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ئارقــا رەت ســولدىن: 1.ئابدۇۋەلــى مۇقىيىــت، 3.ئابدۇۋەلــى خەلپــەت، 4.تۇرســۇنمۇھەممەد پەخىردىــن، 5.ئابدۇشــۇكۇر تــۇردى، 6.تۇرداخــۇن مۇئەللىــم، 
7.رەھىم قاسىم

ئالدىنقــى رەت ســولدىن: 1.ھاكىــم دادىــروف، 2.رىــزۋان ناســىر )شەپقەت-ھەمشىرىســى، قەھرىمــان رىزۋانگۈلنىــڭ جەڭدىكى سەپدىشــى(، 5.ھاكىــم جاپپار،
 8.سابىت ئابدۇراھمان )مۇزېيدى تەتقىقاتچىتى(

ئۇيغۇر يازغۇچىالر ھاياتىدىن خاتىرىلەر

مەشــھۇر تۈركولــوگ ئازىــز نارىنبايىېــۋ ۋەتىنىمىزگــە زىيارەتكــە كەلگەنــدە بىــر قىســىم ئۇيغــۇر ۋە رۇســىيە، قازاقىســتان، قىرغىزىســتانلىق ئالىــم،
 تەتقىقاتچىالر بىلەن بىرگە چۈشكەن خاتىرە سۈرەت.

سۈرەتتە: ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، ئىمىن تۇرسۇن ۋە نارىبايىېۋ قاتارلىقالر.

ئىزاھــات: رەســىملەرنى زۇلھايــات ئۆتكــۈر )شىۋېتســىيە ( ۋە ســەلىمە  ئــا. كامــال )ئاۋســترالىيە( تەمىنلىگــەن بولــۇپ، ئىســمىنى توغــرا خاتىرىلىگــەن يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ
ئىسىملىرىنى يېزىپ قويدۇق )ت(.
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مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كىالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىــم 
ــالن قىلىــش، ئۇيغــۇر  ــرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ ئەســەرلىرىنى ئې ــەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســپ ئىگىلى ــەت بىل ــدا ئىجادىي قىلىــش، ئۇيغــۇر تىلى
ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش، شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە ســۈپەت 
جەھەتتىــن تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، خەلقئارادىكــى ســۈپەتلىك ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغان پەســىللىك 

ئەدەبىــي ژۇرنــال.
مەزكــۇر ژۇرنالــدا پەقــەت ئەدەبىــي ئەســەرلەرال ئېــالن قىلىنىدىغــان بولــۇپ، بىۋاســتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا تىلالردىــن ئۇيغۇرچىغــا 

مــە قىلىنغــان ئەســەلەر قۇبــۇل قىلىنىــدۇ.

ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر. 1
ئىجادىي ئەسەرلەر. 2
باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا مە قىلىنغان ئەسەرلەر. 3
خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز، ماقال–تەمسىل، چۆچەك، قوشاق، يۇمۇر قاتارلىقالر. 4
ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر، فوتو–سۈرەت، ھەجۋىي رەسىملەر. 5
مەلۇم رايونالردىكى ئۇيغۇر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر )لۇغەت(. 6
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:. 7
ئەسەرلەر uyjurnal@gmail.com ئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.. 1
كىالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرالر )ئاپتورى، ژانىرى، ئېالن قىلىنغان ژۇرنال، كىتاب، يىلنامە قاتارلىقالر( ئېنىق . 2

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

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

باھالىنىشى ئۈچۈن، ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ. 
ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن، تىل- يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.. 3
مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.. 4
ئەسەر قوبۇل قىلىنسا، ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم، تەخەللۇس )ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا( ۋە قىسقىچە تونۇشتۇرۇش )ئەگەر ئاپتور . 5

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

ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ژۇرنال پەسىللىك تور ژۇرنىلى بولۇپ، ئەرەب ھەرپلىرى، التىن ھەرىپلىرى، سالۋىيان ھەرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىدا ۋە )باشقا تۈرك 

مىللەتلىرىنىڭمۇ ژۇرنىلىمىزدىن پايدىلىنالىشى ئۈچۈن( بىرلىككە كەلگەن تۈرك ئېلىپبەسىدە بولۇپ جەمئىي تۆت نۇسخا ئېالن قىلىنىدۇ. يىلدا 
بىر قېتىم تۆت سان بىرلەشتۈرۈلۈپ يىللىق توپالم شەكلىدە نەشىر قىلىنىپ، ئۇنىۋېرسىتېت ۋە ئاممىۋىي كۈتۈپخانىالرغا ھەقسىز تارقىتىلىدۇ. 

ھۆرمەت بىلەن: »ئىزدىنىش« ژۇرنىلى تەھرىرلىك ھەيئىتى        

    www.uyghuredebiyati.net 

ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
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ئادەم ئۆگەر )تۈركىيە(
  زۇلھايات ئۆتكۈر )شىۋېتسىيە( 

مەمەتتۇرســۇن زۇنۇن ئوقيــا )ئەنگىلىيە(
رىدۋان ئۆزتۈرك )تۈركىيە(
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ــي  ــى ۋە ئىلمى ــقىچە ھايات ــڭ قىس ــەيىنخان تەجەللىنى ــى ھۈس ــى نامايەندىس ــڭ ئاخىرق ــىك ئەدەبىياتىنى ــۇر كىالسس ئۇيغ
پائالىيەتلىــرى ھەققىــدە ................................................................................. ئادىلجــان يۈكســەل )تۈركىيــە(  7 
»بەرقــى تەجەللــى« ۋە »ســەبقى مۇجەللــى« .............................................…...… ئالىمجــان بۇغــدا )تۈركىيــە(  9
تەجەللــى ھەزرەتنىــڭ »قەشــقەر« ھەققىدىكــى قەسىدەســى ............................… ئالىمجــان بۇغــدا )تۈركىيــە(  11 
تەجەللــى ھەزرەتنىــڭ مەۋالنــا مۇھەممــەد يولداشــقا يازغــان قەسىدىســى ..… ئابدۇلھەكىمخــان مەخســۇمھاجىم  12
ــى  14 ــېئىرالر .................................................................................................................................… تەجەلل ش

شــاھىدە كومپوزىتــورى  ئايــال  تۇنجــى  خەلقنىــڭ  ئۇيغۇر-ئۆزبېــك   ئىزىــدا:  ئاماننىســاخان  مەلىكــە 
ــاھىمەردانوۋا ..........................................................................................… نەبىجــان تۇرســۇن )ئامېرىــكا(  16 ش
ئەلۋىــدا گۈلھايــات ..................................................................................…..…  دىلــدۇز تېلمــان )ئامېرىــكا(  21

ئۇيغۇر ئاايللىرى

يىغــا .......................................................................................................… ئــاۋۇت ماســىموۋ )قازاقىســتان(  24
ــوق ....................................................................................... ھەبىبۇلــال ئابلىمىــت )گېرمانىيــە(  66 ئــۈچ پــاي ئ
ئۇيغــۇر ئەركەكلىكىگــە مەدھىيــە ئوقۇيمــەن ........................................................ رەنــا غوپــۇر )ئاۋســترالىيە(  69

قۇتادغــۇ بىلىــك.......................................................................................... مەھمۇتجــان ياســىن )تۈركىيــە(  70  
نەدىســەن ســاالم ……………….........................................……….……………… ئىمــران ســادائى )تۈركىيــە(  71  

 نەسرىي ئەسەرلەر

�سېئرىىيەت گۈلزارى

شــېئرالر ….............................................................................................. ئابدۇلئەھــەد ئابدۇرەشــىد بەرقــى  29
شــېئرالر …............................................................................................................ ئابدۇقادىــر جااللىددىــن  31
ئىككــى شــېئىر …................................................................................... تاھىــر ھامــۇت ئىزگىــل )ئامېرىــكا(  33
ئىككــى شــېئىر …................................................................................ ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممــەت )شۋېتســيە(  34
شــېئرالر ….............................................................................................. مۇتەللىــپ ســەيدۇلال )نورۋېگىيــە(  35
ئىككــى شــېئىر ….......................................................................................................... ئــەركان )تۈركىيــە(  47
بىــر يــاش شــائىرغا …................................................................................ مەھمــۇد دەرۋىــش )پەلەســتىن(  48

                                                                              ئەرەبچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ تەرجىمىسى )تۈركىيە(  
ــېئىر ….................................................................................................. ئادىــل ئوغلــى ســەھرايى  49 ئىككــى ش
ئىككــى شــېئىر ….................................................................................. دۆلەتجــان كېرىمــوۋ )ئۆزبېكىســتان(  50

                                                                 ئۆزببېكچىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچچىالشتۇرىغان )تۈركىيە(
ســېنى ســۆيىمەن …........................................................................................... نازىــم ھېكمــەت )تۈركىيــە(  51

                                                                           تۈركچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(
ســەھرادىكى كېچــە ..................................................................... ئابدۇخېبىــر خېلىــل تەۋەككــۇل )تۈركىيــە(  51
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ــۈرەت  ….............................................................................................................................................................................. جەمــال ســۈرەييا )تۈركىيــە(  51 س

                                                                                                                                          تۈركچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(
ــېئرالر…................................................................................................................................................................................... ئامىنــە ۋايىــت )تۈركىيــە(  52 ش
ــتان(  61 ــوۋ )قازاقىس ــت دۆلەت ــا …................................................................................................................................................................. ئابدۇمېجى يۇرتۇمغ
ــېئىر  …............................................................................................................................................................. رەنــا ئايبــاال ياشــار )نورۋېگىيــە(  65 ئىككــى ش
ــار ….................................................................................................................................. شــاۋكەت نــەزەروۋ )قازاقىســتان(  72 ئۆلكەمگــە يەنــە كەلمىــدى باھ
ئىنســاندا بولىــدۇ ئىككــى ئائىلــە ... ….......................................................................................................................... مۇقىمجــان نۇربايېــۋ )ئۆزبېكىســتان(  73

                                                                                                                        ئۆزبېكچىدىن ئابدۇلجان ئازناباقىېۋ ئۇغۇرچىالشتۇرغان )قازاقىستان(
ــى ...…....................................................................................................................................... ھەيــدەر ئەرگۈلــەن )تۈركىيــە(  73 دەرمانســىز مۈشــۈكلەر غەزىل

                                                                                                                                               تۈركچىدىن ئەركان ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(
ــېئىر ….................................................................................................................................................................... ئايگــۈل ئالىــم )ئاۋســترالىيە(  74 ئىككــى ش
ــۇن …....................................................................................................................................................................... ئابدۇلمەننــان چــاكان )تۈركىيــە(  75 بولس
كېتىــش ...…............................................................................................................................................................................... ئايتــەن مۇتلــۇ )تۈركىيــە(  75

                                                                                                                                               تۈركچىدىن ئەركان ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(
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ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتىنىڭ 
ئاخىرقى نامايەندىسى ھۈسەيىنخان 
تەجەللىنىڭ قىسقىچە ھاياتى ۋە 

ئىلمىي پائالىيەتلىرى ھەققىدە

ئادىلجان يۈكسەل )تۈركىيە(

كۆپىنچىمىــز ئۇيغــۇر كىالسســىك ئەدەبىياتىــدا تونۇلغــان 
ئالىمالردىــن مەھمــۇد كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، 
ئەلشــىر نەۋائىــي، بابــا رېھىــم شــاھ مەشــرەپ قاتارلىقالرنــى 
ــەۋە بولغــان ئابدۇخالىــق  ــز. يېڭــى دەۋر ئەدەبىياتىغــا ت تونۇيمى
ئۇيغــۇر، مەمتېلــى تەۋپىــق، لۇتپۇلــال مۇتەللىــپ، قۇتلــۇق ھاجــى 
شــەۋقىلەرنىمۇ ياخشــى بىلىمىــز. مەيلــى كىالسســىك ئۇيغــۇر 
ئەدەبىيــات ۋەكىللىــرى بولســۇن، مەيلــى يېڭــى دەۋر ئۇيغــۇر 
ئەدەبىيــات ۋەكىللىــرى بولســۇن، ئــۇالر ھەققىــدە ماتېرىيالالرمــۇ 
ــى  ــى دەۋرن ــراق ئىكك ــان. بى ــەڭ تارقالغ ــىدا ك ــز ئارىس خەلقىمى
ئالىــم  يېتــۈك  يېتىشــكەن،  ســاھەدە  ھــەر  باغالشــتۇرغان، 
ھۈســەيىنخان تەجەللــى ھەققىــدە ماتېرىيالــالر كەمچىل بولغىنى 
ــىلەرنى  ــۆپ نەرس ــدە ك ــم ھەققى ــۇ ئالى ــز ب ــۇ كۆپىنچىمى ئۈچۈنم
بىلمەيمىز. مەن بۇ قىســقىغىنا يازما ئارقىلىق ئۇشــبۇ ئالىمىمىزنى 
چامىمنىــڭ يېتىشــىچە قىســقىچە تونۇشتۇرۇشــنى اليىــق تاپتىــم.

ــى  ــۇر يېڭ ــەن ئۇيغ ــى بىل ــىك ئەدەبىيات ــۇر كىالسس ئۇيغ
ئوينىغــان  رول  كۆۋرۈكلــۈك  باغالشــتا  ئەدەبىياتىنــى  زامــان 
شــائىر،  ئاتاقلىــق  ئالىــم،  مەشــھۇر  بىــرى،  ئەدىبلەرنىــڭ 
ھۈســەيىنخان  خىمىــك  ۋە  مائارىپچــى  تېۋىــپ،  داڭلىــق 
ئەكبــەر تەجەللــى مىالدىيــە 1848 - يىلــى )ھىجرىيــە 1262 
زۇڭالڭ  ناھىيــە  قاغىلىــق*  ۋىاليىتىنىــڭ  خوتــەن  يىلــى(   -
ماھىــر  ئالىــم،  دىنىــي  يېتىشــكەن  كەنتىــدە،  ئايكــەن  يېــزا 
كەلگــەن.  دۇنياغــا  ئائىلىســىدە  شــاھ  قۇتبىدىــن  تېۋىــپ 

تەجەللــى ئوقــۇش يېشــىغا يەتمەي تۇرۇپال ئاتا - ئانىســى 
بىلــەن ھــەج ســەپىرىگە ئاتالنغــان، ئــۇ باشــالنغۇچ مەلۇماتىنــى 
ــان  ــە بولغ ــڭ ئىلىمگ ــەلىرىدە ئالغــان. ئوغلىنى ــە مەدرىس مەكك
قۇتبىدىــن  ســەئىد  ئاتىســى  كۆرگــەن  ئىشــتىياقىنى  ئوتتــەك 

قىلىــپ  مەلۇماتلىــق كىشــى  يۇقىــرى  پەرزەنتىنــى  ئــۆز  شــاھ 
يېتىشــتۈرۈش مەقســىتىدە، ئوغلىنــى ھىندىســتانغا ئېلىپ بېرىپ، 
دېھلــى شــەھىرىدىكى داڭلىــق مەدرىســە دارۇلئۇلۇمــدا ئوقۇتقــان. 
كېيىــن  تۈگەتكەندىــن  ئوقۇشــىنى  دارۇلئۇلۇمدىكــى  ئالىــم 
ــدا، كېيىنچــە ئافغانىســتاننىڭ كابۇلدىكــى  ــڭ دارۇلفۇنۇن ئىراننى
دارۇلفۇنۇنــدا ئوقــۇپ ئىلىــم تەھســىل قىلغــان. تەجەللــى كــۆپ 
دۆلەتتــە كــۆپ خىــل مەدەنىيــەت بىلــەن تونۇشۇشــتىن ســىرت، 
ئــەرەب، پــارس، ئوردۇ، ھىنــدى تىللىرىنى مۇكەممــەل ئۆگەنگەن. 
ــە،  ــى خىمىي ــان تەجەلل ــپ قالمىغ ــەت قىلى ــەن قانائ ــڭ بىل بۇنى
تىلشۇناســلىق،  لوگىــكا،  تارىــخ،  نۇجــۇم،  ئىلمىــي  تېبابــەت، 
ئىگەللىگــەن.  پۇختــا  ئىلىملەرنىمــۇ  قاتارلىــق  جۇغراپىيــە 

تەجەللىنــى  ئىشــتىياقى  ئوتتــەك  بولغــان  ئەدەبىياتقــا 
ــەن.  ــۆرەپ كىرگ ــا س ــەرق ئەدەبىياتىغ ــى ۋە ش ــا ئەدەبىيات دۇني
بارغــان  تەجەللــى  تۈرتكىســىدە  ئىشــتىياقنىڭ  ئوتتــەك  بــۇ 
ــە  ــە ئىگ ــك خاراكتېرگ ــى ۋەكىللى ــل تىلدىك ــەردە ھەرخى دۆلەتل
ــپ  ــۇ ھەقتــە ئىزدىنى ــۇپ، ئ ــەن تونۇش ــەرلەر بىل ــي ئەس ئەدەبى
تەتقىقــات ئېلىــپ بارىــدۇ. بــۇ خىــل ئىزدىنىــش ۋە يۈكســەك 
يۇقىــرى  ئــەڭ  زاماندىكــى  شــۇ  بىلــەن  نەتىجىســى  ئىلمىــي 
ئۇنــۋان ھېســابلىنىدىغان »مەۋلەۋىي**«لىــك ئۇنۋانىغــا نائىــل 
بولىــدۇ. ئوقۇشــنى ئــەال نەتىجــە ۋە يۇقىــرى ئۇنــۋان بىلــەن 
قاتارلىــق  تۈركىيــە  مەدىنــە،  مەككــە،  تەجەللــى  تۈگەتكــەن 
كۆپلىگــەن دۆلەتلەرنــى ئايلىنىــپ ســودا - ســېتىق ۋە ســاياھەت 
بىلــەن خېلــى بىــر مەزگىلگىچــە چەتئەلــدە تــۇرۇپ قالىــدۇ. 

ــا يەتكــەن  ــران ۋاقتىغ ــازا قى ــڭ ت ياشــلىقىنىڭ ۋە ئىلىمنى
ــا -  ــدە، ئات ــەك ســېغىنىش ئىچى ــان ئوتت ــا بولغ ــى يۇرتق تەجەلل
ئانىســى بىلەن يۇرتقا قايتىدۇ. يۇرتقا قايتىش ســەپىرىدە ئانىســى 

* شۇ دەۋىردە قاغىلىق خۇتەنگە تەۋە ئىدى. 
** دىيارىمىزدا ھىندىستاندا دىنىي ئىلىم ئالغانالرنىمۇ مەۋلەۋىي دېيىش ئومۇمالشقان. 



2020-يىللىق 1 - سان

8

بــۈۋى گۈلســۈم خېنىــم بەختكــە قارشــى پاكىســتاننىڭ گىلگىــت 
شــەھىرىدە ۋاپــات بولىــدۇ. يەكــەن دەرياســىدىن ئۆتىدىغــان 
ۋاقىتتــا بارلىــق بىســاتى ســۇغا غــەرق بولۇپ دادا - باال ئىككىســى 
ــىبەت  ــتىگە مۇس ــىبەت ئۈس ــدۇ. مۇس ــاران قۇتۇلدۇرى ــى ئ جېنىن
ــان  ــى تارتق ــول ئازاب ــپ ي ــەپەر قىلى ــت س ــۇزۇن ۋاقى ــان، ئ تارتق
ــدە  ــۇ ئىچى ــەم - قايغ ــت غ ــۇ يىگى ــلىق ب ــە ياش ــە نەچچ يىگىرم
ــىدۇ.  ــە چۈش ــڭ ئۆيىگ ــۇرۇق - تۇغقانلىرىنى ــپ ئ ــە كېلى يەكەنگ

تەجەللــى يۇرتىغــا قايتىــپ كېلىپــال مــول بىلىمــى ۋە 
ياقتۇرۇشــىغا  ئاممىســىنىڭ  خەلــق  كــەڭ  بىلــەن  ئىســتېداتى 
مۇيەسســەر بولىــدۇ. يازغــان شــېئىرلىرى ۋە ســۆزلىگەن ئۆتكــۈر 
تارقىلىــدۇ.  كەڭــرى  ئارىســىدا  ئــەل  نۇتۇقلىــرى  پىكىرلىــك 
نامىنــى  تەجەللىنىــڭ  ياقۇپبــەگ  ۋاقىتتىكــى ھۆكۈمــران  شــۇ 
ئاڭلىغاندىــن كېيىــن، يەكەن ۋالىيســىغا بۇيرۇق چۈشــۈرۈپ، ئەل 
ئارىســىدا تونۇلۇشــقا باشــلىغان ئىســتېداتلىق تەجەللىنى ياخشى 
كۈتۈۋېلىشــقا بۇيرۇيــدۇ. يۈكســەك ئىســتېداتى بىلــەن خەلقنىــڭ 
يەكەندىكــى  تەجەللــى  ئېرىشــكەن  ھۆرمىتىگــە  ۋە  قوللىشــى 
تەيىنلىنىــدۇ.  بولــۇپ  مۇدەررىــس  مەدرىســىگە«  »يېشــىل 

زور  ئارىســىدا  خەلــق  تۇرۇپــال  كىچىــك  تەجەللىنىــڭ 
ــر تۈركــۈم ھەســەتخور،  ــان بى ــا چىدىمىغ ــاۋەت قازانغانلىقىغ ئىن
ئابرۇيىنــى   - يــۈز  تەجەللىنىــڭ  مەخلۇقــالر  بىدئەتخــور 
چۈشۈرۈشــكە، ھەرخىــل ۋاســىتىلەر بىلــەن ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن 
يەتكۈچــە  جەريانــدا  بــۇ  باشــلىدى.  قىلىشــقا  زىيانكەشــلىك 
ئــازاب - ئوقۇبــەت تارتقــان بــۇ يــاش يىگىــت نامەردلەرنىــڭ 
زىيانكەشــلىكىدىن قورقمــاي بۇالرغــا قارشــى قەلــەم شەمشــىرى 
بەشىرىســىنى   - ئەپتــى  بۇالرنىــڭ  قىلىــپ،  كــۈرەش  بىلــەن 
ئېچىــپ بېرىدىغــان ئەســەرلەرنى مەيدانغــا كەلتۈرىــدۇ. »نامــەرد 
دوســتۇڭ بولغۇچــە مــەرد دۈشــمىنىڭ بولســۇن« دېگەنــدەك بــۇ 
نامەردلەرنىــڭ توختاتمىغــان زەھەرلىــك ھۇجۇملىرىدىــن ئامــان 
قېلىشــقا كــۆزى يەتمىگــەن تەجەللــى شــۇ ۋاقىتتىكــى يېقىــن 
بۇرادىــرى مۇتىۋۇلــال ئەلەم دېگەن كىشــىنىڭ مەســلىھەتى بۇيىچە 
يەكەننــى تــەرك ئېتىــپ، تۇغۇلغــان ئانــا يۇرتــى بولغــان قاغىلىققا 
كېلىــپ زۇڭالڭ يېــزا ئايكــەن كەنتىگــە ئورۇنلىشــىدۇ. كېيىنچــە 
ئــۇ يەرنــى تــەرك ئېتىــپ بــورا كەنتىــدە تــۆت يىلــدەك تۇرىــدۇ. 

دەۋرىــدە  بىــر  ئالغــان  ئــەۋج  خۇراپــات  ۋە  نادانلىــق 
قاغىلىقتىمــۇ مۇتەئەسســىپ  يۇرتــى  ئــۆز  تەجەللــى  ياشــىغان 
كۈچلەرنىــڭ ھۇجــۇم نىشــانىغا ئايلىنىــپ قالغــان. تەجەللىنىــڭ 
ئېغىــر كۈنــدە قالغانلىقىنــى ئاڭلىغــان گۇمالىــق يېقىــن بۇرادىرى، 
گۇماغــا  تەجەللىنــى  ھاجىــم  ئىســمائىل  ئەدىــب  يېتىشــكەن 
تەكلىــپ قىلغــان، تەجەللــى يېقىــن بۇرادىرىنىــڭ تەكلىپــى بىلەن 
گۇمانىــڭ كىلياڭغــا كۆچــۈپ كېلىــپ، بىــر مەزگىــل شــۇ يــەردە 
ئىلىــم تارقىتىــش ۋە تېۋىپلىــق بىلــەن شــۇغۇلالنغان. كېيىــن يەنە 
قاغىلىــق خەلقىنىــڭ تەكلىــپ قېلىشــى بىلــەن قاغىلىققــا قايتىــپ 
ــەن شــۇغۇلالنغان.  ــق بىل ــات ۋە تېۋىپلى ــي تەتقىق ــپ، ئىلمى كېلى

تەجەللــى ھەزرىتىــم تېببىــي ماھارىتــى بىلــەن خەلــق 
داۋالىغــان.  كېســەللىكلەرنى  تۈرلــۈك  ھــەر  ئارىســىدىكى 
ســاقايتىش  داۋاالپ  دەۋرىدىمــۇ  ھازىرقــى  جۈملىدىــن 
كېســەللىكلىرىنىمۇ  ئۆپكــە  يــۈرەك،  ھېســابلىنىدىغان  تــەس 
ۋە  گۆشــى  يىــالن  كېســىلىنى  راك  ســاقايتقان.  داۋاالپ 

ۋە  ئىزدىنىــش  نۇرغۇنلىغــان  داۋالىغــان.  بىلــەن  زەھىــرى 
دورىالرنــى  ھەرخىــل  ئارقىلىــق  بېرىــش  ئېلىــپ  تەتقىقــات 
ئېرىشــكەن.  ئالقىشــىغا  زور  خەلقنىــڭ  چىقىــپ  ياســاپ 

تەجەللىنىڭ ئىلمىي ئىجادىيەتلىرى
ئەلالمــە  ئالىــم،  مەشــھۇر  داڭلىــق  دۇنياغــا 
قۇرئــان  ناملىــق  كەششــاف«  »تەپســىرى  زەمەخشــەرىينىڭ 
بــۇ  تەجەللــى  يازغــان.  يېڭىــالپ  قايتــا  تەپســىرىنى  كەرىــم 
قويغــان. ئىســىم  دەپ  كەششــاف«  »تەجدىــدى  كىتابىغــا 

خەلىپىســى  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  ئوســمانلىنىڭ 
قىلغــان  تەقدىــم  ئابدۇلھېمىتخانغــا  ئىككىنچــى 
قەلبىدىــن  تەجەللىنىــڭ  توپــالم،  ناملىــق  »رەيــت« 
نامايەندىســىدۇر.  يالقۇننىــڭ  ئوتلــۇق  چىققــان  چاقنــاپ 

تەجەللىنىڭ شاگىرتى گۇمالىق مەشھۇر ئالىم ئابدۇجېلىل 
ــم، قاغىلىــق چــوڭ جامىنىــڭ  دامولالمنىــڭ ئوغلــى، داڭلىــق ئالى
ئىمامــى ئابدۇلھېكىمخــان مەخســۇم تەييــارالپ نەشــر قىلدۇرغــان 
ــل  ــڭ ۋەكى ــەرمۇ تەجەللىنى ــق ئەس ــى ناملى ــى - مۇجەلل تەجەلل
ــا قوشــۇمچە تەجەللىنىــڭ  ــۇ كىتابت خاراكتېرلىــك ئەســىرىدۇر. ب
ھايات پائالىيەتلىرى ۋە بىر قىســىم ئەســەرلىرى تونۇشــتۇرۇلىدۇ . 

ئۇنىڭدىــن باشــقا تەجەللىنىــڭ تېبابــەت ۋە شــېئىرىيەت 
تەجەللــى«،  »بــەرق  ئەســەرلىرىدىن   يازغــان  ھەققىــدە 
»تۆھپەتــۇل  ئــەرەب«،  »دىــۋان  مۇجەللــى«،  »ســەبەقە 
ــى نۇســخىلىرى«، »شــىپايى ســىيادادى«،  ــن«، »تەجەلل بەھرەي
»مۇرەببــى  شــەيخ«،  »شــىپايى  تەجەللــى«،  »مۇجەررىباتــى 
نامــە«،  »ســەبدەر  قەســايئىد«،  »مۇجمەئەتــۇل  تەجەللــى«، 
»تىلســىم ئىشــق«، »ســاقى نامــە«، »مۇرەققــى كەلىمــە شــېرىف« 
زامــان  يېقىنقــى  ئۇيغــۇر  كىتابلىــرى  ۋە  توپــالم  قاتارلىــق 
ئەدەبىياتىدىكــى قىممەتلىــك بەدىئىــي يادىكارلىق ھېســابلىنىدۇ. 

تەجەللىنىــڭ ئەســەرلىرى ئەرەبچــە، ھىندىچــە، پارســچە، 
ئۇيغۇرچــە قاتارلىــق ھەرخىــل تىلــالردا يېزىلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
يازغــان ئەســەرلىرى ئــوي - پىكىرلىرىنىــڭ چوڭقۇرلۇقى، تىلىنىڭ 
ــەرخىللىقى  ــىتىلىرىنىڭ س ــەش ۋاس ــلىكى، ئىپادىل ــۈزەل نەپىس گ
قاتارلىــق خۇسۇســىيىتى بىلــەن كۆزگــە ئاالھىــدە چېلىقىــدۇ. 

تەجەللىنىڭ دىنى ۋە پەننى شاگىرتلىرى 

ــر  ــالم، ئاتۇشــلۇق ئابدۇقادى ــل دامول ــق ئابدۇجېلى گۇمالى
يەكەنلىــك ســالىھ  ئالىمــى مۇســا جارۇلــال،  تاتــار  دامولــالم، 
دامولــالم، زىرىــپ قــارى ھاجىــم، »زىرىــپ قــارى ھاجىمنىــڭ 
ــۇر  ــان ئۇيغ ــى زام ــن ھازىرق ــاي تىلىدى ــان تەپســىرى چاغات قۇرئ
ــى«  ــرىدىن چىقت ــەدە نەش ــى تۈركىي ــە 2019 يىل ــى بۇيىچ يېزىق
ئىســراپىل  پوســكاملىق  زىيائــى،  ئابدۇقادىــر  قەشــقەرلىك 
دامولــالم، تۇرپانلىــق مۇتىۋۇلــال ئەلــەم، قاغىلىقتىــن ئابدۇۋايىــت 
پەننــى  ۋە  دىنــى  تەجەللىنىــڭ  قاتارلىقــالر  قازاخۇنــۇم 
خاراكتېرلىــرى  ۋەكىــل  ئىچىدىكــى  شــاگىرتلىرى  ئىلىمدىكــى 
بــاردۇر.  شــاگىرتلىرى  مىڭلىغــان  باشــقا  بۇنىڭدىــن  بولــۇپ، 
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تەجەللىنىڭ تېبابەتتىكى شاگىرتلىرى

 125 دوختۇرخانىســىدىكى  تېبابــەت  ئۇيغــۇر  خوتــەن 
پېشــقەدەم  داڭلىــق  ۋىــراچ  مۇدىــر  بولغــان  ۋاپــات  يېشــىدا 
ئەپەندىــم،  يۈســۈپ  قاغىلىقتىــن  ھاجىــم،  تــۇردى  تېۋىــپ 
ســادىق  ئەپەندىــم،  ســەيدىن  دامولــالم،  ئاخــۇن  ياســىن 
ھاجىــم،  ئىبراھىــم  ھاجىــم،  مەھمــۇد  گۇمادىــن  مەخســۇم، 
قاتارلىقــالر  ئاخۇنــۇم  مۇســا  ھاجىــم،  يۈســۈپ  قەشــقەردىن 
شــاگىرتلىرىدۇر.  خاراكتېرلىــك  ۋەكىــل  تېبابەتتىكــى 

بىــر ئۆمــۈر ھاياتىنــى ئىلىمگــە بېغىشــلىغان، ئىســالم 
قاتارلىــق  تېبابىتــى  ئۇيغــۇر  ئەدەبىياتــى،  ئۇيغــۇر  دىنــى، 
خەلقىمىزنىــڭ  ئۆرلىگــەن،  چوققىغــا  يۈكســەك  ســاھەلەردە 
تىرىشــقان،  ئۈچــۈن  ســاغالملىقى  جىســمانىي  ۋە  مەنىــۋى 
ئىجــاد  ئەســەرلەرنى  كۆپلىگــەن  ۋە  شــاگىرت  كۆپلىگــەن 
يىلــى   -  1927 مىالدىيــە  تەجەللــى  ھۈســەيىنخان  قىلغــان 
كۈنــى   - 11 ئېيىنىــڭ  رامىــزان  يىلــى(   - )ھېجىرىيــە 1345 
قاغىلىــق  بىلــەن  ســەۋەبى  كېســەل  يېشــىدا   73 سەيشــەنبە 
ناھىيــە يېتىملىقــۇم يېــزا كاســكى مەھەللىســىدە ۋاپــات بولغــان.

مەرھــۇم ۋاپــات بولغىنىــدا نامىزىغــا كېلىدىغانالرنىــڭ 
كــۈن  ئىككــى  نامىــزى  مېيىــت  مەرھۇمنىــڭ  كۆپلۈكىدىــن 

بولغاندىــن  ئوقۇلــۇپ  نامىــزى  مېيىــت  كېچىكتۈرۈلگــەن. 
كېيىــن، نامازغــا كەلگەنلــەر ئارىســىدا مەرھۇمنىــڭ مېيىتنــى 
چىققــان  غوۋغــا  بىــر  بۈيــۈك  ھەققىــدە  قۇيــۇش  قەيەرگــە 
دېســە  قىلىمىــز«  دەپنــە  »يەكەنگــە  يەكەنلىكلــەر  بولــۇپ، 
تارتىشــقان.  دەپ  كېتىمىــز«  يۆتكــەپ  »گۇماغــا  گۇمالىقــالر 
ــكە رازى  ــە يۆتكەش ــقا يەرگ ــن باش ــا قاغىلىقتى ــالر بولس قاغىلىق
راشــىدىن  ئالىمالردىــن  بۈيــۈك  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  بولمىغــان. 
ــام  ــەردە تاپشۇرس ــى قەي ــڭ »ئامانەتن ــم مەرھۇمنى ــى ھاجى مۇفت
قىلىشــنى  ئىجــرا  ۋەســىيىتىنى  دېگــەن  ياتــاي«  يــەردە  شــۇ 
ئېيتىــپ ھەرقايســى تەرەپلەرگــە خىزمــەت ئىشــلەپ غوۋغانــى 
كاســكى  تاپقــان  ۋاپــات  مېيىتــى  مەرھۇمنىــڭ  پەســەيتكەن. 
قىلىنغــان.  دەپنــە  مازىرىغــا  كاســكى  مەھەللىســىدىكى 

پايدىالنغان ماتېرىيالالر

مۇختــەر مامــۇت مۇھەممــەدى يازغــان »ئۇلــۇغ ئالىــم 
ناملىــق  پائالىيەتلىــرى«  ھايــات  تەجەللىنىــڭ  ھۈســەيىنخان 
ســانى  –  1 يىللىــق   –  2009 ژۇرنىلىنىــڭ  مىــراس  ماقالــە. 

ئابدۇلھېكىمخان مەخسۇم تۈزگەن »تەجەللى – 
مۇجەللى« ناملىق كىتاب.

ــەبقى  ــى« ۋە »س ــى تەجەلل »بەرق
ــى«*  مۇجەلل

تەجەللى

ــپ ۋە  ــق تېۋى ــق شــائىر، داڭلى ــم، ئاتاقلى مەشــھۇر ئالى
مائارىپچى ھۈســەيىنخان ئەكبەر تەجەللى )1848 – 1927( 
ئۇيغــۇر كىالسســىك ئەدەبىياتىنىــڭ ئاخىرقــى ھالقىلىرىدىــن 
بىرىــدۇر. تەجەللــى ئەدەبىي ئىجادىيەتكە بولغان ئىشــتىياقى 
ــۇق  ــول مەزمۇنل ــى، م ــىدىكى ماھارىت ــېئىرىيەت ساھەس ۋە ش
ئــەرەب، پــارس، ئۇيغــۇر ۋە ئــوردۇ تىللىرىــدا كۆپلىگــەن 
غــەزەل ۋە قەســىدىلەرنى يېزىــش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ بەدىئىي 
ــتان  ــى تۈركىس ــەرقىي ۋە غەرب ــپ ش ــان قىلى ــى ناماي تاالنتىن
دىيارىــدا » تەجەللــى )يېتــۈك شــائىر(« دەپ داڭ چىقارغــان. 

بولغــان  توپلىمــى  شــېئىرالر  تۇنجــى  تەجەللىنىــڭ 
ناملىــق  مۇجەللــى«  »ســەبقى  ۋە  تەجەللــى«  »بەرقــى 
ــى(  ــە 1899 -يىل ــى )مىالدىي ــە 1317 -يىل ــى ھىجرىي دىۋان
43 يېشــىدا ئىلغــار پىكىرلىــك كىشــىلەرنىڭ تەشەببۇســى 
بىلــەن باھــاۋۇدۇن باينىــڭ ئىقتىســادىي ياردىمــى بىلــەن 
قۇرۇلغــان قەشــقەردىكى »مەتبەئــى خۇرشــىد« مەتبەئەســىدە 
ــۇ ئەســەرنىڭ  ــە بېســىلغان. ب ــدە 1000 دان ــوم ھالىتى ــر ت بى
قولىمىزدىكى نۇسخىسى 1981 - يىلى 8 - ئايدا ھاجى مىرزا 
ئەخمەدبەگنىــڭ ياردىمــى بىلــەن ئىســتانبۇلدىكى »كوشــاك 
كۆپەيتىلگــەن. نۇســخا   1000 مەتبەئەســىدە  ئوفســەت« 

ــڭ  ــق ئەســەردە، تەجەللىنى ــى« ناملى ــى تەجەلل »بەرق
»بەرقى تەجەللى« ۋە »سەبقى مۇجەللى« ناملىق دىۋاننىڭ مۇقاۋىسىپارســچە ۋە ئۇيغۇرچــە شــېئىر ۋە قەســىدىلىرى يــەر ئالغــان.

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/02_2018/12-2018.pdf * تەجەللى ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئۈچۈن قاراڭ: ئالىمجان بۇغدا
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 بىرىنچــى قەســىدە پارســچە خوجــا ھاپىــز شــىرازىي 
باشــالنغان  بىلــەن  بايــان  ھەققىــدە   )1315-1390(
ۋە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ئارقىســىدىنال  بولــۇپ، 
مەدھىيــە  ھەققىــدە   ســاھىبى  راشــىدىن  خۇلەپائــى 
شــېئىرلىرىدە  پارســچە  يەنــە  قىلغــان.  داۋام  بىلــەن 
قىلىــش  بايــان  پەزىلىتىنــى   - ئەخــالق  مۇســۇلمانالرنىڭ 
ســاقالنغان  ئىچىــدە  مۇســۇلمانالرنىڭ  بىرگــە،  بىلــەن 
قىلغــان. تەنقىــد  ئادەتلەرنــى  ۋە  قىلىــق  ناچــار 

ــت«  ــمىدا »قەشقەرەس ــى قىس ــەرنىڭ ئاخىرق ئەس
بايــان  ئاالھىدىلىكىنــى  قەشــقەرنىڭ  ئاســتىدا  ماۋزۇســى 
ــېئىرالرغىمۇ  ــە ش ــى«دە ئۇيغۇرچ ــى تەجەلل ــان. »بەرق قىلغ
ــەرنىڭ  ــمى ئەس ــر قىس ــڭ بى ــۇپ، بۇالرنى ــەن بول ــەر بەرگ ي
ئالغــان.  يــەر  قىســىملىرىدا  چــەت   ۋە  گىــرۋەك 

بولســا،  ئەســەردە  ناملىــق  مۇجەللــى«  »ســەبقى 
ــچە  ــى پارس ــر ئىكك ــە ۋە بى ــە ئەرەبچ ــڭ كۆپىنچ تەجەللىنى
ئەســەردىكى  ئالغــان.  يــەر  قەســىدىلىرى  ۋە  شــېئىر 
ــان  ــلۇبىدا يېزىلغ ــڭ ئۇس ــى« نى ــەبقى مۇجەلل ــۇن »س مەزم
تەجەللىنىــڭ  ئەســەردە  ســىرت  بۇنىڭدىــن  بولــۇپ، 
ۋە  ئۇســتاز  تۈركىســتاندىكى  غەربىــي  ۋە  شــەرقىي 

ــى  ــالر ۋە تەجەلل ــقان مەكتۇپ ــەن يېزىش ــلىرى بىل ساۋاقداش
ئەســەردە  يەنــە  ئالغــان.  يــەر  شــېئىرالر  ھەققىدىكــى 
ــېئىرالر  ــى ش ــت ھەققىدىك ــە«نىڭ رېمون ــق مەدرىس »خانلى
ئۆزىنىــڭ  مەقبەرىســىنى  بۇغراخاننىــڭ  ســۇتۇق  بىلــەن 
باھــاۋۇدۇن  يېڭىالتقــان  بىلــەن  ياردىمــى  ئىقتىســادىي 
بەرگــەن.  يــەر  شــېئىرالرغا  مەدھىيەلىگــەن  باينمــۇ 

»ســەبقى  ۋە  تەجەللــى«  »بەرقــى  تەجەللىنىــڭ 
قىلىنىشــى  نەشــر  دىۋاننىــڭ  ناملىــق  مۇجەللــى« 
بىلــەن، ئۇنىــڭ شــان- شــۆھرىتى شــەرقىي تۈركىســتان 
تارقىلىــپ،  قــەدەر  تۈركىســتانغا  غەربىــي  ھەتتــا  ۋە 
ۋە  بولغــان  ســازاۋەر  ھۆرمىتىگــە  كىشــىلەرنىڭ  نۇرغــۇن 
مەدرىســەلەردىمۇ ئەدەبىيات دەرســى ســۈپىتىدە ئوقۇتۇلغان. 
بــۇ  ھاجىــم  مەخســۇم  ئابدۇلھەكىمخــان  قاغىلىقتىكــى 
ئەســەرنى 1982 - 1990 - يىللىــرى ئارىســىدا ئۆزىنىــڭ 
مەدرىسەســىدە ئوقۇتقــان ۋە تالىبلىرىغــا يــاد ئالغۇزغــان. 

»قەشقەرەســت«  پارســچە  تەجەللىنىــڭ 
»ئىزدىنىــش  يەشمىســىنى  ئۇيغۇرچــە  قەسىدىســىنىڭ 
بــەردۇق. ئــورۇن  ســانىدا  بــۇ  ژورنىلى«نىــڭ 

»قەشــقەر« قەسىدىســىنىڭ پارســچە يېزىلغــان ئەســلى نۇسخىســى
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گۈزەل قەشقەرنىڭ ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا )ئالالھ يامانلىق ۋە نەزەردىن ساقلىسۇن(

 تەجەللى ھەزرەتنىڭ »قەشقەر«ھەققىدىكى قەسىدەسى*
پارسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى: ئالىمجان بۇغدا

خىزىرنىڭ روھى قەشقەرنىڭ مۇقەددەس سۈيىدۇر،
خىزىر سۇپىنىڭ خۇسۇسىيىتى قەشقەر تۇپرىقىدۇر.

چۈنكى، جەننۇتۇ-رىزۋان  قەشقەر ئۈستىگە چۈشكەندۇر،
بۇ دۇنيانىڭ  ھۆسنى- جۇالسى قەشقەر سۈيىدۇر.

ئۆزگىچە نازلىنىپ دۇنيانىڭ ئايلىنىدىغان پەلەك شوتىسى،
شانۇ - شەۋكەتلىك قەشقەرنىڭ سايىسى ئاستىدادۇر.

خىزىرنىڭ كۆز–ياشلىرىغا دىققەت بىرلە نەزەر سالكى،
ئۇ مۇقەددەس قەشقەر زېمىنىغا تۆكۈلۈپ جارى بولغاندۇر.

ئىشق مەنبەسى قەلبتىن، گۈزەللىك مەنبەسى بولسا ئىشقىدىن،
قەشقەرنى قولغا ئېلىش جاناننىڭ ئايدەك گۈزەللىكىدۇر.

زېمىن شادلىقى، بەرىكەت تۇپرىقى، تەقدىرنىڭ كۇرسى،
شان - شەرەپلىك، ئەزىزانە قەشقەرنى تىلغا ئېلىشتۇر.

مۇسانىڭ تامامى خىسلىتى گۈزەل چاقماقلىرى بىرگە،
تۇر تېغىدا پارقىراپ ھىجابىنى ئاچقان جاي قەشقەردۇر.

خۇسۇسەن بۇ پەسىلدىكى باھارنىڭ مەيىن شامىلىدا،
قەشقەر ياشلىرىنىڭ ھەسسىلەپ گۈزەللىكى ئاشىدۇ.

جۇشقۇنلۇق ۋە راھەت – پاراغەتلىك گۈزەل تۇرمۇش،
شېرىن سۆز، مۇھەببەت مەجنۇنى قەشقەر شارابىدادۇر

گۈزەللىك شارابى بۇ تۇپراققا ئۇ قەدەر تۆكۈلگەنكى،
ئۇنىڭ زاتى، مېھرى قەشقەر كاۋابىدا نامايان بولىدۇ.

ئىرەم باغنىڭ زىننىتىنى تاقىغان مىڭلىغان قىز – چوكانالر،
ئەزىزانە قەشقەر گۈمبىزى تەرىپىگە قاراپ ھەرىكەتلېنىدۇ.

جاننى روھالندۇرىدىغان سۇ ۋە ھاۋا ناھايىتى ساپكى،
ئۇنىڭ روھىنىڭ يارتىلىشى قەشقەرنىڭ تۇپرىقىدۇر.

ئۇنىڭ تۇپرىقىنىڭ يېشىل رەڭلىك ۋە جانغا مەدەت بولۇشىغا،
شۇ يېتىدۇكى، ئۇنىڭدا خۇددى قەشقەر گۈمبىزىدەك خىزىر ئىزى باردۇر.

ئەزىزانە قەشقەر نېسىۋىسى ۋە قەشقەرنىڭ چوڭلۇقى،
سەككىز بېھىش جىلۋىسى ۋە يەتتە پەلەك مىقداردۇر.

ئەزىزانە قەشقەر قوياشىنىڭ ئايلىنىش مەركىزىدىكى ھادى،
زاتى مۇبارەك ئاپپاق خوجىنىڭ نۇرلۇق گۈمبىزىدۇر.

چۈنكى ئۇ قەشقەردە بىر بولۇپ، قەشقەر مېھرىبانلىقى،
بۇلۇت پەيزلىرىنىڭ سايىسىدىكى كىشىگە ئوخشايدۇ.

ئالەمنىڭ تالالنمىسى مانا بۇ سىرلىق يىگىرمە نۇسخا بولۇپ،
ئۇنىڭ ئەڭ يۈكسەك چوققىسى ئەزىزانە قەشقەرنى تالالشتۇر.

ياخشى ئەدەپ – ئەخالقالرنى كەسپ قىلىش بىلەن بىرلە،
دۇنيا خوجىسى بولغىنكى بۇ ھەقىقەت قەشقەر كىتابىدا باردۇر.

ئۇ ئەزىزانە قەشقەر مەردانىلىرىنىڭ گۈزەل ئەخالقى،
زېرەكلىكىگە ھېچ مىسال تاپقىلى، جاۋاب قايتۇرغىلى بولماس.

ئۇنىڭ پەزىلەت ئەھلىلىرى توغرىسىدا قانداقمۇ سۆز قىاليكى،
ئۇالرنىڭ ھەر بىرى مىڭلىغان دەھر ۋە بىرى پۈتۈن قەشقەر ئورنىدا تۇرسا.

ئۇالرنىڭ قايسى بىرىنى مەدھىيەلەيمەن، ھالبۇكى ئۇالرنىڭ ھەربىرى،
خۇددى سۈبھىدەك قەشقەرنىڭ سۇ – تۇپرىقىنىڭ ساپ ۋە ساداقەت 

مېھرىدىندۇر.

دەلىل–پاكىت كۆرسىتىلدى، ئەمما بۇنىڭ بۈيۈكلۈكىگە شۇ كافىكى،
سېنىڭ ئاجايىپ ئىنتىزامىڭ ئەزىزانە قەشقەر دەرۋازىسىدۇر.

* بــۇ قەســىدىنىڭ نەســرىي تەرجىمىســىنى تەييارالشــتا، ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا ئــەڭ كــۆپ ئىشــلىتىلگەن ســۆز- ئاتالغۇالرنــى ئىشلىتىشــكە ۋە مەزمۇننــى تولــۇق 
ئىپادىلەشــكە ئەھمىيــەت بېرىلــدى. بــۇ ســەۋەبتىن ئەســلىدە يېزىلغــان شــېئىرىي شــەكلىدە ئۆزگىرىــش بولــدى. كەمچىللىكلەرنىــڭ بولۇشــى تەبىئىــي ۋە ھــەر  خىــل تەكلىــپ 

پىكىرلەرنــى ســەمىمىيلىك بىلــەن قوبــۇل قىلىمىــز.
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قىشتا ساقى باھار كۆرگۈم بار،
مەي گۈلگۈندىن ئاچىلۇر بۇ باھار.

يەشمىسى:
)ئەي ساقى، قىش پەسلىدە باھار كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىمەن. مەن 
ئىزدىگەن باھار – قىزىلگۈلگە ئوخشىمايدىغان قىزىل شارابتىن 

تېپىلىدۇ(

سەن فەراموز بولكە باشىمغە
گورز بەرزۇ مىسال توشتى خۇمار.

يەشمىسى:
)سەن فەراموز بولغىنكى، بېشىمغا بەرزۇ ئاتلىق قەھرىماننىڭ 

چومىقىدەك كۈچلۈك خۇمار چۈشمەكتە(

تۇت سەبوھى ماڭا كىم ئەۋۋەل شام،
سۇبىھى ئېرور بەرق ئۇرۇپ تەبەسسۇمى يار.

يەشمىسى:
)يارنىڭ تەبەسسۇمى چاقنىغاچ، غەم-قايغۇنىڭ شام زۇلمىتى 

شادلىقنىڭ تېڭىغا ئايلىنىدۇ(

بادەمنىڭ قەدرو ھۇرمىتى ئەفزون،
ھەم مېنىڭ زەۋقو رىغبەتىم بىسىيار.

يەشمىسى:
)شارابنىڭ ھۆرمىتى بەكمۇ زىيادە ھەم ئۇنىڭغا مېنىڭ زەۋقى- 

ئىشتىياقىممۇ كۆپ(

تامماسۇن يەرگە قەترەئى سەھبا
يانە بولسۇن پىيالە ھەم سەر شار.

يەشمىسى:
)يەرگە شارابنىڭ بىر تامچىسىمۇ تاممىسۇن، ھەم پىيالىمۇ 

-بېسىقىش- بولسۇن(

بادە گۇل بۇي بولۇپ سەنەم گۇلروي
يازۇ- قىشدۇر ھەمىشە ماڭا باھار.

يەشمىسى:
)شارابنىڭ بويى قىزىلگۈلدەك خۇشبۇي بولسۇن؛ نازىنىن يار 

قىزىلگۈلدەك يۈز بولسۇن، بۇنداق بولغاندا  قىش بىلەن ياز مەن 
ئۈچۈن داۋاملىق باھاردەك گۈزەل بولۇپ كېتىدۇ(

بوم ئاۋازىدۇر رىيائى زىكر
دىلنى چۆل قىلغۇسى ئول ئاخىر كار.

يەشمىسى:
)كىشى كۆرسۇن دېگەن نىيەت بىلەن قىلغان زىكىر تەسبىھەلەر- 

ئاقىۋەت دىلنى خارابالشتۇرىدۇ(

دەير ئىچىدە نەۋا چىكار ئۇششاق
خوش ھىميون نىجوككە مۇسقار.

يەشمىسى:
)ئاشىقالر مەيخانىدا خۇشلۇق بىلەن ناۋا- سازىنى چالىدۇ- 

مۇسقار ناملىق سازچى قۇشتەك(

ھەر ئىككىسى ھارام  غەفلەت ئىلە
نەغمە چنگ ۋە سەيھەئى ئەز كار.

يەشمىسى:
)چاڭنىڭ ساز ئاۋازى ۋە خۇدانىڭ زىكىرىنىڭ ئاۋازى دىلنىڭ 

غاپىللىقى بىلەن بولسا، بۇنىڭ ھەر ئىككىسى ھارامدۇر(

سەيد ئۈچۈن سوبھە دام قۇرماقتىن
فەرىز ئېرۇر تەۋبە ۋاجىب ئىستىغپار.

يەشمىسى:

)كىشىلەرنىڭ ئىخالس- مۇھەببىتىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن 
تەسۋىنىڭ قىسمىقىنى قۇرماقتىن – تەۋبە ئىستىغپار قىلىش پەرز 

بولغان ئىشالردىندۇر(

دەر يامان ئىشق بازلىقنى فەقىيە 
ياخشىمۇ كىبرو نەخۋە توپىندار.

يەشمىسى:
)ئىشقىۋازلىقىنى ئالىمالر يامان، دەيدۇ. ئۇنداق بولسا، كىبىر 

قىلىش، مەغرۇرلىنىش ياخشىمۇ؟(

مەيلى گۈل رەك تەمى بولسە ئاچىغ
جىفئە غەيبەت ئولدىمۇ  خوش خار.

يەشمىسى:
)قىزىلگۈل رەڭلىك شاراب تەمسىز بولسا، غەيۋەت قىلىش بىلەن 

كىشىلەرنىڭ گۆشىنى يېيىش تاتلىقمۇ؟(

تەڭرىنىڭ  رەھمىتى مۇدۇر مەخسوس
كەرەمىغە راۋامىدۇر ئىنكار.

 يەشمىسى:
)تەڭرىنىڭ رەھمىتى بىر خىل كىشلەرگىال خاسمۇ؟ ئالالھنىڭ 

كەڭچىلىكىنى ئىنكار قىلىش توغرىمۇ؟(

تەجەللى ھەزرەتنىڭ مەۋالنا مۇھەممەد يولداشقا يازغان قەسىدىسى
يەشمىسى: ئابدۇلھەكىمخان مەخسۇمھاجىم
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بارچە سىراپ ئولۇر ياغىن ياغا
گۇلۇ رەيھان قاتارىدە خەسۇ خار.

يەشمىسى:
)يېغىن ياغقاندا گۈل- رەيھانالر قاتارىدا بارلىق تىكەن ئوتالرمۇ 

سىراپ بولغاندەك، ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ياخشى – يامان 
ھەممىسىنىڭ نېسىۋە ئېلىش ئۈمىدى بار(

.... .... ....

.... .... ....

مەندە يوق دام سۇبھەۋۇ دەفتەر
مەندە يوق رەڭگى خىرقەۋو دەستار.

يەشمىسى:
)مەندە كىشىلەرنى ئالدايدىغان تەسۋى، دەپتەرلەرمۇ يوق؛ 

مەندە ئۆزۈمگە يالغاندىن رەڭ بېرىدىغان تون، سەللىمۇ يوق(

ئەھلى دەئۋا چالىپ نەققارەلىرىن
مەنى خامۇش ئىلە قىلۇر مىنقار.

يەشمىسى:
)قۇرۇق ئىلىم دەۋاسىنى قىلىدىغان ئالدامچىالر – يۇۋاش، 

خامۇس تەجەللىگە جەڭ ئېالن قىلىش ناغرىلىرىنى چالماقتا(

رىننى ئازادە مەن سۆزۈم مەيى ناب
غەرەز ئالودە ۋە ئىزدىن بىزار.

يەشمىسى:
)بارلىق پەسكەش غەرەزلەردىن ئازادمەن. سۆزلىرىم مەيدەك 

تەسىرلىكتۇر. غەرەزلىك ۋەز- نەسىھەتلەردىن بىزار مەن(
........................
........................

ئى تەجەللى، سەن ئۇرما تەنە ماڭا
كىم بولۇپمەن سەالھ ئەھلىدە خار.

يەشمىسى:
)ئەي تەجەللى، سەن ئەھلى ساالھ دەپ ئاتالغان نامدارالر 

ئارىسىدا خار كۆرۈلگەنلىكىڭ ئۈچۈن ئۆزۈڭگە تەنە – ماالمەت 
قىلما!(

خار كۆرسە سەالھ ئەھلى نەغەم
كىم خارابات ئىچىدە قەدرىم بار.

يەشمىسى:
)ئەھلى ساالھالر مېنى خار كۆرسە ھېچ غېمىم يوق. چۈنكى 

خاراباتالر ئىچىدە مېنىڭ قەدرى- قىممىتىم بار(

...................

...................
ھەزرىتى مەۋلەۋى مۇھەببەتىدۇر

مېنى مەست ئەتكەن ئول مەي خوش بار ھۇشيار.

يەشمىسى:
)مېنى مەست قىلغان ئۇشبۇ خوشلۇق كەلتۈرگۈچى شاراب- 

بۇرادىرىم ئۇلۇغ ئالىمنىڭ مۇھەببىتىدىن ئىبارەتتۇر(

ئول ئەبولفەيز مەۋلەۋى يولداش
ئەسمەئى مەنتىقى فۇزەيل ئەتىۋار.

يەشمىسى:
)ئۇ شۇل  ئالىمنىڭ ئىسمى- ئەبۇل فەيزى مەۋلىۋىدۇر. ئۇ 

سۆزنىڭ پاساھەتلىكلىكىدە ئەسمەئى ناملىق تارىخشۇناس 
يازغۇچىغا ئوخشايدۇ. ياخشى ئەخالقتا فۇزەيل ناملىق گۈزەل 

ئەخالقلىق ئالىمغا ئوخشايدۇ(

ئىلىم كوھى ئېرۇر ۋەلى راسىخ
جود بەھرى دۇرۇر ۋەلى زەخخار.

يەشمىسى:
)ئۇ ئىلىم-مەرىپەتتە مۇستەھكەم تاغقا ئۇخشايدۇ، سېخىيلىقتا 

تولغان دېڭىزدەكتۇر(

فەھىم  ئالدىدا يوق ھەكىغە سۆز
تۇيغۇن ئالدىدا دۇر ھەقىرۇ ھەقار.

يەشمىسى:
)ئەقىلنىڭ ئۆتكۈرلىكىدە، تۇيغۇنلۇقتا ھېچ بىر ھېكىم ئۇنىڭ 

ئالدىدا سۆزلىيەلمەيدۇ، بەلكى ھىقىرلىق ھالدا تۇرىدۇ(

بولسا بۇ كۈندە گەر غەزالى ئاڭا
ئەرساالن دەپ قىلۇر ئىدى ئىقرار.

يەشمىسى:
)ئەگەر بۇ كۈندە ئىمام غەزالى ناملىق ئالىم ھاياتتا بولسا ئىدى، 

ئىلىم مەيدانىدا بۇنىڭ باتۇر يولۋاسلىقىنى ئېتىراپ قىلغان 
بوالتتى(

كىلكى نەخلى كەلىم ئىرورگە توشەر
كۆرسە ئانى زەمەخشەرى غەشرار.

يەشمىسى:
)ئۇنىڭ قەلىمى مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ھاسىسىدەك مۆجىزە ئىجاد 

قىلغۇچى قەلەمدۇر. ئۇنى ئەگەر زەمەخشەرى دېگەن ئالىم 
كۆرسە ئىدى، ئۇنىڭ قەلبىگە  ئىشتىياق يالقۇنى چۈشەر  ئىدى(

 خىزىرۇ مۇسا كەبى موسەلالم ئاڭا
ئىلمۇ ئىرفان جاھانى ئىچرە سىمار.

يەشمىسى:
)ئىلىم- مەرىپەت دۇنياسىدا ھەر قانداق ھەقىقەتنى كەشىپ 

قىلىشتا ئاڭا بارلىق ئالىمالر تەسلىم بولىدۇ- خىزىر پەيغەمبەر 
مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرىگە تەسلىم بولغاندەك(

مىدھەتى نەغمەسىن ئادا تاپماس
سۆز بولۇپ مەسنەۋى قەلەم مىزمار.
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يەشمىسى:
)مەسنىۋى دېگەن چوك كىتابتەك تومالرغا ئۇنىڭ ھەققىدىكى 

مەدھىيەلەرنى يېزىپ، بۇ مەدھىيەلەر سازىنىڭ ئاۋازىنى 
ئاڭلىتىش ئۈچۈن قەلەملىرىنى چالغۇ نەي قىلىپ ھەرقانچە 

چالسىمۇ، ئۇنىڭ تەرىپىنى بايان قىلىپ بولۇش مۇمكىن ئەمەس(

يانىپ ئاخىر دۇئا تارا نەسىغە،
يۆتكەدىم پەردە يۆرگەدىم تۇمار.

 يەشمىسى:
)شۇنىڭ ئۈچۈن مەدھىيە سازىنى توختىتىپ چالغۇمنى ئۇنىڭ 

ھەققىدە دۇئا قىلىش پەدىسىگە يۆتكىدىم، تۈگىمەس مەدھىيە 
تۇمارىنى قاتلىدىم(

دامە نەجمول ھودا ۋەشەمسۇ ئۇللى
مەنسەرەت زۇلمەتۇن بىزەۋئى ناھار.

يەشمىسى:
)ئۇنىڭ يۇلتۇزغا ئوخشايدىغان ھىدايەت نۇرى ۋە قۇياشقا  

ئوخشايدىغان ئالى مەرتىۋىىسى داۋام قىلغاي! تاڭنىڭ ئېتىشى 
بىلەن تۈننىڭ قاراڭغۇلىقى كۆتۈرۈلىدىغان مۇددەتلەرنىڭ 

ھەممىسىدە ئىالھىم شۇنداق  بولغاي(.

مەنبە: ئابدۇلھەكىمخان مەخسۇمھاجىم نەشرگە تەييارلىغان 
»تەجەللى مۇجەللى« ناملىق كىتاب. 

شېئىرالر
تەجەللى

 باشقىچە
)ناخشا تېكىتى(

 غەيرىي ھۆسنىڭ ئىرۇر، سېنىڭدە ئەخالق باشقىچە،
 قامىتىڭ تارتقان ئېلىپتەك ، يەنە يۈرمەك باشقىچە. 

 ئېچىلۇر كۆرسەم سېنى، ھەردەمدە كۆڭلۈم ئەقىدىسى،
 ياخشى مىجەزىڭ بار ئىرۇر، تازا ئاق ۋە باشقىچە.

 جەننىتىڭ غولىمانلىرى، قىلغاي تاماشادىن راۋاق، 
 ھەسرەت ۋە ئەپسۇس يەپ، تاشالپكى بەرمەك باشقىچە.

 ياغسا شۇنداق مۇنكى ھەركىم، ساڭا ئوخشاپ ھەر ۋاقىت،
 ئوخشىماس بولسا ئەگەر يوق، پايدا كەلمەك باشقىچە.

 تەربىيەت قىلسۇن داۋاملىق، بىرال دەۋرىڭ يارلىغى،
 يەت كامالىڭغا يەنە تېزدىن، سەن ئۆسۈپ ئاق باشقىچە.

 ئىپتىدائىي كۆرگىنىمدە، سەندە كۆردۈم بىر تەۋەج،
  بولسا ھەم تۇردۇم نە تەيەي، بۇ ئۆلكە قىشالق باشقىچە.

 لەۋلىرىڭنىڭ سۆزلىرى يار، يېدى لېۋىمنى دەرد ئېتىپ، 
 ئۇشبۇ دۇنيا قەنلىرىدىن، پەرقى ياخشىراق باشقىچە.

 مۇنتىزىمدۇر جىمى خۇپالر، قەدىمىڭ تەرىپىگە،
 خىزمىتىڭ ئارزۇ قىلىپ، بەرقىغە مۇشتاق باشقىچە.

ئىزاھات: بۇ تېكىست »قەشقەر ئەدەبىياتى« ژۇرنىلى 1980 - 
يىلى سانىدىن ئېلىنغان.

مۇبارەك
)غەزەل(

تىغى ھىاللە ئوخشار ئەي دىل ساڭا مۇبارەك،
ئەيدى شاھادىتىڭنى قىلسۇن خۇدا مۇبارەك.

سەن شەيخ زوھدشىۋد، مەن رىزى ئىشق پىشە،
كەۋسەر ساڭا مۇسەللەم سەھبا ماڭا مۇبارەك.

مەيخانە ئەھلى بولكىم مۇتلەق سائادەت ئاندا،
كىم زۇھد مۇھتەملىدور، ياشۇم يا- مۇبارەك.

گۈلگۈنە قويمىش ئۇل ماھسەن پاناباتتىڭ ئەي كۆز-
مىژگانىڭ ئىلكى ئۈررە رەڭگى ھىنا مۇبارەك.

ئالىمغا چىقتى ئۇل ماھ بولدى رەقىب ھايىل،
گويا خۇسۇبدۇر بۇ يۈز قارەنا مۇبارەك.

بول رەنىڭ بىرلە چىقساق ئالەمگە ئوت ياقارسەن،
ئى شوخ سەرۋ قامەت گۈلگۈن قابا مۇبارەك.

سەن شوخ مەس قاتىل مەن ئاشقى رىزاجۇي،
سەندىن جاپا مۇناسىپ مەندىن ۋاپا مۇبارەك.

ئۇششاق زولغۇ چەشمىڭ بولسا ۋە پىتنە،
بول پىتنە ھەم ھومايۈن ھەم ئوغۇل باال مۇبارەك.

 بۇسە سوئالىن ئەتسەم خامۇش ئولوركى گويا،
زەئمىدەدور »نەئەم« شۇم ئانداغى »ال« مۇبارەك.
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ھەر دەردو غەم كى ئانى، ئىشقى كى دىن ئالسا ساتىپ،
كۆڭلۈم سەدا چىكەر بۇ، يا سائد مۇبارەك.

 بۇ رەسىم نا مۇبارەك تەلىم كىمدىن ئالدىڭ؟
مەندىن يۈزۈك يوشۇردۇڭ ئى گۈل ھايا مۇبارەك.

سەرما يەئى خىرەد غەزولغۇڭ جۇنۇنىن ئالدىم،
يارەبكى بولماسۇن بۇ سەۋدايى نا مۇبارەك.

ساچىڭغا خۇش ئاسىلمىش كۆڭلۈم باالنى ئىستەب،
دامانىدا سەخىنىڭ دەستى گەدە مۇبارەك.

يۈز قويدى خانە قاھدىن مەيخانەغە تەجەللىي،
جامى شاراب بىرلەن تەركى رىيا مۇبارەك.

ماقالىــالر  ناملىــق   تەجەللــى«  ئالىمــى  »ئۇيغــۇر  مەنبــە: 
»مەۋالنــە  ئوســماننىڭ  ئابدۇلــالھ  توپلىمىدىكــى 
ماقالىســىى. ناملىــق  تەجەللــى«  ھۈســەيىنخان 

ئابى ھايات ئىچكەن كەبى مەسىھ قولىدىن،
سېنىڭ شېرىن سۆزلىرىڭدىن تېرىلىپ كەتتىم.

فۇرقەت گويا توال قەدەھ مەي ئۇزاتقاندەك،
سېنىڭ لەتىف مەكتۇبىڭنى بەردى سۆيۈندۇم.

فۇرقەت قەلىبلەر تېۋىبىدۇر دائىم ساق بولسلۇن،
خەت تاپشۇرۇپ بېرىلدى، دىلالرغا شىپا،

سەن ياخشى سۆز بۈلبۇلسەن سايراۋەر مۇدام،
بۇ ئالەمدە ناۋايىدەك قال يەكتا.

فۇرقەت ساق بولسۇن

)ناخشا تېكىتى(

ئىزاھات: بۇ شېىر ناخشا قىلىنىپ 1995 – يىلى ئىشلەنگەن.
مۇھىيغــا  فۇرقــەت  بولغاچقــا،  ئاالقىســى  بىلــەن  شــائىر  دېگــەن  )مۇھــى(  مۇھىيــى  قوقەندىكــى  تەجەللىنىىــڭ 
فۇرقــەت  تۇرغــان.  ئەۋەتىــپ  ئارقىلىــق  شــېئر  خېتىنــى  يازغــان  تەجەللىگــە  مۇھىيــى  يەتكۈزگــەن.  ســالىمىنى  تەجەللىنىــڭ 
بــۇ ئەھۋالنــى بايــان قىلىــپ )تەجەللــى پارىــس  ئــۆز قولــى بىلــەن تەجەللىگــە تاپشــۇرۇپ بەرگــەن. تەجەللــى  ئــۇ خەتنــى 
ئەۋەتكــەن. مۇھىيغــا  فۇرقەتتىــن  شــېئرىنى  بــۇ  يېزىلغــان  تىلىــدا  پــارس  بولغانلىقتىــن(  يەتكــەن  كامالەتكــە  تىلىــدا 

شــۆھرەت  دەپ  ھۆكۈمــا<  >زۇبدەتــۇل  خــەت  »ئــۇ  قويــۇپ،  ئىمــزا  ئاخىرىغــا  خەتنىــڭ  تەجەللــى 
يازغــان. دەپ  تەجەللــى«  تەگــدى  بىزگــە  بىلــەن  ۋاسىتىســى  زاكىرجــان  مۇھەممــەت  قوقانلىــق  چىقارغــان 

 »باشقىچە« ۋە »فۇرقەت ساق بولسۇن« ناملىق شېئىرالرغا  ئىشلەنگەن مۇزىكا نوتىسىنىڭ بىر قىسىمى
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مەركىزىــي ئاســىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئىچىدە ئۆزبېكىســتان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ قەدىمىــي ماكانلىرىدىــن بىــرى بولۇپال قالماســتىن 
19 -ئەســىردىن باشــلىغان مانجــۇ-  بەلكــى  ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ
ــرى  ــلىرىنىڭ مەركەزلى ــى كۈرەش ــغالىيىتىگە قارش ــاي ئىش -خىت
ۋە بازىلىرىدىــن بىــرى ئىــدى. بــۇ زېمىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ  19 
قېتىملىــق  ھــەر  باشــالنغان  يىللىرىدىــن   -  20 -ئەســىرنىڭ 
ئىمپېرىيەســى تەرىپىدىــن  قوراللىــق قوزغىالڭلىــرى مەنچىــڭ 
باســتۇرۇلغاندا  مەنچىڭ  قوشــۇنلىرىنىڭ ئۆچ ئېلىشتىن ئەندىشە 
ــان  ــپ پاناھلىنىدىغ ــپ قېچى ــڭ   كوللېكتى ــان ئۇيغۇرالرنى قىلغ
چۇقــان  ئالىمــى  قــازاق  بولــۇپ،  ئايالنغــان  ماكانىغــا 
ۋەلىخانوفنىــڭ مەلۇماتىچــە، 19 -ئەســىرنىڭ 60 -يىلىغىچــە 
قەشــقەرلىكلەر،  ۋادىســىدىكى   پەرغانــە  ئارىلىقتــا  بولغــان 
يەنــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانى 300 مىڭدىــن ئاشــقانىدى ]1[.

گۇبايېــۋا  چوقــان   تارىخچىســى   س.  س.   رۇســىيە 
ئەســىرنىڭ    19 ئاساســىدا-   مەلۇماتلىــرى   ۋەلىخانوفنىــڭ  
60-يىللىرىغىچە  بولغان  ئارىلىقتا  پەرغانە  ۋادىسىدا  300مىڭ  
ئەتراپىــدا  ئۇيغــۇر  ياشــىغانلىقىنى  ئوتتۇرىغــا  قويىــدۇ ]2[.

ئالىمــى،   ئۇيغــۇر   ئىتتىپاقــى   ســوۋېت   ســابىق  
ئاكادېمىــك  غوجاخمــەت  سادۋاقاســوف،  پەرغانــە  ۋادىســىدا  
نوپــۇس   مىــڭ     9 قىلغــان   قەيــت   ۋەلىخانــوف   چوقــان  
ئۇيغــۇر   ئەتراپىــدا   مىــڭ     324 قوشــۇپ،   دوالنلىقالرنــى  
.]3[ قويىــدۇ  ئوتتۇرىغــا   پىكىرنــى   دېگــەن   ياشــىغان، 

يەنــە بىــر رۇس ئالىمــى  ئى.ۋ.  زاخوروۋانىڭ  قارىشــىچە،-  
خانلىقــى   قوقــان   ئارىلىقتــا   بولغــان   يىلىغىچــە    -  1860
تەۋەســىدە 250 - 200 مىــڭ  ئەتراپىــدا ئۇيغــۇر  ياشــىغان ]4[.

-يىللىرىغىچــە   20 -ئەســىرنىڭ   20 دېمــەك، 
تۈركۈملــەپ،    - تۈركــۈم  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئارىلىقتــا  بولغــان 
ــا  ــىيا رايونىغ ــۇرا ئاس ــان ئوتت ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئۆزبېكىســتاننى ئ
كۆچــۈش، يــاز مەزگىللىرىــدە بېرىــپ ئىشــلەپ پــۇل تېپىــش، 
تىجــارەت قىلىــش ۋە ھۈنەرۋەنچىلىــك قىلىــش پائالىيەتلىــرى 
 1920 روزىباقىيېــف  ئابدۇلــال  داۋامالشــقانىدى.  ئىزچىــل 
ۋادىســىدىكى ئۇيغۇرالرنــى 500-700  پەرغانــە  -يىلالرغىچــە 
ئۇيغــۇرالر  بــۇ  ئەممــا  قىلغــان.  پــەرەز  ئەتراپىــدا دەپ  مىــڭ 
مىللىتىنــى  ئاساســەن  ئارىســىدا  يىللىــرى   -  1930-1940
ــدى. ــۇپ كەتكەنى ــىيە بول ــازدۇرۇپ، ئاسسىمىلياتس ــە ي ئۆزبېكك

يىللىــرى   -  1955-1962 كۆچۈشــلەر  بــۇ  بىــراق  
ئارىســىدا يەنــە داۋامالشــقان بولــۇپ، بــۇ دولقۇنــدا  ئۇيغــۇر 
تاتــار،  قــازاق،  ئۇيغــۇر،  ئارتــۇق  مىڭدىــن   200 دىيارىدىــن  
كۆچــۈپ  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  مىللەتلــەر  باشــقا  ۋە   رۇس 
قېچىــپ  ئەتراپىــدا  مىــڭ   70 -يىلــى،   1962 ۋە  كەتكــەن 
ــۇرالر  ــۇن ئۇيغ ــلەردە نۇرغ ــۇ كۆچۈش ــە ش ــۇپ، ئەن ــەن  بول ئۆتك
ســىرت  ئورۇنالشــقاندىن  قىرغىزىســتانالرغا  قازاقىســتان، 
 20 ئۆزبېكىســتان  ماكانالشــقانىدى.   ئۆزبېكىســتانغىمۇ  يەنــە 
ــڭ  ــى ئۇيغۇرالرنى ــۈن دۇنيادىك ــدا پۈت ــىرنىڭ 30 -يىللىرى -ئەس
قىلغــان   تەرەققىــي  ئــەڭ  ۋە  گۈللەنگــەن  ئــەڭ  مەدەنىيىتــى 
مەدەنىيىتــى  ئۇيغــۇر  تاشــكەنت  بولــۇپ،  ئايالنغــان  زېمىنغــا 
ۋە ئالىــي مائارىپىنىــڭ مەركىــزى ئىــدى. 1960 -يىلالردىــن 
كېيىــن تاشــكەنت يەنــە بىــر قېتىــم ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى، ئۇيغــۇر 
ســەنئىتىنىڭ مەركەزلىرىنىــڭ بىــرى ســۈپىتىدە تونۇلــدى. ئەنــە 
ــى  ــىر ھازىرق ــڭ 20 -ئەس ــۇر خەلقىنى ــتاندا ئۇيغ ــۇ ئۆزبېكىس ش
بولغــان  ئاساســچىلىرى  ئەدەبىياتــى ۋە ســەنئىتىنىڭ  زامــان  
ئىجــاد  ياشــاپ  ئالىمــالر  ســەنئەتكارالر،  ئەدىبلــەر،  مەشــھۇر 

-مەلىكــە ئاماننىســاخان ئىزىدا: ئۇيغۇر
ــال  ــڭ تۇنجــى ئاي ــك  خەلقنى -ئۆزبې
كومپوزىتــورى شــاھىدە شــاھىمەردانوۋا

 
نەبىجان تۇرسۇن* )ئامېرىكا(

* تارىخ پەنلىرى دوكتورى  
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ــمى  ــۆپ قىس ــەق ك ــڭ مۇتل ــتان ئۇيغۇرلىرىنى ــدى. ئۆزبېكىس قىل
ئۆزبېكلەرگــە ئاسسىمىلياتســىيە بولــۇپ، بۈگۈنكــى كۈنلــەردە 
ســانى ناھايىتــى ئــاز دەپ ئېالن قىلىنســىمۇ، ئەممــا ئۇيغۇرالردىن  
كۆپلىگــەن پۈتــۈن جۇمھۇرىيەتكــە، ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
ھەتتــا خەلقئاراغــا تونۇلغــان مەدەنىيــەت ئەربابلىــرى، ئالىمــالر 
ۋە باشــقىالر يېتىشــىپ چىققــان ۋە  ئۆزبېكىســتاننىڭ گۈللىنىشــى 
قوشــتى.  ھەسســە  تونۇلۇشــىغا  مىقياســىدا  خەلقئــارا  ۋە 

ئۆزبېكىســتاندا كۆپلىگەن ئۇيغۇر ئالىملىرى، زىيالىيلىرى،  
ســپورتچىلىرى، مەدەنىيەت ئەربابلىــرى، ئەمگەكچىلىرىنىڭ نامى 
ــى  تېررىتورىيەســىدە  ــەت ۋە ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاق جۇمھۇرىي
ــۇپ، ئۆزبېكىســتاندا    ئاالھىــدە ھۆرمەتكــە ســازاۋەر بولغــان  بول
يېتىشــىپ چىققــان ئاتاقلىــق ناخشــىچى، ســەنئەتكارالر دىنيۇلدۇز 
ئوســمانوۋا،  غېنىجــان تاشــمەتوف، مەنســۇر تاشــمەتوف، دىلــدار 
ۋە  ئاســىيا  ئوتتــۇرا  پۈتــۈن  نامــى  قاتارلىقالرنىــڭ  ئىســالموۋا 
رۇســىيە خاراكتېرلىــك ئېتىــراپ قىلىشــقا  ئېرىشــكەن، ئاتاقلىــق 
تىجارەتچــى ئالىمجــان توختاخۇنوفنىــڭ نامــى پۈتۈن  رۇســىيە ۋە 
ئوتتــۇرا ئاســىيا مىقياســىدا رىۋايــەت كەبــى تــۈس ئالغان، ســابىق 
ــان  ــڭ قەھرىم ــوف دەۋرىمىزنى ــا خرۇش ــرى نىكىت ــوۋېت رەھبى س
ئاياللىــرى دەپ مەدھىيەلىگــەن، پۈتــۈن ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
تونۇلغــان پاختىــكار، ئەمگــەك قەھرىمانــى تۇرســۇنئاي ئاخۇنوۋا، 
ئاتاقلىــق فىلولوگىيــە ئالىمــى مــۇرات ھەمرايېــف، ئاكادېمىــك 
يارمۇھەممــەد مۇبارەكــوف، تارىخشــۇناس پىروفېسســور ماخمــۇت 
ئابالخــەت خوجايېــف، خېلــەم خۇدابەردىيېــف،  ۋە  قۇتلۇقــوف 
باشــقىالرنىڭ  ۋە  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە  كومپوزىتــور 
ئىســىملىرىنى ئاتــاپ ئۆتــۈش مۇمكىــن.  ئەنــە شــۇ مەشــھۇر 
ــۇپ، ياشــلىق  ــەر قەشــقەردە تۇغۇل ــدە  بەزىل ــەر ئىچى نامايەندىل
مەكتەپتــە  ئالىــي  ئۈرۈمچىدىكــى  قىســمىنى  بىــر  ھاياتىنىــڭ 
ــى ئۆزبېكىســتاندا  ــۈن ھاياتىن ــا كېيىنكــى پۈت ئۆتكۈزگــەن، ئەمم
ئۆتكــۈزۈپ ئۆزبېكىســتاننىڭ بىرىنچــى ئايــال كومپوزىتورلــۇق 
ــكا  ــڭ مۇزى ــاھى مەردانوۋانى ــاھىدە ش ــكەن ش ــەرىپىگە ئېرىش ش
ھاياتــى ئۆزبېــك ۋە ئۇيغۇر ئىككى خەلققە تەڭ بېغىشــالنغانىدى.

شاھىدە شاھىمەردانوۋا  كىم؟

شــاھىدا  ياكــى  شــاھىمەردانوۋا،  شــاھىدە 
خىزمــەت  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  ئۆزبېكىســتان  شــايمەردانوۋا 
كۆرســەتكەن ســەنئەت ئەربابــى، بۈگۈنكــى  ئۆزبېكىســتاننىڭ 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  ئۆزبېكىســتان  مۇزىكانتــى،  داڭلىــق 
بــۇ  ئــۇ،  كومپوزىتورىــدۇر.   ئايــال  كەســپىي  بىرىنچــى 
بولــدى.  ۋاپــات  تاشــكەنتتە  يېشــىدا   82 -ئايــدا   2 يىــل 

مۇزىــكا  ئۆزبېكىســتان  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە 
ــى  ــەس، بەلك ــورالر  ئەم ــال كومپوزىت ساھەســىدىكى تۇنجــى ئاي
پۈتــۈن ئۇيغــۇر مۇزىــكا ساھەســىدىكى تۇنجى ۋە مول ھوســۇللۇق 
ئايــال كەســپىي كومپوزىتــوردۇر. بەلكــى ســوۋېت ئىتتىپاقى خەلق 
ئارتىســى نامىغــا ســازاۋەر بولغــان مەشــھۇر كومپوزىتــور قۇددۇس 
غوجامياروفدىــن كېيىنكــى يەنــە بىــر بىــر قانچــە ســىمفونىيە ۋە 
كــۆپ ســاندىكى ھەر خىل مۇزىكا ئەســەرلىرىنى يازغــان، بولۇپمۇ 
خەلقئارالىــق ۋە مىللىــي مۇزىــكا ھــەم كــۆپ مىللەتلىــك ئاھــاڭالر 
بويىچــە مــول ھوســۇللۇق كەســپىي ئۇيغــۇر كومپوزىتورىــدۇر.

-يىللىــرى   1950-1960 شــاھىمەردانوۋا،  شــاھىدە 
ئىتتىپاقىغــا كــەڭ كۆلەمدىكــى  ئۇيغــۇر دىيارىدىــن ســوۋېت 
ئېتىــپ،  تــەرك  ۋەتىنىنــى  ئــۆز  دولقۇنلىرىــدا  كۆچــۈش 
ــۇر  ــان ئۇيغ ــان مىڭلىغ ــاكان قىلغ ــى م ــىيا  رايونىن ــۇرا ئاس ئوتت
كۆچمەنلىرىنىــڭ  بىــرى شــۇنىڭدەك ئەنــە شــۇ كۆچمەنلىــك 

ــا ــالر ۋە جاپ ــالغۇالر، قىيىنچىلىق ــل توس ــەر خى ــى ھ -ھاياتىدىك
جۇمھۇرىيــەت  بىــر  پۈتــۈن  بويســۇندۇرۇپ،  -مۇشــەققەتلەرنى 
پارلىغــان  ساھەســىدە  مۇزىــكا  ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ۋە 
چولپانالرنىــڭ بىرىگــە ئايلىنالىغــان شــىجائەتلىك ئايالــدۇر.

قەشــقەردە  -يىلــى،   1938 شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە 
تۇغۇلغــان بولــۇپ، كېيىــن غۇلجــا شــەھىرىگە كۆچــۈپ كەتكــەن 
ۋە دادىســىدىن  كىچىــك يېتىــم قالغــان. ئۇنىــڭ ئــۆز تەرجىمىھــال 
ــق،  ــڭ بالىلى ــىچە، ئۇنى ــۆزلەپ بېرىش ــا س ــدە مۇخبىرالرغ ھەققى
ئــۇ، باشــالنغۇچ،  ئۆســمۈرلۈك دەۋرلىــرى غۇلجىــدا ئۆتكــەن. 
ــن  ــەھىرىدە ئالغاندى ــا ش ــىنى غۇلج ــەپ تەربىيەس ــۇرا مەكت ئوتت
ــى ئۈرۈمچىدىكــى شــىنجاڭ دارىلفۇنۇنىنىــڭ   ــن 1954 -يىل كېيى
ســەنئەت فاكۇلتېتىغــا ئوقۇشــقا كىرىــپ مۇزىــكا كەســپىدە 2 
مەكتەپتــە  پۈتتــۈرۈپ،  ئوقۇشــنى  كېيىــن  ئوقۇغاندىــن  يىــل 
قېلىــپ ئوقۇتقۇچــى  بولغــان. 1957 -يىلــى تاشــكەنتكە كېلىــپ 
تاشــكەنت كونسېرۋاتورىيەســىگە ئوقۇشــقا  كىرىــپ، ئىككــى يىــل 
ــان.  ــىپتە ئوقۇغ ــمىي كەس ــن رەس ــن كېيى ــا ئوقۇغاندى تەييارلىقت
ئۇنىــڭ دەســلەپكى مائارىــپ ۋە ئالىــي مەكتــەپ  تەربىيەســىنىڭ 
ئۇيغــۇر  تىپىــك  ۋەتىنىــدە  ئانــا  ئــۆز  قىســمى  ئاساســىي 
مەدەنىيىتــى ۋە مائارىپــى ئاتموسفېراســىدا نەپەســلەنگەنىدى. ئــۇ  
ــىلىرى،  ــي ناخش ــڭ مىللى ــۆز مىللىتىنى ــۇ ئ ــە ش ــن ئەن كىچىكىدى
بولۇپمــۇ مۇقاملىرىنــى ئــاڭالپ، ئۇنىڭدىــن ئاالھىــدە زوق ئالغــان 
ــن  ــق دەۋرىدى ــۇ بالىلى ــە ش ــتىياق ئەن ــان ئىش ــا بولغ ۋە مۇزىكىغ
جەريانىــدا  ئوقــۇش  ئۈرۈمچىــدە  ئــۇ   .]5[ باشــالنغانىدى 
تاالنتــى  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  كىرىشــكەن  ئىجادىيىتىگــە  مۇزىــكا 
ئىلھــام  زور  ئۇنىڭغــا  ســېزىلىپ،  تەرىپىدىــن  ئوقۇتقۇچىــالر 
ــن  ــۇ تاشــكەنت كونسېرۋاتورىيەســىنى پۈتتۈرگەندى بېرىلگــەن. ئ
كېيىــن مۇزىــكا كەســپىدە يەنــە ئاســپىرانتلىقتا ئوقــۇدى. 1972 
مۇزىــكا  شــەرق   كونسېرۋاتورىيەســىنىڭ  تاشــكەنت   -يىلــى، 
ــۇ  ــۇ ش ــلىدى.  ئ ــەردە ئىش ــۇ ي ــدا ش ــى ئېچىلغان ــپى بۆلۈم كەس
كونســېرۋاتورىيەدە ئاســپىرانتلىقتا ئوقــۇپ  يۈرگــەن چاغالردىــال 
ــقا كىرىشــكەن. ــات قىلىش ــتىدە تەتقىق ــى ئۈس ــۇر 12 مۇقام ئۇيغ

 ئۇيغۇر ناخشا -ئۇسۇل ئانسامبىلىدا 

مۇناســىۋەتلىرىنىڭ  ســوۋېت-خىتاي  كېيىــن  يىلىدىــن 
بۇزۇلۇشــى  بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئاالھىــدە  ئىشــلىرىغا  ئىلىم-پــەن  ۋە  ســەنئىتى  مەدەنىيىتــى، 
كۆڭــۈل بۆلۈشــكە باشــلىدى.  1966 -يىلــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ھۆكۈمىتىنىــڭ تەستىقلىشــى ۋە ئۆزبېكىســتان كومپارتىيەســى 
رەشــىدوفنىڭ  شــەرەپ  ســېكرېتارى  كومىتېتــى  مەركىزىــي 
بىۋاســىتە كۆڭــۈل بۆلۈشــى بىلــەن  تاشــكەنتتىكى ئۆزبېكىســتان 
رادىئــو ۋە تېلېۋىزىيــە كومىتېتــى قارمىقىدا ئۇيغۇر ناخشا-ئۇســۇل 
كومىتېتىنىــڭ  مەزكــۇر  ئىشــالردا  بــۇ  قۇرۇلــدى.  ئانســامبىلى 
مۇئاۋىــن رەئىســى خېلــەم خۇدابېردىيېفمــۇ بىۋاســىتە ھەرىكــەت 
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قىلدى ]6[. ئەســلىدە مەقســەت  ئۇيغۇر كىالسســىك مۇزىكىســى 
12  مۇقامنــى رەتلــەش ۋە نوتىغــا ئېلىــش بولــۇپ، ئۆزبېكىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتــى بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن 20 
ــارار  ــۇر ناخشا-ئۇســۇل ئانســامبىلى قۇرۇشــنى ق كىشــىلىك ئۇيغ
قىلغانىــدى. مەزكــۇر ئانســامبىلغا ئەنجانلىــق ئۇيغۇرالردىــن، 
پۈتــۈن ئۆزبېكىســتانغا تونۇلغــان ســەنئەت ئەربابــى، كومپوزىتــور 
ۋە ئۆزبېكىســتان خەلــق ئارتىســى غېنىجــان تاشــمەتوف مەســئۇل 
غېنىجــان  خۇدابەردىيېــف،  خېلــەم  دېمــەك،   .]7[ قىلىنــدى  
ئۆزبېكىســتان،  رەھبەرلىكىــدە   قاتارلىقالرنىــڭ  تاشــمەتوف 
ئۇيغــۇر  چىققــان   كۆچــۈپ  قىرغىزىســتانغا  ۋە  قازاقىســتان 
مۇزىكانــت، ئەلنەغمىچىلــەر ئارىســىدىن تالالش ئېلىــپ بېرىلىپ، 
ئاخىرىدا 24 ئادەم تاللىۋېلىندى ۋە ئۇيغۇر ئانســامبىلى رەســمىي 
ئۆزىنىــڭ پائالىيەتلىرىنــى باشــلىدى. شــۇنىڭ بىلــەن ئوخشــاش 
ۋاقىتتــا يەنــە 1969 -يىلىدىــن باشــالپ، ئۇيغــۇر 12 مۇقامىنىــڭ 
ئاخىرىــدا  ۋە  ئېلىــش  نوتىغــا  رەتلــەش،  ۋارىيانتىنــى  ئىلــى 
پىالســتىنكا چىقىرىــش ئىشــلىرى باشــالنغان بولــۇپ، ئۇيغــۇر 12 
ــن  ــان مۇقامچىالردى ــى ئوقۇيااليدىغ ــى ۋارىيانتىن ــڭ ئىل مۇقامىنى
ــر  ــف، قىرغىزىســتاندىن مەتتايى ــر خوجايې ــۇ، قادى ــۇر دىڭخۇل غوپ
يېزىســىدىن  ئاقســۇ  چــوڭ  قازاقىســتاننىڭ  ھەســەنوف، 
ســۇلتانمۇرات رەزەمــوف ۋە ياركەنــت شــەھىرىدىن نۇرمۇھەممــەد 
ــۇ ئانســامبىلغا ئاتاقلىــق  ناســىروف قاتارلىقــالر تالالنــدى ]8[. ب
ناخشــىچى ئابدۇرېھىــم ئەخمىــدى، خالىســخان خادىــروۋا ۋە 
ئايتۇرغــان ھەســەنوۋا ھــەم ســۇلتان مەمەتــوف قاتارلىقالرمــۇ 
قوبــۇل قىلىنغانىــدى. ئەنــە شــۇ ئانســامبىل تەركىبىــدە ئۇيغــۇر 
12 مۇقامىنىــڭ ئىلــى ۋارىيانتىنــى رەتلــەش ئىشــلىرى ياكــى 
1978 -يىلىغىچــە داۋامالشــقان بولــۇپ، 9 مۇقــام دەســلەپتە 
رەتلىنىــپ بولۇنغــان بولســا، 1979 -يىلىدىــن كېيىــن شــاھىدا 
رەھبىــرى  بەدىئىــي  ئانســامبىلىنىڭ  ئۇيغــۇر  شــاھىمەردانوۋا 
بولــۇپ، مۇقامنــى داۋاملىــق رەتلــەش ئىشــلىرىغا رەھبەرلىــك 
قىلىــپ، ئــۆزى بــاش بولــۇپ كېيىنكــى 3 مۇقامنــى رەتلــەپ 
قازاقىســتاندىكى  يەنــە  رەتلەشــكە  مۇقامنــى   .]9[ پۈتتــۈردى 
قەشــقەر  ئــۇ   بولــۇپ،  ماسالشــقان  غوجامياروفقــا  قــۇددۇس 
.]10[ بەرگەنىــدى  ئۇالرغــا  كۆچۈرۈلمىســىنى  ۋارىيانتىنىــڭ  

مۇقامىنــى   12 ئۇيغــۇر  شــاھىمەردانوۋا   شــاھىدە 
رەتلــەش، ئۇنــى ئۆزبېكىســتان ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەللىرىــدە 
ــلىك   ــڭ تېگىش ــلىرىغا ئۆزىنى ــدۇرۇش ئىش ــاقالش ۋە راۋاجالن س
ــامبىل ئۈچــۈن  ــۇر ئانس ــۇنىڭدەك ئۇيغ ــتى ش ــىنى قوش ھەسسىس
مۇزىكانتالرنىــڭ  قىلــدى.  ئىجــاد  ناخشــىالرنى  كۆپلىگــەن 
 1970-1980 شــۇ  ئەنــە  قىلــدى.  يېتەكچىلىــك  ئىشــلىرىغا 
-يىلالردىكــى تاشــكەنت رادىئۇســىنىڭ ئۇيغــۇر دىيارىغــا قاراتقان 
ۋە  ناخشــا-كۈيلىرى  ئۇيغــۇر  كۆپلىگــەن  ئاڭلىتىشــلىرىدىكى 
ــڭ ئورۇندىلىشــىغا باشــتا  ــرى ھــەم مۇقاملىرىنى ــق مۇزىكىلى خەل
قاتارلىقــالر  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە  تاشــمەتوف،  غېنىجــان 
يېتەكچىلىــك قىلغانىــدى. دېمەككــى، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ 12 
مۇقاملىرىنــى ئېيتىــش چەكلەنگــەن1970-1960 -يىللىرىــدا 
تاشــكەنت، ئالمۇتىغــا مەركەزلەشــكەن ئۇيغــۇر ســەنئەتكارلىرى 
راۋاجالنــدۇرۇش  ۋە  قېلىــش  ســاقالپ  مۇقاملىرىنــى  ئۇيغــۇر 
كېيىنكــى  ناخشــا-مۇزىكىلىرىنى  خەلــق  ئۇيغــۇر  شــۇنىڭدەك 
ئەۋالدالرغــا يەتكۈزۈشــتە زور رول ئوينىغانىــدى. بــۇ خىزمەتلەردە 
شــاھىدە شــاھىمەردانوۋانىڭ تېگىشــلىك تۆھپىســى بار ئەلۋەتتە.

شــاھىدە  تاشــمەتوف،  غېنىجــان  -كېيىــن  ئىلگىــرى 
قىلغــان  يېتەكچىلىــك  بەدىئىــي  قاتارلىقــالر  شــاھىمەردانوۋا 

-ئۆزبېكىســتان ئۇيغــۇر ناخشــا -ئۇســۇل ئانســامبىلىدا  ئىلگىــرى
-كېيىــن ئۇيغــۇر خەلقىنىڭ مەشــھۇر ناخشــىچىلىرى، يەنى 1950 
ــن  ــەڭ تونۇلغــان ۋە كېيى ــى ك ــدا نام ــۇر دىيارى ــالردا ئۇيغ -يىل
ئۆزبېكىســتان خەلق ئارتىســى نامىغا ســازاۋەر بولغان ئابدۇرېھىم 
ئەخمىــدى، ئۆزبېكىســتان خەلــق ئارتىســى خالىســخان قادىــروۋا، 
ئايتۇرغــان ھەســەنوۋا قاتارلىقــالر شــۇنىڭدەك نامــى خەلققــە 
كــەڭ تونۇلغــان نۇرمۇھەممــەد مېھرايېــف، ھاكىــم خېلەمــوف، 
ئەركىــن يۇنۇســوف، ئــارۇپ مۇھەممــەدوف، ئابدۇلەزىز ھاشــىموف، 
ســۇلتان  ھاشــىموۋا،  مەدەنىيــەت  شــەرىپجانوۋا،  ســاالمەت 
مەمەتــوف ۋە باشــقىالر ئاۋازلىرىنــى ۋە مىللىــي چالغۇلىرىنــى 
ــام چىقارغــان، ئۇيغــۇر  ياڭراتتــى ]11[. ئەپسۇســكى،  شــۇنچە ن
ــۇر ناخشــا -ئۇســۇل  ــان ئۇيغ ــى پارلىغ ــان كەب ســەنئىتىدە چولپ
ئانســامبىلى 30 يىلغــا يېقىــن مەۋجــۇت بولۇپ، ئاخىرى  ســوۋېت 
مۇســتەقىل  ئۆزبېكىســتاننىڭ  ۋە  يىمىرىلىشــى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
بولۇشــى جەريانىدا 1990 -يىلــالردا ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىلدى. 
بۇنىــڭ بىلــەن ئۇيغــۇر ســەنئەتكارلىرى تەرەپ-تەرەپكــە تارقــاپ 
كەتتــى ۋە بەزىلىــرى يەنىــال ئــۆز كەســپىنى داۋامالشــتۇردى.

بۇالرنىــڭ ئارىســىدا مەرھــۇم ئابدۇلەزىــز ھاشــىموفمۇ 
كېيىنكى ۋاقىتالردا كونســېرۋاتورىيەدە ئوقۇپ، مەخســۇس ئۇيغۇر 
12 مۇقامــى تەتقىقاتــى بىلــەن شــۇغۇللىنىپ، سەنئەتشۇناســلىق 
پەنلىــرى دوكتــورى ۋە پىروفېسســور بولغانىــدى. ياڭــراق ئاۋازلىق 
ســۇلتان مەمەتــوف بولســا 2000 -يىلىدىــن تارتىــپ ئامېرىكىــدا 
بولــدى.  ئاخىرەتلىــك  كۆپچىلىكــى  ئۇالرنىــڭ   ياشــىماقتا. 

  
ئىجادىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى 

پائالىيىتــى  ئىجادىــي  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە 
قىلــدى.  ئىجــاد  مــول  ژانىــرالردا  تۈرلــۈك  داۋامىــدا 
ۋە  ئىســكىرىپكا  سىمفونىېتتىســى،  سىمفونىيەســى،  ئۇنىــڭ 
ئايالــى«   شــەرق  »ئــازاد  كونســېرتلىرى،  ئۈچــۈن  ئوركېســتىر 
كومېدىيەســى،  مۇزىكىلىــق  چاققــان«  »ســەلەي  پوئېمىســى، 
ــق  ــق مۇزىكىلى ــەت ناۋاســى«( ناملى »ئاماننىســاخان« (»مۇھەبب
ئۇنىــڭ  ناخشــىلىرى  ئارتــۇق  دىــن   100 ۋە  دىراممىســى 
قىلىــدۇ. تەشــكىل  نەمۇنىلىرىنــى  يارقىــن  ئىجادىيىتىنىــڭ 

ئۆزىنىــڭ  ئەســەرلىرى  شــاھىمەردانوۋانىڭ  شــاھىدە 
ئىگىلىكــى،  خاراكتېرىگــە  لىرىــك  ھاياتبەخشــلىكى، 
بىلــەن  بولغانلىقــى  كۈچلــۈك  روھــى  ۋەتەنپەرۋەرلىــك 
ــدۇ. »ئۆزبېكىســتان  ــپ تۇرى ــەن گەۋدىلىنى ــرى بىل ئاالھىدىلىكلى
ــرات  ــەر«، »ياڭ ــەۋرۇز كېل ــى«، »ن ــەۋرۇز ساباس ــم«، »ن جاھانى
ۋەتــەن مۇقامىنــى«، »تولــۇن ئــوي«، »بەختلىــك  ئايــال دەيمىش 
مېنى خااليىق« ناملىق  ناخشــىلىرى شــۇالر جۈملىســىدىن. ئۇنىڭ 
ۋەتەنپەرۋەرلىــك روھىدىكــى  »ئۆزبېكىســتان جاھانىــم« ناملىــق 
ــك  ــھۇر ۋەتەنپەرۋەرلى ــەڭ مەش ــتاندىكى ئ ــى ئۆزبېكىس مۇزىكىس
بــۇ  ئۇنىــڭ   ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ  بىــرى  ناخشــىلىرىدىن 
ئىجادىيىتــى  ئۆزبېــك خەلقــى قەلبىگــە چوڭقۇر ئورۇنالشــقانىدى.

ئانســامبىلىغا  ئۇيغــۇر  ۋە  ئىجادىيــەت  پەقەتــال  ئــۇ 
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قالماســتىن  شــۇغۇللىنىپ  بىلەنــال  قىلىــش  يېتەكچىلىــك 
تاشــكەنت  كونسېرۋاتورىيەســىدە،  تاشــكەنت  يەنــە   بەلكــى 
دۆلــەت مەدەنىيــەت ئىنســتىتۇتىدا پېداگوگىكىلىــق پائالىيىتىنــى 
ئېلىــپ بېرىــپ، كەســپىي مۇتەخەسسىســلەرنى تەربىيەلەشــكە 
كۆپلىگــەن  ئــۇ  قوشــتى.  ھەسسىســىنى  بىباھــا  ئۆزىنىــڭ 
ــتۈردى. ــەپ يېتىش ــى تەربىيەل ــى مۇزىكانتالرن ــاگىرتالرنى، يەن ش

نەچچىلىگــەن  خەزىنىســىگە  ئىجادىيەتلىــرى  ئۇنىــڭ 
ئەســەرلىرى،  مۇزىــكا  يۈزلىگــەن  باشــقا  ۋە  ســىمفونىيەلەر 
ناخشــا ئاھاڭلىــرى مەنســۇپتۇر. بــۇ ئىجادىيەتلەرنىــڭ تــۈرى 
ئۇنىــڭ  بولۇپمــۇ  ھېســابلىنىدۇ.  مــول  ئاالھىــدە  بويىچــە 
كومپوزىتورلىــرى  ئايــال  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋە  ئۆزبېكىســتان 
ژانىرالرغــا  ســىمفونىيەلىك  بولــۇپ،  تۇنجىالردىــن  ئارىســىدا 
تۇتــۇش قىلىــپ، بۇنىــڭ نەتىجىلىرىنــى بارلىققــا كەلتۈرۈشــى 
ئۆزبېــك شــائىرى  ئاتاقلىــق  ئــۇ  ياراتتــى.  تارىخــى  ئۆزگىچــە 
ئېرىشــكەن  قولالشــلىرىغا  ۋە  ياردەملىرىگــە  زۇلفىيەنىــڭ 
ئايالــى«   شــەرق  »ئــازاد  بىلــەن  ئىلھامــى  ئۇنىــڭ  بولــۇپ، 
پوئېمىســىنى ئىجــاد قىلغــان. بــۇ ئەســەر ئەينــى ۋاقىتتــا مىليــون 
نۇســخىالپ پىالســتىنكا بولــۇپ تارقىتىلغــان بولــۇپ، ھازىــر 
ــاقالنماقتا. ــدى« دا س ــالر فون ــۇن مىراس ــتاننىڭ »ئالت ئۆزبېكىس

قازاقىســتان،  ئۆزبېكىســتان،  نامــى  ئۇنىــڭ 
دىيارىدىكــى  ئۇيغــۇر  شــۇنىڭدەك  رۇســىيە  قىرغىزىســتان، 
قوزغىغانىــدى. تەســىر  كۆرۈنەرلىــك  ساھەســىدە  مۇزىــكا 

شاھىدە شاھىمەردانوۋادىكى مىللىي روھ

مېۋىســى  ئىجادىيــەت  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە 
جەھەتتــە ئۆزبېكىســتان مۇزىــكا ســەنئىتىدىكى يېتەكچــى ۋە 
باشــالمچىالردىن بىــرى، شــۇنىڭدەك تۇنجــى ئۆزبېكىســتان ئايــال 
ــۇ  ــە ئ ــەن بىرگ ــش بىل ــراپ قىلىنى ــۈپىتىدە ئېتى ــورى س كومپوزىت
ــۇر  ــال ئۇيغ ــمىنى ئوخشاش ــر قىس ــڭ زور بى ــەت ھاياتىنى ئىجادىي
مۇزىــكا ســەنئىتىگە بېغىشــلىغانىدى. شــۇڭا ئــۇ ئىككــى خەلقنىڭ 
ئورتــاق مۇزىــكا پېشۋاســى ۋە نامايەندىســىگە ئايالنغانىــدى. 

دۆلىتىــدە  ســەئىدىيە  ئەســىردە   -  16 ئۆزىگــە  ئــۇ، 
ئۆتكــەن  خانىــش ئاماننىســاخاننى  ئۈلگــە قىلغــان بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ 12 مۇقامنــى رەتلــەش ۋە ســاقالپ قېلىشــقا قوشــقان 
مۇقامنــى   12 يەنــە  ئۆزىمــۇ  ئېلىــپ،  ئۈلگــە  تۆھپىســىدىن 
ۋە  رەتلــەش  ۋە  قېلىــش  ســاقالپ  قايتىدىــن  -ئەســىردە   20
زامانىــۋى نوتــا ھــەم پىالســتىنكىالرغا ئېلىــش خىزمەتلىرىگــە 
ئاتالنغانىــدى. ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاماننىســاخان روھــى بىباھــا 
ئۈلگــە ئىــدى، شــۇڭا ئــۇ مەخسۇس»ئاماننىســاخان« ناملىــق 
پۈتــۈن  ئەســەرنىڭ  بولــۇپ،  يازغــان  دىرامــا  مۇزىكىلىــق 
قىلغانىــدى. ئىجــاد  ئــۆزى  قۇرۇلمىلىرىنــى  مۇزىكىلىــق 

ئاياللىــرى  ئۆزبېكىســتان  شــاھىمەردانوۋا   شــاھىدە 
قالماســتىن  ھېســابلىنىپال  كومپوزىتــور  بىرىنچــى  ئىچىدىكــى 
بەلكــى پۈتــۈن ئوتتۇرا ئاســىيا مىقياســىدىمۇ ئايــال  كومپوزىتورالر 
ئارىســىدا تۇنجىالردىىــن بىــرى ھــەم مــول ھوســۇللۇق ۋە كــۆپ 
قىرلىق كومپوزىتور ھېســابلىنىدۇ. شــۇنى ئەســكەرتىش كېرەككى، 
شــاھىدە شــاھىمەردانوۋادەك ئۇيغــۇر ئايــال كومپوزىتــور  تېخــى 

ئۇيغــۇرالر دىيارىدىمــۇ ھازىرغىچــە  يېتىشــىپ چىقمىغان. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ئــۇ  ئۇيغــۇرالر دىيــارى ۋە  پۈتــۈن ئۇيغــۇر خەلقــى 
مۇزىــكا  ئەلۋەتتــە  كومپوزىتــوردۇر.  ئايــال  تۇنجــى  ئۈچۈنمــۇ 
ساھەســىدە باشــقا بىــر قىســىم تونۇلغــان ئۇيغــۇر مۇزىكانتلىــرى 
ۋە سەنئەتشۇناســلىق پەنلىــرى دوكتورلىــرى تامــارا ئەلىباقىيېــۋا، 
ســەنئەت كىبىــروۋا شــۇنىڭدەك ئۇيغــۇر دىيارىــدا يەنــە  ســەنەبەر 
تۇرســۇن قاتارلىــق بىــر قىســىم يېڭــى ئــەۋالد ئايــال مۇزىكانتــالر 
ــال  ــن شــاھىدە شــاھىمەردانوۋا   ئۇيغــۇر ئاي ــار بولســىمۇ لېكى ب
كومپوزىتورلىــرى ئىچىدىكــى دەســلەپكى باشــالمچىالردىندۇر.

خەلقــى،  ئۇيغــۇر  مۇمكىــن،  ئەســلىتىش  شــۇنى 
ئۇيغــۇر مىللىتــى ئــۆز دىنــى ئېتىقادىنــى چىــڭ قوغدىغــان ۋە 
مىللىيلىكنــى  ۋە  ئــاڭ  مىللىــي  شــۇنىڭدەك  راۋاجالندۇرغــان 
دىنىــي ئېتىقــاد ۋە دىنىــي كىملىــك بىلــەن بىرلەشــتۈرەلىگەن 
خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  مىللەتتــۇر.  بىــر  زامانىــۋى  ۋە  قەدىمىــي 
ئىنســانىيەتنىڭ  جۈملىدىــن  خەلقلىرىنىــڭ،  ئاســىيا  ئوتتــۇرا 
بىــردەك  تۆھپىلىــرى  قوشــقان  ســەنئىتىگە  مەدەنىيىتىگــە، 
ئارىســىدىن،  خەلقــى  ئۇيغــۇر  بولــۇپ،  باھاالنغــان  يۇقىــرى 
كۆپلىگــەن  ئارىســىدىن  ئاياللىــرى  ئۇيغــۇر  جۈملىدىــن 
مەدەنىيــەت، ســەنئەت، دۆلــەت ۋە ئىلىــم -پــەن نامايەندىلىــرى 
يېتىشــىپ چىققــان. ھەتتــا 16 -ئەســىردىكى ســەئىدىيە دۆلىتــى 
چىقىــپ،  يېتىشــىپ  مۇزىكانتــالر  ئاماننىســاخاندەك  دەۋرىــدە 
ئۇيغــۇر ســەنئىتى ۋە مەدەنىيىتىگــە شــانلىق تۆھپــە قوشــقانىدى. 
كىملىكــى  مىللىــي  ۋە  سىياســىي  ئۆزىنىــڭ  خەلقــى  ئۇيغــۇر 
بىلەنــال ئەمــەس، بەلكــى شــانلىق ۋە ئۆزگىچــە مەدەنىيــەت 
ــىيا  ــي ئاس ــۇ مەركىزى ــى  ئارقىلىقم ــەنئەت كىملىك ــى، س كىملىك
خەلقلىــرى بىلــەن بىــر گەۋدىگــە ئايالنغــان. ئۇيغــۇرالر  بــۇ خىــل 
كىملىكلىــرى بىلــەن خىتــاي مەدەنىيىتــى، خىتــاي ســەنئىتىدىن 
ئاســمان-زېمىن پەرقلەرگــە ئىگىــدۇر. ئۇيغــۇر خەلقــى قەدىمدىن 
ــان  ــن بۇي ــاد قىلغاندى ــا ئېتىق ــالم دىنىغ ــۇ ئىس ــپ، بولۇپم تارتى
ســەنئەت، مۇزىــكا ۋە باشــقا ھەر خىــل مەنىــۋى مەدەنىيەتلەرنىڭ 
دىــن  ھېچقاچــان  قىلــدى.  ســەرپ  كــۈچ  زور  تەرەققىياتىغــا 
بىلــەن ســەنئەت ۋە مەدەنىيەتنــى توقۇنۇشــتۇرمىدى. تارىختــا 
مەســىلەن  مۇتەپەككــۇرالر،  ۋە  ئالىمــالر  بۈيــۈك  ئۆتكــەن 
ئەبــۇ ناســىر فارابــى، مەخمــۇت كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس 
ســۇلتان  خاقانــالر  بۈيــۈك  نەۋائىــي،  ئەلىشــىر  ھاجىــپ، 
ئــۆز  باشــقىالر  ۋە  ئابدۇرېشــىتخان  ســۇلتان  ســەيدىخان، 
ــەم  ــەن ھ ــن قەدىرلىگ ــن دىلىدى ــەنئەتنى چى ــە س ــدە يەن نۆۋىتى
ئىجــاد  تەرىپىدىــن  فارابــى  قالۇننىــڭ  ھەتتــا  قوللىغانىــدى. 
ــڭ  ــۇر خەلقىنى ــي ئۇيغ ــدۇ. تۈركى ــۇ قەيــت قىلىنى قىلىنغانلىقىم
بــۇ خىــل ئىلغارلىقلىــرى مەركىزىــي ئاســىيا خەلقلىــرى ئارىســىدا 
ئىلگىرىدىنــال ھۆرمەتكــە ۋە يۇقىــرى باھاغــا ئېرىشــىپ كەلــدى.

شــاھىدە  قىلغــان  مەركــەز  تاشــكەنتنى  ئومۇمــەن، 
كۆچــۈپ  دىيارىدىــن  ئۇيغــۇر  قاتارلىــق   شــاھىمەردانوۋا 
چىقىــپ، ئۆزبېكىســتان، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان قاتارلىــق 
ئۇيغــۇر  تاللىغــان  قىلىــپ  ۋەتــەن  ئۆزلىرىگــە  ئەللەرنــى 
يىللىرىغىچــە   -  1980 يىلالردىــن   - ســەنئەتكارلىرى1960 
بولغــان ئارىلىقتــا خىتــاي ئۇيغــۇر  12 مۇقامىنــى، ئۇيغــۇر مىللىــي 
ناخشــا-مۇزىكىلىرى، مىللىــي ئەنئەنىــۋى ناخشــىلىرىنى »ســېرىق 
ــاھەدىكى  ــۇ س ــەپ، ب ــكا« دەپ چەكل ــېرىق مۇزى ــا«، » س ناخش
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ــق ناخشــىچىلىرى  ــەر، خەل ــۇن ســەنئەتكارالر، ئەلنەغمىچىل نۇرغ
مىللىــي  ئۆزلىرىنىــڭ مەزكــۇر  زور زەربىگــە ئۇچــراپ، خەلــق 
مىراســلىرىنى قوغــداپ قېلىــش ۋە  راۋاجالندۇرۇشــنى  ئۈمىــد 
قىلغانــدا ۋە ئۇنىڭغــا تەشــنا بولغــان چاغــالردا ئۇيغــۇر خەلقىنىڭ 
كېيىنكىلەرگــە  ۋە  قېلىــش  ســاقالپ  مىراســلىرىنى  مىللىــي 
قالــدۇرۇش ھــەم راۋاجالندۇرۇشــقا زور ھەسســە قوشــقانىدى.

تاشــكەنت  ئۆزبېكىســتان  يىلــى،   -  2009
كونسېرۋاتورىيەســى مەخســۇس شــاھىدە شــاھىمەردانوۋانىڭ 70 
يىللىقــى ۋە ئىجادىيــەت مېۋىلىرىنــى خاتىرىلــەپ، ئۇنىڭغا يۇقىرى 
باھــا بېرىــپ، مەخســۇس » شــاھىدا شــاھىمەردانوۋا ئىجادىيــەت 
كونسېرۋاتورىيەســىنىڭ  تاشــكەنت  ئۆتكــۈزدى.   كەچلىكــى« 
ئورۇندىــدى،  ســىمفونىيەلەرنى  ئۇنىــڭ  مۇزىكانتلىــرى 
ناخشــىچىلىرى  ۋە  مۇزىكانتلىــرى  ئۇيغــۇر خەلــق  ۋە  ئۆزبېــك 

ئورۇندىــدى.    ئىجادىيەتلىرىنــى  مۇزىــكا  مىللىــي  ئۇنىــڭ 
شــاھىمەردانوۋانىڭ  شــاھىدە  ساھەســىدىكىلەر  مۇزىــكا 
بەرگەنىــدى.  باھــا  يۇقىــرى  يۈكســەك  ئىجادىيەتلىرىگــە 

پەرزەنتلىرىنىمــۇ  ئــۆز  يەنــە  شــاھىمەردانوۋا  شــاھىدە 
ياخشــى تەربىيەلىگــەن  بولــۇپ، ئۇنىــڭ قىــزى دىلــدار ئىســالموۋا 
پۈتــۈن ئۆزبېكىســتان ۋە ئوتتــۇرا ئاســىياغا تونۇلغــان تېلېۋىزىيــە 
ۋە ســەنئەت رىياسەتچىســى ھــەم كىنــو ئارتىســىدۇر.  ئۇمــۇ  
قىــزى  ئۇيغــۇر  ئۆزىنىــڭ  ســۆھبەتلىرىدە  بارلىــق  ئۆزىنىــڭ 
ئىكەنلىكىدىــن پەخىرلىنىــش ئىچىــدە ئەســلەتكەنلىكى ئۈچــۈن 
ئۆزبېكىســتاندا ھەممە كىشــى شــاھىدە شــاھىمەردانوۋا ۋە ئۇنىڭ 
قىزىنــى ئۇيغــۇر مىللىتىگــە مەنســۇپ دەپ ياخشــى تونۇيدىكــەن.

شــاھىدە شــاھىمەردانوۋانىڭ ۋاپاتى ئۆزبېكىستان ئۈچۈنال 
ئەمــەس، بەلكــى ئۇيغــۇر ســەنئىتى ئۈچــۈن زور بىــر يوقىتىشــتۇر.
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»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

ــاات ابلىلرىىغــا قاتتىــق بولــۇپ، ئــۇىن ئوقۇت�ــا، ئوغــۇل - قىــزى يېتىلىــپ  ئ
ــدا ســۆيۈنىدۇ. چــوڭ بولغان
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 ئەلۋىــدا دەپ يېزىشــقا بۇنچــە تېــز مەجبــۇر بولدۇقمــۇ 
گۈلھايــات جانىــم؟ 

ــە  ــۈن ئائىل ــى بۈگ ــۇ گەپن ــر ب ــەدەر ئېغى ــۇ ق ــالمىغى ئ  س
ئىنــى- دوســتلىرىڭىز،  قېرىنداشــلىرىڭىز،  تاۋابىئاتلىرىڭىــز، 
ســىڭىلالر، خىزمەتداشــلىرىڭىز، جامائــەت، ســىزنى ســۆيگەن، 
ســىزنى بىلگــەن ۋە بىلمىگــەن ھەممــە، ھەممــە ئۆرتەنگــەن 
ــدە شــىۋىرلىدى، تاراملىغــان ياشــلىرىدا شــىۋىرلىدى،  يۈرەكلىرى
ئىششــىغان كۆزلىرىــدە شــىۋىرلىدى، چوڭقــۇر سېغىنىشــلىرىدا 
مۇڭلــۇق  تۇرغــان  ياڭــراپ  قۇالقلىرىــدا  شــىۋىرلىدى، 
ناخشــىلىرىڭىز بىلــەن،  قوڭغۇراقتــەك جاراڭلىــق  كۈلۈشــلىرىڭىز 
شــىۋىرلىدى... بىلــەن  مېھنەتلىرىڭىــز  مىننەتســىز  بىلــەن، 

قــاراپ،  كەينىمگــە  بىلــەن  شىۋىرالشــالر   شــۇنداق 
ــەڭ  ــم ۋە ئ ــا قايتتى ــل بۇرۇنغ ــۆت يى ــان ت ــىزنى تۇنجــى تونۇغ س
ســىز  كــۆردۈم.  شەيداســىنى  تىــل  ئانــا  بىــر  بىلــەن  ئالــدى 
كىچىكىڭىزدىــن ئانــا تىلىمىــز ئۇيغۇرچىــدە ئوقۇمىغىنىڭىزغــا 
باقمــاي، ئەجدادالردىــن ئــۇدۇم بولغان بــۇ تىلىمىزنىــڭ مەجنۇنى 
ئىدىڭىــز، ئۇنىــڭ ســاپلىغىنى جېنىڭىــز بىلــەن قوغدايتتىڭىــز، 
ــڭ مەنىســىنى بىلىشــكە  ــر يېڭــى ئىبارىلەرنى ــان ھــەر بى ئۇچرىغ
بىــر  تۇرىدىغــان  تۆكۈلــۈپ  ســوئاللىرى  ســىز  قىززىقاتتىڭىــز، 
ئىجتىھاتلىــق ئوقۇغۇچــى ئىدىڭىــز. بــۇ ئانــا تىــل شــەيدالىقىڭىز 

ئارىمىزغــا بىلىــپ بىلمــەي  رىشــتە باغالشــقا ئۈلگۈرگــەن ئىــدى.
 ئۇندىــن كېيىــن يەنــە كىتــاب ئــاڭالش ســورۇنلىرىدا 
ئــاز  شــۇ  ســىز  يەرلەردىمــۇ  ئــۇ  قالــدۇق،  ئۇچۇرۇشــۇپ 
ســاندىكى، كىتابىڭنىــڭ ئىچىگــە شــۇڭغۇپ كىرىــپ، چۈشــىنىپ 
ســالىدىغان  ئويغــا  ئىنســاننى  تىرىشــىپ،  چۈشىنىشــكە  ۋە 
پىكىرلەرنــى قىلىــپ تۇرىدىغــان كىتــاب ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ بىــرى 
ئىدىڭىــز. ئۆتكــۈر پىكىرلىــك تەھلىللىرىڭىــز ۋە ئوچــۇق ئوچــۇق 
بىلــەن كىتــاب ســورۇنلىرىنى جانالندۇراتتىڭىــز.  ســۆزلىرىڭىز 

2015  - يىلــى يــازدا، ســىزنى تــور يۈزىــدە تونــۇپ ئــۇزۇن 
ئۆتمەي، بىز سىلەرنىڭ ئىككىنچى يۇرتۇڭالر بولغان ۋىرجىنىياغا 
بــاردۇق. ئــۇ يــەردە ســىز ۋە ئەتراپىڭىزدىكى دوســتالر بىلەنئىككى 
بىــردە  دۇتــار  بىــردە  قوللىرىڭىــزدا  بولــدۇق.  بىرگــە  قېتىــم 
ئاككوردىيــون، »ئــاق بوزئــات«، »يوللىغــۇم بولســۇن«، »كــۆچ-

كــۆچ ناخشــىلىرى«...قاتارلىق ئىلــى خەلــق ناخشــىلىرىنى ۋايىغــا 
يەتكــۈزۈپ ئېيتىــپ، يۈرەكلەرنــى تىترەتكەنتىڭىــز. ئۆيىڭىزدىكــى 
داســتىخانالر  تەييارالنغــان  گــۈزەل  مېھماندوســتلۇقىڭىز، 
ھايــات ســۆيەر بىــرى بولغانلىقىڭىزنــى كۆرســىتىپ تۇراتتــى. 

 سىزنىڭ ھاياتتىن مەنە ئىزدەپ ياشايدىغان، چوڭقۇر 
پىكىرلىك بىرى ئىكەنلىكىڭىز پاراڭالردا ۋە ھەرىكەتلىرىڭىزدە 

ئەلۋىدا گۈلھايات 
 دىلدۇز تېلمان )ئامېرىكا(

ۋاھــاپ  دادىســى  بولــۇپ،  تۇغۇلغــان  ئائىلىســىدە  زىيالىــي  ئۈرۈمچىــدە  ۋاھــاپ  گۈلھايــات   ئىالۋىســى:  تەھرىــر 
ئۆمرىنــى  ئــۇ  بولغــان.  بىــرى  جەڭچىلىرىدىــن  شــەرەپلىك  ئارمىيەســىنىڭ  مىللىــي  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئــاكا  خېۋىــر 
تەســىرىدە  دادىســىنىڭ  گۈلھايــات  ئىــدى.  كىشــى  چاقچــاق  خــۇش  ســەنئەتكار،  ھەمــدە  بېغىشــلىغان  ئوقۇتقۇچىلىققــا 
ئۇنىۋېرســىتېتىنى  مېدىتســىنا  ئۈرۈمچىــدە  ئۆگەنگــەن.  چېلىشــنى  دۇتــار  قىزىقىــپ،  قاتتىــق  مەدەنىيىتىگــە  ئۇيغــۇر 
پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ ئىشــلىگەن ۋە  1004 - يىلــى يولدىشــى دىلمــۇرات بىلــەن ياپونىيەگــە چىققــان.

ياپونىيــەدە ئــۆز كەســپىگە يېقىــن پاتولوگىيــە ئوقۇغــان بولــۇپ 1999 -يىلــى ئائىلىســى بىلــەن ئامېرىكىغــا كۆچــۈپ 
ــاپ  ــق ئىاگىرلىتىشــتىن توخت ــى داۋاملى ــن ئۆزىن ــر تەرەپتى ــن ئىشــلەپ، بى ــر تەرەپتى ــۇ، بى ــن كېيىنم ــا كەلگەندى ــەن. ئامېرىكىغ كەلگ
ــاھەدە  ــۇ  س ــە ب ــڭ ئاخىرغىچ ــەن ۋە ھاياتىنى ــى ئۆگەنگ ــي كودىڭن ــى تېببى ــترالىقنى ۋە 2017 - يىل ــى سېس ــان. 2009 -يىل قالمىغ
ــەن  ــەزا بولغــان. يولدىشــى دىلمــۇرات بىل ــر ئ ــپ بى ــى ئاكتى ــدە ناھايىت ــە ئۇيغــۇر جامائەتنىــڭ ئىچى ــات ۋىرگىنىي ئىشــلىگەن. گۈلھاي
گۈلھاياتنىــڭ  رەھمەتلىــك  ئوينىغــان.  رولىنــى  باشــالمچىلىق  پائالىيىتىــدە  مۇھاجىرەتتىكــى ھەرقانــداق  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىرگــە، 
جەڭگىــۋار روھــى ســۆيۈملۈك قىــزى ۋە ئوغلــى بىلەنــال داۋامالشــماي، يەنــە كــەڭ جامائــەت ئىچىــدە گۈللــەپ ياشنىغۇســى.
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مەرھۇمە گۈلھايات خانىم بەزى ئۇيغۇر زىيالىياالر بىلەن بىرلىكتە

ئــۆز ئىپادىســىنى تېپىــپ تۇراتتــى. بىــر قېتىــم ســىز بىلــەن داڭلىق 
ــەن  ــم« دېگ ــېغىنىپ كەلدى ــاننىڭ  »س ــا ئىش ــىچىمىز پاش ناخش
سۆزلىشــىپ  كۆرۈنۈشــىنى  ئارقــا  تەســىرلىك  ناخشىســىنىڭ 
قالــدۇق. مــەن ئاپامدىــن ئاڭلىغانلىرىمنــى ســىزگە ئاڭالتتىــم. بــۇ 
ناخشــا 1956 - يىلى، ســوۋېت ئىتتىپاقىدا ئۆتكۈزۈلگەن ياشــالر 
فېســتىۋالىدا، بىز تەرەپتىن بارغان ئۇيغۇر ســەنئەتكارلىرىمىزنىڭ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا ياشــايدىغان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ »خــۇش 
كەلدىڭىــز« دەپ ئېيتقــان ناخشىســىغا جاۋابــەن، نــەق مەيدانــدا، 
يېزىــپ، مۇزىكىســىنى ئىشــلەپ، پاشــا ئىشــاننىڭ ئورۇنلىشــى 
ناخشــىچىمىزنىڭ  قىممەتلىــك  بولــۇپ،  تامامالنغــان  بىلــەن 
ســېغىنىش  قېرىنداشــالرنىڭ  تەرەپتىكــى  ئىككــى  ئــاۋازى 
ئىكــەن.  لەرزىگــە كەلتۈرگــەن  يۈرەكلىرىنــى  يانغــان  ئوتىــدا 
ناخشــىنى  ئــۇ  كېيىــن،  ئاڭلىغاندىــن  ھېكايىنــى  بــۇ  ســىز 
ئېيتقىڭىــز بارلىقىنــى ســۆزلىدىڭىز، قىســقا ۋاقىتتــا بىــز بىرلىكتــە 
ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى تولۇقــالپ چىقتــۇق، ۋە ســىز دوســتالرغا 
شــۇنچىلىك ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئورۇنــالپ بەردىڭىزكــى، ماھــارەت 
ــەنەۋەر  ــان، س ــا ئىش ــزدە پاش ــڭ قەلبىمى ــىز بىزنى ــە، س جەھەتت
ــىز.  ــۇنداق قالىس ــۈ ش ــىنىڭكى مەڭگ ــز ۋە ئىش ــۇن بولدىڭى تۇرس

»ئاق بوزئات«نى جاراڭالتقان  ئەي مەردان،
 كۆڭلۈ-كۆكسى مىسلى دېڭىز بىپايان. 

 ئەل كۈيىنى كۈيلىگەننى ئەل سۆيەركەن،
 نۇر ئىچىدە ياتقىن ئەي گۈزەل ئىنسان.

ــن  ــز ئۈزۈلگەندى ــاڭالش ئىمكانىيىتىمى ــاب ئ ــن كىت  ۋەتەندى
كېيىــن، ســىز ئۆزىڭىــز يېقىنلىرىڭىــز بىلــەن كىتــاب ئوقــۇش 
گۇرۇپپىســىنى تەشــكىللەپ، مەنىــۋى ھاياتىمىزغــا مەنە قوشۇشــقا 
تىرىشــتىڭىز. ئۆزىڭىزنىــڭ ســۆزى بىلــەن ئېيتقانــدا :»تارىــخ 
ئۆگىنەيلــى، تارىختىــن تەجرىبــە ســاۋاق ئااليلــى، نېمــە ئۈچــۈن 
مەغلــۇپ بولىۋىرىمىــز بىــر ئويــالپ باقايلــى…« . بــۇالر ســىزنىڭ 
ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچىڭىــز ئىــدى. بــۇ باھانىــدە، ئۆزىمىزنىڭ 
بىلــەن  كىتابــالر  مۇھىــم  يازغــان  يازغۇچىلىــرى  داڭلىــق 
تونۇشــۇپ چىقتــۇق، بــەزى يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ قابىلىيىتىگــە 
قايىــل بولــدۇق، ئېزىلگــەن يۈرەكلىرىمىزگــە مەلھــەم تاپتــۇق، 
ــى  ــم باق ــۇم ئابلىكى ــەن مەرھ ــچانلىقىڭىز بىل ــىزنىڭ تىرىش ۋە س
ــن  ــۆز ئاغزىدى ــدە، ئ مۇئەللىمنىــڭ ھاياتىنىــڭ ئاخىرقــى كۈنلىرى
ســويۈنگۈل  ھەققىــدە،  كىتابــى  ماجىــرا«  »چۈشــۈرگىدىكى 
ھەققىــدە  زېمىــن«  نەملەنگــەن  يېشــىدا  »كــۆز  ئاپپايدىــن 
ــۋىرلەنگەن  ــالردا تەس ــۇ كىتاب ــدۇق. ب ــەر بول ــقا مۇيەسس ئاڭالش

باتۇرلــۇق، قەيســەرلىكلەردىن كــۈچ ئالــدۇق، پىكىرلەشــتۇق، 
بىلــەن  ئۈمىــد  مۇھىمــى  ئــەڭ  يىغالشــتۇق،  كۈلۈشــتۇق، 
خاتىرىالتتــۇق. ئۆزىمىزگــە  تەكــرار  زۆرۈرلۈكۈنــى  ياشاشــنىڭ 

يېقىنالرغــا  تىكىلــدى.  ئۆتكەنلەرگــە  يەنــە   كۆزلىرىــم 
تۇيغۇڭىــز  مەســئۇلىيەت  غەيرىتىڭىــز،  ســىزنىڭ  باققىنىمــدا، 
ۋە ئىرادىڭىزگــە قايىــل بولمــاي تۇرالمىدىــم. ۋەتەنــدە ئەينــى 
ــەي  ــۇ ئۆچۈرم ــر قۇرم ــى بى ــىل كىتابالرن ــان ئېس ــا ئوقۇلغ ۋاقىتت
»تېلېفونلىرىمىــز  بولســاق  بىــز  ئۈندىــداردا،  ساقالپتىكەنســىز 
توشــۇپ كېتىــدۇ« دەپ ئاللىقاچــان يــوق قىلىــپ بولۇپتــۇق. 
»بــۇ ئــاۋازالر ئۆچمىســۇن، تېخىمــۇ كــۆپ ئىنســانلىرىمىز ئــاڭالپ 
پايدىالنســۇن«، دېدىڭىــز ۋە ئامــال ئىزدەشــكە باشــلىدىڭىز. 
مــەن بــۇ پىكىرىڭىزدىــن چەكســىز خــوش بولغــان بولســاممۇ 
ســۆيۈملۈك  ئاخىــرى  بواللمىدىــم.  ياردەمــدە  ھېچقانــداق 
دىــالرە ھــەدەم ئىككىڭالرنىــڭ تىرىشــچانلىقى، قىيىنچىلىققــا 
ئوقۇلۇشــى  بىلــەن  ئىــرادەڭالر  بەرمــەس  تــەن  يولۇققانــدا 
قىســمىنى   6 »باھادىرنامە«نىــڭ  بولغــان  ئېســىل  ناھايىتــى 
ــۇ  ــدۇڭالر. ب ــەر بول ــقا مۇيەسس ــا قويۇش ــدا يوئۇتۇبق ــۇق ھال تول
پوۋېســت،  كىتــاب،  باشــقا  يەنــە  داۋاملىشــىپ،  ئەمگىكىــڭالر 
ناخشــىالرنىڭ تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىلەرگە يېتىشــىگە، مەڭگــۈ 
ســاقلىنىپ قېلىشــىغا ۋەســىل بولــدۇڭالر. مانــا بــۇالر تېخــى 
ئۆتكــەن يىــل باشــلىنىپ، ســىز ئاخىرقــى كۈنلەرگىچــە داۋام 
مۇمكىنمــۇ؟... بولمــاي  قايىــل  ســىزگە  ئىشــلىرىڭىز،  قىلغــان 

 ھايات پەقەت ئىككى بېلەت، بىرى كېلىش، بىرى كېتىش،
 كېلىشىمىز ئېنىق ئەمما كېتىشىمىز، كىم بىلمىش؟

بىــر ناخشــىدا شــۇنداق تەســۋىرلەنگەن ئىكــەن. دېمــەك 
قايتدىغانلىقىمىــز  قانــداق   قاچــان،  بېلىتىمىــزدە  كېتىــش 
يېزىلمىغــان، بــۇ ســەۋەبتىن ۋاقىتســىز كەلگــەن ئايرىلىشــالر 
گەرچــە  قويىــدۇ.  ئارمانغــا  ۋە  ئازابقــا  قاتتىــق  بىزنــى 
ئــۇ  بولســاممۇ،  بىلگــەن  ئەھۋالىڭىزنــى  كېســەللىك  بــۇ 
جاراڭلىــق  مىجەزىڭىــز،  بولغــان  جۇشــقۇن  ھەرزامــان 
بىلــەن، ســىزنىڭ يېڭىــپ كېتىدىغانلىقىڭىزغــا  كۈلكىلىرىڭىــز 
چوقــۇم.  شــۇنداق  دوســتالرمۇ  باشــقا  ئىدىــم،  ئىشــەنگەن 
ئەممــا تەقدىــر بىزگــە بىــر ئاچچىــق رىياللىقنــى ياشــاتتى...

ئوقــۇش  كىتــاب  ســىزنىڭ  گۈلھايــات،   بىلەمســىز 
كۆتۈرەڭگــۈ  ســىزنىڭ  سەبداشــلىرىڭىز  گۇرۇپپىســىدىكى 
روھىڭىزغــا ۋارىســلىق قىلىــپ، ياخشــى كىتابالرنــى ئوقۇشــنى 
يەنــە داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشــتى، ناخشــىلىرىڭىزنى، 
تەھلىللىرىڭىزنــى تەكــرار ئاڭالشــتى، يىغالشــتى، بىــر بىرلىرىنــى 
ئاۋازلىرى، ســۆزلىرى بىلەن قۇچاقالشــتى. ســىزگە قېرىنداشلىقنى 
چەكســىز يەتكۈزگــەن ســۆيۈملۈك، مېھرىبــان ســىڭلىڭىز گۈلباھار 
ــدەك داۋام  ــىز ئويلىغان ــا، س ــان توپت ــىز قۇرغ ــز س ــزدا، بى ئارىمى
قىلماقچىمىــز. دوســتالرنى »جانىــم« نــى، »دوســتتەك « نــى 
قوشــۇپ ئاتاشــلىرىڭىز دائىــم قــۇالق تۈۋىمىــزدە جاراڭاليــدۇ.

ئەلۋىــدا.  جانىــم،  گۈلھايــات   ئەلۋىــدا 
ھايــات. مەڭگــۈ  ئارىســىدا  ســۆيگەنلىرىڭىز  ســىز 

»ئاق بوزئات« نى جاراڭالتقان  ئەي مەردان،
 كۆڭلۈ-كۆكسى مىسلى دېڭىز بىپايان. 

 ئەل كۈيىنى كۈيلىگەننى ئەل سۆيەركەن،
 نۇر ئىچىدە ياتقىن ئەي گۈزەل ئىنسان.

2019 - يىلى 2  - نويابىر، كالىفورنىئا
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 گۇلھايات  ۋە سەنئەت خۇمار دادىسى ۋاھاپ خېۋىر

گۈلھايات ۋە ئائىلىسى  ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىلەن بىرلىكتە

مەرھۇمە قاتناشقان پائالىيەتتىن بىر كۆرۈنۈشمەرھۇمەنىڭ گۈللەر بىلەن بېزەلگەن قەبرىسى
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ئوچۇقىنــى ئېيتــاي، بــۇ ھېكايــە يېڭــى يىلدىــن بىــر 
ــۈم  ــا، كۆڭل ــال يېزىلــدى. ماۋزۇســى »يىغــا« بولغاچق كــۈن ئۆتۈپ
يېرىــم. ھــەر خىــل تەبىئــەت مەنزىرىلىــرى، قەغىشــلىكلىرىنى 
تەســۋىرلەپ كۆرۈۋىدىــم، زادىــال قامالشــمىدى. ئۆزۈمنىــڭ، قېنىــم 
بىــر ئۇيغــۇر — زىيــا ســەمەدى، ھېزمــەت ئابدۇللىــن ئاكىلىرىــم 
مېنــى كەچۈرســۇن،  ئۇالرنــى دورىيالمىدىــم. ھــەم، دورايدىغــان 
دەرىجىگــە يېتىــش قەيــەردە؟ شــۇڭا، چامىمغــا قارىدىــم. ۋەقەلەر 
يېڭــى يىــل ھارپىســىدا بولغاچقــا، كىچىككىنــە بولســىمۇ ھەزىــل 
ئارىــالش، چېھرىــڭالر تەبەسســۇم ئويغىتىــش نىيىتىنــى كۆزلىدىم. 

»ۋاتســاپ، ۋاتســاپ، قاچانغىچــە يۈرەرمىزكىــن ماختــاپ، 
ئاخىــرى، قالمىســاق بوالتتىغــۇ قاقشــاپ «، دېگەننــى ئەقلىيفونغا 
ئېرىشــكەندىن بېــرى پات-پــات ئوقۇيدىغــان بولــدۇم. ھازىــر 
مۇنــداق ئاجايىــپ تېلېفون بىر ياشــلىق بوۋاقتىن تارتىپ يەتمىش 
ياشــلىق بوۋاينىڭمــۇ قولىــدا بــار. ئــۆزۈڭالر بىلىســىلەر، بوۋاقنــى 
يىغىســىدىن بەزلــەش ئۈچــۈن ئاپىســى بېرىدىغــان مەمەكنىــڭ، 
بوۋايغــا بېرىدىغــان ئەمەكنىــڭ ئورنىــدا بولۇپ قالدى. ســۆزلەپ، 
تېرىكمەيــدۇ. زېرىكمەيــدۇ،  ئەمــەس،  تۈگىمەيــدۇال  گېپــى 

دەپ  بولســۇن«  »يېڭىلىــق  ھارپىســىدا  يىــل  يېڭــى 
پــاھ- كىرىۋالغــان.  مەنمــۇ  دېگىنىگــە  ۋاتســاپ  ئاشــۇ 
ئويــۇن- زاماندىــن،  بۈگۈنكــى  نەرســىكەن.  ئاجايىــپ  پــاھ! 
ــن«  ــان دەۋر زىيالىيلىرىدى ــدا بولغ ــن پەي ــىدىن، »يېڭىدى تاماش
تــاالي كېيىــن قالغىنىمنــى بىردىنــال ســەزدىم. ئۆزىنــى ئــۆزى، 
ئاغىنىســى ئاغىنىســىنى، دوســتى دوســتىنى، تۇغقــان تۇغقىنىنــى، 
ســۆزىنى،  شــائىر  ئۆزىنــى،  ئالدامچــى  ئوغرىنــى،  ئوغــرى 
ئەســىرىنى  ئىجــادكار كىتابخــان كۆرمىگــەن  بولســا  ئەمــدى 
خەلقىنىــڭ نامىدىــن ماختاشــلىرىنى تېلېفوندىــن زېرىكمەســتىن 
»ســاۋاتىم  كــۆردۈم.  ســىناپمۇ  ئۆزۈمنــى  ئوقۇيدىكەنســەن. 

ــقا،  ــەن. شۇڭالش ــىنى بىلىم ــتۇرۇش تېخنىكىس ــۆز قۇراش ــار. س ب
ئەدەبىياتتــا ئۆزرەمنــى ســىناپ كــۆرەي دەپ شــېئىر يېزىشــقا 
كۆچۈرۈۋېلىــپ،  مىســرانى  تــۆت  ۋاتســاپقا  دەپ  كىرىشــتىم« 
ئىنكاســالرنى  كەتكــەن  كېلىــپ  ۋاييــەي،  ســېلىۋەتتىم. 
دېمەمســىز. »مۇبــارەك بولســۇن!«، »تەبرىكلەيمــەن«، »ســىز 
خەلقىمىزنىــڭ پەخــرى«، »قەلىمىڭىــز تالمىســۇن«، »ئۇيغــۇر 
دەپ  قوشــۇلۇپتۇ«  كىالسســىكىمىز  بىــر  يەنــە  ئەدەبىياتىغــا 
ئەرشــلەرگە كۆتىرىــپ ماختاشــتى، ھازىرمــۇ داۋام قىلىۋاتىــدۇ. 

ــت،  ــپ گېزى ــاد قىلى ــىمنى ئىقتىس ــىيە مائاش ــزە، پېنس مەن
ژۇرنــال چىقىرىــپ، كىتــاب يېزىــپ تارىتىــپ، ســپېكتاكل قويــۇپ 
كۆرسىتىپ كىمدۇر بىرلىرىگە »سەن ئاپاق « دېسە شېكەر تىلىغا 
مەســت بولــۇپ بىكارغــا ئىشــلەپ ئەخمــەق بولغــان ئىكەنمــەن. 
بــۇ دۇنيــادا يېنىــك ئاتاققــا، مەنســەپكە ئېرىشــىش ئوڭايلىقىنــى 
تايتاڭلىســاڭ  خالتاڭــدا،  بولســا  »پۇلــۇڭ  بىلمەپتىمــەن. 
تايتــاڭال« دېگىنىــدەك ئىشــكەن. ۋاتســاپ مــاڭا ســائەتلەپ 
ئورۇندۇقتــا ئولتۇرىۋېرىــپ ئىشــتاننىڭال ئەمــەس، باشــقا يەرنىــڭ 
ــى.  ــلىكىنى ئۆگەتت ــرەك ئەمەس ــال كې ــنىڭ زادى ــى يىرتىش كەينىن

ئۆتكــەن يىلــى، يېڭــى يىلغــا ئىككــى كــۈن قالغانــدا، 
ياغــدى.  قېلىــن  ئاجايىــپ  قــار  ئاپــاق  ئالمۇتىغــا  بىزنىــڭ 
ئىگەمنىــڭ  ياراتقــان  بۇمــۇ  كــۆردۈڭالر.  ھەممىــڭالر 
ســىنىقىمۇ  يــە،  كېــرەك.  بولســا  سوۋغىســى  بولغــان  بىزگــە 
ئېيتــاي. كۆرگىنىمنــى  بىلــەن  كــۆزۈم   ، گــۇۋاھ  ئــۆزۈم  ؟ 

قوللىــرى  ئايفوندالردىــن  ۋە  ئەقلىيغــون  بالىالرنىــڭ 
چانىــدا  ئېتىشــىپ،  قــار  ســائەت  بىر-ئىككــى  بوشــىدى. 
تېيىلىــپ ئوينــاپ، كۆڭۈللىرىنــى خــۇش قىلــدى. خېلــى بولغــان 
ئىكــەن بالىالرنىــڭ مۇنــداق خۇشــاللىقلىرىنى، ھــەر بىرىنىــڭ 

يىغا
 

)ھېكايە(

 ئاۋۇت ماسىموۋ )قازاقىستان(   
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ــى.   ــىنى كۆرمىگىل ــڭ چاقنىش ــن بەخــت ئۇچقۇنلىرىنى كۆزلىرىدى
يۆگــەپ  يوتقانغــا  ئــاق  ئىگــەم، جاھاننــى  ياراتقــان  »ھــەي، 
ئــاق تىلەكلــەر ئېلىــپ كەلگىنىڭگــە رازىمىــز. ئاپــاق قارنىــڭ 
كۆڭۈلدىكــى   ئەمــەس،  يەردىكىــال  شــۇنچىلىككى،  قېلىنلىقــى 
قــارا داغالرنــى كۆرۈنمــەس قىلىــپ كۆمۈۋەتتىــڭ. ئاشــۇ قــارا 
يىلىغــا  بولمىغانــدا  ئــەڭ  قايتىــالپ چىقمىســۇنچۇ!  نىيەتلــەر 
ــى  ــان، داغ باســقان، كىرلەشــكەن دىللىرىمىزن ــر رەت قارىالنغ بى
ــاق قارنىــڭ پاكلىغــى  مۇشــۇنداق ئىنســان ئايىغــى تەگمىگــەن ئ
بىلــەن تازىــالپ، يۇيــۇپ تۇرغىنــە ، ئۇلــۇغ ئىالھىــم. يەتتــە قــات 
پەزادىــن چۈشــۈۋاتقان ئــاق قارىــڭ بىلــەن تەبىئەتتىنــال ئەمــەس،  
ئادىمىــي زاتنىــڭ دىلىنــى، يۈرۈكىنــى پاســكىنىچىلىقتىن تازىــال. 
پەيلــى، نىيىتىنــى پاكلىققــا بۆلگىــن. ئۇيغۇرۇمنــى چېچىۋاتقــان، 
ئىككىگــە بۆلــۈپ پايــدا كۆرۈۋاتقــان قــارا نىيەتلىــك  ئىپالســالرنى 
ئــاق قارىــڭ بىلــەن كۆمــۈپ، ســوغۇقۇڭ بىلــەن ئۈششــۈتۈپ، 
كەلــدى. ۋارقىرىغــۇم  دەپ  قىلغىنــە«،  كۆتۈرمــەس  بــاش 

ــوق.  ــىك ي ــەڭ ئىش ــرەي دېس ــە كى ــى ئۆيلەرگ   »ھازىرق
ئىشــىكنى تاپســاڭ، تۇتقۇچــى يــوق. بېشــىڭنى تاتىــالي دېســەڭ 
ــون  ــوق. تېلېف ــە ي ــدە مېڭ ــنىڭ ئىچى ــر باش ــوق، تاقى ــڭ ي چېچى
ئەقلىيفونىمغــا  دەپ  يــوق«،  تۈگمىچىســى  دېســەڭ  قىــالي 
قــاراپ ئويلىنىــپ ئولتۇراتتىــم. تىكىــر — تىكىــر قىلــدى—دە، 
قىزىمدىــن خــەۋەر كەلــدى. ســائەتكە قارىدىــم. يېڭــى يىلغــا 
يەنــە بــەش ســائەت بــار. »يېڭــى يىلــدا ئــۆزى ئەمــەس، ســۆزى 
كەلگەنمــۇ نېمــە؟ يــە، بالــدۇرراق تەبرىكلــەپ، كۆڭلىمىزنــى 
ئويلىدىــم.  دەپ  دېدىمــۇ«  كېلەيلــى  كەينىدىــن  ئېلىــپ، 
»دادا، ئەسســاالمۇئەلەيكۇم . يېڭــى يىــل مۇبــارەك بولســۇن. 
قېرىــڭالر«... تــەڭ  مۇڭدىشــىپ،  تــەڭ  ئىككىــڭالر  ئاپــام 

قىلىدىغــان  خــۇش  كۆڭۈلنــى  يېقىملىــق،  مانــا،  ھــە، 
»رەھمــەت،  نېمــە؟  باشــلىغانمۇ،  كېلىشــكە  خەۋەرلــەر 
خەۋەرنىــڭ  جەملىشــىمگە  ئويۇمنــى  دەپ  رەھمــەت«  قىزىــم، 
ئاپامغــا  كېلەلمەيمىــز.  بىــز  »دادا،  كەلــدى.  يېتىــپ  چوڭــى 
قىــزى  ئاشــقان  ئەللىكتىــن  قېيىنئانامنىــڭ  قويارســىز.  دەپ 
ئۇقــۇپ  دېگىنىنــى  نامــاز«  ئەتــە  بولــدى.  رەھمەتلىــك 
كەتتــى. چۈشــۈپ  قولۇمدىــن  ئەقلىيفــون  قولۇمدىــن 

يەرگــە  قاتتــق  قارىچۇقــۇم،  كــۆز  جېنىــم.  ۋاي،   —
ــاران ئېرىشــكەندە  ــال ئ ــۇ؟ ئەمدى ــپ كەتكەندىم ــتىغۇ. ېقىل چۈش
قالدىممــۇ،  ئايرىلىــپ  ئەقلىيفوندىــن  قىممــەت  قىممەتتىــن 
ئايلىــق  ئىككــى  پــۇل.  كەتكــەن  ئۇنىڭغــا  ئىســىت،  نېمــە؟ 
ــۇ  ــۇرمايمەن، ب ــم. يوش ــم، — دەپ زارلىدى ــىيەمگە ئېلىۋىدى پېنس
ــراپ  ــۇرۇپ، ۋارقى ــپ ت ــى قىرى ــال، كېكىردىكىمن ــى ئوچۇق گەپلەرن
ســاقلىغىغا  ئېلىــپ  قولغــا  تېلېفوننــى  ئەممــا  ســۆزلىدىم. 
قالدىــم... بولــۇپ  خېجىــل  كېيىــن  يەتكەندىــن  كــۆزۈم 

ئەســتاغپۇرۇلال  ئەســتاغپۇرۇلال،  »ئەســتاغپۇرۇلال،   
ئەقلىيفوننــى  مېنىــڭ  ئۆلۈۋاتســا،  ئــادەم  ياقتــا  ئــاۋۇ  ئەزىــم! 
قوللىرىمنــى  ئاســمانغا  دەپ  بولمىــدى«،  توغــرا  ئويلىغىنىــم 
كۆتــۈرۈپ يالــۋۇردۇم. »ھــەي، ياراتقــان ئىگــەم، خــام ســۈت 
ئەمگــەن بەندەڭنىــڭ بىلىپ-بىلمــەس قىلغــان گۇناھلىرىنــى 
تۇيۇقســىز  ئاغزىمدىــن  دۇئــاالر  دېگــەن  كەچۈرگەيســەن« 

چىقتــى. ئەيىبكــە بۇيرىماسســەن. خــەپ، قۇدامغــا ئــوگاالي، 
يىغــالپ  دەپ  »بــاالم«  بولدىــدە.  يىــل  يېڭــى  يىــل  يېڭــى 
ــان  ــى يىرتىــپ تۇغق ــى كەينىن -قاقشــاپ قالغــان ئانىنىــڭ ھالىن
قىــزى  دەپ  »ئانــام«  بولمىغانــدا  ئــەڭ  چۈشــىنىدۇ.  ئانىــال  
باغــرى  يــۈرەك  قۇدامنىــڭ  ئىســىت،  ئىســىت،  قالســىچۇ!؟ 
ــدۇ.  ــدۇ. قانــداق قىلى ــان تــار كۆرۈنىۋاتىدىغان ــپ، جاھ ئۆرتىنى
چىداملىــق  بەندىلەرنــى  بىــز  تائالــال  ئالــالھ  چىدايــدۇدە. 
ــاللىقنىمۇ،  ــىناقتۇ؟ خۇش ــر س ــۇ بى ــم ب ــۇ. بەلكى ــپ ياراتقانغ قىلى
يارىتىلغانمىــز.  تارتىشــقا  كۆرۈشــكە،  غەم-قايغۇنىمــۇ 
ئىالھىــم ياتقــان يەرلىرىنــى ياراتقــان ئىگــەم جەننەتلەردىــن 
ئۆتكــۈزدۈم.  خىيالىمدىــن  ســۆزلەرنى  دېگــەن  قىلغــاي« 

ــدا  ــۆت ســائەت قالغان ــا ت ــڭ ئۆيىگــە يېڭــى يىلغ قۇدامنى
ــۇ.  ــادەم قالماپت ــدا ئ ــا، ھويلى ــوغۇق بولغاچق ــم. س ــپ باردى يېتى
ــك قىلىــپ ســېلىۋالغان  ــى خويمــۇ كــەڭ، كــۆپ بۆلمىلى ئۆيلىرىن
ئىكــەن. ھەممەيلــەن ئىچكىرىــدە ئولتۇرۇپتــۇ. ئەركــەك قــۇدا 
مېنــى باغرىغــا باســقىنىچە قېتىــپ قالــدى. ئاغزىدىــن ســۆز 
چىقمايــدۇ. دەردى ئىچىــدە. بۇقۇلدىغــان ئاۋازدىــن باشقىســى  
ئاڭالنمايــدۇ. »ئــەر كىشــىنىڭ ئاســانلىقچە كۆزىدىــن يــاش 
كەتســىمۇ  ئۆلــۈپ  يۇتــۇپ،  ئىچىگــە  دەردىنــى  چىقمايــدۇ. 
ــم. »ھــەي،  ــدۇ« دېگــەن گەپلەرنىمــۇ تــاالي ئاڭلىۋىدى ئېيتماي
قــۇدا، دەردىڭنــى ۋارقىــراپ بولســىمۇ چىقارســاڭچۇ. كۆيۈۋاتقــان 
يۈرىكىڭگە ســوغۇق ســۇالرنى چاچســاڭچۇ«، دېمەكچىمۇ بولدۇم. 

— قارىمامســەن قــۇدا. كــۆز قارىچۇقــۇم، ئاســماندىكى ئاي 
يۇلتۇزۇمدىــن ئايرىلىــپ قالدىمغــۇ. ئەمدىلىكتــە »قۇياشــنىڭ 
قاتتىــق  قىشــنىڭ  ئاتــام،  كۆيمىگــەن  تەپتىــدە  ئىسســىق 
ــم  ــدە كى ــز ئۆلگەن ــام« دەپ، بى ســوغۇقلىرىدا ئۈششــىمىگەن ئان
يىغــالپ ئۇزىتىــدۇ. مېھرىبانىمدىــن ئايرىلىــپ يۈرەكلىرىــم زېــدە 
بولدىغــۇ« دەپ پاڭڭىــدە يېرىلدىــدە، مېنىڭمــۇ كۆزلىرىمدىــن 
كەلــدى.  ئېلىــپ  بولۇشــىغا  ھاســىل  ياشــالرنىڭ  مۆلــدۈر 

  چۆرىــدەپ ئولتۇرغــان قېرىنداشــالرنىڭ ئارىســىدىن 
ئېزىۋەتتــى. تېخىمــۇ  مېنــى  زارى  قوشــاق  قۇدامنىــڭ  ھاجىــز 

قۇياش كەبى نۇرلۇق قىزىم، ئالتۇن قىزىم،   
نۇرلىرىڭ ئۆچۈپ قالدى يالقۇن قىزىم.  
قارىقاتتەك جۈپ بۇالق ئىككى كۆزۈڭ.  

يۇمۇلدىغۇ مەڭگۈگە باغرىم قىزىم.  
ئاتاڭنى زار قاقشىتىپ،  
ئاناڭنى زار قاقشىتىپ،   
قېرىنداشنى زارلىتىپ،  

نەگە كەتتىڭ چان قىزىم،   
ئەللەي ئېيتسام ئۇخالتتىڭ،  
ناخشا ئېيتسام تىڭشاتتىڭ.  

ئەللەي، قىزىم، ئەللەي،  
ئەمدى :  

مەڭگۈگە ئۇخال، ئەللەي«...  
ــال  ــاش چىقســا ئورنىدى ــن ي ــدە كۆزدى ــق يەتكەن قېرىلى  
مەيلىتىغــۇ،  قالســا  قېتىپــال  ئوخشــايدۇ.  قالىدىغــان  قېتىــپ 
كىرپىكلىرىمگــە شــىلىم كەبــى چاپلىشــىپ، كۆزۈمنــى ئاچقۇزمايال 
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قۇدامنىــڭ  قالغانــدا  ســائەت  ئىككــى  يىلغــا  يېڭــى  قويــدى. 
قالســام  ئولتــۇرۇپ  نامازغىچــە  ئەتىســى،  قايتتىــم.  ئۆيىدىــن 
بولىدىغــان ئىشــتى، ئەممــا ســاالمەتلىكىم ياخشــى ئەمــەس. 
قېلىــڭ.  ئــاڭالپ  ئېيتــاي.  ســىزگىال  ئوقۇۋاتقــان  ھېكايىنــى 
بۈگۈنكــى كۈننىــڭ تېبابىتــى ناھايىتــى كۈچلىنىــپ كەتتىغــۇ. 
مەيدەمنــى قــاق ئىككىگە يېرىــپ، پۇتۇمنىڭ بۇلجۇڭ گۆشــىدىكى 
ــان.  ــل بولغ ــا ئىككــى يى ــۇالپ قويغىنىغ ــى يۈرىكىمگــە ئ تومۇرىن
ســەل ئەنسىرەشــلەر بولســا، قــان قىســىمىمدا مەســىلە چىقىــدۇ.  

ســوغاقتىن ئۆيگــە كىرىشــىم بىلــەن ئېزىلىــپ قاپتىمــەن. 
ئۈگــدەپ  ئولتۇرۇشــۇمغا ئەقلىيفونىمغــا يېڭــى ئۇچــۇر كەلــدى. 
ئالمــاي، ئاچمــاي، ئوقۇمــاي دېســەم »تىكىــر -تىكىــر« قىلىشــى 
ئاغىنىلــەر  بــۇ؟  قايســىدۇر  »يەنــە  ســىقىۋەتتى.  ئىچىمنــى 
خۇمارالشــقان  دەپ  تايلىــق«  تەبرىكلەۋاتىــدۇ،  ئالدىن-ئــاال 
كۆزلىرىمنــى ئېكرانغــا چاپلىدىــم. »ئــاداش، چاپســان كــەل! 
بىــز ھەممىمىــز مۇشــۇ يــەردە. بۈگۈنكــى مەشــرەپ بولمايدىغــان 
بولــدى« دەپ يېزىپتــۇ ئابلىمىــت ئاغىنــەم. ئېســىمگە يېڭــى 
يىللىــق مەشــرەپ كەلــدى. ئــۇ ئىلىيــاس ئاغىنىمىزنىــڭ ئۆيىــدە 
بوالتتــى. »ئەگــەر مەشــرەپ بولمىســا، نېمــە دەپ بارىمــەن؟ 
مۇشــۇ ئاغىنىلەرمــۇ قىزىــق، ھــە؟ بېشــىنى ھــەرە چېقىۋالغانــدەك 
گەپلەرنــى يازىــدۇ. ئەگــەر دۇتارىمنىــڭ ئاۋازىنــى ئاڭلىغۇســى 
كەلمىســە تــۈزال ئېيتمامــدۇ. »ئــاداش، دۇتارىڭنىــڭ كېرىكــى 
يــوق، دېســە چۈشــىنىمەنغۇ. ئــۆرۈم دېســە ئايلىنىــپ قاچىدىغــان 
ئاغىنىلــەردە، بــۇ« دەپ ئويلىنىــپ ئولتــۇرۇپ، چاقچــاق قىلىــپ: 
»تۇخۇمدىــن يــۇڭ قىرقىيدىغــان پىخســىقالر قەۋەت-قــەۋەت 
بىنــاالردا دېســەم، بىــر قەۋەتلىــك ئۆيلەردىمــۇ بــار ئوخشــىمامدۇ؟ 
مەشــرەپ بولمىســا نېمــە دەپ بارىمــەن؟ ئــۆزۈڭالر ئوينــاپ، 
پۇغانىڭالرنــى قاندۇرىۋېلىــڭالر« دەپ جــاۋاب يازدىــم. ئابلىمىــت 
ناچــار  يۈرىكىــڭ  ســېنىڭ  »ئــاداش.  كېچىكتۈرمىــدى.  كــۆپ 
ــۈن  ــال. بۈگ ــاڭالپ ق ــم. ئ ــۇق ئېيتمىۋېدى ــپ ئوچ ــى قىلى دېگەنن
نەۋرىلىرىنــى ئىســتىراھەت بېغىغــا ئاپىرىــپ ئوينىتىــپ كەلگــەن 
كۆزىنــى  يېتىپــال،  دەپ  ئــاالي«  دەم  »كىچىككىنــە  ئىلىيــاس 
ئاچالمــاي قاپتــۇ. ئاغىنىمىزدىــن تۇيۇقســىز ئايرىلىــپ قالــدۇق...« 

ئاغىنىنىــڭ يــە چاقچىقــى، يــە ھــەق ســۆزى  ئىكەنلىكىنــى 
ــم. ئىككــى كــۈن ئىلگىرىــال  بىلەلمــەي، تېڭىرقــاپ تــۇرۇپ قالدى
ئۆزىنىــڭ ئۆيىگــە يېڭــى يىللىــق مەشــرەپكە چاقىرغان ئىلىياســنى 
»ئۆلــۈپ قالــدى« دېســە زادىــال ئىشــەنگۈم كەلمىــدى. تۈنۈگــۈن 
— ھەممىســىنى  كىرەكلەرنىــڭ  نەرســە  بازاردىــن  ئىككىمىــز 
ئۆيىگــە  ئېلىــپ  ســۈتىگىچە  توخــۇ  تارتىــپ  قېزا-قارتىدىــن 
ــى  ــڭ بىزن ــۇ ئابلىمىتنى ــەي، مۇن ــمىدۇق. »ھ ــەن ئەمەس يەتكۈزگ
ئەســكى«  مۇناســىۋەتلىك »قاتتىــق،  ئاغىنىلەرگــە  ئوينىتىــپ، 
چاقچاقلىــرى بولىدىغــان. شــۇنىڭ بىرســىمېكىن؟ ئالماســبەگ 
كــۆرەي«.  ســوراپ  شــۇنىڭدىن  بەرمىــدى؟  خــەۋەر  نېمىشــقا 

ئالماســبەگ تېلېفونىنــى كۆتۈرمىــدى. »ھــە، بــۇ ئىككىســى 
ئالىيەمگىــال  ئايالــى  توختــا،  ئوخشــىمامدۇ؟  كېلىشــىۋالغان 
قالدىــم.   يالتىيىــپ  كېلىــپ،  دەپ  قىلمايمەنمــۇ؟«  تېلېفــون 
»ئۆلــۈم دېگــەن قــاش ۋە كىرپىــك ئارىســىدا« دەيدىغان. راســت، 
يالغــان بولســىمۇ بــاراي، بەرىبىــر مەشــرەپ بارغــۇ« دەپ خىيــال 
ــە  ــالپ يەن ــى قولتۇق ــپ، ئايالىمن ــۈڭگۈپ چىقى ــىدىن س دەرياس

ــى  ــر تاكس ــۈكۈر، ھازى ــات ش ــڭ ق ــا مى ــم. خۇداغ ــا ئاتالندى يولغ
دېگىنىــڭ ھــەر بــەش مىنۇتتــا بىــرى كېلىــپ توختــاپ تۇرىــدۇ.

ســائەت  بىلــەن  يېقىنلىشىشــىم  ئۆيىگــە  ئاغىنەمنىــڭ 
ئوغــۇل  قارىمــاي،  كۆرســەتكىنىگە  يېرىمىنــى  تــۈن  تىلىنىــڭ 
ــاس  ــال ئىلىي ــا مۇشــۇ چاغدى ــم. مان ــڭ يىغىســىنى ئاڭلىدى بالىنى
ئاغىنەمدىــن ئايرىلىــپ قالغىنىمغــا كــۆزۈم يەتتــى. ئايالــى ئالىيەم 
رۇس تىللىــق مەكتەپنىــڭ مۇدىــرى ئىــدى. مىللىــي روھىنىــڭ 
كۈچلۈكلۈكــى تۈپەيلىدىــن مەكتەپتە ئۇيغۇر ســىنىپىنى ئېچىشــقا 
كــۈچ چىقارغــان ئىــدى. ئەمــدى يــۇرت -جامائەتنىــڭ ياردىمىــدە 
يەتكۈزۈشــكە  ئاخىرىغىچــە  ئىشــلىرىنى  توپــالش  بالىالرنــى 
ھەمرادىــن  ئابدۇخالىــق  ئەزىمەتلەردىــن  چىقارغــان  كــۈچ 
كېيىنكىســى مۇشــۇ ئاغىنــەم ئىلىيــاس ئىــدى. »ھــەي، ياراتقــان 
ئىگــەم! بــۇ نېمــە قىلغىنىــڭ؟ مىللىتىمنىــڭ بىــر شــىرغۇران 
يــە،  نېمىســى؟  ئېلىــپ كەتكىنىــڭ  ئــۆز دىيارىڭغــا  ئوغلىنــى 
ــۇپ قالدىمــۇ؟  ــرەك بول ــۇ ياقتىمــۇ كې ــەرۋەر ئىنســانالر ئ مىللەتپ
ــە؟  ــۇ، ي ــوق دېدىڭم ــاۋاتىدۇ، دەردى ي ــە ياش ــى كەڭچىلىكت بىزن
ئەنــە، قارىغىنــا، زامانىســىدا مىــڭالپ بــاال ئوقۇغــان ئۇيغــۇر 
مەكتەپلىرىمىــز قىســقىراپ كېتىۋاتىــدۇ. مىللىتىمىــز ســەركىلىرىنى 
مەنســەپ ئۈچــۈن ئىككىگــە بۆلۈنــۈپ، قۇتلــۇق دىيارىمىــزدا »ئاق 
ــەھەرلىك«،  ــقاندەك، »ش ــق« دەپ قىرىلىش ــارا تاغلى ــق، ق تاغلى
»جۇمھۇرىيەتلىــك« دەپ  قااليمىقانچىلىقتــا قالــدى. چېگرانىــڭ 
ئــۇ قېتىدىكــى پايانســىز ئۇيغــۇر دىيارىــدا ۋەتــەن داۋاســىنى 
قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرۇمنىــڭ قىرىلىۋاتقىنىچــۇ؟ قېرىنداشــلىرىمنىڭ 
ئەۋالدىنــى  يــاش  ســېتىلىۋاتقىنىچۇ؟  بېغىرلىرىنىــڭ  بــۆرەك، 
جــازاالش  نىيىتىــدە  ئايالنــدۇرۇش  مىللەتكــە  باشــقا 
دىيارىمدىكــى  تىنچلىــق  دەپ،  ئــاز  قۇرغاننــى  الگېرلىرىنــى 
ــادەم  ــاس دوســتلىرىمدىن ئايرىغىنىــڭ نېمىســى؟ باشــقا ئ قەدىن
تېپىلمىدىمــۇ« دەپ ۋارقىرىغــۇم كەلــدى. تېنىــم شــۈركىنىپ، 
ــاي  ــۈم چىقم ــپ، ئۈن ــم قىرىلى ــتى. تامىقى ــاش ئوالش ــە ي كۆزۈمگ
قالــدى. مېنــى، دادىســىنىڭ يېقىــن ئاغىنىســىنى كۆرۈشــى بىلــەن 
ئوغلــى نازىــم تېخىمــۇ زارالپ يىغىنــى ســالدى. »ۋاي ئاتــام، ۋاي 
ئاتــام، كۆيۈمچىنىــم، ۋاي ئاتــام. تاغــدەك تىــرەك، ۋاي ئاتــام.  
بالىلىرىڭنــى،  كــۆز  قــارا  مۆلدۈرلىگــەن  ئانامنــى،  جاپاكــەش 
نەلەرگىمــۇ  قويــۇپ  يىغلىتىــپ  ئاغىنىلىرىڭنــى   دىلكــەش 
ماڭغانســەن؟ مانــا، تەمبىرىڭگــە تەڭكەش بولىدىغــان ئاغىنەڭمۇ 
كەلــدى. ئۇنىڭغــا ھەمــراھ بولمــاي نەلەرگىمــۇ كەتكەنســەن، 
ــۇ  ــە كىمم ــى ئەمدىلىكت ــان تەمبىرىڭن ــا تولغ ــى، مۇڭغ ــا. بىزن ئات
زارالۋاتىــدۇ.  دەپ  ئاتــام«  ۋاي  ئاتــام،  ۋاي  ئاتــا.  ســايرىتار 

ــداق كىرىشــىمنى  ــى ئالىيەمنىــڭ يېنىغــا قان ئۆيگــە، ئايال
بىلمــەي تۇرىمــەن. پۇتلىرىــم الكاســالپ، تىتــرەپ، ماڭالمايــال 
قالدىــم. يــە، تىلىــم ســۆزگە كەلســىمۇ كاشــكى. بىــر چاغــدا 
كــۆزۈم  بولدىــدە،  قۇيۇلغانــدەك  ســۇ  قاينــاق  ئۈســتۈمدىن 
ئاچســام،  كۆزۈمنــى  يوقاتتىــم.  ئۆزۈمنــى  قاراڭغۇلۇشــۇپ، 
كېتىپتــۇ.  توپلىشــىپ  كىشــىلەر  خاالتلىــق  ئــاق  ئەتراپىمــدا 
ــىمدا  ــم بېش ــڭ ئايالى ــەن مېنى ــەم بىل ــى ئالىي ــنىڭ ئايال ئىلىياس
ئولتــۇرۇپ بەسلەشــكەندەك ۋارقىرىشــىپ يىغالۋاتىــدۇ. يېرىــم 
ئەســىر بىللــە تۇرۇۋاتقاچقــا ئايالىمنىــڭ ئۈنىنــى بىردىــن تونۇدۇم. 
ئالىيەمنىــڭ ئۈنى بولســا خىرىلــداپ، بوغۇق ئــاۋازدا چىقىۋاتاتتى.
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ئاغزىڭ ئاشقا يەتكەندە،   
بېشىڭ تاشقا تەگدىغۇ، جورام .   
ئىلىياس جېنىم خوش بولغىن،   

مەندىن رازى سەن بولغىن.   
بۇ قايغۇالر ئاز ئەمەس،   

نالــە  دېگــەن  تۇرغىــن«،  ســەن  ئەنــۋەر  دوســتۇم   
قۇلىقىمغــا كىــردى. كۆزۈمنــى ئېچىشــىم بىلــەن ئايالىــم قــول 
ياغلىغىنــى يۈزىدىــن ئېلىــپ، يىغىدىــن چىپــال توختــاپ قالــدى. 
ــىتىدىكەن.  ــىنى كۆرس ــۆز بەلگىس ــۇ ئ ــرى مۇھەببەتم ــەەي، قې ھ
ئايالىمنىــڭ  ئويلىغــان  دەپ  قالــدى«  »ئۆلــۈپ  مېنىمــۇ 
چېھرىســىدىن ئىللىــق تەبەسســۇمنى تۇتۇۋالدىــم. ئالىيــەم بولســا، 
قىلماقتــا.  داۋام  قىلىشــنى  ھــازا  يەنىــال  ئاچالمــاي،  كۆزىنــى 

مەشرەپنىڭ گۈللىرى ئىككىڭ ئىدىڭغۇ ،   
ئىلىياسىم تۇيۇقسىز، گۈلدەك سولدىڭغۇ.   

قىز-ئوغلۇڭ، نەۋرەڭنىڭ راھىتىنى  كۆرمەي،    
قىشنىڭ سوغىدا ئۈششۈپ كەتتىڭمۇ؟«...  

مــەن  ئۈششــىمىدىم،  مــەن  يــاق،  يــاق،   —  

تەمشــەلدىم.  تۇرۇشــقا  ئورنۇمدىــن  دەپ   — ھايــات، 
تەمشــىلىۋاتقىنىمنى  تۇرۇشــقا  بىلــەن  كۈچــۈم  ئــۆز  مېنىــڭ 
قۇچاقلىــدى.  قاتتىــق  تېخىمــۇ  مېنــى  ئالىيــەم  كۆرگــەن 

جېنىم دوستۇم، ئەنۋەرجان .   
ئامان بولغىن ئەنۋەرجان .   

ئۆلگەننىڭ كەينىدىن ئۆلۈش بولسا،   
ئىلياسىم بىلەن مەن كېتەي،  

— ۋاي، چان ، — دەپ بېشىمدىن قۇچاقلىدى. 
»تېــز ياردەمنىــڭ« خادىملىرىغــا »بارمايمــەن« دەپ   
دورىلىرىنــى  ئېلىــش،  دەم  بىرئــاز  بېرىــپ،  قەغــەز  قولدىــن 
ــم. كەلســەم، يېڭــى  ــپ كەلدى ئىچىۋېلىــش ئۈچــۈن ئۆيگــە قايتى
يىــل ئاللىقاچــان بىزنىــڭ ئۆيگىمــۇ كېلىــپ كېتىپتــۇ. ۋاقىــت 
ســەھەرگە يېقىنلىشــىپ قالغانلىقتىــن ئۆيدىكىلــەر — باال-چاقــا 
نەۋرىلــەر يېڭــى يىلنــى تەبرىكلــەپ بولــۇپ تاتلىــق ئۇيقۇغــا 
ــەن،  ــان ئىك ــۆزۈم ئىلىنغ ــال ك ــپ، ئەمدى ــۇ. يېتى ــۈپ كېتىپت چۆم
»تــاڭ  ئاڭالنــدى.  ئــاۋاز  چەككــەن  دەرۋازىنــى  تاشــقىرىدىن 
ئاغرىــپ،  بېشــى  كىملــەردۇ؟  يۈرگــەن  تەبرىكلــەپ  ئاتمــاي 
ساقايتىشــقا كەلگــەن بىرلىرىمــۇ؟ توختــا،  ئىشــىكنى ئىلىــپ 
قالغانمــۇ؟«.  كىرمــەي  ئۆيگــە  نەۋرىلــەر  يــە،  يېتىۋاپتىمىــز، 
ئەندىشــىلەر ئىلكىــدە دەرۋازىنــى ئاچتىــم. »ئايدىــن دېگــەن 
كىشــىگە  ئــۈچ  ســورىغان  دەپ  مۇشــۇمۇ؟  ئۆيــى  كىشــىنىڭ 
ــڭ دادىســى«  ــى »ئايدىننى ــەچ، ئۆزۈمن ــى بەرگ ــە« جاۋابىن »ھەئ
دەپ تونۇشــتۇردۇم. بىــرى ياشــانغان، ئىككــى ئــەر كىشــىنى 
ئۆيگــە باشــلىدىم. مومىيىممــۇ ئۆيگــە كىرگەنلەرنىــڭ كەينىدىــن 
قويــاي«  چــاي  »مــەن  ساالمالشــتى.  ئېگىلىــپ  ئەگىشــىپ، 
ــدى.  ــى توختىتىۋال ــىپىت كىش ــدى، مويس ــە مېڭىۋى دەپ كەينىگ

— سىلەر بىزنى تونۇمايسىلەر، بىزمۇ سىلەرنى تونۇمايمىز. 
ئوغلــۇڭالر ئايدىننىــڭ قىــزى ســىلەرگە نــەۋرە بولىدىكــەن. شــۇ 

ياقنىــڭ كۆرسەتمىســى بىلــەن ئالدىڭالرغــا كېلىــپ ئولتۇرىمىــز. 
بالىــالر بالىلىــق قىلىــپ قويۇپتــۇ. كېچە مېنىڭ نەۋرەم ســىلەرنىڭ 
دېمەســمۇ.  — خېتــى،  قــول  مۇنــۇ  كەپتــۇ.  ئېلىــپ  نەۋرىنــى 

مومىيىــم »دۈكــۈرال« قىلىــپ يېنىمغــا يىقىلــدى. ئوغلــۇم، 
كېلىنىــم موماينىــڭ يۈزىگــە ســوغۇق ســۇ چېچىــپ ھوشــىغا 
ئۆلۈمــدە  ئىككــى  ســالدى!؟  يىغىنــى  قويماســمۇ.  كەلتــۈرۈپ 
بولــۇپ، يىغىغــا چــاق تويــۇپ كەلگىنىمنــى خىيــال قىلســام، 
»موماينــى ھوشــىغا كەلتۈرمىســەممۇ بوپتىكــەن« دېگــەن تەتــۈر 
ــك  ــۇم. تېخــى كىچى ــاالم، ۋاي، ئالتۇن ــم. »ۋاي، ب ئويغىمــۇ كەلدى
دەيتىمغــۇ ســېنى. ئــۆزۈڭ بالىســەن دەيتىمغۇ ســېنى، قانداقالرچە 
كېتىــپ قالدىــڭ، قــوزام، ئالتۇنــۇم. ئالدىڭــدا ئــاكاڭ بــار ئىدىغــۇ 
يۆلەشــتۈرۈپ  باشــلىۋىدى،  ۋارقىراشــقا  ئۈنلــۈك  دەپ  بــاالم« 
يــۈرۈپ ئىــش بۆلمەمگــە ئەكىرىــش بىلــەن يىغىدىــن قۇتۇلــدۇم.

بىلــەن  قۇدىــالر  يېڭــى  كەلگــەن  يىلــدا  يېڭــى   
سۈرۈشــتۈرۈپ  ئاتىســىنى  ئەۋالدىدىن—يەتتــە  تونۇشــلۇقنى 
باشــقىالر  كۈلمــەڭالر.  ئېيتــاي.  ســىلەرگىال  باشــلىغىنىمنى 
ئاڭلىســا ئۇيــات. بىــر كەلگىنىدىــال »ماقــۇل دەپتــۇ« دەپ قالىدۇ. 
بۇنىڭغــا بىــر داڭلىــق كىشــىنىڭ ســۆزى ســەۋەبكار : »قــازاق 
ــڭ  ــدۇ. قاننى ــىنى ئىزدەي ــە ئاتىس ــڭ يەتت ــز ئۆزىنى ــەن قىرغى بىل
ــۇالردا جەڭگىۋارلىــق  ــازارەت قىلىــدۇ. شــۇڭا ئ ــازا بولۇشــىنى ن ت
روھ كۈچلــۈك. ئاممــا ئۇيغــۇرالر ئىزدىمەيــدۇ. ئۇيغــۇرالر يېقىــن 
تۇغقانچىلىــق ئارقىلىــق بىر-بىرىنــى قەدىرلەيــدۇ. قېرىنداشــلىق 
ــەت  ئۈســتۈن. كاللىســىنى چاپســاڭمۇ  ــەت، ھۆرم مېھىر-مۇھەبب
شۇڭالشــقا،  چىقمايــدۇ.  قارشــى  بىر-بىرىگــە  ئۆزلىرىگــە، 
كەلــدى.  دېگىنــى  يــوق«  روھ  جەڭگىۋارلىــق  ئــۇالردا، 

مانــا، مۇشــۇ گەپنــى ئاڭلىغاندىــن بېــرى مــەن بالىلىرىمــدا 
كۈرىشــىپ،  يولىــدا  قېلىــش  ســاقالپ  روھنــى  جەڭگىۋارلىــق 
قۇرۇشــنى چەكلىگەنمــەن.  ئائىلــە  بىلــەن  يېقىنلىرىمىــز  ئــۆز 
ئازادلىقــى«  »ۋەتــەن  قىسقىســى،  قۇيغانمــەن.  مېڭىســىگە 
دېگــەن ئاجايىــپ ســۆزنىڭ ئورنىغــا ئەنــە شــۇنداق مىللىــي، 
يولىنــى  تەربىيەلەشــنىڭ  ئــەۋالد  بــار  روھــى  جەڭگىۋارلىــق 
ــدا  ــڭ بالىلىرىم ــۈپ، مېنى ــت ئۆت ــدۇ، ۋاقى ــم بىلى ــەن. كى تۇتقانم
مۇنــۇ  تۇغقىنىــم،  مېنىــڭ  »مۇنــۇ  ئويغىنىــپ،  روھ  مىللىــي 
ئۇيغۇرنىــڭ  مىللــەت،  ۋەتــەن،  دېمەســتىن،  خوتۇنۇمنىــڭ« 
ــا  ــىدىغان، ھەتت ــەن كۈرىش ــى بىل ــان دىل ــۈن ج ــى ئۈچ ئازادلىق
قــاالر!  كېلىــپ  دۇنياغــا  ئــەۋالد  تەييــار  بولۇشــقا  قۇربــان 

خۇداغــا مىــڭ قــات شــۈكرى، يېڭــى كەلگــەن قۇدىالرنىــڭ 
بىزنىــڭ يەتتــە ئاتىمىــز بىلــەن ھېــچ باغلىنىشــى يوقكــەن. ئىككى 
ياشــنىڭ باســقان قەدىمى قۇتلۇق بولســۇن، يېڭى يىلدا ئويلىغان 
ئارمانلىــرى روياپقــا چىقســۇن«، دېگــەن تىلەكلىرىــم بىلەن يېڭى 
ــەم،  ــە كىرس ــش بۆلمەمگ ــدۇم. ئى ــېلىپ قوي ــا س ــى يولغ قۇداالرن
مومــاي »خــۇددى مەن نەۋرىســىنى قاچۇرىۋەتكەنــدەك« قاپىقىنى 
ــۇ  ــاراپ كېلىننىڭم ــا ق ــۇ. ئۇنىڭغ ــاراپ ئولتۇرۇپت ــاي، دومس ئاچم
قاپاقلىــرى تۇتۇلــۇپ، ھازىــر يامغــۇر ياغىدىغــان ھالەتتــە. »دادا، 
ئۆيــى قەيەردىكــەن؟ مــەن ھازىــر بېرىــپ، ئېلىــپ كېلىمــەن. 
تــۇردى.  ئورنىدىــن  كېلىنىــم  دەپ  بەرمەيمــەن«  قىزىمنــى 

كۆتــۈرۈپ،  قورســاق  ئــاي  توققــۇز  چۈشــىنىۋاتىمەن. 
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ئەمچــەك ســۈتى بېرىــپ باققــان قىزىدىــن قانــداق ئانــا كېچىشــى 
مۇمكىــن؟ قارىســام، »پىتنىــڭ چاققىنىغــا چىدىمــاي، كۆينەكنــى 
ــى  ــۇ ئىككىس ــوۋۋاش، مۇن ــدۇ. »ئ ــلىماقچى« بولۇۋاتى ــا تاش ئوتق
جېكىلــەپ  قــاراپ،  ۋاقتىــدا  قىزىڭالرغــا  قىلىــدۇ؟  نېمانــداق 
تۇرغــان بولســاڭالر قاچمــاس ئىــدى. ئەمــدى كېلىــپ بىــرى 
دومســىيىپ، ئىككىنچىسى »شۋارڭتســنېگېردەك« ھۈرپىيىشىناي. 
ــڭ،  ــك« دېدى ــڭ »كىچى ــۇ. بىرى ــن بولدىغ ــا يېقى ــاال ئانىغ ــز ب قى
ــۈڭالر  ــەن كۈن ــاي، يەتك ــى بولم ــن ۋاقت ــڭ چايدى ــە بىرىڭنى يەن
تېــزال  دېدىمــدە،  ۋارقىــراي  دەپ  قىلىــش«  بولــدى  مۇنــۇ. 
يالتايدىــم. ھېلىقــى: »ئوغلــۇم ســاڭا ئېيتــاي، كېلىنىــم تىڭشــا« 
ــۇ  ــم. پەيىلنىم ــەي مومىيى ــپ كېت ــم. »ئايلىنى ــدەك قىلدى دېگىنى
ــان.  ــى يام ــا، ئاقىۋىت ــۇزۇق بولس ــڭ ب ــدۇ. پەيلى ــكە بولى پەملەش
ــېرىق  ــى س ــى. »ســەۋرمىڭ تېگ شــۇڭا، پەيلىمىزنــى تــۈز تۇتايل
ئالتــۇن« دېگەننــى ئاڭلىمىغانمــۇ ســىلەر. كــۆز يــاش بىلــەن يىغــا 
چاقىرىــپ، پەيلىنــى بــۇزۇپ، يامانلىقنــى ئېلىــپ كېلىشــكە تازىمــۇ 
خۇمــار ئىكەنســىلەرغۇ . بېرىــپ، ۋارقىرىشــىپ، جارقىرىشــىپ 
ــى  ــۆردۈڭالر؟ »يېڭ ــدا ك ــە پاي ــى. نېم ــڭالر دەيل ــۇ كەلدى ئېلىپم
ھاياتقــا قــەدەم تاشــاليلى« دېگــەن ئىككــى ياشــنىڭ پۇتىغــا پالتا 
ــا  ــۆرە، قىزىڭالرغ ــن ك ــش. ئۇنىڭدى ــال ئى ــا ئوخشاش چاپقانلىقىغ
ياخشــىلىق تىلــەڭالر. »ئوبــدان بوپتــۇ، قىــز بالىغــۇ، تاالنىــڭ 
دېمەمســىلەر.  كەتســۇن،  ســىڭىپ  يېرىگــە  بارغــان  ئادىمــى، 
كەلگــەن مېھمانمــۇ خۇشــال قايتىــدۇ. مانــا، تۈنۈگۈنــال كــۆردۈڭ، 
دەردىــدە  قىزىنىــڭ  قــۇداڭ  بىــر  يىلــدا  يېڭــى  ئاڭلىدىــڭ. 
بىــر  يەنــە  دەردىــدە  يولدىشــىنىڭ  قىلىۋاتىــدۇ.   يــاش  كــۆز 
دوســتۇڭنىڭ يــۈرەك باغــرى ئۆرتىنىۋاتىــدۇ. قــان يىغلىشــىۋاتىدۇ. 
ــڭ  ــۇق ئۆينى ــر قۇتل ــۇ؟ بى ــان ئېســەن، تىرىكق ــڭ ئام ــەۋرە قىزى ن
ئۇنــى  بارمىغانــدۇ،  يەرگــە  يامــان  ئاتالپتــۇ.  بوسۇغىســىنى 
ۋاقىــت كۆرســىتىدۇ« دەپ ئورنۇمدىــن تۇرۇشــقا تەمشــەلدىم.

قولــدا  بىــراق  ئاتىســى.  توغــرا،  دېگىنىڭىــز  ئــۇ   —
بالىدىنمــۇ  ئوتــى  نەۋرىنىــڭ  بولغــان  چــوڭ  ئۆســكەن، 
ــدەك  ــۇ قۇيۇلغان ــاق س ــاق قاين ــر قاپ ــىمدىن بى ــەن. بېش يامانىك
تۇيۇلــدى مــاڭا، —دەپ قــول ياغلىغىنــى قاتالشــقا باشــلىدى 
چىقتــى. بۆلمىدىــن  ســىيرىلىپ  ئاســتا،  كېلىنىــم  مومىيىــم. 

بىلــەن  ســىلەر  ھازىــر  دەپ  كېلىــن«  »كېلىــن، 
مۇڭداشــقاندىال دەۋاتىمــەن. بــۇ يىلــالر جەريانىــدا ئــۇ مېنىڭمــۇ 
ئــۆز قىزىــم بولــۇپ كەتتــى. ئىالھىــم، »نەۋرەممــۇ بارغــان يېرىگــە 
قىــزى  ئــۆز  قۇدىالرغــا   ســىڭىپ،  ســىڭگەندەك  ســۇ  قۇمغــا 
ــەن«، دەپ تۇرۇشــۇمغا  ــان قىلىم ــۇپ كېتىشــىنى ئارم ــى بول كەب
ــقا  ــايدۇ، تىرىقالش ــەن ئوخش ــۇر كەلگ ــى ئۇچ ــا يېڭ ئەقلىيفونۇمغ
ــال  ــدە يەنى ــۇق ئىلكى ــەن، قورقۇنچل ــم تىترىگ ــلىدى. قوللىرى باش
قالغــان   زارالپ  بويىلىــپ،  قانغــا  باغــرى  يــۈرەك  ئاچتىــم. 
بولــۇپ  قانــداق  ئەنۋەرجــا،  »دوســتۇم،  كەپتــۇ.  ئالىيەمدىــن 
قالدىڭىــز؟ بىزنــى تازىمــۇ قورقۇتتۇڭىزغــۇ ؟ ســاقىيىپ قېلىــڭ، — 

دەپ كېلىــپ، تۆۋەندىكــى قوشــاقنى قوشــۇپتۇ.

كۆز يېشىم تۆكىمەن ئىلياسنى ئويالپ،  
ئۇ ماڭغان يولالرنى، ھويلىنى بويالپ.  
كىم مېنى بەزلەيدۇ، يىغامنى بېسىپ،  

ئۆرتەنگەن يۈرەككە سوغ سۇنى چېچىپ...  

ئــۇ  كۆرســەتتىم.  ئۇچۇرنــى  مومىيىمغــا 
تىكتــى.  مــاڭا  كۆزلىرىنــى  تولغــان  مۇڭغــا  ئوقــۇپ، 

غەلۋىــردە  بىرىمىــز  ھــەر  مومــاي!  ھــە،   —
كىــم  ئەتــە  ئــۇ،  بۈگــۈن  كېتىۋاتىمىــز.  تاســقىلىپ 
دېدىــم.   — ئايــان،  ئىگەمگىــال  ياراتقــان  پەقــەت 
قويغــان:  يېزىــپ  چاغــالردا  بىــر  مۇناســىۋەتلىك  يىغىغــا 

ئاتاڭدىن ئايرىلساڭ، بىر كۈنلۈك يىغا،  
ئاناڭدىن ئايرىلساڭ، بىر كۈنلۈك يىغا.  
قېرىنداش، قۇياشىمۇ بىر كۈنلۈك يىغا،  
ۋەتەندىن ئايرىلىش— مەڭگۈلۈك يىغا،  

ــۇدۇم.  ــۈك ئوق ــپ ئۈنل ــكە ئېلى ــراالرنى ئەس ــەن مىس دېگ
مومىيىــم مېنــى قوللىــدى، تايلىــق. كىيىــم ئاســقۇچتىن تۆپەمنــى 
ئېلىــپ بەرگــەچ، كالىچىمنــى بوســۇغىغا قويــدى. بــۇ ئالىيەمنىــڭ 
ئىــدى... ئىزناســى  كېرەكلىكىنىــڭ  بېرىشــىمىز  ئۆيىگــە 

2020 -يىلــى 1 -يانۋار، ئالمۇتا  

ئاچ كۆزەلر پۈتۈن دۇنيا مېلىغا ئىگە بول�سمىۇ توميايدۇ.

ئــاچ كۆزلــۈك �ــۇنداق بــرى كې�ــەلىك ، ئۇنىڭغــا ھېــچ داۋا يــوق، ئــۇىن بــۇ 
دۇنيانىــڭ قامانلرىمىــۇ داۋالىياملايدۇ.

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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شېئىرالر

ئابدۇلئەھەد ئابدۇرەشىد بەرقى

ۋەتەن قەسىدىسى )1(

 قۇش
قەپەسدىكى چاغدا

خىيالى ۋە تېڭىرقاشلىرىنى سوالپ بولماس
 ئەركىندۇر ئەركىن.

ئەركىنلىككە چىققاندا
سواليدۇ ئۆزلىرى خاالپ

 خىيالى ۋە تېڭىرقاشلىرىنى
ۋەتەن دېگەن قەپەسكە لېكىن.

                       2014 -يىلى 27 -دېكابىر 

ۋەتەن قەسىدىسى)2(
    

بۇ يەرگە مېنى باغالپ تۇرغان نەرسە يوق
ھەرقانداق كىتابالر تەق

ھېچ توسقۇنسىز كىرگىلى بولىدىغان 
كۇتۇپخانىدىن باشقا

ئاق دېڭىزنىڭ بىر گۈزەل لىرىكىنى ئەسكە سالىدىغان
گۈزەل ساھىلى

خىرەلىشەر مەن كۆرگەن نۇرغۇن
گۈزەل كىنوالر كەبى

خەيفا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
مەن قانمايدىغان كۇتۇپخانىسىدىن باشقا

پەيغەمبەر ۋە ئەۋلىياالرنىڭ ئىزى
يەنە بىر كۈتۈپخانا

يەنە بىر لۇغەت 
كارمىل تېغى ۋە قۇددۇس كونا شەھىرىدىكى 

گۈزەل رومانتىكا
لېكىن كېتەلەيمەن ئۇالرنى تاشالپ

كېتەلەيمەن ئۇالرنى 
خاتىرەمگە كۆچۈرۈپ

ۋەتەنگە باشالپ
مېنى توسۇپ تۇرالماس ھېچقانداق نەرسە

ۋەتىنىمدە بۇنداق ئوچۇق كۈتۈپخانا يوق
لېكىن ھەربىر كۆز 

بۇالقتۇر
ھېكايىلەر تۇرغان قايناپ

ھەربىر تاش 
بىردىن كۇتۇپخانىدۇر 

ۋە ياكى بىر باش
كېسىلىۋېرىپ تاشقا ئايالنغان

بولسام ئايرىلماق
ئاھ ئاشۇالر 

ئۆتمەك مۇمكىن ئەمەس بىر داۋان بولۇپ
ئالدىمنى تۇرىدۇ توساپ

قەدەملىرىم
كىملەرنىڭدۇر كۈلۈمسىرىشىگە

ياكى
دۆڭ كۆۋرۈكتىكى نامسىز بىر تۈپ دەرەخكە

قاالر باغلىنىپ
باغالنغاندەك

پىرومىنتى بىر قىيا تاشقا

ئايرىلىشىم مۇمكىن 
بۇ قۇتسال زېمىندىن 
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كونا جايالرغا قاراپ-قاراپ
ئاستا ۋە ئاستا

لېكىن سەندىن قانداق ئايرىلىمەن
ئۆمۈرلۈك مەھبۇسىڭمەن

خەرىتىنىڭ بىر بۇرجىكىدە
چاڭ باسقان رەسىمدەك مۇڭلىنىپ ياتقان*

بارلىق ھېكايىلىرىمنىڭ ئىگىسى
ئاخىرالشقان ۋە ئاخىرالشمىغان

ئەي مېنىڭ دەردلىك ۋەتىنىم.
  2016 -يىلى 14 -يانۋار، خەيفا

شېئىرنىڭ ئىقرارى

سۆزلىشىمنى بولساڭ چەكلىمەك،
بەس بولدى قىل،بولما ئاۋارە.
ئامال قىلىپ ئەتسەڭ ئېغىزنى،

كۆزۈم بىلەن تاپىمەن چارە.

ئەتسەڭ ئەگەر كۆزۈمنىمۇ ھەم،
قەلبىم  ئىسيان قىلىدۇ شۇئان.

ئايلىنىدۇ بەدىنىم تىلغا 
سۈرەن ساالر تومۇردىكى قان.

ئوڭ دېيىشكە قويمىساڭ گەر،
ئوڭ تەرەپكە باقىمەن مېڭىپ.
ئوڭ تەرەپكە ماڭماق توسۇلسا

يىقىلىمەن ئوڭۇمغا بېقىپ.

مەن ھاۋاغا كېتىمەن ئوخشاپ،
ھەممە يەردىن مۇمكىندۇر تېپىش.

بىھۇدەدۇر مېنى چەكلىمەك،
بويسۇندۇرماق ،ھەتتا يوق قىلىش.

شېئىر ئەمەس قەپىسىڭدىكى، 
بەلكىم بىر شىر بولۇشى مۇمكىن .
شېئىر ئەمەس ئۆلتۈرگىنىڭ ھەم،
بەلكىم بىر سىر بولۇشى مۇمكىن ،

شېئىر ئەمەس قالسا سولىنىپ،
شېئىر ئەمەس ئۆلتۈرۈلسە ھەم.
 شېئىر ئەمەس ئەماالر ئۈچۈن
بىر ئۆتكۈر كۆز بواللمىسا ھەم.

             2013 - يىلى 6 -ئاپرېل 

كۇتۇپخانا
كۆزۈڭنى ئوقۇپ تۈگىتەلمىدىم

تېخى ئاخىرالشمىغاندەك بىرەر يېرىم بەت
كۈلكەڭ بىر كىتاب باشقا يېزىقتا
ئوقۇشقا ئېلىپبە لېكىن بىھاجەت

ماڭغان يوللىرىڭنى ئاختۇردۇم تەكرار
ھەر ئاختۇرغاندا يېڭى بىر مەنە

دېگەن سۆزلىرىڭنى ئەسلىدىم تەكرار
يېڭى بىر دۇنيا ھەر سۆز كەينىدە
ئىككى جايدا بىز دېسەم ئىككىمىز

مەۋجۇدلۇقىڭ تۇرۇپتۇ قورشاپ قاتمۇ قات
كۆزۈڭ ھەممە جايدا،قېچىش ئۇالردىن

مۇمكىن ئەمەس مۈرەمگە چىقسىمۇ قانات
چېچىڭنى ئوقۇپ تۈگىتەلمىدىم

ھەربىر چاچ بىر تىلسىم،بىردىن ئىمتىھان 
خەتلەر ئارىلىقىدا مەن بىر چۈمۈلە 
ھىجرانىڭ بولغاندا جېنىمغا زىندان

2016 -يىلى 17 -يانۋار، خەيفا

سەن يوق كوچىالردا ھېچكىممەن ھېچكىم 

سەن  يوق كوچىالردا ئاۋۇماس يولۇم
بىلىنمەس ئەتراپنىڭ چىرايلىقلىقى.

سەن يوق كوچىالردىن ئۆتتۈم كۆپ قېتىم
مېڭىشنىڭ كېرىكى قالمىغان كەبى.

سەن يوق كوچىالردا مەۋجۇدات غېرىب 
توۋاليدۇ ئىسمىڭنى يامغۇر بىتىنىم.

بارلىقىم كەينىڭدىن ئەگىشىپ كېتىپ
قالغاندەك بۇ يەردە قېپىم-قاسرىقىم.

سەن يوق كوچىالردا  سەرگەردان يۈرسەم،
شامال سوراپ قالدى سەن كىمسەسەن كىم؟

جاۋاب بەردىم سوئالغىمۇ ئەرزىمەسمەن،
سەن يوق كوچىالردا ھېچكىممەن ھېچكىم .

     2016 -يىلى 4 -يانۋار، خەيفا 

   …ىزىم
 

مۇھەببەتنى سېتىش كونا تېما
ۋەتەننى سېتىش كونا تېما

بۆرەك سېتىش كونا تېما
ساختا دورا سېتىش كونا تېما

زەھەرلىك سۈت سېتىش كونا تېما
قىسقىسى بۇ يەردە

سېتىش پۈتۈنلەي كونا تېما
شۇڭالشقا سوراپ قالدى ھەييام:

ھەيرانمەن مەيپۇرۇش
مەي ساتقان پۇلغا

ئالىدىغانسەن قانداق نەرسە
مەيدىن ياخشىراق

2016 - يىلى 6 -ئاپرېل، كارمېل تېغى
* بۇ مىسرا »ئاھ مېنىڭ يىراقتا قالغان مەھەللەم«ناملىق شېئىرىمدىن ئېلىندى )ئاپتور(
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شېئىرالر

ئابدۇقادىر جااللىددىن

زېرىكىش 
شېئىر ئوقۇما، ناخشا ئاڭلىما،

يېتىپ ئاشىدۇ جىمجىتلىقىڭمۇ.
چەكمە تاماكا قالساڭ خۇمارداپ،
بولماس ساڭا دال بىرەر قېتىممۇ. 

ئەسلەپمۇ يۈرمە پەيالسوپالرنى،
ياشاپ باق چەكسىز تەنھالىقىڭدا.
يارسىز كۈنلەردە تىڭشا ئۆزۈڭنى،

نېمە بار قېنى سوغۇق قېنىڭدا. 

ئېزىپ باق بۈگۈن يوچۇن يولالردا،
ھېچكىم يادىغا كەلمىگىن بىر رەت.

باشالپمۇ باقسۇن تۇيۇق يولالرغا،
يۇلتۇزدىن تانغان ئالجىغان زۇلمەت. 

بولۇپ راستتىنال ئەرزىمەس ئىنسان،
جانغا پاتقۇدەك ئۇنتۇلۇپ باققىن.

مۇجۇپ يۈرەكنى ئۆز قولۇڭ بىلەن،
ئاچچىق ئاھ ئۇرۇپ تولغىنىپ باققىن. 

سۈرەتلەر زىنھار بەرمەس تەسەللىي،
تاشال ئۇالرنى ئېقىن سۇالرغا.

ياشاپ كۆر مۇزدەك سوغۇق ھىجراندا،
بولما ئىنتىزار نېسى دىلدارغا.

تەكلىماكان 
نېمە دەيدىكىن زېمىن ئۆزىگە، 

لېكىن، ئۇ چۈشلىرىنى، 

ئايالندۇرۇپ بىر تۈپ دەرەخكە،
سوزۇلىدۇ قاراپ ئەرشكە.

بەلكىم، ئۇ بىر تال نانجىگدەل 
ياكى قاغا ھايالداپ ئۆتكەن؛

سۆزلەر پەرۋازىدىكى قۇم زەررىسى، 
ئايەتلەردە ۋايىغا يەتكەن.

كۆپ نەرسە بار ھاۋاالردا،
كۆرۈنەر ئۇ بېلىجانالردا. 

لېيىتىپ -لېيىتىپ كۆچەر بۇ ھايات، 
سۈزۈلىدۇ گاھىدا، ئەمما، 

باشاقالرنى چايقىغان، مۇقامالردا. 

2001 -يىلى، ئۈرۈمچى

قىشتىكى خامان
كۆرۈپ ياتار تومۇز چۈشىنى،

ئاق قار بىلەن كۆمۈلگەن خامان.
قونۇپ ئاڭا توپ -توپ قاغىالر،
قار ئاستىدىن ئىزدىشىدۇ دان.

ياتار سۈكۈت قۇچاقلىرىدا،
»الي -الي «لىرىم سىڭىشىپ پىنھان..

تولۇق تەنھا يېتىپ بىر چەتتە، 
يەرگە قىسسە سۆزلەيدۇ راۋان.

تۇمانالرغا چۆمۈلدى ئاستا،
ئالدىمدىكى گىرىمسەن دۇنيا.

بولۇپ قالدى قاغىالر گويا،
ئاق قەغەزگە چاچرىغان سىياھ.

شۇ سەھىپە ئېتەكلىرىگە،
مىراسلىرىم قوندى ھەم بېرىپ.

پىكىرلىرىم جىلۋىسى ئارا،
قارا توچكا يوقالدى ئېرىپ.

كۆكرىكىنى يېقىپ خامانغا،
بولۇپ كەتتى ئويلىرىم سىرداش.
خوش دەپ يازنىڭ ئەيياملىرىغا،
دەم ئالغاندەك  ياتىدۇ بىر تاش.

1988 - يىلى، ئۈرۈمچى

ئاھ، يۈرەك
ئاي ئىكەنسەن كۆك بۇالقتا يۇيۇنغان،

گۈل ئىكەنسەن خۇش پۇراققا تويۇنغان.
ئويناپ تۇرار كۆزۈك كەپتەر كۆزىدەك -

مۇھەببەتنىڭ ئىمزالىرى ئويۇلغان.

قىزىل ئاتەش باغ ئارىالپ كەزگەندە،
يېشىل ياپراق قۇچتى شېرىن ئۈنۈڭنى.

كۆڭۈل پىنھان بىر تىترەشنى سەزگەندە،
ئۇنتۇدۇڭمۇ قۇرغاق ئۆتمۈش كۈنۈڭنى.

ھىجران پەيتى ھۇۋلىغاندا بورانالر 
توزان ئىچرە پۇالڭلىدى ئاق بىلەك.

بىر ناخشىنى ئېيتىپ باردىم يول بويى:
»ئاھ،يۈرىكىم، ئاھ، يۈرىكىم،ئاھ يۈرەك ...«

1992 - يىلى، تۇرپان 
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مۇساپىر ناخشىسى
تاشالپ كەتمە، قالدۇرما تەنھا،
مۇساپىرمەن يۇرتۇڭغا ئەي يار.
يوقالپ كەلسەڭ قېشىمغا رەنا،
نېمىشقىدۇر كۆز يېشىم تەييار.

قىينار مېنى بۇندا بىر سەۋدا،
تۈندە تەنھا ئايلىنىپ باقتىم.

ئاڭلىغاندەك سەندىن بىر سادا،
كەينىمگىمۇ قايرىلىپ باقتىم.

ئاي يېگانە، مەنمۇ يېگانە،
ئېلىپ كەتتى دەردىمنى شامال.

تۇرارگاھىم بولدى غەمخانا،
كەلگىن رەنا، كەل كۆڭلۈمنى ئال.

1994 - يىلى، بۈگۈر

قۇش ناخشىسى 

چاڭقىغان بىر قۇش 
قوندى 

      ساھىلىغا بۇالقنىڭ.
تۇمشۇقىنى چىالپ بۇالققا،

ئۇچۇپ كەتتى 
تاشالپ قويۇپ ھارغىنلىقىنى.

بىر توپ شامال 
ئويۇۋېلىپ قۇشنىڭ ئىزىنى 

تۇتقۇزدى بۆشۈكتىكى بوۋاقنىڭ قولىغا.

ناخشىسىنى ئۆگىتەر  بىر قۇش 
چۈشلىرىدە بوۋاقنىڭ.

1987 - يىلى، ئۈرۈمچى

ئۈندىدار دەۋرى
دەرد - ھەسرەتلىرىنى،

كۆڭۈل ئاغرىقلىرىنى،
تۆككىلى كىرەتتى ئۇ ئۈندىدارغا،

سۆزلەيدىغان،
لېكىن

چۈشەنمەيدىغان نەرسىلەر
ھەركىم موھتاج مەلۇم بىر خېرىدارغا...

كىيىملىرىمىزنى كۆرگەن
روھىمىزنى ۋە ئىچىمىزنى كۆرمىگەن 

بۈگۈنكى ئىنسانلىق

قۇرۇپ چىقتۇق مەۋھۇم دوستالر 
چەمبىرىكىنى،

بىراق
ھەر كىم بىر - بىرىگە گۇمانلىق.

ھەر كىم تەقەززادۇر سەمىمىي ئىنسانغا
سۆزلىشىم كىملەر بىلەندۇر،

داۋراڭ قىلىپ ساياھەتلىرىمىزنى،
قورۇمىالرغا تەڭداش راھەتلىرىمىزنى،

قىلچىمۇ ئىسسىق باسمايدۇ،
ئەمما

مەھكۇم بولۇپ كېتىمىز قارا ھىجرانغا.

ۋاراڭ - چۇرۇڭغا تولغان ئەندىشىلىك 
شەھەردىن،

قاچتۇق داالالرغا،
بىرگە ئېلىپ كاززاپلىقىمىزنى،

تۆگىلەرگە چۆكتۇردۇق،
مۇاليىم كۆزلىرىنى ئۆلتۈردۇق،

لوكىالرنى پۇل قىلدۇق،
تەسەللىي ئىزدىدۇق ئوتالپ قىمىزنى...

قولالردا تېلېفون 
كۆزلىرىمىزدە ھەسەت بار،
چىرايىمىزدا ھەسرەت بار،
ئىزدەۋاتقان پۇرسەت بار

بىلمەيمىز،
ئالدىمىزدا يېيىلغان بوشلۇقنىڭ،

چېكى نەدە؟
قايسى قىتئەدە؟!

تۇغۇالركىن قانداق بىر قۇياش،
ئېكراندىكى ئېلېكتىرون سەھەردە،

قەيەرلەرگە بارىمىز؟!
سايىلەرگە شېرىك گۇڭگا سەپەردە...

ئۈندىدار، ئەي، بۈيۈك كەشپىيات،
يۈرەكلىرىمىزنى

دەپنە قىلىپ قۇيۇپ چوڭقۇر ئازگالغا،
توپالندۇق نۇرانە، سىرلىق ۋوگزالغا،

مەنزىللەر ئېنىقسىز،
باسىمىز ئالغا.

يۈرەكلىرىمىزنى كوپىيە قىلىپ،
تۇتقۇزۇپ قولغا،

»سىزنى سۆيىمەن« - دەپ چۈشىمىز 
يولغا،

ئۆز تارتىم  قىلىپ دىدارىمىزنى،
ئىككىلەنمەي ئەۋەتتۇق

دوستالرغا،
كېلەچىكى ئېنىقسىز سۆيۈملۈك يارغا.

دىدار ئىزدەپ يۈرۈپ،
نىگار ئىزدەپ يۈرۈپ،

كىمدۇر تەنھالىقتا ئېسىلدى دارغا.

جاھاننى ئۈندىداردىن كۆرگەندەك 
بولدۇق،

ھەممىنى تەلتۆكۈس بىلگەندەك 
بولدۇق،

ھاياتنى ئەسەبىي سۆيگەندەك بولدۇق،
جاناننىڭ ۋەسلىگە يەتكەندەك بولدۇق،

لېكىن،
شۇ پېتى تەنھالىقىمىز،

يانفوننى كۆتۈرۈپ غارغا كېتىمىز.
دۇنيادىن يىراقالپ نەگە يېتىمىز ؟

يەنىال يېگانە ئارال پېتى بىز.

ئۈندىدار، ئەي، بۈيۈك كەشپىيات
پاراڭالر ئەسەبىي، لېكىن كۆڭۈل يات.

سەن قانداق مۆجىزە، سەن قانداق 
ئىجاد؟!

رۇمىغا* سىرداش

بىلگىن سۆيگۈمنى ،كۇنيانىڭ -
ئاتەش ئاپتىپىدا كۆيۈشلىرىمدىن.

سەن دەسسىگەن تۇپراقنىڭ سىرى،
ئۆتتى تاپاندىن ،ئۆتتى جېنىمدىن.

تۇغۇلغانىدىم نەزمەڭگە قۇرداش،
پادىچى چالغان نەينىڭ ئۈنىدىن.
سەن دىجلىدە** كۆرگەن بېلىقنى،

ئۇچراتقىنىم تارىم سۈيىدىن.

دادام ئىككىمىز ئىسمىڭنى يۈدۈپ،
يۈردۇق بىر ئەسىر تەكلىماكاندا.

بولدى ئۇ يەنە نەسلىمگە مىراس،
چېچەكلەيدۇ نۇر مەندىكى قاندا.

تۆكتۈم سۈكۈتتە قەبرەڭ ئالدىدا،
كاج پەلەكنىڭ سوئاللىرىنى.

تۆكتۈم پەلەكنىڭ تولماس جامىغا،
الماالن روھنىڭ پىغانلىرىنى.

تۇتاشتىم كۇنيا دااللىرىغا،
ئايالندىم شامال توشۇغان ئىزغا.
چېكىلدىم تۈننىڭ ماڭاليلىرىغا،

دىمىق ئاخشامدا بولدۇم تومۇزغا.

2007 - يىلى ماي، كۇنيا -ئەنقەرە 

* جااللىدىن رۇمى )1207-1273(، ئۇ پارس، تۈرك ئەدەبىياتى تارىخىدىكى تەسىرچان نامايەندە.
** ئىراقتىكى بىر دەريانىڭ ئىسمى.
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ئىككى شېئىر

تاھىر ھامۇت ئىزگىل )ئامېرىكا(

شۇنداق بىر دېلىغۇللۇقنى كۆردۈم
ئۇچقۇر بىر كۆلەڭگە بولدۇم

تۆمۈر يىپتا توقۇلغان كوچىالردىكى
ھەمدە ئۇنتۇلغان فامىلىلەرنى توپالپ

بىر ئالتۇن قەپەس ياسىدىم

گۇگۇم چۈشكەندىن بۇيان
ساراسىم ئىچىدە ياشىدىم

ياشىدىمكى
ھاياتىم يورۇق بولمىسا

جىمجىت بولسۇن دېدىم
سۆيۈملۈك بولمىسا

تەنھا بولسۇن دېدىم

بۇ شۇنداق ئىدى
مىڭئۆيلەردە تۈنىگەن دېلىغۇل پادىچى

گۇگۇم پەيتىدە
ئوتنىڭ يورۇقىدا

ئۇنتۇلغان ۋە نەپرەتلىك بىر سەلتەنەتنى بايقىغاندا
مەن تاش بوياقالردىن يىلنامىالرنى توقۇدىم 

ياق، مەن يەنە سۆزۈمدىن ئازدىم
تاش بوياقالردىن يىلنامىالرنى ئەمەس

ئاخىرقى نۇرالردىن قەپەسلەرنى توقۇدىم. 

                   2020 - يىلى 2 - فېۋرال، ۋاشىنگتون

ئالدىن پىالنالنغان مۇددىئا بىلەن ئۆيدىن چىقتىم.
قۇالقلىرىم پۈتكۈل لىنىيەنى بېكىتىپ بولغان ئىدى.

ئاغزىمدا سانسىز بايراق ۋە پىالكاتالر 
رەڭدار ئىدى ۋە شامالدا ئېغىپ كەتمەيتتى .
كۆزلىرىمدە كۈچلۈك توۋلىنىۋاتقان شوئارالر 

پەرۋاسىز ئادەملەرنى بىر بىرلەپ ھېساباتتىن ئۆچۈرەتتى.
ئىشتان يانچۇقۇمغا سېلىنغان ئىككى قولۇم

شەھەرنىڭ ئەڭ چوڭ كوچىسىنى بىر ئالغان.
چاچلىرىم مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ ئىلگىرىلەيتتى .

بۇرۇن تۆشۈكلىرىم پات ـ پات غەزەپ بىلەن نەرە تارتاتتى.
مېڭەمدىكى ھۈجەيرىلەر ئەتراپنى سەگەكلىك بىلەن كۆزىتەتتى.

ئۇچامدىكى چۈش رەڭلىك مايكا ھەيۋەت بىلەن گۈركىرەپ،

پۈتۈن شەھەرگە تەكشى يېيىالتتى.
قەدەملىرىم كەسكىن بىر خىتابنامىنى تۈزىۋاتاتتىكى

بۇ ئەڭ ئاخىرقى خىتابنامە ئىدى.
بېشىمنى كۆتۈرسەمال

بارچە زۇلۇم بەربات بوالتتى.
مەيدەمنى كېرىسەمال 

ئاشۇ گۈزەل دۇنيا بەرپا بوالتتى.
مەن مانا مۇشۇنداق

بېشىم سېلىنغان
قەددىم پۈكۈلگەن ھالدا

شەھەرنى يەنە بىر قېتىم تەنھا ئايلىنىپ چىقتىم.

2017 ـ يىلى 15 ـ مارت، ئۈرۈمچى

بوياق ۋە نۇر

نامايىش
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ئىككى شېئىر

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت )شۋېتسيە(

قارا كۆز

كۆزۈمدىن تېمىۋاتقان قاراڭغۇلۇق،
قاپقارا قوي كۆزۈمنىڭ قارىسىدۇر.

ئاقاردى تاڭغا ئوخشاش كۆز گۆھىرىم،
ئۇ سۇنغان ئارمىنىمنىڭ يارىسىدۇر.

لەپىلدەپ ياغار زۇلمەت ئاسمىنىمدا،
پېتىغداپ يېتىم قالغان سېغىنىشنى.
قارايدى قۇياشنىڭمۇ سامان يۈزى،

تولدۇرۇپ  ئىچىمگە لىق زارىقىشنى.

ئەي تەڭرىم ساڭا سۇندۇم  ئەڭ ئاخىرقى
بىر ئوچۇم دۇئا بىلەن تىلىكىمنى. 

تىلىم قىسقا، قولۇم قىسقا، دەردىم ئۇزۇن
يازالمىدىم شېئىرمدا  ھەممىسىنى.

ئەر بولمىدىم تېخىچە ئۆزۈم سۆيگەن، 
بىر مىسرا شېئىردۇرمەن دەردكە تولغان
ھەسرەتلىرىم  كونىراپ ئۆلۈپ كەتسەم،

قىز پېتى يىغالمسىرار  ۋەتەنسىز  ئارمان.

2018 -يىلى 2 -ئاينىڭ 14 - كۈنى، ئىستوكھولم 

يېشىمنى تۆكمىدىم ھېچ زامان

يېشىمنى تۆكمىدىم ھېچ زامان،
قالمىسۇن دەپ ئۇنى قەبرىسز

يات  تۇپراقتا تېنىم پۈتمىگەن.

       ئاقماقتا ئۇ سىرغىپ ئىچىمگە،
خۇددى تارىم دەرياسىدەك

ئىچىمدىن باشلىنىپ، تېنىمگە.
مەلھەم ئەمەس ئۇنىڭدىن بۆلەك 

ھېچنېمە ماڭا بۇ يەردە،
توغراقنىڭ سارغايغان ياپراقلىرىدەك

ئۆڭىپ كەتكەن روھىمنى  
بەزلەيدۇ  ئۇ يۇمشاق قوللىرى بىلەن

ئەزىم دەريا بولۇپ قەلبىمدە.
يولۇقسام ئۇنىڭغا تەنھالىقىمدا،
ئۇنىڭ ھەربىر تامچىشلىرىدىن 

ئاڭاليمەن كۇچا خەلق ناخشىلىرىنى.
تېتىيمەن بالىلىقىمدا يىگلىگەن 
كۇچا چوڭ نانلىرىنىڭ  تەمىنى.
ئەي ئىچىمدە كۆيۈۋاتقان ياش،

كىم بىلىدۇ سېنىڭ دەردىڭنى
شىمالدىكى نوبېل يۇرتىدا ؟

پەقەت تېنىم بېرىدۇ بەرداش 
كۆپىيىۋاتقان سەندىكى ئوتقا. 

بالتىق دېڭىزنىڭ سوغۇق شامىلى،
ئۇزاتسىمۇ سۆيگى قولىنى.

پەقەت سېنىڭ ھارارىتىڭال،
يورىتىدۇ قاراڭغۇلۇقىمنى.

ئېلىپ  كەتسەم سېنى بىر كۈنى،
سۇسىرىغان تەكلىماكانغا.

تۆكۈلىسەن زۇمرەت چاچقۇ بوپ،
ئانام ياتقان تۇپراقلىرىمغا.

2018 -يىلى 2 -ئاينىڭ 12 -كۈنى

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

 ئادەمگە ئادەمگەرچىلىك قىلىش ئادمىىيلىكنىڭ بەلگى�سىدۇر.
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شېئىرالر

مۇتەللىپ سەيدۇلال )نورۋېگىيە(

رومان ئوقۇلۇۋاتقاندا 

مەن ئۇنى يېزىپ بولغاندىن كېيىن 
ھەممىمىز تەڭال ئوقۇيمىز 

كىمدۇر بىرى جۈملىلەرنىڭ ئاستىغا سىزىشقا باشاليدۇ  
ئارقىدىنال غۇلغۇال باشلىنىدۇ 

- بۇ ئەبلەخ بۇنچە ئۇزۇن دېتالالرنى قانداقمۇ كۆرۈپ بولغاندۇ...؟
چوڭ مېڭەمنىڭ ئاناتومىيەلىك قۇرۇلمىسى ھەققىدە بەس - 

مۇنازىرىگە چۈشىدۇ .
دۇنيانىڭ ئىشلىرى ئەنە شۇنداق داۋاملىشىدۇ ،

رومان كەبى يېزىلىپ تۇرىدۇ ، 
مەن دېڭىز بىلەن مۇڭدىشىۋاتقاندا 

قارشى تەرەپتىن دېڭىزنىڭ كۆيۈك پارچىسى چىقىپ كېلىدۇ 
يۈرىكى ئالقانلىرىمدا 

گوياكى جاھاننامە ئەينىكى 
ئۇنىڭ ھېكايىسى تامامالنغاندا 

مەن ئۇنى يېڭىباشتىن قۇراشتۇرىمەن 

2019 - يىلى 9 - ئاينىڭ 30 - كۈنى

سىرالش

كۆرۈمسىز رەڭلەرنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 
يېرىق جايالرنى تۈزەشكە

بۇزۇلغان يەرلەرنى رېمونت قىلىشقا ،
چىرايلىق پەردازالش ئۈچۈن

سەت ياكى چىرىگەن ، قىيسايغان تامالرنى 
سىرالشنىڭ ۋەجى تۇغۇلىدۇ ،

نۇرغۇن ئەجىر قىلىشتىن كېيىن 
ئاندىن بىزگە گۈزەل كۆرۈنىدۇ .

سىرلىغۇچىنىڭ ئۈستى بېشى تامام بۇرۇلىدۇ ......

بىر ئادەمنى 
كۈچلۈك 

ئەخالقلىق
چىدامچان 

غۇرۇرلۇق
مۇھەببەتلىك..... 

ۋە ياكى مۇكەممەل قىلىپ سىرالشقا توغرا كەلسە
بىزگە قانچە ۋاقىت كېتەر؟

ئۇنىڭ قىممىتى قانچىلىك يۇقىرىدا تۇرار؟
بۇنىڭغا جاۋابنى كىم بېرىدۇ؟

 2019 - يىلى 6 - ئۆكتەبىر

           بىر ئەرنىڭ ئۆڭكۈرى

جىنايەت ئەمەس 
سۆيگۈ ھەققىدە ئېقىۋاتقان ياكى يوشۇرۇنىۋاتقان ۋەقەلەر 

بىر ئىپتىدائىي دەۋرنىڭ سىمۋولى ئۇ 
ئېرىشسەڭ ئازابتۇر دەپ ۋايسىدى 

شۇ كەچمىشتىن يالىڭاچ قېچىپ چىققان ئادەملەر .
ئۆلۈپ كەتمەيسەن 

ھەم ئازابلىنىمەن كەتمە 
بىرال ئادەمگە ئايلىنىپ بولغاندا بارلىق كېچىلەر 

ۋە قارشى تەرەپتە كۆرۈنۈۋاتقان تاغ - دەرياالر 
 يىراقلىشىسەن ،

يىراقالشماقچى بولىسەن 
ئۇنتۇماقچى سەن .

ئۇنتۇيالمايسەن 
ئەڭ گۈزەل ناخشا بولۇپ مەڭگۈلۈك ئوقۇلىدۇ 

ھېچنېمە بولماس 
ھېچنېمە بولمىسىكەن دەيسەن 

ئۆزۈڭنى ئۆزۈڭ بەزلەيسەن
ھەممە ئادەمنىڭ بىر مۇرەككەپ تۇيغۇسى بولىدۇ دەيسەن .

بەزىدە 
لىرىك مىسرا ھەم ناخشىالر ئەرزىمەس بىر تېتىقسىزلىق 

تەكەللۇپ ۋە ئېنىقسىز ياۋايىلىق
خۇددى تەندە شاراب كۆيگەندەك .

» سېنى سۆيىمەن ھەم سېغىنىمەن « دېگەن ئاۋاز كېلىدۇ 
ساڭا ئارقىسىنى قىلىپ تۇرغان ئەرنىڭ ئۆڭكۈرىدىن .

سايراشنى ئۇنتۇغان شاتۇتتەك 
بىر سۆزنى تەكراراليدۇ

چىقىۋېلىپ ھېچنېمىنى كۆتۈرەلمەيدىغان كۆڭۈللۈك كېمىسىگە،
ئاندىن ئوخشايدۇ بىر ئەرنىڭ ئۆزىدىن ئاۋۋال كەتكەن ئۆلۈمىگە

2020 - يىلى 20 - مارت
           سايە

يېرىم ھاياتنىڭ خاتىرىسى 
رەسسامنىڭ قولىدا سىزىلىپ ،  تامغا ئېسىلسا 

ئۆزىگە ئوخشىماي قالىدۇ ،
ھەممە گۈلنىڭ سايىسىگە ئوخشاش 

بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگىال  ئوخشايدىغان سايىسى.

2020 - يىلى 2 - يانۋار
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ۋۇخــەن  خىتاينىــڭ  ئاخىرىــدا  يىلىنىــڭ   -  2019
شــەھىرىدە، بــۇرۇن كۆرۈلــۈپ باقمىغــان بىــر خىــل غەيــرى 
تىپتىكــى ئۆپكــە ياللۇغــى تارقالغــان بولــۇپ، 2020 - يىلــى 
1 - ئايــدا ئــۇ غەيــرى تىپتىكــى ئۆپكــە ياللۇغىنىــڭ كورونــا 
خىــل  بىــر  يېڭــى  بولغــان  مەنســۇپ  ئائىلىســىگە  ۋىرۇســى 
كىيىــن،  ئېنىقالنغاندىــن  چىققانلىقــى  كەلتــۈرۈپ  ۋىرۇســنىڭ 
كەينــى  ئالــدى  ۋىرۇســقا  ئــۇ  تەشــكىالتى  ســەھىيە  دۇنيــا 
دەپ   »SARS-CoV-2« ۋە   »nCoV  -  2019« بولــۇپ 
نــام بەرگــەن. ئــۇ ۋىــرۇس كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئــۇ غەيــرى 
ــى« دەپ  ــە ياللۇغ ــەن ئۆپك ــلەپتە »ۋۇخ ــى دەس ــە ياللۇغىن ئۆپك
 COVID« شــەكىلدە  رەســمىي  ئاخىــردا  بولســا،  ئاتىغــان 
19« يەنــى »كورونــا ۋىرۇســى كېســىلى 19« دەپ ئاتىغــان.  
ــەن  ــال »ۋۇخ ــنى يەنى ــۇ ۋىرۇس ــىلەر ئ ــان كىش ــراق نۇرغۇنلىغ بى
ۋىرۇســى« ياكــى »خىتــاي ۋىرۇســى« دەپ ئاتــاپ كەلمەكتــە. 

يېرىمىدىــن  كىيىنكــى  ئاينىــڭ   -  1 يىلــى   -  2020
ــڭ باشــقا ئۆلكــە  ــەن خىتاينى ــن بىل ــرۇس ئالدى ــۇ ۋى باشــالپ، ب
ــلىغان  ــقا باش ــىرتىغا تارقاش ــاي س ــن خىت ــەھەرلىرىگە، ئاندى ش
پۈتــۈن  ئىچىــدە،  ئــاي  ئــۈچ   - ئىككــى  قىســقىغىنا  بولــۇپ، 
ــا كــەڭ  ــەت ۋە رايونغ ــەق كــۆپ ســاندىكى دۆل دۇنيادىكــى مۇتل

ۋە  ئەندىشــە  ئاالھىــدە  مىقياســىدا  دۇنيــا  پۈتــۈن  تارقــاپ، 
ۋەھىمــە پەيــدا قىلماقتــا. مۇناســىۋەتلىك مۇتەخەسسىســلەرنىڭ 
ئۈنۈملــۈك كونتــرول  ۋىــرۇس  بــۇ  ئەگــەر  قىلىشــىچە،  پــەرەز 
تــى   70% نوپۇســىنىڭ  دۇنيــا  پۈتــۈن  ئاخىــردا  قىلىنمىســا، 
ئادەمنىــڭ  ئارتــۇق  مىليوندىــن   150 ئۇچــراپ،  تەســىرگە 
ئىكــەن. مۇمكىــن  كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــى  كېتىشــىنى  ئۆلــۈپ 

شــۇنداق  راســتتىنال  ۋىــرۇس  بــۇ  ئۇنداقتــا 
ســاقلىنااليمىز؟  قانــداق  ئۇنىڭدىــن  بىــز  قورقۇنچلۇقمــۇ؟ 
بــۇ ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىــش ئۈچــۈن، ئالــدى بىلــەن بــۇ 
كېلىــدۇ. توغــرا  چىقىشــىمىزغا  تونۇشــۇپ  بىلــەن  ۋىــرۇس 

كورونا ۋىرۇسى زادى قانداق بىر ۋىرۇس؟

تۇنجــى  يىللىــرى   –  1960 دېگــەن  ۋىرۇســى  كورونــا 
شــەكلىدىكى  تاجىســىمان  بايقالغــان  توخــۇدا  بولــۇپ 
ئــۇ ئىســىم شــۇنىڭدىن  بولــۇپ،  بېرىلگــەن ئىســىم  ۋىرۇســقا 
ــالرنىڭ  ــەن ۋىرۇس ــى كۆپلىگ ــۇ تۈردىك ــان ش ــارەن بايقالغ ئېتىب
ۋىرۇســى  كورونــا  كەلگــەن.  بولــۇپ  ئىســمى  ئورتــاق 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ  ناھايىتــى كــۆپ  تــەۋە ۋىرۇســالر  توپىغــا 
مەۋجــۇت.  ھايۋانــالردا  پەقەتــال  قىســىمى  كــۆپ  مۇتلــەق 

كورونا ۋىرۇسى ۋە ئۇ كەلتۈرۈپ 
چىقارغان ئۆپكە ياللۇغى توغرىسىدا 

قىسقىچە چۈشەنچە
در. مەمەت ئەمىن )ئامېرىكا(

دوختــۇر مەمــەت ئىمىــن ئەپەنــدى، 1983 -يىلىدىــن 1985 -يىلىغىچــە لەنجــۇدا ئىككــى يىــل تېببىــي تەييارلىقنــى 
ــى  ــەرب تېبابىت ــل غ ــي ئۇنىۋېرســىتېتىدا 6 يى ــن 1991 -يىلىغىچــە گۇاڭجــۇ جۇڭشــەن تېببى ــن، 1985 -يىلدى ــن كىيى پۈتتۈرگەندى
ئوقۇغــان. 1999 -يىلــى ئامېرىكىنىــڭ نىيۇيــورك شــەھىرىدىكى كولومبىيــە ئۇنىۋېرســىتېتى قارمىقىدىكــى تېببىــي مەكتەپكــە بىلىــم 
ئاشۇرۇشــقا كەلگــەن بولــۇپ، 2004 -يىلــى شــۇ ئۇنىۋېرســىتېتتا دوكتــور ئاشــتىلىقنى تاماملىغاندىــن بېــرى تا بۈگۈنگىچــە، ئۇ مەكتەپ 
قارمىقىدىكــى تېببىــي تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ نەپــەس يولــى كېســەللىكلەر بۆلۈمىــدە تېببىــي تەتقىقات بىلــەن شــۇغۇللىنىپ كەلمەكتە.

دوختــۇر مەمــەت ئىمىــن ئاساســلىقى، ســۈنئىي نەپەســلەندۈرۈش، ئاشــقازان كىسالتاســى ۋە نەپــەس يولــى توســۇلۇپ 
ۋە  مېڭــە  ئۇنىــڭ  ۋە  زەخمىســى  ئۆپكــە  چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ  ئامىلــالر  قاتارلىــق  يېتىشمەســلىك  ئوكســىگېن  قىلىــپ 
كەلمەكتــە. قىلىــپ  تەتقىقــات  جەھەتتــە  تەســىرلىرى  كۆرســەتكەن  قىلىشــتا  پەيــدا  كېســەللىكلىرىنى  قان-تومــۇر  يــۈرەك 
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بــۇرۇن كورونــا ۋىرۇســى توپىغــا تــەۋە ۋىرۇســلىرىدىن 
قىلغــان  پەيــدا  كېســەل  ئىنســانالردا  ســى   6 پەقــەت 
بــۇ  تارقىغــان  شــەھىرىدىن  ۋۇخــەن  خىتاينىــڭ  بولــۇپ، 
پەيــدا  كېســەل  ئىنســانالردا  ۋىرۇســى،  كورونــا  يېڭــى 
ھېســابلىنىدۇ.  ۋىرۇســى  كورونــا   –  7 قىلىدىغــان 

بــۇ كورونــا ۋىرۇســى خىتاينىــڭ  يېڭىدىــن بايقالغــان 
دەســلەپتە  بولغاچقــا،  بايقالغــان  شــەھىرىدىن  ۋۇخــەن 
ئۇنــى »ۋۇخــەن ۋىرۇســى« ياكــى »يېڭــى كورونــا ۋىرۇســى« 
 SARS« ئىســمىنى  ئۇنىــڭ  كىيىــن  بولســا،  ئاتىغــان  دەپ 
ھازىــر  لېكىــن  ئۆزگەرتكــەن.  دەپ   »2 ۋىرۇســى  كورونــا 
ــا.  ــى« دەپ ئاتىماقت ــاي ۋىرۇس ــى »خىت ــىلەر ئۇن ــە كىش كۆپىنچ

ــدا  ــەل پەي ــانالردا كېس ــان ئىنس ــەدەر بايقالغ ــا ق ھازىرغ
قىلىدىغــان كورونــا ۋىرۇســلىرى :

229E .  1 كورونا ۋىرۇسى

NL63 . 2 كورونا ۋىرۇسى

OC43 . 3 كورونا ۋىرۇسى

HKU1 . 4 كورونا ۋىرۇسى

يولــى  نەپــەس  شــەرق  )ئوتتــۇرا   MERS-CoV  .  5
ۋىرۇســى( كورونــا  كېســىلى 

SARS - CoV . 6 )س.ئا.ر.س كورنا ۋىرۇسى(

SARS-CoV . 7 )س.ئــا.ر.س كورونــا ۋىرۇســى 2، يەنى  
كورونا ۋىرۇســى(

يېڭــى بايقالغــان بــۇ »كورونــا ۋىرۇســى« يەنــى »خىتــاي 
ۋىرۇســى« تــاق زەنجىرلىــك RNA ۋىرۇســى بولــۇپ، دىيامېتىــرى 
جۈپــى  ئاســاس  يېقىــن  مىڭغــا   30 ئــۇ  كېلىــدۇ.   100nm
گېــن  ۋىرۇســنىڭ  ئــۇ  تاپقــان.  تەشــكىل  دىــن   )base pair(
شــەپەرەڭدە  خىــل  بىــر  خىتايدىكــى  گەرچــە  ئاالھىدىلىكــى 
  96% بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا   »RaTG13« بولىدىغــان 
ــش  ــنىڭ كېلى ــۇ ۋىرۇس ــانالر ئ ــراق ئىنس ــىمۇ، بى ئوخشــاش بولس
بولماقتــا.  قاراشــتا  ئوخشــىمىغان  نىســبەتەن  مەنبەســىگە 
 P4 بولۇپمــۇ كــوپ ســاندا كىشــىلەر ئــۇ ۋىرۇســنىڭ ۋۇخەندىكــى

ــى  ــەن ۋە ياك ــۇلدا بىرىكتۈرۈلگ ــۈنئىي ئۇس ــىدا س تەجرىبىخانىس
ئۆزگەرتىلگــەن ۋىــرۇس ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــماقتا.

دۇنيــادا نۇرغــۇن چــوڭ دۆلەتلــەردە مەخســۇس ۋىرۇس ۋە 
ــات  ــا ۋە تەتقىق ــى تەتقىــق قىلىدىغــان تەجرىبىخان باكتېرىيەلەرن
ئورۇنلىــرى بولــۇپ، ئــۇالر ھايــۋان ۋە ھــەر خىــل جانلىقــالر 
بەدىنىدىــن ھــەر خىــل ۋىــرۇس ۋە باكتېرىيەلەرنــى ئايرىــپ 
چىقىــپ، ئۇالرنــى تەجرىبىخانىــدا بىقىــپ، يېتىلــدۈرۈپ، ئۇالرنىڭ 
كۆپىيىــش ئاالھىدىلىكىنــى، خاراكتېرىنــى، گېــن ئاالھىدىلىكىنى، 
قۇرۇلمىســىنى ۋە كېســەل پەيــدا قىلىــش ئەھۋالىنــى تەتقىــق 
قىلىــش ئارقىلىــق، ۋاكســىنا ئىشــلەپ چىقىرىدۇ. ھەتتــا بەزىلىرى 
بىيولوگىيەلىــك ئــۇرۇش ئۈچــۈن تەييارلىــق قىلىشــىمۇ مۇمكىــن. 
 P4 تەجرىبىخانىســى خىتايدىكــى بىردىــن بىــر P4 ۋۇخەندىكــى
ــرۇس  ــۇنداق ۋى ــە ش ــۇ ئەن ــۇپ، ئ ــا بول ــك تەجرىبىخان دەرىجىلى
ۋە باكتېرىيــە تەتقىــق قىلىدىغــان تەجرىبىخانىالرنىــڭ بىــرى.

كورونا ۋىرۇسى ئىنسانالرغا قانداق يۇقىدۇ ؟ 

ئارقىلىــق  يوللىــرى  نەپــەس  ئاساســلىقى  ۋىــرۇس  بــۇ 
يۇقىــدۇ: ئارقىلىــق  يولــالر  تۆۋەندىكــى  بولــۇپ،  يۇقىدىغــان 

ــىلەرنىڭ يۆتىلىشــى  ــار كىش ــرۇس ب ــۇ ۋى ــدە ئ 1 . بەدىنى
دانچىــالر. چىققــان  چاچــراپ  ئارقىلىــق  چۈشكۈرۈشــى  ۋە 

بۇلغانغــان  بىلــەن  ۋىــرۇس   .2
قولىمىــز. تۇتقــان  جىســىمالرنى  ھەرقانــداق 

كەلــدى  بــاردى  بىلــەن  يۇقۇمالنغۇچىــالر   .3
يۇقىــدۇ. ئارقىلىــق  ئۇچۇرۇشــۇش  يېقىــن  ۋە  قىلىــش 

ئــۇ ۋىــرۇس ئــادەم بەدىنــى ســىرتىدا، جىســىمالر يۈزىــدە 
قانچــە ئــۇزۇن ياشــىيااليدۇ ؟ 

ۋىرۇســنىڭ بــەدەن ســىرتىدا قانچــە ئــۇزۇن ياشىيالىشــى، 
جىســىمالرنىڭ  قونغــان  ۋىــرۇس  نەملىــك،  تېمپېراتــۇرا، 
باغلىــق.  ئامىلالرغــا  خىــل  ھــەر  قاتارلىــق  ماتېرىيالــى 

ئىنســانالردا بولىدىغــان كورونــا ۋىرۇســى بــەدەن ســىرتىدا 
ئادەتتــە 2 ســائەتتىن 9 كــۈن ئارىلىقىــدا ياشــايدۇ؛ لېكىــن 
بــۇ كورونــا ۋىرۇســىغا نىســبەتەن بــەك كــۆپ بەلگــە يــوق.

كورونا ۋىرۇسى قانداق ئادەملەرگە يۇقىدۇ ؟ 

قارىغانــدا  ئەھۋالدىــن  ھازىرقــى 
يۇقىــدۇ. ئادەمگــە  ھەرقانــداق  ۋىــرۇس  ئــۇ 

قــارا  تەنلىــك،  ئــاق  يــاش،  قېــرى-  ئايــال،  ئــەر- 
ــاي ياكــى كەمبەغــەل  ــق، ب تەنلىــك، ئاســىيالىق ياكــى ياۋروپالى
بــار.  ئېھتىماللىقــى  يۇقــۇش  كىشــىلەرگە  بارلىــق  بولســۇن 

كورونا ۋىرۇسىدىن قانداق ساقالنغىلى بولىدۇ ؟ 

ھەرقانــداق  بولغــان  ئېھتىمالــى  تارقىتىــش  ۋىــرۇس 
كېــرەك. تــۇرۇش  يىــراق  مەنبەدىــن 
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ــۇرۇش، مەينــەت قــول بىلــەن  داۋاملىــق قولنــى يۇيــۇپ ت
ــرەك. ــى تۇتماســلىق كې ــۈز كۆزن ي

ئــادەم كــوپ يەرگــە بارماســلىق، باشــقىالر بىلــەن مۇســاپە 
ــاقالش كېرەك. س

شەخسىي بويۇمالرنى ئايرىم تۇتۇش كېرەك. 
شەخسىي بويۇمالرنى ۋاقتىدا تازىالپ تۇرۇش كېرەك.

ئۆيگــە قۇيــاش چۈشــۈرۈپ، ھــاۋا ئالماشــتۇرۇپ تــۇرۇش 
كېــرەك.

قىلىشــتىن  شــامالداپ  تۇتــۇش،  ئىسســىق  بەدەننــى 
كېــرەك؛. ســاقلىنىش 

يېتەرلىــك ئۇخــالش، ھېرىــپ چارچاشــتىن ســاقلىنىش 
ــرەك. كې

 ساغالم ئوزۇقلىنىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.
ئۇسسۇزلۇقنى يېتەرلىك ئىچىش كېرەك.

يۆتەلگەنــدە، ئېغىــز بۇرۇنىنــى قەغــەز بىلــەن توســىۋىلىش 
كېرەك.

ئۆزىنــى  بولغانــالر  كېســەل  ياكــى  يۇقۇمالنغانــالر 
كېــرەك. تاقــاش  ماســكا  تۇتــۇش،  ئايرىــم  باشــقىالردىن 

ماسكا بىزنى كورونا ۋىرۇسىدىن قوغدىيااليدۇ؟

ــكا  ــۇم ماس ــالر چوق ــەن يۇقۇمالنغان ــى بىل ــا ۋىرۇس كورون
ۋىرۇســىنىڭ  خىتــاي  بولغانــدا  شــۇنداق  كېــرەك؛  تاقىشــى 
تارقىلىشــنى تىزگىنلىگىلــى بولىــدۇ. بىــراق ماســكىنىڭ ســاق 
كەلگەنــدە،  مەسىلىســىگە  قوغــداش  ۋىرۇســتىن  ئادەملەرنــى 
بــار. ھازىرقــى  ئۇنىڭغــا ھــەر خىــل ئوخشــىمىغان قاراشــالر 
ــرۇس بىلــەن يۇقۇمالنغــان خىلــى كــوپ ســاندا  ــۇ ۋى مەســىلە، ب
ئادەمــدە ئاالھىــدە كېســەل ئاالمەتلىــرى بولمىغاچقــا، ئــۇالر 
ئۆزلىرىنىــڭ يۇقۇمالنغــان بىلمىگەچكە،  ئۇالر باشــقىالرغا ۋىرۇس 
تارقىتىدىغــان ئاساســلىق مەنبــە بولــۇپ قىلىشــى مۇمكىن. شــۇڭا 
كىمنىــڭ يۇقۇمالنغــان، كىمنىــڭ يۇقۇمالنمىغانلىقنــى بىلىــش 
قىيىــن بولغــان ئەھــۋال ئاســتىدا، ئــەڭ ياخشىســى ھەممــە ئــادەم 
ماســكا تاقــاش كېــرەك. ماســكىنىڭ ئەھمىيىتــى ئۇنىــڭ ســۈپىتى 
ــچ مۇناســىۋەتلىك.  شــۇڭا  ــى توغــرا قوللىنىــش بىلــەن زى ۋە ئۇن
ئەگــەر كورونــا ۋىرۇســىدىن  ســاقلىنىش ئۈچــۈن ماســكا تاقــاش 
قولالنغاندىــن  توغــرا  ماســكىنى  الياقەتلىــك  بولغانــدا،  زۆرۈر 
باشــقا، چوقــۇم ماســكىنى ۋاقتــى ۋاقتىــدا ئالماشــتۇرۇپ تــۇرۇش 
كېــرەك؛ چۈنكــى ماســكا ئــەڭ ياخشــى ۋىــرۇس ســۈزگۈچ بولــۇپ، 
ــا  ــا ئىشــلەتكەندە، كورون ــا قايت ــۇددەت قايت ــۇزۇن م ماســكىنى ئ
بولىــدۇ.  يۇقىــرى  پۇرســىتى  يۇقۇملۇنــۇش  بىلــەن  ۋىــرۇس 
ماســكىنى ئالماشــتۇرغاندا، ماســكا ئۈســتىدە توپالشــقان ۋىــرۇس 
ــكىنى  ــرەك. ماس ــاقلىنىش كې ــتىن س ــپ قىلىش ــەن يۇقۇملىنى بىل
ــە  ــېلىپ، ئەخلەتك ــا س ــتىك خالتىغ ــكىنى پىالس ــە ماس ئەخلەتك
تاشــلىغاندىن كىيىــن قولنــى ســوپۇنالپ پاكىــز يۇيــۇش كېــرەك.

قانچــە  يۇقۇملۇنــۇپ  بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا  ئــادەم 
باشــاليدۇ؟  كۆرۈلۈشــكە  ئاالمەتلىــرى  كېســەل  كۈنــدە 

ئــادەم ئــۇ ۋىــرۇس بىلــەن يۇقۇملۇنــۇپ، ئوتتــۇرا ھېســاب 
بىلەن 5 كۈن، يەنى 2 – 14 كۈنگىچە، ئايرىم ئەھۋالدا ئەڭ ئۇزۇن 
بولغانــدا 27 كۈنــدە كېســەل ئاالمەتلىرى كۆرۈلۈشــكە باشــاليدۇ.

يۇقۇمالنغــان  بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا 
بوالمــدۇ؟  كېســەل  ھەممىســى  ئادەملەرنىــڭ 

ئــادەم  بىــر  ھــەر  ئاساســلىقى  بــۇ  ناتايىــن، 
ــڭ  ــۇ ئادەمنى ــەن ئ ــى بىل ــاز كۆپلۈك ــنىڭ ئ ــان ۋىرۇس يۇقۇمالنغ
ئىممۇنىتېــت  يەنــى  كۈچــى  تــۇرۇش  قارشــى  كېســەلگە 
باغلىــق. ئاجىزلىقىغــا  ياكــى  كۈچلــۈك  كۈچىنىــڭ 

بىلــەن  ۋىــرۇس  ئــۇ  قارىغانــدا  ئەھۋالدىــن  ھازىرقــى 
كېســەل  ئاالھىــدە  دە   80%~ كىشــىلەرنىڭ  يۇقۇمالنغــان 
بــەزى  پەقــەت  ياكــى  كۆرۈلمەيدىغانلىقــى  ئاالمەتلىــرى 
مەلــۇم.  بولىدىغانلىقــى  ئاالمەتلىــرى  كېســەل  يەڭگىــل 

يۇقۇمالنغاندىــن  بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا  ئــادەم 
كۆرىلىــدۇ؟  ئاالمەتلىــرى  كېســەل  قانــداق  كىيىــن 

قىزىش )98%(

ھارغىنلىق ھېس قىلىش )70%(

قۇرۇق يۆتەل )59%(

ئىشتىھايى ناچارلىشىش )40%( 

مۇسكۇلالر ئاغرىش )35%(

نەپەس قىسىلىش )31%(

ھەلپۈك )27%(

بوغۇزى، گېلى ئاغرىش )17%(

ئىچى سۈرۈش )10%(

كۆڭلى ئىلىشىش )10%(

بەشى قېيىش )9%(

باش ئاغرىش )6.5%(

قۇسۇش، ياندۇرۇش )3.6%(

قورسىقى ئاغرىش )2.2%(

بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا 
كېــرەك؟  قىلىشــى  قانــداق  يۇقۇمالنغانــالر 

كىشــىلەرنىڭ  يۇقۇمالنغــان  بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا 
ــەر  ــۇپ، ئەگ ــل بول ــرى يەڭگى ــەل ئاالمەتلى ــڭ كېس ~%80 تىنى
داۋاالش  ئاالھىــدە  ئېغىرالشمىســا،  ئاالمەتلىــرى  كېســەل 
ئىلىــپ بارمىســىمۇ ئۆزلۈكىدىــن ســاقىيىپ كېتىــدۇ. كورونــا 
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 20%~ پەقــەت   ئىچىــدە  يۇقۇمالنغانــالر  بىلــەن  ۋىرۇســى 
ئېغىرلىشــىپ،  تەدرىجىــي  ئاالمەتلىــرى  كېســەل  ئادەمنىــڭ 
ئېھتىياجلىــق.  داۋالىنىشــقا  ۋە  كۆرۈنۈشــكە  دوختۇرغــا 

كورونا ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇمالنغان كىشىلەر ئىچىدە 
قانداق كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئېغىر بولىدۇ؟ 

كېســەل  يۇقۇملىنىــپ،  بىلــەن  ۋىرۇســى  كورونــا 
ئەھۋالــى  كېســەللىك  ئادەمنىــڭ   14%~ ئىچىــدە  بولغانــالر 
جىددىــي  ئادەمنىــڭ   5%~ ئېغىرلىشــىپ،  ئاالھىــدە 
بولۇپمــۇ  مەلــۇم.  بولىدىغانلىقــى  ئېھتىياجــى  قۇتقۇزۇشــقا 
تــۇرۇش  قارشــى  كېســەللىككە  بەدەننىــڭ  ياشــانغانالر، 
كېســەل  خاراكتېرلىــك  ئاســتا  بــۇرۇن  ئاجىــزالر،  كۈچــى 
مەســىلە  ئۆپكىســىدە  ۋە  يولــى  نەپــەس  بولۇپمــۇ  بــارالر، 
ــڭ  ــن ئۇالرنى ــن كىيى ــەن يۇقۇمالنغاندى ــرۇس بىل ــۇ ۋى ــارالر، ب ب
كېســەللىك ئەھۋالــى ئاالھىــدە ئېغىــر بولىدىغانلىقــى مەلــۇم. 

پەيــدا  ئاالمەتلىــرى  كېســەل  تۇنجــى  كېســەل  بــۇ 
قىلىــدۇ؟  داۋام  ئــۇزۇن  قانچــە  كىيىــن  كۈندىــن  بولغــان 

كۈندىــن  كۆرۈلگــەن  ئاالمىتــى  كېســەل  تۇنجــى 
كېســەلگە  بــۇ  ئارىســىدا،  كــۈن   25 كۈندىــن   15 باشــالپ 
بىــر  يەنــى  بولىــدۇ.  بۇيــان  ئۇيــان  بولغۇچــى  گىرىپتــار 
ســاقىيىدۇ. قىســىمى  كــوپ  كەتســە،  ئۆلــۈپ  قىســىمى 

ھازىرغــا قــەدەر خىتــاي ســىرتىدا بــۇ كېســەلگە گىرىپتــار 
بولغانالر ئىچىدە %15 ~ %20 كىشى ئۇيان بۇيان بولغان بولۇپ، 
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە %70 ئــادەم ســاقايغان، %30 ئــادەم ئۆلگــەن.

بولغــان  گىرىپتــار  كېســەلگە  بــۇ 
كېلەلەيــدۇ؟  ئەســلىگە  تىــز  ئىنســانالر  قانــداق 

يــاش ســاغالم ئىنســانالر؛ داۋاملىــق بــەدەن چېنىقتــۇرۇپ 
تۇرىدىغــان ئىنســانالر؛ بەدەننىــڭ ئىممۇنىتېــت كۈچــى ياخشــى 
ئىنســانالر؛ ئۇيقۇســى ياخشــى، ســاغالم ئوزۇقالنغــان ئىنســانالر.

بــۇ كېســەلنىڭ ئۆلــۈپ كېتىــش نىســبىتى قانچىلىــك؟ 

ھازىرچــە بــۇ ۋىــرۇس بىلــەن يۇقۇمالنغانالرنىــڭ ســانىنى 
ئېنىقــالپ چىقىــش قىيىــن بولغانلىقى ئۈچۈن،  مۇتەخەسسىســلەر 
بــۇ كېســەلنىڭ ئۆلــۈش نىســبىتىنىڭ ئــەڭ ئاخىــردا %5 ئەتراپىدا 
كېســەلنىڭ  بــۇ  ھازىــر  قىلىنماقتــا.  تەخمىــن  بولىدىغانلىقــى 
يۇقىــرى. ئــەڭ  نىســبىتى  كېتىــش  ئۆلــۈپ  ئىتالىيەدىكــى 

يۇقۇملــۇق  پەســىللىك  كېســەل  بــۇ  بەزىلــەر 
توغرىمــۇ؟  بــۇ  دېيىشــىدۇ؛  پەرقلەنمەيــدۇ  كــۆپ  زۇكامدىــن 

پەســىللىك يۇقۇملــۇق زۇكام ۋىرۇســى ھــەر يىــل كــۈز 
ــن 5  ــا مىقياســىدا 3 مىليوندى ــۈن دۇني ۋە قىــش پەســىلىدە، پۈت
ــن 500  ــپ، 250 مىڭدى ــدا قىلى ــەل پەي ــدە كېس ــون ئادەم مىلي
مىــڭ ئارىســىدا ئادەمنىــڭ جىنغــا زامىــن بولىــدۇ. ئەلۋەتتــە 
ھازىرغــا قــەدەر خىتــاي ۋىرۇســى ســەۋەبىدىن كېســەل بولغانــالر 
ۋە ئۆلــۈپ كەتكەنلــەر ســانى يۇقىرىقــى ســاندىن كــۆپ تــۆۋەن، 

بىــراق بــۇ ئىككى كېســەل خاراكتېــر جەھەتتىن تۈپتىــن پەرقلىق. 

ئەندىشــىگە  دۇنيانــى  پۈتــۈن  كېســەلنىڭ  بــۇ 
نېمــە؟  ســەۋەبى  ئاساســلىق  ســېلىۋاتقان 

ــانالرنىڭ  ــۇپ، ئىنس ــرۇس بول ــر ۋى ــى بى ــرۇس يېڭ ــۇ ۋى ب
يــوق،  كۈچــى  ئىممۇنىتېــت  يېتەرلىــك  قارشــى  ئۇنىڭغــا 
كــۆپ.  بــەك  ئېنىقســىزلىقالر  نىســبەتەن  ۋىرۇســقا  بــۇ  ھــەم 
تارقىســا،  ســۈرەتتە  تىــز  ھازىرقىــدەك  ۋىــرۇس  بــۇ  ئەگــەر 
پۈتــۈن  مۆلچەرلىگەنــدەك  مۇتەخەسسىســلەر  بــەزى  ئاخىــردا 
ئارتــۇق  مىلياردتىــن   5 يەنــى  %70 گــە،  دۇنيــا نوپۇســىنىڭ 
ئارتــۇق  مىليوندىــن   150 كۆرســىتىپ،  تەســىر  ئادەمگــە 
ــن.  ــى مۇمكى ــۈرۈپ چىقىرىش ــىنى كەلت ــۈپ كېتىش ــڭ ئۆل ئادەمنى

دەيــدۇ؛  تىپىلــدى«  دورا  كېســەلگە  »بــۇ 
بــۇ  تېپىلســا،  دورا  ئۈنۈملــۈك  كېســەلگە  بــۇ  ئەگــەر 
بوالمــدۇ؟  قىلغىلــى  كونتــرول  تارقىلىشــىنى  كېســەلنىڭ 

يــاق، دورا پەقــەت كېســەل بولغانالرنــى داۋاالپ، ئۇالرنىڭ 
ئۆلــۈپ كېتىــش نىســبىتىنى تۆۋەنلىتىــدۇ، بىــراق كېســەل پەيــدا 
قىلغۇچــى ئــۇ ۋىرۇســنىڭ تارقىلىشــىنى كونتــرول قىاللمايــدۇ. 

بــۇ  ئەگىشــىپ،  ئىسسىشــىغا  ھاۋانىــڭ 
بوالمــدۇ؟  كونتــرول  تارقىلىشــى  كېســەلنىڭ 

بــەزى  بۇرۇنقــى  ۋە  زۇكام  يۇقۇملــۇق  كىشــىلەر  بــەزى 
قارىشــىدۇ.   شــۇنداق  ئاساســەن  كېســەللىكلەرگە  يۇقۇملــۇق 
شەخســەن مەنمــۇ شــۇنداق ئۈمىد قىلىمــەن؛ بىراق بۇ كېســەلنىڭ 
ســىنگاپور، مااليشــىيا قاتارلىــق قىــش يــاز پەرقلەنمەيدىغــان 
ئەھۋالىدىــن  تارقىلىــش  دۆلەتلەردىكــى  ئىسســىق 
ئەمەســتەك.  چــوڭ  بــەك  ئېھتىماللىــق  بۇنــداق  قارىغانــدا، 

تىزگىنلەشــنىڭ  ۋابانــى  بــۇ  ئۇنداقتــا 
نېمــە؟  ئۇســۇلى  ئۈنۈملــۈك  ئــەڭ 

ئىممۇنىتېــت  قارشــى  ۋىرۇســقا  ئــۇ  خەلقتــە  ئومۇمىــي 
ــۈك  ــرى ئۈنۈمل ــۈن، بى ــق ئۈچ ــش. ئۇنىڭلى ــىل قىلى ــى ھاس كۈچ
ۋاكســىنا ئىشــلەپ چىرىــش كېــرەك. يەنــە بىــرى ھەممــە ئــادەم 
ــش زۆرۈر. ــەن ئۇچۇرۇشــۇپ چىقى ــرۇس بىل ــۇ ۋى ئاســتا ئاســتا ئ

ئەلۋەتتــە، ئــۇ ۋىرۇســنى تامامــەن يــوق قىلىــش، ئــۇ ۋابانى 
تىزگىنلەشــنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇســۇلى بولســىمۇ، بىراق بىر تەرەپتىن 
ئــۇ ئۇنداق ئاســان ئەمەس.،چۈنكــى، ئەگەر ئۇ ۋىرۇس كۈنلەرنىڭ 
بولىــدۇ. ئاپــەت  يەنــە  ئىنســانالرغا  كەلســە،  قايتىــپ  بىــرى 

تەييــار  رەســمىي  ۋاكســىنىنىڭ  ئۈنۈملــۈك 
كىتىــدۇ؟  ۋاقــت  قانچىلىــك  ئۈچــۈن  بولۇشــى 

ئــەڭ قىســقا بولغانــدا يېرىــم يىــل، نورمالــدا بىــر يىلدىــن 
بىــر يېرىــم يىلــدەك ۋاقىــت كىتىــدۇ. ھەتتــا خىلــى ئــۇزۇن 
ۋاقىتقىچــە ئۈنۈملــۈك ۋاكســىنا دۇنياغــا كەلمەســلىكىمۇ مۇمكىن.
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ئاپەتلەر ۋە ئۇنىڭ روھىي ساغالملىققا بولغان تەسىرى

بۇلبۇلناز جااللىدىن* )ياپونىيە(

* ياپونىيە كوبې ئۇنىۋېرسىتېتى دوكتور ئاسپىرانتى.
 ** Training Manual for Mental Health and Human Service Workers in Major Disaster  دىن ئېلىندى.

دېســە  زىيانلىــرى  چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ  ئاپەتنىــڭ 
ئ ۆلگــەن- بىنــاالر،  يىقىلغــان  كېلىدىغىنــى  ئەقىلگــە  باشــتا 
ئاپەتتىــن  بولىــدۇ.  زىيانــالر  ئىقتىســادىي  ۋە  يارىالنغانــالر 
بــۇ  بىلــەن  ئالــدى  جەريانىدىمــۇ  قــۇرۇش  قايتــا  كېيىنكــى 
ــالن  ــدۇرۇش پى ــى تول ــي زىيانالرن ــالر ۋە ماددى ــق زىيان فىزىكىلى
قىلىنىــدۇ. ئەممــا يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى ئاپەتلەرنىــڭ روھىــي 
ســاغالملىققا بولغــان تەســىرى دىققــەت قوزغاشــقا باشــلىدى 
ۋە نۇرغــۇن تەتقىقاتچىــالر بــۇ مەســىلە ئۈســتىدە توختالــدى. 

پىســخىكىلىق  كۆرۈلىدىغــان  كــۆپ  كىيىــن  ئاپەتتىــن 
ــش،  ــۇرۇش، ئاچچىقلىنى ــۇش، قايغ ــلىقى قورق ــەر ئاساس ئاالمەتل
دىققەتنــى  قىلىــش،  ھېــس  بېســىم  يوقىتىــش،  ئېســىنى 
ياكــى  يوقىتىــش  خاتىرىســىنى  مەركەزلەشتۈرەلمەســلىك، 
قاتارلىقــالردۇر.  ئۇيقۇســىزلىق  خاتىرىلــەش،  تەكــرار 
بىــر  يەنــە  كۆرۈلىدىغــان  كــۆپ  ئۇچرىغانــالردا  ئاپەتكــە 
sur- ئۆكۈنۈشــى«  قالغۇچــى  »ئامــان  بولســا  )مەســىلە 
ياكــى  ئائىلىســىدىن  ئادەتتــە  بــۇ  بولــۇپ،   )vivor guilt

دوســتلىرىدىن بىرەيلــەن ۋاپــات بولغانــالر ئارىســىدا كۆرۈلىــدۇ.

ئۆتمەيــال  ئــۇزۇن  ئاپەتتىــن  ئادەتتــە  ئاالمەتلــەر  بــۇ 
كۆرۈلىــدۇ ۋە ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــىگە ئەگىشــىپ ئاســتا ئاســتا 
يوقايــدۇ. بــەزى بىــر قىســىم ئادەملــەردە بولســا بىــر قانچــە 
قىســىم  بىــر  يەنــە  باشــاليدۇ،  كۆرۈلۈشــكە  كىيىــن  ئايدىــن 
ئادەملــەردە بولســا ئــۇزۇن مەزگىــل داۋاملىشــىدۇ. تەتقىقاتالرغــا 
%20 ئارىســىدا  ئۇچرىغانالرنىــڭ  ئاپەتكــە  ئاساســالنغاندا 

قانچــە  بىــر  ئاالمەتلــەر  پىســخولوگىيەلىك  كىشــىدە   -40%
كــۈن داۋام قىلىــدۇ، %20-%15كىشــىدە بولســا بــۇ ئاالمەتلــەر 
تەرەققىــي قىلىــپ تېخىمــۇ جىددىــي پىســخىكىلىق كېســەللەرگە 
ئۆزگىرىــدۇ. بــۇ پىســخىكىلىق كېســەللەر ئادەتتــە كەيپىيــات 
زەربىدىــن  مەســىلىلەر،  ئاالقىــدار  ۋە  تەشــۋىش  بۇزۇقلۇقــى، 
بولــۇش،  خۇمــار  ئۇيقۇســىزلىق،  ئاالقزادىلىــك،  كېيىنكــى 
زوماتىزاتســىيە قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ خىــل 
ئەھــۋال كۆرۈلگــەن ئىنســانالر داۋالىنىشــقا مۇھتــاج بولىــدۇ.

جىسمانىي بىلىش قىلمىش كەيپىيات

چارچاش
ئىشتىھاسىزلىق

 بۇرۇنقى كېسەللىرىنىڭ
ئېغىرلىشىشى

نەپەس سىقىلىش
يۈرەك سىقىلىش

قايمۇقۇش
گاڭگىراش

قارا بېسىش
ئاپەتكە بېرىلىپ كېتىش

دىققەت يىغالماسلىق
ئەستە تۇتۇشى تۆۋەنلەش

قارارسىزلىق
ئېتىقادىدىن گۇمانلىنىش

ئۇيقۇسىزلىق
يىغالڭغۇلۇق

قېچىش
 ھەددىدىن زىيادە

ھەرىكەتچانلىق
ئائىلە زوراۋانلىقى
زىيادە سەزگۈرلۈك

توپتىن ئايرىلىپ چىقىش
ھاراققا خۇمار بولۇش

چۈشكۈنلۈك
پەرىشانلىق

تەرسالىق
غەزەپ
نەپرەت

ئەندىشە
قورقۇش

ئۈمىدسىزلىك
ئۆكۈنۈش

ئۆزىگە ئىشەنمەسلىك
كەيپىياتتا تۇراقسىزلىق

جەدۋەل 1:   ئاپەتتىن كىيىن كۆرۈلىدىغان ئاالمەتلەر**

شــەھىرىدە  كوبــې  ياپونىيەنىــڭ  يىلىدىكــى   -  1995
ــە  ــالر ئاپەتك ــن تەتقىقاتچى ــتىن كىيى ــەر تەۋرەش ــەن ي ــۈز بەرگ ي
ئانالىــز  ئۆزگىرىشــلىرىنى  ھالــەت  روھىــي  ئۇچرىغانالرنىــڭ 
قىلغــان. يــەر تــەۋرەش يــۈز بېرىــپ قىســقىغىنا ۋاقىــت ئىچىــدە 
ئــۇالردا خامۇشــلۇق كۆرۈلگــەن. ئــۇالر باشــتا  بولغــان ئىشــالرنى 
ــاش ھەممىســى  ــون ۋە قاتن ــوك، تېلېف ئاڭقىرالمىغــان. چۈنكــى ت
توختىغىنــى ئۈچــۈن ئەتراپىــدا نېمــە بولغانلىقــى، ئاپەتنىــڭ 
ــان.  ــن بولمىغ ــدا بىلىــش مۇمكى ــى ۋاقتى دەرىجىســى قاتارلىقالرن

ــدۇ.  ــۇم« دەپ ئاتىلى ــە »6 ســائەتلىك ۋاكۇئ ــل ئادەتت ــۇ مەزگى ب
بــەزى كىشــىلەر يــۈز بەرگــەن پاجىئەلەرگــە ئىنكاسســىز قالغــان، 
ــىز  ــۇ ئىنكاسس ــڭ ئۆلۈمىگىم ــە ئەزالىرىنى ــڭ ئائىل ــا ئۆزىنى ھەتت
قالغانــالر بولغــان. بۇ ئەھۋالنــى »قوغدىنىــش مېخانىزمى« بىلەن 
چۈشــەندۈرگىلى بولىــدۇ. ئىنســانالر بىــر زەربىگــە ئۇچرىغىنىــدا 
يېنىكلىتىــش  بېســىمنى  قالغىنىــدا،  ئەھۋالــدا  قىيىــن  ياكــى 
ئۈچــۈن ئۆزىنــى بــۇ زەربىدىــن قۇتۇلدۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ. بــۇ 
مېخانىــزم ئوخشــىمىغان شــەكىلدە ئىپادىلىنىــدۇ، بەزىلــەر ئىنكار 
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قىلىــدۇ، يەنــە بەزىلــەر يۇمۇرىستىكالشــتۇرىدۇ، بەزىلــەر قاچىدۇ.

   3-2 كۈندىــن كېيىــن ئاپەتكــە ئۇچرىغانــالر ئادەتتىــن 
تاشــقىرى ئاكتىــپ ۋە تېتىــك كەيپىياتتــا بولغــان. بــۇ خىــل 
ســۆيۈنگەنلىك  قالغانلىقىدىــن  ئامــان  ئۆزىنىــڭ  كەيپىيــات 
بىــر  يەنــە  مەزگىلــدە  بــۇ  مۇمكىــن.  بولۇشــى  ســەۋەبىدىن 
ۋە  يوقىتىــش  خاتىرىســىنى  مەســىلە  كۆرۈلگــەن  جىــق  ئــەڭ 
گاڭگىــراش بولــۇپ بــۇ كۆپىنچــە ياشــانغانالردا كۆرۈلگــەن. 
تۇرۇۋاتقــان  ئورۇنلىرىــدا  پاناھلىنىــش  ئىچىــدە  كــۈن   10
بېســىم  قواليســىزلىقالر ســەۋەبىدىن  كىشــىلەردە ھــەر خىــل 
باشــلىغان.  كۆرۈلۈشــكە  ئۇيقۇســىزلىق  ۋە  قىلىــش  ھېــس 
خاتىرىســى  ئاپــەت  كىشــىلەردە  ئىچىــدە  ھەپتــە  ئىككــى 
تەكرارلىنىــش ۋە چۈشــكۈنلۈك كۆرۈلۈشــكە باشــلىغان. ئاپەتكــە 
كىرگەندىــن  كۆچــۈپ  تۇرالغۇالرغــا  ۋاقىتلىــق  ئۇچرىغۇچىــالر 
ۋاقىتلىــق  باشــلىغان.  ئېغىرلىشىشــقا  چۈشــكۈنلۈك  كېيىــن، 
تۇرالغۇنىــڭ كىچىكلىكــى، تونۇش-بىلىشــلەردىن يىــراق قېلىــش 
قاتارلىقــالر بۇنىــڭ ســەۋەبىدۇر. يــەر تەۋرەشــتىن بىــر يىــل 
كېيىــن، قايتــا قــۇرۇش خىزمەتلىرىنىــڭ كېچىكىشــى ســەۋەبىدىن 
باشــلىغان.  كۆرۈلۈشــكە  ئۈمىدســىزلىك  ۋە  غــەزەپ  ئــۇالردا 

تەتقىقاتــالر  كۆپلىگــەن  ئوخشــاش  بۇنىڭغــا 
ئەگــرى  تۆۋەندىكــى   Meyers ۋە   Zunin نەتىجىســىدە 
-رەســىم(.  1( چىققــان  يەكۈنلــەپ  ئىســخېمىنى  ســىزىقلىق 

1 - رەسىم: Zumin ۋە Meyers تۆۋەندىكى ئەگرى سىزىقلىق ئىسخېمىسى*.

 6 جەرياننــى  پۈتــۈن  ئالدى-كەينىدىكــى  ئاپەتنىــڭ 
باســقۇچقا ئايرىغىلــى بولىــدۇ. 1 - باســقۇچ ئاپەتتىــن بۇرۇنقــى 
باســقۇچ ۋە بــۇ يەردىكــى روھىــي ھالــەت ئاپەتتىــن بۇرۇنقــى  
بــەزى  باغلىــق.  تەييارلىققــا  ۋە  تەجرىبــە  ئاگاھالنــدۇرۇش، 
ئاپەتلەرنــى، مەســىلەن، تاشــقىن، قويــۇن قاتارلىقالرنــى ئالدىــن 
مۆلچەرلىگىلــى بولغانلىقــى ئۇچــۇن ئىنســانالرنىڭ تەييارلىــق 
كېتىشــىگە  يەرلەرگــە  يىــراق  ئۈچــۈن  پاناھلىــق  ۋە  قىلىشــى 
ــەردە  ــەن ئاپەتل ــۈز بەرگ ــادىپىي ي ــا تاس ــدۇ. ئەمم ــكان بولى ئىم
ــۇ  ــى تېخىم ــڭ زەربىس ــا ئۇنى ــىتى بولمىغاچق ــش پۇرس تەييارلىنى
چــوڭ بولىــدۇ. 2 -باســقۇچ زەربــە باســقۇچى بولــۇپ، ئاپەتنىــڭ 
دەرىجىســىگە قــاراپ كىشــىلەردە قايمۇقــۇش، گۇمــان، قورقــۇش 

ۋە ئائىلــە- يارەنلىرىدىــن ئەنســىرەش قاتارلىــق روھىــي ھالەتلەر 
كۆرىلىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ئۆزلىرىنىــڭ ھاياتتــا 
قالغانلىقىدىــن خۇرســەن بولىشــىدۇ. 3 -باســقۇچ قەھرىمانلىــق 
باســقۇچى دەپ ئاتىلىــدۇ، بــۇ باســقۇچتا ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىــالر 
قايغــۇرۇش بىلــەن بىرگــە يەنــە  ئىنتايىــن ئاكتىــپ ھالــدا بىــر-

ــۆز مەنپەئەتىنــى  ــا ئ  بىرىگــە ياردەمــدە بولىــدۇ، بەزىلىــرى ھەتت
قۇربــان قىلىــش بەدىلىگــە باشــقىالرنى قۇتقۇزىــدۇ. 4 -باســقۇچ 
ۋە  ئورگانلىــرى  بولــۇپ، ھۆكۈمــەت  باســقۇچى  ئــاي  شــېرىن 
ئاخبــارات ساھەســىنىڭ دىققىتــى ئاپــەت رايونــى ۋە ئاپەتكــە 
ئۇچرىغۇچىالرغــا مەركەزلىشــىدۇ، ئىنســانپەرۋەرلىك ئورگانلىــرى 
ــالر  ــە ئۇچرىغۇچى ــدۇ. ئاپەتك ــە كېلى ۋە ســاخاۋەتچىلەر ياردەمگ
ۋە  يــاردەم  كېلىدىغــان  ئورگانالردىــن  باشــقا  ۋە  ھۆكۈمــەت 
ئاپــەت رايونىنىــڭ قايتــا قۇرۇلۇشــى ھەققىــدە چــوڭ ئۈمىدلەرنــى 
كۈتىــدۇ. 5 -باســقۇچ ســەگىدەش باســقۇچى بولــۇپ، روھىــي 
بــۇ  مەزگىلىــدۇر.  بىــر  چۈشــكۈن  ئىنتايىــن  جەھەتتىــن 
چەكلىكلىكــى  كۈچىنىــڭ  ئىنســان  ۋە  ئىقتىســاد  مەزگىلــدە  
دەســلەپكى  كېچىكىشــى،  پىالنالرنىــڭ  نۇرغــۇن  تۈپەيلــى 
ــڭ ئەمەلگــە ئاشماســلىقى ياكــى  ــان ۋەدىلەرنى ــدە قىلىنغ قەدەم
بولماســلىقى ســەۋەبىدىن ئاچچىقلىنىــش ۋە  كۆڭۈلدىكىــدەك 
ســىرت،  ئۇنىڭدىــن  بولىــدۇ.  كەيپىياتلىــرى  ئۈمىدســىزلىنىش 
ــوق  ــڭ ي ــك ئورنىنى ــي ئىگىلى ــش، ئىجتىمائى ــادى يوقىتى ئىقتىس
ــارات  ــا ئاخب ــۇ ۋاقىتت ــدۇ. ب ــدا قىلى ــۇالردا بېســىم پەي بولۇشــى ئ
باشــقا  دىققىتىمــۇ  ئورگانلىرىنىــڭ  ســاخاۋەت  ۋە  ئورگانلىــرى 
يەرلەرگــە بۇرۇلغــان بولــۇپ، ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىــالر ئۆزلىرىنــى 
تاشــلىنىپ قالغانــدەك ھېــس قىلىشــىدۇ. ئــەڭ ئاخىرقــى باســقۇچ 
قايتــا قــۇرۇش باســقۇچى بولــۇپ بــۇ بىــر يېڭــى باشــالنغۇچ 
ھالــەت  روھىــي  باســقۇچتىكى  بــۇ  ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ 
ــا قــۇرۇش  ئالدىنقــى باســقۇچالردىكى كەچۈرمىشــلىرىگە ۋە قايت
ماددىــي  كەلگەنلىكىگــە،  باســقۇچقا  قايســى  خىزمىتىنىــڭ 
مۇناســىۋەتلىك.  كېلىشــىگە  ئەســلىگە  كۈچنىــڭ  مەنىــۋى  ۋە 
ــە  ــۆز كۈچىگ ــىنىپ، ئ ــى چۈش ــالر رېئاللىقن ــە ئۇچرىغۇچى ئاپەتك
ئــۇالر كونتــرول كۈچىنــى  ۋاقىتتــا  بــۇ  باشــاليدۇ،  تايىنىشــقا 
ــدەك  ــدەك، تۇرمۇشــى ئەســلىگە قايتىۋاتقان ــا ئالغان ــا قولىغ قايت
ئالدىنقــى  بولغانــدا،  ناچــار  ئەھــۋال  ئەممــا  قىلىــدۇ.  ھېــس 
ــۇ  ــىدۇ ۋە تېخىم ــات داۋاملىش باســقۇچالردىكى پاسســىپ كەيپىي
چىقىــدۇ.   ئوتتۇرىغــا  مەســىلىلەر  پىســخولوگىيەلىك  جىددىــي 

ئاپەت جەريانىدا پىسخىكىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان 
ئامىلالر

پۈتــۈن  باســقۇچالر  چۈشــەندۈرۈلگەن  يۇقىرىــدا 
ناتايىــن.   بولــۇپ كېتىشــى  تامامــەن ئوخشــاش  ئاپەتلــەردە  
كەچۈرمىشــلەر  ۋە  ۋاقىــت  كەتكــەن  جەريانغــا  پۈتــۈن 
بــەزى  ئۇچرايــدۇ.  تەســىرىگە  ئامىلالرنىــڭ  ئوخشــىمىغان 
قايتىشــنى  ئەســلىگە  ئوينــاپ،  رول  ئاكتىــپ  ئامىلــالر 
تېزلەشتۈرســە، بــەزى ئامىلــالر پاسســىپ رول ئوينايــدۇ. بــۇ 
بولىــدۇ. ئايرىغىلــى  تۈرلەرگــە  تۆۋەندىكىــدەك  ئامىلالرنــى 

بولغــان  ســەۋەب  ئاپەتكــە  خاراكتېــرى:  ئاپەتنىــڭ   .1
ئاپــەت  تېخنىكىلىــق  ۋە  ئاپــەت  تەبىئىــي  قــاراپ،  ئامىلغــا 
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دەپ ئىككىگــە ئايرىغىلــى بولىــدۇ. ئىككــى خىــل ئاپەتنىــڭ 
ــي  ــىمايدۇ. تەبىئى ــۇ ئوخش ــخىكىلىق زىيانلىرىم ــەن پىس كەلتۈرگ
كۆرگىلــى  بىلــەن  كــۆز  زىيانلىرىنــى  فىزىكىلىــق  ئاپەتنىــڭ 
ــك  ــڭ قانچىلى ــڭ زىيىنىنى ــق ئاپەتنى ــا تېخنىكىلى ــدۇ، ئەمم بولى
بــۇ   ۋە  بولمايــدۇ،  كۆرگىلــى  بىلــەن  كــۆز  بولغانلىقىنــى 
ئارىســىدا  ئۇچرىغانــالر  ئاپەتكــە  ســەۋەبىدىن  ئېنىقســىزلىق 
ھودۇقــۇش ئېغىــر بولىــدۇ. 2011 -يىلــى مارتتــا ياپونىيــەدە يــۈز 
ــىپ،  ــاۋقۇنىغا ئەگىش ــز ش ــەۋرەش ۋە دېڭى ــەر ت ــەر ي ــەن ي بەرگ
فۇكۇشــىمادا يــادرو پونكىتىــدا پارتــالش يــۈز بېرىــدۇ. يــادرو 
ــەر  ــى ئاھالىل ــرى ســەۋەبىدىن، شــۇ يەردىك بۇلغىنىشــنىڭ خەتى
ھەممىســى باشــقا رايونالرغــا كۆچۈرۈلىــدۇ . ئەممــا بۇلغىنىشــنىڭ 
بولمىغانلىقــى  يېيىلىغىنىنــى كۆرگىلــى  قانچىلىــك دەرىجىــدە 
ــەر ھېــس  ــە يەنىــال ئۆزىنــى بىخەت ئۈچــۈن، كۆچۈرۈلگــەن ئاھال
قىلمايــدۇ ۋە تېخىمــۇ يىــراق يەرلەرگــە كۆچۈشــنى تالاليــدۇ. 
بۇلغىنىشــنى  »يــادرو  يەرلىرىــدە  بارغــان  كۆچــۈپ  ئەممــا 
توشــىغۇچى« بولــۇپ كۆرۈلــۈپ، يەرلىــك ئاھالــە تەرىپىدىــن 
ھازىرغىچــە  جەمئىيىتىــدە  ياپونىيــە  بــۇ  قېقىلىــدۇ.  چەتكــە 
ســاقلىنىپ كەلگــەن مەســىلە ۋە ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ 
كەلمەكتــە. قىلىــپ  تەســىر  چــوڭ  ســاغالملىقىغا  روھىــي 

  بۇنىڭدىــن ســىرت، تەبىئىــي ئاپەتلەرنىــڭ يۈز بېرىشــىنى 
ــەر  ــق ئاپەتل ــا تېخنىكىلى ــدۇ، ئەمم ــرول قىاللماي ــانالر كونت ئىنس
شــۇڭا  بولىــدۇ.  تۈپەيلىدىــن  ســەۋەنلىكى  ئىنســانالرنىڭ 
ــى »زىيانكەشــلىككە  ــالردا ئۆزىن ــق ئاپەتكــە ئۇچرىغان تېخنىكىلى
زىيانغــا  بــۇ  تۇيغۇســى ۋە  قىلىــش  ئۇچرىغۇچــى«دەك ھېــس 
بولىــدۇ. كۈچلــۈك  غــەزەپ  قارشــى  بولغانالرغــا  ســەۋەبچى 

ئالدىــن مۆلچەرلىگىلــى  ئۆزىنىمــۇ  ئاپەتنىــڭ  تەبىئىــي 
ــدۇ. مەســىلەن،  ــى بولى بولىدىغــان- بولمايدىغــان دەپ ئايرىغىل
ۋە  مۆلچەرلىگىلــى  ئالدىــن  ئاپەتلەرنــى  مېتېئورولوگىيەلىــك 
ئەھۋالــدا  خىــل  بــۇ  بولىــدۇ.  ئاگاھالندۇرغىلــى  كىشــىلەرنى 
كىشــىلەرنىڭ خەتەردىــن قېچىشــى ۋە ياكــى خەتەرنــى ئازايتىــش 
ئۈچــۈن تەييارلىــق قىلىشــىغا ۋاقىــت بولىــدۇ. ئەممــا يەنــە بــەزى 
ئاپەتلــەر، مەســىلەن يــەر تەۋرەش تاســادىپىي يــۈز بېرىدىغانلىقى 
ئۈچــۈن كىشــىلەرگە بەرگــەن زەربىســىمۇ كۈچلــۈك بولىــدۇ.

ئاپەتكــە  ئادەتتــە  بــۇ  ئامىلــالر:  شەخســى   .2
بىــر  مەســىلىلەرنى  خاراكتېــرى،  مىجــەز  ئۇچرىغۇچىنىــڭ  
ۋە  ئاپــەت  بۇرۇنقــى تەجرىبىســى،  ئ ۇســۇلى،  قىلىــش  تــەرەپ 
ئامىلالرنــى  قاتارلىــق  بىلىملىــرى  ھەققىدىكــى  ســاغالملىق 
يــۈز  كــۆپ  ئاپــەت  ياپونىيــەدەك  مەســىلەن،  كۆرســىتىدۇ. 
باشــالپال  مەكتەپلەردىــن  باشــالنغۇچ  دۆلەتتــە  بېرىدىغــان 
ۋە  بەرگەنــدە  يــۈز  ئاپــەت  بــۇرۇن،  ئاپەتتىــن  كىشــىلەرنى 
ئاپەتتىــن كىيىــن قانــداق قىلىــش ھەققىــدە قەرەللىــك مەشــىق 
قىلــدۇرۇپ تۇرىــدۇ. بــۇ خىــل مەشــىقتىن ئۆتكــەن كىشــىلەر 
ئاپــەت يــۈز بەرگەنــدە ھودۇقمــاي، توغــرا قــارار بېرەلەيــدۇ. 

كىشــىلەرنىڭ فىزىكىلىــق ئاالھىدىلىكلىرىمــۇ ئۇالرنىــڭ 
ئاجىزلىقىغــا ســەۋەب بولىــدۇ. ياشــانغانالر، كىچىــك بالىــالر، 
ــدۇ.  ــق بولى ــە ئېھتىياجلى ــە ياردەمگ ــالر ئاپەتت ــالر ۋە مېيىپ ئايال
كۆپلىگــەن مىســالالردا بۇالر ئۆلگەن ياكــى يارىالنغانالرنىڭ كۆپ 
قىســىمىنى ئېگەللەيدۇ. ئامان قالغانالر ئارىســىدىمۇ پىسخىكىلىق 

بىنورماللىقنىــڭ نىســبىتى باشــقىالرغا قارىغانــدا يۇقىــرى بولىــدۇ.

ئاپەتنىــڭ  دەرىجىســى:  زىياننىــڭ  بەرگــەن  3.يــۈز 
ئوخشــىمايدۇ.  زىيانمــۇ  قــاراپ  دەرىجىســىگە  ئېغىرلىــق 
كۆپلىگــەن تەتقىقاتــالر نەتىجىســىگە ئاساســالنغاندا، ئاپەتتــە 
ئائىلــە ئەزالىــرى ۋاپــات بولغانــالر، يارىالنغانــالر، كــۆپ ئۆلۈمگــە 
ــى  ــالر، مال-مۈلكىن ــتىدا قالغان ــە ئاس ــالر، خاراب ــاھىت بولغان ش
يوقاتقانــالر، ئائىــت بولغــان يېرىنىــڭ فىزىكىلىــق ۋە ئىجتىمائىــي 
فۇنكسىيەســى ۋەيــران بولغانــالردا پىســخىكىلىق بىنورماللىــق 
ئاالمەتلەرنىــڭ كۆرۈلــۈش نىســبىتى يۇقىــرى بولىــدۇ. كوبېدىكــى 
يەر تەۋرەشــتىن كىيىــن ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقــات نەتىجىلىرىگە 
ئاساســالنغاندا، ئاپەتتە ئۆيى ۋەيران بولغانالر ۋە ئائىلە ئەزاســى 
ــىش  ــە ماسلىش ــۇ زەربىگ ــۇ ب ــل كېيىنم ــالر 16 يى ــات بولغان ۋاپ
ياكــى  ۋە  بولمىغــان  ۋەيــران  )ئۆيــى  باشــقىالرغا  سەۋىيەســى 
ئائىلــە ئەزاســى ۋاپــات بولمىغانــالر( قارىغانــدا تــۆۋەن بولغــان.

4.ئىككىلەمچــى بېســىم: ئاپەتنىــڭ ئــۆزى بىــر بېســىم 
كەلگــەن  ئەگىشــىپ  ئۇنىڭغــا  قالمــاي،  بولۇپــال  مەنبەســى 
تەســىر  چــوڭ  پىسخىكىســىغا  كىشــىلەرنىڭ  مەســىلىلەرمۇ 
كۆرســىتىدۇ. مەســىلەن، ئاپــەت رايونىدىــن كۆچــۈش ياكــى 
ئەســلىدىكى  چىققــان  كېلىــپ  بۇنىڭدىــن  ۋە  ھەيدىلىــش 
باغلىرىنىــڭ  مۇناســىۋەت  كېتىــپ،  تارقىلىــپ  جامائەتنىــڭ 
بېرىدىغــان  يــۈز  كــۆپ  ئــەڭ  كېيىــن  ئاپەتتىــن  ئۆزگىرىشــى 
يــۈز  ياپونىيەنىــڭ كوبــې شــەھىرىدە  بىــرى.  مەســىلىلەرنىڭ 
بەرگــەن يــەر تەۋرەشــتە 67،421 ئــۆي تامامــەن يىقىلغــان. 
ــۆي   ــدە 6965 ئ ــوت ئاپىتى ــان ئ ــپ چىقق ــتىن كېلى ــەر تەۋرەش ي
كۆيــۈپ كەتكــەن. ئۆيىدىــن ئايرىلغانالرنــى ئورۇنالشــتۇرۇش 
ئۈچــۈن 82،000 ئــۆي ياســالغان. ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىالرنــى 
ــان  ــە ئۇســۇلى قوللىنىلغ ــە ئ ورۇنالشتۇرۇشــتا التارىي ــۇ ئۆيلەرگ ب
بولــۇپ،  كىشــىلەر ئــۆز ئىختىيارىســىز ھالــدا يېڭــى مەھەللىــدە 
تۇرمۇشــلىرىنى  يېڭىدىــن  بىلــەن  ئىنســانالر  ناتونــۇش 
ــانالرغا كۆنــۈش ئاددىــي  ــان. يېڭــى مۇھىــت يېڭــى ئىنس قۇرغ
جەريــان ئەمــەس، بولۇپمــۇ ياشــانغانالر ئۈچــۈن تۇرمۇشــنى 
مۇناســىۋەت  بىلــەن  قوشــنىالر  يېڭــى  قــۇرۇپ،  قايتىدىــن 
كىشــىلەر  بــەزى  نەتىجىــدە  توختىغــان.  تەســكە  ئورنۇتــۇش 
نۇرغــۇن  كىيىــن  ئاپەتتىــن  قالغــان.  ئايرىلىــپ  جامائەتتىــن 
"يالغــۇز ئۆلــۈم" پاجىئەســى )lonely death( يــۈز بەرگــەن. 

ئاپەتتــە مال-مۈلكىنــى يوقىتىــپ زىيــان تارتقانالردىــن 
ــتىن  ــى ئۈچــۈن ئىش ــران بولغانلىق ــى ۋەي ــەت ئورن ــىرت، خىزم س
ئايرىلغانالرمــۇ بولىــدۇ. ئاپــەت رايونىدا تەكــرار قۇرۇلۇش پۈتۈپ، 
ھايــات نورمــال ھالىتىگــە كەلگىچــە ئــۇزۇن يىلــالر ئۆتىــدۇ، 
نوپــۇس ئازىيىــش ۋە ئىقتىســادنىڭ چېكىنىشــى ســەۋەبىدىن 
بواللمايــدۇ،  ھالىتىــدەك  بۇرۇنقــى  ئاپەتتىــن  تىرىكىچىلىــك 
نۇرغــۇن ئادەملــەر ئۈچــۈن خىزمــەت تېپىــش تەســكە توختايــدۇ. 
بــەزى ئەھۋالــالردا ھۆكۈمەتنىــڭ سىياســىتى تۈپەيلــى ئىنســانالر 
ــدۇ.  ــرا كېلى ــقا توغ ــۇلى تېپىش ــك ئۇس ــى تىرىكچىلى ــن يېڭ تۈپتى
ــۈز بەرگــەن  ــڭ ســىچۈەن ئۆلكىســىدە ي ــى جۇڭگونى 2008 -يىل
ــا  ــدە قايت ــل ئىچى ــۈچ يى ــن، قىســقىغىنا ئ ــەر تەۋرەشــتىن كىيى ي
ــە  ــا يەن ــىمۇ ئەمم ــۇرۇلغان بولس ــە ئاش ــانى ئەمەلگ ــۇرۇش نىش ق
بــەزى نۇقتىــالردا ئاپــەت رايونىدىكــى ئىنســانالرنىڭ تىرىكچىلىك 
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قۇرۇلۇشــى«  »شــەھەر-يېزا  قارالغــان.  ســەل  مەسىلىســىگە 
ــزى  ــەت رايونىدىكــى سودا-ســانائەت مەركى ــى بويىچــە ئاپ پىالن
بىلــەن شــۇغۇلالنغانالر  دېھقانچىلىــق  بــۇرۇن  كېڭەيتىلگــەن. 
ــالردا ئىشــچىلىققا باشــلىغان.  ــن تىجارەتكــە ياكــى زاۋۇت يېڭىدى
شــەكلى  ئىشــلەپچىقىرىش  ۋە  خىزمــەت  يېڭــى  بــۇ  ئەممــا 
ئۇالرنىــڭ يېڭــى تۇرمۇشــقا كۆنۈشــىنى تېخىمــۇ تەسلەشــتۈرگەن. 

5. ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر: يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان 
مەســىلىلەردىن ســىرت سىياســىي مەســىلىلەر، مىللىــي توقۇنۇش، 
ــىلىلەر  ــي مەس ــق ئىجتىمائى ــىزلىك قاتارلى ــىتىش ۋە تەڭس كەمس
ــدۇ. 2005  ــا چىقى ــەن ئوتتۇرىغ ــۇ روش ــن تېخىم ــن كېيى ئاپەتتى
 Hurricane( يىلــى ئامېرىكىــدا يــۈز بەرگــەن كاترىنــا قۇيۇنــى-
ــەن  ــان كەلتۈرگ ــوڭ زىي ــەڭ چ ــدا ئ ــكا تارىخى Katrina( ئامېرى
قــارا  ئۇچرىغىنــى  زىيانغــا  ئېغىــر  ئاپەتتــە  بــۇ  ۋە  ئاپەتتــۇر 
تەنلىكلــەردۇر. ئــاق تەنلىــك ۋە قــارا تەنلىكلــەر ئارىســىدىكى 
ئىقتىســادىي پــەرق ســەۋەبىدىن، قــارا تەنلىكلــەر كونــا ۋە ئاجىــز 
قۇرۇلغــان رايونــالردا ياشــايدۇ. جەمئىيەتتىكى پەرقلىــق مۇئامىلە 
ســەۋەبلىك ئــۇالر ياشــايدىغان رايونالرنىــڭ بىخەتەرلىكــى ۋە  
ــت قىلىنىشــىغا ســەل  تۇغاننىــڭ قەرەللىــك تەكشــۈرۈلۈپ رېمون
قارالغــان. ئاپــەت يــۈز بەرگەنــدە تۇغــان ئۆرۈلــۈپ بــۇ رايونالرنــى 

ســۇ بېســىپ كەتكــەن، كۆپلىگــەن ئۆيلــەر ۋەيــران بولغــان. 
ئاپــەت رايونىنــى قايتــا قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن يولغــا قويۇلغــان 
ــۈن  ــالر ئۈچ ــە ئۇچرىغۇچى ــك ئاپەتك ــارا تەنلى ــەتلەرمۇ ق سىياس
قايتــا  مەھەللىســىنى  ئۇالرنىــڭ  بولمىغــان،  پايدىلىــق  كــۆپ 
ــەن.  ــت كەتك ــۇزۇن ۋاقى ــە قايتىشــى ئۈچــۈن ئ ــۇرۇپ ئۆيلىرىگ ق

ئەلۋەتتــە، ئ اپەتكــە  ئۇچرىغۇچىالر ئارىســىدا قىيىنچىلىققا 
ئاكتىــپ  ئۆزگىرىشــكە  تۇرمۇشــتىكى  بېرىــپ،  بەرداشــلىق 
ــەر كــۆپ ســاننى  ــۇ تۈردىكــى ئادەمل ــدۇ، ب ماسالشــقانالرمۇ بولى
ئېگەللەيــدۇ . قىيىنچىلىقــالردا ئۆزىگــە يــاردەم قىلغانالرنىــڭ 
ــى  ــىلەرنىڭ بارلىقىن ــان كىش ــدە بولىدىغ ــى ياردەم ــى ياك بولۇش
كىرىزىســىدە  ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ  ئاپەتكــە  قىلىــش  ھېــس 
تاقابىــل تۇرۇشــىدا ئاكتىــپ رول ئوينايــدۇ. ئىجتىمائىــي يۆلــەك 
ھېسســىي جەھەتتىــن يۆلــەك بولــۇش، ماددىــي جەھەتتىــن 
يۆلــەك بولــۇش، ئۇچــۇر جەھەتتىــن يۆلــەك بولــۇش ۋە ھەمــراھ 
بولۇشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بۇنىڭدىــن ســىرت، كىشــىلەرنىڭ 
ــە  ــە ئىگ ــۆز ھەققىگ ــى، س ــە قاتنىشىش ــۇرۇش خىزمىتىگ ــا ق قايت
بولۇشــى، شەخســلەر ئارىســىدىكى ئىشــەنچ ۋە قويۇق مۇناسىۋەت 
ئۇالرنىــڭ ماسلىشىشــچانلىقىنى ئاشــۇرغان ئاكتىــپ ئامىلــالردۇر.

ئاكتىپ ئامىلالرپاسسىپ ئامىلالر

ئائىلە ئەزالىرىنىڭ ئۆلۈمى
ئۆي-مۈلۈكلىرىنى يوقىتىش

كۆپ ئۆلۈمگە شاھىت بولۇش
ئىقتىسادى مەنبەدىن ئايرىلىش

جامائەتنىڭ تارقىلىشى
ئائىلىسى ۋە دوستلىرىدىن يىراقتا قېلىش

كۆچۈش ياكى ھەيدىلىش
ساغالملىق مەسىلىسىنىڭ ئېغىرلىشىشى

 ئۇچۇر كەمچىللىكى
كەمسىتىش
تەڭسىزلىك

ئالدىن تەييارلىق
ئاپەت تەلىمى

ئىشەنچلىك ئۇچۇر
ياخشى ئىقتىسادى ئەھۋال
روھىي-ئىجتىمائىي يۆلەك
ئىشتىن سىرتقى ھەۋەس

ئاكتىپ قاتنىشىش
ھۆكۈمەت ئورگانلىرى بىلەن ساغالم مۇناسىۋەت

    جەدۋەل2 : پىسخىكىغا تەسىر قىلىدىغان ئامىلالر

)Psychosocial Support( روھىي- ئىجتىمائىي يۆلەك

تەڭپۇڭســىزلىقالرنى  پىســخىكىلىق   كېيىــن  ئاپەتتىــن 
ئۆزگىرىــپ  ئاالمەتلەرنىــڭ  بــۇ  ئەممــا  نورمــال.  كۆرۈلۈشــى 
ئالدىنــى  ئۆزگىرىشــىنىڭ  كېســەلگە  پىســخىكىلىق  جىددىــي 
ئېھتىياجىنــى  ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ  ئاپەتكــە  ئۈچــۈن  ئېلىــش 
ۋاقتىــدا مۆلچەرلــەپ مۇۋاپىــق يــاردەم ســۇنۇش كېــرەك. بــۇ 
  )psycho-social support( يۆلــەك  روھىي-ئىجتىمائىــي 
بۇنىڭغــا  ســاھەدە  ئوخشــىمىغان  گەرچــە  ئاتىلىــدۇ.  دەپ 
ــپ  ــۈك قىلى ــىمۇ، ئومۇميۈزل ــر ئوخشــاش بولمىس ــەن تەبى بېرىلگ
ئېيتقانــدا، ئاپەتكــە ئۇچرىغــان شــەخس، ئائىلــە ۋە جامائەتنىــڭ 
ئاپــەت ســەۋەبىدىن  ئۇالرنىــڭ  ئازايتىــش،  قىيىنچىلىقلىرىنــى 
دەخلىگــە ئۇچرىغــان ھاياتقــا ماسلىشىشــىغا ۋە  تۇرمۇشــنىڭ 
ساپاســىنى ئۆستۈرۈشــىگە ياردەمچى بولۇشــنى مەقســەت قىلىدۇ.

دەرىجىــدە  ئوخشــىمىغان  ئۇچرىغۇچىــالر  ئاپەتكــە 
ئۇالرنــى  بىلــەن  ئالــدى  بولغاچقــا،  ئۇچرايدىغــان  تەســىرگە 

كېــرەك.  چۈشــىنىش  ئېھتىياجىنــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  كۆزىتىــش 
ئادەتتــە كــۆپ ســاندىكى كىشــىلەر ئــەڭ ئاساســىي نەرســىلەرگە 
مەســىلەن، يېمــەك ، تۇرالغــۇ، داۋاالش ۋە ئۇچۇرغــا ئېھتىياجلىــق 
بولىــدۇ. ئۇنىڭدىــن ســىرت ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىــالر ئۈچــۈن 
ئاپــەت  تونۇشــتۇرۇش،  مۇالزىمەتلەرنــى  بولغــان  مەۋجــۇت 
تۇيغۇســى  بىخەتەرلىــك  ئۇالرغــا  بېرىــش،  ئۇچــۇر  ھەققىــدە 
كېــرەك. دەڭســەش  ســاغالملىقىنى  روھىــي  بېرىــش، 

ئىككىنچــى قاتــالم بولســا ئائىلە ۋە جامائەتنىــڭ ياردىمى. 
كىيىنكــى  ئاپەتتىــن  ئۆتكىنىمىــزدەك  ئېلىــپ  تىلغــا  باشــتا 
ئــورۇن يۆتكىلىــش، ئائىلــە ۋە ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتلەرنىڭ 
ــدۇ.  ــىر بولى ــىپ تەس ــالر پىســخىكىغا پاسس ــى قاتارلىق ئۆزگىرىش
ۋە  ئائىلىســى  ئاساســالنغاندا  نەتىجىســىگە  تەتقىقاتــالر 
زىيارەتچــى  ئۆيىگــە  ئېرىشــكەنلەر،  ياردەمگــە  دوســتلىرىدىن 
كېلىــپ تۇرىدىغانــالر،  مەھەللــە ياكــى جامائــەت ئىچىدىكــى 
پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ قاتناشــقانالرنىڭ ئەســلىگە قايتىشــى 
تېخىمــۇ ياخشــى بولغــان. شــۇڭا ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ 
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ئاالقــە ئېھتىياجىنــى قانــدۇرۇش، ئۇالرنىــڭ ئۆز-ئــارا يار-يۆلــەك 
مۇراســىمى،  خاتىرىلــەش  يارىتىــش،  ئىمكانىيــەت   بولۇشــىغا 
لېكســىيە ۋە باشــقا پائالىيەتلەرنــى ئورۇنالشــتۇرۇش كېــرەك.

بۇنىڭــدا  ياردەمــدۇر.  نۇقتىلىــق  قاتــالم  ئۈچىنچــى 
شــەكلىدە  گۇرۇپپــا  ياكــى  يالغــۇز  كىشــىلەر  ســاندىكى  ئــاز 
تەربىيەلەنگــەن  بەرگۈچىلــەر  يــاردەم  قىلىنىــدۇ.  نىشــان 
جىددىــي  پىســخولوگىيەلىك  بولــۇپ،  خىزمەتچىلــەر 
شــۇغۇلالنغۇچىالر  بىلــەن  خىزمىتــى  ســاغالملىق  يــاردەم، 
تاپىــدۇ. تەشــكىل  خىزمەتچىلىرىدىــن  ئاھالــە  ياكــى 

2 - رەسىم: كۆپ قاتالملىق بۆلەك )IASC2007( دىن ئېلىندى.

تۆتىنچــى قاتــالم ئاالھىــدە ياردەمنــى كۆرســىتىدۇ. بــەزى 
ئادەملــەردە كۆرۈلگــەن مەســىلىلەر تېخىمــۇ جىددىــي بولغانلىقى 
داۋالىنىشــىغا  ئاالھىــدە  ئىگىلىرىنىــڭ  كەســىپ  ئۈچــۈن، 
ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. بــۇ يــاردەم پىســخىكىلىق بىنورماللىــق 
پىســخىكىلىق  داۋاالش،  تېببىــي  كىشــىلەرنى   كۆرۈلگــەن 
مەســلىھەت بېرىــش قاتارلىقالرنــى كۆرســىتىدۇ. ئادەتتــە بــۇ خىل 

ــدۇ  ــاننى ئېگەللەي ــاز س ــالر ئ ــق بولىدىغان ــە ئېھتىياجلى ياردەمگ
ــەل  ــخىكىلىق كېس ــدە پىس ــە ئادەم ــان ھەمم ــە ئۇچرىغ . ئاپەتك
ــش  ــپ بېرى ــە داۋاالش ئېلى ــاراپ، ھەممەيلەنگ ــدۇ دەپ ق كۆرۈلى
قويۇشــى،  بېرىــپ  تەســىر  ئەكــس  ئۇچرىغۇچىــالردا  ئاپەتكــە 
ئــۇالردا ئارتۇق بېســىم شــەكىللىنىپ قېلىشــى، ئۇالرنىــڭ ئۆزىدىن 
ۋە باشــقىالردىن قېچىشــىغا ســەۋەبچى بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن.

ئېلىــپ  قانــداق  يۆلەكنــى  روھىي-ئىجتىمائىــي  ھازىــر 
ــەش  ــداق تەربىيەل ــى قان بېرىــش، مۇناســىۋەتلىك خىزمەتچىلەرن
ــلىق  ــالر ئاساس ــۇ قولالنمى ــۇت.  ب ــالر مەۋج ــىدا قولالنمى توغرىس
بــەزى  بىلــەن،  كۆرســەتكىنى  ئۈلگــە  ئۈســتىدە  نۇقتىــالر 
ئىنچىكــە نۇقتىالرغــا كەلگەنــدە ئاپــەت رايونــى ۋە ئاپەتكــە 
كــۆزدە  شــارائىتى  ۋە  ئاالھىدىلىكــى  ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ 
تۇتۇلۇشــى كېــرەك. ئاپەتتىــن كېيىنكــى قايتــا قــۇرۇش جەريانــى 
مەدەنىيىتــى،  رايوننىــڭ  شــۇ  پىسخىكىســى  ئىنســانالرنىڭ  ۋە 
سىياســىي تۈســى، ئىقتىســادى كۈچــى، ئىجتىمائىــي خاراكتېــرى 
روھىــي- ئۈنۈملــۈك  بولىــدۇ.  مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  بىلــەن 

ــپ  ــدا ئېلى ــقان ھال ــى ئويالش ــۇ ئامىلالرن ــەك ب ــي يۆل ئىجتىمائى
ــالر  ــى تەتقىقات ــۇ تۈردىك ــرەك. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ب بېرىلىشــى كې
ــەر  كۆپلــەپ ئېلىــپ بېرىلىشــى، مۇناســىۋەتلىك قائىــدە- تۈزۈمل
ــى  ــي بولغىل ــن تامامــەن خالى ــرەك. ئاپەتتى يولغــا قويۇلۇشــى كې
بولمايــدۇ، ئەممــا ئۇنىــڭ زىيىنىنــى كىچىكلەتكىلــى بولىــدۇ. 
بۇنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، ئالدىــن تەييارلىقــالر پۇختــا 
پۇختىلىنىشــى  خىزمىتــى  قۇتۇلــدۇرۇش  ئاپەتتىــن   ، بولۇشــى 
كېــرەك. ئىنســانالرنىڭ ئاپــەت ھەققىدىكــى ئېڭىنــى يۇقىــرى 
مانېۋىــرالر  ۋە  لېكســىيە  قەرەللىــك  ئۈچــۈن  كۆتــۈرۈش 
ئۆتكۈزۈلــۈپ تۇرۇلۇشــى كېــرەك. كىشــىلەرگە جىســمانىي ۋە 
ــۈزۈش  ــى يەتك ــم بىلىملەرن ــدە مۇھى ــاغالملىق ھەققى ــي س روھى
كۆپلــەپ  خادىمالرنــى  ئىشــلەيدىغان  ســاھەدە  بــۇ  ۋە 
تەربىيەلەشــمۇ كەلگۈســىدىكى مۇھىــم خىزمەتلەرنىــڭ بىــرى.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر 
Deborah J. DeWolfe (2000) Training Manual for Mental Health and Human Service Workers in Major Disaster, 
DHHS.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. Geneva: IASC. 
Naotaka, Shnfuku (1996), Psychological Consequences of the Great Hanshin Awaji Earthquake, ストレス科学 
10)04) 313-318.

New Zealand Ministry of Health. Framework for Psychosocial Reaction to Emergencies. Wellington: Ministry of 
Health, 2016.
Oishi, S., Kimura, R., Hayashi, H., Tatsuki, S., Tamura, K., Ishii, K., & Tucker, J. (2015). Psychological adaptation to 
the Great Hanshin-Awazi Earthquake of 1995: 16 Years later victims still report lower levels of subjective well-being. 
Journal of Research in Personality, 55, 84–90.

Seidenberg, J. (2006). Cultural competence in disaster recovery: Lessons learned from the Hurricane Katrina experi-
ence for better serving marginalized communities. from www.law. berkeley.edu/library/disasters/Seidenberg.pdf

Tsujiuchi T, Yamaguchi M, Masuda K, Tsuchida M, Inomata T, Kumano H, et al. High prevalence of post- traumat-
ic stress symptoms in relation to social factors in affected population one year after the Fukushima nuclear disaster. 
PLoS One. 2016;11:e0151807. 
Tanisho Yukiko, Smith Anne, Sodeoka Terumi, Murakami Hiromi , Post Disaster Mental Health in Japan: lessons and 
challenges, (2015) Health and Global Policy.



2020-يىللىق 1 - سان

45

شەھەرلىشــىپ  ئىنســانالرنىڭ  كېســەللىك،  يۇقۇملــۇق 
يىغىلىشــىپ ياشىشــى بىلــەن  تەبىئەتتــە بار بولغــان باكتېرىيە ۋە 
ۋىرۇســالرنىڭ ئىنســانالرغا تەدرىجىي يۆتكىلىشــى بولۇپ تۈرلىرى 
زامانغــا قــاراپ كۆپىيىــپ ماڭماقتــا. يۇقۇملــۇق كېســەل، يۇقــۇش 
ۋە يۇقۇملۇنــۇش دەپ ئىككــى باســقۇچتىن تەركىــب تاپىــدۇ.

يۇقۇملــۇق كېســەل، ئۆتكــۈر يۇقۇملــۇق ۋە ئادەتتىكــى 
يۇقۇملــۇق دەپ ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ. ئۆتكــۈر خاراكتېرلىــك 
تېــز  ئورتــاق ياشــاش مۇھىتىدىــن  ئاساســەن ســۇ ۋە ھــاۋا، 
ــۇق  ــەزى يۇقۇمل ــم. ب ــپ داۋاالش الزى ــي ئايرى ــا جىددى تارالغاچق
كېســەللىكلەرنىڭ قىش ۋە يازدا يۈز بېرىشــى ئوخشاش بولمايدۇ.

دۈشــمىنى.  ئورتــاق  ئىنســانالرنىڭ  كېســەل  يۇقۇملــۇق 
خــان-  ئىمپېراتــورالر،  نۇرغــۇن  باقســاقمۇ،  قــاراپ  تارىخقــا 
پادىشــاھالر ئــوردا- ســارايالرمۇ ۋابــا كېســەلنىڭ تارقىلىــش 
ئىچىــدە  بۇنىــڭ  بولغــان.  خــاراب  ۋە  بولغــان،  مەنبەســى 
ماخــاۋ،  ياللۇغــى،  يۇلــۇن  كېزىــك،  قــارا  قىزىــل،  چېچــەك، 
يۇقۇملــۇق ئۈچــەي ياللۇغــى، خولــورا، مــاالرا، ســۆزنەك، چاشــقان 
ــىل  ــىبلىس، س ــىلى، س ــەر كېس ــېرىق جىگ ــە س ــى، كېيىنچ يارىس
ئەيدىــس،  زۇكىمــى،  قــۇش  زۇكام،  يۇقۇملــۇق  ۋە  كېســىلى 

ســارس، ھازىرقــى تاجىســىمان ئۆپكــە ۋىرۇســى دېگەنلــەر…

يارىســىنى  چاشــقان  ۋابــا  چــوڭ  تارىختىكــى 
كېلىشــى  ئېلىــپ  ياۋروپاغــا  ئەســكەرلىرىنىڭ  چىڭگىزخــان 
ئامېرىــكا  ياۋروپالىقــالر  ئۆلگــەن.  ئادەملــەر  نۇرغــۇن  بىلــەن 
زۇكامنىمــۇ  يۇقۇملــۇق  كىيىــن،  تاپقاندىــن  قىتئەســىنى 
تــەڭ ئاپارغــان ۋە يەرلىــك ئىندىيانــالردا بــۇ خىــل شــەھەر 
كېســەللىكىگە قارشــى ئىممۇنىتېتــى بولماســلىقى تۈپەيلىدىــن 
قالغــان. تــاس  تۈگەشــكىلى  ئۆلــۈپ  ئىندىيانــالر  پۈتــۈن 

ــى ئارخىپالشتۇرۇشــتىن مەھــرۇم قالغــان  ــزدە ئۆزىمىزن بى
تولــۇق  ئىستاتىســتىكا  كېســەل  يۇقۇملــۇق  بولغــاچ،  مىللــەت 
ئېكسپېدىتســىيەچى  ۋە  دىپلومــات  ئەمــەس.  شىۋېتســىيەلىك 
گۇننــار يارىڭنىــڭ »قەشــقەرگە قايتــا ســەپەر« دېگــەن كىتابىــدا 
)ئوقــۇپ ئېســىمدە قالغــان مەزمــۇن( خاتىرىلىنىشــىچە؛ شــۇ 
ماخــاۋ  بولمىغــان  ئــاز  يەكەنــدە،  ۋە  قەشــقەر  ۋاقىتتىكــى 
دىــن  ئۆزلىرىنىــڭ  كېســەللىرىنى  چېچــەك  ســىبلىس،  ۋە 
ھەقســىز  دوختۇرخانىســىدا  ئاچقــان  ئۈچــۈن  تارقىتىــش 
داۋالىغانلىقــى خاتىرىلىنىــدۇ، ھەتتــا ئىســىملىرىمۇ بېرىلگــەن.  
ئورتــاق  ئىنســانالرنىڭ  كېســەل  يۇقۇملــۇق  دېمــەك  خــوش، 

يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ھەققىدە
ئاتىكە ئەخمەت )گولالندىيە(

دوكتــور ئاتىكــە ئەخمــەت 1988  - يىلــى   ئاقســۇ ۋىاليىتىنىــڭ ئــاۋات ناھىيەلىــك -1ئوتتــۇرا مەكتەپنــى پۈتتۈرگــەن. 
لەنجۇدىكــى  غەربىــي  مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتىدا 2 يىــل خىتــاي تىلــى ئۆگەنگەندىــن كېيىــن، شــاڭخەي مېدىتســىنا ئۇنىۋېرســىتېتىدا 
5 يىــل كىلىنىــك داۋاالش كەســپىدە ئوقۇغــان.  1995 يىــل -8 ئايــدا ئۈرۈمچــى -2 خالىــق دوختۇرخانىســىدا خىزمەتكــە باشــالپ، 
12 يىــل ئىچكــى ئاجراتمــا بۆلۈمىــدە ئىشــلىگەن. 2017 - يىلــى ئوغلــى بىلــەن گولالندىيەگــە كۆچــۈپ كەلگــەن . 2009  - 2012- 
ــر ئۆزىنىــڭ مەخســۇس  ــۇپ، ھازى ــۇق رۇخســىتىنى ئالغــان بول ــۇپ دوختۇرل ــەت كەســپىدە ئوق ــك تېباب ــەدە يەرلى يىلغىچــە گولالندىي
ــى  ــۇر تېبابىت ــان ئۇيغ ــىمىز بولغ ــەت مىراس ــە مەدەنىي ــۇر ئاتىك ــدۇ. دوخت ــەت قىلى ــىدا خىزم ــم ئىشخانىس ــان ئايرى ــەل كۆرىدىغ كېس
ھەققىــدە ئــۇزۇن يىــل ئىزدىنىــپ، ئاساســلىق قانۇنىيەتلىرىنــى غــەرب تېبابىتــى ، خىتــاي تېبابىتــى ۋە تىبــەت تېبابىتىگە بىرلەشــتۈرگەن 
ــەن داۋاالش، چــاي  ــەك بىل ــۇپ، يېم ــوز قۇي ــپ دىياگن ــزە قىلى ــق مۇالھى ــى ئەتراپلى ــڭ ئەھۋالىن ــدۇ. بىمارالرنى ئاساســتا كېســەل كۆرى
رېتســېپى ۋە باشــقا  ئۆســۈملۈك رېتســېپى قاتارلىــق ئاددىــي ھــەم ئۈنۈملــۈك داۋاالش ئۇســۇللىرى بىلــەن كېســەللەرگە يــاردەم قىلىــدۇ.
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دۈشــمىنى ۋە ئۇنىڭغــا ئورتــاق تاقابىــل تۇرمىســاق ۋە ئۇنــى 
بولمايــدۇ. قىلمىســاق  كــۈرەش  بــاراۋەر  ئۈچــۈن  يېڭىــش 

ئۇيغــۇر تېبابەتتــە يۇقۇملۇق كېســەلگە قانــداق قارايدۇ ۋە 
قانــداق داۋااليدۇ؟قانــداق قىلىــپ كېســەلدىن مۇداپىئــە ئالىــدۇ؟

كىرىــدۇ،  ئاغزىدىــن  كېســەل  كۆپىنچــە  تېبابەتتــە، 
يــەپ  نەرســىلەرنى  خاتــا  ناچــار،  ياكــى  ۋە  تازىلىقتىــن 
ھەقتــە  بــۇ  پەيغەمبىرىمىــز  قارايــدۇ.  دەپ  ســالغانلىقتىن 
توختىلىــپ، »شــۈبھىلىك نەرســىنى يېمــەڭالر« دەپ ئېيتقــان.

كېســەلنى  بــۇرۇن،  داۋاالشــتىن  كېســەلنى  بىــر 
رىســالىنى  مۇناســىپ  ئاندىــن كېســەلگە  تونۇمــاق،  بىلمــەك، 
ھەيدىگۈچــى  ئاندىــن  ۋە  پىشــۇرماق  كېســەلنى  بېرىــپ 
الزىــم.  چىقارمــاق  كېســەللىكنى  پىشــقان  بىلــەن  رېتســېپ 
پىرىنســىپ. قوللىنىدىغــان  ئۇچــۇن  بىمــار  پۈتــۈن  بىــر  بــۇ 

مۇداپىئــە دېگەنــدە، قولنــى پاكىــز يۇيــۇش ئىنتايىــن 
ئېنىــق  دىنىمىــزدا  بىزنىــڭ  زاتــەن  بــۇ  باســقۇچ،  مۇھىــم 
كۆرســىتىلگەن، تاماقتىــن بــۇرۇن، كېيىــن، ھاجــەت ئالــدى، 
ئــوڭ  ئىســتىنجا،  قولىــدا  ســول  يۇيــۇش،  پاكىــز  كەينىــدە 
كۈنگــەي  ئــوي  ئولتــۇراق  دېگەنــدەك.  يېمــەك  قۇلــۇدا 
بولۇشــى ، ســاپ ھــاۋا، پاكىــز غىزالىنىــش. نېمىنــى يېيىــش، 
ســۈپۈرۈش  ســېرىپ  ئارامنــى  ھويــال-   ، يېمەســلىك  نېمىنــى 
بېرىلگــەن. كۆرســىتىپ  ئامىلالرغىچــە  ئۇششــاق  دېگەنــدەك 

نۆۋەتتىكى سىرلىق ۋىرۇس تاجىسىمان ئۆپكە ۋىرۇسى 
قانداق نەرسە؟ ئۇ كىملەرگە يۇقىدۇ ؟ ۋە قانداق ئالدىنى 
ئالىمىز؟ ئۇيغۇر تېبابەت نۇقتىسىن قانداق چۈشىنىمىز ؟

بــۇ ۋىــرۇس توغرىســىدا بىزنىــڭ بىلىدىغانلىرىمىــز تېخــى 
يېتەرلىــك ئەمــەس. مېنىــڭ قارىشــىمچە ) ئۇيغــۇر تېبابىتــى 
تارقىلىــش،  بــۇ كېســەلنىڭ  قىلدىــم(:  نۇقتىســىدىن چىقىــش 
يۇقۇملىنىــش تىپلىرىگــە قــاراپ باقســام، ئاساســلىق ئۆپكىگــە 
ســۇلۇق  يۇمشــاق  ئۆپكىنىــڭ  يەنــى  قىلىدىكــەن،  ھۇجــۇم 
توقۇلمىســىنى قۇرۇتــۇپ، قاتــۇرۇپ بۇزىۋىتىدىكەن. ئۇ ســەۋەبتىن 
نەپــەس قىيىنلىشــىپ ئاندىــن ھاياتقــا تەھدىــت ئەكېلىدىكــەن.  
ۋىرۇســنى.  پالــۋان  شــەپەرەڭ  مەنبەســى  يۇقــۇش  ھازىرچــە 
ــڭ  ــاي خەلقىنى ــان.  خىت ــە  ئۆتكۈزگۈچــى رول ئوينىغ ئادەملەرگ
بــۇ پالۋاننــى يېيىشــتىكى مەقســىتى، بەدىنىنــى قۇۋۋەتلەنــدۈرۈش 
مەقســەت قىلغــان بولــۇپ، كۆپىنچــە قــۇۋۋەت قىلغۇچى نەرســىنى 
قىشــتا ئىســتېمال قىلىــدۇ. قــۇۋۋەت قىلغۇچــى بولۇپمــۇ قــارا 
رەڭلىــك نەرســىلەر تېبابەتتــە قــۇرۇق ئىسســىق دەپ قارىلىــدۇ.

يەنــە بىــر ئانالىزىــم: بــۇ كېســەل كۆپىنچــە ياشــانغانالرغا 
يۇقۇدىكــەن. ياشــانغانالرنىڭ مىجــەز تەبىئىتــى قــۇرۇق بولــۇپ، 
ئاســانال غەيرىــي ســەۋدا خىلىــت پەيــدا بولىــدۇ. ئۆپكــە مىزاجــى 
بىرىنچــى  ئۆپكىنىــڭ  يېقىــن.  تەبىئىتىگــە  ســۇنىڭ  مۆتىدىــل 
ــدا  ــى مۇنداقچــە ئېيتقان ــى. يەن ــرى ســەۋدا ھالىت دۈشــمىنى غەي
ئۆپكىگــە يېتەرلىــك نەملىــك بارالمايــدۇ، غەيرىي ســەۋدا ھالىتى، 
ئۆپكىنــى قۇرۇتۇۋېتىــدۇ. ئــۇ ســەۋەبتىن ياشــانغانالر ئاســان 
ياللۇغلىنىــدۇ. ئۆپكــە  يۇقۇملۇنــۇپ  بىلــەن  مىكروپــى  ئۆپكــە 

ــى تاجىســىمان  ــەق ھازىرق ــا ن ــزە نۇقت ــۇ ئىككــى مۇالھى ب
ۋىــرۇس ئۆپكــە يۇقۇملىغىنىــڭ ئەھۋالىغــا ئــوڭ تاناســىپ بولىدۇ.

 ئەلۋەتتــە بىــر ئىلىمنىــڭ بىــر نەچچــە مۇالھىــزە قىلىــش 
ئۇســلۇبى بولىدۇ. چۈنكى تېبابەت ئىلىمى، بىر پەلســەپە ئىلىمى، 
بىــر ماتېماتىــكا ئىلىمــى، بىر خىمىيــە ئىلىمى، بىر فىزىــكا ئىلىمى. 
ئۇنىڭ يېشــىش ۋە چۈشــەندۈرۈش ئۇســۇللىرى ھەرخىــل بولىدۇ.  
بــۇ پەقەتــال مېنىــڭ يېشــىش ئۇســلۇبۇم، تېبابــەت ساھەســىدىكى 
قىلىمــەن.  ھۆرمــەت  پىكرىگىمــۇ  كەسىپداشــالرنىڭ  باشــقا 

 نۆۋەتتىكى بىز قىالاليدىغان تەدبىرلەر:

پاكىزلىغۇچــى،  تــۇرۇش،  يۇيــۇپ  پاكىــز  قولنــى 
ــادەم توپالشــقان  مىكروســىزلىغۇچى بىلــەن ســۈرتۈپ تــۇرۇش، ئ
يەرلەرگــە بــەك بارماســلىق.  ئۆيگــە ئىســرىق ســېلىش) ئەمــەن، 
ــە،  ــۇز، پىنن ــا شــۆپۈكى…( يالپ ــڭ، شــىۋاق، ئادراســمان، ئالم ھى
چۈچــۈك بۇيــا ياغىچــى شــوراش، چامغــۇر، تــۇرۇپ شورپىســىنى 
ــدە   ــار قاتارلىــق تەركىۋى كــۆپ ئىچىــش، لىمــون، ئاپېلســىن، ئان
ۋىتامىــن C مىقــدارى يۇقىــرى نەرســىلەر بىلــەن ئىممۇنىتېتىنــى 
كۈچلەنــدۈرۈش. بىيــە ۋە ئەينــوال مۇرابباســى يــەپ بېرىــش 
ئاقســىل  راھەتلەنــدۈرۈش.  يوللىرىنــى  نەيچــە  ئۆپكىنىــڭ 
كۈچلەنــدۈرۈش.    بەدەننــى  بىلــەن  يېمــەك  كــوپ  ماددىســى 
الزىــم. ســېلىش  كۈچلــۈك  توســاقنى  مۇداپىئــە  كېســەلگە 

شــەكىلدىكى  ھەرخىــل  ۋاقىــت  ھــەر  ياشــانغانالر 
ئۆپكــە ياللۇغىغــا دىققــەت قىلىشــى، بولۇپمــۇ قىــش ۋە كــۈز 
ــەدەن  ــى ۋە ب ــاز پەســىلدىكى ئۆزگىرىشــچان ھــاۋا كىلىمات ئەتىي
ئىچمەككــە   - يېمــەك  ۋاقىتتــا،  ئۆزگىرىشــچان  خىلىتلىــرى 
ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــى، مىزاجنــى تەڭشــىگۈچى ۋە مۇناســىپ 
غىزالىنىشــى  بىلــەن  يېمەكلــەر  كېلىدىغــان  مــاس  ئەزاالرغــا 
ۋاقىــت  ھــەر  قائىــدە  بــۇ  تېبابىتىدىكــى  ئۇيغــۇر  كېــرەك. 
كۈچكــە ئىگــە.) يەنــى يۇقــۇم مەزگىلىدىــن باشــقا ۋاقىتالردىمــۇ 
ياشــانغان ۋە بىمارالرنــى كۈتۈنــۈش ئەھۋالــى ئاالھىــدە بولىــدۇ(.

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت«( ناملىق كىتابدىن ئېلىندى 

 ئاچ كۆز ئادەم ئۆزىگە ھاكمى بوالملايدۇ.
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    ھەسەن- ھۈسەن ئاستىدا ئېچىلغان گۈللەر

بارماقلىرىڭ بابۇنە گۈلى
كېتىۋاتقان كۈزنىڭ كەينىدىن

ئىسمىمىز يوق ھېچبىر دەرەختە
چىغىر يولالر بىزنى ئەسلىمەس

كارۋىتىمىزدا ئۆمۈچۈك تورى
قەسىدىمىزدە كوچىالر رەزىل

ئۇيقىمىزدا يارىدار قۇشالر
ئۇۋىسىدىن يىراقالردا سۇنغان قانىتى

لەۋلىرىڭدە قانىغان ئىسمىم 
بىر يېتىم مۈشۈكنىڭ ھەسرىتى كەبى

كۆزۈڭدىال ئېچىالر پەقەت
ئۈمىدىمنىڭ كۆك پىياز گۈلى...

قىزىقىش، گۇناھ، ساراڭ خىيالالر
ھايات، ئۆلۈم... ھەمدە باشقىالر

ئۇنتۇپ كەتسەم دەيمەن ھەممىنى
قالسۇن پەقەت سېنىڭ سۈرىتىڭ
قالسۇن پىياز گۈلى ھەمدە بابۇنە
قالسۇن يەنە ھەسەن- ھۈسەنلەر

بىزسىزلىككە ئوقۇپ مەرسىيە...

2019 - يىلى 9 - ئاينىڭ 1 -كۈنى

      سۆيۈشتىن ئىلگىرى ھەم سۆيۈشتىن كېيىن

سەن سەۋەب بوالتتىڭ ئاسمانغا
باغرىمدا ئېچىالتتى ھەسەن- ھۈسەن  

مەن ئاققۇزغان ياشلىرىڭنىڭ ۋابالى
تىنىققا پۇشايمان، ئۆمۈرگە ھەسرەت...

سەن ئۇلۇغ دەرخلەر ئارىسىدا
غەمكىن پىشايۋانالر ئاستىدا 

ئاشىق قارلىغاچالرنى چاقىراتتىڭ باھارغا
غېرىب دېرىزىلەرنى تولغۇزاتتىڭ پەسىللەرگە

مەن ئەينەكتە تەنھا قالغىنىمدا
سەن نۇرالر بىلەن كېلەتتىڭ 

مەن جان تالىشىۋاتقاندا
سەن ھاياتنى ھەدىيە قىالتتىڭ

تىلىم چارىسىز قالغاندا

سەن مېنى ئوقۇيتتىڭ
بارماقلىرىم ساڭا تەگكەندە

سەن روھىمدا پەرۋاز قىالتتىڭ...

بۈگۈن 
يىراقسەن قوللىرىمدىن

ئەينى بىر قۇشتەك
ئۆلۈمنى ئېلىپ قاچقان لېۋىمدىن

سەن ياراتقان ئۇ مۇقەددەس چۈشلەر
ھۇجرىالر پەريادىغا غەرق بۇ ئاخشام...

ئۇ كۈنى
روشەن ئىدى كۆزلىرىڭدە

دېرىزىلەردىكى ئازاب تەمى ھەم قايغۇ رەڭگى 
يىغالۋاتاتتى پۇچۇق تەشتەكتە 

توزۇۋاتقان بابۇنە ھەم كۆكپىياز گۈلى

كۆلەڭگىلەر ئۇخلىغاندا
چارىسىز كۈتەتتى مەسۇم ئىشىكلەر

ئۆمۈرلۈك مۇساپە كۆزلەر ئارىسى
يولالرغا قارايتتى مەھزۇن مۈشۈكلەر

قارغىشتۇر سەنسىز قالغان ھاياتىم
قولۇمدا گۇگۇم... ئەندىشە ھەر يەر...

سەندىن كېيىن
بۇ ئۆي ئالدىدىن سايىلەر ئۇزاپ كەتتى
روھىم، كەلگۈسى ۋە بارچە گۈزەللىك 

ئاستاغىنا ئەگەشتى ساڭا...
ئەسلىمىلەر ھەققىدە ئېغىز ئاچمىدىڭ

يوشۇرغانسەن ئۇنى نېمانچە پۇختا
ئۇنۇڭدىكى مۇاليىملىققا، تېنىڭدىكى نازۇكلىقىڭغا؟

سۆيۈشتىن ئىلگىرى ھەم سۆيۈشتىن كېيىن
ئازابىمنى ئېلىپ كەتكىلى 

سەندىن ئۆزگە ھېچكىم يوق ئىدى
ئىشىكنى ئاچتىم

تۈگىمەس يول ئىدى ئېشىپ قالغىنى
ئېھتىمال ھېچقاچان قايتمايدىغانسەن

كۈتۈشكە باشلىدىم يەنىال سېنى...

 2019-يىلى 9 - ئاينىڭ 13 - كۈنى

ئىككى شېئىر

 ئەركان )تۈركىيە(
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بىر ياش شائىرغا

 مەھمۇد دەرۋىش )پەلەستىن(

خۇالسىلىرىمىزگە ئىشەنمە، ئۇنۇت ئۇالرنى
ئۆزۈڭنىڭ سۆزىدىن باشال! سەن گويا

تۇنجى بولۇپ شېئىر يازغاندەك
ياكى شائىرالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسىدەك!

بىزنى ئوقۇ، خاھىشلىرىمىزنىڭ داۋامى بولۇش ئۈچۈن ئەمەس
بەلكى بەختسىزلىك كىتابىدىكى خاتالىقلىرىمىزنى تۈزەش ئۈچۈن.

 مەن كىم؟ دەپ سورىما ھېچكىمدىن
سەن ئاناڭنى بىلىسەن..

ئەمما ئاتاڭ... سەن ئۆزۈڭ!

ھەقىقەت ئاقتۇر، ياز ئۇنىڭغا
قاغىنىڭ سىياھى بىلەن.

ھەقىقەت قارىدۇر، ياز ئۇنىڭغا
ئالۋۇن نۇرى بىلەن!

ئېلىشاي دېسەڭ بۈركۈت بىلەن
قانات قاققىن ئۇنىڭ بىلەن

ئاشىق بولساڭ بىر قىزغا، سەن ئۆزۈڭ بول
ئۇ قىز ئەمەس

ئۆلۈمىنى ئارزۇ قىلىدىغان كىشى بولما.

ھايات- ئەڭ ئاز ھاياتتۇر
ئويلىمايمىز ئەمما بىر ئىشنى

تۇيغۇنىڭ ساغالملىقىنى ساقالپ.

خىيال قىلساڭ قىزىلگۈلنى ئۇزۇندىن-ئۇزۇن
تەۋرىتەلمەس بوران سېنى!

سەن ماڭا ئوخشايسەن، لېكىن ھاڭلىرىم ئاشكارا 
سىرلىرى چەكسىز يولۇڭ بار سېنىڭ

بىر چۈشۈپ، بىر ئۆرلەيدىغان !

ئاتىشىمىز مۇمكىن، ياشلىقنىڭ خورىشى، ماھارەتنىڭ پىشىشى
ياكى ھېكمەت، دەپ

چوقۇم ئۇ ھېكمەتتۇر، شەك يوق بۇندا
لېكىن ئۇ سوغۇق مۇڭسىز ھېكمەت.

قولدىكى مىڭ قۇشقاچ
بىر قۇشقاچقا تەڭ بواللماس

دەرەخنى يېپىنچاقلىغان!

ئېغىر كۈندىكى بىر شېئىر
قەبرىدىكى گۈزەل چېچەكتۇر.

ئۈلگىگە ئېرىشىش تەستۇر
سەن سەن ئۈزۈڭ بول ھەم باشقىسى

ئەكس-سادا چېگرالىرى كەينىدە.
 

قىزغىنلىقنىڭ تۈگىشىگە ئۇزاق ۋاقىت بار
قىزغىن بول شۇڭا، يۈرىكىڭگە، ئەگەش ئۇنىڭغا

توغرا يولغا يىتىشتىن بۇرۇن.

سۆيگىنىڭگە: سەن مەندۇرسەن دېمە
مەن سەندۇرسەن دېمە

ئەكسىنى دېگىن: بىز ئىككى مېھمان
سەرگەردان بۇلۇت ئۈستىدىكى/

 
ئايرىل، ئايرىل بار كۈچۈڭ بىلەن قائىدىلەردىن.

بىر تال سۆزگە ئىككى يۇلتۇز قويما
مەنانىڭ يېنىغا شاكالنى قوي

ئۆرلەۋاتقان مەستلىك ھەقدادىغا يېتىش ئۈچۈن.

تەلىماتلىرىمىزنىڭ دۇرۇسلۇقىغا ئىشەنمە
كارۋان ئىزىنىڭ باشقىسىغا ئىشەنمە!

خۇالسە-شائىرنىڭ يۈرىكىدىكى ئوققا ئوخشاش
قاتىل ھېكمەتتۇر.

 
ئاچچىقالنساڭ كۈچلۈك بول بۇقىدەك

ئاشىق بولساڭ بادام چېچىكىدەك ئاجىز بول.
ھېچنېمە بول ھېچنېمە 

تاقاق بىر ھۇجرىدا ئۆزۈڭ بىلەن مۇڭداشقىنىڭدا.

يول ئۇزۇندۇر ئىمىرئۇل قەيسنىڭ كېچىسىدەك
تۈزلەڭلىك ۋە ئېگىزلىكلەر، دەريا ۋە ئويمانلىقالر

چۈشۈڭگە چۇشلۇق ماڭىسەن
ساڭا ئەگىشەر تۈنلەيلىسى

ياكى دار!

مەجبۇرىيەتلەردىن ئەنسىرەيمەن سەن ئۈچۈن
بالىلىرىنىڭ قەبرىسى ئۈستىدىكى ئۇسسۇلچىالردىن 

ئەنسىرەيمەن
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مەخپىي كامىراالردىن ئەنسىرەيمەن
ناخشىچى ئايالالرنىڭ كارىۋاتلىرىدىن .

گۇمانىم توغرا چىقار
باشقىالردىن ياكى مەندىن يىراقالشساڭ:

ماڭا ئوخشىمايدىغان نەرسە ئەڭ گۈزەلدۇر.

ھازىردىن باشالپ ساڭا بىردىنبىر ھىماتچى: 
بوش قۇيۇۋېتىلگەن كېلەچەكتۇر.

ئويلىما، قايغۇالردا ئېرىگىنىڭدە
شامالرنىڭ ياشلىرىدەك، سېنى كۆرىدىغان كىشىنى

ۋە مۆلچەرىڭنىڭ نۇرى ئۈستىدە مېڭىۋاتقان كىشىنى
ئۆزۈڭنى ئويال: بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇشۇمۇ؟

شېئىر كەم... كېپىنەكلەر تولۇقاليدۇ ئۇنى.

نەسىھەت يوق سۆيگۈدە، تەجرىبىدۇر ئۇ ئەمما
نەسىھەت يوق شېئىردا، ئىقتىداردۇر ئۇ ئەمما.

ئاخىرىدا: ساالم بولسۇن ساڭا!

ئەرەبچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ تەرجىمىسى )تۈركىيە(

ئىككى شېئىر

 ئادىل ئوغلى سەھرايى

مېھىر بىلەن گۈزەل بۇ ئالەم!

بىراۋالرنىڭ كۆزلىرىدە نەم؛
بىراۋالرنىڭ باشلىرىدا غەم؛

بىراۋالرنى غۇربەتتە كۆرسەم،
يىغالر كۆزۈم، ئۆرلەيدۇ ئۆپكەم؛
مېنىڭدىمۇ ئەمەس گەرچە كەم!

بىر لۇتفىدىن يورۇق دىلخانەم،
بىر تەبەسسۇم گويا بىر ئالەم.
مېھىرلىك سۆز بەئەينى ئايەم،

بىر نەشتەردىن ئۆرلەيدۇ ئۆپكەم؛
يىغالر كۆزۈم، قاينايدۇ سىنەم...

ساددا دېدى بىراۋالر، مەيلى،
ئەخمەقلىقىم شۇنىڭ تۈپەيلى.

سانجىلسىمۇ بىراۋالر پەيلى،
ئارمىنىم شۇ: كۈلسەم، كۈلدۈرسەم؛

مېھىر بىلەن گۈزەل بۇ ئالەم!

سورىماڭالر غېرىپ ھالىمنى

تاغدىن چۈشكەن شېرىن زۇاللالر،
قاندۇرۇڭالر مەجنۇنتالىمنى.

باغدىن ئەسكەن مەيىن شامالالر،
سورىماڭالر مىسكىن ھالىمنى.

ئوخشىمايدۇ بۇلۇتقا رەڭگىم،
تۆكۈلگىنى يۇلتۇزدۇر بەلكىم.

ئاي، قۇياشقا تاشالپ سوئال ، ھىم،
سورىماڭالر مىسكىن ھالىمنى.

بىركىملىرى يوقمۇ؟ دېمەڭالر،
يا قارنى ئاچ- توقمۇ؟ دېمەڭالر.

خۇش كېلىپ، خۇش كېتىپ، بىلمەڭالر،
سورىماڭالر مىسكىن ھالىمنى.

داستانىنى ئېچىپ ئارماننىڭ،
بابلىرىنى تېپىپ ھىجراننىڭ.

ئىزدەپ ئىزىن مەن ناتىۋاننىڭ،
سورىماڭالر مىسكىن ھالىمنى.

سورىغانغا دەڭالر ئەسساالم،
بىۋاپاغا تامام ۋەسساالم.

ھاجەت ئەمەس، بەس ئارتۇق كاالم،
سورىماڭالر مىسكىن ھالىمنى.
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ئېيتىڭ، چىققان ئىدىڭىز كىملەرنىڭ يولىغا،
ئېيتىڭ، ئاچقانتىڭىز كىملەرگە باغرىڭىزنى؟

ساتقان ئىدى دۈشمەنلەرگە دوستىڭىز سىزنى،
زادى!  بەرسۇن بىزگە ئېيتىپ قىلمىشلىرىڭىزنى!

ئەتراپتا كۆپتۇر ئۈلپەت،  لېكىن يوقتۇر دوست،
كۆپتۇر ھەممە يەردە، ئالەمدە مەدداھالر.
ئەھۋالىڭنى سورايدىغان قاراكۆز يوقتۇر،

يىگىتلەر تەنھادۇر، توپلىشىپتۇ مەدداھالر.

گاھىدا يۈرىكىم تولغاندا غەشكە،
جۈرئەت قىاللمىسام، ھاتتا كى كۈلۈشكە!

دەۋەت قىلىسىز مېنى ياشاشقا،
ئۆگىتىسىز ماڭا قانداق ئۆلۈشنى...

ئۆرتىسە گاھى قەلبىمىزنى سوراق،
ئازاب قەلبىمىزدە - يۈرىكىمىزدەدۇر.

مىرزىالر كەتكەنىدى سىز بىلەن، بىراق
ھېلى ھەم كاتىپالر ئارىمىزدادۇر...

2010 - يىلى، ئەنجان

ئىككى شېئىر

دۆلەتجان كېرىموۋ )ئۆزبېكىستان(

كەچۈرۈڭ، ماڭمىسام سىز ماڭغان يولدىن،
ئەۋزەلدۇر ماڭا ئۆزۈم ئاچقان چىغىر يول.

كەلسىڭىز گەر باغدىن، كېلىمەن چۆلدىن،
ئۇرماڭ باشقا ھەدەپ مىننەت توقمىقىنى.

سەكرىمەيمەن ئۆگزىدىن، سىز سەكرىسىڭىزمۇ،
ئۈزۈلگەن ئەمەس ئايىقىم يەردىن.

ئوينىمايمەن، باشلىسىڭىزمۇ سىز نەغمە ناۋا،
كاناي -سۇناي چېلىپ، ھەتتا ئۆگزەمدىمۇ.

ئۈندىمەڭ، يۈرۈپتىمەن تېشىمنى تېرىپ،
سىزنىڭ ئۆيىڭىزگە تاش ئاتقىنىم يوق.

گەپ ساتمايمەن سىزدەك، بىلمەيمەن ھىيلە،
قارنىم ئاچ بولسىمۇ، لېكىن كۆڭلۈم توق.

بىلىمەن، ياراتقان ياردۇر يالغۇز ئادەمگە،
بۇ كۈنىڭىز ياخشىراق،  بەلكى ئۆلگەندىن.

بېرىمەن تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى سىزگە، 
چاچقاننىڭ ئۇۋىسى مىڭ تەڭگە بولغاندا.

2018 - يىلى، ئەنجان.

ئابدۇلال قادىرىغا مەكتۇپ

چاچقاننىڭ ئۇۋىسى

ئۆزببېكچىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچچىالشتۇرىغان )تۈركىيە(
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سېنى سۆيىمەن 
نازىم ھېكمەت )تۈركىيە(

سېنى سۆيىمەن 
ناننى تۇزغا چىالپ يېگەندەك . 

كېچىلىرى ئوت ئىچىدە ئويغۇنۇپ 
جۈمەككە ئېغىز يېقىپ سۇ ئىچكەندەك.

ناتونۇش ئېغىر پوسۇلكىنى
جىددىيلىشىپ، سۆيۈنۈپ، ئىككىلىنىپ ئاچقاندەك.

سېنى سۆيىمەن 
تۇنجى رەت دېڭىزدىن ئايروپىالندا ئۆتكەندەك. 
ئىستانبۇلغا يۇمشاققىنا چۆككەندە قاراڭغۇلۇق 

ئىچىمدە قىمىرلىغان بىر شەيئىلەردەك.
سېنى سۆيىمەن 

كۆپ رەھمەت ھېلىھەم ياشاۋاتىمىز، دېگەندەك...

تۈركچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(

 ********************

        سەھرادىكى كېچە
        ئابدۇخېبىر خېلىل تەۋەككۇل )تۈركىيە(

چېكەتكە چىرىلداپ سورىدى سوئال:
ئېيتقىنا ئەي دوستۇم ئۆزۈڭ قەيەردىن!

قارىسام چىرايىڭ خۇددى ساماندەك،
كۆز نۇرۇڭ ئۆچۈشى نېمە سەۋەبتىن؟

-كۈن چىققان دىياردىن كەلگەن بۇ يەرگە،
مەن ئۆزۈم ئۇيغۇرنىڭ ئاخىرقى نەسلى.

بىلمىدىم سەپەرگە قەدەم بېسىپال ،
توزىدى ياشلىقىم كەلمەيال پەسلى.

سورىما، مەن دېمەي سەنمۇ ئاڭلىما،
ئىچىمدە مىڭ پاتمان ئازاب ۋە ھەسرەت.

قەلبىمنىڭ ھۇزۇرى يىراقتا قالغان،
ھىجرانالر تىلغايدۇ يۈرەكنى رەت - رەت.

مەن بۈگۈن سەھرادا ياتقان بۇ كېچە،
چېكەتكە چىرىلداپ مۇڭداشتۇق بىر پەس .

سۆھبەتكە قوشۇلدى ئاسماندا چولپان،
يۇلتۇزالر جىمىرالپ تۇراتتى بەس -بەس.

شەھەرنىڭ بۇلغانغان ھاۋاسىنى قوي،
سەھرانىڭ ھاۋاسى تەننىڭ داۋاسى.

كۆكسۈمنى تولدۇرۇپ ئاالي بىر نەپەس،
يۈرەكنى ئەزگەندە قۇشالر ناۋاسى.

2018 - يىلى 8 - ئاينىڭ 7 - كۈنى، ئىستانبۇل

***********************                  

        سۈرەت 
جەمال سۈرەييا )تۈركىيە( 

بېكەتتە ئۈچ كىشى 
ئەر، ئايال ۋە باال 

ئەرنىڭ قولى يانچۇقتا 
ئايال بالىنى يېتىلىۋالغان .

ئەر مۇڭلۇق
مۇڭلۇق كۈيلەردەك مۇڭلۇق.

ئايال بەك گۈزەل
گۈزەل ئەسلىمىلەردەك گۈزەل.

باال 
گۈزەل ئەسلىمىلەردەك مۇڭلۇق 

مۇڭلۇق كۈيلەردەك  گۈزەل.

تۈركچىدىن ئۇيغۇرۇلالھ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )تۈركىيە(

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت«( ناملىق كىتابدىن ئېلىندى 

 ئاچ كۆزلۈك كمىىن كەمبەغەل قىلغان بول�ا، بۇ دۇنيانىڭ ابرلىق نېمىىت ئۇىن بېيىتاملايدۇ.
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بىزنىڭ يۈرىكىمىز يوق
بىزنىڭ يۈرىكىمىز يوق

يۈرەكنىڭ ئورنىدا پەقەت
ھېس -تۇيغۇسىدىن ئايرىلغان

ئازاب سۈيىگە چىالنغان بىر پارچە گۆش بار
ۋە قاراڭغۇ بىر بوشلۇق.

بىز ئايال ئىدۇق
ئايالغۇچى بولۇپ يارالغانتۇق ئەسلىدە

نازۇك، خىرۇستال شېشىدەك.
بىر يۈرىكىمىز بار ئىدى

ئۇ پۈتمەس - تۈگىمەس مۇھەببەت بۇلىقى ئىدى.
يات تۇپراقالردا

تەمتىرىگەن ئاياقلىرىمىز ۋۇجۇدىمىزنى تۇتۇپ 
تۇرالمىدى

يەرگە چۈشتۇق چېقىلدۇق
ۋەتەنسىزلىكتە.

پارام-پارچە بولغان يۈرەكلىرىمىز 
مېھىر بۇالقلىرىمىزنى قۇرۇتتى.

ئاخىردا ھەممىنى ئۇنۇتتۇق
كۈلۈشنى، خۇشاللىقنى ، بەختنى 

ھېيتىنى، بايرامنى، قۇتلۇق كۈنلەرنى
خۇددى بۇ نەرسىلەر 

ئەزەلدىن بىزدە بولۇپ باقمىغاندەك.

2020 - يىلى 3 -ئاينىڭ 8 -كۈنى

ئانا تىلىم

ئانا تىلىم ئانامنىڭ تىلى،
ئەجدادالردىن مىراسىدۇر ماڭا.
بولساممۇ گەر يات تۇپراقالردا، 

سىنىڭ بىلە ھېس قىلىمەن ئۆزۈمنى
 ۋەتىنىمدە  دائىما. 

ئانا تىلىم  ئۇيغۇرنىڭ تىلى،
مەھمۇد، يۈسۈپ ئاتامنىڭ تىلى، 

پۈتۈلگەن سەندە ئەزىز خەلقىمنىڭ 
ئورخۇندىن تارىمغىچە 

شانۇ-شەۋكىتى. 
تارىختىن بۈگۈنگىچە 

كۆز يېشىغا تولغان ئاچچىق قىسمىتى.

2020 - يىلى 2 - ئاينىڭ 20 - كۈنى

پارچىالر

دەملەنگەن شېكەرسىز قىرتاق قەھۋەدەك،
ھەركۈنى بىرخىل تەم ئىلكىدە ھايات.

قىش بولۇپ ھېچقاچان ياز بولمىغاندەك،
قاتتى مۇز يۈرەكتە ھەركۈنى قات-قات.

***                   
بىر ئاتەش ئىچىدە يانار ۋەتىنىم،

مەنمۇ ھەم ئۇزاقتىن كۆيدۈم قىينالدىم.
قېيىنىكەن ئوتنىڭ سىرتىدا كۆيمەك،

ئەجدادالر سۆزىنى چۈشەندىم بىلدىم.
***                   

قەلبىم قۇرۇق، روھىم قۇرۇق قاراڭغۇ،
يىغالي دېسەم كۆز يېشىم يوق قۇرىغان.

مىسالى مەن يالغۇز كېيىك چۆلدىكى،
تەشنا بولۇپ سۇغا ھەريان قاترىغان.

***                    
قىش ياز ياپيېشىل تۇرغان قارىغاينىڭ ،

سورىساڭ باردۇر مىڭبىر ھەسرىتى.
تاۋالنغاچ سوغۇقتا بوران-چاپقۇندا،
ئېگىلمەي تىك تۇرار مەغرۇر قامىتى.

***                   
كۈزۈم يۇمۇق ، قەلبىم ئويغاق ھەر كېچە ،

خىيال سۈرۈپ كۆككە بېقىپ ياتىمەن.
يۇلتۇزالرغا ئېيتاي دېسەم دەردىمنى،

يۇلتۇز يىراق ، چەكسىز غەمگە پاتىمەن.
سېغىنىشتىن باغرىم بولدى لەختە قان،

ئەي ۋەتىنىم سىنى قاچان كۆرىمەن.

2020 - يىلى مارت

شېئىرالر

 ئامىنە ۋايىت )تۈركىيە(
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تەرجىماندىــن ئىــالۋە : »بالىنــى ئۇنــداق تەربىيەلەش، 
ــز.  ــاڭالپ تۇرىمى ــى ئ ــرەك« دېگەنلەرن ــەش كې ــداق تەربىيەل مۇن
بىــراق بالىنــى تەربىيەلەشــتە بىــر ئالتــۇن قائىدە بار-ئۇ بولســىمۇ 
ئۆزىڭىزنىــڭ ئىش-ھەرىكــەت، كەيپىيــات ۋە ســۆزلىرىڭىزنىڭ 
بالىڭىزغــا ئېلىــپ كېلىدىغــان  ئۆمۈرلــۈك تەســىرىنى ئوبــدان 
دەڭســەش. بالىڭىزنىڭ خاراكتېرىنىڭ ۋە ئادىمىيلىكنىڭ سىزدىن 
ئۆرنــەك ئالىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يېتىــش ۋە  بالىنىــڭ ھاياتىنىڭ 
بىزنىــڭ تەســىرىمىزنىڭ تەســۋىرلىرى ئەكــس ئېتىدىغــان بىــر 
ئەينــەك ئىكەنلىكىنــى ئۇنۇتماســلىقتۇر. بىــراق بۇنــى ئورۇندىمــاق 
ــى ئورۇنــالش ئۈچــۈن قايســى  ــە. بۇالرن ئاســان ئەمــەس ئەلۋەتت
ئاقىالنىلىكتــۇر. بىــر  بىلىۋېلىــش  ساقلىنىشــنى  ئىشــالردىن 

بېرنىســتايىن  دوختــۇرى  پەنلــەر  پىســخىك  مــەن 
ئەپەندىنىــڭ  ئىنتايىــن ئاددىــي ھــەم چۈشىنىشــلىك قىلىــپ 
بولغۇچىالرغــا  ئاتا-ئانــا  بارلىــق  ماقالىســىنىڭ  بــۇ  يازغــان 
ئۆزىگــە ئىشــەنچى كۈچلــۈك بولغــان پەرزەنــت يېتىشــتۈرۈش 
توغرۇلــۇق قىممەتلىــك ئۇچۇرالرنــى بېرىدىغانلىقىغا ئىشــىنىمەن، 
چۈنكــى بــۇ ماقالــە دەل پەرزەنــت تەربىيەســىدىكى ساقلىنىشــقا 
ــۇ خاتالىقالرنىــڭ بالىنىــڭ ئۆزىگــە  تېگىشــلىك خاتالىقــالر  ۋە ب
بولغــان ئىشەنچىســىگە بولغــان تەســىرى توغرۇلــۇق توختىلىــدۇ.

ــا  ــور تىلغ ــن ئاپت ــن كىيى ــى ئوقۇغاندى ــۇ ماقالىن ــەن ب  م
ئالغــان بــۇ خىــل تــۆت خاتالىقنــى ھەممــە ئاتا-ئانــا بولغۇچىنىڭ 
ئوخشــىمىغان دەرىجىــدە ســادىر قىلىــپ قويىدىغانلىقىنــى ھەمدە 
پەرزەنتلىرىمىزنــى »ئۆزىگــە ئىشــىنىدىغان بولســۇن« دېســەك 
بۇالردىــن ئامــال بــار ساقلىنىشــىمىز كېرەكلىكىنــى ھېــس قىلدىم.
شــۇنداق، ھەممىمىــز ئاتا-ئانــا بولغــاچ قانــداق قىلغانــدا ياخشــى 
ــاي  ــا بولم ــۇ ئاتا-ئان ــز -دە، كىمم ــنى ئۆگىنىمى ــا بولۇش ئاتا-ئان
ئايلىنىــپ  مۇتەخەسسىســكە  تەربىيىســىدە  پەرزەنــت  تــۇرۇپ 
بولغۇچىــالر  ئاتا-ئانــا  تەربىيىســى  پەرزەنــت  كېتەلىســۇن؟ 

ئۈچــۈن مەڭگۈلــۈك ئۆگىنىــش جەريانىــدۇر.  مۇھاجىرەتتكــى 
دەردى  ئۇرۇق-تۇغقانالرنىــڭ  ۋە  ۋەتەنســىزلىك  مۇســاپىرلىق، 
قوشــۇلۇپ پىســخىك دۇنيارىمىزدىكــى بېســىم ھەددىدىن ئاشــقان 
ــۆيۈملۈك  ــى س ــلىقىمىز كېرەكك ــۇنى ئۇنۇتماس ــەردە، ش ــۇ كۈنل ب
پەرزەنتلىرىمىــز يەنىال بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ پىســخىك ھالىتىمىزنى 
ياخشــى كونتــرول قىلىــپ ئــۇالر ئېرىشىشــكە تېگىشــلىك بولغــان 
ســۆيگۈ-مۇھەببىتىمىزگە، ھۆرمىتىمىزگــە، كۆڭــۈل بۆلۈشــىمىزگە 
ۋە ئوچۇق-يورۇقلــۇق بىلــەن ئــۇالر بىلــەن ئوي-پىكىرلىرىمىزنــى 
نۆۋىتىــدە  ئــۆز  دېگەنلىــك  بــۇ  موھتــاج.  ئورتاقلىشىشــىمىزغا 
ــى  ــى كەيپىياتىمىزدىك ــز تۈپەيل ــخىك ھالىتىمى ــار پىس ــە ناچ يەن
بولغــان  ئۆزىگــە  ئۇالرنىــڭ  يوقىتىــپ  كونتروللۇقنــى 
ۋارقىراش-جارقىــراش،  قىلىدىغــان  بىتچىــت  ئىشەنچىســىنى 
ئــۇرۇش ۋە نامۇۋاپىــق ســۆز- ئىبارىلەرنــى ئىشــلىتىش قاتارلىــق 
قىلمىشــالردىن قەتئىــي ساقلىنىشــىمىز كېــرەك دېگەنلىكتــۇر.

بــۇ ماقالــە بالىالرغــا ۋارقىــراش، ئۇالرنى ئــۇرۇش، ئۆتكەن 
نومــۇس  ئارتــۇق  بالىالرنــى ھەددىدىــن  ئىشــالرنى تەگــەش، 
تۇیغۇســىنىڭ ئىچىگە غەرق قىلىۋىتىش ۋە ئۇالرنى مەســخىرىلىك 

-تەلەپپــۇز بىلــەن تەنقىــد قىلىــش قاتارلىــق قىلمىشــالرنىڭ ئاتــا
-ئانىالرنىــڭ ئاتا-ئانــا بولــۇش ســەپىرىدە چوقــۇم تېیىلىدىغــان 
كېچىكلەردىــن ئىكەنلىگىنــى ئەســكەرتىدۇ، ھەمــدە پەرزەنــت 
كېلىدىغــان  ئېلىــپ  خاتالىقالرنىــڭ  بــۇ  تەربىيەســىدىكى 
زىيىنىنىــڭ پەقــەت بالىنىــڭ ئۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســىنى 
ــەن  ــۇالر بىل ــە ئ ــى يەن ــتىن بەلك ــال قالماس ــش بولۇپ يوقىتىۋېتى
يىرىكلەشــتۈرىۋىتىدىغانلىقىنى  مۇناســىۋىتىمىزنىڭ  بولغــان 
يارىالندۇرىدىغــان  ھېسســىياتنى  باشــقىالرنىڭ  ئۇالرنــى  ۋە 
ــدۇ.  ــى تەكىتلەي ــپ قويىدىغانلىقىن ــىلەردىن قىلى ــان كىش خاپىغ
ــۆزۈم  ــەم ئ ــۇ ھ ــىلەر ئۈچۈنم ــالر، س ــۆيۈملۈك ئاتا-ئانى ــى س قېن
مەرھەمــەت.  ماقالىگــە  بــۇ  قىلغــان  تەرجىمــە  ئۈچۈنمــۇ 

ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ ئۆزىگە 
بولغان ئىشەنچىسىنى سۇندۇرىدىغان 

تۆت خىل قىلمىشى
)ئاتا-ئانىالرنىڭ ئۆز-ئۆزىگە بولغان تەلىپىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق 

پەرزەنتلەردىكى ئۆز-ئۆزىگە بولغان ئىشەنچنى كۈچەيتىش(

جېفىرى بېرنىستايىن )ئامېرىكا(
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ــرى بىرنىســتايىن  ــور، جېفى ــورى دوكت ــۇ ماقالىنىــڭ ئاپت ب
دۆلــەت بويىچــە تونۇلغــان ئاتا-ئانىــالر يېتەكچىســى، ئــۇ ئوتتــۇز 
يىللىــق پىســخىك دوختۇرلــۇق تەجرىبىســىگە ئىگــە. ئــۇ بــۇ 
ئۆســمۈرلەرگە  بالىالرغــا،  ئاتا-ئانىالرغــا،  نۇرغــۇن  جەريانــدا 
ۋە ئەر-خوتۇنالرغــا پىســخىك مەســلىھەتچى بولغــان بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ نەشــر قىلىنغــان كىتابلىرىدىــن تــۆت پارچىســى بــار. 
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە »قارشىلىشــىدىغان بالىــالر ئۈچــۈن ئــون 
كــۆرۈپ  ياخشــى  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  كىتابــى  دېگــەن  كــۈن« 
ئوقۇشــىغا ئېرىشــكەن. مەنمــۇ بــۇ كىشــىنىڭ بــۇ ماقالىســىنى 
ياخشــى كــۆرۈپ تەرجىمــە قىلىــپ ســىلەرگە ســۇندۇم. ئاپتورنىــڭ 
ــالن قىلىنغــان. ــدا ئې ــۇ ماقالىســى »بۈگۈنكــى پىســخىكا« تورى ب

ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ ئۆزىگە 
بولغان ئىشەنچىسىنى سۇندۇرىدىغان تۆت خىل 

قىلمىشى

ئۆز-ئۆزىگە بولغان ئىشــەنچ بولســا ئىنســانالرنىڭ ھاياتى 
پائالىيەتلىرىــدە مەركەزلىــك رول ئوينايــدۇ. بــۇ ئاتالغــۇ ئــۆز  
ــەش دەپمــۇ ئاتىلىدىغــان  ئۆزىنــى ھۆرمەتلــەش، ئۆزىنــى قەدىرل
ــتا  ــۆز قاراش ــداق ك ــبەتەن قان ــە نىس ــڭ ئۆزىمىزگ ــۇپ، بىزنى بول
بولۇشــىمىزنى كۆرســىتىدۇ، بــۇ خىــل قــاراش ئــۆز نۆۋىتىــدە 
بىزنىــڭ ئىش-ھەرىكــەت ۋە قارارلىرىمىزنــى بەلگىلــەپ قويىــدۇ. 
ئۆزىمىزگە  بولغان كۈچلۈك ئىشــەنچ ھاياتىمىزدىكى خىرىسالرنى 
بۆســۈپ ئۆتــۈپ، يېڭــى ئىشــالرنى ســىناپ بېقىشــىمىزغا ھەمــدە 
ئۆزىمىزنىــڭ ئىقتىدارىغــا ئىشىنىشــىمىز ئۈچــۈن ئىلھــام بېرىــدۇ. 

ئاتا-ئانــا بولغــان ئىكەنمىــز، بىــز بارلىــق كۈچىمىــز بىلەن 
پەرزەنتلىرىمىــزدە ئىلغــار ھالەتتىكــى ئۆزىگــە بولغان ئىشــەنچنى 
يېتىلدۈرۈشــكە تېرىشــىمىز. شــۇنداقتىمۇ، بىــز بەزىــدە بالىالرغــا 
نېمىلەرنــى دېيىــش ۋە دېگەنلىرىمىزنىــڭ بالىلىرىمىزنىــڭ ئۆزىگە 
بولغــان ئىشــەنچىگە بولغــان تەســىرىنى دەڭســىيەلمەي خاتالىــق 
ئەمەســمۇ؟ ئىنســان  توغــرا، ھەممىمىــز  قويىمىــز.  ئۆتكــۈزۈپ 

ئۆتكۈزگــەن  بىزنىــڭ  كېرەككــى،  بىلىشــىمىز  شــۇنى 
ئاشــۇ خاتالىقلىرىمىزنىــڭ  بالىلىرىمىــز ۋە ياكــى ئۆســمۈرلۈك 
يېشــىدىكى پەرزەنتلىرىمىــز بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتلىرىمىزگە 
»بويــۇن  كېــرەك.  كەلمەســلىكى  ئېلىــپ  تەســىر  ســەلبىي 
ــدا  ــەن كىتابىم ــۈن« دېگ ــون ك ــۈن ئ ــالر ئۈچ ــان بالى تولغايدىغ
خاتالىقالرنىــڭ  بــۇ  بىــز  ئۆتكىنىمــدەك،  قىلىــپ  قەيــت 
قانــداق  زادى  خاتالىقالرنىــڭ  بــۇ  ئۈچــۈن،  ئېلىــش  ئالدىنــى 
كېــرەك. ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــىمىز  ئىكەنلىكىنــى  خاتالىــق 

1. ۋارقىراش ۋە ئۇرۇش

باالالرنىــڭ ئۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســىنى تۆۋەنلىتىشــتە 
ئالدىغــا  ئۇرۇشــنىڭ  ۋە  ۋارقىــراش  نەرســە  قانــداق  ھېــچ 
ســىز  ۋاقتىڭىــزدا  ئۇرغــان  ۋە  ۋارقىرىغــان  ســىز  ئۆتەلمەيــدۇ. 
ناچــار  ئىنتايىــن  چىقىرىــپ  ماجىــرا  قىلىــپ  كۆكەمىلىــك 
ھالەتتىكــى كەيپىيــات كونتــرول ھالىتىنــى ئىپادىلەيســىز، بــۇ 
قىلمىشــىڭىزنىڭ مەقســىتى بالىڭىزنــى ئاجىزالشتۇرۇشــتۇر. ســىز 
بالىڭىزغــا بــۇ ئارقىلىق قانداق بىر دەرس ئۆتمەكچى بولغانســىز؟

شــۇنى بىلىڭكــى، ھەممىمىــز دېگــۈدەك ۋارقىــراپ باققــان. 
مــەن بالىلىرىمغــا ۋارقىــراپ باققــان ھەمــدە ھەتتــا بىــر نەچچــە 
قېتىــم سىلكىشــلەپ ئۇياق-بۇياققــا قېقىشــتۇرۇپمۇ باققــان. مــەن 
بۇالردىن پەخىرلەنمەيمەن، ھەمدە سىزنى شۇنى بىلىپ يېتىشكە 
ئىلھامالندۇرىمەنكــى، بىــز ئۇالرغــا ۋارقىرىغــان ۋە ياكــى ئۇالرنــى 
ئۇرغــان ۋاقتىمىــزدا بىــز ئۇالرغــا زوراۋانلىــق قىلىۋاتقــان بولىمىــز. 

ئۇالرنىــڭ  ئارقىلىــق  قىلىــش  شــۇنداق  بىــز  بەلكىــم 
خاتــا قىلمىشــنى توســۇپ قالغانلىقىمىــز تۈپەيلىدىــن غەلىبــە 
قازانغانــدەك تۇيغۇغــا كــەپ قېلىشــىمىز مۇمكىــن، بىــراق بــۇ 
ســىز  بولــۇپ،  جايلىۋېتىشــى  مۇددەتلىــك  قىســقا  ئىنتايىــن 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا ئۇالرنىــڭ ئۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســى 

ئــۇرۇش ۋە  ۋارقىراش-جارقىــراش  -ئاجىزالشــتۇرۇۋەتتىڭىز. 
-تېپىشىشــالر بالىڭىــز بىلــەن مەۋجــۇت مەســىلىنى ھــەل قىلىــش 
ســۆھبەت  كېلىدىغــان  ئېلىــپ  بىرلىكىگــە  ئىدىيــە  ئۈچــۈن 
ئۆتكۈزۈشــىڭىزگە، زىددىيەتنــى ھەل قىلىشــىڭىزغا ھەمــدە بالىدا 
ئۆزىگــە ئىشــەنچ تۇرغۇزۇشــىڭىزدا توســالغۇلۇق رولىنــى ئۆتەيــدۇ.

2.بۇرۇنقــى ئۆتكەن-كەچكــەن زىددىيەتلەرنــى كۆتــۈرۈپ 
چىقىــش

بولغاندىــن  بولــۇپ  ھــەل  زىددىيــەت  ياكــى  مەســىلە 
ئىشــالرنى  بالىالرنىــڭ  تەگەۋەرمــەڭ.  قايتا-قايتــا  كىيىــن 
يېڭــى باشــتىن پاكىــزە باشلىشــىغا يــول قويۇشــىمىز كېــرەك. 

-بالىالرنىــڭ بۇرۇنقــى خاتالىقلىرىنــى كۆتــۈرۈپ چىقىدىغــان ئاتــا
ــاداۋەت ساقالشــنى ئۆگىتىــدۇ. -ئانىــالر بالىلىرىغــا ئۇزاققىچــە ئ

ــىلە  ــى، مەس ــى كېرەكك ــۇنى بىلىش ــالر ش ــۇنداقال، بالى ش
ھــەل بولــۇپ بولغاندىــن كىيىــن، ئۆتمۈشــنىڭ بىــر قىســمىغا 
تەرىپىدىــن  ئاتا-ئانىلىــرى  بالىــالر  كېتىــدۇ.  ئايلىنىــپ 
ــا  ــپ، ئالدىغ ــرى ماختىلى ــي ئىش-ھەرىكەتلى ــك ئىجابى قانچىلى
بىلــەن  شــەكلى  تالــالش  خىــل  بىــر  مېڭىشــتەك  قــاراپ 
ئىشــەنچ  بولغــان  ئۆزىگــە  ئۇالرنىــڭ  رىغبەتلەندۈرۈلســە، 
تۇيغۇســى شــۇنچە كۈچلــۈك بولىــدۇ. شــۇنداقال ئاتا-ئانىســىنىڭ 
قانــدۇرۇش  ئېھتىياجىنــى  قەدىرلىنىــش  تارتىــپ  دىققىتىنــى 
ــدۇ.  ــادىر قىلماي ــا س ــلىرىنى قايت ــا تالالش ــى خات ــۈن بۇرۇنق ئۈچ

3. نومۇس تۇيغۇسىنى بالىنىڭ جېنىدىن ئۆتكۈزۈۋېتىش 

بىــر  باقىدىغــان  ســوراپ  ئۆزىڭىزدىــن  يــەردە  بــۇ 
ئورنىڭىــزدا  ســىزنىڭ  ئــۇ  ئەگــەر  بار؛بالىڭىزدىــن  ئىــش 
بولســا ۋە ياكــى باشــقىالرنىڭ ئورنىــدا بولســا قانــداق ھېــس 
قىلىدىغانلىقىنــى ســوراپ بېقىــش. ناھايىتــى كــۆپ ھالــالردا، 
ئىجــرا  چەككىچــە  ئاخىرقــى  نۇقتىنــى  بــۇ  ئاتا-ئانىــالر 
ــس  ــى، ھې ــۇنداق ئويلىغىن ــى ئاش ــدە بالىلىرىن ــدۇ ھەم قىلىۋېتى
نومــۇس  ئۈچــۈن  تۇتقانلىقــى  ئىــش  ياكــى  ۋە  قىلغانلىقــى، 
تۇيغۇســى  نومــۇس  بالىلىرىنــى  تېرىشــىدۇ.  قىلدۇرۇشــقا 
ئارقىلىــق كونتــرول قىلىشــقا تىرىشــقان ئاتا-ئانىــالر بالىلىرىنــى 
ئايرىۋېتىــدۇ.  ياكــى  ۋە  يىراقالشــتۇرىۋىتىدۇ  ئۆزىدىــن 

بولغــان  ئاتىماقچــى  دەپ  لورىتــا  يــەردە  بــۇ  مــەن 
خەرولدقــا  ئوغلــى  ياشــلىق  تــۆت  ئــون  خېرىدارىــم  بىــر 
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نومــۇس تۇيغۇســىنى بولۇشــىغا يۈكلــەپ قويىــدۇ . كېيىنچــە 
مەرىۋانا)بىــر  بالىنىــڭ  ئوغــۇل  بــۇ  قوشنىســى  ئۇالرنىــڭ 
بايقــاپ  چېكىدىغانلىقىنــى  چېكىملىــك(  زەھەرلىــك  خىــل 
توختــاپ  دەممــۇ  بىــر  مىنــۇت  ئــون  تولــۇق  قالىــدۇ. 
دەيــدۇ:  مۇنــداق  ئوغلىغــا  لورىتــا  ھالــدا  قالمىغــان 

بايقــاپ  قىلىقىنــى  بــۇ  قوشــنىالرنىڭ  ســەن   —
قالغانــدا مېنىــڭ قانچىلىــك نومــۇس قىلىــپ كەتكەنلىكىمنــى 
ئىشــەنچىمنى  بولغــان  ســاڭا  ســەن  بىلەمســەن؟ 
چۈشــەندىڭمۇ-يوق؟ قويغانلىقىڭنــى  يــەردە  قانچىلىــك 

لورىتادىــن نومــۇس تۇيغۇســىغا چۆكتــۈرۈپ تاشــاليدىغان 
ئۆرلىگــەن ھالــدا  نېرۋىســى  بــاال  ئىشــىتكەن  بــۇ ســۆزلەرنى 
ــۇ ئىشــتىن  بورانــدەك ئېتىلىــپ ئۆيدىــن چىقىــپ كېتىدۇ.مــەن ب
لورىتادىــن  مــەن  قىلدىــم.  يېتەكچىلىــك  لورىتاغــا  كىيىــن 
يارىالنغــان شەخســىيەتچى غۇرۇرىنــى بىــر تەرەپكــە تاشــلىۋېتىپ 
چۈشىنىشــنى  ۋە  يــاردەم  بولغــان  كېرەكلىــك  ئــەڭ  ئوغلىغــا 
ــدە  ــكىن ھەم ــن، كەس ــا تەمكى ــورىدىم. لورىت ــنى س ــا قىلىش ئات
كونتــرول قىلىــش خاراكتېرىگــە ئىگــە بولمىغــان بىرخىــل ئۇســۇل 
بىلــەن خەرولدتىــن قانــداق بولــۇپ تەڭتۇشــالر بېســىمى ئاتلىــق 
بولــۇپ قالغانلىقنــى ئوچۇق-يورۇقلــۇق  قــۇل  بــۇ چۈشــەككە 
بىلــەن  شــۇنىڭ  ئىلھامالنــدۇردى.  بېرىشــكە  ئېيتىــپ  بىلــەن 
ئــۇالر ئەپلىشــىپ قالــدى ھەمــدە خەرولــد ئــۇزاق ئۆتمەيــال 
مەسىلىســى بــار بــۇ تەڭتۇشــلىرىنىڭ گۇرۇپپىســىدىن چىقىــپ 
تاشــلىدى.  تــەڭال  چېكىشــنىمۇ  چېكىملىــك  ھەمــدە  كەتتــى 

4. بالىالرغا مەسخىرىلىك سۆزلەرنى قىلىش

ئەگەر ســىزنىڭ ســۆزلىرىڭىز ئۆزىدىكى مەنىنى ئاڭالتمىسا 
شــۇنداقال ســۆزىڭىزنىڭ ئىنتوناتسىيەســى ۋە ياكى ئاھاڭى بىلەن 
قارمۇ- قارشــى مەنىنى يوشــۇرۇن ئىپادە قىلســا ئۇنداقتا ســىزنىڭ 
ــا  ــدۇر. بۇنىڭغ ــىغا ئىگى ــش خاھىش ــخىرە قىلى ــۆزلىرىڭىز مەس س
كەلتۈرىدىغــان بىــر مىســالىمىز- بالىمىــز خاتاالشــقان ۋاقىتتــا 
»ھــە، ســەن بــەك ئەقىللىــق ئەمەســمۇ؟« دېگەنــدەك ســۆزلەرنى 
قىلىشــىمىز  ســۆز-ئىبارىلەرنى  مەســخىرىلىك  قىلىشــىمىز. 
بالىلىرىمىزغــا زىيانلىــق چۈنكــى ئــۇ بالىالرنــى نومــۇس ئىچىــدە 
تۇنجۇقتۇرۇۋېتىــدۇ . بالىنــى مەســخىرە بىلــەن تــۆۋەن چۆكۈرۈش 
ئاتا-ئانــا بولغۇچــى بىلــەن بــاال ئوتتۇرىســىدىكى ئۈنۈملــۈك 
ئوينايــدۇ. رول  توســالغۇلۇق  يولىــدا  ئالماشــتۇرۇش  پىكىــر 

پەقــەت  يوقايدىغىنــى  بالىــدا  چاغــدا  بــۇ  بەلكىــم 
مۇمكىــن. قالماســلىقى  بولــۇپ  ئىشــەنچال  بولغــان  ئۆزىگــە 

ئىشەنچىســىنى  بولغــان  ئۆزىگــە  بالىالرنىــڭ 
بــاال  ئاتا-ئانىالرنىــڭ  يەنــە  باشــقا  تۆۋەنلىتىۋېتىشــتىن 
تەربىيەلەشــتىكى ئىش-ھەرىكەتلىــرى بالىالردىكــى قارشــىلىق 
ھەرىكىتىنىــڭ قېتىــم ســانىنى كۆپەيتىۋېتىشــى مۇمكىــن. بىــز 
ســەلبىي  بولغۇچىالرنىــڭ  ئاتا-ئانــا  ئۆتكــەن  دەپ  يۇقىرىــدا 
قىلمىشــلىرى بىلــەن دائىم ئۇچرىشــىپ، ئۇ تۈپەيلــى پەيدا بولغان 
ــان  ــوڭ بولغ ــۇرۇپ چ ــە يوش ــىياتلىرىنى ئىچىگ ــىپ ھېسس پاسس
بالىــالر كېيىنچــە باشــقىالرنىڭ ھېــس تۇيغۇلىرىنــى ئاســانال 
يارىــدار قىلىدىغــان ھەمــدە باشــقىالرنى خاپــا قىلىــپ يۈرىدىغان 

ــالر ۋە ئۆســمۈرلەر  ــان بالى ــن. نۇرغۇنلىغ ــۇپ قېلىشــى مۇمكى بول
مــاڭا ئاتا-ئانىســىدىن دەشــنەم ئىشــىتكەندىن كىيىــن پاسســىپ 
كەيپىيــات ۋە ئىــش ھەرىكەتلــەردە بولغانلىقىنــى ئېيتىپ بەردى.

ــا   ــي ئىگىدارىغ ــڭ ھەقىقى ــڭ ئىش-ھەرىكىتىنى ئۆزىڭىزنى
ئايالنغانــدا ئاندىــن ئۇالرنــى كونتــرول قىالاليســىز.»مەن ئەمــدى 
شــۇنىڭدىن  ۋە  دەيدىغــان  قىلمايمــەن!«  بۇنــداق  ھەرگىزمــۇ 
بــۇ خىــل ئىش-ھەرىكەتلەرنــى  كىيىــن مەســىلە كۆرۈلگــەن 
تەكرارالۋېرىدىغــان دەۋرىيلىكنىــڭ ئىچىگە كىرىپ قىلىش تولىمۇ 
ئاســان. بەزىــدە مۇشــۇنداق خاتالىشىشــالر يــۈز بېرىــپ تۇرىــدۇ. 
ئەگــەر شــۇنداق بولــۇپ قالســا، بالىلىرىڭىــز بىلــەن ئۆزىڭىزنىــڭ 
ئىش-ھەرىكەتلىرىڭىــز  قويغــان  بېرىــپ  تەســىر  ســەلبىي 
پاراڭلىشــىڭ.  ئوچۇق-يــورۇق  بىلــەن  بالىڭىــز  توغرۇلــۇق 

بالىســىنى ئــۆزى يالغــۇز باقىدىغــان ســال ئىســىملىك بىــر 
ــەن  ــى بىل ــۈچ ياشــلىق ئوغل ــون ئ ــڭ ئ ــاڭا ئۆزىنى ــدا م دادا يېقىن
ئىلگىرىلــەش خاراكتېرلىــك  مۇناســىۋىتىدىكى چــوڭ  بولغــان 
ــۆزى  ــەردى. ســالنىڭ دېيىشــىچە ســال ئ ــپ ب ئۆزگىرىشــنى ئېيتى
ئۆزگەرمىكــى قىيىــن بولغــان ئۇنســۇر ئىكــەن. ئــۇ داۋاملىــق 
پۇتبــول مەشــىقلىرىدە كانىيىنــى  ياكــى  ۋە  ئۆيــدە  ئانتونىغــا 
كېرىــپ ۋارقىرايدىكــەن. ســال ئوغلــى بىلــەن بىرلىكتــە ئوغلىنىــڭ 
مۇراســىمىغا  تارقىتىــش  مۇكاپــات  مۇسابىقىســىنىڭ  پۇتبــۇل 
ــان  ــى چىقىۋاتق ــات لوڭقىســىنى ئالغىل ــى مۇكاپ قاتنىشــىدۇ. ئوغل
ــدۇ.  ــۇ ئوغىلىنــى مەســخىرە قىلىــپ تۆۋەنگــە چۆكۈرى ــدا، ئ ۋاقتى
ئۇنىــڭ  بىلــەن  ســال  كىيىــن  پائالىيەتتىــن  كېچىلىــك  بــۇ 
ــدۇ. ــش بولى ــى چــوڭ ئۆزگىرى ــىۋىتىدە ناھايىت ــڭ مۇناس ئوغلىنى

مــەن ســالغا بۇ ئىشــقا پۇشــايمان قىلىــپ ئۆزىنــى يوقىتىپ 
قويۇشــىنىڭ قىلچىلىكمــۇ پايدىســى يوقلىغىنــى ئېيتتىــم، شــۇنىڭ 
بىلــەن ئــۇ ئوغلى بىلــەن بولغان مۇناســىۋىتىدە كونترول قىلىشــقا 
بۇالرنــى  ئــۇ  تېرىشــتى.  بولۇشــقا  ئوچۇق-يــورۇق  ئۇرۇنمــاي، 
ئېســىدە چىــڭ ســاقالپ تــۇرۇپ، ئانتونىغــا مۇنــداق دېــدى:

ھەمــدە  مەســخىرە  دائىــم  ســېنى  مــەن  —ئانتونــى، 
ســەندىن  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  مــەن  يــۈردۈم،  قىلىــپ  تەنقىــد 
كەچــۈرۈم ســورايمەن. ســېنى ســەھنىدە مۇكاپــات ئېلىۋاتقــان 
پەخىرلەندىــم. بولغانلىقىمدىــن  داداڭ  كــۆرۈپ،  ھالەتتــە 

ئانتونى كېيىنچە ماڭا:
—دادام ئاخىرى چۈشىنىپتۇ،— دېدى.

خۇالسە كاالم:
ۋە  مۇئامىلىڭىــز  بولغــان  بىلــەن  بالىڭىــز  ســىزنىڭ 
مۇناســىۋەتلىرىڭىز ئۇالرنىــڭ كىشــىلىك قەدىر-قىممــەت كــۆز 
قارشــىنى يېتىلدۈرىشــىگە غایــەت زور تەســىر كۆرســىتىدۇ. ســىز 
قانچــە ئىجابــى ۋە ئاكتىــپ یــول بىلــەن بالىلىرىڭىــز بىلــەن 
ــىپ  ــڭ پاسس ــدا ئۆزىڭىزنى ــۇ جەریان ــدە ب ــىڭىز ھەم پىكىرلەشس
ئىش-ھەرىكەتلىرىگــە مەســئۇل بواللىســىڭىز، بالىڭىزغــا شــۇنچە 
یاخشــى ئۈلگىلىــك رول ئوینىیاالیســىز- یەنــى بــۇ جەریانــدا 
بالىڭىزنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىســىنى قولغا كەلتۈرەلەیســىز.

2019 -يىلى، 30 - ئۆكتەبىر، ئامېرىكا
ئىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى: سەرۋى )ئامېرىكا(
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قىزىمنىڭ خاتىرىسى
نۇرىيە راھمان )شۋېتسارىيە(

بۈگۈن ســەھەردە ئويغىنىپال ئاخشــامقى ھاياجانلىرىمنىڭ 
يەنىــال شــۇ پېتــى ئۇرغــۇپ تۇرغانلىقىنــى ھــەس قىلدىــم. بالكونغا 
چىقىــپ، ســەھەرنىڭ ســاپ ھاۋاســىدىن تويــۇپ، تويــۇپ نەپــەس 
ئالدىــم. بــۇ يىــل كــۈز پەســلى تولىمــۇ ياخشــى ئۆتۈۋاتىــدۇ، 
ــۇرا 20 گىرادۇســتىن ئېشــىپ، ئادەمگــە  ــا تېمپېرات ــدە ھەتت بەزى
ئارام-بەخىشــلىك ئىللىــق ھــاۋا داۋام ئېتىۋاتىــدۇ. قىزىمنىــڭ 
ــا، ھــەر  ــر دەريانىــڭ بويىــدا بولغاچق ــارۋە دەيدىغــان بى ئۆيــى ئ
ــەھەردە  ــام، س ــۇپ قالس ــپ قون ــە كېلى ــڭ ئۆيىگ ــم قىزىمنى قېتى
ئورنۇمدىــن تۇرۇپــال، بالكونغــا چىقىــپ، خــۇددى تۇنجــى قېتىــم 
ــاراپ  ــەن ق ــە زوق بىل ــى مەنزىرىلەرگ ــدەك، ئەتراپتىك كۆرۈۋاتقان
ــۈن  ــر ك ــۇق بى ــمانلىق ئوچ ــۆك ئاس ــى ك ــۈن مېن ــەن. بۈگ كېتىم
بولســىمۇ،  كۈتۈۋالــدى. ســەھەرنىڭ ھاۋاســى ســەل ســوغۇق 
ئۇيقۇدىــن يېڭــى ئويغانغــان تەنگــە بۆســۈپ كىرىــپ، ئادەمنىــڭ 
قاشتېشــى  يېشــىل  ســۇس  مانــا  جانالندۇراتتــى.  روھىنــى 
رەڭگىدىكــى دەريــا ســۈيى تىــپ -تىنــچ ئېقىۋاتىــدۇ. بىــر نەچچــە 
ئــۆردەك ســۇدا ئەركىــن ئــۈزۈپ يۈرۈيــدۇ. دەريــا بويىدىكــى 
بېشــارەت  پەســلىدىن  كــۈز  گەرچــە  دەرەخلــەر  رەت  ئىككــى 
قىزغــۇچ،  رەڭگىنــى  يوپۇرماقلىرىنىــڭ  ياپيېشــىل  بېرىــپ، 
ســېرىق، ســۇس يېشــىل دېگەنــدەك رەڭلەرگــە ئۆزگەرتكــەن 
قىيمــاي،  كــۆزى  ئايرىلىشــقا  يوپۇرماقلىرىدىــن  بولســىمۇ، 
ئۇالرنــى مەھكــەم تۇتۇۋالغــان بولغاچقىمــۇ، يەنىــال شــۇنداق 
مەزمــۇت كۆرۈنەتتــى. بــۇ دەرەخلــەر ئارىســىدىكى پىيادىلــەر 
رەڭلىــك  خــۇددى  يوپۇرماقلىــرى  كــۈز   چۈشــكەن  يولىغــا 
پايانــدازدەك بــۇ يولغــا تېخىمــۇ گــۈزەل بىــر تــۈس بەرگەنىــدى.

ئادىتىــم بويىچــە ئىشــقا مېڭىشــقا تەرەددۇتالندىــم، ئەممــا 

كېچــە ئۇيقۇلىرىمنــى ئاللىقاياقالرغــا قاچــۇرۇپ، مېنــى خېلــى 
ۋاقىتالرغىچــە ئۇخالتمىغــان تۈگىمــەس ئويالرغــا، ئاخشــام قىزىــم 
بىلەن بولغان ســۆھبەتلىرىمىزگە ئىختىيارسىز قايتا شۇڭغۇدۇم…

ئاپتور نۇرىيە خانىم ۋە قىزى دىلفىرۇز

قىزىــم  كېيىــن،  تاماقتىــن  كەچلىــك  تۈنۈگــۈن 
توغرىلىــق  كىتــاب  بىــر  ئولتــۇرۇپ،  پاراڭلىشــىپ  بىلــەن 
ئىشــكاپىدىن  كىتــاب  كىتابنــى  ئــۇ  قىزىــم  ئېچىلــدى.  ســۆز 
ئالــدى.  دەپتەرنــى  خاتىــرە  بىــر  قولىغــا  يــۈرۈپ،  ئىــزدەپ 
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قولغــا  بــەرى  يىلالردىــن  نەچچــە  دەپتــەر  خاتىــرە 
ــدى. ــۇ قونغانى ــزار توپا-چاڭالرم ــتىگە بى ــۇ، ئۈس ئېلىنمىغاچقىم

— ھەجەپمــۇ چىرايلىــق تاشــلىق خاتىرىكەنغــۇ قىزىــم 
قىزىقىــپ. مــەن  دېدىــم  باقــاي،—  كــۆرۈپ  ئەكېلىڭــە،  ؟ 

ســۈرتىۋېتىپ:  پاكىــز  ئۈســتىنى  خاتىرىنىــڭ  قىزىــم 
ئــەڭ  مــەن  يازغــان،  كۆچــۈرۈپ  بــۇرۇن  مــەن  بــۇ   —
بوپتــۇ  ئــۇزۇن  ئاپــا،  شــېئىرالر  كۆرىدىغــان  ياخشــى 
ئۇزاتتــى. مــاڭا  خاتىرىنــى  دېگــەچ  ئالمىغىلــى،—  قولۇمغــا 

قىزىمنىڭ خاتىرىسى 

ــاش  ــڭ نەقق ــز ئۇيغۇرالرنى ــى بى ــڭ مۇقاۋىس ــۇ خاتىرىنى ب
ســەنئىتىگە ئوخشــاپ كېتىدىغــان رەســىملىك تــاش بولــۇپ، ھەر 
خىــل رەڭدىكــى چېچەكلــەر بىلــەن تولغــان نەپىــس بىــر پارچــە 
ئاچتىــم.  بېتىنــى  بىرىنچــى  ئىشــلەنگەنىدى.  بىلــەن  ســۈرەت 
قىزىــم ئۆزىنىــڭ ئىســمىنى ئۇيغۇرچــە يېڭــى يېزىقتــا، كونــا يېزىقتا 
ۋە خىتايچــە يېزىــپ بولــۇپ، دادىســى ۋە مېنىــڭ ئىســمىمنى 
فامىلىلىرىمىــز بىلــەن قوشــۇپ كونــا يېزىقتــا يېزىپتــۇ . بــۇ بەتنىڭ 
ئەتراپىنــى رامكىــالپ، گۈللــەر، يۇلتۇزالرنــى ســىزىپ بېــزەپ، 
خــۇددى بــۇ خاتىرىســىنىڭ كىرىــش ســۆزىنى بەرگەنــدەك بوپتــۇ.  
ــەم  ــا ھ ــۆت بۇلۇڭىغ ــڭ ت ــۇ بەتنى ــۈم. ب ــە ئۆتت ــى بېتىگ ئىككىنچ
ئاددىــي ھــەم ئومــاق كىچىــك گۈللــەر، ئوتتۇرىســىغا كىچىكتىــن 
تەدرىجىــي  چوڭايغــان ھالقىســىمان شــەكىللىك چېچەكلــەر 
ســىزىلغانىدى. ئۈچىنچــى بېتىگــە ئۆتۈشــۈم بىلــەن، ھەيرانلىقىــم 
خــۇددى دېڭىــز قىرغاقلىرىغــا ئۇرۇلغــان دولقۇنالردەك ئۆرلەشــكە 
باشــلىدى. بــۇ بەتتىــن باشــالپ، قىزىــم ســول بەتكــە بىــر پارچــە 
كــۆزۈم  كۆچۈرۈپتــۇ.  شــېئىر  بەتكــە  ئــوڭ  چاپــالپ،  رەســىم 
دەرھــال »باھــار چىلاليمــەن« دېگــەن تېمىغــا چۈشــتى. بــۇ 
شــېئىرنى مــەن نەچچــە قېتىمــالپ ئوقۇغــان، ھەتتــا بىــر نەچچــە 
ــن  ــب تۆرىدى ــڭ قەل ــم. خەلقىمىزنى ــۇ ئالغانتى ــى يادالپم كۇپلېتىن
مەرھــۇم  شــائىرىمىز  يازغۇچىمىــز،  مەشــھۇر   ئالغــان  ئــورۇن 
ئابدۇرەھىــم ئۆتكۈرنىــڭ بــۇ شــېئىرى قەھرىتــان زىمىســتاندا 
غال-غــال تىترىگــەن قانچىلىغــان يۈرەكلەرنــى ئىللىتمىغــان؟! 
ــات  ــى ھاي ــپ، يېڭ ــا جــان بېرى ــان ئۈمىدســىز روھالرغ قانچىلىغ
يولىغــا باشــلىمىغان؟! يەنــە قانچىلىغــان كىشــىلەرگە غەيــرەت، 
يۈكســەك  تۇتقــۇزۇپ،  مەشــئەللىرىنى  ئۈمىــد  جاســارەت، 
غايىنىــڭ ســەركىلىرىگە ئايالندۇرمىغــان؟! بــۇ، بــۇ بىــر شــېئىرال 

ئەمــەس، بــۇ بىــر ئابىــدە، بــۇ بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ قىبلىنامىســى! 
چىقتىــم. ئوقــۇپ  جاراڭلىــق  شــېئىرنى  كۈپلېــت  تــۆت 

شېئىرنى ئوقۇپ بولۇپال قىزىمدىن: 

— بۇ خاتىرىنى قاچان يازغانتىڭىز قىزىم؟ دەپ سورىدىم 
ھاياجان بىلەن.

يەنــى  ۋاقتىمــدا،  كەلگــەن  يېڭــى  شۋېتســارىيەگە   —
بولغاندىكىــن،  ئالدىــراش  ســىز  ئىلگىــرى.  يىلــالر   14-15
ــى  ــاچ، ياخش ــاب ئوقۇغ ــۇ كىت ــال، ش ــپ بولۇپ ــىمنى ئۆگىنى دەرس
ــم. ــەردى قىزى ــم، دەپ جــاۋاب ب ــى كۆچۈرۇۋالغانتى كۆرگەنلىرىمن

ــقا باشــلىدىم: فىرانســۇزچە  ــى ۋاراقالش ــى بەتلەرن كېيىنك
كېيىــن،  شــېئىردىن  پارچــە  ئىككــى  تىلدىكــى  ئاددىــي 
ئىنگلىزچــە »كەچــۈر دېيىــش ھەممىدىــن تــەس ســۆز بولســا 
 Sorry Seems To Be the Hardest  ( كېــرەك«        
 )All Rise( تۇرايلــى«  ئاندىــن »ھەممــە دەســت   ،)  Word
دېگــەن ئىككــى ناخشــىنىڭ تېكىســتى تۇراتتــى. )مــەن قىزىــم 
ــلىغان  ــكە باش ــە ئۆگىتىش ــال ئىنگلىزچ ــۈچ ياشــالرغا كىرگەندى ئ
كەلگەنــدە،  يېڭــى  شۋېتســارىيەگە  يېشــىدا   12 بولغاچقــا، 
ســۆزلەپ،  ئىنگلىزچــە  بىلمىگەچكــە،  تېخــى  فرانســۇزچىنى 
بىــر  دېگــەن  )كــۆك(   Blue .مەقســىتىنى چۈشــەندۈرەلەيتتى
شــۇڭا  ھېرىســمەنىدى.  تولىمــۇ  ناخشــىلىرىغا  گۇرۇپپىنىــڭ 
بولمىدىــم(. ھەيــران  زىيــادە  كــۆرۈپ  تېكىســتلەرنى  بــۇ 

— شۇ چاغالردا ئاجايىپ ياخشى كۆرەتتىڭىز- ھە بۇ 
گۇرۇپپىدىكى ناخشىچىالرنى؟

— ھەئە ئاپا، ئۇمۇ شۇنداق بىر دەۋرتى…

ــم:  ــە كەلدى ــان بەتك ــا قويۇلغ ــە تېم ــر تۈركچ ــن بى ئاندى
ئىسالنماســىن«.  Yağmurlar Islanmasın»ياغمــۇرالر 
ئىــدى.  تېكىســتى  ناخشىســىنىڭ  مۇھەببــەت  بىــر  بــۇ 

— قانداقالرچە بۇ تۈركچە ناخشىنىڭ تېكىستىنى 
كۆچۈرۈپ قالدىڭىز قىزىم؟

قىزىمنىــڭ جاۋابىنــى كۈتمەيــال،  كــۆزۈم » ئىــز« دېگــەن 
ســەرلەۋھىگە تىكىلــدى. ســول بېتىگــە قىزىمنىــڭ 12 ياشــقا 
تولغــان تۇغۇلغــان كۈنىــدە بىز شــۇ كۈنــى ئولتــۇرۇپ جەنۋە كۆلى 
ــى  ــڭ كاپىتان ــان پاراخوتنى ــى قىلغ ــى سەيلىس ــان كۆل ــى لېم يېن
بىلــەن چۈشــكەن رەســىمى چاپالنغانىــدى. ئــوڭ بېتىگــە ئۇلــۇغ 
ــق  ــۆت كۇپلېتلى ــڭ  ت ــم ئۆتكۈرنى شــائىرىمىز مەرھــۇم ئابدۇرەھى
»ئىز«نــى  يــاق،  كۆچۈرۈلگەنىــدى.  شــېئىرى  دېگــەن  »ئىــز« 
شــېئىر دېگەندىــن،  ئۆتمۈشــىمىزنىڭ يەكۈنــى، كەلگۈســىمىزنىڭ 
نىشــانى دېســەك تېخىمــۇ توغــرا بولىــدۇ! قىزىــم ســۆز باشــلىدى:

— ئاپــا، 5 - 6 يــاش چاغلىرىمــدا مــاڭا »ئىــز« ۋە يەنــە 
»تۈگىمــەس ناخشــا«، »ئىككــى ھەيكەلنىــڭ ئۇچرىشــى« دېگــەن 
شــېئىرالرنى يادالتقانتىڭىــز. چــوڭ ئۆيلەرگە بارســام چــوڭ ئاپام-

ــرۇز  ــنا »دىلفى ــام قولۇم-قوش ــە چىقس ــالر، مەھەلىگ ــوڭ دادام چ
>ئىــز< نــى بىــر ئوقــۇپ بېرىڭــە« دەپ تۇرۇۋاالتتــى. بىــر قېتىــم 
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تېخــى »يۇلغــۇن« رېســتوراندىكى بىــر خەتنــە تويدىمــۇ مــەن بــۇ 
ــە داداش  ــر نەچچ ــەم، بى ــپ بەرس ــىيە قىلى ــېئىرنى دېكالماتس ش
كېلىــپ مــاڭا پۇلالرنــى بېرىــپ كەتكەنتــى. ئېســىڭىزدىمۇ ؟  شــۇ 
ۋاقىتتــا ك ئۆگەنگــەن شــېئىرلىرىمنى پەقــەت ئۇنۇتمايمــەن ئاپــا.

چاغانــالردا  كىچىــك  قىزىــم  ئەلۋەتتــە.  بــار  ئېســىمدە 
بەش-ئالتىنــى  شــېئىرالردىن  كۆرىدىغــان  ياخشــى  ئــۆزۈم 
چوقــۇم  قىلغانــدا  دېكالماتســىيە  يادالتقۇزغانتىــم.  قىزىمغــا 
روھلــۇق بولۇشــىنى تەلــەپ قىالتتىــم. چۈنكــى مــەن ئۈچــۈن بــۇ 
شــېئىرالر مەشــھۇر شــائىرلىرىمىزنىڭ مىللەتكــە بولغــان چەكســىز 
ئەقىل-ئىــدراك  يەتكــەن  كامالەتكــە  ۋە  مېھىر-مۇھەببىتــى 
تۇيغۇلىرىنىــڭ مەھســۇلى بولۇپــال قالماســتىن،  دەۋر بورانلىرىــدا 
ــەددەس  ــەن مۇق ــە كەلگ ــەر بەدىلىگ ــەن قان-ت ــۇدە تۆكۈلگ بىھ
ھېســابلىناتتى.  بايلىــق  مەنىــۋى  تېپىلغۇســىز  ھــەم  ئەســەر 
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ قىزىمنــى ئۆيــدە دېكالماتســىيە قىلدۇرغىنىــدا 
بەزىــدە  كېتەتتىــم،  تېرىكىــپ  كۆرۈلســە،  بوشــاڭلىق  ســەل 
زەردەم بىلــەن: »بۇنــداق ئوقۇغاندىــن كــۆرە، ئوقۇمايــال قويــۇڭ. 
بىھۆرمەتلىــك  داداشــالرغا  چــوڭ  بــۇ  ئوقۇمىســىڭىز،  ياخشــى 
دەرھــال  قىزىــم  ۋاقلىرىمــدا،  دېگــەن  بولىســىز!«  قىلغــان 
خــۇددى ھازىــر جەڭگــە ئاتلىنىدىغــان كىچىــك جەڭچىــدەك 
ــا دېكالماتســىيە  ــۇ شــېئىرالرنى قايتا-قايت ــى رۇســالپ، ب قەددىن
ــىيە  ــدا دېكالماتس ــم باشــقىالر ئالدى ــەر قېتى ــن ھ ــى. لېكى قىالتت
قىلغانــدا بولســا، قىلچــە تارتىنمــاي، ئەســتايىدىللىق بىلــەن 
بىــر باشــالپ كەتتىمــۇ، »توختــاڭ! بولــدى قىلىــڭ!« دېمىگۈچــە 
ئــۇالپ،   بىرىنــى  كەينىدىــن  بىرىنىــڭ  شــېئىرنى  بىرنەچچــە 
كېتەتتــى...  ئوقــۇپ  جاراڭلىــق  ھــەم  جانلىــق  قــەدەر  شــۇ 

خاتىرىگە يېزىلغان »ھەيكەل« ناملىق شېئىر 

كېتىۋېتىــپ،  يىراقــالپ  بىلــەن  ئەســلىمىلىرىم  شــۇ 
ســېرىق  ســۇس  ئاســتىدىكى  شــېئىر  ئىختىيارســىز  نەزىرىــم 
رەڭــدە ســىزىلغان قــۇم بارخانلىرىغــا، قــارا رەڭلــەردە ســىزىلغان 
ــاق ئىزلىرىغــا، قىزغــۇچ رەڭلىــك كەچلىــك  كىچىك-كىچىــك ئاي
كۈنلــەردە  بــۇ  ئــاي،  بــۇ  ئاغــدى.  مەنزىرىلىرىگــە  ئۇپــۇق 

رەســىمنى  بــۇ  كېتىۋاتاتتىــم،  بولــۇپ  يىغالڭغــۇ  ئەســلىدىنمۇ 
كــۆرۈپ ئۆزۈمنــى تۇتالمىدىــم. ياشــلىرىم ئەمــدى مــاڭا بــوي 
ــدەك، كۆزۈمنىــڭ  بەرمەيتتــى، خــۇددى يىپــى ئۈزۈلگــەن مارجان
مــاڭا:  گويــا  باشــلىدى،  تۆكۈلۈشــكە  يېرىدىــن  ھەممىــال 
»بىزنــى ئەركىــن قويــۇۋەت! بىزنــى ھازىــر تۆكمــەي قاچــان 
بىلــەن  پەخىرلىــك  بىلــەن،  خۇشــاللىق  بىزنــى  تۆكىســەن؟ 
مــەن،  شــۇنداق،  قىالتتــى.  دەۋاتقاندەكمــۇ  تۆكۈۋاتىســەن!« 
پەخىرلىنىۋاتاتتىــم،  قىزىمدىــن  ســۆيۈنۇۋاتاتتىم،  قىزىمدىــن 
باســتىم… باغرىمغــا  قىزىمنــى  بولۇۋاتاتتىــم.  رازى  قىزىمدىــن 

تېخىمــۇ  كېيىــن،  كېلىۋالغاندىــن  ئەســلىمگە  بىرئــاز 
بــۇ  داۋامالشــتۇردۇم:  ئۆرۈشــنى  بەتلەرنــى  بىلــەن  قىزىقىــش 
ــم  ــۇم ئابدۇكېرى ــز مەرھ ــتىللىق يازغۇچىمى ــھۇر قوش ــە مەش بەتت
خوجىنىــڭ »ھەيكــەل« دېگــەن شــېئىرى،  يانــدا قىزىمنىــڭ  
ــېلىپ،  ــرە س ــا گى ــڭ بوينىغ ــن ئاپامنى ــائادەت ئىمى ــى س مومىس
ــى  ــىمى، كېيىنك ــكەن رەس ــۈپ  چۈش ــپ، كۈل ــى يېقى مەڭزىلىرىن
ئــۈچ بەتتــە ئاتاقلىــق شــائىر تاھىــر تالىپنىڭ »ســۇاليمان گۇۋاھ« 
دېگــەن شــېئىرى، يەنــە بىــر بەتتــە ئابدۇخالىــق ئۇيغۇرنىــڭ 
»ئويغــان« دېگــەن شــېئىرى… شــېئىرالرنىڭ ھــەر بىرىنــى تولــۇق 
ھــەم ئاۋازىمنــى قويــۇپ بېرىــپ ئوقــۇپ چىقتىــم. كېيىنكــى بىــر 
نەچچــە بەتلەرگــە فىرانســۇزچە، ئىنگلىزچــە، نېمىســچە شــېئىرالر 
يېڭــى  بىــر  يەنــە  ۋۇجۇدۇمــدا  ئاندىــن،  كۆچۈرۈلگەنىــدى.  
مــەن  ئالدىمــدا  كــۆز  تەمشــەلدى.  كۆتۈرۈلۈشــكە  دولقۇنــالر 
20 كۇپلېتلىــق  نىمشــەھىدنىڭ  باقمىغــان شــېئىرالر:  ئوقــۇپ 
ئىبراھىمنىــڭ  بــەگ  تۇرســۇن  شــېئىرى،  دېگــەن  »ئالدىــدا« 
»ســەككىز ســۈرىتىم« ناملىــق ســاتىرىك داســتانىدىن ئېلىنغــان 
مەرھــۇم  شــائىرىمىز  داڭلىــق  پارچــە،  كۇپلېتلىــق  يەتتــە 
تېيىپجــان ئېلىيوپنىــڭ »تېۋىلغــا« ناملىــق شــېئىرى، داڭلىــق 
ــۆزۈم«  ــۈرەك س ــل«، »ي ــايىتنىڭ »بى ــائىر روزى س ــى، ش يازغۇچ
دېگــەن ئىككــى پارچــە شــېئىرى... بــۇ شــېئىرالرنى مــەن راســتال 
بىلمەيدىكەنمــەن. بىردىــن بىردىــن ئوقــۇپ، خــۇددى بىــر يېڭــى 
ــم: ــپ ســۆزلەپ كەتتى ئەڭگۈشــتەر تېپىۋالغانــدەك ھاياجانلىنى

ئوقــۇپ  مــەن  شــېئىرالرنى  بــۇ  قىزىــم،   —
شــېئىرالركەن. ئېســىل  بــەك  باقماپتىكەنمــەن، 

باشــلىدى:  ســۆز  بىلــەن  تەمكىنلىــك  قىزىــم 

ئوقــۇپ،  قېتىــم  بىرنەچچــە  شــېئىرالرنى  بــۇ  —مــەن 
دەل  مېنــى  ئاپــا.  كۆچۈرگەنتىــم  تالــالپ  دەپ  ياخشــىكەن 
كۆيەمســەن؟  مــاڭا  كۆيــدۈم،  »ســاڭا  شــېئىرالر   مۇشــۇنداق 
ســېنى ئالمىســام ئۆلىمــەن« دېگەنــدەك تېتىقســىز ناخشــىالردىن 
بــەك  تەربىيــە  ئالغــان  كىچىكىــدە  ئــادەم  تۇتقــان.  يىــراق 
مۇھىمكــەن، ئادەمگــە قايســى يولنــى بويــالپ ئىلگىرىلەشــنى 
ياكــى  فىرانســۇزچە  بولغاچقــا،  تەربىيــە  شــۇ  ئۆگىتىدىكــەن. 
ئەســەرلىرىمۇ  ئوقۇيدىغــان  تالــالپ  تىلــالردا  ئىنگلىزچــە 
ــۇرۇپ ئوقۇيدىغــان ياكــى ئەدەبىــي ئىجادىيــەت  ــەر ياقت يەرلىكل
بۇنىڭدىــن  بولــدى.  كىتابــالر  ئېرىشــكەن  مۇكاپاتلىرىغــا 
بولســا،  ۋاقتىــم  ماڭىمــەن.  يۆلىنىشــتە  مۇشــۇ  كېيىنمــۇ 
ئۇيغۇرچــە كىتابالرنــى ئوقۇشــنى قايتــا باشلىۋالســام بوالتتــى.«

باســتىم:  باغرىمغــا  يەنــە  قىزىمنــى 
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ــون  ــن ئ ــى مۇندى ــۇ خاتىرىڭىزدىك ــم! ب ــەت قىزى — رەھم
نەچچــە يىــل ئىلگىــرى، ئەمدىــال 13-12 ياشــالرغا كىرگــەن 
ھەتتــا  مــەن  يازغــان،  كۆچــۈرۈپ  چاغلىرىڭىــزدا  ئۆســمۈر 
كۆرۈپمــۇ باقمىغــان ئېســىل شــېئىرالرنى ئوقــۇپ، بىــر ھاردۇقــۇم 
ۋەتىنىمىزدىــن  ئانــا  گەرچــە  قالدىــم.  بولــۇپ  چىققانــدەك 
12 يېشــىڭىزدا ئايرىلىــپ بــۇ يەرگــە كەلگــەن بولســىڭىزمۇ، 
ئىشــەنچ بىلــەن ئېيتااليمەنكــى ، ســىزنىڭ ئۇيغــۇر تىلىڭىــز،  
مىللىــي روھىڭىــز، ئۇيغۇرلــۇق غۇرۇرىڭىــز ۋەتەندىــن ئايرىلمــاي 
ياشــاۋاتقان تەڭتۇشــلىرىڭىزنىڭكىدىن ئارتــۇق بولســا ئارتۇقكــى، 
چىقىــدۇ«  يانغىــن  »ئۇچقۇندىــن  ئەمــەس!  كــەم  ھەرگىــز 
قەلبىڭىزنىــڭ  چاغلىرىڭىــزدا  ســەبىي  بــار.  گــەپ  دېگــەن 
ئىلگىــرى  ئۇچقۇنــالر  بــۇ  ئورنىغــان  قاتالملىرىغــا  چوڭقــۇر 
بولســۇن، كېيىــن بولســۇن، چوقــۇم بىــر كۈنــى ۋەتىنىمىزگــە، 
قوشــااليدىغان  ھەسســىڭىزنى  كىشــىلىك  بىــر  خەلقىمىزگــە 
ــەكال  ــى ب ــى.  مېن ــە بولغۇس ــىڭىزغا تۈرتك ــۇپ چىقىش ــادەم بول ئ
ــاڭا ســىزدەك  ــڭ م ــۇغ ئالالھنى ــم! ئۇل ــز قىزى خــوش قىلىۋەتتىڭى
بىــر پەرزەنــت بەرگىنىگــە مىــڭ مىــڭ شــۈكرىلەر جېنىــم قىزىــم!

— ئاپــا، خالىســىڭىز، بىر-ئىككــى شــېئىرنى ئۈنگــە ئېلىــپ 
تەيياراليلــى، بــۇرۇن ئىشــلىگەن مۇزىكىلىرىمدىــن بــۇ شــېئىرالرغا 
قىزىــم.  دېــدى  چىقىــدۇ،-  چوقــۇم  كېلىدىغانلىــرى  مۇۋاپىــق 
تۇرغانــدەك، كۈتــۈپ  شــۇنى  دەل  گويــا  مــەن 
 — قىاليلــى!  شــۇنداق  قىزىــم،  بولىــدۇ   —
كەتتــۇق.   كىرىشــىپ  تالالشــقا  مۇزىــكا  دەپــال، 

قىزىــم بــەش ياشــالرغا كىرگەنــدە ئۈرۈمچىدىكى ســەنئەت 
خۇرشــىدە  ئوقۇتقۇچىســى  پىيانىنــو  داڭلىــق  ئىنســتىتۇتىنىڭ 
ــن  ــو دەرســى ئېلىشــنى باشــلىغانىدى. ئارىدى ــن پىيانىن ئاپپايدى
بىــر نەچچــە ئــاي ئۆتەر-ئۆتمەيــال، قىزىمــدا خېلــى ئىلگىرىلــەش 
بولــدى. شــۇڭا دادىســىنىڭ ئانچــە  قوشــۇلۇپ كەتمىگىنىگــە 
قارىمــاي، بىــر پىيانىنــو ســېتىۋالدىم ھــەم كۈنــدە يېنىــدا تــۇرۇپ 
مەشــىق قىلــدۇردۇم. دەســلەپ قىزىمغــا مەكتەپتىــن كېلىــپ 
تاپشــۇرۇقلىرىنى ئىشــلەپ بولغاندىــن كېيىــن، ســىرتقا چىقىــپ، 
ئورنىغــا  ئويناشــنىڭ  بىللــە  بىلــەن  بالىــالر  مەھەللىدىكــى 
پىيانىنــو ئالدىــدا ئولتــۇرۇپ بىرەر ســائەت مەشــىق قىلىــش ئېغىر 
كەلــدى. ھېلىمــۇ ئېســىمدە، ســىرتتا باالالرنىــڭ چۇقــان ســېلىپ 
ئوينىغــان ئاۋازلىرىنــى ئــاڭالپ، قىزىمنىــڭ قولــى پىيانىنــودا، 
ــدە  ــلىرى، بەزى ــىراپ قاراش ــدەك يىغالمس ــاڭا يالۋۇرغان ــا م ئەمم
ھەتتــا ئۆزۈمنىڭمــۇ بــەل قويۇۋەتكۈلىرىــم كــەپ كەتكەنلىــرى… 

 قىزىــم كىچىكىدىنــال خۇددى چــوڭ ئادەمنى كىچىكلىتىپ 
قويغانــدەك بىر ئىشــنى چۈشەندۈرســەم، چۈشــىنەتتى، جاھىللىق 
قىلمايتتــى. ئــۇ چاغــالردا مــەن خۇرشــىدە ئاپپاينىــڭ ئىككــى 
بالىســىغا ئىنگلىزچــە دەرســى بېرەتتىــم. ھېســابتا دىلفۇرۇزنىــڭ 
بىــر ســائەتلىك پىيانىنــو دەرســى ئىككــى بالىنىــڭ بىر ســائەتلىك 
ــڭ  ــىدە ئاپپاينى ــى. خۇرش ــاراۋەر بوالتت ــىگە ب ــە دەرس ئىنگلىزچ
ــۇپ، ھــەر  ــالر بول ــق بالى ــاق ھــەم ئەقىللى ــۇ ئوم ــرى تولىم بالىلى
ئۆگىنىۋاتاتتــى.  ياخشــى  شــۇنداق  دەرســىنى  ســائەتلىك  بىــر 
مۇشــۇ تەرىقىــدە بىــر نەچچــە يىــل داۋامالشــتۇرۇپ، كېيىــن 
قىزىــم  كېيىــن،  كەتكەندىــن  ئوقۇشــقا  شۋېتســارىيەگە  مــەن 
ھــەر تۈرلــۈك ســەۋەبلەر تۈپەيلــى، پىيانىنــو دەرســىنى ھــەم 

قويغانىــدى.  تاشــالپ  قىلىشــالرنى  مەشــىق  چېلىــپ  ئــۆزى 
قىزىــم شۋېتســارىيەگە كېلىــپ تولۇقســىز ئوتتۇرىنــى ياخشــى 
مەجبۇرىــي  چىققانــدا  ئوتتۇرىغــا  تولــۇق  پۈتتــۈرۈپ،  ئوقــۇپ 
تاللىنىدىغــان دەرس قاتارىــدا ياكــى رەســىم دەرســى، ياكــى 
مۇزىــكا دەرســى تالــالش مەجبۇرىيــەت بولــدى. ھــەر ئىككىمىــز 
ئىككىلەنمەيــال مۇزىــكا دەرســىنى تاللىــدۇق. بــۇ قىزىــم ئۈچــۈن 
بــۇرۇن ئۆگەنگــەن پىيانىنونــى قايتــا تېپىۋېلىــش، قايتــا ئۆگىنىش 
ــادىي  ــى ئىقتىس ــۇ يېڭ ــا، ب ــەن ئۈچــۈن بولس ــدى. م پۇرســىتى ئى
ــۇ  ــلەش، تېخىم ــرەك ئىش ــۈن كۆپ ــش ئۈچ ــەل قىلى ــى ھ چىقىمن
ــدە  ــى ھەپتى ــدى. چۈنك ــارىتى ئى ــنىڭ بېش ــادچان بولۇش ئىقتىس
بىــر قېتىــم بارىدىغــان، 45 مىنۇتــى 80 فرانكلىــق شەخســىي 
پىيانىنــو دەرســىنى ئــۇدا ئىككــى يىــل داۋامالشتۇرۇشــتىن باشــقا،  
ــا  ــا قىزىمغ ــۇ ۋاقىتت ــدى.  ئ ــېتىۋېلىش زۆرۈر ئى ــو س ــر پىيانىن بى
مېنىــڭ چۈشەندۈرۈشــىم ھاجەتســىز بولــدى. چۈنكــى ئــۇ ئــۆزى 
كــۆرۈپ تۇرۇۋېلىۋاتاتتــى: مــەن باشــقىالرغا ھەپتىــدە ئىككــى 
فىرانســۇزچە  ســائەت  ئــۈچ  ياكــى  دەرس  خىتايچــە  ســائەت 
پىيانىنــو  ســائەتلىك  بىــر  قىزىمنىــڭ  ئۆتكەندىــال،  دەرســى 
ئىككىمىــز  تەرىقىــدە ھــەر  پۇلــى چىقاتتــى. شــۇ  دەرســىنىڭ 
تــەڭ تىرىشــىپ، ئىككــى يىلدىــن كېيىــن، تولــۇق ئوتتۇرىنــى 
پۈتتــۈرۈش دىسسېرتاتســىيەنى ياقــالش ۋاقتىمــۇ يېتىــپ  كەلدى. 

ئوقۇش پۈتتۈررش خاترىسى

دىسسېرتاتســىيەنىڭ  پۈتتــۈرۈش  مەكتــەپ  قىزىــم   
ئاڭلىتــاي«  بىلــەن  مۇزىكىلىرىــم  »ھېســلىرىمنى  تېمىســىنى 
 Mes sentiments à travers ma musique :فىرانســۇزچە(
( دەپ قويغــان بولــۇپ، ئــۆزى ئىشــلىگەن تــۆت  پارچــە مۇزىــكا 
ئارقىلىــق، ئۆزىنىــڭ خۇشــاللىق، قايغۇلــۇق، ئۈمىدســىزلىك ۋە 
ئىپادىلىگەنىــدى.  ھېسســىياتلىرىنى  ئوخشــاش  ئۈمىدۋارلىققــا 
ئــۈچ  ھەيئىتىدىكــى  باھــاالش  دىسسوتسىياتســىيە 
ــودا  ــى پىيانىن ــۇ مۇزىكىلىرىن ــم ب ــدا قىزى ــورنىڭ ئالدى پىروفېسس
ئېرىشــتى.  باھاغــا  يۇقىــرى  ناھايىتــى  ئورۇنــالپ،  تەمكىــن 
ھەتتــا  ئەمــەس،  قىزىمــال  پۈتتۈرگەنــدە  ئوتتۇرىنــى  تولــۇق 
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ئوقۇتقۇچىلىرىمــۇ قىزىمنىــڭ مۇزىــكا ئىنســتىتۇتىدا ئوقۇشــىنى 
تەشــەببۇس قىلغــان بولســىمۇ، مــەن قەتئىــي قوشــۇلمىغانىدىم. 
غــا  ئاساســلىرىم«  تۇرغــۇدەك  تىــرەپ  »پــۇت  مېنىــڭ  قىزىــم 
قايىــل بولــۇپ، مۇزىــكا ئىنســتىتۇتىدا ئوقــۇش ئارزۇســىدىن ۋاز 
كەچكەنىــدى. ۋاھالەنكــى، قىزىمنىــڭ  ئەنــە شــۇ تولــۇق ئوتتــۇرا 
مۇزىكىلىــرى  ئىشــلىگەن  چاغلىرىــدا  ئوقۇۋاتقــان  مەكتەپتــە 
ھەقىقەتــەن ئادەمنىــڭ يــۈرەك تارلىرىنــى تىترىتىدىغــان، خىيــال 
كەپتەرلىرىنــى يىراق-يىراقالرغــا ئۇچــۇرۇپ ئېلىــپ بارااليدىغــان 
نەچچــە  بىــر  ھەتتــا  ئىــدى،  مۇزىكىــالر  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
ئۇيغۇرچــە شــېئىرالرنى يېزىــپ، ئــۆزى ئىشــلىگەن مۇزىكىغــا 
ــدى… ــۇ ئالغانى ــۇزۇپ ئۈنگىم ــاڭا ئېيتق ســېلىپ، ناخشىســىنى م

مانــا ھازىــر قىزىمنىــڭ دەل شــۇ چاغــالردا ئىشــلىگەن 
ــاچ،  ــى ئاڭلىغ ــۇق. مۇزىكىالرن ــالپ ئولتۇراتت ــن تال مۇزىكىلىرىدى
شــېئىرالرنى ئوقۇپ كۆرەتتۇق. ناھايىتى تېزال، داڭلىق شــائىرىمىز 
تاھىــر تالىپنىــڭ  »ســۇاليمان گــۇۋاھ« دېگــەن شــېئىرىغا مــاس 
كېلىدىغــان بىــر مۇزىكىنــى تاللىۋالــدۇق. مۇزىكىنىــڭ رىتىملىــرى 
شــېئىرغا شــۇقەدەر مــاس كەلگــەن ئىدىكــى، خــۇددى تىككۈچــى 
ــۇ  ــو ئىگىســىگە  خوپم ــەن پەلت ئۇســتام ئۆلچــەپ كېســىپ تىكك
ســىناپ  قېتىــم  بىرنەچچــە  كەتتــى.  تۇيۇلــۇپ  ياراشــقاندەك 
ــى نۇسخىســىنى  ــدۇق ھــەم ئاخىرق كــۆرۈپ، رەســمىي ئۈنگــە ئال

ئۈن-تۈنســىز ئولتــۇرۇپ ئــاڭالپ، تۈگىگەنــدە بىر-بىرىمىزگــە 
نەملەنگەنىــدى… كۆزلىــرى  ئىككىمىزنىــڭ  ھــەر  قارىــدۇق. 

كۈچلــۈك  ناھايىتــى  ھاياتىمــدا  يىللىــق  نەچچــە   50
ئەممــا  بولمىغــان،  ئــاز  چاغلىرىــم  تولغــان  ھاياجانغــا 
بــۇ  ئەتكــەن  داۋام  ســائەت  نەچچــە  بىــر  ئاخشــامقىدەك 
قېتىــم  تۇنجــى  قاينىمىــدا  شــادلىق   تەسۋىرلىگۈســىز  خىــل 
تۇيغۇ-ھــە؟! ئېســىل  نېمىدېگــەن  بــۇ  ئۆركەشلىشــىم. 

بۈگــۈن بىــر كۈنــۈم بىــر تەرەپتىن ئىشــلەپ، بىــر تەرەپتىن 
ئويــالپ، تولىمــۇ جىددىــي ئۆتكەنــدەك تۇيۇلــدى. كەچتــە قىزىــم 
بىلــەن پۈتۈشــكىنىمىزدەك، قىزىمنىــڭ خاتىرىســىدىكى باشــقا 
ــەن  ــالر بىل ــەنگەن مۇزىكى ــۆزى ئىش ــم ئ ــە قىزى ــېئىرالرنى يەن ش
ــۇ  ــا ئالغۇچىلىكىم ــىنىمەنكى، تىلغ ــز. ئىش ــە ئالىمى قوشــۇپ ئۈنگ
بــۇ يــوق زەررىچــە مېھنىتىمىــز بىزدىــن ۋاقىتســىز ئايرىلغــان 
لېكىــن  بولســىمۇ،  بــار  ئارىمىــزدا  ۋە  ئەدىبلىرىمىــز  مەشــھۇر 
مەھــرۇم  ھوقۇقىدىــن  يېزىــش  ســۇندۇرۇلۇپ،  قەلەملىــرى 
قىلىنغــان ئــەل ســۆيەر، پىــداكار يازغۇچىلىرىمىزغــا بىلدۈرگــەن 
قالغۇســى! بولــۇپ  خاتىرىســى  ھۆرمىتىمىزنىــڭ  يۈكســەك 

2018 -يىلى 28 -ئۆكتەبىر، جەنۋە.

خاتىرىگە يېزىلغان بەزى شېئىرالر
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بالىالر ئەدەبىياتى

تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئەزىز خەلقىمگە 
ساالم خەت!

سايدۇلالېۋا سۇمبات )قازاقىستان(
بايسېىت يېزىسى 8 - سىنىپ ئوقۇغۇچىسى

ئەمگەكچىقــازاق ناھىيەســىنىڭ چېلــەك يېزىســىدا ئابدۇمېجىــت 
قايتىــدۇ«  بېغىشــالنغان »باھــار  يىللىقىغــا   70 دۆلەتوۋنىــڭ 
قاتنىشــىپ  يەنــە  مــەن  فېســتىۋالغا  بــۇ  ئۆتتــى.  فېســتىۋالى 
يىللىــق   70 دۆلەتوۋنىــڭ  ئــا.  ئىنتىلدىــم.  دەپ  كــۆرەي 
شــېىرخۇمار  ئوقۇتقۇچىــالر،  يازغۇچىــالر،  تەۋەللۇدىغــا 
 52 پائالىيەتكــە  بــۇ  قاتناشــتى.  ھەدىلەرمــۇ  ۋە  ئاكىــالر 
 20 بىلــەن  ئالــدى  ئەۋەتتــى.  شــېئىرلىرىنى  ئــۆز  ئوقۇغۇچــى 
ئوقــۇش»  »ئىپادىلىــك  ئەســەرلەرنى  تاللىنىــپ،  ئوقۇغۇچــى 
بۆلۈنــدۇق... گرۇپپىغــا   2 دەپ  يېزىــش«  »شــېئىر  ھــەم 
مــەن ئىپادىلىــك ئوقــۇش تــۈرى بويىچــە مۇســابىقىگە قاتنىشــىپ، 
پائالىيەتلــەر  موشــۇنداق  بولــدۇم.  بىرىنچــى  يىلمــۇ  بــۇ 
داۋاملىــق ئۆتكۈزۈلــۈپ تۇرســا، بىزنىــڭ ئەدەبىياتقــا بولغــان 
ئوياليمــەن. دەپ  بولىــدۇ  ئۈســتۈن  تېخىمــۇ  قىزىقىشــىمىز 
ــۆز كۈچىنــى چىقارغــان  فېســتىۋالدا يــاش ئۆســمۈرلەر ئۈچــۈن ئ

مايدىــن  ۋە  ئابدۇمېجىــت  ئاكىغــا،  تىلۋالــدى  ئالىمجــان 
ئاساســەن  مېنىــڭ  دۆلەتوۋقــا  قۇربانجــان  ئابدۇلالېۋالرغــا، 
باھاســىنى  ئــۆز  كومىسســيەلەر  ئادىــل  چەكســىز.  رەخمىتىــم 
ئادالەتلىــك بىلــەن قويــدى. بىز قازاقســتاندىكى ئۇيغــۇر بالىلىرى 
ئــۆز ئانــا تىلىمىزنــى ســۆيۈپ ئوقۇشــقا تىرىشــىمىز. چۈنكــى 
تەۋرەتكــەن  بۆشــۈكنى  ئەمــەس،  بۆشــۈكتىن  تىلىمىــز  »ئانــا 
ئانىمىزدىــن باشــلىنىدۇ« دەپ دانالىرىمىــز بېكارغــا ئېيتمىغــان.

بــەزى  شــېىرىنىڭ  ســېغىنىش«  »يۇرتۇمغــا  ئاتامنىــڭ 
قويــدى. ئويالنــدۇرۇپ  چوڭقــۇر  مېنــى  قۇرلىــرى 

كۈچــۈم قەلىمىمگــە يەتكەنلىكتىــن  مــەن ئاتامغــا جاۋابنامــە 
يازدىــم ھــەم ئاتامنىــڭ قەبرىگــە بېرىپ يوقالشــنى توغــرا كۆردۈم.

شــائىر  قوللىســۇن.  بىزنــى  روھــى  ئابدۇمېجىتنىــڭ  ئاتــام 
ئابدۇمېجىــت بىزنىڭ مەڭگۈ يۈرۈكىمىزدە ھەم تارىخىمىزدا چوڭ 
ئــورۇن ئېگىلەيــدۇ. مــەن بارلىــق فېســتىۋالغا قاتناشــقان بالىــالر 
نامىدىن تۇركىيەگە ئۆز ســالىمىمنى يولالپ بۇ ماقالەمنى يازدىم.
2019 - يىلى  20 - مارت.

 يۇرتۇمغا

ئا. دۆلەتوۋ )قازاقىستان(

شۇنداق چاغدا ئۇنتۇپ شادلىق قايغۇنى،
يۇرت قوينىغا سىڭىپ كەتكۈم كېلىدۇ.

بايسېىتتا ئېلىپ دوستالر قولىنى،
يۇرتتىن چىقماي-قېلىپ كەتكۈم كېلىدۇ.

راست،ھەر تۈرلۈك ئويى بارغۇ ھەر كىمنىڭ،
گويا ھازىر ئاسمان يەرگە كۆچىدۇ

يۈرەك تىترەر 
تەشۋىشلىك،سوغ خىيالدىن—

بايسېىت يۈتسە، بەلكىم ئىسمىم ئۆچىدۇ.
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شېئىرالر

رەسىمدە سۇمبات مۇكاپات سەھنىسىدە 

جاۋابنامە:
يۇرت قوينىغا سىڭىپ كەتتىڭىز ئەبەدىيگە،
بايسېىتىمدا مۇيەسسەر بوپ شۆھرەتكە.

سىز ياشايسىز قەلبىمىزدە يۈرەكتە،
دىل باغالردا  ئېچىلىۋاتقان پورەكتە.

ئۇنتىمىدۇق،ئۇنتۇمايمىز سىزنى بىز،
يۇرتۇمدا، تارىخىمدا مەڭگۈ قالدىڭىز سىز.

بايسېىتىمنىڭ بۇلبۇلى بوپ خەلقىمگە سايراپ،
بەرىكەتلىك يۇرت قوينىدىن كەلدۇق بىز.

ئىجادكارالر ساداسى ياڭرىدى بۈگۈن،
شېئىرىي قۇردا ئېيتىپ پاك تىلەك.

سىز قالدۇرغان قۇرالردىن،ئېلىپ مەنپەئەت 
ئەۋالدالرغا ئەجدادالردىن قالدۇرىمىز.

                                                   ئاق نىيەت.

شەپقىتىڭگە موھتاجمەن
)ئانام ئاغرىپ ياتقاندا كەلگەن ئويالر( 

بەندىنى بەندىگە خور قىلما، ئالالھ،
كۆزىگە دۇنيانى تور قىلما، ئالالھ.

ئادەمنىڭ ئادەمگە كۈنى قالمىسۇن،
ئۆزۈڭ ئۆزگىگە زور قىلما،ئالالھ.

بەردى دەپ خۇشال بولما ئۇ كۈل بىلەن كېتەر،
كەتكىنىگە ئېچىنما،ئالالھ يەنىال بېرەر.

تۆۋەننى كۆرسىتىپ،سىنايدۇ ئالالھ بىزنى،
شۇندا بىلەرسەن،ياخشىالرنىڭ قەدرىنى.

بۇ ھايات بىزدەكلەرنى سىنايدىكەن،
يۈرەككە ئارمان سېلىپ،جاننى قىينايدىكەن.

چوڭ بولۇپ كۆرۈپ ئانام زارىنى،
بىر كۆرگەندە مېھرىبانلىق يۈتمەيدېكەن.

يۈرەكلەر ئۇرغۇپ تېشىپ يىغاليدىكەن،
يىلالر ئۆتۈپ چوڭ بولدۇممۇ بىلمەيمەن.

ھەي ئالالھ شەپقەتلىك بول،سەن ئانامغا، 
مېھرى ئۈچۈن بىر تالال غەمگۈزارىمغا!!

كىرىپ قاپتۇ شائىر ئاكام چۈشۈمگە

بۈگۈن سەھەر تاڭ ئاتماي،
ئويغاندىم كۆڭلىم يېرىم.
سىز چۈشۈمگە كىرىپسىز،
شائىر ئاكا جان دىلىم.

ئېلىپ قولۇمغا قەلەم،
تۆكتىم يۈرەك دەردىنى.
يوقلىغىڭىز بىلىندى،

كۆرگەندە ئىجادكارنى.

مۆل-مۆل ياشالر كېلىدۇ،
قاپ-قارا ئىككى كۆزگە.
ئىزدەيمەن سىزنى ئاكا،
قاراپ ھەم تاال تۈزگە.

سىزنى قاتتىق سېغىنىپ،
خېتىمنى يازدىم سىزگە.
بولمىغاندا ئايدا بىر،

كىرىڭ شۇنداق چۈشۈمگە.

سىز دىلىمدا يۈرسىڭىز،
بىلىنمەس يالغۇزچىلىق.
كۆڭلۈم ياشناپ كېتىدۇ،

نەپەس ئېلىپ شوخ تىنىق.

چوڭ بولغاندا ئۆگىنىپ،
قۇرئان كەرىم ئىلىمنى.

بېغىشاليمەن سىزگە مەن،
ئېچىپ ئىمان دىلىمنى.

شېئىر يېزىپ كۆرىمەن،
قوللىسا سىزدىكى روھ.
خەلقىم سۆيۈپ ئوقۇسا،
بولىدۇ كۆڭلىم ھەم توق.
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ماخسۇتوۋ ئارىسالن )قازاقىستان(
غالجات ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ 9 - سىنىپ ئوقۇغۇچىسى 

ئىككى شېئىر

ئانا  تىلنى ئۇنتۇما 

بۇ ئالەمدە ئادەمنىڭ،
بەختى باردۇر ئۇ تىلى.

ئاشۇ تىلنىڭ  ئارقىسىدا،
يورۇق بولماق ھەم دىلى.

ئانا تىلىڭ ئۇ بايلىق،
ئانا تىلىڭ   خەزىنە.
ئانا تىلىڭ تۇرغاندا،

باشقا بايلىق ئىزدىمە.

يەتمىش تىلنى بىلسەڭمۇ،
ئانا تىلدا  سۆزلىگىن.

سەن سۆيمىسەڭ ئانا تىلنى،
سۆيەر ئەمدى باشقا كىم.

تىلى يوقىغان  خەلقنىڭ ،
مىللىتىمۇ يوقايدۇ.

كېلەچەكتە ئۇيغۇرنىڭ،
ھەتتا ئىزى قالمايدۇ.

شۇنىڭ ئۈچۈن قەدىرلە،
ئانا تىلنى ئۇيغۇرۇم.

بارلىق مىللەت ئىچىدە،
بۈيۈك بولسۇن غۇرۇرۇڭ.

ئويغان ئۇيغۇر

ئويالپ تۇرۇپ مەن بۈگۈن تارىخىمنى،
چۈشۈردىم ۋە قەغەزگە بار سۆزۈمنى.

يۈرەكتىكى سۆزلىرىمنى بۈگۈن ئېيتاي،
ئاڭالڭالرچۇ ۋە خااليىق بۇ سۆزۈمنى.

ئۇيغۇر ئىدۇق كۆك بۆرىدىن تارالغان،
تارىخىمىز قايغۇ دەرتكىمۇ تولغان.
ئازادلىقنى خالىغان ئوغۇل قىزالر،

شۇ كۈرەشنىڭ يولىدا قۇربان بولغان.

قالماققا يار بولمايمەن دەپ نۇزۇگۇم ،
تاغ تاشقا قومۇشلۇققا قېچىپ يۈرگەن .

رىزۋانگۈل ۋە ئىپارخان ھەدىلىرىمىز،
ئەركىنلىك خاالپ ئۆمۈردىن ئۆتكەن.

ئارسالننىڭ ئوقۇتقۇچىچى زۇلپىيەم  ياقۇپۇۋا

مۇشۇنداق ئازاب چېكىپ ئەجدادىمىز،
ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەشكەن دايئىم.

ئەتە ئۆگۈن نېمە بوالر ئەۋالدىمىز،
دەپ بىزلەر ھېچقاچان يېمەيمىز ۋايىم.

بىز ياشايمىز قازاقىستاننى ماكان ئېيتىپ،
قازاق خەلقى قارشى ئالدى قۇچاق ئېچىپ.

ۋەتەندىكى قېرىنداشالر ئېزىلمەكتە،
قارا خىتاي قامچىسىدىن قانالر چېچىپ.

سەنئەتتىمۇ ئۇيغۇر خەلقى ئالدا ئىدى،
ئەزەلدىنال دۇتار چېلىپ ناخشا ئېيتتى.
بىراق ھازىر شۇ ئەسۋاپنى قولغا ئالماي،
ئاستا ئاستا مەشرەپلەر ئۇنۇتتى بولدى.

ئويغان ئۇيغۇر، ئويالن ئۇيغۇر، ھەي ئۇيغۇرۇم،
قېنى سېنىڭ قايناپ تاشقان غۇرۇرۇڭ،

يۈرۈۋەرسەن ھېچ نەرسىگە كۆڭۈل بۆلمەي،
بولمامدۇ ئار نومۇسنى يوقاتقىنىڭ.
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نوداروۋا يۇلتۇزئاي )قازاقىستان( 
كىچىك ئاقسۇ ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ 8 -سىنىپ ئوقۇغۇچىسى 

شېئرالر

    شائىر بوۋامغا

كەلدۇق مانا شائىر بوۋام يېنىغا، 
باشنى ئېگىپ،تازىم قىلدۇق روھىغا. 

ئەپسۇس ئاڭا ئاتاپ تەرگەن گۈللەرنى، 
بۈگۈن سۇنۇپ بېرەلمىدۇق قولىغا...

شېئىرلىرىنى ئوقۇپ ئۆسۈپ،كېلىمىز،
ھەر سۆزىدىن تەۋرىنىدۇ دىلىمىز.

ئىبرەت ئالدۇق ئۈلگە تۇتتۇق شائىرنى، 
باسقان يولىن داۋام ئېتەر ئىزى بىز!

بولسام دەيمەن ئابدۇمېجىت بوۋامدەك،
ئۇندىن ئاشقان يوقتۇر مەندە ئارمان-بەخت.

شائىر بولۇش مەنسەپ ئەمەس بىلگەنگە،
شائىر بولماق ياشىماقتۇر "خەلقىم" دەپ.!

 ئانا يۇرتۇم 

تاغ باغرىغا جايالشقان ،
سۆلىتى بەك قامالشقان.

ئانا يۇرتۇم ئاقسۇغا...
ھەممە زوقتا قاراشقان.

كوچىلىرى سەرەمجان، 
ئىنسانلىرى ئىشچان.

مەمنۇن بوالر خەلقىگە، 
يۇرت ئەجىرىنى كۆرگەن جان. 

ئاتا-ئانا 
ئاناڭ باردا جەننەت ئەسلى ئۆي ئىچى،

چۈنكى ئانا ئائىلىنىڭ يۈرىكى. 

ھە، ئاتاڭسىز بولماس ئېدى بەرىكەت،
پەرزەنت بەختى ئاتا-ئانا تىلىكى. 

ئاتا-ئاناڭ سېنىڭ ئىككى قانىتىڭ،
ھاياتتىكى باھا يەتمەس ئامىتىڭ.

ئۇالر بىلەن گۈزەل دۇنيا چۆلىدىمۇ، 
قەدىرلىگىن،ئۇالر سېنىڭ پارلىغىن .

يۇلتۇزئاينىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئاينۇرەم سەمەندەروۋا

يۇلتۇزئاي مۇكاپات سەھنىسىدە
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ئىككى شېئىر
رەنا ئايباال ياشار )نورۋېگىيە(

      ۋەتەن

مەھمۇ دۋە »يۈسۈپ« ئاتلىق،
ئۇلۇغالر ئۆتكەنىكەن.

قۇت دىيارى قەشقەر ھەم،
ھەممىگە مەشھۇر ئىكەن.

ھېسام بوۋاي بار ئىكەن،
بالىالرنى كۈلدۈرگەن.

»ئېلى دەريا« سىمۇ بار،
بوۋامالرمۇ چۆمۈلگەن.

»ئۆتكۈر« بارمىش ئۇ يۇرتتا،
قەلەم بىلەن جەڭ قىلغان.
»ئىز« قالدۇرۇپ بىزلەرگە

»يولنى داۋام قىل« دېگەن.

سېھىرلىرى بەك كۆپكەن، 
ئىدىقۇتنىڭ باغرىدا.

ھەممە جاھان ھەيرانكەن، 
كارىز يۇرتى تۇرپانغا.

لوپنۇر دېگەن جايدىمۇ، 
كۆل بار ئىكەن بەك داڭلىق، 

تارىخىمۇ بەك ئۇزۇن،
بىلگەنلەرمۇ ساناقلىق.

ئالمىغانالر ئارماندا،
گۆشگىردىنىڭ ھىدىنى،
كۆرمىگەنلەر قالمىسۇن،

ئەتلەس، گىلەم يۇرتىنى،

مىراجىخان بولغانكەن، 
گۈزەل دىيار كۇچاردا.

ھېكايىسى بىزلەرگە
يېتىپ كەپتۇ دۇتاردا.

قوغۇنلىرى بەك شېرىن، 
يېسەم يېگۈم كېلىدۇ.
قۇملىرىدا پىچاننىڭ،
ئوينىۋالغۇم كېلىدۇ.

بۇ يۇرتنى ھەم باي قىلغان،
سانائەتمۇ بار ئىكەن.

قاراماينىڭ نېفىتى،
بايلىقالردىن بىرىكەن.

تەۋپىق ياشاپ ئۆتكەن يۇرت،
ئاتۇش ئاتلىق يۇرت ئىكەن.

ئىلىم ئېرپان ماكانى،
ئەنجۈرى ھەم بار ئىكەن.

يايلىقى بار بەك گۈزەل،
ئۇندا تۇلپار چاپاركەن.
جەڭگە ماڭغان ئاتىالر،
شۇ تۇلپارغا مىنەركەن.

مۇقامالرنىڭ جەننىتى،
ياركەنت دىيارى ئىكەن.

ئاماننىسا خېنىمدەك،
مۇقام سۆيەر كۆپ ئىكەن.

غازى يۇرتى بايدىنمۇ،
نىمشېھىت چىققان ئىكەن.

ئەسەر يېزىپ بىزلەرگە،
مىراس قالدۇرغانىكەن.

بارچە گۈزەل مىراسالر، 
يول ئېلىپتۇ بىرلىكتە.
ئۈرۈمچىگە توپلىنىپ،

قۇت بېرەركەن خەلقىگە.

بىز شۇ يۇرتنىڭ بالىسى،
مىراسالرنىڭ ۋارىسى.

بىزلەر بولغاچ ئۇ يۇرتنىڭ،
گۈزەل بولۇر ئەتىسى.

يېرىلىڭ تاش

يېرىلىڭ تاش، يېرىلىڭ تاش، 
مەن دادامنى كۆرۈۋاالي...

بۈركۈت كەبى كۆزلىرىگە، 
يېنىش-يېنىش قارىۋاالي. 

»باالم« دېسە بال تۆكۈلگەن، 
تىللىرىنى ئاڭلىۋاالي. 

قەلەم بىلەن ئەلەمنى تەڭ، 
ئالغان قولنى تۇتۇۋاالي. 

يېرىلىڭ تاش، يېرىلىڭ تاش،
جان ئانامنى كۆرۈۋاالي.

قىزى ئۈچۈن مۇڭغا چۆمگەن، 
كۆزلىرىگە بىقىۋاالي .

ماڭا مىسلى جەننەت بولغان،
مېھرىگە ھەم قېنىۋاالي.

گۈل پۇراقلىق، ھەم پاختىدەك، 
ئانام قولىنى پۇرىۋاالي.

يېرىلىڭ تاش، يېرىلىڭ تاش، 
مەن ئىچىگە كىرىۋاالي، 

ئايباالمغا دەردلەر كەلدى، 
قېنىپ-قېنىپ يىغلىۋاالي.

داستان-داستان ھەسرىتىم بار، 
ھەسرىتىمنى تۆكۈۋاالي.

يېرىلىڭ تاش، يېرىلىڭ تاش،
مەن ئىچىگە كىرىۋاالي،

ئالەم ماڭا زالىم كەلدى، 
مەن ئالەمدىن كېتىۋاالي ...
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ئۈچ پاي ئوق
)ھېكايە(

ھەبىبۇلال ئابلىمىت )گېرمانىيە(

ــا  ــان بولســىمۇ، ئەمم ــاز قالغ ــەل كىرىشــكە ئ گەرچــە ئەم
ھــاۋا ئىنتايىــن ســوغۇق بولــۇپ، قارنىــڭ شەپىســىدىن بېشــارەت 
بېرىــپ تۇراتتــى. بۈگــۈن يالغــۇز تەبىئەتنىــڭ قاپىقــى تــۈرۈك 
بولۇپــال قالماســتىن، پۈتــۈن مەھەللــە خەلقىنىــڭ جۈملىدىــن 
پۈتــۈن غۇلجــا خەلقىنىــڭ ھەتتــا پۈتــۈن بىــر ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ 
بۈگــۈن  ئۈچــۈن  مېنىــڭ  بولۇپمــۇ  ئىــدى.  دەردتــە  بېشــى 
ــابلىناتتى. ــۇپ ھېس ــۈن بول ــك ك ــەڭ قاباھەتلى ــى ئ ھاياتىمدىك

چۈنكــى بىــر ئائىلىدىكــى ئــۈچ كىشــى بىــر ۋاقىتتىــال 
خوشالشــقانتى.  ۋاقىتســىز  دۇنيادىــن  ئادالەتســىز  بــۇ 
ئــۈچ  قاتــار  قوراســىدا  مەســچىت  مەھەللىمىزنىــڭ  ئەنــە 
ئىنســاننىڭ  گۇناھســىز  ئــۈچ  ئىچىــدە  تۇرىــدۇ.  تــاۋۇت 
ياتىــدۇ. ئىچىــدە  ســۈكۈت  مەڭگۈلــۈك  تېنــى  مۇزلىغــان 

مــەن بــۇ قورقۇنچلــۇق خەۋەرنــى ئاڭلىغــان چېغىمــدا 
ــقىلىپ  ــن ئىش ــن ۋە روھىمدى ــن، يۈرىكىمدى ــڭ ئىچىدى مېڭەمنى
كەلگەنــدەك  گۈرۈلتىســى  ئاۋازنىــڭ  بىــر  يېرىمدىــن  ھەممــە 
ــى،  ــى قوچۇيتت ــدەك مېڭەمن ــوران چىققان ــن ب ــدى. ئەقلىمدى بول
يۈرىكىــم قىياغــا چۈشــۈپ كېتىۋاتقــان ياپراقتەك چارىســىزلىقتىن، 
ــى  ــەڭ مۇھىم ــى. ئ ــاراپ ئېغىيتت ــە ق ــرەپ تۆۋەنگ ــن تىت ئەلەمدى
ئــازراق ۋاقىــت ئۆتكەندىــن كېيىــن ئاڭلىغــان بــۇ يامــان خــەۋەر 
مــاڭا ناتونــۇش ئەمەســتەك، ھــەر ۋاقىت يۈز بېرىۋاتقان ئىشــتەك، 
ــڭ  ــەتلىك خەۋەرنى ــۇ دەھش ــن بۇنىڭدىنم ــن كېيى ــا بۇندى ھەتت
نېمــە  ئىــدى.  تۇيۇلۇشــى  بېشــارىتىدەك  كېلىدىغانلىقىنىــڭ 
ــق،  ــۇ، بىئاراملى ــال غەم-قايغ ــى يەنى ــەن بۈگۈنكىس ــم بىل دېگىنى
ھاياتىمدىكــى  كۈنلەرنىــڭ  قورقۇنچلــۇق  كۆڭۈلســىزلىك، 
ئېقىۋاتقــان  كۆزۈمدىــن  جــۈپ  بىــر  ئىــدى.  چوڭــى  ئــەڭ 
يــاش مەزلــۇم يۈرىكىمدىــن ئاققــان قــان تامچىلىــرى ئىــدى.

ســەۋەبىدىن  ئۆلــۈم  ئېچىنىشــلىق  مۇشــۇ  مانــا 
مەھەللىمىزدىكــى قوشــنا -خولۇمنىــڭ ھەممىســى، مەســچىتنىڭ 
ــۇنچىلىك  ــدا ش ــڭ چىرايى ــدى. ئەرلەرنى ــقان ئى ــا توپالش ئالدىغ
ئوتىنىــڭ  ئىنتىقــام  غەزەپ-نەپــرەت،  ئاچچىــق  دەرىجىدىكــى 
ــرى  ــڭ كۆزلى ــالر، ئايالالرنى ــى. بالى ــاپ تۇراتت ــرى چاقن ئۇچقۇنلى
ئەلەملىــك  ئــۇالر  بولــۇپ،  كەتكــەن  قىزىرىــپ  يىغىدىــن 
ئىچىــدە  ۋەھىمىســى  ئەنســىرەش  قورقــۇش،  ئېچىنىــش، 
تــام  مەســچىتنىڭ  بەزىلــەر  يەنــە  يىغاليتتــى.  مىشــىلداپ 
ياقىلىرىــدا ئــۆرە تۇرغــان ئۆلۈكتــەك ھېــچ نېمىنــى ئاڭقىرالمــاي، 
ــىغا  ــاقچى ماشىنىس ــان س ــپ تۇرغ ــى كۆزىتى ــن جامائەتن يېرىقتى
ئەندىشــىگە چۆككــەن ھالــدا قــاراپ تۇرۇشــاتتى. دېمەككــى 
ئــۇالر »بۇندىــن كىيىــن ھەممىمىــز ئۆلۈمگــە مەھكــۇم بوپتۇقتــە« 

ئىــدى. چۆككەنلەردىــن  قاينىمىغــا  ئۈمىدســىزلىك  دەپ، 

جامائەتنىــڭ  ئىمامــى  مەســچىتنىڭ  توســاتتىن 
نامىزىنــى  مېيىتالرنىــڭ  كىرىشــىنى،  قورۇغــا  ھەممىســىنىڭ 
ــۈزدە  ــەچ ك ــم ك ــال يۈرىكى ــى. بىردىن ــۈرىدىغانلىقىنى ئېيتت چۈش
ــىدىن  ــدەك، بېغىش ــكەن ئالمى ــدە چۈش ــە دوككى ــاختىن يەرگ ش
ئۈزۈلۈپــال كېتىدىغانــدەك بولــۇپ كەتتــى. مــەن ھەرقانــداق 
ئېھتىماللىقنــى ئويلىغــان بولســاممۇ، ئەممــا، بۇنداق ئېچىنىشــلىق 
ۋەقەنىــڭ ســادىر بولىدىغانلىقىنــى تەســەۋۋۇر قىاللمىغــان ئىدىم.

بىردەمدىــال مەســچىت قوراســىنىڭ ئىچــى جامائەت بىلەن 
لىــق تولــدى. جامائەتنىــڭ ئالدىــدا قاتــار ئــۈچ تــاۋۇت تۇراتتــى. 
بــۇ تاۋۇتالرنىــڭ ئىچىدىكــى بىزدىــن مەڭگۈلــۈك ئايرىلغــان بىــر 
ئائىلــە كىشــىلىرىنىڭ مۇبــارەك جەســىتى ئىــدى. ئــوڭ تەرەپتىكى 
بىرىنچــى تاۋۇتتــا مەھەللىمىزنىــڭ مۆھتــەرەم مەزىنــى مولالخــۇن 
ئاكىنىــڭ جەســىتى بارئىــدى. ئىككىنچى تاۋۇتتىكىســى مولالخۇن 
ئاكىنىــڭ بىــر ئۆمــۈر جاپــادا بىرگــە بولغــان ئۆمۈرلــۈك ھەمراھــى 
ھاۋاخــان ئانــا ئىــدى. ئۈچىنچــى تاۋۇتتىكىســى بولســا ئۇالرنىــڭ 
ســۆيۈملۈك ئوغلــى، ئىككــى دۇنيالىــق پەرزەنتــى زۇلپىقــار ئىــدى.

مولالخۇن ئاكا يېشى 70 تىن ئاشقان ئاپپاق ساقاللىرىنى 
رەتلىــك تــاراپ، ناھايىتــى پاكىــز كىيىنىــپ يۈرىدىغــان، ئوتتــۇرا 
مۇشــۇ  ئەســلىدە  ئىــدى.  ئــادەم  ســۈپەت  خىزىــر  بويلــۇق، 
مەھەللىمىزدىكــى مەســچىتنىڭ مەزىنــى ئىــدى. مولالخۇنــكام 
ــەن  ــۈزى كۆرمىگ ــاال ي ــچ ب ــى ھې ــا ئىككىس ــان ئان ــەن ھاۋاخ بىل
ــر ئوغۇلنــى بېقىۋالغــان  ــۇپ، ياشــلىرى 50 تىــن ئاشــقاندا بى بول
ئىــدى. ئــۇ بولســىمۇ مەھەللىمىزدىكــى ھازىرقــى ياشــالرنىڭ 
ئالــدى زۇلپىقارتــى. مانــا بــۇ ئەمدىــال 20 گــە كىرگــەن باھادىــر 
يىگىــت، قــارا كۆزلىرىنــى، تاتارغــان لەۋلىرىنــى مەڭگۈلۈك يۇمۇپ 
ئالدىمىزدىكــى تاۋۇتنىــڭ ئىچىــدە ياتاتتــى. بــۇ يىگىــت تولۇقســىز 
ئوتتۇرانــى پۈتتۈرۈپــال ياشــانغان بوۋاي-موماينــى بېقىــش ئۈچــۈن 
موزدۇزلــۇق ھۈنىرىنــى ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ ئۆگەنگەنىــدى كىيىــن 
ئــۆز ئالدىغــا دۇكان ئېچىــپ، تۇرمۇشــنىڭ كاتاڭلىــق يوللىرىــدا 
ھاياتلىــق ھارۋىســىنى تارتىشــقا باشــلىغان كاســىپالردىن ئىــدى.

بــۇ يىــل 5 -فېــۋرال غوجــا قىرغىنچىلىقىــدا زۇلپىقارنىڭمــۇ 
قولغــا ئېلىنغــان خەۋىــرى مەھەللىمىزگــە يېتىــپ كەلگەنتــى. 
بــۇ ۋەقــە پۈتــۈن مەھەللــە ئاھالىســىنى شــۇنداق ساراســىمغا 
يەنــە  باشــقا  زۇلپىقاردىــن  مەھەللىمىــزدە  ســېلىۋەتكەنتى. 
ئونغــا يېقىــن بــاال قولغــا ئىلىنغــان ئىــدى. بــۇ قورقۇنچلــۇق 
ئاكىمــۇ  مولالخــۇن  قالغــان  ياشــىنىپ  كېيىــن  خەۋەردىــن 
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ــدە  ــاي ئۆتكەن ــر ئ ــن بى ــدى. ئارىدى ــپ قال ــۇپ يېتى ــورۇن تۇت ئ
»جازاســى«  ئۆلــۈم  زۇلپىقارغــا  كۈنــى  ئالدىنقــى  يەنــى 
ئىككــى  ۋە  قىلىنغانلىقــى  ئېــالن  ھۆكۈمىنــى  بېرىلگەنلىــك 
ــارەت  ــن ئىب ــى ئىجــرا قىلىدىغانلىقىدى ــن ھۆكۈمن ــن كېيى كۈندى
ــدى. ــپ كەل ــە يېتى ــە مەھەلىمىزگ ــەۋەر يەن ــك خ ــۇ قاباھەتلى ب

ــەڭ  ــى ئ ــا ئوغلىن ــۈن ســەھەردىال ھاۋاخــان ئان ــا بۈگ مان
بارغــان.  بازارغــا  ئۈچــۈن  كۆرۈشــۈۋېلىش  قېتىــم  ئاخىرقــى 
ــق ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىنغــان  ــار قاتارلى چۈنكــى بۈگــۈن زۇلپىق
يىگىتلەرنى، شــەھەرنىڭ چوڭ كوچىلىرىدا ئايالندۇرۇپ، خەلققە 
»ئىبــرەت« ئالغۇزغاندىــن كېيىــن، ھۆكۈمنــى ئىجــرا قىلماقچــى 
بولغــان. ئەممــا خەلــق ھېــچ ئىككىلەنمــەي ئــۆز قەھرىمانلىرىغــا 
ــالپ  ــۈرۈپ، يىغ ــى كۆت ــا قوللىرىن ــان. ئۇالرغ ــەر ئوقۇغ مەدھىيەل
مىڭلىغــان  چېتىدىكــى  يولنىــڭ  قىلغــان.  دۇئــاالر  تــۇرۇپ، 
ــى  ــەڭ ئاخىرق ــۇ، ئ ــدە، ھاۋاخــان ئانىم ــزى ئىچى ــەر دېڭى ئادەمل
قېتىــم ئــۆز يــۈرەك پارچىســىنىڭ دىدارىنــى بىــر كۆرۈۋېلىــش 
ئۈچــۈن، ماغدۇرســىز بەدىنــى، نۇرســىز كۆزلىــرى بىلــەن ئــۆز 
ئوغلىنــى بېســىپ ماڭغــان ماشــىنىنىڭ ئالدىدىــن ئۆتۈشــىنى 
ــاراپ  ــۈرۈپ ق ــا تەلم ــەپ، يولىغ ــم تىل ــڭ قېتى ــن يۈزمى ئالالھدى
ــالپ  ــن تاتات ــڭ پىلىموتىدى ــۇس جالالتنى ــدى. ئەپس ــان ئى تۇرغ
ئېتىلغــان ئوقتىــن ئۆلگــەن بىگۇنــاھ يــول ياقىســىدىكى يۈزلىگەن 
ــۇ  ــىز بەدىنىم ــڭ ماغدۇرس ــان ئانىنى ــدا، ھاۋاخ ــانالر قاتارى ئىنس
ســاق قالمىغــان ئىــدى. بــۇ پاجىئەلىــك تىراگېدىيەدىن خــەۋەردار 
بولغــان مولالخــۇن ئاكىمــۇ نــەخ مەيدانــدا جــان ئۈزگــەن ئىــدى.

مىنۇتــالردا،  تىراگېدىيەلىــك  ئــەڭ  مۇشــۇ  مانــا  دەل 
ــدا  ــۆز خىيالى ــۇ ئ ــى. ئ ــپ باراتت ــا كېتى ــازا مەيدانىغ ــار ج زۇلپىق
ــان  ــقان مېھرىب ــا قوش ــپ قاتارغ ــەققەتتە بېقى ــڭ مۇش ــى مى ئۆزىن
ئاتا-ئانىســىغا ئــۆز يــۈرەك ســۆزلىرىنى ئىزھــار قىلىۋاتاتتــى. 
ئــۇ باشــلىرى ئېگىــك ھالــدا، ھارغىــن بەدەنلىرىنــى ئــازراق 
مىدىرلىتىــپ، ئازابقــا تولغــان دىلىــدا، ۋىجــدان قەلىمــى بىلــەن 
ــك  ــۆيۈملۈك دادا! كىچى ــەي س ــۇپ يېزىۋاتاتتى:»ئ ــداق مەكت مۇن
ــۇرۇپ،  ــاپ ت ــاقاللىرىڭنى ئوين ــۇرۇپ، س ــدا ئولت ــدا تىزىڭ ۋاقتىم
ــدە،  ــدۇڭ؟« دېگىنىم ــار قوي ــقا زۇلپىق ــمىمنى نېمىش ــڭ ئىس مېنى
ســەن مــاڭا مۇنــداق جــاۋاب بەرگــەن ئىدىــڭ. »ئوغلــۇم ئوبــدان 
قــۇالق ســال! زۇلپىقــار دېگــەن بــۇ مۇبــارەك نــام ســۆيۈملۈك 
ــى  ــەللەمنىڭ ھەزرىت ــى ۋەس ــەللەلالھۇ ئەلەيھ ــز س پەيغەمبىرىمى
ئەلىگــە بەرگــەن ئىككــى ئۇچلۇق قىلىچىنىڭ شــانلىق ئىســمىدۇر. 
زۇلپىقــار  پېرىــدۇر.  يىگىتلەرنىــڭ  بولســا  ئەلــى  ھەزرىتــى 
ناملىــق قىلىچنىــڭ بىــر ئۇچــى ئىلىمگــە، بىــر ئۇچــى ئادالەتكــە 
ســىمۋول قىلىنغــان. بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ قىلىچــى ئىلىــم ۋە 
ئادالەتنــى ئۆزىگــە مۇقــەددەس ۋەزىپــە قىلغــان. ئــۆز زامانىســىدا 
مۇســۇلمانالر فەتىــھ قىلغــان يەرلەرگــە ئىلىــم بىلــەن ئادالەتنــى 
ــك  ــك ۋە ئادالەتلى ــى بىلىملى ــۆز ئوغلۇمن ــەن ئ ــان. شــۇڭا م يايغ
قىلســۇن دەپ،  كــۈرەش  ئۈچــۈن  ئادالــەت  بولســۇن ھەمــدە 
ــڭ. ــەن ئىدى ــدۇم« دەپ جــاۋاب بەرگ ــار قوي ئىســمىڭنى زۇلپىق

 گەرچــە مــەن تۇرمۇشــنىڭ قىيىنچىلىقــى ســەۋەبىدىن 
ئىلىملىك بواللمىســاممۇ قىســقىغىنا بۇ ھاياتىمدا بىر ئىنســاندەك 

ئۈچــۈن،  ئادالــەت  مۇقــەددەس  ئاشــۇ  ھەمــدە  ياشــىدىم. 
ئەركىنلىــك ئۈچــۈن دوســتلىرىم بىلــەن بىرگــە نامايىــش قىلدىــم. 
ــۇ  ــان ئاش ــاق بولغ ــانىيەتكە ئورت ــۈن ئىنس ــا، پۈت ــۇ تاپت ــا ش مان
ئەركىنلىــك ئۈچــۈن، ئــۆز پىكىرلىرىمىزنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنىڭ 
ئــۆزى بىــر چــوڭ جىنايــەت دەپ قارالغــان بــۇ ئادالەتســىزلىكنىڭ 
قۇربانــى بولــۇپ تۇرماقتىمــەن. مېنىــڭ ئارزۇيــۇم مۇنــداق ئۆلــۈش 
ــۇپ،  ــرا بول ــر پۇق ــن بى ــي، ئەركى ــەت ئاددى ــدى. پەق ــەس ئى ئەم
ســىلەرگە خاتىرجــەم بىــر تۇرمــۇش ئاتــا قىلىشــنىال ئوياليتتىــم. 
چەمبەر-چــەس  ئارقىدىــن  قوللىرىــم  ھازىــر  ھالــدا  ئەكســى 
باغالنغــان، باشــلىرىم ئېگىلگــەن ھەتتــا تىللىرىــم قىلــالر بىلــەن 
چىگىلگــەن ھالــدا خەلق-ئالــەم ئالدىــدا ســازايى قىلىنىۋاتىمــەن. 
ئازابلىنىشــىڭالرغا  بۇنــداق  ســىلەرنىڭ  دادا!  ئانــا!،  جېنىــم 
ــە   ــىز جەمئىيەتت ــۇ ئادالەتس ــەس. مۇش ــدە ئەم ــق مەن جاۋابكارلى
تاجاۋۇزچىلىقتــا...  تەڭپۇڭســىزلىقتا،  سايىســى  ھاكىمىيەتتــە، 
تەخمىنــەن بىــر ســائەتتىن كېيىــن ئىســمىم زۇلپىقارغــا مۇناســىپ 
ھالــدا، ئادالــەت ئۈچــۈن، ئەركىنلىــك ئۈچــۈن ئۆلىمــەن. بــۇ 
ــا  ــۆزلىرىم. ئەمم ــى س ــەڭ ئاخىرق ــان ئ ــىلەرگە دەۋاتق ــڭ س مېنى
ــەن.  ــن دەۋاتىم ــەس، دىلىمدى ــەن ئەم ــم بىل ــۆزلەرنى تىلى ــۇ س ب
چۈنكــى تىلىــم زالىمالرنىــڭ قىلــى بىلــەن باغالنغانلىقــى ئۈچــۈن، 
ــال  ــەت ۋە پەقەت ــن پەق ــالھ تەرىپىدى ــۇغ ئال ــى ئۇل ــۇ تىلىمن ئاش
ئۆزۈمگىــال خــاس قىلغــان كىچىككىنــە ئېغىــز بوشــلۇقىدىمۇ 
ئەممــا،  ئىمكانىيەتســىز.  قىلدۇرۇشــقا  ھەرىكــەت  ئەركىــن 
ھەســرەتلىرىم بىغۇبــار قەلبىمــدە، مىللەتكە جۈملىدىن ســىلەرگە 
بولغــان ســۆيگۈمنىڭ مەڭگۈلــۈك ماكانــى مۇقــەددەس روھىمــدا!

ئانىســى  ئانىالرنىــڭ  دادىســى،  داداالرنىــڭ  ئــەي! 
قېتىمــالپ  مىــڭ  ئــون  قېتىــم،  مىــڭ  ئاتا-ئانــام  بولغــان 
ســىلەرگە، ســىلەرنىڭ ئاتا-ئانىلىــق يۈرىكىڭالرغــا ســېغىنىپ 
بىــر ئۆمــۈر مەڭگۈلــۈك قــەرزدار ئوغلــۇڭالر بولــۇپ قالىمــەن.

ئاشــۇ  ياشــالپ،  كۆزلىرىڭالرنــى  ئۈمىــد  ســىلەرنىڭ 
نۇرســىز كۆزلىرىڭالردىــن مەندىــن كۈتكــەن ئارزۇلىرىڭالرنــى 
مــەن  كەچــۈرۈڭالر.  مېنــى  ئۈچــۈن  ئالغانلىقىــم  يۇلــۇپ 
ــۇغ نەرســىگە بېغىشــلىغانلىقىم ئۈچــۈن  ئۆزۈمنــى ئۆزۈمدىــن ئۇل
ئانــا!  ئەلۋىــدا  دادا!  ئەلۋىــدا  قىلمايمــەن.  پۇشــايمان  ھېــچ 
ــتلۇرۇم!« ــدا دوس ــەم! ئەلۋى ــدا مەھەلل ــم!، ئەلۋى ــدا ۋەتىنى ئەلۋى

زۇلپىقارنىــڭ ئاشــۇ دىلغۇبــار كۆڭلىدىكــى خىياللىرىدىــن 
ــىتىنى  ــپ، جەس ــرا قىلىنى ــۈم ئىج ــدا ھۆك ــازا مەيدانى ــن، ج كېيى
قىلىــپ  دېگەنــدەك  بولســۇن  ئىبــرەت  مەھەللىدىكىلــەر 
ــە  ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ــەن ئى ــپ بەرگ ــچىتكە ئەكېلى مەس
تۇغۇلۇشــىنىڭ  ۋەقەنىــڭ  بىــر  چــوڭ  تــەرەپ  ســاقچى  يەنــە 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن، دەرھــال مېيىتنــى دەپنــە قىلىشــقا 
بۇيــرۇق بېرىــپ يېرىقتىــن نــازارەت قىلىــپ تۇرۇشــاتتى. مانــا 
ــر  ــاھ بى ــۈچ بىگۇن ــۇ ئ ــالردا ئاش ــى تاۋۇت ــڭ ئالدىدىك جامائەتنى
ئىــدى.  بــار  جەســەتلىرى  مۇبــارەك  مەزلۇمالرنىــڭ  ئائىلــە 
ــە  ــۇپ، ئىچىگ ــى ســولغۇن بول ــڭ رەڭگى-روھــى ناھايىت ئىمامنى
ــر ۋەھىمــە چۈشــۈپ بىئارامچىلىــق ئىچىــدە باشــتا  يوشــۇرۇن بى
نامىزىنــى  مېيىــت  ئانىنىــڭ  ھاۋاخــان  بىلــەن  مولالخۇنــكام 
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ئاخىــردا  ئالــدى.  ھاالللىــق  جامائەتتىــن  ۋە  قىلــدۇردى 
زۇلپىقارنىــڭ تاۋۇتــى تەرەپكىرەك ســۈرۈلۈپ نامىزىنى چۈشــۈردى 
ــن: ــۇرۇپ جامائەتتى ــپ ت ــى تىترىتى ــان ئاۋازىن ــە تولغ ۋە ئەلەمگ

ئارقــا دەپ   — بولدۇڭالرمــۇ؟  رازى  ھەققىڭالرغــا   —-
-ئارقىدىــن ئىككــى قېتىــم ســورىدى. بارلىــق جامائەتنىــڭ، - 
رازى بولــدۇق!  رازى! — دېگــەن ئاۋازلىــرى مەســچىت تاملىــرى 
ئۈســتىدە ســوغۇقتىن تۈگۈلۈپ تۇرغان مۈشــۈكلەرنىمۇ ئۈركۈتۈپ 
قاچۇرۇۋەتتــى . ھەتتــا ئــۇزۇن قىشــنىڭ قەھرىتــان ســوغۇقلىرىدا، 
ئېگىلىــپ  شــاخلىرى  قار-شــىۋىرغانلىرىدا  دەھشــەتلىك 
چارچىغــان، ئۇيقۇغا پاتقــان ئاق تىرەكلەرنىمۇ چۆچۈپ ئويغىتىپ 
ئۈســتىدىكى قار-مۇزالرنــى توزۇتــۇپ، شــاخلىرىدىكى قاغىالرنــى 
ئۇچۇرۇۋەتتــى . يىراقــالردا كۆرۈنــۈپ تۇرغــان ئابــرال تاغلىرىــدا 
ئۆزلۈكىدىــن ســۇس ئۇچقۇنــالر يېنىــپ ئۆچكەنــدەك بولــدى.

ئىمام ئۈچىنچى قېتىم:

قانداقتــۇر  رازىمــۇ— دەپ سورىشــىغىال،  —ھەققىالرغــا 
ــا ســەپتىن: ئارق

بــۇ  ئــاۋاز چىقتــى.  دېگــەن  ئەمــەس، —  رازى  —يــاق 
ئــاۋاز كۆپچىلىكنىــڭ قۇلىقىدىــن كىرىــپ ئــۇدۇل مېڭىســىگە 
ساداســى  پارتالشــنىڭ  دەھشــەتلىك  بــۇ  پارتلىــدى.  بېرىــپ 
ــدا  ــۆز چاناقلىرى ــان ك ــا قارىغ ــەن ئارقىغ ــەزەپ بىل ــڭ غ ئۇالرنى
ئــۆز ئەكســىنى تاپقــان ئىــدى. مەســچىتنىڭ ھويلىســى توســاتتىن 

بىــر بوراننىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغانــدەك ئاســتىن -چىققــان 
-ئۈســتىن بولــۇپ كەتتــى. بــۇ ئاۋازدىــن گاڭگىــراپ قالغــان 
ئىمــام بىــر ۋەقەنىــڭ يــۈز بېرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن 
ۋە  تەكەببۇرلــۇق  بــۇ  چۈنكــى  ئۆتتــى.  ھەرىكەتكــە  دەرھــال 
ــدى.  ــەس ئى ــات ئەم ــا ي ــاۋاز ئىمامغ ــان ئ ــە تولغ مۇغەمبەرلىكك
ئــۇ مەھەلىمىزنىــڭ گۇرۇپپــا باشــلىقى ، ئاساســى قاتالمنىــڭ 
مەھەللىدىكــى پايالقچىســى ھېكىماخۇننىــڭ ئۆزىنىڭ ۋىجىككىنە 
ئىــدى. ئــاۋازى  قالغــان  ماسلىشــىپ  ئوبدانــال  ۋۇجۇدىغــا 

ئىمــام قۇرۇپ قالغــان يوپۇرماقتەك تىترەۋاتقــان يۈرىكىنى 
تىڭشــاپ تۇرۇپ، ئۆزىنى بىر ئاز بېسىۋېلىشــقا تىرىشتىدە ئاندىن:

ئــۆز  ئۆتــۈپ،  ئالدىغــا  جامائەتنىــڭ  ھېكىماخــۇن   —
يەرلىكىگــە  مېيىتالرنــى  قىلســىال.  بايــان  مۇددىئالىرىنــى 
ــق  ــدا ئېنى ــەت ئالدى ــە ئىشــنىڭ جامائ ــاۋۋال ھەمم قويۇشــتىن ئ
بىــر  بولــۇپ كېتىشــى ھەممىمىــز ئۈچــۈن ياخشــى، — دەپ، 
تىرىشــتى. بېسىشــقا  جامائەتنــى  غودۇڭشــىۋاتقان  چەتتىــن 

دەل مۇشــۇ چاغــدا ھېكىماخــۇن جامائەتنىــڭ ئالدىغــا 
چىقىــپ قويــۇن يانچۇقىدىــن بىــر ۋاراق ھۆججەتنــى چىقىرىــپ، 
غەزىپىنــى  تېخىمــۇ  جامائەتنىــڭ  بىلــەن  مۇغەمبەرلىــك 
قوزغايدىغــان ھەرىكەتلەرنــى قىلىــپ تــۇرۇپ ئىمامغــا تەڭلــەپ:

قىلىــش  ئىجــرا  جازاســىنى  ئۆلــۈم  زۇلپىقارغــا  بــۇ   —
ئۈچــۈن ئېتىلغــان ئــۈچ پــاي ئوقنىــڭ ھەققــى ئۈچــۈن كېســىلگەن 
ھۆججــەت . جەمــى 60 يــۈەن . بــۇ پۇلنــى ئەكېلىــش ۋەزىپىســىنى 

ئاساســى قاتــالم رەھبىــرى مــاڭا بــەردى. شــۇڭا مېنىــڭ دەرھالــال 
كېلىشــىم. چۈنكــى بــۇ پۇلنــى تۆلەيدىغانالرنىــڭ ھەممــى….

ــاراپ  ــۇپ ق ــا بۇرۇل ــۈچ تاۋۇتق ــدا تۇرغــان ئ ســى …— دەپ ئارقى
قويــدى ۋە قانداقتــۇر ئىچىــدە بىــر قورقــۇش پەيــدا بولــدى. 

ئۆتــۈپ،  چەتكــە  بىــر  بىلــەن  قەدەملىــرى  تىترىگــەن 
كۆزلىرىدىــن  تىكىلگــەن  بىلــەن  غــەزەپ  جامائەتنىــڭ 
كۆزىنــى قاچــۇرۇپ، ئوۋچىدىــن قېچىــپ ئۇۋىســىغا كىرىشــكە 
ئۈلگۈرگــەن تۈلكىــدەك شۈمشــىيىپ تــۇردى. بــۇ ئــۈچ پــاي ئــوق 
ــەڭ  ــا ت ــۈچ جانغ ــى ئ ــاي بەلك ــن بولم ــا زامى ــر جانغ ــۇز بى يالغ
تەگكەنلىكــى ھەكىماخۇنغىمــۇ بــەش قولــدەك ئايــان ئىــدى.

كەتكــەن  چاپلىشــىپ  ئۇســتىخىنىغا  تېرىلىــرى  ئىمــام 
ئاتقاندىــن  كــۆز  بىــر  ئېلىــپ،  تالۇننــى  بىلــەن  قوللىــرى 
قولىنــى  يانچۇقىغــا  تاپقانــدەك  ئەقلىنــى  دەرھــال  كىيىــن 
ئايرىــپ  يۈەننــى  ئارىســىدىن 60  پۇلــالر  قاتالقلىــق  ســېلىپ 
يۈزلىنىــپ: جامائەتكــە  كىيىــن  بەرگەندىــن  ھېكىماخۇنغــا 

ئالدىمىــزدا  بېســىۋااليلى.  ئۆزىمىزنــى  كۆپچىلىــك   —
ــەت  ــۇ پەق ــاز ئۈســتىدە. ب ــز نام ــۇ. ھەممىمى ــت تۇرۇپت ــۈچ مېيى ئ
ھۆكۈمىتىمىزنىــڭ ئىشــالرنى قانۇنــى رەســمىيەتلەرگە ئۇيغــۇن 
قىلىدىغــان  ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش  ئىشــقا  بېجىرىشــنى  ھالــدا 
مەســچىتىمىز  جامائەتنىــڭ  مــەن  ئىكــەن.  رەســمىيەتلەر 
ئۈچــۈن توپلىغــان پۇلىدىــن تۆلىۋەتتىــم. چــوڭ ئىــش يــوق. 
قىنــى مېيىتالرنــى تۇرغۇزمــاي دەرھــال نامىزىنــى چۈشــۈرۈپ 
زۇلپىقــار   - ئارقىدىنــال،  دەپ،   — قويۇۋېتەيلــى،  يەرلىكىگــە 
ئۈچىنچــى  دەپ،   — رازىمــۇ؟  ھەققىڭالرغــا  ئوغلىمىزدىكــى 
قېتىملىــق ھاالللىشىشــنى ئۆزىنــى پەرۋاســىز كۆرســىتىپ تــۇرۇپ 
ســورىغان بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ ســوئالنىڭ ئوخشــاش نــازۇك 
قەلبدىــن چىقىۋاتقــان بىــر ئەلەملىــك مــۇڭ ئىكەنلىكــى ئىمامنىڭ 
ئاۋازىدىــن بىلىنىــپ تۇراتتــى. كۆپچىلىكنىــڭ ھەممىســى بىردەك:

ســادالىرىنىڭ  -دېگــەن  رازى!  رازى!  بولســۇن!  —رازى 
قاراڭغــۇ بۇلۇڭالردىن، مەســچىت مۇنارلىرىدىن، كۆلەڭگىلەردىن 
ــەن  ــان بىل ــپ، مەســچىت ھويلىســى پىنھ ئەكــس ساداســى كېلى
تىتــرەپ كەتتــى. بــۇ ياڭرىغــان ســادا يارىالنغــان كۆڭۈللەردىــن 
بــۇ  مانــا  ئىــدى.  زارى  مــۇڭ  ئىنتىقامنىــڭ  بىــر  چىقىۋاتقــان 
ــرى  ــەم مېلودىيەلى ــان مات ــڭ ئورۇنلىغ ــا تەبىئەتنى ــەم ئاۋازىغ مات
قوشــۇلۇپ ئەرشــىدىن ئاپپــاق قــار لەپىلدەپ يېغىشــقا باشــلىدى.

مىڭلىغــان جامائــەت ئــۈچ تاۋۇتنــى غوللىرىغــا ئېلىــپ 
تۇپــراق بېشــىغا قــاراپ يــول ئالــدى. مەھەللىدىــن بارغانســېرى 
ــدە  ــارالر ئىچى ــاق ق ــاۋۇت، ئاپپ ــۈچ ت ــان ئ ــىپ كېتىۋاتق ئۇزاقلىش
جامائەتنىــڭ بېشــى ئۈســتىدە خۇددى دەھشــەتلىك بىــر دولقۇندا 
ئاپپــاق يەلكەن ئېچىپ كېتىۋاتقان كېمىدەك كۆزۈمگە كۆرۈندى. 
مــەن دەرھــال ھوشــۇمنى يىغىــپ، كۆزۈمدىــن ئاققــان ئىزتىــراپ 
ــى  ــار ئۇچقۇنلىرىن ــى ق ــولغۇن يۈزۈمدىك ــەن س ــلىرىدا ئېرىگ ياش
ــۈن  ــالش ئۈچ ــى ئورۇن ــر ۋەزىپىن ــەددەس بى ــۈرتۈۋېتىپ ، مۇق س
ئــادەم دېڭىــزى ئىچىدىكــى ئــۈچ تاۋۇتنىــڭ ئارقىســىدىن چاپتىــم.
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رىــم  ئەپســانىلىرى،  يۇنــان  دەۋرلەردىــن  تارىخــى 
ئىمپېراتورســى، ئىســپارتاك ۋاقتــى تەســۋىرلەنگەن كىنوالرنــى 
قىزىقىــپ كۆرىمــەن. »باھادىرنامە«نىمــۇ ســۆيۈپ ئوقۇيمــەن. 
ئەگــەر  ســېغىنىمەن.  روھىنــى  ئەركەكلىــك  بىــر  ئاشــۇنداق 
بولســام: بولغــان  ئانــا  بىــر  ياشــىغان  دەۋرلــەردە  شــۇ 

ئــۈچ ئوغلــۇم بىــر قىزىــم بولســا. ئوغۇللۇرۇمنىــڭ چوڭىغــا 
ــم  ــان مېھرى ــە بولغ ــۆك رەڭگ ــەن. ك ــۆك« دەپ ئىســىم قويىم »ك
ۋە بۈيــۈك ئاســمانغا بولغــان تەلپۈنۈشــۈمنى ئۇنىڭغــا ئىســىم 
قوياتتىــم.  »ئۈلكــەر«  ئىســمى  ئىككىنچىســىنىڭ  قىالتتىــم. 
كېچــە ئاســمىنىدا ئــەڭ يــورۇق يۇلتــۇز ، ئازمــاس نىشــاننىڭ 
قوياتتىــم.  »ھــۆر«  ئۈچىنچىســىنى  بوالتتــى.  ســىمۋولى 
مەڭگۈلــۈك  ئەســلىتەتتىم،  روھنــى  بولمــاس  قــۇل  مەڭگــۈ 
مۇقــەددەس ۋەزىپىســىنى ئەســكەرتەتتىم. قىزىمنــى »لەيلــى« 
كۆرىدىغــان  ياخشــى  ئــەڭ  مــەن  خااليمــەن.  ئاتاشــنى  دەپ 
نەســەبلىك.  ئېســىل  نــازۇك،  نەپىــس،  نامــى.  گۈلنىــڭ 

ئــۈچ ئوغلــۇم باالغەتكــە يېتىــپ، ئالدىدىكــى ئىككىســىنى 
الل  ئەقىلنــى  قىزالرغــا.  يېقىملىــق  ئەقىللىــق،  ئۆيلەيمــەن. 
قىلغــۇدەك ھۆســنى بولۇشــى كېــرەك ئەمــەس، زېــرەك، ســەزگۈر 
بولۇشــى زۆرۈر. ئوغۇللىرىــم ئۇالرنــى بېشــىدا كۆتۈرىــدۇ. ئۇالرنىڭ 
خەنجــەردەك  يۈرىكىگــە  ئوغۇللــۇرۇم  قاپاقلىــرى  تۈرۈلگــەن 
قادىلىــدۇ. ئوغۇللــۇرۇم ئۇالرنــى ئــار- نومۇســىنى قوغدىغانــدەك 
نــەزەر  تىكىلگــەن  بىلــەن  يامانلىــق  ئاياللىرىغــا  قوغدايــدۇ. 
بولىــدۇ.  كەبــى  تاپــان  دەسســەلگەن  يۈزىگــە  ئوغۇللــۇرۇم 

تۇپرىغىمىزغــا  ئايىغىنىــڭ  يــاۋ  كۈنلــەردە  بىــر 
ئەزىــز  كېلىــدۇ.  يېتىــپ  خەۋىــرى  شــۇم  يەتكەنلىكىــدەك 
ئايىغىــدا  پاســىق  ياۋنىــڭ  گــۈل چېچەكلىرىمىــز  تۇپرىقىمىــز، 
چەيلىنىــدۇ. زەمــزەم كەبــى ســۈيى بــار بــۇالق، دەريالىرىمىــز 
باغلىرىمىــز  مېۋىلىــك  بــال  شــېرىن  باشــاليدۇ.  قۇرۇشــقا 
قۇرۇقدىلىــدۇ. يايالقلىرىمىزدىكــى مــال چارۋىلىرىمىــز قىرىلىــدۇ. 
پەرىشــتە ســۈپەت قىزلىرىمىــز خارلىنىــدۇ... شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ 
جېڭىگــە  ئېلىــش  قايتــۇرۇپ  ۋەتەننــى  ئوغۇللــۇرۇم  بىرىــدە 
ئاتلىنىــش ئۈچــۈن مەندىــن رۇخســەت ســوراپ ئالدىمغــا كىرىدۇ.

ـ بېرىــڭالر بالىلىرىــم. مــەن ســىلەرنى مۇشــۇ مىنۇتــالر 
ســەدەپ  ۋۇجۇدۇمــدا  كــۈن  توققــۇز  ئــاي  توققــۇز  ئۈچــۈن 
ــورۇق  ــا ي ــق تولغاقت ــاقالپ، ئاچچى ــاقلىغاندەك س ــت س مەرۋايى
ــۈتۈم  ــاپ س ــان س ــىل بولغ ــن ھاس ــپ، قېنىمدى ــا ئەكېلى دۇنياغ
بىلــەن ئوزۇقالندۇرغــان. ۋەتــەن ئاچچىــق تولغانغانــدا ياتســا 
ــەك  ــەن ئەرك ــۇپ، قوپســا يۈگۈرەلمىگ ــا قوپ ــۇرۇپ، ئولتۇرس ئولت
مېنىــڭ ئوغلــۇم ئەمــەس. بېرىــڭالر بالىلىرىــم. ئــەڭ گــۈزەل 
دۇئالىرىــم ســىلەرگە ھەمــراھ. ســىلەرگە ئىســكەندەر زۇلقەرنەين، 
دۈشــمەن  تىلەيمــەن.  قەيســەرلىكىنى  رۇســتەمنىڭ  پالۋانــى 
يىلپىــزدەك  ســالماق،  بۆرىــدەك  قــۇۋ،  تۈلكىــدەك  ئالدىــدا 
چاققــان، شــىردەك قورقمــاس  بولــۇڭالر. ســىلەرگە مۇقــەددەس 
ئورنــۇڭالر  كەلســەڭالر  ســاق  بولســۇن.  يۆلــەك  يــار  دىنىــم 
بولســۇن  جاراھــەت  مەيــدەڭالردا  كېلەلمىســەڭالر  بېشــىمدا، 
ــالىمەن.  ــا س ــالپ يولغ ــى ياش ــەن كۆزلىرىمن ــاالر بىل - دەپ دۇئ

ــە  ــدۈز رەببىمگ ــۇ كۈن ــن كېچەي ــن كېيى ــۇالر كەتكەندى ئ
ســەھەرلىرى  تــاڭ  تىلەيمــەن.  زەپــەر  ئۇالرغــا  قىلىــپ  دۇئــا 
ــى  ــى ســەدىقە بەرگىل ــن قىزالرن ــان چۈشــلىرىم ئۈچــۈن كېلى يام
چىقارتىمــەن. گــۈزەل چۈشــلىرىم ئۈچۈن ئالالھغا ھەمدۇ ســاناالر 
ــە  ــپ كېلەلس ــاالمەت قايتى ــۇپ س ــەر قۇچ ــۇالر زەپ ــەن. ئ ئېيتىم
باھادىرلىرىــم،  »مەرھابــا  ئۇالرنــى  ئېچىــپ  قۇچاقلىرىمنــى 
قۇچقــان زەپەرلىرىڭالرغــا مۇبــارەك« دەپ قارشــى ئالىمــەن. 
يۈزلىرىگــە  قاتقــان  بولــۇپ  داغ  چاچــراپ  قانلىــرى  ياۋنىــڭ 
مەڭزىمنــى ياقىمــەن. پىشــانىلىرىدىن ســۆيىمەن. قىلىــچ تۇتــۇپ 
قاتقــان قوللىرىغــا، قــان كەچكــەن ئاياقلىرىغــا لېۋىمنــى ياقىمەن. 
ســۈرتىمەن.  كۆزۈمگــە  چاڭنــى  تۇياقلىرىدىكــى  ئاتلىرىنىــڭ 
سەپداشــلىرى  بولســا،  شــېھىت  قارشــى  بەختكــە  ئەگــەر 
ســۇنغان قىلىچىنــى، دوبۇلغــا - ســاۋۇتىنى باغرىمغــا بېســىپ 
»مەرھابــا باتــۇرۇم، شــېھىتلىك ماقامىڭغــا مۇبــارەك« دەيمــەن. 

قەلــب  روھىنىــڭ  ئەركــەك  شــۇنداق  ئەنــە 
باشــلىرىغا  بــار.  ئورنــى  ســۇلتان  خاندانلىقىمــدا 
بــار.  تاجــى  بەخــت  بېزەلگــەن  بىلــەن  نەپســىم  ئىپپــەت 
دۇنيادىكــى ئــەڭ گــۈزەل نــام »ئۇيغــۇر« دەپ ئىســمى بــار.

ئۇيغۇر ئەركەكلىكىگە مەدھىيە ئوقۇيمەن
)نەسر(

رەنا غوپۇر )ئاۋسترالىيە(
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ــقان  ــن ئاش ــڭ داۋىنىدى ــڭ يىلنى ــك ، مى ــەي قۇتادغۇبىلى ئ
شــاھانە ئەســەر! يەنــە كەلگۈســىمىزدىكى مىــڭ يىلغــا مەشــئەل 
ئەللــەر  نۇرغۇنلىغــان   - ســەن  گۆھــەر!  تۈگىمــەس  تۇتقــان 
ــڭ  ــاق تەپەككۈرىمىزنى ــى ئويغ ــان چاغدىك ــۇدا ياتق ــۈت ئۇيق س
ئادالەتنىــڭ  يايغــان  جاھانغــا  ئۇيغۇرنىــڭ  نامايەندىســى، 
ــاۋا  ــۇش ن ــەڭ خ ــڭ ئ ــي تىلىمىزنى ــان ئەدەبى ــى، بېيىغ جارچىس
كۈيچىســى، مىللىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ شــېئىرىيەتتە پۈتۈلگــەن 
كۆيۈمىمىــز،  بولغــان  تەبىئەتكــە  بىزنىــڭ  ســەن!  ئابىدىســى 
ياخشــى  ئــەڭ  ســەندە  ســۆيگۈمىز  بولغــان  ئىنســانالرغا 
دۆلــەت  ۋە  ۋەتــەن  ئادالــەت،  ئەقىــل،  ئىلىــم،  جۇالالنغــان. 
ئەدەبىياتىمىــز،  بــاي  تىلىمىــز،  ئانــا  ئۇلۇغالنغــان!  ســەندە 
پەلســەپەۋى چۈشــەنچىلىرىمىز ۋە گۈللەنگــەن مەدەنىيىتىمىــز 
ســەندە غورۇرالنغــان! دۆلــەت باشقۇرۇشــتىن تارتىــپ ئىنســانالر 
ــىلىلەرگىچە  ــل مەس ــەڭ زى ــك ۋە ئ ــەڭ كىچى ئوتتۇرىســىدىكى ئ
ســەندە بايــان قىلىنغــان. ســىنى يۈســۈپ بــوۋام ئۆزىدىــن بــۇرۇن 
ئۆتكــەن ئەجدادلىرىمىزنىــڭ ئەقىــل – پاراســىتىدىن ســۈزۈلگەن 
ياشــايدىغان  كېيىــن  ئۆزىدىــن  بېزىگــەن.  بىلــەن  ئۈنچىلــەر 
بىلــەن  ئۈگۈتلىــرى  ســۈپىتىدە  رەھنەمــا  ئۈچــۈن  ئــەۋالدالر 
پۈركىگــەن. ھــەر بىــر بوغۇمىــدا ھەقىقەتنىــڭ نۇرلىــرى پارلىغــان 
غــەۋۋاس  بىــرى  يىلدىــن  مىــڭ  دېڭىزىڭــدا  مىســرا  ئالتــۇن 

بولدۇقيــۇ ئۈنچــە – مارجانلىرىڭىنــى يېتەرلىــك قازالمىــدۇق. 
ســەندىن مىــڭ يىــل كېيىــن ياشــاپمۇ ســەن يەتكــەن پەللىدىــن 
يېقىنلىشــالمىدۇق.  پەللىگــە  شــۇ  ھەتتــا  تۈگــۈل  ئاشــماق 
ــەن  ــىنىڭ بىل ــى س ــڭ كامالىتىن ــى، ئەقىلنى ــڭ قۇۋۋىتىن ئىلىمنى
ــەۋەررۈك« بىلــدۇق »شــاھ ئەســەر«  ھېــس قىلــدۇق. ســىنى »ت
قەلبىمىزنىــڭ،  ئەممــا  قويدۇقيــۇ  تۆرىگــە  ئۆيىمىزنىــڭ  دەپ 
تولــۇق  ســىنى  ھەئــە،  قويالمىــدۇق.  تۆرىگــە  ئەقلىمىزنىــڭ 
ئوقۇمــۇدۇق! پاراســىتىڭدىن، كامالىتىڭدىــن بۈگۈنمىزگــە ئــوزۇق 
ئەتىمىزگــە يورۇقلــۇق پەيــدا قىاللمىــدۇق. ســەن دۆلەتنــى ئىدارە 
قىلىشــنىڭ پۈتــۈن يوللىرىنــى كۆرســەتتىڭيۇ بىــز ســاڭا ئېتىبــار 
بەرمــەي دۆلەتســىز قالــدۇق. ســەن ئۇلۇغلۇقنىــڭ، بۈيۈكلۈكنىــڭ 
كېلىدىغانلىقىنــى  قولغــا  بىلەنــال  ئەقىــل  ۋە  بىلىــم  پەقــەت 
ســەن  پۈركەنــدۇق.  جاھىللىققــا  بىــز  ئەممــا  تەكىتلىدىڭيــۇ 
ئادالەتنــى دۇنياغــا يايدىڭيــۇ بىــز نېســىۋىمىزنى ئااللمىــدۇق. 
ئادالەتســىزلىككە قارشــى كۆكرىكىمىزنــى كىرىــپ چىقالمىــدۇق. 

ئەســەر!  شــاھ  ئــەي  كەچــۈر  بىزنــى  كەچــۈر،  مېنــى 
ئالتــۇن  ئــاالي.  قولۇمغــا  باشــتىن  يېڭــى  ســىنى  ئەمــدى 
ــۈرتەي.  ــە س ــى كۆزۈمگ ــۇي، ھېكمەتلىرىڭن ــى ئوق دۇردانىلىرىڭن
ــن !   ــق ئەۋالدالردى ــاڭا اليى ــز س ــول بى ــا ب ــە رەھنەم ــەن بىزگ س

قۇتادغۇ بىلىك
)نەسر(

مەھمۇتجان ياسىن )تۈركىيە(
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نەدىسەن ساالم
)نەسر(

ئىمران سادائى )تۈركىيە(

ئاۋۋال ســاالم ئاندىن كاالم دەپ نە قەدەر جايىدا ئېيتقان 
بولغىيتتــى كونىــالر. مۇشــۇ كونىالرنىــڭ ھــەر بىــر ســۆزلىرى ۋە 
بەرگــەن ئۈگۈتلىــرى بىــر دېڭىزغا ئوخشــايدۇ دېســە. شــۇنداق بىر 
دېڭىزكــى ئــەڭ چوڭقــۇر قاتالملىــرى كۆزلەرنــى ۋال ۋال قىلىــپ   
ــدا  ــپ جايى ــتە الل قىلى ــۇ ھەۋەس ــىنى ھەيران چاقناتقۇدەك،كىش
قاتۇرغــۇدەك ئۈنچــە مەرۋايىــت ۋە جاۋاھىراتالر بىلــەن تويۇنغان.

مانــا بــۇ بىباھــا گۆھەردىــن نېسىۋىســىنى ئااللىغانــالر 
بەخــت  كوچىلىرىــدا  قىســقىغىنا  ئالەمنىــڭ  پانــى  بولســا 
بولســا  دۇنيــادا  باقــى  ئىچىــدۇ.  شــەربىتىنى  ســائادەتنىڭ 
لېكىــن  بولىــدۇ.  بەنــد  گۈلزارلىقىغــا  خۇشــاللىق  ئەبەدىــي 
گۆھــەر ياتىــدۇ ســايدا تونۇمىســاڭ نېمــە پايــدا دېگەنــدەك 
ئالدىغــا ســېلىنغان داســتىخاندىن ئۆزىگــە تۇشــلۇق پەلەممــا 
ئىچــى  ھەقىقەتــەن  كىشــىنىڭ  بىچارىلەرگــە  قىاللمىغــان 
قىممەتلىــك  ئاشــۇ  دەل  بولســا  ســائەت   - ســاالم  ئاغرىيــدۇ. 
ئەڭگۈشتەر،تەڭداشســىز خەزىنــە ھەمــدە ئىالھــى ئىلتىپاتىــدۇر. 
نىممەتتــۇر. بىــر  كەمتــۈك  تىلــالر  تەرىپىگــە  تەســۋىر 

دېڭىزغــا  نەرســىنى  ھەممــە  كىشــىلەردە  ھازىــر 
ــپ  ــن تارتى ــۇ قەدىمدى ــى ب ــەن، ياك ــش بارك ــىتىدىغان ئى ئوخش
ئانچــە مۇنچــە قەلــەم تۇتقانــالر ھەممىســى ئىشــلىتىپ قويىدىغان 
بىــر خىــل بازاردىــن قالمــاس مــودا ئوخشىتىشــمۇ بىلمىدىــم. 
ئــۆزۈم دېڭىــز تەســۋىرىنى ســەل پاخاللىشــىپ قالغانــدەك ھېــس 
قىلىمــەن. ئەممــا كونىالرنىــڭ بــەزى ســۆزلىرى بەئەينــى بىــر 
دېڭىــزدۇر. دېڭىزنــى تەســۋىر يېرىــدە بىــرە نەرســىگە كەيدۈرۈش 
توغــرا كەلســە مەن ئالــدى بىلــەن مۆتىۋەرلەرنىــڭ ھېكمەتلىرىنى 
تالاليمــەن. دىنىمىزنىــڭ روجەكلىرىدىــن قارايدىغــان بولســاق 
خۇدايىتائاالنىــڭ  بــار.  ئورنــى  ئاالھىــدە  ســائەتنىڭ  ســاالم 
ئېلىــش  ســۈننەت  بېرىــش  مەلۇمكــى  پەرمانلىرىدىــن  ئەمىــر 
ــەددەس  ــڭ مۇق ــۋى ســودا. ئەجدادالرنى ــر مەنى ــان بى ــەرز بولغ پ
ــەن. ــى دېيىلگ ــانىيلىقنىڭ بوسۇغىس ــا ئىنس ــدە بولس ئەنئەنىلىرى

يۈزلىرىنــى، پىشــانىلىرىنى، ۋىجىكلەپ كەتكــەن قوللىرىنى 
ــىزىقالر  ــىزىقلىرىدەك س ــڭ س ــان دەپتەرنى ــېئىر يازىدىغ ــەن ش م
قاپــالپ كەتكــەن قاپقــارا چاچلىرىنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكىگــە 
ئانامدىــن  چــوڭ  چىرايلىــق  قالغــان  ئارلىشــىپ  نــۇرالر  ئــاق 
ئايرىلغىلــى خېلــى يىلــالر بولغان بولســىمۇ، بىرلىكتــە ئۆتكۈزگەن 
مىنۇتــالر ھېلىھــەم ئېســىمدە. چــوڭ ئانــام ســاالم ســائەتنى تــەرك 
ــلەرنى  ــان كىش ــالپ قالغ ــىز باش ــى ساالمس ــى گەپن ــان ياك قىلغ
ــۇالردا  ــا ئوخشــۇتۇپ قويىدىغان.چۈنكــى ئ ئېغىلدىكــى ئۇالغالرغ
ساالملىشــىش مەدەنىيتــى ۋە ئــەدەپ قائىدىســى يــوق ئەمەســمۇ. 
ــان  ــر قارايدىغ ــپ بى ــىمغا ئېلى ــى بېش ــەك ئەقلىمن ــر ئامۇتت ھازى
بولســام تــوۋا، چــوڭ ئانامنىــڭ تەســۋىرى خېلىــال ئورۇنلۇقتــەك.

ئويــالپ بېقىڭ »ئەسســاالمۇ ئەلەيكۇم«نىــڭ ئىچىگە نېمە 

خىســلەتلەر يوشــۇرۇنمىغان. قارشى تەرەپنىڭ ســاالمەتلىكىنى ۋە 
بەختىنــى تىلىگەندىــن كىيىــن ســۆزگە باشالشــتەك گۈزەللىكنــى 
كىشــىنىڭ. دەيمــەن  كېلىــدۇ  قىلغۇســى  تــەرك  قانداقمــۇ 

باشــاليدىغان،  بىلــەن  ئەسســاالم  يازســا  كىتــاب 
بىــر   قايتــا  كــەپ  چۆرگۈلــەپ  ئىككــى  دەرەخنــى  بىــر 
مۇبــارەك  بــۇ  ئۇنىمايدىغــان،  كۆڭلــى  قىلمىســا  ســاالم 
 « دېمەكنىــڭ،  قېرىندىشــىم«  مېنىــڭ  »ســەن  ســاالمنى، 
»دەردىمىــز  دېمەكنىــڭ،  تۇتــاش«  كۆڭلۈمگــە  كۆڭلــۈڭ 
قارايدىغــان: دەپ  ئىپادىســى  دېمەكنىــڭ  بىــر«  دەرمانىمىــز 

يەتكۈز مىنىڭ ساالمىمنى دىلدارغا ئەي سابا
قىل ئىلتىجا ساالمىمنى ئول يارغا ئەي سابا

ئېســىل  ئــەڭ  ســۇنىدىغان  دىلدارىغــا  ئــۆز  مىســرالىرىدا 
ئىپــادە  قويغانلىقىنــى  ســاالمنى  قاتارىغــا  ســوۋغىلىرىنىڭ 
بىــر  بولغىنىــدەك  ئىنتىــزار  ۋىســالىغا  يارنىــڭ  ئەتكــەن، 
ســاالمغا ئۇندىــن بــەك تەشــنا مۇشــتاق بولغــان، بىــر ســاالم 
ــا ئوخشــاتقان  ــا قىلغانغ ــارەت بىن ــر ئىم ــى خــۇددى بى قىلغۇچىن
ھــەر  بۈگــۈن  ئــەۋالدى  ئەجدادالرنىــڭ  ئىگىلىــرى  پەزىلــەت 
زىننەتلىگەنلىــك. شــۇنچە  بىلــەن  مېھــرى مۇھەببــەت  يېــرى 
»ئەسســاالمۇ  يارىشــىملىق  يېقىملىــق،  شــۇنچە  گــۈزەل، 
ئەلەيكۇمنىــڭ« ئورنىغــا »س.ل.م« ۋە ياكــى »ســاالم« دەپــال 
خىســلەت  بۇنــى  بىــز  قالســا،  بولــۇپ  باشــاليدىغان  گەپكــە 
دەپ چۈشــىنەمدۇق؟ ياكــى ئىللــەت دەپ بىلەمــدۇق؟ ياكــى 
ــەپ،  ــان گ ــپ كېتىدىغ ــى »ئالدىراشــچىلىقتا ئاشــۇنداق قىلى بۇن
چۈشىنىشــكەندىكىن نېمــە بوالتتــى«  دەپــال مەقبــۇل كۆرىمىزمۇ؟

ئەســىرنىڭ  »بــۇ  ئەمــدى  بۇنــى  مېنىــڭ  يــاق!، 
قىســى  ھېــچ  قالىــدۇ  بولــۇپ  مۇشــۇنداق  جىددىيچىلىكىــدە 
تېگىشــلىك  يۆگــەپ  بىلــەن  يوتقانــالر  دېگەنــدەك  يــوق« 
يــوق. قوغدىغــۇم  شــىۋىرغانلىرىدىن  تەنقىدلەرنىــڭ 

ۋاپادارلىقنىــڭ،  دوســتلۇقنىڭ،  مۇھەببەتنىــڭ،  مېھــرى 
مەدەنىيەتنىــڭ كۆۋرۈكــى ۋە گۈلتاجــى بولغــان »ئەسســاالمۇ 
ــك«  ــا »مۇھەررىرلى ــى ئۇنىڭغ ــش ياك ــەرك ئېتى ــى ت ئەلەيكۇم«ن
قىلىــش بــۇ دەۋرىنىــڭ تەلىپــى بولــۇپ، مــەن ســەل پــەل زاماننىڭ 
كەينىــدە قېلىپ بۇ بــازار تەرەققىياتىدىن بىخەۋەر قالدىممۇ يە؟!

يەنىــال  مــەن  مەيلــى.  بولســىمۇ  ئۇنــداق 
بــۇ  قالغــان  دادامدىــن  چــوڭ  ئانــا  چــوڭ  ئاشــۇ 
بولغىــدەك.  ياشاۋەرســەم  قاندۇرمــاي  توپــا  مىراســقا 

پەخىرلىــك ياش شــائىرىمىز ئەركان ئۆزىنىــڭ »دۇئايىڭ« 
ناملىــق شــېئىرىدا شــۇنداق دېگــەن. ھــەر قېتىــم بــۇ مىســراالرنى 
ئىنســان  بىلــەن  ســاالم  ســاالمنى،  ۋە  ئۆزۈمنــى  ئوقۇغانــدا 
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تونــۇپ چىقىمــەن. قايتىدىــن  مۇناســىۋەتنى  ئوتتۇرىســىدىكى 
ئانا…

ھاياتتىن بىلگەن تۇنجى نەرسەم
ساالم ئىدى

بۈگۈن بۇ يەردە 
تولۇق يالغۇزمەن ئادەملەر ئارا

ساالمنىڭ مەنىسىنى بىلمەس ئادەملەر
سۈكۈتتە ماڭار 

يولالر تولۇپ كەتكەن چوڭقۇر ھاڭالرغا…

چوڭ بولدۇم… ئۆزۈمنى كۆردۈم
قۇچاقلىدىم ئىستەكلەرنىڭ بارچە رەڭگىنى
كۆردۈم سۆيگۈنى… ئىچىدە لىققىدە ئازاپ

ئاشىق بولىمىز… ھەسرەت چېكىمىز… ئاندىن ئۇنتۇپ 

كېتىمىز ئۆتكەن ئىشالرنى
قايتىدىن سۆيىمىز… داۋاملىشار ھايات مۇشۇنداق…

 پەقەت سۆيگۈڭال ئۇلغىيىپ بارار…  
                                                                                                                                                                
شــائىر بــۇ يەردە ئىچىدىكى توختاۋســىز جــۇش ئۇرىۋاتقان 
ئانــا سۆيگىســىنى ســاالمدىن ھېــس قىلماقتــا. يــاق بەلكــى 
ــەن  ــۇت قىلىۋەتك ــر ۋۇج ــەن بى ــر ت ــاالمنى بى ــەن س ــى بىل ئانىس
بولىشــى مۇمكىــن. ياكــى ســاالم ئانىســىنى ئەســلىتىدىغاندۇ ۋەيــا 
ــە... ــدۇ ي ــر ئىنســان ئۈچــۈن ســاالم دىمەكچىمى ــەك بى ــا دىم ئان

پاھھھ نىمىدىگەن چىرايلىق »ساالم« بۇ
نىمىدىگەن چوڭقۇر

 ئــەي مىھرىبــان ئىگــەم مىنــى مانــا مۇشــداق بىــر ســاالمغا 
ــام  ــۈكۈر ئىيتس ــە ش ــاڭا قانچ ــۈن س ــڭ ئۈچ ــەر قىلغىنى مۇيەسس
يەنىــال كــەم ئىكەن...مــەن بۇنــى قايتىدىــن ھىــس قىلدىــم…

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار
شاۋكەت نەزەروۋ )قازاقىستان(

ھــە،  نىشــانلىدى.  داغدۇغىلىــق  بايرىمىنــى  نــورۇز  يىلمــۇ  بــۇ  ئادەتتىكىــدەك  ئېلــى  قــازاق  مۇســتەقىل 
قــەدەم  بىلــەن  كۈلكىســى  شــات  ئــوراپ،  تونغــا  كىمخــاب  يېشــىل  يەر-جاھاننــى  كۆكلــەم  ئەركىســى  پەســىللەر 
كۆتۈرەڭگــۈ  ئادەملەرگــە  ئويغىنىــپ،  زېمىــن  يــەر  كېيىــن  قىشــتىن  زىمىســتان  قاراڭغــۇ،  قىلــدى.  تەشــرىپ 
چېلىنمىــدى... ســازى  شــادلىق  باھارنىــڭ  يەنــە  ئۈچــۈن  بىــز  لېكىــن،  قىلغانــدەك.  ئاتــا  -قــۇۋۋەت  كــۈچ  روھ، 

غەپلەت ئۇيقۇدىن ئويغاندى جاھان،

ئەتراپقا قۇياش سېخى نۇر چاچقان.

يېشىل كىمخابقا ئورالدى زېمىن،

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار.

دوستالر توپلىشار نورۇز بايرىمى،

شادلىقى ئايان ناخشا-كۈيىدىن.

خالى بولمىدۇق غەم ۋە قايغۇدىن،

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار.

كەلدى تۇرنىالر، سەپلەر تىزىشىپ،

بەس-بەسكە چۈشتى، قۇشالر سايرىشىپ.

قالدۇق بىز يەنە مۇڭلۇق سىرلىشىپ،

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار.

ئەتىگە قانچە ئۈمۈد ئارتساقمۇ،

تەقدىرگە تەن بېرىپ، بىز شۈك تۇرساقمۇ.

 ئالالھغا مىڭالرچە نالە قىلساقمۇ،

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار.

كۆڭۈلدە غەشلىك مۇز بولۇپ قاتقان،

بەجا بوالرمۇ مۇقەددەس ئارمان؟

بايرامغا تەشنا خەلق پەرىشان،

ئۆلكەمگە يەنە كەلمىدى باھار.
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ئىنساندا بولىدۇ ئىككى ئائىلە ...

مۇقىمجان نۇربايېۋ )ئۆزبېكىستان(

ئەلگــە  تۇغۇلغــان.  ئۆلكىســىدە  )مەرھەمــەت(  مارخامــات  قاراشــلىق  ۋىاليىتىگــە  ئەنجــان  يىلــى   -   1976
كۆرگــەن. يــورۇق  ســەھىپىلىرىدە  مەتبۇئــات  ئەللــەر  چــەت  ۋە  ئۆزبېكىســتان  نەمۇنىلىــرى  ئىجادىــي  شــائىرنىڭ  تونۇلغــان 

– ئەي، دادا، – دەپ قالدى بىر كۈنى ئوغلۇم،
– نە سەۋەب كايىدى جان ئانام سىزنى،
ھېچ جاۋاب قايتۇرماي ئولتۇرىسىز جىم،

ھەيرانغا سالىدۇ ئۇشبۇ ھال بىزنى؟

–خوپ، ئوغلۇم، چۈشەندۈر دېسەڭ، تىڭشىغىن،
ئىنساندا بولىدۇ ئىككى ئائىلە .

بىرى ئۇ – ۋەتىنىم، خەلقىم، مىللىتىم،
ھە، بىرى – ئۆز ئائىلەم ، ئۆيۈم-پىيالەم.

ئەڭ چوڭى – بۈيۈكتۇر، تەشۋىشى ھەم كۆپ،
كىچىكى ئۆيىمىز، ئەزىز بوستانىم.

سورىساڭ: »ئەڭ چوڭى قايسى ئائىلە « دەپ،
ئۇ بىزنىڭ يۇرتىمىز – ئۆزبېكىستانىم !

ئۇ – پەرزەنتلىرىم ئوقۇسا دەيدۇ،
زەپ مەكتەپ سېلىشقا يەتمەس ئىمكانى.

ئىمارەت، ئۆي سېلىپ، ياشىسا دەيدۇ،
يەتمەيدۇ بارىغا بىر ئىنسان جېنى.

مۇھىمى، بىرلىكتۇر خەلق -ئەل-يۇرتنىڭ ،
شادالنسا شادلىنىپ ، كۆيگەندە كۆيۈپ.

رىسقىسىنى كەتكۈزمەي بەرىكەت-قۇتنىڭ،
ياشاش شەرت قەدىرلەپ، جان-تەندىن سۆيۈپ.

ئاقىۋەت، مەكتەپلەر، ئۆيلەر قۇرىمىز،
كېلەچەك ئەۋالدنى ئويلىغان يۇرتۇم.

مۇقەددەس بۇرچ دەپ، ئۆمۈر سۈرىمىز،
شۇ مېنىڭ ئىككىنچى ئائىلەم ، ئوغلۇم.

– ئەي، دادا، ئۇنىڭ قانداق ئاالقىسى بار،
ئانامنىڭ ھەر كۈنى كايىشلىرىغا .

– بىل، ئوغلۇم، بەرىبىر ئۇلۇغقۇ ئانا،
ئۆگەنگەن ھەر زامان ناللىرىگە .

ئائىلىسىنى ئۇ ھەم قىالر ھىمايە،
سىلەرنى ئوياليدۇ ئەلدىن بىرىنچى.

»بىزلەرنى ئويالڭ« دەپ قىالر كىنايە،
خىزمەتچى بولسۇن، مەن ئۆينىڭ ئىگىسى ...

– چۈشەندىم، جان دادا، دېدىدە ئوغلۇم،
كۆزلىرى پارلىدى شادلىققا تولۇپ.

شۇ لەھزە تاغدەكال كۆتۈرۈپ كۆڭلۈم،
دېدى ئۇ: »ياشايمەن مەن سىزدەك بولۇپ«.

ئۆزبېكچىدىن ئابدۇلجان ئازناباقىېۋ ئۇغۇرچىالشتۇرغان )قازاقىستان(

خىياللىرىمنىڭ تۇپرىقىنى جۇغال،
ياغاچتەك قەلبىمنى تىرمىال، ھەممە نەرسە مىدىرلىسۇن

چۈنكى بىر مۈشۈكچىلىك گەۋدىسى بار سۇنغان ۋە ھارغىن 
ھەۋەسلەرنىڭ…

مۈشۈكسىز ئۆيلەر يېتىم،
مۈشۈكسىز كوچىالر ئۆگەي ھېسابلىنىدۇ.

مەن بىر ئەخمىقى سۆيگۈنىڭ

مېنىمۇ تەنھا مۈشۈكلەردىن ھېسابال
نېمىال بولسا ئېغىزىم بار تىلىم يوق…

مەن مۈشۈكلىرىمنىڭ قارشىسىدا،
تارتىنچاقلىقنى، ئوڭايسىزلىنىشنى ئۇالردىن ئۆگەندىم

ئۇالر مېنى تۇرنا يوق ناخشىالردا
سولغۇن بىر مۈشۈكنىڭ قەلبىدە ئۇنۇتتى. 

تۈركچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(

دەرمانسىز مۈشۈكلەر غەزىلى

ھەيدەر ئەرگۈلەن )تۈركىيە(
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ئىككى شېئىر

 ئايگۈل ئالىم )ئاۋسترالىيە(

           تارانچى

تىللىرىڭغا  تېتىدىمۇ  تارلىرىم، 
تارىخىم تەم تېتىتقۇچى تارانچى. 

تەككەندىمۇ دىللىرىڭغا تەنبىھىم، 
تېرىكمىگىن !دىلىم يۇمشاق تارانچى.

سايلىرىدا سايرار ئىلى بويىنىڭ،
تاغلىرىدا بوستان ئىلى غولىنىڭ. 

ئەلمىساقتىن بۇلبۇلى ئۇ ئىلىنىڭ، 
ھايات سۆيگەن خۇشخۇي مىجەز  تارانچى.

خادىكىدە ياڭرار ئىلى ناخشىسى،
بېشىدا بار سۆسۈن مالخاي شەپكىسى.

كونا قوزۇق يۇرتتىن كەتمەس كەتكۈسى،
خويمۇ سىڭگەن يۇرتقا يامغۇر تارانچى.

ساددىلىقى بىلسەڭ  ساپلىقىدىندۇر،
سادىغاڭ كېتەي! سەزسەڭ پاكلىقىدىندۇر.

بۇغداي سۆزى ئاچساڭ تارىخىدىندۇر،
ئاتا مىراس سۆيگۈسى بار تارانچى.

جۈرۈي دەيدۇ  سېنى ئۆيىگە باشاليدۇ،
كونا دوستەك باغاش ئېتىپ شاتاليدۇ.

يۈرىكىدە ھەسەت ئوتى ياتمايدۇ،
ئەلمىساقتىن ئىنى كەڭرى  تارانچى.

قۇرلىرىمغا قاتتىم ئاتا شېۋەمنى،
چۈشەنمەستىن سۆكىۋەتمەڭال ھوي مېنى. 

گەر مىسراال ياقمىسا ھېچ رەنجىمەي،
ئەپۇ قىلىڭ  مەن تارانچى سويمىنى.

2019 -يىلى 10 -دېكابىر

       ئاۋرال ئوغلى

ساپ »ئاۋرال شاماللىرى« ھىدى ئىزدەپ ،
»ئانا يۇرت«قا » قەرزدار« روھ قىينار بىزنى.

ئەسلەش بىلەن »ئېھ،توپىلىق يولالر« ئارا،
تاپالمىدۇق »ئۇنتالمايمەن گۈلسارە«نى.

ھەر قۇرۇڭدا تاتلىق- تاتلىق دېھقان سۆزى،
ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرار ئۇ بۇالق سۈيى.

ئاددىي ئىنسان بولۇپ ئۆتكەن ئۆمۈر روھى،
ھەر قەلبكە مۆھۈر باسار شۈكرى سۆزى.

ئىچىمىزدىن قايناپ چىقار »يالغۇزبۇالق«، 
ئونۇتمايمىز »باھار بوۋاينىڭ كۈنلىرى«نى.

»چېنىقىش «ئارا كەزدۇق بارچە دېڭىزالرنى،
تاپارمىز دەپ سەن يورۇتقان ھەقىقەتنى.

يۇرتالر ئارا قەلەم دۇلدۇل چېپىپ كەلدى،
جەڭگىۋارلىق ئۇيغۇر »دوالن ياشلىرىدا«.

يېڭىتامدىن قېچىپ چىققان »بەختسىز قىز«،
يىراق قىردا  ئەسلەپ چىقتى سېنى قايتا.

ئەلۋىدا ئۇستاز ساڭا، ئىزىڭ قالدى، 
يۇرتالر ئەمەس پۈتكۈل ئەلدە سۆزۈڭ قالدى.

ساڭا دىلدىن ھۆرمەت بىلەن سېغىنىشتا،
بارچە ئۇيغۇر »ئانا يۇرت«نى قولىغا ئالدى...

2020 -يىلى 27 -فېۋرال

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

ــەت  ــا قاانئ ــدۇ، ابرىغ ــق قىلى ــۇ ئازلى ــۈن دۇنيام ــە پۈت ــى( گ ــۆز ) كى ــاچ ك ئ
قىلغۇچــى بەخــت )ئىچىــدە( اي�ــايدۇ.

ئار- نومۇس بىەلن ئىن�ان دۈمشىنىىن بىتچىت قىلىدۇ.
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بولسۇن
ئابدۇلمەننان چاكان )تۈركىيە(

ئىنسان سەن قەلبىڭدە سۆيگۈڭ بولسۇن، 
ھەق ئۈچۈن سوقۇشقا يۈرىكىڭ بولسۇن.

ئوخشىما سۆيگۈسىز چۈپرەندىلەرگە،
ئالىمغا، ئاتاڭغا ھۆرمىتىڭ بولسۇن.

ئىنسانچە ياشىغىن ئىززىتىڭ بولسۇن، 
خەلقىڭ ئارىسىدا قىممىتىڭ بولسۇن.

تىرىشقىن تەر تۆكۈپ مىللىتىڭ ئۈچۈن، 
ئامما سىنى ھۆرمەتلەپ پەخىرى بىلسۇن.

ئىنسان سەن ئىمان، ۋىجدانىڭ بولسۇن، 
زالىمغا خوش دېمە نەپرىتىڭ بولسۇن. 

ئاڭا قۇل بولۇش ئەمەستۇر راۋا، 
رەببىڭنىڭ بۇيرۇقى نىشانىڭ بولسۇن. 

ھاياتلىق سىناقتۇر ئەقلىڭدە بولسۇن، 
نەتىجىلىك ياشىغىن ئەمىلىڭ بولسۇن. 

پۇشايماندا قالمىغىن ھەسرەتتە دەرددە،
تىرىشقىن مىللەتكە پايداڭ بولسۇن.

بەختىيار ياشاشقا ۋەتىنىڭ بولسۇن،
قوغداشقا ئىمان شەرىپىڭ بولسۇن. 

ياۋالرنى غەيرەتتە قىلىپ سەن گۇمران، 
ئەبەدىي ھۆر ماكان، تۇپرىقىڭ بولسۇن.

يۇرتۇڭ  جامائەتكە ھىممىتىڭ بولسۇن، 
سۇنۇشقا چېچەكلەر ، گۈللىرىڭ بولسۇن. 

ھېچنەرسە قىلىپ بېرەلمىسەڭمۇ،
تاتلىق سۆز پايدىلىق تەكلىپىڭ بولسۇن.

بىرلىككە ھەر زامان ھەسسەڭ بولسۇن، 
كۈلدۈرگىن خەلقىڭنى شادلىقىڭ بولسۇن. 

قاچمىغىن يۇرتلۇقتىن كۆڭۈل ئاغرىتىپ،
نۇقساننى يۇيۇشقا  سۇلىرىڭ بولسۇن.

پوالتتەك ئېگىلمەس ئىرادەڭ بولسۇن، 
كەڭلىكتە قەلبىڭمۇ ئوكياندەك بولسۇن.

خەلقنىڭ خىزمىتى ئۇلۇغۋار خىزمەت،
قىلغانغا ھەر زامان ياردىمىڭ بولسۇن.

تۇرمۇش جەڭگاھتۇر ئەقلىڭدە بولسۇن،
تەجرىبەڭ، ئىلمىڭ ، پىكرىڭ بولسۇن.

ئايرىلىق، نادانلىق، يوقالماق ئاخىر،
بىرلىك، ئۆملۈككە تىلىكىڭ بولسۇن. 

كۆپ يا ئازغىنە ،ھەسسەڭ بولسۇن،
ئاگاھ بول، ئېتىقادىڭ ھەققە بولسۇن.

ئاخىرەت كۆرىسەن مۇكاپاتىنى، 
نەتىجەڭ يۇرتۇڭ خەلقىڭگە بولسۇن.

2020 - يىلى -4 ئاينىڭ 1 - كۈنى  
ئىستانبۇل

كېتىش
ئايتەن مۇتلۇ )تۈركىيە(

بىر كۈن كېلەر، ئىنسان بىلىپ يېتىدۇ 
يالغۇزغىنە قېرىغان بىر دەرەخ ئىكەنلىكىنى 
ئۇ يۈزدىن غەملەرنى يېزىشنى خاالپمۇ قاالر

شامالنىڭ گەۋدىسىدە ئېچىلغان يارىالرغا

كۈز پەسىلدە ھەيرانلىقتا ئۆگىنىسەن
ياپراقالرنىڭ رەڭگىگە ئىشەنمەسلىكنى

ۋە زاماننىڭ ئۇ مۇدھىش يالغىنىنى
ئۇ مۇدھىش يالغىنىنى تۇتقىنىڭ، ھېرىسمەنلىكىڭ، ئىدراكىڭ، 

ئەسلىرىڭ
ئەقلىدىن ئاداشقان بىر دەريادەك قارىغۇالرچە يۈگۈرۈشتە 

ھېس قىلغانلىرىڭنىڭ ۋە ھېس قىلمىغانلىرىڭنىڭ

تاغالردا، ھۇجۇرىالردا ، تەسەللىيلەردە
سەن كۆپىيىش ھېسابلىغان كېمىيىشلەردە

نۇرىنى يۈتتۈرگەن ئۇ ئۆلۈك يۇلتۇزالردا
تۆكۈلگەن بىر ياپراقنىڭ ئاخىرقى كۈلىشىدە ئېچىلغان 

ئەكس ساداسىز پەريادالردا

ھەيرانلىقتا ئۆگىنىسەن
زامان ۋە ھاياتنىڭ بۈيۈك سىرىنى

ئاسمان پەقەت يامغۇرغىال چۈشەندۈرەر چەكسىزلىكنى
ھالبۇكى ئۇنىتار تامچە تۇپراققا تېگەر - تەگمەس

يامغۇرنىڭمۇ قايغۇلۇق بىر يۇرت ئىكەنلىكىنى 

ئۇنتۇشتىن باشقا كۈز يوقتەكال
ۋە ھاياتتىن بەكرەك ھەقىقەت بولغان بىر يالغان

تۇپراققا نېمە سۆزلەر يامغۇرنىڭ ئۈنى
بىر ناخشىمۇ، بىر شېئىرمۇ، بىر كۈز ھېكايىسىمۇ؟
قېرى بىر دەرەخ بولساڭ، قىپيالىڭاچ بىر دەرەخ 
نېمە سۆزلەر ئىدىڭ قەلبىڭدە ئەسكەن شامالغا؟

"مېنى تاشالپ كەت
ئىچىمدە كۈزدىن باشقا باھار قالمىدى"

بەلكىم كېتىشتۇر سۆيگۈ، پەقەتال كېتىش
سەرگەردان بىر تەقدىرنى يۆگەپ يارىلىرىڭغا

شامال قومۇرىۋەتكەن بىر دەرەخكە ئوخشاش 
يىلتىزىنى جىمجىتقىنا تاشالپ قويۇپ تۇپراققا

تۈركچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(
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قىزچاق، گۈل ۋە جەڭچى

ۋىليام مولوتوۋ )قازاقىستان(

تۇتۇق ئاسمان قاپىقىنى تۈرگەن،
ئاسماندىنمۇ سۈرلۈك ئادەملەر.
ئانا بىلەن سەيلىتىپ يۈرگەن،

قىزچاق باسار ئۇششاق قەدەملەر.

ئەتراپىدا يۈزلىگەن ئادەم،
قىزىقتۇرماس بۇ لېكىن ئۇنى.

شۇنداق كېتىپ بارغاندا بىغەم، 
كۆرۈپ قالدى ئېچىلغان گۈلنى.

قويۇپ ئانا قولىنى شۇ تاپ،
گۈل تەرەپكە يۈگۈردى دەرھال.

ۋاراڭ-چۇرۇڭ بىر مەھەل توختاپ،
ئورۇن ئالدى ئاجايىپ بىر ھال.

ئۈزۈۋېلىپ گۈلنى ئاۋايالپ،
تۇرۇپ قالدى ئىككى توپ ئارا.
ئاندىن ماڭدى ئالدىغا قاراپ،
جەڭچىلەرگە كىيىنگەن قارا.

ئەينەك نىقاب كەينىدە كۆزلەر،
ئەجەبلىنىپ قارار سەبىيگە .

تاپالماستىن ئېيتىشقا سۆزلەر،
داجىغاندەك بولدى كەينىگە.

ئوماق قىزچاق سۇندى گۈلىنى،
سەپتە تۇرغان جەڭچىگە بېرىپ.

گۈلنى ئەمەس، تىنچلىق ئۈنىنى،

تۇرغاندەكال شۇ چاغ ئەكېلىپ.

سوغ قالقاننى تۇتسىمۇ ئۆزى،
يۈرىكىدە بار ئىكەن ئوتى.

تەبەسسۇمدە ئېچىلىپ يۈزى،
جەڭچى گۈلىن سېپىنى تۇتتى.

تېگى ئۇلۇغ بۇ ئاددىي ھالەت،
ساۋاق بولغاي پۈتكۈل جاھانغا.
خەلق ئۈچۈن بولۇپ سىياسەت،

تىنچلىق كېرەك دەيدۇ ئىنسانغا!

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

 ئادلىراپ قىلغان ئىشستا كىى پايدىغا ئېرىشەملەيدۇ.
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قازاقىســتاندا ياشــاپ ئىجــاد قىلىۋاتقــان زامانىــۋى ئۇيغــۇر 
قازاقىســتاننىڭ  رەسســام،  تونۇلغــان  ئارىســىدا  رەسســاملىرى 
ئەخەتنىــڭ  ئەخمــەت  ئەربابــى  كۆرســەتكەن  خىزمــەت 
ئىگەللىگــەن ئورنــى ئاالھىــدە. ئــۇ ئىجادتىمۇ ھــەم جەمئىيەتلىك 
مانــا  كەلمەكتــە.  كۆرســىتىپ  پائالىيەتچانلىــق  ئىشــالردىمۇ 
بريۇسســېلدا  ۋە  سىپرۇســتا  ئەخــەت  ئەخمــەت  يېقىنــدا 
ئۆتكۈزۈلگــەن خەلقئارالىــق ئۇچرىشىشــالرغا قاتنىشــىپ كەلــدى. 
شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن ئۇنــى ســۆھبەتكە جەلــپ قىلــدۇق.

بۈگۈنكــى  دەســلەپ  ئــاكا،  ئەخمــەت   —
ئۆتســىڭىز؟ ئېيتىــپ  ھەققىــدە  پائالىيىتىڭىــز  ئىجادىــي 

— ھەقىقىتىگــە كەلســەك، مۇشــۇنىڭدىن ئىككــى يىــل 
ئىلگىــرى، بــەزى ئىشــالر ســەۋەبىدىن، ئىجادىيەتنــى بىرئــاز 
تامامــەن  مېنىــڭ  بــۇ  بىــراق،  ئىدىــم.  قويغــان  توختىتىــپ 
ئىجادىيەتتىــن قــول ئۈزگەنلىكىــم ئەمــەس، ئەلۋەتتــە. ھازىــر 
ئــۇ ئىشــالر ئــۆز قىنىغــا چۈشــتى. شۇڭالشــقا ئىجادىيــەت بىلــەن 
شۇغۇللىنىشــنى جىددىــي قولغــا ئالدىــم. چۈنكــى، بىرىنچىدىــن، 
ياشــىيالمايدۇ.  ئىجادىيەتســىز  ئىجــادكار  ھەرقانــداق 
مېنىڭمــۇ تېخــى قىلىدىغــان ئىشــلىرىم كــۆپ. ئىككىنچىدىــن، 
كېيىنكــى يىلــالردا ئۇيغــۇر رەسســاملىرىنىڭ پائالىيەتچانلىقــى 
 2000 بولســا،  يادىــڭالردا  مــاڭا.  بىلىنىــدۇ  سۇسالشــقاندەك 
-يىلالرنىڭ بېشــىدا ئۇيغۇر رەسســاملىرى ئارىســىدا قانداقتۇ-بىر 

 ئۇيغۇرالر »سىپرۇسنىڭ ئاچقۇچى«نى ئالدى
يولداش مولوتوۋ )قازاقىستان(

* بۇ سۆھبەت خاتىرىسى قازاقىستان  »ئۇيغۇر ئاۋازى« گېزىتى مۇخبىرى يولداش مولوتوۋ تەرىپىدىن تەييارالنغان بولۇپ، شۇ سۆھبەت خاتىرىسىگە رەسىملەر 
كىرىشتۈرۈلۈپ قايتا ئېالن قىلىندى.

ــا- ــن ئات ــۇپ كېيى ــان بول ــى تۇغۇلغ 1954 - يىل ــارىدا ــا ش ــڭ غۇلج ــا ۋەتىنىمىزنى ــەت ، ئان ــەت ئەخ ــام ئەخم ــۇر رەسس  ئۇيغ
-ئانىســى بىلــەن قازاقىســتانغا كۆچــەپ چىققــان. ئــۇ ئالمۇتــا ئوبالســتىدىكى  بايســېيىت ئوتتــۇرا مەكتىپىنــى پۈتتۈرگەندىــن 
-يىلــى   1974 ئوقۇشــنى  ۋە  قىلىنىــدۇ  قوبــۇل  فاكۇلتېتىگــە  رەسســاملىق  ئىنســتىتۇتى  پېداگوگىــكا  ئالمۇتــا   -  1971 كېيىــن، 
ئالىــي نەتىجــە بىلــەن پۈتتۈرىــدۇ. ئەخمــەت ئەخــەت 1988 - يىلــى ســابىق  ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ رەسســامالر ئىتتىپاقىغــا 
رەســمىي ئــەزا بولــۇپ قوبــۇل قىلىنىــدۇ. 1990 - يىلــى ئالمۇتــا  ئۇيغــۇر شەرقشۇناســلىق ئىنســتىتۇتىدا ئاســپىرانت بولىــدۇ ۋە 
يىلــى   -  2004 ئــۇ  قىلغــان.  خىزمــەت  بولــۇپ  ئوقۇتقۇچىســى  ئاكادېمىيەســىنىڭ  رەسســامالر  يىللىرىــدا   -  1993  -  1998
ئېرىشــكەن.  ئۇنۋانىغــا  ئەربــاب«  كۆرســەتكەن  »خىزمــەت  بېرىلىدىغــان  كىشــىلەرگە  ئاالھىــدە  دۆلىتىدىــن  قازاقىســتان 

مېدالغــا  ئالتــۇن  كۆرگەزمىــدە  ناملىــق  ئــارت  »ئاســىيا«  ئۆتكۈزۈلگــەن  تاشــكەنتتە  يىلــى   -  2005 ئەخــەت  ئەخمــەت 
ئېرىشــكەن بولــۇپ ھازىرغىچــە نۇرغۇنلىغــان كۆرگەزمــە ئۆتكۈزگــەن. ئۇنىــڭ ئۆتكۈزگــەن كۆرگەزمىســىدىن بەزىلىــرى: 1992 – 
يىلــى موســكۋا »شــەرق« گاالرىيەســىدە، 1993 -يىلــى ئەنقــەرە »شــېكەر بانــك« كۆرگەزمــە زالىــدا،  1996 - يىلــى  ئىتالىيــە 
جېەنــوۋا شــەھىرىدە، 1988 - يىلــى ئامېرىكانىــڭ ۋاشــىنگتون شــەھىرىدە،  2008 - يىلــى   ئانــا ۋەتىنىمىزنىــڭ ئۈرۈمچــى 
ــدال ۋە  ــۇن مې ــان. نۇرغ ــە قىلغ ــەرلىرىنى كۆرگەزم ــدا ئەس ــە زال ــك« كۆرگەزم ــپ بان ــەرە »ۋەقى ــى ئەنق ــەھىرىدە ۋە  2009 - يىل ش
پەخــرى ئۇنۋانــالر ئىگىســى بولغــان ئەخمــەت ئەخەتنىــڭ رەســىملىرى  نۇرغۇنلىغــان دۆلەتلەرنىــڭ مۇزېيلىرىــدا ســاقالنماقتا.
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ئىجادىــي يۈكســىلىش يــۈز بەرگــەن. رەسســامالر كۆرگەزمىلەرنــى 
ئۇيۇشــتۇراتتى، جەمئىيەتلىــك ئىشــالردا ئالدىنقــى قاتــارالردا 
ــى، ئەپســۇس،  ــە شــۇ رەسســامالرنىڭ نۇرغۇن ــر ئەن ــۇردى. ھازى ت
ئىجادىيىتىنــى  مۇمكىــن  بولۇشــى  تۈپەيلىدىــن  ســاالمەتلىكى 
بوشــلۇقنى  بــۇ  دېمــەك،  بولۇۋاتىــدۇ.  مەجبــۇر  توختىتىشــقا 
تولــدۇرۇش بىزنىــڭ ۋەزىپىمىــز. شۇڭالشــقا ئىجادىيەتنــى يېڭــى 
ئىلھــام بىلــەن باشــلىماقچىمەن. ئۇنىڭدىــن تاشــقىرى، زامانىــۋى 
ــەرلىرىمنى  ــپ، ئەس ــى پايدىلىنى ــى ئىنتېرنېتن ــىتىلەرنى، يەن ۋاس
euroasіan cre-  دۇنياغا تونۇشتۇرۇشــقا كىرىشــتىم. ئۆتكەنــدە
atіve ئىجــادكارالر ھەيئىتــى ئەزالىققــا قوبــۇل قىلىندىــم. كېلــەر 
يىلى ئېلىمىزدە ۋە چەت ئەللەردە كۆرگەزمىلەرگە ئۇيۇشتۇرۇشــقا 
كــۆپ. ئىشــالر  پىالنلىغــان  قىسقىســى،  تەييارلىنىۋاتىمــەن. 

ســەپىرىڭىز  بولغــان  سىپرۇســقا   —
بەرســىڭىز؟ ئېيتىــپ  تەپســىلىي  ھەققىــدە 

— مەلۇمكــى، ئوتتــۇرا دېڭىزىدىكــى ســىپرۇس ئارىلــى 
ئىككــى دۆلەتكــە، يەنــى تۈركىيــە ۋە گىرېتســىيەگە قارايــدۇ. 
يــەردە  بــۇ  بــاردۇق.  سىپرۇســقا  قارمىقىدىكــى  تۈركىيــە  بىــز 
تۈركىيەلىــك تىجارەتچــى ســۇئات گيونســېلنىڭ تەشەببۇســى 
بىلــەن ئېچىلغــان خەلقئــارا ئۇنىۋېرســىتېت بــار. مەزكــۇر بىلىــم 
دەرگاھىــدا دۇنيانىــڭ ھەرخىــل دۆلەتلىرىدىــن كەلگــەن ئوتتــۇز 
مىڭغــا يېقىــن ئىســتۇدېنت بىلىــم ئالىدىكــەن. ئەنــە شــۇ ســۇئات 
ياخشــى  بــەك  ســەنئەتنى  تەســۋىرىي  ســەنئەتنى،  گيونســېل 
بويىچــە،  تەخمىنــى  ژۇرنىلىنىــڭ  »فوربــس«  كۆرىدىكــەن. 
كېرىدىكــەن.  قاتارىغــا  مىلياردېرنىــڭ  يــۈز  دۇنيادىكــى  ئــۇ 
ھۆرمەتلەيدىكــەن. ئاالھىــدە  رەسســامالرنى  بولۇپمــۇ 

ھاشىمجان، سۇئات ئەپەندىم ۋە ئەخمەت ئەپەندىلەر

 ھازىــر ئۇنىۋېرســىتېت تېررىتورىيەســىدە تىجارەتچىنىــڭ 
مەبلىغــى بىلــەن چــوڭ مۇزېــي ســېلىنىۋاتىدۇ. ســۇئات گيونســېل 

ــەر رەسســاملىرىنىڭ  ــا كۆپىنچــە تۈركىيەلىــك خەلقل شــۇ مۇزېيغ
دائىــم  ئــۇ  شۇڭالشــقا  ئىكــەن.  توپلىماقچــى  ئەســەرلىرىنى 
تونۇلغــان رەسســامالرنى تەكلىــپ قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئىجادىيــەت 
بىلــەن شۇغۇللىنىشــى ئۈچــۈن بارلىــق شــارائىتالرنى يارىتىــپ 
تۇرىــدۇ. ھەربىــر رەسســامنىڭ يــول ھەققــى، تامىقــى ۋە ياتىقىنــى 
ــامالرنىڭ  ــقىرى رەسس ــن تاش ــدۇ. ئۇنىڭدى ــىگە ئالى ــۆز زىممىس ئ
ئىشــلەش ۋاســىتىلىرىنى، يەنى ماي بوياق، قەغەز ۋە باشــقىالرنى 
تەمىنلــەپ بېرىــدۇ. بــۇ يەرگە تەكلىــپ قىلىنغان رەسســام پەقەت 
ئىجادىيــەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــى الزىــم ۋە شــۇ يــەردە ياراتقــان 
ئەســەرلىرىنى مۇزېيغــا قالدۇرىــدۇ. سىپرۇســقا بۇنىڭدىــن بىرئــاز 
ۋاقىــت ئىلگىــرى ئۇيغــۇر رەسســاملىرىدىن نۇرشــىدىن باراتــوۋ ۋە 
مۇھەببــەت ھېتاخۇنــوۋا بارغــان ئىــدى. بــۇ قېتىم قازاقىســتاندىن 
جەمىــي بــەش رەسســام، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئىككــى ئۇيغــۇر 
رەسســامى، مــەن ھــەم ھاشــىمجان قۇربانــوۋ بــاردۇق. ئــون 
بــەش كــۈن داۋامىــدا پەقــەت ئىجــاد بىلــەن شــۇغۇلالندۇق. 
مــەن »ئۇيغــۇر كوچىلىــرى« ماۋزۇســىدا ئالتــە ســۈرەت ســىزدىم. 
ھاشــىمجان »دەرۋىشــلەر« ماۋزۇســىدا ســۈرەتلەرنى ســىزدى.

 80 ئەســىرنىڭ  ئۆتكــەن  مــەن  باشــقا،  ئۇنىڭدىــن 
ــەرلىرىمنىڭ  ــان ئەس ــالن قىلىنغ ــردا ئې ــكا ژانى ــرى گىرافى -يىللى
توپلىمىنــى ئېلىۋالغــان ئىدىــم. بــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ، ئەنە 
شــۇ ئەســەرلىرىمنىڭ كۆرگەزمىســىنى ئۆتكۈزدىــم. كۆرگەزمــە 
ھاســىل  قىزىقىــش  چــوڭ  ئارىســىدا  مەســتانىلىرى  ســەنئەت 
قىلــدى. شــۇ ئەســەرلىرىنىڭ ھەممىســىنى مۇزېيغــا ســوغا قىلدىم.

ئــون بــەش كۈندىــن كېيىــن بارلىــق ئەســەرلىرىمىزنى 
ئۇنىڭغــا  تاپشــۇردۇق.  رەۋىشــتە  تەنتەنىلىــك  مۇزېيغــا 
تەنتەنىــدە  شــۇ  قىلــدى.  ئىشــتىراك  گيونســېل  ســۇئات 
ــالرغا  ــۈرك قېرىنداش ــۆزلەپ، ت ــۇق س ــز نۇت ــىمجان ئىككىمى ھاش
ھاشــىمجان  يــەردە  بــۇ  بىلــدۈردۇق.  مىننەتدارلىقىمىزنــى 
مــاڭا  مۇكاپاتالنــدى.  بىلــەن  دىپلــوم  مەخســۇس  قۇربانــوۋ 
مىنىســترى  ئېنېرگېتىــكا  ۋە  ئىقتىســاد  سىپرۇســنىڭ  بولســا، 
ــى  ــۈش ئاچقۇچىن ــۇق كۈم ــنىڭ نومۇرل ــى سىپرۇس ــان تايچ ھاس
تاپشــۇردى. بــۇ تەســىس قىلىنغــان مۇكاپاتــالر ئارىســىدىكى 
ھېســابلىنىدىكەن. بىــرى  مۇكاپاتالرنىــڭ  چــوڭ  ئــەڭ 

ئاچقۇچنىــڭ  كۈمــۈش  نومۇرلــۇق  ئېيتماقچىمەنكــى، 
ئاچقۇچتــا  ئىكــەن.  بــار  تارىخــى  ئاالھىــدە  خــاس  ئۆزىگــە 
مەلۇمكــى،  تارىختىــن  يېزىلغــان.  رەقــەم  دېگــەن   »1571«
بــوي  سىپرۇســنى  ئىمپېرىيەســى  ئوســمان  -يىلــى   1571
ســۇندۇرغان ئىــدى. شــۇ ۋاقىتتــا سپىرۇســلۇقالر تۈركلەرگــە 
ئىكــەن.  تاپشــۇرغان  ئاچقۇچىنــى  شــەھىرىنىڭ  نىكوســىيا 
ــى  ــا تاپشــۇرۇلدى، يەن ــۇچ ئۇيغۇرالرغ ــۇ ئاچق دېمــەك، ئەمــدى ب
»سىپرۇســىنىڭ ئىشــىكلىرى بىــز ئۈچــۈن ئوچــۇق« دېگــەن ســۆز.

بىــز سىپرۇســقا يەنــە تەكلىــپ قىلىندۇق. مــەن كېلەر يىلى 
فېۋرالــدا، ھاشــىمجان مارتــالردا بارىمىــز دېگــەن پىالنىمىــز بــار.

تەشەببۇســى  ۋە  مەبلىغــى  گيونســېلنىڭ  ســۇئات   —
ئېچىلىــدۇ؟ قاچــان  مۇزېــي  ســېلىنىۋاتقان  بىلــەن 

— مــەن يۇقىرىــدا تەكىتلىگىنىمــدەك، ئۇنىۋېرســىتېت 
ئىشــلىرى  قۇرۇلــۇش  مۇزېينىــڭ  چــوڭ  ناھايىتــى  يېنىــدا 
كــۆردۇق. اليىھەســىنى  ئۇنىــڭ  يۈرگۈزۈلۈۋاتىــدۇ. 
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ئەخمەت ئەپەندىمنىڭ سۇئات ئەپەندىنىڭ مۇزېيىغا تەقدىم قىلغان ئەسەرلىرى 

اليىھــە بويىچــە بىنــا ئالدىــدا تۈۋرۈكلــەر بولىدىكــەن. 
ھەربىــر تــۈۋرۈك بىــر تۈركىــي تىللىــق خەلقنــى كۆرســىتىدىكەن. 
ــدۇ. ــۇ بولى ــڭ تۈۋرۈكىم ــىدا ئۇيغۇرالرنى ــۇالرنىڭ ئارىس ــە ش ئەن

ئەخمەت ۋە سۇئات ئەپەندىلەر مۇزېيدا سۆھبەتتە 

كېرىكــى  نېمــە  مۇزېينىــڭ  »مىلياردېرغــا  يــەردە  بــۇ 
بــاردۇ؟« دېگــەن ســوئال تۇغۇلۇشــى ئېھتىمــال. بىــز بىلىمىزكــى، 
ــالر  ــى. ئۇنداق ــالر ئۆتت ــاالي ھەددى-ھېسابســىز باي ــن ت دۇنيادى
ھازىرمــۇ بــار. ئاممــا ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن نېمــە قالــدى ياكــى 
ئېلىــپ كەتكــەن ھېچكىــم  دۇنياغــا  ئــۇ  بايلىقىنــى  قالىــدۇ؟ 
ــار.  ــۇ ب ــدە قالغــان بايالرم ــەۋالدالر قەلبى ــراق ئىســمى ئ ــوق. بى ي

مەســىلەن، رۇســىيەدىكى ترېتياكــوۋ ياكــى مامونتوۋنــى ئااليلــى. 
ئەنــە  گيونســېل  ســۇئات  تونۇيــدۇ.  دۇنيــا  پۈتكــۈل  ئۇالرنــى 
شــۇنداق ئىنســان ئىكــەن. ئــۇ تۈركىيتىللىــق خەلقلەرنىڭ ئاســارە 
ئەتىقىلەرنــى ســاقاليدىغان مۇزېــي بەرپــا قىلىشــنى قولغــا ئاپتــۇ. 
مۇزېيدا تەســۋىرىي ســەنئەت، قــول ھۈنەرۋەنچىلىــك، مەدەنىيەت 
ئەســىر-ئەتىقىلەرى ســاقلىنىدىكەن. مانــا ئاخىرقــى ئىككــى يىــل 
ئىجــاد  قىلىــپ،  تەكلىــپ  رەسســامالرنى  تونۇلغــان  داۋامىــدا 
ئۈچــۈن شــارائىت يارىتىــپ، ئەســەرلەرنى توپلىماقتــا. نەتىجىــدە 
تــۆت مىڭدىــن ئوشــۇق ئەســەر يىغىلغــان. ھازىــر شــۇ ئەســەرلەر 
ئېيتقانــدا،  مۇنــداق  ســاقالنماقتا.  زاللىرىــدا  ئۇنىۋېرســىتېت 
ئايالنغــان.  زاللىرىغــا  كۆرگەزمــە  ئىچــى  ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ 
ئۇنىــڭ  ئاياغلىشــىدىكەن.  يىــل  بــۇ  قۇرۇلۇشــى  مۇزېينىــڭ 
ئېچىلىــش مۇراســىمىغا ئىككــى مىڭدىــن ئوشــۇق مېھمــان كېلىدۇ 
دەپ كۈتۈلمەكتــە. بىزنىڭمــۇ ئۇنىڭغــا قاتنىشــىش نىيىتىمىــز بــار.
ئاپتوموبىلــالر  شــۇنداقال  گيونســېلنىڭ  ســۇئات 
كوللېكســىيونى  ئۇنىــڭ  ئىكــەن.  بــار  كوللېكســىيونىمۇ 
قاتارىــدا  كوللېكســىيون  ئــۈچ  چــوڭ  ئــەڭ  دۇنيادىكــى 
تۇرىدىكــەن. بىــز بــۇ قېتىملىــق ســەپىرىمىز داۋامىــدا ئۇنىــڭ 
سۆھبەتلەشــتۇق.  ئۇچرىشــىپ،  قېتىــم  ئىككى-ئــۈچ  بىلــەن 
ئۇيغۇرالرنــى  ئىكــەن.  ئىنســان  ئوچــۇق  كەمتــەر،  ناھايىتــى 
ــۇ  ــەن. ئ ــى ھۆرمەتلەيدىك ــەم خەلقىمىزن ــەن ھ ــى بىلىدىك ياخش
مۇشــۇ كۈنلــەردە بىزگــە سىپرۇســىنىڭ تارىخىــي جايلىرىنــى 
زىيــارەت قىلىــش ئىمكانىيىتىمــۇ يارىتىــپ بــەردى. قەدىمىــي 
تارىخىــي  نۇرغــۇن  قەلئەلەرنــى،  چېــركاۋالر،  تىياتىــرالر، 
جايالرنــى كــۆرۈش پۇرســىتىگە ئىگــە بولــدۇق. بۇمــۇ بىزنــى 
ــدى. ــە بول ــاالردا ئىشلەشــكە تۈرتك ــى تېم ــدۇردى، يېڭ ئىلھامالن
بولغــان  بريۇسســېلغا  ئەمــدى   —
ئۆتســىڭىز؟ ئېيتىــپ  ھەققىــدە  ســەپىرىڭىز 

مــەن  يىلــى  ئۆتكــەن  تەكىتلىگىنىمــدەك،  -يۇقىرىــدا 
ئەزالىققــا  ھەيئىتىگــە  ئىجــادكارالر   euroasіan creatіve
قوبــۇل قىلىنغــان ئىدىــم. ئۇنىــڭ مەركىــزى لوندونــدا. رەھبىــرى 
ــا ھــەر  ــوۋ دېگــەن كىشــى. مەزكــۇر گىلدىي ــۇرات ئاخمېتژان — م
يىلــى ئەدەبىيــات، بالىــالر ئەدەبىياتــى، رەسســامچىلىق، تەرجىمە 
ئاخىرىــدا  شــۇ  ئۆتكۈزىــدۇ.  كونكــۇرس  بويىچــە  ســاھەلىرى 
ئەســەرلەرنى  كونكۇرســقا  چىقىرىــدۇ.  يەكۈنىنــى  شــۇنىڭ 
ــنىڭ  ــل كونكۇرس ــۇ يى ــدۇ. ب ــۇل قىلى ــق قوب ــت ئارقىلى ئىنتېرنې
كۈنــى  دەســلەپكى  چىقىرىلــدى.  بريۇسســېلدا  يەكۈنــى 
رەسســامالرنىڭ كۆرگەزمىســى ئېخــرو خەلقئــارا كۆرگەزمىســى 
ئۆتكــەن بىنــادا بولــدى. قازاقىســتاندىن قاتناشــقانالر كــۆپ 
 175 ئاباينىــڭ  دائىرىســىدە  چارە-تەدبىــر  مۇشــۇ  بولــدى. 
ئۆتتــى.  پائالىيىتىمــۇ  خاتىرىلــەش  بېغىشــالنغان  يىللىقىغــا 
ئۇالرغــا كۆپلىگــەن دۆلەتلــەر ئەلچىخانىلىرىنىــڭ ۋەكىللىــرى 
قاتناشــتى. مەنمــۇ ئەســەرلىرىمنى نامايەنــدە قىلدىــم. شــۇ يــەردە 
ــارا  ــتلۇق ۋە ئۆزئ ــق، دوس ــىدىكى تىنچلى ــەر ئارىس ــاڭا »خەلقل م
مۇناســىۋەتلەرنى كۈچەيتىشــتە قوشــقان تۆھپىســى ئۈچــۈن« 
قوشــۇمچە  قىلىنــدى.  تەقدىــم  دىپلــوم  مەخســۇس  دېگــەن 
قىلســام، مۇشــۇ چارە-تەدبىرلــەر داۋامىــدا نۇرغــۇن رەسســامالر، 
بەختىگــە  تونۇشــۇش  بىلــەن  ئىجــادكارالر  مېتســېناتالر، 
زىيــارەت  جايالرنــى  تارىخىــي  نۇرغــۇن  بولــدۇم.  مۇيەسســەر 
قىلدىــم ۋە ئــۆزۈم ئۈچــۈن يېڭــى تېماالرنــى تېپىــپ، ئىلھامالندىم. 
ئەمــدى پەقــەت ئىشــلەش كېــرەك.— ســۆھبىتىڭىزگە رەھمــەت.
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ئۇيغــۇر ۋە قــازاق ئەدەبىياتشۇناســلىقىدا س.مەمەتقۇلــوۋ 
ــەۋۋۇر  ــى تەس ــۇرى، ئالەمن ــي تەپەكك ــڭ بەدىئى ۋە م.ئەلىمباېۋنى
قىلىــش ھــەم ئۇنــى شــەرھلەش ماھارىتــى بۈگۈنكــى كۈنــدە 
ئايلىنىۋاتقانلىقــى  ئوبيېكتىغــا  تەكشــۈرۈش  ۋە  ئىزدىنىــش 
ــى  ــڭ شــېئىر ئىجادىيىتىدىك ــۇ  ئۇالرنى ــن، بىزم ــۇم. جۈملىدى مەل
ــڭ  ــەم ئۇنى ــى ھ ــېئىرالرنىڭ  تەرەققىيات ــۇق ش ــر بوغۇمل ــون بى ئ
ئىچكــى جەھەتتىــن تەكەمۇللىشــىنى، يەنــى قۇرۇلمىســىدىكى 
ئۆزگىچىلىكلىرىنــى يورۇتــۇپ كۆرۈشــكە تىرىشــتۇق. تەتقىقــات 
ــڭ  ــم« ۋە م.ئەلىمباېۋنى ــڭ »مېھرى ــىگە س.مەمەتقۇلوۋنى دائىرىس
ئېلىنــدى.  توپالملىــرى  شــېئىرىي  ناملىــق  كۈنــى«  »كۆڭــۈل 

بىــر  ئــون  شــېئىرىيىتىدە  ۋەزىــن  بارمــاق  مەلۇمكــى، 
بوغۇملــۇق شــېئىرالر ئاساســىي ئورۇننــى ئىگەللەيــدۇ. ئــون بىــر 
بوغۇملــۇق شــېئىرالرنىڭ خەلــق ئېغىــز ئەدەبىياتىغــا يېقىنلىقىنــى 
نۇرغۇنلىغــان شــېئىرىيەت تەتقىقاتچىلىــرى تەكىتلــەپ ئۆتكــەن. 
ئــازاب  شــادلىقىنى،  خەلــق  شــېئىرالر  بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون 
ئاساســلىق  ئىپادىلەشــنىڭ  قايغۇ-ھەســرىتىنى  -ئوقۇبــەت، 
ۋاسىتىســى بولــۇپ كەلــدى. قەدىمدىــن شــېئىرىيەتكە ئىخــالس 
ھايــات  قانــداق  ھــەر  خەلقلــەر  تىللىــق  تۈركىــي  باغلىغــان 
ئادەتلەنگــەن. ئېيتىشــقا  قېتىــپ  قوشــاققا  كۆرۈنۈشــلىرىنى 

ــاق،  ــۇق قوش ــر بوغۇمل ــون بى ــەدەر ئ ــە ق ــى كۈنگ بۈگۈنك
جىــر، ئېيتىشــىش كەبــى ئېغىــز ئەدەبىياتــى  نەمۇنىلىرىنىــڭ 
زامانىــۋى  ئــۇالر  ئېنىــق.  كەلگەنلىكــى  يېتىــپ  كۆپلــەپ 
ئەدەبىياتتــا قەدىمىــي دەۋر شــېئىرىيىتىنىڭ ئۈلگىســى ســۈپىتىدە 
ــدە، ئۆتمۈشــنىڭ    ــدى. نەتىجى ــە ئۆگىنىل ــۇپ، ھەرتەرەپلىم تونۇل
گۇۋاھچىســى بولغــان بــۇ خىــل شــېئىرىيەت ئەندىزىســى شــائىرالر 
ئىجادىيىتىگــە شــۇ قــەدەر ســىڭىپ كەتتىكى، مەزكۇر شــېئىرىيەت 
ئەندىزىســىگە مۇراجىئــەت قىلمىغــان شــائىر يــوق دېســەكمۇ 
ئەندىزىســى  شــېئىر  بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون  دېمــەك،  بولىــدۇ. 

قەدىمدىــن تارتىــپ كــەڭ قوللىنىلىــپ كېلىنگــەن بولــۇپ، تاكــى 
ــۇن  ــۇ نۇرغ ــقان. ھازىرم ــل داۋامالش ــە  ئىزچى ــى كۈنگىچ بۈگۈنك
شــائىرالر مۇشــۇ خىل شــېئىر ئەندىزىســى بويىچە شــېئىر يازماقتا.

س.  ۋە  م.ئەلىمباېــۋ  ئوخشــاش  شــائىرالرغا  باشــقا 
شــېئىرالر   بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون  ئىجادىيىتىــدە  مەمەتقۇلــوۋ 
م.  ئېيتقانــدا،  ئېنىقــراق  ئىگەللەيــدۇ.  ئورۇننــى  يېتەكچــى 
ئەلىمباېۋنىــڭ »كۆڭــۈل كۈنــى« ناملىــق شــېئىرىي توپلىمىدىكــى  
243 شــېئىر  ئىچىــدە  111 شــېئىر ئــون بىــر بوغۇملــۇق شــېئىر 
ــۇ  ــدۇ. ب ــى ئىگەللەي ــۇپ 45.7 % ن ــان بول ــىدە يېزىلغ ئەندىزىس
ناملىــق  كۆرســەتكۈچ شــائىر س. مەمەتقۇلوۋنىــڭ »مېھرىــم« 
توپالمدىكــى   كەتمەيــدۇ.  پەرقلىنىــپ  ئانچــە  توپلىمىدىمــۇ 
ــىدە  ــېئىر ئەندىزىس ــۇر  ش ــى مەزك ــېئىرنىڭ 56 پارچىس 112 ش
شــائىرالرنىڭ   بۇنــى  ئەلۋەتتــە،   .)50%( يېزىلغانــدۇر 
ئىجادىيىتىگــە خــاس ئاالھىدىلىــك ســۈپىتىدە قــاراش ئارتۇقلۇق 
خىــل  بــۇ  تەكىتلىگىنىمىــزدەك،  يۇقىرىــدا  چۈنكــى،  قىلىــدۇ. 
ــۇر شــائىرالرنىڭ  ــازاق ۋە ئۇيغ ــك ق شــېئىر ئەندىزىســى كۆپچىلى
ئىجادىيىتىگــە تەئەللۇقتــۇر. دېمــەك، ئــون بىــر بوغۇملــۇق شــېئىر 
ئەندىزىســى زامانىــۋى بارمــاق ۋەزىنلىــك  شــېئىر ئىجادىيىتىــدە 
بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون  ئىگىــدۇر.  قوللىنىشــچانلىققا  كــەڭ 
ئايلىنىشــىنىڭ   ئاممىبابلىققــا  مۇنــداق  ئەندىزىســىنىڭ  شــېئىر 
ســەۋەبى نېمىــدە؟ ئاكادېمىــك ز. ئاخمېتــوۋ ئۇنىــڭ ســىرىنى 
ــى  ــڭ ئاالھىدىلىكلىرىن ــۇزۇن بوغۇمالرنى ــەڭ ئ ــقا ۋە ئ ــەڭ قىس ئ
ــر  ــون بى ئېچىــپ بېرىــش ئارقىلىــق چۈشــەندۈرىدۇ. ئەلۋەتتــە، ئ
بوغۇملــۇق شــېئىرالر ئىجــادكارالر ئۈچــۈن ئىنتايىــن قواليلىــق ۋە  
ــدۇ.  ــۈزەل بولى ــە گ ــىمۇ بۆلەكچ ــېئىرالرنىڭ ئوقۇلۇش ــداق ش مۇن

»كۆڭــۈل  ئۆتكىنىمىــزدەك،  تەكىتلــەپ  يۇقىرىــدا 
كۈنــى« ناملىــق توپالمدىكــى ئــون بىــر بوغۇملــۇق شــېئىرالر 
»مېھرىم«دىكــى ئــون بىر بوغۇملــۇق شــېئىرالرغا قارىغاندا ئىككى 

م.ئەلىمباېۋ ۋە س. مەمەتقۇلوۋ 
شېئىرىيىتى : ئون بىر بوغۇملۇق 

شېئىرالرنىڭ تەرەققىياتى
 

شائىرەم باراتوۋا )قازاقىستان(   
 



2020-يىللىق 1 - سان

81

ھەسســە ئارتــۇق. ئەدىبلــەر نىــڭ شــېئىر ئىجادىيىتىدىكــى ئــون 
ــېئىرالرنى سېلىشــتۇرۇپ خۇالســە چىقىرىشــقا  ــۇق ش ــر بوغۇمل بى
قواليلىــق بولۇشــى ئۈچــۈن شــائىر م. ئەلىمباېــۋ توپلىمىدىــن 
ــدى. ــالپ ئېلىن ــېئىر تال ــۇق ش ــر بوغۇمل ــون بى ــە ئ ــك ئالت ئەللى

بــۇ شــېئىرالرنىڭ  كۆپچىلىكــى ئــۈچ قىســىملىق 3+4+4، 
4+3+4، 3+4+4 كەبــى تۇراقالردىــن تەركىــب تاپىــدۇ. بۇخىــل 
تۇراقالرنىــڭ ئىچكــى جەھەتتىــن ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــى مۇمكىــن. 
ئۇنىڭدىــن تاشــقىرى، مەزكــۇر شــېئىرالرنىڭ 6+5 )3+3+5( 
ۋارىيانتىمــۇ  ئۇچرايــدۇ. بايقىشــىمىزچە، مىســراالرنىڭ بۇخىــل 
شــېئىرىيىتىدە  مەمەتقۇلــوۋ  س.  قىلىنىشــى  ئىجــاد  ئۇســۇلدا 
پوئېزىيەســىدە،  ئۇيغــۇر  ئىگەللەيــدۇ.  ســالماقنى  ئاساســى 
بولۇپمــۇ، س. مەمەتقۇلــوۋ ئىجادىيىتىــدە تــۆت بوغۇمدىــن ئارتۇق 
ــى  ــۇر پوئېزىيەس ــىمىز، ئۇيغ ــۆز قارىش ــڭ ك ــۆپ. بىزنى ــۆزلەر ك س
ئــەرەب شــېئىرىيىتىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان بولۇشــى مۇمكىــن.

ئۆلېــڭ«،  »ئاقىرغــى  ئىجادىيىتىــدە  ئەلىمباېــۋ  م. 
ــى  ــدې« كەب ــوناۇ ئۈي ــەش«، »س ــز ژىبېك-كۈل ــرا«، »قى »دومبى
قىلىنغــان.  ئىجــاد  ئاساســىدا  تــۇراق   3+4+4 شــېئىرلىرى 

ئوتزز ژىل/ قاالم تېربېپ/ باتىل كېلېم،
قاشان مېن/ ژازار ئېكېم  ئاقىرغى ئۆلېڭ.
قاپىسىن/ ئودا بىر كۈن/ ژىبېرمېس-ئاۇ،

ئاي قاسار/ ئاژال-ژاۇئىز/ ئاقىنمېنېن.
                                     )ئاقىن(

شــېئىرنىڭ ئىككىنچــى مىسراســىدا بوغۇمالرنىڭ ســانىنىڭ  
ئۆزگىرىشــى ئۈچىنچــى تۇراقتــا »ئــى«  ھەرپىنىــڭ ئاجىزلىشىشــى 
سەۋەبىدىن تەلەپپۇزدا »ئاقىرغۆلېڭ« سۈپىتىدە ئىككى سۆزنىڭ  
قوشــۇلۇپ توقۇلىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى مۇمكىــن. 

يۇقىرىــدا تەكىتلــەپ ئۆتكىنىمىــزدەك، س. مەمەتقۇلــوۋ 
ــا  ــى تۇراقق ــېئىرالر  ئىكك ــۇق ش ــر بوغۇمل ــون بى ــېئىرىيىتىدە ئ ش
ــل تۇراقتىكــى شــېئىرالر شــائىرنىڭ 46  ــۇ خى ــدۇ: 5+6. ب بۆلۈنى
پارچــە شــېئىرىدا ئــۆز ئىپادىســىنى تاپقــان بولــۇپ، ئومۇمىــي 
ــدۇ. مەزكــۇر  ئەســەرلەرنىڭ %82.1 پىرســەنتىنى تەشــكىل قىلى
ــلىقىنى  ــە ئاھاڭداش ــراالر ئۆزگىچ ــان مىس ــاد قىلىنغ ــا ئىج تۇراقت
تەلــەپ قىلىــدۇ. يەنــى، ئــون بىــر بوغۇملــۇق شــېئىرالرنىڭ باشــقا 
تۇراقلىرىغــا قارىغانــدا رىتىمــى خېلىــال مۇرەككەپتــۇر. ئالتــە 
ــاز ئۇچرايــدۇ. ــان تۇراقــالر ئىنتايىــن ئ ــن تەركىــب تاپق بوغۇمدى

بۈگۈن ھەم غەرق بوپ/ بىر سېھىر سىرغا، 
تۈنۈم بېدار، ئويۇم / بىنىشان ئازدى.

قەلبىم – بۇالق ئۇرغۇپ / تېپەلمەي سىرتقا،
شېئىرنى مەن ئەمەس/ شېئىر مېنى يازدى

ئېھتىمال، بىر نەرسە/ كۆرۈندى ماڭا.
                 )ئېھتىمال، بىر نەرسە كۆرۈندى ماڭا(

ــۇق شــېئىرالرنىڭ باشــقا  ــر بوغۇمل ــون بى ــۇ شــېئىرنى  ئ ب
ســېلىپ   )3+3+5  ،4+4+3  ،3+4+4  ،4+3+4( تۇراقلىرىغــا 
ئوقــۇش مۇمكىــن ئەمــەس. شــېئىرنىڭ بىرىنچــى، تۆتىنچــى، 
تۇراققــا  رىتىملىــق  تۈردىكــى  مىســرالىرى 3+3+5  بەشــىنچى 
ئوقــۇش  رىتىمىــدا  بۇخىــل  مىســراالرنى  قالغــان   سېلىنســا، 
تۇرىغىــدا  بىرىنچــى  ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى،  ئەمــەس.  مۇمكىــن 
ســەۋەبىدىن،  قوللىنىلىشــى  ســۆزلەرنىڭ  بوغۇملــۇق  ئىككــى 
ــى، مىســراالر ئۆزلۈكىدىــن 6+5  ــدۇ. يەن شــېئىر رىتىمــى ئۆزگېرى
بولغــان تــۇراق رىتىمىغــا چۈشــىدۇ.  ئالتــە بوغۇمنــى بىــر تۇراققــا 
تەلــەپ  دىققەتنــى  ئاالھىــدە  ئــۆزى  ئوقۇشــنىڭ  ســىغدۇرۇپ 
قىلىدىغانلىقــى ئېنىــق. بۇخىــل رىتىــم ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىدە 
ــان. ــىڭىپ قالغ ــال س ــە خېلى ــائىرالر ئىجادىيىتىگ ــىم ش ــر قىس بى

تونۇشــقىنىمىزدا  بىلــەن  شــېئىرلىرى  مەمەتقۇلــوۋ  س. 
ــىلىلەرنى  ــەپ مەس ــىدا مۇرەكك ــەكىل ئاساس ــەپ ش ــۇ مۇرەكك ب
يورۇتۇشــقا، پەلســەپەۋى ئوي-تەپەككۇرنــى قاچىالشــقا قواليلىــق 
ــدە  ــوۋ ئىجادىيىتى ــز.  س. مەمەتقۇل ــس قىلىمى ــى ھې ئىكەنلىكىن
5+6 ئۆلچەمنىــڭ 5+3+3 ۋارىيانتىمــۇ ئۇچرايــدۇ )5.4 %  (. 
تۇراقالردىــن  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  شــېئىرالر  مەزكــۇر 
ئۆزگىچــە بولــۇپ، ئاالھىــدە ئاھاڭدارلىقنــى تەلــەپ قىلىــدۇ. 

دولقۇنى / ئۇسسۇلچى / قىزالردەك چاققان، 
پىر ئېتىپ، / بىر جايدا / ئويناپ، پىرقىراپ.

جۇڭغاردىن / قاچقاندەك /  شوخ سۈيى ئاققان،
بارىدۇ / تۆۋەنگە / قاڭقىپ، غىرقىراپ.

                                     )ئۆسەكتە(
تۇراقنىــڭ  بولغــان   6+5 شــۇنداقال،  شــېئىرنى 
 3+3+5 لېكىــن  بولىــدۇ،  ئوقۇشــقىمۇ   ســېلىپ  رىتىمغــا 
مەلــۇم  رىتىمىــدا  بۆلگەنــدە  بۆلەكلەرگــە  تۈردىكــى 
. بولىــدۇ  پەيــدا  يېنىكلىــك  ھــەم  ئېنىقلىــق  دەرىجىــدە 

يېزىلغــان  ئاساســىدا  تۇراقلىنىــش   4+4+3 نۆۋەتتــە 
ــۇم ســالماقنى   ــدە مەل شــېئىرالر ھــەر ئىككــى شــائىر ئىجادىيىتى
پوئېزىيەســىدە  قــازاق  دەۋردە  قەدىمىــي  ئىگەللەيــدۇ. 
 4+3+4 ۋە   3+4+4 شــېئىرالرنىڭ  بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون 
ــاز قوللىنىلغــان.  ــۈرى ئ ــرەك، 3+4+4 بولغــان ت ــرى كۆپ تۇراقلى
جۈملىدىــن، ئاكادېمىــك ق. ژجمالىېۋچــە ئېيتقانــدەك »بــاش 
شــېئىرالرنىڭ  بۇخىــل  بولغــان  بوغۇملــۇق«  تــۆت  تۇرىقــى 
ئىگــە. خۇسۇســىيەتكە  تۇراقلىــق  ســانى   بوغــۇم   )4+4+3(

تۇراقالردىــن  ئىلگىرىكــى  تۇراقنىــڭ  ئاخىرقــى 
شــېئىرنىڭ  بولۇشــى  تــۆۋەن  جەھەتتىــن  ســانى  بوغــۇم 
ئېنىــق.  يېنىكلەشــتۈرىدىغانلىقى  رىتىمىنــى  ئوقۇلــۇش 

بىرېۇلېردىڭ / ئوسالدىغىن /  كۆرېم دې،
ئاغا، سېنىڭ / مىقتىلىغىڭدى / ئېسكې ئاالم.
ئۈلگىڭ ئېكېن / ژجلدىزىمداي / تۆبېمدې، 

ئەتتېڭ غانا كېش جقتىم-ئاۇ... / كېش ماغان.
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شــېئىرالر  يېزىلغــان  ئاساســىدا  تۇراقلىنىــش  بــۇ 
 .)12.5%( ئۇچرايــدۇ  ئىجادىيىتىدىمــۇ    س.مەمەتقۇلــوۋ 

 ياق، مەن ئەمدى / چىقماي باشقا / ئۇزىتىپ،
پىراق -يېقىن / يولغا سېنى، / يېقىنالر،

خۇش كېلىڭالر، / سىلەر ماڭا / يول تۇتۇپ،
كەتمەس بولۇپ، / قايتماس بولۇپ / كېلىڭالر.

                            )كەتمــەس بولــۇپ كېلىــڭالر مــاڭا(

ــان  ــۇم ئاساســىدا قۇرۇلغ ــر بوغ ــون بى ــر مىســرا ئ ھــەر بى
ئىگــە.  ئاھاڭدارلىققــا  بۆلەكچــە  ئــۇالر  ئاممــا،  بولســىمۇ، 
تېــز   قېلىپقــا   بولــۇپ،   رىتىملىــق  شــېئىرالر  توپتىكــى  بــۇ 
ســەۋەبى،  ئۇنىــڭ  قارىشــىمىزچە،  كــۆز  بىزنىــڭ  چۈشــىدۇ. 
ھــەر بىــر تۇراقتىكــى  بوغۇمالرنىــڭ ســانىغا باغلىــق بولســا 
بوغــۇم   4 بۆلىكىــدە  ئىككــى  تۇراقنىــڭ  يەنــى،  كېــرەك. 
ــەن  ــۇم بىل ــڭ 3 بوغ ــى بۆلىكىنى ــپ، ئۈچىنچ ــپ كېلى تەكرارلىنى
مۇمكىــن. بولۇشــى  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئاياقلىشــىش 

بوغۇملــۇق   بىــر  ئــون  توپلىمىــدا  مەمەتقۇلــوۋ  س. 
ئــۈچ  قاتارلىــق   4+4+3  ،3+3+5  ،6+5 پەقــەت  شــېئىرالر 
تۇراقتــا ئۇچرايــدۇ . شــائىر كۆپىنچــە  شــېئىرلىرىدا ئەنئەنىۋىــي 
ئۆلچەمدىــن چەتنىگــەن ھالــدا ئۆزىگــە خــاس رىتىــم ياراتقــان.  

  ،3+4+4=4+4+3 شــېئىرىيىتىدە  ئۇيغــۇر 
ئۇچرايــدۇ.  كــۆپ  شــېئىرالرمۇ  تۇراقلىــق   3+4+4=4+3+4
ــەت  ــا ئىجــاد قىلىنغــان شــېئىرالر پەق ــداق ئارىالشــما تۇراقت مۇن
ــم  ــېئىرالرنى ئالى ــل ش ــدۇ. بۇخى ــدا ئۇچراي ــۋ توپلىمى م. ئەلىمباې
ق. ژجمالىېــۋ »بــاش تۇرىقــى بىــردەك ئەمــەس شــېئىر« دېگــەن 
نــام بىلــەن ئاتــاپ، پىكرىنــى تۆۋەندىكىچــە خۇالســىلەيدۇ: »بــۇ 
تۇراقلىرىنىــڭ  بايقالمايــدۇ.  ئوقۇغىنىمىــزدا  شــېئىرنى  خىــل  
ئارىــالش بوغۇمــدا كېلىشــى پەقــەت ناخشــا قىلىــپ ئېيتقاندىــال 
ــا   ــېئىرالرنى ئاھاڭغ ــق ش ــۇر رىتىملى ــم مەزك ــدۇ«. ئالى ئېنىقلىنى
دەرھەقىقــەت،  تەكىتلىگــەن.  بولمايدىغانلىقىنــى  ســالغىلى 
مىســرالىرى ھەرخىــل تۇراقتىــن تەركىــب تاپقــان  شــېئىرنى 
ئاھاڭغــا ســېلىش مۇمكىــن ئەمــەس. چۈنكــى، ئۇالرنىــڭ رىتىمــى 
خىلمۇ-خىــل. ۋاھالەنكــى، ئاھاڭغــا سېلىنىشــى ئۈچــۈن  شــېئىر 
رىتىمنىــڭ بىــر  خىللىقىنىــڭ تەلــەپ قىلىدىغانلىقــى ئېنىــق. 

م. ئەلىمباېۋ ۋە س.مەمەتقۇلوۋالر قەلىمىگە مەنســۇپ ئون 
-بىــر بوغۇملــۇق شــېئىرالر مەزمۇنــى ھــەم شــەكلى جەھەتتىن بىر

-بىرىنى تولۇقاليدۇ. ھەر ئىككى شائىر پەلسەپىۋى تەپەككۇرىنى 
تىرىشــقان.  ئىپادىلەشــكە  ئەندىزىســىدە  شــېئىر  مەزكــۇر  

»قىــز  »نــاز«،  ئەلىمباېۋنىــڭ  م.  شــۇنداقال 
قەلىمىگــە  مەمەتقۇلــوۋ  س.  ھــەم  ژىبېك–كۈلــەش« 
كەلــدى«،  »خــەت  ئۈزۈلســۇن«،  گــۈل  »مەيلــى،  مەنســۇپ 
»ســاتىراش قىــز« »تېلېۋىــزور« كەبــى ئــون بىــر بوغۇملــۇق 
ئىپادىلىنىــدۇ.  ئوچــۇق  ھېسســىيات  لىرىــك  شــېئىرالردا 

ژۈرسىڭ بې / ژالغىز شىغىپ / قىر باسىنا
قولىڭا / گۈل ئالدىڭبا / سىرالسۇغا؟!

ئاسىغا / تاڭدى كۈتكېن / نازىن شېرتىپ،
بجلبجلما / سىرالسىڭ دا، / مجڭداسىڭداپ

                                                    )ناز(

– سۆز ئېيتماي، گۈل ئۈزدىڭ  – / دەپ كۈلۈپ تۇردۇم.
بىر ياشناپ ماڭا تىك / باقتىڭ شۇ ۋاقتا.

كۆزلىرىڭ تىل قاتتى: – / مەيلى، گۈل ئۈزۈلسۇن،
ئۈمىد ئۈزۈلمىسۇن، / ئۈمىد ... بىراقتا

                                           )مەيلى گۈل ئۈزۈلسۇن(

ــىنى  ــەت مەنزىرىس ــدە، تەبىئ ــوۋ ئىجادىيىتى س. مەمەتقۇل
ماھىرانــە تەسۋىرلىشــى ھــەم ئۇنــى ئىنســان ھاياتــى بىلــەن 
باغلىشــى مەزكــۇر ئەندىزىدىكــى ئــون بىــر بوغۇملــۇق شــېئىرالردا 
شــائىرنىڭ  شــەكىلگە  بۇخىــل  تاپىــدۇ.  ئىپادىســىنى  ئــۆز 
»بۇلــۇت  ياقىــدۇ«،  قىــش  »مــاڭا  بولســام«،  ھــاۋا  »مــەن 
بوالاليــدۇ. مىســال  شــېئىرلىرى  كەبــى  »باغــدا«  مــەن«،  ۋە 

... ماڭا قىش ياقىدۇ. بىراق ئۇ دىلدا،
بىر ئارزۇ ئويغىتار ئىشق ئوتى  كەبى: –

تەبىئەت ، قىش ئوخشاش تەكشى ئاق بولسا،
ئاق بولسا مۇشۇنداق بار ئادەم قەلبى!

                                       )مــاڭا قىــش ياقىــدۇ(

دوســتلۇق   – مەمەتقۇلــوۋ  س.  ۋە  م.ئەلىمباېــۋ 
ئــارا  مىللەتلــەر  شــائىر  ئىككــى  ھــەر  كۈيچىلىــرى. 
»دوســتىق  مۇناســىۋەتنى  قېرىنداشــالرچە  دوســتلۇقنى، 
دەپتىرىدىــن«  »موســكۋا  )م.ئەلىمباېــۋ(  داســتىرقانىندا« 
ئۆتىــدۇ.  كۈيلــەپ  ئەســەرلىرىدە  ناملىــق   )س.مەمەتقۇلــوۋ( 

شــائىرالر ئىجادىيىتىــدە ئانــا ۋەتــەن تېمىســىمۇ ئاساســەن 
مەزكۇر شــېئىر ئەندىزىســىدە يورۇتۇلغان. م. ئەلىمباېۋ »كۆگىنېن 
ژىبېــك– »قىــز  »دومبىــرا«،  قازاقســتان«  ئاۇمايتىــن  كــۈن 

كۈلــەش«، »ســوناۇ ئۈيــدې«، »ئېرتىســكې« كەبــى شــېئىرلىرىدا 
يولىنــى   تەرەققىيــات  بۈگۈنكــى  قازاقىســتاننىڭ  مۇســتەقىل 
ھــەم شات-شــادىمان خەلقىنــى كۈيلەنســە، س. مەمەتقۇلــوۋ 
»تۈگىمــەس ئــوي« ناملىــق شــېئىرىدا ئەركىنلىككــە تەشــنا ئانــا 
دىيــارى،  مىليونلىغــان خەلقىنىــڭ ھەســرەتلىك نىداســى ئەكــس 
ئېتىلىــدۇ. شــۇندىمۇ، كېلەچەككــە ئىشــەنچ باغلىغــان شــائىر ئــۆز 
ــاليدۇ:  ــد بېغىش ــق ئۈمى ــراالر ئارقىلى ــى مىس ــە تۆۋەندىك خەلقىگ

بار بول! بولمىسۇن / ھېچ نائۈمىد قەلبىڭ،
 مانا، ھېلى ئاتار / ئاق تېڭىڭنى كۈت.

مەن ئۈزەلمىگەندەك / ئۈمىدنى سەندىن،
سەن كېلەچەكتىن / ئۈزمىگىن ئۈمىد.
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س.مەمەتقۇلوۋنىــڭ »مەرەمخانوۋىــچ«، »ياغــاچ نــان« 
ئىــزى ۋەقەلىــك  كەبــى شــېئىرلىرىدا ئۇرۇشــنىڭ  ئۆچمــەس 
ئاساســىدا تەســۋىرلىنىدۇ. شــائىرنىڭ »مەرەمخانوۋىــچ« شــېئىرى 
بىلــەن م.ئەلىمباېۋنىــڭ »مەكىــل ئانــا ئەجىلى « ناملىق ئەســىرى 
قۇرۇلمــا جەھەتتىنــال ئەمــەس، بەلكــى، مەزمــۇن ۋە ئىدىيــە 
جەھەتتىنمــۇ بىر-بىرىگــە يېقىــن. ھــەر ئىككى ئەســەردە ئانىنىڭ 
جەســۇر ھەم ســۇنماس ئىرادىســى ۋەقەلىك بىلەن تەسۋىرلىنىدۇ.

ئەدىبلەرنىــڭ شــېئىرىي توپالملىرىــدا سوتسىيالىســتىك 
ئىدىيــە مەدھىيەلەنگــەن قىممىتــى تــۆۋەن  شــېئىرالمۇ ئۇچرايدۇ. 

شــۇ  قىلىشــىنى  مۇراجىئــەت  تېمىالرغــا  خىــل  بــۇ  ئۇالرنىــڭ 
دەۋرنىــڭ  تەلىپــى دەپ بىلســەك، ئەلۋەتتــە، بــۇ ئەســەرلەر 
شــائىرالر ئىجادىغا ســەلبىي تەســىر يەتكۈزمەيدۇ دەپ ئوياليمىز.

ژانىرىــدا  پىــروزا  س.مەمەتقۇلــوۋ  ۋە  م.ئەلىمباېــۋ 
ئالــدى  ئــەڭ  نــەزەر،  قەتئىــي  تەۋرىتىشــىدىن  قەلــەم 
الزىــم. تونۇشــىمىز  ســۈپىتىدە  شــائىر  ئۇالرنــى  بىــز  بىلــەن 

شــېئىرلىرى  بوغۇملــۇق  بىــر  ئــون  ئەدىبلەرنىــڭ 
شــېئىرىيىتىدىكى  ۋەزىــن  بارمــاق  ئۇيغــۇر  ۋە  قــازاق 
بەلگىســىدۇر. بىــر  تەرەققىياتنىــڭ  ئەنئەنىۋىــي 

دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن

مەن كىتەرمەن،  ئېتىم قالۇر، 
دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

تويالردا ھەم بايرامالردا، 
دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

جان قەپەزدە تۇرماس،  ئۇچار، 
دۇنيا ئۆتەڭ،  قونغان كۆچەر، 
ئاي قوغلىشىپ يىلالر كېچەر 

دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

جان بەدەندىن ئايرىلغاندا 
ئوچاق يانماس،  تۇرخۇن ئىسسىز، 

ساالم بولسۇن قۇچاق-قۇچاق، 
دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

كەلدىم -كەتسەم پىشمانىم يوق 
كۈندىن كۈنگە ئارتتى دەردىم 

غېرىپ قالۇر ۋەتەن يۇرتۇم 
دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

ئاچار،  ئۆلۈر،  نۇرغۇن گۈللەر 
كىملەر كۈلدى، كىم كۈلىدۇ 
مۇراد يالغان،  ئۆلۈم ھەقتۇر 

دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن 

كۈن پېشىن ۋە نامازشامدا، 
كۆرگىن باشقا نەلەر كىلۇر 
ۋەيسەل كىتەر،  ئېتى قالۇر 

دوستالر مېنى ئەسلەپ تۇرسۇن

        ئالدانما

ئالدانما جاھىلنىڭ قۇرۇق سۆزىگە 
كۈلتۈرسىز ئىنساننىڭ كۈلى يالغاندۇر 

بولسىمۇ ھۆكۈمدار پۈتۈن دۇنياغا 
ئارزۇيى،  ئارمىنى،  يولى يالغاندۇر 

قار سۈيىدىن سۈزۈلگەن بۇالق كۆل بولماس 
گۈل تىكەنسىز ئۈنەلمەس،  تىكەن گۈل بولماس 

ۋىزىلدىسا ھەر چىۋىن،  ھەسەل بېرەلمەس 
ئۇۋىسىز ھەرىنىڭ ھەسىلى يالغان 

ئىنسان بىر دەريادۇر،  ئىلىمى بىلەن 
ئىلىمسىز ئىنساننىڭ شۆھرىتى ئاشكار 

جاھىلدىن ياخشىلىق كۈتۈلمەس ئەسال 
ھەر ئىشى،  ھەرىكەت-ئەمەلى يالغان

جاھىل ئوقۇر،  ئەمما ئالىم بواللماس 
كەمالەت ئىلمىگە ھەممە يىتەلمەس 

ۋەيسەل بۇ سۆزلەرىڭ خەلققە يارىماس 
ۋە ساڭا دەرلەركى،  قىپقىزىل يالغان.

تۈركچىدىن رەنا ئايباال ياشار ئۇيغۇرچىالشتۇرغان )نورۋېگىيە(

ئىككى شېئىر
ئاشىق ۋەيسەل )تۈركىيە(
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قۇياشقا قاراپ كېتىپ بارىمەن

ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن )ئەنگلىيە(

زېمىن بىلەن بوشلۇق ئارىلىقىدا 
خۇددى پەرۋانە دىرامىسىغا ئوخشاش

ئۆكسۈگەن ئارمىنىمنى ئۆزۈم بىلەن ئېلىپ
قەدەملىرىمنى ئېغىر بېسىپ

ئويچان كۆزلىرىمنى
زېمىن بىلەن ئېگىز چوقۇالر سۆيۈشىدىغان

ئۇپۇقالرغا تىكىپ
قۇياشقا يېقىنلىشاي دەپ كېتىپ بارىمەن.

 
ئەنە، ھەر يىلى تومۇزدا گۈلخان بولۇپ كۆيۈپال تۇرىدىغان

ماڭا ئوخشاش
كالىفورنىيەنىڭ پەرۋانە ئورمانلىرى كۆرۈندى.
خورلۇقنىڭ ئالەمگە پاتماس قىساسى بولۇپ

قەلبىمگە چىگىلىپ كەتكەن غەلىيان يىپى
ئۇچ قىتئە

ئىككى ئوكيان ئارىسىغا سوزۇلدى …
 

ئەسلىدىنال بۇ زېمىن كەڭ ئىدى
ھەممە ئادەملەر سىغىپ ياشايتتى.

ئەمما بۈگۈن مېنىڭ ئېلىم
ئاتا -بوۋىسى ياشاپ كەلگەن

ئۆزى تۇغۇلغان زېمىنىغا سىغمىدى.

مەن دۇنيادا
پەقەتال ئۆز خەلقىمدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقىمەن

مەن سېغىنىش مۇساپىسىنى ئەزەلدىن ئۆلچىمىگەن
چۈنكى ئۇ قەلبىمىزگە ئابىدە بولۇپ تۆرەلگەن.

زېمىننىڭ سېخىيلىقى بىزگە گۇۋاھ
چۈنكى بۇ يەردە كۈن چىقسا

كېچە ئۇيغۇر ئاسمىنىغا ئاي تۇغىدۇ.
 

بىلىمەن 
كۆيۈشنىڭ ئازابىمۇ بىزگە راھەت

جەنۇبنىڭ چۆللىرى
تەكلىماكانغا ئوخشاش ئىسسىق دەپ ئوياليمەن.

شۇڭا شۇ تەرەپكە قاراپ كېتىپ بارىمەن.

 تۈنۈگۈن كېچە چۈشۈمدە بوۋامنى –
يۇرتۇمنى كۆردىم ….

مەن كىچىك بىر باال ئىدىم
تاڭ سەھەردە ئوتۇنغا مېڭىپتىمىز 

بىزنىڭ يۈز-كۆزلىرىمىزگە 
يانۋاردىكى توپا يولدا چاڭ توزان قونغاندەك

ئاپئاق قىروۋ قونۇپتۇ.
يەنە شۇ ھېلىقى ئۇنتۇلماس كەچمىش

ئەلكۈننىڭ قەلبىدە ئوت بولۇپ يېنىپتۇ!

 مەن قۇياشقا قاراپ كېتىپ بارىمەن
ئەمما ھەر كۈنى بىر ياش قېرىپ كېتىپ بارىمەن

چۈنكى يۈرىكىمدىكى كۈيۈك يېشى
قىزىمنىڭ يېشىدىنمۇ ھالقىپ كەتتى

پىغان زەرداب بولۇپ
قانغا ئايلىنىپ كەتتى

پاختىدىنمۇ يۇمشاق بۇ يۈرەككە
چەك -چېكىدىن

دەز –
كەتتى !
كەتتى !

 
مەن قۇياشقا يېقىنلىشاي دەپ

ئوتنىڭ تېشىدا بولسىمۇ بىر كۆيۈۋاالي دەپ
مەن جەنۇبقا قاراپ كېتىپ بارىمەن.

2019 - يىلى 8 -مارت، كالىفورنىيە

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

ــق ھەممىگــە  ــىدۇر، ســائادىىت ئارقىلى ــىك ســائادەتلىك كىشس ــەگ ئېنىق ــك ب ئاداەلتلى
ــدۇ. ــۆز( ئۈلۈ�ــىىن بېرەەلي )ئ
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بىر يۇلتۇزۇم بولغان بولسا
يانچۇقۇمغا سوالپ قويۇپ چېقىنالرنى

ئۆچۈرەتتىم بۇلۇتالرنى.

دېڭىزدا يەلكەنلىرىم بولغان بولسا 
ئالقىنىمدا تۇتۇپ دولقۇن ھەم بورانالرنى

ئۇخلىتاتتىم شىددەتلىك ئېقىنالرنى.

بىر شوتام بولغان بولسا 
تىكەر ئىدىم قۇياش ئۈستىگە 

خاراب زېمىندا تىتىلىپ كەتكەن بايرىقىمنى.

بىر ئېتىم بولغان بولسا 
چۇلۋۇرىنى قويۇۋېتىپ ئۇنىڭ

يۈگەنلەيتتىم شامالالرنى دۆڭلۈكلەرگە ھەيدەپ ماڭغاننى.

بىر پارچە ئېتىزىم ۋە ساپىنىم بولغان بولسا 
تىكەتتىم يۈرەك ۋە شېئىرالرنى

تۇپراقنىڭ قارنىغا.

بىر بەربابىم بولغان بولسا 
توشقۇزۇپ مۇڭلۇق سوئالالرغا سۈكۈتنى

داۋاملىق

رىياد سالىھ ھۈسەيىن )سۇرىيە(

مەن بىر ياۋايى 
قەدىمقى ئەسىرلەردىن كەلگەن 

قوغدايمەن سېنى 
ئۆتكۈر تىرناق، يىرتقۇچ چىشالردىن

مەن ئورماندىكى يارىدار ھايۋان 
كەل، سىالپ قوي بارماقلىرىڭنىڭ ئۇچىدا جاراھىتىمنى

مەن ھارغىن بىر چېچەك
يىراق ئورماندا

جىمجىت ئىلگىرىلەپ ئۇخالپ قالىمەن سېنىڭ باغرىڭدا

مەن بىر گۇناھكار
كۆرگىنىڭدەك سوزدۇم قولۇمنى

تىلەپ سېنىڭ مەغپىرىتىڭنى

مەن دەرسلىرىمنى ئەستە تۇتالمىغان باال
كەلگىنە، ئۆگەتكىن ماڭا

يەتتە ئالما ۋە ئاپلىسىننى قانداق توپالشنى

مەۋجۇت بۇ يەردە بىرال ھەقىقەت 
ئاستا- ئاستا تونۇدۇم ئۇنى

سۆيگۈم ئۇ مېنىڭ

بۇ تار دۇنيا سىغدۇرماس ئۇنى 

قۇش بولسا ئىدى مېنىڭ بۇ سۆيگۈم
سىغدۇرارمىدى ئاسمانالر ئۇنى؟

بېلىق بولسا ئىدى مېنىڭ بۇ سۆيگۈم
سىغدۇرارمىدى دېڭىزالر ئۇنى؟

دەرەخ بولسا ئىدى مېنىڭ بۇ سۆيگۈم
سىغدۇرارمىدى دالىالر ئۇنى؟

بىلىمەن، سۆيگۈ 
پىياز گۈلىدەك ئاددىي 

باھار يامغۇرىدەك قوالي
كۆك ئاسماندەك روشەن

لېكىن مېنىڭ سوراپ باققۇم بار:
نېچۈن قورقار نۇرغۇن ئادەملەر

پىياز گۈلىدىن 
باھار يامغۇرىدىن

كۆپكۆك ئاسماندىن
كەلگىنە، كۆمۈپ چىقايلى

بۇ دۇنيانىڭ قىراۋلىرىغا
سۆيۈشنىڭ بومبىلىرىنى

 
ئەرەبچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(

ئاۋاز ۋە قامچا

مەھمۇد دەرۋىش )پەلەستىن(
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تىنچالندۇرار ئىدىم دوستالرنى. 

بىر پۇتۇم بولغان بولسا
ماڭار ئىدىم تاكى ئۆلگىچە

بىر ئورماندىن باشقا ئورمانغا...
بىرەر نەرسەم بولغان بولسا

ھەتتا كىرىستتىممۇ مېنىڭ ئەمەس
مەنمۇ ئۇنىڭغا تەۋە

ئازابقا قەدەر!

-نېمە قالدى ئەي مەھكۇم؟
يەنە چوقۇم يېيىالر كېچە...

ۋە توۋاليسەن: قورقمايمەن؟!

خانىمالر- جانابالر 
ئەي نەيزە ئۇچىدا كۆتۈرۈلگەنلەر

پاچاقالر ۋە بويۇنالر كېسىلەر
-خالىساڭالر- يۈرەكمۇ ئۆچۈرۈلەر

ھەمدە بۇلۇت...
پۇتلىرىڭالرنىڭ ئۈستىدە مېڭىشار

كۆزلەر قۇيۇالر، دۆڭلۈكلەر
سىلەر ئۇنى چاقىرغاندا گۈمۈرۈلۈپ چۈشەر

تۇپراقتا تۇزالنغان قېنىم!
ئۈزۈملىرىڭالر قۇرىسا

شارابقا ئايلىنار!
نىل دەرياسى فۇرات دەرياسىغا قۇيىالر

ئەگەر خالىساڭالر، ھەمدە قاغا
ئاخشاملىرى بىر يىگىت، خالىساڭالرال...

لېكىن ئۈنۈم چىقار ھامان بىر كۈنى:
مەن قورقمايمەن!

قامچىالڭالر قولۇڭالردىن كەلسە
يۈگۈرۈڭالر ئەكس سادانىڭ ئارقىسىدىن

توۋلىيالىسىال: مەن قورقمايمەن! 

ئەرەبچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(

سەن، سەن، سەن

ياۋۇز بۈلەنت باقىلەر )تۈركىيە(

بىر تاغ چوققىسى يالغۇزلۇقنى ياشاۋاتىمەن قايتىدىن
تاغ چوققىسى تەنھالىقى ئۆلۈمدىن بەتتەر 
ھېچكىشى ئىزدىمىسىمۇ سورىمىسىمۇ مېنى

سەن كەلسەڭ يېتەر ….

ھۇزۇر- قوللىرىڭنىڭ گۈزەللىلىدۇر 
كۆزلىرىڭ ئالدىمدا شادلىق دېڭىزى

ھەر سەھەر داستىخىنىمىزدا نېنىمىزنى
سەن ئۇشۇتساڭ يېتەر

يۈرىكىم سەن بىلەن سالقىن يايالقالردەك 
نە بىر سىزىق ھەسرەت،نە بىر چېكىت غەم
كۆزلىرىمگە ھەر ئاخشام يايالق تۇمانىدەك

سەن تولساڭ يېتەر.

مەندە چارىسىزلىك مەڭگۈ يېشىلمەس تۈگۈن
مەندە سەبىر ,سەندە ناز

ۋازكەچتىم كۈندۈزۈڭدىن چۈشلىرىمدە بىرئاز
 تويلۇقۇڭ مەن بولسام يېتەر

ھېچكىشى تۇيمىسىمۇ شائىرانە كۆڭلۈمنىڭ
سەندە قارار تاپقىنىنى

ۋە ئىچىمنىڭ پارچە پارچە يېرىلغىنىنى
سەن بىلسەڭ يېتەر

بىركۈن ئاڭلىساڭ ئاخىر تۈگەشكەنلىكىمنى
ئۇزاقالردىن چىقىپ كەلسەڭ ئۈركۈگەن ھالدا 

ئۈستۈمگە بىر نازۇك تالدەك تىترىگەن پېتى
سەن ئېگىلسەڭ يېتەر

تۈركچىدىن ئىمران سادائى تەرجىمىسى )تۈركىيە(
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مېنى كىم ھېچكىشى دەيدۇ...

غوجىمۇھەممەد مۇھەممەد

1         
خۇدا، سەن رىغبەت بەر، خىزمەتكە مەن تەييار،

قۇياشتىن بىر بەت بەر، زۇلمەتكە مەن تەييار.
ئۆلۈمگە ئاتلىناي، ھەر چاغ ھايات بولسام،

جېنىمغا پۇرسەت بەر، جەسەتكە مەن تەييار.
زېمىندا نە شەرەپ، تۇرسا ۋەتەن دىلدا،

ماڭا مۇھەببەت بەر، نەپرەتكە مەن تەييار.
ئەگەر قان يىغلىسام، قان دەپ يەنە يىغالي،

ئىشقتىن بىر دەرد بەر، ھەسرەتكە مەن تەييار.
مېنى ھەر كويغا سال، بىر كويغا مەن ئەرزان،

دىلىمغا راھەت بەر، تائەتكە مەن تەييار.

2       
مېنى كىم دەيدۇ قانداق، مەن بوالي شۇنداق.

ئۆزۈمگە شۇ سىياقىمدا توالي شۇنداق.
ئەرشتىن ئاسمىنىم پەسكە ئېگىلگەندە

سامانىڭ شاخىغا قۇشتەك قوناي شۇنداق.
كىرىپ يار قەلبىگە زۇلمەت دېرىزەمدىن،
ئۆزۈمنىڭ قەبرىسىنى مەن قازاي شۇنداق.

قەلەندەر خۇرجۇنىدىن مەن چۈشۈپ قالسام،
باھاسىز دۇر- گۆھەر ئىچرە ياناي شۇنداق.

مەگەر كىم ئېيىتسا : ئاشىقلىق ئۇزۇن يولدۇر،
بۇ يولدا تا ئەبەد يالغۇز ماڭاي شۇنداق.

      3      
كېلەي دەپ كەلمىگەن يارغا قەسەم بولسۇن،

كېلەرگە خۇش مۇبارەك بىر قەدەم بولسۇن.
مۇھەببەت بايرىقى يىرتىق يۈرەك بولسا،
يۈرەككە تا ئەبەد نالە- ئەلەم بولسۇن.

تېشىپ تاغ كەلسە پەرھاتقا شېرىن ۋەسلى،

غېرىبقا چۆل- باياۋانالر سەنەم بولسۇن.
مەگەر يار قەبرىسى بولسا كىشى قەلبى،

تېنى يار ئۇخلىغان خانە- ھەرەم بولسۇن.
خوجا، تاڭ ئاتقىلى سەندە قۇياش پاتتى،

قولۇڭدا ھەر زامان ئويغاق قەلەم بولسۇن.

4      
مېنى كىم ھېچكىشى دەيدۇ، كىشى تۇرسام،

كىشىنىڭ ھالىغا ھال، دىلكىشى تۇرسام؟
مېنى كىم دەيدۇ ھېچكىم ، مەن كېچە- كۈندۈز

پىراق ئىچرە بىر كىمنىڭ سىردىشى تۇرسام؟
مېنى كىم كۈلدى دەپ غەم بىرلە يىغاليدۇ،

ئەزەلدىن كۈلكىنىڭ مەن كۆز يېشى تۇرسام؟
مېنى كىم ئۆلدى دەپ، غايىب قىلۇر بولدى،

ھاياتنىڭ ئاخىرى ھەمدە بېشى تۇرسام؟
سۆزۈم شۇ: مەن قىالي قانداق ياشاپ مىڭ يىل،

ھامان بىر بەندىنىڭ ئۆلمەك ئىشى تۇرسام؟!

      5    
خۇدا ئادەمنى ئادەمدىن يىراق قىلدى،
ئارادا يولنى ئاھ، بەكمۇ ئۇزاق قىلدى.

شاراب دەپ لەۋگە لەۋ كەلسە، بېرىپ جامنى
ئۇنىڭدا لىپمۇ- لىق ئاتەش پىراق قىلدى.

بىرىنى گۈلدىكى چۆلدە خازان ئەيلەپ،
بېرىنى تاڭدىكى تۈندە چىراغ قىلدى.

ھاياتتىن بىر ئىشىك ئاچتى كېلۇر يار دەپ،
ئىشىكنىڭ ئالدىدا جاننى قاراق قىلدى.
خوجا ھەم ئۆرتىنەر نەپسى ھەۋا بىرلە،
خۇدا ئول ئوتتا ئادەمنى سىناق قىلدى.

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

ئــاداەلت ۋە قانــۇن ئاســامننىڭ تۈۋرۈكىــدۇر. تــۈۋرۈك قىڭغاي�ــا ئاســامن 
ئــۆرە تۇراملايــدۇ.
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ئىككى شېئىر

ئابلىكىمجام سابىت ئوغالن

ئىزچىالر بار  

ئىلىم ئال دەپ بۇيرۇق قىلغان ئۇلۇغ ئالالھ، 
ئىلىم بىلەن زەپەر قۇچقان نەبىيۇلال. 

ئىلىم نۇردۇر، ئىلىم يولدۇر جەننەتلەرگە، 
بۇ بۇيرۇقنى يەتكۈزگۈچى ئىزچىالر بار. 

پەيغەمبەرنىڭ ۋارىسىدۇر ئىلىم ئالغان، 
جاھالەتنىڭ جەندىسىدۇر نادان قالغان. 

ئىلىم بىلەن نىجات باردۇر دېگەن قۇرئان، 
بۇ ھۆكۈمگە ئەگەشكۈچى ئىزچىالر بار.

سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئىز باسارى، 
يۈسۈپ خاس ۋە نەۋائىينىڭ ئۈمىدۋارى. 
ئۇيغۇرالرنىڭ كېلەچىكى - ئىستىقبالى، 

بولۇش ئۈچۈن قەدەم ئالغان ئىزچىالر بار.

تەجەللى ۋە كاشىغەرىيدەك ئالىمالرنىڭ، 
ئابدۇلقادىر دامولالمدەك پازىلالرنىڭ. 

ئابدۇلھېكىم مەخسۇم كەبى ئاقىلالرنىڭ، 
ۋولقان كەبى ئىز باسارى ئىزچىالر بار.

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر كەبى ئەلنى سۆيگەن، 
ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر كەبى پەنگە كۆيگەن. 
كىتاب بىلەن نىجاتلىقنى تونۇپ يەتكەن، 

ئۇيغۇرۇمنى ئويغاتقۇچى ئىزچىالر بار.

سابىت كەبى كۆك بايراقنى مىراس قىلغان، 
سالىھ كەبى ھەدىيەسى تەرجىمە قۇرئان. 
ئابدۇلھېكىم مەخسۇمدىن ئۆرنەك ئالغان، 

بۇ مىللەتنى قۇتقۇزۇشقا ئىزچىالر بار.

كېچە - كۈندۈز ئەل غېمىدە ئۇخلىيالماس، 
ئۇيغۇرالرنىڭ كەلگۈسىگە كۆز يۇمالماس. 

مىللىتىنى ئويلىماستىن نەپەس ئالماس، 
مىللەت ئۈچۈن پىدا بولغان ئىزچىالر بار.

ئۇلۇغ ئالالھ ئاسان قىلسۇن ئىشلىرىنى، 
توسالغۇسىز راۋان قىلسۇن خىزمىتىنى. 

چۈنكى ئۇيغۇر بىلىپ يەتتى قىممىتىنى، 
دۇئاالرغا بەكمۇ اليىق ئىزچىالر بار .

 ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر 

ۋەتەنسىزلەر ئەنسىز ياشايدۇ، 
بوينى قىسىق كەمسۆز ياشايدۇ. 

ئازابىنى مەخلۇق بىلمەيدۇ، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر. 

نەگە بارسا ئىزىلدى جېنى
مۇسادىرە قىلىندى مېلى. 

ھاالل بولدى ھەركىمگە قېنى، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

توغرا تۇرۇپ يېگىنى توقماق،
خىيالدا ئۆزگىدىن قورقماق.

تېپىلماس ھېچ ئۇنۇڭدەك ئەخمەق، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

نە بىر بايرامدا ۋەياكى تويدا،
كۈلەلمەيدۇ مىڭ تۈرلۈك ئويدا.

بۇ ھال ھەتتاكى يوقتۇر بىر قويدا،
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

بۇ ھاياتتا كۈلۈش ھەققى يوق، 
خالىغاننى بىلىش ھەققى يوق. 

ھەق بولسىمۇ دېيىش ھەققى يوق،
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

ياتسا يېنى ئىسسىق ئااللماس،
ئەندىشىدە راھەت ياتالماس.

ھەتتا چوڭراق قەدەم ئاتالماس، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

بىرى ساتار سىياسەت بىلەن،
بىرى ساتار دىيانەت بىلەن.

ساتتى ھەتتا خىيانەت بىلەن، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

سوراپ قالسا بىچارە كىم دەپ،
ھەر نەپىسى ئىجارە كىم دەپ. 
بېشىدا بار ھىجرانى كىم دەپ،

ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

ھايات تۇرۇپ ئاتا- ئانىسى،
قېنىشالماس ھەتتا بالىسى. 

يەتمەس كىمگە ئاھۇ نالىسى،
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

ئاتا- ئانا زىنداندا ياتار، 
ئاكا  - ئىنى سېلىققا چاپار.

ئاچا- سىڭىل نەدۇر ئۇشبۇالر؟
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

يۈرەكلىرى ئازابتا قالغان،
دۇئاالردا قوللىرى تالغان.

كۆز ياشلىرى قان بىلەن تولغان، 
ۋەتەنسىزنى بىچارە دەڭالر.

2018  - يىلى 8 -ئاينىڭ 3 -كۈنى

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى 

ــە  ــەلن( ھەمم ــمى )بى ــۇ بول�ــا ، �ــۇ بىل ــەلن بىلمىم ــك بى ــدە زېرەلكى ئادەم
ــدۇ. ــول ئۇزىتاالي ئىشــقا ق
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شېئىرالر

ئابدۇلجان ئازنىباقىېۋ )قازاقىستان(

تۈنگە مۇراجىئەت 
...يالغۇز ئەمەس، تۈن بار يېنىمدا،

سېغىنىش بىلەن ئۆكۈنۈشنى
ئەسىر قىلغان ئويامغا.

بەزىدە ئۇنىڭغا
ئۆتكۈزگەن بىر كۈننىڭ

ھېساباتىنى بېرىمەن
قەرزىم باردەك بوينۇمد .

...تۈن كۆزەتچىسى 
قارغۇياپىالق ئەمەسمەن.
ئارام بەر ماڭا، قاراڭغۇ.

كۈندۈزى قولىدىن كەلمىگەن - ئوسالغۇ،
كېچىدىكى شۇنىڭ ھارام ئىشىغا بول توسالغۇ.

خىيالالر دېڭىزىغا چۆكتۈرۈپ ئەتەي،
ئاندىن قىچقىرىسەن تاالدا.

ئاي شولىسى چۈشكەن يورۇقتا
گېزىتىمنى كۆرىمەن شۇئان مۇبادا.

ھەي، ئايلىنىپ كېتەي،
ئۇمۇ ھارغىن، قىيسايغان،

ئىككىمىز ئامالسىز، سەن ئازادە.
يولتۇزالرال ساڭا ئامراق پەدازدا.

بىر چاغدا، ئاۋۇ قوشنامنىڭ تاماكىسى
ئەتراپنى سېسىتتى.

ئىسى ھەجەپ قاڭسىققۇ،
بىراق يوق ئىسسىقى.

بولۇش كېرەك كۆمۈرى ناچار.
مۇزلىدىم، كىرەي ئۆيگە،
يوق بولغاچقا ھېچ نېمە

كۆڭۈل ئاچار.
تۈن،

مېنى ئويغا سالما،
كۆزۈمنى خىيال كىنوسىدىن ئايرىۋەت .

مېنى كۈتۈپ تۇرار،
ئانام سالغان ئورۇن، كارىۋات .

ئوينىما، قىينىما،
)چىدامىم چېقىلسا، مۇش ئاتارمەن(.

يورۇق مېنىڭ ھەمراھىم،
يورۇققا - ئەركىنلىككە خۇشتارمەن.

قارا رەڭگە قاراپ تۇغۇلغان ئويالر
قارىدىم، قارا رەڭگە، قارا ئوي ئۇ:
...قارا يەر قاراڭغۇلۇققا ئورىدىغۇ.

مەزگىلسىز تاالي قاياش، قېرىنداشنى،
ئىلكىگە ئېلىۋېلىپ، تويمىدىغۇ.

قارىدىم، قارا رەڭگە، قارا ئوينى:
قارا بەت تااليالرنى قايمۇقتۇردى.

بىر چاغدا يادىمدا بار، ياخشىلىقنى،
يامانلىق بىلەن ماڭا قايتۇرغىنى.
قارىدىم، قارا رەڭگە، قارا تۈننى،
بالىالر قورقۇنچلۇق كۆرەر ئۇنى.
قاراڭغۇ كېچىلەردە قانچە باال،

گۇناھسىز ئۆلۈپ كەتتى، ئۆچكەن ئۈنى...
قارىدىم، قارا رەڭگە، »قارا خەتكە«،
ياخشىلىق يېزىلمايتتى ئۇشبۇ بەتتە.

مەيداندىن ئۆلۈم ھەقتە ئۇچۇر كېلىپ،
قاالتتى جان ئانىالر قايغۇ-دەردتە .
...قارىغىن، تىڭشىغىنە، ئۇلۇغ خۇدا!
بولمايتتىمۇ ئىنسانالرنى ياراتقاندا:

تۇرمۇشنى پاك جانالرغا كۈندۈز بېرىپ،
قويۇشقا قارا بەتنى قاراڭغۇغا...

يالغۇز سوغا

گۈل ئەتكەن بار باياۋاننى قاغجىرىغان ،
ئەل-يۇرت ئۈچۈن مېھنەت تۆكۈپ، ئەجىر قىلغان.

ئۈچ ھەرپتىن تۇرىدىغان بىر ئىنسان بار -
ئانا دېگەن،

ئۈچ يۈز ئىشنى بېجىرىدىغان .
قۇياش ئۆچسە، قۇياش كەبى نۇر ئاتىغان،
پەرزەنت ئۈچۈن پەقەت ئۆمۈر سۈرىدىغان.

سەن ئاغرىساڭ، ئۆزىگە ئۇ تىلەپ شۇنى،
ئەجىلىڭگە سېنىڭ قارشى تۇرىدىغان.

ئالتۇن دەيدۇ ئانىالرنىڭ قورسىقىنى ،
ئاڭا كۆردۇڭ بۇ ھاياتنىڭ بوسۇغىنى.

توققۇز ئاينى، توققۇز جېنىنى بەرگەن ساڭا،
سەن ئاناڭغا بەرگىن يالغۇز سوغىسىنى.

يالغۇز سوغا - ئۈمىدىنى ئاقلىغىنىڭ،
تەربىيەنى دىلدا مەڭگۈ ساقلىغىنىڭ.

نەدە بولساڭ، ئەھۋالىڭدىن ئۇچۇر بېرىپ،
تۇرمۇشىڭدا ئامان بولۇپ، ساق قالغىنىڭ.

بايرىمىڭالر مۇبارەك بولسۇن، قىممەتلىك ئانىالر!

2020 - يىلى 7 - مارت
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شېئىرالر

سابىرەم ئەنۋەروۋا )قازاقىستان(

          مەن!

بىزدە بىر ئاغرىق بار، دورىسى يوقتۇر،
مۇپتىال بولغانالر ئىنتايىن كۆپتۇر.

»مەن!« دېگەن ۋىرۇس ئۇ – قانغا تارىغان،
داۋاسىنى تاپمىغان تېخى ھېچ دوختۇر.

ئۇ بىمار ئوياليدۇ پەقەت ئۆزىنى...
مەنمەنلىك تورىغان چۈنكى كۆزىنى.

ياقمايدۇ تامامەن كەمچىللىك ئېيتساڭ،
»مەن!« دەپ باشاليدۇ ھەربىر سۆزىنى.

باشقىالر كۈلسە ئۇ، ئىچتىن يىغاليدۇ ،
تۈگمىدەك ئىش قىلسا، ئېيتىپ قويمايدۇ.

»سۇنىڭ ئەڭ سۈزگىنى ئىچسەم ئۆزۈم« دەپ،
ئۆزگىنىڭ سۈيىنى قەستەن بۇلغايدۇ.

ماختىساڭ، مەست بوالر قانىتىنى كېرىپ،
ئېگىلمەي »ئۇھ« تارتار، كەتكەندەك ھېرىپ.

ئۆزىنى خان سانار، ھە، سېنى ماالي...
ناۋادا، ئاز-توال قالسا ئەگەر بېيىپ.

تۇتىدۇ ئۆزىنى بىر دانا ئىنساندەك...
سۆزلەيدۇ تۈر ياساپ، ئەقىل ئېيتقاندەك.

قاچانال قارىساڭ، تۇمشۇقى كۆكتە،
گويا شۇ دۇنيانى تىرەپ تۇرغاندەك.

بۇ ئاغرىق يوقالماي، ئۆرلەش يوق بىزدە!
)ۋاقتىدا ئېنىقالڭ يۇقسا ئەگەر سىزگە...(

»مەن!« دېگەن ۋىرۇستىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن،
»بىز!« دېگەن ۋىتامىن كېرەكتۇر بىزگە.

     مىڭ ئوي

بەزىدە ئويالر قەلبىمنى مۇجۇپ،
پەرىشان قىالر ئاجىز دىلىمنى.

بىر پەستە شۇندا يىراققا ئۇچۇپ...
كەتكۈم كېلىدۇ يۇمۇپ كۆزۈمنى.

بېشىمدا سانىماڭ جاۋابسىز سوئال،
تۇتقۇنغا ئاالر، تىرناپ جېنىمنى.

ئۆزۈمنى كۈچسىز سېزىمەن شۇ ھال...
سۆرەپ يۈرگەندەك جانسىز تېنىمنى.

ھاياتىم بوالر بىردە تېپىشماق،
سانىماڭ يول سىزىپ، تاللىغىن دەيدۇ.

ئالدىمغا قەدەم بولسام تاشلىماق،
ئىچىمدىن بىر ئۈن توختىغىن دەيدۇ.

چارچىدىم بەزەن، تىتىلدىم ئىچتىن.
سىرتىمدىن بىراق كۆرۈندۈم خۇشخۇي .

چېھرىمدە نىقاب ، يۈرىكىم مىسكىن،
روھىي چۈشكۈنلۈك، بېشىمدا مىڭ ئوي...

***
ھە، ئۆمۈر قالتىس قىلىدۇ بوزەك،

دەيدىغۇ بۇنى»تەقدىرنىڭ شورى«.
يۈرۈيسەن قاڭقىپ، بولىسەن پومزەك،

نىشانىڭ بوالر ئۆلۈمنىڭ تورى.

    كىم بار دەيسىز؟

كىم بار دەيسىز؟..
غەمسىز يۈرگەن بۈگۈندە؟!

ھەر نەرسىنىڭ بىر قىرى بار كۆرۈنمەس.
بىر كۈلكىنىڭ ئون يىغىسى بار دۇنيا ،
بۇ ھاياتنىڭ سىناقلىرى تۈگىمەس...

پۇل يوق دەمسىز؟..
پۇل ھېچقاچان يەتمەيدۇ.

بازارالردا ھېچكىم »بەخت « ساتمايدۇ.
بىرىگە تار، بىرىگە كەڭ بۇ دۇنيا،
نادانالرنى بايلىق بىلەن ئالدايدۇ.

ساراي دەمسىز؟..
ساراي ئەسلى جەننەتتە !

ھۆكۈم كەلسە، ئۆيۈڭ قاالر بىر چەتتە.
ئۇنتۇمىغىن ، مەڭگۈ ئەمەس بۇ دۇنيا،
ئەسكە ئالغىن ئاخىرەتنى بىر پەيتكە...

تۇلپار دەمسىز؟..
تۆمۈر تۇلپار گەپ ئەمەس.

مىنگىن مەيلى، بىراق يولدا بول پەخەس!
بۇرۇندىنال تەڭشەلمىگەن بۇ دۇنيا ،

بەزىلەرگە ئارمان پەقەت يەر دەسسەش.
ئاتاق دەمسىز؟..

ئاتاق قونماس ئوڭايال.
ئاشۇ يولدا ئالداشماقتا تااليالر.

ئادەملەرنى بۆلگىنى يوق بۇ دۇنيا،
بۆلۈنمەكتە بايالر بىلەن گادايالر.

كىم بار دەيسىز؟..
غەمسىز يۈرگەن بۈگۈندە؟!

مەن رازىمەن ھەربىر ئاتقان كۈنۈمگە.
سىنىسىمۇ مەيلى قانچە بۇ دۇنيا،

مۇھەببىتىم چەكسىز ھامان ئۆمرۈمگە!
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»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ سېلىشتۇرمىسى*

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا

)ئەنگلىيە(

* ئەسلەتمە: »قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ سېلىشتۇرمىسى سىزگە ئەسلى تېكست، ھازىرقى تۈركچە ۋە ھازىرقى ئۇيغۇرچە تەرجىمە تەرتىۋى بىلەن بېرىلگەن بولۇپ، رېتى ئۆز 

پېتى ئېلنىدى )ئاپتور(.

VI Yalŋuk Oğlanı Ağırlıki Bilig Ukuş Birle Erdükin Ayur

VI. İnsan Oğlunun Değerinin Bilgi Ve Akıldan Geldiğini Söyler

 ئالتىنچى باب
ئادەم بالىسىنىڭ قىممىتى بىلىم ۋە ئەقىلدىن ئىبارەت ئىكەنلىكى بايانىدا

148  Törütti üdürdi seçü yalŋukuğ,
        Aŋar berdi erdem bilig ög ukuğ.
148  Tanrı insanı yarattı, seçerek yükseltti; ona fazilet, bilgi, akıl ve anlayış verdi.

148 ياراتتى ۋە يۈكسەلتتى تالالپ ئادەم، 
       بېرىپ ھۇش - ئەقىل، پەزىل، ئىلمىنى ھەم. 

149 Köŋül berdi hem me yorıttı tilig,
        Uvut berdi kılk hem kılınçı silig.
149 Ona hem gönül verdi, hem de onun dilini açtı; ona güzel biçim, güzel tavır ve hareket ihsan   
        etti.

149 تىلىنى چىقىرىپ ، ئاڭا بەردى تىل، 
ئۇيات بەردى يەنە گۈزەل ، خۇش پېئىل.

150 Bilig berdi yalŋuk bedüdi bu kün,
        Ukuş berdi ötrü yazıldı tügün.
150 Ona bilgi verdi ve insan bugün yükseldi; ona anlayış verdi ve böylece düğümler çözüldü.

150 بىلىم بەردى ، ئىنسان زورايدى بۇ كۈن، 
        ئەقىل بەردى ، شۇڭا يېشىلدى تۈگۈن. 

151 Bayat kimke berse ukuş ög bilig,
       Üküş edgülükke uzattı elig.
151  Tanrı kime anlayış, akıl ve bilgi verirse, o pek çok iyiliklere elini uzatır.

151 خۇدا بەرسە كىمگە ئەقىل - ھۇش، بىلىگ، 
       توال ياخشىلىققا ئۇزاتۇر ئىلىگ)قەدىمكى ئۇيغۇرچە- قول(.  

152 Biligni bedük bil ukuşnı uluğ,
        Bu iki bedütür üdürmiş kuluğ.
152 Bilgiyi büyük ve anlayışı ulu bil; seçkin kulu bu iki şey yükseltir.

152 بىلىمنى بۈيۈك قىل ، ئوقۇشنى ئۇلۇق، 
      بۇ ئىككى يۈكسەلتۇر قۇلنىمۇ تولۇق. 
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153 Bu sözke tanukı munu keldi söz,
        Bu sözni eşitgil sözüg munda üz.
153 Buna şahit olarak, işte şu söz geldi; bu sözü işit ve bu hususta sözünü kes.

153 بۇ سۆزگە گۇۋاھتۇر تۆۋەندىكى سۆز، 
       بۇ سۆزنى ئىشىتكىن ،سۆزۈڭ بۇندا ئۇز. 

154 Ukuş kayda bolsa uluğluk bulur,
        Bilig kimde bolsa bedüklük alur.
154 Anlayış nerede olursa, orası ululuk kazanır; bilgi kimde olursa, o büyüklük bulur.

154 ئەقىل قايدا بولسا ، ئۇلۇغلۇق بولۇر، 
       بىلىم كىمدە بولسا بۈيۈكلۈك تاپۇر. 

155 Ukuşluğ ukar ol biliglig bilir, 
        Biligli ukuğlı tilekke tegir.
155 Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir; bilen ve anlayan her  vakit dileğine erişir.

155 ئەقىللىق ئۇقار ئول ، بىلىملىك بىلۇر، 
       بىلىملىك ، ئەقىللىق تىلەككە يېتۇر. 

156 Bilig manisi bil negü ter bilig,
        Bilig bilse ötrü yırar erde ig.
156 Bilginin mânasını bil; bak, bilgi ne der : bilgiyi bilen insandan hastalik uzaklaşır.

156 بىلىم مەنىسىن بىل ، بىلىم نېمە دەر، 
       بىلىم ئۇ ساقايتۇر كېسەل بولسا ئەر. 

157  Biligsiz kişi barça iglig bolur,
Igig emlemese kişi terk ölür.
157  Bilgisiz insan hep hastalıklı olur; hastalık tedâvî edilemezse, insan çabuk ölür.

157 بىلىمسىز كىشى بارچە ئاغرىق بولۇر،
       داۋاالنمىسا ئۇ تىرىكال ئۆلۈر. 

158 Yorı ay biligsiz igiŋni ota,
         Biligsiz otın sen ay bilge kuda
158 Ey bilgisiz, git, hastalığını tedavi ettir; ey mes'ûd âlim, bilgisizliğin ilâcını sen söyle.

158 كېسەلنى داۋاالت ، بار ، ئەي بىلمىگەن، 
        ئەي ئالىم نادانغا داۋا ئەيلە سەن. 

159  Ukuş ol burunduk anı yetse er,
        Tilekke tegir ol tümen ârzû yer.
159   Anlayış bir yulardır; insan onu elinde tutarsa, dileğine erişir ve bütün arzularına nail olur.

159  ئەقىلدۇر بۇرۇندۇق ، ئاڭا يەتسە ئەر، 
        تۈمەنمىڭ تىلەگى ھەم بولسا يېتەر. 

160 Ukuş bolsa erke kör asğı üküş,
        Bilig bilse ötrü bolur er küsüş.
160 Anlayışın insana faydası çok olur; insan bilgi bilirse, aziz olur.

160 كىشىگە ئېرۇر كۆپ ئەقىل پايدىسى، 
       بىلىم بىلسە ئىنسان ئەزىز بولغۇسى. 

161  Ukuş birle işler kamuğ iş küdüg,
        Bilig birle bekle bu bulmış üdüg.
161 Bütün işinigücünü anlayış yolu ile yap; eline geçen bu zamanı israftan bilgi ile koru.

161 جىمىكى ئىشىڭنى ئەقىل بىرلە قىل، 
       بىلىم بىرلە ۋاقتىڭنى ساقالشنى بىل.
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ئەقلىيە سۆزلەر

مەجھۇل تەييارلىغان )گېرمانىيە(

ھەر بىر دەۋرنىڭ ئۆزىگە خاس كىتابى بار.
 ئەرەب خەلق ماقال - تەمسىلى

مەن ئۆزۈمنىڭ ئەقىللىق ئىكەنلىكىمنى بىلىمەن، چۈنكى مەن ئۆزۈمنىڭ ھېچنېمە بىلمەيدىغانلىقىمنىمۇ بىلىمەن.
سوقرات )يۇنان(

مەڭگۈ ۋاز كەچمەيدىغان ئادەمنى يېڭەلمەيسىز.
كىچىك جورج رۇس )ئامېرىكا(  
ــى ئەمەلىيەتتىــن  ــم ئۆتمۈشــنى ئەمەلىيەتتىــن ياخشــىراق، ھازىرن كىشــىلەرنىڭ خۇشــال بواللماســلىقىدىكى ســەۋەب، كىشــىلەر دائى

ناچارراق، كەلگۈسىنى بولىدىغاندىن قىيىنراق كۆرىدۇ. 
مارسېل پاگنول )فىرانسىيە( 

كىشىلەر ئۆزگىرىشلەرگە قارشى تۇرمايدۇ، بەلكى ئۆزگەرتىلىشلەرگە قارشى تۇرىدۇ.
پىتىر سەنج )ئامېرىكا(
باشقىالرنىڭ خاتالىقىدىن ئۆگىنىشىڭىز كېرەك، چۈنكى سىزنىڭ ھاياتىڭىز ھەممە خاتالىقنى ئۆتكۈزۈپ يەكۈنلەپ چىقىشقا 
سامۇئەل لېۋىنسون     )ئىسپانىيە( يەتمەيدۇ.  

ئائىلە دۇنيادىكى ئەڭ مۇھىم نەرسە ئەمەس، بەلكى دۇنيانىڭ ئۆزىدۇر.
مايكىل ج. فوكس  )ئامېرىكا(

خۇشال كىشىلەر قىيىنچىلىققا ئۇچرىمىغان ئەمەس، ئۇالر قىيىنچىلىقنى يەڭگەن.
خەلىن كەللىر )ئامېرىكا(

كىتاب - ئەڭ ئەرزان ساياھەتتۇر.
شارلېين خاررىس )ئامېرىكا(

كۈلۈمسىرەڭ، چۈنكى كۈلۈمسىرەش ھەقسىز پىسخىكىلىق داۋاالشتۇر.
دوگالس خورتون )ئامېرىكا(

كۈلۈمسىرەڭ، چۈنكى كۈلۈمسىرەش ھەقسىز پىسخىكىلىق داۋاالشتۇر.
دوگالس خورتون )ئامېرىكا(

غەيرىتىڭىز قانچىلىك بولسا دۇنيايىڭىز شۇنچىلىك بولىدۇ.
ئانائىس نىن )ئامېرىكا(

ھەممە ئادەم دۇنيانى ئۆزگەرتىشنى ئوياليدۇ، لېكىن ھېچكىم ئۆزىنى ئۆزگەرتىشنى ئويلىمايدۇ.
تولىستوي )رۇسىيە(

خاتالىشىشتىن قورقمىغاندىال ئىجادچان بولغىلى بولىدۇ.
جوسىف چىلتون پىئىرس )ئامېرىكا(

بىر ئىشنى ئىككى ھەپتە بۇرۇن باشلىغان بولسىڭىز، ھازىرغىچە ئىككى ھەپتىلىك تەجرىبىگە ئىگە بوالتتىڭىز.
جون مېيىر )ئامېرىكا(

كىشىلەر ئۆزگەرمەيدۇ، ئۇالر پەقەت يېڭى ئۇسۇلالردا يالغان ئېيتىشنى داۋامالشتۇرىدۇ.
 )نامەلۇم(

ھەممە ئادەم يالغان ئېيتىدۇ.
 )نامەلۇم(

مەنىلىك ئۆلۈمنى مەنىسىز ھاياتتىن بەكرەك خااليمەن.
كورازون ئاكىنو )فىلىپپىن( 

ئۆزىڭىزگە ئىشىنىڭ، ئۆزىڭىز قىاللمايمەن دەپ قارىغان ئىشالرنى قىلىڭ.
ئېلىنور روزېۋېلىت )ئامېرىكا(
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كۈچ ـ قۇۋۋەت بىلەن بىللە مەسئۇلىيەت كېلىدۇ.
 )نامەلۇم(

كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىردىنبىر ئوخشاشلىق - ئۆلۈمدۇر.
بوب دىيالن )ئامېرىكا(

قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا كىشىلەرنىڭ جاسارىتى بىلىنىدۇ.
جوسىف پ. كەننىدى )ئامېرىكا(

پىيادە مېڭىش ئەڭ قەدىمىي ۋە ئەڭ ياخشى چېنىقىشتۇر.
كەررىي التەت )نامەلۇم(

قېرىندىشىڭىز دوستىڭىز بولۇشى ناتايىن، لېكىن دوستىڭىز قېرىندىشىڭىزدۇر.
بەنجامىن فىرانكلىن )ئامېرىكا(

ئادەم پەقەت بىرال قېتىم ياشايدۇ.
 )نامەلۇم(

سۆيۈپ سۆيۈلۈپ ئاندىن سۆيگۈنى يوقىتىش پەقەت سۆيۈپ باقمىغاندىن ياخشى.
ئالفىرەد تەننىيسىن )ئەنگلىيە(

نىشان ۋاقىت چەكلىمىسى بار ئارزۇ - ئارماندۇر.
دايئانا شارف خانت )نامەلۇم(

مەغلۇبىيەت ئادەتتە ۋاقىتلىق بولىدۇ، لېكىن بەل قويۇۋېتىش ئۇنى مەڭگۈلۈك قىلىدۇ.
مارىلىين ۋوس ساۋانت )ئامېرىكا(

ئاسان ھاياتنى تىلىمەڭ، بەلكى قىيىن ھاياتنى يېڭىدىغان كۈچ - قۇۋۋەتنى تىلەڭ.
برۇس لى )ئامېرىكا(

قەلبىڭىز قانچە ياش بولسا سىز شۇنچە ياش.
 گۋاتېماال خەلق ماقال - تەمسىلى

بىرىنىڭ خاتاالشقاندىن كىيىن قىلغان ئىشىدىن ئۇنىڭ قانداق ئادەملىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
مارۋىن ۋىليامس )ئامېرىكا(

بىز ئەڭ قاراڭغۇ دەقىقىلەردە دۇنيادىكى يورۇقلۇقنى كۆرۈشىمىز كېرەك.
ئارستوتىل ئوناسسىس )ئوسمان ئىمپېرىيىسى(

قاچان توي قىلىشقا كەلگەندە »كىم بىلەن« گە قارىغاندا »قاچان« بەكرەك مۇھىم.
 )نامەلۇم(

تىنچلىق ئۇرۇشنىڭ يوقلۇقىدىن ئەمەس بەلكى ھەققانىيەتنىڭ بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
خاررىسون فورد )ئامېرىكا(

يىراقتىن قارىسا ھەممە ئىش ئاددىي كۆرۈنىدۇ.
گېيل سۇكىياما )ئامېرىكا(

ــۇ  ــوق تۇرۇپم ــۈچ ي ــان ك ــى ئىلگىرىلەيدىغ ــدۇ، بەلك ــرەك بەرمەي ــن دې ــڭ بارلىقىدى ــان كۈچنى ــا ئىلگىرىلەيدىغ ــم ئالغ جاســارەت دائى
ــىتىدۇ.  ــنى كۆرس ــق ئىلگىرىلەش داۋاملى

تېئودور روزېۋېلىت )ئامېرىكا(
قانداق ئەگىشىشنى بىلمىگەن ئادەم قانداق يېتەكلەشنىمۇ بىلمەيدۇ.

ئارستوتىل )يۇنان(
مەيلى يىگىرمە ياش ياكى سەكسەن ياش بولسۇن، ئۆگىنىشنى توختاتقان ئادەم قېرىدۇر.

خەنرىي فورد )ئامېرىكا(
ھەممە ئادەم ئۆلىدۇ.

نورا ئەفران )ئامېرىكا(
مائارىپنى قىممەت دەپ ئويلىغان ۋاقتىڭىزدا نادانلىقنىڭ قانچىلىك قىممەتلىكىنى ئويالپ بېقىڭ.

روبېرت ئوربىن )ئامېرىكا(
بەزىدە بىلمەسلىك بەختتۇر.

توماس گرېي )ئەنگلىيە(
نادانلىققا قارىغاندا ئۆگىنىشنى خالىماسلىق بەكرەك نومۇسلۇقتۇر.

بەنجامىن فىرانكلىن )ئامېرىكا(
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 بىــر نەچچــە كۈننىــڭ ئالدىــدا ئىســتانبۇلدا »دېڭىزنىــڭ 
ئېيتقانلىــرى« ناملىــق بىــر شــېئىرالر توپلىمــى نەشــردىن چىقتــى. 
ــدە ئۇيغــۇر  ــالم شــائىر مۇتەللىــپ ســەيدۇلالنىڭ چەتئەل ــۇ توپ ب
تىلىــدا نەشــر قىلىنغــان تۇنجــى كىتابــى بولــۇپ، كىتابتىكــى 
تولىمــۇ  مەزمۇنغــا  گۈزەللىكــى،  ئىســتىتك  شــېئىرالرنىڭ 
ــال  ــى، ئىم ــەن مۇقاۋىس ــۋى اليىھەلەنگ ــدا زامانى ــقان ھال ماسالش
خاتالىقلىرىدىــن خالــى، رەتلىــك ۋە پاكىــز ئورۇنالشــتۇرۇلغان 
مەزمۇنــى ۋە جايىــدا يېزىلغــان كىرىــش ســۆز قاتارلىقــالر بىلــەن 
خەلقئارالىــق ئۆلچەملەرگــە تولــۇق چۈشــىدىغان بىــر ئۇيغۇرچــە 
توپــالم بولۇشــقا پۈتۈنلــەي اليىــق. بــۇ توپالمنىــڭ مــەن ئۈچــۈن 

ــز  ــا تىلىمى ــۇر ئان ــى ئۇيغ ــڭ تىل ــەڭ ســۆيۈملۈك نۇقتىســى ئۇنى ئ
ــۇزۇن  ــادا ئ ــپ ســەيدۇلالدەك ياۋروپ ــدى. مۇتەللى ــى ئى بولغانلىق
يىــل ياشــىغان بىــر خوتــەن يىگىتى ئۈچــۈن چەتئــەل تۇپراقلىرىدا 
تۇيغۇلىرىنــى ئانــا تىلــى بىلــەن ئىپادىلــەپ دۇنيانىــڭ ھەرقايســى 
ئۇنىــڭ  ســۇنۇش  خەلقىگــە  ئۇيغــۇر  ياشــاۋاتقان  جايلىرىــدا 
ئىنســانىي مۇساپىســىدىكى چاقنــاپ تۇرىدىغــان بىــر ئابىدىــدۇر. 

ــم،  ــۇپ چىقتى ــى تەكــرار ئوق ــرى« ن ــڭ ئېيتقانلى »دېڭىزنى
ــان  ــەن ئوقۇغ ــڭ كــۆزى بىل ــر كوررېكتورنى ــدا بى بىرىنچــى قېتىم
قېتىمــالردا  تۆتىنچــى  ۋە  ئۈچىنچــى  ئىككىنچــى،  بولســام، 

نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرچە يېزىش ۋە كىتاب نەشر قىلىش بىز ئۈچۈن 
تۇزدەك مۇھىم*؟

فاتىمە ئابدۇلغەفۇر سەيياھ )ئاۋسترالىيە(

 * بــۇ ماقالــە 2019  -يىلــى 29 - ئۆكتەبىــر كۈنــى ئۇيغــۇر ئاگېنتلىقىنىــڭ تورىــدا )https://iuyghur.com( ئېــالن قىلىنغــان بولــۇپ، ئۇيغــۇر ئاگېنتلىقىنىــڭ رۇخســىتى ۋە 
ئاپتورنىــڭ قايتــا تەكشۈرۈشــىدىن كېيىــن ژۇرنىلىمىــزدا قايتىدىــن ئېــالن قىلىنــدى)ت(.
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ــدە  ــۇدۇم. بەزى ــۇپ ئوق ــڭ شــاھىتى بول ئوخشــىمىغان تۇيغۇالرنى
لەيلىگــەن  دېڭىــزالردا  بولــۇپ  جــۆر  تۇيغۇســىغا  شــائىرنىڭ 
بولســام، يەنــە بەزىــدە شــائىر يىراقــالردا قالغــان مومىســىنى 
ــق ئەســلىمىلىرىگە  ــۈزەل بالىلى ــەڭ گ ــۇ ئ ئەســلىگەندەك مېنىم
كەلگۈســىگە  مــاڭا  »باھــار«  كۈتكــەن  شــائىر  قايتــۇردى. 
بولغــان ئۈمىدنــى بېغىشلىســا، ئۇنىــڭ قەلىمىدىكــى ئۆزىگــە 
كۆرەلەيدىغــان  شــائىرالرال  پەقــەت  ۋە  ناتونۇشــلۇق  بولغــان 
يەنــە بىــر دۇنيــا مــاڭا شــېئىرنىڭ ھېــس قىلىشــقىال بولىدىغــان 
ــى.  ــپ ئ ۆتت ــى تېتىتى ــان تەمىن ــن بولغ ــۋىرلەش قىيى ــا تەس ئەمم
مۇتەللىپنىــڭ شــېئىرلىرىدا ھاياتلىقنىــڭ دېڭىــزدەك كەڭــرى، 
شــاۋقۇنلۇق، تىنچســىزلىققا تولغــان، باغرىدىكــى قاتمۇ-قــات 
تونــۇش  بولمايدىغــان  يېتىــپ  تېگىگــە  ئېنىقســىزلىقالرنىڭ 
تۇيغــۇالر ئۇچــراپ تۇراتتى. شــائىر ئۆزىنىڭ خىيالى قەســىرىدىكى 
مەلــۇم ۋە نامەلــۇم بىــرى بىلــەن پاراڭلىشــاتتى، ئۇنــى »باھــار« 
ــى  ــى، ئۇنىــڭ ۋىســالىغا يېتىشــكە تەمشــىلەتتى، ئۇن دەپ ئاتايتت
ــۈن  ــڭ ئ ۈچ ــا ئۇنى ــى دۇني ــۇ خىيال ــى. ب ــىنەلمەي قىينىالتت چۈش
شــۇنىڭ ئۈچــۈن مەۋجــۇت ئىــدى: ئــۇ بۇ دۇنيــادا ئۆزىنــى تاپاتتى، 
بارلىــق شــائىرالردەك رېئــال دۇنياغــا ئەزەلدىــن سىغىشــى كېرەك 
بولمىغان تەســەۋۋۇرالر مۇتەللىپنىڭ بۇ دۇنياســىغا كەڭ-كەڭرى 
باشــلىيااليتتى. چەكســىزلىكىگە  دېڭىزنىــڭ  ئۇنــى  يېيىلىــپ، 

ــۆزى  ــى ئ ــۋىرى دۇنيان ــۇ تەس ــۈن ب ــە ئۈچ ــپ نېم مۇتەللى
ــا  ياشــاۋاتقان نورۋېگىيەنىــڭ نورۋېــگ تىلىــدا يازمىــدى؟ ئەجەب
تەكلىمــاكان قۇملىرىغــا مىلىنىــپ چــوڭ بولغــان بــۇ كىشــى 
ئۆزىنــى  قۇمالردىــن  ســاھىللىرىدىكى  دېڭىــز  نورۋېگىيەنىــڭ 
شــېئىرلىرىنى  مۇتەللىــپ  ئەمــەس،  ئۇنــداق  تاپالمايتتىمــۇ؟ 
نەچچــە  بىــر  ئۈچــۈن  ئۇنىــڭ  يازســا  تىلىــدا  نورۋېــگ 
ــەدە نەشــر  ــى نورۋېگىي ــى: كىتاب ــن قواليلىــق بوالتت جەھەتلەردى
قىلىنىــپ، مۇئەييــەن ئىقتىســادى قىممــەت يارىتااليتتــى، ئۇنىــڭ 
ــى.  ــە چىقاتت ــر نەتىج ــق بى ــە اليى ــىڭدۈرگەن ئەجىرگ ــا س كىتابق
بەلكىــم نورۋېگىيەلىــك ئوقۇرمەنلــەر تەرىپىدىــن ھۆرمەتلىنىــپ، 
رېئــال ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن ئاالقــە قىلىــش بىلــەن ئۆزىنىــڭ 
بولغــان  ئۆزىگــە  ۋە  ئىشــىنەلەيتتى  تېخىمــۇ  رېئاللىقىغــا 
ئىشــەنچى ئاشــاتتى. بەلكىــم مۇتەللىپمــۇ ياۋروپــا شــائىرلىرىنىڭ 
ئۆتكۈزىلىدىغــان  ياۋروپــادا  ئېلىــپ،  ئــورۇن  قاتارىدىــن 
ھەرخىــل شــېئىرى مۇھاكىمــە يىغىنلىرىنىــڭ مۇھىــم تېمىلىرىغــا 
ئايلىنىــپ قېلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. يەنــە بەلكىــم مۇتەللىپنىــڭ 
قىزىقىشــنى  بولغــان  ئۇنىڭغــا  ســاالھىيىتى  بولــۇش  ئۇيغــۇر 
مىللەتنىــڭ  ئ ەمــەس  ئۈچــۈن  مىللــەت  ئۇنىــڭ  قوزغــاپ، 
ــا  ــى. ئەمم ــول ئاچاتت ــە ي ــان خىزمەتلىرىگ ــۈن قىلغ ــڭ ئۈچ ئۇنى
ــداق  ــە ئۇن ــا ھازىرچ ــدى، ھېچبولمىس ــداق قىلمى ــپ ئۇن مۇتەللى
بــاردۇ؟  ســەۋەبلىرى  قانــداق  بۇنىــڭ  تاللىمىــدى،  قىلىشــنى 

ســوراپ  مۇتەللىپتىــن  ســەۋەبلىرىنى  بۇنىــڭ  مــەن 
باقمىدىــم، چۈنكــى مەن زىيــارەت خاتىرىســى يازمايۋاتىمەن. مەن 

مۇتەللىپنىــڭ »دېڭىزنىــڭ ئېيتقانلىــرى« نــى ئوقــۇش جەريانىمدا 
ھېــس قىلغانلىرىمنــى قەلەمگــە ئېلىــپ قويۇۋاتقان بىــر ئوقۇرمەن 
خــاالس. مــەن ئ ۈچــۈن مۇھىــم بولغىنــى مۇتەللىپنىــڭ شەخســى 
تالالشــلىرى ئەمــەس بەلكى ئۇنىــڭ كوللېكتىپ ئۈچــۈن تاللىغان 
يولــى ۋە بــۇ تالالشــنىڭ ئەمەلىيەتتــە كۆرۈلگــەن نەتىجىســىدۇر. 

مۇتەللىــپ شــېئىرلىرىدا مــەن چۈشــىنەلەيدىغان ئۇيغــۇر 
تىلــى بىلــەن ئاجايىــپ بىــر غېرىبلىقنــى ، بىــر ئۇنتۇلۇشــنى، بىــر 
ئۇنىــڭ  تەســۋىرلەيدۇ.  رەڭســىزلىكنى  بىــر  تايانچســىزلىقنى، 
يېنىــك  گەرچــە  ھىجــران  تۇرغــان  تۆكۈلــۈپ  قۇرلىرىدىــن 
مۇتەللىپنــى  يوشــۇرۇنۇپ  كەينىگــە  ســۆزلەرنىڭ  ئاددىــي  ۋە 
بىــر ئەمــا رەسســام  تىــن باشــقىنى كۆرمەيدىغــان  »ئىشــق« 
مۇتەللىپنىــڭ  بىــز  ئايالندۇرســىمۇ،  شــائىرغا  بارماقســىز  ۋە 
ــز:  ــۆرۈپ قاالاليمى ــانال ك ــېئىرلىرىدىن ئاس ــى ش ــلى ھالىتىن ئەس
تەمســىزلىكى  ئايرىلىشــنىڭ   ، تەۋەســىزلىكنىڭ چارىســىزلىقنى 
ۋە ۋىسالســىزلىقنىڭ دېڭىــزدا ئېقىــپ كېتىۋاتقــان سۆزســىزلىكى.

شــائىرنىڭ شــېئىرلىرىدا ئــۇ يېتەلمەيدىغــان »باھــار« 
گۈلگــە  ئېچىلىۋاتقــان  قۇملۇقتــا  قارىماققــا  باھــار  بــۇ  بــار، 
كېتىۋاتقــان  چۆكــۈپ  دېڭىزغــا  ئــۇ  لېكىــن  ئوخشىســىمۇ، 
تەســەۋۋۇرىدىكى  مۇتەللىپنىــڭ  ئوخشــايدۇ.  پەسىلســىزلىككە 
كېچىگــە تويۇنغــان باھــار ئۇنــى يالىڭاچاليــدۇ، ئۇنىڭغــا ئۆزىنــى 
ــوئالالرنى  ــان س ــوراپ باقمىغ ــم س ــن ھېچكى ــدۇ، ئۇنىڭدى تونۇتى
ســورايدۇ، ئۇنــى ئۆزىگــە ئىقــرار بولۇشــقا قىســتايدۇ. مۇتەللىــپ 
دېڭىــزدەك قاينــاپ تۇرغــان ئەممــا تاشــلىمايدىغان قەلبىگــە 
بــۇ باھارنــى يوشــۇرماقچى بولىــدۇ، دۇنيانىــڭ غوۋغالىرىدىــن 
باھــار بىلــەن يىراقالشــماقچى، باھارغــا ئۆزىگــە ئېيتالمىغــان 
ئۇنــى  باھــار  بولىــدۇ.  بەرمەكچــى  ئېيتىــپ  ســىرلىرىنى 
ــدۇ. ــە تەلپۈندۈرى ــى ئۆلۈمگ ــۇنداقال ئۇن ــتايدۇ، ش ــقا قىس ياشاش

مۇتەللىــپ ســەيدۇلال ۋەتىنىدىــن ئايرىلىــپ چەتئەللــەردە 
ــدا  ــى. ئۇنىڭ ــز سىزمىس ــر ۋاراق تى ــڭ بى ــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ياش
ئــۆزى بىلــەن چىقىشالماســلىق بــار. بــۇ چىقىشالماســلىق ئۇنىــڭ 
تەكلىماكاننىــڭ  تۇرىدىغــان  كۆيــدۈرۈپ  ئاپتاپلىــرى  قىزىــق 
دېڭىــز  شــاماللىق  ئېلىنىــپ،  يۇلــۇپ  مەجبــۇرى  باغرىدىــن 
ــر ئەمەلىيەتتىــن كېلىــپ چىققــان.  بويىغــا تاشــالنغانلىقىدەك بى
ئۇنىــڭ قاينــاپ تۇرىدىغــان قېنــى، تەكلىماكانــدەك قىيــاس 
قىلمــاق تــەس بولغــان كەيپــى بولســا دېڭىزنىــڭ ئاساســەن 
ــدۇ.  ــق قىينىلى ــدا قاتتى كــۆپ ئۆزگىرىــش بولمايدىغــان كىلىماتى
مۇتەللىــپ تەكلىماكاننىــڭ ئەركىكــى، دېڭىــز بولســا ســوغۇققان 
ھامــان  ئاچقــان  دېڭىزغــا  باغرىنــى  ئــۆز  ئــۇ  ھــاكاۋۇر.  ۋە 
ئۇنىڭدىكــى ئوتالرنىــڭ ئۆچــۈپ قېلىشــى ئېنىقــال ئىــدى. بىــراق 
مۇتەللىــپ دېڭىزدىــن يىراقــالپ كېتەلمەيتتــى، ئــۇ ئاخىرىــدا 
ھېكايــە  تــۇرۇپ  قوينىــدا  ئۇنىــڭ  ئايالنماقچــى،  دېڭىزغــا 
ئېيتماقچــى بولىــدۇ. دېڭىــز مۇتەللىپنىــڭ تىلىــدا ســۆزلەرمۇ؟
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تىلىــدا سۆزلەشــكە  ئانــا  شــائىرنىڭ  دېڭىزنــى  شــائىر 
مەجبۇراليــدۇ، ئۇنىڭدىكــى تەبىئەتنــى بويســۇندۇرۇش يوشــۇرۇن 
ئىســتىكى دېڭىزنــى ئــۆز ئىلكىگــە ئۆتكۈزۈۋېلىشــقا كۈشــكۈرتىدۇ. 
قــار- بوران-چاپقــۇن،  ئەممــا  ســىپايە  قارىماققــا  مۇتەللىــپ 
دېڭىزنــى  بىلــەن  خاراكتېــرى  تەكلىماكانــدەك  يامغۇرلــۇق 
ئەســەبىيلەرچە  ئۇنىــڭ  بولىــدۇ.  يۇتقۇزماقچــى  قۇملۇققــا 
تىلىــدا  ئۇيغــۇر  ئۇنىــڭ  مىســالى  تىپىــك  ئۇرۇنۇشــلىرىنىڭ 
تاپىــدۇ. ئىپادىســىنى  ســۆزلىرىدە  دېڭىزنىــڭ  پىچىرلىغــان 

شــۇنداق! مۇتەللىــپ دېڭىزنــى بويســۇندۇرغان ئىــدى! 
ــان  ــپ چىقق ــا ئامالســىزلىقتىن كېلى ــۇ بويســۇندۇرۇش قارىماقق ب
مۇتتەھەملىكتــەك كۆرۈنســىمۇ، ئەممــا مۇتەللىــپ ئۈچــۈن بــۇ 
ئۇنىــڭ ئانــا تىلىغا، ئانا تۇپرىقىغا بولغــان چوڭقۇر مۇھەببىتىنىڭ 
توسالغۇســىز دولقۇنــالردەك شــىددەت بىلــەن ھۇجــۇم ياسىشــى 
ۋە قۇملــۇق قىرغاقالرنــى يالمــاپ كېتىشــى ئىــدى. مۇتەللىپنىــڭ 
شــېئىرلىرىدا، ئۇنىــڭ دانىمۇ-دانــە ئۇيغۇرچــە ســۆزلىرىدە، دېڭىــز 
بىلــەن  بىر-بىــرى  قۇچاقلىشــىدۇ،  ئاخىــرى  قۇملــۇق  بىلــەن 
گىرەلەشــمە جەڭگــە چۈشــىدۇ، بىر-بىرىنــى ســۆيىدۇ، تولــۇن 
ئايلىــق ۋە ئايســىز كېچىلــەردە ئۆزلىرىنى ھېچ پەردىســىز يالىڭاچ 
باشــلىنىدۇ! دېڭىزغــا  باھــار  قۇملۇقتىكــى  ۋە  ئاشــكارىاليدۇ 

ــالن  ــەڭ ئې ــا ج ــەن دېڭىزغ ــى بىل ــۇر تىل ــپ ئۇيغ مۇتەللى
ياۋايىلىقــى  ياۋايــى تەبىئىتىنــى ئۆزىنىــڭ  قىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ 
بىلــەن بويســۇندۇرىدۇ! مۇتەللىپنىــڭ بــۇ شــېئىرالر توپلىمــى 
ئۇنىــڭ مۇرەككــەپ يوشــۇرۇن ئېڭىدىكــى ســىڭىپ كىرىــش، 
كونتــرول قىلىــش ۋە ئۈســتۈنلۈكنى ئېگەللەشــتەك ئەركەكلىكنــى 
ســۆزلەيدۇ. ئــۇ نــازۇك قۇرلىــرى بىلــەن دېڭىزنىــڭ چوڭقۇرلۇقىغا 
ئــازادە ھۇجــۇم قوزغىيااليدۇ، ئۇ ئەۋرىشــىم ۋە نەپىس شــېئىرلىرى 
ــدۇ،  ــى ئۇتى ــى يوشــۇرىدۇ ۋە دېڭىزنىــڭ كۆڭلىن ــەن ئەرلىكىن بىل
دېڭىزغــا پىچىرالشــلىرى بىلــەن دېڭىزنى ئۆزىگە مەپتــۇن قىلىدۇ، 
ــۈزۈپ  ــە ئۆتك ــڭ ئىلكىگ ــەي ئۆزىنى ــى پۈتۈنل ــۇ دېڭىزن ــى ئ بەلك
ئــۆز  لەپىلدىتىــدۇ-دە،  تۇغىنــى  غەلىبــە  كىيىــن  بولغاندىــن 
ــى تەكلىماكاننىــڭ قۇملۇقلىرىغــا ســىڭىپ كېتىــدۇ، ياكــى  ماكان

ــدۇ. ــا باشــالپ كېتى ــە تەكلىماكانغ ــەن بىلل ــۆزى بىل ــى ئ دېڭىزن

مۇتەللىــپ ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ چوڭقۇرلۇقــى، رەڭدارلىقى ۋە 
كــۆپ قىرلىقلىقىنــى ئــۆز شــېئىرلىردا نامايــان قىلىــدۇ، ئــۇ بەلكــى 
ــى  ــال ئۈچــۈن بارلىقىن ــۆزى تەلپۈنىدىغــان ئاي شــېئىرلىرىدىكى ئ 
قۇربــان قىلماقچــى بولغــان ئاشــىققا ئوخشــايدۇ، لېكىــن ئــۇ 
ئاشــىق ئەمــەس، ئۇنىــڭ ئاشــىقى ھېچقاچــان بىــر ئايــال ئەمــەس 
بەلكــى دەل قۇملــۇق ۋە دېڭىزنىــڭ كېلىشەلمەســلىكىدىن كېلىپ 
چىققــان ئۆزىدىكــى زىددىيەتنىــڭ جاۋابىنــى ئىزدەشــكە بولغــان 
ئاشــىقلىق ئىــدى، ماھىيەتتــە ئــۇ ھەرقانــداق بىــر شــائىرغا 
ئاشــىقلىقنى ھېــچ  بــۇ  ئىــدى ۋە  ئاشــىق  ئوخشــاش ئۆزىگــە 
ــدا  ــىز ھال ــە ۋە غەمس ــدا، مەردان ــڭ تىلى ــتىن ئۆزىنى تەپتارتماس
ــڭ  ــا تىلنى ــۇ ئان ــا ب ــدى. مان ــە ســۇنغان ئى ــپ بىزگ ــپ چىقى يېزى
بىزگــە ئەكېلىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ســوۋغاتلىرىنىڭ بىــرى ئىــدى: 
ئۆزىمىزگــە ئاشــىقلىقنىڭ چېگراســىز ۋە باتۇرانــە ئىپادىلىنىشــى!

مۇتەللىــپ نېمىشــقا ئۇيغــۇر تىلىــدا يــازدى؟ ئــۇ يەنــە 
تىلىــدا يازامــدۇ؟ ئۇنىــڭ شــېئىرلىرىنى ئوقۇيدىغــان  ئۇيغــۇر 
ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىــرى بارمىــدۇ؟ بۇالرنــى بىــز بىلمەيمىــز، ئەممــا 
شــۇنى بىلىمىزكــى، ئۇيغــۇر تىلــى ھــەر بىــر ئۇيغــۇر ئۈچــۈن 
روھىنىــڭ تىلــى، بــۇ تىــل بىزنــى چەكســىزلىكىنىڭ قىرغاقلىرىغــا، 
چوڭقۇرلۇقىغــا ئىتتىرىــدۇ، بــۇ تىــل بىزنــى خالىغانــدا قۇملۇققــا، 
گاھىــدا  يەنــە  تۈنلەرگــە،  گاھىــدا  باھارغــا،  خالىغانــدا 
رەسســامالرنىڭ پەلكۈچلىرىگــە ھېچقانــداق توسالغۇســىز ئەركىن 
ھالــدا ئېلىــپ بارااليــدۇ، ئۇيغــۇر تىلــى دولقۇنــالپ تۇرغــان 
قىرغاقالرغــا  قولۋاقلىرىنــى  روھىمىزنىــڭ  دېڭىزىــدا  ھايــات 
ــال  ــز ئۇيغــۇرالر ھايات ــاالق! بى ــازادە پ ــەر ئاپىرااليدىغــان ئ  بىخەت
بولىدىكەنمىــز، بــۇ تىلىمىز بىزنىڭ روھىمىزنى مەڭگۈ ســۆزلەيدۇ.

ــدۇ،  ــۇق پىچىرالي ــۇ تۇزل ــدۇ، ئ ــز پىچىرالي ــۇنداق، دېڭى ش
خــۇددى ئۇيغــۇر تىلــى بىــز ئۈچــۈن تــۇزدەك مۇھىــم بولغانــدەك!

2019 -يىلى 10 -ئاينىڭ 29 -كۈنى

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى 

ــن ئايرىيدىغــان پــەرق �ــۇىك، مىزاجىغــا ايرىشــا يېيىــش  ئادەمــىن ھايۋاندى
كېــرەك. كىــى يىــل اي�ــاپ مىزاجىــىن بىلمى�ــە، نېمــە دې�ــە دې�ــۇن، 

ئــۇ اتمامــەن ھايۋانــدۇر.
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بۆلىكىگىچــە  مەلــۇم  كىتابنــى  ئېيتســام  راســتىنى 
ــن  ــۇم كەلمىگەنلىكىدى ــدۇم. ئوقۇغ ــۇپ قوي ــۇپ، قوي ــۇپ بول ئوق
بىرئــاز  ســىڭدۈرۈش  بايانالرنــى  بــەزى  بەلكــى  ئەمــەس، 
بىــردەم  توختــاپ،  بىــردەم  كېــرەك.  بولســا  كەلگــەن  تــەس 
ئوقــۇپ يــۈرۈپ، ئومۇمــەن ئــۈچ جەريانــدا ئوقــۇپ چىقتىــم. 

ھەقىقىــي  يېزىلغــان  ئاساســىدا  چىنلىــق  رېئــال 
دېيىشــكە  ھېكايىلــەر  تەســەۋۋۇردىكى  بۇنــى  ۋەقــە. 
دېھقاننىــڭ  بىــر  يۇرتىمىزدىكــى  بارمايــدۇ.  تىلىــم  مېنىــڭ 
تۇرمۇشــى بايــان قىلىنغــان بىــر »چېنىقىــش« يۈزمىڭلىغــان 
ئەتتــۈرۈپ  ئەكــس  ھاياتىنــى  ئەســلىي  دېھقانلىرىمىزنىــڭ 
بىرلىكتــە  بىلــەن  ئارســىالن  رەيھاننىــڭ  بىــر  بېرەلەيــدۇ، 
تەقىدىرداشــالرنىڭ  يۈزمىڭلىغــان  كەچۈرگەنلىــرى  بېشــىدىن 
ئاھــۇ - پەريادلىرىنــى روشــەن نامايــان قىلىــپ بېرەلەيــدۇ.

فىرانســۇزالرنىڭ مۇنــداق بىــر ماقالــى بــار دەپ ئاڭلىغان؛ 
قاراڭغــۇ  ئەممــا  بېرەلمەيــدۇ،  يورۇقلــۇق  ســاڭا  »يۇلتــۇز 
باشــتىن  كىتابتــا  بېرەلەيــدۇ«.  كۆرســىتىپ  يــول  كېچىــدە 
كىشــىلەرگە ئاشــۇ يــورۇق يۇلتۇزنــى يورۇتــۇپ،  يارقىــن نــۇر 
چاچقــۇزۇپ بەرگــەن. بــۇ يورۇقلــۇق تۈرمىدىكىلەرنىــڭ ھــەر بىــر 
بېقىشــلىرىدا،  ئــەڭ كىچىــك ھەرىكەتلىرىــدە نومايــەن قىلىنغان. 

كىتابنــى ئوقۇغــان ئــادەم بىــر دەم مۇدھىــش قاراڭغــۇ 
ئۇنىڭغــا  يەنــە  قىلىنســا،  نەزەربەنــد  ئىچىگــە  زۇلمــەت 
بىلىندۈرمــەي  بىلىنــدۈرۈپ-  چۆچەكلىرىمىزگــە  ئۇلىنىپــال 
ئىنســانىيلىقنىڭ  ۋە  ئادىمىيلىــك  ســىڭدۈرۈۋېتىلگەن 
خالىــي  ســاۋاقلىرىدىن  بېرىدىغــان   دەرس  نېمىلىكىدىــن 
ۋەزىردىــن  ھەســەن  بىلــەن  ئاببــاس  شــاھ  بواللمايــدۇ، 
ئامــان قېلىــپ،  گــۈزەل بىــر داســتاننىڭ كېلىــپ چىقىشــىغا 
ســەۋەب بولغــان كېيىــك ھــاال بۈگۈنكــى كۈنــدە كەلگەنــدە 
تىمســالى.  ئوقۇبەتلەرنىــڭ  ئــازاب   - خانىۋەيــران 

ــۇالر  ــم، ئ ــۇرۇپ قالدى ــى ياقت ــەن بوۋامن ــام بىل ــەن موم م
ئــەڭ   ئومۇمالشــقان   يۇرتۇمــدا  كىچىكلىكىمدىكــى   مــاڭا 
ســالدى؛  ســەمىمگە  يوســۇنلىرىمىزنى  ئاقىالنــە   ۋە  ئاددىــي 
ئۇالغالرنىــڭ  مىزانىدىــن،  ئەخــالق  سۈپۈرۈشــتىكى  ھويــال 

ئىســتېمالىمىزدىكى  تامــاق  جەريانلىــرى،  بوغۇزلــۇق  يــەم- 
ئالدىكــى  پەرھىزلــەر، يۈرۈش-تــۈرۈش،  مۇئامىلــە، چــوڭالر 
ئادىتىمىــز دېگەنــدەك كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزدا كــەم بولســا 
ــا »ئۇ«نىــڭ تىلىغــا  ــز كىتابق ــۆرپ - ئادەتلىرىمى بولمايدىغــان ئ
ئوقۇغــان  كىتابنــى  كىرگۈزۈۋېتىلگــەن.  بىلــەن   ئۇســتىلىق 
ئىچىدىــن   زۇلمــەت  ھۇزۇرنــى،  ئىچىدىــن  قاباھــەت  ئــادەم 
كــەڭ  دەرۋازىســى  ئىچىدىــن  زىنــدان  قاراڭغــۇ  خۇشــۋاقتنى، 
بىــر  روشــەن  ئوقــۇپ،   ئارامالرنــى  ھويــال  ئېچىۋېتىلگــەن 
پەرقنــى  ئارىســىدىكى  ئىككىســىنىڭ  ئاســتىدا  سېلىشــتۇرما 
كۈچىمەيــال ئىلغــا قىلىــپ، ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ  1937 - 
ئېلىــپ  گەنســۇغا  تەرىپىدىــن  باندىتلىــرى  ماخوســەن  يىلــى 
ئالغــان  ئاغزىدىــن  قىزنىــڭ  خوتەنلىــك  بىــر  كېتىلگــەن 
ئېچىشــتۇرۇپ ئەســلىتىدۇ.  بۇرۇننــى  قالدى«ســىنى  »يۇرتــۇم 

تۇتقــان  نەۋرىلىرىگــە  نەســىھەتلىرى،  مومامنىــڭ 
ئائىلىنىــڭ  بىــر  پوزىتســىيە ۋە  مۇئامىلىســى، يۇرتىمىزدىكــى 
ــا،  ــان بولس ــا ناماي ــۆز ئالدىمىزغ ــۇپ ك ــى بول ــك  كارتىنىس تىپى
ــۋى  ــل ئەنئەنى ــۇ خى ــان ب ــى بولمايدىغ ــەردە ئۇچراتقىل چەتئەلل
يــا  مەيلــى چــوڭ  يۇغۇرۇلــۇپ،  رومانغــا  تەربىيەســى  ئائىلــە 
كىچىك بولســۇن ھەممەيلەنگە بىر ئائىلە دەرســلىكى ســۈپىتىدە 
ســۇنۇلغان. بولۇپمۇ مۇھاجىرلىق ھاياتىمىزدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش 
بــار تۇرۇقلــۇق ياشــىيالمايۋاتقان  يــوق، ھەتتــا  ئىمكانىيىتــى 
يوســۇنلىرىمىزنى چەتئەلدىكــى جەمئىيىتىمىــزدە،  مومامنىــڭ 
بىزنىــڭ  ئېيتقانــدا  ئېلىــپ  نۇقتىدىــن  مەلــۇم  ئۆگۈتلىــرى،  
بوالاليــدۇ.   دەرســلىكلىرىمىز  ئۆرپ-ئــادەت  جانلىــق  

»ئۇ«نىــڭ گــۈزەل ئەســلىمە بىلــەن ئاچچىــق ئەمەلىيــەت 
ئوتتۇرىســىدىكى ئۈزلۈكســىز ســاياھىتى بىــر بىرىگــە گىرەلىشــىپ 
بىر-بىرىنــى  رېئاللىقتىــن  ئىككىلىســى  ھــەر  كەتكــەن. 
يەكلىيەلمەيدىغــان ئەمەلىيــەت بولــۇپ قالدى. بىرســى بۈگۈنكى 
ــە بىــر تېخــى تۈنۈگۈنكــى تۇرمۇشــىمىز.  زەي زىنــدان بولســا يەن
بىزنىــڭ ھازىــر باشــتىن كەچۈرۈۋاتقــان بــۇ كەچۈرمىشــلىرىمىز، 
ئاددىــي قەلــەم بىلــەن ناھايىتى جانلىق سېلىشــتۇرۇپ بېرىلگەن.  

»ئۇ«نىڭ گۈزەل ئەسلىمىســى ماڭا بىرەيلەننى ئەسلەتتى. 
خېلــى كــۆپ ئەســلىمىلەرنىڭ ئورتــاق شــېرىكى بولغانلىقىمدىــن 

ئەمەلىيــەت زەردە  ۋە  ئەســلىمە  گــۈزەل 

»خەير - خوش قۇياش«نى ئوقۇغاندىن كېيىن

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا )ئەنگلىيە(



2020-يىللىق 1 - سان

99

ئۆزۈمنــى روماننىــڭ ئىچىدىكــى بىرەيلەنــدەك ھېســمۇ قىلمىدىــم 
ئەمــەس. مەيلــى ئالىــي مەكتەپ ھاياتــى ياكى ئالىــي مەكتەپتىن 
كېيىنكــى تۇرمــۇش بولســۇن، ئورتــاق بىــر ئــاڭ، ئوخشــاش 
رىتىمدىكــى ھايــات مۇساپىســى ۋە بىــردەك بولغــان كەلگۈســىگە 
ــردى.  ــۆرەپ كى ــە س ــۆز ئىچىگ ــىز ئ ــى ئىختىيارس ــش مېن ئىنتىلى

بــەزى كىشــىلىرىمىزگە تونــۇش  يەنــە ئاللىكىملەرگــە  
ناتونــۇش بولغــان ئىپارخــان ، نۇزۇگۇم ۋە ســادىر پالۋاندەك قىز- 
ــى  ئېچىنىشــلىق  ــۆچ« كەب ــپ  »كۆچ-ك ــن تارتى يىگىتلىرىمىزدى
قىســمەتلىرىمىز بــوۋام ۋە مومامنىــڭ ئاغــزى ئارقىلىــق ئېيتىلىــپ 
تارىخىدىــن ســاۋاق  ئۇيغــۇر  زامــان  يېقىنقــى  ئوقۇغۇچىالرغــا 
بېرىلگــەن، دەرســلىكلىرىمىزدىن مەجبــۇرەن چىقىرىۋېتىلگــەن 
داســتانالر     قوشــاق،  شــېئىر،  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئــۇالر 
ھېكايىلــەر ھەتتــا مۇقاملىرىمىزمــۇ چېۋەرلىــك بىلەن ســۇنۇلغان. 

ــى،  ــك نىداس ــان غەزەپلى ــڭ ياڭراتق ــاب قىزلىرىمىزنى كىت
ئېيتقــان غــەزەپ - نەپرىتــى، بــاش ئەگمــەس روھــى، ئېگىلمــەس  
چىدام-غەيرىتــى. بــۇ كىتابنىــڭ ھــەر بىــر ۋاراقلىرىــدا ئــۇالر 
ــى ۋە پۈكۈلمــەس ساداســىنى  ــق مەۋجۇتلۇقىن ــڭ جاراڭلى ئۆزىنى
ياڭرىتىــدۇ. ھــەر بىــر قۇرلىرىــدا ئــۆز قەســىمىنى نامايــان قىلىدۇ. 
كىتــاب يىگىتلىرىمىزنىــڭ ئۇنىڭغــا قىلغــان ئىنكاســى، ئــارزۇ 
ــى ئارســالندەك  ــز ئۇن ــك  قەســىمى. بى ئىســتەكلىرى ۋە يىگىتلى
قىســقا جەســۇر ســۆزلىرىدىن كۆرۈۋاالاليمىــز.  يىگىتىمىزنىــڭ 

ــى ۋە  ــۇق ھالىت ــىلىرىمىزنىڭ بىخۇدل ــى كىش يۇرتىمىزدىك
ئىپادىلىــرى تېخىمــۇ ئېنىــق ئايدىڭالشــتۇرۇلغان. مەســىلەن: 
تەجرىبــە ئوتتــۇرا مەكتىپىنىــڭ خاراكتېــرى،  بــۇ بىپەرۋالىــق 
ئىچىــدە ياشــىغان خەلقنىــڭ نادانلىقــى ۋە گــۆر ئاغزىغــا بېرىــش 
ــمىي  ــرى رەس ــارا رىقابەتلى ــەن  ئۆزئ ــلىرى بىل ــۈن ئىنتىلىش ئۈچ
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. بۈگۈنكــى نۇرغــۇن قىســمەتلىرىمىزنىڭ 
بىخەســتەلىكىمىزدىن  ۋە  ۋەزىيەتنــى توغــرا ئاڭقىرالمىغانلىقىمىز  
قۇربانــى  ئاقىۋەتلەرنىــڭ  چىققــان  كېلىــپ  تۈپەيلىدىــن 
بەرگــەن.  قىلىــپ  بايــان  روشــەن  ئىكەنلىكىمىزنــى 

مــەن،  بولســا  كۈنىمىــز  قۇتلــۇق  بىــرەر  قېتىــم  ھــەر 
»بىزنىــڭ ناخشــىمىز«نى ياڭرىتىمــەن مەيلــى مۇناســىۋەتلىك 
نەچچــە   10 ئــۇ  بولســۇن،  ســورۇن  بىــرەر  ياكــى  بەتلــەردە 
يىلدىــن بېــرى دائىــم ياڭرايدىغــان »مېنىــڭ ناخشــام« بولــۇش 
ســۈپىتىنى يوقاتقىنــى يــوق. كىتــاب مېنىــڭ نۇرغۇن ئۆســمۈرلۈك،  
ئالىــي مەكتەپتىكــى  بىلىــم تەھســىل قىلىــش جەريانلىرىــم،  
بولســىمۇ  قىســقا  ھەتتــا  ھاياتىــم  كېيىنكــى  ئۇنىڭدىــن 
ئەينىكــى ســۈپىتىدە  قاتناشــقان خىزمــەت كەچۈرمىشــىمنىڭ 

ئوتتۇرىغــا چىقتــى. كىتابتىكــى مەيلــى قىســمەن تۈرمــە ھاياتــى 
بولســۇن ياكــى تۈرمــە ســىرتىدىكى  ھاياتنىــڭ ھېچبىرىدىــن 
ئەمەلىــي  بــۇ  كىتابتىكــى  ئاپتورنىــڭ  يــوق.  ياتســىرىغېنىم 
ــدۇ.  ــى بولماي ــپ قارىغىل ــن ئايرى ــن ئەمەلىيەتتى تەســۋىرىنى چى

قىلىنغــان  بايــان  ياكــى  ســۇژىت  مەيلــى  كىتــاب 
كارتىنىســى  تۇرمــۇش  رېئــال  بولســۇن،   ۋەقــە- ھادىســىلەر 
ھاياتىنــى،  تۈرمــە  بىرلىكتــە  بىلــەن  بېرىــش  يورۇتــۇپ 
مەيلــى  ئارقىلىــق   شــەيئىلەر  ۋە  نەرســە  ئوبرازالشــتۇرۇلغان 
ئاالھىــدە  بولســۇن  ھەجۋىــي  ياكــى  بولســۇن  ئەخالقىــي 
ــز ۋۇجۇدقــا چىقارغــان  يورۇتــۇپ بەرگــەن، بــەدەن ئورگانلىرىمى
تاشــقىرى،  بولۇشــتىن  خاراكتېرىــدە  كىنايىلىــك  ئوبــرازالر 
ئاچچىــق ئەمەلىيەتنــى روشــەن پــاش قىلىــپ  بەرگــەن. ۋەقــە- 
ــرى ئەســەرنىڭ ســۇژىتىنى  ــڭ بايانلى ھادىســىلەر ۋە ئورگانالرنى
ئېچىــپ  خاراكتېرىنــى  پېرســوناژالر  ۋە  كەلتــۈرۈش  بارلىققــا 
ئوينىغــان.   رول  بىلــەن  ئۇســتىلىق  بېرىشــتىمۇ  كۆرســىتىپ 

كىتابتــا رومــان ســۇژىتتا دەماللىــق ئىلغــا قىاللمىغــان 
ۋە  ئــادەم  ئەمەلىــي  قارايمــەن.  دەپ  بــار  نۇقتىــالر  بــەزى 
ۋەقەلەردىــن تەركىــب تاپقــان ئاددىــي ســۇژىت قۇرۇلمىســى 
ئارقىلىــق تارىخىــي ۋەقــە ۋە ھازىرقــى ئەمەلىــي  كەچۈرمىشــلەر 
قولغــا  ئارســالننىڭ  ئەســەردە،  بــۇ  قىلىنغــان  بايــان 
ــن  ــى ئىنتايى ــڭ تەرەققىيات ــەن ۋەقەلىكنى ــىدەك مۇئەيي ئېلىنىش
روماننىــڭ  ئوقۇرمەنلــەر  بولــۇپ،  كەتكــەن  بولــۇپ  تېــز 
ــى تەپەككــۇرى  ــڭ خىيال ــدا، »ئۇ«نى ــۇش جەريانى ــى ئوق داۋامىن
ئاندىــن  ئەكىلەلىگەندىــال  يەرگــە  بىــر  ئەســلىمىلىرىنى  ۋە 
قارايمــەن.   دەپ  باغلىيااليــدۇ  ئۈزۈكلۈكنــى  ئوتتۇرىدىكــى 

پاراگرافتــا  بىــر  ئىشلىتىشــتە،  ســۆز-ئىبارىلەرنى 
ــۇ  ــى ئ ــان. ۋاھالەنك ــا تەكرارالنغ ــا قايت ــۆزلەر قايت ــەن س مۇئەيي
ئىشــلەتكەن  مۇۋاپىــق  تەركىبلىرىنــى  مەنىــداش  ســۆزلەرنىڭ 
بولســا كىتــاب تىلــى تېخىمــۇ گــۈزەل چىقاتتــى دەپ قارايمــەن. 
مەســىلەن: 60 - بــەت 1 - ئابزاســتىكى »بــەزى نەرســىلەرنى«، 
قاتارلىقــالر.    »يامانلىــق«  بەتلەردىكــى   -  85  -  84

ســۇژىت  روماننىــڭ  ئېيتقانــدا  ئومۇمــەن 
باســقۇچىغا  يېشــىم  راۋاجلىنىــپ  ۋە  تەرەققىياتــى 
ھــەم  پېرســوناژالر  جەريانلىرىدىكــى  بولغــان  بارغۇچــە 
باغلىنىشــچانلىقى  ۋە  مۇناســىۋىتى  ئۆزئــارا  ۋەقەلەرنىــڭ 
ۋە  ئورۇنالشــتۇرۇلغان  ئوبــدان   دەرىجىــدە  بەلگىلىــك 
يورۇتۇلغــان. ياخشــى  ئىدىيەســى  مەركىــزى  روماننىــڭ 



2020-يىللىق 1 - سان

100

ئوغلــى  ئــۈچ  دېھقاننىــڭ  بىــر  زامانــدا،  بۇرۇنقــى 
كىشــى  نامــرات  قالغــان  ياشــىنىپ  دېھقــان  بولغانىكــەن. 
ئىشلەشــنى  ئېتىزلىقتــا  بولســا  ئوغۇللىــرى  ئەممــا  ئىكــەن، 
بــار  ئورمــان  بىــر  چــوڭ  ئائىــت  ئېتىزلىققــا  خالىمايدىكــەن. 
بولــۇپ، دېھقــان بــوۋاي ئوغۇللىرىنىــڭ شــۇ ئورمانــدا ئوتــۇن 
بولغانــدا  بۇنــداق  چۈنكــى  قىلىدىكــەن،  ئۈمــۈد  كېسىشــىنى 
قۇتۇالاليدىكــەن. قەرزلىرىدىــن  بولســىمۇ  بىرئــاز  بــوۋاي 

بېرىپتــۇ.  ئورمانلىققــا  ئوغــۇل  چــوڭ  بولــۇپ  تۇنجــى 
چــوڭ،  تولىمــۇ  كېسىشــىگە،  ئوتــۇن  بىرئــاز  ئەمدىــال  ئــۇ 
ۋە: بوپتــۇ،  پەيــدا  يېنىــدا  ئۇنىــڭ  دىــۋە  بىــر  قورقۇنچلــۇق 

— ئەگەر سەن يەنە مېنىڭ ئورمانلىقىمدا ئوتۇن 
كەسسەڭ، مەن سېنى ئۆلتۈرىمەن،— دەپتۇ.

چــوڭ ئوغــۇل بۇنــى ئــاڭالپ، پالتىســىنى شــۇ يەرگىــال 
تاشــالپ، شــۇنداق تېــز يۈگــۈرۈپ قېچىــپ كىتىپتــۇ. دادىســى 
بۇنــى ئــاڭالپ خاپــا بولۇپتــۇ ۋە ئــۆزى كىچىــك ۋاقتىــدا دىۋىنىــڭ 
ــۇ. ــى ئېيتىپت ــۇپ باقمىغانلىقىن ــى قورقۇت ــت ئۆزىن ــر ۋاقى ھىچبى

ئوتــۇن  ئوغــۇل  ئوتتۇرانجــى  كۈنــى  ئىككىنجــى 
ئۇمــۇ  بولماپتــۇ،  ئوڭۇشــلۇق  يەنىــال  بېرىــپ،  كەســكىلى 
ئازراقــال ئوتــۇن كېســىپ تۇرۇشــىغا، دىــۋە يەنــە پەيــدا بولــۇپ:

— ئەگەر مېنىڭ ئورمانلىقىمدا ئوتۇن كەسسەڭ، سېنى 
ئۆلتۈرىمەن، — دەپتۇ.

ئوتتۇرانجــى ئوغــۇل دىۋىگــە قايتــا قاراشــقىمۇ پېتىنالمــاي، 
قېچىــپ  ســۈرئەتتە  تېــز  ئاكىســىدىنمۇ  تاشــالپ،  پالتىســىنى 
كىتىپتــۇ. دادىســى ئوتتۇرانجــى ئوغۇلغىمــۇ خاپا بولــۇپ، دىۋىنىڭ 
ئېيتىپتــۇ. باقمىغىنىنــى  قورقۇتــۇپ  ۋاقىــت  ھىچبىــر  ئۆزىنــى 

ئۈچىنجــى كۈنــى، دېھقاننىــڭ كىچىك ئوغلى ئاســكىالدىن 
ئورمانلىققــا بارماقچــى بوپتــۇ، بۇنــى ئــاڭالپ چــوڭ ئوغــۇل:

— سەن ھەرگىز ئوڭۇشلۇق كېسىپ كىلەلمەيسەن،سەن 
ئۆيدىن ھىچ ئايرىلىپ باقمىدىڭ، — دەپتۇ.

بەرمەســتىن،  جــاۋاپ  ئارتــۇق  ئاكىســىغا  ئاســكىالدىن 
ئېيتىپتــۇ.  بېرىشــنى  تەييــارالپ  يىمەكلىــك  ئــازراق  ئۆزىگــە 
ئــۇ يېڭــى پىشــۇرۇلغان ئــاق پىشــالقتىن بىرنــى سومكىســىغا 
پارچــە  بىــر  ئوتۇندىــن  ئۇمــۇ  بېرىپتــۇ.  ئورمانغــا  ســېلىپ، 
ئاكىلىرىغــا  بولــۇپ،  كېســىپ تۇرۇشــىغا، دىــۋە يەنــە پەيــدا 
ــال  ــا ئاســكىالدىن پەقەت ــۇ. ئەمم دېگــەن جۈملىســىنى تەكرارالپت
ــۇ،  ــاق پىشــالقنى چىقىرىپت ــۇ، دەرھــال سومكىســىدىن ئ قورقماپت
ئېقىــپ  پىشــالق  ســىقىپتۇكى،  چىــڭ  شــۇنداق  پىشــالقنى  ۋە 
چۈشــكىلى تۇرۇپتــۇ. ئاندىــن دىۋىگــە قــاراپ شــۇنداق ۋارقىراپتــۇ:

مۇشــۇ  ســېنىمۇ  مــەن  بولمىســاڭ،  جىــم  ئەگــەر   —
مىجىۋىتىمــەن!  چىــڭ  ئوخشــاش  مىجىغانغــا  تاشــنى  ئــاق 

يالۋۇرۇشــقا  دىــۋە   — قىلمىغىــن،  ئۇنــداق  يــاق،   —
باشــالپتۇ، — مــەن ســېنىڭ ئوتــۇن كېسىشــىڭگە ياردەملىشــەي. 

ئىكــەن،  ئۇســتا  بــەك  كېسىشــكە  ئوتــۇن  دىــۋە 
كەچمــۇ  كېســىپتۇ.  ئوتــۇن  كــۆپ  شــۇنداق  ئــۇالر 
دەپتــۇ: شــۇنداق  ئاســكىالدىنغا  دىــۋە  كىرىپتــۇ، 

بارغىــن،  ئۆيۈمگــە  مېنىــڭ  بىرگــە  بىلــەن  مــەن   —
يېقىــن.  قارىغانــدا  ئۆيۈڭگــە  ســېنىڭ  ئۆيــۈم  مېنىــڭ 

ئاســكىالدىن دىۋىگە ئەگىشــىپ، دىۋىنىڭ ئۆيىگە بېرىپتۇ. 
دىــۋە ئوچاققــا ئــوت قالىغۇچــە، ئاســكىالدىن گــۈرۈچ شورپىســى 
ئۈچۈن ســۇ ئالغىلى بارماقچى بوپتۇ، ئەمما چىلەكلەر شۇنچىلىك 

ئاسكىالدىن بىلەن دىۋىنىڭ 
بەسلىشىش

)نورۋېگىيە خەلق چۆچىكى(
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ــۇ.  ــال كۆتۈرەلمەپت ــى پەقەت ــى ئاســكىالدىن ئۇالرن ــر ئىكەنك ئېغى

دەپتــۇ: مۇنــداق  دىۋىگــە  ئاســكىالدىن 

— بۇ چىلەكلەر بەك كىچىك ئىكەن، مەن قۇدۇقنىال 
يۆتكەپ كىلەي.

بىلدۈرۈپتــۇ: ئىتىــراز  دەرھالــال  دىــۋە 

بولمايــدۇ،  يۆتكىۋەتســەڭ  قۇدۇقنــى  يــاق،   —  
كىلــەي.  ئېلىــپ  ســۇ  مــەن  قالىغىــن،  ئــوت  ســەن 

بىــر  يوغــان  ئاســكىالدىن  قايتىــپ كەلگىنىــدە،  دىــۋە 

دىۋىگــە: ئاســكىالدىن  تەييارلىغانىكــەن.  شــورپا  قازانــدا 

— ئەگەر خالىساڭ بىز شورپا يىيىشتە بەسلىشىپ 
باقايلى، — دەپتۇ. 

بــۇ  ئۆزىنىــڭ  ئــۇ  يېقىپتــۇ،  دىۋىگــە  گــەپ  بــۇ 
ئىشــىنىدىكەن.  يېڭەلىشــىگە  ئاســكىالدىننى  قىتىــم 

ــاق مۇسابىقىســىنى  ــۇرۇپ، تام ــۇالر ئولت ــەن ئ شــۇنىڭ بىل
تــۇرۇپ،  كۆرســەتمەي  دىۋىگــە  ئاســكىالدىن  باشــالپتۇ. 
يىگىنىگــە  ئــۆزى  قويۇۋالغانىكــەن،  ئالدىغــا  سومكىســىنى 
باشــالپتۇ.  تۆكۈشــكە  ســومكىغا  كۆپرەكىنــى  قارىغانــدا 
ســومكىمۇ توشــۇپ قالغىلــى تۇرۇپتــۇ، ئاســكىالدىن دەرھــال 
ئېچىپتــۇ.  تۆشــۈك  ئــازراق  ســومكىدىن  ئېلىــپ،  پىچىقىنــى 
بىرئازدىــن كىيىــن دىــۋە قوشــۇقنى قويــۇپ، شــۇنداق دەپتــۇ:

— بولدى، مەن ئەمدى يىيەلمەيمەن. 

— چوقۇم داۋاملىق يېيىشىڭ كېرەك، — دەپتۇ 
ئاسكىالدىن، — مەن تېخى تويمىدىم، سەنمۇ ماڭا ئوخشاش 
قورسىقىڭدىن تۆشۈك ئېچىۋالساڭ قانچىلىك يىگۈڭ بولسا 

شۇنچىلىك يىيەلەيسەن. 

— ئۇنداق قىلسام ئاغرىمامدۇ؟ — دەپ سوراپتۇ دىۋە.

— ھىچقانچە ئاغرىمايدۇ، — دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ 
ئاسكىالدىن. 

قورســىقىدىن  بويىچــە  ســۆزى  ئاســكىالدىننىڭ  دىــۋە 
تۆشــۈك ئېچىپتــۇ، ئەممــا ســۆيۈملۈك ئوقۇرمــەن، ســىز ئىشــنىڭ 
نەتىجىســىنى چوقــۇم پــەرەز قىالاليســىز، دىۋە شــۇ يەردىــال ئۆلۈپ 
ــۇن  ــۇن ئالت ــان نۇرغ ــن تېپىۋالغ ــۇ يەردى ــكىالدىن ش ــۇ، ئاس قاپت
كۆمۈشــلەرنى ئېلىپ، خۇشــال ھالدا ئۆيىگە قايتىپتۇ، ۋە شــۇنىڭ 
بىلــەن دادىســىمۇ ئۆزىنىــڭ قەرزلىرىنــى قايتۇرااليدىغــان بوپتــۇ.

نورۋېكچىدىن رانا ئايبال ياشار تەرجىمىسى )نورۋېگىيە(

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

ئادەمنىــڭ كــۆڭىل انزۇك، ئــۇ برى ئەينەككە ئوخشىشســىدۇ، بــەك ئېھتىيات 
قىــل، ئۇىن قوزغامى، ســۇنۇپ كەمتى�ــۇن.
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تۈنۈگــۈن، يەنــى 10 - ئاينىــڭ 6 -كۈنــى ئىســتانبۇلنىڭ  ئەيــۈپ ســۇلتان رايونىغــا جايالشــقان مەۋلىۋىخانــا يىغىلىــش 
ــەر ســاھەدىكى  ــەھەرلىرىدە ياشــاۋاتقان ھ ــەر قايســى ش ــڭ ھ ــەن ئىــدى. پائالىيەتكــە تۈركىيەنى زالــى قاينــام تاشــقىنلىققا چۆمگ
ئــادەم قاتناشــتى. تۈركىيەنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى مەشــھۇر دوكتــورالر ۋە تۆھپىكارالردىــن  400 ئەتراپىــدا  ئۇيغۇرالردىــن 
ــەت ۋە  ــە، مەدەنىي ــم – تەربىي ــى تەلى ــش »فاراب ــۇ يىغىلى ــى. ب ــۇپ ئۆتت ــى ئوق ــي ماقالىلىرىن ــان ئىلمى ــرى تەييارلىغ ــى ئۆزلى 8 كىش
ئىلمىــي تەتقىقــات جەمئىيىتــى« تەرىپىدىــن ئورۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ، ناھايىتــى تەرتىپلىــك ۋە ســۈپەتلىك ئېلىــپ بېرىلــدى. يىغىــن 
ــەت ۋە ســەمەرەلىرى قىســقىچە تونۇشــتۇرۇپ  ــى خىزم ــل ئىچىدىك ــەن نەچچــە يى ــڭ ئۆتك ــۇرۇن ســاھىبخان تەرەپنى باشلىنىشــتىن ب
پىداكارلىــق  پۈتۈنلــەي  ئىچىــدە  ۋاقىــت  قىســقىچە  ئۇالرنىــڭ  مــەن  كېيىــن،  كۆرگەندىــن  فىلىمىنــى  تونۇشــتۇرۇش  ئۆتۈلــدى. 
يولىغــا تايىنىــپ بــۇ قــەدەر كــۆپ خىزمەتلەرنــى ۋۇجۇدقــا چىقارغانلىقىغــا ھەقىقەتــەن قايىــل بولــدۇم ۋە تەھســىن ئېيتتىــم.

بۇالرنىــڭ قىلىۋاتقــان ئىشــلىرى پۈتۈنلــەي پىداكارلىققــا تايانغــان بولۇشــىغا قارىمــاي، قــول تىققــان ھــەر ئىشــنىڭ مەيلــى اليىھــە 
ــڭ  ــدى. مەزكــۇر يىغىننى ــل قىل ــى تېخىمــۇ قايى ــەدەر ســىپتا ۋە نەپىســلىكى مېن ــەردە بولســۇن، شــۇ ق ياكــى باشــقا ســۈپەت جەھەتل
ئالدىنقــى كۈنــى مــەن شــۇالر ئىشــلەپ تارقاتقــان »ئــەۋالد لۇغىتى«نــى تېلېفونۇمغــا چۈشــۈرگەن بولــۇپ، يېزىقچــە ياكــى ئېغىزاكــى 
رەھمــەت ئېيتىشــقىمۇ ئۈلگۈرمىگــەن ئىدىــم. ھازىــر ئىــش قىلغۇچىــالر خېلــى كــۆپ بولســىمۇ، ئەممــا ئــۆزى قىلىۋاتقان ئىشــىنى ســۆيۈپ، 
چۈشــىنىپ، ئاخىرىغــا ئىشــىنىپ، مۇكەممەللىكنــى قوغلىشــىپ قىلىدىغانــالر ئانچــە كــۆپ ئەمــەس. يەنــە كېلىــپ بۇالرنىــڭ تاللىغــان 
ــا چىقىدىغــان، كۆپىنچــە كىشــىلەرنىڭ كۆزىگــە خىزمەتتــەك كۆرۈنمەيدىغــان، مىدىيــە ۋاســىتىلىرىدا  ــۇزاق ۋاقىتت ــى نەتىجىســى ئ يول
تــوال تىلغــا ئېلىنمايدىغــان بىــر ســاھە بولــۇپ، گويــا يىڭنىــدە قــۇدۇق قازغانــدەك ســەبىر ۋە چىــدام تەلــەپ قىلىدىغــان بىــر ئىــش.

يىغىــن جەريانىــدا ھېــس قىلغىنىــم شــۇ بولدىكــى، بــۇالر مائارىــپ ۋە ئاقارتىــش يولىنــى ئۆزىنىــڭ خىزمــەت ئوبيېكتــى قىلىــپ 
تاللىۋالغــان بولــۇپ، يولنىــڭ ئۇزاقلىقــى، جەرياننىــڭ مۇرەككەپلىكــى، ســەپەرنىڭ مۇشــەققەتلىكى كەلگۈســىگە بولغــان ئىشــەنچىنى 
ھېــچ تۆۋەنلىتەلمىگــەن. بۇالرنىــڭ قىلىۋاتقــان ھــەر بىــر تــۈرى نورمــال بىــر دۆلەتلەردىمۇ مەخســۇس ئورگانــالر، شــىركەتلەر تەرىپىدىن 
قىلىنىدىغــان ۋەزنــى ئېغىــر خىزمەتلــەر بولــۇپ، ئــۇالر ئىقتىســادىي كۈچىنىــڭ ئــاز بولۇشــى ۋە ئىمكانىيەتلىرىنىــڭ چەكلىــك بولۇشــىغا 
قارىماســتىن، بايرىقــى روشــەن، مەيدانــى مۇســتەھكەم ھالــدا پۇختــا قــەدەم بىلــەن نىشــان تەرەپكــە قــاراپ ئىلگىرىلىمەكتــە ئىكــەن.

يولۇڭالر ئوچۇق بولسۇن »ئەۋالد«لىقالر*

 * بۇ ئەسەر ئاپتورنىڭ يىغىن ئېچىلغان ۋاقىتتىكى تەسىراتى بولۇپ،  2019 - يىلى 10 - ئاينىڭ 6 - كۈنى نەخ مەيداندا يېزىپ facebook دا ئېالن قىلغان.
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خۇالســىكاالم، يۈرىكىــدە ئوتــى بــار، ھەقىقىــي ئىــش قىلغۇســى بــار ئــادەم ئۈچــۈن ھــەر ئىشــنىڭ ئېپــى تېپىلىدىكــەن. 
شــاختىن – شــاخقا ســەكرەپ ياكــى ئــۆزى باشــقىالرنى قايىــل قىلغــۇدەك ئىــش قىاللمــاي، ياكــى قايىــل بولغــۇدەك ئــادەم 
تېپىلىدىكــەن. گېپــى  باقىدىغــان  دەپ  ئىشــالرغىمۇ  بېجىرىلگــەن  نوچــى  قانــداق  ھــەر  ئۈچــۈن  يۈرىدىغانــالر  تاپالمــاي 

يىغىــن زالىدىــن قايتقاندىــن كېيىــن بىــر قېرىندىشــىمىزنىڭ ئېيتقانلىــرى: مــەن تۈركىيەگــە يېڭــى كەلگــەن بولغاچقــا، 
ــۇر ۋاســىتىلىرىدا  ــي ئۇچ ــەت ئىجتىمائى ــدى. پەق ــوق ئى ــم ي ــۇق خەۋىرى ــازا تول ــن ت ــەردە نېمىلەرنىــڭ بولۇۋاتقانلىقىدى ــۇ ي ــى ب تېخ
بىــر قىســىم »زىيالىيالر«نىــڭ تۈركىيــە ۋە تۈركىيەدىكىلــەر ھەققىــدە يېزىۋاتقــان يازمىلىــرى ۋە بېرىۋاتقــان باھالىرىغــا قــاراپ، 
كەلگۈســىدىكى قارارىــم ۋە بارارىــم ھەققىدىمــۇ ئېنىــق بىــر يەكۈنگــە كېلىــپ بواللمىغــان ئىدىــم. لېكىــن بــۇ خىزمــەت ۋە نەتىجىلەرنــى 
ــان گۈللىنىشــنى  ــان كەلگۈســىنى، چېچــەك ئېچىۋاتق ــى، دولقۇنالۋاتق ــان ئۈمىدن ــۆرە مېڭىۋاتق ــەدە ئ ــەن تۈركىي ــن م ــن كېيى كۆرگەندى
قىپتــۇ... ئىشــالرنى  كاتتــا  ھەقىقەتــەن  بــۇالر  قىلدىــم.  ھېــس  ئەمەســلىكىنى  تىمتــاس  ھەقىقەتــەن  ئىســتانبۇلنىڭ  كــۆردۈم، 

ــۇ.  ــا كەلتۈرۈپت ــى قولغ ــىز نەتىجىلەرن ــپ ئىشەنگۈس ــا چىقى ــەن ئوتتۇرىغ ــەر بىل ــاك نىيەتل ــاپ ۋە پ ــالر س ــە، »ئەۋالد«لىق ھەئ
ــاھەلىرى،  ــان س ــا ئالغ ــرى، پىالنغ ــلەۋاتقان تۈرلى ــېلىپ ئىش ــول س ــە ق ــقا يەن ــن باش ــەتكەن نەتىجىلىرىدى ــدا كۆرس ــڭ يىغىن ئۇالرنى
ــتانبۇل!!! ــەس ئىس ــاس ئەم ــەن تىمت ــىم، ھەقىقەت ــىز قېرىندىش ــرا دەيس ــەن. توغ ــرى بارك ــان ئارزۇ-ئارمانلى ــەپ دولقۇنالۋاتق كۈۋەج

قەدىرىڭالرنــى  خەلقىمىــز  قىلىــدۇ،  ئەزىــز  ئالــالھ  ســىلەرنى  چەكتىــڭالر،  جاپــا  »ئەۋالد«لىقــالر 
تېخىمــۇ  يېغىنىــڭالردا  يىللىــق  كېلــەر  پەخىرلىنىــدۇ.  ســىلەردىن  چوقــۇم  ئــەۋالدالر  بىلىــدۇ، 
كۆپەيســۇن! تېخىمــۇ  »ئەۋالد«ىــڭالر  ھاياجانالندۇرغايســىلەر!  بىزنــى  بىلــەن  نەتىجىلــەر  كــۆپ 

)ئاپتور ئىزاھاتى: يازىدىغانلىرىم ئىنتايىن كۆپ ئىدى، تېلېفۇندا يازغان بولغاچقا مۇشۇ يەردە توختىتىشقا مەجبۇرمەن...(

  ئا. ئەمىن )تۈركىيە(

 2018 - يىل 10 - ئاينىڭ 6 -كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن 1 -  قېتىملىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ماقالىلەر توپلىمى ۋە بۇ توپالمغا كىرگۈزۈلگەن ئەسەرلەر. بۇ ماقالىلەر 
توپلىمى يىغىندىن بۇرۇن خەلقئارا نەشرىياتچىلىق ئۆلچەملىرىگە ئاساسەن نەشر قىلىنىپ يىغىنغا قاتناشقانالرغا ھەدىيە قىلىنغان.



2020-يىللىق 1 - سان

104

»فارابــى تەلىــم - تەربىيــە، مەدەنىيــەت ۋە ئىلمىــي تەتقىقــات جەمئىيىتــى« 
لۇغىتــى. »ئــەۋالد«  تىللىــق  خىــل  كــۆپ  ئىشــلەنگەن  تەرىپىدىــن 

2019 - يىلى 10 - ئاينىڭ  6 - كۈنى  ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندى بىر كۆرۈنۈش.

 2019 - يىل 10 - ئاينىڭ 6 - كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن 2 -  قېتىملىق ئىلمىي 
مۇھاكىمە يىغىنى ماقالىلەر توپلىمى ۋە بۇ توپالمغا كىرگۈزۈلگەن ئەسەرلەر. 

بۇ ماقالىلەر توپلىمى يىغىندىن بۇرۇن خەلقئارا نەشرىياتچىلىق ئۆلچەملىرىگە 
ئاساسەن نەشر قىلىنىپ يىغىنغا قاتناشقانالرغا ھەدىيە قىلىنغان.
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STEM بولســا »تەبىئىــي پــەن«، »تېخنولوگىيــە«، »ئىنژېنېرلىــق« ۋە »ماتېماتىــكا« دېگــەن ســۆزلەرنىڭ ئىنگلىزچىســىنىڭ 
ــۇپ.  ــرى بول ــپ شــەكىللىرىنىڭ بى ــن ئالقىشــلىنىۋاتقان مائارى ــا مىقياســىدا قىزغى ــۇپ، دۇني ــان بول ــب تاپق قىسقارتىلمىســىدىن تەركى
STEM ئارقىلىــق ئوقۇغۇچىــالر مەســىلە ھــەل قىلىــش ئىقتىدارىنــى، ئىجادچانلىقىنــى، تەنقىدىــي ۋە مۇســتەقىل تەپەككــۇر قىلىشــنى، 
گۇرۇپپــا ھەمكارلىــق روھىنــى، خىيــال ۋە تەســەۋۋۇر كۈچىنــى يۇقىــرى كۆتۈرىــدۇ. مۈجمــەل ۋە غــۇۋا تەپەككــۇر ئۇســۇلىدىن 
ــم- 2014 -يىلــى قۇرۇلغــان »ئىلى ــر ئاساســى ــۇپ مەنتىقلىــق ۋە كونكرېــت تەپەككــۇر قىلىــش ئىقتىدارىنــى ئۆســتۈرىدۇ. پىكى  قۇتۇل

پروگراممــا  كومپيۇتېــر  ۋە  روبــوت  ئېتىبــارەن  -يىلىدىــن   2019 گۇرۇپپىســى   UyghurSTEM تايىنىدىغــان  تورى«غــا  -پــەن 
ــر  ــوت ۋە كومپيۇتې ــمۈر روب ــۇر ئۆس ــۆپ ئۇيغ ــن ك ــە 100 دى ــۇپ، ھازىرغىچ ــان بول ــا قويغ ــنى يولغ ــە تەربىيەلەش ــرى بويىچ بىلىملى
تەتقىقــات  بوشــلۇق   UyghurSTEM« گۇرۇپپىســىنىڭ   UyoghurSTEM تەربىيەلەنــدى.  بويىچــە  بىلىملىــرى  پروگراممــا 
تەبىئىــي   UyghurSTEM« ئىجادىيىتــى«،  روبــوت   UyhgurSTEM« ئىجادىيىتــى«،  كــود   UyghurSTEM« مەركىــزى«، 
ــق  ــى« قاتارلى ــل تەجرىبىخانىســى«، »UyghurSTEM ئېكران ــەن«، »UyghurSTEM 3D«، »UyghurSTEM ســۈنئىي ئەقى پ
تارمــاق تۈرلىــرى بــار بولــۇپ، داۋاملىــق ھالــدا تەبىئىــي پــەن )فىزىــكا، خىمىيــە ، بىيولوگىيــە...(، ماتېماتىــكا، كومپيۇتېــر پروگراممــا 
بىلىملىــرى ھەققىــدە بالىالرنــى ئاســاس قىلغــان، چوڭالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دەرس ۋە پائالىيەتلەرنــى ئورۇنالشــتۇرۇپ، 
قىلىــدۇ.   بولۇشــنى مەقســەت  بىــر ســۇپا  ئورتاقلىشــىدىغان  ۋە  ئۆگىنىدىغــان  تېخنىــكا  بىلىــم،  ئۈچــۈن  ئۆســمۈرلىرى  ئۇيغــۇر 

ــك  ــلىق تەتىللى ــق قىش ــلىرى 2020 -يىللى ــوت كۇرس ــتانبۇلدا »UyghurSTEM روب ــى ئىس ــۋرال كۈن ــى 2 - فې 2020 -يىل
روبــوت كۆرگەزمىســى ۋە پائالىيىتــى« ئۆتكۈزۈلــدى.  ئاتا-ئانىــالر ۋە ئوقۇغۇچىالردىــن بولــۇپ، بىــر قانچــە يــۈز كىشــى قاتناشــقان بــۇ 
ــەم قاتنىشــى  ــكا دۆلەتلىــك ئال ــۇپ، ئامېرى ــدا مەخســۇس روبــوت كۆرگەزمىســى شــەكلىدە ئېلىــپ بېرىلغــان بول پائالىيــەت چــوڭ زال
ئىدارىســى)NASA( دا ئىشــلەۋاتقان  ئالىمىمىــز دوكتــور ئەركىــن ســىدىق ئەپەنــدى ۋە شىۋېيتســارىيەدىكى فىزىــكا ئالىمىمىــز 
دوكتــور ئابدۇشــۈكۈر ئابدۇرېشــىت ئەپەندىنىــڭ نەقمەيــدان ۋىدىيولــۇق شــەكىلدە تەبرىــك ســۆزى قىلىــپ، ئالدىنقــى يىلــى 
ــتى. ــى ئورتاقالش ــق تۇيغۇلىرىن ــى ھاياجانلى ــەن كۆرگەندىك ــۆزى بىل ــۆز ك ــىنىپلىرىنى ئ ــوت س ــى روب ــلىق تەتىلدىك ــل قىش ــۇ يى ۋە ب

ئىلمىــي  يېزىــش،  پروگراممىســى  كومپيۇتېــر  ئىشــلىرى،  ئېلېكتىــرون  باشــالپ   كىچىكىدىــن  بالىالرنىــڭ 
تەســىرلىرى  پايدىلىــق  قانــداق  ھاياتىغــا  كېيىنكــى  ۋە  شــەكلى  تەپەككــۇر  ئۇالرنىــڭ  شۇغۇللىنىشــىڭ  بىلــەن  تەجرىبىلــەر 

ئىستانبۇلدا »UyghurSTEM روبوت كۇرسلىرى 2020 -يىللىق قىشلىق 
تەتىللىك روبوت كۆرگەزمىسى ۋە پائالىيىتى« ئۆتكۈزۈلدى
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كومپيۇتېــردا  ياســاپ،  ئۆزلىــرى  ئوقۇغۇچىــالر  پائالىيەتتــە  چۈشــەندۈردى.  بىلــەن  مىســالالر  جانلىــق  بولىدىغانلىقــى 
ئەقىللىــق  خىلمۇخىــل  ماشــىنىالر،  قاچىدىغــان  توســاقتىن  ماڭىدىغــان،  بويــالپ  ســىزىق  چىققــان  يېزىــپ  كودنــى 
چۈشــەندۈردى،  قىلىــپ  كۆرگەزمــە  سىســتېمىلىرىنى  ئــۆي  ئەقىللىــق  روبوتــالر،  شــەكىللىك  ئــادەم  ئويۇنچۇقــالر، 

پائالىيەتتــە يەنــە بىــر مۇھىــم يېڭىلىــق ســۈپىتىدە »UyghurSTEM بالىــالر بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىزى«نىــڭ قۇرۇلغانلىقــى 
ئېــالن قىلىنــدى. بــۇ مەركەزنىــڭ تۇنجــى نۆۋەتلىــك مەســئۇلى ســەككىز ياشــلىق بىــالل ئابدۇلۋاھــاب مەخســۇس ئاتــاپ تەييارلىغــان 
ئاســترونوم كىيىمــى بىلــەن ســەھنىگە چىقىــپ كائىنات ھەققىدە ئۆزىنىــڭ ئىزدەنگەنلىرىنى ئورتاقلىشــىپ پائالىيەت قاتناشــقۇچىلىرىنى 
Europe-(ۋە ياۋروپــا بوشــلۇق ئاگېنتلىقــى NASA بالىــالر بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىــزى« بولســا UyghurSTEM »ســۆيۈندۈردى. 

an Space Agency( قاتارلىقــالر بوشــلۇق تەتقىقــات ئورۇنلىرىغــا تەقلىــد قىلىنغــان بالىالرنىــڭ ســىمۋول خاراكتېرلىــك بىــر ئىلمىــي 
ــنى  ــە قىزىقتۇرۇش ــات بىلىملىرىگ ــى كائىن ــترونومىيە يەن ــېلىپ، ئاس ــى س ــەن ئۇرۇق ــە ئىلىم-پ ــڭ كۆڭلىگ ــۇپ، بالىالرنى ــى بول ئورگىن
ــا  ــاھەلەردىكى كاتت ــقا س ــەن ۋە باش ــىدە ئىلىم-پ ــنى، كەلگۈس ــا ئايالندۇرۇش ــىدا ئېقىمغ ــمۈرلىرى ئارىس ــۇر ياش-ئۆس ــى ئۇيغ ۋە بۇن
مۇۋەپپەقىيەتلەرگــە يېتەكچــى بوالاليدىغــان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ كۆپلەپ يېتىشــىپ چىقىشــىغا تۈرتكە بولۇشــنى ئاساســىي مەقســەت 
قىلىــدۇ. ھەربىــر ئۇيغــۇر ئۆســمۈر »UyghurSTEM بالىــالر بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىزى«نىڭ تەبىئىي ئەزاســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ. 
ــات مەركىزىنىــڭ مەســئۇللۇق  ــدا نۆۋەتلىشــىپ، UyghurSTEM بوشــلۇق تەتقىق ــۇ مەركــەزدە ئۇيغــۇر ئۆســمۈرلەر قەرەللىــك ھال ب
ۋەزىپىنــى ئىجــرا قىلىــدۇ. بــۇ مەركــەزدە ئومۇمىــي ئىشــالرغا مەســئۇللۇق ۋەزىپىســىدىن ســىرت يەنــە باشــقا تارمــاق ۋەزىپىلەرمــۇ بولىدۇ.

بىــالل  باغلىغــان  بــەل  بولۇشــقا  ئىنســان  ماڭىدىغــان  تۇپرىقىغــا  مــارس  ئۆزىنــى  ئۈچــۈن  ۋەزىپــە  قېتىملىــق  بىرىنچــى 
ــەرجان  ــان ئەنس ــاپ تۇرىدىغ ــى چاقن ــەنچ ۋە تاالنت ــىگە، ئىش ــئۇللۇق ۋەزىپىس ــاش مەس ــاش( ب ــەككىز ي ــە، س ــاب )تۈركىي ئابدۇلۋاھ
ــان  ــۈپەتلىگىلى بولىدىغ ــۇس دەپ س ــىگە، قام ــئۇللۇق ۋەزىپىس ــى مەس ــرول سۇپىس ــۈزى كونت ــەر ي ــە( ي ــاش، گېرمانىي ــەمەت)14 ي س
ئۆســمۈر ئۆتكــۈر ئابدۇرېھىــم كۆكتــۇغ )10 يــاش، نورۋېگىيــە( چوڭقــۇر بوشــلۇق تەكشــۈرۈش گۇرۇپپىســى مەســئۇللۇق ۋەزىپىســىگە 
تەيىنلەنــدى. دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن UyghurSTEM تــور بېكىتــى ئارقىلىــق »بالىــالر بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىزى«گــە 
ــدا  ــۇ كارتى ــدۇ. ب ــپ بېرىلى ــق ئەۋەتى ــا ئارقىلى ــىلىپ پوچت ــا بېس ــۈپىتىدە كارت ــى س ــەت كىنىشكىس ــمۈرلەرگە خىزم ــان ئۆس تىزىمالتق
شــۇ ئەزانىــڭ ئىسىم-فامىلىســى، رەســىمى، »UyghurSTEM بالىــالر بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىزى«دىكــى ۋەزىپىســى قاتارلىــق 
ــق  ــوڭ خەلقئارالى ــالپ چ ــن باش ــى ھازىردى ــمۈرلەر ئۆزىن ــق ئۆس ــۇ ئارقىلى ــدۇ. ب ــان بولى ــە يېزىلغ ــە ۋە ئىنگلىزچ ــۇرالر ئۇيغۇرچ ئۇچ
ئىلمىــي ئورگاننىــڭ رەســمىي ئەزاســىدەك پەخىرلىنىــش ۋە ئۆزىگــە ئىشــىنىش تۇيغۇســى پەيــدا بولىــدۇ. شــۇنىڭغا كۈچلــۈك 
تېزلىتىــدۇ.   قەدىمىنــى  ئۇلىشــىش  مۇۋەپپەقىيەتلەرگــە  ھاياتىدىكــى  ئۇالرنىــڭ  تۇيغۇســى  پەخىرلىنىــش  بــۇ  ئىشــىنىمىزكى، 

مەمتىمىن نۇرىدىن )تۈركىيە(
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 دەرس ۋە پائالىيەتتىن خاتىرىلەر.  

 روبوت ياسىغان ئوقۇغۇچىالرغا گۇۋاھنامە تارقىتىلىپ بېرىلدى
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ــال ئەمــەس  ــى ئۈچۈن ــۈرك مەدەنىيت ــۇز ت ــۇپ، يالغ ــق بول ــۇرۇن شەھەرلەشــكەن خەل ــەڭ ب ــدە ئ ــى ئىچى ــۈرك قوۋم ئۇيغــۇرالر ت
ــدا  ــى جايلىرى ــڭ ھەرقايس ــدە دۇنيانى ــى ھەققى ــۇر مەدەنىيت ــقان. ئۇيغ ــى قوش ــم تۆھپەلەرن ــۈن مۇھى ــى ئۈچ ــا مەدەنىيت ــۈن دۇني پۈت
ــرى  ــۇر زىيالىيلى ــا ۋەتىنىمىزدىكــى ئۇيغ ــەق كــۆپ قىســىمى ئان ــال مۇتل ــان بولســىمۇ، يەنى ــپ بېرىلىۋاتق ــالر ئېلى ــل تەتقىقات خىلمۇ-خى
ــن كېيىــن، ئۇيغــۇر نەشــرىياتچىلىقىنىڭ ۋە ئۇيغــۇر  ــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتىــدۇ. ئەپســۇس 2000 - يىلىدى ۋە تەتقىقاتچىلىــرى تەرىپىدى
تىلىنىــڭ چەكلىمىگــە  ئۇچرىشىشــى ســەۋەبىدىن، ئۇيغــۇر مەدەنىيتــى ھەققىدىكــى تەتقىقــات ۋە  ئىلمىــي ماقالىلــەر ئازىيىــپ 
كەتتــى. مانــا مۇشــۇنداق  تارىخــى بىــر ۋەزىيەتتــە، قەشــقەردە تۇغۇلغــان ۋە كېيىــن لوندونــدا ئولتۇراقلىشــىپ قالغــان ئۇيغــۇر 
تىلشــۇناس مەمەتتۇرســۇن زۇنــۇن ئوقيــا ئەپەندىــم تەرىپىدىــن تەييارالنغان»قىســقىچە ئۇيغــۇر ئۆرپ-ئادەتلىــرى قامۇســى« ناملىــق 
ئىككــى توملــۇق چــوڭ ھەجىملىــك كىتــاب 2019 -يىلــى لونــدون ئۇيغــۇر تىلــى تەتقىقاتــى مەركىــزى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنــدى.

ــى گىرامماتىكىســى، ئۈرۈمچــى، 1995«،  ــز تىل ــان »قىســقىچە ئىنگلى ــۇرۇن نەشــر قىلدۇرغ ــڭ ب ــا ئەپەندىمنى ــاب ئوقي ــۇ كىت ب
»قۇتادغــۇ بىلىــك ئىندېكســى، لونــدون، 2012« ۋە »ئۇيغــۇر يىلنامىســى، لونــدۇن، 2017« قاتارلىــق 3 ئەســىرىدىن كېيىــن نەشــر 
قىلدۇرغــان بولــۇپ،  تۈزۈلــۈش جەھەتتىــن ئېنســىكلوپېدىيەلىك ۋە لۇغــەت خاراكتېرىگــە ئىگــە قــۇرال خاراكتېرلىــك كىتــاب.

ئىلگىرىلىگــەن  تېخىمــۇ  نىســبەتەن،  تەتقىقاتالرغــا  قىلىنغــان  ســاھەدە  بــۇ  بــۇرۇن  مەزمۇنــالر،  كىرگۈزۈلگــەن  كىتابقــا 
ئالمىغــان،  يــەر  تەتقىقاتــالردا  بۇرۇنقــى  شــۇنداقال،  چۈشــەندۈرۈلگەن.  بىلــەن  ئىنچىكىلىــك  ۋە  تەپســىلىي  ھالــدا 
مەدەنىيىتىگــە  ئۇيغــۇر  مەخســۇس  ئالغــان.  يــەر  مەزمۇنــالر  نۇرغــۇن  بولغــان  مەۋجــۇت  مەدەنىيىتىــدە  ئۇيغــۇر  ئەممــا، 
بولىــدۇ. چۈشەندۈرۈشــكە  ئايرىــپ  بۆلۈمگــە  بــەش  جەھەتتىــن  قۇرۇلمــا  ۋە  مەزمــۇن  قامۇســنى  بــۇ  بېغىشــالنغان 

ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  رەســىمدىن  پارچــە   165 مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  مەدەنىيتــى  ئۇيغــۇر  بۆلــۈم:  بىرىنچــى 
مەدەنىيىتىنىــڭ  ئۇيغــۇر  رەســىم  بىــر  ھــەر  بولــۇپ  تاللىغــان  بىلــەن  ئىنچىكىلىــك  ناھايىتــى  رەســىملەرنى  بــۇ  ئاپتــور 
ھۈنەرۋەنچىلىــك،  توي-تۆكــۈن،   ، كىيىم-كېچــەك  -ئىچمــەك،  يېمــەك  مەســىلەن،  قىلىــدۇ.  تەمســىل  قىســمىنى  بىــر  مەلــۇم 
بىناكارلىــق  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  قاتارلىقالرنــى  تېرىقچىلىــق  تەنتەربىيــە،  بىكارچىلىــق،  ئەســۋابلىرى،  مۇزىــكا 

»قىسقىچە ئۇيغۇر ئۆرپ-ئادەتلىرى قامۇسى« نەشر قىلىندى
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تالالنغــان. مەخســۇس  ئەتىقىلــەر  ئاســارە  ۋە  شــەھەرلەر  تارىخىــي  ۋەتىنىمىزدىكــى  ئۈچــۈن  رەســىملەر  ھەققىدىكــى 

ئىككىنچــى بۆلــۈم، قامۇســىنىڭ تونۇشــتۇرۇش قىســىمى بولــۇپ، مەشــھۇر ئۇيغــۇر ئانتروپولوگىســت دوكتــور ئامىــر ســەيدۇلالنىڭ 
ــۇ  ــم، ب ــر ئەپەندى ــور ئامى ــەر بېرىلگــەن. دوكت ــان ماقالىســىگە ي ــن باھــاالپ يازغ ــك جەھەتتى مەخســۇس بېغىشلىمىســى ۋە ئاكادېمى
ــۇ  ــڭ ب ــا ئەپەندىمنى ــە ئوقي ــە يەن ــۇ بۆلەكت ــان. ب ــەن باھالىغ ــك بىل ــى ئىنچىكىلى ــن ناھايىت ــا جەھەتتى ــۇن ۋە قۇرۇلم قامۇســنى مەزم
قامۇســنى يېزىــش جەرياندىكــى ئېلىــپ بارغــان ئىزدىنىشــلىرى ۋە بۇنىــڭ ئۈچــۈن ســەرپ قىلغــان 10 يىلــدەك ۋاقتــى خۇالســىلەنگەن. 
بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە، يازغۇچــى رەھىمــە ئابدۇراھماننىــڭ »ئانانىــڭ سۇپرىســى« ناملىــق قىســقا ھېكايىگــە ئــورۇن بېرىلگــەن بولۇپ، 
بــۇ قامۇســقا ئۆزىگــە خــاس ئاالھىــدە ئۇســلۇب شــەكىللەندۈرگەن. بــۇ ھېكايــە يېقىنقــى زامــان ئۇيغــۇر تارىخىــدا ئۇيغــۇر مەدەنىيەتنــى، 
ئۇنىــڭ ئەھمىيىتــى ۋە كېيىنكــى ئەۋالدالرغــا يەتكــۈزۈش جەھەتتىكــى مەســئۇلىيەتچانلىق ناھايىتــى ئوبرازلىــق بايــان قىلىنغــان. بــۇ 
ســەۋەبتىن بــۇ ھېكايــە تــورالردا ئېــالن قىلىنغــان ناھايىتــى چــوڭ تەســىر قوزغىغــان. بــۇ بۆلەكنىــڭ ئاخىرقــى تەركىبــى ســۈپىتىدە 
ــڭ 1995 -  ــق ژۇرنالنى ــڭ »شــىنجاڭ تەزكىرىســى« ناملى ــن ئەپەندىنى ــۇر تەتقىقاتچىســى ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمى مەشــھۇر ئۇيغ
يىللىــق 3 - ســانىدا ئېــالن قىلىنغــان »ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇالرنىــڭ ئــۆرپ ئادەتلىــرى« ناملىــق ماقالىســى تولــۇق بېرىلگــەن. ئاپتــور بــۇ 
ماقالىنــى كىرگۈزۈشــتىكى ســەۋەبنى مۇنــداق ئىزاھلىغــان: »بــۇ ماقالــە ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇالرنىــڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى ناھايىتــى ئەتراپلىــق 
چۈشــەندۈرگەنلىكى ئۈچــۈن، بــۇ ماقالىنــى كىتابىمنــى تولۇقلۇغۇچــى ئەســەر ســۈپىتىدە كىرگۈزدىــم«. ئــەڭ ئاخىرىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مەدەنىيــەت بۆشــۈكى بولغــان قەشــقەر شــەھىرىدىكى تــوي مۇراســىمى بارلىــق ئىنچىكىلىكلىــرى بىلــەن تەپســىلىي بايــان قىلىنغــان.

ئۈچىنچــى بۆلــۈم، قامۇســنىڭ ئاساســلىق قىســمى بولــۇپ، ئۇيغــۇر ئۆرپ-ئادەتلىــرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ســۆزلەر ۋە 
ئاتالغۇالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ ئاتالغــۇالر ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئېلىپبــە تەرتىپــى بويىچــە تىزىلغــان بولــۇپ مەدەنىيــەت بىلــەن 
مۇناســىۋەتلىك ســۆز، ئــۇ ســۆزنىڭ لۇغــەت مەنىســى، ئــۇ ســۆز بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مەدەنىــي ئاتالغــۇالر ۋە پائالىيەتلــەر… تەرتىــپ 
بويىچــە، تەپســىلىي چۈشــەندۈرۈلگەن. مەســىلەن مۇقامــالردا ئىشــلىتىلگەن بــەز ســۆزلەرنىڭ مەنىســى، ئــۇ ســۆزلەرنىڭ مەدەنىيىتىمىــز 
ــەك  ــا« ب ــاق، »ئاپتۇۋا-چىالپچ ــان بولس ــەك بېرىدىغ ــر ئۆرن ــە بى ــەرھلەنگەن. يەن ــەن ش ــتىلىق بىل ــىۋىتى ئۇس ــان مۇناس ــەن بولغ بىل
رەتلىــك ۋە ئېنىــق چۈشــەندۈرۈلگەن. نېمــە ئۈچــۈن بــۇ ئىككىســىنىڭ بىرلىكتــە ئىشــلىتىلىدىغانلىقى، مېھمانالرنــى قانــداق كۈتــۈش، 
ســۇنى قانــداق قۇيــۇش، لۆڭگىنــى قانــداق ۋاقىتتــا بېرىــش ۋە ئاپتــۇۋا -چىالپچىالرنــى قانــداق تازىــالش ۋە ســاقالش... ئويــۇن 
ھەققىدىكــى ئاتالغــۇالر ئىزاھالنغاندىــن، ئويۇنــالردا ئېيتىشــقان قوشــاقالر ۋە قوشــاقالرنىڭ مەزمۇنلىرىنىمــۇ چۈشــەندۈرۈلگەن.

ماتېرىياللىرىنىــڭ  پايدىلىنىــش  كۆپــرەك  دىــن   350 ئىشــلىتىلگەن  تەييارلىنىشــىدا  قامۇســنىڭ  بــۇ  بۆلــۈم،  تۆتىنچــى 
ــەر  ــۇ تىزىملىكل ــان. ب ــەر ئالغ ــالر ي ــرى قاتارلىق ــور بەتلى ــالر، ت ــەر، ژۇرنال ــالر، ماقالىل ــدە، كىتاب ــۇپ ئىچى ــەن بول ــى بېرىلگ تىزىملىك
تەمىنلەيــدۇ. بىلــەن  تىزىملىكــى  ئەســەرلەرنىڭ  ئاچقۇچلــۇق  نۇرغــۇن  ئۈچــۈن  ئىزدەنگۈچىلــەر  ھەققىــدە  مەدەنىيتــى  ئۇيغــۇر 

ــڭ  ــېرىق ئۇيغۇرالرنى ــۇپ، س ــالنغان بول ــە بېغىش ــڭ مەدەنىيىتىگ ــۇرالر ۋە ئۇالرنى ــېرىق ئۇيغ ــەك س ــۇ بۆل ــۈم، ب ــىنچى بۆل بەش
قىلىنغــان. بايــان  قاتارلىقــالر  -ئىچمىكــى  يېمــەك   ، ئېلىپبەلىــرى  ،ئىشــلەتكەن  فولكلــور  دىنــى،  ئەدەبىياتــى،  خەلــق 

مەمۇرىــي  شــەھەرلەرنىڭ  خەرىتىســى،  جۇغراپىيەلىــك  ۋەتىنىمىزنىــڭ  ئاخىرىــدا  ئــەك 
كۆرســىتىلگەن. يوللىــرى  قاتنــاش  مۇســاپە  ئاراســىدىكى  شــەھەرلەر  ئايرىلىشــىش،  رايونالرغــا 

»يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى )1001 ھېكمەت(« ناملىق كىتابدىن ئېلىندى

 ئــاز ايخشســىلىق ئۈچــۈن انھايىــىت كــۆپ �ــۈكۈر قىــل، )ئېرىشــكەن( نېمىتىــڭ 
كــۆپ بول�ــا، ئۇنىــڭ قەدرىــىن بىــل.

        
 ئاغزىڭدىــن چىققــان ســۆزەلر �ســېكەردىمنۇ �ــېرىن بول�ــا، بــەگ، قــۇل، ئۇلــۇغ 

ۋە كىچىكنىــڭ ھەممىــىس ســاڭا بوي�ــۇنىدۇ.
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2019 -يىلــى 10 - ئايــدا شىۋېتســىيە نارىــن نەشــرىياتىدا نەشــر 
قىلىنغــان »كېچــە« ناملىــق شــېئىر توپلىمــى  شــىۋېت تىلىــدا  نەشــر قىلىنغان  
ئۇيغــۇر شــائىرلىرىنىڭ  تۇنجــى شــېئىر توپلىمــى بولــۇپ، ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنى 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــتى. توپالمغ ــى باس ــى قەدەمن ــتا تۇنج ــىيەدە  تونۇشتۇرۇش شىۋېتس
شــېئىرىيىتىدە ھەممىگــە تونۇشــلۇق بولغــان »ئويغــان«، » ئىــز«، »يىلالرغــا 
جــاۋاب« قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم نادىــر شــېئىرالر كىرگۈزگەندىــن ســىرت 
ــائىرالرنىڭ   ــگارت ش ــاش ئاۋان ــۈم ي ــر تۈرك ــان بى ــردا يېتىۋاتق ــدە  الگې ۋەتەن
شــېئىرلىرى كىرگۈزۈلگــەن. بــۇ توپالمنىــڭ نەشــر قىلىنىشــى، بىــر تەرەپتىــن 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغــان، ئۇچراۋاتقــان ۋە 
الگېرالرغا ســوالنغان ئۇيغۇر شــائىرالرنىڭ تەقدىرىنى  شــىۋېت  يازارمەنلەرگە 
ــن  ــر تەرەپتى ــە بى ــا، يەن ــەت قىلس ــنى مەقس ــە تونۇشتۇرۇش ۋە ئوقۇرمەنلەرگ
ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىنى شــىۋېت شــائىرالرغا تونۇشتۇرۇشــنى مەقســەت قىلىــدۇ.

ئاســىيا  ئوتتــۇرا  پۈتــۈن  بويــان  تارىختىــن  شــېئىرىيىتى  ئۇيغــۇر 
شــېئىرىيىتىدە مۇھىــم ئورۇننــى تۇتــۇپ كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن چەتئــەل 
ــە  ــدى. گەرچ ــدا قال ــۇ ئارقى ــە تولىم ــش جەھەتت ــە قىلىنى ــا تەرجىم تىللىرىغ
ــىمۇ،  ــالم بولس ــر توپ ــك بى ــەت كىچى ــى پەق ــېئىر توپلىم ــق ش ــە« ناملى »كېچ
ئەممــا ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىنىڭ ياۋروپــادا تۇنۇشتۇرۇلىشــغا بىر يول ئېچىشــىنى 
ۋە  ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىگە قىزىققۇچىالرغــا تۈرتكــە بولۇشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز.  

شىۋېتسىيەدە نەشر قىلىنغان  »كېچە« 
ناملىق شېئىرالر توپلىمى

ئابدۇخالىق  ئۇيغۇرنىڭ »ئويغان« ناملىق شېئىرنىنىڭ 
كىتابقا كىرگۈزۈلگەن شىۋېتچە تەرجىمىسى.

شېئىرالر توپلىمىنى نەشرگە تەييارلىغان ئابدۇشۈكۈر 
مۇھەممەت، فىلورە قۇمتۇر ۋە الرس نارىن.
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الگېردىكى تىراگېدىيە »خەير-خوش، قۇياش« رومانى رومانى نەشر قىلىندى
ئۇيغــۇرالر خىتــاي مۇستەملىكىســى ئاســتىغا چۈشــۈپ قالغــان يېقىنقــى بىــر نەچچــە ئەســىردىن بۇيــان تاجاۋۇزچىلىققــا قارشــى 
ــالڭ  ــق قوزغى ــى باشــتىن كەچــۈردى. ھــەر قېتىملى ــاالي خورلۇقالرن ــدا ت ــۇ جەريان ــدى. شــۇنداقال ب ــپ كەل ئۈزلۈكســىز كــۈرەش قىلى
سانســىز قەھرىمانالرنــى ياراتتــى. گەرچــە نۇرغــۇن قەھرىمانالرنىــڭ ھاياتــى تىراگېدىيەلــەر بىلــەن ئاخىرالشــقان بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ 
ئىش-ئىزلىــرى تىلــالردا داســتان بولــدى. ئۇيغــۇر خەلقــى ئــۆز قەھرىمانلىرىنــى ھېچبىــر زامــان ئۇنتــۇپ قالمىــدى. قەھرىمانالرنىــڭ 
ــاق ۋە  ــان قوش ــن تۇقۇلغ ــق تەرىپىدى ــا خەل ــازدى. بۇنىڭغ ــان ي ــە ۋە روم ــالر ھېكاي ــا، يازغۇچى ــە قاتس ــائىرالر نەزم ــاپ ش ــا ئات نامىغ
ئابدۇلئەھــەد  مۇيەسســەر  كەلــدى.  بارلىققــا  ئەدەبىياتــى  تىراگېدىيــە  كۆلەمــدە  مۇئەييــەن  ئۇيغــۇرالردا  قېتىلىــپ  چۆچەكلــەر 
ــىدۇر. ــەڭ يېڭىس ــى ئ ــدۇر، بەلك ــەرلەردىن بىرى ــان ئەس ــاھەدە يېزىلغ ــۇ س ــى ب ــق رومان ــاش« ناملى ــوش، قۇي ــڭ »خەير-خ خەنداننى

قــۇرۇپ،  يېغىۋېلىــش الگېرلىرىنــى  تۈركىســتاندا  بۇيــان شــەرقىي  2017 -يىلىدىــن  تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ  رومــان خىتــاي 
رومانــدا  قىلغــان.  كۆرۈنــۈش  ئارقــا  رېئاللىقنــى  ئاچچىــق  ئىبــارەت  قىلغانلىقىدىــن  تۇتقــۇن  خەلقنــى  بىگۇنــاھ  مىليونالرچــە 
بولــۇپ،  قوللىنىلغــان  كــەڭ  ۋاســىتىلەر  ئىستىلىســتىكىلىق  قاتارلىــق  ئوبرازالشــتۇرۇش...  ۋە  ئادەملەشــتۈرۈش  جانالنــدۇرۇش، 
ــى  ــر ھاياتىن ــق الگې ــۇ ئارقىلى ــى ب ــان. يازغۇچ ــۈپىتىدە تالالنغ ــەخس س ــى ش ــوال( بىرىنچ ــۇر )ش ــۈن ن ــى ئۈچ ــان تىل ــەرنىڭ باي ئەس
ــۇ جەھەتتىــن، مەزكــۇر ئەســەرنى بىرىنچــى شــەخس تىلىــدا يېزىلغــان رومــان دېيىشــكىمۇ  ئوبرازلىــق ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بەرگــەن. ب
بولىــدۇ. ئەســەردە تەتــۈر بايــان شــەكلى قوللىنىلغــان بولــۇپ، ۋەقەلىــك پېرســوناژالرنىڭ ئەســلىمىلىرى ئارقىلىــق تەرەققىــي 
ســاھەلەردىن  ئوخشــىمىغان  شــۇنداقتىمۇ،  بېغىشــالنغان.  بېرىشــكە  يورۇتــۇپ  ھاياتىنــى  الگېــر  ئاساســلىقى  ئەســەر  قىلىــدۇ. 
كەلگــەن تۇتقۇنالرنىــڭ بايانلىرىدىــن ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ ھــەر قايســى قاتلىمىنىــڭ كارتىنىلىرىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ.  

ــر ئۇيغــۇر يىگىتنــى ياخشــى  ــۇ ئارســالن ئىســىملىك بى ــر ئۇيغــۇر قىــزى. ئ روماننىــڭ بــاش قەھرىمانــى رەيھــان نومۇســلۇق بى
ــر خىتــاي ئەرنىــڭ رەيھانغــا كــۆز تىكىشــى بىلــەن ئارســالن يىغىۋېلىــش  ــراق، بى ــدۇ. بى كۆرىــدۇ. ئارســالنمۇ رەيھاننــى ياخشــى كۆرى
الگېرىغــا تۇتــۇپ كېتىلىــدۇ. ئارقىدىــن، خىتــاي ئــەر رەيھاننىــڭ ئائىلىســىگە ئەلچــى ئەۋەتىــدۇ. رەيھــان ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســىدىكىلەر 
بــۇ تەلەپنــى رەت قىلىــدۇ. كادىــرالر رەيھاننىــڭ ئاتا-ئانىســىغا تەھدىــت ســالىدۇ. رەيھــان ۋە ئۇنىــڭ ئاتا-ئانىســى بــۇ تەھدىتلەرگــە 
بويســۇنمايدۇ. نەتىجىــدە، ســاقچىالر »ئىدىيەســىدە مەســىلە بــار« دەپ، رەيھاننىمــۇ تۇتــۇپ كېتىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن، بــۇ بىــر جــۈپ 
ئاشىق-مەشــۇقنىڭ ھــەر ئىككىســى الگېرغــا ســۇلىنىدۇ. ئــۇالر الگېرنىــڭ ئوخشــىمىغان كامىرلىرىــدا ھاياتلىــق، ھۆرلــۈك ۋە مۇھەببــەت 
ئۈچــۈن ئۈن-تىنســىز ھالــدا كــۈرەش قىلىــدۇ. بىر-بىــرى بىلــەن كۆڭۈلخانىســىدا سىردىشــىدۇ. ۋەقەلىــك مانــا مۇشــۇنداق تەرەققىــي 
قىلىــدۇ. الگېــر ھاياتــى داۋام قىلىــدۇ. ئــازاب، ھىجــران ۋە ســېغىنىش داۋام قىلىــدۇ. ئاخىرىــدا تىراگېدىيــە يــۈز بىرىــدۇ. رەيھــان بىلــەن 
ئارســالن بىر-بىرىنــى ســېغىنغان، خىيالــى دۇنياســىدا بىر-بىــرى بىلــەن پىچىرالشــقان ۋە ھۆرلۈككــە تەلپۈنگــەن ھالــدا جــان ئۈزىــدۇ.
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رومانــدا رەيھــان  بىلــەن ئارســالننىڭ مۇھەببــەت ھېكايىســىگە كــۆپ يەر بېرىلمىگەن. ئەكســىچە، بۇ ئىككى ياشــنىڭ مۇھەببەت 
ھېكايىسى يىپ ئۇچى قىلىنىپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ يېقىنقى بىر قانچە يىل مابەينىدە تارتىۋاتقان دەرد -ئەلەملىرى يورۇتۇپ بېرىلگەن. 
بولۇپمــۇ، ئۇيغــۇر ئەرلىرىنىــڭ الگېرالرغــا قامىلىــپ، ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ خىتــاي ئەرلىــرى بىلــەن تــوي قىلىشــقا مەجبۇرلىنىــش ئەھۋالى 
ئېچىــپ بېرىلگــەن. ئەســەردە يەنــە پېرســوناژالرنىڭ ئوبــرازى ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرنىــڭ گــۈزەل ئەخالق-پەزىلەتلىــرى نامايــان قىلىنغان. 
رەيھاننىــڭ مومىســىنىڭ تىلىدىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ كۈرەشــچان تارىخىنىــڭ كارتىنىلىــرى ســىزىلغان. رومــان تىراگېدىيــە ئەدەبىياتىمىزغــا 
قوشــۇلغان يېڭى بىر ئەســەر، الگېر ھاياتىنى تېما قىلغان تۇنجى ئەدەبىي ئەســەر بولۇش ئاالھىدىلىكى بىلەن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
2020 - يىلى 15 - ئاپرېل، ئىستانبۇل
مەمەتتوختى ئاتاۋۇلال ئويچان)تۈركىيە(

»ئۇيغۇرالر« ژۇرنىلى نەشر قىلىندى
»ئۇيغــۇرالر« ژۇرنىلــى 2019 - يىلــى ئاۋغۇســتتىن باشــالپ نەشــر قىلىنىشــقا باشــالنغان بولــۇپ ئايلىــق ئۇنىۋېرســال ژۇرنــال. 
نەشــر قىلىنىشــقا باشــالنغاندىن تارتىــپ ھازىرغىچــە  ھــەر ئــاي ئىزچىــل تــۈردە نەشــر قىلىنىــپ كېلىۋاتىــدۇ. مەزمۇن دائىرىســى كەڭرى 
بولغــان بــۇ ژۇرنالــدا ئەدەبىيــات، تىــل، تارىــخ، دىن، مەدەنىيەت، ئــۆرپ -ئادەت، ئۇيغــۇر زىيالىيلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىجادىيەتلىرى، ئەڭ 
يېقىنقــى خەلقئــارا ۋەزىيــەت ۋە سىياســىي مەســىلىلەر شــۇنداقال دۇنيادىكــى مەشــھۇر شەخســلەرنىڭ ئۇيغــۇرالر ھەققىدىكــى تەتقىقــات 
ۋە ئەســەرلىرى ئۆزلۈكلۈكســىز ئېــالن قىلىنىۋاتىــدۇ. يەنــە چەتئــەل ئەدەبىياتــى ۋە دۇنيــا تارىخىدىكــى ئەھمىيەتلىك ۋەقەلــەر  تەرجىمە 
ــم قىلىنىۋاتىــدۇ. ئۇيغــۇر تىلــى، ئەدەبىياتــى ۋە نەشــرىياتى چەكلىنىۋاتقــان مۇشــۇنداق خەۋپلىــك بىــر  قىلىــپ ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدى
تارىخــى ۋەزىيەتتــە، »ئۇيغــۇرالر« ژۇرنىلــى نەشــر قىلىنىشــقا باشــلىنىپ مىللىــي دەۋامىزدىكــى مۇھىم بوشــلۇقالردىن بىرىنــى تولدۇردى.

»ئۇيغۇرالر« ژۇرنىلى  »ئۇيغۇر پروجېكت فوندى« تەرىپىدىن نەشــر قىلىنىدىغان بولۇپ نەشــر ھوقۇقى پۈتۈنلەي بۇ قۇرۇلۇشــقا 
تــەۋە. »ئۇيغــۇر پروجېكــت فونــدى«  دوكتــور ئەركىــن ســىدىق  ۋە ئەتراپىدىكــى بىــر گۇرۇپپــا ئــوت يــۈرەك، ســاپالىق، قابىلىيەتلىــك ۋە 
تەجرىبىلىــك ئۇيغۇرالرنىــڭ تەشــكىللىنىش بىلــەن قۇرۇلغــان بولــۇپ، ئامېرىكىدا رەســمىي تىزىملىككــە ئېلىنغان قانۇنلۇق قۇرۇلۇشــتۇر.

ژۇرنالنىڭ تور ئادرىسى:
https://uyghursfoundation.org/kitaplar.html
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»تىلسىز قۇشالر« قەپەسىتىن چىقتى
»تىلســىز قۇشــالر « ناملىــق بــۇ شــېئىرالر توپلىمــى دۇنيــا ئۇيغــۇر يازغۇچىــالر ئۇيۇشمىســى تەرىپىدىــن تۈزۈلــۈپ بــۇ 
1 - مارتتــا ئىســتانبۇلدا نەشــر قىلىنــدى.  بــۇ توپالمغــا دۇنيانىــڭ ئوخشــىمىغان دۆلەتلىرىــدە ياشــاۋاتقان  26 شــائىر-  يىــل

ئۆزگىچــە  جەھەتتىــن  ئۇســلۇب  ۋە  مەزمــۇن  ئەســەرلەر  بولــۇپ  كىرگۈزۈلگــەن  شــېئىرلىرى  پارچىــدەك   170 -شــائىرەلەرنىڭ 
ئاســتىدە  خــەۋپ  مەۋجۇدىيىتىمىــز  مىللىــي  شــۇنداقال  ئەدەبىياتىمىــز  ۋە  تىلىمىــز  ئانــا  بولۇپمــۇ،  ئىگــە.  ئاالھىدىلىكلەرگــە 
ــش  ــالن قىلىنى ــەپ ئې ــەرلەرنىڭ كۆپل ــي ئەس ــى ئەدەبى ــۇ تۈردىك ــان ب ــەن يېزىلغ ــز بىل ــا تىلىمى ــە ، ئان ــك پەيتت ــان خەتەرلى تۇرۇۋاتق
مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە. بــۇ ھەقتــە توپالمنىــڭ ۋۇجۇدقــا چىقىشــىغا تەشەببۇســكارلىق بىلــەن تۆھپــە قوشــقان مۇتەللىــپ 
ــدۇ: ــداق يازى ــىدا مۇن ــق ماقالىس ــاۋازى« ناملى ــېئىرنىڭ ئ ــان » ش ــە ئالغ ــدە قەلەمگ ــۈن ئاالھى ــالم ئۈچ ــۇ توپ ــم ب ــەيدۇلال ئەپەندى س

ھازىرقىــدەك بىــر پۈتــۈن مىللەتنىــڭ تىلــى، مەدەنىيىتــى، مىللىــي ئۆزلۈكــى يەرشــارىدىن يوقىلىــش گىردابىغــا بېرىــپ 
قالغــان مۇشــۇنداق زامانــدا ئۇيغۇرچــە ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇلالنغانالرمۇ، ئۇيغۇرچــە ئوقۇغانالرمــۇ قەھرىمانــدۇر. تارىخىــي

كەچمىشــلىرىمىزدىكى ئاچچىق قىســمەتلەرگە قارايدىغان بولســاق، ئوقۇماســلىق، يېزىپ تارىخ قالدۇرماســلىق ھەم ئىزچىل تاالن  
تاراجقــا دۇچــار بولغانلىقىمىــز بۈگۈنكىــدەك ئازابلىــق ۋە تارىخىــي قىســمەتكە ئۇچرىغانلىقىمىــز بىــر قەتــرە بولســىمۇ گەۋدىلىنىــدۇ. بىــر 
ياكى بىر قانچە كىتابنىڭ نەشــر قىلىنىشــى بىلەن تەقدىرىمىزنىڭ ئۆزگىرىشــى ناتايىن. بىراق شــۇنى ئېســىمىزدە تۇتۇشــىمىز كېرەككى، 
بۈگــۈن ئەتــە ئۈچــۈن بىــر تارىختــۇر . شــۇ ۋەجىدىــن، مۇشــۇنداق ياكــى مۇشــۇنىڭغا ئوخشــىغان ئەســەرلەرنىڭ كۆپلەپ چىقىپ تۇرۇشــى 
بىــر ئىجابىيلىــق، بىزنىــڭ مەۋجۇتلۇقىمىزنىــڭ مۇھىــم تەركىبــى قىســمى. بىــز تارىخىمىزنى باشــقىالرنىڭ يېزىپ بېرىشــىنى كۈتمەســتىن، 
ئۇنــى ئۆزىمىــز يېزىــپ قالدۇرۇشــىمىز كېــرەك. ئۇنداق بولمىغانــدا، بۈگۈنكىدەك ئېچىنىشــلىق قىســمەتلەر يەنە تەكرارلىنىشــى مۇقەررەر.

ماقالىســىدا  ھەققىدىكــى  ســۆز«  »كىرىــش  يازغــان  ئۈچــۈن  توپــالم  بــۇ  خانىمنىــڭ   ســەييەھ  فاتمــا 
شــۇنداقال  رولــى  قېلىشــتىكى  قوغــداپ  مەۋجۇتلۇقىمىزنــى  مىللىــي  ۋە  ئەدەبىياتىمىزنــى  شــېئىرالرنىڭ 
توختىلىــدۇ: مۇنــداق  ھەققىــدە  قورۇلمىســى  ۋە  مەزمۇنــى  شــېئىرالرنىڭ  كىرگۈزۈلگــەن  توپالمغــا  بــۇ 

رەڭلىــك  ســۆزلەرنىڭ  جاھاننــى  رەڭســىز  ســۆزلەيدۇ،  ئۈمىدنــى  دۇنياغــا  تولغــان  ئۈمىدســىزلىككە  شــېئىرالر 
بىلــەن  كۈچــى  تىلنىــڭ  تەۋرىنىشــلەرنى  قاتلىرىدىكــى  چوڭقــۇر  قەلبىنىــڭ  ئىنســان  بويايــدۇ،  بىلــەن  پەلكۈچلىــرى 
تۆكىــدۇ،  ئالقىنىغــا  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  ئالماســالردەك  بىباھــا  چىققــان  ئېتىلىــپ  ۋولقاندىــن  باغرىدىكــى  يــەر 
شــېئىرالر كىرىــدۇ،  ســۆرەپ  ئېڭىغــا  ئاشــكارا  بىخۇدالشــقان  ئېڭىنــى  يوشــۇرۇن  ئۇنتۇلغــان  ئىنســانالرنىڭ  شــېئىرالر 

پەقــەت شــائىرنىال ئەمــەس، شــېئىرنى ئوقۇۋاتقــان ھــەر بىــر ئوقۇرمەننىمــۇ ئويغىتىــدۇ . ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئۇچراۋاتقــان بىــر 
مىللەتنىــڭ پىســخىك ھالىتــى زادى قانــداق؟ شــېئىرالر بــۇ ھالەتنــى ئىپادىلەشــتە قانــداق رول ئوينايــدۇ؟ قولىڭىزدىكــى بــۇ توپالمــدا 
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كــۆپ قاتالملىــق شــېئىرالرنى ئۇچرىتىســىز، ئۇالرنىــڭ ســاھىبلىرى بولغــان شــائىرالرنىڭ ئوخشــىمىغان ئارقــا كۆرۈنىشــى ســەۋەبلىك 
ــقا باشــالپ،  ــەس تۇيۇش ــېئىرالرنى چۈشىنىشــكە ئەم ــىزنى ش ــېئىرالر س ــان ش ــەن يېزىلغ ــۇر تەســەۋۋۇر بىل ــن ۋە چوڭق ــدە ئەركى بەزى
ــىزگە  ــەر س ــېئىر ۋە غەزەلل ــان ش ــدا يېزىلغ ــاب تىل ــۇلدا، ئاممىب ــىك ئۇس ــدە كىالسس ــا، بەزى ــالرنى ئويغاتس ــە ھېس ــزدە غەلىت ئىچىڭى
شــېئىرنى ئوچــۇق چۈشــەندۈرۈپ، قېنىڭىزنــى قىزىتىــدۇ. توپالمغــا تالالنغان شــائىرالردىن 16 ياشــلىق ئۆســمۈرلەردىن تارتىــپ، 50 تىن 
ئاشــقان تەجرىبىلىــك كىشــىلەرنىڭ شــېئىرلىرى بىلــەن ئۇچرىشــىش جەريانىدا ســىزنىڭ شــېئىرغا بولغانكــۆز قاراشــلىرىڭىزمۇ ئۆزگىرىپ 
تۇرىــدۇ. ئەلۋەتتــە، ســىزنىڭ نەزىرىڭىزدىكــى ياخشــى شــېئىر بەلكىــم باشــقىالرنىڭ قارىشــىدا الياقەتســىز شــېئىر بولۇشــى مۇمكىــن، 
ســىز باشــقىالر بىلــەن بــۇ توپالمدىكــى شــېئىرالر توغرىســىدا پاراڭالشــقاندا بەزىلــەر ســىزگە شــېئىرنىڭ قانــداق بولۇشــى كېرەكلىكــى 
ھەققىــدە ســاۋات بېرىشــى ۋە بــۇ توپالمغىمــۇ ھــەر خىــل ئوخشــىمىغان پىكىــر ۋە كۆز-قــاراش ئېقىملىرىدىــن باھــا بېرىشــى تەبىئىــي. 
ئۇيغۇرچــە،  ئىســمى  كىتابنىــڭ  بــۇ  قىلىنغــان  نەشــر  ئاساســەن  ئۆلچەملەرگــە  خەلقئارالىــق 
تاپقــان.  تەركىــب  بەتتىــن   316 جەمــى  بولــۇپ  يېزىلغــان  تۈركچــە  ۋە  ئىنگلىزچــە  نورۋېكچــە، 

تۈركچە شېئىرالر توپلىمى »تامچە« نەشر قىلىندى

ئانــا ۋەتەندىــن كېلىــپ تۈركىيــەدە ئوقۇۋاتقــان تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتــەپ ئوقۇغۇچىســى ئىمــران ئابدۇغېنــى ســادائىينىڭ 
ــدا  ــر تىل ــقا بى ــن باش ــا تىلىدى ــدى. ئان ــر قىلىن ــردە نەش ــى 1 - ئۆكتەبى ــى 2019 - يىل ــېئىرالر توپلىم ــق تۈركچــە ش »تامچــە« ناملى
ــرەك. يــاش شــائىر ئىمــران قىســقىغىنا  ــدى بىلــەن شــۇ تىلنــى ناھايىتــى پىششــىق بىلىــش كې ئەدەبىــي ئەســەر يېزىــش ئۈچــۈن، ئال
ــى  ــەت ساھەســىدىكى تاالنتىن ــي ئىجادىي ــڭ ئەدەبى ــپ ئۆزىنى ــەل ئۆگىنى ــدەك مۇكەمم ــا تىل ــى خــۇددى ئان ــدە تۈركچىن ــت ئىچى ۋاقى
ــى  ــا ياخش ــۇر ئوقۇغۇچىلىرىغ ــق ئۇيغ ــى بارلى ــن مۇھاجىرەتتىك ــن كېيى ــە ۋە ئۇنىڭدى ــەن تۈركىي ــدى بىل ــۇ ئال ــدى. ئ ــدە قىل نامايەن
ئۈلگــە تىكلــەپ بــەردى. بــۇ كىتابنىــڭ ئەھمىيتــى ھەققىــدە، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ســۆيۈملۈك ئالىمــى دوكتــور ئەركىــن ســىدىق 
 25 بولســا،  ئېيتقــان  رەھمــەت  ئاالھىــدە  ئۈچــۈن  تۆھپىســى  بىباھــا  بــۇ  قوشــقان  داۋاســىغا   ئۇيغــۇر  ئىمراننىــڭ  ئەپەندىــم 
بولغــان  تىرىشــچانلىقىغا   ۋە  زېــرەك  ئاپتورنىــڭ  بېغىشلىمىســىدا  دېنىزلــى  ئوقۇتقۇچىســى ھاســان  ئەدەبىياتــى  تــۈرك  يىللىــق 
قايىللىقىنــى بىلدۈرگــەن. پۈتۈنلــەي تۈركچــە يېزىلغــان بــۇ توپالمغــا 100 گــە يېقىــن شــېئىر كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ كىتــاب 
تاقىتىلغــان.     كىتابخانىالرغــا  قىلىنــپ  نەشــر  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى  »داھــى«  بىلــەن  قوللىشــى  فوندى«نىــڭ  »ئۇيغۇريــار 
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بىزنىڭ قورا
 )ئېرفان ئەنۋەر، 11 ياش، ئاۋسترالىيە(

ئەتلەس كۆينەكلىك قىزچاق
)سەلىمە ئەنۋەر، 9 ياش، ئاۋسترالىيە(

تەڭرى تېغى
)نۇردۇن يارمۇھەممەد، 10 ياش، ئاۋسترالىيە(

كىچىك ئۇيغۇر رەسسامالرنىڭ ئەسەرلىرى

قار بوۋاي
)دېڭىز قەيسەر قىزى، 6 ياش، شىۋېتسىيە.

رەسىمدە: »ئەڭ ياخشى دادا« دەپ يېزىلغان(

مەھمۇد كاشغەرىي
)يۇسۇپوۋا لۇىزا، 153  - مەكتەپ - گىمنازىيە 

ئالمۇتا، قازاقىستان. 9 سىنىپ ئوقۇغۇچىسى(



ايمغۇردىن كېيىن

اييالق 


