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ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
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
ئەســەرلىرىنى ئېــان قىلىــش ،ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش،
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 ئېــان قىلىنىدىغــان بولــۇپ ،بىۋاســتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا
تىلالردىــن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەلەر قۇبــۇل قىلىنىــدۇ.
ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
1.1ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر
2.2ئىجادىي ئەسەرلەر
3.3باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر
4.4خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز ،ماقال–تەمسىل ،چۆچەك ،قوشاق ،يۇمۇر قاتارلىقالر
5.5ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر ،فوتو–سۈرەت ،ھەجۋىي رەسىملەر
6.6مەلۇم رايونالردىكى ئۇيغۇر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر (لۇغەت)
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
1.1ئەسەرلەر  uyjurnal@gmail.comئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
2.2كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرالر (ئاپتورى ،ژانىرى ،ئېالن قىلىنغان ژۇرنال ،كىتاب ،يىلنامە
قاتارلىقالر) ئېنىق ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
3.3مە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.
4.4ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
5.5ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ (ئاپتورالر ۋە نەشىرگە تەييارلىغانالر) ئىسىمى يېزىلماسلىقى كېرەك.
ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
1.1ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن بارلىق ئەسەرلەر ژانىرىغا قاراپ ئۈچ باھاالش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.
2.2قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئەسەر ئاز دېگەندە ئىككى باھاالش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك.
ئەسەرلەرنىڭ ئادىل باھالىنىشى ئۈچۈن ،ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى
ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ.
3.3ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن ،تىل–يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.
4.4مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.
5.5ئەسەر قوبۇل قىلىنسا ،ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم ،تەخەللۇس (ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا) ۋە قىسقىچە
تونۇشتۇرۇش (ئەگەر ئاپتور تەمىنلەشنى خالىسا) تەلەپ قىلىنىدۇ.
6.6ئەسەر قوبۇل قىلىنمىسا ،قوبۇل قىلىنمىغانلىق ئۇچۇرى تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىلەن ئەۋەتىلىدۇ.
7.7ئەسەرلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پۈتۈنلەي باھاالش ھەيتىئىنىڭ قارارى بىلەن بولىدۇ.
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
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يازغۇچى ،جامائەت ئەربابى
جااللىدىن بەھرام

جااللىدىــن بەھــرام –1942يىــل –8ئاينىــڭ –16كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غۇلجــا شــەھرىدىكى بىــر
تىككۈچــى ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن .ئۇنىــڭ ئاتىســى بەھــرام ئەپەنــدى ئۇســتا ھۈنــەرۋەن بولۇپــا قالمــاي،
بەلكــى ئىلــى ناخشــىلىرىنى ھەقدادىغــا يەتكــۈزۈپ ئېيتىدىغــان خەلــق ناخشىچىســى ،يازغۇچــى ھــەم رەسســام
ئىــدى .ئــۇ مەرىپەتپــەرۋەر ئــادەم بولــۇپ ،خۇش–پېئىللىــق ۋە چاقچاقچىلىــق بىلــەن ئاالھىــدە كۆزگــە تاشــلىنىپ
تۇراتتــى .ئــۇ زېــرەك ھــەم تېتىــك چــوڭ بولۇۋاتقــان ئوغلىغــا خەلــق –چۆچەكلىــرى ۋە داســتانلىرىنى چوڭقــۇر
ھېسســىيات بىلــەن ســۆزلەپ بېرەتتــى .شــۇنداقال ئۇنىڭغــا ھەرخىــل رەســىملەرنى كۆرســىتىپ ،رەسســاملىقنىڭ
ســېھرى–كۈچىنى تەرىپلەيتتــى .شــۇڭا ،جااللىدىــن بەھــرام« :مېنىــڭ يۇمــران قەلبىمگــە ئەدەبىيات–ســەنئەت
ئۇرۇقلىرىنــى چېچىــپ ،رەسســاملىق ۋە ئەدەبىيــات بىخلىرىنــى يېتىشــتۈرگەن ئاتامنــى ھــەر دائىــم مەمنۇنىيــەت
بىلــەن ئەســلەيمەن…» دەيــدۇ.
جااللىدىــن بەھــرام –1950يىلدىــن –1954يىلغىچــە غۇلجــا شــەھىرىدىكى «روشــەن» باشــانغۇچ
مەكتىپىــدە–1954 ،يىلدىــن –1957يىلغىچــە ئىلــى ئوتتــۇرا مەكتىپىــدە ئوقۇغــان .رەســىم كۇرژۇكــى ،ئەدەبىيــات
كۇرۇژۇكــى قاتارلىقالرغــا قاتنىشــىپ ،مەكتەپنىــڭ تەشــۋىقات تاختىلىرىــدا تۇنجــى قېتىــم بالىلىــق ھېسســىياتى
بىلــەن يازغــان شــېئېرلىرىنى ئېــان قىلغــان–1957 .يىلــى ئۈرۈمچىگــە ئوقۇشــقا كېلىــپ–1958 ،يىلغىچــە
مىللەتلــەر ئىنىســتىتۇنىڭ رەســىم ســىنىپىدا ئوقۇغــان–1958 .يىلــى ســەنئەت ئىنىســتىتۇتى قۇرۇلغاندىــن كېيىن،
–1958يىلدىــن –1961يىلغىچــە ســەنئەت ئىنىســتىتۇتىنىڭ رەســىم كەســپى ســىنىپىدا ئوقۇغــان.
جااللىدىــن بەھــرام خىزمەتكە قاتناشــقاندىن كېيىن–1961 ،يىلدىن –1976يىلغىچە خوتەن ناھىيىســىنىڭ
سەيشــەنبە بــازار ئوتتــۇرا مەكـــتىپىدە ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن–1976 .يىلدىــن –1981يىلغىچــە خوتــەن
ناھىيىلىــك مەدەنىيــەت يۇرتىــدا خىزمــەت قىلغــان–1981 .يىلدىــن باشــاپ خەلــق نەشــرىياتىنىڭ گــۈزەل–
ســەنئەت بۆلۇمىــدە مۇدىــر مۇھەررىرلىــك خىزمىتىنــى ئۆتىگــەن.
جااللىدىــن بەھرامنىــڭ ئەدەبــى ئىجادىيــەت پائالىيىتــى –1963يىلدىــن باشــانغان .ئــۇ دەســلەپتە كىچىــك
تىپتىكــى ســەھنە ئەســەرلىرىنى يازغــان  .لېكىــن–1966 ،يىلــى «مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى» باشــلىنىش بىلەنــا،
ئۇنىــڭ «ئۆمــۈر خاتىرىلىــرى» قاتارلىــق پوۋېســتلىرى ھەمــدە ســاقالپ كەلگــەن ئەتىۋارلىــق كىتاپلىــرى بــۇالپ
كېتىلگــەن ۋە ناھىيىنىــڭ گۈلبــاغ رەستىســىدە كۆيدۈرۈلگــەن« .مەدەنىيــەت ئىنقىــاۋى» دەپ ئاتالغان ئاپەتلىك
يىلالرنىــڭ بورانلىرىــدا« ،ئۈششــۈك تەگكــەن» ۋە «قوشــكۆل»لەردە ئىشلەشــكە ســۈرگۈن قىلىنغــان.
بۇ ماقالە ئۇيغۇر ئاگېنتىلىقى ۋە باشقا تورالردىن ئېلىندى.
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جااللىدىــن بەھــرام ئەدەبىيــات ئىجادىيىتــى ھــەم گۈزەل–ســەنئەتتىن ئىبــارەت ئەدەبىيات–ســەنئەتنىڭ
قــوش تۈرىــدە مول–ھوســۇل بېرىۋاتقــان ئىقتىدارلىــق يازغۇچــى ،تاالنتلىــق رەسســامدۇر .ئــۇ ھازىــر كاندىــدات
ئالــى مۇھەررىــر ،جۇڭگــۇ ئــاز ســانلىق مىللــەت يازغۇچىلىــرى ئىلمــى جەمىئىيىتىنــڭ ئەزاســى.
جااللىدىــن بەھــرام ئۇيغــۇر يازغۇچىــار ئىچىــدە ئــەڭ كــۆپ رومــان يازغــان ۋە ئۇيغــۇر رومانچىلقىنىــڭ
تەرەققىياتىغــا زور تۆھپــە قوشــقان يازغۇچىالردىــن بىــرى .جااللىدىــن بەھرامنىــڭ ئەدەبىــي ئىجادىيــەت پائالىيىتى
–1963يىلــى ،ئــۇ  21يــاش ۋاقتىــدا رەســمىي باشالنغان.شــۇنىڭدىن تارتىــپ ھازىرغىچــە ئــۇ ئــون پارچــە
ھېكايــە ،پوۋېســتالر توپلىمــى (10كىتــاب) 14 ،رومــان ( 21پارچــە كىتــاب) 16 ،تېلىۋېزىيــە فىلىمــى (ھەممىســى
فىلىــم قىلىــپ ئىشــلەنگەن) ،جەمئىــي  29كىتــاب ،تېلېۋىزىيــە سېنارىيەســى يازغان.بۇالردىــن باشــقا ئــۇ يەنــە،
«قەدىمكــى ئۇيغــۇر ئوۋچىلىــرى»« ،مولــا مۇســا ســايرامى»« ،فارابى»…قاتارلىــق نەچچــە ئــون پارچــە نادىــر
رەســىملەرنى ســىزغان« .ئۇيغۇرچــە ،قازاقچــە ،قىرغىزچــە ،موڭغۇلچــە ،شــىبەچە  500پارچىدىــن ئارتــۇق
كىتابنىــڭ مۇقاۋىســىنى اليىھەلىگــەن ۋە مىڭلىغــان قىســتۇرما ســۈرەت ،كۆنچىــك ،نەقىشــلىرىنى ئىشــلىگەن»
(يازغۇچىــار مەجمۇئەســى –2006يىللىــق –1ســان) .ئۇنىــڭ «ماناس»داســتانىنىڭ مۇقاۋىســى قاتارلىــق بىــر
قانچــە رەســىم ئەســىرى مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــكەن« ،ئانــا مېھــرى» ناملىــق ھېكايىســى –11نۆۋەتلىــك «خانتەڭرى
ئەدەبىيــات مۇكاپاتى»غــا ئېرىشــكەن ،بىرقانچــە پارچــە ئەســىرى ئوتتۇرا–باشــانغۇچ مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ
تىل–ئەدەبىيــات دەرســلىكلىرىگە كىرگۈزگــەن.

قوش جىنازا
(ئاتاقلىق يازغۇچى ،رەسسام جااللىدىن بەھرام ۋاپاتىغا مەرسىيە)
نىيازئەلى ئادىل

بىر خەۋەرلەر ئاڭلىدىم ئەلدىن،
يـۈرىكىمنى كۆيدۈردى ئەلــەم.
توختىغاندا ئوتلۇق بىر يـۈرەك،
توختىدىمۇ بىـر نـادىر قەلــەم.

«دانۇر تاغا» قالسا گەر ئاڭالپ.
«قاچقۇن» ئىكەن ئۆمۈر ئاشۇنداق،
«قامغاق» كەبى قىساركەن جاننى.
بۇ ئۆمۈرگە بىزلەر «ھارۋىكەش»،
شۇڭا «بۇلبۇل بوستاننى تاپتى».

ھازىداردۇر «كۆمۈرچى باال»،
ھازىداردۇر «سەلىمە» قىزچاق.
«قوش جىنازا» كۆتۈرگەندە ئەل،
ئۆكسۈمەكتە «لېيىغان بۇالق».

يىغال خەلقىم ،يىغال «ئايگۈزەل»،
ئەلنىڭ ئوغلى «ئۇ سېنىڭ ئاتاڭ».
«ئۆتنە ئالەم» ئايرىدى بىزدىن،
«قۇملۇقتىكى ئاتەش» دۇر ياراڭ.

«ناتىۋانالر» قالدى مۇڭسىراپ،
شۇ بولدىمۇ «ھايات قىسمىتى»؟
ھەممىگە بار «ئامەت ۋە ئاپەت»،
تۆكۈلمەكتە «تىمساھنىڭ يېشى».

تىلـەكلىرىم يەتسـۇن يېنىڭغـا،
ئۇنتۇلمــايدۇ قەلىمىـڭ ئىـزى.
يــادلىنىدۇ ئاشۇ «جاپالىق
ئەجرىڭنىڭ شېرىن مېۋىسى».

«كونا قاپقان» قالدى قۇملۇقتا،
«تەكلىماكان ئوغلى» نى ساقالپ.
«قاباھەتلىك چۈش» دۇر بۇ گويا،

 2019ـ يىلى  17ـ مــاي جۈمــە
غۇلجا موڭغۇلكۈرە شوتا يېزىسى
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ئەلۋىدا
(ئۇستاز ،يازغۇچى جااللىدىن بەھرامغا مەرسيە)
ئابلىز ئوبۇل فونتان

بۈگۈن سەھەر خەۋەرنى ئاڭالپ
راستلىقىغا ئىشەنمەي قالدىم.
«مېھرىگىياھ»نى باغرىمغا بېسىپ
كۆزلىرىمگە يۇم–يۇم ياش ئالدىم.

پۈتۈن خەلق قايغۇ ئەلەمدە،
ھەتتا فونتان ئۇردى بېشىنى.
«لېيىغان بۇالق» پۈتتى قولۇڭدا
ئااللمىدى ئورنۇڭنى ھېچكىم.
قەشقەر ،خوتەن ،ئىلى ،تۇرپانالر
ياش تۆككەندۇر يامغۇردەك بەلكىم.

«ناتىۋانالر» كۆڭلۈمدە قالغان،
كۆزيېشىمدۇر نازۇك قىسمەتلەر.
«سۈرمازار» ۋە ئاي خېنىمالرنىڭ
ئەستىن چىقماس ئاچچىق كۈلپەتلەر.

خەير ئۇستاز ،يېتىڭ خاتىرجەم
مەدەنلەرنى مەڭگۈ ساقاليمىز.
قەلبىمىزدە ياساپ ئابىدە،
غايىڭىزنى ھامان ئاقاليمىز

ئېھ… ئۇستازىم ئەلۋىدا ،كەتتىڭ،
كۆك ئاسمانمۇ تۆكتى يېشىنى.

ھارۋىكەش
(ھېكايە)
جااللىدىن بەھرام

ئابدۇۋەلــى چاققانغىنــا يــۈك – تاقىســىنى كۆتۈرۈپ،
قىســقا يوللــۇق ئاپتوبــۇس بېكىتىگــە كەلگەنــدە،
«يالغــۇز تېــرەك» گۇڭشېســىغا قاتنايدىغــان ئاخىرقــى
ئاپتوبۇســمۇ مېڭىــپ كەتكەنىــدى.

كەنــت باشــلىقى ئىبراھىــم تۆگىنىــڭ ئــون تــۆت
ياشــلىق ئوغلــى غــۇالم ئۇنــى ئۇزىتىــپ قويغانىــدى.
ئابدۇۋەلىنىــڭ ھېلىمــۇ ئېســىدە تۇرۇپتــۇ ،غــۇالم بىــر
قولىــدا دوپپىســىنى ،بىــر قولىدا ئېشــەكنىڭ چۇلۋۇرىنى
ســىقىمداپ ،كۆزلىرىدىــن مونچــاق – مونچــاق يــاش
تۆكــۈپ « :مىــرزا ئــاكا ،يالغــۇز تېرەكنــى ئۇنتــۇپ
قالمــاڭ» دېگەنىــدى .چــارەك ئەســىر ئەلۋەتتــە ئــاز
ۋاقىــت ئەمــەس  −دە! ئــۇ بۇنىڭدىــن يىگىرمــە
ســەككىز يىــل ئىلگىــرى ،يــەر ئىســاھاتى خىزمــەت
گۇرۇپپىســىنىڭ «بــاال كاتىپــى» بولــۇپ «يالغــۇز
تېــرەك» تــە يەتتە ئــاي تۇرغان .ئىســاھات مېۋىلىرىنى
تارقىتىــپ ،يەرلەرگــە قــۇزۇق قېقىــپ ،دىلكــەش
دېھقانالرنىــڭ خۇشــاللىقىغا ئورتاقالشــقان! شــۇ چاغــدا
«بــاال مىــرزا» دېگــەن نامغــا ئىگــە بولغــان .بۈگۈنكــى

ئابدۇۋېلــى ھاممــال ۋە ھارۋىكەشــلەرنىڭ« :
ئــاكا ،نەگــە بارىســىز؟ قېنــى ھارۋىغــا چىقىــڭ،
كۆزنــى يۇمــۇپ ئاچقۇچىــا ئاپىرىــپ قويىمــەن»
دېگــەن تەكلىپلىرىنىمــۇ ئاڭلىمىــدى .چۈنكــى ،ئــۇ
بېكــەت ئالدىدىكــى يوغــان بىــر تــۈپ كارداڭ ســېدە
بىلــەن ئاســمانغا بــوي تارتقــان ســۇۋادان تېرەكلەرگــە
قارىغىنىچــە ئــۇزۇن يىلــار مۇقــەددەم بولــۇپ ئۆتكــەن
بىــر ئىشــنى خىيالىدىــن ئۆتكــۈزدى.
ئــۇ چاغــدا بــۇ بېكــەت ئورنىــدا بىــر خارابــە دەڭ
بولىدىغــان .مانــا مۇشــۇ بىــر تــۈپ ســېدە تۈۋىــدە،

بۇ ھېكايە  – 2000يىلى نەشر قىلىنغان «جااللىدىن بەھرام ھېكايىلىرىدىن تالالنما» ناملىق توپلىمىدىن ئېلىندى.
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كۈنــدە ئــۇ پارتىيەنىــڭ يېزىالرغــا قاراتقــان «بەشــنى
بېكىتىــپ ،بىرنــى مۇكاپاتــاش» سىياســىتىنىڭ
ئەمەلىيلىشــىش ئەھۋالىنــى تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن
ۋىاليەتتىــن بــۇ ناھىيەگــە يەنــە كېلىــپ قالــدى.

تۇتــۇپ ئىشــلىمەكچى.
يىغىندىــن كېيىــن پارتكــوم شۇجىســى ئابدۇۋەلىنــى
ئەتــە ئەتىگەنــدە ماشــىنا بىلــەن ئاپىرىــپ قويۇشــنى
ئېيتقــان بولســىمۇ لېكىــن ئابدۇۋەلــى بۈگــۈن كەچتىــا
يېتىــپ بېرىشــنى ئويلىغانىــدى…

ئابدۇۋەلىنىــڭ تەكلىپــى بويىچــە تۈنۈگــۈن
ناھىيەلىــك پارتكــوم ئــۈچ دەرىجىلىــك كادىــرالر
ســۆھبەت يىغىنــى ئېچىــپ ئۇالردىــن پىكىــر ئالــدى.
بــۇ سىياســەتنىڭ كــەڭ دېھقانــار
كادىــرالر:
ئاممىســىنىڭ قىزغىــن ئالقىشــىغا ئېرىشــىپ ،ئۇالرنىــڭ
ئىشــلەپچىقىرىش ئاكتىپلىقىنــى بىــردەك قوزغىغانلىقــى
ھەتتــا مەشــغۇالت گۇرۇپپىلىــرى ئۆزئــارا «ۋەزىپىنــى
ئاشــۇرۇپ ئورۇنــداپ گۇرۇپپــا ئەزالىرىنىــڭ يىللىــق
كىرىمىنــى كۆپەيتىش»نــى شــەرت قىلىــپ ،مۇســابىقە
ئېــان قىلغانلىقــى ھەققىــدە قىزغىــن پىكىــر بايــان
قىلىشــتى .لېكىــن« ،يالغــۇز تېــرەك» تىــن كەلگــەن
يــاش شــۇجى ئايــۇپ تاماكىســىنى پۇرقىرىتىــپ،
ئايىغــى ئاســتىغا تۈكــۈرۈپ بېشــىنى ئىچىگــە تىقىــپ
ئولتۇراتتــى.

 −كادىر ئەپەندىم ،نەگە بارىســىز؟  −ئابدۇۋەلى
ئالدىــدا تۇرغــان كەكــە ســاقال ،پــاكار بويلــۇق ،كونــا
چىبەرقــۇت چاپىنــى ئۈســتىدىن قــارا پوتــا باغلىغــان
ھارۋىكەشــكە قارىــدى.
« −يالغۇز تېرەك»كە.
 −قېنــى ،ھارۋىغــا چىقىــڭ .نامــاز شــام بولــۇپ
قالــدى .مەنمــۇ شــۇ ياققــا كېتىمــەن −،ھارۋىكــەش
ئابدۇۋەلىنىــڭ يۈك–تاقىســىنى ھارۋىغــا باســتى.
ئــۇالر چــوڭ يولغــا چىققاندىــن كېيىــن ھارۋىكــەش
«يولنــى قىســقارتىش» ئۈچــۈن بولســا كېــرەك ،تاغدىن
– باغدىــن گــەپ ســوراپ ماڭــدى .ئابدۇۋەلىنىــڭ
قىســقا جاۋابلىرىنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن ئــۇ ئېچىلىپــا
ســۆزلەپ كەتتــى.

 −قېنــى ئايــۇپ ،ســىزمۇ ســۆزلەپ باقامســىز؟ −
ناھىيەلىــك پارتكــوم شۇجىســىنىڭ تۇيۇقســىز ســوئالى
ئايۇپنــى گاڭگىرىتىــپ قويدىمــۇ نېمــە ،ئــۇ دەماللىققــا
بىــر نەرســە دېيەلمــەي دۇدۇقــاپ قالــدى.

 −ئوھــۇي ،ۋىاليەتتىــن كەلدىــم دەڭ! قانــداق،
ئــۇ تەرەپلەردىكــى ناھىيەلەردىمــۇ مەھســۇالتنى كۆتــۈرە
بېرىــپ ،مەشــغۇالت گۇرۇپپىلىــرى قۇرۇلغانــدۇ؟

 −مەن…مەن…ھىم…ماقــۇل ،ســۆزلەي−،
ئايــۇپ قۇالقلىرىغىچــە قىزىرىــپ كەتتــى −،بىزنىــڭ
گۇڭشــېنىڭ ئەمەلىــي ئەھۋالــى باشــقا جايالرغــا ئانچــە
ئوخشــىمايدۇ ،ئادەملىرى ســەل گەدەنكەش« ،بەشــنى
بېكىتىــپ ،بىرنــى مۇكاپاتــاش» نــى يولغــا قويغــان
ئىككــى يىــل ئىچىــدە بــۇ خــەق ھارامزادىلىشــىپ،
يەرلەرنــى تاشــاپ ،گۇرۇپپىالرنــى چــۇۋۇپ ،بىرســى
ھارۋىكــەش ،بىرســى نــاۋاي ،بىرســى قاسســاپ
بولۇۋالــدى .شــۇڭا…

 −شــۇنداق ،دېھقانــار ھــەر ھالــدا قــەد
كۆتۈرۈۋاتىــدۇ −،دېــدى ئابدۇۋەلــى ھارۋىــدا
جايلىشــىپ ئولتۇرۇۋېلىــپ −،بۇرۇنقىــدەك «ئىــش –
ئىشــچاننىڭ ،نومــۇر گەپتاننىــڭ» بولىدىغــان ۋاقىتــار
ئۆتــۈپ كەتتــى ،ئىشــقىلىپ ئىشــلەيدىغاننىڭ كۈنــى
تۇغــدى.
 −توغــرا ئېيتتىڭىــز ،قــۇالق ئــاڭالپ ،كــۆز
كــۆرۈپ تۇرۇپتــۇ ،ھەممىــا يــەردە كۆڭــۈل يايــراپ،
گۈلقەقەلىرىــڭ ئېچىلغانــدەك ئىشــار بولۇۋاتىــدۇ،
لېكىــن ،بىزنىــڭ «يالغــۇز تېــرەك»زە…

ئايــۇپ ئۆزىنــى ئاقــاپ قانچــە قىلىــپ باققــان
بىلەنمــۇ ھامــان ســۆزلىرى قوالشــمىدى .ئۇنىــڭ
ســۆزىنى ئاخىرىغىچــە ئاڭالشــقا تاقــەت قىاللمىغــان
كادىــرالر تــەرەپ – تەرەپتىــن پىكىــر بايــان قىلىشــتى.
قىسقىســى ،ئايــۇپ مۆلــدۈردەك يېغىۋاتقــان تاپــا –
تەنىلــەر ئاســتىغا كۆمۈلــۈپ كەتتــى.

 −ھە« ،يالغۇز تېرەك» قانداق ،ئوخشىمامدۇ؟
 −ھــەي … −دېــدى ھارۋىكــەش بېشــىنى
ئىرغىتىــپ −،مانــا مەن ئەســلىدە دېھقــان .ھۆكۈمەت
دېھقاننــى «بېيىۋالســۇن» دەپ مىڭبىــر چارىلەرنــى
كۆرۈۋاتىــدۇ .لېكىــن ،بــەزى باشــلىقلىرىمىز« :بــۇ
خەقنىــڭ قوۋۇرغىســىغا كىچىككىنــە مــاي قوندىمــۇ
بولــدى ،ســاالم – ســائەتنىمۇ ئۇنتــۇپ قالىــدۇ»
دەپ ،ئەلمىســاقتىن تارتىــپ ئااللمىغــان مــو بېشــى
مەھســۇالتنى ئارتىــپ قويســا دېھقاننىــڭ ھــال – كۈنــى
يەنىــا شــۇ «ئاتــام ئېيتقــان بايىقــى» بولمامــدۇ؟
خــۇددى « خــۇدا بەرســە ،خــۇدا بەردىنىــڭ قورســىقى
كۆپتــى» دېگــەن شــۇ – دە.

 −كۆپچىلىــك يولداشــار توغــرا ئېيتتــى−،
دېــدى پارتكــوم شۇجىســى ئايۇپقــا قــاراپ« −،يالغــۇز
تېــرەك» ھەققىدىكــى ئىنكاســار ۋە كەلگــەن خــەت
– چەكلــەر مەســىلىنىڭ ئېغىرلىقىنــى كۆرســىتىدۇ.
شــۇڭا« ،بەشــنى بېكىتىــپ ،بىرنــى مۇكاپاتــاش»
خىزمىتىنــى كۆزدىــن كەچــۈرۈش ۋە تەكشــۈرۈش
ئۈچــۈن ناھىيەلىــك پارتكــوم تەرىپىدىــن جايالرغــا
ئــادەم بارىــدۇ .ۋىاليەتلىــك پارتكومدىــن كەلگــەن
يولــداش ئابدۇۋەلــى «يالغــۇز تېــرەك» نــى ئــۆزى
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ئابدۇۋەلــى ھارۋىكەشــنىڭ ســۆزلىرىنى ئاڭالۋېتىــپ،
ئايــۇپ شــۇجىنىڭ «بــۇ خــەق ھارامزادىلىشــىپ
كەتتــى» دېگــەن ســۆزىنى دەرھــال ئېســىگە ئالــدى.
ئايــۇپ شــۇجىنىڭ ئەلپازىدىــن كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتۇكــى،
تېخــى ئــاز ســاندىكى كادىــرالر ئــۆز ئالدىغــا يەرلىــك
سىياســەت چىقىرىــپ ،پارتىيەنىــڭ نۆۋەتتىكــى يېــزا
ئىگىلىــك سىياســىتىگە پۇتلىكاشــاڭ بولۇۋاتقانلىقــى
ناھايىتــى ئېنىــق ئىــدى.

دېدىــم  .ئارىدىــن بىــر ئــاي ئۆتــۈپ «:ســەن پايــدا
ئېلىــپ كېتىدىكەنســەن ،بــەش پىرســەنتىنى ئالســاڭ،
شــەتەتتە – پەتەتتــە» دەپ تىلىنــى چاينايــدۇ،
«كۆتــۈر قاســقىنىڭنى ،نېمــە دېســەڭ ماقــۇل دەيدىغان
ھېلىــم بــوزەك ئەمەســمەن ،بــەش پىرســەنتىڭ بىلــەن
ئۆيدىكــى بەشــۋىتەك جاننــى قانــداق باقىمــەن مېنىــڭ
بالىلىرىــم ھــاك بىلــەن زاك يەمــدۇ» دېســەم« ،ھــەي،
بــۇ بىــر سىياســەت ،گۇڭشــې پارتكومــى تەســتىقلىغان
سىياســەت بىلەمســەن ،سىياســەت دېگــەن تــاش،
ســەن بولســاڭ بىر تۇخۇم … » دېمەمدۇ ،ئاچچىقىمدا
« :كۈنىگــە ئــون ياڭــزا سىياســەت چىقىرىدىكەنســەن،
سىياســىتىڭگە ئىگــە بواللمايدىكەنســەن ،يەنــە
نېمــە پــاالن – پوكــۇن دەيدىغــان ھەققىــڭ بــار
ئىشــلىمەيمەنغۇ قانــداق قىلىســەن» دەپ پېشــىمنى
قېقىــپ چىقىــپ ھارۋىكەشــلىك قىلىۋاتىمــەن.

ھارۋىكــەش ئەلــەم بىلــەن مىيىقىــدا كۈلــۈپ قويــدى
– دە  ،يوغــان قــاداق ئالىقانلىرىــدا ســاقىلىنى ســىالپ
قويــۇپ ســۆزىنى داۋام قىلــدى.
 −دۈيىمىــز نەچچــە يىلدىــن بېــرى تېرىيالمــاي
زېرىكىــپ تاشــلىۋەتكەن قىيپــاش يارلىقتىكــى ئاتمىــش
مــو يەرنــى گۇرۇپپىمىزدىكــى بــەش ئائىلىگــە بۆلــۈپ
بــەردى −،دېــدى تايىقىــدا ئېشــىكىنىڭ دۈمبىســىنى
نوقــۇپ −،بىــز ئېســىمىزنى بىلگەندىــن بېــرى ،بــۇ
يەرنىــڭ مــو بېشــى مەھســۇالتى ئىككــى يــۈز جىڭغــا
يەتكەننــى ئاڭلىغــان ئەمەســمىز ،بــەزى پەســىل
ياخشــى كەلمىگــەن يىللىــرى ئۇرۇقلــۇق دېگــەن
ئاقتىمــۇ ،كۆكتىمــۇ يــوق ،ھېچنېمــە ئااللمايســەن.
تېخــى ســۇغىرىش ۋاقتىــدا باشــقا يەرلەردەك ناخشــاڭنى
دۆڭ قويــۇپ بېرىــپ ســۇغىرىدىغان گــەپ يــوق ،بىــر
كــۆزۈڭ ئارقاڭــدا ،بىــر كــۆزۈڭ ئالدىــدا بولمىســا،
ســۇ دېگــەن توســۇن ئاتتــەك يۈگــۈرۈپ مايســىالرنى
ئېقىتىــپ كېتىۋېرىــدۇ .مانــا مۇشــۇنداق ئەپلەشــمىگەن
يەردىــن «تۆتيــۈز جىــڭ ئالىســەن» دېســە ،ســىزمۇ
ۋاك دەيســىز.

ئابدۇۋەلــى ھارۋىكەشــنىڭ ســۆزلىرىگە نــە
كۈلۈشــنى ،نــە ئېچىنىشــنى بىلمــەي قالــدى .دەرۋەقــە،
ئــۇ ناھىيەلىــك پارتكــوم شۇجىســى ئېيتقانــدەك
«يالغــۇز تېرەك»تــە مەســىلىنىڭ خېلىــا ئېغىرلىقىنــى
پەملىۋالــدى.
 −بــۇ ئىشــار چوقــۇم ئىزىغا چۈشــىدۇ ،مەركەزنىڭ
بــۇ توغرىلىــق بىرلىككــە كەلگــەن چــارە – تەدبىرلىــرى
بــار« ،يالغــۇز تېــرەك» مــۇ ئوڭشــىلىدۇ −،دېــدى
ئابدۇۋەلــى ھارۋىكەشــكە تەســەللى بېرىــپ.
 −شــۇ ،شــۇ ،بىزنىــڭ «يالغــۇز تېــرەك» تىــن
باشــقا يەرلەرنــى مۇشــۇ ئىككــى قــارا كۆزىمىــز بىلــەن
كــۆرۈپ تۇرۇپتىمىــز −،دېــدى ھارۋىكــەش جىددىــي
قىلىــپ  −،ئااليلــى ،بېقىنىمىزدىكــى «رۈشــەنباغ»
كەنتىــدە ســەككىز ئائىلىگــە يۈزمــو يــەر بېرىــپ،
«مــو بېشــىغا ئىككــى يــۈز توقســان جىــڭ مەھســۇالت
تاپشۇرىســەن» دەپ بــەش يىللىــق مۇقىملىــدى.
بۇلتــۇر ئــۇالر يېمــەك – ئىچمــەك يــەم –خەشــەكلىرىنى
غەملــەپ ،ھــەر بىــر ئائىلــە يەنــە نــەق ئىككــى مىــڭ
تەڭگــە ئارقىســىغا ســېلىۋالدى ،بىــز كالپۇكلىرىمىزنــى
يالىشــىپ قالــدۇق .تېخــى نېمــە دەيــدۇ دېمەمســىز،
«بۇلتــۇر پىالنلىــق باشــقۇرالماپتىمىز ،بــۇ يىــل دۈينىڭ
ۋەزىپىســىنى ئاشــۇرۇپ ئورۇنداشــتىن ســىرت ،ئــۈچ
مىڭدىــن ئاشــۇرىمىز» دەيــدۇ.

 −ئۇنداقتــا ســىز دېھقانچىلىقنــى تاشــاپ،
ھارۋىكەشــلىك قىلىۋېتىپســىز – دە؟
 −ھەئە −،دېدى ھارۋىكەش ئېشــىكىنى تايىقىدا
نوقــۇپ قۇيــۇپ« −،ئالە يېرىڭنى چېكەڭگە تېڭىۋال،
بوينۇڭغــا تۇمــار قىلىــپ ئېســىۋال» دېــدۇق .ھېســابالپ
كۆرســەڭ ،يىــل ئاخىرىــدا ئۆزىمىزگــە قالدۇرۇلغــان
يەرنىــڭ ھوســۇلىنى قوشــۇپ بەرســەكمۇ ئورۇنــداپ
كېتەلمەيدىغانلىقىمىزغــا كۆزىمىــز يەتتــى ،بۇنــداق
قىلغــان گۇرۇپپىــار بىــزال ئەمــەس −،ھارۋىكــەش
خــۇددى ئېشــىكىنىڭ قەدىمىنــى ســاناۋاتقاندەك ئــۇزۇن
جىمىــپ كەتتــى – دە ،بىردىنال قولىنى شــىلتىپ ســۆز
باشــلىدى −،بىــر كۈنــى ئــەزاالر يىغىنىــدا ئەتــرەت
باشــلىقى« :كىــم قوشــۇمچە كىرىمگــە چىقىــدۇ؟»
دېــدى« ،مــەن» دېدىــم« .يىلىغــا ئۈچيــۈز ئاتمىــش
كــوي تاپشۇرىســەن» دېــدى« ،ماقــۇل» دېدىــم.
«دۈيــدە ئــون ئىككــى ھارۋىغــا باشــلىق بولــۇپ ئىشــقا
سالىســەن ،ئــون پىرســەنتىنى ئۆزۈڭگــە ،قالغىنىنــى
ھارۋىكەشــلەرگە بېرىســەن» دېــدى « ،بولىــدۇ»

 −ھەقىقەتەن «روشەنباغ» ياخشى
باشقۇرۇلۇپتۇ −،دېدى ئابدۇۋەلى.
 −شــۇنداق ،ئەتــرەت باشــلىقى ياشــىنىپ قالغىنــى
بىلــەن كونــا دېھقــان ،ئىشــنىڭ ئېپىنــى بىلىــدۇ،
دۈينىــڭ ۋەزىپىســىنىمۇ مىختــەك قادىلىــپ تــۇرۇپ
ئالىــدۇ .قالغىنىغــا تاغــارالپ ئالتــۇن ئۇسۇۋالســاڭمۇ
قىيــا كۆزىنــى ســالمايدۇ ،كۆكســى – قارنــى تــوق
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سىياســەتنى جانلىــق ئىشــلىتىدىغان ئــادەم – دە !
 −ھارۋىكــەش بېشــىنى ســاڭگىالتقىنىچە ئۆزىگــە –
ئــۆزى ســۆزلەپ كېتىــپ باراتتــى −،دەريــادا ســۇنىڭ
ئۇلــۇغ ئىكەنلىكىنــى بىلىمىــز .لېكىــن ،كىچىــك ئېرىــق
مىرابلىرىنىــڭ ئــاچ كۆزلــۈك قىلىۋاتقانلىقــى «مانــا مــەن
دەپ كۆرۈنــۈپ تۇرمامــدۇ! ئاممىــزە ،بىــر قىســىم قــارا
تــۈرۈك ئادەملــەر ھۆكۈمەتتىنــا كۆرىــدۇ – دە! ۋۇي−،
دېــدى ھارۋىكــەش كەنــت ئۆيلىرىنىــڭ قارىســى
كۆرۈنۈشــكە باشــلىغاندا −،گــەپ بىلــەن كېلىپمــۇ
قاپتىمىــز ،ئــۇدۇل گۇڭشــېغا ئاپىرايمــۇ ؟

 −ئابدۇۋەلــى؟  −شــىۋىرلىدى ھارۋىكــەش ۋە
بىردىنــا ۋارقىرىۋەتتــى −،ئــاھ «مىــرزا ئــاكا» …
مــەن… غــۇالم ئەمەســمۇ ؟
 −غــۇالم …  −ئــۇالر ھــەر ئىككىســى ھاۋادىــا
قۇچاقلىشــىپ كەتتــى.
 −مىــرزا ئــاكا −،دېــدى ھارۋىكــەش مەھەللىگــە
كىرىــپ كېلىۋېتىــپ −،ئېســىڭىزدىمۇ؟ بىــر چاغــاردا
كېچــە – كۈنــدۈز تىنمــاي كەتمــەن چاپســاقمۇ
ھارمايدىغــان زامانــار ئىــدى – ھــە ؟ ھــەر بىــر
ســۆزىڭىز زومىگەرلەرنىــڭ يۈرىكىگــە مىــخ  ،دېھقانالرغــا
بولســا ئۇسســۇزلۇق ئىــدى.

ئابدۇۋەلى بىر ئاز ئويالنغاندىن كېيىن
ھارۋىكەشتىن سورىدى:

 −شــۇنداق −،دېــدى ئابدۇۋەلــى ئىشــەنچ
بىلــەن −،ئــۆزۈم قېرىــپ قالغــان بولســاممۇ يەنــە
شــۇنداق ئىشــلىگىلى كەلدىــم .ئەمــدى ســەنمۇ
ياردەملىشەرســەن ياكــى ھارۋىكەشــلىك قىالمســەن؟

 −ئىبراھىم تۆگىنىڭ ئۆيىنى بىلەمسىز؟−
 −بىلىمەن… قانداق؟
 −ئۇ ھازىرمۇ بارمۇ؟

 −راســتمۇ؟ −غــۇالم ئابدۇۋەلىنىــڭ قولىنــى
تۇتتــى −،بولــدى ،بۇنــداق ھارۋىكەشــلىكنى قويــۇڭ.
ئەمــدى ســىز كەلدىڭىــز ئىشــار چوقــۇم يۈرۈشــۈپ
كېتىــدۇ ،قېنــى ئەمىســە قەســەم ئىچىــڭ …  −غــۇالم
ھېلىغىچــە ئۇنتۇيالمىغــان بــۇ ســۆزىنى يەنــە بىــر قېتىــم
دەۋالــدى.

 −بار … نېمە ئىشىڭىز بار ئىدى؟
 −مــەن ئۇنىــڭ ئۆيىگــە چۈشــمەكچى … ھــەي…
 −دېــدى ئابدۇۋەلــى نېمىنىــدۇر ئەســلەپ −،مــەن
 –1952يىللىــرى ئۇنىــڭ ئۆيىــدە…
 −ھــە؟… ئېتىڭىــز نېمــە؟  −ھارۋىكــەش چۆچۈپ
سورىدى.

 −ئەزبىرايــى…  −ئىككــى دوســت قاقاقــاپ
كۈلۈشــۈپ ،قايتىدىــن قۇچاقلىشــىپ كەتتــى.

 −ئابدۇۋەلى.

يېڭىلمەس
ۋىليام ئېرنىست خېنلى
يېڭىمەن كېچىنىڭ قاراڭغۇسىنى،
يېڭىمەن قاتمۇ–قات قارا زۇلمەتنى.
قۇتقازغۇچ ئىالھالرغا مىڭچە تەشەككۈر،
چۈنكى ماڭا ئاتا قىلدى يېڭىلمەس روھنى.

پۇت–قولالر باغالقتا ،كۆزلەردە قان–ياش،
كېسەلمەس يولۇمنى ۋولقان ۋە ئالماس.
ئات ئورۇق ،سەپەردە كەم گەرچە ئوزۇق،
كارۋانمەن چۆللەردە يېڭىلمەس ،قورقماس.

تەقدىرنىڭ رەھىمسىز بورانلىرىدا،
مۈكچىىيىپ كەتمىدىم ،قىلمايمەن نىدا.
تەلۋىلەر چاپماقچى بوالر بېشىمنى،
مەغرۇرمەن بوينۇمنى ئېگەلمەس ئەمما.

«پىلسىرات كۆۋرۈكلەر» توسسا يولۇمنى،
دۈشمەنلەر «دوزاخ» تا ئويسا كۆزۈمنى.
تەقدىرىم رولچىسى ،روھى كاپىتان،
سانايمەن يېڭىلمەس پەقەت ئۆزۈمنى.

ئىنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :فاتىمە ئابدۇلغەفۇر سەيياھ (ئاۋسترالىيە)
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خوجىالرنىڭ ۋەزىپىلىرى
تارىخىي رومان
خەمىت ھەمرايېۋ (قازاقسىتان)

خەمىــت كېرىــم ئوغلــى ھەمرايېــۋ تونۇلغــان ئالىــم ،مــان ۋە يازغۇچــى .ئــۇ،
–1958يىلــى ئالمۇتــا شــەھىرىدە تۇغۇلغــان بولــۇپ ئوتتــۇرا مەكتەپنــى تامامالپــا،
تاشــكەنت دۆلــەت ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئىلىــم تەھســىل قىلغــان .ئوقۇشــنى پۈتتــۈرۈپ
ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن .ئــۇ يەنــە ئەدەبىياتشــۇناس ،سىياسەتشــۇناس
پەنلــەر دوكتورىــدۇر .قازاقىســتان جۇمھۇرىيىتــى پــەن ئاكادېمىيەســىنىڭ يېنىدىكــى
ئۇيغۇرشــۇناس ئىنســتىتۇتىدا بىــر نەچچــە يىــل ئىلمىــي خادىــم بولــۇپ ئىشــلىگەن.
فىرانســىيە ۋە بېلگىيــەدە ئىلمىــي ســتاژىروۋكىالرغا قاتناشــقان .فىرانســىيە ،ياپونىيــە،
ھىندىســتان ،ئــا.ق.ش الردا ئۆتكۈزۈلگــەن ئىلمىــي كونفېرېنســىيەلەرگە قاتناشــقان.
خەمىــت ھەمرايېــۋ –1997يىلــى تۈركىيــەدە ئۆتكۈزۈلگــەن « XXئەســىردىكى
ئۇيغــۇرالر» خەلقئارالىــق مۇھاكىمــە يېغىنىنىــڭ تەشەببۇســكارلىرىنىڭ بىرىــدۇر.
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلومىنىــڭ ئىگىســى ۋە ئۇيغــۇر مېســېناتلىرى تەشــكىل
قىلغــان «ئىلھــام» مۇكاپاتىنىــڭ ئىلىــم بويىچــە ســاھىبىدۇر .شــۇنداقال بىــر
نەچچــە ئىلمىــي مونوگرافىيالەرنىــڭ ۋە «ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى»« ،ئۇيغــۇر
نەســرىي ئەســەرلىرىنىڭ بەزىبىــر تەرجىمــە مەســىلىلىرى» نىــڭ مۇئەللىپىــدۇر.
خەمىــت ھەمرايېــۋ تارىخىــي ۋە بەدىئىــي ئەســەرلەرنى تەرجىمــە قىلىــپ
كۆپچىلىككــە تونۇلغــان بولــۇپ ئــۇ رۇس تىلىغــا نۇرغۇنلىغــان ئۇيغــۇر كىالسســىك
شــائىرلىرى بىلــەن ھازىرقــى زامــان شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرىنى تەرجىمــە قىلغــان.
جۈملىدىــن خىرقىتىــي ،مولــا شــاكىر ،ســېيىت مۇھەممــەت قاشــىي ،ئابدۇخالىــق
ئۇيغــۇر ،ئابدۇلھــەي مۇھەممەدىي ،دولقۇن ياســىننىڭ شــېئىرلىرىنى تەرجىمە قىلغان.
«خوجىالرنىــڭ ۋەزىپىســى» ناملىــق چــوڭ ھەجىملىــك تارىخــى رومــان رۇس تىلىــدا ېېزىلغــان بولــۇپ ،ئالمۇتــادا مالىــك مەھمەتــوۋ
تەرپىدىــن ســىالۋيان يېزىقىــدا ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان .ئارقىدىنــا شىۋىېتســىيدە ئابدۇرېشــىتھاجى كېرىمــى ئەپەندىــم تەرىپىدىــن
ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئېلىپبەســىگە ئايالندۇرۇلغــان ۋە ئســتانبۇلدىكى « تەكلىمــاكان ئۇيغــۇر نەشــرياتى» تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنغــان.
ژۇرنىلىمىــزدا ئېــان قىلىنغــان ئاپتــور ھەققىدىكــى تونۇشــۇتۇرۇش ۋە روماندىــن بېرىلگــەن بىرىنجــى بــاپ« ،خوخالرنىــڭ ۋەزىپىســى»
ناملىــق روماندىــن بىۋاســتە ئېلىنــدى.
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خەمىــت ھەمرايېــۋ ئۇيغۇر پروزىســىنى (نەســرىي ئەســەرلىرىنى) تەرجىمە قىلىشــقا
كــۆپ ۋاقتىنــى ئاجراتقان بولۇپ تۇرغان توختىموۋ ،ئەخمەتجان ھاشــىرى ،ســۆيۇنگۈل
چانىشــېۋاالرنىڭ ئەســەرلىرىنى رۇس تىلىغــا تەرجىمــە قىلغــان .ئــۇ يىگىرمــە يىــل
بــۇرۇن تۇرغــۇن ئالماســنىڭ «ئۇيغــۇرالر» ناملىــق كىتابىنــى رۇس تىلىغــا تەرجىمــە
قىلغــان بولــۇپ بۇنــى ئاالھىــدە تەكىتلــەپ ئېيتىشــقا ئەرزىيــدۇ« .مەدەنىــي مىــراس»
اليىھــە بويىچــە خەمىــت ھەمرايېۋ ئاتاقلىق فىرانســۇز شەرقشۇناســى رېنې گرۇسســېنىڭ
«داال ئىمپېرىيەســى » ناملىــق تارىخىــي ئەســىرىنى رۇس تىلىغــا تەرجىمــە قىلغــان.
ئاخىرقــى ۋاقىتــاردا خەمىــت ھەمرايېــۋ يازغۇچــى ســۈپىتىدە تونۇلماقتــا.
«غۇلجــا يولــى» رومان–دىولوگىيــا (ئىككــى كىتابتىــن ئىبــارەت) –1918
يىلــى يــۈز بەرگــەن «ئاتــۇ» پاجىئەلــەر ھەققىــدە يېزىلغــان بولســا،
«خوجىــار ۋەزىپىلىــرى» ناملىــق رومان–تېترولوگىيــە (تــۆت كىتابتىــن
ئىبــارەت) XVI–XVIII ،ئەســىرلىرىدىكى تارىــخ توغرىســىدا يېزىلغــان.
خەمىت ھەمرايېۋ – ھازىر خەلقئارا قەلەمكەشلىرى ئۇيغۇر پەن(قەلەمكەشلىرى)
مەركىزىنىڭ پرېزىدېنتى.
ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا ئەسەرنىڭ بىرىنچى كىتابىندىن بىرىنجى بابنى
سىلەرگە تەقدىم قىلىمىز.

بىرىنچى كىتاب
شادى غوجا
بىرىنچى قىسىم
 IIIمۇھەممەت خان
–1باب
تۇرپاندىن تەشۋىشلىك ئۇچۇر

 – 1594يىلنىــڭ ســەۋر ئېيــى .ياركەنتنىــڭ
جىمــى مەســجىدلىرىدىن مەزىنلەرنىــڭ نامازخانالرنــى
شــام نامىزىغــا دەۋەت قىلغــان ئاۋازلىــرى ياڭرىماقتــا.
دەل شــۇ چاغــدا كــۈل رەڭ ســاۋۇت كىيگــەن رەزگــى
بىــرى ئېتىنــى چاڭ–تــوزان توزۇتقــان پېتــى ،شــەھەر
دەرۋازىســىدىن شــىددەتلىك كىرىــپ كەلــدى.

لېنتىنــى كــۆرۈپ قالغانىــدى .بۇنــداق لېنتىــار پەقــەت
مۇھەممــەت خاننىــڭ ئۇالنلىرىغا–گۋاردىيېســىگە
(لەشــكەرلەر) تــەۋە كىشــىلەرگىال بېرىلەتتــى.
ياســاۋۇل بارغانســېرى ئۆزىدىــن يىراقلىشــىۋاتقان
چاپارمەننىــڭ كەينىدىــن پەرىشــان ھالــدا بىرنەچچــە
دەقىقــە قــاراپ قالــدى .چاپارمــەن ئېتىنىــڭ ساغرىســىغا
ھامــان قامچــا ئۇرماقتــا ئىــدى .نامــاز ۋاقتىــدا
شــەھەر دەرۋازىســىنىڭ ئالدىــدا ئادەملەرنىــڭ ئــاز
بولىدىغانلىقىغــا ياســاۋۇل شــۈكرى كەلتۈرۈۋاتاتتــى.
ئەكســىچە بولغانــدا ،بىــرەر كېلىشمەســلىكنىڭ يــۈز
بېرىشــى مۇقــەررەر ئىــدى.

ياســاۋۇل چاپارمەننــى توختىتىــش ئۈچــۈن
دەرۋازىنىــڭ ئوتتۇرىســىغا كېلىــپ ،ئاتنىــڭ چۇلۋۇرىنــى
تۇتۇشــقا قولىنــى ئۇزارتتى–يــۇ ،بىردىنــا كەســكىن
كەينىگــە چېكىنــدى .ئــۇ چاپارمەننىــڭ ئــوڭ
مۈرىســىدىن ئارتىلــدۇرۇپ تاشــانغان قــارا دۇخاۋىلىــق
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كېلىشمەســلىك ،ھەقىقەتەنمــۇ ،ســادىر بولۇشــى
مۇمكىــن ئىــدى .بەختكــە يارىشــا ،قــارا تەرگــە
چۈمكــەن تــورۇق ئــات ھېچكىمنــى زەخىملەندۈرمــەي،
ئۇچقانــدەك ئۆتــۈپ كەتتــى.

شــۇ ئەســنادا چاپارمــەن موغۇلىســتان دۆلىتىنىــڭ
ۋارىســى بولغــان ياركەنــت خانلىقىنىــڭ تۆتىنچــى
ھۆكۈمــدارى  IIIمۇھەممــەت خاننىــڭ ئوردىســىغا
يېقىنالشــتى .خانلىقنىــڭ ھۆكۈمــران گۇرۇھــى
ئەجدادلىــرى  Iمۇھەممــەت بىلــەن  IIمۇھەممەتنــى
بــەك ھۆرمەتلەيتتــى.

ئــەزان داۋاملىــق ياڭرىماقتــا .بىــر مەســچىتنىڭ
پەشــتىقىدىن مەزىــن ئەزاننــى تاماملىشــىغا ،خېلــى
يىراقتىكــى ئىككىنچــى مەســچىتتىن چىققــان مەزىننىــڭ
بېســىق ئــاۋازى ئاڭلىناتتــى .مەزىنلەرنىــڭ بىرنەچچــە
مەســجىدتىن چىققــان ئاۋازلىــرى بىــر – بىرىگــە
جــور بولــۇپ ،يېقىملىــق ئاھــاڭالر گويــا بىــر خورغــا
ئايلىناتتــى.

شــەھەر مەركىــزى بىلــەن ئۇنىڭغــا ئاپىرىدىغــان
كوچىــار ئادەملەردىــن خالى ئىدى .نامازنى سەۋەبســىز
قــازا قىلىشــقا ھەرگىزمــۇ بولمايتتــى .ئەممــا ،چاپارمــەن
شــام نامىزىنــى قــازا قىلىشــقا مەجبــۇر ئىــدى .ئۇنىــڭ
ئاالھىــدە ســەۋەبى بولســىمۇ ،ياســاۋۇل يەنىــا ئالالھنى
مەدھىيەلەيدىغــان ســۆزلەرنى ئىچىــدە تەكراراليتتــى.

ياركەنــت پۇقرالىــرى بىلــەن شــەھەر مېھمانلىــرى
ئىشــلىرىنى توختىتىــپ ،مەســچىتلەرگە ئالدىراشــماقتا.
كۇاللىچىــار ،مــوزدۇزالر ،ناۋايــار ،تۆمۈرچىلــەر ۋە
باشــقا كاســىپالر ئىشــخانا–دۇكانلىرىنىڭ ئالدىدىــا
نامازغــا تۇتــۇش قىلماقتــا.

يېرىــم ســائەتتىن كېيىــن چاپارمــەن پايتەختنىــڭ
شــىمالىغا جايالشــقان «شــامال باغ»قا–خانلىــق
ئوردىغــا يېتىــپ كەلــدى.
ئۇنىــڭ كــۆز ئالدىــدا ئاجايىــپ مەنزىــرە نامايــان
بولــدى .گۇگــۇم چۈشــۈپ ،ئەتــراپ ئاســتا قاراڭغۇلۇققــا
پىتىۋاتســىمۇ ،خــان ئوردىســىنىڭ پىششــىق خىشــتىن
تۇرغۇزۇلــۇپ ،مەرمــەر بىلــەن قاپالنغــان بىناســى،
ئاالمــەت گــۈزەل ،گۈمبەزلىــرى چاپارمەننــى ھەيــران
قالــدۇردى .ھەركىمنىــڭ زوقىنــى كەلتۈرىدىغــان
بــۇ بىنانىــڭ كەينــى تەرىپىــدە غايــەت زور بــاغ بــار
ئىــدى .چاپارمەنگــە ،خۇسۇســەن ،مىڭلىغــان ئــادەم
ســىغىدىغان «ئالتــۇن» مەســچىت قاتتىــق تەســىر
قىلــدى .رەزگــى ،كــۈل رەڭ ســاۋۇت كىيگــەن
يىگىــت بــۇ كارامەتلەرنــى تۇنجــى قېتىــم كۆرۈۋاتقىنــى
يــوق .بىــراق بۈگــۈن بــۇالر ئۇنىڭغــا قانداقتــۇر
رەمزىلىــك بەلگىــدەك بىلىنىۋاتاتتــى« .خانلىقنىــڭ
ماھىيىتىنــى نامايــان قىلىدىغــان گــۈزەل بېنــا–
ئىمارەتلــەر ،مەســچىتلەر خەلققــە ،دۆلــەت پۇقرالىرىغــا
الزىــم بولغاچقــا ،خانــار ئۇالرنــى ئاســراپ ،ھىمايــە
قىلىــدۇ» .مۇشــۇ ئويالرنــى خىيالىدىــن ئۆتكۈزگــەن
چاپارمــەن «ئالتــۇن» مەســچىت تەرەپكــە كــۆز تىكتــى.
مەســچىت ئالدىدىكــى مەيــدان نامازخانالرغــا لىــق
تولغــان بولــۇپ ،ئادەملــەر جاينامازلىرىنــى داق يەرگــە
ســېلىپال ،نامــاز ئۆتەۋاتاتتــى.

كوچىــار بىلــەن مەســچىتلەرنىڭ ئەتراپــى ئــات–
ئۇالغالرغــا توشــۇپ كەتكــەن .ئېشــەك ھارۋىــار ،ئاتالر،
تۆگىلــەر ســوقما تامالرنــى بويــاپ تىكىلگــەن چىنــار،
قارىياغاچالرغــا باغالنغــان.
خىزمىتىنــى ئادا قىلىۋاتقان شــەھەر ياســاۋۇللىرىمۇ
نــۆۋەت بىلــەن نامــاز ئۆتەشــكە تــەرەددۇت قىلىۋاتاتتى.
كەمىرىگــە قىلىــچ ئاســقان يىگىــت ھېلىــا يــۈز
بەرگــەن ۋاقىئەدىــن ئەمدىــا ئەســلىگە كېلىــپ،
شــەھەر ســېپىلىنىڭ ئىچكــى تەرىپىگــە ئورۇنالشــقان
دەرۋازىدىــن بــەش قــەدەم نېرىدىكــى خانىغــا كىرىــپ،
ئۆزىدىــن خېلــى چــوڭ شــېرىكىنىڭ ســىڭاريان
بېقىشــىغا كــۆز تاشــاپ ،ســۆز ئاچتــى:
 −ئاۋۇ غەلىتە ئاتلىق كىشى نامازغا
ئالدىرىمايدىغۇ ،نېمە ئۈچۈندۇر؟
 −ئەرۋايىنىــڭ قىرىــق گــەز ئۇچــۇپ ،كەينىگــە
داجىــپ – داجىــپ قانداقتۇر بىرەر نېمىدىن ھودۇقۇپ
كېتىۋاتقانلىقنــى كــۆردۈم .خەيرىيــەت ،ئەمــدى
تاھارىتىڭنــى ئــال .مــەن نامىزىمنــى ئۆتۈۋەرمــەي،
 −دېــدى شــېرىكى كۈلۈمســىرەپ ئۇنىڭغــا پىســەنت
قىلمــاي.

ئــۇ ئېتىنــى توختىتىــپ ،يەرگــە چۈشــتى–دە،
چۇلۋۇرنــى تۇتقــان ھالــدا مەســچىتنىڭ قارشىســىدىكى
 IIIمۇھەممــەت خــان ئوردىســىغا يــول ئالــدى.
چاپارمــەن ياســاۋۇلالرنىڭ قــوش قاتارىدىــن ئۆتــۈپ،
ئــوردا دەرۋازىســىنىڭ ئالدىغــا كېلىــپ توختىــدى.

ياســاۋۇل بېلىگــە چىــڭ تارتىلغــان كۆندىــن
ئىشــلەنگەن كەمىرىنــى يېشــىپ ،قىلىچــى بىلــەن
ســۇپىغا قويــدى .ئانچــە چــوڭ ئەمــەس مەزكۇر ســۇپىدا
ياســاۋۇلالر نــۆۋەت بىلــەن ئــارام ئاالتتــى ،قــورال–
ياراغنــى قويۇشــاتتى .جاينامازالرمــۇ مۇشــۇ يــەردە
ئىــدى.

رەزگــى يىگىتنىــڭ قولىدىكــى چۇلۋۇرنــى ئالغــان
ياســاۋۇلالر ،گەرچــە ئۇنــى تونۇســىمۇ ،ئۇنىڭغا دىققەت
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بىلــەن قــاراپ چىققاندىــن كېيىــن ،دەرۋازىنىــڭ ئــوڭ
تەرىپىدىكــى بۆلۈمىگــە كىرگــۈزۈپ ،خالــى قالــدۇردى.

مۇشــۇ ســۆزلەردىن كېيىــن رەزگــى يىگىــت
پەشــمىتىنىڭ ســول ئېتىكىنــى قايرىــپ ،كەمىرىــدە
قەشــقەر خەنجىرىنىــڭ يېنىــدا ئېســىقلىق تېــرە
جىلتىنــى قولىغــا ئالــدى .ئــۇ سۆھبەتدىشــىغا جىلتىنى
ئۇزاتماقچــى ئىــدى ،ئەممــا ئــاۋۇ كىشــى ئــوڭ قولىنــى
يېنىــك كۆتــۈرۈپ ،ئۆزىنىــڭ مەكتــۇپ مەزمۇنــى بىلــەن
تونــۇش ئىكەنلىكىنــى بىلــدۈردى.

چاپارمــەن بۆلمــە ئىچىگــە كــۆز تاشــلىغاچ،
بۈگلۈكتىكــى ئــاق داســتىخان ســېلىنغان شــىرەنىڭ
يېنىدىكــى ئەتلــەس كۆرپىگــە كېلىــپ ئولتــۇردى.
شــىرەدە مۇتەپەككــۇرالر بىلــەن شــائىرالرنىڭ
نەقىشــلىرى ئويــۇپ يېزىلغــان كۈمۈشــتىن ياســالغان
نەپىــس كومزەكلــەر بىلــەن پىيالىلــەر ،ســەدەپ
نەقىــش چېكىلىــپ ،مېۋىلــەر ســېلىنغان ســاپال
قاچىــار تۇراتتــى.

 −ئىگىسىگە بېرىۋېتەرسىز.
ۋەزىيــەت مۇرەككــەپ بولســىمۇ ،ئۇنىــڭ
چېھرىســىدە كۈلۈمســىرەش ئاالمەتلىــرى پەيــدا بولــدى.

نەشــپۈت ،ئالمــا ،ئۈزۈملــەر شــۇ قــەدەر كىشــىنىڭ
ئىشتىھاســىنى ئاچاتتــى .چاپارمــەن بــۇ نېمەتلەرگــە
قولىنــى ئۇزىتــاي دەپ تۇرغانــدا ئىشــىك ئېچىلىــپ،
بۆلۈمىگــە ئۇچىســىغا ئالتۇندىــن ھــەل بېرىلگەن چاپان
كىيگــەن ،بېشــىغا ئــاق ســەللە ئورىغــان قىرىــق ياشــار
چامىســىدىكى بىــر ئــادەم كىرىــپ كەلدى.چاپارمــەن
ئورنىدىــن ئىرغىــپ تــۇردى.

 −مەكتــۇپ بىزنىــڭ خانىمىزغــا يولالنغانــدۇ؟
شــۇنداق ئەمەســمۇ؟
 −شۇنداق ،تەقسىر!
 −مانــا ،نامــاز ۋاقتىمــۇ ئاخىرلىشــىپتۇ .كىشــىلەر
مەســچىتتىن چىقىشــىۋاتىدۇ .ئۇلــۇغ خانىمىــز ســىزنى
ھازىــر قوبــۇل قىلســا كېــرەك − ،دېــدى–دە،
بۆلمىدىــن چىقتــى .ســول قولىغــا تېــرە جىلتــا
تۇتقــان يۈســۈپ ئۇنىڭغــا ئەگەشــتى.

 −ئۇلــۇغ ئەمرىمىــز ســىزنى بىرئــاز ۋاقىتتىــن
كېيىــن قوبــۇل قىلىــدۇ − ،دېــدى ئۇ رەزگــى يىگىتنى
بېشــىدىن ئايىغىغىچــە كۆزدىــن كەچــۈرۈپ −،بىــز
تۇرپاندىــن تەشۋىشــلىك ئۇچــۇر ئېلىــپ بولــدۇق.
ئەپســۇس ،ســىزنىڭ بــۇ قــەدەم تەشــرىپىڭىز ئۇالرنــى
تەســتىقاليدۇ ،خــاالس.

ئــۇالر ئــوردا ســاراي بىلــەن ســېپىل تاملىرىنىــڭ
ئارىســىدىكى خېلــى كــەڭ ھويلىنــى كېســىپ ئۆتــۈپ،
ئىككــى قاناتلىــق چــوڭ ئىشــىككە يېقىنالشــتى .بــاش
ۋەزىنــى يىراقتىــن كۆزىتىــپ تۇرغــان خىزمەتــكار
ئىشــىكنى ئۇلــۇغ ئېچىــپ ،بېشــىنى ســەل ئەگــدى.

ســەل ســۈكۈتتىن كېيىــن ،گويــا بىرنەرســە يادىغا
كەلگەنــدەك ،قوشــۇمچە قىلدى:

ئوردىنىــڭ ســىرتىال ئەمــەس ،ئىچىمــۇ كىشــىنى
ھەيرەتتــە قالدۇراتتــى .شــام چىراغــار ،دەھلىزنىــڭ
ئىككــى قاســنىقىغا ئورنىتىلغــان ۋالىلــداپ تۇرغــان
سانســىز المپىــار ،مېھمانســارايغا ســېلىنغان يۇمشــاق –
مامــۇق ،قېلىــن تۈكلــۈك گىلــەم– پايانــدازالر بىلــەن
بېزەلگــەن غايــەت زور بۆلمىلــەر تولىمــۇ ھەيۋەتلىــك
كۆرۈنەتتــى.

 −ئولتــۇرۇڭ ،مەرھەمەت .قىســىلماڭ .ئىســمىڭىز
كىــم؟ ئۇسســاپ قالغــان بولســىڭىز كېــرەك؟
مۇشــۇ ســۆزلەرنى ئېيتقــاچ ،ئــۇ كومزەكتىكــى
ســۇنى كۈمــۈش پىيالىگــە قۇيــۇپ ،تارتىنىــپ تۇرغــان
يىگىتكــە ســۇندى.
 −يۈســۈپ .ئىســمىم يۈســۈپ .قەشــقەرلىكمەن،
 −ئالدىــراپ جــاۋاب بــەردى چاپارمــەن.

ئىشــىكى يېپىــق ھەربىــر بۆلمىنىــڭ ئالدىــدا
ئەگىــر قىلىــچ ئاســقان ياســاۋۇلالر تۇراتتــى.

يۈســۈپنىڭ قېشــىدا ئولتۇرغــان ئــاۋۇ كىشــى،
چاپارمــەن بىرنەچچــە يۇتــۇم ســۇنى ســۈمۈرگەندىن
كېيىــن ،تەشــۋىش ئىچــرە ســورىدى:

ئىككــى ياكــى ئــۈچ بۆلمىدىــن ئۆتــۈپ ،كــەڭ
مەرمــەر پەلەمپەيلــەر بىلــەن ئىككىنچــى قەۋەتكــە
كۆتۈرۈلگــەن ھېلىقــى قىرىــق ياشــار چامىســىدىكى
بــاش ۋەزىــر قــوش قاناتلىــق چــوڭ ئىشــىكنىڭ ئالدىغــا
كېلىــپ توختىــدى .ئۇنىــڭ قېشــىدا چاپارمەنمــۇ بــار
ئىــدى.

 −مەكتــۇپ ســىزنىڭ يېنىڭىــزدا يېزىلدىمــۇ؟
ياكــى ئۇنــى ســىزگە كېيىنــرەك تاپشــۇردىمۇ؟
 −مەكتۇپنىــڭ قانــداق يېزىلغانلىقىنــى
كۆرمىدىــم .لېكىــن تۇرپاننىــڭ ھاكىمــى مەكتۇپنــى
لېپاپىغــا ســېلىپ ،چاپلىغانــدا ،مــەن ئۇنىــڭ قېشــىدا
ئىدىــم.

ئــۇ ھەمراھىغــا كۈتــۈپ تۇرۇشــنى بۇيــرۇپ ،خــان
ھەزرەتلىــرى ئوردىســى ئىشــىكىنىڭ ئالدىــدا تۇرغــان
زور بويلــۇق ياســاۋۇلالرغا قاراپمــۇ قويمــاي ،يېنىــك
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يۆتەلــدى–دە ،ئىشــىكنىڭ ئــوڭ قانىتىنــى ئېچىــپ،
بېشــىنى ئەگكــەن ھالــدا ئىچكىرىگــە قەدەم تاشــلىدى.

كۈيئوغلىڭىــز خۇدابەنــدى ســۇلتان ســىزگە ۋاكالىتــەن
تۇرپــان ،قۇمــۇل ،قاراشــەھەرنى باشــقۇرۇۋاتىدۇ.
ئەمما–لېكىــن كېيىنكــى ئايــاردا بىــز خۇدابەنــدى
ســۇلتاننىڭ بويســۇنمايۋاتقانلىقى خۇسۇســىدا ســىز
ئالىيلىرىنــى بىرنەچچــە مەرتــە ۋاقىــپ قىلغانىــدۇق.
بۇنىڭدىــن بىرنەچچــە كــۈن مۇقــەددەم ۋەزىيەتنىــڭ
تەشۋىشــلىك
توغرىلىــق
كەسكىنلەشــكەنلىكى
ئۇچــۇر ئالــدۇق .ھــە بۈگۈنــزە ،ســىزنىڭ ســادىق
خىزمەتكارلىرىڭىــز ئەۋەتكــەن مۇنۇ يىگىــت ھۇزۇرىڭىزغا
قــەدەم تەشــرىپ قىلىۋاتىــدۇ.

يالغــۇز قالغــان يۈســۈپ ئەسەبىيلەشــتى .ئۇنىــڭ
ئەسەبىيلىشــىۋاتقىنى بىــرەر دەقىقىدىــن كېيىــن خــان
ھەزرەتلىــرى بىلــەن ئۇچرىشىشــى ئەمــەس .يۇغۇســى،
ئۇنــى خاۋاتىــر قىلىۋاتقــان تۇرپاندىــن ئــۆزى ئېلىــپ
كەلگــەن شــۇم خەۋەردىــن خاننــى ۋاقىــپ قىلىــش
ئىــدى.
يىگىــت مەكتۇپتىكــى ئۇچۇردىــن باشــقا ئۆزىنىــڭ
قانداقتــۇر پەۋقۇلئــاددە ،ئادەتتىــن تاشــقىرى بىــر
خــەۋەر يەتكۈزمەيدىغانلىقىنــى بىلىــپ تۇرســىمۇ،
ئاغزاكــى دەيدىغــان ســۆزلىرىنىڭ بىھــۇدە قــان
تۆكۈشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىغــا بىئــارام
بولۇۋاتاتتــى .ھەقىقەتەنمــۇ ،تۇرپــان تەۋەســىدىكى
ۋەزىيــەت تەشۋىشــلىك ئىــدى.

مۇشــۇ ســۆزلەردىن كېيىــن ،چاپارمــەن بېشــىنى
كۆتــۈرۈپ ،گەرچــە تېخــى مۇھەممــەت خاننــى كــۆرۈپ
ئۈلگۈرمىســىمۇ ،كــۆن قۇتىدىــن مەكتۇپنــى چىقىرىــپ،
ئۇنــى ئىككــى قولــى بىلــەن ئاۋايــاپ ئالىيلىرىغــا
ســۇندى.
مۇھەممــەت خان كىچىك قوبۇلخانىنىڭ تورۇســىغا
تىرەلگــەن تــۆت ياغــاچ تۈۋرۈكنىــڭ بىرىنىــڭ يېنىــدا
تۇراتتــى .ئەللىــك يەتتــە ياشــلىق ئوتتــۇرا بويلــۇق بــۇ
كىشــى بىــر قارىغانــدا خاتىرجــەم كۆرۈنەتتــى.

كۆڭلىدىكــى ئەندىشــىنى بېســىش ئۈچــۈن ،ئــۇ
دىققىتىنــى مەزمــۇت ئىشــىككە ئويۇلغــان نەقىشــكە
جەلــپ قىلــدى .پۈتكــۈل زېھنىنــى ئويمــا ئۆرنەككــە
قادىغــان يىگىــت ،نامەلــۇم ئۇســتىنىڭ قولىدىــن
پۈتۈلگەن نەقىشــنىڭ مەزمۇن – ماھىيىتىگە چۆكۈشــكە
تىرىشــىپ ،نەققاشــنىڭ نېمىنــى ئىپادىلىمەكچــى
بولغانلىقىنــى خىيالىدىــن ئۆتكۈزۈۋاتقانــدا ،ئىشــىك
ئېچىلىــپ ،بــاش ۋەزىرنىــڭ دۈمبىســى كۆرۈنــدى.

بىئاراملىــق
كۆڭلىنــى
خاننىــڭ
ئەممــا
چۇلغىۋالغانىــدى .رەزگــى يىگىتنىــڭ ئوردىــدا
ئۇشــتۇمتۇت پەيــدا بولۇشــى خانلىقتــا جىددىــي
مۇئەممانىــڭ مەۋجۇتلۇقىدىــن دااللــەت بېرەتتــى .ئەگەر
ئۇشــبۇ مۇئەممانــى ئىمكانقــەدەر تېــز يەشمىســەIII ،
مۇھەممــەت خاننىــڭ ئاكىســى ،ئاتىســى ۋە بوۋىســىنىڭ
ئەســتايىدىل ھەرىكــەت –پائالىيىتــى ،تىرىشىشــلىرى
تۈپەيلــى قۇرۇلغــان مەملىكــەت نابــۇت بولۇشــى
ئېھتىمالغــا يېقىــن ئىــدى.

ئىشــىكنى ياپقــاچ ،بــاش ۋەزىــر تەشــۋىش ئىچــرە
پىچىرلىــدى:
 −كەينىمدىــن مېڭىــڭ .ئالىــي ھەزرەتلىرىنىــڭ
ئىجازىتىســىز بېشــىڭىزنى كۆتۈرمــەڭ.
گېپىنىــڭ ئاخىــرى چىقمايــا ،ئــۇ  IIIمۇھەممــەت
خاننىــڭ كىچىــك قوبۇلخانىســىنىڭ بوسۇغىســىدىن
ئاتلىــدى.

گەپنىــڭ لىلالســىنى قىلغانــدا ،خۇدابەندىنىــڭ
بــۇ ھەرىكەتلىــرى ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ۋەيران بولۇشــىغا
ئېلىــپ كېلەتتــى.

ئۆتۈكىنىڭ ئۇچىغا قاراپ ،بېشــىنى ســاڭگىالتقان
رەزگــى يىگىتنىــڭ قۇلىقىغا كىمــدۇر– بىرىنىڭ:

 −ئوقۇڭ! −دېدى مۇھەممەت خان.
بــاش ۋەزىــر يۈســۈپنىڭ قولىدىكــى مەكتۇپنــى
ئېلىــپ ،ئۈنلــۈك ئوقۇشــقا باشــلىدى.

 −تۇرپاننــى بىزنىــڭ نامىمىزدىــن باشقۇرۇشــقا
قويۇلغــان ئەزىــز جىيەنىمىــز نېمىنــى خااليدىكىــن؟ −
دېگــەن ســۆزلىرى كىــردى.

«بىســمىلالھىر رەھمانىــر رەھىــم ياركەنــت
خانلىقىنىــڭ خانــى ئالىــي ھەزرەتلىرىگــە ئۇلــۇغ
ئالالھتىــن مېھىر–شــەپقەتلەر ياققــاي! خــان ئالىيلىرىغا
شــۇنى مەلــۇم قىلىمىزكــى ،خــان ھەزرەتلىرىنىــڭ
نامىدىن تۇرپان تەۋەســىنى باشــقۇرۇۋاتقان خۇدابەندى
ســۇلتان جاھىللىــق قىلىــپ ،نارازىلىــق كۆرســىتىپ،
ياركەنــت خانلىقىغــا قارشــى ئىســيان كۆتۈرمەكتــە.

يۈســۈپ ســوئالغا جــاۋاب بېرىپ–بەرمەســلىكنى
بىلمــەي تېڭىرقىــدى .ئــۇ مۇشــۇالر ھەققىــدە خىيــال
ســۈرۈۋاتقاندا ،بــاش ۋەزىرنىــڭ ئۆزىگــە تونــۇش
تىتــرەك ئــاۋازى ئاڭالنــدى.
 −ئالىــي ھەزرەتلىــرى ،ئــون يىلدىــن
ئوشــۇق ۋاقىــت داۋامىــدا ســىزنىڭ جىيەنىڭىــز ۋە

خۇدابەنــدى ســۇلتان غەرەزلىــك ئەھــدى بىلەنــا
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ئەمــەس ،بەلكــى ھەرىكىتــى ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ
بويســۇنمايدىغانلىقىنى نامايــان قىلماقتــا .ئۇرۇشــقا
تەييارلىنىۋاتقــان ئــۇ تۇرپــان تەۋەســىگە چېگرىــداش
شــەھەرلەر بىلــەن يېــزا– كەنتلەرگــە ھۇجــۇم قىلماقچى
ئىكەنلىكىنــى يوشــۇرماي تەكىتلىمەكتــە.

كېڭىشــىنىڭ مەجلىســىدە مۇھەممــەت خانغــا قانــداق
رىجــە تەكلىــپ قىلىــش توغرىلىــق ئويالۋاتاتتــى.
مۇھەممــەت خــان–زە ،خۇدابەنــدى ســۇلتان
ھەققىــدە بــاش قاتۇرۇۋاتاتتــى .شــۇڭا ئــۇ رەزگــى
يىگىتنىــڭ قوبۇلخانىــدا بــار ئىكەنلىكىنــى پۈتۈنلــەي
يادىدىــن چىقىرىــپ قويغانىــدى.

ئالــاھ ئــۆز پاناھىغــا ئالغــان  IIIمۇھەممــەت
خاننىــڭ ســادىق خىزمەتكارلىــرى :تۇرپاننىــڭ
ھاكىمــى ،شــەھەرنىڭ بــاش قازىســى ،بەگلــەر ۋە
مەســجىد قەۋمىگــە ۋاكالىتــەن ئىمامــار.

ناھايــەت ،بەئەينــى ئۇيقۇدىــن ئويغانغانــدەك،
مۇھەممــەت خــان قولىنــى بىلىنەر–بىلىنمــەس
ھەرىكەتلەنــدۈردى.

–1594يىل ،سەۋر ،تۇرپان

شــۇ مەھــەل بــاش ۋەزىــر ئاســتا كەينىگــە
شوخشــۇدى .يۈســۈپ ئۇنىڭغــا ئەگەشــتى .ئــۇالر
كىچىــك قوبۇلخانىدىــن چىقىشــى بىلەنــا ،بــاش ۋەزىر
دەررۇ ئۆزگىرىــپ ،ئۆزىنىــڭ ئادەتتىكــى قىياپىتىگــە
كىــردى–دە ،زۇۋان ســۈردى:

مەكتــۇپ ئوقۇلــۇپ بولــۇپ خېلــى ۋاقىتقىچــە
جىمجىتلىــق ھۆكــۈم ســۈردى خــان قوبۇلخانىســىدا.
يۈســۈپ چوڭقــۇر خىيالغــا پاتقــان .ئــۇ ھازىــر
ئۆزىنــى خاننىــڭ قاتتىــق غەزىپىگــە ئۇچــراپ،
بۇندىــن كېيىــن ئالىــي ھەزرەتلىرىگــە خىزمــەت
قىاللمايدىغانلىقــى ھەققىــدە ئويلىماقتــا ئىــدى .ئــۇ
غەزىپــى تاشــقان خاننىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن بېشــىنىڭ
تېنىدىــن جــۇدا بولىدىغانلىقىدىــن ھەرگىزمــۇ
قورقمايتتــى .يــاق! ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى ھەلەيكۈمگــە
ســېلىۋاتقان باشــقا نەرســە–رەزگى يىگىــت ئەمــدى
ھېچقاچــان ئانــا يۇرتى–ئەزىزانــە قەشــقەرنى ،ئاپىســى
بىلەن ئىنىســىنى يېنىــپ كۆرەلمەيدىغانلىقىغا ،بېغىنى
پەرۋىــش قىاللمايدىغانلىقىغــا ھەســرەت چېكىۋاتاتتــى.
ئــاز ۋاقىتتىــن كېيىــن باشــلىنىدىغان ئــۇرۇش
ھەققىــدە ھېچنېمــە بىلمەيدىغانلىقىمــۇ ئۇنــى پەرىشــان
قىلىۋاتاتتــى .داڭلىــق «ھېيتــكا» مەســچىتىنىڭ
ئارقىســىدىكى كوچىــدا تۇرىدىغــان ســۆيۈملۈك يــارى
مېھرىنىســا بىلــەن دىدارلىشــالمايدىغانلىقى ئۇنىــڭ
كۆڭلىنــى غــەش قىلماقتــا ئىــدى.

 −ســىزنىڭ ئىككــى كۈنچــە ۋاقتىڭىــز بــار .ئــارام
ئېلىــڭ ،ئاندىــن مــەن ســىزگە كۆرســەتمە بېرىمــەن.
ســىز قەيەرگــە چۈشىســىز؟
 −ياركەنتتە تونۇشلىرىم بار.
بــاش ۋەزىــر خىزمەتكارالرنىــڭ بىرىگــە يۈســۈپنى
ئوردىدىــن چىقىرىــپ قويۇشــنى تاپىــاپ ،دەھلىزنــى
بويــاپ ،ئىشخانىســىغا قــاراپ ماڭــدى .ئــۇ يۈرۈشــكە
ئاتلىنىــش خۇسۇســىدىكى ھۆججەتنــى ھازىــرالپ،
ئىمــزا چەكتۈرۈشــكە تەييــارالپ قويۇشــى كېــرەك.
ئۇرۇشــنىڭ مۇقەررەرلىكىگــە ئــۇ كامىــل ئىشــىنەتتى.
مۇھەممــەت خــان چاپارمــەن بىلــەن بــاش
ۋەزىرنىــڭ كىچىــك قوبۇلخانىدىــن چىقىــپ كېتىشــىگە
پەرۋامــۇ قىلمىــدى.
ئۇنىــڭ پۈتكــۈل ئوي–خىيالــى خۇدابەندىــدە
ئىــدى.

بــاش ۋەزىــر پــات ئارىــدا ئۆتىدىغــان دۆلــەت

رۇسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :مالىك مەھمەتوۋ (قازاقىستان)

18

-2019يىللىق -2سان

تاتۇق
(ھېكايە)
لۇئىس بورخېس (ئارگېنتىنا)

بورخېــس ( ) Jorge Luis Borges, 1899–1986ئارگېنتىنالىــق شــائىر ،يازغۇچــى ۋە مــان.
بۇيىنېس–ئايرېســتا ئەنگلىيــە قــان سىستېمىســىدىن بولغــان بىــر ئــادۋوكات ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان.
جەنــۋەدە ئوتتــۇرا مەكتەپنــى تۈگىتىــپ ،كامبىرىــج ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئوقۇغــان .ئىنگلىــز ،فىرانســۇز،
نېمىــس تىللىرىنــى ئۆگەنگــەن .ئوتتــۇرا مەكتەپتە شــېئىر يېزىشــقا باشــلىغان–1919 .يىلى ئىســپانىيەگە
بېرىــپ ،رادىكالــار ۋە ئاۋانــگارت يازغۇچىــار بىلــەن قويــۇق مۇناســىۋەتتە بولغــان ھەمــدە بىللــە ژۇرنــال
چىقارغــان–1923 .يىلــى تۇنجــى شــېئىرالر توپلىمــى نەشــر قىلىنغــان–1935 .يىلــى تۇنجــى ھېكايىلــەر
توپلىمــى نەشــر قىلىنىــپ ،ئۇنىــڭ ئارگېنتىنــا ئەدەبىياتىدىكــى ئورنــى تىكلەنگــەن .ئــۇ –1950
يىلدىــن –1953يىلغىچــە ئارگېنتىنــا يازغۇچىــار جەمئىيىتىنىــڭ رەئىســى– 1955 ،يىلــى دۆلەتلىــك
كۇتۇپخانىنىــڭ باشــلىقى ،بۇيىنېس–ئايرېــس ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پەلســەپە پىروفېسســورى بولغــان.
ئۇنىــڭ «بۇيىنېس–ئايرېــس ھاياجانلىــرى» (« ،)1923ئالدىمدىكــى ئــاي» («،)1925ســاينت مارتىــن
ماركىلىــق مەشــىق دەپتىــرى» (« ،)1929ســايىگە مەدھىيــە» (« ،)1969يولۋاســنىڭ ئالتۇنــى»
(« ،)1972ئېغىــر ئەتىرگــۈل» ( )1975قاتارلىــق شــېئىر توپالملىــرى؛ «قۇالقكەســتىلەر تەزكىرىســى»
(« ،)1937ئاچــا يــول تۇتاشــقان گۈللــۈك» (« ،)1941ئالېــف» (« ،)1949ئۆلــۈم ۋە كومپــاس»
(« ،)1951بلۇپوئېرنىــڭ دوكالتــى» ()1970قاتارلىــق بىرمۇنچــە ھېكايــە توپالملىــرى بــار .ئــۇ يەنــە
كافــكا ،فولىكنېــر قاتارلىــق مۇھىــم يازغۇچىالرنىــڭ ئەســەرلىرىنى تەرجىمــە قىلغــان.
بورخېــس ئــۆز ھاياتىــدا ناھايىتــى كــۆپ شان–شــەرەپلەرگە ،جۈملىدىــن بىرمۇنچــە مۇكاپــات،
ئوردېــن ۋە پەخرىــي نامالرغــا ئېرىشــكەن .لېكىــن ئــۇ نوبېــل ئەدەبىيــات مۇكاپاتىغــا ئېرىشــەلمىگەن.
ئــۇ بــۇ ھەقتــە« :مۇكاپاتقــا ئېرىشــىش پەقەتــا شــۆھرەت تاماســىنى قانــدۇرۇش ئۈچۈنــدۇر ،شــۆھرەت
تاماســىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن بولغــان ئىكــەن ،نوبېــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشەلمىســەممۇ ھېچقىســى يــوق»
دېگــەن .بورخېســنىڭ نوبېــل ئەدەبىيــات مۇكاپاتىغــا ئېرىشــەلمىگەنلىكى دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى بىــر
ئەپسۇســلىنارلىق ئىــش بولــۇپ قالــدى ،لېكىــن بــۇ ئەپسۇســلۇق بورخېســقا ئەمــەس ،بەلكــى نوبېــل
ئەدەبىيــات مۇكاپاتىغــا مەنســۇپ.
بەزىلــەر بورخېســنى ھازىرقــى زاماندىكــى بىردىنبىــر دۇنيــاۋى يازغۇچــى دەپ تەرىپلىشــىدۇ.
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ تېكىســتى پۇختــا ،تىلــى ئىخچــام ،قۇرۇلمىســى ئەپچىــل ،تەســەۋۋۇرى ئۆزگىچــە.
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى ئــۆز تۇپرىقىنىــڭ جانلىــق ھاياتىنــى ۋە شــەرق ئەللىرىنىــڭ باشــقىچە مۇھىتىنــى
ئارقــا كۆرۈنــۈش قىلغــان بولــۇپ ،بىمەنىلىــك ۋە خامخىيالغــا تولغــان ،ناھايىتــى كۈچلــۈك ســېھىرلىك
تۈســكە ئىگــە.
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ئۇنىــڭ يۈزىــدە قورقۇنچلــۇق بىــر تاتــۇق بــار
ئىــدى :ئاقــۇش كۈلــرەڭ ،يــاي شــەكلىدىكى بــۇ
تاتــۇق ئۇنىــڭ بىــر تەرەپتىكــى چېكىســىدىن يەنــە بىــر
تەرەپتىكــى ئېڭىكىگىچــە ســوزۇلغان ئىــدى .ئۇنىــڭ
ھەقىقىــي ئىســمى مۇھىــم ئەمــەس ،تاكارۇنبودىكــى
كىشــىلەر ئۇنــى الكروالدالىــق ئىنگلىــز دەپ ئاتىشــاتتى.
بــۇ ئەتراپتىكــى يەرلەرنىــڭ خوجايىنــى كادوســو
دەســلەپتە الكروالدانــى سېتىشــقا ئۇنىمىغــان ئىكــەن.
مــەن ئــۇ ئېنگلىزنىــڭ ئــادەم ئويــاپ باقمىغــان بىــر
چارىنــى ئىشــقا ســالغانلىقىنى ئاڭلىدىــم :ئــۇ يۈزىدىكــى
تاتۇقنىــڭ ســىرىنى كاســودوغا ئېيتىــپ بېرىپتــۇ!

تېمىغــا ،يەنــى ۋەتەنپەرۋەرلىــك تېمىســىغا يۆتكىدىــم.
مەن:
 −ئېنگالنــد روھىغــا ئىگــە بىــر دۆلــەت
دېدىــم.
يېڭىلمەيــدۇ−،
قوشــۇلىدىغانلىقىنى
گېپىمگــە
خوجايىــن
بىلــدۈردى ،لېكىــن يەنە كۈلۈمســىرەپ تــۇرۇپ ئۆزىنىڭ
ئەنگلىيەلىــك ئەمــەس ئىكەنلىكىنــى ئېيتتــى .ئــۇ
ئىرېالندىيىنىڭ دىنكاۋون دېگەن يېرىدىن ئىكەن .ئۇ
بــۇ گەپنــى دەپ بولۇپال ،خــۇددى بىر مەخپىيەتلىكىنى
ئاشــكارىالپ قويغانــدەك دەرھــال توختىۋالــدى.

ئــۇ ئىنگلىــز رېئوگــران چېگــرا رايونىدىــن
كەلگــەن بولــۇپ ،بىرمۇنچــە ئــادەم ئۇنــى برازېلىيىــدە
ئەتكەســچىلىك قىپتىكــەن دېيىشــەتتى .الكــروالدا
چــۆل ئۆســۈملۈكلىرى بېســىپ كەتكــەن ،ســۈيى
تۇزلــۇق يــەر بولــۇپ ،بــۇ ئەھۋالنــى ئۆزگەرتىــش
ئۈچــۈن ئــۇ ئىنگلىــز كۈنــدە مەدىكارلىــرى بىلــەن بىللە
ئىشــلەيدىكەن .دېيىلىشــىچە ،ئــۇ رەھىمســىزلىكتە
ئۇچىغــا چىققــان ئــادەم بولســىمۇ ،لېكىــن ئىشــنى
ناھايىتــى ئادىــل بىــر تــەرەپ قىلىدىكــەن .ھاراققــا
ناھايىتــى ئامــراق بولــۇپ ،يىلــدا ئىككى–ئــۈچ قېتىــم
ئاشــۇ دېرىزىســى ســىرتقا چىقىــپ تۇرىدىغــان ئۆيىگــە
مۆكۈنۈۋېلىــپ ،ئىككى–ئــۈچ كــۈن توختىمــاي يالغــۇز
ھــاراق ئىچىدىكــەن ،ئاندىــن تاالغــا چىققانــدا خــۇددى
ئۇرۇشــقا قاتناشــقاندەك ياكــى ئــۇزۇن مــۇددەت
ھوشســىز يېتىــپ ھوشــىغا كەلگــەن ئادەمــدەك چىرايــى
تاتىرىپ،قوللىــرى تىتــرەپ ،مىجــەزى ئوساللىشــىپ
كېتىدىكــەن ،لېكىــن يەنىــا سۈر–ھەيۋىســىنى
يوقاتمايدىكــەن .ئۇنىــڭ ســوغۇق نــەزەر بىلــەن
قاراشــلىرى،ئورۇق ھــەم چىــڭ گەۋدىســى ۋە كۈلــرەڭ
بۇرۇتلىــرى تــا ھازىرغىچــە ئېســىمدە .ئــۇ ھېچكىــم
بىلــەن باردى–كەلــدى قىلمايدىكــەن ،ئۇنىــڭ
ئىسپانچىســى بەكال ناچــار بولــۇپ ،برازېلىيىلىكلەردەك
ســۆزلەيدىكەن①.ئارىالپ كېلىــپ قالىدىغــان ســودا
ئاالقىســى ياكــى كىتابچىالرنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا،
ئۇنىڭغــا بىرەرســىدىن خەت–پەتمــۇ كەلمەيدىكــەن.

كەچلىــك تاماقتىــن كېيىــن ،بىــز ھاۋانــى
كۆزەتكىلــى تاالغــا چىقتــۇق .ھــاۋا ئېچىلىــپ
كەتكەنىــدى ،لېكىــن جەنــۇب تەرەپتىكــى پىچــاق
بىســىدەك چوققىالرنىــڭ كەينىدىكــى ئاســماندا
تۇرۇپ–تــۇرۇپ چاقمــاق چېقىــپ ،يەنــە بىــر قېتىملىق
بوران–چاپقۇندىــن شــەپە بېرەتتــى .بىــز ھېلىقــى
ئەبــگار ئاشــخانىغا قايتىــپ كىــردۇق ،بايــا بىزنــى
كۈتكــەن مــاالي بىــر بوتۇلــكا لــوم ھارىقــى ئەكىــردى.
ئىككىيلــەن ئۇزۇنغىچــە ئۈن–تىنســىز ھــاراق ئىچتــۇق.
بىــر ھازادىــن كېيىــن ،ئۆزۈمنىــڭ ئــازراق مەســت
بولــۇپ قالغىنىمنــى ھېــس قىلدىــم؛ خۇشــاللىقتىنمۇ
ياكــى زېرىكىشــتىنمۇ ،ئەيتــاۋۇر ،تۇيۇقســىزال ئۇنىــڭ
يۈزىدىكــى تاتۇقنــى تىلغــا ئالدىــم .ئــۇ ئېنگلىزنىــڭ
تــەرى تۈرۈلــدى ،بىرنەچچــە ســېكۇنت جىمىــپ
كەتتــۇق .مــەن ئەمــدى ئــۇ مېنــى دۇمبالىغانچــە
قوغــاپ چىقىرىدىغــان بولــدى دەپ ئويلىدىــم.
ئاخىــر ،ئــۇ ســۆز ئۇدارىنــى قىلچــە ئۆزگەرتمەيــا:
ــــ بوپتــۇ ،بــۇ تاتۇقنىــڭ ھېكايىســىنى ســىزگە
ســۆزلەپ بېــرەي ،لېكىــن مۇنــداق بىــر شــەرتىم بــار :بۇ
ئىشــنىڭ قانچىلىك نومۇســلۇق ،قانچىلىك شــەرمەندە
بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ،مــەن ئــۆز ئەينــى بويىچــە
ســۆزلەيمەن ،ھەرگىزمــۇ يالغاننــى قاتمايمەن،ــ دېدى.
مــەن ئەلۋەتتــە قوشــۇلدۇم .تۆۋەندىكىســى ئــۇ
مــاڭا ســۆزلەپ بەرگــەن ھېكايــە .ئــۇ بــۇ ھېكايىنــى
ســۆزلىگەندە ،ئېنگلىزچىغــا ئىســپانچىنى ،بەزىــدە
ھەتتــا پوتۇگالچىنــى ئارىالشــتۇرۇپ ســۆزلىدى:

مــەن ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىم شــىمالدىكى بىرنەچچە
ئۆلكىنــى ســاياھەت قىلغانــدا ،كاراگۇئاتــا دەرياســىغا
ســەل كېلىــپ كېتىــپ ،الكــروالدادا قونۇشــقا مەجبــۇر
بولغانىدىــم .بــۇ يەرگــە كېلىــپ بىــر نەچچــە مىنــۇت
ئۆتمەيــا ،ئەمــەس بىــر ۋاقىتتــا كېلىــپ قالغىنىمنــى
ھېــس قىلدىــم؛ مــەن ئــۇ ئېنگلىزغــا ياخشــى كۆرۈنــۈش
ئۈچــۈن ،گەپنــى ئادەمنى ئانچە ھاياجانالندۇرمايدىغان

–1922يىلنىــڭ ئالدى–كەينىــدە ،كاننــوت
رايونىدىكــى بىــر شــەھەردە ئىرېالندىيىنىــڭ
مۇســتەقىللىقىنى قولغــا كەلتۈرۈشــنى پىالنالۋاتقــان
بىرمۇنچــە ئــادەم بــار ئىــدى ،مەنمــۇ شــۇالرنىڭ بىــرى
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ئىدىــم .مېنىــڭ شــۇ چاغدىكــى سەپداشــلىرىمدىن
بەزىلــەر ھېلىمــۇ ھايــات ،ئــۇالر ھازىــر تىنــچ خىزمــەت
بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتىدۇ؛ بەزىلەرنىــڭ ئەھۋالــى
تېخىمــۇ قىزىــق ،ئــۇالر ھازىــر دېڭىــزالردا ياكــى
قۇملۇقــاردا ئەنگلىيەنىــڭ دۆلــەت بايرىقــى ئۈچــۈن
كــۈرەش قىلىۋاتىــدۇ؛ ئــەڭ قەيســەر بىرســىنى ســۈبھى
مەزگىلىــدە بىــر ھەربىــي گازارمىدىكــى يېرىــم ئۇيقۇلــۇق
ئەســكەرلەر ئېتىۋەتتــى؛ يەنــە بەزىلىــرى ( تەلىيــى
ئانچــە كاج ئەمەســلىرى) ئىچكــى ئۇرۇشــتىكى ئــۈن–
تىنســىز ھەتتــا مەخپىــي دېگــۈدەك كۈرەشــلەردە ئــۆز
ماكانىنــى تاپتــى .بىــز بىــر توپــار جۇمھۇرىيەتنــى
ھىمايــە قىالتتــۇق ،كاتولىــك دىنىنىــڭ مۇرىتلىــرى
ئىــدۇق ،مېنىڭچــە بىــز يەنــە رومانتىزمچىالردىــن
ئىــدۇق .بىزنىــڭ قارىشــىمىزچە،ئىرېالندىيىنىڭ
تاقــەت قىلغىلــى بولمايدىغــان بۈگۈنــى ۋە ئۇتوپىيىچــە
كەلگۈســى بولۇپــا قالمــاي ،ئــۇ يەنــە قىرتــاق ھــەم
ســۆيۈملۈك ئەپســانە ئىــدى؛ ئۇنىڭــدا يۇمىــاق مۇنــارالر
بــار ئىــدى ،يېشــىل رەڭلىــك ساســلىقالر بــار ئىدى؛ ئۇ
پارنېل②نىــڭ قارشــىلىقى ئىــدى؛ ئــۇ كاال ئوغرىلىرىنــى
مەدھىيەلەيدىغــان ئىپــوس ئىدىكــى ،ئاشــۇ كالىــار
بەزىــدە قەھرىمانالرنىــڭ سىيماســى بولســا ،بەزىــدە
بېلىــق ۋە تاغالرنىــڭ سىيماســى ئىــدى .بىــر كۈنــى
چۈشــتىن كېيىــن ،ناھايىتــى ئېنىــق ئېســىمدە
تۇرۇپتــۇ ،بىزنىــڭ جــون ۋېنســېنت مۇئېــن دېگــەن
بىــر ئەزايىمىــز مانســىتتىن بىزنىــڭ يېنىمىزغــا كەلــدى.

نۇقتىئىنەزەرلىــرى ئەمــەس ،بەلكــى ئۇنىــڭ ناھايىتــى
كەســكىن تەلەپپۇزى ئىدى .يېڭى كەلگەن بۇ يولداش
مەســىلە مۇزاكىــرە قىلمايۋاتاتتــى ،بەلكــى كەمســىتىش
ۋە تەئــەددى بىلــەن بۇيــرۇق چۈشــۈرۈۋاتاتتى.
بىــز مېڭىــپ شــەھەرنىڭ چېتىگــە چىقتــۇق ،بــۇ
يــەردە ئۆيلــەر تارقــاق ئىــدى ،تۇيۇقســىز ئــوق ئــاۋازى
ئاڭالنــدى ،بىــز قاتتىــق چۆچــۈپ كەتتــۇق (بۇنىڭدىــن
بــۇرۇن بىــز بىــر زاۋۇت ياكــى ھەربىــي گازارمىنىــڭ
قــورۇق تېمــى يېنىدىــن ئۆتكەنىــدۇق) .بىــز دەرھــال
بۇرۇلۇپــا بىــر توپــا يولغــا كىــردۇق .بىــر ئەســكەر ئــوت
كەتكــەن بىــر ئۆيدىــن يۈگۈرۈپ چىقتــى ،ئوت يورۇقىدا
ئۇنىــڭ گەۋدىســى ناھايىتــى ھەيۋەتلىــك كۆرۈنەتتــى.
ئــۇ بىزگــە «توختــا!» دەپ قاتتىــق ۋارقىرىــدى ،مــەن
قەدىمىمنــى تېزلەتتىــم ،مېنىــڭ ئــۇ سەپدىشــىم مــاڭا
يېتىشــەلمىدى .كەينىمگــە قارىســام جــون ۋېنســېنت
مۇئېــن قورققىنىدىــن مىدىر–ســىدىر قىاللمــاي قېتىپــا
قاپتــۇ .مــەن كەينىمگــە يېنىــپ يۈگــۈرۈپ بېرىــپ،
ھېلىقــى ئەســكەرنى بىــر مۇشــت بىلــەن يىقىتىۋېتىــپ،
ۋېنســېنت مۇئېننــى ئاغزىمنــى بــۇزۇپ تىللىغىنىمچــە
«تېــز مــاڭ!» دەپ كۈچــەپ تارتتىــم .ئــۇ قورققىنىدىــن
ئۆزىنــى تاشــاپالۋەتكەن ئىــدى ،مــەن ئامالســىز ئۇنىــڭ
قولتۇقىدىــن يۆلىگەنچــە يۈگــۈردۈم .بىــز ئــوت يورۇقــى
قاپلىغــان قاراڭغــۇ كېچىدىــن يــول تېپىــپ قاچتــۇق،
كەينىمىزدىــن قويــۇق ئــوق ئــاۋازى كۆتۈرۈلــدى.
مۇئېننىــڭ ئــوڭ بىلىكىنــى بىر پاي ئوق ســىيپاپ ئۆتۈپ
كەتكەنىــدى ،بىــز كىچىــك بىــر قارىغايلىققــا قېچىــپ
كىرگىنىمىــزدە ،ئــۇ مىشــىلداپ يىغالشــقا باشــلىدى.

ئــۇ تېخــى  20ياشــقىمۇ كىرمىگــەن بولــۇپ،
ۋىجىــك ھــەم يارىمــاس بىــر نېمــە ئىــدى ،ئادەمنــى
خــۇددى مــەددە قۇرتتــەك بىئــارام قىالتتــى .ئــۇ
قاتتىــق ئەســەبىيلىك ۋە ســاختا شــۆھرەت تۇيغۇســى
بىلــەن كومۇنىزمغــا ئائىــت قانداقتــۇر بىــر كىتابچىنــى
پىششــىق ئوقۇۋالغانىكــەن ،مەيلــى قانــداق مەســىلە
توغرىلىــق سۆزلىشــەيلى ،ئــۇ ھامــان دىيالېكتىــك
ماتېرىيالىــزم بويىچــە خۇالســە چىقىراتتــى .بىــر
ئادەمنىــڭ يەنــە بىــر ئادەمنــى ياقتــۇرۇش ياكــى
ياقتۇرماســلىققا نۇرغــۇن ئاساســلىرى بولىــدۇ ،لېكىــن
مۇئېــن پۈتكــۈل ئىنســانىيەت تارىخىنــى ئاشــۇ ئىپــاس
ئىقتىســادى توقۇنۇشــقىال يىغىنچاقاليتــى .ئــۇ ئىنقىــاب
چوقــۇم غەلىبــە قىلىــدۇ دەپ كېســىپ ئېيتاتتــى .مــەن
بولســام يۈكســەك ئىرادىلىــك ھەققانىــي كىشــىلەر
ھەرقانــداق ئېھتىماللىقنــى نەزەرگــە ئېلىشــى ،ھەتتــا
مەغلۇبىيەتنىمــۇ ئويــاپ قويۇشــى كېــرەك دەيتتىــم ...

ئاشــۇ يىلــى ،يەنــى –1922يىلــى كــۈزدە،
مــەن گېنېــرال بېكلېينىــڭ يېزىدىكــى داچىســىدا
كۆزەتچىلىــك قىلىۋاتقــان ئىدىــم .گېنېــرال ئەينــى
چاغــدا بېنگالــدا ئاللىقانداقتــۇر بىــر مەمۇرىــي خىزمەتتــە
بولــۇپ ،مــەن ئۇنــى ئەزەلدىــن كــۆرۈپ باقمىغانىدىــم.
بــۇ داچــا ســېلىنغىلى تېخــى يــۈز يىلغــا يەتمىگــەن
بولســىمۇ ،لېكىــن ناھايىتــى كونىــراپ قاراڭغۇلىشــىپ
كەتكەنىــدى .ئۇنىڭــدا بىــر مۇنچــە ئەگرى–بۈگــرى
كارىــدور ۋە كېرەكســىز دەھلىزلــەر بــار ئىــدى .ئاســار–
ئەتىقىــدەك ئــۆي جاھازلىــرى ۋە بــەك جىــق كونــا
كىتابــار ئاســتىنقى قەۋەتكــە تولــۇپ كەتكەنىــدى:
بــۇ كىتابالرنىــڭ مەزمۇنلىــرى بىر–بىرىگــە زىــت ۋە
مۇناسىۋەتســىز بولــۇپ ،مەلــۇم مەنىدىــن ئېيتقانــدا
دەل –19ئەســىرنىڭ تارىخنــى ئىپادىلىگەنىــدى؛
پېرســىيىنىڭ نىشــاپوردا ســوقۇلغان مىســران قىلىچنىڭ
ئەگــرى بىســىدا قەدىمكــى ئۇرۇشــارنىڭ شەپىســى
ۋە دەھشــىتى قېتىــپ قالغانــدەك ئىــدى .قورۇغــا

ناھايىتــى كــەچ بــوپ كەتكەنىــدى ،بىــز كارىــدور
ۋە پەلەمپەيــدە تاالش–تارتىــش قىلغىنىمىزچــە كوچىغا
چىقتــۇق .مــاڭا چوڭقــۇر تەســىر قالدۇرغىنــى مۇئېننىــڭ
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ئادىللىــق ئەمــەس دېگىلــى بولمايــدۇ .شــوپېنخائۇر
مۇنــداق بىــر مەشــھۇر گەپنــى قىلغــان :مــەن دېمــەك
باشــقىالر دېمەكتــۇر ،ئــادەم دېمــەك بارلىــق جانلىــق
دېمەكتــۇر .ئۇنىــڭ بــۇ گېپىنىــڭ بەلكىــم زاكونــى
بولســا كېــرەك .مەلــۇم مەنىدىــن ئېيتقانــدا ،شېكســپىر
دەل ئاشــۇ جــون ۋېنســېنت مۇئېننىــڭ ئــۆزى شــۇ.

ئارقــا ئىشــىكتىن كىرگەنلىكىمىــز ھېلىمــۇ ئېســىمدە.
مۇئېننىــڭ قــۇرۇپ كەتكــەن لەۋلىــرى تىترەيتتــى،
ئــۇ كېكەچلــەپ تــۇرۇپ ئاشــۇ كەچتىكــى ئىشــنىڭ
نېمىدېگــەن ئاجايىــپ ئىكەنلىكىنــى دېــدى؛ مــەن
ئۇنىڭغــا بىــر ئىســتاكان چــاي قۇيــۇپ بەردىــم،
يارىســىنى تاڭدىــم ،ئــوق ئۇنىــڭ ئــازراق تېرىســىنى
ســۈرىۋەتكەن بولۇپ ،ســۆڭەككە زەخمە يەتمىگەنىدى.

③

بىــز گېنرالنىــڭ چــوڭ داچىســىدا توققــۇز كــۈن
تــۇردۇق .ئــۇرۇش ئېلىــپ كەلگــەن ئــازاب –ئوقۇبــەت
ۋە ئارزۇ–ئارمانــار ھەققىــدە مېنىــڭ بىــر نەرســە دېگــۈم
يــوق ،مېنىــڭ مەقســىتىم پەقەتــا مېنىــڭ چىرايىمنــى
بۇزغــان مۇشــۇ تاتۇقنىــڭ قانــداق پەيــدا بولغانلىقىنــى
بايــان قىلىــپ بېرىــش ،خــاالس .ئاشــۇ توققــۇز كــۈن
مېنىــڭ ئېســىمدە گويــا بىــرال كۈنگــە ئايالنغانىــدى،
پەقــەت ئــەڭ ئاخىرقــى ئىككىنچــى كۈنىــا بۇنىــڭ
ســىرتىدا ئىــدى .ئاشــۇ كۈنــى بىزنىڭكىلەر بىــر ھەربىي
گازارمىغــا بۆســۈپ كىرىــپ 16 ،ئەســكەرنى ئۆلتــۈرۈپ،
ئەلفېنــدا پىلمۇتتــا ئوققــا تۇتۇلــۇپ ئۆلتۈرۈلگــەن 16
سەپدىشــىمىز ئۈچــۈن ئىنتىقــام ئالغانىــدۇق .مــەن تــاڭ
خىــرە يورىغانــدا غىپپىــدە چىقىــپ كېتىــپ ،قاراڭغــۇ
چۈشــكەندە قايتىــپ كەلگەنىدىــم .مېنىــڭ ھەمرىيىــم
مېنــى ئىككىنچــى قەۋەتتــە ســاقالۋاتاتتى ،ئــۇ ئاغرىــق
تۈپەيلىدىــن بىرىنچــى قەۋەتكــە چۈشــەلمەيتتى.
ئېســىمدە قېلىشــىچە ،ئــۇ ئىســتراتېگىيەگە ئائىــت
بىــر كىتابنــى كۆتۈرۈۋالغانىــدى ،ئــۇ ماۋدېــت ياكــى
كالۋســېۋىز④ نىــڭ ئەســىرى بولســا كېــرەك .بىــر كۈنــى
كەچتــە ،ئــۇ مــاڭا« :مــەن ئــەڭ ياقتۇرىدىغــان قــورال
ــــ زەمبىــرەك» دېگەنىــدى .ئــۇ بىزنىــڭ پىالنىمىزنــى
سۈرۈشــتۈرۈپ ،مەمەدانالرچــە تەنقىــد قىالتتــى
ياكــى تۈزىتەتتــى .ئــۇ يەنــە دائىــم «ئېچىنىشــلىق
ئىقتىســادىي ئاساســىمىز»غا ھۇجــۇم قىلىــپ،
جاھىــل ۋە شــۇم ھالەتتــە ئاقىۋېتىمىزنىــڭ چوقــۇم
چاتــاق بولىدىغانلىقىنــى پــەرەز قىالتتــى .ئــۇ« :بــۇ
ئىــش تۈگەشــتى» دەپ غۇدۇرايتتــى .ئــۇ ئۆزىنىــڭ
جىســمانىي جەھەتتىكــى ئاجىزلىقىنــى چاندۇرماســلىق
ئۈچــۈن ،زېھنىنىــڭ ئۆتكــۈر ئىكەنلىكىنــى نامايــان
قىلىشــقا كۈچــەپ تىرىشــاتتى .ھەرھالــدا بىــز
توققــۇز كۈننــى مانــا مۇشــۇنداق ئۆتكــۈزدۇق.

تۇيۇقســىز ،ئــۇ قەتئىــي چۈشــىنەلمىگەن تەرىزدە:
ــ سەن ناھايىتى چوڭ خەتەرگە تەۋەككۈل
قىلدىڭا،ــ دېدى.
مــەن ئەنسىرىمىســەڭمۇ بولىــدۇ دېدىــم (بىزنىــڭ
ئىچكــى ئۇرۇشــتا كۆنگىنىمىــز بويىچــە ،بايىقىــدەك
ئەھۋالــدا مــەن ئاشــۇنداق قىلمىســام بولمايتتــى.
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،بىــر سەپدىشــىمىز تۇتۇلســا ،بىزنىڭ
پۈتكــۈل ئىشــلىرىمىزغا خــەۋپ يېتىشــى مۇمكىن ئىدى).
ئەتىســى مۇئېــن تىنچالنــدى .ئــۇ مــەن بەرگــەن
بىــر تــال تاماكىنــى ئالــدى–دە ،ناھايىتــى قاتتىــق
تەلەپپــۇز بىلــەن «ئىنقىالبىي پارتىيەمىز ئىشــلىتىۋاتقان
ئىقتىســادنىڭ مەنبەســىنى» ئىگىلەيمــەن ،دەپ مېنــى
ســوراققا تارتقىلى تۇردى .ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان مەســىلە
ناھايىتــى يوللــۇق ئىــدى ،مــەن راســت گــەپ قىلىــپ،
ئۇنىڭغــا ئەھۋالنىــڭ ناھايىتــى ئېغىــر ئىكەنلىكىنــى
ئېيتتىــم .جەنــۇب تەرەپتــە ئــوق ئــاۋازى شــىددەتلىك
ئىــدى .مــەن مۇئېنغــا سەپداشــلىرىمىزنىڭ بىزنــى
ســاقالۋاتقانلىقىنى ئېيتتىــم .مېنىــڭ پەلتويــۇم بىلــەن
تاپانچــام ياتىقىمــدا ئىــدى ،ئۇالرنــى ئېلىــپ چىقســام
مۇئېــن كۆزلىرىنــى چىــڭ يۇمــۇپ ســاپادا يېتىپتــۇ.
ئــۇ ئۆزىنىــڭ قىزىۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلغانىــدى،
مــۈرەم ئاغرىــپ كېتىۋاتىــدۇ دەپ قاقشــايتتى.
مــەن ئۇنىــڭ قورقۇنچاقلىقتــا قۇتقۇزغىلــى
بولمايدىغــان دەرىجىگــە يەتكەنلىكىنــى چۈشــەندىم،
ناھايىتــى گاڭگىرىغــان ھالەتتــە ئۇنىڭغــا ئېھتىيــات
قىلىشــنى تاپىــاپ ،ئۇنىــڭ بىلــەن خوشالشــتىم .گويــا
ئــۇ توخــۇ يــۈرەك ۋېنســېنت مۇئېــن ئەمــەس ،مــەن
ئۆزۈمــدەك ،قاتتىــق خېجىللىــق ھېــس قىلدىــم .بىــر
ئادەمنىــڭ قىلمش–ئەتمىشــلىرى بىلــەن باشــقا بارلىــق
ئادەملەرنىــڭ قىلمىش–ئەتمىشــلىرى ئوتتۇرىســىدا
ئوخشاشــلىقالر بولىــدۇ .شــۇڭا ،بىــر ئادەمنىــڭ
بويۇنتاۋلىقىنــى پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ يۈزىنــى
تۆككەنلىــك دېيىشــنى ئادىللىــق ئەمــەس دېگىلــى
بولمايــدۇ ،بىــر يەھۇدىينىــڭ كرىســتقا مىخلىنىشــى
پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنى قۇتقۇزااليــدۇ دېيىشــنىمۇ

ئونىنچــى كۈنــى ،ھۆكۈمــەت ئارمىيەســى
شــەھەرنى پۈتۈنلــەي كونتــرول قىلــدى .قــاۋۇل ئاتلىــق
ئەســكەرلەر شــەھەرنى ئۈن–تىنســىز چاراليتتــى،
شــامال ئىس–تۈتەكلەرنــى ئۇچــۇرۇپ يۈرەتتــى؛ مــەن
كوچــا بۇرجىكىــدە تــۇرۇپ مەيدانــدا ئەســكەرلەرنىڭ
بىــر جەســەتنى ئــادەم شــەكىللىك قارىغــا نىشــانى
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قىلىــپ ئــوق ئېتىــش مەشــقى قىلىۋاتقانلىقىنــى
كــۆردۈم ...مــەن ئــۇ كۈنــى ســەھەردىال چىقىــپ
كېتىــپ ،چۈشــتىن بۇرۇنــا قايتىــپ كەلدىــم .مۇئېــن
كۇتۇپخانــا ئۆيــدە بىرســىگە گــەپ قىلىۋاتاتتــى ،مــەن
ئۇنىــڭ ئاۋازىدىــن تېلېفــون بېرىۋاتقانلىقىنــى ئۇقتــۇم.
ئــۇ مېنىــڭ ئىســمىمنى تىلغــا ئالــدى ،ئارقىدىنال مېنىڭ
كــەچ ســائەت يەتتىــدە قايتىــپ كېلىدىغانلىقىمنــى
دېــدى ،يەنــە تېخــى مــەن گۈللۈكتىــن ئۆتكەنــدە
مېنــى تۇتســا بولىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ پىــان
كۆرســەتتى .مېنىــڭ ئــۇ ناھايىتــى ئەقىللىــك دوســتۇم
ناھايىتــى ئەقىللىــك ھالــدا مېنــى دۈشــمەنلەرگە
ســېتىۋاتاتتى .مــەن يەنــە ئۇنىــڭ ئــۆز بىخەتەرلىكىگــە
كاپالەتلىــك قىلىــش تەلىپىنىمــۇ ئاڭلىدىــم.

قانلىــق ئىــز قالــدۇردۇم .بورخېــس ،ئىككىمىــز
گەرچــە تونۇشمىســاقمۇ ،مــەن بــۇ ئىشــنىڭ ھەقىقىــي
ئەھۋالىنــى ســىزگە ئېيتىــپ بەردىــم .مېنــى كۆزگــە
ئىلمىســىڭىز مەيلــى ،مېنىــڭ كۆڭلــۈم يېرىــم بولمايــدۇ.
ئــۇ مۇشــۇ يەرگــە كەلگەنــدە توختــاپ قالدى.مــەن
ئۇنىــڭ قولىنىــڭ تىترەۋاتقانلىقىنــى بايقىدىــم.
 −مۇئېن،كېيىــن قانــداق بولــدى؟  −دەپ
ســورىدىم.
ــــ ئــۇ يۇداغــا⑤ بېرىلگــەن ئىنئامغــا ئېرىشــىپ،
بىرازىلىيەگــە قېچىــپ كەتتــى .شــۇ كۈنــى چۈشــتىن
كېيىــن ،مــەن بىــر نەچچــە مەســت ئەســكەرنىڭ
مەيدانــدا بىــر ئادەمنــى قارىغــا نىشــانى قىلىــپ
ئېتىۋاتقانلىقىنــى كــۆردۈم.

مېنىــڭ بــۇ ھېكايــەم مۇشــۇ يەرگــە كەلگەنــدە
كالــام ئېلىشــىپ كېتىــدۇ ،ھېكايىمــۇ ئۈزۈلــۈپ
قالىدۇ.پەقەتــا ئــۇ مۇناپىقنىــڭ قاچقىنــى ،مېنىــڭ
ئالۋاســتى ئۇۋىســىدەك قاپقاراڭغــۇ كارىدوردىــن ئۆتــۈپ،
ئادەمنىــڭ بېشــىنى قايدۇرىدىغــان پەلەمپەيلەردىــن
چۈشــۈپ ،تــاپ باســتۇرۇپ قوغلىغىنىمــا ئېســىمدە.
مۇئېــن بــۇ ئۆيلەرنىــڭ ئۈجۈر–بۈجۈرىنــى مەندىــن
ئوبــدان بىلەتتــى ،بىرنەچچــە مەرتــەم ئــۇ قېچىــپ
كەتكىلــى تاســا قالــدى .لېكىــن ئەســكەرلەر
كېلىــپ مېنــى تۇتۇۋېلىشــتىن بــۇرۇن ،مــەن ئۇنــى
بىــر بۇلۇڭغــا قامىۋالدىــم .مــەن گېنېرالنىــڭ تامغــا
ئېســىقلىق كۆرگەزمــە قورال–ياراقلىــرى ئارىســىدىن
بىــر ئەگــرى قىلىچنــى ســۇغۇرۇۋېلىپ ،قىلىچنىــڭ
ھىــال ئــاي شــەكلىدىكى پــوالت تىغــى بىلــەن
ئۇنىــڭ يۈزىــدە ھىــال ئــاي شــەكلىدىكى يوقالمــاس

مــەن ئۇنىــڭ ســۆزىنى داۋامالشتۇرۇشــىنى كۈتــۈپ
ئولتــۇردۇم ،لېكىــن ئــۇ بىــر ھازاغىچــە ئۈندىمىــدى.
ئاخىــر مــەن ئۇنــى داۋامالشتۇرۇشــقا دەۋەت قىلدىــم.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىرنى ئىڭراپ قويۇپ،
يۈزىدىكى ھېلىقى كۈلرەڭ ئەگرى تاتۇقنى ئېچىنىش
بىلەن كۆرسەتتى.
 −ئەجەبــا ســىز ئىشــەنمىدىڭىزمۇ؟  −دېــدى
ئــۇ پىچىــرالپ تــۇرۇپ − ،ئەجەبــا ســىز مېنىــڭ
يۈزۈمدىكــى بــۇ ئىپــاس ئىزنــى كۆرمىدىڭىزمــۇ؟ مــەن
ســىزنىڭ بــۇ ھېكايىنــى تولــۇق ئاڭلىشــىڭىز ئۈچــۈن،
مۇشــۇ ئۇســۇلدا ســۆزلەپ بەردىــم .مــەن ئۆزۈمنــى
قوغدىغــان ئادەمنــى پــاش قىلدىــم ،ۋېنســېنت مۇئېــن
مــەن شــۇ .ئەمــدى مېنــى كەمسىتســىڭىز بولىــدۇ.

ئىزاھاتالر:
 .1بىرازىلىيەدە ئىسپان تىلى قوللىنىلىدۇ ،پورتۇگال تىلىنى بەزىلەر بۇزۇلغان ئىسپان تىلى دەپ ئاتىشىدۇ.
 .2پارنېل – ( )Charles Stewart Parnell,1846–1891ئىرېالندىيىلىك سىياسىيون ،ئەنگلىيە ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇپ،
ئىرېالندىيىنىڭ مۇستەقىللىقىنى تەشەببۇس قىلغۇچى رەھبەرلەرنىڭ بىرى.
 .3شوپېنخائۇر ( )Arthur Schopenhauer,1788–1860گېرمانىيەلىك پەيالسوپ.
 .4كالۋسېۋىز ( )Karl von Clausewitz,1780–1831پرۇسىيىلىك گېنېرال،بېرلىن ھەربىي مەكتىپىگە مۇدىر بولغان« ،ئۇرۇش
توغرىسىدا» قاتارلىق ئەسەرلىرى بار.
 .5يۇدا ( )Judasئىيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنىڭ بىرى،كېيىن ئىيسانى سېتىپ ،ئوتتۇز كۈمۈش تەڭگىگە ئېرىشكەن.

خىتايچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :تاھىر ھامۇت (ئامېرىكا)
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بۈيۈك قوي ئىمپېرىيەسى
(ھېكايە)
ئەزىز نەسىن

ئەزىــز نەســىن ( .)Aziz Nesin، 1915–1995تۈركىيەنىــڭ مەشــھۇر يازغۇچىلىرىدىــن
بىــرى بولــۇپ–1915 ،يىلــى ئىســتانبۇلدا تۇغۇلغــان–1937 .يىلــى ئەنقەرەدىكــى ھەربىــي
مەكتەپنــى پۈتتۈرگــەن–1944 .يىلــى ســۇباي ( ،subayگېنېرالدىــن تــۆۋەن دەرىجىلىــك
ھەربىــي ئۇنۋانالردىــن بىرســى)لىقىدىن ۋاز كېچىــپ ،يازغۇچىلىقنــى تاللىغــان .ئۇ دەســلەپ
«مىللــەت» ژۇرنىلىــدا ئىشــلىگەن.
ئەزىــز نەســىن ســاتىرىك يازغۇچــى بولــۇپ ،ئۇنــى ئۇيغــۇر يازغۇچىلىرىدىــن مەمتىمىــن
ھوشــۇرغا ،ياپونىيــە يازغۇچىلىرىدىــن شــىڭ شــىنيىگە ئوخشىتىشــقا بولىــدۇ.
ئۇنىــڭ «خوتــۇن بولغــان ئەركــەك» قاتارلىــق ئوندىــن كــۆپ رومانــى« ،قەھرىمانلىــق
مۇنــارى تىكلەنگــەن چىۋىــن» قاتارلىــق كۆپلىگــەن ھېكايىلىــرى« ،بىــر ســۈرگۈننىڭ
خاتىرىلىــرى» قاتارلىــق ئەســلىمىلىرى« ،ئۇخلىغىنــا تۇســۇنۇم» قاتارلىــق مەســەللىرى
بــار بولــۇپ ،ئۆمرىــدە «ئالتــۇن پالمــا مۇكاپاتــى» ( )Altın Palmiye Ödülleriقاتارلىــق
يىگىرمىگــە يېقىــن مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن.

بىــر زامانــاردا بۆرىلەرنىــڭ ئــوۋ ئوۋاليدىغــان
يېــرى قالمىغــان ئىــدى .چۈنكــى ھايۋانالرنىــڭ
پادىشــاھلىرى ھېســابلىنىدىغان شــىر ،يولــۋاس،
ئېيىــق قاتارلىــق كۈچلــۈك ۋە يىرتقــۇچ ھايۋانــار
دۇنيادىكــى ئــوۋ ئوۋاليدىغــان زېمىنالرنــى ئــۆز
ئىچىــدە بۆلۈشــۈۋالغان ئىــدى .بۆرىلەرگــە بولســا ئــوۋ
ئوۋاليدىغــان زېمىــن قويمىغــان ئىــدى .بۆرىلەرمــۇ ئــوۋ
ئوۋاليدىغــان يىرتقــۇچ ھايۋانالردىــن بولســىمۇ ،شــىر،
يولــۋاس ۋە ئېيىقــاردەك كۈچلــۈك ئەمــەس ئىــدى.
شــۇڭا ئۇالرنىــڭ تېررىتورىيەســىگە كىرەلمەيتتــى،
ئــۇ زېمىنــاردا ئــوۋ ئوۋلىيالمايتتــى .بــۇ ســەۋەبتىن
ھايــات كەچۈرۈشــتە قىينىالتتــى ھەتتــا بەزىــدە ئــاچ

قاالتتــى .بۆرىلــەر بــۇ قىيىــن ئەھۋالدىــن قۇتۇلــۇش
ئۈچــۈن ئــۆز ئىچىــدە ناھايىتــى چــوڭ بىــر قۇرۇلتــاي
ئاچتــى .بــۇ قۇرۇلتايــدا «قانــداق قىلغانــدا بــۇ
ئېغىــر ئەھۋالدىــن قۇتۇالاليمىــز؟» دېگــەن تېمىــدا
پىكىرلەشــتى ،مۇزاكىــرە قىلــدى .ئاخىــرى ئۆزىنىــڭ
ئــەڭ ئەقىللىــك دانىشــمىنىنىڭ قېشــىغا بېرىــپ
ئەھۋالىنــى چۈشــەندۈردى .قېــرى دانىشــمەن بــۆرە
بۆرىلەرنىــڭ قۇرۇلتىيىغــا كېلىــپ
شۇنداق دېدى:
 −ناھايىتــى ھۆرمەتلىــك بــۆرە قېرىنداشــلىرىم!
شــىر ،يولــۋاس ،ئېيىــق قاتارلىــق يىرتقــۇچ ھايۋانــار
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ئىشــغالچىالردۇر .بــۇ كۈچلــۈك ئىشــغالچى كۈچلــەر
دۇنيادىكــى ئــەڭ ياخشــى ياشــىغىلى بولىدىغــان،
مۇنبــەت زېمىنالرنــى ئۆزىگــە بۆلۈۋالــدى ،ئىشــغال
قىلىۋالــدى .بىــز بۆرىلەرگــە زېمىــن قويمىــدى .بىزمــۇ
ئاشــۇنداق مۇنبــەت زېمىنغــا ئىگــە بولۇشــنى ئۈمىــد
قىلىمىــز .ئەممــا ئــۇالر بىزگــە ياشاشــقا مۇۋاپىــق
زېمىــن قويمىــدى .ئەســلىدە بىــز بۆرىلەرمــۇ يىرتقــۇچ،
كۈچلــۈك ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئەقىللىــك ھايۋانالرمىــز.

توپلىشــىمىز كېــرەك.
باشقا دانىشمەن بىر بۆرىمۇ:
 −ناھايىتــى توغــرا پىكىــر ،بارلىــق جانلىقالرغــا
ئوخشــاش قويالرمــۇ بىــر خەتەرگــە دۇچ كەلگەنــدە
بىــر يەرگــە كېلىــپ يىغىلىشــىدۇ .بۇنىــڭ ئۈچــۈن
بىــز يالغاندىــن بىــر تەھدىــت ئويــدۇرۇپ چىقىشــىمىز
كېــرەك .قويالرنــى ئۆزىنىــڭ خەتەرلىــك ئەھۋالــدا
ئىكەنلىكىگــە ئىشەندۈرۈشــىمىز كېرەك .مىســال قىلىپ
ئېيتســام ،بــۇ خەتــەر گاالپىنتــوپ ()Galapintop
بولۇشــى مۇمكىــن − ،دېــدى .بۇنــى ئاڭلىغــان
بۆرىلــەر گاالپىنتوپنىــڭ قانــداق خەتــەر ئىكەنلىكىنــى
سوراشــتى .ئــۇ دانىشــمەن

دانىشــمەن قېــرى بــۆرە ســۆزلەپ بــۇ يەرگــە
كەلگەنــدە بىــر ئــاز توختىــدى .يۆتىلىــپ ئاۋازىنــى
تەڭشــىۋالغاندىن كېيىــن شــۇنداق تەكلىــپ بــەردى:
 −قىممەتلىك بۆرە قېرىنداشــلىرىم ،ســۆيۈملۈك
تۈرداشــلىرىم! ھەممىڭالرنىــڭ بىرلىكتــە «بۆرىلــەر
ھەممىدىــن ئۈســتۈندۇر!» دەپ توۋلىشــىڭالرنى تەلــەپ
قىلىمــەن.

بۆرە:
 −بۇنــداق بىــر نەرســە يــوق ،ئويــدۇرۇپ
چىقىرىلغــان − ،دېــدى .ھەقىقەتــەن يالغــان،
ئويدۇرغــان نەرســىنىڭ خەتىــرى بــار بولغــان
خەتەردىنمــۇ بەكــرەك قورقۇنچلــۇق بىلىنىــدۇ .چۈنكــى
بــار بولغــان بىــر نەرســە ئــاز ياكــى كــۆپ كىشــىلەر
تەرىپىدىــن بىلىنىــدۇ .ئەممــا بولمىغــان بىــر نەرســىنى
ھەرگىــز بىلگىلــى بولمايــدۇ.

بــۇ تەكلىــپ قۇرۇلتايدىكــى بۆرىلەرنىــڭ كۆڭلىگە
ياقتــى .يالغــۇز ئــۇ كۈنىــا ئەمــەس ،كېيىــن ھــەر
ۋاقىــت ۋە ھەرقانــداق يــەردە ھەممىســى بىــر ئېغىزدىــن
توختىمــاي ۋارقىراشــقا باشــلىدى:
 −بۆرىلەر ،بۆرىلەر ھەممىسىدىن ئۈستۈن!
 −بۆرىلەر ،بۆرىلەر ھەممىسىدىن ئۈستۈن!

دانىشــمەن بۆرىنىــڭ پىكرىچــە ،بۆرىلــەر قويالرغــا
گاالپىنتــوپ خەتىرىگــە دۇچ كەلگەنلىكىنــى ئېيتىــپ،
بۆرىلەرنىــڭ بــۇ دەھشــەتلىك خەتەرگــە قارشــى
ھەرقانــداق ۋاقىتتــا ۋە ھەرقانــداق جايــدا قويالرغــا
يــاردەم بېرىدىغانلىقىنــى ئېــان قىالتتــى.

 −بۆرىلەر ،بۆرىلەر ھەممىسىدىن ئۈستۈن!»
قالــدى.

بــۇ ســۆز بۆرىلــەر ئىچىــدە بىــر شــوئار بولــۇپ

قېــرى دانىشــمەن بــۆرە كېيىــن ســۆزىنى شــۇنداق
داۋام قىلــدى:

بــۇ تەكلىــپ ھەممــە دانىشــمەنلەرنىڭ بىــردەك
تەســتىقىدىن ئۆتتــى .كېيىــن باشــقا بىــر دانىشــمەن
بــۆرە شــۇنداق دېــدى:

 −بىزنىڭمــۇ ئىشــغال قىلىۋالغــان زېمىنىمىــز
بولۇشــى كېــرەك .بۇنىــڭ ئۈچــۈن تەكلىپىــم مۇنــداق:

 −قويالرنــى بىرلەشــتۈرۈپ ،بىــر يەرگــە يىغىــش
ئۈچــۈن ،ناھايىتــى چــوڭ بىــر خەتەرنىــڭ يېتىــپ
كېلىۋاتقانلىقىنــى ئېيتىــپ ،قويالرنــى ئالــداش بەكمــۇ
جايىــدا بىــر ئىــش ،ئەممــا يېتەرلىــك ئەمــەس.
بۇنىڭدىــن باشــقا ئۇالرنــى ناھايىتــى چــوڭ نىشــان ۋە
غايىســى بولغــان بىــر دۆلەتكــە ئىشــەندۈرۈش الزىــم.
بــۇ دۆلــەت قــۇرۇش پىالنــى بولســا ھېچقاچــان ئەمەلگــە
ئاشــمايدىغان ئــۇزاق بىــر خىيــال ،تاتلىــق بىــر چــۈش
بولۇشــى كېــرەك.

قويالرنــى ئالــداپ« ،بۈيــۈك قوي ئىمپېرىيەســى»
قــۇرۇپ چىقىشــقا ماقــۇل قىاليلــى .قويــار بۈيــۈك قــوي
ئىمپېرىيەســى قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن بىــر يەرگــە
يىغىلغانــدا ،ئــۇ زېمىننىــڭ ئەتراپىنــى چۆرىــدەپ،
ئۇالرنــى مۇھاســىرىگە ئالىمىــز .قورســىقىمىز ئاچقــان
ۋاقىتــاردا ئۇالردىــن تويغۇچــە يەيمىــز.
بــۇ تەكلىــپ بۆرىلــەر قۇرۇلتىيىــدا تەســتىقتىن
ئۆتتــى .شــۇنىڭدىن كېيىــن بــۇ پىكىرنــى ئەمەلگــە
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بــۆرە دانىشــمەنلەردىن بىــر
ھەيئــەت ھازىرالنــدى .بــۇ ھەيئەتتــە ئــۇ تەكلىپنىــڭ
قانــداق قىلىــپ ئەمەلگــە ئاشۇرۇلۇشــى كېرەكلىكــى
توغرىلىــق مۇزاكىرىلــەر ئۆتكۈزۈلــدى .بىــر دانىشــمەن
بــۆرە شــۇنداق دېــدى:

بۆرىلەر بۇ دانىشمەندىن سوراشتى:
 −ئــۇ قويالرنــى قانداق بىــر دۆلەتنىڭ خىيالىنى
ســۆزلەپ ئىشــەندۈرەلەيمىز؟ قانــداق قىلىــپ قويالرنــى
دۆلــەت قــۇرۇش خىيالنىــڭ ئارقىســىدىن توپ–تــوپ
بولــۇپ ماڭدۇرااليمىــز؟

 −ھەممىدىــن بــۇرۇن ئۇالرنــى خالىغــان ۋاقىتتــا
خاتىرجــەم يېيەلىشــىمىز ئۈچــۈن ،ئۇالرنــى بىــر يەرگــە

دانىشــمەن بــۆرە بــۇ ســوئالغا مۇنــداق دەپ جاۋاب
بەردى:
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 −بىــز ئــۇ قويالرغــا بۈيــۈك قــوي ئىمپېرىيەســى
قــۇرۇش كېرەكلىكىنــى ئېيتىمىــز .بــۇ دۆلەتنىــڭ
ئىســمى «قويچىلىــق دۆلىتــى» بولىــدۇ.

بۆرىلــەر ئــۇ ئالىملىرىدىــن باشــقا قويالرنىــڭ
ئارىســىغا ئۆزىنىــڭ ئىشــپىيونلىرىنىمۇ ئەۋەتىشــكە
باشــلىغان ئىــدى .بــۇ ئىشــپىيونالر قــوي تېرىســىگە
ئورىنىۋالغــان بۆرىلــەر ئىــدى .بەكمــۇ ياخشــى
تەربىيەلەنگەنلىكــى ئۈچۈن خۇددى قويالرغا ئوخشــاش
مەرىيەلەيتتــى .قويــار بــۇ ئىشــپىيونالرنى ئۆزلىرىگــە
ئوخشــاش قــوي ھېسابالشــتى .بــۇ جاسۇســار ھــەر بىــر
ســۆزىنى« :بىــز ھەرقانــداق ۋاقىتتىكىدىنمــۇ بەكــرەك
ئىتتىپاقلىققــا ،بىرلىــك ۋە باراۋەرلىككــە ئېھتىياجلىــق
بولغــان بــۇ يىلــاردا» دەپ باشــاپ ،قويالرنــى بىــر
يەرگــە توپلىنىشــقا چاقىراتتــى.

شــۇنداق قىلىــپ بىــر تــوپ بۆرىلەرنىــڭ
مۇزاكىرىســىدە چىقىرىلغــان قاراردىــن كېيىــن،
بــۇ پىالننىــڭ ئەمەلىــي ئىجــرا قىلىنىشــى
باشــاندى .بۆرىلــەر قويالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئــەڭ
مەنپەئەتپەرەســلەرنى ،ئــەڭ پىخســىقالرنى ۋە ئــەڭ
دۆتلىرىنــى تېپىشــتى ،ئۇالرنــى ئۆزلىرىگــە يانــداش
قىلىشــتى .بۆرىلــەر بــۆرە تەرەپــدارى بولغــان قويالرغــا
ئارقــا ئىشــىك قىلىــپ ،ئــەڭ ياخشــى يايالقالرنــى،
كەڭــرى كەتكــەن زېمىنالرنــى ۋەدە قىلــدى .شــۇنىڭ
بىلــەن قويالرنىــڭ ئارىســىدا «قويچىلىــق» ئېقىمــى
شەكىللىنىشــكە باشــلىدى .قويچىلىــق ئېقىمىنىــڭ
كىتابلىــرى يېزىلىشــقا باشــلىدى .ئــۇ كىتابتــا شــۇنداق
نەرســىلەر يېزىلغــان ئىــدى:

قويالرنىــڭ ئىچىــدە كېڭەيگــەن بۈيــۈك قــوي
دۆلىتــى قــۇرۇش پىكــرى بىــر قــوي توپىدىــن يەنــە بىــر
قــوي توپىغــا تېزلىــك بىلــەن تارقىلىشــقا باشــلىدى.
بارلىــق قــوي توپىدىكــى قويــار باشــقا قويالرنــى
دۈشــمەنلىرى گاالپىنتوپغــا قارشــى بىرلىشىشــكە
چاقىرىــق قىلىشــاتتى ۋە چەكســىز كەتكــەن
چىمەنلەرنــى ،يايالقالرنــى ،مۇنبــەت زېمىننــى ئــۆز
قوينىغــا ئالغــان ئــۇ بۈيــۈك قــوي ئىمپېرىيەســىنىڭ
خىيالىنــى قىلىشــاتتى .خىيالىــدا بارلىــق قــوي توپلىرى
ئــۇ زېمىنگــە ئېقىــپ كېلىشــەتتى ۋە ئۆزلىرىگــە قارشــى
دۈشــمەن بولغــان گاالپىنتوپالرنــى يــوق قىلىشــاتتى.

 −بىــز قويــار باشــقا بارلىــق ھايۋانالردىــن
ئۈســتۈنمىز .شــىرنىڭ ،يولۋاســنىڭ تۈكلىرىدىــن يىــپ
ئېگىرىشــكە بولمايــدۇ ،ئەممــا بىزنىــڭ يۇڭلىرىمىــزدا
يىــپ ئېگىرگىلــى بولىدۇ .ھەتتــا بىزنىڭ ماياقلىرىمىزمۇ
پايدىلىقتــۇر ،ئوغــۇت بولــۇپ ئىشــلەتكىلى بولىــدۇ.
ئەممــا شــىر ،يولۋاســارنىڭ نىجاســەتلىرى بــۇ گــۈزەل
دۇنيانىــڭ مۇھىتىنــى بۇلغاشــتىن باشــقا نېمــە ئىشــقا
يارايــدۇ؟ بىــز قويــار ھەممىدىــن ئۈســتۈنمىز .ئەھــۋال
شــۇنداق ئىكــەن ،بىــز بۈيــۈك قــوي دۆلىتــى قــۇرۇپ
چىقىشــىمىز كېــرەك .بــۇ بۈيــۈك قــوي ئىمپېرىيەســىنى
قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن قويچىلىــق دۆلىتــى نامىــدا
بىرلىشىشــىمىز كېــرەك ،دۈشــمەنلىرىمىزگە قارشــى
بىرلىشىشــىمىز كېــرەك .يوقالســۇن گاالپىنتــوپ! بۈيــۈك
قــوي ئىمپېرىيەســى قۇرىمىــز! بارلىــق ئورمانالر ،كەڭرى
كەتكــەن زېمىنــار ،كــۆز يەتكۈســىز چىمەنلــەر بىــز
قويالرغــا مەنســۇپ بولىــدۇ .گاالپىنتوپنىــڭ بېشــىنى
يەنجىيمىــز!

بارلىــق قويالرنــى بۆرىلەرنىــڭ بــۇ ئويدۇرمــا
ھېكايىســىگە ئىشــىنىدىغان دۆتلــەر دېيىــش خاتــا
بولــۇپ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئەقىللىــك قويالرمــۇ بــار
ئىــدى .بــۇالر گاالپىنتــوپ دەپ بىــر دۈشــمەننىڭ يــوق
ئىكەنلىكىنــى ،بــۇ دۈشــمەن تەھدىتىنــى بۆرىلەرنىــڭ
ئويــدۇرۇپ چىقارغانلىقىنــى ،مەقســەتلىرىنىڭ بولســا
مۇشــۇنداق ئويدۇرمــا دۈشــمەن ياســاپ چىقىــپ،
ھەقىقىي دۈشــمەننىڭ ئۆزلىرى ئىكەنلىكىنى يوشۇرۇش
ئىكەنلىكىنــى ســۆزلەش ئارقىلىــق قانداشــلىرىنى
ئاگاھالندۇرماقچــى بولۇشــتى .ئــۇالر بۇنىڭلىــق بىلەنــا
توختــاپ قالمىــدى .بۈيــۈك قويــار ئىمپېرىيەســىنىڭ
قــۇرۇق خىيالدىــن ئىبــارەت ئىكەنلىكىنىمــۇ
ئېيتىشــتى .ئــۇ خىيالــى ئىمپېرىيــەدە چەكســىز
كەتكــەن چىمەنزارلىــق ،بىپايــان يايــاق ۋە كەڭــرى
زېمىننىــڭ چۈشــىنى كــۆرۈپ يۈرۈۋەرســە ،پوســتىدىنمۇ
ئايرىلىــپ قالىدىغانلىقىنــى ،ئــاچ بۆرىلەرگــە يــەم
بولىدىغانلىقلىرىنىمــۇ چۈشــەندۈردى .ئەممــا يىراقنــى
كۆرەلەيدىغــان بــۇ ئەقىللىــك قويالرنىــڭ بۇنــداق
ئۇرۇنۇشــلىرى ھېچقانــداق كارغــا كەلمىــدى .چۈنكــى
دۈشــمەن گاالپىنتوپقــا قارشــى بىرلىشــىش ،بىــر
يــەردە بولــۇش ،توپلىنىــش ،بۈيــۈك قــوي دۆلىتىنــى
قــۇرۇپ چىقىــش خىيالــى دولقۇنــى ئــەۋج ئالغــان
ئىــدى .ئەكســىچە چۈشــەنگەنلەرگە بولســا خائىــن ۋە
قويالرنىــڭ دۈشــمىنى نەزىرىــدە قارىشــاتتى.

بۆرىلــەر مۇشــۇ خىــل كــۆز قاراشــتىكى قويالرنــى
قولــاپ ،يــاردەم قىالتتــى .بــۇ خىل يــاردەم ۋە قولالش
ئالدىــدا بــەزى قويــار شــۇنداق ئويالشــقا باشــلىغان
ئىــدى« :بىــز بۆرىلەرنــى خاتــا چۈشــىنىۋاپتۇق.
ئەســلىدە بۆرىلــەر بەكمــۇ ياردەمســۆيەر ھايۋانــار
ئىكــەن .بۆرىلــەر بىزنىــڭ دوســتلىرىمىزدۇر».
بۆرىلــەر ناھايىتــى تەجرىبىلىــك ،ســۆز قىلىشــقا
تولىمــۇ ئۇســتا ،ناھايىتــى ئەقىللىــك ۋە
تەشــكىالتچى بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،قويالرغــا
تەتقىقاتچىالرنــى ،ئالىمالرنــى ئەۋەتەتتــى .بــۇ بــۆرە
ئالىمــار قويالرنــى ماختىشــاتتى ،ۋەز–نەســىھەت
قىلىشــاتتى ۋە يــول كۆرسىتىشــەتتى.
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بۈيۈك قوي دۆلىتىدىكى يايالقالر ،بوســتانلىقالر،
زېمىنــار كــۆز يەتكۈســىز چىمەنلــەر قىشــنىڭ ســوغۇق
كۈنلىــرى قــار ئاســتىدا قالســىمۇ ،قــۇرۇپ قالماســتىن،
يېشــىللىق ئىچىــدە تۇرۇشــاتتى .ئــۇ يــەر بىــر جەننــەت
ئىــدى ،قويالرنىــڭ جەننىتــى ئىــدى.

توپالنغــان قويالرنىــڭ ئەتراپىنــى چۆرىــدەپ ،ئۇالرنــى
مۇھاســىرىگە ئېلىــپ بولغــان ئىــدى .ئەمدىلىكتــە
بولســا بۆرىلــەر قويالرنــى ناھايىتــى ئاســانال بوغــۇپ
ئۆلتــۈرۈپ ،خالىغانچــە يېيەلەيتتــى .چۈنكــى بــۇ
قويالرنىــڭ نــە پادىچىســى ،نــە ئۇالرنــى قوغدايدىغــان
ئىتلىــرى يــوق ئىــدى .قويــار ھەقىقىــي خەتەرنىــڭ
نەدىــن كېلىدىغانلىقىنــى ،ھەقىقىــي دۈشــمەننىڭ
كىــم ئىكەنلىكىنــى ،قانــداق بولــۇپ ئالدانغانلىقىنــى
بىلىشــتى .ئەممــا ئــۇالر كېچىككــەن ئىــدى .قويالرنىــڭ
دۆتلۈكــى ســەۋەبىدىن ئەمدىلىكتــە بۆرىلەرنىڭمــۇ
ياشــىيالىغۇدەك بىــر يېــرى ،ئىشــغال قىلىنغــان بىــر
زېمىنــى بولغــان ئىــدى.

بــۇ خىزمەتلەردىــن كېيىــن ئــۇ تارىخىــي كــۈن
يېتىــپ كەلــدى .خەۋەرلــەر توپتىــن توپقــا يېتىــپ
بــاردى ۋە ھەممــە جايدىكــى قــوي پادىلىــرى دۈشــمىنى
گاالپىنتوپنــى يوقىتىــش ۋە قويالرنىــڭ يېڭــى دۆلىتىنى
قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــتى .بــۇ
جەريــان بەكمــۇ جاپالىــق ئۆتتــى .بارلىــق قويــار
ئۆزلىرىگــە بــۆرە ئالىمــار كۆرســىتىپ بەرگــەن ئــۇزۇن
ۋە ناھايىتــى كەڭــرى بىــر زېمىنغــا يىغىلىشــتى .ئــۇالر
بــۇ يــەردە ھەممىســى بىــر ئېغىزدىــن ۋاقىرىشــاتتى:

«بــۇ يالغانچىالرغــا ئىشــەنمەڭ! بــۇ تۇزاققــا
چۈشــمەڭ!» دەپ ئــۆز قېرىنداشــلىرىنى قاتتىــق
ئاگاھالندۇرغــان نــى ،نــى ئەقىللىــك قويــار ئۇيــەر–
بۇيەرلــەردە ئۆزلىرىنــى دالدىغــا ئېلىــپ ،يوشۇرۇنۇشــقا
مەجبــۇر بولغــان ئىــدى .ئــۇالر قويالرنىــڭ نەســلىنى
يېڭىدىــن يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــتى .ئەگــەر ئــۇالر
بولمىغــان بولســا ئىــدى ،بارلىــق قويالرنىــڭ نەســلى
قــۇرۇپ كەتكــەن بوالتتــى.

يېڭــى قــوي دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقىــش خىزمىتــى
كۈندىن–كۈنگــە تېزلەشــتى .دۈشــمەن گاالپىنتوپنــى
يېڭىــش ئۈچــۈن قويالردىــن ھەربىــي قوشــۇن
تەييارالنــدى .ئەمدىلىكتــە بولســا قويــار بۇرۇنقىــدەك
ياشــىمايتتى .ئۆزلىرىنــى بــۆرە دەپ ئويــاپ ،بۆرىــدەك
ياشــايتتى .بۇرۇنقــى ۋاقىتتىكىدەك مەرىمــەي ،بۆرىدەك
ھۇۋالشــنى ئــارزۇ قىلىشــاتتى.

قويالرنىــڭ تارىخىــدا بولــۇپ ئۆتكــەن بــۇ ۋەقەلــەر
تارىــخ كىتابلىرىــدا يېزىقلىــق بولســىمۇ ،بۆرىلەرنىڭ بۇ
ئالدامچىلىــق ئويۇنــى دۇنيــادا يەنىــا داۋام قىلماقتــا.
چۈنكــى دۇنيــادا بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ قويالرنىــڭ
ئىچىــدە بولســۇن ياكى باشــقا مەخلۇقاتالرنىــڭ ئىچىدە
بولســۇن ،تولىمــۇ ئەپسۇســكى ،شەخســىيەتچىلەر،
نەپســانىيەتچىلەر ،دۆتلــەر ۋە پەســەندىلەر ھازىرمــۇ
بــار.

 −يوقالسۇن گاالپىنتوپ!
 −بىــز ھەرقانــداق ۋاقىتتىكىدىنمــۇ بەكــرەك
بىرلىــك ۋە باراۋەرلىككــە موھتــاج بولغــان مۇشــۇنداق
بىــر كۈنــدە قويالرنىــڭ يېڭــى بۈيــۈك دۆلىتىنــى قۇرۇپ
چىقىمىــز!
بــۇ ۋاقىتتــا بارلىــق ئــاچ بۆرىلــەر ئــۇ زېمىنغــا

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :مەمەتتۇرسۇن ئۇيغۇر (تۈركىيە)

غېرىبلىق
زېلىمخان ياقۇپ (ئەزەربەيجان)
ئەي غېرىب مەملىكەت ،ئەي غۇربەت دىيار،
دېسەڭچۇ يوللىرىمنى ئېزىپ كەلگەنمەن.
پىشانىگە پۈتۈلگەننى ئالالھىم بىلۇر،
مەن ئۆز داستانىمى يېزىپ كەلگەنمەن.

قىيالىق ،بۇالقلىق تېغىم ئۇ يەردە،
تامچىالپ ،قىيادىن ئېقىپ كەلگەنمەن.
ئۆزۈڭ بىل ،ئۆزگىگە بىلدۈرمە مېنى،
يېغلىتىپ–يېغلىتىپ ،كۈلدۈرمە مېنى.
سەن ئالالھ ،غۇربەتتە ئۆلتۈرمە مېنى،
ۋەتەندە قەبرەمنى قېزىپ كەلگەنمەن.

يىلتىزىم ،چىچىگىم ،تېغىم ئۇ يەردە،
مەن بۇيەردە بىتاپمەن ساقلىق ئۇ يەردە.

ئەزەرىجىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :نۇزۇگۇم قۇتلۇق (تۈركىيە)
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ئىككى شېئىر
(شېئىر)
ئىلزابىت باررىت بىروۋنىڭ (ئەنگلىيە)

ئىلزابىــت باررىــت بىروۋنىــڭ ( )1861 — 1806ئەنگلىيەنىــڭ ۋىكتورىيــە دەۋرىدىكــى شــائىرى،
ھاياتلىقىــدا ئەنگلىيــە ۋە ئامېرىكىــدا داڭــق چىقارغــان .ئىلزابىــت  12بالىنىــڭ ئــەڭ چوڭــى بولــۇپ،
 11يېشــىدا شــېئىر يېزىشــقا باشــلىغان .ئانىســى ئۇنىــڭ شــېئىرلىرىنى توپلىغــان ،بــۇ توپــام ھازىــر
ئۆســمۈر شــائىرالرنىڭ شــېئىرالر توپلىمــى ئىچىدىكــى ئــەڭ چــوڭ توپالمالرنىــڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ.
ئىلزابىــت  15يېشــىدا كېســەل بولــۇپ ،ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە بــاش ۋە ئومۇرتقــا ئاغرىقىنىــڭ ئازابىنــى
تارتقــان –1844 .يىلــى «شــېئىرالر» ناملىــق توپلىمــى بىلــەن يازغۇچــى روبىــرت بىروۋنىڭنىــڭ
دىققىتىنــى تارتقــان – 1945 .يىلــى ئىككىيلــەن تــوي قىلىــپ ئىتالىيەگــە كۆچــۈپ كەتكــەن–1861 .
يىلــى ئىلزابىــت ئىتالىيەنىــڭ فىلورىنــس شــەھىرىدە ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن ،يولدىشــى روبىــرت
بىروۋنىــڭ ئۇنىــڭ ئاخىرقــى شــېئىرالر توپلىمىنى نەشــر قىلدۇرغــان .ئىلزابىتنىڭ ۋەكىــل خاراكتېرىلىك
ئەســەرلىرىدىن «قانــداق ســۆيىمەن ســېنى؟» ناملىــق شــېئىرى ۋە «ئــاۋرى لــەي» ناملىــق ئېپىــك
رومانــى بــار.

دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى نەرسە
نېمىدۇر دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى نەرسە؟
باھاردا شەبنەم كۆرگەن ياز ئەتىرگۈلى،
يامغۇرسىز كەلگەن تاتلىق جەنۇب شامىلى.
دوستىغا قارا ساناپ يۈرمىگەن چىنلىق،
كېتىشكە ئالدىراپ يەڭ تۈرمىگەن ھۇزۇر.
پەردازدىن ئۆتمىگەن ساپ گۈزەللىكتۇر ئۇ،
ئاددىيلىق ئىچىدە تىك تۇرغانچە غۇرۇر.
نۇردۇر ئۇ كۆزلىرىڭنى قىستۇرمايدىغان،
ئەسلەش ئۇ ھەسرەتلەردىن يېگۈزمەيدىغان.
ئۇ ياخشى كۆرگىنىڭدۇر ھەم كۆرۈلگىنىڭ.
نېمىدۇر دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى نەرسە؟
شۇالرنىڭ ئىچىدىنال ئىزلە مېنىڭچە.
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قانداق سۆيىمەن سېنى؟ ( – 43سونېت)
قانداق سۆيىمەن سېنى؟ ساناپ بېرەيچۇ قېنى:
روھىم يەتكەن چوڭقۇرلۇق ،كەڭلىك ،ئېگىزلىككىچە
سۆيىمەن سېنى كۆزدىن يىراق تۇيۇلغىنىمدا
غايىۋى شەپقەت ۋە ئەڭ ئاخىرقى بارلىققىچە.
سۆيىمەن سېنى قۇياش نۇرى ،شام يورۇقىدا
ھەربىر كۈنۈمدىكى ئەڭ جىمجىت يارلىققىچە.
سۆيىمەن ئازادە ،ھەققىمىز دەپ ئېلىشقاندەك،
سۆيىمەن پاكىزە ،ماختاشالردىن يېلىققاندەك.
سۆيىمەن سېنى كونا پىغانلىرىمغا بەرگەن
قايناق ئىشقىم ،بالىلىقتىكى ئەقىدەم بىلەن.
سۆيىمەن يوقاتقان قەھرىمانلىرىم يېنىدا
چۈشۈرۈپ قويغاندەك قىلغان پارچە سۆيگۈم بىلەن.
سۆيىمەن ئۆمرۈمنىڭ نەپەس ،كۈلكە ،ياشلىرىدا،
خالىسا تەڭرى سۆيدۈرەر بەكرەك ئۆلۈم دېگەن.
ئىنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :خەندان (تۈركىيە)

بىر شېئىر
ۋىليام سادىقوۋ (رۇسيە ،ئۇيغۇر)

چارچىدىم كۈرەشتىن ،ئەمەس بۇ يالغان،
مۈمكىنبا ئۆلۈرمەن–تەلىيىم بولسا.
بۇ شېئىر گۇۋاھچى بولغۇسى ھامان،
ئازابالر ئىلكىدىن كۆڭۈل قۇتۇلسا.
راست ،يازغان شېئىرىم نازۇك ئېدى بەك،
ھە ،ھازىر ھېچ كىمگە كېرىكى يوقمىش...
ھەقىقەت–يۈرەككە سالغان پىچاقتەك،
ناھەقلىق ھەر جايدا كۈندىلىك بىر ئىش...
ناھەقلىق پايدىمۇ ،قواليلىقمۇ يە؟
مەنغۇ ھېچ بىرسىگە بولمىدىم دۈشمەن.

يامانلىق تىلىمەي ئۆتتۈم ئادەمگە،
بىراۋنىڭ ئىشىغا ئارىالشماي مەن.
ياشاشقا كاشىال قىلمىسا ماڭا،
ئىزگۈلۈك ياراتسام ئەۋالدالر ئۈچۈن.
ھەممىگە ھاجىتىم بولسا ئۇ چاغدا،
نېمىشقا يوللىرىم توساقلىق ،نېچۈن؟
دېمەك مەن ،بىر ئەخمەق بولۇپ چىقمىدىم،
دەل شۇنداق غەلىتە بىز خەلق ھازىر.
كەچۈرگىن ھەق ئۈچۈن ،سەن مېنىڭ ئىنىم،
ماڭا بۇ يۈكنى كۈتۈرۈش ئېغىر...
رۇسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ۋ .مولوتوۋ (ئۇيغۇر ،قازاقىستان)
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ئىككى شېئىر
چولپان (ئۆزبېكىستان)

داڭلىــق ئۆزبېــك يازغۇچــى ۋە شــائىر ئابدۇلھامىــد ســۇاليمان ئوغلــى چولپــان – 1897 ،يىلــى
ئەنجانــدا ،مەرىپەتــۋەر بىــر ســودىگەر ئائىلىــدە تۇغۇلغــان .دادىســى چولپاننــى تەربىيەلــەش ئۈچــۈن
ئەنجــان ۋە تاشــكەنتتىكى مەدرىســلەردە ئوقۇتقــان .ئەرەبچــە ۋە پارســچىنى پىششــىق بىلگــەن چولپــان،
ئــەرەب ۋە پــارس داڭلىــق يازغۇچــى ،شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرى بىلــەن تونۇشــقان .كېيىنكــى كۈنلــەردە رۇس
ۋە ئىنگلىــز تىلىنــى ئۆگەنگــەن بولــۇپ غــەرب ۋە شــەرق كۈلتــۈرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ماتېرىيالالرنــى
ئەســلى مەنبەســىدىن ئوقــۇپ پايدىالنغــان .شــۇنداقال تۈركىيــە تۈركچىســىنىمۇ ئۆگىنىــپ تــۈرك ئەدەبىياتىنى
يېقىندىــن تەقىــب قىلغــان.
تــۈرك جەدىدچىلىكىنىــڭ باشالمچىســى ئىســمائىل گاســپىرال ،ئۈبەيدالــاھ ســالىتى ،مۈنــەۋۋەر كائارى،
ئابداۇلــاھ ئەلۋانــى قاتارلىــق تۈركىســتان دۇنياســى جەدىدچىلىرنىىــڭ پىكىرلىرىنــى قولــاپ قۇۋۋەتلىگــەن.
چولپاننىــڭ ئىجادىيەتلىرىــدە ئابدۇرائــۇف فىتــرات ،ھاكىمــزادە نىيــازى ،ئابدۇلــا قادىــرى قاتارلىــق
تەرەققىيــات پــەرۋەر يازغۇچىالرنىــڭ تەســىرى كــۆپ بولغــان.
يازغــان ئەســەرلىرىدە ،مىللەتچىلىكنــى تەشــۋىق قىلىــش ،ســوۋېت ئىتتىپاقــى سىياســىتىگە قارشــى
تــۇرۇش قاتارلىــق جىنايەتلــەر بىلــەن قارىلىنىــپ – 1937 ،يىلــى  – 7ئاينىــڭ  – 4كۈنــى قولغــا ئېلىنىــپ،
 – 1938يىلــى  – 10ئاينىــڭ  – 4كۈنــى تاشــكەنتتە مەخپىــي ئۆلتۈرۈلگــەن .ئــۇرۇق تۇغقانلىرىغــا –1962
يىلغىچــە ھېــچ قانــداق خــەۋەر بېرىلمىگــەن.
چولپــان قىســقىغىنا ھاياتىــدا « ئويغىنىــش»  « ،بۇالقــار» ،تــاڭ ســىرلىرى»« ،قوشــاقلىرىم»،
«ســاز» قاتارلىــق شــېئىرالر توپلىمــى ( بــۇ ئەســەرلەرنىڭ ھەممىســى ئــەرەب ئېلىپبەســى بىلــەن يېزىلغــان)،
 11ســەھنە ئەســىرى 6 ،ھېكايىلــەر توپلىمــى (كۆپىنچىســى ھايــات ۋاقتىــدا نەشــر قىلىنمىغــان) 5 ،تــەر
ئەســىرى ۋە نۇرغۇنلىغــان ماقالىلەرنــى يازغــان.

باھار ۋە مەن
باھار كەلدى ،لېكىن ئۇنىڭ دەۋرىدە،
كېتىپ قالدى ،باھارالرنىڭ سۇلتانى.
ئۈمىد ئۈندى ،رەقىبىمنىڭ باغرىدا،
ئارتىپ كەتتى كەلگۈسىگە ئىمانى.
باھار چېغى ،رەقىبلىرىم كېتىدۇ،
لېكىن ،مېنىڭ ھەسرتىم كەتمەيدۇ.
بۇ رەقىبلەر مېنى بىزار قىلىدۇ،
پىغانلىرىم سۇلتانىمغا يەتمەيدۇ!...
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خەلق
خەلق دېڭىزدۇر ،خەلق دولقۇندۇر ،خەلق كۈچتۇر.
خەلق ئىسياندۇر ،خەلق يالقۇندۇر ،خەلق ئۆچتۇر…
خەلق قوزغالسا كۈچ يوقتۇر ،كىم توختاتسۇن،
قۇۋۋەت يوق كىم خەلق ئىستىكىنى يوق ئېيتسۇن،
خەلق ئىسيانى سەلتەنەتنى يوق قىلدى،
خەلق ئىستىدى ،تاج ۋە تەختلەر يىقىلدى...
خەلق ئىستەسە ئازاد بولسۇن بۇ ئۆلكە،
كەتسۇن ئۇنىڭ بېشىدىكى كۆلەڭگە،
بىر قوزغىالر ،بىر غەزەپلىنەر ،بىر قاينار،
بىر ئىنتىلەر ،بىر ھاياجانلىنار ،بىر ئوينار،
يوقلىقنىمۇ ،ئاچلىقىنىمۇ يوقىتىدۇ،
ئۆز يۇرتىنى ھەر نەرسىگە توق قىلىدۇ
پۈتۈن كۈچنى خەلق ئىچىدىن ئااليلى،
قۇچاق ئېچىپ خەلق ئىچىگە بارايلى!

ئۆزبېكچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :مۇرات ئورخۇن (تۈركىيە)

ئاي كەبى
ئۇنسى ئەلھاج (لېۋان)
1
كۆك كىيىم كەيمەيسەن
شائىرالر كۆزىدىكى كۆكنى كېيىسەن
2
ئاشۇ كۈنى توپان كەلدى ۋە ئولتۇردى .كېمە ئۆزىنى كۆتۈرگىدەك سۇ تاپالمىدى.
تاپالمىدى ئۆزىدىن توپاننى توسقىدەك بىرەرسىمىزنى!
3
مەن ئۆزۈمنىڭ ،ئۆزىنىڭدۇر سۆيگىنىممۇ ھەم.
بىز بىرلەشكۈچى ئاي كەبى.
ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەركان (تۈركىيە)
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ئىككى شېئىر
ئېلزابېت.س .روناي (ۋېنگىرىيە)

مايانىڭ ئۆمۈچۈك تورى

قەپەس

بىز ھەممىمىز كۆلەڭگە – قۇتا
پاقا – يەيدىغان
ھەسەن ھۈسەن– چۈشەيدىغان
چىرماشقان ھاشاراتالر
ئۆمۈچۈك تورىدا
مايانىڭ

نېمە ئۈچۈن قەپەسلەنگەن قۇش
قېچىپ كەتمەيدۇ ئىشكى
ئېچىلغاندا؟
تاشقىرىدا توساقالر بار،
ئىچكىرىدىمۇ توساقالر بار
ئىچكىرىدىكى توساقالر كۈچلۈكرەك
ئىنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :پەرىدە ئەخەت (كانادا)

جانان يايالققا چىققاندا
ئاشىق مۇرادى (تۈركىيە)
يارغا كەتكەن يول بولسا ئىدىم،
جانان يايالققا چىققاندا.
ئىشىكىدە قۇل بولسا ئىدىم،
يارىم يايالققا چىققاندا.

قانات بولسام تۇرناسىغا،
قارا قاشنىڭ سۈرمەسىگە،
پۆپۈك بولسام دوپپىسىغا،
يايرىم يايالققا چىققاندا.

قۇربانىم باغۋەنىگە،
قارا باشنىڭ كەمەنىگە،
كاۋال بولسام پادىچىغا،
جانان يايالققا چىققاندا.

مۇرادى سەن نېمە دەرسىن،
بوشقا كۆڭۈل ئەيلەرسىن،
قېرى كۆڭۈل ياش ئەيلەرسىن،
جانان يايالققا چىققاندا.
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :نۇزۇگۇم قۇتلۇق (تۈركىيە)
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شېئىرالر
ھەسرىتىڭدىن كىشەنلەر ئۇپراتتىم
ئەھمەد ئارىف (تۈركىيە)
سېنى ،چۈشەندۈرەلىسەم سېنى.
ياخشى بالىالرغا ،قەھرىمانالرغا.
سېنى،چۈشەندۈرەلىسەم سېنى
نومۇسسىزغا،ھالدىن بىلمەس
ئاچچىق يالغانغا.
ئارقىمۇ–ئارقا قانچە زىمىستان،
بۆرە ئۇخالر،قۇش ئۇخالر،ئۇخاليتتى زىندان
سىرتتا سۇدەك ئاققان بىر دۇنيا…
بىر مەن ئۇخلىيالمىدىم،
قانچە لەيلى باھار
ھەسرىتىڭدىن كىشەنلەر ئۇپىراتتىم.
چاچلىرىڭغا قان گۈللىرى تاقاي،
بىر ئۇ تەرەپكە،
بىر بۇ تەرەپكە…
سېنى،چاقىرالىسام سېنى،
تىگى يوق قۇدۇقالرغا،
ئاققان يۇلتۇزغا،
سەرەڭگە قالدۇقىغا بارغانغا،
دېڭىزنىڭ ئەڭ قۇرۇق دولقۇنىغا
تاشالنغان بىر سەرەڭگە قالدۇقىغا.
يوقاتتى تىلسىمىنى تۇنجى سۆيگۈلىرىڭ،
يوقاتتى سۆيۈشلەرنى،
پايدىسى يوق ،تۇيۇقسىز چۈشكەن ئاخشامدىن،
بىر قەدەھ ،بىر تاماكا ،خىيالغا چۆمگەنگە،
سېنى ،چۈشەندۈرەلىسەم سېنى…
يوقلىقىڭ ،جەھەننەمنىڭ يەنە بىر ئىسمىدۇر
توڭالۋاتىمەن ،يۇممىغىن كۆزلىرىڭنى…

مەن ئەمەس ئىدىم
ئۆزدەمىر ئاساف (تۈركىيە)
بىر كەچقۇرۇن دېرىزەڭدىن قاراۋاتاتتىڭ
ئاستا–ئاستا يولالرغا چۈشكەن قاراڭغۇلۇققا.
ماڭا ئوخشايدىغان بىرى ئۆتتى ئۆيۈڭ ئالدىدىن
قەلبىڭ تېز سوقۇشقا باشلىدى…
ئۇ ئۆتكەن مەن ئەمەس ئىدىم.

بىر كېچە ،ياتىقىڭدا ئۇخالۋاتاتتىڭ…
تويۇقسىز ئويغاندىڭ جىمجىت دۇنياغا.
بىر چۈشنىڭ پارچىسى ئىدى كۆزلىرىنى ئاچقان،
ۋە زۇلمەت ئىچىدە ئىدى ھۇجراڭ…
سېنى كۆرگەن مەن ئەمەس ئىدىم.
مەن بەك يىراقتا ئىدىم ئۇ چاغ،
كۆزلىرىڭ ئۇچراشتى ياشقا،سەۋەبسىز ياشقا.
ئەمدى مېنى ئويالشنى باشلىغاچقا
قۇيىۋەتتىڭ ئۆزۈڭنى سۆيگۈ ئىچىدە ياشاشقا.
بۇنى بىلگەن مەن ئەمەس ئىدىم.
بىر كىتاب ئوقۇۋاتاتتىڭ چۆكۈپ…
ئىچىدە ئىنسانالر ئاشىق بۇالتتى ياكى ئۆلەتتى.
ياش بىر ئادەمنى ئۆلتۈردى روماندا.
قورقتۇڭ ،ئۆكسۈپ يىغالشقا باشلىدىڭ
ئۇ ئۆلگەن مەن ئەمەس ئىدىم.

ئۆلۈم ناخشىسى
ئورخان ۋەلى كانېك (تۈركىيە)
بىر ساھىلغا بارىدىغان كۈنلىرىمىز…
كۈنلەركى ئۇ چەكسىز ئىزتىراپ.
قالمايدۇ بۈگۈنكى كىسەل،خاراپ
يۈزلەردە بەختنىڭ زۇلمىتىدىن بىر ئىز.
پەيدا بۇلىدۇ روھنى تارتقان قۇتۇپ،
سۆيۈش قەدەر تاتلىق ،ھەم ياشاش قەدەر
قىسقا بىر ئەسلىمىنىڭ ئارقىسىدا باھار
دەل شۇ چاغ كىتەرمەن ئۆمۈرنى ئۇنۇتۇپ.
ئاچىمىز نۇرلۇق ئىشىكلىرىنى،
بۈگۈن ۋەدە قېلىنغان جەننىتىمىزنىڭ.
ئەڭ گۈزەل ،ئەڭ ئاخىرقى ۋەتىنىمىزنىڭ
تاپىمىز زەردىن ئەزىز بۇلىقىنى.
كۈن چۈشەر بىز قارىغان ھەر بىر يۈزگە،
ۋە قىزالر قۇچىقىدا چىچەكلەر
ئەبەدىي باھارنى ئېلىپ كىلەر
بۇ يېڭىدىن باشلىغان ئۆمرىمىزگە.

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئالىمجان مەتقاسىم غەمناكى (تۈركىيە)
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خۇشاللىققا مەرھەمەت
خەلېن ستەينېر رايس (ئامېرىكا)
ھەركىم ،ھەريەردە ئىزدەر خوشاللىق ،بۇ بىر ھەقىقەت،
بەسى مۈشكۈلدۇر ،مۈشكۈالت گويا ،ئاڭا ئېرىشمەك.
مۈشكۈلدۇر چۈنكى ،خىيالىمىزدا ،خوشاللىق پەقەت ،
مەۋجۇتتۇر نەردە بولسا يېتەرلىك بايلىق ۋە شۆھرەت.
شۇڭا ئىزدەيمىز ،ئۇنى تىنماستىن ،ئويۇن بار يەردىن،
نام–ئاتاقالردىن ،پۇل–پۈچەكلەردىن ،مال–دۇنياالردىن.
خەۋەرسىزمىزكى ،خوشاللىق ئەسلى ،بىر روھى ھالەت،
كۆيۈمچان ھەركىم ،يېتەلەيدىغان ،بىر ئېسىل خىسلەت.
چۈنكى خوشاللىق بەرگەنلەر ئۆزى ھەم شاتلىق تاپار،
بېغىشلىغىنىڭ ،چولپان بوپ تۈندە ،ساڭا نۇر چاچار.
ئىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :دىلدۇز تېلمان (ئامېرىكا)
 – 2019يىلى  – 24ئىيۇل

جىنايەت
گۈلنازا ئادىلىۋا (ئۆزبېكىستان)
سەن لېۋىمگە لەۋلىرىڭنى تەككۈزگەندە
خۇددى ئۆزۈمنى شاراب ئىچكەندەك سېزىمەن.
گەرچە شاراب تەمى بىردەملىك خۇشاللىق ئاتا قىلسىمۇ،
بۇ لەززەتنىڭ ئۇزۇن ـ قىسقىلىقىنى ھەم ئۆلچەپ ئولتۇرمايمەن.
ئەگەر سەن ماڭا خۇشاللىق ھەدىيە قىلىمەن دېسەڭ،
بۇ ھاياجانلىق دەقىقىلەرنىڭ ۋاقتىنى ئۇزاققا سۈرگىن،
چۇنكى مېنىڭ مۇھەببىتىم ئوت ،قەلب ھاياجىنىم دېڭىز،
بىراق مەن بۇ سېزىملىرىمنى ساڭا ۋاقتىدا بىلدۈرۈشتىن مەھرۇممەن….
بىلىمەن ،بۇ مېنىڭ خاتالىقىم،
ئەگەر سەن خالىساڭ ئۇنى جىنايەت دەپ ئاتىغىن!
ئىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن (ئەنگلىيە)
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ياردەم
(ھېكايە)
ئايشە بۇلۇت (تۈركىيە)

قەھرىتان قىشــنىڭ بىر كۈنى ســىنىپنىڭ ئىشــىك
قوڭغۇرىقــى چېلىنــدى .خىجىلچــان ۋە تارتىنچــاق بىــر
ئايــال ئوغلىنىــڭ قولىنــى تۇتقىنىچــە ســىنىپقا كىرىــپ،
ئوغلىنــى مۇئەللىمنىــڭ ئالدىغــا ئەكەلدى ۋە:

ئاكىســىدىن قالغــان بولســا كېــرەك ،ئۇپــراپ
كەتكەنىــدى ،دەپتىرىنىــڭ يېرىمىــدا باشــقا نەرســىلەر
يېزىقلىــق ئىــدى.
تەنەپپــۇس ئارىلىقىــدا بالىــار ئەخمەتنــى
ئورىۋېلىــپ ئۇنىڭدىــن تۈرلــۈك ســوئالالرنى سوراشــتى.
ئەخمەتنىــڭ بېشــى تۆۋەنگــە ئېگىلگــەن ،ھېچكىمنىــڭ
يۈزىگــە قارىمايتتى .بەزى ســوئالالرغا قىســقىغىنا جاۋاب
بەرگــەن بولســىمۇ بۇ جاۋابالر ساۋاقداشــلىرىنى مەمنۇن
قىاللمايۋاتاتتــى .ئەخمەتنىــڭ كۆزلىــرى مۆلدۈرلــەپ
ياشــقا تولغانــدا بولســا ئۇنىــڭ يىغــاي دەپ قالغــان
ھالىغــا قــاراپ كۈلۈشــتى .دەل شــۇ ۋاقىتتــا دەرســكە
كىرىــش قوڭغۇرىقــى چېلىنىــپ ئەخمــەت بىردەملىــك
قۇتۇلغــان بولــدى .ھەممەيلــەن ئــۆز جايىغــا كېلىــپ
ئولتــۇردى ،مۇئەللىــم ســىنىپقا كىرىــپ يېڭــى بىــر
دەرســنى باشــلىدى.

 −مۇئەللىــم ،ئوغلــۇم مۇشــۇ يــەردە ئوقۇيدىغــان
بوپتــۇ −،دېــدى.
ئــۇ ئايالنىــڭ كىيىملىــرى باشــقا بالىالرنىــڭ
ئانىلىرىنىــڭ كىيىمىگــە ئوخشــىمايتتى ،ئــۇزۇن
كۆينىكــى ،كەشــتە تىكىلگــەن ياغلىقــى كونــا ئەممــا
پاكپاكىــزە ئىــدى .ئوغلىنىــڭ بولســا كىيىملىرىنىــڭ
رەڭگــى ئۆچــۈپ كەتكــەن ،يەنــە كېلىــپ ئۇنىڭغــا
چــوڭ كېلىــپ قالغــان ئىــدى .ســىنىپتىكى بالىــار
ئاللىقاچــان دەرســنى ئۇنتــۇپ بــۇ كەلگەنلەرنىــڭ
ئۈســتى – بېشــىنى كۆزىتىشــكە باشــلىغانىدى .ھېلىقى
ئايــال مۇئەللىــم بىلــەن پاراڭالشــقاندىن كېيىــن
ئوغلىنــى ســۆيۈپ قويــدى ۋە ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا بىــر
نېمىلەرنــى دەپ پىچىرلىغاندىــن كېيىــن ســىنىپتىن
چىقىــپ كەتتــى.

يەنــە بىــر قېتىملىــق تەنەپپۇســقا قوڭغــۇراق
چېلىنغانــدا ئەخمەتنــى جىددىيچىلىــك قاپلىــدى.
ئانىســىنىڭ ئۇنــى ئالغىلــى كەلگــەن ياكــى
كەلمىگەنلىكىنــى ئــۇ تېخــى بىلمەيتتــى .ئــۇ ئانىســىنى
ســاقالۋاتقاندا پاتىمــە ئۇنــى يالغــۇز تاشــاپ قويمىــدى.
بــۇ ئارىلىقتــا ئــۇالر بىرئــاز پاراڭلىشــىپمۇ ئۈلگــۈردى.
ئەخمــەت يېزىدىــن يېڭى كەلگەنىدى ،ئۇنىڭ ئىنىســى
ئاغرىــق بولــۇپ ،دادىســى بىــر بىنــادا مۇھاپىزەتچــى
ئىــدى .ئانىســى ئىشــلىمەيتتى ،چۈنكــى ئــۇ ئاغرىــق
ئىنىســىنىڭ ھالىدىــن خــەۋەر ئالمىســا بولمايتتــى.
ئاكىســى تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپتــە ئوقۇيتتــى ،لېكىــن
ئۇالرنىــڭ پۇلــى بولمىغاچقــا ناھايىتــى تەســلىكتە

بــەزى ئوقۇغۇچىــار ئەخمــەت ئىســىملىك بــۇ
يېڭــى ساۋاقدىشــى بىلــەن بىــر پارتىــدا ئولتۇرۇشــنى
خالىمىــدى .لېكىــن پاتىمــە مۇئەللىمدىــن قايتــا –
قايتــا تەلــەپ قىلىــپ ئۇنــى يېنىــدا ئولتۇرغــۇزدى.
مۇئەللىــم دەرســنى قالغــان يەردىــن داۋامالشــتۇردى.
ئەممــا پاتىمەنىــڭ دىققىتــى دەرســتە ئەمــەس بەلكــى
ئەخمەتنىــڭ سومكىســى ،دەپتىــرى ،قەلىمــى ۋە
ئاياغلىرىــدا ئىــدى .ئۇنىــڭ بــۇ نەرســىلىرى بەلكــى
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ئوقۇۋاتاتتــى .شــۇڭا ئەخمەتمــۇ ئاكىســىنىڭ كونــا
ســومكىلىرىنى
كىيىملىرىنــى،
دەپتەرلىرىنــى،
ئىشــلىتىۋاتاتتى .ئــۇ ناھايىتــى خىجىلچــان ۋە
تارتىنچــاق ئىــدى .بىــر ئازدىــن كېيىــن ئەخمەتنىــڭ
ئانىســى كەلــدى ،پاتىمەنىــڭ بېشــىنى ســىالپ،
ئوغلىنىــڭ قولىنــى تۇتقىنىچــە تېز–تېــز قــەدەم ئېلىــپ
يــۈرۈپ كەتتــى.

بارلىقىنــى ئېيتتــى.
مۇئەللىمــى ئۇنىــڭ بــۇ ئويىنىڭ ناھايىتى ياخشــى
ئىكەنلىكىنــى ،ئەممــا يــاردەم قىلغانــدا ساۋاقدىشــىنىڭ
كۆڭلىنــى ئاغرىتىــپ قويماســتىن ،يېرىــم قىلماســتىن
يــاردەم قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ۋە بىللــە ئويلىنىــپ
بىــر يــول تاپســا ياخشــى بولىدىغانلىقىنــى قوشــۇپ
قويــدى .پاتىمــە ئــۇ كۈنــى كېچىچــە كــۆز يۇممىــدى،
قانــداق يــاردەم قىلىــش كېرەكلىكــى توغرىســىدا
ئويالنــدى .ئەتىســى ئەتىگەنــدە پاتىمەنىــڭ ســولغۇن
چىرايىنــى كۆرگــەن دادىســى ســەۋەبىنى ســوراپ نېمــە
ئىــش بولغانلىقىنــى بىلگەندىــن كېيىــن ئالــدى بىلــەن
قىزىنىــڭ بــۇ ئىشــىنى ماختىــدى ۋە ساۋاقدىشــىنىڭ
قابىلىيەتلىرىنــى ،نېمىنــى ياخشــى كــۆرۈپ ،نېمىنــى
بىلىــپ كېلىشــنى
ياخشــى كۆرمەيدىغانلىقىنــى
تاپشــۇردى .پاتىمــە بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ســورىغىنىد:

بــۇ خىجىلچــان يېزىلىــق بــاال پاتىمەگــە بەكمــۇ
تەســىر قىلــدى ھــەم ئۇنىــڭ ھالىغــا قــاراپ ئىچــى
ئاغرىــدى .ئۆيگــە قايتقاندىــن كېيىــن پاتىمــەدە بىــر
غەلىتىلىكنــى بايقىغــان ئانىســى:
 −نېمە ئىش بولدى؟  −دەپ سورىدى.
پاتىمــە كىيىملىرىنــى ئالماشــتۇرغاچ ئانىســىغا
يېڭــى ساۋاقدىشــى ھەققىــدە ســۆزلەپ بــەردى.
پاتىمــە ئانىســىغا ساۋاقدىشــىغا يــاردەم قىلغۇســى
بارلىقىنــى ئېيتتــى .ئانىســى بولســا تېخــى بــۇ
ساۋاقدىشــىنى تونۇمايدىغانلىقىنــى ،ئۇنىــڭ ئائىلىســى
بىلمەيدىغانلىقىنــى،
ھېچنېمــە
توغرىســىدىمۇ
ئۇالرنىــڭ ياردەمگــە نىســبەتەن قانــداق ئىنكاســتا
بولىدىغانلىقىنىمــۇ بىلمەيدىغانلىقىنــى ئېيتتــى« .
ئــۇالر بىلــەن ياخشــى تونۇشــقاندىن كېيىــن ،ئــۇالر
ئۈچــۈن نېمــە ئىــش قىلىــپ بېرەلەيدىغانلىقىمىزنــى
ئويلىشــايلى» دېگەننىمــۇ قوشــۇپ قويــدى .پاتىمــە
ماقــۇل بولــدى.

 −ئۇنــى ياخشــى تونۇســىڭىز ،قانــداق يــاردەم
بېرەلەيدىغانلىقىڭىزنــى بىلەلەيســىز −،دېــدى.
پاتىمــە مەكتەپكــە كېتىۋېتىــپ ئەخمەتنــى
ئۇچراتتــى .ئەخمــەت ئوقــۇش قوراللىــرى ســاتىدىغان
دۇكاننىــڭ ئالدىدىكــى ئەينەكتىــن ھەرخىــل رەڭلىــك
بوياقالرغــا قــاراپ تۇراتتــى .دەرھــال ئەخمەتنىــڭ
يېنىغــا يۈگــۈرۈپ كەلگــەن پاتىمــە ئۇنىڭدىــن نېمىگــە
قاراۋاتقانلىقىنــى ســورىدى ،ئەخمــەت بوياقالردىــن
كۆزىنــى ئۈزمەســتىن:
 −بوياقالرغا −،دەپ جاۋاب بەردى.

ئەخمــەت ئاســتا – ئاســتا مەكتەپكــە ۋە
ساۋاقداشــلىرىغا كۆنــۈپ قالــدى .ئــۇ دەرســلەردىمۇ
يامــان ئەمــەس ئىــدى .ھەتتــا ســىنىپتىكى كۆپلىگــەن
بالىالردىــن ياخشــى ئىــدى .بــەزى ئوقۇغۇچىــار
ئۇنــى كىچىــك كــۆرۈپ بــوزەك قىلغــان بولســىمۇ
ئەممــا كۆپچىلىكــى ئۇنــى قوبــۇل قىلــدى .پاتىمــە
تونۇغانســېرى تېخىمــۇ ئامــراق بولــۇپ قالــدى بــۇ
يېڭــى ساۋاقدىشــىغا .ئەخمــەت ناھايىتــى ئاقكۆڭــۈل،
ياردەمســۆيەر ۋە ئەدەپلىــك بىــر باال ئىــدى .ھېچكىمگە
ئــازار بەرمەيتتــى .كوچىدىكــى ھايۋانالرنــى ئاســرايتتى،
ياشــانغانالرغا يــاردەم بېرەتتــى .بــۇ ئاقكۆڭــۈل بــاال ھاۋا
سوۋۇغانســېرى دائىم ئاغرىــپ قالىدىغان بولۇپ قالدى،
ئاغرىــق بولســىمۇ مەكتەپكــە كېلەتتــى .مۇئەللىمــى بىــر
قېتىــم نېمىشــقا بۇنــداق تــوال ئاغرىــپ قالىدىغىنىنــى
ســورىغىنىدا ئالغــان جاۋابــى ھەيــران قاالرلىــق ئەمــەس
ئىــدى .ئــۇ ئۆيىنىــڭ ســوغۇق ئىكەنلىكىنــى ســەۋەب
قىلىــپ كۆرسەتســىمۇ ،ئۇنىــڭ ئۈســتىدىكى نېپىــز
چاپىنــى ۋە ئاســتى تېشــىلىپ كەتكــەن ئاياقلىــرى
ھەممىنــى چۈشــەندۈرۈپ تۇراتتــى .ئۇنىــڭ بــۇ ھالىغــا
پاتىمەنىــڭ تولىمــۇ ئىچــى ئاغرىيتتــى .بىــر كۈنــى ئــۇ
مۇئەللىمگــە ئۆزىنىــڭ ئەخمەتكــە يــاردەم قىلغۇســى

ئەخمــەت ئۆزىنىــڭ رەســىم سىزىشــنى ناھايىتــى
ياخشــى كۆرىدىغانلىقنى ،ئەممــا رەڭلىك بوياقلىرىنىڭ
يوقلىقىنــى ئېيتىــپ بــەردى .پاتىمەنىــڭ كاللىســىغا
دەرھــال بىــر پىكىــر كەلــدى ۋە دەرس ئارلىقىدىكــى
تەنەپپۇســتا بــۇ پىكرىنــى مۇئەللىمگــە ئېيتتــى.
پاتىمەنىــڭ پىكرىنــى ناھايىتــى ياقتۇرغــان مۇئەللىــم
ئۇنىڭغــا بارىكالــا ئېيتتــى .مەكتەپتــە يېقىنــدا رەســىم
ســىزىش مۇسابىقىســى ئۆتكۈزۈلەتتــى ،مۇســابىقىدە
دەرىجىگــە تىزىلغانالرغــا ھەرخىــل ھەدىيەلــەر ســوۋغا
قىلىناتتــى .ئەممــا ئەخمەتنىــڭ بوياقلىــرى يــوق،
مۇســابىقىگە قانــداق قاتنىشالىســۇن؟ پاتىمــە ئۇنىڭمــۇ
ھــەل قىلىــش چارىســىنى تاپتــى .ئىككىســى بىرلىكتــە
رەســىم ســىزاتتى ۋە كىمنىڭكــى چىرايلىــق بولســا،
مۇســابىقىگە شــۇ قاتنىشــاتتى .ئەخمــەت بۇنىڭدىــن
بەكمــۇ ســۆيۈندى.
پاتىمە بىر كۈنى مەكتەپتىن قايتقاندا ئانىســىدىن
رۇخســەت ئېلىــپ ئەخمەتنىــڭ ئۆيىگــە كەلــدى .ئــۇ
پاكىــزە ئەممــا ھەممــە يېرىدىــن نامراتلىقــى چىقىــپ
تۇرىدىغــان بــۇ ئۆيــدە قىزغىــن قارشــى ئېلىنــدى.
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ئــۇالر يــەردە ئولتــۇرۇپ رەســىم سىزىشــقا كىرىشــتى.
ئۈســتىگە قويــۇپ يازغىلــى بولغىــدەك ئۈســتەل يــوق
ئىــدى ،لېكىــن مېھىــر – مۇھەببىتــى بــار ئىــدى
مېھمىنىغــا بېرىدىغــان .ئەخمــەت يېزىســىنىڭ ،پاتىمــە
بولســا ئۆيىنىــڭ ئالدىدىكــى باغچىنىــڭ رەســىمىنى
ســىزدى .ئىككىلىســى ناھايىتــى كــۆپ كــۈچ ســەرپ
قىلــدى ،ناھايىتــى گــۈزەل رەســىملەرنى ســىزدى.
باشــتا دېيىشــكەنلىرىدىن ۋاز كېچىــپ ،ئىككىلىســى
بــۇ مۇســابىقىگە قاتنىشــىدىغان بولــدى .ئەخمەتنىــڭ
رەســىمى شــۇ قــەدەر گــۈزەل ئىدىكــى ،كۆرگــەن ئــادەم
ھەيــران بوالتتــى.

يېزىســىغا ئاپىرىدىغــان ،ئەگــەر ئەخمــەت ئۇتۇۋالســا
پاتىمــە ئــۆزى جۇغلىغــان پۇلنــى چىقىرىــپ ئەخمەتكــە
يېڭــى تەنتەربىيــە ئايىقــى ئېلىــپ بېرىدىغــان بولــۇپ
پۈتۈشــتى.
ئاخىرقــى دەرس تەنتەربىيــە دەرســى ئىــدى.
پاتىمــە يۈگــۈرۈش ئۈچــۈن مۇئەللىمدىــن رۇخســەت
ســورىدى .پاتىمەنىــڭ مەقســىتىنى چۈشــەنگەن
مۇئەللىــم رۇخســەت بــەردى .ئىككىســى بەلگىلەنگــەن
يۈگــۈرۈش ســىزىقىغا كېلىــپ تەييــار بولــۇپ تــۇردى،
پاتىمەنىــڭ پۇتىــدا يىپيېڭــى تەنتەربىيــە ئايىقــى،
ئەخمەتنىڭكىــدە بولســا يىرتىــق ئايــاغ بــار ئىــدى.
مۇئەللىمنىــڭ پۇشــتەك چېلىشــى بىلــەن تــەڭ
يۈگــۈرۈش باشــاندى .پاتىمــە شــۇنچە تىرىشــقاندەك
قىلســىمۇ ئاخىرىــدا يەڭگىنــى يەنىــا ئەخمــەت بولــدى.
ســىنىپتىكى بارلىــق ساۋاقداشــار ئۇالرنــى ئالقىشــلىدى.

بىــر ھەپتــە ناھايىتــى تــەس ئۆتتــى .بىــر ھەپتــە
ئۆتكەندىــن كېيىــن مۇســابىقىنىڭ نەتىجىســى ئېــان
قىلىنــدى .ئەخمــەت بىرىنچــى بولغــان ئىــدى ،پاتىمــە
بولســا دەرىجىگــە كىرەلمىگەنىــدى ،شــۇنداقتىمۇ
ناھايىتــى خــوش بولــدى .ئەخمــەت ناھايىتــى گــۈزەل
بىــر يــۈرۈش بويــاق ۋە ھەرخىــل رەڭلىــك دەپتــەر
مۇكاپــات ئالــدى .ئەخمــەت مۇكاپاتنــى ئالغانــدا
ناھايىتــى خۇشــال بولــدى ،خۇشــاللىقتىن ئاغــزى
قۇلىقىغــا يەتتــى ،ئۆيىگــە يۈگۈرگــەن پېتــى كەلــدى.
ئۇنىڭ ئانىســى ۋە دادىســىمۇ بەك خۇشــال بولغانىدى.

پاتىمــە ئۆيىگــە ئاجايىــپ شــاد خــۇرام ھالــدا
قايتتــى ،بولغــان ئىشــارنى ئانىســىغا ســۆزلەپ
بــەردى .تاماقتىــن كېيىــن ئــۇالر بىللــە بازارغــا
چىقىــپ ئەخمــەت ئۈچــۈن ناھايىتــى چىرايلىــق بىــر
تەنتەربىيــە ئايىقــى ســېتىۋالدى ۋە شــۇ زامــان ئانىســى
بىلــەن بىللــە ئەخمەتنىــڭ ئۆيىگــە بــاردى .ئاياغنــى
تاپشــۇرۇپ ئالغانــدا دۇنيادىكــى ئــەڭ بەختلىــك
كىشــىگە ئايالنغانىــدى ئەخمــەت .ئانىســىمۇ ئوغلىنىــڭ
خۇشــاللىقىغا تــەڭ جــۆر بولــدى.

ئەخمەتنىــڭ ئوقــۇش قوراللىــرى تولۇقالنغانىدى،
ئەممــا پۇتلىــرى تېخىچــە توڭــۇپ تۇراتتــى .پاتىمــە
بۇنىــڭ ئۈچــۈن دادىســىدىن ياردەم ســورىغان بولســىمۇ
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئــۆزى بــۇ مەســىلىنى ھــەل
قىلماقچــى بولــدى .تېلېۋىــزوردا كۆزىگــە چېلىققــان بىر
تەنتەربىيــە خەۋىــرى ئۇنىڭغــا ئىلھــام بولــدى .پاتىمــە
ئەتىســى ئەتىگەنــدە ھاياجــان ئىلكىــدە مەكتەپكــە
كەلــدى ۋە دەرھــال كاللىســىغا كەلگــەن پىكىرنــى
ئەمەلىيەتكــە تەتبىقالشــقا باشــلىدى.

ئــۇ كۈندىــن كېيىــن ئەخمــەت بىلــەن پاتىمــە
دائىــم بىــر – بىرلىرىنىــڭ ئۆيىگــە بېرىــپ كېلىشــكە
باشــلىدى .ئەخمەتنىــڭ ئىنىســىمۇ بارغانســېرى
ياخشــى بولــۇپ قالــدى .ئەخمــەت بەزىــدە ئىنىســىنىمۇ
پاتىمەنىــڭ بېغىغــا بىللــە ئويناشــقا ئېلىــپ باراتتــى.
ئەخمەتنىــڭ دادىســى تەتىــل بولغانــدا ئۇالرنــى يېزىغــا
ئاپىرىشــقا ۋەدە بــەردى .بــۇ قېتىــم خۇشــال بولــۇش
پۇرســىتى پاتىمەگــە كەلگەنىــدى.

 −مــەن بــەك تېــز يۈگۈرەيمــەن ،ھېچكىــم مېنــى
يېڭەلمەيــدۇ −،دېــدى ئــۇ ئەخمەتكــە.
 −مەنمۇ بەك تېز يۈگۈرەلەيمەن −،دېدى.

پاتىمــە ياخشــى بىــر دوســتقا ئېرىشــكەنىدى
شــۇنداقال ساۋاقداشــلىرىغا ،ھەتتــا چوڭالرغىمــۇ
باشــقىالرنىڭ كۆڭلىنــى يېرىــم قىلماســتىن ،غۇرۇرىغــا
تەگمەســتىن ئۇالرغــا ياردەم قىلغىلــى بولىدىغانلىقىنىمۇ
كۆرســىتىپ قويغانىــدى.

بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغان بالىالر:
−بەسلىشــىڭالر ،بەسلىشــىڭالر!  −دەپ ھــە
ھــۇ دېيىشــتى.
پاتىمــە ئەســلىدە پەقەتــا يۈگۈرەلمەيتتــى.
ئۇنىــڭ بالىلىقــى يەســلى بىلــەن ئــۆي ئارىلىقىــدا
ئۆتكــەن ئىــدى .ئەممــا ئــۇ ئەخمەتنىــڭ يېزىــدا تــاغ–
داۋانالرنــى ئېشــىپ قــوي–كاال قوغــاپ يۈرگەنلىكىنــى
بىلەتتــى .ئــۇالر تەنتەربىيــە دەرســىدە مۇئەللىمدىــن
رۇخســەت ئېلىــپ يۈگۈرەشــتە مۇسابىقىلەشــمەكچى
بولــدى ،ئەگــەر پاتىمــە يېڭىۋالســا ئەخمــەت پاتىمەنــى

پاتىمــە يەنــە ياردەمگــە ئېھتىياجلىــق كىشــىلەرگە
يــاردەم قىلىشــنىڭ نە قەدەر گــۈزەل ئىش ئىكەنلىكىنى
ئۆگىنىۋالــدى .بۇنىــڭ ئۈچــۈن ناھايىتــى خۇشــال
ئىــدى .ئىنســاننى ئىنســاننى قىلغــان گــۈزەل قىممــەت
قاراشــارنىڭ ئۆلمىگەنلىكىنــى ،ئۆلمەيدىغانلىقىنــى
باشــقىالرغا كۆرســىتىپ قويغانلىقىنــى ئۆزىمــۇ ھېــس
قىلمىغــان ھالــدا ھاياتىنــى داۋام قىلــدى …
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەسما ئىلھام (تۈركىيە)
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ساختا مىللىيلىككە قارشى
ھەقىقىي مىللىيلىك
يۈجەل ئۇغۇرلۇ (تۈركىيە)

پروفېسســور دوكتــور يۈجــەل ئۇغۇرلــۇ قانــۇن ئوقۇتقۇچىســى ،ئىســتانبۇلدا تۇغۇلغــان 2016– 2013 .يىللىرى
ســاراي بوســنا خەلقئارالىــق ئۇنىۋېرســىتېتىدا مەكتــەپ مۇدىرلىــق ۋەزىپىســى ئۆتىگــەن .ھازىــر ئىســتانبۇل
تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتىدا مۇئاۋىــن مەكتــەپ مۇدىــرى ۋە ئىــدارە قانۇنشۇناســلىقى بۆلۈمىنىــڭ بۆلــۈم باشــلىقلىق
ۋەزىپىســىنى ئىجــرا قىلماقتــا.
–1992يىلــى ئىســتانبۇل تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتى قانــۇن فاكۇلتېتىــدا تولــۇق كۇرســنى پۈتتۈرگــەن.
–1995يىلــى مارمــارا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ماگىســتىرلىق ئوقۇشــىنى تامامــاپ –1999يىلــى ئومــۇم قانۇنشۇناســلىقى
كەســپىدە دوكتورلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن.
تۇنجــى كەســپى ھاياتىنــى ئاتــا تــۈرك ئۇنىۋېرســىتېتىدا باشــلىغان–2006 .يىلىدىــن ھازىرغىچــە ئىســتانبۇل
تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتىدا مۇئاۋىــن ئالــى مەكتــەپ مۇدىرلىقــى ،كاندىــدات ئالــى مەكتــەپ مۇدىــرى قاتارلىــق
ۋەزىپىلەرنــى ئۆتىگــەن .قانۇنشۇناســلىق ساھەســىدە ئالــى مەكتــەپ تولــۇق كــۇرۇس ۋە ماگىســتىر ئوقۇغۇچىالرغا
دەرس ئۆتكــەن .دوكتورلۇقتــا ھازىرالنغــان ئوقۇتقۇچىالرغــا يېتەكچىلىــك قىلغــان.
دوكتورلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەندىن كىيىــن گولالندىيــە تەلبــۇرگ ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە قازاقىســتان ئەھمــەد
يەســەۋى ئۇنىۋېرســىتېتى قاتارلىــق مەكتەپلــەردە تەكلىپلىــك ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلەپ ئىلمــى خىزمەتلەرنــى
قىلغــان .ھازىرمــۇ كۆپلىگــەن ئىلمــى ژۇرنالــاردا باھالىغۇچــى ئــەزا .ئىلمــى ھاياتىــدا قانۇنشۇناســلىق ھەققىــدە
مەملىكــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدا  8كىتــاب نەشــر قىلدۇرغــان ۋە بــۇ ســاھەدىكى مۇھىــم  3كىتابقــا بىرقانچــە بــاب
يازغــان .شــۇنداقال ساھەســىدە نۇرغۇنلىغــان ئىلمــى ماقالىلەرنــى يېزىــپ كۆزگــە كۆرۈنگــەن .دوكتــور ئوۋۇرلــۇ
ئــۆز ساھەســىدىن باشــقا ئەدەبىيــات ،تىــل شۇناســلىق ســاھەلىرىدىمۇ ئىلمــى نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرگــەن.
ئۇنىــڭ ئاكادېمىــك خىزمەتلىرىدىــن ســىرت خەلقئارالىــق قانــۇن ،خەلقئــارا مۇناســىۋەتلەر ،قانۇنشۇناســلىق،
خەلــق باشــقۇرۇش ۋە ئۆلكــە مەســىلىلىرى ھەققىدىكــى ئانىلىزلىــرى ئاناتولىيــە خــەۋەر مەركىــزى قاناللىرىــدا يەر
ئالماقتــا .شــۇنىڭ بىلــەن بىرلىكتــە دۇنيــا ئاخباراتــى ،تىرىلىــش پوچتىســى ،چۈشــەنچە ژۇرنىلىغــا ئوخشــاش
ھەرخىــل گېزىــت –ژۇرنالــاردا خىلمــۇ خىــل مەزمۇندىكــى ماقالــە ۋە يازمىلىــرى ئــۆز يېرىنــى ئىلىشــنى داۋام
قىلىۋاتىدۇ.
دوكتــور ئوغۇرلــۇ ئانــا تىلىدىــن باشــقا ئىنگلىزچــە ،ئەرەبچــە ،ئۆزبېكچــە ،قازاقچــە ،قۇمىقچــە ،نوغايچــە،
لەزگىچــە قاتارلىــق تىلالرنــى ياخشــى ۋە ئوتتــۇرا ســەۋىيەدە بىلىــدۇ .بۇالردىــن باشــقا بوشــناقچە (خىرۋاتچــە،
ســىرىپچە) ،فىرانســۇزچە ،پارســچە ،رۇســچە ۋە نېمىــس تىللىرىنــى تەرجىمــە قااللىغــۇدەك دەرىجىــدە بىلىــدۇ.
بۇ ماقالە «تىرىلىشى پوستىسى» گېزىتىنىڭ –2019يىللىق –27ئىيۇل كۈنىدىكى سانىدا ئېالن قىلىنغان.
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ســاختا مىللىيلىــك ئۈچــۈن دىــن بىــر ۋاســىتە ۋە
پىراگماتىــك مەقســەتلەرگە يىتىــش ئۇچــۇن ۋاقىتلىــق
پايدىلىنىــپ ئىشــى تۈگىگەنــدە چــۆرۈپ تاشــايدىغان
نەرســىدىن ئىبــارەت.

يــۇرت ســۆيەرلىك ياكــى ھېســياتقا بېرىلىــپ چىڭقىلىپ
ســۆزلىگەن تايىنــى يــوق قــۇرۇق گەپلــەر ئەمــەس.
مىللىيلىشــىش بۈگۈنىمىزنى ياخشــى چۈشــىنىش،
يــۈز يىللىــق پىالنالرنــى روياپقــا چىقىرىدىغان پەلســەپە
ۋە ئىلىــم ئوتتۇرىغــا قويــۇش دېمــەك .مىللىيلىــك
چۈشــەنچە ،پەلسەپە ،پىرىنســىپ ،مەيدان ،پوزىتسىيە
ۋە جاســارەتتىن ئىبــارەت .ئۇنــداق ئىكــەن ئۇنــى قولغــا
كەلتــۈرۈش ئۇچــۇن تــەر ئاققــۇزۇش الزىــم .ســەنئەت،
كۈلتــۈر ،ئەدەبىيــات ،مېمارلىــق ،مۇزىــكا ،تىياتىــر،
كىنــو ـ فىلىــم ،تېلېۋىزىيە ،يېمــەك ـ ئىچمەك ،كىيىم ـ
كېچەككــە ئوخشــاش تۈرلــۈك ســاھەلەردە ئۆزىگــە خاس
يېڭىلىقالرنــى ئوتتۇرىغــا قويالىغانــدا مىللىلىكتىــن ســۆز
ئىچىشــنىڭ بىــر مەنىســى بولىــدۇ .ئۇنــداق بولمىســا
ھەممىســى ھېچنېمىگــە يارىمايدىغــان قــۇرۇق گــەپ ـ
ســۆزدىن ئىبــارەت ئەرزىمــەس نەرســە ھېســابلىنىدۇ.

بــۇ يــەردە «مىللىــي» ياكــى «يەرلىــك» نىــڭ
ئوخشــاش ئۇقــۇم ياكى ئەمەســلىكى ۋە بــۇ ئۇقۇمالرنىڭ
ئىپادىلىگــەن مەنانىــڭ بىــر ئىدېئولوگىيــە ياكــى
پىســخىكىلىق ئۇقــۇم ئىكەنلىكــى ياكــى ئەمەســلىكىنى
تــاالش تارتىــش قىلىــش نىيىتىــم يــوق .ئەممــا مــەن
بۇنــى بىــر ئىدېئولوگىيــە ئەمــەس دەپ قارايمــەن.
مىللىيلىشىشــكە ھەرقانــداق شــەكىلدە تــار
دائىرىــدە ئېنىقلىمــا بېرىــش ياكــى بىــر قەلەمكەشــنىڭ
يازمىلىــرى بىلــەن ئىپادىلــەپ بېرىــش قىيىــن بولغــان
كــەڭ دائىرىلىــك ۋە چوڭقــۇر ئۇقــۇم ئىكەنلىكــى مــاڭا
ئايــان .لېكىــن مــاركا ھالىغا كەلگــەن ھەرقانداق ئۇقۇم
ۋە قىممــەت قاراشــقا ئوخشــاش «مىللىيلىك»نىڭمــۇ
ئىگىســى كۆپەيگەنســېرى ئۇنىــڭ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان
مەنــا ۋە ئۇقۇمىنىــڭ ئۆزگىرىــپ باشــقا بىــر شــەكىلگە
كەلگەنلىكىنــى كۆرۈۋاتىمىــز« .مىللىيلىــك» ئۇقــۇم
قااليمىقانچىلىقىغــا ئۇچراۋاتقــان ئىچــى قۇرۇق بىر ئۇقۇم
بولــۇپ قالماقتــا بــۇ ســەۋەبتىن جىددىــي شــەكىلدە
بــۇ ھەقتــە پىكىــر يۈرگــۈزۈش ۋە تەتقىقاتالرنــى ئىلىــپ
بېرىــش الزىــم.

مىللىيلىشــىش دۇنيادىــن قــول ئــۈزۈش،
ئۆزىــدە بــار بىلــەن كۇپايىلىنىــش ياكــى قۇالقنــى
يوپــۇرۇپ دۇنيادىــن بىخــەۋەر يــۈرۈش دېگەنلىــك
ئەمــەس ئەكســىچە دۇنيانــى چۈشــىنىش ،ھــەر دائىــم
يېڭىلىقالرنــى قوبــۇل قىلىــپ ئالدىغــا ئىلگىرىلــەش ۋە
تەرەققىــي قىلىــش دېگەنلىــك.
مىللىيلىشــىش خەلقئارالىشىشــنى چۈشىنىشــكە
مــاس ھالــدا تارىخىنــى ئۇنتۇمىغــان ،جۇغراپىيەســىنى
قوغدايدىغــان ،ئۆزىگــە خــاس ئاالھىدىلىككــە ئىگــە،
ئەســلىگە باغالنغــان كۈلتــۈر ،تىــل ،ســەنئەت ۋە
مەدەنىيــەت پىــان اليىھەســى تــوزۇپ چىقىشــنى
ئۈســتىگە ئىلىــش دېمــەك.

مىللىــي كىملىــك ،يەرلىــك كىملىــك ۋە بۇنىڭغــا
ئوخشــىغان خالىغــان ئىســىمالر بىلــەن ئاتايلــى بەزىلەر
ئۇچــۇن ئۇنىــڭ مەنىســى تارىــخ ،جۇغراپىيەلىــك
ئاســاس ،يەرلىــك كىملىــك ،رەڭ ،ئېرىــق ئۇقۇمىنــى
ئىپادىلىمەكتــە .بــۇ ھېچكىــم ئــۆزى يالغــۇز ئىپادىلــەپ
بېرەلمەيدىغــان ۋە ئۈســتىگە ئااللمايدىغــان زور ۋە
چوڭقــۇر مەســىلە.

مىللىيلىشــىش ئەمەلىيەتچانلىــق بىلــەن ئۆزىنىــڭ
تارىخــى ۋە جۇغراپىيەلىــك تېررىتورىيەســىگە تايانغــان
ھالــدا خەلقــى بىلــەن ئەپ،رۇخســىتىنى ســىرتتىن
ســورىمايدىغان ،ئــۆز قابىلىيىتىنــى ئىشــقا سېلىشــقا
تەييــار تــۇرۇش دېمــەك.

«مىللىيلىك»نىــڭ بىر ـ بىرىگە ئوخشــىمايدىغان
ۋە ھەقىقىــي مەنىســىدىن ئــۇزاق ئونالرچە ئېنىقلىمىســى
بــار .بەزىلەرنىــڭ قارىشــىدا قاتتىق قــول دۆلەتچىلىك.
بەزىلىــرى بولســا بۇنــى ئېتنىــك ئاساســارغىال
چەكلــەپ قويۇشــقا ئۇرۇنماقتــا .بىــر قىســىم كىشــىلەر
ئۇنــى تەســىرلىك نۇتۇقلىــرى ئۇچــۇن «تېتىتقۇ»نىــڭ
ئورنىــدا ئىشــلەتمەكتە« .مىللىيلىشــىش»خىيالىغا
كەلگەننــى ســۆزلەش ،ئۆزىنىڭكىنــى راســت دېيىــش
ئەمــەس بەلكــى ھەممىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھالــدا
يېڭــى ئىجادىيەتلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويىدىغان سىســتېما
ھاســىل قىلىشــتۇر.

مىللىيلىشــىش ئوتتۇرىغــا قويغــان كۈلتــۈر
سىياســەتلىرى بىلــەن كۈلتــۈر ئاسمىالتسىيەســىگە
قارشــى تــۇرۇش ،ياتالرنىــڭ يامــان تەســىرىنى ئــەڭ
تــۆۋەن ســەۋىيەگە چۈشــۈرۈش دېمــەك.
مىللىيلىشــىش يەرلىــك ئانــا تىلنــى يــات
ئۇنســۇرالرنىڭ غەلــدى غەشــلىرىدىن تازىــاپ تىلنىــڭ
پۈتــۈن جۇغراپىيەلىــك تېررىتورىيەســى بىلــەن بولغــان
مۇناســىۋىتىنى قوغدىغــان ھالــدا تىلنىــڭ تارىخــى
مىراســلىرىنى ســاقالپ قىلىــش ئۇچــۇن بىــر پىــان
اليىھەســى تــوزۇپ چىقااليدىغانلىقىغــا ئىشــىنىش300 .
خــام ســۆزنى ئىشــلىتىدىغان كوچــا تىلىنىــڭ ئورنىغــا
ئابىســتىراكىت ئۇقۇمالرنــى ئىپادىلــەپ بېرەلەيدىغــان
يۇقىــرى ســەۋىيەدىكى بىــر تىلنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىش

«مىللىيلىشــىش» قوپۇپــا پۈتــۈن دۇنياغــا جــەڭ
ئېــان قىلىــپ ئــات چاپتــۇرۇپ قىلىــچ پۇالڭلىتىــش،
ئــۆزى بۈيــۈك سۇپرىســى قــۇرۇق جۈملىلەرنــى تــۈزۈش
ئەمــەس .مىللىيلىشــىش قــۇرۇق ۋەتەنپەرۋەرلىــك،
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ئۇچــۇن بــاش قاتــۇرۇپ غــەم قىلىــش.

ھەقىقىــي مىللىيلىــك بۇرۇنقــى ۋە يىقىنتــى
تارىخنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان كەڭــرى بېقىــش
بىلــەن تارىخىنــى بىــر پۈتۈنلــۈك ئىچىــدە ئەقىلگــە
تايانغــان ھالــدا چۈشــۈنۈپ باھــا بىرىــدۇ .شــۇنىڭ
بىلــەن بىرلىكتــە ئەســلى كېلىــپ چىقىشــىدىن ئــوزۇق
ئالىــدۇ ۋە تارىخىدىــن ۋەز ـ نەســىھەت ۋە ئىبــرەت
ئىلىــش ئۇچــۇن ئۇنــى ئىنــكار قىلمايــدۇ.

مىللىيلىشــىش ئۆزىگــە خــاس ئاالھىدىلىككــە
ئىگــە يېڭــى مېمارلىــق ئۇســلۇبىنى قــۇرۇپ چىقىشــقا
تىرىشــىش .مېمارلىقتــا مىللىيلىشــىش دېگەنلىــك
باشــقا مىللەتلەرنىــڭ قىلغانلىرىنــى كۆچــۈرۈپ
ئەكېلىــپ تەقلىــد قىلىــپ ياســاش ياكــى ئۆتمۈشــتىكى
ئۇســلۇبالرنى ئەينــەن تەقلىــد قىلىــش ئەمــەس.

ســاختا مىللىيلىــك ئۈچــۈن دىــن بىــر ۋاســىتە ۋە
پىراگماتىــك مەقســەتلەرگە يىتىــش ئۇچــۇن ۋاقىتلىــق
پايدىلىنىــپ ئىشــى تۈگىگەنــدە چــۆرۈپ تاشــايدىغان
نەرســىدىن ئىبــارەت.

مىســال ئىلىــپ ئېيتســاق ئۆيلەرگــە قانــداق
ماتېرىيالالرنــى ئىشــلىتىش ،دېرىزىلەرنىــڭ شــەكىل
نۇســخىلىرى ،ئۆگزىنىــڭ شــەكلى ،ھويلىالرنىــڭ
ئۆلچىمــى ،ھويــا تېمىنىــڭ ئېگىز پەســلىكى ،باغدىكى
دەرەخلەرنىــڭ تۈرلىــرى ،بېزەشــتىكى ســەنئەت
ئۇســلۇبلىرى بىلــەن ئۆزىگــە خــاس ئاالھىدىلىككــە
ئىگــە مېمارلىــق ســەنئىتى مەيدانغــا كەلتــۈرۈش
دېگەنــدەك .بۇيــەردە كــۆزدە تۇتقــان مىللىيلىشــىش
ئــەر ـ ئايالدىــن ئىبــارەت كىچىــك ئائىلــە ياكــى
ئائىلەســىزلىكنى تەشــەببۇس قىلىدىغــان ،چــوڭالر
بىلــەن بىللــە ياشــاش ۋە مېھمــان كۈتــۈش قواليســىز،
ئــۆرپ ـ ئادەتلىرىمىزگــە ئۇيغــۇن بولمىغــان شــەكىلدە
اليىھەلەنگــەن شەخســىيەتچىلىك ۋە مەنپەئــەت
پەرســلىك پۇرىقــى چىقىــپ تۇرىدىغــان ســەرەڭگە
قۇتىســىغا ئوخشــاش بىــر ئېغىزلىــق ئۆيلەردىــن
بىئاراملىــق ھېــس قىلىــپ بۇنــى ئۆزگەرتىشــنىڭ
يوللىــرى ھەققىــدە ئىزدىنىــش دېمەكتــۇر.

ھەقىقىــي مىللىيلىــك ئۇچــۇن دىــن مىللەتنىــڭ
پىكىــر ،چۈشــەنچە دۇنياســىنى ئوزۇقالنــدۇرۇپ ئۇنىــڭ
مەۋجۇتلۇقىنــى قوغدىغــان ۋە مىللىــي كىملىكىنــى بەرپا
قىلىــپ ئۇنىڭغــا روھ بەرگــەن ۋە نىشــان بەلگىلىگــەن
ئىجتىمائىــي ۋە ئەخالقــى قىممــەت قــاراش.
ســاختا مىللىيلىــك بولســا مىللىيلىشىشــنى
قوللىنىــپ ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــدۇ .بەزىــدە ئىرقچــى،
بەزىــدە مىللەتچــى ،بەزىــدە بولســا مۇســابىقىلەردە
كۆتۈرۈلگــەن قىقــاس چۇقانــاردەك قاتتىــق ۋەتەنپەرۋەر
كۆرۈنىــدۇ .بايــراق ،قوشــۇن ،تۇپــراق ،ۋەتــەن،
شــەھىد ،شــەھىدلىككە ئوخشــاش ســۆزلەرنى ئاغزىــدا
دەپ قويغــان بىلــەن مىللىيلىشىشــنىڭ دەســلەپكى
الزىمەتلىكلىرىدىــن بولغــان پىكــرى چۈشــەنچە ۋە
ماددىــي ئىشــلەپ چىقىرىشــقا ھېــچ كۆڭــۈل بۆلمــەس.

مىللىيلىشــىش مائارىپنــى ئەقلىيلىكنــى ئاســاس
قىلىــپ دۇنيانــى چۈشــۈنىدىغان ،دۇنيالىقنــى تــەرك
قىلمــاي تــۇرۇپ مەنىــۋى ئوزۇقىنــى ئەســلى يىلتىزىدىن
ئالغان بىر دۇنيا چۈشەنچىســىگە ســاھىب ۋە يوشــۇرۇن
كۈچكــە ئىگــە ،مائارىپتا قىيىنچىلىــق تۇغدۇرمايدىغان،
كىملىكىدىــن نومــۇس ھېــس قىلمايدىغــان بەلكــى
كىملىكىدىــن پەخىــر ۋە شــەرەپ ھېســقىلىدىغان يېڭــى
نەســىللەرنى يېتىشــتۇرۇش ئۇچــۇن مىللىــي پىــان ـ
اليىھــە تۈزۈشــكە بــاش قاتــۇرۇش دېگەنلىــك.

ســاختا مىللىيلىــك ئــۇرۇش ئاۋازىنــى ياخشــى
كۆرىــدۇ .ئەممــا باشــقا كــۈن چۈشــكەندە ھېــچ يەردىــن
تاپقىلــى بولمايدۇ.بــەدەل تۆلەشــتىن قاچىــدۇ.
ھەقىقىــي مىللىيلىــك ئۆلكىســى ۋە مىللىتىنىــڭ
مەنپەئەتــى ئۇچــۇن ھــەر ۋاقىــت بــەدەل تۆلەشــكە
تەييــار تۇرىــدۇ.
ســاختا مىللىيلىــك ئۇچــۇن ئىلگىرىلــەش خــام
خىيــال ،قــۇرۇق گــەپ.

«ســاختا مىللىي»دىــن كــۆزدە تۇتقىنىمىــز
«ئېغىزدىكــى مىللىيلىــك» ياكــى «يالغانچــى
مىللىيلىــك»… ئەمــدى ھەقىقىــي مىللىــي بىلــەن
ســاختا مىللىــي ئوتتۇرىســىدىكى پەرققە قــاراپ باقايلى:

ھەقىقىــي مىللىيلىــك ئۇچــۇن ئىلگىرىلــەش
كەلگۈســى ۋە تــەر ئاققــۇزۇپ يەتمىســە بولمايدىغــان
نىشــان .شــۇنداقال ئىشــلەپ چىقىرىشــقا تايانغــان
چاغــدا بىــر مەنىگــە ئىگــە بولىدىغــان ئىديىــۋى ئۇقــۇم.

ســاختا مىللىيلىــك ئۆزىنىــڭ مۇتلــەق توغــرا
ئىكەنلىكىنــى داۋا قىلىــدۇ .تارىختىــن ئىشــىغا يارىغــان
قىســىمالرنى كېســىپ ئىلىــپ ئــۆز مەنپەئەتــى ئۇچــۇن
پايدىلىنىــدۇ.

يېزىــپ ئىپادىلــەش قىيىــن بولغــان كــەڭ
مەزمۇنلــۇق بــۇ تېمــا ھەققىــدە ھازىرچــە مۇشــۇنچىلىك
مۇزاكىــرە بىلــەن كۇپايىلىنىــپ تــۇراي…
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئالىمجان (تۈركىيە)
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چىلتەن مازىرى تەزكىرىسى
گۇستاف راچۇيت\ (شىۋېتسىيە)

گۇســتاف راكۇيــت ( )Gustaf Raquette) (1871–1945شىۋېتســىيىلىك تۇركولــوگ،
تىلشــۇناس ۋە ئۇنىۋېرســىتېت ئوقۇتقۇچىســى بولــۇپ ،ئــۇ يــاش ۋاقتىــدا تىــل ۋە مېدىتســىنا
ئىلمــى ئۆگەنگــەن .ئــۇ داڭلىــق تۈركولــوگ گۇننــار ياررىڭنىــڭ ( )Gunnar Jarringلۇنــد
ئۇنېۋېرســىتېتىدىكى ئوقۇتقۇچىســى.ئۇ كېيىن مىسســىئونېر سۈپىتىدە  1895 –1893يىلغىچىلىك
باكــۇ (ئەزەربەيجــان) ۋە بۇخــاراالردا مىسســىئونېر بولــۇپ تۇرغــان .كېيىــن  1901 –1896يىلغىچە
قەشــقەردە 1911–1904 ،يىلغىچــە يەركەنــدە مىسســىئونېر ۋە دوختۇر بولــۇپ تۇرغان .ئىككىنچى
قېتىــم  1921–1913يىلغىچــە قەشــقەردە قايتــا پائالىيــەت ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ ،تىبــەت رايونــى
ۋە ھىندىســتان ئارقىلىــق شىۋېتســىيىگە قايتىــپ كەتكــەن .ئــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ تىل–ئەدەبىيــات ۋە
ئېتنولوگىيىلىــك ئاالھىدىلىكلىرىنــى تەتقىــق قىلىشــتا زور تۆھپىلەرنــى قوشــقان ،بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر
تىلىدىكــى شــىۋىلەرنى تەتقىــق قىلىشــتا ھــەل قىلغــۇچ يەكۈنلەرنــى چىقارغــان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ
بــۇ ھەقتــە «قەشــقەر ۋە يەركــەن رايونىدىكــى ئۇيغــۇر شــىۋىلىرى ھەققىــدە»« ،ئېنگىلىزچــە–
ئۇيغۇرچــە لۇغــەت»« ،ئۇيغــۇر تىلىدىكــى پېئىلــار ھەققىــدە»« ،تاھىــر بىلەن زۆھــرە» قاتارلىق
كىتابالرنــى ۋە «قاســىم ئاخۇننىــڭ كامىــل ئەفەندىگــە يازغــان  6پارچــە خېتــى» قاتارلىــق
ئىلمىــي قىممىتــى يۇقىــرى ماقالىالرنــى يېزىــپ قالدۇرغــان.
يەركەندىكــى چىلتــەن مازىــرى ئۆزىنىــڭ
تارىخىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى ،ۋۇجۇدىغــا يوشــۇرۇنغان
ســىرلىرى ۋە رىۋايــەت تۈســىنى ئالغــان جەلپكارلىقــى
بىلــەن كىشــىلەر قەلبىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ ،ئۇالرنىــڭ
پاناھگاھىغــا ئايالنغــان .چىلتــەن دېگــەن ســۆزنىڭ
مەنىســى يەتتــە دېگەنلىــك بولــۇپ ،ئــۇ يەرگــە يەتتــە
ئەۋلىيانىڭ جەسىدى دەپنە قىلىنغان.تەتقىقاتچىالرنىڭ
دىققىتىنــى تارتقــان بىــر مەســىلە،يەركەننىڭ غەربىــي
تەرىپىدىكــى كالتــاال يېزىســىغا جايالشــقان «يەتتــە

مۇســۇلمان مازىرى»دىكــى تەزكىــرە بىلــەن چىلتــەن
مازىرىدىكــى تەزكىــرە ئوخشــاش بولــۇپ چىققــان .بــۇ
تەزكىــرە ئۇيغۇرالرنىــڭ تەزكىرىچىلىكىــدە گەۋدىلىــك
ۋە ۋەكىللىــك خاراكتېرگــە ئىگــە دەپ قارايمــەن.
بىــر كۈنــى پەيغەمبىرىمىــز مەدىنىدىكــى
مەســچىتتە ســالمان فارىســنىڭ ئۆزىگــە قىلغــان مۇنداق
ئىلتىجاســىنى ئاڭاليــدۇ:
 −ئــى پەيغەمبىرىم،مــەن قىرىــق ياشــقا كىرىــپ
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قالغــان بولســاممۇ پەرزەنــت يــۈزى كۆرگىنىــم يــوق.
ســىز بىلــەن بىرداســتىخاندا ئولتۇرۇشــقا داخىــل
بولــۇش مېنىــڭ بەختىــم .ئــى پەيغەمبىرىــم ،پېقىرنىــڭ
ھوزۇرىغــا بىــر ۋاق تاماققــا داخىــل بولــۇپ بەرگــەن
بولســىڭىز ،ئالالھمــۇ بــۇ شــاپائىتىڭىز بىلــەن مــاڭا
پەرزەنــت ئاتــا قىلىــپ قالســا ئەجــەپ ئەمــەس.

پەيغەمبــەر دەرھــال چۆللۈككە بېرىپ ســېۋەتنىڭ
يېشــىل ياقۇتتىــن ياســالغان گۈمبەزگــە ئايلىنىــپ
ئاســماننىڭ تۆتىنچــى قېتىغــا چىقىــپ كەتكىنىنــى
كۆرۈپتــۇ .گۈمبەزدىــن دۇئــا ۋە يىغــا ســادالىرى كېلىــپ
تۇرىدىكــەن .پەيغەمبــەر بۇنــى كــۆرۈپ كــۆز يېشــى
قىپتــۇ ۋە مۇقــەددەس مەســچىتكە قايتىپتــۇ .شــۇندىن
كېيىــن ئــۇ ســالمان فارىــس ۋە باشــقا كىشــىلەر بىلــەن
كۆرۈشۈشــنى خالىماپتــۇ.

پەيغەمبــەر بۇنــى ئــاڭالپ ئوتتۇزتوققــۇز نەپــەر
كىشــىنى باشــاپ ســالمان فارىســنىڭ ھوزۇرىغــا
قــاراپ يــول ئاپتۇ.ســالمان فارىســمۇ مېھمانالرغــا قىرىــق
كىشــىلىك داســتىخان ھازىرالپتــۇ .ئــۇالر غىزالىنىــپ
بولغاندىــن كېيىــن پەيغەمبــەر دۇئــا قىلىــپ بېرىپتــۇ.

بىــر كۈنــى پەيغەمبــەر مەدىنىــدە شــاد مائــاز
ئىســىملىك بىــر كىشــىنى قوبــۇل قىپتــۇ .ئــۇ كىشــىنىڭ
ئۆڭســۈلى يــوق بولــۇپ ،نېمــە بولغانلىقىنــى ســورىغاندا
ئــۇ مۇنــداق بايــان قىپتــۇ:

شــۇ ۋەقەدىــن ئــون ئــاي ،ئــون كــۈن ،توققــۇز
ســائەت ئۆتــۈپ ،ســالمان فارىســنىڭ ئايالــى قىرىــق
ئوغــۇل يەڭگىپتــۇ .بالىــار ئۆينــى بىــر ئاپتــۇ– دە،
ســالمان فارىــس ئۆيــدە پۇتىنــى قويغىدەكمــۇ جــاي
تاپالمــاي قاپتــۇ .ئــۇ كۆڭلىــدە« :مــەن ئالالھتىــن
پەرزەنــت ئاتــا قىلىشــنى تىلىســەم ،ئــۇ مــاڭا بىــر
يولدىــا قىرىــق پەرزەنــت بېرىۋەتتــى .كۈنىگــە ئــاران
بىــر نــان تېپىــپ يەۋاتقــان مەنــدەك بەندىنىــڭ
قىرىــق بالىنــى بېقىشــقا قانداقمــۇ قۇربــى يەتســۇن.
ئەتــە ئۆگــۈن ئــۇالر چــوڭ بولــۇپ ،كىيىــم –كېچــەك
كىيىشــى ،مەكتەپكــە بېرىشــى كېــرەك ،ئــۇ چاغــدا
قانــداق قىلىمــەن؟» دېگەنلەرنــى ئويــاپ ،پەرزەنــت
تىلىگىنىگــە پۇشــايمان قىپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ
تــۈن نىســپىدە ،يوشــۇرۇن ھالــدا بالىالرنــى يوغــان
بىــر ســېۋەتكە ســېلىپ مەدىنىنىــڭ چېتىدىكــى بىــر
چۆللۈككــە تاشــلىۋېتىپ كەپتــۇ .لېكىــن ئەتىســى كــۈن
يورۇغانــدا ،ئــۇ يەنــە شــۇ چۆللۈككــە بېرىــپ قارىســا
بالىــار كۆرۈنمىگــۈدەك .ســالمان فارىــس ئەســلىدە ئــۇ
بالىالرنىــڭ ئەۋلىيــا بالىــار ئىكەنلىكىنــى بىلمىگــەن ۋە
قىممىتىنــى چۈشــەنمىگەن ئىكــەن.

 −ئــى ئالالھنىــڭ ئەلچىســى ،مــەن بۈگــۈن
ســىز دائىــم سايىســىدە ئولتــۇرۇپ ئــارام ئالىدىغــان
دەرەخنىــڭ ئۈســتىگە بىــر ھايۋاننىــڭ چىقىۋالغانلىقىنى
ۋە كەينىدىنــا دەرەخ يوپۇرماقلىرىنىــڭ تۆكۈلــۈپ،
دەرەخنىــڭ قــۇرۇپ كەتكىنىنــى ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن
كــۆردۈم .قورققىنىمدىــن ئــۇدۇل يېنىڭىزغــا كېلىشــىم،
 −دەپتــۇ.
پەيغەمبەر دەرەختىكى ھايۋاندىن سوراپتۇكى:
 −ئــى ھايــۋان ،ســەن قانــداق جانــۋار؟ ئــۇ
ھايــۋان ئــۆز تىلىــدا جــاۋاپ بېرىپتــۇ:
 −پەيغەمبىرىــم ،مــەن ئالالھنىــڭ بااليــى –
ئاپىتىدۇرمــەن .مــەن مەدىنىدىكــى بەندىلەرگــە زىيــان
– زەخمــەت يەتكۈزگىلــى كەلدىــم.
خەلقلــەر
مەدىنىدىكــى
ئــاڭالپ
بۇنــى
پەيغەمبەرنىــڭ ئايىغىغــا يىقىلىــپ ،بــۇ جانۋارنــى
يوقۇتــۇپ بېرىشــنى ئۆتۈنۈپتــۇ .دەل شــۇ ۋاقتىــدا
خــەۋەر كېلىــپ پەيغەمبەرنىــڭ قىــزى فاتىمەنىــڭ
ئېغىــر كېســەلگە مۇپتىــا بولغانلىقــى ئۇقتۇرۇلۇپتــۇ.

جەبرائىــل ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبەرگــە مۇنــداق
خىتــاپ قىپتــۇ:

پەيغەمبــەر ئەمــدى دۇئــا قىــاي دەپ تۇرۇشــىغا،
جەبرائىــل ئەلەيھىسســاالم كېلىــپ ئالالھنىــڭ ســۆزىنى
يەتكۈزۈپتــۇ:

 −تاخــا (مۇھەممــەد پەيغەمبەرنىــڭ يەنــە
بىــر ئىســمى) ،مۇھەممــەد ،ئالــاھ ســاڭا ســالىمىنى
يوللىــدى .ئالــاھ بۇرادىرىــم مۇھەممــەت ۋە ئۇنىــڭ
ئوتتــۇز توققــۇز شــاگىرتىنىڭ قىلغــان دۇئاســىنىڭ
يۈزىنــى قىلىــپ مــەن ســالمان فارىســقا قىرىــق ئەۋلىيــا
پەرزەنــت ئاتــا قىلغانىدىــم .لېكىــن ئــۇ ئۇالرنــى
ســېۋەتكە ســېلىپ چۆللۈككــە تاشــلىۋەتتى .لېكىــن
مــەن ئۇالرنــى تاشــلىۋەتمەيمەن − ،دەپتــۇ.

 −مۇھەممــەد ،ســەن تەڭرىنىــڭ تۆتىنچــى
قېتىدىكــى قىرىــق ئەۋلىيادىــن يــاردەم ســورىغىن،
شــۇالر ســاڭا يــاردەم قىالاليــدۇ − ،دەپتــۇ .پەيغەمبــەر
ئــۆزى ئاســمانغا چىقىــپ ئەۋلىياالرغــا ھاجىتىنــى بايــان
قىپتۇ.شــۇ ئەســنادا ئەۋلىياالرنىــڭ ئىچىــدە بىرســى
يىڭنىنــى بارمىقىغــا ســانچىپ قــان چىقىرىپتــۇ ،شــۇ
ھامــان قالغانالرنىڭمــۇ بارمىقىدىــن قــان ســىرغىپ
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ئېقىپتۇ.ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن يەتتــە نەپىــرى يــەر
يۈزىگــە چۈشــۈپ ،كېچىچــە فاتىمەنىــڭ بېشــىدا
چۆرىــدەپ ئولتــۇرۇپ ،دۇرۇت ئوقــۇپ ،فاتىمەنــى
ســاقايتىپتۇ ۋە ھىلىقــى ھايۋاننىمــۇ قوغــاپ ئەلنــى
ئامــان قىپتــۇ.

شــاھ تالىــب پەيغەمبەرنىــڭ بۇيرىقىنــى بىجــا
كەلتــۈرۈپ يەركەنگــە قــاراپ يولغــا چىقىپتــۇ .ئــۇ
يەركەنــدە قىرىــق ھەمراھــى بىلــەن بىرلىكتــە قىرىــق
كــۈن ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ بىــر قــەۋرە ياســاپتۇ.
ئاندىــن قىرىــق كــۈن دۇئايــى تىــاۋەت قىپتــۇ.
ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى ئاڭلىغــان بارلىــق چوڭ–كىچىــك
يــۇرت ئەھلــى قەبرىنــى تــاۋاب قىلغىلــى يېتىــپ
كەپتــۇ .كىشــىلەر ھــەر كۈنــى ئۇالرغــا ســوۋغا ســاالمالر
ئېلىــپ كېلىــپ چوقۇنۇپتــۇ .بــۇ ئىشــاردىن خــەۋەر
تاپقــان پادىشــاھ ئابابەكــرى ئىشــنىڭ تېگى–تەكتىنــى
سۈرۈشــتۈرۈش ئۈچــۈن ،بىــر مۈشــۈكنى ئۆلتــۈرۈپ،
توققــۇز دانــە ناننىــڭ تۆپىســىگە بېســىپ داســتىخانغا
يۆگــەپ ،ئەلچىلەردىــن دەرۋىشــلەرگە ماڭغۇزۇپتــۇ.
«ئەگــەر ئــۇالر ھەقىقەتــەن تەقــۋادار كىشــىلەر بولســا
ئۇنــى يىمەيــدۇ ،بولمىســا يىيىشــى مۈمكىــن» دەپتــۇ
پادىشــاھ .كېيىــن دەرۋىشــلەر بــۇ ســوۋغىنى كــۆرۈپ
ناھايىتــى غەزەپلىنىپتــۇ ۋە پادىشــاھنىڭ قىلمىشــىدىن
نــارازى بولــۇپ بۇخاراغــا قايتماقچــى بوپتــۇ .يولــدا بىــر
دەرۋىــش ئاغرىــپ قېلىــپ ئۇنــى شــۇ قەۋرىــدە تىــاۋەت
قىلىــپ ئولتــۇرۇپ تۇرۇشــقا قالــدۇرۇپ قويۇپ ســەپەرگە
ئاتلىنىپتــۇ .پادىشــاھ ئۇالرنىــڭ كەينىدىــن ئىككــى
ياســاۋۇلىنى پايالقچىلىققــا ئەۋەتىپتــۇ ۋە ئۇالرنىــڭ
بــۇ يەرگــە پەيغەمبــەر تەرىپىدىــن يەتتــە ئەۋلىيانىــڭ
مازىرىنــى ياســاش ئۈچــۈن ئەۋەتىلگەنلىكىدىــن خــەۋەر
تېپىــپ ئــۆز قىلمىشــىغا پۇشــايمان قىپتــۇ .پادىشــاھ
باشــقا نۇرغــۇن قىممەتلىــك ســوۋغا –ســاالمالر بىلــەن
يەنــە باشــقا ئەلچــى ئەۋەتىــپ ئۆزىنــى كەچۈرۈشــنى
ئۆتۈنۈپتــۇ .دەرۋىشــلەر يەركــەن خەلقىنىــڭ ئامــان –
ئېســەنلىكى ئۈچۈن دۇئا قىپتۇ ۋە ســوۋغا –ســاالمالرنى
ئەلچىلەردىــن قايتۇرۇۋېتىپتــۇ .يەركەنــدە قالغــان بىــر
دەرۋىــش توغرىســىدا ئاڭاليدىغــان بولســاق ،ئــۇ بــۇ
مازارنــى بېقىــپ ئەۋلىياالرنىــڭ چىرىقىنــى يېقىــپ
ئولتۇرۇپتــۇ .پادىشــاھ ئــۆزى بــۇ مازارغــا كېلىــپ ئۇنــى
يوقــاپ تۇرۇپتــۇ ۋە مازارغــا ناھايىتــى چــوڭ بىــر قــازان
ئەكەلدۈرۈپتــۇ .شــۇندىن كېيىــن يــۇرت ئەھلــى ئىچىدە
ئاغرىــق –ســىالققا دۇچــار بولغانــدا ۋە ياكــى بېشــىغا
كــۈن چۈشــكەندە ،ئــۆز ئاتىغانلىرىنــى مۇشــۇ قازانغــا
ئەپكېلىــپ تاشــايدىغان بوپتــۇ .بــۇ چــوڭ مازارنىــڭ
نامــى مۇھەممــەد فاســىل ،مۇھەممــەد ئىبراھىــم،
مۇھەممــەد قاســىم ،مۇھەممــەد رازى ،مۇھەممــەد
ســەيىد ،مۇھەممــەد زاھىــد ،مۇھەممــەد ســابىت بوپتۇ.

پەيغەمبــەر ئۇالردىــن مۇمكىــن بولســا يــەر يۈزىــدە
قېلىــپ ،خەلقنــى ئاغرىــق ســىالقالردىن ۋە بــاال–
قازاالردىــن ساقالشــقا ياردەمــدە بولۇشــنى ئۆتۈنۈپتــۇ،
ئــۇالر ماقــۇل بوپتــۇ.
شــۇنداق قىلىــپ ئــۇالر تــا پەيغەمبــەر ۋاپــات
بولغۇچــە شــۇ يــەردە بوپتــۇ .پەيغەمبەرنىــڭ ۋاپاتىدىــن
كېيىــن ئــۇالر خەلىفــە ئەلىنىــڭ يېنىغــا بېرىــپ
مەســلىھەت ســوراپتۇ .پەيغەمبــەر ئۇالرغــا بىــر نوتىنــى
بېرىــپ ،بــۇ نوتــا قەيــەردە بىخالپ كۆكلىســە شــۇ جاي
ســىلەرنىڭ ماكانىــڭالر بولغۇســى دەپتــۇ .ئــۇالر كــۆپ
يەرلەرگــە بېرىــپ ئاخىــرى تاتارغــا (يەركــەن رايونىنىڭ
قەدىمقــى ئىســمى) كەپتــۇ ۋە ئــۇ يــەردە نوتىنــى
ســانچىپ ئەتىســى بىخلىغانلىقىــدەك ھەقىقەتنــى
كۆرۈپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر شــۇ زېمىنــدا تــۇرۇپ
قاپتــۇ .ھېچكىممــۇ ئۇالرنىــڭ شــۇ يەركەنــدە دۇنياغــا
كــۆز ئاچقــان ئەۋلىيــاالر ئىكەنلىكىنــى بىلمەپتــۇ.
نەچچــە يــۈز يىــل ئۆتــۈپ ،يەركەنگــە ئابابەكــرى
خــان پادىشــاھ بوپتــۇ .بــۇ چاغــدا بۇخــارادا شــاھ
تالىــب سەرمەســت ئاتلىــق بىــر دەرۋىــش ياشــايدىغان
بولــۇپ ،ئــۇ قىرىــق ھەمراھىنــى باشــاپ مەدىنــە
ۋە مۇقــەدەەس مازارالرنــى تــاۋاپ قىلغىلــى كەپتــۇ.
پەيغەمبەرنىــڭ قەۋرىســى تۈۋىــدە قىرىــق كــۈن تۈنــەپ
چىقىپتــۇ .قىرىــق كــۈن توشــقان كۈنــى ئــۇ پەيغەمبــەر
بىلــەن دىــدار كۆرۈشــۈش شــەرىپىگە مۇيەسســەر بوپتۇ.
پەيغەمبــەر ئۇنىڭغــا بىــر ۋەزىپــە تاپشــۇرۇپ شــۇنداق
ئېيتىدۇكــى:
 −ئــى شەيخ،ســەن دەل ۋاقتىــدا كەپســەن.
تاتــار دۆلىتىــدە يەتتــە ئەۋلىيــا ياشــاپ تۇرماقتــا .ئــۇالر
ئاســماننىڭ تۆتىنچــى قېتىدىــن ئىنســانالرغا مېھــر–
شــەپقەت يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن زېمىنغــا ئەۋەتىلگــەن
ئەۋلىيــاالردۇر .ھازىــر ئــۇالر ئــۇ يــەردە ئىســىم –
شەرەپســىز ياشــىماقتا ،ھېچكىــم ئۇالرنــى تونۇمايــدۇ.
ســەن شــۇ يەرگــە بېرىــپ كىشــىلەرگە شــۇ ئۇلــۇغ
ئەۋلىياالرنــى تونۇتــۇپ ئۇالرغــا دۇئا–تىــاۋەت ئارقىلىــق
ئەۋلىياالرنىــڭ ئىلتىپاتىغــا ئېرىشىشــىگە يــاردەم
قىلغىــن − ،دەپتــۇ.

بــۇ مازارنىــڭ تەزكىرىســى مانــا مۇشــۇنداق
يېزىلغــان .كېيىنچــە چىلتــەن مازىــرى توغرىســىدا
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مۇنــداق ئېغىزچــە تەزكىرىمــۇ بايــان قىلىنغــان:
ئــۇ ئەۋلىياالرغــا پەيغەمبــەر بەرگــەن نوتــا كېيىــن
كۆكلــەپ بىــر دەرەخكــە ئايلىنىپتــۇ ۋە ياقــۇپ بــەگ
دەۋرىگىچــە ( )1877–1864كۆكلــەپ تۇرۇپتۇ.لېكىــن
ياقــۇپ بــەگ چىلتــەن مازىرىنــى قايتــا ياســىماقچى
بولــۇپ ،ئــۇ مۇقــەددەس دەرەخنــى كېســىۋېتىپ
قۇرۇلــۇش ماتېريالــى قىپتــۇ .ياقــۇپ بەگنىــڭ دەرەخنــى
كېســىش قىلمىشــى بىلــەن ئەۋلىياالرنىــڭ جېنــى
تېنىدىــن جــۇدا بوپتــۇ.
بــۇ دەرەخ جايالشــقان ئــورۇن ھازىرمــۇ مۇقەددەس
جــاي ھېســابلىنىدىكەن .مازارنىــڭ كىرىــش ئېغىزىــدا
يەتتــە دانــە چىــراق ،ياۋايــى ھايۋانالرنىــڭ بــاش
ســۆڭىكى ۋە مۈڭگــۈزى قويــۇپ قويۇلغــان.
مــازار ھەققىــدە بــۇ خىــل تەزكىرىلەردىــن باشــقا
يەنــە بىــر خىــل رىۋايەتمــۇ بــار .بــۇ ھەقتــە قۇرئاننىــڭ
–24بابىنىــڭ –6سۈرىســىدە مۇنــداق بايــان قىلىنىــدۇ:
مۇھەممــەد پەيغەمبــەر مەدىنىگــە كېلىــپ ئالتــە يىلدىــن
كېيىــن مۇســتالىق قەبىلىســىگە ھۇجۇمغــا ئۆتمەكچــى
بولىــدۇ .ئــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ ئايالــى ئايشــە مەلــۇپ

ســەۋەبلەر بىلــەن بىللــە بارالمايــدۇ ۋە پەيغەمبەرنىــڭ
كەينىدىــن بارماقچــى بولىــدۇ .ئۇ پەيغەمبەرنى ســاقالپ
يولــدا ئۇخــاپ قالىــدۇ .يولــدا شــىئە مەزھىپىدىــن
بولغــان ســاۋان ئايشــەنى كــۆرۈپ قېلىــپ ئۇنــى
پەيغەمبــەر بــار جايغــا ئەتىســى ئەتىگەنــدە باشــاپ
بارىــدۇ .شــۇندىن كېيىــن بــۇ ئىككىســى توغرىســىدا
ســۆز–چۆچەك تارقىلىــپ مۇناســىۋىتى بــار دەپ گۇمــان
پەيــدا قىلىــدۇ .ئەلــى ئايشــەنىڭ قىلمىشــىنىمۇ گۇنــاھ
دەپ چۈشــەندۇرگەن.گەرچە قۇرئانداگۇناھســىز دەپ
قارالغان بولســىمۇ ،شــىئەلەرگە بولغان باشــقىچە قاراش
شــۇ ۋەقەدىن شــەكىللىنىپ قالغان.مۇســۇلماندارچىلىقتا
بىراۋنىــڭ ئايالىنــى ئېلىــپ كېتىشــكە بولمايتتى .كېيىن
جەبرائىــل ئەلەيھىسســاالم كېلىــپ ،ســاۋان دەرھــال
ئۆيلىنىشــكە بۇيــرۇق چۈشــۈرىلىدۇ.لېكىن ســاۋان
ئۆيلەنمەيــدۇ .ئاخىــرى مۇھەممــەد پەيغەمبــەر ئــۆزى
ئۇنــى ئۆيلــەپ قويىــدۇ .تويدىــن كېيىــن ســاۋاننىڭ
ئايالــى ھامىلــدار بولــۇپ ،ئالالھنىــڭ شــىپائىتى بىلــەن
قىرىــق ئوغــۇل پەرزەنــت يــۈزى كۆرىــدۇ .بــۇ قىرىــق
پەرزەنــت ئەنــە شــۇ قىرىــق چىلتــەن مازىرىدىكــى
ئەۋلىيــاالر ئىــدى.

چىلتەن مازىرىنىڭ ئىچكى كۆرۈنۈشى.

چىلتەن مازىرىنىڭ كۆرۈنۈشى.

سۈرەتنى جون تۆرنكىۋىست تارتقان

سۈرەتنى جون تۆرنكىۋىست تارتقان

مەنبەلەر:
«ئەگرى –توقاي يولالردىكى سەپەر – شەرقىي تۈركىستاندىكى  25يىل»– 209 ،بەت« ،چىلتەن مازىرى
تەزكىرىسى»–گۇستاف راكۇيت
"På Obanade Stigar –25 år i Öst –Turkestan" – Tjiltän –Gustaf Raquette, s209.
شىۋېتچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :زۇلھايات ئۆتكۈر (شىۋېتسىيە)
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ئۇچار ئۇنىۋېرسىتېت
بىر پولشا ئەنئەنىسى
ئۈمىت شىمشەك (تۈركىيە)

تەتقىقاتچــى ۋە يازغۇچــى ئۈمىــت شىمشــەك  – 1950يىلــى ئىســتانبۇلدا تۇغۇلغــان.
ئاخبــارات ۋە نەشــرىياتچىلىق ساھەســىگە بالــدۇرال قــەدەم قويغــان بولــۇپ  – 1967يىلــى
گېزىــت ۋە ژۇرنالــاردا ئىشلەشــكە باشــلىغان« .يېڭــى ئاســىيا» ۋە « يېڭــى نەســىل»
قاتارلىــق گېزىتلــەردە تۇنجــى ســاندىن باشــاپ ئىشــلىگەن .خىزمــەت قىلغــان نەشــرىياتالردا
نۇرغۇنلىغــان ئىلمىــي ئەســەرلەرنىڭ نەشــر قىلىنىشــىغا باشــامچىلىق قىلغــان .بىــر مــۇددەت
 TGRTتېلېۋىزىيــە قانىلىــدا مەخســۇس پىروگراممــا رىياسەتچىســى بولــۇپ ئىشــلىگەن .يازغان
ئىلمىــي ماقالىلىــرى «زەپــەر» ۋە باشــقا ژۇرنالــاردا ئېــان قىلىنىــپ تۇرغــان.
ئۇنىــڭ تەتقىقــات خاراكتېرلىــك ئەســەرلىرى ئىچىــدە «كائىناتنىــڭ پەيــدا بولۇشــى»،
«بىــر ھەرىنىــڭ خاتىــرە دەپتىــرى»« ،تەتقىقــات مېتاللىــرى»« ،مــاددا ۋە ئېنېرگىيــە»،
« ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» « ،ئالــاھ ســۆيگەن قۇلــار» قاتارلىــق نۇرغــۇن كىتابلىــرى بــار.
ئۈمىــت شىمشــەكنىڭ يەنــە «بىــر ھەرىنىــڭ ھېكايىســى» ناملىــق بىــر بالىــار كىتابىمــۇ بــار.
تۆۋەنــدە يازغۇچــى ئۈمىــت شىمشــەكنىڭ ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان «ئۇچــار
ئۇنىۋېرســىتېت» ناملىــق كىتابىدىــن تالالنغــان ئىككــى پارچــە ماقالىنــى دىققىتىڭالرغــا
ســۇنىمىز.

بىر مائارىپ دولقۇنى مانا مۇشۇنداق قوزغىتىلىدۇ
ئىنسان دۆتلۈكىنىڭ كۈچىنى ھەرگىزمۇ سەل چاغلىماڭالر.
– روبېرت ھېينلېن

غەربلىك دوســتلىرىنىڭ قولى ئارقىلىق ســوۋېتالر
ئىتتىپاقىغــا ھەدىيــە قىلىنغاندىــن كېيىــن ،پولشــا
يەنــە بىــر قېتىــم رۇســىيە مەركەزلىــك سىســتېمىلىق
كۈلتــۈر قىرغىنچىلىقىغــا دۇچ كەلــدى .كوممۇنىســتىك
تــۈزۈم ئاســتىدا مائارىپنىــڭ بارلىــق باســقۇچلىرى،
رەســمىي ئىدېئولوگىيەنىــڭ بىــر تەشــۋىقات زېمىنغــا
ئايالنــدى .بــۇ ئىــش ،دەســلىپىدە بىــر مائارىــپ

ســەپەرۋەرلىكى ســىياقىدا ئىــدى .ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى
پولشــادا ساۋاتســىزالر ســانى مىليونالرغــا يەتكەنىــدى.
ساۋاتســىزلىقنى تۈگىتىــپ ،يۇقىــرى ســەۋىيەلىك
مائارىپنىــڭ كــەڭ خەلــق ئاممىســىغا يېيىلىشــى
ئۈچــۈن ئومۇميۈزلــۈك ســەپەرۋەرلىك قوزغىتىلــدى.
ھاكىمىيەتنىــڭ بــۇ ســەپەرۋەرلىكتىن كۈتۈۋاتقــان
ئاساســىي غەرىــزى تولىمــۇ پەرقلىــق ئىــدى.
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 – 19ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا پولشــا جەمئىيىتىــدە
يىلتىــز تارتىشــقا باشــلىغان ئورگانىــك خىزمــەت،
مۇســتەملىكىچىلىككە ئۈنۈملــۈك قارشــى تۇرغان ،خەلق
ئارىســىدا كۈچلــۈك نوپۇزغــا ئىگــە زىيالىيــار قاتلىمىنــى
ۋۇجۇدقــا كەلتۈرگەنىــدى .بــۇ قاتــام چاررۇســىيە
ۋە گېرمانالرغــا ئوخشــاش ســوۋېتالرغا نىســبەتەنمۇ
خەتەرلىــك بىــر قاتــام ئىــدى .ھاكىمىيــەت ،يىــراق
كەلگۈســىدە خەلقنــى بــۇ قاتالمنىــڭ تەســىرىدىن
قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن ،مائارىپنــى بارلىــق قاتالمالرغــا
كېڭەيتىــش كېــرەك ،دەپ ئويالتتــى .مۇشــۇنداق
قىلغانــدا ،ئىلگىرىكــى چاغــاردا تالالنغــان بىــر
گۇرۇھنىــڭ قولىــدا بولــۇپ كەلگــەن رەســمىي
ۋەزىپىلــەر خەلقنىــڭ ئارىســىغا يېيىلغــان بوالتتــى.

يىمىرىلىشــىغىچە داۋامالشــقان بــۇ قانــۇن ،مائارىپقــا
پەقــەت دۆلەتنىــڭ بىــر فۇنكسىيەســى دەپ ئېنىقلىمــا
بېرەتتــى ۋە خاراكتېــرى اليىــك دەپ بېكىتىلگــەن
ئىــدى .مائارىپنىــڭ مۇددىئاســى بولســا ،ئىشــچىالرنى
سوتسىيالىســتىك دۆلــەت قۇرۇشــقا تەييارالشــتىن
ئىبــارەت ئىــدى .بــۇ مەقســەتكە ئۇيغــۇن ھالــدا
مائارىــپ سىستېمىســى ســانائەت ئۈچــۈن ئىشــچىالرنى
تەيياراليتتــى ،پولشــا خەلــق جۇمھۇرىيىتــى پۇقرالىرىغــا
يارىشــىدىغان ھەرىكەتلەرنــى راۋاجالندۇراتتــى،
ئەمگەكچــى ســىنىپقا دائىــر قىممــەت – قاراشــارنى
ھــەر تەرەپكــە يېيىــپ ،ئەمگەككــە ۋە مىللىــي
قىممــەت قاراشــارغا ھۆرمــەت قىلىشــنى ســىڭدۈرەتتى.
بۇنىــڭ بىلــەن بىرلىكتــە ،دۆلەتنىــڭ كۈچلــۈك
نازارىتــى ئاســتىدا بولــۇش شــەرتى بىلــەن ،دىنىــي
ئورگانالرمــۇ مەكتەپلەرنــى ئاچااليتتــى ،چېــركاۋ
ئايرىــم بىــر مائارىــپ تــورى شــەكىللەندۈرەلەيتتى.

ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى يىلــاردا پولشــالىقالر بــۇ
قەدەمنــى قىزغىــن قارشــى ئالــدى .ئەســلىدە بــۇ
يىلــار بىــر تەرەپتىــن يــەر بىلــەن يەكســان بولــۇپ
كەتكــەن بىــر دۆلەتنىــڭ قايتىدىــن قۇرۇلۇشــى
بىلــەن ئۆتمەكتــە ئىــدى .شــۇڭا ،دەســلەپتە ئىشــنىڭ
قەيەرگــە بارىدىغانلىقىغــا بــەك دىققــەت قىلىــپ
كېتىدىغانــار چىقمىــدى ياكــى چىققــان بولســىمۇ،
ئىجتىمائىــي ســاھەدە بۇنىــڭ دېگەنــدەك كۈچلــۈك
تەســىرى كۆرۈلمىــدى .لېكىــن ،ســوۋېت مەركىزىــي
ھۆكۈمىتــى بــۇ يىلالرنــى بىــكار ئۆتكۈزمەيۋاتاتتــى .بىــر
تەرەپتىــن پولشــا تارىخىنــى ماركســىزمچە نۇقتىئىنــەزەر
بويىچــە قايتىدىــن يېزىــپ چىققــان بولســا ،يەنــە بىــر
تەرەپتىــن رۇس تىلــى ۋە ئىســتالىن تەلىماتلىرىغــا
ئوخشــاش پولشــالىقالر قەتئىــي ياخشــى كۆرمەيدىغــان
نەرســىلەرنى مائارىــپ ســەپەرۋەرلىكى نامــى ئاســتىدا
پولشــا خەلقىگــە ئومۇميۈزلــۈك تەشــۋىق قىلماقتــا
ئىــدى .قىسقىســى ،دۆلەتنىــڭ مائارىــپ سىستېمىســىدا
يەنــە بىــر تۇغۇلــۇش ئېــان قىلىنماقتــا ئىــدى.

 – 1961يىلىدىكــى قاتتىــق ئالدىنــى ئېلىــش
تەدبىرلىرى ئارىســىدا باشــانغۇچ مائارىپىنىڭ ســەككىز
يىلغــا چىقىرىلىشــىمۇ بــار ئىــدى – 1973 .يىلــى
ھاكىمىيــەت بۇنىمــۇ ئــاز كــۆرۈپ ،مەجبۇرىــي مائارىپنــى
ئــون يىلغــا چىقىرىشــقا ئۇرۇنــۇپ كۆرگــەن بولســىمۇ،
ئۈنۈمگــە ئېرىشــەلمىدى .نېمىــا بولمىســۇن ،دۆلــەت
ئۆلچەملىــك پۇقــرا يېتىشــتۈرۈش جەھەتتــە ئىشــنى
پۇرسەتكە تاشالپ قويۇشنى خالىمايتتى ،ياش نوپۇس
قاتلىمىنــى كىشــىلىك خاراكتېرلىــرى يېتىلىدىغــان
مەزگىلــدە قولىدىــن كېلىشــىچە ئــۆز نىشــانىغا
اليىــق شــەكىلدە شەكىللەندۈرۈشــكە تىرىشــاتتى.
ئۇنىۋېرســىتېتالرغا كەلســەك ،ئۇالرمــۇ ئومۇميۈزلۈك
دۆلەتنىــڭ تىزگىنــى ئاســتىدا ئىــدى ۋە باشــانغۇچ
ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپلەرگــە ئوخشــاش ،رەســمىي
ئىدېئولوگىيەلــەر ســىڭدۈرۈلىدىغان ماكانالرنىــڭ
رولىنــى ئوينىماقتــا ئىــدى .دۆلــەت ،ئاكادېمىــك
ھاياتقــا ئــۆزى بىلگەنچــە ئارىلىشــااليتتى ۋە ھــەر
تۈرلــۈك قارارالرنــى خالىغانچــە چىقىرااليتتــى .بارلىــق
ئوقۇتقۇچىــار قوشــۇنى دۆلــەت كادىــرى ئىــدى ۋە
دىكتاتــۇر بىــر دۆلەتنىــڭ كادىرلىرىغــا يۈرگۈزىدىغــان
شــەرتلەر بىلــەن ۋەزىپىگــە تەيىنلىنەتتــى ۋە زۆرۈر
تېپىلغانــدا ۋەزىپىســىدىن ئېلىــپ تاشــلىناتتى .بىــر
ئوقۇتقۇچــى ،بولۇپمــۇ بىــر ئۇنىۋېرســىتېت رەھبىــرى
ئۈچــۈن ئاكادېمىــك ســاالھىيەتتىنمۇ بــۇرۇن تەلــەپ
قىلىنىدىغــان شــەرت ،سىياســىي قابىلىيــەت ئىــدى.
يەنــە كېلىــپ ،دۆلەتنىــڭ ھەرقايســى ئورگانلىــرى
تەرىپىدىــن كۆزىتىلىدىغــان ۋە چېكىــت قويــۇپ
قويۇلغانــار پەقــەت ئوقۇتقۇچىالردىنــا ئىبــارەت
ئەمــەس ئىــدى .ئوقۇغۇچىالرمــۇ سىياســىي قاراشــلىرىغا
ئاساســەن ئىزچىــل نــازارەت قىلىناتتــى؛ ئامانلىــق

خەلقنىــڭ بــۇ مائارىــپ سىستېمىســىغا قارىتــا
يىلــار بويىچــە يىغىلغــان نارازىلىقــى – 1953 ،يىلــى
ســتالىننىڭ ئۆلۈمــى بىلــەن باشــانغان «مۇزالرنىــڭ
ئېرىشى» مەزگىلىدە روشەن گەۋدىلەندى ۋە – 1956
يىلى ســتالىنىزمغا قارشــى كەڭ كۆلەملىك نامايىشــارغا
ئايالنــدى .ھۆكۈمــەت بــۇ نارازىلىقــار ئالدىــدا بىــر
قاتــار ئىســاھاتالرنى ئېلىــپ بېرىشــقا مەجبــۇر بولــدى.
بــۇ جەريانــدا ،دىنىــي مائارىــپ ،ئاتــا – ئانىالرنىــڭ
ئىســتىكىگە باغلىــق ھالەتتــە قايتىدىــن باشــاندى.
ئەممــا ،بــۇ ياخشــى كۈنلــەر يەنــە ئۇزاققــا
بارمىــدى – 1961 .يىلىغــا كەلگەنــدە« ،مائارىــپ
سىســتېمىلىرىنىڭ تەرەققىــي قىلدۇرۇلۇشــى»غا
دائىــر بىــر قانــۇن بىلــەن ،ســتالىن دەۋرىدىكــى
مائارىــپ قايتىدىــن بــاش كۆتــۈردى .كوممۇنىزمنىــڭ
46

-2019يىللىق -2سان

تەكشۈرۈشــى نەتىجىســىدە گۇمانلىــق چىقىــپ
قالغــان ياشــار ئۇنىۋېرســىتېتقا تىزىملىتالمايتتــى؛
تىزىمالتقاندىــن كېيىــن چاتــاق پىكىرلەرگــە
ئەگەشــكەن ۋە رەســمىي ئىدېئولوگىيــە راۋا
كۆرمەيدىغــان پائالىيەتلەرگــە ئىشــتىراك قىلغــان
ئوقۇغۇچىــار بولســا ،ئۇنىۋېرســىتېتتا ئوقۇشــنى
داۋامالشــتۇرالمايتتى .كېيىنكــى چاغــاردا ئوقۇغۇچــى –
ئوقۇتقۇچــى ۋە ئەمگەكچىلــەر ھەمكارلىقــى سايىســىدا
يىلالرچــە داۋامالشــقان نامايىشــار ۋە ھۆكۈمــەت
بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن مۇزاكىرىلــەر نەتىجىســىدە،
 – 1982يىلــى ئىجــرا قىلىنىشــقا باشــلىغان ئالىــي
مائارىــپ قانۇنــى بىلــەن ئاكادېمىــك ئەركىنلىككــە
بىرئــاز مەيــدان ئېچىلغــان بولســىمۇ ،بــۇ ھوقۇقــار
ئېلىنغىنىــدا ،ئۇنىۋېرســىتېتالردىكى ئۆكتىچىلــەر
ئاللىقاچــان تىزىمغــا ئېلىنىــپ بولغــان بولغــان ئىــدى!

پولشــالىقالرنى بىرلەشــتۈرىدىغان ۋە ھەرىكەتكــە
كەلتۈرىدىغــان ئــەڭ مۇھىــم كــۈچ ئىكەنلىكىنــى
دۆلــەت بىلەتتــى ۋە خەلقنــى بــۇ يالقۇندىــن
ئىمكانىيەتنىــڭ يېتىشــىچە يىــراق تۇتۇشــنى خااليتتى.
نېمىشــقىدۇر ،پۈتكــۈل بــۇ بېســىمالر،
چەكلىمىلــەر ۋە ئىدېئولوگىيــە سىڭدۈرۈشــلەرنىڭ
توغــرا تەخمىــن قىلغىلــى بولمىغــان تەســىرلىرىمۇ
كۆرۈلگــەن ۋە بــۇ تەســىرلەر ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى
بىلــەن جۇغلىنىــپ ،تاقابىــل تۇرغىلــى بولمايدىغــان
بىــر ئىجتىمائىــي نارازىلىققــا ئايالنغانىــدى.
ھەممىدىــن ئــاۋۋال چېكىــت قويۇلغــان،
چەتكــە قېقىلغــان ئوقۇتقۇچــى – ئوقۇغۇچىــار
بارغانچــە كۆپىيىــپ كۈنســېرى كۈچىيىۋاتقــان
بىــر ئۆكتىچىلــەر ئېقىنــى شەكىللەندۈرۈشــكە
باشــلىغانىدى .دۆلــەت ھەربىــر پۇقرانــى چەتكــە
قاققىنىــدا ،ئۆزىگــە بىــر دۈشــمەن تاپقــان بوالتتــى.

باشــانغۇچتىن ئۇنىۋېرســىتېتقىچە بولغــان
تەلىــم – تەربىيەنىــڭ بارلىــق باســقۇچلىرىدا
دۆلــەت دىققىتىنــى مەركەزلەشــتۈرگەن نۇقتىالرنىــڭ
بىــرى تارىــخ ئىــدى .رەســمىي ئىدېئولوگىيــە پولشــا
ياشــلىرىنى تەرتىپكــە ســېلىش ئۈچــۈن تارىخنــى
يېڭىۋاشــتىن يېزىــپ چىقتــى .بــۇ جەريانــدا بــەزى
كىشــىلەر پەقــەت ياشــىمىغاندەك ،بــەزى ۋەقەلــەر
پەقەتــا يــۈز بېرىــپ باقمىغانــدەك ھېســابلىنىپ،
تارىختىــن پۈتۈنلــەي چىقىرىــپ تاشــاندى .بىــر
قىســىم ھادىســىلەر ،بولۇپمــۇ يېقىــن تارىخقــا ئاالقىــدار
ۋەقەلەرقانــداق يــۈز بەرگــەن بولســا شــۇ پېتــى
ئەمــەس ،قانــداق بولۇشــى كېــرەك بولســا شــۇنداق
يېزىلــدى .مەســىلەن – 1939 – 1919 ،يىللىــرى
ئارىســىدا پولشــادا ھۆكۈمران سىياســىي كۈچ ســۈپىتىدە
كوممۇنىســت پارتىيــە بــار ئىــدى! ناتسىســت ئىشــغالى
ئەسناســىدا مىليونالرچــە پولشــالىقنى گېرمانالرغــا
قارشــى تەشــكىللىگەن ســۈرگۈن ھۆكۈمىتــى ،يــەر
ئاســتى دۆلىتــى ،يــەر ئاســتى ئارمىيەســىگە ئوخشــاش
ئورگانــار پەقــەت بولــۇپ باقمىغــان ،ئۇنىــڭ
ئورنىغــا گېرمانالرغــا قارشــى پەقــەت كوممۇنىســتالرال
ئــۇرۇش قىلغانىــدى .ئەلۋەتتــە ،پولشــانىڭ ئــازاد
قىلغۇچىســىمۇ كوممۇنىســتالر ۋە ئۇالرنىــڭ خوجايىنــى
بولغــان رۇســاردىن باشقىســى ئەمــەس ئىــدى!

رەســمىي تارىــخ بولســا ،ئوتتــۇرا مەكتەپلەردىــن
تارتىپــا ئوقۇغۇچىالرنىــڭ مەســخىرە تېمىســىغا
ئايالنغانىــدى .دەرســلىك كىتابلىرىــدا يېزىلغانــار
ۋە مەكتەپلــەردە ئۆگىتىلگــەن نەرســىلەر ھېچكىمنــى
ئىشەندۈرەلمەســلىك بىلەنــا قالماســتىن ،ئەكســىچە
كىشــىلەرنىڭ توغرىســىنى ئۆگىنىــش ئارزۇســىنى
غىدىقاليتتــى .ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن بــۇ ئەھــۋال،
دېھقانــار مەكتەپلىرىدىن تارتىپ ئۇنىۋېرســىتېتالرغىچە
بولغــان ھەممىــا يەردە بارلىق ئوقۇغۇچىالرنى تەســىرى
ئاســتىغا ئېلىۋالغــان بىــر خىــل تارىــخ ئاچلىقىغــا
ئايالنــدى .بــۇ مەســىلىدىمۇ دۆلــەت تاشــلىغان ھەربىــر
قەدىمــى ،تارقاتماقچــى بولغان ھەربىــر يالغىنى بىلەن
ئۆزىنــى يالمايدىغــان بىــر ئوتنــى ئۇلغايتقــان بوالتتــى.
بــۇ ئەھۋال–قىلچــە پەرقســىز ھالــدا – ئەدەبىيات
ساھەســىدىمۇ كۆرۈلــدى .كىشــىلەر ئــۆز ئارىســىدىن
يېتىشــىپ چىققــان دۇنيــاۋى زاتلىــرى ،مىللىــي
قەھرىمانلىرىنىــڭ ،ئــۆز كۈلتــۈر مىراســلىرىنىڭ
ئۆزلىرىگــە بېرىلمەســلىكىگە غەزەپلەنمەكتــە ئىــدى.
يەنــە بىــر تەرەپتــە ،بــۇ غەزەپكــە يانــداش قىزىقىــش
ئامىلىمــۇ بــار ئىــدى .بــۇ تۇيغۇمــۇ ۋاقىتنىــڭ
ئۆتۈشــى بىلــەن ،قانائەتنــى بىلمەيدىغــان بىــر
خىــل تەشــنالىققا ئايالنــدى .شــۇ نۇقتىغــا بېرىــپ
يەتتىكــى – 1980 ،يىلىنىــڭ ئاۋغۇســت ئېيىــدا
لېنىــن كېمىســازلىق زاۋۇتىغــا توپالنغــان ئىشــچىالر،
مىتســكىئېۋىچنىڭ  150يىــل بۇرۇنقــى شــېئىرلىرىنى
ئــاڭالپ يىغلىــدى .رەســمىي ئىدېئولوگىيــە بــۇ
يەردىمــۇ مەغلــۇپ بولــدى .ئەدەبىيــات – ســەنئەتتىن
ئــەڭ يىــراق دەپ قارالغــان قاتالمالردىمــۇ تىلــى

تارىــخ بىلــەن بىرلىكتــە ،ئەدەبىياتمــۇ باشــتىن
تارتىپــا رەســمىي ئىدېئولوگىيەنىــڭ قۇربانلىــرى
ئارىســىغا كىــردى .پولشــا ئەدەبىياتىنىــڭ ســەركە
زاتلىــرى بىلــەن بىرگــە ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن
كېيىــن ســۈرگۈن قىلىنغــان يازغۇچــى – شــائىرالرمۇ
چەكلىمىنىــڭ ئىچىــدە ئىــدى ۋە ئــۇالر پەقەتــا
ياشــىمىغانىدى .ئۇالرنىــڭ ئەســەرلىرى ئوقۇلمايتتــى،
ئىســىملىرى تىلغــا ئېلىنمايتتــى .ئەدەبىياتنىــڭ
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ئىنتايىــن ئېغىــر ئەدەبىــي تېكىســتلەرنى چۈشــىنىش،
بەدىئىيلىكلىرىنــى ئاڭقىرىــش ئىشــتىياقىنى ئويغاتتــى.

تازىلىــق ئىشــلىرىدا ئىشــلىتىدىغان ماددىالرنــى
ئارىالشــتۇرۇپ ســىياھ ئىشلەپچىقىرىشــقىچە بولغــان
ناھايىتــى كــۆپ نەرســىلەرنى ئىجــاد قىلغــان بىــر
مىللــەت ئىــدى .يــەر ئاســتىدىكى باســمىخانىالر يەنــە
رولىنــى جــارى قىلدۇرۇشــقا باشــلىدى ۋە ئــۆز تارىخــى
ۋە كۈلتۈرىگــە تەشــنا بىــر مىللەتنىــڭ ئۇسســۇزلۇقىنى
قاندۇرۇشــقا تىرىشــتى .لېكىــن ،تەلــەپ شــۇنچىلىك
كۈچلــۈك ئىدىكــى ،بەزىــدە ناھايىتــى كــۆپ تىراژلىــق
ئەســەرلەرمۇ بىــر قانچــە ســائەت ئىچىــدە تۈگــەپ
كېتەتتــى .دۆلــەت مۇشــۇنداق قىلىــش ئارقىلىــق
– پەقــەت خالىمىســىمۇ– ئومۇميۈزلــۈك مائارىــپ
ســەپەرۋەرلىكىنىڭ پىلتىســىگە ئــوت ياققــان بوالتتــى.

يۇقىرىقىالرنىــڭ نەتىجىســىدە خەلــق ئارىســىدا
كۈنســېرى ئومۇملىشــىۋاتقان تەلەپلــەر ،تارىــخ ۋە
ئەدەبىياتنــى مەركــەز قىلغان كىتــاب تەلىپىنى ۋۇجۇدقا
چىقــاردى .پولشــالىقالر قانۇنســىز نەشــرىياتچىلىق
مەسىلىســىدە ئاللىقاچــان كەسپىيلەشــكەن ،گېســتاپو
ياكــى كوممۇنىســتىك پارتىيــە جاسۇســلىرىنىڭ
بۇرنىنىــڭ ئاســتىدىال ھېچكىمگــە تۇيدۇرماســتىن
مەتبەئەلەرنــى ئىشــلەتكۈدەك ماھارەتكــە ئىگــە
بولغــان ،بــۇ جەريانــدا مــەش قۇيۇنلىــرى بىلــەن

ئۆگىنىش تەۋەككۈلچىلىكى
جاھالەتنى ھەرىكەت ھالىتىدە كۆرۈشتىنمۇ قورقۇنچلۇق بىر نەرسە يوقتۇر.
–جوھان ۋولفگاڭ ۋون گېئوتې

مىللىــي مەۋجۇدىيەتلىرىنــى تەلتۆكــۈس يوقىتىــپ
تاشالشــنى نىشــان قىلغــان رۇســىيە مەركەزلىــك دۆلەت
مائارىپىغا قارشــى پولشــالىقالرنىڭ تەبىئىــي نارازىلىقى،
توختاۋســىز ئىلگىرىلــەپ جەمئىيەتنىــڭ بارلىــق
قاتالملىرىغىچــە كېڭەيگــەن ئومۇميۈزلــۈك مائارىــپ
دولقۇنىغــا ئايلىنىــش شــەكلىدە ئوتتۇرىغــا چىقتــى.
پولشــالىق ئوقۇتقۇچــى – ئوقۇغۇچىــار ،بىــر تەرەپتىــن
دۆلــەت مەكتەپلىرىــدە ،يەنــە بىر تەرەپتىن خۇسۇســىي
مەكتەپلــەردە ،رۇس مۇپەتتىشــلەرنىڭ قاتتىــق
تەكشۈرۈشــلىرىگە قارىمــاي ،بارلىــق ئىمكانىيەتلەردىــن
تولــۇق پايدىلىنىشــقا تىرىشــاتتى .خۇسۇســىي
مەكتەپلەرنىــڭ پەقــەت بولمىغاندىمــۇ تەنەپپۇســاردا
پولەكچــە سۆزلىشىشــتەك ئاالھىدىلىكــى بــار ئىــدى؛
بىــراق ،ئۇالرمــۇ دۆلەتنىــڭ تەكشۈرۈشــىدىن ئۇنچىــۋاال
يىراقتــا ئەمــەس ئىــدى ،پولشــا كۈلتۈرىنــى يالغــۇز
قالدۇرۇشــنى نىشــان قىلغــان رۇس ســەپەرۋەرلىكى ئــۇ
يــەردە يۇقىــرى ســۈرئەت بىلــەن داۋام قىالتتــى .بــۇ
جەريانــدا ،پولشــالىقالرنىڭ ئــەڭ كــەڭ ئومۇمالشــقان
تەلىــم – تەربىيــە پائالىيەتلىــرى ئۆيلــەردە ئېلىــپ
بېرىالتتــى :يــا ئائىلــە ياكــى دوســتالر ئارىســىدىكى
مۇنتىزىــم تەلىــم – تەربىيــە كۇرســلىرى ھالىتىــدە
ياكــى قانۇنســىز تەلىــم – تەربىيــە ئورۇنلىــرى ھالىتىدە
تەشــكىللىنەتتى .بىر قاراشــقا بۇ« ،كىم تېخىمۇ بالدۇر
ھەرىكەتكــە ئۆتىــدۇ؟» تۈســىدىكى بالىالرنــى كىچىــك
ياشــتىال ئــۆز يېنىغــا تارتىــش ئۈچــۈن ،رۇســار بىلــەن

پولشــالىقالر ئارىســىدا ئېلىــپ بېرىلىدىغــان ئامانســىز
بىــر مۇســابىقىدىن ئىبــارەت ئىــدى .پولشــالىقالر ئــۆز
پەرزەنتلىرىنىــڭ دۆلەتنىــڭ قولىــدا بىــر مۇســتەملىكە
زىيالىيســىغا ئايلىنىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ،مىللــەت
بويىچــە ھەرىكەتكــە ئۆتكەنىــدى ۋە بــۇ جەھەتتــە
كــۆپ ۋاقىتلىرىنىــڭ يوقلۇقىنــى بىلەتتــى.
مانــا بــۇ جەريانــدا ،ئىلىــم – پــەن ۋە ســەنئەت
ســېھرى ياشــارنى ئۆزىگــە مەھلىيــا قىلىۋالــدى.
ئۆيلــەر ،ئائىلــە ئىچىــدە مەخپىــي ھالەتتــە چەكلەنگەن
كىتابــار ئوقۇلىدىغــان« ،خائىــن» يازغۇچــى –
شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرى يادلىنىدىغــان جايالرغــا
ئايالنــدى .يەنــە كېلىــپ ،بــۇ ئەھــۋال پەقــەت پولشــا
زېمىنلىرىدىــا ئەكــس ئېتىــش بىلــەن چەكلەنمەيتتــى.
مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ ئــۆي ئۆيىــدە ،ســۈرگۈن
قىلىنغــان پولشــالىقالر يەرلەشــتۈرۈلگەن رۇســىيە
زېمىنلىرىدىمۇ قانۇنســىز تەلىم – تەربىيە يىغىلىشــلىرى
ۋە يوشــۇرۇنچە كىتــاب ئوقــۇش پائالىيەتلىــرى ناھايىتى
ئاكتىــپ ھالەتتــە داۋامالشــماقتا ئىــدى؛ بــۇ ســايىدا،
رۇســار پولشــا زېمىنلىرىدىــن يىلتىزىنــى قومــۇرۇپ
تاشــلىماقچى بولغــان نەرســە ،ئۇالرنىــڭ پۇتلىرىنىــڭ
ئۇچىدىــا بىــخ ســۈرمەكتە ئىــدى .ئوقۇشــنىڭ تەمىنــى
تېتىغــان ۋە زېھنىنــى يېڭــى قاراشــارغا ئېچىۋەتكــەن
پولشــا زىيالىيلىــرى ،قولىغــا چۈشــكەن ھەرقانــداق
ئەســەرنى ئوقۇيتتــى ۋە ئوقۇغانــا نەرسىســىدىن
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بىــرەر يەكــۈن چىقىرىشــقا تىرىشــاتتى .دارۋىــن،
ماركــس  ،ھەتتــا ئەشــەددىي دۈشــمەنلىرى بولغــان
گېرمانالرنىــڭ ســىمۋول خاراكتېرلىــك كىشــىلىرىدىن
فىتچــى ،خېردېــر ،نېتزېغــا ئوخشــاش كىشــىلەرنىڭ
ئەســەرلىرىمۇ ئــۇالر ئوقۇيدىغــان ئەســەرلەرنىڭ قاتارىغا
كىرەتتــى.

جايــاردا مۇھاپىــزەت قىلىناتتــى .بــەزى قىممەتلىــك
ئەســەرلەرنىڭ رۇســاردىن قۇتقۇزۇلۇشــى بولســا ،بىــر
مىللىــي ۋەزىپــە ئىــدى .مەســىلەن – 1858 ،يىلــى
لېيپزىگــدە نەشــر قىلىنغــان «پولشــا يازغۇچىلىــرى»
ناملىــق كىتابنىــڭ بروكخــاۋۇس نۇسخىســىنىڭ ھەممىال
نۇسخىســى كالىشــتىكى رۇس ۋالىيســىنىڭ خىزمــەت
ئۆيىــدە ئىــدى – 1973 .يىلىنىــڭ بىــر كېچىســى
ۋالىينىــڭ ئۆيىگــە كىرگــەن «نامەلــۇم ئوغرىــار» بــۇ
ئەســەرلەرنى ئوغرىــاپ كەتتــى .بىــر قانچــە كــۈن
ئۆتكەندىــن كېيىــن ،رۇس ئەمەلدارالرنىــڭ كۆزىدىــن
يىــراق گائــول ناملىــق باشــقا بىــر بازارنىــڭ چــەت بىــر
يېرىــدە پولشــالىقالرنىڭ پايدىلىنىشــىغا ســۇنۇلغانىدى.

رۇســىيەنىڭ چۈشــى – 19 ،ئەســىرنىڭ ئاخىرىغا
بارمايــا پولشــادا رۇس كۈلتــۈرى بويىچــە يېتىشــكەن
بىــر ئــارا قاتــام پەيــدا قىلىــش ئىــدى .بــۇ چــۈش
قەتئىــي رېئاللىققــا ئايالنمىــدى .ئۇنىــڭ ئورنىغــا پولشــا
زېمىنلىــرى رۇس چۈشــىنىڭ دەل تەتۈرىچە «ئۆگىنىش
تەۋەككۈلچىلىكــى» دېيىشــكە بولىدىغــان دەرىجىــدە
بىــر ســەپەرۋەرلىك ھەرىكىتىگــە ســەھنە بولــدى.
 – 19ئەســىرنىڭ ئاخىرىغــا كەلگەنــدە ،ئوقــۇش –
يېزىــش ياكــى دېھقانچىلىــق ماھارەتلىرىدىــن تارتىــپ
ئۇنىۋېرســىتېتقىچە بولغــان ھــەر دەرىجىــدە ئوقــۇش،
جەمئىيەتنىــڭ بارلىــق قاتالملىرىغىچــە كېڭەيگەنىــدى.
بــۇ جەريانــدا ،بولۇپمــۇ «ئۆزلۈكىدىــن ئۆگىنىــش»
بىــر مودېلغــا ئايالنغــان ۋە خەلقنىــڭ ئۈچتىــن بىرىنىڭ
كۈندىلىــك پائالىيەتلىــرى قاتارىغــا كىرگەنىــدى.
ئالدىنقــى قاتاردىكــى ئالىمــار ۋە ســەنئەتچىلەر خەلــق
ئارىســىدا يېتەكچىلىــك رولــى ئوينايدىغــان كىتابالرنــى
يازاتتــى ،ئارقىدىــن بــۇ كىتابتىــن قولدىــن قولغــا
ئۆتــۈپ ئوقۇالتتــى .ئۆزلۈكىدىــن ئۆگىنىــش ئۈچــۈن بىر
ئايلىــق ژۇرنــال نەشــر قىلىنغــان بولــۇپ ،دۆلەتنىــڭ
ئــەڭ داڭلىــق زىيالىيلىــرى بــۇ ژۇرنالغــا كۈچ قوشــاتتى.

ئىزچىــل ھالــدا ئاقارتىــش خىزمەتلىرىنــى كــەڭ
خەلــق ئاممىســىغا يەتكۈزۈشــنىڭ يېڭــى – يېڭــى
مېتودلىــرى تېپىلىــپ تۇراتتــى .دېھقانالرنــى ئوقۇتــۇش
جەمئىيەتلىــرى»
«ھەرىچىلىــك
پائالىيەتلىــرى
ياكــى «تەنتەربىيــە كۇلۇبلىــرى» نىــڭ ۋاسىتىســى
بىلــەن ئېلىــپ بېرىالتتــى .ئۆيلــەردە بولســا،
پىــداكار ئوقۇتقۇچىــار ھــەر قاتــام ۋە ھــەر ياشــتىكى
ئوقۇغۇچىالرغــا مۇنتىزىــم دەرس بېرەتتــى .ئەلۋەتتــە
بــۇ ئىشــار ،رۇس جاسۇســار تەرىپىدىــن ناھايىتــى
ئەســتايىدىللىق بىلــەن كۆزىتىلمەكتــە ئىــدى ۋە بۇنــى
دەرس ئوقۇغۇچىالرمــۇ ،ئوقۇتقۇچىالرمــۇ بىلەتتــى .ئــۇ
كۈنلــەردە ئاساســەن دېگــۈدەك ھــەر بىــر پولشــالىق
مەخپىــي دەرســلەر يۈزىســىدىن تۇتقــۇن قىلىنغــان،
الگېرالرغــا ســۈرگۈن قىلىنغــان ياكــى ئۆلتۈرۈلگــەن
تونــۇش بىرلىرىنىــڭ بىــر قانچــە ھېكايىســىنى ئارقــا
– ئارقىدىــن بايــان قىلىــپ بېرەلىگــۈدەك ھالەتتــە
ئىــدى .بــۇ ئەھــۋال ،پولشــا ئەنئەنىســىدە جاســارەتنى
ئوقۇتقۇچىلىقنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئاالھىدىلىكلىرىنىــڭ
بىرىگــە ئايالنــدۇردى .شــۇ دەرىجىگــە بېرىــپ
يەتتىكــى ،شــۇ كۈنلەردىــن تارتىــپ پولشــالىقالر
ئارىســىدا «جاسارەتســىز ئــادەم ئوقۇتقۇچى بواللمايدۇ»
دەيدىغــان بىــر قــاراش ئورنــاپ كەتتــى.

بۇنــداق كــەڭ ئومۇمالشــقان تەلىــم – تەربىيــە
پائالىيەتلىرىگــە پاراللېــل ھالــدا ،كۇتۇپخانىالرمــۇ
خەلقنىــڭ كــۆپ قاترايدىغــان جايلىــرى قاتارىغــا
كىــردى .ھەرخىــل دىنىي ۋە ئىجتىمائىــي ئورگانالرنىڭ
بايرىقــى ئاســتىدا خەلققــە ئېچىۋېتىلگــەن كۇتۇپخانىــار
ئارقــا – ئارقىدىــن ئېچىلىشــقا باشــلىدى .لېكىــن،
كۇتۇپخانىالرمــۇ مەكتەپلەرگــە ئوخشاشــا ســاقچىالرنىڭ
كۈچلــۈك نازارىتــى ئاســتىدا ئىــدى – 1897 .يىلــى
پەقــەت ۋارشــاۋا ياردەمســۆيەرلەر بىرلىكــى ناملىــق بىــر
ئورگاننىــڭ شــەھەر ئىچىدە ئاچقــان كۇتۇپخانىلىرىنىڭ
ســانى  23كە يەتكەنىدى؛ ئەمما ،كىتاب ئىشــكاپلىرىدا
ۋېكتــور ھىيۇگــو ،ئېمىــل زوال ،ئالېكســاندىر دۇماســقا
ئوخشــاش «رەزىــل» يازغۇچىالرنىــڭ كىتابلىــرى
قولغــا چۈشــكەنلىكى ئۈچــۈن ،دەســلەپتە بىرلىكنىــڭ
ئىــدارە ھەيئىتــى باشــلىقى ۋەزىپىســىدىن ئېلىــپ
تاشــاندى .ئارقىدىــن بــۇ كۇتۇپخانىالرنىــڭ ھەممىســى
پۈتۈنلــەي تاقىۋېتىلــدى .شــۇنداق بولســىمۇ،
پولشــالىق مىللەتچىلەرنىڭمــۇ قانۇنلــۇق كۇتۇپخانىــاردا
قويۇلمايدىغــان كىتابــار قويۇلغــان خەلققــە ئوچــۇق،
دۆلەتكــە يېپىــق كۇتۇپخانلىــرى بــار ئىــدى .دۈشــمەن
قولىدىــن قۇتقۇزۇۋېلىنغــان ئەســەرلەرمۇ مۇشــۇنداق

بــۇ جەريانــدا ،ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئوقۇتقۇچىالرغــا
ئوخشاشــا خــەۋپ ئاســتىدا بولغانلىقــى ئۈچــۈن،
جاســارەتلىرى ئارقىلىــق خەلقنىــڭ يۇقىــرى باھاســىغا
ئېرىشــەتتى .شــۇنداق قىلىــپ ،ئوقۇتقۇچىلىــق
ۋە ئوقۇغۇچىلىــق پولشــالىقالرنىڭ روھىغــا ئىككــى
مۇقــەددەس بايلىــق ســۈپىتىدە يىلتىــز تارتتــى.
رۇســارنىڭ نۇقتىســىدىن قارىغانــدا ،بــۇ ئىككــى
ئاتالغــۇ دۈشــمەن چۈشەنچىســىنىڭ ئــەڭ مېغىزلىــق
ئېنىقلىمىســىنى تەشــكىل قىالتتــى .يىگىرمىنچــى
ئەســىرنىڭ بېشــىدىكى پولشــادا ،قولتۇقىغــا كىتــاب
قىســتۇرۇۋالغان بىــر يــاش قىــز ،بــۇ ئېنىقلىمىغــا
قوراللىــق بىــر قارشــىلىق كۆرســەتكۈچىدىنمۇ بەكــرەك
چۈشــەتتى ۋە دۆلــەت قورالالردىنمۇ بەكــرەك كىتابالرنى
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قولغــا چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن پۈتــۈن كۈچىنــى ســەپەرۋەر
قىلغانىــدى – 1911 .يىلــى سوســنوۋىچ ســاقچى
مۇدىرىغــا بىــر جاســۇس تەرىپىدىــن ســۇنۇلغان
دوكالتتــا تىلغــان ئېلىنغــان مەســىلىلەر ،كىچىــك
بىــر يېزىدىكــى تەلىــم – تەربىيــە پائالىيەتلىرىنىــڭ
قانچىلىــك «قورقۇنچلــۇق» باســقۇچقا بېرىــپ
يەتكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرەتتــى:

تىزىملىكنــى رەتكــە تىزغاندىــن كېيىــن ،تۆۋەندىكــى
جۈملىلــەر بىلــەن ئاخىرلىشــىدۇ:
«يەنــە مۇشــۇالرغا ئوخشــاش مــەن بىلىشــكە
مۇۋەپپــەق بواللمىغــان باشــقا مەكتەپلەرمــۇ بــار.
بۇالرنىــڭ بەزىلىرىــدە ســانى ئەللىككــە يېتىدىغــان
بالىالر ئىككى باســقۇچقا بۆلۈنۈپ دەرس ئالماقتىدۇر».
نويابىــر ۋە يانــۋار قوزغىالڭلىرىنــى رۇســار
قانلىــق شــەكىلدە باســتۇردى ۋە ھــەر قېتىملىــق
قوزغىــاڭ كۆتۈرۈشــكە ئۇرۇنــۇش ھەرىكىتىدىــن كېيىــن
پولشــاغا قاراتقــان نازارىتىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتكەنىــدى.
لېكىــن ،پولشــالىقالرنىڭ ئورگانىــك خىزمــەت
ئۇســۇللىرىدىن كېيىــن ،ئۇالرنــى كونتــرول قىلىــپ
تــۇرۇش قەتئىــي ئاســانغا توختىمىــدى .مائارىــپ
پائالىيەتلىــرى رۇسالشــتۇرۇش تىرىشــچانلىقلىرىغا
ھەرجەھەتتىــن قارشــى تۇرىدىغــان شــەكىلدە،
رۇســارنىڭ كۆزلىرىنىــڭ ئالدىــدا خەلقنىــڭ بارلىــق
قاتالملىرىغــا كېڭەيمەكتــە ۋە بىــر قانچــە ئــون يىــل
ئىلگىــرى پولشــانىڭ پۈتكــۈل زىيالىيلىرىنــى ئۆلتۈرگــەن
ياكــى كىشــەنلەپ ســىبىرىيەگە ســۈرگۈن قىلغــان
رۇســار ،ھەرقانچــە قىلىپمــۇ بــۇ كېڭىيىشــنىڭ
ئالدىنــى ئااللمايۋاتاتتــى .پولشــالىقالر بولســا ،تەلىــم –
تەربىيــە پائالىيەتلىرىــدە ئوبدانــا ئىلگىرىلىگەنىــدى.
كۈنســېرى يېڭــى ئۇســۇلالر پەيــدا بوالتتــى ،يېڭــى
ئوقــۇ – ئوقۇتــۇش ئورۇنلىــرى ســەھنىگە چىقاتتــى.
ئۇچىدىغــان ئۇنىۋېرســىتېت بۇالرنىــڭ ئــەڭ داڭلىقــى
ئىــدى .ئۇنىــڭ قۇرۇلۇشــى بىلــەن ،بىــر ئەســىر كېيىــن
كوممۇنىزمنىــڭ يىمىرىلىشــىغىچە بولغــان بىــر مۇســاپە
باشــانغان بولــدى.

ۋەزىپــە دائىــرەم ئىچىدىكــى قانۇنســىز مەكتەپلــەر
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك تۆۋەندىكــى دوكالتنــى
ئالىيلىرىغــا تەقدىــم قىلىشــتىن ئىپتىخارلىنىمــەن:
 – 1نايېــر ئۇســتىنىڭ كۈيئوغلــى پېرگرىختنىــڭ
ئۆيىــدە رۇســېك ئىســىملىك خەتەرلىــك بىــر كىشــى
تەرىپىدىــن دەرســلەر ئۆتۈلمەكتــە.
 – 2شچېكاتســنىڭ ئۆيىــدە ئىككــى مەخپىــي
يەھۇدىــي مەكتىپــى بــار .لېكىــن ،ئوقۇتقۇچىســىنىڭ
كىــم ئىكەنلىكــى ئېنىقلىنالمىــدى.
 – 3يېــرزى مــەدەن مەمۇرىنىــڭ قىــزى مارىيــا
گورالىســكا ،دوختۇرخانىنىــڭ ئــۇ تەرىپىگــە جايالشــقان
كوچىدىكــى شــىركەتكە تــەۋە ئۆيــدە دەرس ئۆتمەكتــە.
 – 4مەزكــۇر شــىركەتنىڭ ۋېســوال كوچىســىدىكى
يەنــە بىــر ئۆيىــدە يانىنا دروزدوۋكســا بىلەن سىڭلىســى
دەرس ئۆتمەكتە.
 – 5يۇترزېنىســكا ماگىزېنىنىــڭ خوجايىنىنىــڭ
ھاممىســى ياكــى ئانىســى بولغــان ئىســمى نامەلــۇم
ئايــال ،ماگىزىنغــا تۇتــاش ئۆيىــدە دەرس ئۆتمەكتــە.
دوكالت مۇشــۇ تۈردىكــى ئــون ماددىلىــق بىــر

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئابدۇلئەزىز ئاقھۇن (تۈركىيە)

سۆيگۈ
ئەھمەت سەلچۇك ئىلكان (تۈركىيە)
سۆيگۈ
يېڭى بىر سەپەر
يېڭى بىر دۇنيا
يېڭى بىر شەھەر
تەييار قىل قەلبىڭنى
يولغا چىقىمىز سەن بىلەن بىرگە
بەلكى قىسقىغىنا بىر يازغا

بەلكى مەڭگۈلۈككە
كىم بىلەر؟…
مېنىڭ ئاللىقاچان تەييار
قەلەم– قەغىزىم
چۈنكى سۆيگۈ
مەن ئۈچۈن يىپيېڭى شېئىر.
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەركان (تۈركىيە)
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مەن نېمىشقا يازىمەن؟
جورج ئورۋېل (ئەنگلىيە)

جــورج ئورۋېلنىــڭ ئەســلى ئىســمى ئېــرك ئارتــۇر بولــۇپ  – 1903يىلى  – 6ئاينىڭ
 25كۈنــى بىھــاردا تۇغۇلــۇپ – 1950 ،يىلــى  – 1ئاينىــڭ  – 21كۈنــى لوندونــدا ۋاپــات
بولغــان .ئــۇ ئەنگلىيــە ئەدەبىياتىنىــڭ  – 20ئەســىردىكى داڭلىــق قەلەمكەشــلەرنىڭ بىــرى
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى ھايــات سەرگۈزەشــتىلىرىنىڭ كــۆپ تەســىرىگە
ئۇچۇرغــان بولــۇپ ئەســەرلىرىدە گەۋدىلىــك تەســۋىرلەنگەن .ھاياتىنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ
قىســمى نامراتلىــق ئىچىــدە ئۆتكــەن .تەتقىقاتچىــار «پارىــژ ۋە لوندوندىكــى گاداي» ناملىق
رومانــدا ،ئاپتورنىــڭ ئــۆز سەرگۈزەشــتىلىرىنى يازغانلىقىنــى تېخىچــە مۇنازىــرە قىلىــدۇ.
جــورج ئورۋېــل ھاياتــى بويىچــە ئــون كىتــاب ۋە نۇرغۇنلىغــان ماقالىلــەر ئېــان
قىلغــان بولــۇپ «بىــر مىــڭ توققــۇز يــۈز سەكســەن تــۆت» ناملىــق رومانــى بىلــەن داڭ
قازانغــان.
تۆۋەنــدە بــۇ روماننىــڭ كىرىــش بۆلۈمىــدە يېزىلغــان بىر ماقالىســىنى تەقدىــم قىلدۇق.
بــۇ ماقالــە مەزمــۇن جەھەتتىــن رومــان بىلــەن مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ ئاپتــور ئايرىــم بىــر
ئەســەر ســۈپىتىدە كىتابقــا قوشــۇپ ئېــان قىلغــان.

مــەن ئــۈچ بالىنىــڭ ئوتتۇرانچىســى بولــۇپ
ھەممىمىزنىــڭ ئارىســىدا بــەش ياشــتىن پــەرق بــار
ئىــدى .مــەن ســەككىز يېشــىمدىن بــۇرۇن ئاساســەن
دادامنــى كۆرەلمىگــەن ئىدىــم .بەلكىــم مۇشــۇ ياكــى
باشــقا ســەۋەپلەردىنمۇ تــاڭ ،يالغۇزلۇقنــى خااليتتىــم.
كېيىنچــە مەنــدە باشــقىالر ياقتــۇرۇپ كەتمەيدىغــان
قىلىقــار پەيــدا بولۇشــقا باشــلىدى ،مەكتەپتىمــۇ
باشــقىالر مــاڭا بــەك يېقىــن كەلمەيتتــى .مەن بىــر تەنھا

بەكمــۇ كىچىــك چاغلىرىمدىــن باشــاپال ،بەلكىــم
بەش–ئالتــە يــاش چاغلىرىــم بولســا كېــرەك ،چــوڭ
بولغانــدا ئۆزۈمنىــڭ يازغۇچــى بولىدىغانلىقىمنــى
بىلەتتىــم .ئــون يەتتــە يېشــىمدىن يىگىرمــە بــەش
يېشــىمغىچە بولغــان ئارىلىقتــا مــەن بــۇ خىيالىمدىن ۋاز
كەچمەكچــى بولــدۇم ،ئەممــا بۇنىــڭ ئــۆز تەبىئىتىمگــە
ئاســىيلىق قىلىــش ئىكەنلىكىنــى ،ھامان بىــر كۈنلەردە
قولۇمغــا قەلــەم ئالىدىغانلىقىمنــى بىلىــپ تۇراتتىــم.
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بالىنىــڭ ئادىتــى بــار ئىــدى ،كالالمــدا ھېكايىلەرنــى
توقۇيتتــۇم ،تەســەۋۋۇرۇمدىكى پېرســوناژالر بىلــەن
پاراڭلىشــىپ كېتەتتىــم .مېنىڭچــە مېنىــڭ ئەدەبىيــات
غايەم باشــتىن باشــاپال ئۆزۈمنىڭ باشــقىالر تەرىپىدىن
چەتكــە قېقىلىــش ۋە كەمســىتىلىش تۇيغــۇم بىلــەن
بىرلىشــىپ كەتكــەن بولســا كېــرەك .ئۆزۈمــدە بىــر
خىــل تىــل تاالنتــى ۋە كۆڭۈلســىزلىكلەرگە يۈزلىنىــش
جاســارىتىم بارلىقىنــى بىلەتتىــم ۋە بۇنىــڭ مېنىــڭ
ئــۆزەل بىــر دۇنيارىمنــى ياراتقانلىقىنــى ،مــەن بــۇ يەردە
كۈندىلىــك تۇرمۇشــۇمدىكى مەغلۇبىيەتلىرىمدىــن
قاچااليدىغانلىقىمنــى ھېس قىالتتىم .ھالبۇكى ،مېنىڭ
پۈتــۈن بالىلىــق دەۋرىمــدە ئەســتايىدىل يازغانلىرىــم
ئەمەلىيەتتــە ئــاران بىــر قانچــە ۋاراق چىقاتتــى .تۇنجــى
شــېئىرىمنى تەخمىنــەن تۆت–بــەش يــاش چاغلىرىمــدا
يازغــان ئىدىــم ،ئانــام ئۇنــى يــادالپ دېكالماتســىيە
قىلىــپ بەرگــەن ئىــدى .ئــۇ شــېئىرىمنىڭ پەقــەت
يولــۋاس ھەققىدىكــى شــېئىر ئىكەنلىكىدىــن باشــقا
ھېچنېمىســى ئېســىمدە قالمىغان ئىــدى« .ئورۇندۇقتەك
يوغــان چىشــلىق» دەپ ئوخشــاتقىنىم ئېســىمدە.
خېلــى قامالشــقان ئوخشــىتىش بوپتىكــەن .ئەممــا بــۇ
شــېئىرنى بلېيكنىــڭ «يولــۋاس ،يولــۋاس» دېگــەن
شــېئىرىغا تەقلىــد قىلىــپ يازغانغــۇ دەيمــەن .ئــون بىر
يــاش ۋاقتىمــدا بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى پارتلىــدى،
ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى كۈيلــەپ يازغــان بىــر شــېئىرىم شــۇ
يەردىكــى بىــر گېزىتتــە ئېــان قىلىنــدى .ئىككــى
يىلدىــن كېيىــن كىچىنېرنــى ئۆلۈمــى ھەققىــدە يازغــان
شــېئىرىممۇ شــۇنىڭدا ئېــان قىلىنــدى .ســەل چــوڭ
بولغانــدا ،پات–پــات جورجچە ئۇســلۇپتىكى «تەبىئەت
شــېئىرلىرى» نــى يېزىــپ باقتىــم ،ئەممــا تولىســى
چــاال قاالتتــى .قىســقا ھېكايىلەرنــى يېزىــپ باققــان
بولســاممۇ ،پەقــەت قامالشــمىدى .بۇالرنىــڭ ھەممىســى
ئەمەلىيەتتــە مېنىــڭ شــۇ يىلالردىكــى ئەســتايىدىل
يازدىــم دېگىلــى بولىدىغــان ئەســەرلىرىم ئىــدى.

خىزمىتى ســىز تەســەۋۋۇر قىالاليدىغان ئەڭ تېتىقســىز،
بىمەنــە ئىشــارنىڭ بىــرى ئىــدى .ئەممــا ئۇنــى
ھازىرقــى ئــەڭ ئــەرزان خــەۋەر يېزىــش خىزمىتىدىــن
كــۆپ قــوالي بېجىرىۋېتەتتىــم .مانــا مۇشــۇالر بىلــەن
بىرلىكتــە ،مــەن ئونبــەش يىــل ياكــى ئۇنىڭدىنمــۇ
ئۇزۇنــراق مەزگىــل پۈتۈنلــەي باشــقىچە بىــر خىلدىكــى
ئەدەبىيــات مەشــىقىنى داۋامالشــتۇرۇپ كەلگەنىدىــم،
مۇنداقچــە ئېيتقانــدا ،ئــۆزۈم ھەققىــدە توختىماســتىن
«ھېكايــە» لەرنــى توقــۇپ كەلگەن ئىدىم ،توغرىســى،
بــۇالر مېڭەمدىــا ســاقالنغان كۈندىلىــك خاتىرىلىرىــم
ئىــدى .مــەن بۇنــداق قىلىشــنىڭ ئەمەلىيەتتــە بارلىــق
بالىالرنىــڭ ئادىتــى ئىكەنلىكىگــە ئىشــىنەتتىم .مــەن
تولىمــۇ كىچىــك چاغلىرىمدىــا ئۆزۈمنــى ئاجايىــپ
باتۇرانــە كەچۈرمىشــلىرى بــار قەھرىمــان روبىنخــۇد
دەپ تەســەۋۋۇر قىالتتىــم .ئەپســۇس ،ئۇزاققــا بارمايــا
مېنىــڭ بــۇ «ھېكايــە» لىرىــم تولىمــۇ قامالشــمىغان
ئــۆز مەپتۇنلۇققــا ئايلىنىــپ كەتتــى ،كېيىنچــە
بارغانســېرى قىلىۋاتقــان ۋە كۆرۈۋاتقانلىرىمنىــڭ
ســىدام تەســۋىرىگىال ئايلىنىــپ قالــدى .بەزىــدە قىســقا
دەقىقىلــەردە كالالمدىــن مۇنــداق جۈملىلــەر ئۇچــۇپ
ئۆتەتتــى« :ئــۇ ئىشــىكنى ئاچتــى ۋە ئۆيگــە كىــردى.
نېپىــز پاختــا رەختتىــن قىلىنغــان پەردىلەردىــن
ئۆتــۈپ كىرگــەن ئالتۇنــدەك قۇيــاش نــۇرى ئۈســتەل
يۈزىگــە چۈشــكەن ئىــدى .ئۈســتەلدە يېرىــم
ئېچىلغــان ســەرەڭگە قېپــى ســىياھ دۈۋىتــى يېنىــدا
تۇراتتــى .ئــۇ قولــى يانچۇقىــدا ئاســتا دەرىــزە قېشــىغا
كەلــدى .پەســتىكى كوچىــدا بىــر گۈللــۈك مۈشــۈك
بىــر غازاڭنــى قوغــاپ يۈرەتتــى… بــۇ ئــادەت مــەن
يىگىرمــە بــەش ياشــقا كىرگىچــە داۋامالشــتى .بۇالرنــى
مېنىــڭ ئەدەبىــي يېزىقچىلىــق بىلــەن شــۇغۇلالنمىغان
ۋاقىتلىرىــم دېيىشــكە بولىــدۇ .گەرچــە مــەن مۇۋاپىــق
ســۆز ئىزدەشــكە مەجبــۇر بولغــان بولغــان ئەمەلىيەتتىمۇ
ئىزدىگــەن بولســاممۇ ،يازغــان تەســۋىرلىرىم خــۇددى
مــەن بىــر ســىرتقى كۈچنىــڭ مەجبۇرلىشــى ئاســتىدا
ئــۆز ئىرادەمگــە خىــاپ يېزىۋاتقانــدەك بىلىنەتتــى.
ئەســلەپ باقســام «ھېكايــە» لىرىــم چوقــۇم مــەن
ئوخشــىمىغان يېشــىمدا ھــەۋەس قىلىــپ يۈرگــەن
يازغۇچىالرنىــڭ ئۇســلۇبىنى ئەكــس ئەتتۈرگەن ئىكەن.
ئىشــقىلىپ ،بۇالرنىــڭ ھەممىســى دېگىــدەك ئىنتايىــن
ئىنچىكــە تەســۋىرلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئىــدى.

شــۇنداقتىمۇ ،مــەن شــۇ يىلــاردا ئەدەبىيــات
پائالىيەتلىرىدىــن نېــرى كېتەلمىدىــم .باشــتا بۇيرۇتمــا
يازمىالرنــى يازدىــم ،گەرچــە بۇنــداق نەرســىلەرنى
يېزىشــتىن پەقــەت ھــۇزۇر ئااللمىســاممۇ ،تېــزال قولدىــن
چىقىرىۋېتەلەيتتىــم .مەكتەپنىــڭ تاپشــۇرۇقلىرىدىن
باشــقا ،مــەن بــەزى ھەجــۋى چاچمــا شــېئىرالرنى
يازدىــم ،ھازىــر ئويلىســام شــۇ چاغدىكــى يېزىــش
ســۈرئىتىمدىن ئۆزۈممــۇ ھەيــران قالىمــەن .ئــون تــۆت
يــاش ۋاقتىمــدا ،ئارىستوفانېســقا تەقلىــد قىلىــپ
يازغــان بىــر درامىنــى بىــر ھەپتىدىــا پۈتتۈرۈۋەتكــەن
ئىدىــم .شــۇ چاغــدا يەنــە مەكتەپنىــڭ ژۇرنىلىنــى
تەھرىرلىشــىپ بېرەتتىــم ،باســما نۇسخىســىغىمۇ،
ئەســلى قوليازمىســىغىمۇ ئارىلىشــاتتىم .بــۇ ژۇرنالنىــڭ

مــەن ئــون ئالتــە يــاش ۋاقتىمــدا تۇيۇقســىز
ئەكىلىدىغــان
مــاڭا
ســۆزلەرنىڭال
پەقــەت
ھۇزۇرىنــى بايقىدىــم ،تاۋۇشــى ۋە ســۆزلەرنىڭ
بىرىكىشــى مېنــى ھاياجانغــا ســاالتتى .تۆۋەندىكــى
«يوقالغــان جەننــەت» تىــن ئېلىنغــان شــېئىر:
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شۇنداق قىلىپ ئۇ جاپا ۋە ئېغىر ئەمگەك بىلەن
ئالغا ئىلگىرىلىدى،

شــۇنداق .بــۇالر ھــەر قانــداق يازغۇچىــدا ئوخشــىمىغان
دەرىجىدە مەۋجۇت بولىدۇ ۋە ئۆزى ياشــاۋاتقان زامان–
ماكاننىــڭ ئاتموسفېراســىغا قــاراپ ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ.

جاپا–مۇشەققەت ۋە ئېغىر ئەمگەك بىلەن ئۇ.

 – 1نوقۇل ئۆزەمچىللىك
بــۇ دېگەنلىــك بىزدىكــى باشــقىالرغا ئەقىللىــق
كۆرۈنــۈش ،باشــقىالر گېپىمىزنــى قىلىشــىدىغان ئــادەم
بولــۇش ،ئۆلگەندىن كېيىن ئەســلىنىش ،بالىلىقىمىزدا
بىزنى كەمســىتكەنلەرگە ئۆزىمىزنى كۆرســىتىپ قويۇش
دېگەنــدەك ھاۋايى–ھەۋەســلىرىمىزنى كۆرســىتىدۇ.
بۇالرنــى مۇددىئــا ئەمــەس دەۋېلىــش يالغانچىلىقتىــن
باشــقا نەرســە ئەمــەس .ئەمەلىيەتتــە ئــۇ خېلــى
كۈچلــۈك مۇددىئــا .بۇنــداق مۇددىئــا يازغۇچىالردىــن
باشــقا ،ســەنئەتكارالر ،سىياســىيونالر ،ئادۋوكاتــار،
ئەســكەرلەر ،مۇۋەپپەقىيــەت قازانغــان ســودىگەرلەردىمۇ
تېپىلىــدۇ .قىسقىســى ،ئىنســانالرنىڭ ئىچىدىكــى
ئــەڭ قالتىــس كىشــىلەرنىڭ ھەممىســىدە بــار.
ئىنســانالرنىڭ كۆپىنچىســى ئەمەلىيەتتــە شەخســىيەتچى
ئەمــەس .ئوتتــۇز ياشــتىن كېيىــن ،ئــۇالر ئاساســەن
ئاالھىــدە شــەخس بولــۇش ھەۋىســىدىن كېچىــدۇ ۋە
باشــقىالر ئۈچــۈن ياشــايدۇ ياكــى ئۇششــاق ئىشــار
ھەلەكچىلىكىــدە ئۆتــۈپ كېتىــدۇ .بىــراق يەنــە ئــاز
ســاندىكى تاالنتلىــق ،نەپســى يوغــان كىشــىلەر ئۇنداق
ئەمــەس ،ئــۇالر شــۇ غايــە ئۈچــۈن ياشــايدۇ ،يازغۇچىالر
دەل مۇشــۇ قاتاردىنــدۇر .شــۇنداق دېيەلەيمەنكــى،
ئەســتايىدىل يازغۇچىالرنىــڭ تولىســى گەرچــە پۇلغــا
بــەك ھــەۋەس قىلىــپ كەتمىســىمۇ ،مۇخبىــر–
ژۇرنالىســتالرغا قارىغانــدا كــۆپ شەخســىيەتچى كېلىدۇ.

So hee with difficulity and labour hard,
Moved on: with difficulity and labour hee.
ھازىــر قارىســام ئۇنــداق ئېســىل بىلىنمىســىمۇ،
ئەينــى ۋاقىتتــا ۋۇجۇدۇمنــى لەرزىگــە ســالغان ئىــدى.
مــەن ( heئــۇ) نــى ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن
 heeدېگــەن ســۆزدىنال شــۇنچىلىك ھۇزۇرالنغــان
ئىدىــم .شــۇ چاغالردىــا تەســۋىرگە نېمىلەرنىــڭ
الزىملىــق ئىكەنلىكىنــى ئاللىبــۇرۇن بىلىــپ بولغــان
ئىدىــم .شــۇڭا شــۇ چاغالردىــا مېنىــڭ كېيىــن قانــداق
كىتاپالرنــى يازىدىغانلىقىــم مــاڭا ئاللىبــۇرۇن ئايــان
بولــۇپ بولغانىــدى .مېنىــڭ ئاخىــرى كۆڭۈلســىز
ئاخىرلىشــىدىغان زور ھەجملىــك تەبىئەتچىلىــك
ئېقىمىدىكــى رومانالرنــى يازغــۇم بــار ئىــدى .بــۇ
رومــان ئىنتايىــن ئىنچىكــە تەســۋىر ،ئــادەم ئۇنتــۇپ
كېتەلمەيدىغــان ئوخشىتىشــار ،تىلــى ئوينــاق
ئابزاســارغا تولغــان بوالتتــى .ســۆزلەرنى ئاساســەن
ئۇالرنىڭ تاۋۇشــىغا ئاساســەن تالاليتتىم .ئەمەلىيەتتىمۇ
مــەن ئوتتــۇز يېشــىمدا يازغــان «بېرمىدىكــى كۈنلــەر»
ناملىــق رومانىــم دەل مۇشــۇنداق بولــۇپ ،مــەن بۇنــى
بالــدۇرال كالالمــدا قۇراشــتۇرۇپ بولغــان ئىدىــم.
مېنىــڭ بــۇ ئۇچۇرالرنــى بايــان قىلغانلىقىمنىــڭ
ســەۋەبى شــۇكى ،مېنىڭچــە يازغۇچىنىڭ مۇددىئاســىنى
ئۇنىــڭ يېتىلىــش ئارقــا كۆرۈنۈشــىنى بىلمەســتىن
چۈشــەنگىلى بولمايــدۇ .ئۇنىــڭ يېزىــش تېمىســى
ئــۇ ياشــاۋاتقان دەۋر تەرىپىدىــن بەلگىلىنىــدۇ–
ھېچبولمىســا ھازىــر بىــز ياشــاۋاتقان بــوران–
چاپقۇنلــۇق ،ئىنقىالبىــي دەۋردە تېخىمــۇ شــۇنداق–
ئەممــا ئــۇ يېزىشــتىن بۇرۇنــا ئۆزىمــۇ قېچىــپ
قۇتۇاللمايدىغــان بىــر ھېسســىي پوزىتســىيىگە ئىگــە
بولــۇپ بولغــان بولىــدۇ .شۈبھىســىزكى ،يازغۇچــى
ئۆزىنىــڭ خــۇي پەيلىنــى كونتــرول قىاللىشــى ،گــۆدەك
باســقۇچالردا تــۇرۇپ قېلىــش ،ناچــار كەيپىياتالردىــن
ساقلىنالىشــى كېــرەك .ئەممــا ئــۇ ئۆزىنىــڭ بۇرۇنقــى
ئۇچرىغــان تەســىرلىرىدىن قېچىــپ كەتســە ،ئۇنىــڭ
يېزىــش قىزغىنلىقــى يوقــاپ كېتىــدۇ .تىرىكچىلىــك
غېمىنــى قويــۇپ تۇرغانــدا ،مېنىڭچــە يازغۇچىالرنىــڭ
قولىغــا قەلــەم ئېلىشــىدا مۇنــداق تــۆت چــوڭ مۇددىئــا
بــار .ھېچبولمىغانــدا ،پــروزا يېزىقچىلىقىــدا تېخىمــۇ

 – 2ئىستېتىك قىزغىنلىق
بــۇ تاشــقى دۇنيادىكــى گۈزەللىكنــى ھېــس
قىلىــش ،ياكــى باشــقىچە ئېيتقانــدا ســۆزلەر ۋە
ئۇنىــڭ نەپــس ئورۇنالشتۇرۇلۇشــىدىكى گۈزەللىكنــى
ھېــس قىلىشــنى ،شــۇنداقال تاۋۇشــاردىن ،ياخشــى
پــروزا ۋە ھېكايىلەرنىــڭ قۇرۇلمىســىدىكى پۇختىلىــق
ۋە رېتىمدىــن كەلگــەن ھۇزۇرنــى كۆرســىتىدۇ.
ئادەملەرنىــڭ ئــۆزى ھېــس قىلغــان تەجرىبىلىرىنــى
ئورتاقالشــماقچى بولۇشــى نەزەردىــن ســاقىت قىلىنســا
بولمايدىغــان قىممەتلىــك ئىشــتۇر .ئەممــا نۇرغــۇن
يازغۇچىــار بــۇ مۇددىئــا بــەكال ئاجىــز بولىــدۇ،
ۋەھالەنكــى ،تەشــۋىقات قولالنمىســى ياكــى دەرســلىك
تۈزىدىغانالردىمــۇ بىــرەر ئەمەلىــي مەنپەئەتنــى مەقســەت
قىلماســتىن ،پەقــەت ئۆزىگــە ياققانلىقــى ئۈچۈنــا
ســۆز ،بىرىكمىلەرنــى تالاليدىغــان ئىشــارمۇ بولىــدۇ.
بەلكىــم ئــۇالردا بەتنىــڭ تىزىلىشــى ،قويۇلىدىغــان
بوشــلۇقالرنىڭ قانداق بولۇشــى دېگەنلەردىمۇ ئاالھىدە
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ئەمــەس ئىــدى .كېيىــن گىتلېــر چىقتــى ،ئىســپانىيە
ئىچكــى ئۇرۇشــى پارتلىــدى ،ۋە باشــقا ئىشــار بولــۇپ
ئۆتتــى–1935 .يىلىنىــڭ ئاخىرىغىچــە مــەن يەنىــا
كەســكىن بىــر قارارغــا كېلەلمەيۋاتاتتىــم .شــۇ چاغــاردا
مېنىــڭ ئەنــە شــۇ ئىككىلىنىشــىمنى ئىپادىلەيدىغــان
مۇنــداق شــېئىرنىمۇ يازغانىدىــم:

تەلەپلىــرى بولۇشــى مۇمكىــن .تۆمــۈر يــول يېتەكچىســى
دېگەنــدەك كىتاپالردىــن باشــقا ھەرقانــداق كىتاپتــا
چوقــۇم بەلگىلىــك ئىســتېتىك مۇددىئــاالر بولىــدۇ.
 – 3تارىخ مۇددىئاسى
بــۇ يازغۇچىالردىكــى ۋەقە–ھادىســىلەرنى
ئەســلى ھالىتىــدە كــۆرۈش ،ھەقىقىــي پاكىتالرنــى
تېپىــپ چىقىــپ ،كېيىنكىلەرگــە قالــدۇرۇپ قويــۇش
ئىســتىكىنى كۆرســىتىدۇ.

پوپ بوالتتىم بەلكى خۇشال–شادىمان
بولسام ئىدىم ئىككى ئەسىر مۇقەددەم
ۋەز ئېيتاتتىم ئاخىرەتتىن توختىماي
پەرۋىش قىلغاچ ياڭاق دەرىخىمنى ھەم.

 – 4سىياسىي مەقسەت
مــەن بــۇ يــەردە «سىياســىي» دېگــەن ئىبارىنــى
ئــەڭ كــەڭ مەنىــدە قولالندىــم .بــۇ يازغۇچىالردىكــى
دۇنيانــى مەلــۇم يۆنىلىشــكە قــاراپ ئىتتىرىــش ۋە
كىشــىلەرنىڭ ئــۆزى ياشــاۋاتقان جەمىيەتكــە بولغــان
تونۇشــىنى ئۆزگەرتىــش ئارزۇســىنى كۆرســىتىدۇ.
شــۇنى تەكىتلەيمەنكــى ،سىياســىي خاھىشــتىن خالىــي
كىتــاپ يــوق .ســەنئەتنىڭ سىياســىي بىلــەن ئاالقىســى
بولماســلىقى كېــرەك دېگــەن قاراشــنىڭ ئــۆزى بىــر
سىياســىي قاراشــتۇر.

ئەپسۇس ،مۇدھىش بىر زاماندا تۇغۇلۇپ،
مەھرۇم بولدۇم ئۇنداق شانۇ–شەرەپتىن.
دۈشمەن بولدى ئۆسۈپ چىققان بۇرۇتمۇ،
ھەممە پوپالر پاكىز قىرغان سەۋەپتىن.
كېيىن ئۆتتى يامان ئەمەس بىر زامان،
كۆڭلىمىزنى خۇش قىالتتى بەك ئاسان.
ئۇخالر ئىدى ئىسىيانكار خىيالالر،
دەرەخلەرنىڭ قۇچىقىدا خىرامان.

بــۇ ئوخشــىمىغان مۇددىئاالرنىــڭ بىر–بىــرى
بىلــەن قانــداق توقۇنۇشــۇپ قالىدىغانلىقىنــى،
ئوخشــىمىغان ئادەملــەر ۋە ئوخشــىمىغان ۋاقىتقــا
قــاراپ قانــداق ئوخشاشــمايدىغانلىقىنى كــۆرۈش تــەس
ئەمــەس .تەبىئىتىمدىــن ئېيتقاندا–تەبىئىتىــم دېگىنىــم
ئەمــدى قۇرامىمغــا يەتكــەن چاغدىكــى تەبىئىتىمنــى
دېمەكچىمەن–مەنــدە تۆتىنچىســى ئالدىدىكــى ئۈچنــى
بېســىپ چۈشــىدىكەن .تىنــچ دەۋرلــەردە بەلكىــم
مــەن پاســاھەت–باالغەتنىال قوغلىشــىپ يۈرۈشــۈم،
ياكــى پەقــەت بايان–تەســۋىر ئەســەرلىرىنىال يېزىشــىم
مۇمكىــن ،ھەتتــا ئۆزەمنىــڭ سىياســىي خاھىشــىمنىمۇ
بىلەلمــەي يۈرۈشــۈممۇ مۇمكىــن .ئەمەلىيەتتــە،
مــەن دەل تەشــۋىقات قولالنمىســى يازىدىغانالرغــا
ئايلىنىــپ قېلىۋاتىمــەن .دەســلەپتە ،مــەن ئۆزەمگــە
مــاس كەلمەيدىغــان خىزمەتتــە بــەش يىــل بولــدۇم
(بېرمىدىكــى ھىندىســتان ئىمپېرىيــە ســاقچىلىق
خىزمىتىمنــى دېمەكچىمــەن) .كېيىــن نامراتلىققا پېتىپ
قالدىــم ۋە مەغلۇبىيــەت تۇيغۇســى ئىسكەنجىســىدە
ياشــىدىم .بــۇ كەچمىشــلەر مېنىــڭ ھوقۇق–نوپۇزغــا
بولغــان نەپرىتىمنــى كۈچەيتىۋەتتــى ۋە مــاڭا ئىشــچىالر
ســىنىپىنىڭ ھەقىقەتــەن مەۋجۇتلىقىنــى تۇنجــى قېتىــم
تولــۇق ھېــس قىلــدۇردى .بېرمىدىكــى خىزمەتمــۇ
مــاڭا جاھانگىرلىكنىــڭ ماھىيىتىنــى مەلــۇم دەرىجىــدە
تونۇتتــى :ئەممــا بــۇ كەچمىشــلەر مــاڭا توغــرا بىــر
سىياســىي مەيــدان كۆرسىتىشــكە يەنىــا يېتەرلىــك

نادانلىقتىن تارتىنمايتتۇق قىلچىمۇ،
خۇشاللىقنى يوشۇراتتى قەلبلەر.
ئالمىلىقتا سايراپ قويغان قۇشتىنمۇ،
بىسەرەمجان بوپكېتەتتى رەقىپلەر.
ئەمما لېۋەن ،نازۇك بەدەن گۈزەللەر،
كۈمۈش ئۈرۈك ،ئېرىقتىكى سۈۋەرەك.
ئارغىماقالر كۆكتە سەپ–سەپ ئۆردەكلەر،
چۈشلىرىمدە باغلىرىمنى كەزگۈدەك.
ئۈششۈك تەگدى كېيىن شېرىن چۈشكىمۇ،
نىمجان بولدى شاتلىقىمىز پىنھاندا.
مىنىۋالدى پەتەك ،سېمىز ئادەملەر،
تۆمۈر تەنلىك ،ئالتۇن ھەللىك ئاتالرغا.
مەن بەئەينى يولدىن ئازغان كىچىك قۇرت،
مەن بىر ئاغۋات ،تېنەپ يۈرگەن ھەرەمسىز.
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ئوقۇغانــار بايقىغــان بولۇشــى مۇمكىــن ،مېنىــڭ
پۈتۈنلــەي سىياســىي تەشــۋىقات ماقالىلىرىمدىمــۇ،
سىياســىيونالرنىڭ نەزىرىــدە تېمىدىــن مىــڭ چاقىرىــم
يىــراق ســانىلىدىغان جۈملىلــەر بــار .بالىلىقىمــدا
شــەكىللەنگەن دۇنيــا قارىشــىمنى ھەرگىزمــۇ
پۈتۈنلــەي تاشــلىۋەتكۈم يــوق ،ھــەم تاشــاي دەپمــۇ
تاشــلىيالمايمەن .ئىشــقىلىپ ھاياتــا بولىدىكەنمــەن،
پروزىغــا بولغــان كۈچلــۈك قىزغىنلىقىمنــى ســاقاليمەن،
تەبىئەتكــە بولغــان مۇھەببىتىمدىــن ۋاز كەچمەيمــەن،
يەنىــا كونكېــرت ،ماددىــي شــەيئىلەرنى ،ئۇششــاق،
كېرەكســىز ئۇچۇرالرنــى يېزىشــتىن ھــۇزۇر ئالىمــەن.
ئۆزۈمنىــڭ بــۇ تەرىپىنــى بېسىشــىمنىڭ ھېــچ ھاجىتــى
يــوق .بــۇ خىزمــەت مېنىــڭ تۇغمــا ئۆچ–ئامراقلىرىمنــى،
بــۇ دەۋر ھەممىمىزگــە يۈكلىگــەن ئاممىۋىــي مەســىلىلەر
بىلــەن ئوبدانــا كېلىشــتۈرىدۇ.

يۇگېن ئارام (ئادەم ئىسمى)كەبىي سەرسان بىچارە،
پوپ ،كومىسسار ئالدىدا يار–يۆلەكسىز.
ھەر ياڭرىسا رادىئونىڭ ساداسى،
كومىسسار ئۇ خۇش بىشارەت بېرەتتى.
پوپ ھەدىيە قىلغان ئوستىن يەتتىنىڭ،
پۇلىسىنى دۇگېي كېلىپ تۆلەيتتى.
چۈشلىرىمدە دائىم مەرمەر زالدىمەن،
بولسا دەيمەن چۈشلىرىمدەك ئوڭۇممۇ.
ئەمما ماڭا كەلمىگىدەك بۇ تەلەي،
سىمىسقىمۇ ،جونېسقىمۇ ،سىزگىمۇ.
ئىســپانىيە ئۇرۇشــى ۋە –1936يىلىدىــن –1937
يىلىغىچــە بولغــان ۋەقەلــەر ۋەزىيەتنــى ئۆزگەرتتــى ۋە
قەيــەردە تۇرۇشــۇم كېرەكلىكىنــى بىلــدۈرۈپ قويــدى.
–1936يىلدىــن كېيىــن مــەن ئەســتايىدىل يازغــان
ئەســەرنىڭ ھــەر بىــر قۇرىدا بىۋاســىتە ياكى ۋاســىتىلىق
ھاكىممۇتلەقلىققــە قارشــىلىقىمنى ،شــۇنداقال ،ئــۆزۈم
چۈشــەنگەن دېموكراتىــك سوتســىيالىزمغا بولغــان
قوللىشــىمنى ئىپادىلــەپ كەلدىــم .بىزنىڭكىــدەك بىــر
دەۋردە ،بۇنــداق تېمىالردىــن چەتنەپ ئۆتۈپ كېتىش،
مــاڭا تەســەۋۋۇرۇمغا قەتئىــي ســىغمايدىغان بىمەنىلىــك
بىلىنىــدۇ .ھەممەيلــەن ئۇنــداق ياكــى مۇنــداق نىقاپتــا
بۇالرنــى يېزىۋاتىــدۇ .بــۇ پەقــەت ئادەمنىــڭ مەيدانــى
ۋە يېزىــش ئۇســۇلى مەسىلىســىدىنال ئىبــارەت خــاالس.
ئــادەم ئۆزىنىــڭ سىياســىي خاھىشــىنى قانچــە ئېنىــق
بىلســە ،ئىســتېتىك زوقــى ۋە ئىلمىيلىكىنــى قۇربــان
قىلمــاي تۇرۇپمــۇ ،سىياســىي مەزمۇنــدا يازااليــدۇ.

بۇ ئاســان ئەمەس .بۇ ئەســەرنىڭ قۇرۇلمىســى ۋە
تىلــى ھەققىــدە مەســىلە پەيــدا قىلىــدۇ ،يەنــە چىنلىــق
مەسىلىســىنىمۇ يېڭىچــە تــەرزدە كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.
مــەن بۇنــداق قىيىنچلىــق ھەققىــدە بىــر مىســال
كەلتــۈرەي :مېنىــڭ ئىســپانىيەنىڭ ئىچكــى ئۇرۇشــى
ھەققىدىكــى «كاتالونىيەگــە ســاالم» دېگــەن كىتاۋىــم
ئوچۇقــا بىــر سىياســىي ئەســەر .ئومۇمىــي جەھەتتىــن
ئېيتقانــدا ،بــۇ كىتاپنــى يازغانــدا ئامــال بــار بىتــەرەپ
مەيدانــدا تــۇرۇپ ،شــۇنداقال قۇرۇلمىســىغىمۇ ئەھمىيەت
بېرىــپ يازدىــم .بــۇ ئەســەردە ئۆزۈمنىــڭ ئەدەبىــي
تەبىئىتىمگــە خىالپلىــق قىلماســتىن ،چىنلىقنى ئەينەن
يەتكۈزۈشــكە ناھايىتــى تىرىشــتىم .بىــراق ،كىتاپنىــڭ
ئــۇزۇن بىــر بابــى پۈتۈنلــەي گېزىتلەردىــن ئېلىنغــان
خەۋەر–پاكىتــار بىلــەن توشــتى ،يەنــە فرانكــو بىلــەن
تىــل بىرىكتــۈردى دەپ قارىالنغــان تروتىســكىچىالرنى
ئاقلىدىــم .ئېنىقكــى ،بىر–ئىككــى يىلدىــن كېيىن ،بۇ
باپنىــڭ ھــەر قانــداق ئوقۇرمەنگــە بولغــان قىزىقتۇرۇش
كۈچــى قالمايــدۇ ،بەلكىــم كىتاپنــى ئوتقا تاشلىۋېتىشــى
مۇمكىــن .مــەن ھۆرمەتلەيدىغــان بىــر تەنقىدچــى بــۇ
ھەقتــە مــاڭا ۋەز ئېيتتــى« :نېمىشــقا بــۇ نەرســىلەرنى
كىرگــۈزۈپ قويــدۇڭ؟ ســەن ئېســىل ئەســەر بولىدىغــان
بىــر كىتاپنــى خەۋەرگــە ئايالنــدۇرۇپ قويۇپســەن».
ئۇنىــڭ دېگىنــى ھەقىقەتــەن توغــرا .ئەممــا مــەن ئۇنــى
باشــقىچە يازالمايتتىــم .مــەن ئەنگىلىيەدىكــى ئىنتايىــن
ئــاز ســاندىكى بىــر تۈركــۈم كىشــىلەرنىڭال بــۇ يەردىكى
بىگۇناھ ئادەملەرنىڭ ناھەق قارىالنغانلىقىنى بىلىشــكە
مۇۋەپپــەق ئىكەنلىكىنــى بايقــاپ قالدىــم .ئەگــەر بــۇ
ئىشــتا غەزەپلەنمىگــەن بولســام ،بــۇ كىتاپنىمــۇ يېزىــپ
يۈرمىگــەن بوالتتىــم.

ئۆتكــەن ئــون يىــل ئىچىــدە ،مــەن ئــەڭ
كۈچىگــەن ئىــش سىياســىي يېزىقچىلىقنــى ســەنئەتكە
ئايالندۇرۇشــتۇر .مېنىــڭ چىقىــش نۇقتــام ئىزچىــل
پارتىيىۋىــي مەيــدان ۋە ئادالەتســىزلىك تۇيغۇســى
بولــۇپ كەلــدى .مــەن يېزىشــقا تۇتۇنغىنىمــدا ھەرگىزمۇ
ئۆزۈمگــە «مــەن بىــر ســەنئەت ئەســىرى يېزىۋاتىمــەن»
دېمەيمــەن .مــەن يالغانالرنــى پــاش قىلىــش،
مەســىلىلەرگە باشــقىالرنىڭ دىققىتىنــى قارىتىــش
ئۈچــۈن قەلــەم ئالىمــەن ،مېنىــڭ ئــەڭ كۆڭــۈل
بۆلىدىغىنىــم بــۇ ســادايىمنى باشــقىالرغا ئاڭلىتىشــتۇر.
شــۇنداقتىمۇ ،ئەگــەر يازىدىغىنىــم مــەن ئۈچــۈن بىــر
ئىســتېتىك كەچمىش بواللمىســا ،مــەن كىتاپ ئەمەس،
ئۇزۇنــراق بىــرەر ماقالــە ئۈچۈنمــۇ قولۇمغــا قەلــەم
ئېلىــپ ئولتۇرمايمــەن .ئەســەرلىرىمنى ئەســتايىدىلراق

بۇخىــل مەســىلە ئۇنــداق ياكــى مۇنــداق
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بارلىــق يازغۇچىــار شــۆھرەتخور ،شەخســىيەتچى،
ھــورۇن كېلىــدۇ ،مۇددىئاســىنىڭ چوڭقــۇر يەرلىرىــدە
بىلىــپ بولمايدىغــان ســىرالر ياتىــدۇ .بىــر كىتــاپ
يېزىــش تولىمــۇ قورقۇنچلــۇق ،ئادەمنىــڭ جۇلىقىنــى
چىقىرىۋېتىدىغــان بىــر قىينىلىشــتۇر .بــۇ خــۇددى بىــر
ئازابلىــق كېســەلنىڭ ئاغرىقىنــى چەككەنگە ئوخشــايدۇ.
ئــادەم بۇنــداق ئىشــقا ئــۆزى قارشــىمۇ تۇرالمايدىغــان،
ھــەم چۈشــىنەلمەيدىغان بىــر شــەيتاننىڭ كەينىگــە
كىرمىگىچــە ئالدىنــى قىاللمايــدۇ .ئەمەلىيەتتــە بــۇ
شــەيتان بوۋاقنــى تۇغۇلۇپــا باشــقىالرنىڭ دىققىتىنــى
تارتىــش ئۈچــۈن يىغالتقــان تۇغمــا تەبىئەتنىــڭ ئــۆزى
شــۇ .شــۇنداقتىمۇ ،ئــادەم يەنىــا ئۆزىنىــڭ بــەزى
خۇي–تەبىئىتــى بىلــەن قارشىلىشــىپ تۇرمىســا،
ئادەملــەر ئوقۇغىــدەك بىــر نەرســە يازالمايــدۇ .ياخشــى
پــروزا ئەســىرى خــۇددى دەرىزىنىــڭ ئەينىكىگــە
ئوخشــايدۇ .مــەن ئۆزۈمدىكــى قايســى مۇددىئانىــڭ
كۈچلۈكلۈكىگــە بىــر نېمــە دېيەلمەيمــەن ،ئەممــا
ئەرزىيدىغانلىقىنــى
ئەگىشىشــكە
قايسىســىنىڭ
بىلىمــەن .يازغــان ئەســەرلىرىمگە قايتــا باققىنىمــدا،
سىياســىي مەقســىدىم يوق ئەســەرلىرىم پەقەت يالتىراق
ئابزاســارغا ،مەنىســىز جۈملىلەرگــە ،قــۇرۇق پاســاھەت
ۋە يالغانغــا توشــقان جېنــى يــوق بىــر نېمــە بوپقاپتــۇ.

شــەكىلدە يەنــە يــۈز بېرىــدۇ .تىــل مەسىلىســى بــەكال
نــازۇك مەســىلە .ئۇنــى مۇالھىــزە قىلىــش ئــۇزۇن
ۋاقىــت ئالىــدۇ .پەقــەت شــۇنى دېيەلەيمەنكــى،
كېيىنكــى يىلــاردا مــەن يېزىقچىلىقتــا تەســەۋۋۇرغا
قارىغانــدا توغرىلىققــا بەكــرەك ئەھمىيــەت بەردىــم.
ئــادەم مەلــۇم يېزىقچىلىــق ئۇســلۇبىدا ۋايىغــا
يەتكەنــدە ،چوقــۇم يەنــە ئــۇ ئۇســلۇپتىن ھالقىــپ
كېتىدىكــەن« .ھايۋانــار قورۇقــى» نــى يازغىنىمــدا
نېمــە يېزىۋاتقىنىــم كالالمــدا بــەكال ئېنىــق ئىــدى.
ئۇنىڭــدا مــەن تۇنجــى قېتىــم ئۆزۈمنىــڭ سىياســىي
مەقســىدى بىلــەن ســەنئەت غايەمنــى بىرلەشتۈرۈشــكە
ئۇرۇنــۇپ كــۆردۈم .مــەن يەتتــە يىلنىڭياقــى بىرمــۇ
رومــان يازمىدىــم .پــات يېقىنــدا بىرنــى يازســام دېگــەن
ئۈمىدتىمــەن .بۇنــداق يېزىــش چوقــۇم مەغلۇبىيەتلىــك
بولىــدۇ .ھــەر بىــر كىتابىــم مەغلــۇپ بولىــدۇ دەپ
قارايمــەن .ئەممــا ئۆزۈمنىــڭ قانــداق بىــر كىتــاپ
يېزىۋاتقىنىــم ھــەر دائىــم مــاڭا ئېنىــق بولــۇپ كەلــدى.
يېزىــپ بولغــان بــۇ بىــر قانچــە بەتكــە قايتــا
قــاراپ باقســام ،مېنىــڭ يېزىــش مۇددىئايىمنىــڭ
مەلــۇم ئىجتىمائىــي مەســئۇلىيەتتىن كېلىۋاتقانلىقىنــى
ئۇقتۇرغانــدەك قىلىمــەن .ئەممــا بۇنىــڭ مــەن ھەقتىكى
ئاخىرقــى تەســىرات بوپقېلىشــىنى خالىمايمــەن.

ئىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئابدۇرېھىم دۆلەت (تۈركىيە)

ئائىلىگە خەت
(بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ خېتى…)
ھېچكىــم ھېچكىمگــە ياشاشــنى ئۆگىتەلمەيــدۇ.
بالىڭىزغــا ھاياتنــى تەييــار بىــر رېتســېپ ھالىتىــدە
سۇنالمايســىز .بالىڭىزنىــڭ ھايات يولىنى سىزالمايســىز.
ئۇنىڭغــا پەقــەت ئــۆز يولىنــى ســىزااليدىغان بىــر
خەرىتــە بېرەلەيســىز.

چوڭنىــڭ كىچىككــە كۆرســەتكەن ھۆرمىتــى ،كىچىككە
ئەدەپلىــك بولۇشــنى ئۆگىتىــدۇ .بالىغــا ھۆرمــەت
دېگەنلىــك ،ئۇنىــڭ مۇســتەقىل بىــر مەۋجۇتلــۇق
ئىكەنلىكىنــى قوبــۇل قىلىــش دېمەكتــۇر.
ئارتۇقچــە ســۆيگۈنىڭ بالىڭىزغــا بىــر زەرەرى
يوقتــۇر .زەرەرلىــك بولغىنــى خاتا ســۆيگۈدۇر .بالىڭىزغا
بىــر تــاالي نەرســىنى شــەرت بىلــەن بەرســىڭىز

ســۆيگۈنىڭ چوڭدىــن كىچىككــە ،ھۆرمەتنىــڭ
كىچىكتىــن چوڭغــا قارىتىلىشــى توغــرا ئەمــەس.
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بولىــدۇ .لېكىــن ســۆيگۈڭىز «شــەرتلىك» ئەمــەس
«مىننەتســىز» بولۇشــى كېــرەك .بالىڭىزنــى زىيــادە
ســۆيگۈگە اليىــق ئەمــەس دەپ ئويلىغــان چېغىڭىــزدا،
ســۆيگۈگە مۇھتاجلىقىنــى ھېــس قىلىــدۇ.

ئورنىغــا ،بــار بولغانلىرىدىــن ســۆيۈنۈڭ.
تەربىيــە توغرىنــى ســۆزلەش ئەمــەس ،توغرىنــى
قىلىشــتۇر .بالىڭىزغــا بېرىدىغان تەربىيەنىڭ مەقســىتى
ئۇنىــڭ مەســئۇلىيەت سەۋىيەســىنى ئۆســتۈرۈش ۋە
ۋايىغــا يەتكۈزۈشــىگە شــارائىت يارىتىشــتۇر.

بالىلىرىڭىزغــا بېرەلەيدىغــان ئــەڭ قىممەتلىــك
ســوۋغا ئۇالرغــا كۆڭــۈل بۆلــۈش ۋە ۋاقىــت
چىقىر ىشــىڭىز د ۇ ر .

تەقدىرلەنگــەن ۋە ماختالغــان بالىــار ئاتــا–
ئانىلىرىنــى ۋە دوســتلىرىنى تەقدىرلەشــنى ئۆگىنىــدۇ.
ئاتىلىرىمىــز «تــاج كىيگــەن بــاش ئەقىــل تاپــار»
دەپتىكــەن .بالىڭىزغــا كىچىــك مۇۋەپپەقىيەتلىــرى
بىلــەن
ســۈپەتلەر
ئىلھامبەخىــش
ئالدىــدا
يېقىنالشســىڭىز ئــەڭ چــوڭ خەزىنــە بولغــان ئۆزىگــە
ئىشــەنچ تۇيغۇســىغا ئېرىشتۈرەلەيســىز.

كــەڭ قورســاقلىق ،بالىڭىزنــى ســىزنىڭ ئــارزۇ
قىلغىنىڭىــزدەك ئىــش قىلىشــقا رىغبەتلەندۈرىــدۇ .كەڭ
قورســاقلىق ئالدىمىزدىكىلەرنــى بىــز ئويلىغىنىمىــزدەك
ئىــش قىلىشــقا زورالش ئەمــەس ،ئــۆزى ئويلىغانــدەك
بولۇشــىغا ئىمــكان بېرىشــتۇر .كــەڭ قورســاقلىق بىلــەن
چــوڭ بولغــان بالىــار ســەۋرچان ۋە كــەڭ قورســاق
بولۇشــنى ئۆگىنىــدۇ.

دۇنياغــا ئۇنىــڭ كۆزىــدە بېقىشــقا تىرىشــىڭ.
كۆرىســىزكى ،بەكــرەك كۈلىدىغــان ،بەكــرەك ســەمىمىي
مۇئامىلــە قىلىدىغــان ،بەكــرەك ھەۋەســلىك ،بىــر
تەرەپلىمىلىكتىــن بەكــرەك خالىــي ،بەكــرەك كەســكىن
بولــۇپ قالىســىز.

بالىڭىزغــا نەســىھەت قىلغاندىــن ئۇنىڭغــا
ئۈلگــە بولــۇڭ .خــۇش پېئىللىــق ،قولــى ئوچۇقلــۇق،
ســەمىمىيلىك پەقــەت باشــتىن كەچــۈرۈپ ئۆگىتىلىــدۇ.
ئااليلــۇق :بىر ســاتارمەننىڭ ســىزگە ئوشــۇق قايتۇرغان
پۇلىنــى جەزمــەن بالىنىــڭ ئالدىــدا قايتــۇرۇپ بېرىــڭ.
بالىڭىــز قاچىســىدىكى تاماقنــى يــەپ بواللمــاي قالســا،
تۈگىتىشــكە زورالشــنىڭ ئورنىغــا ،يېرىمىنــى يېيىشــىنى
ئېيتىــڭ .بەلكىــم ،يېرىــم قاچــا تاماقنــى ئــاز يەيــدۇ،
ئەممــا ئۇنىــڭ ئورنىغــا يــول قويــۇش دېيىلىدىغــان،
شــۇنداقال ھاياتنــى ياشــىغۇدەك ھالغــا كەلتۈرىدىغــان
بىــر خاراكتېرگــە ئېرىشــىش يولىــدا مۇھىــم بىــر قــەدەم
باســىدۇ.

ئىشــلىتىش قولالنمىســى يــوق ئىشــلىتىدىغان
بىردىنبىــر تەئەللۇقاتىمىــز بالىمىــزدۇر.
ئەگــەر بىــر كۈنــى يولىڭىزدىــن ئازســىڭىز ،بىــر
بالىنىــڭ كۆزلىرىنىــڭ ئىچىگــە قــاراڭ .چۈنكــى بىــر
بالىــدا بىــر چوڭغــا ھەرۋاقىــت ئۆگىتەلەيدىغــان ئــۈچ
نەرســە بــاردۇر :سەۋەبســىز يەرگــە خــۇش بولمــاق،
ھەرۋاقىــت ھەپىلىشــىدىغان بىــر نەرســە تاپالىمــاق ۋە
قىلغۇســى بــار ئىشــتا كۈچىنىــڭ بارىچــە چىــڭ تۇرماق.

بالىڭىزنــى ئۆزگەرتەلمەيســىز .ئۇنــى پەقــەت
ئۆزگىرىــش ئۈچــۈن غەيرەتكــە كەلتۈرەلەيســىز،
رىغبەتلەندۈرەلەيســىز .بالىڭىزنــى ئۆزگەرتىشــكە
ئورۇنــۇش ئۇنىــڭ ئۈســتىدە ئولتۇرغانغــا ئوخشــايدۇ.
ئــارزۇ قىلغىنىڭىزنــى روياپقــا چىقارغىنىڭىزنــى
ئويلىغــان پەيتتــە ،ئاســتىڭىزدا قالغۇچىنىــڭ كۇكــۇم–
تالقــان بولغىنىنــى بايقايســىز .بالىڭىــزدا بولمىغــان
ئاالھىدىلىكلەرگــە كۆڭلىڭىزنــى يېرىــم قىلغاننىــڭ

پەزىلەتلىــك تەربىيــە ئىنســانغا ھۆرمــەت بىلــەن
باشــلىنىدۇ .پەزىلەتلىــك ،بىلىملىــك ،غورۇرلــۇق
ئىنســانالرنىڭ ئائىلىســى ،كوچىســى ،مەھەللىســى ۋە
مىللىتــى تېخىمــۇ پەزىلەتلىــك بولىــدۇ .پەزىلەتلىــك
تەربىيــە بىلــەن تەربىيەلەنگــەن ئىنســاننىڭ بولۇشــى
بەختنىــڭ ھــەم مەنبەســىدۇر.
خۇشۋاق بولۇڭ ،سۆيگۈلۈك بولۇڭ.

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :دىلمۇرات ئابدۇقەييۇم (تۈركىيە)
–2018يىل –6فېۋرال
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كېرەمگە ئوخشاش
نازىم ھېكمەت (تۈركىيە)

تۈرك شــېئىرىيىتىنىڭ مەشــھۇر ســىمالىرىدىن بىرى بولغان نازىم ھېكمەت – 1902،يىلى – 1
ئاينىڭ  15كۈنى گرېتســىيەنىڭ ســېالنىك (ئۇ ۋاقىتالردا گرېتســىيە ئوســمان ئىمپېرىيەســىگە
تەۋە ئىدى) شەھىرىدە تۇغۇلۇپ – 1963 ،يىلى  – 6ئاينىڭ  – 3كۈنى موسكۋادا  61يېشىدا
ئالەمدىــن ئۆتكــەن .نۇرغۇنلىغــان قىممەتلىــك ئەســەرلەرنى يېزىــپ قالدۇرغــان بولۇپ ،ئۇنىڭ
چۈشەنچىســى ۋە خاراكتېــرى جەھەتتىــن تۈركىيــە تارىــخ ۋە سىياســىتىدە مۇھىــم يــەر ئالدى.
بــۇ ســەۋەبتىن نۇرغــۇن قېتىــم تۈرمىلەرگــە قامالغــان ھەتتــا تۈركىيەدىــن ســۈرگۈن قىلىنغــان.
ھايــات ۋاقتىــدا ئېــان قىاللمىغــان بــەزى ئەســەرلىرى كېيىنكــى ۋاقىتــاردا نەشــر قىلىنغــان.
«تاغالرنىڭ ھاۋاسى» 835 « ،قۇر» « ،مىللىي غۇرۇر» ئەسەرلىرىدىن پەقەتال بىرقىسمى...
قوغۇشۇندەك ئېغىر ھاۋا بار
ۋار
ۋار
ۋار
ۋارقىراۋاتىمەن
چېپىڭالر
قوغۇشۇننى ئېرىت–
–ىشكە
چاقىرىۋاتىمەن.
ئۇ دەيدۇكى ماڭا:
ۋارقىراپ جارقىراپ كۆيۈپ كېتىسەن
كېرەمگە ئوخشاش
كېرەم تۈرك خەلق ھىكايىلىرىدىن « كېرەم بىلەن ئاسلى» ناملىق مۇھەببەت ھىكايىسىدىكى باش قەھرىمان .ئۇ سۆيگەن يارى ئاسلىنىڭ
ئىشقىدا كۆيۈپ كۈل بولۇپ كەتكەن – .ت.
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يانا
يانا
دەەەرت
كۆپ
ھەمدەرد
يوق
يۈرەك–
–لەرنىڭ
قۇالق–
–لىرى
ساغىر
ھاۋا قوغۇشۇندەك ئېغىر
مەن دەيمەنكى ئاڭا:
كۈل بوالي
كېرەمگە ئوخشاش
كۆيە
كۆيە
مەن كۆيمىسەم
سەن كۆيمىسەڭ
بىز كۆيمىسەك
قانداق چىقىدۇ
قاراڭغۇلۇق–
–الر
يورۇقلۇق–
–قا
ھاۋا تۇپراققا ئوخشاش بوغاز
قوغۇشۇندەك ئېغىر ھاۋا بار
ۋار
ۋار
ۋار
ۋارقىراۋاتىمەن
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئالىمجان ئىنايەت (تۈركىيە)
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شېئىرالر
توماس ترانسترۆمېر (شىۋېتسىيە)

تومــاس ترانســترۆمېر شىۋېتســىيەنىڭ داڭلىــق شــائېرى ،ئــۇ –1931يىلــى –4ئاينىــڭ –15
كۈنــى ســتوكھولۇمدا تۇغۇلغــان–2015 ،يىلــى –3ئاينىــڭ –26كۈنــى ســتوكھولۇمدا ۋاپــات بولغــان.
–2011يىلــى «نوبېــل ئەدەبىيات مۇكاپاتى»غا ئېرىشــكەن .ئۇ بۇنىڭدىن ســىرت «ســىكاندىناۋىيە
ئەدەبىيــات مۇكاپاتــى»« ،نېۋســتاد ئەدەبىيــات مۇكاپاتــى»« ،دېنىــوس ئەدەبىيــات مۇكاپاتــى»
قاتارلىــق مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــكەن .ئۇنىڭدىــن  13.6مىليــون كــرون قىممىتىدىكــى مال–مۈلــۈك
قالغــان بولــۇپ ،تومــاس ترانســترۆمېر نامىــدا بىــر ئەدەبىيــات مۇكاپاتــى تەســىس قىلىنغــان.

ئەسلىمەم كۆرمەكتە مېنى
ئويغىنىشقا ،لېكىن كىيىنلىك قىالتتى قايتا ئۇخالشقا.
مەن چوقۇم چىقىشىم كېرەك ياپ–يېشىل
ئەسلىمىدىن ،نەزەر تاشالر ئىدى ئەگىشىپ ئۇالر ماڭا.
ئۇالر كۆرۈنمەيتتى ،ئېرىپ بىرلىشىپ كەتكەنئىدى
ئارقا كۆرۈنىشىگە ،گۈزەل خامىلىيون.
ئۇالرنىڭ شۇنچە يېقىنلىقىدىن ئاڭاليتتىم نەپەسلىرىنى
قۇشالرنىڭ سايراشلىرى گاس قىلغانىدى مېنى.
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دەرەخ ۋە ئاسمان
ماڭاتتى بىر دەرەخ ئايلىنىپ يامغۇر ئارا ،
ئالدىراپ ئۆتمەكتە ئالدىمىزدىن نەملەنگەن كۈلرەڭ،
بىر ئىش بار ئۇنىڭدا .ئۇ يامغۇردىن ھايات ئاالر
خۇددى مېۋىلىك باغدىكى قارا قۇشتەك.
يامغۇر توختىغاندا توختىدى دەرەخ،
ئۇ غۇۋادۇر تۈز ،جىمجىت كېچىلەردە
ساقلىماقتا بىزدەك بىر پەيتنى
قار گۈللىرى ئۆرلىگەندە بوشلۇققا.

قار بوران
قىستاڭ بوالر قەبرىستانالر بارغانچە
خۇددى يول بەلگىسى تاختايلىرىدەك
يېقىنالشقانچە شەھەرگە،
مىڭلىغان كىشىلەر كۆز قىسماقتا
بۇ ئۇزۇن ،ئورمانلىق دۆلەتتە.
بىر كۆرۈك سېلىنماقتا
ئاستاغىنا
ئۇدۇل ئەرشكە.

ئىزمىر سائەت ئۈچتە
بوش قالغان كوچىنىڭ ئالدىدا
ئىككى تىلەمچى ،بىرى توكۇر–
ئۇ مۆككەن ئىدى يەنە بىرىنىڭ ئارقىسىغا.
تۇراتتى ئۇالر يېرىم كېچىدە خۇددى بىر ھايۋان كەبى
كۆزلىرىنى چىمچىقلىتىپ ،قاراپ ماشىنىنىڭ چىرىقىغا
بىردەمدىن كېيىن مېڭىشتى ئۆز يولىغا
خۇددى مەكتەپ ھويلىسىدا كېتىپ بارغان ئوغۇل بالىدەك
تىزال ئۆتتى كوچىدىن كېچىنىڭ ئىسسىقىدا
ساناقسىز سائەتنىڭ بوشلۇقتىكى چىكىلدىشىدا.
كۆك رەڭ قىزىل رەڭنى سىيپاپ ئۆتتى شۇنچە پارالق.
قارا رەڭ ئاۋايالپ ۋە قىسقىراپ قارىدى تاشتىن.
بوران ئۇردى ئاق رەڭ كۆزىدە.
ئات تۇيۇقىدا دەسسەلدى سائەت ئۈچتە
قاراڭغۇلۇق بۆسۈپ كىردى يۇرۇقلۇقنىڭ تېمىغا
شەھەر سۇزۇلۇپ ياتاتتى دېڭىزنىڭ ئىشىكىدە
پاراليتتى تازقارانىڭ قوش دۇربۇنىدا.
شىۋېتچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت (شىۋېتسىيە)
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دېۋانى ھېكمەتتىن پارچە
 – 19ھېكمەت
ئەخمەت يەسەۋى (قازاقىستان)

قۇدرەت بىرلە ھەقتىن سىزگە پەرمان كەلدى،

ئون تۆت ياشتا تۇپراق كەبى خار– زار بولدۇم،

تەگسىز دېڭىز ئىچرە يىگانە چۈشتۈم دوستالر.

«ھۇ ،ھۇ» ئېيتىپ باشىم بىرلە كېچىلەر توڭدۇم،

ئۇ دېڭىزگە قادىر ئالال پەرمان ئەيلەپ،

بىر ئالتۇنلۇق قىممىتىنى بىرگە ساتتىم،

ئەلھەمدۇلىلالھ ،ساق ساالمەت چىقتىم دوستالر.

ئۇندىن كېيىن قانات كېرىپ ئۇچتۇم دوستالر.

يېشىم يەتتى ،ئۆمرۈم تۈگەپ كۆككە ئۇچتۇم،

ئون بەشىمدە دەرگاھىمغا يېنىپ كەلدىم،

باغرىم تاشتى ،ئەقلىم ئازدى ،يەرگە چۈشتۈم،

گۇناھ بىرلە نېمە قىلسام خاتا ئەيلىدىم،

نەفىس ،شەيتان بىرلە ئۇزۇن زامان ئۇرۇشتۇم،

تۆۋبە قىلىپ ھەققە بوينۇم سۇنۇپ كەلدىم،

سەبىر ،رىزا ماقامىنى ئاشتىم دوستالر.

تۆۋبە بىرلە گۇناھالردىن قاچتىم دوستالر.

توققۇزىمدا ئارالشتىم مەن ،چېقىلمىدىم،

جەبرائىل ۋەھى ئەكەلدى ھەق رەسۇلغا،

ئون يېشىمدا ئوڭ تەرەپكە ئۆرۈلمىدىم،

ئايەت كەلدى «زىكىر قىل» دەپ پارچا ،پۈتۈنگە،

ئون بىرىدە ئۆز نەپسىمگە قاراۋۇلتۇم،

خىزىر ئاتام قويدى مېنى مانا بۇ يولغا،

پېقىر ،رىزا ماقامىدىن كەچتىم دوستالر.

ئۇندىن كېيىن دەريا بولۇپ تاشتىم دوستالر.

ئون ئىككى ،پارچە روھالر قەلەم ئەيلىدى،

شەرىئەتنىڭ بوستانىدا جەۋالن ئەيلىدىم،

ھۆرلەر كۈتۈپ ،كېلىپ ماڭا ساالم ئەيلىدى،

تەرىقەتنىڭ گۈلزارىدا سەيران ئەيلىدىم،

سىر شەربىتىن ساقى بولۇپ ماڭا ئۇزاتتى،

ھەقىقەتتىن قانات تۇتۇپ كۆكلەرگە ئۇچتۇم،

ئۇنى ئېلىپ ئەدەپ بىلەن ئېچتىم دوستالر.

مەرىپەتنىڭ ئىشىكىنى ئاچتىم دوستالر.

ئون ئۈچىمدە ئۈزەرمەن بوپ دەرياغا چۆكتۈم،

«ئەلەست» شارابىن پىرى كامىل تويغىچە بەردى،

مەرىپەتنىڭ جەۋھىرىنى سىردىن دەردىم،

ئىچىۋەردىم ،مىقتارىمچە قويىۋەردى،

شامنى كۆرۈپ پەرۋانىدەك ئۆزۈمنى ئۇردۇم،

قۇل غوجا ئەھمەت ئىچىم ،تىشىم كۆيىۋەردى،

ئاڭسىز بولۇپ ،ئەقلىم كەتتى ئازدىم دوستالر.

تالىپالرغا ئۈنچە–مارجان چاچتىم دوستالر.
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :نۇزۇگۇم قۇتلۇق (تۈركىيە)
 – 2019يىلى  – 7ئاينىڭ  – 29كۈنى

بۇ ئەسەر «ھەزرىتى سۇلتان خوجا ئەخمەت يەسەۋى  -دىۋانى ھېكمەت» ناملىق كىتابنىڭ تۈركچىسىدىن ئېلىندى.
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چىڭگىز ئايتماتوف
ھېكمەتلىرى
چىڭگىز ئايتماتوف (قىرغىزىستان)

مــەن ئىنســانالرنىڭ ئــۆز تەبىئىتىنــى قەدىرلىشــىنى ،ئۇنىڭدىــن زوق ۋە
بەھــر ئېلىشــىنى بىلىشــى كېــرەك دەپ قارايمــەن .شــۇنىمۇ چۈشــۈنۈپ يېتىــش
كېرەككــى ،ئىنســان تەبىئەتنىــڭ بىــر پارچىســىدۇر ۋە تەبىئەت ئۇنىڭغا ياشــاش
ئۈچــۈن بېرىلگــەن مــاكان .ھاياتنــى بىــر قېتىــم ياشــىغاندىكىن ،ئەقىــل ۋە
ئىشــتىياق بىلــەن ياشــاش كېــرەك.

ئىنســانالرنىڭ تەبىئىتــى شــۇنداق ياراتىلغانكــى ،ئــۇ پــات پــات خاتالىــق
ســادىر قىلىــپ تۇرىــدۇ .ۋاقىتلىــق ھاۋايــى ھەۋەســلىرىنى ھەقىقىــي مۇھەببــەت
دەپ ئوياليــدۇ .ئەســلىدە ھەقىقىــي مۇھەببــەت كېســەللىك بىلــەن كېلىــدۇ.

ئىنســانالر پــات – پــات دۇچ كېلىدىغــان ھــەر بىــر مۇۋەپپەقىيەتســىزلىكنى
بەختســىزلىك دەپ قارىماســلىقى كېــرەك .كىــم بىلىــدۇ دەيســىز ،بەلكى ھەقىقىي
بەخت كىچىك مۇۋەپپەقىيەتســىزلىكتىن باشــلىنىدۇ.

بۇ ئەسەر ئۆزبېكىستاندا نەشىر قىلىنىۋاتقان «ياشلىق» ژۇرنىلىنىڭ  – 2018يىللىق  –4سانىدا ھۇسەن ماقسۇدوۋ تەرىپىدىن يېزىلغان
«ئىشتىياق بىلەن ياشاش كېرەك» ناملىق ماقالىدىن تەييارلىدى.
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زېمىندىــن مەھــرۇم قىلىــش مۇمكىــن ،بايلىقتىــن مەھرۇم قىلىــش مۇمكىن،
ھاياتىدىنمــۇ مەھــرۇم قىلىــش مۇمكىــن .لېكىــن ئىنســاننىڭ غۇرۇرىغــا تاجــاۋۇز
قىلىــش… .چىدىغىلــى بولمايدىغــان پاجىئــەدۇر!

ھــەر بىــر يېڭــى ئــەۋالد ئــۆز ھاياتىنــى باشــقا مەملىكەتلــەردە يــۈز بەرگــەن
يۈكســىلىش ۋە تەرەققىيات بىلەن سېلىشــتۇرىدۇ ۋە ئارقىدا قېلىش ســەۋەبلىرىنى
يەكۈنلەيــدۇ .ئەگــەر ئارقىــدا قېلىــش ســەۋەبلىرىنى توغــرا تاپالىســا ،ئەمــدى
ئۆتمۈشــتىكى خاتالىقالرنــى تەكرارلىماســلىققا ئىنتىلىــدۇ .توغــرا يولنــى تېپىشــقا
ھەرىكــەت قىلىــدۇ.

دۇنيــا ئىنســان ئۈچــۈن كېــرەك ،ئــادەم ئۇنىــڭ ئەســلى ماھىيىتىنــى
چۈشەنســۇن دەپ يارىتىلغــان .شــۇ ســەۋەبتىن دۇنيــا يارىتىلغــان.

بەخت دېگەن قەلبلەرنىڭ ماسلىشىپ كېتىشى دېگەن گەپ
مېھرىبانلىــق ئــازراق چېكىنســە– بــەس ،ئۇنىــڭ ئورنىغــا دەرھــال ياۋۇزلۇق
ئورۇنلىشىۋالىدۇ
ئىنســانالر ھەرخىــل تىلــدا گەپلىشــىدۇ .بىــراق ،پەقەتــا بىــرال تىلــدا–
يــۈرەك دەپ ئاتالنغــان زۇۋانــدار ســۆيگۈلىرىنى ئىزھــار قىلىــدۇ ،ســۆيۈنىدۇ ۋە
ســېغىنىدۇ

ئىــرادە ،غەيــرەت يــوق يــەردە ســۆيگۈ مۇھەببــەت توغرىســىدا گــەپ قىلىش
مۇمكىــن ئەمــەس .گاھىــدا مۇھەببــەت مــاڭا خــۇددى كومپيۇتېــر قورۇلمىســىدەك
بىلىنىــدۇ .ئەگــەر كۆزگــە چېلىقمايدىغــان بىــرەر ۋىنتىســى بۇزۇلــۇپ قالســا–
بــەس ،بارلىــق مۇھىــم ۋە مۇرەككــەپ پارچىلىــرى خــۇددى ســېرىق چاقىغــا
ســۈركەيدىغان ئەرزىمــەس نەرســىدەك كېرەكســىز نەرســىگە ئايلىنىــپ قالىــدۇ.

كائىناتتــا ئىنســانالرنىڭ ئۆمــرى پاشــانىڭكىگە ئوخشــايدۇ .بىــراق
ئىنســانالرغا تەپەككــۇر ئاتــا قىلىنغــان ۋە شــۇ نەرســە ئۇنىــڭ ئۆمرىنــى ئۇزىتىــدۇ.
لېكىــن ،دەل تەتۈرىســمۇ بولىد؟–ھــەم قىســقارتىلىدۇ

ئۆزبېكچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :پاتىمە مەمەت (تۈركىيە)
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ئەقلىيە سۆزلەر
مەجھۇل تەييارلىغان (گېرمانىيە)

قىشنىڭ ئەڭ سوغۇق كۈنلىرىدە شۇنى ھېس قىلدىمكى ،مېنىڭ قەلبىمدە ھېچكىم
يوقىتالمايدىغان ئىللىق ياز بار ئىكەن.

ئالبېرت كامۇس (ئالجىرىيە)

ئەگەر بىز ھازىر ئوخشىماسلىقلىرىمىزنى تۈگىتەلمىسەك ،ھېچ بولمىغاندا بۇ دۇنيانى ھەر خىل ئوخشىمايدىغان
ئادەملەرگە بىخەتەر قىالاليمىز.
جون ف .كەننىدىي (ئامېرىكا)
دانالىق بىلەن نادانلىقنىڭ پەرقى شۇكى ،دانالىقنىڭ چېكى بار.

ئالبېرت ئېينىشتىيىن (گېرمانىيە)

مەن قانداق ياشاشنى ئۆگىنىۋاتىمەن دەپتىكەنمەن ،لېكىن ئەمەلىيەتتە قانداق ئۆلۈشنى ئۆگىنىۋېتىپتىمەن.
لىئوناردۇ دا ۋىنچى (ئىتالىيە)
ئاخىرىدا ئېسىمىزدە قالىدىغىنى دۈشمەنلىرىمىزنىڭ سۆزلىگەنلىرى ئەمەس بەلكى دوستلىرىمىزنىڭ
سۆزلىمىگەنلىرى.
كىچىك مارتىن لۇتىر كىڭ (ئامېرىكا)
ئەر–خوتۇنالرنىڭ مۇناسىۋىتى ئەڭ يېقىن دوستلۇق مۇناسىۋىتى بولۇشى كېرەك.

ب .ر .ئامبەدكار (ھىندىستان)

ئاالقىلىشىش سەنئىتى باشالمچىلىقنىڭ تىلىدۇر.

جامىس خۇمىس ئامېرىكا

بىزنى تۈگەشتۈرىدىغىنى بېسىم ئەمەس ،بەلكى بىزنىڭ بېسىمغا بولغان ئىنكاسىمىز.
بالىلىقتا ئاتىنىڭ قوغدىشىدىنمۇ چوڭراق ئېھتىياج بار دەپ قارىمايمەن.

خانس سەليە (ۋېنگرىيە)

زىگمۇند فرويد (ئاۋستىرىيە)

بىز كىشىلەرگە بىلىمنى ئۆگىتەلمەيمىز ،پەقەت ئۇالرغا بىلىمنى بايقاشنى ئۆگىتەلمەيمىز.
ھەممە ئادەمنى سۆي ،بىر نەچچىال ئادەمگە ئىشەن ،ھېچكىمگە يامانلىق قىلما.
ئۆزىنىڭ ئارزۇسىدىكىدەك ياشاش – ئەڭ گۈزەل تەۋەككۈلچىلىكتۇر.
مائارىپ ھاياتقا تەييارلىق قىلىش ئەمەس ،بەلكى ھاياتنىڭ ئۆزىدۇر.
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جون دۇۋىي (ئامېرىكا)
سىز ئوقۇمىغان كىتاب سىزگە ياردەم قىاللمايدۇ.

جىم رون (ئامېرىكا)

قورقۇنچنــى يەڭمەكچــى بولســىڭىز دەرھــال تۇتــۇش قىلىــڭ ،ئۆيــدە ئولتــۇرۇپ قانــداق يېڭىشــنى ئويالشــنىڭ
رولــى يــوق.
دېيل كارنىگى (ئامېرىكا)
مۇشتقا تۈگۈلگەن قول بىلەن قول ئېلىشقىلى بولمايدۇ.

ئىندىرا گاندى (ھىندىستان)

بەزىلەر ئادەمنىڭ كىتابنى تاللىماي ،بەلكى كىتابنىڭ ئادەمنى تالاليدىغىنىغا ئىشىنىدۇ.
كارلوس زافون (ئىسپانىيە)
خۇشاللىق ئىچكى دۇنيارىڭىزدىن كېلىدۇ ،تاشقى مۇھىتتىن ئەمەس.
بەزىدە باتۇرلۇقنىڭ سىنىقى ئۆلۈم ئەمەس ھاياتتۇر.

داۋىد دىنوتارىس (ئامېرىكا)
ۋىتتورىئۇ ئالفىرى (ئىتالىيە)

دۇنيا ئۆزگەرمەيدۇ ،بىز ئۆزگىرىمىز.

خەنرىي داۋىد سورروۋ (ئامېرىكا)

كىتاب خۇددى بىر ئەينەككە ئوخشايدۇ ،ئۇنىڭدىن كۆرىدىغىنىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ئەكسىدۇر.
كارلوس زافون (ئىسپانىيە)
ئەتە ئۆلىدىغاندەك ياشا ،مەڭگۈ ئۆلمەيدىغاندەك ئۆگەن.
تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلىڭىزنى ئۆزگەرتسىڭىز دۇنيارىڭىزنى ئۆزگەرتىسىز.
ئاچچىق قىسقا مۇددەتلىك تەلۋىلىكتۇر.

ماخاتما گاندى (ھىندىستان)
نورمان ۋىنسېنت پىل (ئامېرىكا)
خورىس (رىم ئىمپېرىيىسى)

ئاۋۋال ئەڭ ياخشى كىتابالرنى ئوقۇڭ ،بولمىسا كېيىن پۇرسەت چىقماسلىقى مۇمكىن.
خەنرىي داۋىد سورروۋ (ئامېرىكا)
خۇشال بولغىڭىز بولسا ،بولۇڭ.

تولىستوي (رۇسىيە)
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قايسى كۈندەسىن ،تۈركىستان
تىمۇر كوجائوغلۇ (ئامېرىكا)

تىمــۇر كوجائوغلــۇ  1920يىلــى بۇخــارادا قۇرۇلغــان «بۇخــارا جۇمھۇرىيىتى»نىــڭ رەئىســى ئوســمان
كوجانىڭ ئوغلى بولۇپ – 1947 ،يىلى ئىســتانبۇلدا دۇنياغا كەلگەن – 1971 .يىلىدا ئىســتانبۇل
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تــۈرك تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى بۆلۈمىنــى پۈتتۈرگــەن – 1977 .يىلــى كولومبىيــە
ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئاســپىرانتلىق – 1982 ،يىلــى يەنــە كولومبىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا دوكتورلــۇق
ئۇنۋانــى ئالغــان – 2011 .يىلىغىچــە تۈركىيــەدە نۇرغۇنلىغان ئالى مەكتەپلەردە كۆكتۈرك ،قەدىمكى
ئۇيغــۇر تىلــى ،قاراخانىيــار ئەدەبىياتــى ،چاغاتايچــە ،تــۈرك تارىخــى ،ئوســماننى تۈركچىســى ۋە
ئۆزبېكچــە قاتارلىــق نۇرغــۇن دەرســلەرنى ئۆتكــەن ۋە بــۇ ســاھە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئاســپىرانت.
دوكتور ئوقۇغۇچىلىرىنى يېتەكلىگەن 1985 – 1977 .ۋە  1994 – 1989يىللىرىدا ،گېرمانىيەدە
«ئازادلىــق رادىيوســى » دا ئۆزبېكچــە تەھرىــر ،يازغۇچــى ۋە تەتقىقاتچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن.
 – 2011يىلىدىــن بېــرى مىچــگان ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئىشــلەپ كەلمەكتــە .تــۈرك تىللىــرى بىلــەن
مۇناســىۋەتلىك نۇرغۇنلىغــان ئىلمىــي تەتقىقاتلىــرى بــار بولــۇپ تــۈرك دۇنياســىنىڭ ئــەڭ ھۆرمەتكــە
ســازاۋەر تەتقىقاتچىســىدۇر – 2018 .يىلــى «ســۆيگۈ ســۆزلىرى» ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى نەشــر
قىلدۇرغــان بولــۇپ بــۈ توپالمغــا كىرگۈزۈلمىگــەن شــېئىرالردا ســاپ تۈركچــە ســۆزلەر ئىشــلەتكەن.

«شائىر ،ھاپىز داداخان ھەسەنگە»
خارازىم — قۇياش ئۈلكەسى،
بۇخارا — نۇر شەھرى،
سەمەرقەنت — ئىلم قۇببىسى،
پەرغانە — سۆز چەشمىسى
سەن نەچچە ئۈلكەسەن ،تۈركىستان؟
سەن نەچچە يۈرەكسەن ،تۈركىستان؟
چىمكەنت — قىمىز ئوچىقى،
ئالمۇتا — كۈچ ئورتىقى،
بۇ شېئىر ئۆزبېكىستاندا نەشر قىلىنغان «شەرق يۇلتۇزى» ژۇرنىلىنىڭ  92/5سانىدا ئېالن قىلىنغان.
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بىشكەك — ماناس بايرىقى،
كۆكتەپە — يەر ئوتاقى
سەن قانداق ئۈلكەسەن ،تۈركىستان؟
سەن قانداق يۈرەكسەن ،تۈركىستان؟
دۈشەنبە — جان بازىرى،
قەشقەر — ھۈنەر نازىرى
ئىلى — يۇرتۇم باھارى
ھىرات — خەلقىم مادارى
سەن قايسى ئۈلكەسەن ،تۈركىستان؟
سەن قايسى يۈرەكسەن ،تۈركىستان؟
ئارالدا— كۈز يېشىڭ بار
ئاالتاغادا — بېشىڭ بار
خوتەندە — ياي قېشىڭ بار
قىزىلمقۇمدا — تېشىڭ بار
سەن قانداق چىدايسەن ،تۈركىستان؟
سەن كىمنى كۈتىسەن ،تۈركىستان؟
ئوغلىڭنى قوزغاتقان كىم؟
قىزىڭنى توڭالتقان كىم؟
جەيخۇننى قۇرۇتقان كىم؟
سەمەينى بۇلغاتقان كىم؟
كۆزۈڭدىكى ياشمۇ ،تۈركىستان؟
باغرىڭدىكى تاشمۇ ،تۈركىستان؟
تارىخىڭنى ئەسلەپ باق،
تۇپرىقىڭنى ئويالپ باق،
ئۆز تىلىڭنى سۆزلەپ باق
بايلىقىڭنى دەڭسەپ باق
سۆزلە قايسى كۇندەسەن ،تۈركىستان؟
سۆزلە قانداق كۇندەسەن ،تۈركىستان؟
كۈلتېكىن تاشقا يازدى،
يەسەۋق روھقا يازدى
فاربىي ئۆيگە يازدى
نەۋائىي قەلبگە يازدى
ئۇلۇغبەگ كۆككە يازدى
تېمۇر بۇ يەرگە يازدى
كۆرسەت جامالىڭنى ،تۈركىستان؟
كۆرسەت كارامىتىڭنى ،تۈركىستان؟
 – 1991يىلى  – 18مارت ،مىيۇنخېن
ئۆزبېكچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :مۇرات ئورخۇن (تۈركىيە)
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بۇ دۇنيانىڭ سەھنىسىدە
ۋىلىئام شېكىسپېر (ئەنگلىيە)

بۇ دۇنيانىڭ سەھنىسىدە ـ
پۈتكۈل ئەر ۋە ئايالالر رول ئالغان
ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە بۇ سەھنىنىڭ
كىرىش ۋە چىقىش ئىشىكلىرى ئېچىلغان.
بىر ئەر ئۆز ھاياتىدا نۇرغۇن رولالرنى ئوينايدۇ
ئۇ ھازىر ھاياتنىڭ يەتتە مۇساپىلىك رولىنى ئالماقتا
ئۇ بىرىنچى مۇساپىسىدە بوۋاقنىڭ رولىنى ئالغان چاغدا ـ
باال باققۇچىنىڭ قۇچىقىدا يىغالپ،
بەرگەن سۈتنى قۇسۇۋەتكەن ئىدى.
مۈرىسىگە سومكا ئېسىپ ،مەكتەپكە بارىدىغان ـ
بىر چىرماش ئوغۇل باال بولغان چاغدا –
سەھەردە يۈزىدىن نۇر چاقنايتتى ئەمما –
قۇلۇلىدەك ئارام تاپماي ئۆمىلەيتتى،
بەزىدە مەكتەپكە بېرىشنى خالىمايتتى،
سۆيگىنىنى ئويالپ خىيالغا پاتاتتى …
زارلىنىپ خۇددى قازاندىن كۆتۈرۈلگەن ھوردەك،
ئۆز – ئۆزىگە غىڭشىپ مۇڭلۇق ناخشىمۇ ئېيتاتتى
ئەسكەر بولغان چېغىدا ئاشنىسىغا "قاشلىق" ئېتەتتى
بەزىدە ئۆزگە غەلىتە قەسەملەرنى بېرەتتى
يۈزىگە يىلپىزغا ئوخشاش ساقال – بۇرۇتالر ئۆستۈرۋاالتتى.
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غۇرۇرىنى قوغداشقا ھەر ۋاقىت ھازىر ئىدى،
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مىجەزى چۇس –
بەزىدە ئۇرۇشقاق ئىدى.
ئۆزى ئۈچۈن كۆپۈككە ئوخشاش بىر شەرەپلەر ئىزدەيتتى.
گەرچە زەمبىرەك ئېغىزىدا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ ـ
ئەمما ھەققانىيەتتىن زادىال ۋاز كېچەلمەيتتى.
كاپىتان ئەزىمەتلەر بەللىرىنى رۇسالپ –
رەت –رەت تىزىلىپ تۇرغاندا
كۆزلىرى نۇرغا تولغان،
ساقال – بۇرۇتلىرى چىرايلىق ياسالغان ـ
كاللىسى ئەقىل – ئىدىرەككە تولغان –
كۆرۈنۈشىدىن ئىلغارلىقى تۆكۈلۈپ تۇراتتى.
ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ نۆۋىتى بويىچە –
ھاياتىنىڭ ئالتىنچى مۇساپىسىدىن رول ئېلىشقا باشلىدى…
ئۇ ئالدىغا مۈكچەيگەن،
قېرىلىقنىڭ تونىنى كىيگەن ئىدى.
بۇرنىدا كۆز ئەينەك،
بېقىنىغا تەكىي تىرەكلىك ئىدى.
ئەمما ئۇنىڭ ئەقىل جەۋھىرى ـ
بۇ كەڭرى ئالەمنى ئۆزىدە ساقالپ تۇراتتى.
ئۇنىڭ پۇت – قوللىرى
ۋە بوم ئاۋازى ئىنچىكىرەپ كەتكەن،
ئۇ قايتىدىن ئۆزىنىڭ –
بالىلىقىدىكى ئىنچىكە ھالىتىگە قايتىپ كېتىۋاتاتتى …
ئەڭ ئاخىرقى قېتىم –
ئۇ ھەممە ئادەملەرنى كۆرگەن ۋاقىتتا –
ئاران – ئاران ئۆزىنىڭ ئاۋازىنى چىقىرىۋاتاتتى….
بۇ شۇنداق غەلىتىلىك بىلەن ئاخىرلىشىدىغان ـ
بىر ھاياتنىڭ پۈتكەن تارىخى
بۇ ھالەت پەقەت ۋە پەقەتال ئۇنىڭ
ئىككىنچى مەرتەم بالىلىققا قايتىشى.
يەنە ئوخشاش چىشالر ،ئوخشاش كۆزلەر
ئوخشاش تەملەر…
ھەممە نەرسىلەر بىر – بىرلىرىگە ئوخشاپ قېلىۋاتاتتىى.
ئىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن (ئەنگلىيە)
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ئارزۇسى ئىچىدە
ئارسالن بايىر (تۈركىيە)

يازغۇچــى ۋە شــائىر ئارســان بايىــر – 1958 ،يىلــى ئانتالىيــە ۋىاليىتــى ،ئاالنيــا
ناھىيەســىنىڭ بايىــر يېزىســىدا دۇنياغــا كەلگــەن – 1978 .يىلــى دېنىزلــى ۋىاليىتىــدە
مائارىــپ ئىنســتىتۇتىنى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن بىــر مەزگىــل ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن.
يازغۇچىنىــڭ يازغــان ئەســەرلىرى تۈركىيەدىكــى نۇرغــۇن گېزىــت ۋە ژۇرنــال ئېــان قىلىنغــان
بولــۇپ ،ھازىرمــۇ توختىمــاي نەشــر قىلىنىۋاتىــدۇ .بۇنىڭدىــن باشــقا نۇرغۇنلىغــان ئەســەرلىرى
چەتئــەل تىللىرىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان بولــۇپ ،بالقانــار ،كاۋكاز ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى
مەتبۇئاتالردىمــۇ تەرجىمــە قىلىنىــپ ئۈزلۈكســىز ئېــان قىلىنىۋاتىــدۇ.
يازغۇچىنىــڭ يازغــان ئەســەرلىرى نەچچــە قېتىــم مەملىكەتلىــك ۋە خەلقئارالىــق مۇكاپاتــار
بىلــەن تەقدىرلەنگــەن .شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا يازغۇچــى خىلمۇ–خىــل گېزىــت ۋە
ژۇرنالــاردا تەھرىــر ،پىروگارممــا يېتەكچىســى ۋە تەتقىقاتچــى بۇلــۇپ ئىشــلىگەن .نەشــىر قىلغان
ئەســەرلىرى ئارىســىدا شــېئىرىي كىتابــار ،بالىــار كىتابلىــرى ،ھېكايىلــەر توپلىمــى ،تەتقىقــات
ماقالىلىــرى ۋە لېكســىيىلەر تەركىــپ تاپقــان .بۇالردىــن باشــقا ئۆزبېــك تىلىدىمــۇ كىتــاب نەشــر
قىلمىشــتۇر .كۈنمىــزدە « ،يېڭــى ســەنئەت» ژۇرنىلىنــى نەشــر قىلماقتــا ۋە «بەيگەنــچ»
نەشــرياتىنىڭ خوجايىنىــدۇر.
چىقىپ كېتىش
ئارزۇسۇى بار ئىچىمدە
بىر كۈن
يالغۇزغىنە
ھەيۋەتلىك تاغالرغا
تۈگۈمەس ئارزۇلىرىمنى
سورىغاچ
تەبىيەت بىلەن بىرلىكتە
مەۋسۇۈلەرنىڭ
ئالمىشىشىنى

كۈتۈمەن
ھەر بىرى بىر بىرىدىن
تېخىمۇ چىرايلىق
داال سەپتەگۈللىرىنى
پەرۋىشلەيمەن قولۇمدا
ئۇالرغا بەلكى پاللالرغا
سالدۇرۇپ
ئۆزۈمنى سورايمەن
غۇربەت يارسىى ئىچىدە
قارغاي پۇرىقى
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داالالرغا قاراپ
يۈگۈرەيمەن
توز تۇمانلىق
ئاسپالىت پۇرىقى يۇق
يولالردا
ياالڭياق يۈگۈرەيمەن
تىزىمغىچە ياۋا ئوتالر ئىچىدە
يۇمۇلىنىمەن

سېغىز دەرەخلىرىنى بۇراپ
ئۆپكەمگە
بايرام ھاۋاسىنى شورايمەن
كېين پۈتۈن كۈن
ئۇخاليمەن
قارىغاي ھېدىنددىن نەپەس ئېلىپ
شامالالرغا قويۇپ بېرىمەن
ئۆزۈمنى
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :پاتىمە سەمەت (تۈركىيە)

بىر قارا بوران
ئاتائول بەھرام ئوغلى (تۈركىيە)
قارا بوران ئىدى بىر يۇرتنىڭ ئۈستىدىكى،
قارا بىر ۋىجدان ،قاپقارا.
سەلدەك باستى ،تائۇندەك؛
ئەقىلگە دۈشمەن ،ئايدىڭلىققا دۈشمەن.

قارا بوران ئىدى ھېچنىمە
ئۇنىڭدىن خەتەرلىك بواللـمايدىغان،
ئىنساننىڭ ئازغۇنلىقى ئىدى چۈنكى،
ئادەملىك قىياپىتىدە ئادەمگە دۈشمەن.

قارا بوران ئىدى ياۋۇز ،زالىم،
تومۇچۇقنىــڭ ئۈنىنــى ئۆچۈرگــەن تېخــى
تۇغۇلـــماستا.
رەســىدە قىزنىــڭ بويىغــا يېتىــش چۈشــىگە
دۈشــمەن،
بوۋاق بېقىشىدىكى ھەيرانلىققا دۈشمەن.

قارا بوران ئىدى تۇم قارا،
ھاڭدەك ئېچىلغانتى ئاغزى؛
چىقىپ خەلقلەر ئارا
بويۇن ئەگكەن تەقدىرگە.
قارا بوران ئىدى جان ئالغۇچى،
جالالتالر تەق ،قۇشخانىالر ،زىندانالر،
پەرمانىــدا قــارا ســېھىر ،قــارا روھ ،خىــرە
ئادالــەت
قولىدا ئۆلۈم تارازىسى ،جىنايەت قىلىچى.

قارا بوران ئىدى قارا يۈرەكلىك،
ئۆڭكۈرلەردە كۈچلەنگەن.
شەپەرەڭلەردىن ئىلھام ئالغان.
نەپرەت ـ ئاداۋەت بىلەن بىلەنگەن.

قارا بوران ئىدى ،چىقىۋاتاتتى،
قاراڭغۇلۇق يېيىپ ،يامانلىق ۋە رىيا،
بىر يۇرتنى ئىسكىلىت قوللىرىدا
كۆمۈش ئۈچۈن قايتىالنماس قاراڭغۇلۇققا.

قارا بوران ئىدى ئۆتكەن ھەريەردە،
نېمە جۇشقۇن بولسا زەھەرلەپ،
ئاي شولىسى كەلـمىسۇن دەپ،
بۇ يۇرتقا ئىككىنجىلەپ.

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئىلمىنۇر ئەفۋان (تۈركىيە)
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راككا
(شېئىر)
خېلىل ئىبراھىم ئۆزجان (تۈركىيە)

يازغۇچــى ۋە شــائىر خېلىــل ئىبراھىــم ئۆزجــان ،تۈركىيەنىــڭ قەيســىرى ۋىاليىتىنىــڭ
تــاالس ناھىيەســىنىڭ ئاردىنــچ يېزىســىدا تۇغۇلغــان .قەيســىرى مائارىــپ ئىنســتىتۇتىنى
پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن .تۈركىيەدىكــى مەشــھۇر  12ســېنتەبىر
سىياســىي ئۆزگىرىشــىدىن كېيىــن چەتئەلگــە چىقىــپ كەتكــەن ۋە بىر مەزگىل ســۇرىيە لىۋان
قاتارلىــق دۆلەتلــەر ياشــىغان .تۈركىيەگــە قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن  10نەچچــە يىــل
قامــاق جازاســىغا مەھكــۇم قىلىنغــان ۋە  1991يىلــى ئەركىنلىكىگــە ئېرىشــكەن .ئــۇ ھاياتىــدا
نۇرغۇنلىغــان شــېئىر ۋە رومانالرنــى يازغــان بولــۇپ ،يازغان ئەســەرلىرى نۇرغۇنلىغــان تىلالرغا
تەرجىمــە قىلىنغــان .نەشــر قىلىنغــان بــەزى ئەســەرلىرى « :كۆرۈشــۈش تەييارلىقــى»،
«قىرىــق شىشــخال» « ،يۈزۈڭنــى پاكىــزە تــۇت ،ئەجــەل تۇيۇقســىز كېلىشــى مۇمكىــن»،
«جېدەلخــور كىچىــك پەنــەر»« ،چانكايانىــڭ چۈمبەلســىز كېلىنــى فىكرىيــە»...
خېلىل ئىبراھىم ئۆزجان خەلقئارا يازغۇچىالر تۈركىيە مەركىزىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئىشلىمەكتە.

كۆكسۈمگە يىرتقۇچ قۇشالر قونۇپ ئۇچىدۇ توختىماستىن
زەيتۇنلۇقتا چاال ئۇيقۇدا
ھارۇن رەشىدتىن قالغان سېپىللىرىنىڭ تۈۋىدە خىيالالرغا چۆككەن
يازلىق كۆينەك كۆيگۈدەك ۋاقىتقا بولۇپ قارا قىش
راككادا قانا مىلىنىپ چىقىدۇ قۇشالرنىڭ ئاۋازلىرى
بۇمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ ،ئەلۋەتتە ئۆتۈپ كېتىدۇ بىلىمەن
نېپىز قان دەريالىرىدىن سەكرەپ ئۆتىدۇ
بىر قىرغاققا ئۆتكەندىن كېيىن
بۇ كېچە ئايمۇ قارىمىسۇن ماڭا
بىلىدىغان سۆزلىرى ئۆتۈپ كەتكىلى نە ۋاق ،ئۇرۇش ھەققىدە
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ئىچىدىن ئۆتكەن ئۆلۈكلەرنىڭ مەيۈس خەرىتەلىرىدىن بىلىمەن
ئويۇنچۇقلىرىم ھېچ سۇنمىدى قولۇمدا ئۇ كۈنلەردە
مىالددىن بېرى داۋامالشقان سانجىالر سانجىلىركەن تارىخنىڭ
ئۆزۈمنى ئوڭشىدىم يالغۇزلۇقنىڭ كۆزلىرىدىن قۇتۇلۇپ
بولمايدۇ ،بۇنداق ھەرگىزمۇ بولمايدۇ ،كۆڭلۈم رازى ئەمەس
شامال شاختا ئۇنۇتقان ئىكەن مەي باغلىغان يېمىشىنى
خاتىرجەم ماڭمايدۇ بىر قىسمىتى ئۇرۇشقا تەييارالنغان ئىكەن زامان
ئىككى كالپۇك ئارىسىدا بىر سۆز بىلەن
راككا
راككا
ۋۇجۇدۇم دەفنە دەرىخىنىڭ تېگىگە كۆمۈلگەن
ئېتېۋىتىلگەنلەرنىڭ ھۆرمىتىگە
راككا
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :مۇرات ئورخۇن (تۈركىيە)

دەرمانسىز مۈشۈكلەر غەزىلى
(شېئىر)
ھەيدەر ئەرگۈلەن (تۈركىيە)
خىياللىرىمنىڭ تۇپرىقىنى جۇغال،
ياغاچتەك قەلبىمنى تىرمىال ،ھەممە نەرسە مىدىرلىسۇن
چۈنكى بىر مۈشۈكچىلىك گەۋدىسى بار سۇنغان ۋە ھارغىن ھەۋەسلەرنىڭ…
مۈشۈكسىز ئۆيلەر يېتىم ،
مۈشۈكسىز كوچىالر ئۆگەي ھىسابلىنىدۇ،
مەن بىر ئەخمىقى سۆيگۈنىڭ
مېنىمۇ تەنھا مۈشۈكلەردىن ھىسابال
نېمىال بولسا ئېغىزىم بار تىلىم يوق…
مەن مۈشۈكلىرىمنىڭ ئۇدۇلىدا،
تارتىنچاقلىقنى ،ئوڭايسىزلىنىشنى ئۇالردىن ئۆگەندىم
ئۇالر مېنى تۇرنا يوق ناخشىالردا
سولغۇن بىر مۈشۈكنىڭ قەلبىدە ئۇنۇتتى.
تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ئەركان (تۈركىيە)
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بىر مۆجىزىدۇر ياشىماق
(ھېكايە)
مۇپاسسان (فرانسىيە)

ئاخشــام چــاي ۋاقتــى ئىــدى .چىراغــار تېخــى
يانمىغانىــدى .باغچىدىكــى ئــۆي دېڭىزغــا قــاراپ
تۇراتتــى .قۇيــاش قىزىرىــپ ئولتۇرۇشــقا باشــلىغان
بولــۇپ ،بــۇ چاغــدا كۆزگــە چېلىققــان ھــەر نەرســە،
خــۇددى ئالتــۇن ئۇۋاقلىــرى مۇلۇنــۇپ كەتكەنــدەك
تۇراتتــى.
ئۇدۇلىمىزدىكــى ئاق دېڭىــز ،پېتىۋاتقان كۈننىڭ
ئاســتىدا سۈپســۈزۈك ،مىدىرلىمــاي ،جىم–جىــت،
تــۈپ – تــۈز تۇرغــان مېتــال تاختىســىدەك چەكســىز
توغرىســىغا ئۇزارغــان ئىــدى .ئۇزاقالردىكــى كۈلــرەڭ
چوقچىيىــپ تۇرغــان تاغــار ،پېتىۋاتقــان كۈننىــڭ
ســولغۇن قارامتــۇل قىزىللىقلىــرى ئىچىــدە قارا–قــارا
پارچىالرنــى شــەكىللەندۈرگەن ئىــدى.
مۇھەببەتتىــن ســۆز ئېچىلغــان ئىــدى .يەنــى بــۇ
ئىنســانىيەت تارىخىغا ئوخشــاش كونا ماۋزۇ ئۈســتىدە
تاالش–تارتىــش قىلىنىۋاتاتتى .بــۇرۇن كۈرمىڭ قېتىم
ســۆزلەنگەن ســۆزلەر تەكرارلىنىۋاتاتتــى .ئۈســتىمىزنى
قاراڭغۇلۇقنىــڭ شــېرىن ھەســرەتلىرى
گۇگــۇم
قاپلىغــان ئىــدى .ھاياجانالنغــان ئىــدۇق .گاھ
ئېنىــق بىــر ئەرنىــڭ ئاۋازىدىــن  ،گاھ بىــر ئايالنىــڭ

ئاۋازىدىــن ئاڭلىنىۋاتقــان بــۇ مۇھەببــەت ســۆزلىرى
كىچىــك مېھمانخانىنىــڭ ئىچىنــى بىــر ئالغــان ئىــدى.
بــۇ ئــاۋازالر بىــر يەڭگىــل قۇشــتەك ھــاۋادا ئۇچــۇپ،
قاناتلىرىنــى كېرىــپ ،بىــر روھتــەك بوشــلۇقتا
لەيالۋاتاتتــى.
ئــادەم ،ئــۇزۇن بىــر ۋاقىــت يالغــۇز بىــر ئايالنــى
ۋە ياكــى يالغــۇز بىــر ئەرنىــا ياخشــى كــۆرۈپ
ئۆتەلەمــدۇ؟ دېگــەن مــاۋزۇ ئۈســتىدە تاالش–تارتىــش
قىلىۋاتاتتــى .بــۇ ســوئالغا بەزىلــەر «ئەلۋەتتــە بىــر
ئۆمــۈر ياخشــى كۆرىــدۇ» دېســە ،بەزىلــەر« ،بــۇ
مۇمكىــن ئەمــەس» دەپ جــاۋاب بېرەتتــى.
ھــەر ئىككــى تــەرەپ ئۆزىنىڭ كۆز قاراشــلىرىنىڭ
توغــرا ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش ئۈچــۈن،
پاكىتالرنــى كۆرســىتەتتى ،مىســالالرنى ئاالتتــى.
تىللىرىنىــڭ ئۇچىغــا كەلگــەن ،ئەممــا ،ئېغىزلىرىدىــن
چىقىرىلىۋاتقــان ئەســلىمىلىرىنىڭ ھاياجانلىــرى
ئىچىــدە ئۆزلىرىنــى يوقۇتــۇپ قويغانــدەك قىلىشــاتتى.
ئىككــى ئايرىــم جىنســنى بىر–بىرىگــە باغلىغــان بــۇ
ســىرالدىن ۋە كۈچلــۈك باغلىنىشــتىن ،چوڭقــۇر بىــر
ســەمىمىيەتلىك توغرىســىدا ســۆزلىنىۋاتاتتى.

بۇ ھېكايە فىرانسىيەنىڭ داڭلىق يازغۇچىسى گۇي دە مائۇپاسسانت ( )1893–1850نىڭ «بىر مۆجىزىدۇر ياشىماق» ناملىق ھېكايىلەر
توپلىمىدىن تەرجىمە قىلىندى.
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بــۇ چاغــدا ،ئىچىدىكىلەردىــن ئۇزاقالرغــا نــەزەر
ســالغان بىرســى:

ئۇســتىنى قاپــاپ تۇراتتــى .تۈزلەڭلىــك يــوق .ئەممــا،
پۈتمەس–تۈگىمــەس گىرانىــت تاغــار بــار ئىــدى.
كورســىكا ھەيرانلىقىغــا باش–پانــا بولىدىغــان قويــۇق
چاتقاللىقــار ،قارىغــاي ۋە كاشــتان دەرەخلىرىدىــن
ھاســىل بولغــان قويــۇق ئورمانلىقــار ھەيۋەتلىــك
دولقۇنســىمان بىــر ماكاندىــن بەرپــا قىلغــان ئىــدى.

 −قــاراڭالر ،ئــاۋۇ يەرگــە قــاراڭالر! بــۇ نېمــە؟
 −دەپ ۋاقرىــدى.
دېڭىــزدا ،ئۇپــۇق تۆۋەندىــن بىلىنــەر بىلىنمــەس
كۈلــرەڭ ،ئاجايىــپ بىــر چوڭلۇقتــا كۆتۇرلىۋاتاتتــى.

تــاغ ئېتىكىــدە ،بەزىــدە بىــر دۆۋە شــېغىل
تاشــقا ئوخشــايدىغان ،كىچىــك مەھەللىــدەك يەرلــەر
كۆزىڭىزگــە چىلىقىــدۇ .ئەممــا ،بــۇ يەرلەرگــە ھېــچ
ئــادەم ئىــز باســمىغان بولــۇپ ،قۇپ–قــۇرۇق ،ئادەمزات
ياشــىمىغان جايــار .بــۇ يــەردە يــا دېھقانچىلىــق ،يــا
ســانائەت ،ياكــى ســەنئەت بــار دەيســىز.

ئايالــار ئورۇنلىرىدىــن تۇرۇشــتى .بىرىنچــى
قېتىــم كۆرگــەن بــۇ غەيــرى چــوڭ نەرســىگە ھەيرانلىــق
بىلــەن قارىشــىۋاتاتتى .ئارىدىــن بىرســى:
 −كورســىكا ئارىلــى بــۇ .ئــۇزاق ئارىلىقالرنــى
قاپلىغــان تۇمانلىــق بۇلۇتــار تارقىلىــپ ،ھــاۋا تامامەن
سۈپســۈزۈك ھالغــا كەلســە ،كوســىكا يىلــدا ئــۈچ تــۆت
قېتىــم بــۇ يەردىــن كۆرۈنىــدۇ − ،دېــدى.

كېســىلگەن بىــر دەرەخنــى ،نەقىشــلىگەن بىــر
تاشــنى ،نەپىس ئەســەرلەردىكى ياكــى بوۋىلىرىمىزدىن
ئاڭلىغــان ئاشىق–مەشــۇق ھېكايىلەردىكى ســۆزلىگەن
ھېچبىــر نەرســىنى بــۇ يەردە ئۇچراتمايســىز .بۇ مەغرۇر،
قوپــال ئىقلىمــدا ئۆزىڭىــزدە تەســىر قوزغىغــان نېمــە
بولســا ئۇنىــڭ بىلــەن قانائەتلىنىپــا قېلىشــقا مەجبــۇر
بولىســىز .كورســىكادا ھۈنەر–ســەنئەتتىن ياســالغان
بىــر نېمــە ئىــزدەش ،خــام خىيالدىــن ئىبارەتتــۇر.
كورســىكا ۋە كورســىكالىقالرنىڭ ھۈنەر–ســەنئەت
بىلــەن ھېــچ ئاالقىســى يوقتــۇر.

ئارالدىكــى تاغالرنىــڭ چوققىلىرىنــى ،ھەتتــا ئــۇ
يەردىكــى قارالرمــۇ ناھايىتــى ئېنىــق كۆرۈنــۈپ تۇراتتى.
دېڭىزدىــن تۇيۇقســىز كۆرۈلگــەن بــۇ تەبىئەتنىــڭ
مۆجىزىســى ئالدىــدا ،ھەركىــم ھەيرانلىــق ۋە ھاياجانغــا
چۆمۈلگــەن ئىــدى.
كولومبــودەك مەجھــۇل دېڭىزالرنــى ئايالنغانــار،
بەلكــى بۇنىڭغــا ئوخشــاش مۆجىزىلەرنــى كۆرگەنــدۇ…
ھازىرغىچــە ناھايىتــى ئــاز ســۆزلىگەن ياشــانغان
بىــر كىشــى:

ھــەر ســارىيى بــاش رەســىملەر بىلــەن تولغــان
ئىتالىيــە بولســا ئەزەلدىنــا بىــر ســەنئەت ئەســەرلەر
ماكانىــدۇر .ئــۇ يــەردە مەرمەرلــەر ،ياغاچــار ،مىــڭالر،
تۆمۈرلــەر ،تاشــار ۋە رەڭلىــك مېتــال قاتارلىقالردىــن
ياســالغان ئەســەرلەر ئىنســاننىڭ ئەقىل–پاراســىتىنى
نامايــان قىلىــدۇ .ئىتالىيەنىــڭ كونــا زاماندىــن قالغــان
ئۆيلىرىدىكى كونا ئەســەرلەرنىڭ ئەڭ ئادەتتىكىســىمۇ،
نــازۇك سەزگۈ–ھېسســىياتنى نامايــان قىلىــدۇ .ئىتالىيــە
بولســا ئىجادچــى ئەقىلنىــڭ قۇدرىتىنــى پۈتــۈن دۇنياغا
تونۇتقــان.

 −قــاراڭ ،خــۇددى تاالش–تارتىشــقان
ســوئاللىرىڭالرغا جــاۋاب بەرمەكچــى بولغانــدەك ھەمــدە
مــاڭا ھەيــران قاالرلىــق بىــر ئەســلىمىنى ئېســىمگە
ســالماقچى بولغانــدەك كــۆز ئالدىمىــزدا پەيــدا بولغــان
بــۇ ئارالــدا مــەن ،بىــر ۋاقىتــار ئادەمنىــڭ ئىشەنگۈســى
كەلمىگــۈدەك بەختلىــك ،قاينــاق ھېسســىياتقا
تولغــان ،ئاجايىــپ بىــر مۇھەببــەت ھېكايىســىغا
شــاھىت بولــدۇم − ،دەپ ســۆزىنى داۋامالشــتۇردى
ئــۇ ياشــانغان كىشــى:

ئەمــدى ئــۆز گېپىمىزگــە كەلســەك ،ئىتالىيەنىــڭ
ئۇدۇلىــدا تۇرغــان كورســىكا ئارىلــى بولســا ،ئىپتىدائىي
جەمئىيــەت ھالىتىــدە قېلىــپ قالغــان .بــۇ دائىرىنىــڭ
ســىرتىغا چىقالمىغــان .ئــادەم بــۇ ئارالــدا ،ئارالنىــڭ
قوپــال ياســالغان ئۆيلىرىــدە ئائىلــە ماجىرالىرىنــى،
قىرغىنچىلىقالرنــى ،ئۇرۇش–جېدەللەرنــى كۆرەلمەيــدۇ.
بــۇ ئۆيلــەردە خــۇددى ھايــات قېتىــپ قالغانــدەكال
كۆرۈنىــدۇ .كورســىكالىقالر ،مۇســتەبىت روھلــۇق،
ئىنتىقامچــى ،كۆزىگــە قــان تولغــان كىشــىلەر بولســىمۇ
ئەممــا ،ئــۇالر يەنــە قولــى ئوچــۇق ،مېھماندوســت،
ھەركىمگــە ئىشــىكى ئوچــۇق كىشــىلەر بولــۇپ،

 −بۇندىــن بــەش يىــل بــۇرۇن بــۇ كورســىكا
ئارىلىغــا بارغــان ئىدىــم .بۇ ۋەھشــىي ئارال ،فىرانســىيە
قىرغاقلىرىدىــن ئارىالپ–ئارىــاپ كۆرۈنىدىغانلىقىغــا
قارىمــاي بىزلــەر ئۈچــۈن خــۇددى ئامېرىكاچىلىــق
ئــۇزاق ۋە بىلمەيدىغــان بىــر يــەر ئىــدى .تــا
ھازىرغىچــە ،خــۇددى دۇنيانىــڭ بىرىنچــى قېتىــم
يارىتىلغــان كۈنلىرىــدەك قاغىــار تىرمىــاپ يۈرىدىغــان
بىــر تۇپــراق پارچىدەكتــى .بىر–بىرىدىــن چوڭقــۇر ۋە
تــار جىلغىالرغــا بۆلۈنگــەن ئىــدى .تاغدىــن شــارقىراپ
ئاققــان دەھشــەتلىك شــارقىراتمىالرنىڭ تۇمانلىــرى
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ئىچىدىــن كەلگــەن ســەمىمىيەتنى دەرھــال ســىرتتا
ئىپادىلەيدىغــان ئىنســانالردۇر.

فىرانســۇزچە ناھايىتــى راۋان ســۆزلىدى.
مەن ھەيرانلىق ئىچىدە:

مــەن بىــر ئــاي مۇشــۇ ئارالنــى كېزىــپ يــۈردۈم .بۇ
ئارالــدا خــۇددى ئاخىرقــى زامانغــا كېلىــپ قالغانــدەكال
غېرىبلىــق بىــر تۇيغۇغــا قاپلىنىــپ قالغــان ئىدىــم .يــا
بىــر دەڭ ،يــا بىــر مېھمانخانا ،يا بىــر قاۋاقخانا ،يا بىر
كوچــا ،ئىــش قىلىــپ ھېــچ نەرســە يــوق ئىــدى .ئــادەم
بــۇ يــەردە ،ناھايىتــى تــار يولــاردا مېڭىــپ ،كېچىلىرى
ئىچلىرىدىــن چىققــان چوڭقــۇر مەنىلىــك ،بوغــۇق
غۇدۇڭشــىغان ئــاۋازالر كۆتۈرۈلگــەن ئوڭغۇل–دوڭغــۇل
تاغالرنىــڭ بىــر بۇلۇڭلىرىــدا ،ئادەتتــە ئىسســىقلىق
تۇرغانــدەك كۆرۈنىدىغــان كىچىــك يېزىالرغــا ئــۇدۇل
يامىشــىدۇ .ئاندىــن ئــۇدۇل كەلگــەن بىــر ئۆينىــڭ
ئىشــىكىنى چېكىــپ ،كېچىنــى ئۆتكۈزۈۋېلىــش ئۈچۈن،
بىــر كىچىــك قوتــان ئىزدەيــدۇ .ئادەتتىكــى ناھايىتــى
ئاددىــي بىــر داســتىخانغا داخىــل بولــۇپ ،تامچــە
تامچىــپ تۇرىدىغــان بىــر ئۆگــزە ئاســتىدا ئۇخــاپ،
ســەھەردە ئورنىڭىزدىــن تــۇرۇپ ،ســىزنى كۈتۈۋالغــان
ئادەمنىــڭ قولىنــى ســىقىپ خوشلىشــىپ ،يولىڭىزغــا
راۋان بولىســىز.

 −ســىز كورســىكالىق ئەمەســمۇ؟  −دەپ
ســورىدىم.
ئايال:
 −يــاق ،بىــز ياۋروپالىــق .ئەللىــك يىلدىــن
بىــرى بــۇ يــەردە ياشــاۋاتىمىز  −دەپ جــاۋاب بــەردى.
بــۇالر تۇغلــۇپ ئۆســكەن ئانا يۇرتلىرىدىن شــۇنچە
ئۇزاقتــا ،بــۇ گۆرىســتان جىمجىتلىقــى ئىچىدىكــى بىــر
كەپىــدە ئەللىــك يىلىنــى ئۆتكۈزگەنلىكىنــى تەســەۋۋۇر
قىلىــپ ،ئىچىــم ئاچچىــق بولــۇپ قالــدى.
كەپىنىــڭ ئىچىگــە كىــردۇق ،بوۋايمــۇ بىــز بىلــەن
بىللــە كىــردى .داســتىخانغا كېلىــپ ئولتــۇردۇق.
كەچلىــك تاماقتــا چوشــقا مېيىــدا پىشــۇرۇلغان
بەرەنگــە بىلــەن قاتكــۆك شورپىســىغا قوشــۇق سېلىشــقا
باشــلىدۇق.
تاماقنــى يــەپ بولغاندىــن كېيىــن ،ســىرتقا
چىقىــپ ،ئىشــىك تۈۋىــدە تۇرغــان بىــر ياغــاچ
ئورۇندۇقتــا ئولتــۇردۇم .مۇســاپىرچىلىقتا ،ئاخشــاملىرى
ئادەمنــى بىــر غېرىبلىــق تۇيغۇســى قاپــاپ ،كۆڭلــى
يېرىــم بولىدىغــان گەپكــەن .مەنمــۇ دەل مۇشــۇ چاغــدا
مۇشــۇنداق تۇيغــۇالر ئىچىــدە ئىدىــم.

مــەن بىــر ئاخشــام ئــون ســائەتلىك ســەپەردىن
كىيىــن ،تەخمىنــەن بىــر كىلومېتىــر نېــرى تەرەپتىكى،
دېڭىزغــا تۇتىشــىدىغان بىــر تــار جىلغىنىــڭ تۆۋىنىــدە،
ئەتراپــى پۈتۈنلــەي قۇپقــۇرۇق بىــر كەپىنــى كــۆردۈم
– دە ،ئــۇ كەپىنىــڭ يېنىغــا كەلدىــم .بــۇ يــەر بولســا
تاغنىــڭ ،مايماق–ســايماق ۋە ئۇستى–ئۈســتىگە
جۈپلەشــكەن خــادا تاشــار بىلــەن قاپالنغــان ،ئىككــى
ناھايىتــى چــوڭ دەرەخنىــڭ ئېگىلگــەن شــاخلىرى
بىلــەن تامــدەك ئورالغــان ئىــدى.

مەۋجۇتلــۇق ،ھاياتلىــق ۋە كائىنــات ،ھەممــە
شــەيئى ،ھەممــە نەرســە مــاڭا ئىچــى قۇپقــۇرۇق،
ئۆچۈرۈلگەنــدەكال كۆرۈنەتتــى .بىردىنــا بــۇ ھاياتنىــڭ
ئــۇ مۇدھىــش ھەقلىقــى ،قــۇرۇق ئۈمىدلــەر بىلــەن
ئۆزىنــى ئالدىغــان يۈرەكلەرنىــڭ قــارا يالغۇزلۇقــى
ئىچىمنــى قاپلىۋالغــان ئىــدى.

بــۇ ئاجايىــپ ،ئادەمگــە ھــۇزۇر بېرىدىغــان
كەپىنىــڭ ئەتراپىــدا بىــر باراڭلىــق تــال ،كىچىــك بىــر
باغچــە ۋە ئــازراق نېرىــدا بىرقانچــە چــوڭ كاشــتان
دەرىخــى بــار ئىــدى.

ياشــانغان ئايــال ســىرتقا چىقىــپ ،يېنىمغــا
كەلــدى .دۇنيــادا ئۆزلىرىنــى تەقدىرىنىــڭ ھۆكۈمىگــە
تاشــاپ قويغــان ئادەملەرنىــڭ روھلىرىــدا بولىدىغــان
دۆتلــۈك ئەممــا ،ھاياجاندىــن تىترىگــەن بىــر ئــاۋاز
بىلــەن مۇنــداق دېــدى:

مېنــى ياشــانغان بىــر ئايــال كۈتۈۋالــدى .ئاددىــي
ۋە پاك–پاكىــز ،يارىشــىملىق كىيىنىۋالغــان بــۇ ئايــال
بــۇ يەردىكىلەردىــن ئاالھىــدە پەرقلىنىــپ تۇراتتــى.
بىــر ئورۇندۇقتــا مۈكچىيىــپ ئولتۇرغــان بىــر بــوۋاي
مــاڭا ســاالم بەرمەكچــى بولــۇپ ئورنىدىــن تــۇردى ۋە
بىــر ئېغىــز گەپمــۇ قىلمايــا يەنــە ئولتــۇردى.

 −دېمــەك،
شــۇ ند ا قمۇ ؟

فىرانســىيەدىن

كەلدىڭىــز.

مەن:
 −شــۇنداق ،ھــەۋەس قىلىــپ ،كېزىــپ
يۇ ر ىۋ ا تىمــە ن .

ئايال:
 −ئۇنىــڭ قىلىقلىرىغــا خاپــا بولمــاڭ .ئۇنىــڭ
قۇلىقــى ئاڭلىمايــدۇ 82 .ياشــقا كىــردى − ،دېــدى.

ئايال:
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قايســى بىــر مۇقــەددەس ســەمىمىيەتلىكنىڭ تەســىرى
ئاســتىدا مۇشــۇ چاغقىچــە يۈرۈگىــدە قۇلۇپلىنىپ قالغان
بــۇ ئەســلىمىلەر ،روھىنــى تىترەتكــەن بۇ ئىســىمالردىن
ســۆز ئېچىشــقا ئېھتىيــاج ھېــس قىلغانــدەك:

 −پارىژلىقمۇ سىز؟
مەن:
 −ياق ،نانكيلىق
بــۇ نانكــي ســۆزى ،ئۇنــى ھاياجانالندۇرغانلىقىنــى
ســەزدىم .ئايــال ســالماقلىق بىــر ئــاۋاز بىلــەن:

 −شــۇنداق  −دەپ ئاغزىنــى مىدىرالتتــى ۋە
”  −ھېنرىمــۇ ،ســىرمونتمۇ مېنىــڭ قېرىنداشــلىرىم،
 −دېــدى.

بــۇ چاغــدا بــوۋاي باشــقا پــاڭالردەك ئاســتا ۋە
تۇيغۇســىز ھالــى بىلــەن ئىشــىك تۈۋىدە پەيــدا بولدى.

گاڭگىــراش ۋە دەھشــەت ئىچىــدە تېڭىــر قــاپ
قالدىــم .پۈتــۈن بــۇ ئۆتمــۈش بىردىنــا كــۆز ئالدىمدىن
بىر–بىرلــەپ ئۆتۈشــكە باشــلىدى.

 −نانكي− ،دەپ تەكرارلىدى.

ئايال:

بىــر ۋاقىتــاردا بــۇ لوررائىنــە ســويۇدىن بولغــان
ســىرمونتالر ئائىلىســىدە چــوڭ بىــر ســەتچىلىك
يــۈز بەرگــەن ئىــدى .ناھايىتــى چىرايلىــق ســۇزانە
ســىرمونت ئىســىملىك بىــر قىــز ،دادىســى قوماندانلىــق
قىلغــان دىۋىزىيەدىكــى ئاتلىــق قىســىم ئەســكىرىگە
كۆڭــۈل بەرگــەن ئىــدى ۋە ئائىلىســىدىن ۋاز كېچىــپ
ئــۇ ھەربىــي يىگىــت بىلــەن قېچىــپ كەتكــەن ئىــدى.

 −ئــۇ ھېچنېمىنــى ئاڭلىمايــدۇ .ســۆزىمىزنى
داۋامالشــتۇرۇۋېرەيلى بىــز .نانكيلىــق ئىكەنلىكىڭىزدىن
قارىغانــدا ،ئــۇ يەردىكــى ھەممــە كىشــىنى تونۇيســىز
ھەقاچــان؟
مەن:
 −ھە ،شۇنداق ،شۇنداق − ،دېدىم.

ئــۇ يىگىــت ناھايىتــى قامالشــقان بالېتــى .ئــۆزى
تىمــەن ،چىرايلىــق بىــر ســەھرالىق يــاش ئىــدى.
بولۇپمــۇ كــۆك ئاتلىــق ئەســكەر فورمىســى ئۇنىڭغــا
بەكمــۇ ياراشــقان ئىــدى .مانــا مۇشــۇ گۈزەللىكــى
بىلــەن قومانداننىــڭ چىرايلىــق قىزىنىــڭ كۆڭلىنــى
ئۆزىگــە مەھلىيــا قىلىۋالغــان ئىــدى .ئەممــا ،ئــۇالر
قانــداق تونۇشــۇپ قالــدى ،قەيەرلــەردە كۆرۈشــتى،
مۇھەببىتىنــى قانــداق ئىزھــار قىلــدى؟ بۇالرنىــڭ
ســىرى ھېــچ بىــر ۋاقىــت ئوتتۇرىغــا چىقمىغــان ئىــدى.

ئايال:
 −سائىنت–ئالالئىزە ئائىلىسىنى تونۇمسىز؟
مەن:
 −ھــە .مــەن ناھايىتــى ياخشــى تونۇيمــەن.
دادامنىــڭ دوســتلىرى ئىــدى
ئايــال بولســا كۆزلىرىنــى كۆزلىرىمدىــن ھېــچ
ئۈزمەيلــى .ئانىالرنــى جانالندۇرىدىغــان ئاســتا ۋە
بوغــۇق بىــر ئــاۋاز بىلــەن:

ھېچكىمگــە بىلدۈرمەســتىن ،بىــر ئاخشــام
نۆۋەتچىلىكــى تۆككەنــدە ،ياخشــى كۆرگــەن قىــزى
بىلــەن قەيەرلەرگىــدۇر غايىــب بولغــان ئىــدى.

 −شــۇنداق ،ھەممىســىنى ئەســلىيەلەيمەن.
ناھايىتــى ئېنىــق ئېســىمدە .ئــۇ برىســەمارەالرغا نېمــە
بولــدى؟

ئۇالرنــى ھەممــە يەردىــن بىر–بىرلــەپ ئىزدىــدى،
ئەممــا ،ھېــچ يەردىــن تاپالمىــدى .ھېــچ بىــر خــەۋەر
ئااللمىــدى ۋە ھــەر ئىككىلىســىنى ئۆلــدى دەپ بىلــدى.

مەن:
 −ھەممىسى ئۆلدى!

ھازىــر مــەن ئەللىــك يىلدىــن كېيىــن بــۇ
قورقۇنۇچلــۇق بىــر جىلغىــدا ئــۇالر بىلــەن تاســادىپىي
ئۇچرىشــىپ قالدىــم .ئايالغــا مۇنــداق دېدىــم:

ئايال:
 −ۋاھ ۋاھ ،ھەممىســى ئۆلــدى ھــە؟ بەلكــى ئــۇ
سىرمونتالر…ســىرمونتالرنى تونۇمسىز؟

 −ئەمــدى ئېســىمگە كەلــدى .ســىز ســۇزان
خانىــم بولىســىز .شــۇنداقمۇ؟

مەن:
 −تونۇمامدىغــان ،ياشــا تــۇرۇپ گېنېــرال
بو لغا نتىغــۇ

ئايــال بېشــىنى لىڭشــىتىپ“ھە“دېگەنلىكنى
ئىشــارەت قىلىــپ ،كۆزىگــە يــاش ئالــدى .ۋەيرانــە
كەپىنىــڭ بوسۇغىســىدا ئولتۇرغــان بوۋاينــى مــاڭا
كۆرســىتىپ تــۇرۇپ:

ئايــال ھاياجاندىــن تىترەۋاتاتتــى .بىلمەيمــەن
قايســى بىــر بىلگىنــى بولمايدىغــان ،قايســى كۈچلــۈك،
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 −ئەنە ئاشۇ − ،دېدى.

ياشــلىق چاغلىرىــدا ،تــازا توشــقان ۋاقىتلىرىــدا
ئۆزىنــى چــوڭ قىلغــان ،ياخشــى كۆرگەنلەردىــن ۋە
ئــۇ باياشــات ھاياتتىــن ۋاز كەچكــەن ئىــدى .ئۇنىــڭ
بىلــەن يالغــۇز بــۇ ۋەھشــىي ،ئىپتىدائىــي جىلغىغــا
كەلگەنتــى .ھەممــە ئارزۇســىنى ،ھەممــە خىيالىنــى،
ھەممــە ئۈمىدىنــى ،ھەممــە كۈتكــەن نەرســىلىرىنىڭ
ئۇســتىنى بەدىنــى ،روھــى بىلــەن ياپقانىــدى .پۈتــۈن
بــۇ پىداكارلىقــار ئۈچــۈن ئــۇ يــاش يىگىــت ئۇنىــڭ
ھاياتىنــى بەختكــە چۆمۇلدۇرگانىــدى .ئەلۋەتتــە،
ســىرمونت خانىممــۇ مېنىڭدىــن كــۆپ نەرســىنى تەلــەپ
قىاللمايتــى« .پۈتــۈن بىــر كېچــە ،بۇنچىلىــك ئــۇزاق
يەرلــەردە ئۆزىنــى ئىزدىگــەن ئايالنىــڭ يــان تەرىپىــدە،
كونــا ۋە سېســىق ياتقىنىــدا ئۇخالۋاتقــان قېــرى
ئەســكەرنىڭ بوغــۇق چۇڭۇلداشــلىرىنى ئاڭلىدىــم ۋە
بــۇ غېرىــب ،بــۇ ئاددىــي ئەممــا ،نادىــر كۆرۈنىدىغــان
ۋەقەنى ،بۇ مۇھەببەت سەرگۈزەشــتلەرنى ،بۇ ئاجايىپ
بەخــت نەمۇنىلىرىنــى ئويــاپ تــاڭ ئاتقــۇزدۇم .قۇيــاش
چىقىــش بىلــەن بــۇ ئىككــى ياشــانغانالرنىڭ قوللىرىنى
ســىقىپ خوشلىشــىپ ،ئۇالردىــن ئايرىلدىــم ».دەپ
ئــۆز كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن بــۇ تەســىرلىك ۋەقەنــى
ئاخىرالشــتۇردى.

ھېــس قىلدىمكــى ئۇنــى تــا ھازىرغىچــە ياخشــى
كۆرەتتــى .بوۋايغــا قاراشــلىرىدىن ســېزىۋالغان ئىدىــم.
 −بەختلىــك بولدىڭىزمــۇ كاشــكى؟  −دەپ
ســورىدىم.
ئىچىدىــن چىققــان بىــر ئــاۋاز بىلــەن مۇنــداق
جــاۋاب بــەردى:
 −ئوئوئوئــوھ ،ئەلۋەتتــە ،ناھايىتــى ياخشــى
بەختلىــك بولــدۇم .مېنــى بەكمــۇ بەختلىــك قىلــدى
ئــۇ .قىلغــان ئىشــلىرىمغا ،ھېچبىــر ۋاقىــت پۇشــايمان
قىلمىدىــم.
بــۇ ئاشــىقنىڭ قۇدرىتــى ئالدىــدا ،ئۇنىڭغــا ھــەم
بەكمــۇ ھەيــران بولــدۇم ھــەم ھەســرەتلىك قارىدىــم.
بىــر بــاي ئائىلىــدە ئەركــە چــوڭ بولغــان بــۇ قىــز،
بىــر ســەھرالىقنىڭ پېشــىدىن مۇشــۇ يەرلەرگــە كېلىپ،
ئۇنىــڭ يېنىــدا بىــر يېــزا خوتۇنــى بولغــان ئىــدى .ھــەر
تۈرلــۈك نازۇ–نېمەتلەردىــن ،ياسىنىشــتىن ،نازاكەتتىن
مەھــرۇم قالغــان بىــر ســەھرالىق ئايــال بولغانتــى .ئــۇ
ســەھرالىقنىڭ ھاياتىغــا قوشــۇلۇپ،ئۇنىڭ ئاددىــي
ئۆرپ–ئادەتلىرىنــى قوبــۇل قىلغانتــى .تــا ھازىرغىچــە
ئۇنــى ياخشــى كۆرەتتــى .ئاددىــي بىــر رەختتىــن
كىيىــم كىيگــەن ،بېشــىغا ياغلىــق ئارتقــان ،تاختــا بىــر
ئۈســتەلدە ،ھېجىــر بىــر قاچىــدا قاتكــۆك شورپىســى
بەلــەن چوشــقا مېيىــدا پىشــۇرۇلغان بەرەنگىنــى يــەپ،
ئۆزىنىــڭ يوتقىنىــدا قىمىــرالپ ،ســامان دۆۋىســى
ئۈســتىدە ئۇخاليتتــى.

ياشــانغان ئادەمنىــڭ ســۆزلىرىنى ئاڭلىغــان
ئايالالردىــن بىــرى:
 −بــۇ ۋەقەنىــڭ ھەيــران قاالرلىــق بىــر تەرىپــى
يــوق .ســۇزان ســىرمونت بولســا ئــۆزى ئاددىــي،
غايىلىــرى يــوق ،قىســقىچە قىلىپ ئېيتقانــدا ئىپتىدائىي
يارىتىلغــان بىــر ئايــال ئىكــەن .مىنىڭچــە ،بىــر
لەقۋادىــن باشــقا بىرســى ئەمــەس − ،دېــدى.

بــۇ ھاياتتــا ،ئۇنىڭدىــن باشــقا ھېچ بىر نەرســىنى
ئاڭلىمىغاننــى :زىبۇ–زىننەتلــەر ،تاۋار–دۇردۇنــار،
نازۇك جابدۇقالر ،يۇمشــاق ئورۇندۇقالر ،زىننەتلەنگەن
ئۆيلــەر ،بــۇ ئۆيلەرنىــڭ مەززىلىــك ھاۋالىرىنــى ،مامــۇق
ياســتۇقالر قاتارلىقالردىــن ئايرىلىــپ قالغانلىقىغــا
ھەرگىــز پۇشــايمان قىلمىغــان ئىــدى .بىــرە قېتىــم
بولســىمۇ ،كىچىككىنــە بولســىمۇ بــۇالر ئۈچــۈن كۆڭلــى
يېرىــم بولغــان ئەمــەس .ياخشــى كۆرگــەن ئادەمدىــن
باشــقا ھېچبىــر ئىســتەك ،ھېچبىــر ســېغىنىش ئۇنــى
چىرمىمىغــان ئىــدى .پەقــەت ۋە پەقەتــا ئۇنىــڭ بىلەن
بىللــە بولــۇش ئۇنىڭغــا يەتكەنىــدى .بۇنىــڭ باشــقىنى
ئىســتىمىگەن ئىــدى.

باشــقا بىــر ئايــال دېمىنــى ئىچىگــە تارتىــپ،
بــوش بىــر ئــاۋازدا:
 −نېمــە ئەھمىيىتــى بــار .ئــەڭ مۇھىمــى
بەختلىــك بوپتۇغــۇ!  −دېــدى.
يىراقالردىــن ،ئۇپــۇق ئاســتىدىكى كورســىكا،
قاراڭغۇلۇققــا كۆمۈلمەكتــە ،ئاستا–ئاســتا دېڭىزغــا
چۆكمەكتــە ،قىرغاقالرنــى باش–پانــا قىلغــان ئىككــى
يوقســۇل ئاشىق–مەشــۇقالرنىڭ ھېكايىســى ،خــۇددى
ئــۆزى بىۋاســىتە ســۆزلەپ بېرىــش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا
چىيقــان مۇختەشــەم بــۇ كۆرۈنۈشــى ئاســتا غۇۋاالشــماقتا
ئىــدى.

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :ھەبىبۇلال ئابلىمىت (گېرمانىيە)
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ئوغلىمىز
تارىك بۇغرا (تۈركىيە)

ئايالىــم ئاقىرىشــقا باشــلىغان دېرىــزە تۈۋىــدە
ئولتۇراتتــى .ئــۇ پۈتــۈن كېچىنى شــۇ يــەردە ئۆتكۈزگەن
ئىــدى.
 −ســەن تېخىچــە ياتمىدىڭمــۇ؟  −دەپ
ســورىدىم.
ئــۇ رۇســاندى .كۈلــرەڭ دېرىــزە ئالدىــدا گويــا
بىــر كۆلەڭگىگــە ئوخشــايتتى .بىــراق ،بــۇ كۆلەڭگىــدە
بىــز بىللــە ئۆتكۈزگــەن  20نەچچــە يىلنىــڭ ھــەر
كۈنىنىــڭ ئىزلىــرى بــار ئىــدى.
 −ئەزەن چىقتى − ،دەپ پىچىرلىدى ئۇ.
ئــاۋازى مېنــى مۇڭالنــدۇردى .ھۇجرىمىــز بــۇ
دۇنيادىــن ،ھېچقانداق ھېس–تۇيغۇ ئېرىشــەلمىگىدەك
دەرىجىــدە ئۇزاقتــا قالغانــدەك ۋە ئايالىــم قۇرئــان
بىلــەن ۋەدە قىلىنغــان ســائادىتىنى ئەســىرلەردىن
بېــرى بىكارغــا كۈتۈۋاتقانــدەك كۆرۈنەتتــى.
ئۇنىــڭ يۈرۈش–تۇرۇشــلىرىدا قوبــۇل قىلىنغــان
مەغلۇبىيەتنىــڭ ئېچىنىشــلىق جىمجىتلىقــى بــار ئىــدى.
ئايالىــم ئاشــخانىغا كىــردى .ئۇنــى خــۇددى چۈشــۈمدە
كۆرۈۋاتاتتىــم :مەشــكە ۋە ســاماۋەرگە ئــوت ســالدى.
تــەرەت ئالغاندىــن كېيىــن جاينامازنــى ســېلىپ نامازغــا
تــۇردى.
دېرىــزە ئاپئــاق ئاقىرىــپ كەتكــەن ئىــدى.
رەڭســىز ،تىمتــاس ۋە ســالقىن ئەتىگــەن .يوتقاننىــڭ
ئىسســىقلىقى ،چىگىشلىشــىپ كەتكــەن خىيالــار ۋە
خىيالالردىــن قېچىــش… ئۇخــاپ قاپتىمــەن.
 −ئالالھىم….
 −نېمە بولدى؟
 −كەلدى…
 −ياخشى بوپتۇغۇ…
بىــراق مەســىلە بــۇال ئەمەســتى .ئايالىــم مېنــى
پەرۋاســىز دەپ قارايتتــى ۋە خاپــا بوالتتــى:
 −بىــر نەرســە دېمەمســەن؟ بــۇ ئۈچىنچــى قېتىــم
بولــدى…ۋاي خۇدايىمــەي ،قانــداق قىلىمىز؟
مەن بۇنى بىلەتتىمۇ؟ لېكىن ئۇنىڭغا:
 −ئەتە بىرنەرسە دەي − ،دېدىم.
قايســى ئەتــە؟!… كــۆك يــۈزى سۈپســۈزۈك زەڭگەر
رەڭىنــى تاپقــان ئىــدى .يېڭــى بىــر كۈن ،بىز ســىڭىپ
كېتىشــكە مەجبــۇر يېڭــى بىــر كــۈن باشــانغان ئىــدى.

ئايالىــم ھەقلىــق .بۇنىڭغــا بىرنەرســە دېيىــش كېــرەك.
ئوغلــۇم مانــا ئەمــدى ئورنىغــا كىرىۋاتاتتــى .ئۇنىڭغــا بــۇ
قىلغىنىنىــڭ ئۈمىدســىز بىــر قارشــىلىق ئىكەنلىكىنــى
چۈشەندۈرۈشــۈم كېــرەك ئىــدى .ئورنۇمدىــن ســەكرەپ
تــۇرۇپ كەتتىــم .ئايالىــم ئەندىكىــپ مــاڭا قارىــدى.
 −بــەك قاتتىقلىــق قىلمــا .نېمىــا بولمىســۇن
ئاخىــرى…
ئــۇ ســۆزلىرىنى داۋامالشــتۇرالمىدى .ئۇنىڭغــا
قارىدىــم .كۆزلىرىدىكــى مەنــا ئاســتىن ئۈســتۈن بولــۇپ
كەتكــەن ئىــدى .ئــاھ! مېنىــڭ زەپىــرەڭ يۈزلــۈك،
كۈلــرەڭ چاچلىــق ســەبى قەدىرلىكىــم!
ئۆيدىــن چىقىۋاتقانــدا ئايالىــم ،مۈرەمگــە
پوپايكامنــى يېپىــپ قويــدى.
ئوغلۇمنىــڭ ھۇجرىســى كۈنچىقىــش تەرەپتــە
ئىــدى .دېرىزىســى چــوڭ بىــر باغقــا قارايتتــى.
ئۇدۇلدىكــى ئۆينىــڭ ئارقىســىدىن ئۆرلــەپ چىقىۋاتقان
قۇيــاش تامالرنــى ئــاچ قىزىللىققــا پۈركىگــەن ئىــدى.
ئوغلــۇم ئاللىقاچــان ئۇخــاپ قالغــان بولــۇپ،
كىيىملىرىنــى ئۈســتەلنىڭ ئۈســتىگە قااليمىقــان
ئېتىۋەتكــەن ،ئۇخــاش كىيىمىنىــڭ ئۈســتىنى
كىيمىگــەن ئىــدى .كارىۋىتىنىــڭ يېنىدىكــى ئورۇندۇققا
ئولتۇردۇم.ئىچىــم ئاجايىــپ بىئــارام بولۇۋاتاتتــى.
ئۇنىڭغــا قارىيالمايتتىــم ،لېكىــن ئىچىــم ئۇنىــڭ بىلــەن
تولغــان ئىــدى .بۇرۇنمــۇ بىــر قېتىــم مۇشــۇنداق
بولغــان ئىــدى .ئــۇ چاغــدا ئوغلــۇم تېخــى كىچىكتــى،
ئىچــى ســۈرۈپ ،قىزىتمىســى ئۆرلــەپ ئاغرىــپ كەتكــەن
بولــۇپ ،توختىمــاي جۆيلۈيتتــى .ئــۇ ،ھازىــر بۇالرنــى
ئېســىگە ئااللمايتتــى…
ئوغلــۇم ،قــار ياققــان بىــر فېــۋرال كېچىســى
تۇغۇلغــان بولــۇپ ،ئۇنــى دادامنىــڭ قۇچىقىغــا
بېرىۋاتقانــدا ئاجايىــپ ھاياجانلىنىــپ كەتكــەن ئىدىــم.
ئۇنىڭغــا ئىســىم ئىزدىگەنــدە قامــۇس مــاڭا بەكمــۇ
بــوش ،قــۇرۇق تۇيۇلغــان ئىــدى .ئۇنىڭغــا چاقنــاپ
تۇرىدىغــان ،خــۇددى كائىناتتــەك مەنىلىــك بىر ئىســىم
تېپىشــنى ئــارزۇ قىلغــان ئىدىــم .ئاخىرىــدا «ئۆمــەر»
دېــدۇق .بــۇ ئىســىم ئۇنىڭغــا ياراشــقان ئىــدى .ئۇنــى
تارىختــا يــەر ئالغــان پۈتــۈن ئۆمەرلەرنىــڭ ئىقبالىغــا،
غەلىبىســىگە اليىــق دەپ قارايتتىــم.
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تۇنجــى كۈلۈشــى ،تۇنجــى چىشــى ،تۇنجــى
سۆزى…ئاپىســىغا–ياش ،گــۈزەل ۋە بەختىيار ئاپىســىغا
قــاراپ ئاتقــان تۇنجــى قەدىمــى.
كېيىــن يەتتىنچــى يېشــى… ئۇنــى مەكتەپكــە
ئېلىــپ بارغــان كۈنــۈم بەكمــۇ كــۆپ يىغلىغــان ئىــدى.
خــۇددى ،مەۋجۇتلۇقــى ئۈچــۈن ئۆيدىــن باشــقا
ھېچقانــداق يــەر قوبــۇل قىلمايدىغانــدەك .لېكىــن
ئىشــار مۇشــۇنداق .ئۇمــۇ باشــقا ئوغۇلالرغــا ئوخشــاش،
كوچــا ،مەكتــەپ ۋە بــازار ئارىســىدا كۈندىــن كۈنگــە
كەسكىنلىشــىپ بارىدىغــان بىــر ئارىلىققــا مەھكــۇم
بوالتتــى .بۇنــى توســۇپ قېلىــش مۇمكىــن ئەمەســتى.
 14يــاش! تەرســالىقالر ،ئىشتاھســىزلىقالر…
بىزگــە يېڭــى بىــر ھەمــراھ  ،ھەمراھالرنىــڭ ئــەڭ
يېڭىلمەيدىغىنــى قوشــۇلدى…ئايالىمنىڭ مەغــرۇر
ھاياجانلىــرى ۋە مېنىــڭ تۇنجــى ئەندىشــەم…
ئوغلــۇم تولــۇق ئوتتۇرىنــى ،كېيىنچــە ئالــى
مەكتەپنــى تۈگەتتــى .بــۇ جەريانــدا ،ئۇنــى ياخشــىراق
ياشىســۇن دەپ ،ئايالىــم ،تويــدا چۈشــكەن ئــەڭ
قىممەتلىــك ئالتــۇن جابدۇقى بــەش تىلالدىن تەركىب
تاپقــان مەداليونۇندىــن ئۈچىنــى ســېتىۋەتتى… ئوغلــۇم
تۇنجــى مۇھەببەتنىــڭ بەختســىز ئاقىۋىتىدىــن ئېغىــر
زەربــە يېــدى ،بىزنىمــۇ پەرىشــان قىلــدى.
شــۇنداق قىلىــپ بىــز ئۇنىڭغــا پۈتۈنلــەي
باغالنغــان ،ھايــات دۇنيامىــز ئۇنىــڭ بىلەنــا
چېگرىالنغــان بىــر چاغــدا ،ھــەي… “ســەن بىزدىــن
ئايرىلىپــا كەتتىــڭ .بىزنىــڭ ســۆيگۈمىز ئاشقانســېرى
ســەن بىئــارام بولــدۇڭ .مــەن بۇنــى چۈشــىنەتتىم.
ســەن بىزنــى ئەركىنلىكىمگە تاجــاۋۇز قىلىۋاتىدۇ ،دەپ
ئويالۋاتاتتىــڭ .ئاممــا ،ئاپاڭ…مــەن بىلىمــەن ،ســەن
ئەمــدى ئۆينىــڭ بۇنداق بېزىلىشــىنى ،ھەتتــا بۇ ئۆينى
ياراتمايسەن…ئۇچۇشــنى ئۆگەنگــەن بىــر قۇشــقاچ
بالىســىغا ئوخشــاش كــۆزۈڭ باشــقا شــاخالردا ئىــدى.
ســېنىڭ ئويالۋاتقىنىــڭ كىــم بىلىــدۇ قانــداق گــۈزەل
بىــر ئــۆي .بىزنــى مېھمــان قىلىدىغــان مېھمانخانىنىمــۇ
ئۇنۇتمىغــان بولىشــىڭ مۇمكىن  ،بۇنىڭغا ئىشــىنىمەن.
بۇنچىلىكــى بىزگــە ،مــاڭا يېتىــدۇ .ئاممــا ،ئاپــاڭ…
بۇنى ســەنمۇ ســېزىپ تۇرۇۋاتىســەن ،ئارىالپ ئارىالپ،
ئۇكىلىرىڭنــى قانــداق ئوقۇتىدىغانلىقىڭنــى ،بىــز
ئۈچــۈن نېمىلەرنــى تەســەۋۋۇر قىلغانلىقىــڭ ھەققىــدە
سۆزلەيســەن .لېكىــن ،بىــر بىرىمىزدىــن نېمىشــقا
يوشــۇرىمىز ،ســەن مۇشــۇنداق ســۆزلەرنى قىلغانــدا
ئاۋازىڭنــى تىترەتكــەن نەرســە ،بىرئــاز ۋىجــدان
ئازابــى ۋە كۆپىنچــە چارەســىزلىكنىڭ ئازابــى ئەمەســمۇ؟
لېكىــن ،ســەن بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئازابالنمــا ،ســېنىڭ
قولۇڭدىــن نېمــە كېلىــدۇ؟ ھايــات مۇشــۇنداق بولىــدۇ،

ھېــچ نېمــە قىاللمايســەن…
نېمــە
ئىچىملىكتىــن
ســېنىڭ
مــەن
تىلەۋاتقانلىقىڭنىمــۇ بىلىمــەن ،ئۇنىڭغــا ئۆگىنىــپ
قالمايدىغانلىقىڭغىمــۇ ئىشــىنىمەن .لېكىــن ئاپــاڭ…
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،مــەن ســېنىڭ تاالدىــن نېمــە
كۈتكىنىڭنــى ،ئۆيدىــن نېمىشــقا قېچىۋاتقانلىقىڭنىمــۇ
بىلىمــەن .بەلكىــم ،ئەرزىمــەس بىــر كوچــا خوتۇنــى
ئۈچــۈن .مــەن ئۇالرغــا دۈشــمەن ئەمــەس ،ھەتتــا…
ئەممــا ئاپــاڭ… ئاپــاڭ بىچــارە ئاشــۇنداق بىرىگــە
تۇتۇلــۇپ قالىــدۇ دەپ بــەك قورقىــدۇ .ســەن
كېچىلەرنــى مۇشــۇنداق تــاالدا ئۆتكۈزســەڭ ،ئاپاڭنىــڭ
خىيالىــدا ،چىراقــار يېنىــپ تۇرغــان ئاشــۇ كوچىــار
مەســەللەردىكى قورقۇنچلــۇق ئۆڭكۈرلەرگــە ئايلىنىــپ
قالىــدۇ.
بىــراق بــاالم ،بۇنىــڭ نېمــە كېرىكــى بــار؟
ســەن بۇالرنــى بىلمەمســەن؟ مــەن پۈتــۈن بۇالرنىــڭ
ســېنىڭ قەلبىڭنــى قانــداق پاراكەنــدە قىلغانلىقىنــى
بىلمەيمەنمــۇ؟ ئاپــاڭ ،مــەن… ســەن بىزگــە قارىمــا.
پۈتــۈن ئەخمەقلىــق بىــزدە .بەلكــى ،ســېنىڭ
ئاغرىــپ قېلىشــىڭنى كۈتۈۋاتقــان بولىشــىمىز مۇمكىــن.
ھازىرمــۇ ســېنىڭ بىزگــە ئــەڭ كــۆپ ئائىــت بولغــان
كۈنلىرىڭدىكىگە ئوخشــاش بولۇشــۇڭنى ئــارزۇ قىلىمىز.
مانــا ،كۆزلىرىمنــى يۈزۈڭگــە تىكىلەلمەيۋاتىمــەن ،ســاڭا
قارىيالمايۋاتىمــەن .ئاپاڭمــۇ شــۇنداق .ھازىــر بىــز
ســېنى ئويغىتالمايمىــز .چۈنكــى ،ئويالشــقا جۈرئــەت
قىاللمىســاقمۇ بىلىمىــز ،ســېنىڭ ئۇيقۇڭمــۇ ئۆزگىرىــپ
كەتتــى .بــۇرۇن بىزنــى ســاقالۋاتقاندەك ئۇخاليتتىــڭ.
شــۇنداق ،ســېنىڭ ئۇيقۇڭمــۇ ئۆزگــەردى .ھەتتــا
ئەســلىدە ئۆزگىرىــش ســېنىڭ ئۇيقۇڭــدا يــۈز بــەردى؛
ســەن ئۇيقۇلىرىڭدىمــۇ بىزدىــن ئۇزاقلىشــىپ كەتتىــڭ
ئوغلــۇم…»
بېشــىمنى كۆتــۈرۈپ ئۇنىڭغــا قارىدىــم.
خــۇددى رېماتىزمغــا تۈپەيلــى ئاغرىۋاتقــان قولۇمنــى
قوللىنىۋاتقانــدەك تۇيۇلــۇپ كەتتــى .لېكىــن ،بىردىنــا
ئىچىــم يــورۇپ كەتكەنىــدى :گويــا ،نەچچــە يىلدىــن
بېــرى ئىزدەۋاتقــان بىــر دوســتۇمنى تېپىۋالغانىدىــم.
ئىســقىرتقىم كەلــدى .پەردىلەرنــى چۈشــۈردۈم ،قۇيــاش
نــۇرى ئۇنــى بىئــارام قىلىشــى مۇمكىــن .مېنىڭكىگــە
ئوخشــاش يىرىــك ۋە قــارا ســاقاللىق يۈزىنــى ئاســتا
ســۆيۈپ ،تاالغــا چىقتىــم.
چېيىمىزنــى ئىچىۋاتقانــدا ئايالىــم خىيالچــان
كۆرۈنەتتــى .مــەن كىچىــك ئوغلۇمنىــڭ چېيىغــا ،ئــۇ
ھېــچ ياخشــى كۆرمەيدىغــان لېموننــى يوشــۇرۇنچە
ســىقىپ ،توشــقۇزۇپ قويــدۇم.

تۈركچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :مەغپىرەت كامال يۇنۇسئوغلۇ (تۈركىيە)
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ئۆلمەسلىكنىڭ دورىسى

بىــر كۈنــى ھــال ئەھۋالــى ناھايىتــى ياخشــى،
ھاياتىنــى بەخــت ئىچىــدە ئۆتكۈزۈۋاتقــان بىلىملىــك
بىــر ئــادەم كۆپچىلىك بىلەن پاراڭلىشــىپ ئولتۇرۇپ،
چاقچــاق قىلىــپ مۇنــداق دەپتــۇ:

بــۇ ئادەمنىــڭ بۇنچىلىــك ئەجىــر قىلىشــنىڭ ۋە جاپــا
تارتىشــنىڭ بىــر ســەۋەبى بــاردۇر .بەلكــى بــۇ قــۇرۇق
ســۆز ئەمەســتۇ» دەيدىكــەن .شــۇنداق قىلىــپ
كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بىرســى ئــۇ ئادەمگــە بۇنــداق
دەپتــۇ:

 −ھىندىســتاندا بىــر دەرەخ بــار ئىكــەن،
ئــۇ دەرەخنىــڭ مېۋىســىنى كىــم يېســە ،ئــۇ كىشــى
قېرىمايدىكــەن ۋە مەڭگــۈ ئۆلمەيدىكــەن .ئــۇ
دەرەخنىڭ مېۋىســى ئۆلمەســلىكنىڭ دورىســى ئىكەن.

 −پاالنــى يەرگــە بارســاڭ بىــر ئورمــان بــار،
ئاشــۇ ئورمانــدا شــۇنداق بىــر دەرەخ بــار.
بــۇ ســۆزلەرنى ئاڭلىغــان ئــادەم ناھايىتــى
ھاياجانلىنىپتــۇ .يىلالردىــن بىرى بۇنداق بىر ياخشــى
خەۋەرنــى ئــاڭالپ باقمىغــان بولغاچقــا ئاشــۇ ئورمانغــا
قــاراپ چىپىپتــۇ .ئــۇ ئــادەم شــۇنچىلىك خــوش بولۇپ
كەتكــەن ئىكــەن ،چۈنكــى نەچچــە يىلالردىــن بىــرى
ئــۇ دەرەخنــى ئىــزدەپ كــۆپ جەبىر–جاپــا تارتىپتــۇ.
پادىشــاھمۇ ئۇنىڭغــا كــۆپ راســقۇت ئەۋەتىپتــۇ .ئەمما،
تــا بۈگۈنگىچــە قــۇرۇق گەپتىــن باشــقا بىــر نەرســىگە
ئىگــە بولمىغــان ئىكــەن .بۈگــۈن مانــا نېمــە بولســا
بولســۇن بىــر ئۈمىدىنىــڭ ئۇچــى ئۇنىڭغــا كۆرۈنۈپتــۇ.

بۇ گەپ قۇالقتىن قۇالققا ئاخىرىدا پادىشاھنىڭ
قۇلىقىغــا يېتىپتــۇ .بــۇ ســۆزنى ئاڭلىغــان پادىشــاھ
«توغــرا ئوخشــايدۇ» دەپ ئويــاپ ،ئــۇ دەرەخنىــڭ
مېۋىســىنى قولغــا چۈشۈرۈشــنىڭ كويىغــا چۈشــۈپتۇ.
شــۇنىڭ بىلــەن قولىدىــن ئىــش كېلىدىغــان بىــر
چاپارمىنىنــى نۇرغــۇن مال–دۇنيــا بىلەن ھىندىســتانغا
يولغــا ســاپتۇ .بــۇ ئــادەم ھىندىســتانغا كېلىــپ ،ئــۇ
دەرەخنــى ئىزدەپتــۇ .ئەممــا ،پۈتــۈن ھەممــە يەرنــى
ئىــزدەپ ،قېدىرۋەتكــەن بولســىمۇ ئــۇ دەرەخنــى ھېــچ
بىــر يەردىــن تاپالماپتــۇ .شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئــادەم
ئــۇ دەرەخنــى نەچچــە يىــل ئىزدەپتــۇ .ھىندىســتان
دېگــەن بــۇ دۆلەتتــە بارمىغــان يىــرى ،چىقمىغــان
دۆڭــى ،كەزمىگــەن چۆلى قالماپتۇ .قايســى شــەھەرگە
بېرىــپ كىمدىــن ئــۇ دەرەخنــى سورىســا ،بەزىلــەر
مىيىقىــدا كۈلــۈپ زاڭلىــق قىلســا بەزىلــەر بېشــىنى
چايقــاپ تــۇرۇپ« :ھەي…ســاراڭ بوپقاپتــۇ–دە بــۇ
بىچــارە» دەيدىكــەن .يەنــە بەزىلــەر« :كۆڭلــى تــۇز

ئــادەم شــۇنداق قىلىــپ ھېلىقــى ئورمانغــا يېتىپ
كەپتــۇ ،قارىســا تاللىــرى شــۇنداق ئېگىــز مېۋىســى
تــوڭ ،يوپۇرماقلىــرى يېشــىل دەرەخ تۇرغــۇدەك .ئەممــا
بــۇ دەرەخ ھېلىقىــدەك دەرەخ بولماســتىن پەقــەت شــۇ
ئورماننىــڭ زىننىتــى ئىكــەن .ئادەمنىــڭ نۇرســىز،
ھارغىــن كۆزلىــرى ئۈمىدســىزلىك ئىچىدە ئولتۇرۇشــۇپ
كېتىپتــۇ .شــۇنچە كــۆپ جاپاالرنى تارتىپ ئېرىشــكىنى
قــۇرۇق گــەپ بوپتــۇ .ئاخىــرى ئۆزىنــى ئاجىــز ھېــس

بۇ ئەسەر «مەسنەۋى»دىن دۇرادانىلەر ناملىق كىتابىدىن ئېلىدى.
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قىلىپتــۇ .پۈتــۈن قىلغــان ئىشــلىرى ،تارتقــان جاپالىرى
بوشــىغا كېتىپتۇ .شــۇنىڭ بىلەن ئامالســىز پادىشاھنىڭ
يېنىغــا قايتماقچــى بوپتــۇ .دەرد –ئەلــەم ئىچىــدە
ياشــقا تولغــان كۆزلىــرى بىلــەن يولغــا چىقىپتــۇ .مانــا
مۇشــۇنداق ئۈمىدســىزلىكتە كېتىۋاتقانــدا ،يولــدا بىــر
شــەيخ ئۇچــراپ قاپتــۇ .ئــادەم شــەيخنى كــۆرۈپ ئــۆز
ھالىنــى بۇنــداق ئىزھــار قىلىپتــۇ:

ئــۇ دەرەخنىــڭ مېۋىســى قېرىماســلىقنىڭ دورىســى
بولغاچقــا ،ئــۇ دەرەخ پۈتــۈن دۇنيــا ئــارزۇ قىلىدىغــان
بىــر دەرەخمىــش .مــەن ئــۇ دەرەخنــى ناھايىتــى كــۆپ
ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ ئىزدىمىگــەن بۇلــۇڭ پۇشــقاق
قالمىــدى .ئەممــا ،ئۇنــداق بىــر دەرەخنــى ھېــچ
يەردىــن تاپالمىدىــم.
بــۇ ســۆزلەرنى ئاڭلىغــان شــەيخ قاقاقــاپ كۈلۈپ
كېتىپتــۇ ۋە ئــۇ ئادەمگــە بۇنــداق خىتــاب قىلىپتۇ:
 −ئــەي ئــاق كۆڭــۈل ئــادەم! ئــۇ دەرەخ
ئالىمالرنىــڭ ئىلىمىــدۇر .بۇنــى پەقــەت ئالىمــار
چۈشــىنىدۇ .ئــۇ شــۇنداق ئۇلــۇغ ھــەم شــۇنداق چــوڭ،
ھــەر تەرەپكــە يېيىلغــان .ئــۇ ئابىھاياتنىــڭ بۇلۇقــى ۋە
شــۇنداق بىپايــان كەتكــەن چوڭقــۇر دېڭىــزدۇر .ســەن
شــەكلىگىال قاراپســەن ،ئــەي ئەخمــەق .مەنىســى
ياپراقتىمــۇ ،مېۋىســىدىمۇ ئەمــەس .ئۇنىــڭ ئىســمى
بەزىــدە بىــر دەرەخ ،بەزىــدە قۇيــاش ،بەزىــدە دېڭىز،
بەزىــدە بۇلۇت.ئەممــا ،مىــڭ ئەســىرلەردىن بىــرى
ئــۇ بىــردۇر .ئــەڭ قىممەتلىــك ئەســىرى مەڭگۈلــۈك
ھاياتتــۇر .ئــۇ يالغــۇز .ئەممــا ،ئەســەرلىرى كۈرمىــڭ.
ھەربىرىنىــڭ ئۆزىگــە اليىــق ئىســىملىرى بــار .بەزىدە ئۇ
بىرلىــرى ئۈچــۈن قەھــر ۋە زۇلــۇم قىلســا يەنــە بەزىلــەر
ئۈچــۈن ياخشــىلىق قىلىــدۇ .ســەن پەقــەت دەرەخنىــڭ
ئىســمىگە باغلىنىــپ قىلىــپ مانــا مۇشــۇنداق چارىســىز،
ئۈمىدســىز ھالغــا چۈشــۈپ قاپســەن .ســەن ئىســمىنى
ئويلىمــا ،ئۇنىــڭ ماھىيىتىگــە قــارا .ئــۇ ســۈپەتلەر
ســېنى ســىرالرنىڭ ھېكمىتىگــە ئېرىشتۇرســۇن− ،
دەپتــۇ.

 −ئۈمىدســىزلىك دېڭىزىغــا چۆكتــۈم .ئىچىــم
ھەســرەتكە تولــدى .ســېنىڭ مۇبــارەك جامالىڭنــى
كۆرۈشــۈم ،مېنىــڭ تەلىيىمنىــڭ باشلىنىشــى بولســۇن.
ياخشــى تىلەك ،ئېســىل دۇئالىرىڭنى مېنىڭدىن ئايىما.
ئــۇ دۇئالىرىــڭ يولــدا مــاڭا ياخشــى ھەمــراھ بولغــاي.
ئــارزۇ قىلىــپ يۈرگــەن ئىشــاردىن ئۈمىدىمنــى ئــۈزدۈم.
 −دەپ يىغــاپ تــۇرۇپ شــەيخنىڭ ئالدىغــا كېلىــپ
قولىنــى ســۆيۈپتۇ .بۇلۇتتىــن چۈشــكەن يامغــۇردەك
كــۆز ياشــلىرى شــەيخنىڭ مۇبــارەك قوللىرىنــى ھــۆل
قىلىۋېتىپتــۇ .ئــۇ ئــادەم يەنــە ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ:
 −ئــەي شــەيخ ! مــاڭا ئىچىــڭ ئاغرىســۇن.
ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدە قالدىــم .مــاڭا يــاردەم قىلغىــن.
كۆڭلــى يۇمشــاق شــەيخ بــۇ ئىزتىراپقــا تولغــان
ســۆزلەرنى ئــاڭالپ بۇنــداق ســوراپتۇ:
 −ســېنىڭ بــۇ مەيۈســلىكىڭ زادى نېمــە
ســەۋەبتىن ؟ زادى مەندىــن نېمــە تىلەيســەن؟
 −مېنــى پادىشــاھىم بىــر دەرەخنــى تېپىــپ،
ئۇنىــڭ مېۋىســىنى ئەكېلىشــكە بۇيرۇغــان ئىــدى.
ھېكمەتلىك سۆزلەر:

ئــەي ئوغــۇل! پەكمــەز (ئۈزۈمدىــن ياســالغان شــىرنە) تــوڭالپ قالغــان ھالەتتىمــۇ ئۇنــى يېگەننىــڭ جىگىــرى
قىزىيــدۇ.
بىلىملىكنىــڭ ســۆزلىرى ئىنســانالرنى بىرلەشــتۈرىدۇ .ئەخمەقنىــڭ ســۆزلىرى ئىنســانالرنى بۆلۈشــكە ســەۋەب
بولىــدۇ.
تىل بىلگەن ئادەم جەرەن بىلەن قاپالننىمۇ ئىتتىپاقالشتۇرااليدۇ.
ھەر دەۋردە تىنچلىقنى سۆيىدىغان ،زۇلۇمغا قارشى تۇرىدىغان بىر سۇاليمان چىقىدۇ.
ياخشى ئىنسانالرنىڭ نەپىسى بىردۇر.
ئۈزۈم ھەر خىل بولسىمۇ،مىجىلسا ھەممىسى ئوخشاش قىيام بولىدۇ.
بىلىمسىز ۋە ئەسكى ئىنسانالرنىڭ كۆپلىكىدىن بىلىملىك ئەزىز كىشىلەر زۇلۇمغا ئۇچرايدۇ.
تۈركچىدىن ھەبىبۇلال ئابلىمىت تەرجىمىسى
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ئىككى شېئىر
مۇقەددەس نۇر (ياپونىيە)

مۇقــەددەس نــۇر ئۈرۈمچىــدە تۇغۇلغــان بولــۇپ ،ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن ،ياپونىيىنىــڭ
ياپونىيــە كانــاگاۋا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ياپونىيــە دۆلەتلىــك مەدەنىيــەت ئىلىم–پــەن مىنىســتىرلىكى ئوقــۇش
مۇكاپاتــى ئوقۇغۇچىســى بولــۇپ ،ياپونىيــە تارىخــى فولكلــور ماتېرىيالشۇناســلىقى ئىلمىــدە ماســتېر ۋە
دوكتورلۇقتــا ئوقۇغــان .ھازىــر ياپونىيــە چىبــا ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىســى بولــۇپ خىزمــەت قىلىۋاتىدۇ.
ئاساســلىق ئەســەرلىرىدىن« :كارافۇتــو زېمىنىدىكــى ياپونىيــە ئىمپېرىيەســى پادىشــاھلىق ئىدىيولوگىيەســى
قالدۇرغــان ماددىــي ئاســارە–ئەتىقىلەر»« ،كارافۇتــو زېمىنىدىكــى ياپونىيــە بۇزرۇكخانىلىــرى» قاتارلىقــار
بــار .تەرجىمــە ئەســەرلەردىن« :ئــەي ئۇيغــۇر تۇپرىقــى»« ،ئۇيغــۇر شــائىرى ئەخمەتجــان ئوســمان
تالالنمــا شــېئىرلىرى»« ،ئۇيغــۇر ئاۋانــگارت يــاش شــائىرلىرى تالالنمــا شــېئىرلىرى» قاتارلىقــار بــار.

«سەن ئۆزۈڭ ئۈچۈن يىغال» دېگەن ئادەمگە
ئەگەر ھەسرەتتە قالساڭ
تەنھالىقتىن زېرىكسەڭ
ئۇمىدسىزلەنسەڭ
چېچىمدىن بىر تالنى
ئوچاقتىكى ئوتقا تاشلىغىن
شۇ زامان
كۆز ئالدىڭدا پەيدا بولىمەن
ئازاپلىرىڭنىڭ يېرىمى مېنىڭ!

–2019يىلى –3ئاينىڭ –25كۈنى

دەپ بېرە
ماڭا دەپ بېرە
ئۆلۈم دېگەن نېمە ئىكەن
ئۇچۇپ كەتتىڭمۇ
نۇر كۆرۈندىمۇ
ئازابالندىڭمۇ
قورقتۇڭمۇ
ماڭا نېمە دەپ تەسەللى بەردىڭ
ئالدىدا كېتىش دېگەن بەختنى بىزدىن تارتىۋالدىڭ
مەن
سەن سۆيگەن ئادەملەرنىڭ بىرى بولۇپ
كىتابلىرىڭ بىلەن بىللە
قەۋرەڭنىڭ ئالدىدا
بۇ ياقتا قېلىپ قالدىم.
–2019يىلى –8ئاينىڭ –1كۈنى
ياپونچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :مۇقەددەس نۇر (ياپونىيە)
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ئاخىسكا داستانى
( – 18ئەسىرنىڭ ئاخىرى –  – 19ئەسىرنىڭ بېشى)
ئاشىق گۈلئالى (تۈركىيە)
قېرىنداشالر ،سىزگە بايان ئەيلەيمەن،
قان ياش تۆكەر دەردىم نېمە قىاليمەن،
چۇۋۇلدى ئۇۋىمىز ،ياتنى بوياليمەن،
ۋايكى ،خاراب بولدى گۈزەل ئاخسىكا.
بەختى قارىدۇر ،بىرەر كۈن كۈلمەس،
كاپىر موسكىۋ تاجاۋۇزدا ئااللماس،
ئەرزۇرۇم ئۇزاقمۇ ،دادقا كېلەلمەس،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
ئازگۇر بوغىزىدا سوقۇش باشلىدى،
تاالي خائىن بەگلەرگە ئالتۇن بېرىلدى،
شەھەر تاالن بولدى ،ئۆيلەر يېرىلدى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
يەتتىدىن يەتمىشقا قەسەم قىلىشتى،
يۇرت ،نومۇس شەرىپىگە جاندىن كېچىشتى،
ساتقۇنالر ،سەپلەردىن قېچىپ كېتىشتى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
بۇرچ بىلىپ ،ئۈستىگە بايراق قۇرۇشتى،
يەتتە كۈن روزىدا قىلىچ ئۇرۇشتى،
ئاخىسكا يايلىقىدا چېدىر قۇرۇشتى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
موسكوۋ ،دىگەردە ئۇرۇش باشالتتى،
مەلئۇن پۇرسەت بىلدى ،ئوتىنى چاچتى،
بۇزۇلدى قەلئەسى ،كۇمپەيكۇم تاشى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
شەھەرنىڭ يارىسى ئوت ئىچرە ياندى،
ئاھۇ–پىغان ئاسمان–پەلەك يېيىلدى،
شېھىتلەر قېنىدا يەرلەر بويالدى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
ئاخىسكادىن چىقتى بىر يۈكسەك تۇمان،
زۇلۇم تاك ئەتتى ،بەرمەيدۇ ئامان،

مەۋالم ئاخىرەتتە نېسىپ قىل ئىمان،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
پاشاالر تەسلىم بوپ چىقتى قەلئەدىن،
نەچچە ئەۋالد ئايرىم قالدى ئانادىن،
كۆرسەتمىگەي باال–قازا ،تىلەر ئالالدىن،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
سەرئەسكەرنىڭ ئۆمرى كۈنى كەسىلسۇن،
كوسا پاشا ساقالىدىن ئېسىلسۇن،
بەگ مۇستافا قارا يەرگە بېسىلسۇن،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
ئاخىسكالىق چۈشتى دادۇ–پەريادقا،
سەرئەسكىرى يېتەلمىسۇن مۇرادقا،
ئەسكىرى خائىندۇر ،كەلمەز ئىمداتقا،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
سەرئەسكىرى قايتىپ چۈشسۇن تۇپراققا،
ئاخىسكانى ساتتى ئازغىن شارابقا ،
مەسچىتى ،مەدرىسى بولدى خارابا،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
پالتىلىق ئانىالر جەڭگە قوشۇلدى،
ھال قىنىدا ئۆستەڭ يۈزى تۇتۇلدى،
سەبى سۈبيان ئاتەشلەرگە ئېتىلدى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
توپالر تارقاق بولدى ،تۇمان قاپلىدى،
تاالي جانالر پارچە بولدى ،چۈرىدى،
ئورۇس كىردى ،ئىچكىرىگە يۈرىدى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
يىقىلدى سارايالر ،قالمىدى ھاشا،
سەرساندۇر ئىنسانلىرى تاغۇ تاشا،
اليىقمىدۇر سىزگە بەگلىكى پاشا،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

بۇ ئەسەر «ئاخىسكا خەلق شېئىرلىرىدىن تالالنما» ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى.
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ئاخىسكانىڭ ئالدى ،گۈزەلدۇر يازى،
پەرىشان بولۇشتى كېلىنى ،قىزى،
تەقدىر ھەق ئىدى ،بۇ قارا يازى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

بىزگە ھارام ئاخىسكانىڭ ئوۋاسى،
كۇم بولسۇن ئورۇسنىڭ يۇرتى ،ئۇۋىسى،
يېتىشكەي ئەرىشتە مەلەك دۇئاسى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

ئاخىسكا ئەتراپى چۆرىدەپ تاغدۇر،
ئىچىدە يېتىشكەن،مور ،سۈمبۈل ،باغدۇر،
ئامان ئالالھ بۇ بۈگۈن نە يامان چاغدۇر،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

قازاقالر ئولتۇرۇپ قىلىچ ياغاليدۇ،
ئاخىسكا ئىچىدە قول قان چاغاليدۇ،
يەردە ئىنسان ،كۆكتە مەلەك يېغاليدۇ،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

مەسچىتى مېھرابىغا زىلالر ئېسىلدى،
جامىغا ھاقارات ئاياق بېسىلدى،
مىڭ بەرىكەت بۇ يەرلەردىن كېسىلدى،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

جەننەت مىسلى كۆز ئالدىمدىن كەتمەيدۇ،
ۋەيران بولدى باغالر بۇلبۇل ئۆتمەيدۇ،
قولىمىز ئۇزانماس ،قۇۋۋەت يەتمەيدۇ،
ۋايكى خاراپ بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

كۈندە ئوقۇنۇردى بەش ۋاقىت ئەزان،
مىڭالرچە ئىدىغۇ ئوقۇغان ،يازغان،
مەرھەمەت ،مۈرۈۋەت ياراتقان يازغان،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

قۇربان بايرىمىنىڭ ئەتىسى كۈنى،
قۇرۇلدى ئاخسكا قارا تۈگىنى،
ئۇيقۇدا ئىدىغۇ پۇخراسى ،بېيى،
ۋايكى خاراپ بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

ئېچىلدى باغلىرى ھال ،يېشىل ،سېرىق،
چېقىلدى قالمىدى ،بۇالندى بارلىق،
شۇنداقمش بىزلەرگە تەقدىرى بارلىق،
ۋايكى خاراب بولدى گۈزەل ئاخىسكا.

بۇنى شۇنداق بايان ئەيلەر گۈلەلى خوجا،
توپ ،گۈلدۈر ياغدۇردى ھەر كۈن ،ھەر كېچە،
ئىكى يۈز قىرىخ تۆت ،قىرىق بەشىنچى كېچە،
ۋايكى خاراپ بولدى گۈزەل ئاخىسكا.
ئاخىسكاچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :نۇزۇگۇم قۇتلۇق (تۈركىيە)

ئەي گۈزەل قىرىم
(شېئىر)
ئاشىق گۈلئالى (تۈركىيە)
ئالۇشتادىن ئەسكەن شامال يۈزۈمگە ئۇردى،
بالىلىقتىن ئۆسكەن ئۆيگە كۆز يېشىم چۈشتى،
مەن بۇ يەردە ياشالمىدىم ،ياشلىقىمغا تويالمىدىم،
ۋەتىنىمگە ھەسرەت قالدىم ،ئەي گۈزەل قىرىم.
باغچىالرنىڭ مېۋىلىرى بال بىلەن شەربەت،
سۇلىرىنى ئىچىپ–ئىچىپ تويالمىدىم مەن،

مەن بۇ يەردە ياشالمىدىم ،ياشلىقىمغا تويالمىدىم،
ۋەتىنىمگە ھەسرەت قالدىم ،ئەي گۈزەل قىرىم.
باال–چاقا ۋەتىنىم دەپ كۆز يېشى تۆكەر،
ياشانغانالر قول كۆتۈرۈپ دۇئاالر قىالر،
مەن بۇ يەردە ياشالمىدىم ،ياشلىقىمغا تويالمىدىم،
ۋەتىنىمگە ھەسرەت قالدىم ،ئەي گۈزەل قىرىم.
قىرىمچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :نۇزۇگۇم قۇتلۇق (تۈركىيە)
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سەۋەبكارىم
فاتىمە ئابدۇلغەفۇر سەيياھ (ئاۋستىرالىيە)

شــائىرە فاتىمــە ئابدۇلغەفــۇر ســەيياھ قەشــقەردە تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن .ئــۇ ئانــا تىلــى ئۇيغۇرچىــدا شــېئىر
يېزىشــنى ئۆزىنىــڭ ئىنســانى كىملىكىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم بىــر قىســمى دەپ قارايدىغــان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ
شــېئىرلىرى شــائىرەنىڭ پەردەزلەنمىگــەن ھېســلىرىنى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ گۈزەللىكــى بىلــەن ئوقۇرمەنلەرگــە
ســىزىپ بېرىــدۇ .گىئوپەنلىــرى تەتقىقاتچىىســى فاتىمــە تەبىئــى پەنلەرنىــڭ لوگىكىســىنى شــېئىرنىڭ
نەپىســلىكىدە ئىپادىلەشــكە تىرىشــىدۇ ۋە بىزگــە ســەنئەت بىلــەن ئىلىــم– پەننىــڭ كېسىشمىســىنى گارمونىــك
ھالــدا شــېئىردا نامايــان قىلىــدۇ .فاتىمــە ســەيياھ ياۋروپــا ۋە ئامېرىكىــاردا ماگىســتىر ۋە دوكتۇرلۇقتــا ئوقــۇپ،
ئاخىرىــدا ئاۋســتىرالىيەنىڭ ســىدنىي شــەھىرىدە يەرلىشــپ قالغــان .ئــۇ ئۇيغۇرچــە ،ئېنگىلىزچــە ۋە خىتــاي
تىلىــدا شــېئىر ئىجــاد قىلىــدۇ .فاتىمــە ســەيياھ ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە جەمئىيەتنــى كۆزەتكۈچــى ئۆتكــۈر
كۆزلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،ئــۇ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ تەقدىــرى ئۈســتىدە تەپەككــۈر يۈرگــۈزۈپ يازغــان تىلــى
يىنىــك ،چۈشىنىشــلىك ئەممــا مەزمۇنــى چوڭقــۇر ماقالىلىــرى ئەمەلىــي قوللىنىشــچانلىقى بىلــەن داڭلىــق.
شــائىرەنىڭ «ناتونــۇش شــەھەر» ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى –2018يىلــى ئامېرىكىــدا نەشــىر قىلىنغــان.

سۆيەتتىم يامغۇرنى ھېچبىر سەۋەبسىز،
ۋەلېكىن سەن بىلەن ئۇچراشقان چېغىم
قولۇمدىن ئاجرىدى ئىختىيار ،تىزگىن،
يامغۇرغا مەن ئاشىق بولدۇم قايتىدىن.
ئوخشىماس ئەمدى ھېچ بۇرۇنقىسىغا،
ساپ تۇيغۇ ،روھالردىن چاقنىغان چېقىن،
سەۋەبكارىم بولۇپ قالدىڭ سەن ئۆزۈڭ
گۈزەللىكلەرنى سۆيمەككە قايتىدىن.

ئۆزۈمنى تارتىنىش ئىچىدە سەزدىم،
ناتىۋان قەلبىمنىڭ ئېچىلغىنىنى،
كۆزلىرىم كۆرمىدى ،لېكىن ئاڭلىدىم.
يورۇتتۇڭ ئۇنى سەن رەڭلىك نۇر بىلەن،
ئوخشىماس ئەمدى ھېچ بۇرۇنقىسىغا
سەۋەبكارىم بولۇپ قالدىڭ سەن ئۆزۈڭ،
گۈزەللىكنى سۆيمەككە ھەق–چىن مەنىدىن.
سۆيىمەن سېنى ئۇ ئۈچۈن ،بۇ ئۈچۈن
چۈنكى سەن سەۋەبسەن ھېس قىلىشىمغا
سۆيگۈنى قايتىدىن ،يەنە قايتىدىن.

ئاڭاليتتىم مۇھەببەت ھېكايىسىنى،
روماندىن ۋەياكى داستان–شېئىردىن.
ۋەلېكىن سەن بىلەن ئۇچراشقان چېغىم

ئېنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :دىلمۇرات ئابدۇقەييۇم (تۈركىيە)
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شېئىرلىرىم
مۇتەللىپ ئىقبال (ئامېرىكا)
مۇتەللىــپ ئىقبــال ئوتتــۇرا تېخنىكومــدا ئوقۇۋاتقــان ۋاقتىدىــا دوســتلىرىنىڭ قىزىقتۇرىشــى بىلــەن شــىئېر
دېڭىزىغــا ســەۋداالرچە غــەرق بولىــدۇ .ئۇنىــڭ دەرس ۋاقتىدىــا ئوغۇرلۇقچــە شــئىېر ئوقۇشــلىرى قىزالرغــا ئەمــەس،
شــىئېرنىڭ گۈزەللىكىگــە بولغــان ســەۋدالىقتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس ئىــدى .بۇنىــڭ بىلــەن ناھايتــى قىســقا ۋاقىــت
ئىچىــدە خىلــى كــۆپ شــىئېرلىرى ئېــان قىلىنىــدۇ.
ئــۇ تەكىلماكانلىقالرنىــڭ غېرىپلىقلىــرى ،سىقىلىشــلىرى ۋە روھىــي زىددىيەتلىــرى ئىچىــدە چــوڭ بولغاچقــا
شــىئېرلىرىدىمۇ بــۇ خىــل كەيپىيــات ھۆكۈمــران ئىــدى .گەرچــە نەچچــە ئــون يىــل شــىئېرغا ئاســىيلىق قىلغــان
بولســىمۇ ،ھاياتنىــڭ ئاچچىــق قىســمەتلىرى ئالدىــدا شــىئېرنىڭ گۈزەللىكــى ئۇنــى يەنــە قايتــا تېپىۋالىــدۇ.
شــىئېرغا نىســپەتەن ئېيتقانــدا ئۇنىــڭ ھازىرغــا قــەدەر ئېــان قىلىنغــان ئەســەرلىرى ،كىتاپلىــرى ۋە يىغىنالرنــى
ســاناپ ئولتۇرۇشــنىڭ ھاجىتــى يــوق .قېنــى ئۇنــداق بولســا شــىئېرغا ئۆزىمىزنــى ئوقۇتايلــى.

خوتەن شىۋىسى
خوتەن
ئەرلەرگە ۋەتەن
مەلىكىسى تاش بوراندا ئېزىقىپ يۈرگەن.
يۈتۈپ كەتكەن مەرۋايىتى قۇمنىڭ ئاستىدا
ئېيتماقتا قوشاق،
ئېيتماقتا ئۆلەن

ئۇنىڭدىن باشقا ھېچكىم يوق
مەن ،مەن خوتەن ئادىمى دېگەن
خوتەن
خەرىتىلەر ئارقىلىق قەشقەرگە تۇتىشىدۇ
قەشقەر خوتەن ئەمەستۇر
خوتەن قەشقەر ئەمەستۇر
بۇندا ئىككى سايە ئۆز–ئارا
بىر–بىرىگە تۇتاشقان بىلەن.

خوتەنلىكلەر بىرنى بىر دەيدۇ
ياڭاق تۈۋىدە مىڭ جىن بار دەيدۇ
يالغۇز قاالر ئېتىزلىقالر سەھەر ۋە كەچتە
بىر تال گۈلدەك ۋاقىت سولۇپ ،ئۆلۈپ كېتىدۇ

خوتەن ئادىمى
بىر تۆگىنى بۇغۇزلىدى
بۇ تۆگە
قىرىق جان ئىدى
قىرىق نەۋرە كەلدى قېشىغا
بۇ شەھەرنىڭ ئىسمى يوق ئىدى
بۇ شەھەردە ئادەم بار ئىدى
خوتەن
ئادەملەرگە لىق تولغان شەھەر،
قۇالق ساالر مەسجىت گۈمبىزى
كۆك قەرىدە ياڭرىسا ئەزان.

خوتەندە ئادەم يوق،
بىراق
نۇپۇس قانۇنىنى كۆزگە ئىلماس نۇرغۇن ئايالالر
مىڭ ئايال
ھەتتا چۆمۈلىدەك مىغىلدىغان ئايال
باال تۇغۇپ ئۆلۈپ كىتەر ھەتتا چۈشىدە
يوقتۇر ھېچ ئامال
خوتەن سۆيۈملۈك شەھەر
سۆيگۈدەك شەھەر
كۆكلەپ چىقار مۇھەببىتى توغراق يىلىدا
قۇرۇپ كېتەر سەمىيمىيتى تەنھا ئارالدا
قاالر بۇ شەھەر
دۇنيا ئالدىدا

خوتەن
ئادەملەرگە لىق تولغان شەھەر
خوتەن ئادىمى
يەر تېرىيدۇ خۇدانىڭ كۈنى
ئايغا ئوخشار پۇچۇق كەتمىنى
ئەمما،
بىرمۇ ئادەم يوق
ئېتىز بېشىدا

خوتەن ئادىمى
ئەڭ چىڭ ئادەم
ئەڭ چىن ئادەم
چۈنكى بۇ خوتەندە
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بۈگۈن

يۈرەك رىۋايىتى

بۈگۈن بولدۇم غېرىپقا ئۈلپەت ،
كەزدىم سەندە يالغۇز ئاياقسىز.
بۈگۈن دېدىم ئىچەي ھەم سېنى
زەمزەم كەبى ،گۈللۈك قەدەھسىز.

ئۇ قوشاق ئەمەس توقۇپ باققۇدەك ،
ئاشىقالر شۇڭالشقا ئۇندىن يارالدى .
ئۇ ئىشىق ،نەۋ باھار ئىدى تەنلەرگە،
بۇ سەۋەپ ئو بىزگە ئەسلى زات ئىدى.

بۈگۈن بولدۇم كەچمىشكە ئاشنا ،
دېدىم سېنى تاپاي ئۈزۈمدىن.
بۈگۈن بولدى دۇنيا غېرىبان
ئايرىغاچقا مىنى سىنىڭدىن.

ئۇ ۋۇجۇد ئىچىگە ئېچىلغان كۆزنەك ،
بەلكى ھەرجان ئۇنىڭ ئۆپۈشلىرىدە .
ئۇ نۇرلۇق تاڭالرنىڭ ئىچىدە ياشار
سەگىيدۇ رېئاللىق كەۋسەرلىرىدە .

بۈگۈن ھەممە يولالر سەن ئىدىڭ ،
مەن كارۋانسىز ،نىشانسىز سەيياھ.
بۈگۈن جاننى قىينىدىم سەنسىز
جانىڭ بولغاچ ماڭا ئارامگاھ.

ئۇ بارچە ئالەمنى سىغدۇرالىغان ،
بۇ يەردە چاقنايدۇ مەڭگۈلۈك سۆيۈش .
ئۇ پەرھاد غېرىبنىڭ ھەسرەتلىرىدە،
مەۋجۇتتۇر شۇڭالشقا سۆيۈش ،سۆيۈلۈش.

ئىستانبۇلنى سېغىندىم دەھشەت ،
چۈنكى ئۇنىڭ گۈزەللىكى سەن.
بىر ناخشا قىپ ئېيتسام مەن سېنى
مىڭ يىلغىچە تۈگىمەيدىكەن.

ئۇ يارقىن دىلالرنى باغلىغان ئىستەك،
كەلمەكتە ئۈمىدنىڭ خۇش سابالىرى.
ئۇ دەرىس بۇ دۇنيا ئۆتمەكچى بولغان ،
كۈلىدە يۇقالغان تۇنجى بابلىرى .

بۈگۈن ئىچەي سېنى قەدەھسىز ،
بۈگۈن كېزەي سەندە پايانسىز ،
بۈگۈن كېتەي ئۈزۈمدىن ساڭا
يالغۇز قالسۇن ھايات ئاشىقسىز.

ئۇ تەنگە مېخالنغان گۈل سېۋىتىدۇر ،
پۇرىقى روھالرنى سەگىتكەن ،سۆيگەن.
ئۇ سېنىڭ باھارىڭ ،تەبەسسۇمىڭدۇر ،
ئۆمۈرنىڭ ھەممىسى ئۇندا كۆكلىگەن.

رەناغا
ۋاشىڭگىتوندىن
ئىچىمگە سىڭگەنچە مىنى تەكلىماكانغا
شۇ مەزلۇم ئانامنىڭ قاداق قوللىرىغا
ئىشىك ئالدىدىكى ئۈجمە دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرىغا
دەرۋازا ئالدىدا ئۆمىلەپ كىتىۋاتقان چۈمۈلىنىڭ
خىياللىرىغا
پاالندى قىلغاندا،
سەۋدا ۋە ساددا قاسراقلىرىڭنى كىيىپ
ئۈمىد پەسلىمدە بولىسەن پەيدا.

مارمارا دېڭىزى گۈزەل ئىدى،
بېلىق ۋە سۇدىكى ۋەسۋەسە بىلەن
ئىستانبۇلدا ھاياتنى خۇدا ياراتقان ئىدى،
رەنانىڭ مىڭ يىللىق سەۋداسى بىلەن.
بۇ يەردىمۇ دېڭىز بار ئىدى،
خۇدا دېڭىزنى دېڭىزغا تۇتاشتۇرغان ئىدى.
شۇڭالشقا مەن
مارمارا دەپ
ئۆزۈمنى
ئاتتىم دېڭىزغا.
ئۇچرىتارمەن دەپ سېنى قىرغاقتا
بارلىق دېڭىز سىنىڭ ئىدى،
بارلىق بىلىقالر سەن تەرەپكە يول باشاليتتى ،
بارلىق قۇمالردا ئىزىڭ بار ئىدى ،
بارلىق قولۇلىلەر ئىككىمىزگە ئۆي ساالتتى...

كىم بىزنى ئايرىغان؟
بەڭباش خىيالالر چوقانلىرىمۇ
ئاشىقسىز مەجنۇننىڭ بىخارامانلىقىمۇ
ۋەياكى مۇھەببەتنىڭ ئوقياسىز جەڭ مەيدانىمۇ
مەن بۇ كۈنلەردە ھاياتنىڭ مەنىسىزلىكىدىن خۇدا
ياراتقان بارلىق مەنىلەرنى ئۆلتۈردۈم.
مەن بۇ كۈنلەردە ئۆزۈمنىڭ يالغۇزلىقىدا ئولتۇرۇپ،
دۇنيادىكى بارلىق ئاشىقالرنى دار ئالدىدا
كەزگۈزدۈم.

قۇياش يارالمىغان قىش پەسلىمدە
سېنىڭ باھارىڭغا بولدۇم قەلەندەر.
ئاسمىنىڭدىن بىر قۇش
دەرەخلىرىڭدىن بىر نوتا
ياز پەسلىڭدىن ئەركە شامال
چىمەنىڭدىن بىر قۇش
كۈز پەسلىڭدىن بىر تال يۇپۇرماق
ئىستىگەنچە كىردىم ئۈزۈمگە.

كۆكسۈمدىكى خەنجەرسەن،
تارتساڭمۇ تارتمىساڭمۇ بەرىبىر ئۆلىمەن.
ئاشىقنىڭ بىپايان چۆلىدە
تۈگىمەس خەزىنە ئىزدەپ
ئىككى قۇتۇپقا كىتىۋاتقان كارۋاننىڭ
گۈلخانلىرىدا يېقىلغان ئوتتەك
كۆيۈۋاتىمەن ،كۆيۈۋاتىمەن...

بۇ چاڭقاق كۈنلىرىم،
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گۈلدۈرماما ئاۋازى
(ئىلمىي فانتازىيەلىك ھېكايە)
رەي بىرەدبېرى (ئامېرىكا)
ســائەتلەر ئېگىــز دۆۋلىنىــپ گىگانــت بىــر گۈلخانــدا
كۆيۈۋاتقانــدەك ،يالقۇنالۋاتقانــدەك كۆرۈنەتتــى.
ئەگــەر قــول تېگىپــا كەتســىال ،بــۇ گۈلخــان،
شــۇ ھامانــا ئىنتايىــن گــۈزەل ھالەتتــە كەينىگــە
قايتىــپ كېتەتتــى .ئېكىلىــز ئېالندىكــى تەســۋىرلەرنى
ھەرپلىرىگىچــە يادىغــا ئاالاليتتــى .ئۆتمۈشــتىكى
يىلــار ،يېشــىل يىلــار ،قــارا چۇچــۇال ۋە كــۈل
ئىچىدىــن ،توزۇندىــار ۋە كۆمــۈر ئىچىدىــن ،ئالتــۇن
رەڭلىك ســاالماندىرغا 2ئوخشــاش ،ئاتالپ – ســەكرەپ
ئۆتىــدۇ؛ ئەتىرگۈللــەر ھاۋانــى تاتلىــق خۇشــپۇراقالر
بىلــەن تولدۇرىــدۇ ،ئــاق چاچــار قۇنــدۇزدەك قارىغــا
ئۆزگىرىــدۇ ،قورۇقــار كۆزدىــن غايىــب بولىدۇ؛ ھەممە،
ھەرقانــداق نەرســە ئــۇرۇق ھالىتىگــە ئۇچــۇپ بارىــدۇ،
ئۆلۈمدىــن قېچىــپ ،ئۆزلىرىنىــڭ دەســلەپكى ھالىتىگــە
قايتىشــقا ئالدىــراپ ماڭىــدۇ ،قويــاش مەغرىبتىــن
كۆتىرىلىــپ ،نۇرلــۇق شــەرققە پاتىــدۇ ،ئايــار بولســا
ئادىتىنىــڭ ئەكســىچە قارشىســىغا قــاراپ يىگىلەيــدۇ،
ھەممــە نەرســە ھەمــدە ھەرقانــداق نەرســە يېڭــى ئۆلــۈم
ھالىتىگــە ،ئۇرۇقنىــڭ ئۆلــۈم ھالىتىگــە ،يېشــىل ئۆلــۈم
ھالىتىگــە ،ئــەڭ دەســلەپكى باشلىنىشــتىن بۇرۇنقــى
ھالىتىگــە قايتىــدۇ .قولىڭىزنىــڭ تېگىــپ كېتىشــى
شــۇنداق قىاللىلىشــى مۈمكىــن ،پەقەتــا قولىڭىــز
كىچىككىنــە تېگىــپ كەتســىال كۇپايــە.
 −ئىشەنگۈســىز–،ئېكىلىز شــۇنداق دەۋەتتــى،
ماشــىنىنىڭ نــۇرى ئۇنىڭ ئــورۇق يۈزلىرىــدە ئوينايتتى.
 −ھەقىقىــي ۋاقىــت ماشىنىســى −،ئــۇ
بېشــىنى چايقىــدى −،ســېنى ئويالندۇرىــدۇ ،ئەگــەر
تۈنۈگۈنكــى ســايالم يامــان تەرەپكــە مېڭىــپ كەتكــەن
بولســا ،مــەن بەلكىــم ھازىــر ســايالم نەتىجىســىدىن
خاپــا بولــۇپ يۈرگــەن بوالتتىــم .خۇداغــا شــۈكرى
كېيىــس يەڭــدى .ئــۇ ئامېرىــكا قوشــما شــىتاتلىرىنىڭ
ياخشــى پىرېزىدېنتــى بوالاليــدۇ.
 −ھەئــە ،دېــدى ئۈســتەلنىڭ كەينىــدە
ئولتۇرغــان ئــادەم −،بىــز تەلەيلىــك ئىكەنمىــز.
ئەگــەر دويچىــر ئۇتىۋالغــان بولســا ،بىــز ئــەڭ يامــان
دىكتاتۇرنىــڭ قولىغــا قالغــان بوالتتــۇق .ســەن بىلــەن
مــاڭا مىلىتارىســت ،دەججــال ،3ئىنســانىيەتكە قارشــى،
بىلىــم ئىگىلىرىگــە قارشــى يەنــى ھەممىگــە قارشــى بىــر
ئــادەم ھۆكۈمــران بولغــان بوالتتــى .كىشــىلەر بىزگــە

تامدىكــى ئېــان تاختىســى بىــر قــەۋەت ســۇ
پەردىســىنىڭ ئاســتىدا تىترەۋاتقانــدەك كۆرۈنەتتــى.
ئېكىلىــز تىكىلىــپ تۇرىۋەرگەنلىگــى تۈپەيلىدىــن
قاپىقىنىــڭ تارتىۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلــدى ،ئېــان
تاختىســى مۇشــۇ پەيتتىكــى قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە
كۆيىۋاتقانــدەك كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى:

ۋاقىت سافارى 1شىركىتى
ســىزنى ئۆتمۈشــتىكى ھــەر قانــداق يىلغــا
ســافارىغا ئېلىــپ بارىــدۇ.
سىز ھايۋاننىڭ ئىسىمنى ئاتايسىز.
بىز سىزنى شۇ يەرگە ئېلىپ بارىمىز.
سىز ئۇنى ئاتىسىز.

ئىسســىق بەلغــەم ئېكىلىزنىــڭ بوغۇزىغــا
كەپلىشــىپ قالــدى؛ ئــۇ بەلغەمنــى ئىچىگــە يۈتۈۋەتتى.
قوللىــرى ھــاۋا بوشــلۇقىغا ســوزۇلۇپ ،ئېغىزىنىــڭ
ئەتراپىدىكــى مۇســكۇللىرى كۈلۈمســىرەش ھالىتىگــە
كىــردى ،ئۇنىــڭ قولــى ئونمىــڭ دولالرلىــق چەكنــى
ئۈســتەل ئارقىســىدىكى ئادەمگــە پۇالڭالتتــى.
 −بــۇ ســافارى تېرىــك قايتىــپ كېلەلىشــىمگە
كاپالەتلىــك قىالالمــدۇ؟
 −بىــز ھېچنېمىگــە كاپالەتلىــك قىلمايمىــز−،
دەپ جــاۋاب بــەردى خادىم −،پەقەت دېنوزاۋۇرالردىن
باشــقا .ئــۇ بۇرۇلــدى:
 −بۇيــاق تېرەۋىــس ئەپەنــدى بولىــدۇ،
ســېنىڭ ئۆتمــۈش زاماندىكــى ســافارى يېتەكچىــڭ .ئــۇ
ســاڭا نېمىگــە ،ھەمــدە قەيــەردە ئــوق چىقىرىشــىڭ
كېرەكلىكىنــى دەپ بېرىــدۇ .ئــۇ ئەگــەر ئــوق چىقارمــا
دېســە ،ئــوق چىقىرىشــقا بولمايــدۇ .ئەگــەر بۇيرۇققــا
خىالپلىــق قىلســاڭ ،ســېنى قاتتىــق بىــر جــازا تەدبىرى
كۈتــۈپ تۇرىــدۇ :ئونمىــڭ دولالرلىــق جەرىمانــە
تۆلەيســەن ،شــۇنداقال ھۆكۈمــەت تــەرەپ ســاڭا
ھەرىكــەت قوللىنىــدۇ.
ئېكىلىــز كەڭــرى كەتكــەن ئىشــخانىغا ،ئىنتايىــن
يوغــان ھەمــدە چىگىلىشــىپ كەتكــەن ،ســېلكىنىپ
ئــاۋاز چىقىرىۋاتقــان ســىمالرغا ۋە مېتــال ســاندۇقالرغا،
دەم ئاپېلســىن رەڭلىــك ،دەم كۈمــۈش رەڭلىــك،
دەم كــۆك رەڭــدە تاۋلىنىۋاتقــان نــۇر شولىســىغا نــەزەر
تاشــلىدى .گويــا بارلىــق ۋاقىــت ،بارلىــق يىلــار،
بارلىــق قەدىــم زاماندىكــى كالېنــدار ۋاراقلىــرى ،بارلىق
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كەتكــەن ئىــدى .ئــۇ بىلەكلىرىنىــڭ تىترەۋاتقانلىقىنــى
ھېــس قىلــدى .نەزىرىنــى تۆۋەنگــە ئاغدۇرغىنىــدا
ئۆزىنىــڭ قوللىرىنىــڭ يېڭــى مىلتىقنــى چىڭڭىــدە
تۇتۇۋالغانلىقىنــى كــۆردى .ماشــىنىدا ئۇنىڭدىــن باشــقا
يەنــە تــۆت ئــادەم بــار ئىــدى .تىرەۋىــس يەنــى ســافارى
يېتەكچىســى ،ئۇنىڭ ياردەمچىســى– لېســپېرىنىس ،ۋە
ئۆزىدىــن باشــقا ئىككــى ئوۋچــى بىللىڭىــز ۋە كىرەمىــر.
ئــۇالر بىر–بىرىگــە قــاراپ ئولتۇرۇشــاتتى ،يىلــار
ئوتتــەك تاۋلىنىــپ ئۇنىــڭ ئەتراپىــدا ئۇچــۇپ يۈرەتتــى.
 −بــۇ مىلتىقــار دىنازاۋۇرنىــڭ تېنىنــى
مۇزلۇتاالمــدۇ؟  −ئېكلىــز ئۆزىنىڭ ئېغىزىنىڭ شــۇنداق
دەۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلــدى.
 −ئەگــەر ئۇالرنــى كېلىشــتۈرۈپ ئاتالىســاڭال−،
دېــدى تىرەۋىــس قالپىقىدىكــى رادىيــو ئارقىلىــق−،
بــەزى دىنازاۋۇرالرنىــڭ ئىككــى مېڭىســى بــار ،بىــرى
بېشــىدا ،بىــرى ئومۇرتقــا تۈۋرۈگىــدە .بىــز ئۇالردىــن
يىــراق تۇرۇشــىمىز كېرەك .شــۇنداق قىلســاڭ ئامىتىڭنى
ئۇزارتقــان بولىســەن .دەســلەپكى ئىككــى پــاي ئوقنــى
كۆزىگــە ئــات ،ئەگــەر قولۇڭدىــن كەلســە ئۇالرنــى
قارىغــۇ قىلىــۋەت ،ئاندىــن مېڭىســىگە قارىتىــپ ئــوق
چىقــار.
ماشــىنا ھۆكىرىــدى .ۋاقىــت كەينىگــە قايتۇرۇلغان
بىــر فىلىــم بولــۇپ قالــدى .قۇياشــار قاچتــى ،ئــون
مىليــون ئايــار ئۇالرنىــڭ كەينىدىــن قاچتــى.
 −ئويــاپ بېقىــڭالر −،دېــدى ئېكىلىــز−،
بــۇرۇن ياشــاپ ئۆتكــەن ھــەر بىــر ئوۋچــى بىزگــە
بۈگــۈن ھەســەت قىلىدىغــان بولدى.بۇنىــڭ بىلــەن
ئافرىقــا بىزگــە خــۇددى ئېلىنويىــزدەك كۆرۈنىدىغــان
بولــدى.
ماشــىنا ئاســتىلىدى؛ چىرقىــراق ئــاۋازى
غۇدۇڭشــىغان ئاۋازغــا ئۆزگــەردى .ماشــىنا توختىــدى.
قويــاش ئاســماندا توختىــدى .ماشــىنىنى
ئورىۋالغــان تۇمانــار تارقىلىــپ كەتتــى ھەمــدە بــۇ ئــۈچ
ئوۋچــى ۋە ئىككــى ســافارى يېتەكچىســى تىزلىرنىــڭ
ئۈســتىگە كــۆك رەڭلىــك مىلتقىنــى قويغــان ھالەتتــە
بۇرۇنقــى بىــر ۋاقىتقــا ،ھەقىقەتەنمــۇ بەكمــۇ بۇرۇنقــى
بىــر ۋاقىتقــا قايتىــپ قالغــان ئىــدى.
 −ئەيســا پەيغەمبــەر تېخــى تۇغۇلمىــدى−،
دېــدى تىرەۋىــس −،مۇســا پەيغەمبــەر تېخــى تاغقــا
قايتىــپ خۇداغــا ســۆزلىمىدى .پىرامىــدا تېخــى تۇپــراق
ئىچىــدە ،كىشــىلەرنىڭ كېىســپ ،تىكلىشــىنى كۈتــۈپ
تۇرۇۋاتىــدۇ  .ئېســىڭالردا بولســۇن ،ئالىكســاندىر،
قەيســەر ،ناپولېئــون ،گېتلىــر ،ئۇالرنىــڭ ھېچقايســى
تېخــى مەۋجــۇت ئەمــەس.
بۇ ئادەم بېشىنى لىڭشىتتى.
 −ئــاۋۇ −،تىرەۋىــس كۆرســەتتى −،بولســا

تېلېفــون قىلىشــتى ،بىلىســەنغۇ ،چاخچاقتــەك ،لېكىن
چاقچــاق ئەمــەس .ئەگــەر دويچىــر پىرېزىدېنــت بولۇپ
قالســا ،ئۆزلىرىنىــڭ –1492يىلىغــا قايتىــپ ياشاشــنى
خااليدىغانلىقلىرىنــى بىزگــە ئېيتىشــتى .ئەلۋەتتــە،
بىزنىــڭ ســودىمىز بۇنــداق قېچىــپ كېتىــش تۈرىنــى
ئېلىــپ بارمايــدۇ ،پەقەتــا ســافارى تۈرىنــى ئېلىــپ
ماڭىمىــز .ئىشــقىلىپ ،كېيىــس ھازىــر پىرېزىدېنــت.
ســەن ئەنسىرەشــكە تېگىشــلىك ئىــش پەقــەت.
 −دېنوزاۋۇرىمنــى ئېتىــش −،ئېكىلىــز ئۇنىــڭ
ســۆزىنىڭ ئاخىرىنــى چۈشــۈرۈۋەتتى.
 −بىر تىرەنىســور–رىكىس  .ۋەھشــىي ھۆكۈمران
كەســلەنچۈك ،تارىختىكــى ئــەڭ ئاجايىــپ مەخلۇقــات.
بــۇ توختامغــا قــول قويۇۋەتكىــن .بىــرەر ئىــش يــۈز
بېرىــپ قالســا ،بىــز مەســئۇل ئەمــەس .دىنــازاۋۇرالر
ئېچىرقــاپ تۇرىــدۇ.
 −مېنــى قورقۇتــاي دەمســەن −،دېــدى
ئاچچىقتىــن قىزىرىــپ كەتكــەن ئېكىلىــز.
 −توغرىســىنى ئېيتســام ،ھەئــە .بىــز تۇنجــى
ئېتىشــتا قورقــۇپ كېتىدىغــان ھەرقانــداق بىرىنىــڭ
بېرىشــىنى خالىمايمىــز .ئۆتكــەن يىلــى ئالتــە نەپــەر
ســافارى باشالمچىســى ھەمــدە ئــون نەچچــە ئوۋچــى
ئۆلــۈپ كەتتــى .بىــز ســاڭا ھــەر قانــداق بىــر ھەقىقىــي
ئوۋچــى ئېرىشىشــنى خااليدىغــان ئــەڭ يۇقىــرى
چەكتىكــى قورقۇنچنــى باشــتىن كەچۈرۈش پۇرســىتىنى
ئاتــا قىلىشــنى خااليمىــز .ســېنى ئاتمىــش مىليــون يىــل
بۇرۇنقــى ۋاقىتقــا ســەپەر قىلــدۇرۇپ تارىختىكــى ئــەڭ
بۈيــۈك ئــوۋ پۇرســىتى بىلــەن تەمىــن ئېتىمىــز .ســېنىڭ
شەخســى پــۇل چېكىــڭ ھازىرمــۇ بــۇ يــەردە .ئۇنــى
يىرتىۋەتكىــن .ئېكىلىــز ئەپەنــدى چەككــە قارىــدى.
ئۇنىــڭ بارماقلىــرى قوۋالشــقاندەك بولــدى.
 −ســاڭا ئامــەت تىلەيمــەن ،دېــدى ئۈســتەلنىڭ
ئارقىســىدا ئولتۇرغــان ئــادەم −،تىرەۋىــس ئەپەنــدى،
ئــۇ ئەمــدى ســېنىڭ ئىلكىڭــدە بولــدى.
ئــۇالر جىمجىــت ھالــدا ئــۆي ئىچىنــى كېســىپ
ئۆتــۈپ ،مىلتىقلىرىنــى ئېلىــپ ،ماشــىنىغا ،كۈمــۈش
رەڭلىــك مېتالغــا ھەمــدە ھۆكىرىۋاتقــان يورۇقلۇققــا
قــاراپ ماڭــدى.
دەســلەپ بىــر كۈنــدۈز ،ئۇنىڭدىــن كىيىــن بىــر
كېچــە .ئۇنىڭدىــن كىيىــن بىــر كۈنــدۈز ۋە كېچــە.
ئۇنىڭدىــن كىيىــن كۈندۈز–كېچە–كۈندۈز–كېچــە .بىر
ھەپتــە ،بىــر ئــاي ،بىــر يىــل ،ئــون يىــل مىــادى ! ،
 2055مىالدى  ! 1957 ! 1099. 2019كەتتى! ماشــىنا
ھۆكىرىــدى .ئــۇالر ئوكســىگېن قالپىقىنــى بېشــىغا
كىيىــپ ،سۆزلىشــىش ئاپپاراتىنــى ســىنىدى .ئېكىلىــز
ئورۇندۇقىــدا ســىلكىنەتتى .يۈزلىــرى ئاقىرىــپ كەتكەن
بولــۇپ ،جــاغ ســۆڭەكلىرى قېتىــپ قالغانــدەك بــوپ
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بىلەنــا ،بىرىنچىســىنى قەتلىئــام قىلىســەن ،ئاندىــن،
ئــون نەچچىنــى ،ئاندىــن مىڭنــى ،بىــر مىليوننــى،
بىــر بىليوننى،شــۇ ئېھتىماللىــق ئىچىدىكــى بارلىــق
چاشــقانالرنى قەتلىئــام قىلىســەن!
 −شــۇنداق قىلىــپ ئــۇالر ئۆلىــدۇ −،دېــدى
ئېكلىــز −،ئاندىــن نېمــە بولىــدۇ؟
 −نېمــە بولىــدۇ؟  −تىرەۋىــس دىمىقىنى ئاســتا
قېقىــپ قويــدى −،ئوبــدان ،ئاشــۇ چاشــقانالرنى
يــەپ جــان ســاقاليدىغان تۈلكىلەرچــۇ؟ ئــون چاشــقان
بولمىســا ،بىــر تۈلكــە ئۆلىــدۇ .ئــون تۈلكــە بولمىســا
بىــر شــىر ئۆلىــدۇ .ئاشــۇ بىــر تــال شــىر ئۈچــۈن،
نۇرغۇنلىغــان ھاشــارەتلەر ،تــاپ يەيدىغــان قۇشــار،
ســانىنىڭ چېكــى يــوق بىليونلىغــان ھاياتلىــق تۈرلىرى
قااليمىقانچىلىــق ۋە بۇزغۇنچىلىــق ئىچىگــە چۈشــۈپ
كېتىــدۇ .ئاخىــرى ،قاينىغــان قازانغــا ئوخشــاش بــوپ
قالىــدۇ؛ ئەللىــك توققــۇز مىليــون يىلدىــن كىيىــن ،بىر
ئۆڭكــۈر ئادىمــى يەنــى دۇنيانىڭ ئــون نەچچە يېرىدىال
مەۋجــۇت بولۇشــى مۇمكىــن بولغــان شــۇ ئــادەم ،يــاۋا
چوشــقا ياكــى ئەگمــە قىلىــچ چىشــلىق يولۋاســنى
ئوۋلىغىلــى چىقىــدۇ .بىــراق ســەن ،دوســتۇم ســەن
بــۇ رايونىدىكــى ھەممــە يولۋاســارنى دەسســىۋەتتىڭ.
بىــر تــال چاشــقاننى دەسســىۋەتتىڭ .شــۇنىڭ بىلــەن
ئۆڭكــۈر ئادىمــى ئېچىرقــاپ كەتتــى .دەل ئاشــۇ ئۆڭكــۈر
ئادىمــى ،شــۇنىڭغا دىققــەت قىلغىنكــى ،ھەرگىزمــۇ
قىممىتــى يــوق شــۇنداقال ئۆلــۈپ تۈگىســە بولىدىغــان
ئۆڭكــۈر ئادىمــى ئەمــەس ھــە ،يــاق ھەرگىزمــۇ ئەمەس!
ئــۇ بولســا كەلگۈســىدىكى بىــر پۈتــۈن مىللــەت .ئۇنىــڭ
پۇشــتىدىن ئــون ئوغــۇل تاماتتــى ،شــۇنداق قىلىــپ
ســەن بىــر پۈتــۈن ئېرقنــى ،بىــر پۈتــۈن خەلقنــى ،بىــر
پۈتــۈن ھاياتلىقنىــڭ تارىخىنــى ۋەيــران قىلدىڭ .بۇنى
ئــادەم ئەلەيھىسســاالمنىڭ نەۋرىلىرىنىــڭ بىــر قىســىمنى
قەتلــى قىلىــش دەپ چۈشىنىشــكە بولىــدۇ .ســېنىڭ
يىلتىزىڭنىــڭ كۆتىكــى ،بىــر چاشــقان بىلــەن بىــر
قېتىملىــق يــەر تەۋرەشــنى باشلىشــى مۇمكىــن  ،بــۇ يەر
تەۋرەشــنىڭ تەســىرى يــەر شــارىمىزنى تەۋرىتىشــى ۋە
ۋاقىــت ئېقىمىغــا ئەگىشــىپ قىســمەتلەرنى يارىتىشــى،
ئۇالرنىــڭ ئاساســىغا تەســىر قىلىشــى مۇمكىــن  .ئاشــۇ
بىــر ئۆڭكــۈر ئادىمىنىــڭ ئۆلۈمــى بىلــەن بىــر مىليــون
تۇغۇلمىغــان ئادەملــەر ئانىســىنىڭ قورســىقىدىال
تۇنجۇقىــدۇ .بەلكىــم ،رىــم ھەرگىزمــۇ ئۆزىنىــڭ يەتتــە
تېغىنىــڭ ئۈســتىدە قــەد كۆتۈرمــەس .بەلكىــم ،ياۋروپــا
مەڭگــۈ قاراڭغــۇ ئورمانلىــق ھالەتتــە تۇرۇشــى ،پەقــەت
ئاســىيا قۇرۇقلۇقىــا ســاغالم ھەمــدە ئىتتىپــاق بولۇشــى
مۇمكىــن  .بىــر چاشــقانغا دەسســەپ ســېلىش بىلــەن
ســەن پىرامىداالرنــى ئېزىۋەتتىــڭ دېگــەن گــەپ .بىــر
چاشــقانغا دەسســۋەتكەن بىلــەن ســەن ئۆزۈڭنىــڭ

پىرېزىدېنــت كېيىســتىن ئاتمىــش مىليــون ئىككــى
مىــڭ ئەللىــك بــەش يىــل بۇرۇنقــى جاڭگاللىــق.
ئــۇ ئېرىقچــە بولۇۋالغــان پاتقاقلىــق ئۈســتىدىن
ئۆتكــەن ،گىگانــت يىڭنــە يوپۇرماقلىــق دەرەخلــەر ۋە
پالمــا دەرەخلىــرى ئارىســىدىن شــۇڭغۇپ ،يېشــىللىققا
ســوزۇلغان بىــر مېتــال كــۆۋرۈك يولنــى ئىشــارەتلىدى.
 −يەنــە ئــاۋۇ −،دېــدى ئــۇ −،ۋاقىــت
سافارىســى ســىلەرنىڭ ئىشلىتىشــىڭالرغا ياتقــۇزۇپ
بەرگــەن يــول بولىــدۇ ،ئــۇ يــەر يۈزىدىــن ئالتــە
ئىنــچ ئېگىزلىكتــە لەيلــەپ تۇرىــدۇ .بىــرەر تــال ئــوت
– چــۆپ ياپرىقــى  ،گــۈل ياكــى دەرەخكــە تېگىــپ
قالمايــدۇ .ئــۇ ئېغىرلىــق كۈچىگــە قارشــى ماتېرىيالدىــن
ياســالغان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ مەقســىتى بولســا ســىلەرنىڭ
ئۆتمۈشــتىكى دۇنياغــا ھەرقانــداق بىــر تېگىــش قىلىــپ
قىلىشــىڭالرنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتىن ئىبــارەت .مۇشــۇ
يولدىــا تــۇرۇڭالر .ئۇنىڭدىــن چۈشــۈپ كەتمــەڭالر.
قايتىاليمــەن :ئۇنىڭدىــن چۈشــمەڭالر .ھەرقانــداق
ســەۋەب بىلــەن! ئەگــەر چۈشــۈپ كەتســەڭالر ،جازاغــا
ئۇچرايســىلەر .ھەمــدە بىــز تەســتىقلىمىغان ھەرقانــداق
ھايۋاننــى ئېتىشــقا بولمايــدۇ.
 −نېمىشقا −،دەپ سورىدى ئېكىلىز.
ئــۇالر قەدىمــى ياۋايــى تۇپراقتــا ئولتۇرۇشــتى.
شــامال يىراقالردىــن قۇشــارنىڭ ئۈنىنــى ،تارنىــڭ
پۇرىقىنــى ،4قەدىمــى تۇزلــۇق دېڭىزنىــڭ پۇراقلىرىنــى،
نــەم ئوت–چــۆپ ھىدى ،ۋە قانــدەك قىزىل گۈللەرنىڭ
ھىدىنــى ئېلىــپ كېلەتتــى.
 −كەلگۈســىنى ئۆزگەرتكۈمىــز يــوق .بىــز
ئۆتمۈشــتىكى بــۇ يەرگــە تــەۋە ئەمــەس .ھۆكۈمــەت
بىزنىــڭ بــۇ يــەردە بولۇشــىمىزنى خالىمايــدۇ .بىــز
ســودىمىزنى داۋامالشتۇرىشــىمىز ئۈچــۈن ئۇالرغــا
پــۇل سۈڭگۈتمىســەك بولمايــدۇ .ۋاقىــت ماشىنىســى
سودىســى ئىنتايىــن ئاالھىــدە ســودا .بايقىمايــا،
مۇھىــم بىــر ھايۋاننــى ،كىچىــك بىــر قۇشــنى ،بىــرەر
تــال ســۈۋەرەك ،بىــرەر تــال گۈلنــى ئۆلتــۈرۈپ قويــۇپ،
جانلىقالرنىــڭ مۇھىــم بىــر ئۇلىنىشــىنى بۇزۇۋېتىــپ
قېلىشــىمىز مۇمكىــن .
 −ئانچە ئېنىق بولمىدى −،دېدى ئېكلىز.
 −بولىــدۇ −،دەپ ســۆزنى داۋام قىلــدى
تىرەۋىــس −،بىــز بــۇ يــەردە تاســادىپىي بىــر تــال
چاشــقاننى ئۆلتۈرۈۋېتىــپ قالــدۇق دەيلــى .ئۇنداقتــا
بــۇ چاشــقاننىڭ بارلىــق كەلگۈســى ئائىلىلىــرى
بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرايــدۇ ،توغرىمــۇ؟
 −توغرا.
 −شــۇنداقال شــۇ بىــر تــال چاشــقاننىڭ
ئائىلىســىنىڭ ئائىلىسىدىن پەيدا بولىدىغان ئائىلىلەرمۇ
شــۇنداق بولىــدۇ .پۇتۇڭــدا بىــر دەسســىگىنىڭ
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بىلــەن بــۇ يەرگــە ئەۋەتتــۇق .ئــۇ بــۇ ئىراغــا كېلىــپ
مەلــۇم ھايۋانالرنىــڭ ئىزىنــى قوغلىــدى.
 −توغــرا ،دېــدى −،لســپىرىنىس −،مــەن
ئۇالرنىــڭ پۈتــۈن ھاياتلىــق جەريانىنىــڭ ئىزىنــى
قوغلىدىم ،قايســىنىڭ ئەڭ ئۇزۇن ياشــىيااليدىغانلىقىغا
دىققــەت قىلدىــم .بــەكال ئاز .قانچە قېتىم جۈپلىشــىدۇ.
دائىــم ئەمــەس .ھاياتلىــق بەكمــۇ قىســقا ،مــەن دەرەخ
بېســىۋېلىپ ئۆلىدىغــان ياكــى تــار 6ئورىكىگــە چۈشــۈپ
كېتىــپ ئۆلىدىغانلىرىنــى بايقىغانــدا ،دەل ئاشــۇ
ســائەتنى ،مىنۇتنــى ،ســېكۇنتنى خاتىرىلــەپ قويــدۇم.
مــەن بويــاق بومبىســى ئاتتىــم .بــۇ بويــاق ئۇالرنىــڭ
بەدىنىــدە قىزىــل رەڭلىــك بەلگــە قالدۇرىــدۇ .بــۇ
رەڭنــى كــۆزۈڭ ھەرگىزمــۇ قاچــۇرۇپ قويمايــدۇ .ئاندىن
مــەن ئۆتمۈشــكە قايتىــش ۋاقتىمىزنــى شــۇنىڭغا
ئۇدۇلــاپ قويىمــەن–،دە ،شــۇنىڭ بىلــەن بىــز بــۇ
مەخلۇقاتنــى ئۇنىــڭ بېشــىغا بەرىبىــر كېلىدىغــان ئاشــۇ
ئۆلــۈم ۋاقتىدىــن ئىككــى مىنــۇت بۇرۇنــا ئۇچرىتىمىــز.
بۇنــداق بولغانــدا ،بىــز پەقــەت كەلگۈســى مەۋجــۇت
بولمىغــان ،ئــەۋالد قالــدۇرۇش مۇمكىنچىلىكــى
ئاخىرالشــقان ھايۋاناتالرنىــا ئۆلتۈرىمىــز .قانچىلىــك
ئاۋايالۋاتقانلىقىمىزنــى كۆردۈڭمــۇ؟
 −بىــراق ،ئەگــەر ســەن بۈگــۈن ئەتىگــەن بــۇ
ۋاقىتقــا قايتىــپ كەلگــەن بولســاڭ −،دېــدى ئېكلىــز
قىزىشــىپ تــۇرۇپ −،ئۇنداقتــا ســەن بىــز بىلــەن
ئۇچرىشــىپ قالىســەن ،يەنــى بىزنىــڭ ســافارى بىلەن!
ئــوۋ ئوۋلىشــىمىز قانــداق بولــدى؟ غەلىبىلىــك بولدىمۇ؟
ھەممىمىــز تېرىــك قالدۇقمــۇ؟
 −ئــۇ بىــر قارىمۇ–قارشــىلىق −،دېــدى ،يەنــە
بىــرى −،ۋاقىــت ئــۇ خىــل قااليمىقانچىلىــق چىقارغــان
ئادەمنىــڭ ئۆزىنى كۆرۈشــىگە يول قويمايدۇ.مۇشــۇنداق
ئەھۋالالرنىــڭ تەھدىتىگــە ئۇچرىغانــدا ،ۋاقىــت قىرغــا
چىقىــپ تۇرۇۋالىــدۇ .خــۇددى ئايروپىــان ئۇچــۇش
يولىدا تۈۋرۈك شــەكىللىك ھاۋا ئېقىمىنىڭ دەخلىســىگە
ئۇچرىغاندىكىگــە ئوخشــاش .بىــز توختاشــتىن
بــۇرۇن ماشــىنىنىڭ ســەكرەپ كەتكەنلىگىنــى
تۇيغانســەن؟ بــۇ ۋاقىــت دەل ئۆزىمىزنىــڭ كەلگۈســىگە
قايتقــان ســەپىرىدىن ئۆتۈشــكەن ۋاقتىمىــز .بىــز
ھېچنېمىنــى كۆرمىــدۇق .شۇڭالشــقا ،بــۇ قېتىملىــق
بولىدىغــان
مۇۋەپپەقىيەتلىــك
ســەپىرىمىزنىڭ
بولمايدىغانلىقىغــا ،مەخلۇقلىرىمىزنــى ئاتااليدىغــان
ياكــى ئاتالمايدىغانلىقىمىزغــا ياكــى ھەممىمىــز،
ســېنىمۇ دېمەكچــى ئېكلىــز ئەپەنــدى ،تېرىــك
قايتااليدىغانلىقىمىزغــا ھازىــر بىــر نېمــە دېيىشــىمىز
مۇمكىــن ئەمــەس −،ئېكلىــز ســۇس كۈلــۈپ قويــدى.
 −بولــدى قىــل −،دېــدى تىرەۋىــس
ئىتتىــكال −،كۆپچىلىــك ئورنۇڭالردىــن تــۇرۇڭالر.

گىرەنــد كەنيەنچىلىــك چوڭقۇرلۇقتىكــى 5ئىزىڭنــى
تۇپراققــا بېســىپ مەڭگۈلــۈك ئىــز قالــدۇرۇپ قويــدۇڭ
دېگــەن گــەپ .خانىــش ئېلىزابىــت بەلكــى مەڭگــۈ
تۇغۇلمــاي قــاالر ،ۋاشــىنگتون دەلۋېرىنــى مەڭگــۈ
كېســىپ ئۆتمــەس ،بەلكــى ھەرگىزمــۇ ئامېرىــكا قوشــما
ئىشــتاتلىرى مەۋجــۇت بولمــاي قاالر .شــۇڭا ئاۋايلىغىن.
مېتــال يولــدا تۇرغىــن ،ھەرگىزمــۇ چۈشــۈپ كېتىــپ
قالمــا!
 −توغــرا .مەلــۇم ئۆســۈملۈكلەرنى ســۇندۇرۇپ
قويــۇش ئىنتايىــن كىچىــك ئۆزگىرىــش قوشــۇپ
قويىــدۇ .بــۇ يەردىكــى كىچىــك بىــر خاتالىــق ئاتمىــش
مىليــون يىلــدا كۆپىيىــپ كېتىــدۇ ،ھەممــە نەرســە
نىســبەتتىن چىقىــپ كېتىــدۇ .ئەلۋەتتــە ،بەلكىــم
بىزنىــڭ نەزەرىيىمىــز خاتــا بولۇشــى مۇمكىــن  .بەلكىــم
ۋاقىــت ھەرگىزمــۇ بىــز تەرەپتىــن ئۆزگەرتىلىدىغــان
نەرســە ئەمەســتۇ .ياكــى بەلكىــم ئــۇ پەقــەت ئىنتايىــن
نــازۇك بىــر ھالەتتــە ئۆزگەرتىلىشــى مۇمكىنــدۇر .بــۇ
يەردىكى بىر ئۆلۈك چاشــقان ھاشــاراتالر دۇنياســىدىكى
تەڭپۇڭلۇقنــى بۇزىــدۇ ،ئۇالرنىــڭ نوپــۇس نســبىتىنى
بۇزىــدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن زىرائەتلەردىــن مــول ھوســۇل
يىغىلمايــدۇ ،ئاشــلىق يېتىشــمەيدۇ ،ئاچارچىلىــق ئەۋج
ئالىــدۇ ،ئاقىۋەتتــە ئارقىــدا قالغــان دۆلەتلەرنىــڭ
ئىجتىمائىــي ھاۋاســىدا ئۆزگىرىــش بولىــدۇ .بەلكىــم،
ئاشــۇنىڭغا ئوخشــاش ،تېخىمــۇ نازۇكــراق ئىشــار يــۈز
بېرىشــى مۇمكىــن  .بەلكىــم ،بىــر يەڭگىــل تىنغــان
تىنىــق ،بىــر پىچىــرالش ،بىــر تــال چــاچ ،ھاۋادىكــى
بىــر تــال گــۈل چېڭــى ،ئاشــۇنداق كىچىككىنــە،
ئەرزىمــەس ئۆزگىرىشــلەرنى ســەن دىققــەت قىلىــپ
قارىمىســاڭ كۆرەلمەيدىغــان ئۆزگىرىشــلەر دېمەكچــى.
كىــم بىلىــدۇ؟ كىممــۇ نېمــە بولىدىغانلىقىنــى بىلىمــەن
دېيەلەيــدۇ ؟ بىــز بىلمەيمىــز .بىــز پــەرەز قىلىمىــز.
تاكــى ۋاقىتنــى قااليمىقــان قىلىــپ يۈرىشــىمىز
تارىختىكــى ئىنتايىــن چــوڭ گۈلدۈرمامــا ياكــى
كىچىككىنــە بىــر شــىۋىرالش بولــۇپ قالىدىغانلىقىنــى
بىلمىگۈچــە ،بىــز چوقــۇم ئىنتايىــن ئاۋايلىشــىمىز
الزىــم .ســەپەرنىڭ ئالدىدىــا بىلگىنىــڭالردەك ،بــۇ
ماشــىنا ،بــۇ يــول ،ســېنىڭ كىيىمىــڭ ۋە بەدىنىــڭ
مىكروپســىزالندۇرۇلغان .بىزنىــڭ بــۇ ئوكســىگېنلىق
بــاش كىيىمنــى كىيىۋىلىشــىمىزدىكى مەقســەت بــۇ
قەدىمــى ھاۋاغــا مىكروپلىرىمىزنــى ئۇچراشــتۇرۇپ
قويماســلىقىمىز ئۈچــۈن.
 −قايســى ھايۋاننــى ئاتىدىغانلىقىمىزنــى قانــداق
بىلىمىز ؟
 −ئۇالرغــا قىزىــل بويــاق بىلەن بەلگــە قويۇلغان
بولىــدۇ −،دېــدى تىرەۋىــس −،بۈگــۈن ســەپىرىمىز
باشلىنىشــتىن بــۇرۇن ،بىــز لېسپىرىنىســنى ماشــىنا
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ئۇلــۇغ كىچىــك تىنىشــار ئاڭلىناتتــى.
ئاخىــرى ھەممــە ئــاۋازالر توختــاپ قالــدى،
خــۇددى بىــراۋ ئىشــىكنى تاقىۋەتكەنــدەكال.
جىمجىتلىق.
گۈلدۈرماما ئاۋازى.
تۇمــان ئىچىدىــن ،يــۈز يــارد يىراقلىقتــا،
تىرەنىســور–رىكىس چىقىــپ كەلــدى.
 −ئۇ −،پىچىرلىدى ئېكلىز–،ئۇ…
 −ئۈش!
ئــۇ مايلىشــاڭغۇ ،چىدامچــان ،قــاۋۇل زور پۇتلىــرى
بىلــەن مېڭىــپ كەلــدى .ئــۇ دەرەخنىــڭ يېرىمىدىــن
ئوتتــۇز فــۇت ئېگىزلىكتــە مۇنــاردەك تۇراتتــى .گويــا
غايــەت زور رەزىــل ئىالھتــەك تىرناقلىــق قوللىرىنــى
كەســلەنچۈكنىڭكىدەك ھەمــدە مايلىشــاڭغۇ كەلگــەن
كۆكرىكىنىــڭ ئالدىــدا قوۋۇشــتۇرۇپ تۇراتتــى .ھــەر بىر
پاچىقــى گويــا غايــەت زور ســېلىندىرغا ئوخشــايتتى.
مىــڭ پاتمــان ئېغىرلىقتىكــى ســۆڭەك ،قېلىن–تــوم
مۇســكۇلالرنىڭ ئىچىگــە چۆككــەن بولــۇپ ،ئــۇدۇر–
بــۇدۇر تىرىســىنىڭ تېشــىدىن بىلىنىــپ تۇراتتــى.
بــۇ ھالــەت خــۇددى يــاۋۇز چەۋەندازنىــڭ ئۇرۇشــقا
چىللىغــان مەكتۇبىــدەك تەســىر بېرەتتــى .ھــەر بىــر
يوتىســىدا توننىــاپ گۆش ۋە ســۆڭەكلەر پوالت ســىمدا
توقۇلــۇپ چىققانــدەك كۆرۈنەتتــى .بەدىنىنىــڭ يۇقىــرى
تەرىپىدىكــى كۆكــرەك قەپىزىگــە جايالشــقان ئاشــۇ
قامالشــقان بىلەكلىــرى ئالــدى تەرەپكــە ســاڭگىالپ
تۇراتتــى .بــۇ بىلەكلەرگــە نەرســىلەرنى ئوچۇمــاپ
ئېلىــپ ئويۇنچۇققــا ئوخشــاش كۆزىتىشــكە ماسالشــقان
قولــار ســەپلەنگەن ئىــدى .يىالننىڭكىــدەك بويۇنلىرى
بولســا تولغىشــىپ تۇراتتــى .بېشــى بولســا بىــر توننــا
تاراشــانغان تاشــقا ئوخشــايتتى ،ھاۋاغــا ئاســانال
كۆتۈرۈلەتتــى .كالچىيىــپ ئېچىلىــپ تۇرغــان ئېغزىدىــن
خەنجەرگــە ئوخشــايدىغان قاشــا چىشــلىرى كۆرۈنــۈپ
تۇراتتــى .تۈرلىشــىپ تۇرغــان كۆزلىــرى تۆگــە قۇشــنىڭ
تۇخۇمىغــا ئوخشــايتتى .بــۇ كۆزلــەر پەقەتــا ئاچلىقتىــن
باشــقا ھەرقانــداق بىــر ئىپادىدىــن خالــى ئىــدى.
ئــۇ ئېغىزىنــى ئۆلۈكنىــڭ كۈلگىنىگــە ئوخشــاش بىــر
ھالەتتــە يۇمۇۋالــدى .ئــۇ يۈگــۈرۈپ كەتتــى .ئۇنىــڭ
داس ســۆڭىكى ئەتراپتىكــى دەرەخ ۋە چاتقالالرنــى
ســۇندۇرۇپ ماڭــدى .تىرناقلىــق پۇتلىــرى دەسســىگەنال
يېرىــدە نــەم تۇپراققــا ئالتــە ئېنــچ چوڭقۇرلۇقتىكــى ئىــز
قالــدۇرۇپ قويدى.ئــۇ بالىتچىــاردەك ئۇچمــا قــەدەم
ئاالتتــى ،بــۇ ئۇنىــڭ ئــون توننــا بەدىنىگــە نىســبەتەن
تەسۋىرلىگۈســىز دەرىجىــدە تەڭپــۇڭ ھەمــدە ئۇچۇچــان
قــەدەم ئىــدى .ئــۇ قويــاش نــۇرى يورۇتــۇپ تۇرغــان بىر
يەرگــە كېلىــپ توختىــدى ،ئۇنىــڭ ئۆملىگۈچىلەرگــە
خــاس چىرايلىــق قوللىــرى ئارىســىدىن ھــاۋا ئېقىمــى

ئۇالر ماشىنىدىن ئايرىلىشقا تەييار بولدى.
جاڭگاللىــق ئېگىــز ،ھەمــدە ناھايىتــى كەڭــرى
بولــۇپ ،خــۇددى پۈتــۈن دۇنيــا چەكســىز ســوزۇلغان
جاڭگاللىقتــەكال تۇيۇالتتــى .مۇزىــكا ئاڭلىنىۋاتقانــدەك
قىالتتــى .ئۇچــار چېدىرالرنىــڭ ئاۋازىغــا ئوخشــايدىغان
ئــاۋازالر ئاســماننى بىــر ئالغــان ئىــدى .غايــەت زور
قاناتلىرىنــى كېرىــپ ئۇچــۇپ كېتىۋاتقــان ئۇچــار
ئۆمىلىگۈچىلەرنىــڭ ئــاۋازى ،تەلۋىلەشــكەن گىگانــت
شــەپەرەڭلەرنىڭ ئــاۋازى ئاڭلىنىۋاتقانــدەك قىالتتــى.
ئېكىلىــز ،تــار مېتــال يولــدا تەڭپــۇڭ تۇرۇىۋالــدى
ھەمــدە مىلتىقىنــى ئوينىشــىپ قارىغــا ئالــدى.
 −بــۇ قىلىقىڭنــى توختــات!  −دېــدى
تىرەۋىــس −،ھەرگىزمــۇ ئوينىشــىپ قارىغــا ئالمــا،
ئوبــدان ئاڭلىــۋال! ئەگــەر مىلتىقىڭدىــن ئــوق چىقىــپ
كېتىدىغــان بولســا…
 −بىزنىــڭ تىرەنىســور نــەدە؟  −دېدى ئېكىلىز
قىزىرىــپ تۇرۇپ.
لېســپىرىنس قول ســائىتىگە قارىــدى −،يۇقىرىغا
قــارا ،بىــز ئۇنىــڭ يولىنــى ئاتمىــش ســېكۇنت ئىچىــدە
ئىككىگــە كېســىمىز .قىزىــل رەڭلىــك بويــاق بەلگىگــە
قــارا ،بىــز بۇيــرۇق بەرمىگۈچــە ئــوق چىقارمــا .يولــدا
تــۇرۇڭالر ،يولــدا تــۇرۇڭالر!
ئۇالر سەھەر شامىلىدا ئالدىغا قاراپ ماڭدى.
 −غەيــرى ئىــش −،دەپ غۇدۇڭشــىدى
ئېكلىــز −،ئالدىمىــزدا ،ئاتمىــش مىليــون يىــل بــار،
بىــراق ســايالم كۈنــى ئاخىرلىشــىپ بولــدى .كېيىــس
پىرېزىدېنــت بولــدى .ھەممــە ئــادەم تەبرىكلەۋاتىــدۇ.
بــۇ يــەردە بولســا ،مىليونالرچــە يىــل يوقــاپ كەتتــى
ھەمــدە مەۋجــۇت ئەمــەس .بىــز ئايالرچــە ،ئۆمرىمىزچــە
ئەنســىرىگەن ئىشــار تېخــى تۇغۇلمىــدى ۋە ياكــى
ھېچكىمنىــڭ خىيالىدىمــۇ يوق–.بىخەتەرلىــك تېرىكــى
چۈشۈرۈلســۇن ،ھەممەيلــەن دىققــەت !  −دەپ
بۇيــرۇق چۈشــۈردى تىرەۋىــس −،ســەن تۇنجــى
بولــۇپ ئاتىســەن ،ئېكلىــز .ئىككىنچى بولــۇپ بىللىڭىز
ئاتىــدۇ ،ئۈچىنجــى بولــۇپ كىرەمىــر ئاتىــدۇ.
مــەن يولــۋاس ،يــاۋا چوشــقا ،قوتــاز ،پىلالرنــى
ئــوۋالپ باققــان ،بىــراق بــۇ قېتىمقىســى ئــەڭ
يامانىكــەن −،دېــدى ئېكىلىــز −،مــەن كىچىــك
بالىــدەك تىتىرەۋاتىمــەن.
 −ئاھ −،دېدى تىرەۋىس.
ھەممەيلەن توختاپ قالدى.
تىرەۋىــس قولىنــى كۆتــۈردى − :يۇقــۇردا−،
پىچىرلىــدى −،تۇمــان ئىچىــدە ،ئەنــە ئــۇ .شــاھ
ئالىيلىــرى كەلــدى ،مانــا ھازىــر.
جاڭگاللىــق كــەڭ كەتكــەن بولــۇپ ،چۇرۇقلىغــان
ئــاۋازالر ،شاراق–شــۇرۇقالر ،غۇدۇڭشىشــار ھەمــدە
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 −ئېكىلىز!
ئــۇ كۆزلىرىنــى چىمچىقلىتىــپ ،پۇتلىرىنى ســۆرەپ
نەچچــە قــەدەم ئالدى.
 −ئۇ تەرەپكە ئەمەس!
 −بــۇ مەخلــۇق ئالــدى تەرەپكــە قورقۇنچلــۇق
چىرقىــراپ ئېتىلــدى .ئــۇ ئالتــە ســېكۇنت ئىچىــدە
يــۈز يــارد ئارىلقنــى بېســىپ بولــدى .مىلتىقــار ھاۋاغــا
كۆتۈرۈلــۈپ ئــوت چېچىشــقا باشــلىدى .ئــۇالر بــۇ
مەخلۇقنىــڭ ئېغىزدىــن چىققــان يېپىشــقاق ســۇيۇقلۇق
ۋە كونــا قــان بورىنىنــڭ ئاســتىدا قالــدى .بــۇ مەخلــۇق
ھۆكــۈرەپ كەتتــى ،چىشــلىرى ئاپتاپتــا يالتىرايتتــى.
مىلتىــق ئــاۋازى يەنــە ياڭرىــدى ،ئۇالرنىــڭ
ئاۋازىنــى بــۇ گىگانــت كەســلەنچۈكنىڭ چىرقىرىشــى
ۋە ھۆركىرەشــلىرى بېســىپ كەتتــى .بــۇ ئۆمىلگۈچىنىڭ
قۇيرۇقــى ھاۋاغــا كۆتىرىلەتتــى ھەمــدە ئىككــى يانغــا
ئىغاڭاليتتــى .دەرەخلــەر يوپۇرماق ۋە شــاخ بۇلۇتلىرىنى
پەيــدا قىلىــپ پارتــاپ كەتتــى .بــۇ مەخلــۇق ئۈنچــە–
مارجانلىــق قوللىرىنــى تۆۋەنگــە ســوزۇپ ئۇالرنــى
ئوينىماقچــى ،ئىككــى قىلىــپ ئوشــتۇپ تاشــلىماقچى،
ئۇالرنــى ئۈجمىنــى ئەزگەنــدەك ئېزىۋەتمەكچــى،
چىشــلىرىنىڭ ئارىســىغا ۋە ياكــى چىقىراۋاتقــان
گېلىغــا تىقىۋەتمەكچــى بولــدى .ئــۇالر بــۇ مەخلۇقنىــڭ
مېتالغــا ئوخشــاش قاپىقىغــا ھەمــدە يالقۇنالۋاتقانــدەك
كۆرۈنۈۋاتقــان قارىچۇقىغــا ئــوق چىقــاردى.
خــۇددى تــاش ھەيكەلگــە ئوخشــاش ،تــاغ
كۆچكەنگــە ئوخشــاش ،تىرەنىســور يىقىلــدى.
گۈلدۈرلىگــەن پېتــى ،دەرەخلەرنــى ســىقىمداپ،
قومۇرغىنىچــە يىقىلــدى .ئــۇ مېتــال يولنــى ئىتتىرىــپ
ئاجىرتىۋەتتــى .بــۇ كىشــىلەر ئۆزلىرىنــى ئارقــا تەرەپكــە
ئاتتــى .ئــون توننــا كېلىدىغــان بــۇ ســوغۇق گــۆش ۋە
تــاش بــەدەن يەرگــە يېقىلــدى .مىلتىقــار ســايرىدى.
بــۇ مەخلــۇق قالقانالنغــان قۇيرۇقىنــى پۇالڭلىتىــپ،
يىالننىڭكىــدەك جاغىنــى قىمىرلىتىــپ ،ئاخىــرى
جىمجىــت بولــۇپ قالــدى .گېلىدىــن قــان فونتانــدەك
ئېتىلىــپ چىقتــى .بەدىنىنىــڭ ئىچكــى قىســمىنىڭ
مەلــۇم يېرىــدە ،بىــرەر ســۇيۇقلۇق خالتىســى ئېتىلىــپ
كەتتــى بولغــاي ،ئوۋچىالرنىــڭ يۈزىگــە كۆڭلىنــى
ئېلىشــتۇرىدىغان ســۇيۇقلۇق ئېتىلىــپ چىقتــى.
ئۇالرنىــڭ يۈزلىــرى قىزىــپ پارقىــراپ كەتكــەن بولــۇپ
جايىــدا جىم–جىــت تــۇرۇپ قېلىشــتى.
گۈلدۈرماما پەسەيدى.
جاڭگاللىــق جىمىــپ كەتتــى .تــاغ كۆچۈشــتىن
كىيىنكــى ،يېشــىل جىملىــق ھۆكــۈم ســۈرەتتى.
قــارا باســقان يامــان چۈشــتىن كىيىنكــى ســەھەر.
بىللىڭىــز ۋە كىرەمىــر مېتــال يولنىــڭ ئۈســتىدە
ئولتــۇرۇپ قۇســۇۋەتتى .تىرەۋىــس ۋە لېســپىرىنىس

ئۆتۈشــۈپ تۇراتتــى.
 −ئۇنــى ئۆلتۈرگىلــى بولمايــدۇ −،ئېكىلىــز
بــۇ ھۆكۈمنامىنــى گويــا ھېچقانــداق مۇنازىرنىــڭ
ھاجىتــى يوقتــەكال تەلەپپــۇز قىلىۋەتتــى .ئــۇ كۆرگــەن
ئىســپاتالرنى دەڭســەپ ،بــۇ ھۆكۈمنــى ئۆزىنىــڭ پىكرى
ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلغــان ئىــدى .قولىدىكــى مىلتىــق
گويــا ئويۇنچــۇق تاپانچىــدەك كۆرۈنەتتى.ئــۇ شــۇنداق
دەۋەتتــى :بىــز بــۇ يەرگــە ئەخمــەق بولــۇپ كەپتىمىــز.
بــۇ مۇمكىــن ئەمــەس.
 −ئاغزىڭنى يۇم!  −دەپ يىالندەك كۇشــۇلداپ
ئېيتتــى تىرەۋىس.
 −قارا بېسىپتۇ.
 −بۇرۇل −،دەپ بۇيرۇق بەردى تىرەۋىس−،
ماشــىنىغا ئــاۋاز چىقارماي قايتىپ كىرىڭالر .ســىلەرنىڭ
تۆلىگــەن پۇلۇڭالرنىــڭ يېرىمىنى قايتۇرۇپ بېرىمىز.
 −ئۇنىــڭ بۇنچىــۋاال چــوڭ ئىكەنلىكىنــى
بىلمەپتىمــەن −،دېــدى ئېكىلىــز.
 −ۋاقتىنــى خاتــا ھېســابالپ قويۇپتىمــەن ،شــۇ.
ھازىــر كېتەيلــى.
 −ئۇ بىزنى كۆرەلەيدۇ.
 −ئۇنىڭ كۆكسىدە قىزىل بوياق بار ئىكەن.
بــۇ مۇشــتۇمزور كەســلەنچۈك بەدىنىنــى كۆتــۈردى.
ئۇنىــڭ قالقانالنغــان بەدىنــى مىڭالرچــە يېشــىل
تەڭگىــدەك پارقىرايتتــى .يېپىشــقاق ســۇيۇقلۇق
بىلــەن قاپالنغــان بــۇ تەڭگىلەردىــن ھــور ئۆرلــەپ
تۇراتتــى .يېپىشــقاق ســۇيۇقلۇقالر ئىچىــدە كىچىــك
ھاشــاراتالر لۆمۈلــدەپ تۇراتتــى .شۇڭالشــقىمىكىن،
بــۇ مەخلۇقــات قىمىــر قىلــپ قويمىســىمۇ پۈتــۈن
بەدىنــى مىدىرالۋاتقانــدەك ،گەۋدىســىدىن ئاجــراپ
چىقىۋاتقانــدەك كۆرۈنەتتــى .ئــۇ ســىرتقا تىنىــپ
ئىچىدىكــى ھاۋانــى چىقــاردى .خــام گۆشــنىڭ پۇرىقــى
ياۋايــى تۇپراقنىــڭ ھەممــە يېرىگــە تارقىــدى.
 −مېنــى بــۇ يەردىــن ئېلىــپ كــەت −،دېــدى
ئېكىلىــز −،بــۇرۇن پەقەتــا بۇنــداق بــوپ باقمىغــان.
مــەن داۋاملىــق ئوۋدىــن تېرىــك يانىدىغانلىقىنــى
بىلەتتىــم .ياخشــى يېتەكچىلىرىــم بار بولغــان بوالتتى،
ياخشــى ســافارى بوالتتــى ھــەم بىخەتــەر ئىــدى .بــۇ
قېتىــم مــەن خاتــا پــەرەز قىلىپتىمــەن .مــەن رەقىبىگــە
يولۇقۇپتىمــەن ،مــەن تــەن بەردىــم .بۇ مېنىــڭ تاقابىل
تــۇرۇش ئىقتىدارىمدىــن بــەكال ئېشــىپ كەتتــى.
 −يۈگۈرمــە −،دېــدى لېســپىرىنىس−،
ئارقاڭغــا بۇرۇلــۇپ ماشــىنىنىڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنۇۋال.
 −خــوپ −،دېــدى ئېكىلىــز .ئــۇ خــۇددى
ســېزىمىنى يوقاتقانــدەك قىالتتــى .ئــۇ پۇتلىرىغــا
خــۇددى پۇتلىرىنــى جايىدىــن يۆتكىمەكچــى بولغاندەك
نــەزەر ســالدى .ئــۇ ئۈمدســىزلىك ئىچىــدە ئىڭرىۋەتتــى.
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باكتېرىيەلــەر ئۇنىڭغــا ھۇجــۇم قىالاليدۇ.ھەممــە نەرســە
مۇۋازىنــەت ئىچىــدە بولىــدۇ .بــۇ گــەۋدە بــۇ يــەردە
قالىــدۇ .بىــراق بىــز ســىلەرنىڭ ئۇنىــڭ يېنىــدا تۇرغــان
ســۈرىتىڭالرنى تارتىــپ قويســاق بولىــدۇ .بــۇ ئىككــى
ئــادەم ئــازراق ئويــاپ بېقىــپ ،بۇنىڭدىــن ۋازكەچتــى،
باشــلىرىنى چايقىــدى.
ئــۇالر ئۇنىڭغــا ئەگىشــىپ مېتــال يولدىــن ئۆتتــى.
ئــۇالر ماشــىنىنىڭ ئىچىدىكــى يۇمشــاق ئورۇندۇققــا
چۆكتــى .ئــۇالر تۈگەشــكەن مەخلۇققــا ،ئاللىقاچــان
كەســلەنچۈككە ئوخشــايدىغان غەيــرى قۇشــار ۋە
ئالتۇنــرەڭ قۇرۇتــار ھــور چىقىــپ تۇرغــان قالقانســىمان
تېرىســىگە ئولىشــىۋالغان بــۇ چوقچىيىــپ تۇرغــان بــۇ
ئۆلــۈك دۆۋىســىگە قــاراپ تىكىلىــپ قالغــان ئىــدى.
ۋاقىــت ماشىنىســىدىن چىققــان بىــر ئــاۋاز ئۇالرنىــڭ
بەدىنىنــى قاتــۇرۇپ قويغانــدەك بولــدى .ئېكىلىــز
تىترىگىنچــە ئولتۇراتتــى.
 −كەچۈرگىن −،دېدى ئۇ ئاخىرى.
 −ئورنۇڭدىــن تــۇر −،دەپ ۋارقىرىــدى
تىر ە ۋ ىــس .
ئېكلىز ئورنىدىن تۇردى.
 −ئــاۋۇ مېتــال يولغــا چىقــە ،ئــۆزۈڭ يالغــۇز،
دېــدى تىرەۋىــس .ئــۇ مىلتىقىنــى توغرىلىدى–،ســەن
ماشــىنىغا قايتىــپ كىرمەيســەن .بىــز ســېنى بــۇ يەرگــە
قالــدۇرۇپ قويماقچــى.
لېســپىرىنىس تىرەۋىســنىڭ بىلىكىدىــن تارتىــپ
توختىتىۋالــدى −،توختــا
 −بۇنىڭدىــن نېــرى تــۇر! −،تىرەۋىــس
قولىنــى ســىلكىپ تارتىۋالــدى −،بــۇ ئەخمــەق
ھەممىمىزنــى ئۆلتۈرگىلــى تــاس قالــدى .ئاشــۇنچىلىكال
بولســا مەيلىتىغــۇ ،يــاق .ئۇنىــڭ ئايىقــى! قــاراپ
باقــە! ئــۇ يۈگۈرگىنىچــە مېتــال يولدىــن چۈشــۈپ
كەتتــى .بــۇ ئىــش ھەممىمىزنــى تۈگەشــتۈرىدۇ! بىــز
بۇنىــڭ جازاســىنى تارتىدىغــان بولــدۇق! نەچچــە
مىــڭ دولالرلىــق ســۇغۇرتا! بىــز ھېچكىمنىــڭ مېتــال
يولدىــن ئايرىلماســلىقىغا كاپالەتلىــك بەرگــەن .ئــۇ
بــۇ يولدىــن ئايرىلــدى .ئــاھ ،بــۇ ئەخمەقنــى! مــەن
ئەمــدى ھۆكۈمەتكــە خــەۋەر قىلىشــىم كېــرەك .ئــۇالر
بىزنىــڭ ۋاقىــت ســەپىرى قىلىدىغــان ســاالھىيەت
كىنىشــكىمىزنى ئەمەلدىــن قالدۇرىۋىتىشــى مۇمكىــن .
كىــم بىلىــدۇ ،ئــۇ ۋاقىتقــا ،تارىخقــا نېمىلەرنــى قىلدى!
 −بولــدى قىــل ،ئــۇ ناھايىتــى كەلســە ئــازراق
توپىغــا دەسســەپ ســاپتىغۇ شــۇ.
 −بىــز نېمــە بىلىمىــز؟  −ۋارقىرىــدى
تىرەۋىــس −،بىــز ھېچنېمىنــى بىلمەيمىــز! بۇنىــڭ
ھەممىســى تېخــى بىــر ســىر! چىقــە بۇ يەردىــن ئېكىلىز!
ئېكىلىــز كۆينىكىنىــڭ يانچۇقىنــى گالۋاڭالرچــە

ئىــس چىقىۋاتقــان مىلتىقلىرىنــى كۆتۈرگەنچــە تۇراتتى،
ئېغىزىنــى بــۇزۇپ تىللىۋەتتــى .ۋاقىــت ماشىنىســىنىڭ
ئىچىــدە ،ئېكلىــس ئوڭدىســىغا تېترىگەنچــە ياتاتتــى.
ئــۇ ماشــىنىغا يامىشــىپ ماشــىنىنىڭ ئىچىگــە كىرىۋالغان
ئىــدى.
تىرەۋىــس كىرىــپ كەلــدى ،ئېكلىزغــا قــاراپ
قويــدى–دە ،مېتــال ســاندۇقنىڭ ئىچىدىــن پاختــا داكا
ئېلىــپ مېتــال يولــدا ئولتۇرغانالرنىــڭ يېنىغــا قايتىــپ
كەلــدى.
 −تازىلىۋەت.
ئــۇالر قالپىقىنىــڭ ئۈســتىدىكى قاننــى تازلىۋەتتى.
ئۇالرمــۇ تىلالشــقا باشــلىدى .بــۇ مەخلــۇق ،تاغــدەك
بىــر دۆۋە گــۆش بولــۇپ ياتاتتــى .ئىچىدىــن ئۇنىــڭ
بەدىنىنىــڭ مەركىزىدىــن يىراقــراق پارچىلىرىنىــڭ
ئۆلىۋاتقــان ،ئورگانلىرىنىــڭ مەغلــۇپ بولۇۋاتقــان،
ســۇيۇقلۇقنىڭ ئاخىرقى قېتىــم پۈۋەكچىلەردىن چىقىپ
خالىتىالرغــا ،ئۇنىڭدىــن كىيىــن تالغــا قۇيۇلۇۋاتقــان،
ھەممــە نەرســىنىڭ مەڭگۈلــۈك توختاشــقا باشــلىغان
ۋاقىتتــا چىقارغــان غودۇڭشۇشــقا ۋە ياكــى ئېغىــر تىنىــق
ئالغانغــا ئوخشــايدىغان ئــاۋازالر ئاڭلىنىــپ تۇراتتــى.
بــۇ خــۇددى بۇزۇلغــان پويىزبېشــىنىڭ ۋە ياكــى
ھــور ماشىنىســى توختىغــان چاغدىكــى زاپچاســلىرى
بوشــاپ كەتكــەن ۋە ياكــى چىــڭ كىرىشــىپ كەتكــەن
ۋاقىتتــا چىقارغــان ئاۋازىنــى ئاڭلىغانغــا ئوخشــايتتى.
ســۆڭەكلىرى ســۇنغان ئىــدى؛ توننىلىغــان گۆشــى
تەڭپۇڭســىز ھالەتتــە يىقىلىــپ ،نــازۇك ئالــدى قــول
بىلىكىنــى ئاســتىغا باســۇرۇپ ســۇندۇرۇۋەتكەن ئىــدى.
بېلىكىنىــڭ گۆشــى ئېچىلىــپ چىقىــپ قالغــان بولــۇپ
تېخىچــە تىترەۋاتاتتــى.
يەنــە بىــر ســۇنغان ئــاۋاز .بــاش تەرەپتــە،
بىــر گىگانــت دەرەخ شــېخى ئېغىرلىقىنــى
كۆتۈرەلمــەي غولىدىــن ئاجــراپ چۈشــۈپ كەتتــى.
ئــۇ ئۆلــۈك مەخلۇقنىــڭ ئۈســتىگە چۈشــۈپ ھەممىنــى
ئاخىرالشــتۇردى.
 −مانــا ،لېســپىرىنىس ســائىتىگە قــاراپ ۋاقىتنــى
تەكشــۈردى −،دەل ۋاقتىــدا .بــۇ ھايۋاننىــڭ ئۈســتىگە
چۈشــۈپ ئۇنــى ئۆلتــۈرۈپ قويىشــى كېــرەك بولغــان
گىگانــت دەرەخ ئەســلى مۇشــۇ ئىــدى .ئــۇ ئىككــى
ئوۋچىغــا نــەزەر ســالدى −،مۇكاپــات لوڭقىســى
ئېلىشــنى خاالمســىلەر؟
 −رەسىم؟
 −نېمە؟
 −بىــز كەلگۈســىگە مۇكاپــات لوڭقىســى ئېلىــپ
قايتالمايمىــز .بــۇ گــەۋدە ئەســلىدە ئــۆز ئۆلۈمــى بىلــەن
ئۆلگــەن ھالىتىگــە ئوخشــاش مۇشــۇ يــەردە يېتىــپ
قېلىشــى كېــرەك ،شــۇندىال ھاشــاراتالر ،قۇشــار ،ۋە
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 −پەقــەت يۈگــۈرۈپ مېتــال يولدىــن پەســكە
چۈشــۈپ كەتتىــم شــۇ ،ئايىغىمىزغــا پەقــەت بىــر ئــاز
الي چاپلىشــىپ قاپتــۇ خــاالس .مېنــى نېمــە قىــپ
بەرســۇن دەيســەن .تىزلىنىــپ دۇئــا قىــپ بېرەيمــۇ يــە؟
 −بەلكىــم شــۇنىڭغا ئېھتىياجىمىــز بــاردۇر.
ســېنى ئاگاھالنــدۇرۇپ قويــاي ،ئېكىلىــز ،ســېنى تېخى
ئۆلتۈرىۋېتېشــىم مۇمكىــن  .قولۇمــدا مىلتىقىــم تەييــار.
 −مەن گۇناھسىز .مەن ھېچنېمە قىلمىدىم!.
2055.2000.1999
ماشىنا توختىدى.
 −يوقال −،دېدى تىرەۋىس.
ئــۆي ئــۇالر چىقىــپ كەتكــەن جايىــدا تۇراتتــى.
بىــراق شــۇ ۋاقىتتىكــى ھالىتىگــە ئانچــە ئوخشــاپ
كەتمەيتتى .ئوخشــاش ئۈســتەلنىڭ كەينىدە ئوخشــاش
شــۇ ئــادەم ئولتۇراتتــى .بىــراق ئوخشــاش شــۇ ئادەمنــى
ئوخشــاش شــۇ ئۈســتەلنىڭ كەينىــدە ئولتــۇردى
دېگىلىمــۇ بولمايتتــى .تىرەۋىــس ئەتراپقــا تىــزال نــەزەر
تاشــاپ چىقتــى −،ھەممــە نەرســە جايىدىــدۇ؟ −
دېــدى ئــۇ.
 −جايىــدا .ئۆيۈڭالرغــا قايتىــپ كەلگىنىڭالرنــى
قارشــى ئالىمىــز!
تىرەۋىــس زادىــا جىددىيلىكتىــن قۇتۇاللمىــدى.
ئــۇ ئېگىــز بىــر ئەينەكتىــن ســىرتقا قاراۋاتاتتــى.
 −بولىــدۇ ،ئېكلىــز ،يوقــال ئەمــدى .ھەرگىزمــۇ
قايتىــپ كەلمە.ئېكلىــز جايىدىن قىمىرالپمــۇ قويمىدى.
 −ســۆزۈمنى ئاڭالۋاتامســەن −،دېــدى
تىرەۋىــس −،نېمىگــە تىكىلىــپ قــاراپ قالدىــڭ؟
ئېكلىــز ھاۋانــى پۇرىغىنىچــە ئــۆرە تۇراتتــى ،ھاۋاغــا بىــر
نەرســە ئارىلىشــىپ قالغانــدەك تۇراتتــى ،بىــر خىــل
خىمىيەلىــك پــۇراق ،شــۇنچىلىك ئاجىــز ،شــۇنچىلىك
ئــاز مىقــداردا بــاردەك قىالتتــى .پەقــەت ئاجايىــپ
ســۇس كەلگــەن بىــر ســەزگۈ بىلىنەر–بىلىنمــەس
ئــاۋازدا بــۇ خىــل پۇراقنىــڭ مەۋجــۇت ئىكەنلىكىنــى
ئاگاھالندۇرۇۋاتاتتــى .رەڭلــەر ،ئــاق ،كۈلــرەڭ ،كــۆك،
ئاپېلســىن رەڭگــى ،تامــاردا ،ئــۆي جاھازىلىرىــدا،
دېرىزىنىــڭ ســىرتىدىكى ئاســماندا ،بــار… .بــار.
شــۇنداقال بىــر تۇيغــۇ بــار ئىــدى .ئۇنىــڭ مۇســكۇللىرى
چىمىلدىغانــدەك بولــدى .قوللىــرى تارتىشــتى .ئــۇ
بــۇ غەيرىلىكلەرنــى بەدىنىدىكــى تىــرە تۆشــۈكچىلىرى
بىلــەن ســۈمۈرىۋاتاتتى .قانداقتــۇر بىــر يــەردە،
قانداقتــۇر بىــرى پەقــەت ئىتــارال ئاڭلىيااليدىغــان بىــر
خىــل ئاۋازنــى ئىســقىرتىپ چىقىرىۋاتقانــدەك قىالتتــى.
ئۇنىــڭ بەدىنــى بۇنىڭغــا جاۋابــەن جىمجىــت تۇراتتــى.
بــۇ ئۆينىــڭ ســىرتىدا ،بــۇ تامنىــڭ ســىرتىدا ،بۇرۇنقىغا
ئانچــە ئوخشــاپ كەتمەيدىغــان ئۈســتەلنىڭ كەينىــدە
ئولتۇرغــان بۇرۇنقىغــا ئانچــە ئوخشــاپ كەتمەيدىغــان
بــۇ ئادەمنىــڭ نېرىســىدا … كوچىــار ۋە ئادەملەردىــن

ئاختــۇرۇپ − :مــەن نېمــە دېســەڭالر شــۇنى تۆلــەي.
يۈزمىــڭ دولــار تۆلــەي!  −دېــدى.
تىرەۋىــس ئېكلىزنىــڭ چــەك دەپتىرىگــە
چەكچىيىــپ قارىــدى ۋە ئۇنىڭغــا تۈكۈرىۋەتتــى −،ئاۋۇ
يەرگــە چىقــە .مېتــال يولغــا چىقىپ مەخلۇقنىــڭ يېنىدا
تــۇر .قولۇڭنــى جەينىكىگىچــە ئۇنىــڭ ئاغزىغــا تىــق.
شــۇنداق قىلســاڭ ئاندىــن بىــز بىلــەن قايتااليســەن.
 −بۇ دېگەن يولسىزلىق.
بــۇ مەخلــۇق ئۆلــدى ،ھــۇ دۆت .ھېلىقــى ئوقــار!
ھېلىقــى ئوقــار بــۇ يــەردە قالســا بولمايــدۇ .ئــۇالر بــۇ
ئۆتمۈشــكە تــەۋە ئەمەس؛ئــۇالر ھەرقانــداق نەرســىنى
ئۆزگەرتىۋىتىشــى مۇمكىــن  .مانــا بــۇ مېنىــڭ پىچىقىــم.
ئۇالرنــى كــوالپ چىقىرىــۋەت.
جاڭگاللىققــا يەنــە جــان كىــردى ،شــاۋقۇن–
ســۈرەن ۋە قۇشــارنىڭ ئــاۋازى بىلــەن تولــدى .ئېكلىــز
يامــان چــۈش ۋە ياكــى قورقۇنــچ دەھشــىتى بىلــەن
تولغــان بــۇ ئىپتىدائــى ئەخلــەت دۆۋىســىگە قــاراپ
بۇرۇلــدى .ئۇنىڭغــا ئــۇزاق بىــر پــەس قــاراپ تۇرغاندىن
كىيىــن ،خــۇددى تــۈن سەيلىســى قىلىۋاتقــان ئادەمگــە
ئوخشــاش مېتــال يولــدا مېڭىشــقا باشــلىدى.
ئــۇ بــەش مىنۇتتىــن كىيىــن بىلەكلىرىنــى
جەينەكلىرىگىچــە قىزىــل رەڭگــە چىــاپ ،جاالقــاپ
تىترىگىنىچــە قايتىــپ كەلدى.ئــۇ قوللىرىنــى ســۇندى.
ھــەر ئىككــى ئالىقىنىــدا بىــر قانچــە پــوالت ئــوق
تۇراتتــى .ئاندىــن كىيىــن ئــۇ يىقىلىــپ چۈشــتى .ئــۇ
يىقىلغــان يېرىــدە مىدىر–ســىدىر قىلمــاي يېتىــپ
قالــدى.
 −ســەن ئۇنىڭغــا بــۇ ئىشــنى قىلغۇزمىســاڭ
بوالتتــى −،دېــدى لېســپىرىنىس.
 −شــۇنداق قىلدىممــۇ؟ بۇنــداق دېيىشــكە تېخى
بالدۇرلــۇق قىلىدۇ–،تىرەۋىــس قىمىرلىمــاي ياتقــان بــۇ
بەدەننــى نوقــۇپ قويــدى −،ئــۇ ياشــايدۇ .كېلــەر
قېتىــم ئــۇ بۇنــداق ئــوۋ ســەپىرىگە ئەمــدى چىقمايــدۇ،
ماقۇلمــۇ؟ ئــۇ كۆرســەتكۈچ بارمىقىنــى لېسىپىرىنىســقا
قــاراپ شــىلتىدى −،ماشــىنىنى ماڭــدۇر .ئۆيگــە
قايتايلــى.
1812.1776.1492
ئــۇالر قوللىرىنــى ۋە يۈزلىرىنــى پاكىزلىــدى .ئــۇالر
مەينەتلىشــىپ كەتكــەن كۆڭلــەك ۋە ئىشــتانلىرىنى
يەڭگۈشــلىدى .ئېكلىــز ئورنىدىــن تۇرۇۋالغــان بولــۇپ،
ئۇياق–بۇياققــا مېڭىــپ يۈرەتتــى ،بىــراق گــەپ
قىلمايتتــى .تىرەۋىــس ئۇنىڭغــا ئــون مىنۇتتــەك
تىكىلىــپ تــۇردى.
 −مــاڭا بۇنــداق تىكىلىــپ قارىمــا ئەمــدى−،
دەپ ۋارقىــراپ كەتتــى ئېكىلىز–،مــەن ھېچنېمــە
قىلمىدىــم.
 −بۇنىڭغا كىممۇ بىر نېمە دېيەلىسۇن؟
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يىقىتىــدۇ ،ۋاقىــت بويلىغــان ئاشــۇ يىلــار ئېقىمىــدا
ئەنــە شــۇنداق بولىــدۇ .ئېكلىزنىــڭ خىياللىــرى
قاينــام كۆزىگــە ئوخشــاپ قالــدى .ئــۇ ئىشــارنى
ئۆزگەرتەلمەيــدۇ .بىــر تــال كېپىنەكنــى ئۆلتــۈرۈپ
قويــۇش ئۇنچىــۋاال مۇھىــم ئىــش بواللمايــدۇ! بواللىشــى
مۇمكىنمــۇ؟
ئۇنىــڭ چىرايــى ســوغۇق تــۈس ئالــدى .ئېغىــز
تىترىگــەن ھالەتتــە ســورىدى:
 −كىــم ،كىــم تۈنۈگۈنكــى پىرېزىدېنــت
ســايلىمىدا غەلىبــە قىلــدى؟
ئۈســتەلنىڭ كەينىــدە ئولتۇرغــان ئــادەم قاقاقــاپ
كۈلــۈپ كەتتــى:
 −چاقچــاق قىلىۋاتامســەن .ســەن ئوبــدان
بىلىســەن .ئەلۋەتتــە دويچىــر يەڭــدى–دە! يەنــە كىــم
بوالتتــى؟ ھەرگىزمــۇ ئاشــۇ ئەخمــەق بىچــارە كېيىــس
ئەمــەس .بىزگــە بىــر پوالتتــەك كۈچلــۈك ئــادەم،
جىگىــرى بــار بىــر ئــادەم بــاش بولــدى! باشــلىق
ســۆزىدىن توختــاپ قالــدى:
 −بىرەر ئىشتىن چاتاق چىقمىغاندۇ؟
ئېكلىــز ئىڭرىۋەتتــى .ئــۇ تىزلىنىــپ ئولتــۇرۇپ
قالــدى .ئــۇ ئالتۇنــرەڭ كېپىنەكنــى بارماقلىرى ئارىســىغا
ئالــدى:
 −كەينىمىزگــە −،ئــۇ شــۇ تاپتــا دۇنياغــا،
ئۆزىگــە ،باشــلىققا ،ماشــىنىغا يالۋۇرۇۋاتقــان ئىــدى−،
كەينىمىزگــە قايتىــپ ،ئۇنــى تېرلىدۈرەلمەســمىزمۇ؟
باشــقىدىن بىــر قېتىــم باشــاپ باقســاق بوالرمــۇ؟
شــۇنداق قىلســاق بوالرمــۇ….
ئــۇ جايىدىــن مىدىرلىمىــدى .كۆزلىرىنــى
چىــڭ يۇمــۇپ ،تىترىگــەن ھالــدا ســاقالۋاتاتتى .ئــۇ
تىرەۋىســنىڭ ئۆينىــڭ ئىچىدە پۇشــقۇرۇپ تىنىشــلىرىنى
ئاڭلىــدى؛ ئاندىــن ئــۇ تىرەۋىســنىڭ مىلتىقىنــى
كۆتۈرگەنلىكىنى،مىلتىقنىــڭ بىخەتەرلىــك تېرىكىنــى
چۈشــۈرگەنلىكىنى ،ئاندىــن قورالنــى تەڭلىگەنلىكىنــى
ئاڭلىــدى.
گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى

تەشــكىل تاپقــان پۈتــۈن بىــر دۇنيــا ســوزۇلۇپ ياتاتتى.
قانــداق بىــر خىــل دۇنيــادۇر بــۇ ئەمــدى ،بۇنىڭغــا
بىــر نېمــە دېمــەك تــەس ئىــدى .ئــۇ ئۇالرنىــڭ بــۇ
تامالرنىــڭ نېرىســىدا گويــا قۇرغــاق شــامال ئۇچۇرغــان
شــاھمات ئۇرۇقچىلىرىــدەك قىمىــرالپ يۈرۈۋاتقانلىقىنــى
ھېــس قىلــدى….
بىــراق شــۇ چاغنىــڭ ئۆزىــدە ئــۇ ئىلغــا قىاللىغــان
نەرســە ئىشــخانا تېمىدىكــى ئېــان تاختىســى –بۈگــۈن
ئــۇ دەســلەپ ئىشــخانىغا كىرگەنــدە ئوقۇغــان دەل
ئاشــۇ ئېــان تاختىســى ئىــدى .ئەيتــاۋۇر ،ھازىــر بــۇ
تاختــا ئۆزگىرىــپ كەتكــەن ئىــدى.
ۋاققىت سافارى شىركىتى
ســىززنى ئۆتمۈششــتىكى ھەرقانــداق يىلغاغــا ســافارىغا
ئېلىــپ بارىــدۇۋ.
سىزز ھايۋان نامىنى ئاتايسىزز.
بىزز سىززنى شۇۋ يەرگە ئېلىپپ بارىمىزز.
سىزز ئۇۋنى ئاتىسىزز.
ئورۇندۇققــا السســىدە
ئېكلىــز بەدىنىنىــڭ
ئولتــۇرۇپ قالغانلىقىنــى ھېــس قىلــدى .ئــۇ تەلۋىلەرچە
ئايىغىنىــڭ ئاســتىدىكى قېلىــن چاپالشــقاق الي بىلــەن
ھەپىلىشــىۋاتاتتى .ئــۇ قولىدىكــى الي پارچىســىغا
قــاراپ:
 −يــاق ،مۇمكىــن ئەمــەس .ئۇنىڭــدەك
كىچىككىنــە نەرســە ھەرگىزمــۇ .يــاق!  −دەۋەتتــى.
الينىــڭ ئىچىــدە يېشــىل ،ئالتۇنــرەڭ ھەمــدە قــارا
رەڭــدە نــۇر چىقىرىــپ چاقناۋاتقــان نەرســە بولســا بىــر
كېپىنــەك ئىــدى ،ئىنتايىــن گــۈزەل ھەمــدە بــەكال
ئۆلــۈك.
 −ئۇنىڭــدەك كىچىككىنــە نەرســە ھەرگىزمــۇ!
كېپىنــەك ھەرگىزمــۇ ئۇنــداق  −دەپ ۋارقىرىۋەتتــى
ئېكلىــز.
ئــۇ پولغــا چۈشــۈپ كەتتــى ،نــازۇك بىــر نەرســە،
شــۇنچىلىك كىچىككىنــە بىــر نەرســە تەبىئەتنىــڭ
مۇۋازىنىتىنــى بۇزااليــدۇ ،ھەمــدە كىچىــك دومىنــو
قاتارىنــى يىقىتىــدۇ ،ئاندىــن چــوڭ دومىنــو قاتارىنــى
يىقىتىــدۇ ،ئاندىــن گىگانــت دومىنــو قاتارىنــى
ئاتالغۇالرغا ئىزاھات
()1
()2
()3
()4
()5

سافارى :تەبىئەتتە ئەركىن ئوۋ ئوۋالش ،ياۋايى ھايۋانالرنى ئوۋالش
ساالماندىر :رىۋايەتلەردىكى ئوت ئىچىدە ياشىيااليدىغان كەسلەنچۈك ۋە ياكى ئۆمىلىگۈچى ھايۋان.
دەججال :ئەيساغا قارشى ،ياراتقۇچىغا قارشى
تار :قارا ماي ۋە قۇمنىڭ ئارىالشمىسى
گىرەند كەنيەن :ئامېرىكىنىڭ ئارىزونا شىتاتىغا جايالشقان بىر جىلغا

رەي بىرەدبېرىنىــڭ « ر ھەرپــى راكېتــا ئۈچــۈن» دېگــەن كىتابىدىكــى «گۈلدۈرمامــا ئــاۋازى» ( نىيويــورك :دابىــل
دەي )1952 ،دىــن تەرجىمــە قىلىنــدى.
–2019يىلى–6 ،ئاۋغۇست
ئىنگىلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :سەرۋى (ئامېرىكا)
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خوجىالرنىڭ ۋەزىپىسى
بــۇ كىتــاب تونۇلغــان ئالىــم ،تاالنتلىــق
ئەدەبىياتشــۇناس،
مــان،
يازغۇچــى،
سىياسەتشــۇناس پەنلــەر دوكتــورى خەمىــت
ھەمرايېۋنىــڭ ئەســىرى بولــۇپ ،كىتــاب جەمئىــي
تــۆت تــوم بولــۇپ رۇس تىلىــدا يېزىلىــپ
نەشــردىن چىققاندىــن كېيىــن ،ئۇيغــۇر
ئاممىســىنىڭ جىددىــي تەلىپىگــە ئاساســەن،
ئالمۇتىدىكــى يــاش مــان مالىــك مەھمەتــوۋ
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىــپ –2017يىــل –6
ئايــدا ،قازاقىســتاننىڭ ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى «
مىــر» نەشــرىياتى تەرىپىدىــن ئۇيغــۇر ســاۋيان
يېزىقىــدا نەشــر قىلىنغــان .كىتابنىــڭ يېزىلىــش
ئۇســۇلى ۋە تارىخــى ۋەقەلىكنىــڭ بايــان
قىلىنىشــى جەھەتتىــن ۋەتەنــدە يېزىلغــان تارىخى
رومانالرغــا نىســبەتەن  ،بىــر قــەدەر تەپســىلىي
يېزىلغــان .تارىخىــي شەخســلەرنىڭ شــۇ
دەۋردىكــى سەرگۈزەشــتلىرىنىڭ ئەينــەن بايــان
قىلىنغانلىقــى ،تۇغلــۇق تېمــۇر « موغۇلىســتان»
ئۇنىــڭ
قۇرۇلۇشــى،
ئىمپېراتورلۇقىنىــڭ
ئاخىرقــى خانىدانلىقــى بولغــان «ســەئىدىيە
ئۇيغــۇر خانلىقــى» نىــڭ تۇرپــان ،قاراشــەھەر،
كۇچــا ،ئاقســۇ ،قەشــقەر ۋە ياركەنتتىكــى
تەخــت ۋارىســلىرىنىڭ خانلىــق تالىشــىپ،
ئــۆز – ئــارا رەھىمســىزلەرچە قىرغىنچىلىــق
قىلىشــى« ،ئاقتاغلىــق» ۋە « قاراتاغلىــق»
غوجــا ئىشــانالرنىڭ تەخــت تالىشىشــى ۋە بــۇ
جېدەللەرنىــڭ ۋارىســلىرىغا بولغــان تەســىرى قاتارلىــق تارىخــى ۋەقەلــەر بىــر قــەدەر ئەتراپلىــق يورۇتۇلــۇپ
بېرىلگــەن.
ۋەتىنىمىــزدە ،بىــر قانچــە تارىخــى رومانــار يېزىلغــان بولســىمۇ ،سىياســىي چەكلىمــە تۈپەيلىدىــن،
يازغۇچىلىرىمىــز ئۇيغــۇر تارىخىنــى ئەينــەن يېزىشــقا پېتىنالمىغــان ئىــدى .ئاپتــور خەمىــت ھەمرايېــۋ بۇ بوشــلۇقنى
تولــدۇرۇپ كىتابخانالرنــى خېلــى دەرىجىــدە مەمنــۇن قىلىــدۇ.
كىتابتىكــى بايــان قىلىنغــان « ســەئىدىيە خانلىقــى» نىــڭ ئاخىرقــى ۋارىســلىرى بولغــان بــەش خاننىــڭ
ئــۆز– ئــارا تەخــت تالىشــىش كۈرىشــى ۋە خانالرنىــڭ تەخــت تالىشــىپ ئۆزلىرىگــە يــات بولغــان جۇڭغــار
قالماقلىرىنــى باشــاپ كېلىــپ ئۇالرنىــڭ قانلىــق قولــى بىلــەن بىگۇنــاھ ئۆلۈۋاتقــان ئۇيغــۇر يىگىتلىرىنىــڭ
پاجىئەلىــك ئۆلۈمــى كىتابخاناالرنــى ئېچىنــدۇرۇپ چوڭقــۇر ئويغــا ســالىدۇ...
بــۇ كىتــاب ئاپتورنىــڭ بىرىنچــى تــوم كىتابــى بولــۇپ ،ئاپتورنىــڭ تەستىقلىشــى بىلــەن ســاۋيان يېزىقىدىن
ئۇيغــۇر ھازىرقــى زامــان يېزىقىغــا ئايالنــدۇرۇپ نەشــرگە تاپشــۇرۇش ئۈچۈن مۇشــۇ ھالەتكــە كەلتــۈردۈم .كىتابنىڭ
قالــدى ئــۈچ تومىنــى ئىنشــائالالھ داۋاملىــق ئىشــلەپ كىتابخاننىــڭ ئوقۇشــىغا تەييارلىماقچىمەن.
ئابدۇرېشىتھاجى كېرىمى (شىۋېتسىيە)
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بوستانۇل ئارىفىن
بوســتانۇلئارىفىن ناملىــق مەزكــۇر
ئەســەر ئۇيغــۇر قاراخانىيــار زامانىــدا
ياشــىغان ســەمەرقەندلىك ئەبۇللەيــس
كىشــى
دېگــەن
ســەمەرقەندىي
تەرىپىدىــن يېزىلغــان دىداكتىك ئەســەر
بولــۇپ ،ئەســەر ئــەدەپ – ئەخــاق،
ئىبــادەت ۋە پىقھىــي مەســىلىلەرگە
بېغىشــا نغا ن .
مەزكــۇر كىتــاب ئەينــى زاماننىــڭ
ئىلمىــي تىلــى ھېســابالنغان ئــەرەب
تىلــى بىلــەن يېزىلغــان بولــۇپ،
ئــەرەب ۋە ئىســام دۇنياســىنىڭ داڭلىــق
كۇتۇپخانىــاردا ھەرخىــل قــول يازمــا
نۇســخىلىرى ســاقالنغاننىڭ ســىرتىدا،
ئــەرەب ۋە ئىســام ئەللىرىــدە خىلمــۇ
خىــل باســما نۇســخىلىرى مەيدانغــا
كەلگــەن ،نۇرغــۇن تىلالرغــا تەرجىمــە
قىلىنغــان ۋە كــەڭ تارقالغــان.
مەزكــۇر كىتــاب  156بابقــا
بۆلۈنگــەن بولــۇپ ،كىتابنىــڭ ھــەر
بىــر بابىغــا مۇناســىۋەتلىك قۇرئــان
كەرىــم ئايەتلىــرى ۋە رەســۇلۇلالھنىڭ
ھەدىســلىرى دەلىــل كەلتۈرۈلگەننىــڭ
ســىرتىدا ،قەدىمكــى مۇســۇلمان ھېكىــم
ۋە ئالىمالرنىــڭ پەنــدى – نەســىھەتلىرى ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلىرى نەقىــل كەلتۈرۈلگــەن.
كىتابتــا نەقىــل كەلتۈرۈلگــەن ھەدىســلەرنىڭ ئىچىــدە ســەھىھ ھەدىســلەر بولغىنىــدەك ،ســەھىھلىق
دەرىجىســىگە يەتمىگــەن زەئىــپ ھەدىســلەرمۇ بــار.
كىتــاب ئىنســانالرنى ئىلىــم – مەرىپەتكــە ،ئېســىل ئەخالققــا ،ئالىــي پەزىلەتكــە ،رىياكارلىقتىــن
خالىــي بولۇشــقا ،ھــاالل ياشاشــقا ،ئىخالســمەنلىككە ،راســتچىللىققا ،ســەمىمىيلىككە ،تەقۋادارلىققــا،
ئىنســانالرنىڭ قەلبىنــى ئالالھقــا يېقىــن قىلىشــقا دااللــەت قىلىــدۇ.
كىتــاب مىــڭ يىلدىــن ئارتــۇق ۋاقىتتىــن بۇيــان تەســەۋۋۇپ ،ئەخــاق ،ۋەز – نەســىھەت بابىــدا
كىتــاب يازماقچــى بولغــان مۇئەللىپلــەر ئۈچــۈن بىرىنچــى قــول پايدىلىنىــش مەنبىئــى بولــۇپ ،كەلمەكتــە.
كىتابنــى بــۇ قېتىــم ئۇيغــۇر تىلىغــا ئاغدۇرۇشــتا قاھىرىــدە «مانار» نەشــرىياتى تەرىپىدىن يىلنامىســىز
بېســىلغان ئەرەبچــە نۇسخىســى بىلــەن  – 2010يىلــى بەيرۇتتــا بېســىلغان ئەرەبچــە نۇسخىســى ۋە
تۈركچــە ،ئۆزبېكچــە مىلىــرى كــۆز ئالدىمىــزدا بولــدى.
ئابدۇجېلىل تۇران (تۈركىيە)
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ئۆلمەسلىكنىڭ دورىسى
جااللىدىــــن رۇمىنىــڭ «مەســنەۋى» ناملىــق
ئەســىرى جەمئىــي ئالتــە جىلد 25،مىــڭ  6يــۈز
 32بېيىتتىــــن تەركىــب تاپقــان؛ كىالسســــىك
شــــەرق ئەدەبىياتىدىكــى شــــېئىر ئۇســــلۇبىدا
يېزىلغــــان بىــر ئەســەردۇر .مەســنەۋىنىڭ تىلى
پارســچە بولــۇپ ،مەۋالنــە ســــۆزلىگەن ھېكايە ۋە
ھېكمەتلىك ســۆزلەرنى شــاگىرتى ھېســامىدىن
چەلەبــــى خاتىرىلــــەپ ،رەتلــــەپ كىتــــاب
قىلغــان .مەســنەۋىدە مەۋالنــە بىــر ھېكايىنــى
باشــايدۇ ،ئەممــا بــۇ ھېكايىنــى ئايغالشــتۇرماي
ئارىســــىدا بېيىــــت ۋە ھېكمەتلىــــك ســۆزلەرنى
ســــۆزلەيدۇ ۋە ياكــى باشــــقا بىــــر ھېكايىنــى
باشــــايدۇ .ئەنــە شــــۇ ھېكايىلــەر ئارقىلىــق
تەســــەۋۋۇپتىكى پىكىــر ۋە ئىدىيەلەرنــى
شەرھلەيدۇ  .بــــۇ يــــەردە بىزگــــە ئەڭ مۇھىــــم
بولغىنــــى «مەســــنەۋى» دە ســــۆزلەنگەن ھــەر
بىــــر ھېكايىنىــــڭ ئىنســــانالرنى پاراســــەتكە،
يۈزلەندۈرىدىغــــان
ئەخالققــــا
گــــۈزەل
نەســــىھەتلەرنى ئــۆز ئىچىگــــە ئالغانلىقىــدۇر.
جااللىدىــــن رۇمــــى ئۆزىمــــۇ بــــۇ ئەســــىرى
توغرىســــىدا مۇنــــداق دېگــــەن« :بــــۇ كىتــاب
مەســنەۋى كىتابىــدۇر ،مەســنەۋى ھاياتلىقنىــڭ
ماھىيىتىنــــى چۈشــىنىپ ،پەزىلــەت مەنزىلىگــە
يېتىشــــنى ئويلىغانــالر ئۈچــۈن بىــر يولــدۇر».
«مەســــنەۋى»دىكى ھېكايىلەرنىــــڭ بەزىلىــرى
قەھرىمانــار توغرىســــىدا ،بەزىلىــرى ۋەلىلــەر،
بەزىلىــرى ســوپىالر ،بەزىلىــرى پادىشــاھالر ۋە
بەزىلىــرى ھايۋاناتــار توغرىســىدا ســۆزلىنىدۇ.
بــۇالر ئارتۇقچىلىقــى ۋە كەمچىللىكلىــرى بىلــەن
ئوبرازالشــتۇرۇلغان بولــۇپ بــۇالر ئارقىلىــق كىشــــىلەرگە شەخســــىيەتچىلىك ،قىزغانچۇقلــۇق ،ھەســــەتخورلۇق ۋە
ئىتتىپاقســــىزلىقنىڭ زىيىنىنى شەرھلەپ  ،ئىنســــانالرنى يامانلىقتىن ئىبــــرەت ،ياخشــــىلىقتىن ئۈلگــــە ئېلىشــقا
چاقىرىــــدۇ ۋە ئىنســــان قەلبىــــدە ئالالھقــــا بولغــان چەكســــىز ســــۆيگۈنى ئۇرغۇتىــــدۇ.
«مەســــنەۋىدىن دۇردانىلــەر» ناملىــــق بــــۇ كىتــــاب ،تۈركچــە نەشــر قىلىنغــان «مەســــنەۋى شــېرىپ»
ناملىــــق نەســرىي شــــەكىلدىكى ئەســەرگە ئاساســەن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلغــان بولســىمۇ« ،مەســــنەۋى
شــېرىپ» ناملىــــق كىتابنىــــڭ بىرمۇ–بىــــر تەرجىمىســى ئەمــەس .مىللىتىمىزنىــــڭ ھازىرقــــى شــــارائىتىغا،
قىممــــەت قاراشــــلىرىغا بەكــــرەك مــــاس كېلىدىغــــان ۋە بىزگــــە مەنىــــۋى جەھەتتىــــن تــــۈۋرۈك بولىدىغــان
يەرلىرىنــى تالــاپ تەرجىمــە قىلىــپ تۈزۈلگــەن جەمىــي  119ھېكايىدىــن تەركىــپ تاپقــان كىتابتــۇر .مــان
ئوقۇرمەنلەرگــــە چۈشىنىشــــلىك بولۇشــى ئۈچــــۈن «مەســــنەۋى شــېرىپ» تىكــــى باش–ئاخىــــرى چېچىلىــــپ
كەتكــــەن ھېكايىلەرنى بىــــر تەرەپتىــــن تەرجىمە قىلىپ ،بىــــر تەرەپتىــــن كىرىشــتۈرۈپ بىــر پۈتــۈن ھېكايــە
ئايالندۇرغان ۋە مۇناســىۋەتلىك ھېكمەتلەرنــى ھېكايىنىــڭ ئاخىرىغــا« ،ھېكمەتلىــك ســۆزلەر» دەپ قوشــۇپ
قويغــان.
ئايشەم ئۇيغۇر قىزى (تۈركىيە)
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1984
كىتــاب بىــر خىيــال دۇنياســىنى ۋە
ئــۇ دۇنيادىكــى ھاياتنــى تەســۋىرلەيدۇ.
بــۇ يــەردە پەقــەت بىــرال پارتىيــە بــار
ۋە تەپەككــۇر قىلىــش چەكلەنگــەن.
پارتىيەنىــڭ دېگىنــى ھېســاب .ئەقىلگــە
ئۇيغــۇن بولمىغــان نەرســىلەرنىمۇ پارتىيــە
توغــرا دېگــەن بولســا خەلقمــۇ توغــرا دەپ
قارىشــى الزىــم.
قارشــى چىققانــار جازالىنىــپ مېڭىســى
يۇيۇلىــدۇ .تەككــۇر ســاقچىلىرى ھــەر
ۋاقىــت خەلقنــى كۈزۈتــۈپ كۈتۈلمىگــەن بىــر
ئىشــنىڭ يۇزبېرىــپ قىلىشــىنىڭ ئالدىنــى
ئاالتتــى .روماننىــڭ بــاش قەھرىمانــى
ۋىنســون ھــەر كۈنكــى نورمــال ھاياتىنــى
ياشــىغاچ تەپەككــۇر قىالتتــى شــۇنداقال
ئۆيىگــە قايىتقانــدا ئويلىغانلىرىنــى بىــر
يەرگــە يېزىــپ قوياتتــى .ئۇنىــڭ بــۇ
قىلغانلىــرى جىنايــەت ئىــدى .چۈنكــى
تەپەككــۇر قىلىــش ،ئويــاش قانۇنســىزلىق
ئىــدى .ئــۇ پەقــەت ئۆزىگــە تاپشــۇرۇلغان
ۋەزىپىلەرنىــا ئــادا قىلىشــى كېــرەك ئىــدى.
ۋىنســون ئۆزىنــى كونتــرول قىاللمايــدۇ
ۋە يېزىشــنى داۋامالشــتۇرىدۇ .جۇلىيــا
ئىســىملىك بىــر قىــز بىلــەن تونىشــىدۇ.
قىز–ئوغۇلالرنىــڭ بىر–بىــرى بىلــەن
مۇناســىۋەت قىلىشــى چەكلەنگەن بولســىمۇ،
ئــۇالر مۇھەببىتىنــى مەخپىــي يوســۇندا
داۋامالشــتۇرىدۇ .پۇرســەت تاپســىال بىللــە ۋاقىــت ئۆتكۈزىــدۇ .ئەپســۇس بىركۈنــى تۇتۇلــۇپ قالىــدۇ .ئۆلــۇم
جازاســىنىڭ ئورنىغــا مېڭــە يۇيــۇش جازاســى بېرىلىــدۇ  .ۋىنســونغا تــۆرت بارماقنــى كۆرســىتىپ «بــۇ قانچــە»
دەپ ســورايدۇ .ۋىنســون «:تــۆرت » دەپ جــاۋاب بىرىــدۇ .ئەممــا قىيىــن قىســتاقتىن قۇتۇاللمايــدۇ .ھــەر
قېتىــم بــۇ شــەكىلدە داۋام قېلىۋېرىــدۇ .ۋىنســون بۇنــى ئەقىلنىــڭ مــاڭا ئويناۋاتقــان ئويۇنــى دەپ ئويــاپ
باشــقا رەقەملــەر بىلــەن جــاۋاب بېرىشــكە باشــايدۇ .ئەپســۇس قىيىــن قىســتاقتىن يەنــە قۇتۇاللمايــدۇ .ئاخىــرى
ئــۇ ھېــچ نەرســە بىلمەيدىغانلىقىنــى دېگەنــدە ،كىيىنكــى باســقۇچقا ئۆتىــدۇ .ۋىنســون ئاخىرىــدا مېڭىســى
يۇيۇلــۇپ ئەقلىنــى يوقىتىــدۇ .ئەمــدى ئۇمــۇ پارتىيــە ئۇچــۇن ئىشــلەيدىغان بىــر پارتىيــە ئەزاســى .بېشــىدىن
ئۆتكۈزگــەن ھاياتىنى،ھېــس– تۇيغۇلىرىنى،مۇھەببىتىنى،سېغىنىشــىنى قىســقىچە پۈتــۈن ئوي–پىكىرلىرىنــى
ئۇنۇتقــان بىــرى .بــۇالر ئۇنىــڭ مېڭىســىدىن يۇيىۋىتىلــدى ،ئەممــا ھېلىمــۇ ئوي–پىكىرلىــرى قەلبىنىــڭ چوڭقــۇر
قاتالملىرىــدا ســاقالنماقتا...
ئالىمجان ئابدۇلقادىر (تۈركىيە)
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ئۇچار ئۇنىۋېرسىتېت
«ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنىســتتوتى» تەرىپىدىن
نەشــر قىلىنغــان بــۇ كىتابتــا ،پولشــا خەلقىنىــڭ
بېشــىغا كەلگــەن مۇســتەملىكە قىلىنىــش ،ئــۆز
كۈلتۈرىدىــن ،تىلىدىــن ۋە ئۆرپ–ئادەتلىرىدىــن
قەســتەن ياتالشــتۇرۇش ،ھەتتــا پولشــا دېگــەن
دۆلەتنــى خەرىتىدىــن ئۆچــۈرۈپ تاشالشــقا قــەدەر
بىــر ياۋۇز مۇســتەملىكىچىنىڭ قولىدىن كېلىدىغان
بىــر يۈرۈش زۇلــۇم ۋە قەبىــھ سىياســەتلەر ئېچىــپ
تاشــانغان بولــۇپ ،ئاخىرىــدا پولشــا خەلقىنىــڭ
مۇســتەقىل ئــۆز دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقىشــقىچە
ئېلىــپ بارغــان كۈرەشــلىرى پاكىــت ۋە ئىســپاتالر
بىلــەن بايــان قىلىنغــان.
 –19ئەســىردە پولشــا دېگــەن دۆلــەت
خەرىتىدىــن ئۆچۈرۈۋېتىلگــەن بولــۇپ چــار
رۇســىيە ،گېرمانىيــە ۋە ئاۋۇســتىرىيە قاتارلىــق
ئــۈچ مۇســتەملىكىچى دۆلــەت تەرىپىدىــن
پارچىلىنىــپ بۆلۈشــىۋېلىنغان ئىــدى .بــۇ
مۇســتەملىكىچى دۆلەتلــەر پولشــا خەلقىنىــڭ ئــۆز
تىلىــدا سۆزلىشىشــىنى ،يېزىشــىنى ،ئوقۇشــىنى،
ئــۆز تارىخىنــى ،ئۆزىدىــن چىققــان ۋەتەنپــەرۋەر
يازغۇچىالرنىــڭ ،شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرىنى
ئوقۇشــىنى قەتئىــي مەنئــى قىلغــان ئىــدى.
خىالپلىــق قىلغانالرنــى ســىبىرىيەگە پالىغــان ۋە
قاتتىــق تــەن جازاســىغا تۇتقــان بولســىمۇ ،پولشــا خەلقــى ئــون يىــل ئەمــەس ،ئەللىــك يىــل ئەمــەس ،يــۈز
يىلالرچــە مۇســتەملىكىچىلەر بىلــەن كــۈرەش قىلىــپ ،مۇســتەقىللىقتىن ئۈمىدىنــى قىلچــە ئۈزمىگــەن ۋە بــۇ
كۈرەشــنى ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا داۋامالشــتۇرغان ئىــدى.
«ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» مۇســتەملىكە يىللىرىــدا يوشــۇرۇن ئۆيلــەردە پولشــالىق بالىالرغــا ئــۆز تارىخىنــى،
ئــۆز تىلىنــى ۋە ئــۆز كۈلتۈرىنــى ئۆگىتىــش بىلــەن بىللــە ،مۇســتەملىكىگە قەتئىــي بــاش ئەگمەســلىك ۋە
مۇســتەقىللىق غايىســىدىن قەتئىــي ۋازكەچمەســلىك ھەققىــدە دەرســلەر ئۆتۈلگــەن ،ھەتتــا دۆلەتنىــڭ
مەكتەپلىرىــدە ئوقۇتۇلىدىغــان دەرســلىكلەرمۇ ئــەڭ مۇكەممــەل شــەكىلدە ئۆگىتىلگــەن دەرس ئۆگىنىــش
ئۆيلىــرى بولــۇپ ،ئۇنىڭدىــن دۇنياغــا مەشــھۇر ئەدىبلــەر ،شــائىرالر ۋە ئالىمــار چىققــان ئىــدى .بــۇ مەكتــەپ
رۇســارنىڭ ۋە گېرمانالرنىــڭ كۈچلــۈك تەقىــب قىلىشــى ســەۋەبلىك ،ئۆيدىــن ئۆيگــە يۆتكىلىــپ تۇرغانلىقتىــن
ۋە ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئۆيدىــن ئۆيگــە ئۇچــۇپ يــۈرۈپ ئوقۇغانلىقــى ئۈچــۈن «ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» دەپ ئاتالغــان
ئىــدى .ھەتتــا دۇنيــا تارىخىــدا نوبېــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن تۇنجــى ئايــال مارىيــا ئىســىملىك ئايالمــۇ ئاشــۇ
«ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» دە ئوقــۇپ چىققــان ئىكــەن .بــۇ ئايــال  –1903يىلــى بىــر قېتىــم –1911 ،يىلــى
يەنــە بىــر قېتىــم نوبېــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىش ئارقىلىــق ئــەر ئەربابلىرىمــۇ يېتەلمىگــەن بىــر رېكورتنــى ياراتقــان
ئىــدى.
«ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» بۇنىڭدىــن ئىككــى يــۈز يىــل ئىلگىــرى ئاددىيغىنــا دەرس ئۆيــى ھالىتــى بىلــەن
باشــانغان بولــۇپ ،ھازىــر دۇنيــاۋى كاتتــا ئۇنىۋېرســىتېت بولــۇپ قالغــان.
مۇھەممەد يۈسۈپ (تۈركىيە)
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تۇنجى قېتىملىق «مەن ‐ ناتىق» ئۇيغۇر غۇنچىلىرى نۇتۇق
سۆزلەش مۇسابىقىسى ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلدى
 – 2019يىلــى  – 28ئىيــۇل ئايخــان مائارىپــى تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغان «مــەن ‐ ناتىــق» ئۇيغــۇر
غۇنچىلىــرى نۇتــۇق ســۆزلەش مۇسابىقىســى ئۆتكۈزۈلــدى« .ئوقــۇ ئۇيغــۇر مەكتىپــى» دىن ئۈچ ماھىــر« ،ئايبىلىگ
خانىــم – قىــزالر تەربىيەلــەش مەركىــزى» دىــن تــۆت ماھىــر« ،ئايخــان ئانــا تىــل مەكتىپــى» دىــن تــۆت ماھىــر،
قەيســەرىدىن بىــر ماھىــر مۇســابىقىگە قاتناشــتى.
مۇســابىقە كىرىــش ســۆزىدىن كېيىــن باھالىغۇچىــار ۋەكىلــى مەھمۇدجــان ياســىن ئــۆز ئائىلە تەربىيەســىدىن
مىســال ئېلىــپ نۇتــۇق قابىلىيىتىنــى يېتىلدۈرۈشــنىڭ مۇھىملىقــى ھەققىــدە ســۆز قىلدى.
بــاال رىياســەتچىلەر ســەھنىگە چىقىــپ مۇســابىقىنىڭ باشــانغىنىنى ئېــان قىلىــپ« ،ئىســتىقالل مارشــى»
ئېيتىلــدى ،لەۋلــەردە مــارش تېكىســتى ،كۆزلــەردە يــاش ئەگىدى .مۇســابىقىنى باھاالشــقا ئاســان بولۇشــى ئۈچۈن
پەقــەت نەســىرىي ژانېــرالر قوبــۇل قىلىــش ئوبيېكتــى بولغانىــدى ،شــۇڭا مۇســابىقىنى رەســمىي باشالشــتىن
بــۇرۇن ئوقۇغۇچىــار ئىككــى پارچــە شــېئىر دېكالماتســىيە قىلــدى.
 9 – 7ياشــلىقالر گۇرۇپپىســىدا يەتتــە ياشــلىق ئېھســان «مېنىــڭ ئائىلــەم» ناملىــق نۇتۇقــى ئىنتايىــن
جانلىــق ســۆزلەپ ،مۇســابىقىنىڭ باشلىنىشــىغىال كەيپىياتنــى كۆتــۈردى .كەينىدىــن يەتتــە ياشــلىق نەرگىــزە
مەمەتجــان «مېنىــڭ ئارزۇيــۇم» ناملىــق نۇتۇقــى ئارقىلىــق ۋەتەننىــڭ ھەربىــر شــەھىرىنى تاماشــىبىنالرنىڭ كــۆز
ئالدىغــا كەلتــۈردى .ئۈچىنچــى نومۇرلــۇق ماھىــر يەتتــە ياشــلىق زۇبەيــر ئارتىشــنىڭ «ئېلىپبەنــى تۈگەتتىــم»
ناملىــق نۇتۇقــى ســۆزلىنىپ بولغانــدا ،تىلــى تۈركچــە چىقىــپ ،ئۇيغۇرچىنــى كېيىــن ئۆگەنگــەن زۇبەيرنىــڭ ئانــا
تىــل سۆيگۈســى كۆپچىلىكنــى تەســىرلەندۈرمەي قالمىــدى .ســەككىز ياشــلىق نەجىبــە ئابدۇزاھىــر «خىيالىمدىكــى
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ۋەتــەن» ناملىــق نۇتۇقــى بىلــەن قەلبلەرنــى لەرزىگــە كەلتۈرگــەن بولســا ،ســەككىز ياشــلىق ئېھســان ئالىمنىــڭ
«چــوڭ بولغــۇم يــوق» ناملىــق نۇتۇقــى چوڭالرنــى ئويغــا ســالدى .ئارقىدىــن توققــۇز ياشــلىق مۇخلىســە
مۇھەممەدئەلــى بىلــەن ئەســما ھۈســەن «مېنىــڭ ئانــام» ۋە «مېنىــڭ دادام» ناملىــق نۇتۇقلىــرى بىلــەن
ھەممەيلەننــى رەســمىي يىغالتتــى.
كېيىنكــى يــاش گۇرۇپپىســىنىڭ مۇسابىقىســى باشلىنىشــتىن بــۇرۇن« ،كىچىــك بــاال ئەمەســمەن»،
«مەختۇمســۇال» دېگــەن ناخشــىالر ئورۇندىلىــپ ،بــەش – ئالتــە ياشــلىق بالىــار قوشــاق – شــېئىرلىرىنى
ســۇندى .نورۋېگىيەدىــن كەلگــەن توققــۇز ياشــلىق ئەقىــدە ھەممەيلەندىــن يوشــۇرۇن تۇتقــان ســوۋغىتى  −ئــۆز
قولــى بىلــەن تەييارلىغــان «ئايخــان ئانــا تىــل مەكتىپــى» نىــڭ رەســىمىنى تەقدىــم قىلىــش جەريانىــدا بىــر
ئايلىــق تەســىراتىنى ھاياجانلىــق كــۆز ياشــلىرى بىلــەن ئىپادىلىــدى.
 13 – 10ياشــلىقالر گۇرۇپپىســىدا  10ياشــلىق شــەھال ئوبۇلقاســىم «بالىلىقىمىزنــى ياشــىغىلى قويــۇڭالر»
ناملىــق نۇتۇقىــدا خىتــاب شــەكلى ،ئىنتوناتسىيەســى ،ســۆزلىرىنىڭ راۋانلىقــى بىلــەن باھالىغۇچىالرنــى ھــاڭ–
تــاڭ قالــدۇردى .ئاندىــن  12ياشــلىق مۇھەممــەد مۇســا «ئــۆز بۇرچۇمنــى بىلدىــم» ناملىــق نۇتۇقــى بىلــەن
ۋەتەن–مىللەتكــە بولغــان بــۇرچ تۇيغۇســىنى ھېــس قىلــدۇردى 12 .ياشــلىق مېھرىبــان مۇھەممەدنىــڭ «ھېيــت
كۈنــى» ناملىــق نۇتۇقــى ۋە  13ياشــلىق ســەلىمە ئەيســانىڭ «مېنىــڭ دادام» ناملىــق نۇتۇقــى يەنــە بىــر قېتىــم
كۆزلەرنــى ياشــقا تولــدۇردى .ئاخىرىــدا  13ياشــلىق ئىخالســە ئىليــار ئــۆز كىملىكــى ھەققىــدە ئىزدەنگــەن «مــەن
كىــم؟» ناملىــق نۇتۇقــى بىلــەن مۇســابىقىنى ئاياغالشــتۇردى.
مۇســابىقىدىن كېيىــن «بۈيۈكلــەر بىــر ســورۇندا» ناملىــق نومۇر ئورۇندىلىپ ،ئەجدادالر ئەســكە ســېلىندى،
خــور ئېيتىلــدى ،بالىالرنىــڭ كەيپىياتــى يۇقىــرى كۆتۈرۈلــۈپ نومــۇر ئورۇنــداپ بەرگۈســى كەلگــەن ئوماقــار
ئۆزلۈكىدىــن ســەھنىگە چىقتــى.
باھــاالش نەتىجىســىدە ،ئەســما ھۈســەن ۋە ســەلىمە ئەيســا «ئــەڭ تەمكىــن ناتىــق» مۇكاپاتىغــا ،مۇخلىســە
مۇھەممــەد ۋە مۇھەممــەد مۇســا «ئــەڭ جەســۇر ناتىــق» مۇكاپاتىغــا ،ئېھســان مەخمۇتجــان «ئــەڭ جانلىــق
ناتىــق» مۇكاپاتىغــا ،زۇبەيــر ئارتىــش «ئــەڭ كىچىــك ناتىــق» مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى .نەجىبــە ئابدۇزاھىــر ۋە
ئىخالســە ئىليــار  –3دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ،ئېھســان ئالىــم ۋە مېھرىبــان مۇھەممــەد  –2دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا
اليىــق كۆرۈلــدى .نەرگىــزە مەمەتجــان بىلــەن شــەھال ئوبۇلقاســىم ئايرىــم ھالــدا ئىككــى يــاش گۇرۇپپىســىدىكى
 –1دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن ماھىــرالر بولــدى –3 ،–2 ،–1 .دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ئېرىشــكەن
ماھىرالرغــا لوڭقــا ،تەقدىرنامــە ۋە «ئۇيغــۇر ئــۆرپ ئادەتلىــرى» ناملىــق كىتــاب ،قالغــان ماھىرالرغــا بىــزەك
تاختــا ،تەقدىرنامــە ۋە «كۈرەشــچان ئەجــدادالر» ناملىــق كىتــاب ھەدىيــە قىلىنــدى.
«ئايخــان ئانــا تىــل مەكتىپــى» نىــڭ ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش مۇراســىمىمۇ مۇشــۇ پائالىيەتتــە ئۆتكــۈزۈش
پىالنالنغانىــدى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن  – 2019 – 2018يىللىــق «ئېلىپبــە ســىنىپى» ۋە «ئەدەبىيــات ســىنىپى»
دا ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن ئوقۇغۇچىالرغــا دىپلــوم ۋە ئەســما ئــۆزەر مۇئەللىــم نەشــر قىلغــان «بويىمــا كىتابــى»،
«يازلىــق تەتىللىــك مەدەنىيــەت ئالماشــتۇرۇش ســىنىپلىرى» نــى پۈتتۈرگــەن ھەربىــر ئوقۇغۇچىغــا ئىســمى
يېزىلغــان« ،ئايخــان مائارىپــى» نىــڭ لوگوســى چۈشــۈرۈلگەن مېــدال ســوۋغا قىلىنــدى.
ۋەتــەن قايغۇســىنى يۈرەكلىرىمىزگــە بېســىپ تۇرۇۋاتقــان كۈنلــەردە بــەس – بەســتە ئېچىلىۋاتقــان ئانــا
تىــل مەكتەپلىــرى ھەممىمىزنــى ســۆيۈندۈرىدۇ .لېكىــن بالىــار ســاۋاتلىق بولــۇپ بولغاندىــن كېيىــن نېمىلەرنــى
قىلىشــى كېــرەك؟ بالىالرنىــڭ ئاددىــي كىتابالرنــى ئوقۇيالىشــى« ،ئاپــا ،دادا» دېيەلىشــى يېتەرلىكمــۇ؟ ئەلۋەتتــە،
يــاق .ئىشــىنىمىزكى ،تىرىشــچانلىقىمىزال بولىدىكــەن ،چەتئەلدىمــۇ ئۆزىمىزنــى بېســىپ چۈشــىدىغان ناتىقالرنــى،
يازغۇچــى – شــائىرالرنى ،دىلــى ،تىلــى ،تەپەككــۇرى ئۇيغۇرلۇقىنــى ئۇنتۇمىغــان ســۆيۈملۈك ئەۋالدالرنــى
تەربىيەلــەپ چىقااليمىــز .بــۇ ســەھنە دەل مۇشــۇ ئۈمىدتــە بالىالرنــى چاقىرغانىــدى ،بالىــار كۈتكەنلەردىــن
ئارتۇقنــى ئېلىــپ كەلــدى.
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دوست بواليلى
ئابلىكىم باقى ئىلتەبىر (ئامېرىكا)

كېلىڭ ،كېلىڭ بالىالر،
دوست بواليلى.
بىللە ئويناپ كۈلۈشۈپ،
خۇش بواليلى.

كېلىڭ ،كېلىڭ بالىالر،
دوست بواليلى.
بىلىم ئېلىپ باغچىدا،
خۇش بواليلى.

فوتوسۈرەتنى ئەخمەتجان ئىسمائىل (تۈركىيە) تارتقان

گۈزەل ۋەتىنىمىز
فوتوسۈرەتنى يۇلغۇن (ئامېرىكا) تارتقان

