــان بالەنىــڭ ســۈرەتى 

تامغــا تۈشــەدۇ.

گۇمىدا تارتىلغان سۈرەتلەر

زۇلھايات ئۆتكۈر تەييارلىغان )شىۋېتسىيە(
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ئىككى شېئىر
پەرىدە نىياز )گېرمانىيە(

ئاتمىدى تاڭ ئېتىلدى تاشالر،
ئاتا بولماي كېسىلسە باشالر،

ئاتنى مىنگەن قېنى شۇ ياشالر؟
بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

ئەلنى سۆيگەن ئەلگە قانمىدى،
ئەل تاپقىنى ئەلدە قالمىدى،
ئەر چىرىقى ئەلدە يانمىدى،

بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

بوۋاق يىغالر سۈتسىز ئاچ قېلپ،
بوۋاي ئىڭرار سۇسىز بىر غېرىپ.

باغ ھويلىالر بۇالندى بۇلىنىپ،
بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

بېلىقالرنى ئايرىپ سۈيىدىن،
باغۋەنلەرنى تىز- قىرىدىن.

بىلىملىكنى ھەتتا جېنىدىن،
بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

كۈنلەر ئۆتەر دەردۇ- غەم بىلەن،
كۆڭۈل زىدە تولماس كەم بىلەن.

بىزمۇ ئىنسان ئوخشاش سەن بىلەن،
بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

بۇ دەردىمنى ئاڭلىغان بارمۇ؟

ۋىسال
لىۋىدىن شەربەت قېتىپ جام بىلەن سۇندى جانان،

ھۆسنىگە باقتىم كۈلۈپ" كەلدى" دەپ كۈتكەن زامان،
بەردىمۇ دورا ئىالج لەيلىتەر كۆكتە شۇئان،

تۇرنىدەك ئۇچتۇم سامادا قالدۇرۇپ يەردە پىغان.
 

كۆزلىرى سۈزۈك بۇالق باقىمەن تويماي قاراپ،
ھۆسنى گۈل نازۇك چىمەننىڭ ئىشقىدا بولغاچ كاۋاپ،
ۋەسلىگە يەتمەك جاناننىڭ مۈشكۈلى جەبرى ئازاپ.

تۈن ئۇالپ تاڭالرغا يەتتىم كەلمىدى بىر خۇش جاۋاب.
 

كاككۇكى نالەسىدىن زەينىپىم تاپتى خەۋەر،
ئاشىنا بولغان كۆڭۈل ساھىبى كۈتكەن مەھەل.
نازىنىم كەلدى سەھەر مەن گويا قۇشتۇم زەپەر،

ئاتلىنىپ مەنزىلگە داغدام باغلىدىم مەھكەم كەمەر.
 

بۇ كۆڭۈل ۋىسالغا يەتتى ھەر تەرەپ خۇشبۇي ئىپار،
سۆيگىمىز ئاچتى چېچەك تا ئەبەت گۈللەپ ياشار،

مەدھىيە ياڭراتتى بۇلبۇل  كۈيىگە مۇڭالر قاتار،
كەڭ جاھان چۈشتى ساماغا ئوت قۇياش نۇرالر چاچار.
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ئەي خەلقىم! سىلەر مەندىن زادى نېمە كۈتىۋاتىسىلەر؟
قۇرۇق ۋەدىلەردىن يالغان سۆزلەر بىلەن بېزەلگەن سارايالرنى ۋە شېرىن چۈشلەر بىلەن قوپۇرۇلغان    

ھەيكەللەرنى ياساپ بېرىشىمنى كۈتىۋاتامسىالر؟
ياكى كاززاپ يالغانچىالر قۇرغان بىناالرنى بىر چىت قىلىشىمنى، رىياخور پەسكەشلەر قوپارغان 

تامالرنى ئۆرۈۋېتىشىمنى كۈتىۋاتامسىلەر ؟
ئەي خەلقىم! سىلەرگە زادى نېمە قىلىپ بىرەي؟

يۇرتۇڭالردا كەپتەردەك ئۈنلەيمۇ ياكى ئۆز ۋەتىنىمدە شىردەك ھۇۋاليمۇ؟
سىلەرگە ناخشا ئېيتىپ بەردىم، لېكىن سىلەر ناخشامغا جۆر بولۇپ ئۇسسۇلغا چۈشمىدىڭالر!

ئالدىڭالردا يىغالپ بەردىم لېكىن سىلەر يىغلىمىدىڭالر!
بىرال ۋاقىتتا ھەم كۈلۈپ ھەم يىغالپ بېرىشىمنى كۈتىۋاتامسىلەر؟

روھىڭالر ئېچىرقاپ كېتىۋاتىدۇ...
مەرىپەت ئوزۇقلىرى ساينىڭ تېشىدىنمۇ كۆپ تۇرۇپتۇ لېكىن سىلەر ھېچنەرسە يېمەيۋاتىسىلەر.

قەلبىڭالر تەشنالىقتا...
ھاياتلىق بۇلىقى ساقىينىڭ قۇلىدىكى مەيدەك ئۆيۈڭالر ئەتراپىدا ئايلىنىپ ئېقىۋاتىدۇ.

نېمىشقا بىر يۇتۇم بولسىمۇ ئىچمەيسىلەر؟
دېڭىز سۈيى ئازىيىدۇ كۆپۈيىدۇ.

ئاي كەمىيىدۇ، تولىدۇ.
زاماننىڭ يېزى بولىدۇ. قىشى بولىدۇ...

لېكىن ھەقىقەت ئۆزگەرمەيدۇ، يوقالمايدۇ، سۇنمايدۇ.
نېمىشقا ھەقىقەتنىڭ يۈزىنى سەتلەشتۈرمەكچى بولىسىلەر؟

تۇلۇن ئاينىڭ جامالىنى، يۇلتۇزالرنىڭ ھەيۋىتىنى كۆرسىتەي دەپ تۈن نىسپىدە چاقىرسام ئورنۇڭالردىن 
ھولۇققان ھالدا تۇرۇپ، قىلىچىڭالرنى سۇغۇرۇپ، نەيزەڭلەرنى كۆتۈرۈپ: بىز ئېلىشىدىغان دۈشمەن 

قېنى دەپ جار سېلىۋاتىسىلەر.
تاڭ سەھەردە دۈشمەن ئاتلىق ۋە پىيادە لەشكەرلىرى بىلەن كىرگەندە سىلەرنى چاقىردىم، لېكىن 

سىلەر ئۇيقۇڭالردىن ئويغانماي شىرىن چۈش دېڭىزىغا غەرق بولۇۋاتىسىالر.
دۇنيانىڭ باشقا مەملىكەتلىرىنى كۆرسىتىپ قۇياي دەپ تاغ چۇققىسىغا چىقايلى دېسەم سىلەر: ئاتا-
ئەجدادلىرىمىز مۇشۇ جايدا ياشاپ، مۇشۇ جايدا ئۆلۈپ يەنە مۇشۇ جايغا دەپنە قىلىنغان تۇرسا بىز 

ئۇالرنى تاشالپ ئۇالر بارمىغان يەرگە بارامدۇق دېدىڭالر.
تۈزلەرڭلەرنى سەيلى قىاليلى، زېمىننىڭ ئالتۇن-كۆمۈش خەزىنىلىرىنى كۆرسىتەي دېسەم سىلەر: ئۇ 

يەردە قاراقچىالر يوشۇرنۇپ تۇرىدۇ، دەپ جاۋاپ بەردىڭالر.
دېڭىز، بايلىقلىرىنى تاشالپ قويغان قىرغاقالرغا بارايلى دېسەم سىلەر: دېڭىز شاۋقۇنى روھىمىزنى 

قورقۇتسا دولقۇنى تېنىمىزنى شۈركەندۈرىدىكەن دېدىڭالر.
ئەي خەلقىم مەن سىلەرنى سۆيەتتىم، لېكىن سۆيگۈم ماڭا زىيان ئېلىپ كەلدى. سىلەرگە بولسا 

ھېچبىر پايدا يەتكۈزەلمىدى...
ئاجىزلىقىڭالرغا ھېسداشلىق قىلغان ئىدىم، ئەكسىچە ھېسداشلىقىم ئاجىزالرنى كۆپەيتىۋەتتى. 

بىخۇدالرنىڭ سانىنى ئاشۇرۋەتتى. 
ھاياتىڭالرغا بولسا ھېچقانداق ئۆزگەرتىش ئېلىپ كېلەلمىدى...

خارلىقىڭالرغا، بوشاڭلىقىڭالرغا يىغلىغان ئىدىم، ياشلىرىم گۆھەردەك ساپ ئىدى. بىراق يېشىم 
قاسماق كىرلىرىڭالرنى يۇيالمىدى ئەكسىچە مېنى كۆز قارچۇقىمدىن ئايرىدى.

ئەي خەلقىم سىلەر مەندىن زادى نېمە كۈتىۋاتىسىلەر؟
تېنچ سۇ يۈزىدە چىرايىڭالرنىڭ شولىسىنى كۆرسىتىپ قۇيۇشىمنى كۈتىۋاتامسىلەر؟

بۇياققا كېلىڭالر، ئويلىنىپ بېقىڭالر! 
قورقۇنچ بېشىڭالرنىڭ تۈكىنى قۇمدەك قىلىۋەتتى. 

ئەي خەلقىم!
جىبران خەلىل جىبران )لىۋان(
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بىدارلىق كۆزۈڭالرنى كور قىلدى. كۆزۈڭالر بەئەينى قاراڭغۇ ئوڭكۈرگە ئوخشاپ قالدى.
قورقۇنچاقالر مەڭزىڭالرنى سىالپ قويغان ئىدى مەڭزىڭالر كامارغا ئوخشاپ قالدى.

ئۆلۈم لېۋىڭالرغا سۈيۈپ قويغان ئىدى لېۋىڭالر كۈزنىڭ ياپرىقىدەك سارغىيىپ كەتتى.
ھاياتلىق-ياشلىققا ھەمراھ ئىرادە.

ھاياتلىق-قىرانلىققا دوست تىرىشچانلىق.
ھاياتلىق-قېرىلىققا تەۋە ھېكمەت.

بىراق خەلقىم سىلەر قېرى، ئاجىز تۇغۇلۇپ قالدىڭالر.
ئىنسانىيەت تاغ سىرلىرىنى دېڭىزالرغا تۆكىدىغان، رېتىملىق ھالدا ئېتىلىپ ئېقىۋاتقان گۆھەر دەريا.

ئەمما سىلەر ئەي خەلقىم-شامال قار ئۈستىگە چېچىۋاتقان قۇم دانچىلىرى.

ئەرەبچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ تەرجىمىسى

ئانامدىن ئالغان دەرسلەر
رۇپى كائۇر )كانادا(

ئاڭالش ھەققىدە بولۇنغاندا سۆز،
ئانام ئۆگەتتى تىمتاس تۇرۇشنى.

ئۈنۈڭ باسسا گەر ئاۋازلىرىنى،
قانداق ئاڭاليسەن ئۇالرنى، دېدى.

سۆزلەش ھەققىدە توختالغاندا ئۇ،
چىنلىقتا مەھكەم تۇر دېدى  ھەر رەت.
ئاغزىڭدىن چىققان ھەر بىر ئېغىز سۆز،

مەسئۇلىيىتىڭ ئۆزۈۈڭنىڭ پەقەت.

ئادەم بولۇشتىن سۆز ئېچىلغاندا،
بول دېدى پاختا، تۆمۈر تەڭ ئاندا.

يۇمشاقلىق الزىم قېنىپ ياشاشقا،
قاتتىقلىقمۇ ھەم، غالىپ چىقىشقا.

تالالش ھەققىگە كەلگەندە نۆۋەت،
مىننەتدار بولۇپ، قىل دېدى پەرۋاز.
بۇنچە پۇرسەتلەر، ماڭا سۇنۇلغان،
ھىچ ھەم بولمىغاچ، ئۇڭا ئىمتىياز.

ئېنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى:
دىلدۇز تېلمان )ئامېرىكا(

تەمىى بىەلي دېسەڭ تېتىپ كۆر،
ئېپىى بىەلي دېسەڭ ئېتىپ كۆر.

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىلى
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  قارىما ھاياتقا ئۈمىدسىز، خامۇش،
قىسمەتلەر كەلسىمۇ ساڭا قوشمۇ قوش.

سەن مىھمان دۇنياغا، قىسمەت ھەم شۇنداق ،
يوق ھېچۋاق مىھماندا مەڭگۈلۈك قونۇش .

بۇ دۇنيا بىر دېڭىز، ئائىلە كېمە ،
كېمىگە چىقمايال ياشىدىم دېمە .

سەن ئۇندا كېمىچى، قولۇڭدا پاالق،
بىلەمسەن ئۇنداقتا ۋەزىپەڭ نېمە؟!

بۇ ھايات كېلىدۇ پەقەت بىر نۆۋەت ،
قەدىرلە ھاياتنى، كۆرسەتكىن ھىممەت.
كەتكەندە دۇنيادىن يادلىناي دېسەڭ ،

ئىز قالدۇر ھاياتتا، ئەلنى خۇرسەن ئەت .

گەر بولسا قولۇڭدا بىرەر تال ئۇرۇق ،
تىك ئۇنى، دۇنيادىن كەتمىگىن قۇرۇق .
ئىشلىگەن چىشلەيدۇ ، ھەقىقەتقۇ بۇ ؟!
شۇنداقال ئەل ئىچرە بوالر يۈز يورۇق .

ئويلىغىن، كەلدى ھەم كەتتى كۆپ كارۋان ،
تاپمىدى ھېچبىرى مەڭگۈلۈك دەرمان.
ھەرۋاقىت ئۇچقاندا چۈشۈشنى ئويال،
سېنىڭكى رايىڭغا باقماس بۇ دەۋران.

كېرىلمە! ئېلىڭگە بەرمەيال ھېچ نەپ،
ئۆتمىسۇن بۇ ئۆمۈر سۇ ئىچىپ، نان يەپ .

ھاياتتىن ئىزسىزال كەتسەڭ مۇبادا،
جىنازاڭ ئالدىدا خەلق تۈزمەس سەپ.

بۇ دۇنيا بىز ئۈچۈن قونالغۇ پەقەت،
كىم دەيدۇ: ياشايمەن ئەبەدىي ئەبەد ؟!

ئەگەر سەن مەڭگۈلۈك ھايات ئىزدىسەڭ،
سايە بەر خەلققە كۆڭلىنى شاد ئەت.

ئادەمسەن دۇنيادا ئادەمدەك ياشا،
ئەجرىڭدىن چۆللەردە بوستانالر ياسا،

ھاياتىڭ قورساقنىڭ غېمىال بولسا،
بولىسەن بەئەينى قەدىرسىز پاشا.

ئىنسان ئۇ، ياخشىلىق، ئىھساننىڭ قولى،
خەلقىڭگە بول چاكار، پۇتى ھەم قولى.

خەلقنىڭ ئوتىدا كۆيگىن ھەر لەھزە،
بىلسەڭ شۇ ھەقىقىي ياشاشنىڭ يولى.

يەتكۈزمە ھېچقاچان ئۆزگىگە ئازار،
بىلگىن، دىلئازاردىن خۇدامۇ بىزار.

ئاۋامنىڭ نەزرىدىن چۈشسەڭ شۇ سەۋەپ،
سولىشىپ گۈللىرىڭ، ئېچىلماي توزار.

نە ھاجەت ئۆزگىگە خوش – خوش ئەتمىكىڭ،
خوش – خوشتىن كېلەمدۇ قۇتقا يەتمىكىڭ.

بەل رۇسالپ ماڭالماي ، ياشاپ يۈرگىچە،
خوپراققۇ دۇنيادىن بەدەر كەتمىكىڭ.

قەسىر سال تۆھپەڭدىن ئەۋالد قەلبىگە،
شام ياققىن ، نۇر بەرسۇن يىراق ئەتىگە.

ئىزلىرىڭ قىڭغىر بوپ قالسا ھاياتتا،
مىڭ قارغۇش مىراستۇر نەۋرە – چەۋرىگە.

گەر ئەلنى كۆل دېسەڭ، سەن  ئۇندا بېلىق،
ۋە ياكى ئەل دېڭىز سەن كىچىك قېيىق.
دېمەككى ، تەقدىرىڭ ئەلگە باغالنغان،

ئېلىڭگە ھۆرمەت قىل، ئېلىڭدىن ھېيىق .

رۇبائىيالر
مۇھەممەدئىمىن ھاجىم

ئۇيغۇر خەلق ماقال -تەمسىلى

مېۋىسىز دەرەخكە كمى ابقىدۇ،
مېۋىلىك دەرەخى ھەركمى قاقىدۇ.
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قازاقىســتانلىق  ســتوكھولمدا  پايتەختــى  شىۋېتســىيە  مايغىچــە   -  30 -مايدىــن    27 -يىلــى   2018
داڭلىــق ئۇيغــۇر رەسســامى ھاشــىم قۇرباننىــڭ ) Hashim Kurban ( »گــۈزەل ســەنئەت ئەســەرلىرى« 
كۆرگەزمىســى ئۆتكۈزۈلــدى. بىــر مەدەنىيەتنىــڭ ئۇزۇنغىچــە مەۋجــۈت بولــۇپ تۇرۇشــىدا مەدەنىيەتنىــڭ 
تارقىلىشــى ئىنتايىــن مۇھىــم. ئۇيغــۇرالر تارىختىــن بۇيــان مەدەنىيــەت ئالماشتۇرۇشــنىڭ نامايەندىســىنى 
ئــورۇن  ئەســەرلىرىنىڭ  رەسســامىنىڭ  ئۇيغــۇر  گاللېرىلىرىــدە  ياۋروپــا  بولــۇپ،  كەلگــەن  يارىتىــپ 
ئىگــە. ئەھمىيەتكــە  مۇھىــم  تونۇتۇشــتا  دۇنياغــا  تارىخىنــى  ۋە  مەدەنىيىتــى  ئۇيغــۇر  ئېلىشــى 
ئېلىــپ،  ھــۇزۇر  ئەســەرلىرىدىن  ســەنئەت  ئۆزگىچــە  رەسســامنىڭ  تاماشــىبىنالر  جەريانىــدا  كۆرگەزمــە 
رەسســامغا  ۋە  چىقتــى  تونۇشــۇپ  بىلــەن  ئادەتلىــرى  ئــۆرپ  ۋە  مەدەنىيىتــى  قەدىمكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
بىلــەن  پــۇراق  مىللىــي  قويــۇق  ئەســەرلىرىدە  قۇربــان  ھاشــىم  بېرىشــتى.  باھالىرىنــى  يۇقىــرى 
ــدۇر. ــە ئىگى ــي قىممەتك ــرى بەدىئى ــى يۇقى ــۇپ، ناھايىت ــەن بول ــش بىرىكك ــلۇب يارىتى ــق ئۇس مودېرنىزىملى
كۈندىلىــك  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بولــۇپ،  كۈچلــۈك  پۇرىقــى  تۇرمــۇش  ئەســەرلىرىدە  قۇرباننىــڭ  ھاشــىم 
قەدىمىــي  قەشــقەر  ئەســەرلەردىن  ئەتتۈرۈلگــەن.  ئەكــس  ھاياتــى  ئىجتىمائىــي  ۋە  تۇرمۇشــى 
بولىــدۇ. ئۇچراتقىلــى  بوۋىالرنــى  كۆتۈرگــەن  قاپــاق  ئانىالرنــى،  يېقىۋاتقــان  نــان  كوچىلىرىنــى، 
رەسسامنىڭ قاپاق سەنئىتى ئىجادىي ئەسەرلىرىمۇ نەپىس ۋە كۆركەم بولۇپ، ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئۆرپ ئادەت، 

ئۇيغۇر رەسسامى ھاشىم قۇرباننىڭ »گۈزەل سەنئەت 
ئەسەرلىرى« كۆرگەزمىسى ئېچىلدى 
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ئېتىقادلىرىمىزنى قاپاق ئۈســتىگە مۇجەسســەملىگەن. ئاددىي قاپاق ئۈســتىگە ئۆزىنىڭ يۈكســەك ماھارىتى بىلەن، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئېتىقــادى، تارىخىــي قەھرىمانلىــرى، ياشــاش مۇھىتــى قاتارلىــق مەزمۇنالرنــى قوندۇرغــان. 
رەسســامنىڭ بــۇ خىــل قاپــاق ســەنئىتى ئىجادىيىتــى قازاقىســتان »گېننىــس« رېكــوردى قامۇســىغا كىرگۈزۈلگەن. 
رەسســام ھاشــىم قۇربــان 1957 -يىلــى تاشــكەنتتە تۇغۇلــۇپ، كېيىــن ئۆزبېكىســتان ســەنئەت ئۇنىۋېرســىتېتىنى 
تاماملىغاندىــن كېيىــن، 1961 -يىلىدىــن ئېتىبــارەن قازاقىســتاندا ياشــاپ كەلمەكتــە.2005 -يىلــى »ئىلھــام « 
مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى كــۆپ قېتىــم دۆلــەت ئىچى ۋە ســىرتىدا مۇكاپاتكا ئېرىشــكەن. 
2013 -يىلــى، لوندونــدا ئۆتكۈزۈلگــەن ســەنئەت كۆرگەزمىســىدە 3 -دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن. 
ئــۇ قازاقىســتان رەسســامالر ئاكادېمىيىســىنىڭ ئەزاســى، قازاقىســتاننىڭ  »تۆھپىــكار« شــەرىپىگە مۇۋەپپــەق 
بولغــان. رەسســامنىڭ ئەســەرلىرى قازاقىســتان مۇزىيــى، ئامېرىــكا، گېرمانىيــە، پايونىيــە، فرانســىيە، شىۋېتســىيە 
ســاقالنماقتا. ئىگىدارچىلىقىــدا  مۇزىيالرنىــڭ  ۋە  شــەخس  بــەزى  دۆلەتلــەردە  قاتارلىــق  شىۋېتســارىيە  ۋە 

سەنئەتكار ھاشىم قۇرباننىڭ كۆرگەزمىگە قويۇلغان بىر قىسىم ئەسەرلىرى

زۇلھايات ئۆتكۈر)شىۋېتسىيە(
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ئالمۇتادا ئۇيغۇر ئانا تىلىغا بېغىشالنغان فېستىۋال ئۆتكۈزۈلدى
        2018 -يىلــى نويابىــردا، نويابىــر ئالمۇتــا شــەھىرىنىڭ چايكوۋســكىي نامىدىكــى مۇزىــكا مەكتىپىنىــڭ 
مەدەنىيــەت ئۆيىــدە »ئانــا تىــل دېمەك-خەلقىمنــى ســۆيمەك« ناملىــق جۇمھۇرىيەتلىــك تۇنجــى قېتىملىــق 

ــۇپ ئۆتتــى. فېســتىۋال بول
    ئۇلــۇغ تىلچــى مەھمــۇت كاشــغەرى تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1010 يىللىقــى ۋە مۇتەپەككــۇر يۈســۈپ خــاس ھاجىــب 
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقىغــا بېغىشــالنغان بــۇ پائالىيــەت ئالمۇتادىكى »ئاالمەت« فىلىم ئىشــلەش مەركىزى، 
ئۇيغــۇر مىللىــي بىرلەشمىســى ۋە »شــەبنەم« خانىم-قىــزالر كۇلۇبــى تەرىپىدىــن بىرلىكتــە ئۇيۇشــتۇرۇلدى. 
فېســتىۋالغا ئوتتــۇرا ۋە ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى، ياشــالر ئىشــتىراق قىلــدى. مەزكــۇر فېســتىۋالنى ئالمۇتــا 
ــەرۋاز«  ــى، »پ ــرىيات ئۆي ــر« نەش ــى، »مى ــش بۆلۈم ــم بېرى ــەھەرلىك بىلى ــا ش ــەت، ئالمۇت ــك ھۆكۈم ۋىاليەتلى

ئىجراچىــالر بىرلەشمىســى ۋە باشــقىالر قولالپ-قۇۋۋەتلىــدى.
   »ئانــا تىــل دېمەك-خەلقىمنــى ســۆيمەك« ناملىــق بــۇ فېســتىۋالىنى پېشــقەدەم زىيالىــي، پېداگوگىــكا 
پەنلىرىنىــڭ نامزاتــى يېمېليــان ھوشــۇروف كىرىشــمە ســۆز بىلــەن باشــلىدى. ئــۇ ھــەر بىــر خەلقنىــڭ ئــۆز ئانــا 
ــڭ  ــى، قازاقىســتان ئۇيغۇرلىرىنى ــم ئىكەنلىكىن ــن مۇھى ــەت ســۈپىتىدە ســاقالپ قېلىشــنىڭ ئىنتايى ــى مىلل تىلىن
مىللىــي مائارىــپ، مەدەنىيەت-ســەنەت، ئەدەبىيــات ۋە باشــقا ســاھەلەردە ئېلىــپ بېرىۋاتقــان پائالىيەتلىرىنىــڭ 
بىرىنچــى نۆۋەتتــە ئەنــە شــۇنىڭغا قارىتىلغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئاندىــن رىياســەتچى قەلبىنــۇر روزىيېــۋا 
فېســتىۋال شــەرتلىرىنى چۈشــەندۈرۈپ، ئوقۇغۇچىالرنــى ھــەم بەلگىلەنگــەن باھالىغۇچىالرنى مۇســابىقە ســاھەلىرى 

بويىچــە بۆلــدى.
ــە  ــاھەلىرى بويىچ ــەنئەت س ــۋىرىي س ــەنئەت، تەس ــات، س ــالر ئەدەبىي ــە ئوقۇغۇچى ــەرتى بويىچ ــتىۋال ش    فېس
مۇســابىقىگە چۈشــتى. بۇنىــڭ تەركىبىگــە شــېئىر يــادالش، ئىلمىــي ماقالــە ۋە ھېكايــە يېزىــش، ئانــا تىــل، ئانــا 
ــم«،  ــڭ ئەجدادى ــز«، »مېنى ــۈك نامايەندىلىرىمى ــدە ناخشــا ئىجــرا قىلىــش، »بۈي ــەن ھەققى ــا ۋەت ــۇرت، ئان ي
»بىــز ئەجــدادالر ۋارىســى« تېمىلىــرى بويىچــە رەســىم ســىزىش قاتارلىــق تۈرلــەر كىرگۈزۈلــدى. فېســتىۋالغا ئالمۇتا 
ــۇپ  ــازاق ناھىيەلىرىدىــن بول ــا ۋىاليىتىنىــڭ پانفىلــوف، ئۇيغــۇر، ئەمگەكچىق ۋە چىمكەنــت شــەھەرلىرى، ئالمۇت

170 كــە يېقىــن ئوقۇغۇچــى قاتناشــتى.
     فېستىۋال يەكۈنى بويىچە غالىب چىققان بالىالر مەھمۇد كاشىغەرى ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپالرنىڭ 

رەسىملىرى چۈشۈرۈلگەن خاتىرە سوۋغاتلىرى ۋە پەخرىي يارلىقالر بىلەن تەقدىرلەندى.
يــاش  قاتــار  بىــر  فېســتىۋالنى  بــۇ  ئاتالغــان  دەپ  ســۆيمەك«  دېمەك-خەلقىمنــى  تىــل  »ئانــا 
قىلــدى.  تەقدىــم  ئۇسســۇللىرىنى  ناخشــىلىرىنى،  ئۆزلىرىنىــڭ  قولالپ-قۇۋۋەتلــەپ،  ســەنئەتكارالر 
قاتارلىــق  مامۇتــوۋا  ئىــرادە  چولپــان  يــاش  مەشــۇروۋا،  گۈلســەنەم  ئارىســىدا  ئۇالرنىــڭ  قىلــدى. 
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فېســتىۋالغا  مەزكــۇر  بولــدى.  ئانســامبىللىرى  ئۇسســۇل  مىللىــي  »دىلبــەر«  ۋە  »دوالن«  ناخشــىچىالر، 
قاتناشــتى. ئــادەم  ئارتــۇق  دىــن   300 بولــۇپ،  باشــقىالر  ۋە  ئۇســتازالر  ئاتا-ئانىــالر،  ئوقۇغۇچىــالر، 
ئۇقۇغۇچىالرنىــڭ  قاتناشــقان  پائالىيەتكــە  بــۇ  باشــالپ،  ســاندىن  بــۇ  ژۇرنىلــى  »ئىزدىنىــش« 
قىلىنىــدۇ. ئېــالن  سەھىپىســىدە  »غۇنچىــالر«  ئاتانغــان  ئوقۇغۇچىالرغــا  ئەســەرلىرى 

پائاليەتتىن كۆرۈنۈشلەر. 

ئويغان )قازاقىستان(
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»ئۇيغۇرالرغا نەزەر« ژۇرنىلى 
پارىــژدا  پايتەختــى  فىرانســىيەنىڭ  بولغــان  مەركىــزى  مەدەنىيــەت  دۇنيــا  نــەزەر«  »ئۇيغۇرالرغــا 
تىللىــق،  قــوش  فىرانســۇزچە-ئۇيغۇرچە  بولــۇپ،  چىقىدىغــان  نەشــىردىن  بېــرى  -يىلىدىــن   2013
ژورنىلــى.   مەدەنىيــەت  ۋە  ئىلمىــي  خارەكتېرســىز،  دىنــى  ۋە  سىياسەتســىز  يىللىــق،  يېرىــم 
بولــۇپ،  تەشــكىللەنگەن  بۆلۈملىرىدىــن  تەھرىــر  فىرانســۇزچە  ۋە  ئۇيغۇرچــە  قۇرۇلمىســى  ژورنــال 
ئىشــلەيدۇ.  خالىســانە  ۋە  ھەقســىز  ژورنالــدا  خادىمــالر  تېخنىــك  ۋە  تەھرىرلــەر  مەســئۇلالر،  بارلىــق 
ــى  ــۇپ، يېرىم ــى بول ــلىق ژورنىل ــى ئۇيغۇرشۇناس ــەرب تىلىدىك ــر غ ــە بىردىنبى ــەزەر« ھازىرغىچ ــا ن »ئۇيغۇرالرغ
فىرانســۇزچە، يېرىمــى ئۇيغۇرچــە. ئىككــى تىلدىكــى ماقالىلــەر بىر-بىــرى بىلــەن ئاساســەن ئوخشــاش مەزمۇنــدا 
بولۇپ، مەزمۇنى ئوخشــىمىغان ماقالىلەرنىڭ يېنىغا قارشــى تىلدىكى قىســقىچە چۈشەندۈرۈشــى بېرىلىدۇ. ژورنال 
جەمئىــي 60 بــەت بولــۇپ، ئــەڭ چــوڭ ئــورۇن »ئىلمىــي تەتقىقاتــالر« سەھىپىســىگە بېرىلگــەن. بــۇ ســەھىپىدە 
ئۇيغۇرشــۇناس، خىتايشۇناســالرنىڭ ئۇيغــۇر تارىخــى، جەمئىيىتــى، مەدەنىيىتــى ھەققىدىكــى ئىلمىــي ماقالىلىرى 
ئۇيغۇرچــە ۋە فىرانســۇزچە ئېــالن قىلىنىــدۇ. قالغــان ســەھىپىلەردە تىــل دەرســى )ئۇيغۇرچــە ۋە فىرانســۇزچە(، 
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىــن ئۈزۈندىلــەر، ئۇيغــۇر رايونىغــا بارغــان چەتئەللىكلەرنىــڭ تەســىراتلىرى، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
فىرانســىيەدىكى ھېــس قىلغانلىــرى ۋە فىرانســىيەدە ياشاشــتا بىلىشــكە تېگىشــلىك پايدىلىق ئۇچــۇرالر بېرىلىدۇ. 
»ئۇيغۇرالرغــا نــەزەر« ژورنىلــى دۇنيــا مىقياســىدا 18 دۆلەتكــە تارقىلىدىغــان بولــۇپ، فىرانســۇز تىلــى 
دۆلەتلىرىدىــن باشــقا يەرلــەردە ئاساســەن ئۇيغــۇرالر مۇشــتەرى بولماقتــا. گەرچــە يېرىمــى فىرانســۇزچە ۋە  
يېرىمــى ئۇيغۇرچــە بولســىمۇ، ئەممــا ئىچىدىكــى مەزمۇنالرنىــڭ ئەھمىيىتــى ۋە ســۈپىتى، شــۇنداقال باشــقا 
دۆلەتلەردىكــى ئوقۇمۇشــلۇق ۋە مىللەتپــەرۋەر ئۇيغۇرلىرىمىزنىــڭ غــەرب تىلىدىكــى بىردىنبىــر ئۇيغۇرشۇناســلىق 
بولماقتــا. تۈرتكــە  تارقىلىشــىغا  دۆلەتلــەردە  باشــقا  ژورنىلىمىزنىــڭ  ئىســتىكى  قولــالش  ژورنىلىنــى 
»ئۇيغۇرالرغــا نــەزەر« ژورنىلىغــا فىرانســىيەدە ھازىــر ئونغــا يېقىــن ئۇنىۋېرســىتېت مۇشــتەرى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ 
كۈتۈپخانىلىرىدىــن تاپقىلــى بولىــدۇ. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە فىرانســىيىدىكى ئــەڭ مۇھىــم ئالــى ئىلىــم يۇرتــى بولغان 
پارىــژ سىياســىي پەنلــەر ئىنىســتىتۇتى، فىرانســىيە شەرقشۇناســلىق ئىنىســتىتۇتى قاتارلىقــالر بــار. بۇالردىن باشــقا 
يەنە فىرانســىيەدىكى ئىچكى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى )كۆچمەنلىك ئىدارىســى(، تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى ۋە 
مەدەنىيــەت مىنىســتىرلىكلىرىمۇ ژۇرنىلىمىزنىــڭ مۇشــتەرىلىرى.. فىرانســىيە ســىرتىدا، فىرانســىيە ئوتتــۇرا ئاســىيا 
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تەتقىقــات مەركىــزى )قىرغىزىســتان(، فىرانســىيە ئاناتولىيــە تەتقىقــات مەركىــزى )تۈركىيــە( قاتارلىقالرمــۇ بىزنىــڭ 
ئاساســىي تەتقىقات ھەمكارلىرىمىز. بۇالردىن باشــقا، فىرانسۇزچە-نېمىســچە ئوتتۇرا ئاســىيا خەۋەر تورى نوۋاستان 
بىزنىــڭ ئاساســلىق ھەمكارلىرىمىزدىــن بولــۇپ، ھــەر ســانىمىزدىن بىــر پارچــە ماقالىنــى تور بېتىدە ئېــالن قىلىدۇ 
ۋە مەخســۇس بىــز بىلــەن ھەمكارلىشــىش ئۈچــۈن، پەقەتــال رۇس ئوتتــۇرا ئاسىياســىنى مەركــەز قىلغــان بــۇ تــور 
بېتىگــە تەلىپىمىــز بويىچــە 2013 - يىلىدىــن بېــرى قازاقىســتان، ئۆزبېكىســتان، قىرغىزىســتان، تاجىكىســتان ۋە 
تۈركمەنىســتانالرنىڭ يېنىغــا "ئۇيغــۇر رايونــى" سەھىپىســىنى ئېچىــپ، بىــز بەرگــەن ماقالىنــى ئېــالن قىلىــدۇ. بــۇ 
ئورگانالر ئۈچۈن ژورنىلىمىز فىرانســۇزچە بىردىنبىر ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى ئىشــەنچلىك ئىلمى مەنبە ھېســاپلىنىدۇ.  
ــما ۋە  ــىلىدۇ ۋە باس ــال بېس ــانى 500 ت ــر س ــەر بى ــۇپ، ھ ــخا بول ــما نۇس ــى باس ــەزەر« ژورنىل ــا ن »ئۇيغۇرالرغ
پوچتــا ھەققــى ئۈچــۈن، ھــەر بىــر قېتىملىقىغــا 3000 يــاۋرو كېتىــدۇ. مۇشــتەرى دائىرىمىــز كــەڭ بولســىمۇ ئەممــا 
مۇشــتەرى ســانىمىز ھازىرچــە ئــاز بولغــاچ )200 گــە يەتمەيــدۇ(، مۇشــتەرى ھەققــى كېتىدىغــان چىقىمغــا پەقەتــال 
يەتمەيــدۇ. ئۇيغــۇر تىلــى تارىختىكــى ئــەڭ خىرســلىق پەيتلەرنــى بېشــىدىن ئۆتكۈزىۋاتقــان مۇشــۇنداق كۈنلــەردە، 
ــان  ــان، ئۈگىتىدىغ ــان، تارقىتىدىغ ــۋىق قىلىدىغ ــى تەش ــا تىلن ــڭ ئان ــق ئۇيغۇرالرنى ــىرتىدىكى بارلى ــەن س ۋەت
بارلىــق مەتبۇئاتالرنــى قولــالپ بېرىشــىنى، مۇشــتەرى بولــۇش ئارقىلىــق بولســىمۇ، ئانــا تىلنــى قوغــداش 
كۈرىشــىگە قاتنىشىشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز. ئۇيغــۇر تىلىــدا مەتبۇئاتــالر قانچــە كــۆپ بولســا، ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە 
ــى  ــى. تىلىمىزن ــن ياخش ــەر جەھەتتى ــە ھ ــا، بىزگ ــىس قىلىنس ــۆپ تەس ــە ك ــالر قانچ ــۇس گېزىت-ژورنال مەخس
قوغداشــقا كــۈچ چىقىرىپــال قالمــاي، يەنــە خەلقئــارادا، باشــقا مىللەتلــەر ئالدىدىمــۇ، زىيالىيلىــرى كــۆپ، 
بىلىمنــى ئاساســى كــۈچ ۋە قــورال قىلغــان مەدەنىــي بىــر مىللــەت ئىكەنلىكىمىزنــى نامايەنــدە قىلغىلــى بولىــدۇ.

»ئۇيغۇرالرغا نەزەر« ژۇرنىلىنىڭ مۇشتەرى ھەقلىرى فىرانسىيەدە 15.90 ، ياۋروپا ئىتتىپاقىدا 19.90 ۋە باشقا 
دۆلەتلەردە 25.90 ياۋرو بولۇپ چەك ۋە تور ئارقىلىق رەسمىيەتلەرنى تۆلىگىلى بولىدۇ. 

چەك ئارقىلىق: ئوغۇز ئۇيۇشمىسىنىڭ نامىغا قارىتىپ )تۆۋەندىكى "ئوغۇز ئۇيۇشمىسى" فىرانسۇزچە يېزىلىشى( 
يېزىپ، بىر پارچە قەغەزگە يەنە ئىسىم-فامىلىڭىز، پوچتا ئادرىسىڭىز، تېلېفون نومۇرىڭىز ۋە ئېلخەت 

ئادرىسىڭىزنى تولدۇرۇپ، لىپاپىنى تۆۋەندىكى ئادىرىسقا ئەۋەتسىڭىز بولىدۇ
Association OGHOUZ, Boîte N25°. 
3-1 Rue Frédérick Lemaître 75020 Paris.

تور بېتىمىز ئارقىلىق : تۆۋەندىكى بەتكە كىرىپ، پېيپال ئارقىلىق مۇشتەرى بوالاليسىز : 
www.oghouz.org/mushteri.html

سۈرەتتە بۇرۇن نەشىر قىلىنغان »ئۇيغۇرالرغا نەزەر« ژۇرنىلىنىڭ بەزى سانلىرى.

دىل رەيھان )فرانسىيە(
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»ناتونۇش شەھەر«گە گە تېز سىزما 

ئاســماندا يۇلتــۇزالر كــۆپ، بىــز نامىنــى بىلىدىغــان ۋە ئېســىمىزدە قالىدىغىنــى ســاناقلىقال. 
چۆچەكلىرىدىــن،  بەرگــەن  ســۆزلەپ  ئانىلىرىمىزنىــڭ  ئىســملىرىنى  ئۇالرنىــڭ  بىــز 

ــەن. ــاڭالپ بىلگ ــن ئ رىۋايەتلىرىدى
 ئۇيغــۇرالردا »ئانىــالر بىــر قولىــدا بۇشــۈكنى يەنــە بىــر قولىــدا دۇنيانــى  تەۋرىتىــدۇ« دەيدىغان 
ــڭ  ــڭ ئورنىنى ــم قىزالرنى ــڭ، خانى ــزدە ئانىالرنى ــەر بى ــۇ جۈملىل ــار. ب ــۈزەل ســۆز ب ــر گ بى
بىــز ئۈچــۈن قانچىلىــك مۇھىملىقىنــى ئىســپاتالپ بېرىــدۇ. بىــز »ناتۇنــۇش شــەھەر« نــى 
ئۇقۇغىنىمىــزدا  غــەرپ زامانىــۋى مەدىنىيىتىــدە ئەركىــن ئۈزىۋاتقــان بىــر ئۇيغــۇر قىزىنىــڭ 
قەلبىدىكــى ۋەتــەن سۆيگۈســى، يــۇرت، ئــۇرۇق تۇققان، مــاكان سېغىنىشــلىرى  ھەمدە غەلبە 
ــن  ــر شــائىرنىڭ قەلىمىدى ــى بى ــق ئىزتىراپلىرىن تەنتەنەســىگە ياندىشــىپ كەتكــەن ئازاپلى

چوڭقــۇر ھېــس قىالاليمىــز.
بــۇ شــېئىرالر ئۇيغۇرنىــڭ تەپەككــۇر بىلــەن دۇنيانــى ئايلىنىــپ ئاخىــرى تارىــم ۋادىســىغا 
كېلىــپ توختايــدۇ. بــۇ شــېئىرالر پەقــەت ئەدەبىيــات تەتقىقاتچىلىرنىــڭال  ئەمــەس، 
ــۇم  بىــر ئوقــۇپ چىقىشــىغا ئەرزىيــدۇ دەپ قارايمــەن.  كــەڭ ئۇيغۇرئوقۇرمەنلىرىنىــڭ چوق
ــى  ــڭ ئازاپلىرىمىزن ــق  بىزنى ــى ئارقىلى ــۇ كىتاب ــم ب ــەيياھ خانى ــە س ــىنىمەنكى فاتىم ئىش
ــۆرە  ــۆزلىگىنىمدىن ك ــڭ س ــەس. مېنى ــەپ ئەم ــپ قالســا ئەج ــازراق بولســىمۇ يىنىكلىتى ئ

ــدۇر. ــز  ئەۋزەل ــەھەر«نى ئۇقۇغىنىڭى ــۇش ش ــىزنىڭ »ناتون ــال س يەنى
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مــەن ئۇنــى ئۈرۈمچىدىكــى ۋاقىتتىــال تۇنۇيتتىــم. گېزىــت ژورنالــالردا ئەســەرلىرىنى ئۇقــۇپ 
تۇراتتىــم، ئارىدىــن ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئۇنىــڭ چەتئەلگــە چىقىــپ كەتكەنلىكىنــى ئاڭلىدىــم. 
ــم. كېيىــن  ــول ئېلىــپ قالدى تەقدىرنىــڭ قىســمەتلىرى بىلــەن مەنمــۇ مۇســاپىرچىلىق ھاياتىغــا ي
بىلســەم ئىككىمىــز قوشــنا دۆلەتتــە ئىكەنمىــز يەنــە تېپىشــىۋالدۇق، پات-پــات تېلفــۇن قىلىــپ 
ــائىر   ــى ش ــۇق. ۋەتەندىك ــىپ قاالتت ــۇزۇن سۆزلىش ــىدا ئۇزۇن-ئ ــات توغرىس ــېئىرىيەت، ئەدەبىي ش
دوســتالر توغرىســدا پىكىرلىشــەتتۇق. بىزنىــڭ ئــەڭ ھۇزۇرلــۇق پاراڭلىرىمىــز ئەلبەتتــە ئەدەبىيــات 
ئېلىــپ  قەلــەم  قولغــا  ئىككىلىمىزنىــڭ  ھــەر  ھاياتىــدا  مۇســاپىرچىلىق  بۇالتتــى.  ئۇســتىدە 
بواللمىقانلىقىمىزنــى ئويــالپ ئۇھســىناتتۇق. بــۇ يىــل يــازدا ئۆزىنىــڭ توپالمنــى چىقىرىشــى 
توغرىســىدا ئويىنــى ئېيتقــان ئىــدى. كېيىــن »ئانامنىــڭ ئەســلىمىلىرى «  ۋە »سەرســان تۇيغــۇالر 
ــتۇم  ــن دوس ــن كېيى ــى ئۇقۇغاندى ــۇ توپالمالرن ــەن ب ــدى. م ــا تەگ ــالم قۇلۇمغ ــى توپ ــق ئىكك « نامل
ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتنــى قايتىدىــن تۇنىغانــدەك بولــدۇم. دېمەككــى بىــر ئىنســاننى يۈزەكــى 
ــان  ــمىم تارتق ــلىمىلىرى« ۋە  »ئىس ــڭ ئەس ــەندۈرەلمىگىدەك، »ئانامنى ــى چۈش ــال ھەممىن تۇنۇش
ــى  ــدى. »سەرســان تۇيغــۇالر« ن ــاش كەل كۈلپەتلــەر« ناملــق ئەســەرلەرنى ئوقــۇپ ، كۆزلىرىمگــە ي
ئوقــۇپ ئۈرۈمچىدىكــى ئابدۈشــۈكۈرنى ئەمــەس تۇرمۇشــقا ســۈكۈت بىلــەن قارايدىغــان يۈرىكىگــە 
چوڭقــۇر ئازاپنــى تولدۇرغــان بولســىمۇ، ۋەتەندىــن ھېچقاچــان ئۈمىدىنــى ئۈزمىگــەن، پارىــژ  
ــا  ــان، ئان ــپ تۇرۇدىغ ــدا تاۋلېنى ــۇم بۇرانلىرى ــڭ ق ــاالردا يۈرۈپمــۇ تەكلىمكاننى  ئىســتانبول ۋە ياۋرۇپ
ــدۇم.  ــدەك بول ــى كۆرگەن ــى ئەســال ئېســىدىن چىقارمىغــان قەيســەر ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتن ۋەتەنن
دېمەككــى، بــۇ ئىككــى توپــالم ئابدۈشــۈكۈر مۇھەممەتنــى مــاڭا قايتىدىــن تۇنۇتتــى. مەزكــۇر 
كىتابالردىــن ۋەتەنســىزلىك ئىچىــدە  قەلبــى ئورتەنگــەن بىــر ئۇيغــۇر شــائىرنىڭ قەلبىدىكــى  
ــۇم   ــز ســىزنى چوق ــى تاپااليســىز. ئىشــىنىمەنكى تەســىرات خامانلىرىڭى ســۈكۈتلىرىنىڭ جاۋابىن

ــى! ــە قىلغۇس ــۇلغا ئىگ مول-ھوس

ئۇ »سۈكۈتتىن« سۆزلىگۈچى 
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بۇ يىل ئاملۇاتدا ئۆتكۈزۈلگەن »ئاان تىل دېمەك-خەلقىمى سۆميەك فېستىۋاىل«دا سىزغان رەسسشمىلرىى بىەلن مۇكپاتالنغان 6 
يېرمى اي�لىق رەسسام: ئابدۇخلالىتوۋا يۇلتۇز. ئاملۇات 153 - گمىنازىيە 1 - سشىنىپ ئوقۇغۇچىىس
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